༄༅། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སྤྱོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་
བྱ་བ། འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །མ་ལུས་འགྤྱོ་ལ་བརྲེ་བས་བསྐྲུན་པའི་
ཐུགས་བསྲེད་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་གིས་དྤྱོད་ལྡན་ལས་བྱུང་བའི། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་རང་བཞིན་སྐུ་
གསུམ་ཆུ་འཛིན་རབ་ཏུ་འཁིགས་ལས་བདག་མྲེད་སྤྱོགས། །མུ་བཞིའི་སྤྱོས་བྲལ་དམ་ཆྤྱོས་བདུད་རིའི་ཆར་
ཆྲེན་མཐའ་ཡས་ཕབ་པས་འགྤྱོ་བའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཀི། །མྲེ་ལྲེ་གཞིལ་ཏྲེ་ཕན་བདྲེའི་ལྤྱོ་ཏྤྱོག་མཐའ་ཡས་རྒྱས་
མཛད་ཟས་གཙང་སྲས་པྤྱོ་དྲེ་ལ་འདུད། །གང་གི་མཚན་གིས་འྤྱོད་ཟྲེར་ཙམ། །རྣ་བའི་ལམ་ནས་ཞུགས་ན་
ཡང་། །སིང་གི་མུན་པ་སྲེལ་མཛད་པའི། །སན་རས་གཟིགས་མགྤྱོན་དྲེ་ལ་འདུད། །བདག་དང་བདག་མྲེད་སྤྱོས་
པས་དབྲེན་པའི་དྤྱོན་དམ་ཚུལ་དང་རང་གིས་བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས། །བདག་གིར་བྱྲེད་སྤྱོགས་ཀུན་རྤྱོབ་
བསྲེན་པས་ལྟ་བའི་ཆ་ལ་རྤྱོངས་པའི་མུན་པ་ཀུན་སྲེལ་ཞིང་། །བདག་བདྲེ་བཏང་སྲེ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣམ་
དག་སྤྱོད་པ་ལྲེགས་པར་བསན་ནས་འགྤྱོ་བ་ཀུན། །བདག་དང་གཞན་གི་དྤྱོན་གིས་མཐར་སྤྱོན་ཆྤྱོས་ཀི་རྒྱལ་
པྤྱོར་སྒྲུབ་མཛད་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །རྒྱལ་སྲིད་རབ་སྤངས་རད་བྱུང་བའི། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ཚུལ་
ལྲེགས་བསན་པས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པའི། །རྒྱལ་སྲས་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་འདུད། །དྲེ་ཡི་གསུང་རབ་
པད་ཚལ་ལས། །ལྲེགས་བཤད་སྦྲང་རི་རབ་འཐུངས་ནས། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་སད་རྣམས་ཀི། །དྤྱོན་དུ་བདག་
གིས་འདིར་དབྱྲེ་བྱ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྤྱོའ་ི ལམ་ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བ་སྤྱོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་
འཇུག་པ་འདི་ལ་དྤྱོན་གིས་ཏྲེ། མཚན་དང་། གཞུང་གི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བསན་བཅྤྱོས་འདིའི་མཚན། རྒྱ་
གར་གི་སྐད་དུ། བྤྱོ་དྷི་སཏྭ་ཙརྻ་ཨ་བ་ཏཱ་ར། ཞྲེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ིད་བྤྱོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། བྤྱོ་དྷི་བྱང་ཆུབ།
སཏྭ་སྲེམས་དཔའ། ཙརྻ་སྤྱོད་པ། ཨ་བ་ཏཱ་ར་འཇུག་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །མཚན་དྲེ་གང་གི་སྤྱོ་ནས་བཏགས་ཤཤྲེ་ན། སིར་
བརྤྱོད་བྱའི་དྤྱོན་དང་། རྤྱོད་བྱྲེད་ཀི་ཚད་དང་། བྱྲེད་ལས་དང་། གནས་དང་། འཁྤྱོར་དང་། དུས་དང་། དཔྲེའི་སྤྱོ་
ནས་མཚན་བཏགས་པ་ཡྤྱོད་པ་ལས་འདི་ནི་དང་པྤྱོའ།ྤྱོ །དྲེ་ལྟར་མཚན་བཏགས་པ་ལ་དགྤྱོས་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅྲེ་ན།
སིར་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དགྤྱོས་པ་ནི་དྤྱོན་གྤྱོ་བ་སྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་
མཛད་ན། །འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རྤྱོངས་པར་འགྱུར། །དྲེ་བས་རྤྱོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །མགྤྱོན་པྤྱོས་མིང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདིར་ཁྱད་པར་དུ་བརྤྱོད་བྱ་ལ་བཏགས་པས་དབང་པྤྱོ་རྣྤྱོན་པྤྱོ་
རྣམས་ཀིས་མཚན་ལས་བརྤྱོད་བྱ་མདྤྱོ་ཙམ་དུ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་ལ། སཾསྐྲྀ་ཏའི་སྐད་སྤྱོས་པས་དྲེའི་བག་
ཆགས་འཇྤྱོག་པ་དང་། ཁུངས་བཙུན་པ་དང་། ལྤྱོ་པཎ་གི་དིན་དན་པར་འགྱུར་ཞིང་། མཚན་ཐྤྱོག་མར་སྤྱོས་པས་
བཙལ་སླ་བར་འགྱུར་ལ། མདྤྱོ་སྲེར་གཏྤྱོགས་པས་བཀས་བཅད་དང་མཐུན་པར། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །ཞྲེས་ལྤྱོ་ཙཱ་བས་བཀྤྱོད་ཅྲེས་གགས་སྤྱོ། །གིས་པ་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་
དགྲེ་བའི་ལྷས། ཐྤྱོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགྲེ་བས་བསན་བཅྤྱོས་འདི་བསྡུས་ཏྲེ། དྲེའང་གྤྱོ་རིམ་བཞིན་དུ་
མཆྤྱོད་བརྤྱོད་དང་། དྲེ་ནས་བསྤྱོ་བའི་བར་དང་། བསྤྱོ་བ་དང་གསུམ་ལ་བཞྲེད་ཅིང་། སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་ནག་པྤྱོ་པ་ནི།
བསན་བཅྤྱོས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་བསད་པ་དང་། བཀའ་དིན་གི་ཕྱག་འཚལ་བ་གསུམ་གིས་
གཞུང་འདི་བསྡུས་ཏྲེ། དལ་འབྱྤྱོར་ཞྲེས་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་ལྲེའུ་གསུམ་དང་། བསྤྱོ་བ་སྲེ་ལྲེའུ་བཞིས་སིན་པ།
བག་ཡྤྱོད་དང་ཤྲེས་བཞིན་གི་ལྲེའུས་ཚུལ་ཁིམས་བསན་པར་བཞྲེད་དྤྱོ། །འདིར་རྤྱོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་
དང་། འཇུག་བྱའི་རང་བཞིན་དང་། མཐར་ཕྱིན་པའི་དྤྱོན་ཏྲེ་གསུམ་གིས་བསན་པའི་དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་
དང་། དྲེ་དག་གིས་བསན་པའི་དགྤྱོས་འབྲྲེལ་བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཆྤྱོད་བརྤྱོད། བཤད་པར་
དམ་བཅའ་བ། ཁྲེངས་སྐྱུངས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདྲེ་གཤྲེགས་ཞྲེས་པ་ལ་རྣམ་སྣང་འཚོ་ནི་ལྲེགས་པར་
གཤྲེགས་པས་ན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན། གཟུགས་ལྲེགས་པ་དང་། རིམས་ནད་ལྲེགས་པར་བྱང་
བ་དང་། བུམ་པ་ལྲེགས་པར་གང་ཞྲེས་པ་ལྟར། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སིབ་པ་སྤངས་ནས་མཛེས་པར་
གཤྲེགས་པ་དང་། དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་མི་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བསལ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡྤྱོག་པར་
གཤྲེགས་པ་དང་། བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པར་གཤྲེགས་པ་སྲེ། སྤངས་པའི་དྤྱོན་དུ་
འཆད་ཅིང་། དགྲེ་ལྷ་ནི། རྤྱོགས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྤྱོགས་པས་བདྲེ་གཤྲེགས་ཞྲེས་བཞྲེད་པས། མདྤྱོར་ན་སྤངས་
རྤྱོགས་ལྲེགས་པར་རྤྱོགས་པའམ། མཆྤྱོག་ཏུ་བདྲེ་བའི་སར་གཤྲེགས་པས་ན་བདྲེར་གཤྲེགས་ཏྲེ། བྱང་ས་ལས་
ཀང་། མཆྤྱོག་ཏུ་ཁྱད་ཞུགས་པར་གཤྲེགས་པ་དང་། མི་ལྡྤྱོག་པར་གཤྲེགས་པས་ན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་
བྱའྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་སངས་རྒྱས་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག ཆྤྱོས་ཀི་སྐུ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆྤྱོས་སྐུ་རྣམ་གིས་
ཤྲེས་བྱ་སྲེ། །ཆྤྱོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་དི་མྲེད་དང་། །དྲེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནི་སྤྱོན་པ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

འྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོགས་པའི་ཆྤྱོས་སྐུ་ཆྤྱོས་དབྱིངས་དག་པ་གིས་ལྡན་ཟག་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་
དབྱྲེར་མྲེད་པའྤྱོ། །བསན་པ་ཡི་ནི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཟབ་མྤྱོ་དང་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པ་རྣམས་
ཏྲེ། དྲེ་དག་ཆྤྱོས་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་བདྲེ་གཤྲེགས་དྲེ་ལ་ལྡན་པས་ན་མངའ་ཞྲེས་བྱའྤྱོ། །སྲས་ནི།
རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཐྲེག་མཆྤྱོག་ལ་མྤྱོས་ས་བྤྱོན་ཤྲེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆྤྱོས་སྲེད་མ་དང་བསམ་གཏན་
གི། །བདྲེ་བའི་མངལ་གནས་སིང་རྲེའི་མ་མ་ཅན། །གང་ཡིན་དྲེ་ནི་ཐུབ་པའི་རྲེས་སྲེས་སྲས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར། བདྲེ་གཤྲེགས་ཀི་རིགས་སུ་སྲེས་པའམ། དྲེའི་གདུང་འཚོབ་ནུས་པས་ན། དྲེའི་སྲས་བྱང་སྲེམས་
འཕགས་པ་རྣམས་ནི་དགྲེ་འདུན་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་སྲེ། དྲེ་དང་བཅས་པའི་སབས་གནས་གསུམ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་
པའི་སབས་གནས་མ་ཡིན་ཡང་། སིར་ཡྤྱོན་ཏན་གིས་མཐྤྱོ་བས་ཕྱག་བྱ་བའི་འྤྱོས་སུ་གྱུར་པའི་ན་རང་མཁན་
སླྤྱོབ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཀུན་ལའང་སྤྱོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ། ཞྲེས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བྱས་ཏྲེ་བསན་བཅྤྱོས་
རྤྱོམ། །ཞྲེས་ཕྱི་མ་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཚིག་གྤྱོ །དྲེ་ལྟར་མཆྤྱོད་བརྤྱོད་བྱས་པའི་དགྤྱོས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྤྱོན་
ཏན་བསགས་པའི་མདྤྱོར། གང་དག་སྤྱོན་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་ལ། །མཆྤྱོད་པ་ཆུང་ངུ་བྱྲེད་པ་ཡང་། །ལྷ་མིའི་བདྲེ་བ་
ཀུན་བགྤྱོད་ནས། །འཆི་མྲེད་དམ་པ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདྲེ་བ་
འགྲུབ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བརྤྱོད་པར་བྱ་ཞྲེས་སར་ཏྲེ། གང་ཞྲེ་ན། བདྲེ་གཤྲེགས་སྲས་ཀི་
སྤྱོམ་པ་ནི། ྲེས་སྤྱོད་སྤྱོམ་པ་དང་། དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་སྡུད་དང་། སྲེམས་ཅན་དྤྱོན་བྱྲེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འཇུག་
པ་སྲེ། དྲེ་དག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལྲེའུ་བཅུའི་སྤྱོ་ནས་སྤྱོན་པ་ནིའྤྱོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྲེ་ན། ལུང་སྲེ་མདྤྱོ་སྲེ་དང་
བསན་བཅྤྱོས་དག་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུའྤྱོ། །དྲེ་དག་ིད་ལས་གསུངས་པས་འདིར་བསན་པ་ལ་དགྤྱོས་པ་
མྲེད་དྤྱོ་སམ་ན། དྲེ་དག་ན་འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསྲེབས། མི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་བར་བྱས། འཐྤྱོར་བ་རྣམས་
ཕྱྤྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཤིང་གཞུང་མང་པྤྱོ་རྣམས་མདྤྱོར་བསྡུས་ནས་བསན་པས་སྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་བཤད་
པར་དམ་བཅས་པའི་དགྤྱོས་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་དམ་བཅས་པའི་ཁུར་མི་འདྤྱོར་བས་ན་རྤྱོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་
པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོན་ཆད་མདྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་མ་བྱུང་བའི་དྤྱོན་ཅིའང་འདིར་བརྤྱོད་དུ་
མྲེད་ལ། སྤྱོན་མ་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་སྲེབ་སྤྱོར་མཁས་པའང་ཞི་ལྷ་བདག་ལ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་
གིས་ཀི་ཕྱིར་གཞན་དྤྱོན་དུ་བདག་གིས་བསན་བཅྤྱོས་འདི་མ་བྱས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་བྱས་ཤྲེ་ན། རང་གི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཡིད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྤྱོམ་པའི་ཕྱིར་ངས་བསན་བཅྤྱོས་འདི་བརམས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རང་གིས་ཤྲེས་
པས་ཆྤྱོག་མྤྱོད། བསན་བཅྤྱོས་བརམས་པ་ལ་དགྤྱོས་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅྲེ་ན། དགྲེ་བ་བྱང་སྲེམས་དྲེ་བསྤྱོམ་པའི་ཕྱིར་
བདག་གི་དད་པའི་ཤུགས་ཏྲེ་རྒྱུན་རང་གིས་རྤྱོགས་པའི་ཁྱད་པར་གཞུང་དུ་བཀྤྱོད་པ་འདི་དག་གིས་ཀང་རྲེ་ཞིག་
གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཞྲེས་སྤྱོ། །དགྲེ་ལྷ་དང་རྣམ་སྣང་ནི་རྲེ་ཞིག་ཅྲེས་པའི་སས་གཞན་དྤྱོན་
ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་པར་སྤྱོན་ཅྲེས་འཆད་དྤྱོ། །ཅི་སྲེ་བརྒྱ་ལམ་ན་བདག་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་སྲེ་རིགས་འད་བ་བྱང་
སྲེམས་ཀི་སྤྱོད་ཚུལ་དྤྱོན་དུ་གྲེར་ཞིང་གཟུ་བྤྱོར་གནས་པ་གཞན་གིས་ཀང་གཞུང་འདི་དག་མཐྤྱོང་ན་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་འཕྲེལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་སྲིད་ཅྲེས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ཁྲེངས་ཀྱུངས་བྱས་པས་ནི་
རྤྱོམ་པ་པྤྱོ་ང་རྒྱལ་ཆུང་བར་ཤྲེས་ཤིང་། ྲེས་པ་བྱུང་ན་བཟྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་སྤྱོ་སྤྱོའ ་ི ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ། བརྤྱོད་བྱ་ནི་བདྲེ་གཤྲེགས་སྲས་ཀི་སྤྱོམ་ལ་འཇུག་པ་ཞྲེས་པས་མཚོན་
ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་རིགས་དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ཡིན་ལ། གཙོ་ཆྲེར་བྱང་སྲེམས་ཀི་
བསླབ་བྱ་རྣམས་སྤྱོ། །བརྤྱོད་བྱ་དྲེ་དག་གཞུང་འདི་ལ་བརྲེན་ནས་རྤྱོགས་པ་ནི་དགྤྱོས་པའྤྱོ། །རྤྱོགས་པ་གཞུང་ལ་
རག་ལས་པ་ནི་འབྲྲེལ་པ་ཡིན་ཞིང་། རྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་མས་སུ་བླངས་ནས་དྲེའི་འབྲས་བུ་ཐྤྱོབ་པ་ནི་ིང་དགྤྱོས་
སྤྱོ། །གིས་པ་བསན་པའི་དགྤྱོས་པ་ནི། རྤྱོག་ལྡན་དག་བསན་བཅྤྱོས་ལ་དགྤྱོས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་པར་གྤྱོ་
ནས་འཇུག་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསན་ཚུལ་ནི། ནག་པྤྱོ་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། འདིའི་དགྤྱོས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ནི་གཞུང་གི་མིང་ིད་ཀིས་བསན་ཏྲེ་ཞྲེས་བཤད་ཅིང་། དགྲེ་ལྷ་ནི། བདྲེ་གཤྲེགས་སྲས་ཀི་སྤྱོམ་ལ་
འཇུག་པ་ནི། །ཞྲེས་བརྤྱོད་བྱ་དང་། རང་གཞན་གི་དྤྱོན་ནི་དགྤྱོས་པ་དང་། བསན་བཅྤྱོས་དང་དགྤྱོས་པ་ཐབས་
དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་འབྲྲེལ་པར་བཞྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་འཇུག་བྱའི་རང་བཞིན་ལ་གསུམ་སྲེ། འཇུག་པ་པྤྱོ་རྲེན་
གི་གང་ཟག་དང་། གང་གིས་འཇུག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སྤྱོར་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཀི།
ལུས་ཀི་རྲེན་དལ་འབྱྤྱོར་རྲེད་དཀའ་བར་བསན་པ་ནི། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྤྱོ་དང་། །ཀླ་ཀླྤྱོ་ཚེ་རིང་ལྷ་དང་
ནི། །ལྤྱོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ། །ལྐུགས་པ་འདི་དག་མི་ཁྤྱོམ་བརྒྱད། །ཅྲེས་པ་འདི་དག་སྤངས་བས་དལ་
བའྤྱོ། །མི་ིད་ཡུལ་དབུས་དབང་པྤྱོ་ཚང་། །ལས་མཐའ་མ་ལྤྱོག་གནས་ལ་དད། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྲེན་བྱྤྱོན་
ཆྤྱོས་གསུངས། །བསན་གནས་རྲེས་འཇུག་སིན་བདག་ཡྤྱོད། །ཅྲེས་པ་ཕྤྱོ་མྤྱོ་གང་རུང་གི་དབང་པྤྱོ་དང་ལྡན་པའི་
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མི་ིད། ཡུལ་དབུས་སུ་སྲེས་པ་དང་། མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབང་པྤྱོ་ཚང་བ་དང་། མཚམས་མྲེད་པ་ལྔ་སྤངས་
པས་ལས་ཀི་མཐའ་མ་ལྤྱོག་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཆྤྱོས་འདུལ་བ་ལ་དད་པ་ན་གནས་ལ་དད་པ་སྲེ་
རང་འབྱྤྱོར་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྲེན་དུ་བྱྤྱོན་པ་དང་། དྲེས་ཆྤྱོས་གསུངས་པ་དང་། བདྲེན་པ་མཐྤྱོང་བའི་
གང་ཟག་ཡྤྱོད་པས་བསན་པ་གནས་པ་དང་། འཕགས་པའི་རྤྱོགས་པ་དང་མཐུན་པར་གདམས་ངག་བསན་ནས་
ཆྤྱོས་གནས་པ་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཡྤྱོད་པ་དང་། ཡྤྱོ་བྱད་སར་བའི་སིན་བདག་ཡྤྱོད་པས་གཞན་གི་ཕྱིར་སིང་
བརྲེ་བ་དང་ལྔ་ནི་གཞན་འབྱྤྱོར་ཏྲེ་བཅུ་པྤྱོ་དྲེ་དང་ལྡན་པས་ན་འབྱྤྱོར་པའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྤྱོན་ཏན་བཅྤྱོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པའི་ལུས་འདི་ནི་རྲེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པའི་རྒྱལ་བའི་དྤྱོད་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
ལས། མི་ཁྤྱོམ་པ་བརྒྱད་ལས་བཟྤྱོག་པ་ཡང་རྲེད་པར་དཀའ། དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་
རྲེད་པར་དཀའ་ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་དལ་འབྱྤྱོར་སྲེས་བུའི་དྤྱོན་མངྤྱོན་མཐྤྱོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པའི་
ནུས་པ་ཡྤྱོད་པ་འདི་ཐྤྱོབ་པར་གྱུར་པའི་དུས་འདི་ལ་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་ཡི། གལ་ཏྲེ་དུས་འདི་ལ་
རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དགྲེ་བ་མ་བསྒྲུབས་ན་ཕྱིས་དལ་འབྱྤྱོར་འདི་འད་ཡང་དག་པར་འབྱྤྱོར་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ།
མི་འགྱུར་བས་འདི་དྤྱོན་མྲེད་པར་མ་བྱྲེད་ཅིག་ཅྲེས་གདམས་པ་སྲེ། མདྤྱོ་ལས། དྲེ་ལྟ་ཡིན་གི་དལ་བ་འདི་དྤྱོན་
མྲེད་པར་མ་བྱྲེད་ཅིག ཅྲེས་པ་དང་། སླྤྱོབ་སིང་ལས། གང་ཞིག་ཐྤྱོབ་ནས་སྲེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་
ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་མཆྤྱོག་གི་ས་བྤྱོན་དགྲེ་བ་འདྲེབས་འགྱུར་བ། །ཡིད་བཞིན་ནྤྱོར་བུ་བས་ཀང་ཡྤྱོན་ཏན་ཆྲེས་
ལྷག་པས། །མི་ིད་དྲེ་ནི་སུ་ཞིག་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་བསམ་པའི་རྲེན་
བསྤྱོད་ནམས་ཀི་བླྤྱོ་དཀྤྱོན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་དྲེ་དཔྲེར་ན་མཚན་མྤྱོ་མུན་ནག་སིན་རུམ་ན་གྤྱོག་འགྱུ་བའི་རྲེན་གིས་
དུས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་གཟུགས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་སྤྱོན་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་
ན་སིག་པའི་དབང་གིས་སྡུག་བསལ་གི་མུན་རུམ་ན་གནས་པའི་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ལ་བསྤྱོད་ནམས་ཏྲེ་དགྲེ་
བ་སྒྲུབ་པའི་བླྤྱོ་གྤྱོས་ཐང་འགའ་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་གི་ལན་མང་པྤྱོ་དང་རྒྱུན་རིང་པྤྱོར་མི་འབྱུང་བས་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་
པའི་བླྤྱོ་བསྲེད་པ་དང་སྤྲེལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །དལ་དང་འབྱྤྱོར་པའི་འདབ་མ་གིས་ལྡན་ཞིང་། །དགྲེ་སིག་
སྤྱོན་ཡྤྱོན་མཐྤྱོང་བའི་མིག་ལྡན་ཡང་། །རྲེད་དང་བཀུར་སི་གགས་འདྤྱོད་རིས་བཟུང་ནས། །སིག་པའི་གཟྲེབ་ཏུ་
ཆུད་པར་མ་གྱུར་ཏམ། །གིས་པ་གང་གིས་འཇུག་པའི་བསམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ཕན་ཡྤྱོན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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དང་། དྲེ་བླང་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕན་ཡྤྱོན་དངྤྱོས་དང་། ཕན་ཡྤྱོན་དང་ལྡན་པའི་འཐད་པ་དང་།
དྲེས་ན་སྲེམས་བསྲེད་ཅན་གི་གང་ཟག་བསགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐུན་མྤྱོང་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གི་
ཕན་ཡྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པྤྱོ་སིག་པ་སྤྤྱོང་བ་ནི། རྲེན་དང་བསམ་པ་རྲེད་དཀའ་ཞིང་ཡུན་ཐུང་བ་དྲེ་
ལྟ་བས་ན་གྲེན་པྤྱོ་དགྲེ་བ་ནི་མ་ཆུང་ིད་ལ་རག་སྲེ་དུས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོབས་ཆུང་བར་གནས་ལ། མི་དགྲེ་བའི་རྒྱུ་
རྣམས་ཚོགས་སླ་བས་སིག་པ་སྤྱོབས་ཆྲེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ད་ནི་དྲེ་
འཇྤྱོམས་ནུས་ཀི་དགྲེ་བ་བསྲེད་དགྤྱོས་ལ། སིག་ཆྲེན་དྲེ་ནི་ཤྲེས་རབ་དང་སིང་རྲེའི་བདག་ིད་ཅན་གི་རྤྱོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་མིན་པའི་དགྲེ་བ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བས་
སྲེམས་བསྲེད་པར་བྱ་སྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། བྱི་ལའི་མིག་གིས་བལྟས་པས་བྱི་བ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་
ཅིང་མི་བཟྤྱོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་སྲེམས་རིན་པྤྱོ་ཆྲེའི་མིག་གིས་ཀང་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་
པའི་བྱི་བ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་ཅིང་མི་བཟྤྱོད་པར་བྱྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཕན་བདྲེ་སྒྲུབ་པ་
ནི། བསྐལ་པ་དུ་མར་ཏྲེ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལ་རབ་ཏུ་དགྤྱོངས་ཤིང་དཔྱད་
པར་མཛད་པའི་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འདི་ིད་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་གཟིགས་ཏྲེ།
འདིས་ནི་ཚད་མྲེད་སྲེ་བྤྱོའ ་ི ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བདྲེ་མཆྤྱོག་བླ་ན་མྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀང་བདྲེ་བླག་ིད་དུ་ཐྤྱོབ་
པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་རྲེ་འདྤྱོད་སྐྤྱོང་བ་ནི། རང་གི་སྲིད་པའི་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྤྱོ་གཞྤྱོམ་
པར་འདྤྱོད་ཅིང་སྲེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀི་མི་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། རང་གཞན་
ཐམས་ཅད་བདྲེ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ིད་རག་ཏུ་གཏང་བར་མི་བྱ་སྲེ།
དྲེས་དྤྱོན་དྲེ་དག་འགྲུབ་པར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །བཞི་པ་མིང་དྤྱོན་འཕྤྱོ་བ་ནི། འཁྤྱོར་བའི་བཙོན་རྭར་ལས་དང་
ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་འཆིང་བས་བསམས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་གིས་མ་ཐག་པ་རྣམས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་བསྲེད་པར་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས་ཏྲེ་དྲེ་ཕྱིན་ཆད་མིང་བདྲེ་གཤྲེགས་རྣམས་ཀི་སྲས་ཞྲེས་བརྤྱོད་བྱ་ིད་
དུ་འགྱུར་ཞིང་། དྤྱོན་ནི་འཇིག་རྲེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕྱག་བྱ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་རྤྱོ། །ལྔ་པ་ཕན་ཡྤྱོན་དཔྲེས་
བསགས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པྤྱོ་གསྲེར་འགྱུར་གི་དཔྲེས་དམན་པ་མཆྤྱོག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་བསན་པ་ནི། གསྲེར་
འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་མཆྤྱོག་ལྟ་བུར་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་འདི་བླངས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་
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རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་རིན་ཐང་མྲེད་པར་བསྒྱུར་བས་ན། ནུས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་
བརན་པར་ཟུངས་ཤིག་པ་སྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། དངུལ་ཆུའི་རིགས་གསྲེར་དུ་སྣང་བ་སྲང་གཅིག་གིས་
ལགས་སྲང་སྤྱོང་གསྲེར་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་དཔྲེར་མཛད་ནས། དྲེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ིད་དུ་སྲེམས་
བསྲེད་པའི་དངུལ་ཆུའི་ཁམས་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡྤྱོངས་སུ་བསྤྱོ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་བཟུང་བ་ནི་ལས་དང་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པའི་སིབ་པའི་ལགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱས་ཏྲེ། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཁ་དྤྱོག་ཏུ་
བྱྲེད་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ིད་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་རྤྱོའ་ི ཁམས་གཅིག་པྤྱོ་དྲེ་ནི་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་
ལགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཀུན་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པར་བྱ་བའམ་ཟད་པར་བྱ་མི་ནུས་སྤྱོ། །ཞྲེས་སྤྱོགས་
གསུངས། གིས་པ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེའི་དཔྲེས་རྲེད་དཀའ་ཞིང་རིན་ཐང་ཆྲེ་བར་བསན་པ་ནི། འགྤྱོ་བ་ཀུན་ཐར་པའི་
གྤྱོང་ཁྱྲེར་དུ་འཁིད་པ་དང་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ནྤྱོར་ལ་སྤྱོར་བའི་དྲེད་དཔྤྱོན་གཅིག་པུ་སྲེ་འགན་ཟ་མྲེད་པ་སངས་རྒྱས་
ཀི་མཁྱྲེན་པས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཁྱབ་པ་ལས་གཞན་གིས་གཞལ་བར་མི་ནུས་པས་ན་ཚད་མྲེད་པའི་བླྤྱོས་ཆྤྱོས་
རྣམས་ལ་ལྲེགས་པར་ཡྤྱོངས་སུ་བརགས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འདི་དཀྤྱོན་ཞིང་ཕན་ཡྤྱོན་ཆྲེ་བས་རིན་ཆྲེ་བར་
གཟིགས་ཏྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། ནྤྱོར་ཀུན་གི་ནང་ནས་དབང་གི་རྒྱལ་པྤྱོ་རིན་ཆྲེ་བར་གྱུར་པ་དྲེ་བཞིན་དུ།
དུས་གསུམ་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཆྤྱོས་ཀི་དབྱིངས་ཡུལ་སྣང་བར་མཛད་པ་དྲེ་སྲིད་དུ། ལྷ་
དང་མི་ཐམས་ཅད་དང་ན་ཐྤྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་
ཟག་པ་མྲེད་པ་གང་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་པའི་ནྤྱོར་བུ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་
དབང་གི་རྒྱལ་པྤྱོའ ་ི རིན་དུ་མི་ཆྤྱོག་གྤྱོ །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་འགྤྱོ་བ་སྡུག་བསལ་བའི་གནས་དང་བྲལ་
བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་རིན་ཆྲེན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ལྲེགས་བརན་པར་ཟུངས། གསུམ་པ་ལྤྱོན་ཤིང་གི་དཔྲེས་
འབྲས་བུ་མི་ཟད་ཅིང་འཕྲེལ་བར་བསན་པ་ནི། དགྲེ་བ་གཞན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པ་ཀུན་ཆུ་ཤིང་
བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་བསྲེད་ནས་རང་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ིད་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་ལྤྱོན་ཤིང་ནི་རག་
པར་ཡང་འབྲས་བུ་འབྱིན་པས་མི་ཟད་ཅིང་སླར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གི་ཟ་མ་ཏྤྱོག་ལས། འཇམ་
དཔལ། འདི་ལྟ་སྲེ། ཤིང་ལྤྱོན་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ནི་ཁམས་བཞིས་བཟུང་ནས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བའྤྱོ། །འཇམ་དཔལ་
དྲེ་བཞིན་དུ་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀིས་བཟུང་ཞིང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ིད་དུ་བསྤྱོས་ན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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རྣམ་པར་འཕྲེལ་ལྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །བཞི་པ་སྲེལ་མའི་དཔྲེས་སིག་པའི་འབྲས་བུ་ལས་སྤྱོབ་པར་བསན་པ་
ནི། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་ལ་གནྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་བྱས་ན་ཡང་། སྲེལ་མ་དཔའ་བྤྱོ་
ལ་བརྲེན་ནས་དགའི་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་ལས་གྤྱོལ་བ་ལྟར་གང་ལ་བརྲེན་ནས་སིག་ཆྲེན་དྲེའི་རྣམ་སིན་ལས་
ཡུད་ཙམ་གིས་དགྤྱོལ་བར་འགྱུར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དྲེ་ལ་བག་ཡྤྱོད་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་བསྲེན་
ཏྲེ་བསྲེན་པར་རིགས་ཏྲེ། བླྤྱོ་གྤྱོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་དཔའ་
བྤྱོ་ལ་བརྲེན་པ་ནི་དག་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཇིགས་པའྤྱོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་པའི་སྲེས་
བུ་དཔའ་བྤྱོ་ཡང་དག་པར་བསྲེན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནི་ྲེས་པར་སྤྱོད་པའི་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་
འཇིགས་པའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །ལྔ་པ་མྲེའི་དཔྲེས་སིག་པ་ར་བ་ནས་འཇྤྱོམས་པ་ནི། དུས་མཐའ་སྲེ་བསྐལ་
པ་འཇིག་པའི་མྲེས་བསམ་གཏན་དང་པྤྱོ་མན་ཆད་ཀི་སྣྤྱོད་མ་ལུས་པར་སྲྲེག་པ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དྲེས་ནི་མཚམས་མྲེད་པ་ལྔ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སིག་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ངྲེས་པར་སྲྲེག་པ་སྲེ་ར་བ་
ནས་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་དྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། ྲེས་པར་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་སྲྲེག་པའི་བསྐལ་པའི་མྲེ་ལྟ་
བུའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དགྲེ་བ་ལྷ་ནི། བཟྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མི་
དམིགས་པས་ན་ངྲེས་པར་སྲྲེག་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་འཆད་དྤྱོ། །ས་མ་དང་མི་ཟྤྱོས་ཏྲེ། ས་མ་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་པ་དང་།
འདི་ར་བ་ནས་འཇྤྱོམས་པ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་སྲེམས་བསྲེད་གཅིག་ལ་ཕན་ཡྤྱོན་གིས་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཐྤྱོབ་པ་ན་ཕན་ཡྤྱོན་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་
ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་བས་སྤྱོ། །དྲུག་པ་ཕན་ཡྤྱོན་གཞན་མདྤྱོ་ལས་བསན་པའི་ཚུལ་ནི།
གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འདིའི་ཕན་ཡྤྱོན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དག་བྱམས་མགྤྱོན་བླྤྱོ་གྤྱོས་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་
པས་ནྤྱོར་བཟང་ལ་བཤད་དྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། གྤྱོང་ཁྱྲེར་སིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཚོང་དཔྤྱོན་ནྤྱོར་
བརན་གི་བུ་ནྤྱོར་བཟང་གིས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་དྲུང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ནས་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་བཙལ་བའི་ཕྱིར་རིམ་གིས་སྤྱོང་བ་དང་། འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལྷྤྱོ་ཕྱྤྱོགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་
འགམ་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་སིང་པྤྱོ་ཅན་གི་ཕྱྤྱོགས་གཅིག་ན། འཁྤྱོར་རྒྱ་
མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཆྤྱོས་སྤྱོན་པ་མཐྤྱོང་ནས་དྲེས་ཕྱག་འཚལ་བ་ན། བྱམས་པས་དྲེ་འཁྤྱོར་རྣམས་ལ་བསན་ཏྲེ།
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

བལྟྤྱོས་ཤིག་བསམ་པ་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པ་འདི། །ནྤྱོར་བཟང་ནྤྱོར་རྣམས་རབ་ཏུ་བརན་པའི་བུ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་
དམ་པ་ཡྤྱོངས་འཚོལ་ཞིང་། །མཁས་པ་ང་ཡི་དྲུང་དུ་ྲེ་བར་འྤྱོངས། །ཞྲེས་གསུངས་ནས། ལྲེགས་པར་འྤྱོངས་
སམ་སིང་རྲེ་བྱམས་བྱུང་ཁྱྤྱོད། །བྱམས་པའི་དཀིལ་འཁྤྱོར་ཡངས་པ་ལྲེགས་འྤྱོངས་སམ། །ལྲེགས་པར་འྤྱོངས་
སམ་བལྟ་ན་རབ་ཞི་བ། །དཀའ་བ་སྤྱོད་ཚེ་དུབ་པར་མ་གྱུར་ཏམ། །རྣམ་དག་བསམ་ལྡན་ཚུར་ཤྤྱོག་འྤྱོངས་པ་
ལྲེགས། །ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་པ་དང་། ནྤྱོར་བཟང་གིས། འཕགས་པ་བདག་བླ་ན་མྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་
ཏུ་ཞུགས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགི་བ་
མ་འཚལ་བས་བསན་དུ་གསྤྱོལ། ཞྲེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྤྱོད་ནི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གིས་
ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་ངྤྱོ་། །དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཅྲེ་ན། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་
ཀི་ས་བྤྱོན་ལྟ་བུའྤྱོ། །འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀར་པྤྱོའ ་ི ཆྤྱོས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་ཞིང་ལྟ་བུའྤྱོ། །འགྤྱོ་
བ་ཐམས་ཅད་སྤྱོ་སྤྱོར་བརྲེན་པས་ས་ལྟ་བུའྤྱོ། །དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་གཅྤྱོད་པས་རྣམ་ཐྤྱོས་ཀི་བུ་
ལྟ་བུའྤྱོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོངས་སུ་སྲུང་བས་ཕ་ལྟ་བུའྤྱོ། །དྤྱོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ཡིད་བཞིན་གི་ནྤྱོར་བུའི་རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་བུའྤྱོ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པར་བྱྲེད་
པས་བུམ་པ་བཟང་པྤྱོ་ལྟ་བུའྤྱོ། །ཞྲེས་པ་ནས། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དྲེ་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲེ་དག་དང་ཕན་
ཡྤྱོན་གི་བྱྲེ་བྲག་ཚད་མྲེད་པ་གཞན་དག་དང་ཡང་ལྡན་ནྤྱོ་ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་
ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཕན་ཡྤྱོན་ལ་གསུམ་སྲེ། དབྱྲེ་བ་དང་། ངྤྱོ་བྤྱོའ ་ི ཁྱད་པར་དང་། ཕན་ཡྤྱོན་གི་ཁྱད་པར་རྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དྲེ་མདྤྱོར་བསྡུས་ན། །རྣམ་པ་གིས་སུ་ཤྲེས་བྱ་སྲེ། །སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། སྲེམས་
ཅན་གང་དག་བླ་ན་མྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྤྱོན་པ་དྲེ་དག་ཀང་དཀྤྱོན་ནྤྱོ། །དྲེ་བས་ཀང་གང་བླ་ན་མྲེད་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་དཀྤྱོན་ནྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སྤྱོན་པའི་སྲེམས་དང་ནི།
བྱང་ཆུབ་འཇུག་པའི་སྲེམས་ིད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དཔྲེར་ན་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་ལྟར་གཞན་
དྤྱོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པའི་བསམ་པ་ནི་སྤྱོན་པ་ཡིན་ལ། དྲེར་ཡྤྱོངས་སུ་འགྤྱོ་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་
འཐྤྱོབ་བྱྲེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་དྲེ་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ནི་འཇུག་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་བདག་གཞན་གི་དྤྱོན་
སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པའི་མཁས་པས་དཔྲེ་གིས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་པ་བཞིན་དུ་དྤྱོན་གིས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་རིམ་པ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བཞིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྤྱོན་པའི་སྲེམས་ལས་ནི་འཁྤྱོར་བ་ན་གནས་པའི་ཚེ་འབྲས་
བུ་ཆྲེན་པྤྱོ་འབྱུང་སྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན་རྤྱོ་རྲེ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་ནི་ཆག་ཀང་
གསྲེར་གི་རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་ཅིང་རྤྱོ་རྲེ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེའི་མིང་ཡང་མི་འདྤྱོར་
རྤྱོ། །རིགས་ཀི་བུ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་སྲེམས་བསྲེད་པའི་རྤྱོ་རྲེ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་ནི་ནན་ཏན་དང་བྲལ་
ཡང་ན་ཐྤྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་གི་གསྲེར་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་ཅིང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་མིང་ཡང་མི་འདྤྱོར་ལ་འཁྤྱོར་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟྤྱོག་གྤྱོ །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་
ན་ཡང་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སྲེམས་ལས་བསྤྱོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་དྲེ་ལ་འབྱུང་བ་མིན་
ནྤྱོ། །དུས་གང་ནས་བཟུང་སྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་འཆིང་བ་
དང་། འཁྤྱོར་བའི་བཙོན་ར་ལས་དགྤྱོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་འཁྤྱོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་གཞན་དྤྱོན་ལས་མི་ལྡྤྱོག་པའི་
སྲེམས་ཀིས་འཇུག་པའི་སྲེམས་དྲེ་ཡང་དག་པར་བླངས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ནས་བཟུང་སྲེ་དྲེ་མ་མས་ན་གིད་
ལྤྱོག་གམ། ར་རྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པས་བག་མྲེད་པར་གྱུར་ཀང་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་ཤུགས་དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
རྣམ་པ་དུ་མ་ཞིག་ཚད་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ཕན་ཡྤྱོན་དང་ལྡན་པའི་འཐད་པ་
ལ། ལུང་དང་རིགས་པའི་འཐད་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། འཇུག་པས་བསྤྱོད་ནམས་མང་པྤྱོ་འབྱུང་བ་འདི་ནི་
འཐད་པ་དང་བཅས་པ་སྲེ་རིགས་པ་དང་ལྡན་པར་ལག་བཟངས་ཀིས་ཞུས་པའི་མདྤྱོ་ལས་ཐྲེག་དམན་ལ་མྤྱོས་
པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་གཞུག་པའི་དྤྱོན་གི་ཕྱིར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ིད་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་
ལས། བདག་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དྲེ་ལ་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བའི་ཕྱིར་གྤྱོ་བགྤྱོས་ན་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བར་དམིགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་མཐའ་ཡས་པ་དག་བག་མྲེད་
པར་གྱུར་ཏམ། གིད་ཀིས་ལྤྱོག་ཀང་ིན་མཚན་དུ་སྲེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ལ་འཕྲེལ་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་ཡྤྱོངས་
སུ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསམ་པ་དང་། སྤྱོར་བ་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསམ་པའི་དམིགས་རྣམ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་། དྲེ་འཇིག་རྲེན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སིང་རྲེའི་སྲེམས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་ཉུང་ཟད་རྣམས་ཀི་ཀླད་ནད་ཙམ་སན་
ལ་སྤྱོགས་པས་བསལ་ལྤྱོ་སམ་དུ་བསམ་ན་ཡང་ཕན་འདྤྱོགས་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཏྲེ། བསྤྱོད་ནམས་དཔག་ཏུ་
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མྲེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ན་ཞྲེས་པ་འདིར་འགའ་ཞིག་མཛའ་བྤྱོའ ་ི བུ་མྤྱོའ ་ི གཏམ་རྒྱུད་སར་ནས་འཆད་
དྤྱོ། །དམིགས་པ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་དག་རྲེ་རྲེའི་ཡང་མི་བདྲེ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་
པ་བསལ་འདྤྱོད་ཅིང་རྲེ་རྲེའང་ཡྤྱོན་ཏན་དཔག་མྲེད་དང་ལྡན་པ་ིད་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ལ་བསྤྱོད་ནམས་དཔག་
མྲེད་འབྱུང་བ་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས། གིས་པ་ནི། ཕའམ་ཡང་ན་མ་ཡང་རུང་སྲེ་གྲེན་བཤྲེས་རྣམས་སུ་ལ་འདི་
འདའི་ཕན་སྲེམས་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་ལ། ལྷ་དང་དང་སྲྤྱོང་རྣམས་ཀང་རུང་ཚངས་པ་ལ་ཡང་འདི་ཡྤྱོད་དམ་སྲེ་མྲེད་དྲེ།
མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་རྒྱས་སྲས་ཕན་པའི་བསམ་པས་འདིར། །འགྤྱོ་ཀུན་རྣམ་པར་སིན་བྱྲེད་གནས་པ་
ལྟར། །དྲེ་བཞིན་ཕ་དང་མ་དང་གྲེན་བཤྲེས་རྣམས། །བུ་དང་གྲེན་པ་དག་ལ་ལྲེགས་མི་གནས། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ིད་ལ་སྤྱོན་འདི་འད་བའི་སྲེམས་རང་དྤྱོན་དུ་རི་ལམ་དུའང་མི་འབྱུང་
ན་གཞན་གི་དྤྱོན་དུ་དངྤྱོས་སུ་ག་ལ་སྲེ་སྲེ། དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་རང་གི་དྤྱོན་དུ་ཡང་མི་འབྱུང་ན་
སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་ཁྤྱོ་ན་སྲེམས་པ་གང་ཡིན་པའི་སྲེམས་ཀི་རིན་ཆྲེན་ཁྱད་པར་འདི་ནི་བླ་ན་མྲེད་པའི་ངྤྱོ་
མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་འཁྲུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ། སྤྱོར་བའི་དམིགས་རྣམ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་། དྲེ་གཞན་ལ་
མྲེད་པར་བསན་པ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། འགྤྱོ་བ་ཀུན་གི་དགའ་བའི་རྒྱུ་སྲེམས་ཅན་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་ནད་
སྲེལ་བའི་རི་སན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་ཆྲེན་སྲེམས་ཀི་བསྤྱོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་གཞལ་གིས་ལང་སྲེ།
དཔལ་བྱིན་གིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་བསྤྱོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་
ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སྲེ། །དྲེ་བས་ཀང་ནི་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །སྲེམས་ཅན་ལ་
ཕན་པར་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཀང་སངས་རྒྱས་མཆྤྱོད་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་
པྤྱོ་ལས། བྱྲེ་བ་ཁག་ཁིག་གཏམས་པའི་ཞིང་དག་ན། །མཆྤྱོད་པ་རྣམ་མང་དཔག་མྲེད་ཅི་ཡྤྱོད་པ། །སྲེས་མཆྤྱོག་
རྣམས་ལ་ིན་རྲེར་རག་མཆྤྱོད་པས། །བྱམས་པའི་སྲེམས་ལ་གངས་དང་ཆར་མི་ཕྤྱོད། །ཅྲེས་གསུངས་ན།
སྲེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདྲེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་དྤྱོན་ལ་བརྤྱོན་པ་དྲེ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྤྱོས་ཅི་
དགྤྱོས། གིས་པ་ནི། སྡུག་བསལ་འདྤྱོར་བར་འདྤྱོད་པའི་སྲེམས་ཡྤྱོད་ཀང་སྡུག་བསལ་ིད་དྲེའི་རྒྱུ་མི་དགྲེ་བ་
ལ་མངྤྱོན་པར་རྒྱུག་ཅིང་བདྲེ་བ་འདྤྱོད་ཀང་དྲེའི་ཐབས་མི་ཤྲེས་པའི་གཏི་མུག་པས་དགྲེ་བ་སྤངས་པས་རང་གི་
བདྲེ་བ་དག་ལྟར་འཇྤྱོམས་པ་གང་ཞིག བདྲེ་བས་ཕྤྱོངས་པ་དང་སྡུག་བསལ་མང་པྤྱོ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དག་ལ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བྱམས་པ་ཆྲེན་པྤྱོས་བདྲེ་བ་ཀུན་གིས་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་གཅྤྱོད་
པར་བྱྲེད་ཅིང་། ཤྲེས་རབ་ཆྲེན་པྤྱོས་བདྲེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་མི་ཤྲེས་པའི་གཏི་མུག་ཀང་ནི་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དང་
མཚུངས་པའི་དགྲེ་བ་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ། དྲེ་འདའི་ཕན་འདྤྱོགས་པའི་བཤྲེས་ཀང་ག་ལ་ཡྤྱོད། དྲེས་བསྲེད་པའི་
བསྤྱོད་ནམས་དྲེ་འདའང་ག་ལ་ཡྤྱོད། གསུམ་པ་དྲེ་ལྡན་གི་གང་ཟག་བསགས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ལྟྤྱོས་མྲེད་ཕན་
འདྤྱོགས་པ་དང་། སིན་བདག་མཆྤྱོག་ཡིན་པ་དང་། ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གིས་མི་བརི་
བ་དང་། ཕྱག་འྤྱོས་དང་སབས་གནས་སུ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཕན་བཏགས་པའི་ལན་ལྡྤྱོན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་
ཡང་བྱས་པ་གཟྤྱོ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་རྲེ་ཞིག་བསགས་པར་འྤྱོས་ན། མ་བཅྤྱོལ་ཡང་ལྲེགས་པར་ཕན་བདྲེ་ལ་སྤྱོར་
བར་བྱྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས། གིས་པ་ནི། ཡུལ་འགྤྱོ་བ་ཉུང་ཟད་ཙམ་ལ་དུས་ནར་མ་
སྲེ་ལྤྱོ་དང་ཟ་བ་རྲེ་ལ་སྐད་ཅིག་སྲེ་ལན་རྲེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཟས་ཕལ་པ་ཙམ་སིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སྤྱོར་བ་བརས་
བཅས་ཏྲེ་མ་གུས་པ་དང་། ཕན་པའི་ཁྱད་པར་ིན་ཕྱྲེད་འགང་བར་བྱྲེད་པའི་ཟས་ཙམ་སྤྱོར་བ་དྲེ་ཡང་དགྲེ་བ་
བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་སྲེ་བྤྱོས་བཀུར་བར་བྱྲེད་ན། ཡུལ་སྲེམས་ཅན་གངས་མཐའ་ཡས་ལ་དུས་རིང་དུ་རག་ཏུ་
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་ཀི་བདྲེ་བ་བླ་ན་མྲེད་པ། ཕན་པའི་ཁྱད་པར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་
མཐའ་དག་རྤྱོགས་པར་བྱྲེད་པ། རག་ཏུ་ཞྲེས་བྱ་བ་འགྲེལ་པ་དག་ལས། ནམ་མཁའ་འགྤྱོ་བ་ཟད་ཀང་མི་ཟད་
པ། །ཞྲེས་བྱ་བར་བཤད་ཅིང་། དྲེའང་ཤྲེར་འབྱུང་དུས་དང་། དགྲེ་ལྷ་དངྤྱོས་པྤྱོའ ་ི ཁྱད་པར་དུ་སྤྱོར། སྤྱོར་བ་
གུས་པའི་སྤྱོ་ནས་སིན་པ་དྲེ་ལྟ་ཞིག་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས། གསུམ་པ་ནི། གང་ཞིག་དྲེ་འདའི་རྒྱལ་སྲས་སིན་བདག་ལ་
གལ་ཏྲེ་ངན་སྲེམས་བསྲེད་པར་བྱྲེད་ན་སྲེམས་སྲེད་པ་པྤྱོ་དྲེ་ངན་སྲེམས་བསྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་གངས་ཇི་ཙམ་
ཡྤྱོད་པ་བཞིན་དུ། དྲེ་སྲེད་ཀི་བསྐལ་པར་ནི་དམྱལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་
ངྲེས་པ་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་གི་མདྤྱོ་ལས། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་བ་
དང་བརས་པའི་སྲེམས་ཇི་ཙམ་པ་དྲེ་སྲེད་ཀི་བསྐལ་པར་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་གནས་པར་གྤྱོ་ཆ་བགྤྱོ་བར་
བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་གང་ཞིག་དྲེ་ལ་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བར་བྱྲེད་ན་དྲེ་ཡི་འབྲས་བུ་ངན་སྲེམས་ཀི་དྲེ་
བས་ལྷག་པར་འཕྲེལ་ཏྲེ། ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པར་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མདྤྱོ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཡྤྱོངས་སུ་
བརགས་པ་བཟུང་ནས་གལ་ཏྲེ་ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
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མིག་ཕྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡྤྱོངས་སུ་བརགས་པ་བཟུང་སྲེ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྤྱོ་ལ་ལས་སྲེམས་ཅན་
དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པའི་སྲེམས་ཀིས་དྲེ་དག་གི་མིག་བསྲེད་པ་བས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀི་བུའམ་
རིགས་ཀི་བུ་མྤྱོ་གཞན་གང་གིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ་མྤྱོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་དད་པའི་སྲེམས་ཀིས་
བལྟ་ན། འདི་ནི་དྲེ་བས་བསྤྱོད་ནམས་ཆྲེས་གངས་མྲེད་པ་བསྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱལ་
སྲས་རྣམས་ལ་དྤྱོ་གལ་ཏྲེ་གནྤྱོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་ཆྲེན་པྤྱོས་ཀང་ཁྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་སིག་པའི་སྲེམས་མི་
འབྱུང་ཞིང་། རྲེན་དྲེའི་སྤྱོབས་ཀིས་སླར་ཡང་དགྲེ་བ་ངང་གི་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས།
གནྤྱོད་པའི་རྣམ་པ་མི་བཟད་མང་པྤྱོས་ཀང་། །སྲེས་མཆྤྱོག་དྲེ་དག་ཡིད་ནི་འགྱུར་བ་མྲེད། །བཟྤྱོད་པའི་སྤྱོབས་
ཀིས་ཤིན་ཏུ་བརན་པས་ན། །བྱང་ཆུབ་མཆྤྱོག་སྒྲུབ་མྤྱོས་པ་མང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ལྔ་པ་
ནི། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་བརྲེགས་པ་ལས། དཔྲེར་ན་ས་བདག་རྒྱལ་པྤྱོ་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ། །མཚན་གིས་ལུས་སས་བུ་ཞིག་
ཡྤྱོད་གྱུར་པ། །གཞྤྱོན་ནུ་དྲེ་ནི་བཙས་པ་མཐྤྱོང་མ་ཐག །གྤྱོང་ཁྱྲེར་མི་དང་རྒྱལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་འདུ། །དྲེ་བཞིན་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་བསྲེད་མ་ཐག །མཚན་ལྡན་རྒྱལ་བའི་སྲས་པྤྱོ་དྲེ་ལ་ནི། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཕྱག་
འཚལ་ཞིང་། །དྭངས་པའི་སྲེམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གཅྲེས་པར་འཛིན། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ལ་སྲེམས་ཀི་
དམ་པ་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་དྲེ་ིད་སྲེས་པ་དྲེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། གང་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་ཀང་གནྤྱོད་བྱྲེད་བདྲེ་བ་
དང་འབྲྲེལ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་བདྲེ་བའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་དྲེ་ལ་སབས་སུ་མཆིའྤྱོ། །འྤྱོ་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའི་ཞྲེས་སྤྱོགས་དང་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མི་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་
ནི་ངན་སྲེམས་དྲེའི་འབྲས་བུ་བསན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་བྱང་སྲེམས་ཀིས་གནྤྱོད་བྱྲེད་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུའང་
རྲེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་དགྤྱོངས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོ་བྱམས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་གནྤྱོད་སིན་ལྔ་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་
བདྲེ་བར་མཛད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གང་གིས་སིབ་གིས་མུན་པ་ཀུན་སྲེལ་བའི། །བྱང་ཆུབ་འྤྱོད་སྤྱོང་ལྡན་འདི་མི་
མཐྤྱོང་བར། །གཏི་མུག་མུན་པའི་ཁྤྱོད་དུ་རག་ཆད་ཀི། །མཐའ་གིས་ལྟ་བའི་བླྤྱོ་མིག་ཨྲེ་མ་མཚར། །ལྲེའུ་དང་
པྤྱོ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།གིས་པ་ཕན་ཡྤྱོན་ཅན་གི་སྲེམས་དྲེ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། སི་དྤྱོན་དང་།
གཞུང་གི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
ངྤྱོ་བྤྱོ་དང་། དབྱྲེ་བ་གིས་ཀི་དང་པྤྱོ་ནི། སིར་ཆྲེན་པྤྱོ་རྣམས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་ལྲེགས་པར་བརགས་ན་ཐྲེག་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཆྲེན་གི་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་སྲེམས་བསྲེད་ཡིན་པར་གསལ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབ་
པའི་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ནི། མངྤྱོན་རྤྱོགས་རྒྱན་ལས། སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་གཞན་དྤྱོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་
རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྤྱོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སིར་སྲེམས་བསྲེད་ཙམ་ལ་ས་མཚམས་ཀི་
སྤྱོ་ནས་ཕྱྲེ་ན། སྤྱོ་སྤྱོ་སྲེ་བྤྱོ་ལ་མྤྱོས་པས་སྤྱོད་པ་དང་། མ་དག་པའི་ས་བདུན་ལ་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། དག་
པའི་ས་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སིབ་པ་སྤངས་པའི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་བཞི་ཡིན་
ཏྲེ། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ན་ས་རྣམས་ལ། །མྤྱོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་སིན་
པ་གཞན་དུ་འདྤྱོད། །དྲེ་བཞིན་སིབ་པ་སྤངས་པའྤྱོ། །ཞྲེས་སྤྱོ། །གྤྱོགས་སམ་དཔྲེའི་སྤྱོ་ནས་ཕྱྲེ་ན། མངྤྱོན་རྤྱོགས་
རྒྱན་ལས། དྲེ་ཡང་ས་གསྲེར་ཟ་བ་མྲེ། །གཏྲེར་དང་རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས་མཚོ། །རྤྱོ་རྲེ་རི་སན་བཤྲེས་གྲེན་
དང་། །ཡིད་བཞིན་ནྤྱོར་བུ་ི་མ་གླུ། །རྒྱལ་པྤྱོ་མཛོད་དང་ལམ་པྤྱོ་ཆྲེ། །བཞྤྱོན་པ་བཀྤྱོད་མའི་ཆུ་དང་ནི། །ས་སན་
ཆུ་བྤྱོ་སིན་རྣམས་ཀིས། །རྣམ་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་སྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། ཐྤྱོབ་ཚུལ་གི་སྤྱོ་ནས་ཕྱྲེ་ན། བར་དང་
ཆྤྱོས་ིད་ཀིས་ཐྤྱོབ་པ་གིས་སམ། དམིགས་ཡུལ་གི་སྤྱོ་ནས་དྤྱོན་དམ་ཀུན་རྤྱོབ་གིས་སམ། བསམ་སྤྱོར་གི་
སྤྱོ་ནས་སྤྱོན་འཇུག་གིས་ལས། འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབྱྲེ་བ་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ལྲེན་ཚུལ་དང་། སྲུང་ཚུལ་དང་། བཅྤྱོས་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བླང་བའི་ཡུལ་དང་། ལྲེན་པའི་གང་
ཟག་དང་། བླང་བའི་ཆྤྱོ་གའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོ་སྤྱོར་ཐར་པ་ལས། ལུང་ནྤྱོད་པ་དང་། སྤྱོམ་
པ་བཟུང་བ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་གནས་ལ་སྤྱོམ་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པ་སྤྱོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་
ནྤྱོད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། སྤྱོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། བླ་མ་སྤྱོམ་ལ་གནས་ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་
བླང་བར་བྱ། །ཞྲེས་དང་། འདིར་ཡང་། རག་པར་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ནི། །ཐྲེག་ཆྲེན་དྤྱོན་ལ་མཁས་པ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྤྱོག །ཅྲེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལྟ་བུ་མ་རྲེད་ན་རྲེན་གི་དྲུང་
དུ་བླང་བར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་ཤིང་། བསླབ་བཏུས་ལས། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་མྲེད་ན། ཕྱྤྱོགས་བཅུ་ན་
བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་མངྤྱོན་སུམ་དུ་བསྤྱོམས་ཏྲེ། བདག་གིས་ཅི་ནུས་
པ་དང་སར་ཞིང་སྤྱོམ་པ་བཟུང་ངྤྱོ་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ལམ་སྤྱོན་ལས། སྤྱོ་སྤྱོར་ཐར་
པ་རིས་བདུན་གིས། །རག་ཏུ་སྤྱོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡྤྱོད་ཀི་
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གཞན་དུ་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། ན་ཐྤྱོས་ཀི་སྤྱོ་ཐར་ངྲེས་པར་རྲེན་དུ་དགྤྱོས་ན། དག་པའི་ཞིང་གི་བྱང་
སྲེམས་ལ་དྲེའི་སྤྱོམ་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཤི་བ་ན་གཏྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ྲེས་པ་དུ་མ་རྣམ་
བཤད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་བསམས་ན། ཇྤྱོ་བྤྱོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སྣྤྱོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་སྤྱོ་ཐར་རྲེན་དུ་དགྤྱོས་པར་མི་བཞྲེད་ཀང་། སྤྱོ་ཐར་གི་སྤྱོམ་པ་སྣ་རྲེ་ཙམ་ཡང་བསྲུང་མི་ནུས་
བཞིན་དུ་བྱང་སྲེམས་ཀི་སྤྱོམ་པ་དང་ལྡན་པར་ཁས་འཆྲེ་བ་དང་། བྱང་སྲེམས་ཀི་སྤྱོམ་པ་འདི་དྤྱོན་ཆུང་ལ་མྲེད་
པ་ཡིན་སམ་དུ། ད་ལྟ་ཡང་སྲེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་རྤྱོག་པ་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་དགག་པའི་ཕྱིར་སྤྱོ་ཐར་རྲེན་དུ་དགྤྱོས་པར་
གསུངས་པ་ཡིན་སམ་སྲེ། ལམ་སྤྱོན་གི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀང་རྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་གི་གཞན་
ལ་ཡང་སྲེ་བར་བཤད་པས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་སྤྱོ་ཐར་དང་ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་ཡང་རུང་སྲེ། སིང་རྲེ་དང་དད་པ་དང་ལྲེན་
འདྤྱོད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་ངྲེས་པར་སྲེའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱང་ས་ལས། སྤྱོན་པའི་ཆྤྱོ་ག་མ་གསུངས་ཤིང་
ཆྤྱོས་བཤྲེས་ལ་སྤྱོགས་པ་སྤྱོན་པ་ཆྤྱོ་ག་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པར་བཞྲེད་ཅིང་། ཇྤྱོ་བྤྱོ་སྤྱོན་འཇུག་གི་ཆྤྱོ་ག་རིམ་གིས་
མཛད་ལ། གཞུང་འདིར་བཤད་པ་འདི་རྣམ་བཤད་ལས་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྱོན་
འཇུག་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྲེན་པའི་ཆྤྱོ་ག་ཡིན་པར་འཆད་ཅིང་། ནག་པྤྱོ་ཞབས་ནི་སྤྱོན་པ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་དང་།
འཇུག་པ་ལ་སྤྱོམ་པ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། གཞུང་འདིས་དྲེ་གིས་རིམ་གིས་དང་། དུས་གཅིག་ཏུ་ལྲེན་ཚུལ་གིས་
ཀ་བསན་པར་བཞྲེད་དྤྱོ། །ཡང་ཤྲེར་འབྱུང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྤྱོན་པ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་དང་། འཇུག་པ་ལ་སྤྱོམ་པ་
ཞྲེས་བཞྲེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་འདི་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། སྤྱོན་པ་ནི་ཆྤྱོ་གས་མ་བསྲེད་ཅིང་སྤྱོམ་པར་མི་འགྱུར་བ་
ཡང་ཡྤྱོད་པ་བདྲེན་མྤྱོད་ཀི། ཆྤྱོ་ག་ལས་སྲེ་བ་མི་འགལ་ཞིང་དྲེ་ིད་ཀིས་སྤང་བྱ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་སྤྤྱོང་
བའི་སྲེམས་དང་ལྡན་ན་དྲེ་སྤྱོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ིད་ལས། སྤྤྱོང་བའི་སྲེམས་ནི་ཐྤྱོབ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་
རྤྱོལ་ཕྱིན་ཅྲེས་བརྤྱོད། །ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འཇུག་པ་ནི་སྤྱོམ་པས་བསྡུས་པ་ཁྤྱོ་ན་ཡིན་ལ། དྲེ་གིས་རིམ་
གིས་སམ་ཅིག་ཅར་ལྲེན་པ་ཡང་རུང་སྲེ། ཚུལ་གིས་ཀ་བྱུང་ཞིང་གནྤྱོད་བྱྲེད་མྲེད་པས་སྤྱོ། །སིར་ཆྤྱོ་གའི་
ཚུལ་མི་འད་བ་མང་དུ་ཡྤྱོད་ཀང་འདིར་སྤྱོར་དངྤྱོས་རྲེས་གསུམ་གཞུང་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་སྲུང་
ཚུལ་ནི། བྱང་སྲེམས་ཀི་སྤང་བྱ་རྣམས་སྤྤྱོང་ཞིང་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་སླྤྱོབ་པ་ཡིན་ལ། སྤང་བྱ་ཡང་བྱང་ས་ལས་
ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆྤྱོས་བཞི་དང་། ྲེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ར་ལྔ་གསུངས་ལ། འདིར་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་པྤྱོའ ་ི
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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མདྤྱོ་ལས་བཅྤྱོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུས་པ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་གི་འཕྲྤྱོག་
རྐུ་བ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདྤྱོད། །དམ་པའི་ཆྤྱོས་ནི་སྤྤྱོང་བྱྲེད་པ། །གིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་
ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་དགྲེ་སླྤྱོང་ལའང་། །ངུར་སིག་འཕྲྤྱོག་དང་བརྲེག་པ་དང་། །བཙོན་རར་འཇུག་
པར་བྱྲེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་འབྲེབས་པ་དང་། །སྲྤྱོག་དང་འབྲལ་བྱྲེད་གསུམ་པ་ཡིན། །མཚམས་མྲེད་
ལྔ་པྤྱོ་བྱྲེད་པ་དང་། །ལྤྱོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། །ཞྲེས་རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། དྲེ་ིད་ཀི་དང་པྤྱོ་བཞི་
དང་། གྤྱོང་ལ་སྤྱོགས་པ་འཇིག་པ་ཡང་། །ར་བའི་ལྟུང་བར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་དང་ལྔ་ནི་བླྤྱོན་པྤྱོ་ལ་
འབྱུང་པ་ལྔའྤྱོ། །བླྤྱོ་སངས་མ་བྱས་སྲེམས་ཅན་ལ། །སྤྱོང་པ་ིད་ནི་བརྤྱོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ཞུགས་
པ་རྣམས། །རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བཟྤྱོག་པ་དང་། །སྤྱོ་སྤྱོར་ཐར་པ་ཡྤྱོངས་སྤངས་ནས། །ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ལ་སྤྱོར་བ་
དང་། །སླྤྱོབ་པའི་ཐྲེག་པས་ཆགས་ལ་སྤྱོགས། །སྤྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞྲེས་འཛིན། །ཕ་རྤྱོལ་དག་ཀང་འཛིན་
འཇུག་དང་། །རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྤྱོད་པ་དང་། །རྲེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་
སྤྱོད་དང་། །བདག་ནི་ཟབ་མྤྱོ་བཟྤྱོད་པའྤྱོ་ཞྲེས། །ལྤྱོག་པ་ིད་ནི་ས་བ་དང་། །དགྲེ་སྤྱོང་ཆད་པས་གཅྤྱོད་འཇུག་
དང་། །དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་གི་སིན་བྱྲེད་དང་། །སིན་པ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། །ཞིག་ནས་འདྤྱོར་བར་བྱྲེད་པ་
དང་། །ཡང་དག་འཇྤྱོག་གི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་རྣམས། །ཁ་ཏྤྱོན་བྱྲེད་ལ་སིན་པ་དང་། །འདི་དག་ར་བའི་ལྟུང་བ་
སྲེ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པྤྱོའ ་ི རྒྱུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་པྤྱོ་དང་བླྤྱོན་པྤྱོ་ལ་འབྱུང་བ་བཅུ་དང་། ལས་དང་པྤྱོ་
ལ་འབྱུང་བ་བརྒྱད་དང་། སྤྱོན་པའི་སྲེམས་བཏང་བ་དང་བཅུ་དགུར་བཞྲེད་དྤྱོ། །དགྤྱོངས་རྒྱན་དུ་བཅྤྱོ་བརྒྱད་པྤྱོ་
འདི་བྱང་སར་བཤད་པའི་བཞི་པྤྱོར་བསྡུས་སྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་སིར་བསླབ་བྱ་འདི་ལ་སྤང་བྱ་སྤྤྱོང་བ་སྤྱོམ་པ་དང་།
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་སྡུད་དང་། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་སྲེམས་ཅན་དྤྱོན་བྱྲེད་
དྲེ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་མྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ནི་བདག་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་གཞི་དང་
བཅས་པ་སྤྤྱོང་ཞིང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སྤྱོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། གཞན་རྣམས་དང་ནི་བདག་
ལའང་རུང་། །སྡུག་བསལ་ཡིན་ཡང་གང་ཕན་པ། །ཕན་དང་བདྲེ་བ་རྣམས་བྱ་སྲེ། །བདྲེ་ཡང་མི་ཕན་མི་བྱ་
འྤྱོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དྲེ་ཡང་བསམ་སྤྱོར་གིས་ཀ་དགྲེ་བ་ནི་ལྟུང་མྲེད་འབའ་ཞིག་དང་། ལྡྤྱོག་པ་ནི་ལྟུང་བ་
འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། བསམ་པ་དགྲེ་ན་སྤྱོར་བ་མི་དགྲེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་དང་། ལྡྤྱོག་པ་
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ནི་ལྟུང་མྲེད་ཀི་གཟུགས་བརན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། སྤྱོམ་པ་སླར་ཡང་བླང་བར་བྱ། །ཟག་
པ་འབྲིང་ནི་གསུམ་ལ་བཤག །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ྤྱོན་མྤྱོངས་མི་མྤྱོངས་བདག་སྲེམས་
བཞིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། བསླབ་བཏུས་ལས། རི་ལམ་འཕགས་པ་མཁའ་སིང་པྤྱོའ །ི །མདུན་དུ་འདུག་སྲེ་
བཤགས་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། འདི་ིད་དུ། ིན་དང་མཚན་མྤྱོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པ་
གདྤྱོན་བྱ་ཞིང་། །རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་བརན་ནས། །ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་ངྲེས་ཞི་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་
སྤྱོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྤྱོན་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤྱོར་བ་དང་། དངྤྱོས་གཞི་དང་། རྲེས་སྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བ་དང་། གཞན་དྤྱོན་ལ་བླྤྱོ་སང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བརྒྱད། མཆྤྱོད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།
སབས་འགྤྱོ་དང་། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། ཆྤྱོས་ཀི་འཁྤྱོར་ལྤྱོ་བསྐྤྱོར་བར་བསྐུལ་བ་
དང་། མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྤྱོལ་བ་གདབ་པ་དང་། བསྤྱོད་ནམས་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་སིར་བསན་པ་
དང་། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། དགྤྱོས་ཆྲེད། རིན་ཆྲེན་སྲེམས་དྲེ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་
ཡུལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་དང་། དམ་པའི་ཆྤྱོས་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པར་རྤྱོག་པའི་དི་མ་མྲེད་པ་
རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྲས་ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བའི་བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྣམས་
ཏྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་པྤྱོ་ལ། ཚུལ་ནི་ལྲེགས་པར་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་འདྤྱོད་ཀི་བསམ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་
གི་ཆྲེད་དུ་དང་། ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོས་དང་། འཁྤྱོར་གསུམ་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པས་དང་། མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་
ཀི་དི་མ་མྲེད་པས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྤྱོར་བསྤྱོས་པས་ཏྲེ་དྲུག་གི་སྤྱོ་ནས་མཆྤྱོད་ཅྲེས་རྣམ་བཤད་ལས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང་། ལུས་དང་། བླྤྱོས་སྤྲུལ་པ་དང་། མཆྤྱོད་པ་
གནས་པར་སྤྱོན་པ་དང་། བླ་ན་མྲེད་པ་དང་། བསྤྱོད་པའི་མཆྤྱོད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། དྲེ་
དག་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ན་
ཆུ་དང་ཐང་ལས་སྲེས་པའི་མྲེ་ཏྤྱོག་དང་། རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་གིས་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་རྣམས་
ཀང་འབུལ་བར་བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ན་མྲེ་ཏྤྱོག་དང་འབྲས་བུ་ཇི་སྲེད་ཡྤྱོད་པ་
དང་། སན་གི་རྣམ་པ་སྲེ་རིགས་གང་དག་ཡྤྱོད་པ་དང་། རིན་ཆྲེན་གི་བྱྲེ་བྲག་ཇི་སྲེད་ཡྤྱོད་པ་དང་། ཆུ་གཙང་
ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་སྲེ། བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དྭངས་བའི་ཆུ་ནི་དི་མ་མྲེད། །འཐུང་ན་ལྟྤྱོ་ལ་མི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གནྤྱོད་ཅིང་། །མགིན་པ་ལ་ནི་མི་གནྤྱོད་པ། །ཞྲེས་པས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཅི་ཡྤྱོད་དང་། རིན་ཆྲེན་གསྲེར་ལ་
སྤྱོགས་པའི་རི་བྤྱོ་དང་ནི། དྲེ་བཞིན་དུ་ནགས་ཚལ་ས་ཕྱྤྱོགས་འདུ་འཛིས་དབྲེན་ཞིང་མས་དགའ་བ་དང་། ལྤྱོན་
ཤིང་རང་གི་མྲེ་ཏྤྱོག་གི་རྒྱན་གིས་སས་ཤིང་སྤུད་པ་སྲེ་མཛད་པ་དང་། ཤིང་གང་འབྲས་བུ་བཟང་པྤྱོའ་ི ལིད་ཀིས་
ཡལ་ག་དུད་པ་དང་། ལྷ་ལ་སྤྱོགས་པ་འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་སར་བྱུང་ལ་སྤྱོགས་པའི་དི་དང་ནི་ཨ་ཀ་རུ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་སྤྤྱོས་དང་། འདྤྱོད་རྒུར་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་། རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་
དང་། མ་རྤྱོས་ཤིང་མ་བཏབ་པར་འཁྲུངས་པའི་ལྤྱོ་ཏྤྱོག་གི་རྣམ་པ་དང་དྲེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་མཆྤྱོད་པར་འྤྱོས་
པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི་མཚོ་དང་རིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག་ལ་ངང་པ་སྐད་སན་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་སྤྱོགས་པ་
དང་ལྡན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀི་མཐས་གཏུགས་པ་སྲེ་ཚད་མྲེད་པ། དག་པའི་ཞིང་
དང་ས་མི་སན་ལ་སྤྱོགས་པ་ན་ཡྤྱོད་པའི་རས་བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ཀུན་བདག་གི་བླྤྱོ་
ཡིས་བླངས་ནས་མཆྤྱོད་ཡུལ་ཐུབ་པ་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀི་མཆྤྱོག་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་པར་
འབུལ་ན། ཡྤྱོན་ཕུལ་ན་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པྤྱོ་འབྱུང་བའི་ཡྤྱོན་གནས་ཀི་དམ་པ་སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་མཛད་པར་
བཞྲེད་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཅན་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་བརྲེ་བར་དགྤྱོངས་ཏྲེ་བདག་གི་མཆྤྱོད་རས་འདི་དག་
བཞྲེས་ཤིག གིས་པ་ནི། བདག་ིད་ཀི་རས་མི་འབུལ་བར་དྲེ་དག་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྲེ་ན། བདག་ནི་
སྤྱོན་བསྤྱོད་ནམས་བྱས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་བཀྲེན་ཆྲེན་ཏྲེ། དྲེས་ན་མཆྤྱོད་པའི་ནྤྱོར་དྲེ་དག་ལས་གཞན་པ་
བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས་ལ། ཁྱྲེད་ལ་མཆྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པ་དྲེས་ན་གཞན་དྤྱོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པར་དགྤྱོངས་
པའི་མགྤྱོན་པྤྱོ་རྣམས་ཀིས། མཆྤྱོད་རས་འདི་རྣམས་མཆྤྱོད་པ་པྤྱོ་བདག་གི་དྤྱོན་གི་སླད་དུ་ིད་ཀི་མཐུས་
བཞྲེས་ཤིག གིས་པ་ནི། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བས་ན་རྒྱལ་བ་སྲེ་སངས་རྒྱས་དང་། དྲེའི་སྲས་རྣམས་ལ་
བདག་གིས་ནི་བདག་རང་གི་ལུས་ཀུན་དུས་གཏན་དུ་འབུལ་བར་བགི་ཡི། ཀྲེ་སྲེམས་དཔའ་མཆྤྱོག་རྣམས་
བདག་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་བཞྲེས་ཏྲེ་བདག་གིར་མཛོད་ཅིག གུས་པས་ཁྱྲེད་ཀི་འབངས་སུ་མཆི་སྲེ་བཀའ་བཞིན་
བསྒྲུབ་པར་བགིའྤྱོ། །བདག་ནི་ཁྱྲེད་ཀིས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བས་ན་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ་བསྲེན་པའི་ཕྱིར་སྲིད་པ་ན་སྡུག་
བསལ་གིས་མི་འཇིགས་ཤིང་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བགི་ནུས་པར་བགིད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་ན་བདག་ིད་སིག་པ་དང་
ལྡན་ན་དྲེ་མི་ནུས་པས་སྤྱོན་གི་སིག་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་སྲེ་འཆགས་པར་བགིད་ཅིང་སིག་པ་གཞན་ཡང་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

