༄༅། །ཛྷྷེ ཡཾ པྲ བྷཱ ནཱ མ ས དྡྷ རྨཱ བྷྷི ས མུ ཙྩ ཡ སྱ ཊྷི ཀཱ བྷི ཧ ར ཏྷིསྨ།།
༄༅། །དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་ཤྷི་མ་ཏྷི་གུ་ར་ཝྲེ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ཙ་ན་མོ་ན་མཿ དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་
རྣམ་པར་བཤད་པ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གྷི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །རྒྱ་ཆྲེན་ཚོགས་གྷིས་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་རྣམ་དག་སྐུ་བཞྷིའྷི་བང་རྷིམ་ཅན། །ཕུན་ཚོགས་
མཁྲེན་བརྲེའྷི་ྷི་ཟླས་རབ་མཛྷེས་ཕྷིན་ལས་ཡོངས་འདུའྷི་ལོན་པས་བརྒྱན། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའྷི་མཐོ་རྷིས་
འགོ་རྣམས་ཕན་བདྲེའྷི་འབྲས་བུས་སོང་མཛད་པ། །ཐུབ་དབང་རྷི་དབང་ལྷུན་པོའ ་ི མཆོག་ལ་ཀུན་ནས་དྭང་བས་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྷིད་ཞྷིའྷི་རྒུད་པ་ཀུན་སྲེལ་ཞྷིང་། །འབྱོར་པ་མ་ལུས་སོལ་བའྷི་མཆོག །ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་
རྷིན་པོ་ཆྲེ། །ཡུན་རྷིང་གནས་ཤྷིང་གསལ་གྱུར་ཅྷིག །གང་གྷི་ལྲེགས་བཤད་ཟབ་ཡངས་གསལ་བའྷི་འོད་ཟྲེར་
གྷི། །མྷི་ཤྲེས་མུན་སྲེལ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བའྷི་དཔལ་སྲེད་པ། །ཐུབ་པའྷི་རྷིང་ལུགས་བྱམས་མགོན་སྨྲ་བའྷི་ཟླ་བ་
དང་། །ཐོགས་མྲེད་ཆོས་ཀྷི་ྷི་མ་མཆོག་དྲེའྷི་ཞབས་ལ་འདུད། །འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བའྷི་སྨན། །ཐར་
པའྷི་བདྲེ་བ་སྟྲེར་བའྷི་གྲེན། །དམ་ཆོས་རྷིན་ཆྲེན་འབྱུང་བའྷི་གནས། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་རྒྱལ་གྱུར་
ཅྷིག །རྒྱ་ཆྲེན་ལུང་ལ་བོ་གོས་རབ་གསལ་ཞྷིང་། །ཟབ་མོ་རོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་ཐུགས་བརན་པས། །དཔག་མྲེད་
གདུལ་བྱའྷི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྷི་རྲེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ལ་བཏུད་ནས། །ཤྲེས་བྱ་རབ་འབྱམས་སྟོན་
པའྷི་གཞུང་། །ལྟ་ངན་མུན་པ་སྲེལ་བའྷི་འོད། །གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའྷི་མྷིག །དམ་ཆོས་མངོན་པ་འདྷིར་
གསལ་བྱ། །ཕག་དོག་ཕྱོགས་ཞྲེན་མུན་པས་མ་བསྷིབས་ཤྷིང་། །རྣམ་དཔོད་རྣམ་པར་གསལ་བའྷི་སྣང་བ་
ཅན། །གཟུ་བོར་གནས་ཤྷིང་ལྲེགས་བཤད་དོན་གྲེར་བའྷི། །སྐལ་ལྡན་སྲེས་བུའྷི་མཆོག་རྣམས་གུས་པས་
ོན། །དྲེ་ལ་འདྷིར་གང་དག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྷི་གོ་འཕང་བ་ན་མྲེད་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་
པའྷི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི། མྷི་བརན་ཞྷིང་སྷིང་པོ་མྲེད་པ་འཁོར་བའྷི་བྱ་བ་མཐའ་དག་རྒྱང་རྷིང་དུ་
སྤངས་ཏྲེ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་ཚུལ་དྷི་མ་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཆྲེན་པོས་རྲེ་
གཅྷིག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ཚུལ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ྷིད་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་བུ་གཅྷིག་པ་ལྟར་བརྲེ་བའྷི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་གྷི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་
པོར་ཐུགས་བསྲེད་ནས་ལྷག་པའྷི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་གྷིས་རྒྱ་
ཆྲེན་པོ་ྲེ་བར་བསགས་པ་ལས་རང་གཞན་གྷི་དོན་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པ་སྐུ་གྷིས་ཀྷི་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཚོགས་པ་ལ་མངའ་བརྲེས་པས། གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལ་འགོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རང་གྷི་ཁམས་དང་
བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་ཀྷི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པས་ཡང་དག་པར་གསལ་བར་
མཛད་ཅྷིང་། རྒྱལ་བའྷི་སས་པོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་དགོངས་འགྲེལ་གྷི་བསྟན་བཅོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་གྷིས་
ཀང་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་པས། རྲེ་ཞྷིག་དང་པོར་བང་དོར་གྷི་གནས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་བདྲེ་བག་ཏུ་
རོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། གསུང་རབ་ལུང་གྷི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་འཇུག་པར་བྱ་བ་ྷིད་
དོ། །དྲེ་བས་ན་འདྷིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གསལ་བར་བསྟན་པས། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤངས་ཏྲེ། ཡང་དག་པའྷི་དོན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བ་བསྲེད་པའྷི་དོན་དུ་ཆོས་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་འཆད་པ་ལ་དོན་རྣམ་པ་གྷིས་ཏྲེ། ཆོས་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཐུན་
མོང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་
ཐོབ་བྱ་ཐར་པའྷི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནྷི། དམ་པའྷི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྷི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱྷིན་པ་རོགས་

་་་་

པའྷི་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་རྒྱ་ཆྲེར་་་་་་ཐོབ་པ་རྣམ་ངྲེས་སུ། འཆད་པར་འགྱུར་བ་
ལྟར་མཐའ་ཡས་ཤྷིང་། མདོར་བསྡུ་ན་དོན་གྷིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་རྲེན་སྐུ་གྷིས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཡོན་ཏན་
བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་རྣམས་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་
དང་ནྷི། །དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྷི་ཀུན་རོབ་སྐུ་ྷིད་དྲེ། །བྲལ་དང་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི། །ཡོན་ཏན་དབྱྲེ་བ་
དྲུག་ཅུ་བཞྷི་འདྷི་དག །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོན་ཏན་གྷི་འབྱོར་པའྷི་ཁད་པར་ཡང་།
འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་ཆྲེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་མདོ་སྲེའྷི་རྒྱན་ལས། ན་ཐོས་རྣམས་ཀྷི་འབྱོར་པས་ནྷི། །འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡྷི་ཟྷིལ་
གྷིས་གནོན། །རང་སངས་རྒྱས་པའྷི་ས་པ་ཡྷིས། །ན་ཐོས་ཀྷི་ཡང་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན། །དྲེ་ཡྷིས་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་ཡྷི། །འབྱོར་བའྷི་ཆར་ཡང་མྷི་ཕོད་དོ། །དྲེ་ཡྷིས་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་ཡྷི། །འབྱོར་པའྷི་ཆར་ཡང་
མྷི་ཕོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་པའྷི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ན་གདུལ་བྱའྷི་
འཇྷིག་རྲེན་ཇྷི་སྷིད་མ་སྟོངས་ཀྷི་བར་དུ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཟློག་ཅྷིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
སོར་བའྷི་སབས་གནས་བ་ན་མྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ྷིད་དྲེ། རྒྱན་ལས། འཇྷིག་རྲེན་ཇྷི་སྷིད་སྲེམས་ཅན་
གྷི། །གནོད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན། །ཟློག་ཅྷིང་འབྱོར་པ་བྱ་བྱྲེད་དུ། །སངས་རྒྱས་སབས་ཆྲེན་ྷིད་དུ་
འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་དོན་དམ་པའྷི་སངས་རྒྱས་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཚུལ་གྷིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྷིང་པོར་བཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་སོང་བ་ལ་འབད་པར་
རྷིགས་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། རོགས་སངས་སྐུ་ནྷི་འཕོ་ཕྱྷིར་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱྷིར་
དང་། །རྷིགས་ཡོད་ཕྱྷིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྷིང་པོ་ཅན། །ཞྲེས་དང་། རྒྱན་ལས། ཇྷི་ལྟར་
ནམ་མཁའ་རག་ཏུ་ཀུན་སོང་འདོད། །དྲེ་བཞྷིན་འདྷི་ཡང་རག་ཏུ་ཀུན་སོང་འདོད། །ཇྷི་ལྟར་ནམ་མཁའ་གཟུགས་
གྱུར་ཀུན་སོང་བ། །དྲེ་བཞྷིན་འདྷི་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཚོགས་ཀུན་སོང་། །ཞྲེས་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པའྷི་
རྒྱན་ལས། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱྷིར། །རྷིགས་ནྷི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་
ཆྲེར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྤང་བྱ་འཁོར་བའྷི་ྲེས་དམྷིགས་བཤད་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷིས་
རྣམ་པ་དག་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་གནས་ཀང་དམ་པའྷི་ཆོས་ལ་བརོན་པར་མ་བྱས་ན། མྲེད་བཞྷིན་དུ་བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པའྷི་དབང་གྷིས་ོན་མོངས་པ་
འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སད་པ་ལས། མཐའ་མྲེད་པའྷི་འཁོར་བ་
རྣམས་སུ་སྲེས་ནས། བཟོད་པར་བཀའ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་ལོངས་སོད་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། ཇྷི་སྐད་
དུ་རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཇྷི་སྷིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དྲེ་སྷིད་དྲེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་པ་ལས་
ཡང་ལས་ཏྲེ། །ལས་ལས་ཀང་ནྷི་སྲེ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཞྷིང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། བདག་ཡོད་ན་
ནྷི་གཞན་དུ་ཤྲེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །དྲེ་དག་དང་ནྷི་ཡོངས་འབྲྲེལ་ལས། །ྲེས་པ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་ངན་སོང་གསུམ་ལ་ནྷི་ཚ་གང་དང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་
གྲེན་ལྐུགས་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཅྷིང་། བདྲེ་འགོ་རྣམ་པ་གྷིས་ནའང་དབུལ་ཞྷིང་
ཕོངས་པ་དང་འཆྷི་འཕོ་ལྟུང་འགྱུར་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡོད་ལ། ཟག་བཅས་ཀྷི་བདྲེ་བ་
ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་། དཔད་ན་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་པས་སྷིང་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་
ཁབ་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པས། འགོ་བ་རྒྱུད་ལྔས་བསྡུས་པའྷི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་སྡུག་
བསྔལ་བར་གནས་པ་ྷིད་དྲེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། མྷི་གཙང་བ་ལ་དྷི་ཞྷིམ་མྲེད་བཞྷིན་འགོ་ལྔ་དག་ན་བདྲེ་བ་
མྲེད། །དྲེ་ཡྷི་སྡུག་བསྔལ་རག་ཏུ་མྲེ་མཚོན་རྒྱ་ཚྭ་ལ་སོགས་རྲེག་སྲེས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
པ་བཞྷིན་ནོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པའྷི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ།་་་་་བསྒྲུབ་
བྱ་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་གང་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་ནྷི། བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པའྷི་བསྟན་པ་དམ་པའྷི་ཆོས་རྷིན་པོ་ཆྲེ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཐོས་པ་ལས་དད་པ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཕྱྷིར་ཐོག་མར་དགྲེ་བ། བསམས་པ་ལས་དགའ་བ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བར་དུ་དགྲེ་བ། བསོམས་པ་ལས་
ཇྷི་ལྟ་བ་རོགས་པའྷི་བོ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་མར་དགྲེ་བ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་གྷིས་
སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་བཟང་པོ། ཚིག་དང་ཡྷི་གྲེ་གགས་པས་བརོད་པས་གཟུང་སླ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།
ཕྱྷི་རོལ་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་འདྲེས་པ། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་དག་པ། གོ་བུར་གྷི་དྷི་
མས་དག་པ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། རྒྱན་
ལས། དད་དང་དགའ་དང་བོ་རྣམས་ཀྷི། །རྒྱུ་ཕྱྷིར་ཆོས་འདྷི་དགྲེ་བ་ཡྷིན། །དོན་རྣམ་གྷིས་ལྡན་གཟུང་སླ་
དང་། །ཡོན་ཏན་བཞྷི་ཅན་ཚངས་སོད་སྟོན། །གཞན་དང་ཐུང་མོང་མ་ཡྷིན་སྟོན་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་ོན་
མོངས་རྣམ་སྤངས་རོགས་བྱྲེད་དང་། །ངོ་བོ་ྷིད་དག་དྷི་མས་དག་པ་སྟྲེ། །ཚངས་སོད་ཡོན་ཏན་བཞྷི་ལྡན་ཡྷིན་
པར་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ལ་ཇྷི་ལྟར་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ལས།
ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །བསོམ་པ་ལ་ནྷི་རབ་ཏུ་སོར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྷིས་ལས།
དང་པོར་ཚུལ་ཁྷིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྷི། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པ་རྷིས་བརྒྱད་ཀྷི་ནང་ནས་ཇྷི་ལྟར་ནུས་པའྷི་བསླབ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་
ཚུལ་བཞྷིན་དུ་སྲུང་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བཤྲེས་སྷིང་ལས། ཁྷིམས་འདྷི་རྒྱུ་དང་མྷི་རྒྱུའྷི་ས་བཞྷིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་
གྷི་གཞྷི་རྲེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་
སོམ་པ་བངས་ནས་སྲུང་བ་ནྷི་ཆྲེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ྷིད་དྲེ། རྒྱན་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྷི་ཕྱོགས་དག་
ནྷི། །ཡོན་ཏན་ཚད་མྲེད་རྣམས་དང་ལྡན། །དྲེས་ན་སོམ་བརོན་ཁྷིམ་པ་ཡྷི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ལས་ཁད་པར་
འཕགས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྷི། མཛོད་
ལས། སྟོན་པའྷི་དམ་ཆོས་རྣམ་གྷིས་ཏྲེ། །ལུང་དང་རོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་དོ། །དྲེ་འཛིན་བྱྲེད་པ་སྨྲ་བྱྲེད་
དང་། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་ལུང་གྷི་ཆོས་ལ་འཆད་ན་
གྷིས་འཇུག་ཚུལ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། གང་ལ་འཆད་ན་བྱ་བའྷི་གཞུང་ལུགས། གང་གྷིས་འཆད་ན་བྱྲེད་པའྷི་གང་ཟག
ཇྷི་ལྟར་འཆད་ན་བྱྲེད་ཚུལ་བསྟན་པ། དྲེ་ལྟར་འཆད་ན་བྱས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྲེགས་པར་
གསུངས་པའྷི་བཀའ་དང་། དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྷི་བསྟན་བཅོས་གྷིས་ལས། བཀའ་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ།་་་་་
མཚན་ྷིད་ནྷི། དངོས་ཀྷི་བདག་རྲེན་སངས་རྒྱས་ལས་བྱུང་བའྷི་ངག་གང་ཞྷིག བརོད་བྱའྷི་དོན་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། རོད་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་འབྲྲེལ་ལ། བྱྲེད་ལས་ཁམས་གསུམ་གྷི་ོན་
མོངས་པ་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པར་བྱྲེད་པས། སྤོབས་པ་ཁད་པར་
བཞྷི་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། གང་ཞྷིག་དོན་ལྡན་ཆོས་དང་ྲེར་འབྲྲེལ་ཞྷིང་། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་སྤོང་བྱྲེད་གསུང་། །ཞྷི་བའྷི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་གང་། །དྲེ་ྷིད་དང་སོང་གསུང་ཡྷིན་ལྡོག་པ་
གཞན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། བརོད་བྱའྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་ན་བསླབ་པ་གསུམ་སྟོན་ཞྷིང་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་སྣོད་རྷིན་པོ་ཆྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། བརོད་ཚུལ་གྷིས་ཕྱྲེ་ན། མདོའ ་ི སྲེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་
རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་དང་། མཆོག་དམན་གྷིས་ཕྱྲེ་ན་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་
དང་། འབྱུང་ཁུངས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྷི་བཀའ་དང་། བྱྷིན་གྷིས་བརླབས་པའྷི་བཀའ་དང་། རྲེས་
སུ་གནང་བའྷི་བཀའ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྷིམ་པའྷི་དབང་གྷིས་ཕྱྲེ་ན་དང་པོ་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་
དང་། བར་པ་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་དང་། ཐ་མ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་
ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། གསུང་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་རབ་བམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་གསུང་རབ་
ཅྲེས་བྱའོ། །བསྟན་བཅོས་ལའང་མཚན་ྷིད་ནྷི། རོམ་པ་པོ་ཚད་མར་གྱུར་པས་བཀའྷི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བྱས་
པའྷི་ངག་གང་ཞྷིག བྱྲེད་ལས་བཀའ་དང་མཐུན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ྷིད་ལས། གང་ཞྷིག་རྒྱལ་བའྷི་བསྟན་པ་འབའ་ཞྷིག་
གྷི །དབང་བྱས་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་ཡྷིད་ཅན་གྷིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐོབ་པའྷི་ལམ་དང་རྲེས་མཐུན་པ། །དྲེ་ཡང་དང་
སོང་བཀའ་བཞྷིན་སྷི་བོས་བང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་མཆོག་དམན་གྷིས་ཕྱྲེ་ན། རྣམ་པར་ངྲེས་པ་བསྡུ་
བ་ལས། དོན་མྲེད་དོན་ལོག་དོན་མཆོག་ལྡན། །ཐོས་རོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ། །སྷིང་མྲེད་ངན་གཡོ་སྡུག་བསྔལ་
སྤོང་། །བསྟན་བཅོས་གསུམ་ཚན་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགུའྷི་ནང་ནས་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ལྟ་བུ་
དང་། བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན། རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཟབ་མོ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་བསྟན་
བཅོས་ལ་སོགས་པ་དང་། བཤད་བྱའྷི་དབང་གྷིས་ཕྱྲེ་ན། བཀའ་སྷིའྷི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ས་དང་
ཚད་མའྷི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཀའ་དང་པོའ ་ི ལྟ་བ་དང་སོད་པ་གཙོ་ཆྲེར་གསལ་བར་སྟོན་པ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་དང་འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་ལྟ་བུ་དང་། བར་པའྷི་ལྟ་བ་དང་སོད་པ་གཙོ་ཆྲེར་གསལ་བར་སྟོན་
པ་དབུ་མ་རྷིགས་པའྷི་ཚོགས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་མའྷི་ལྟ་བ་དང་
སོད་པ་གཙོ་ཆྲེར་གསལ་བར་སྟོན་པ་ས་སྲེ་ལྔ་དང་སོམ་པ་ྷི་ཤུ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི།
སྷིར་དུ་སློབ་མའྷི་བོ་འཆོས་པས་སམ། ཁད་པར་ཅན་ནྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེས་པར་སོད་པ་ལས་འཆོས་ཤྷིང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ངན་འགོ་དང་སྷིད་པ་ལས་སོབ་པར་བྱྲེད་པས་ན་བསྟན་བཅོས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྣམ་བཤད་རྷིགས་པ་ལས། ོན་
མོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོའ ་ི སྷིད་ལས་སོབ་བྱྲེད་གང་ཡྷིན་པ། །འཆོས་སོབ་ཡོན་
ཏན་ཕྱྷིར་ན་བསྟན་བཅོས་ཏྲེ། །གྷིས་པོ་འདྷི་དག་གཞན་གྷི་ལུགས་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་གང་ཟག་ནྷི། མདོ་ལས། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བའྷི་རྲེས་སུ་སྐོར་བར་བྱྲེད་པའྷི་གང་ཟག་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། གང་ཞྷིག་གུས་པས་ཆོས་འཆད་པ་དང་། གང་ཞྷིག་གུས་
པས་དྲེ་ྷིད་ན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་འཆད་པོའ ་ི སློབ་དཔོན་ནྷི། བསླབ་པ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་
གསུམ་ལ་གནས་ཤྷིང་། ལུང་དང་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྷག་པར་ལྡན་པས་
གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་པའྷི་དོན་དུ། རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་སྷིང་རྲེ་ཆྲེན་པོས་
དམ་པའྷི་ཆོས་འཆད་པའྷི་དཀའ་སད་ལ་ནམ་ཡང་སོ་བ་མྲེད་པ་ཞྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། བཤྲེས་གྲེན་དུལ་བ་
ཞྷི་ཞྷིང་ྲེར་ཞྷི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པར་བརོན་བཅས་ལུང་གྷིས་ཕྱུག །དྲེ་ྷིད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་སྨྲ་མཁས་
ལྡན། །བརྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་སོ་ཡྷིད་སྤངས་ལ་བསྟྲེན། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་བོ་བཟང་སོ་བ་མྲེད་ལྡན་བརྲེ་བ་
ཅན། །སན་པར་རབ་གགས་ཆོ་ག་བཟང་ཤྲེས་ལྡན་པ་ཡྷི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྲེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡྷིན་པ་
སྟྲེ། །བཤད་པས་སྲེ་བོའ ་ི ནང་ན་ྷི་མ་བཞྷིན་དུ་ལྷམ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤྷིང་། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་
ལས་ཀང་། དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་དྲེ་དག་གྷི །མཚན་ྷིད་མདོར་བསྡུས་མཁྲེན་པར་མཛོད། །ཆོག་ཤྲེས་འདོད་
ཆུང་སྷིང་རྲེར་ལྡན། །ོན་མོངས་སྤངས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཅན། །དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་ཁོད་བསྟྲེན་ན། །ཁོད་ཀྷིས་མཁྲེན་
གྷིས་གུས་པར་མཛོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ན་པ་པོའ ་ི སློབ་མའང་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་པའྷི་ཕྱོགས་ཞྲེན་སྤངས་པས་གཟུ་བོར་གནས་ཤྷིང་། ལྲེགས་བཤད་དང་ྲེས་བཤད་ཀྷི་ཆ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པའྷི་བོ་གོས་དང་ལྡན་ལ། གང་ན་པར་འདོད་པའྷི་ཆོས་དྲེ་ྷིད་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཆྲེན་པོས་དོན་
དུ་གྲེར་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བཞྷི་བརྒྱ་པར།་་་་་གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་དོན་གྲེར་བ། །ན་པོ་སྣོད་ཅྲེས་བྱ་བར་
བཤད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་བྱྲེད་ཚུལ་ནྷི། འཆད་པ་པོས་ཀང་རྒྱུད་འཇམ་ཞྷིང་རྒྱགས་པ་དང་
བྲལ་བའྷི་སོ་ནས་སོ་བ་མྲེད་པར་དཔྲེ་མཁྱུད་སྤངས་ཏྲེ། རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་པས་རྷིགས་པ་དང་མྷི་འགལ་
བར་གོ་བདྲེ་བས། རྲེད་བཀུར་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས།
སྲེམས་དཔའ་མཆོག་གྷིས་སྟོན་པ་ནྷི། །འཇམ་ཞྷིང་རྒྱགས་བྲལ་མྷི་སོ་དང་། །གསལ་ཞྷིང་སྣ་ཚོགས་རྷིགས་པ་
དང་། །གོ་ཞྷིང་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་ཀུན་འགོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ན་པ་པོས་ཀང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སོན་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། ཀུན་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྷི་བསམ་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་གུས་པ་ཆྲེན་པོས་རྲེ་
གཅྷིག་ཏུ་མན་པར་བྱ་སྟྲེ། རྣམ་བཤད་རྷིགས་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ནྷི་མ་དད་དང་། །དོན་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་པ་
ྷིད། །ཕྱྷི་རོལ་རྣམ་གཡྲེང་ནང་དུ་བསྡུས། །སོ་བ་ན་པའྷི་དྷི་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
ཀས་ཀང་སོར་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སྲེམས་དང་ལྡན་པས། དངོས་གཞྷི་ཆོས་འཆད་པ་དང་དྲེའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡོན་འབུལ་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་སྷིན་པ་དང་། འཆད་ན་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། ཆོས་ལ་ལོག་སྒྲུབ་
ཀྷིས་མྷི་སོ་བའྷི་བཟོད་པ་དང་། དཀའ་སད་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོ་བའྷི་བརོན་འགྲུས་དང་། ཆོས་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་
པའྷི་བསམ་གཏན་དང་། དོན་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་སྟྲེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་
བངས་ནས། མཇུག་ཏུ་དྲེ་དག་གྷི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱ་སྟྲེ། མངོན་པར་རོགས་པའྷི་
རྒྱན་ལས། དྲེ་དག་སོ་སོར་སྷིན་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྷིས། །གོ་ཆའྷི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྷིན་
དྲེ། །དྲུག་ཚན་དྲུག་གྷིས་ཇྷི་བཞྷིན་བཤད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ཕན་ཡོན་ལ། ལྲེགས་པར་བཤད་
པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གང་ཞྷིག་ཤྲེས་རབ་མཆོག་བསོམས་
ཏྲེ། །དྲེ་ལས་ལངས་ནས་གོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་བརོད་ཅྷིང་། །དྲེ་ཡང་འགོ་བའྷི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་བསྔོ་
ན། །དགྲེ་བ་དྲེ་དང་མམ་པ་འཇྷིག་རྲེན་གསུམ་ན་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་། བྱམས་པ་སྲེང་གྲེའྷི་ས་ཆྲེན་པོར་ཡང་།
སྟོང་ཆྲེན་འཇྷིག་རྲེན་ཁམས་འདྷི་གསྲེར་དག་གྷིས། །བཀང་སྟྲེ་གང་ལ་སྷིན་པ་བྱྷིན་པས་ནྷི། །ཚིག་བཞྷིའྷི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྷིག་བརོད་པ། །དྲེ་ཡྷི་ཕན་འདོགས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་པ་ལྟར། དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མཚུངས་པ་མྲེད་པར་འཕྲེལ་བ་དང་། ཕན་འདོགས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་
སོགས་པ་འཐོབ་ཅྷིང་། གུས་པས་མན་པའྷི་ཕན་ཡོན་ཡང་། མདོ་སྲེ་ལས། མྷིག་ལྡན་སྣང་བ་ཡོད་གྱུར་
ན། །གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ཇྷི་ལྟ་བར། །དྲེ་བཞྷིན་དགྲེ་དང་མྷི་དགྲེའྷི་ཆོས། །ཐོས་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སྲེ་སྣོད་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་རྣམས་ཤྲེས་པར་འགྱུར། །ཐོས་
པས་སྷིག་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཐོས་པས་དོན་མ་ཡྷིན་པ་སྤོང་། །ཐོས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འཐོབ། །ཅྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་སུ་བང་དོར་གྷི་དམྷིགས་ཕྱྲེད་ཅྷིང་མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་གོལ་
བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་འཐོབ་ལ། གྷི་གས་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། གང་ཆོས་
ན་པའྷི་རྒྱུའམ། ཆོས་འཆད་པའྷི་རྒྱུར། ཐ་ན་གོམ་པ་གཅྷིག་འདོར་རམ། ཐ་ན་དབུགས་གཅྷིག་འབྱྷིན་ནས་
རྔུབས་ཀང་རུང་སྟྲེ། འདྷི་ཡང་དམ་པའྷི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསལ་ཞྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཤྲེགས་པ་གསང་བའྷི་མདོ་ལས། དམ་ཆོས་འཛིན་པའྷི་བསོད་ནམས་ནྷི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྷིས་ནན་ཏན་
ཏུ། །བསྐལ་བ་བྱྲེ་བར་རོད་མཛད་ཀང་། །མཐར་ཕྱྷིན་པར་ནྷི་འགྱུར་མ་ལགས། །ཞྲེས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་
མཛོད་ཀྷིས་ཞུས་པར་ཡང་། ཇྷི་ལྟར་བསྐལ་པ་བྱྲེ་བ་སྟོང་བརོད་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐའ་ཡོད་མ་ཡྷིན་
ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་ཀྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་འཛིན་པའྷི། །བསོད་ནམས་དྲེ་ཡང་ཚད་ཡོད་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་
ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་བསོད་ནམས་བརོད་ཀྷིས་མྷི་ལོང་ཞྷིང་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་འཐོབ་བོ། །གྷིས་
པ་རོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཚུལ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ལུང་རྣམ་དག་ལས་འབྱུང་བའྷི་དོན་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་
གྲེན་ལས་ལྲེགས་པར་ཐོས་ཤྷིང་། རང་གྷིས་ཀང་བསམ་པ་ལ་རོགས་པའྷི་དོན་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་ནུས་པ་བཞྷིན་
སོར་བས་ཀང་སྒྲུབ་ཅྷིང་མས་སུ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཀྷི་དོན་ཤྲེས་ཀང་མས་སུ་མ་བངས་ན་
ནྷི། སྨན་བཟང་པོ་ཡོད་ཀང་མ་སད་པ་དང་འད་བར་ོན་མོངས་པའྷི་ནད་རབ་ཏུ་ཞྷི་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་རྒྱལ་པོ་ལས། ང་ཡྷིས་རབ་ཏུ་བཟང་བའྷི་ཆོས་བཤད་ཀང་། །ཁོད་ཀྷིས་ཐོས་
ནས་བརོན་པར་མ་བྱས་ན། །ནད་པ་སྨན་གྷི་རལ་པ་ཐོགས་ན་ཡང་། །རང་གྷི་ནད་ནྷི་གསོ་བར་མྷི་ནུས་
བཞྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་དོན་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པ་སྐུ་གྷིས་ཀྷི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་
པའྷི་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྷིས། ཆོས་སྐུའྷི་དྷི་མ་སང་བའྷི་དོན་དུ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་བསོམ་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་
ཚོགས་དང་། གཟུགས་སྐུའྷི་ཡོན་ཏན་བསྲེད་པའྷི་དོན་དུ་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་བསོད་ནམས་
ཀྷི་ཚོགས་ལ་འབད་པར་རྷིགས་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། རྣམ་པར་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྷི་སོང་བར་
བྱྲེད། །གཞན་ནྷི་ཇྷི་བཞྷིན་རྣམ་འཇོག་པ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨྷིན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་ཤྷིང་།
རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་ཡང་དག་
འཁྲུངས། །ཆོས་ཀྷི་སྐུ་དྲེ་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་ཟབ་མོའ ་ི དོན་མ་བསོམས་ན་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཙོ་ཆྲེར་
མམ་གཞག་ཏུ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམ་པ་ལ་བརོན་པར་བྱ་སྟྲེ། མདོ་ལས། ཆོས་འདྷི་
བསོམས་པར་མ་གྱུར་ན། །ཆོས་ྷིད་མཐོང་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། །ཆུ་ནྷི་མཐོང་དང་ཐོས་པ་ཡྷིས། །མ་འཐུངས་སྐོམ་
པ་ཇྷི་ལྟར་སྲེལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །རང་དོན་འབའ་ཞྷིག་དོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དྲེ་ཡང་མྷི་
འགྲུབ་ཅྷིང་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་ལ། གཞན་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་ན་གྷི་གའྷི་དོན་གྲུབ་ནས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
འཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར། རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྲེ་བོ་རོངས་པ་རང་གྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བདྲེ་དོན་བརོན། །དྲེ་མ་ཐོབ་པས་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །བརན་པ་རག་ཏུ་གཞན་དོན་བརོན་པ་ནྷི། །གྷི་
གའྷི་དོན་བྱས་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་སུ་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆྲེར་བསྒྲུབ་
པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ནའང་། བསམ་པ་བཟང་པོས་ཀང་དོན་གྷིས་གཞན་དོན་ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་ལ་
ཕན་པའྷི་མཐུ་མྲེད་ཀང་། །དྲེ་ཡྷི་བསམ་པ་རག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་བསམ་པ་དྲེ་ཡོད་པ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལ་དོན་གྷིས་
ཞུགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཡང་སོ་གསུམ་གྷི་སོད་པ་
ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་སོད་པ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། གང་ཞྷིག་ལུས་ངག་ཡྷིད་ཀྷི་
ལས། །ཐམས་ཅད་ལྲེགས་པར་ཡོངས་བརགས་ཏྲེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཤྲེས་ནས། །རག་ཏུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་
མཁས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཡང་ྲེས་སོད་སྷིག་
པའྷི་ལས་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། ལྲེགས་སོད་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརོན་པས་རང་གྷི་
སྲེམས་ཀྷི་སོན་མཐའ་དག་འདུལ་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། སྷིག་པ་ཐམས་ཅད་མྷི་བྱ་སྟྲེ། །དགྲེ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། །རང་གྷི་སྲེམས་ནྷི་ཡོངས་སུ་གདུལ། །འདྷི་ནྷི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་
བཀའ་བསལ་བ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་དལ་འབྱོར་གྷི་ལུས་ཐོབ་ཅྷིང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་བསྟན་པ་དང་མཇལ་བ་འདྷི་ལྟ་
བུའྷི་དུས་སུ་སྲེས་བུ་དམ་པའྷི་སོད་པ་ལ་འབད་པར་རྷིགས་ཏྲེ། དབུ་མ་སྷིང་པོ་ལས། དམ་ཆོས་སོན་མ་དང་
བཅས་ཤྷིང་། །མྷི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤངས་དལ་བ་འདྷི། །སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ ་ི སོད་པ་ཡྷིས། །འབྲས་བུ་ཡོད་པར་བྱ་བའྷི་
རྷིགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །སྐབས་ཀྷི་བསྟན་བཅོས་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ། མཛད་པ་པོའ ་ི སློབ་
དཔོན་ནྷི་དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའང་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་ྷིད་ཀྷིས་གསུང་རབ་
མཐའ་དག་གྷི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ་མཁས་པས་བསྟན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསྒྲུབས་
ནས། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་ལུང་བསྟན་པའྷི་གང་ཟག་དམ་པ་སྟྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ་འཇམ་དཔལ་ར་བའྷི་རྒྱུད་ལས།
ཐོགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱའྷི་དགྲེ་སློང་འབྱུང་། །དྲེ་ནྷི་བསྟན་བཅོས་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྲེ་དང་དོན་ངྲེས་པའྷི་
དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱྲེད། །འཇྷིག་རྲེན་རྷིག་པ་སྟོན་བདག་ྷིད། །གཞུང་བྱྲེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་
འགྱུར། །དྲེ་ཡྷི་རྷིག་པ་གྲུབ་པ་ནྷི། །སཱ་ལའྷི་ཕོ་་མོ་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་ཡྷི་སྔགས་ཀྷི་མཐུ་ཡྷིས་ནྷི། །བོ་ནྷི་བཟང་
པོ་སྲེ་བར་འགྱུར། །བསྟན་པ་ཡུན་རྷིང་གནས་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །མདོ་ཡྷི་དྲེ་ྷིད་བསྡུས་དོན་བྱྲེད། །ལོ་ནྷི་བརྒྱ་དང་ལྔ་
བཅུར་འཚོ། །དྲེ་ལུས་ཞྷིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགོ། །འཁོར་བ་རྣམས་སུ་འཁོར་བ་ནའང་། །ཡུན་རྷིང་བདྲེ་བ་རྲེས་
མྱོང་ནས། །བདག་ྷིད་ཆྲེན་པོ་མཐར་གྷིས་དྲེ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རོ། །དྲེ་ྷིད་རོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱྲེད་པ་ལ་གནས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་
ལྡན་པ་སྟྲེ། ཤཱནྷི་པས།་་་་་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། བྱམས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྷིས་བཤད་ཅྷིང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྷིས་ཀང་བཞྲེད་པ་
ཡྷི། །ཚད་མ་ལུང་དང་ལྡན་པ་ཡྷི། །བདྲེན་པ་གྷིས་འདྷིར་བཤད་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་ཞྷིང་། དྲེའྷི་འགྲེལ་
པར། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ནྷི་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ནྷི་ས་གསུམ་པ་ལ་གནས་
པའོ། །སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྷི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་བསྟན་
བཅོས་ཇྷི་ལྟར་མཛད་པའྷི་ཚུལ་ཡང་། མངོན་པར་རོགས་པའྷི་རྒྱན་གྷི་འགྲེལ་པ་ལས། འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་
སོབ་ྷིད་ཀྷིས། །མྷི་ཕམ་མགོན་ལ་གསན་ནས་ནྷི། །ཞྲེས་པ་དང་། སའྷི་སྟོད་འགྲེལ་ལས། འཇྷིག་རྲེན་ཀུན་ལ་
ཕན་ཕྱྷིར་ཐོགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ། །ཆོས་རྒྱུན་ཏྷིང་འཛིན་སྟོབས་ཀྷིས་དངས་པའྷི་བདུད་རྷིའྷི་ཆུ། །འཕགས་པ་མྷི་
ཕམ་ཞལ་གྷི་བུམ་པ་ནས་བླུགས་པ། །གསན་པའྷི་སྷིམ་པས་གསོལ་བ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྒྱལ་བའྷི་རྒྱལ་ཚབ་འཕགས་པ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས་མང་པོ་གསན་ཅྷིང་། ཁད་པར་
དུ་ཡང་སྔོན་འཇྷིག་རྲེན་ན་དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་དར་ཞྷིང་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་མངོན་པར་
སོར་བ་པོ་མྲེད་པའྷི་དབང་གྷིས་རྲེ་ཞྷིག་མྷི་གསལ་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ྷིད། སླར་ཡང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་
དུ་ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་གསན་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཛད་དོ། །དྲེ་
རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་སའྷི་དངོས་གཞྷི་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་།
གཞྷི་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་སོ་བསྡུ་བ་སྟྲེ་རྒྱས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ས་སྲེ་ལྔ་
དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི སོམ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་བསྡུས་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ཐུན་མོང་གྷི་སོམ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་
བཏུས་པ་སྟྲེ་བསྡུས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་སོམ་རྣམ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་འདྷིར་
བཤད་པར་བྱ་བའྷི་བསྟན་བཅོས་དངོས་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བའྷི་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པས་གཟུང་སླ་ཞྷིང་།
གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པའྷི་དགོངས་པའྷི་དོན་བཟང་པོ་སྟོན་པས་ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ། དམ་པའྷི་ཆོས་
མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ྷིད་རྒྱལ་བའྷི་སས་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་དང་
མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ་དོན་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། དོན་དང་མཐུན་པའྷི་མཚན་གྷི་དོན། དོན་ཆྲེན་སྒྲུབ་པ་སྷིའྷི་ཕྱག
དོན་མཆོག་ལྡན་པའྷི་བསྟན་བཅོས་དངོས། དོན་ལྲེགས་པར་བསྒྱུར་བའྷི་ཚུལ་ལོ། །མཚན་དོན་ལ་ལྔ་ལས། དང་
པོ་བསྒྱུར་བ་ནྷི། ལྲེགས་སར་བའྷི་སྐད་ཡྷིན་ཡང་འད་བ་ལས་བཏགས་ཏྲེ་གཞུང་འདྷིའྷི་མཚན་རྒྱ་གར་གྷི་སྐད་དུ་
འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་མཚམས་སར་ནས། དྲེའྷི་ཨ་བྷྷི་ནྷི་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་
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ྲེར་བསྒྱུར་ཡྷིན་པས་མངོན་པ་དང་། དྷར་ནྷི་ཆོས་དང་། ས་མུ་ཙཱ་ཡ་ནྷི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་
བས། བོད་ཀྷི་སྐད་དུ་གཞུང་འདྷིའྷི་མཚན་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གྷིས་པ་བཤད་པ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་མཚན་ྷིད་པ་ནྷི། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་
པ་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་བདག་ྷིད་དྲེ། མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པའྷི་ཟག་མྲེད་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་།
ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པའྷི་ཚོར་བ་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། སྲེམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་
པའྷི་སོམ་པའྷི་གཟུགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། ཆོས་མངོན་དྷི་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབྲང་བཅས། །ཞྲེས་
སོ། །བཏགས་པ་བ་ནྷི་ཚོགས་ལམ་དང་སོར་ལམ་གྷི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
པས། འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་ཆོས་མངོན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། མདོ་འབུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་
དྲེའྷི་རོད་བྱྲེད་ཡྷིན་པས་བརོད་བྱའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་ཆོས་མངོན་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ཐོབ་བྱ་ཕྱྷིར་གང་དང་
བསྟན་བཅོས་གང་། །ཞྲེས་སོ། འདྷིར་ཡང་བརོད་བྱའྷི་མྷིང་གྷིས་རོད་བྱྲེད་ལ་བཏགས་པའོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་
པ་ནྷི་དོན་ལྲེགས་པ་རོགས་ནས་མདོའ ་ི སྷིང་པོ་བཏུས་ཏྲེ་ཡང་དག་པར་མཐོ་བའྷི་གནས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱ་ཆྲེར་ནྷི་གཞུང་ྷིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་འདོགས་ཚུལ་ནྷི། དཔྲེ་དང་གཞུང་
ཚད་དང་ཞུ་བ་པོ་དང་ཡུལ་དང་དུས་དང་བརོད་བྱ་ལས་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། འདྷིར་
ཆོས་མངོན་པ་ནྷི་བརོད་བྱ་ལས་བཏགས་པ་ཡྷིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ནྷི་གཞུང་གྷི་གནས་ལུགས་དང་བྱྲེད་
ལས་ལ་བཏགས་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་དགོས་པ་ལ་སྷིར་མྷིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྷི་དགོས་པ་ནྷི། མྷིང་དྲེ་ལས་དྲེའྷི་དོན་
བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པ་སྟྲེ། རྣམ་ངྲེས་ལས། བརྡ་སར་བ་ཡང་དོན་རོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ན། ཞྲེས་པ་དང་།
ལང་ཀར་གཤྲེགས་པའྷི།་་་་་

མདོ་ལས་ཀང་། མྷིང་དུ་གདགས་པ་མ་མཛད་ན། །འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རོངས་པར་

འགྱུར། །དྲེ་བས་རོངས་པ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །མགོན་པོས་མྷིང་དུ་གདགས་པ་མཛད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བརོད་
བྱ་དང་བྱྲེད་ལས་ལ་བཏགས་པས་ནྷི་མཚན་ཐོས་པ་ལས་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་སྷིའྷི་རྣམ་པ་གོ་བ་ཡྷིན་ལ། ཀླད་དུ་
སྨོས་པ་དང་རྒྱ་སྐད་བོད་སྐད་གྷིས་ཀས་སྨོས་པ་ནྷི་བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པ་དང་ལྲེགས་སར་སྐད་ལ་བག་
ཆགས་གཞག་པ་དང་སྒྱུར་བ་པོ་རྣམས་ཀྷི་བཀའ་དྷིན་དན་པ་དང་ཕལ་ཆྲེར་འབྱུང་ཁུངས་བཟང་བར་ཤྲེས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུའོ། །ལྔ་པ།་་་་་བམ་ཚད་དུ་བཅད་པ་ནྷི། གཞུང་གྷི་ཚད་རོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་ལ། རྲེ་རྲེའྷི་ཚད་
ནྷི་ཤཽ་ཀ་སྟོང་གྷི་སུམ་ཆའམ་སུམ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། འདྷིར་ནྷི་བམ་པོ་ལྔའྷི་དང་པོའམ། འཕན་ཐང་
དཀར་ཆག་ལྟར་ན་དྲུག་གྷི་དང་པོ་ནས་བརམས་ཏྲེ་འཆད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྷིའྷི་ཕྱག་ནྷི། གང་ཟག་དམ་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

11

རྣམས་བྱ་བ་དམ་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་སྔོན་དུ་དྲེ་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་འདུད་པ་ཡྷིན་
ལ། འདྷིར་ཡང་། བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་དང་སྒྱུར་པ་པོ་དང་ཡྷི་གྲེ་པ་དང་འཆད་ན་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་
ལུགས་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྷིས། དྲེ་དང་དྲེའྷི་སྔོན་དུ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་དག་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར།
ཡུལ་བ་ན་མྲེད་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་གཟུང་འཛིན་གྷི་སོས་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྩུབ་པ་མྲེད་པས་འཇམ་ཞྷིང་། བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
ལྡན་ལ། མྷི་གཡོ་བའྷི་ས་ཡར་ལྡན་དུ་མངའ་བའམ། བྱྷིས་པའྷི་གཟུགས་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་མཛད་པས་ན་
གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་ལུས་ངག་ཡྷིད་གསུམ་གུས་པའྷི་སོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞྷིང་སབས་སུ་མཆྷིའོ་དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་རྲེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བས་རྷིམ་པ་
ལྟར་འདུལ་བ་དང་མདོ་སྲེ་དང་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམས་སུ་མཚོན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་མོད། སྔོན་དྲེ་ལྟར་
བཀས་བཅད་པ་སྷིད་ཀང་ད་ལྟ་དྲེའྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། སྒྱུར་བ་པོ་རང་དད་པའྷི་ལྷ་དང་། རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་
ཆྲེ་བར་བརོད་བྱ་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་འཚལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་བསྟན་བཅོས་དངོས་ནྷི། རྣམ་བཤད་
རྷིགས་པ་ལས། མདོ་དོན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི། །དགོས་པ་བསྡུས་པའྷི་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་
མཚམས་སོར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏྲེ་བསད་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཆད་ཅྷིང་། དྲེའང་གང་
འཆད་པ་དྲེའྷི་དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན་ནྷི་དང་པོར་སྟོན་པར་རྷིགས་ཏྲེ། མདོ་དོན་ཆྲེ་བ་ྷིད་ཐོས་ནས། །ལྲེན་དང་
འཛིན་པ་ལ་སོགས་ལ། །ན་པ་པོ་དྲེ་གུས་བྱྲེད་པས། །ཐོག་མར་དགོས་པ་བརོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེའྷི་དགོས་པའྷི་དོན་ནྷི། བསྡུས་དོན་ལས། དྲེ་འགྲུབ་དྲེ་ཡང་ཚིག་དོན་ལས། །གོ་རྷིམ་རྷིགས་པ་སྔ་ཕྱྷི་
དག །མྷི་འགལ་བར་ནྷི་གྷིས་ལས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས། དགོས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གཞུང་འདྷིས་
དོན་འདྷི་ཙམ་ཞྷིག་སྟོན་ཏོ་ཞྲེས་པའྷི་བསྡུས་དོན་ལས་འགྲུབ་ཅྷིང་། དྲེའང་རྣམ་གངས་དང་མཚན་ྷིད་དང་ངྲེས་
ཚིག་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་བརྡ་སོད་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་དོན་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་བཤད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་
དོན་ལས་འགྲུབ་ལ། གཞུང་སྔ་ཕྱྷིའྷི་འབྲྲེལ་དགོད་པ་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
དང་། དྷི་བས་ལན་འདྲེན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚམས་སོར་གྷིས་ནྷི་གོ་རྷིམ་མྷི་འགལ་བར་འགྲུབ་སྟྲེ། ལུང་དང་
རྷིགས་པ་དང་རང་གྷི་ཚིག་གསུམ་གྷི་སོ་ནས་འགལ་བ་དང་ཟློས་པ་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒོལ་བ་
བཀོད་དྲེ། དང་དོན་ངྲེས་དོན་དང་། སྷིར་བཏང་དམྷིགས་བསལ་དང་། གནས་སྐབས་ཐ་དད་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཐ་
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དད་དང་། བདྲེན་གྷིས་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་མྷི་འགལ་བ་དང་མྷི་ཟློས་པ་དང་འབྲྲེལ་ཚུལ་ལ་
སོགས་པའྷི་ལན་གདབ་པ་ནྷི་རྷིགས་པ་སྔ་ཕྱྷི་མྷི་འགལ་བར་འགྲུབ་བོ། །དྲེ་དག་གྷི་མཚམས་སོར་དང་བརྒལ་
ལན་ནྷི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་འཆད་པར་འགྱུར་བས། འདྷིར་ནྷི་སྷི་དོན་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། དགོས་དོན་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བའྷི་དགོས་འབྲྲེལ། བསྡུས་དོན་ལུས་ྷིད་རྣམ་པར་གཞག་པ། ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
མཚན་གྷིས་ངྲེས་པའྷི་ཚིག་ལ་དྷིས་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དགོས་འབྲྲེལ་བཀོད་པའྷི་དགོས་པ། དགོས་
འབྲྲེལ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ཐ་དད་གངས་ངྲེས་དཔད་པ། འགྲེལ་བའྷི་གཞུང་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ།་་་་་དགོས་པ་ལ། མྷི་
འཐད་པ་ནྷི་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ན་རྲེ།་་་་་

ཁ་ཅྷིག་ངག་གྷིས་རང་གྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་ལ་ཚད་མའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་སྲེས་ནས་བསྟན་བཅོས་

ལ་འཇུག་པ་སྟྲེ། བསྟན་བཅོས་དག་ནྷི་ཐམས་ཅད་དམ། །ཡང་ན་ལས་ནྷི་འགའ་ཞྷིག་ལ། །ཇྷི་སྷིད་དགོས་པ་མ་
བརོད་པར། །དྲེ་སྷིད་དྲེ་ནྷི་སུ་ཡྷིས་ལྲེན། །ཞྲེས་གགས་པ་ལྟར་རོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། ཚིག་ལས་རང་
གྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་ལ་ཚད་མའྷི་ངྲེས་པ་སྲེ་བ་མྷི་རྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ལས།་་་་་
ཚིག་དོན་ཐ་དད་མ་ཡྷིན་ན། །ཞྲེས་བརོད་པས།་་་་་མྲེ་ཡྷིས་ཁ་ནྷི་འཚིག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་་་་་་ཚིག་དོན་ལ། བདག་
གཅྷིག་པའྷི་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་ཅྷིང་། བརྫུན་ཚིག་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་འབྲྲེལ་བ་
ཡང་མྲེད་ལ། གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་ཙམ་གྷི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་པ་དང་། སྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་རོགས་པར་
དཀའ་བ་དང་། ཚིག་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་མྷི་སྷིད་པས། ཚིག་གང་ལས་ཀང་ཚད་མའྷི་ངྲེས་པ་དངོས་སུ་སྲེ་བ་
མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་་་་་་འཐད་པ། ནྷི། རྣམ་འགྲེལ་ལས།་་་་་དྲེ་བཞྷིན་གཅྷིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་གང་ཟག་
དུ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཅྷིང་། གཙོ་ཆྲེར་བདྲེན་གྷིས་ཀྷི་འགྲེལ་བར།་་་་་བསྟན་བཅོས་འདྷི་ནྷི་བརམ་པའམ་
འཇུག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱ་རོག་སོ་རོག་གྷི་བསྟན་བཅོས་
བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་ལོག་རོག་བཟློག་ནས་བསྟན་བཅོས་འདྷི་ནྷི་མཁས་པས་བརམ་པར་བྱ་བའམ་འཇུག་པར་བྱ་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ། དགོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་གསོ་བ་རྷིག་པའྷི་བསྟན་བཅོས་བཞྷིན་ཞྲེས་བྱ་
བར་རོགས་པའྷི་དོན་དང་། སློབ་དཔོན་སྲེང་བཟང་དང་ཆོས་མཆོག་་་་་གང་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྲེན་དོན་གྲེར་ནྷི། །ཐྲེ་ཚོམ་ལས་ཀང་
འཇུག་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངག་ལས་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་ལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆྲེར་འཛིན་པའྷི་ཐྲེ་ཚོམ་
སྲེས་ནས་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྷི་དོན་དང་། བྲམ་ཟྲེ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆྲེན་པོ།་་་་་དགོས་འབྲྲེལ་གྷི་སྐབས་སྔོན་དུ་བྱས་ནས་
བསྟན་བཅོས་བརམས་པས་གཞུང་གྷི་བཀོད་པ་མཛྷེས་པར་འགྱུར་བའྷི་དོན་དང་། སྡུད་འགྲེལ་དུ།་་་་་མཁས་རྣམས་
གཞུག་པའྷི་ལས་ནྷི་ཆྲེན་པོ་ྷིད་དུ་མྷི་འགྱུར་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྷི་ཚུལ་རྲེས་སུ་བསང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བའྷི་དོན་དང་། འཇམ་གསར།་་་་་དགོས་འབྲྲེལ་གྷི་ངག་ལ་བརྲེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ལ་དགོས་འབྲྲེལ་བཞྷི་ཡོད་པར་
རོགས་ཤྷིང་། འུ་ཡུག་པ།་་་་་དྲེའང་དབང་པོ་བརྟུལ་པོས་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རོགས་ལ། རྣོན་པོས་དོན་འགྱུར་
གྷི་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཚུལ་གྷིས་རོགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དུའོ། །རོད་སྤོང་ནྷི།་་་་་དྲེ་ལ་ཚིག་ཙམ་གྷིས་ལོག་རོག་ཟློག་
པར་མྷི་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། འདྷི་ལས་ཚུལ་གསུམ་པའྷི་རྷིགས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
སྷིར་ཡང་དགོས་འབྲྲེལ་བཀོད་པ་ནྷི། དགོས་འབྲྲེལ་གྷི་ངག་བཀོད་ཀང་མྷི་འཇུག་པ་དང་། མ་བཀོད་ཀང་
འཇུག་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། བཀོད་ན་འཇུག་ལ་མ་བཀོད་ན་མྷི་འཇུག་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡྷིན་པས། དྲེ་དག་གྷི་ལོག་རོག་ནྷི་བརོད་བྱ་བདྲེན་ལྡན་དུ་སྟོན་པའྷི་ངག་གྷིས་ཀང་ཟློག་པར་ནུས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བདྲེན་ཚིག་ཙམ་ཡོད་པའྷི་དགོས་འབྲྲེལ་བཞྷི། དགོས་འབྲྲེལ་
ངག་ལ་ཡོད་པའྷི་དགོས་འབྲྲེལ་བཞྷི། བསྟན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་པའྷི་དགོས་འབྲྲེལ་བཞྷིའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་
དང་མཐུན་པའྷི་ངག་གང་ཡྷིན་པ་དྲེས་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནྷི་བརོད་བྱ་དང་། དྲེ་ལས་དྲེའྷི་དོན་རོགས་པ་ནྷི་དགོས་
པ་དང་། དྲེ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་རྷིམ་གྷིས་འགྲུབ་པ་ནྷི་ྷིང་དགོས་དང་། དྲེ་དགོས་པ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་དགོས་
པ་བདྲེན་ཚིག་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་འབྲྲེལ་བའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དགོས་འབྲྲེལ་ངག་གྷིས་བསྟན་པར་བྱ་བ་བསྟན་
བཅོས་ལ་ཡོད་པའྷི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་བཞྷི་ནྷི་བརོད་བྱ་དང་། ངག་འདྷི་ལ་བསྟན་བཅོས་ལ་ཆོས་བཞྷི་
པོ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ནྷི་དགོས་པ་དང་། དྲེ་ལས་རོག་ལྡན་བསྟན་བཅོས་ལ་སོ་བས་འཇུག་པ་ནྷི་ྷིང་དགོས་
དང་། བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་དགོས་སོགས་ཡོད་པར་རོགས་པ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་དྲེའང་དགོས་འབྲྲེལ་གྷི་ངག་
ལས་བྱུང་བ་ནྷི་འབྲྲེལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལྔས་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་
བྱ་ཇྷི་སྲེད་པ་དང་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་ནྷི་བརོད་བྱ་དང་། འདྷི་ལས་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དོན་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་རོགས་ཤྷིང་མཁས་
པ་ནྷི་དགོས་པ་དང་། རོགས་པ་ལྟར་བང་དོར་མས་སུ་བངས་པས་ལུང་དང་རོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་
གོང་དུ་འཕྲེལ་ཞྷིང་མཐར་ཐུག་གྷི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ནྷི་ྷིང་དགོས་དང་། དྲེ་དག་ཀང་མཁས་པ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་
མཁས་པའང་བསྟན་བཅོས་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་འབྲྲེལ་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཐ་དད་བརག་པ་ནྷི། བརོད་བྱའྷི་ཁོངས་སུ་
གཞན་གསུམ་ཡང་འདུ་བས་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱ་ཙམ་དུ་ནྷི་ངོ་བོ་གཅྷིག་ལ། སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་གང་ལས་གང་
བྱུང་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་ཆ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ཐ་དད་པ་ྷིད་དོ། །གངས་ལས་དཔད་པ་ནྷི། འགྲེལ་ཆྲེན་མང་
པོར། བརོད་པར་བྱ་བ་དང་རོད་པར་བྱྲེད་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་དང་དགོས་པ་དང་དགོས་པའྷི་དགོས་པ་སྟྲེ་ལྔར་
གསུངས་པས་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པའྷི་གངས་དང་གོ་རྷིམ་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་། འོན་ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་བོ་ཡུལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དུ་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྷི་གྲེགས་བརོད་བྱ་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྷི་ལོག་རོག་བཞྷི་སྲེ་
སྷིད་པས་དྲེ་དག་སྲེལ་བ་ལ་དགོས་འབྲྲེལ་གྷི་ངག་བཞྷིར་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །བཞྷི་པ་དྷི་བ་ནྷི། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདྷི་བརམས་ཤྷིང་གཞུང་ཡྷི་གྲེར་བཀོད་ཅྲེ་ན། ལན་ལ་བརོད་བྱ་ནྷི། ཡོངས་
སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ། ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་དོན་དུ་དང་། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་དབྱྲེ་བ་དང་གངས་ངྲེས་ལ་སོགས་པ་བསམ་
པར་ནུས་ཤྷིང་། བསམས་པ་ལས་ཕན་ཡོན་ཡོད་པར་བསམ་པའྷི་གནས་རྣམས་སོ། །དགོས་པ་ནྷི། དྲེ་རྣམས་
ལ་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་མཁས་པའྷི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བརམས་པའོ། །ྷིང་
དགོས་ནྷི། འདྷི་ལྟར་མཁས་པ་འདྷིས་ནྷི་ཕན་ཡོན་རྣམ་པ་གྷིས་འཐོབ་སྟྲེ། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་རོགས་པའྷི་ཆོས་དང་
འབྲྲེལ་བའྷི་ཕན་ཡོན་དང་། འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལུང་གྷི་ཆོས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕན་ཡོན་
ནོ། །དྲེ་ལ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། ཞྷི་གནས་ཐོབ་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་འཕྲེལ་བའྷི་
རྲེས་སུ་མཐུན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྷི་གནས་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྷི། གནས་འདྷི་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བྱས་
པས་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་རང་རང་གྷི་དམྷིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་
བདྲེ་བར་སྲེམས་ལ་མམ་པར་འཇོག་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྷི་གནས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྷི་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལྷག་མཐོང་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྷི། རྣམ་པ་མང་པོར་ཤྲེས་བྱ་ཇྷི་ལྟ་བ་དང་ཇྷི་སྲེད་
པའྷི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་བརགས་ཤྷིང་དཔད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགོ་བའྷི་
ཕྱྷིར། བདྲེན་གྷིས་ཀྷི་གནས་ལུགས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ལྷག་མཐོང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། །སྲེམས་ལ་སྲེམས་ནྷི་འཇོག་ཕྱྷིར་
དང་། །ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །ཞྷི་གནས་དང་ནྷི་ལྷག་མཐོང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲེལ་བའྷི་
གཏམ་གྷིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། གནས་འདྷི་རྣམས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་བས། གཞན་གྷིས་དྷི་
བ་དྷིས་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་སྟོན་པའྷི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལས་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར། སྐལ་པ་དང་མཐུན་
པར་ལྲེགས་བཤད་བསྟན་པས་གདུལ་བྱ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་
པར་བལྟའོ། །འབྲྲེལ་པ་ནྷི། མཁས་པའྷི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་བརམ་ཞྲེས་པས་བསྟན་བཅོས་ལ་བརྲེན་ནས་
མཁས་པའྷི་དགོས་པ་འབྱུང་ཞྷིང་། མཁས་པ་འདྷིས་ཕན་ཡོན་གྷིས་འཐོབ་ཅྲེས་པ་ལུང་དང་རོགས་པའྷི་ཆོས་
དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ྷིང་དགོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲེ་དག་མཁས་པའྷི་དགོས་པ་ལས་འབྱུང་བར་སྟོན་པའོ། །དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལྟར་ན་བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་དང་ྷིང་དགོས་གསུམ་སས་དངོས་སུ་ཟྷིན་པར་བསྟན་ཞྷིང་། འབྲྲེལ་བ་ནྷི་དྲེ་དག་
གྷི་ཤུགས་ལས་གསལ་བར་བསྟན་པའོ། །ར་བར་ཡང་ལུས་རྣམ་གཞག་གྷིས་བརོད་བྱ་ཐམས་ཅད་མདོར་
བསྡུས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པས། གཞན་གསུམ་ཤུགས་ལས་བསྟན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ལུས་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། སོམ་གྷི་དགོས་པ། སོམ་གྷི་ངྲེས་ཚིག ལུས་ཀྷི་ངོ་བོ། ལུས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ། གངས་སོགས་
དཔད་པའོ། །དང་པོ།་་་་་དགོས་པ་ནྷི། འཆད་པ་པོས་བསྟན་བཅོས་མ་འཛིངས་པར་བཤད་སླ་བ་དང་། ན་པ་པོས་
ཀང་། རོད་བྱྲེད་ཉུང་ངུས་དོན་གྷི་སྷི་རོགས་པས་གཟུང་སླ་བ་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་སོ་འདོགས་དང་
སྐུར་འདྲེབས་སྤོང་བ་དང་། མཁས་པ་སྔ་མའྷི་སོལ་བསང་ཞྷིང་གཞུང་གྷི་བཀོད་པ་མཛྷེས་པར་འགྱུར་བ་དང་།
གཞུང་འདྷིར་དོན་གྷི་རྣམ་གངས་འདྷི་ཙམ་ཞྷིག་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་མདོར་བསྟན་པས། དྲེ་དག་དོན་
གྲེར་གྷི་རོག་ལྡན་བསྟན་བཅོས་ལ་སོ་བས་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ལ། སོམ་ནྷི་ཞྲེས་པ་
ནྷི་ཨུད་དཱ་ན་ལ་ཨུད་དྷྷི་ཏྱ་ཕྱུང་ནས། དཱ་ན་སྟྲེར་བ་ཞྲེས་པར་ཡྷི་གྲེ་བསྣན་ཏྲེ་བཤད་ན། དོན་གྷི་ཕུང་པོ་རྒྱ་ཆྲེན་
པོ་ལས་ཕྱུང་ནས་སློབ་མའྷི་བོ་ཡུལ་དུ་སྟྲེར་བར་བྱྲེད་པས་ན་སོམ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། གཞུང་འདྷི་ྷིད་དོན་རྣམ་པ་
གྷིས་དུ་ཞྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་སྟོན་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། དུ་ཞྲེས་དྷིས་པས་དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ལན་དུ་ཤྲེས་བྱ་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་ཐུན་མོང་གྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གྷི་ལན་དུ་ཡང་དབྱྲེ་བ་
དྲེ་རྣམས་སོ་སོར་གངས་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ྲེར་ལྲེན་ནྷི་གངས་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་གྷི་ནང་ནས་ཁད་
པར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། མཚན་ྷིད་ནྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན་
ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་ཡྷི་རྣམ་གཞག་ནྷི་མཚན་ྷིད་བཀོད་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་རྣམས་འདྷི་ཙམ་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་
ནང་ཚན་གྷི་དབྱྲེ་བ་དང་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་དང་། གོ་རྷིམ་ནྷི་རྣམ་གཞག་བྱས་
པའྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་རྣམས་སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་ཕྱྷི་མ་རྷིམ་པ་ཅན་དུ་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དོན་ནྷི་རྷིམ་པར་
བསྟན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་སའྷི་དོན་ངྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་བཤད་པ་དང་། དཔྲེ་ནྷི་སྔར་བཤད་
པའྷི་དོན་དྲེ་དག་སྣང་ལ་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་མཚོན་པའྷི་ཚུལ་དང་། དབྱྲེ་བ་ནྷི་དཔྲེས་མཚོན་ཏྲེ་མདོར་བསྟན་པ་
དྲེ་དག ཆོས་ཅན་རྣམ་པའྷི་དབྱྲེ་བས་ཚད་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ནས། ཆོས་ྷིད་བདག་མྲེད་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་
འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསལ་བར་
འཆད་པས། ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྷིས་ཀང་རྷིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་མདོར་
བསྟན་ནས། དྲེའྷི་དང་པོ་བསྡུས་པ་ནྷི། རྣམ་དབྱྲེ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་རྣམས་སྡུད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པའྷི་སོ་ནས་ཇྷི་
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ལྟར་རྷིགས་པར་ཕན་ཚུན་འདུ་བའྷི་ཚུལ་དང་། མཚུངས་ལྡན་ནྷི་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་
རྣམས་གོགས་དང་གོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་དང་། ལྡན་པ་ནྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཆོས་དྲེ་དག་ས་བོན་
དང་དབང་དང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྷི་སོ་ནས་འཕྲེལ་འགྷིབ་ཀྷི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་
ཆོས་བཅུ་གྷིས་ནྷི་མཚན་ྷིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །ཡང་དྲེ་རྣམས་ྷིད་ཚུལ་
གཞན་གྷིས་ཀང་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ནྷི། བཞྷི་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ལའང་བཞྷིར་དབྱྲེ་བར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ།
དྲེའང་བརོད་བྱ་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ངྲེས་པའྷི་ བོ་སྲེ་བས་ན་
བདྲེན་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་དང་སྲེ་སྣོད་གསུམ་ལ་
སོགས་པ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ཆོས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། ཐོབ་པ་པོའ་ི གང་ཟག་དང་འཐོབ་བྱའྷི་མངོན་རོགས་
དང་མངོན་རོགས་འདུས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་
པ་དང་། དྲེ་ལྟར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྷི་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་རོགས་པ་ལས་ནྷི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་
གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་འབྱུང་བས། དྲེའྷི་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་འབྲེལ་གཏམ་ནྷི་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་སྟྲེ།
དྲེ་ལྟར་ན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྷིས་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱྲེ ད་མཐའ་དག་
བསྡུས་ནས་སྟོན་པས་སྷི་དང་ཁད་པར་གྷི་སོམ་གྷིས་ལས། འདྷིར་ནྷི་སྷིའྷི་སོམ་་་་་་འོག་གྷི་སོམ་ཚན་རྲེ་རྲེའྷི་ཚིག་རྣམས་བསྡུས་
པ་སྷི་སོམ་དང་། དོན་སྣ་རྲེ་རྲེའྷི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པ་སོམ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་བར་སྐབས་ཀྷི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པ་བར་སོམ།

མམ་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྷིན་ནོ་

ཞྲེས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྷིགས་ཐྷིགས་ཀྷི་འགྲེལ་པ་ལས། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའྷི་ལུས་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ་ས་དང་དོན་ཏོ་
ཞྲེས་པ་ལྟར་རོད་བྱྲེད་སའྷི་ལུས་དང་བརོད་བྱ་དོན་གྷི་ལུས་གྷིས་ཡྷིན་ལ། སའྷི་ལུས་ནྷི་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
སྟོན་པའྷི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ཡྷིན་ཞྷིང་དོན་གྷི་ལུས་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ཀྷི་བརོད་བྱ་གཟུགས་
ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་གྷི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་གྷིས་
སམ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གྷིས་སམ། གཞྷི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་
པའོ། །ལྔ་པ་ནྷི། བརོད་འདོད་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྷིང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གངས་དང་གོ་རྷིམ་ངྲེས་པ་ཕལ་ཆྲེར་བརོད་
འདོད་ཙམ་གྷིས་གཞག་པ་སྟྲེ། དྲེས་ན་དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྷི་དགོས་པ་ཆུང་བས་རྲེ་ཞྷིག་
བཞག་ལ། འདྷིར་ནྷི་འཕགས་པ་ྷིད་ཀྷིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་བྱའྷི་
གནས་ཀྷི་གཙོ་བོ་བསྡུས་ནས་དོན་འདྷི་སྲེད་ཅྷིག་གོ་རྷིམ་འདྷི་ལྟ་བུས་གསུང་བར་བཞྲེད་དྲེ་བསྟན་པའོ། །ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མཚན་ྷིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །ཁམས་དང་
སྲེ་མཆྲེད་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ལས་བརམས་ནས་
དོན་བཅུ་གྷིས་ཀྷིས་འཆད་པ་སྟྲེ། ངོ་བོའ ་ི དབྱྲེ་བ། གངས་ངྲེས་བསྟན་པ། ྲེར་ལྲེན་ལྡན་ཚུལ། སོ་སོའ ་ི མཚན་
ྷིད། དྲེའྷི་རྣམ་གཞག གོ་རྷིམ་ངྲེས་ཚུལ། ས་དོན་བསྟན་པ། དཔྲེ་དང་སར་བ། རྣམ་པའྷི་རབ་དབྱྲེ། བསྡུས་ཚུལ་
བསྟན་པ། མཚུངས་པར་ལྡན་ཚུལ། ལྡན་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དྷི་བ་ནྷི། མཛོད་ལས།་་་་་ཆོས་
རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་མྲེད་པར་ོན་མོངས་རྣམས། །གང་ཕྱྷིར་ྲེ་བར་ཞྷི་བར་བྱ་བའྷི་ཐབས་མྲེད་ལ། །ོན་
མོངས་པས་ཀང་འཇྷིག་རྲེན་སྷིད་མཚོ་འདྷིར་འཁམས་ཏྲེ། །དྲེ་བས་དྲེ་རྒྱུར་འདྷི་ནྷི་སྟོན་པས་གསུངས་སོ་
ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁོར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ནྷི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་དགོས་ལ། དྲེ་ཡང་། མཛོད་འགྲེལ་ལས།་་་་་ཆོས་མངོན་པ་བསྟན་པ་མྲེད་པར་ནྷི་སློབ་མས་ཆོས་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བར་མྷི་ནུས་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ལ་རག་ལས་པས། དྲེའྷི་བརོད་བྱ་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྷི་
གངས་དུ་ཞྷིག་ཡོད། ཁམས་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག་ཡོད་ཅྲེ་ན་ཞྲེས་པའོ། །ལན་ལ་དབྱྲེ་བ་
དངོས་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕུང་པོའ་ི དབྱྲེ་བ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དབྱྲེ་གཞྷི།
དབྱྲེ་གངས། ངོ་བོ། བརོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ།་་་་་གཞྷི་ནྷི། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་མ་ཕྱྲེ་བར།
དུ་མ་སྤུངས་པའྷི་ཆ་ལ་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྷི་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་གངས་ནྷི། ལྔ་ཁོ་ན་སྟྲེ་ཞྲེས་མདོར་བསྟྲེན་
ནས། གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། གཞྷིག་ཅྷིང་གཞོམ་དུ་རུང་བས་ན་གཟུགས་ཏྲེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་འདུས་
པས་ན་ཕུང་པོ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཕུང་པོའ ་ི བཤད་པ་ཀུན་ལ་སར་ཏྲེ། མས་སུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་བདག་ྷིད་
ཅན་ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུས་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་ན་འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་པས་ན་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཡུལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོའ །ོ །བཞྷི་
བརོད་ཚུལ་ནྷི། བརྡ་སོད་པའྷི་གཞུང་ལས། དོན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་དབྱྲེ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་པས་

པ།་་་་་

སའྷི་རྣམ་དབྱྲེ་རྣམ་པ་བརྒྱད་གསུངས་ཏྲེ། དང་པོ་དོན་ཙམ་སྟོན་པ།་་་་་སངས་རྒྱས། གྷིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།་་་་་སངས་རྒྱས་
ལ་མཆོད།

གསུམ་པ་བྱྲེད་པ་པོ།་་་་་སངས་རྒྱས་ཀྷིས་བདུད་བཏུལ། བཞྷི་པ་དགོས་ཆྲེད།་་་་་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ལམ་བསོམ། ལྔ་པ་འབྱུང་

ཁུངས།་་་་་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་འབྱུང་། དྲུག་པ་འབྲྲེལ་བ།་་་་་སངས་རྒྱས་ཀྷི་སས། བདུན་པ་གནས་གཞྷི།་་་་་མན་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་བཞུགས།
བརྒྱད་པ་བོད་པའོ།་་་་་ཀྲེ་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ། དྲེ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་བཞྷིན་གཅྷིག་ཚིག་་་་་་སངས་རྒྱས་དང་གྷིས་ཚིག་་་་་་སངས་རྒྱས་
དང་མང་ཚིག་་་་་་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྷིས་དབྱྲེ་ན་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷིར་ཡང་འགྱུར་ལ། ཚིག་སྔ་ཕྱྷིའྷི་བར་ན་དྲེ་དག་ཡོད་པ་

དག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་། བསྡུས་ནས་མྲེད་ཀང་དོན་གྷིས་གོ་བ་ལ་ནྷི་ཚིག་སྡུད་ཅྲེས་བྱ་ཞྷིང་། འདྷིར་ཡང་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐད་དོད་རཱུ་པ་སྐནྡྷ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་ཡོད་པ་རྣམས་གང་གྷི་བསྡུ་བ་ཡྷིན་སམ་ན། བྱྲེ་
བཤད་དུ། འདྷི་ནྷི་དྲུག་པའྷི་ཚིག་སྡུད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པས། ལྷས་བྱྷིན་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཞང་པོ་ལ་ལྷས་བྱྷིན་གྷི་
ཞང་པོ་ཞྲེས་པ་ལྟར། གཟུགས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕུང་པོ་ལ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་བསྡུས་པ་
སྟྲེ། དྲུག་པ་དྲེའྷི་སྲེས་བུའྷི་བསྡུ་བའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས། གཞྷི་མཐུན་པའྷི་བསྡུ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་
པ་ལྟར་ན། ཨུཏྤ་ལ་ཡྷིན་ལ་སྔོན་པོའང་ཡྷིན་པ་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལྟར། གཟུགས་ཀང་ཡྷིན་ལ་
ཕུང་པོའང་ཡྷིན་པས་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་ཚིག་རྣམ་པར་སར་བ་སྟྲེ། ཁམས་དང་སྲེ་
མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཁམས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་
གཞྷི་ནྷི། ྲེར་སོད་འཛིན་པའྷི་ཆ་ནས་ཁམས་རྣམས་ནྷི་ཞྲེས་པ་ཡྷིན་ལ། གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་གངས་ནྷི། བཅོ་བརྒྱད་ཁོ་
ན་སྟྲེ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་བཟུང་ནས། གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། མ་ཟད་ཀྷི་བར་དུ་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྷིང་སོད་པས་ན་མྷིག་
སྟྲེ་བྱྲེད་པ་མྲེད་ལ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འཛིན་པའམ། ྲེར་སོད་འཛིན་པའམ། ས་བོན་འཛིན་པས་ན་ཁམས་དང་།
དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཁམས་ཀྷི་བཤད་པ་ཀུན་ལ་སར་ཏྲེ། ཡུལ་དྲེ་དང་དྲེར་ྲེ་བར་བརག་ཏུ་རུང་བ་དང་། གནོད་པ་བྱར་
རུང་བས་ན་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་། མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་རྷིག་པས་ན་
མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་། འདྷི་ལ་གགས་པ་རྣམས་དམྷིགས་པས་ན་རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་། བརོད་
བཞྷིན་དུ་འཇྷིག་པས་སམ། འདྷི་ལ་སྨྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གནས་པས་ན་སའྷི་ཁམས་དང་། རྣ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་རྷིག་
པས་ན་རྣ་བའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་། དྷི་རྣམས་སྣོམ་པས་ན་སྣའྷི་ཁམས་དང་། རྷི་ཕྱོགས་སུ་འགོ་ཞྷིང་
རྒྱུག་པས་ན་དྷིའྷི་ཁམས་དང་། སྣ་ལ་བརྲེན་ནས་དྷི་རྷིག་པས་ན་སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་། བཀྲེས་
པས་མ་ཆུང་བ་སྲེལ་པ་དང་བརོད་པ་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་ཏྲེ་འབོད་པར་བྱྲེད་པས་ན་ལྲེའྷི་ཁམས་དང་། མྱང་བར་
བྱ་བའམ། ནད་རྣམས་བསྡུས་པས་ན་རོའ་ི ཁམས་དང་། ལྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རོ་རྷིག་པས་ན་ལྲེའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའྷི་ཁམས་དང་། དབང་པོ་མཐའ་དག་གྷི་རྲེས་སུ་སོང་བས་ན་ལུས་ཀྷི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྷིས་རྲེག་པར་བྱྲེད་
པས་ན་རྲེག་བྱའྷི་ཁམས་དང་། ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་རྲེག་བྱ་རྷིག་པས་ན་ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་།
ཡུན་རྷིང་པོ་ནས་བྱྷིས་པ་རྣམས་ཀྷིས་བཅོས་ཤྷིང་བསྲུངས་ལ་བདག་དང་བདག་གྷི་སོགས་གཟུང་བས་ན་ཡྷིད་
ཀྷི་ཁམས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་འབའ་ཞྷིག་ཏུ་འཛིན་པས་ན་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་
ནས་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པས་ན་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་རྣམས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། དྲེ་རྣམས་སའྷི་དངོས་གཞྷིར་གསུངས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་གཞྷི་ནྷི། ྲེར་སོད་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་སོར་གྱུར་

པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་ཞྲེས་པ་ཡྷིན། གྷིས་པ།་་་་་གངས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་བཅུ་གྷིས་ཁོ་ན་སྟྲེ། གསུམ་པ།་་་་་གསལ་བའྷི་ངོ་
བོ་ནྷི། རྲེན་གྷི་ཆ་ནས་མྷིག་ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་སོ་བྱྲེད་པ་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། དམྷིགས་པའྷི་ཆ་ནས་མྷིག་ཤྲེས་སྲེ་
བའྷི་སོ་བྱྲེད་པ་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྲེན་དང་དམྷིགས་པའྷི་ཆ་ནས་རང་རང་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་
སྲེ་བའྷི་སོ་བྱྲེད་པ་རྣ་བའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། སའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། སྣའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། དྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ལྲེའྷི་
སྲེ་མཆྲེད་དང་། རོའ ་ི སྲེ་མཆྲེད་དང་། ལུས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། རྲེག་བྱའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་དང་། མཚུངས་པ་དྲེ་
མ་ཐག་རྲེན་གྷི་ཆ་ནས་ཡྷིད་ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་སོ་འབྱྲེད་པ་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། དམྷིགས་རྲེན་གྷི་ཆ་ནས་ཡྷིད་
ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་སོ་འབྱྲེད་པ་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དང་པོ་བཅུ་ཆར་གཟུགས་ཡྷིན་ཡང་མྷིག་གྷི་
ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་པ་དང་། བཅུ་གྷིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཡྷིན་ཡང་ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་
ཞྲེས་བརོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན། གཞན་རྣམས་ལ་མྷིང་སོ་སོར་བཏགས་པས་བྱྲེ་བྲག་གཅྷིག་ལ་གོ་བའྷི་
དོན་དང་། བསྟན་དུ་ཡོད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཀྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། མྷིག་གྷི་ཡུལ་ཁོ་ན་
ལ་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། སྔ་མ་ལྟར་བྱྲེ་བྲག་གྷི་དོན་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མང་པོ་འདུས་པ་དང་།
ཆོས་ཀྷི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར། ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། མཛོད་
ལས། བྱྲེ་བྲག་དོན་དང་གཙོ་བོའ ་ི ཕྱྷིར། །ཆོས་མང་བ་དང་མཆོག་བསྡུས་ཕྱྷིར། །གཅྷིག་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་
མཆྲེད་དང་། །གཅྷིག་ནྷི་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བར་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། ཕྱྲེ་སྟྲེ་
བསྟན་པའྷི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པོ་དྲེ་རྣམས་རས་ཡོད་དང་། བཏགས་ཡོད་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིང་པོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷིར། །ཡྷིད་འདོད་རྣམས་ཀྷིས་མངོན་མཐོང་སྟྲེ། །བྱྲེ་
བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་ལམ། །བཤད་པས་དྲེ་ྷིད་བསྒྲུབ་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་བཞྷིའྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་
ནས་རྷིག་པར་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་དག་ཤྲེས་བྱའྷི་གཞྷི་ལྔ་་་་་་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྷི་གཞྷི། གཙོ་བོ་སྲེམས་ཀྷི་གཞྷི། འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་གཞྷི། གནས་
སྐབས་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་གཞྷི། ཆོས་ྷིད་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་གཞྷི།
སྲེམས་ཙམ་པ

དང་ཡང་སར་ནས་འཆད་པ་ལ། དང་པོ།་་་་་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་་་་་དང་མདོ་སྲེ་པ་དང་

འྷི་ལུགས་ཀྷིས། གཟུགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྷི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་རྡུལ་ཕན་དང་རགས་པ་

ཡྷིན་ལ། རྡུལ་ཕན་ནྷི་་་་་་རགས་པ་རོམ་པ་ན། དབུས་རྡུལ་ལ་ཕྱོགས་དྲུག་གྷི་རྡུལ་གྷིས་བསྐོར་ཡང་བར་དང་བཅས་པ་
ཆ་ཤས་མྲེད་པ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དྲེ། ཕྱྷི་རོལ་དོན་སྒྲུབ་ལས། ཐ་དད་ཕྱོགས་ནས་མང་པོ་དག །འགའ་ལ་
ཀུན་ནས་བསྐོར་ཙམ་དུ། །བརོད་པར་ཟད་དྲེ་རྡུལ་དྲེ་ཡང་། །ཆ་ཤས་བཅས་པའྷི་བདག་ྷིད་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
20

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རོ། །རགས་པའང་རྡུལ་ཕན་དྲེ་རྣམས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་རླུང་གྷིས་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གཡག་རྔ་དང་
ནྲེའུ་གསྲེང་ལྟ་བུ་རྷིགས་མཐུན་ཞྷིང་བྱ་བ་གཅྷིག་བྱྲེད་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་སྟྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ།་་་་་རྡུལ་ཕན་
གང་བཞྷི་་་་་་རྣམས་ཕད་གྱུར་ཅྷིང་། །རྷིགས་མཐུན་བྱ་བ་གཅྷིག་བྱྲེད་པ། །དྲེ་རྣམས་འདུས་པ་ཞྲེས་བརོད་ན། །དྲེ་
རྣམས་རས་མྲེད་ག་ལ་ཞྷིག །ཅྲེས་སོ། །སྲེམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཚོགས་དྲུག་པོ་དོན་གྷི་རྣམ་
པར་མ་ཤར་ཡང་དོན་དང་ཕད་མ་ཐག་་་་་་གཅྲེར་ཕད་དུ། འཛིན་པར་འདོད་དྲེ། འཕགས་པ་ལྷས། དབང་སྲེས་བོ་ནྷི་རྣམ་
མྲེད་ཀྷི། །ཕ་རགས་བསགས་པ་དངོས་སུ་རྷིག །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་དོན་རྷིག་ཀང་
དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་ས་རྷིག་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་
པའྷི་སོན་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ།་་་་་གཟུགས་ས་ལ་སོགས་དོན་རྣམས་ནྷི། །དབང་པོ་ཐ་དད་སོད་
ཡུལ་ལོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་གཅྷིག་པུ་ཡྷི། །མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་འདྷིར། །ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་བྱུང་གྷིས་
བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་མྲེད་རས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་ཅྷིང་། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་།་་་་་གྷི་ག་ལ་ཡང་། རང་རྷིག་མྷི་འདོད་དྲེ།
རྷིགས་ཐྷིགས་ཀྷི་འགྲེལ་བར།་་་་་

བདག་ྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་

པ་རྣམས་ཀང་གཟུགས་དང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅྷིང་།
འདུས་མ་བྱས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ཡང་། རྒྱུ་རྲེན་གྷིས་མ་བསྲེད་པ་རག་པའྷི་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅྷིང་། ཕུང་པོའ ་ི ཆ་ནྷི་འགའ་ཞྷིག་
བཏགས་ཡོད་དུ་ཡང་འདོད་དོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པ་རྣམས་ལས། གང་དང་གང་ཡྷིད་ཤྲེས་
ཀྷི་སྔོན་དུ་འགགས་མ་ཐག་པ་དྲེ་ྷིད། ད་ལྟར་བའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཏྲེ། ལྟོས་
ས་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པའོ། །དྲེས་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་དྲུག་གྷི་ནང་དུ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར། རས་སུ་ནྷི་
བཅུ་བདུན་ཡྷིན་ཡང་། དབང་ཤྲེས་ལ་རྲེན་དབང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཅྷིང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་རྲེན་གཞན་མྲེད་པས་དྲེ་བསྒྲུབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ལོགས་སུ་སྨོས་ཏྲེ། མཛོད་ལས། དྲུག་པོ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཡྷི། །རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྷིན་
དྲེ་ཡྷིད་དོ། །དྲུག་པའྷི་རྲེན་ནྷི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱྷིར། །ཁམས་ནྷི་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེ་
མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་ནྷི། སོ་སོར་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་མདོ་སྲེ་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས། གཟུགས་
ནྷི་སྔ་མ་ལྟར་རོམ་བྱྲེད་རྡུལ་ཕན་དང་། དྲེས་བརམས་པའྷི་རགས་པ་གྷིས་ཡྷིན་ལ། རྡུལ་ཕན་རྣམས་ནྷི་མ་
རྲེག་ཀང་བར་མྲེད་པས་རྲེག་པར་འདུ་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་མ་རྲེག་པའང་ཡྷིན་ལ་བར་མྲེད་པར་
འདོད་དོ། །སྲེམས་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའང་། ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིང་པོ་ཀུན་ལས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྲེས་པ་རྣམ་བཅས་སྲེད་བྱྲེད་ནྷི། །དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་སྣང་བ་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་

བཏུས་སུ།་་་་་

ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཡྷིན་གྷི། རང་བས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་སྔ་བ་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་གཟུང་དོན་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ལ། གཟུང་འཛིན་དུས་མྷི་མམ་ཡང་འད་བ་སྲེད་བྱྲེད་ཡུལ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་འཇོག་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་
དུས་ཐ་དད་པས་ཇྷི་ལྟར་གཟུང་། །ཞྲེ་ན་རྷིགས་པ་ཤྲེས་པ་ཡྷི། །ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པའྷི། །རྒྱུ་

ངྲེས་སུ།་་་་་

ྷིད་ལ་ནྷི་གཟུང་བར་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་བྱུང་ཡང་། རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་
ཅྷིང་། གྷི་གའང་། ཤྲེལ་དག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཚོན་གྷི་ཁ་དོག་ཤྲེལ་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པ་ལྟར། རང་དང་ངོ་བོ་གཅྷིག་
པའྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པ་རྷིག་པས་རང་རྷིག་མཚན་ྷིད་པ་དང་། དོན་རྷིག་བཏགས་པ་བ་སྟྲེ། ཡང་དྲེ་ྷིད་ལས།་་་་་དོན་
འཇོག་དྲེ་ཡྷི་བདག་ྷིད་ཕྱྷིར། །རང་རྷིག་ཡྷིན་ཡང་དོན་རྷིག་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ནྷི། སྔ་
མ་གསུམ་གྷི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ཞྷིང་། འདུས་མ་བྱས་ཀང་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་འདོད་
དོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ནང་ནས་རྷིང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དབྱྷིབས་ནྷི་རས་སུ་མྷི་འདོད་ཅྷིང་། འདུ་
བྱྲེད་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་རས་སུ་མྲེད་ལ། གཞན་རྣམས་རས་སུ་གྲུབ་པའོ། །ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་ཀྷི་་་་་་ནང་ནས་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ནྷི་སྔ་མ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་དྲུག་ཏུ་འདུ་ཞྷིང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་དང་འདུས་མ་བྱས་བཏགས་ཡོད་ཡྷིན་པས། ཁམས་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་བདུན་རས་སུ་
གྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིའང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གྷིས་རས་
སུ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་རྷིག་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ། རྣམ་བདྲེན་པ་དང་རྣམ་མྲེད་པ་གྷིས་ལས། དང་པོ་
ལའང་། དབུ་མ་རྒྱན་དུ།་་་་་གལ་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་དྲེ་གཅྷིག་ནྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གྷིས་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་།
ཡང་དྲེ་ྷིད་ལས།་་་་་

ཅྷི་སྟྲེ་རྣམ་པའྷི་གངས་བཞྷིན་དུ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཁས་ལྲེན་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་དང་ཤྲེས་པ་

གངས་མམ་དུ་སྨྲ་བའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འདྷི་མྲེད་བཞྷིན་དུ་སྣང་བ་ཤྲེས་པས་ཀུན་བརགས་པར་འདོད་པའོ། །དྲེ་
དག་གྷི་ལུགས་ཀྷིས་གཟུགས་ནྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྲེམས་དངོས་སུ་སྣང་བ་སྟྲེ། ྷི་ཤུ་པར། རང་གྷི་
ས་བོན་གང་ལས་སུ། །རྣམ་རྷིག་སྣང་བ་གང་བྱུང་བ། །དྲེ་དང་དྲེ་ཡྷི་སྲེ་མཆྲེད་ནྷི། །རྣམ་པ་གྷིས་སུ་ཐུབ་པས་
གསུངས། །ཞྲེས་པ་དང་། དམྷིགས་བརག་ཏུ། ནང་ལས་ཤྲེས་བྱའྷི་ངོ་བོ་ནྷི། །ཕྱྷི་རོལ་ལྟར་སྣང་གང་ཡྷིན་
ཏྲེ། །དོན་ཡྷིན། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའང་རྣམ་བདྲེན་པས་ཤྲེས་པ་ྷིད་དོན་དུ་སྣང་བར་འདོད་ཅྷིང་། རྣམ་མྲེད་
པས་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེལ་སོང་དག་པ་ལྟར་སྣང་བའྷི་དྷི་མས་མ་གོས་པ་དང་སྣང་བ་ནྷི་སྐྲ་ཤད་འཛག་པ་ལྟར་མྲེད་པ་
སྣང་བར་འདོད་དྲེ། སྲེམས་ནྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་བརྒྱད་དྲེ། སྔ་མ་ལྟར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་རྣམ་པ་
22

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མྲེད་པའོ། །སྲེམས་བྱུང་ཡང་སྲེམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའམ་གཅྷིག་པའང་རུང་། རྣམ་པས་སྟོང་པ་མྷི་སྟོང་པ་སྟྲེ།
གྷི་གའང་། རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་སུ།་་་་་གཟུང་དང་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་རང་ྷིད་གསལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཤྲེས་པ་རང་རྷིག་པ་ྷིད་དོ། །ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ནྷི། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྷིས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ་
བཏགས་པ་ཙམ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀང་མྲེད་དགག་ཡྷིན་པས་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་འདོད་དོ། །དྲེས་ན་
ཕུང་པོའ ་ི ནང་ནས་གཟུགས་རངས་པོ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལྡན་མྷིན་རས་སུ་མྲེད་པས་ཚོར་བ་འདུ་
ཤྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ་ཕུང་པོ་ཕྱྲེད་དང་བཞྷི་རས་སུ་གྲུབ་
པར་འདོད་ཅྷིང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་དང་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་
རས་སུ་མྲེད་པས། རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྲེམས་བྱུང་སྟྲེ་ཁམས་ཕྱྲེད་དང་
བརྒྱད་རས་སུ་གྲུབ་ལ། སྲེ་མཆྲེད་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གཅྷིག་རས་སུ་མྲེད་པས། ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་སྟྲེ་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་གཟུང་འཛིན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་
ཀང་ཐ་སད་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་དྲེ། རྣམ་
འགྲེལ་ངྲེས་དག་ལས། གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྷིག་པ་རྣམས། །ཡོད་པ་མྷིན་ཡང་གཞལ་བྱ་དང་། །འཇལ་བྱྲེད་
འབྲས་བུར་གནས་པ་འདྷི། །ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་བྱས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་མྷིག་སོགས་སུ་སོས་
པས་བསོས་པའྷི་ལས་ཀྷིས་འཕངས་པ་ཀུན་གཞྷི་འགྱུར་བའྷི་ཁད་པར་རྲེད་པ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །རྒྱུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་འཇུག་ཤྲེས་ལ་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ།
ཀུན་གཞྷི་དོན་དང་སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་དྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའྷི་འཇུག་ཤྲེས་སྲེ་ བའྷི་བདག་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བྱའྷི་ཀུན་གཞྷི་རང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མྷིན་
ནོ། །གཟུགས་སོགས་སྣང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་འད་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་ནུས་ཀྷི་བག་ཆགས་འཇོག་ཅྷིང་བག་ཆགས་དྲེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བའྷི ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བས་
ཏྲེ་སྣང་བའྷི་བག་ཆགས་བསྲེད་པ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་རྲེན་ཡྷིན་པས་གྷིས་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་དང་མྷི་འགལ། རང་སྣང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས་དམྷིགས་པར་འཐད་
ཅྲེས་དབུས་མཐའྷི་ཊྷིཀྐར་རོ། །འདྷིར་དོན་སྨྲ་བ་ན་མདོ་སྲེ་པ་དང་། རྣམ་རྷིག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རྣམ་བདྲེན་གཟུང་ངོ་། །དབུ་མ་པ་ནྷི་ནོར་བུ་ཚོན་གྷི་རྣམ་པ་བསྟྲེན་པ་བཞྷིན། རྣམ་ཤྲེས་ཀང་
ཡུལ་ྲེ་བར་བྱུང་བས་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནྷི། ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་མྷིན། རྣམ་ཤྲེས་ལས་གཞན་ཡང་མྷིན་པས་རྣམ་ཤྲེས་ལས་ཡོད་པའྷི་རྣམ་པས་ཕྱྷི་དོན་
དུ་བཞག དོན་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་སུ་བཞག་པས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་རྣམ་ཤྲེས་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་བྱར་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པར་འདོད ་དོ། །བཞྷི་པ།་་་་་

དབུ་མ་པ་རྣམས་ནྷི་ཕུང་

ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་བརགས་ན་མས་དགའ་བ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་བདྲེན་ཞྷིང་།
དོན་དམ་པར་བརགས་ཤྷིང་དཔད་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྷི་སྟོང་པ་ྷིད་སོས་པའྷི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
བར་བཞྲེད་དྲེ། ཞྷི་བ་འཚོས། མ་བརགས་གཅྷིག་པུ་མས་དགའ་ཞྷིང་། །སྲེ་དང་འཇྷིག་པའྷི་ཆོས་ཅན་
དང་། །དོན་བྱྲེད་པ་དག་ནུས་རྣམས་ཀྷིས། །རང་བཞྷིན་ཀུན་རོབ་ཡྷིན་པར་རོགས། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་ཕྱྷིར་ཡང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དག་ྷིད་དུ་ན། །དངོས་པོ་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད། །ཡང་དག་ཏུ་ན་སོས་པ་ཡྷི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དྲེ་གོལ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་འདྷིར་ཡང་། གནས་སྐབས་ཐ་སད་རྣམ་གཞག་ནྷི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་
དག་དང་སོ་བསྟུན་ནས་འཆད་ཅྷིང་། མཐར་ཐུག་དོན་དམ་རྣམ་གཞག་ནྷི་དབུ་མ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་ཏྲེ། བདྲེན་
གྷིས་རྣམ་དབྱྲེ་ཤྲེས་པ་དག །ཐུབ་པའྷི་བཀའ་ལ་མྷི་རོངས་ཏྲེ། །དྲེ་དག་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་ནས། །ཕུན་
ཚོགས་ཕ་རོལ་འགོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ན་གྲུབ་མཐའ་བཞྷིའྷི་
རྣམ་གཞག་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། ཀྲེ་རྡོ་རྲེར།་་་་་དྲེ་ལ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་བསྟན། །མདོ་སྲེ་
པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་དྲེ་ལས་ཕྱྷིས། །དྲེ་ཡྷི་རྲེས་སུ་དབུ་མ་བསྟན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གངས་ངྲེས་ལ་གསུམ་ལས། ཕུང་པོའ ་ི གངས་ངྲེས་ཀྷི་དྷི་བ་ནྷི། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་གྷིས་སུའང་འདུ་
ཞྷིང་། ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྣན་ན་མང་པོར་ཡང་འགྱུར་བཞྷིན་དུ། རྒྱུ་མཚན་ནམ་དགོས་པ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ལྔ་ཁོ་ནར་གངས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་་་་་་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། ཡྲེ་ཤྲེས་
བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་མྷི་སྐྲག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་འཇྷིག་རྲེན་ལ་གགས་པའྷི། བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་གཞྷིའམ་དངོས་པོ་བསྟན་པའྷི་ཆྲེད་

དུའོ། །ཞྲེས་པའམ། ཡང་ན་་་་་་བ་མ་གོང་མ་རྣམས། བདག་དང་བདག་གྷི་བར་འཛིན་པའྷི་འཁྲུལ་གཞྷི་རྣམ་པ་ལྔ་བརོད་ཅྷིང་

བསྟན་པས། དྲེ་དག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ལྡོག་ནས་བདག་མྲེད་ལ་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཐོ་ཡོར་ལྔ་
ལ་མྷིར་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐོ་ཡོར་གསལ་བར་བསྟན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའང་གཟུགས་སོགས་བཞྷི་ནྷི་བདག་གྷིར་འཛིན་
པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་ཞྷིང་། རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་ཏྲེ། བྱྷིས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་ཤྲེས་ལ་
བདག་ཏུ་འཛིན་ཅྷིང་། གཞན་བཞྷི་ལ་བདག་གྷི་བར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ནྷི། བདག་དང་
བདག་གྷི་བའྷི་འཁྲུལ་གཞྷིའམ་དངོས་པོ། ལུས་དབང་པོ་གཟུགས་ལྔ་དང་། ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡུལ་
གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བཅས་པ་ནྷི། བྱྲེད་པ་དང་ལས་སུ་བྱ་བར་བདག་དང་འབྲྲེལ་ཏོ་སམ་དུ་འཛིན་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ།
དྲེ་དག་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ོ ཞྲེས་བརོད་ཅྷིང་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་བདག་དང་བདག་གྷི་
བའྷི་གཞྷི། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྷི་ལོངས་སོད་རྣམས་བདག་གྷིས་མྱོང་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་འཛིན་
ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོའ ་ོ ཞྲེས་བརོད་པ་དང་། བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་གཞྷི་མཐོང་ཐོས་ལ་
སོགས་པའྷི་དོན་རྣམས་ལ་བདག་གྷིས་ཐ་སད་འདོགས་ཤྷིང་མཚན་མར་འཛིན་ཏོ་སམ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འདུ་
ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ོ ཞྲེས་བརོད་པ་དང་། བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་གཞྷི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་པས་བདག་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་འཛིན་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་
24