སླན་ཆད་མི་བགིད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྲུས་དང་བྱི་དྤྱོར་ན་བཟའ་རྒྱན། །དི་དང་མྲེ་ཏྤྱོག་སྤྤྱོས་དང་བཤྤྱོས། །སྤྱོན་
མྲེ་ས་གཞི་ཁང་པ་གདུགས། །བླྤྱོས་སྤྲུལ་མཆྤྱོད་པ་བཅུ་གིས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པ་རིམ་པ་ལྟར་བསན་པའི་དང་པྤྱོ་ནི།
ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཙནྡན་ལ་སྤྱོགས་པས་བསྤྱོས་པས་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ་ཤྲེལ་གི་ས་གཞི་ཁ་དྤྱོག་གསལ་ཞིང་དྭངས་
ལ་འྤྱོད་འཚེར་བ་བསར་ཏྲེ་བྱི་དྤྱོར་ལྲེགས་པར་བྱས་ཤིང་། རིན་ཆྲེན་སྣ་ཚོགས་འྤྱོད་འབར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཀ་བ་
ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་པ་མུ་ཏིག་འྤྱོད་ཆགས་བླ་བྲྲེ་སྲེང་དུ་བྲྲེས་པ་དྲེར། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་དང་དྲེ་ཡི་སྲས་
རྣམས་ལ་རིན་ཆྲེན་གསྲེར་ལ་སྤྱོགས་པའི་བུམ་པ་མང་པྤྱོ་སྤྤྱོས་དི་ཞིམ་པྤྱོ་དང་སར་བའི་ཆུ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་མྲེ་
ཏྤྱོག་དང་བཅས་པས་ལྲེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི་རྤྱོལ་མྤྱོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསྤྱོལ་བར་
བགིའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མྲེད་པའི་གྤྱོས་འཇམ་པྤྱོ་གཙང་ལ་དི་ཞིམ་པྤྱོས་རབ་ཏུ་བསྤྱོས་
པས་སྐུ་ཕྱིའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱི་དྤྱོར་བྱས་པའི་རྲེས་དྲེ་ནས་དྲེ་དག་ལ་ཁ་དྤྱོག་ངུར་སིག་ལ་སྤྱོགས་པ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ལ་རུང་བ་ལྲེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ་དམ་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན་
རྣམས་ལ་འབུལ་ཞིང་། ཁྱིམ་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་རྣམས་ལ་གྤྱོས་བཟང་པྤྱོ་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་ཁ་དྤྱོག་སྣ་ཚོགས་ཅན་
རྣམས་དབུལ་བར་བགིའྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཅྤྱོད་པན་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྒྱན་མཆྤྱོག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དྲེ་དང་
དྲེ་དག་གིས་བདྲེན་པ་མངྤྱོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་ན་འཕགས་པ་སྲེ་དྲེའི་ཁྱད་པར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་དང་འཇམ་
དབྱངས་དང་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་དང་ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྲེ་དང་བྱམས་པ་ལ་སྤྱོགས་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཁྱིམ་
པའི་རགས་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱན་པར་བགིའྤྱོ། །ལྔ་པ་ནི། མཛོད་ལས། གིང་བཞི་དང་ནི་ི་ཟ་དང་། །རི་རབ་
དང་ནི་འདྤྱོད་ལྷ་དང་། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་སྤྱོང་ལ་ནི། །སྤྱོང་ནི་སི་ཕུད་ཡིན་པར་འདྤྱོད། །དྲེ་སྤྱོང་ལ་ནི་སྤྱོང་
གིས་པ། །བར་མའི་འཇིག་རྲེན་ཁམས་ཞྲེས་བྱ། །དྲེ་སྤྱོང་ལ་ནི་སྤྱོང་གསུམ་མྤྱོ། །ཞྲེས་པས་སྤྱོང་གསུམ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ན་དི་ངད་ལྡང་བ་སྲེ་རག་ཏུ་དིས་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའི་དི་མཆྤྱོག་རྣམས་
ཀིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསྲེར་སངས་བཙོ་མ་བྱི་དྤྱོར་བྱས་པ་འད་བ་འྤྱོད་ཆགས་འབར་བ་དྲེ་དག་བྱུག་
པར་བགིའྤྱོ། །དྲུག་པ་ནི། ཐུབ་དབང་མཆྤྱོད་གནས་མཆྤྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིད་དུ་
འྤྱོང་བའི་ལྷའི་མྲེ་ཏྤྱོག་མནྡཱ་ར་བ་དང་པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་སྤྱོགས་པ་དི་ཞིམ་པྤྱོ་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། དྲེ་དག་དང་
རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཕྲྲེང་བ་ཁ་དྤྱོག་སྣ་ཚོགས་ལྲེགས་པར་སྤྲེལ་ཞིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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མཆྤྱོད་དྤྱོ། །བདུན་པ་ནི། སྤྤྱོས་ཀི་མཆྤྱོག་ཡིད་འཕྲྤྱོག་པའི་དི་ངད་ཀིས་ཕྱྤྱོགས་མང་པྤྱོར་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའི་
བདུག་པའི་སིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཁིགས་པའམ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་དྲེ་དག་ལ་དབུལ་
ལྤྱོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ཞལ་ཟས་ཀི་ཁྱད་པར་ཀ་ར་དཀར་པྤྱོ་དང་། རྒྱ་སར་གི་ཁུ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཟའ་བཏུང་སྣ་
ཚོགས་བཅས་པ་ཡི་ལྷ་བཤྤྱོས་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལ་དབུལ་བར་བགིའྤྱོ། །དགུ་པ་ནི། གསྲེར་གི་པདྨ་ཚར་དུ་དངར་
བ་སྲེ་བསིགས་པའི་ནང་དུ་འྤྱོད་འཕྲྤྱོ་བའི་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་བཞག་པའི་སྤྱོན་མྲེ་རྣམས་ཀང་དབུལ་བར་
བགིའྤྱོ། །བཅུ་པ་ནི། ས་གཞི་བསར་བ་སྤྤྱོས་ཀི་ཆུས་བྱུགས་པ་དྲེར་མྲེ་ཏྤྱོག་ཡིད་འྤྱོང་སིལ་མ་དགམ་ཞིང་དྲེ་
དབུལ་བར་བགིའྤྱོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། མཛེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གཞལ་དུ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྤྱོ་
བྲང་ལྷའི་བུ་མྤྱོས་བླངས་པའི་བསྤྱོད་དབྱངས་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། མུ་ཏིག་དང་རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་
ཆུན་པྤྱོའ ་ི རྒྱན་འཕྱང་བས་མཛེས་ཤིང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྤྱོགས་པ་འྤྱོད་འཕྲྤྱོ་ཞིང་འབར་བ་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཡས་
ཏྲེ་མཐའ་ཡས་པའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་འྤྱོད་ཀིས་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ཀང་
ཐུགས་རྲེའི་བདག་ིད་ཅན་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགིའྤྱོ། །བཅུ་གིས་པ་ནི། རིན་པྤྱོ་ཆྲེ་ལས་གྲུབ་པའི་
གདུགས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་གསྲེར་གི་ཡུ་བ་ཅན་ཁྤྱོར་ཡུག་ཏུ་མུ་ཏིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་
ཡིད་དུ་འྤྱོང་བས་བརྒྱན་པ་དབྱིབས་ལྲེགས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་གྲེན་དུ་སྲེང་བ་ཡང་རག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་
ལ་དབུལ་བར་བགིའྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། སར་གི་དྲེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་དྲེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་
མཆྤྱོད་པའི་ཚོགས་རྤྱོལ་མྤྱོ་དང་དབྱངས་སན་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་པ། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་སྲེམས་ཅན་གི་
སྡུག་བསལ་སིམ་པ་སྲེ་ཞི་ནས་བདྲེ་བར་བྱྲེད་པའི་སིན་རྣམས་སྤྱོ་སྤྱོར་ཇི་ལྟར་འྤྱོས་པས་གནས་པར་གྱུར་ཅིག
ལུང་དང་རྤྱོགས་པའི་དམ་པའི་ཆྤྱོས་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་དྲེའི་རྲེན་གྲེགས་བམ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
དང་མཆྤྱོད་རྲེན་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ལ་རིན་ཆྲེན་མྲེ་ཏྤྱོག་ལ་སྤྱོགས་པའི་
ཆར་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འབབ་པར་ཤྤྱོག ལྔ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ཆྲེན་པྤྱོ་རྣམས་ཀིས་ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆྤྱོད་པར་མཛད་པའི་ཚུལ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་ཏ་ལ་ལས།
མྲེ་ཏྤྱོག་ཕལ་ཆྲེར་མྲེ་ཏྤྱོག་བླ་རྲེ་དང་། །མྲེ་ཏྤྱོག་བཀྤྱོད་པའི་འྤྱོད་ཟྲེར་རབ་བཀྲེ་སྲེ། །མྲེ་ཏྤྱོག་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་
བཀམ་བྱས་ནས། །བདག་ིད་ཆྲེན་པྤྱོ་དྲེ་དག་རྒྱལ་བ་མཆྤྱོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

ཀང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མགྤྱོན་པྤྱོ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཆྤྱོད་པར་མྤྱོས་པའྤྱོ། །དྲུག་པ་ནི། ཡྤྱོན་ཏན་གི་
རྒྱ་མཚོ་སངས་རྒྱས་དང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བདག་གིས་བསྤྱོད་དབྱངས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་སྲེ་
མཐའ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་བསྤྱོད་དྤྱོ། །བསྤྱོད་དབྱངས་སན་པའི་སིན་དྲེ་རྣམས་ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དྲེ་དག་ལ་སྲེ་
དྲུང་དུ་ངྲེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་ནི། འདས་མ་འྤྱོངས་ད་ལྟར་གི་དུས་གསུམ་དུ་གཤྲེགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་ཆྤྱོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྤྱོག་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་
ཅད་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཀུན་གི་གངས་སྲེད་ཀི་ལུས་བཏུད་ནས་བདག་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །གང་ལ་བརྲེན་ནས་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འབྱུང་བའི་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་། བྱང་སྲེམས་ཀི་སྲེ་སྣྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་།
གང་དུ་དྲེ་བསྲེད་པའམ་བསྤྱོམ་པའམ་བསན་པའི་གཞི་རྣམས་དང་མཆྤྱོད་རྲེན་རྣམས་ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ།
ཆྤྱོས་ནྤྱོད་པའི་མཁན་པྤྱོ་དྲེ་བཞིན་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་ཐར་པའི་དྤྱོན་དུ་འབད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྤྱོག་ཅན་རྣམས་
ལའང་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། སི་དྤྱོན་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་སྒྲུབ་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངྤྱོ་བྤྱོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། སྤྱོ་སྤྱོའ ་ི རང་བཞིན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། འཇིགས་པ་སྤང་བའི་
དྤྱོན་དུ་སབས་གནས་ལ་བསྲེན་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་པ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པ་གིས་སམ། འདས་པ་
ལའང་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་སབས་འགྤྱོ་གིས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་པའི་སབས་འགྤྱོ་ནི་འཇིགས་པ་
འགའ་ཞིག་ལས་ཐར་པར་འདྤྱོད་ནས་འཇིག་རྲེན་པའི་ལྷ་ལ་སྤྱོགས་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་བ་དྲེ་ནི་སབས་འགྤྱོ་
མཆྤྱོག་མ་ཡིན་ཏྲེ། མདྤྱོ་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་ལས། འཇིགས་པས་སག་པའི་ས་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆྲེར་རི་དང་
ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་དགའ་རྭ་བ་ལྤྱོན་ཤིང་དང་། །མཆྤྱོད་རྲེན་རྣམས་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ། །སབས་དྲེ་གཙོ་བྤྱོ་
མ་ཡིན་ཞིང་། །སབས་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ནི། །སྡུག་བསལ་ཆྲེ་ལས་རབ་མི་ཐར། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདས་
པའི་སབས་འགྤྱོ་ལ། རང་ིད་ནི་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་
དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་བ་ཡིན་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སབས་འགྤྱོ་ནི། སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོས་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདག་ིད་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པར་
འདྤྱོད་པས། དུས་བྱང་ཆུབ་སིང་པྤྱོའ ་ི བར་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལུགས་ཀི་སབས་གནས་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་
བའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དང་པྤྱོར་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་ལས་སབས་སུ་འགྤྱོ་བའི་སྤྱོམ་པ་བླངས་ནས། མདྤྱོ་ལས། སངས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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རྒྱས་ལ་ནི་སབས་གསྤྱོལ་བ། །དྲེ་ནི་ཡང་དག་དགྲེ་བསྲེན་ཏྲེ། །ནམ་དུའང་ལྷ་རྣམས་གཞན་དག་ལ། །སབས་
གསྤྱོལ་བར་ནི་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །དམ་པའི་ཆྤྱོས་ལ་སབས་གསྤྱོལ་བ། །འཚེ་ཞིང་གནྤྱོད་པའི་སྲེམས་དང་
བྲལ། །དགྲེ་འདུན་ལ་ནི་སབས་གསྤྱོལ་བ། །མུ་སྲེགས་ཅན་ལ་ཕྱྤྱོགས་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ཚུལ་ལྟར་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་ལ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླྤྱོ་གཏད་ཅིང་། དྲེ་དག་ལ་གུས་པས་
མཆྤྱོད་པ་ལ་བརྤྱོན་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སུ་ལའང་གནྤྱོད་པར་མི་བྱ་བ་དང་། སིག་པའི་གྤྱོགས་པྤྱོ་དང་མི་
འགྤྱོགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྤྱོ་ནས་སབས་འགྤྱོའ ་ི བསླབ་པ་མི་མས་པར་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་མས་ན་སླར་
བླངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྤྱོ་ནས་ྲེས་པ་སྤྤྱོང་ཞིང་ཡྤྱོན་ཏན་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྤྱོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྤྱོན་ནི།
དུས་བྱང་ཆུབ་སིང་པྤྱོར་མཆིས་ཀི་བར་དུ། ཡུལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དྲེ་བཞིན་དུ་ཆྤྱོས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་ཡང་ངྤྱོ་། །ཚུལ་ནི་སབས་སུ་མཆི་སྲེ་བདག་ཁྱྲེད་ལ་བསྲེན་པས་སྤྱོབས་ཤིག་
པའྤྱོ། །བཞི་པ་སིག་པ་བཤགས་པ་ལ། སི་དྤྱོན་དང་། གཞུང་དྤྱོན་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སང་བྱ་སིག་
པའི་སྤྱོ་དྲུག སྤྱོང་བྱྲེད་གྲེན་པྤྱོ་སྤྱོབས་བཞི། སྤྱོང་ཚུལ་སྤྱོར་དངྤྱོས་རྲེས་གསུམ་མྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དུས་དང་།
རྒྱུ་དང་། སྤྱོ་དང་། སྤྱོར་བ་དང་། ཡུལ་དང་། རྣམ་པའི་དབྱྲེ་བ་རྣམས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སུན་འབྱིན་པ་དང་།
རྲེན་དང་། གྲེན་པྤྱོ་དང་། ྲེས་པ་ལས་ལྡྤྱོག་པ་རྣམས་ཏྲེ། དང་པྤྱོ་ནི། ྲེས་དམིགས་མཐྤྱོང་ནས་འགྤྱོད་པ་སྲེ།
དུག་འཐུངས་པས་དྲེའི་འབྲས་བུ་མཐྤྱོང་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལས་སྤྱོབ་ནུས་བསྲེན་པ་སྲེ། སན་པ་ལ་
བསྲེན་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དགྲེ་བ་སྤྱོད་པ་སྲེ། སན་ཟ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཕྱིན་ཆད་སྲྤྱོག་ལ་བབ་
ཀང་མི་སྤྱོད་པ་སྲེ་ཕྱིས་དུག་མི་ཟ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །དྲེ་དག་ཚང་དགྤྱོས་ཤིང་ཚང་ན་ངྲེས་པར་འདག་པས་དྲེ་དག་
གངས་ངྲེས་ཏྲེ། ཆྤྱོས་བཞི་བསན་པའི་མདྤྱོ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྤྱོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སིག་
པའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བཞི་གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པ་དང་།
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པ་དང་། གྲེན་པྤྱོ་སྤྱོམ་པ་དང་། ྲེས་པ་བཟྤྱོག་པའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གསུམ་
པ་ནི། སྤྱོར་བ་སབས་འགྤྱོ་སྲེམས་བསྲེད། དངྤྱོས་གཞི་སྤྱོབས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྤྱོ་ནས་བཤགས་ཚིག་བརྤྱོད་
ཅིང་དག་པར་སྤྱོམ་པ་དང་། རྲེས་བཤགས་ཡུལ་གི་བྱིན་རླབས་ཀིས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསྤྱོམ་ཞིང་།
བསྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱ་སྲེ་བླ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་གྤྱོ །གིས་པ་གཞུང་དྤྱོན་ལ་བཞི་སྲེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་
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པ་དང་། རྲེན་དང་། གྲེན་པྤྱོ་དང་། ྲེས་པ་ལས་སླར་ལྡྤྱོག་པའི་སྤྱོབས་སྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སིག་པ་
བཤགས་ཚུལ་སིར་བསན་པ་དང་། ཡུལ་མཆྤྱོག་ལ་བརྲེན་པའི་སིག་པ་ཁྱད་པར་དུ་བཤགས་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། བཤགས་ཡུལ་ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི་རྤྱོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོ་མངའ་བ་རྣམས་ལ་སྲེ། དྲེ་དག་གི་སན་སར་ལུས་ཀིས་ཐལ་མྤྱོ་སར་ཏྲེ་ངག་ཏུ་གསྤྱོལ་བ་ནི།
དུས་ཐྤྱོག་མ་མྲེད་ལྡན་འཁྤྱོར་བ་ནས་ཚེ་རབས་འདིའམ་སྤྱོན་གི་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་བདག་གིས་སིག་པའི་
ྲེས་དམིགས་ལ་སྤྱོགས་པ་མ་འཚལ་ཏྲེ་མ་ཤྲེས་ནས་རང་གིས་སིག་པ་བགིས་པའམ་གཞན་ལ་བགིད་དུ་སྩལ་
བ་ིད་དང་ནི། གཏི་མུག་འཁྲུལ་པས་བདག་ནྤྱོན་ཏྲེ་གཞན་སིག་པ་བྱྲེད་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་སྲེ་དགའ་བ་གང་
བགིས་པའི་ནྤྱོངས་པ་སྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་ནི་མཐྤྱོང་བགིས་ནས་བསམ་པ་ཐག་པས་མགྤྱོན་པྤྱོ་རྣམས་ལ་བཤགས་ཏྲེ་
མི་འཆབ་བྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བྱྲེད་པ་པྤྱོ་བདག་གིས་ཡུལ་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་དང་ཕ་མའམ་བླ་མ་སྲེ་མཁན་པྤྱོ་
དང་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་དག་ལ། བསམ་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་གི་སྤྱོ་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་
ཡིད་ཀིས་ནྤྱོངས་པའམ་གནྤྱོད་པ་བགིས་པ་གང་ལགས་པ་དང་། མདྤྱོར་ན་ཆགས་སྤྱོགས་ཀི་ྲེས་པ་དུ་མའི་
སྤྱོན་ཆགས་པའི་སིག་ལྡན་བདག་གིས་སིག་པ་གང་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགིས་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་འདྲེན་པ་རྣམས་
ལ་འཆགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གང་གིས་སབས་སུ་འགྤྱོ་བའི་རྒྱུ་མཚན། གང་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་བའི་
ཡུལ། ཇི་ལྟར་སབས་སུ་སྤྱོང་བའི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་འབད་
ནས་འཆགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་བདག་ནི་སིག་པ་མ་བྱང་བར་སྤྱོན་དུ་འགུམ་པར་འགྱུར་དུ་མཆི་ལ། དྲེ་
ལྟར་ན་ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་བས་ཇི་ལྟར་སིག་པ་འདི་ལས་ངྲེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་བར་མྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་བསབ་
ཏུ་གསྤྱོལ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མྱུར་དུ་འཆི་བ་ལ་བསམས་ནས་སབས་འགྤྱོའ ་ི བླྤྱོ་བསྲེད་པ་དང་།
འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ་བསམས་ནས་སབས་འགྤྱོའ ་ི བླྤྱོ་བསྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་
གསུམ་གི། དང་པྤྱོ་ནི། མྱུར་དུ་སབས་དགྤྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་སྲིད་ཅིག་མི་འྤྱོང་ཞྲེས་ཡིད་བརན་
ཏུ་མི་རུང་བའི་འཆི་བདག་འདི་ནི་སིག་སྤྱོང་ལ་སྤྱོགས་པའི་བྱ་བ་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དུས་ལ་
མི་སྤྱོད་ཅིང་བྱ་བ་ཚར་མ་ཚར་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པས། ན་དང་མི་ན་ཀུན་གིས་ཀང་གྤྱོ་བུར་དུ་མི་འཆི་ཞྲེས་ཚེ་ལ་ཡིད་
བརན་དུ་མི་རུང་ལ། འཆི་བ་ན་དག་གྲེན་སྤྱོགས་ཐམས་ཅད་བྤྱོར་ཏྲེ་བདག་ིད་གཅིག་པུ་ཆ་དགྤྱོས་པར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བདག་གིས་དྲེ་ལྟར་མ་ཤྲེས་པས་མཛའ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་མི་མཛའ་བ་ལ་གནྤྱོད་པའི་དྤྱོན་གི་ཕྱིར་སིག་པ་རྣམ་པ་
སྣ་ཚོགས་བྱས་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གང་གི་དྤྱོན་དུ། སིག་པ་བྱས་པའི་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀང་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཞིང་། མཛའ་བ་རྣམས་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་བདག་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་སྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་
ནམ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་རྣམས་ཀི་དྤྱོན་དུ་སིག་པ་བྱས་པ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གལ་
ཏྲེ་འདིར་གྲེན་མགུ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་བདྲེ་བ་དྲེ་ཕྱི་མར་ཡང་འབྲང་བའི་དྤྱོན་ཡྤྱོད་དྤྱོ་སམ་ན། དྲེ་འད་བའི་བདྲེ་
བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་དང་གང་ད་ལྟ་ལྤྱོངས་སད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕྱིས་དན་པའི་ཡུལ་ཙམ་
དུ་འགྱུར་སྲིད་ཀི་མཐྤྱོང་ཞིང་མས་སུ་མྱྤྱོང་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འདས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རི་ལམ་དུ་མས་
སུ་མྱྤྱོང་བའི་བདྲེ་བ་སད་པ་ན་མི་མྱྤྱོང་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཚེ་བརྒྱུད་པ་ལྟ་ཞྤྱོག་གི་རྲེ་ཞིག་གསྤྱོན་པའི་ཚེ་འདི་ིད་
ལའང་མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ་དུ་མ་ཞིག་འདས་མྤྱོད་ཀི་དྲེ་དག་དང་འགྤྱོགས་པའི་བདྲེ་སྤྱོགས་ནི་རི་ལམ་
བཞིན་དུ་ཕྱིས་མི་འྤྱོང་བར་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་། །འྤྱོན་ཀང་དྲེ་དག་གི་དྤྱོན་དུ་བྱས་པའི་སིག་པ་མི་བཟད་པའི་བག་ཆགས་
གང་ཡིན་དྲེ་ནི་མདུན་ན་སྒུག་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བདག་ནི་གྤྱོ་བུར་ཞྲེས་
བདག་གིས་རྤྱོགས་པར་མ་གྱུར་པས་གཏི་མུག་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གིས་སིག་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་པ་སྲེ། ཚེ་
འདི་ལ་དག་པར་འདྤྱོད་ན་མྱུར་དུ་སང་དགྤྱོས་ཏྲེ། ིན་མཚན་སྤྱོད་པ་ཡང་མྲེད་པར་ཚེ་འདི་སྐད་ཅིག་གྤྱོད་
འགྱུར་ཞིང་སྣྤྱོན་པ་གུད་ན་ཡྤྱོང་མྲེད་ན་སྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ངྲེས་པར་འཆི་བས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། ངྲེས་པར་འཆི་མྤྱོད་དྲེ་དུས་ན་གྲེན་སྤྱོགས་དགྤྱོས་སྤྱོ་
སམ་ན། འཆི་བའི་ཚེ་བདག་ནི་མལ་ན་འདུག་བཞིན་དུ་མྲེན་བཤྲེས་ཀུན་གིས་མཐའ་བསྐྤྱོར་ཡང་སྲྤྱོག་འཆད་
པའི་ཚོར་བ་ནི་བདག་ིད་གཅིག་པུས་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་གི་དྲེ་དག་གིས་མི་བགྤྱོད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀི་དྲེ་དག་
གིས་ཀང་དྲེའི་ཚེ་སྤྱོབ་ནུས་སྤྱོ་སམ་ན། གཤིན་རྲེའི་ཕྤྱོ་ས་ཟིན་པ་ལ་གྲེན་གིས་ཅི་ཕན་བཤྲེས་ཅི་ཕན་ཏྲེ་མི་
ཕན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་གང་གིས་ཕན་ཞྲེ་ན། དྲེའི་ཚེ་བསྤྱོད་ནམས་གཅིག་བསབ་ན་དྲེ་ཡང་བདག་གིས་མ་བསྲེན་
ཏྤྱོ། །མགྤྱོན་པྤྱོ་ཞྲེས་བྤྱོས་ནས། དགྲེ་བ་མི་སྤྱོམ་ཞིང་ཟག་བཅས་ཀི་ཆྤྱོས་ལ་སྲེམས་མི་སྲུང་བས་ན་བག་མྲེད་པ་
ཅན་བདག་གིས་ནི་འཇིགས་པ་འདི་འད་མ་འཚལ་ནས་མི་རག་ཚེ་འདིའི་ཆྲེད་དུ་ནི་སིག་པ་མང་པྤྱོ་ྲེ་བར་
བསྒྲུབས་ཞྲེས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དཔྲེར་ན་སྲེ་བྤྱོ་ྲེས་པ་ཅན་ཡན་ལག་གཅྤྱོད་པའི་སར་དྲེ་རིང་ཁིད་པའང་བྲྲེད་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

འགྱུར་ཏྲེ་ཁ་སྐམ་ཞིང་མིག་ར་ངན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་སར་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྣང་ན། གཤིན་རྲེའི་
ཕྤྱོ་་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟར་འདུག་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་གིས་བཟུང་བར་གྱུར་ཅིང་། འཇིགས་ཆྲེན་ནད་
ཀིས་ཐྲེབས་པར་གྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་རབ་ཏུ་མ་ཐག་པ་ན་བྲྲེད་པར་ལྟ་སྤྱོས་ཀང་ཅི་དགྤྱོས། དྲེའི་ཚེ་སུ་
ཞིག་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་འདི་ལས་བདག་ལྲེགས་པར་སྤྱོབ་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྲྲེད་ཤ་ཐྤྱོན་པ་སྲེ་ཤིན་ཏུ་
སག་པའི་མིག་བགད་ནས་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་སབས་དག་འཚོལ་བར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ལྟར་བཙལ་ཡང་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་
སབས་མྲེད་པར་མཐྤྱོང་ནས་ནི་དྲེ་ནས་སླར་ཡང་ཀུན་ཏུ་ཡི་མུག་འགྱུར་རྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་གནས་དྲེར་སབས་
འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། དུས་དྲེའི་ཚེ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ་སྲེ་ཐབས་མྲེད་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་གང་ལ་
སབས་སུ་འགྤྱོ་བའི་ཡུལ་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་སི་དང་། སྤྱོན་ལམ་གི་སྤྱོབས་ཅན་གི་བྱང་སྲེམས་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་བ་
གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། དྲེའི་ཚེ་སབས་མྲེད་པ་དྲེ་བས་ན་རྒྱལ་བ་འགྤྱོ་བའི་མགྤྱོན་འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱོབ་པའི་
དྤྱོན་ཤིན་ཏུ་བརྤྱོན་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། དྲེ་སྤྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྤྱོབས་ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེ་དྲེ་གིས་དང་
ལྡན་པས་ན་འཇིགས་པ་ཀུན་སྲེལ་བ་དྲེ་ལ་དྲེ་རིང་ིད་ནས་སབས་སུ་མཆིའྤྱོ། །རྒྱལ་བ་དྲེའི་ཐུགས་སུ་ཆུད་
པའི་ཆྤྱོས་བསྲེན་ན་འཁྤྱོར་བའི་འཇིགས་པ་སྲེལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་དགྲེ་འདུན་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་
དྲེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སབས་སུ་མཆིའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་ནི་དམྱལ་བ་སྤྱོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་གིས་
འཇིགས་པས་རྣམ་སག་ནས་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པྤྱོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་ལ་བདག་ིད་འབུལ་ཞིང་། འཇམ་པའི་
དབྱངས་ལ་བདག་ིད་ཀིས་བདག་གི་ལུས་འདི་འབུལ་བར་བགི་ཞིང་། ཐུགས་རྲེའི་བསམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་མ་
འཁྲུལ་བ་ཅན་སན་རས་གཟིགས་མགྤྱོན་དྲེ་ལ་ཡང་སྡུག་བསལ་གིས་མ་ཐག་པའི་ང་རྤྱོས་འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད་
དྤྱོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། སིག་ལྡན་བདག་ལ་བསབ་ཏུ་གསྤྱོལ་ཞྲེས་སྤྱོ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པྤྱོ་དང་སའི་
སིང་པྤྱོ་དག་དང་ནི་བྱམས་པ་དང་སིབ་པ་རྣམ་སྲེལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་པའི་མགྤྱོན་པྤྱོ་
ཐམས་ཅད་ལ་སབས་འཚོལ་ཞིང་སྤྱོབས་ཤིག་ཅྲེས་སིང་ནས་འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད་དྤྱོ། །གང་ཞིག་མཐྤྱོང་ནས་གཤིན་རྲེ་
ཡི་ཕྤྱོ་་ལ་སྤྱོགས་པ་སྲེམས་ཅན་ལ་སང་བ་རྣམས་སག་ནས་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་འབྱྲེར་བར་བྱྲེད་པའི་རྤྱོ་རྲེ་ཅན་ཕྱག་
ན་རྤྱོ་རྲེ་དྲེ་ལ་སབས་སུ་མཆིའྤྱོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སབས་སུ་སྤྱོང་བའི་དྤྱོན་ནི། སྤྱོན་ཆད་ཁྱྲེད་ཀི་བཀའ་ལས་
འདས་ཏྲེ་སིག་པ་བྱས་ན། ད་ནི་སིག་པའི་འབྲས་བུ་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་མཐྤྱོང་ནས་ཁྱྲེད་ལ་སབས་སུ་མཆི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ལགས་ཀི་འཇིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསྤྱོལ། གསུམ་པ་གྲེན་པྤྱོའ ་ི སྤྱོབས་ལ་གསུམ་སྲེ། གྲེན་པྤྱོ་ལ་
འབད་པར་རིགས་པ་དང་། མྱུར་དུ་འབད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འབད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནད་ཀི་
དཔྲེས་བསན་པ་ནི། རླུང་མཁིས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐ་མལ་གི་ནད་ཀི་འཇིགས་ན་ཡང་སན་པའི་ངག་བཞིན་དུ་དྲེའི་
གྲེན་པྤྱོ་བསྲེན་པར་བྱ་དགྤྱོས་ན། འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་ྲེས་བརྒྱའི་ནད་ཀིས་རག་ཏུ་བཏབ་པས་རྒྱལ་བའི་
བཀའ་བཞིན་དུ་གྲེན་པྤྱོ་ལ་འབད་དགྤྱོས་པ་ལྟ་སྤྱོས་ཀང་ཅི་དགྤྱོས་ཏྲེ། ནད་ྲེས་པ་ཆྲེ་ཞིང་སྲེལ་བྱྲེད་རྲེད་
དཀའ་བས་སྤྱོ། །དྲེ་ཅི་སྲེ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སྤྱོགས་ཀི་ནད་དྲེ་དག་གཅིག་གིས་ཀང་འཛམ་བུའི་གིང་ན་གནས་པས་
མཚོན་ཏྲེ་མི་མང་པྤྱོ་ཀུན་རླག་པར་བྱྲེད་ལ། དྲེ་དག་གསྤྱོ་བའི་སན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་
ནི་ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ནས་མི་རྲེད་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་ནད་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེ་དག་གསྤྱོ་བའི་སན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་དྲེའི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་འབྱིན་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེས་ན་དྲེའི་བཀའ་ལྟར་
མི་བྱྲེད་པར་སྲེམས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཏི་མུག་ཅན་སད་པའི་གནས་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་གཡང་སའི་དཔྲེས་བསན་
པ་ནི། གཡང་ས་ཐ་མལ་པ་ཆུང་ངུ་ལའང་དྲེར་མི་ལྷུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བག་ཡྤྱོད་པར་གནས་པར་བྱ་དགྤྱོས་ན།
དཔག་ཚད་སྤྱོང་ནི་ཆྲེ་བ་མཚོན་པ་སྲེ། སྡུག་བསལ་ཆྲེན་པྤྱོར་ལྟུང་ཞིང་ཡུན་རིང་མི་ཐར་བའི་གཡང་སར་བག་
ཡྤྱོད་པར་བྱ་དགྤྱོས་པ་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་མྱུར་དུ་འབད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ཚེ་ལ་
ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། སིག་པ་དྲེ་ྲེས་པ་ཆྲེ་མྤྱོད་དྲེ་དུས་ཕྱིས་བཤགས་པས་ཆྤྱོག་གྤྱོ་སམ་ན། དྲེ་རིང་ཁྤྱོ་
ན་མི་འཆི་ཞྲེས་ཡིད་བདྲེ་བར་འདུག་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་གི། བདག་ནི་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་སྲེ་འཆི་བའི་དུས་དྲེ་
ནི་གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་ལ་མི་འཆིའྤྱོ་ཞྲེས་པའི་མི་འཇིགས་པ་སུ་ཡིས་བྱིན་ཏྲེ་སུས་
ཀང་མ་བྱིན་ཞིང་འཆི་བ་འདི་ལས་ཇི་ལྟར་ངྲེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་གདྤྱོན་མི་
ཟ་བར་མྲེད་འགྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བདག་ཡིད་བདྲེ་བར་འདུག་པ་མི་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་ཡིད་
བརན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། སྤྱོན་ཆད་མྱྤྱོང་སྲེ་ཞིག་པའི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དྲེ་དག་ལས་བདག་ལ་ལྷག་པར་མི་འཇིག་པའི་
ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ན། བདག་ནི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དྲེ་ལ་མངྤྱོན་པར་ཞྲེན་ནས་བླ་མའི་བཀའ་དང་འགལ་བར་
བྱས་པ་ནི་མི་རིགས་པས་དྲེ་ལྟར་མ་བྱྲེད་ཅིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་གྲེན་བཤྲེས་ལ་ཡིད་བརན་མི་རུང་བ་ནི།
ལྤྱོངས་སྤྱོད་དུ་མ་ཟད་ཀི་བདག་ིད་ཀི་གསྤྱོན་ཚེ་འདི་དང་དྲེ་བཞིན་དུ་གྲེན་དང་བཤྲེས་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

བདག་ིད་གཅིག་པུ་ག་ཤྲེད་འགྤྱོ་དགྤྱོས་ན་མཛའ་དང་མི་མཛའ་བ་ཀུན་ཅི་རུང་སྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཞྲེན་པ་དྤྱོན་མྲེད་
ཅྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་འབད་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་བསམ་པ་ནི། མི་དགྲེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་
བས་མི་དགྲེ་བ་དྲེ་ལས་ཇི་ལྟར་ངྲེས་ཐར་འགྱུར་ཞྲེས་ིན་མཚན་རག་ཏུ་བདག་གིས་འདི་ིད་འབའ་ཞིག་བསམ་
པའི་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་སྤྱོར་བ་ནི། བདག་ནི་མི་ཤྲེས་གཏི་མུག་པས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་སྲེ་སུས་
བྱས་ཀང་སིག་པར་འགྱུར་བ་སྲྤྱོག་གཅྤྱོད་པ་ལྟ་བུའམ། བཅས་པའི་སིག་པ་སྲེ་སྤྱོམ་པ་བླངས་པ་ཁྤྱོ་ན་ལ་སིག་
པར་འགྱུར་བ་ཕྱི་དྤྱོའ ་ི ཁ་ཟས་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གིས་པ་རྣམས། མགྤྱོན་པྤྱོའ ་ི སན་སར་
མངྤྱོན་སུམ་དུ་ཐལ་སར་སྡུག་བསལ་འཇིགས་སྲེམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ་སིག་པ་དྲེ་དག་
ཐམས་ཅད་བཤག་པར་བགིའྤྱོ། །བཞི་པ་ྲེས་པ་ལས་ལྡྤྱོག་པའི་སྤྱོབས་ནི། འདྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་སིག་
པ་ནྤྱོངས་པ་ལགས་པར་བཟུང་ནས་ནྤྱོངས་པ་བསལ་དུ་གསྤྱོལ། སིག་པ་འདི་ནི་བཟང་པྤྱོ་མ་ལགས་པས་དྲེང་
སླན་ཆད་བདག་ནི་ཡྤྱོང་མི་བགིད་དྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །ལྲེའུ་གིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།ལྔ་པ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལ་
གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་པའི་ལྲེགས་པ་ལ་ཡི་རང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་
ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསལ་ངལ་གསྤྱོ་བ་སྲེ། རྲེ་ཞིག་མི་མྱྤྱོང་བར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་དགྲེ་བ་དྲེ་དང་དྲེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་
བསལ་ཅན་དག་དྲེ་ལས་ཐར་ནས་བདྲེ་བར་གནས་པ་ལ་དགའ་བས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བཞི།
ཐྲེག་ཆུང་གི་དགྲེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། ན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་བསགས་པ་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་
ཡི་རང་ངྤྱོ་། །འབྲས་བུ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། ལུས་ཅན་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་ངྲེས་པར་ཐར་པ་སྲེ་དག་བཅྤྱོམ་
པ་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཡི་རང་ངྤྱོ་། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དགྲེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྤྱོབ་པ་རྣམས་ཀི་བྱང་
ཆུབ་དང་གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་རྒྱལ་སྲས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངྤྱོ་། །རྒྱུ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། བསམ་པ་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདྲེ་མཛད་པའི་ཐུགས་བསྲེད་པའི་དགྲེ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་། སྤྱོར་བ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་
མཛད་པ་ལ་དགའ་བས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ངྤྱོ་། །དྲུག་པ་ཆྤྱོས་ཀི་འཁྤྱོར་ལྤྱོ་བསྐྤྱོར་བར་བསྐུལ་བ་ནི། ཕྱྤྱོགས་རྣམས་
ཀུན་གི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐལ་མྤྱོ་སར་ཏྲེ་གསྤྱོལ་བ་ནི། སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གི་མུན་པའམ། སྡུག་བསལ་
ཞིང་མི་ཤྲེས་པའི་མུན་པས་འཐྤྱོམས་ནས་ལམ་དང་ལམ་མིན་མི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཆྤྱོས་ཀི་སྤྱོན་མྲེ་སྦར་ནས་
ལམ་བསན་དུ་གསྤྱོལ། བདུན་པ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྤྱོལ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བར་བཞྲེད་པ་རྣམས་ལ་ཐལ་མྤྱོ་སར་ཏྲེ་གསྤྱོལ་བ་ནི། འགྤྱོ་བ་འདི་མི་ཤྲེས་པས་ལྡྤྱོངས་པར་མི་འགྤྱོད་ཅིང་
བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསྤྱོལ། བརྒྱད་པ་བསྤྱོ་བ་ལ་གིས་ལས།
སིར་བསྤྱོ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་སར་བཤད་པའི་མཆྤྱོད་པ་ནས་བཞུགས་པར་གསྤྱོལ་བའི་བར་འདི་དག་ཀུན་བྱས་ཏྲེ།
དགྲེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེས་ནི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་བསལ་
བར་ཤྤྱོག བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བསྤྱོ་བ་ལ་གསུམ་ལས། ནད་པའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ནི། འགྤྱོ་བ་ནད་པ་ཇི་སྲིད་དུ་ནད་སྤྱོས་
གྱུར་གི་བར་དུ་ནི་བདག་སན་དང་སན་པ་ིད་དག་དང་དྲེ་ཡི་ནད་གཡྤྱོག་བྱྲེད་པར་ཤྤྱོག བཀྲེས་སྐྤྱོམ་པའི་དྤྱོན་
དུ་བསྤྱོ་བ་ནི། ཟས་དང་སྐྤྱོམ་གི་ཆར་ཕབ་སྲེ་བཀྲེས་དང་སྐྤྱོམ་པའི་གནྤྱོད་པ་བསལ་བར་བྱའྤྱོ། །མུ་གྲེའི་བསྐལ་
པ་བར་མའི་ཚེ་བདག་ནི་ཟས་དང་སྐྤྱོམ་དུ་གྱུར་ནས་དྲེ་དག་གི་བཀྲེས་སྐྤྱོམ་སྲེལ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག དྲེ་བཞིན་
དུ་མཚོན་གི་བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ་མྲེ་ཏྤྱོག་གི་ཆར་འབྲེབས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་བརྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ། །དབུལ་པྤྱོའ ་ི
དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཕྤྱོངས་ཤིང་དབུལ་བ་ལ་བདག་ནི་སད་པས་མི་ཟད་པའི་གཏྲེར་དུ་གྱུར་ཏྲེ། ཡྤྱོ་
བྱད་མཁྤྱོ་རྒུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་གི་མདུན་ན་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་གཞན་དྤྱོན་
ལ་བླྤྱོ་སྤྱོང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་བཏང་བ་སིར་བསན་པ་དང་། ལུས་བཏང་བ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་གཏྤྱོང་བྱ་ནི། ལུས་དང་དྲེ་བཞིན་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དང་དུས་གསུམ་དུ་བྱས་པ་
དང་བྱྲེད་པ་དང་བྱ་འགྱུར་གི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་དགྤྱོས་ཆྲེད་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྤྱོན་སྒྲུབ་ཕྱིར་བསམ་
པར་ཕངས་པར་མྲེད་པར་གཏྤྱོང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
ཞིང་བདག་གི་བླྤྱོ་ནི་རང་ཞན་གི་དྤྱོན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ལྤྱོངས་སྤྱོད་
ཐམས་ཅད་གཏྤྱོང་བར་ཆབས་ཅིག་སྲེ་འད་བ་ལ། ད་ལྟ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཏྤྱོང་བ་མཆྤྱོག་ཡིན་ཏྲེ། རང་
གཞན་གི་དྤྱོན་ཆྲེན་པྤྱོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་ལ་དམིགས་ནས་ལས་གསྤྱོག་པ་
ལ་གཏྤྱོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་སྤྱོན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ལྟྤྱོས་མྲེད་དུ་གཏྤྱོང་བ་དང་། ཕན་པའི་
རྒྱུར་བསྤྱོ་བ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་ལུས་འདི་ཅི་བདྲེར་བྱིན་ཟིན་
གིས་དུས་རག་ཏུ་གསྤྱོད་པ་དང་ཚིག་གིས་སྤྱོད་པ་དང་ལུས་ཀིས་བརྲེག་པ་ལ་སྤྱོགས་ཅི་དགར་བྱྲེད་ལ་རག་སྲེ་
ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་པ་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །བདག་གི་ལུས་ལ་རྲེད་མྤྱོ་རྲེ་བར་བྱྲེད་དམ་ཅྤྱོ་འདིའམ་ག་ཞའི་རྒྱུ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

བྱྲེད་ཀང་རུང་སྲེ། བདག་གི་ལུས་འདི་བྱིན་ཟིན་གིས་འདི་ཡི་གནྤྱོད་པ་སྲུང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་བྱ།
དྲེ་དག་ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བྱྲེད་དུ་ཆུག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་
ལ་གིས་ལས། སིར་བསན་པ་ནི། བདག་ལ་དམིགས་ནས་དུས་ནམ་དུ་ཡང་སྲེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཕན་བདྲེའི་
དྤྱོན་མྲེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ལས། བསམ་པ་དྤྱོན་ཡྤྱོད་པར་བསྤྱོ་བ་ནི།
བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གིས་ཁྤྱོ་བའམ་དད་པའི་སྲེམས་བྱུང་བ་ན་དྲེ་ིད་རག་ཏུ་དྲེ་དག་གིས་འདྤྱོད་
པའི་དྤྱོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །དད་པའི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་འདི་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། མ་དད་
ཅྲེས་པར་བཤད་དྤྱོ། །སྤྱོར་བ་དྤྱོན་ཡྤྱོད་པར་བསྤྱོ་བ་ནི། གང་དག་བདག་ལ་དངྤྱོས་སུ་ཁ་ངན་ཟྲེར་རམ། གཞན་
དག་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་པའམ། དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་གམ་དུ་ཕྱར་ཀ་གཏྤྱོང་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་བསྤྱོ་བ་ནི། བདག་ནི་
མགྤྱོན་མྲེད་པ་རྣམས་ཀི་མགྤྱོན་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་དྲེད་དཔྤྱོན་དང་། ཆུ་ལས་བརྒལ་འདྤྱོད་པ་
རྣམས་ཀི་གྲུ་དང་ནི་གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ིད་དུ་གྱུར་ཅིག ཆུའི་ནང་གི་གིང་དྤྱོན་དུ་གྲེར་བ་ལ་གིང་དང་ནི།
མར་མྲེ་འདྤྱོད་ལ་མར་མྲེ་དང་། ཞྲེས་དཔྲེ་ཁ་ཅིག་ལའྤྱོ། །གནས་མལ་འདྤྱོད་ལ་གནས་མལ་དང་བདག་ནི་ལུས་
ཅན་བྲན་འདྤྱོད་པ་ཀུན་གི་བྲན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྤྱོག ཇི་ལྟར་བསམ་པ་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནྤྱོར་བུ་དང་།
བུམ་པ་བཟང་པྤྱོ་དང་། གང་འདྤྱོད་པའི་ལས་འགྲུབ་པའི་རིགས་སགས་གྲུབ་པ་དང་། ནད་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའི་
སན་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་། དགྤྱོས་འདྤྱོད་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གི་ནི་ཤིང་དག་དང་། གང་འདྤྱོད་པ་བཞྤྱོར་ཡྤྱོད་པས་
ལུས་ཅན་ཀུན་གི་འདྤྱོད་འཇྤྱོའ་ི བར་གྱུར་ཅིག ས་ལ་སྤྱོགས་པ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་བཞི་དང་ནམ་མཁའ་རག་ཏུ་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ྲེར་འཚེའི་གཞི་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་རྣམ་པ་མང་པྤྱོའ ་ི སྤྱོ་
ནས་ྲེ་བར་འཚོ་བའི་གཞིར་ཡང་ཤྤྱོག དྲེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ལ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ་བདག་ནི་ྲེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤྤྱོག་ཅྲེས་སྤྱོ། །འདི་
དག་དགྲེ་ལྷ་དང་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱོན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་དུ་བཞྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་དངྤྱོས་གཞི་ནི། སླྤྱོབ་
དཔྤྱོན་ལས་ལྲེན་ན་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་ནམ། རྲེན་ལས་ལྲེན་ན། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྤྱོངས་སུ་གསྤྱོལ། ཞྲེས་པ་སྤྱོན་དུ་བཏང་ནས་སྤྱོན་འཇུག་སྤྱོ་སྤྱོར་ལྲེན་ན། ཇི་ལྟར་སྤྱོན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྲེད་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་འགྤྱོ་ལ་ཕན་དྤྱོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
ནི་བསྲེད་པར་བགི། །ཞྲེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་སྤྱོན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སྤྱོན་གི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀིས། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །ཇི་ལྟར་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང་། །རིམ་པ་
བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགི། །ཞྲེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་འཇུག་པ་བླང་ཞིང་། ལྷན་དུ་ལྲེན་ན་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་བརྤྱོད་པ་ིད་ཀིས་སྤྱོ། །དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྤྱོན་གི་བདྲེ་གཤྲེགས་རྣམས་ཀིས་གཞན་དྤྱོན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་ནི་བསྲེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པར་བྱ་
བ་རྣམས་ལ་དྲེ་དག་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་ཅིང་གནས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་འགྤྱོ་ལ་ཕན་
དྤྱོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་བསྲེད་བགི་ཞིང་། དྲེ་བཞིན་དུ་བསླབ་པ་ལའང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་
བགིའྤྱོ། །ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་འཇུག་གི་ཆྤྱོ་ག་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚམས་སྤྱོར་དང་། དངྤྱོས་སྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་
ལྟར་བླྤྱོ་དང་ལྡན་པ་ཡིས་རབ་ཏུ་དང་བའི་སྤྱོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བཟུང་སྲེ་བསྲེད་ནས་འཇུག་ཀང་མི་
མས་ཤིང་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ནི་འདི་ལྟར་གཟྲེངས་བསྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བདག་དགའ་བ་བསྲེད་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་བསྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། རང་དྤྱོན་གྲུབ་པས་དགའ་
བ་བསྲེད་པ་ནི། དྲེང་དུས་བདག་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་ཏྤྱོ། །ཅི་སྲེ་ན་མི་ཡི་སྲིད་པ་ལྲེགས་པར་
ཐྤྱོབ་ཅིང་དྲེ་རིང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་སྲེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏྤྱོ། །དྲེས་ན་ད་ནི་བདག་
གིས་ཅི་ནས་ཀང་རིགས་དྲེ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོ་གསུམ་གི་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཐྤྱོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དག་པས་
ན་སྤྱོན་མྲེད་པ་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ་ྲེས་སྤྱོད་ཀི་དི་མས་རྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་
བྱའྤྱོ། །དཔྲེར་ན་ལྤྱོང་བས་ཕྱག་དར་གི་ཕུང་པྤྱོ་ལས་ཇི་ལྟར་རིན་ཆྲེན་རྲེད་པ་ནི་ངྤྱོ་མཚར་བ་ལྟར་དྲེ་བཞིན་དུ་ཇི་
བཞིན་ལྟར་སྲེས་ནས་ཏྲེ་སྲེས་དབང་གིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འདི་བདག་ལ་སྲེས་པ་འདི་ངྤྱོ་མཚར་རྤྱོ་ཞྲེས་
པའྤྱོ། །གཞན་དྤྱོན་འགྲུབ་པས་དགའ་བ་བསྲེད་པ་ནི། འགྤྱོ་བའི་འཆི་བདག་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་པས་འཆི་བ་མྲེད་
པར་བྱྲེད་པའི་བདུད་རི་མཆྤྱོག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འདི་ཡིན་ལ། འགྤྱོ་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའི་
མི་ཟད་པའི་གཏྲེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནྤྱོ། །འགྤྱོ་བའི་ལུས་སྲེམས་ཀི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་སན་གི་མཆྤྱོག་
ཀང་འདི་ཡིན་ནྤྱོ། །སྲིད་པའི་ལམ་དུ་འཁྱམས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གིས་དུབ་པའི་འགྤྱོ་བ་སྡུག་བསལ་གིས་ངལ་བ་
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གསྤྱོ་བའི་བསིལ་གིབ་ཅན་གི་ལྤྱོན་ཤིང་ཡིན་ལ། འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ངན་འགྤྱོ་ལས་སྤྱོལ་བར་བྱྲེད་པའི་སི་སྲེ་
ཐུན་མྤྱོང་གི་སྲེགས་སམ་ཟམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའང་ཡིན་ཞིང་། འགྤྱོ་བའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་སིབ་པའི་གདུང་བ་
སྲེལ་བའི་སྲེམས་ཀི་ཟ་བ་ཤར་བ་ཡིན་ལ། འགྤྱོ་བའི་མི་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཤྲེས་སིབ་ཀི་རབ་རིབ་དག་དཔྱིས་འབྱིན་
པའི་ི་མ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཡིན། དམ་པའི་ཆྤྱོས་ཀི་འྤྱོ་མ་ཐམས་ཅད་བསྲུབས་པ་ལས་མར་གི་ིང་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་།
འགྤྱོ་བའི་མགྤྱོན་པྤྱོ་སྲིད་པའི་ལམ་རྒྱུ་ཞིང་བདྲེ་བའི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་སད་པར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་འདི་ནི་བདྲེ་བའི་མཆྤྱོག་ཏུ་ྲེ་བར་གནས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་མགྤྱོན་ཆྲེན་མང་པྤྱོ་རྣམས་བདྲེ་བས་ཚིམ་
པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་གིས་དྲེ་རིང་སྤྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སན་སར་ཏྲེ་དྲེ་དག་དཔང་དུ་
བཞག་ནས་འགྤྱོ་བ་རྣམས་མཐར་ཐུག་བདྲེ་གཤྲེགས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བདྲེ་བ་ིད་དང་ནི་བར་དུ་སྲེ་གནས་
སྐབས་ཀི་བདྲེ་བ་ལ་མགྤྱོན་དུ་བྤྱོས་ཟིན་གིས་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་
གིས་ཤིག་པའྤྱོ། །ལྲེའུ་གསུམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སྤྱོར་བ་ལ། སིར་ཕར་ཕྱིན་
དྲུག་ཡིན་པ་ལས་འདིར་སིན་པ་ལྤྱོགས་སུ་མ་སྤྱོས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔའི་དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བག་ཡྤྱོད་དང་། ཤྲེས་བཞིན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་བག་ཡྤྱོད་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ནི། བླང་དྤྱོར་ལ་གཟྤྱོབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་སྲེ། ཀུན་ལས་
བཏུས་ལས། བག་ཡྤྱོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། མ་ཆགས་པ་དང་ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་གཏི་མུག་མྲེད་པ་བརྤྱོན་འགྲུས་དང་
བཅས་པ་ལ་གནས་ནས་དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་རྣམས་སྤྱོམ་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆྤྱོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་
སྲུང་བ་སྲེ་ཞྲེས་སྤྱོ། །དྲེ་དག་ནི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས།
དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་སུ་བརྤྱོད་པ་ཇི་སྲེད་པ། །ཀུན་གི་ར་བ་བག་ཡྤྱོད་འདི་ཡིན་ཏྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེ་ིད་འདིར་
འཆད་པ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་གི། དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀིས་དྲེ་ལྟ་བུར་སྤྱོར་དངྤྱོས་རྲེས་གསུམ་
གི་སྤྱོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་རབ་ཏུ་བརན་པར་བཟུང་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་གཡྲེལ་བ་མྲེད་པར་དུས་རག་ཏུ་ནི།
དྲེའི་བསླབ་བྱ་ལས་མི་འདའ་བར་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་བསླབ་པ་དང་། རྲེན་དལ་
འབྱྤྱོར་དང་། སྤང་བྱ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལ་བག་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མི་འདྤྱོར་བའི་འཐད་པ། དྤྱོར་བའི་
ྲེས་དམིགས། དྲེས་ན་མི་འདྤྱོར་བར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བྱ་བ་གང་ཡིན་བབ་ཅྤྱོལ་ཏྲེ་མ་དཔྱད་པར་
བརམས་པ་གང་ཡིན་པའམ། གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ཀང་ལྲེགས་པར་མ་བརགས་པའི་བྱ་བ་དྲེ་ནི་བྱྲེད་པར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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དམ་བཅའ་བྱས་པར་གྱུར་ཀང་བྱ་བའམ་གཏང་ཞྲེས་ད་དུང་བརགས་ནས་འཇུག་པར་རིགས་ཀི་འདིར་ནི་དྲེ་ལྟར་
མ་ཡིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དྲེ་ཡིའི་སྲས་ཤྲེས་རབ་ཆྲེན་པྤྱོས་གང་ཞིག་ལྲེགས་པར་བརགས་ཤིང་
བདག་ིད་ཀིས་ཀང་སྤྱོམ་པ་ལྲེན་པའི་སྤྱོན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརགས་བརགས་པའི་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་བསླབ་
པ་དྲེ་ལ་བཤྤྱོལ་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྣམ་སིན་ངན་འགྤྱོར་ལྟུང་བ། སྤྱོད་པ་
གཞན་དྤྱོན་མས་པ། འབྲས་བུ་ཐར་པ་ལ་ཐྤྱོགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་
བསྲེད་པའི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱོལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་ནས་སྤྱོ་གསུམ་གི་ལས་ཀི་སྒྲུབ་
པར་མ་བྱས་ན་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཀུན་བསླུས་པས་བདག་གི་འགྤྱོ་བ་ཅི་འདར་འགྱུར་ཏྲེ་ངན་འགྤྱོ་ལས་མ་འདས་
སྤྱོ། །གིས་པ་དྲེའི་འཐད་པ་ནི། ཟས་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ལའང་ཡིད་ཀིས་སིན་པར་
བསམ་བྱས་ནས་མི་གང་ཞིག་སླར་དྲེ་སིན་པར་མི་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡང་ཡི་དྭགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་དམ་པའི་ཆྤྱོས་དན་
པ་ྲེར་གཞག་ལས། ཅུང་ཟད་ཙམ་བསམ་པ་ལས་མ་བྱིན་ན་ཡི་དྭགས་སུ་སྲེ་ལ། དམ་བཅས་པ་ལས་མ་བྱིན་ན་
སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྤྱོའ །ྤྱོ །ཞྲེས་གསུངས་ན། བླ་ན་མྲེད་པའི་སངས་རྒྱས་དང་གནས་སྐབས་ཀི་བདྲེ་བ་ལ་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་ཐག་པས་མགྤྱོན་གྲེར་ནས་འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བྱས་ན་བདྲེ་འགྤྱོར་ཅི་
ག་འགྤྱོ་འགྱུར་རམ་སྲེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་རྤྱོད་པ་སྤང་བ་ནི། འྤྱོ་ན་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་སྲེམས་ཀི་
སྤྱོད་པ་སད་པ་ན། བདུད་ཀི་ལག་པ་གཡས་བསླངས་པ་ལ་གཡས་བཅད་དྲེ་གཡྤྱོན་གིས་བྱིན་པས་བདུད་ཀིས་
མ་རངས་པའི་ཚིག་བརྤྱོད་པས་སྤྱོ་སྲེ་སྲེམས་བསྲེད་བཏང་ཡང་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་པ་དང་། གསྲེར་མདྤྱོག་གི་སྤྱོན་
གི་སྤྱོར་བ་ལས་བྱང་སྲེམས་བསྐལ་པ་བཞི་བཅུར་སྤྱོད་པ་སད་པ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བཏང་མ་ཐག་ཏུ་
རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པར་གསུངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། མི་གང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བཏང་ཡང་
དྲེ་དག་ཐར་པར་མཛད་པ་ནི་ལས་ཚུལ་དྲེ་ཐ་མལ་པས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཁྤྱོ་
ནས་མཁྱྲེན་གི་བདག་ཅག་གིས་ནི་མི་ཤྲེས་སྤྱོ་ཞྲེས་རྣམ་སྣང་དང་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །དགྲེ་ལྷ་ནི། ཐབས་ཀིས་
བཏང་དུ་ཟིན་ཀང་ཡང་དག་པར་ལྲེན་པས་སྲེམས་ཅན་གྤྱོལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། བི་བྷཱུ་ཏི་ནི།
ཀུན་རྤྱོབ་བྱང་སྲེམས་བཏང་ཡང་དྤྱོན་དམ་བྱང་སྲེམས་མ་བཏང་བ་ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདི་འཐད་དྲེ། གཞན་
དྤྱོན་གི་སྲེམས་བཏང་ཡང་བདག་མྲེད་རྤྱོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་མ་བཏང་བས་ངན་འགྤྱོར་མི་འགྤྱོ་བ་ཡིན་སམ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

མྤྱོ། །འྤྱོན་ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བསམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། གིས་པ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་བཏང་བ་
དྲེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་བའི་ནང་ནས་ལི་བ་སྲེ། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྲེ་བསྐལ་བ་བྱྲེ་བར་
དགྲེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སད་ཀང་རང་རྒྱལ་དག་བཅྤྱོམ་ིད་ལ་འདྤྱོད་བསྲེད་ན། །དྲེ་ཚེ་ཚུལ་ཁིམས་སྤྱོན་
བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་ཡིན། །སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་།
འདི་ལྟར་དྲེ་ནི་བྱུང་གྱུར་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་དམན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེར་མ་ཟད་ཀི་གང་
སྲེམས་ཅན་གཞན་འགའ་ཞིག་བྱང་སྲེམས་འདི་ཡི་ནི་བསྤྱོད་ནམས་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་ཀི་བར་ཆད་དང་གྲེགས་
བྱྲེད་པ་དྲེས་ཀང་བྱང་སྲེམས་དྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྤྱོན་ལ་དམན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་མི་ནུས་པར་བྱས་
པས་གྲེགས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་དྲེའི་ངན་འགྤྱོ་མུ་མཐའ་མྲེད་དྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་སྲེམས་ཅན་གཅིག་གི་བདྲེ་བ་ཙམ་ཡང་
བཤིག་ན་བདག་ིད་མས་འགྱུར་ན། བྱང་སྲེམས་ཀི་དགྲེ་བའི་བར་ཆད་བྱས་ན་ནམ་མཁའ་མ་ལུས་མཐའ་
ཀླས་པའི་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདྲེ་བ་བཤིག་པ་དྲེ་བཞིན་ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་བ་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས་ཏྲེ། རབ་ཏུ་ཞི་
བ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་གི་མདྤྱོ་ལས། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་འཛམ་བུ་གིང་གི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
བདྤྱོག་པ་ཕྲྤྱོགས་ཤིང་སྲྤྱོག་བཅད་པ་བས། གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་དགྲེ་བ་ཐ་ན་དུད་འགྤྱོ་ལ་ཟན་
ཆངས་པ་གཅིག་སིན་པའི་བར་ཆད་བྱས་ན་དྲེ་ནི་དྲེ་བས་སིག་པ་ཆྲེས་གངས་མང་དུ་བསྲེད་དྲེ། སངས་རྒྱས་
འབྱུང་བ་སྲེད་པའི་དགྲེ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ལྟུང་བ་
སྤྱོབས་ཅན་དྲེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་གིས་འཁྤྱོར་བར་རྲེས་མྤྱོས་ཀིས་འདྲེ་བར་བྱྲེད་ན།
ས་དང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ཐྤྱོགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་བས་ན་སྲེམས་བསྲེད་བའི་དུས་
སུ་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགྤྱོས་ཏྲེ། དྲེང་ནས་བརྤྱོན་པར་མ་
བྱས་ན་ཕྱིས་འྤྱོག་ནས་འྤྱོག་སྲེ་ངན་སྤྱོང་ནས་ངན་སྤྱོང་དུ་འགྤྱོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་སྤྱོབ་པས་དྲེ་
ལྟར་མི་འགྱུར་རྤྱོ་སམ་ན། སར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བར་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་གངས་མྲེད་པ་འདས་
པར་གྱུར་ཀང་བདག་ནི་རང་གི་ྲེས་པ་བསླབ་པ་ལས་འདས་པ་དྲེས་སངས་རྒྱས་དྲེས་གསྤྱོ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་
མ་གྱུར་ཏྤྱོ། །ཕྱིས་སྤྱོབ་བྤྱོ་སམ་ན་ད་དུང་སར་གི་དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་སྤྱོད་པར་བྱྲེད་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྲེ་བཞིན་
དུ་སྡུག་བསལ་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ངན་འགྤྱོར་སྡུག་བསལ་བ་དང་། མཐྤྱོ་རིས་ཐྤྱོབ་ཀང་ནད་དང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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འཆིང་བ་དང་ལུས་གཅད་པ་དང་གཤགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་རྲེན་དལ་འབྱྤྱོར་ལ་
བག་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྲེད་དཀའ་བ་དང་། མ་རྲེད་པའི་ྲེས་པ་དང་། རྲེད་ནས་མི་འབད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་གནས་ལ་དད་པ་དང་མིའི་ལུས་ཐྤྱོབ་པ་དང་དགྲེ་བ་གྤྱོམས་སུ་རུང་བ་
སྲེ། མདྤྱོར་ན་དལ་འབྱྤྱོར་ཆྤྱོས་བཅྤྱོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དཀྤྱོན་ན་གཞན་དུ་ནམ་ཞིག་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
མི་འགྱུར་རྤྱོ། །ཐྤྱོབ་པའི་དུས་འདིར་ཡང་ནད་མྲེད་པའི་ི་མ་སྲེ་དུས་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང་མཐུན་རྲེན་ཟས་དང་
བཅས་ཤིང་འགལ་རྲེན་འཚེ་བ་མྲེད་དུ་ཟིན་ཀང་ནི། ཚེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བས་བསླུ་བས་ཏྲེ་
ལུས་འདི་ཐང་ཅིག་ཙམ་གི་བརན་པྤྱོ་བཞིན་དུ་རང་དབང་མྲེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་དངྤྱོས་དང་། དྲེའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། ངན་འགྤྱོར་དགྲེ་བ་མི་འགྲུབ་པ་ནི། བདག་གི་ད་ལྟའི་སྤྱོད་པ་འདི་འདས་ནི་
ཕྱིས་མིའི་ལུས་ཀང་ཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་ངན་འགྤྱོར་ལྟུང་ལ། མི་ལུས་ཐྤྱོབ་པར་མ་གྱུར་ཏྲེ་ངན་འགྤྱོར་སྤྱོང་བ་
ན་སིག་པ་འབའ་ཞིག་སྤྱོད་ཀི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྤྱོ། །གང་གི་ཚེ་ད་ལྟ་དགྲེ་བ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་
ལྡན་ཡང་དགྲེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན་ཕྱིས་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ཀུན་ཏུ་རྤྱོངས་པ་དྲེའི་ཚེ་བདག་
གིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད་དྲེ་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའི་གྤྱོ་སྐབས་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་དྲེས་ན་བདྲེ་འགྤྱོ་མི་འཐྤྱོབ་པ་ནི། དྲེར་ཡང་
དགྲེ་བ་དག་ཀང་མ་བྱས་ཤིང་སིག་པ་དག་ཀང་ྲེ་བར་བསགས་ན་བསྐལ་པ་བྱྲེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནི་བདྲེ་འགྤྱོའ ་ི ས་
ཙམ་ཡང་ཐྤྱོས་པ་མི་འགྱུར་ན་དྲེ་ཐྤྱོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནི། རྒྱུ་མཚན་
དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ན་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེར་གཡྲེངས་གའ་ཤིང་གི་བུ་གར་རུས་སྦལ་མགིན་ཆུད་
ལྟར་མི་ིད་ཤིན་ཏུ་ཐྤྱོབ་དཀའ་བར་གསུངས་ཏྲེ། ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལས། དགྲེ་སླྤྱོང་དག་ས་ཆྲེན་པྤྱོ་
འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པྤྱོར་གྱུར་ཅིང་། དྲེ་ན་གའ་ཤིང་བུ་ག་གཅིག་པ་ཞིག་ཡྤྱོད་པ་རླུང་གིས་གཡྲེངས་ཤིང་འདི་
ནས་བསྤྱོད་པ་དང་། རུས་སྦལ་ལྤྱོང་བ་གཅིག་ཡྤྱོད་ལ་རུས་སྦལ་ཡང་ལྤྱོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཞིང་མགིན་པ་འདྲེགས་པར་
གྱུར་ན་དགྲེ་སླྤྱོང་དག་ཇི་སམ་དུ་སྲེམས། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པྤྱོའ ་ི གའ་ཤིང་གི་བུ་གར་རུས་སྦལ་གི་མགིན་པ་ཆུད་
པ་དྲེ་རྲེད་པར་སླ་བ་ཡིན་ནམ། བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལྟ་མ་ལགས་སྤྱོ། །བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ།
དགྲེ་སླྤྱོང་དག་དྲེ་བཞིན་དུ་མི་ིད་ཤིན་ཏུ་ཐྤྱོབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་སྤྱོ། །རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནི། སྐད་
ཅིག་གཅིག་བྱས་སིག་པ་ཞྲེས་པ་ནི་འགྲེལ་པ་དག་ལས་མཚམས་མྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་བྱ་
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རྤྱོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ིད་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ངན་སྲེམས་སྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་བྱས་ན་དུས་མཐའི་
ལ་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེས་ཀང་བསྐལ་པར་མནར་མྲེད་པར་གནས་པར་འགྱུར་ན་ཐྤྱོག་མ་མྲེད་པར་འཁྤྱོར་བར་
བསགས་པའི་སིག་པ་དག་གིས་བདྲེ་འགྤྱོར་མི་འགྤྱོ་བ་ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་བ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། སར་གི་སིག་པའི་འབྲས་
བུ་དྲེ་ཙམ་ཁྤྱོ་ན་མྱྤྱོང་བར་གྱུར་ནས་དྲེ་ནི་སྡུག་བསལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ནི་མྱྤྱོང་
བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་སིག་པ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྲེ་སྲེ་གསྤྱོག་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་
གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། འདི་འདའི་དལ་བ་རྲེད་པར་གྱུར་ནས་བདག་གིས་དགྲེ་བ་གྤྱོམས་པར་མ་བྱས་ན་འདི་
ལས་བསླུས་པ་ཆྲེ་བ་གཞན་མྲེད་དྲེ། འདི་ལས་རྤྱོངས་པའང་གཞན་མྲེད་དྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
བླུན་རྤྱོངས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་བསམ་པ་དང་། ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ་སད་པ་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་ལ་བརག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་
བདག་གི་བསླབ་པ་ལས་འདས་པའི་ྲེས་དམིགས་དྲེ་རྤྱོགས་ནས་ཀང་རྤྱོངས་པས་ཕྱིས་ཀང་སིད་ལུག་སྲེ།
བསླབ་པ་ལ་མ་འབད་ན་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་འགྤྱོད་ཅིང་མྱ་ངན་ཆྲེན་པྤྱོ་ལྡང་བར་འགྱུར་ལ། ཤི་ནས་
དམྱལ་བའི་མི་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བས་ཡུན་རིང་དུ་བདག་གི་ལུས་བསྲྲེགས་པར་གྱུར་པ་ན་འགྤྱོད་པ་མི་བཟད་
པའི་མྲེ་འབར་བས་རང་གི་སྲེམས་གདུང་བར་འགྱུར་བ་གདྤྱོན་མི་ཟའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་རྲེད་དཀའ་ཞིང་
ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་ས་དལ་འབྱྤྱོར་འདི་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྲེས་རྲེད་པར་གྱུར་ནས་བདག་ིད་དགྲེ་སིག་སྤྱོན་
ཡྤྱོན་ཤྲེས་པའི་བླྤྱོ་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་སིག་པ་བྱས་ཏྲེ་ཕྱིར་ཡང་རང་ིད་དམྱལ་བར་དྲེར་ཁིད་ན་སགས་ཀིས་
རྤྱོངས་པར་བྱས་པ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་འདིར་སྲེམས་མྲེད་དུ་ཟད་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་ཅིས་རྤྱོངས་ནས་
བསླུས་པར་བྱས་པ་བདག་གིས་ཀང་སར་མ་ཤྲེས་ཏྲེ་བདག་གི་ཁྤྱོང་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅྲེས་
བརགས་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལས་འྤྱོས་མྲེད་ཅྲེས་པའྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་ད་ནི་གསུམ་པ་སྤང་བྱ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལ་བག་བྱ་
བ་སྤྱོན་པས། དྲེ་ལ་གསུམ་སྲེ། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤང་བྱར་བརག་པ་དང་། སྤྤྱོང་བའི་འདུན་པ་བསྲེད་པ་དང་། སྤྤྱོང་
ནུས་ཀི་སྤྱོ་བ་བསྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ྲེས་དམིགས་བསམ་པ་དང་། དྲེས་ན་བསྲེན་བྱ་མ་ཡིན་པར་
ཡིད་ལ་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མི་རིགས་བཞིན་དུ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་པ་དང་། གནྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད་པ་
དང་། བསྲེན་དུ་མི་རུང་བར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཞྲེ་སང་དང་སྲྲེད་པ་སྤྱོགས་དག་རྣམས་ནི་རྐང་ལག་ལ་
སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་མིན་ཞིང་བརྤྱོན་འགྲུས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དཔའ་བྤྱོ་དང་སྤྤྱོབས་པ་དང་ལྡན་པས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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མཛངས་པ་མིན་ཡང་ཇི་ཞིག་ལྟར་དྲེ་དག་གིས་བདག་བྲན་བཞིན་དབང་མྲེད་དུ་བཀྤྱོལ་བར་བྱས་སྤྱོ། །འདི་ལྟར་
བདག་གི་སྲེམས་ལ་གནས་བཞིན་དུ་དགའ་མགུར་ཏྲེ་འཛེམས་མྲེད་དུ་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལའང་མི་
ཁྤྱོ་བར་བཟྤྱོད་པ་ནི་བཟྤྱོད་པའི་གནས་མིན་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་དམ་པས་སད་པའི་གནས་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ།
གནྤྱོད་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཆྲེ་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སྤྱོགས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགར་ལངས་སུ་ཟིན་ཀང་དྲེ་དག་
གིས་ཀང་མནར་མྲེད་པའི་མྲེའི་ནང་དུ་འཁིད་ཅིང་འཇུག་མི་ནུས་ཀི། ྤྱོན་མྤྱོངས་སྤྱོབས་ཅན་དག་འདིས་ནི་གང་
དང་ཕྲད་ན་རི་རབ་ཀང་ཐལ་བར་ཡང་ནི་མི་ལུས་པར་སྲྲེག་པའི་མནར་མྲེད་ཀི་མྲེ་ནང་དྲེར་བདག་སྐད་ཅིག་ལ་
འདྤྱོར་ཏྲེ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་དྤྱོ། །དུས་རིང་བ་ནི། བདག་གི་ྤྱོན་མྤྱོངས་དག་བྤྱོ་གང་ཡིན་པ་འདི་དུས་རིང་པྤྱོ་ཐྤྱོག་
མཐའ་མྲེད་པ་ནས་ཀི་དག་ཡིན་པ་ལྟར་དག་གཞན་ཀུན་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུར་དུས་རིང་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་
ནི། མཐུན་པར་རིམ་གྤྱོ་བྱས་ཏྲེ་བསྲེན་པར་བྱས་ན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བར་བྱྲེད་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་
རྣམས་ནི་བསྲེན་བྱས་ན་ཕྱིར་ཞིང་སྡུག་བསལ་དང་གནྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པྤྱོ་
ཐྤྱོག་མ་མྲེད་པ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་ཏྲེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནྤྱོད་པ་སྲེལ་བའི་དགར་གྱུར་པ་གནྤྱོད་པའི་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དག་འདི་བདག་གི་སིང་ལ་ངྲེས་པར་གནས་འཆའ་
ཞིང་གནས་ན་བདག་འཁྤྱོར་བར་འཇིགས་པ་མྲེད་ཅིང་དགའ་བར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གཞན་ཡང་
འཁྤྱོར་བའི་བཙོན་ར་ལས་མི་ཐར་བར་བྱྲེད་པས་ན་དྲེའི་སྲུང་མ་དམྱལ་སྤྱོགས་སུ་གསྤྱོད་བྱྲེད་གཤྲེད་མར་གྱུར་
པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་འདི་དག་ནི་གལ་ཏྲེ་བླྤྱོ་ཡི་གནས་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་ཞྲེན་པའི་དྲྭ་བ་ན་གནས་ན་བདག་ལ་བདྲེ་བ་
ག་ལ་ཡྤྱོད་ཅྲེས་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤང་བའི་གྤྱོ་ཆ་བགྤྱོ་བ་དང་། སྡུག་
བསལ་གིས་མི་སྤྱོ་བར་བྱ་བ་དང་། གྲེན་པྤྱོའ་ི སྲན་གཟུག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཇི་སྲིད་བདག་གིས་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པའི་དག་འདི་མངྤྱོན་སུམ་དུ་ངྲེས་པར་མ་བཅྤྱོམ་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་བདག་འདིར་བརྤྱོན་པ་མི་འདྤྱོར་བར་བྱ་སྲེ།
དཔྲེར་ན་རྲེ་ཞིག་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཆུང་ངུ་སྲེ་ཐ་མལ་པའི་དག་ལ་ཡང་ཁྤྱོས་པར་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཅན་ང་རྒྱལ་བདྤྱོ་བ་
རྣམས་དག་དྲེ་མ་བཅྤྱོམ་པར་གིད་མི་འྤྱོང་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དག་འཇྤྱོམས་པ་ལ་བརྤྱོན་དགྤྱོས་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས་
ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤང་བྱའི་ྲེས་པ་དང་། གྲེན་པྤྱོའ ་ི ཕན་ཡྤྱོན་དང་། རང་གིས་ཁས་བླངས་
ལ་བརགས་ཏྲེ་མི་སྤྱོ་བར་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གསྤྱོད་བྱྲེད་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པར་རང་བཞིན་གིས་འཆི་བས་སྡུག་
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བསལ་བར་གྱུར་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྲེ། སིང་རྲེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དག་བྤྱོ་དག་དང་གཡུལ་ངྤྱོར་དངར་
ནས་འཐབ་པའི་ཚེ་ནན་གིས་དྲེ་ལྟ་བུའི་དག་བྤྱོ་དྲེ་དག་གཞྤྱོམ་པར་འདྤྱོད་པ་ཡང་རང་ལ་མདའ་དང་མདུང་ལ་
སྤྱོགས་པའི་མཚོན་གིས་ཕྤྱོག་པའི་སྡུག་བསལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དྤྱོན་དྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་ཤིང་འབྱྲེར་
བར་མི་བྱྲེད་ན། རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རང་བཞིན་ཏྲེ་ཡྤྱོད་ཙམ་གིས་དགར་ངྲེས་པ་དག་
གཞྤྱོམ་པར་བརྤྱོན་པ་བདག་ལ་དྲེང་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གནྤྱོད་པ་གང་གིས་ཀང་ཡི་
ཆད་པ་སྲེ་ཞུམ་པ། སིད་ལུག་པ་སྲེ་མི་སྤྱོ་བར་མི་འགྱུར་བ་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གང་དང་
འཐབ་པ་དྤྱོན་མྲེད་པའི་དག་ཡིས་ར་སྲྤྱོལ་བཏྤྱོད་པ་ཡང་དཔའ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་རྒྱན་དང་འད་བར་
སྲྲེལ་བྱྲེད་ན། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྤྱོན་ཆྲེན་པྤྱོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་བརྤྱོན་པར་གྱུར་པ་བདག་ལ་
སྡུག་བསལ་ཅིའི་ཕྱིར་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཡིན་བསམ་ཞིང་། གཞན་ཡང་་པ་དང་གདྤྱོལ་པ་སྲེ་བཤན་པ་དང་ཞིང་ལས་
པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རང་གི་འཚོ་བ་ཙམ་ཞིག་སྲེམས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་ཡང་གང་དང་ཚ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་པ་བཟྤྱོད་
པར་བྱྲེད་ན། འགྤྱོ་བ་ཀུན་བདྲེ་བའི་ཕྱིར་བདག་ལྟ་ཅིས་མི་བཟྤྱོད་དྲེ་བཟྤྱོད་དགྤྱོས་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི།
ཕྱྤྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ྤྱོན་མྤྱོངས་ལས་བསལ་བར་དམ་བཅས་ནས་
གང་གི་ཚེ་བདག་ིད་ཀང་ྤྱོན་མྤྱོངས་རྣམས་ལས་མ་གྤྱོལ་བར་བདག་གི་བླྤྱོའམ་ནུས་པའི་ཚོད་ཀང་མི་ཤྲེས་
པར་དྲེ་ལྟར་ས་བ་ཇི་ལྟར་སྤྱོན་པ་མིན་ཏྲེ། སྤྱོན་པ་དང་འད་བར་གྱུར་པས་དྲེ་ན་གཞན་འགྤྱོལ་བར་བྱྲེད་པས་རང་
གྤྱོལ་བར་བྱ་དགྤྱོས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་བས་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་གཞྤྱོམ་པ་ལ་རག་ཏུ་ཕྱིར་མི་
ལྡྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ། །ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤྤྱོང་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་ཞྲེན་པར་བྱ་ཞིང་། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལ་འཁྤྱོན་དུ་བཟུང་
ནས་གཡུལ་སད་དྲེ་གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤང་བྱ་ཡིན་མྤྱོད། ཞྲེན་པའམ་འཁྤྱོན་
འཛིན་དྲེ་ཇི་ལྟར་བསྲེན་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་དྲེ་འདའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་འཇྤྱོམས་བྱྲེད་དྲེ་ནི་རྲེ་ཞིག་སྤང་བྱར་མ་
གཏྤྱོགས་པ་དྲེ་རྲེ་ཞིག་མི་སྤྤྱོང་ལ། མཐར་དྲེ་ཡང་སྤྤྱོང་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྲེལ་པ་དག་ལས་གསལ་ལྤྱོ། །འགའ་ཞིག་
ྤྱོན་མྤྱོངས་སུ་མ་གཏྤྱོགས་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ཡང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་དྲེར་སྣང་བ་ཡིན་གི་དྲེ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་
དང་མཐུན་ནྤྱོ། །བདག་ནི་བསྲྲེགས་ཏྲེ་བསད་གྱུར་ཏམ་བདག་གི་མགྤྱོ་བྤྱོ་བཅད་ཀང་བླའི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པའི་དག་ལ་འདུད་པར་ཏྲེ་དྲེའི་དབང་དུ་འགྤྱོ་བར་མི་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐ་མལ་གི་དག་བྤྱོ་ནི་ལན་ཅིག་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ཡུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་ཤིང་དྲེ་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་ནས་དྲེར་ནུས་པ་བརས་ནས་དྲེ་ནས་
ཡང་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་ཅིང་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་སྲིད་ཀི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དགའི་ཚུལ་ནི་དྲེ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ལན་ཅིག་ར་
བ་ནས་སྤངས་ན་སླར་ལྡྤྱོག་པ་མི་སྲིད་དྤྱོ། །དྲེ་ཇི་ལྟར་སྤྤྱོང་ཞྲེ་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་འདི་དཔྱད་ན་གཞྤྱོམ་སླ་བས་
བརས་ཚིག་ཏུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ྤྱོན་མྤྱོངས་འདི་ནི་ར་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྤྱོན་
དམ་པ་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་མཐྤྱོང་པ་ཙམ་གིས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཡིན་ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་
བཤད་ལས། འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་འདི་དག་ནི། །ཞྲེས་སྤྱོ། །དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་རྤྱོགས་པའི་
ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་པས་སྤང་བར་བྱ་ཞིང་། བདག་གི་ཡིད་ལས་བསལ་བ་ན་དྲེ་གང་དུ་འགྤྱོ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་འགྤྱོ་ས་མྲེད་ལ། གང་དུ་གནས་ནས་ནུས་པ་བརས་ནས་སླར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་འྤྱོང་སྲེ་
འྤྱོང་བ་མྲེད་དྤྱོ། །དྲེས་ན་བླྤྱོ་ཞན་བདག་ལ་བརྤྱོན་པ་མྲེད་པར་ཟད་ཀི་ཡྤྱོད་ན་མི་སྤྤྱོང་མི་སྲིད་དྤྱོ། །ཤྲེས་རབ་ཀི་
མིག་གིས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞྲེ་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་ཡུལ་གཟུགས་སྤྱོགས་ན་མི་གནས་མིག་གི་དབང་པྤྱོ་
ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚོགས་པ་ལ་གནས་པ་མིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཡྤྱོད་ཀང་མྲེད་པ་སྲིད་པས་སྤྱོ། །ཡུལ་དབང་དྲེ་དག་གི་
བར་ནའང་གནས་པ་མིན་ལ། དྲེ་དག་ལས་གཞན་ནའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏྲེ་མ་དམིགས་པས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་ྤྱོན་
མྤྱོངས་འདི་དག་ནི་གར་གནས་ནས་འགྤྱོ་བ་ཀུན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་དྲེ་བརགས་ན་གནྤྱོད་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་ལ་གནྤྱོད་
བྱྲེད་དུ་སྣང་བས་འདི་ནི་སྒྱུ་མ་དང་འད་སྲེ། སྣང་ཡང་བདྲེན་པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་སྤྤྱོང་མི་ནུས་སམ་པའི་སིང་ལ་
འཇིགས་པ་སྤྤྱོང་ལ་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་བརྤྱོན་པ་སྲེན་ཅིག དྲེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་དྤྱོན་མྲེད་པ་ིད་དུ་
བདག་ལ་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་སུ་ཅི་སྲེ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པ་འདི་མི་རིགས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པའམ་མ་
བྱྲེད་ཅིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བའི་དྤྱོན་སར་བཤད་པ་དྲེ་དག་རྣམ་
པར་བསམས་ཏྲེ། མདྤྱོ་དང་བསན་བཅྤྱོས་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་པའི་
ཆྲེད་དུ་བག་ཡྤྱོད་པར་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སན་པའི་ངག་དག་ལ་མ་མན་ན་སན་དག་གིས་
བཅྤྱོས་དགྤྱོས་ནད་པ་སྤྱོས་པ་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་པ་ལྟར་ྤྱོན་མྤྱོངས་དང་སྡུག་བསལ་གི་ནད་ལས་ཐར་བར་མི ་
འགྱུར་རྤྱོ། །བསླབ་བཏུས་ལས། གང་གིས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི། །གནད་ཀི་གནས་རྣམས་འདི་རིགས་
བྱ། །བདག་གི་ལུས་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དང་། །དགྲེ་བ་དུས་གསུམ་བསྲེད་པ་རྣམས། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཏང་
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བ་དང་། །དྲེ་བསྲུང་དག་དང་སྤྲེལ་པ་འྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འབད་པར་རིགས་སྤྱོ་ཞྲེས་
གདམས་པའྤྱོ། །ལྲེའུ་བཞི་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།ད་ནི་གིས་པ་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞིན་གི་ལྲེའུ་སྤྱོན་ཏྲེ།
འདིར་དན་པ་ནི་བདག་གིས་ཁས་བླངས་པའི་སྤང་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་དན་པ་ཡིན་ལ། ཤྲེས་བཞིན་ནི་སྤྤྱོང་
སྒྲུབ་ཀི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་དག་གཞུང་གིས་སྤྱོན་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསླབ་པ་སྲུང་བའི་
ཐབས་སུ་སྲེམས་བསྲུང་བ་དང་། སྲེམས་སྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དན་ཤྲེས་བསྲུང་བ་དང་། དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་སར་བ་
ལ་འབད་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཀི་མདྤྱོར་བསན་ནི། བསླབ་པ་མ་མས་པར་སྲུང་བར་འདྤྱོད་པ་
ཡིས་རབ་ཏུ་བསིམས་ཏྲེ་སྲེམས་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་གི་ཡུལ་ལ་གཡྤྱོ་བར་བསྲུང་བར་བྱ་སྲེ། སྲེམས་འདི་བསྲུང་བར་
མ་བྱས་ན་བསླབ་པ་བསྲུང་བར་ཡྤྱོང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྲེམས་སྲུང་དགྤྱོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཇི་ལྟར་སྲུང་ཚུལ་དང་། དྲེ་ལྟར་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་དང་། བསྲུང་བ་ལ་འབད་དགྤྱོས་
པའི་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་མ་བསྲུངས་པའི་ྲེས་དམིགས། བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན། དྤྱོན་
བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཀི་གང་པྤྱོ་ཆྲེ་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་གི་ཡུལ་ལ་ཡན་པར་བཏང་བས་མནར་མྲེད་གནྤྱོད་པ་
བྱྲེད་པ་ལྟར་གང་ཆྲེན་མ་ཐུལ་མྱྤྱོས་པ་ཡིས་འདི་ན་དྲེ་འདའི་གནྤྱོད་མི་བྱྲེད་དྲེ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ལས། མདྤྱོར་བསན་པ་ནི། ཀུན་ནས་དན་པའི་ཐག་པ་ཡིས་སྲེམས་ཀི་གང་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་དམ་དུ་
བཏགས་ན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲེད་འགྱུར་ཞིང་། དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་འྤྱོང་ཞྲེས་པའྤྱོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇིགས་པ་སྤྤྱོང་བ་དང་། དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དངྤྱོས་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་གིས་
ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། སག་དང་སྲེང་གྲེ་གང་ཆྲེན་དྲེད་སྦྲུལ་དང་དག་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་
སྲུང་མ་དང་བྱད་མའི་གདྤྱོན་དང་དྲེ་བཞིན་སྲིན་པྤྱོ་རྣམས་ཏྲེ། རང་གི་སྲེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཏགས་པ་ཡིས་
གནྤྱོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་འགྱུར། སྲེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཏུལ་བ་ཡིས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་
བཏུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེས་རབས་ལས། དྲེ་ཡི་རང་བཞིན་སིང་རྲེའི་བདག་ིད་ཀིས། །རྣམ་པར་བརླན་པ་
བཞིན་དུ་བརླན་གྱུར་པས། །ཕན་ཚུན་གནྤྱོད་པ་མྲེད་པའི་ཡིད་གྱུར་ཏྲེ། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་བཞིན་གཅན་གཟན་ཁྤྱོ་
བྤྱོའང་སྤྱོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ལྟར་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འདི་ཕྱིའི་སྡུག་བསལ་དཔག་
ཏུ་མྲེད་པ་ཡང་རང་གི་སྲེམས་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་ཡང་དག་གསུང་བ་ིད་ཀིས་གསུངས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཏྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་སིན་ལས། སྲེམས་ིད་དབང་དུ་གྱུར་ན་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར་རྤྱོ། །ཞྲེས་པ་དང་།
དགྲེ་བའམ་འྤྱོན་ཏྲེ་མི་དགྲེ་བའི། །ལས་ནི་སྲེམས་ཀིས་བསགས་པ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་དང་། ཆྤྱོས་ཡང་དག་པར་
སྡུད་པ་ལས། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། གཞན་དུ་ན་སྲེམས་ཅན་
དམྱལ་བའི་མཚོན་ཆ་རྣམས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་སུ་ཞིག་གིས་ནི་ཆྲེད་དུ་གཏད་ནས་བྱས་ལགས་སྲྲེག་ས་གཞི་སུ་ཡིས་
བྱས། ཤལ་མ་རི་ལ་གནས་པའི་བུད་མྲེད་འདི་དག་ཅི་ལས་བྱུང་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་རྣམ་སྣང་འཆད་ཅིང་།
དགྲེ་ལྷས་ཀང་བུད་མྲེད་དུ་འཆད་པས། མྲེ་ཚོགས་ཞྲེས་པ་མ་དག་པས་འགྲེལ་པ་དྲེ་དག་ཏུ་བུད་མྲེད་ཅྲེས་བྱུང་
བའམ། དཔང་ལྤྱོ་ཙཱ་བས་མྤྱོ་ཚོགས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྲེགས་སྤྱོ། །དྲེ་འད་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་སིག་སྲེམས་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཐུབ་པས། སྲེམས་ནི་དག་ནང་དག་ཆྲེན་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དག་མྲེད་དྲེ། །ཞྲེས་
སྤྱོགས་དན་པ་ྲེར་གཞག་སྤྱོགས་སུ་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྲེན་གསུམ་པྤྱོ་ན་སྲེམས་ལས་འཇིགས་པ་
གཞན་འགའ་མྲེད་པས་སྲེམས་གདུལ་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱའི་དགྲེ་བ་ནི་ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་ཡིན་ལ། དྲེ་དག་ལའང་སྲེམས་ིད་གཙོ་བྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་སྤྱོན་པ་ལ་དྲུག་གི་དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་འགྤྱོ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀི་དབུལ་བ་བྤྱོར་བར་བྱས་པ་ཞིག་སིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་སྤྱོན་གི་ སྤྱོབ་པ་རྣམས་ཆྤྱོས་
ཅན། ཇི་ལྟར་སིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏྲེ། མ་ཕྱིན་པར་ཐལ། ད་དུང་འགྤྱོ་བ་བཀྲེན་པ་དུ་མ་ཡྤྱོད་ན་སྲེ་ཡྤྱོད་པའི་
ཕྱིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཕྱི་ནང་གི་བདྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་དྲེ་དག་བཏང་བའི་འབྲས་བུ་དགྲེ་བ་དང་
བཅས་ཏྲེ་སྲེ་བྤྱོ་ཀུན་ལ་གཏྤྱོང་བར་གྤྱོམས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པས་སྲེར་སྣ་དང་བྲལ་བའི་སྲེམས་ཀིས་སིན་
པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པར་བླྤྱོ་གྤྱོས་མི་ཟད་པ་ལས་གསུངས་ཏྲེ། སིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
འདི་ལྟ་སྲེ། བདྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་བཅས་ཏྲེ་གཏྤྱོང་བའི་སྲེམས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་དྲེ་ནི་སྲེམས་ིད་དྤྱོ་
ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འཚེ་བ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཞིག་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ཡིན་ན། སྤྱོན་གི་སྤྱོབ་པ་དྲེའི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏྲེ། ་སྦལ་ལ་སྤྱོགས་པ་སྲྤྱོག་ཆགས་དང་། གཞན་གི་ནྤྱོར་དང་། བུད་མྲེད་ལ་སྤྱོགས་
པ་གང་ཞིག་ཏུ་དྲེ་དག་གསྤྱོད་པ་དང་ལྲེན་པ་ལ་སྤྱོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་བསད་དྲེ་མ་བསད་པར་འཚེ་བ་ཡྤྱོད་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཡྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་འཚེ་བ་སྤྱོགས་སྤྤྱོང་བའི་སྲེམས་ནི་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར། མདྤྱོ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་སྤྤྱོང་བའི་སྲེམས་
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པའྤྱོ། །ཞྲེས་བཤད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་བཟྤྱོད་པའང་དག་བྤྱོའམ་དྲེའི་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་མི་བྱ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་མི་
བསྲུན་པ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་མཐའ་ཡས་པ་དྲེ་དག་ནི་གཞྤྱོམ་གི་ཡྤྱོང་མི་ལང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་རང་གི་
ཁྤྱོ་བའི་སྲེམས་ནི་གཅིག་བཅྤྱོམ་ན་དག་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཆྤྱོམ་པ་དང་འད་སྲེ། དཔྲེར་ན་ས་སྲེང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་
ཀྤྱོས་གཡྤྱོགས་སུ་དྲེ་སྲེད་ཀྤྱོ་བས་ག་ལ་ལང་། ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གི་ཀྤྱོ་བས་ནི་ས་སྲེང་ཐམས་ཅད་གཡྤྱོགས་པ་
ྷྭ
དང་འད་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རྤྱོལ་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡང་བདག་གིས་ཕྱིར་བཟྤྱོག་མི་ལང་གིས་བདག་གི་
སྲེམས་འདི་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་ལས་ཕྱིར་བཟྤྱོག་པར་བྱ་སྲེ། དྲེས་བཟྤྱོད་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་གཞན་དག་བཟྤྱོག་གྤྱོ་ཅི་ཞིག་
དགྤྱོས་ཏྲེ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །བཞི་པ་བརྤྱོན་འགྲུས་ཀང་སྲེམས་གཙོ་ཆྲེ་སྲེ། བསམ་གཏན་གི་སྤྱོམ་པས་བསྡུས་པའི་
སྲེམས་གསལ་པྤྱོ་བག་ཙམ་ཞྲེས་རྣམ་བཤད་ལས་བྱུང་ཞིང་། དགྲེ་ལྷ་ནི་ལུས་ངག་གི་ལས་མྲེད་པ་ཞིག་འཆད་
དྲེ། དྲེ་ཙམ་གཅིག་བསྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་ཚངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ཁ་ཅིག་མདྤྱོ་ལས་བྱམས་
པའི་སྲེམས་བསྲེད་པས་ཚངས་པར་སྲེས་པ་ལྟར་ཞྲེས་ཟྲེར་རྤྱོ། །སྲེམས་སྤྱོབས་ལྡན་དང་མ་འབྲྲེལ་ན་ལུས་ངག་
དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡང་སྲེམས་ཀི་སྤྱོད་པ་ཞན་པས་འབྲས་བུ་དྲེ་ལྟ་བུ་འབྱིན་པ་མིན་ནྤྱོ། །ལྔ་པ་
བསམ་གཏན་ཡང་སྲེམས་ིད་ཀིས་འགྲུབ་སྲེ། འདི་ལྟར་གསང་སགས་སྤྱོགས་ཀི་བཟས་བརྤྱོད་དང་ནི་ལུས་ཀི་
དཀའ་ཐུབ་ཀུན་ཡུན་རིང་དུས་སུ་སད་བྱས་ཀང་སྲེམས་གཞན་གཡྲེངས་བས་བྱས་པ་ནི་ཆྤྱོས་རྣམས་ཀི་དྲེ་ིད་
རིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་དྤྱོན་མྲེད་པ་སྲེ་ཆུང་བར་གསུངས་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྡུད་པའི་མདྤྱོ་ལས། དགྲེ་སླྤྱོང་
དག་འདྤྱོད་པ་ལ་སྲེམས་གཡྲེངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དང་ཁ་ཏྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །ཞྲེས་པའམ། ཡུམ་ལས། སྲེམས་གཡྲེངས་བས་ནི་བདག་གི་དྤྱོན་ཡང་མི་འགྲུབ་ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲུག་
པ་ཤྲེས་རབ་ནི། གང་གིས་ཆྤྱོས་ཀི་དྤྱོན་པྤྱོ་སྲེ་གཙོ་བྤྱོ་མཆྤྱོག་སྲེམས་ཀི་གསང་སྲེ་རང་བཞིན་སྤྱོང་པ་ིད།
འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་བྱིས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་གསང་ཞྲེས་བྱུང་ལ། རྣམ་བཤད་ལས་བདག་མྲེད་ཀི་དྲེ་ཁྤྱོ་
ན་ིད་བདག་གི་སྲེམས་ཀི་ནང་དུ་སྦ་བར་བྱ་བ་ཞྲེས་སྤྱོ། །འདི་མ་ཤྲེས་ན་བདྲེ་ཐྤྱོབ་སྡུག་བསལ་གཞྤྱོམ་འདྤྱོད་
ཀང་དྲེ་དག་འདྤྱོད་པ་དྤྱོན་མྲེད་པར་གི་ནར་འཁྤྱོར་བར་འཁྱམས་ཏྲེ། མདྤྱོ་ལས། འགྤྱོ་བ་འཁྲུལ་པ་རི་དྭགས་རྒྱར་
ཆུད་འདར་ཤྲེས་ནས། །ཤྲེས་རབ་ལྡན་པ་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་
རབ་ནི་སྲེམས་ིད་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པ་ལས་ཀང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ནི་རང་གི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ཏྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །ཐབས་དང་སྤྱོན་ལམ་སྤྱོབས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་ཤྲེས་རབ་
ིད་ལས་ཕྱྲེ་བ་ཡིན་པས་དྲེ་དག་ཀང་སྲེམས་གཙོ་བྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དྲེ་ལྟས་བདག་གིས་
སྲེམས་འདི་ནི་དན་པས་ལྲེགས་གཟུང་ཤྲེས་བཞིན་གིས་ལྲེགས་པར་བསྲུང་བར་བྱ། སྲེམས་བསྲུང་བརྟུལ་
ཞུགས་མ་གཏྤྱོགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྤྱོས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ཇི་ལྟར་སྲུང་ཚུལ་
ནི། མ་གངས་གྤྱོལ་བ་སྲེ་ཡིད་གཡྲེངས་ཤིང་སྤྱོད་ལམ་མ་བསམས་པའི་ཁྤྱོད་ན་གནས་ན་བསིམས་ཏྲེ་རའི་བག་
བྱྲེད་དགྤྱོས་པ་ལྟར་ྤྱོན་མྤྱོངས་སྲེ་བའི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའི་སྲེ་བྤྱོ་ངན་པའི་ཁྤྱོད་ན་གནས་ཀང་སྲེམས་ཀི་ར་མ་
བསྲུངས་ན་སྡུག་བསལ་བསྲེད་པ་འདི་རག་ཏུ་བསྲུང་དགྤྱོས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་ར་ཡི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ཡིས་
འཇིགས་པ་གནྤྱོད་ཀིས་དྤྱོགས་ནས་བག་བྱྲེད་ན་བསྡུས་འཇྤྱོམས་ཀི་རི་བྤྱོ་ཆྲེན་པྤྱོས་ལུས་འཇྤྱོམས་པས་སག་
པ་ཡིས། མ་བསྲུངས་ན་དྲེ་བསྲེད་པའི་སྲེམས་ཀི་ར་ལྟ་ཅིས་མི་བསྲུངས་ཏྲེ་བསྲུང་དགྤྱོས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི།
སྲེམས་བསྲུང་བའི་སྤྱོད་པ་འདི་འདས་གནས་པར་བྱྲེད་ན་སྲེ་བྤྱོ་ངན་པའི་ཁྤྱོད་ན་གནས་སམ་བུད་མྲེད་ཀི་ཁྤྱོད་ན་
གནས་ཀང་རུང་སྲེ་སྤྱོམ་བརྤྱོན་བརན་པ་སྲེ་བག་ཡྤྱོད་མས་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། བདག་གི་བསྤྱོད་
སྤྱོམས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྲེད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཀུར་སི་དང་། རང་གི་ལུས་དང་འཚོ་བ་མས་
བླ་ཞིང་དགྲེ་བ་གཞན་རང་དྤྱོན་གི་དགྲེ་བ་ཡང་མས་བླ་ཡི་ཞྲེས་པ་རྣམ་སྣང་གསུངས་སྤྱོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
བཅུ་པྤྱོ་འདི་ནམ་ཡང་མས་པར་མི་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་དགྲེ་ལྷ་འཆད་ཅིང་། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྲེམས་དགྲེ་བ་ནི་ཞྲེས་ཏྲེ།
མདྤྱོར་ན་དགྲེ་བ་གཞན་ཞྲེས་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་བྱས་ཀང་རུང་ངྤྱོ་། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་གདམས་པ་ལས།
བདག་གི་ནྤྱོར་འདི་བཏང་ལ་ལུས་བསྲུང་ངྤྱོ་། །ནྤྱོར་དང་ལུས་ཀང་བཏང་ལ་སྲྤྱོག་བསྲུངས་ཏྲེ། །ནྤྱོར་དང་ལུས་
དང་དྲེ་བཞིན་སྲྤྱོག་རྣམས་དང་། །ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་འདིར་ནི་ཆྤྱོས་བསྲུང་ངྤྱོ་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྤྱོ། །གིས་པ་སྲེམས་སྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དན་ཤྲེས་བསྲུང་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། དན་ཤྲེས་བསྲུང་བར་གདམས་པ།
མ་བསྲུངས་པའི་ྲེས་པ་དང་། སྲུང་བའི་ཐབས་སྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བླང་
དྤྱོར་གི་གནས་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་དང་། བདག་རྒྱུད་ལ་བརགས་ནས་དྲེ་དག་གི་སྤྤྱོང་ལྲེན་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་
བཞིན་དག་སྲྤྱོག་ལ་བབས་ཀང་སྲུངས་ཤིག་ཅྲེས་བདག་གིས་དྲེ་ལྟར་འདྤྱོམས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། གིས་ཀ་དང་། ཤྲེས་བཞིན་དང་། དན་པ་མ་བསྲུངས་བའི་ྲེས་པའྤྱོ། དང་པྤྱོ་ནི། དཔྲེར་ན་ནད་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