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པོའ ་ོ ཞྲེས་བརོད་པ་དང་། བདག་གྷི་གཞྷིའམ་དངོས་པོ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་བཅས་པ་དྲེ་ལ་སོགས་པ་
དྲེ་དག་གྷི་གནས་སམ་རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་བདག་ཅྷིག་ཡོད་དམ་སམ་དུ་འཛིན་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་ས་བོན་་་་་་གྷིས་བསྡུ་
བས།

ཀུན་གཞྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་བཅས་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོའ ་ོ ཞྲེས་བརོད་ཅྷིང་གསལ་བར་བསྟན་པས་

བདག་དང་བདག་གྷིར་འཛིན་པའྷི་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། ྲེས་ཀུན་དྲེ་ཡྷི་ར་བ་ཅན། །དྲེ་ཡང་
འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ར་བ་བདག་འཛིན་སྤང་དགོས་ལ། དྲེ་ཡུལ་
སུན་ཕྱུང་མྲེད་པར་ནྷི། །དྲེ་སྤོང་བ་ནྷི་རྷིགས་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁྲུལ་གཞྷི་ངོས་མ་ཟྷིན་ན་འཁྲུལ་བ་སྤང་དཀའ་བས། མཛོད་

བདག་མྲེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁྲུལ་གཞྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་གསལ་བར་བསྟན་པས་འཁྲུལ་བ་

ལས།་་་་་

ཁྲེགས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ལྔར་གངས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་
དོན་ཏོ། །ཁམས་ཀྷི་གངས་ངྲེས་ལ་དྷི་བ་ནྷི། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་སུའང་འདུ་ཞྷིང་།
སའྷི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བསྣན་ན་མང་པོར་ཡང་འགྱུར་མོད། རྒྱུ་མཚན་ནམ་དགོས་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་རྣམས་
བཅོ་བརྒྱད་ཁོ་ནར་གངས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི། བདག་མྲེད་ན་ྲེ་བར་སོད་པ་པོ་མྲེད་པས་ྲེར་སོད་
འཛིན་པའྷི་བདག་ཡོད་དམ་སམ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ྲེར་སོད་འཛིན་པ་ནྷི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ཡྷིན་ལ་
དྲེའང་ལུས་དབང་པོ་དྲུག་གྷི་གནས་བྱས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡུལ་དྲུག་གྷི་དམྷིགས་པ་བྱས་ནས། ྲེར་
སོད་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་འབྲས་བུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར། དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྷིས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བའྷི་ཁམས་བཅུ་གྷིས་སུ་
འགྱུར་ལ། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་ལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ནྷི་ྲེར་སོད་ཀྷི་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དབང་པོའ ་ི ཁམས་དྲུག་དང་། ཡུལ་གྷི་ཁམས་
དྲུག་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཁམས་དྲུག་སྟྲེ། བཅོ་བརྒྱད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་སྨོས་པ་ནྷི།
ྲེར་སོད་གཟུང་འཛིན་དང་འཛིན་བཞྷིན་པ་ཁམས་སུ་བཞག་གྷི མ་འོངས་པའྷི་ྲེར་སོད་མ་བྱུང་བས་འཛིན་པ་
མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མ་འོངས་པ་ན།་་་་་སྲེ་བའྷི་སོར་གྱུར་པ་ནྷི། སྲེ་མཆྲེད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་སུ་
མྷི་འཇོག་གོ །ྲེར་སོད་ཀྷི་དོན་ནྷི་་་་་་དབུས་མཐའ་ར་འགྲེལ་དུ། ཚོར་བ་ལའང་གསུངས་ཀང་། འདྷིར་ནྷི་ཚོར་བ་གསུམ་ཅྷི་
རྷིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་ཡུལ་གྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་
རོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་ྲེར་སོད་ཀྷི་དོན་ཏོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་གངས་ངྲེས་ལའང་། དྷི་བ་ནྷི།
དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་སུའང་འདུ་ཞྷིང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་
བསྣན་ན་མང་པོར་འགྱུར་མོད། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་བཅུ་གྷིས་ཁོ་ནར་གངས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི། བདག་མྲེད་ན་ྲེར་སོད་འདྷི་ཅྷི་ལས་སྲེའམ་སམ་པའྷི་རོངས་པ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ལུས་དབང་པོ་དྲུག་དང་།
ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡུལ་དྲུག་སྟྲེ་དྲུག་ཚན་གྷིས་པོ་ྷིད་ཀྷིས་གནས་དང་དམྷིགས་པ་བྱས་ནས། མ་འོངས་
པའྷི་ཡུལ་ལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པ་དྲུག་སྲེ་བའྷི་སོའམ་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་
གྷིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་ྲེར་སོད་ནྷི། སྐབས་འདྷིར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་དོན་ཅན་
ནོ་ཞྲེས་སོ། །མ་འོངས་པ་སྨོས་པ་ནྷི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་ྲེར་སོད་སྲེས་ཟྷིན་པ་རྣམས་སྲེ་བའྷི་སོར་མྷི་འཐད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་མྷི་འཆད་པ་ནྷི་ྲེར་སོད་ཀྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྒྱུའྷི་ཆ་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་
མཆྲེད་དུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེན་བཞྷི་ལས་བདག་རྲེན་དང་དམྷིགས་རྲེན་སྨོས་ནས། རྒྱུ་དང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་
མ་བཤད་པ་དང་། མཚུངས་ལྡན་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་རྲེག་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་
མྷི་འཆད་པའང་ཐ་མ་གྷིས་སུ་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔར་གངས་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་
ཆྲེ་བ་ནྷི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། བརག་གྷིས་སུ།་་་་་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྷི་གཟུགས་ལ་སོགས། །རྣམ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་སྷིང་རྲེ་
ཆྲེ། །དབང་པོ་དང་ནྷི་ཡུལ་ྷིད་དང་། །དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ྷིད། །ཁམས་ནྷི་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་
བསྟན། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དག་གྷིས་ནྷི། །སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་པ་ལྟར་ལུང་རྣམ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་བཞག་ཅྷིང་། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་
ནོ། །ྲེར་ལྲེན་ལྡན་ཚུལ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་ཕུང་པོ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ལ། དྷི་བ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྷིས་དགྲེ་སློང་དག་ཁྲེད་ལ་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོའ ་ི ཁད་པར་འགའ་ཞྷིག་ཁོ་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་བའྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འཇོག་ཚུལ་ནྷི། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྣམས་དམྷིགས་བྱྲེད་དང་མཚུངས་
ལྡན་དུ་ལྡན་པའྷི་ཕུང་པོ་ཡྷིན་པས། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བར་གྷི་ཚིག་མྷི་མངོན་པར་བྱས་ནས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་
རྣམས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། འདོད་པ་ལྡན་པའྷི་ཁམས་ལ་འདོད་པའྷི་ཁམས་ཞྲེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེའང་གཟུགས་ལ་
དམྷིགས་བྱྲེད་དུ་ལྡན་ཞྷིང་ལྷག་མ་ལ་གྷི་ག་ལྟར་ལྡན་པས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྩྭ་དང་
སོག་མའྷི་མྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེར་ལྲེན་ལ་བྱུང་བས་སམ། རྒྱལ་པོའ ་ི མྷི་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེར་ལྲེན་ལ་རག་ལས་པས་
སམ། མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའྷི་ཤྷིང་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལས་ྲེར་ལྲེན་འབྱུང་བས་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་
ཞྲེས་སོ། །ཕུང་པོ་ལ་ཟག་མྲེད་ཀང་ཡོད་པས་ཟག་བཅས་དམྷིགས་ཀྷིས་བཀར་ནས་བསྟན་པ་སྟྲེ། གང་ཡང་ཟག་
བཅས་དྲེ་རྣམས་ནྷི། །ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོའ །ོ །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྐབས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་ངོས་གཟུང་བ་ལ་དྷི་བ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ནྷི། ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ྲེར་ལྲེན་དུ་
འཆད་ཀང་། སྐབས་འདྷིར་ནྷི་འདོད་ཅྷིང་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་འདུན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་པའྷི་་་་་་འདུན་པ་ཆོས་ཅན།
ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འདུན་པ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པའྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་
པར་ཐལ། མ་འོངས་པའྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར།

འདོད་ཆགས་གང་ཡྷིན་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་དག་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ཚུལ་

ལ་དྷི་བ་ནྷི། རྣམ་གངས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མ་ཡྷིན་
ནམ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུན་པ་དང་་་་་་འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ཏྲེ། ད་ལྟར་གྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར། མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན།
འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་གྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་མྷི་གཏོང་བར་འཛིན་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྷི་སྷིད་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར།

འདོད་

ཆགས་ྷིད་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་ཕུང་པོ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག
སྷིད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་འདུན་པས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དགའ་བའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་འདོད་
ཆགས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེའང་མ་འོངས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་འདོད་ཅྷིང་འདུན་པས་
དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་། ད་ལྟར་བའྷི་ཕུང་པོ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཞྷིང་ལྷག་པར་ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ྲེར་ལྲེན་གྷི་
དོན་ནྷི་རང་གྷིར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་དྲེའང་དྲེ་གྷིས་ལ་ཡོད་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གཞན་ལ་
མྲེད་པས་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ྲེར་ལྲེན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་འད་བར་བཤད་པ་ནྷི། དྲེ་དག་ལའང་
ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཡོད་པས། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཁམས་རྣམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ྲེ་
བར་ལྲེན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་དྷིས་ནས། ལན་ནྷི། དྲེ་ལ་ཕུང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་
བསྟན་པ་བཞྷིན་དུ་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་གྷིས་་་་་་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་དམྷིགས་བྱྲེད་དུ་
ལྡན་ཞྷིང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གྷི་གར་ཡང་ལྡན་པས་ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པའོ། །ཞྲེས་མཚུངས་པར་བཤད་
དོ། །དྲེ་ལྟར་ཟག་བཅས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྷི་ཤུགས་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་ྲེར་ལྲེན་ཅན་ལས་ལྡོག་པ་ནྷི།
ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པའྷི་ཆོས་གསུམ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱའོ། །མཚན་ྷིད་་་་་་ཀྷི་སྷི་དོན་ལ་གསུམ་སྟྲེ།
མཚན་ྷིད་སྷིའྷི་རྣམ་དབྱྲེ། དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བ། སྐབས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ངོས་གཟུང་ངོ་། །དང་པོ་ནྷི། མཚན་
ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ་རང་རང་གྷི་མཚོན་བྱ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་མཚོན་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། ཚིག་གསལ་ལས།་་་་་དྲེའང་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་མྲེའྷི་ཚ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལྟ་བུ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཆོས་གཞན་ལའང་ཡོད་པའྷི་ངོ་བོ་མྷི་རག་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་ལྟ་བུ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་གྷིས་དང་། ཆོས་ཀྷི་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་ཡང་སྔ་མ་ལྟ་བུ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གང་ཕྱྷིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྷིན་གྷིས། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྱྷིར། །མཐུན་དངོས་གཞན་གྷི་དངོས་དག་
ལས། །ལྡོག་པ་ལ་ནྷི་བརྲེན་པ་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རག་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ། ལོག་པ་
དུ་མ་ལས་ལོག་པའྷི་ལྡོག་པ་དུ་མར་གནས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་གྷིས་དང་། ཡང་ཆོས་
རྣམས་ཀྷི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ཚོར་བའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། ཆོས་དྲེ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་མཚོན་པ་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དུ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་གྷིས་ལ་སོགས་
པའོ། །གྷིས་པ་ལ། འགའ་ཞྷིག་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་འདོད་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་
དྲེ། མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་པ་
དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ཕྱྷིར་མཚུངས་ྷིད་སྷི་འདྷི་ལ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་སུ་མཚན་་་་་་ལཀྵཎ་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མཚོན་བྱ་དང་མཚན་གཞྷི་ཐ་དད་དུ་བསམས་ནས་མཚན་མཚོན་གཞྷི་གསུམ་དུ་
བཏགས་པའྷི་སོར་བ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། མཚོན་བྱ་དང་མཚན་གཞྷི་ནྷི་རྒྱ་སྐད་་་་་་ལཀྵྱ་ཞྲེས་པ།
ཅྷིག་ལ་བོད་དུ་འགྱུར་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི། དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་དྲེ་དག་སྐད་དོད་ལ་
མཚོན་བྱ་དང་མཚོན་བྱྲེད་ལས་ཐ་དད་པའྷི་གཞྷི་གྲུབ་པས་ཆོས་གསུམ་དུ་འཇོག་གོ་སམ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་བསྲེད་
བྱ་དང་སྲེད་བྱྲེད་དང་། བལྟ་བྱ་དང་ལྟ་བྱྲེད། ཤྲེས་བྱ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད། བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱྲེད་ལ་སོགས་པའང་
གཞྷི་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་དུ་འཇོག་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མཚོན་བྱ་གཅྷིག་ལ་མཚན་
ྷིད་གཅྷིག་ལས་གཞན་པ་མྷི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ལའང་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། རྷིགས་པའྷི་དབང་ཕྱུག་ྷིད་ཀྷིས་མཚོན་བྱ་
དང་ཚད་མ་གཅྷིག་ལ་མཚན་ྷིད་མྷི་བསླུ་བའྷི་ཤྲེས་པ་དང་མ་རོགས་དོན་གྷི་གསལ་བྱྲེ ད་གྷིས་གསུངས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། ཆོས་རྲེ་རྲེ་ལའང་གཞུང་ལུགས་སོ་སོར་མཚན་ྷིད་མྷི་འད་བ་དུ་མ་བཤད་ཅྷིང་། དྲེ་རྣམས་གང་རུང་
གྷིས་ཀང་མཚོན་ནུས་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་སྐབས་འདྷིའྷི་མཚན་ྷིད་
རྣམས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་སྟོན་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕལ་ཆྲེར་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་མཚན་
ྷིད་འཆད་ལ། དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་འགོད་ནའང་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པའྷི་གཅད་བྱ་བསྣན་པ་ལས་
ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གསུམ་ལས། ཕུང་པོ་ལྔའྷི་
དང་པོ་ལ་དྷི་བ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་ཅྷི་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས་མདོར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསྟན་པ་ནྷི། གཟུགས་སུ་ཡོད་པའམ་རུང་བའྷི་དོན། གནོད་པ་བྱ་བར་རུང་བ་དང་ཡུལ་བརག་ཏུ་རུང་བ་རྣམ་
གྷིས་ཀྷིས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་ཕད་པས་སྔར་དང་མྷི་འད་བར་འགྱུར་བ་
རྲེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཡྷིད་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ཀྷི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ཡུལ་དཔད་པས་གཟུགས་སུ་
ཡོད་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ། རྲེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྷིས། དགྲེ་སློང་དག་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅྷིང་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་
ཞྲེས་བྱའོ། །ཅྷིས་གཟུགས་སུ་རུང་ཞྲེ་ན། ལག་པའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་རྲེག་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་། ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་འདྷིར་བཀོད་པ་ཡྷིན་གྷི། བཅུ་གསུམ་པོ་འདྷི་ཙམ་དུ་གངས་ངྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ལ།
འདྷིས་མཚོན་ནས་གཞན་དག་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུའོ། །དྲེའང་ལག་པའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་རྲེག་ན་
གཟུགས་སུ་རུང་བ་སྟྲེ། ཕྱྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་སྔར་དང་རྣམ་པ་མྷི་འད་བར་འགྱུར་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་
བོང་བའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་པ་དང་། དབྱུག་པའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་
དབྱྷིབས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མཚོན་ཆའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་གཟུགས་
ལ་རྲེག་ན་ར་དང་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གང་བའྷི་རྲེག་པས་སྤུ་ལོང་དང་འཁག་
པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚ་བའྷི་རྲེག་པས་ཆུ་བུར་དང་འཇུ་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ནང་དུ་
བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པས་རྲེག་པས་ལུས་མ་ཆུང་ཞྷིང་རྷིང་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྦྲང་བུ་དང་ཤ་སྦྲང་
གྷི་རྲེག་པས་འབྲུམ་པ་དང་སྐྲངས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རླུང་དང་ྷི་མའྷི་འོད་ཀྷིས་རྲེག་པས་འཐོར་
བ་དང་སྐོམ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྷིག་པ་དང་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་གྷི་གནོད་པའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་
རྲེག་ན་གཟུགས་རྣམ་པ་སྔར་དང་མྷི་འད་བར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པར་རུང་བའོ། །དྲེ་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་
གྷིས་ནྷི་ནང་གྷི་དང་། གཞན་གྷིས་ནྷི་ཕྱྷི་ནང་གྷི་གའྷི་རྣམ་པ་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་ལ། ལག་པ་དང་སྦྲང་བུ་དང་ཤ་སྦྲང་
དང་སྷིག་སྦྲུལ་ནྷི་སྲེམས་ཅན་དུ་གཏོགས་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་གཏོགས་པ་ཞྲེས་
ཀང་བྱ་ཞྷིང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྣང་བ་ཡང་། བྱྲེ་བཤད་དུ།་་་་་རྒྱུན་ལ་ཡྷིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ། ཡུལ་དཔད་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་མངོན་དུ་གྱུར་པའྷི་ཡུལ་ལ་ཀྲེང་རུས་ལ་སོགས་པ་
ཤྲེས་བྱའྷི་དངོས་པོ་དང་ཆ་མཐུན་པའྷི་གཟུགས་འདྷི་དང་འདྷིའོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷི་
གཟུགས་འདྷི་ལྟ་བུ་དང་འདྷི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་རྷིམ་པ་ལྟར་མྷི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་
གཞག་པའམ། མམ་པར་མ་བཞག་པའྷི་ཡྷིད་ས་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་རོག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མཚན་མའམ། བཀ་བར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་པའྷི་སོ་ནས་གཟུགས་ཀྷི་རྣམ་པར་བརག་ཅྷིང་དཔད་དུ་
རུང་བའོ། །གྷིས་པོ་དྲེ་དག་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ནྷི་ཀུན་ལ་ཡོད་ཅྷིང་དང་པོ་ནྷི་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། རྲེག་པས་གཟུགས་སུ་མྲེད་པ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་མ་ཡྷིན་པས། གང་བ་
དང་ཚ་བ་དང་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ལའང་མྲེད་ལ། གཟུགས་ན་
སོད་པའྷི་ལྷའྷི་གཟུགས་་་་་་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་དང་བར་དོའ ་ི སྲེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ། ནྷི་གང་གྷིས་ཀང་གནོད་པར་མྷི་འགྱུར་བར་
གསུངས་པའོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མདོ་འགྲེལ་དུ་ནྷི། གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་སྣོད་དང་སྲེམས་ཅན་གྷི་གཟུགས་ལ་
དྲེའྷི་ས་པའྷི་མྲེས་གནོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་འོད་ཀྷིས་ལྷའྷི་འོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་ལྟ་བུ།་་་་་མཐུ་ཁད་པར་དང་ལྡན་པས་ཀང་
གནོད་པ་དང་། དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མྲེད་ཀང་དྲེའྷི་རྷིགས་ཅན་ཡྷིན་པས་གཟུགས་སུ་འཇོག་པར་ཡང་
གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་རགས་པ་དང་ཕ་བའྷི་རྣམ་གཞག་ཡྷིན་པས་མྷི་འགལ་ལོ། །གྷིས་པ། ཚོར་བའྷི་མཚན་
ྷིད་ཅྷི་ཞྲེ་ན། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ན་རྲེ། ཡུལ་མྱོང་བ་ཚོར་བ་ཡྷིན་ན་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་
ཚོར་བར་འགྱུར་ཞྷིང་། རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རང་མྱོང་བ་ཡང་ཚོར་བ་མ་ཡྷིན་པས། བདྲེ་བ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་རྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་སྲེའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེག་པ་མྱོང་བ་ཚོར་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །དྲེ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཚོར་བས་རྲེག་པ་ལ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་ལ། སྲེམས་དང་སྲེམས་འབྱུང་
གཞན་རྣམས་ཀྷིས་རྲེག་པ་ལ་དམྷིགས་ན་ནྷི་དྲེ་དག་ཀང་ཚོར་བར་འགྱུར་ཞྷིང་། མྷི་དམྷིགས་ན་དམྷིགས་པ་
མཚུངས་པ་མས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྷིར་ཡང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྲེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་
གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་ན། དམྷིགས་པ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་གྷིས་རང་ལ་དམྷིགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྱོང་བའྷི་དོན་ཡང་འབྲས་བུའམ་རྒྱུ་ལ་གགས་པ་མྲེད་ཀྷི་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་
གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མདོར་བསྟན་པ། རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྷི་ཚོར་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་
ཏྲེ། དྲེའང་རྲེག་པས་ཡོངས་སུ་གཅད་པའྷི་ཡུལ་གྷི་ཁད་པར་སྷིམ་པ་དང་གདུང་བ་དང་དྲེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་
སྲེད་པའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། བྱྲེད་པ་པོ་རྣམ་སྨྷིན་དང་སྟོབས་
ཀྷིས་མས་སུ་མྱོང་བའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས། ལས་སུ་བྱ་བ་དགྲེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་
རྣམས་ཀྷི་འབྲས་བུའང་ཡྷིན་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའང་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སར་ཏྲེ། རྒྱུ་མཐུན་གྷི་འབྲས་བུ་
ལ་སོགས་བ་སྲེལ་བའོ། །མྱོང་བའྷི་ཚུལ་ཡང་སོ་སོར་ཏྲེ་མ་འདྲེས་པར་དགྲེ་བའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བདྲེ་བ་དང་།
མྷི་དགྲེ་བའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་། གྷི་གའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བཏང་སོམས་རྣམས་སོ། །བྱ་བའྷི་ངོ་
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བོ་མྱོང་བ་དྲེ་མས་སུ་མྱོང་ཞྷིང་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་བཏང་སོམས་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའྷི་རྣམ་
སྨྷིན་དུ་འདོད་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་གྷི་གའྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་རག་ཏུ་བཏང་
སོམས་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཀུན་གཞྷི་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་བཏང་སོམས་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་དངོས་
ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་ལ་རྣམ་སྨྷིན་དུ་བརོད་པ་ནྷི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའྷི་མྷིང་གྷིས་
བཏགས་པའོ། །གསུམ་པ། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅྷི་ཞྲེ་ན། མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། ཀུན་ནས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་
པའམ་རྲེན་་་་་་གསུམ་མམ་གཅྷིག་རྣམས་འདུས་ཏྲེ་ཡུལ་གྷི་ཁད་པར་སྔོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། འདྷི་
ནྷི་སྔོན་པོའ །ོ །འདྷི་ནྷི་སྲེར་པོའ །ོ །ཞྲེས་བྱྲེ་བྲག་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། ཡུལ་གྷི་སྤུ་རྷིས་མྷི་འད་
བ་སོ་སོར་རྷིག་ཅྷིང་མཚན་མར་འཛིན་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། བྱྲེད་པ་པོ་སོ་ལྔའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
དང་མཚུངས་ལྡན་དོན་ཙམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ངྲེས་པར་འདུ་
ཤྲེས་པ་བཀ་བར་འཛིན་པའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས། ལས་སུ་བྱ་བ་མྷིག་གྷིས་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་དང་། རྣ་བས་
གཞན་ལས་ཐོས་པ་དང་། བསམ་བྱུང་གྷི་ཤྲེས་པས་བྱྲེ་བྲག་ཕྱྲེད་ཅྷིང་རོགས་པ་དང་། སོམ་བྱུང་སོ་སོ་རང་རྷིག་
གྷིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་དོན་རྣམས་ལ་ཞྲེས་པའམ། ཡང་ན། མྷིག་རྣ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། །གསུམ་གྷིས་
མས་སུ་མྱོང་གང་དྲེ། །ཐོས་མཐོང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། །རོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིམ་བཞྷིན་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་གསུམ་ལུང་མ་བསྟན་ཤྷི་བ་དང་འད་བས་རོགས་པ་ཞྲེས་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་དོན་རྣམས་ལ། བྱ་
བའྷི་ངོ་བོ་ཐ་སད་འདོགས་པ་སྟྲེ་མངོན་པར་བརོད་པ་མྷིང་རྣམས་ཀྷིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྷི་སོ་ནས་དོན་གོ་
བར་བྱྲེད་པའོ། །དབང་ཤྲེས་རོག་མྲེད་ཀྷི་འཁོར་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་མཚན་མར་འཛིན་སམ་ན། འདྷི་ནྷི་སྔོན་པོའ ་ོ ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་རྲེས་ཀྷི་ངྲེས་ཤྲེས་འདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་དག་ཀང་མཚན་མར་འཛིན་པར་གྲུབ་བོ། །བཞྷི་པ། ཆོས་
མང་པོ་དང་ལྡན་པ་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིན་ཅྷི་ཞྲེ་ན། མཛོད་འགྲེལ་ལས།་་་་་སྷིར་རྲེན་རྣམས་འདུས་ཤྷིང་ཚོགས་
ནས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུ་བྱྲེད་དྲེ། ཕུང་པོ་ལྔས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་ལ།
དྲེའྷི་ནང་ནས་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོའ་ི མཚན་ྷིད་ནྷི། འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་བཞྷི་ལས་གཞན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཟུགས་དང་
ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ལས་གཞན་པའྷི་འདུས་བྱས་དུ་མ་འདུས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སྐབས་འདྷིར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་
གཙོ་བོ་སྲེམས་པའྷི་མཚན་ྷིད་འཆད་པ་ལ། མདོར་བསྟན་ནྷི། དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་གཡོ་ཞྷིང་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་བདག་ྷིད་དོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། བྱྲེད་པོ་
དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་ཀྷི་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་སྲེམས་པའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས། ལས་སུ་བྱ་བ་སྲེམས་དང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་
གྷི་གར་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་། བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་སམ་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་
སྐབས་སྣ་ཚོགས་རྣམས་སུ། བྱ་བའྷི་ངོ་བོ་སྲེམས་འཇུག་ཅྷིང་སོད་པར་བྱྲེད་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ། རྣམ་
པར་ཤྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་ཅྷི་ཞྲེ་ན། མདོར་བསྟན་ནྷི། ཡུལ་གྷི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་རྷིག་ཅྷིང་ཤྲེས་
པར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིན་ཅན་ཏྲེ། རང་རང་གྷི་དམྷིགས་པའྷི་ངོ་བོ་སོ་སོར་རོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་ནྷི་
སྲེམས་སམ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། བྱྲེད་པ་པོ་ཡུལ་རྣམ་པར་རྷིག་ཅྷིང་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་
པའྷི་ངོ་བོ་གང་གྷིས་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས། ལས་སུ་བྱ་བ་གཟུགས་ཀྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་བྱ་བའྷི་ངོ་
བོ་རྣམ་པར་རྷིག་ཅྷིང་སོ་སོར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྣ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་དང་། སྣ་ལ་བརྲེན་ནས་
དྷི་དང་། ལྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རོ་དང་། ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་རྲེག་བྱ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་
རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་རྷིག་ཅྷིང་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་དབུ་མ་འཇུག་པར། གཟུགས་རུང་མཚན་ྷིད་
ཅན་ནྷི་གཟུགས། །ཚོར་བ་མས་མྱོང་བདག་ྷིད་ཅན། །འདུ་ཤྲེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སྟྲེ། །འདུ་བྱྲེད་མངོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་པའོ། །ཡུལ་ནྷི་སོ་སོར་རྣམ་རྷིག་པ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕུང་པོར་
མཚོན་ཞྷིང་དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་ན་སོ་སོའ ་ི མཐར་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཞྲེས་སར་བར་བྱའོ། །ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ལ་
དབང་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་དྲུག་གྷི་མཚན་ྷིད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མྷིག་ལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། གཞན་ལ་མཚུངས་པར་སར་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གངས་
ངྲེས་ཀྷི་སྐབས་སུ་ཁམས་ཀྷི་དོན་ྲེར་སོད་འཛིན་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར། འདས་པའྷི་མྷིག་གང་གྷིས་འདས་པའྷི་
གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ྲེར་སོད་བཟུང་ཟྷིན་པ་དང་། ད་ལྟར་བའྷི་མྷིག་གྷིས་ད་ལྟར་བའྷི་གཟུགས་
ལ་ལྟ་བ་ྲེར་སོད་འཛིན་བཞྷིན་པ་དང་གྷིས་ནྷི་མྷིག་ཀང་ཡྷིན་ལ་ཁམས་ཀང་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་གཞྷི་མཐུན་པར་
སར་ཞྷིང་། དོན་གྷི་སྐབས་སུ་ས་བོན་གྷི་དོན་ལ་འཆད་པ་ལྟར་མྷིག་དྲེའྷི་ས་བོན་ད་ལྟར་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ལ་བསགས་པ་སྲེ་བ་གཞན་ལ་མྷིག་འགྲུབ་རུང་དུ་ཡོད་པ་་་་་་ཀུན་གཞྷི་ས་བོན་གྷི་ཆ་དང་། སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་
ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདོད་གཟུགས་སུ་ྷིང་
མཚམས་སར་ཟྷིན་པ་དྲེ་མ་ཐག་མྷིག་འགྲུབ་རུང་དུ་་་་་་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་ཡོད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་མྷིག་དང་
འབྲྲེལ་བའྷི་ཁམས་ཞྲེས་དྲུག་པའྷི་ཚིག་སྡུད་དུ་སར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ྲེར་སོད་འཛིན་པ་དང་ས་བོན་གྷི་དོན་ཅན་གྷི་
གའང་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་ལྡན་པ་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་གྷི་སོ་ནས་མྷིག་
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གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྣ་བ་གང་གྷིས་ས་རྣམས་ཐོས་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་
སོགས་དང་། སྣ་གང་གྷིས་དྷི་རྣམས་བསྣོམས་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ལྲེ་གང་གྷིས་རོ་རྣམས་མྱངས་
པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ལུས་གང་གྷིས་རྲེག་བྱ་རྣམས་རྲེག་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཡྷིད་གང་
གྷིས་ཆོས་རྣམས་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་དང་ཞྲེས་པ་དག་ནྷི་ྲེར་སོད་འཛིན་པའྷི་དོན་གྷིས་ཁམས་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའྷི་
ས་བོན་བསགས་པ་དང་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ས་བོན་གྷི་
ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་
ན་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་གནས་བྱས་པས་ྲེར་སོད་འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་
ཅྷི་རྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་སར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཡུལ་ལའང་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་གཟུགས་ལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འདས་པའྷི་མྷིག་གྷིས་གཟུགས་གང་དག་མཐོང་
བར་གྱུར་བ་ྲེར་སོད་ཀྷི་དམྷིགས་པར་བཟུང་ཟྷིན་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྟར་བའྷི་གཟུགས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་
ྲེར་སོད་ཀྷི་དམྷིགས་པར་འཛིན་བཞྷིན་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་དྲེ་ལ་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀྷིས་དབང་སྒྱུར་བར་
བྱྲེད་པ་སྟྲེ། གདུགས་ཕུབ་པས་གྷིབ་མ་འབྱུང་བ་ལྟར་ནང་དུ་དབང་པོ་གྲུབ་པས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་ཡུལ་གྲུབ་པ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ། མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ྷིད་གཟུགས་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ས་བོན་གྷི་དོན་ལ་ཁམས་སུ་བཞག་
པའམ། ཡང་ན་མྷིག་གྷི་དབང་པོའ ་ི ལོངས་སད་བྱར་གྲུབ་པ་དྲེ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་ལྡན་པ་
ྷིད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་གཞན་ལ་མཚུངས་པར་སར་བ་ནྷི། ྲེར་སོད་འཛིན་པ་དང་དབང་བྱྲེད་པའྷི་སོ་ནས་གཟུགས་
ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྣ་བས་ས་གང་དག་ཐོས་པའྷི་གྱུར་པ་ཞྲེས་
སོགས་དང་། སྣས་དྷི་གང་དག་བསྣོམས་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ལྲེས་རོ་གང་དག་མྱངས་པར་གྱུར་པ་
ཞྲེས་སོགས་དང་། ལུས་ཀྷིས་རྲེག་བྱ་གང་དག་རྲེག་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཡྷིད་ཀྷིས་འདས་པའྷི་
ཆོས་གང་དག་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་དང་། ད་ལྟར་བའྷི་ཆོས་ཤྲེས་བཞྷིན་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་དྲེ་ལ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་
ཀྷིས་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་
བཞྷིན་དུ་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པ་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་དམྷིགས་པར་བྱས་ནས་ྲེར་སོད་
འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་ཅྷི་རྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་ཤྲེས་ལའང་གྷིས་ལས།
མྷིག་ཤྲེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། རྲེན་ནམ་

དང་པོ།་་་་་

གནས་བདག་རྲེན་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་། དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་ཡུལ་གཟུགས་ཀྷིས་བྱས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཟུགས་སུ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ྲེར་སོད་ཀྷི་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་འཛིན་པས་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། མྷིག་ཤྲེས་དྲེའྷི་ས་བོན་ད་ལྟར་གྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་བསགས་
པ་མ་འོངས་པ་ན་མྷིག་ཤྲེས་འགྲུབ་རུང་དང་། འདས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་འཕངས་པའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདོད་གཟུགས་སུ་ྷིང་མཚམས་སར་ཟྷིན་པ་དྲེ་མ་ཐག་མྷིག་ཤྲེས་འགྲུབ་རུང་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་ལྡན་པ་ྷིད་
དོ། །གྷིས་པ།་་་་་གཞན་ལ་མཚུངས་པར་སར་བ་ནྷི། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་རྒྱུའྷི་སོ་ནས་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། རྲེན་རྣ་བ་དང་དམྷིགས་པ་ས་ལས་སར་སྣང་
བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། རྲེན་སྣ་དང་དམྷིགས་པ་དྷི་ལས་དྷིར་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་
རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། རྲེན་ལྲེ་དང་དམྷིགས་པ་རོ་ལས་རོར་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་གང་
ཡྷིན་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། རྲེན་ལུས་དང་དམྷིགས་པ་རྲེག་བྱ་ལ་རྲེག་བྱར་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་
པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། རྲེན་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་དང་དམྷིགས་པ་ཆོས་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་སུ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་
རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་དྲེའྷི་ས་བོན་ད་ལྟར་གྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་བསགས་པ་
དང་། འདས་པས་འཕངས་པའྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ྷིང་མཚམས་སར་ཟྷིན་པ་ཡྷིད་ཤྲེས་འཕལ་དུ་
འབྱུང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་
བཞྷིན་དུ་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དང་དྲེར་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་
ཅན་དུ་སྲེ་བར་བསྟན་ཏོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པ་ནྷི་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་
གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་རྷིག་ཅྷིང་ྲེར་སོད་འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་ཅྷི་རྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡྲེ་
ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་

ཡུལ་གྷི་སྐབས་སུ་ས་བོན་དང་རྣམ་སྨྷིན་མ་གསུངས་ཀང་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དངོས་སུ་

གསུངས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཐོབ་སྟྲེ། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་སྔར་ཡང་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པ་
ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་གྷི་གནས་སུ་བཤད་ཅྷིང་། ཕྱྷིས་ཀང་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྷི་ཁམས་བཞྷིན་དུ་བལྟ་སྟྲེ་ཞྲེས་
སྷིར་བསྟན་ནས། དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་བ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་འད་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་རྷིགས་
སམ་མཐུན་མཐུན་དུ་སར་བས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མྷིག་གང་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་
འགྱུར་བ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་བསགས་པ་དང་། རྣམ་སྨྷིན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གང་ལས་ཕྱྷི་མ་ལ་མྷིག་འགྲུབ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པར་འགྱུར་བ་དྲེ་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྲེ་དང་ལུས་དང་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་
ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་རོ། །གཟུགས་གང་དག་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དྲེ་ལ་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་
དབང་དུ་བྱྲེད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། ས་དང་དྷི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱ་དང་
ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་རོ། །དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་པ་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་གནས་བྱས་པ་དང་མྷིག་
ཤྲེས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་བྱས་པས་ྲེར་སོད་སྲེ་བའྷི་སོ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །རྣམ་གཞག་
ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ། ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་ཕུང་པོ། ཁམས།
སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་གཞག་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་ཕུང་པོ་ལ་ལྔའྷི་དང་པོ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ལ་སྷི་དོན་བཞྷི་སྟྲེ།
གཟུགས་སུ་འཇོག་པའྷི་འཐད་པ། མཚན་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་གངས། དྲེ་མྷིན་ལས་འབྱྲེད་ཚུལ། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེམས་ཙམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྷི་ལུགས་ལ་གཟུགས་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་དྲེའྷི་རྣམ་
གཞག་བྱྲེད་པར་མྷི་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་གཞག་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ན་ཐོས་སྲེ་པ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་གཞུག་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་པ་སྟྲེ། ྷི་ཤུ་པ་ལས། གཟུགས་སོགས་སྲེ་
མཆྲེད་ཡོད་པར་ནྷི། །དྲེ་ཡྷིས་འདུལ་བའྷི་སྲེ་བོ་ལ། །དགོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་གསུངས་པ་སྟྲེ། །བརྫུས་ཏྲེ་སྲེས་
པའྷི་སྲེམས་ཅན་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བསྡུ་བ་ལས་རྣམ་པ་དྲུག་གསུངས་ཏྲེ། རང་གྷི་མཚན་
ྷིད་སའྷི་ས་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་དང་གནས་
པ་འབྲྲེལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་འབྱུང་བ་རྣམས་གནས་ཡྷིན་ཞྷིང་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་གནས་པ་ཡྷིན་པ་དང་། ྲེ་བར་
སོད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དབང་པོའ ་ི དབང་གྷིས་ཡུལ་འགྲུབ་པ་དང་། བྱྲེད་ལས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་སས་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་། ཆ་ཕ་བའྷི་མཚན་ྷིད་བྲྷི་བ་ཆ་ཕ་བ།་་་་་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། རང་བཞྷིན་ཆ་ཕ་བ།་་་་་རླུང་དང་བར་དོ་དང་། སྲེམས་
ཀྷིས་དབང་སྒྱུར་བ་ཆ་ཕ་བ།་་་་་

གཟུགས་ཁམས་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཡུལ་གང་ཞྷིག་བྲེམ་པོའ ་ི

དངོས་པོར་སྣང་བ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གནས་ལུགས་གྲུབ་མཐའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །བཞྷི་
པ་ལ་བསྟན་ཡོད་ཐོགས་བཅས་དང་། བསྟན་མྲེད་ཐོགས་བཅས་དང་། བསྟན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ཀྷི་གཟུགས་
གསུམ་མམ། ཟྷིན་པས་བསྡུས་པ་དང་། ཟྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པས་བསྡུས་པ་གྷིས་དང་། རྲེན་མཚུངས་དང་། དྲེ་
མཚུངས་ཀྷི་གཟུགས་གྷིས་ལ་སོགས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་དྷི་བ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་ཅན་དྲེ་
རྣམས་མཚན་གཞྷིའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་ངོ་བོ་འདྷི་ཙམ་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ནའོ། །ལན་ལ་
མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གང་ཡྷིན་པ་ཇྷི་སྲེད་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་སྟྲེ་གཟུགས་ཅན་ནོ་ཅོག་དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གྷིས་སུ་འདུས་ཏྲེ། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་འགྲུབ་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེའྷི་རྣམ་པར་
འབྱུང་བའམ། བཅོམ་ལྡན་འདས།་་་་་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་འཁོར་བ་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བས་
ན་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ལ།་་་་་དྲེ་འད་གཞན་ཡང་དྲེར་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ལག་ལྡན་བཞྷིན་ནོ། །འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་
པས་རྡོས་ཆྲེ་བའམ། གཟུགས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པས་གནས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆྲེན་པོའང་ཡྷིན་
ཞྷིང་། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལ་རྲེན་དང་སྡུད་པ་དང་སྨྷིན་པ་དང་གཡོ་བ་སྟྲེ་བྱ་བ་བཞྷིར་ངྲེས་པས་བཞྷི་རྣམས་
ཞྲེས་པ་རྒྱུའྷི་གཟུགས་དང་། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་
གང་ཡྷིན་པའོ། །འགྲེལ་པར།་་་་་རྒྱུར་བྱས་པའྷི་དོན་ཡང་། འབྱུང་བ་རྣམས་མྲེད་ན་འབྲས་བུ་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྲེད་
པའྷི་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་བ་རྣམས་འགྱུར་ན་འབྲས་བུའང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་་་་་་རྲེས་སུ་འགྱུར་བའམ། རྲེན་གྷི་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་
བའྷི་རྒྱུན་འད་བར་འབྱུང་བ་ན་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཀང་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པའྷི་ཕྱྷིར་གནས་པའྷི་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་བ་
རྣམས་བསལ་ནས་འབྲས་བུ་ལ་ལོགས་སུ་ཡུལ་གནོན་པའྷི་མཐུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོན་པའྷི་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་བ་
འཕྲེལ་ན། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཀང་འཕྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་འཕྲེལ་བའྷི་རྒྱུ་སྟྲེ། འབྱུང་བ་བཞྷིས་འབྱུང་གྱུར་འབྲས་
བུའྷི་གཟུགས་ལ་རྒྱུ་ལྔ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཀྷི། རྒྱུའྷི་གཟུགས་ལ་སྷི་དོན་བཞྷི་སྟྲེ། ངོས་
གཟུང་། མཚན་ྷིད། བྱྲེད་ལས། འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ས་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་
བ་སྟྲེ་རྲེག་བྱའྷི་ཁད་པར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལས་གཞན་པའྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་པོའ་ི གཟུང་
དོན་ཞྲེས་པའམ། གཟུགས་ཅན་གང་ཞྷིག་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་
པ་ནྷི། འཛིན་པ་ལ་སོགས་ལས་སུ་གྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྨྷིན་པ་དང་སོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །གོ་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ནམ་མཁའ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ཡྷིན་ནམ་སམ་ན། དྲེ་ནྷི་གོ་མ་བཀག་པ་
ཙམ་ལས་ཕྱྲེ་བར་བཏགས་པ་ཡྷིན་གྷི། འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུའྷི་གཟུགས་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཇྷི་སྐད་དུ། དགའ་བོ་ཕ་དང་མའྷི་མྷི་གཙང་བ་སྐ་བ་ལས་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ས་དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་རྣམས་ཀྷིས་ས་བ་དང་སྡུད་པ་དང་སྨྷིན་པ་དང་འཕྲེལ་
བའྷི་བྱ་བ་བྱྲེད་ཅྷིང་གནས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དགའ་བོ་དྲེ་ན་སའྷི་ཁམས་ཡོད་ལ་ཆུའྷི་ཁམས་མྲེད་ན་ནྷི་ཕྱྲེའམ་ཐལ་བའྷི་ཆང་བུ་བཞྷིན་དུ་སྐྲེམ་པའམ། འཐུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆུས་བསྡུས་པ་
ན་མྷི་འཐུལ་ཞྷིང་མྷི་འཇྷིག་གོ །གལ་ཏྲེ་ཆུ་ཡོད་ལ་ས་མྲེད་ན་ནྷི་འབྲུ་མར་རམ་ཡུངས་མར་བཞྷིན་དུ་འཛག་ཅྷིང་འབོ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་ཆུ་ཡོད་ལ་མྲེ་མྲེད་ན་ཤ་རུལ་བཞྷིན་དུ་
མྱགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་ཆུ་དང་མྲེ་ཡོད་ལ་རླུང་མྲེད་ན་ནྷི་ཇྷི་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལས་འཕྲེལ་ཞྷིང་རྒྱས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས་

འབྱུང་བ་རྲེ་རྲེ་ལའང་བཞྷི་བཞྷི་ཚང་བས་ངོ་བོ་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་འཇུག་པར་འདོད་ཅྷིང་། དྲེའང་བྱྲེད་ལས་ལས་ཤྲེས་ཏྲེ། སའྷི་
རས་རྡོ་བ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ལའང་། འདུས་པ་དང་།་་་་་ཆུ། སྐམ་པ་དང་།་་་་་མྲེ།
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གཡོ་བ་ཡོད་པས་གཞན་གསུམ་ལྷན་ཅྷིག་

རླུང་།་་་་་

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཏུ་ཡོད་ལ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆུ་ལའང་ཤྷིང་འདྲེགས་པ་དང་པདྨ་སྨྷིན་པ་དང་གཡོ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྲེ་ལའང་
མྲེ་ལྲེ་འདྲེགས་པ་་་་་་ས་དང་དྲེ་འདུས་པ་་་་་་ཆུ་དང་གཡོ་བ་་་་་་རླུང་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རླུང་ལའང་འདྲེགས་པ་་་་་་ས་
དང་གང་བ་་་་་་ཆུ་དང་དོ་བའྷི་་་་་་མྲེ་རྲེག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གསུམ་གསུམ་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་འཇུག་གོ །འོན་ཀང་
བྱྲེད་ལས་གང་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་གཙོ་བོར་བརོད་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་དག་གྷི་ལས་ནྷི་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་
སྟྲེ། ངོ་བོ་ནྷི་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནྷི་ཤྷིང་གྷི་ཕུང་པོ་འདྷི་ལ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
དོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེ་རྲེ་ལ་བཞྷི་བཞྷི་ཡོད་པའང་ས་བོན་ནམ་ནུས་པའྷི་སོ་ནས་ཡྷིན་གྷི། རང་གྷི་ངོ་བོ་རས་སུ་གྲུབ་
པ་ནྷི་མྲེད་པར་འདོད་ལ། གཞུང་འདྷིར་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ་
རྒྱུའྷི་གཟུགས། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་པོ་དག་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། སའྷི་ཁམས་དང་ཆུའྷི་
ཁམས་དང་མྲེའྷི་ཁམས་དང་རླུང་གྷི་ཁམས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་ས་ཆུ་མྲེ་རླུང་སྨོས་པས་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། མྷིག་
སོགས་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། ཁམས་སྨོས་པས། མཛོད་ལས།་་་་་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ནྷི་ཐ་སད་དུ། །ཁ་
དོག་དབྱྷིབས་ལ་ས་ཞྲེས་བརོད། །ཆུ་མྲེ་ཡང་ངོ་རླུང་གྷི་ཁམས། །ྷིད་ཡྷིན་དྲེ་དང་འད་བའང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་ལ་གགས་པ་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་འབྱུང་བར་འདོད་པ་བསལ་ནས། བསྟན་བཅོས་ལ་གགས་པ་
རྲེག་བྱའྷི་ཁད་པར་འབྱུང་བར་སྟོན་པའོ། །ཡང་ན་ཁམས་ཀྷི་དོན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་
འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀང་རགས་པའྷི་རྷིམ་པས་བཤད་ཅྷིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་མཚན་ྷིད་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་
དབྱྲེ་བ་ལྔར་བྱས་པའོ། །གཟུགས་ལ་ནྷི་མཚན་ྷིད་སྔར་བཀོད་ནས། དབྱྲེ་བ་ཕྱྷིས་འཆད་དོ། །ངོ་བོ་ལ་མདོར་བསྟན་ལྟར་བཞྷིའྷི། སའྷི་ཁམས་
གང་ཞྲེ་ན། ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་མཁང་ཞྷིང་འཐས་པ་ས་བར་སྣང་བ་སྟྲེ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ྷིད་དོ། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་ཆུའྷི་ཁམས་གང་ཞྲེ་ན། རླན་ཞྷིང་གཤྲེར་བར་སྣང་བ་སྟྲེ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ྷིད་དོ། །མྲེའྷི་ཁམས་གང་ཞྲེ་ན།
དོ་ཞྷིང་ཤས་ཆྲེ་ན་ཚ་བ་དང་སྲེག་པར་སྣང་བ་སྟྲེ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ྷིད་དོ། །རླུང་གྷི་ཁམས་གང་ཞྲེ་ན། འདྲེགས་སླ་
བས་ཡང་ཞྷིང་དངོས་པོའ་ི རྒྱུན་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་གཡོ་བར་སྣང་བ་སྟྲེ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ྷིད་
དོ། །དྲེའྷི་ཡང་བ་ནྷི་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལའང་ཡོད་པས་དྲེ་བསོད་པ་ལ་གཡོ་བ་སྨོས་ཤྷིང་། གཡོ་བའང་བྱྲེད་ལས་ཡྷིན་གྷི་
ངོ་བོ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། སྲེམས་པ་ལ་ཁབ་ཆྲེས་པས་དྲེ་བསོད་པ་ལ་ཡང་བ་སྨོས་པའོ། མདོར་བསྡུ་ན་མཛོད་ལས། ས་གཤྲེར་
དོ་ྷིད་གཡོ་རྣམས་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་ྷིད་ཅྲེས་སར་བ་ནྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་རང་གྷི་དོན་ལ་དངོས་
པོའ་ི རྲེན་བྱས་པ་སྟྲེ། བྱྲེ་བྲག་པའྷི་འདོད་པ་ལྟ་བུའྷི་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ།་་་་་སྷི་དོན་གཞན་ནྷི་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ། འབྱུང་བ་བཞྷི་

རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་དུ་ཞྷིག་ངོ་བོ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་། རྣ་བའྷི་དབང་པོ་དང་། སྣའྷི་དབང་པོ་དང་། ལྲེའྷི་དབང་པོ་

དང་། ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་དང་ཞྲེས་པ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་སྟྲེ། ཡུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་དོན་གྷིས་
ན་དབང་པོ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་དང་ས་དང་དྷི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱ་ནྷི་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་སྟྲེ། དབང་པོ།་་་་་གང་
གྷིས་བོ་གང་་་་་་ཡུལ་ལསོད་པའྷི་ཡུལ་་་་་་དྲེ་ནྷི་དྲེའྷི་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཕྱྷི་མའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་ཞྲེས་སྨོས་པ་ནྷི་འབྱུང་
གྱུར་གྷི་སྐབས་ཡྷིན་པས་འབྱུང་བའྷི་རྲེག་བྱ་སྲེལ་བའོ། །ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ནང་དུ་འདུས་པའྷི་གཟུགས་ནྷི་
རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་གཟུགས་ཏྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་འབའ་ཞྷིག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་གཟུགས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངོ་བོ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དང་བ་དབང་པོའ་ི གཟུགས་དང་། གཟུང་བ་ཡུལ་གྷི་གཟུགས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་
ཡུལ་གྷི་གཟུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྷི་དོན་བཞྷི་སྟྲེ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད། རས་ལ་དཔད་པ། སྲེ་བ་
བསམ་པའོ། །དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། ན་ཐོས་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ། དྲེའང་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་
ནྷི་མྷིག་འབྲས་ཀྷི་ནང་ན་ཟར་མའམ་གོ་སོད་ཀྷི་མྲེ་ཏོག་ལྟར་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་རྒུན་འབྲུམ་ཙམ་པ་ཤྷིན་ཏུ་
དང་བའྷི་ལྤགས་པས་བཀབ་པས་མྷི་འགྲེས་པ་དང་། རྣ་བའྷི་དབང་པོ་ནྷི་དབང་རྲེན་རྣ་བུག་གྷི་ནང་ན་གོ་ག་
གཅུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྣའྷི་དབང་པོ་ནྷི་སྣ་རྒྱུད་ཀྷི་ནང་ན་མྷིག་ཐུར་གཤྷིབས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྲེའྷི་དབང་པོ་ནྷི་
དབང་རྲེན་གྷི་ནང་ན་ཟླ་བ་ཕྱྲེད་པ་གཤྷིབས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷི་དབུས་ན་སྐྲའྷི་རྲེ་མོའ ་ི ཁོན་ཙམ་ཞྷིག་དབང་
པོའ ་ི རྡུལ་ཕན་གྷིས་མ་ཁྲེབས་པར་གནས་པ་་་་་་དྲེའང་དབང་པོས་ཁྲེབས་ན་ཀླད་རྒྱས་རྒྱུན་དུ་འཛག་པས་རྷིང་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷི་ག་འཆུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
པ་ནྷི་སྐན་གྷི་འགྲེལ་པར་འབྱུང་ངོ་། །

དང་། ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་ནྷི་རྐང་མཐྲེབ་ནས་སྷི་བོའ ་ི བར་ལ་ལུས་ཀྷི་དབྱྷིབས་བཞྷིན་དུ་

གནས་པའོ། །དྲེ་དག་གྷི་དབང་རྲེན་རྣམས་ནྷི་གཞན་རྷིག་ལ་སྣང་བས་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་སྟྲེ། དབང་པོའ ་ི ངོ་བོ་ནྷི་
དབང་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པས་བསྟན་དུ་མྲེད་པའྷི་གཟུགས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་དམྷིགས་
བརག་ཏུ། །ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་དབང་ནུས་པ་ཡྷི། །ངོ་བོ་གང་ཡྷིན་དབང་པོའང་ཡྷིན། །དྲེ་ཡང་རྣམ་རྷིག་ལ་མྷི་
འགལ། །ཞྲེས་ནང་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཀྷི་ནུས་པའྷི་ཆ་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ཞྷིག་དབང་པོར་བཞག་
ཅྷིང་། ྷི་ཤུ་པ་ལས། རང་གྷི་ས་བོན་གང་ལུས་སུ། །རྣམ་རྷིག་སྣང་བ་གང་བྱུང་བ། །ཞྲེས་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་བག་
ཆགས་གང་ལས་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ། མྷིག་སོགས་ཀྷི་རྣམ་རྷིག་འབྱུང་བའྷི་ས་བོན་ྷིད་དབང་པོར་
འཇོག་ལ། དབུས་མཐའ་ལས། དོན་དང་སྲེམས་ཅན་བདག་རྣམ་རྷིག །སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི། །རབ་ཏུ་
སྲེ་འོ་དྲེའྷི་དོན་མྲེད། །དྲེ་མྲེད་པས་ན་དྲེ་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་རྣམ་པར་དཔད་ན་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་དོན་དང་
སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཀུན་གཞྷི་དང་། བདག་ཏུ་སྣང་བ་ོན་ཡྷིད་དང་། རྣམ་རྷིག་ཏུ་སྣང་བ་འཇུག་ཤྲེས་སུ་
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གསུངས་པས། སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་དབང་པོ་ལྔར་རང་གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་སྣང་བ་ནྷི་དབང་པོར་
བཞག་གོ །འདྷི་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་གཟུགས་ཅན་དྭང་བ་ལ་དབང་པོར་བཞག་པ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ན་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་
བཞྷིན་དབང་པོ་བྲེམ་པོར་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཏྲེ་རྷིམ་གྷིས་གཞུག་པའྷི་དོན་དུ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི། དབང་པོ་བསྟན་དུ་མྲེད་ན་ཡོད་པར་གང་གྷིས་ཤྲེས་སམ་པ་ལ། རྲེན་གཞན་་་་་་ཡུལ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ། ཚང་
ཡང་། དབང་ཤྲེས་སྲེ་བ་ནྷི། དོན་གཞན་སྔ་མ།་་་་་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། འབྲས་བུའྷི་
རགས་ལ་བརྲེན་པའྷི་རྲེས་དཔག་ལས་འགྲུབ་སྟྲེ། མདོར་ན། དབང་རྲེན་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྷི་ནུས་པའྷི་ཆ་དབང་
ཤྲེས་ཀྷི་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་དབང་པོའ ་ོ ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ།་་་་་རས་ལ་གསུམ་གྷི་
མཚན་ྷིད་ཀྷི་རས་ནྷི། གཞུང་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །ཐ་མྷི་དད་ཀྷི་རས་ནྷི། དབང་པོ་དང་པོ་བཞྷི་བདུན་བདུན་
དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། རང་རང་གྷི་དབང་པོ་དང་འབྱུང་བ་ས་དང་ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་དང་གཟུགས་དང་དྷི་དང་རོ་དང་
རྲེག་བྱའོ། །དྲེ་གྷི་གའྷི་ཁམས་ཀྷི་རས་ནྷི་བཅུ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། བདུན་པོ་དྲེ་དག་དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་གྷི་
ཁམས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་གཞན་དང་ལྡན་པའང་དྲེ་དང་འད་ཞྷིང་། མྷི་ལྡན་པ་ལ་ནྷི་ཐ་མྷི་
དད་ཀྷི་རས་དྲུག་དང་ཁམས་ཀྷི་རས་དགུའོ། །དྲེ་དག་ནྷི་ས་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། དབང་པོ་གང་
ལ་ས་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ནྷི་དྲེའང་བསྣན་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཁམས་ཀྷི་རས་ནྷི། མཛོད་ལས། འདོད་་་་་་པའྷི་ཁམས་ན་
དབང་པོ་་་་་་ལྔ་མྲེད་པ་ལ། །ས་་་་་་ཡང་མྲེད་་་་་་ན་ཕ་རབ་་་་་་ཀྷི་རྡུལ་་་་་་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་བཞྷི་དང་གཟུགས་དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་རས་
བརྒྱད། །ཚོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ།་་་་་ལུས་་་་་་ཀྷི་དབང་་་་་་པོ་དང་ལྡན་་་་་་པ་ལ་་་་་་དྲེ་བསྣན་པས་རས་དགུ་སྟྲེ། །དབང་པོ་
གཞན་་་་་་མྷིག་སོགས་དང་ལྡན་རས་བཅུ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །བཞྷི་པ།་་་་་སྲེ་བ་ནྷི་ལྔ་སྟྲེ།
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལས་འགྲུབ་པ་རྲེན་ལས་སྲེ་བ་དང་། དབང་པོའ ་ི འདུས་པ་ས་བ་ལས་སླ་བ་དང་། སླ་བ་ལས་ས་
བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་ལས་སྲེ་བ་དང་། སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་འཕྲེན་པ་ལས་འབྱུང་བ་འཕྲེན་པ་ལས་སྲེ་
བ་དང་། སྨན་ལ་སོགས་པས་བརས་པར་འགྱུར་བ་ཕན་འདོགས་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་པས་སྨན་པར་
འགྱུར་བ་གནོད་པ་ལས་སྲེ་བའོ། །རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་ཚུལ་གཞན་ནྷི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤྲེས་སོ། །གཞུང་དོན་
ལ་ལྔ་ལས། མྷིག་གྷི་དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པས་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སུ་
མཚོན་ཅྷིང་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷས།་་་་་འབྱུང་བ་ྷིད་དབང་པོར་འདོད་པ་སྲེལ་ལ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ནྷི་
མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེས་དབང་པོ་གཞན་བཞྷི་དང་་་་་་ཤྲེལ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྷི་
གཟུགས་དྭང་བ་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། གཟུངས་དྭང་བའོ་ཞྲེས་པའྷི་གཟུགས་ཀྷིས་་་་་་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིད་་་་་་དབང་དང་དྭང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བའྷི་དད་པ་ལ་ཕྱྲེ་ནས། དྭང་བས་རྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་རགས་པའྷི་གཟུགས་ལས་འབྱྲེད་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་
ཏྲེ། རྣ་བའྷི་དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་
ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་པར་རྣ་བའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ནམ་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་དྭང་
བའོ། །སྣའྷི་དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་
ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་པར་སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ནམ་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་དྭང་བའོ། །ལྲེའྷི་
དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་ཞྷིག དྲེའྷི་
ཁད་པར་ལྲེའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ནམ་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་དྭང་བའོ། །ལུས་ཀྷི་དབང་
པོ་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་
པར་ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ནམ་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་བའྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་དྭང་བའོ། །དྭང་བའྷི་དོན་ནྷི་
མྲེ་ལོང་ངམ་ཆུ་དྭང་བ་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་ལྟར། དབང་པོ་དྭང་བ་དང་
གཟུགས་ས་ལ་སོགས་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་དག་ཏུ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་འཆར་བའོ། །འདྷིར་དབང་པོ་འཆད་
པ་ན་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྲེན་ཞྲེས་སོགས་དང་། སྔར་རྣམ་ཤྲེས་འཆད་པ་ན་མྷིག་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་ཞྲེས་
སོགས་གསུངས་པས་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པའྷི་སོན་ཅན་མ་ཡྷིན་ནམ་སམ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་དུ་འགྲུབ་ཅྷིང་དྲེ་དབང་པོས་མཚོན་ནས་་་་་་གསུངས་གསུང་བའམ། ཡང་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཁད་པར་རང་
རྷིག་གྷིས་གྲུབ་ཅྷིང་དྲེའྷི་རྲེན་གཟུགས་དྭང་བ་ནྷི་དབང་པོའ ་ོ ཞྲེས་སྟོན་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་་་་་་སྲེ་མཆྲེད་སོ་སོའ ་ི མདོ་
ལས། དགྲེ་སློང་དག་མྷིག་ནྷི་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ། གཟུགས་དྭང་
བ། བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་ཏྲེ། ལུས་ཀྷི་བར་དུའང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་
ཤྷིང་། མཛོད་དུ་ནྷི། དྲེ་དག་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན། །གཟུགས་དྭང་བ་དང་མྷིག་ལ་སོགས། །ཞྲེས་པར་བསྡུས་
སོ། །ལྔ་པ།་་་་་ཡུལ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པོ། གཟུགས་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷིའྷི་དང་པོ་མཚན་ྷིད་ནྷི། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་
བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པས་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སུ་མཚོན་ཅྷིང་། དོན་ལྔ་འབྱུང་བར་འདོད་པའང་སྲེལ་ལ།་་་་་གནས་
འགྱུར་ནྷི་མ་ངྲེས་ཤྷིང་།

ཐ་མལ་པའྷི་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་སོ་སོའ ་ི ངྲེས་པས་་་་་་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ཁོ་ནའྷི་གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་སོད་ཡུལ་གྷི་

དོན་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་པས་ས་ལ་སོགས་པ་གཞན་བཞྷི་ལ་ཕྱྲེ་ནས། མྷིག་གྷི་ཡུལ་དུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་བར་
སྣང་བ་འཇྷིག་རྲེན་ན་བྲེམ་པོར་གགས་པ་འདྷི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། མཚན་ྷིད་རོགས་
ཀང་མཚན་གཞྷི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ཞྲེས་མཚམས་སར་ནས་ྷི་ཤུ་ར་ལྔར་འབྱྲེད་ཀང་སྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཚན་དྲུག་གྷིས་སྟོན་ཏྲེ། འགྲེལ་པ་ལས།་་་་་མཚན་ྷིད་དང་། གནས་དང་། ཕན་གནོད་དང་། བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་དང་། བྱྲེད་
པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། བྱྲེད་པའྷི་རྒྱན་གྷིས་སོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ལ་ནྷི། སྔོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་དང་དམར་པོ་
དང་དཀར་པོ་དང་བཞྷི་སྟྲེ། དྲེ་དག་ཀང་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པ་རྷིན་པོ་ཆྲེའམ་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་སར་བ་
ལས་བྱུང་བ་རས་ལ་སོགས་པ་ཚོན་གྷིས་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ལང་གུ་དང་སྷིན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་བྱྲེ་
བྲག་གོ །གནས་པས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། ཁ་དོག་གྷི་འདུས་པ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཤས་ཆྲེ་བར་སྣང་བ་རྷིང་པོ་དང་། དྲེ་ལ་
ལྟོས་ནས་ཤས་ཆུང་བར་སྣང་བ་ཐུང་ངུ་དང་། ཆོ་ལོང་ལྟ་བུ་གྲུ་བཞྷིར་ལྷམ་པའམ། དཔལ་འབྲས་ལྟ་བུ་རྷིལ་པོར་
ལྷམ་པ་དང་། མྲེ་ལོང་ལྟ་བུ་མཐའ་སྐོར་ཀུན་ནས་མམ་པ་ཟླུམ་པོ་དང་། རྡུལ་ཕ་རབ་ནྷི་བསྟན་དུ་མྲེད་པར་
གསུངས་པས་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་ཙམ་ྷི་ཟྲེར་གྷི་རྡུལ་ལྟ་བུ་རྡུལ་ཕ་མོ་དང་། རྷི་དང་ཁང་ཁྷིམ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་
གོང་བུར་སྣང་བ་རགས་པ་དང་། དབྱྷིབས་མམ་ཞྷིང་མཐོ་དམན་མྲེད་པ་ཕྱ་ལྲེ་བ་དང་། མྷི་མམ་ཞྷིང་མཐོ་
དམན་ཅན་ཕྱ་ལྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ཁ་དོག་གྷི་རྡུལ་དབུས་སུ་བཀོད་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་རྷིའྷི་རྲེ་མོ་ལྟ་བུ་མཐོན་པོ་
དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་མཐར་བཀོད་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་ཁོན་པ་ལྟ་བུ་དམའ་བ་དང་བཅུ་སྟྲེ་བཀོད་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་
བསྟན་པའོ། །ཕན་གནོད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། ྷི་མ་ལ་སོགས་པའྷི་འོད་ཟྲེར་མྲེད་ཀང་གཟུགས་ཡོད་པ་རྣམས་སྣང་བ་
གྷིབ་མ་དང་། ྷི་མའྷི་འོད་ཟྲེར་དང་། ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་དང་མྲེ་དང་སྨན་དང་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་སྣང་བ་དང་།
གཟུགས་གཞན་མྷི་མཐོང་ཡང་མུན་པའྷི་ཁ་དོག་སྣང་བ་དང་། སྷིན་གྷི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་དང་། དུ་བ་སྔོ་ལ་
འཕྱུར་བ་སྣང་བ་དང་། རླུང་འཚུབས་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་དང་། ཁུག་རྣ་ལྷོ་བུར་མ་་་་་་ལྷོ་བུར་མས་འྷི་མྷིག་ལྡོང་ལོ། དང་
བརྒྱད་དྲེ། འདྷི་དག་ནྷི་དུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པར་འགྱུར་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི སས།་་་་་འདྷི་རྣམས་སྔར་བསྟན་པའྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་སུ་འདུས་ཀང་ལོགས་སུ་བཤད་པ་
ནྷི་ཐག་རྷིང་པོ་ན་གཟུགས་སུ་སྣང་ཡང་ྲེ་བ་ན་མྷི་སྣང་བས་གཟུགས་མ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་བསལ་
བའྷི་ཆྲེད་དུ་གསུང་ངོ་། །བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ནྷི། མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་འགོག་
བྱྲེད་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་བྲལ་བའྷི་མྷིག་གྷི་ཡུལ་དང་བར་སྣང་གྷི་ཁ་དོག་ས་བོ་སྲེང་སྲེང་བར་སྣང་བའོ། །བྱྲེད་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ནྷི། རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དང་། ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ནང་གྷི་ཀུན་སློང་གྷི་སྲེམས་པ་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་
པའྷི་ལུས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་བའོ། །དྲེ་ལ་ན་ཐོས་པ་ཁ་ཅྷིག་སྲེམས་ལས་སྲེས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་
དབྱྷིབས་གཅྷིག་པུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། གཅྷིག་པུ་ཡྷིན་ན་སྣང་མྷི་སྣང་ཆ་
གྷིས་མྲེད་པས་ཆ་ཤས་ཅན་གྷི་ཡན་ལག་དུ་མ་ལ་ཁབ་པར་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྷི་བཤད་ཚོད་ལས།་་་་་སྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མཆྲེད་བཅུ་ནྷི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའོ། །ཞྲེས་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཡང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག
ལུས་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་དབྱྷིབས་སུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལ་སྲེམས་ཀྷི་དབང་གྷིས་ལུས་དྲེ་ལྟར་གནས་པའྷི་དབྱྷིབས་
རས་སུ་ཡོད་པའོ། །ཞྲེས་འདོད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། དབྱྷིབས་ནྷི་ཁ་དོག་དང་རྲེག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པ་
ཙམ་ཡྷིན་གྷི་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་་་་་་རང་ལུགས་ལ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ལས། རང་ལུས་བོ་
སྔོན་འགོ་བ་ཡྷི། །བྱ་བ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་དྲེ། །འཛིན་ཕྱྷིར་གལ་ཏྲེ་བོ་ཤྲེས་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེས་བུ་འདྷི་
ནྷི་འགོའ ་ོ སམ་པའྷི་བོ་སྲེས་པ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་འགོ་བའྷི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ལུས་ཀྷི་བྱ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྲེམས་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ལུས་ཀྷི་རྒྱུན་
ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་གཡོ་བར་སྣང་བའོ། །དྲེ་ལ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་མྷི་
དགྲེ་བ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་དགྲེ་བ་དང་། སོད་ལམ་དང་བཟོའ་ི གནས་ལ་སོགས་
པའྷི་རྣམ་འགྱུར་ལུང་མ་བསྟན་ཏྲེ་རྣམ་གསུམ་དུ་བྱྲེད་ཀང་། མྷི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ནྷི་ཀུན་སློང་རྒྱུའྷི་མྷིང་གྷིས་
འབྲས་བུ་རྣམ་འགྱུར་ལ་བཏགས་པ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་གྷི་ཆ་ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་
ན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབྱྷིབས་རས་སུ་མྲེད་ན་རྣམ་འགྱུར་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཐ་སད་དུ་
དབྱྷིབས་ཀྷིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཁ་དོག་སྣང་བ་ལ་མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དཔད་ན་རྡུལ་ཕན་མ་གྲུབ་པས་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །འདྷིར་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ས་མཚུངས་ཀང་རྣམ་པར་
རྷིག་བྱྲེད་ལ་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་
ངོ་། །བྱྲེད་པའྷི་རྒྱན་ནྷི། བར་སྣང་གྷི་ནམ་མཁའྷི་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་པར་སྣང་བའོ། །ཡང་
དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ཁ་དོག་གཅྷིག་པུར་སྣང་བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་བསྡུ་བ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀང་ཁ་དོག་དང་
དབྱྷིབས་གྷིས་སུ་འདུ་ཞྷིང་དབྱྷིབས་ཀང་ཁ་དོག་ཏུ་འདུ་བས། ཁ་དོག་དྲེ་ཡང་མཛྷེས་ཤྷིང་ཡྷིད་དུ་འོང་བར་
སྣང་བས་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་འཁོར་དུ་བདྲེ་བ་སྲེད་པ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་གདུང་བ་སྲེད་པ་ཁ་དོག་
ངན་པ་དང་། ཐ་མལ་པར་གནས་པས་བཏང་སོམས་ཙམ་སྲེད་པ་དྲེ་གྷི་གའྷི་བར་མར་གནས་པ་དང་། དུ་བ་དང་
ཁུག་རྣ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་དང་འད་བའོ། །ཡང་ན་ལྷ་དང་ངན་སོང་དང་མྷི་དང་བར་དོའ ་ི ཁ་དོག་བཞྷི་དང་རྷིམ་
པ་ལྟར་སར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི རྣམ་གངས་ནྷི། ས་སྲེ་ལས།་་་་་ཁ་དོག་དང་སྣང་བ་དང་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།
དབྱྷིབས་དང་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དང་། གཡོ་བ་དང་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །སྷིའྷི་རྣམ་གངས་ནྷི། མྷིག་གྷི་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་སོད་ཡུལ་གྷིས་དང་། མྷིག་ཤྲེས་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་
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སོད་ཡུལ་དམྷིགས་པ་གསུམ་གསུམ་སྟྲེ་བརྒྱད་དོ། །ཡུལ་གྷི་དོན་ནྷི་འདྷི་ལ་བརྲེན་ནས་ོན་མོངས་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀྷིས་འཆྷིང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་བྷི་ཤ་ཡ་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་མྷི་འཆྷིང་བ་ལའོ་ཞྲེས་པའྷི་བྱྷིངས་ལས་
བསྒྲུབས་པའོ། །མྷིག་ཤྲེས་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་གྷིས་ཀྷི་རང་གྷི་སྣང་བ་འཛིན་པ་བསྲེད་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་དམྷི གས་
པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་ས་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་མཚན་ྷིད་ནྷི། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་
ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་པར་ཐ་མལ་པའྷི་རྣ་བའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་
སོད་ཡུལ་གྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ་ཕན་གནོད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཞྷིག་ཐོས་པ་
ལས་རྣ་བའྷི་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡྷིད་དུ་འོང་ཞྷིང་སན་པའྷི་ས་དང་། གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིད་དུ་མྷི་
འོང་བའྷི་ས་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པ་བར་མར་གནས་པའྷི་ས་དང་། རྒྱུས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ལག་པ་དང་ངག་གྷི་
ས་ལྟ་བུ་སྲེམས་རྒྱུད་ཀྷིས་ཟྷིན་པའྷི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རླུང་དང་ནགས་ཚལ་དང་ཆུའྷི་ས་
ལྟ་བུ་སྲེམས་རྒྱུད་ཀྷིས་ཟྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོའ ་ི རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ལག་པ་དང་ར་རྔ་ཕད་པའྷི་
ས་ལྟ་བུ་དྲེ་གྷི་གའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ངག་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་ནྷི་ངག་ས་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་དུ།་་་་་བསྟན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་བུམ་པ་
དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་འཇྷིག་རྲེན་ཐ་མལ་གྷི་སྐད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་གགས་པ་དང་། སྟོང་པ་དང་བདག་མྲེད་
པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་འཕགས་པས་བསྟན་པ་དང་། དོན་ལ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་མུ་སྟྲེགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་བདག་
དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པར་ཀུན་བརགས་པའྷི་ས་དང་། ཐ་སད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་མཐོང་ཐོས་བྱྲེ་བྲག་ཕྱྲེད་པ་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བཞྷི་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་མ་མཐོང་སོགས་་་་་་བཞྷི་ལ་་་་་་མཐོང་བ་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་སོགས། དོན་དང་
མཐུན་པར་བརོད་པ་བདྲེན་པའྷི་ཐ་སད་བརྒྱད་ལྟ་བུ་འཕགས་པས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་སོགས།་་་་་
དོན་དང་མྷི་མཐུན་པར་བརོད་པ་བརྫུན་པའྷི་ཐ་སད་བརྒྱད་ལྟ་བུ་འཕགས་པ་མ་ཡྷིན་པས་ཐ་སད་བཏགས་
པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་གངས་ནྷི། ས་དང་དབྱངས་དང་ང་རོ་དང་ངྲེས་ཚིག་དང་ས་སྐད་དང་ཚིག་གྷི་རྣམ་པར་རྷིག་
བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་ཅན་གྷི་སོ་ནས་བསྟན་པ་བརྒྱད་ནྷི་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྷི་གང་ཞྲེ་ན།
གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་

མཚན་ྷིད་ནྷི། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་

ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་པར་ཐ་མལ་པའྷི་སྣའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་སོད་ཡུལ་གྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ། ཕན་གནོད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཞྷིག་ཚོར་བ་ལས་སྣའྷི་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་
དྷི་ཞྷིམ་པ་དང་། གནོད་པར་འགྱུར་བ་དྷི་ང་བ་དང་། ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དྷི་མམ་པ་དང་། གནས་སྐབས་
ཀྷིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། རས་དྲེ་གྲུབ་པ་ན་དྷི་རང་ཆས་སུ་འབྱུང་བ་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའྷི་དྷི་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

43

པ་དང་། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་དྷི་གསར་དུ་འབྱུང་བ་བདུག་སྤོས་རྲེངབུ་ལ་སོགས་པའྷི་དྷི་ལྟ་བུ་སར་བ་ལས་བྱུང་
བ་དང་། སྔར་མྲེད་ཀང་ཕྱྷིས་འབྱུང་བ་ཤྷིང་ཐོག་སྨྷིན་པའྷི་དྷི་ལྟ་བུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་གངས་
ནྷི། དྷི་དང་བསྣོམས་པ་དང་བསྣོམ་བྱ་དང་ཀུན་ཏུ་བསྣོམ་བྱ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་ཅན་གྷིས་བསྟན་པ་བརྒྱད་ནྷི་
སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་རོ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་མཚན་ྷིད་ནྷི། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་
ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་གང་ཞྷིག དྲེའྷི་ཁད་པར་ཐ་མལ་པའྷི་ལྲེའྷི་དབང་པོའ་ི གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་སོད་
ཡུལ་གྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ། ལྲེའྷི་ཡུལ་རོ་དྲེ་ཡང་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི།
ཏྷིག་ཏ་ལྟ་བུ་ཁ་བ་དང་། སྟར་བུ་ལྟ་བུ་སྐྱུར་བ་དང་། པྷི་པྷི་ལྷིང་ལྟ་བུ་ཚ་བ་དང་། ཨ་རུ་ར་ལྟ་བུ་བསྐ་བ་དང་། ཚྭ་
ལྟ་བུ་ལན་ཚྭ་དང་། བུ་རམ་ལྟ་བུ་མངར་བ་དང་དྲུག་སྟྲེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས།་་་་་ཁ་བ་ཁ་ཡྷི་དྷི་སོར་བྱྲེད། །སྐྱུར་བ་ཁ་ནས་ཆུ་
འཛག་ཅྷིང་། །ཚ་བ་ཙག་ཙག་བྱྲེད་པར་འགྱུར། །བསྐ་བ་ལྲེ་བྲེམ་ར་སྦུབས་འགག །ལན་ཚྭ་ཁར་ནྷི་མཆྷིལ་མ་འདུ། །མངར་བ་ཁ་ལྲེ་མ་ལུས་ཚིམ།

།རོ་ནྷི་མངར་སྐྱུར་ལན་

ཚྭ་དང་། །ཚ་དང་ཁ་དང་བསྐ་བ་སྟྲེ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་་་་་་མངར་སོགས་གསུམ་པོས་ནྷི། །རླུང་འཇོམས་ཚ་སོགས་་་་་་གསུམ་
གྷིས་

བད་ཀན་སྲེལ། །བསྐ་དང་ཁ་དང་མངར་བ་ཡྷིས། །མཁྷིས་སྲེལ་གཞན་རྣམས་བྱྲེད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་ཕན་

འདོགས་པའྷི་བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་ཀང་བསྟན་ཏོ། །ཡང་སྔ་མ་ལྟར་ཕན་གནོད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཞྷིག་མྱངས་པ་
ལས་ལྲེའྷི་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་། གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་དང་། ཐ་
མལ་པར་གནས་པ་སྟྲེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། བུར་ཤྷིང་གྷི་རོ་ལྟ་བུ་ལྷན་
ཅྷིག་སྲེས་པ་དང་། ཆང་གྷི་རོ་ལྟ་བུ་སྐྱུར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། འབྲས་བུ་སྨྷིན་པའྷི་རོ་ལྟ་བུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་
བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་གངས་ནྷི། རོ་དང་མྱང་བྱ་དང་མྷིད་བྱ་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་ལྡག་པ་དང་གཞྷིབ་པ་
དང་ྲེ་བར་སད་བྱ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་ཅན་གྷིས་བསྟན་པ་བརྒྱད་ནྷི་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་རྲེག་བྱ་ལ་
གྷིས་ཡོད་པའྷི་འབྱུང་བ་བཤད་ཟྷིན་པས་ཕྱོགས་གཅྷིག་འབྱུང་གྱུར་གྷི་རྲེག་བྱ་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ལས་དང་པོ།་་་་་མཚན་
ྷིད་ནྷི། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཞྲེས་པ་རྒྱུའྷི་གཟུགས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་ལས་ཕྱྲེ་ནས་ཕྱོགས་གཅྷིག་
འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སུ་མཚོན་ལ་ལུས་ཀྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུང་བའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་་་་་་དཔྲེ་ལ་ལ་ན་མྲེད་ཀང་ཡོད་པ་
པས་དབང་པོ་གཞན་གྷི་གཟུང་དོན་ལས་ཕྱྲེ་ནས། ཐ་མལ་པའྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་

དག་

རྲེག་བྱའྷི་མཚན་ྷིན་ཅན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཟུར་དང་པོ་མ་སར་བ་ནྷི་རྲེག་བྱ་སྷིའྷི་མཚན་
ྷིད་ཡྷིན་ལ། སར་བ་ནྷི་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཀྷི་རྲེག་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་ཡོད་
ཀང་སྲེ་ཚན་དྲུག་སྟྲེ། ཀུན་ཏུ་རྣམ་པས་གཞག་པ་ནྷི། མྷི་རྩུབ་ཅྷིང་སད་དུ་བཟོད་པ་་་་་་དར་ལྟ་བུ་འཇམ་པ་ྷིད་དང་།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རུད་རུད་པོ་སད་དུ་མྷི་བཟོད་པ་་་་་་ཕྱར་བ་ལྟ་བུ་རྩུབ་པ་ྷིད་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ྷིད་ཅྲེས་པ་རྣམས་ནྷི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
ཁོ་ནའྷི་དོན་ཅན་ནོ། །ཀུན་ཏུ་གཞལ་བས་གཞག་པ་ནྷི། གདྲེག་སླ་ཞྷིང་འཇལ་བྱྲེད་སང་གྷི་མགོ་མཐོ་བར་བྱྲེད་པ་
ཡང་བ་ྷིད་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་འདྲེགས་པར་དཀའ་བ་ལགས་ལྟ་བུ་་་་་་ལྷི་བ་ྷིད་དང་། རྲེག་པས་གཞག་པ་

སོ་ལྟ་བུ་་་་་་

ནྷི། སྷི་ཞྷིང་བཅག་དགུག་སླ་བས་ག་ཏྲེལ་ལྟ་བུ་་་་་་མྲེན་པ་ྷིད་དང་། གནོན་པས་གཞག་པ་ནྷི། བཙིར་དུ་རུང་ཞྷིང་
འབོལ་བར་སྣང་བ་་་་་་སྷིན་བལ་ལྟ་བུ་ལྷོད་པ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་མཁང་བར་སྣང་བ་་་་་་རྡོ་ལྟ་བུ་ལྷོད་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་།
འདུས་པས་གཞག་པ་ནྷི། གང་བ་དང་། འོག་ནས་འབྱུང་བའྷི་འགྲེད་པ་སྟྲེ། ཆུ་དང་རླུང་འདུས་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལས་
གང་གྷི་གྲེན་པོར་དོ་བ་འདོད་པ་ནྷི་གང་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེས་སོས་ཀའྷི་གང་བ་ལ་མ་ཁབ་པའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ་དྲེའྷི་
རྷིགས་ཅན་དུ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁམས་སོམས་མ་སོམས་ཀྷིས་གཞག་པ་ལ། བཀྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དགུ་
ནྷི་མ་སོམས་པ་དང་། མ་ཡོད་པ་དང་ངལ་སོས་པ་དང་སྦུངས་ཆྲེ་བ་གསུམ་ནྷི་སོམས་པ་དང་། ཚིམ་པ་ནྷི་
སོམས་མ་སོམས་གྷི་གའྷི་ཆ་ནས་བཞག་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཟས་འདོད་པར་བྱྲེད་པ་རླུང་གྷི་ཁམས་ཤས་ཆྲེ་བ་
བཀྲེས་པ་དང་། བཏུང་བ་འདོད་པར་བྱྲེད་པ་མྲེའྷི་ཁམས་ཤས་ཆྲེ་བ་སྐོམ་པ་དང་ཞྲེས་པ་ལ། ཟས་སྐོམ་འདོད་པ་
སྲེམས་བྱུང་ཡྷིན་པས་རྲེག་བྱ་མ་ཡྷིན་ནོ་སམ་ན། བཀྲེས་སྐོམ་གྷི་རྒྱུ་ལྟོ་བའྷི་ནང་ན་རླུང་དང་མྲེ་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་
རྲེག་བྱ་འགའ་ཞྷིག་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་དུ་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་སྟྲེ། སོ་སོར་ཐར་པ་ལས།་་་་་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྷི་འབྱུང་བ་
་་་་་བདྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་ལ་

བདྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁམས་སོམས་པའྷི་དུས་སུའང་ཟས་ཀྷིས་ཚིམ་པ་འབྱུང་ཞྷིང་། མྷི་

སོམས་པའྷི་དུས་སུའང་ནད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཚིམ་པ་འབྱུང་བས་དྲེ་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། ཁམས་སོམས་པ་ལས་
མ་སྟོབས་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། མ་སོམས་པ་ལས་མ་ཆུང་ཞྷིང་རྷིད་པའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་
དང་། ྲེས་པར་ཟོས་པས་བརྒྱལ་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། ཁག་ལ་གནོད་པས་གཡའ་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་
དང་། ཆུ་དང་ས་འདུས་པ་ལས་འགྲེད་པའྷི་རྲེག་བྱ་དང་། ཁམས་འགྱུར་བས་ན་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། ན་
ཚོད་འགྱུར་བས་རྒ་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། སོག་འགྱུར་བས་འཆྷི་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། འགོ་འོང་དང་
འབད་རོལ་ལ་སོགས་པས་ངལ་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། དུབ་པ་སངས་ཏྲེ་ཁམས་སོམས་པ་ལས་ངལ་སོས་
པའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་། འཇྷིགས་ཤྷིང་ཞུམ་པ་དང་བྲལ་ནས་གདྲེང་ཡོད་པ་ལས་མདངས་བཟང་ཞྷིང་སྦུངས་
ཆྲེ་བའྷི་དུས་ཀྷི་རྲེག་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་དྲེ་དང་དྲེའྷི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའྷི་རྲེག་བྱ་ལ་དྲེ་དང་
དྲེའྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་པའོ། །བསྡུ་བར་ནྷི། འབྱུང་བ་བཞྷིའྷི་རྲེག་བྱ་རས་སུ་ཡོད་ལ། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཀྷི་
རྲེག་བྱ་ནྷི་འབྱུང་ཆྲེན་གྷི་ཁད་པར་ལས་བཏགས་པར་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའང་ཆུ་དང་མྲེ་ཤས་ཆྲེ་ན་འཇམ་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་། ས་དང་རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་ཡང་བ་དང་། ས་དང་ཆུ་ཤས་ཆྲེ་ན་ལྷི་བ་དང་། ཆུ་དང་རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་གང་བ་དང་།
རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་བཀྲེས་པ་ད་ང་། མྲེ་ཤས་ཆྲེ་ན་སྐོམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འགའ་ཞྷིག་ནྷི་འཇམ་རྩུབ་ཡང་ལྷི་གང་
བ་བཀྲེས་སྐོམ་བདུན་དང་འབྱུང་བ་བཞྷི་སྟྲེ་བཅུ་གཅྷིག་རས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ནྷི་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་
ནས་བཏགས་པར་འདོད་དྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུ་ན་འཇམ་པ་དང་རྩུབ་པ་དང་བར་མ་གསུམ་དུའང་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་གངས་ནྷི། རྲེག་པ་དང་རྲེག་བྱ་དང་རྲེག་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཡུལ་ཅན་གྷིས་བསྟན་པ་
བརྒྱད་ནྷི་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ།་་་་་མྷིང་དོན་ལ། བྱྲེ་བཤད་དུ།་་་་་ལུས་ཀྷིས་རྲེག་པས་རྲེག་བྱ་ཡྷིན་ན་རྲེག་བྱས་རྲེག་
པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་ཀང་རྲེག་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དཔད་ན་གང་གྷིས་ཀང་ཅྷི་ལའང་རྲེག་པ་མྲེད་དྲེ། བདག་ྷིད་
ཐམས་ཅད་ཀྷིས་རྲེག་ན་གོང་བུའང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་། ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་རྲེག་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་
ཀང་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཆ་མྲེད་མས་་་་་་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ན་
ལུས་ཤྲེས་ཀྷིས་ཡུལ་དམྷིགས་པས། དྲེའྷི་རྲེན་དབང་པོས་ཡུལ་རྲེག་ཅྲེས་བཏགས་པའོ། །དྲེས་ན་ལུས་ཀྷིས་
འབྱུང་བ་ལ་རྲེག་པ་ན་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་རྲེག་སྟྲེ། ལུས་ཤྲེས་ཀྷིས་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ལུས་ཀྷིས་རྲེག་པས་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ལ་གནོད་པར་སྣང་བ་ནྷི་དྲེའྷི་གནས་འབྱུང་བ་ལ་རྲེག་
པས་ཡྷིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ནྷི་འབྱུང་བ་ལའང་རྲེག་པ་མྲེད་མོད། འོན་ཀང་འདྷི་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཀྷི་རྲེས་སུ་
འབྲངས་ཏྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །ཡུལ་གྷི་དབྱྲེ་བ་འདྷི་རྣམས་མདོ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདྷི་
དག་གྷིས་མཚོན་ཏྲེ་གཞན་དག་ཀང་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི། དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པའྷི་གངས་ངྲེས་པ་
ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ས་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར། རྣམ་པ་གཞན་དུའང་ཕྱྲེ་ཞྷིང་། མཛོད་ལས། གཟུགས་རྣམ་གྷིས་དང་
རྣམ་ྷི་ཤུ། །ས་ནྷི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དྲེ། །དྷི་ནྷི་རྣམ་བཞྷི་རོ་རྣམ་དྲུག །རྲེག་བྱ་བཅུ་གཅྷིག་བདག་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་
ཀང་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས། ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་པའྷི་ཡུལ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ།་་་
མདོར་བསྟན་པ། དྲེ་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བྱ་སྟྲེ། ཞྲེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། རོག་པ་དང་སྲེམས་པ་དང་

་་

ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་ལས། རོག་པས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ནྷི། བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཞྲེས་
པ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་བསྟན་དུ་མྲེད་ཀང་བསྡུས་པའྷི་གོང་བུ་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་རྣམ་པར་བཤྷིག་ཅྷིང་ཕྱྲེ་བ་ལས་
གཟུགས་ཀྷི་ཆུང་མཐར་བཞག་པར་གྱུར་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་བོ། །དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྷི་འབྲས་བུའྷི་
གཟུགས་སུ་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུར་བྱས་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པའྷི་མདོར་བསྟན་པ་དང་མ་འབྲྲེལ་་་་་་ཞྷིང་འདྷི་ནྷི་
འབྲྲེལ་
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བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་པ་དང་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་བྲལ་བ་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་བར་སྣང་ས་བོ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་སྣང་
བ་དྲེ། སྔར་གྷི་མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་པ་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་བའོ། །སྲེམས་པས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། ཡང་དག་པར་
བངས་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་ཞྲེས་པ་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་གཟུགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་
ཀྷིས། གཡྲེངས་དང་སྲེམས་མྲེད་པ་ཡྷི་ཡང་། །དགྲེ་དང་མྷི་དགྲེ་རྲེས་འབྲྲེལ་གང་། །འབྱུང་བ་ཆྲེ་རྣམས་རྒྱུར་
བྱས་པ། །དྲེ་ནྷི་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་མྷིན་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་གཡྲེངས་པ་དང་། སྲེམས་མྲེད་པའྷི་གནས་
སྐབས་དང་། ཡང་སས་མ་གཡྲེངས་ཤྷིང་སྲེམས་དང་བཅས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་དགྲེ་བ་
སོམ་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་སོམ་མྷིན་དང་། བར་མ་གང་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་འདས་པའྷི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་
པོ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ། གཟུགས་དང་བྱྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ཡང་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་ལྟར་རང་
ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་སྲེམས་གཞན་ལ་རྷིག་པར་མྷི་བྱྲེད་པ། མྷིག་གྷི་ཡུལ་བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་། གཞན་འགོག་བྱྲེད་
ཀྷི་རྲེག་བྱ་དང་བྲལ་བས་ཐོགས་པ་ཡང་མྲེད་པའྷི་གཟུགས་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་མོད། དྲེ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་བརགས་
པ་བ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་། དུས་འདྷི་ནས་བཟུང་
སྟྲེ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤང་ཞྲེས་ཁས་བངས་ནས། ཕྱྷིན་ཆད་དྲེ་མྷི་བྱྲེད་ཙམ་ལ་སོམ་པར་འཇོག་ཅྷིང་མྷི་
བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་དང་། འདས་པའྷི་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་འདོགས་ཀང་འདས་
པའྷི་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྷི་ད་ལྟར་བཞྷིན་དུ་རང་གྷི་ངོ་བོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་གཟུགས་སུ་
རུང་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ནྷི་གང་གྷིས་ཀང་གཟུགས་སུ་རུང་བ་མ་ཡྷིན་པས་མཚན་ྷིད་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ནྷི་
འདྷིར་ནྷི་བསྲེན་པར་རོགས་པའྷི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེམས་པ་ས་བོན་
དང་བཅས་པ་སྟྲེ། དྲེ་གཟུགས་སུ་འཇོག་པ་ནྷི་ཡུལ་ལུས་ངག་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བས་ཡུལ་ཅན་སྲེམས་པ་ལ་
ཡུལ་་་་་་ལུས་ངག་གྷི་གྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པའོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་སོམ་པ་ནྷི་བངས་པ་ལས་བྱུང་
བ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བདྲེན་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་བངས་པ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་བངས་པར་བརོད་པའམ། བངས་
པ་སོགས། ཞྲེས་པའྷི་སོགས་ཀྷི་ས་ཕྱྷིས་པ་ལས་སོ་ཞྲེས་ཀང་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་གསུངས་སོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པ་
ལས། རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དམ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའྷི་གཟུགས་
ཏྲེ། བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས། འདོད་པའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལས་
བྱུང་བ་སོམ་པ་དང་སོམ་མྷིན་དང་བར་མའྷི་གཟུགས་དང་། ཟག་བཅས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྷན་ཅྷིག་བྱུང་བ་
བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པའྷི་གཟུགས་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྷན་ཅྷིག་བྱུང་བ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོམ་པའྷི་གཟུགས་སོ། །བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའང་་་་་་སོམ་པ་དང་སོམ་མྷིན་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་
སྲེམས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་གཏོང་རྒྱུས་མ་བཅོམ་པའོ། །ལས་གྲུབ་པ་ལས། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་པ་ཁོ་ན་ལུས་ཀྷི་ལས་སུ་འགྱུར་ན་སྲེམས་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དག་དང་།
སྲེམས་མྲེད་པ་དག་ལ་སྲེམས་པ་དྲེ་མྲེད་ན།སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མྷིན་པ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྲེམས་པའྷི་ཁད་པར་གྷི་བག་ཆགས།

གཙོ་ཆྲེར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་

ཡུལ་གྷི་གཟུགས་ལ་དགོངས་པའོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ནྷི། ཀུན་བརགས་པ་དང་། ཞྲེས་
པ་མྷི་སྡུག་པ་བསོམ་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ཡུལ་དུ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་ལས་ཀྲེང་རུས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་སྟྲེ།་་་
་་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་བཅོམ་པའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མྷིན་པ་གྷིས་ཡོད་དོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས།་་་་་

སོམ་པ་པོའ་ི སྲེམས་ལས་ཐ་མྷི་དད་ཀང་ཐ་དད་

ལྟར་སྣང་བས་གཟུགས་སུ་བཞག་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་འབྱོར་པའོ། །ཞྲེས་པ་རྣམ་
པར་ཐར་པ་དང་བསམ་གཏན་ལ་དབང་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་དུ་གསྲེར་དང་བཻཌཱུརྻ་ལ་སོགས་པའྷི་
གཟུགས་སུ་སྣང་བ་སྟྲེ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ཀང་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་གཟུང་ཆ་འབྱུང་བ་དང་
འབྱུང་གྱུར་གྷི་རྣམ་པ་རྣམས་ལའང་གཟུགས་ྷིད་དུ་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་སུ་བཞག་ ་་་་་དྲེ་ལྟར་ལྔ་ནྷི་གཟུགས་སུ་ཀུན་ཏུ་
ཐ་སད་བཏགས་པ་ཡྷིན་གྷི་རས་སུ་མྲེད་

ཅྷིང་། གང་ཡང་བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་མྲེད་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་བཀའ་སལ་པ་

དྲེའང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་ཞྷིང་མཆྲེད་པའྷི་གཟུགས་འདྷི་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གྷིས་པ་ཚོར་བ་
ལ་སྷི་དོན་བཞྷིའྷི་དང་པོ་་་་་་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཚོར་བ་ཀུན་འགོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་པ་
ནྷི། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་བར། དམྷིགས་པ་ལ་འཛིན་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་ྷིད་ནྷི་རྣམ་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྲེས་
པའྷི་འཛིན་སྟངས་ཏྲེ་སྷིམ་པ་དང་གདུང་བ་དང་བཏང་སོམས་སུ་སྣང་བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་
དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སྷིམ་པ་བདྲེ་བ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སྷིམ་པ་ཡྷིད་བདྲེ་བ་དང་། རྣམ་
ཤྲེས་ལྔ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་གདུང་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་གདུང་བ་ཡྷིད་མྷི་
བདྲེ་བ་དང་། སྷིམ་གདུང་གྷི་ག་མྲེད་པ་བཏང་སོམས་དང་ལྔ་སྟྲེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྷི་་་་་་ལུས་ཚོར་སྷིམ་པ་མ་ཡྷིན་
གང་་་་་་ཡྷིན་པ་དྲེ། །སྡུག་བསྔལ་་་་་་གྷི་ལུས་ཀྷི་ཚོར་བ་དབང་པོའ ་ོ སྷིམ་པ་ནྷི། །བདྲེ་བའོ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། །སྲེམས་
་་་་་སྲེམས་པ་དྲེ་ྷིད་

ཀྷི་དྲེ་ནྷི་བདྲེ་་་་་་བའྷི་དབང་པོ་་་་་་ཡྷིན་པ། །གཞན་་་་་་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ན་་་་་་སྲེམས་ཀྷི་ཚོར་བ་དྲེ་ཡྷིད་

བདྲེ་བའོ། །སྲེམས་་་་་་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་སྷིམ་པ་མ་ཡྷིན་གང་་་་་་ཡྷིན་པ་དྲེ། །ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བའོ་བཏང་སོམས་ནྷི། །བར་མའོ་
གྷི་གར་མྷི་རོག་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ཁམས་དང་སའྷི་ཁད་པར་ནྷི། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ལྔ་ཀ་སྷིམ་
པའང་མ་ཡྷིན་གདུང་བའང་མ་ཡྷིན་པས། ཡོད་ཅྷིང་།

གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་སྤངས་པས་གཞན་བཞྷི་དང་།

གྷིས་པ་ན་དྲེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སྤངས་པས་གཞན་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ན་ཡྷིད་བདྲེ་བ་ཡང་སྤངས་པས་བདྲེ་བ་དང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བཏང་སོམས་གྷིས་དང་། བཞྷི་པ་ཡན་ཆད་གཟུགས་མྲེད་དང་བཅས་པ་ན་བདྲེ་བ་ཡང་སྤངས་པས་བཏང་སོམས་འབའ་ཞྷིག་
ཡོད་དོ། །གཞུང་དོན་ལ། ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོའ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་རྲེན་དང་ངོ་བོའ ་ི སོ་

ནས་དྲུག་ཏུ་གཞག་པ་ནྷི། ཚོར་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་མ་འདུས་པའྷི་ཚོགས་ནྷི་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ་
ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། རྒྱས་བཤད་ནྷི། སྲེམས་བྱུང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡུལ་དབང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་
གསུམ་འདུས་ནས་དབང་པོའ ་ི འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཡང་། ཁད་པར་གསལ་
བ་བསྟན་པའྷི་ཆྲེད་དུ་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་། ཡུལ་གཟུགས་དང་། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་འདུས་ཏྲེ་ཡུལ་གཅོད་
བྱྲེད་ཀྷི་རྲེག་པ་འབྱུང་ཞྷིང་། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་འབྲས་ཡྷིན་པས། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་མས་སུ་མྱོང་བའྷི་
བདག་ྷིད་ཅན་གྷི་ཚོར་བ་ཞྲེས་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་ངོས་བཟུང་སྟྲེ། དྲེའང་ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་འཆད་པ་སྷིམ་ཞྷིང་ཕན་འདོགས་པར་
སྣང་བས་འབྲལ་བར་མྷི་འདོད་པ་བདྲེ་བ་ཡང་རུང་། གདུང་བ་སྲེད་ཅྷིང་གནོད་པར་སྣང་བས་འབྲལ་བར་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་
ཡང་རུང་། སྷིམ་གདུང་གྷི་ག་དང་བྲལ་ཞྷིང་ཕན་གནོད་དུ་མྷི་སྣང་བས་འབྲལ་མྷི་འབྲལ་གྷི་གར་མྷི་འདོད་པ། ལུས་སྲེམས་
མས་དམས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བའྷི་ངོ་བོ་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན། ལུས་སྲེམས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་ཡྷིད་དུ་
འོང་བའྷི་ངོ་བོ་ཅན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་རུང་བ་བཏང་སོམས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་སར་ཏྲེ། རྲེན་གྷི་སོ་ནས་རྣ་བའྷི་འདུས་ཏྲེ་
རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་དང་། སྣའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་དང་། ལྲེའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་
ཚོར་བ་དང་། ལུས་ཀྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བ་རྣམས་
ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་ཡུལ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སྷིམ་པ་མས་སུ་མྱོང་ཞྷིང་འབྲལ་བར་མྷི་འདོད་པ་བདྲེ་བ་ཡང་རུང་། ཡུལ་
ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་གདུང་བ་མས་སུ་མྱོང་ཞྷིང་འབྲལ་བར་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་རུང་། ཡུལ་བར་མ་ལ་
བརྲེན་ནས་བཏང་སོམས་སུ་མས་སུ་མྱོང་ཞྷིང་འབྲལ་མྷི་འབྲལ་གྷི་གར་མྷི་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་
མ་ཡྷིན་པ་ཡང་རུང་། ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མདོ་འགྲེལ་ལས། གང་སྲེས་པ་ན་འབྲལ་མྷི་འདོད། །འབྲལ་བར་འདོད་དང་
གྷིས་མྷི་དགྲེ །རྒྱུ་གང་ཚོར་བར་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །དྲེ་ནྷི་བདྲེ་སོགས་གོ་རྷིམ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་
འདོད་ཆགས་ལས་སྲེས་པའྷི་བདྲེ་བ་བྱུང་བ་ན་བྲལ་བར་འདོད་པ་་་་་་སྲེས་པ་ན་འབྲལ་བར་མྷི་འདོད་པའྷི་རྷིགས་ཡྷིན་ཡང་། ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་

དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་བར་ཆད་དུ་མཐོང་ནས་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཚོར་བ་་་་་་བདྲེ་སྡུག་གྷིས་སུ་འདུ་མོད། བར་མ་
ཡོད་པ་གང་གྷིས་ཤྲེས་སམ་ན། ལུང་ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སྤངས་བདྲེ་བ་ཡང་སྤངས་པའྷི་ཚོར་བ་
གསུངས་པ་དང་། ཚོར་བ་ནྷི་ཀུན་འགོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་དང་བྲལ་བའྷི་སྲེམས་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་བདྲེ་སྡུག་དང་བྲལ་བའྷི་
སྲེམས་དམྷིགས་པ་ལས་ཀང་ཤྲེས་སོ། །གང་ཡང་མདོ་ལས། གང་ཅྷི་ཚོར་ཡང་རུང་དྲེ་ནྷི་འདྷིར་སྡུག་བསྔལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལོ། །ཞྲེས་པ་དང་། བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བདྲེའོ་སམ་
པ་ནྷི་འདུ་ཤྲེས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་་་་་་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་པར་འགྱུར་
བ་ལ་དགོངས་ཤྷིང་། བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་
རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་གྷིས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ། བཤད་བྱ་དགོད་པ་ནྷི། གནས་ཀྷི་སོ་
ནས་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ལ་གནས་གཟུགས་ཅན་དབང་པོ་སོ་ལྔ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་ཚོར་བ་གསུམ་ནྷི་བདྲེ་
བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་གདུང་བར་མྱོང་བ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་
མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་སུ་མྱོང་བ་ལུས་ཀྷི་ཡང་རུང་བའོ། །གནས་གཟུགས་མྲེད་ཡྷིད་ཀྷི་
དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་ཚོར་བ་གསུམ་ནྷི་བདྲེ་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་སྲེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་
གདུང་བར་མྱོང་བ་སྲེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་སུ་མྱོང་
བ་སྲེམས་ཀྷི་ཡང་རུང་བ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ཀང་གསུང་རབ་ལས་ལུས་ཀྷི་ཚོར་བ་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཚོར་བའྷི་ཐ་སད་
གསུངས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའྷི་ཆྲེད་དུའོ། །སྤང་བྱ་དང་གྲེན་པོའ་ི སོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ལས། འཇྷིག་
ཚོགས་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་བྲལ་གྷི་སྤང་གྲེན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྤང་བྱ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཚོར་བ་
གསུམ་ནྷི། བདྲེ་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་གདུང་བར་མྱོང་བ་དང་།
སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་སུ་མྱོང་བ་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཡང་རུང་
བའོ། །གྲེན་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཚོར་བ་གསུམ་ནྷི། བདྲེ་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་
བསྔལ་གདུང་བར་མྱོང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་སུ་མྱོང་བ་ཟང་
ཟྷིང་མྲེད་པ་ཡང་རུང་བའོ། །འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆགས་བྲལ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤང་བྱ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་ཚོར་བ་
གསུམ་ནྷི། བདྲེ་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་ཞྲེན་པ་བརྲེན་པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་གདུང་བར་མྱོང་བ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་སུ་མྱོང་བ་ཞྲེན་པ་བརྲེན་པ་ཡང་རུང་བའོ། །གྲེན་པོ་
འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཚོར་བ་གསུམ་ནྷི། བདྲེ་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་བརྲེན་
པ་ཡང་རུང་། སྡུག་བསྔལ་གདུང་བར་མྱོང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་
སོམས་སུ་མྱོང་བ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་བརྲེན་པ་ཡང་རུང་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ྷིད་བཤད་པ་ལ། གནས་ལུས་ལ་
བརྲེན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཚོར་བ་གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། སྷིར་ལུས་ཀྷི་ས་ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཁོག་པ་
དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལའང་འཇུག་པ་ལས།
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སྐབས་འདྷིར་ནྷི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་ལུས་ལ་ཐ་དད་དུ་མྷི་འཇུག་པ་དང་། ཐོགས་བཅས་ཡྷིན་པ་དང་། རྡུལ་ཕན་
བསགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེས་ན་ལུས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པ་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཚོགས་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོའ །ོ །དྲེ་བཞྷིན་དུ་
གནས་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། གཙོ་བོར་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་སྲེམས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །སྤང་བྱ་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་་་་་་ཀྷི་སྐད་དོད་ནྷི། ཨཱཏྨ་བྷ་ཝ་ཞྲེས་པ་བདག་ཏུ་
བསམ་པ་ཞྲེས་པར་འགྱུར་བས། འདྷི་ལ་བདག་ཏུ་བསམ་པ་ཡོད་པས་ན་ནང་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྷི་ལུས་
ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་ལ་བདག་དང་བདག་གྷི་བར་ཆགས་ཤྷིང་སྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ནྷི་ཟང་ཟྷིང་སྟྲེ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་ནྷི་སྔར་བཤད་པའྷི་ལུས་་་་་་རྣམ་ཤྲེས་སོ་ལྔ་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་སྲེམས་ཀྷི་
ཚོར་བ་གྷི་ག་ཡོད་དྲེ། ཕྱྷི་མ་གསུམ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །གྲེན་པོ་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་
ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་ལ་བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་པར་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་ཆགས་བྲལ་
དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཐར་པ་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ། ལ་བརོན་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅྷིག་པའྷི་
ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའོ།་་་་་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་ནྷི་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། །ཀུན་ཤྲེས་པའྷི་དབང་པོའ ་ི དུས་ན་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་

བ་ཡོད་པའོ། །སྤང་བྱ་ཞྲེན་པ་བརྲེན་པའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་ཅྷིང་སྨོན་པར་བྱ་བས་ན་འདོད་པ་དང་། ཡང་
ཡང་གོམས་པར་བྱ་བས་ན་དྲེའྷི་ཡོན་ཏན་ཏྲེ། གཟུགས་་་་་་སྡུག་པ་དང་ས་་་་་་སན་པ་དང་དྷི་་་་་་ཞྷིམ་པ་དང་རོ་་་་་་མངར་བ་དང་
རྲེག་བྱ་་་་་་འཇམ་པ་སྟྲེ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་ལྔ་ལ་ཆགས་ཤྷིང་སྲེད་པ་ནྷི་ཞྲེན་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་དྲེ་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་་་་་་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་ནྷི་འདོད་ཡོན་དང་བྲལ་གྷིས་དོགས་པའྷི་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་ཡོད་པའོ། །གྲེན་
པོ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དྲེ་ལ་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་
པར་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ནྷི་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་དྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་
བའྷི་ཚོར་བའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་་་་་་དྲེ་ལ་དུཿཁ་ཡོད་པ་ནྷི་དྲེའྷི་ལས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ་འདུ་ཤྲེས་ལ་སྷི་
དོན་བཞྷིའྷི། དང་པོ།་་་་་དམྷིགས་པ་ནྷི། སྷི་རྷིགས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ། འདྷིའང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་པ་ནྷི། ཡུལ་གྷི་སྤུ་རྷིས་མྷི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་རྷིག་ཅྷིང་སྣང་བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ།
འཁོར་བ་རག་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་བདག་དང་གཙང་བ་ལ་སོགས་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་དང་། དྲེ་ལས་
ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ཁམས་དང་སའྷི་ཁད་པར་ནྷི། སྷི་རྷིགས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་ཅྷིང་། ཁམས་གང་ན་རྣམ་ཤྲེས་གང་མྲེད་པ་དྲེ་ན་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་
འདུ་ཤྲེས་ཀང་མྲེད་དྲེ། དྲེའྷི་ཁད་པར་ནྷི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོའ་ི རྣམ་པར་
གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་བཤད་པ་ལ། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་
མ་འདུས་པའྷི་ཚོགས་ནྷི་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ། ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། རྒྱས་བཤད་ནྷི། སྔ་མ་བཞྷིན་
དུ་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གཟུགས་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་འདུས་ཏྲེ་ཡུལ་གཅོད་བྱྲེད་ཀྷི་རྲེག་པ་འབྱུང་
ལ་་་་་་རོ་གཟུགས་ལྟར། དྲེ་དང་ཚོགས་པ་ཚར་གཅྷིག་ཏུ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་ཞྷིང་སྤུ་རྷིས་
འབྱྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། རྣ་བའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། སྣའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་།
ལྲེའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། ལུས་ཀྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་འདུ་ཤྲེས་
ཏྲེ། ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་དམྷིགས་པའྷི་སོ་ནས་བཤད་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་བཤད་བྱ་དགོད་པ་ནྷི། འདུ་
ཤྲེས་གང་གྷིས་དམྷིགས་ཡུལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་ཏྲེ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་ཤྲེས་ཤྷིང་། དྲེ་
བཞྷིན་དུ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་དང་། ཆུང་ངུའམ་དམན་པ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་དང་། རྒྱ་
ཆྲེན་པོར་གྱུར་པའམ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་དང་། ཚད་དམ་མཐའ་མྲེད་པ་ཡང་དག་
པར་ཤྲེས་པ་དང་། དམྷིགས་ཡུལ་ཅྷི་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་སམ་ནས་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ྷིད་བཤད་པ་ལ། མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་ན། བྱྷིས་པ་སྐད་མ་བསླབས་པ་
ལ་སོགས་པས་གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་ཡང་། འདྷི་ནྷི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་མྷིང་དོན་གཅྷིག་ཏུ་
སར་ནས་འཛིན་མྷི་ཤྲེས་པ་དང་། ཐ་སད་མྷི་མཁས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། གཟུགས་སོགས་སོས་པའྷི་མཚན་མ་
མྲེད་པའྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་
འདུ་ཤྲེས་དང་། སྷིད་པ་འཁོར་བའྷི་རྲེ་མོའམ་མཆོག་གམ། ཡོངས་མཐའ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་
ཏྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་མ་གཏོགས་པ། གང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་མྷིང་དོན་གྷི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་
དང་། སོས་པའྷི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། གསལ་བའྷི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་
རྣམས་སོ། །མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་གང་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མ་
གཏོགས་པར་བཤད་པ་གསུམ་པོའ །ོ །དྲེ་དག་ཀང་ཐ་སད་ལ་མྷི་མཁས་པའྷི་ནྷི་མཚན་མ་ཤས་ཆུང་བ་དང་།
མཚན་མྲེད་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་ནྷི་འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་མར་མྷི་འཛིན་པ་དང་། སྷིད་རྲེ་ལ་སོམས་པར་
ཞུགས་པའྷི་ནྷི་གསལ་བའྷི་མཚན་མ་ཞན་པ་ལ་དགག་ས་སར་ནས་མཚན་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་གྷི། མཚན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མ་གཏན་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདུ་ཤྲེས་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆུང་ངུའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་
ཤྲེས་གང་གྷིས་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སོད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྲེས་པའོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་ནྷི་ཚྷེ་ཐུང་བ་
དང་། ོན་མོངས་པ་དག་པ་དང་། ལོངས་སོད་དམན་པ་ལ་སོགས་པས་ཆུང་ཞྷིང་ངན་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱ་ཆྲེན་པོར་གྱུར་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་གང་གྷིས་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་བསམ་གཏན་
བཞྷི་ལ་སོད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྲེས་པའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ནྷི་ཚྷེ་རྷིང་བ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་སྤངས་པ་དང་།
ལོངས་སོད་བཟང་བ་ལ་སོགས་པས་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཆྲེན་པོའམ། མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཚད་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་གང་གྷིས་གཟུགས་མྲེད་སྲེ་མཆྲེད་དང་པོ་ནམ་མཁའ་མཐའ་
ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དང་། གྷིས་པ་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ན་སོད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་
དག་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི་མཐའ་ཡས་ཤྷིང་ཚད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་ཞྲེ་
ན། འདུ་ཤྲེས་གང་གྷིས་གཟུགས་མྲེད་སྲེ་མཆྲེད་གསུམ་པ་གཟུང་བྱ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་གནས་
ལུགས་རྣམས་ཤྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་ཤྲེས་པ་ནྷི། མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་བཤད་ཟྷིན་པ་ྷིད་
དོ། །བཞྷི་པ། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྷིའྷི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་
དང་། ཁད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་སྲེམས་པ་གཙོ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསྟན་པ་དང་། གཙོ་ཕལ་
བསྡུས་ཏྲེ་སྐབས་དོན་ངོས་གཟུང་བ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དང་པོ།་་་་་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་ནྷི།
སྲེམས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་མ་འདུས་པའྷི་ཚོགས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ། དྲེའང་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་
གཟུགས་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་འདུས་ཏྲེ་ཡུལ་གཅོད་བྱྲེད་ཀྷི་རྲེག་པ་འབྱུང་ཞྷིང་ ་་་་་མདུང་ཁྷིམ་ལྟར་དྲེ་དང་ལྷན་
ཅྷིག་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེམས་དམྷིགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་སུ་གྱུར་བ་སྲེམས་དང་། དྲེ་
བཞྷིན་དུ་རྣ་བའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། སྣའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། ལྲེའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། ལུས་ཀྷི་འདུས་
ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་སྟྲེ། མདོ་ལས་ཀང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་
ཕུང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་པའྷི་ཚོགས་དྲུག་གོ་ཞྲེས་པ་དང་། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་སྲེམས་པ་རྣམ་
ཤྲེས་རྣམས། །ཟབ་སྟྲེ་རང་བཞྷིན་མྲེད། ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདུ་བྱྲེད་ལ་ཆོས་གཞན་
མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྲེམས་པ་ཙམ་སྨོས་པ་ནྷི། འདུ་བྱྲེད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ། གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ྷིད་གཙོ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། སྲེམས་པ་གང་གྷིས་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཡང་སྲེམས་བསྐུལ་ཞྷིང་གཡོ་བར་བྱྲེད། འདོད་ཆགས་དང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཕྱྷིར་ཡང་སྲེམས་བསྐུལ་ཞྷིང་གཡོ་བར་བྱྲེད། སྲེམས་པས་བསྲེད་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་བྱྲེ་
བྲག་ལ་བཏགས་པ་མྷི་ལྡན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལ་ཡང་སྲེམས་བསྐུལ་ཞྷིང་གཡོ་བར་བྱྲེད་པས་ཏྲེ། དྲེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྲེམས་པའྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་
ཀྷི་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྲེམས་པ་འདྷི་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་ནྷི་ལོགས་སུ་ཕུང་པོ་རྲེ་
རྲེར་བསྟན་པས་དྲེ་གྷིས་མ་གཏོགས་པ་གང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྲེག་པ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་དང་། སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་
ཕུང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །གྷིས་པ་ཕུང་པོ་ལོགས་པར་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། ཚོར་བས་ཁྷིམ་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་
ཀྷིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་མྷི་མཐུན་པས་རོད་པའྷི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། ཚོར་བས་འདོད་པ་ལ་ཞྲེན་པ་དང་།
འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་ལྟ་བ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལ་ཞྲེན་པས་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་དང་། གཟུགས་ཀྷི་རྲེས་སུ་ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པ་ཕུང་པོ་རྣམས་རྷིགས་པའྷི་རྷིམ་པས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རོད་པའྷི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། །འཁོར་བའྷི་
རྒྱུ་ཕྱྷིར་རྷིམ་རྒྱུའྷི་ཕྱྷིར། །སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་དང་། །འདུ་ཤྲེས་ལོགས་ཤྷིག་ཕུང་པོར་བཞག །ཅྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་བྱྲེ་བཤད་དུ། ཚོར་བ་ནྷི་ྲེ་བར་སོད་པའྷི་གཞྷི་དང་། འདུ་ཤྲེས་ནྷི་ཐ་སད་འདོགས་པའྷི་གཞྷི་
ཡྷིན་པས་ལོགས་ཤྷིག་ཏུ་བྱས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་བྱུང་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་དང་། ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྷི་དོན་གྷིས་ཏྲེ། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཐུན་
མོང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་གྷི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་།
གཅྷིག་དང་ཐ་དད་བརག་པ། གཙོ་འཁོར་ངྲེས་པར་བྱ་བ། ས་དང་སྲེམས་ཀྷི་ཁད་པར་རོ། །ངོས་གཟུང་བ་ལའང་
གསུམ་གྷི། དང་པོ་མཚན་ྷིད་དང་ཁད་པར་ནྷི། དབུས་མཐའ་ལས། དྲེ་ལ་དོན་མཐོང་རྣམ་པར་ཤྲེས། །དྲེ་ཡྷི་
ཁད་པར་སྲེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་སྲེམས་དང་། དོན་གྷི་ཁད་
པར་རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །དྲེའང་གཟུགས་ས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་རྲེན་ལྟ་བུར་སྣང་བ་
ནྷི་དོན་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་བརྒྱད་ནྷི་སྲེམས་ཡྷིན་
ཞྷིང་། བདྲེ་སྡུག་གྷི་གནས་ཡྷིད་དུ་འོང་མྷི་འོང་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་དྲེའྷི་ཆོས་བརྲེན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ནྷི་དོན་
གྷི་ཁད་པར་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྷིག་ནྷི་སྲེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་མཚུངས་ལྡན་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། ཕུང་པོ་ལྔ་པར། སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་
གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་གང་དག་སྲེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། ཞྲེས་པ་ལྟར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་དྲེའྷི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ནྷི་དོན་རྣམ་པ་ལྔས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་འབྲལ་བར་
གནས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །རྲེན་དང་དམྷིགས་དང་
རྣམ་བཅས་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེན་དང་དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་དུས་དང་
རས་མཚུངས་པའོ། །དྲེ་ལ་རྲེན་མཚུངས་པ་ནྷི། གཙོ་འཁོར་གྷི་ག་དབང་པོ་གཅྷིག་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ། མྷིག་ཤྲེས་
མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ན་དྲེའྷི་འཁོར་ཚོར་བའང་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ལྟ་བུའོ། །དམྷིགས་པ་
མཚུངས་པ་ནྷི། ཡུལ་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པ་སྟྲེ། མྷིག་ཤྲེས་གཟུགས་ལ་དམྷིགས་པ་ན་དྲེའྷི་འཁོར་ཚོར་བའང་
གཟུགས་ལ་དམྷིགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ནྷི། འཛིན་སྟངས་ཀྷི་གཟུང་བྱ་གཅྷིག་པ་སྟྲེ། མྷིག་སྔོན་
པོའ ་ི རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ན་དྲེའྷི་འཁོར་ཚོར་བའང་སྔོན་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུས་མཚུངས་
པ་ནྷི། དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་མྷིག་ཤྲེས་ནམ་བྱུང་བ་ན་དྲེའྷི་འཁོར་ཚོར་བའང་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །རས་
མཚུངས་པ་ནྷི། རྷིགས་འད་གངས་མམ་པ་སྟྲེ། མྷིག་ཤྲེས་རས་གཅྷིག་པ་ན་དྲེའྷི་འཁོར་ཚོར་བའང་རས་
གཅྷིག་ཁོ་ན་ཡྷིན་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚུངས་ལྡན་ལྔ་ཀ་སྨོས་པ་ནྷི། དམྷིགས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ལས་མ་སྨོས་ན་
རྣམ་ཤྲེས་གཞན་་་་་་རང་མཚན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་་་་་་སྷི་མཚན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཀང་་་་་་དམྷིགས་པ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་མཚུངས་ལྡན་དུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་སྨོས་ལ། དྲེ་གྷིས་ལས་གཞན་མ་སྨོས། གང་ཟག་གྷིས་ཀྷིས་ཟླ་
བ་གང་བ་ལྟ་བའྷི་མྷིག་ཤྲེས་གྷིས་ཀང་་་་་་དམྷིགས་རྣམ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྲེན་
མཚུངས་པའང་སྨོས་ཤྷིང་། དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་མ་སྨོས་ན་མྷིག་ཤྲེས་དོན་མཐུན་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ཀང་་་་་་དམྷིགས་རྣམ་
རྲེན་གསུམ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་

མཚུངས་ལྡན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དུས་མཚུངས་པའང་སོར་ཏྲེ། དྲེ་བཞྷི་ལས་གཞན་མ་

སྨོས་ན་ཁ་བོ་འཛིན་པའྷི་མྷིག་ཤྲེས་རས་དུ་མར་འདོད་པའྷི་ལོག་རོག་འབྱུང་བས་དྲེ་སྲེལ་བ་ལ་རས་མཚུངས་
པའང་སྨོས་སོ། །བྱྲེ་བཤད་ལས་ཀང་། གནས་དང་དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་རས་མཚུངས་པ་ྷིད་རྣམས་
ལས་སྲེམས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་བའྷི་ཕྱྷིར་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་ཞྲེས་
བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་འགལ་བའྷི་སོན་སྤང་བ་་་་་་ལ་ཁད་པར་དང་། རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ལ་འགལ་བ་སྤང་བ་ནྷི། སྲེམས་
ཀྷིས་དོན་གྷི་ངོ་བོ་གཅྷིག་པུ་དང་། སྲེམས་བྱུང་གྷིས་དོན་གྷི་ཁད་པར་གཅྷིག་པུ་རོགས་ན་རྣམ་པ་མྷི་མཚུངས་
པར་འགྱུར་ཞྷིང་། སྲེམས་ཀྷིས་ཀང་དོན་གྷི་ཁད་པར་དང་། སྲེམས་བྱུང་གྷིས་ཀང་དོན་གྷི་ངོ་བོ་་་་་་རོགས་གྷིས་ཀས་
གྷིས་ཀ་

རོགས་ན་སྔར་བཤད་པའྷི་་་་་་ངོ་བོ་རྷིག་པ་སྲེམས། ཁད་པར་རྷིག་པ་སྲེམས་བྱུང་ཞྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་ཁད་པར་མྷི་འཐད་ལ།

དབུས་མཐའྷི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དྲེ་དག་ཀང་གནས་དང་དམྷིགས་པ་དང་དུས་དང་རས་མཚུངས་པ་ྷིད་ཀྷིས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་་་་་་འཁོར་སྲེམས་བྱུང་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་
པ་མཚུངས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྷི་ལུང་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་རོད་ན། ལན་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ།་་་་་གཞན་ལུགས་ལ་ལྔའྷི། དང་པོ་ཁབ་ཆྲེ་ཆུང་གྷིས་འབྱྲེད་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་་་་་་ཁ་ཆྲེ་བྱམས་ཆོས་པས་སྲེམས་
དོན་གྷི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁད་པར་འཛིན་པས་མ་ཁབ་པས་མྷི་མཚུངས་པར་བཤད་ཅྷིང་། སྲེམས་བྱུང་ཡང་
ཁད་པར་འཛིན་པ་ལ་དོན་ཙམ་འཛིན་པས་ཁབ་པས་མཚུངས་པར་བཤད་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་
དོ། །སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་ངྲེས་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཁབ་མམ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྲེས་ཀྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷིས་འབྱྲེད་པ་ནྷི། ཡང་་་་་་རུར་མྷིག་པ་ཁ་ཅྷིག་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་
ག་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྷི་ག་སྣང་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་ཅྷིང་། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་སོ་སོར་ཞྲེན་
པའམ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་སོ་འདོགས་ལུགས་ཐ་དད་པས་མྷི་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའང་
མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། རོག་མྲེད་མ་འཁྲུལ་བའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ལ་ཞྲེན་པ་དང་སོ་འདོགས་མྲེད་པས་ཐ་དད་དུ་
གཞག་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རང་སྟོབས་གཞན་སྟོབས་ཀྷིས་འབྱྲེད་པ་ནྷི། ཀོང་པོ་དང་འཕམ།་་་་་འགའ་
ཞྷིག་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་གས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྷི་ག་འཛིན་མོད་ཀྷི། སྲེམས་ཀྷིས་དོན་གྷི་ངོ་བོ་འཛིན་
པ་ནྷི་རང་སྟོབས་ཀྷིས་ཡྷིན་ལ། ཁད་པར་འཛིན་པ་ནྷི་གཞན་སྲེམས་བྱུང་དང་འགོགས་སྟོབས་ཀྷིས་ཡྷིན་ཞྷིང་།
སྲེམས་བྱུང་གྷི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ནྷི་རང་སྟོབས་ཀྷིས་ཡྷིན་ལ། ངོ་བོ་འཛིན་པ་ནྷི་གཞན་སྲེམས་དང་འགོགས་
སྟོབས་ཀྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྷི་རང་སྟོབས་ནྷི་མྲེའྷི་ཚ་བ་ལྟར་རང་རྒྱུ་ལས་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སྲེས་པ་ཆོས་ྷིད་
ཡྷིན་ཞྷིང་། གཞན་སྟོབས་ནྷི་ཆུའྷི་ཚ་བ་ལྟར་གོགས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་རང་སྟོབས་ཀྷིས་རང་
རང་གྷི་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ཆ་ནས་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་ལ། གཞན་སྟོབས་ཀྷིས་་་་་་སྲེམས་སྲེམས་
བྱུང་གྷི་གས་ངོ་བོ་ཁད་པར་

གྷི་གའྷི་རྣམ་པ་འཛིན་པའྷི་ཆ་ནས་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་མས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུང་

ངོ་། །དྲེའང་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་་་་་་མྷིག་ཤྲེས་དང་འགོགས་ནས་གཟུགས་འཛིན་ལྟ་བུ་སྲེམས་
ཀྷིས་དོན་གྷི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་དད་པའྷི་་་་་་དང་འགོགས་ནས་ཏྲེ། ཡུལ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་སྲེམས་བྱུང་གྷིས་
དོན་གྷི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ཡང་། གཞན་དང་འགོགས་སྟོབས་ཀྷིས་འཛིན་པས་ན་གཞན་སྟོབས་སུ་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། སྲེམས་ཀྷིས་ཀུན་འགོ་ལྔའྷི་ཡུལ་འཛིན་པའང་རང་རྒྱུད་ལས་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སྲེས་པ་ན་རང་སྟོ བས་
སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་རྷིག་གཞན་དང་འགོགས་ནས་ཡུལ་འཛིན་པས་གཞན་
སྟོབས་སུ་འཇོག་ན་སྲེམས་ཀྷིས་དོན་གྷི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་སྟོབས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་མྲེད་པར་ནྷི། །སྲེམས་ནྷི་ནམ་ཡང་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ། །ྷི་མ་དང་ནྷི་འོད་ཟྲེར་བཞྷིན། །དྲེ་རྣམས་
ྷིད་དང་ལྷན་ཅྷིག་བྱུང་། །ཞྲེས་་་་་་བཤད་སར་དུ་དངས་པ་ལྟར་སྲེམས་བྱུང་དང་འགོགས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ངྲེས་པར་
འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་ཀྷིས་འབྱྲེད་པ་ནྷི། འཇམ་གསར།་་་་་ཁ་ཅྷིག་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
རྣམ་པ་མྷི་མཚུངས་པར་བཤད་པ་སྲེམས་ཙམ་པའྷི་ལུགས་ཡྷིན་ལ། མཚུངས་པར་བཤད་པ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་
ལུགས་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལ་བཟློག་ན་་་་་ས་སྨྲས་ན་རྷིགས་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་གྷི་གའང་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའྷི་གཞུང་དུ་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་སྣང་རོག་ཐ་དད་ཀྷིས་འབྱྲེད་པ་ནྷི།
བཅོམ་ལྡན་རལ་གྷི།་་་་་

ཁ་ཅྷིག་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་ག་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྷི་ག་སྣང་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་

འཇོག་ཅྷིང་། སྲེམས་ཀྷིས་ངོ་བོ་ཁོ་ན་རོགས་ཤྷིང་སྲེམས་བྱུང་གྷིས་ཁད་པར་ཁོ་ན་རོགས་ཀྷི། ཕན་ཚུན་གཅྷིག་
གྷིས་གཅྷིག་གྷི་ཡུལ་མྷི་རོགས་པས་མྷི་མཚུངས་པར་ཡང་འཇོག་གོ །ཞྲེས་གསུངས་པའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། རྣམ་
པ་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་འཛིན་སྟངས་ཡྷིན་པས་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་གྷི་ཡུལ་མ་རོགས་ན་དྲེ་གྷིས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་
འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལུགས་ནྷི། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྷི་གས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་
རྣམ་པ་མཐུན་པར་འཛིན་པས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བཞག་ཅྷིང་། གཟུགས་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོའ ་ི རྣམ་པ་དང་ཁད་
པར་གྷི་རྣམ་པ་མྷི་འད་བར་འཛིན་པས། མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཁད་པར་ཡང་རྣམ་པར་འཇོག་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་མྷིག་ཤྲེས་
ཀྷིས་གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོའ ་ི རྣམ་པ་འཛིན་པ་ན། དྲེའྷི་འཁོར་རྲེག་པས་གཟུགས་ཀྷི་ཁད་པར་སྡུག་མྷི་སྡུག་ལ་
སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འཛིན་ཞྷིང་། ཚོར་བས་ཕན་གནོད་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འཛིན་ལ། འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཐ་སད་
སྣ་ཚོགས་སུ་གདགས་པར་བྱ་བའྷི་མཚན་མའྷི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་ཡྷིད་ཀྷི་ས་ལས། དྲེ་ྷིད་
ལས་གང་སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པ་དང་གྷི་ག་ལས་བཟློག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་རྲེག་པས་རྷིག་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་
ྷིད་ལས་གང་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་གྷི་ག་ལས་བཟློག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་ཚོར་བར་རྷིག་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ྷིད་
ལས་གང་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་མཚན་མའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་རྷིག་པར་
བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་འགྲེལ་ལས་ཀང་། རྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་ནས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པ་
དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེའྷི་འགྲེལ་བཤད་དུ། གང་བ་སྤྲེལ་གྷིས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་གཅོད་ལ། དམྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་ཚོར་བས་མྱོང་ངོ་། འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་
གཅོད་དོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི སས་ཀྷིས། དམྷིགས་པའྷི་དྲེ་ྷིད་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སྷིའྷི་ངོ་བོར་
དམྷིགས་པར་བྱ་བའྷི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ལ། བྱྲེ་བྲག་གྷི་ངོ་བོར་ཚོར་བས་མྱང་བར་བྱ་བའྷི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ཏོ། །འདུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྲེས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་བྱ་བའྷི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ཏོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དུས་མཚུངས་པ་་་་་་ལ་འགལ་བར་སྤང་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྷི་
འགྱུར་ཞྷིང་། རྒྱུ་འབྲས་མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ན་དུས་མམ་པའང་འགལ་ལོ། །ཞྲེས་རོད་ན། ལན་ལ། གཞན་
ལུགས་ནྷི། ཐོ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་རྒྱུ་འབྲས་མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ཡང་དུས་མམ་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ། འདྷི་ྷིད་དུ་སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་། མཚུངས་ལྡན་གྷི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུ་ཡང་།
ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་དུས་མམ་དུ་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུར་གཅྷིག་
འགྱུར་བ། མར་མྲེའྷི་མྲེ་ལྲེ་འབྱུང་བ་དང་སྷིང་པོ་འཚིག་པ་དུས་མམ་པ་དང་། མདུང་ཁྷིམ་དུས་མམ་པ་ཕན་
ཚུན་བརྲེན་ནས་མྷི་འགྲེལ་བའྷི་དཔྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འབྲྷི་ཞང་།་་་་་གཞན་ཡང་མྱུ་གུ་དང་དྲེའྷི་གྷིབ་མ་དང་།
མར་མྲེ་དང་དྲེའྷི་འོད་དང་ས་གཞྷི་དང་དྲེར་སྲེམས་ཅན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་མམ་པའྷི་རྒྱུ་འབྲས་དུ་མ་
དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་མོད། དྲེའང་བརགས་ན་མྷི་འཐད་དྲེ། རྒྱུ་འབྲས་གྷི་ག་མ་སྲེས་པ་ན།
རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དུས་མྷི་མམ་ལ། གྷིས་ཀ་སྲེས་པ་ན་རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་
ཕན་འདོགས་མྷི་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་དུས་མྷི་མམ་ཞྷིང་། རྒྱུ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་འབྲལ་བུའྷི་སྔར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། མྲེད་པ་སྔར་ནུས་མྲེད་ཕྱྷིར་དང་། །ཕྱྷིས་ཀང་ྲེར་སོད་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར། །རྒྱུ་རྣམས་སྔར་ཡོད་ཁོ་ན་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་ནྷི་བར་མ་
ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་དུས་མམ་དུ་དགོངས་ཏྲེ་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་བོ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པའམ། ཡང་ན་རྒྱུ་
འབྲས་བཏགས་པ་བ་སྟྲེ། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་བཤད་སར་ལས། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་ྷིད་ནྷི་བཏགས་པ་བ་སྟྲེ། དུས་
གཅྷིག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་དངོས་པོ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མྱུ་གུ་དང་གྷིབ་
མ་ལ་སོགས་པའང་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མའྷི་མྱུ་གུ་ལས་ཕྱྷི་མའྷི་གྷིབ་མ་དང་། སྔ་མའྷི་མར་མྲེ་ལས་ཕྱྷི་མའྷི་འོད་འབྱུང་
བ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་གྷི་དུས་མམ་པའྷི་རྒྱུ་འབྲས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །རང་ལུགས་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཚོགས་པ་ཚར་
གཅྷིག་ལ་སྲེས་པའྷི་རོ་གཟུགས་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་ཡྷིན་ལ་དུས་མམ་པའང་མྷི་འགལ་བ་བཞྷིན་དུ། གཙོ་འཁོར་དུ་
གྱུར་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཡང་་་་་་མྷིག་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་ལས་ཚོར་བ་ད་ལྟར་བ་འབྱུང་ཞྷིང་། ཚོར་བ་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་ལས་མྷིག་ཤྲེས་ད་ལྟར་བ་འབྱུང་བ་
ལྟ་བུའོ། །

ཕན་ཚུན་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་དག་གྷི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བས་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་ཡྷིན་ལ། ལྷན་ཅྷིག་མྷི་འབྲལ་བར་

འབྱུང་བས་དུས་མཚུངས་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་བསྟན་པའྷི་་་་་་མདོ་ལས། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་
ན་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་དང་། རྲེག་པ་ལས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཡང་བསྟན་ཞྷིང་། འདྷི་ྷིད་ལས། མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དྲེ་ཡང་།་་་་་ཞྲེས་
པའྷི་རྲེས་སུ།

དུས་འད་བ་གྷིས་ཡྷིན་གྷི། དུས་མྷི་འད་བ་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་དུས་མམ་དུའང་བསྟན་པའྷི་

ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རས་མཚུངས་པ་་་་་་ལ་འགལ་བ་སྤང་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར། མྷིག་ཤྲེས་རས་གཅྷིག་དང་འཁོར་རས་གཅྷིག་
མཚུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡྷིན་ན། རྒྱུ་འབྲས་རས་གཅྷིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རས་མཚུངས་པའང་རྷིགས་འད་གངས་

མམ་པ་ལ་བརོད་ཀྷི། སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུགས་ལ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་འབྲས་རས་གཅྷིག་པ་ནྷི་མྷི་འདོད་
དྲེ། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་གནས་ན། །ཟན་ཟ་མྷི་གཙང་ཟ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གཙོ་འཁོར་རས་གཅྷིག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་རས་ལ་རྣམ་པ་མཚུངས་ཤྷིང་། ངོ་བོ་ཁད་པར་རྷིག་པའྷི་ལྡོག་
པ་ཐ་དད་ཀྷིས་སོ་སོར་འབྱྲེད་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གསུངས་པའང་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་རྲེན་དང་
དམྷིགས་རྣམ་མཚུངས་པ་་་་་་ལ་འགལ་བ་སྤང་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན། མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་འཁོར་དུ་སྲེས་པའྷི་ཚོར་བའང་མྷིག་ཤྲེས་
སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མྷིག་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་གཟུགས་ལ་དམྷིགས་ནས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པ་ཡྷིན་པར་ནྷི་མ་གྲུབ་་་་་་པས་མྷིག་ཤྲེས་སུ་མྷི་འགྱུར་ཅྷིང་། ཁད་པར་རྷིག་པ་
ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་་་་་་ཚོར་བ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བར་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཀང་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་བཤད་ཟྷིན་པ་དང་འཆད་
པར་འགྱུར་བའྷི་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་སྐབས་མང་པོར་རང་གཞན་གྷི་ཕྱོགས་གྷི་ག་སྨོས་པ་ནྷི། རྣམ་གངས་ལ་མཁས་
པས་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི། འདྷི་ནྷི་བདྲེན་གྷི་གཞན་ནྷི་གཏྷི་མུག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ནྷི་
མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་གཟུང་ཞྷིང་། གང་ལུང་རྷིགས་དང་མཐུན་པ་དྲེ་ྷིད་འཐད་ལྡན་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ།་་་་་ཞྲེས་པའང་
།

གདམས་པའོ། གྷིས་པ།་་་་་

གཅྷིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སློབ་དཔོན་གཞན་གྷི་བཞྲེད་ཚུལ་ལ།

བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཅྷིག་པུར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི།་་་་་སྔོན་གྷི་མཐའ་ལས་གཅྷིག་བརམས་ན་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཤྲེས་བྱ་མཐའ་
དག་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་དུ་སོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུན་རྲེ་རྲེ་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བདག་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་དང་བསྟན་དུ་
མྲེད་པ་དང་ཐོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཟུགས་དང་མྷིག་ལ་བརྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕུག་ན་ལ་བ་ཡྷིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །

རྷིང་དུ་འགོ་

ཞྷིང་གཅྷིག་པུར་རྒྱུ། །གདུལ་དཀའྷི་སྲེམས་ནྷི་རབ་འདུལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྷི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུད་རྲེ་རྲེ་བའོ་ཞྲེས་པ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིར་བསྟན་པའྷི་མདོ་ལས།་་་་་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དོ་

ཞྲེས་བཀའ་བསལ་པས། སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་རས་གཅྷིག་པུ་མྷི་རག་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ྷིད་
རྣམ་ཤྲེས་དུ་མར་མངོན་པ་ནྷི་དབང་པོ་དུ་མ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་ཡུལ་དུ་མ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། བུ་ག་
དུ་མ་ཅན་གྷི་ཁང་པར་སྲེའུ་གཅྷིག་བཅུག་པའམ། མར་མྲེ་གཅྷིག་བཏྲེག་པ་ན་དུ་མར་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསུངས་སོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག་སྲེམས་འདྷི་ྷིད་གནས་སྐབས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་
འབྱུང་ཡང་རང་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་རས་གཅྷིག་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ར་བྱའྷི་མདོངས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་སོའ ་ི ངོ་
བོར་གཅྷིག་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་མོད། དྲེ་ནྷི་དབུས་མཐའྷི་ཊྷིཀྐར། གཅྷིག་བུ་ཡྷིན་ལ་དབྱྲེར་ཡོད་
པའྷི་སྣ་ཚོགས་ཀང་ཡྷིན་པ་ནྷི་འགལ་ལོ་ཞྲེས་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། མདོ་ལས་ཀང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་
སྲེམས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པའྷི་ཆོས་འདྷི་རྣམས་འདྲེས་པ་སྟྲེ། མ་འདྲེས་པ་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་འདྲེས་པ་ནྷི་ཐ་དད་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ལ་རུང་གྷི་རས་གཅྷིག་ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྷི་ལུང་
གྷིས་ཀང་བཀག་ཅྷིང་། དབུ་མ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ལས་ཀང་། ཁ་ཅྷིག་སྲེམས་ཀྷི་བྱ་བའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་བསྟན་པས།
སྲེམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་ནྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ལྷན་
ཅྷིག་འབྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ངྲེས་པ་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུང་སྟྲེ་བཀག་གོ །ཡང་བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན་ལ་
སོགས་པ་ཁ་ཅྷིག་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་རྣམས་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་སྲེའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་དྲེ་གསུམ་
རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ཅྷིང་གཞན་ནྷི་ལོགས་པར་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། མཛོད་ཀྷི་
འགྲེལ་པར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྷི་འདུན་པའྷི་ར་བ་ཅན་ཡྷིན་ལ། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བ། རྲེག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་བ་ཅན། དན་པའྷི་བདག་པོ་ཅན། ཞྲེས་པའྷི་ལུང་དངས་ནས་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་རྲེག་པ་
རས་སུ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། མདོ་ལས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་
གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྲེག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སོ། །ཞྲེས་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་བཙུན་པ་རངས་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྷིག་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་རས་སུ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་འདོད་པ་ཡང་མྷི་
འཐད་དྲེ། ས་བཅུ་པའྷི། སྲེ་མཆྲེད་དུ་བསྟན་པ་ལས་་་་་་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་་་་་་མཁན་ཆྲེན་
ཆོས་རྲེའྷི་གསུང་གྷིས་

སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྷི་གགས་པའྷི་དགོངས་པས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རས་གཅྷིག་ཏུ་བཞྲེད་པར་

མངོན་ཏྲེ། ཡྷིད་ཤྲེས་རོག་པའྷི་འཁོར་གྷི་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་རོག་མྲེད་ཡྷིན་ན། དྲེས་རང་མཚན་དང་། རོག་པས་
སྷི་མཚན་འཛིན་པས་དམྷིགས་རྣམ་མྷི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ། རོག་པ་ཡྷིན་ན་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་རོག་པ་དུ་མ་
དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་བ་ལས། རྣམ་འགྲེལ་དུ། རོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་མཐོང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་བོ་ཡུལ་དུའང་བདྲེ་ཞྷིང་། འདྷི་ྷིད་དུའང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྲེམས་ཀྷི་འཇུག་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་པ་
ནས། དཔོད་པ་སྲེམས་ཞྷིབ་པའོ་ཞྲེས་པའྷི་བར། སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་དུ་སྟོན་པ་དུ་མ་ཞྷིག་
འབྱུང་ལ། བསྡུ་བར་རས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་སོ་བསྟུན་པ་སྟྲེ། དོན་གསང་དུ། རྣལ་འབྱོར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སོད་པའྷི་ས་ནྷི་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་དབང་དུ་ཡང་བྱས་ནས་མཛད་དོ་
ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་མོད། བཅོམ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ།་་་་་འགའ་ཞྷིག་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་གགས་པའྷི་བཞྲེད་པའང་།
ཡྷིད་ཤྲེས་ལྟ་བུ་གཙོ་བོ་རྣམ་ཤྲེས་རྷིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་པ་ལ་དགོངས་ནས། དྲེ་དག་རྣམས་ཀང་རྷིགས་
མཐུན་པའྷི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་ལ་ངྲེས་པར་འགྱུར། །འདྷི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་
ཡང་དག་རོགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡྷིན་གྷི། སྲེམས་བྱུང་ཐ་དད་རྒྱུན་དག་པ། །ཐ་དད་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་དང་། དྲེའྷི་འགྲེལ་པར། ཤཱཀ་བོ་གོས།་་་་་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ལ་གཅྷིག་ཏུ་དམྷིགས་པ་
ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ཐ་དད་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་མས་སུ་མྱོང་བའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་རས་ཐ་དད་དུ་འཆད་དོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་
སོ། །ཡང་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནྷི། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུ་བཞྲེད་དྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། དབུ་མ་ཕུང་
གཙོ་བོ་སྲེམས་ནྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྷིན་པར་ཇྷི་ལྟར་ཤྲེས།་་་་་ཞྲེ་ན། གང་སྲེམས་ཀྷི་བྱ་བའྷི་ངོ་བོ་

པོ་ལྔ་པར།་་་་་

ལོགས་ཤྷིག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་པ། སྲེམས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་དང་། དད་པ་སྲེམས་ཀྷི་དྭང་བ་དང་། རོག་པ་
སྲེམས་རྷིང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པས། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་སྲེམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དོན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་པས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
འཕགས་པའྷི་བཞྲེད་པ་ནྷི། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དགྲེ་སོང་དང་བྲམ་ཟྲེ་ལ་ལ་མྷིང་ལས་
སྲེམས་ཙམ་ཞྷིག་རས་སུ་འདོད་ལ། སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་མྷི་འདོད་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དྲེའང་
མྷི་འཐད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། བསྡུས་པ་ནྷི། ལྔ་ྷིད་འཐད་པ་མྲེད་ཕྱྷིར་དང་། །དྲེ་ཡྷི་
གནས་སྐབས་སོན་ཕྱྷིར་དང་། །བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་ཕྱྷིར་དང་། །ལུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རས་སུ་མྲེད་ན་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྱྲེད་གསུམ་རྣམ་ཤྲེས་སུ་འདུས་པས་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་
རྣམ་གཞག་མྷི་འཐད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཅྷི་སྟྲེ་གནས་སྐབས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་ལས་སྔར་རོག་ན། གནས་སྐབས་
དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་བྱྲེད་ལས་ཐ་དད་ཡོད་ན་ནྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་འད་བས་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ཅྷིང་། མྲེད་ན་ཡང་
གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་བརག་པ་དོན་མྲེད་པའྷི་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་ལ་གནས་
སྐབས་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལུང་ལས། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་
སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ནྷི་རྣམ་པར་མྷི་གོལ་ལོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་།
གཅྷིག་ལ་ནྷི་འཆྷིང་བྱ་འཆྷིང་བྱྲེད་གྷིས་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་དག་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡང་ལུང་ལས། ལྷན་ཅྷིག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེས་པའྷི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། གཅྷིག་ལ་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་དང་འདྲེས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ས་མྷི་རུང་བས་དྲེ་དག་འགལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་རས་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་མཚུངས་
ལྡན་གྷི་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེམས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་ངོ་བོ་གཅྷིག་པ་ཡྷིན་ན། ངོ་
བོ་ྷིད་ནྷི་སྤང་དུ་མྷི་རུང་བས། གཏན་རྣམ་པར་མྷི་འདག་པའྷི་ཡང་སོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་རས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཐ་དད་ཀང་གཟུགས་ཅན་གྷི་དངོས་པོ་ལྟར་
འདྷིའོ་ཞྲེས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་མྲེད་པས། ཁད་པར་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་དཀའ་བས། དབང་པོ་གཟུགས་དྭང་
བ་ལ་འཇོག་པ་ལྟར་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ལུང་དང་རྷིགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། མཛོད་འགྲེལ་ལས།
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་ནྷི་ཕ་བས། དྲེ་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་རྒྱུན་ལའང་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་
དཀའ་ན། སྐད་ཅྷིག་ལ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས། རྲེ་ཞྷིག་སྨན་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལའང་། རོ་མང་པོ་
ཅན་ཁ་ཅྷིག་གྷི་རོའ་ི ཁད་པར་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་དཀའ་ན། ཆོས་གང་
དག་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་བོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་འགལ་བ་སྣང་བ་ནྷི། སྲེམས་ལས་རས་གཞན་པའྷི་སྲེམས་བྱུང་ཡོད་ན། ས་བཅུ་པ་ལས།་་་་་ཀྲེ་
རྒྱལ་བའྷི་སས་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ་ཁམས་གསུམ་པོ་འདྷི་དག་ནྷི་སྲེམས་ཙམ་མོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སྲེམས་སུ་སྡུད་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའྷི་སྲེམས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ། ྷི་ཤུ་པའྷི་འགྲེལ་པ་ལས། སྲེམས་དྲེའང་འདྷིར་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་དང་བཅས་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །ཙམ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྨོས་པ་ནྷི་དོན་དགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་།
སྷིད་པ་འཕོ་བའྷི་མདོ་དང་མདོ་སྲེ་རྒྱན་ལས།་་་་་

སྲེམས་ྷིད་གྷིས་སུ་སྣང་བ་སྟྲེ། །དྲེ་བཞྷིན་ཆགས་སོགས་སྣང་བ་འམ། །དད་ལ་

སོགས་པར་སྣང་བར་འདོད། །ོན་མོངས་དགྲེ་ཆོས་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སྲེམས་ྷིད་གནས་སྐབས་སྲེམས་
བྱུང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཡ་གལ་
ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། སྷིར་སྲེམས་ཀྷི་ས་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཀུན་གཞྷི་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་རྷིག་པ་ཙམ་ལའང་
འཇུག་པ་ལས། འདྷིར་ནྷི་རྷིག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའྷི་གཟུགས་འཛིན་དང་། ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་རྣམ་རྷིག་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ྷི་ཤུ་པའྷི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀང་། སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་
བ་ནྷི་གསུང་རབ་ལས། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ལ་ཡང་བྱ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟར་སྲེམས་བཏུལ་ན་ལྲེགས་ཞྲེས་འབྱུང་
བ་ལ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའང་མྷི་འདུལ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་འཇྷིག་རྲེན་འདྷི་ནྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ཁྷིད་ཅྲེས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཀང་གསུངས་ཏྲེ། ཚོར་བ་དང་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་འཁྷིད་པའང་མ་ཡྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་སྲེམས་ཚོར་བ་དང་རས་མྷི་གཅྷིག་ན་མྱོང་བ་མ་ཡྷིན་པས་བྲེམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ ་་
་་་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་མཚན་ྷིད་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་རྣམས་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྷིང་འདྲེས་པས་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་
འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཁ་ཅྷིག་འདོད་དོ། །ཁ་ཅྷིག་ཚོར་བ་ནྷི་རང་སྟོབས་ཀྷིས་མས་སུ་མྱོང་ལ། གཞན་རྣམས་ནྷི་ཚོར་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་མས་སུ་མྱོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།

མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོར་རྣམ་རྷིག་པ། །ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདུ་ཤྲེས་དང་མྷི་གཅྷིག་ན་མཚན་འཛིན་
ལས་གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ།་་་་་གཙོ་འཁོར་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ནྷི། གཙོ་བོ་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྲེ་ཚན་གསུམ་དུ་བྱས་པའྷི་
འཁོར་དུ། སྲེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྷིག་པོ་གང་དང་གང་འབྱུང་ཚུལ་རྷི་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ཡང་དང་པོ་་་་་་ཀུན་གཞྷིའྷི་
རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་འཁོར་དུ་ནྷི། ཀུན་འགོ་ལྔ་ཁོ་ན་འབྱུང་གྷི་དྲེ་ལས་གཞན་རྣམས་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ། ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་
ལྔ་ནྷི་དམྷིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཆད་པས་དམྷིགས་པ་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བཅུ་གཅྷིག་དགྲེ་བ་དང་། དྲུག་
ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ྷི་ཤུ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་་་་་་ཀུན་གཞྷི་ལུང་མ་བསྟན་དང་ངོ་བོ་མྷི་མཚུངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བཞྷི་གཞན་འགྱུར་གྷི་གདགས་གཞྷི་་་་་་སྲེམས་པ་འཚོལ་བའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་ཀྷི་འཁོར་དུ། ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་། ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དྲུག་གྷི་ནང་ནས་
འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རྷིག་པ་དང་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རྣམས་འབྱུང་སྟྲེ། དོན་གསང་དུ། འདྷིའྷི་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་དགུ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་མྷི་འབྱུང་བ་ནྷི། ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྔ་
དང་ཕལ་ཆྲེར་དམྷིགས་རྣམ་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བཅུ་གཅྷིག་དགྲེ་བ་ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་དང་ངོ་བོ་མྷི་
མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ར་བའྷི་ོན་མོངས་ཁོང་ཁོ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཐྲེ་ཚོམ་ནྷི་མཐའ་
གཞན་དུ་དོགས་པ་ཅན་ཡྷིན་ལ། ོན་ཡྷིད།་་་་་དྲེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་་་་་་དང་རྣམ་པ་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལྟ་བ་གཞན་
བཞྷི་གདགས་གཞྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་རས་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཁད་པར་ལྟ་བ་ཀུན་བརགས་གསུམ་མཐོང་
སྤང་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཡྷིད་ནྷི་སོམ་སྤང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ལ་སྷིར་བཏང་ལ་ོན་མོངས་པའྷི་
རླབས་ཅུང་ཟད་བྲྷི་བ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་སུ་འཇོག་པ་ལྟར་ན། ོན་ཡྷིད་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་ྷི་ཤུ་པོ་ཐམས་ཅད་མྷི་
འབྱུང་ཞྷིང་། དམྷིགས་བསལ་ནྷི། ངའོ་སམ་པ་ལ་བཏགས་པའྷི་གཡྲེང་བ་དང་། ཆགས་རོངས་ལ་བཏགས་པའྷི་
བག་མྲེད་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་བཏགས་པའྷི་རྒོད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་ལ་བཏགས་པའྷི་མ་དད་པ་དང་། ལྲེ་ལོ་
དང་། རྨུགས་པ་རྣམས་འབྱུང་སྟྲེ། བག་མྲེད་ལ་སོགས་པ་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ་མཛོད་དང་ཡང་མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །གསུམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ།་་་་་

པས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྷིད་སྔོན་སོང་གྷིས་ལས། དང་པོའ ་ི འཁོར་དུ་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལས་གཞན་མྷི་འབྱུང་
སྟྲེ། འབྱུང་ལོང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། སོ་ལྔ་དང་ཡྷིད་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་་་་་་སོ་ལྔ་་་་་་ལ་གསུམ་གྷི་དང་པོ་དགྲེ་བའྷི་འཁོར་དུ་
དང་པོ་ྲེར་གཅྷིག་རོག་དཔོད་གྷིས་ཏྲེ་སྷི་རྷིགས་ལ་ྲེར་གསུམ་འབྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་ོན་མོངས་ཅན་གྷི་
འཁོར་དུ་དང་པོ་བཅུ་དང་ར་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་དུག་གསུམ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་བཅུ་ཚན་ཕྱྷི་མ་དང་།
རོག་དཔོད་གྷིས་ཏྲེ་རྲེན་ཇྷི་ལྟ་བ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ།་་་་་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་འཁོར་དུ་དང་
པོ་བཅུ་དང་རོག་དཔོད་དྲེ་བཅུ་གྷིས་འབྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ་་་་་་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་གསུམ་གྷི་དང་པོ་་་་་་དགྲེ་བའྷི་འཁོར་དུ་འདོད་
ཁམས་སུ་དང་པོ་ྲེར་གཅྷིག་དང་། བཞྷི་གཞན་འགྱུར་ཏྲེ་ྲེར་སྔ་འབྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་ོན་མོངས་ཅན་གྷི་འཁོར་
དུ་སྷི་རྷིགས་ལ་དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྷིག་ལས་གཞན་བཞྷི་བཅུ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ།་་་་་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ལ་དང་
པོ་བཅུ་དང་ཕྱྷི་མ་བཞྷི་འབྱུང་ང་ོོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་རང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ལས་བརམས་ཏྲེ་དཔད་པ་
ལས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཤྲེས་ལ་འགའ་ཞྷིག་ནྷི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདྷི་རྣམས་སོ། །དྲེ་ཡང་བཞྷི་པ།་་་་་ས་དང་སྲེམས་
ཀྷི་ཁད་པར་མཛོད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཏྲེ། ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྔ་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་
ཐམས་ཅད་ལ་ཚོགས་པར་འབྱུང་བས། སྷིར་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། བཅུ་གཅྷིག་དགྲེ་བའྷི་གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་ནྷི་
ཤྲེས་རབ་ཏུ་འདུ་ཞྷིང་། གཞན་རྣམས་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་ཁད་པར་དགྲེ་བའྷི་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་
དང་། མ་རྷིག་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལྲེ་ལོ་དང་། བག་མྲེད་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་བས་ོན་མོངས་པའྷི་ས་མང་པོ་པ་དྲུག་དང་། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པ་ནྷི་
མྷི་དགྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས། མྷི་དགྲེ་བའྷི་ས་མང་པོ་པ་གྷིས་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་བཅུ་ཚན་དང་
པོ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་ཙམ་དང་སོམ་སྤང་དང་ཡྷིད་ཀྷི་ས་པ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ོན་མོངས་ཆུང་ངུའྷི་ས་
པ་བཅུ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། བརྲེད་ངས་དང་རྣམ་གཡྲེང་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དན་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་ལ་སོགས་ལ་འདོགས་པས་རས་ལ་སོགས་པར་མྷི་བགང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་སྲེ་ཚན་ལྔར་ཕྱྲེ་བ་ནྷི་སའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། འདོད་པའྷི་
དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ལ་ནྷི། །རོག་དང་དཔོད་དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ྷི་ཤུ་གྷིས། །ལ་ལ་དག་
ཏུ་འགོད་པའང་བསྣན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་གཅྷིག་ལ། སྷིར་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། དགྲེ་
བའྷི་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། རོག་དཔོད་དྲེ་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ཞྷིང་། ཁ་ཅྷིག་ཏུ་འགོད་པའང་བསྣན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པས་ྷི་ཤུ་ར་གསུམ་འབྱུང་ངོ་། །མྷི་དགྲེ་ལ་ནྷི་མ་འདྲེལ་དང་། །ལྟ་དང་ལྡན་ལ་ྷི་ཤུ་འབྱུང་། །ོན་མོངས་བཞྷི་
དང་ཁོ་སོགས་དང་། །འགོད་པ་ལྡན་ལ་ྷི་ཤུ་གཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་མྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་མ་འདྲེས་པ་ལ། སྷིར་ས་
མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་ས་མང་པོ་པ་དྲུག་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་ས་མང་པོ་པ་གྷིས་དང་། རོག་
དཔོད་གྷིས་ཏྲེ་ྷི་ཤུ་འབྱུང་ཞྷིང་། །མྷི་དགྲེ་བ།་་་་་དྲེ་ྷིད་ལྟ་བ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལའང་ྷི་ཤུ་འབྱུང་
ངོ་། །འདྲེས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་ཐྲེ་ཚོམ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ན། གང་ལྡན་
དྲེ་ྷིད་བསྣན་པས་ྲེར་གཅྷིག་གམ། ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྷི་ས་པ་བཅུ་གང་རུང་དང་

པ།་་་་་

ལྡན་པ་ཡྷིན་ན་་་་་་གང་རུང་དྲེ་དག་བསྣན་པས་ྲེར་གཅྷིག་གམ། འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ན་དྲེ་བསྣན་པས་ྷི་ཤུ་ར་
གཅྷིག་འབྱུང་ངོ་། །བསྷིབས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ལུང་མ་བསྟན། །གཞན་ལ་བཅུ་གྷིས་དག་ཏུ་འདོད། །གྷིད་ནྷི་ཀུན་
ལ་མྷི་འགལ་ཕྱྷིར། །གང་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་བསྣན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་པའྷི་ལྟ་བ་དང་པོ་གྷིས་དང་མཚུངས་ལྡན་
གྷི་བསྷིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་ས་མང་པོ་པ་དྲུག་དང་། རོག་དཔོད་
གྷིས་དང་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞྷིང་། མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ས་མང་པོ་པ་བཅུ་དང་། རོག་དཔོད་གྷིས་ཏྲེ་
བཅུ་གྷིས་འབྱུང་ངོ་། །གྷིད་ནྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་ཐམས་ཅད་དང་མྷི་འགལ་བས་གང་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་
ལ་དྲེའང་བསྣན་པས་ན་གངས་རྲེ་རྲེ་འཕྲེལ་ལོ་ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ། ཕལ་ཆྲེ་བ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་དང་ཡང་
མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ། ཁམས་དང་སའྷི་བྱྲེ་བྲག རས་དང་
བཏགས་པའྷི་ཁད་པར། གངས་དང་རྷིམ་པ་དཔད་པ། ངྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འདོད་པ་
དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ཡན་ཆད་དྲེ། གསུམ་ན་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཇྷི་ཙམ་ཡོད་མྲེད་
དཔོད་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སྷི་རྷིགས་ནས་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྷིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཡོད་
དོ། །ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་་་་་་བཅོམ་ལྡན་སོགས་གསུངས་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཡོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སར། དད་པ་ནས་རྣམ་པར་མྷི་འཚྷེ་བའྷི་བར་ས་ཐམས་ཅད་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། མཛོད་ལས་ཀང་། འདོད་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ལ་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་གསུངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་ཅྷིང་། གཞན་བཅུ་གྷིས་མྲེད་དྲེ། རྒྱུད་ཞྷི་གནས་
ཀྷིས་བརླན་ཞྷིང་་་་་་འདྷིས་བདག་དང་བདག་གྷི་བཤྲེས་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱྲེད་དོ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དྲུག་དང་བདག་གྷི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ་འདོགས་སོ་
འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུམ་སྟྲེ།

ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པ་་་་་་དགུ་མྲེད་པས་ཁོང་ཁོ་དང་དྲེ་ལས་བཏགས་པའྷི་ཁོ་བ་དང་

འཁོན་འཛིན་དང་འཚིག་པ་དང་ཕག་དོག་དང་རྣམ་པར་འཚྷེ་བ་རྣམས་མྲེད་ལ། ཡོ་བྱྲེད་ཀྷི་འཛིན་པ་དང་བྲལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བས་སྲེར་སྣ་མྲེད་ཅྷིང་། མྷི་དགྲེ་བ་མྲེད་པས་ངོ་ཚ་བ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པ་དང་འཆབ་པ་རྣམས་མྲེད་
དོ། །འགོད་པ་དང་གྷིད་ཀང་མྲེད་དྲེ་མམ་པར་བཞག་པའྷི་ས་པ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྨུགས་པ་དང་
རྒོད་པའང་་་་་་མྲེད་པར་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མ་རྷིག་པ་དང་སྲེད་པ་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་བསམ་གཏན་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་དག་ལ་
འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྨུགས་རྒོད་རྒྱགས་པ་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དང་པོའ་ི ཡང་
དངོས་གཞྷི་ཁད་པར་ཅན་ན་རོག་པའང་མྲེད་དོ། །བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ཡན་ཆད་ན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཡོད་ཅྷིང་
གཞན་བཅུ་དྲུག་མྲེད་དོ། །བཅུ་གྷིས་པོ་དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲེ་དག་
མྲེད་ཅྷིང་། འཁོར་གྷི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བས་གཡོ་སྒྱུའང་མྲེད་དོ། །དང་པོ་མན་ཆད་ན་གཡོ་སྒྱུ་ཡོད་དྲེ།
འདོད་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། །གཡོ་སྒྱུ་ཚངས་པས་འདྷིད་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་་་་་་ར་ཐུལ་གྷིས་ཚངས་པ་ལ། འབྱུང་བ་རྣམས་གང་
དུ་འགགས་དྷིས་པ་ན། ཁོ་བོ་ནྷི་ཚངས་པའོ། །ཚངས་ཆྲེན་ནོ། །དབང་ཕྱུག་གོ །བྱྲེད་པ་པོའ །ོ །སྤྲུལ་པ་པོའ །ོ །འབྱྷིན་བྱྲེད་དོ། །འབྱྷིན་པ་པོའ །ོ །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་ལན་བཏབ་པ།

ལྟར་རོ། དྲེ་དག་ནྷི། དྲེ་ལས་འགོད་གྷིད་མྷི་དགྲེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་མྲེད་

དོ། །རོག་པའང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན། །དྲེ་ཡྷི་གོང་ན་དཔོད་པའང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་མཐུན་པ་ྷིད་
དོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ན་རོག་དཔོད་མྲེད་ན་ངག་བརོད་པ་དང་ཐོས་བྱུང་ཞྷི་རགས་སུ་སོམ་པའང་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། མཛོད་ལས། གྷིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མྷིག་དང་། །རྣ་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་རྷིག་སྤོང་། །གང་ཡྷིན་དྲེ་ནྷི་
དང་པོར་གཏོགས། །ཞྲེས་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི རོག་དཔོད་དངས་ནས་བྱྲེད་པར་གསུངས་ཤྷིང་། ཡྷིད་ཀྷི་་་་་་ས་
ལས་ནྷི། རོག་དཔོད་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་འཛིན་རོག་དཔོད་དང་བཅས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་དྲེ་ལས་ལངས་པ་ན། དྲེ་ཀུན་འབྱུང་ལས་ལངས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ལ་སོད་
པ་དྲེ་ཡང་རོག་དཔོད་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ས་བོན་ལྡན་པ། ས་དྲེ་རོག་དཔོད་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཡང་རོག་དཔོད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རོག་དཔོད་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །་་་

རོག་དཔོད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲེ་དག་མྲེད་པའྷི་ས་ཞྲེས་བྱའྷི། ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མྲེད་པས་ནྷི་མ་

་་

ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ཀྷི་འཇོག་ཚུལ་ནྷི། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་
རྷིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་བརན་པ་དང་རང་ར་ཐུབ་པའྷི་རས་ཡོད་བཞྷི་ལས། འདྷིར་ཕྱྷི་མ་ཁོ་ནས་རས་ཡོད་དུ་
འཇོག་སྟྲེ། གཞན་དུ་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་རྷིགས་པས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་ཡོད་དུ་ཐལ་ཞྷིང་།
འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བའང་བརན་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་ཡོད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བཏགས་ཡོད་ཀང་བཞྷི་
ལས། གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ལྟ་བུ་དང་། མྲེད་བཞྷིན་དུ་སོ་བཏགས་པ་བདག་དང་རྷི་
བོང་གྷི་རྭ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལ་བཏགས་པ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་གྷི། ཆ་ལ་བཏགས་པ་གདགས་
གཞྷིའྷི་ཆོས་ཀྷི་དུམ་བུ་མ་དོར་བ་སྟྲེ། སློབ་དཔོན་བོ་བརན་གྷིས། གང་ཞྷིག་རང་གྷི་རྒྱུད་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་རས་
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ཡོད་དང་། རང་གྷི་རྒྱུད་ལོགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་རས་ཡོད་ནྷི། སྲེ་ཚན་
དང་པོ་གྷིས་དང་། གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་དང་བག་ཡོད་པ་དང་བཏང་སོམས་དང་རྣམ་པར་མྷི་འཚྷེ་བ་མ་གཏོགས་
པའྷི་དགྲེ་བ་བདུན་དང་། ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ལྔ་དང་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་ཏྲེ། གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
རང་ར་ཐུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཏགས་ཡོད་ནྷི། དགྲེ་བ་ལྷག་མ་བཞྷི་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་
མོངས་པ་ྷི་ཤུ་དང་། བཞྷི་གཞན་འགྱུར་དང་ྷི་ཤུ་ར་དགུ་སྟྲེ། རང་གྷི་ངོ་བོ་བོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་གདགས་གཞྷིའྷི་
ཆོས་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྡུ་བར། ངོ་ཚ་བ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པ་དང་མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་རས་
ཡོད་དུ་གསུངས་པ་ནྷི་ནུས་པ་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྷིག་ཏུ་གངས་ངྲེས་པ་དང་།
སྲེ་ཚན་དྲུག་ལ་གོ་རྷིམ་ངྲེས་པ་འཆད་པ་ནྷི། བརོད་འདོད་ཀྷིས་གཞག་པ་ཡྷིན་གྷི། དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ།
ལུང་ཕན་ཚྷེགས་སུ། ྲེས་རོམ་ཁོ་བས་བསླད་པ་དང་། སོན་བརོད་པ་འཕྱ་སྲེན་པ་དང་། སྤུངས་མྲེད་པ་སྲེམས་
རོག་པ་དང་། མྷི་འཆྷི་བའྷི་རོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་ལ་གཞྷི་བསྡུ་བ་དང་། རྷིན་
ཆྲེན་ཕྲེང་བར་ཡང་དངས་ནས་འདྷི་དང་མྷི་འད་བའྷི་རྣམ་གཞག་མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྷིས་
རང་བཞྷིན་བརྒྱད་ཅུ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་སྔགས་ཀྷི་གཞུང་དུ་གསུངས་པའྷི་འགའ་ཞྷིག་འདྷི་
རྣམས་སུ་མྷི་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བསྡུ་བ་ལས། ལོག་པར་འདུན་པ་དང་ལོག་པར་མོས་པ་དང་ལོག་པར་དན་པ་
ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྲེམས་བྱུང་གཞན་ཡང་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། སྲེམས་ལ་རག་ལས་ཤྷིང་
སྲེམས་ལས་སྲེས་པའམ། སྲེམས་ལས་འཐོན་ཞྷིང་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བས་ན་སྲེམས་བྱུང་ཞྲེས་
བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཀང་སྲེམས་བྱུང་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། འགའ་ཞྷིག་རྒྱུན་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་ལན་འདྲེབས་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། གྷི་ག་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དོན་གསང་ལས། སྲེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མྲེད་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ལྟར་རྒྱུན་བརན་པ་མྲེད་པས།
བག་ཆགས་ཀྷི་རྲེན་དུ་མྷི་རུང་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །རོད་པའྷི་ལན་ནྷི། ངྲེས་ཚིག་ལ་ཁབ་པ་མྷི་བརྷི་སྟྲེ། མ་ཧྲེ་ལ་
ས་སྟྲེང་ལ་དང་། གང་པོ་ཆྲེ་ལ་ལག་ལྡན་ཞྲེས་བརོད་པ་་་་་་ན་ས་ལ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཧྲེ་དང་། ལག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་གང་པོ་ཆྲེར་ཐལ་བའྷི་
སོན་མྲེད་པ་

ལྟར། ཡང་ན་ཆུ་བོའ ་ི རླབས་་་་་་ཆུ་བོའ ་ི རྣམ་འགྱུར་ཡྷིན་པ་་་་་་བཞྷིན་དུ། སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་ཡྷིན་པས་ན་སྲེམས་

བྱུང་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །སྷི་དོན་འདྷི་རྣམས་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་གྷི་རྲེས་སུ་བཤད་ནའང་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཅུང་
ཟད་རྣམ་པ་གསལ་ལོ། །གཞུང་དོན་ལ། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཁད་པར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་དྲེ་དག་ཀང་གང་ཞྲེ་
ན། ལན་ལ། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད། བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་བསྡུས་ཏྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སུམ་ཅུ་པར། ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་བྱྲེ་བྲག་ངྲེས། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དགྲེ་བ་དང་། །དྲེ་
བཞྷིན་ོན་མོངས་ྲེ་ོན་མོངས། །ཞྲེས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་པར། བཞྷི་ནྷི་གཞན་དུ་ཡང་ངོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེ་ཚན་
དྲུག་ཏུ་བྱས་ནས་སྟོན་པ་ལ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་བཤད་པའྷི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་
གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་སྲེམས་པ་དང་། འཆད་བཞྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། རྲེག་པ་དང་ལྔ་ནྷི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
རྲེས་སུ་འགོ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་དང་། ལུང་མ་
བསྟན་དང་། འདོད་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
སྲེམས་ཐམས་ཅད་མྱོང་བ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་དང་། དམྷིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་
དང་གསུམ་འདུས་པ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། སྲེམས་བྱུང་གང་ཞྷིག་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དགྲེ་
བ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་རས་ཡོད་དམྷིགས་ཡུལ་སོ་སོར་མ་ངྲེས་པའོ། །བདུན་པ་དང་། མོས་པ་
དང་། དན་པ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། ཤྲེས་རབ་དང་ལྔ་ནྷི་ཡུལ་སོ་སོར་་་་་་དང་པོ་གསུམ་ངྲེས་པ་སྟྲེ། བསམ་པ་དང་།
ངྲེས་པ་དང་། འདྷིས་པ་དང་ཕྱྷི་མ་གྷིས་བརག་པར་བྱ་བའྷི་ཁད་པར་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་
ནྷི། གང་ཞྷིག་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་རས་ཡོད་དྲེའྷི་རྷིགས་ཀུན་གཞྷི་དང་
མཚུངས་པར་མྷི་ལྡན་པའོ། །དད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡོད་པ་དང་། མ་ཆགས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་
མྲེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། བཏང་
སོམས་དང་། རྣམ་པར་མྷི་འཚྷེ་བ་དང་བཅུ་གཅྷིག་ནྷི་དགྲེ་བ་སྟྲེ། མྷི་དགྲེ་བའྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་ཅྷིང་འབྲས་བུ་
འདོད་པར་བྱ་བ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། གང་ཞྷིག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་སྲེམས་
ཀང་དགྲེ་བར་འགྱུར་བའོ། །འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་དང་།
འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་བཅུའྷི་ལྟ་བ་ལྔ་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པས་དྲུག་ནྷི་ར་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་སྟྲེ་སྲེམས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། གང་ཞྷིག་དྲེ་བྱུང་བས་སྲེམས་ཀྷི་
རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་སྷིད་པའྷི་ར་བར་གྱུར་པའོ། །ཁོ་བ་དང་། འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། འཆབ་པ་
དང་། འཚིག་པ་དང་། ཕག་དོག་དང་། སྲེར་སྣ་དང་། སྒྱུ་དང་། གཡོ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཚྷེ་བ་
དང་། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་། ཁྲེལ་མྲེད་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལྲེ་ལོ་དང་། བག་
མྲེད་པ་དང་། བརྲེད་ངས་པ་དང་། ཤྲེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང་ྷི་ཤུ་ནྷི་ྲེ་བའྷི་ོན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མོངས་པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པའྷི་ཆར་གཏོགས་ཤྷིང་ྲེ་བའམ་སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། གང་ཞྷིག་དྲེ་བྱུང་བས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་མ་
ཡྷིན་པའོ། །གྷིད་དང་། འགོད་པ་དང་། རོག་པ་དང་། དཔོད་པའོ་ཞྲེས་པ་བཞྷི་ནྷི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཆར་དུ་འགྱུར་དུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། གང་ཞྷིག་དྲེའྷི་རྷིགས་ཆོས་གསུམ་ཀ་དང་མྷི་འགལ་བ་བཏགས་ཡོད་ཅྲེས་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ་དྲུག་སྟྲེ། ཀུན་འགོའ ་ི ཁད་པར་ཡུལ་ངྲེས་དང་། །དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྷིག་ོན་མོངས་དྲུག །ྲེ་བའྷི་ོན་
མོངས་ྷི་ཤུ་དང་། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྷི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ཀུན་འགོ་ལྔའྷི་ཁད་པར། ཚོར་བ་དང་འདུ་
ཤྲེས་ཕུང་པོ་རྲེ་རྲེར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྷིན་ནས། འདྷིར་གསུམ་འཆད་པའྷི་དང་པོ་སྲེམས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ།
འགྲེལ་བར། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་མཚན་ྷིད་བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་བསྟན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཐམས་ཅད་གྷིས་གྷིས་ཀྷིས་བཤད་པར་བྱ་ཞྷིང་། དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མ་སྨོས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དཔད་པ་
ལས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །འདྷིར་ཡང་མཚན་ྷིད་ནྷི། ཁབ་ལྲེན་དབང་གྷིས་ལགས་གཡོ་བ་ལྟར་གང་གྷིས་སྲེམས་
དམྷིགས་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་ཅྷིང་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་ཡྷིན་ལ། སྲེམས་བྱུང་གཞན་
གྷིས་ཀང་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་དྲེ་གསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་རྣམ་ཤྲེས་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་ལྟར་
བྱྲེད་པ་སྟྲེ། སྐད་ཅྷིག་གཞན་དུ་མྷི་གནས་ཤྷིང་། །བྱྲེད་མྲེད་ཡྷིད་ཀང་གང་གྷིས་ནྷི། །བྱྲེད་དང་བཅས་ལྟར་སྣང་
བྱྲེད་པ། །སྲེམས་པ་དྲེ་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ལས། །ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དུ་་་་་་ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱྲེད་ལས་ནྷི། ཇྷི་
ལྟར་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ་ལྟར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་དང་། ཞྲེ་སང་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་།
སོད་ལམ་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་གཡོ་ཞྷིང་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་་་་་་དྷིས་ལན། མཚན་ྷིད། བྱྲེད་ལས་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ། སར་ཏྲེ། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཀྷི་
འཇུག་པ་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དམྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་སྲེམས་ཡང་དང་ཡང་
དུ་འཛིན་ཅྷིང་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དྲེ་ན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཐོབ་པ་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པའོ། །ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །དྲེའང་ཁད་པར་ཅན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། གཞན་དུ་ན་་་་་་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཀུན་འགོ་ཡྷིན་པས། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་
ཅད་ཀྷིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་འཛིན། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་ཡུན་རྷིང་དུ་འཛིན་པ་
ཁད་པར་ཡྷིན་ལ། ཡང་སྲེམས་པ་ནྷི་ཡུལ་ལ་གཡོ་བར་བྱྲེད་པ་རྒྱལ་པོ་བཞྲེངས་སུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པ་ནྷི། དམྷིགས་པ་ལ་ཁད་པར་དུ་གཏོད་པ་རྒྱལ་པོ་སྲེད་མོས་ཚལ་དུ་ཁྷིད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྷིར་སྲེམས་ལས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བྱུང་བ་རྣམས་ཀྷི་མྷི་འད་བའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་ཕ་བས་བརོད་པར་བཀའ་སྟྲེ། མྲེ་ལོང་དུ། བུར་ཤྷིང་འོ་མ་བུར་
སོགས་ཀྷི། །མངར་བ་ྷིད་ནྷི་ཁད་པར་ཆྲེ། །དྲེ་ལྟར་མོད་ཀྷི་དྲེ་བརོད་པར། །དབྱངས་ཅན་མས་ཀང་ནུས་མ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་དངོས་པོར་འདུས་ཤྷིང་
གནས་ནས། བདྲེ་སོགས་འབྱུང་བ་མཐུན་པའྷི་དབང་པོའ ་ི འགྱུར་བ་དང་འད་བར་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་
གཅོད་ཅྷིང་རོག་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། མདུང་ཁྷིམ་ལྟར་དྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་བའྷི་གནས་སམ། རྲེན་
བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྔའྷི། འདུན་པ་གང་ཞྲེ་ན། མྷི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་མྲེད་པས་
དམྷིགས་ཡུལ་ངྲེས་པ་ཅན་གང་དང་གང་འདོད་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ལྟ་བ་དང་ན་པ་
དང་སྲེམས་པ་དང་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལྡན་པར་བྱྲེད་འདོད་ཅྷིང་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་
འགྱུར་ྷིད་དྲེ། གང་ལ་འདུན་པ་དྲེ་ལ་སོ་བས་འཇུག་པས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །བརོན་འགྲུས་ནྷི་བྱ་བ་ལ་སོ་བ་ཙམ་སྟྲེ། བརོན་གང་དགྲེ་ལ་སོ་བ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ན་དགྲེ་བའྷི་འདུན་པའྷི་
བྱྲེད་ལས་སོ། །སྲེད་པ་དང་ཁད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཆགས་པ་ཡྷིན་ལ་འདྷི་ནྷི་འདོད་པ་ཙམ་སྟྲེ། ཆགས་པ་
དང་བྲལ་བར་འདོད་པའང་ཡོད་དོ། །མོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐྲེ་ཚོམ་ཅན་ལ་མོས་པ་མྲེད་པས། དམྷིགས་ཡུལ་ལུང་
དང་རྷིགས་པས་དཔད་ན་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པས་ངྲེས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྟོང་ྷིད་དང་བདག་
མྲེད་ལ་སོགས་པ་འདྷི་ནྷི་འདྷི་ཁོ་ན་བཞྷིན་ཡྷིན་གྷི་གཞན་དུ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཇྷི་ལྟར་ངྲེས་པ་བཞྷིན་མཐའ་
གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེ་གཅྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ནྷི་རང་གྷི་གྲུབ་མཐའ་ལས་མྷི་འཕོགས་ཤྷིང་ཕས་རྒོལ་གྷིས་གཞན་
དུ་དང་བར་མྷི་ནུས་པ་ྷིད་ཀྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དན་པ་གང་ཞྲེ་ན། མ་འདྷིས་པ་ལ་དན་པ་མྲེད་པས། དམྷིགས་ཡུལ་
སྔོན་དུ་འདྷིས་ཤྷིང་མྱངས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྲེམས་ཀྷི་བརྲེད་པ་མྲེད་པར་སྔོན་
བཟུང་བ་རྣམས་ཡང་ཡང་འཆར་བས་བརྲེད་ངས་ཀྷི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་ནུས་པ་སྟྲེ། ཟྷིན་པ་ཆུད་མྷི་ཟ་བས་
དམྷིགས་རྣམ་གཞན་ལ་སྲེམས་རྣམ་པར་མྷི་གཡྲེང་བའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། མ་བརགས་པ་
ལ་དྲེ་མྲེད་པས། དམྷིགས་ཡུལ་བདྲེན་བཞྷི་དང་སོན་ཡོན་དང་ཞྷི་རགས་ལ་སོགས་པའྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་
ྷིད་བརག་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་ཤྷིང་རྣམ་གཡྲེང་གྷི་
གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། མམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བས་དྲེའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །ཤྲེས་རབ་གང་ཞྲེ་ན། མ་བརགས་པ་ལ་དྲེའང་མྲེད་པས་དམྷིགས་ཡུལ་བརག་ཅྷིང་དཔད་པར་བྱ་
བ་ྷིད་ཀྷི་དངོས་པོ་ཤྲེས་བྱའྷི་ཆོས་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡང་དག་པའམ་ལོག་པའམ་དྲེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཅྷིང་སོ་སོར་རོག་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ།
དྲེའང་ལུང་དང་རྷིགས་པ་དང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ཡང་དག་ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་། ལུང་རྷིགས་
ལྟར་སྣང་དང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་། སྲེ་པས་ཐོབ་པ་དང་འཇྷིག་
རྲེན་པའྷི་ལུགས་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྷིས་སོ། །ཆོས་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ལས་ངྲེས་པ་རྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་
ྷིའམ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟློག་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྷིག་ལ་སྲེ་ཚན་དྲུག་གྷི་དང་པོ་ངྲེས་པའྷི་དུས་སུ་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ། དད་པ་གང་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ྷིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། ནུས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་
གོ་རྷིམ་བཞྷིན། མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་དང་། དྭང་བ་དང་། འདོད་པ་སྟྲེ། དྲེའང་དགྲེ་སྷིག་ལས་བདྲེ་སྡུག་འབྱུང་
བ་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་འབྲས་བུའྷི་མྷི་བསླུ་བར་ཡོད་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལོག་ཤྲེས་མྲེད་པར་བདྲེན་ངྲེས་སམ་
པས་བང་དོར་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་དད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དོན་གྷིས་མཐར་
ཕྱྷིན་པ་དང་། ཆོས་བདྲེན་པ་གྷིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། དགྲེ་འདུན་ཡྲེ་ཤྲེས་གྷིས་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྷིང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་ཤྲེས་པས། ནོར་བུ་ཆུ་འདངས་དང་ཕད་ན་ཆུ་
རོག་མ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་སྲེམས་ཀྷི་རོག་མ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་
སྤངས་བ་དང་རོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །འདུན་
པ་དང་སྲེག་པའང་དད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་འདུན་པ་ནྷི་དད་པའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སྲེད་པ་ནྷི་
དགྲེ་བའྷི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་འདུན་པ་འབྱུང་བས་དྲེའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །མྷི་དགྲེ་བ་ལས་ལྡོག་པའྷི་དུས་སུ་ལྡན་པ་གྷིས་ཀྷི། ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ནྷི་རྷིགས་
དང་སོམ་པ་དང་ཤྲེས་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་འདྷི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིག་པ་བྱར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བདག་
ྷིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ལས། དམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་སྨད་ཅྷིང་རྣམ་སྨྷིན་མྷི་འདོད་པ་འབྱྷིན་པ་ཁ་ན་མ་ཐོབ་པ་
རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་འཛྷེམ་ཞྷིང་འཇྷིགས་པར་ལྟ་བས་སྲེམས་བག་འཁུམས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྡན་ན་སོ་
གསུམ་གྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་མྷི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་ཕྱྷིས་མྷི་འཇུག་ཅྷིང་སྔར་བྱས་པའང་སྤོང་བས་ལྲེགས་པར་སོམ་
པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཁྲེལ་ཡོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྷིག་པ་བྱས་ན་གང་ཟག་དམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཁྲེལ་
ཞྷིང་འཇྷིག་རྲེན་དུ་གགས་པ་ངན་པ་འབྱུང་བ་ནྷི་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ལས། ཁ་ན་མ་ཐོབ་
ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་འཛྷེམ་ཞྷིང་བག་འཁུམས་པ་སྟྲེ། སྔ་མ་བཞྷིན་དུ་ྲེས་པར་སོད་པ་ཡང་དག་པར་སོམ་
པ་དྲེའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པའྷི་དུས་སུ་ལྡན་པ་བཞྷིའྷི། མ་ཆགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། དགག་ས་ནྷི་མྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་དང་གཞན་པ་དང་གྲེན་པོ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདྷིར་ཆགས་པའྷི་གྲེན་པོ་སྟྲེ། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་
གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་དྲེ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྷིད་པ་ནང་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་དང་། སྷིད་པའྷི་ཡོ་བྱད་ཟས་
གོས་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ཆགས་པ་མྲེད་ཅྷིང་ཡྷིད་འབྱུང་ལ།
ྲེས་དམྷིགས་ཤྲེས་པས་ཆགས་པ་དང་དངོས་ཀྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡོད་ན་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་
ཆགས་པའྷི་དབང་དུ་གྱུར་པའྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་
གང་ཞྲེ་ན། དག་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་། ན་ཚ་ལ་སོགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀྷི་
ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་། དུག་དང་མཚོན་དང་ཚྷེར་མ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་སམ། རྒྱུ་
རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པའམ་གནོད་པ་བྱ་བར་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་བྱམས་པའྷི་
བདག་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། འདྷིས་ཀང་ཞྲེ་སང་གྷིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་
པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་རྒྱུ་ལ་འབད་པའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་བས་
ཐོབ་པ་ལས་སམ། ལུང་རྣམ་དག་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྲེའྷི་དོན་རྷིག་པས་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལས་
སམ། རོགས་པའྷི་དོན་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ནྷི་དང་པོར་སྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའྷི་
རྲེས་སུ་བྱུང་བ་སོ་སོར་བརགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ནྷི་བརན་པ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། བརོན་འགྲུས་སམ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཤྲེས་རབ་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་མ་སྤངས་ཀང་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་མྷི་འབྱུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ྲེས་སོད་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཁབ་པ་ལ། འདྷིས་གཏྷི་མུག་སྲེལ་བས་ྲེས་པར་སོད་པ་ལ་
མྷི་འཇུག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བརོན་འགྲུས་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱན་ལས།་་་་་དགྲེ་ལ་ཡང་དག་སོ་བ་
དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྲེམས་མངོན་པར་སོ་བ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་
ཅན་ལ་སོ་བ་ནྷི་སྨད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྲེ་ལོ་ྷིད་དུ་གསུངས་སོ། །དྲེའང་དགྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསྒྲུབ་སམ་དུ་གོ་ཆ་གོན་པ་
དང་། གོ་ཆར་མས་སུ་ལྲེན་པ་སོར་བ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་སྲེམས་མྷི་འགོང་ཞྷིང་མྷི་ཞུམ་པ་དང་། ཚ་
གང་དང་བཀྲེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པའྷི་དཀའ་སད་ཀྷིས་མྷི་འཁྲུགས་ཤྷིང་མྷི་ལྡོག་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་་་་་་ནན་
པོ་

ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་སྲེམས་མངོན་པར་སོ་བའྷི་བརོན་འགྲུས་རྣམས་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། ཐོག་

མར་གོ་ཆའྷི་བརོན་འགྲུས་དྲེ་ནས་ནྷི། །ཚུལ་བཞྷིན་རབ་ཏུ་སོར་བའྷི་བརོན་འགྲུས་ཏྲེ། །མ་ཞུམ་མྷི་འཁྲུགས་
ཆོག་མྷི་ཤྲེས་བརོན་འགྲུས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རྣམས་རབ་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་
རྣམས་ལྡན་ན་དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཅྷིང་ཡོངས་སུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཡོངས་སུ་སངས་བར་བྱས་ཏྲེ་ཐོབ་ཟྷིན་གོང་ནས་གོང་དུ་ག་ནོམ་པར་སྒྲུབ་
པའྷི་ལན་ཅན་ནོ། །འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆགས་བྲལ་གྷི་དུས་སུ་ལྡན་པ། ཤྷིན་ཏུ་སངས་ལུས་ཀྷི་རྲེག་བྱའྷི་ཁད་པར་དགའ་བས་ཟྷིན་པ་
ནྷི་ལུས་ཤྷིན་ཏུ་སངས།་་་་་

པ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་ལྷི་ཞྷིང་ཟོ་མདོག་མྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པས་དགྲེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་མྷི་རུང་བ་

ལུས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། སྲེམས་རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་ལ་སོགས་པས་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་དང་
བཅས་ཤྷིང་ལས་སུ་མྷི་རུང་བ་སྲེམས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་འདྷིས་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་
ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རང་གྷི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ལྡངས་པ་ཡང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་།
དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་སྲེམས་སྷིམ་ཞྷིང་ཡང་ལ་གསལ་བས་དམྷིགས་པ་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་སྲེམས་
ལས་སུ་རུང་བ་ྷིད་དྲེ། ལུས་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ནྷི། ཞར་ལས་བྱུང་བའམ། སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དུ་བཤད་པའོ། །དྲེ་དག་གྷིས་གནས་ངན་ལྲེན་གནས་གྱུར་པར་བྱྲེད་པས་ོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷིབ་པ་
ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཆགས་བྲལ་གྷི་དུས་སུ་ལྡན་པ་གྷིས་ཀྷི། བག་
ཡོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་བཤད་ཟྷིན་པའྷི་མ་ཆགས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་
དང་། བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་ཤྷིང་རྲེན་བཅས་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། བཞྷི་
པོ་ྷིད་ལ་བག་ཡོད་ཅྲེས་བཏགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བག་ཡོད་བཞྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷི་འཁོར་དུ་བྱུང་ན་རས་
མཚུངས་མས་སོ་ཞྲེ་ན། མྷི་མས་ཏྲེ་འདྷི་ནྷི་བཏགས་ཡོད་ཡྷིན་པས་གདགས་གཞྷི་ལས་གུད་ན་མྲེད་ལ།
རས་མཚུངས་ནྷི་རས་ཡོད་ལ་བརྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་བཞྷི་ལ་འདོགས་པ་སྷི་
རྷིགས་ལ་དགོངས་པ་སྟྲེ། རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷི་འཁོར་དུ་གང་རུང་ལ་བཏགས་པའྷི་བག་ཡོད་རྲེ་རྲེ་ལས་མྷི་
འབྱུང་བས་སོན་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །འདྷི་ནྷི་དུ་མ་ལ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སར་རོ། །ངོ་བོ་ནྷི། གང་
དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་
སོམ་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་དྲེའྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་
སྲེམས་སྲུང་ཞྷིང་བག་ཡངས་སུ་མྷི་གཏོང་བ་སྟྲེ། མཐོ་རྷིས་ཀྷི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་འཇྷིག་རྲེན་
པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཐར་པའྷི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔར་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་ཅྷིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཐོབ་པ་རྣམས་གོང་ནས་
གོང་དུ་ག་ནོམ་པར་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བཏང་སོམས་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་གདགས་གཞྷི་མ་
ཆགས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་མྲེད་པ་བརོན་འགྲུས་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་ཤྷིང་རྲེན་བཅས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