ཀི་དཀྲུགས་པའི་མི་དག་ནི་འགྤྱོ་འྤྱོང་ལ་སྤྱོགས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བླང་དྤྱོར་ལ་
རྤྱོངས་པས་སྲེམས་དཀྲུགས་པ་དགྲེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མྲེད་དྤྱོ། །འདི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤྲེས་བཞིན་
མྲེད་པའི་དང་། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་གིས་ཀ་མྲེད་པའི་ྲེས་པར་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ཤྲེས་རབ་
ཆུད་ཟ་བ་ནི། ཤྲེས་བཞིན་མྲེད་པའི་སྲེམས་ལྡན་པའི་ཐྤྱོས་དང་བསམ་དང་སྤྱོམ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀང་དཔྲེར་ན་གྤྱོ་
རྤྱོལ་བའི་བུམ་པར་ཆུ་བླུགས་ཀང་མི་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་གི་རྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་ནི་དན་པ་ལ་མི་གནས་ཏྲེ་
བརྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །དགྲེ་ལྷ་གསལ་པྤྱོར་མི་མྱྤྱོང་ཟྲེར་རྤྱོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཆུད་ཟ་བ་ནི།
མང་དུ་ཐྤྱོས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་དད་པ་ཅན་དང་ནི་བརྤྱོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་ཏྲེ་བསླབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱྲེད་པ་དུ་མ་ཡང་
རང་གི་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོ་སྤྱོར་རྤྱོག་པའི་ཤྲེས་བཞིན་མྲེད་པའི་སྤྱོན་ཆགས་པས་ལྟུང་བའི་རྤྱོག་དང་བཅས་པར་
འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤྲེས་བཞིན་མྲེད་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་ཆྤྱོམ་རྐུན་དག་དན་པ་མས་པའི་
རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྤྱོད་ནམས་དག་ནི་ྲེར་བསགས་ཀང་དྲེ་དག་རྐུན་པྤྱོས་ཕྲྤྱོགས་པ་བཞིན་དུ་ཟད་པར་
བྱས་ནས་ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །ྤྱོན་མྤྱོངས་ཆྤྱོམ་རྐུན་ཚོགས་འདི་འཕྲེལ་ནས་གནྤྱོད་པའི་གགས་
སྐབས་འཚོལ་བར་བྱྲེད་པ་སྲེ་གགས་རྲེད་པར་གྱུར་ནས་དགྲེ་བ་རྣམས་འཕྲྤྱོག་ཅིང་བདྲེ་འགྤྱོའ ་ི སྲྤྱོག་ཐྤྱོབ་པ་དག་
ཀང་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་དྲེ། དགྲེ་བའི་རྒྱགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་སྲུང་བའི་
ཐབས་ལ་གིས་ཏྲེ། དན་པ་དང་། ཤྲེས་བཞིན་སྲུང་བའི་ཐབས་སྤྱོ། དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲུང་ཚུལ་དང་། དྲེ་སྲེ་
བའི་རྒྱུ་དང་། བསྲུངས་པའི་འབྲས་བུའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དན་པ་མ་བསྲུངས་ན་ྲེས་པ་མང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་བས་ན་དན་
པ་ཡིད་ཀི་ཁྱིམ་གི་ནང་དུ་འཇུག་པའི་སྤྱོ་ནས་གུད་དུ་ནམ་ཡང་མི་གཏྤྱོང་ངྤྱོ་། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྤྱོ། །གལ་
ཏྲེ་སྤྱོང་ནའང་དྲེའི་འབྲས་བུ་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་དན་པར་བྱས་ཏྲེ་སླར་ྲེ་བར་གཞག་པར་
བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བླ་མ་དང་གྤྱོགས་པྤྱོ་དམ་པའི་ཆྤྱོས་དང་ལྡན་པ་འགྤྱོགས་པ་ལས་ཏྲེ་དྲེ་དག་དང་མཁན་པྤྱོ་
སྤྱོགས་ཀིས་བླང་དྤྱོར་གི་གནས་ལ་འཇུག་ལྡྤྱོག་གི་ཚུལ་རྲེས་སུ་བསན་པ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་ན་དྲེ་དག་གིས་
ཁྲེལ་བས་འཇིགས་པས་སྐལ་ལྡན་བསླབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་དན་པ་བདྲེ་བླག་ིད་དུ་སྲེ་ཞིང་། གཞན་
ཡང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཐྤྱོགས་པ་མྲེད་པར་གཟིགས་
པའི་སན་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་སན་ས་ན་བདག་ནི་རག་ཏུ་གནས་ཞྲེས་ཏྲེ་ལྟར་བསམས་ནས་ངྤྱོ་ཚ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཤྲེས་པ་དང་བསླབ་པ་ལ་གུས་པ་དང་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཁྲེལ་བའི་འཇིགས་པ་དང་ལྡན་པས་དྲེ་བཞིན་མནྤྱོས་ཏྲེ་
དན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་པ་སྲེ། སྲེས་རབས་ལས། མ་མཐྤྱོང་བཞིན་དུ་སིག་པ་བྱས་ན་ཡང་། །དུག་ཟྤྱོས་
བཞིན་དུ་བདྲེ་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ལྷ་དང་རྣལ་འབྱྤྱོར་ཅན་གི་མི་དག་གི །རྣམ་དག་མིག་གིས་མི་མཐྤྱོང་མི་སྲིད་
དྤྱོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བསམས་པ་དྲེས་ནི་སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པའང་དྲེ་ལ་ཡང་དང་
ཡང་དུ་འབད་མྲེད་དུ་འབྱུང་ལ། གང་ཚེ་དན་པ་ཡིད་ཀི་སྤྱོ་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལ་འཇུག་པ་བསྲུང་བའི་དྤྱོན་དུ་
གནས་པར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་ཤྲེས་བཞིན་ཡང་འབད་མྲེད་དུ་འྤྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་སྤྱོང་བ་སྲེ་སར་མྲེད་པ་དག་ཀང་
སླར་འྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཤྲེས་བཞིན་བྱ་བའི་སྤྱོན་དུ་བཏང་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་འཇུག་
པར་བྱ་བ་དང་། ཤྲེས་བཞིན་སྲུང་བའི་མཚན་ིད་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། རྲེ་ཞིག་བྱ་བ་ལ་འཇུག་
པའི་དང་པྤྱོར་སྲེམས་ལ་བརགས་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་དུ་འདུག་ན་འདི་འདའི་སྲེམས་འདི་ནི་སྤྱོན་དང་བཅས་
པའྤྱོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་དྲེའི་ཚེ་བདག་གིས་ཤིང་བཞིན་དུ་ཟུངས་ཐུབ་པ་སྲེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་དྲེས་མི་གཡྤྱོ་
བར་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྤྱོ་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་ལ་བརག་པ་དང་། བརགས་ནས་
དབང་དུ་བྱ་བ་དང་། དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེམས་སང་བའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། བསླབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་གྤྱོ །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུས་ཀི་དང་། སྲེམས་ཀི་བྱ་བ་ལ་བརག་པ་དང་། བག་
ཡངས་ཀི་གནས་སྐབས་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྤྱོན་མྲེད་པར་གཡྲེང་བར་བལྟ་བ་ནི་ནམ་ཡང་བདག་གིས་མི་
བྱ་སྲེ་བླང་དྤྱོར་གི་གནས་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པས་རག་ཏུ་ནི་མིག་ཕབ་སྲེ་གའ་ཤིང་གང་ཙམ་དུ་བལྟ་བར་
བྱའྤྱོ། །དྲེས་ཧ་ཅང་དུབ་ན་ལྟ་བ་ངལ་གསྤྱོའ ་ི ཆྲེད་དུ་ནི་རྲེས་འགའ་ཕྱྤྱོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་
མིག་ལམ་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ན་བལྟས་ནས་ཁྱྤྱོད་འྤྱོངས་པ་ལྲེགས་སྤྱོ་ཞྲེས་བརྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ། །འགྲེལ་པ་དག་ལས།
ལྲེགས་འྤྱོངས་དྤྱོན་དུ་བལྟ་བར་གིས་ཞྲེས་འབྱུང་ཞིང་དྲེར་བཤད་དྤྱོ། །ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ལམ་ལྤྱོག་པར་
ཆྤྱོམ་རྐུན་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་རགས་པའི་ཕྱྤྱོགས་ཅི་རིགས་སུ་དལ་བུས་བརགས་ཤིང་། ཡང་དང་ཡང་
དུ་སྲེ་མྱུར་དུ་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་བལྟ་དགྤྱོས་པ་ན། རྒྤྱོད་པའི་གནྤྱོད་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ངལ་གསྤྱོ་སྲེ་བལྟ་ཞིང་དྲེའི་ཚེ་
ཁ་ནི་ཕྱིར་བལྟས་ཏྲེ་རྒྱབ་ཀི་ཕྱྤྱོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ། །མདུན་དང་རྒྱབ་དུ་བརགས་ནས་འགྤྱོ་བའམ་ཡང་ན་འྤྱོང་
བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ཕྱྤྱོགས་འདིས་མཚོན་ནས་སྤྱོད་ལམ་བཞིའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགྤྱོས་པ་ཤྲེས་ནས་
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སད་པར་བྱའྤྱོ། །ལུས་ཀི་བྱ་བར་འྤྱོས་པའི་བྱ་བ་ལ་འདི་ལྟར་གནས་པར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་སྲེམས་པའི་བྱ་བ་རྤྱོགས་ཤིང་
ངྲེས་པའམ་བསྤྱོགས་ནས་དྲེ་ནས་བྱ་བ་བྱྲེད་པའི་སྐབས་ལུས་འདི་ལྟ་བུར་ཏྲེ་སར་བསམས་པ་བཞིན་གནས་པ་
ཡིན་མ་ཡིན་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཀི་གང་ཆྲེན་མྱྤྱོས་པ་འདི་བདག་གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་
བའི་ཆྤྱོས་ལ་སྲེམས་པའི་ཀ་ཆྲེན་ལ་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྤྱོག་པའི་ལམ་དུ་མི་འཆྤྱོར་བ་དྲེ་ལྟར་འབད་པ་ཀུན་
གིས་བརག་པར་བྱའྤྱོ། །རྤྱོག་ཚུལ་ནི། ཅི་ནས་ཀང་དགྲེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
བརྤྱོན་པ་ནི་ལྤྱོག་པའི་ཡུལ་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཀང་མི་འཆྤྱོར་བར་བྱས་ཏྲེ། བདག་གི་ཡིད་འདི་དགྲེ་མི་དགྲེའི་
ཡུལ་གར་སྤྱོད་ཅྲེས་དྲེ་ལྟར་ཡིད་ལ་སྤྱོ་སྤྱོར་བརག་གྤྱོ །གསུམ་པ་ནི། སྲྤྱོག་ལ་གནྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
འཇིགས་པ་དང་། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་མཆྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དགའ་སྤྱོན་དང་། དྲེ་བས་དྤྱོན་ཆྲེ་བའི་སྲེམས་ཅན་གི་
དྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བར་གྱུར་པ་ན། གལ་ཏྲེ་ཤིན་ཏུ་བསམས་པའི་སྤྱོད་ལམ་དྲེ་ལྟ་བུར་མི་ནུས་ནའང་
དྲེ་དག་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་ལམ་ཅི་བདྲེར་བྱ་བར་གནང་སྲེ། འདི་ལྟར་སིན་པའི་དུས་དག་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་
འགའ་ཞིག་བཏང་སྤྱོམས་སུ་གཞག་པར་བླྤྱོ་གྤྱོས་མི་ཟད་པའི་ཞུས་པའི་མདྤྱོ་ལས། སིན་པའི་དུས་སུ་ཚུལ་
ཁིམས་བསྡུས་ཏྲེ་བཏང་སྤྱོམས་སུ་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སྤྱོ། །དྲེའི་དྤྱོན་ཡང་དཔྲེར་ན། གསད་བྱའི་སྲེམས་
ཅན་ལ་མི་འཇིགས་པ་སིན་པའི་ཕྱིར་དུ་དྲེ་མཐྤྱོང་བཞིན་དུ་མ་མཐྤྱོང་ཞྲེས་རྫུན་དུ་ས་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་རྣམ་
བཤད་ལས་སྤྱོ། །དགྲེ་བ་སྤྱོབས་མམ་རྣམས་ནི་གང་ཞིག་བསམས་ཏྲེ་ཐྤྱོག་མར་བྱ་བ་བརམས་པ་དྲེ་ལས་
གཞན་དུ་སྲེ་དྤྱོར་ནས་གཞན་མི་བྱ་སྲེ། དྲེར་གཏད་པའི་བསམ་པ་ཡིས་དྲེ་ིད་རྲེ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞིང་། དྲེ་
ཟིན་ནས་གཞན་བྱ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ས་ཕྱི་ཀུན་ལྲེགས་པར་བྱས་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་ན་ས་ཕྱི་གིས་ཀ་མཐར་
ཕྱིན་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །དགྲེ་བ་རིམ་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ནི་ཤྲེས་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ྲེ་བའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་
འཕྲེལ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བྱ་མིན་ལྡྤྱོག་པ་དང་། བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་མི་
བྱྲེད་པའི་གྲེན་པྤྱོ་བསྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྣམ་གཡྲེང་ལ་ཆགས་པ་དང་། དྤྱོན་མྲེད་ཀི་བྱ་བ་དང་།
ྤྱོན་མྤྱོངས་ཀིས་བསླངས་བའི་བྱ་བ་སྤྤྱོང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བྲྲེ་མྤྱོའ ་ི གཏམ་འབྲྲེལ་མྲེད་སྣ་ཚོགས་དང་། མིག་
འཕྲུལ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ངྤྱོ་མཚར་ཅན་ལྟད་མྤྱོ་རྣམ་པ་མང་པྤྱོ་ཀུན་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་པ་ན་དྲེ་རྣམས་ལ་ཆགས་
པ་སྤང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྤྱོན་མྲེད་པར་ས་རྐྤྱོ་བ་དང་རྩྭ་གཅྤྱོད་པ་དང་ས་རིས་འདི་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱྲེད་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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པར་གྱུར་ན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་དྲེ་དག་མི་བྱ་བའི་བསླབ་པ་བཅས་པ་རྣམས་དན་པར་བྱས་ནས་དྲེ་ལས་
འདས་པའི་ྲེས་པས་སག་པས་དྲེའི་མྤྱོད་ལ་དྤྱོར་བར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མདྤྱོར་བསན་ནི། གང་
ཚེ་ལུས་བསྤྱོད་པར་གྱུར་ཏམ་ངག་ས་བར་འདྤྱོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་དང་པྤྱོར་དྲེ་དག་གི་ཀུན་སླྤྱོང་རང་གི་སྲེམས་
ལ་བརགས་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བ་བརྲེན་པས་རིགས་པ་སྲེ་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱའྤྱོ། །རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ནི། གང་ཚེ་རང་ཡིད་ཆགས་པ་དང་ཁྤྱོ་བར་མཐྤྱོང་བ་དྲེའི་ཚེ་དྲེས་བསླངས་པའི་ལས་མི་དགྲེ་བར་
འགྱུར་བ་ལུས་ཀི་ལས་སུ་མི་བྱ་ངག་ས་བར་མི་བྱ་ཡི། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པས་ཤིང་བཞིན་
དུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །རྒྤྱོད་པ་སྲེ་སྲེམས་ཧ་ཅང་གཡྲེངས་པ་དང་། ག་ཞར་བཅས་སྲེ་ངག་གིས་
མཐྤྱོ་འཚམས་པ་དང་། གལ་ཏྲེ་ང་རྒྱལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་དང་། རྒྱགས་པ་སྲེ་རང་གི་འབྱྤྱོར་པ་ལ་ལྷག་པར་
ཆགས་ཤིང་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའམ། མཚང་འདྲུ་བ་སྲེ་གཞན་གི་སྤྱོན་བརྤྱོད་པའི་བསམ་པ་དང་། གལ་ཏྲེ་སྤྱོར་
འབྱིན་ཏྲེ་གཡྤྱོ་རྒྱུ་དང་གཞན་བསླུ་བར་སྲེམས་པ་དང་། དགྲེ་ལྷ་དྲེ་གིས་བསྡུས་ནས་གཡྤྱོ་སྒྱུར་འཆད་དྤྱོ། །གང་
ཚེ་བདག་བསྤྱོད་ལྷུར་ལྲེན་པའམ་གཞན་ལ་སྤྱོད་པ་ིད་དང་ནི། གཤྲེ་བཅས་ཏྲེ་ཚིག་རྩུབ་པྤྱོ་བརྤྱོད་པ་དང་།
འགྲེད་དང་བཅས་པ་སྲེ་འཐབ་རྤྱོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་སྲེམས་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་
པར་བྱའྤྱོ། །རྲེད་དང་བཀུར་སི་དང་གགས་པ་འདྤྱོད་པའམ། གཡྤྱོག་འཁྤྱོར་དྤྱོན་དུ་གྲེར་བ་འདྤྱོད་པའམ། བདག་
གི་སྲེམས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རིམ་གྤྱོ་འདྤྱོད་པར་གྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་
བྱའྤྱོ། །གཞན་དྤྱོན་ཡལ་བར་འདྤྱོར་བ་དང་རང་དྤྱོན་གྲེར་བར་འདྤྱོད་པ་དག་ཅྲེས་པའི་མཇུག་ཏུ། འཁྤྱོར་ནི་
འདྤྱོད་པར་གྱུར་པ་དང་། ཞྲེས་པ་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས་བྱུང་ཞིང་དྲེའི་དྤྱོན་ཡང་སླྤྱོབ་མར་འཆད་དྤྱོ། །དྲེ་དག་
གིས་བསླངས་པའི་ངག་ས་བར་འདྤྱོད་པའི་སྲེམས་བྱུང་ན་དྲེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །མི་བཟྤྱོད་པ་ནི་
སྲན་མི་ཐུབ་པ་དང་། ལྲེ་ལྤྱོ་དང་། འཇིགས་པ་སྲེ་སར་ལངས་པ་དང་། སི་བརྤྱོལ་ཏྲེ་ཕྤྱོད་པ་ཅན་དང་། མུ་ཅྤྱོར་ཏྲེ་
ཚིག་འཆལ་ཅི་རུང་རུང་ས་བ་དང་། རང་གི་ཕྱྤྱོགས་སུ་གཏྤྱོགས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཞྲེན་པའི་སྲེམས་བྱུང་ན་དྲེ་ཚེ་
ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་དྤྱོན་གསྤྱོག་པ་ཀུན་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་དང་། དྤྱོན་
མྲེད་པ་ལ་བརྤྱོན་པའི་ཡིད་བྱུང་མ་བྱུང་བརགས་ནས་བྱུང་ན་དྲེའི་ཚེ་དཔའ་བྤྱོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གྲེན་པྤྱོ་
ཡིས་སྲེམས་དྲེ་ནི་བདག་གི་ཕྱྤྱོགས་སུ་མི་གཡྤྱོ་བར་བརན་པྤྱོར་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངྲེས་པ་
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སྲེ་དགྲེ་བ་ལ་རག་པར་དམ་འཆའ་བ་དང་། རབ་དད་དྲེ་དྲེའི་ཡྤྱོན་ཏན་མཐྤྱོང་ནས་དགའ་བ་དང་། དཀའ་ཡང་མི་
ལྡྤྱོག་པས་བརན་པྤྱོ་དང་། གུས་པས་སྲེམས་འདུད་པ་དང་། ཞྲེ་སར་ཞྲེས་པ་ལུས་སྤྱོགས་འདུད་པར་རྣམ་སྣང་
འཆད་དྤྱོ། །ྲེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པ་ངྤྱོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་ྲེས་པས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དབང་པྤྱོ་
བསམས་པས་ན་ཞི་ཞིང་སྲེམས་ཅན་གཞན་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་བརྤྱོན་པ་དང་། བྱིས་པའི་འདྤྱོད་པ་ཕན་ཚུན་
མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཀིས་མི་སྤྱོ་ཞིང་དྲེ་དག་གིས་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་པ་ན་ཡང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྲེས་པས་འདི་དག་
གིས་གནྤྱོད་སྲེམས་འདི་རང་དབང་མྲེད་པར་བྱུང་ངྤྱོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་དྲེ་དག་ལ་ལྷག་པར་བརྲེ་བ་དང་ལྡན་
པར་བྱ་སྲེ། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། རག་ཏུ་ྲེས་པས་རང་དབང་མྲེད་པར་བྱས་སྲེམས་ཀིས། །སྲེ་བྤྱོ་ལ་ནི་བླྤྱོ་ལྡན་
ྲེས་པར་མི་འཛིན་ཏྲེ། །མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་ལྤྱོག་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས། །སྲེ་བྤྱོ་ལ་ནི་སིང་རྲེ་ལྷག་པར་
འཕྲེལ་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མྲེད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་བདག་དང་སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་
གི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་འཇུག་པའམ། ཡང་ན་རྣམ་བཤད་ལས་བདག་དང་སྲེམས་ཅན་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ངྤྱོ་ཚ་
ཤྲེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡྤྱོད་པ་ལ་གནས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་འཇུག་པ་ན་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་བྱྲེད་ཀང་ང་
རྒྱལ་མྲེད་པར་ཡིད་ནི་རག་ཏུ་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དལ་འབྱྤྱོར་རྲེད་པར་དཀའ་བ་བསམ་
པ་དང་། རྲེད་པ་ལ་སིང་པྤྱོ་བླང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། རིང་ཞིག་ལྤྱོན་ནས་དལ་བའི་མཆྤྱོག་ཐྤྱོབ་པར་དཀའ་བ་ཐྤྱོབ་པ་
ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ལ། སྲེམས་འདི་སར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་རི་རབ་ལྟར་ྤྱོན་མྤྱོངས་པས་རབ་ཏུ་མ་
གཡྤྱོ་བར་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུས་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ་ཆགས་བྱའི་སིང་པྤྱོ་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་སིང་
པྤྱོའ ་ི ཆྲེད་དུ་སད་བྱར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཤྲེར་འབྱུང་དང་། རྣམ་སྣང་དང་། དགྲེ་ལྷ་དྲེ་ལྟར་སྲེམས་གཟུང་
བར་བྱའྤྱོ། །ལུས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་ནི་རང་དྤྱོན་ལ་ཡང་ནུས་པ་མྲེད་པས་སྤྱོ་ཞྲེས་སྦྲྲེལ་ནས་རྣམ་བཤད་དུ་ལུས་
ཅིའི་ཕྱིར་བསྲུང་ཞྲེས་དིས་ནས། མ་བསྲུངས་ན་དྲེ་མི་དགའ་བས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཤི་བ་ན་བྱ་རྒྤྱོད་ཤ་ལ་ཆགས་པ་
ཡིས་ཕན་ཚུན་ཀུན་ཏུ་བཤལ་ཁིད་བྱས་ཀང་ཡིད་ཁྱྤྱོད་མི་དགར་མི་བྱྲེད་ན། ད་ལྟར་ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་གཅྲེས་པར་
བཟུང་ནས་དྲེའི་ཁ་ཏ་བྱྲེད། ཡིད་ཁྱྤྱོད་ལུས་འདི་བདག་གིར་བཟུང་བར་བྱས་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་སྲུང་བར་བྱྲེད། འདི་
བདག་ལ་དགྤྱོས་པས་སྤྱོ་སམ་ན་ཡིད་ཁྱྤྱོད་དང་ལུས་འདི་གིས་སྤྱོ་སྤྱོ་ཡིན་ན་ལུས་དྲེས་ཀྤྱོ་ཁྱྤྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།
ཐ་དད་ཀང་བདག་ལ་རྲེན་གཅིག་དགྤྱོས་པས་འདི་འཛིན་སམ་ན་རྤྱོངས་པའི་ཡིད་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ཤིང་གཟུགས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གཙང་མ་གཟུང་མི་བྱ་སྲེ་གཟུང་བའི་རིགས་ཀི། མི་གཙང་ཚོགས་ཀི་འཕྲུལ་འཁྤྱོར་འདི་རུལ་པ་བསྲུངས་ཏྲེ་ཅི་
ཞིག་བྱ། གལ་ཏྲེ་གཙང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སིང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཇི་ལྟ་མི་གཙང་ཞྲེ་ན། ཐྤྱོག་མར་པགས་
པའི་རིམ་པ་ནི་རང་གི་བླྤྱོ་ཡིས་ཤ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་སྲེ། ཤ་ཡང་རུས་པའི་དྲྭ་བ་ལས་ཤྲེས་རབ་མཚོན་གིས་
གུད་དུ་ཕྱྲེ་རུས་པ་རྣམས་ཀང་དབྱྲེ་བྱས་ནས་རྐང་གི་བར་དུ་བལྟ་བྱ་ཞིང་། འདི་ལ་གཙང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སིང་
པྤྱོ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅྲེས་བདག་ིད་ཀིས་ནི་བརག་པར་གིས། དྲེ་ལྟར་འབད་དྲེ་བཙལ་ཡང་ནི་ཁྱྤྱོད་ཀིས་སིང་པྤྱོ་མ་མཐྤྱོང་
ན་ད་དུང་ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ལུས་འདི་སྲུང་བར་བྱྲེད། འྤྱོན་ཏྲེ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་
དགྤྱོས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྤྱོད་ཀིས་མི་གཙང་བཟར་མི་རུང་ཁག་ཀང་བཏུང་དུ་མི་རུང་ལ་རྒྱུ་ལྟྤྱོའང་གཞིབ་ཏུ་མི་རུང་ན་
ལུས་ཀིས་ཁྱྤྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། དྲེས་ན་ཁྱྤྱོད་རང་གིས་ལྤྱོངས་སད་དུ་མི་རུང་བས་ིས་ན་ཝ་དང་བྱ་རྒྤྱོད་ཀིས་
ཟས་ཀི་དྤྱོན་དུ་འདི་བསྲུང་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། མི་འྤྱོ་ཅྤྱོག་གི་ལུས་འདི་ནི་དགྲེ་བ་ལ་བཀྤྱོལ་བར་བྱ་བ་ིད་
དུ་ཟད། འདི་ལྟར་ཁྱྤྱོད་ཀིས་བསྲུངས་ཀང་ནི་འཆི་བདག་བརྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡིས་ཕྲྤྱོགས་ཏྲེ་བྱ་དང་ཁྱི་ལ་བྱིན་ན་དྲེ་
ཚེ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད། དཔྲེར་ན་བྲན་གཡྤྱོག་ལས་ལ་བཀྤྱོལ་དུ་མི་བཏུབ་པ་ལ་གྤྱོས་ལ་སྤྱོགས་པ་མི་སིན་
ན། ལུས་འདི་བསྤྱོད་དྲེ་གསྤྱོས་ཀང་ངྲེས་པར་གཞན་དུ་འགྤྱོ་ན་ཁྱྤྱོད་ཀྤྱོ་ཅི་སྲེ་ཤ་ཐང་གསྤྱོ། འདི་ལ་ག་རྔན་ཙམ་དུ་
ཟས་གྤྱོས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མྲེད་པར་བྱིན་ནས་ད་ནི་བྱང་སྲེམས་རང་གི་དྤྱོན་ཏྲེ་གཞན་དྤྱོན་བྱྲེད་དུ་
ཆུག་ཅྲེས་དགྲེ་ལྷས་སྤྱོ། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་དྤྱོན་མྲེད་པར་འདི་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་སིན་པར་མི་བྱའྤྱོ། །དྲེས་ན་གྲུ་
ཆུ་ལ་འགྤྱོ་བ་དང་འྤྱོང་བའི་རྲེན་ཡིན་པ་ལྟར་རང་གཞན་འཁྤྱོར་བའི་མཚོ་ལས་བརྒལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྲེན་ཙམ་
དུ་གྱུར་པས་ལུས་ལ་གྲུ་ཡི་བླྤྱོ་བཞག་སྲེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནི་ལུས་སུ་
སྲེ་རྒྱལ་བའི་སྐུར་བསྒྱུར་བ་སྲེ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤྱོད་པའི་རྣམ་
གངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྲེས་བཞིན་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་དང་། སྲེམས་སྤྱོང་བ་གཙོ་བྤྱོར་བསན་པ་དང་། སྲེམས་
ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་སིབ་པ་སྤྱོང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི་སྲེ། སིར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱ་བའི་སྤྱོད་པ་
དང་། ཁྱད་པར་དུ་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་པ་མ་དད་པར་འགྱུར་བའི་སྤྱོད་པ་སྤྤྱོང་བ་
དང་། གིད་ཀི་ཡུལ་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཕྲལ་གི་བྱ་བ་ལ་ཞི་བ་དང་། གཞན་གི་རྲེས་
སུ་འཇུག་པ་ལ་ངྲེས་པ་དང་། རང་གི་བྱ་བ་ལ་དགྲེ་བའི་སྤྱོད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་རང་གི་སྲེམས་ལ་རང་
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དབང་ཡྤྱོད་པར་གིས་ཏྲེ་རག་ཏུ་འཛུམ་པའི་བཞིན་དུ་གིས་ལ། ཁྤྱོ་གྲེར་ངྤྱོ་ཟུམ་ཡྤྱོངས་སུ་ཐྤྱོང་སྲེ་འགྤྱོ་བའི་དྤྱོན་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་བཤྲེས་དང་གསྤྱོང་པྤྱོ་སྲེ་བདྲེན་པའི་ངག་ཕྲེབས་པར་ས་བར་གིས། ཁི་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པ་
རྣམས་བབ་ཅྤྱོལ་ཏྲེ་མ་བརགས་པར་ཤུགས་ཆྲེན་པྤྱོས་ས་དང་བཅས་པར་མི་དྤྱོར་རྤྱོ། །སྤྱོ་ཡང་དག་ཏུ་མི་དབྱྲེ་སྲེ་
རག་ཏུ་གཅྤྱོམ་སྐྱུང་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་སྤྱོད་ལམ་བྱ་སྲེ། དཔྲེར་ན་ཆུ་སར་དང་བྱི་ལ་དང་ཆྤྱོམ་རྐུན་དག་
ས་མྲེད་པར་འཇབ་ཅིང་འགྤྱོ་བ་ཡིས་རང་གིས་མངྤྱོན་པར་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ་ལྟར། ཐུབ་པ་སྲེ་བརྟུལ་ཞུགས་
ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཀང་རག་ཏུ་དྲེ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་ཞི་བར་སད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་
པ་ནི། གཞན་ལ་ཞྲེན་སྐུལ་ཏྲེ་ྲེས་པ་འཆྤྱོས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གྤྱོས་འདྲེབས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་མ་བཅྤྱོལ་ཡང་
ཕན་པར་བྱྲེད་པའི་སྲེས་བུ་དམ་པའི་ངག་གུས་པས་སི་བྤྱོར་བླང་བར་གིས་ཏྲེ། ང་རྒྱལ་མྲེད་པས་རག་ཏུ་ཀུན་གི་
སླྤྱོབ་མར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྲག་དྤྱོག་མྲེད་པས་ཆྤྱོས་ལྲེགས་པར་ས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྲེགས་པར་གསུངས་སྤྱོ་
ཞྲེས་བརྤྱོད་པར་བྱ་ཞིང་བསྤྱོད་ནམས་བྱྲེད་པ་མཐྤྱོང་གྱུར་ན་དྲེ་ལ་སྤྱོན་དུ་བསྤྱོད་པས་དྲེ་ལྲེགས་པར་དགའ་བ་
བསྲེད་དྤྱོ། །ཁ་བསག་ཏུ་དྤྱོགས་པ་ལྡྤྱོག་པའི་ཕྱིར་ཀླྤྱོག་ནས་ཡྤྱོན་ཏན་བརྤྱོད་པར་བྱ་ཞིང་། གཞན་དག་གཞན་གི་
ཡྤྱོན་ཏན་མངྤྱོན་དུ་བརྤྱོད་ན་དྲེའི་རྲེས་སུ་བརྤྱོད་ཅིང་བྱང་སྲེམས་རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྤྱོད་ན་དྲེས་བདག་གི་ཡྤྱོན་
ཏན་དུ་ཤྲེས་པར་རིགས་པར་བྱ་ཡི་རང་ཁྲེངས་པར་མི་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་བྱས་པས་གཞན་གི་དགྲེ་བ་རྤྱོམ་པ་ཐམས་
ཅད་བདག་གི་དགའ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དགའ་བ་དྲེ་ནི་རིན་གིས་ྤྱོ་ནའང་དཀྤྱོན་པ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་
གཞན་གིས་བྱས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གིས་བདག་དགའ་བའི་བདྲེ་བ་སད་པར་བྱ་སྲེ། དྲེས་བདག་ལ་ཚེ་འདིར་ལྤྱོངས་
སྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་གྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱོང་མྲེད་ཅིང་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གཞན་གི་
ཡྤྱོན་ཏན་ལ་སང་བའི་ྲེས་པས་ནི་འདིར་མི་དགའ་ཞིང་སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་སྡུག་བསལ་ཆྲེ་བར་
འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ས་ན་ཡིད་ཕྲེབས་པ་སྲེ་ཡིད་ཆྲེས་སུ་རུང་བ་དང་། སྐབས་དང་རིམ་པར་འབྲྲེལ་བ་
དང་། དྤྱོན་གསལ་པྤྱོར་སྤྱོན་པ་དང་། ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་། ཀུན་སླྤྱོང་ཆགས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་སྤངས་པ་དང་། ས་
འཇམ་ཞིང་མང་ཉུང་རན་པར་ས་བར་བྱའྤྱོ། །མིག་གིས་སྲེམས་ཅན་ལ་བལྟ་ན་ཡང་འདི་དག་ིད་ལ་བརྲེན་ནས་
བདག་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་སྤྱོན་མི་ལྟ་བའམ་ག་གྱུ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ན་དང་ཞིང་དྲེ་
ལ་བྱམས་པའི་ཚུལ་གིས་བལྟའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་གིས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་དགྲེ་བ་སྤྱོབས་ལྡན་བསན་པ་དང་། སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། མཆྤྱོག་དམན་གི་
བླང་དྤྱོར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དུས་རག་པར་ཏྲེ་རྒྱུན་ལྡན་དང་། བསམ་པ་མངྤྱོན་ཞྲེན་ཏྲེ་འདུན་པ་དག་པྤྱོ་
དང་། དྲེའི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་འཇྤྱོམས་ནུས་ཀི་གྲེན་པྤྱོ་ཡིས་ནི་བསླངས་བ་ིད་དང་། ཡུལ་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ཞིང་
སངས་རྒྱས་སྤྱོགས་དང་། ཕན་འདྤྱོགས་པའི་ཞིང་ཕ་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བའི་ཞིང་ནད་པ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་བ་ཆྲེན་པྤྱོར་འགྱུར་ལ། མི་དགྲེ་བ་ཡང་དྲེ་དང་འད་སྲེ། བཤྲེས་སིང་ལས། རག་ཏུ་
མངྤྱོན་པར་ཞྲེན་དང་གྲེན་པྤྱོ་མྲེད། །ཡྤྱོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་རྣམ་ལྔ་
ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེ། །དྲེ་བས་དགྲེ་བ་སྤྱོད་ལ་བརྤྱོན་པར་མཛོད། །ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དགྲེ་བ་སྤྱོབས་ལྡན་
ལ་མཁས་ཤིང་དྲེ་ལ་དགའ་བ་སྲེ་སྤྱོ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས་རང་གཞན་གི་དྤྱོན་གི་ལས་རྣམས་བདག་གིས་
རག་ཏུ་བྱ་ཞིང་ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་གཞན་སུ་ལ་ཡང་ལྟྤྱོས་དགྤྱོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གཞན་དགྲེ་བ་ལ་མི་
སྤྱོར་བར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་ནི་མྲེད་དྲེ། དགྲེ་བའི་གྤྱོགས་པྤྱོ་དགྲེ་བ་ལ་སར་དུ་རུང་ན་སར་བས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་
ནི། སིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྲུག་པྤྱོ་གདམ་དགྤྱོས་པས་ན་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པ་སྲེ།
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆྤྱོག་ཡིན་པས་དྲེ་སད་པར་བྱའྤྱོ། །གྤྱོང་འྤྱོག་གི་རིམ་པ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་སར་དཔྲེ་བརྤྱོད་པ་ལྟར་
ཚུལ་ཁིམས་ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་ནི་སིན་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་མི་གཏྤྱོང་ངྤྱོ་། །ཆྲེ་ཆུང་གང་གིས་འཇྤྱོགས་ཤྲེ་ན། གཙོ་ཆྲེར་
གཞན་གི་དྤྱོན་གང་བསམ་ཞིང་གང་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལ་བརམ་མྤྱོ་ཞྲེས་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བསན་བཤད་
གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚུལ་དྲེ་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་རིག་པར་བྱས་ནས་གཞན་དྤྱོན་ལ་རག་ཏུ་
བརྤྱོན་པར་གནས་པར་ལྟ་ན་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོ་མངའ་བས་རིང་དུ་གཟིགས་པ་སྲེ། བླང་དྤྱོར་གི་གནས་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བླྤྱོ་དམན་པ་རང་དྤྱོན་ལ་ཞྲེན་པ་རྣམས་ལ་བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལ་གནང་
སྲེ། གསང་ཆྲེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལས། དྲེད་དཔྤྱོན་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོས་མི་ནག་པྤྱོ་བསད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་
གི་འཁྤྱོར་བ་བསིལ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཟང་ཟིང་དང་། ཆྤྱོས་ཀིས་ཕན་
འདྤྱོགས་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་གི། ཟས་སིན་ཚུལ་ནི། བསྤྱོད་སྤྱོམས་ཇི་ལྟར་རྲེད་པ་དྲེ་ལས་ལྤྱོག་པར་
ལྟུང་བ་དུད་འགྤྱོ་དང་ཡི་དྭགས་རྣམས་དང་། མགྤྱོན་མྲེད་པ་སང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་
སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཡྤྱོད་ན་དྲེ་དག་ལ་ཆ་རྲེ་བགྤྱོ་བར་བྱ་ཞིང་། ཆ་བཞི་པ་དྲེ་བཤྲེས་སིང་ལས།
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

ཁ་ཟས་སན་དང་འད་བར་རིགས་པ་ཡིས། །འདྤྱོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་མྲེད་པར་བསྲེན་བགི་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསམ་
པས་ལུས་ཧ་ཅང་མ་ཆུང་བ་དང་ལི་བར་མི་འགྱུར་བར་རན་པ་ཙམ་དུ་བཟའ་བར་བྱ་སྲེ། གཞན་དུ་ཆགས་
སྤྱོགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་སྤྱོད་ཅིང་དགྲེ་བ་ལ་མི་བརྤྱོན་ན། ཟ་བ་སྤྱོན་མྲེ་ལས། དྲེ་དག་ཁ་ཟས་ཞིམ་པྤྱོ་བསྤྱོད་པ་
དག །རྲེད་ནས་རྣལ་འབྱྤྱོར་མི་བརྤྱོན་ཟ་ཞིང་འཐུང་། །དྲེ་དག་ལ་ནི་ཟས་དྲེ་གདུག་པར་འགྱུར། །བ་ལང་ཕྲུ་གུས་
པད་ར་མ་བཀྲུས་བཞིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ྲེས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གྤྱོས་སྤྱོགས་སིན་ཚུལ་ནི། རང་ིད་
འཆང་བའི་སྣམ་སར་དང་བླ་གྤྱོས་དང་མཐང་གྤྱོས་ཏྲེ་ཆྤྱོས་གྤྱོས་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་མ་གཏྤྱོགས་པའི་ཡྤྱོ་བྱད་ཡྤྱོད་ན་
སིན་པར་བྱྲེད། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོ་སྤྱོ་ཐར་པ་ལས། གལ་ཏྲེ་ལ་ལ་ཞིག་འྤྱོངས་ནས་ལྷུང་བཟྲེད་དང་ཆྤྱོས་
གྤྱོས་སླྤྱོང་བ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བའི་ཆྤྱོས་གྤྱོས་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བཏང་ཞིང་སིན་པར་བྱའྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཆྤྱོས་གྤྱོས་གསུམ་ལས་ཉུང་བར་གྱུར་ན་གང་ལ་བརྲེན་ནས་
ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ནི་གཏྤྱོང་བར་མི་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་ཆྤྱོས་
གྤྱོས་གསུམ་གཏྤྱོང་བར་མི་བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །ལུས་སིན་ཚུལ་ནི། དམ་པའི་
ཆྤྱོས་ནི་སྤྱོད་པའི་ལུས་ལ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གནྤྱོད་པར་མི་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ཆྤྱོས་སྤྱོད་པའི་
ལུས་འདི་བསྲུང་བར་བྱས་ན་རིམ་གིས་སྲེམས་ཅན་གི་བསམ་པ་མྱུར་དུ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བཞི་བརྒྱ་པ་
ལས། ལུས་འདི་དག་ལྟར་མཐྤྱོང་མྤྱོད་ཀིས། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་བསྲུང་བྱ། །ཁིམས་ལྡན་ཡུན་རིང་འཚོ་བ་ནི། །དྲེ་
ལས་བསྤྱོད་ནམས་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །སིང་རྲེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར་ཏྲེ་ལྷག་བསམ་དག་པའི་
སར་མ་ཆུད་པར་ལུས་འདི་དངྤྱོས་སུ་གཏྤྱོང་བར་མི་བྱ་སྲེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་མ་ངྲེས་ཤིང་འགྤྱོད་པ་དང་
སྲེམས་ལྡྤྱོག་པ་དང་དགྲེ་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བསླབ་བཏུས་ལས་ཀང་། དཔྲེར་ན་སན་
ཤིང་ལྤྱོན་པ་བལྟ་སྡུག་པའི། །ར་བ་ལ་སྤྱོགས་སང་འྤྱོས་ས་བྤྱོན་ནི། །བྱིན་ཡང་དུས་མིན་སྤྱོད་ལས་བསྲུང་བར་
བྱ། །རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སན་ཤིང་དྲེ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདིར་གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། བསམ་
པ་མམ་པས་དྲེ་གཏང་བྱ། །ཞྲེས་འབྱུང་ལ། རྣམ་སྣང་འཚོས་དྲེ་ལ་བཤད་པ་མ་བྱས་སྤྱོ། །ལུས་མི་གཏྤྱོང་ན་
དམ་བཅའ་དང་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། ཅི་ནས་ཚེ་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་གཞན་གི་དྤྱོན་ཆྲེན་པྤྱོ་སྒྲུབ་པའི་
རྒྱུར་གཞན་གི་དན་དུ་གཏྤྱོང་བར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །དྲེ་ནས་བསམ་པ་དག་པ་ན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གཏང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་པ་མ་གུས་པ་ལ་ཆྤྱོས་མི་བཤད་ཅིང་། སྤྱོད་ལམ་མི་ན་བཞིན་དུ་མགྤྱོ་
དཀིས་པ་དང་། གདུགས་དང་འཁར་བ་དང་མཚོན་ཆ་ཐྤྱོགས་པ་དང་། མགྤྱོ་བྤྱོ་གཡྤྱོགས་པ་དག་ལའང་ཆྤྱོས་
བཤད་པར་བྱ་བ་མིན་ནྤྱོ། །གང་ཟག་དམན་པ་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་སྲེས་པ་མྲེད་པར་བུད་མྲེད་ལ་དབྲེན་
པར་ཆྤྱོས་བཤད་པར་བྱ་བ་མིན། དམན་པ་ན་ཐྤྱོས་དང་མཆྤྱོག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྤྱོས་ལ་མཚུངས་པར་གུས་པས་
ཀུན་ཏུ་སད་དྤྱོ། །གཞན་དུ་ན་ཆྤྱོས་སྤང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པ་ལས།
འཇམ་དཔལ་གང་ལ་ལས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆྤྱོས་ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་འདུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད།
ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་ན་དྲེ་ནི་དམ་པའི་ཆྤྱོས་སྤྤྱོང་བའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །རྒྱ་ཆྲེན་
ཆྤྱོས་ཀི་སྣྤྱོད་གྱུར་པ་དམན་པའི་ཆྤྱོས་ལ་སར་བར་མི་བྱ་སྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་བརྲེགས་པ་ལས། སྲེམས་ཅན་སྣྤྱོད་
དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་རྒྱ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྤྱོན་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་འཁྲུལ་པ་དང་། རྒྱ་ཆྲེན་
པྤྱོ་ལ་མྤྱོས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐྲེག་པ་དམན་པ་སྤྱོན་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་འཁྲུལ་པའྤྱོ། །ཞྲེས་
གསུངས་སྤྱོ། །སྤྱོད་པ་སྲེ་བསླབ་པའང་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བར་མི་བྱ་ཞིང་། དྲེ་དྤྱོར་ནས་མདྤྱོ་དང་སགས་བཀླགས་
པ་ཙམ་གིས་ཐར་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་འདིད་པར་མི་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོ་ཤིང་དང་ནི་མཆིལ་མ་དག་དྤྱོར་བ་
ན་ནི་དྲེ་དག་ས་ལ་སྤྱོགས་པས་དགབ་པར་བྱ། བཤང་གཅི་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལྤྱོངས་སད་པར་བྱ་བའི་ཆུ་དང་
ཐང་ལ་དྤྱོར་བ་སད་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཀིས་ཧ་ཅང་བཀང་བ་དང་། ཅག་ཅག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ས་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་བཅས་
པ་དང་། ཁ་ཧ་ཅང་གདངས་ཏྲེ་བཟའ་བར་མི་བྱའྤྱོ། །རྐང་པ་རབ་ཏུ་བརངས་ཏྲེ་མི་འདུག་ཅིང་ལག་པ་གིས་ཀ་
དུས་མམ་དུ་མི་མྲེའྤྱོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའམ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ཡང་རུང་སྲེ་བཞྤྱོན་པ་མལ་སན་དང་གནས་ཁང་
གཅིག་དག་ཏུ་གཞན་གི་བུད་མྲེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པར་མི་བྱ་ཞིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ནི་བུད་མྲེད་སུ་དང་
ཡང་ངྤྱོ་། །མདྤྱོར་ན་འཇིག་རྲེན་མ་དད་པར་གྱུར་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན་རང་གིས་མཐྤྱོང་བའམ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་
དིས་ཏྲེ་སྤང་བར་བྱའྤྱོ། །ལམ་སྤྱོན་པ་ན་ལག་པ་གཡྤྱོན་ནམ་སྤྱོར་མྤྱོ་གཅིག་གིས་བར་ནི་མི་བྱ་སྲེ། གཞན་ཁྱད་དུ་
གསྤྱོད་པའམ་མ་གུས་པའི་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་གུས་པ་དང་བཅས་པའི་གཡས་པ་ཡི་ལག་པ་
དག་ནི་ཀུན་གིས་ཀང་ལམ་ཡང་དྲེ་ལྟར་བསན་པར་བྱ་ཞིང་། དྤྱོན་ཆུང་ངུ་ཙམ་བར་སྤྱོད་པ་ལ་ལག་པ་ཤས་ཆྲེར་
བསྤྱོད་པར་བྱ་བ་མིན་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་བསྤྱོད་ལ་ས་བསགས་པ་དང་སྲེ་གྤྱོལ་གི་བར་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་བྱ་སྲེ།
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

གཞན་དུ་དྤྱོན་ཆུང་ངུ་ལ་ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་དག་པྤྱོ་བྱས་ན་མ་བསམས་པའི་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་
འཇིག་རྲེན་མ་དད་པར་འགྱུར་བ་མ་སྤངས་ན་གཞན་དྤྱོན་མི་འགྲུབ་པ་དང་། དྤྱོན་མིན་གི་རྲེན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ།
བསླབ་བཏུས་ལས། དྲེ་ནི་གཟུང་འྤྱོས་མ་ཡིན་ན། །འཇིག་རྲེན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་བརས། །ཐལ་བས་གཡྤྱོགས་པའི་
མྲེ་བཞིན་དུ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་ལ་སྤྱོགས་པར་བསྲྲེག །ཅྲེས་གསུངས་པས་དྲེ་སྤྤྱོང་བ་ལ་འབད་པར་
བྱའྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། སྲྤྱོད་ཐུན་རྤྱོགས་པ་ན་མགྤྱོན་པྤྱོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བསན་པའི་ཚེ་གཟིམས་པ་ལྟར་གྤྱོ་
གཡས་པ་ཕབ་ནས་རྐང་པས་རྐང་པ་མནན་ལ་ལག་པ་གཡས་འགམ་པའི་འྤྱོག་གཡྤྱོན་བརླའི་སྲེང་ནས་བརངས་
ཏྲེ། ལུས་ཆྤྱོས་གྤྱོས་ཀིས་ལྲེགས་པར་གཡྤྱོགས་ཏྲེ་མངྤྱོན་པར་འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་མགྤྱོ་བསན་ནས་ལ་བར་
བྱ་ཞིང་། ཤྲེས་བཞིན་དང་ལྡན་པས་མྱུར་དུ་དགྲེ་བའི་དྤྱོན་དུ་ལྡང་ངྤྱོ་སམ་པའི་སྲེམས་ལ་ལ་བའི་ཐྤྱོག་མ་ིད་དུ་
སར་བར་བྱ་སྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་སིན་ལས། དྲེ་ལ་བ་ན་གྤྱོ་གཡས་པ་ཕབ་ནས་ལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། རྐང་པའི་སྲེང་
དུ་རྐང་པ་བཞག་ལུས་ཆྤྱོས་གྤྱོས་ཀིས་གཡྤྱོགས་ནས་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞིན་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་ལྡང་བ་དང་སྣང་
བའི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་ལ་བར་བྱྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་
པ་དག་གི་དབྱྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པ་ནི་གསུངས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་ནའང་སྲེམས་སང་བའི་སྤྱོད་པ་
སར་བཤད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ངྲེས་པར་དྲེ་སྲིད་དུ་སད་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ིན་ལན་གསུམ་དང་མཚན་མྤྱོ་
ལན་གསུམ་དུ་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། བསྤྱོད་ནམས་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྤྱོ་བ་
སྲེ་ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པ་གདྤྱོན་པར་བྱ་ཞིང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་སབས་སུ་འགྤྱོ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་
བརྲེན་ནས་སྤྱོབས་བཞི་ཚང་བར་འགྱུར་བས་དྲེས་ར་བའི་ལྟུང་བ་སར་བཤད་པའི་ལྷག་མ་དྲེ་ཞི་བར་བྱའྤྱོ། །བཞི་
པ་ལ་ལྔ་སྲེ། བསླབ་བྱའི་གནས་ལ་འབད་དྲེ་བསླབ་པ་དང་། ཡུལ་མང་པྤྱོ་ལ་བསླབ་པ་དང་། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་
དྤྱོན་དུ་བསླབ་པ་དང་། སླྤྱོབ་པའི་གྤྱོགས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་བསྲེན་ཚུལ་དང་། སླྤྱོབ་ཚུལ་ཤྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་
མདྤྱོ་སྤྱོགས་བལྟ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་རང་ངམ་གཞན་གི་དབང་ཡང་རུང་སྲེ་གནས་སྐབས་གང་དུ་བྱ་
བ་ཅི་སྤྱོད་ཀང་རྒྱལ་པས་བསླབ་པར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་དྲེ་ལ་འབད་དྲེ་བསླབ་པར་
བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀིས་མི་བསླབ་པའི་ཤྲེས་བྱ་དྲེ་ནི་གང་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏྲེ། གང་རུང་
གཅིག་མ་ཤྲེས་ན་གཞན་དྤྱོན་རྤྱོགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ལ་བརྤྱོན་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་མཆྤྱོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ིད་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་
དག་ཚར་གཅད་རྲེས་བཟུང་དང་། །བདག་ིད་ཀུན་ཤྲེས་བྱ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་དྲེ་བརྤྱོན་བྱྲེད། །ཅྲེས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་བསླབ་
བྱ་རྣམས་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ཤིང་སླྤྱོབ་པར་གནས་པའི་མཁས་པ་ལ་བསྤྱོད་ནམས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་བ་གང་
ཡང་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དངྤྱོས་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་པས་ཀང་རུང་སྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་ལས་གཞན་མི་
སད་ཅིང་སྲེམས་ཅན་ཁྤྱོ་ནའི་དྤྱོན་གི་ཕྱིར་དུ་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྤྱོའ །ྤྱོ །བཞི་པ་ནི། རག་པར་
དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ནི་འདིས་འགྤྱོ་བས་ན་ཐྲེག་པ་སྲེ་ཐབས་ཤྲེས་གིས་ཡིན་ལ། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས།
དམིགས་པ་ཆྲེ་བ་ིད་དང་ནི། །དྲེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གིས་དག་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་བརྤྱོན་འགྲུས་རྤྱོམ་པ་
དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དང་། །ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཆྲེན་པྤྱོ་
སྲེ། །ཆྲེན་པྤྱོ་དྲེ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་ནི་ངྲེས་པར་བརྤྱོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་གི་ཆྲེན་པྤྱོ་བདུན་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེ། དྲེའི་དྤྱོན་ལ་མཁས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྤྱོག་སྲེ་སྤྱོམ་
པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་རང་གི་སྲྤྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏྤྱོང་ངྤྱོ་། །བསྲེན་ཚུལ་ནི། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པར་ཁྱིའུ་དཔལ་
འབྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་བླ་མ་བསྲེན་པའི་ཚུལ་ལྟར། ཁུར་ཐམས་ཅད་ཁུར་བས་ཡྤྱོངས་སུ་མི་སྤྱོ་བ་ས་ལྟ་བུའི་
སྲེམས་དང་། བསམ་པ་མི་ཕྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་རྲེ། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་ཁྤྱོར་ཡུག་
ལས་ཐམས་ཅད་མས་སུ་བླང་བ་ལ་མི་སྤྱོད་པས་བྲན། ང་རྒྱལ་དང་ཆྲེ་བའི་ང་རྒྱལ་སྤྤྱོང་བས་ཕྱག་དར་བ། ཁུར་
ལི་བ་བཀུར་བས་ཐྲེག་པ། མི་ཁྤྱོ་བས་ཁྱི། འགྤྱོ་ཞིང་འྤྱོང་བ་ལ་མི་སྤྱོ་བས་གྲུ། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གི་ངྤྱོར་
བལྟ་བས་བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ཀིས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྱའྤྱོ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྤྱོད་
ཀིས་བདག་ལ་ནི་ནད་པའི་འདུ་ཤྲེས་བསྲེད་པར་བྱའྤྱོ། །དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་ནི་སན་པའི་འདུ་ཤྲེས་དང་།
རྲེས་སུ་བསན་པ་ནི་སན་གི་འདུ་ཤྲེས་དང་། ནན་ཏན་མས་སུ་བླང་བ་ནི་ནད་འཚོ་བའི་འདུ་ཤྲེས་བསྲེད་པར་
བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསླབ་པར་བྱའྤྱོ། །ལྔ་པ་ནི། འདི་ིད་དུ་ཇི་སྐད་བསན་པ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་
ཀིས་བཀའ་སྩལ་པའི་བསླབ་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་མདྤྱོ་སྲེ་བཀླགས་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། མདྤྱོ་སྲེ་རྣམས་ལས་
བསླབ་པ་རྣམས་སྣང་སྲེ་གསལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེ་ལས་ཀང་ནམ་མཁའི་སིང་པྤྱོའ་ི མདྤྱོ་སྲེ་ནི་ཐྤྱོག་མ་
ིད་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྲེ་དྲེ་ལས་ལྟུང་བ་དང་དྲེ་བཅྤྱོས་ཐབས་བསན་ལ། དྲེ་དག་ནི་ཐྤྱོག་མ་ིད་དུ་ཤྲེས་དགྤྱོས་པས་
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སྤྱོ། །སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་ིད་ཀིས་མཛད་པའི་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡང་ངྲེས་པར་ཏྲེ་གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་ཡང་དང་
ཡང་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རག་ཏུ་སད་པར་བྱ་བ་ནི་དྲེ་ལས་རྒྱ་
ཆྲེར་རབ་ཏུ་སྤྱོན་པས་སྤྱོ། །ཡང་ན་རྲེ་ཞིག་ཚིག་དྤྱོན་མདྤྱོར་བསྡུས་པའི་མདྤྱོ་རྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སླྤྱོབ་
དཔྤྱོན་ིད་ཀིས་མཛད་པ་དྲེ་བལྟའྤྱོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བསླབ་བཏུས་དང་མདྤྱོ་བཏུས་གིས་
པྤྱོའང་འབད་དྲེ་བལྟ་བར་བྱ་སྲེ། འདིར་མི་སྣང་བ་དྲེ་དག་ལས་སྣང་ངྤྱོ་སམ་དུ་དགྤྱོངས་པའྤྱོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་
ལས་སྤྱོ། །གང་ལས་བྱ་བ་གང་ནི་མ་བཀག་པ་དྲེ་ིད་སད་པར་བྱ་བ་སྲེ་འཇིག་རྲེན་གི་སྲེམས་མ་དད་པ་བསྲུང་
བའི་ཕྱིར་བསླབ་བཏུས་སྤྱོགས་ལས་དྲེ་ཡྤྱོད་པའི་བསླབ་པ་མཐྤྱོང་ནས་ཡང་དག་པར་སད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་
བཞིན་སྲུང་བའི་མཚན་ིད་མདྤྱོར་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པ་ནི། བླང་དྤྱོར་ཤྲེས་པའི་བླྤྱོས་རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་
སྲེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརག་པར་བྱ་བ་འདི་ིད་ཁྤྱོ་ནར་མདྤྱོར་ན་ནི་ཤྲེས་བཞིན་སྲུང་བའི་
མཚན་ིད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་སར་བ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་ནི། ལུས་དང་སྲེམས་ཀིས་འདི་
དག་ལྲེགས་པར་སད་པར་བྱའི་མས་སུ་མི་ལྲེན་པར་ཚིག་ཙམ་བརྤྱོད་པས་དྤྱོན་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་
སན་དཔྱད་བཀླགས་པ་ཙམ་གིས་ནི་ནད་པ་དག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་རམ་སྲེ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །དན་དང་
ཤྲེས་བཞིན་མིག་གིས་མི་ལྡན་ན། །ཐྤྱོས་སྤྱོགས་ལུས་སྤྱོབས་ལྡན་ཡང་འཁྤྱོར་བ་ཡི། །ས་ཁྱྤྱོན་ཆྲེ་ལས་བརྒལ་
བར་མི་ནུས་པས། །དན་ཤྲེས་གཅྲེས་པར་ཟུངས་ཤིག་ཤྲེས་ལྡན་དག །ལྲེའུ་ལྔ་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།བཟྤྱོད་
པའི་ལྲེའུ་ལ་གིས། བཟྤྱོད་པ་སྤྱོམ་པར་འྤྱོས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་སྤྱོམ་པའི་ཐབས་སྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁྤྱོ་
བའི་ྲེས་དམིགས་དང་། བཟྤྱོད་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མ་མཐྤྱོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། མཐྤྱོང་
བའི་འབྲས་བུ་དང་། དྲེ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བསྐལ་པ་སྤྱོང་དུ་བསགས་པའི་སིན་པ་དང་བདྲེ་
གཤྲེགས་ལ་སྤྱོགས་དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་མཆྤྱོད་པ་དང་ལྲེགས་སད་དྲེ་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ཀུན་
ཀང་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་གཅིག་གིས་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་འགྲེལ་པ་དག་ལས་སྤྱོ། །དྲེ་ིད་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྤྱོལ་
པའི་མདྤྱོ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསགས་པའི་དགྲེ་བ་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་
པ་སྲེ། ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདི་ལ་གཞྤྱོམ་བྱ་དང་། འཇྤྱོམས་བྱྲེད་དང་། འཇྤྱོམས་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་གསུམ་
ལས། དང་པྤྱོ་ནི། སིར་དགྲེ་བ་ཐབས་ཤྲེས་གིས་ཀས་མ་ཟིན་པ་བསྤྱོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དང་། བདག་མྲེད་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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རྤྱོགས་པས་ཟིན་པ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཙམ་དང་། ཐབས་ཤྲེས་གིས་ཀས་ཟིན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དགྲེ་བ་དང་གསུམ་
ཡྤྱོད་པ་ལས་དང་པྤྱོ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་ངྤྱོ་བྤྱོ་དག་ཏུ་འཁྲུགས་པ། རྲེས་
ཀང་འགྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གྲེན་པྤྱོ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཞིང་། གསུམ་པ་ནི། ས་བྤྱོན་ར་བ་ནས་འཇྤྱོམས་པ་མ་
ཡིན་གི། སྲེས་ནས་མྱྤྱོང་འགྱུར་གི་ནུས་པ་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ལན་གངས་གཞན་དུ་མྱྤྱོང་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་
སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལི་བ་དྲེའི་འབྲས་བུ་ཐྤྱོག་མར་སིན་པར། གནས་བརན་ས་གཅན་འཛིན་གིས། ལས་ཀི་
འབྲས་བུ་ལི་གང་དང་། །ྲེ་བ་གང་དང་གྤྱོམས་པ་གང་། །སར་བྱས་གང་ཡིན་དྲེ་དག་ལས། །ས་མ་ས་མ་རྣམ་
སིན་འགྱུར། །ཞྲེས་བཤད་པས་སྤྱོ་ཟྲེར་ཡང་མྱྤྱོང་དུས་བསྒྱུར་པ་ནི་ཐར་ཆ་ལ་ཡང་ནུས་པས་གཞྤྱོམ་བྱ་མ་ངྲེས་
ཤིང་། འཇྤྱོམས་ཚུལ་ཡང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོད་པར་ས་བ་ལས། ྲེ་བ་འཁྤྱོར་དགྲེ་བའི་ར་བ་
ཆྲེན་པྤྱོ་ཡང་སྲབ་པ་དང་ཡྤྱོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཡྤྱོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་མགལ་དུམ་ལ་ཡང་
སྲེམས་ཁྤྱོ་བར་མི་བྱྲེད་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྤྱོས་ཞྲེས་གསུངས་པས་སྤྱོ། །དྲེ་
ལྟར་ཞྲེ་སང་ལྟ་བུའི་སིག་པ་གཞན་མྲེད་ཅིང་དྲེའི་གྲེན་པྤྱོ་བཟྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་མྲེད་པ་དྲེ་བས་ན་བཟྤྱོད་
པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གིས་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཞྲེ་སང་ཟུག་རྔུའི་སྲེམས་
འཆང་ན་ཡིད་ནི་སྡུག་བསལ་ཞི་བ་ཚོར་བ་བཏང་སྤྱོམས་མས་སུ་མི་མྱྤྱོང་ཡིད་དགའ་བ་དང་སྤྱོ་ལྔའི་འཁྤྱོར་གི་
བདྲེ་བའང་མི་ཐྤྱོབ་ལ། གིད་མི་འྤྱོང་ཞིང་བརན་མྲེད་དྲེ་ལུས་སྲེམས་སྤྱོ་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །བྲན་སྤྱོགས་
གང་དག་ལ་རྲེ་བྤྱོས་ནྤྱོར་དང་བཀུར་སིའི་དིན་བྱིན་ཅིང་རྲེ་བྤྱོ་དྲེ་ལ་བསྲེན་པར་གྱུར་པའི་བྲན་སྤྱོགས་དྲེ་དག་ཀང་
ནི་ཞྲེ་སང་ལྡན་པའི་རྲེ་དཔྤྱོན་དྲེ་ལ་གསྤྱོད་པར་རྒྤྱོལ། ཞྲེ་སང་དྲེ་ཡིས་མཛའ་བཤྲེས་སྤྱོ་བར་བྱྲེད། སིན་པས་
སྲེམས་ཅན་བསྡུས་ཀང་ཞྲེ་སང་གི་དབང་གིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དྲེ་དང་རྲེན་ཅིང་འགྤྱོགས་པར་མི་བྱྲེད་
དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། མདྤྱོར་ན་ཁྤྱོ་བས་བདྲེ་བར་གནས་པ་དྲེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པས། ཁྤྱོ་བའི་དག་
ཡིས་དྲེ་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་དང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག་ནི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཞིག་
བསིམས་ཏྲེ་ཁྤྱོ་འཇྤྱོམས་པ་དྲེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདྲེ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས།
བསན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤང་བྱའི་རྒྱུའི་ྲེས་པ་བསམ་པ་དང་། དྲེས་ན་དྲེ་བཟྤྱོག་པར་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི།
མི་འདྤྱོད་པ་བྱས་པ་དང་། འདྤྱོད་པའི་གྲེགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་མི་བདྲེ་བའི་ཟས་རྲེད་ནས་ཞྲེ་སང་གི་
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ནུས་པ་བརས་ཏྲེ་བདག་ིད་འཇྤྱོམས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གི་དག་བྤྱོ་ཞྲེ་སང་འདིའི་ཟས་ཡིད་
མི་བདྲེ་ནི་རྣམ་པར་གཞྤྱོམ་པར་བྱ་བར་རིགས་ཏྲེ། དྲེའང་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་ལས་དག་འདི་
ལ་ནི་ལས་གཞན་མྲེད་པས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་ཅི་ལ་བབ་ཀང་བདག་གིས་ནི་དགའ་བའི་ཡིད་ནི་དཀྲུགས་པ་སྲེ་ཡིད་
མི་བདྲེ་མི་བྱའྤྱོ། །མི་དགའ་བ་བྱས་ཀང་དྲེ་ཙམ་གིས་འདྤྱོད་པ་མི་འགྲུབ་ཅིང་དགྲེ་བ་དག་ཀང་མས་པར་འགྱུར་
བས་སྤྱོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་བཅྤྱོས་སུ་ཡྤྱོད་ན་ནི་དྲེ་ལ་མི་དགའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་ལ། གལ་ཏྲེ་
བཅྤྱོས་སུ་མྲེད་ན་ནི་དྲེ་ལ་མི་དགའ་བྱས་ཅི་ཕན་ཏྲེ་མི་ཕན་པས་དྲེ་བྱ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཁྤྱོ་བའི་ཡུལ་གི་དབྱྲེ་བ་སིར་བསན་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གམ་བདག་
གི་བཤྲེས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་དང་། བརས་པ་སྲེ་མ་རྲེད་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་ཀིས་སད་པ་དང་། གགས་མིན་
བརྤྱོད་པའི་མི་སན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞི་པ་མི་འདྤྱོད་ཅིང་། བཟྤྱོག་པ་བཞི་པྤྱོ་འདྤྱོད་དྲེ་དག་ལ་དྲེ་ལས་བཟྤྱོག་པས་
ན། སྡུག་བསལ་སྤྱོགས་འདྤྱོད་ལ་བདྲེ་བ་ལ་སྤྱོགས་མི་འདྤྱོད་པ་བཅུ་གིས་བྱས་པ་དང་། འདྤྱོད་པ་བཅུ་གིས་
ཀི་གྲེགས་བྱས་པ་ལས་ཁྤྱོ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མི་འདྤྱོད་པ་བྱྲེད་པ་དང་། འདྤྱོད་པའི་
གྲེགས་བྱས་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་ལ་ྲེས་པ་བཞི་བྱྲེད་པ་དང་། བཤྲེས་ལ་ྲེས་
པ་བཞི་བྱྲེད་པ་དང་། དག་ལ་ལྲེགས་པ་བཞི་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་ལ་སྡུག་
བསལ་བྱྲེད་པ་དང་། བརས་སྤྱོགས་གསུམ་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྡུག་བསལ་དང་
ལྲེན་དང་། ཆྤྱོས་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པ་དང་། གནྤྱོད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟྤྱོད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི་སྲེ།
འཁྤྱོར་བའི་རང་བཞིན་དུ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་གི་རྒྱུར་དང་། གྤྱོམས་པས་བཟྤྱོད་པ་བརགས་པ་དང་། ཡྤྱོན་ཏན་གི་
རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། འཁྤྱོར་བ་ན་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་དགྲེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྲེས་འགའ་ཙམ་འབྱུང་སྲེ་
དཀྤྱོན་ལ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་མི་དགྲེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་པྤྱོ་འབད་མྲེད་དུ་ཡྤྱོད་པས་སྡུག་བསལ་
འབྱུང་བ་ནི་འཁྤྱོར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་བཟྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྡུག་བསལ་མྲེད་ན་འཁྤྱོར་བ་ལས་
སྤྱོ་བ་མི་འབྱུང་བས་དྲེ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་བས་ན་སྲེམས་ཁྱྤྱོད་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལྲེན་པ་ལ་
བརྲེན་པར་མནྤྱོས་ཤིག་པའྤྱོ། །གཞན་ཡང་དབང་ཕྱུག་གི་དཀའ་ཐུབ་བཟྤྱོག་པའི་ལྷ་མྤྱོ་ཨུ་མ་ལ་དད་པ་དག་སྤྱོན་
ཟ་འབྲིང་པྤྱོའ ་ི ཚེས་དགུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚེ་ཞག་གཅིག་གམ་གསུམ་སྨྱུང་བར་གནས་ནས་རང་གི་ལུས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བསྲྲེགས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སྤྱོགས་དང་། ཡུལ་ཀརྞ་ཉ་པ་རྣམས་འགན་པའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་མཚོན་གིས་བསྣུན་
པའི་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་དྤྱོན་མྲེད་པར་ཡང་བཟྤྱོད་པར་བྱྲེད་ན། ཐར་པའི་དྤྱོན་དུ་བདག་ཀྤྱོ་ཅིའི་ཕྱིར་སར་
ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་གི། དང་པྤྱོ་ནི། གྤྱོམས་ན་སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་དྲེ་
ནི་གང་ནའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གྤྱོམས་པའི་དབང་གིས་སྲེར་སྣ་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལ་བདྲེ་བར་
འདུ་ཤྲེས་པ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལ་བདྲེ་བའི་འདུ་ཤྲེས་གྤྱོམས་པས།
མཐར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདྲེ་བར་འགྤྱོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་གནྤྱོད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བཟྤྱོད་པ་གྤྱོམས་པས་ཕྱིས་གནྤྱོད་
པ་ཆྲེན་པྤྱོའང་བཟྤྱོད་པར་འགྱུར་བར་བྱྤྱོས་ཤིག གིས་པ་ནི། འགྲེལ་པ་དག་ལས། གྤྱོམས་པར་བྱ་བའི་སྡུག་
བསལ་ཆུང་ངུ་བསན་པའི་ཕྱིར་སྦྲུལ་དང་ཤ་སྦྲང་དག་དང་ནི་བཀྲེས་སྐྤྱོམ་ལ་སྤྱོགས་ཚོར་བ་དང་གཡན་པ་ལ་
སྤྱོགས་བཅས་པ་ཡི་དྤྱོན་མྲེད་སྡུག་བསལ་ཅིས་མ་མཐྤྱོང་ཞྲེས་པར་སྦྲྲེལ་ཡང་། དྲེ་དག་མཐྤྱོང་བས་དྤྱོན་ཅན་ལ་
བཟྤྱོད་པར་རིགས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པར་རིགས་སྤྱོ། །གཞན་ཡང་ཚ་གང་ཆར་དང་རླུང་སྤྱོགས་དང་ནད་དང་འཆིང་བ་
དང་བརྲེག་སྤྱོགས་ལ་བདག་གིས་ཟྲེ་རྲེ་བཟྤྱོད་སྲན་ཆུང་བར་མི་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་གནྤྱོད་པ་སྲེ་སྡུག་བསལ་
འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་ལ་ལ་བདག་གི་ཁག་མཐྤྱོང་ན་དཔའ་བརན་ལྷག་པར་སྲེ་བར་
འགྱུར་བ་ཡྤྱོད་ལ། ལ་ལ་གཞན་གི་ཁག་མཐྤྱོང་ནའང་བྤྱོག་ཅིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྤྱོད་དྲེ། དྲེ་གིས་ནི་རིམ་
པ་ལྟར་སྲེམས་ཀི་ངང་བརན་པ་དང་། སར་མའི་ཚུལ་ལ་གྤྱོམས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་བས་གྤྱོམས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་དུ་གསྤྱོད་ཅིང་སྡུག་བསལ་རྣམས་
ཀིས་མི་ཚུགས་པར་བྱྤྱོས་ཤིག མཁས་པས་སྡུག་བསལ་བྱུང་ཡང་ནི་སྲེམས་ཀི་རབ་ཏུ་དྭང་བ་རྤྱོག་སྲེ་འཁྲུགས་
པར་མི་བྱའྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ྤྱོན་མྤྱོངས་རྣམས་དང་གཡུལ་འགྲེད་པ་རྣམས་ལ་གཡུལ་འགྲེད་པའི་ཚེ་ན་གནྤྱོད་པ་
མང་པྤྱོ་འབྱུང་ཡང་གནྤྱོད་པའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཞྲེ་སང་སྤྱོགས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དག་
འཇྤྱོམས་པ་དྲེ་དག་ནི་དག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པའི་དཔའ་བྤྱོ་སྲེ། ལྷག་མ་སྲེམས་ཅན་གསྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་རྤྱོ་
གསྤྱོད་པ་བཞིན་དྤྱོན་མྲེད་པའྤྱོ། །གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི་དྲེས་སྤྱོ་བས་དྲེགས་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད།
དྲེ་དང་ལྡན་པའི་འཁྤྱོར་བ་པ་ལ་དྲེ་དང་འབྲལ་བར་འདྤྱོད་པའི་སིང་རྲེ་སྲེ་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་སིག་པ་ལ་འཛེམ་ཞིང་དྲེའི་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