73

ནས་བྱྷིང་རྒོད་སྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བཞྷི་པོ་ྷིད་ལ་བཏང་སོམས་སུ་བཏགས་པའོ། །ངོ་བོ་ནྷི། ཆགས་སང་དང་བྱྷིང་
རྒོད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གནས་པ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་དྲེ་དང་མྷི་མཐུན་ཞྷིང་
འགལ་བས་དྲེ་དག་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་དང་པོར་བྱྷིང་རྒོད་ཀྷིས་མྷི་མམ་པ་མྲེད་པས་སྲེམས་
མམ་པ་ྷིད་དང་། བར་དུ་དྲེ་ྷིད་རྒྱུན་གྷིས་འཇུག་ཅྷིང་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་སྲེམས་རྣལ་དུ་འདུག་
པ་ྷིད་དང་། མཐར་གོམས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་ཅྷིང་བྱྷིང་རྒོད་སྲེལ་བའྷི་འབད་བརོན་མྷི་དགོས་པས་སྲེམས་ལྷུན་
གྷིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ྷིད་དྲེ། དྲེ་ནྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བའྷི་གོ་
སྐབས་མྷི་འབྱྲེད་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་དུས་སུ་ལྡན་པ། རྣམ་པར་
མྷི་འཚྷེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་ཞྲེ་སང་མྲེད་པའྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ཡྷིན་གྷི། རས་གཞན་དུ་མྲེད་ལ། དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་དམྷིགས་རྣམ་ཡང་དྲེ་དང་འད་ཞྷིང་། ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ཀ་རུ་ཎའྷི་ཀཾ་བདྲེ་བ་དང་། རུ་ཎད་དྷྷི་འགོག་པ་ཞྲེས་
པས། གཞན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཁད་པར་མཐོང་ན་མྷི་བཟོད་ཅྷིང་རང་གྷི་བདྲེ་བ་འགོག་ནུས་པའྷི་སྷིང་རྲེ་བའྷི་
སྲེམས་ྷིད་དྲེ། རྣམ་པར་འཚྷེ་བའྷི་གྲེན་པོ་ཡྷིན་པས་གཞན་གྷི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ཐོ་མྷི་འཚམ་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །ོན་མོངས་པ་དྲུག་ལས། ལྟ་མྷིན་ལྔ་བཤད་པ། ལྟ་བ་ལྔ་བཤད་པ། ལྟ་བའྷི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་
ལ། འདོད་ཆགས་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་ན་ཡོད་པའྷི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་
པ་དྲེ་སྣང་ཞྷིང་རྷིག་པས་རྲེས་སུ་ཆགས་ཤྷིང་ཞྲེན་པ་མཆྲེད་ནས་འབྲལ་དཀའ་བར་གྱུར་པ་སྟྲེ། ཆགས་ཤྷིང་
སྲེག་པའྷི་དབང་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པས་དྲེ་སྲེས་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའྷི། །བདྲེ་སྡུག་དོར་ཐབས་འདོད་པ་ཡྷིས། །སྲེམས་
ཅན་གཞན་གྷིས་བཀྷི་མྷིན་པ། །དམན་པའྷི་གནས་ནྷི་ཡོངས་སུ་ལྲེན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁོང་ཁོ་བ་གང་ཞྲེ་ན།
མྷི་མཐུན་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་
གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མནར་ཞྷིང་གནོད་པར་བྱ་བར་སྲེམས་པ་སྟྲེ། ཞྲེ་སང་
ཟུག་རྔུའྷི་སྲེམས་འཆང་ན། །ཡྷིད་ནྷི་ཞྷི་བ་མས་མྷི་མྱོང་། །དགའ་དང་བདྲེ་བ་མྷི་འཐོབ་ལ། །གྷིད་མྷི་འོང་ཞྷིང་
བརན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་ྷིད་རྲེག་པ་བདྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། གཞན་
དག་གསོད་ཅྷིང་འཆྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་ྲེས་པར་སོད་པ་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ང་རྒྱལ་གང་
ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་འདྷི་ནྷི་བདག་གོ །འདྷི་རྣམས་བདག་གྷིའོ་ཞྲེས་རྷིགས་
དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པའྷི་འབྱོར་བ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྲེམས་ཁྲེངས་ཤྷིང་མཐོ་བས་གཞན་ལས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལྷག་པར་རློམ་པ་སྟྲེ། བ་མ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་འགྷིང་ཞྷིང་སྷི་ཞུ་མྷི་བྱྲེད་པས་མྷི་གུས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་
ལྟར་དངོས་སུ་སྡུག་བསྔལ་མྷི་སྲེད་ཀང་། ངན་འགོར་ང་རྒྱལ་གྷིས་འཁྷིད་ཅྷིང་། །མྷི་ཡྷི་དགའ་སྟོན་བཅོམ་པ་
དང་། །གཞན་གྷི་ཟན་ཟའྷི་བྲན་དང་ནྷི། །གྲེན་དང་མྷི་སྡུག་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡང་སྷིད་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་
བསྔལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །མ་རྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྷིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་
པའྷི་མ་རྷིག་པ་ཤྲེས་བྱའྷི་ཁད་པར་འགའ་ཞྷིག་མྷི་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་མྷི་གཟུང་གྷི འདྷིར་ནྷི་རྷིག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་མྷི་
མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ོན་མོངས་པ་ཅན། རྲེན་ཁམས་གསུམ་པ་ལ་ཡོད་ལ། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་བདྲེན་པ་དང་
དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་ལུགས་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་མྷི་ཤྲེས་ཤྷིང་ཀུན་ཏུ་རོངས་པར་འགྱུར་
བ་སྟྲེ། ཤྲེས་བྱའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་འཁོར་བ་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མྱང་འདས་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་ཕྱྷིན་
ཅྷི་ལོག་གྷི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་བའྷི་ཐྲེ་ཚོམ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞྷིང་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། དྲེ་ྷིད་
ཕྱྷིར་ནྷི་ྲེས་རྣམས་ཀྷི། །རྒྱུ་ནྷི་གཏྷི་མུག་ཡྷིན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ོན་
མོངས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ཕྱོགས་འདྷི་ན་ལྷ་ཡོད་དམ་མྲེད་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པས་བསྡུས་པའང་ཡོད་མོད །
འདྷིར་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན། དམྷིགས་ཡུལ་ལས་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་ཀང་བདྲེན་བཞྷིར་འདུ་བས་
འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་ཞྷིང་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པ་མཐའ་གཞན་དུ་
དོགས་པ་དང་བཅས་པས་བོ་སྣ་ཚོགས་སུ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ངྲེས་པ་མ་རྲེད་ན་བང་དོར་མྷི་རོམ་པས་དག་པའྷི་ཕྱོགས་
རྣམས་ལ་སོ་བས་མྷི་འཇུག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གྷིས་པ་ལྟ་བ་ནྷི། རོག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་
རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ྷིད་དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྷི་དབྱྲེ་བས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། འཇྷིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སཏྐཱོ་ཡ་ཞྲེས་པའྷི་ས་ད་ཅྲེས་པ། ཤ་གྀ་འཇྷིག་པ་ལའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཀཱ་ཡ་ཞྲེས་པ། ཙྷི་
སོགས་པ་ལའོ། ཞྲེས་པའྷི་བྱྷིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས། འཇྷིག་ཅྷིང་མྷི་རག་པ་དུ་མ་འདུས་ཤྷིང་ཚོགས་པས་ྲེ་
བར་ལྲེན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་བདག་གམ་ཕན་འདོགས་
བྱྲེད་ཀྷི་བདག་གྷིར་དོན་དམ་ཡང་དག་པའྷི་བདྲེན་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེའང་རང་རྒྱུད་དུ་
གྱུར་པ་ལ་བདག་དང་། གཞན་རྒྱུད་དུ་གྱུར་པ་དང་མ་ཟྷིན་པ་ལ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་དང་། གང་གྷི་ཚྷེ་རྣམ་ཤྲེས་ལ་
བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དྲེའྷི་ཚྷེ་ཕུང་པོ་གཞན་བཞྷི་ལ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་དང་། གངས་ཅན་དང་གཅྲེར་བུ་དང་སོད་པ་བ་ལ་
སོགས་པ། བདག་ཤྲེས་རྷིག་ཏུ་འདོད་པ་ན་མྷིང་བཞྷི་ལ་བདག་དང་གཟུགས་ལ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་དང་། བྱྲེ་བྲག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་ལ་སོགས་པ་བདག་བྲེམ་པོར་འདོད་པ་ན་མྷིག་སོགས་བདག་ཏུ་རློམ་པས་གཟུགས་ལ་བདག་དང་མྷིང་བཞྷི་
ལ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེའྷི་རྣམ་གངས་ནྷི། དྲེ་ལྟར་མོས་ཤྷིང་མྷི་སྐྲག་པས་བཟོད་པ་དང་། དོན་དུ་
གྲེར་བས་འདོད་པ་དང་། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པས་བོ་གོས་དང་། ངྲེས་པ་ཐོབ་པས་རོག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་
དུ་འཛིན་པས་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ཡང་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མས་བཤད་པའམ། ཡང་ན་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་
དང་ཆྲེ་བ་དང་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་དང་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བའྷི་རྷིམ་པས་འཆད་དྲེ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ལའང་སར་རོ། །ལྟ་བ་ངན་
པའྷི་བྱྲེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འདྷི་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བས་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ཟག་བཅས་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་མོད་ཀྷི། བདག་ལ་འཇྷིག་ཚོགས་
ལས་གཞན་པའྷི་ཡུལ་མྲེད་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བཤད་དྲེ། མདོ་ལས། དགྲེ་སོང་ངམ་བྲམ་ཟྲེ་གང་ལ་ལ་དག་བདག་
དང་བདག་གྷིར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ ་ལྔ་པོ་འདྷི་དག་ལ་ལྟ་
བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་
དག་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་རག་པ་ཐྲེར་ཟུག་མྷི་འགྱུར་བའམ། ཆད་པ་གྲེན་པོས་མ་བཅོམ་ཡང་ྷིང་
མཚམས་སོར་བ་མྲེད་པར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བོ་
གོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་རྣམས་ཀྷི་བཤད་པ་སྔ་མ་ལྟར་སར་བ་སྟྲེ། མཐའ་གྷིས་དང་བྲལ་
བའྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཤྲེས་པ་དབུ་མའྷི་ལམ་གྷིས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་དང་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བ་ངན་པ་
རྣམས་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་དག་གང་ལས་བྱུང་བའྷི་གནས་ལྟ་བ་པོའ ་ི ལུས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་
དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་མཆོག་དང་། འདྷི་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མྲེད་པས་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་
ལས་ཁད་ཞུགས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། འདྷི་དང་མཚུངས་པ་གཞན་མྲེད་པས་དམ་པ་ཞྲེས་པའམ།
ཡང་ན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བཤད་པར་ཡང་སར་ཞྷིང་། དྲེ་ལྟར་དོན་དམ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་
དང་། འདོད་པ་དང་། བོ་གོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པས་
མངོན་པར་ཞྲེན་ཅྷིང་ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལྟ་བ་ངན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་བྱ་བ་འགའ་ཞྷིག་ལས་ལྡོག་པར་དམ་བཅས་པའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། ཁྷི་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྷི་ཆ་ལུགས་དང་། བཟའ་བཏུང་དང་། ཁྲུས་དང་། སོད་ལམ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཁད་པར་དམ་བཅས་པའྷི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་དྲེ་དག་གང་ལས་
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འབྱུང་བ་ྷིད་ཀྷི་གནས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་འདྷིས་སྷིག་པའྷི་དྷི་མ་
འདག་པ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་འཆྷིང་བ་ལས་གོལ་བ། འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་ལ། ཐར་པའྷི་
ལམ་དུ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྷི་བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བོ་གོས་དང་། རོག་པ་དང་། ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་
པ་སྟྲེ། དྲེས་ཐར་པའྷི་ཆྲེད་དུ་འབད་ཀང་ངྲེས་པར་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ངལ་བ་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་
ལས་ཅན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་བཅས་ཀྷི་མངོན་ཤྲེས་ཕན་ཚྷེགས་ལ་བརྲེན་ནས་བལྟས་མཐའ་མ་
ཆོད་པར། ཚྷེ་འདྷིར་སྷིན་སོགས་བྱྲེད་པ་ཕྱྷི་མར་དབུལ་པོ་ལ་སོགས་པར་སྲེ་བ་མཐོང་ནས་སྷིན་པ་མྲེད་
དོ། །མཆོད་སྷིན་མྲེད་དོ། །ལྲེགས་པར་སད་པ་མྲེད་དོ། །ྲེས་པར་སད་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སྷིན་སོགས་ལོངས་
སོད་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པའམ། སྔོན་དགྲེ་བ་བྱས་པ་འདྷིར་ངན་འགོ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་
བྱས་པ་བདྲེ་འགོར་སྲེས་པ་མཐོང་ནས་ལྲེགས་པར་སད་པ་དང་ྲེས་པར་སད་པའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་
སྨྷིན་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་འདྷིའྷི་བདྲེ་སྡུག་སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའམ། རྒྱལ་
རྷིགས་ལ་སོགས་པ་ནས་བྲམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པར་སྲེས་པ་མཐོང་ནས་རྷིགས་ངྲེས་པར་འགོ་འོང་མྲེད་དོ་སམ་སྟྲེ།
འཇྷིག་རྲེན་འདྷི་མྲེད་དོ། །ཕ་རོལ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་འགོ་འོང་གྷི་བྱྲེད་པ་དང་། ཕ་ཤྷི་བ་བུའྷི་བུ་རུ་སྲེས་པ་དང་། མ་
ཤྷི་བ་བུ་མོ་ལས་སྲེས་པ་མཐོང་ནས་ཕ་མྲེད་དོ། །མ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་ས་བོན་འདྲེབས་པའྷི་བྱྲེད་པ་དང་། འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་པའམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་སྲེ་བ་བཙལ་བ་ན་མ་
མཐོང་བས་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་ྷིང་མཚམས་སོར་བའྷི་བྱྲེད་པ་ལ་དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་སྐུར་བ་
འདྲེབས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པར་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷིས་རང་ྷིད་སྷིད་པར་སྲེ་བ་མཐོང་ནས་འཇྷིག་རྲེན་ན་
དག་བཅོམ་པ་མྲེད་དོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཡོད་པའྷི་དངོས་པོ་འཇྷིག་ཅྷིང་མྲེད་པར་ལྟ་བ་སྟྲེ།
དྲེ་ལས་གཞན་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ནང་པ་ཡྷིན་ཡང་ཟབ་མོའ ་ི
དགོངས་པ་མ་ཤྲེས་པར་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ལུགས་ལས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་པར་རྣམ་པར་རོག་
པ་མྷི་སྐྲག་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་འདོད་པ་དང་། རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་བོ་གོས་དང་། ངྲེས་པ་
ཐོབ་པའྷི་རོག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། མྲེད་པར་ལྟ་བས་ར་བ་གཅོད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷི་ལོག་ལྟ་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་མྷི་དགྲེ་
བའྷི་ར་བ་དུག་གསུམ་གྷི་ས་བོན་གསོ་བས་དྲེ་ྷིད་དམ་དུ་འཛིན་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་
བྱས་ཀང་སོན་མྲེད་སམ་པས་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྷི་ལས་ཅན་དང་། དགྲེ་བ་བྱས་ཀང་འབྲས་བུ་མྲེད་སམ་པས་དྲེ་ལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྷི་འཇུག་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟ་བའྷི་ཁད་པར་ལ་དྲུག་སྟྲེ། ལྟ་བ་ལྔ་པོ་གྷིས་སུ་བསྡུ་བ། ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་
ར་གྷིས་འབྱུང་ཚུལ། ལྟ་བ་བཅུ་བཞྷི་གང་གྷིས་བསྡུས་ཚུལ། རྒྱལ་བའྷི་དགོངས་པས་བདག་ཡོད་བཀག་ཚུལ།
ྷི་ཤུས་བདག་དང་བདག་གྷིར་འཛིན་ཚུལ། བདག་ལྟ་མ་དཔད་པ་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྷི། སྔར་བཤད་
པའྷི་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་འདྷི་དག་ལས་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་དུ། ཡོད་པ་ལ་མྲེད་པར་སྐུར་བ་
འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་དུ་ཞྲེ་ན། ལྟ་བ་དང་པོ་བཞྷི་ནྷི་སོ་འདོགས་པའྷི་ལྟ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་
འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བས་བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སོ་འདོགས་པ་དང་། མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་ཁད་པར་
རག་པ་དང་ཆད་པ་ྷིད་དུ་སོ་འདོགས་པ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གྷིས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་དང་གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པར་སོ་འདོགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གྷིས་དྲེ་དག་ལ་འདག་པ་དང་གོལ་
བའྷི་རྒྱུར་སོ་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྟ་བ་གཅྷིག་ལོག་ལྟ་ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྷི་དངོས་
པོ་བསལ་ནས་སྐུར་བ་འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བའོ། །ཕལ་ཆྲེར་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྐུར་འདྲེབས་གཅྷིག་པུར་མ་ངྲེས་ཀྷི། དབང་
ཕྱུག་འགོ་བའྷི་བྱྲེད་པོ་ལ་སོགས་པར་སོ་འདོགས་པའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་སྷི་དོན་ནྷི། མདོ་སྲེ་
ཚངས་པའྷི་ད་བ་དང་། རོག་དཔོད་ཀྷི་ས་དང་། གཞྷི་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འཆད་པ་ལ། གསུམ་
ལས་དང་པོ།་་་་་

སྔོན་གྷི་མཐར་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ། རག་དང་ཁ་ཅྷིག་རྒྱུ་མྲེད་དང་། །མཐའ་ལྡན་དྲེ་བཞྷིན་ལྷ་

མྷི་སྤོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ལྔའྷི་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷི་གཞྷི་ནྷི། མཐའ་མ་ཆོད་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཕན་ཚྷེགས་ཀྷིས་
བལྟས་པ་ན། འཇྷིག་ཆགས་ཀྷི་བསྐལ་བ་ྷི་ཤུ་དང་། དྲུག་ཅུ་དང་། བརྒྱད་ཅུ་དན་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཁ་དོག་
བཟང་པོ་ལས་བཟང་པོར་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ནས། བདག་དང་འཇྷིག་རྲེན་ཇྷི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་རག་
གོ་ཞྲེས་ལྟ་བའོ། །ཁ་ཅྷིག་རག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷི་གཞྷི་ནྷི། ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའ་ི འཁོར་འགའ་ཞྷིག་ཤྷི་འཕོས་པ་
མྷིར་སྲེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྲེ་མངོན་ཤྲེས་བསྒྲུབས་ནས་བལྟས་པས་ཚངས་པ་མ་ཤྷི་པ་མཐོང་ནས། ཚངས་པ་
ཆྲེན་པོ་ནྷི་རག་ལ་ལྷ་གཞན་ནྷི་མྷི་རག་གོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་། ཚངས་པས་འབྱུང་བ་རྣམས་འགག་ཅྷིང་སྲེམས་མྷི་
འགག་པར་མཐོང་བའྷི་འཁོར་འགའ་ཞྷིག་མྷིར་སྲེས་པ་ཡང་དྲེ་དག་དན་ནས་སྲེམས་རག་ལ་འབྱུང་བ་ནྷི་མྷི་རག་
གོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་། འདོད་ལྷ་རྲེ་བས་རབ་ཏུ་བསླུ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྲེད་མོ་ལ་རབ་ཏུ་གཡྲེངས་ནས་ལུས་དུབ་ཅྷིང་
རོངས་པས་ཤྷི་འཕོས་པ་མྷིར་སྲེས་ཏྲེ་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་བལྟས་པས་རྲེད་ཟླ་མ་ཤྷི་པ་མཐོང་ནས་ལྷ་རྲེ་བས་རབ་
ཏུ་བསླུ་བ་ནྷི་མྷི་རག་ལ་ལྷ་གཞན་རྣམས་རག་པོ་ཞྲེས་པ་དང་། འདོད་ལྷ་ཡྷིད་འཁྲུགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གོགས་ལ་
སང་བས་མྷིག་ཚུགས་སུ་བལྟས་པ་ན་བསོད་ནམས་ཟད་ནས་ཤྷི་འཕོས་པ་ན་མྷིར་སྲེས་ཏྲེ་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་
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བལྟས་པས་གོགས་རྣམས་མ་ཤྷི་བ་མཐོང་ནས་ལྷ་ཡྷིད་འཁྲུགས་པ་ནྷི་མྷི་རག་ལ་ལྷ་གཞན་ནྷི་ རག་གོ་ཞྲེས་ལྟ་
བའོ། །རྒྱུ་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་གྷིས་ནྷི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ལྷ་ཤྷི་འཕོས་པ་འགའ་ཞྷིག་མྷིར་
སྲེས་ཏྲེ་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་བལྟས་པས་རྒྱུ་སྔར་ཡོད་མ་མཐོང་ཞྷིང་ཚོགས་དྲུག་དང་གཟུགས་གོ་བུར་དུ་སྲེས་
པར་མཐོང་ནས་བདག་དང་འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་པ་དང་། རྒྱུའྷི་
ཚོགས་ལ་མ་བརགས་པར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་དང་ཆར་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་གོ་བུར་དུ་
འབྱུང་བར་མཐོང་ནས་བདག་དང་འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་རོག་གྲེ་ལ་བརྲེན་པའོ། །མཐའ་
ཡོད་མྲེད་དུ་སྨྲ་བའྷི་བཞྷི་ནྷི། མངོན་ཤྲེས་ཟག་བཅས་ཀྷིས་བལྟས་པས་འཇྷིག་པའྷི་བསྐལ་པ་དན་ནས་བདག་
དང་འཇྷིག་རྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་། འཆགས་པའྷི་བསྐལ་པ་དན་ནས་མཐའ་དང་མྷི་ལྡན་ཞྲེས་ལྟ་བ་
དང་། སྟྲེང་དུ་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་དང་། འོག་ཏུ་མནར་མྲེད་ཀྷི་བར་ཙམ་མཐོང་ཞྷིང་། ཐད་ཀར་མཐར་ཐུག་
པར་མ་མཐོང་བས་མཐའ་དང་ལྡན་པའང་ཡྷིན་མྷི་ལྡན་པའང་ཡྷིན་ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་། ཐད་ཀ་དང་སྟྲེང་འོག་དུ་
བསམས་ནས་མཐའ་དང་ལྡན་པའང་མ་ཡྷིན་མྷི་ལྡན་པའང་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་ལྟ་བའོ། །ལྷ་མྷི་སྤོང་བ་བཞྷི་ནྷི། བོ་མ་
བྱང་བ་དང་། རོགས་པ་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། བྱ་བ་རྣམ་པར་མ་ངྲེས་པ་དང་། ཤྲེས་པ་ཞན་ཞྷིང་རོངས་
པ་སྟྲེ་བཞྷི་ལ་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་དང་བདྲེན་བཞྷི་ལས་བརམས་ནས་དྷིས་པ་ན། རྫུན་དང་། ལོག་ལྟ་དང་། ཤྲེས་བཞྷིན་
མ་ཡྷིན་པ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷིས་འཇྷིགས་ནས་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་ཤྷིང་། མ་བཏབ་ནའང་ཅྷི་ཡང་མྷི་ཤྲེས་
པའོ་ཞྲེས་བཟུང་གྷིས་དོགས་ནས། བདག་ནྷི་ལྷ་མྷི་སྤོང་བའོ་ཞྲེས་སྨྲ་ཞྷིང་དམ་འཆའ་བ་བཞྷི་སྟྲེ། ཕྱྷི་རོལ་པ་
འོངས་ནས་དྲེས་གཡོ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་ནྷི་ལྟ་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་བཞྷི་
བཅུ་ར་བཞྷིའྷི་སོམ་ནྷི། འདུ་ཤྲེས་ཡོད་སྨྲའྷི་བཅུ་དྲུག་དང་། །མྲེད་དང་གྷིས་མྷིན་བརྒྱད་བརྒྱད་དང་། །ཆད་
པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷི་བདུན། །ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལ་གོལ་ལྟའྷི་ལྔ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་འདུ་ཤྲེས་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྷི་བཅུ་
དྲུག་ནྷི། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་བདྲེན་གྷི་གཞན་ནྷི་གཏྷི་མུག་གོ་ཞྲེས་ལྟ་
བ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། གཟུགས་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དང་། གྷི་ག་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་
དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་བཞྷི་དང་། བདག་མཐའ་དང་ལྡན་པའྷི་དང་། མྷི་ལྡན་པའྷི་དང་། གྷི་
གའྷི་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་བཞྷི་དང་། བདག་བདྲེ་བའྷི་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའྷི་དང་། གྷི་
གའྷི་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་བཞྷི་དང་། བདག་གཅྷིག་པུ་ཡྷིན་པའྷི་དང་། ཐ་དད་པའྷི་དང་། ཆུང་
ངུའྷི་དང་། ཚད་མྲེད་པ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་བཞྷིའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སྨྲ་བའྷི་བརྒྱད་ནྷི། སྔར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཤད་པའྷི་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་ཅྲེས་སར་བ་སྟྲེ། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་ལ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་ཅྲེས་པ་
ལ་སོགས་པའོ། །གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པར་སྨྲ་བའྷི་བརྒྱད་ཀང་དྲེ་དང་འད་སྟྲེ། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་ལ་འདུ་ཤྲེས་
ཡོད་པའང་མ་ཡྷིན་མྲེད་པའང་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷི་བདུན་ནྷི། འདོད་
ཁམས་ཀྷི་མྷི་དང་ལྷ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་
སྲེ་མཆྲེད་བཞྷི་རྲེ་རྲེར་བགངས་ཏྲེ། བདུན་པོ་འདྷི་རྣམས་མ་ཤྷི་བར་ལ་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་ཡོངས་
སུ་གདུང་བ་དང་བཅས་ཤྷིང་། ཤྷི་ནས་གཏན་ཆད་པར་ལྟ་བའོ། །ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལ་གོལ་བར་སྨྲ་བའྷི་ལྔ་ནྷི། འདོད་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་འཛྷེམ་མྲེད་དུ་ལོངས་སོད་ན་ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལ་ཐར་བར་ལྟ་བ་གཅྷིག་དང་། བསམ་གཏན་བཞྷི་
ཐོབ་ན་ཚྷེ་འདྷི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ལྟ་བ་བཞྷིའོ། །གཞུང་དོན་ལ། སྔོན་གྷི་མཐའ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་
བའམ། སྲེ་བ་སྔ་མའྷི་འཁོར་བའྷི་ཆ་ལ་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་མ་འོངས་
པའམ་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་སོགས་ལ་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་བཞྷི་བཅུ་ར་བཞྷི་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་
གྷིས་པོ་དྲེ་དག་འདྷིར་ལོགས་སུ་མ་བརོད་པས། ལྔའྷི་ནང་དུ་མ་འདུས་ན་ལྟ་བ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཞྷིང་།
འདུས་ན་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྷི་དུ་ཞྷིག་ལས་བྱུང་བར་རྷིག་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། མཚན་ྷིད་ལ་བརགས་ན་གྷིས་སམ་
ཞྲེས་པ་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་ལོག་ལྟ་གྷིས་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ལ་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་
ཁབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བརགས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྔ་ཅར་ལས་འབྱུང་བ་སྟྲེ།
འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་ཞྷིང་། མཆོག་འཛིན་གྷིས་ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་འཁོར་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་རག་པར་སྨྲ་བའྷི་བརྒྱད། ཆད་པར་སྨྲ་བའྷི་བདུན་གཙོ་ཆྲེར་མཐར་འཛིན་ལས་འབྱུང་ཞྷིང་། རྒྱུ་
མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་གྷིས་ལོག་ལྟ་ལས་འབྱུང་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་གྷི་ག་ལས་འབྱུང་བས་གྷིས་ཀྷིས་བསྡུས་པའམ།
ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་འབྱུང་ཞྷིང་། འབྲས་བུ་མཆོག་འཛིན་གྷིས་བསྲེད་པས་ལྔ་ཅར་
གྷིས་བསྡུས་པའོ། ཡང་ན་མདོ་ལས། འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་ར་་་་་་གྷིས་འདུས་་་་་་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་
ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པར་འདྷི་རྣམས་འདུས་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བར་འདུས་
པས་མ་ཚང་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ལའང་་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་ལྟ་བའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། དབུ་མ་ར་བར། འདས་ཕན་
ཆད་དང་མཐའ་སོགས་དང་། །རག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕྱྷི་མཐའ་དང་། །སྔོན་གྷི་མཐའ་
ལ་བརྲེན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་འདས་ཕན་ཆད་འབྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་བདྲེན་གྷི།
གཞན་ནྷི་གཏྷི་མུག་གོ །ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། མྷི་འབྱུང་བ་དང་། གྷི་ག་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་
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པར་ལྟ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརྲེན་པ་བཞྷི་དང་། བདག་འཇྷིག་རྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྷི་ལྡན་པ་
དང་། གྷི་ག་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་ལ་བརྲེན་པ་བཞྷི་དང་། བདག་དང་འཇྷིག་རྲེན་རག་
པ་དང་། མྷི་རག་པ་དང་། གྷི་ག་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་སྔོན་གྷི་མཐའ་ལ་བརྲེན་པ་བཞྷི་སྟྲེ། བཞྷི་ཚན་
སོ་སོའ ་ི དང་པོ་རྣམས་གངས་ཅན་པའྷི་རག་པར་ལྟ་བ་དང་། གྷིས་པ་རྣམས་རྒྱང་འཕྲེན་པའྷི་ཆད་པར་ལྟ་བ་
དང་། གསུམ་པ་རྣམས་གཅྲེར་བུ་བའྷི་རང་བཞྷིན་རག་ལ་གནས་སྐབས་མྷི་རག་པར་ལྟ་བ་དང་། བཞྷི་པ་རྣམས་
གནས་མ་བུ་པའྷི་རག་མྷི་རག་གང་དུའང་བརོད་དུ་མྲེད་པར་ལྟ་བའོ། །ལུས་གང་ཡྷིན་པ་སོག་ཀང་དྲེའོ་ཞྲེས་ལྟ་
བ་དང་། ལུས་ཀང་གཞན་ལ་སོག་ཀང་གཞན་ནོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་གྷིས་ནྷི་ལུས་དང་སོག་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ། རྷིགས་པ་
ཅན་དང་གངས་ཅན་གྷི་ལྟ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་བཞྷི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དྷིས་པ་ན། གང་ཟག་གྷི་བདག་ལས་
བརམས་ནས་འདྷི་བར་མཁྲེན་ཅྷིང་། དྲེ་མ་གྲུབ་པས་ཁད་པར་གཅོད་པ་མྷི་འཐད་པ་ལ། མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་
ནའང་དོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། འཇྷིག་རྲེན་མཐའ་དང་
ལྡན་ནམ་ཞྲེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བས་མྷི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱྷིར་དྲེ་ལྟར་ཟབ་མོའ ་ི ཆོས། །སྣོད་མྷིན་འགོ་ལ་
མྷི་གསུང་བ། །དྲེ་ྷིད་ཕྱྷིར་ན་ཁམས་རྣམས་ཀྷི། །ཀུན་མཁྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ།་་་་་གཞུང་ལ་སར་བ་ནྷི། སངས་རྒྱས་ཀྷིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་ཡང་དྲེ་ྷིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མཐའ་
དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྷི་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་འདྷིར་མ་འདུས་ན་མ་ཚང་
བར་འགྱུར་ཞྷིང་། འདུས་ན་ལྟ་བ་ལྔ་པོའ་ི དུ་ཞྷིག་ལས་བྱུང་བར་རྷིག་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། གང་ལས་གང་བྱུང་བ་དྲེར་དྲེ་
དག་འདུས་པས་མ་ཚང་བའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ། མཚན་ྷིད་ལ་བརགས་ན་མཐར་འཛིན་དང་ལོག་ལྟ་གྷིས་ལས་བྱུང་
བས་སམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བརགས་ན་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བས་སོ། །དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔ་
མ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། རྣམ་བཤད་རྷིག་པ་ལས།་་་་་དཔལ་དང་གགས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །དབང་ཕྱུག་དང་ནྷི་གཟུགས་
བཟང་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟྲེ། །དྲུག་རྣམས་བྷ་ག་ཞྲེས་སུ་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྐལ་བ་
དྲུག་ཏུ་ལྡན་པའམ། བདུད་བཞྷི་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་བདག་ཡོད་ལ་ྲེས་པ་
གང་ཡོད་པར་གཟྷིགས་ནས་དགག་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་གཟུགས་སོགས་བདག་
གོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་ངོ་ཞྲེས། དྲེ་བཞྷིན་དུ། གཟུགས་སོགས་བདག་དང་། བདག་གཟུགས་
སོགས་དང་ལྡན་པར་དང་། གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་ནའང་བདག་དང་། གཟུགས་སོགས་མྲེད་པར་ཡང་
བདག་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་འགོག་ཚུལ་རྣམ་པ་ལྔས་དགག་བྱའྷི་ཆོས་བདག་བསལ་ཞྷིང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དགག་པ་མཛད་ཅྲེ་ན། ལན་ནྷི། བདག་བཀག་ན་ཡུལ་མྲེད་པས་བདག་ལྟ་ཁྲེགས་ལ། བདག་ཡོད་ན་འཇྷིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པ་ལ་རྷིགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་ྲེས་པ་ལྔ་ཡོད་པར་གཟྷིགས་ནས་བདག་
བསལ་བར་མཛད་དྲེ་ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། རྒྱས་བཤད་ནྷི། གཟུགས་སོགས་བདག་གྷི་ངོ་བོ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ།
བདག་དང་མཚན་ྷིད་མྷི་མཐུན་པར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་བདག་ནྷི་རག་པ་གཅྷིག་པུ་རང་དབང་ཅན་དུ་
འདོད་ལ་གཟུགས་སོགས་ནྷི་མྷི་རག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་དུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྷིན་
ན། །སྲེ་ཞྷིང་འཇྷིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མཚན་ྷིད་མྷི་མཐུན་པའྷི་ྲེས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་
བདག་བརྲེན་པ་མྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་བཞོན་པ་འགོ་བ་ན་ཞོན་པ་པོའང་འགོ་བ་ལྟར། རྲེན་གཟུགས་སོགས་མྷི་
རག་པ་ལ་བརྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར། བརྲེན་པ་པོ་བདག་ཀང་མྷི་རག་པར་ཐལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ྲེས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་
ལ་བདག་དབང་སྒྱུར་བ་པོར་ལྡན་པའང་མྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན། བདག་པོ་ྷིད་ནྷི་གཅྷིག་ཡྷིན་ན། །མྷི་རག་མྷི་
འདོད་འབྱུང་མྷི་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རང་དབང་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས། བདག་མྷི་འདོད་བཞྷིན་དུ་
གཟུགས་སོགས་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པར་མཐོང་བས་རང་དབང་མྲེད་པའྷི་ྲེས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་
ལས་གཞན་ནའང་བདག་མྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་མྲེད་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཀྷི་ལུས་མྲེད་ན་བདག་དྲེ་ལུས་མྲེད་ཅྷིང་མྷི་དམྷིགས་པར་འགྱུར་བའྷི་
ྲེས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་མྲེད་པར་ཡང་བདག་མྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་གཟུགས་སོགས་ཀྷི་འཆྷིང་བྱྲེད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། ལམ་ལ་བསྷིམ་པའམ་འབད་པ་མྷི་དགོས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་ྲེས་
པའོ། །ལྔ་པ་ནྷི། གང་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྷི་མཐའམ་
གཡང་སའམ་སོ་ྷི་ཤུ་པོ། མདོ་ལས། གཟུགས་བདག་དང་དབྱྲེར་མྲེད་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། གཟུགས་བདག་
དང་ཐ་དད་དུ་ལྡན་པ་དང་། གཟུགས་བདག་གྷིས་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ཡྷིན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་བདག་ཚོགས་པ་
གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྲེས་དང་། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལའང་སར་བ་དང་།
མཐར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བདག་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བདག་དང་ལྡན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
བདག་གྷི་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་བདག་གནས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བའྷི་རྷིའྷི་རྲེ་མོ་ྷི་ཤུ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་བ་དྲེ་བསྡུ་ན་གྷིས་སུའང་འདུ་བས། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནྷི་དུ་ཡྷིན། བདག་
གྷིར་ལྟ་བ་ནྷི་དུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གཟུགས་བདག་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བདག་ཡྷིན་པར་ལྟ་བའྷི་བར་
ལྔ་ནྷི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའོ། །དྲེའང་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བདག་གཞྷི་མཐུན་དུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མ་བཅོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་ཞྲེས་པ་གཅྷིག་ཏུ་འདུའོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བཅོ་ལྔ་པོ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་
ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་བདག་དང་ལྡན་པར་ལྟ་བ་ལྔ་ནྷི། ལོངས་སོད་པ་པོ་དང་སད་བྱ་
སོགས་སུ་འབྲྲེལ་བས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུགས་སོགས་བདག་གྷི་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་ལྔ་ནྷི།
ལྷས་བྱྷིན་གྷི་བ་ལང་ཞྲེས་པ་ལྟར་དབང་སྒྱུར་བས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་
བདག་གནས་པར་ལྟ་བ་ལྔ་ནྷི། ལུས་ལ་སྲེམས་གནས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཞུགས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ཞུགས་
ནས་གནས་ཏྲེ། ཚོགས་པ་ཐ་དད་དུ་མྷི་འཇུག་པས་བདག་གྷིར་འགྱུར་བར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྷི།
འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྲེ་མ་དཔད་ན་ལྟ་བར་འགལ་བས། བརགས་ཤྷིང་དཔད་ནས་འཛིན་པའྷི་གཞྷི་ཅན་ཞྲེས་
བྱ་བའམ། དཔད་ན་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་མྲེད་པས་མ་དཔད་པར་འཇུག་པའྷི་གཞྷི་ཅན་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཕུང་པོ་
ལྔའྷི་མཚན་ྷིད་ལ་དཔད་ན་བདག་ལྟའྷི་སྐབས་མྷི་རྲེད་པས། ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ལྲེགས་པར་མ་
བརགས་ཤྷིང་མ་དཔད་པའྷི་གཞྷིའམ་ཡུལ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་འཁྲུལ་པ་ཞྲེས་བརོད་པར་བྱ་སྟྲེ། འོན་ཀང་ཚུལ་
བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཕུང་པོ་ལ་དམྷིགས་ནས། བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་རྣམ་པར་འཛིན་ཅྷིང་
རོག་པས་ན་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ལྟ་བའང་ཡྷིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་ྷིད་ཀྷི་བོ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེའང་ཐག་པའྷི་ངང་ཚུལ་ལ་བརགས་ན་སྦྲུལ་གྷི་བོ་མྷི་སྷིད་མོད། འོན་ཀང་ཐག་པ་ལ་དམྷིགས་ནས་སྦྲུལ་དུ་
བཟུང་བས་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡྷིན་པ་ལྟར་རོ། །ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ལ་སྷི་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་གསུམ་དུ་
བསྡུ་བ་ནྷི། མྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་སོ་སོ་ལ་སྲེ་བ་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་བཅུ་སྟྲེ། གཅྷིག་གང་དུ་བྱུང་བ་དྲེར་
གཞན་མྷི་འབྱུང་བ་དང་། གཡོ་རྒྱུ་རྒྱགས་པ་བོར་བ་རྣམས་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པས་སོ། །མྷི་དགྲེ་བའྷི་
སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེ་བ་ནྷི་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་
སྲེ་བ་ནྷི་རྨུགས་པ་སོགས་བརྒྱད་དང་། ལོག་པར་མོས་པ་དང་ལོག་པར་འདུན་པ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་ཅར་ན་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་བསྟན་པའང་། དྲེ་ྷིད་ལས། ོན་མོངས་པ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅྷིག་རྒྱུ་བ་དང་དྲེའྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ངོས་
གཟུང་བ་ནྷི། དོན་གསང་དུ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་གསལ་བའྷི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་དྲེའྷི་རྲེས་
ལ་ཤས་ཀྷིས་བྲྷི་བར་ཞུགས་པ་ནྷི་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པར་གདགས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྷི་གཞུང་འདྷི་དང་མཐུན་
པར་མྷི་མངོན་ཞྷིང་། སོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཞྲེ་སང་ནྷི་སྲེམས་རྩུབ་པའྷི་གནས་སྐབས་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་ལས་
བྱུང་བ་འཕྲེལ་བ་ནྷི་ཁོ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། གང་དབྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྲེན་པའྷི་ལས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི་གཞུང་དང་མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །གཞུང་དོན་ལ། ྷི་ཤུ་ཡོད་ཀང་གནས་ཀྷི་སོ་ནས་དགུར་ཡང་གསུངས་ཏྲེ།
ལྷན་ཅྷིག་གནས་པའྷི་གཞྷི་ཅན་དང་། ཕན་ཚུན་གྲེང་བ་དང་། རྲེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་དང་། འཚོ་བ་མས་པ་
དང་། བ་མ་ལ་མྷི་འདུད་པ་དང་། མྷི་བཟོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མས་པའྷི་
གཞྷི་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཀྷི། ཁོ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་ཡུལ་གནོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་དག་བོ་དང་མཚོན་
ཆ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་འཕལ་དུ་ྲེ་བར་གནས་པ་ན། གདགས་གཞྷི་ཁོང་ཁོ་
བའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་ལ་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེའྷི་ཆར་གཏོགས་ཤྷིང་དྲེ་ྷིད་དུ་འདུ་བ་ཡྷིན་གྷི། དྲེ་ལས་
གུད་ན་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། འདྷི་ཡྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཐམས་ཅད་ལ་རྷིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་
པ་སྲེམས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཞྷིང་གནོད་པ་བྱ་བར་འདོད་པ་སྟྲེ། བྱྲེད་ལས་བརྡྲེག་པའྷི་བསམ་པས་
མཚོན་ཆ་ལྲེན་པ་དང་། གསོད་པ་དང་འཆྷིང་བ་དང་འཕོག་པ་ལ་སོགས་པས་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ཆད་
པས་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མདོར་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཤོམ་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །འཁོན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཁོས་པ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ཁོང་ཁོའ ་ི ཆར་གཏོགས་པ་ྷིད་ཀྷིས་གནོད་བྱྲེད་ལ་
དམྷིགས་ནས། རྣམ་པ་འདྷིས་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་ལན་མ་བྱས་ན་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེས་ཤར་གྲེར་བའྷི་
བསམ་པ་མདུད་པ་ལྟར་དམ་དུ་འཛིན་ཞྷིང་མྷི་གཏོང་བར་རྒྱུན་དུ་བསྟྲེན་པ་སྟྲེ། གནོད་པ་ལ་ཇྷི་མྷི་སམ་པར་མྷི་
བྱྲེད་པས་མྷི་བཟོད་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལན་ཅན་ནོ། །གྲེང་བའྷི་གཞྷི་ཅན་གྷིས་ཀྷི། འཆབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདུན་
པ་དང་ཞྲེ་སང་དང་། འཇྷིགས་པ་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་འགོ་བ་བསལ་ནས་ཕན་པར་འདོད་པས་གྲེང་བའྷི་དུས་སུ།
ཁྲེད་ལ་ལྟུང་བ་འདྷི་བྱུང་གྷིས་ཕྱྷིར་ཆོས་ཤྷིག ཅྲེས་ལྲེགས་པར་བསྐུལ་བ་ན་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པས་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་ྲེས་ལྟུང་མཁྱུད་ཅྷིང་སྲེད་པ་སྟྲེ། བཅོས་སུ་ཡོད་པའྷི་དུས་སུ་ལྟུང་བ་གསང་ན་ཕྱྷིས་འགོད་པར་
འགྱུར་བས་དྲེ་དང་། འགོད་པ་ནྷི། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་ངྲེས་པར་ལྡན་པས་བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་
རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འཚིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་ཁོང་ཁོ་འཕྲེལ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པ། རྒྱུ་ཁོ་བ་
དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བས་དྲེ་དག་སྔོན་དུ་འགོ་བའྷི་ངོ་བོ་སྲེམས་ཀྷི་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པ་དག་
པོ་ཚིག་རྩུབ་ཀུན་ནས་སློང་བར་ནུས་པ་སྟྲེ། ཐོས་མ་ཐག་མྷི་སན་པས་ཚིག་རྩུབ་མོ། མཚང་འབྲུ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་
ཞྲེ་ལ་གནོད་པས་བརླང་ཞྷིང་། ཡྷི་གྲེ་གསལ་པོས་ངོར་ལྷངས་ཀྷིས་བརོད་པས་དག་པོའ ་ི རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་
ཅན་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་ངག་གྷི་ྲེས་སོད་འཕྲེལ་བའྷི་ལས་ཅན་དང་། འགོགས་པར་དགའ་བས་
གོགས་བཟང་པོ་དང་ལྷན་ཅྷིག་དགའ་བ་ལ་རྲེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རྲེད་བཀུར་གྷི་གཞྷི་ཅན་
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གྷིས་ཀྷི། ཕག་དོག་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེད་པ་རས་གསར་དུ་འཐོབ་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ཕྱག་དང་གལ་སྟོབ་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ནས། དམྷིགས་ཡུལ་གཞན་གྷི་རྷིགས་དང་ལོངས་སོད་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
ཐོས་པ་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁད་པར་ལ། རྣམ་པ་མྷི་བཟོད་པར་གྱུར་པ་སྲེམས་ཁོང་ནས་
ཁབ་པར་འཁྲུགས་པ། གདགས་གཞྷི་ཞྲེ་སང་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སྟྲེ། གཞན་གྷི་ལྲེགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡྷིད་
མྷི་བདྲེ་བ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་རང་ྷིད་བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །སྲེར་སྣ་གང་ཞྲེ་ན།
རྒྱུ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ནས། དམྷིགས་ཡུལ་རང་གྷི་ཟས་དང་ནོར་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོ་བྱད་
རྣམས་ལ། རྣམ་པ་སྲེམས་ཀྷིས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཞྷིང་གཏོང་མྷི་ཕོད་པར་གྱུར་པ། གདགས་གཞྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་
ཆར་གཏོགས་པ་སྟྲེ། དྲེས་ཡོ་བྱད་མཁོ་བ་མ་ཟད་མྷི་མཁོ་བ་རྣམས་ཀང་བསགས་པས་མ་བསྙུངས་ཤྷིང་འཕྲེལ་
བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནྷི་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་སྨྷིན་གྷི་འབྲས་བུ་ནྷི། སྲེར་སྣ་ཅན་ནྷི་
ཡྷི་དྭགས་གནས་སུ་སྲེ་བར་འགྱུར། །ཅྷི་སྟྲེ་མྷིར་སྲེས་ན་ཡང་དྲེ་ཚྷེ་དབུལ་བོར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འཚོ་
བ་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན་གྷིས་ཀྷི། སྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ནས། ར་བ་ཡོ་
བྱད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ལོག་འཚོའྷི་ྲེས་པ་མ་རྷིག་པའྷི་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ། ངོ་བོ་གཞན་བསླུ་བའྷི་
སྷིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའྷི་
སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་ཏྲེ། ཚུལ་འཆོས་ཀྷིས་བསྒྲུབས་པའྷི་ཡོ་བྱད་ལ་ལོངས་སོད་པས་ཚྷེ་འདྷིར་ལོག་པས་འཚོ་
བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་ཅྷིང་ཕྱྷི་མ་ལ་ངན་འགོར་ལྟུང་བའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གཡོ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་
པར་ཆགས་ནས། ར་བ་འདོད་ཆགས་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ། ངོ་བོ་རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་ྲེས་པ་ཡང་
དག་པར་ཡོད་ངྲེས་པ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཞྷིང་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐབས་སྣ་
ཚོགས་ཀྷིས་སོང་ཞྷིང་སྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་ཏྲེ། འདྷི་ནྷི་ཟུར་གྷིས་གསང་ཞྷིང་འཆབ་པ་ནྷི་གསལ་
པོར་གསང་བས་ཐ་དད་དོ། །བདག་ྷིད་ཀྷི་ཚུལ་མྷི་སྟོན་པ་ནྷི་གདམས་ངག་གྷི་སྣོད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། གང་དང་
འཕད་ན་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པའྷི་གདམས་ངག་རྲེད་པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་
ཅན་ནོ། །བ་མ་ལ་མྷི་འདུད་པའྷི་གཞྷི་ཅན། རྒྱགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་ལ་རྒྱགས་པའྷི་རྒྱུ་ནད་མྲེད་པ་དང་།
སྟོབས་ལ་རྒྱགས་པའྷི་རྒྱུ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། སོག་ལ་རྒྱགས་པའྷི་རྒྱུ་ཚྷེ་རྷིང་བའྷི་མཚན་
མ་ཅན་དུ་མོ་རྷིས་པས་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྷིགས་དང་གཟུགས་དང་སྟོབས་དང་ཡྷིད་གཞུངས་པ་དང་
བོ་གསལ་བ་དང་ལོངས་སོད་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡང་རུང་བ་རང་ལ་མཐོང་བ་ལ་དམྷིགས་ནས། ར་བ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྷིག་
སྲེད་པ་དང་ཡྷིད་བདྲེ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷིས་སྲེམས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཤྷིང་གང་བ་སྟྲེ། ཡོན་ཏན་གྷི་རྣམ་
པས་འཇུག་པས་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཆགས་སོགས་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་
དང་། ཁོ་སོགས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི། གཞན་གྷི་ཡོན་
ཏན་ལ་ལྟོས་ནས་ཁྲེངས་པ་ཡྷིན་ལ། འདྷི་རང་གྷི་ཆོས་ལ་ཆགས་པས་གང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཁད་པར་ཡོད་དྲེ།
ང་རྒྱལ་ཁྲེངས་ྷིད་རྒྱགས་པ་སྟྲེ། །རང་གྷི་ཆོས་ལ་ཆགས་པ་ཡྷིས། །སྲེམས་ནྷི་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །མྷི་བཟོད་པའྷི་གཞྷི་ཅན། རྣམ་པར་འཚྷེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་རྩུབ་པའྷི་རྣམ་པས་འཇུག་པས་ཁོང་
ཁོ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འཚྷེ་བ་རང་གྷིས་བྱྲེད་པས་སྷིང་བརྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། གཞན་
བྱྲེད་དུ་འཇུག་པས་སྷིང་རྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། འཚྷེ་བ་བྱྲེད་པ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཡྷི་རང་བས་བརྲེ་བ་
མྲེད་པ་ཞྲེས་པའམ། ཡང་ན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བཤད་པར་ཡང་སར་བ་སྟྲེ། གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་
ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་སྣ་ཚོགས་བསྲེད་པས་རྣམ་པར་ཐོ་འཚམ་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཚུལ་ཁྷིམས་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན་
གྷིས་ཀྷི། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གྷིས་རྣམ་པ་མྷི་མཐུན་པས་དུས་
གཅྷིག་མྷི་འབྱུང་ཡང་། ྲེས་སོད་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་གྷིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་
པ་ལས། དྲེ་བྱ་བའྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་སྷིག་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་བདག་གྷི་ཆོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་
པ་ལས་མྷི་འཛྷེམ་པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོགས་པས། ཆགས་སོགས་ར་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་དང་། ཁོ་སོགས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་འཕྲེལ་བའྷི་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་
ནོ། །ཁྲེལ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ར་བ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གང་རུང་དང་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ལས།
དྲེ་ཆོས་དང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ག་དང་མྷི་མཐུན་པར་ཤྲེས་བཞྷིན་དུ། སྷིག་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་གཞན་དགྲེ་བའྷི་
བཤྲེས་གྲེན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ལས་ཀང་མྷི་འཛྷེམ་པ་སྟྲེ། སྔ་མ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན་
གྷིས་ལས། ཞྷི་གནས་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྷི་མཚན་མ་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན་གསུམ་དུ་
བྱས་ཏྲེ། ཞྷི་གནས་ཀྷི་མཚན་མ་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན། རྨུགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་
གཏོགས་པ་སྲེམས་བླུན་པར་གྱུར་ནས་མྷི་གཡོ་ཞྷིང་། དམྷིགས་པ་ལ་གཏོད་མྷི་ནུས་པས་ལས་སུ་མྷི་རུང་ཞྷིང་
བྱྷིང་བར་གྱུར་པ་ྷིད་དྲེ། དགྲེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་མྷི་རུང་ཞྷིང་། ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་
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ཅད་ལ་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཁབ་པས་མཚུངས་ལྡན་གྷི་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རབ་ཏུ་འཛིན་པའྷི་མཚན་མ་
མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན། རྒོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཡུལ་སྡུག་ཅྷིང་དགའ་བར་འོས་པའྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ལ་སོགས་
པའྷི་མཚན་མའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་སྔོན་རྒོད་རྒོད་པ་དང་རྲེ་རྲེ་བ་དན་ནས་
སྲེམས་རྣམ་པར་མ་ཞྷི་ཞྷིང་འཕོ་བར་གྱུར་པ་སྟྲེ། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་བའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་གྷི་གནས་པ་དང་མྷི་
མཐུན་པས་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བཏང་སོམས་ཀྷི་མཚན་མ་མས་པའྷི་གཞྷི་ཅན། དད་
སོགས་དབང་པོ་ལྔ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་མས་པའྷི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་དྲུག་གྷི མ་དད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ར་བ་
གནས་ལུགས་མ་རྷིག་པ་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ། དམྷིགས་ཡུལ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ལས་འབྲས་དང་བདྲེན་
བཞྷི་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། རྣམ་པ་སྲེམས་ཀྷིས་ཡྷིད་མྷི་ཆྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མ་དད་པ་དང་།
ནུས་པ་རྣམས་ལ་མྷི་འདོད་པའྷི་སོ་ནས་དད་པ་གསུམ་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། མ་དད་ན་སོར་བ་ལ་
འདུན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྲེ་ལོའ ་ི རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ལྲེ་ལོ་གང་ཞྲེ་ན། བོས་ཕབ་སྟྲེ་ལ་བའམ་གྷིད་པ་
དང་། མལ་ཆ་ལ་སོགས་ལ་གཞོགས་སྲེས་པ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བརངས་འཕྲེས་པའྷི་བདྲེ་བའམ།
བསོད་མས་ལ་བརྲེན་ནས་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ། དགྲེ་བ་ལ་སྲེམས་མངོན་པར་མྷི་སོ་བ་སྟྲེ། བྱ་བ་
ངན་པ་ལ་སོར་ཞྷིང་བརོན་འགྲུས་ཀྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་པས་དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་སོར་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་
པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བག་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷི་འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏྷི་མུག་ལྲེ་ལོ་དང་བཅས་པ་
གང་རུང་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་དྲེ་ལ་གནས་ནས་ཞྲེས་པ་ལ། ལྲེ་ལོ་བཏགས་ཡོད་པ་ལའང་འདོགས་ན་ཐུག་མྲེད་
དུ་འགྱུར་རམ་སམ་ན་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། གཏྷི་མུག་གཅྷིག་ྷིད་ལ་རང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཚང་བའྷི་ཆ་ནས་རྲེས་ལྲེ་
ལོ་དང་། རྲེས་བག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ངོ་བོ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་མྷི་སོམ་ཞྷིང་ཡྷིད་ལ་མྷི་བྱྲེད་པ་དང་། ཟག་
པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་སྲེམས་མྷི་སྲུང་ཞྷིང་མྷི་ཟློག་པས་བག་ཡངས་
སུ་གཏོང་བ་སྟྲེ། བག་མྲེད་པར་གྱུར་ན་སྤང་བྱ་མྷི་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བ་དང་། གྲེན་པོ་དགྲེ་བ་འགྷིབ་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་
པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །བརྲེད་ངས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དྲེའྷི་
དམྷིགས་པ་དན་ཞྷིང་། དགྲེ་བའྷི་དམྷིགས་པ་མྷི་གསལ་བས་བརྲེད་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པའྷི་ཡུལ་ལ་
སྲེམས་གཡྲེང་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །ཤྲེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་
པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སོ་ནས་ཤྲེས་རབ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེས་ལུས་ཀྷི་འགོ་འོང་དང་། ངག་
གྷི་སྨྲ་བརོད་དང་། སྲེམས་ཀྷི་རོག་དཔོད་ལ་སོགས་པའྷི་སོད་པ་ལ་ལྲེགས་པར་མ་བརགས་པར་མྷི་ཤྲེས་བཞྷིན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུ་འཇུག་པ་སྟྲེ། ཐོས་ལྡན་དད་པ་ཅན་དང་ནྷི། །བརོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་དུ་མ་ཡང་། །ཤྲེས་བཞྷིན་མྷི་ལྡན་སོན་
ཆགས་པས། །ལྟུང་བའྷི་རོག་དང་བཅས་པར་གྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གནང་བཀག་གྷི་ཆ་མྷི་ཤྲེས་པས་ལྟུང་བ་
འབྱུང་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །འདུལ་བའྷི་མ་མོ་བསྡུ་བར་ཡང་། ལྟུང་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་བཞྷི་སྟྲེ། །མྷི་
ཤྲེས་པ་དང་བག་མྲེད་དང་། །ོན་མོངས་མང་དང་མ་གུས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལས་འདྷི་ནྷི་དང་
པོའ །ོ །གཡྲེང་བ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷི་ལས་མཚན་ྷིད་ནྷི། ར་བ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་
གསུམ་པོ་གང་རུང་གྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་སྲེམས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའྷི་དམྷིགས་པ་ལས་ཡུལ་
སྣ་ཚོགས་ལ་རྣམ་པར་འཕོ་བར་འགྱུར་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། དྲེ་ཡང་དགོངས་འགྲེལ་གྷི་མདོ་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་དྲུག་སྟྲེ། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ལྡང་བ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་གཡྲེང་བ་དང་། ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཕྱྷི་རོལ་
གྷི་གཡྲེང་བ་དང་། རོ་མྱང་དང་བྱྷིང་རྒོད་ནང་གྷི་གཡྲེང་བ་དང་། ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་བསམ་པ་མཚན་མའྷི་གཡྲེང་བ་
དང་། ངར་འཛིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་གཡྲེང་བ་དང་། དམན་པའྷི་སྲེམས་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་
གཡྲེང་བའོ། །དབུས་མཐའ་ལས་ཀང་། ལྡང་དང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་རོ་མྱོང་བྱྷིང་རྒོད་
དང་། །ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ཡྷི་བསམ་པ་དང་། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ངར་འཛིན་དང་། །ཆུང་ངུའྷི་སྲེམས་ནྷི་གཡྲེང་བ་
སྟྲེ། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀྷིས་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ལ་དྲུག་གྷི་དང་པོ། ངོ་བོ་ྷིད་
ཀྷི་གཡྲེང་བ་གང་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་ལྔ་སྟྲེ། རང་བཞྷིན་
གྷིས་བླུན་པས་ནང་དུ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་མམ་པར་འཇོག་མྷི་ནུས་པའོ། །ཕྱྷི་རོལ་དུ་གཡྲེང་བ་གང་
ཞྲེ་ན། ནང་དུ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་སྲེམས་ཕྱྷི་རོལ་འདོད་པའྷི་ཡོན་
ཏན་གཟུགས་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལྔ་ལ་འཇུག་ཅྷིང་རྣམ་པར་འཕོ་བའོ། །ནང་གྷི་གཡྲེང་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་གྷི་དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་སྲེམས་བྱྷིང་ཞྷིང་རྨུགས་པས་མྷི་གསལ་བ་དང་། འཕོ་ཞྷིང་རྒོད་པས་མ་ཞྷི་བ་
དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པའྷི་ཚོར་བ་ལ་སྲེད་པ་ཆགས་ཤྷིང་རོ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའོ། །མཚན་མའྷི་གཡྲེང་བ་གང་
ཞྲེ་ན། དགོས་པ་བདག་ལ་གཞན་ཡྷིད་ཆྲེས་ཤྷིང་གུས་པར་བྱ་བའྷི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟྲེ་དགྲེ་བ་ལ་སོར་བ་ན་ཁད་
ཀྷིས་དྲེ་ལས་མས་པར་གྱུར་པའོ། །འདྷི་ནྷི་གཡྲེང་བའྷི་རྒྱུ་ལས་གཡྲེང་བར་བཏགས་པའོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་
ངོ་། །གནས་ངས་ལྲེན་གྷི་གཡྲེང་བ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་གམ་ངར་འཛིན་པ་དང་། བདག་གྷི་བའམ་ང་ཡྷིར་འཛིན་
པ་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ང་འོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ས་བོན་
འཕྲེལ་བ་ལ་བརྲེན་ནས། དགྲེ་བ་བསོམ་པ་ལ་ཞུགས་པའྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མས་མྱོང་འབྱུང་བ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྣམས་ལ་མྱོང་བ་པོ་ང་ཞྲེའམ། མྱང་བྱ་འདྷི་ནྷི་ང་ཡྷི་ཞྲེའམ། མྱོང་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ང་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་
དང་པོར་འཛིན་པ་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་དྲེ་དང་སྲེམས་རྒྱུད་འདྲེས་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀ་བའམ་
མཚན་མར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་གཡྲེང་བ་གང་
ཞྲེ་ན། སོམས་པར་འཇུག་པ་མཆོག་ལས་གཞན་དམན་པའྷི་བསམ་གཏན་ནམ། ཐྲེག་པ་མཆོག་ལས་གཞན་
ཐྲེག་དམན་ལ། རྷིམ་པ་ལྟར་སོམས་པར་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང་། གནས་པར་འདོད་པའྷི་སྲེམས་རྣམ་པར་
འཕོ་བ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། བསམ་གཏན་གོང་མ་ཐོབ་བཞྷིན་དུ་འོག་མ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་
གནས་བཞྷིན་དུ་ཐྲེག་ཆུང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་བྱྲེད་ལས་ནྷི། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་སུ་གྱུར་པའྷི་གཡྲེང་བས་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་གྲེགས་བྱྲེད་ཅྷིང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྲེན་པའམ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷི་ས་
དང་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྷིའྷི། གྷིད་
གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་རྒྱུ་ནྷི། མ་ཆུང་བ་དང་ངལ་བ་དང་ལྷི་བ་དང་མུན་པའྷི་མཚན་མ་ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པ་དང་རོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡལ་བར་འདོར་བ་དང་དུས་སུ་ཡང་ཡང་གོམས་པ་དང་སྔགས་དང་བསྐུ་མྲེ་ལ་
སོགས་པ་གྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། སྣང་བ་དང་ལྡང་བའྷི་འདུ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་
ཀུན་སློང་སྲེམས་པ་དགྲེ་བས་འཕངས་ཤྷིང་། རྷི་ལམ་དུའང་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་རྷི་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་
གྷིད་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། ཀུན་སློང་དྲེ་གྷི་ག་མྲེད་པའམ། ཡང་ན་སད་པ་དང་བཟོ་དང་ཚོང་
ལ་སོགས་པ་འདྷི་བྱའོ་སམ་པ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའང་། ནམ་གྷི་གུང་ཐུན་ལ་དུས་ཀྷི་གྷིད་དང་། དྲེ་ལས་
གཞན་པ་དུས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དུས་སུ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་དང་། དུས་མ་ཡྷིན་ཡང་ནད་ལ་ཕན་པ་དང་། ལས་སུ་
རུང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་གྷིད་པར་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་མྷི་རྷིགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་
ནྷི། འཇུག་པ་རང་དབང་མྲེད་པར་སྲེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པ་སྟྲེ། མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་དྲུག་དབང་པོ་
སོ་ལྔ་ནས་ཡུལ་ལ་མྷི་འཇུག་པར་ཀུན་གཞྷི་ལ་བསྡུས་ནས་གནས་པའོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཡང་དྲེར་ཐལ་བར་སྤང་
བའྷི་ཕྱྷིར་གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའང་མྷི་དགྲེ་བའྷི་གྷིད་ལ་དགོངས་པ་སྟྲེ། དགྲེ་
བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་ནྷི་སྲེམས་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཏྲེ་འཇུག་པའྷི་ཁད་པར་ྷིད་ལ་འདོགས་སོ་ཞྲེས་ཀང་
གསུང་ངོ་། །བཞྷི་པ།་་་་་བྱྲེད་ལས་ནྷི། བརམ་པའྷི་བྱ་བ་མ་ལུས་པ་ཤོར་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །དྲེའྷི་ནང་
ནས་དགྲེ་བའྷི་བྱ་བ་འཆོར་བ་ནྷི་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་གྷི། དགྲེ་བའྷི་གྷིད་ཀྷིས་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐོས་པའྷི་སར། དགྲེ་སློང་དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་བརོན་པས་དུས་འདའ་བ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བའྷི་ཆོས་ནྷི་དུས་སུ་རན་པར་གྷིད་ལོག་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འགོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་བཞྷི་ལས།
རྒྱུ་ནྷི། རང་དགའ་བཞྷིན་དུ་བྱས་པ་བསམས་པ་དང་། གཞན་གྷིས་ནན་གྷིས་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ོན་
མོངས་པས་ཟྷིལ་གྷིས་ནོན་ནས་བྱས་པ་མ་བསམ་པའྷི་བྱ་བ་ལྲེགས་པར་སད་པ་དང་། བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པ་ྲེས་
བར་སད་པ་གང་ཡྷིན་པ་བྱས་ཟྷིན་པ་དང་མ་ཟྷིན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི། མྷི་དགྲེ་བ་བྱས་ཤྷིང་
དགྲེ་བ་མ་བྱས་པ་ལ་འགོད་པ་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལས་ཟློག་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་ལུང་དུ་མ་
བསྟན་པ་དང་། བཅོས་སུ་ཡོད་པ་ན་འགོད་པ་དུས་ཀྷི་དང་། བཅོས་སུ་མྲེད་པ་ན་འགོད་པ་དུས་མ་ཡྷིན་པ་དང་།
འགོད་པའྷི་གནས་ལ་འགོད་པ་རྷིགས་པ་དང་། གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་འགོད་པ་མྷི་རྷིགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་
བོ་ནྷི། བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྷི་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སམ་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་ཡྷིད་ལ་གཅགས་པ་མྷི་དགའ་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །གཏྷི་མུག་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། དགྲེ་བ་
དང་ལུང་མ་བསྟན་ནྷི་སྲེང་གྲེའྷི་ལྟ་སྟངས་ཀྷིས་རོག་པར་བྱ་བས་སྲེམས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ལ་གནས་སོ། །ཞྲེས་
ཀང་གསུང་ངོ་། །བྱྲེད་ལས་ནྷི། འདྷིས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྷིབ་པས་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་
པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །རོག་དཔོད་ལ་སྷི་དོན་ནྷི། ལུས་དང་དམྷིགས་པ་རྣམ་པ་དང་། །ཀུན་ནས་
སློང་དང་རབ་དབྱྲེ་དང་། །རྣམ་པར་ངྲེས་དང་འཇུག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་ས་སྲེར་གསུངས་པ་ལྟར་བདུན་ཏྲེ། ལུས་ནྷི་
སྲེམས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་བོ། །དམྷིགས་པ་ནྷི་མྷིང་ཚིག་དང་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ལ་བརྲེན་པའོ། །རྣམ་པ་ནྷི་རྷིམ་པས་
དམྷིགས་པ་ལ་གཏོད་ཅྷིང་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་གཏོད་པ་དང་སོ་སོར་རོག་པའོ། །ཀུན་སློང་ནྷི་ངག་ཀུན་ནས་སློང་
བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནོ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ནྷི་རོག་དཔོད་གང་ཡྷིན་
པ་རྣམ་རོག་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ཡྷིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་
རོག་གང་ཡྷིན་པ་རོག་དཔོད་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་སོ། །འཇུག་པ་ནྷི་
དམྱལ་བ་དང་ཡྷི་དྭགས་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་རོག་དཔོད་ནྷི་ཞུམ་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དང་མྷི་སྡུག་པའྷི་འདུ་
ཤྲེས་ཅན་ཏྲེ། རྲེག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་བསོད་པ་དང་། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་
ཐར་བར་འདོད་པ་དང་། རྒྱུད་འཁྲུགས་པའྷི་ལས་བྱྲེད་ཅྷིང་འཇུག་ལ། ཡྷི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་དང་དུད་འགོ་
དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་རོག་དཔོད་ནྷི་ཞུམ་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་དང་། དགའ་བ་ཤས་ཆུང་བའྷི་རྣམ་པས་འཇུག་ཅྷིང་། འདོད་
ལྷ་རྣམས་ཀྷི་རོག་དཔོད་ནྷི་ཞུམ་པ་ཤས་ཆུང་བ་དང་། དགའ་བདྲེ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པས་འཇུག་སྟྲེ།
བསམ་གཏན་དང་པོ་པའྷི་རོག་དཔོད་ནྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་དགའ་བའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ན་རྒྱུད་མྷི་
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འཁྲུགས་པའྷི་ལས་བྱྲེད་ཅྷིང་འཇུག་གོ །གཞུང་དོན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་མཚན་ྷིད་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ།
རོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། མངོན་པར་མྷི་རོག་པའྷི་དུས་སུ་སྲེམས་པའམ། མངོན་པར་རོག་པའྷི་དུས་སུ་སོན་ཡོན་
འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པ་བ་ཡྷིན་གྷི་རས་གཞན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་། ངོ་བོ་ནྷི། འདྷི་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་
ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར། སས་དོན་བརོད་པ་དང་འད་བར་དོན་རོགས་ཤྷིང་རོད་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་
དངོས་པོ་ཙམ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བས་ན་སྲེམས་རྷིང་ཞྷིང་རགས་པའོ། །དཔོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་སྲེམས་
པའམ་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་སྔར་རགས་པ་བཙལ་ཟྷིན་པ། འདྷི་ནྷི་ཕ་བའྷི་ཁད་པར་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་
བུའོ། །ཞྲེས་སོ་སོར་རོག་པ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་འགྱུར་བརོད་པ་དང་འད་བར་དོན་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་
ལ་འཇུག་པས་རོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྲེམས་ཞྷིབ་པའོ། །མཛོད་ལས་ཀང་། རོག་དང་དཔོད་པ་རྷིང་ཞྷིབ་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི།་་་་་བྱྲེད་ལས་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། རོག་དཔོད་དགྲེ་བས་བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་
གནས་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བས་བདྲེ་བ་ལས་རྲེག་པར་མྷི་གནས་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་སྷིའྷི་
བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནྷི། སོ་སོར་བཤད་པར་མ་ཟད། ཡང་དད་པ་དང་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་ལས་ནྷི་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་མ་དད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་
མངོན་གྱུར་གནོན་པ་དང་ས་བོན་སོད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པ་སྤོང་བའོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་
ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ལས་ནྷི། རང་རང་གྷི་གྲེན་པོ་
ཆགས་བྲལ་དང་། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་གནོད་པ་བྱྲེད་པས་ཐར་པ་མྷི་
སྷིད་དམ་སམ་ན། མཐར་ནྷི་དགྲེ་བ་སྟོབས་ཆྲེ་བས་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སྤོང་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འཚྷེ་
བ་མྲེད་དང་ཡང་དག་དོན། །རང་བཞྷིན་ལ་ནྷི་ཕྱྷིན་ལོག་གྷིས། །འབད་དུ་ཟྷིན་དང་མ་བཟློག་སྟྲེ། །བོ་ནྷི་དྲེ་ཕྱོགས་
འཛིན་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ལ་སྷི་དོན་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་ནྷི། གཟུགས་
དང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་གྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་གང་ཞྷིག གཟུགས་སོགས་
ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་སྟྲེ། གདགས་གཞྷི་གཟུགས་སོགས་ལས་གུད་ན་རས་གཞན་དུ་
འགྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ངོ་བོ་གཟུགས་སོགས་ཀྷི་ལྡོག་པ་དྲེ་ྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན་པའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པར་ཡང་།
སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། གང་དག་གཟུགས་དང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་
བྱུང་བའྷི་གནས་སྐབས་ལ་བརགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་མྷི་གདགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་མྷི་ལྡན་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། འདུས་བྱས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ཡང་ཡྷིན་པས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རས་གྲུབ་དགག་པ་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་གཟུགས་དང་སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་ལས་རས་གཞན་དུ་བདྲེན་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། གསུམ་ལས་རས་
གཞན་དུ་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདུས་བྱས་རག་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ།་་་་་གངས་སོགས་དཔད་པ་ནྷི། འདྷིར་ྷི་ཤུ་ར་གསུམ་རྷིམ་པར་བསྟན་པས་ྲེ་བར་མཚོན་ནས་གཞན་
དག་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་གྷི། གངས་དང་གོ་རྷིམ་འདྷི་ཁོ་ན་སྟྲེ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འཆད་
པར་འདོད་པ་ནྷི་བརོད་འདོད་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། ཡུལ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་དང་ཕུང་པོ་ལ་དམྷིགས་པ་
དང་སྲེ་མཆྲེད་སོ་སོར་དམྷིགས་པ་དང་། མ་ཚོགས་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་བཤད་
ཅྷིང་། གནས་བཅུ་བསྟན་པའྷི་མདོར། མྷི་ལྡན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་བདུན་བརྒྱ་བཀའ་བསལ་པ་དང་། མཛོད་དང་ཕུང་
པོ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པར་གངས་དང་གོ་རྷིམ་འདྷི་ལས་གཞན་དུ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། སྲེམས་དང་
མཚུངས་ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀང་
ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི། འཕྲེལ་འགྷིབ་ཀྷི་ཆ་ལ་
བཏགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཤྲེས་རྷིག་འགགས་པའྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་
དང་། འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་སྟྲེ་སོམས་འཇུག་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་།
གནས་པའྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་སོག་གྷི་དབང་པོ་དང་། འད་བའྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་རྷིས་མཐུན་པ་དང་། མཚན་
ྷིད་ཀྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་སྲེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་གནས་པ་དང་མྷི་རག་པ་ྷིད་དྲེ་ཆོས་བཞྷི་དང་། ཐ་སད་ཀྷི་ཆ་ལ་
བཏགས་པ་མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་། ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་དང་ཚོགས་གསུམ་དང་། མ་ཐོབ་པའྷི་
ཆ་ལ་བཏགས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ྷིད་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའྷི་འཇུག་པ་དང་། སོ་
སོར་ངྲེས་པ་དང་། འབྱོར་འབྲྲེལ་པ་དང་། མགོགས་པ་དང་། གོ་རྷིམ་དང་། དུས་དང་། ཡུལ་དང་། གངས་དང་།
ཚོགས་པ་སྟྲེ་ཆ་མཐུན་དགུའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ་ྷི་ཤུ་ར་གསུམ་ཡོད་ཀང་སྲེ་ཚན་བརྒྱད་དུ་བྱས་
ཏྲེ་འཆད་པ་ལ། དང་པོ།་་་་་འཕྲེལ་འགྷིབ་ལ་བཏགས་པའྷི་ཐོབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་ནྷི་གནས་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། བཏགས་པས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཆད་པས།
གདགས་གཞྷིའམ་གནས་ནྷི། དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འཛིན་པ་
རྣམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་སོ། །ངོ་བོ་ནྷི། དྲེ་དག་གྷི་ས་བོན་བརས་ཤྷིང་འཕྲེལ་བ་དང་། ནུས་པ་དམན་ཞྷིང་འགྷིབ་
པའྷི་ཆའོ། །བཏགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་ནུས་པ་ཐོབ་པའམ་སྷིར་བསྟན་
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པ་ཐོབ་པ་དང་། སྔོན་མྲེད་གསར་དུ་རྲེད་པ་དང་ཐོབ་ཟྷིན་མས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྲེད་པ་དང་། ཐོབ་ནས་སྐད་ཅྷིག་
གྷིས་པ་སོགས་སུ་རྒྱུན་མ་མས་པར་ཡོད་པ་ལ་ལྡན་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །འཕྲེལ་བ་ཐོབ་པ་འཐད་མོད་
འགྷིབ་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་འཐད་ཅྲེ་ན། འགྲེལ་པ་ལས། དད་པ་ལ་སོགས་པ་འཕྲེལ་བ་ཡོད་ན་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་ཞྷིང་།
འགྷིབ་པ་ཡོད་ན་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་མོད། ཅྲེས་གསུངས་པས་འགྷིབ་པ་ལ་ཡང་ལྡན་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་
མྷིང་དུ་བཏགས་པའྷི་ཆ་ལ་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། གཟུགས་སོགས་ལས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་
དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཞན་ལའང་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཤྲེས་རྷིག་འགགས་པ་ལ་བཏགས་པ་སོམས་
འཇུག་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་གསུམ་གྷི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་
བདུན་གྷི། དང་པོ།་་་་་གང་ཟག་ནྷི། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་མ་བྱས་པ་ལོག་པས་ཚངས་པར་སོད་
པ་ཚོལ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་འདུ་ཤྲེས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་སོམས་པར་འཇུག་སྟྲེ། བསྡུ་བར། གང་
ཟག་ལས་ནྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཁམས་ནྷི། དང་པོ་འདོད་པའྷི་
ཁམས་སུ་བསྲེད་ཅྷིང་དྲེ་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་ཡང་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། སྲེ་བ་ལས་ནྷི་དང་པོ་འདྷིར་བསྲེད་
ཅྷིང་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་འབྲས་བུ་ལས་སོ་སོར་མྱོང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ས་ནྷི། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དགྲེ་རྒྱས་མན་ཆད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ།
སྟྲེང་མ་བཞྷི་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་བསམ་པ་ནྷི།
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལ་ཐར་པ་དང་དྲེའྷི་སོམས་འཇུག་ལ་ཐར་པའྷི་ལམ་དུ་བཟུང་ནས་འཁོར་བ་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བར་བྱའོ་སམ་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སོ། །ལྔ་པ།་་་་་གནས་སམ་དགག་བྱ་ནྷི། སྲེམས་
དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས། བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་ན་མྲེད་ཅྷིང་།
སྲེམས་དང་བཅས་པའྷི་གནས་སྐབས་ནའང་རྲེས་འགའ་མྲེད་པས་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ཚོགས་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །དྲུག་པ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། འགོག་པ་ཞྲེས་པ་སོམས་འཇུག་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་
དུས་གཞན་ན་དགག་བྱ་དྲེ་དག་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་འབྱུང་བར་བྱས་པའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་སྟྲེ།
ཚོགས་དྲུག་གྷི་ས་བོན་མགོ་གནོན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་བའོ། །བསྡུ་བར། ངོ་བོ་ྷིད་ལས་ནྷི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་པ་
དང་། མཛོད་ལས། དགྲེ་བའོ་སྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ནྷི། འཇུག་པ་དགྲེ་བ་ལ་དགོངས་པ་སྟྲེ།
འདྷིར་ནྷི་ཞུགས་པ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་པས་ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་སྐབས་སུ་མྷི་འགལ་ལོ། །བདུན་པ།་་་་་བཏགས་པར་
བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་འབྲས་བུ་ཚོགས་དྲུག་གྷི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པས་ན་དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྐད་ཅྲེས་མྷིང་དུ་བཏགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ལའང་བདུན་ལས། གང་ཟག་ནྷི། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་གྷི་གའྷི་
ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོམས་པར་འཇུག་ཅྷིང་། མདོ་ལས། ཀྲེ་རྒྱལ་བའྷི་
སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྷིང་། ས་བདུན་པ་ལ་སྲེམས་
ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ཅྷིང་ལྡངས་ཏྲེ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཞྲེས་ནྷི་མྷི་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་རལ་སོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སོམས་པར་
འཇུག་ལ། གཞན་སྣང་དུ་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཀང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་བཞྲེངས་པའྷི་རྣམ་པར་སྟོན་
པའོ། །ཁམས་ནྷི། བསྡུ་བར། སྲེ་བ་ལས་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པར་མ་བཞག་ན་དང་པོ་འདྷིར་བསྲེད་
ཅྷིང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་གཟུགས་ལ་རག་ལས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བར་བལྟ་བར་
བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔར་མ་ཐོབ་པ་མྷིའྷི་ནང་དུ་བསྲེད་ཅྷིང་། ཐོབ་ཟྷིན་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་ཅྷི་
རྷིགས་པར་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། འདྷིར་གཟུགས་མྲེད་དུ་མངོན་དུ་མྷི་བྱྲེད་པར་གསུངས་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ཁས་མྷི་
ལྲེན་པ་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དང་སོ་བསྟུན་པའོ། །ས་ནྷི། གཟུགས་མྲེད་སྲེ་མཆྲེད་གསུམ་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་
མཆྲེད་མན་ཆད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལ། ཞྲེས་སྷིད་རྲེའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པར་བསྟན་པས་རྒྱུན་ཞུགས་དང་
ཕྱྷིར་འོང་དང་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ཡྷིན་ཡང་སྷིད་རྲེའྷི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པ་དང་། དག་བཅོམ་པའང་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་
གོལ་ཙམ་གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་ཅྷིང་། ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་གྷིས་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་ལས་ཀང་
གྲེན་དུ་བསོད་པའྷི་ཞྲེས་པས་་་་་་མཐོང་ལམ་སྷིད་རྲེའྷི་གྲེན་པོ་ཡྷིན་པས། དྲེའྷི་མཐོང་སྤང་རྣམས་སྤངས་ཤྷིང་སོམ་སྤང་ཡང་ཅྷི་
རྷིགས་པ་སྤངས་པའྷི་ས་པ་སྟྲེ། སྷིད་རྲེ་ལས་མ་བསོད་པ་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷིས་འཇུག་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་
ལ། དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞྲེས་མ་སྨོས་པ་ནྷི་ཆགས་བྲལ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀང་སོམས་པར་
འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསམ་པ་ནྷི། འདྷི་སྷིད་རྲེའྷི་ས་པ་ཡྷིན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་དྲེ་ལ་སྷིད་པ་ལས་བྱུང་
བའྷི་འདུ་ཤྲེས་མྷི་འཇུག་གྷི འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བས་སོ་ནས་དྲེ་དག་ཞྷི་བར་གནས་པའྷི་འགོག་པ་ནྷི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་ཆ་འད་བས་དྲེ་ལ་ཇྷི་སྷིད་འདོད་ཀྷི་བར་དུ་གནས་པར་བྱའོ་སམ་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་བཏང་
བའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སོམས་པར་འཇུག་སྟྲེ། གཎྷི་མྷི་རྡུང་གྷི་བར་རམ། ཞག་གམ་ལོའམ་བསྐལ་པའམ།
མགོན་པོ་བྱམས་པ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྷི་བར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཕྲེན་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །དགག་བྱའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གནས་ནྷི། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ཚོགས་དྲུག་དང་། གཟུགས་ཁམས་སུ་་་་་་སྣ་ལྲེའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས་ཚོགས་བཞྷི་དང་། གཟུགས་མྲེད་དུ་ཡྷིད་ཤྲེས་འཁོར་
དང་བཅས་པ་སྟྲེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་དང་། བརན་པ་ཀུན་གཞྷི་དང་ོན་ཡྷིད་གྷིས་པོ་
དྲེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་ཀུན་གཞྷི་མྷི་འགོག་ཅྷིང་ོན་ཡྷིད་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགོག་ལ། དག་བཅོམ་པས་ནྷི་
ོན་ཡྷིད་སྔར་ནས་བཀག་ཟྷིན་པས་ཚོགས་དྲུག་ྷིད་འགལ་ལོ། །ངོ་བོ་ལ་་་་་་གསུམ་ལས་དང་པོ་དངོས་ནྷི། འགོག་པ་
ཞྲེས་པ་སོམས་འཇུག་གྷི་སྲེམས་ཀྷིས། ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་སྐབས་ལ་ཚོགས་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྲེ་
བའྷི་ས་བོན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་སྟྲེ། དུས་ཇྷི་སྷིད་འདོད་ཀྷི་བར་དུ་ཚོགས་བདུན་མྷི་འབྱུང་བར་འགོག་པའོ།
གྷིས་པ།་་་་་

དོགས་སྤོང་ནྷི། སྔར་སོམས་འཇུག་གྷིས་རྷིང་དུ་བཀག་པའྷི་ཚོགས་བདུན་དྲེ་རྣམས་ཕྱྷིས་ལངས་པ་ན་

གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྷིག་འདས་པའང་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཡོད་པས་དྲེ་ྷིད་ལས་སྲེའོ། །ཞྲེས་
ཟྲེར་བ་ནྷི་དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཟད་བྱྲེད་པའྷི་ལུགས་ཡྷིན་པས་མྷི་འཐད་དོ། །མདོ་སྲེ་པ་ཁ་
ཅྷིག་གཟུགས་མྲེད་ནས་གཟུགས་ཅན་དུ་སྲེ་བ་ན་སྲེམས་ལས་ལུས་སྲེ་བ་ལྟར། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་
ལས་སྲེམས་སྲེའོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་ལུས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་རྒྱང་འཕྲེན་པ་དང་འད་བས་མྷི་རྷིགས་
སོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཀུན་གཞྷིའྷི་ས་བོན་དང་། དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་སྲེམས་གཞན་གྷིས་བར་མ་ཆོད་པ།
སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་སྲེམས་ལས་སྲེ་བར་གསུངས་པ་ནྷི་རྷིགས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རང་བཞྷིན་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་
བའྷི་ལུགས་ཀྷིས་མཛོད་འགྲེལ་དུ། འདྷིའྷི་རྣམ་སྨྷིན་སྷིད་རྲེའྷི་ཕུང་པོ་བཞྷི་ཡྷིན་པས་ཟག་བཅས་སོ་ཞྲེས་
གསུངས་ཀང་། མམ་པར་བཞག་པའྷི་སའྷི་བསྡུ་བར། འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྷི་ཟག་མྲེད་དུ་བརོད་
པར་བྱ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་མྷི་ལྡན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ལ་
དམྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ོན་མོངས་པས་མ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། འདྷིར་འཇྷིག་རྲེན་
ལས་འདས་པར་འཆད་དྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་སོ། །བཏགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་སོམས་འཇུག་གྷི་
སྲེམས་ཀྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཚོགས་བདུན་གྷི་ས་བོན་མས་པར་བྱ་བའྷི་དུས་ལ། འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྷི་
སོམས་པར་འཇུག་པ་ཞྲེས་མྷིང་དུ་བཏགས་ཀྷི་གཟུགས་སོགས་ལས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་ཅྲེས་
སོ། །སོམས་འཇུག་འདྷི་དག་ཀང་བསྡུ་བར། ཡོངས་སུ་མས་ཤྷིང་མྱུར་བར་བསྲེད་མྷི་ནུས་པ་ཆུང་ངུར་
བསོམས་པ་དང་། མས་ཀང་མྱུར་དུ་བསྲེད་ནུས་པ་འབྲྷིང་དུ་བསོམས་པ་དང་། གཏན་མས་པར་མྷི་འགྱུར་བ་
ཆྲེན་པོར་བསོམས་པ་སྟྲེ་གསུམ་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷི་ལས། ས་ནྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་འབྲས་བུ་ཆྲེ་བའྷི་བྱྲེ་བྲག ཚོགས་ལས་གུད་ན་སྲེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་
བའྷི་ལྷའྷི་གནས་གཞན་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གཏན་བཞྷི་པར་གཏོགས་
པའོ། །དགག་བྱའམ་གནས་ནྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པ་
འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་གྷི་སྣ་དང་ལྲེའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གྷིས་དྲེར་སྲེས་མ་ཐག་ནས་མྲེད་པས་དགག་མྷི་
དགོས་ལ། གཞན་བཞྷི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་འགོག་པའོ། །ངོ་བོ་ནྷི། འགོག་པ་ཞྲེས་སྲེས་མ་ཐག་དྲེ་དག་
གྷི་འདུ་ཤྲེས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་། སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་འབད་རོལ་མྲེད་པར་སྔོན་སོམས་འཇུག་གོམས་པའྷི་སྟོབས་
ཀྷིས་དགག་བྱ་རྣམས་ཇྲེ་ཕ་ཇྲེ་ཕར་གྱུར་ནས་ས་བོན་མས་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར། ཡུན་རྷིང་པོར་རང་རྷིག་ཕྱྷི་མ་
བསྲེད་མྷི་ནུས་པར་བཀག་པའྷི་ལུས་སམ་ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་སྐབས་སོ། །བཏགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེར་
གནས་ཀྷི་བར་ལ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཅན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ཞྲེས་མྷིང་དུ་གདགས་སོ། །འདྷི་ནྷི་
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སོམས་འཇུག་གྷིས་འཕངས་པའྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཏྲེ། ངོ་བོ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ཞྷིང་། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་
ཁོ་ན་དྲེར་སྲེ་ལ། འདུ་ཤྲེས་སྲེས་ནས་འཆྷི་འཕོ་སྟྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་དུས་རྷིང་མོ་ཞྷིག་འདུག་
འདུག་སྟྲེ། འདུ་ཤྲེས་སྲེས་ནས་གནས་དྲེ་ནས་འཆྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་འཆྷི་ཁར་ཐར་པ་
ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷི་ལོག་ལྟ་སྲེ་བས་ལྷ་ཚྷེ་རྷིང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མྷི་ཁོམ་པའྷི་གནས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་།
ཁ་ཅྷིག་ནྷི་གོང་མའྷི་རྲེན་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་སྲེ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་སྲེམས་མས་པའང་མྷི་སྷིད་ལ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནས་
འཆྷི་འཕོས་པ་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་སྲེའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །འདྷི་རྣམས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་
གཞན་རྣམས་ཀང་འགོག་བཞྷིན་དུ་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་ཁོ་ནས་འགོག་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྷི། དྲེ་གྷིས་ལ་ནད་
དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་མྷི་མཐུན་པར་བཟུང་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་གཙོ་བོའ ་ི
མྷིང་གྷིས་བརོད་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའང་ཤྲེས་ཀང་གཞན་གྷི་སྲེམས་ཤྲེས་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་
ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་སོམས་འཇུག་གསུམ་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་དུ་བཞག་པའང་ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་
སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ཡྷིན་གྷི། དགག་བྱ་དགག་ཙམ་གྷི་མྲེད་དགག་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདུས་མ་བྱས་ཕུང་པོར་
ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་གནས་པ་ལ་བཏགས་པའྷི། སོག་གྷི་དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་གཞྷིའམ་གནས་
ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་ལྷ་དང་མྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ཚྷེ་གཅྷིག་གྷི་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་དུ་
རྷིས་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡྷིན་ལ། ངོ་བོ་ནྷི། སྔོན་སྲེ་བ་སྔ་མ་ལ་བྱས་པ་ྷིད་ཀྷི་ལས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་
ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་གཡོ་བ་གསུམ་གྷིས་འཕངས་པའྷི་ལོ་བརྒྱའམ་སྟོང་ངམ་བསྐལ་པ་འདྷི་ཙམ་ཞྲེས་
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གནས་པའྷི་དུས་ངྲེས་པ་ཅན་ཏྲེ། བཏགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་འདུ་བྱྲེད་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་འགོ་བ་རྷིས་མཐུན་
གཅྷིག་ཏུ་གནས་པའྷི་དུས་ངྲེས་པ་ལ། འཚོ་བར་བྱྲེད་པས་ན་་་་་་དབུགས་ལ་སོག་གམ་ཚྷེ་ཞྲེས་བྱ་བར་མྷིང་དུ་
གདགས་ཀྷི། །སོག་ནྷི་ཚྷེ་ཡྷིན་དབུགས་དྲེ་་་་་་དོད་དང་ནྷི། །རྣམ་ཤྲེས་རྲེན་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཞྲེས་པས་རས་གཞན་ནྷི་
མྲེད་ཅྲེས་སོ། །བཞྷི་པ།་་་་་འད་བ་ལ་བཏགས་པའྷི། རྷིས་མཐུན་གང་ཞྲེ་ན། གནས་ནྷི་ལྷ་དང་མྷི་ལ་སོགས་པའྷི་
སྲེམས་ཅན་གྷི་རྷིས་འགོ་བ་ལྔ་པོ་དྲེ་དང་དྲེར་སྐལ་པ་མམ་པར་སྲེས་པ་ལ་འདོགས་ཤྷིང་། ངོ་བོ་ནྷི། ཁམས་
གསུམ་གྷི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དང་དྲེ་དག་གྷིས་གང་ལ་བདག་གྷི་དངོས་པོར་འཛིན་པ་ནྷི་ལུས་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ཡྷིན་ཞྷིང་
དྲེ་ྷིད་འདོད་གཟུགས་སུ་ལྔ་དང་། གཟུགས་མྲེད་དུ་བཞྷིའྷི་རྒྱུན་དུ་འད་བའམ། ཡང་ན་འགོ་བ་དང་ལུས་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་ལུས་ནང་ཕན་ཚུན་འད་བ་སྟྲེ། འདོགས་ཚུལ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་མཚུངས་པའྷི་ཆ་
ལ་རྷིས་མཐུན་པའམ། ཚོགས་མཐུན་པའམ། སྐལ་པ་མམ་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེའང་བསྡུ་བར། སྲེ་བ་དང་
རང་བཞྷིན་དང་བཟོའ ་ི ལས་རྷིས་མཐུན་པ་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ།་་་་་མཚན་ྷིད་ལ་བཏགས་པའྷི་སྲེ་སོགས་བཞྷི་ལ།
བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས། མཚན་ྷིད་དག་ནྷི་སྲེ་བ་དང་། །རྒ་དང་གནས་དང་མྷི་རག་ྷིད། །དྲེ་དག་སྲེ་
བའྷི་སྲེ་ལ་སོགས། །དྲེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག །ཅྲེས་འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་གཞྷི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་
ལའང་། སྲེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇྷིག་པ་སྟྲེ་ར་བའྷི་མཚན་ྷིད་བཞྷི་དང་། དྲེ་དག་གྷི་ཡང་། སྲེ་བའྷི་
སྲེ་བ་དང་། རྒ་བའྷི་རྒ་བ་དང་། གནས་པའྷི་གནས་པ་དང་། འཇྷིག་པའྷི་འཇྷིག་པ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་མཚན་
ྷིད་བཞྷི་ཐུར་མ་གཤྷིབས་པ་ལྟར་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འཇུག་ཅྷིང་། སྲེ་བས་ནྷི་རང་མ་གཏོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་བདུན་
དང་། མཚན་གཞྷི་བུམ་པ་གཅྷིག་སྟྲེ་བརྒྱད་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་འདྲེན་པར་བྱྲེད་ལ། སྲེ་བའྷི་སྲེ་བ་ནྷི་ར་
བའྷི་སྲེ་བ་གཅྷིག་པུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་རྒ་བས་ཀང་རང་མ་ཡྷིན་པ་བརྒྱད་རྷིངས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་།
རྒ་བའྷི་རྒ་བས་རྒ་བ་གཅྷིག་པུ་རྷིངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། གནས་པ་དང་མྷི་རག་པ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ནས་
དུས་གསུམ་རང་ས་ན་རས་སུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡང་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདུས་བྱས་
ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་མཚན་ྷིད་བཞྷིར་གསུངས་
པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་དྲེ། སྔོན་མྲེད་ལས་བྱུང་སྲེ་བ་སྟྲེ། །རྒྱུན་གནས་དྲེ་ཆད་འཇྷིག་པ་ཡྷིན། །རྒྱུན་གྷི་སྔ་
ཕྱྷིའྷི་བྱྲེ་བྲག་ནྷི། །གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད། །ཅྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དུ་མདོ་སྲེ་པའྷི་ལུགས་བཀོད་པ་
ལྟར་རོ། །དྲེ་ལའང་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་སྲེ་སོགས་ཁོ་ན་འདྷིར་འཆད་ཀྷི། འདུ་བྱྲེད་ཙམ་གྷི་སྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