གྲེན་པྤྱོ་དགྲེ་བ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གནྤྱོད་བྱྲེད་ལ་ཁྤྱོ་བ་བཟྤྱོག་པ་དང་། དྲེ་ལ་
མི་རིགས་པ་སྤྤྱོང་བ་དང་། སྐབས་དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གནྤྱོད་བྱྲེད་ལ་རང་དབང་མྲེད་པས་ཁྤྱོ་
བའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་པ་དང་། རང་དབང་ཡྤྱོད་པའི་གནྤྱོད་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། རང་དབང་དང་། སྲེམས་པ་མྲེད་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དགས་བདག་ལ་སྡུག་བསལ་
བསྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཁྤྱོའ ་ྤྱོ སམ་ན། མཁིས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་སྤྱོགས་སྡུག་བསལ་མང་པྤྱོའ ་ི འབྱུང་གནས་ཆྲེན་
པྤྱོ་ལའང་མི་ཁྤྱོ་བར་སྲེམས་ཡྤྱོད་ཀི་དག་བྤྱོ་ཁྤྱོ་ན་ལ་ཅི་སྲེ་ཁྤྱོ། མཁིས་སྤྱོགས་རྲེན་གིས་རང་དབང་མྲེད་པར་
བྱུང་བས་མི་ཁྤྱོའ ་ྤྱོ སམ་ན། གནྤྱོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཀུན་ཀང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་རྲེན་གིས་སྡུག་བསལ་ཞིང་རྲེན་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་དྲེ་ཡང་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་རྲེན་གི་སྤྱོབས་ཀིས་ནན་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མི་འདྤྱོད་
བཞིན་དུ་ནད་འབྱུང་བ་ལྟར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། མཁིས་སྤྱོགས་ཀིས་ནི་གནྤྱོད་པར་བྱ་བར་མ་བསམས་ལ།
དགས་བསམས་པས་ཁྤྱོའ ་ྤྱོ སམ་ན། བདག་ཁྤྱོ་བར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་མ་བསམས་ཀང་སྲེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་རྲེན་གི་ན་ཙམ་
ལས་ཁྤྱོ་བ་སྲེ་ལ། རྲེན་དྲེས་ཀང་ཁྤྱོ་བ་བསྲེད་པར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་མ་བསམས་ཀང་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དྲེ་བཞིན་སྲེ་བར་
འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ། རང་དབང་མྲེད་པ་དང་། སྲེམས་པ་མྲེད་པའི་དྤྱོན་བསྡུ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྲེས་པ་ཇི་སྲེད་ཐམས་ཅ་དང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
པ་དྲེ་དག་ཀུན་ཀང་རྲེན་གི་སྤྱོབས་ལས་བྱུང་གི་རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ྲེས་སྤྱོགས་ཀི་
རྲེན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་འབྲས་བུ་ྲེས་སྤྱོགས་དྲེ་དག་བསྲེད་པར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་སྲེམས་པ་མྲེད་ལ།
དྲེས་བསྲེད་པའི་འབྲས་བུ་དྲེ་ཡང་བདག་རྲེན་འདིས་བསྲེད་ཅྲེས་སྲེམས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི།
གངས་ཅན་དང་རིགས་པ་ཅན་ལ་སྤྱོགས་བདག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྲེ། འྤྱོག་ནས་
འཆད་པའི་གཙོ་བྤྱོ་དང་བདག་ལ་སྤྱོགས་པ་རང་དབང་ཅན་གིས་དགའི་གནྤྱོད་སྲེམས་ལ་སྤྱོགས་པ་འབྲས་བུ་
རྣམས་བསྲེད་དྤྱོ་སམ་ན། དྲེ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་དང་གཙོ་བྤྱོ་ཐུན་མྤྱོང་དུ་དང་། བདག་རག་པ་བྱྲེ་བྲག་
ཏུ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཙོ་བྤྱོ་ཞྲེས་བྱར་གང་འདྤྱོད་དང་བདག་ཅྲེས་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཆྤྱོས་
ཅན། བདག་ནི་གནྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབྱུང་བར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བསམས་ནས་འབྱུང་བ་མྲེད་དྲེ།
མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར། མྤྱོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནྤྱོ། །རགས་ནི། དྲེ་དག་རག་པ་རང་དབང་དུ་ཁས་བླངས་པས། སྲེས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ན་མི་རག་པ་དང་། རྒྱུ་རྲེན་གིས་གཞན་དབང་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །ཁྱབ་པ་ནི། མ་སྲེས་པར་ནི་དྲེ་ིད་ཀང་
མྲེད་ན་དྲེའི་ཚེ་གནྤྱོད་བྱྲེད་སྤྱོགས་སུ་སྲེ་བར་འདྤྱོད་པ་གང་སྲེ་དྲེ་མྲེད་པས་ཁྱབ་བྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ལྤྱོངས་སྤྱོད་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། འབྲས་བུ་སྲེད་བྱྲེད་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་དྲེ་གཙོ་བྤྱོས་གཏད་པའི་
ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་བྱྲེད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཆྤྱོས་ཅན། ཡུལ་དག་ལྟ་བུ་གཅིག་འཛིན་པ་དྲེ་ནམ་ཡང་འགག་པ་སྲེ་
མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དག་ལྟ་བུ་གཅིག་པུ་དྲེ་ལ་གཡྲེང་བར་འགྱུར་བ་སྲེ་དྲེ་འཛིན་བྱྲེད་དུ་
རག་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བླངས་སྤྱོ། འང་གི་སས་འཇུག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ་རག་པའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་བསན་
ཏྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་རིགས་པ་ཅན་བདག་རག་པ་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་ཞིག་འདྤྱོད་པ་འགྤྱོག་པར་
འཆད་པས་དྲེ་འདའི་བདག་དྲེ་ཆྤྱོས་ཅན། གནྤྱོད་སྲེམས་ཀི་དྤྱོན་བྱྲེད་པ་མིན་པར་མངྤྱོན་པར་ཐལ། ཅི་སྲེ་རག་ན་
ནི་སྲེ་རག་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་རག་ཀང་རྲེན་གཞན་མི་རག་པ་རྣམས་དང་ཕྲད་ན་དྤྱོན་
བྱྲེད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ལ་རྲེན་གིས་སར་མྲེད་ཁྱད་པར་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད་དྲེ་
མྲེད་པས་སྤྱོ། །འདི་ལྟར་རྲེན་གཞན་གིས་ཕན་པར་བྱྲེད་པའི་ཚེ་ཡང་བདག་དྲེ་སྤྱོན་བཞིན་ལས་མ་འགྱུར་ན་
རྲེན་གི་བྱྲེད་པས་དྲེ་ལ་སར་མྲེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་བྱས་པར་མ་གྲུབ་ལ། འགྱུར་ན་རག་པ་མས་སྤྱོ། །དྲེ་
བས་ན་བདག་དྲེའི་ཕན་འདྤྱོགས་པར་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་འདི་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་དྲེ་གིས་ཕན་གདགས་བྱ་འདྤྱོགས་བྱྲེད་དུ་
འབྲྲེལ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ། རག་པ་ལ་རྲེན་གིས་ཕན་གདགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གསུམ་
པ་ནི། དྲེ་ལྟར་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་གཞན་གི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན། རྲེན་རྣམས་ཀང་ས་མ་ས་མ་དྲེའི་དབང་
གིས་བྱུང་བས་ན་དྲེ་དག་རང་དབང་མྲེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ས་མའི་མཐར་ཐུག་པ་མྲེད་པས་རང་དབང་ཅན་གི་
དངྤྱོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་མི་སྲིད་པས་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་ནས་བདྲེན་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་
ཀུན་ལ་ཁྤྱོ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྤྲུལ་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་གང་ཟག་གམ་
གྲེན་པྤྱོ་གང་གིས་ཁྤྱོ་བ་གང་ཞིག་བཟྤྱོག་པར་བྱ་སྲེ་བཟྤྱོག་པའང་རིགས་པ་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཁྤྱོ་བ་
བཟྤྱོག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཁྤྱོ་བ་ལ་བརན་པའམ་སྡུག་བསལ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བར་འདྤྱོད་པས་མི་
རིགས་པ་མྲེད་ཅྲེས་དགྲེ་ལྷ་དང་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ཐམས་ཅད་རྲེན་ལས་སྲེ་ན་ཁྤྱོ་བ་
བཟྤྱོག་པར་མི་རིགས་ཞྲེས་པའི་ལན་དུ་འཆད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་བས་ན་དག་བྤྱོའམ་མཛའ་བྤྱོ་ཡང་རུང་སྲེ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

མི་རིགས་པ་བྱྲེད་པ་མཐྤྱོང་བར་གྱུར་ན་མི་རིགས་པ་འདི་འད་ནི་རང་དབང་མ་ཡིན་གི། རྲེན་ལས་གྱུར་ཏྤྱོ་ཞྲེས་
དྲེ་ལྟར་སྤྱོམས་ཏྲེ་བདྲེ་བར་ཏྲེ་ཡིད་འཁྲུགས་པ་མྲེད་པར་མནྤྱོས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་རང་དགྤྱོས་འདྤྱོད་པ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ན་འགའ་ཡང་རང་ལ་སྡུག་བསལ་མི་འདྤྱོད་པས་ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་སུ་ལའང་སྡུག་བསལ་
འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་གནྤྱོད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟྤྱོད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གནྤྱོད་བྱྲེད་སིང་རྲེའི་
ཡུལ་དུ་རིགས་པ་དང་། ཁྤྱོ་བའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་པ་དང་། ཁྤྱོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་བསན་པའྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ནི། གནྤྱོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་བག་མྲེད་པ་སྲེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་བདག་གི་ལུས་ལའང་བདག་ིད་ཀིས་
ཚེར་མ་ལ་སྤྱོགས་པས་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་ཅིང་། བུད་མྲེད་དང་ནྤྱོར་ལ་སྤྱོགས་པ་འཐྤྱོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་རྔམ་
ཞིང་ཟས་གཅྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་བྱྲེད། ཁ་ཅིག་འགྤྱོག་ཅིང་གཡང་སར་མཆྤྱོང་བ་དང་དུག་དང་མི་འཕྲྤྱོད་པ་ཟ་བ་
སྤྱོགས་འཕྲལ་དང་། བསྤྱོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སྤྱོད་པ་ཡིས་རང་ལ་ཡུན་དུ་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྤྱོད། གང་ཚེ་ྤྱོན་
མྤྱོངས་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པ་བདག་ིད་ཀང་གསྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་དག་གཞན་གི་ལུས་ལ་
གནྤྱོད་པ་མི་བྱྲེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ྤྱོན་མྤྱོངས་སྲེས་པས་དྲེ་ལྟ་བུར་བདག་གསྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་ཞུགས་
པ་དྲེ་དག་ལ་སིང་རྲེ་སྲེ་བར་རིགས་ཤིང་། བརྒྱ་ལ་མ་སྲེས་ནའང་དྲེ་དག་ལ་ཁྤྱོ་བར་འགྱུར་བ་ཅིའི་ཐ་ཚིག་སྲེ་མི་
རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གནྤྱོད་བྱྲེད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་བརགས་པ་དང་། གནྤྱོད་པ་རང་གི་ྲེས་པར་
བརག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངྤྱོ་བྤྱོ་དང་། གནྤྱོད་ཚུལ་ལ་བརག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་འཚེ་བ་
བྱྲེད་པ་བྱིས་པ་སྤྱོ་སྲེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་སྲྲེག་པ་མྲེའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པ་ལ་བཀྤྱོན་ཏྲེ་ཁྤྱོ་བ་དང་འདའྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་འཚེ་སྤྱོགས་ཀི་སྤྱོན་དྲེ་གྤྱོ་བུར་བ་ཡིན་ལ་སྲེམས་ཅན་ནི་རང་
བཞིན་གི་ངྲེས་པ་ཡིན་ནའང་འྤྱོ་ནའང་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སྤྱོང་པ་ལ་དུད་པ་
འཐུལ་བའི་སྤྱོན་གིས་བཀྤྱོན་པ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དག་བྤྱོས་དབྱུག་པ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་བཀྤྱོལ་ཏྲེ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ན། དངྤྱོས་སུ་གནྤྱོད་མཁན་ཡིན་པས་དབྱུག་པ་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བར་
རིགས་ལ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འཕྲེན་མཁན་དག་བྤྱོ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་ན་དག་དྲེའང་ཞྲེ་སང་གིས་རྦད་པས་ིས་སུ་ན་ཞྲེ་
སང་ལ་ཁྤྱོ་བར་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤྱོན་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་དང་། རང་གི་ལུས་དང་།
ལས་ཀི་ྲེས་པར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གིས་སྤྱོན་ཆད་སྲེམས་ཅན་ལ་ད་ལྟ་རང་ལས་བྱུང་བ་འདི་འད་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བ་ཡི་གནྤྱོད་པ་བྱས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་སྲེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་བྱྲེད་པ་བདག་ལ་ལན་དུ་གནྤྱོད་པ་འདི་འབྱུང་བར་
རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དག་དྲེའི་མཚོན་ཆ་དང་བདག་གི་ལུས་གིས་ཀ་རའི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ།
དག་དྲེས་མཚོན་ཕྱུང་བདག་གིས་ལུས་ཕྱུང་སྲེ་བཅད་ན་དྲེ་གིས་ལས་གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྤྱོ་བར་བྱ་སྲེ་རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་མིའི་གཟུགས་ཤུ་བ་འད་བར་རྲེག་ཏུ་མི་བཟྤྱོད་པ་སྡུག་བསལ་ཅན་ལུས་ལ་སྤྱོགས་
པར་སྲྲེད་པས་ལྡྤྱོངས་པ་སྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་བཀག་པ་བདག་གིས་བཟུང་བས་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བར་
གྱུར་ན་དྲེ་ལ་གནྤྱོད་པར་སུ་ལ་ཁྤྱོ་སྲེ་གཞན་ལ་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱིས་པ་སྡུག་བསལ་མི་
འདྤྱོད་ཅིང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ལས་ངན་པ་དང་ལུས་ལ་བརྐམ་པས་ན་རང་གིས་དྲེ་གིས་བྱས་ཤིང་བཟུང་བའི་
ྲེས་པས་གནྤྱོད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་ལ་གཞན་ལ་བཀྤྱོན་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །དཔྲེར་ན་སྲེམས་ཅན་
དམྱལ་བའི་སྲུང་མ་དང་རལ་གི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལ་སྤྱོགས་པ་དམྱལ་བ་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ལས་ཀིས་བསྲེད་པ་
ལྟར་རང་གི་ལས་ཀིས་གནྤྱོད་པ་འདི་དག་བསྲེད་ན་གཞན་གང་ཞིག་ལ་ཁྤྱོ་བར་བྱ་སྲེ་བྱ་བར་མི་རིགས་
སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གི་གནྤྱོད་པ་མྱྤྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཀི་བསྐུལ་བྱས་ནས་བདག་ལ་གནྤྱོད་བྱྲེད་རྣམས་
བྱུང་སྲེ། དྲེ་ཡིས་གནྤྱོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འདྤྱོང་ན་བདག་གིས་གནྤྱོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་མ་བརླག་
གམ་སྲེ་བརླག་པར་བྱས་སྤྱོ། །གཞན་ཡང་གནྤྱོད་བྱྲེད་འདི་དག་ིད་ལ་རྲེན་བཅས་ནས་བཟྤྱོད་པ་བསྤྱོམས་པས་
བདག་གི་སིག་པ་མང་དུ་འབྱང་ཞིང་། བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་དག་ཡུན་རིང་པྤྱོར་སྡུག་
བསལ་བའི་དམྱལ་བར་འདྤྱོང་བར་འགྱུར་བས་བདག་ནི་དག་དྲེ་ལ་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཡིན་ལ། དག་དྲེ་དག་བདག་ལ་
ཕན་འདྤྱོགས་བྱྲེད་ཡིན་ན་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་རུངས་སྲེམས་ཁྱྤྱོད་ཁྤྱོ་བར་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་མི་རིགས་
སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་གི་སིག་རྲེན་བྱས་པས་བདག་ཀང་དམྱལ་བར་འགྤྱོའ ་ྤྱོ སམ་ན། བདག་ལ་བསམ་པའི་ཡྤྱོན་
ཏན་བཟྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་ན་དམྱལ་བར་མི་འགྤྱོའ །ྤྱོ །གལ་ཏྲེ་གནྤྱོད་བྱྲེད་དུ་མམ་པས་དམྱལ་བར་འགྤྱོ་མི་འགྤྱོའ་ི ཁྱད་
མི་རུང་ངྤྱོ་སམ་ན། རུང་སྲེ་བདག་གི་བསམ་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གིས་བདག་དམྱལ་བ་ལས་བསྲུངས་བ་ཡིན་ན་དྲེ་
དག་ལ་འདིར་སྲུང་བྱྲེད་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲེ་མ་བྱུང་བས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཁྱྤྱོད་ཀིས་བཟྤྱོད་པས་ཁྱྤྱོད་རང་བསྲུངས་ལ་
ཕན་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པའི་དག་བྤྱོ་དྲེ་མ་བསྲུངས་བས་དིན་མི་ཤྲེས་པའམ་སིང་རྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་སམ་ན། བདག་
གི་བཟྤྱོད་པས་དྲེ་བསྲུང་བར་མ་ནུས་མྤྱོད་ཀི། བཟྤྱོད་པ་མྲེད་པར་ཡང་གང་གིས་བསྲུང་། འྤྱོན་ཏྲེ་ལན་དུ་གནྤྱོད་
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པ་བྱས་ན་ནི་དྲེ་དག་གི་སིག་པ་ལྷག་པར་འཕྲེལ་བས་ན་དྲེ་དག་བསྲུངས་བར་མ་གྱུར་ལ། བདག་གི་དགྲེ་སྤྱོང་
གི་སྤྱོད་པ་བཞི་ཡང་མས་པར་འགྱུར་དྲེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཆྤྱོག་བཟྤྱོད་པ་ཞིག་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་
བརས་སྤྱོགས་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བརས་སྤྱོགས་ཀིས་མི་གནྤྱོད་པ་དང་། རྲེད་པར་བར་
ཆད་བྱྲེད་པས་དང་། གཞན་མ་དད་པར་བྱྲེད་པས་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དགས་ཡིད་དམ་ལུས་
གང་ལ་གནྤྱོད་ནས་ཁྤྱོ། དང་པྤྱོ་མི་རིགས་ཏྲེ། ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ནི་མཚོན་ཆ་ལ་སྤྱོགས་པས་
སུས་ཀང་གང་དུའང་གཞྤྱོམ་པར་མི་ནུས་པས་སྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་སྲེམས་དྲེས་ལུས་ལ་མངྤྱོན་པར་ཞྲེན་པའི་ཕྱིར་ལུས་
ནི་སྡུག་བསལ་དག་གིས་གནྤྱོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་གནྤྱོད་པས་ལུས་སྲེམས་གིས་ཀ་ལ་གནྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་
ན། འྤྱོ་ན་བརས་དང་ཚིག་རྩུབ་ས་བ་དང་མི་སན་པ་ཡི་ཚིག་དྲེ་ཡིས་ལུས་ལ་གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་ན་སྲེམས་ལ་
ལྟ་ཅི་སྤྱོས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་སྲེམས་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྤྱོ། གལ་ཏྲེ་བརས་སྤྱོགས་དྲེའི་སྤྱོབས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་
གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་གཞན་ལ་བདག་ལ་ཟ་བར་ཏྲེ་
གནྤྱོད་པ་མི་བྱྲེད་ན་བདག་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་མ་དད་པ་དྲེ་མི་འདྤྱོད། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཁྤྱོ་བའི་སིག་པ་ལི་བ་
དང་། རྲེད་པ་ལ་སིང་པྤྱོ་མྲེད་པ་དང་། སིང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་རྤྱོག་པ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བརས་སྤྱོགས་
ཀིས་གཞན་མ་དད་ནས་རྲེད་པའི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་འདི་བདག་བརས་སྤྱོགས་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། བདག་
གིས་རྲེད་པ་དྲེ་ནི་གྲུབ་ཀང་ཚེ་འདིར་འདྤྱོར་ཏྲེ་ཕྱི་མར་རྲེས་སུ་མི་འབྲང་གི་དྲེའི་དྤྱོན་དུ་ཁྤྱོས་པ་ཡི་སིག་པ་དག་
ནི་འབྲས་བུ་མ་སད་བར་དུ་བརན་པར་གནས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་བདག་ནི་རྲེད་པ་མྲེད་པར་དྲེང་ིད་དུ་ཤི་ཡང་བླའི་
གཞན་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྤྱོ་ནས་ལྤྱོག་འཚོ་དང་ལྡན་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་གསྤྱོན་པ་ནི་མི་རུང་སྲེ། བདག་ལྟ་ཡུན་རིང་
གནས་གྱུར་ཀང་འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་དྲེ་ིད་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཤི་ནས་ལྤྱོག་འཚོའི་རྣམ་སིན་གིས་
སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འགའ་ཞིག་གིས་རི་ལམ་དུ་ལྤྱོ་བརྒྱར་བདྲེ་བ་མྱྤྱོང་ནས་གིད་
སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་དང་། གཞན་ཞིག་རི་ལམ་དུ་ཡུད་ཙམ་བདྲེ་བ་མྱྤྱོང་ནས་སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་
པའི་སད་པ་དྲེ་དག་ིས་ཀ་ལའང་རི་ལམ་གི་བདྲེ་བ་དྲེ་ནི་སད་པ་ན་ཕྱིར་འྤྱོང་བ་མྲེད་པ་ལྟར་ཚེ་རིང་ཚེ་ཐུང་
གིས་ཀ་ཡང་འཆི་བའི་དུས་ན་སྤྱོན་མྱྤྱོང་བའི་བདྲེ་བ་ཕྱིར་མི་འབྱུང་བ་དྲེ་འདར་ཟད་དྤྱོ། །གཞན་ཡང་རྲེད་པ་
མང་པྤྱོ་ཐྤྱོབ་གྱུར་ཏྲེ་ཡུན་རིང་དུས་སུ་བདྲེ་སད་ཀང་འཆི་བའི་ཚེ་ཆྤྱོམ་པྤྱོས་ཕྲྤྱོགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་དྲེ་དག་ཅུང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཟད་ཀང་ཕྱི་མར་ཁྱྲེར་དབང་མྲེད་པས་སྲེན་མྤྱོ་ལག་པ་སྤྱོང་པར་འགྤྱོ་བས་རྲེད་སྤྱོགས་ལ་སིང་པྤྱོ་མྲེད་
དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྲེད་པས་འཚོ་བའི་མཐུན་རྲེན་ཚང་ནས་ཡུན་རིང་པྤྱོར་གསྤྱོན་པར་གྱུར་ན། ཆྤྱོས་ལ་
སྤྱོད་པ་ཇི་སྲིད་ཡུན་རིང་འཚོ། །དྲེ་སྲིད་དགྲེ་བའི་རྒྱུན་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲེལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སིག་པ་ཟད་པ་
དང་བསྤྱོད་ནམས་འཕྲེལ་བར་བྱས་བས་རྲེད་པ་དྤྱོན་ཆྲེ་བས་དྲེའི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོའ ་ྤྱོ ཞྲེ་ན། རྲེད་པའི་དྤྱོན་
དུ་དྲེའི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོས་པར་གྱུར་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཟད་ཅིང་སིག་པ་འཕྲེལ་བར་མི་འགྱུར་རམ། དྲེ་བས་
ན་གང་གི་དྤྱོན་དུ་བདག་གི་གསྤྱོན་པའི་དགྤྱོས་པ་བསྤྱོད་ནམས་དྲེ་ིད་གལ་ཏྲེ་མས་གྱུར་ན་སིག་པ་འབའ་
ཞིག་བྱྲེད་པ་ཡི་གསྤྱོན་པ་དྲེས་ཀྤྱོ་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གཞན་བདག་
ལ་དད་པ་མས་པར་བྱྲེད་པས་མི་སན་པར་ས་བ་ལ་ཁྤྱོའ ་ྤྱོ ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་གཞན་ལ་མི་སན་པ་བརྤྱོད་པ་ལའང་ཁྱྤྱོད་
དྲེ་བཞིན་ཅི་སྲེ་ཁྤྱོ་བར་མི་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་དད་པ་མས་པར་བྱྲེད་པས་སྤྱོ། །གཞན་ལ་གཞན་དད་མ་དད་
ནི་དྲེ་དག་ིད་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་དང་དད་པ་ཡྤྱོད་མྲེད་ལ་རག་ལས་པས་གཞན་ལ་དད་པ་མྲེད་པ་ལ་ཁྱྤྱོད་བཟྤྱོད་པར་
བྱྲེད་ན་འྤྱོ་ན་བདག་ལ་མི་སན་པ་ས་བ་ལ་ཡང་ཅིས་མི་བཟྤྱོད་དྲེ། དྲེ་ཡང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྲེས་པ་ལ་རག་ལས་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བཤྲེས་ལ་ྲེས་པ་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡུལ་ལ་གནྤྱོད་པ་མྲེད་པ་དང་།
གནྤྱོད་པ་ཅན་ལ་ྲེས་པ་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྐུ་གཟུགས་དང་མཆྤྱོད་རྲེན་དང་དམ་ཆྤྱོས་ལ་
འཁྱལ་པ་སྲེ་ཚུལ་དྲེ་མི་མཐུན་པ་ས་ཞིང་དྲེ་དག་འཇིག་པར་བྱྲེད་པ་ལའང་བདག་གི་སིང་རྲེས་དྲེ་བཟྤྱོག་པར་
བྱའི་ཞྲེ་སང་བྱ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། ཡུལ་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་གནྤྱོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་མངའ་ཞིང་
གནྤྱོད་བྱྲེད་ནི་སིང་རྲེའི་གནས་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆྤྱོས་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པ་དང་།
གནྤྱོད་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལྲེན་པའི་བཟྤྱོད་པ་བསྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བླ་མ་དང་
གྲེན་དང་བཤྲེས་ལ་སྤྱོགས་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་ལའང་ས་མ་དྲེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཞན་གི་དབང་ཞྲེས་
སྤྱོགས་ཀི་ཚུལ་གིས་རྲེན་དག་ལས་འགྱུར་བར་མཐྤྱོང་ནས་ཁྤྱོ་བ་བཟྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
དག་ཁྤྱོ་བའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་པ་དང་། དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བ་སྤང་བ་དང་། དྲེའི་ཐབས་སུ་ཆགས་པ་སྤང་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་མྲེད་དང་གནྤྱོད་པར་མཚུངས་པ་དང་། ཁྤྱོ་མཁན་དང་ྲེས་པ་མཚུངས་པ་
དང་། གནྤྱོད་པ་ལས་ལས་བྱུང་བས་དག་ལ་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲེམས་
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ཡྤྱོད་དང་སྲེམས་མྲེད་གིས་ཀས་གནྤྱོད་པ་བྱས་པར་འད་ན། སྲེམས་ཡྤྱོད་ཁྤྱོ་ན་ཅི་སྲེ་གུད་དུ་བཀར་ཏྲེ་བཀྤྱོན་
དྲེ་བས་ན་གནྤྱོད་པ་བཟྤྱོད་པར་གིས། གིས་པ་ནི། དག་ལ་ལ་རྤྱོངས་པས་གནྤྱོད་པ་བྱས་བདག་ལྟ་ལ་ལ་རྤྱོངས་
ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བར་གྱུར་ན། དྲེ་གིས་ལ་སྤྱོན་མྲེད་གང་གི་བྱ་སྤྱོན་དང་བཅས་ཏྲེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ་གིས་ཀ་སྤྱོན་
ཅན་དུ་མཚུངས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ལས་གང་གིས་གཞན་དག་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་པའི་ལས་དྲེ་
ཁྱྤྱོད་ཀིས་སྤྱོན་ཆད་ཅིའི་ཕྱིར་བྱས་དྲེས་ན་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ན་བདག་
གིས་དག་འདི་ལ་ཅི་སྲེ་བཀྤྱོན། གིས་པ་ནི། གནྤྱོད་པ་ལས་ཀིས་བསྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྲེ་ལྟར་མཐྤྱོང་ནས་ཅི་
ནས་ཀང་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཁྤྱོ་བ་སྤངས་ཏྲེ་བྱམས་སྲེམས་སུ་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
བདག་གིས་ནི་བསྤྱོད་ནམས་དག་ལ་བསིམས་ཏྲེ་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔྲེར་ན་ཁྱིམ་ཚིག་པར་གྱུར་
པའི་མྲེ་དྲེ་ཁྱིམ་གཞན་ཞིག་དུ་སྤྱོང་ནས་ནི་རྩྭ་སྤྱོགས་གང་ལ་མྲེ་དྲེ་མཆྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་རྩྭ་སྤྱོགས་དྲེ་ནི་ཕྱིར་
ཕྱུངས་ཏྲེ་དྤྱོར་བར་རིགས་པ་དྲེ་བཞིན་འདྤྱོད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ལ་སྲེམས་ཆགས་ནས་དྲེའི་གྲེགས་བྱས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་རྲེན་གིས་ཞྲེ་སང་གི་མྲེ་ནི་མཆྲེད་པར་གྱུར་པས་བསྤྱོད་ནམས་འཚོལ་བར་དྤྱོགས་པ་ཡིས་ཆགས་
པ་དྲེ་ནི་དྲེའི་མྤྱོད་ལ་སྲེ་དྲེ་མ་ཐག་དྤྱོར་བར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དགས་སྡུག་བསལ་ཆྲེན་པྤྱོ་བསྲེད་པས་དྲེ་ལ་
བཟྤྱོད་པར་མི་ནུས་སྤྱོ་སམ་ན། གསད་པར་བྱ་བའི་མི་ཞིག་ལག་པ་བཅད་དྲེ་གལ་ཏྲེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལྲེགས་ཏྲེ་
ལྲེགས་པ་ལྟར། གལ་ཏྲེ་མིའི་སྡུག་བསལ་འདི་ཙམ་གིས་སམ་དྲེ་ལ་བཟྤྱོད་པར་བྱས་པས་དམྱལ་བ་བྲལ་ན་ཅིས་
མ་ལྲེགས། ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་འདི་ཙམ་ལ་ཡང་བདག་གིས་བཟྤྱོད་པར་མི་ནུས་ན་དྲེས་ན་དམྱལ་བའི་སྡུག་
བསལ་གི་རྒྱུ་ཁྤྱོ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཟྤྱོག་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་རིགས་སྤྱོ། །འདི་ལྟར་འདྤྱོད་པ་ལ་ཞྲེན་ཏྲེ་དྲེ་བསྒྲུབ་
པའི་དྤྱོན་དུ་ཁྤྱོས་པས་དམྱལ་བ་སྤྱོང་ཕྲག་མྱྤྱོང་གྱུར་ཅྲེས་པའམ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཁྤྱོས་པའི་དྤྱོན་དུ་ཞྲེས་
སྤྱོ། །སྡུག་བསལ་དྲེ་ཙམ་མྱྤྱོང་ཡང་བདག་གིས་རང་གི་དྤྱོན་དང་ནི་གཞན་གི་དྤྱོན་ཡང་མ་བྱས་སྤྱོ། །ད་ལྟའི་སྡུག་
བསལ་དང་དྲེ་དང་དུ་ལྲེན་པ་འདི་ནི་དྲེ་ཙམ་དུ་གནྤྱོད་མིན་ལ་དྲེ་ལ་བཟྤྱོད་པ་བྱས་པས་དྤྱོན་ཆྲེན་དག་ཀང་འགྲུབ་
འགྱུར་བས། འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནྤྱོད་པ་སྲེལ་བའི་གནྤྱོད་པའམ་དྲེ་དང་དུ་ལྲེན་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་དགའ་
བ་འབའ་ཞིག་འདིར་བྱ་བར་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་དག་ལ་ལྲེགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
བསྤྱོད་གགས་དང་། བདྲེ་བ་དང་། རྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་བདྲེ་བའི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

65

རྒྱུར་རུང་བས་བླང་བྱར་བསན་པ་དང་། གཞན་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྤྱོར་བྱར་མི་རིགས་པ་དང་། བླང་དྤྱོར་ལ་
འཁྲུལ་པའི་ཚུལ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་གིས་དག་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་ནྤྱོ་ཞྲེས་བསྤྱོད་ནས་བསྤྱོད་
མཁན་དྲེ་གཞན་དྲེའི་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་དགའ་བའི་བདྲེ་བ་ཐྤྱོབ་ནས་མི་བཟྤྱོད་ན། ཡིད་ཁྱྤྱོད་དྲེ་ལ་མི་བཟྤྱོད་པར་མི་
རིགས་ཀིས་རང་ིད་ཀང་དག་དྲེ་བསྤྱོད་ནས་བསྤྱོད་མཁན་གཞན་དྲེ་ལྟར་ཅིའི་ཕྱིར་དགའ་བར་མི་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱྤྱོད་
ཀིས་གཞན་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་དགའ་བའི་སྤྱོ་ནས་དྲེ་བསྤྱོད་པའི་བདྲེ་བ་འདི་ནི་བདྲེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་
མྲེད་པ་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བྱ་བར་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕྲག་དྤྱོག་མྲེད་
པར་ཤྲེས་ཏྲེ་དད་པར་འགྱུར་བས་གཞན་སྡུད་པའི་ཐབས་ཀི་མཆྤྱོག་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་
བསྤྱོད་བྱ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་བདྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱྤྱོད་གཞན་བསྤྱོད་པའི་བདྲེ་བ་མི་འདྤྱོད་ན་
ལས་བྱྲེད་པ་ལ་ག་རྔན་བྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་ཀང་དྲེ་བདྲེ་བར་འགྱུར་བས་དྲེའང་སྤང་དགྤྱོས་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ན་མཐྤྱོང་བ་ཚེ་འདིར་ལས་བྱྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་དང་། མ་མཐྤྱོང་བ་ཕྱི་མར་སིན་པའི་འབྲས་བུ་མྱྤྱོང་བ་
ལ་སྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་མས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྤྱོད་པའི་ཚེ་གཞན་ལའང་དྲེ་
བརྤྱོད་པའི་བདྲེ་བ་འདྤྱོད་པར་བྱྲེད་ལ་གཞན་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྤྱོད་པའི་ཚེ་རང་ལའང་དྲེ་བརྤྱོད་པའི་བདྲེ་བ་མི་
འདྤྱོད་པར་བྱྲེད་པས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་ལ་འགྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པའི་
བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་ནས་བདག་གིས་གྤྱོགས་མི་དགྤྱོས་པར་སྲེམས་ཅན་རང་གིས་བདྲེ་བ་
རྲེད་ན་དྲེས་ཀྤྱོ་ཅི་སྲེ་ཁྤྱོ་བར་བྱྲེད་དྲེ་མི་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྲེད་སྤྱོགས་བྱུང་བའི་རྒྱུས་གཞན་
ལ་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་པ་དང་། མ་བྱུང་བའི་རྒྱུས་བདག་ལ་ཁྤྱོ་བར་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་གི་
འདྤྱོད་པ་གྲུབ་པས་དང་། བདག་ལ་མི་གནྤྱོད་པས་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
འཇིག་རྲེན་གསུམ་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆྤྱོད་པའི་གནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་
ན། དྲེ་དག་ལ་བསྲེན་བཀུར་ངན་ངྤྱོན་ཙམ་འདུག་པ་མཐྤྱོང་ནས་དྲེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་གདུང་བར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་
གསྤྱོ་བྱ་གྲེན་གང་ཞིག་ཁྱྤྱོད་ཀིས་གསྤྱོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ཁྱྤྱོད་ིད་ཀིས་ཟས་ལ་སྤྱོགས་པ་སིན་པར་བྱ་
དགྤྱོས་པ་དྲེ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་སིན་མ་དགྤྱོས་པར་གྲེན་དྲེ་ིད་ཀིས་འཚོ་བ་རྲེད་པར་གྱུར་ན་དགའ་བར་མི་འགྱུར་
བར་སླར་ཁྤྱོའམ་ཅི། འཕྲལ་གི་རྲེད་བཀུར་དྲེ་ཙམ་ཡང་ཅི་འགྤྱོ་བ་ལ་ཡྤྱོད་པར་མི་འདྤྱོད་ན་འགྤྱོ་བ་དྲེ་ལ་བྱང་ཆུབ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

འདྤྱོད་གང་ཡིན་མི་སྲིད་དྤྱོ། །དགྲེ་ལྷས་དག་ལ་མི་འདྤྱོད་ན་ཞྲེས་བཤད་དྤྱོ། །གང་ཞིག་གཞན་གི་འབྱྤྱོར་པ་ལ་ཁྤྱོ་
བ་དྲེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དག་དྲེས་སིན་བདག་དྲེ་ལས་ལྤྱོངས་
སྤྱོད་རྲེད་དམ་དྲེས་མ་རྲེད་པར་སིན་བདག་ིད་ཀི་ཁྱིམ་དུ་གནས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་གིས་ཀ་ཀུན་ཏུའང་དྲེ་ཁྱྤྱོད་
ལ་མྲེད་པར་མམ་ན་བྱིན་ནམ་མ་བྱིན་ཡང་རུང་སྲེ། ལྤྱོངས་སྤྱོད་དྲེའམ་དགག་སྒྲུབ་དྲེས་ཁྱྤྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་
དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དགའི་རྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་ཞིང་རང་ལ་རྲེད་པ་ལ་ལྷག་པར་འདྤྱོད་ན་རང་གི་
རྲེད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྤྱོན་གི་བསྤྱོད་ནམས་དང་། སིན་བདག་གི་དད་པ་དང་། རང་གི་འཕྲལ་གི་ཡྤྱོན་ཏན་
རྣམས་ཁྤྱོང་ཁྤྱོའ ་ི སྤྱོབས་ཀིས་ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོར། རྲེད་པར་འགྱུར་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དྲེ་དག་མི་འཛིན་པ་བདག་ིད་
ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཁྤྱོ་བར་མི་བྱྲེད་སྤྱོས་ཤིག གཞན་ཡང་བདག་ལ་རྲེད་པ་མྲེད་ཕྱིན་ཆད་གཞན་ལ་ཡང་
མྲེད་ན་ལྲེགས་སྤྱོ་སམ་ན། ཁྱྤྱོད་ནི་རང་གིས་མི་རྲེད་པའི་རྒྱུ་སིག་པ་བྱས་པ་ལ་འགྤྱོད་པ་མྲེད་པར་མ་ཟད་ཀི།
རྲེད་པའི་རྒྱུ་བསྤྱོད་ནམས་བྱས་པ་གཞན་དག་ལ་ལྷན་ཅིག་འགན་པར་བྱྲེད་འདྤྱོད་དམ་སྲེ་བྱྲེད་པར་མི་རིགས་
སྤྱོ། །གིས་པ་འདྤྱོད་པའི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དག་ལ་ྲེས་པ་འགྲུབ་པའི་དང་།
བདག་དང་བཤྲེས་ལ་ལྲེགས་པ་འགྲུབ་པར་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས། དགའི་ྲེས་
པས་བདག་ལ་མི་ཕན་པ་དང་། ྲེས་འདྤྱོད་ཀི་སྲེམས་ཀིས་གནྤྱོད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་དག་ཞིག་མི་དགའ་
སྲེ་སྡུག་བསལ་ནའང་དྲེ་ལ་ཁྱྤྱོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། གལ་ཏྲེ་ཡྤྱོད་དུ་ཆུག་ནའང་ཁྱྤྱོད་ཀིས་དག་འདུལ་བར་
འདྤྱོད་པའི་ཡིད་སྤྱོན་ཙམ་གིས་དག་དྲེ་ལ་གནྤྱོད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བས་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཁྱྤྱོད་ཀི་
འདྤྱོད་པས་དག་ལ་སྡུག་བསལ་དྲེ་གྲུབ་ནའང་ཁྱྤྱོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་བདག་འཚེངས་པར་
འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལས་ཕུང་བ་གཞན་ཅི་ཡྤྱོད་དྲེ་ལས་ཀི་ཀུན་སླྤྱོང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་་པས་བཏབ་པའི་གཞན་
སྡུག་བསལ་བར་འདྤྱོད་པའི་མཆིལ་པ་སྲེ་ལགས་ཀྱུ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟྲེ་བས་དྲེས་བཟུང་ནས་སྲེམས་ཅན་
དམྱལ་བའི་བུམ་པ་སྲེ་ཟངས་སུ་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀིས་བདག་འཚེད་པར་ངྲེས་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་ཆྤྱོས་དང་། བསྤྱོད་ནམས་ཀི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བསྤྱོད་གགས་འགྤྱོག་པ་གནྤྱོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕན་བྱྲེད་ཡིན་པར་བལྟ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསྤྱོད་
གགས་ལ་ཕན་བདྲེ་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་ལ་དགའ་བར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བསྤྱོད་དང་གགས་པའི་རིམ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གྤྱོས་ནི་མ་འྤྱོངས་པ་ན་ཕན་པའི་བསྤྱོད་ནམས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། འདིར་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་ཆྲེར་མི་འགྱུར་བདག་གི་
ལུས་ཀི་སྤྱོབས་སུ་མི་འགྱུར་ནད་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ལ་ལུས་བདྲེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །བདག་རང་གི་
དྤྱོན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་དཔྱད་ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་འདི་ལ་རང་དྤྱོན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །དྲེས་ཡིད་བདྲེ་ཙམ་
བསྲེད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཡིད་བདྲེ་འབའ་ཞིག་དྤྱོན་དུ་གྲེར་ན་རྒྱན་པྤྱོ་འགྲེད་པ་དང་ཆང་དང་བུད་མྲེད་ལ་སྤྱོགས་པ་
ཡང་བསྲེན་དགྤྱོས་སྤྱོ། །དྤྱོན་མྲེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་གཏྤྱོང་ཕྤྱོད་པར་གགས་པའི་དྤྱོན་དུ་ནྤྱོར་ཟད་པར་གཏྤྱོང་
ཞིང་དཔའ་བར་གགས་པའི་ཕྱིར་གཡུལ་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་བདག་ིད་ཀང་གསྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྲེས་པ་
ཡྤྱོད་ན་ཚིག་འབྲུ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱ། བདག་ཤི་ན་གགས་པ་དྲེས་ཀྤྱོ་སུ་ལ་བདྲེ། དྲེས་ན་བྱྲེ་མའི་ཁང་བུ་རིབ་
གྱུར་ན་བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ངུ་དྲེ་བཞིན་དུ་བསྤྱོད་དང་གགས་པ་མས་ན་རང་གི་སྲེམས་འདི་བྱིས་པ་
བཞིན་དུ་མི་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ནི་མི་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རྲེ་ཞིག་བསྤྱོད་པའི་ས་ལ་ནི་སྲེམས་མྲེད་པས་ན་
བདག་ལ་བསྤྱོད་པ་བྱའྤྱོ་སམ་པའི་སྲེམས་ཡྤྱོད་མི་སྲིད་པས་དྲེ་ལ་དགའ་བར་མི་རིགས་ལ། བདག་ལ་གཞན་
བསྤྱོད་མཁན་དྲེ་དགའྤྱོ་ཞྲེས་གགས་པའི་གཞན་གི་དགའ་བ་དྲེ་ནི་བདག་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གང་ན། གཞན་
དགའམ་ཡང་ན་བདག་ལ་བསྤྱོད་པའང་རུང་སྲེ་གཞན་བསྤྱོད་པ་པྤྱོའ་ི དགའ་བས་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན་ཏྲེ་དགའ་
བ་དྲེ་ནི་བསྤྱོད་པ་པྤྱོ་དྲེ་ིད་ཀི་ཡིན་པས་བདག་གིས་དྲེ་ལས་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་
བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡིན་པས་བསྤྱོད་པ་པྤྱོ་དྲེ་བས་བདག་བདྲེའྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་བདྲེ་
བ་ལའང་དྲེ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་བྱྲེད་དགྤྱོས་ན། ཇི་ལྟར་གཞན་དག་ལ་དགའ་བ་ཡིས་བདྲེ་བར་གྱུར་ན་བདག་
ཇི་ལྟར་མི་བདྲེ་སྲེ་བདྲེ་བར་རིགས་པས་སྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་བདག་ནི་གཞན་གིས་བསྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེས་རང་གི་དགའ་བ་
སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མི་རིགས་པས་དྤྱོན་མྲེད་པ་ལ་དགའ་བ་བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ཁྤྱོ་ནར་ཟད་
དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བསྤྱོད་གགས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ནི་དགྲེ་བའི་དམིགས་པ་ལས་སྲེམས་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་ལ།
དྲེ་ཡིས་འཁྤྱོར་བ་ལ་སྤྱོ་བའང་འཇིག་སྲེ་མྲེད་པར་བྱྲེད་ཅིང་དྲེའི་དྤྱོན་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་
བྱྲེད་པ་དང་གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཁྤྱོ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་རྣམ་བཤད་ལས་སྤྱོ། །རྣམ་སྣང་
ཡང་གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་ཞྲེ་སང་གིས་འཇིག་པར་བྱྲེད་པའྤྱོ། །ཞྲེས་འཆད་དྤྱོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བདག་གི་
བསྤྱོད་སྤྱོགས་ནི་གཞིག་པའི་ཕྱིར་གང་དག་ྲེ་བར་གནས་པ་དྲེ་དག་བདག་ྲེས་པ་དྲེ་དག་གི་སྤྱོབས་ཀིས་ངན་
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སྤྱོང་དུ་ལྟུང་བ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་མིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་པས་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་ལ། གཞན་ཡང་བདག་ནི་
འཁྤྱོར་བ་ལས་གྤྱོལ་བ་དྤྱོན་དུ་གྲེར་བ་ལ་དྲེའི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པའི་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སིས་འཆིང་བར་བྱྲེད་མི་
དགྤྱོས་སྤྱོ། །གང་དག་དྲེའི་གྲེགས་བྱས་ནས་བདག་འཁྤྱོར་བར་བཅིངས་པ་འགྤྱོལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་
ལྟར་ཁྤྱོ། གཞན་ཡང་བདག་ནི་དྲེའི་ྲེས་པས་ངན་སྤྱོང་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་འདྤྱོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་
བྱིན་གིས་བརླབས་པ་བཞིན་དུ་རྲེད་སྤྱོགས་ཀི་གྲེགས་བྱས་པའི་སྤྱོ་ནས་དྲེར་མི་གཏྤྱོང་བའི་སྤྱོ་འཕར་ིད་དུ་
གྱུར་པ་དྲེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྤྱོ་སྲེ་ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཁྤྱོ་བ་ིད་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་
གྲེགས་ཡིན་པ་དང་། གནྤྱོད་བྱྲེད་མཐུན་རྲེན་ཡིན་པ་དང་། དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བ་བཟྤྱོག་སྲེ་གུས་པར་བྱ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དག་འདི་ནི་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་གྲེགས་བྱྲེད་དྤྱོ་ཞྲེས་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལའང་
ཁྤྱོ་བར་མི་རིགས་ཏྲེ། བཟྤྱོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་བདག་ནི་དྲེ་ལ་མི་
གནས་སམ་སྲེ་གནས་པར་རིགས་ལ་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ནི་རང་གི་སྤྱོན་གིས་དག་
འདི་ལ་བཟྤྱོད་པར་མི་བྱྲེད་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་རྒྱུ་བཟྤྱོད་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་འདི་ལ་བདག་ིད་ཀིས་གྲེགས་
བྱྲེད་པར་ཟད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འབྲས་བུ་གང་ཞིག་ཆྤྱོས་གང་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ལ་ཆྤྱོས་གང་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་ཡྤྱོད་
པར་འགྱུར་བའི་ཆྤྱོས་དྲེ་ིད་འབྲས་བུ་དྲེའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བཟྤྱོད་པ་ཡང་དྲེའི་རྲེས་སུ་འགྤྱོ་ལྡྤྱོག་བྱྲེད་ན་ཇི་ལྟར་དག་
དྲེ་ལ་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་གྲེགས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་རྒྱུ་ིད་ཡིན་པས་སྤྱོ། །དཔྲེར་ན་སིན་པའི་དུས་སུ་བྱིན་པའི་སླྤྱོང་མྤྱོ་
པ་སིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲེའི་གྲེགས་བྱས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་བྱྲེད་གྱུར་པའི་མཁན་པྤྱོ་
ལ་སྤྱོགས་པ་རབ་བྱུང་གི་གྲེགས་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་རུང་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་རང་
གི་ཡྤྱོན་ཏན་གིས་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས་དྲེ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་
བརགས་ནས་གུས་པར་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་གི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྤྱོགས་ཡིན་པས་གུས་
པར་བྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་པ་
དང་། དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སླྤྱོང་བ་དང་དག་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་རྒྱུར་འད་ཡང་འཇིག་རྲེན་ན་ནི་
སླྤྱོང་བ་མྤྱོད་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་དཀྤྱོན་པ་སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཕར་གནྤྱོད་པ་མ་བྱས་ན་ཚུར་འགའ་
ཡང་གནྤྱོད་པ་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བསྤྱོད་ནམས་ཀང་བཟྤྱོད་པ་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་དག་ནི་དིན་ཆྲེའྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ངལ་བས་མ་བསྒྲུབ་པར་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་གཏྲེར་ནི་བྱུང་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྲེ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་གྤྱོགས་
སུ་གྱུར་པས་ན་བདག་གིས་དག་ལ་དགའ་བར་བྱའྤྱོ། །གཞན་ཡང་དག་འདི་དང་བདག་གིས་བཟྤྱོད་པ་འདི་
བསྒྲུབས་པས་ན་གིས་ཀ་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ལ་གཏྤྱོགས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་དམ་པའི་ཆྤྱོས་ཀི་བདུད་རི་ནི་དག་
འདི་ལ་ཐྤྱོག་མར་བདར་བར་བྱ་སྲེ་སིན་པར་འྤྱོས་སྤྱོ། །འདི་ལྟར་དྲེ་ནི་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི།
གལ་ཏྲེ་དག་འདི་བཟྤྱོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སམ་པའི་བསམ་པ་མྲེད་པས་དྲེའི་རྒྱུ་ཡིན་ཀང་མཆྤྱོད་པར་བྱ་བ་མིན ་
ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དགྲེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྒྱུར་རུང་བའི་དམ་པའི་ཆྤྱོས་ཀང་ཅི་སྲེ་མཆྤྱོད་དྲེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་མི་
མཚུངས་ཏྲེ་ཆྤྱོས་ལ་གནྤྱོད་སྲེམས་མྲེད་ལ་དག་འདི་གནྤྱོད་པར་བྱ་བའི་བསམ་པ་ཡྤྱོད་པས་མཆྤྱོད་པར་བྱ་བ་
མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། སན་པ་བཞིན་དུ་ཕན་བརྤྱོན་ན་མི་བཟྤྱོད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་གིས་
བཟྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། དྲེ་བས་ན་རབ་ཏུ་སང་བའི་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བཟྤྱོད་པ་སྲེ་བས་ན་དག་
དྲེ་ིད་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲེ་དམ་པའི་ཆྤྱོས་བཞིན་དུ་མཆྤྱོད་པར་འྤྱོས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུང་
འགྤྱོད་པ་དང་། ལུང་གི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་ལས་དགྲེ་བ་སྲེ་བ་དྲེའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་གི་ཞིང་
དང་རྒྱལ་བའི་ཞིང་གིས་ཀ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་སྲེ་བར་ཐུབ་པས་ཆྤྱོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྤྱོར།
སྲེམས་ཅན་གི་ཞིང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྲེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་རྣམས་ཐྤྱོབ་
པར་འགྱུར་གིས་དྲེར་ནི་ལྤྱོག་པར་བསྒྲུབ་པར་མི་རིགས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། རྤྱོད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ལུང་གི་དྤྱོན་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་རིགས་པ་མྲེད་པས་ཡིད་
ཆྲེས་ཀི་གནས་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་ན་རིགས་པ་ཡྤྱོད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་འདི་དག་མགུ་བར་བྱས་པ་མང་པྤྱོ་ཞིག་འདི་
ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏྲེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེས་ན་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་འགྲུབ་པར་འད་བ་ལ་རྒྱལ་བ་ལ་གུས་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་མིན་པ་ཅིའི་ཚུལ་ཏྲེ་རིགས་པའི་ཚུལ་མིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
དྲེ་གིས་ཡྤྱོན་ཏན་མི་མམ་པས་གུས་པ་མམ་དུ་བྱ་བར་མི་རིགས་སམ་ན། རང་གི་བསམ་པ་ཡྤྱོན་ཏན་གིས་
མམ་པར་འཇྤྱོགས་པ་མིན་གི་དྲེ་གིས་ཀ་ལས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཚུངས་པ་ལས་མམ་
པར་འཇྤྱོགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་པར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་སངས་རྒྱས་བསྲེད་
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པའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་དག་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གཞན་ཡང་བྱམས་པའི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་ལས་ལངས་པ་ལ་མཆྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་མཐྤྱོང་ཆྤྱོས་སུ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་
ཆྲེ་བ་ིད་དྲེ་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་མྲེད་ན་མྲེད་པས་སྤྱོ། །སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའི་བསྤྱོད་ནམས་གང་དྲེ་ཡང་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆྲེ་བ་ིད་དྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྤྱོས་འགྲུབ་པའི་ཆ་མམ་པར་ཡྤྱོད་པ་དྲེས་ན་དྲེ་དག་མམ་
པར་འདྤྱོད། ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་སྲེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཡྤྱོན་ཏན་མི་
མམ་མྤྱོ། །དྲེར་མ་ཟད་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་མཆྤྱོག་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མངའ་བའི་གང་ཟག་གཅིག་པུ་སངས་རྒྱས་
དྲེའི་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་འགའ་ཞིག་ལ་སྣང་ནའང་དྲེ་ལ་མཆྤྱོད་པའི་དྤྱོན་དུ་ཁམས་གསུམ་ཕུལ་ཡང་ཆུང་
བར་འགྱུར་བས་ཡྤྱོན་ཏན་མི་མཚུངས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཆྤྱོས་མཆྤྱོག་སྲེ་བའི་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
ལའང་ཡྤྱོད་པས་ན་འདི་ཙམ་གིས་ནི་ཆ་བསྟུན་ནས་སྲེམས་ཅན་མཆྤྱོད་བྱར་རིགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤྱོན་པས་སྲེམས་ཅན་བདག་གིར་མཛད་པ་དང་། བདག་ཏུ་མཛད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གུས་པར་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། མ་གུས་པའི་ནྤྱོངས་པ་བཤགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་
ཅན་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་གཡྤྱོ་སྒྱུ་མྲེད་པར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲེན་དུ་གྱུར་ཅིང་
ཕན་པ་དཔག་མྲེད་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ལ་སྲེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བ་མ་གཏྤྱོགས་
པ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་ནི་ལན་ལྤྱོན་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་ལ། གང་ཞིག་སྲེམས་ཅན་དྤྱོན་ལ་སྐུ་གཏྤྱོང་ཞིང་མནར་
མྲེད་དུ་ཡང་འཇུག་པར་མཛད་པ་དྲེ་དག་ལ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་ལ་ཕན་བཏགས་པས་ལན་ལྤྱོན་པར་འགྱུར་བས་ན།
དྲེ་བས་ན་འདི་དག་གནྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད་ན་ཡང་སྤྱོ་གསུམ་གི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་རྒུ་སྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཕན་པ་
འབའ་ཞིག་ཏུ་སད་པར་བྱ་བའྤྱོ། །གཞན་ཡང་རྲེ་ཞིག་བདག་གི་རྲེར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ིད་ཀང་ནི་སྲེམས་ཅན་གི་
དྤྱོན་གང་གི་ཕྱིར་རང་གི་སྐུ་ལ་ཡང་མི་གཟིགས་པར་གཏྤྱོང་བའི་ཡུལ་དྲེ་ལ་རྤྱོངས་པ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ན་ང་
རྒྱལ་བྱ་ཞིང་བྲན་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་བྱ། གང་ཞིག་བདྲེ་བས་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་བཞྲེད་པ་གྲུབ་པས་དགྲེས་པར་
འགྱུར་ཞིང་། གང་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་མི་དགྲེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་དྲེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་རྣམས་
ཀུན་དགྲེས་ཤིང་དྲེ་དག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་བཞྲེད་པའི་གྲེགས་བྱས་པས་ཐུབ་པ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །དྲེ་ིད་དཔྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་ཀུན་ནས་མྲེ་འབར་བ་ལ་འདྤྱོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཀུན་གིས་ཡི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བདྲེ་བར་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་ཡང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་རྣམས་དགྲེས་པའི་ཐབས་
གཞན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་བས་ན་བདག་གིས་འགྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཀུན་མི་དགྲེས་
པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའི་སིག་པ་དྲེ་དྲེ་རང་སྤྱོ་སྤྱོར་བཤགས་པར་བགི་ཡིས་མི་དགྲེས་པ་གང་ལགས་པ་དྲེ་
ཐུབ་པ་རྣམས་ཀིས་བཟྤྱོད་པར་མཛད་དུ་གསྤྱོལ་ཞིང་། ཕྱིན་ཆད་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་མྲེས་པར་བགི་
སླད་དུ་དྲེང་ནས་སྲེམས་ཅན་ལ་གནྤྱོད་པ་ངྲེས་པར་བརྟུལ་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་གི་བྲན་དུ་མཆི། འགྤྱོ་མང་རྤྱོག་པས་
བདག་གི་སི་བྤྱོར་འཚོག་གམ་འགུམས་ཀང་དྲེ་ལ་མི་བསྤྱོ་ཡིས་འཇིག་རྲེན་གི་མགྤྱོན་པྤྱོ་རྣམས་དགྲེས་པར་
མཛོད་ཅིག གིས་པ་ནི། འགྤྱོ་བ་འདི་ཀུན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྲེ་བདག་ིད་ཅན་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཆྤྱོས་
དབྱིངས་མམ་པ་ིད་རྤྱོགས་པ་དང་བདག་གཞན་བརྲེ་བའི་སྤྱོ་ནས་བདག་ཏུ་མཛད་པ་འདི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་
པས་སྲེམས་ཅན་གི་ངྤྱོ་བྤྱོར་མཐྤྱོང་བ་འདི་དག་ིད་མགྤྱོན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་བདག་ིད་ཅིའི་
ཕྱིར་གུས་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་མགུ་བ་ལྲེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་རྒྱུར་བསན་པ་དང་། དྲེའི་སྤྱོ་ནས་དྲེ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་
ཅན་མགུ་བར་བྱྲེད་པ་འདི་ིད་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མྲེས་བྱྲེད་ཡིན། རང་གི་དྤྱོན་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའང་
འདི་ིད་དྤྱོ། །འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསལ་སྲེལ་བའང་འདི་ིད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་རག་ཏུ་
འདི་ིད་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོའ ་ི མི་འགའ་ཞིག་སྲེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་ཀང་སྲེ་བྤྱོ་མིག་
རྒྱང་རིང་པྤྱོ་སྲེ་ཕྱིས་ཀི་སྤྱོན་དང་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་རྤྱོག་པ་དག་ནུས་ཀང་ཕྱིར་གནྤྱོད་པ་མི་བྱྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་དྲེ་
གཅིག་པུ་དཔུང་མྲེད་པ་བཞིན་མ་ཡིན་གི་རྒྱལ་པྤྱོའ ་ི མཐུ་སྤྱོབས་དྲེའི་དཔུང་ཡིན་པར་ཤྲེས་སྤྱོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་
གནྤྱོད་བྱྲེད་མ་ཆུང་བ་འགའ་ཡང་ཁྱད་དུ་གསད་པར་མི་བྱ་སྲེ། འདི་ལྟར་དམྱལ་བའི་སྲུང་མ་དང་ཐུགས་རྲེ་ལྡན་
རྣམས་དྲེའི་དཔུང་སྲེ་གནྤྱོད་ལན་བྱྲེད་པ་དང་མི་དགྲེས་པར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དམངས་ཀིས་རྒྱལ་པྤྱོ་
གཏུམ་པྤྱོ་ྲེས་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་བྱས་པ་ལ་ཡང་གནྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད་པ་དྲེ་མགུ་བར་བྱ་བ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ནི་མགུ་བར་བྱའྤྱོ། །རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་ཁྤྱོས་ན་ཡང་སྲེམས་ཅན་མི་མགུ་བྱས་པ་ཡིས་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་
གང་ཡིན་པ་དམྱལ་བའི་གནྤྱོད་པ་དྲེས་བྱྲེད་དམ་སྲེ་མི་བྱྲེད་ལ། རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིང་མགུ་ན་ཡང་སྲེམས་ཅན་མགུ་
བར་བྱས་པ་ཡིས་འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ིད་སིན་མི་སྲིད་དྤྱོ། །དྲེས་ན་དཔྲེ་དྤྱོན་ཕན་
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གནྤྱོད་མམ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱས་པ་ཡིས་མ་འྤྱོངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་
འགྲུབ་པ་ལྟ་ཞྤྱོག་གི ཚེ་འདི་ིད་ལའང་དཔལ་འབྱྤྱོར་ཆྲེ་བ་དང་སན་པར་གགས་པ་དང་སིད་པར་འགྱུར་བ་ཅིས་
མ་མཐྤྱོང་། འདིར་མ་ཟད་ཀི་འཁྤྱོར་བར་གནས་པའི་ཚེ་ན་སྲེ་བ་གཞན་དུའང་བཟྤྱོད་པས་གཟུགས་མཛེས་པ་
སྤྱོགས་དང་ནད་མྲེད་པ་དང་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ་དང་། འཁྤྱོར་
ལྤྱོས་སྒྱུར་བའི་བདྲེ་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གནྤྱོད་བྱྲེད་ཐྤྱོག་མྲེད་དུས་ཀི་དིན་ཅན་ལ། །སྡུག་བསལ་དང་
ལྲེན་བདྲེ་ཆྲེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ། །བརགས་ན་ཁྤྱོ་བྱ་ཁྤྱོ་བྱྲེད་མ་གྲུབ་ཀི། །ཁྤྱོ་བས་རང་རྒྱུད་མ་སྲྲེགས་ཤྲེས་ལྡན་
རྣམས། །ལྲེའུ་དྲུག་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།བརྤྱོན་འགྲུས་ཀི་ལྲེའུ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚམས་སར་བའི་སྤྱོ་ནས་
བརྤྱོན་འགྲུས་བརམ་པར་གདམས་པ་དང་། བརམ་བྱ་བརྤྱོན་འགྲུས་ིད་བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་བཟྤྱོད་
པ་དང་ལྡན་པས་བརྤྱོན་འགྲུས་བརམ་པར་བྱ་སྲེ། འདི་ལྟར་བརྤྱོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་གནས་ཏྲེ་
འབྱུང་གི བརྤྱོན་འགྲུས་མྲེད་པར་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་བསྤྱོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་མི་འབྱུང་སྲེ། དཔྲེར་ན་རླུང་མྲེད་
ན་གཡྤྱོ་བ་མྲེད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བརྤྱོན་འགྲུས་ངྤྱོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེའི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་
སྤྤྱོང་བ་དང་། གྲེན་པྤྱོ་སྤྲེལ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བརྤྱོན་འགྲུས་དྲེ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། དགྲེ་བ་ལ་སྤྱོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་
གི་ལས་ལས་བྱུང་བའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་སྤང་བྱ་ལྲེ་ལྤྱོ་བཤད་པ་ནི། བརྤྱོན་འགྲུས་དྲེའི་མི་
མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ལྲེ་ལྤྱོའ ་ི དབྱྲེ་བ་བཤད་པར་བྱས་ན་གསུམ་སྲེ། དགྲེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པ་སྤྱོར་བ་མྲེད་པའི་ལྲེ་ལྤྱོ་
དང་། བྱ་བ་ངན་པ་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ལ་ཞྲེན་པ་དང་། བདག་གིས་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞྲེས་སིད་
ལུག་ནས་བདག་ིད་ལ་བརས་པའྤྱོ། །གིས་པ་དྲེ་སྤྤྱོང་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤྱོར་བ་མྲེད་པ་དང་། བྱ་བ་ངན་པ་
ལ་ཞྲེན་པ་དང་། སིད་ལུག་པའི་ལྲེ་ལྤྱོ་སྤྤྱོང་བའྤྱོ། དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ངྤྱོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེ་སྤྤྱོང་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྤྱོམ་ལས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ལ་མི་བརྤྱོན་པར་ཡིད་དལ་དུ་གནས་པའི་བདྲེ་བའི་རྤྱོ་མྱང་བ་སྲེ་དྲེ་ལ་
ཞྲེན་པ་དང་། གིད་ལ་བརྲེན་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་སྲྲེད་པ་ཡིས་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་མི་སྤྱོ་བ་ལས་
ལྲེ་ལྤྱོ་ྲེ་བར་སྲེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་པའམ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་མི་སྤྱོ་བ་ལས་སྤྱོམ་
ལས་ཀི་བདྲེ་བའི་རྤྱོ་མྱང་བ་དང་། དྲེ་ལས་གིད་ལ་སྲྲེད་པ་འབྱུང་ཞྲེས་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བརྤྱོན་བའི་བསམ་པ་བསྲེད་པ་དང་། སྤྱོར་བར་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚེ་འདི་མི་རག་པ་དང་། ཕྱི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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མའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངྲེས་པ་དང་། མྱུར་དུ་འཆི་བ་བསམས་ནས་བསྐུལ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ྤྱོན་མྤྱོངས་རྒྱ་པས་བཤྤྱོར་ཏྲེ་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེ་བའི་རྒྱར་ནི་ཆུད་གྱུར་ནས་འཆི་བདག་
ཁར་ནི་སྤྱོང་གྱུར་པ་ཅི་སྲེ་ད་དུང་མི་ཤྲེས་སམ། རང་གི་སྲེ་ཚན་རྣམས་འཆི་བདག་གིས་རིམ་གིས་གསྤྱོད་པ་
ཡང་ཁྱྤྱོད་ཀིས་མཐྤྱོང་བར་མ་གྱུར་ཏམ་སྲེ་གྱུར་བཞིན་དུ། འྤྱོན་ཀང་གིད་ལ་བརྲེན་ཅིང་དགྲེ་བ་ལ་མི་སྤྱོར་བ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་གདྤྱོལ་པས་རིམ་གིས་གསྤྱོད་པའི་མ་ཧྲེ་གིད་ལྤྱོག་པ་ལྟར་བླུན་ནྤྱོ། །ལམ་ནི་ཀུན་ནས་
བཀག་ནས་སུ་འཆི་བདག་གིས་ནི་གསད་བྱར་བལྟས་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ཁྱྤྱོད་ནི་ཟ་ལ་དགའ་ཞིང་། འདི་ལྟར་
གིད་ལྤྱོག་ཇི་ལྟར་དགའ་སྲེ། སྲེས་རབས་ལས། ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་ིད་ཀིས་བཀག །དྤྱོགས་
པ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྤྱོད། །འགྤྱོ་བ་འདི་ལྟ་བུར་ནི་འཁྤྱོད་པ་ལ། །སྲེ་བྤྱོ་འཇིགས་པ་མྲེད་པ་ངྤྱོ་མཚར་
ཆྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། འཆི་བར་ངྲེས་ཀང་འཆིར་ྲེ་བ་ན་
དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པས་ཆྤྱོག་གྤྱོ་སམ་ན། བཤྲེས་སིང་ལས། ཚེ་འདི་གནྤྱོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། །ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་
བས་ཀང་མི་རག་ན། །དབུགས་འབྱུང་དབུགས་རྔུབ་གིད་ཀི་ལྤྱོག་པ་ལས། །སད་ཁྤྱོམ་གང་ལགས་དྲེ་ནི་ངྤྱོ་
མཚར་ཆྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱུར་བ་ིད་དུ་འཆི་འགྱུར་བས་ཇི་སྲིད་འཆི་བར་མ་ཐུག་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་ནི་
ཚོགས་གསག་བྱའི་འཆི་བས་ཐུག་པ་དྲེའི་ཚེ་ལྲེ་ལྤྱོ་སྤངས་ཀང་ནི་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་དུས་མ་ཡིན་པས་
ལྲེ་ལྤྱོ་སྤངས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བྱ་བ་འདི་ནི་མ་བྱས་ཤིང་འདིའི་མགྤྱོ་བརམས་པ་
དང་འདི་ཕྱྲེད་ཙམ་བྱས་པར་གནས་པ་ལ་གྤྱོ་བུར་འཆི་བདག་འྤྱོངས་གྱུར་ནས་ཀི་ཧུད་བདག་འཆི་བས་བཅྤྱོམ་
མྤྱོ་ཞྲེས་སྲེམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། བདག་དང་འབྲལ་བའི་མྱ་ངན་གི་ཤུགས་ཀིས་སངས་པའི་མིག་དམར་པྤྱོར་
གྱུར་ཅིང་གདྤྱོང་ལས་མཆི་མ་འཛག་པའི་ྲེ་དུ་རྣམས་བདག་ལ་གསྤྱོན་པའི་རྲེ་ཐག་ཆད་པ་ན། བདག་དམྱལ་
བར་འཁིད་པར་བྱྲེད་པའི་གཤིན་རྲེའི་ཕྤྱོ་འི་བཞིན་ལ་བལྟ་ཞིང་རང་གི་སིག་པ་རྣམས་དན་པས་གདུངས་པ་
དང་། དམྱལ་བའི་སྲེ་སགས་ཀི་ས་ནི་ཐྤྱོས་པ་ཡིས་བདག་ཀང་དྲེར་འགྤྱོའ ་ྤྱོ སམ་སྲེ་སག་པས་མི་གཙང་བ་དབང་
མྲེད་དུ་ཟག་པས་ལུས་ལ་གྤྱོས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གིས་མྱྤྱོས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་དགྲེ་བ་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་
དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཁྱྤྱོད་ནི་ཚེ་འདིར་འཆི་བ་ན་་གསྤྱོན་བྱྲེ་ཚན་ལ་འགྲེ་བ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་པ་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་ན་སིག་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་དམྱལ་བ་མི་བཟད་པའི་སྡུག་བསལ་རྣམ་དངྤྱོས་སུ་མྱྤྱོང་ན་སྤྱོས་ཅི་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