97

སོགས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ནང་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྲེ་རྒ་གནས་འཇྷིག་གྷིས་ཕྱྲེ་ཞྷིང་། ཕྱྷིའྷི་གཟུགས་སོགས་ནྷི་
འཇྷིག་པ་དང་ཆགས་པས་ཕྱྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ནང་གྷི་གཙོ་བོར་བསྟན་པས་མཚོན་ནས་གཞན་གྷིའང་
ཤྲེས་པར་འགྱུར་བས། སྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་སོ་ནས་རྷིས་མཐུན་པར་
འགྱུར་བའྷི་ནང་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན། ཡོད་པ་སྲེ་བ་དང་སྲེ་བ་དོན་གཞན་བསལ་ནས་སྔར་མ་བྱུང་བ་
ལས་གསར་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆ་ལ་སྲེ་བ་ཞྲེས་མྷིང་དུ་གདགས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ། རྒ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་
རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་ཤྷིང་རྷིས་མཐུན་པར་འགྱུར་པ་ནང་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་སྲེ་སྷིད་ནས་འཆྷི་སྷིད་ཀྷི་
བར་དུ། སྲེས་ནས་འགོ་བར་མྷི་ནུས་པ་བྱྷིས་པ་དང་། འགོ་བ་དང་རྲེ་བར་ནུས་པ་གཞོན་ནུ་དང་། འདོད་པ་སོད་
ནས་ལོ་སུམ་ཅུའྷི་བར་ལང་ཚོ་དང་། དྲེ་ནས་ལྔ་བཅུའྷི་བར་དར་ལ་བབས་པ་དང་། དྲེ་ནས་བདུན་ཅུའྷི་བར་རྒས་
པ་དང་། དྲེ་ཡན་ཆད་འཁོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕྱྷིའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྷི་
ཆ་ལ་རྒ་བ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །གནས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་ཤྷིང་རྷིས་མཐུན་
པར་གྱུར་པའྷི་ནང་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་སྲེས་ནས་མ་ཤྷིའྷི་བར་དུ་མྷི་འཇྷིག་པར་ཡོད་པ་ལ་གནས་པ་
ཞྲེས་གདགས་སོ། །མྷི་རག་པ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་ཤྷིང་རྷིས་མཐུན་པར་གྱུར་
པའྷི་ནང་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་སྔར་ཡོད་པ་འཇྷིག་ཅྷིང་ཆད་དྲེ་འཆྷི་བ་ལ་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཅྲེས་གདགས་
སོ། །མདོ་ལས། སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་དང་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྟྲེ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་
ཀང་དུས་གསུམ་དུ་འདུས་ཤྷིང་། གནས་པ་ཆགས་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལ་སོ་བ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་དང་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའོ། །དྲུག་པ།་་་་་ཐ་སད་ལ་བཏགས་པའྷི་ཚོགས་གསུམ་ལས། མྷིང་གྷི་ཚོགས་
གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱའྷི་ཆོས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འཛིན་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་བརོད་དུ་མྲེད་
ཀང་མྷིག་དང་རྣ་བ་ཞྲེས་སོགས་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་ལྔ་དང་མྷི་ཞྲེས་སོགས་གང་ཟག་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སོ་བཏགས་
ནས་བརོད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཚིག་བ་དགས་ཏྲེ། བརྡས་ཐ་སད་འདོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་ལ། བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་ལ་
བོ་གཞོལ་བར་བྱྲེད་པས་ན་མྷིང་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་ྷིད་ཀང་ཡྷི་གྲེ་དུ་མ་འདུས་པའམ། དྲེ་དག་གྷི་རྷིགས་འད་དུ་
མ་འདུས་པས་ན་ཚོགས་ཞྲེས་བྱ་བར་གདགས་སོ། །ཚིག་གྷི་ཚོགས་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འཛིན་
པ་རྣམས་ཀྷི་ཁད་པར་བརོད་དུ་མྲེད་ཀང་། འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་མྷི་རག་པའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྷི་
བའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་དུ་སོ་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཚིག་བ་དགས་ལ། འདྷིས་ཁད་པར་
གྷི་དོན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་ན་ཚིག་ཅྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་དག་གྷི་གནས་ཡྷི་གྲེ་འདུས་པའམ། རྷིགས་འད་འདུས་
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པས་ན་ཚོགས་ཞྲེས་བྱ་བར་གདགས་སོ། །ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་གང་ཞྲེ་ན། གང་དག་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ལས་མྷིང་
དང་ཚིག་དྲེ་གྷི་ག་འབྱུང་བའྷི་གནས་སུ་གྱུར་བ་ཨཱ་ལྷི་དང་ཀཱ་ལའྷི་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ལ་སའྷི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའམ།
དྲེའྷི་རྷིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་ན་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ཞྲེས་གདགས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། བྱཉྫ་ན་ཞྲེས་པ་
གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བས་ཡྷི་གྲེ་དུ་མ་འདུས་ནས་དོན་གྷི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དྲེ་གྷི་ག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་
བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཝརྞ་ཞྲེས་པ་བརོད་པ་ཡང་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། མྷིང་ཚིག་གྷིས་ཀྷི་གནས་བྱས་ནས་དོན་
གྷི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཨ་ཀྵ་ར་ཞྲེས་པར་གྱུར་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ།
མྷིག་ལ་སོགས་པ་ནྷི་འདྲེན་བྱྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་གཞན་གྷིས་ཀང་བརོད་དུ་རུང་མོད། ཨ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་སའྷི་གདངས་ཡྷིན་པས་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་སུ་གཏོགས་པ་
དབྱངས་ཀྷི་དང་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷིས་བརོད་དུ་རུང་བར་མྷི་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་ཡྷི་གྲེས་ནྷི་ས་ཙམ་རྷིག་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། མྷིང་གྷིས་ནྷི་ས་དང་དོན་གྷི་ངོ་བོ་ཙམ་རྷིག་པར་བྱྲེད་ལ། ཚིག་
གྷིས་ནྷི་ཐམས་ཅད་རྷིག་པར་བྱྲེད་པས། རྷིག་པའྷི་གནས་རྣམས་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
གསུམ་པོ་འདྷི་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །བདུན་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་བཏགས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན།
སྷིག་ཏོ་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་རྷིང་དུ་སོང་བ་འཕགས་པའྷི་ཆོས་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཡོན་ཏན་
རྣམས་མ་ཐོབ་ཅྷིང་། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་མཐོང་སྤང་གྷི་ས་བོན་གང་ཡང་མ་སྤངས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་
རྒྱུད་ལ། ལས་སོ་སོའ ་ི དབང་གྷིས་འགོ་བ་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བས་ན་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ཞྲེས་མྷིང་དུ་གདགས་སོ། །མདོ་
ལས་ཀང་། སོ་སོ་ཐ་དད་འགོ་བས་ན། །སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོར་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ། དབྱྲེ་ན་
ཁམས་གསུམ་གྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་གསུམ་མོ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་རྷིགས་ཅན་གསུམ་དང་རྷིགས་ཆད་དྲེ་བཞྷིའོ་གསུང་ངོ་། །བརྒྱད་པ།་་་་་རྒྱུ་འབྲས་ལ་
བཏགས་པའྷི་ཆ་མཐུན་དགུ་ལ། གདགས་གཞྷིའམ་གནས་ནྷི། དྲེ་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་། གཞན་དྲེ་ལས་
འབྱུང་བ་འབྲས་བུ་སྟྲེ་འདུས་བྱས་ཀྷི་ཆོས་དྲེ་དག་གྷི་གནས་སྐབས་ཡྷིན་ཞྷིང་། ངོ་བོ་ནྷི། རྷིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་ལ།
བཏགས་པ་ནྷི། རང་རང་གྷི་མྷིང་རྣམས་སོ་ཞྲེས་སྷིར་བསྟན་ནས། ཁད་པར་ལ། འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅྷིག་
དང་བར་ཆད་པ་ལ་དྲེ་མྷི་རུང་བས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་རྒྱུན་བར་མྷི་ཆད་པར་འབྱུང་བ་ལ་
འཇུག་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་དང་། སྲེ་བ་དང་། ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་གཅྷིག་ནས་གཅྷིག་
ཏུ་འཇུག་པ་གསུམ་མོ། །སོ་སོར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་ཐ་དད་པ་ལས་རྷིམ་པ་ལྟར་
འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པ་ཐ་དད་པ་འབྱུང་བར་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ངྲེས་པ་ལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གདགས་སོ། །དྲེ་ལའང་མཚན་ྷིད་དང་། རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་གསུམ་མོ། །འབྱོར་འབྲྲེལ་པ་གང་
ཞྲེ་ན། སྷིན་པ་ལས་ལོངས་སོད་དང་། ཐོས་པ་ལས་ཤྲེས་རབ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྲེས་སུ་མཐུན་ཞྷིང་འོས་
པ་རྷིགས་པ་ཐོབ་པ་འབྱུང་བ་ལ་འབྱོར་འབྲྲེལ་པ་ཞྲེས་མྷིང་དུ་གདགས་སོ། །དྲེ་ལའང་འདུས་པ་དང་། ཐབས་
དང་། རྷིགས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྷི་འབྱོར་འབྲྲེལ་པ་གསུམ་སྟྲེ། ཕྱྷི་མ་གྷིས་ནྷི་རྷིགས་པ་
བཞྷིའོ། །མགོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་འཕལ་ལ་སྲེ་ཞྷིང་འཇྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་མྱུར་ཞྷིང་
སྲེན་པར་འབྱུང་བའྷི་གནས་སྐབས་ལ་མགོགས་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ལའང་འདུ་བྱྲེད་དང་། སྲེས་བུ་བྱྲེད་པ་
དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྷིས་མགོགས་པ་གསུམ་མོ། །གོ་རྷིམ་གང་ཞྲེ་ན། ཅྷིག་ཅར་མྷི་འབྱུང་གྷི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྲེ་རྲེ་
ནས་སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བ་ལ་གོ་རྷིམ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ལའང་སྐད་ཅྷིག་འཇུག་པ་དང་། ལུས་
འཇུག་པ་དང་། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པར་འཇུག་པའྷི་གོ་རྷིམ་གསུམ་མོ། །དུས་གང་ཞྲེ་ན། གང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་དུ་
འབྱུང་བ་དྲེ་ལ་བྱུང་ནས་འགགས་པ་འདས་པ་དང་། མ་བྱུང་བ་ནྷི་མ་འོངས་པ་དང་། བྱུང་ལ་མ་འགག་པ་ནྷི་ད་ལྟ་
བ་སྟྲེ། འོང་བ་དང་འགོ་བ་དང་འགོ་བར་འགྱུར་བས་སམ། མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཟ་བས་ན་དུས་ཞྲེས་གདགས་
སོ། །དྲེའང་དབུས་མཐར། འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སད་ཟྷིན་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་མ་སད་གཞན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་བཏགས་པ་ཡྷིན་གྷི། བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་ཟད་བྱྲེད་པ་ལྟར་
རས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། བྱྲེ་བྲག་པ་ལ་སོགས་པ། དུས་ཀྷིས་སྲེ་རྒུ་སྡུད་པར་བྱྲེད། །དུས་ཀྷིས་འབྱུང་བ་སྨྷིན་པར་
བྱྲེད། །དུས་ཀྷིས་གྷིད་ལོག་སད་པར་བྱྲེད། །དུས་ནྷི་འདའ་བར་དཀའ་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་འདོད་པ་ལྟར་བྱྲེད་པ་པོ་
རག་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །ཡུལ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ནས་ྷི་མ་འཆར་བ་ཤར་དང་། དྲེ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྷི་གཡས་ནྷི་
ལྷོ་དང་། གང་དུ་ྷི་མ་ནུབ་པ་ནུབ་དང་། དྲེ་ལ་རྒྱབ་ཀྷིས་ཕྱོགས་པའྷི་གཡོན་ནྷི་བྱང་དང་། དྲེ་དག་གྷི་ཤུགས་
ལས་མཚམས་བཞྷི་ཡང་བསྟན་ཞྷིང་འོག་དང་སྟྲེང་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ན་གཟུགས་ཅན་གྷིས་བསྡུས་
པའྷི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ྷིད་ལ་ཡུལ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །འགྲེལ་པར་ཡང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་ནྷི་
ཕྱོགས་ལ་ཁབ་པའྷི་མཐུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ནྷི་གཟུགས་སུ་བསྡུས་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་ཏྲེ། བསྡུ་ན་འོག་དང་སྟྲེང་དང་ཐད་ཀའྷི་ཡུལ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གངས་གང་ཞྲེ་ན། ཐ་མྷི་དད་པའྷི་གཅྷིག་པུ་
ལ་མྷི་འཐད་པས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་གནས་པའྷི་ཆ་ལ་གངས་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ལའང་
གཅྷིག་གྷི་དང་གྷིས་ཀྷི་དང་མང་པོའ ་ི གངས་གསུམ་མོ། །ཚོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལ་ཡུལ་
དབང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་མཐའ་དག་འདུས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པའམ། བྱ་བའྷི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་འདུས་པ་ལ་ཚོགས་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེ་ཡང་
འདུས་པ་དང་། དོན་གཅྷིག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ཚོགས་པ་གསུམ་མོ། །དྲེ་དག་གྷི་གནས་སྐབས་ལ་
བཏགས་པའྷི་ཆ་རྣམས་ནྷི་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱའྷི། གཟུགས་སོགས་ལས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་
དྲེ། འགྲེལ་པར། དྲེ་ལྟར་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་འདྷི་རྣམས་ནྷི། གནས་སྐབས་དག་ལ་
བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐམས་ཅད་ཀང་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ། རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོའ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་རྣམ་གངས་ཀྷི་མདོར་བསྟན་
ནྷི། །དོན་གསང་དུ།་་་་་ན་ཐོས་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས། གསུམ་ཆར་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་ཁོ་ནའྷི་མྷིང་དུ་འདོད་དྲེ།
ངྲེས་ཚིག་གྷི་སོ་ནས་བྱྲེད་པས་ན་སྲེམས་དང་། ཤྲེས་པས་ན་ཡྷིད་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་
བྱ་བ་དང་། བསྟན་པའྷི་དབྱྲེ་བས། ཁམས་བསྟན་པ་ན་སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་དང་། སྲེ་མཆྲེད་བསྟན་པ་ན་
ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཕུང་པོ་བསྟན་པ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སར་རོ། །ཐྲེག་
ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ཕལ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། གསུམ་ཆར་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྷི་རྣམ་
གངས་སུ་སར་ཏྲེ། ཀུན་གཞྷི་ནྷི་བསགས་པ་དང་། ོན་ཡྷིད་ནྷི་དོན་ལ་སྲེམས་པ་དང་། འཇུག་ཤྲེས་ནྷི་སྣ་
ཚོགས་ལ་དམྷིགས་པས་ན་སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། ཐམས་ཅད་ཀང་མཚུངས་པར་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་དོན་
ནམ། རོག་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་ཡྷིད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། བརྒྱད་ཅར་ཡང་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་
རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ནྷི། གསུམ་པོ་སོ་སོར་རྲེ་རྲེ་ལ་སར་ནས། བག་ཆགས་བསགས་
པ་དང་། སྣ་ཚོགས་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། དོན་ལ་སྲེམས་པས་ན་སྲེམས་གང་ཡྷིན་པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ཁོ་ན་དང་། དུས་རག་ཏུ་གསལ་བའྷི་རྣམ་པར་ངར་རློམ་པས་ན་ཡྷིད་གང་ཡྷིན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་
ཁོ་ན་དང་། སྣ་ཚོགས་ལ་གསལ་བར་དམྷིགས་པས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་འཇུག་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་ཁོ་ན་སྟྲེ།
གསུམ་ཆར་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དྲེའྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྷི།་་་་་མདོ་ལས་ཀང་།
སྲེམས་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས། །ངར་སྲེམས་བདག་ྷིད་ཡྷིད་ཡྷིན་ནོ། །གང་ཞྷིག་ཡུལ་ལ་འཛིན་བྱྲེད་
པ། །དྲེ་ནྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི དོན་རྒྱས་བཤད་ལ། སྲེམས་
དང་། ཡྷིད་དང་། རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་སྲེམས་ཀུན་གཞྷི་ལ་སྷི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་
ལ་གྷིས་ལས། རྣམ་དབྱྲེ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཆོས་དང་ཆོས་ྷིད་རྣམ་འབྱྲེད་ལས། གང་ཞྷིག་ཤྲེས་ནས་
འགའ་ཞྷིག་སྤང་ཕྱྷིར་དང་། །གཞན་གང་ཞྷིག་ནྷི་མངོན་སུམ་ྷིད་བྱ་བ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་མཚན་ྷིད་སོ་ནས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི། །རྣམ་དབྱྲེ་འདོད་པས་བསྟན་བཅོས་འདྷི་བྱས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྷིར་ཡང་གཞུང་ལུགས་ཆྲེན་པོ་
རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་འཆད་པ་ལ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་དང་། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ྷིད་དང་། རྣམ་ཤྲེས་དང་
ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ཤྲེས་དགོས་ཤྷིང་། ཁད་པར་སྲེམས་དང་ཀུན་གཞྷི་ལའང་བདྲེན་
གྷིས་རྣམ་དབྱྲེ་ཤྲེས་དགོས་པས། སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་སྷིར་བསྟན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཆོས་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་སྲེམས་ནྷི་གཙོ་བོའ ་ི སོ་ནས། སྲེམས་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་གཞྷིའྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་བྱ་ཞྷིང་། ཕལ་པའྷི་སོ་ནས། སྲེམས་དང་ཡྷིད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་
ཚོགས་བརྒྱད་ལའང་བྱའོ། །དོན་དམ་ཆོས་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ངོ་བོ་འྷི་སྲེམས་ནྷི། རང་བཞྷིན་གྷིས་འོད་གསལ་བ་
ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོ་ལ་བྱ་སྟྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་ནྷི་སྲེམས་མ་མཆྷིས་པ་སྟྲེ་
སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་བའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའང་དྷི་བཅས་ཀྷི་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྲེམས་ཅན་གྷི་གནས་སྐབས་ནའང་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱན་ལས། སྲེམས་ནྷི་རག་ཏུ་རང་
བཞྷིན་འོད་གསལ་འདོད། །དྲེ་ནྷི་གོ་བུར་དྷི་མས་མ་རུང་བྱས། །ཆོས་ྷིད་སྲེམས་ལས་གཞན་པའྷི་སྲེམས་
གཞན་ནྷི། །འོད་གསལ་མ་ཡྷིན་རང་བཞྷིན་ལ་བརོད་དོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁད་
པར་མྲེད་ཀང་དག་གྱུར་པས། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་ྷིད་དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །འགོ་ཀུན་དྲེ་ཡྷི་སྷིང་པོ་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་ཤཤྷིང་། རང་བཞྷིན་ཆོས་ྷིད་གདོད་མ་ནས་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱུད་བ་མར་
ཡང་། སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་གང་ཡྷིན་པ། །དྲེ་ནྷི་ནམ་མཁའ་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་མྲེད་དྲེ། །ཡང་དག་
མྷིན་རོག་ལས་བྱུང་འདོད་ཆགས་སོགས། །གོ་བུར་དྷི་མས་དྲེ་ོན་མོངས་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་
ཆྲེར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཀུན་གཞྷི་ལའང་གྷིས་ཀྷི། ཀུན་རོབ་ཆོས་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་ནྷི་གང་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྷི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ལ། དོན་དམ་ཆོས་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་ནྷི་དྲེ་
བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྷི་མདོ་ལས། སྲེམས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་
གཞྷི་སྟྲེ། །བདྲེ་གཤྲེགས་སྷིང་པོ་དགྲེ་བའང་དྲེ། །སྷིང་པོ་དྲེ་ལ་ཀུན་གཞྷིའྷི་སས། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པས་སྟོན་
པར་མཛད། །སྷིང་པོ་ཀུན་གཞྷིར་བསྟན་པ་ཡང་། །བོ་ཞན་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གྷི་ག་ལའང་ཀུན་གཞྷིའྷི་སས་བཤད་དུ་རུང་སྟྲེ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་
བག་ཆགས་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས་འཁོར་བའྷི་གཞྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཐོས་སོགས་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས་
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མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གཞྷིའང་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཀུན་གཞྷི་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོ་ནྷི་གོ་བུར་གྷི་དྷི་
མའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས་འཁོར་བའྷི་གཞྷིར་ཡང་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་ྷིད་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྷིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ཐོབ་པས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གཞྷི་མཐར་ཐུག་པ་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྷིས་ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས། ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཀྷི་ཁམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྷི་གནས་ཡྷིན་
ཏྲེ། །དྲེ་ཡོད་པས་ན་འགོ་ཀུན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པའང་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ྷིད།
གསུང་གཅྷིག་ྷིད་དུ་གསུངས་ན་ཡང་། །དུ་མ་ྷིད་དུ་སོ་སོར་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱའྷི་སྐལ་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་གྷི་ག་ལ་སར་ཏྲེ་བཤད་དུ་རུང་བས། འཕགས་པ་འདྷི་ྷིད་ཀྷིས། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་བསྡུས་པར་ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་སར་ནས་བཤད་ཅྷིང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའྷི་འགྲེལ་བར། ཀུན་
གཞྷི་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོའ་ི སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མདོ་དང་སར་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་
དུ་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོ་ནྷི། །རྣམ་ཤྲེས་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཡང་། །འཛིན་
པ་གྷིས་ཀྷི་བར་འཇུག་སྟྲེ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལས་
བྱུང་བའྷི། །བག་ཆགས་དྷི་མ་བཞྷིན་དུ་ལྟོས། །སྲེམས་ནྷི་རས་ཡུག་དཀར་པོ་འད། །བག་ཆགས་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་
མཛྷེས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་སར་ཏྲེ་འཆད་པ་
རྣམས་ཀང་མཐར་ཐུག་ཀུན་གཞྷི་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོའ ་ི སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བར་རྷིགས་པར་
བྱའོ། །དྲེ་ལ་འགའ་ཞྷིག་དོན་གྷིས་དོན་གཅྷིག་པར་འཆད་པ་ནྷི། གང་དག་བདྲེན་པ་གྷིས་ྷིད་ཀྷི། །རྣམ་དབྱྲེ་
རྣམ་པར་མྷི་ཤྲེས་པ། །དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །ཟབ་མོ་དྲེ་ྷིད་མཐོང་བ་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདྲེན་
གྷིས་ཀྷི་རྣམ་དབྱྲེ་མ་ཕྱྲེད་པ་སྟྲེ། ཀུན་རོབ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཆོས་ྷིད་ལས་མ་འདས་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ནྷི། མྷི་
རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྟོང་པ་དང་བདག་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་ལ། དོན་དམ་གྷིས་མྲེད་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྷི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ནྷི། གཙང་བ་དང་བདག་དང་བདྲེ་བ་དང་རག་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་རབ་ཀྷི་
མཐར་ཐུག་པ་ཡྷིན་པས། མུན་པ་དང་། སྣང་བ་དང་། དུག་དང་། བདུད་རྷི་དང་། སྦུན་པ་དང་སྷིང་པོ་ལྟར་ཁད་
པར་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པར་
དབྱྲེ་བ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་ནས། ད་ནྷི་གྷིས་པ་་་་་་སྐབས་ཀྷི་དོན་ྷིད་
ཁད་པར་དུ་བཤད་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་འདྷིར་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ྷིད་འཆད་པ་ལ། མཚན་ྷིད།
མཚན་གཞྷི། དམྷིགས་རྣམ། འཇུག་ལྡོག རྣམ་གངས། དབྱྲེ་བ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། ཐྲེག་བསྡུས་སུ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མདོར་བསྡུ་ན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་སྨྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་
སྟྲེ་དྲེས་ཁམས་གསུམ་པའྷི་ལུས་ཐམས་ཅད་དང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར། རྣམ་སྨྷིན་དང་ས་
བོན་ཐམས་ཅད་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པ་བརྲེན་ཞྷིང་དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སུམ་བཅུ་པར་ཡང་། དྲེ་ལ་ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི། །རྣམ་སྨྷིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྷི་དོན་ཡང་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ས་བོན་གྷི་གནས་ཡྷིན་པས་སྷི་རྷིགས་ནས་ཚང་བ་ལ་བྱའྷི། ཅྷིག་ཅར་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་
ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྷིགས་ཆད་དང་འཕགས་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་མ་ཁབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་། བག་ཆགས་
བསོར་རུང་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པ་དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་རྲེན། དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པ་
ཞྲེས་གསུངས་པས་ཀང་མཚོན་ནུས་ཤྷིང་། འགའ་ཞྷིག་འཁོར་བ་ཇྷི་སྷིད་པར་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། དག་བཅོམ་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་མ་ཁབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་ཐྲེག་བསྡུས་སུ།
འདྷིའྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇྷི་ལྟར་ལྟ་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། རྒྱུ་ྷིད་དུ་
རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། འབྲས་བུ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་རྣམས་དོན་གསང་དུ་
རྷིམ་པ་ལྟར། ཐུན་མོང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ས་བོན་གྷི་ཆའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ཆའྷི་མཚན་ྷིད་
བཤད་པ་ལ། དྲེའྷི་དང་པོ་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་པ་ལྟར་ཏྲེ། གྷིས་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པའྷི་བག་ཆགས་གང་ཞྷིག
ཆོས་གཞན་སྲེ་བའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་གནས་པ་ཞྲེས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཀྷི་བག་ཆགས་ལ་
བརྲེན་ནས་ས་བོན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་གྱུར་བའྷི་ཀུན་གཞྷི་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་ཆོས་ཕྱྷི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ས་
བོན་དང་། སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་སྨྷིན་དང་། གྷི་ག་དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྷིག་པའྷི་ཆ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་ཡྷིན་པས།
གསུམ་ཀའང་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སུ་ངོ་བོ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །མཚན་གཞྷི་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། །དང་
པོ།་་་་་

ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་གནས་

སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལ་དམྷིགས་པ་ནས། རྣམ་པ་མྷི་གསལ་ཞྷིང་ཆ་ཕ་བས་ཡུལ་སྣང་བར་ནུས་ཙམ་པ། གོགས་
ཀུན་འགོ་ལྔ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྷིང་ཁད་པར་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་ཅན། ངོ་བོ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་
མ་བསྷིབས་ཤྷིང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེར་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ། དུས་འཁོར་བ་ཇྷི་སྷིད་དུ་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པར་འབྱུང་བ་སྟྲེ།
སུམ་ཅུ་པར་ཡང་། དྲེ་ནྷི་ལྲེན་པ་དག་དང་་་་་་ཕྱྷི་རོལ་གནས།་་་་་ལ་དམྷིགས་ནས། །རྣམ་པར་རྷིག་པ་མྷི་རྷིག་པ། །གོགས་་་་་་རག་
ཏུ་རྲེག་དང་ཡྷིད་བྱྲེད་དང་། །རྷིག་་་་་་པ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་སྲེམས་པར་ལྡན། །དྲེ་ལ་་་་་་ཁད་པར་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་
ཏྲེ། །དྲེ་ནྷི་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན། །རྲེག་ལ་སོགས་པའང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ནྷི་རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བོ་
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བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྷི་ནྷི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སྟྲེ། བྱྲེ་བཤད་དུ། ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཁོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ཆ་གཏན་ལ་
དབབ་པ་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་དྲེ་ྷིད་སྔོན་གྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པས་འཕངས་ཤྷིང་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ཆོས་དང་ལྡན་
པའྷི་ཆ་ནས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེའྷི་ངོ་བོ་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ལ། རྒྱུ་ལུང་
བསྟན་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལས་བྱུང་བ། དྲེའང་ལས་བྱས་མ་ཐག་མྷི་འབྱུང་གྷི ཕྱྷིས་འབྱུང་བ་ཡྷིན་པ། རྒྱུད་སྲེམས་
ཅན་དུ་སྟོན་པ་སྟྲེ། རྣམ་སྨྷིན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་ཆོས། །སྲེམས་ཅན་བརོད་ལུང་བསྟན་ཕྱྷིས་སྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ས་བོན་གྷི་ཆ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་དྲེ་ྷིད་ཆོས་རྣམས་སྲེ་བའྷི་ནུས་པ་བག་ཆགས་
དང་ལྡན་པའྷི་ཆ་ནས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེའྷི་བག་ཆགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། གང་ལ་བསོ་
བའྷི་གཞྷི། གང་གྷིས་བསོ་བའྷི་ཆོས། ཇྷི་ལྟར་བསོ་བའྷི་ཚུལ། དྲེ་ལྟར་བསོས་པའྷི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། བརན་ལུང་མ་བསྟན་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་། །སོ་བར་བྱྲེད་དང་འབྲྲེལ་
བ་ལ། །སོ་བྱྲེད་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མྷིན། །འདྷི་ནྷི་བག་ཆགས་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའང་རྒྱུན་བརན་
པ་ཏྷིལ་ལ་མྲེ་ཏོག་སྣ་མའྷི་དྷི་ཆགས་ཀྷི། མྷི་བརན་པ་རླུང་དང་ས་ལ་མྷི་ཆགས་པ་བཞྷིན་དུ། རྒྱུན་བརན་པ་ཀུན་
གཞྷི་ལ་བག་ཆགས་བསོ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་གྷི། མྷི་བརན་པ་ཚོགས་དྲུག་དང་སྷིའྷི་གཟུགས་ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གཟུགས་མྲེད་ཁམས་དང་སོམས་འཇུག་གསུམ་གྷི་གནས་སྐབས་ལ་སོགས་པ་ན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་
གཞྷིའང་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་དུ་རྒྱུན་འཆད་ཀང་། ཇྷི་སྷིད་དུ་སོ་བྱྲེད་ཡོད་པ་དྲེ་སྷིད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་ཞྲེས་
བྱའོ། །དྷི་མམ་ཞྷིང་མྷི་གསལ་བ་ཏྷིལ་ལྟ་བུ་ལ་མྲེ་ཏོག་གྷི་དྷི་འཆགས་ཀྷི། དྷི་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བ་ག་རྷི་དང་སོག་
པ་ལྟ་བུ་ལ་མྷི་འཆགས་པ་བཞྷིན་དུ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་ཞྷིང་མྷི་གསལ་བ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བག་ཆགས་
བསོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་སྲེས་ཤྷིང་གསལ་བ་འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ། །བསོ་བར་ནུས་ཤྷིང་སྷི་བ་ཏྷིལ་ལྟ་བུ་ལ་དྷི་འཆགས་པའྷི་འོས་ཡྷིན་གྷི། མཁྲེགས་པ་རྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྷི་
འོས་མ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་དུ། བསོས་པ་འཛིན་ཞྷིང་མྷི་རག་པ་ཀུན་གཞྷི་ནྷི་བག་ཆགས་བསོ་བར་བྱ་བའྷི་འོས་ཡྷིན་
གྷི། རག་པ་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརགས་མྷིན་གྷི་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྷི་བསོ་བར་བྱ་བའྷི་འོས་མ་
ཡྷིན་ནོ། །མྲེ་ཏོག་དང་ལྷན་ཅྷིག་འགོགས་པའྷི་ཏྷིལ་ལ་དྷི་འཆགས་ཀྷི། ཡུལ་དང་དུས་ཐ་དད་པའྷི་ཏྷིལ་ལ་མྷི་
འཆགས་པ་བཞྷིན་དུ། སོ་བྱྲེད་པ་དང་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་དུས་མམ་དུ་འབྲྲེལ་བའྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་བག་ཆགས་བསོ་
བར་བྱ་བ་ཡྷིན་གྷི། རྒྱུད་དང་དུས་ཐ་དད་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཁ་ཅྷིག་དྲེའྷི་འཁོར་རྲེག་པ་ལ་སོགས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་བརྲེན་པ་སྲེམས་བྱུང་ལ་ནྷི་མྷི་བསོའ །ོ །རྲེན་སྲེམས་ལ་བསོ་བས་རྲེན་དུ་རུང་བ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གྷིས་
པ་ནྷི། བསོ་བྱ་ལ་ནུས་པ་རྲེས་སུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཚོགས་བདུན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པས་བསོ་སྟྲེ།
ཚོགས་དྲུག་ཟག་བཅས་དགྲེ་མྷི་དགྲེས་རྣམ་སྨྷིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་གའྷི་བག་ཆགས་འཇོག་ཅྷིང་། ལུང་མ་
བསྟན་དང་ོན་ཡྷིད་ཀྷིས་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་འཇོག་པར་བྱྲེད་དོ། །ལུས་ངག་གྷི་ལས་གཟུགས་ཅན་གྷིས་
ནྷི་དངོས་སུ་བག་ཆགས་མྷི་བསོ། དྲེའྷི་ཀུན་སློང་གྷི་སྲེམས་པས་བསོས་པས་འབྲས་བུ་འབྱྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །དོན་གསང་དུ། ཀུན་གཞྷིའྷི་འཁོར་གྷི་ཀུན་འགོ་ལྔས་རང་ྷིད་སྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་བསོ་བ་དང་མྷི་བསོ་
བའྷི་ལུགས་གྷིས་གསུངས་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་གྷིས་ཀང་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་བསོ་
བར་རྷིགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཏྷིལ་དང་སྣ་མ་ལ་སོགས་པའྷི་མྲེ་ཏོག་དྷི་ཞྷིམ་པོ་ཅན་ཡུན་རྷིང་པོར་ལྷན་དུ་
བཞག་སྟྲེ་དྷི་བསོས་པ་ལས། ཕྱྷིས་མྲེ་ཏོག་འགགས་ཀང་ཏྷིལ་ལ་དྷི་བཟང་པོའ ་ི རྒྱུན་ཆགས་པ་བཞྷིན་དུ་ཀུན་
གཞྷི་དང་ཚོགས་བདུན་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་སྲེས་པ་རྣམས་ཡུན་རྷིང་དུ་འགོགས་ཤྷིང་སྲེ་འགག་ལྷན་
ཅྷིག་ཏུ་བྱས་པ་ལས། ཕྱྷིས་སོ་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་དྲེ་འགགས་ཀང་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་སྲེད་ནུས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུན་
ཀུན་གཞྷི་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་གོ །བཞྷི་པའང་བག་ཆགས་ྷིད་ངོས་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལའང་མཚན་ྷིད། དབྱྲེ་བ།
རང་བཞྷིན། གནས་ཚུལ། འཇོག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་ཆོས་གང་དང་
ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་འགག་བྱས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་དྲེ་དང་རྷིགས་འད་བ་འབྱུང་བའྷི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ། ཐྲེག་
བསྡུས་སུ། བག་ཆགས་ཞྲེས་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྷི་ཅྷི་ཞྲེ་ན། ཆོས་དྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་དྲེ་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་སྨྷིན་གྷི་བག་ཆགས་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་
ལ་ཆོས་གཞན་གྷིས་བསོས་པའྷི་ནུས་པ་ཆོས་གཞན་སྲེ་བའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། རྣམ་ཤྲེས་སྔ་མས་བཞག་
པ་ཡྷི། །ནུས་པ་བག་ཆགས་ཡྷིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཕྱྷི་དང་ནང་དང་མྷི་གསལ་
བ། །གྷིས་དང་ཀུན་རོབ་ྷིད་དང་ནྷི། །དམ་པའྷི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀུན། །ས་བོན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིའྷི་ས་བོན་དང་། ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པ་ནང་གྷི་ས་བོན་དང་། མྷི་གསལ་བ་གྷིས་ནྷི་
དགྲེ་མྷི་དགྲེའམ། ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་དུ་མྷི་གསལ་བ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་། ཕྱྷི་ཐ་སད་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་
ཀུན་རོབ་དང་། ནང་དཔད་བཟོད་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་དོན་དམ་གྷིའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྐད་ཅྷིག་མ་དང་
ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་། །དྲེ་ནྷི་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བར་འདོད། །ངྲེས་དང་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་། །རང་གྷི་འབྲས་བུ་
བསྒྲུབ་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་བོན་བག་ཆགས་དྲེའང་རག་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། བྱུང་མ་ཐག་འཇྷིག་པས་སྐད་ཅྷིག་མ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡྷིན་པ་དང་། སྐད་ཅྷིག་གཞན་གྷིས་བར་མ་ཆོད་པར་དྲེ་མ་ཐག་འབྲས་བུ་སྲེད་པས་མྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་
ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་། དྲེ་ཡང་གྲེན་པོས་མ་བཅོམ་གྷི་བར་རམ་འབྲས་བུ་མ་བྱུང་གྷི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་
འབྱུང་བ་དང་། བག་ཆགས་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཡོད་ཀང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་མྷི་འབྱུང་གྷི་ནུས་པ་སོ་
སོར་ངྲེས་པ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་དང་། དྲེ་ཡང་དུས་གཅྷིག་ལ་ཐམས་ཅད་མྷི་འབྱུང་གྷི་རྲེན་གང་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་
ནས་འབྱུང་བ་དང་། ས་བོན་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྒྱུད་དྲེ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རང་གྷི་འབྲས་བུས་ས་
བོན་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ཅྷིང་། ས་བོན་གྷིས་ཀང་འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་སྟྲེ། ཀུན་གཞྷི་ལས་ཀུན་གཞྷི་དང་། སཱ་ལུ་ལས་
སཱ་ལུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཕྱྷིའྷི་ས་བོན་ཡོད་ན་ཀུན་གཞྷི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར་འགལ་ཞྲེ་ན།་་་་་སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ཀང་དྲེ་ལ་སོད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྷི་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་སྣང་བ་ཙམ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཀུན་གཞྷི་ྷིད་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཇྷི་ལྟར་འོ་མར་
གྱུར་པ་ན། །ཡོན་ཏན་ཞོ་དང་དར་བར་གནས། །དྲེ་བཞྷིན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་། །རྣམ་པར་གྱུར་ན་
གཟུགས་ལྟར་གནས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ། ཆོས་གསུམ་གང་གྷི་ངོ་བོར་གནས་ཚུལ་དང་།
གཅྷིག་དང་ཐ་དད་ཇྷི་ལྟར་གནས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་གཞན་ལུགས། རོག་ལ་སོགས་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་
སོ་བྱྲེད་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་བསོས་པའྷི་བག་ཆགས་རྣམས་ཀང་རང་རང་དང་ངོ་བོ་འད་བར་ཡོད་
དྲེ། འདྷི་ྷིད་དུ་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་བག་ཆགས་ལ་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཞན་ཡང་དགྲེ་བས་
བཞག་པའྷི་བག་ཆགས་ནྷི་དགྲེ་བ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་སྡུག་པ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུང་ངོ་། །དྲེ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྷི་གཟུགས་ཅན་
བཞྷིན་དུ་བཏགས་པ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འབྲས་བུ་སྡུག་པ་འཛིན་པ་ཡང་འཕྲེན་པས་འཛིན་པ་ནྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ།
དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་འཕྲེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེད་པས་འཛིན་པ་ནྷི་མ་ངྲེས་ཏྲེ་བདྲེ་འགོའ ་ི མྷིག་
གྷི་དབང་པོའང་རྷིགས་འད་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པས་དགྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གནོད་བྱྲེད་ཀང་ཡོད་དྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་
ཀྷི་འགྲེལ་བར། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་གྷི་གར་མྷི་གསལ་བ་སྟྲེ་ལུང་མ་བསྟན་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དགྲེ་
མྷི་དགྲེས་བཞག་པའྷི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྷི་དང་རས་གཅྷིག་པ་དྲེ་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ན། དྲེ་དག་
ངོ་བོ་གཅྷིག་ཏུ་ཐལ་ཞྷིང་འགལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་ཡང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ནའང་
དྲེའྷི་བག་ཆགས་ཡོད་པས་མྷི་དགྲེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རང་ལུགས་ནྷི་འཇོག་
བྱྲེད་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གང་གྷིས་བཞག་ཀང་བག་ཆགས་ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། ཀུན་གཞྷི་ལུང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མ་བསྟན་དང་རས་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་རྒྱུར་ཇྷི་
ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་ཚིག་གུའྷི་རྷི་་་་་་ཚོན་གྷི་བྱྲེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སུ་མྷི་སྣང་བ་ཞྲེས་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་ཟྲེར། གོས་སྐུད་པ་མང་པོས་བཅྷིངས་ནས་སྣ་ཚོགས་
སུ་མྷི་མཐོང་བ་ཞྲེས་ནོར་གྷི་ར་ལག་ཟྲེར།

སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བསྒྱུར་བའྷི་དུས་ན་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་མྷི་སྣང་ཡང་། གང་གྷི་ཚྷེ་ཚོན་

གྷི་སྣོད་དུ་བཅུག་པ་དྲེའྷི་ཚྷེ་རས་ཀྷི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟོན་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་
བསོས་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ཡང་བག་ཆགས་ཀྷི་དུས་ན་སྣ་ཚོགས་སུ་མྷི་སྣང་ཡང་འབྲས་བུ་གྲུབ་པའྷི་དུས་ན་ཆོས་སྣ་
ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་ྷིད་དྲེ། འདྷི་ནྷི་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་ཅྷིང་ཕ་བའྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གསུམ་པ།་་་་་
རོད་སྤོང་ལ། བག་ཆགས་ལུང་མ་བསྟན་ལས་འབྲས་བུ་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་འབྱུང་ན་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་མྷི་སྷིད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། བག་ཆགས་འཇོག་བྱྲེད་དང་། བག་ཆགས་ཀྷི་འབྲས་བུ་འད་བས། རྒྱུ་མཐུན་
རྒྱུ་དང་འད་བར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བག་ཆགས་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་བསྲེད་
ནས་ལུང་མ་བསྟན་ལ་རྣམ་སྨྷིན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཀུན་གཞྷི་དང་ལུས་ཀྷི་དབང་པོའ ་ི སྐད་ཅྷིག་
སྔ་མས་ཕྱྷི་མ་བསྲེད་ཀང་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྣམ་སྨྷིན་ནྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་འཕྲེན་པ་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ། བག་ཆགས་འཇོག་བྱྲེད་ཀྷིས་འཕངས་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་བག་ཆགས་ཀྷི་དུས་ན་ལུང་མ་བསྟན་ཙམ་
ལས་མྲེད་ན། བྱྲེ་བཤད་དང་། སོད་འཇུག་ལ་སོགས་པར་སོམ་པའྷི་དགྲེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་
པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ། བཤད་སར་དུ། ནུས་པའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཁད་པར་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལྟར།
དགྲེ་བའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་གྷི། མངོན་གྱུར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད་ན་རྲེས་འགའ་མྷི་དགྲེ་
བའང་འབྱུང་སྷིད་པས། དྲེ་གྷིས་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བག་ཆགས་དང་ཀུན་གཞྷི་རས་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་ལུང་མ་བསྟན་དྲེ་ལས་ཕྱྷིས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་སྣ་
ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་འགལ་ཞྷིང་། ཐ་དད་ཡྷིན་ན་ས་བོན་རྣམས་ནྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཡྷིན་པས་རྲེན་གཅྷིག་ལ་
རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྲེམས་བྱུང་དང་འཇུག་ཤྲེས་དུ་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱུད་དུ་མར་མྷི་འགྱུར་བ་མྷི་འད་
སྟྲེ། སྲེམས་བྱུང་ནྷི་སྲེམས་ལ་རག་ལས་ཤྷིང་། འཇུག་ཤྲེས་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་རག་ལས་ལ། ས་བོན་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་
ལ་ཐ་དད་རང་དབང་ཅན་དུ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་འཕགས་པ་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་
གསུངས་ཤྷིང་། བཤད་སར་ལས། མདོ་སྲེ་པ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་དང་རྣམ་པ་དག་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་
མ་ཡྷིན་པར་འདོད་པ་དཔྲེར་བྱས་ནས་བཤད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་བག་ཆགས་དང་ཀུན་གཞྷིའང་ལྡོག་པ་དྲེ་ྷིད་དུ་
བརོད་དུ་མྲེད་ཅྷིང་། རས་གཞན་དུའང་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ལུང་མ་བསྟན་ལས་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་སུ་
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འབྱུང་བ་མྷི་འགལ་བ་ནྷི་དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་བཤད་ཟྷིན་ཞྷིང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཟག་མྲེད་ཀྷི་ས་བོན་ཐོས་པའྷི་
བག་ཆགས་ཀུན་གཞྷི་མ་ཡྷིན་པར་ཆུ་དང་འོ་མ་དཔྲེར་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་ལྡོག་པ་མ་ཡྷིན་པ་
ལ་དགོངས་པའོ། །ལྔ་པ་བག་ཆགས་འཇོག་ཚུལ་ལ་་་་་་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའྷི་ལུགས་གསུམ་སྟྲེ། རྷིང་པ་གསོ་བ་དང་།
གསར་དུ་འཇོག་པ་དང་། གྷི་ག་ཡྷིན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྔོན་གྷི་སློབ་དཔོན་་་་་་ཟླ་སོང་དང་ཡང་དག་བདྲེན་ལ་སོགས་ཁ་ཅྷིག་
བག་ཆགས་ནྷི་སོ་བྱྲེད་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་གནས་པ་འཕལ་དུ་གསོ་བ་ཙམ་ཡྷིན་
གྷི་སྔོན་མྲེད་བསྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གསར་དུ་འཇོག་པའྷི་ལུགས་ལྟར་ན་ཀུན་གཞྷི་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་གཞན་
དང་ཕད་ནས་དྲེ་བསྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་གསར་པ་གཞག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་གཞྷི་ཕྱྷི་མ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་ཞྷིང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་ཡང་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་སྲེ་མ་མྱངས་པས་དྲེ་སྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་
གསར་པ་གཞག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། རྷིང་པ་གསོ་བའྷི་ལུགས་ལ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་དང་ཟག་མྲེད་
ཀྷི་བག་ཆགས་རྷིང་པ་ལས་དྲེ་དག་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །དྲེ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་བག་
ཆགས་སོ་བྱྲེད་རྣམས་སྔར་མྲེད་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་གྲུབ་ཟྷིན་གསོ་བ་ཙམ་ཡྷིན་ན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བ་ལས། དྲེ་ལྟར་ནྷི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་
ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ།
ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྷིང་། ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་གནས་པ་ཡོད་
ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་ཐར་པའྷི་རྷིགས་སད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐོས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་ས་བོན་
ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོའང་ཆོས་ཀྷི་སྐུའྷི་ས་བོན་དུ་བལྟ་སྟྲེ། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་དྲེ་དག་རྒྱས་འགྱུར་
གྷི་རྷིགས་སུ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དགའ་བའྷི་སྲེ་དང་། མཆོག་གྷི་སྲེ་ལ་སོགས་པ།་་་་་འགའ་ཞྷིག་ཏྷིལ་ལ་སོགས་
པ་ལ་དྷི་གསར་དུ་བསོ་བ་མཐོང་ནས་སོ་བྱྲེད་ཀྷི་བག་ཆགས་སྔོན་མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་གསོ་བྱྲེད་
ཀྷིས་ཀང་དྲེ་ྷིད་གསར་དུ་གསོ་བར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་། ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་
ཀུན་གཞྷི་ལའང་དམྷིགས་ནས་ཀུན་གཞྷི་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་འཇོག་པས་ཀུན་གཞྷི་ནྷི་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མྷི་
འགྱུར་ཞྷིང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་སྐད་ཅྷིག་དང་པོ་ལ་ནྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་མྲེད་པ་ྷིད་དྲེ། དྲེའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ས་བོན་
མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སྷིབ་པ་སྤང་རུང་ལ་རྷིགས་སུ་བཤད་པས་སྷིབ་པ་ཡྷིན་ལ། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྲེན་བཞྷི་ལས་
སྲེ་བ་ཡང་སྷིད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཀྷི་ཁབ་པའྷི་དོན་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཡང་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལ་
དམྷིགས་པས་དྲེའྷི་བག་ཆགས་འཇོག་ན། གཞན་གྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་གཞན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷིས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་བག་ཆགས་འཇོག་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་གཞན་གྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་
རྒྱུའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་ལྟར་ན་ནྷི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅྷིག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། ཟག་མྲེད་དང་པོ་ལ་རྒྱུའྷི་རྲེན་མྲེད་པའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་ཐོས་སོགས་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་
ལས་སྲེ་བར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྷིབ་པ་རྷིགས་སུ་འདོད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་
རྷིགས་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྷི་ཁད་པར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྲེན་བཞྷི་སྷིད་པའྷི་
དོན་ཙམ་དུ་འདོད་པའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། སྲེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཀང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་རྲེན་
བཞྷི་ལས་སྲེ་བར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར། གསུམ་པ་ནྷི། སློབ་དཔོན་ཆོས་སོང་ལ་སོགས་པ་་་་་་ཁ་ཅྷིག་བག་ཆགས་ཆོས་ྷིད་
ཀྷིས་གནས་པ་གསོ་བ་དང་སྔོན་མྲེད་བསྲེད་པ་གྷི་ག་ཡོད་ཅྷིང་། གསར་དུ་བསྲེད་པས་ནྷི་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་
གནས་པའྷི་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ལ། གྷི་གའང་སྐལ་མམ་གྷི་རྒྱུ་བཞྷིན་དུ་རང་
རང་གྷི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པར་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་གསུམ་པ་འདྷི་ྷིད་རྷིགས་པ་
སྟྲེ། བག་ཆགས་ཀྷི་རྷིགས་ལ་བསམས་ན། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་པ་གསོས་
འདྲེབས་པ་གཙོ་ཆྲེ་ཞྷིང་། རྣམ་སྨྷིན་གྷི་བག་ཆགས་གསར་དུ་བྱུང་བ་དང་ཐོས་པའྷི་བག་ཆགས་གསར་དུ་
གཞག་པ་ལྟ་བུ་འཕལ་ལ་སྲེས་པའང་མང་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམྷིགས་རྣམ་ནྷི། བསྡུ་བར། ནང་གྷི་ྲེ་བར་
ལྲེན་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྣོད་ལ་དམྷིགས་ཤྷིང་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པར་གསུངས་པས། གསུམ་པ།་་་་་དམྷིགས་
པ་ལ་གྷིས་ཀྷི་ནང་གྷི་ནྷི། བདག་དང་ཆོས་སུ་ཀུན་བརགས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་བག་ཆགས་
དང་། གནས་དང་བཅས་པའྷི་དབང་པོའ ་ི གཟུགས་དང་། མྷིང་བཞྷིའྷི་ཕུང་པོ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་ལུས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་
ལ་སོགས་པས་ལྲེན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། གཟུགས་མྲེད་དུ་གཟུགས་དངོས་སུ་མྷི་ལྲེན་ཡང་དྲེའྷི་བག་ཆགས་ལྲེན་
པས་ལྲེན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་ལ་དབུས་མཐར། སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་འགྲེལ་
བར། སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་ནྷི་དབང་པོ་ལྔར་བདག་དང་གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་སྣང་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཞྲེས་ཀང་
བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་ཀུན་གཞྷིས་གཞན་གྷི་དབང་པོ་ལ་དམྷིགས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་གཞན་གྷི་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་གཞན་གྷི་དབང་པོ་ལ་དམྷིགས་ཀང་དྲེའྷི་དབང་ཤྲེས་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་
ནོ། །ཕྱྷིའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་དུ་སྣང་བ་སྟྲེ། དྲེའང་དོན་གསང་སོགས།་་་་་འདོད་གཟུགས་སུ་ཡྷིན་གྷི།
གཟུགས་མྲེད་དུ་ནྷི་ས་བོན་དང་མྷིང་བཞྷི་ཙམ་ལ་དམྷིགས་པའོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་མོད། བསྡུ་བར། གཟུགས་
མྲེད་དུ་གཟུགས་མྷི་ལྲེན་པར་བཤད་ཀྷི། མྷི་དམྷིགས་པར་མ་གསུངས་ཤྷིང་། རྲེས་འགའ་གཟུགས་མྷི་སྣང་ན།
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རག་ཏུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བ་ལས། ནང་ལྲེན་པ་ལ་དམྷིགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་
བརྲེན་ནས་རག་ཏུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འཇྷིག་རྲེན་དང་སྣོད་ཀྷི་རྒྱུན་རྣམ་པར་རྷིག་པ་སྟྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་
ནང་ལྲེན་པ་དང་ཕྱྷིའྷི་སྣོད་གྷི་ག་ལ་ཅྷིག་ཅར་དུ་དམྷིགས་ཤྷིང་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་གསུངས་པས་ཡོངས་སུ་
བཅད་པར་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཕ་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །རྣམ་པ་ནྷི། ཡུལ་སྣང་བར་ནུས་པ་ཙམ་ཡྷིན་
ཡང་སོ་འདོགས་གཅོད་མྷི་ནུས་པས་མྷི་གསལ་ཞྷིང་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའོ་
ཞྲེས་ཀང་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །དཔད་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དམྷིགས་པ་མ་གྲུབ་ཀང་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པའྷི་ལས་ཀྷི་བག་
ཆགས་ྷིད་སྣོད་དང་དོན་དུ་སྣང་བ་སྟྲེ། ནམ་མཁའ་ས་རླུང་ྷི་མ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་ཀླུ་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ནྷི། །ནང་
གྷི་ཤྲེས་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷི། །ཆ་ལས་ཕྱྷི་རོལ་ལྟ་བུར་འདུག །ཅྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་འཇུག་
ལྡོག་ནྷི། བསྡུ་བར། དམྷིགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །གཅྷིག་གྷི་རྲེན་ྷིད་གཅྷིག་ཡྷིན་དང་། །ལྷན་ཅྷིག་
དངོས་པོ་འཇུག་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལྡོག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། འཇུག་ཚུལ་དང་། ལྡོག་ཚུལ་
གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དམྷིགས་པ་ཕྱྷི་དང་ནང་གྷི་ཡུལ་ལ་དམྷིགས་ནས་འཇུག་པ་དང་། མཚུངས་ལྡན་
ཀུན་འགོ་ལྔ་ཁོ་ན་དང་འགོགས་ནས་འཇུག་པ་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་ཅྷིང་། གསུམ་པ་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་རྲེན་བྱས་
ནས་འཇུག་པ་ནྷི། ཀུན་གཞྷིས་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འབྱུང་བའྷི་ས་བོན་གྷི་གཞྷི་
བྱྲེད་པས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། ཀུན་གཞྷིས་ཟྷིན་པའྷི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྲེན་ནས་དབང་ཤྲེས་ལྔ་སྲེ་བའྷི་
རྲེན་དང་། ཡྷིད་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་གནས་བྱྲེད་པས་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ལ། འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཀང་ཀུན་
གཞྷི་ལ་ཚྷེ་འདྷིར་འཇུག་ཤྲེས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་མཐུན་གྷི་ས་བོན་གསོ་ཞྷིང་བརས་པར་
བྱྲེད་པས་ན་བདག་རྲེན་དང་། ཕྱྷི་མ་ལ་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་འབྱུང་བའྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ས་བོན་འཇོག་པས་རྒྱུའྷི་རྲེན་
བྱྲེད་ཅྷིང་མདུང་ཁྷིམ་ལྟར་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པ་སྟྲེ། ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས། ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་ཤྲེས་ལ་
སོར། །དྲེ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་དྲེ་བཞྷིན། །ཕན་ཚུན་འབྲས་བུའྷི་དངོས་པོ་དང་། །རྒྱུ་ཡྷི་དངོས་པོར་རག་ཏུ་
སོར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་གང་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་པ་ནྷི། འགོག་པའྷི་སོམས་
འཇུག་མ་གཏོགས་པའྷི་སྲེམས་མྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་རྣམས་ན་ོན་ཡྷིད་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་ཅྷིང་།
གཟུགས་མྲེད་ན་ཡྷིད་དང་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་གྷིས་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་ལ། གཟུགས་ཁམས་ན་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་
དང་། འདོད་ཁམས་ན་རྲེན་ཇྷི་ལྟ་བར་ཚོགས་བདུན་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་སྟྲེ། ཆུ་ལ་རླབས་རྣམས་ཇྷི་བཞྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཁམས་དང་འགོ་བ་གང་ན་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དང་། སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་མྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གང་ཡོད་པ་དང་ཡང་ཇྷི་རྷིགས་པར་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་ཞྲེས་ནྷི་མྷི་བྱའོ། །ལྔ་པ་སྲེ་བ་བརྒྱུད་པར་འཇུག་པ་ནྷི། ཚྷེ་འདྷིའྷི་ཀུན་གཞྷི་ཟད་པ་ན་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་
གཟུང་འཛིན་གྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་གསོས་ནས་ཕྱྷི་མའྷི་ཀུན་གཞྷི་འཇུག་ཅྷིང་། དྲེ་ྷིད་ཟད་ནས་དྲེའྷི་ཡང་ཕྱྷི་མ་
འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། སུམ་ཅུ་པར། ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་འཛིན་གྷིས་ཀྷི། །བག་ཆགས་བཅས་པ་སྔ་མ་
ཡྷི། །རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། །རྣམ་སྨྷིན་སྲེད་པ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྡོག་ཚུལ་ལ་་་་་་བསྡུ་བར།
འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལྡན་ལ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་མྷི་ལྡན་པ་ནྷི། སྲེམས་ཡོད་པའྷི་གནས་སྐབས་ན་དག་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་དྲེ་པའོ། །གྷིས་ཀ་དང་མྷི་ལྡན་པ་ནྷི། དག་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། དྲེ་པ་འགོག་པ་ལ་སོམས་
པར་ཞུགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་ལའོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་མ་བྲལ་བའྷི་ཀུན་གཞྷི་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལས། དོན་དམ་
པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྷི་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་ཏྲེ། སྲེམས་མྲེད་པའྷི་སའོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེར་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འགགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ།

ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ཆ་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ཀྷི་མྱང་འདས་སུ་ལྡོག་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚྷེ་

རྷིག་པའང་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་རྲེས་
ལ་མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་གནས་གྱུར་ནས་ལྡོག་སྟྲེ། གང་ཡང་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས། །མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ྷིད་
གྱུར་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་བོན་གྷི་ཆ་ལ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ས་བོན་འགའ་ཞྷིག་སྷིབ་པ་ཟད་བྱྲེད་ཀྷི་གྲེན་པོ་
བསོམས་པས་ལྡོག་ཅྷིང་། འགའ་ཞྷིག་ནྷི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ན་ལྡོག་ལ། མཐོང་སྤང་གྷི་ས་བོན་མཐོང་ལམ་སྲེས་
པ་དང་། སོམ་སྤང་གྷི་ས་བོན་སོམ་ལམ་སྲེས་པ་ན་ལྡོག་གོ །དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་ས་བོན་སྔ་མ་ལྷག་
མྲེད་མྱང་འདས་དང་། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ། སུམ་ཅུ་པར། དག་བཅོམ་ྷིད་ན་དྲེ་ལྡོག་
གོ །ཞྲེས་པ་དང་། བསྡུ་བར། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་བསོམས་པས་རྣམ་པར་ལྡོག་
པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། གནས་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྤངས་པར་བརོད་པར་
བྱ་སྟྲེ། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ།་་་་་རྣམ་གངས་ནྷི། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ་གགས་པ་ཤྲེས་བྱ་ངོ་བོ་
ྷིད་གསུམ་གྷི་གནས་ཡྷིན་པས་ན་ཤྲེས་བྱའྷི་གནས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ལུས་ལྲེན་པ་དང་གནས་པར་བྱྲེད་པས་ན་
ལྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པས་ན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྷི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་གགས་པ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཞྷི་བྱྲེད་པས་ན་ཀུན་གཞྷིའྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ཐྲེག་དམན་ལ་གཙོ་བོར་མ་བསྟན་ཡང་ཞར་བྱུང་དུ་གགས་པ་ཕལ་ཆྲེན་སྲེ་
པའྷི་ལུང་དུ་ཤྷིང་གྷི་ར་བ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ན་ར་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།
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ས་སྟོན་སྲེ་པའྷི་ལུང་དུ་འཁོར་བ་ཇྷི་སྷིད་པའྷི་བར་དུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འབྱུང་བས་ན་འཁོར་བ་ཇྷི་སྷི ད་པའྷི་
ཕུང་པོ་་་་་་སྐད་ཅྷིག་པ་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པ་དང་། ཚྷེ་རབས་པ་ཚྷེ་རབས་ཇྷི་སྷིད་དུ་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། གནས་བརན་པ་
དང་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྟྲེ་སྨྲ་བའྷི་ལུང་དུ་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ན་སྷིད་པའྷི་ཡན་ལག་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།
མང་པོས་བཀུར་བའྷི་ལུང་དུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲུག་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ། འཛིན་
པ་གྷིས་ཀྷི་བག་ཆགས་དང་། སོས་པའྷི་བག་ཆགས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་ཏྲེ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་།
བག་ཆགས་གསར་དུ་བྱུང་བ་འཕྲེན་པས་དབྱྲེ་བ་དང་། རྣམ་སྨྷིན་གྲུབ་ཟྷིན་པ་རྣམ་སྨྷིན་གྷིས་དབྱྲེ་བ་དང་། ོན་
ཡྷིད་ཀྷིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་རྒྱུ་ྷིད་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། སྣོད་བཅུད་ཀྷི་ས་བོན་ཡྷིན་པས་ཐུན་མོང་
གྷི་མཚན་ྷིད་ལ་སོགས་པ་བཞྷིར་དབྱྲེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་གནས་ངན་
ལྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྷི་ས་བོན་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ་གྷིས་སུ་
དབྱྲེ་བ་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་སད་ཟྷིན་པ་དང་། སད་མ་ཟྷིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་གྷིས་སུ་དབྱྲེ་བ་
ལ་སོགས་པའོ། །བདུན་པ།་་་་་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་ལུང་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི། ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས།
ཆོས་ཀུན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྷི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཀུན་གཞྷི་སྟྲེ། །དྲེ་བས་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི། །དམ་པ་
རྣམས་ལ་ངས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་པ་ལས། ལྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཟབ་
ཅྷིང་ཕ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་བཞྷིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རོག་པར་གྱུར་ན་མྷི་རུང་ཞྲེས། །འདྷི་ནྷི་བྱྷིས་
པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསྟན། །ཞྲེས་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། ཀུན་གཞྷིའྷི་ཆུ་བོ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། །སྣ་
ཚོགས་ཡུལ་གྷི་རླུང་གྷིས་བསོད། །རྣམ་ཤྲེས་སྣ་ཚོགས་རྦ་རླབས་རྣམས། །གར་ཞྷིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། བོ་གོས་ཆྲེན་པོ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའྷི་རླབས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཇྷི་ལྟར་ཟླ་བ་སྐར་ཚོགས་དང་། །ལྷན་ཅྷིག་
མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་། །རླབས་བདུན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་
གནས། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་ཤྷིང་། ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུར་ཡང་། ལུང་གཅྷིག་ལས་འཕོས་པ་
ལས། སྲེས་བུ་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ། ཀུན་གཞྷི་ལ་དགའ་བ། ཀུན་གཞྷི་ལ་དགའ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་
བྱུང་བ། ཀུན་གཞྷི་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅན་རྣམས་ལ། ཀུན་གཞྷི་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་བསྟན་ན། ན་
འདོད་ལ་རྣ་བ་གཏོད་དྲེ། ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་སྲེམས་ྲེ་བར་འཇོག་ཅྷིང་། ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་
ཆོས་བསྒྲུབ་སྟྲེ། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་འཇྷིག་རྲེན་དུ་བྱོན་པ་ན་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་འདྷིའང་འཇྷིག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་བཙུན་པ་དབྱྷིག་བཤྲེས་ཀྷིས་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀུན་གཞྷི་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། ཤྷིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའྷི་ངན་སོང་བ་ནྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་དགའ་བས་སོར་
བ་མྲེད་ཅྷིང་དྲེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཙུན་པ་མྷིའུ་ཐུང་གྷིས་བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་འདོད་ཆགས་དང་
བཅས་པ་ཀུན་གཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ཡན་ཆད་ན་མྲེད་
ཅྷིང་། དྲེང་སྲེས་པ་རྣམས་དྲེ་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ཀྷིས་འཇྷིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཀུན་གཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ། ཆོས་འདྷི་པ་བདག་མྲེད་ལ་མོས་པ་རྣམས་དྲེ་
ལ་མྷི་མཐུན་པར་འཛིན་ཞྷིང་མངོན་པར་དགའ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྷིགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི། རྣམ་
པར་ངྲེས་པ་བསྡུ་བར། ལྲེན་པ་དང་པོ་གསལ་བ་དང་། །ས་བོན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་དང་། །སྲེམས་མྲེད་སོམས་
པར་འཇུག་པ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་འཆྷི་འཕོ་མྷི་རུང་འགྱུར། །ཞྲེས་བརྒྱད་གསུངས་པ། འདྷི་ྷིད་ཀྷི་འགྲེལ་པར་
ཡང་བཀོད་པ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེའྷི་དང་པོ་མྷི་རུང་བ་དང་། གསལ་བ་མྷི་རུང་བ་དང་། ལས་བཞྷི་མྷི་རུང་བ་གསུམ་ནྷི་
རོད་པ་སྤོང་བའྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ལ། གཞན་ལྔ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ཡོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དངོས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལྲེན་པ་
མྷི་རུང་བ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལུས་ལྲེན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལྲེན་བྱྲེད་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཀུན་གཞྷི་མྲེད་ཀང་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་གྷིས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་རྣམས་ནྷི་ལུས་ལྲེན་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ། ལུས་ཐོབ་ཟྷིན་ནས་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་
ལས་གསར་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་སྔོན་ལུས་ལྲེན་དུས་ན་མ་སྲེས་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་དག་ནྷི་དགྲེ་བ་དང་མྷི་
དགྲེ་བར་དམྷིགས་ཤྷིང་། ལུང་མ་བསྟན་རྣམ་པར་སྨྷིན་པས་བསྡུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དབང་པོ་སོ་སོ་
དང་ཁད་པར་ལུས་ཀྷི་ཆ་ཤས་གང་དང་གང་ལ་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པས་ཟྷིན་པར་འགྱུར་གྷི། ལྷག་
མ་རྣམས་ནྷི་མ་ཟྷིན་པས་ལུས་འཛིན་བྱྲེད་དང་ལྲེན་བྱྲེད་དུ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འཇུག་ཤྲེས་རྣམས་གྷིད་
དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དུས་སུ་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་། སད་པ་དང་སངས་པའྷི་དུས་སུ་འབྱུང་བས། ཚྷེ་གཅྷིག་
ལ་ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལྲེན་པའྷི་ྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞྷིའྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡོད་དྲེ། ལུས་ལྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །དང་པོ་མྷི་རུང་བ་ནྷི།
རྣམ་ཤྲེས་གཞན་ཡོད་དུས་ན་ཀུན་གཞྷི་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཡོད་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་དུ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་ྷིད་དོ། །འདྷི་ལྟར་ཁ་ཅྷིག་གྷི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་མཐོང་བར་འདོད་པ་དང་། ས་
ཐོས་པར་འདོད་པ་དང་། དྷི་སྣོམ་པར་འདོད་པ་དང་། རོ་མྱོང་བར་འདོད་པ་དང་། རྲེག་བྱ་རྲེག་པར་འདོད་པ་
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དང་། ཆོས་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཇྷི་ལྟ་བར་སྲེས་པ་ཚང་ཞྷིང་། དྲེ་དག་གྷི་དབང་པོའང་མ་
མས་པར་ཡོད་ལ། ཡུལ་ཡང་མམ་པ་ྷིད་དུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་རུང་གཅྷིག་དང་པོར་
འབྱུང་གྷི གཞན་མྷི་འབྱུང་བ་ནྷི་མྷི་རུང་བས་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བ་ྷིད་དྲེ། རང་རང་གྷི་རྒྱུའྷི་ཚོགས་པ་ཚང་བར་
ཁད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསལ་བ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་གྷིས་ལ་སོགས་པ་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བ་
མྲེད་ན། འདས་པའྷི་དུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཡུལ་མྱོང་བ་རྲེས་སུ་དན་པའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུན་མྷི་
གསལ་བར་འཇུག་པ་དང་། ད་ལྟར་བའྷི་དབང་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཡུལ་མྱོང་བའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་
བར་འཇུག་པའྷི་ཁད་པར་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་ནྷི་མྷི་ནུས་
ཏྲེ་གསལ་མྷི་གསལ་གྷི་ཁད་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ས་བོན་མྷི་རུང་བ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་བོན་གྷི་རྲེན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་འཇུག་ཤྲེས་རྣམས་ས་བོན་གྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ས་བོན་གྷི་རྲེན་དུ་མྷི་རུང་
སྟྲེ། འདྷི་ལྟར་དགྲེ་བའྷི་འོག་ཏུ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་འོག་ཏུ་དགྲེ་བ་དང་། གྷི་གའྷི་འོག་ཏུ་ལུང་མ་
བསྟན་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཁམས་དམན་པ་དང་བར་མ་དང་བཟང་པོ་དང་། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་དང་།
འཇྷིག་རྲེན་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འཇུག་ཤྲེས་རྣམས་ཕུན་ཚུན་གཅྷིག་གྷི་རྲེས་སུ་གཅྷིག་
འབྱུང་གྷི ལྷན་ཅྷིག་མྷི་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྷི། གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་ལ་བག་ཆགས་བསོ་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
དགྲེ་སོགས་སུ་གསལ་ཞྷིང་དུས་མྷི་མམ་པ་རྣམས་ནྷི་བག་ཆགས་བསོ་བྱར་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེམས་
མྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཆད་ནས་ཡུན་རྷིང་པོ་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་ས་བོན་གྷི་རྲེན་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ས་བོན་མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལས། ས་བོན་ཡོད་ཅྷིང་དྲེའྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་དུ་གྲུབ་བོ། །ཞྲེས་
པའོ། །ལྔ་པ།་་་་་ལས་བཞྷི་མྷི་རུང་བ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་མྷི་འབྱུང་ན། དོན་དུ་སྣང་བ་སྣོད་ཀྷི་རྣམ་པར་
རྷིག་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་དབང་པོའམ་གནས་ཀྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་དང་། ོན་ཡྷིད་ལ་བརྲེན་ནས་ངའོ་
སམ་པའྷི་རྷིག་པ་དང་། འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་སྟྲེ། ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་གྷི་རྣམ་རྷིག་བཞྷི་
དུས་གཅྷིག་ལ་འབྱུང་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་སུ་
འདྷི་བཞྷི་ཅྷིག་ཅར་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བ་ལ་རུང་གྷི རྣམ་ཤྲེས་
གཅྷིག་གྷི་སྐད་ཅྷིག་ལ་ནྷི་མྷི་རུང་སྟྲེ། སྲེ་མཆྲེད་ཐ་དད་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ།་་་་་ལུས་ཚོར་མྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རུང་བ་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་མྲེད་ན་རྒྱུ་ས་བོན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། ཚུལ་བཞྷིན་ནམ། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་སྲེམས་ཤྷིང་
རོག་པའམ། མམ་པར་བཞག་པའམ། མམ་པར་མ་བཞག་པ་གང་རུང་གྷི་ལུས་ལ། ལུས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་མྱོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྷིད་ཤྲེས་ནྷི་ཚུལ་
བཞྷིན་སྲེམས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་གཏད་ཅྷིང་། ཀུན་གཞྷིའང་མྲེད་ན། རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་
པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཚོར་བ་ནྷི་སྣ་ཚོགས་སུ་དམྷིགས་ཏྲེ། དྲེའྷི་རྒྱུ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཡོད་པ་ྷིད་དོ་
ཞྲེས་པའོ། །བདུན་པ།་་་་་སྲེམས་མྲེད་པའྷི་སོམས་འཇུག་མྷི་རུང་བ་ནྷི། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་ན། སོམས་འཇུག་
གྷིས་ལ་ཞུགས་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྷི་གས་
ཚོགས་དྲུག་ནྷི་བཀག་ཅྷིང་། ཁ་ཅྷིག་ོན་ཡྷིད་ཀང་མྲེད་པར་འདོད་ལ། ཡོད་ཀང་འགོག་པའྷི་སོམས་འཇུག་ཏུ་
བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ནྷི་ཤྷི་འཕོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ལུས་ལས་འདས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། དོད་དང་མ་བྲལ་ཞྷིང་སོག་གྷི་དབང་པོ་དང་མ་བྲལ་བས།
དྲེའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་དང་མ་བྲལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་
ཐམས་ཅད་བཀག་ཀང་ལུས་འཛིན་བྱྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཡོད་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པའོ། །བརྒྱད་པ།་་་་་འཆྷི་
འཕོ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་འཆྷི་འཕོ་དང་རྷིམ་གྷིས་དོད་འདོར་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདོར་
བྱྲེད་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཚོགས་དྲུག་ཡོད་མྲེད་ཀྷིས་ནྷི་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ།
གྷིད་འཐུག་པོའ་ི གནས་སྐབས་ལ་སོགས་པར་འཆྷི་འཕོ་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཁད་པར་སོ་ལྔའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ལུས་ཀྷི་ཆ་ཤས་གང་དུ་མ་སྲེས་པ་དྲེར་དོད་དང་ཚོར་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ནྷི་སོག་ཐ་མ་
འཆད་ཀྷི་བར་དུ་གསལ་བར་ཡོད་ཀང་དྲེའྷི་སྔོན་ལ་དོད་ཡལ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་བཞྷིན་དུ་ལུས་ཀྷི་སྟོད་དམ་སྨད་ནས་དོད་དང་ཚོར་བ་འདོར་བ་ནྷི་དམྷིགས་ཤྷིང་། དྲེའང་ལུས་
འཛིན་བྱྲེད་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་བྲལ་བས་ཡྷིན་ཏྲེ། ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་ནྷི་ཡོད་
པ་ྷིད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞྷི་མྲེད་ན་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་
སྲེ་བའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྷི་རུང་བ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་རྣམ་པར་བྱང་བ་མྷི་
རུང་བས་ཀང་བསྒྲུབ་སྟྲེ། ཕལ་ཆྲེར་ནྷི་ས་བོན་མྲེད་ན་མྷི་རུང་བར་འདུས་ཤྷིང་། འགའ་ཞྷིག་བཤད་ཟྷིན་པ་
རྣམས་དང་ཡང་མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པར་ཡང་། སོམས་འཇུག་་་་་་གྷིས་དང་འབྲས་བུ་གཅྷིག་སྟྲེ། གསུམ་ལས་
ལངས་པ་ན་འཇུག་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུའྷི་རྲེན་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་གཞྷི་ལས་བྱུང་ངོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པ་དམྷིགས་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་ལྟར་རྒྱུའྷི་རྲེན་ལའང་ལྟོས་ཤྷིང་དྲེའང་ཀུན་གཞྷིའྷི་ས་བོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་།
གྷིད་དང་བརྒྱལ་བ་ན་ཆད་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་ཤྲེས་འབྱུང་བའང་ཀུན་གཞྷི་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་པ་དང་། འདུ་
བྱྲེད་ཀྷི་རྲེན་གྷིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་སྤངས་
པས་འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་ཀུན་གཞྷི་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཞྷི་གསུངས་ཤྷིང་། རྲེན་
འབྲྲེལ་གྷི་མདོ་འགྲེལ་དང་སའྷི་སྟོད་འགྲེལ་ལ་སོགས་པར་ཡང་ལུང་དང་རྷིགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མང་དུ་གསུངས་
པས་རྒྱས་པར་དྲེ་དག་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། སྲེམས་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་ངོ་
བོ་ནྷི། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་ན་དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་རང་རང་དང་མཐུན་
པའྷི་འབྲས་བུ་སྲེད་ནུས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་བསོས་ཤྷིང་ས་བོན་བཏབ་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། བག་
ཆགས་ལས་གཞན་པའྷི་ས་བོན་མྲེད་ཀང་ས་བོན་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་
པ་དྲེ་རྣམས་སྲེ་བའྷི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །འགྲེལ་པར།་་་་་དྲེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ས་བོན་དུ་
འདུ་ཞྷིང་སོར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་གཞྷི་ཞྲེས་བྱ་བའམ། ཡང་ན་འཇུག་ཤྲེས་བར་སྐབས་སུ་རྒྱུན་འཆད་པ་ལ་ནྷི་བདག་
ཏུ་མྷི་འཛིན་གྷི། སྲེམས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ོན་ཡྷིད་ཀྷིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་སྲེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཞྷིང་
སོར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་གཞྷི་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དོན་གསང་དུ།་་་་་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྷི་ཀུན་གཞྷིར་གངས་ཅན་པའྷི་གཙོ་
བོའང་འདོད་པ་དྲེ་གཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་རྣམ་པར་རྷིག་པས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་གངས་
ནྷི། སྔོན་གྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ངྲེས་པར་སྨྷིན་ཞྷིང་སྲེས་པས་ན་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་ྷིང་མཚམས་སོར་ཞྷིང་ལུས་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པས་ན་ལྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དྲེ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། མདོར་བསྟན་ལྟར་གཙོ་བོར་ཀུན་གཞྷི་ྷིད་ལ་སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
ཕུང་པོ་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བག་ཆགས་སམ་ས་བོན་བསགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པའོ། །ཡྷིད་ལ་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྷི་དོན་ལྔ་སྟྲེ། མཚན་ྷིད། མཚན་གཞྷི།
འཇུག་ལྡོག བྱྲེད་ལས། སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྷི། ཀུན་གཞྷིའྷི་དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྷིག་ཅྷིང་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བ་ཡྷིད་ཤྲེས་
ཀྷི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ནུས་ཞྲེས་པའམ། ཀུན་གཞྷིའྷི་དོན་ཙམ་རྷིག་ཅྷིང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་མ་ཐོབ་ཀྷི་བར་ཏུ་
རག་ཏུ་ངར་རློམ་པའྷི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་ཞྲེས་པའོ། །མཚན་གཞྷི་ནྷི། བསྷིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་ཤྲེས་པ་
རྒྱུན་བརན་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་དང་ལྷན་ཅྷིག་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་འབྱུང་བས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྷིབ་
ཅྷིང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་འབྱུང་བས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའོ། །འཇུག་ལྡོག་ནྷི། གཞུང་དུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འབྱུང་བ་ལྟར་གནས་སྐབས་གསུམ་མ་གཏོགས་པར་ཀུན་གཞྷི་ལ་དམྷིགས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་ཞྷིང་། ས་
བརྒྱད་པ་ལ་གནས་གྱུར་པས་ལྡོག་སྟྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་ཡྷིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རོག །གྱུར་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་མྷི་རོག་
དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སངས་རྒྱས་ས་གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་པ་མམ་ྷིད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ོན་
མོངས་ཅན་ཡྷིད་གནས་གྱུར་བ། །མམ་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་བརོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བྱྲེད་ལས་ནྷི། ཡྷིད་
ཤྲེས་ཀྷིས་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཚོགས་དྲུག་མཚན་མ་ལ་འཆྷིང་བའྷི་གནས་བྱས་ནས་ཟག་བཅས་སུ་འཆྷིང་
བ་དང་། ཀུན་གཞྷི་ལ་ས་བོན་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་དྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལས། སྲེམས་ནྷི་རང་བཞྷིན་དྭང་བ་
སྟྲེ། །རོག་པ་མྲེད་པ་ཡྷིད་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་དང་བཅས་པའྷི་ཡྷིད། །རག་ཏུ་བག་ཆགས་འདྲེབས་པར་
བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལུང་ནྷི། དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་དང་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་མདོ་སྲེ་མང་པོར་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་ཤྷིང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པར། ངར་སྲེམས་
བདག་ྷིད་ཡྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ལ། ལུང་སྷིལ་བུར་ཡང་། ོན་མོངས་ཅན་ཡྷིད་རག་ཏུ་
ནྷི། །ོན་མོངས་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་ཞྷིང་འགག །དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས། །མ་གོལ་གོལ་བར་མྷི་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རོ། །རྷིགས་པ་ནྷི། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ོན་མོངས་ཅན་གྷི་ཡྷིད་མྲེད་ན། །མ་འདྲེས་
པ་ཡྷི་མ་རྷིག་དང་། །ལྔ་པོ་དག་དང་འད་བ་དང་། །སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་དང་། །ངྲེས་ཚིག་མྲེད་པའྷི་
སོན་དུ་འགྱུར། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སྲེ་བའྷི་རྒྱུན། །ངར་འཛིན་མྲེད་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་
པ་ནྷི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་འཐད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲུག་གྷི དང་པོ་ནྷི། ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས། ཡང་དག་དོན་
ལ་འཇུག་པ་ཡྷི། །སྲེམས་ཀྷི་གྲེགས་སུ་བརན་གྱུར་གང་། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་སྟྲེ། །མ་འདྲེས་པ་ཡྷི་མ་
རྷིག་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲེ་ཇྷི་སྷིད་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀྷི་བར་ལ་བདག་མྲེད་མཐོང་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་
བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་ཅྷིང་། ོན་ཡྷིད་ཁོ་ནའྷི་འཁོར་དུ་རྒྱུན་བརན་པར་འབྱུང་བ། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་
གཞན་ཡང་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པ། ངའམ་བདག་ཏུ་རོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ནྷི་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་རྲེན་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་མྲེད་ན། བརྲེན་པ་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པའང་
མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ནྷི་ཚོགས་དྲུག་མ་བསྟན་པ་དང་དུས་མྷི་མཚུངས་ཤྷིང་། ཁད་པར་སོ་ལྔ་ཕྱྷིར་
བལྟས་དང་དམྷིགས་པ་མྷི་མཚུངས་ལ། ཀུན་གཞྷི་མ་བསྷིབས་པ་དང་ངོ་བོ་མྷི་མཚུངས་པས། རྣམ་ཤྲེས་གཞན་
ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའང་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི་ཡོད་པས་དྲེའྷི་རྲེན་ོན་ཡྷིད་ཀང་
ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ལྔ་པོ་ལ་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་བའྷི་གནས་བདག་རྲེན་ཡོད་པ་
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དང་འད་བར། ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་བདག་་་་་་གནས་བརན་པའྷི་སྲེ་པ་ནྷི། སྷིང་བུ་ག་གཅྷིག་ནས་དགུའྷི་བར་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རོག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དབང་པོ་གཟུགས་
ཅན་ལ་བརྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར། གཞན་ཡང་དགྲེ་སློང་དག་ཡྷིད་ནྷི་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་མྷིན་པ་བསྟན་དུ་མྲེད་ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

རྲེན་

ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་བའྷི་གནས་ོན་ཡྷིད་མྲེད་ཅྷིང་གཞན་ཡང་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པའྷི་ཡྷིད་ནྷི་རས་སུ་མྲེད་ཅྷིང་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་དུས་མྷི་མམ་པ་དྲེ་ལྷན་
ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་གནས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཀུན་གཞྷིའང་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཡྷིན་གྷི་བདག་རྲེན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་བདག་རྲེན་དུ་གྱུར་བའྷི་ོན་ཡྷིད་ནྷི་ཡོད་པ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །་་་་་འོ་ན་ཡྷིད་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་དང་དག་
བཅོམ་སོགས་ཀྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། མྷིང་ཙམ་ཡོད་ཀྷི་དོན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་མྲེད་ཅྲེས་བཤད་ལ། སའྷི་སྟོད་འགྲེལ་ལས་ཟག་བཅས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ཞྲེས་འདོད་ལ། དོན་
གསང་མཁན་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་ལ་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་ཟག་མྲེད་དུ་གནས་གྱུར་ནས་ཡོད་ཅྲེས་འདོད་དྲེ་བརག་པའྷི་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྷི། ོན་ཡྷིད་

མྲེད་ན་འགོག་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སོམས་འཇུག་གྷིས་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚོགས་
དྲུག་བཀག་ཙམ་དུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ས་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་ངོ་བོ་ལ་
ཁད་པར་མྲེད་ན་ནྷི། འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་ཞྷི་མ་ཞྷིའྷི་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལས། འགོག་པ་ནྷི་ོན་ཡྷིད་
བཀག་སྟྲེ་ངར་འཛིན་ཞྷི་བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་དགག་བྱ་ོན་ཡྷིད་ནྷི་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་
པའོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ོན་ཡྷིད་མྲེད་ན་དུས་རག་ཏུ་ངར་སྲེམས་པས་ན་ཡྷིད་ཅྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཚིག་གྷི་ གཞྷི་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་གཞན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་བཤད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡྷི་སོ་ལྔ་ནྷི་རོག་མྲེད་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཡྷིད་
ཤྲེས་ནྷི་རྲེས་འགའ་བ་ཡྷིན་ལ། ཀུན་གཞྷི་ནྷི་མ་བསྷིབས་པ་ཡྷིན་པས། དྲེ་རྣམས་ལ་ངར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་བས་ན་ངྲེས་ཚིག་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་པས་དྲེའྷི་གཞྷི་ོན་ཡྷིད་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྷི། རྲེན་ོན་
ཡྷིད་མྲེད་ན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སྲེ་བའྷི་རྒྱུན་ལ་ངར་འཛིན་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་ལྟར་ན་ནྷི་
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་ཁོམ་པའྷི་གནས་སོ་ཞྲེས་སྨོད་ཅྷིང་སྤོང་བར་ཡང་མྷི་འགྱུར་ལ། འཇུག་ཤྲེས་དང་
བྲལ་ཙམ་གྷིས་སྤངས་ན་ནྷི་འགོག་པའང་སྤངས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ནྷི་ཚོགས་དྲུག་བཀག་ཀང་
ངར་འཛིན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་ཡྷིད་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲུག་པ་ནྷི། ོན་ཡྷིད་མྲེད་ན་ངར་འཛིན་གྷི་གནས་མ་
རྷིག་པའྷི་རྲེན་གཞན་མྲེད་པས། དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གསུམ་ཀའྷི་གནས་སྐབས་སུའང་ངར་འཛིན་མྷི་
འབྱུང་བར་ཐལ་ཞྷིང་། དྲེ་ལྟར་ན་དགྲེ་བའང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྲེ། ངར་འཛིན་གྷིས་མ་བཅྷིངས་
པའྷི་དགྲེ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། བྱྷིས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ང་དགྲེ་བ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ངར་འཛིན་རག་ཏུ་འབྱུང་ལ། དྲེ་མ་རྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ཞྷིང་། དྲེའང་ོན་ཡྷིད་ལ་བརྲེན་པས་དྲེ་ནྷི་ཡོད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་ྷིད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའོ། །་་་་་དོན་བསྡུ་བར། གྷིས་མྲེད་གསུམ་པོ་འགལ་བར་འགྱུར། །དྲེ་མྲེད་ན་ནྷི་ངར་འཛིན་པ། །ཀུན་ཏུ་ཡོད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་
གསུངས་ཏྲེ། ོན་ཡྷིད་མྲེད་ན་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ལྔ་པོ་དང་འད་བ་གྷིས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེའྷི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། ཐ་མ་གཅྷིག་པུ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་
པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །

གཞུང་དོན་ལ། ཡྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི།་་་་་མ་ན་ནྷི་ཡྷིད་དྲེ། ཤྲེས་པ་

གང་ཞྷིག་དུས་རག་ཏུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ངའོ་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ཁྲེངས་པ་དང་ལྡན་པས་རློམ་སྲེམས་ཤྷིང་།
ངར་སྲེམས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པས་ན་ཡྷིད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། འདྷི་ནྷི་འཛིན་སྟངས་དང་རྣམ་པའང་གསལ་བར་
བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ།་་་་་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྒྱུན་བརན་པའྷི་ཆ་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། དོན་
དྲེའྷི་དབང་གྷིས་བདག་གྷི་རྣམ་པ་སྲེ་བའྷི་སོ་ནས་ཡྷིད་ཀྷི་རང་མཚན་ལ་དམྷིགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་

གསང་དུ།་་་་་

ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་མཚུངས་ལྡན་ནྷི། བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་བཞྷི་པོ་ཀུན་གཞྷི་ལ་བདག་ཏུ་
ལྟ་བའྷི་འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་བདག་ལ་དགའ་བའྷི་ཆགས་པ་དང་། འཇྷིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་
ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་ངའོ་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་བདག་ཏུ་རོངས་པ་མ་འདྲེས་པའྷི་
མ་རྷིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། སྔར་བཤད་པ་དང་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་
ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་འཇུག་ལྡོག་ནྷི། ོན་ཡྷིད་འཁོར་དང་བཅས་པ་དྲེ་ཡང་འཕགས་པའྷི་ལམ་
མམ་གཞག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ། དོན་དམ་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་ཤྲེས་པ་དང་། བདག་ལྟ་མངོན་
གྱུར་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སློབ་པ་ལ་ནྷི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་གཞྷི་ལས་འབྱུང་སྟྲེ་ས་བོན་ར་བ་ནས་མ་
སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སོམས་འཇུག་ལས་
ཆྲེས་ཞྷི་ཞྷིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་གྱུར་མྷི་
འབྱུང་ལ། ལངས་པའྷི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྔ་མ་ལྟར་འབྱུང་ངོ་། །མྷི་སློབ་པའྷི་ས་ཐོབ་ཕྱྷིན་ཆད་གཏན་ནས་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ།
རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་་་་་་དུས་ལ། ཇྷི་ལྟར་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་པའྷི་ོན་མོངས་པ་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དག་བཅོམ་པ་ྷིད་ཐོབ་པ་ན་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་
ཞྲེས་བྱ་བས་སྤོང་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་དྲེའང་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྤོང་ངོ་། །བསྡུ་བར། མྷི་སློབ་པ་ལ་ནྷི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་དག་ནྷི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ནར་ཅྷིག་ཅར་སྤོང་བར་རྷིགས་པར་བྱའྷི། །འདྷི་ལྟ་སྟྲེ།
དཔྲེར་ན་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དག་ལྟར་རྷིམ་གྷིས་མྷིན་ནོ།།

ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་ས་བོན་མ་ལུས་པ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་

རོ། །ལྡོག་པའྷི་གནས་སྐབས་གསུམ་མ་གཏོགས་པར་ང་སྷིན་པ་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་།
ང་གནོད་པ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། ང་བཟོ་གནས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལུང་
དུ་མ་བསྟན་པའྷི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་འཇུག་པའོ། །དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། སུམ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཅུ་པར། དྲེ་ལ་གནས་ཏྲེ་རབ་བྱུང་ཞྷིང་། །དྲེ་ལ་དམྷིགས་པས་ཡྷིད་ཅྲེས་བྱ། །རྣམ་ཤྲེས་ངར་སྲེམས་བདག་ྷིད་
ཅན། །བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ། །ོན་མོངས་བཞྷི་དང་རག་ཏུ་འགོགས། །བདག་ཏུ་ལྟ་དང་བདག་ཏུ་
རོངས། །བདག་རྒྱལ་བདག་ཆགས་འདུ་ཤྲེས་པ། །གང་དུ་སྲེས་པ་་་་་་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་གང་དུ་ལུས་སྲེས་པར་གྱུར་པའྷི་ས་དྲེ་པ་ྷིད་
དྲེ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལའང་དྲེ་དག་ྷིད་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་རབ་རྷིག་པར་བྱའོ།།

དྲེ་ནའོ་གཞན། །རྲེག་སོགས་ཀང་དྲེ་དག་བཅོམ་

མྲེད། །འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་ལ་མྲེད། །འཇྷིག་རྲེན་འདས་པའྷི་ལམ་ནའང་མྲེད། །འདྷི་ནྷི་གྱུར་པ་གྷིས་
པ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ནྷི། གང་ཞྷིག་ོན་ཡྷིད་མ་ཡྷིན་ཡང་ཡྷིད་ཅྲེས་རྣམ་གངས་སུ་བསྟན་
པ་ལ་གགས་པའང་ཡོད་དྲེ། མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དག་འགགས་མ་
ཐག་ཡྷིད་ཤྲེས་སྲེ་བ་དྲེའྷི་ཚྷེ་གང་དང་གང་རང་རང་གྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་སྔ་རོལ་དུ་འགགས་པའྷི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ནྷི། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡྷིད་ཤྲེས་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པས་ན་ཡྷིད་ཅྲེས་བྱའོ། །མདོར་ན་་་་་་དྲུག་པོ་འདས་
མ་ཐག་པ་ཡྷི། །རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྷིན་དྲེ་ཡྷིད་དོ། །ཞྲེས་སྔར་དངས་པ་ལྟར།

རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ཀའྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་རྣམས་ནྷི། རང་རང་གྷི་སྐད་

ཅྷིག་ཕྱྷི་མའྷི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནམ། རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ལ་ཡྷིད་ཅྲེས་བཏགས་པ་ཡྷིན་གྷི། རས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་
མྲེད་དྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུའང་། ས་མ་ནན་རཾ།་་་་་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པས་གནས་སུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར། རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་འགགས་མ་ཐག་པའྷི་ཡྷིད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་གནས་དང་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལ།
སྷི་དོན་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་སར། ངོ་བོ་ྷིད་དང་གནས་དང་ནྷི། །དམྷིགས་པ་དག་དང་གོགས་རྣམས་དང་། །ལས་ཏྲེ་སོ་
ནྷི་ལྔ་པོ་ཡྷིས། །སྲེམས་ནྷི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ལྔ་དང་། འབྱུང་ཚུལ་ཏྲེ་དྲུག་ལས། དང་པོ།་་་་་ངོ་
བོ་ྷིད་དམ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་རྷིག་ཅྷིང་རྒྱུན་མྷི་བརན་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། སོ་སོའ ་ི
མཚན་ྷིད་ནྷི་གཞུང་དུ་འཆད་ལ། རང་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ཡང་གོགས་ཀྷི་དབང་གྷིས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་
ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཀ་སྲེ་རུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་གནས་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀྷིའང་ས་བོན་གྷི་གནས་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་གནས་འགགས་མ་ཐག་པའྷི་ཡྷིད་དང་། སོ་ལྔའྷི་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་གནས་
རང་རང་གྷི་དབང་པོ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་གནས་ོན་ཡྷིད་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེར་བྱྲེད་པའྷི་
གནས་འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། མཚན་མ་ལ་འཆྷིང་བའྷི་གནས་ནྷི་ོན་ཡྷིད་དོ། །གསུམ་པ་་་་་་
དམྷིགས་པ་ནྷི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དྲུག་གོ །བཞྷི་པ་་་་་་གོགས་ནྷི། ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་
བྱུང་རྣམས་ཏྲེ། གང་གྷི་གོགས་སུ་གང་འབྱུང་བ་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །ལྔ་པ་་་་་་བྱྲེད་ལས་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀྷིས་རང་
རང་གྷི་ཡུལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་ལ། སོ་ལྔས་དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ལས་ཀུན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནས་སློང་བའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་ཅྷིང་། སྡུག་མྷི་སྡུག་གྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ། །ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་དགྲེ་མྷི་
དགྲེའྷི་ཆོས་དང་། ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གྷིས་སྡུག་མྷི་སྡུག་གྷི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་བྱྲེད་ལ། ཁད་པར་ཡྷིད་ཀྷི་སར། དམྷིགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། དམྷིགས་པ་ལ་ྲེ་བར་
སྲེམས་པ་དང་། ར་རོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། སོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། གྷིད་ལོག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སད་པར་བྱྲེད་པ་
དང་། བརྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། བརྒྱལ་བ་ལས་ལངས་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་གྷི་ལས་འཇུག་པར་
བྱྲེད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཆགས་བྲལ་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་
ར་བ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་མཚམས་སོར་བ་དང་། འཆྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བའོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་རྣམས་བྱྲེད་དོ། །དྲུག་པ་་་་་་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། སུམ་ཅུ་པའྷི་འགྲེལ་བར་་་་་་མདོ་སྲེ་པ་་་་་་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་ལྔའྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་
ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འབྱུང་བའང་མྲེད་ལ། ཕན་ཚུན་གྷི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་འབྱུང་བར་མ་ངྲེས་སོ། །སྐད་ཅྷིག་ལ་འབྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་གྷི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་ཡྷིད་
ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ཡྷིད་ཀྷིས་ལས་སོ།།

ལ་སོགས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་མང་པོ་མྲེད་ཅྷིང་། ཤྲེས་པ་

གཅྷིག་གྷིས་མང་པོའ ་ི དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པས་ཤྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་ཤྲེས་
པའྷི་དམྷིགས་རྲེན་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་སོ་སོར་ངྲེས་མྷི་དགོས་ཀྷི། དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གཅྷིག་ལས་
ཀང་ཤྲེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བས། ཀུན་གཞྷི་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཆུ་ལས་རླབས་བཞྷིན་དུ་རྲེན་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣམ་ཤྲེས་
གཅྷིག་ནས་མང་པོའ ་ི བར་དུ་འབྱུང་བ་ྷིད་དོ། །སུམ་ཅུ་པར། ལྔ་རྣམས་ར་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ། །ཇྷི་ལྟའྷི་རྲེན་ལས་
བྱུང་བ་ནྷི། །རྣམ་ཤྲེས་ལྷན་ཅྷིག་གམ་མ་ཡྷིན། །ཆུ་ལ་རླབས་རྣམས་ཇྷི་བཞྷིན་་་་་་བོ་གོས་ཡངས་པ་དཔྲེར་ན་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུན་འབབ་པ་ལ།
གལ་ཏྲེ་རླབས་གཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་པ་ན་རླབས་གཅྷིག་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་གྷིས་སམ་གསུམ་མམ་རླབས་མང་པོ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་
པ་ན་ཡང་རླབས་མང་པོ་འབྱུང་སྟྲེ་ཆུ་བོའ ་ི ཆུ་དྲེའྷི་རྒྱུན་ཆད་པར་མྷི་འགྱུར་ལ་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་ཡང་མྷི་མངོན་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བོ་གོས་ཡངས་པ། ཆུ་བོ་དྲེའྷི་གནས་ལྟ་བུའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྲེན་ཅྷིང་རབ་ཏུ་གནས་ནས། གལ་ཏྲེ་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ན་མྷིག་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་པུ་འབྱུང་
ངོ་། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་གྷིས་སམ་གསུམ་མམ་ལྔ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ྲེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ན་ཡང་གྷིས་སམ་གསུམ་མམ་ལྔའྷི་བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་མདོ་སྲེ་དགོངས་
འགྲེལ་ལས་སོ།།

ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁད་པར་ཡྷིད་ཤྲེས་ནྷི་སྲེམས་མྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་ལྔ་མ་གཏོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ནྷི། །རག་ཏུའོ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་
དང་། །སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་གྷིས་དང་། །སྲེམས་མྲེད་གྷིད་དང་བརྒྱལ་མ་གཏོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གཞུང་དོན་ལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་མདོར་བསྟན་ནྷི། འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་མ་འདུས་པས་ན་ཚོགས་ཀང་ཡྷིན་ལ་གནས་སམ་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ། དྲེའང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྲེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་ཅྷིང་ཞྲེས་པས་
རྣམ་ཤྲེས་གཞན་སྲེལ་ལ། དམྷིགས་རྲེན་གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལ་དམྷིགས་ནས་ཞྲེས་པས་མཚུངས་ལྡན་གྷི་
སྲེམས་བྱུང་སྲེལ་ཞྷིང་། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ནྷི་འཛིན་པ་དང་རོགས་པ་དང་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། རྣ་བའྷི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་རྣ་བའྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། དམྷིགས་རྲེན་སའྷི་ངོ་བོ་ལ་དམྷིགས་ནས།
ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །སྣའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་སྣའྷི་དབང་
པོ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། དམྷིགས་རྲེན་དྷིའྷི་ངོ་བོ་ལ་དམྷིགས་ནས། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་
པའོ། །ལྲེའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་ལྲེའྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། དམྷིགས་རྲེན་རོའ་ི ངོ་བོ་ལ་
དམྷིགས་ནས། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ལུས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
བདག་རྲེན་ལུས་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། དམྷིགས་རྲེན་རྲེག་བྱའྷི་ངོ་བོ་ལ་དམྷིགས་ནས། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་
གྷི་ལུས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་རྲེན་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ོན་
ཡྷིད་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། དམྷིགས་རྲེན་ཤྲེས་བྱའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ངོ་བོ་ལ་དམྷིགས་ནས། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རང་གྷི་
ཡུལ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྷིག་པའོ། །གྷིས་པ། ཁམས་ཀྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན།
ངོ་བོའམ་མཚན་ྷིད་ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་ཕུང་པོའ་ི སྐབས་སུ་བཤད་ཟྷིན་པ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་ཕུང་པོ་ལས་དམྷིགས་
ཀྷིས་བཏོན་ནས་ཁམས་ཀྷི་རྣམ་གཞག་དང་། ཁམས་ལས་དམྷིགས་ཀྷིས་བཏོན་ནས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་གཞག་
ཙམ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཕུང་པོ་གང་ལ་ཁམས་གང་རྣམ་པར་འཇོག་ཚུལ། ཕུང་པོས་མ་
བསྡུས་པ་འདུས་མ་བྱས་བཤད་པ། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ྷིད་ཁད་པར་དུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་
གཟུགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཕུང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་

་་་

ནྷི། ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེའང་མྷིག་གྷི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་
ཁམས་དང་། རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་། སའྷི་ཁམས་དང་། སྣའྷི་ཁམས་དང་། དྷིའྷི་ཁམས་དང་། ལྲེའྷི་ཁམས་དང་།
རོའ ་ི ཁམས་དང་། ལུས་ཀྷི་ཁམས་དང་། རྲེག་བྱའྷི་ཁམས་དང་། ཞྲེས་པ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་། ཡུལ་
གཟུགས་ཅན་ལྔ་ཡྷིན་ལ། དྲེར་མ་ཟད་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
གཟུགས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀང་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོར་འདུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཆོས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཕུང་པོའ ་ི
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྐབས་སུ་ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཞྲེས་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་
གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ཡྷིད་ཁོ་ནའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་
འཇོག་གོ །གསུམ་པ་་་་་་སྲེམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཕུང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་གཅྷིག་ཏུ་
བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་བདུན་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྲེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་དང་ཞྲེས་
པ་ཚོགས་དྲུག་དང་། བདུན་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་དྲེའང་ན་ཐོས་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་དྲུག་པོ་འགགས་མ་ཐག་པ་ནྷི་
ཚོགས་དྲུག་པོ་ལས་གུད་ན་མྲེད་ཀང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་གནས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་སུ་བཞག་ཅྷིང་།
ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན།་་་་་

ཡྲེ་

ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ནྷི་ོན་ཡྷིད་ཡྷིན་ལ། ཀུན་གཞྷིའང་བདུན་ཀའྷི་ས་བོན་