དགྤྱོས་པས་འཇིགས་པར་རིགས་ཏྲེ། དམྱལ་བ་བྲིས་པ་མཐྤྱོང་དང་ཐྤྱོས་པ་དང་། །དན་དང་བཀླགས་དང་
གཟུགས་སུ་བགིས་པས་ཀང་། །འཇིགས་པ་བསྲེད་པར་བགིད་ན་མི་བཟད་པའི། །རྣམ་སིན་མས་སུ་མྱྤྱོང་ན་
སྤྱོས་ཅི་འཚལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དྲེར་ཁྤྱོའ ་ི ཆུ་ཚན་གིས་ལུས་གཞྤྱོན་ཤ་ཅན་ལ་རྲེག་པ་ན་རབ་ཏུ་
ཚ་བའི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའི་དམྱལ་བར་སྲེ་བའི་ལས་བྱས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བདྲེ་བར་གནས། རྒྱུ་དགྲེ་བ་
ལ་བརྤྱོན་པ་མྲེད་པར་འབྲས་བུ་བདྲེ་བ་འདྤྱོད་པ་དང་། བཟྲེ་རྲེ་ཅན་ཏྲེ་བཟྤྱོད་སྲན་ཆུང་བ་ལ་གནྤྱོད་པ་མང་པྤྱོ་
འབབ་པ་དང་། འཆི་བས་བཟུང་བཞིན་དུ་ལྷ་དང་འད་བར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་མི་འདྤྱོད་
པའི་དྤྱོན་ཐྤྱོབ་སྲེ། སྡུག་བསལ་དག་གིས་བཅྤྱོམ་པར་འགྱུར་བས་སིང་རྲེའི་དབང་གིས་ཀི་ཧུད་སས་
པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། མིའི་གྲུ་ལ་བརྲེན་ནས་ནི་སྡུག་བསལ་གི་ཆུ་བྤྱོ་ཆྲེན་པྤྱོ་ལས་སྤྱོལ་བར་གིས་ཤིག གྲུ་འདི་ཕྱི་
ནས་རྲེད་པར་དཀའ་བས་ཀྲེ་རྤྱོངས་པ་བརྤྱོན་དགྤྱོས་པའི་དུས་སུ་གིད་མ་ལྤྱོག་ཅྲེས་པས་མཚོན་ནས་ལྲེ་ལྤྱོ་
ཐམས་ཅད་སྤྤྱོངས་ཤིག གིས་པ་ནི། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པར་གྱུར་པའི་དམ་པའི་ཆྤྱོས་ཀི་དགའ་བ་
མཆྤྱོག་སྤངས་ནས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལུས་སྲེམས་རྒྤྱོད་པར་གྱུར་པ་གཡྲེང་བ་དང་། ངག་གི་དགྤྱོད་
པ་དང་གླུ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་དགའ་སྲེ་དགའ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོ་དག་ཆྤྱོས་བཞིའི་སྤྱོ་ནས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
སྤངས་བྱ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པས་ཀང་ཐྤྱོག་མར་བསམ་པ་སིད་ལུག་མྲེད་པར་གྤྱོ་ཆའི་བརྤྱོན་འགྲུས་དང་། དྲེ་
ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དཔུང་ཚོགས་བཞི་བསགས་པ་དང་། དྲེ་ནས་དན་ཤྲེས་ཀིས་དངྤྱོས་སུ་དགག་སྒྲུབ་
ལྷུར་བླང་བ་དང་། དྲེ་ནས་བདག་ིད་ཀི་སྤྱོ་གསུམ་གྲེན་པྤྱོས་དབང་དུ་བྱ་ཞིང་། དྲེ་ནས་བདག་དང་གཞན་དུ་
མམ་པ་དང་བདག་དང་གཞན་དུ་བརྲེ་བར་གིས་ཤིག་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ནུས་པ་མྲེད་པར་
སྲེམས་པ་དང་། རྲེན་བསྒྲུབ་དཀའ་བས་སིད་ལུག་པའི་གྲེན་པྤྱོ་སྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་
ག་ལ་ཐྤྱོབ་ཅྲེས་སིད་ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སྲེ། འདི་ལྟར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནི་བདྲེན་པ་འབའ་ཞིག་གསུང་བས་
བདྲེན་པའི་ཚིག་འདི་གསུངས་ཏྲེ། སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང་དྲེ་བཞིན་སྲིན་འབུར་གང་གྱུར་པ་དྲེས་ཀང་བརྤྱོན་
པའི་སྤྱོབས་བསྲེད་ན་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་དཀའ་བླ་མྲེད་ཐྤྱོབ་པར་ལག་བཟངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། གཞན་ཡང་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔས་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་སླྤྱོབ་སྲེ། གང་དག་སྲེང་གྲེ་དང་། སག་དང་། ཁྱི་དང་། ཅྲེ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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སང་དང་། བྱ་རྒྤྱོད་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། བྱ་རྤྱོག་དང་། འུག་པ་དང་། སྲིན་འབུ་དང་། སྦྲང་མ་དང་། སྦྲང་བུ་དང་།
ཤ་སྦྲང་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ཀང་བླ་ན་མྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ན། བདག་མིར་གྱུར་བཞིན་དུ་
སྲྤྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པའི་བརྤྱོན་འགྲུས་མས་པར་བྱྲེད་སམ་ཞྲེས་པ་དང་། རི་ལམ་བསན་
པ་ལས། གང་ཞིག་ཇི་ཙམ་ཡྤྱོན་ཏན་ཆུང་བས་ཀང་། །ལྷག་པའི་བསམ་པས་སྤྱོབ་ན་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ། །ཅྲེས་
གསུངས་སྤྱོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སིར་
རིགས་གིས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ནི་སྲེམས་ཀི་ཆྤྱོས་ིད་ཡིན་ལ། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
རིགས་ནི་དྲེ་དི་མ་ཅི་རིགས་པས་དག་པའམ་སྲེམས་ལ་བཞག་པའི་དགྲེ་བའི་བག་ཆགས་སྤྱོ། །དྲེ་ལས་དང་
པྤྱོས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྲེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྤྱོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲྤྱོ་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་བཞིན་ིད་
དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །རིགས་ཡྤྱོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སིང་པྤྱོ་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་
པས་སྤྱོ། །བདག་ལྟ་རིགས་ཀི་མིར་སྲེས་ཏྲེ་བསམ་པས་ཕན་པ་དང་གནྤྱོད་པ་ངྤྱོ་ཤྲེས་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའི་སྤྱོད་པ་མ་བཏང་ན་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐྤྱོབ། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཞུམ་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པ་
དང་། སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ཡྤྱོད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤྱོར་བ་བྱ་དཀའ་བས་འཇིགས་པ་སྤང་བ་དང་། དུས་ཡུན་
རིང་བས་སྤྱོ་བ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། ལྤྱོག་རྤྱོག་བརྤྱོད་པ་ནི། འྤྱོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེའི་དྤྱོན་དུ་རྐང་
ལག་ལ་སྤྱོགས་པ་བཏང་དགྤྱོས་པས་བདག་ནི་དྲེ་ལ་འཇིགས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་དྲེ་སྤྤྱོང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལྟྤྱོས་
པ་དང་། གྤྱོམས་པས་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ལི་དང་ཡང་བའི་ཁྱད་པར་ལ་མ་དཔྱད་པར་བླང་དྤྱོར་ལ་རྤྱོངས་
པས་ཁྱྤྱོད་ནི་འཇིགས་པར་ཟད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཆྲེད་དུ་དཀའ་བ་མ་སད་པས་བསྐལ་པ་བྱྲེ་བ་གངས་མྲེད་དུ་
འཁྤྱོར་བར་ལན་གངས་དུ་མར་ལུས་གཅྤྱོད་པ་དང་དབུག་པ་དང་བསྲྲེག་པ་དང་གཤགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པར་
འགྱུར་གི་སྡུག་བསལ་དྲེ་དག་གི་སྤྱོ་ནས་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པར་ནི་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་
པའི་ཕྱིར་གི་སྡུག་བསལ་འདི་ནི་ཚོད་ཡྤྱོད་དྲེ་ཆུང་བས་བཟྤྱོད་པར་ནུས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཟུག་རྔུ་ཁྤྱོང་བརླག་གནྤྱོད་
བསལ་ཕྱིར་ཏྲེ་དབྱུང་བའི་དྤྱོན་དུ་ལུས་ལ་ར་བཏྤྱོད་པའི་སྡུག་བསལ་བཟྤྱོད་པར་ནུས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །སན་པ་ཀུན་
ཀང་གསྤྱོ་དཔྱད་ཀིས་མི་བདྲེ་བ་ཡིས་ནད་མྲེད་པ་ཙམ་བྱྲེད་པ་ན་དཀའ་སད་ཀི་སྡུག་བསལ་དྲེ་བཟྤྱོད་དགྤྱོས་པ་
དྲེ་བས་ན། ངན་སྤྱོང་སྤྱོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་མང་པྤྱོ་དག་གཞྤྱོམ་པའི་ཕྱིར་དཀའ་སད་ཀི་མི་བདྲེ་བ་ཆུང་དུ་
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བཟྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ། །གསྤྱོ་དཔྱད་ཕལ་པ་འདི་འདའི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་ཀང་སན་པའི་མཆྤྱོག་སངས་
རྒྱས་ཀིས་མ་མཛད་དྲེ། ཆྤྱོ་ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྤྱོ་སྲེ་སྒྲུབ་སླ་བས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་ནད་ཆྲེན་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་རད་
ནས་འབྱིན་པར་མཛད་དྤྱོ། །ཤྲེར་འབྱུང་དང་རྣམ་སྣང་ལུས་གཏྤྱོང་བའི་དཀའ་སད་ལས་དང་པྤྱོ་བས་མི་བྱ་བའི་
དྤྱོན་དུ་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རང་གི་ཤ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཏྤྱོང་དགྤྱོས་པས་ཇི་ལྟར་ཆྤྱོ་ག་འཇམ་པྤྱོ་ཡིན་ཞྲེ་ན།
སར་མ་གྤྱོམས་པ་དག་སིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་དུ་ཐྤྱོག་མར་འདྲེན་པས་ཚོད་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཆུང་ངུ་དངྤྱོས་
པྤྱོ་དམན་པ་ཙམ་སིན་པ་ལ་སྤྱོར་བར་མཛད་དྲེ། དྲེ་ལ་གྤྱོམས་ནས་ཕྱི་ནས་ནི་རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏྤྱོང་
ནུས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །ཤིན་ཏུ་གྤྱོམས་པས་གང་གི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཡང་ཚོད་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྟ་བུར་མཐྤྱོང་
ནས་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའི་བླྤྱོ་སྲེས་ནས་དྲེའི་ཚེ་རང་གི་ཤ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཏྤྱོང་བ་དྲེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད།
གིས་པ་ནི། འཁྤྱོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་གཞན་གི་ཕྱིར་དཀའ་སད་དགྤྱོས་པས་སྡུག་བསལ་གིས་སྤྱོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་
སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་སིག་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་སྡུག་བསལ་མྲེད་ལ། ཤྲེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ལ་
མཁས་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་ལ་མི་དགའ་བ་མྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་ལྤྱོག་པར་རྤྱོག་པས་བདག་ལ་སྤྱོགས་པར་མངྤྱོན་པར་
ཞྲེན་པས་སྲེམས་དང་། སིག་པས་སྡུག་བསལ་བསྲེད་ནས་ལུས་ལ་གནྤྱོད་པ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །སྡུག་བསལ་མྲེད་
པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དྲེ། བསྤྱོད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུས་ནི་ལུས་བདྲེ་ལ་མཁས་པ་ཡིས་ནི་སྲེམས་བདྲེ་ན་གཞན་དྤྱོན་
དུ་འཁྤྱོར་བར་གནས་ཀང་ནི་སིང་རྲེ་ཅན་དག་ཅི་སྲེ་སྤྱོ། གིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ཀི་སྤྱོབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་སྤྱོན་གི་སིག་པ་ཟད་བྱྲེད་ཅིང་། བདྲེ་བའི་རྒྱུ་བསྤྱོད་ནམས་རྒྱ་
མཚོ་སྡུད་བྱྲེད་ཕྱིར་ན་ཐྤྱོས་ཀུན་བས་མཆྤྱོག་ཏུ་གྱུར་པར་བཤད་དྤྱོ། །ཤྲེར་དང་ལྷ་ན་ཐྤྱོས་ལས་བྱང་ཆུབ་
སྒྲུབ་པ་མྱུར་ཞྲེས་པར་འཆད་དྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་སྤྱོ་ངལ་ཀུན་སྲེལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་ར་ཞྤྱོན་ནས་བདྲེ་བ་ནས་
བདྲེ་བར་འགྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོན་ཡྤྱོན་སྲེམས་ཤྲེས་པ་སུ་ཞིག་སིད་ལུག་པར་འགྱུར། གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤང་བྱའི་དག་འཇྤྱོམས་པའི་དཔུང་གི་མྤྱོས་པ་
ཞྲེས་བྱུང་ཡང་། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། འདུན་པ་ནི་འདིར་དགྲེ་བ་འདྤྱོད་པ་ཡིན་ལ་ཞྲེས་བྱུང་ཞིང་། བླ་མ་དཔང་ལྤྱོ་
ཙཱ་བ་འདི་རྣམས་རྒྱ་དཔྲེ་ལ་འདུན་པར་ཡྤྱོད་གསུངས་པས། སྐབས་འདིར་ནི་མྤྱོས་པ་ཞྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འདུན་
པར་ཤྲེས་པར་བྱའྤྱོ། །འདིར་ཡང་དགྲེ་བ་ལ་འདུན་པ་དང་། དྲེ་བརམས་པ་ལས་མི་ལྡྤྱོག་པའི་བརན་པ་དང་། དྲེ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ལས་ལྷག་པར་དགའ་བ་དང་། དྤྱོར་ན་དགྤྱོས་པ་ཆྲེ་བའི་སྐབས་སུ་དྤྱོར་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མྤྱོས་པ་ནི་མི་
དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་གིས་འཇིགས་པ་དྲེ་དང་མྤྱོས་པ་དྲེའི་ཕན་ཡྤྱོན་བསམས་པས་བསྲེད་དྤྱོ། །དྲེ་
ལྟར་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ལྲེ་ལྤྱོ་སྤངས་ཏྲེ་བརྤྱོན་འགྲུས་སྤྲེལ་བའི་ཕྱིར་འབད་པར་བྱའྤྱོ། །ཐབས་གང་གིས་ཤྲེ་ན།
བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་མྤྱོས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཏྲེ་བརན་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། དྤྱོར་བའི་དཔུང་བསགས་ཏྲེ་
བླང་དྤྱོར་ལྷུར་བླང་ཞིང་ལུས་སྲེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྤྱོབས་ཀིས་ནིའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དཔུང་
ཚོགས་བསྲེད་པ་དང་། ལྷུར་བླང་བ་དང་། བདག་ིད་དབང་དུ་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི་སྲེ། མྤྱོས་པ་དང་། ང་
རྒྱལ་དང་། དགའ་བ་དང་། དྤྱོར་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མྤྱོས་པ་མྲེད་པའི་ྲེས་པ་དང་། མྤྱོས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་
དང་། རྒྱུ་བསན་པའི་སྤྱོ་ནས་དྲེ་བསྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མྤྱོས་པའི་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་
མཚན་དགྤྱོས་པ་དང་། ཆྤྱོས་ལ་མྤྱོས་པ་མྲེད་པའི་ྲེས་པ་བསམས་ཏྲེ་དྲེ་གཏྤྱོང་མི་རིགས་པར་བསན་པའྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ནི། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པས་ན་བདག་དང་གཞན་གི་ྲེས་པ་ནི་དཔག་མྲེད་བདག་གིས་
གཞྤྱོམ་པར་བྱ་དགྤྱོས་ཏྲེ། གང་དུ་ྲེས་པ་དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་འཇྤྱོམས་པ་ལའང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟད་ཀི་བར་དུ་འབད་
དགྤྱོས་པར་འགྱུར་བ་ལས་ྲེས་པ་ཟད་པར་བྱྲེད་པའི་བརྤྱོན་འགྲུས་རྤྱོམ་པ་དྲེ་ཡི་ནི་ཆ་ཙམ་ཡང་བདག་ལ་མ་
མཐྤྱོང་ན། སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའི་སྣྤྱོད་དུ་གྱུར་པ་བདག་གི་ཅི་སྲེ་སིང་མ་གས། དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་དང་
གཞན་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི་མང་པྤྱོ་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་རྲེ་རྲེ་ཡང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་
གྤྱོམས་པར་བྱ་དགྤྱོས་པར་འགྱུར་བ་ལ། བདག་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲེ་དག་གི་ཆ་ལ་ཡང་གྤྱོམས་པ་ནམ་ཡང་མ་སྲེས་
ཏྲེ། དྲེས་ན་རྲེད་པར་དཀའ་ཡང་ཇི་ཞིག་ལྟར་རྲེད་པའི་སྲེ་བ་འདི་ནི་བདག་གིས་དྤྱོན་མྲེད་པར་བྱས་པ་མཚར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་གིས་ཞྲེས་སྤྱོགས་རྣམ་སྣང་ཇི་ལྟར་དྤྱོན་མྲེད་པར་བྱས་ཤྲེ་ན། ཞྲེས་གྤྱོང་མ་ལ་སྦྲྲེལ་ལ།
འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་རྣམ་གངས་གཞན་དུ་འཆད་དྤྱོ། །བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་མ་མཆྤྱོད་ལ་སྲེམས་ཅན་ལ་དགའ་སྤྱོན་
ཆྲེན་པྤྱོའ ་ི བདྲེ་བ་མ་བྱིན། བསན་ལ་བྱ་བ་མ་བྱས་དང་དབུལ་པྤྱོའ ་ི བསམ་པ་རྤྱོགས་མ་བྱས་འཇིགས་ལ་མི་
འཇིགས་མ་བྱིན་པ་སྲེ། དྲེ་དག་གིས་ཆྤྱོས་དང་། ཟང་ཟིང་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་གསུམ་མ་བྱས་ཞྲེས་
པའྤྱོ། །ཤྲེར་དང་རྣམ་སྣང་བསན་པའི་བྱ་བ་ལྷ་ཁང་འབུལ་བ་ཡིན་ཟྲེར་རྤྱོ། །སྡུག་བསལ་གིས་མ་ཐག་པ་རྣམས་
ལ་བདྲེ་བ་མ་བྱིན་ན་བདག་གིས་མ་ཡི་མངལ་གི་ཟུག་རྔུ་དང་སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་བསྲེད་པར་ཟད་ཀི་དལ་
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འབྱྤྱོར་ཐྤྱོབ་པའི་དགྤྱོས་པ་མ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་ནི་སྤྱོན་ཚེ་དང་ད་ལྟ་ཆྤྱོས་ལ་མྤྱོས་པ་དང་
བྲལ་བས་ན་བདྲེ་བས་ཕྤྱོངས་འདི་འདར་བྱུང་གྱུར་ན་ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྲེབས་སྤྱོ། །ཤྲེས་ལྡན་
སུ་ཞིག་ཆྤྱོས་ལ་མྤྱོས་པ་གཏྤྱོང་། གིས་པ་ནི། དགྲེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མྤྱོས་པ་ཡིན་པར་
བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི་མྤྱོས་པའྤྱོ། །ཞྲེས་དང་། འཇམ་དཔལ་
ཞིང་བཀྤྱོད་ལས། ཆྤྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། །འདུན་པའི་ར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞྲེས་ཐུབ་པས་
གསུངས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། མྤྱོས་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་བསྲེད་པར་བྱ་ཞྲེ་ན།
མྤྱོས་པ་དྲེའི་ཡང་ར་བ་རག་ཏུ་ནི་དགྲེ་སིག་གི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་སྤྱོ་སྤྱོར་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ་སམ་དུ་
བསྤྱོམས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་སིར་བསན་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་ཁྱད་པར་གི་
འབྲས་བུ་བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། འབྲས་བུ་སྤྱོ་ལྔའི་འཁྤྱོར་གི་སྡུག་བསལ་དང་། ཡིད་ཤྲེས་ཀི་འཁྤྱོར་གི་ཡིད་
མི་བདྲེ་བ་དང་། འཇིགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། འདྤྱོད་པ་རྣམས་དང་བྲལ་བ་ནི་རྒྱུ་སིག་པ་སྤྱོད་པ་ལས་
འབྱུང་བར་འགྱུར། ཡིད་ལ་བསམས་པ་སྲེ་འདུན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་དགྲེ་བ་བྱས་པས་སྲེ་བ་གང་དང་
གང་དུ་འགྤྱོ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་དང་དྲེར་ནི་བསྤྱོད་ནམས་དྲེའི་འབྲས་བུའི་ཡྤྱོན་གིས་མངྤྱོན་མཆྤྱོད་འགྱུར། སིག་པ་
བྱྲེད་པ་བདྲེ་འདྤྱོད་ཀང་གང་དང་གང་དུ་འགྤྱོ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་དང་དྲེར་ནི་སིག་པ་དྲེས་སྡུག་བསལ་གི་མཚོན་
གིས་རྣམ་པར་འཇྤྱོམས་ཏྲེ། རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་གདམས་པ་ལས། དུས་ཀིས་ྲེན་ནས་རྒྱལ་པྤྱོ་འགྤྱོ་འགྱུར་ན། །ལྤྱོངས་
སྤྱོད་མཛའ་དང་གྲེན་བཤྲེས་རྲེས་མི་འབྲང་། །སྲེས་བུ་དག་ནི་གང་དང་གར་འགྤྱོ་བ། །ལས་ནི་གིབ་མ་བཞིན་
དུ་རྲེས་སུ་འབྲང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་དགྲེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབྲས་
བུ་ནི། སྲེ་གནས་མངལ་དྤྱོག་ཅིང་དི་ང་ལ་ཚ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་རྒྱ་ཆྲེ་དི་བཟང་བསིལ་བའི་པདྨའི་སིང་
པྤྱོར་གནས། དྲེར་ཟས་བད་ཀན་ཟག་ཆུས་འཚོ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང་སན་པས་བསན་
པའི་ཆྤྱོས་ཀི་ཟས་ཀིས་གཟི་བརིད་བསྲེད་བྱས་པ། སྲེ་བའི་ཆ་དྤྱོག་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཐུབ་
པའི་འྤྱོད་ཀིས་རྒྱས་པར་བྱས་པའི་པདྨ་ལས་བྱུང་ལུས་མཆྤྱོག་ཅན། སྲེ་བྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་
དུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྱོགས་ཀི་མདུན་དུ་གནས་ནས་དྲེའི་ཆྤྱོས་ཀིས་སྤྱོང་བ་སྲེ། ཁྱད་པར་དྲེ་
དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྲས་སུ་སྤྱོ་སྲེ་དང་ཐུན་མྤྱོང་མ་ཡིན་པའི་དགྲེ་བས་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་སིག་པ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབྲས་བུ་ནི། རང་གི་ལས་ཀི་གྲུབ་པའི་གཤིན་རྲེའི་སྲེས་བུས་པགས་པ་མ་ལུས་པ་བཤུས་
པས་མ་ཐག་ཅིང་རབ་ཏུ་ཚ་བའི་མྲེ་ཡིས་བཞུས་པའི་ཟངས་ཞུན་ལུས་ལ་བླུགས་གྱུར་ལ་སླར་ཡང་མྲེ་རབ་ཏུ་
འབར་བའི་རལ་གི་དང་མདུང་ཐུང་གིས་བསྣུན་ནས་ཤ་ཡི་དུམ་བུ་བརྒྱར་ལྷགས་ཤིང་། ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་
ལགས་ཀི་ས་གཞིར་ལྷུང་བ་ནི་མཚམས་མྲེད་ལ་སྤྱོགས་པའི་མི་དགྲེ་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་མང་པྤྱོས་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་
ནི། དྲེ་བས་ན་དགྲེ་བ་ལ་མྤྱོས་ཏྲེ་འདུན་པར་བྱ་ཞིང་། དགྲེ་སིག་གི་བླང་དྤྱོར་ལ་གུས་པ་སྲེ་ཡིད་ཆྲེད་པ་ིད་དུ་
བྱས་ནས་དྲེ་དག་གི་བླང་དྤྱོར་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ང་རྒྱལ་གི་དཔུང་ལ་གིས་ཏྲེ། རྤྱོམ་པ་དང་།
ཞུགས་པ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཕལ་པྤྱོ་ཆྲེའི་རྤྱོ་རྲེ་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྤྱོ་བ་དྲུག་པ་ལས། དཔྲེར་ན་ལྷའི་བུ་ི་
མ་འཆར་བ་ནི་དམུས་ལྤྱོང་དང་རི་མི་མམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྲེས་པ་མི་ལྡྤྱོག་པར་འྤྱོས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་
རྣམས་སྣང་བར་བྱྲེད་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཞན་གི་དྤྱོན་དུ་འཆར་བ་ཡང་སྲེམས་ཅན་གི་ྲེས་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀི་མི་ལྡྤྱོག་ཅིང་། འྤྱོས་སུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་སིན་པར་དང་གྤྱོལ་བར་བྱྲེད་དྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་
ཆྤྱོ་ག་ཡིས་དགྲེ་བའི་ར་བ་བརམས་ནས་དྲེ་བསྒྲུབ་ནུས་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལ་འཇུག་པའི་
དང་པྤྱོར་འབྱྤྱོར་པ་དྲེ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྤྱོད་མྲེད་བརགས་ནས་ནི་ཡྤྱོད་ན་བརམ་མམ་མྲེད་ན་མི་བརམ་བྱ། གལ་
ཏྲེ་མི་ནུས་ན་མ་བརམས་པ་ིད་མཆྤྱོག་ཡིན་གི་བརམས་ནས་དྲེ་ལས་ལྡྤྱོག་པར་མི་བྱའྤྱོ། །ལྤྱོག་ན་དྲེ་ནི་རྒྱུ་
མཐུན་གི་འབྲས་བུ་སྲེ་བ་གཞན་ཡང་དམ་བཅས་ནས་ལྡྤྱོག་པ་དྲེ་གྤྱོམས་ནས་སྲེས་བུ་བྱྲེད་འབྲས་སིག་པ་དང་
རྣམ་སིན་སྡུག་བསལ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དྲེ་དྤྱོར་ནས་བརམས་པ་གཞན་དྲེ་དང་དྲེའི་འབྲས་བུའི་དུས་ཀི་
དགྲེ་བ་དྲེ་གིས་ཀང་དམན་ཏྲེ་མཐར་མི་ཕྱིན་པར་འགྱུར། དྲེ་རང་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གིས་
པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དགྲེ་བའི་ལས་དང་། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་གཞྤྱོམ་པ་དང་། དྲེའི་ནུས་པ་སྲེ་
གསུམ་པྤྱོ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ལས་ཀི་ང་རྒྱལ་ནི། རང་གཞན་གི་དྤྱོན་གི་
དགྲེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་བདག་ིད་གཅིག་པུས་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་སྲེམས་པ་འདི་ནི་ལས་ཀི་ང་རྒྱལ་ིད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་
སྲེམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པས་རང་དབང་མྲེད་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་འདིར་ཡང་རང་
དྤྱོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་ན་འགྤྱོ་བས་བདག་ལྟར་རང་གཞན་གི་དྤྱོན་ཐམས་ཅད་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་བདག་
གིས་རང་གཞན་གི་དྤྱོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་ལས་དམན་པའི་གྤྱོགས་མི་བྱའྤྱོ་སམ་ནས་
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གཞན་དག་ཁུར་འཁུར་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་དམན་པའི་ལས་བྱྲེད་ན་བདག་ིད་ཀང་ནི་ཇི་ལྟར་དྲེའི་གྤྱོགས་མི་བྱྲེད་
པར་འདུག་པར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ལས་དྲེ་ནི་དམན་པ་ལ་བདག་ནི་མཆྤྱོག་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་
ནི་ལས་དྲེ་མི་བྱྲེད་དྲེ་བདག་ལ་ང་རྒྱལ་དྲེ་མྲེད་པ་མཆྤྱོག་ཡིན་པས་དྲེ་ཡང་སྤང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནུས་པའི་
ང་རྒྱལ་ལ་བཞི་སྲེ། བརྲེན་པར་རིགས་པ་དང་། གྲེན་པྤྱོའ ་ི ང་རྒྱལ་གིས་རང་བཞིན་དང་། སྤང་བྱའི་ང་རྒྱལ་སད་
པ་དང་། གྲེན་པྤྱོའ ་ི ང་རྒྱལ་བསགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དཔྲེར་ན་ཤི་བའི་སྦྲུལ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ན་ཁྭ་ཡང་ནམ་
མཁའ་ལྡིང་བཞིན་དུ་དྲེ་ལ་བརས་ཐབས་ཀིས་སྤྱོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྲེ་བདག་ིད་ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་གི་མ་
ཆུང་ན་ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པས། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤྤྱོང་བ་ལ་བསམ་པ་ཞུམ་པ་དང་
བཅས་ཤིང་སྤྱོར་བས་རྤྱོལ་བ་དྤྱོར་བ་ལ་ཕྤྱོངས་པ་ལས་ནམ་ཡང་ཐར་པ་ཡྤྱོད་དམ་ཅི། དྲེ་བས་བསམ་པ་ང་རྒྱལ་
དང་སྤྱོར་བ་རྤྱོལ་བ་བསྲེད་ན་སྤང་བྱ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཡིས་ཀང་ཐུབ་པར་དཀའ་དྲེ་བས་ན་སྲེམས་ནི་བརན་པ་ཡིས་ལྟུང་
བ་རྣམས་ནི་གཞྤྱོམ་པར་བྱ་སྲེ། བདག་ནི་ལྟུང་བས་ཚུར་ཕམ་པར་བྱས་ན་ཁམས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་
འདྤྱོད་པ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་མི་ཡི་སྲེང་གྲེའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་དག་གིས་བདག་གིས་སྤང་བྱ་ཀུན་ནས་རྒྱལ་བར་བྱ་སྲེ་བདག་ལས་སྤང་བྱ་སུ་ཡང་རྒྱལ་བར་མི་བྱའྤྱོ་
སམ་པའི་ང་རྒྱལ་འདི་ལ་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། འགྤྱོ་བ་གང་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་སྤྱོགས་པས་སྲེམས་ཁྲེངས་
པའི་ང་རྒྱལ་གིས་བདག་ིད་བཅྤྱོམ་པ་དྲེ་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་གི། ང་རྒྱལ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ་ང་རྒྱལ་ཅན་
དགའི་དབང་དུ་མི་འགྤྱོ་ལ་དྲེ་དག་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ང་རྒྱལ་གི་དགའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྤྱོ། །སྤྱོང་བ་ལ་ྲེས་པ་ཅི་
ཡྤྱོད་སམ་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁྲེངས་ནས་ང་རྒྱལ་གིས་ངན་འགྤྱོར་འཁིད་ཅིང་། མིར་སྲེས་ནའང་
དགའ་སྤྱོན་བཅྤྱོམ་པ་སྲེ་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་། གཞན་གི་ཟན་ཟ་བའི་བྲན་དང་། གྲེན་པ་དང་། གཟུགས་མི་སྡུག་
པ་དང་། ལུས་མ་ཆུང་བ་དང་། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་གིས་བརས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །ཡང་ང་རྒྱལ་
གིས་ཁྲེངས་དཀའ་ཐུབ་སྲེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་དྲེ་ཡང་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་ནང་དུ་གཏྤྱོགས་ན་དམན་པ་སིང་རྲེའི་
གནས་སུ་གྱུར་པ་ཅི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྤྱོས། བཞི་པ་ནི། གང་ཞིག་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ང་རྒྱལ་གི་དག་ལས་རྒྱལ་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་གྲེན་པྤྱོའ་ི ང་རྒྱལ་འཆང་བ་དྲེ་ནི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། དཔའ་བྤྱོ་ཡང་
དྲེ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །དྲེ་འདའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་ནི་ང་རྒྱལ་གིས་དག་བདྤྱོ་བ་དྲེ་ཡང་ངྲེས་པར་བཅྤྱོམ་སྲེ། འགྤྱོ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བའི་གྤྱོ་འཕང་ིད་ཀི་འབྲས་བུའང་
རྤྱོགས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་གཞྤྱོམ་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་
ཕྱྤྱོགས་ཏྲེ་མང་པྤྱོ་ཚོགས་པའི་ཁྤྱོད་ན་གནས་ན་རྣམ་པ་སྤྱོང་སྲེ་མང་པྤྱོར་གྲེན་པྤྱོའ་ི སྲན་གཟུག་པར་བྱ་སྲེ།
དཔྲེར་ན་ཝ་ལ་སྤྱོགས་པར་མང་པྤྱོས་སྲེང་གྲེ་ལ་མི་ཚུགས་པ་བཞིན་དུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཚོགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པར་
བྱའྤྱོ། །མ་ང་ཆྲེ་ཐང་སྲེ་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཀང་མི་ཡིས་མིག་ནི་གཅྲེས་པར་བསིམས་ཏྲེ་བསྲུང་
བ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་མ་ང་བ་སྲེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་རྲེན་དག་པྤྱོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཀང་བསིམས་ཏྲེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་
དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་བྱ་ཞྲེས་བྱ་བར་ར་བའི་འགྱུར་ལྟར་ན་གསལ་ཡང་། ཤྲེར་དང་ལྷས་མ་ང་སྲེ། སྡུག་
བསལ་ཆྲེ་ཐང་བྱུང་གྱུར་ཀང་། །རྤྱོ་ནི་མིག་གིས་མི་མཐྤྱོང་ལྟར། །ཞྲེས་མིག་རྤྱོ་སྤྱོགས་ལ་གཏན་ནས་མི་འཇུག་
པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་མ་ང་བྱུང་ཡང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དབང་དུ་གཏན་ནས་མི་འགྱུར་བར་བྱ་ཞྲེས་པར་འཆད་
དྤྱོ། །བདག་ནི་བསྲྲེགས་ཏྲེ་བསད་གྱུར་ཏམ་བདག་གི་མགྤྱོ་བྤྱོ་བཅད་ཀང་བླའི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་
དག་ལ་འདུད་པ་སྲེ་དྲེའི་དབང་དུ་འགྤྱོ་བར་མི་བྱའྤྱོ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། དྲེ་བཞིན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་
དུ། །རིགས་པ་ལས་ནི་གཞན་མི་སད། །ཅྲེས་འབྱུང་བ་ནི་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་གི་གསུང་ཡིན་ཟྲེར་ཏྲེ། དཔྱད་དཀའ་བས་
རང་སྤྱོར་བཞག་ན་ལྲེགས་སམ་མྤྱོ། །གསུམ་པ་དགའ་བའི་དཔུང་ལ། བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི།
རྲེད་མྤྱོ་ལ་དགའ་བ་དག་རྲེད་མྤྱོའ ་ི བདྲེ་འབྲས་འདྤྱོད་པ་ལྟར་བྱང་སྲེམས་འདི་ཡིས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དགྲེ་བའི་
ལས་དྲེ་ལ་ནི་བླང་བྱར་ཞྲེན་པར་བྱ་སྲེ། ལས་དྲེས་མི་ངྤྱོམས་ཤིང་དགའ་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
དགྲེ་བ་བྱྲེད་པར་རིགས་པ་ངྤྱོ་བྤྱོ་བདྲེ་བ་དང་། མི་ངྤྱོམས་པར་རིགས་པ་རྣམ་སིན་བདྲེ་བ་དང་། དྲེས་ན་དགའ་
བས་འཇུག་བྱར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་རང་བདྲེ་བའི་དྤྱོན་དུ་ལས་བྱས་ཀང་དྲེས་
བདྲེ་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་གཏྤྱོལ་མྲེད་ཀི་གང་གི་ལས་ིད་ཀང་བདྲེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་བདྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་
བུའི་ལས་མི་བྱྲེད་པ་ཇི་ལྟར་བདྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ལས་ིད་བདྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕྱིས་ཀི་བདྲེ་བ་གཞན་
འདྤྱོད་པ་དྲེ་ལས་མི་བྱྲེད་ན་ཇི་ལྟར་བདྲེ་ཞྲེས་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྤུ་གིའི་སྤྱོར་ཆགས་སྦྲང་རི་ལྟར་ཕན་
ཆུང་ལ་ྲེས་དམིགས་ཆྲེ་བའི་འདྤྱོད་ཡྤྱོན་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་ངྤྱོམས་ན། རྣམ་སིན་བདྲེ་བ་གནས་སྐབས་མངྤྱོན་
མཐྤྱོ་དང་ཞི་བ་མཐར་ཐུག་ངྲེས་ལྲེགས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་བསྤྱོད་ནམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སྲེ་ངྤྱོམས། གསུམ་པ་ནི། དྲེ་
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ལྟས་ལས་བརམས་པ་དྲེ་ཚར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྱོས་ཀ་ི་མ་ཕྱྲེད་དུས་སུ་ཚ་བས་གདུངས་པའི་གང་ཆྲེན་
མཚོར་ཕྲད་མཚོར་འཇུག་པ་ལྟར་དགྲེ་བའི་ལས་དྲེ་ིད་ལ་དགའ་བས་འཇུག་པར་བྱའྤྱོ། །བཞི་པ་དྤྱོར་བའི་
དཔུང་ལ་གིས་ལས། མི་ནུས་པ་རྲེ་ཞིག་དྤྱོར་བ་ནི། སྤྱོབས་མས་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་ཏྲེ་ད་ལྟ་ལས་དྲེ་སྒྲུབ་
པའི་ནུས་པ་མྲེད་ན་སླར་ནུས་པར་བྱ་དྤྱོན་དུ་རྲེ་ཞིག་དྤྱོར་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ཟིན་པ་གཏན་དུ་དྤྱོར་བ་ནི། ས་
མ་དྲེ་ལྲེགས་པར་ཟིན་ནས་ཕྱི་མ་དང་། དྲེའི་ཡང་ཕྱི་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་
རྣམས་བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པས་ས་མ་དྲེ་སྤང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་དཔུང་གིས་ལྷུར་བླང་བར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ།
གྲེན་པྤྱོ་ལྷུར་བླང་ཚུལ་དང་། ྲེས་པ་སྤང་ཚུལ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་བག་ཡྤྱོད་ལྷུར་བླང་བ་ནི། དཔྲེར་ན་འཐབ་མྤྱོ་རིང་པ་དྲེ་ལ་ཤིན་ཏུ་གྤྱོམས་པ་དག་དག་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་གཡུལ་ངྤྱོར་རལ་ཁ་ལྷགས་པ་ན་རང་ལ་མཚོན་གིས་མི་ཕྤྱོག་པ་དང་ཕར་འཇྤྱོམས་པར་བྱྲེད་པ་ལྟར།
ྤྱོན་མྤྱོངས་མཚོན་ལས་གཟུར་བར་བྱ་ཞིང་ྤྱོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་འཇྲེབས་པར་བཏགས་ཏྲེ་དྲེས་སླར་གནྤྱོད་མི་
ནུས་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་དན་པ་ལྷུར་བླང་བ་ནི། དཔྲེར་ན་གཡུལ་དུ་རལ་གི་ལྷུང་གྱུར་ན་འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་
ལྲེན་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་དན་པས་མཚོན་ཤྤྱོར་ཏྲེ་གྲེན་པྤྱོ་བརྲེད་པར་གྱུར་ན་དམྱལ་བའི་འཇིགས་པ་དན་པའི་
སྤྱོ་ནས་དན་པའི་མཚོན་མྱུར་དུ་བླང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ྲེས་པ་མི་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ནི། ཇི་
ལྟར་མདའ་དུག་ཅན་བསྣུན་པ་ན་ཁག་ལ་བརྲེན་བྱས་ནས་དུག་ནི་ལུས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞིན་ྲེས་པ་
ཅུང་ཟད་ཅིག་གིས་གགས་རྲེད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རིམ་གིས་ྲེས་པས་སྲེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་ཡུངས་མར་གིས་བཀང་བའི་སྣྤྱོད་བསྐུར་ལ་ལམ་འདྲེད་པ་ལ་འགྤྱོར་བཅུག་སྲེ། རལ་གི་ཐྤྱོགས་
པས་དྲུང་དུ་བསད་དྲེ་ཅུང་ཟད་གཅིག་བྤྱོ་ན་གསྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེས་བསིགས་ན་འཇིགས་ནས་ཤིན་ཏུ་སིམ་པ་ལྟར་བརྟུལ་
ཞུགས་ཅན་གིས་སྤྱོམ་པ་འཛིན་པས་དྲེ་བཞིན་དུ་བསིམ་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་བྱུང་ན་བཟྤྱོག་པ་ནི། ྲེས་པ་ཅུང་
ཟད་བྱུང་ན་ཡང་གནྤྱོད་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་འབྱུང་བ་དྲེ་བས་ན་པང་དུ་དུག་སྦྲུལ་འྤྱོངས་ན་ཇི་ལྟར་རིངས་པས་ལྡང་བ་དྲེ་
བཞིན་དུ་གིད་དང་སྤྱོམ་ལས་ལ་སྤྱོགས་པ་འྤྱོངས་ན་མྱུར་དུ་དྲེ་དག་བཟྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་འབད་ཀང་གལ་
ཏྲེ་ྲེས་པ་ཅུང་ཟད་བྱུང་ན་ྲེས་པ་བྱུང་བ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་བདག་ིད་ཀིས་བདག་ིད་ལ་སད་ནས་ཅི་ནས་ཀང་བདག་
ཕྱིས་འདི་མི་འབྱུང་བར་དྲེ་ལྟར་འབད་པར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་ཡུན་རིང་དུ་བསམ་མྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ྲེས་པ་མི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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འབྱུང་བར་བྱ་བ་དང་། བྱུང་བ་བཟྤྱོག་པའི་གནས་སྐབས་འདི་དག་ལ་གྲེན་པྤྱོ་དན་པ་གྤྱོམ་པ་ིད་དུ་འགྱུར་
ཞྲེས་སྲེམས་པའི་རྒྱུ་འདི་ཡིས་ནི་དྲེའི་རྒྱུ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དང་ཕྲད་པའམ། རིགས་པ་ནི་འགྲེལ་ཆྲེན་
ལས་ཐྤྱོབ་པ་ཞྲེས་པར་འབྱུང་ཞིང་། དྲེའི་དྤྱོན་ཡང་དྲེས་གདམས་པ་དང་རྲེས་སུ་བསན་པ་དང་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་
ཆྲེད་དུ་ཆད་པའི་ལས་འབྱིན་པ་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པར་བྱ། ཞྲེས་འཆད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་བདག་ིད་དབང་དུ་བྱ་བ་
ནི། ཅི་ནས་དགྲེ་བའི་ལས་དྲེ་བྱྲེད་པའི་སྤྱོན་རྤྱོལ་ནས་ལས་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྤྱོན་འགྲུས་ཀི་མཐུ་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་
ལྟར་བྱ་བའི་ཆྲེད་དུ་བག་ཡྤྱོད་བསྲེན་ཚུལ་གི་གཏམ་རྣམས་དན་པར་བྱ་སྲེ། བདག་ིད་ལྡང་བ་ཡང་བ་སྲེ་ཤིན་ཏུ་
སྤྱོ་བས་འཇུག་པར་བྱའྤྱོ། །དྲེའི་དགྤྱོས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རླུང་ནི་འགྤྱོ་བ་དང་འྤྱོང་བས་ཤིང་བལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་
དྲེ་བཞིན་དུ་བསམ་པ་དགྲེ་བ་ལ་སྤྱོ་བས་ལུས་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་བྱ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །ལྲེའུ་བདུན་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།བསམ་གཏན་གི་ལྲེའུ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཚམས་སར་
བའི་སྤྱོ་ནས་བསམ་གཏན་བསྤྱོམ་པར་གདམས་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྤང་བ་དང་། མྲེན་པྤྱོ་སྤྱོམ་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་མམ་པར་འཇྤྱོགས་པའི་ཐབས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐྤྱོས་བསམ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྤྱོ་ནས་
བརྤྱོན་འགྲུས་བསྲེད་ནས་ནི་ཡིད་ནི་དམིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་གཞག་པར་
བྱའྤྱོ། །བསླབ་བཏུས་ལས། བཟྤྱོད་བྱ་ཐྤྱོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། །དྲེ་ནས་ནགས་སུ་གནས་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། མདྤྱོར་བསན་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མ་བཞག་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན།
སྲེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡྲེངས་པའི་མི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་མཆྲེ་བའི་ཕྲག་ན་གནས་ཏྲེ། དྲེར་མྱུར་དུ་འཇྤྱོམས་པར་
འགྱུར་བས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་གཡྲེང་བ་གང་གིས་སྤྤྱོང་ཞྲེ་ན། ལུས་དང་སྲེམས་ནི་དབྲེན་པ་ཡིས་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་མི་
འབྱུང་ངྤྱོ་དྲེ་བས་ན་འཇིག་རྲེན་གི་འདུ་འཛི་སྤངས་ཏྲེ་ལུས་དབྲེན་པ་དང་འདྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་ཀི་རྣམ་རྤྱོག་ཡྤྱོངས་
སུ་དྤྱོར་ནས་སྲེམས་དབྲེན་པར་བྱའྤྱོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་སྤང་བ་དང་། རྣམ་རྤྱོག་དྤྱོར་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ྲེས་དམིགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་འདུ་འཛི་སྤང་བ་དང་། ཡྤྱོན་ཏན་གི་སྤྱོ་ནས་དབྲེན་པ་
བསྲེན་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤང་བྱའི་བླྤྱོ་བསྲེད་པ་དང་། སྤྤྱོང་བའི་ཐབས་བསྲེན་པའྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་རྲེད་སྤྱོགས་ལ་སྲྲེད་པས་འཇིག་རྲེན་མི་སྤངས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་སྤང་བར་འདྤྱོད་པའི་མཁས་པས་ཆགས་སྲྲེད་འདི་དག་ཡྤྱོངས་སུ་སྤངས་ལ་འདི་ལྟར་སད་པར་བྱ་སྲེ།
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མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། །སྲེམས་ལ་སྲེམས་ིད་འཇྤྱོག་ཕྱིར་དང་། །ཆྤྱོས་རབ་
རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་ཕྱིར། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐྤྱོང་ཡིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཀི་ཆྤྱོས་ིད་ལ་
རྲེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་ཏྲེ། དྲེས་བསྲེད་པའམ་དྲེ་དང་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའི་ཆྤྱོས་ིད་
མངྤྱོན་སུམ་དུ་རྤྱོགས་པའི་ལྷག་མཐྤྱོང་གིས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ར་བ་ནས་རྣམ་པར་འཇྤྱོམས་པར་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས།
ཐྤྱོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བར་བྱ་སྲེ་དྲེ་ཡང་ནི་འཇིག་རྲེན་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པ་ལ་མངྤྱོན་པར་དགའ་བས་
འགྲུབ་ཀི་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ནང་སྲེམས་ཅན་དང་། ཕྱི་ཡྤྱོ་བྱད་དང་། མི་ནུས་
པའི་གཞན་དྤྱོན་ལ་ཆགས་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ཆགས་པའི་ྲེས་པ་ནི། རང་ིད་མི་
རག་པ་སུ་ཞིག་གྲེན་བཤྲེས་མི་རག་པ་ལ་ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྤྱོད་དྲེ་ཆགས་པ་དྲེས་ནི་ཚེ་རབས་
སྤྱོང་དུ་ཡང་སྡུག་པ་མཐྤྱོང་བ་ཡྤྱོང་མི་འགྱུར་བར་བྱྲེད་དྲེ། ལས་ངན་པས་འབྲས་བུ་མི་འདྤྱོད་པ་བསྲེད་པས་
སྤྱོ། །མ་མཐྤྱོང་ན་ནི་དགར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཡིད་མི་བདྲེ་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲེས་ཡིད་ཀང་མམ་པར་འཇྤྱོགས་པར་མི་
འགྱུར་ལ། གལ་ཏྲེ་མཐྤྱོང་ཡང་ངྤྱོམས་པར་མི་འགྱུར་བས་སར་བཞིན་དུ་དྲེ་ལ་སྲྲེད་པས་གདུངས་པར་འགྱུར།
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བྱས་ན་ཡང་དག་པ་ིད་ཀི་དྤྱོན་མཐྤྱོང་བ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་སིབ་ཅིང་སྤྱོ་བའི་
སྲེམས་ཀང་འཇིག་པར་བྱྲེད། ཐ་མར་དྲེ་དང་བྲལ་བའི་མྱ་ངན་གིས་གདུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྲེམས་པ་འབའ་
ཞིག་གིས་དུས་འདས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་མ་གྲུབ་པས་ཚེ་འདི་དྤྱོན་མྲེད་དུ་འདའ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ཆགས་བྱ་
ཡུལ་གི་ྲེས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བྱིས་པ་ཞྲེན་པས་བསྲེན་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་ན་ཇི་ལྟར་འགྤྱོག་
ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། རག་པ་མྲེད་པའི་མཛའ་བཤྲེས་ཀིས་གཡུང་
དྲུང་ནི་ཐར་པ་སྲེ་དྲེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆྤྱོས་ཀང་འཇིག་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་དགྲེ་ལྷས་སྤྱོ། །བྱིས་པ་ནི་རྒན་པྤྱོ་དང་
འཕགས་པ་དང་མཁས་པའི་ཟས་དངས་པ་གསུམ་ལས་འདི་ཕྱི་མ་གིས་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ལས་ཀང་གཙོ་ཆྲེར་ཐ་
མ་སྲེ། དྲེ་དག་དང་སྐལ་བ་མམ་པ་སྲེ་འད་བར་སྤྱོད་ན་ངྲེས་པར་ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པ་རྣམས་
དང་སྐལ་བ་མི་མམ་པར་ཏྲེ་དྲེའི་རྲེས་སུ་མི་འབྲང་བར་གཞན་དུ་འཁིད་པར་བྱྲེད་ན་བྱིས་པ་བསྲེན་པས་ཅི་ཞིག་
བྱ། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་གིས་དྲེ་ལ་མི་ཕན་པ་དང་། དྲེས་བདག་ལ་མི་ཕན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྐད་
ཅིག་གཅིག་གིས་མཛའ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ིད་ཡུད་ཙམ་གིས་ནི་དགར་ཡང་འགྱུར། དགའ་བའི་གནས་དགྲེ་བ་ལ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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སར་ན་ཡང་ཁྤྱོ་བར་བྱྲེད་པས་སྤྱོ་སྤྱོའ ་ི སྲེ་བྤྱོ་མགུ་བར་དཀའ། ཕན་པའི་ཆྤྱོས་སས་ནའང་ཁྤྱོ་བར་བྱྲེད་ཅིང་དང་
དུ་མི་ལྲེན་ལ་བདག་ཀང་ཕན་པའི་ཆྤྱོས་དྲེ་ལས་ཟྤྱོག་པར་བྱྲེད་ལ་དྲེ་དག་གི་ཚིག་དྲེ་མ་ན་ན་ཁྤྱོ་བས་དྲེ་དག་
ངན་འགྤྱོར་འགྤྱོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། མཐྤྱོ་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་མམ་པ་ལ་འགན་དམའ་ལ་ང་རྒྱལ་བསྤྱོད་ན་
དྲེགས། མི་སད་བརྤྱོད་ན་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་སྲེ་བས་དྲེས་ན་ནམ་ཞིག་བྱིས་པ་དང་འགྤྱོགས་པ་ལས་ཕན་པ་ཐྤྱོབ། མི་ཐྤྱོབ་
པར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་བྱིས་པ་དང་འགྤྱོགས་ན་བྱིས་པ་ལས་བདག་བསྤྱོད་གཞན་ལ་སྤྱོད་པ་དང་འཁྤྱོར་བར་
དགའ་བ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཆགས་པས་གཏམ་ལ་སྤྱོགས་པ་མི་དགྲེ་བ་ཅིས་ཀང་ངྲེས་པར་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་
ལྟར་ན་བདག་དང་གཞན་བསྲེན་ཏྲེ་འགྤྱོགས་པ་དྲེས་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར་བར་ཟད་དྤྱོ། །དྲེས་ཀང་བདག་དྤྱོན་མ་
བྱས་ལ་བདག་ཀང་དྲེ་དྤྱོན་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ན་བྱིས་ལས་ཐག་རིང་བྱྤྱོལ་བར་བྱ་སྲེ། སྲེས་རབས་ལས། བྱིས་པ་
རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་མི་ཐྤྱོས་ཤིང་། །མཐྤྱོང་བར་མི་འགྱུར་ནམ་ཡང་མི་ས་དང་། །བྱིས་དང་འགྤྱོགས་ལས་སྤྱོ་བའི་
སྡུག་བསལ་ཡང་། །མི་མྱྤྱོང་མཆྤྱོག་དྲེ་བདག་གིས་ཁྱྤྱོད་ལ་སླྤྱོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཕྲད་
ན་དགའ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་གིས་མགུ་བར་བྱ་སྲེ། དྲེ་དང་ཧ་ཅང་འདིས་ཆྲེན་པྤྱོ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཐ་མལ་པ་
ཙམ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཆགས་སང་གིས་དང་བྲལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་ལྲེགས་པར་བྱའྤྱོ། །བུང་བས་མྲེ་ཏྤྱོག་ལ་མ་ཆགས་
བཞིན་དུ་དྲེ་ལས་སྦྲང་རི་ལྲེན་པ་བཞིན་དུ་ཆྤྱོས་ཀི་དྤྱོན་ཏྲེ་ལྲེགས་བཤད་དམ་ཆྤྱོས་ཀི་དྤྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆྤྱོས་
སྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་པ་ཙམ་བླངས་ནས་ནི། ཀུན་ལ་སྤྱོན་ཆད་མ་མཐྤྱོང་བ་བཞིན་དུ་འདིས་པ་མྲེད་པར་གནས་པར་
བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཆགས་པས་སྡུག་བསལ་བསྲེད་པ་དང་། ཆགས་ཡུལ་ལ་སིང་པྤྱོ་མྲེད་པའྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ནི། བདག་ནི་རྲེད་མང་བཀུར་སི་བཅས་བདག་ལ་མང་པྤྱོ་དགའ་འྤྱོ་ཞྲེས་དྲེ་འདའི་སྲེམས་པ་སྲེ་ང་རྒྱལ་འཆང་
གྱུར་ན་དྲེའི་རྒྱུས་ཤི་བའི་འྤྱོག་ཏུ་འཇིགས་པ་སྲེ་སྲེ། བྱམས་པ་སྲེང་གྲེ་སས་ཞུས་པ་ལས། རྲེད་བཀུར་དང་
མཛའ་བཤྲེས་དང་སླྤྱོང་མྤྱོ་སྲེར་བའི་ཁྱིམ་དང་མཁས་པ་དང་བཙུན་པ་སྲེ་བཞིས་རླྤྱོམ་པ་ནི་མྱུར་དུ་དམྱལ་བར་
སྲེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་སྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་རྣམ་པར་རྤྱོངས་པའི་ཡིད་རྲེད་སྤྱོགས་གང་དང་གང་ལ་ཆགས་གྱུར་པའི་
ཡུལ་རྲེད་སྤྱོགས་དྲེ་དང་དྲེ་བསྤྱོངས་ཏྲེ་བསྤྱོམས་པས་སྤྱོང་འགྱུར་དུ་སྡུག་བསལ་ིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ལྡང་ངྤྱོ་། །དྲེ་
དང་དྲེ་བསྤྱོངས་ཞྲེས་པ་ནི་རྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱོ་ཞྲེས་གསུངས་
སྤྱོ། །དྲེ་བས་ན་མཁས་པས་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པར་མི་བྱ་སྲེ། ཆགས་པ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་སྲེ་བས་
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སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྲེད་སྤྱོགས་མི་རག་པ་ནི། རྲེད་སྤྱོགས་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་གདྤྱོན་མི་
ཟ་བར་འདྤྱོར་བར་འགྱུར་བར་བླྤྱོ་བརན་པར་གིས་ཏྲེ་རབ་ཏུ་རྤྱོགས་པར་གིས་ཤིག འདི་ལྟར་རྲེད་པ་དག་ནི་མང་
བྱུང་ཞིང་གགས་དང་སན་པ་བྱུང་གྱུར་ཀང་རྲེད་དང་གགས་པའི་ཚོགས་བཅས་ཏྲེ་གང་དུ་འདྤྱོང་བའི་གཏྤྱོལ་མྲེད་
དྤྱོ་སྲེ་འཆི་ཚེ་དྲེ་དག་རྲེས་སུ་མི་འབྲང་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་བསྤྱོད་སད་ལ་དགའ་མི་དགའ་མི་རིགས་པ་ནི།
བདག་ལ་སྤྱོད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྤྱོད་པས་བདག་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ། དྲེའི་དགའ་བ་ལ་
གྲེགས་བྱྲེད་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །བདག་ལ་བསྤྱོད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན་འགའ་ཞིག་གིས་སྤྱོད་པས་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་
དྲེ། དྲེའི་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་མྤྱོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རྒྱལ་བས་ཀང་ནི་མི་མགུ་
སྲེ་ལྲེགས་པའི་སྐར་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་བདག་འད་ངན་པས་སྤྱོས་ཅི་དགྤྱོས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་འཇིག་རྲེན་པ་
རྣམས་དང་འགྤྱོག་པ་ཡི་བསམ་པ་བཏང་ངྤྱོ་། །ཇི་ལྟར་མགུ་དཀའ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྲེད་པ་མྲེད་པ་ལ་
སྤྱོད་ཅིང་རྲེད་པ་ཅན་ལ་མི་སན་པ་བརྤྱོད་པར་བྱྲེད་པས་གང་གིས་ཀང་མི་མགུ་བར་རང་བཞིན་གིས་འགྤྱོགས་
དཀའ་བ་དྲེ་དག་གི་དགའ་བ་བདག་ལ་བརྲེན་ནས་ཇི་ལྟར་སྲེ་བར་འགྱུར། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་དྲེ་དག་གིས་ཞྲེས་
པའི་དྤྱོན་འཆད་དྤྱོ། །བྱིས་པ་དང་མི་འགྤྱོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན། བྱིས་པས་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་གཞན་
པས་རང་དྤྱོན་ལྷག་པ་ཞིག་མྲེད་པར་དགའ་བ་མི་འབྱུང་བས་ན་བྱིས་པ་འགའ་ཡང་བཤྲེས་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཇི་
ལྟར་གཅན་གཟན་ཁྤྱོད་གནས་ན། །ནམ་ཡང་དགའ་བར་མི་འགྱུར་བ། །དྲེ་བཞིན་བྱིས་པ་བསྲེན་པས་
ཀང་། །ནམ་ཡང་དགའ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །ཞྲེས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་སར་བྱང་སྲེམས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་འབའ་
ཞིག་བྱ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྤྱོ་སམ་ན་མ་ཡིན་གི། སར་ནི་རང་མི་མས་ཤིང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ལ། འདིར་དྲེ་ལས་བཟྤྱོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དྲེས་དངྤྱོས་སུ་གཞན་དྤྱོན་མི་ནུས་ཀང་གཞན་
དྤྱོན་གི་བསམ་པས་དགྲེ་བ་བྱས་ན་གཞན་དྤྱོན་སྤངས་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་ཕན་ལས་ལ་མཐུ་མྲེད་
ཀང་། །དྲེ་ཡི་བསམ་པ་རག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་བསམ་པ་དྲེ་ཡྤྱོད་པ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་དྤྱོན་གིས་ཞུགས། །ཞྲེས་པ་བཞིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབྲེན་པ་ལ་སྤྱོ་བ་བསྲེད་པ་དང་། དྲེ་ལ་མི་སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་སྤང་བ་དང་། དྲེ་བསྲེན་པར་
གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི་སྲེ། དབྲེན་པའི་གྤྱོགས་དང་། གནས་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དང་། བསམ་པའི་ཡྤྱོན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཏན་ལ་སྤྱོན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ནགས་ཚལ་དབྲེན་པ་དྲེ་ན་གྤྱོགས་ཀི་ཁྱད་པར་རི་དྭགས་དང་བྱ་རྣམས་དང་ཤིང་
རྣམས་མི་སན་རྤྱོད་མི་བྱྲེད། འགྤྱོགས་ན་བདྲེ་བ་དྲེ་དག་ནམ་ཞིག་ལྷན་ཅིག་བདག་གནས་འགྱུར་ཞིག་གུ་ཞྲེས་
སྲེམས་ཤིང་སྤྱོན་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེར་ཕུག་གམ་ལྷ་ཁང་སྤྱོང་པའམ་ལྤྱོན་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་གནས་བཅས་ཏྲེ།
ཁྱིམ་ལ་སྤྱོགས་པ་སར་སྤངས་པ་དྲེ་དག་ཕྱིར་ལྲེན་པར་མི་འདྤྱོད་པས་ན་ནམ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་མི་བལྟ་ཞིང་དྲེ་དག་
ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞིག་གུ། ས་ཕྱྤྱོགས་སུས་ཀང་བདག་གིར་གཟུང་བ་མྲེད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་
ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་རྣམས་སུ་གང་ཡང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་རང་དབང་སྤྱོད་ཅིང་ཆགས་མྲེད་པར་ནམ་
ཞིག་བདག་ནི་གནས་པར་འགྱུར། གསུམ་པ་ནི། དྲེར་ས་ལས་བྱས་པའི་ལྷུང་བཟྲེད་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོ་བྱད་དམན་
པ་ི་ཚེ་དང་། ཀུན་ལ་མི་མཁྤྱོ་བའི་ཕྱག་དར་ཁྤྱོད་ཀི་གྤྱོས་འཆང་ཞིང་། དྲེ་ལུས་ལ་ཡང་ལྟྤྱོས་པ་མྲེད་པས་
ལྤྱོངས་སྤྱོད་དྲེ་དག་དང་ལུས་འདི་སྦ་བར་མ་བྱས་ཀང་འཇིགས་མྲེད་གནས་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར། བཞི་པ་ནི།
དྲེ་ཡང་སྐབས་སུ་དུར་ཁྤྱོད་དུ་སྤྱོང་ནས་གཞན་དག་གི་རུས་གྤྱོང་དག་དང་བདག་གི་ལུས་འདི་མཐར་འཇིག་པའི་
ཆྤྱོས་ཅན་དག་ཏུ་ནི་འདའྤྱོ་ཞྲེས་ནམ་ཞིག་མགྤྱོ་སྤྱོམས་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དྲེར་སྤྱོན་པའྤྱོ། །གིས་པ་
དབྲེན་པ་ལ་མི་སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ནི། བདག་དང་གཞན་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་པས་དྲེ་སྤང་བ་ནི། བདག་གི་ལུས་ནི་འདི་
ིད་ཀང་རུལ་ཏྲེ་གང་ཞིག་དི་ང་བ་ཡིས་ཤ་དྤྱོན་དུ་གྲེར་བའི་ཝ་དག་ཀང་དྲེའི་དྲུང་དུ་ྲེ་བར་འགྤྱོ་བར་མི་འགྱུར་
ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། དྲེ་ལྟ་བུར་ནི་འགྱུར་བར་འྤྱོང་ཞྲེས་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། ལུས་འདི་
གཅིག་པུ་བྱུང་བ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྲེས་པའི་ཤ་རུས་དག་ཞིག་ཅིང་སྤྱོ་སྤྱོར་འགྲེས་འགྱུར་ན་མཛའ་བ་གཞན་
རྣམས་འགྲེས་པར་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྤྱོས་ཞྲེས་ཏྲེ་གིས་ཀ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྲེ་ནའང་རང་ིད་གཅིག་
པུར་སྲེ་འགྱུར་ཞིང་། འཆི་ནའང་དྲེ་ིད་གཅིག་པུར་འཆི་སྲེ། བདག་གི་སྡུག་བསལ་གི་སྐལ་བ་གཞན་གིས་མི་
ལྲེན་ན་དགྲེ་བའི་གྲེགས་བྱྲེད་པའི་མཛའ་བྤྱོས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྲེས་མཛའ་བཤྲེས་ཀིས་ཕན་མི་ཐྤྱོགས་པ་དང་།
དཔྲེར་ན་ལམ་དག་ཏུ་ཞུགས་པའི་མགྤྱོན་པྤྱོ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གནས་གཅིག་སྤངས་ཤིང་གཅིག་འཛིན་པ་ལྟར། དྲེ་
བཞིན་དུ་སྲིད་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་སྲེ་བའི་གནས་གཅིག་སྤངས་ཤིང་གཅིག་ཡྤྱོངས་སུ་འཛི ན་
པས་ལུས་དང་གྲེན་གང་ཡང་བདག་གིར་མ་ངྲེས་པས་དྲེ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སྤང་བའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་
སྲིད་འཇིག་རྲེན་གྲེན་སྤྱོགས་སྡུག་བསལ་གིས་ཀུན་ནས་གདུང་བཞིན་དུ་སྲེས་བུ་བཞི་ཡིས་ནི་ཁྱིམ་དྲེ་ལས་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

ལུས་དྲེ་ནི་དུར་ཁྤྱོད་དུ་མ་བཏྲེགས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་ནི་ནགས་སུ་སྤྱོང་ཞིག་ཅྲེས་གདམས་ནས་དྲེར་ཕྱིན་པ་ལ་
དགྤྱོས་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅྲེ་ན། དྲེར་སུ་དང་ཡང་བཤྲེས་མྲེད་འཁྤྱོན་པའང་མྲེད་བྱས་ནས་ལུས་འདི་གཅིག་པུ་དབྲེན་
པར་གནས་ཏྲེ། ྲེ་དུ་སྤྱོགས་ཀིས་ས་ནས་ཤི་དང་འདར་རིས་ནས་ཤི་ནའང་མྱ་ངན་བྱྲེད་པ་མྲེད་ཅིང་དྲུང་ན་
འཁྤྱོད་པ་སུ་དག་ཀང་དྲེ་ཤི་བའི་མྱ་ངན་གིས་གནྤྱོད་པ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་མྱ་ངན་བྱྲེད་པ་མཐྤྱོང་ནས་བདག་ཀང་
ཡིད་མི་བདྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་རྲེས་དན་སྤྱོགས་དགྲེ་བ་རྣམས་སུས་ཀང་གཡྲེང་བར་
འགྱུར་བ་མྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་ཡྤྱོན་ཏན་བསན་ནས་དྲེར་གནས་བཅའ་བར་གདམས་པ་ནི། དྲེ་བས་ཤིན་ཏུ་མདངས་ཏྲེ་
མས་དགའ་བའི་ནགས་ཚལ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རྲེད་ཅིང་བདྲེ་ཞིང་སིད་པ་སྤྱོ་གསུམ་གིས་གཡྲེང་བ་ཐམས་
ཅད་ཞི་བྱྲེད་པར་བདག་ིད་གཅིག་པུ་གནས་པར་བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་རྣམ་རྤྱོག་དྤྱོར་བ་ལ་བསན་
བཤད་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། བསམ་པ་དགྲེ་ལ་སྲེམས་པ་ལས་གཞན་ནི་ཀུན་བཏང་སྲེ། གཞན་དག་བདག་
གིས་འཁྲུལ་པ་འམ། །གཞན་གིས་བྱས་དང་མ་བྱས་ལས། །བརག་པར་མི་བྱ་བདག་ིད་ཀིས། །མམ་དང་མི་
མམ་ཡང་དག་བརག །ཅྲེས་པ་ལྟར་བདག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འཕྲེལ་བའི་ཐབས་ལ་སྲེམས་པ་གཅིག་པུ་
ཡིས་སྲེམས་ནི་ཞི་གནས་ཀིས་མམ་པར་གཞག་ཕྱིར་དང་ལྷག་མཐྤྱོང་གིས་དུལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྤྱོན་པར་
བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོ་བ་བསྲེད་པ་དང་། དབྲེན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། འབྲས་བུ་འཇིགས་པ་དང་། ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་། རྒྱུས་གནྤྱོད་པ་བརག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི།
འཇིག་རྲེན་འདི་དང་ཕ་རྤྱོལ་ཏུའང་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་ཁྤྱོལ་བསྲེད་དྲེ། འདིར་ནི་དྲེའི་རྒྱུས་གསྤྱོད་དང་འཆིང་
དང་གཅྤྱོད་པ་དང་། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་དམྱལ་སྤྱོགས་སྒྲུབ་སྲེ། བུ་མྤྱོ་ཟ་མཆྤྱོག་ལུང་བསན་པ་ལས། འདྤྱོད་པའི་
ཁྤྱོལ་པྤྱོ་རྣམས་ནི་གཤགས་ཤིང་གཏུབ། །མགྤྱོ་དང་མིག་དང་རྐང་ལག་བཅད་ཕྱུང་གྱུར། །འདྤྱོད་ཆགས་ཀིས་ནི་
སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་། །འདྤྱོད་ཆགས་ཀིས་ནི་ཡི་དྭགས་དུད་འགྤྱོར་འགྤྱོ། །ཞྲེས་དང་། རྒྱ་ཆྲེར་རྤྱོལ་པ་
ལས། འདྤྱོད་པའི་སྤྱོན་རྣམས་མ་ལུས་བདག་གིས་རིག །འཐབ་མྤྱོ་འཁྤྱོན་བཅས་མྱ་ངན་སྡུག་བསལ་
ར། །འཇིགས་བྱྲེད་དུག་གི་ལྤྱོ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །མྲེ་དང་འད་ཞིང་རལ་གིའི་སྤྱོ་དང་འད། །ཞྲེས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། སྲྤྱོག་དང་བྲལ་བ་དང་མཚུངས་པས་དང་། སྲྤྱོག་ལྡན་ིད་ལ་བརགས་ནས་དྲེ་མི་གཙང་བར་བརག་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དྲུག་གི དང་པྤྱོ་བཏྲེག་བྱའི་ཆྤྱོས་མྲེད་པ་ནི། ཕྤྱོ་་བ་དང་ཕྤྱོ་་མྤྱོ་ལ་སྤྱོན་བུད་མྲེད་གང་དང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཕྲད་པའི་ཕྱིར་དུ་རྣམ་པ་དུ་མར་གསྤྱོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། སིག་པ་རྣམས་སམ་གགས་མིན་ལའང་གང་གི་དྤྱོན་དུ་མ་
འཛེམས་པར་སྲྤྱོག་ཆད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བདག་ཞུགས་ཤིང་རས་ཀང་ཟད་པར་བྱས་གྱུར་
ཏྲེ། གང་ལ་ཡྤྱོངས་སུ་འཁྱུད་པས་ན་མཆྤྱོག་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་བུད་མྲེད་དྲེ་དག་ཀྲེང་རུས་ིད་ཡིན་
གི་གཞན་མིན་ན། རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་མིན་པ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་འདྤྱོད་ཅིང་འདི་ལ་ཡྤྱོངས་
སུ་ཞྲེན་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགྤྱོ་བར་བྱྲེད། དན་པ་ྲེར་བཞག་ལས། བུད་མྲེད་ཕུང་བར་
བྱྲེད་པ་སྲེ། །འཇིག་རྲེན་འདི་ཕུང་ཕ་རྤྱོལ་ཕུང་། །གལ་ཏྲེ་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོད་ན། །དྲེ་བས་བུད་མྲེད་རྣམ་པར་
སྤང་། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདིས་གཞན་གི་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་ཞྲེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཞྲེས་
འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཞྲེན་པས་ལྟ་བར་མི་རིགས་པ་ནི། གང་ཞིག་དང་པྤྱོར་དྲེའི་གདྤྱོང་གསལ་པྤྱོར་
བལྟ་བའི་ཕྱིར་འབད་དྲེ་བཏྲེགས་ཤིང་གྲེན་དུ་དངས་ཀང་དྲེ་ངྤྱོ་ཚས་འྤྱོག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱྲེད་ལ། དུར་ཁྤྱོད་དུ་འགྤྱོ་
བ་ལས་སྤྱོན་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་འབྱུང་བས་བག་མའི་ཚེ་གཞན་གིས་མཐྤྱོང་ངམ་མ་མཐྤྱོང་ཡང་རུང་སྲེ།
གྤྱོས་ཏྲེ་གདྤྱོང་གཡྤྱོགས་ཀིས་བག་མ་དྲེའི་གདྤྱོང་གཡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཆྤྱོ་རིགས་ཅན་ཕལ་
མྤྱོ་ཆྲེའི་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའྤྱོ། །གང་བལྟ་བར་འདྤྱོད་ནས་ཁྱྤྱོད་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་གདྤྱོང་དྲེ་ནི་ད་ལྟ་མངྤྱོན་
སུམ་གྱུར་པ་བཞིན་དུར་ཁྤྱོད་ན་བྱ་རྒྤྱོད་ཀིས་བསལ་བར་བྱས་པ་མཐྤྱོང་ནས་ད་ལྟ་ཅིའི་ཕྱིར་སག་ནས་འབྱྲེར་
བར་བྱྲེད། གསུམ་པ་ཕྲག་དྤྱོག་གིས་བསྲུང་བར་མི་རིགས་པ་ནི། སྲེས་པ་གཞན་རྣམས་མིག་གིས་བལྟ་ན་ཡང་
གང་ཞིག་ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུངས་གྱུར་པའི་ལུས་དྲེ་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་དྲེས་ཟ་ན་སྲེར་སྣ་ཅན་ཁྱྤྱོད་ཅིས་མི་བསྲུང་། བཞི་
པ་གུས་པས་མཆྤྱོད་པར་མི་རིགས་པ་ནི། ཤ་ཡི་ཕུང་པྤྱོ་འདི་མཐྤྱོང་ནས་བྱ་རྒྤྱོད་དང་གཞན་ཅྲེ་སང་ལ་སྤྱོགས་
པས་ཟ་བར་བྱྲེད་ན་གཞན་གི་ཟས་ལ་མྲེ་ཏྤྱོག་གི་ཕྲྲེང་བ་དང་ཙནྡན་དང་རྒྱན་སྤྱོགས་ཀིས་ཅིའི་ཕྱིར་མཆྤྱོད། ལྔ་
པ་དགའ་བས་རྲེག་པར་མི་རིགས་པ་ནི། དུར་ཁྤྱོད་དུ་རུས་གྤྱོང་ིད་དུ་མཐྤྱོང་ནས་ནི་མི་འགུལ་ཡང་ནི་ཁྱྤྱོད་
སག་ན། གསྤྱོན་པའི་ཚེ་རྤྱོ་ལངས་བཞིན་དུ་ཀུན་སླྤྱོང་འགའ་ཡིས་ཀང་བསྤྱོད་པར་གྱུར་ན་ཅི་སྲེ་མི་འཇིགས།
དྲུག་པ་ཆགས་པས་འཁྱུད་པར་མི་རིགས་པ་ནི། གང་ལ་པགས་པས་གཡྤྱོགས་ཀང་འདི་ལ་ཆགས་པ་ཁྱྤྱོད་དྲེ་
པགས་པས་མ་གཡྤྱོགས་ན་ཅིའི་མི་འདྤྱོད། མ་གཡྤྱོགས་པ་དྲེ་ལ་དགྤྱོས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། གཡྤྱོགས་པ་ལ་ནི་ཅི་
ཕྱིར་འཁྱུད། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མི་གཙང་བ་མངྤྱོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རགས་ཀི་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལ་གཙང་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