ཡྷིན་པས་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་ཕུང་པོ་
ལྔ་རྣམས་ཀྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་མ་བསྡུས་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། མདོར་བསྟན་ནྷི། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་ཡོད་
པའྷི་འདུས་མ་བྱས་ནྷི་ཕུང་པོས་མ་བསྡུས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྤུངས་པའྷི་
དོན་ཅན་མ་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། ཆོས་གང་ཞྷིག་རྒྱུ་རྲེན་གྷིས་མ་བསྲེད་པ་ཞྲེས་
པ་ཡྷིན་ལ། དངོས་པོ་ནྷི། འདུས་བྱས་མ་ཡྷིན་གྷི།་་་་་གཞྷིའམ་ངོ་བོ་ྷིད་ཡྷིན་ཞྷིང་། དབྱྲེ་བ་ནྷི། མཛོད་ལས། འདུས་མ་
བྱས་ནྷི་གསུམ་ཡང་སྟྲེ། །ནམ་མཁའ་དང་ནྷི་འགོག་རྣམ་གྷིས། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་པར་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དང་བཞྷིར་ཡང་བཤད་ཅྷིང་། ཁ་ཅྷིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཅྷིག་པུར་ཡང་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་
རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆོས་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་མྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གསུམ་ནྷི་ཆོས་ྷིད་ལ་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་ཆོས་
ཅན་རྲེན་ཐ་དད་པས་ཕྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་། གྲེན་པོས་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
འགོག་པ་དང་། གྲེན་པོས་སོ་སོར་བརགས་པའྷི་སོ་ནས་ོན་མོངས་པ་འགོག་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་གནས་
གྱུར་པའྷི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་གཡོ་བ་དང་། འགྱུར་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཡང་མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་འདུ་ཤྲེས་དང་
ཚོར་བ་འགོག་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ།་་་་་བརྒྱད་ལས། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གསུམ་གྷི་དང་པོ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི།
ཆོས་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ་་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། ཆོས་ཅན་དགྲེ་བ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཆོས་ྷིད་
དྲེ། རག་གཅྷིག་རང་དབང་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་གོ་ཞྲེས་གཟུང་བ་གང་ཟག་གྷི་བདག་གྷིས་ཀང་སྟོང་ཞྷིང་།
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྷི་ཆོས་སུ་བརགས་པ་ཆོས་ཀྷི་བདག་གྷིས་ཀང་སྟོང་པས་བདག་མྲེད་པ་རྣམ་པ་གྷིས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་གྱུར་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། འདྷི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྷི། །བདག་མྲེད་དམ་པའྷི་
དོན་དུ་ན། །སྟོང་ྷིད་བདག་ཏུ་དམྷིགས་པ་ནྷི། །ྲེས་པར་བཤད་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྣམ་
གངས་ནྷི། དྲེ་ྷིད་ལ་མྷིང་གྷི་ཁད་པར་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་མཐའ་དང་། དོན་
དམ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དྲེ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་བདག་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པ་དྲེ་ལ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཅྲེས་མྷིང་དུ་བྱ་ཞྲེ་ན། ཡུམ་ལས། དྲེ་
བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་བྱོན་ཡང་རུང་མ་བྱོན་ཡང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་འདྷི་ནྷི་གནས་པའོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་བདག་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པའྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དྲེ་ནམ་ཡང་གཞན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་རག་ཏུ་ལྷུན་
གྷིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། རྒྱུད་བ་མར་ཡང་། ྲེས་པ་གོ་བུར་དང་ལྡན་དང་། །ཡོན་ཏན་རང་བཞྷིན་
ྷིད་ལྡན་ཕྱྷིར། །ཇྷི་ལྟར་སྔར་བཞྷིན་ཕྱྷིས་དྲེ་བཞྷིན། །འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ཆོས་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་སྟོང་པ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རང་བཞྷིན་དག་ཕྱྷིར་དང་། །བག་ཆགས་སྤངས་ཕྱྷིར་གཙང་བ་ྷིད། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་ཆོས་ྷིད་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པ་དྲེ་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ་བསོམས་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་མྷི་རྒྱུ་ཞྷིང་སྟོང་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཀུན་སོང་བ། །ཕ་ཕྱྷིར་ྲེ་བར་གོས་པ་
མྲེད། །དྲེ་བཞྷིན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །གནས་འདྷི་ྲེ་བར་གོས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་གང་གྷི་ཚྷེ་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་ཅན་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དྷི་མ་དང་བཅས་པའྷི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ོན་མོངས་པ་
རྣམས་ནྷི་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པས་སྤང་རུང་གོ་བུར་བ་ཡྷིན་གྷི། སྲེམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ།
ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ནྷི་སྲེ་མ་ཡྷིན། །ནམ་ཡང་འགགས་པར་འགྱུར་བ་མྷིན། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ོན་མོངས་
མྲེད། །ཐོག་མ་བར་མཐའ་དྷི་མ་བྲལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ནྷི། རང་བཞྷིན་གྷིས་འོད་གསལ་
བ་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ྷིད་དོ། །ཡང་ཆོས་ྷིད་རང་བཞྷིན་གྷིས་འོད་གསལ་བ་སྟྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་
གྷི་དྷི་མ་གྷིས་སྣང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་སྟོང་པ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ།
གྷིས་དངོས་མྲེད་པའྷི་དངོས་ཡོད་པ། །དངོས་པོ་སྟོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་
མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། བདག་དང་བདག་མྲེད་སོས་པ་དག །ྲེ་བར་ཞྷི་བས་དམ་པའྷི་བདག །ཅྲེས་པ་ལྟར་
གཟུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་བར་གྷི་ཡོད་མྲེད་རག་ཆད་ལ་སོགས་པ་སོས་པའྷི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་ཞྷི་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དག་པའྷི་མཐའ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཡང་དག་མཐའ་ནྷི་འདུས་བྱས་ཀྷི། །རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དབྲེན་པ་སྟྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་མྲེད་པས་ཡང་དག་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ྷིད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་དམྷིགས་ཡུལ་དུ་སྣང་བའང་ཡྷིན་ཞྷིང་། བདག་མྲེད་ལས་ཕ་རོལ་ན་དྲེ་ཁོ་ན་
ྷིད་བཙལ་དུ་མྲེད་པས་མཐའ་མ་མུར་ཐུག་པ་ཡང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
ཆོས་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གང་ཡྷིན་དྲེ་རོགས་པ། །མམ་པར་བཞག་པའྷི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྷིས་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་མམ་པར་བཞག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་དམ་པའམ་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་སོད་ཡུལ་ལམ། གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་དོན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་
ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ནྷི་ཐམས་ཅད་ནས། །བསོམས་པ་ལས་ནྷི་ཡང་དག་བྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་བཞྷིན་
ྷིད་ལ་དམྷིགས་ནས་གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་རོགས་ཏྲེ་བསོམས་ན་ན་ཐོས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། གང་ཟག་དང་
ཆོས་ཀྷི་ཕྱྲེད་གཟུང་བ་སྟྲེ།་་་་་

བདག་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པར་རོགས་ཏྲེ་བསོམས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དང་། བདག་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པར་རོགས་ཏྲེ་བསོམས་ན་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཀྷི་འབྱུང་བའྷི་གནས་སམ་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཆོས་ནྷི་སྤངས་རོགས་ཡོན་ཏན་གྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཡྷིན་ལ། དབྱྷིངས་ནྷི་དྲེ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུའྷི་དོན་ཏོ། །ཆོས་གྷིས་ལ་མཚུངས་པར་སར་བ་ནྷི། ཆོས་དགྲེ་བ་
རྣམས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དོན་གསུམ་གྷིས་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། ཆོས་ཅན་མྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་། ལུང་དུ་
མ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀང་ངོ་བོ་དང་རྣམ་གངས་དང་ངྲེས་ཚིག་གསུམ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བལྟ་
ཞྷིང་བཤད་པར་བྱའོ། །དབུས་མཐར་ཡང་། སྟོང་པ་ྷིད་ནྷི་མདོར་བསྡུ་ན། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་ཡང་དག་
མཐའ། །མཚན་མ་མྲེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རྣམས་རྣམ་གངས་སོ། །གཞན་མྷིན་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་
མ་ཡྷིན། །དྲེ་འགགས་འཕགས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། །འཕགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །རྣམ་གངས་དོན་དྲེ་གོ་
རྷིམ་བཞྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་དྲེ་ྷིད་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་འཁོར་བའྷི་གནས་སྐབས་
ན་དྷི་མ་དང་བཅས་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གནས་སྐབས་ན་དྷི་མ་མྲེད་
པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཅྲེས་ཀང་བྱ་ཞྷིང་། ངོ་བོ་ནྷི་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ྷིད་དྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་པར་
དག །དྲེ་ནྷི་དྷི་བཅས་དྷི་མ་མྲེད། །ཆུ་ཁམས་གསྲེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྷིན་དུ་དག་པར་
འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ངོ་བོ་ྷིད་ལ་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་། དྷི་མ་རྷིམ་གྷིས་སང་དགོས་པ་ལས་བརམས་
ནས། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། རོགས་པའྷི་
སངས་རྒྱས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཅྲེས་ཀང་གསུངས་ཏྲེ། སོ་སོའ ་ི སྲེ་འཕགས་རོགས་སངས་ཀྷི། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་
དབྱྲེའྷི་འཇུག་པ་ལས། །དྲེ་ྷིད་གཟྷིགས་པས་སྲེམས་ཅན་ལ། །རྒྱལ་བའྷི་སྷིང་པོ་འདྷི་བསྟན་ཏོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ནམ་མཁའ་གང་ཞྲེ་ན། མཚན་ྷིད་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་ཅྷིང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་འགྲེལ་པར་་་་་་གཟུགས་ཁོ་ན་
ལས་ལྡོག་པས་གཟུགས་ཀྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་ཆོས་གང་ཞྷིག་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །གཟུགས་ལས་གཞན་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པ།་་་་་དྲེས་མྷིང་བཞྷི་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། འགོག་པ་གྷིས་དང་།
མྷི་རག་པ་དང་། རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ།
དྲེ་དག་ནྷི་གཟུགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་དང་མྲེད་དགག་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་མྷི་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིད་ཤྲེས་
ཀྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་སུ་མཚོན་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ནྷི། །ནམ་
མཁའ་ལ་ནྷི་སྲེ་ཞྷིང་འཇྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཐོགས་བཅས་ཀྷི་གཟུགས་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་ལ་སོགས་པར་བྱྲེད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་གོ་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ནམ་མཁའ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་ཡང་འགོ་འོང་གྷི་སོ་ནས་གོ་འབྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
གྷི། ཐོགས་བཅས་ཀྷི་གཟུགས་འབྱུང་བའྷི་གོ་མ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། མཛོད་དུ་་་་་་དྲེ་ལ་ནམ་མཁའ་
མྷི་སྷིབ་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་འདྷིའྷི་ནང་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྷིན་ཏུ་སྣང་བས་ནམ་མཁའོ། །ཞྲེས་ཀང་
གསུང་ངོ་། །ལྔ་པ་་་་་་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་རྒྱུ་དང་རྲེན་མ་ཚང་བའྷི་སོ་ནས་
དགག་བྱ་དྲེ་རྲེ་ཞྷིག་འགོག་ལ། དྲེའྷི་ས་བོན་ནམ་བག་ལ་ལ་མ་བཅོམ་ཞྷིང་། སྤངས་པ་སླར་མྷི་ལྡོག་པར་མ་
བྱས་པས་གཏན་དུ་འབྲལ་བ་མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་མྷིག་ཤྲེས་གཟུགས་ལ་ཡྲེངས་པ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
གཞན་མ་སྲེས་པ་ལྟ་བུའམ། བྱ་རོག་ལ་སོགས་པ་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡོད་ན་ལྟ་འདོད་ཅྷིང་ལྟ་འདོད་ཡོད་པ་ན་དྲེ་
ཕྱོགས་གཞན་དུ་སོང་ནས་རྲེ་ཞྷིག་མ་མཐོང་ཡང་། གཏན་ནས་མྷི་མཐོང་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་་་་་་སོ་
སོར་བརགས་པས་འགོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་ན། རང་རང་གྷི་སྤང་བྱ་
མ་ལུས་པར་འགོག་ལ། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་གང་དང་གང་བྱུང་བས་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དང་དྲེའྷི་ས་བོན་བག་ལ་ལ་
ལྲེགས་པར་བཅོམ་ཞྷིང་སྤངས་པ་སླར་མྷི་ལྡོག་པར་བྱས་པས། སྤང་བྱ་དང་གཏན་དུ་བྲལ་བའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྣམ་
འགྲེལ་དུ།་་་་་

བདག་ལྟའྷི་ས་བོན་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར། །སླར་མྷི་ལྡོག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་སོམས་

འཇུག་གསུམ་དང་སྲེ་བ་དང་མྷི་རག་པ་དང་བརགས་པ་མྷིན་གྷི་འགོག་པ་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། འདྷི་ནྷི་སོ་སོར་
བརགས་ཤྷིང་བཤྷིག་ནས་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་གྷིས་ཐོབ་
པའྷི་འགོག་པ་ཡྷིན་པས་ན་སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། བ་ལང་དང་ལྡན་པའྷི་ཤྷིང་ར་ལ་བ་ལང་གྷི་ཤྷིང་
ར་ཞྲེས་བར་གྷི་ཚིག་ཕྱྷིས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་དང་བྲལ་བས་གནས་གྱུར་པའོ། །བདུན་པ་་་་་་མྷི་
གཡོ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དགྲེ་རྒྱས་མན་ཆད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བྲལ་ལ། གོང་མ་བཞྷི་པའྷི་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་དགག་བྱ་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་གནོད་ཀྷིས་
འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་འགོག་པ་སྟྲེ། མྲེད་དགག་གྷི་ཆ་ནྷི་འདུས་མ་
བྱས་པའོ། །དྲེའང་སྷིར་སོན་བརྒྱད་ཀྷིས་མྷི་གཡོ་ཞྷིང་། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བྱྲེད་བདྲེ་སྡུག་གྷིས་མྷི་གཡོ་བའྷི་
དོན་གྷིས་ན་མྷི་གཡོ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། སོན་བརྒྱད་ལས་ནྷི་གོལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །བཞྷི་པ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ཡྷིན། །རོག་
དང་དཔོད་དང་དབུགས་དག་དང་། །བདྲེ་བ་ལ་སོགས་བཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་པ་་་་་་འདུ་ཤྲེས་དང་
ཚོར་བ་འགོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་མྲེད་པ་གསུམ་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་མན་ཆད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་ལ། བཞྷི་པ་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་ལས་ཀང་སྤང་བྱ་ཅྷི་རྷིགས་པ་སྤངས་ནས་གྲེན་དུ་བསོད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་
དང་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཀང་ཞྷི་བར་གནས་པ་འཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པས། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་བརན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཚོགས་དྲུག་འཁོར་བཅས་རྣམས་དང་།
བརན་པ་དྲེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་ོན་ཡྷིད་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགོག་པ་སྟྲེ། མྲེད་དགག་གྷི་ཆ་ནྷི་འདུས་མ་
བྱས་པའོ། །དྲེ་དག་གྷི་མ་ཡྷིན་དགག་གྷི་ཆ་ཀུན་གཞྷིའྷི་གནས་སྐབས་ནྷི་སྔར་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་དུ་བཤད་ཅྷིང་།
འདྷིར་ནྷི་མྲེད་དགག་གྷི་ཆ་འདུས་མ་བྱས་སུ་བསྟན་པའོ། །དྲེ་གྷིས་ནྷི་ཚོར་བ་མཐའ་དག་གྷི་གྲེན་པོར་གྱུར་
ཅྷིང་། སོམས་འཇུག་གྷི་སྷིབ་པ་དང་བྲལ་བས་གནས་གྱུར་པ་ཡྷིན་ལ། བསམ་གཏན་གྷིས་པར་སྡུག་བསྔལ་
འགོག་པ་ལ་སོགས་སུ་མྷི་བརོད་པ་ནྷི་འགྱུར་བྱྲེད་ཀྷི་ཚོར་བ་མ་ལུས་པ་མ་སྤངས་བའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྔར་
བཤད་ཟྷིན་པའྷི་བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་
དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། འདུས་བྱས་བརྒྱད་དང་། འདུས་མ་བྱས་
ཀྷི་དངོས་པོ་བརྒྱད་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་བོས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཁོ་
ནའྷི་སོད་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་སོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་
ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་གཟུགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ལྔ་སྟྲེ། གཟུགས་
ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་པོ་བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་ལ། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སྐབས་སུའང་གཟུགས་ཅན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་
བཅུ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་སྲེམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་བདུན་དུ་
ཕྱྲེ་ནས་བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སྐབས་སུ་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་གཅྷིག་ཏུ་འདུ་བ་ྷིད་
དོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཆོས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། ཁམས་ཀྷི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་བསྟན་པ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སྐབས་སུའང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །བསྡུ་བ་ནྷི། ཕུང་པོ་ལས་ཁམས་དང་།
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ཁམས་ལས་སྲེ་མཆྲེད་དམྷིགས་ཀྷིས་བཏོན་ནས་འཇོག་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་
མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་མདོར་བསྡུ་ན་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་ནྷི་དབང་པོ་ལྔ་དང་
དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་མྷིན་ྷིད། །དབང་དོན་དྲེ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ། །སྲེ་མཆྲེད་དང་ནྷི་ཁམས་བཅུ་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར། གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་གྷི་གཟུགས་རྣམས་
བསྡུས་པ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བ་མྱོང་བའོ་འདུ་ཤྲེས་ནྷི། །མཚན་མར་འཛིན་པའྷི་བདག་ྷིད་
དོ། །འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་བཞྷི་ལས་གཞན། །དྲེ་གསུམ་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་མྷིན་དང་། །འདུས་མ་བྱས་དང་བཅས་པ་
ནྷི། །ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཟུགས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་ཆོས་
ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་བསྡུས་པ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོར་རྣམ་རྷིག་པ། །ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྲེ་
ཡྷིན། །ཁམས་བདུན་རྣམས་སུ་འདོད་པ་སྟྲེ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་ཡྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་
དང་ཁམས་བདུན་བསྡུས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་། ཕུང་པོ་དང་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། །ཁམས་གཅྷིག་
གྷིས་ནྷི་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། མཛོད་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་སྲེ་མཆྲེད་བར་དུ་བཤད་པ་ནྷི་གངས་
ཉུང་བའྷི་རྷིམ་པས་བསྟན་པའོ། །ཞར་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་སྷི་དོན་དང་། ར་བར་འབྱུང་བའྷི་གཞུང་
དོན་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལ་བརྒྱད་དྲེ། ཁམས་ཀྷི་གངས་ལ་རོད་པ་སྤོང་བ། དབང་ཡུལ་དག་པ་ལས་ཤྲེས་པ་
འབྱུང་ཚུལ། ས་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ་བསྟན་པ། ཚོགས་དྲུག་རོག་བཅས་ཡྷིན་མྷིན་དཔད་པ། རྣམ་ཤྲེས་
རྲེན་གྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་ཚུལ། དབང་ཤྲེས་གང་གྷིས་མཐོང་སོགས་དཔད་པ། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་ཕུང་པོ་
མྷིན་ཚུལ། ཆོས་གཅྷིག་ཡང་ཡང་བཤད་པའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ་མྷི་འཐད་
དྲེ། མྷིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་ལ་གྷིས་གྷིས་ཡོད་པས་ྷི་ཤུ་ར་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ།
གྷི་གའང་མཚན་ྷིད་འད་བས་རྷིགས་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སོད་ཡུལ་ཡང་གཅྷིག་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
རང་རང་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བའང་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཁམས་རྲེ་རྲེར་འཇོག་པའོ། །ལུས་ཀྷི་རྲེན་མཛྷེས་
པའྷི་དོན་དུ་གྷིས་གྷིས་སུ་གྲུབ་པ་སྟྲེ། མྷིག་ལ་སོགས་པ་གྷིས་ཡོད་ཀྷི། །རྷིགས་དང་སོད་ཡུལ་བྱ་བ་
རྣམས། །འད་བའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཁམས་གཅྷིག་ྷིད། །མཛྷེས་བྱའྷི་དོན་དུ་གྷིས་བྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་
ལ། དབང་པོ་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། མྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་མྷིག་ཤྲེས་འབྱུང་ངམ། གྷི་ག་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་
ཞྲེ་ན། གྷི་ག་ལ་བརྲེན་ནས་མྷིག་ཤྲེས་གཅྷིག་འབྱུང་སྟྲེ། གྷི་ག་མ་མས་ཤྷིང་མ་བསྷིབས་པས་ཕྱྲེ་ན་གསལ་
བར་མཐོང་གྷི དྲེ་ཙམ་དུ་གཅྷིག་གྷིས་གསལ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན། ཁང་པ་གཅྷིག་ཏུ་མར་མྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷིས་སར་བ་ན་འོད་རྒྱས་པ་གྷིས་ཀྷིས་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་གྷི། དྲེ་ཙམ་དུ་གཅྷིག་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་པ་
བཞྷིན་ཏྲེ། མྷིག་ནྷི་གྷི་ག་དག་གྷིས་ཀང་། །མཐོང་སྟྲེ་གསལ་བར་མཐོང་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣ་བ་དང་
སྣ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཡུལ་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། གཟུགས་དཀར་དམར་ལ་སོགས་པ་དང་།
རོལ་མོའ ་ི ས་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ྲེ་བར་གནས་པ་ན་ཤྲེས་པས་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་ནམ་ཅྷིག་ཅར་དུ་
འཛིན་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྷིག་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པར་འདོད་ཅྷིང་། ལ་ལ་རྣམ་པའྷི་གངས་ཇྷི་སྲེད་པར་ཤྲེས་པའང་དུ་མ་
ཅྷིག་ཅར་བར་འབྱུང་བར་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་ཁོ་ནས་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་ཞྷིང་། རྣམ་པ་ནྷི་སྣ་
ཚོགས་པར་སྣང་བ་ྷིད་དོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་པ་ནྷི། །སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་གྷི་ངོ་བོར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི།་་་་་གྷི་ག་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། ལྲེ་ལ་ཁམ་ཟས་ཀྷིས་རྲེག་པ་ན། ལྲེ་དང་ལུས་
ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་གང་སྔོན་ལ་སྲེ་ཞྲེ་ན། མཛོད་འགྲེལ་དུ། ཡུལ་གང་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྔོན་ལ་སྲེ་ཞྷིང་། ཆ་མམ་
ན་བཟའ་བར་འདོད་པའྷི་རྒྱུས་ལྲེའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྔོན་ལ་སྲེ་བར་བཤད་མོད། འདྷིར་ནྷི་གྷི་ག་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བར་
རྷིགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ། བྱྲེ་བྲག་པ་རྣམས་ས་རྷིམ་གྷིས་ནམ་མཁའྷི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་སྲེ་
བཞྷིན་པ་སྟྲེ་རྣ་བ་དང་ནམ་ཕད་པ་ན་འཛིན་པར་འདོད་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། ྲེར་ལྲེན་ལས་ཡང་ཡང་སྲེ་བའྷི་ས་
རྣམས་རྒྱུན་རོམ་ན། སྔ་མ་མཐའ་ཡྷི་བར་གནས་ན། །འོག་ཏུ་ས་ནྷི་འཕྲེལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར།་་་་་ྲེར་ལྲེན་གཅྷིག་ལས་འབྱུང་བའྷི་སས་
ཀང་འཇྷིག་རྲེན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ས་ནྷི་རང་ལས་སྐད་ཅྷིག་གཞན་མྷི་
སྲེ་བས། རྒྱུན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་རྒྱུན་གྷིས་འགོ་བ་མྲེད་ཀྷི། རང་གྷི་ཡུལ་ན་འདུག་ཅྷིང་
བྱུང་མ་ཐག་རྒྱས་པ་འབྱུང་སྟྲེ། མར་མྲེའྷི་འོད་བཞྷིན་ནོ། །ཐག་ྲེ་ཡང་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་ས་གསལ་བར་མྷི་ཐོས་པ་
ནྷི་ཐོགས་བཅས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིབ་བྱྲེད་ཀྷི་གསྲེབ་ནས་ཆུང་ངུར་འབྱུང་བའོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལ་
རོག་བཅས་ནྷི་དུ་ཞྷིག རོག་མྲེད་ནྷི་དུ་ཞྷིག་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་རྣམ་རོག་གསུམ་གྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་རོག་བཅས་
ཡྷིན་ཏྲེ། རང་བཞྷིན་གྷི་རྣམ་རོག་དང་། རྲེས་སུ་དན་པའྷི་རྣམ་རོག་དང་། མངོན་པར་དཔོད་པའྷི་རྣམ་རོག་གྷིས་
སོ། །དྲེའྷི་དང་པོ་ནྷི། ད་ལྟར་གྷི་འདུ་བྱྲེད་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། བར་
མ་ནྷི། མངོན་དུ་མྱངས་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལ་རོག་པ་ཡྷིན་ལ། ཐ་མ་ནྷི། དུས་གསུམ་གྷི་ལོག་གྱུར་རྣམས་ལ་
མངོན་པར་རོག་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་རྣམས་ཀང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྣམ་རོག་བདུན་གྷི་
དྲུག་ཆར་ཡང་རོག་བཅས་ཡྷིན་ཏྲེ། དམྷིགས་པ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མཚན་མ་
དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཚོལ་བ་དང་། སོ་སོར་རོག་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་
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དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོས་ནྷི་དབང་ཤྲེས་ལྔའམ། ཡང་ན་
ཡྷིད་ཤྲེས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོག་བཅས་ཡྷིན་ཏྲེ། དམྷིགས་པ་ལ་མཚན་མར་མྷི་འཛིན་པར་ཡུལ་ཇྷི་
ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་ཤྲེས་ལྔ་རོག་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ནྷི། ངྲེས་པར་རོག་
དང་རྲེས་དན་པའྷི། །རྣམ་པར་རོག་པས་རྣམ་མྷི་རོག །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། འདྷིར་ནྷི་གཟུང་འཛིན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་
ཡྷིན་པས་རོག་བཅས་སུ་བསྟན་པའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་རོག་བཅས་ཡྷིན་ཏྲེ། མཚན་མ་
དང་བཅས་པ་ནྷི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་ཚུལ་བཀ་བར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར། སྔར་བཤད་པའྷི་རང་བཞྷིན་དང་།
རྲེས་སུ་དན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་ནྷི་མ་འོངས་པའྷི་ཡུལ་ལ་འདོད་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་
ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ནྷི་མ་སྲེས་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཕྱྷི་མ་བཞྷི་ནྷི་མངོན་པར་དཔོད་
པའྷི་རྣམ་རོག་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ྷིད་རྲེས་འགའ་ངོ་བོ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་ཞྷིང་། རྲེས་འགའ་ཁད་པར་ལ་སོ་སོར་རོག་ལ།
རྲེས་འགའ་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྷིང་། རྲེས་འགའ་དད་སོགས་ོན་མོངས་ཅན་མ་
ཡྷིན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྷི། གྷི་གའང་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འད་བ་ལ། གཟུགས་
སོགས་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་མྷི་བརོད་པར། མྷིག་སོགས་དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཚིག་རྣམ་པར་སར་བའམ་བསྡུ་བ་ལྔ་ཡུལ་ལ་མྷི་འཐད་ཅྷིང་དབང་པོ་ལ་འཐད་པས་
རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་རྲེན་གྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་མྷིག་ལ་ཤྲེས་པས་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་
པར་སར་བ་ནྷི། གནས་ཀྷི་ཡུལ་དབང་པོ་ལ་དབང་ཤྲེས་འབྱུང་བས་ཡུལ་གྷི་དོན་ལ་བདུན་པ་དང་། དབང་པོ་
ཡོད་ན་དབང་ཤྲེས་འབྱུང་བས་རྒྱུ་མཚན་གྷི་དོན་ལ་བདུན་པའྷི་བསྡུ་བ་སྟྲེ། དྲེའང་མྷིག་ཡོད་ན་ནྷི་ཐ་ན་མུན་པ་
ལའང་དྲེའྷི་ཁ་དོག་མཐོང་བའྷི་མྷིག་ཤྲེས་འབྱུང་གྷི གཟུགས་ཡོད་ཀང་ལོང་བ་རྣམས་ལ་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་མྷི་འབྱུང་
བས། དབང་པོ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མྷིག་གྷིས་ཤྲེས་
པས་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ནྷི་བྱྲེད་པ་པོ་དོན་ལ་གསུམ་པའྷི་བསྡུ་བ་སྟྲེ། མྷིག་སྲེར་གྷི་ནད་ཀྷིས་བཏབ་པ་ན་སྔོན་
པོ་ལ་སོགས་པའང་སྲེར་པོར་མཐོང་བ་ལྟ་བུ། མྷིག་འགྱུར་ན་གཟུགས་མ་འགྱུར་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་འགྱུར་བས།
དབང་པོ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་ལས་ཤྲེས་པས་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ནྷི་འབྱུང་
ཁུངས་ཀྷི་དོན་ལ་ལྔ་པའྷི་བསྡུ་བ་སྟྲེ། མྷིག་ནྷི་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་ས་བོན་དང་འབྲྲེལ་ཞྷིང་དྲེ་ལས་མྷིག་ཤྲེས་འགྲུབ་
པས། དབང་པོ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་གྷི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་པས་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཞྲེས་
པ་ནྷི་དགོས་ཆྲེད་ཀྷི་དོན་ལ་བཞྷི་པའྷི་བསྡུ་བ་སྟྲེ། མྷིག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་མས་མྱོང་གྷིས་དབང་པོའ ་ི
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཆྲེད་དུ་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པར་འགྱུར་གྷི། ཡུལ་གྷི་ཆྲེད་དུ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་དང་འད་བའྷི་ཤྲེས་པ་
ཡྷིན་པས་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ནྷི་བར་གྷི་ཚིག་ཕྱྷིས་པའྷི་བསྡུ་བ་སྟྲེ། གྷི་གའང་སྲེམས་ཅན་གྷི་གངས་སུ་
གཏོགས་པ་ཡྷིན་པས་འད་བ་ཡྷིན་གྷི། གཟུགས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་གངས་སུ་གཏོགས་པར་མ་ངྲེས་པས་དྲེ་ཙམ་
དུ་འད་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་མྱུ་གུ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ཀང་ནས་ཀྷི་མྱུ་གུ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་དུ།
རྣམ་ཤྲེས་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ཀང་རྲེན་དབང་པོ་ནྷི་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་དྲེའྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་པ་སྟྲེ།
དྲེ་ཕྱྷིར་ཐུན་མོངས་མྷིན་ཕྱྷིར་ཡང་། །དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་བསྟན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་ནྷི། མྷིག་
སོགས་དབང་པོས་ཡུལ་རྣམས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས། མྷིག་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྲེན་བཅས། །དྲེ་ལ་
བརྲེན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཡྷིན། །གང་ཕྱྷིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྷི། །གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་མྷིན་ཕྱྷིར་ལོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་དབང་པོས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་གྷི། ཆོད་པའྷི་ཡུལ་ཡང་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར།
དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་གྷི་གས་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཐ་སད་ཙམ་དུ་མྷིག་སོགས་རྒྱུའྷི་ཚོགས་པ་མཐའ་
དག་ཚང་བར་གྱུར་པ་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་གདགས་སོ། །འོན་ཀང་དབང་པོས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་
བརོད་པ་ནྷི། འབྱུང་ཕྱྷིར་གནས་ཕྱྷིར་མྷི་གཡོའ ་ི ཕྱྷིར། །རང་དབང་མཛྷེས་ཕྱྷིར་ལུང་གྷི་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་དོན་དྲུག་
གྷིས་གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེའང་དབང་པོ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུའྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མཐོང་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་རྲེན་ནམ་གནས་ཀང་དབང་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་དགྲེ་སོགས་མང་པོ་འབྱུང་བ་ལ་
དབང་པོ་ནྷི་རག་ཏུ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་རྷིགས་གཅྷིག་པས་མྷི་གཡོ་བར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་སྐད་
ཅྷིག་སོ་སོར་རྲེན་བཞྷི་ལ་ལྟོས་ཤྷིང་། དབང་པོ་ནྷི་འཕྲེན་པའྷི་དབང་གྷིས་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འབྱུང་བ་ལྟར་གྷི་
རྲེན་ཚོགས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པས་རང་དབང་དུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དབང་པོ་ཡོད་ན་དབང་རྲེན་མཛྷེས་པར་
འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལུང་ལས་ཀང་། མྷིག་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲུག་པོ་འདྷི་དག་རྣམ་ཤྲེས་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་མ་བརོད་
དོ། །བདུན་པ་ནྷི། ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཕུང་པོ་ལ་མྷི་འཇོག་པ་ཅྷི་ཞྲེ་ན།
འདས་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་རག་པ་དུ་མ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྤུངས་པ་ནྷི་ཕུང་པོའ་ི དོན་ཡྷིན་ལ། འདུས་མ་བྱས་
ནྷི་རག་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་དུས་ཀྷིས་མ་བསྡུས་པས་དོན་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོར་མ་བཞག་སྟྲེ། ཕུང་པོ་
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རྣམས་སུ་འདུས་མ་བྱས། །དོན་དུ་མྷི་རུང་ཕྱྷིར་མ་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནྷི། མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་
ཆོས་འདྷི་རྣམས་དོན་གཅྷིག་པ་ལ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུའང་བཤད་པ་ལ་
དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་གདུལ་བྱས་རྣམས་དབྱྲེ་བསྡུ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པ་སྟྲེ།
ཕུང་པོ་གཟུགས་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་དྲེ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་ཕྱྲེ་ཞྷིང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་དྲེ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་རྲེ་རྲེའྷི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་ལ། རྣམ་ཤྲེས་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་དྲེ་
ཁམས་ལ་བདུན་དུ་ཕྱྲེ་ནས་སྲེ་མཆྲེད་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པས་སོ། །ཡང་མཚན་ྷིད་ཙམ་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་
ཆྲེད་དུ་ཕུང་པོ་བསྟན་ཞྷིང་། འཛིན་པ་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཁམས་
བསྟན་ལ། འཛིན་བྱྲེད་སྲེ་བའྷི་སོར་གྱུར་པའྷི་གཟུང་འཛིན་ཙམ་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྲེ་མཆྲེད་བསྟན་
པའོ། །ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར། གཅྷིག་པུ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོའ་ི བདག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་གྲེན་པོར་རོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་བདག་འཛིན་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡང་ཡང་ཕྱྲེ་སྟྲེ་བསྟན་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ། མངོན་གྱུར་ས་བོན་མུ་བཞྷི་
རྷི་བ་དང་། རྲེན་དབང་པོ་ཡུལ་ས་མཚུངས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་
ལ་རྷི་བ་ནྷི། ཕུང་པོའ ་ི རྣམ་གཞག་ཏུ། མྷིག་ཅྲེས་ཀང་བྱ་ཁམས་ཀྷི་རྣམ་བཞག་ཏུ་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ན།
མྷིག་གང་ཡྷིན་པ་མྷིག་གྷི་ཁམས་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ། མྷིག་གྷི་ཁམས་གང་ཡྷིན་པ་མྷིག་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ཞྷིང་ཁད་པར་
མྲེད་པ་ཡྷིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མྷིག་ལ་རྒྱས་པར་རྷི་བ་ནྷི།
ཁམས་ཀྷི་དོན་ས་བོན་ནམ་རྒྱུ་ལ་འཇོག་པས་མུ་བཞྷི་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའང་མྷིག་གྷི་ངོ་བོ་མངོན་གྱུར་ཡྷིན་ལ་མྷིག་
གཞན་དག་གྷི་རྒྱུའམ། ཁམས་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མ་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་
ངན་འདས་པའྷི་མྷིག་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ཐ་མའྷི་མྷིག་གོ །མྷིག་གྷི་རྒྱུའམ་ཁམས་ཡྷིན་
ལ་མྷིག་མངོན་གྱུར་མ་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དྲེ། སོ་ངའྷི་ནང་ན་འདུག་པ་མྷིག་འགྲུབ་རུང་དང་། མངལ་དུ་ཕྱྷི་སྷིས་མ་
ལྟ་བུས་གཡོགས་པ་ནུར་ནུར་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཕྱྷི་ནང་གྷིས་ཀ་སྷིས་མ་ལྟ་བུར་འདུག་པ་མྲེར་མྲེར་པོར་
གྱུར་པ་དང་། ཤར་ནྷི་གྱུར་ལ་སླ་བར་སྣང་བ་ནར་ནར་པོར་གྱུར་པ་དང་། གཞན་ཡང་མའྷི་མངལ་ན་གནས་པ་
མྷིག་གྷི་དབང་པོ་མ་དོད་ཅྷིང་མྷིག་འགྲུབ་རུང་དུ་ཡོད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་མྷིག་ཞར་བའམ་
མས་པ་དབྱྲེར་རུང་མྷི་རུང་གྷི་ག་ལའང་ས་བོན་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི
རྒྱུད་ལ་འདོད་གཟུགས་སུ་མྷིག་འགྲུབ་རུང་གྷི་རྒྱུའམ་ས་བོན་ཡོད་པའོ། །མྷིག་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀང་ཡྷིན་ལ་མྷིག་
གྷི་རྒྱུའམ་ཁམས་ཀང་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་མྷིག་ཐོབ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལ་མ་མས་པ་རྣམས་སོ། །མྷིག་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན། མྷིག་གྷི་རྒྱུའམ་ཁམས་ཀང་མ་ཡྷིན་པ་ཡོད་དྲེ།
སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་སྔོན་སོང་ལ་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་མྲེད་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་སུ་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་འཕགས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་མྷིག་གྷི་
ངོ་བོའང་འགགས་ཤྷིང་ས་བོན་ཡང་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའོ། །བསྡུ་བར། དག་བཅོམ་པ་མྷིག་མས་པའང་མུ་
བཞྷི་པར་གསུངས་སོ། །གཞན་མཚུངས་པར་སར་བ་ནྷི། མྷིག་དང་མྷིག་གྷི་ཁམས་ལ་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་
མུ་བཞྷི་ཡོད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རྣ་བ་དང་། རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་། སྣ་དང་། སྣའྷི་ཁམས་དང་། ལྲེ་དང་། ལྲེའྷི་
ཁམས་དང་། ལུས་དང་། ལུས་ཀྷི་ཁམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་མུ་བཞྷི་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྲེས་སྷིར་བསྟན་ནས།
ཐམས་ཅད་དུ་འདའམ་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་བསལ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་རོ་ཞྲེས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་འད་
བ་ལ། ལུས་ཀྷི་ཁམས་ཡྷིན་ལ་ལུས་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེས་པའྷི་སོ་སོར་སྲེ་བོའ ་ི ལུས་ཀྷི་རྒྱུའོ་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། སོ་ངའྷི་ནང་ན་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་གྷིས་ཡྷིན་དུ་འགྱུར་ལ། ལུས་མས་པ་ནྷི་སོག་འགགས་
པས་གྷིས་མྷིན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་རྷི་བ་ནྷི། སྔར་རྣམ་གཞག་གྷི་སྐབས་
སུ་ཡྷིད་ཅྲེས་ཀང་བྱ། ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ན། ཡྷིད་གང་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ། ཡྷིད་
ཀྷི་ཁམས་གང་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ཞྷིང་ཁད་པར་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ལའང་མུ་བཞྷི་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་ཀྷི་རྒྱུའམ་ཁམས་མ་ཡྷིན་པའང་ཡོད་དྲེ། དག་བཅོམ་པ་
ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཀ་མ་སྐད་ཅྷིག་ཐ་མའྷི་ཡྷིད་དོ། །ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་སམ་ས་བོན་ཡྷིན་ལ་
ཡྷིད་མངོན་གྱུར་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་སྐབས་ན་ཚོགས་བདུན་བཀག་
པས་ཡྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་མྲེད་ཅྷིང་། དྲེ་ལས་ལངས་པ་ན་ཡྷིད་སྲེ་བའྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པ་ནྷི་ཁམས་སོ། །འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པ་མ་སྨོས་པ་ནྷི་ོན་ཡྷིད་མ་བཀག་པ་གྷིས་ཡྷིན་དུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀང་ཡྷིན་
ལ། ཡྷིད་ཀྷི་ས་བོན་ནམ་ཁམས་ཀང་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྔར་བསྟན་པ་དྲེ་དག་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་
གཞན་ཡྷིད་དབང་ཐོབ་ལ་མ་མས་པ་རྣམས་སོ། །ཡྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཀང་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་
དྲེ། སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་སྔོན་སོང་ལ་སྤང་བྱ་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་ལྷག་མ་མྲེད་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་སུ་
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཡྷིད་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་གྷི་ག་འགགས་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་ཐྲེག་པ་
གསུམ་དུ་རྷིགས་ངྲེས་ཤྷིང་དག་བཅོམ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་ལམ་དུ་མྷི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དང་སོ་
བསྟུན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ས་མཚུངས་ལ་མྷིག་དང་རྣ་བ་ལ་དཔད་པ། གཟུགས་ཅན་གཞན་གསུམ་ལ་
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དཔད་པ། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མྷིག་གྷི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ན་ཁམས་དང་ས་གང་
དུ་དང་པོར་བྱུང་ཞྷིང་གྲུབ་ལ་རྒྱུན་གྷིས་སྲེས་ཤྷིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་དྲེའྷི་ས་པ་ྷིད་ཀྷི་མྷིག་གྷིས་དྲེའྷི་ས་པའྷི་
གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ངམ་སྟྲེ། རྲེན་དང་དབང་པོ་ཡུལ་གསུམ་ཀས་མཚུངས་པ་ཁོ་ནར་སྲེམས་སམ་ཞྲེ་ན།
རྲེན་ནམ་ལུས་གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ས་པའྷི་དབང་པོ་མྷིག་གྷིས་ཡུལ་དྲེའྷི་ས་པའྷི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་
གསུམ་ཀ་ས་མཚུངས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །རྲེན་་་་་་ལུས་ལ་ས་་་་་་འོག་མའྷི་མྷིག་བསྒྲུབ་་་་་་མ་ཡྷིན། དབང་པོས་ཡུལ་རང་སས་འོག་ས་
མཐོང་གྷི་་་་་

།མྷིག་གྷིས་གོང་མའྷི་གཟུགས་་་་་་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེན་འོག་མས་དབང་པོ་གོང་མ་བསྒྲུབས་

ནས་ཡུལ་རང་དང་འོག་ས་ལ་འཇུག་པ་གཞན་གྷི་ས་པའྷི་མྷིག་བསྲེད་པས་གཞན་གྷི་ས་པའྷི་གཟུགས་མཐོང་བ་
ས་མྷི་མཚུངས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། དྲེ་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། རྲེན་འདོད་པའྷི་ཁམས་
སུ་བྱུང་ཞྷིང་སྲེས་པར་གྱུར་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་དབང་པོའང་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་མྷིག་གྷིས་ཡུལ་འདོད་པ་ན་སོད་
པའྷི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྲེན་དབང་པོ་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ས་མཚུངས་པའོ། །རྲེན་འདོད་
ཁམས་སུ་སྲེས་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་དབང་པོ་གཟུགས་ན་སོད་པས་གོང་མ་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞྷི་པའྷི་
བར་གྷི་མྷིག་བསྒྲུབས་པས་ཡུལ་ས་འོག་མ་པ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནས་འདོད་པའྷི་བར་གྷི་གཟུགས་རྣམས་
མཐོང་བ་ན་ས་མྷི་མཚུངས་པར་ཡང་ཡོད་པའོ། །དྲེའང་གཟུགས་ཁམས་གང་རུང་གྷི་མྷིག་གྷིས་མྷིག་དྲེ་པ་པའྷི་
གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་དབང་ཡུལ་ས་མཚུངས་ཤྷིང་རྲེན་དང་མྷི་མཚུངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གང་རུང་གྷི་མྷིག་
གྷིས་འདོད་པའྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་རྲེན་ཡུལ་ས་མཚུངས་ཤྷིང་དབང་པོ་དང་མྷི་མཚུངས་པ་དང་། བསམ་གཏན་
བཞྷི་པའྷི་མྷིག་གྷིས་བསམ་གཏན་འོག་མ་གསུམ་གྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་ས་མྷི་མཚུངས་པའོ། །འདྷི་ལ་
རྲེན་དབང་ས་མཚུངས་ཤྷིང་ཡུལ་དང་མྷི་མཚུངས་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། འདོད་པ་ལ་ས་འོག་མ་མྲེད་ཅྷིང་འོག་མའྷི་མྷིག་
གྷིས་གོང་མ་མྷི་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ལ་ས་མཚུངས་བརྷིས་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་རྣ་བས་ས་རྣམས་ཐོས་པ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། འདོད་ཁམས་སུ་སྲེས་པའྷི་རྣ་བས་དྲེའྷི་ས་ཐོས་
པ་ན་གསུམ་ཀ་ས་མཚུངས་པ་དང་། དྲེས་བསམ་གཏན་གང་རུང་གྷི་རྣ་བ་བསྲེད་དྲེ་རང་དང་འོག་སའྷི་ས་ཐོས་
པ་ན་མྷི་མཚུངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་བརྷིས་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་
ཀྷི་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པོ་རྣམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་རྲེན་
བསམ་གཏན་དང་པོར་སྲེས་པས་དང་པོའ ་ི མྷིག་གྷིས་དང་པོའ ་ི གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་མཚུངས་པ་དང་།
དྲེས་འདོད་པའྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་རྲེན་དབང་མཚུངས་ཤྷིང་ཡུལ་དང་མྷི་མཚུངས་པ་དང་། གོང་མ་གསུམ་གྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྷིག་གྷིས་འོག་གྷི་ས་པའྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་དབང་ཡུལ་མཚུངས་ཤྷིང་རྲེན་དང་མྷི་མཚུངས་པ་དང་། གོང་མ་
གསུམ་གྷི་མྷིག་གྷིས་དང་པོའ ་ི གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་རྲེན་ཡུལ་མཚུངས་ཤྷིང་དབང་པོ་དང་མྷི་མཚུངས་པ་དང་།
གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་མྷིག་གྷིས་གྷིས་པའྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་མྷི་མཚུངས་པའོ། །བསམ་གཏན་གྷིས་པ་
དང་གསུམ་པར་སྲེས་པའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དཔད་པས་ཤྲེས་ཤྷིང་། བཞྷི་པར་སྲེས་པ་ལ་ནྷི་གསུམ་ཀ་མཚུངས་པ་
དང་། ས་འོག་མ་རྣམས་ཀྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་ཡུལ་དང་མྷི་མཚུངས་པ་སྟྲེ་གྷིས་སུ་ངྲེས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྲེན་
འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པའྷི་གང་ཟག་གྷི་དབང་པོའང་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སྣ་དང་ལྲེ་དང་ལུས་
ཀྷིས་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་དྷི་རྣམས་སྣོམ་མོ། །རོ་རྣམས་མྱོང་ངོ་། །རྲེག་བྱ་རྣམས་ལ་
རྲེག་གོ །ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་རྣམས་ཡུལ་དང་ཕད་ནས་འཛིན་ཞྷིང་། ཐམས་ཅད་རང་རང་གྷི་ས་པར་ངྲེས་པ་གསུམ་
ཀ་ས་མཚུངས་པ་ཁོ་ནའོ། །རྲེན་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པའྷི་དབང་པོ་གཟུགས་ཁམས་བསམ་
གཏན་བཞྷི་པོ་སོ་སོ་ན་སོད་པའྷི་ལུས་ཀྷིས་ཡུལ་རང་རང་གྷི་ས་པ་ྷིད་ཀྷི་རྲེག་བྱ་རྣམས་ལ་རྲེག་གོ །ཞྲེས་
པའང་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་པ་ྷིད་དུ་བསྟན་པའོ། །དྲེའང་བར་མ་གྷིས་ལ་མྷི་སོད་དམ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་
ཁམས་དྲེ་ནྷི་དྷི་དང་རོ་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་མྲེད་དྲེ། དྷི་རོ་ནྷི་ཁམ་ཟས་ཀྷི་ཁད་པར་ཡྷིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་
ཡན་ཆད་ཁམ་གྷི་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ན་ཁམ་ཟས་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་རྲེག་བྱའང་
མྲེད་ཅྷིང་གནས་དང་གོས་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེག་བྱ་ནྷི་ཡོད་དོ། །གཟུང་བ་དྷི་རོ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྷི་འཛིན་སྣའྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། རོ་འཛིན་ལྲེའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་མྲེད་དོ། །བསྡུ་བ་དང་མཛོད་འགྲེལ་དུ།་་་་་རྲེན་མཛྷེས་པར་བྱྲེད་
པ་དང་ཚིག་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྣ་དང་ལྲེའྷི་དབང་པོ་ནྷི་ཡོད་ཅྷིང་། ཡྷིད་ཀྷི་སའྷི་བསྡུ་བར།
གཟུགས་ཁམས་པའྷི་སྣ་དང་ལྲེ་ནྷི་རག་སྟྲེ་སྲེ་མཆྲེད་མྷིན་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་
ཟག་བཅས་ལ་དཔད་པ་ནྷི། རྲེན་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པའྷི་དབང་པོ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ཡྷིད་
ཀྷིས་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྷིས་རང་གྷི་ས་པ་འགའ་ཞྷིག་མངོན་དུའང་
ཤྲེས་པ་ལ་ཕལ་ཆྲེར་ཐོས་བསམ་ལ་བརྲེན་ནས་སྷིའྷི་ཚུལ་དུ་ཤྲེས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་
ཐོས་བསམ་གྷིས་བརགས་པའྷི་སོ་ནས་ཤྲེས་སོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ།
གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་རྣམས་དང་།
ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཐོས་བསམ་གྷིས་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྲེན་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་
སུ་བྱུང་ཞྷིང་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ནྷི། སྔར་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་གྷིས་མ་ཞུགས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ཡྷིན་ན།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དབང་པོ་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་སོ་སོ་ན་སོད་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས། ཡུལ་གཟུགས་མྲེད་པ་སྲེ་མཆྲེད་མུ་བཞྷི་
ན་སོད་པའྷི་རང་རང་གྷི་ས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེར་སྲེས་པའྷི་ན་ཐོས་འཕགས་པས་ནྷི་རྲེས་
ཐོབ་ཏུ་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤྲེས་སོ། །སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ཡྷིན་ཡང་ཐོས་
པས་ཡོངས་སུ་བསོས་པ་ཡྷིན་ན་ས་གོང་མ་དང་ཟག་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་སོ། །མཛོད་ལས་ཀང་། སྲེད་བཅས་རང་གྷི་
སྷིད་ལ་དམྷིགས། །བསམ་གཏན་དགྲེ་ཡུལ་ཡོད་རྒུ་ཡྷིན། །གཟུགས་མྲེད་དངོས་གཞྷི་དགྲེ་རྣམས་ཀྷི། །སོད་
ཡུལ་འོག་མའྷི་ཟག་བཅས་མྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རོ་མྱོང་དང་ལྡན་པའྷི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་རྣམས་ཀྷི་
ཡྷིད་ཀྷིས་རང་གྷི་ས་པའྷི་སྷིད་པ་ཁོ་ན་ལ་དམྷིགས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷི ར་འོག་མ་ལ་མྷི་དམྷིགས་
ཤྷིང་། ས་རྣམས་སྲེད་པས་ཡོངས་སུ་གཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་གོང་མ་ལའང་མྷི་དམྷིགས་ལ། དགྲེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་
བའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་མྲེད་ལའང་མྷི་དམྷིགས་སོ། །དགྲེ་བའྷི་བསམ་གཏན་དག་པ་བ་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་ནྷི་
ཡུལ་ཡོད་རྒུ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྷིགས་ཤྷིང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དངོས་གཞྷི་དགྲེ་བའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་འོག་མའྷི་ཟག་
བཅས་ལ་མྷི་དམྷིགས་ཀྷི། རང་ས་དང་གོང་མ་ལ་དམྷིགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྷིའང་ྲེར་བསོགས་ཀྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་ནྷི་
ཞྷི་རགས་སུ་བསོམ་པའྷི་ཕྱྷིར་འོག་མ་ལའང་དམྷིགས་སོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཟག་མྲེད་ལ་དཔད་པ་ནྷི།
ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་ནྷི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་དང་རྷི་ལམ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་
སྣང་ལ་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་ཤྲེས་ཤྷིང་། གཙོ་ཆྲེར་མམ་གཞག་ཏུ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀང་མངོན་
སུམ་དུ་ཤྲེས་ལ། རྲེས་ཐོབ་ཏུའང་་་་་་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་ཅྷི་རྷིགས་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། ཆོས་གཅྷིག་ཡོངས་སུ་མ་
ཤྲེས་ན་ཡང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ།
རྒྱན་ལས་ཀང་། དྲེ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་རོག་པར། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྷིན་ཏུ་
རྣམ་དག་པ། །གྷིས་སུ་མྲེད་པའྷི་དོན་གྷིས་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྷིའྷི་ས་
མཚུངས་ལ། ཡྷིད་ནྷི་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། གོང་མའྷི་ལུས་ལའང་འོག་མའྷི་ཡྷིད་འབྱུང་ཞྷིང་། འོག་མའྷི་
ཡྷིད་ཀྷིས་ཀང་གོང་མའྷི་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོ་རྷིམ་ལའང་། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་གོ་རྷིམ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་གཟུགས་ནས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་བར་གོ་རྷིམ་
བཞྷིན་དུ་བགས་ཤྷིང་བཀོད་ཅྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ།་་་་་རྣམ་ཤྲེས་གནས་པའྷི་གོ་རྷིམ་ནྷི། རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའྷི་གནས་དང་གནས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། ཕུང་པོ་ལྔ་རྷིམ་པ་བཞྷིན་བགས་ཏྲེ། དྲེའང་མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
གནས་པ་ན་གཟུགས་ལ་ྲེ་བར་འགོ་ཞྷིང་གནས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་ལ་ྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བར་འགོ་ཞྷིང་གནས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར། འདྷི་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་སོ་ནས་འགོ་ཞྷིང་
གནས་པས་དང་པོར་འགོ་བའམ་གནས་བཞྷི་པོར་རགས་རྷིམ་ནས་བསྟན་པ་དང་། གནས་པ་པོ་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ཕྱྷིས་ནས་བསྟན་པའོ། །རྲེན་དང་བརྲེན་པའྷི་གོ་རྷིམ་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་སྔ་མར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་འདྷི་ལྟར་ཕུང་
པོ་སྔ་མ་སྔ་མ་ནྷི་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་བསྟན་པ་སྟྲེ། དྲེའང་བདྲེ་སོགས་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྷི་གཟུགས་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཚོར་བས་མས་སུ་མྱོང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཚོར་
བས་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་འདྷི་ནྷི་བདྲེ་བའྷི་གནས་སོ། །འདྷི་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་
གནས་སོ། །ཞྲེས་མཚན་མ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་སུ་བྱྲེད་ཅྷིང་མཚན་མར་གཟུང་
བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདུ་བྱྲེད་ཀྷིས་འདྷི་ནྷི་བང་བྱའོ། །འདྷི་ནྷི་དོར་བྱའོ། །ཞྲེས་སྲེམས་གཡོ་ཞྷིང་སྐུལ་བར་བྱྲེད་
དོ། །ཇྷི་ལྟར་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པས་ཡུལ་ལ་སྐུལ་ཞྷིང་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། སྷིར་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག ཁད་པར་ཀུན་གཞྷི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེས་སྲེ་བ་འདྷི་ལ་ཡུལ་སྣ་
ཚོགས་དྲེ་དང་། སྲེ་བ་གཞན་དུ་ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་། སྲེ་བ་ནས་ཐ་དད་པ་དྲེར་རྣམ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་
ཞྷིང་ྲེ་བར་འགོ་བར་འགྱུར། དྲེ་བས་རྲེན་རྣམས་དང་པོར་བསྟན་ཞྷིང་། བརྲེན་པ་རྣམས་ཕྱྷིས་ནས་བསྟན་
པའོ། །ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་གྷི་གོ་རྷིམ་ནྷི། སྔ་མ་དག་ལས་གཞན་ཡང་ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་། དད་སོགས་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་གནས་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། ཕུང་པོ་ལྔ་རྷིམ་པ་ལྟར་བསྟན་ཏྲེ། དྲེའང་དང་པོ་
གནས་སམ་གཞྷི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས། གང་དུ་སྤང་བྱ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། གྲེན་པོ་རྣམ་
པར་བྱང་བ་འཇུག་པ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། དྲེ་ནས་བྱྲེད་པ་པོ་མྱོང་བ་ཟང་ཟྷིང་དང་
བཅས་པ་དང་། ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པ་དང་། ཚུལ་མྷིན་དང་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་དང་
དགྲེ་བ་ལ་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ། གང་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པ་
དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། མཐར་ལས་སུ་བྱ་བ་གནས་
ངན་ལྲེན་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་གང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ་སྟྲེ། མདོར་བསྡུ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་བསྟན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་
དོན་གསུམ་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
རྣམས་གོ་རྷིམ་བཞྷིན་དུ་བགས་ཞྲེ་ན། ཐོག་མར་དབང་པོའ ་ི ཁམས་དྲུག་རྷིམ་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཐ་
སད་ཀྷི་རྷིམ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཐ་སད་དང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མཐུན་པ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་འཇྷིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཕད་མ་ཐག་ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལ་
དྲེའྷི་ཁམས་དང་པོར་བསྟན་པའོ། །དྲེ་ལྟར་བལྟ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེའམ། དགྲེའམ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་
སྨྲ་ཞྷིང་དྲེ་ན་པ་ལ་རྣ་བའྷི་ཁམས་བསྟན་པའོ། །སྨྲས་ནས་བག་ཕྲེབས་པ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་མགོན་དུ་གྲེར་ཏྲེ་དྷི་
བཟང་པོའ ་ི ཆུའྷི་ཁྲུས་དང་དྷི་བཟང་གྷི་བྱུག་པ་དང་མྲེ་ཏོག་དྷི་ཞྷིམ་ཕྲེང་བ་ལ་ལོངས་སོད་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་དྲེ་སྣོམ་པ་
ལ་སྣའྷི་ཁམས་བཤད་དོ། །དྲེའྷི་འོག་ཏུ་འབྲས་ཆན་ལ་སོགས་པའྷི་བཟའ་བ་དང་། རྒུན་ཆང་ལ་སོགས་པའྷི་
བཏུང་བ་ལ་ཡོངས་སུ་སོད་པས་དྲེ་མྱོང་བ་ལ་ལྲེའྷི་ཁམས་བཤད་དོ། །ྷིན་པར་བཟའ་བཏུང་གྷིས་ཚིམ་པ་དྲེའྷི་
འོག་ཏུ་མཚན་མོ་བསོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མལ་ཆ་དང་། ཁྷི་སྟན་ལ་སོགས་པའྷི་གདྷིང་བ་དང་། བུད་མྲེད་ཀྷི་རྲེག་
པ་ལ་ཡོངས་སུ་སོད་པས་དྲེ་དག་རྲེག་པ་ལ་ལུས་ཀྷི་ཁམས་བཤད་དོ། །ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པར་བྱྲེད་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་འཇུག་པས་དྲེ་ྷིད་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐ་
མར་སྨོས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །དབང་པོའ ་ི དབང་གྷིས་ཡུལ་གྲུབ་པས་ནང་གྷི་དབང་པོའ ་ི ཁམས་རྣམས་
གོ་རྷིམ་ངྲེས་པ་རྒྱུར་བྱས་ནས། ཕྱྷི་རོལ་ཡུལ་གྷི་ཁམས་རྣམས་དབང་པོ་སོ་སོའ ་ི རྲེས་སུ་གོ་རྷིམ་དུ་བགས་
སོ། །དབང་པོ་དང་ཡུལ་ཚོགས་པ་དྲེ་ལས་ཀང་རྣམ་ཤཤྲེས་འབྱུང་བས་དབང་པོ་དང་ཡུལ་སོ་སོའ ་ི རྲེས་སུ་རང་
རང་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྨོས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྷི་ཁམས་
རྣམས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་དག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། དབང་པོའ ་ི སྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཐ་སད་དང་མཐུན་པའྷི་རྷིམ་པས་བསྟན་ཞྷིང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ཡུལ་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་
དྲུག་འབྱུང་བས་དབང་པོ་སོ་སོའ ་ི རྲེས་སུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དོན་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕུང་པོ་ཞྲེས་
བརོད་པའྷི་སའྷི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ་་་་་་སྤུངས་པའྷི་དོན་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནྷི། ཕུང་པོ་ལྔ་པར།
དུས་དང་རྒྱུད་དང་རྣམ་པ་དང་འགོ་བ་དང་ཡུལ་ཐ་དད་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར། གཟུགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་སྟྲེ། དུས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་བྱུང་བ་འགགས་པ་འདས་པ་
དང་། ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་མ་འོངས་པ་དང་། བྱུང་ལ་མ་འགགས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བའམ། རྒྱུད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་རང་
རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ནང་གྷིའམ། གཞན་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཕྱྷིའམ། རྣམ་པས་ཕྱྲེ་བ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་
རགས་པའམ། ཐོགས་པ་མྲེད་པ་ཕ་བའམ། འགོ་བས་ཕྱྲེ་བ་ངན་འགོའ ་ི གཟུགས་ངན་པའམ། བདྲེ་འགོའ ་ི
གཟུགས་ག་ནོམ་པའམ། ཡུལ་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་རྒྱང་ཆད་པར་གནས་པ་རྒྱང་རྷིང་པོ་གང་ཡྷིན་པའམ། ྲེ་འཁོར་ན་
གནས་པ་ཐག་ྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུར་མྷི་རུང་ཡང་ཚིག་གྷིས་བསྡུས་པའམ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུར་མྷི་རུང་ཡང་རྷིགས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྤུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་
བྱའོ། །ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོའ་ི བར་དུ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ།
མྷིང་བཞྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་། དུས་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པའམ། རང་གཞན་གྷི་རྒྱུད་དུ་
གཏོགས་པའམ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་ཡྷིད་ལ་བརྲེན་པ་རགས་པ་དང་ཕ་བའམ། ངན་འགོ་དང་བདྲེ་
འགོའམ། རྷིང་བ་དང་ྲེ་བ་ལ་དམྷིགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྤུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་
པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །འདས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། སྲེད་པ་བཅུ་གཅྷིག་དབང་གྷིས་ཏྲེ། །བལྟས་པས་
མངོན་དགའ་ལྷག་པར་ཆགས། །བདག་ཡུལ་འདོད་པ་སོམས་འཇུག་དང་། །ྲེས་སད་སྡུག་བསྔལ་ལྲེགས་སད་
དགྲེ །རྷིང་དང་ྲེ་ལ་སྲེད་པ་འོ། །རྷིམ་པ་ལྟར་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན། བྱུང་མ་
བྱུང་གྷི་བྱྲེ་བྲག་དང་། །འཛིན་གཟུང་ཕྱྷི་བལྟས་ནང་བལྟས་དང་། །ོན་མོངས་ཅན་དང་ོན་མོངས་མྷིན། །རྷིང་
དང་ྲེ་བའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས། །རྷིམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་འདས་པ་བཅུ་གཅྷིག་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ནོར་
གྷི་ཁད་པར་མང་པོ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྤུངས་པ་ལ་ནོར་གྷི་ཕུང་པོར་འཇོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཆྲེ་བའྷི་
དོན་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནྷི། གཞན་ཡང་སྐནྡྷ་ཞྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་ལའང་འཇུག་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ར་བ་ལ་
བརྲེན་ནས། སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཡལ་འདབ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ཤྷིང་ཆྲེ་བར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་
ཅན་ཁོ་ནའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། མྷིང་དང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
ཅྲེས་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་འདྷི་འབའ་ཞྷིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ།
དཔྲེར་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་འདབ་རྒྱས་པའྷི་ཤྷིང་སོང་ལ་ཤྷིང་གྷི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་
ཕག་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ནྷི། ཡང་སྐནྡྷ་ཕག་པ་ལའང་འཇུག་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྲེན་

པ་་་་་་

ནས། ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྲེ་བའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་ཁུར་ཆྲེན་པོ་མྷི་འབྲལ་བར་ཁྲེར་བ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་ཕག་པའམ་ཕུང་པོ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་ལུས་ཀྷི་ཕྱོགས་གང་གྷིས་ཁུར་ཁྲེར་བ་དྲེ་ལ་ཕག་པ་ཞྲེས་
འདོགས་ཤྷིང་དྲེས་ཁུར་ཤྷིན་ཏུ་ལྷི་བ་ཁྲེར་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ། ཁམས་ཀྷི་
སའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་འདུས་བྱས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྷི་ས་བོན་
གནས་པ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ནམ། ཡང་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རང་རང་གྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མས་ཕྱྷི་མའྷི་ས་བོན་བྱྲེད་པ་
ྷིད་ཀྷི་དོན་ནྷི་ཁམས་ཀྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་མྷིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པར་རང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་
གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པའྷི་དོན་ནྷི་ཁམས་ཀྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་འབྲས་བུའྷི་དངོས་པོ་
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འཛིན་པ་དང་། དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྒྱུའྷི་དངོས་པོ་འཛིན་པའྷི་དོན་ནྷི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་མདོ་
སྲེ་གཞན་ལས་སའྷི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་ཀྷི་མྷིང་ཅན་གྷི་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་
བཞྷིའྷི་ཁམས་རྲེག་བྱ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཁམས་ཆོས་སུ་འདུ་བ་ལྟ་བུ་འདྷིར་བསྟན་པའྷི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྷིས་
བསྡུས་ནས་འཛིན་པའྷི་དོན་ནྷི་ཁམས་ཀྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་སའྷི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་དང་
ཡུལ་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྲེ་ཞྷིང་མཆྲེད་ལ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའྷི་
སོའམ། བྱྲེད་རྒྱུའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའྷི་དོན་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དོན་ཏོ། །འགྲེལ་བར། ས་བོན་གྷི་དོན་དང་། ཆོས་
ཀྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྷི་དོན་ཡང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དོན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་རྣམས་
ཀང་མཛོད་ལས། སྤུངས་དང་སྲེ་སོ་རྷིགས་ཀྷི་དོན། །ཕུང་པོ་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དཔྲེ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་མདོ་དགོད་པ་ནྷི། སློབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷི་འགྲེལ་པར་མདོ་རྒྱས་
པར་དངས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མྷིག་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེས་བུས་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ལ་ལྦུ་བ་རྡོས་པ་གནས་བཞྷིན་པ་མཐོང་སྟྲེ།
དྲེས་དྲེ་ལ་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་བརགས་པ་ན། མྲེད་པ་དང་གསོབ་དང་གསོག་དང་སྷིང་པོ་མྲེད་པར་སྣང་ངོ་། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྷིས་གཟུགས་ལ་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་བརགས་པ་ན། དྲེ་ནྷི་མྲེད་པར་སྣང་
གསོབ་ཏུ་སྣང་གསོག་ཏུ་སྣང་སྷིང་པོ་མྲེད་པར་སྣང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་བས་ན་གཟུགས་ནྷི་ལྦུ་བ་
རྡོས་པའམ་ལྦུ་བའྷི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་ཚོར་བ་ནྷི་ཆུའྷི་སྟྲེང་དུ་ཆགས་པའྷི་ཆུ་བུར་ལྟ་
བུའོ། །འདུ་ཤྲེས་ནྷི་ྷི་ཟྲེར་རླུང་གྷིས་བསོད་པ་སྨྷིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའོ། །འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནྷི་སྷིང་པོ་མྲེད་པ་ཆུ་ཤྷིང་གྷི་
ཕུང་པོ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་བཞྷིན་དུ་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །དོན་བཤད་པ་
ནྷི། དྲེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ལྦུ་བ་རྡོས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་
ཞྲེས་པའྷི་བར་དུ་དཔྲེ་དང་དོན་གྷི་ག་ལ་མྲེད་པ་དང་། གསོ་བ་དང་གསོག་དང་སྷིང་པོ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཞྲེས་
བྱ་ཞྲེ་ན། ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་རག་པར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བཞྷིའྷི་
གྲེན་པོར་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེའང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དཔད་ན། བདག་དང་
གསོབ་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་མྲེད་པར་སྣང་བ་དང་། རུལ་བ་དང་ོན་མོངས་པ་ལ་
སོགས་པ་ཅྷི་རྷིགས་པར་ལྡན་པས་གཙང་བ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་གསོབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་། བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
རོ་བྲོ་བ་ཆུང་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་གསོག་ཏུ་སྣང་བ་དང་། སྲེས་མ་ཐག་འཇྷིག་པས་མྷི་བརན་ཞྷིང་བདྲེན་པར་གྲུབ་པའྷི་
སྷིང་པོ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་སྷིང་པོ་མྲེད་པར་སྣང་བའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྱུར་རོ། །དྲེ་དག་སོར་ཚུལ་གཞན་དུ་བཞྲེད་པ་ནྷི་གཞུང་གྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཁམས་རྣམས་ནྷི་་་་་་གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་པས་སྦྲུལ་དུག་པ་ལྟ་བུ་

དང་། སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་་་་་་འཛིན་མཁན་གྷི་བདག་གམ་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས་གོང་སྟོང་པ་ལྟ་བུར་ཡང་གསུངས་སོ། །རྣམ་པའྷི་རབ་
དབྱྲེ་ལ། ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། རྒྱས་
པའྷི་རབ་དབྱྲེ་དྲུག་ཅུ་དང་། བསྡུས་པའྷི་རབ་དབྱྲེ་བཅུ་གསུམ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ལ། སོམ་གྷིས་མདོར་བསྟན་པ།
ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད། ཚུལ་མཐུན་སར་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བར་སྐབས་ཀྷི་སོམ་དུ་ན། བཤད་བྱ་རས་ཡོད་ལ་
སོགས་པ་བཞྷི་དང་། ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་། གཟུགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང་། ཟག་བཅས་ལ་
སོགས་པ་བཅུ་གྷིས་དང་། བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། འདས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། རྲེན་ལ་
སོགས་པ་བཅུ་གཅྷིག་པོ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་འཇོག་ཚུལ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན། མཚན་གཞྷིའྷི་དངོས་པོ་ནྷི་
དུ་ཞྷིག་ཡོད། དགོས་པ་ནྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དུ་བསྟན་ཞྲེས་དྷིས་པའྷི་ལན་དུ་མཚན་ྷིད་དང་དངོས་པོ་བསྟན་པས་དྲེ་
དག་ལ་རོངས་པ་བསལ་ནས་རང་མཚན་ཇྷི་སྲེད་པ་ལ་མཁས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་སྲེད་ཅྷིང་། དགོས་པའྷི་ཁད་པར་
བསྟན་པས་བདག་ཡོད་ཀྷི་སོ་འདོགས་སྤངས་ནས་སྷི་མཚན་ཇྷི་ལྟ་བ་ལ་མཁས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་སྲེད་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ་བདུན་ཏྲེ། རས་ཡོད། ཤྲེས་བྱ། གཟུགས་ཅན། ཟག་བཅས། བྱུང་བ། འདས་པ། རྲེན་བཞྷི་རྣམས་ཀྷི་
མཐར་ལ་སོགས་པར་དབྱྲེ་བ་ཞྲེས་སར་བར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་དྷིས་ལན་གྷིས་ཀྷིས་བཤད་ཅྷིང་། ལན་
ལའང་མཚན་ྷིད། དངོས་པོ། དགོས་པ་གསུམ་གྷིས་བཤད་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་རས་ཡོད་ལ་སོགས་པར་དབྱྲེ་བ་
ནྷི། རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་གྷིས་དང་། ཀུན་རོབ་དོན་དམ་གྷིས་ཏྲེ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་གྷིས་ནྷི་དོན་དང་ཐ་
སད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྷི་མ་གྷིས་ནྷི་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྷིས་ཕྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་
སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་རྣམས། མཚན་ྷིད་ཀྷི་འཇོག་ཚུལ་ཇྷི་ལྟར་ན་རས་སུ་ཡོད་པ་ཡྷིན། ཆོས་
གསུམ་གྷི་ནང་ནས་མཚན་གཞྷི་རས་སུ་ཡོད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་གངས་ནྷི་དུ་ཞྷིག་ཡོད། རོག་ལྡན་གྷི་བྱ་བ་
ལ་དགོས་པས་ཁབ་པས་དགོས་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བརག་སྟྲེ་བསྟན་ཅྲེ་ན། ལན་ལ། དང་པོ་་་་་་མཚན་
ྷིད་ནྷི། ཆོས་གང་ཞྷིག་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོའམ་བོའ་ི སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་བརོད་པ་དང་ས་དང་མྷིང་
ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་ལའང་མྷི་ལྟོས་ཤྷིང་། དྲེ་ལས་གཞན་རགས་དང་དཔྲེ་དང་མཚན་ྷིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
པར་འཇོག་བྱྲེད་དོན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་ནྷི་རས་སུ་ཡོད་པའོ། །དྲེའང་བུམ་པ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་ལྟོ་ལྡྷིར་གྷི་
གཟུགས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་པར། གཟུགས་སོགས་དོན་རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་སྟྲེ།
ཀུན་རོབ་སྲེ་པ་ལ་གགས་པའྷི་རས་ཡོད་དོ། །ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་ཟག་
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མྲེད་ཀྷི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བརོད་པ་ཐ་སད་ལ་སོགས་པ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
མྷི་ལྟོས་པ་ནྷི་དོན་དམ་གྷི་རས་སུ་ཡོད་པ་སྟྲེ། འགྲེལ་བཤད་ལས། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་སོར་བྱུང་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་བརོད་དུ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་་་་་་དངོས་པོ་ནྷི། ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྟོས་མྲེད་དུ་བོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཆ་ནས་རས་སུ་
ཡོད་པའམ། ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལས་ཐ་མྷི་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་སུ་ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་དགོས་པ་
ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་མཁས་པ་རྣམས་བདག་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་
པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། དངོས་པོ་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་རས་སུ་ཡོད་པར་རག་གོ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ནྷི་མྷི་རག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་ཡྷིན་པས་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་། ཆོས་
གསུམ་ལས་གཞན་པའྷི་བདག་རས་སུ་གྲུབ་པའང་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདྷི་དག་གྷིས་ནྷི་གནས་སྐབས་
སུ་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའྷི་རས་ཡོད་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
གནས་ལུགས་བདག་མྲེད་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་དོན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་གཞན་ལའང་རྒྱ་ཆྲེར་སར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། མཚན་ྷིད་ཇྷི་ལྟར་ན་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་ཡྷིན།
མཚན་གཞྷི་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྷི་དུ་ཞྷིག དགོས་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་
བརག་སྟྲེ་བསྟན་ཅྲེ་ན། ཆོས་གང་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོའམ་བོའ་ི སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་བརོད་པ་ས་དང་མྷིང་ལ་
སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ཤྷིང་། དྲེ་ལས་གཞན་གདགས་གཞྷི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་བྱྲེད་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པ་
དང་བཅས་པ་ནྷི་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའམ། ལྟོ་ལྡྷིར་ལ་
བུམ་པར་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། །སས་བརོད་དུ་རུང་བ་དང་། མྷིང་གྷིས་གདགས་སུ་རུང་བའྷི་ཆ་ནས་ཆོས་
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པའྷི་དངོས་པོའ །ོ །ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཆོས་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་
ཤྷིང་དྲེ་ཐམས་ཅད་བཏགས་ཡོད་དུ་བསྟན་པས་བདག་ལ་རས་སུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་རམ། ཡང་
ན་བཏགས་ཡོད་ཀང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུས་ཤྷིང་། ཆོས་གསུམ་ནྷི་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་མྷི་ལྡན་པས།
བདག་ལ་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པར་བརག་གོ །ཀུན་རོབ་
དང་དོན་དམ་གྷིས་ཀྷི་འཇོག་ཚུལ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བོ་ཡྷིས་
གཞན། །བསལ་ན་དྲེ་བོ་མྷི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྷིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །ཡོད་དྲེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞྲེས་
ཐོ་བ་ལ་སོགས་པས་བཅོམ་ན་དྲེའྷི་བོ་འདོར་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་རས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་ན་དྲེའྷི་བོ་འདོར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་ཆུ་ལྟ་བུ་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་བཅོམ་པ་དང་གཞྷིག་པས་དྲེའྷི་བོ་མྷི་འདོར་བ་གཟུགས་
ལྟ་བུ་ནྷི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ཅྷིང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྷིན་པ། །དྲེ་འདྷིར་དོན་དམ་
ཡོད་པ་སྟྲེ། །གཞན་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཡོད་པ་ཡྷིན། །དྲེ་དག་རང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རང་མཚན་
དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། སྷི་མཚན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། བདྲེན་གྷིས་སུ། ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་འདྷི་ཁོ་
ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་ནྷི་ཅྷིག་ཤོས་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྣང་པའྷི་ཆ་ཀུན་རོབ་དང་། སྟོང་པའྷི་ཆ་དོན་དམ་དུ་
བཤད་དྲེ། སློབ་དཔོན་ཤཱནྷི་པས་ནྷི། འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཀུན་རོབ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའྷི་ཤྲེས་
པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་དམ་དུ་བཞྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །དབུས་མཐའ་ལས། བཏགས་པ་དང་ནྷི་
ཤྲེས་པ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་བརོད་པ་རགས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་ཀུན་བརགས་བཏགས་པའྷི་ཀུན་རོབ་དང་། གཞན་
དབང་ཤྲེས་པའྷི་ཀུན་རོབ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སས་བརོད་པའྷི་
ཆའང་བརོད་པའྷི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་ཅྷིང་། དམ་པའྷི་དོན་ནྷི་གཅྷིག་པུའོ། །ཞྲེས་ཡོངས་གྲུབ་ཁོ་ན་དོན་དམ་གྷི་
བདྲེན་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལའང་། དོན་དང་ཐོབ་དང་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། །དོན་དམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ལམ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་ནས་གསུངས་སོ། །འདྷིར་ནྷི་ཕྱྷི་མ་དག་དང་
མཐུན་པར་རྣམ་གངས་ཀྷིས་འཆད་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརག་ཅྲེ་ན། ཞྲེས་པ་
ལ་སོགས་པས་དྷི་བའྷི་གཞུང་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྷི་ཡྷི་གྲེ་ཉུང་བའྷི་དོན་ཏྲེ། འཆད་པ་ན་སྔ་མ་ལྟར་ཕྱྲེ་སྟྲེ་བརོད་
པར་བྱའོ། །ལན་ནྷི། ཆོས་གང་ལ་བརྲེན་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འཕྲེལ་བར་
འགྱུར་བའྷི་དམྷིགས་པ་ཆོས་གསུམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ལ་བསྷིབས་པས་
ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །ོན་མོངས་པའྷི་དམྷིགས་པར་གྱུར་བའྷི་ཆ་ནས་ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །ོན་མོངས་ཀྷི་རྒྱུ་ཀུན་རོབ་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་
རྒྱུར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བརག་ཅྲེ་ན།
མཚན་ྷིད་ནྷི། སྤང་བྱ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའྷི་ཆྲེད་དུ། གྲེན་
པོ་ལམ་རྣམ་དག་བསོམ་པའྷི་དམྷིགས་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྷི་
ཡྲེ་ཤྲེས་དམ་པའྷི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། མྲེད་པ་གང་
ཡྷིན་དྲེ་ྷིད་ནྷི། །ཡོད་པ་ཡྷི་ནྷི་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་དམྷིགས་པ། །དམྷིགས་པ་ཡྷི་ནྷི་མཆོག་ཏུ་
འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དངོས་པོ་ནྷི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅན་ཀང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལས་མ་
གཏོགས་པར། །འདྷི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྷིར་སྷི་ཡྷི་མཚན་ྷིད་དུ། །དྲེ་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་
པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དགོས་པ་ནྷི། རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་ཆོས་གསུམ་པོའ ་ི དོན་དམ་གྷི་ཆ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་བསྟན་པས་བདག་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་རྒྱུར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་
མར། རོགས་བྱ་རོགས་པ་དྲེ་ཡྷི་ནྷི། །ཡན་ལག་རོགས་པར་བྱྲེད་ཕྱྷིར་ཏྲེ། །གོ་རྷིམ་ཇྷི་བཞྷིན་གནས་གཅྷིག་
ནྷི། །དག་རྒྱུ་གསུམ་ནྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཤྲེས་པར་བྱ་བ། རྣམ་པར་ཤྲེས་བྱ།
མངོན་པར་ཤྲེས་བྱ་གསུམ་སྟྲེ། སྷིར་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཁད་པར་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་
ཀྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་གྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཆ་ནས་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་བརག་ཅྲེ་ན། ལན་ལ། གཞྷི་ལྔའྷི་དབྱྲེ་བས་མཚན་ྷིད་དང་དངོས་པོ། ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་
སོ་ནས་བཅུ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་ན་དྲེ་དག་གྷིས་བཤད་པའྷི་དགོས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ་་་་་་དབྱྲེ་
བ་ནྷི། སྷིར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནྷི་གཞྷི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྲེ། སྣང་བ་གཟུགས་ཀྷི་གཞྷི་དང་། གཙོ་བོ་སྲེམས་ཀྷི་
གཞྷི་དང་། འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། གནས་སྐབས་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་དང་། གཙོ་ཆྲེ་བ།་་་་་ཆོས་ྷིད་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་གཞྷི་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བ་ལ། དང་པོ་གྷིས་དང་་་་་་
སྲེམས་ནྷི་ལྟ་བཅས་གང་ཡྷིན་དང་། །དྲེ་ཡྷི་གནས་སྐབས་་་་་་ལྡན་མྷིན་དང་མྷི་འགྱུར་བ།་་་་་འདུས་མ་བྱས། །དྲེ་ྷིད་མདོར་ན་
མཚན་གཞྷི་སྟྲེ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཚད་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་གངས་ངྲེས་ནྷི། གཞྷི་གང་དུ་སྤང་བྱ་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། གྲེན་པོ་རྣམ་པར་བྱང་བ་སྲེ་བ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཀྷི་གཞྷི་དང་།
ལས་སུ་བྱ་བ་གང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེམས་ཀྷི་གཞྷི་དང་།
བྱྲེད་པ་པོ་ཆགས་སོགས་དང་དད་སོགས་གང་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པ་
དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་གཞྷི་དང་། གསུམ་པོ་དྲེའྷི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་གང་ཡྷིན་
པ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་གཞྷི་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་
བྱང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་གཞྷི་སྟྲེ། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་
ཀང་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་སམ། ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྷིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞྷི་ལྔ་པོ་དག་གོ་ཞྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ནྷི། ཆོས་གསུམ་གཞྷི་ལྔར་འཇོག་པ་དྲེ་ལ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྷི་གཞྷི་ནྷི། ཕུང་པོའ ་ི
སྐབས་སུ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་སྟྲེ། ཁམས་སུ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུའང་དྲེ་དག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་དང་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ལ་ཡོད་པའྷི་གཟུགས་ལྔ་པོ་རྣམས་
སོ། །གཙོ་བོ་སྲེམས་ཀྷི་གཞྷི་ནྷི། ཕུང་པོར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་སྟྲེ། ཁམས་སུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་
བདུན་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དུ་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ྷིད་དོ། །འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི། ཕུང་པོར་
ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་བྱྲེད་ལ་གྷིས་ཡོད་པའྷི་ལྡན་མྷིན་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སྲེམས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ལ་
ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདུས་མ་བྱས་བརྒྱད་དང་གཟུགས་ལྔ་དང་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་
མ་གཏོགས་པར། བཤད་མ་ཐག་པའྷི་ཕུང་པོ་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་པོ་ྷིད་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །གནས་སྐབས་ལྡན་པ་མ་
ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ནྷི། ཕུང་པོར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྲེམས་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་
དང་། ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ནང་ནས་ཆོས་ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདུས་མ་བྱས་དང་
གཟུགས་ལྔ་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་མ་གཏོགས་པར། ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ྷིད་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཆོས་ྷིད་འདུས་
མ་བྱས་ཀྷི་གཞྷི་ནྷི། ཕུང་པོ་འདུས་མ་བྱས་ལ་མྲེད་ཅྷིང་། ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སྲེ་
མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདུས་བྱས་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པར། འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་དངོས་པོ་བརྒྱད་པོ་དག་
གོ །གྷིས་པ་ནྷི། སྔ་མར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་བཅུ་གསུམ་གྷི་
སོད་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ནས་འཆད་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཐོས་བྱུང་གྷིས་ཚིག་གྷི་དོན་ཙམ་ངྲེས་པར་
འཛིན་པ་མོས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་གྷི་ཤྲེས་བྱ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། བསམ་བྱུང་གྷི་རྷིགས་པ་བཞྷིས་
བརགས་ཤྷིང་དཔད་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་སོམ་བྱུང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་
གནས་པ་རྣམ་པར་འཕོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། དོན་དམ་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་སོ་
སོ་རང་གྷི་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པས་གཞན་གྷི་
སྲེམས་ཀྷི་བདག་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་དང་པོར་སྲེ་བས་འོག་མ་ཆོས་
ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། ཆོས་ཤྲེས་ཀྷི་ཕྱྷི་ནས་འབྱུང་བས་གོང་མ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་
དང་། ྲེས་དམྷིགས་སུ་ལྟ་ཞྷིང་རྣམ་པར་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་སོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། ལས་
དང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་ནས་སྤང་བྱ་ཀུན་ནས་མྷི་ལྡང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགགས་ནས་སླར་མྷི་སྲེ་བ་འགོག་པ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་
ཀྷི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ལམ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། སྤངས་རོགས་མཐར་ཐུག་པ་མྷི་སློབ་ལམ་ཐོབ་པའྷི་དུས་ཀྷི་
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ཟད་པ་དང་མྷི་སྲེ་བ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་དང་། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རོགས་པས་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་
བདྲེ་བའྷི་དོན་ཆྲེན་པོ་འགྲུབ་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་གྷི་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་གཞྷི་ལྔར་
དབྱྲེ་བར་མ་ཟད། བཅུ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་ནྷི་ཤྲེས་པ་བཅུ་གསུམ་གྷི་སོད་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་ངོ་ཞྲེས་པའྷི་
དོན་ཏོ། །དགོས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་གསུམ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་བསྟན་
པས། འགའ་ཞྷིག་བདག་ཡོད་ལ་དྲེའང་ཞྷི་གནས་ཀྷིས་ཤྲེས་པ་པོ་དང་། ལྷག་མཐོང་གྷིས་མཐོང་བ་པོར་འདོད་
ཅྷིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་
བརག་ཅྲེ་ན། མཚན་ྷིད་ནྷི་ས་དོན་སར་ནས་མྷི་འཛིན་པས་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་སོ་ལྔའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་ཡྷིན་
པས་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་བྱ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། ས་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྷིད་ཀྷི་
ཡུལ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུའམ་ས་བོན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དང་། འཁོར་བར་འཇུག་པའྷི་རང་
བཞྷིན་ཅན་ོན་ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དབང་པོ་དང་དོན་རྣམས་ལས་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་
དང་། རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་གྷི་ཡུལ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཆགས་སོགས་ོན་
མོངས་ཅན་གྷི་ཡུལ་དང་། གྲེན་པོ་ཆགས་བྲལ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་ཡུལ་དང་། ཕ་བའྷི་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། མྷི་རྷིག་སྣ་ཚོགས་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་། །གྲེན་པོ་བག་ཆགས་མཚམས་སོར་གོལ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་བདུན་ཏྲེ། དྲེའང་་་་་་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་གཞྷི་ལ་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་སྣང་བ་ནྷི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྔོ་སོགས་ཀྷི་
ཤྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བས་མྷི་རྷིག་པའྷི་རྣམ་པར་
རྷིག་པ་ཕ་བ་དང་། ཤྲེས་པ་བྱུང་ཚུལ་ལྟར།་་་་་གཟུགས་་་་་་ཁ་དོག་མང་པོ་དང་། རོལ་མོ་མང་པོའ་ི ་་་་་ས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཅྷིག་
ཅར་སྣང་བ་ན་བོ་གཅྷིག་གྷི་རྣམ་པ་རས་ལ་འཇུག་པས་གཅྷིག་ཀང་ཡྷིན་ལ། ཡུལ་དུ་མས་གཏད་པའྷི་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀང་ཡྷིན་པ་ནྷི་རྣམ་པར་གཞག་དཀའ་བས། སྣ་ཚོགས་པའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་དང་། དུས་གཅྷིག་ལ་
བྱུང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡུལ་ངྲེས་མྲེད་དུ་འཛིན་རྣམ་མམ་པ་ལ། མྷིག་ཤྲེས་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་གྷི་ས་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལྟ་བུ། སོ་སོ་རང་རང་གྷི་ཡུལ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་མ་འདྲེས་པར་ཡོངས་སུ་སོད་པ་
ནྷི། དངོས་པོའ ་ི ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པས་ན་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་
དང་། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པའྷི་འཆྷིང་བ་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དྲེ་ྷིད། གྲེན་པོས་ཡུད་ཙམ་ཞྷིག་ལ་
ཆགས་སོགས་དང་བྲལ་བ་འགྱུར་བ་ནྷི། སྣང་བས་མུན་པ་སྲེལ་བ་ལྟར་དོན་མྷི་འགལ་ཡང་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་
འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བས་གྲེན་པོའ་ི རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་དང་། བཤད་ཟྷིན་པ་ལྟར།་་་་་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་སྲེམས་ཀུན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཞྷི་ལ་བག་ཆགས་བསོས་པས། དྲེ་སྲེམས་ལས་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་བཞག་དཀའ་ཞྷིང་འབྲས་བུ་རྷིམ་གྷིས་
བསྲེད་པའང་ཤྲེས་དཀའ་བས་ན་བག་ཆགས་ཀྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་དང་། འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར།་་་་་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་
འགོ་བ་རྷིས་དུ་མ་འགྲུབ་པའྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་མམ་དུ་ཡོད་བཞྷིན་དུ། འཆྷི་ཁར་བག་ཆགས་གང་རུང་
གཅྷིག་སད་ནས་འགོ་བ་གང་རུང་གཅྷིག་ཏུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་ནྷི། རྒྱུ་མམ་པ་ལ་འབྲས་བུ་རྷིམ་གྷིས་
འབྱུང་བ་རོགས་པར་དཀའ་བས་ན་ྷིང་མཚམས་སོར་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་དང་། དག་བཅོམ་པའྷི་
སྲེམས་མཆོག་ཏུ་སོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ྷིད་ཐོབ་པ་ན། འཁོར་བར་ཡུན་རྷིང་དུ་འདྷིས་པའྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་སོད་
པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྷིན་ཏུ་འདས་པ་དྲེ། རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བུས་འཇུག་སམ་དུ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཤྲེས་པར་དཀའ་
བས་གོལ་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཕ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་ཕ་མོ་རོགས་པའྷི་བོ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པས་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་བལྟའོ། །དངོས་པོ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་
མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དག་གོ །དགོས་པ་ནྷི། རྣམ་པར་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་དག་ཀང་
འདྷི་ཙམ་དུ་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་གསལ་བར་བསྟན་པས། མྲེད་བཞྷིན་དུ་བདག་ལ་མཐོང་བ་པོ་དང་། ལ་སོགས་པའྷི་
སས་ན་པ་པོ་དང་། སྣོམ་པ་པོ་དང་། མྱོང་བ་པོ་དང་། རྲེག་པ་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་སྤངས་ཏྲེ་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡུལ་ཅན་མངོན་ཤྲེས་ཀྷི་སྷི་དོན་ནྷི། ངོ་བོ་རྒྱུ་
འབྲས་ལས་ལྡན་འཇུག །སོད་ཡུལ་གང་ཟག་ངྲེས་ཚིག་གོ །ངོ་བོ་ནྷི། འཆྷི་འཕོ་སྲེ་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་
ཤྲེས་པ་ལྷའྷི་མྷིག་གྷི་མངོན་ཤྲེས་དང་། ངག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ས་ཆྲེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་ལྷའྷི་རྣ་བའྷི་
མངོན་ཤྲེས་དང་། སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་གངས་ཆགས་སོགས་ཡོད་མྲེད་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷི་
སྲེམས་ཤྲེས་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་དང་། སྔོན་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་བསྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་སྔོན་གྷི་གནས་
རྲེས་སུ་དན་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་དང་། གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པ་དྲེའྷི་གནས་སུ་འགོ་འོང་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་
དུ་ཤྲེས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་མངོན་ཤྲེས་དང་། སྲེམས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མངོན་སུམ་དུ་
ཤྲེས་པ་ཟག་པ་ཟད་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ྷི་ཚྷེ་བ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་འགོ་བ། ཡུལ་གྷི་དབྱྲེ་
བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་རྷིག་པའྷི་མཐུ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྲེ་དང་ངག་སྲེམས་དགྲེ་
དང་མྷི་དགྲེ་བསྲེད། །དྲེ་ཡྷི་གནས་དང་ངྲེས་འབྱུང་མངོན་སུམ་གང་། །ཤྲེས་པ་ཀུན་འགོ་ཡུལ་ལ་དབྱྲེ་བཅས་
པ། །ཐོགས་མྲེད་བརན་པ་ཐོབ་པའྷི་མཐུ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་ནྷི། རྲེན་བསམ་གཏན་བཞྷི་པའྷི་སྲེམས་
ཐོབ་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་རང་རང་གྷི་སོད་ཡུལ་ཤྲེས་པར་
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འདོད་པ་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ། བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ཤྷིན་ཏུ་དག་ཐོབ་ནས། །མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་
གཟུང་བ་དང་། །ཇྷི་ལྟའྷི་རྣམ་གནས་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས། །མཐུ་གྲུབ་པ་ཡྷི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །ལས་ཀྷི་རྒྱུ་ནྷི། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ལྷམ་དང་བཞོན་པ་བྱྷིན་པ་དང་། །མ་ཐག་བཀུར་བར་བྱས་པ་
ྷྭ
དང་། །གཞོན་པས་བ་མ་བཀུར་བ་ཡྷིས། །མཁས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
མཆོད་རྲེན་ལ་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་ཕུལ་བས་ལྷའྷི་རྣ་བ་དང་། གཞན་དག་གྷི་འཁྲུལ་པ་མ་བརོད་ཅྷིང་སྲེམས་
རྲེས་སུ་བསྲུངས་པ་ལསགཞན་གྷི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་དང་། གཞུང་དང་དོན་དན་པར་བྱས་ཏྲེ་ཆོས་ཀྷི་སྷིན་པ་
བཏང་བས་སྔོན་གྷི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། ཡུལ་དམ་པ་ལ་སྣང་གསལ་མང་དུ་ཕུལ་བས་ལྷའྷི་མྷིག་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྷིད་དུ་ཤྲེས་པས་ཟག་པ་ཟད་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་རྣམས་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །འབྲས་བུ་
ནྷི། འཕགས་པའྷི་གནས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའྷི་སོ་གསུམ་དང་། ལྷའྷི་གནས་པ་བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་། ཚངས་
པའྷི་གནས་པ་ཚད་མྲེད་པ་བཞྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་རག་ཏུ་གནས་ཤྷིང་། ཞྷིང་ཁམས་
ཐམས་ཅད་དུ་སོང་ནས་འཕགས་པ་མཆོད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྷིས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འགྲུབ་པ་སྟྲེ། གང་གྷིས་འཕགས་དང་ལྷ་དང་ཚངས་པ་ཡྷི། །གནས་པ་དཔྲེ་མྲེད་རྒྱ་ཆྲེས་རག་ཏུ་
གནས། །ཕྱོགས་སུ་དྲེ་སོང་སངས་རྒྱས་སྲེམས་ཅན་དག །ཡང་དག་མཆོད་བྱྲེད་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེད། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །ལས་ནྷི། སངས་རྒྱས་ཀྷི་འཁོར་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དུ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་རོལ་
པ་སྟོན་ཅྷིང་། བཟོའ ་ི ལས་ཀྷི་སྤྲུལ་པ་དང་། བསམ་བཞྷིན་སྲེ་བའྷི་སྤྲུལ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྷི་སྤྲུལ་པ་
རྣམས་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་མཆོག་ཚོགས་ནང་དུ་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན། །དཔག་མྲེད་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་སྟོན་ཞྷིང་། །ལས་དང་སྲེ་དང་མཆོག་གྷི་སྤྲུལ་པ་ཡྷིས། །སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྷི་དོན་དུ་དུས་ཀུན་གནས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡུམ་ལས། ཤཱ་རྷིའྷི་བུ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་
ཡོངས་སུ་དག་པ་ནྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའང་བྱྲེད་ལས་
སོ། །ལྡན་པ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པར་ནུས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་། དམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་བསྔགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་
དང་། ཚིག་ལ་ཚད་མར་འཛིན་པའྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། འདབ་གཤོག་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའྷི་བྱ་བཞྷིན་
དུ། །སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ནུས་པ་བཞྷིན། །སངས་རྒྱས་ལས་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་བསྔགས་པ་འཐོབ། །སྲེ་བོ་
རྣམས་ལ་ཚིག་གཟུང་འོས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འཇུག་པ་ནྷི། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་། རྷིག་པ་
གསུམ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དང་། ཟད་པར་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཅུ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀང་མཐུའམ་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། མངོན་པར་
ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་རྷིག་པ་གསུམ། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་དྲེ་བཞྷིན་ཟྷིལ་གནོན་བརྒྱད། །ཟད་པར་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་
དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན། །དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བརན་པ་ཐོབ་པའྷི་མཐུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། ཐུན་མོང་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ན། སོད་ཡུལ་ནྷི། མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔས་རང་གྷི་
ས་དང་། ས་འོག་མས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པས་འཇུག་པར་ནུས་ཀྷི། གོང་མར་ནྷི་མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། རང་དང་འོག་
མའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་ནྷི་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའོ། །གང་ཟག་ཀང་། དང་པོ་ལྔ་བྱང་ཆུབ་
ཀྷི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ལའང་ཡོད་པ་སྟྲེ། མྱ་ངན་བསལ་བ་ལས། དང་སོང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་མངོན་
ཤྲེས། །མཁའ་ལ་རྒྱང་རྷིང་འགོ་བ་ཡང་། །གང་ན་སོད་ཡུལ་འཆྷི་མྲེད་པ། །དྲེར་ནྷི་འགོ་བའྷི་ནུས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །ཟག་ཟད་ཀྷི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་འཕགས་པའྷི་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ཡུལ་
དང་དུས་རྷིང་པོ་ན་གནས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟ་དྲུང་ན་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པ་ལྟར་རོགས་ཤྷིང་
ཤྲེས་པས་ན་མངོན་ཤྲེས་ཞྲེས་པའམ། བསྡུ་བར། དུས་ལ་བབས་ན་སྟོན་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པའམ། གནས་
པའམ། གཞན་གྷི་དོན་སོད་པའམ། དྷིས་པའྷི་ལན་གདབ་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ན་མངོན་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། ཆོས་གསུམ་པོ་ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་
བརག་ཅྲེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་རྣ་བ་ཡྷིད་དང་ནྷི། །སྔོན་ཚྷེ་འཆྷི་འཕོ་སྲེ་བ་དང་། །ཟད་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་ཡྷི། །མངོན་
ཤྲེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གོལ་བོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མངོན་ཤྲེས་དྲུག་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
སྟྲེ། དྲེའང་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པས་ནམ་མཁར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་
འགོ་བ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་ཤྲེས་བྱ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལྷའྷི་རྣ་བའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་འགོ་
བ་མཐའ་ཡས་པའྷི་ས་སྣ་ཚོགས་པ་རྲེས་སུ་ཐོས་པའྷི་ཡུལ་དང་། གཞན་གྷི་སྲེམས་ཤྲེས་པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་
སྲེམས་ཀྷི་སོད་པ་ཆགས་སོགས་ཡོད་མྲེད་ལ་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་དང་། སྔོན་གྷི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པས་འདས་
པའྷི་ཚྷེ་རབས་གཅྷིག་ནས་གཅྷིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྲེ་འོང་བ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་དང་། འཆྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་ཤྲེས་པས་མ་
འོངས་པའྷི་སྲེ་བར་བར་མ་དོས་འགོ་བ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་ཁམས་གསུམ་
ལས་ངྲེས་པར་བྱུང་བ་འགོག་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཐབས་ལམ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་
ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཤྲེས་བྱ་ནྷི་སྔ་མ་དག་ཏུ་མ་ཟད་མངོན་ཤྲེས་དྲུག་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་ངོ་ཞྲེས་
པའོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མངོན་ཤྲེས་ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པས་མངོན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དག་གོ །མཐུ་མངོན་ཤྲེས་དང་ཡུལ་ཆོས་གསུམ་ཙམ་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པས་བདག་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་
པའྷི་མཐུ་དང་བཅས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མྲེད་
གྷིས། བསྟན་ཡོད་བསྟན་མྲེད་གྷིས། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་དྲུག་ལས། དང་པོ་གྷིས་ནྷི་བྲེམ་
པོ་ཡྷིན་མྷིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་དང་། བར་མ་གྷིས་ནྷི་མྷིག་ཡུལ་ཡྷིན་མྷིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་དང་། ཐ་མ་གྷིས་ནྷི་ཀུན་འགོ་
ཡྷིན་མྷིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ལ་ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཅན་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་
ནྷི་གཞན་ལ་མ་བལྟོས་པར་གཟུགས་དྲེ་ནྷི་བདག་ྷིད་དམ་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་གཟུགས་ཅན་དུ་བལྟའོ་ཞྲེས་པ་དང་།
དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ནྷི་འབྱུང་བ་རྲེན་དུ་གྱུར་ཅྷིང་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་རྲེན་དུ་
གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་གཞན་དང་ལྡན་པས་གཟུགས་ཅན་དང་། གང་ལ་དགའ་བའྷི་སྲེད་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་
ཅན་གཟུགས་ཡྷིད་དུ་འོང་བའམ། ཡང་ན་དགའ་བའང་ཡྷིན་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཡང་ཡྷིན་པ་སྲེད་པ་འདོད་ཆགས་ནྷི་
གཟུགས་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པ་དང་། སྟྲེང་འོག་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆ་ཤས་དང་
བཅས་པ་དང་། ཕྱོགས་རྣམས་སུ་ལུས་ཀྷིས་རྒྱས་ཤྷིང་གོ་ས་ནོན་པས་ཡུལ་ཁབ་པ་དང་། ཕྱོགས་འདྷི་ན་འདྷི་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཡུལ་ྲེ་བར་བསྟན་དུ་རུང་བ་དང་། ཕྱོགས་འགའ་ཞྷིག་ན་འདུག་པ་འདྷིར་ཡང་དམྷིགས་པ་ཡུལ་
སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་རང་གྷི་མྱོང་བ་ལྟར་གཞན་གྷིས་ཤྲེས་པར་མྷི་ནུས་པས་
གང་ཟག་གྷིས་སམ་མང་པོ་སོད་ཡུལ་མཚུངས་ཤྷིང་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དབང་ཤྲེས་རྣམས་ཀང་དབང་
པོ་གཟུགས་ཅན་དང་འབྲྲེལ་པས་བརྒྱུད་ནས་གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་མྲེད་བྱྷིས་པའྷི་མྷིང་བཞྷིའང་
གཟུགས་ཀྷི་ས་བོན་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དམྷིགས་པ་གཟུགས་ལ་འཇུག་པའྷི་རབ་ཏུ་རོག་པ་དང་། ཕུང་
པོ་ལྔ་ཀའང་ལག་པའྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་མྱ་ངན་ལ་སོགས་པས་གནོད་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པ་དང་། བསྟན་པས་
དོན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་སའྷི་བརོད་བྱ་གཟུགས་ཅན་དང་། རྡུལ་ཕ་མོ་བསགས་པས་རྣམ་པར་གཞག་པ་རགས་པ་
ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པས་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པ་འདོད་ཁམས་པའྷི་གཟུགས་དང་།
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ནང་དུ་བལྟས་ཤྷིང་ཡྷིད་ལས་བྱུང་བ་གཟུགས་ཁམས་པའྷི་གཟུགས་དང་། ཐོག་མཐའ་མྲེད་
པས་རྒྱུན་རྷིང་བ་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི གཟུགས་དང་། སྷིད་པ་བདུན་པ་ལ་སོགས་པར་དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་སློབ་
པ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་གཟུགས་དང་། དྲེའྷི་དུས་ཙམ་ཡྷིན་པ་ལྷག་བཅས་མྷི་སློབ་པའྷི་གཟུགས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་གདུལ་བྱ་ལ་ངྲེས་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་
པོ་རྣམས་ཀྷི་གཟུགས་ལ་ཡང་གཟུགས་ཅན་དུ་བལྟའོ། །མཚན་ྷིད་དང་པོ་གྷིས་ཀྷིས་གཟུགས་ཅན་དུ་མཚོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་ནུས་མོད། ལྷག་མའྷི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ནྷི་ན་པ་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་
པའོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །དངོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་ན་གནོད་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གྷིས་ཆོས་
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུགས་ཅན་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་རོ། །ཞྲེས་པ་དགའ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་བ་དང་། འབྲྲེལ་བ་དང་། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། རབ་ཏུ་རོག་པ་དང་། ངྲེས་པར་བསྟན་པའྷི་གཟུགས་ཅན་
ནྷི་བཏགས་པ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ནྷི་མཚན་ྷིད་པའོ། །ཡང་ན། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་ཅན་
བཅུ་ཞྲེས་པ་རྣམས་མཚན་ྷིད་པ་སྟྲེ། གཞན་རྣམས་ནྷི་བཏགས་པ་བའོ། །གཟུགས་ཅན་ནྷི་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁད་
པར་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དག་ལ་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པས་བདག་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་
པ་ཞྲེས་པའྷི་དགག་ས་ནྷི་གཟུགས་ཅན་ལས་བཟློག་པའྷི་དོན་ཅན་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་
མྷིང་བཞྷི་དང་། དྲེ་རྲེན་དུ་ཡོད་པའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་། དྲེ་ལ་དགའ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཚོར་བ་བདྲེ་སོགས་དང་།
ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བས་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་། ཀུན་
གཞྷི་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པས་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། རབ་ཏུ་རོག་པས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་
དང་། ཕྱྷིར་བལྟས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་པས་གཞན་འད་བ་ལ་གཟུགས་ཀྷི་ཐད་དུ་ཚོར་བ་ལ་
སོགས་པ་སར་བ་ནྷི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དག་གོ །དངོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་ན་ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཕྱྲེ་ནས་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་ཏྲེ་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་པའྷི་གཟུགས་དང་
མྷིང་བཞྷིའྷི་ཕུང་པོ་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སྲེ་
མཆྲེད་ནྷི་དངོས་ཡྷིན་ལ་གཞན་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁད་པར་ཡྷིན་པས་བདག་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་
དུ་ཡོད་པར་བརག་ཅྲེ་ན། མྷིག་གྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ཀྷི་གཟུགས་ནྷི་འདྷི་ནའོ། །ཕ་གྷི་
ནའོ། །ཞྲེས་ཕན་ཚུན་བསྟན་དུ་ཡོད་པའོ། །ལྷག་མའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བསྟན་ཡོད་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་གཟུགས་དང་།
དྲེ་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་མྷིག་ཤྲེས་དང་། དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བའང་མྷིག་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲྲེལ་བ་གཟུགས་མྲེད་བྱྷིས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་གཟུགས་ཅན་གྷི་དབྱྲེ་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་ནོ། །འབྲྲེལ་
བ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཡོད་དུ་བྱས་ན་ཆོས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྟན་དུ་ཡོད་པའོ། །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་
སར་ཏྲེ། བསྟན་ཡོད་འདྷིར་ནྷི་གཟུགས་གཅྷིག་པུ། །ཞྲེས་པ་དངོས་ཡྷིན་ལ་གཞན་ནྷི་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་
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རོ། །མྷིག་གྷི་ཡུལ་ནྷི་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ཡྷིན་པས་བདག་མྷིག་གྷི་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བཞྷི་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་དུ་མྲེད་པར་བརག་ཅྲེ་ན། བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་མྷིག་
གྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ལ་སོགས་པས་བསྟན་དུ་མྲེད་པར་བལྟའོ། །བསྟན་མྲེད་ཀུན་
གཞྷི་དང་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྟན་དུ་མྲེད་པ་དག་གོ །ཡང་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་ཏྲེ་མྷིག་གྷི་
ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་ནྷི་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་
ཙམ་དུ་ཤྲེས་པས་བདག་མྷིག་གྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་
ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། མཚན་ྷིད་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ་་་་་་དངོས་བཏགས་ཐུན་
མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། བསྟན་དུ་ཡོད་པ་མཚན་ྷིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་བཤད་ཟྷིན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ྷིད་
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའང་མཚན་ྷིད་པ་དང་བཏགས་པ་བར་གྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་མཚན་ྷིད་ཚུལ་གཞན་
གྷིས་བཤད་པ་ནྷི། གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྷི་ཐོགས་པ་དང་་་་་་ཡུལ་དང་དམྷིགས་པ་དང་སྷིབ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མྷིག་
གྷི་སོགས་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། འུག་པའྷི་མྷིག་གྷི་མྷིའུ་དམར་བས་ྷིན་མོ་མྷི་མཐོང་། མྷིའྷི་ནག་པས་མཚན་མོ་མྷི་མཐོང་། །ར་དང་ཁྷིའྷི་སྲེར་སྨུག་ཏུ་ཡོད་པས་གྷིས་ཀར་མཐོང་། འྷི་ཚིལ་
ཡྷིན་པས་སྐམ་ལ་མྷི་མཐོང་ངོ་། །མྷིའྷི་ཆུ་བུར་ཡྷིན་པས་ཆུ་ལ་མྷི་མཐོང་ངོ་། །རུས་སལ་དང་། སལ་བ་དཀར་པོ་དང་། འབུ་ལུ་ཀ་རྣམས་ཀྷི་རུས་པ་ཡྷིན་པས་གྷིས་ཀར་མཐོང་ཞྲེས་
བཏགས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །གཞུང་འདྷིར་ནྷི་གསུམ་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་སོ།།