བའི་མཚན་མ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མི་གཙང་བའི་བྱྲེ་བྲག་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང་།
འཁྲུལ་པ་ཅན་ལ་སད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ། ཁ་ཆུ་དང་། རྲེག་བྱ་དང་། ཤ་ལ་ཆགས་པ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། བུད་མྲེད་ཀི་ཁ་ཆུ་ལ་དགའ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཟས་ནི་གཅིག་པུ་ིད་ལས་ནི་འབྲས་བུ་བཤང་གཅི་དང་ཁ་ཆུ་གིས་
ཀ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་དྲེ་གིས་ལས་བཤང་བ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་བུད་མྲེད་ཀི་ཁ་ཆུ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་དགའ།
གིས་པ་ནི། དྲེའི་རྲེག་བྱ་འཇམ་པ་ལ་དགའྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཤིང་བལ་རྲེག་ན་འཇམ་པ་ཡི་སས་ལ་དགའ་བར་
མི་བྱྲེད་པར་དི་ང་བ་འཛག་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་འདྤྱོད་ལྡན་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་མི་གཙང་བ་ལ་རྤྱོངས་
པར་འགྱུར། འདྤྱོད་ལྡན་ངན་པ་རྤྱོངས་པ་རྣམས་ཤིང་བལ་རྲེག་ན་འཇམ་པ་ལའང་འདིས་ལ་པྤྱོ་བྱ་བར་མི་ནུས་
སྤྱོ་ཞྲེས་དྲེ་ལ་ཁྤྱོ་བ་དག་ཏུ་བྱྲེད་པས་རྲེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་གི་མི་གཙང་བ་ལ་ཆགས་པར་ཟད་དྤྱོ། །གལ་
ཏྲེ་མི་གཙང་བ་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་ན། རུས་གཟྲེབ་རྒྱུས་པས་སྦྲྲེལ་བ་ལ་ཤ་ཡི་འདམ་གིས་ཞལ་ཞལ་བྱས་པའི་
གཞན་བུད་མྲེད་དྲེ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད། ཁྱྤྱོད་ིད་ཀི་ལུས་མི་གཙང་བ་མང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་ིད་ལ་
ཁྱྤྱོད་རག་ཏུ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཅིང་མི་གཙང་རལ་པ་གཞན་བུད་མྲེད་དག་ལའང་མི་གཙང་བ་ལ་བརྐམ་པས་ཅིའི་ཕྱིར་
འདྤྱོད་པར་བྱྲེད། གསུམ་པ་ནི། བདག་ནི་ཤིང་བལ་ལ་སྤྱོགས་ལ་མི་དགའི་ཤ་འདི་ལ་དགའ་འྤྱོ་ཞྲེས་ཤ་ལ་རྲེག་
པ་དང་བལྟ་བར་འདྤྱོད་ན་དྲེ་ཀྤྱོ་ཤི་སྲེ་སྲེམས་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཤ་ནི་ཁྱྤྱོད་ཀྤྱོ་ཅིས་མི་འདྤྱོད། དྲེ་ལ་སྲེམས་
མྲེད་པས་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྤྱོད་འདྤྱོད་པའི་སྲེམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རྲེག་བྱ་དང་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་རྲེག་
པ་དང་བལྟ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་རྲེག་པ་དང་བལྟ་བར་ནུས་པའི་ལུས་དྲེ་ནི་ཤྲེས་པ་མིན་པས་དྤྱོན་
མྲེད་པའི་ལུས་དྲེ་ལ་འཁྱུད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། གིས་པ་ནི། མི་གཙང་རང་བཞིན་གཞན་གི་ལུས་དྲེ་མི་གཙང་
བར་མི་རྤྱོགས་པ་ཙམ་ཡང་ངྤྱོ་མཚར་མི་ཆྲེ་ཡི། རང་ིད་མི་གཙང་བ་ིད་ཡིན་ཡང་ཡིན་པར་རྤྱོགས་པར་མི་
འགྱུར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངྤྱོ་མཚར་ཆྲེའྤྱོ། །ལུས་ལ་མི་གཙང་བའི་ཆ་ཡྤྱོད་ཀང་ཁ་དྤྱོག་དང་། དབྱིབས་དང་། རྤྱོ་དང་།
རྲེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ལ་དྲེ་དག་གི་སྤྱོ་ནས་ཆགས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་སིན་བྲལ་ི་ཟྲེར་
གིས་ཕྱྲེ་བའི་པདྨ་གཞྤྱོན་ནུ་ལ་དྲེ་དག་ཚང་ན་དྲེ་སྤངས་ནས་ནི་མི་གཙང་ཞྲེན་པའི་སྲེམས་ཀིས་ནི་མི་གཙང་
བའི་གཟྲེབ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་དགའ། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་འབྲས་དང་། བྱྲེད་ལས་དང་། དཔྲེས་མི་གཙང་
བར་ངྲེས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། དྲེ་ལ་ཆགས་པ་སད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་མི་གཙང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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པ་ནི། ས་ཕྱྤྱོགས་བཤང་གཅི་ལ་སྤྱོགས་པའི་མི་གཙང་བ་དག་གིས་བསྤྱོས་པ་ལའང་གལ་ཏྲེ་རྲེག་པར་མི་འདྤྱོད་
ན། གང་ལས་དྲེ་ནི་བྱུང་བའི་ལུས་ལ་ཇི་ལྟར་ཁྱྤྱོད་རྲེག་འདྤྱོད། འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མི་གཙང་བ་ལ་
ཆགས་པ་མྲེད་ན་མི་གཙང་བའི་ཞིང་མའི་མངལ་ལས་བྱུང་གྱུར་ཅིང་མི་གཙང་བ་དྲེ་ཡི་ས་བྤྱོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕ་
མའི་ཁུ་ཁག་དང་གསྤྱོ་བྱྲེད་མས་ཟྤྱོས་པའི་ཟས་སྤྱོགས་ཏྲེ་མི་གཙང་བ་དྲེས་བསྲེད་པའི་ལུས་གཞན་ལ་ཁྱྤྱོད་ཅིའི་
ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད། མི་གཙང་བ་བཤང་གཅི་ལས་བྱུང་བའི་མི་གཙང་བའི་སྲིན་འབུ་ཆུང་ངུ་ལའང་ཁྱྤྱོད་འདྤྱོད་
པར་མི་བྱྲེད་ན་མི་གཙང་མང་པྤྱོའ ་ི རང་བཞིན་གི་ལུས་མི་གཙང་བ་ལས་སྲེས་པའང་ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོད་པར་བྱྲེད།
གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀི་བདག་ིད་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འདྤྱོད་དྲེ། གནྤྱོད་སིན་དང་གཏྤྱོར་
མ་བཞིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྤྱོད་ནི་རང་ིད་མི་གཙང་བ་ལ་སད་པར་རིགས་ན་དྲེ་ལ་སྤྱོད་པར་མི་བྱྲེད་པར་མ་ཟད་ཀི།
མི་གཙང་བའི་རལ་བ་ཁྱྤྱོད་མི་གཙང་བ་ལ་བརྐམ་པས་མི་གཙང་བ་གཞན་ཡང་འདྤྱོད་པར་བྱྲེད་པ་འདི་ནི་མི་
རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ག་པུར་ལ་སྤྱོགས་ཡིད་འྤྱོང་དང་འབྲས་ཆན་དག་དང་ཚོད་མའང་རུང་གཙང་མ་
རྣམས་ཀང་ཁར་བཅུག་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་སྲེ་བྤྱོར་བ་ཡིས་ས་ཡང་མི་གཙང་བཙོག་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་
པའི་ལུས་ིད་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་མི་གཙང་བ་འདི་འད་བ་མངྤྱོན་སུམ་དུ་གྱུར་མྤྱོད་ཀང་གལ་ཏྲེ་ད་
དུང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན། དུར་ཁྤྱོད་དག་ཏུ་བྤྱོར་བའི་ལུས་མི་གཙང་བ་གཞན་ཡང་བལྟ་བར་གིས། དྲེ་ལྟར་བལྟས་ཏྲེ་
བརགས་པས་གང་ལས་པགས་པའི་ཁ་ཕྱྲེ་སྲེ་བཤུས་པ་ན་དྲེ་མཐྤྱོང་བ་རྣམས་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེ་བར་འགྱུར་
བར་ཤྲེས་ཀང་ཇི་ལྟར་དྲེ་ིད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་དགའ་བ་ཅི་ཕྱིར་སྲེ་བར་འགྱུར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞན་གི་
ཡྤྱོན་ཏན་གིས་ལུས་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་དང་། རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཆགས་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། དྲེ་ལ་དགའ་
བར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཙནྡན་ལ་སྤྱོགས་ཀིས་བསྤྱོས་པའི་དི་ཞིམ་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པས་ལུས་ལ་ཆགས་སྤྱོ་ཞྲེ་
ན། ལུས་ལ་བསྐུས་པའི་དི་དྲེ་ཡང་ཙནྡན་སྤྱོགས་ཀི་ཡིན་གི་གཞན་ལུས་ིད་ཀི་མིན་པས་ན་གཞན་གི་དི་ཡིས་
གཞན་དག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཆགས་པར་བྱྲེད། གལ་དྲེ་དི་ལ་ཆགས་ན་ལུས་འདི་རང་བཞིན་གིས་དི་ང་བས་འདི་
ལ་མ་ཆགས་ན་ལྲེགས་པ་མིན་ནམ། འཇིག་རྲེན་དྤྱོན་མྲེད་པ་ལ་སྲྲེད་པ་དག་ཅི་སྲེ་དྲེ་ལ་དི་ཞིམ་སྐུད། འྤྱོན་ཏྲེ་
རང་བཞིན་ནི་མིན་ཡང་བསྐུས་པ་སྲེ་དི་ཞིམ་པྤྱོར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལ་ཆགས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། དི་ཞིམ་པྤྱོ་དྲེ་ནི་ཙནྡན་གི་
ཡིན་ན་ལུས་ིད་ལས་འདིར་ནི་དི་ཞིམ་པྤྱོ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲེ་མི་འབྱུང་སྲེ་མི་འབྱུང་བས་གཞན་གི་དི་ཡིས་གཞན་
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དག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཆགས་པར་བྱྲེད། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་འདི་མ་བཅྤྱོས་ན་ས་སྲེན་ཤིན་
ཏུ་རིང་བ་དང་། སྤྱོ་ས་བྤྱོ་དི་མ་དང་བཅས་པ་དང་། དི་མའི་འདམ་གིས་བསྤྱོས་པ་གཅྲེར་བུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་
ིད་ཡིན་ན་རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་མཚོན་ལ་བྱི་དྤྱོར་བྱྲེད་པ་བཞིན་དུ་དྲེ་ལ་འབད་དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱི་དྤྱོར་བྱྲེད། གསུམ་
པ་ནི། ཀྲེ་མ་བདག་གི་ལུས་མི་གཙང་བ་ལ་རྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་དྲེའི་བྱི་དྤྱོར་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོན་མྲེད་པའི་
འབད་པ་ཡིས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པས་སྤྱོས་པས་ས་སྲེང་འདི་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་ཤིང་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏྤྱོ། །དྲེ་དག་གིས་
ཀང་རུས་གྤྱོང་འབའ་ཞིག་མཐྤྱོང་ནས་ནི་དུར་ཁྤྱོད་དུ་ནི་ཡིད་འབྱུང་ན། དྲེ་དག་ཀུན་སླྤྱོང་གི་སྤྱོབས་ཀིས་གཡྤྱོ་
བའི་རུས་གྤྱོང་གིས་ཁྱབ་པའི་གྤྱོང་གི་དུར་ཁྤྱོད་ལ་དགའ་འམ་སྲེ་དགའ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་རྒྱུས་
གནྤྱོད་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་མི་གཙང་གྱུར་བའི་བུད་མྲེད་དྲེ་ཡང་རིན་མྲེད་པར་
ནི་མི་རྲེད་དྤྱོ། །དྲེའི་དྤྱོན་དུ་ནྤྱོར་སྒྲུབ་པས་འདིར་ཡང་ཤ་ཐང་ཆད་པ་དང་ཕྱི་མར་ཡང་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
སྡུག་བསལ་གིས་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདྤྱོད་པ་ིད་སད་པའི་སྐབས་མྲེད་པ་དང་།
ྲེས་པ་གཞན་དང་འབྲྲེལ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བྱིས་པའི་དུས་སུ་བུད་མྲེད་རྲེད་པའི་རྒྱུ་ནྤྱོར་སྤྲེལ་བར་མི་ནུས་པས་
དར་ལ་བབ་པ་ན་དྲེ་མི་རྲེད་པས་དྲེས་ཅི་བདྲེ། དྲེ་ནས་ནྤྱོར་གསྤྱོག་པའི་བར་ལ་ཚེ་གཏུགས་པར་འགྱུར་ན་རྒས་
ནས་འདྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་བསྲེན་པར་མི་ནུས་སྤྱོ། །ཡང་འདྤྱོད་ལྡན་ངན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ིན་རངས་ལས་ཀི་
ཡྤྱོངས་སུ་དུབ་སྲེ་མཚན་མྤྱོ་ཁྱིམ་དུ་འྤྱོངས་ནས་ཆད་པའི་ལུས་རྤྱོ་དང་འད་བར་ལ་བར་འགྱུར་བས་འདྤྱོད་པ་
བསྲེན་པར་མི་ནུས་ལ། ཁ་ཅིག་རྲེས་སུ་བགྤྱོད་པས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་དང་། རང་གི་ཡུལ་ལས་རིང་དུ་སྤྱོང་བའི་
སྡུག་བསལ་ཅན་བུ་སད་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་བུ་སད་རྣམས་འཁྱུད་ཁྤྱོར་ལྤྱོས་ཀང་མཐྤྱོང་བར་མི་འགྱུར་ན་འདྤྱོད་པ་
བསྲེན་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། གིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པྤྱོ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཐྤྱོབ་པ་ནི། བདག་ལ་ཕན་པར་འདྤྱོད་
ལ་དྲེའི་ཐབས་ལ་རྣམ་པར་རྤྱོངས་པས་བུ་སད་ལ་སྤྱོགས་གང་གི་འཚོ་བའི་དྤྱོན་ིད་དུ་རང་གི་ལུས་བཙོངས་པ་
ཡང་དྤྱོན་དྲེ་མ་ཐྤྱོབ་པར་རང་ལ་ཕན་པའི་དྤྱོན་གཞན་མྲེད་པར་གཞན་བུ་སད་སྤྱོགས་དག་གི་ལས་ཀི་རླུང་གིས་
དབང་མྲེད་དུ་བདས་ཏྲེ། འདི་ཕྱི་གིས་ཀར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལ་ལ་རང་གི་ལུས་གཞན་
གི་གཡྤྱོག་ཏུ་བཙོངས་ཏྲེ་དབང་མྲེད་དུ་གཞན་གིས་བཀྤྱོལ་གྱུར་ཏྲེ། དྲེར་ཡང་ཆུང་མ་དག་ཀང་བུ་བྱུང་ན་བདག་
གི་ཁྱིམ་མྲེད་པས་ཤིང་དྲུང་དང་དགྤྱོན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གར་བབ་བབ་ཏུ་གནས་ཤིང་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་དང་།
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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འདྤྱོད་པས་བསླུས་པའི་གྲེན་པ་དག་འཚོ་བར་འདྤྱོད་དྲེ་གཡུལ་བསྲེན་ནས་འཚོ་བར་བྱའྤྱོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་
སྲྤྱོག་སྤྱོར་བར་དྤྱོགས་བཞིན་དུ་ཡང་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཁྲེའི་ཕྱིར་གཞན་གི་བྲན་དུ་འགྤྱོ་བར་བྱྲེད།
གཞན་ཡང་འདྤྱོད་པའི་རྒྱུས་འདྤྱོད་ལྡན་ལ་ལའི་ལུས་ཀང་བཅད། ཁ་ཅིག་གསལ་ཤིང་རྲེ་ལ་བཙུགས། ཁ་ཅིག་
མདུང་ཐུང་གིས་བསྣུན་ཞིང་། ཁ་ཅིག་བསྲྲེགས་པ་དག་ཀང་སྣང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ཐར་པའི་སྐབས་འགྤྱོག་པ་ནི།
བསག་དང་བརླག་དང་བསྲུང་བའི་གདུང་བ་ཡིས་གནྤྱོད་པར་བྱྲེད་པས་ན་ནྤྱོར་ནི་ཕུང་ཁྤྱོལ་མཐའ་ཡས་པའི་
རྒྱུར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། ནྤྱོར་ལ་ཆགས་པས་གཡྲེངས་པར་གྱུར་པ་དག་སྲིད་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་གྤྱོལ་བའི་
སྐབས་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ྲེས་དམིགས་དཔྲེས་བསན་པ་ནི། འདྤྱོད་ལྡན་རྣམས་ལ་སར་བཤད་པའི་དྲེ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ྲེས་དམིགས་མང་ལ་མནྤྱོག་ཆུང་སྲེ་དཔྲེར་ན་ཤིང་ར་འདྲེན་པའི་ཕྱུགས་དག་གི་རྩྭ་ནི་ཁམ་འགའ་
ཟྤྱོས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །བཞི་པ་དལ་འབྱྤྱོར་ཆུ་གཟྤྱོན་པ་ནི། ཕྱུགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ཀང་མི་དཀྤྱོན་ཏྲེ་བདྲེ་བླག་ཏུ་
འགྲུབ་པའི་མནྤྱོག་ཆུང་གང་ཡིན་དྲེ་དྤྱོན་དུ་དལ་འབྱྤྱོར། སླྤྱོབ་སིང་ལས། བདྲེ་གཤྲེགས་ལམ་བསྲེན་འགྤྱོ་བ་
འདྲེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅིང་། །སྲེམས་ཀི་སྤྱོབས་ཆྲེན་མི་ཡིས་རྲེད་པ་གང་ཡིན་པ། །ལམ་དྲེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ཡིས་མི་
རྲེད་ལྷ་མིན་དང་། །མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་མི་འམ་ཅི་དང་ལྟྤྱོ་འཕྱྲེས་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་
པར་ནུས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་རྲེད་པར་དཀའ་བ་འདི་སྤྱོན་གི་ལས་ཀིས་མནར་ཏྲེ་
བླང་དྤྱོར་ལ་རྤྱོངས་པ་རྣམས་ཀིས་བཅྤྱོམ་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་པར་བྱས་སྤྱོ། །ལྔ་པ་སྡུག་བསལ་དྤྱོན་མྲེད་པ་ནི། འདྤྱོད་
པ་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ངྲེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞིང་ྲེས་དམིགས་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པར་ལྟུང་བར་བྱྲེད་པ་ཅན།
དྤྱོན་ཆྲེན་པྤྱོ་མིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དུ་དུས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསལ་གིས་དུབ་པའི་ཚེགས་ཆྲེན་པྤྱོ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་
དྲེའི་བྱྲེ་བའི་ཚ་ཙམ་གི་ཚེགས་ཀིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ིད་འགྲུབ་ན། འདྤྱོད་ལྡན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྤྱོད་པ་སད་
པས་སྡུག་བསལ་ཆྲེ་ལ་དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་མྲེད་དྤྱོ། །དྲུག་པ་སྡུག་བསལ་དཔྲེ་ལས་འདས་པ་ནི། འདྤྱོད་
པའི་འབྲས་བུར་དམྱལ་སྤྱོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་བྱས་ན། འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་དང་ནི་དུག་དང་མྲེ་
དང་གཡང་ས་དང་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་དཔྲེར་མི་ཕྤྱོད་དྤྱོ། །གིས་པ་དབྲེན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྲེད་པ་ལ་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་མཚམས་སར་ཏྲེ་མདྤྱོར་བསན་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་འདྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོ་བར་བྱས་ཏྲེ་དབྲེན་པ་ལ་ནི་དགའ་བ་
བསྲེད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། ཕྱིའི་
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རྤྱོད་པ་དང་ནང་གི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཀིས་སྤྱོང་པ་ཞི་བ་སྲེ་ཆྤྱོམ་རྐུན་སྤྱོགས་ཀིས་འཇིགས་པ་མྲེད་པའི་ནགས་ཀི་ནང་
དག་ཏུ་སྐལ་ལྡན་བྱང་སྲེམས་དྲེ། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོ་ཙནྡན་གིས་བྱུགས་པའི་ཁང་བཟང་དུ་འཆག་པ་དང་། ཟ་
འྤྱོད་ཙནྡན་གིས་བསིལ་བར་བྱས་པའི་ཡངས་པའི་རྤྱོ་ལྲེབ་ཀི་ཁང་བཟང་མས་དགའ་བར། དྲེ་ལ་བསིལ་ཡབ་
ནྤྱོར་བུའི་ཡུ་བ་ཅན་གིས་གཡྤྱོབ་པ་ལྟར་ས་དག་པྤྱོ་མྲེད་ཅིང་ཞི་བ་སྲེ་འཇམ་པའི་ནགས་ཀི་རླུང་གིས་བསིལ་
ཡབ་གཡྤྱོབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིས་འཁྤྱོར་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་སྲེམས་པ་ལྟར་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དྤྱོན་
སྲེམས་ཤིང་འཆག་པར་བྱྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་བདྲེ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། ཁང་སྤྱོང་དང་ཤིང་དྲུང་དང་ཁུག་དག་ཏུ་གང་
དུ་ཇི་སྲིད་འདྤྱོད་ཀི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། དྲེ་འདྤྱོད་ཡྤྱོན་ལ་ཡྤྱོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་སྲུང་བའི་སྡུག་བསལ་སྤངས་
ཏྲེ་རྲེ་དྤྱོགས་ཀི་ལྟྤྱོས་པ་མྲེད་པར་བག་ཡངས་སུ་སྤྱོད་ལ། ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་ཅིང་ཡྤྱོ་
བྱད་ཅི་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མྲེད་ཅིང་སྲེམས་ཅན་གང་དང་ཡང་ནི་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པའི་སྤྱོ་ནས་ཆྤྱོག་ཤྲེས་ཀི་བདྲེ་བ་
སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དབང་པྤྱོ་ཡིས་ཀང་རྲེད་པར་དཀའ་སྲེ། སླྤྱོབ་སིང་ལས། ཟ་བའི་དཀིལ་འཁྤྱོར་རྒྱས་
པར་ྲེ་བར་བརྒྱན་བྱས་ཤིང་། །རྐྲེད་ཆིངས་ཆར་ཆྲེན་སིན་གིས་འཁིགས་པས་འཁྱུད་གྱུར་པ། །རི་རྲེ་ནགས་ཀི་
མཐྤྱོངས་དྲེར་ཆགས་པ་མྲེད་པར་ནི། །རླུང་ལྟར་གཡྤྱོ་བའི་རང་བཞིན་ཆྤྱོས་གཏུགས་སྐལ་བ་ཆྲེ། །ནགས་
མཐྤྱོངས་རི་དྭགས་རྒྱུ་བའི་ཚོགས་ཀིས་བསྲེན་བྱས་པ། །ཀུན་ནས་མས་དགའ་བཟང་པྤྱོ་དྲེ་ན་སིད་པ་
གང་། །དྲེ་ཅི་དགའ་བའི་ནགས་ཚལ་ལྷ་མྤྱོའ ་ི མས་ཕག་ཏུ། །ཐྲེལ་གིས་འབྲེབས་པའི་རྤྱོ་ལྲེབ་ཅན་ནའང་ཡྤྱོད་
དམ་ཅི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །སར་གིས་ལུས་དང་འདིར་སྲེམས་དབྲེན་པ་ལ་སྤྱོ་བ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པས་
མི་ཟྤྱོས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་གྲེན་པྤྱོ་སྤྱོམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དང་པྤྱོ་མཚམས་སར་ཏྲེ་སིར་བསན་པ་དང་། ཀུན་རྤྱོབ་
དང་། དྤྱོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས་དབྲེན་པའི་ཡྤྱོན་
ཏན་བསམ་བྱས་ནས། འདྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ྲེ་བར་ཞི་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་བསྤྱོམ་པར་
བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་བྱང་སྲེམས་སྤྱོམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་གཞན་མམ་པ་དང་། བརྲེ་བ་དང་། ཐུན་
མྤྱོང་གི་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་གཞན་མམ་པ་སྤྱོམ་པར་གདམས་པ་དང་། བསྤྱོམ་བྱ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཀུན་རྤྱོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་གིས་ཡྤྱོད་པ་ལས་བདག་དང་
གཞན་དུ་མམ་པ་ནི་དང་པྤྱོ་ིད་དུ་འབད་དྲེ་བསྤྱོམ་པར་བྱ་སྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་གཞན་ཕན་གི་སྲེམས་རྣམ་དག་མི་སྲེ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། ཕན་ཡྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་གི། དང་པྤྱོ་
ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆྤྱོས་ཅན། བདག་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་རིགས་ཏྲེ། བདྲེ་བ་འདྤྱོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་
མི་འདྤྱོད་པར་བདག་དང་མམ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མམ་པའི་བླྤྱོ་བསྲེད་པར་ནུས་པ་དང་།
བསྲེད་པར་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ལག་པ་དང་རྐང་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབྱྲེ་བ་རྣམ་པ་མང་ཡང་དྲེ་ཐམས་ཅད་
ལ་ལུས་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པས་ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་བྱར་གཅིག་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་འགྤྱོ་བའི་བྱྲེ་བྲག་ཐ་དད་ཀང་དྲེ་
དག་བདག་དང་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པས་བདག་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་བདྲེ་བ་འདྤྱོད་པར་མམ་ཞིང་གཅིག་པར་
འགྱུར། གལ་ཏྲེ་བདག་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ཕན་ཚུན་མི་གནྤྱོད་པས་དྲེ་འདའི་བླྤྱོ་ཇི་ལྟར་སྲེ་ཞྲེ་ན། སྲེ་སྲེ་
བདག་གི་སྡུག་བསལ་གིས་གཞན་གི་ལུས་ལ་མི་གནྤྱོད་ཀང་དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་དྲེ་བདག་གི་
སྡུག་བསལ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ལ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པས་དྲེ་མི་བཟྤྱོད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་སྡུག་
བསལ་དག་བདག་ལ་འབབ་པར་མི་འགྱུར་ཡང་དྲེ་ལྟ་ནའང་གཞན་དྲེ་ལ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་ན་དྲེའི་སྡུག་བསལ་
བདག་གི་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པས་དྲེ་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བས་སྤྱོ། །ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་
བྱུང་བས་དྤྱོན་གཞན་བདག་ཏུ་བཟུང་ན་དྲེའི་སྡུག་བསལ་དྲེ་བདག་གི་སྡུག་བསལ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཤྲེས་
པའི་བླྤྱོ་འབྱུང་ཞྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རགས་དགྤྱོས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ཡུལ་བདྲེ་སྡུག་དང་། ཡུལ་ཅན་འདྤྱོད་པ་མཚུངས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཆྤྱོས་ཅན།
བདག་གིས་བསལ་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་བདག་གི་སྡུག་བསལ་བཞིན་ནྤྱོ། །སྲེམས་
ཅན་གཞན་ཆྤྱོས་ཅན། དྲེས་བདག་གིས་ཕན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདག་གི་ལུས་
བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གིས་ཀ་བདྲེ་བ་འདྤྱོད་དུ་མཚུངས་པ་ལ་བདག་དང་གཞན་
ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་གཞན་མ་ཡིན་པར་བདག་གཅིག་པུ་བདྲེ་བར་བརྤྱོན། དྲེ་བཞིན་དུ་
གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གིས་ཀ་སྡུག་བསལ་མི་འདྤྱོད་མཚུངས་པ་ལ་བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད་ན། གང་
ཕྱིར་གཞན་མིན་བདག་སྲུང་བྱྲེད་ཅྲེས་འདྤྱོད་པ་མཚུངས་པས་བླང་དྤྱོར་བྱྲེད་མི་བྱྲེད་ཀི་ཁྱད་པར་མི་རིགས་
ཞྲེས་པའྤྱོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་འདི་གྤྱོང་མའི་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། ྲེས་
སྤྤྱོང་གི་ལན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་མི་བདྲེན་པས་ཕན་ཚུན་དུ་མི་སྲུང་བར་ཐལ་བ་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

དང་། དྲེས་ན་བདག་འཛིན་སྤང་བར་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཀི། དུས་ཐ་དད་ཀི་སྡུག་བསལ་མི་སྲུང་
བར་ཐལ་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ནི་རང་ལ་གནྤྱོད་པས་བདག་གིས་བསྲུང་དགྤྱོས་ལ། གཞན་
དྲེ་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བས་བདག་ལ་མི་གནྤྱོད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་མི་བསྲུང་ངྤྱོ་ཞྲེ་ན། མ་འྤྱོངས་པའི་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་
བསལ་ཡང་ཚེ་འདིར་རྒྱུ་བཟྤྱོག་པའི་སྤྱོ་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་བསྲུང་སྲེ་མི་བསྲུང་བར་ཐལ། དྲེས་འདིར་གནྤྱོད་པ་མི་
བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །སྡུག་བསལ་དྲེ་ནི་འདིར་མི་གནྤྱོད་ཀང་བདག་གིས་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་བས་བསྲུང་
ངྤྱོ་སམ་ན། ཚེ་འདི་ཕྱིའི་ཕུང་པྤྱོ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་དྲེ་ནི་ལྤྱོག་པ་ཁྤྱོ་ན་སྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན།
འདི་ལྟར་ཤི་བ་སྲེ་ཚེ་འདིའང་གཞན་ཡིན་ལ། སྲེ་བ་སྲེ་ཕྱི་མ་ཡང་ནི་གཞན་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་
བར་དུ་ཡང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་ཀི་སྡུག་བསལ་མི་སྲུང་བར་ཐལ་བ་ནི། གང་གི་ཚེ་ཡུལ་གང་གི་སྡུག་
བསལ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་བསྲུང་གིས་གཞན་གིས་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། རྐང་པའི་སྡུག་བསལ་ཆྤྱོས་ཅན། ཅིའི་
ཕྱིར་ལག་པ་དྲེས་བསྲུང་བར་བྱ་སྲེ་མི་སྲུང་བར་ཐལ། ལག་པའི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
རིགས་པ་མིན་ཡང་འདིར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གྤྱོམས་པས་ཚེ་ས་ཕྱི་དང་རྐང་ལག་སྤྱོགས་ཕན་ཚུན་བསྲུང་བའི་
བླྤྱོ་འཇུག་གྤྱོ་ཞྲེ་ན། བདག་གམ་གཞན་གི་ཡང་རུང་སྲེ་མི་རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཅི་ནུས་ཀིས་སྤང་བར་བྱ་
བ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་པར་འགྲེལ་པ་དག་ལས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐ་དད་དུ་འད་ཡང་རང་གི་ཚེ་ས་ཕྱི་རྒྱུད་གཅིག་
ལ་རྐང་ལག་སྤྱོགས་ཚོགས་པ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་བསྲུང་གི་སྲེམས་ཅན་གཞན་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་
མི་བསྲུང་ངྤྱོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུད་གཅིག་ཅྲེས་པ་ནི་ཕྲྲེང་བ་དུ་མ་ལ་གཅིག་བྱྲེད་པ་དང་། ཚོགས་པ་གཅིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་དམག་གཅིག་ཅྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་རྫུན་པ་ཡིན་གི་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་
བྤྱོ། །ཡང་དྲེ་དག་ཡུལ་དུས་ཐ་དད་ཀང་མྱྤྱོང་བྱྲེད་ཀི་བདག་པྤྱོ་གཅིག་པས་བསྲུང་ངྤྱོ་སམ་ན། སྡུག་བསལ་ཅན་
གི་བདག་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་སྡུག་བསལ་འདི་སུ་ཞིག་དབང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་མྱྤྱོང་བྱྲེད་
ཀི་བདག་པྤྱོ་མྲེད་པ་ནི་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་པས་བདག་པྤྱོ་གཅིག་མི་གཅིག་གིས་
བསྲུང་མི་བསྲུང་གི་དབྱྲེ་བ་མི་རིགས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། རྤྱོད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི།
སྡུག་བསལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དྲེ་ཡང་བསལ་བར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་འད་བ་ལ་བདག་གི་སྲེལ་ལ་
གཞན་གི་མི་སྲེལ་བའི་ངྲེས་པས་འདིར་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། བདག་གི་སྡུག་བསལ་བཟྤྱོག་བྱར་འདྤྱོད་པ་དག་གིས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

97

སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་བ་པྤྱོ་མྲེད་པས་ཅིའི་ཕྱིར་ཀུན་གི་སྡུག་བསལ་ནི་བཟྤྱོག་པར་བྱ་ཞྲེས་བརད་དུ་མྲེད་
དྲེ། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ཡང་གལ་ཏྲེ་བདག་གི་སྡུག་བསལ་བཟྤྱོག་ན་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་བཟྤྱོག་པར་རིགས་པ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་དྲེས་གཞན་གི་དྲེ་མི་བཟྤྱོག་ན་བདག་གི་ཡང་སྲེམས་ཅན་གཞན་གི་བཞིན་བཟྤྱོག་བྱ་མིན་པར་མཚུངས་
སྤྱོ། །བདྲེ་བ་ལ་ཡང་སར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སིང་རྲེའི་དབང་གིས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀང་བདག་
གིར་བྱྲེད་ན་སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འགྱུར་བས་དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ནན་གིས་བསྲེད་ཅྲེ་ན། འགྤྱོ་བའི་དམྱལ་
སྤྱོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་བྱས་ན་དྲེ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་སིང་རྲེ་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་མང་སྲེ་མང་བ་མིན་ལ། ཅུང་
ཟད་ཡྤྱོད་ཀང་གལ་ཏྲེ་སིང་རྲེ་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་གཅིག་གིས་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མང་པྤྱོ་མྲེད་པར་འགྱུར་
བས་ན། བརྲེ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསལ་དྲེ་རང་དང་གཞན་ལ་བསྲེད་བྱ་ིད་དྤྱོ། །དྲེས་ན་མྲེ་ཏྤྱོག་ཟ་མཛེས་ཀིས་
རྒྱལ་པྤྱོའ ་ི གནྤྱོད་པ་ཤྲེས་ཀང་ནི་བདག་གི་སྡུག་བསལ་མ་བསལ་བར་གནྤྱོད་པ་འབྱུང་སར་བྱྤྱོན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་
ནས་མང་པྤྱོའ ་ི སྡུག་བསལ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རིན་
པྤྱོ་ཆྲེ་པདྨའི་ཟ་བ་མངྤྱོན་པར་འཕགས་པའི་རྒྱལ་པྤྱོའ ་ི བསན་པའི་སིགས་མ་ལ་དགྲེ་སླྤྱོང་མྲེ་ཏྤྱོག་ཟ་མཛེས་ཞྲེས་
བྱ་བ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བདུན་སྤྱོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ནགས་ཚལ་ན་
གནས་པས་མངྤྱོན་ཤྲེས་ཀིས་བལྟས་པས། རྒྱལ་པྤྱོ་དཔའ་བྱིན་གི་ཕྤྱོ་བྲང་རིན་ཆྲེན་ལྡན་དུ་ཕྱིན་ཏྲེ་ཆྤྱོས་བསན་
ན་སྲྤྱོག་ཆགས་མང་པྤྱོས་མཐྤྱོ་རིས་དང་ཐར་པ་ཐྤྱོབ་ཅིང་། མ་བསན་ན་མི་ཐྤྱོབ་པར་མཐྤྱོང་ནས་བདག་ིད་རྒྱལ་
པྤྱོས་གསྤྱོད་པར་མཁྱྲེན་ཡང་དྲེར་བྱྤྱོན་ནས་ཞག་བདུན་དུ་ཟས་མ་གསྤྱོལ་བར་མཚན་མྤྱོ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
པའི་སྲེན་མྤྱོའ་ི མཆྤྱོད་རྲེན་ལ་བསྐྤྱོར་བ་བྱས། ིན་མྤྱོ་ཕྤྱོ་བྲང་དུ་བྱྤྱོན་ནས་ཆྤྱོས་བསན་པས་སྲྤྱོག་ཆགས་ཁག་
ཁིག་དུ་མ་བྱང་ཆུབ་ལ་བཀྤྱོད་ནས་རྒྱལ་པྤྱོས་བསད་དྲེ། རྒྱལ་པྤྱོ་ཡང་འགྤྱོད་ནས་དྲེའི་རུས་པ་ལ་མཆྤྱོད་རྲེན་
བྱས་ཤིང་མཆྤྱོད་པར་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བདག་གཞན་མམ་པ་ལ་རྒྱུད་ནི་གྤྱོམས་པར་གྱུར་
པ་དྲེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བར་དགའ་བས་དྲེའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བར་མཐྤྱོང་ན་པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པ་དགའ་
བས་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་མནར་མྲེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ཐར་པ་ནི་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཡིན་
པས་བདག་ིད་ཐར་པ་ཞིག་འདྤྱོད་བྱ་ཡིན་གི། གཞན་དྤྱོན་གི་དགའ་བ་ནི་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་མིན་ལ། དྲེ་ལ་ཅིའི་
ཕྱིར་དགའ་བས་འཇུག་ཅྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་ལས་གྤྱོལ་བ་ན་དགའ་བའི་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་
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ཡས་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ནི་ཆྤྱོག་མིན་ནམ། རང་ིད་གཅིག་པུ་ཐར་པས་ནི་དྲེ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་བདྲེ་བའི་རྤྱོ་དང་བྲལ་བ་
ཡིན་པས་དྲེ་འདྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། རྤྱོ་བྲལ་བདྲེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྲེས་པར་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས་གསལ་
ལྤྱོ། །དྲེས་ཐར་པ་ཡང་ཞར་ལ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འགྤྱོ་བ་མ་ལུས་རང་བཞིན་མངྤྱོན་སུམ་མཛད་གང་གི །དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་ིད་ནི་ཞར་ལ་འབྱུང་བ་སྲེ། །གཞན་དབང་གྱུར་པ་ཁྱྤྱོད་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་ལས་ནི། །ཅུང་
ཙམ་ཞིག་ལ་ཚིག་གི་བརྤྱོད་དྲེ་སན་ངག་མཁན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གི་དྤྱོན་བྱས་
ཀང་བདག་ིད་རླྤྱོམ་སྲེམས་དང་ནི་ངྤྱོ་མཚར་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་ལ། གཅིག་ཏུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་དགའ་བས་དྲེའི་རྣམ་
སིན་གི་འབྲས་བུ་ལའང་རྲེ་བ་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གཞན་མམ་པ་དྲེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་ཆུང་ངུ་ན་མི་
སན་ལས་ཀང་བདག་བསྲུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྲུང་སྲེམས་དང་སིང་རྲེའི་སྲེམས་ནི་དྲེ་ལྟར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་
མི་ནུས་སྤྱོ་སམ་ན། གྤྱོམས་པ་ཡིས་ནི་གཞན་ཕ་མ་དག་གི་ཁུ་བ་དང་ཁག་གི་ཐིགས་པ་ལ་བདག་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་
མྲེད་པར་གྱུར་ཀང་ནི་བདག་གྤྱོ་ཞྲེས་ནི་ཤྲེས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞིན་དུ་གྤྱོམས་ན་གཞན་གིལུས་ལ་བདག་ཅྲེས་ཅིའི་
ཕྱིར་མི་གཟུང་སྲེ་གཟུང་བར་ནུས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྤྱོ། །གིས་པ་བདག་གཞན་བརྲེ་བ་ལ་བསན་བཤད་
གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གཞན་གཟུང་བར་ནུས་པ་དྲེ་ལྟར་བདག་གི་ལུས་འདི་གཞན་དུ་ཡང་གཞག་པ་
དཀའ་བ་མྲེད་ཅྲེས་པ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་མམ་པའི་ཁྤྱོངས་སུ་བསྡུས་ཀང་འདིར་བརྲེ་བའི་ཁྤྱོངས་སུ་བཤད་པ་ནི་
དགྲེ་བའི་ལྷའི་ལུགས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་བདག་ིད་དམ་དྲེ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་སྤྱོན་དང་བཅས་པ་དང་གཞན་དག་
གམ་དྲེ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་ཤྲེས་བྱས་ནས། བདག་འཛིན་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བ་དང་གཞན་
བླང་བར་ནི་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་ིད་དང་། བྱ་བ་བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ལྔ་སྲེ།
གཞན་བླང་བ་དང་། བདག་དྤྱོར་བ་དང་། བདག་གཞན་གཙོ་བྤྱོར་བྱྲེད་པའི་སྤྱོན་ཡྤྱོན་གི་ཁྱད་པར་དང་། མ་
བརྲེས་པའི་ྲེས་དམིགས་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞན་བླང་བ་ལ་འཇུག་པར་རིགས་པ་
དང་། ལྡྤྱོག་པར་མི་རིགས་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི་སྲེ། བླང་བར་རིགས་པ་དང་། ནུས་པ་དང་།
དྲེའི་ཡྤྱོན་ཏན་དང་། དྲེར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐ་དད་མང་པྤྱོ་རྣམས་བདག་གཅིག་ཏུ་གཟུང་
བར་མི་རིགས་སྤྱོ་སམ་ན་རིགས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དུ་མ་རྣམས་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་
ལུས་གཅིག་པར་འདྤྱོད་པ་ལྟར་དྲེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་རྣམས་འགྤྱོ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་དྲེ་དག་ལ་འགྤྱོ་བ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཞྲེས་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་ནས་བླང་དྤྱོར་གཅིག་པར་ཅིས་མི་འདྤྱོད་དྲེ་རིགས་པར་མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི།
རིགས་པ་མཚུངས་ཀང་དྲེ་འདའི་བླྤྱོ་མི་སྲེའྤྱོ་སམ་ན། ཇི་ལྟར་བདག་མྲེད་ལུས་འདི་ལ་བདག་འཛིན་གྤྱོམས་པས་
བདག་གི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ། གཞན་གི་ལུས་ལ་ཡང་གྤྱོམས་པས་བདག་བླྤྱོ་ཅིས་མི་སྲེ་སྲེ་རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ལ་བདག་གི་བླྤྱོ་སྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ནི་གཞན་གི་དྤྱོན་བྱས་ཀང་ངྤྱོ་
མཚར་དང་རླྤྱོམ་སྲེམས་མི་འབྱུང་སྲེ། དཔྲེར་ན་བདག་ིད་ཀིས་ནི་ཟན་ཟྤྱོས་ནས་དྲེའི་ལན་ལ་རྲེ་བ་མི་འབྱུང་བ་
བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་ལ་རྲེ་བ་མི་འབྱུང་ངྤྱོ་། །བཞི་པ་ནི། རིགས་ཤིང་ནུས་པ་ཕན་ཡྤྱོན་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་
ཆུང་ངུ་ན་མི་སན་ལས་ཀང་བདག་བསྲུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ། གཞན་ལ་སྲུང་སྲེམས་དང་སིང་རྲེའི་སྲེམས་ནི་དྲེ་ལྟར་
གྤྱོམས་པར་བྱའྤྱོ། །རྣམ་བཤད་ལས། སིང་རྲེ་ནི་སྲུང་སྲེམས་དང་ཟྤྱོས་པས་བྱམས་པའི་སྲེམས་ནི་ཞྲེས་པ་ཡིན་
ནྤྱོ་ཞྲེས་སྤྱོ། །སྲེམས་དྲེ་ཤིན་ཏུ་གྤྱོམས་པ་དྲེ་བས་ན་མགྤྱོན་པྤྱོ་སན་རས་གཟིགས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྤྱོས་འགྤྱོ་བ་
ཡི་ཐ་ན་འཁྤྱོར་གི་ནང་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་ཙམ་ཡང་བསལ་བའི་ཕྱིར་རང་གི་མཚན་ཡང་ཐྤྱོས་པ་ཙམ་
གིས་དྲེ་ལ་སྤྱོབ་ནུས་སུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྲེ། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀྤྱོད་པར། བདག་གི་མིང་ལན་གསུམ་དན་པས་
འཁྤྱོར་གི་ནང་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཕན་ཡྤྱོན་ཆྲེ་
ཞིང་ནུས་པ་སྲིད་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀའྤྱོ་སམ་ན། དཀའ་བ་ལས་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་པར་མི་བྱ་སྲེ་གྤྱོམས་ན་དྲེ་ིད་སླ་བར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདི་ལྟར་གྤྱོམས་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི་གང་གི་མིང་ཐྤྱོས་ན་ཡང་འཇིགས་པའི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་
དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་གྤྱོམས་ན་དྲེ་ིད་མྲེད་ན་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གང་
གི་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་མྱུར་དུ་བསབ་པར་འདྤྱོད་པ་དྲེས། བདག་དང་
གཞན་དུ་བརྲེ་བར་བྱ་བ་སྣྤྱོད་མིན་ལ་གསང་བར་བྱ་བའི་དམ་པ་འདི་སད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས།
དང་པྤྱོ་ཚེ་འདིར་འཇིགས་པ་བསྲེད་པས་དྤྱོར་བར་རིགས་པ་ནི། བདག་གིས་ལུས་གང་ལ་ཆགས་པ་ཡིས་
འཇིགས་གནས་ཆུང་ལའང་འཇིགས་པ་སྲེ་བས་ན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་གྱུར་པའི་རང་ལུས་དྲེ་ལ་
ཤྲེས་ལྡན་སུ་ཞིག་དག་བཞིན་དྲེ་ལ་སང་མི་བྱྲེད། གིས་པ་ཕྱི་མར་སྡུག་བསལ་བསྲེད་པས་དྤྱོར་བར་རིགས་པ་
ནི། རང་གི་ལུས་གང་གི་བཀྲེས་པ་དང་སྐྤྱོམ་པ་དང་ནད་ལ་སྤྱོགས་པ་གསྤྱོ་བའི་ཆྤྱོ་ག་བྱྲེད་འདྤྱོད་པས་བྱ་དང་་
དང་རི་དྭགས་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་གསྤྱོད་པར་བྱྲེད་ཅིང་། ལམ་དུ་བསྒུགས་ཏྲེ་གཞན་གི་ནྤྱོར་འཕྲྤྱོག་པར་བྱྲེད་ལ།
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ལུས་གང་ཞིག་ཁྲེ་དང་རིམ་གྤྱོའ ་ི ཕྱིར་ཕ་དང་མ་ཡང་གསྤྱོད་བྱྲེད་ཅིང་། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་གསུམ་གི་དཀྤྱོར་བརྐུས་
ནས་དྲེས་ནི་མནར་མྲེད་དུ་བསྲྲེག་པར་འགྱུར་ན། མཁས་པ་སུ་ཞིག་ལུས་དྲེ་ལ་དགའ་བས་འདྤྱོད་ཅིང་སྲུང་བ་
དང་མཆྤྱོད་པར་བྱྲེད་ཀི་འདི་ལ་སུ་ཞིག་དག་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་མི་བྱྲེད་བརས་མི་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་རིགས་
སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་བྱིན་ན་བདག་རང་ཅི་སད་ཅྲེས་
རང་དྤྱོན་འབའ་ཞིག་སྲེམས་པ་ནི་འདྲེ་སྲེ་ཡི་དྭགས་ཀི་སྤྱོད་ཚུལ་ཡིན་ལ། གལ་ཏྲེ། སད་ན་ཅི་སིན་ཞྲེས་གཞན་
དྤྱོན་སྲེམས་པ་ནི་ལྷ་ཡི་ཆྤྱོས་ཏྲེ་ཆྤྱོས་ལུགས་བཟང་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ལ་གསུམ་ལས།
དང་པྤྱོ་སྤྱོ་སྤྱོར་བཤད་པ་ནི། བདག་གི་ཕྱིར་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པར་གདུང་བར་
འགྱུར་ལ། གཞན་གི་ཕྱིར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །བདག་ིད་གཞན་པས་མཐྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་དྲེས་ངན་འགྤྱོ་དང་རིགས་གཟུགས་ངན་པ་དང་གྲེན་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །དྲེ་ིད་གཞན་ལ་སྤྤྱོ་བྱས་ན་བདྲེ་འགྤྱོ་དང་དྲེར་ཡང་རིམ་གྤྱོ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །བདག་གི་དྤྱོན་དུ་གཞན་
བཀྤྱོལ་ན་བྲན་དང་ག་མི་ལ་སྤྱོགས་པ་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་གི་དྤྱོན་དུ་བདག་སད་ན་རྲེ་དཔྤྱོན་ིད་ལ་
སྤྱོགས་པ་གཡྤྱོག་འཁྤྱོར་དང་ལྡན་པ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། མདྤྱོར་ན་འཇིག་རྲེན་གི་
བདྲེ་བ་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་ཀུན་གཞན་བདྲེ་བར་འདྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་ལ། འཇིག་རྲེན་སྡུག་བསལ་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་ཀུན་རང་
བདྲེ་འདྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་ངྤྱོ་། །གསུམ་པ་དྲེ་དཔྲེས་མཚོན་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་སྤྱོགས་མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་ཞིག་
དགྤྱོས། བྱིས་པས་རང་དྤྱོན་བྱྲེད་པ་དང་ཐུབ་པ་གཞན་གི་དྤྱོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་འདི་གིས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་
ལྟྤྱོས་ཤིག བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངྤྱོས་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་སྤང་བར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་
མ་མཐྤྱོང་བའི་ྲེས་དམིགས་ནི། བདག་གི་བདྲེ་བ་དང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག་ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ་བྱས་ན་
སངས་རྒྱས་ིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། དྲེར་མ་ཟད་འཁྤྱོར་བ་ན་ཡང་བདྲེ་འགྤྱོའ ་ི བདྲེ་བ་ཐྤྱོབ་པ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་
མཐྤྱོང་བའི་ྲེས་དམིགས་ནི། འཇིག་རྲེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་བདྲེ་བ་མི་ཐྤྱོབ་པ་ཕར་ཞྤྱོག་གི བྲན་གཡྤྱོག་ལས་མི་བྱྲེད་པ་
དང་རྲེ་དཔྤྱོན་ལས་ཀི་རྔན་པ་མི་སྲེར་བས་ཚེ་འདིའི་དྤྱོན་ཟས་གྤྱོས་དང་དགྤྱོས་པའི་བྱ་བ་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་
འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། བདྲེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ལ་རྤྱོངས་པས་མཐྤྱོང་བ་དང་མ་མཐྤྱོང་བའི་བདྲེ་བ་ཐམས་
ཅད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བདག་གཞན་བརྲེ་བ་སྤངས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདྲེ་སིད་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོངས་སུ་བྤྱོར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཞིང་། གཞན་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྡུག་བསལ་བྱས་པའི་རྒྱུས་མཐྤྱོང་བ་དང་མ་མཐྤྱོང་བའི་སྡུག་བསལ་མི་བཟད་པ་
ལྲེན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡྤྱོད་དང་འཇིགས་དང་སྡུག་བསལ་ཇི་སྲེད་ཡྤྱོད་གྱུར་པ་
དྲེ་ཀུན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་འབྱུང་བར་གྱུར་ན། གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་ཡི་འདྲེ་ཆྲེན་དྲེས་ཀྤྱོ་བདག་ལ་
ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དྲེ་སྤྤྱོངས་ཤིག གལ་ཏྲེ་བདག་འཛིན་དྲེ་ིད་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཏང་ན་སྡུག་བསལ་སྤྤྱོང་བར་མི་ནུས་
ཏྲེ། ཇི་ལྟར་མྲེ་ནི་མ་བཏང་ན་སྲྲེག་པ་སྤྤྱོང་བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ལྔ་པ་ལ་བསམ་སྤྱོར་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་
ནི། བདག་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་རང་གཞན་གི་གནྤྱོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མང་པྤྱོའ་ི རྒྱུ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་
བདག་གི་གནྤྱོད་པ་ཞི་བ་དང་། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བདག་ིད་གཞན་ལ་
བཏང་བ་དང་གཞན་རྣམས་བདག་བཞིན་གཅྲེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་སྲེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་སྲེམས་ཅན་གཞན་
གི་དབང་དུ་གྱུར་ཏྤྱོ་ཞྲེས་ཡིད་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ངྲེས་པར་ཤྲེས་པར་གིས་ལ། ད་ནི་ཁྱྤྱོད་ཀིས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྤྱོན་
མ་གཏྤྱོགས་པ་གཞན་མི་བསམ་མྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དྲེའི་མིག་ལ་
སྤྱོགས་པའི་དབང་པྤྱོ་ཡིས་སྤྱོར་བ་རང་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་གཞན་ལ་དབང་བའི་ཕྱིར་
རྤྱོ། །དྲེའི་དྤྱོན་མིག་ཅྲེས་པ་ནི་འགྲེལ་པ་དག་ལས་ལག་པ་ཞྲེས་པར་འཆད་དྲེ། མིག་གམ་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་དྲེ་
དག་ཆྤྱོས་ཅན། གཞན་དྲེ་ལ་ལྤྱོག་པར་མི་བྱ་བར་རིགས་ཏྲེ་གཞན་དྲེའི་དྤྱོན་དུ་བཏང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །རྒྱུ་མཚན་
དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་གཙོར་བྱས་ཏྲེ། བདག་གི་ལུས་ལ་གྤྱོས་ལ་སྤྱོགས་པ་འདྤྱོད་བྱའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཅི་མཐྤྱོང་བ་དྲེ་
དང་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཕྲྤྱོགས་ནས་ཀང་གཞན་དག་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱོད། གིས་པ་བརྲེ་བའི་བྱ་བ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བསམ་པ་དང་། སྤྱོར་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་བ་གསུམ་གི། དང་པྤྱོ་ནི། མཐྤྱོ་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་མམ་ལ་
འགན་དམའ་ལ་ང་རྒྱལ་ཞྲེས་སར་གསུངས་པའི་སྤྱོན་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་སྤང་བའི་ཕྱིར། རང་བས་དམན་པ་ལ་སྤྱོགས་
གསུམ་པྤྱོ་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དང་གཞན་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་ིད་དུ་ནི་བདག་བྱས་ནས། ཐྲེ་ཚོམ་གི་རྣམ་རྤྱོག་མྲེད་པའི་
སྲེམས་ཀིས་སུ་དམན་པས་ཕྲག་དྤྱོག་དང་མམ་པས་འགན་སྲེམས་དང་མཐྤྱོ་བས་ང་རྒྱལ་བསྤྱོམ་མྤྱོ། །གིས་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤྱོམ་ཚུལ་དངྤྱོས་དང་། དྲེའི་འཐད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྲག་དྤྱོག་དང་། འགན་སྲེམས་
དང་། ང་རྒྱལ་བསྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་འཇིག་རྲེན་གི་ཆྤྱོས་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་བྱ་བ་ནི། བྱང་
སྲེམས་འདི་ནི་འཇིག་རྲེན་གིས་བཀུར་བྱས་སྲེམས་ཅན་བདག་ནི་མིན། འདི་བཞིན་བདག་གིས་མི་རྲེད་ཅིང་
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འདི་ནི་བསྤྱོད་བྱས་བདག་ལ་སད་འདི་བདྲེ་བདག་ནི་སྡུག་བསལ་ལ། བདག་ནི་ལས་རྣམས་བྱྲེད་པ་དང་འདི་ནི་
བདྲེ་བ་ིད་དུ་གནས་ཞྲེས་གཞན་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དྲེས་རང་གཞན་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་བྱའྤྱོ། །འདིའི་
སྐབས་ཀི་བདག་གཞན་གི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འདི་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ཆྤྱོས་ལ་
ཕྲག་དྤྱོག་བྱ་བ་ནི། འདི་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་ཆྲེ་བ་དང་བདག་དམན་ཞིང་ཡྤྱོན་ཏན་མྲེད་པར་འཇིག་རྲེན་ལ་གགས་ལ།
ཡྤྱོན་ཏན་མྲེད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་མི་འདྤྱོད་པས་བདག་ཀུན་ཀང་སངས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བྱ་ཞིང་།
རང་བཞིན་ཡྤྱོན་ཏན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སིང་པྤྱོ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཡྤྱོན་ཏན་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་
ནྤྱོ། །གཞན་ཡང་མཆྤྱོག་དམན་ལྟྤྱོས་ནས་འཇྤྱོགས་པ་ཡྤྱོན་ཏན་ཆྲེན་པྤྱོ་ཅན་གང་བས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
འདི་དམན་པ་དྲེ་ཡང་ཡྤྱོད་ཅིང་། དམན་པ་གང་བས་བདག་མཆྤྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲེ་ཡང་ཡྤྱོད་པས་མཐྤྱོ་དམན་
ཕྱྤྱོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ངྲེས་ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་འཆད་དྤྱོ། །འྤྱོ་ན་འདིར་དམན་པ་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་
ཡིན་པས་དྲེ་གང་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་མཆྤྱོག་ཏུ་འཇྤྱོགས་ཤྲེ་ན། དམན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དམན་པ་མྲེད་ཀང་དམན་
པའི་བྱྲེ་བྲག་འགའ་ཞིག་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཀང་བསྤྱོམས་ལ། དྲེའི་ཚེ་ལྟྤྱོས་ས་གྲུབ་པས་སྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གལ་
ཏྲེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྟ་བ་མས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྤྱོ་ནས་བྱང་སྲེམས་པས་ཁྱྤྱོད་དམན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཚུལ་ཁིམས་
དང་ལྟ་བ་དང་ལ་སྤྱོས་པས་བསྡུས་པའི་འཚོ་བ་རྒུད་པ་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བས་བདག་གི་དབང་
དུ་གྱུར་པ་མིན་ལ། ཁྱྤྱོད་སིང་རྲེ་ཅན་དུ་འདྤྱོད་པས་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ཅི་ནུས་ཀིས་བདག་རྒུད་པ་དྲེ་དག་ལས་གསྤྱོ་
དགྤྱོས་ཏྲེ། གསྤྱོ་ན་དྲེའི་དྤྱོན་གི་དཀའ་སད་ཀི་གནྤྱོད་པའང་བདག་གིས་དང་དུ་བླང་བར་བྱའྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་བདག་
བྱང་སྲེམས་འདིའི་གསྤྱོ་བྱ་མིན་ཏྲེ་འདིས་བདག་གསྤྱོ་བར་མི་ནུས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་བྱང་སྲེམས་ཁྤྱོ་ིད་བཟང་བར་
བཟུང་ནས་བདག་ལ་བརས་པར་བྱྲེད། དྲེ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཞིག་ཡྤྱོད་ཀང་བདག་གསྤྱོ་བར་མི་ནུས་ན་བདག་ལ་དྲེའི་
ཡྤྱོན་ཏན་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ། བྱང་སྲེམས་འདི་བདག་ིད་ཡྤྱོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ཡང་བདག་ལ་ཕན་པ་མྲེད་པས་
སྤྱོ། །གཞན་ཡང་སིག་པའི་དབང་གིས་ངན་འགྤྱོའ ་ི ཁར་དང་གདུག་པ་སྲེ་སྦྲུལ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྤྱོགས་པའི་
ཁར་གནས་པའི་འགྤྱོ་བ་ལའང་སིང་རྲེ་མྲེད་པའི་སྤྱོན་ཅན་འདི་སྤྱོན་དྲེ་ཁས་མི་ལྲེན་པར་མ་ཟད། ཕྱིར་ལ་ཡྤྱོན་
ཏན་ཅན་དུ་རླྤྱོམ་པ་ཡིས་མཁས་པ་དག་ལ་བསྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་ནི་མི་རིགས་པས་ཁྱྤྱོད ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་མྲེད་ཀི་སྲེང་
དུ་སྤྱོན་མང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་ཅྲེས་ཕྲག་དྤྱོག་བྱྲེད་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་དང་མམ་པ་ལ་བལྟས་ནས་ནི་རྲེད་སྤྱོགས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གང་གིས་རང་ིད་ལྷག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་གི་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སི་ནི་འཐབ་མྤྱོ་དང་རྤྱོད་པ་ཡིས་ཀང་འདི་
ལས་འཕྲྤྱོག་ནས་ངྲེས་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ། །ཅི་ནས་ཀང་བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི་འཇིག་རྲེན་ཀུན་ལ་གསལ་བ་
དང་། གཞན་ཡང་འདིའི་ཡྤྱོན་ཏན་གང་ཡྤྱོད་པ་སུས་ཀང་ཐྤྱོས་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱའྤྱོ། །བདག་གི་སྤྱོན་རྣམས་
སྦ་བར་བྱ་ཞིང་འདིའི་སྤྱོན་རྣམས་གསལ་བར་བྱས་ནས་བདག་ནི་སྲེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོས་མཆྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞིང་འདི་
ལ་དྲེ་ལྟ་མིན་པ་དང་། བདག་ནི་རྲེད་པ་ལྲེགས་པར་རྲེད་ཅིང་འདིས་མི་རྲེད་པ་དང་བདག་ནི་ཀུན་གིས་བཀུར་
བར་འགྱུར་ཞིང་འདི་ལ་མིན་པ་དང་། འདི་ནི་མ་རུངས་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བདག་ནི་
དགའ་བར་བལྟ་ཞིང་། འདི་ལ་འགྤྱོ་བ་ཀུན་གིས་ཁྲེལ་ཏྲེ་བཞད་གད་དང་ཕན་ཚུན་སྤྱོད་པ་དག་ཏུ་བྱའྤྱོ། །གསུམ་
པ་ནི། མཐྤྱོ་བ་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཏྲེ་དམན་པ་འདི་ཡང་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགན་ཞྲེས་གགས་
ན་འདི་དང་བདག་ཐྤྱོས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་བམ་གཟུགས་དང་རིགས་དང་ནྤྱོར་གིས་མམ་མམ་ཅི་ཞྲེས་བདག་
གིས་བསམ་ཞིང་། དྲེ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ཀུན་ལ་ཡང་གགས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲེ་བས་ལྷག་པ་
ཡིན་པར་སྲེ་བྤྱོ་ཀུན་གིས་བསགས་པ་ཐྤྱོས་ནས་སྐུ་ལྡང་དགའ་བ་སྲེ་འགྱུར་བའི་བདྲེ་སིད་ལ་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་སྤྱོད་
ཅིག འབད་དྲེ་བཀག་ཀང་མ་ཁྲེགས་པར་ཅི་སྲེ་འདི་ལ་རྲེད་སྤྱོགས་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་ཀང་། གལ་ཏྲེ་ང་རྒྱལ་མི་བྱྲེད་
པར་ངའི་ལས་བྱྲེད་ན་དྲེའི་རྔན་པར་འདི་ལ་འཚོ་བ་ཙམ་ཞིག་བྱིན་ནས་ལྷག་མ་དྲེ་རྣམས་བདག་གི་སྤྱོབས་ཀིས་
བླང་བར་བྱའྤྱོ། །ཞྲེས་པར་འགྲེལ་པ་དག་ལས་སྤྱོ། །འདི་ནི་བདྲེ་བ་ལས་མས་པར་བྱ་ཞིང་དྲེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་
བདག་གིས་འདི་གནྤྱོད་པ་སྲེ་སྡུག་བསལ་ལ་རག་ཏུ་སར་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ལ་དྲེ་ཙམ་དུ་སང་བ་ཅི་
སྲེ་ཞྲེ་ན། འདི་ཡིས་ཡུལ་དུས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྤྱོར་བར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པས་
སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། བརྲེ་བ་མ་བསྤྱོམས་པའི་ྲེས་དམིགས་ནི། ཡིད་ཁྱྤྱོད་རང་དྤྱོན་འབའ་ཞིག་བྱྲེད་
པར་འདྤྱོད་པས། སར་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་འདས་པར་གྱུར་ཀང་རང་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ངལ་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་དྲེ་ལྟ་
བུས་ཁྱྤྱོད་ཀིས་སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབས་པས་དྲེ་སྤང་བའི་རིགས་སྤྱོ། །འདི་མན་ཆད་བདག་གཞན་གི་
ས་རྣམས་རྣལ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །བསྤྱོམས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནི། དྲེ་ལྟར་བདག་གཞན་བརྲེ་བའི་སྤྱོ་ནས་ངྲེས་པར་གཞན་
གི་དྤྱོན་ལ་འཇུག་པར་གིས་དང་། ཐུབ་པའི་བཀའ་ནི་མི་བསླུ་བས་བདག་གཞན་བརྲེ་བ་དྲེའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཐུབ་པས་
གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱིས་འཕགས་པའི་ས་ཐྤྱོབ་པ་ན་གསལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ས་དུས་སུ་བརྲེ་
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བའི་ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདྲེ་བ་མིན་པ་ད་ལྟར་གི་སྡུག་
བསལ་གི་གནས་སྐབས་འདི་འདར་འགྱུར་མི་སྲིད་དྤྱོ། །དྲེས་ན་བརྲེ་བར་གདམས་པ་ནི། དྲེ་བས་ན་འདི་ལྟར་
གཞན་དག་གི་ཁུ་བ་དང་ཁག་གི་ཐིགས་པ་ལ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་བདག་གི་ལུས་སྤྱོ་ཞྲེས་ངར་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར། དྲེ་
བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་གྤྱོམས་པར་གིས་ཤིག་པའྤྱོ། །གིས་པ་སྤྱོར་བ་ལ་གིས། སྤྱོར་བ་སྒྲུབ་
ཚུལ་དང་། སྤྱོར་བས་སྲེམས་དབང་དུ་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་བྱ་བ་དང་། བདག་ལ་
གཅྲེས་འཛིན་སྤང་བ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཞན་གི་རྤྱོག་ཆྲེན་ཏྲེ་བདག་ཅི་བྱྲེད་བརགས་ཤིང་ཚར་
གཅྤྱོད་མཁན་བྱས་ནས་ནི། བདག་གི་ལུས་ལ་འདྤྱོད་བྱའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཅི་སྣང་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ིད་ཕྲྤྱོགས་བྱས་ནས་
ཁྱྤྱོད་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་སྤྱོད་ཅིག་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསམ་པས་ཕྲག་དྤྱོག་བྱ་བ། སྤྱོར་བས་
སྡུག་བསལ་ལ་སར་བ། གིས་ཀ་དམན་པར་བཞག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་སིད་གཞན་ནི་མི་སིད་ལ་བདག་
མཐྤྱོ་གཞན་ནི་དམའ་བ་དང་བདག་ནི་རང་ལ་ཕན་པའི་ལས་དགྲེ་བ་བྱྲེད་ལ་གཞན་ནི་མིན་ཞྲེས་བདག་ལ་ཕྲག་
དྤྱོག་ཅིས་མི་བྱྲེད། གིས་པ་ནི། བདག་ནི་བདྲེ་བ་དང་བྲལ་གིས་ཏྲེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་
སྤྱོར་ཞིག་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གནས་སྐབས་གང་གི་ཚེ་འདི་ནི་ྲེས་པ་ཅི་བྱྲེད་ཅྲེས་བདག་གི་སྤྱོན་ལ་བརག་
པར་བྱ་ལ། གཞན་གིས་ྲེས་པ་བྱས་པ་ཡང་རང་གི་སྤྱོན་དུ་བསྒྱུར་བྱྤྱོས་ལ། བདག་གིས་ྲེས་པ་ཆུང་བྱས་ཀང་
སྲེ་བྤྱོ་མང་ལ་རབ་ཏུ་ཤྤྱོགས་ཏྲེ་བདག་ལ་ྲེས་པ་འདི་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེས་ཁས་ལྤྱོངས་ཤིག གཞན་གི་ཡྤྱོན་ཏན་གི་
གགས་པ་ལྷག་པར་བརྤྱོད་པས་རང་གི་གགས་པ་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་པ་སྲེ་མི་མངྤྱོན་པར་གིས་ཤིག བདག་ནི་
གཞན་གི་བྲན་གི་ཐ་མ་ལྟར་ང་རྒྱལ་མྲེད་པར་དྲེ་དག་གི་དྤྱོན་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀྤྱོལ་བར་གིས་ཤིག བདག་ིད་
འདི་ནི་སྤྱོན་མང་པྤྱོ་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་ཏྲེ་གྤྱོ་བུར་གི་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་ཀང་དྲེའི་སྤྱོ་ནས་མི་
བསྤྱོད་པར་འདིའི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲེ་ཅི་ནས་ཀང་འགས་ཀང་ཡྤྱོད་པར་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་གིས་ཤིག་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་
ནི། མདྤྱོར་ན་སར་བདག་གི་དྤྱོན་གི་ཕྱིར་ཁྱྤྱོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པའི་གནྤྱོད་པ་དྲེ་འད་
རྣམས་ཕྱིན་ཆད་སྲེམས་ཅན་གི་དྤྱོན་གི་ཕྱིར་བདག་ིད་ལ་འབབ་པར་གིས། བདག་ིད་འདི་ནི་གའ་དགས་ཏྲེ་
ཐྤྱོད་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དུ་ཤྲེད་སྲེད་པར་ནི་མི་བྱ་སྲེ། བག་མ་གསར་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་རང་གིས་གཅྲེས་
འཛིན་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ངྤྱོ་ཚ་བ་དང་དྲེ་དག་གི་ྲེས་པས་འཇིགས་པ་དང་དྲེ་དག་ལ་མི་འཇུག་པར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བསམས་ཏྲེ་བཞག་གྤྱོ །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གྲེན་པྤྱོ་དབང་དུ་བྱ་བ་དང་། སྤང་བྱ་ལ་མི་མཐུན་པར་བལྟ་བ་
དང་། གྲེན་པྤྱོའ ་ི ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། གཞན་དྤྱོན་གི་
བསམ་པ་དྲེ་བྱ་ལ་སྤྱོར་བས་དྲེ་ལྟར་གནས་པར་བྱ་ཞིང་། རང་དྤྱོན་གི་བསམ་སྤྱོར་གིས་པྤྱོ་དྲེ་ལྟར་ཁྱྤྱོད་ཀིས་
མི་བྱ་བ། དྲེ་ལྟར་སྲེམས་འདི་ནི་གྲེན་པྤྱོས་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བླང་དྤྱོར་དྲེ་ལས་འདས་ན་གྲེན་པྤྱོས་སྲེམས་
ཚར་གཅྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གདམས་ཀང་ནི་སྲེམས་ཁྱྤྱོད་དྲེ་ལྟར་མི་བྱྲེད་ན། ཁྱྤྱོད་ལ་
ྲེས་པ་ཀུན་བསྲེན་པས་ཁྱྤྱོད་ིད་ཚར་གཅད་བྱ་བར་ཟད་དྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་མི་ནུས་སྤྱོ་སམ་ན། སྲེམས་ཁྱྤྱོད་ཀིས་
རང་དྤྱོན་བྱས་པས་ཁྤྱོ་བྤྱོ་གར་བརླག་པར་ནུས་པའི་དུས་དྲེ་ནི་ཁྱྤྱོད་ྲེས་པ་ཅན་དུ་མཐྤྱོང་བའི་དུས་འདི་ལས་
གཞན་སྤྱོན་ྲེས་པ་མ་མཐྤྱོང་བའི་དུས་དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ད་ནི་ངས་ཁྱྤྱོད་ཀི་རང་བཞིན་དང་ྲེས་པ་མཐྤྱོང་བས་ཁྱྤྱོད་
གང་དུ་འགྤྱོ་སྲེ། གང་དུའང་འགྤྱོ་མི་ནུས་པས་ཁྱྤྱོད་ཀི་རང་དྤྱོན་གི་དྲེགས་པ་ཀུན་གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །ད་དུང་དུ་
བདག་ལ་རང་གི་དྤྱོན་བྱར་ཡྤྱོད་དྤྱོ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་དྲེ་དྤྱོར་ཅིག བདག་གིས་གཞན་ལ་ཁྱྤྱོད་བཙོངས་ཀིས་
གཞན་དྤྱོན་ལ་སྤྱོ་བར་མ་སྲེམས་པར་ཞྤྱོ་ཤ་ཕུལ་ཅིག གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རང་འདྤྱོད་ཀི་དབང་གིས་བག་མྲེད་
པར་གྱུར་ནས་ཁྱྤྱོད་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱིན་ན་ཁྱྤྱོད་ཀིས་ཁྤྱོ་བྤྱོ་དམྱལ་བ་ཡི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་དུ་ངྲེས།
དྲེ་ལྟར་ཁྱྤྱོད་ཀིས་སར་ཡང་དྲེ་ལྟ་ཞིག་ཁྤྱོ་བྤྱོ་དམྱལ་སྲུང་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་པས་ཡུན་རིང་པྤྱོར་སྡུག་བསལ་བར་
བྱས་པས་ད་ནི་དྲེའི་འཁྤྱོན་རྣམས་དན་པར་བྱས་ཏྲེ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་རང་དྤྱོན་བྱྲེད་པར་སྲེམས་པ་དྲེ་གཞྤྱོམ་པར་
བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་སྲེ་བདག་ནི་གཏན་དུ་དགའ་ཞིང་བདྲེ་བར་འདྤྱོད་ན་
རང་ལ་བདག་གིས་དགའ་ཞིང་ཆགས་པར་མི་བྱའྤྱོ། །དྲེ་སྲེ་བདག་ནི་སྡུག་བསལ་ལས་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་ན་
གཞན་རྣམས་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུས་ལ་ཞྲེན་པ་སྤང་བ་དང་། གཞན་དུ་གཟུང་
བའི་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཞྲེན་པའི་ྲེས་དམིགས་དང་། ཞྲེན་པར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དངྤྱོས་
དང་། ཞར་ལ་ཆྤྱོག་ཤྲེས་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལུས་འདི་ནི་གཅྲེས་པར་བཟུང་སྲེ་
ཡྤྱོངས་སུ་སྤྱོང་བར་བྱྲེད་གྱུར་པ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ནི་བཟྲེ་རྲེ་ཅན་ཏྲེ་འདྤྱོད་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མ་གྲུབ་ན་ཡང་
སྡུག་བསལ་ཆྲེན་པྤྱོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ིད་དུ་ལྟུང་ངྤྱོ་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པས་སྡུག་
བསལ་མི་འབྱུང་ངྤྱོ་སམ་ན། དྲེ་ལྟར་ལྟུང་བ་དྲེ་ཡི་ཡང་འདྤྱོད་པས་འདི་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རྤྱོགས་པར་ནུས་པ་
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ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་དྲེའི་འདྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་སུས་ནུས་ཏྲེ། ས་སྲེང་འབྲུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
དང་། །གསྲེར་དང་ཕྱུགས་དང་ནད་མྲེད་རྣམས། །དྲེ་དག་ཀུན་གིས་གཅིག་མི་ངྤྱོམས། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ཞི་བར་
གིས། །ཞྲེས་པའམ། རྒྱལ་པྤྱོ་ང་ལས་ནུ་གིང་བཞི་དང་བརྒྱ་བྱིན་གི་སན་ཕྱྲེད་ཀིས་མ་ངྤྱོམས་པར་གསུངས་པ་
ལྟར་རྤྱོ། །སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཏྲེ་དུབ་པ་དང་ཞྲེ་སང་
ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། བསམ་པ་མས་པ་སྲེ་འདྤྱོད་པ་མ་གྲུབ་པའམ་ངྤྱོམས་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཞིག་ལུས་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཀུན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མྲེད་པར་གནས་པ་དྲེའི་བདྲེ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་བས་ན་རང་གི་ལུས་ཀི་འདྤྱོད་པ་ནི་འཕྲེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྐབས་དབྱྲེ་བར་མི་བྱ་
སྲེ། གང་ཞིག་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་མཆྤྱོག་ཏུ་མི་འཛིན་པ་དྲེའི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དྲེ་ནི་དང་པྤྱོ་བསྒྲུབ་སླ་ཞིང་།
བར་དུ་ཞྲེན་པ་དང་མཐར་བྲལ་བའི་སྡུག་བསལ་མི་བསྲེད་པས་དངྤྱོས་པྤྱོ་བཟང་པྤྱོ་ཡིན་ཏྲེ། བཤྲེས་སིང་ལས།
ནྤྱོར་རྣམས་ཀུན་གི་ནང་ན་ཆྤྱོག་ཤྲེས་པ། །རབ་མཆྤྱོག་ལགས་པར་ལྷ་མིའི་སྤྱོན་པས་གསུངས། །ཀུན་ཏུ་ཆྤྱོག་
ཤྲེས་མཛོད་ཅིག་ཆྤྱོག་མཁྱྲེན་ན། །ནྤྱོར་མི་བདྤྱོག་ཀང་ཡང་དག་འབྱྤྱོར་ལྡན་ལགས། །ཞྲེས་པ་བཞིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དམན་པ་དང་། ཕན་གནྤྱོད་མི་ཤྲེས་པས་ཞྲེན་པར་མི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི།
ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་མི་ཞྲེན་ཡང་ལུས་ལ་ཞྲེན་པར་རིགས་སྤྱོ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་འདི་ནི་ཐ་མར་ཐལ་བར་
མཐར་གཏུགས་ཏྲེ་དྲེར་འགྱུར་ཞིང་རང་ིད་ཀིས་གཡྤྱོ་འགུལ་མི་ནུས་པས་གཞན་སྲེམས་ཀིས་བསྤྱོད་པར་བྱ་
བ་མི་གཙང་བའི་གཟུགས་མི་བཟད་པ་འདི་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འཛིན། གསྤྱོན་ནམ་ཡང་ན་ཤི་ཡང་བླ་སྲེ་
བདག་ལ་འཕྲུལ་འཁྤྱོར་འདི་ཅི་ཞིག་བྱ། བྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་ཀི་ཧུད་ལུས་
འདི་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་ང་རྒྱལ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་སྲེལ་བར་མི་བྱྲེད། རང་གི་ལུས་ཀི་ཁ་ཏ་བྱས་པ་ཡིས་དྤྱོན་
མྲེད་སྡུག་བསལ་ྲེར་བསགས་ནས་ཤིང་དང་མཚུངས་པ་འདི་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁྤྱོང་ཁྤྱོ་ བས་ཅི་ཞིག་བྱ་
སྲེ་དྲེ་གིས་ཀའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་གིས་འདི་ལྟར་གཅྲེས་པར་བསངས་པའམ། བྱ་རྒྤྱོད་
སྤྱོགས་ཀིས་ཟྤྱོས་ཀང་རུང་སྲེ་དྲེ་གིས་ལ་ཆགས་པ་ཡང་མྲེད་ལ་ཞྲེ་སང་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་ཅི་སྲེ་དྲེ་ལ་བདག་
ཆགས་པར་བྱྲེད། གང་ཞིག་སད་པས་ཁྤྱོ་བ་དང་གང་ཞིག་བསྤྱོད་པས་མགུ་འགྱུར་བ་གལ་ཏྲེ་ལུས་དྲེ་ིད་ཀིས་
ཤྲེས་པ་མྲེད་ན། བདག་གིས་ལུས་གང་གི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོད་སད་སྤྱོགས་ཀི་བླང་དྤྱོར་གིས་ངལ་བ་བྱས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བྱས་པ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ཀིས་དྲེ་དག་མི་ཤྲེས་ཀང་གང་ཞིག་ལུས་འདི་འདྤྱོད་ཅིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བར་
གྱུར་པ་དྲེ་དང་བདག་བཤྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དགའ་འྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ལུས་འདྤྱོད་པས་དྲེ་ལ་
བདག་གིས་ཅིས་མི་དགའ་སྲེ་རིགས་པ་མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བདག་ལ་ཞྲེན་པ་ལ་ྲེས་པ་མང་པྤྱོ་
ཡྤྱོད་པ་དྲེ་བས་ན་བདག་གིས་ཆགས་པ་མྲེད་པར་འགྤྱོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ལུས་འདི་དྲེ་དག་གི་བྲན་ནམ་ཡྤྱོ་བྱད་
དུ་གཏང་བར་བྱའྤྱོ། །གཞན་ལ་ཕན་པར་ནུས་པ་དྲེས་ན་འདི་ལ་ྲེས་པ་མང་ཡང་ལས་ཀི་སད་བཞིན་དུ་གཟུང་
བར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མྤྱོང་གི་བྱ་བ་ལ་གདམས་པ་ལ་སིབ་པ་བསལ་བ་དང་། གྲེན་པྤྱོ་ལ་འབད་པ་གིས་
ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གཞན་མམ་པ་དང་བརྲེ་བ་བསྤྱོམ་དགྤྱོས་པ་དྲེ་བས་ན། ད་ནི་བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་དྤྱོན་མྲེད་
པ་ལ་ཞྲེན་པས་ཆྤྱོག་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་ཀི། བདག་གི་མཁས་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀི་རྲེས་སུ་བསྲེགས་
ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཐབས་སུ་འདི་ིད་ཀི་ལྲེའུ་བཞི་པ་དང་བདུན་པ་དང་བསླབ་
བཏུས་ལ་སྤྱོགས་པར་བཤད་པའི་བག་ཡྤྱོད་པའི་གཏམ་རྣམས་དན་པར་བྱས་ནས་གིད་དང་རྨུགས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སིབ་པ་ལྔ་པྤྱོ། བཤྲེས་སིང་ལས། རྒྤྱོད་དང་འགྤྱོད་དང་གནྤྱོད་སྲེམས་རྨུགས་པ་
དང་། །གིད་དང་འདྤྱོད་ལ་འདུན་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་། །སིབ་པ་ལྔ་པྤྱོ་འདི་དང་དགྲེ་བའི་ནྤྱོར། །འཕྲྤྱོག་པའི་ཆྤྱོམ་
རྐུན་ལགས་པས་མཁྱྲེན་པར་མཛོད། །ཅྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་རྣམས་བཟྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་རྣམས་ལྟར་ྲེས་པ་བྱུང་བ་རྣམས་བཟྤྱོག་ཅིང་ཕྱིས་མི་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིགས་པ་ནི་གྲེན་
པྤྱོ་དགྲེ་བའི་སྲན་གཟུག་པར་བྱ་སྲེ། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ིན་མཚན་ཕྱད་པར་འབད་པར་བྱའི། གལ་ཏྲེ་མ་འབད་ན་
བདག་གི་སྡུག་བསལ་ནམ་ཞིག་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སར་གི་རྒྱུ་མཚན་
དྲེ་བས་ན་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་སིབ་པ་དང་། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རྤྱོག་
ཤྲེས་བྱའི་སིབ་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་འདྤྱོད་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྤྱོག་པའི་ལམ་ལས་སྲེམས་བླན་ཏྲེ།
ཡང་དག་པ་དགྲེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རག་པར་ཡང་བདག་གིས་མམ་པར་གཞག་པར་བྱའྤྱོ། །ལྲེའུ་བརྒྱད་པ་
བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།ཤྲེས་རབ་ཀི་ལྲེའུ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཚམས་སར་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པར་གདམས་པ་དང་།
དྲེ་ཇི་ལྟར་བསྲེད་པའི་ཐབས་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཐྤྱོབ་པའི་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་ནས་བསམ་
གཏན་གི་བར་གི་ཡན་ལག་སྲེ་ཤྲེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། ཐུབ་པས་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པའི་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

དྤྱོན་དུ་ཡིན་པར་ཆྤྱོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྤྱོ་ལས། ཡིད་མམ་པར་བཞག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ། །དྤྱོན་འདི་ིད་བསླབ་བཏུས་ལས་ཀང་།
མམ་བཞག་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞྲེས་འབྱུང་ངྤྱོ་། །དྲེའི་ཕྱིར་ན་
རང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག་ཞི་བར་འདྤྱོད་པས་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པར་བྱ་སྲེ། འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་
ཅད་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལས་བྱུང་ལ། དྲེ་དག་ཀང་དངྤྱོས་པྤྱོར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་སྲེ།
རིག་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངྤྱོས་པྤྱོར་ཁས་ལྲེན་ཡྤྱོད་ན་ནི། །འདྤྱོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་མི་བཟད་འབྱུང་། །ཞྲེས་
སྤྱོ། །སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་དྲེ་སྤངས་པས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པ་
སྡུད་པ་ལས། ཤྲེས་རབ་ཀིས་ནི་ཆྤྱོས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྤྱོངས་ཤྲེས་ནས། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་ལས་ཡང་
དག་འདའ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །རང་གིས་སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་པ་ན། སྲེམས་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ལྟར་རྣལ་
འབྱྤྱོར་པ་རྣམས་ཀིས། །སྤྱོང་པ་ིད་ལ་གྤྱོམས་བྱས་ན། །བླྤྱོ་ནི་གཞན་དྤྱོན་ལ་དགའ་བར། །འགྱུར་བ་ིད་དུ་
དཀའ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་འབྱུང་བས། གཞན་ལ་ཡང་སྤྱོང་ིད་བསན་ནས་སྡུག་བསལ་སྲེལ་བར་འགྱུར་བས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ངྤྱོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེ་ཡུལ་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པ་
དང་། སྤང་བྱ་དངྤྱོས་འཛིན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡུལ་བདྲེན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཡུལ་
ཅན་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདྲེན་གིས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རྤྱོད་པ་
སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབྱྲེ་བ་དང་། ངྤྱོ་བྤྱོ་དང་། དྲེ་འཇལ་བྱྲེད་ཀི་བླྤྱོའ ་ི ཁྱད་པར་རྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཀུན་
རྤྱོབ་ནི་ཡང་དག་པའི་དྤྱོན་ལ་སིབ་པར་བྱྲེད་པ་བླྤྱོ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ཡིན་ལ་དྲེའི་ངྤྱོར་གྲུབ་པས་དྲེའི་བདྲེན་པ་སྲེ།
འཇུག་པ་ལས། གཏི་མུག་རང་བཞིན་སིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྤྱོབ་སྲེ། །དྲེས་གང་བཅྤྱོས་མ་བདྲེན་པར་སྣང་བ་ནི། །ཀུན་
རྤྱོབ་བདྲེན་ཞྲེས་ཐུབ་པ་དྲེས་གསུངས་ཏྲེ། །བཅྤྱོས་མར་གྱུར་པའི་དངྤྱོས་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུའྤྱོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་
དང་། དྤྱོན་དམ་པ་ནི་འཕགས་པའི་སྣང་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་ལ་དྲེའི་རྤྱོགས་བྱའི་དྤྱོན་ཡིན་པས་ན་དྤྱོན་དམ་སྲེ།
དབུས་མཐའ་ལས། འཕགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཕྱིར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ། འདི་གིས་ནི་བདྲེན་པ་གིས་སུ་འདྤྱོད་
དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྤྱོན་དམ་པ་ནི། བདྲེན་པ་གིས་བསན་པའི་མདྤྱོ་ལས། ལྷའི་བུ་དྤྱོན་དམ་པ་ནི་བདྲེན་པ་ལུས་
དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་གངས་སུ་མི་འགྤྱོའ ་ྤྱོ ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་བདྲེན་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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པ་ནས་དྤྱོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ལས་ཀང་འདས་སྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་ལྟར་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འདིའྤྱོ་ཞྲེས་ཡྤྱོངས་གཅྤྱོད་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏྲེ། བླྤྱོ་ནི་དྤྱོན་དམ་མཐྤྱོང་བ་ལ་སིབ་པར་
བྱྲེད་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ཅྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་དགྲེ་ལྷ་འཆད་ཅིང་། ཤྲེར་འབྱུང་དང་རྣམ་སྣང་ནི་བླྤྱོ་རྣམ་
རྤྱོག་ཡིན་ཞིང་དྲེ་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཡུལ་མིན་པར་འཆད་ལ། འདིར་བླྤྱོ་ནི་དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་
མ་ཡིན་ཀུན་རྤྱོག་ནི། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡིན་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཡུལ་མིན་པ་དང་འཕགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྤྱོགས་བྱ་
ཡིན་པ་མི་འགལ་ཞིང་། མདྤྱོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ཡང་མིན་པར་གསུངས་པ་ནི་དྲེ་ཅིར་ཡང་མ་
གྲུབ་པ་ལ་དགྤྱོངས་ཤིང་། དྲེར་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་གང་དུ་ཡང་དྲེ་མ་རྤྱོགས་པ་ཡིན་ལ། སྣང་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀིས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པས་དྲེ་རྤྱོགས་པར་འཇྤྱོགས་སྲེ། མ་སྲེས་དགའི་འགྤྱོད་པ་བསལ་བ་ལས། རྒྱལ་པྤྱོ་
ཆྲེན་པྤྱོ་གང་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་མི་མཐྤྱོང་བ་དྲེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐྤྱོང་བ་སྲེ། རྒྱལ་པྤྱོ་ཆྲེན་པྤྱོ་ཡང་དག་པའི་མཐྤྱོང་
བ་ནི་མཐྤྱོང་བ་མྲེད་པའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དྲེ་གིས་ཀང་མི་འགལ་ལྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། གང་ཟག་གི་དབྱྲེ་བ་དང་། གནྤྱོད་པའི་རིམ་པ་དང་། གནྤྱོད་བྱྲེད་ཀི་རིགས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདྲེན་པ་
གིས་པྤྱོ་དྲེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཇིག་རྲེན་པ་སྲེ་གང་ཟག་ནི་རྣམ་པ་གིས་སུ་མཐྤྱོང་སྲེ། ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ལྡན་པ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ཕལ་པར་འགྲེལ་པ་དག་ལས་འཆད་ཀང་། བདག་མྲེད་ཀི་དྤྱོན་ལ་ཤྲེས་རབ་
གསུམ་ཅི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པར་བྱྲེད་པ་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་གིས་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་
ལས་འཇིག་རྲེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནི་ལུས་གཅིག་པུ་དང་སྲེམས་རག་པ་ལ་སྤྱོགས་པར་བལྟ་སྲེ། དྲེ་ལ་ནི་རྣལ་
འབྱྤྱོར་འཇིག་རྲེན་གི་རིགས་པ་ལུས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་མི་
རག་སྲེ། གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་གནྤྱོད་ཅིང་། རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཕྱི་རྤྱོལ་གི་དྤྱོན་ས་བ་
དང་། སྲེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པ་གསུམ་པྤྱོ་ཡང་བླྤྱོ་ཤྲེས་བྱའི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གི་ཁྱད་
པར་གིས་གྤྱོང་མ་གྤྱོང་མ་རྣམས་ཀིས་འྤྱོག་མ་འྤྱོག་མ་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་དྲེ། འདི་ལྟར་དྤྱོན་ས་སྲེ་པ་གིས་ཀིས་
གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་དང་། འཛིན་པ་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དྤྱོན་དམ་དུ་བལྟ་སྲེ། དྲེ་ལ་སྲེམས་ཙམ་པའི་
རིགས་པ། དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་སར་བ་ན། །ཕྲ་བར་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པྤྱོ་དག་ནི་གྤྱོ་གཅིག་ན། །གྤྱོང་
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བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་གནྤྱོད་དྲེ། གསག་བྱ་རྡུལ་ཕྲན་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་
བསགས་པའི་རགས་པ་མི་འགྲུབ་ལ། དྲེ་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་གིས་བདྲེན་པ་མི་འགྲུབ་པས་སྤྱོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་
གཟུང་འཛིན་གིས་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་དྤྱོན་དམ་དུ་བལྟ་སྲེ། དྲེ་ལ་དབུ་མ་པའི་འདིར་འཆད་
པའི་རང་རིག་འགྤྱོག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རིགས་པས་གནྤྱོད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དགྲེ་ལྷ་ནི་གིས་ཀ་
འདྤྱོད་ཅིང་ཀུན་ལ་གགས་པའི་དཔྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་དྤྱོན་དུ་དཔྱད་མི་དགྤྱོས་ཞྲེས་འཆད་ལ། འདིར་འཇིག་
རྲེན་པའི་བླྤྱོ་ངྤྱོ་ན་དྲེ་ལྟར་སྣང་བས་ཡུལ་དྲེ་དག་མི་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་པས་དྲེའི་བླྤྱོ་འཁྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན།
ཕལ་པ་དང་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་གིས་ཀ་མི་བདྲེན་པར་འདྤྱོད་པ་སྒྱུ་མ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དཔྲེས་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དངྤྱོས་ས་
བ་རྣམས་ཀི་བླྤྱོ་ངྤྱོ་ན་སྣང་བ་ཡང་བདྲེན་པ་ཁྲེགས་པས་དྲེ་དག་གི་བླྤྱོ་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་ན་ཕལ་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས་ཞྲེས་
བཤད་ནས་འབྲས་བུ་ཞྲེས་སྤྱོགས་རྤྱོད་སྤྤྱོང་བྱྲེད་པ་རྣམ་སྣང་གི་ལུགས་སྤྱོ། །གིས་པ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཀུན་རྤྱོབ་དང་། དྤྱོན་དམ་ལ་བརྲེན་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ངྤྱོ་། །དང་པྤྱོ་ལ་ལྔ་སྲེ། ལམ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཡུལ་ལ་མི་
རྤྱོད་པ་དང་། ཚད་མས་བསལ་བ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཆྤྱོས་
ཐམས་ཅད་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་སིན་སྤྱོགས་ལས་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པ་མྲེད་པས་དྲེའི་དྤྱོན་དུ་དྲེ་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ་
ཞྲེ་ན། དྤྱོན་དམ་པར་དྲེ་མྲེད་ཀང་མ་དཔྱད་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་དྲེ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་དྤྱོན་དུ་སིན་
སྤྱོགས་ལ་འཇུག་པ་མི་འགལ་ལྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ། དངྤྱོས་པྤྱོ་དྲེ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་ཕལ་པ་གིས་ཀ་ལ་
སྣང་བས་དྲེ་ལ་ཅི་ཞིག་རྤྱོད་ཅྲེ་ན། སྣང་བར་འད་ཡང་འཇིག་རྲེན་ཕལ་པ་ཡིས་གཟུགས་སྤྱོགས་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་
མཐྤྱོང་ཞིང་དྲེ་ཡང་དག་པ་ིད་དུ་རྤྱོག་པར་བྱྲེད་ཀི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྲེས་པ་མིན་ལ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་
པས་ན་འདིར་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྲེན་པ་རྤྱོད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སྤྱོགས་མངྤྱོན་སུམ་གིས་གྲུབ་
པས་རྫུན་པར་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ཀང་འཇིག་རྲེན་ལ་གགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཚད་མ་ིད་དུ་
བདྲེན་པ་ནི་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་མི་རག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཙང་བ་ལ་སྤྱོགས་པར་གགས་པ་
བཞིན་དུ་རྫུན་པས་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །ལྲེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་
ཀང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏྲེ་དབང་པྤྱོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞྲེས་
གསུང་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་ན་ཐུབ་པས་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྐད་ཅིག་གིས་མི་རག་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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པའི་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དགྤྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དགྤྱོངས་གཞི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་དགྤྱོངས་
ནས། དགྤྱོས་པ་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཞྲེན་པའི་འཇིག་རྲེན་རིམ་གིས་གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་མགྤྱོན་པྤྱོས་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་རག་
པར་བསན་ཏྲེ། རྒྱལ་བས་བདག་དང་བདག་གི་ཞྲེས། །གསུངས་པ་དགྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་ཏྲེ། །ཕུང་པྤྱོ་
ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་། །དྲེ་བཞིན་དགྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་དྲེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ིད་དུའང་བདྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། སྐད་ཅིག་འགྤྱོག་པའི་རིགས་པས་གནྤྱོད་པས་
སྤྱོ། །སྐད་ཅིག་ནི་འཇིག་རྲེན་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཕལ་པ་ལ་མི་སྣང་ཡང་རྣལ་
འབྱྤྱོར་པའི་འཇིག་རྲེན་ཏྲེ་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ཙམ་མཐྤྱོང་བ་རྣམས་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར། ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པ་ལ་
ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ཡིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་སྐད་ཅིག་མཐྤྱོང་བ་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་མཐྤྱོང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྤྱོ་ཞྲེ་ན།
འཇིག་རྲེན་རག་སྤྱོགས་སུ་ལྟ་བ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་སྐད་ཅིག་མ་མཐྤྱོང་བ་དྲེ་ིད་མཐྤྱོང་བར་བཞག་
སྲེ། སྐད་ཅིག་མ་ནི་རྣམ་གངས་ཀི་དྤྱོན་དམ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གཞན་དུ་ཐ་མལ་པ་ིད་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ཏྲེ་དྲེ་
ིད་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ན་རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་བུད་མྲེད་མི་གཙང་བར་ངྲེས་པར་རྤྱོགས་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་གིས་གཙང་
བར་འཛིན་པས་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་དགྲེ་ལྷ་འཆད་དྤྱོ། །ལྔ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། བསྤྱོད་ནམས་མི་
འཐྤྱོབ་པ་དང་། ིང་མཚམས་མི་སྤྱོར་བ་དང་། དགྲེ་སིག་མྲེད་པ་དང་། སྤྱོད་པ་དྤྱོན་མྲེད་པ་སྤང་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀང་རྫུན་པས་དྲེ་མཆྤྱོད་པ་ལ་བསྤྱོད་ནམས་མི་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་ཁྱྤྱོད་རང་རྒྱལ་བ་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པ་ལ་མཆྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པ་
ཞིག་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མ་འད་བའི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་སྒྱུ་མ་འད་བ་
ཐྤྱོབ་པས་སྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་སྒྱུ་མ་དང་འད་ན་དྲེ་ཤི་ནས་ཇི་ལྟར་སྲེ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བའི་
རྲེན་ཚོགས་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཇི་སྲིད་རྲེན་རྣམས་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་སྒྱུ་མའང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་མི་
བདྲེན་ཡང་འབྱུང་བར་འད་བས་རྒྱུན་རིང་བ་ཙམ་གིས་ཇི་ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་བས་སྲེམས་ཅན་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་པ་
ཡིན་ཏྲེ། སྒྱུ་མ་རྒྱུན་རིང་ཐུང་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། འྤྱོ་ན་སྲེམས་ཅན་གིས་སྲེམས་
ཅན་དང་། སྒྱུ་མས་སྒྱུ་མ་བསད་པ་དང་། མཆྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་དགྲེ་སིག་ཡྤྱོད་མྲེད་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྤྱོ་
ཞྲེ་ན། སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་སྒྱུ་མས་བསད་པ་དང་མཆྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ལ་སྲེམས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
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དགྲེ་སིག་མྲེད་དྲེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་ཅན་གིས་དྲེ་ལྟར་བྱས་པ་ན། བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ལ་བྱམས་
སང་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྲེམས་ཡྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་དང་སིག་པ་འབྱུང་། སྲེམས་ཡྤྱོད་མྲེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱུང་
བ་ནི་སྒྱུ་མའི་རྒྱུ་སགས་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མའི་སྲེ མས་ནི་འབྱུང་བ་
མྲེད་ལ་སྲེམས་ཅན་གི་རྒྱུ་ལ་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །རྫུན་ཡང་འབྲས་བུ་མི་འད་བ་ནི་རྒྱུ་མི་འད་བ་ལ་ལྟྤྱོས་ཏྲེ། འདི་ལྟར་
སྣ་ཚོགས་ཤིང་མི་འད་བའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་མ་དྲེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ཤིང་མི་འད་བ་ིད་འབྱུང་གི རྲེན་གཅིག་
གིས་འབྲས་བུ་ཀུན་བསྲེད་ནུས་པ་ནི་གང་ན་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དྤྱོན་དམ་པར་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་དྲེ་དག་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འཁྤྱོར་བ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟ་ན་
རིགས་པ་མཚུངས་པས། སྣང་བའི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་འཁྤྱོར་བར་འགྱུར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་
བྱ་ཞྲེ་ན། རྲེན་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཆད་ན་སྒྱུ་མའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་འཁྤྱོར་བར་འགྱུར་
བའི་རྲེན་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་འཁྤྱོར་བ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་ནི་འཁྤྱོར་བར་འགྱུར་བའི་རྲེན་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་
པས་ན་འཁྤྱོར་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་ངྤྱོ་། །ཡང་ཞྲེས་པས་དྤྱོན་དམ་དུ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས་ཞྲེས་
པའམ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བ་སྤྱོན་པ་ནི་སྤྱོན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་ཡིན་གི། འཁྤྱོར་བར་སྲེ་
བའི་རྲེན་མ་སྤངས་པས་མ་ཡིན་པའི་སྤྱོན་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟར་དགྲེ་ལྷ་འཆད་ལ། ཤྲེར་འབྱུང་ནི། རྲེན་རྒྱུན་མ་ཆད་
ན་འཁྤྱོར་བར་མ་ཟད་ཀི་སྒྱུ་མ་ཡང་མི་ལྡྤྱོག་ལ། འཁྤྱོར་བར་འགྱུར་བའི་རྲེན་རྒྱུན་ཆད་པ་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་
འཁྤྱོར་བ་མི་སྲིད་ཅིང་། དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་གྤྱོམས་པར་བྱས་པས་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གིས་རིམ་
གིས་འགགས་པས་སངས་རྒྱས་འཁྤྱོར་བར་མི་འགྱུར་ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འཆད་ཅིང་། རྣམ་སྣང་ནི། སངས་རྒྱས་
སྒྱུ་མ་ཡང་རྲེན་སྲེམས་ཅན་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཡྤྱོད་ན་འབྱུང་ལ་མྲེད་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞྲེས་པར་
འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་དྤྱོན་དམ་ལ་བརྲེན་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ལ་གིས་ཏྲེ། འཁྲུལ་ཤྲེས་མྲེད་ན་འཛིན་པ་མྲེད་པར་དང་།
འཁྲུལ་གཞི་མ་གྲུབ་ན་འཁྤྱོར་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྒྤྱོལ་བ་ནི། སྲེམས་
ཙམ་པ་ན་རྲེ། གང་གི་ཚེ་འཁྲུལ་པའི་ཤྲེས་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། གིས་པ་དྲེའི་ལན་ལ་གསུམ་སྲེ། རྤྱོད་པ་མཚུངས་པ་དང་། རྤྱོད་ལན་དགག་པ་དང་། སྐབས་དྤྱོན་ལ་
སར་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གང་གི་ཚེ་སྲེམས་ཙམ་པ་ཁྱྤྱོད་ལའང་གཟུང་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྲེ་ིད་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་དྲེའི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཚེ་གཟུང་ཆ་ཅི་ཞིག་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་གིས་མཚུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྣང་བ་སྲེམས་སུ་
འདྤྱོད་པ་དང་། དྤྱོན་སྲེམས་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་
ལུགས་དགྤྱོད་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཟུང་ཆ་དྲེ་ིད་དུ་མི་བདྲེན་ཡང་གཞན་ཤྲེས་དངྤྱོས་སུ་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་ན་སྣང་
བའི་རྣམ་པ་དྲེ་ནི་སྲེམས་ཡིན་པས་དམིགས་སུ་རུང་ངྤྱོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་རིག་
དྤྱོན་དམ་ལ་གནྤྱོད་པ་བརྤྱོད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་གནྤྱོད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དངྤྱོས་
དང་། འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། གང་སྲེམས་ིད་གཟུང་ཆ་སྒྱུ་མ་དང་རས་གཅིག་ན་དྲེ་ཚེ་མཐྤྱོང་
བྱ་མཐྤྱོང་བྱྲེད་གིས་མྲེད་པས་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྤྱོང་སྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་ནི་མགྤྱོན་པྤྱོས་ཀང་། ལང་ཀར་
གཤྲེགས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་རལ་གི་རང་སྤྱོ་དང་། །ཇི་ལྟར་སྤྱོར་མྤྱོ་རང་རྲེ་ལ། །མི་གཅྤྱོད་རྲེག་པར་མི་འགྱུར་
བ། །དྲེ་བཞིན་སྲེམས་ཀིས་སྲེམས་མི་མཐྤྱོང་། །ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། གཙུག་ན་རིན་པྤྱོ་ཆྲེའི་མདྤྱོ་ལས་ཀང་།
རལ་གིའི་སྤྱོ་དྲེ་ིད་ཀིས་རལ་གིའི་སྤྱོ་དྲེ་ིད་གཅྤྱོད་མི་ནུས་པ་དང་། སྤྱོར་མྤྱོའ ་ི རྲེ་མྤྱོ་དྲེ་ིད་ཀིས་སྤྱོར་མྤྱོའ ་ི རྲེ་
མྤྱོ་དྲེ་ིད་ལ་རྲེག་པར་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། སྲེམས་དྲེ་ིད་ཀིས་ཀང་སྲེམས་དྲེ་ིད་མཐྤྱོང་བར་མི་ནུས་
སྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས། ཇི་ལྟར་རལ་གིའི་སྤྱོ་རང་ལ་རང་གིས་མི་གཅྤྱོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀིས་ཡིད་མི་
མཐྤྱོང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དྤྱོན་མི་མཚུངས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་
པྤྱོ་མར་མྲེའི་དཔྲེ་དགག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མར་མྲེ་རང་གིས་རང་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ་སྲེམས་དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེ་ིད་རྲེག་གྤྱོ་ཞྲེ་ན། མར་མྲེ་ནི་རང་གིས་གསལ་བར་བྱ་བ་མིན་ཏྲེ་གང་གི་ཕྱིར་
ན་གསལ་བར་བྱ་བ་ལ་སར་ནི་མི་གསལ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་དྲེ་སྲེས་ཙམ་ིད་ནས་མུན་གི་བསིབས་པ་སྲེ་མི་
གསལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ར་ཤྲེས་ལས། མར་མྲེ་དག་ནི་གང་དག་ན། །དྲེ་འདུག་པ་ན་མུན་པ་མྲེད། །མར་
མྲེས་ཅི་ཞིག་སྣང་བར་བྱྲེད། །མུན་པ་སྲེལ་བ་སྣང་བྱྲེད་ཡིན། །ཞྲེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་སྤྱོན་པྤྱོའ ་ི དཔྲེ་
དགག་པ་ནི། དཔྲེར་ན་སྤྱོན་པྤྱོ་ལ་ཡང་ཤྲེལ་བཞིན་དུ་སྤྱོན་པྤྱོ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་དང་། བཻ་ཌཱུརྻ་བཞིན་དུ་སྤྱོ་ིད་
གཞན་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པ་གིས་ཡྤྱོད་པས། ཤྲེལ་དཀར་པྤྱོ་དྲེ་སྤྱོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་དང་། བཻ་ཌཱུརྻ་ལྟ་
བུ་སྤྱོན་པྤྱོ་ིད་རྣམས་ནི་སྤྱོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བུམ་སྤྱོགས་འགའ་
ཞིག་གསལ་བྱྲེད་དང་རིག་བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་དང་། མར་མྲེ་དང་བདྲེ་སྡུག་ལྟ་བུ་ལྟྤྱོས་པ་མྲེད་པའང་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་
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ཞྲེ་ན་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་བཻཌཱུརྻའི་སྤྱོན་པྤྱོ་ནི་སྲེས་ཙམ་ིད་ནས་སྤྱོན་པྤྱོར་གྲུབ་པས་སྤྱོ་ིད་མིན་པ་ལ་སྤྱོན་པྤྱོར་
བདག་གིས་བདག་ིད་བྱས་པ་མྲེད་པས་རང་གིས་རང་གསལ་བ་དང་རིག་པའི་དཔྲེར་མི་རུང་ངྤྱོ་ཞྲེས་བྤྱོད་ཀི་
མཁས་པ་འགའ་ཞིག་འཆད་ཅིང་། ཤྲེར་འབྱུང་ནི། སྤྱོན་པྤྱོ་ིད་ཀང་སྤྱོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་ལྟྤྱོས་པས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྤྱོན་པྤྱོ་མིན་པ་ིད་དུ་སྲེས་ན་དྲེ་སྤྱོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་རྲེན་
གཞན་ལ་མ་ལྟྤྱོས་པར་བདག་གིས་བདག་ིད་སྤྱོན་པྤྱོར་བྱྲེད་དགྤྱོས་ལ་དྲེ་ནི་མི་སྲིད་དྲེ། རང་གིས་རང་ལ་བྱྲེད་
པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐ་སད་དུ་མར་མྲེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་བྱྲེད་
པ་ིད་དྤྱོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པས་ཤྲེས་ཏྲེ་རྤྱོད་པར་བྱྲེད་ན། དྤྱོན་དམ་པར་བླྤྱོ་ནི་རང་ལ་རང་གསལ་བ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་
གང་གིས་ཤྲེས་ནས་དྲེ་སྐད་བརྤྱོད་དྲེ། དྲེས་ན་དཔྲེ་དྤྱོན་ཡང་མི་མཚུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་
མངྤྱོན་སུམ་གིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དྤྱོན་དམ་དུ་རང་རིག་གཞན་རིག་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ཤྲེས་པ་
གཞན་རིག་བླྤྱོ་འགས་ཀང་མཐྤྱོང་བ་མིན་ནྤྱོ། །དྲེའི་ཁྱད་པར་གསལ་བའམ་ནི་མི་གསལ་བའྤྱོ་ཞྲེས་བརྤྱོད་ཀང་
དྤྱོན་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་མྤྱོ་གཤམ་གི་བུ་མྤྱོའ་ི འགིང་བག་མཛེས་མི་མཛེས་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་རྲེས་དཔག་གི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རང་རིག་ཡྤྱོད་མིན་ན་བདག་ིད་ཀིས་རྣམ་ཤྲེས་དན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་
འགྱུར་བས་དན་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་འགྲུབ་བྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རང་མ་མྱྤྱོང་ཡང་གཞན་གཟུགས་
སྤྱོགས་མྱྤྱོང་བ་དང་འབྲྲེལ་བ་ལས་དྲེ་དན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་བྱི་བའི་དུག་བསྤྱོས་པ་མ་མྱྤྱོང་ཡང་གཞན་དུ་
འབྲུག་གི་སའི་རྲེན་དང་འཕྲད་པ་ལས་ནད་མྱྤྱོང་བ་དྲེ་ལས་དཔག་ནས་དན་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྲེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་རིང་བ་གཞན་གིས་ཤྲེས་པའང་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་ྲེ་
བ་རང་གིས་ཤྲེས་པ་གསལ་བར་རིགས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གྲུབ་པའི་མིག་སན་གི་སྤྱོར་བ་ལས་
རིང་བ་ས་འྤྱོག་གི་བུམ་པ་མཐྤྱོང་ཡང་ྲེ་བ་མིག་སན་དྲེ་ིད་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་པས་སྤྱོ། །འདི་འགྲེལ་པ་
འགའ་དང་མི་མཐུན་ཡང་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་གི་དགྤྱོངས་པ་འདི་བཞིན་ཡིན་སམ་མྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་རིག་མྲེད་ན་
གཞན་རིག་ཀང་མྲེད་པས་མཐྤྱོང་ཐྤྱོས་ལ་སྤྱོགས་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཇི་ལྟར་མཐྤྱོང་བ་དང་
ཐྤྱོས་པ་དང་ཤྲེས་པ་དག་སྣང་བ་ཙམ་ནི་འདིར་དགག་པར་བྱ་བ་མིན་གི་འདིར་ནི་དྲེ་དག་བདྲེན་པར་རྤྱོག་པ་
བཟྤྱོག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ལ་འཇུག་པ་ལས། བདྲེན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

115

པར་འཛིན་པའི་དབང་གིས་སྤྱོན། །ཆགས་དང་སང་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡི། །དག་རྣམས་རང་བྱུང་དྲེ་བཟྤྱོག་ན། །དྲེ་
རྣམས་འབྱུང་བ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གཟུང་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འདི་སྲེམས་ལས་གཞན་
ཕྱིའི་དྤྱོན་ཡང་མིན་ཞིང་། གཞན་མིན་པར་སྲེམས་ིད་དུ་ཡང་མི་བརགས་ཏྲེ། དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརྤྱོད་དུ་
མྲེད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་སྲེམས་ལས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་མིན་ཏྲེ། ཡང་ན་དྲེ་
ིད་དམ་ཡང་ན་གཞན་ཡིན་དགྤྱོས་ལ། དྲེ་ིད་དང་གཞན་མིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་དངྤྱོས་པྤྱོར་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་
འདའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་སྲིད་པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྲེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལའང་གཟུང་ཆ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་
བདྲེན་པ་མིན་ཡང་བལྟ་བྱ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡིད་མི་བདྲེན་ཡང་ཐ་སད་དུ་བལྟ་བྱྲེད་དུ་སྣང་བ་ཡིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། རྤྱོད་པ་དགྤྱོད་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གིས་སྣང་འཁྤྱོར་བ་ནི་འཁྲུལ་གཞི་གིས་མྲེད་ཀི་
ཤྲེས་པ་དངྤྱོས་པྤྱོའ ་ི རྲེན་ཅན་ཡིན་གི། གིས་སྣང་དྲེ་ནི་རྲེན་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་ནམ་མཁའ་དང་
འད་བར་གཟུང་འཛིན་གི་དངྤྱོས་པྤྱོར་སྣང་བ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་པའྤྱོ། །དྲེ་དགག་པ་ནི། གིས་སྣང་
ཆྤྱོས་ཅན། དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་བརྲེན་པས་ན་གཟུང་འཛིན་གི་དངྤྱོས་པྤྱོར་སྣང་བའི་བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་
ཏྲེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་བས་ན་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་སྲེམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་གཟུང་
བའི་གྤྱོགས་མྲེད་པར་གིས་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་སྲེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་
དང་བྲལ་བ་ཡིན་ན་དྲེའི་ཚེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གིས་
སྣང་འཁྤྱོར་བའི་རྲེན་སྲེམས་ཙམ་དུ་བདྲེན་པར་བརགས་པ་ལ་དགྤྱོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ་འཁྤྱོར་བ་གཏན་ནས་མ་
གྲུབ་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཡུལ་ཅན་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ལས། ཀུན་རྤྱོབ་སྒྱུ་མར་ཤྲེས་པ་དང་། དྤྱོན་དམ་
སྤྱོང་པར་ཤྲེས་པ་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དངྤྱོས་དང་། བསྤྱོམ་བྱ་ལམ་གི་རང་བཞིན་དང་།
ལམ་བསྤྱོམས་པའི་འབྲས་བུའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྒྤྱོལ་བ་ནི། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྲེས་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མྲེད་ལ་དྲེ་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ིད་ཀང་ཆགས་པ་སྲེ་
བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། ལན་ནི། སྒྱུ་མ་དྲེ་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་དྲེ་ནི་བུད་མྲེད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཆགས་པའི་
ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་བག་ཆགས་མ་སྤངས་པ་དྲེས་ན་སྒྱུ་མའི་བུད་མྲེད་དྲེ་མཐྤྱོང་བའི་དུས་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་དྲེ་སྤྱོང་
ིད་ཀི་བག་ཆགས་མ་ཆུང་བ་ིད་དྲེ། སྒྱུ་མ་སྤྱོང་པར་རྤྱོགས་ཀང་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པར་མ་རྤྱོགས་པས་
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ཆགས་པའི་བག་ཆགས་སད་པར་འགྱུར་ལ། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་ིད་དུ་ཤྲེས་པའི་བག་ཆགས་གྤྱོམས་པས་
ན་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་སྤྤྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྤྱོང་མི་སྤྱོང་ཅི་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྲེས་
རྤྱོགས་ཏྲེ་གྤྱོམས་པར་བྱས་པས་ནི་སྤྱོང་པའམ་རྫུན་པར་འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་ཕྱི་ནས་སྤྤྱོང་བར་འགྱུར་བས་གང་དུ་
ཡང་མི་འཛིན་པ་ལ་ྤྱོན་མྤྱོངས་སྲེ་མི་སྲིད་པས་དྲེ་གིས་མི་མཚུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་
ཡུལ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ཞིག་མྲེད་དྤྱོ་ཞྲེས་བརགས་ཤིང་དགག་པར་བྱ་བའི་
དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ་དྲེའི་ཚེ་དངྤྱོས་མྲེད་དུ་འཇྤྱོགས་པའི་རྲེན་ཏྲེ་ལྟྤྱོས་པ་དང་བྲལ་བས་བླྤྱོའ ་ི མདུན་ཏྲེ་ཡུལ་
ན་དངྤྱོས་མྲེད་དུ་ཇི་ལྟར་གནས་ཏྲེ་མྤྱོ་གཤམ་གི་བུ་མྲེད་པས་དྲེ་ཤི་བ་མྲེད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་བླྤྱོས་ཅིར་
ཡང་མི་དམིགས་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་མྲེད་དག་བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ་དྲེའི་ཚེ་རྣམ་པ་
གཞན་ཏྲེ་གིས་ཡིན་ནམ་གིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་པ་ཡང་མྲེད་པས་དྲེ་གྤྱོམས་པས་མཐར་ཐུག་པ་ན་
ཡུལ་དག་ཏུ་དམིགས་པར་བྱྲེད་པའི་བླྤྱོ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་ཏྲེ། འཇུག་པ་ལས། ཤྲེས་བྱའི་བུད་ཤིང་
སྐམ་པྤྱོ་མ་ལུས་པ། །བསྲྲེགས་པས་ཞི་དྲེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆྤྱོས་ཀི་སྐུ། །དྲེ་ཚེ་སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་དགག་པ་
མྲེད། །སྲེམས་འགགས་པས་དྲེ་སྐུ་ཡིས་མངྤྱོན་དུ་མཛད། །ཅྲེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །འདི་དག་སངས་རྒྱས་ལ་ཡྲེ་
ཤྲེས་མྲེད་པའི་དྤྱོན་ཡིན་པར་ཡང་བཤད་དུ་རུང་བར་སྣང་མྤྱོད་ཀི། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཐམས་
ཅད་ྲེ་བར་ཞི་བའི་ཕྱིར་ཞི་བ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེད་བཞིན་དུ་འདས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་ཡུལ་མུ་བཞི་པྤྱོ་
དྲེར་དམིགས་བྱྲེད་ཀི་བླྤྱོ་སྲེ་དྲེར་འཛིན་གི་རྤྱོག་པ་མྲེད་པར་རབ་ཞི་ཞྲེས་བཤད་ནས། འྤྱོག་ནས་སྲེམས་མྲེད་
ཅྲེས་སྤྱོགས་འབྱུང་བ་ཡང་གཟུང་འཛིན་གི་རྤྱོག་པ་མྲེད་པའི་དྤྱོན་ཡིན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་དྤྱོན་མ་ཡིན་སམ་
མྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཀུན་སླྤྱོང་མྲེད་ཀང་དྤྱོན་གྲུབ་པ་དང་། བྱྲེད་པ་པྤྱོ་འགགས་ཀང་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དང་།
སྲེམས་མྲེད་ཀང་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གཞན་དྤྱོན་མི་མཛད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བྱའྤྱོ་སམ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཡིད་བཞིན་གི་ནྤྱོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་ཀུན་སླྤྱོང་
རྤྱོག་པ་མྲེད་ཀང་དྲེ་དག་གི་ནུས་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཚོགས་ནས་རྲེ་འདྤྱོད་སྐྤྱོང་བ་བཞིན་དུ་
གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་དག་པ་དང་བྱང་སྲེམས་ཀིས་དྲེ་དག་གི་དྤྱོན་བྱྲེད་པར་སྤྱོན་ལམ་བཏབ་པ་གིས་ཀི་དབང་
གིས་རྒྱལ་བའི་གཟུགས་སྐུ་སྣང་ཞིང་དྤྱོན་བྱྲེད་པ་འབྱུང་བས་སྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། རྤྱོག་པ་མྲེད་བཞིན་དུ་གཞན་དྤྱོན་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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མཛད་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདྤྱོ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བྱང་སྲེམས་
ཀི་སྤྱོན་ལམ་སངས་རྒྱས་པ་ན་འགགས་པས་དྲེས་དྲེའི་ཚེ་དྤྱོན་བྱྲེད་པ་མི་རིགས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན་སྤྱོན་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་
ན་བྲམ་ཟྲེ་སང་ཀུ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་མཆྤྱོད་སྤྱོང་གཟུངས་སགས་ཀི་ནུས་པས་བསྤྱོས་པ་བསྒྲུབས་
ནས་སྒྲུབ་པ་པྤྱོ་དྲེ་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། དྲེ་འདས་ནས་ཡུན་རིང་པྤྱོ་ལྤྱོན་ཡང་མཆྤྱོད་སྤྱོང་དྲེས་དུག་ལ་སྤྱོགས་
པ་ཞི་བར་བྱྲེད་པ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པ་ཚོགས་དང་སྤྱོན་
ལམ་ལ་སྤྱོགས་པས་རྒྱལ་བའི་སྐུའི་མཆྤྱོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པྤྱོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མི་གནས་
པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྲེ། གཞན་དྤྱོན་སྒྲུབ་འདྤྱོད་ཀི་རྤྱོག་པ་འགག་ཀང་དྲེས་གཞན་དྤྱོན་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་
མི་འགལ་ལྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ན་ཐྤྱོས་པ་དག་ན་རྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྲེམས་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་མཆྤྱོད་པ་བྱས་པས་
ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་བསྤྱོད་ནམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་བཞུགས་
པའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆྤྱོད་པ་གིས་བསྤྱོད་ནམས་མཚུངས་པ་ིད་དུ། མཆྤྱོད་རྲེན་
བསྐྤྱོར་བའི་ཕན་ཡྤྱོན་ལས། གང་ཞིག་བཞུགས་ལ་མཆྤྱོད་པ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་ལ། །སྲེམས་ནི་
མམ་པར་དང་བ་ཡིས། །བསྤྱོད་ནམས་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །སངས་རྒྱས་སྲེམས་
མྲེད་ཅིང་ཀུན་རྤྱོབ་པའམ་ནི་སྲེམས་དང་བཅས་ཤིང་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་བདྲེན་པ་ཡིན་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེ་མཆྤྱོད་པ་
ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ནི་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དཔྲེར་ན་ཁྱྲེད་སྲེམས་ལྡན་དུ་བདྲེན་པའི་སངས་རྒྱས་
ལ་མཆྤྱོད་པས་ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་བསྤྱོད་ནམས་བདྲེན་པ་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ། ངྲེད་ཀང་བརྫུན་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་མཆྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་རྫུན་པ་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོད་མྲེད་དྤྱོ། །འདིར་ཡང་སྲེམས་མྲེད་
ཅྲེས་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྤྱོག་པ་མྲེད་པའི་དྤྱོན་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་སྲེམས་དང་བྲལ་བའི་
བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞྲེས་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་དྤྱོན་དམ་སྤྱོང་པར་ཤྲེས་པ་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྒལ་ལན་
གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། ན་ཐྤྱོས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ན་རྲེ། བདྲེན་པ་བཞི་མི་རག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་མངྤྱོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བ་གྤྱོམས་པས་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལས་གྤྱོལ་བར་འགྱུར་གི། ཅི་ཡང་
མ་གྲུབ་པའི་སྤྱོང་པ་ིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དགྤྱོས་པ་མྲེད་དྤྱོ་ཞྲེའྤྱོ། །གིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུང་
གིས་མདྤྱོར་བསན་པ་དང་། བརྒལ་ལན་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སིའི་དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྤྱོང་
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པ་ིད་མཐྤྱོང་དགྤྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན། ལུང་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ལམ་སྤྱོང་ིད་
རྤྱོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་འདི་མྲེད་ན་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་མྲེད་པར། དངྤྱོས་པྤྱོའ ་ི འདུ་ཤྲེས་ཅན་ལ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྤྱོམ་པ་མྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་པ་ནས། བག་ཆགས་ཀིས་མཚམས་སར་བའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤྤྱོང་བ་མྲེད་
དྤྱོ། །ཞྲེས་པའི་བར་དང་། གང་དག་བདྲེ་གཤྲེགས་ན་ཐྤྱོས་འགྱུར་བར་བྱ་སམ་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་དང་དྲེ་
བཞིན་ཆྤྱོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདྤྱོད་པ། །བཟྤྱོད་པ་འདི་ལ་མ་བརྲེན་ཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མ་གྲུབ་པའི་རྒྤྱོལ་བ་དགྤྱོད་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་གཞུང་བཀར་སྒྲུབ་པ་དང་། དྤྱོན་
དམ་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ན་ཐྤྱོས་ལ་སྤྲུལ་པའི་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་དང་། ཞི་བ་བགྤྱོད་
པ་གཅིག་པ་དང་། མངྤྱོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་བཞི་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱི་མ་ནི་བདྲེན་པ་མ་མཐྤྱོང་བ་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་
ལ་མངྤྱོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ། དྲེ་དག་ན་རྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་བཀའ་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ལུང་དུ་མ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞྲེ་ན།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁྱད་པར་གི་རྒྱུ་མཚན་དི་བ་དང་། དྲེའི་ལན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་སྲེ་
བཞི་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་རྣམས་ཡིད་ཆྲེས་སུ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅྲེས་འདི་བའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུང་གི་དང་།
བཀའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། ལུང་སྲེ་བཞི་སྤྱོགས་ནི་ཡིད་ཆྲེས་སུ་རུང་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་རྒྤྱོལ་ཕྱིར་རྒྤྱོལ་གིས་ཀ་ལ་འདི་བཀར་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཅི་གིས་ཀའི་དྤྱོན་ཁྱྤྱོད་དང་གིས་སམ། འྤྱོན་ཏྲེ་གང་རུང་གིས་ཡིན། དང་པྤྱོ་ལྟར་ན། དང་
པྤྱོར་ཁྱྤྱོད་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ན་སྲེ་བཞི་སྤྱོགས་བཀར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཚེ་ཁྱྤྱོད་ལ་འདི་བཀར་མ་གྲུབ་
པས་སྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་དམ་པ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་ཐྤྱོས་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་ཡིད་ཆྲེས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གང་
གིས་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་དྲེར་ཡིད་ཆྲེས་པའི་རྲེན་དྲེ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྲེ། དམ་པ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་
སྤྱོགས་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་གིས་འདྤྱོད་པས་དྲེར་བདྲེན་ན་ནི་རིག་བྱྲེད་
ལ་སྤྱོགས་པ་མུ་སྲེགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀང་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་ལུང་དུ་བདྲེན་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐྲེག་
ཆྲེན་རྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་ལུང་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་སི་ལ་མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་
དང་ལུང་གཞན་བྱྲེ་བྲག་རྣམས་ལ་སྲེ་པ་རང་གཞན་དག་རྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ན་དྤྱོར་བྱར་འགྱུར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ངག་གང་ཞྲེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་སྲེ། ཤྲེར་འབྱུང་ནི་འདི་དག་ནི་གཞན་གིས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བཅུག་པ་ཡིན་གི་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་གི་གཞུང་མིན་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ལ། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལ་
འདིར་བྲིས་ཤིང་ཕལ་ཆྲེར་ལ་འྤྱོག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་འཆད་ན་འདིར་བླངས་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། འདི་ལྟར་སྲེ་པ་དག་
ན་རྲེ། ངག་གང་ཞིག་སྲེམས་ཀི་བསླབ་པ་སྤྱོན་པས་མདྤྱོ་སྲེ་ལ་འཇུག ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་སྤྱོན་པས་འདུལ་
བ་ལ་སྣང་། ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སྤྱོན་པས་མངྤྱོན་པ་ལ་མི་འགལ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པར་
འདྤྱོད་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་བཀའ་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་དགྤྱོངས་འགྲེལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མདྤྱོ་
ཕལ་ཆྲེར་ལས་ཀང་བསླབ་པ་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་སྤྱོན་པས་ན། དྲེ་དག་ཁྱྲེད་ཅག་གི་མདྤྱོ་དང་མཚུངས་པས་བཀར་
འདྤྱོད་པ་མིན་ནམ་ཅི་སྲེ་འདྤྱོད་པར་རིགས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་འགའ་ཞིག་བཀའ་ཡིན་ཡང་ཡུམ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྤྱོན་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་བཀའི་མཚན་ིད་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་མྲེད་པས་བཀའ་
མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། རང་གི་མདྤྱོ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་དང་། །རང་གི་འདུལ་ན་སྣང་ཕྱིར་དང་། །ཟབ་པ་
དང་ནི་རྒྱ་ཆྲེའི་ཕྱིར། །ཆྤྱོས་ིད་དང་ནི་འགལ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚན་ིད་གསུམ་པྤྱོ་
ཡྤྱོད་མྤྱོད་ཀི། ཁྱྤྱོད་རང་གིས་དྲེ་ལྟར་མ་རྤྱོགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་བཀའི་མཚན་ིད་ཚང་བར་མ་
རྤྱོགས་པའི་ཡུམ་ལྟ་བུ་གཅིག་གིས་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མདྤྱོ་ཐམས་ཅད་བཀའ་མིན་པའི་སྤྱོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་
ན། དགྤྱོངས་འགྲེལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཁྱྤྱོད་ཀི་མདྤྱོ་དང་བཀའི་མཚན་ིད་ཚང་བར་མཚུངས་པ་གཅིག་གིས་ཀང་
ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མདྤྱོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཅིས་མ་ཡིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་
ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལུང་དང་ཡུམ་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་དག་བཀའ་ཡིན་ན་འྤྱོད་སྲུང་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་རྤྱོགས་པར་
རིགས་པ་ལས་དྲེ་དག་གིས་ཀང་མ་རྤྱོགས་པས་བཀའ་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མདྤྱོའ ་ི ངག་གང་གི་བརྤྱོད་བྱ་
འྤྱོད་སྲུང་ཆྲེན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་ཀང་གཏིང་དཔྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དྲེ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་མི་རྤྱོགས་པས་
བཀར་གཟུང་བྱ་མིན་པར་སུ་ཞིག་བྱྲེད་དྲེ། མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་ལུས་
ལ། །རྤྱོངས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན་ངྲེས་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་འྤྱོད་སྲུང་ལ་སྤྱོགས་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་
མདྤྱོའ ་ི དྤྱོན་གཏིང་མ་དཔྤྱོག་པ་ཁྱྤྱོད་ཀིས་མ་རྤྱོགས་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་བཀར་
གཟུང་བྱ་མིན་པར་སུ་ཞིག་བྱྲེད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དྲེ་མི་འགྲུབ་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། དྤྱོན་དམ་མ་བསྤྱོམས་པའི་ྲེས་པ་དང་། བསྤྱོམས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
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གསུམ་སྲེ། ྤྱོན་མྤྱོངས་མི་སྤྤྱོང་བས་མྱང་འདས་སུ་མི་རུང་བ་དང་། སྤངས་ཀང་མྱང་འདས་མི་འཐྤྱོབ་པ་དང་།
སྲེམས་འགགས་ཀང་སླར་འབྱུང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བསན་པ་གནས་པའི་ར་བ་དགྲེ་སླྤྱོང་དག་བཅྤྱོམ་པ་ཡིན་ན།
སྲེམས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་སྲེ་སྤྱོང་ིད་མ་རྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་དགྲེ་སླྤྱོང་དག་བཅྤྱོམ་པ་ིད་ཀང་དཀའ་
བར་གནས་ཏྲེ། དྲེས་ྤྱོན་མྤྱོངས་རད་ནས་མི་སྤྤྱོང་བས་སྤྱོ། །དྲེས་སྡུག་བསལ་མི་སྤྤྱོང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའང་དཀའ་བར་གནས་ཏྲེ་ཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་འདའི་སྤྱོང་ིད་མ་རྤྱོགས་ཀང་ཕུང་པྤྱོ་མི་
རག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་བསྤྱོམས་པས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤངས་པས་སྡུག་བསལ་ལས་གྤྱོལ་
ལྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་ལྷག་བཅས་ཀི་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་པ་དྲེའི་དྲེ་མ་ཐག་སྡུག་བསལ་མྲེད་པ་དྲེར་འགྱུར་ཏྲེ། ྤྱོན་མྤྱོངས་
པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །འདྤྱོད་ན། དག་བཅྤྱོམ་པ་དྲེ་དག་ལ་ྤྱོན་མྤྱོངས་མྲེད་ཀང་མྤྱོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་སྤྱོགས་
པ་འགའ་ཞིག་ལ་སྤྱོན་གི་ལས་ཀི་ནུས་པས་སྡུག་བསལ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་གསལ་ལྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་
རྲེ་ཞིག་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤངས་མ་ཐག་ིད་དུ་སྡུག་བསལ་ལས་མི་གྤྱོལ་ཡང་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་བ་ན་གྤྱོལ་
བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་སྲིད་པ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་རྲེན་ཕུང་པྤྱོ་ལ་སྲྲེད་པ་མྲེད་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
དག་ལ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྤྱོངས་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་པ་ཡྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་པྤྱོ་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་
ཅན་མིན་པ་འདི་ཡང་ཅི་སྲེ་མྲེད་དྲེ། དངྤྱོས་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ཚོར་བའི་རྲེན་གིས་སྲིད་པ་འབྱུང་བར་ངྲེས་
པ་ཡིན་ལ། ཚོར་བ་ནི་དག་བཅྤྱོམ་པ་དྲེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོང་པ་ིད་རྤྱོགས་པ་དང་
བྲལ་བའི་སྲེམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ཡིན་པས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་གནས་ཏྲེ་
ཞྲེན་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་མངྤྱོན་འགྱུར་རྲེ་ཞིག་འགགས་ཀང་སླར་ཡང་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་
སྤྱོམས་འཇུག་གི་ཚེ་སྲེམས་རྲེ་ཞིག་འགགས་ཀང་སླར་སྲེ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །དྲེས་ན་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཟད་
པར་འདྤྱོད་པས་སྤྱོང་པ་ིད་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་དྤྱོན་གིས་འགྲུབ་པ་ནི། རང་
གིས་སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་པ་ན་སྤྱོང་ིད་ལ་རྤྱོངས་པས་བསྲེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རྲེ་སྲེ་བས་དྲེ་
དག་གི་དྤྱོན་དུ་འཁྤྱོར་བའི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་སྡུག་བསལ་གིས་འཇིགས་པའི་མཐའ་གིས་ལས་གྤྱོལ་
བའི་སྤྱོ་ནས་འཁྤྱོར་བ་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གཞན་དྤྱོན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འགྲུབ་པ་འདི་ནི་སྤྱོང་ིད་བསྤྱོམས་
པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་སིབ་གིས་སྤྤྱོང་བ་ནི། རྣམ་མཁྱྲེན་གི་གྲེགས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱའི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

121

སིབ་པའི་མུན་པའི་གྲེན་པྤྱོ་ནི་སྤྱོང་པ་ིད་སྤྱོམ་པ་ཡིན་པས་མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ིད་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་
པས་སྤྱོང་ིད་དྲེ་ནི་ཅི་སྲེ་སྤྱོམ་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་དགྤྱོས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་མ་རྤྱོགས་ལ་སྤྱོན་
ཡྤྱོན་དྲེ་ལྟར་ཡྤྱོད་པས་ན་སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་ཕྱྤྱོགས་ལ་སུན་འབྱིན་བརྤྱོད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེས་ན་དྲེ་སངས་
རྒྱས་ཀི་ལམ་ཡིན་མིན་ཐྲེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་སྤྱོང་ིད་བསྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ། །གསུམ་པ་སིའི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤྱོང་པ་
ིད་ལ་སག་པས་དྲེ་མི་སྤྱོམ་མྤྱོ་སམ་ན། དངྤྱོས་པྤྱོར་འཛིན་པ་གང་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ་ལ་
སག་པ་སྲེ་བ་རིགས་པར་འགྱུར་ན་མི་སྲེ་བར་སྤྱོང་ིད་ནི་བསྤྱོམས་པས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱྲེད་པ་
ཡིན་ན། དྲེ་ལས་འཇིགས་པ་ཇི་ལྟར་སྲེ་སྲེ་སྲེ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཡུལ་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གང་ཟག་དང་། ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མྲེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཀི། མཚམས་སར་ཏྲེ་མདྤྱོར་བསན་པ་
ནི། གལ་ཏྲེ་འཇིགས་པ་པྤྱོའ ་ི བདག་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་ནི་ཡུལ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་
རིགས་ན་བདག་ནི་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པས་འཇིགས་པ་སྲེ་བ་སུ་ཞིག་ཡིན། གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། ཕུང་པྤྱོ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བས་སིར་དགག་པ་དང་། འདྤྱོད་པའི་བདག་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་དང་།
བདག་མྲེད་ལ་རྤྱོད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། སྤྱོ་དང་ས་སྲེན་བདག་མ་ཡིན། །བདག་ནི་རུས་པ་ཁག་མ་
ཡིན། །སྣབས་མིན་བད་ཀན་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ཆུ་སྲེར་དང་ནི་རྣག་ཀང་མིན། །བདག་ནི་ཞག་དང་རྔུལ་མིན་ཏྲེ། །གྤྱོ་
མཆིན་དག་ཀང་བདག་མ་ཡིན། །ནང་ཁྤྱོལ་གཞན་ཡང་བདག་མིན་ཏྲེ། །བདག་ནི་ཕྱི་ས་གཅིན་མ་ཡིན། །ཤ་དང་
པགས་པ་བདག་མིན་ཏྲེ། །དྤྱོད་དང་རླུང་ཡང་བདག་མ་ཡིན། །བུ་ག་བདག་མིན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་
ཀང་བདག་མ་ཡིན། །ཁམས་དྲུག་པྤྱོ་དྲེ་རྣམས་ནི་མི་རག་དུ་མ་རང་དབང་མྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། གངས་ཅན་དང་། རིགས་པ་ཅན་གིས་བཏགས་པའི་བདག་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
དགག་པ་བརྤྱོད་པ་དང་། ྲེས་སྤྤྱོང་གི་ལན་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ས་འཛིན་པའི་ཤྲེས་རིག་རག་པ་
ཡིན་ན་ས་མྲེད་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ན་ས་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་ལ། འདྤྱོད་ན། ས་ཤྲེས་ལ་ནི་
ས་ལྟྤྱོས་པས་ཤྲེས་བྱ་ས་མྲེད་ན་ཡུལ་ཅི་ཞིག་རིག་ནས་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ས་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརྤྱོད་
པར་བྱྲེད། གལ་ཏྲེ་ས་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཀང་ས་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་ཤིང་ཡང་ས་འཛིན་གི་ཤྲེས་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་བ་དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཡུལ་ྲེ་བར་གནས་པ་མྲེད་པར་དྲེ་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་
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སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ལན་དགྤྱོད་པ་ནི། ས་མྲེད་པའི་ཚེ་ས་འཛིན་མྲེད་པར་ནི་འགྱུར་ཏྲེ། སར་ས་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་ཕྱིས་ས་མྲེད་པ་ན་གཟུགས་སྤྱོགས་ཤྲེས་པ་ལ་དྲེ་གིས་གཅིག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་དྲེ་
དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐལ་བ་ས་མ་གནས་པ་དང་། རྣམ་པ་འགལ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་མི་དམིགས་པའི་རགས་
ཀིས་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་ས་ཐྤྱོས་པའང་ཅི་སྲེ་མིན་ཏྲེ་ཡིན་པར་
འགྱུར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་ས་མི་ྲེ་སྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་མི་ཐྤྱོས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ན་ས་དྲེ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པར་
གྲུབ་བྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་རགས་དགྤྱོད་པ་ནི། ས་འཛིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་གཟུགས་
འཛིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ནི། རྣམ་པ་འགལ་བ་ས་ཕྱི་
ཡུལ་གིས་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏྲེ། སྲེས་བུ་གཅིག་ིད་བུ་དང་ཕ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་བུ་དང་ཕར་
འཇྤྱོག་པ་བཞིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་ཕ་དང་བུ་ནི་གཅིག་ིད་དུ་བརགས་པ་ཡིན་གི། ཡང་དག་པ་
ིད་དུ་བདྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། འདི་ལྟར་བྲེམ་པྤྱོ་བདྲེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་སིང་སྤྱོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པ་གསུམ་
ཆ་མམ་པ་མི་སྣང་ཞིག་ཏུ་འདྤྱོད་ལ་དྲེ་ནི་བུ་མིན་ལ་ཕ་ཡང་མིན་པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རགས་
དགྤྱོད་པ་དང་། མ་གྲུབ་པ་སྤང་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དྲེ་ནི་ས་འཛིན་དང་ལྡན་པ་སྲེ་ས་འཛིན་དུ་ཡྤྱོད་
པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་ཡྤྱོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་དྲེར་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཀིས། དང་པྤྱོ་དངྤྱོས་ནི། དཔྲེར་ན་གར་མཁན་གཅིག་ིད་རྣམ་འགྱུར་མི་འད་བ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་
སར་གི་ས་འཛིན་དྲེ་ིད་ཕྱིས་ཚུལ་གཞན་གཟུགས་འཛིན་གི་ཚུལ་གིས་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་རག་པ་
མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་དྲེ་ལ་མ་ངྲེས་པ་སྤང་བ་ལ་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་རྒྤྱོལ་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡང་རང་བཞིན་སར་གི་དྲེ་ིད་རག་གྤྱོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་
དྲེ་དག་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། རྣམ་པ་འགལ་བས་རང་བཞིན་གཅིག་པར་མི་འཐད་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་བུའི་གཅིག་
ིད་དྲེ་ནི་སྤྱོན་གང་ན་ཡང་མྲེད་པའི་གཅིག་ཚུལ་ཞིག་གྤྱོ །གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་ཡང་བདྲེན་པ་མིན་པས་
གཅིག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པ་དྲེའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་སྤྱོས་ཤིག ཤྲེས་པ་ཙམ་ིད་དུ་
གཅིག་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་རྒྱུད་ཐ་དད་ཀིས་སྲེས་བུ་ཀུན་གི་སྲེམས་ཀང་ཤྲེས་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པས་
གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། སྲེམས་པ་ཅན་བདག་དང་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་གཙོ་བྤྱོ་དྲེ་དག་ཀང་གཅིག་པར་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱར་ཡྤྱོད་ཙམ་ིད་དུ་མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་བྱྲེ་བྲག་རྫུན་པས་སི་བདྲེན་པ་མི་འཐད་པ་ནི།
གང་གི་ཚེ་ཤྲེས་པའི་བྱྲེ་བྲག་གཟུགས་འཛིན་ལ་ས་འཛིན་སྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་མི་བདྲེན་པ་ཡིན་
པ་དྲེའི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཙམ་དུ་འད་བའི་རྲེན་སི་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པ་དྲེ་གང་ཡིན་ཏྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རིགས་པ་
ཅན་རག་པ་གཅིག་སྲེས་བུའི་རྒྱུད་དུ་གཏྤྱོགས་པའི་བྲེམ་པྤྱོ་དང་སྲེམས་ཐ་དད་དུ་ལྡན་པས་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་
པའི་བདག་འདྤྱོད་པས། དྲེ་འགྤྱོག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་རགས་དགྤྱོད་པ་ནི། སྲེམས་མྲེད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་
ཡང་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་བདག་མིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ཁྱབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་ནི། འྤྱོན་ཏྲེ་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་སྲེམས་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོར་མྲེད་ཀང་སྲེམས་ཐ་དད་དུ་
ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་ལྤྱོངས་སད་པ་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། མི་རིགས་ཏྲེ། བདག་གི་རང་བཞིན་ཡུལ་མི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པ་
ཞིག་སྲེམས་དང་ལྡན་པས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་མི་ཤྲེས་པའི་བདག་དྲེ་འཇིག་ཅིང་མི་རག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ།
ཅི་སྲེ་བདག་ལ་འགྱུར་བ་མྲེད་ན་ཡང་སྲེམས་དང་ལྡན་པས་བདག་ཡུལ་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའི་
ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་བྱས། བྱས་པར་མི་རུང་ངྤྱོ་། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་བྲེམ་པྤྱོ་ཡིན་པས་ཡུལ་ཤྲེས་
པ་མྲེད་ཅིང་རག་པས་ན་འབྲས་བུ་བསྲེད་པའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་དྲེ་འད་བདག་ཏུ་འདྤྱོད་ན་ནི་ནམ་མཁའ་བདག་ཏུ་
བྱས་པ་སྲེ་བདག་ཡིན་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་བདག་མྲེད་ལ་རྤྱོད་པ་སྤང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལས་འབྲས་མི་
འཐད་པ་དང་། སིང་རྲེ་མི་འཐད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྒྤྱོལ་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདག་རག་པ་
ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲྲེལ་ཏྲེ་ལས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ིད་ཀིས་འབྲས་བུ་མྱྤྱོང་བ་དྲེ་རིགས་པ་མིན་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། ལས་བྱས་ནས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ཞིག་པས་འབྲས་བུ་མྱྤྱོང་དུས་ན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སུའི་ལས་སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གིས་
པ་ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་རྤྱོད་པ་མཚུངས་པ་ནི། བྱ་བ་ལས་ཀི་གཞི་ཚེ་འདིའི་ཕུང་པྤྱོ་དང་། འབྲས་བུ་
རྣམ་སིན་གི་གཞི་ཚེ་ཕྱི་མའི་ཕུང་པྤྱོ་གིས་ཐ་དད་པ་དང་། སྐབས་གིས་པྤྱོ་དྲེར་བདག་དྲེས་ལས་བསགས་པ་
དང་རྣམ་སིན་མྱྤྱོང་བ་མྲེད་པར་ཡང་ཁྱྲེད་ཅག་རག་པ་དང་བྲེམ་པྤྱོར་འདྤྱོད་པ་དང་ངྲེད་བདག་མྲེད་དུ་འདྤྱོད་པ་
གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས་ཡུ་བུ་ཅག་གིས་འདིར་དྲེ་ལ་རྤྱོད་པ་དྤྱོན་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་
རྤྱོད་ལན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མཐྤྱོང་ཆྤྱོས་མྱྤྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ལ་ལས་འབྲས་གིས་གཞི་ཐ་དད་མྲེད་དྤྱོ་སམ་
ན། དྲེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ལས་བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕུང་པྤྱོའ ་ི སྐད་ཅིག་དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེའི་འབྲས་བུ་མྱྤྱོང་བ་དང་བཅས་
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པར་མཐྤྱོང་བ་འདི་ིད་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཕ་བུ་དུས་མམ་དུ་མི་སྲེ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་
ནི། ལུང་ལས་འདི་ིད་ཀིས་བྱས་པའི་ལས་ཇི་ལྟར་གཞན་གིས་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར། དགྲེ་སླྤྱོང་དག་བྱས་ཤིང་
བསགས་པའི་ལས་འདི་ནི་ཕྱི་རྤྱོལ་གི་སའི་ཁམས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་སིན་པར་མི་འགྱུར་གི། ཟིན་པའི་ཕུང་པྤྱོ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ིད་ལ་སིན་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་འབྲས་བུ་ལས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ིད་ཀིས་མྱྤྱོང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལྤྱོ་ཞྲེན། དྲེ་ནི་དགྤྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དགྤྱོངས་གཞི་རྒྱུན་གཅིག་པ་ལ་དགྤྱོངས་ནས་དགྤྱོས་པ་ལས་འབྲས་ལ་
སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་ལས་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ིད་འབྲས་བུ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པ་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་བསན་གི།
དངྤྱོས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། རག་པའི་བདག་མ་གྲུབ་པས་སྤྱོ། །དྲེ་ཅི་སྲེ་ཞྲེ་ན། འདས་པ་དང་མ་འྤྱོངས་པའི་སྲེམས་ནི་
བདག་མིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནི་འགགས་པ་དང་མ་སྲེས་ནས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་སྲེས་ལ་མ་འགགས་པ་ད་
ལྟར་བའི་སྲེམས་བདག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་ཞིག་པ་ན་བདག་མྲེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །རིགས་
པ་འདིས་ཕུང་པྤྱོ་ལྔ་ཅར་ལ་ཡང་བདག་ཁྲེགས་པས། དཔྲེར་ན་ཆུ་ཤིང་གི་སྤྱོང་པྤྱོ་དག་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱྲེ་ན་སིང་
པྤྱོ་འགའ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཡིས་བཙལ་ན་བདག་ཀང་ཡང་དག་པར་ཡྤྱོད་
པ་མིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡུལ་མྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་མྲེད་པ་དང་། སྤང་བྱ་ཡིན་པས་བསྤྱོམ་པར་
མི་འཐད་པ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་སུ་ལ་སིང་རྲེ་བསྤྱོམ་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་
སྲེམས་ཅན་བདྲེན་པ་མྲེད་ཀང་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་གང་དག་འབྲས་བུ་ཐར་པ་ལ་དགྤྱོད་པའི་དྤྱོན་དུ་སྤྱོད་པ་སད་པར་
ཁས་བླངས་པ་ཡི་དམིགས་ཡུལ་རྤྱོངས་པས་བརགས་པ་སྲེ་འཁྲུལ་ངྤྱོར་སྣང་བ་དྲེ་དག་ལ་སིང་རྲེ་སྤྱོམ་པ་མི་
འགལ་ལྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་མྲེད་ན་སིང་རྲེ་སྤྱོམ་པའི་འབྲས་བུ་སུ་ཡིས་ཐྤྱོབ་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྤྱོན་དམ་
དུ་དྲེ་ལྟར་བདྲེན་ན་འྤྱོན་ཀང་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཆྤྱོས་སུ་རྤྱོངས་པ་འཁྲུལ་པའི་བླྤྱོ་ངྤྱོ་ན་སྲེམས་ཅན་སྣང་ཙམ་དུ་ཡྤྱོད་པ་
ལ་སིང་རྲེ་སྣང་ཙམ་བསྤྱོམས་པས་འབྲས་བུ་སྣང་ཙམ་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སིང་རྲེ་ཡང་རྫུན་སྣང་
གི་ཡུལ་ཅན་ཆྤྱོས་སུ་རྤྱོངས་པ་ཡིན་པས་བདག་ཏུ་རྤྱོངས་པ་དང་བཟྤྱོག་བྱར་མཚུངས་སྤྱོ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསལ་ྲེ་
བར་ཞི་བའི་དྤྱོན་དུ་འགྱུར་བས་བཟྤྱོག་མི་དགྤྱོས་ཤིང་བཟྤྱོག་མི་ནུས་པས་འབྲས་བུ་རྤྱོངས་པ་སྣང་ཙམ་ནི་
བཟྤྱོག་པར་མི་བྱའི་བདག་ཏུ་རྤྱོངས་པ་ནི་བཟྤྱོག་པར་བྱ་སྲེ། དྲེས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་
སྤྱོགས་པ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་བཟྤྱོག་དགྤྱོས་སྤྱོ། །དྲེ་ལས་ཀང་བཟྤྱོག་པའི་ཐབས་མྲེད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན་ཡྤྱོད་དྲེ།
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བདག་མྲེད་སྤྱོམ་པ་ནི་དྲེའི་གྲེན་པྤྱོ་མཆྤྱོག་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་
ནི། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་བསན་པས། འཇམ་དཔལ་ལུས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བར་མཐྤྱོང་ན་དྲེ་ནི་
ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རྲེས་སུ་བལྟ་བའི་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པའྤྱོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སར་ཏྲེ་ཚོར་བ་མི་དམིགས་ན།
སྲེམས་མིང་ཙམ་དུ་ཤྲེས་ན། དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བའི་ཆྤྱོས་མི་དམིགས་ན་ཆྤྱོས་ལ་ཆྤྱོས་ཀི་རྲེས་སུ་བལྟ་བའི་
དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པའྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་དན་པ་ྲེར་གཞག་བཞི་སྤྱོན་པ་ལས། དང་པྤྱོ་ལུས་དན་པ་
ྲེ་བར་གཞག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡན་ལག་ཅན་གི་ལུས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་ིད་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྐབས་
དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡུལ་ལུས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལུས་འཛིན་འཁྲུལ་བར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ལ་གིས་ཏྲེ། ཡན་ལག་དང་འབྲྲེལ་བ་དང་། མ་འབྲྲེལ་བའི་ལུས་འགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་ལས། ཡན་
ལག་སྤྱོ་སྤྱོ་ལུས་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། ལུས་ནི་རྐང་པ་བྱིན་པ་མིན། །བརླ་དང་རྐྲེད་པ་ལུས་མ་ཡིན། །ལྟྤྱོ་དང་
རྒྱབ་ཀང་ལུས་མིན་ཏྲེ། །བྲང་དང་དཔུང་པ་ལུས་མ་ཡིན། །རིབ་ལྤྱོགས་ལག་པ་ལུས་མིན་ཏྲེ། །མཆན་ཁུང་ཕྲག་
པ་ལུས་མ་ཡིན། །ནང་ཁྤྱོལ་རྣམས་ཀང་ལུས་མིན་ལ། །མགྤྱོ་དང་མགིན་པའང་ལུས་མིན་ནྤྱོ། །ཡན་ལག་འདི་
དག་ལ་ལུས་སུ་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ་གང་ཡང་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ཆ་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་གནས་པ་
དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལུས་འདི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱྤྱོགས་རྲེ་ཡིས་གནས་པར་གྱུར་ན་ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་
ཡན་ལག་གི་ཆ་ལ་གནས་པར་གྱུར་མྤྱོད། ཆ་མྲེད་དུ་བདྲེན་པའི་ལུས་དྲེ་རང་ིད་ནི་གང་ལ་གནས། གལ་ཏྲེ་
བདག་ིད་ཀུན་གི་ལུས་རིལ་པྤྱོ་རྲེ་རྲེ་ལག་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་སྤྱོ་སྤྱོར་གནས་ན་ནི་དྲེ་དག་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་སྲེད་ཀི་
ལུས་དུ་མ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། ཕྱི་དང་ནང་གང་ན་ཡང་ལུས་མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་ལག་
སྤྱོགས་ལ་ལུས་བདྲེན་པ་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ལག་སྤྱོགས་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར་མྲེད་ན་རིལ་པྤྱོའ ་ི ལུས་དྲེ་ནི་ཡན་ལག་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ཏྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི།
ལུས་བདྲེན་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ལུས་མྲེད་པའི་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་རྤྱོངས་པ་ཡིས་ནི་ལུས་སུ་འཁྲུལ་བའི་བླྤྱོ་
སྲེ་བར་འགྱུར་གི། བླྤྱོ་དྲེས་བཟུང་བ་ལྟར་བདྲེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མི་དང་འད་བའི་དབྱིབས་སུ་བཀྤྱོད་
པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ལ་མི་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་བླྤྱོ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཇི་སྲིད་དུ་དྲེ་ལ་མིར་འཁྲུལ་བའི་རྲེན་
ཚོགས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཇི་སྲིད་དུ་ལག་སྤྱོགས་ལ་ལུས་སུ་འཁྲུལ་བའི་
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རྲེན་དྲེ་ཡྤྱོད་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་དྲེ་དག་ལུས་སུ་སྣང་བ་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ལུས་རིལ་པྤྱོ་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པར་མ་
གྲུབ་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྤྱོར་མྤྱོའ ་ི ཚོགས་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལག་པ་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་པར་
འགྱུར། སྤྱོར་མྤྱོ་དྲེ་ཡང་ཚིགས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ཚིགས་སུ་མི་བདྲེན་ལ། ཚིགས་དྲེ་དག་ཀང་རང་
རང་གི་ཆ་ཤས་ཕྱྲེ་བས་རྲེ་རྲེ་མྲེད་ལ། ཆ་དྲེ་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་བྱས་ཏྲེ་རྡུལ་ཕྲན་དྲེ་ཡང་ཕྱྤྱོགས་ཆའི་
དབྱྲེ་བ་ཡི་དུ་མར་འགྱུར་བས་གཅིག་ཏུ་མི་བདྲེན་ལ། དྲེའི་ཕྱྤྱོགས་རྲེ་རྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་ཆ་ཤས་སུ་བདྲེན་པ་དང་བྲལ་
བས་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སྤྱོང་པ་དྲེས་ན་རྡུལ་ཕྲན་རང་ཡང་བདྲེན་པར་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི།
དྲེ་ལྟར་སྣང་ཡང་བདྲེན་པ་མྲེད་པས་རི་ལམ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ལ་རྤྱོག་དཔྱྤྱོད་དང་བཅས་པ་སུ་ཞིག་ཆགས་པར་
བྱྲེད་དྲེ་ཆགས་པར་མི་རིགས་སྤྱོ། །གང་གི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་ལུས་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེའི་བྱྲེ་བྲག་སྲེས་པའི་ལུས་གང་
བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་གང་ཡིན་ཏྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ཚོར་བ་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཚོར་བའི་རང་
བཞིན་དང་། རྒྱུ་རྲེག་པ་དང་། ཡུལ་དང་། འཛིན་པ་མ་གྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚོར་བ་དྤྱོན་དམ་དུ་མ་
གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། དྲེར་རྤྱོག་པའི་གྲེན་པྤྱོ་སྤྱོམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། འགྤྱོག་པའི་རིགས་པ་ནི། ར་
ཤྲེས་ལས། གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཡྤྱོད་ན། །དྲེ་ནི་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
ནི། །ནམ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞྲེས་པ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ིད་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་ན་ནམ་ཡང་དྲེ་
མི་འདྤྱོར་བས་དྲེ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ལ་ཅི་སྲེ་མི་གནྤྱོད་དྲེ་གནྤྱོད་པས་དྲེ་དག་ནམ་
ཡང་མི་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ལས་སྲེ་བས་བསལ་ལྤྱོ། །བདྲེ་བ་ཡང་དྲེ་ིད་དུ་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་ན་མྱ་ངན་དང་ནད་ལ་
སྤྱོགས་པའི་གདུང་བ་དག་པྤྱོ་ཅན་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་ཟས་ཞིམ་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་དགའ་ཞིང་བདྲེ་བར་ཅི་སྲེ་མི་
བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་མི་བྱྲེད་པས་བསལ་ལྤྱོ། །གིས་པ་དྲེའི་ལན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་
ཡང་དག་ཏུ་ཡྤྱོད་མྤྱོད་ཀི་བདྲེ་བ་སྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་སྲེས་པ་ན་དྲེས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་དྲེ་
མྱྤྱོང་བ་མིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། གང་ཞིག་མས་སུ་མྱྤྱོང་བའི་བདག་ིད་མིན་པ་དྲེ་ནི་ཚོར་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་མཚན་
ིད་མྲེད་པས་སྤྱོ། །སྡུག་བསལ་ཕྲ་མྤྱོ་ིད་དུ་མྱྤྱོང་བ་ཡྤྱོད་པས་ཚོར་བ་ཡིན་མྤྱོད་ཀི་འདིའི་རགས་པ་ནི་བདྲེ་བ་
སྤྱོབས་ལྡན་གིས་བསལ་བ་མིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་ལ། ཕྲ་མྤྱོ་དྲེའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ནི་བདྲེ་བ་རགས་པ་ལས་གཞན་དགའ་བདྲེ་
སྤྱོབས་ཆུང་ཙམ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཕྲ་མྤྱོ་ིད་དུ་མྱྤྱོང་བ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསལ་མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེ་བ་དྲེའི་རིགས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཡིན་པས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་རྲེན་བདྲེ་བ་སྲེས་པས་ན་རྒྱུད་དྲེ་ལ་སྡུག་བསལ་སྲེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེས་པ་དྲེ་
ཚོར་བར་རྤྱོག་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ལ་མངྤྱོན་པར་ཞྲེན་པ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་མིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཚོར་བར་རྤྱོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ན་འཁྲུལ་པ་འདིའི་གྲེན་པྤྱོར་ཆྤྱོས་ཀུན་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་ཤྲེས་རབ་འདི་བསྤྱོམ་པར་བྱ་སྲེ། བླྤྱོ་དྲེས་རྣམ་པར་བརགས་པའི་ཞིང་ལས་
བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་བསམ་གཏན་ནི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་གནས་ལུགས་རྤྱོགས་པའི་ལུས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པའི་ཟས་
ཡིན་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱུ་རྲེག་པ་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་ཕྲད་པ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་པས་དྲེ་དགག་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་དྤྱོན་ཕྲད་པ་དགག་པ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་དང་ཕྲད་པ་དགག་པ་དང་། སྐབས་དྤྱོན་བསྡུ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། སིར་ཕྲད་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མིག་སྤྱོགས་དབང་པྤྱོ་དང་གཟུགས་སྤྱོགས་
དྤྱོན་རྣམས་བར་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་དྲེ་དག་གང་དུ་འཕྲད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཤར་ནུབ་ཀི་རི་བཞིན་ནྤྱོ། །བར་དུ་
ཆྤྱོད་པའི་ཆ་གང་ཡང་མྲེད་ན་གཅིག་ིད་འགྱུར་བས་དྲེ་དག་གང་ཞིག་གང་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཕྲད་བྱ་
འཕྲད་བྱྲེད་གིས་མྲེད་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཕྲད་པ་དགག་པ་ནི། དབང་དྤྱོན་གི་རྡུལ་ཕྲན་དག་ནི་
ཕྱྤྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྲད་པ་མྲེད་དྲེ། རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན་ལ་འཇུག་པ་སྲེ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཐིམ་པ་མྲེད་པས་
སྤྱོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་རྡུལ་ཕྲན་དྲེ་ནི་ཁྤྱོང་སྤྱོང་གི་སྐབས་མྲེད་པ་དང་བྤྱོངས་མམ་པ་ཁྤྱོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
པ་ནི་མ་ཞུགས་པ་ལ་འདྲེས་པ་མྲེད་ཅིང་མ་འདྲེས་པ་ལ་ཕྱྤྱོགས་ཀུན་གིས་ཕྲད་པ་མྲེད་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་
པའྤྱོ། །རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་པ་ིད་དུ་འདྤྱོད་པ་ལའང་ཕྱྤྱོགས་གཅིག་གིས་ཕྲད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པ་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་ཆ་གིས་སུ་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །ཕྲད་པ་དང་ཆ་མྲེད་པར་ཡང་གནས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་གལ་
ཏྲེ་མཐྤྱོང་ན་བསན་པར་གིས་ཏྲེ་བསན་པར་མི་ནུས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་ལ་ནི་ཆྤྱོས་ཅན། ཕྲད་པ་འཐད་
པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་ཐལ། ལུས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དྲེ་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་ཕྲད་པ་མྲེད་ཀང་འབྲས་
བུ་བསྲེད་པ་ལ་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། མི་རིགས་ཏྲེ། ཚོགས་པའང་བདྲེན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ་སར་རྒྱུད་དང་ཚོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། ཞྲེས་པར་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་
ལྟར་རྒྱུ་རྲེག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་འབྲས་བུ་ཚོར་བ་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་ན་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཐྤྱོབ་
པའི་དྤྱོན་དུ་ངལ་བ་བྱྲེད་པ་འདི་ཅིའི་དྤྱོན་དུ་ཡིན་ཞིང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་གང་གིས་རྒྱུད་གང་ལ་གནྤྱོད་པར་
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འགྱུར་ཏྲེ་ཐྤྱོབ་བྱ་དང་གནྤྱོད་བྱྲེད་མྲེད་དྤྱོ། །གང་གི་ཚེ་ཚོར་བ་པྤྱོའ ་ི བདག་འགའ་ཡང་མྲེད་ཅིང་ཚོར་བ་ིད་ཀང་
ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་འདི་མཐྤྱོང་ནས་དྲེའི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལ་འཐྤྱོབ་པ་དང་འབྲལ་བར་སྲྲེད་པ་
ཅིའི་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐྤྱོང་བའམ་རྲེག་པའི་བར་ཡུལ་ལྔ་པྤྱོ་དྲེ་ཡང་སྣང་
ཡང་མི་བདྲེན་པས་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་འད་བའི་བདག་ིད་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་དྲེ་དག་གཅིག་ཡུལ་ཅན་ཚོར་བ་
བདྲེན་པར་མྲེད་དྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཚོར་བ་ནི་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྲེས་པའི་སྲེམས་དྲེ་ཡིས་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ།
སྲེམས་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྲེས་པས་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཚོར་བའི་ས་མ་དང་ཕྱི་མར་
སྲེས་པས་ཀང་དྲེ་དན་པ་དང་དྲེ་ལ་འདུན་པར་འགྱུར་གི་མྱྤྱོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གི་ཚེ་ཚོར་བ་མ་སྲེས་
པས་དང་འགགས་པས་སྤྱོ། །མྱང་བྱ་དང་མྱྤྱོང་བྱྲེད་གིས་མྲེད་པས་རང་གིས་བདག་ིད་མྱྤྱོང་བ་མིན་ལ། དུས་
གསུམ་དུ་བརགས་ན་གཞན་དག་གིས་ཀང་མྱྤྱོང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་ཚོར་བ་པྤྱོ་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་
ཏྲེ། དྲེས་ན་ཚོར་བ་ཡང་དྲེ་ིད་དུ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་བདག་མྲེད་པའི་ཕུང་པྤྱོའ ་ི ཚོགས་འདི་ལ་ཚོར་བ་
བདྲེ་བས་ཕན་པ་དང་སྡུག་བསལ་འདི་ཡིས་ཅི་སྲེ་གནྤྱོད་པར་བྱ་སྲེ་ཕན་བྱྲེད་གནྤྱོད་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པས་
སྤྱོ། །གསུམ་པ་སྲེམས་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡིད་ཀི་དང་། སྤྱོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་མ་གྲུབ་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབང་པྤྱོ་རྣམས་ལ་མི་གནས་ཤིང་གཟུགས་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་པ་མིན་ཏྲེ། དབང་ཡུལ་དྲེ་དག་ཡྤྱོད་ཀང་རྲེས་མི་སྲེ་བས་སྤྱོ། །བར་ཏྲེ་
གཞན་ནའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏྲེ་མ་དམིགས་པས་སྤྱོ། །ལུས་ཀི་ནང་ན་སྲེམས་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ་ཕྱི་ནའང་མིན་ཞིང་།
དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་སྲེམས་དྲེ་རྲེད་པ་མ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་ལུས་ིད་ཀང་མིན་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་དུའང་བདྲེན་
པ་མིན་ཞིང་ལུས་དང་འདྲེས་པ་མིན་ལ། ལུས་ལས་ལྤྱོགས་སུ་འགར་ཡང་མྲེད་པའི་ཡིད་དྲེ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་
བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏྲེ། དཀྤྱོན་མཆྤྱོག་བརྲེགས་པ་ལས། འྤྱོང་སྲུང་སྲེམས་ནི་ནང་ན་ཡང་མྲེད། ཕྱི་རྤྱོལ་ན་
ཡང་མྲེད། གིས་ཀ་ན་ཡང་མྲེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྤྱོ། །འྤྱོད་སྲུང་སྲེམས་དྲེ་ནི་གཟུགས་མྲེད་པ། བསན་དུ་མྲེད་
པ། ཐྤྱོགས་པ་མྲེད་པ། རྲེན་མ་ཡིན་པ། སྣང་བ་མྲེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མྲེད་པ། གནས་པ་མྲེད་པའྤྱོ། །འྤྱོད་
སྲུང་སྲེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མ་གཟིགས། མི་གཟིགས། གཟིགས་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དྲེའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་གདྤྱོད་མ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཡིད་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཤྲེས་དྲེ་ལྟ་ནའང་སྤྱོ་ལྔའི་རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་ལྔ་འཛིན་བྱྲེད་དུ་བདྲེན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། འྤྱོ་ན་དྲེའི་ཡུལ་ལྔའི་སར་རམ་དུས་
མམ་མམ་ཕྱིས་ཡྤྱོད་ཅྲེས་བརགས་ནས། ཤྲེས་བྱ་ཡུལ་ལྔ་ལས་སར་སྤྱོ་ལྔའི་ཤྲེས་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེ་
ཡུལ་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྲེ་སྲེ། དྲེའི་ཚེ་ཡུལ་མ་སྲེས་ནས་མྲེད་པས་སྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་ལྷན་ཅིག་
སྲེ་དུས་མམ་ན་ཡང་དྲེ་ཡུལ་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྲེ་སྲེ། དྲེ་མ་སྲེས་པ་ན་ཡུལ་ཡང་མ་སྲེས་ཤིང་སྲེས་པ་ན་
ཡུལ་གིས་བསྲེད་མི་དགྤྱོས་པས་སྤྱོ། །འྤྱོན་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱའི་ཕྱིས་ཤྲེས་པ་ཡྤྱོད་ན་དྲེའི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གང་ལས་སྲེ་
སྲེ་ཡུལ་འགག་ནས་མྲེད་པས་སྤྱོ། །བཞི་པ་ཆྤྱོས་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ཆྤྱོས་ཐམས་
ཅད་སྲེ་མྲེད་དུ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། དྲེ་ལྟར་ས་ཕྱི་དུས་མམ་གང་ལས་ཀང་མི་སྲེ་བའི་རིགས་པ་འདིས་ཆྤྱོས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེ་བ་བདྲེན་པར་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་དྲེ་ལ་རྤྱོད་པ་སྤང་བ་ལ་གིས་ལས།
དང་པྤྱོ་ཀུན་རྤྱོབ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་ལ་གིས་ལས། རྤྱོད་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་
མྲེད་ན་སྲེ་འཇིག་ཅན་གི་ཀུན་རྤྱོབ་མྲེད་པས་དབུ་མ་པ་དྲེའི་ལུགས་ལ་བདྲེན་གིས་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་པར་
འགྱུར་ལ། གལ་ཏྲེ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་འཇིག་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཀུན་རྤྱོབ་གཞན་འཁྲུལ་པའི་བླྤྱོ་ཅན་གིས་སྲེ་
འཇིག་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་འཇྤྱོགས་ན་ནི་སྲེམས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་ག་ལ་འདའ་སྲེ་མི་འདའ་བར་འགྱུར་
ཏྲེ། ཁ་ཅིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་གཞན་གིས་སྲེ་འཇིག་ཅན་དུ་བཏགས་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འགྱུར་བས་སྤྱོ་ཞྲེ་
ན། དྲེའི་ལན་ནི། དྤྱོན་ལ་སྲེ་མྲེད་ཡིན་ཡང་དྲེ་མ་རྤྱོགས་པས་སྲེ་འཇིག་ཅན་དུ་རྤྱོག་ཅིང་བླྤྱོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དྲེ་
ལ་ལྟྤྱོས་ཏྲེ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འཇྤྱོགས་པས་དྲེ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། དྲེས་མྱང་འདས་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་
གིས་འཁྲུལ་པས་གཞན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ། འཁྲུལ་རྤྱོག་འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་གཞན་པའི་
སྲེམས་ཀི་རྣམ་རྤྱོག་སྲེ། དྲེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རང་གི་ཀུན་རྤྱོབ་སྲེ་འཁྲུལ་རྤྱོག་མིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཕྱིས་
མྱང་འདས་ཀི་ཚེ་འཁྲུལ་རྤྱོག་ཡྤྱོད་པར་ངྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་དྲེ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་རྤྱོག་དྲེ་ཡྤྱོད་པ་
མིན་པ་དྲེས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་མྲེད་པ་ིད་དྤྱོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ཆྤྱོས་རྣམས་ལས་ཆྤྱོས་རྣམས་སྲེ་བ་ནི་ཕྱི་ནས་
འབྱུང་ཞིང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱིས་ནས་ངྲེས་པའི་ཆྤྱོས་གལ་ཏྲེ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ན་དྲེའི་ཚེ་ཀུན་རྤྱོབ་
ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་གཅིག་གིས་ཕྱིས་གཅིག་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་དྲེ་ཡྤྱོད་ན་
ཞྲེས་པར་བཤད་ཀང་རུང་སམ་མྤྱོ། །གིས་པ་རྣམ་སྤྱོད་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྤྱོད་པ་ནི།
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