བཅས་པར་བལྟ་སྟྲེ། དྲེའང་རྷིགས་དང་ྲེ་

བར་བསགས་པ་དང་ཡོངས་སུ་སང་བ་མ་བྱས་པས་ཀང་ངོ་། །དྲེ་ལ་རྷིགས་སམ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཐོགས་བཅས་
ནྷི་གང་དག་ཕན་ཚུན་སྷིབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྷིབ་པར་བྱྲེད་པ་འོད་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་
གཅྷིག་ཡོད་སར་གཞན་འབྱུང་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ྲེ་བར་བསགས་པའམ་རྒྱས་པའྷི་ཐོགས་བཅས་ནྷི་
རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་བོས་བཀོད་པ་ཙམ་གྷི་གཟུགས་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་པ་ལ། དྲེ་ྲེ་བར་བསགས་པ་ལས་གོང་
མར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་རགས་པའྷི་དངོས་པོའ །ོ །དྲེ་ཡོངས་སུ་སང་བ་མ་བྱས་པའྷི་ཐོགས་བཅས་ནྷི་གང་
བསམ་གཏན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ྷིད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཐོགས་མྲེད་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་འདོད་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་
གཟུགས་རྣམས་སོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་དབང་བསྒྱུར་ན་ནྷི་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ། ལྷ་སྲེམས་མམ་པ་མྷིར་གྱུར་
པ་དྲེ་སྙུང་བུའྷི་རྲེ་མོས་ཕུག་པའྷི་ཁོན་ཙམ་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་འཁོད་ཀང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་གྷིས་ཐོགས་པ་
མྲེད་ཅྲེས་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་བསྡུ་བར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་སྔ་མ་ཚུལ་གཞན་གྷིས་བཤད་པ་ནྷི། ཡང་པྲ་
ཏྷི་གྷ་ཞྲེས་པ་ཐོགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་གྷི་ག་ལ་འཇུག་པས་དོན་གང་ལ་རྒྱུད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་ཞྲེ་སང་སྲེ་བའྷི་
གཞྷིའྷི་གནས་དམྷིགས་རྲེན་ནམ་བདག་རྲེན་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པའྷི་ཆོས་གསུམ་གྷི་མྷི་སྡུག་པའྷི་ཆ་ནྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ངྲེས་ཚིག་གྷི་སོ་ནས་་་་་་དྲེ་གསུམ་ལ་སྲེམས་བདྲེ་བར་འཇུག་པ་ཐོགས་པའྷི་ཕྱྷིར། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཇྷི་ཞྷིག་ལྟར་ཞྲེ་སང་གྷི་
ཡུལ་དུ་འགྱུར་སྷིད་པའམ། དངོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་
རྷིགས་སུ་སར་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་བཅུ་དངོས་ཡྷིན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྷི་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐོགས་
བཅས་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྷིན་པར་ཐོགས་རྡུགས་དང་བཅས་པར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་བརག་ཅྲེ་ན།
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པ་བསྟན་མྲེད་གང་ཡྷིན་ཐོགས་མྲེད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། རྷིགས་སོགས་
གསུམ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཐོགས་མྲེད་དང་། ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁོང་ཁོའ ་ི གནས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཆ་ནྷི་ཐོགས་པ་མྲེད་
པའོ། །འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་དག་གོ །ཡང་ན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་
ཏོ། །གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་ཡྷིན་ལ། གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནྷི་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་
རོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་ཡྷིན་པས་བདག་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་
པ་ནྷི། ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་རྣམ་པ་གྷིས། འཐབ་བཅས་འཐབ་མྲེད་གྷིས། ཟང་ཟྷིང་ཡོད་མྲེད་རྣམ་པ་གྷིས།
ཞྲེན་རྲེན་མངོན་འབྱུང་རྲེན་པ་གྷིས། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་གྷིས། འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་འདས་པ་གྷིས་ཏྲེ།
བཅུ་གྷིས་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རྷིམ་པ་ལྟར་སྷིར་ོན་མོངས་པ་ཡོད་མྲེད་དང་། ཁད་པར་འཐབ་པའྷི་རྒྱུའྷི་ོན་
མོངས་པ་ཡོད་མྲེད་དང་། ལུས་ལ་སྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡོད་མྲེད་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་ཞྲེན་པ་ཡོད་མྲེད་དང་།
སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་ཡོད་མྲེད་དང་། ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་དང་མྷི་གཏོགས་པས་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་
གྷིས་ཚན་དྲུག་གྷི དང་པོ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྤང་བྱ་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། མཛོད་
ལས། ལམ་མ་གཏོགས་པའྷི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་བཅས་གང་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ལ། །ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གང་ལ་དམྷིགས་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ཟག་བཅས་སུ་འཇོག་མོད། འདྷིར་ནྷི་
ཟག་པ་དང་སོ་དྲུག་གྷིས་འབྲྲེལ་བས་ཟག་བཅས་ཏྲེ། དྲེའང་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་
ཟག་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
སར་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དང་། དྲེ་དག་གྷི་གནས་མྷིག་ལ་སོགས་
པ་ནྷི་ཟག་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་དང་། དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཡང་སྷིད་འགྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པའྷི་ཆ་ནས་
ཟག་པས་བཅྷིངས་པ་དང་། ས་གཞན་གྷི་ཀུན་གཞྷི་ལའང་ས་གཞན་གྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ལྡན་པ་
ཟག་པའྷི་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་ཡང་། སྷིད་པ་ལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྒྱབ་ཀྷིས་ཕྱོགས་ཤྷིང་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པས་ཟག་མྲེད་དུ་འཇོག་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་
ཐམས་ཅད་དམ། ཡང་ལམ་ལས་གཞན་པའྷི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ོན་མོངས་པ་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པས་
ཟག་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་དང་འཕགས་པ་སློབ་པའྷི་ཕུང་པོ་ཟག་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་མ་
ཟད། མྷི་སློབ་ལམ་འཁོར་བཅས་བོར་བའྷི།་་་་་ཐ་ན་དག་བཅོམ་པའྷི་ཕུང་པོའང་སྔར་གྷི་ོན་མོངས་ཀྷིས་འཕངས་ཤྷིང་ྷིང་
མཚམས་སོར་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཟག་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ྲེ་བར་ལྲེན་
པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན།་་་་་ཟག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པས་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོའ་ི ཕྱོགས་
གཅྷིག་ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཟག་བཅས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་འབྲྲེལ་བས་གནས་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྷི་སོ་ནས་ལྔ་ཀའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། བཅྷིངས་པས་གཙོ་ཆྲེར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དགྲེ་བ་དང་
རྣམ་སྨྷིན་དང་བཅས་པའྷི་ཆ་ནས་ལྔ་ཀའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བས་དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ལྔ་ཀ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པས་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་བོར་བའྷི་ལྔ་ཀའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་། རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ལྔ་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྟྲེ། ཕྱོགས་འདྷིས་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་
ཁམས་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ནྷི་་་་་་དབང་པོ་ལྔ་གནས་དང་་་་་་ཡུལ་ལྔ་དམྷིགས་པ་དང་་་་་་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སོ་ནས་ཟག་
བཅས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཅན་བཅུའང་གནས་དང་དམྷིགས་པའྷི་སོ་ནས་ཟག་བཅས་དང་། ཡྷིད་དང་
ཆོས་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་ཁམས་གསུམ་དང་། ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འཕགས་པའྷི་
ལམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་བོར་བ་ནྷི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །ཟག་བཅས་ཆོས་
གསུམ་གྷི་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པས་བདག་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་
དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གྲེན་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པར་བརག་ཅྲེ་ན། ཟག་མྲེད་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་
གསུམ། ཞྲེས་པ་ལྟར། སྤང་བྱ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པ། ཟག་པའྷི་སོ་དྲུག་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་ནྷི་ཟག་པ་
མྲེད་པར་བལྟའོ། །ཡང་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས། ཟག་མྲེད་ཀྷི་བདག་ྷིད་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་
ཤྲེས་རབ་དང་། ཟག་མྲེད་དང་འབྲྲེལ་བ་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་དྲེའྷི་གནས་དང་། བཅྷིང་བ་ཟག་བཅས་ཡྷིན་
ཡང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཁམས་གསུམ་དུ་འབྲས་བུ་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་ཟག་བཅས་ཡྷིན་
ཡང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་ཟག་མྲེད་བཏགས་པ་བ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
མཐུན་རྣམས་དང་། རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ཕུང་པོ་དག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ནྷི་བཅྷིངས་པའང་བཏགས་པར་བཤད་དགོས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཁམས་བཅོ་ལྔ་སྷིད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་ཐལ་བས་སོ། །ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ཤྲེས་རབ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པའྷི་ཕུང་པོའ །ོ །ཞྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་
བཤྲེས་གྲེན་དང་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྷིས་གསུངས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ཟག་མྲེད་སོམ་པའྷི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པའྷི་ཚོར་བ་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་རྣམས་སོ། །ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཐ་མ་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་
འཕགས་པའྷི་ལམ་འཁོར་བཅས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀང་ཆོས་གསུམ་དུ་
བསྟན་པས་བདག་ཟག་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཐབ་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། རང་ཕྱོགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། གཞན་ཕྱོགས་ལ་ཞྲེ་སང་
དང་། དྲེ་དག་གྷི་སོན་མ་རྷིག་པའྷི་གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་བརྡྲེག་པའྷི་བསམ་པས་རལ་གྷི་ལ་
སོགས་པའྷི་མཚོན་ཆ་ལྲེན་པ་དང་། ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་། ྲེས་པ་རོམ་པ་རྣམས་
ཀྷིས་སྨྲ་ཞྷིང་སླར་སྨྲ་བ་འཐབ་རོད་དང་། ཕན་ཚུན་སོན་ནས་བརོད་པ་མཚང་ནས་འབྲུ་བ་དང་། དྲེ་མྷི་བཟོད་པས་
རོད་པ་དང་། ཞལ་ལྲེའྷི་གར་ཤག་འགྲེད་པ་རྣམས་འབྱུང་བས་རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལ་འབྲས་བུ་འཐབ་པར་བཏགས་
པ་སྟྲེ། དུག་གསུམ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དང་། དྲེས་བཅྷིངས་པའྷི་དགྲེ་
བ་ཟག་བཅས་དང་། ཁམས་གོང་མ་ནའང་དྲེའྷི་ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། གང་ལ་དུག་གསུམ་འཕྲེལ་བར་
འགྱུར་བ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར། འཐབ་པའྷི་
རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་སོ་དྲུག་གྷིས་འབྲྲེལ་བ་ནྷི་འཐབ་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་གངས་
ཇྷི་སྲེད་པ་འཐབ་པ་དང་བཅས་པའང་དྲེ་སྲེད་དྲེ་བཤད་མ་ཐག་པ་ྷིད་དོ། །འཐབ་བཅས་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཆ་ལ་
བཏགས་པས་བདག་འཐབ་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
འཐབ་པ་མྲེད་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པས་འཐབ་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་སོ་དྲུག་
གྷིས་མ་འབྲྲེལ་བ་ནྷི་འཐབ་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ། དུག་གསུམ་མྲེད་པའྷི་དགྲེ་བ་འཐབ་པའྷི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་དྲེའྷི་
བདག་ྷིད་ལ་སོགས་པའོ། །ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་གངས་ཇྷི་སྲེད་པར་འཐབ་པ་མྲེད་པའྷི་དངོས་པོའང་དྲེ་སྲེད་
དོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཆ་ཡྷིན་པས་བདག་འཐབ་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འཁོར་བ་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་། རྣམ་བྱང་ལ་ཞྲེ་སང་དང་། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་ཡང་ཡང་སྷིད་པར་སྲེ་བ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལྲེན་པའྷི་ལུས་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཤྷིང་ཞྲེན་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དྲེ་དང་གནས་དང་
གོགས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེས་བཅྷིངས་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེ་
ྷིད་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་རྣམས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་སྣ་
ཚོགས་སུ་འབྱུང་བས་ན་ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །འཐབ་པ་དང་བཅས་པ་ཇྷི་སྲེད་པར་ཟང་ཟྷིང་དང་
བཅས་པའང་དྲེ་སྲེད་དྲེ་ཟག་བཅས་ཀྷི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ྷིད་དོ། །ཟང་ཟྷིང་ཅན་ཡང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་
བདག་ཟང་ཟྷིང་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པར་
བརག་ཅྲེ་ན། ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཟང་ཟྷིང་གྷི་རྒྱུ་དང་སོ་དྲུག་གྷིས་མ་འབྲྲེལ་བ་ནྷི་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་
པ་སྟྲེ། ཡང་སྷིད་ལ་ཆགས་པའྷི་གྲེན་པོ་ཤྲེས་རབ་ཟག་མྲེད་དང་། དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འཐབ་པ་
མྲེད་པ་ཇྷི་སྲེད་པར་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པའང་དྲེ་སྲེད་དྲེ་ཟག་མྲེད་དོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་ཟང་ཟྷིང་
དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེན་པ་རྲེན་པར་
བརག་ཅྲེ་ན། འདོད་ཡོན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ངྲེས་འབྱུང་ལ་ཞྲེ་སང་དང་། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་གཏྷི་མུག་གྷི་ངོ་བོ་
གང་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་ས་སན་པ་དང་དྷི་ཞྷིམ་པ་དང་རོ་མངར་བ་དང་རྲེག་བྱ་འཇམ་པ་སྟྲེ་
འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཤྷིང་ཞྲེན་པ་འབྱུང་བ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དང་། དྲེ་དང་གོགས་སུ་འབྲྲེལ་
བ་དང་། དྲེས་བཅྷིངས་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེ་འཕྲེལ་བའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་
དང་། ཟག་བཅས་རྣམས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེན་པ་རྲེན་པར་བལྟའོ། །ཟང་ཟྷིང་དང་བཅས་པ་ཇྷི་སྲེད་
པར་ཞྲེན་པ་རྲེན་པའང་དྲེ་སྲེད་དྲེ་ཟག་བཅས་ྷིད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པས་བདག་འདོད་ཡོན་ལ་ཞྲེན་པ་དང་ལྡན་
པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྲེན་པར་བརག་ཅྲེ་ན།
ཞྲེན་པ་བརྲེན་པ་ལས་ལྡོག་པ་འདོད་ཡོན་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་སོ་དྲུག་གྷིས་མ་འབྲྲེལ་བ་
ནྷི་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྲེན་པ་སྟྲེ། འདོད་ཡོན་ལ་ཞྲེན་པའྷི་གྲེན་པོ་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དང་།
དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པ་ཇྷི་སྲེད་པར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྲེན་པའང་དྲེ་སྲེད་དྲེ་གོང་མ་
གོང་མ་ལ་སྲེགས་པས་ཟག་མྲེད་ྷིད་དོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཆ་ཡྷིན་པས་བདག་འདོད་ཡོན་ལ་ཞྲེན་པ་དང་
བྲལ་བ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་་་་་་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།
ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་བྱས་སུ་བརག་ཅྲེ་ན། ཆོས་གང་ལ་རྒྱུའམ་གསར་དུ་སྲེ་བ་དང་། ཡོད་པ་འཕལ་
དུ་འཇྷིག་པ་དང་། རྲེ་ཞྷིག་རྒྱུན་ཙམ་གནས་པ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྣང་བ་དྲེ་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་འདུས་ཤྷིང་ཕད་ནས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་བྱས་སུ་བལྟའོ། །སྔར་གྷི་སྲེ་སོགས་ཆོས་བཞྷི་ནྷི་
སྲེམས་ཅན་གྷིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ལ་འདྷི་ནྷི་འདུས་བྱས་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་
དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདུས་མ་བྱས་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུས་
བྱས་དག་གོ །མྷི་རག་པ་འདུས་བྱས་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་མྷི་རག་པ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བྱས་སུ་བརག་ཅྲེ་ན། འདུས་བྱས་ལས་ལྡོག་པ་ཆོས་གང་
ལ་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་དང་གནས་པ་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་མྷི་སྣང་བ་དྲེ་ནྷི་འདུས་མ་བྱས་སོ། །ཆོས་ཀྷི་
ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་འདུས་མ་བྱས་བརྒྱད་པོ་དག་གོ །རག་པའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁད་
པར་འདུས་མ་བྱས་སུ་བསྟན་པས་བདག་རག་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཕུང་པོ་ཟག་
མྲེད་གྷི་ག་མྷིན་ཚུལ་ནྷི། ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕུང་པོ་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འདུས་
བྱས་ཞྲེས་བྱའམ་འདུས་མ་བྱས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། མཐའ་གྷིས་སུ་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་འཇོག་ཚུལ་གྷིས་ལ་
ལྟོས་ཏྲེ་འདུས་བྱས་ཀང་མ་ཡྷིན་འདུས་མ་བྱས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན།
ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ོན་མོངས་པས་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་བྱས་མ་ཡྷིན་
ནོ། །འདོད་པ་སྲེམས་བསྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་ལམ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་
དང་། འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྷིས་བལྟས་ནས་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་གྲེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའམ། ཡང་ན་
མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་སྲེ་བར་ཡང་སྣང་ཞྷིང་རྒྱབ་ཀྷིས་བལྟ་བ་འཇྷིག་པར་ཡང་སྣང་བས་འདུས་མ་བྱས་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་་་་་་དྲེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤོང་བ་ནྷི། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་
ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་གྷིས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདྷི་གྷིས་སུ་ངྲེས་པར་གང་གསུངས་པ་དྲེའྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་ྷིད་དྲེ་དྲེ་གྷིས་ལས་གུད་ན་ཆོས་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་འདྷིར་གྷིས་མ་ཡྷིན་བསྟན་
པ་ནྷི་འདོད་བཞྷིན་དུ་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པའྷི་དོན་གང་གྷིས་འདུས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའྷི་དོན་དྲེས་འདུས་མ་བྱས་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། ལས་དང་ོན་མོངས་པས་འདུས་མ་བྱས་པའྷི་དོན་གང་གྷིས་འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་
པའྷི་དོན་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་འདུས་མ་བྱས་ཡྷིན་ཏྲེ། ཞྲེས་ལྟོས་ས་གྷིས་ལས་ལྟོས་ནས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་
བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི། དོན་ལ་ཟག་མྲེད་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གྷིས་པོ་ལས་གུད་ན་མྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པའྷི་ཚུལ་འདྷི་
ནྷི་འདྷི་ལྟར་འགལ་བ་མྲེད་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དྲེའང་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཞྷིག་འདུས་མ་བྱས་མཚན་ྷིད་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་བཏགས་པ་བ་ཡྷིན་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྣམ་གོལ་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ནྷི་འདུས་མ་བྱས་མཚན་ྷིད་པ་དང་འདུས་བྱས་
བཏགས་པ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ།། །།བམ་པོ་གྷིས་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་འཆད་ཅྲེས་མཚམས་སར་ནས། དྲུག་
པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྲེན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་
ཁམས་གསུམ་པར་གཏོགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྲེད་པས་བདག་གྷིར་བྱས་པ་དང་། མམ་གཞག་འཇྷིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པ་ཁམས་གསུམ་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་འཇྷིག་རྲེན་་་་་་མདོ་ལས། འཕགས་པ་
སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་མཛད་ཅྷིང་འཇྷིག་རྲེན་ན་བཞུགས་པ་ནྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་དང་མཐུན་ནོ། །ཞྲེས་སོ།།

པའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་ཡང་

དག་པའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་བ་མ་རོགས་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་ཅན་གྷི་
ཁམས་བཅུ་རྣམ་ཤྲེས་དང་བཅས་པ་བཅོ་ལྔ་དང་། གཟུགས་ཅན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་
པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ། ཁམས་ཕྱྷི་མ་གསུམ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་ཡང་དག་པའྷི་ལམ་
དང་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྣང་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་
ལ་ཁམས་གསུམ་ལས་མ་གོལ་བས་འཇྷིག་རྲེན་པ་ྷིད་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། སྤང་བྱ་ཁམས་གསུམ་པའྷི་ས་བོན་སྤོང་བའྷི་གྲེན་པོ་
འཕགས་པའྷི་ལམ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་སྟྲེ། ན་རང་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་རག་
སོགས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་མྷི་རོག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་གཟུགས་སོགས་སོས་པའྷི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གྲེན་པོ་ཡྷིན་པས་སོས་པ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདུས་མ་
བྱས་ནྷི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཞྷིའྷི་གནས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྣམ་གངས་སུ་ན་མམ་གཞག་འཇྷིག་
རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་རྲེས་ལས་ཐོབ་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ།་་་་་བསྡུ་བར། དྲེའང་མ་འདྷིས་པའྷི་དོན་གྷིས་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཡྷིན་ལ། ཐ་སད་ཀྷི་མཚན་མ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་དོན་གྷིས་འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡྷིན་པས་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྲེན་པ་
དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །

འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་དྲེའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཟྷིན་པའམ། དྲེའྷི་

རྣམ་པར་སྣང་བའམ་དྲེའྷི་མཐུ་ལས་བྱུང་བས་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་ཁམས་
ཕྱྷི་མ་གསུམ་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཡང་དག་པའྷི་ལམ་དང་རྲེས་ཐོབ་སྟྲེ་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་བསྟན་
པས་བདག་ཁམས་གསུམ་ལས་གོལ་བས་ཐར་པ་འབའ་ཞྷིག་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་
ནྷི། བྱུང་དང་མ་བྱུང་གྷིས། འཛིན་པ་གཟུང་བ་གྷིས། ཕྱྷི་བལྟས་ནང་བལྟས་གྷིས། ོན་མོངས་ཅན་ཡྷིན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྷིན་གྷིས་ཏྲེ་བརྒྱད་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་ཀང་རྷིམ་པ་ལྟར་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དང་ཡུལ་དང་།
མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་བཞག་པ་དང་། ོན་མོངས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་གྷིས་
ཚན་བཞྷིའྷི་དང་པོ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བྱུང་བར་བརག་ཅྲེ་ན། ལན་ལ་གྷིས་ལས། ངོ་བོ་ནྷི། ཆོས་
གསུམ་གྷི་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བས་བསྡུས་པའྷི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་ན་བྱུང་
བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་མ་འོངས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བ་དག་གོ །བྱུང་བའང་ཆོས་གསུམ་
དུ་འདུ་བས་བདག་ཐྲེར་ཟུག་མ་ཡྷིན་པ་གསར་བྱུང་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ལའང་།
བྱུང་བ་ནྷི་རྣམ་པ་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་སྟྲེ། དྲེའང་དང་པོ་སྲེ་གནས་སུ་ྷིང་མཚམས་སར་བའྷི་དུས་ན་མྷིང་དང་གཟུགས་
ཀྷི་དངོས་པོར་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་ཕྱྷིན་ཆད་ཆོས་གསུམ་རྒྱུན་གྷིས་བྱུང་བ་དང་། གྷིད་དང་ཟས་དང་ཚངས་སོད་
དང་སོམས་འཇུག་སྟྲེ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་བཞྷི་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནང་དབང་པོ་རྣམས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་དུ་
བྱུང་བ་དང་། ཚོར་བ་བདྲེ་སོགས་བྱུང་ན་དྲེ་དང་མཐུན་པར་དབང་པོ་རྣམས་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པར་བྱུང་བ་
དང་། རྒས་པའྷི་གནས་སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱུང་བ་དང་། བདྲེ་འགོ་ནས་ངན་འགོར་
སྲེས་པ་མས་པར་བྱུང་བ་དང་། ངན་འགོ་ནས་བདྲེ་འགོར་སྲེས་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བྱུང་བ་དང་། ལྷ་
རྲེ་བས་བསླུས་པ་དང་ཡྷིད་སུན་འབྱྷིན་ནྷི་དག་པ་མང་ལ། འཕྲུལ་དགའ་བ་དང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པ་ནྷི་
ལོངས་སོད་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞྷིང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པ་ནྷི་སྲེམས་གནས་པ་ལ་རང་གྷིས་
དབང་སྒྱུར་བས་འོད་གསལ་བར་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ནྷི་འོད་གསལ་མ་ཡྷིན་པར་བྱུང་བ་དང་།
ཡུལ་ཕན་ཚུན་དུ་ཀུན་ཏུ་འགོ་ཞྷིང་བགོད་པའྷི་དུས་ན་བྱུང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་པ་
རྣམས་རྷིགས་འད་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ས་བོན་དང་བཅས་པར་བྱུང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་ཕུང་པོ་ནྷི་རྷིགས་
འད་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ས་བོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡྷིན་པར་བྱུང་བ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ཡུལ་དུ་ཀྲེང་རུས་ལ་
སོགས་པའྷི་གཟུགས་བརན་དང་། རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའྷི་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དག་འབྱོར་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་གཟུགས་སྐུའྷི་རྣམ་འཕྲུལ་ནྷི་གཞན་སྣང་དུ་ངྲེས་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུན་གྷི་གནས་སྐབས་
ཚྷེ་རབས་གཅྷིག་ནས་གཅྷིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྲེ་བྱུང་བ་དང་། འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་སྐད་ཅྷིག་སོ་སོར་གནས་
པའྷི་སྔ་མ་ཞྷིག་ནས་ཕྱྷི་མ་བྱུང་བ་དང་། སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པ་དང་ཆགས་བཅས་པ་དང་ཆགས་བྲལ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ནྷི་རྲེས་འགའ་འཕད་པ་དང་རྲེས་འགའ་བྲལ་བའྷི་རྣམ་པར་བྱུང་བ་དང་། མྲེར་མྲེར་པོ་ལ་
སོགས་པ་དང་ནད་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་བྱུང་བ་དང་། ནང་སྲེམས་ཅན་གྷི་འཇྷིག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྲེན་འཆྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱྷི་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པས་བྱུང་བ་དང་། སྲེས་ནས་
མ་ཤྷིའྷི་བར་སྔོན་གྷི་སྲེད་པའྷི་དུས་ན་བྱུང་བ་དང་། སོག་འཆད་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་ནྷི་འཆྷི་བའྷི་སྷིད་པའྷི་དུས་ན་བྱུང་
བ་དང་། འཆྷི་སྷིད་དང་སྲེ་སྷིད་ཀྷི་བར་དུ་བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་བྱུང་བ་དང་། ྷིང་མཚམས་སོར་བའྷི་དུས་ན་སྲེ་
བའྷི་སྷིད་པ་བྱུང་བའོ། །དྲེ་ནྷི་དང་པོ་བྱུང་བ་དང་ཡང་དོན་གཅྷིག་ཀང་འདྷིར་ནྷི་སྷིད་པ་བཞྷི་ཀ་ཚང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་
སྨོས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་བྱུང་བར་བརག་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་
འབྱུང་དུ་མྷི་རུང་བས་མ་བྱུང་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་དྲེ་དག་གྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །དྲེའང་
ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བའྷི་རག་པ་ཐྲེར་ཟུག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་བྱུང་བ་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་ལས་ལྡོག་པ་ནྷི་མ་བྱུང་བ་དྲེ་སྲེད་དྲེ། དང་པོར་མ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །གྷིས་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཛིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ་དོན་གསུམ་གྷིས་
བཤད་པ་ནྷི། མྷིག་སོགས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ནྷི་རང་རང་གྷི་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་འཛིན་
པ་དང་། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་རང་རང་གྷི་དམྷིགས་པ་སོ་སོར་སྣང་བ་ྷིད་ཀྷིས་
འཛིན་པར་བལྟའོ། །ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དབང་པོ་
ལྔ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཁམས་བཅུ་གྷིས་
དང་། ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་
གོ །འཛིན་པ་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས། ཟ་པོ་རག་དངོས་བྱྲེད་པོ་མྷིན་པའྷི་བདག །ཅྲེས་པ་དང་།་་་་་གངས་ཅན་པའྷི་
ལུགས་འཇུག་པར་བཤད།

རྲེན་དང་ཀུན་འཇུག་ཟ་བྱྲེད་པོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བདག་ཡུལ་འཛིན་ཞྷིང་ལོངས་

སོད་པའྷི་ཟ་བ་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་འཛིན་ཚུལ་གྷིས་བཤད་པ་ནྷི། ཡང་། མྷིག་
དང་རྣ་བ་ཡྷིད་གསུམ་ནྷི། །ཡུལ་དང་མ་ཕད་གསུམ་གཞན་དུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷིག་དང་རྣ་བ་དང་ཡྷིད་གསུམ་རང་
རང་གྷི་ཡུལ་དང་མ་ཕད་ཅྷིང་མ་རྲེག་པར་འཛིན་པ་དང་། སྣ་དང་ལྲེ་དང་ལུས་གསུམ་རང་རང་གྷི་ལུས་དང་བར་
མྲེད་པར་ཕད་ཅྷིང་རྲེག་ནས་འཛིན་པ་དང་། དབང་ཤྲེས་ལྔ་དུས་ད་ལྟར་གྷི་ཡུལ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཁོ་ན་
དབང་པོ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་རང་རང་གྷི་གཟུང་དོན་སོ་སོར་འཛིན་པ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་སོ་
སོ་བ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཐུན་མོང་བ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་དུས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་པའྷི་ཡུལ་ཤྲེས་
བྱའྷི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་དང་བརག་པའྷི་སོ་ནས་འཛིན་པ་ཡང་འཛིན་པར་བལྟའོ། །གསུམ་པ་བཏགས་
པ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྲེན་མཐའ་དག་ཚོགས་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲེ་བ་ྷིད་ལ་བཏགས་པ་ཅན་ཡང་འཛིན་པར་སྨྲའོ་ཞྲེས་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཡང་དག་པའྷི་
དོན་དུ་ན་འཛིན་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་གཟུང་བར་བརག་ཅྲེ་ན། སྔར་བཤད་པའྷི་འཛིན་པ་གང་ཡྷིན་པ་གཟུང་བ་ཡང་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་མྷིག་
སོགས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་གཟུང་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུང་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ་འཛིན་པ་མ་
ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། འཛིན་པའྷི་སོད་ཡུལ་ྷིད་ཀྷི་དོན་གཟུགས་སོགས་ལྔ་དང་ཆོས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྲེམས་
བྱུང་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཤྲེས་པས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ྷིད་དོ། །དྲེ་ལྟར་
བསྟན་པས་བདག་གཟུང་བ་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྷི་བསྟན་པ་ལུང་དང་རོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་རྣམས་
ལ་དང་པོར་ཐོས་པ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཐོས་བསམ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་
མཐུན་པའྷི་ཆོས་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་བསོམ་ཞྷིང་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལྲེན་པས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའྷི་སྲེམས་
དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་འདོད་ཁམས་པ་ཡྷིན་ཡང་ཐར་པ་ལ་དམྷིགས་ཤྷིང་ཆོས་ྷིད་རོགས་
པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡྷིན་པས་ཕྱྷིར་བལྟས་མ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་གང་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་
ཏུ་ལྡན་པའྷི་ཆོས་གསུམ་ནྷི་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པ་དང་འབྲྲེལ་བར་བྱུང་བས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་པའོ། །སྣ་དང་ལྲེའྷི་
རྣམ་ཤྲེས་དང་དྷི་དང་རོའ་ི ཁམས་བཞྷི་དང་། དྷི་དང་རོའ ་ི སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་དང་ཞྲེས་པ་དྲུག་ནྷི་ཕྱྷིར་བལྟས་ཁོ་ན་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་དག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདོད་ཁམས་པས་བསྡུས་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་དག་གོ །ཕྱྷིར་བལྟས་
ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་འདོད་ཡོན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་མངོ ན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ནང་དུ་བལྟས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་པ་ལས་ལྡོག་པ་
ཁམས་འོག་མ་ཡྷིན་ཡང་ཐར་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ནྷི་བསྟན་པ་ལ་ནང་དུ་བལྟས་པ་དང་།
སྲེམས་གོང་མ་གྷིས་ནྷི་མམ་པར་གཞག་པའྷི་ས་པ་ཡྷིན་པས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ནང་དུ་བལྟས་པའོ། །བཤད་མ་
ཐག་པའྷི་ཁམས་བཞྷི་དང་། སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་ནྷི་འདོད་ཁམས་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པས་མ་གཏོགས་པར། དྲེ་ལས་
གཞན་བདག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཁམས་གོང་མ་གྷིས་དང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་
གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་འདོད་ཡོན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་
པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་
ལུང་མ་བསྟན་ལ་གྷིས་ཀྷི་ནང་ནས་བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། ཀུན་
162

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ནས་སློང་བ་གསུམ་གྷིས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནོ། །ཞྲེས་སྷིར་བསྟན་ནས། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་
བསྟན་པ་ངོས་གཟུང་བ་ནྷི། ཁམས་དང་ས་དང་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་དང་།
དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་དང་། གཙོ་བོ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་གྷིས་ཡོད་པའྷི་ཀུན་བརགས་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ཡྷིན་པས་ལྷན་ཅྷིག ་སྲེས་པའྷི་
འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་དག་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་པ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བསྷིབས་
ཤྷིང་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་རྣམ་སྨྷིན་འཕྲེན་པ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་
ཁམས་བདུན་དང་། གཟུགས་ས་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་གསུམ་སྟྲེ་ཁམས་བཅུ་དང་། ཡྷིད་དང་གཟུགས་ས་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་
མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མྷི་དགྲེ་བ་དང་བསྷིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །ོན་མོངས་པ་
ཅན་གྷི་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་ོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་
དང་། མ་བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་ངོ་བོ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པས་ོན་མོངས་པ་ཅན་
མ་ཡྷིན་པའོ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱའྷི་ཁམས་བརྒྱད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དང་། ཕུང་པོ་
དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དགྲེ་བ་དང་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་
བསྡུས་པ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་སྲེ་ཚན་དྲུག་སྟྲེ། འདས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་གསུམ་་་་་་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་།
དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གསུམ་དང་། འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་དང་། སློབ་པའྷི་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་གསུམ་དང་། མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་དོན་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་དབྱྲེ་བ་དོན་བཅུ་ཡྷིས་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དོན་དངོས་དང་། ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་་་་་་དངོས་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདས་པར་
བརག་ཅྲེ་ན། དངོས་པོ་གང་ཞྷིག་བྱུང་བའྷི་དུས་ཞྲེས་པས་མ་འོངས་པ་སྲེལ་ཞྷིང་། འགགས་པ་ཞྲེས་པས་ད་ལྟ་
བ་བསལ་ནས། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་དུས་དང་ཞྲེས་པ་རྲེ་རྲེས་ཀང་འདས་པར་མཚོན་ནུས་ཀང་། ལྷག་
མ་རྣམས་ནྷི་རྣམ་གངས་ལ་མཁས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པའོ། །དབུས་མཐར། འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སད་ཟྷིན་
དང་། །དྲེ་བཞྷིན་མ་སད་གཞན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྒྱུས་རང་གྷི་འབྲས་བུ་བསྲེད་ཅྷིང་བྱུང་ཟྷིན་དང་། འབྲས་
བུའྷི་ངོ་བོ་སད་ཟྷིན་ཅྷིང་མྱངས་ནས་འགགས་ཟྷིན་པའྷི་དུས་དང་། ད་ལྟར་གྷི་ཆགས་སོགས་ལྟར་སྲེམས་ཀུན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། ད་ལྟར་གྷི་དད་སོགས་ལྟར་སྲེམས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་
པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཤྷིན་ཏུ་འདས་ཏྲེ་མཐུ་མྲེད་པའྷི་དུས་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་བག་ཆགས་
ཡོངས་སུ་བཟུང་ཞྷིང་བཞག་ནས་རང་ྷིད་ཞྷིག་པའྷི་དུས་དང་། དྲེས་བསྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་བག་ཆགས་དང་། དྲེ་
འཇོག་བྱྲེད་ཀྷི་རས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར། བག་ཆགས་ནྷི་ཡོད་པ་དང་། འཇོག་བྱྲེད་ནྷི་མྲེད་པའྷི་
དུས་དང་། སྔོན་འདྷི་ལྟ་བུ་བྱུང་ངོ་ཞྲེས་དན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་རོག་པའྷི་མཚན་མའམ་
དམྷིགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའྷི་དུས་དང་། འདས་པའྷི་ཡུལ་བཟང་ངན་དན་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཆགས་སང་གྷིས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའྷི་མཚན་མའམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་དན་ཡང་ཆགས་སང་མྲེད་པར་བཏང་
སོམས་སུ་གནས་པ་ྷིད་ཀྷིས་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་མཚན་མའམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པས་ཀང་འདས་པར་
བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་མ་གཏོགས་པ་དག་
གོ །ཆོས་གསུམ་འདས་སོགས་ཀྷི་དངོས་པོ་འཇུག་བྱྲེད་དུ་གོ་ན་བདག་འདས་པ་ནས་ད་ལྟར་དུ་འཇུག་པར་
བྱྲེད་པའྷི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་འོངས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་ཡོད་
ཀང་ཞྲེན་པས་འདུས་མ་བྱས་པས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། མ་བྱུང་བ་དང་ཞྲེས་པས་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་བསལ་ནས་མ་
འོངས་པར་མཚོན་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཀུན་གཞྷི་ལ་ས་བོན་ཡོད་ཀང་འབྲས་བུ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དམ་རང་
བཞྷིན་མ་ཐོབ་ཅྷིང་མ་གྲུབ་པའྷི་དུས་དང་། རང་འབྲས་མ་སྲེས་པས་རྒྱུ་མ་སད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་འབྲས་
བུའང་མ་སྲེས་ཤྷིང་མ་སད་པའྷི་དུས་དང་། ཆགས་སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། དད་སོགས་རྣམ་པར་
བྱང་བའྷི་དངོས་པོ་མ་སྲེས་ཤྷིང་ྲེ་བར་མྷི་གནས་པའྷི་དུས་དང་། ཆོས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ས་བོན་དང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་
ངོ་བོ་དག་རྷིམ་པ་ལྟར། ས་བོན་དུ་ཡོད་པ་དང་། ངོ་བོར་མྲེད་པའྷི་དུས་དང་། འཐོབ་འགྱུར་གྷི་ཡུལ་འགའ་ཞྷིག་
ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞྷིང་སྲེད་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཆགས་པའྷི་མཚན་མའམ་དམྷིགས་ཡུལ་ཡྷིན་པ་
དང་། དྲེ་ྷིད་ལ་དམ་པ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་ཞྷིང་དོན་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཆགས་བྲལ་
གྷི་མཚན་མའམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པས་ཀང་མ་འོངས་པར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་འདས་པ་
དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་མ་གཏོགས་པ་དག་གོ །བདག་མ་འོངས་པ་ྷིད་ཀྷི་སྔ་མ་ནས་ཕྱྲེད་ཕྱྷི་
མར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་བརག་
ཅྲེ་ན། རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་གྲུབ་པ་ཞྲེས་པས་འདུས་མ་བྱས་དང་མ་འོངས་པ་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་མ་འགགས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་ཅན་ཞྲེས་པས་འདས་པ་ལས་ཀང་ཕྱྲེ་ནས་ད་ལྟ་བར་མཚོན་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
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སྲེད་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་སྲེད་བྱ་འབྲས་བུ་དག་རྷིམ་པ་ལྟར་རྒྱུས་བྱ་བ་བྱས་ཟྷིན་པས་སླར་ཡང་འབྲས་བུ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་
མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་སད་ཟྷིན་དང་། འབྲས་བུ་སྲེས་ནས་མ་འགགས་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་སད་མ་ཟྷིན་པའྷི་དུས་
དང་། དྲེའྷི་གནས་སྐབས་ཆགས་སོགས་སྲེམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དད་སོགས་སྲེམས་
རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་གནས་བཞྷིན་པའྷི་དུས་དང་། ད་ལྟར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་གང་ཆོས་དྲེའྷི་གནས་
སྐབས་ཐོབ་ཟྷིན་པ་དྲེ་འདས་པ་དང་། འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་མ་འོངས་པའོ་ཞྲེས་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་རབ་ཏུ་
གཞག་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་མྷིག་གྷིས་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་བཞྷིན་པ་ལྟ་བུ་རང་རང་གྷི་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་གནས་པའྷི་
དུས་ཡྷིན་པས་ཀང་ད་ལྟར་འབྱུང་བར་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་འདས་མ་འོངས་དང་འདུས་མ་
བྱས་མ་གཏོགས་པ་དག་གོ །བདག་འདྷི་ནས་མ་འོངས་པར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཁད་པར་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འདྷི་རྣམས་ནྷི་གཏམ་གྷི་གཞྷི་སྟྲེ། གང་རྣམས་ཞྲེ་ན།
འདས་པའྷི་དུས་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསལ་བ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའྷི་འདས་པ་
དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྷི་འདུས་བྱས་དུས་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྷི་གཏམ་དང་ངག་དང་
བརོད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་གཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །མཛོད་དུ་་་་་་དྲེ་རྣམས་ྷིད་དུས་གཏམ་གཞྷི་དང་། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བཅས་གཞྷི་
དང་བཅས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་རྣམ་པར་དག་པ་རང་བཞྷིན་གྷིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་མ་
བྱས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ནྷི་གཏམ་གྷི་གཞྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུད་བར་་་་་་སོ་སོ་རང་གྷིས་རོགས་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །གཞན་གྷི་རྲེན་གྷིས་
རོགས་མྷིན་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་གྷི།
གཞན་གྷིས་བསྟན་པ་ལས་རོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དབུ་མ་་་་་་ར་བ་ལས། བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་
སྟྲེ། །སྲེམས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་དང་། བདྲེན་གྷིས་སུ། གང་ཕྱྷིར་ཁོ་ན་དྲེ་ལ་ནྷི། །བརོད་བྱའྷི་
བག་ཀང་ཅྷི་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོག་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པས་དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ྷིད་
ཀྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་མྲེད་པ་ཡྷི། །རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བྱས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བྱུང་བ་
དང་། ཕྱྷིས་འབྱུང་བ་དང་། ད་ལྟར་གནས་པ་ྷིད་ཀྷི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་བྱྲེ་བྲག་ཕྱྲེད་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་གང་གྷི་ཡང་གནས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཆོས་གསུམ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་དང་།
བསྟན་པ་ཡྷིས་ཀང་གཞག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྲེན་པོ་ངོས་གཟུང་བའྷི་ཆྲེད་དུ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
དགྲེ་བར་བརག་ཅྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་གསུམ་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དགྲེ་
བ་དང་། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷིས་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེས་ཀུན་ནས་སློང་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་། དོན་དམ་པས་དགྲེ་བ་དང་ཞྲེས་པ་ལྔ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ི དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་
པར་ཡང་འཆད་དོ། །རྒྱུའྷི་སོ་ནས་སྔོན་གྷི་སྲེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། དྲེའྷི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དམྷིགས་པའྷི་
སོ་ནས་འཕགས་པ་ལ་དམྷིགས་པ་མདུན་དུ་བྱས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་པ་ཕན་འདོགས་པ་དང་།
འབྲས་བུའྷི་སོ་ནས་རྣམ་སྨྷིན་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བདག་འབྲས་གཙོ་ཆྲེ་བ་གྲེན་པོ་དང་། བྲལ་
འབྲས་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གྷི་འབྲས་བུ་རྒྱུ་མཐུན་པས་ཀང་དགྲེ་བར་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་བརྒྱད་ནྷི་རྣམ་
པའྷི་དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་དག་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་ན་
དགྲེ་བའོ། །ཡང་ན་བཤད་སར་དུ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པ་དགྲེ་བ་དང་བཀ་ཤྷིས་པ་ནྷི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་ནང་ནས་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་
ཡྷིན་པ་འགའ་ཞྷིག་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་དགྲེ་བ་དང་། མྷིང་བཞྷི་ནྷི་འབྲྲེལ་བས་དགྲེ་བ་
དང་། ཁད་པར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་དད་སོགས་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དགྲེ་བ་དང་། ཐོབ་པ་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པས་དགྲེ་བ་དང་།
འགོག་པའྷི་སོམས་འཇུག་ྲེ་བར་ཞྷི་བས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་དང་གཟུགས་ས་
ཆོས་ཀྷི་ཁམས་གསུམ་སྟྲེ་བཅུའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་འབྲྲེལ་བ་དང་། གཟུགས་སའྷི་ཆ་ཀུན་ནས་
སློང་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཆ་འདུས་བྱས་རྣམས་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོགས་པས་དང་། འདུས་མ་བྱས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དོན་
དམ་པ་དང་། སོ་སོར་བརགས་འགོག་ྲེ་བར་ཞྷི་བས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡྷིད་དང་གཟུགས་ས་ཆོས་ཀྷི་
སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ཆ་འབྲྲེལ་བ་དང་། གཟུགས་སའྷི་ཆ་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་
ཆ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཆར་བསྟན་པས་བདག་
ཆོས་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རྒྱས་བཤད་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་
ཀྷིས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དུང་གྷི་དཀར་པོ་ལྟར་འཇོག་བྱྲེད་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་སྲེས་ཕྱྷིན་ཆད་དགྲེ་བ་ཁོ་ནར་
བྱུང་བ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྷིན་པའྷི་ཆོས་བཅུ་གཅྷིག་པོ་དག་
གོ །འབྲྲེལ་བས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྨན་དང་སར་བའྷི་བཏུང་བ་བཞྷིན་དུ། དད་སོགས་བཅུ་གཅྷིག་པོ་དྲེ་དག་
དང་དོན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བས་
དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དད་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་
ཡོད་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །སློང་བས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དད་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དྲེས་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཤྷིང་བསྲེད་པའྷི་ལུས་དང་ངག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་
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སོ། །དོན་དམ་པས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་དམ་པའྷི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་
ྷིད་དོ། །དྲེ་ནྷི། དགྲེ་བ་རང་བཞྷིན་དག་ཕྱྷིར་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་
པས་རག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། མཛོད་ལས་ཀང་། ཐར་པ་དམ་པའྷི་དོན་དུ་དགྲེ
ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེ་བས་ཐོབ་པ་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་འདྷི་དག་ྷིད་སྔོན་སྲེ་
བ་སྔ་མར་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཚྷེ་འདྷིར་དགྲེ་བ་དྲེའྷི་ངོ་བོའ ་ི རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་
དགྲེ་བ་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་སྟྲེ་རྣམ་སྨྷིན་དྲེས་དགྲེ་བ་དྲེ་དག་ྷིད་དང་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་
གྲེན་བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ཡང་རང་བཞྷིན་ནམ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་སོ་སོར་མ་བརགས་པར་འདོད་པ་
ཀུན་ཏུ་གནས་པའོ། །དྲེའང་སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་འདོད་པ་གཙོ་ཆྲེ་བས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའྷི། དོན་ཁོ་ནར་ནྷི་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཚྷེ་
འདྷིའྷི་དད་སོགས་དང་ཡང་ལྷན་ཅྷིག་པའོ། །སོར་བས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་དང་འགོགས་ན་དགྲེ་བ་ངང་གྷིས་
འཕྲེལ་བའྷི་སྲེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ན་པ་
དང་། ཤྲེས་བྱའམ་འཁོར་འདས་ཀྷི་གནས་ལུགས་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་ཞྷིང་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྷི་ལམ་གྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐོས་བསམ་
སོམ་གསུམ་གྷི་དགྲེ་བ་འབད་པས་བསྒྲུབ་ཅྷིང་བསོམ་པའོ། །མདུན་དུ་བྱ་བས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྷིན་
གཤྲེགས་པ་མཆོག་གྷི་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའམ། ཆོས་སྐུའྷི་རྲེན་མཆོད་རྲེན་ནམ། གཟུགས་སྐུའྷི་
རྲེན་ལུགས་མའམ་ལྡྲེར་སོ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་གཟུགས་སུ་བྱས་པའམ། རས་བྲྷིས་ལ་སོགས་པའྷི་རྷི་མོར་བྲྷིས་པ་
མདུན་དུ་བྱས་པའམ། ལུང་དང་རོགས་པའྷི་ཆོས་སམ། ཆོས་ཀྷི་གཞྷི་གྲེགས་བམ་མདུན་དུ་བྱས་ཏྲེ་མཆོད་པའྷི་
ལས་བྱྲེད་པའོ། །ཕན་འདོགས་པས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱན་ལས། སྷིན་མཚུངས་དྲེ་སྟོན་ལྲེན་འཇུག་
དང་། །བདག་ྷིད་རྲེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ནྷི། །སན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སོད་དང་། །དོན་མཐུན་པ་ནྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་
བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པ་ཕར་ཕྱྷིན་དང་པོ་དང་མཚུངས་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་པོ་ལ་སོགས་པ་
དམ་པའྷི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། དོན་སོད་པ་བསྟན་པ་ལྟར་གཞན་མས་སུ་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དོན་མཐུན་པ་
བདག་ྷིད་ཀང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་སྟྲེ་གང་བསྡུ་བའྷི་དངོས་པོ་བཞྷི་པོ་དག་གྷིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་
འདོགས་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྷིན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་བསོད་
ནམས་བྱ་བའྷི་དངོས་པོའམ། ཚུལ་ཁྷིམས་རྣམ་དག་བསྲུངས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་དགྲེ་བས་མཐོ་རྷིས་ལྷ་དང་མྷི་
རྣམས་སུ་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ། དྲེའྷི་ཁད་པར་རས་དང་ཡོ་བྱད་མང་པོ་ལྡན་པའྷི་ཕྱུག་པོ་དང་། རྒྱལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྷིགས་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་མཐོན་པོར་སྲེ་བ་མངོན་པར་མཐོ་བའྷི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་
བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ལམ་སོམ་པའྷི་སྲེ་བ་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡོངས་
སུ་འཛིན་པའོ། །གྲེན་པོས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཟག་བཅས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལ་
ནད་དང་འབྲས་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་ྲེས་དམྷིགས་སུ་བལྟ་བ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སུན་འབྱྷིན་པ་
གྲེན་པོ་དང་། སོར་བ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་གྷིས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་གྲེན་པོ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་
བའྷི་ལམ་གྷིས་སྤངས་པའྷི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་གཞྷི་གྲེན་པོ་དང་། ཁད་པར་གྷི་ལམ་གྷིས་སྤངས་པ་ཐག་
སྲེང་བ་གྲེན་པོ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་རྣམ་པར་གནོན་པ་གྲེན་པོ་དང་།
འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་ས་བོན་དང་བྲལ་བ་གྲེན་པོ་དང་། གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་
ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྷི་བདག་མྲེད་རོགས་པ་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོའ །ོ །ྲེ་
བར་ཞྷི་བས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཁམས་གསུམ་གྷི་འདོད་ཆགས་མཐའ་དག་སྤོང་བ་དང་། ཞྲེ་སང་ཁོང་ཁོ་
མཐའ་དག་སྤོང་བ་དང་། གཏྷི་མུག་རོངས་པ་མཐའ་དག་སྤོང་བ་དང་། མདོར་ན་ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་
ཀུན་བརགས་དང་ལྷན་སྲེས་མཐའ་དག་མ་ལུས་པར་སྤོང་ཞྷིང་སྤངས་པ་ལྟར་ཟད་པས་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་
ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། ོན་མོངས་ཀྷི་རྒྱུ་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་ཅྷིང་བཀག་པ་ལྟར་ཁྲེགས་པས་སོམས་
འཇུག་གྷི་སྷིབ་པ་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། ཕྱྷིས་འཕྲེན་བྱྲེད་ོན་མོངས་པ་ཟད་ཀང་སྔོན་འཕངས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཙམ་
ལྷག་མར་ལུས་པ་དང་བཅས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་ཙམ་དྲེའང་མྲེད་
པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་ན་རང་གྷི་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། ཤྲེས་རབ་དང་སྷིང་རྲེས་སྷིད་པ་དང་ཞྷི་
བའྷི་མཐའ་གྷིས་ལ་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ྲེ་བར་ཞྷི་བའྷི་དགྲེ་བ་སྟྲེ། ཤྲེས་
བྱའྷི་སྷིབ་པ་ཞྷི་བ་ཡང་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པས་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཡང་ྲེ་བར་
ཞྷི་བའྷི་དགྲེ་བ་ཐོབ་པ་དྲེའྷི་དབང་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་
འདས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཚད་མྲེད་པ་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གཞན་ལ་ཡོད་པའྷི་
ཐུན་མོང་བ་དང་སྟོབས་དང་མྷི་འཇྷིགས་པ་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བའྷི་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་
རྣམས་སོ། །སྤང་བྱ་ངོས་གཟུང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་དགྲེ་བར་བརག་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་
དོན་གསུམ་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། རང་བཞྷིན་ནམ་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། ས་བོན་རྲེས་སུ་
འབྲྲེལ་བ་དང་། དྲེས་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་། དོན་དམ་པས་མྷི་དགྲེ་བ་སྟྲེ་ལྔ་ནྷི་ངོ་བོའ ་ི དབྱྲེ་བ་དང་། སྔོན་གྷི་སྲེ་
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བས་ཐོབ་པ་དང་། ཚྷེ་འདྷིར་སོར་བས་བྱུང་བ་དང་། དམྷིགས་ཡུལ་མདུན་དུ་བྱ་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་
བྱྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གྲེན་པོའ་ི མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་དང་། དགྲེ་བའྷི་བར་དུ་
གཅོད་པས་ཀང་མྷི་དགྲེ་བར་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་བདུན་ནྷི་རྣམ་པའྷི་དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་
སོགས་པ་དགྲེ་བ་ལས་ལྡོག་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་མྷི་དགྲེ་བའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་
ནང་ནས་རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་དང་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་འགའ་ཞྷིག་ཀུན་ནས་བསླང་བ་དང་། མྷིང་བཞྷི་ནྷི་འབྲྲེལ་
བ་དང་། ཁད་པར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཆགས་སོགས་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། ཐོབ་པ་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོ་
རྣམས་ཀང་དོན་དམ་པས་མྷི་དགྲེ་བ། རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་དང་གཟུགས་ས་ཆོས་ཏྲེ་ཁམས་བཅུའྷི་ཕྱོགས་
དང་། ཡྷིད་དང་གཟུགས་ས་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མྷི་དགྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་རྣམས་
སོ། །མྷི་དགྲེ་བའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ོན་
ཡྷིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་བདག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་གྷིས་ན་
སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་བསྷིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་པ་ཡྷིན་པས་མ་གཏོགས་པར། དྲེ་ལས་གཞན་པ་འདོད་པ་
ན་སོད་པའྷི་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རང་འཁྲུངས་མ་ཡྷིན་པ་ཀུན་
བརགས་གང་ཡྷིན་པ་དག་དང་། རང་འཁྲུངས་ལྷན་སྲེས་ལའང་གྷིས་ལས་ྲེས་སོད་ཀུན་ནས་སློང་མྷི་ནུས་པ་
ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་པས། ལུས་ངག་གྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་ཀུན་ནས་སློང་ནུས་པ་རྣམས་ཏྲེ་སོལ་བའྷི་ནག་པོ་
ལྟར་དོན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་སྲེས་ཙམ་གྷིས་མྷི་དགྲེ་བར་གྲུབ་པའོ། །འབྲྲེལ་པས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་
ྷིད་ཀྷིས་མྷི་དགྲེ་བར་གྱུར་པའྷི་་་་་་ཆགས་སོགས་ར་བའྷི་་་་་་ོན་མོངས་པ་དང་། ཁོ་སོགས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དྲེ་རྣམས་ྷིད་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། མྷི་
དགྲེ་བ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པ་ཐོབ་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །སློང་བས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་
ན། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་མྷི་དགྲེ་བར་གྱུར་པ་དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་ལས་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
ངག་གྷི་ལས་རྫུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཡྷིད་ཀྷི་ལས་མ་སྨོས་པ་ནྷི་འབྲྲེལ་བ་ཁོ་ནས་སྲེམས་པ་དགྲེ་མྷི་དགྲེར་གྲུབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །དོན་དམ་པས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དཔད་ན་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། འཁོར་བ་
ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲེའང་འཁོར་བར་གཏོགས་པ་ལ་ནྷི་དགྲེ་བ་ངྲེས་པར་གྲུབ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ལ་སོ་བ་བསྲེད་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པའོ། །སྲེ་བས་ཐོབ་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། སྔོན་སྲེ་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྔ་མ་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་གོམས་པར་བྱས་པས་ཚྷེ་འདྷིར་དྲེའྷི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མྷི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་ནུས་ཀྷི་ལུས་མངོན་པར་གྲུབ་
པ་སྟྲེ། དྲེས་མྷི་དགྲེ་བ་ྷིད་ལ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འདོད་པ་ཀུན་ནས་གནས་པའོ། །སོར་བས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ།
གང་དང་འགོགས་ན་སྷིག་པ་ངང་གྷིས་འཕྲེལ་བའྷི་སྲེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། སྷིག་པ་བྱ་བ་ངྲེས་དོན་དུ་སྟོན་
པ་དམ་པའྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ན་པ་དང་། དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པར། མྷི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་ལ་
སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སོག་གཅོད་སོགས་ལུས་ཀྷིས་ྲེས་པར་སད་པ་སོད་པ་དང་།
རྫུན་སོགས་ངག་དང་། བརྣབ་སྲེམས་སོགས་ཡྷིད་ཀྷིས་ྲེས་པར་སད་པ་སོད་པའོ། །མདུན་དུ་བྱ་བས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན།
འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། མཆོག་གསུམ་ལས་གཞན་པ་ལྷའྷི་རྷིས་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་མདུན་དུ་བྱས་ནས་
ལུག་དང་མ་ཧྲེ་ལ་སོགས་པ་གསོད་པར་འདོད་པའྷི་འཚྷེ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བའམ། སོག་གྷི་མཆོད་སྷིན་གྷིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་
འདོད་པའྷི་བསོད་ནམས་དང་། མཆོག་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟས་མྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་
ངན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཕྱྷི་རོལ་པའྷི་ལྷ་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། གཞྷི་གང་དུ་སྲེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྲེ་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་སྷིག་པའྷི་
ལས་ལ་སོར་བ་དྲེར་ཤ་ཁག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པའྷི་ལས་ལ་སོར་བའོ། །གནོད་པ་བྱྲེད་པས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་
སྟྲེ། ཡུལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སོར་བ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་ལོག་པར་ཏྲེ་གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱྲེད་པའོ། །ཡོངས་
སུ་འཛིན་པས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ལུས་ཀྷིས་ྲེས་པར་སད་པ་སྷིག་པ་སོད་པའམ། ངག་དང་ཡྷིད་ཀྷི་ྲེས་པར་
སད་པ་སྷིག་པ་སོད་པས། ངན་འགོའམ་བདྲེ་འགོར་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་ཞྷིང་མྷི་འདོད་པ་འཕྲེན་པའམ།
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་འཛིན་པའོ། །དྲེའང་ངན་འགོར་ནྷི་འཕྲེན་པ་དང་རོགས་པ་གྷི་ག་བྱྲེད་དོ། །ཐོག་མར་ངན་སོང་
གྷི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཅྷིང་གྲུབ་ནས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཁད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདྲེ་འགོར་ནྷི་་་་་་མྷི་དགྲེ་བས་
འཕྲེན་པར་མྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་།

རོགས་པ་ཁོ་ན་བྱྲེད་དྲེ། ཅྷི་སྟྲེ་དགྲེ་བས་བདྲེ་འགོར་འཕངས་ཀང་། དྲེའང་རྷིགས་ངན་པ་དང་

དབུལ་ཞྷིང་ཕོངས་པ་དང་ནད་མང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་
མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷིས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་
ཕྱོགས་མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་གང་ཡྷིན་པ་དག་གོ །བར་དུ་གཅོད་པས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན།
དགྲེ་བའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྒྱུན་དུ་ཚོགས་སུ་འདུག་ཅྷིང་འདུ་འཛི་བྱྲེད་པ་དང་། སོམ་པ་ྷི་ཤུ་པར།་་་་་ཆགས་
པས་བྲྲེ་མོའ་ི གཏམ་ལ་དགའ་བ་དང་། རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་
དག་གོ །དགྲེ་མྷི་དགྲེ་་་་་་དྲེ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་
དོན་གསུམ་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། རང་བཞྷིན་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། གོགས་སུ་འབྲྲེལ་བ་དང་། ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་

་་་
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དང་། ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་། དོན་དམ་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་སྟྲེ་ལྔ་ནྷི་ངོ་བོའ ་ི དབྱྲེ་བ་དང་། སྔོན་གྷི་སྲེ་བས་
ཐོབ་པ་དང་། སོར་བས་བྱུང་བ་དང་། དམྷིགས་ཡུལ་མདུན་དུ་བྱ་བ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཡོ་
བྱད་ྲེ་བར་སོད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གྲེན་པོ་དང་། ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པས་
ཀང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་དགུ་ནྷི་རྣམ་པའྷི་དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། དགྲེ་མྷི་དགྲེར་མྷི་གསལ་ཞྷིང་དྲེ་དག་ཏུ་
བརོད་དུ་མྲེད་པས་ན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའོ། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་གསུམ་སྟྲེ་ཁམས་
བརྒྱད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་ལས་གཞན་
པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཁམས་སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་གཟུགས་ས་ཆོས་ཏྲེ་ཡྷིད་དང་་་་་་བཅུ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་བོར་བ་དག་གོ །དྲེ་དག་ཀང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁད་པར་དུ་
བསྟན་པས་བདག་ཆོས་དགྲེ་བ་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་མྷི་དགྲེ་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ལུང་མ་བསྟན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རྒྱས་བཤད་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
དབང་པོ་ལྔ་དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་སྟྲེ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་
གོགས་དགུ་དང་བཅས་པའྷི་ོན་ཡྷིད་དང་། གནས་པའྷི་དུས་ངྲེས་པ་སོག་གྷི་དབང་པོ་དང་། སྲེམས་ཅན་གྷི་
ལུས་འད་བ་རྷིས་མཐུན་པ་དང་། ཐ་སད་ལ་བཏགས་པའྷི་་་་་་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ན་དོན་གྷི་ངོ་བོ་སྟོན་པའྷི་མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་།
ཁད་པར་སྟོན་པའྷི་་་་་་

ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་གནས་ཀ་ཁ་་་་་་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །དྲེ་དག་གྷི་ོན་ཡྷིད་ནྷི་

བསྷིབས་པ་དང་གཞན་རྣམས་ནྷི་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ཞྷིང་། གཟུགས་ས་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་
མ་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་བོ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་མྲེའྷི་ཚ་བའམ་བུ་རམ་གྷི་མངར་བ་ལྟར་
དོན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པ་སྲེས་སོ་ཅོག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའོ། །འདྷིར་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མ་སྨོས་པ་ནྷི་སྲེ་
བས་ཐོབ་པར་འཆད་པས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གསུང་ངོ་། །འབྲྲེལ་བས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་
ན། སང་བ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྭང་བ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྲེམས་སུ་
གྱུར་པའྷི་མྷིང་དང་ཚིག་དང་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པ་སྟྲེ། ཚོགས་གསུམ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་
སྲེས་པའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བས་ལུང་
དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ལའང་ཚོགས་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷི་མངོན་པར་བརོད་པ་འབྱུང་བའྷི་
ཆྲེད་དུ་སྲེམས་ལ་བག་ཆགས་བསོས་པ་རྣམས་སོ། །སློང་བས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སང་བ་དང་དྭང་
བ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་མྷིང་སོགས་བརོད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པའྷི་རྣམ་པར་ཤར་བ་རྣམས་ཀྷིས་གང་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ལུས་དང་ངག་གྷི་ལས་འགོ་བ་དང་སྨྲ་བ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དོན་དམ་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་དང་། གྲེན་
པོས་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འགོག་པའོ་ཞྲེས་པ་མ་བསྷིབས་པ་དག་སྟྲེ། དོན་དམ་པར་ནྷི་ལུང་མ་
བསྟན་པ་བརན་པ་དག་ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེ་བས་འཐོབ་པའྷི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། མྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་
རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་དང་། དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ལ་རྣམ་སྨྷིན་མྲེད་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་
རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མཚན་ྷིད་པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། བཏགས་པ་བ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚོགས་
བདུན་ལ་སོགས་པའོ། །སོར་བས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཀུན་སློང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མྷི་དགྲེ་བ་ཡང་
མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དགྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའྷི་སོད་ལམ་འགོ་འཆག་ལ་འདུག་ལ་སོགས་དང་
བཟོའ ་ི གནས་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ོན་མོངས་ཅན་གྷི་སོད་ལམ་དང་བཟོ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བར་
འགྱུར་ཞྷིང་། དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའྷི་སོད་ལམ་དང་བཟོ་ནྷི་དགྲེ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མདུན་དུ་བྱ་བས་
ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། རྷིའྷི་ལྷ་དང་ཤྷིང་གྷི་ལྷ་ལ་སོགས་པའྷི་ལྷའྷི་རྷིས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་
བརྲེན་པ་མདུན་དུ་བྱས་ནས། འཚྷེ་བའམ་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་རྣམ་པར་སྤངས་
ཤྷིང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་སྤངས་ཏྲེ། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལྷ་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་།
གཞྷི་གང་དུ་སྲེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྲེའྷི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བ་བསོད་ནམས་ཀང་མྷི་བསྲེད་ཅྷིང་། མྷི་དགྲེ་བ་བསོད་ནམས་མ་
ཡྷིན་པའང་མྷི་བསྲེད་པ་དྲེར་གགས་པ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཐ་མལ་པའྷི་ལྷ་རྲེན་འཛུགས་པའོ། །ཕན་
འདོགས་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ཚྷེ་རབས་ཀྷི་བྲན་དང་། དུས་ངྲེས་པ་ཅན་ལ་ག་རྔན་
ལྲེན་པའྷི་མྷི་དང་། ྷིན་རྲེ་ཙམ་ལས་བྱྲེད་པ་དང་། རང་གྷི་བུ་དང་ཆུང་མ་རྣམས་ལ་སང་བ་མྷི་དགྲེ་བ་ཡང་མ་
ཡྷིན་ཞྷིང་དྭང་བ་དགྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པའྷི་སྷིན་པ་བྱྷིན་པའོ། །ྲེ་བར་
སོད་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་སད་ལ་སྟོབས་བསྲེད་དྲེ། དགྲེ་བ་བྱའོ་སམ་པ་སོ་སོར་བརགས་
པ་མ་ཡྷིན་ལ། འདྷི་སད་ལ་སྟོབས་བསྲེད་དྲེ་མྷི་དགྲེ་བ་བྱའོ་སམ་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྲེམས་
ཀྷིས་རང་གྷི་ལོངས་སོད་ཟ་བ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ྲེ་བར་སད་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ལུང་
དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ཚྷེ་འདྷིར་བཟོའ ་ི གནས་ཀྷི་ཁད་པར་ལ་གོམས་པའྷི་བག་ཆགས་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་མ་འོངས་པ་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ན་ཡང་། བཟོ་གནས་ལ་མཁས་པ་དྲེའྷི་ངོ་བོའ ་ི ལུས་ཁད་པར་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ལུས་བཟུང་བ་དྲེས་འབད་རོལ་གྷིས་བསླབ་མྷི་དགོས་པར་མྱུར་བ་མྱུར་བར་བཟོའ ་ི གནས་ཀྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཁད་པར་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ལ་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པར་འགྱུར་བའོ། །གྲེན་པོས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་
ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ནད་ཞྷི་ནས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་བྱའོ་སམ་པ་སོ་སོར་བརགས་པ་མ་ཡྷིན་པས་སྷིར་ནད་ཀྷི་གྲེན་པོ་
ཙམ་དུ་སྨན་བསྟྲེན་པའོ། །གཞུང་ལ་ལར་སོ་སོར་བརགས་པས་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། སྨན་འདྷི་ནད་འདྷིའྷི་
གྲེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ་སོར་བརགས་པ་ཙམ་མོ། །ྲེ་བར་ཞྷི་བས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་སོད་པའྷི་ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་མཐར་
ཐུག་ཐར་པ་ལ་བསྷིབས་ཀང་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུད་ཞྷི་གནས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་ྲེས་སོད་ཀུན་
ནས་སློང་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བསྡུ་བར། དཀར་པོའ ་ི ཆོས་མང་པོས་ཟྷིན་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་
མཐུན་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྤྲུལ་པའྷི་སྲེམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པའོ། །ཞྲེས་སྲེམས་སྲེམས་
བྱུང་གང་གྷིས་རྲེད་མོའ ་ི ཆྲེད་དུ་ར་དང་གང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་
པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྤྲུལ་ན་དགྲེ་བ་དང་། གནོད་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྤྲུལ་ན་མྷི་དགྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྟན་པས་ཀང་
འཇོག་ཚུལ་ནྷི། ཆོས་གསུམ་མཚན་ྷིད་པར་བཤད་པར་མ་ཟད་ཡང་གཞན་སྣང་དུ་ངྲེས་པར་བསྟན་པས་ཀང་
དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བལྟ་སྟྲེ། བསྟན་པ་ཙམ་གྷིས་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན།
གང་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ས་བཅུ་དང་དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་
དམ་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྷིས་གདུལ་བྱའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་རང་གྷི་བསམ་པ་དང་མཐུན་
པར་ཕན་འདོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྷིན་པ་ལ་སོ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སྤྲུལ་པའྷི་ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུལ་པའྷི་སློང་བ་
ལ་སྟྲེར་བ་རྲེག་བྱའྷི་རྣམ་པ་དང་། གདུག་པ་ཅན་སྷིགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་སྤྲུལ་ནས་ལག་པ་
དང་རྐང་པ་དང་མགོ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་རྣམ་པ་དང་། རབ་དགའ་འདུལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་དྷི་ཟར་
སྤྲུལ་ནས་རྒྱུད་མང་སྦྲྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་རྣམ་པར་སྟོན་པ་སྟྲེ། བསྟན་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་
ནྷི་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དྲེ་ན་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཇྷི་ལྟར་བསྟན་པ་དྲེ་བཞྷིན་
དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་གང་ཡང་མྲེད་དོ། །ཐམས་ཅད་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཀུན་རོག་ལས། །དགྲེ་
བའམ་ཡང་ན་མྷི་དགྲེ་བའོ། །དྲེ་ཕྱྷིར་ཡྷིད་དང་འགྱུར་རྣམས་ལ། །མྷི་དགྲེ་བ་ནྷི་ཅུང་ཟད་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། དངོས་སུ་ཁམས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། ཞར་ལ་ཆགས་བྲལ་གྷི་དབྱྲེ་
བའོ། །དང་པོ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གྲེན་པོ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
གྷི་ཁད་པར་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པས་ཁམས་གསུམ་ཆར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཡྲེ་མ་བྲལ་བ་སྟྲེ། བསམ་གཏན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་རབ་ཏུ་རྷིག་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཐོབ་ནའང་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལས་ཆགས་བྲལ་དུ་འགྱུར་
བས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ནྷི་ཁམས་ཀྷིས་མ་བསྡུས་པས། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་གཟུགས་སོགས་འདོད་པའྷི་ཡོན་
ཏན་ལྔ་ལ་གཅྲེས་སས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཁམས་པ་ཡྷིན་པས་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་ ་་་་་ལྟ་ཅྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ན་
ྲེར་བསོགས་ཀང་དྲེར་གྱུར་ན། མཚན་ྷིད་རབ་ཏུ་རྷིག་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཆགས་བྲལ་ཡོད་པ་

བལྟའོ། །ཕྱྷི་རོལ་སྣོད་ཀྷི་

གཟུགས་སོགས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དྲེའྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་
སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ལས་ཀྷིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྷི་ཁམས་གོང་མ་པའྷི་རྒྱུད་ལའང་འདོད་ཁམས་
སུ་སྲེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་ས་བོན་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །དྷི་རོ་དང་སྣ་ལྲེའྷི་ཁམས་བཞྷི་དང་། དྷི་རོའ ་ི སྲེ་མཆྲེད་
གྷིས་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་འདོད་ཁམས་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཅུ་པའྷི་
དང་། སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཁམས་གོང་མ་གྷིས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་བོར་བ་
དག་གོ །འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པས་བདག་འདོད་པ་ལ་འདོད་
ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་
དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། ྲེར་བསོགས་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ཐོབ་པ་ཡན་
ཆད་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྲེས་པས་འདོད་ཁམས་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་མ་བྲལ་བ་ཞྲེས་གཟུགས་མྲེད་དང་ཟག་མྲེད་ཀང་བསལ་ནས་གཟུགས་ཁམས་པར་མཚོན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་དགྲེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། བསྷིབས་མ་བསྷིབས་ཀྷི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་
གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བལྟའོ། །དྷི་རོ་དང་སྣ་ལྲེའྷི་ཁམས་བཞྷི་དང་། དྷི་རོའ ་ི སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་ནྷི་འདོད་
ཁམས་པ་ཡྷིན་པས་མ་གཏོགས་པར་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་ཁམས་གོང་འོག་གྷིས་དང་ཟག་མྲེད་བོར་བ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་ཤྲེས་པས་བདག་འདོད་པ་
ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གཟུགས་ཁམས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་གཟུགས་མྲེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ྲེར་བསོགས་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་
གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྲེས་པས་ཁམས་འོག་མ་གྷིས་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་
འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞྲེས་པས་ཟག་མྲེད་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པའང་བསལ་ནས་གཟུགས་མྲེད་
ཁམས་པར་མཚོན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གཟུགས་མྲེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་བལྟའོ། །དྲེ་དག་ཏུ་མྷི་དགྲེ་བ་མ་སྨོས་པ་ནྷི་ཁམས་གོང་མ་ན་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་བཞྷི་དང་། གཟུགས་མྲེད་གཏོགས་པ་ཡྷིད་དང་
ནྷི། །ཆོས་དང་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་དང་། ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་
ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་ཁམས་འོག་མ་གྷིས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་བོར་བ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་
དུ་འདུ་བས་བདག་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་གཟུགས་མྲེད་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་ལ་ནྷི་ས་དགུ་ཡོད་ཅྷིང་། ས་རྲེ་ལའང་སྤང་བྱ་ྲེས་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་ལ། དྲེ་བཞྷིན་
གྲེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཡང་དགུ་དགུ་ཡོད་པས། འོག་མའྷི་ྲེས་པ་སྤངས་ཤྷིང་གོང་མའྷི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ན་འོག་མ་
ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་དང་ས་ན་ྲེས་རྣམ་དགུ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ནྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །ཆུང་
དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེ་རྣམས་ཀྷི། །ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ། ཆགས་བྲལ་
ལྔར་དབྱྲེ་བ་དང་། བཅུར་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ྷིད་ཀང་རྣམ་པའྷི་དབྱྲེ་བས་
བསྟན་ན། ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་བརྒྱད་
པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པ་མན་ཆད་ཀྷི་ྲེས་པ་ལས་གོལ་བ་དང་། མཐའ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་དགུ་
པ་སྷིད་རྲེའྷི་ྲེས་པ་ལས་ཀང་གོལ་བའོ། །དྲེ་དག་ཀང་འཇྷིག་ཚོགས་འཁོར་བ་ལས་ཆགས་བྲལ་གྷི་དབང་དུ་
བྱས་ན། སློབ་ལམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་སྤང་བྱ་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། མྷི་སློབ་པ་
རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་སྤང་བྱ་མཐའ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །རོགས་པས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་མཐོང་སྤངས་ལས་གོལ་བ་དང་། གནོན་པས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་རྲེ་ཞྷིག་སྤང་བྱ་མས་སྨད་པ་དང་། ལྲེགས་པར་བཏོན་པས་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་སོམ་ལམ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སྤང་
བྱའྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤངས་པ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །གྷིས་པ་ལ། ་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི། སྔ་མར་
མ་ཟད་ཡང་དབྱྲེ་གཞྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ནྷི་གངས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་བཅུ་སྟྲེ། གསལ་བར་མྷིང་གྷིས་ཕྱྲེ་ན།
ངོ་བོའམ་རང་བཞྷིན་གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ལུས་སྲེམས་ལ་གནོད་པས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ཟས་ཀྷིས་ྲེ་བར་བརྲེན་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། འབྱོར་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ཡོན་ཏན་ལ་མ་རོངས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། སྤང་བྱའྷི་
གྲེན་པོས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། ྲེས་དམྷིགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ྷིད་དང་། ྲེས་པ་སྤོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། དམན་པ་གོང་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ྷིད་དང་། མཆོག་གོང་ན་མྲེད་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དྲེ། དྲེ་ངས་ཀང་ངྲེས་པར་སྤོང་
བའྷི་དོན་ཅན་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ཙམ་ལའང་བརོད་དོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་ལ། རང་
བཞྷིན་གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་དང་སྲེམས་ལ་གནོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བ་
དག་པོ་དང་། གང་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བ་འབྱུང་བའྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་དུག་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་
ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་རྣམས་ལ་གྲེན་པོ་མ་བསྲེད་པར་ཡང་ངང་གྷིས་གང་མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །དྲེའང་
ཆགས་བྲལ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆགས་བྲལ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། གཞན་དག་ལའང་སར་རོ། །གནོད་པས་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུད་བར་་་་་་ཇྷི་ལྟར་པདྨ་འདམ་སྲེས་དྲེ། །མདུན་དུ་གྱུར་ན་ཡྷིད་དགའ་ལ། །ཕྱྷིས་ནས་
དགའ་བ་མྲེད་འགྱུར་བ། །འདོད་ཆགས་དགའ་བའང་དྲེ་དང་མཚུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁྷིག་པའྷི་འདོད་ཆགས་
ལ་ཞུགས་པ་ཆགས་པའྷི་གདུང་བ་དང་བྲལ་ནས་དབང་པོའ ་ི ནུས་པ་ལ་གནོད་པར་མཐོང་སྟྲེ་གང་མྷི་འཕོད་པར་
འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །ྲེ་བར་བརན་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་འགངས་པར་ཟོས་ཤྷིང་
བཏུང་བས་ཚིམ་ནས་ལུས་ཀྷི་སྟོབས་བསྲེད་ཅྷིང་ྲེ་བར་བརན་པར་བྱས་པ་ནྷི་ཕྱྷིས་ཁ་ཟས་བཏུང་བ་ཞྷིམ་པོ་ལ་
ཡང་གང་མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལོངས་
སོད་ག་ནོམ་པ་དང་ལྡན་པའྷི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལམ། གོང་ཁྲེར་བཟོ་སྣ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའྷི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་
འཚོ་ཐབས་སམ་གོ་འཕང་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་ནྷི། རྒྱལ་ཕན་དང་གོང་དཔོན་ལ་སོགས་པ་འཚོ་ཐབས་དམའ་
བ་ལ་གང་མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །རོངས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། བྱྷིས་པ་སོ་
སོའ ་ི སྲེ་བོ་འཇྷིག་ཚོགས་འཁོར་བ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་རྣམས་ནྷི། དྲེ་དང་བྲལ་བའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
ཞྷི་ཞྷིང་བདྲེ་བའྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་ཤྲེས་པས་གང་མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །གྲེན་པོས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་སྲེ་བའྷི་ས་བོན་མགོ་ནོན་པའྷི་
ཚུལ་གྷིས་སྤོང་བའམ། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤོང་བ་གང་
ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྷི་
ལམ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྷི། ཁམས་གསུམ་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡྷིད་འབྱུང་བས་གང་མྷི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ྷིད་དོ། །སྤོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་
གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ནས་སྷིད་རྲེའྷི་བར་དུ་ཁམས་གསུམ་གྷི་ས་དང་སར་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་ཆྲེ་འབྲྷིང་ཆུང་
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དགུ་རྷིམ་གྷིས་རབ་ཏུ་སྤོང་བ་ན། སྤང་བྱ་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ལ་མྷི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ྷིད་
གང་ཡྷིན་པའོ། །ཆགས་བྲལ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱྷི་མ་གྷིས་སུ་འདུ་བས། གོང་མ་དང་བཅས་པའྷི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆགས་བྲལ་གྷི་གོང་ན་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པ་དང་། ན་
ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་གོང་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ཆགས་བྲལ་ཡོད་པ་ྷིད་གང་
ཡྷིན་པའོ། །གོང་ན་མྲེད་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྷི་སྷིབ་གྷིས་སྤང་བའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུགས་སུ་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྷི་ཕན་པ་དང་། འཕལ་དུ་མངོན་པར་མཐོ་བའྷི་བདྲེ་བ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་བའྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོམ་པ་ྷི་ཤུ་པར། སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་ཡང་གང་ཕན་བྱ། །བདྲེ་ཡང་མྷི་
ཕན་མྷི་བྱ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྷི་ཆོས་མྷིན་དང་འདྲེས་པའྷི་བདྲེ་བ་ལ་མྷི་སོར་བའྷི་དོན་ཏོ། །བཞྷི་པ་ལ། སློབ་
མྷི་སློབ་གྷིས་མྷིན་ཆོས་གསུམ་ལས། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སློབ་པར་བརག་ཅྲེ་ན། ཚོགས་ལམ་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སོ་ཞྷིང་བརོན་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་
དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཐམས་ཅད་ནྷི་གང་ཟག་དྲེ་སློབ་ལམ་པར་འཇོག་པའྷི་ཆོས་སུ་བལྟའོ། །དྲེའང་ཐར་
པ་ལ་བརོན་ཞྲེས་པ་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པ་མྷི་སློབ་པ་ལས་འབྱྲེད་ཅྷིང་། དགྲེ་བས་
ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་བར་གྷི་ལུང་མ་བསྟན་སྲེལ་བའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་། རྣམ་
ཤྲེས་ཁམས་བདུན་དང་། གཟུགས་ས་ཆོས་གསུམ་སྟྲེ་ཁམས་བཅུ་དང་། གཟུགས་དང་ས་དང་ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་
བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་ནྷི་ཐར་པ་ལ་བརོན་པའྷི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་ཆོས་དྲེ་དང་ལྡན་
པའྷི་བདག་ཐར་པ་ལ་བརོན་པའྷི་སློབ་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་སློབ་པར་བརག་
ཅྲེ་ན། ལྷག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་སྲེམས་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་བསླབ་པ་གསུམ་མཐར་ཕྱྷིན་ནས་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་པའྷི་རྒྱུད་
ལ་ཡོད་པའྷི་དགྲེ་བ་ནྷི་གང་ཟག་དྲེ་མྷི་སློབ་པར་འཇོག་པའྷི་ཆོས་སུ་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན།
གཟུགས་ས་ཆོས་དང་བཅས་པ་བཅུ་དང་། གཟུགས་ས་ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་མྷི་སློབ་པའྷི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེ་ལའང་ཟག་བཅས་ཀྷི་དགྲེ་བ་ཡོད་པར་མངོན་ཏྲེ། སྔར་ཁམས་བཅོ་ལྔ་
རྷིལ་པོ་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཀང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས། ཆོས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་བདག་
ཁམས་གསུམ་ལས་གོལ་བའྷི་མྷི་སློབ་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སློབ་པའྷི་ཡང་མ་
ཡྷིན་མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། སོ་སོའ་ི སྲེ་བོའ་ི རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐར་པ་དང་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གྷི་དགྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་ནྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཡྷིན་པས་དྲེ་མ་གཏོགས་པར་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྷི་དགྲེ་བ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་
པ་ཐམས་ཅད་དང་། སློབ་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་དང་། བསྷིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། མ་
བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ནྷི་སྷིབ་པ་མྷི་སྷིད་པས་མ་བསྷིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་།
འདུས་མ་བྱས་ཕལ་ཆྲེ་བ་ནྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཀང་མ་ཡྷིན་མྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཀང་མ་ཡྷིན་པར་བལྟའོ། །དྲེ་ལ་འདུས་མ་བྱས་
ཞྲེས་སྷིར་བསྟན་པ་ནྷི་རགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་སྟྲེ། ཞྷིབ་མོར་ན་སོ་སོར་བརགས་འགོག་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་
ནྷི་གྷིས་མྷིན་དུ་བརོད་པར་མྷི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །ཆོས་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པས་ནྷི་གྷིས་མྷིན་གྷི་གང་ཟག་ཏུ་མྷི་
འཇོག་གྷི སྔར་བཤད་པའྷི་སློབ་མྷི་སློབ་ཀྷི་ཆོས་དང་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་། ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་གྷིས་མྷིན་གྷི་གང་ཟག་
ཅྲེས་བྱའོ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱའྷི་ཁམས་བརྒྱད་དང་། དྲེ་དག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་
ལྔ་དང་། ཁམས་བཅུ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སློབ་མྷི་སློབ་ཀྷི་ཆོས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དག་བོར་བ་
རྣམས་སོ། །དྲེ་དང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་ཐར་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་ཏྲེ་གོལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་གྷིས་མ་ཡྷིན་དུ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་ལ་མཐོང་སྤང་། སོམ་སྤང་། སྤང་བྱ་མྷིན་པ་གསུམ་ལས། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བར་བརག་ཅྲེ་ན། དྲེའང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ལྟ་བ་ཀུན་བརགས་པ་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་ལ། ོན་མོངས་པ་ཅན་ཞྲེས་པས་ཡང་
དག་པའྷི་ལྟ་བ་བསལ་ནས། ཀུན་བརགས་པ་ཞྲེས་པས་འཇྷིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ལྷན་སྲེས་ལས་འབྱྲེད་དྲེ། དྲེ་
དག་ལྷན་སྲེས་ཇྷི་ལྟ་བུ་སམ་ན། མངོན་པར་རོག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལའང་ངའྷི་བདག་གང་ཡྷིན་ཞྲེས་སྐྲག་པ་གང་ལས་
འབྱུང་བའྷི་བདག་ལྔ་དང་ཆད་ལྟ་ཡོད་པའོ། །འདྷིར་ནྷི་སྷིག་གོགས་བརྲེན་པ་དང་། ཆོས་མྷིན་མན་པ་དང་། ཚུལ་མྷིན་ཡྷིད་
བྱྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་སོ། །རང་བཞྷིན་གྷིས་བརྲེད་ངས་ལ་སོགས་པ་མ་བརགས་ཀང་
འབྱུང་བ་ནྷི་ལྷན་སྲེས་ཏྲེ། དྲེ་བས་ན་ལྟ་བ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ནྷི་ཀུན་བརགས་ཁོ་ནར་བསྟན་ཞྷིང་། དང་པོ་གྷིས་ལ་ནྷི་ཀུན་བརགས་
དང་ལྷན་སྲེས་གྷི་ག་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཀུན་བརགས་བདྲེན་པ་ལ་ཡྷིད་གྷིས་
ཟ་བ་དང་། དྲེ་ཡྷི་ལྟ་བའྷི་གནས་ནྷི་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་དང་། ཡང་ན་དྲེ་དག་གྷི་ས་
བོན། ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ནྷི་ལྟ་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་བྱུང་བ་དང་། ལྟ་བ་ལ་དམྷིགས་ནས་རང་གྷི་ལྟ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་།
གཞན་གྷི་ལྟ་བ་ལ་སང་བ་ལ་སོགས་པ་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་བཅུ་ཚན་
ཕྱྷི་མ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་དང་ཞྲེས་པའོ། །ལས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ནྷི་གང་ཡང་ལྟ་བ་ངན་པ་དྲེ་རྣམས་དང་། དྲེའྷི་
དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ནས་བསླང་བའྷི་ལུས་ཀྷི་ལས་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་དང་། ངག་གྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལས་རྫུན་དང་ཚིག་རྩུབ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཏྲེ། ཡྷིད་ཀྷི་ལས་ནྷི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པས་བསྡུས་པའོ། །སྲེ་བའྷི་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཕྱྷི་མ་ལ་ངན་སོང་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་།
སྲེ་མཆྲེད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྷི་བག་ཆགས་ཡོད་པའོ། །མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་དྲེ་དག་
འགགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་བདྲེན་བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བར་བལྟའོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་སོམ་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་
བསྡུས་པ་བོར་བ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་དྲེ་སྤང་བའྷི་བདག་མཐོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བར་བརག་ཅྲེ་ན། མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་ཀྷི་
བར་ལ་སོམ་སྤང་མྷི་སྤོང་བས་མཐོང་བའྷི་ལམ་ཐོབ་པ་སྟྲེ་ཡན་ཆད་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་སྤང་བྱ་གང་ཞྷིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་
ཐག་མཐོང་སྤང་སྤངས་ཟྷིན་པས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལས་ལྡོག་པ་འཇྷིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ལྷན་སྲེས་དང་
ལྟ་བའྷི་གནས་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། དྲེ་དག་གྷིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ལུས་ངག་
གྷི་ལས་དང་། བདྲེ་འགོའ་ི ཕུང་པོ་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་ཡན་ཆད་ཟག་མྲེད་ཀང་མང་དུ་ཡོད་པས། ཟག་པ་དང་
བཅས་པའྷི་ཆོས་ཆོས་ྷིད་མཐོང་ཟྷིན་གོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །སྔར་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ཟག་མྲེད་དང་རྲེས་
སུ་མཐུན་པས་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་ཀང་། འདྷིར་ནྷི་ཟག་པའྷི་ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྷི་ཆ་ནས་ཟག་བཅས་སུ་བསྡུའོ། །བསྡུ་
བར། དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཐམས་ཅད་སོམ་སྤང་དུ་བཤད་པ་ནྷི་འདྷིར་ཟག་བཅས་
སྨོས་པས་འགྲུབ་ཅྷིང་། ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་མཐོང་སྤང་དུ་མྷི་འཆད་པ་ནྷི། མཐོང་བས་སྤང་བྱའྷི་ོན་མོངས་
རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཟད་བྱས་ནས། །ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར། །སོམ་པ་ལ་ནྷི་རབ་ཏུ་སོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ལ་མཐོང་ལམ་གྷིས་ོན་སྷིབ་དང་སོམ་ལམ་གྷིས་ཤྲེས་སྷིབ་གཙོ་ཆྲེར་སྤང་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །ཆོས་
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་མཐོང་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་བོར་བ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་
གསུམ་དུ་བསྟན་པས་དྲེ་སྤང་བའྷི་བདག་སོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་
ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འགོག་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་མྲེད་པ་ནྷི་སོན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟའོ། །ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྷི་་་་་་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་ཟག་པའྷི་ས་བོན་ཅན་ནམ།
ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལྟར་ན།་་་་་