རྤྱོག་བྱྲེད་བླྤྱོ་དང་བརག་བྱ་ཡུལ་གིས་པྤྱོ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་མ་གྲུབ་ན་བླྤྱོ་ཡང་མྲེད་པས་རྣམ་
དཔྱྤྱོད་མི་འཐད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་དཔྱྤྱོད་བྱྲེད་བདྲེན་པ་མི་དགྤྱོས་པ་ནི། ཡུལ་བདྲེན་
པ་མྲེད་པས་བླྤྱོ་ཡང་བདྲེན་པ་མྲེད་མྤྱོད་ཀི་རྣམ་དཔྱྤྱོད་མི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་ནི་ཐ་སད་པའི་ཤྲེས་པ་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་གགས་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བརྤྱོད་པའི་ཕྱིར་
རྤྱོ། །གིས་པ་དགྤྱོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་ཅིང་བདྲེན་པར་གྲུབ་པའི་རྣམ་དཔྱྤྱོད་
ཀིས་དཔྱྤྱོད་པར་བྱྲེད་དགྤྱོས་ན་དྲེའི་ཚེ་རྣམ་དཔྱྤྱོད་དྲེ་ཡང་རྣམ་དཔྱྤྱོད་གཞན་གིས་དཔྱྤྱོད་དགྤྱོས་པའི་ཕྱིར་ན་
ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་ར་བའི་དཔྱད་བྱ་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་མ་དཔྱད་ཀང་སྤྱོང་པར་གྲུབ་པ་ནི།
དཔྱྤྱོད་པའི་ཡུལ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པར་བྱས་ཏྲེ་སྤྱོང་པར་གྲུབ་ན་རྣམ་དཔྱྤྱོད་ཀི་བླྤྱོ་ལ་ནི་མ་དཔྱད་ཀང་རྲེན་ཡུལ་
ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། རྲེན་དྲེ་ཡུལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ན་དྲེ་མི་སྲེ་སྲེ་ཡུལ་ཤཤྲེས་གིས་ཀ་སྲེ་མྲེད་དུ་ཞི་བ་དྲེ་ཡང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཡིན་པར། དམིགས་པ་མྲེད་པས་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞྲེས་སར་བརྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་སྤང་བྱ་
དངྤྱོས་པྤྱོར་འཛིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སིར་བསན་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། གནྤྱོད་བྱྲེད་བརྤྱོད་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དངྤྱོས་ས་བ་གང་གི་ལྟར་ན་ཡུལ་ཤྲེས་འདི་གིས་བདྲེན་པར་འདྤྱོད་པར་དྲེ་ིད་ཤིན་ཏུ་དཀའ་
བར་གནས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ལ་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཡྤྱོད་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་
པས་མི་འགྲུབ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའི་དབང་པྤྱོ་བདྲེན་པ་ལས་དྤྱོན་བདྲེན་པར་འགྲུབ་བྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་བདྲེན་
པར་ཡྤྱོད་པ་ིད་ལ་བརྲེན་ནམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། འྤྱོན་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་ལས་ཤྲེས་པ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཡྤྱོད་
པ་ལ་རྲེན་ཅི་ཡྤྱོད། ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་དབང་གིས་གཅིག་ཡྤྱོད་ན། དྲེའི་ཚེ་གཅིག་མ་གྲུབ་པར་གཅིག་མི་འགྲུབ་
པས་གིས་ཀ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གལ་ཏྲེ་བུ་མྲེད་ན་ནི་ཕ་གྲུབ་པ་མིན་ལ་ཕ་མ་གྲུབ་ནའང་བུ་ིད་
གང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། དྲེ་ལྟར་བུ་མྲེད་པར་ཕ་དང་ཕ་མྲེད་པར་བུ་མྲེད་པས་མཐར་གིས་ཀ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་
ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་གིས་ཀང་མྲེད་པ་ིད་དྤྱོ། །གིས་པ་ྲེས་སྤྤྱོང་གི་ལན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ལྟྤྱོས་ཀང་འགྲུབ་པ་
མི་འགལ་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མྱུ་གུ་ས་བྤྱོན་ལས་སྲེ་བས་དྲེ་ལ་ལྟྤྱོས་ཀང་ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་པར་མྱུ་གུ་དྲེ་ིད་ཀིས་རྤྱོགས་
པ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་བྱ་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིས་ཤྲེས་བྱ་དྲེ་ཡྤྱོད་པར་ནི་ཅིས་མི་རྤྱོགས་ཤྲེ་ན། མི་མཚུངས་ཏྲེ།
མྱུ་གུ་ནི་དྲེ་ིད་ལས་གཞན་ཤྲེས་པ་ཡིས་མཐྤྱོང་ནས་ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་ཅྲེས་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕྱིར་ཤྲེས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བྱ་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་པ་རྤྱོགས་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་བདྲེན་པར་ཡྤྱོད་པ་ིད་གང་ལས་རྤྱོགས་ཏྲེ་རྤྱོགས་བྱྲེད་མྲེད་པས་
སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་ཕྱྤྱོགས་ནས་དང་། འབྲས་ཕྱྤྱོགས་ནས་སྤྱོང་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པའི་དྤྱོན་
བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡང་དག་པར་མ་སྲེས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་སྤྱོང་པར་སྒྲུབ་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་མྲེད་དང་། རྒྱུ་རག་པ་ལས་སྲེས་པ་དགག་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི།
རྒྱང་འཕྲེན་པ་དང་སྤྱོད་པ་དག ི་ཤར་ཆུ་བྤྱོ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་། །སྲན་ཟླུམ་ཚེར་མ་གཟངས་རིང་རྣྤྱོ་བ་
དང་། །ར་བྱའི་མདྤྱོངས་ལྲེགས་ལ་སྤྱོགས་ཆྤྱོས་རྣམས་ཀུན། །སུས་ཀང་མ་བྱས་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོས་བྱུང་། །ཞྲེས་
དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་རྒྱུ་མྲེད་ལས་སྲེ་བར་འདྤྱོད་པ་འགྤྱོག་པ་ནི། རྲེ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་གི་མངྤྱོན་སུམ་གིས་ཀང་
འབྲས་བུ་དྲེ་རང་གི་རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལས་སྲེ་བ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ལ། རྲེས་དཔག་སྤྱོགས་ཀིས་ཀང་
གྲུབ་པས་འདི་ལྟར་པདྨའི་སྤྱོང་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་འབྲས་བུ་ཐ་དད་ཀི་དབྱྲེ་བས་བསྲེད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུའི་དབྱྲེ་བ་དྲེ་
གང་གིས་བྱས་ཤྲེ་ན་སར་གི་རྒྱུའི་དབྱྲེ་བ་ིད་ལས་སྤྱོ། །རྒྱུ་ཐ་དད་ཀིས་འབྲས་བུ་ཐ་དད་བསྲེད་པར་ནུས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སར་གི་རྒྱུའི་མཐུ་ིད་ལས་དྲེ་ལྟར་སྲེས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་
ཕྱུག་དང་། རྡུལ་ཕྲན་དང་། གཙོ་བྤྱོ་ལས་སྲེས་པ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་དབང་ཕྱུག་མ་
གྲུབ་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་དང་བྱྲེ་བྲག་པ་དག་དབང་ཕྱུག་ཅྲེས་པ་ལྷར་གཏྤྱོགས་པ། གཙང་ཞིང་མཆྤྱོད་པར་འྤྱོས་
པ། རག་པ། གཅིག་པུ། ཀུན་གི་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ཡིན་པ་སྲེ། ཆྤྱོས་ལྔ་ལྡན་ཞིག་འགྤྱོ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན་
རྲེ་ཞིག་དབང་ཕྱུག་དྲེ་གང་ཡིན་སྤྱོས་ཞྲེས་དིས་པ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་རྣམས་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་འབྱུང་
འགྱུར་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྟ་མྤྱོད། དྲེ་དག་ལ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འདྤྱོགས་ན་མིང་ཙམ་ལ་ཡང་ཅི་ཞིག་ངལ་ཏྲེ་མི་རྤྱོད་
མྤྱོད་ཀི། འྤྱོན་ཀང་ཁྱྤྱོད་རང་འདྤྱོད་པའི་མཚན་ིད་ནི་མྲེད་དྲེ། ས་ལ་སྤྱོགས་པ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པྤྱོ་རྣམས་ནི་དུ་མ་
དང་། མི་རག་པ་དང་། གཡྤྱོ་བའི་སྲེམས་མྲེད་པ་དང་། ལྷ་མིན་ཞིང་འགྤྱོམ་པར་བྱ་བ་ིད་དང་། མི་གཙང་བ་དང་
བཅས་པས་དྲེ་ནི་དབང་ཕྱུག་ིད་མ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་མིན་ཏྲེ། གཡྤྱོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བདག་
ཀང་དྲེ་མིན་ཏྲེ། བདག་སར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བྱྲེད་པྤྱོ་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ཡང་བསམ་པར་ནུས་པ་མིན་ན་
བསམ་བྱ་མིན་པ་དྲེ་བྱྲེད་པྤྱོར་བརྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་དྤྱོན་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་དྲེ་ཡིས་བསྲེད་པ་མྲེད་པ་ནི།
དབང་ཕྱུག་དྲེས་བསྲེད་པར་འདྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞྲེས་དིས་པ་ན། བདག་དང་ས་སྤྱོགས་ཀི་རྡུལ་
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དང་དབང་ཕྱུག་ིད་ཀི་རིགས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་རག་པར་འདྤྱོད་པ་མིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་
པས་བསྲེད་བྱར་འགལ་ལྤྱོ། །ཤྲེས་པ་ཡང་དྤྱོན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤྲེས་བྱ་ལས་སྲེས་ལ་རིག་ཙམ་དུ་ཐྤྱོག་མ་མྲེད་
པ་ཅན་གི་རིག་པ་ས་མ་ས་མ་ལས་སྲེས་ཤིང་། བདྲེ་སྡུག་ནི་ལས་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལས་སྲེས་པ་ཡིན་པས་དབང་
ཕྱུག་དྲེ་ཡིས་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྲེད་པ་སྤྱོས་ཤིག གསུམ་པ་དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་
ཐལ་བ་བརྤྱོད་པ་ནི། རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་འབྲས་བུ་སྲེད་བྱྲེད་རག་པ་དྲེ་ལ་ཐྤྱོག་མ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་དྲེའི་འབྲས་བུ་བདྲེ་
སྤྱོགས་ལ་ཡང་ཐྤྱོག་མ་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དྲེ་བཞིན་དུ་ཐ་མ་ཡང་མྲེད་པས་བདྲེ་སྡུག་སྤྱོགས་
རག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡྤྱོད་མིན་ཏྲེ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་ལས། དྲེ་དག་རྲེས་འགའ་བར་འགྲུབ་པས་གསལ་ལྤྱོ། །གིས་
པ་ཁྱབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་ནི། དབང་ཕྱུག་རག་ཀང་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་རྲེན་གཞན་རྲེས་འགའ་བ་ལ་ལྟྤྱོས་
པས་འབྲས་བུ་རག་ཏུ་བསྲེད་པས་མ་ཁྱབ་བྤྱོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་དྲེ་ནི་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེས་
བྱས་པ་མིན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གཞན་ཡྤྱོད་པ་མིན་པས་སྤྱོ། །དྲེས་ན་དྲེས་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་འདི་གང་ལ་ལྟྤྱོས་པར་
འགྱུར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་ཚོགས་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཚོགས་པ་དྲེ་ིད་རྒྱུ་ཡིན་པར་འགྱུར་གི་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ་
ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་ན་དབང་ཕྱུག་ལ་འབྲས་བུ་མི་བསྲེད་པའི་དབང་མྲེད་ཅིང་ཚོགས་པ་དྲེ་མྲེད་པར་བསྲེད་
དབང་ཡང་མྲེད་པས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་ན་དྲེ་གཞན་གི་དབང་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། འདྤྱོད་ནས་འབྲས་བུ་བྱྲེད་ནའང་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་འདྤྱོད་པ་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར།
རག་ལས་ནས་འབྲས་བུ་བྱྲེད་ན་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན་ཏྲེ་འདྤྱོད་པ་མི་རག་པ་དྲེའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། བྱྲེ་བྲག་པ་གང་དག་རྡུལ་ཕྲན་རག་པས་སྣྤྱོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྲེད་པར་འདྤྱོད་པ་དྲེ་དག་
ཀང་མི་རིགས་ཏྲེ། རྡུལ་ཕྲན་རག་པ་ནི་སར། རྡུལ་དྲེ་ཡང་ཕྱྤྱོགས་ཆའི་དབྱྲེ་བ་ཡིས། །ཞྲེས་པས་བཟྤྱོགས་ཟིན་
པས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདྤྱོད་པ་དགྤྱོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གངས་ཅན་པ་དག་ཤྲེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་བདག་རིག་པ་དང་གཙོ་བྤྱོ་བྲེམ་པྤྱོ་གིས་སུ་འདུས་པ་ལས་བདག་ནི་སར་ལྟར་ཆྤྱོས་ལྔ་ལྡན་ཏྲེ་
རྒྱུ་འབྲས་གང་ཡང་མ་ཡིན་ལ། གཙོ་བྤྱོ་རག་པ་གཅིག་པུ་བྲེམ་པྤྱོ་སུས་ཀང་མི་མཐྤྱོང་བ་ཀུན་གི་བྱྲེད་པ་པྤྱོ་ཡིན་
པ་སྲེ་ཆྤྱོས་ལྔ་ལྡན་ཞིག་འགྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ལ། དྲེའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ནི་སིང་སྤྱོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པ་ཞྲེས་བྱ་
བའི་མིང་ཅན་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྤྱོམས་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མམ་པར་གནས་པ་སྲེ། དྲེའི་རང་བཞིན་རྒྱུའི་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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གཙོ་བྤྱོ་ཞྲེས་བྱ་བར་བརྤྱོད་ཅིང་། དྲེ་རྣམས་ཆ་མི་མམ་པ་ལས་རྣམ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་ཐྤྱོག་མར་ཆྲེན་པྤྱོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ཤྲེལ་ལྟར་དྭངས་པ་འབྱུང་ཞིང་། དྲེ་ལ་ནང་ནས་སྲེས་བུ་དང་། ཕྱི་ནས་ཡུལ་གི་གཟུགས་བརན་འཆར་
བས་དྲེ་གིས་འདྲེས་པ་ལས་སྲེས་བུས་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་ཐ་སད་བྱྲེད་དྤྱོ། །དྲེ་ནས་ང་རྒྱལ་དང་། དྲེ་
ལས་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་བླྤྱོའ ་ི དབང་པྤྱོ་ལྔ་དང་། ཁ་དང་། རྐང་པ་དང་། ལག་པ་དང་། བཤང་གཅིའི་ལམ་
གིས་ཏྲེ་ལས་ཀི་དབང་པྤྱོ་ལྔ་དང་། ཐུན་མྤྱོང་དུ་ཡིད་དྲེ་དབང་པྤྱོ་བཅུ་གཅིག་དང་། ས་དང་། རྲེག་བྱ་དང་། རྤྱོ་
དང་། གཟུགས་དང་། དི་སྲེ་དྲེ་ཙམ་ལྔ་དང་བཅས་པས་ཚོགས་པ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་ཞིང་། དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་རིམ་པ་
ལྟར་ནམ་མཁའ་དང་། རླུང་དང་། མྲེ་དང་། ཆུ་དང་། ས་སྲེ་འབྱུང་བ་ལྔ་འབྱུང་སྲེ། ི་ཤུ་ར་གིས་པྤྱོ་དྲེ་དག་ནི་
འབྲས་བུར་འགྤྱོ་བ་ཡིན་པར་བརྤྱོད་དྲེ། རང་བཞིན་ལས་ཆྲེན་དྲེ་ལས་ང་རྒྱལ་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་ཚོགས་ནི་རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་གྤྱོ །བཅུ་དྲུག་པྤྱོ་ནི་དྲེ་དག་རྣམས་ལས་ཀང་། །དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་འབྱུང་། །ཞྲེས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། བདྲེ་སྤྱོགས་དྤྱོན་ཡིན་པ་དང་། དངྤྱོས་པྤྱོ་རག་པ་
དང་། སར་ཡྤྱོད་སྲེ་བ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཙོ་བྤྱོ་གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པ་དྲེ་རང་བཞིན་གསུམ་ིད་དུ་བདྲེན་
པར་ཡྤྱོད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་ན་གཙོ་བྤྱོ་དྲེ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་ཡང་གསུམ་དུ་བདྲེན་པ་
མིན་ཏྲེ། གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་ཡང་སྤྱོ་སྤྱོར་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །རགས་འདི་གསུམ་པྤྱོ་དྲེ་
བདག་གཅིག་པའམ་བྲེམ་པྤྱོ་བདྲེན་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་གི་བདག་ིད་དུ་ཡྤྱོད་པར་ཁས་
བླངས་པས་གྲུབ་ཅྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཕྱི་མ་གསལ་ལྤྱོ། །རྒྱུ་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་མྲེད་ན་འབྲས་བུ་ས་
སྤྱོགས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་ཡྤྱོད་པ་ིད་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་རིང་སྲེ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གྤྱོས་ལ་
སྤྱོགས་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་ལྔ་པྤྱོ་ཆྤྱོས་ཅན། དྲེ་ལ་བདྲེ་སྤྱོགས་ངྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་སྲེམས་མྲེད་
པས་སྤྱོ། །གྤྱོས་སྤྱོགས་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་བདྲེ་སྤྱོགས་ཀི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་དུ་བདྲེན་པས་དྲེ་ལ་བདྲེ་སྤྱོགས་
ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། གྤྱོས་སྤྱོགས་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་ཀང་ལུས་དང་མཚུངས་པས་ན་དྲེ་ལུས་དགག་པར་དཔྱད་པས་
བཀག་ཟིན་པ་མིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་གྤྱོས་སྤྱོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་བདྲེ་སྤྱོགས་ཡྤྱོན་
ཏན་གསུམ་པྤྱོ་ིད་དུ་འདྤྱོད་པ་ཡིན་ལ། བདྲེ་སྤྱོགས་དྲེ་ལས་སྣམ་སྤྱོགས་འབྱུང་བ་མྲེད་ཀི་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་སྣམ་
སྤྱོགས་ལས་བདྲེ་སྤྱོགས་འབྱུང་བར་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ལ། དཔྱད་ན་རྒྱུ་སྣམ་སྤྱོགས་དྲེ་བདྲེན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ན་
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དྲེའི་འབྲས་བུ་བདྲེ་སྤྱོགས་བདྲེན་པ་མྲེད་དྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བདྲེ་སྤྱོགས་ཆྤྱོས་ཅན། རག་པ་ིད་དུ་ནམ་ཡང་
དམིགས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསལ་བ་རག་ཏུ་
ཡྤྱོད་པ་ིད་ཡིན་ན། སྡུག་བསལ་སྲེས་དུས་ན་ཡང་བདྲེ་བ་མྱྤྱོང་བ་ཅིའི་ཕྱིར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་བར་
ཐལ་ལྤྱོ། །སྡུག་བསལ་སྲེས་དུས་ན་བདྲེ་བ་དྲེ་ིད་ཕྲ་མྤྱོར་གྱུར་བས་མི་མྱྤྱོང་ངྤྱོ་ཞྲེ་ན། རག་པ་དྲེ་རྲེས་རགས་པ་
དང་རྲེས་ཕྲ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་རགས་པ་དྤྱོར་ནས་ཕྲ་བར་འགྱུར་བས་བདྲེ་སྤྱོགས་ཀི་ཕྲ་རགས་དྲེ་དག་
མི་རག་པ་ིད་དུ་གྲུབ་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་འགྱུར་སྤྱོགས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རག་པ་ིད་དུ་ཅིས་མི་
འདྤྱོད་དྲེ་རིགས་པ་མཚུངས་པས་སྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བའི་ཕྲ་རགས་ཀི་གནས་སྐབས་མི་རག་ཀང་བདྲེ་བའི་རང་
བཞིན་རག་གྤྱོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བའི་རགས་པ་བདྲེ་བ་ལས་གཞན་མིན་པས་ན་དྲེ་མི་རག་པས་བདྲེ་བ་ཡང་གསལ་
བར་མི་རག་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་རང་ལུགས་ཀི་ངྲེས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་ནི་
འགའ་ཡང་སྲེ་བ་མིན་ཏྲེ། མྲེད་པའི་ཕྱིར། བྱྲེ་མ་ལས་ཏིལ་མར་བཞིན་ནྤྱོ་ཞྲེས་འདྤྱོད་ན། གསལ་བ་སར་མྲེད་པ་
སྲེ་བ་ནི་ཁྱྤྱོད་མི་འདྤྱོད་ཀང་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུགས་ལའང་གནས་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། སར་མི་གསལ་བ་ཕྱིས་གསལ་བར་སྲེ་
བར་འདྤྱོད་པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་ན་ཟན་ཟ་བ་དྲེ་མི་གཙང་བ་ཟ་
བར་འགྱུར་ལ། རས་ཀི་རིན་གིས་རས་བལ་གི་ས་བྤྱོན་ྤྱོས་ལ་དྲེ་བགྤྱོ་བར་གིས་ཤིག གསུམ་པ་དྲེའི་ལན་
དགག་པ་ནི། དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་དྲེ་ལྟར་གནས་ཀང་འཇིག་རྲེན་རྤྱོངས་པས་ས་བྤྱོན་ལ་རས་མ་མཐྤྱོང་བས་མི་གྤྱོན་ནྤྱོ་
ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ཤྲེས་པར་འདྤྱོད་པའི་སྲེར་ས་སྤྱོགས་ཀིས་ཀང་རྣམ་གཞག་ས་བྤྱོན་མི་གྤྱོན་པར་རས་
གྤྱོན་པ་དྲེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱྤྱོད་ིད་ལུགས་ཀི་འབྲས་བུ་དྲེ་ིད་ཤྲེས་པ་དྲེ་རྒྱུ་འཇིག་རྲེན་པ་ལ་ཡང་
ཡྤྱོད་པ་དྲེས་ས་བྤྱོན་ལ་རས་ཅི་སྲེ་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །འཇིག་རྲེན་པ་ལའང་ཡྤྱོད་མྤྱོད་ཀི་
རྒྱུའི་གནས་སྐབས་འཇིག་རྲེན་པའི་བླྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་མིན་པས་མི་རྤྱོགས་པར་འདྤྱོད་ན་ནི་བླྤྱོ་དྲེས་འབྲས་བུ་
ིད་གསལ་བར་མཐྤྱོང་བའང་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བླྤྱོ་འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །བཞི་པ་རང་
ལ་གནྤྱོད་པ་སྤང་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡུལ་འཇལ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་ཚད་མ་མིན་ཏྲེ་
འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན་དྲེས་གཞལ་བའི་སྤྱོང་ིད་ཀང་རྫུན་པར་མི་འགྱུར་རམ་སྲེ། འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕྱིར་དྲེ་ིད་དུ་སྤྱོང་
པ་ིད་སྤྱོམ་པའང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེ་ན། བླྤྱོས་བཏགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་མ་རྲེག་སྲེ་དྲེ་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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པར་དྲེའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པ་བླྤྱོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མྤྱོ་གཤམ་གི་བུ་མ་བཟུང་བས་དྲེ་ཤི་བ་མི་འཛིན་པ་བཞིན་
ནྤྱོ། །དངྤྱོས་མྲེད་དངྤྱོས་ལ་ལྟྤྱོས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་དགག་བྱ་རྫུན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བཀག་པའི་དངྤྱོས་མྲེད་
གསལ་བར་རྫུན་ནྤྱོ། །འྤྱོན་ཀང་སྤྱོང་པ་ིད་སྤྱོམ་པ་འཐད་དྲེ། བདྲེན་འཛིན་གི་གྲེན་པྤྱོ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ན་
དཔྲེར་ན་རི་ལམ་དུ་བུ་ཤི་བ་རི་བ་ལ་བུ་དྲེ་མྲེད་སམ་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ནི་བུ་དྲེ་ཡྤྱོད་པར་རྣམ་པར་རྤྱོག་པའི་གྲེགས་
ཡིན་ལ། མྲེད་འཛིན་དྲེ་ཡང་རྫུན་པ་ཡིན་ཡང་ཡྤྱོད་འཛིན་དྲེ་སྤྤྱོང་ནུས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་བས་ན་དྲེ་
ལྟར་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་དངྤྱོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་རྲེན་སྤྱོ་སྤྱོ་བའམ་
འདུས་པའི་རྲེན་རྣམས་ལ་དང་པྤྱོ་ནས་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ནས་གསར་དུ་འྤྱོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་
དང་པྤྱོར་སྲེས་པ་མ་ཡིན་ལ། དྲེས་ན་བར་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཐ་མར་འགགས་ནས་གཞན་དུ་འགྤྱོ་བ་
ཡང་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་ཅིང་རྤྱོངས་པས་བདྲེན་པར་བཟུང་བར་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྣང་ཡང་
མི་བདྲེན་པས་སྒྱུ་མ་ལས་ནི་ཁྱད་ཅི་ཡྤྱོད་དྲེ་མྲེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པའི་ར་གང་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་
ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་རྲེན་རྣམས་ཀིས་གང་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་དྲེ་ནི་དང་པྤྱོ་གང་ནས་འྤྱོངས་པར་གྱུར་
ཅིང་བར་དུ་གནས་པ་དང་མཐར་གང་དུ་འགྤྱོ་བ་བརག་པར་གིས་ཏྲེ། བརགས་ན་འགྤྱོ་འྤྱོང་མྲེད་པར་མཚུངས་ཏྲེ།
མདྤྱོ་ལས། གཟུགས་ནི་གང་ནས་ཀང་མི་འྤྱོང་གང་དུའང་མི་འགྤྱོ་གར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྤྱོ། །ཞྲེས་
པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞིག་གི་རྒྱུ་གང་ནི་ྲེ་བ་ཡིས་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་
དྲེ་མྲེད་ན་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྲེན་གིས་བཅྤྱོས་པའི་བུ་ཡིན་པས་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པ་དྲེ་ལ་
བདྲེན་པ་ིད་ག་ལ་ཡྤྱོད་དྲེ། མདྤྱོ་ལས། གང་ཞིག་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་མ་སྲེས། །དྲེ་ལ་སྲེ་བའི་རང་བཞིན་ཡྤྱོད་
མ་ཡིན། །རྲེན་ལ་རག་ལས་གང་དྲེ་སྤྱོང་པ་ིད། །གང་གིས་སྤྱོང་ིད་ཤྲེས་དྲེ་བག་ཡྤྱོད་ཡིན། །ཞྲེས་གསུངས་
སྤྱོ། །གིས་པ་འབྲས་ཕྱྤྱོགས་ནས་སྤྱོང་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཐའ་གིས་ཀི་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། འགག་
པ་དགག་པ་དང་། དྲེས་ན་སྤྱོང་པར་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་སྲེ་བ་དགག་པ་ནི།
དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་པ་ལ་རྒྱུ་ཡིས་དགྤྱོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ། གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་མྲེད་པ་སྲེ་
བ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་མྲེད་པ་ིད་བསྲེད་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནི། འྤྱོན་ཏྲེ་དྲེ་ན་མྲེད་ན་ཡང་རྒྱུ་ཡིས་
དགྤྱོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དྲེ། དྲེ་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གིས་པ་དྲེ་དངྤྱོས་པྤྱོར་བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་བ་ནི།
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རྒྱུས་དངྤྱོས་མྲེད་དུ་མི་སྲེད་ཀང་དྲེས་དངྤྱོས་པྤྱོར་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་དྤྱོ་ཞྲེ་ན། མི་འཐད་དྲེ། བྱྲེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རྒྱུ་ཡིས་
ཀང་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མྲེད་དྲེ། རག་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གལ་ཏྲེ་འགྱུར་ན་དངྤྱོས་མྲེད་དང་མ་
བྲལ་བའམ་བྲལ་ནས་འགྱུར། དང་པྤྱོ་ལྟར་ན་དངྤྱོས་མྲེད་དང་མ་བྲལ་བའི་གནས་སྐབས་དྲེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་ཏྲེ་མ་ཡིན་ཞིང་། གིས་པ་ལྟར་ན་དངྤྱོས་མྲེད་དང་བྲལ་ནས་གཞན་དངྤྱོས་པྤྱོར་འགྱུར་བའང་གང་ཞིག་ཡིན་
ཏྲེ་མི་སྲིད་དྤྱོ། །གཞན་ཡང་དངྤྱོས་མྲེད་ཀི་གནས་སྐབས་མ་བཏང་ན་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པའི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་
སྲིད་པ་མིན་ན་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར། གཞན་ཡང་དངྤྱོས་མྲེད་ཀི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས་འགྱུར་
ན་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྲེས་པར་མ་གྱུར་པར་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་ལ། དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པ་དང་མ་བྲལ་
ན་ཡང་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྲེས་ནས་ཡྤྱོད་པའི་སྐབས་མི་སྲིད་པས་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་མཐའ་གིས་ཀ་མི་སྲིད་
པས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་བཞིན་དུ་དངྤྱོས་པྤྱོའང་འགགས་ནས་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཚེ་
ཡང་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་མ་བྲལ་ན་རང་བཞིན་གཅིག་ིད་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་མྲེད་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་
ལས་དྲེ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང་། བྲལ་ན་དངྤྱོས་པྤྱོའ ་ི ཚེ་དྲེར་བདྲེན་པར་འགལ་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཡྤྱོད་
ན། །དྲེ་ནི་མྲེད་ིད་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་འགག་པ་ཡྤྱོད་མིན་ཞིང་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྲེ་
བའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར། འགྤྱོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རག་ཏུ་མ་སྲེས་པ་མ་འགག་པ་གཟྤྱོད་མ་ནས་ཞི་
བ་རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། འགྤྱོ་བ་སྣང་ཡང་མི་བདྲེན་པ་རི་ལམ་ལྟ་
བུ་སྲེ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་སིང་པྤྱོ་མྲེད་པས་ཆུ་ཤིང་དང་འད་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་
ཤིང་རླྤྱོན་པའི་སྤྱོང་པྤྱོ་ལ། །སིང་པྤྱོ་འདྤྱོད་ཕྱིར་མི་ཡིས་དྲེ་གཤགས་ཀང་། །ནང་དང་ཕྱི་རྤྱོལ་ཀུན་ལ་སིང་པྤྱོ་
མྲེད། །ཆྤྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞིན་ཤྲེས་པར་གིས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །དྲེས་ན་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དང་མ་འདས་པ་འཁྤྱོར་བའང་དྲེ་ིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ། །མདྤྱོ་ལས། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་
ིད་པས་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མམ་པ་ིད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྤྱོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཐྤྱོབ་
པའི་བྱ་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ཆྤྱོས་བརྒྱད་ལ་བླྤྱོ་མམ་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་མ་རྤྱོགས་པ་ལ་སིང་རྲེ་བསྲེད་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དྲེ་ལྟར་སྤྱོང་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་ལ་རྲེད་པ་ཐྤྱོབ་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ཤྤྱོར་བ་ཅི་ཡྤྱོད། སྲེམས་ཅན་གང་
གིས་བསྤྱོད་ཅིང་རིམ་གྤྱོ་བྱས་པའམ་ཡྤྱོངས་སུ་བརས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ཕན་གནྤྱོད་གང་ལས་བདྲེ་བའམ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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སྡུག་བསལ་ཡིན། སན་མི་སན་མི་དགར་ཅི་ཡྤྱོད་དགར་ཅི་ཡྤྱོད། དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་བཙལ་བར་བྱས་ན་ཡུལ་ཅན་
གང་ཞིག་སྲྲེད་ཅིང་ཡུལ་གང་ལ་སྲྲེད། དཔྱད་ན་གསྤྱོན་པའི་འཇིག་རྲེན་འདི་མ་གྲུབ་པས་གང་ཞིག་འདིར་ནི་
འཆི་འགྱུར་ཏྲེ། ཚེ་ཕྱི་མ་འབྱུང་འགྱུར་གང་ཡིན་ས་མ་བྱུང་གྱུར་གང་། གྲེན་དང་བཤྲེས་ཀང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ།
དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་དང་འད་བར་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཞི་བའི་ལྷ་བདག་དང་འད་བར་གནས་ལུགས་
ལ་དཔྱྤྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་བར་གིས་ཤིག་ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ཚེ་འདིར་ཚེགས་ཀིས་འཚོ་བ་ནི། བདག་ིད་བདྲེ་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་
ནི་འཐབ་པ་དང་ཕན་གདགས་པར་སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་དག་གིས་ཡིད་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པ་དང་དགའ་བར་བྱྲེད་ཅིང་། བདྲེ་བ་
མ་ཐྤྱོབ་པས་མྱ་ངན་དང་ཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་རང་གི་སྤྱོ་གསུམ་གིས་འབད་རྤྱོལ་དང་། གཞན་ལ་རྤྱོད་པ་དང་།
བདག་གཞན་ཕན་ཚུན་ལུས་གཅྤྱོད་པ་དང་འབིགས་པ་དང་སིག་པ་མང་པྤྱོ་དག་གིས་ཚེགས་ཆྲེན་པྤྱོས་འཚོ་
བར་སྣང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ཕྱི་མར་སྡུག་བསལ་བ་ནི། བདྲེ་འགྤྱོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འྤྱོངས་ནས་བདྲེ་བ་མང་པྤྱོ་སྤྱོད་
པར་བྱས་ནས་ཀང་ཤི་ནས་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསལ་ཡུན་རིང་ཞིང་མི་བཟད་པ་རྣམས་སུ་ལྷུང་བར་སྣང་
ངྤྱོ་། །གསུམ་པ་སྲིད་པ་སིའི་ྲེས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ཐར་པ་དང་འགལ་བ་ནི། སྲིད་པ་ན་ནི་སྡུག་བསལ་
གི་གཡང་ས་མང་ཞིང་དྲེར་ནི་ཐར་པའི་ཐབས་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་རྤྱོགས་པ་མིན་པར་གཟུགས་སྤྱོགས་བདྲེན་པར་
འཛིན་པ་འདི་འད་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་དྲེར་ཡང་སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་པ་དང་དངྤྱོས་པྤྱོར་འཛིན་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་
བས་ན། སྲིད་པ་ན་དྲེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་རྤྱོགས་པ་འདི་འད་མྲེད་པས། དྲེར་ཡང་དཔྲེ་མྲེད་མི་བཟད་པའི་སྡུག་བསལ་རྒྱ་
མཚོ་མཐའ་ལས་འདས་པ་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་འགལ་བ་དྲེ་བཟྤྱོག་དཀའ་བ་ནི། དྲེར་ནི་དྲེ་ལྟར་སྤྱོང་
ིད་མ་རྤྱོགས་པས་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱོབས་ཆུང་ཞིང་དྲེར་ནི་དགྲེ་བའི་རྲེན་དལ་འབྱྤྱོར་གི་ཚེ་ཡང་ཐུང་བ་ིད་
ཡིན་ལ། ཚེ་གནས་དུས་དྲེར་ཡང་གསྤྱོན་པ་དང་ནད་མྲེད་ཀི་ཐབས་སྤྱོགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་ངལ་བ་དང་
གིད་དང་གཞན་གིས་འཚེ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་དང་འགྤྱོག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོན་མྲེད་ཀི་བྱ་བ་རྣམས་
ཀིས་ཚེ་འདི་དྤྱོན་མྲེད་དུ་མྱུར་དུ་འདའ་ཞིང་། སྣང་བ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྲེད་པར་དཀའ་
བས་ན། དྲེར་ཡང་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཞྲེན་པའི་རྣམ་གཡྲེངས་ཐྤྱོག་མྲེད་ནས་གྤྱོམས་པ་དྲེ་བཟྤྱོག་པའི་ཐབས་ནི་ག་ལ་
ཡྤྱོད། རང་ལ་མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བར་མ་ཟད་ཀི་གཞན་གིས་འགལ་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཡང་ཡྤྱོད་དྲེ། དྲེར་ཡང་ངན་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

སྤྱོང་ཆྲེན་པྤྱོར་ནི་ལྟུང་ཕྱིར་བདུད་ནི་བརྤྱོན་པར་བྱྲེད་ཅིང་དྲེར་ནི་བདུད་ཀིས་བསན་པ་ལྤྱོག་པའི་ལམ་མང་ཞིང་།
ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་ཀང་བརྒལ་བར་དཀའ་སྲེ། དྲེ་དག་གི་སྤྱོབས་ཀིས་སླར་ཡང་དལ་བ་
རྲེད་དཀའ་ཞིང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་རྲེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཆུ་བྤྱོ་སྤང་དཀའ་སྲེ། ཨྲེ་མ་འཁྤྱོར་བ་
འདི་རྣམས་སྡུག་བསལ་བརྒྱུད་མར་མྱྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞྲེས་བརྲེ་བས་སས་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་གི་
དབང་གིས་སྡུག་བསལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་གནས་ཀང་རང་སྡུག་བསལ་
དང་དྲེའི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པ་མ་མཐྤྱོང་བ་གང་ཡིན་པའི་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གི་ཆུ་བྤྱོར་གནས་པ་འདི་དག་ཀི་
ཧུད་མྱ་ངན་བྱ་བར་འྤྱོས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་ཡང་ཡང་མྲེར་འཇུག་པའི་སྤྱོབས་
ཀིས་དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་གནས་ཀང་། དྲེ་ལ་བདག་ིད་བདྲེ་བར་རླྤྱོམ་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་ལ་
བདྲེ་བར་རླྤྱོམ་པ་ཡིན་པས་སྤྱོ། །དྲེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཡང་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསལ་
མྲེད་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པ་རྣམས་ལ་དང་པྤྱོ་ིད་དུ་འཆི་བདག་གིས་
གསྤྱོད་པར་བྱས་ནས། དྲེ་ནས་ངན་སྤྱོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསལ་མི་བཟད་པ་འྤྱོང་བས་འདི་དག་སྡུག་
བསལ་རྒྱུ་འབྲས་འདིས་བཅིངས་སྤྱོ། །ཞྲེས་དགྤྱོངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། བདྲེ་བར་སྤྱོན་པ་ནི། དྲེ་
ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་མྲེས་གདུངས་པ་རྣམས་ལ་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་སིན་ལས་ལྲེགས་པར་བྱུང་བའི་རང་གི་བདྲེ་
བའི་ཚོགས་ཀི་ཆར་གིས་དྲེ་དག་གི་སྡུག་བསལ་དྲེ་ཞི་བར་བྱྲེད་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར། གིས་པ་ཕན་པའི་རྒྱུར་
སྤྱོན་པ་ནི། ནམ་ཞིག་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་མྲེད་པར་རྤྱོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གིས་
གུས་པས་ཐབས་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་རང་གི་ཚོགས་གིས་རྤྱོགས་ནས་གཞན་དམིགས་པས་
སང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྤྱོང་པ་ིད་ནི་སྤྱོན་པར་འགྱུར་ཞིག་གུ་སམ་དུ་དགྤྱོངས་པས་སྤྱོ། །ལྲེའུ་དགུ་པ་
བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།གསུམ་པ་བརམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དྤྱོན་ལ་གིས་ཏྲེ། བསྤྱོད་ནམས་བསྤྱོ་བ་དང་།
བཀའ་དིན་དན་པའི་ཕྱག་བྱ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གདུལ་བྱ་གཞན་དྤྱོན་དང་། རྤྱོམ་པ་པྤྱོ་རང་གི་དྤྱོན་
དང་། ཐུན་མྤྱོང་བསན་པའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀི་ཕན་བདྲེ་འགྲུབ་
པའི་དང་། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀི་བཞྲེད་དྤྱོན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
སིའི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མདྤྱོར་བསན་པ་དང་།
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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སྤྱོ་སྤྱོའ ་ི དྤྱོན་དུ་དང་། ཐུན་མྤྱོང་གི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ཕན་པའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ནི།
བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརམས་པ་ཡི། །དགྲེ་བ་གང་དྲེས་འགྤྱོ་བ་ཀུན། །བྱང་
ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤྤྱོག །ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་བདྲེ་བའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ནི། ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་
དང་སྲེམས་སྡུག་བསལ་བའི་ནད་པ་ཇི་སྲེད་ཡྤྱོད་པ་རྣམས་དྲེ་དག་བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀིས་བདྲེ་དགའ་རྒྱ་
མཚོ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བདྲེ་བ་མ་ཐྤྱོབ་ཀི་བར་དུ་ནམ་ཡང་བདྲེ་བ་ལས་མས་པར་མ་གྱུར་
ཅིག འགྤྱོ་བས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡི། །བདྲེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤྤྱོག །མདྤྱོ་སྲེའི་རྒྱན་ལས། བརན་པ་
བརྲེ་དང་ལྡན་པའི་སིན་པ་ཡིས། །སིན་པའི་བདྲེ་བ་བྱྲེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་ལ་ཁམས་གསུམ་ྲེ་བར་སྤྱོད་
རྣམས་ཀིས། །བདྲེ་བ་དྲེ་ཡི་ཆར་ཡང་མི་ཕྤྱོད་དྤྱོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངན་འགྤྱོ་
དང་། བདྲེ་འགྤྱོའ ་ི དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྤྱོ་དང་། ཡི་དྭགས་ཀི་དྤྱོན་དུ་
བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་རང་ཞི་བ་དང་། གཞན་གི་མཐུས་ཞི་བར་སྤྱོན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
བསན་བཤད་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་ནི། འཇིག་རྲེན་ཁམས་ན་དམྱལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སྲེད་ཡྤྱོད་པ་རྣམས། །དྲེ་
དག་ཏུ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས། །བདྲེ་ཅན་བདྲེ་བས་དགའ་བར་ཤྤྱོག །ཅྲེས་པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཆུ་བུར་ཅན་དང་།
ཆུ་བུར་རྤྱོལ་པ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟྲེར་བ་དང་། སྤྱོ་ཐམ་པ་དང་། ཀི་ཧུད་ཟྲེར་བ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་
ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་ལྟར་ཆྲེར་གས་པ་སྲེ། གང་བས་མ་ཐག་པའི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་པྤྱོ་དྲེ་དག་གིས་དྤྱོ་བ་ཐྤྱོབ་
པར་ཤྤྱོག བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚོགས་གིས་ཀི་སིན་ཆྲེན་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་བྤྱོ་མཐའ་ཡས་ཀིས། ཡང་སྤྱོས་
དང་། ཐིག་ནག་དང་། བསྡུས་འཇྤྱོམས་དང་། ངུ་འབྤྱོད་དང་། ངུ་འབྤྱོད་ཆྲེན་པྤྱོ་དང་། ཚ་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་
དང་། མནར་མྲེད་པ་སྲེ་ཚ་བས་མ་ཐག་པའི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་པྤྱོ་དྲེ་དག་བསིལ་བར་ཤྤྱོག རལ་གི་ལྤྱོ་མའི་
ནགས་ཚལ་ཡང་། །དྲེ་ལ་དགའ་ཚལ་སྡུག་གུར་ཤྤྱོག །ཤལ་མ་ལི་ཡི་སྤྱོང་པྤྱོ་དག །དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་
འཁྲུངས་པར་ཤྤྱོག །མཐིང་རིལ་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང་། །བཞད་སྤྱོགས་སྐད་སན་འབྱིན་པས་མཛེས་གྱུར་
ཅིག །པདྨ་དི་བསུང་ཆྲེ་ལྡན་མཚོ་དག་གིས། །དམྱལ་བའི་ས་ཕྱྤྱོགས་དག་ནི་མས་དགར་ཤྤྱོག །སྤྱོལ་ཕུང་དྲེ་
ཡང་རིན་ཆྲེན་ཕུང་པྤྱོར་གྱུར། །ལགས་སྲྲེག་གི་ས་གཞི་ཤྲེལ་གི་ས་གཞི་བསར་བར་ཤྤྱོག བསྡུས་འཇྤྱོམས་རི་བྤྱོ་
རྣམས་ཀང་མཆྤྱོད་པ་ཡི། །གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་གྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་བདྲེ་གཤྲེགས་རྣམས་ཀིས་གང་བར་ཤྤྱོག མདག་
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མ་མྲེ་དང་རྤྱོ་སྲྲེག་པ་དང་མཚོན་གི་ཆར་པ་དག དྲེང་ནས་བཟུང་སྲེ་མྲེ་ཏྤྱོག་ཆར་པར་གྱུར། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་
གཅིག་མཚོན་གིས་བརྲེག་པ་དྲེ་ཡང་ནི་དྲེང་ནས་རྲེད་མྤྱོ་རྲེ་བའི་ཕྱིར་མྲེ་ཏྤྱོག་འཕྲེན་པར་ཤྤྱོག ཆུ་བྤྱོ་རབ་མྲེད་
མྲེ་དང་འད་བའི་ནང་དུ་བྱིང་བ་དག་ཤ་ཀུན་འཚིགས་ནས་ཞིག་བར་གྱུར་ཏྲེ་རུས་གྤྱོང་མྲེ་ཏྤྱོག་ཀུནྡའི་མདྤྱོག་ལྟར་
དཀར་པྤྱོར་གྱུར་པ་རྣམས། བདག་གི་དགྲེ་བའི་སྤྱོབས་ཀིས་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐྤྱོབ་ནས། །ལྷ་མྤྱོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་
དལ་གིས་འབབ་པར་གནས་པར་ཤྤྱོག །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་འདིར་ནི་གཤིན་རྲེའི་མི་དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒྤྱོད་མི་
བཟད་རྣམས་སག་བྱྲེད། །ཀུན་ནས་མུན་བསལ་བདྲེ་བ་དང་དགའ་བ་བསྲེད་པའི་མཐུ་བཟང་འདི་ཀྤྱོ་སུ་ཡི་མཐུ་
སམ་སྲེ། །གྲེན་དུ་བལྟས་པས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྲེ་གཟི་བརིད་འབར་བ་
བཞུགས་པ་མཐྤྱོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་དང་བའི་ཤུགས་ཀིས་སིག་དང་བྲལ་ནས་ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྲེ་དྲེ་དང་ལྷན་
ཅིག་འགྤྱོག་པར་ཤྤྱོག མྲེ་ཏྤྱོག་ཆར་པ་སྤྤྱོས་ཆུ་དང་འདྲེས་པ་བབ་པ་ཡིས་དམྱལ་བའི་མྲེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་
གསྤྱོད་པ་མཐྤྱོང་གྱུར་ནས། གྤྱོ་བུར་བདྲེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་ལས་གྱུར་བསམ་པ་དང་སྲེམས་དམྱལ་རྣམས་
ཀིས་དྲེ་ལྟར་མཛད་པ་པྤྱོ་ཕྱག་ན་པདྨ་བསྣམས་པ་སན་རས་གཟིགས་མཐྤྱོང་བར་ཤྤྱོག འགའ་ཞིག་གིས་འཇམ་
དབྱངས་མཐྤྱོང་ནས་གཞན་རྣམས་ལ་གྤྱོགས་དག་ཅྲེས་བྤྱོས་ཏྲེ། འཇིགས་པ་བྤྱོར་ལ་རིངས་པར་ཚུར་ཤྤྱོག་འུ་
བུའི་ཐད་དུ་ནི་གང་གི་མཐུ་ཡིས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་དགའ་བའི་ཤུགས་ཕྱིན་ལ་འགྤྱོ་བ་ཀུན་
སྤྱོབ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་སྲེལ་ནུས་ཀི་འྤྱོད་ཟྲེར་དང་སིལ་བར་བྱྲེད་པའི་བརྲེ་
བ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་གཞྤྱོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་བ་འཇམ་དབྱངས་ཀིས་འཇིགས་པ་མྲེད་པར་བྱྲེད་པས་ན་
གཞན་དུ་བྲྤྱོས་ཏྲེ་ཅི་ཞིག་ཕྱིན་ཏྲེ་ཕྱིན་མི་དགྤྱོས་ཀི་གྤྱོགས་པྤྱོ་ཁྱྲེད་རྣམས་ཀིས། ལྷ་བརྒྱའི་ཅྤྱོད་པན་དག་གིས་
ཞབས་ཀིས་པདྨ་ལ་མཆྤྱོད་ཅིང་། ཐུགས་རྲེས་བརླན་པའི་སན་དང་ལྡན་པའི་དབུ་ལ་མྲེ་ཏྤྱོག་དུ་མའི་ཚོགས་ཀི་
ཆར་འབབ་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ལྷ་མྤྱོ་སྤྱོང་ཕྲག་བསྤྱོད་དབྱངས་སྤྱོགས་པའི་
ནང་ན་བཞུགས་པ་འདི་ལྟྤྱོས་ཞྲེས་གྤྱོགས་རྣམས་ལ་དྲེ་བསན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀིས་འཇམ་དབྱངས་དྲེ་འད་མཐྤྱོང་
ནས་ད་ནི་སྲེམས་དམྱལ་དགའ་བས་ཀུ་ཅྤྱོ་འདྤྱོན་པར་ཤྤྱོག དྲེ་ལྟར་བདག་གི་དགྲེ་རས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་ལ་
སྤྱོགས་པ་སྲེ་བྱམས་པ་དང་སའི་སིང་པྤྱོ་དང་ནམ་མཁའི་སིང་པྤྱོ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སིབ་པ་མྲེད་པ་སྲེ་
སིབ་པ་རྣམ་སྲེལ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་སིན་བདྲེ་བ་སྲེ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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བ་དང་བསིལ་ཞིང་དི་ཞིམ་ངད་ལྡན་ཆར་པ་འབྲེབས་མཐྤྱོང་ནས། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དྲེ་དག་མངྤྱོན་པར་
དགའ་གྱུར་ཅིག །གིས་པ་ནི། དུད་འགྤྱོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་
བར་གྱུར་ཅིག གསུམ་པ་ནི། ས་མི་སན་པའི་མི་བཞིན་དུ། །ཟས་སྐྤྱོམ་མི་རྲེད་པའི་སྡུག་བསལ་མྲེད་པར། ཡི་
དྭགས་རྣམས་ནི་བདྲེ་བར་གྱུར། །འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་གི །ཕྱག་ནས་འབབ་པའི་འྤྱོ་རྒྱུན་
གིས། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམ་བྱས་ཤིང་། །ཁྲུས་བྱས་རག་ཏུ་བསིལ་བར་ཤྤྱོག །གིས་པ་ནི། ལྤྱོང་བ་རྣམས་
ཀིས་གཟུགས་མཐྤྱོང་ཞིང་། །འྤྱོན་པས་རག་ཏུ་ས་ཐྤྱོས་ཤྤྱོག །ལྷ་མྤྱོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནྤྱོད་
མྲེད་བཙའ་བར་ཤྤྱོག །གཅྲེར་བུ་རྣམས་ཀིས་གྤྱོས་དག་དང་། །བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཟས་དག་དང་། །སྐྤྱོམ་པ་
རྣམས་ཀིས་ཆུ་དག་དང་། །བཏུང་བ་ཞིམ་པྤྱོ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག །བཀྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནྤྱོར་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག །མྱ་ངན་མ་
ཐག་དགའ་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག །ཡི་ཆད་རྣམས་ཀང་ཡིད་སྤྱོས་ཤིང་། །སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདྲེས་མི་བརི་བའི་བརན་
པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྤྱོག སྲེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྲེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་པར་གྱུར། །འགྤྱོ་བའི་ནད་
རྣམས་མ་ལུས་པ། །རག་ཏུ་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་ཤྤྱོག །སག་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་མྲེད་ཤྤྱོག །བཅིངས་པ་རྣམས་
ཀང་གྤྱོལ་བར་གྱུར། །མཐུ་མྲེད་རྣམས་ནི་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །ཕན་ཚུན་སྲེམས་ནི་མྲེན་པ་སྲེ་ཕན་སྲེམས་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག འགྤྱོན་པྤྱོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བར་ཤྤྱོག །གང་གི་དྤྱོན་དུ་
འགྤྱོ་བྱྲེད་པ། །དྲེ་འབད་མི་དགྤྱོས་པར་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག གྲུ་དང་གྲུ་ཆྲེན་ཞུགས་པ་དག །ཡིད་ལ་བསམས་པ་
འགྲུབ་གྱུར་ཏྲེ། །ཆུ་ཡི་ངྤྱོགས་སུ་བདྲེར་ཕྱིན་ནས། །གྲེན་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་བར་ཤྤྱོག །མྱ་ངན་ལམ་གྤྱོལ་
འཁྱམས་པ་དག །མགྤྱོན་པྤྱོ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ཏྲེ། །ཆྤྱོམ་རྐུན་སག་སྤྱོགས་འཇིགས་མྲེད་པར། །མི་ངལ་བདྲེ་
བླག་འདྤྱོང་བར་ཤྤྱོག །འབྲྤྱོག་དགྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ལམ་མྲེད་ཅིང་མ་ང་བར། བྱིས་པ་དང་རྒན་པྤྱོ་མགྤྱོན་མྲེད་
པ་གིད་ལྤྱོག་མྱྤྱོས་ཤིང་རབ་མྱྤྱོས་རྣམས་ལྷ་དག་གིས་སྲུང་བར་བྱྲེད་པར་ཤྤྱོག མི་དལ་བ་བརྒྱད་པྤྱོ་ཀུན་ལས་
ཐར་པ་དང་དད་དང་ཤྲེས་རབ་བརྲེར་ལྡན་ཞིང་། ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མྲེད་པའི་ཟས་དང་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནས་
རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་གྱུར་ཅིག འཇིག་རྲེན་ནམ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ་ལྤྱོངས་
སྤྱོད་ཆད་པ་མྲེད་པར་ཤྤྱོག དྲེ་དག་ལ་ཕན་ཚུན་རྤྱོད་པ་མྲེད་ཅིང་འཚེ་བ་མྲེད་པར་རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་
ཤྤྱོག སྲེམས་ཅན་གཟི་བརིད་ཆུང་ངུ་གང་། །དྲེ་དག་གཟི་བརིད་ཆྲེན་པྤྱོར་ཤྤྱོག །དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་
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ངན་པ། །གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྲེན་བུད་མྲེད་ཇི་སྲེད་པ། །དྲེ་དག་སྲེས་པ་ིད་
གྱུར་ཅིག །མ་རབས་རྣམས་ནི་མཐྤྱོ་ཐྤྱོབ་ཅིང་། །ང་རྒྱལ་དག་ཀང་བཅྤྱོམ་པར་ཤྤྱོག །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཕན་པ་དང་། བདྲེ་བའི་རྒྱུར་བསྤྱོ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་གིས་བསྤྱོད་ནམས་དྲེ་ཡིས་ནི། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་མ་ལུས་པ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནི། །རག་ཏུ་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པར་ཤྤྱོག །ཅྲེས་སིར་ཕན་པ་ཙམ་
དང་། ཁྱད་པར་དུ་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། སྤྱོར་བ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ་གཞྤྱོལ་བར་ཤྤྱོག
མཐུན་རྲེན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཡྤྱོངས་བཟུང་ཞིང་། འགལ་རྲེན་བདུད་ཀི་ལས་རྣམས་སྤང་བར་
ཤྤྱོག །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི། དང་པྤྱོ་འདྤྱོད་པ་འགྲུབ་པར་བསྤྱོ་བ་ནི། སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚེ་
ཡང་དཔག་མྲེད་རིང་བར་ཤྤྱོག །རག་ཏུ་བདྲེ་བར་འཚོ་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་བའི་ས་ཡང་གགས་མ་གྱུར། །དཔག་
བསམ་ཤིང་གི་སྲེད་མྤྱོས་ཚལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་རྒྱས་སྲས། །ཆྤྱོས་སན་སྤྱོགས་པས་གང་བ་
ཡིས། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤྤྱོག །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་གཞི་དག །གསྲེག་མ་ལ་སྤྱོགས་མྲེད་
པ་དང་། །ལམ་མཐིལ་ལྟར་མམ་བཻ་ཌཱུརྻའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པྤྱོར་གནས་གྱུར་ཅིག །འཁྤྱོར་གི་དཀིལ་འཁྤྱོར་
ཡྤྱོད་དགུར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མང་པྤྱོ་དག རང་རང་གི་ལྲེགས་པ་སྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
སྤྱོགས་པས་ས་སྲེང་དག་བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་བྱ་དང་ནི། །ཤིང་དང་
འྤྱོད་ཟྲེར་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་ཆྤྱོས་ཀི་ས། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཐྤྱོས་པར་
ཤྤྱོག །དྲེ་དག་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅིག །ཕྲད་ནས་ཀང་མཆྤྱོད་པའི་སིན་
ནི་མཐའ་ཡས་པས་འགྤྱོ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་མཆྤྱོད་པར་ཤྤྱོག ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབྲེབས་ཤིང་། །ལྤྱོ་ཏྤྱོག་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྤྱོག །རྒྱལ་པྤྱོ་ཆྤྱོས་བཞིན་བྱྲེད་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྲེན་དག་ཀང་དར་བར་ཤྤྱོག །སན་
རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། །ནད་གདྤྱོན་དང་སིག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་གསང་སགས་ཀི་བཟས་
བརྤྱོད་བྱས་པའི་དགྤྱོས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག མཁའ་འགྤྱོ་དང་སྲིན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་
པ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སིང་རྲེའི་སྲེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་མི་འདྤྱོད་པ་དང་འབྲལ་
བར་སྤྱོན་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར། །འཇིགས་དང་གཞན་གིས་བརས་པར་མི་འགྱུར་
ཞིང་། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདྲེ་མ་གྱུར། །གིས་པ་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ལ་གིས་ལས།
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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དང་པྤྱོ་སིར་བསྤྱོ་བ་ནི། གཙུག་ལག་ནི་ཆྤྱོས་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡྤྱོད་པའི་ཁང་པའམ། དགྲེ་འདུན་གི་ཁང་པ་སྲེ་དྲེ་
རྣམས་སུ་དགྲེ་འདུན་རྣམས་ཀླྤྱོག་པ་དང་ཁ་ཏྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ཆྤྱོས་སྤྱོད་ཀི་བྱ་བ་རྒྱས་ཤིང་ལྲེགས་པར་གནས་
པར་ཤྤྱོག རག་ཏུ་དགྲེ་འདུན་རྣམས་མཐུན་པ་དང་། དགྲེ་འདུན་གི་དྤྱོན་ཡང་ཇི་ལྟར་དགྤྱོངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་
ཤྤྱོག གིས་པ་སྤྱོ་སྤྱོའ ་ི དྤྱོན་དུ་བསྤྱོ་བ་ནི། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བསླབ་པར་འདྤྱོད་པའི་དགྲེ་སླྤྱོང་དག་དབྲེན་པ་དག་
ཀང་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག དྲེར་ཡང་གཡྲེང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནི་སྲེམས་ནི་ལས་སུ་རུང་བ་སྲེ། དགྲེ་བ་ལ་ཇི་
ལྟར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་སར་དུ་རུང་བས་དགྲེ་བ་སྤྱོམ་པར་གྱུར་ཅིག དགྲེ་སླྤྱོང་མ་རྣམས་རྲེད་ལྡན་ཞིང་ཕན་ཚུན་
འཐབ་པ་དང་གཞན་གིས་གནྤྱོད་པ་སྤང་བར་ཤྤྱོག དྲེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་མྲེད་
པར་གྱུར་ཅིག གལ་ཏྲེ་ཚུལ་ཁིས་འཆལ་ན་དྲེས་ཡིད་བྱུང་སྲེ་འགྤྱོད་ནས་རག་ཏུ་སིག་པ་ཟད་བྱྲེད་ཤྤྱོག ཟད་པའི་
སྤྱོབས་ཀིས་ཕྱི་མར་བདྲེ་འགྤྱོ་དག་ཀང་ཐྤྱོབ་གྱུར་ནས། དྲེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མི་མས་ཤྤྱོག །མཁས་པ་
རྣམས་ནི་བཀུར་བ་དང་། །བསྤྱོད་སྤྱོམས་དག་ཀང་རྲེད་པར་ཤྤྱོག །རྒྱུད་ནི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོགས་པས་ཡྤྱོངས་སུ་
དག་པ་དང་། ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གགས་པར་ཤྤྱོག །སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསལ་
མི་མྱྤྱོང་ཞིང་སྤྱོ་གསུམ་གི་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་མྲེད་པར་ཡང་གནས་སྐབས་སུ་ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་ཀི ས་ནི་དྲེ་
དག་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤྤྱོག སྲེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ལན་མང་དུ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
མཆྤྱོད་བྱྲེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བདྲེ་བ་བསམ་ཡས་ཀིས། །རག་ཏུ་བདྲེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །གིས་པ་ནི། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི་འགྤྱོ་དྤྱོན་ཇི་ལྟར་ཐུགས་ལ་དགྤྱོངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག མགྤྱོན་པྤྱོ་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དགྤྱོངས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་དྲེ་འབྱྤྱོར་ཤྤྱོག དྲེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་དང་ན་ཐྤྱོས་རྣམས་ཀང་མྱང་འདས་ཀི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་ནི། བདག་ཀང་འཇམ་
དབྱངས་བཀའ་དིན་གིས། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་འཐྤྱོབ་བར་དུ། །རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐྤྱོབ་
པར་ཤྤྱོག །འདི་ནི་གདུལ་བྱ་རྣམས་འདི་ལྟར་སྤྱོན་ལམ་གདབ་པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་ཀི། འདིས་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་སྤྱོ་
སྲེ་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་སིག་པ་མྲེད་པས་སིག་བཤགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །འགྲེལ་པ་དག་
ལས་ཀང་འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མཆྤྱོག་གི་དངྤྱོས་གྲུབ་བརྲེས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞྲེས་འབྱུང་
ངྤྱོ་། །བདག་ནི་ཁ་ཟས་གི་ན་སྲེ་ངན་ངྤྱོན་ཙམ་གིས་ཀང་ལུས་མས་དང་ལྡན་ཞིང་འཚོ་བར་ཤྤྱོག ཚེ་རབས་ཀུན་
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དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མྲེད།

ཏུ་དབྲེན་གནས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཐྤྱོབ་གྱུར་ཅིག གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདྤྱོད་པའམ། །ཅུང་ཟད་དི་
བར་འདྤྱོད་ན་ཡང་། །མགྤྱོན་པྤྱོ་འཇམ་དབྱངས་དྲེ་ིད་ནི། །གྲེགས་མྲེད་པར་ཡང་མཐྤྱོང་བར་ཤྤྱོག །ཕྱྤྱོགས་བཅུ་
ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་དྤྱོན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱོད་མཛད་
པ། །བདག་གི་སྤྱོད་པའང་དྲེ་འདར་ཤྤྱོག །ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྤྱོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་
པ། །དྲེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྤྱོ་བའི་སྡུག་བསལ་སྲེལ་བར་ཤྤྱོག །འགྤྱོ་བའི་སྡུག་བསལ་གང་
ཅིའང་རུང་། །དྲེ་ཀུན་བདག་ལ་སིན་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་དགྲེ་འདུན་གི་སྤྱོབས་ཀིས་འགྤྱོ་བ་
ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག གསུམ་པ་ནི། འགྤྱོ་བའི་སྡུག་བསལ་གི་ནད་སྲེལ་བའི་སན་གཅིག་པུ།
གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྲེད་པ་དང་
བཀུར་སི་དང་བཅས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་ནི། གང་གི་དིན་གིས་བདག་ལ་བསན་
བཅྤྱོས་འདི་བྱྲེད་པའི་དགྲེ་བླྤྱོ་འབྱུང་བའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །གང་གི་དིན་གིས་བདག་གི་
དགྲེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །ཞྲེས་བཀའ་དིན་
དན་པའི་སྤྱོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བའྤྱོ། །ལྲེའུ་བཅུ་པ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ།། །།དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཤྲེགས་
པའི་ལམ། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །ལྲེགས་སྤྱོན་གཞུང་འདི་བཤད་པའི་དགྲེ་བ་ཡིས། །འགྤྱོ་
ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤྤྱོག །ངན་སྤྱོང་རྣམས་ནི་མི་བཟད་སྡུག་བསལ་ལས། །རྣམ་པར་གྤྱོལ་ཞིང་
ཐར་པའི་ལམ་རྲེད་ནས། །ཚོགས་གིས་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་དཔལ་ལྡན་པའི། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གྤྱོང་དུ་
མྱུར་འཇུག་ཤྤྱོག །བདྲེ་འགྤྱོ་བདྲེ་བའི་དཔལ་ལས་མི་མས་ཤིང་། །འཁྤྱོར་བའི་བདྲེ་བ་སིང་པྤྱོ་མྲེད་རྤྱོགས་
ནས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་སྤྱོས་པ་རབ་ཞི་བའི། །ཟག་མྲེད་བདྲེ་བའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག །གང་གི་
སྤྱོབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་གི །མུན་པ་ཀུན་སྲེལ་ཕན་བདྲེ་པདྨའི་ཚལ། །རྣམ་པར་རྒྱས་བྱྲེད་ཐུབ་
བསན་འྤྱོད་བརྒྱ་ཅན། །འཇིག་རྲེན་ཁམས་འདིར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །བསླབ་གསུམ་ཡྤྱོན་ཏན་རིན་ཆྲེན་
མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །མཁྱྲེན་བརྲེ་ཐབས་མཁས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །བདྲེ་གཤྲེགས་བསན་དང་འགྤྱོ་ཀུན་
ལྲེགས་སྤྱོང་བའི། །བཤྲེས་གྲེན་མཆྤྱོག་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་གྱུར་ཅིག །བདྲེ་གཤྲེགས་བསན་ལ་རབ་ཞུགས་
སྲེས་བུ་རྣམས། །སྤྱོམ་ལས་འདུ་འཛིའི་འཆིང་བ་ལས་གྤྱོལ་ཏྲེ། །ཚུལ་གནས་ཐྤྱོས་བསམ་སྤྱོམ་པའི་སྤྱོར་བ་
སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
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ཡིས། །རག་ཏུ་སྤྱོ་གསུམ་དྤྱོན་ཡྤྱོད་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག །མཁའ་ལས་དུས་སུ་ལྷ་ཡིས་ཆར་འབྲེབས་ཤིང་། །ས་ཆྲེན་
འབྲུ་སྲན་རི་ཤིང་བཟང་པྤྱོས་བརྒྱན། །སྲེ་བྤྱོ་རབ་བདྲེ་ཕན་ཚུན་བྱམས་ལྡན་ཞིང་། །རག་ཏུ་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་
པར་ཤྤྱོག །བདག་ཀང་དྲེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྤྱོབ་བར། །འཁྤྱོར་བའི་བདྲེ་ལ་ནམ་ཡང་མི་ཆགས་ཤིང་། །རང་ིད་
ཐར་པའང་དྤྱོན་དུ་མི་གྲེར་བར། །འགྤྱོ་བའི་དྤྱོན་ལ་རག་ཏུ་བརྤྱོན་པར་ཤྤྱོག །གང་དག་བདག་ལ་ཆགས་དང་
སང་བ་དང་། །བསྤྱོད་དང་སད་དང་ཕན་དང་གནྤྱོད་བྱྲེད་ཀང་། །གང་གིས་བདག་མཐྤྱོང་ཐྤྱོས་དང་དན་པ་
དང་། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆྤྱོག་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་
ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་བྱ་བ། ལུང་རིགས་ས་བ་ཐྤྱོག་མྲེད་ཀིས་དཔལ་ཨྲེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
སར་བའྤྱོ།། །།ན་མྤྱོ་བུདྡྷ་བྤྱོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་ཇི་སྲེད་ཞིང་གི་ཁྱྤྱོན། །ཐུབ་དབང་ི་མ་འབར་
བའི་སྣང་བས་ཁྱབ། །འཁྤྱོར་གི་དབུས་སུ་མི་འཇིགས་སྲེང་གྲེའི་སས། །དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆྤྱོས་སྤྱོ་འཕར་
དབྱྲེ། ༡ །ཟབ་ཞི་མཐའ་བརྒྱད་སྤྱོས་བྲལ་མྲེ་ལྤྱོང་དུ། །རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་འཆད་པའི་ངང་ཚུལ་ལས། །ཤྲེས་
དང་ཤྲེས་བྱ་ཐ་དད་མ་དམིགས་པའི། །ཤྲེས་རབ་འཁྤྱོར་ལྤྱོའ ་ི འཕྲུལ་ཆྲེན་ཅི་ཡང་གཡྤྱོ། ༢ །ངྤྱོ་མཚར་རྣམ་ཐར་
བླ་བྲྲེ་གསར་པ་ཡིས། །སྲིད་ཞི་མཐའ་དག་ཁྲེབས་པའི་རད་བྱུང་དང་། །ལྷན་ཅིག་བླྤྱོ་གྤྱོས་མི་ཟད་ཞི་བ་
ལྷ། །གགས་སན་རྒྱལ་སྲས་བྱྲེ་བའི་དབུས་ན་མཐྤྱོ། ༣ །མགྤྱོན་དྲེས་སྲེ་སྣྤྱོད་མཛོད་ཁང་བརྤྱོལ་བའི་
དབྱིག །འཆྤྱོས་སྤྱོབ་གིས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཟབ་མྤྱོ་
ལ། །འཇུག་ཚུལ་ཐྲེག་ཆྲེན་གཞུང་ལམ་ཆྤྱོག་འདི་བྱུང་། ༤ །འཕགས་བྤྱོད་མཁས་དབང་དུ་མས་འཆད་ན་
སྤྱོར། །འགྲེལ་གཞུང་རིན་ཆྲེན་ཐང་མར་བརལ་བ་ལས། །ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་རྒྱ་ཆྲེའི་དྤྱོན་གསལ་བ། །བྱང་
སྲེམས་ཐྤྱོགས་མྲེད་ཞབས་ཀིས་རལ་འདི་ཡིན། ༥ །ི་མ་ཟ་བ་ལྟར་གགས་གཞུང་བཟང་འདིར། །རྣམ་མཁྱྲེན་
འཇུག་ངྤྱོགས་ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བ། །སྤྱོན་འཇུག་བྱང་སྲེམས་ཀིས་དངས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག །སྤྱོད་པ་ཡྤྱོངས་བསྤྱོ་
བཅས་པའི་དྤྱོན་དུ་འདུས། ༦ །དྲེ་ཕྱིར་མཆྤྱོག་གི་ཞལ་ལུང་ི་ཟྲེར་གིས། །བྲན་པའི་ས་སྤྱོང་པདྨ་འདབ་ཡངས་
མ། །ཆྤྱོས་དབྱིངས་བཟང་མྤྱོའ ་ི ཐུགས་བསྲེད་རི་དབང་ལྟར། །མངྤྱོན་མཐྤྱོའ ་ི དཔལ་གིས་ཆྤྱོས་སིན་ཕྱི་མྤྱོར་
བསྐྲུན། ༧ །གཅིག་ལས་དུ་མར་འཆར་བའི་ངྤྱོ་མཚར་ཅན། །བསན་འགྤྱོ་སི་ལ་སན་པའི་བཙས་གཅིག་པུ། །སྲེ་
དགྲེ་མི་ཡི་ཚངས་དབང་རིམ་བྱྤྱོན་གི། །ཕྱག་སྲྤྱོལ་སླར་ཡང་མི་ནུབ་དར་བར་མཛད། ༨ །རྣམ་དཀར་བདག་
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པྤྱོའ ་ི རྲེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། །རང་གཞན་འགྤྱོ་བའི་དགྲེ་ར་གང་མཆིས་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྤྱོར་འབབ་པའི་
ཡྤྱོངས་བསྤྱོ་མཆྤྱོག །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ༩ །ཅྲེས་པའི་སྤར་བྱང་སྤྱོན་ཚིག་དང་
བཅས་པ་འདི་ནི། ས་སྤྱོང་མིའི་དབང་མྤྱོ་མཆྤྱོག་གི་བཀའ་སྩལ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆྤྱོས་ཀི་ི་མ་
བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱས་པའི་སྲེས་སས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ན་བྷ་ཝ་ཏུ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །།

སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

147