རོག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་སོམ་སྤང་ཡྷིན་པས་མ་གཏོགས་པར། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་

རྣམས་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་གཟུགས་ས་ཆོས་གསུམ་དང་བཅས་པ་བཅུ་དང་། གཟུགས་དང་ས་དང་
ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་མམ་གཞག་དང་དྲེའྷི་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཞྷིན་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་སྔར་་་་་་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡྷིད་དང་ཆོས་དང་
ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་ཁམས་གསུམ་དང་ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་ལམ་བདྲེན་དང་འདུས་མ་བྱས་
ཀྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་ཆོས་དུ་མ་བསྟན་པས་བདག་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་རག་པའྷི་ངོ་བོ་སྤང་བྱ་
མ་ཡྷིན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ། སྷི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་དྲུག་སྟྲེ། མཚན་ྷིད། དབྱྲེ་བ། བསྡུ་བ། འབྱུང་ཚུལ། ས་མཚུངས། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི།
ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔད་ན་སྟོང་པ་ྷིད་དུ་གནས་ཀང་སྣང་ཙམ་དུ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་གང་འབྱུང་བ་དྲེ། རྲེན་ཅྷིང་
འབྲྲེལ་འབྱུང་མ་གཏོགས་པའྷི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྷིར་སྟོང་ྷིད་མ་གཏོགས་པའྷི། །ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ལ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
འཁོར་བའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྷིས་
ཏྲེ། དང་པོ་ལའང་ཕྱྷི་སྣོད་དང་། ནང་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྷིས་སོ། །སྲེམས་ཅན་ལའང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུ།
ངོ་བོ་ྷིད་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཀུན་གཞྷི་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་
པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་དང་། ྲེ་བར་སོད་པ་ཅན་གྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ཚོགས་དྲུག་སྟྲེ་གསུམ་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་དང་པོ་ནྷི་ཟབ་ཅྷིང་ཕ་བས་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ཁོ་ན་ལ་བསྟན་ལ། ཕྱྷི་མ་
དག་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པའོ། །ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་ནྷི། མ་རྷིག་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་པར་
ཤྲེས། །མྷིང་གཟུགས་སྲེ་མཆྲེད་རྲེག་པ་དང་། །ཚོར་བ་སྲེད་པ་ལྲེན་པ་དང་། །སྷིད་པ་སྲེ་བ་རྒ་ཤྷི་འོ། །དྲེའང་
ཡང་དག་པའྷི་དོན་མཐོང་བ་ལ་སྷིབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་རྷིག་པ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ཀུན་གཞྷི་ལས་ཀྷི་ས་བོན་
འདྲེབས་པར་བྱྲེད་པ་འདུ་བྱྲེད་དང་། ས་བོན་དང་མཐུན་པར་སྲེ་གནས་སུ་འཁྷིད་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
དང་། ཁྷིད་པ་ལྟར་ལུས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མྷིང་དང་གཟུགས་དང་། བཟུང་བ་ལྟར་ལུས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། དྲེའྷི་མཐུ་ལས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་
རྲེག་པ་དང་། བཅད་པ་ལྟར་བདྲེ་སོགས་ལ་ྲེ་བར་སོད་པར་བྱྲེད་པ་ཚོར་བ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ལས་དང་
མཐུན་པའྷི་ཡང་སྷིད་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་སྲེད་པ་དང་། སྲེད་པ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་པ་ལྲེན་པ་
དང་། སར་བ་ལྟར་ཡང་སྷིད་སྲེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྷིད་པ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་
གྷི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་བ་དང་། དྲེའྷི་ྲེས་དམྷིགས་ན་ཚོད་དང་སོག་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པ་རྒ་ཤྷི་ཞྲེས་བྱ་
བ་འཁོར་བར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཏྲེ། དབུས་མཐར། སྷིབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་འདྲེབས་པའྷི་
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ཕྱྷིར། །འཁྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཀུན་འཛིན་ཕྱྷིར། །རོགས་བྱྲེད་ཕྱྷིར་དང་གསུམ་གཅོད་ཕྱྷིར། །ྲེ་བར་སོད་ཕྱྷིར་
སྡུད་པའྷི་ཕྱྷིར། །སོར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་མངོན་དུའྷི་ཕྱྷིར། །སྡུག་བསྔལ་ཕྱྷིར་ན་འགོ་ོན་མོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་རྒྱུ་འབྲས་ཚར་དུ་ཡྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས།
དང་པོ་གྷིས་རྒྱུ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་འབྲས་བུ་དང་། སྲེད་ལྲེན་སྷིད་པ་གསུམ་རྒྱུ་དང་། རྒ་ཤྷི་
གྷིས་འབྲས་བུ་སྟྲེ་ཚར་གྷིས་ཀྷིས་བསྡུས་པར་ཡང་འདོད་མོད། འདྷིར་མངལ་སྲེས་ཀྷི་སྷིད་པ་གཅྷིག་གྷི་
མགོ་བརམས་ནས་མཇུག་རོགས་ཀྷི་བར་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཚར་གཅྷིག་ཏུའང་འདུ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེའྷི་གོ་རྷིམ་ནྷི་དང་
པོ་གསུམ་གྷི་རྲེས་སུ་སྲེད་ལྲེན་སྷིད་པ་གསུམ་སར་བའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཚྷེ་དུ་ལ་རོགས་པས་བསྡུས་པ་ལའང་། ན་
ཐོས་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས། སྔོན་དང་ཕྱྷི་མཐར་གྷིས་གྷིས་དང་། །བར་དུ་བརྒྱད་ཡོངས་རོགས་ལྡན་ལ། །ཞྲེས་
དང་པོ་གྷིས་ཚྷེ་སྔ་མ་དང་། དྲེ་ནས་བརྒྱད་བར་མ་དང་། དྲེ་ནས་གྷིས་ཚྷེ་ཕྱྷི་མ་ལ་འགྲུབ་པས་ཚྷེ་གསུམ་གྷི་
ཕུང་པོ་ལྔའྷི་གནས་སྐབས་ལ་རོགས་པར་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་ཡང་སྷིད་འཕྲེན་བྱྲེད་སྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་
འགའ་ཞྷིག་ཚྷེ་གྷིས་ལ་རོགས་པ་སྷིད་དྲེ། དྲེའང་ཚྷེ་འདྷིར་མ་རྷིག་པའྷི་དབང་གྷིས་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀུན་
གཞྷི་ལ་བཞག་ནས། ལས་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་འོས་པའྷི་སྲེད་ལྲེན་གྷིས་བརླན་པས་འཆྷི་ཁར་སྷིད་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་
ཅྷིང་ཤྷི་འཕོས་པ་དང་། ཚྷེ་གྷིས་པར་ྷིང་མཚམས་སར་བ་ན། མྷིང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་དང་སྲེ་བ་དང་
རྒ་ཤྷི་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ནྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཚྷེ་རབས་མང་པོས་སྲེ་བ་གཅྷིག་འཕྲེན་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ལས་འགའ་ཞྷིག་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་ལུས་བསྐལ་པ་བརྒྱའྷི་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པར་འབྱུང་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། མ་རྷིག་པ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། རྒ་ཤྷི་ལ་འབྲས་བུ་མྲེད་ན་ལམ་
མ་བསོམས་ཀང་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་དག་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ཡན་ལག་བཅུ་
གྷིས་ལས་མང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ། མཛོད་ལས། ོན་མོངས་གསུམ་མོ་ལས་གྷིས་
སོ། །གཞྷི་བདུན་དྲེ་བཞྷིན་འབྲས་བུ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བཅུ་གྷིས་པོ་ཡང་གསུམ་དུ་འདུ་ཞྷིང་། དྲེའང་དབུ་མ་
རྲེན་འབྲྲེལ་སྷིང་པོར། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ོན་མོངས། །གྷིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ། །ལྷག་པ་བདུན་ནྷི་
སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དང་པོ་་་་་་མ་རྷིག་པ་དང་་་་་་བརྒྱད་པ་སྲེད་་་་་་དགུ་པ་ལྲེན་གསུམ་ོན་མོངས་པ་དང་། གྷིས་པ་་
འདུ་བྱྲེད་དང་་་་་་བཅུ་པ་སྷིད་པ་གྷིས་ལས་དང་། ལྷག་མ་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་བདུན་སྲེ་བའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་

་་་་

ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་ཀྷི། གསུམ་པོ་དག་ལས་གྷིས་འབྱུང་སྟྲེ། །གྷིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་
ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྷིད་པའྷི་འཁོར་ལོ་དྲེ། །ྷིད་ནྷི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་གསུམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷི་ལས་གྷིས་བྱས་པ་ལས་གཞྷི་བདུན་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་དག་ལས་ཀང་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བས། སོ་ང་ལས་
བྱ་དང་བྱ་ལས་སོ་ང་ལྟར་ཕན་ཚུན་འཁོར་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོ་འགྲེལ་དུའང་། གང་གྷི་དོན་
དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་བསྟན་པ་དྲེ་ལ་མ་རྷིག་པ་ལ་རྲེན་མྷི་དགོས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྒ་
ཤྷི་ལའང་འབྲས་བུ་བསྟན་མྷི་དགོས་ཏྲེ། ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་ནྷི། མངལ་སྲེས་ཀྷི་སྷིད་པ་གཅྷིག་གྷིས་མགོ་
མཇུག་ཚང་བ་ལ་བྱྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །མདོ་སྲེར། མ་རྷིག་པ་ནྷི་ཚུལ་མྷིན་ཡྷིད་
ལ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། སྷིབ་པ་ལྔ་དང་མ་རྷིག་པ་ྷིད་ལས་བྱུང་བ་དང་། ལོག་ལྟ་དང་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཡང་གསུང་མོད། བཅུ་གྷིས་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ས་
མཚུངས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་་་་་་ཁམས་དང་ས་ལ་རྷི་བ་ནྷི། ཁམས་གང་ན་རྲེན་འབྲྲེལ་གང་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་རྣམས་
ཀང་ས་མཚུངས་པའམ་མྷི་མཚུངས་པ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་སམ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་པོ་
རོགས་པར་ཡོད་ལ། ཁམས་གོང་མ་གྷིས་ན་བཅུ་གྷིས་པོའ ་ི ཕྱོགས་རྲེ་རྲེ་ཡོད་དྲེ། གོང་མ་ན་རྒ་བ་ཇྷི་ལྟར་
ཡོད་ན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་བརྷིངས་པ་དང་དྲེངས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་པས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་རྲེན་འབྲྲེལ་གཟུགས་
ཅན་རྣམས་མྲེད་དོ། །ཁམས་གསུམ་གྷི་ས་དགུ་པའང་རང་ས་དང་འོག་ས་དང་གོང་ས་གསུམ་མོ། །འཆྷི་ས་དང་
སྲེ་ས་དང་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་གསུམ་དུ་འདུའོ། །དྲེ་ལ་མ་རྷིག་པ་ལས་གཞན་པའྷི་ཡན་ལག་བཅུ་གཅྷིག་ནྷི་གང་
སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྷི་ས་པ་ཁོ་ནར་མཚུངས་ཏྲེ། ས་གཞན་གྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་ས་གཞན་གྷི་ཕུང་པོ་
མངོན་པར་འགྲུབ་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ས་པ་གཞན་གྷི་རྣམ་སྨྷིན་ས་པ་གཞན་གྷིས་མྱོང་བར་འགལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་དོན་གསང་དུ། སྲེ་བའྷི་ས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡང་
ངྲེས་པར་དྲེའྷི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་མ་རྷིག་པ་ཡང་གང་དུ་སྲེ་བར་དྲེའྷི་ས་པར་ངྲེས་སམ་
སམ་ན། དྲེ་ནྷི་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་
ཡྷིན་པས་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དོན་གསང་དུ། འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པས་
སོ། །དྲེས་ན་མ་རྷིག་པ་ནྷི། རང་ས་ནས་རང་སར་སྲེ་བ་ལ། འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྲེ་བ་ན་འདོད་པར་
གཏོགས་པས་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་ཤྷིང་། ས་གོང་མ་བརྒྱད་རང་ས་ནས་རང་སར་སྲེ་བ་ལ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་རང་
གྷི་ས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་སུ་སྲེ་བ་འཕྲེན་པའྷི་ལས་ནྷི། ཞྷི་རགས་སུ་སོམ་པ་ཡྷིན་ལ། རང་ྷིད་རང་ས་དང་ཞྷི་
རགས་སུ་སོམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དང་པོ་ནས་དང་པོར་སྲེ་ན་མ་རྷིག་པ་འདོད་པར་གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་
རང་རང་གྷི་ས་འོག་མར་གཏོགས་སོ། །འོན་ཀང་ཞྷིབ་མོར་ན་ཚངས་རྷིས་པ་གནས་གཞན་གོང་མ་འདོད་པས།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི སྲེམས་དྲེ་ྷིད་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོར་སོམ་པ་ལས་མདུན་ན་འདོན་དང་ཚངས་ཆྲེན་དུ་སྲེ་
བ་ལ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་རང་གྷི་ས་པ་སྷིད་དྲེ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་གོང་མ་གསུམ་ལའང་མཚུངས་སོ། །འོག་ས་ནས་གོང་དུ་
སྲེ་བ་ལ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་རང་གྷི་ས་པ་མྲེད་ཅྷིང་། འདོད་པ་ནས་སྷིད་རྲེར་སྲེ་བ་ལ་མ་རྷིག་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པར་
གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་སའྷི་འོག་མར་ངྲེས་པ་ྷིད་དོ། །དོན་གསང་དུ། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ས་
གོང་མའྷི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཞྲེས་པ་ལྟར་གོང་མའྷི་མ་རྷིག་པ་མངོན་དུ་མྷི་འགྱུར་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྲེ་བ་ལ་ཡང་མ་རྷིག་པ་སྲེ་ས་དང་འཆྷི་ས་གྷི་གར་གཏོགས་པ་མྲེད་ཅྷིང་།
སྷིད་རྲེ་ནས་བཞྷི་པར་སྲེ་བ་ན་མ་རྷིག་པ་གསུམ་པར་གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་སའྷི་འོག་མར་ངྲེས་ཏྲེ། གོང་མའྷི་རྲེན་
ལ་འོག་མ་དོན་དུ་མྷི་གྲེར་བས་འོག་མའྷི་ལས་གསར་པ་མྷི་སོག་ལ། དྲེར་སྲེ་བའྷི་ལས་རྷིང་པ་ནྷི་འོག་མའྷི་རྲེན་
ལ་སོག་ཅྷིང་། དྲེའང་འོག་མའྷི་མ་རྷིག་པས་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་
འདོད་པར་སྲེ་བའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི་སྲེ་ས་ྷིད་དུ་གཏོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྷི། འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་
བཅུ་གཅྷིག་སྲེ་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པ་ན་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྲེ་བ་ལ་འོག་མའྷི་སྲེད་ལྲེན་འབྱུང་བས། རྲེན་
གོང་མ་པ་ལ་ས་འོག་མའྷི་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོང་མ་ལས་མས་ཁའམ། མས་མ་ཐག་
འབྱུང་བས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བའྷི་སོན་མྲེད་པར་དོན་གསང་དུ་བཤད་ཅྷིང་། མཛོད་དུའང་། འཆྷི་འཕོ་དག་ལས་
ོན་མོངས་ཀུན། །ཞྲེས་པ་དང་མཐུན་ཏྲེ། ལྷ་ཚྷེ་རྷིང་པོ་འཆྷི་ཁར་ཐར་པ་ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷི་ལོག་ལྟ་སྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །གསུམ་པ་་་་་་མ་རྷིག་པ་ལ་དཔད་པ་ནྷི། སྐབས་འདྷིའྷི་མ་རྷིག་པ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དག་ལས་གང་ཡྷིན་
སམ་ན། མདོ་འགྲེལ་དུ། བདྲེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྲེན་པ་མྲེད། །སྲེད་དང་བྲལ་ན་འབྱུང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་།
འགྲེལ་པར་ཡང་། བདྲེན་པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་རོངས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ཞྲེས་པ་དང་།
དོན་གསང་དུ། རོངས་པ་ནྷི་འདྷིར་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་མ་རྷིག་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་མཐོང་སྤང་
ཡྷིན་ཏྲེ། ཡང་སྷིད་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ནྷི་རྒྱུད་བར། །འཕགས་པས་
ན་དང་རྒ་བ་དང་། །འཆྷི་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སྤངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྷིས་སྲེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་
ཕྱྷིར་དྲེ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་ྷིད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་ནྷི། སར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་ལག་དུ་
སྤང་བར་བརོད་ཅྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྟྲེ། གང་ཡང་རྷིལ་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྷི་ག་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཀང་འཆད་དོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ས་སྲེ་ལས། མྱུར་དུ་འཇྷིག་པ་
དང་ལྡན་པར་སྲེ་བས་ན་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤྷིང་། མདོ་འགྲེལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལས། གསུང་བའྷི་དོན་ནྷི་ཡན་ལག་སྔ་མ་ལ་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་ཕྱྷི་མ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ལ། ཚིག་གསལ་
དང་མཛོད་འགྲེལ་མཐུན་པར། པྲ་ཏྷི་ཏྱ་ཕད་ནས། ས་མུ་པཱ་ད་འབྱུང་བ་ཡྷིན་པས། རྒྱུ་དང་རྲེན་ཕད་ཅྷིང་ཚོགས་
པ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བ་ནྷི་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ། །ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །གཞུང་དོན་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་དོན་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བར་བརག་ཅྲེ་
ན། ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་དོན་བཅུས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེའང་རྲེན་འབྲྲེལ་ཐུན་མོང་གྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། ཁད་པར་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་དག་ཏུ་གངས་ངྲེས་ཚུལ་གྷིས་
ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ་དང་། སྷིའྷི་བྱྲེད་ལས་ཡན་ལག་རྲེན་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི བྱྲེད་
ལས་ཡན་ལག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། འབྱུང་ཚུལ་གྷིས་བསྡུ་བ་ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་
བསྡུ་བ་དང་། ངྲེས་པའྷི་ཚིག་སའྷི་དོན་དང་། བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་ཚུལ་ཟབ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་
དྲེའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བར་བསྟན་པ་དང་། སོམ་ཚུལ་བང་དོར་གྷི་སོ་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མྷི་
མཐུན་པས་ཀང་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པར་བལྟའོ། །དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་དང་དོན་དང་
ཟབ་པ་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ནྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཙམ་འཆད་ཅྷིང་། གཞན་དྲུག་གྷིས་ནྷི་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་གཏན་
ལ་དབབ་པའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་འདུས་མ་བྱས་མ་གཏོགས་པར་
འདུས་བྱས་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །བདག་སྲེམས་ཅན་དང་ཆོས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དངོས་
པོའམ། བདག་ནྷི་ལྲེགས་པར་དུལ་གྱུར་ན། །མཁས་པས་མཐོ་རྷིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདག་
སྲེམས་དང་། ཆོས་དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་ཤྲེས་པས། རྒྱང་འཕྲེན་
པ་ལྟར་རྒྱུ་མྲེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་རག་པ་ལས་བྱུང་བར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རྒྱས་བཤད་ལ་དོན་བཅུའྷི། དང་པོ་ཐུན་མོང་གྷི་་་་་་
མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་པོ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཀུན་སློང་ལས་བྱུང་བ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ།
མདོ་ལས། འདྷི་ཡོད་ན་འདྷི་འབྱུང་ཞྲེས་པ་ལྟར། རྲེན་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་གྷི འདྷི་བསྲེད་པར་
བྱའོ་སམ་པའྷི་བོའ་ི གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། གཡོ་བ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་བདག་སོགས་རག་པ་
ལས་འབྱུང་བ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ། འདྷི་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་སྲེས་ཞྲེས་པ་ལྟར། སྲེ་ལྡན་འཇྷིག་པར་ངྲེས་པ་མྷི་
རག་པའྷི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། གཡོ་བ་མྲེད་ཅྷིང་མྷི་རག་པ་ལས་འབྱུང་ཡང་རྲེན་གང་རུང་རུང་ལས་འབྲས་བུ་
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ། མ་རྷིག་པའྷི་རྲེན་གྷིས་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟར། རང་རང་གྷི་འབྲས་བུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྲེད་ནུས་པའྷི་རྲེན་ལས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན། རྲེན་དུ་འོས་
པ་ལས་སྲེ་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འདྷིས་ནྷི་ཕྱྷི་ནང་གྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་བསྟན་ཞྷིང་། ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ཅན་ནང་གྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཟག་བཅས་རྲེན་ལས་
སྲེས་པའོ། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྷིད་པ་འཁོར་བའྷི་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་རྣམས་ཏྲེ། ཞྲེས་
གངས་ཀྷི་དབྱྲེ་བས་བསྟན་ནས། རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་ལས་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའྷི་ཡན་ལག་
བཅུ་གྷིས་མྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བས་འཆད་པ་ན། མ་རྷིག་པ་དང་མྷི་ཤྲེས་པ་དང་མ་མཐོང་བ་དང་མ་རོགས་པ་དང་མུན་
པ་དང་རོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་ལ། ངོ་བོ་ནྷི། ཡང་སྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་ལས་ཀུན་ནས་སློང་ནུས་གང་
ཞྷིག་རྷིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་བྱུང་སྷིབ་པའྷི་བདག་ྷིད་དྲེ། མདོ་འགྲེལ་དུ།
ཡོད་པ་དག་ནྷི་འགོག་པ་དང་། །གཞན་པ་ྷིད་དང་འད་བ་དང་། །སྨད་དང་ཉུང་དང་བྲལ་དོན་དང་། །གྲེན་པོ་
རྣམས་ལ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་དགག་ས་དོན་བདུན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལས། འདྷིར་ནྷི། རྷིག་མྷི་མཐུན་
ཆོས་གཞན་མ་རྷིག །མྷི་མཛའ་མྷི་བདྲེན་ལ་སོགས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྷིག་པའྷི་མྷི་མཐུན་པ་ལ་མ་རྷིག་པ་
ཞྲེས་བརོད་པའོ། །འདུ་བྱྲེད་དང་ཞྲེས་པ་ཡང་སྷིད་འཕྲེན་པར་ནུས་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་ལས་བསོད་ནམས་དང་
བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཞྲེས་པ་ལས་ཀྷི་བག་
ཆགས་དང་ལྡན་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་སྟྲེ། དྲེའང་ས་བོན་བཞག་ཙམ་རྒྱུ་དུས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ནུས་པ་བརས་ནས་སྲེ་
གནས་སུ་ཁྷིད་པའྷི་ཚྷེ་འབྲས་བུའྷི་དུས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །མྷིང་དང་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ལས་གྲུབ་པའྷི་མྷིང་བཞྷི་དང་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དབང་པོ་མ་དོད་ཀྷི་བར་རྣམས་སོ། །སྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་དང་ཞྲེས་པ་དྲེར་མྷིང་དང་གཟུགས་འཕྲེལ་བ་ལས་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་དྲུག་ཚང་
བའོ། །རྲེག་པ་དང་ཞྲེས་པ་གསུམ་འདུས་ནས་བདྲེ་སོགས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པའྷི་དབང་པོའ ་ི འགྱུར་བ་ཡུལ་
ཡོངས་སུ་གཅད་པ་སྟྲེ་མྷིག་གྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཚོར་བ་དང་ཞྲེས་པ་རྲེག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་
སྷིམ་པ་དང་གདུང་བ་དང་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་སྟྲེ་མྷིག་གྷི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པའྷི་རྲེན་གྷིས་བྱུང་
བའྷི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྲེད་པ་དང་ཞྲེས་པ་ཚོར་བས་བདྲེ་སོགས་མྱང་བ་རྣམས་ལ་བང་དོར་དུ་འདོད་
ཆགས་ཤྷིང་ཞྲེན་པ་སྟྲེ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་སྲེད་པ་རྣམས་སོ། །ལྲེན་པ་དང་ཞྲེས་པ་
སྲེད་པ་འཕྲེལ་བ་ལས་དངོས་སུ་བང་དོར་གྷི་སོ་ནས་རོད་ཅྷིང་ཡང་སྷིད་ྲེ་བར་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། འདོད་པ་
དང་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྣམས་ཡྷིན་ལ། དང་པོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འདོད་པ་དང་། གཞན་གསུམ་གྷིས་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྷིད་པ་དང་ཞྲེས་
པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པ་ལས། ལས་ཀྷི་ས་བོན་ནུས་པ་མཐུ་ཆྲེན་དུ་འཕྲེལ་ནས། ཡང་
སྷིད་སྲེ་བ་བསྲེད་ངྲེས་སུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། མདོ་ལས། འགོ་བ་རྒྱུད་ལྔའྷི་སྷིད་པ་དང་བར་དོའ ་ི སྷིད་པ་དང་ལས་ཀྷི་
སྷིད་པ་རྣམས་གསུངས་པ་ལས། འདྷི་ནྷི་ལས་ཀྷི་སྷིད་པ་ཡྷིན་ལ། དབྱྲེ་ན་ཁམས་གསུམ་གྷི་སྷིད་པ་གསུམ་
མོ། །སྲེ་བ་དང་ཞྲེས་པ་ལས་ཀྷི་སྷིད་པ་སྟོབས་ལྡན་ལས་ཕུང་པོ་གསར་དུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་སྟྲེ་སོག་དང་
བཅས་པར་སྲེ་བའོ། །རྒ་ཤྷི་ནྷི། སྲེས་ཕྱྷིན་ཆད་ལང་ཚོ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་ཤྷིང་མཐར་སོག་ཀང་འགགས་
པའོ། །རྒྱས་པར་ནྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མདོ་འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་ཚུལ་་་་་་
ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྔར་བཅུ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་དྲེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན་ཡན་ལག་བཞྷིར་འགྱུར་
ཏྲེ། རྒྱུའྷི་དུས་ན་གང་གྷིས་འཕྲེན་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། གང་འཕངས་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། འབྲས་བུའྷི་དུས་ན་
གང་གྷིས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། གང་མངོན་པར་གྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །དྲེ་ལ་འཕྲེན་
པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞྲེ་ན་མ་རྷིག་པ་དང་། འདུ་བྱྲེད་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མ་རྷིག་པས་ཀུན་
ནས་བསླངས་པའྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བསོས་ནས་མྷིང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཕངས་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞྲེ་ན། མྷིང་དང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། རྲེག་པ་དང་།
ཚོར་བའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་མྷིང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷི་མ་
འགྲུབ་པའྷི་ས་བོན་བརས་པར་བྱས་ཤྷིང་འཕངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་གང་
ཞྲེ་ན། སྲེད་པ་དང་། ལྲེན་པ་དང་། སྷིད་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་པའྷི་སྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པ་ལ་བརྲེན་པ་ལས་ཀྷི་སྷིད་པ་མཐུ་ཆྲེན་དུ་གྱུར་པས་སྲེ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མངོན་པར་གྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་བ་དང་། རྒ་ཤྷིའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་འཕངས་ཤྷིང་
བསྒྲུབས་པ་ལྟར་འགོ་བ་ཐ་དད་པའྷི་སྲེ་བ་གྲུབ་ཅྷིང་། དྲེའྷི་ྲེས་དམྷིགས་སུ་རྒ་ཤྷིའང་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
དག་གྷིས་ནྷི་གངས་ངྲེས་ཀང་བསྟན་ཞྷིང་། འདྷིར་འདུས་བྱས་ཏྲེ་མཚན་ྷིད་བཞྷི་ལས་གནས་པ་མ་སྨོས་པ་ནྷི་
འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུའོ། །ས་མྷི་སན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་རྒས་པར་འཆྷི་བའང་སྷིད་པས་རྒ་ཤྷི་
གྷིས་ཡན་ལག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་ཤྷིང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་མྲེད་ཀང་མྷིང་གཟུགས་མངལ་དུ་འབྱུང་བས། དྲེ་གྷིས་ནྷི་
ཡན་ལག་སོ་སོར་བྱས་པའོ། །བརྫུས་སྲེས་ལ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྷི་སྔོན་དུ་མྷིང་གཟུགས་མྲེད་ཅྷིང་། གཟུགས་
མྲེད་ན་སྲེ་མཆྲེད་ལྔའང་མྲེད་ཀང་། འདྷི་དག་ནྷི་མངལ་སྲེས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །བཞྷི་པ་སྷིའྷི་བྱྲེད་ལས་་་་་་ཡན་ལག་
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རྲེན་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། བག་ཆགས་ཀྷིས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་།
ཤུགས་ཀྷིས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དང་། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ཚུལ་སྟོན་པས་ཀང་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་
མ་རྣམས་ཡན་ལག་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་རྲེན་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ནྷི།
དྲེ་ཡང་ཡན་ལག་སོ་སོ་ལ་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་རྷིགས་སུ་སར་ཏྲེ་བཤད་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་ས་
སྲེར། ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་གྷིས་གཟུགས་ཅན་ལ་བདག་རྲེན་གཅྷིག་པུ་བྱྲེད་ཅྷིང་། གཟུགས་ཅན་གྷིས་
ཤྲེས་རྷིག་ལ་དམྷིགས་རྲེན་དང་བདག་རྲེན་གྷིས་བྱྲེད་ལ། ཤྲེས་རྷིག་གྷིས་གཟུགས་ཅན་ལ་བདག་རྲེན་
གཅྷིག་པུ་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཤྲེས་རྷིག་གྷིས་ཤྲེས་རྷིག་ལ་དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་དམྷིགས་པ་དང་བདག་རྲེན་གསུམ་བྱྲེད་
པར་གསུངས་ཤྷིང་། ཐྲེག་བསྡུས་དང་དོན་གསང་དུ། སྔ་མས་ཕྱྷི་མ་ལ་བདག་རྲེན་གཅྷིག་པུ་བྱྲེད་པར་གསུངས་
མོད། འདྷིར་ནྷི་སྷི་རྷིགས་ནས་རྲེན་བཞྷི་ཀ་བྱྲེད་དྲེ། དྲེའང་མ་རྷིག་པ་སྔར་བྱུང་བའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་འདུ་བྱྲེད་
ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་བྱྲེད་དྲེ། མ་རྷིག་པའྷི་བག་ཆགས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ལས་ཀྷིས་ཡང་སྷིད་མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་ནུས་ཀྷི། ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་དུས་ཀྷི་མ་རྷིག་པའྷི་
ཤུགས་ཀྷིས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱྲེད་དྲེ། མ་རྷིག་པའྷི་འཕྲེན་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས་འདུ་བྱྲེད་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་
འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་དྲེ། རོངས་པའྷི་གནས་སྐབས་དྲེ་ྷིད།
མཆོག་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷན་ཅྷིག་
འབྱུང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་བདག་པོའ ་ི རྲེན་བྱྲེད་དྲེ། མ་རྷིག་པའྷི་དབང་གྷིས་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སྲེམས་ལས་
བྱུང་བ་རྣམས་དམྷིགས་པ་ལ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་སྔར་བྱུང་བའྷི་འདུ་
བྱྲེད་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་རྣམ་ཤྲེས་མྷིང་གཟུགས་སྲེད་ནུས་སུ་བྱྲེད་པས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། དྲེ་དུས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་
ཀྷི་ཤུགས་ཀྷིས་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུན་འཇུག་པས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དང་། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷིས་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྷི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཀུན་གཞྷིས་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ་མྷི་དམྷིགས་པས་དམྷིགས་རྲེན་ནྷི་མྷི་བྱྲེད་
དོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཀང་མྷིང་བཞྷི་ལ་སྔ་མ་ལྟར་རྒྱུ་དང་དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་བདག་རྲེན་གསུམ་བྱྲེད་ཅྷིང་། སྲེ་བའྷི་
ཆར་གཏོགས་ཀྷི་མྷིང་གྷིས་སྲེམས་ལ་མྷི་དམྷིགས་པས་དམྷིགས་རྲེན་མྷི་བྱྲེད་ལ། གཟུགས་ལ་ནྷི་དྲེའྷི་ས་བོན་
ཡྷིན་པས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། སྲེམས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྲེ་བ་ལྲེན་པས་བདག་རྲེན་བྱྲེད་ཅྷིང་། འབྲས་བུ་ཤྲེས་རྷིག་མ་
ཡྷིན་པས་དམྷིགས་རྲེན་དང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་མྷི་བྱྲེད་དོ། །ཕྱོགས་འདྷིས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཅྷི་རྷིགས་པར་སོར་
རོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །ལྔ་པ་སོ་སོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ལ་་་་་་སྷིར་ཡན་ལག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཐམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཅད་ཀང་སྲེམས་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་ཕྱྷི་མ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་ཚུལ་གྷིས་གྷིས་ཀྷིས་འཆད་ཅྷིང་།
ཁབ་པར་མ་རྷིག་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེས་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ལ་བསྷིབས་པས་ཅྷི་བདག་འདས་པའྷི་དུས་ན་
བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་ཞྲེས་ཀང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྷིང་། སྷིད་པ་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོའ ་ི དུས་གསུམ་ལ་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་རོངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ཡང་སྷིད་འཕྲེན་པའྷི་ལས་སོག་པས་འདུ་བྱྲེད་
རྣམས་ཀྷི་རྲེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། ལས་བཟང་ངན་གྷི་དབང་གྷིས་འགོ་བ་ལྔ་པོ་
རྣམས་སུ་སྲེམས་ཅན་དག་གྷི་ལུས་སྣ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ལ་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་འགྲུབ་པའྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་གསོ་བའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་
ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་འཁོར་བར་འཆྷིང་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་ཚུལ་
གྷིས་འཛིན་པ་དང་། དྲེ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ལས་མྷིང་དང་གཟུགས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་
ནོ། །མྷིང་དང་གཟུགས་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྲུབ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་རྷིས་མཐུན་ཕྱྷི་མ་བརྲེན་
པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །སྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྲུབ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དྲེ་དང་ཡུལ་འདུས་པ་ལས་རྲེག་པ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་
ནོ། །རྲེག་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅད་པའྷི་དབང་གྷིས་བདྲེ་བ་མྱང་བར་འགྱུར་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡུལ་གྷི་ལོངས་སོད་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་དམྷིགས་ནས་བདྲེ་བའྷི་ཚོར་
བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །ཚོར་བ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལས་ཀྷི་རྣམ་སྨྷིན་
ལ་ྲེ་བར་སོད་པས་སྲེ་བ་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པའྷི་ལོངས་སོད་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། བདྲེ་བ་
དང་ཕད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷིད་པའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །སྲེད་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་དབང་
གྷིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུད་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འདྲེན་པ་དང་། གང་ལ་སྲེད་ཅྷིང་འདུན་པ་དྲེ་
ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བས་ལྲེན་པའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །ལྲེན་པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། ཡང་སྷིད་
འཁོར་བ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་དུ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་འགོ་
བ་བྱྲེ་བྲག་ཅན་དུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བའྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་བརས་པར་བྱས་ཏྲེ། སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་
དང་བཅས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ལས་ཀྷི་སྷིད་པ་མཐུ་ཆྲེན་དུ་འགྱུར་བའྷི་རྲེན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །སྷིད་
པ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། ཡང་སྷིད་འཁོར་བར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཕལ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་ཤྷིང་དྲེ་མ་ཐག་འགོ་
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བ་གཞན་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། རྷིས་མཐུན་པར་སྲེ་བའྷི་རྲེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །སྲེ་བ་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། སྔར་
བཤད་པ་ལྟར་མྷིང་དང་གཟུགས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། རྲེག་པ་དང་། ཚོར་བ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་
མ་ཕྱྷི་མའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་འདྲེན་པའྷི་རྷིམ་གྷིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
དྲེ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་དང་འཇྷིག་པ་འབྱུང་བས་རྒ་ཤྷིའྷི་རྲེན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །རྒ་ཤྷི་ཅྷིའྷི་ལས་ཅན་ཞྲེ་ན། སྲེས་ཕྱྷིན་
ཆད་ཡང་དང་ཡང་ལང་ཚོ་ལས་དར་ལ་བབ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཚོད་འགྱུར་བ་དང་། ཚྷེ་རྣམ་པར་འཇྷིག་ཅྷིང་
སོག་གྷི་དབང་པོ་འགྱུར་བ་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སོར་བའོ། །དྲུག་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྷིས་བསྡུ་བ་་་་་་ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པར་བསྡུ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འཕྲེན་བྱྲེད་མ་རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། འགྲུབ་བྱྲེད་སྲེད་པ་གང་ཡྷིན་པ་
དང་། ལྲེན་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་དག་ནྷི་སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་འབྱུང་བ་དང་། རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་
དང་། ལས་དང་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །ལས་ཀྷི་ངོ་བོ་ནྷི་
འདུ་བྱྲེད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་ཅན་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དངོས་སུ་འགྲུབ་བྱྲེད་སྷིད་
པ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་རྣམས་ནྷི་འཕལ་དུ་ལུས་སྲེམས་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་ལ་རྣམ་སྨྷིན་འབྱྷིན་
པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལས་ཀྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །དབུས་མཐའ་དང་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པར། རྣམ་
ཤྲེས་སྲེ་བར་བསྡུས་ཀང་། འདྷིར་ལས་སུ་བསྡུས་པ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཙམ་མྷིན་གྷི། ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་
པའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དགོངས་པའོ། །ལྷག་མ་མྷིང་དང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་རྲེག་པ་དང་
ཚོར་བ་དང་སྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྷི་རྣམས་ནྷི། དང་པོ་བཞྷི་ད་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཕྱྷི་མ་གྷིས་མ་འོངས་པ་ན་
སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། དྲུག་ཅར་ཡང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཐམས་ཅན་ཀང་ལས་དང་
ོན་མོངས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེ་བའམ་ཚྷེའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དང་པོ་གྷིས་ནྷི་
ཀུན་འབྱུང་དང་། ཕྱྷི་མ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དུའང་འདུ་ཞྷིང་། གསུམ་པོ་ལ་རྷིམ་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་
དང་། རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་ལམ་གསུམ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མྲེད་
པ། །འཁོར་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་མགལ་མྲེ་ཡྷི། །དཀྷིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་ཕན་ཚུན་དུ། །རྒྱུ་རྲེན་དུ་ནྷི་འཁོར་བར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདུན་པ་ངྲེས་ཚིག་གྷིས་བཤད་པ་ས་་་་་་དོན་གྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེད་པ་
པོ་གཞན་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྷི་དོན་ནྷི་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་སའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་དང་། མ་རྷིག་པ་ལ་
སོགས་པ་རང་རང་གྷི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལས་འབྱུང་བའྷི་དོན་དང་། རང་བཞྷིན་གྷིས་བདག་མྲེད་པས་སྲེ་བ་
པོའ ་ི སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་ལས་པས་གཞན་གྷི་དབང་ལས་འབྱུང་བའྷི་དོན་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེན་རྣམས་ལའང་འདྷི་བསྲེད་པར་བྱའོ་སམ་པའྷི་བོའ ་ི གཡོ་བ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྷི་དོན་དང་། ཐྲེར་ཟུག་མ་ཡྷིན་
པས་མྷི་རག་པའྷི་དོན་དང་། སྲེས་མ་ཐག་འགགས་པས་སྐད་ཅྷིག་པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུའྷི་སྐད་ཅྷིག་འགགས་པ་དང་
དུས་མམ་དུ་འབྲས་བུའྷི་སྐད་ཅྷིག་གཞན་འབྱུང་བས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་རྒྱུད་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པའྷི་དོན་དང་།
དྲེའང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་མྷི་འབྱུང་གྷི་དགྲེ་སྷིག་ལས་བདྲེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མཐུན་
པའྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་ཡུལ་དབང་ཡྷིད་བྱྲེད་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དུ་མ་ལས་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་སྲེ་བ་དང་།
རྒྱུ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་ལས་འབྲས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་དོན་དང་། རྒྱུ་
གང་ལ་ལས་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨྷིན་འབྱུང་གྷི གཞན་གྷི་རྣམ་སྨྷིན་གཞན་ལ་མྷི་འབྱུང་བས་རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་དོན་ནྷི་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་སའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་
པའྷི་ཚུལ་་་་་་

ཟབ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དོན་དངོས་ནྷི་བཅུ་གཅྷིག་པོ་འདྷི་དག་ཟབ་པ་ལྔ་སྟྲེ། མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་

མྲེད་པར་སྨྲ་བའྷི་གྲེན་པོར་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་འབྱུང་བའྷི་དོན་ནྷི་རྒྱུས་ཟབ་པ་དང་།
བདག་མྲེད་པས་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའྷི་དོན་ནྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཟབ་པ་དང་། རྲེན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའང་
བོའ ་ི གཡོ་བས་མ་བྱས་པས་གཞན་གྷི་དབང་དང་གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་དོན་ནྷི་སྲེ་བས་ཟབ་པ་དང་། མྷི་གནས་ཀང་
གནས་པར་སྣང་བས་མྷི་རག་པ་དང་སྐད་ཅྷིག་པའྷི་དོན་ནྷི་གནས་པས་ཟབ་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་
ཚུལ་ཤྲེས་པར་དཀའ་བས་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་དང་མཐུན་པར་དང་སྣ་ཚོགས་དང་སོ་སོར་
ངྲེས་པའྷི་དོན་ནྷི་འབྱུང་བས་ཟབ་པས་ཀང་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་ཅྷིང་ཕ་ལ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་
པར་བལྟའོ། །དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི་ཡང་རང་རང་གྷི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས། ཟབ་པ་ལྔ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་
སུ་བྱས་ཏྲེ། འདྷི་རྣམས་གཏན་ཚིགས་སུ་སར་ནས་ཀང་འཆད་མོད། ཡང་ན་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞྲེས་
པ་རྣམས་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཀང་རུང་བས། དྲེ་ྷིད་གནས་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་ཟབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ངོ་བོ་སྐད་ཅྷིག་ལས་
རྷིང་དུ་མྷི་གནས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། རྷིགས་འད་གཞན་འབྱུང་བས་རྒྱུན་གནས་པར་ཡང་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྲེ་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་ཀང་ཟབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། བོ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྷི་གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་
རྲེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་ཡྷིན་ལ། རང་རང་གྷི་འབྲས་བུ་སྲེད་པར་ནུས་པའྷི་རྲེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་དམྷིགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་ཟབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔད་ན་བདག་དང་
གསོ་བ་དང་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། སྣང་ཙམ་དུ་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་སྲེམས་ཅན་དུ་ཡང་དམྷིགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུའྷི་སོ་ནས་ཀང་ཟབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་བདག་ནྷི་ཡོད་མྷིན་
190

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ན། །ལས་འབྲས་འབྲྲེལ་བ་མྷི་རུང་སྟྲེ། །ལས་བྱས་ནས་ནྷི་ཞྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར། །སུ་ཡྷི་ལས་སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །རྒྱུད་
གཅྷིག་ལ་ནྷི་བརྲེན་ནས་སུ། །བྱྲེད་པོ་སོད་པོ་ཞྲེས་བྱར་བསྟན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དོན་དམ་པར་ལས་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི
བདག་མྲེད་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། ཐ་སད་དུ་རྒྱུད་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་སྨྷིན་མྱོང་བས་ལས་དང་འབྲས་བུ་ཆུད་མྷི་ཟ་བར་
ཡང་དམྷིགས་ཤྷིང་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡང་དྲེ་ྷིད་འབྱུང་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་ཟབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔད་ན་གང་གྷིས་
བྱྲེད་པར་འདོད་པ་དྲེ་མ་སྲེས་པས་བདག་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན། རྲེན་རྣམས་བྱྲེད་པ་པོ་མ་ཡྷིན་པས་གཞན་
ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རང་གཞན་གྷི་ག་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ། སྣང་ཙམ་དུ་རྒྱུ་རྲེན་
ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བས། རྒྱུ་རང་གྷི་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དང་། རྲེན་གཞན་གྷི་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དང་།
གཏན་ནས་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རྲེན་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་
བདག་ྷིད་ལས་མ་ཡྷིན། རྲེན་ཡོད་ཀང་ས་བོན་མྲེད་ན་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་ལས་མ་ཡྷིན། བོའ ་ི གཡོ་བ་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གྷི་ག་ལས་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། རྲེ་ཞྷིག་ས་བོན་དང་རྲེན་ནུས་ལྡན་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་
རྲེན་མྲེད་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འགྲེལ་པར། རང་གྷི་ས་བོན་ལས་ཏྲེ་གཞན་ལས་མྷིན། །དྲེ་ལ་ལྟོས་
ཕྱྷིར་བདག་གྷིས་བྱས་མ་ཡྷིན། །གཡོ་བ་མྲེད་ཕྱྷིར་གྷིས་ཀྷིས་མ་བྱས་ལ། །དྲེ་ནྷི་ནུས་པ་རྒྱུ་མྲེད་འབྱུང་མ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྷིན་ཏུ་ཕ་ཞྷིང་རོགས་པར་དཀའ་བ་དྲེའྷི་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཆོག་
ཏུ་ཟབ་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མྷིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་མྷིག་ཤྲེས་འབྱུང་
བ་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་པར་ཤཤྲེས་པ་འབྱུང་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། བཅུད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་མ་རྷིག་
པའྷི་རྲེན་གྷིས་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་འཆྷི་འཕོ་བ་དང་སྲེ་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དང་སོང་
པོ་དང་སྦུ་གུ་དང་འདབ་མ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བ་ཕྱྷིའྷི ་ལོ་ཏོག་
འབྱུང་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཐུན་མོང་གྷི་ལས་ལ་བརྲེན་ནས་འཇྷིག་
པ་དང་ཆགས་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཟས་བཞྷི་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་པ་
ཟས་ཀྷི་བརན་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ལྲེགས་སད་དང་ྲེས་སད་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོར་སྲེ་བ་
འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པའྷི་འགོ་བ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཐར་པའྷི་ལམ་ལྔ་རྷིམ་པ་ལྟར་སྔ་མ་
ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བའམ། གཞན་གྷི་ས་དང་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་
བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་ བ་དང་། རྣམ་དག་ཐོབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་མངོན་
པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་མཐུ་སྟོབས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཀང་འདུ་བྱྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་བལྟ་ཞྷིང་རོགས་པར་
བྱའོ། །ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་
འཁོར་བར་འཇུག་ཚུལ་གྷི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ནྷི་རྷིམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་སྟྲེ། མདོ་ལས། མ་རྷིག་པའྷི་རྲེན་གྷིས་འདུ་
བྱྲེད། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་རྲེན་གྷིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པ་ནས། མཐར་སྲེ་བའྷི་རྲེན་གྷིས་རྒ་ཤྷི་དང་མྱ་ངན་དང་སྨྲྲེ་
སྔགས་འདོན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་འཁྲུག་པ་རྣམས་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་
གྷི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་འབའ་ཞྷིག་པ་འདྷི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པ་དང་།
ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྡོག་པ་སྟྲེ། རྒ་ཤྷི་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བ་ལས་འབྱུང་། སྲེ་བ་སྷིད་པ་ལས་འབྱུང་། སྷིད་པ་ལྲེན་པ་
ལས་འབྱུང་ཞྲེས་པ་ནས་འདུ་བྱྲེད་མ་རྷིག་པ་ལས་འབྱུང་ཞྲེས་པའྷི་བར་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་དག་ཀང་རྷིམ་པའྷི་སོ་
ནས་ཆ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་མ་གཏོགས་པ་དོན་ནྷི་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་བསྲེད་པར་མཚུངས་པ་ྷིད་
དོ། །བདྲེན་པ་ལ་སར་ནས་རྒ་ཤྷི་དང་། རྒ་ཤྷི་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རྒ་ཤྷི་འགོག་པ་དང་། རྒ་ཤྷི་འགོག་པར་འགོ་
བའྷི་ལམ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མས་རྷིམ་གྷིས་གསུངས་པའྷི་འགོག་ལམ་ནྷི་རྣམ་བྱང་ཡྷིན་ལ་བདྲེན་བཞྷི་ཚང་
བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་དབང་གྷིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འཇུག་
ཚུལ་གྷི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ནྷི་ཡས་རྷིམ་གྷིས། མ་རྷིག་པ་འགགས་ན་འདུ་བྱྲེད་འགག འདུ་བྱྲེད་འགགས་ན་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འགག ཅྲེས་པ་ནས། མཐར་སྲེ་བ་འགགས་ན་རྒ་ཤྷི་ལ་སོགས་པ་འགག ཅྲེས་པ་དང་། ལུགས་
དང་མྷི་མཐུན་པ་ནྷི་མས་རྷིམ་གྷིས་གང་མྲེད་ན་རྒ་ཤྷི་མྷི་འབྱུང་། གང་འགགས་ན་རྒ་ཤྷི་འགག ཅྲེས་པ་ལ་
སོགས་སྲེ་བ་འགགས་ནའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའམ། ཡང་ན་སྲེ་བ་འགགས་ན་རྒ་ཤྷི་འགག སྷིད་པ་འགགས་ན་
སྲེ་བ་འགག ཅྲེས་པ་ནས། མ་རྷིག་པ་འགགས་ན་འདུ་བྱྲེད་འགག་ཅྲེས་པའྷི་བར་ཏྲེ། རྷིམ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་
པ་ནྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་ཚུལ་དུ་གཅྷིག་པ་ྷིད་དོ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་གྱུར་པས་ཀང་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་
བར་འབྱུང་བའྷི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་སོམ་ཚུལ་བསྟན་པར་བལྟའོ། །དྲེ་ལ་ཁ་
ཅྷིག་མ་རྷིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱྲེད་འགག ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྷི་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་
འཆད་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་ལུགས་མཐུན་དུ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་འཁོར་བ་
སྤངས་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་མ་རྷིག་པ་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་
ཤྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་སྟྲེ། དབུ་མའྷི་ར་བར། མ་རྷིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནྷི། །འདུ་བྱྲེད་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་མྷི་
འགྱུར། །མ་རྷིག་འགགས་པར་འགྱུར་བ་ནྷི། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་བསོམས་པས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ར་བ་
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མ་རྷིག་པ་འགགས་ན་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དང་དྲེ་ནྷི་འགགས་གྱུར་པས། །དྲེ་
དང་དྲེ་ནྷི་མངོན་མྷི་འབྱུང་། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞྷིག་པ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་ཡང་དག་འགག །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོ་ཤྲེས་ན་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྷི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས།་་་་་ངྲེད་ཀྷི་དྲེ་ཡང་རྲེན་ལས་སྲེས། །དྲེ་ཡང་བདག་མྲེད་ལྟ་རྲེན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་དང་། བཤྲེས་སྷིང་
རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་འདྷི་རྒྱལ་རྣམས་ཀྷི། །གསུང་གྷི་མཛོད་ཀྷི་གཅྲེས་པ་ཟབ་མོ་སྟྲེ། །གང་གྷིས་འདྷི་

དུ།་་་་་

ནྷི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དྲེས། །ཆོས་མཐོང་དྲེ་ཡྷིས་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེན་བཞྷི་ལ་
སོགས་པར་དབྱྲེ་བ་ལ་བཅུ་གཅྷིག་སྟྲེ། རྲེན་དང་རྲེན་མཚུངས་དྲེ་མཚུངས་དང་། །ཟྷིན་པ་དབང་པོ་སྡུག་བསྔལ་
གསུམ། །རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་དང་བཅས་ཟས། །གང་ན་ཡོད་དང་མྲེད་པ་འོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་སྷི་དོན་ལ།
རྒྱུ་དང་རྲེན་གྷི་ཁད་པར། རྲེན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ཚུལ། ཁད་པར་དུས་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འབྲས་
བུའྷི་ངོ་བོ་སྲེད་པ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་སྲེད་པ་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཞྲེས་པའམ། ཡང་
ན་འབྲས་བུ་དྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་སྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་རྒྱུ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་སྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་རྲེན་ཞྲེས་ཀང་བྱ་
སྟྲེ། དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ནྷི། ཆོས་གང་ཡོད་ན་དྲེར་གཞག་པ་ཐོབ་ཅྷིང་ལོག་ན་ལྡོག་པ་མྲེའྷི་དོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཁད་པར་ནྷི།
ངོ་བོ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཆོས་གང་ལོག་ཀང་དྲེར་གཞག་པ་མྷི་ལྡོག་པ་མྲེའྷི་འབར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། སྷི་རྷིགས་ནས་རྷིག་པས་རྷིག་པ་ལ་རྲེན་བཞྷི་བྱྲེད་དྲེ། ཀུན་གཞྷིས་ཚོགས་བདུན་གྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། རྷིག་
པ་སྔ་མས་ཕྱྷི་མའྷི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དང་། གཞན་རྷིག་གྷིས་རང་རྷིག་གྷི་དམྷིགས་རྲེན་དང་། ཡྷིད་དབང་གྷིས་
ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྷིག་པས་བྲེམ་པོ་ལ་རྲེན་གྷིས་བྱྲེད་དྲེ། ཀུན་གཞྷིས་ལུས་དབང་ལ་
སོགས་པའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། སྲེམས་པས་སྣོད་འཕྲེན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །བྲེམ་པོས་
བྲེམ་པོ་ལ་རྲེན་གྷིས་བྱྲེད་དྲེ། ས་བོན་གྷིས་མྱུ་གུའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། འབྱུང་བས་འབྱུང་གྱུར་གྷི་བདག་རྲེན་
བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །བྲེམ་པོས་རྷིག་པ་ལ་རྲེན་གྷིས་བྱྲེད་དྲེ། དབང་པོ་ལྔས་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་བདག་རྲེན་དང་།
གཟུགས་ས་ལ་སོགས་པས་དམྷིགས་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་མཛོད་དུ། བཞྷི་ཡྷིས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
རྣམས། །གསུམ་གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་རྣམ་གྷིས། །གཞན་ནྷི་གྷིས་པོ་དག་ལས་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིར་
སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་རྲེན་བཞྷི་ལས་སྲེ་ཞྷིང་། ཁད་པར་སོམས་འཇུག་གྷིས་ནྷི་དམྷིགས་བྱྲེད་མ་
ཡྷིན་པས་དམྷིགས་རྲེན་ལས་མྷི་སྲེ་བར་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེ་ལ། གཞན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་དང་
བདག་རྲེན་གྷིས་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །རྷིག་པ་གང་ཡྷིན་རྲེན་བཞྷི་ལས་སྲེ་བའྷི་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། དོན་དུ་ན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་པ་ལ་དམྷིགས་རྲེན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས། རྒྱུ་
གྷིས་པོ་དག་འགག་པ་ལ། །བྱ་བ་བྱྲེད་དོ་གསུམ་པོ་དག །སྲེ་ལའོ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡྷི། །རྲེན་དག་དྲེ་ལས་
ལྡོག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་འགག་བཞྷིན་པ་ལ་བྱ་བ་
བྱྲེད་པས་ད་ལྟར་བ་དུས་མམ་དུ་བསྲེད་ཅྷིང་། སྐལ་མམ་དང་ཀུན་འགོ་དང་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྲེ་
འགྱུར་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པས་མ་འོངས་པ་བསྲེད་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྷི་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་
དང་། དམྷིགས་རྲེན་གྷིས་ད་ལྟར་བ་བསྲེད་པས་སྔ་མ་དག་ལས་ལྡོག་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་འབྲས་དུས་མམ་པ་དང་མྷི་
མམ་པ་གྷི་ག་འདོད་དོ། །རྒྱུ་དང་རྲེན་དང་བདག་རྲེན་དང་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི་རྣམ་གངས་སུ་འདོད་ཅྷིང་། དུས་ཐམས་
ཅད་དུ་འབྲས་བུ་བསྲེད་བ་ལ་མྷི་སྷིབ་པའྷི་བྱ་བ་ཙམ་ལ་རྲེན་དུ་འདོད་དོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས། དོན་
གསང་དུ། རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་འབྲས་བུ་དུས་མམ་པ་དང་། མྷི་མམ་པ་དང་། གྷི་ག་ཡོད་པའྷི་ལུགས་གསུམ་
བཀོད་དྲེ། ས་བོན་དུ་མྱུ་གུ་དང་། མར་མྲེ་དང་འོད་ལ་སོགས་པ་དཔྲེར་བྱས་ནས། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་དུས་
མམ་མྷི་མམ་གྷི་ག་ཡོད་པར་བཤད་མོད། །རོག་དཔོད་ཀྷི་སར། སྲེས་ལ་འགགས་པས་རྒྱུ་བྱྲེད་ཀྷི་མ་སྲེས་
ལ་མ་འགགས་པས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། བསྡུ་བར་ཡང་། དུས་མྷི་མམ་པ་ཁོ་ན་རྲེན་དུ་
གསུངས་པས། འདྷིར་སྔར་ཡང་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་མཚན་ྷིད་པ་ནྷི་དུས་མྷི་མམ་པ་ཁོ་ནའོ། །གཞུང་
དོན་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས།་་་་་དོན་གསུམ་གྷིས་བསྟན་པ་ནྷི། འབྲས་བུའྷི་ངོ་བོ་
སྲེད་པ་རྒྱུའྷི་རྲེན་དང་། ཁད་པར་ཤྲེས་རྷིག་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་དང་། ཤྲེས་པ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་ལྡན་
སྲེས་པ་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་དང་། འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་བདག་པོས་ཀང་རྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་
དུ་བལྟའོ། །དྲེ་ལ་གཞྷི་བསྡུ་བར། དང་པོ་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་གྷི་ག་ཡྷིན་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་རྲེན་ཁོ་ན་ཡྷིན་པར་ཡང་
གསུངས་ཤྷིང་། ཡུམ་ལས་ཀང་། རྒྱུ་དང་དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་དམྷིགས་པ་དང་བདག་པོའ་ི རྲེན་རྣམས་རོགས་པར་
འདོད་པས་ཀང་། ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱྷིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་བཀའ་སལ་བ་ལྟར་རོ། །ཆོས་
གསུམ་གྷི་འདུས་བྱས་རྣམས་རྲེན་ཡྷིན་པར་མ་ཟད། འདུས་མ་བྱས་ཀང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་དམྷིགས་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་
བས། ཐམས་ཅད་ཀང་རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་ཆོས་བདག་གྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་
བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་ལས། རྒྱུའྷི་རྲེན་གང་ཞྲེ་
ན། ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ཆོས་གྷིས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བསྟན་པ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་རྒྱུ་དྲུག་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཏྲེ། དྲེའང་སྲེ་བ་སྔ་མ་ལ་ས་བོན་གསོས་བཏབ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཀྷི་ཆ་ནྷི། སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཡྷིན་ལ། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྷི་འབད་རོལ་དང་
བཅས་པ་ཚྷེ་འདྷིའྷི་འཇུག་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་བསོས་པ་ནྷི་སོར་བྱུང་གྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། ཕྱྷི་
མའྷི་ཀུན་གཞྷི་གཞན་གྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཁད་པར་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་ནྷི་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་ཏྲེ།
དྲེའང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྷི་བག་ཆགས་སོ། །ཀུན་གཞྷི་ལ་གནས་པའྷི་བག་ཆགས་ཟག་བཅས་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་ཀྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་
འགྱུར་བ་ནྷི། དྲེ་ཡྷི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནྷི་སྟོན་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་
མཐུན་པའྷི་ཆོས་བསྟན་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་རྣམ་གངས་ཀྷི་དབྱྲེ་བས་བསྟན་པ་

ནྷི། ཡང་རྒྱུའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་གནས་པ་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་། དྲེའྷི་རྣམ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གོགས་གཞན་དང་ལྷན་
ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་དང་། དམྷིགས་པ་མཐུན་པར་རོགས་པ་མཚུངས་ལྡན་གྷི་རྒྱུ་དང་། རྷིགས་འད་རྒྱས་པར་
འབྱུང་བ་སྐལ་མམ་གྷི་རྒྱུ་དང་། ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཀུན་འགོའ་ི རྒྱུ་དང་། ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་
སྨྷིན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཀང་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བྱྲེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མམ་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་རྣམ་སྨྷིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་ནྷི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་
སོ་སོའ ་ི མཚན་ྷིད་རྒྱས་བཤད་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན། རང་ལས་གཞན་པ་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ། །ཞྲེས་

པ།་་་་་

རང་ྷིད་ལས་གཞན་པའྷི་འདུས་བྱས་ཀྷི་ཆོས་འབྲས་བུ་སྲེ་བ་ལ་གྲེགས་མྷི་བྱྲེད་ཙམ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་རྒྱུར་
འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡྷིན་གྷི། འདྷིར་ནྷི་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པའྷི་རྒྱུ་སྟྲེ། འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པས་
རྒྱུའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ནྷི་བྱྲེད་རྒྱུའྷི་ནང་དུ་འདུས་ཤྷིང་། གོགས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་བྱྲེ་བྲག་
ཡྷིན་ལ། གཞན་ལྔར་མ་འདུས་པའྷི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀང་བྱྲེད་རྒྱུར་གཞག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་ྷིད་ལོགས་སུ་བསྟན་
པའོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་གནས་རྲེན་གསལ་འགྱུར་བྲལ་བསྒྱུར། །ཡྷིད་ཆྲེས་ཡྷིད་ཆྲེས་བྱྲེད་
དང་འཐོབ། །ཐ་སད་ལྟོས་དང་འཕྲེན་པ་འགྲུབ། །ཡོངས་འཛིན་ཆུད་བྱྲེད་སོ་སོར་ངྲེས། །ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་དང་མྷི་
མཐུན་མཐུན། །བྱྲེད་རྒྱུ་ྷི་ཤུ་ྲེ་བར་མཚོན། །ཞྲེས་པ་སོམ་དུ་བྱས་ནས་རྷིམ་པ་ལྟར་དཔྲེའྷི་སོ་ནས་ཕྱོགས་རྲེ་
ཙམ་སྟོན་པ་སྟྲེ། ཕྱོགས་འདྷིས་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་གཞན་ལའང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེའང་སྔར་འབྲས་བུ་མ་
བྱུང་བ་ལས་གསར་དུ་འབྱུང་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་
རྲེན་གྷི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ལྟ་བུའོ། །སྲེས་པ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་གནས་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་སྲེམས་ཅན་
འབྱུང་པོའ ་ི ྷིང་མཚམས་སར་ཟྷིན་པ་རྣམས་དང་། འབྱུང་བ་ཚོལ་བ་སྷིད་པ་བར་དོ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་ཟས་བཞྷིས་
གནས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྟུང་བའྷི་གྲེགས་བྱས་ནས་རྲེན་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་རྲེན་ས་ལྟ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

195

བུའོ། །སྷིབ་པ་གསལ་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་མུན་ཁུང་གྷི་གཟུགས་རྣམས་ཀྷི་གསལ་བྱྲེད་སོན་མ་ལྟ་
བུའོ། །རྒྱུན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་བུད་ཤྷིང་གྷི་་་་་་མྲེ་དང་ཤྷིང་གྷི་འབར་འཕོ་ནག་པོར་འགྱུར་བའོ། །རྒྱུན་སོལ་
བའམ་ཐལ་བར་་་་་་འབྲས་བུ་ཡྷིན། འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་མྲེ་ལྟ་བུའོ། །འབྲྲེལ་བ་གཅོད་བྱྲེད་འབྲལ་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི།
དཔྲེར་ན་བརྔ་བར་བྱ་བ་ལོ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་གྷིས་སུ་གཅོད་བྱྲེད་ཟོར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཆ་ཤས་ཡུལ་གཞན་དུ་
འཕོ་ཞྷིང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་གསྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོའ་ི བཟོའ ་ི གནས་བྱས་ནས་སྐུ་
གཟུགས་དང་རྒྱན་ཆ་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། བསྔོ་བས་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ལོག་
གྱུར་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་རང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་གཞྷི་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མྲེ་ཡོད་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་
པའྷི་རགས་ཡང་དག་དུ་བ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ྷིད་ཡང་དག་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་གཞན་ཡང་ཡྷིད་ཆྲེས་
པར་བྱྲེད་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་བསྒྲུབ་པའྷི་ངག་གྷིས་ལ་ལ་མྲེ་ཡོད་དྲེ་ཞྲེས་པའྷི་དམ་བཅའ་བ་དང་དུ་བ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཚང་མང་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དཔྲེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་མྲེ་ཡོད་
ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་བསྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་
དུ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་སོམ་པ་ལྟ་བུའམ། མཁས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སློབ་གྲེར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མྷིང་དོན་འབྲྲེལ་བའྷི་ཐ་
སད་ཀྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། དཔྲེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷིང་དང་ལྟོ་ལྡྷིར་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་མ་དང་དྲེ་གྷིས་
དང་ལྡན་པའྷི་དོན་མཐོང་བ་ལས་མྷིང་ཇྷི་ལྟ་བར་མཚན་མར་བཟུང་ནས་རྲེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །གཞན་དུ་འདོད་པ་འབྱུང་བ་ལྟོས་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། སྤང་བྱ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་གྲེན་པོ་གང་དོན་དུ་གྲེར་
བ་འབྱུང་བ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་བཀྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཟས་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གནས་
སྐབས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་བརྒྱུད་དྲེ་འཕྲེན་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱང་རྷིང་པོའ ་ི རྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཕྱྷི་
མ་ལ་རྒ་ཤྷི་འཕྲེན་པའྷི་འདྷིའྷི་མ་རྷིག་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་མ་ཐག་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་ལ་ྲེ་
བའྷི་རྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་དངོས་སུ་འགྲུབ་བྱྲེད་མ་རྷིག་པ་ལྟ་བུའོ། །སྟོབས་བསྲེད་ཅྷིང་ཡོངས་
སུ་འཛིན་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འབྲས་བུ་ལོ་
ཏོག་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ཞྷིང་དང་ཆུ་དང་ལུད་དང་དོད་དང་ལ་སོགས་པས་རང་གྷི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྷི་སྟོབས་
བསྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྲེས་སུ་མཐུན་པར་འགུགས་པས་ཕ་རོལ་གྷི་ཡྷིད་དུ་ཆུད་པར་བྱྲེད་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། ཕ་རོལ་
གྷི་བོ་དང་མཐུན་པའྷི་རྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པོ་མྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་ལུས་ངག་གྷི་སྷི་ཞུ་
བསྲེད་ནས་ལྲེགས་པར་བརྲེན་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་བཞྷིན་ཐ་དད་པས་འབྲས་བུ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བ་སོ་སོར་
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ངྲེས་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། རྲེན་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་འགོ་བ་རྷིགས་ལྔ་པོ་དག་གྷི་ལུས་སོ་སོར་ངྲེས་
པར་བྱྲེད་པ་འགོ་བ་ལྔའྷི་རྲེན་ལས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་གྷི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་
བཅས་པ་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། རྲེན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཤྷིང་ཚོགས་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བདག་རྲེན་དབང་པོ་མ་མས་པ་དང་། དམྷིགས་རྲེན་ཡུལ་ཡང་སྣང་བ་དང་། དྲེ་
སྲེད་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྲེམས་ཀྷི་འཇུག་པ་ཡང་ྲེ་བར་གནས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྷིར་ནྷི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྷི་ཆ་
ནས་བསྟན་ལ། སྔར་ནྷི་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའྷི་ཆ་ནས་བསྟན་པའོ། །གྲེགས་ཀྷི་སོ་ནས་མྷི་མཐུན་
པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་འབྱུང་བའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབྱུང་བ་ལ་
སྲེར་བས་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་མྷི་མཐུན་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་མཐུན་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་
ལ་བར་ཆད་མྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་གོགས་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ལོ་ཏོག་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྷི་སྲེར་བ་དྲེ་ྷིད་མྲེད་ཅྷིང་
ཆར་པ་དུས་སུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གོགས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མཛོད་དུ། ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་གང་
ཕན་ཚུན་འབྲས། །འབྱུང་བཞྷིན་སྲེམས་ཀྷི་རྲེས་འཇུག་དང་། །སྲེམས་དང་མཚན་ྷིད་མཚན་གཞྷི་
བཞྷིན། །ཞྲེས་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷི་འབྲས་བུ་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་སྟྲེ། འབྱུང་བ་གཞྷི་ཕན་
ཚུན་དང་། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གཞྷི་ཕན་ཚུན་དང་། འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་མཚན་གཞྷི་ཕན་ཚུན་ལྟ་
བུའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཞྷིང་། འདྷིར་ཡང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་མཚན་ྷིད་ནྷི། འབྲས་བུའྷི་ཆོས་གང་དག་
གོགས་སུ་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་དྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་གྷི གོགས་སུ་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་
ཚང་ན་ཆོས་དྲེའང་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་གོགས་ཀྷི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟ་སྟྲེ་ཞྲེས་པའོ། །དཔྲེར་
བརོད་ནྷི། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། གོགས་སུ་ངྲེས་པའྷི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རླུང་མྲེད་ན་མྲེ་འབར་བ་མྷི་འབྱུང་བ་དང་།
འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་་་་་་བུ་རམ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མྲེད་ན་རོ་མྷི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེའང་རྒྱུ་འབྲས་
དུས་མམ་དུ་སྟོན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། རྒྱུའྷི་ཚོགས་པ་ཚར་གཅྷིག་པའྷི་ཆ་ནས་གཞག་པ་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ།་་་་་ནུས་པ་
འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྷི། །རོ་མྲེད་དྲེ་ྷིད་གཞན་གྷི་རྒྱུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐུན་པར་རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནྷི་སྲེམས་རྣམས་དང་། །སྲེམས་བྱུང་རྲེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་།
འདྷིར་ཡང་དྲེ་དང་མཐུན་པར་མཚན་ྷིད་ནྷི། རྷིག་པའྷི་ཆོས་གང་དག་གཙོ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་
བས་དམྷིགས་པ་དང་མཐུན་ཞྷིང་མཚུངས་པར་རོགས་ཀྷི། མཚུངས་ལྡན་དུ་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་
ཚང་ན་དམྷིགས་པ་མཐུན་པར་རོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟ་སྟྲེ་ཞྲེས་པའོ། །མཚན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

197

གཞྷི་ནྷི། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། རྲེན་མཚུངས་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཕན་ཚུན་གོགས་བྱས་ནས་དམྷིགས་པ་
མཐུན་པར་རོགས་པ་རྣམས་སོ། །དུས་མཚུངས་པ་རྣམས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་འབྲས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིས་ནྷི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུའང་བསྟན་ཅྷིང་། དྲེ་ྷིད་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་ནང་དུ་འདུས་ཀང་།
དམྷིགས་པ་རོགས་པའྷི་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་ལོགས་སུ་བཤད་པའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་རྒྱས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མམ་པ་
སྐལ་མམ་རྒྱུ་ནྷི་འད་བ་འོ། །རང་རྷིས་ས་པའོ་སྔར་སྲེས་རྣམས། །ས་དགུའྷི་ལམ་ནྷི་ཕན་ཚུན་

དང་སྔ་བ་ལ་མ་ཡྷིན་གྷི་་་་་་

དུ། །མམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྷི་ཡྷིན། །ཞྲེས་སྷིར་སྐལ་མམ་གྷི་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་་་་་་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་
རང་དང་རྷིགས་འད་བ་དང་ས་མཚུངས་པ་བསྲེད་ཅྷིང་། རྒྱུ་སྔར་སྲེས་པས་འབྲས་བུ་ཕྱྷི་མ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་

སོགས་པ་་་་་་

པ་ཡྷིན་ལ། ཁད་པར་བསམ་གཏན་དྲུག་དང་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་སྟྲེ་ས་དགུ་ལ་བརྲེན་པའྷི་ལམ་བདྲེན་
ཟག་མྲེད་ནྷི། ཁམས་གསུམ་དུ་མྷི་གཏོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕན་ཚུན་གྷིས་སྐལ་མམ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའང་འབྲས་བུ་
དམན་པ་མྷི་བསྲེད་ཅྷིང་། མཐོང་ལམ་གྷིས་རང་ྷིད་དང་། ལམ་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཀྷིས་སྐལ་མམ་དང་། སོམ་ལམ་
གྷིས་ཀང་རང་ྷིད་མྷི་སློབ་ལམ་གྷི་སྐལ་མམ་དང་། ས་དྲེ་གོ་བུར་དུ་འོང་ཞྷིང་ས་དྲེའྷི་སྲེད་པས་བདག་གྷིས་མ་བྱས་པས་་་་་་མྷི་སློབ་ལམ་
གྷིས་རང་ྷིད་ཀྷི་སྐལ་མམ་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་འབྲས་བུ་མམ་པ་དང་། ཁད་པར་འཕགས་པ་དག་སྲེད་པའོ། །ཞྲེས་
འབྱུང་ཞྷིང་། འདྷིར་ཡང་། སྔོན་དུ་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བསོམས་ཤྷིང་
ཀུན་ཏུ་སད་དྲེ་འདྷིས་པར་བྱས་ནས་ས་བོན་ཡོངས་སུ་གསོས་པ་རྣམས་ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པ་རང་རང་གྷི་རྷིགས་འད་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་དང་པོར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱུན་
གྷིས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་རྷིགས་འད་སྔ་མ་རྣམས་ནྷི་ཕྱྷི་མ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པས་ན་
རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །བར་དུ་གཅོད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཀུན་འགོ་ཞྲེས་བྱ་ོན་མོངས་ཅན། །རྣམས་ཀྷི་རང་སར་
ཀུན་འགོ་ལྔ། །ཞྲེས་ཀུན་འགོའ ་ི ཆོས་སྔར་སྲེས་པ་རྣམས་རང་སའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཆོས་ཕྱྷི་མ་རྷིགས་
མཐུན་མྷི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐུན་མོང་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཀུན་འགོའ ་ི རྒྱུའོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྷིང་། འདྷིར་ཡང་ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཆོས་གང་ཞྷིག་རྣམ་གོལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་རྒྱུད་ཐག་བསྷིང་པའྷི་ཕྱྷིར་དུ་སྔོན་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་གང་ཡང་རུང་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཕྱྷིས་རྷིགས་འད་འཕྲེལ་བར་མ་ཟད།
རྷིགས་མྷི་འད་བ་ཞྲེ་སང་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་གང་ཡང་རུང་བའྷི་རྒྱུན་རྒྱུད་ལ་རྒྱས་པར་བརན་པར་བྱྲེད་
པ་དྲེ་ནྷི་འཁོར་བར་དམ་དུ་འཆྷིང་བས་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །སྔ་མ་ནྷི་ཆོས་གསུམ་
ཀ་ལ་ཡོད་ཅྷིང་རྷིགས་འད་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། འདྷི་ནྷི་དྲེ་ལས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཡང་ོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡོད་ཅྷིང་། རྷིགས་གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
རྣམ་སྨྷིན་རྒྱུ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་དང་། །དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྷིང་། འདྷིར་ཡང་དྲེ་དང་མཐུན་
པར་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ལུས་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་འཕྲེན་པའྷི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་འཛིན་
པའྷི་ཕྱྷིར། མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། དགྲེ་བའྷི་ནང་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་
པ་འཁོར་བའྷི་ཕུང་པོ་བསྲེད་པས་རྒྱུའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །ཞྲེས་སོ། །ལུང་མ་བསྟན་ནྷི་ས་བོན་རུལ་བ་ལྟར་སྟོབས་
ཆུང་བས་རྣམ་སྨྷིན་མྷི་བསྲེད་ཅྷིང་། དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ཀང་སྲེད་པའྷི་རླན་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུ་མ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། རྣམ་སྨྷིན་གྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་
ཞྷིང་། བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ལ། རྒྱུ་མཐུན་གྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་སྐལ་མམ་དང་ཀུན་
འགོའ ་ི རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ལ། སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་རྒྱུ་ལས་
སྲེས་པའྷི་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་སྨྷིན་འབྲས་བུ་ཐ་མའྷི་ཡྷིན། །བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་དང་པོའ ་ི ཡྷིན། །རྒྱུ་མཐུན་སྐལ་
མམ་ཀུན་འགོ་བའྷི། །སྲེས་བུ་པ་ནྷི་གྷིས་ཀྷི་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བྲལ་བའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་
སྤང་བྱ་ཟད་པར་བྱས་པ་སྟྲེ། བྲལ་བ་བོ་ཡྷི་ཟད་པ་འོ། །ཞྲེས་པའོ། གྷིས་པ། དྲེ་མ་ཐག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་སྲེས་པ་རྣམས། །ཐ་མ་མྷིན་མཚུངས་དྲེ་མ་ཐག །ཅྲེས་དག་བཅོམ་ཐ་མ་མ་གཏོགས་
པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་སྲེས་ཤྷིང་རས་མཚུངས་པ་རྣམས་འགགས་མ་ཐག་མཚུངས་ལྡན་གཞན་བསྲེད་པ་ནྷི་
དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྷིང་། ཚིག་གསལ་དུ། རྒྱུ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་འགགས་མ་ཐག་འབྲས་བུ་མྱུ་
གུ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ནྷི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་མོད།
འདྷིར་ནྷི། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཞྲེས་པས་རྒྱུན་འཆད་པ་དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷི་དྲེ་མ་
ཐག་རྲེན་ཡྷིན་པ་སྲེལ་ཞྷིང་། བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། རྒྱུད་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་ཤྲེས་རྷིག་ལ་རྷིག་
པ་གཞན་གྷིས་བར་དུ་ཆོད་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི། སྐད་ཅྷིག་གྷིས་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། སྲེམས་
མྲེད་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་ཁ་མའྷི་སྲེམས་ནྷི་ལངས་མ་ཐག་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལ་འགགས་ནས་རྷིང་དུ་ལོན་པ་སྟྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འགགས་མ་ཐག་པ་ལའང་
མཚུངས་མོད། གྷི་གའང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་འད་བས་རྲེན་དུ་རུང་ངོ་། །དྲེའང་མཐུན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི།
དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་མཐུན་པ་དང་། འདོད་སྲེམས་ལས་འདོད་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་
མཐུན་པ་དང་། ཟག་བཅས་ལས་ཟག་བཅས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དགྲེ་བ་ལས་མྷི་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་དང་། འདོད་སྲེམས་ལས་གཟུགས་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་དང་།
ཟག་བཅས་ལས་ཟག་མྲེད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མྷི་མཐུན་པ་སྟྲེ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདོད་པའྷི་དགྲེ་བ་ལས་བསམ་
གཏན་དང་པོའ ་ི དགྲེ་བ་འབྱུང་བ་ན་ཁམས་མྷི་མཐུན་ཞྷིང་ངོ་བོ་མཐུན་པའང་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་ན་རྲེན་དང་རྲེན་ཅན་གྷི་ག་ཤྲེས་རྷིག་ཏུ་མཚུངས་ཤྷིང་སྔ་མ་འགགས་པའྷི་དྲེ་མ་
ཐག་སྲེམས་གཞན་གྷིས་བར་ཆད་མྲེད་པར་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བས་ཀང་སྔ་མ་དྲེ་ྷིད་ཕྱྷི་མའྷི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་
པའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །བསྡུ་བར་ཡང་། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་གང་དག་གྷི་མཇུག་ཐོག་ཏུ།
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་གང་དག་འབྱུང་བ་དྲེ་དག་ནྷི། དྲེ་དག་གྷི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་
རྲེན་ཅྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེས་སུ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་མྲེད་དུ་འབྱུང་
བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། གང་གྷི་རྲེས་སུ་གང་འབྱུང་བའྷི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་བརོད་ཀྷིས་མྷི་ལང་བས། མདོར་བསྡུ་
ན། འགྲེལ་པར། སྟོབས་བཅུས་སྲེམས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེའྷི་སོམ་ནྷི།་་་་་འདྷིས་འདུན་སོར་བ་སོམས་འཇུག་
འཕྲེན། །རྒྱུ་ཡུལ་དན་རྷིག་ྷིང་མཚམས་སོར། །ཞྲེས་པའོ། །འདྷིས་པའྷི་སྟོབས་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། སོམས་པར་
འཇུག་པ་དང་གནས་པ་དང་ལྡང་བའྷི་རྒྱུ་མྷི་མངོན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། མངོན་ཡང་ལྲེགས་པར་མ་འདྷིས་པ་འབྲྷིང་
པོ་དང་། མངོན་ཞྷིང་ལྲེགས་པར་འདྷིས་པ་ཆྲེན་པོའ །ོ །དྲེའྷི་ཆུང་ངུས་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་གཟུགས་མྲེད་
བཞྷི་ལ་རྷིམ་པ་ལྟར་སོམས་པར་འཇུག་ཅྷིང་། འབྲྷིང་པོས་ནྷི་འདོད་པ་ནས་གྷིས་པ་དང་། དྲེ་ནས་གསུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་རྲེ་རྲེས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཐོད་རྒལ་དུ་སོམས་པར་འཇུག་ལ། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གྷིས་ཀྷིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྷི་མ་གཏོགས་ཏྲེ། དྲེ་གྷིས་ལ་ནྷི་ཅྷི་དགའ་མགུར་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས།་་་་་

ཆྲེན་པོས་ནྷི་ཇྷི་

ལྟར་འདོད་པར་གྷིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་སྷིད་རྲེའྷི་བར་དུ་འཇུག་ཅྷིང་། ཐམས་ཅད་
ལས་ཐོད་རྒལ་དུ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྷི་མཐུན་པར་སོམས་པར་འཇུག་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷི་
སྲེམས་སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བའོ། །འདུན་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། བསམ་གཏན་གྷིས་པའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་
དང་པོ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ། འདོད་ན་ལྡང་པའྷི་ཚྷེ་གྷིས་པའྷི་སྲེམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། འདོད་ན་འདོད་པའྷི་དགྲེ་
བ་དང་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སོར་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། འདོད་པའྷི་དགྲེ་སྲེམས་
ལས་དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་དང་། དྲེ་ལས་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྷི་དང་། དྲེ་ལས་གྷིས་པའྷི་ྲེར་བསོགས་ལ་
སོགས་པ་ནས་རྷིམ་པས་སྷིད་རྲེའྷི་བར་གྷི་སྲེམས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །སོམས་འཇུག་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། དག་
པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྷི་སྲེམས་ལ་རྲེས་འགའ་ནྷི་དག་པ་པའྷི་སྲེམས་སུ་སྲེ་ཞྷིང་། རྲེས་འགའ་ནྷི་ོན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མོངས་པ་ཅན་དུའང་སྲེ་བ་ལྟ་བུའོ། །འཕྲེན་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་རྒྱུ་བ་
ན། འགལ་ཟླ་ོན་མོངས་ལ་མངོན་གྱུར་གྷིས་མ་མས་ཀྷི་བར་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའྷི་
སྲེམས་འདྲེས་མར་འབྱུང་བའོ། །འགལ་ཟླ་ནྷི་སྟོབས་བཞྷིས་འབྱུང་སྟྲེ། རྒྱུའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། སྔོན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
མས་པར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཀྷི་སྷིབ་པ་བསགས་པ་ལས་ོན་མོངས་པའྷི་སྲེམས་སྲེ་བའོ། །ཡུལ་གྷི་སྟོབས་
ཀྷིས་ནྷི། ཆགས་སོགས་སྲེ་བ་དང་མཐུན་པའྷི་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་ལ་སོགས་པའྷི་ཤས་ཆྲེ་བ་མཐོང་བ་ལས་ོན་
མོངས་པ་འབྱུང་བའོ། །དན་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། དན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་རོག་པ་འདས་པའྷི་ཡུལ་འཕོས་པ་
ལས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བའོ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི། དཔོད་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྡུག་པའྷི་
མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་ལ་བྱས་པ་ལས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བའོ། །ྷིང་མཚམས་སོར་བའྷི་སྟོབས་ལ།
སྷིར་འདོད་པ་ནས་ཤྷི་འཕོས་ནས་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེ་བ་གསུམ་དང་། གཟུགས་
སུ་ཤྷི་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྲེ་བ་གསུམ་དང་། གཟུགས་མྲེད་དུ་ཤྷི་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྲེ་བ་གསུམ་སྟྲེ་
དགུ་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་འཆྷི་སྲེམས་དགུ་ནྷི་གང་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྷི་ལུས་ལ་སྷིད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རང་གྷི་སྲེ་བར་གཏོགས་ལ་སྲེད་པ་དྲེའང་ལྷན་སྲེས་དམྷིགས་པ་ལ་མྷི་དཔོད་པ་བསྷིབས་ལ་ལུང་
མ་བསྟན་དྲེ་དྲེའྷི་དབང་གྷིས་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་དྲེ་མ་ཐག་བར་མ་དོའ་ི སྷིད་པར་ྷིང་མཚམས་སར་
རོ། །འཕགས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྷིར་འོང་རྣམས་ལ་འཆྷི་བའྷི་དུས་སུ་འདུ་ཤྲེས་གསལ་བའྷི་བར་ལ་སྲེད་པ་དྲེ་
མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་ཡང་གྲེན་པོས་ཚར་གཅོད་ཅྷིང་། འཕགས་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་རྣམས་ལ་གྲེན་པོ་སྟོབས་ཆྲེ་
བས་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་འབྱུང་མོད། དྲེ་དག་ཀང་ས་བོན་གྷི་དབང་གྷིས་ྷིང་མཚམས་སོར་རོ། །བར་སྷིད་དུ་ྷིང་
མཚམས་སར་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཀུན་གཞྷི་ཡྷིན་པས་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་
དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་ཅྷི་རྷིགས་སུ་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་རྣམས་ལས་སྲེ་སྷིད་དུ་ྷིང་མཚམས་སར་བའྷི་སྲེམས་
ནྷི་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་་་་་་མཛོད་ཀྷི་རང་འགྲེལ་དུ། ྲེར་བསོགས་ཀྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྷིན་མོད་ཀྷི། མམ་པར་གཞག་པ་ལ་ནྷི་ོན་
མོངས་ཅན་ྷིད་དག་གོ།

བསྟན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྨོན་ལམ་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་འཆྷི་སྲེམས་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་དགྲེ་བའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་གང་གྷི་རྲེས་སུ་གང་འབྱུང་བ་ན་སྔ་མ་
ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ནྷི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དང་། ཕྱྷི་མ་ཕན་བཏགས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་འབྲས་བུར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ།
དམྷིགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་ཅྷིང་། འདྷིར་ནྷི་ཤྲེས་
པའྷི་དབང་གྷིས་ཡུལ་ཡོད་པར་འཛིན་པས་ན་དམྷིགས་བྱྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་འཇོག་སྟྲེ། དབང་ཤྲེས་ལྔ་ནྷི་ཡུལ་སོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཆད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པས་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་དུ་
བལྟའོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་ཡྷིད་ཤྲེས་ནྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པས་དྲེའྷི་ཡུལ་ནྷི་ཡུལ་ཡོངས་
སུ་མ་ཆད་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། དུད་འགོ་དང་བྱྷིས་པ་ལ་སོགས་པ་་་་་་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་རྣམས་ཀྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ནྷི་མྷིང་ལས་
མཚན་མར་འཛིན་པ་དྲེའྷི་ཡུལ་ནྷི་ཡུལ་བཀ་བར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། བརྡ་ལ་བྱང་བ་རྣམས་
ཀྷིས་མྷིང་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་ཡུལ་ལ་བཀ་བར་འཛིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཡུལ་རས་སུ་ཡོད་
པ་དངོས་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ཡུལ་གྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ནྷི་བདག་
ལ་དམྷིགས་པས་དྲེའྷི་ཡུལ་ནྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་ཡུལ་གྷི་དམྷིགས་པ་དང་། རོག་མྲེད་དང་ཞྲེན་ཡུལ་དོན་ལ་
ཡོད་པའྷི་རོག་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ི དམྷིགས་པ་དང་། ཕལ་པའྷི་བོས་ཟག་མྲེད་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། སྐལ་པ་
མྷི་མམ་པའྷི་ཁམས་དང་ས་པ་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། མ་འོངས་པའྷི་གཞྷི་གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་པ་ལ་དམྷིགས་
པའྷི་ཡུལ་ནྷི་རང་གྷིས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། འདུས་བྱས་རག་པ་ལ་སོགས་པར་
འཛིན་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཆོས་ཀུན་བདག་མྲེད་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་
ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་མ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་
པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི་ཐོགས་པ་མྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པས་
ཀང་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་དུ་བལྟའོ། །འདྷི་ྷིད་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ། འགྲེལ་པར་དོན་ལྔ་གསུངས་ཏྲེ། མཚན་
ྷིད་རབ་དབྱྲེ་འཇོག་ཚུལ་དང་། །ཡོངས་ཤྲེས་དང་ནྷི་སྤོང་བ་འོ། །མཚན་ྷིད་ནྷི། དོན་གང་ཞྷིག་གཟུགས་
སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་དག་བྱུང་ནས་
ཀང་དོན་དྲེ་ལ་ཞྲེན་ཅྷིང་ཐ་སད་འདོགས་པ་དང་། སོ་སོར་རང་གྷིས་རྷིག་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། བསྡུས་ན་ཤྲེས་པའྷི་
དམྷིགས་བྱར་གྱུར་བའོ། །རབ་དབྱྲེ་ནྷི། མྲེད་ཡོད་དམྷིགས་མྲེད་དམྷིགས་དང་བཅས། །ཡང་དག་ལོག་དང་
གྷིས་མྷིན་དང་། །ཚུལ་བཞྷིན་ཚུལ་མྷིན་གྷིས་མ་ཡྷིན། །འད་དང་མྷི་མཐུན་སྣ་ཚོགས་གཅྷིག །འབྲལ་བསྡུས་
མཐར་ཕྱྷིན་ཕ་ོན་མོངས། །མདོ་སྲེའྷི་ཚིག་དོན་ཆུང་ངུ་ཆྲེ། །མཚན་མ་མཚན་མྲེད་དྲེ་ྷིད་གནས། །དབང་སྒྱུར་
སྐད་ཅྷིག་རྲེས་སུ་འབྲང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ྷི་ཤུ་ར་དགུ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་མྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཤྲེས་རྷིག་ཕྱྷིན་ཅྷི་
ལོག་གྷི་ཡུལ་དང་། འདས་མ་འོངས་དང་རྷི་ལམ་གཟུགས་བརན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡོད་པའྷི་དམྷིགས་
པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བ་དང་ད་ལྟར་བའྷི་དངོས་པོ་དང་། དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི།
གཟུགས་དང་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་དང་། དམྷིགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི།
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སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་རྣམས་དང་། ཡང་དག་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དགྲེ་བ་དང་། ལོག་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། ོན་
མོངས་པ་ཅན་དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་གྷི་
དམྷིགས་པ་ནྷི། དམྷིགས་བྱྲེད་དགྲེ་བའྷི་ཡུལ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དམྷིགས་བྱྲེད་ོན་
མོངས་ཅན་གྷི་ཡུལ་དང་། དྲེ་གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དམྷིགས་བྱྲེད་མ་སྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་
ཡུལ་དང་། འད་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དགྲེ་བས་དགྲེ་བ་ལ་དམྷིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པའྷི་
དམྷིགས་པ་ནྷི། ཟག་མྲེད་ཀྷིས་ཟག་བཅས་ལ་དམྷིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི།
ཤྲེས་རྷིག་རོག་དཔོད་དང་བཅས་པའྷི་ཡུལ་དང་། གཅྷིག་པུའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། མྷི་རོག་མྷི་དཔོད་པ་རྣམས་ཀྷི་
ཡུལ་དང་། ཤྷི་བྷཱུ་ཏྷིས་འབྲལ་བ་དང་ཆྲེན་པོ་གྷིས་ལ་འཇུག་པ།་་་་་འབྲལ་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལ་སོར་བ་་་་་་ཆྲེན་པོའ ་ི
དང་། ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྷིག་པའྷི་ཡུལ་དང་། བསྡུས་པ་ཕ་བའྷི་

དམྷིགས་པ་

དམྷིགས་པ་ནྷི། ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་དང་། མཐར་ཕྱྷིན་པ་ཕ་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། སྷིད་
པའྷི་རྲེ་མོ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་དྲེ་རྣམས་ྷིད་ཀྷི་ཡུལ་དང་།
མདོ་སྲེའྷི་ཚིག་གྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། གསུང་རབ་ཀྷི་མྷིང་ཚིག་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་དང་། དོན་གྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་
བརྲེན་པའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་དང་། ཆུང་ངུའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་དང་། རྒྱ་ཆྲེན་པོའ ་ི དམྷིགས་པ་
ནྷི། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། མཚན་མའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཞྷི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀྷི་
མཚན་མ་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་
ྷིད་ཀྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། གནས་པར་བྱ་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། འགོག་པའྷི་
སོམས་འཇུག་ལ་སོར་བའྷི་ཤྲེས་རྷིག་གྷི་ཡུལ་དང་། དབང་སྒྱུར་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་
ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་གྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་དང་། སྐད་ཅྷིག་མའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། མྷི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷི་
ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་དང་། རྲེས་སུ་འབྲང་བའྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷི་
དམྷིགས་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་དོན་དམ་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀྷི་ཆ་ནྷི་མུ་བཞྷིའྷི་སོས་པ་དང་
བྲལ་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་གཟུང་འཛིན་གྷི་ཆ་རྣམས་སྣང་ཙམ་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་རྷིག་པ་
བཞྷིས་དཔད་ན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་སྟྲེ། རྣམ་ཤྲེས་མྷི་མཐུན་པ་རྣམས་
བསྲེད་པ་དང་། །དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མཐོང་བ་དང་། །འབད་པ་མྲེད་པར་གོལ་བར་ཐལ་བ་
དང་། །ཤྲེས་པ་གསུམ་གྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་དུ་སྣང་བ་ཆུ་ཀླུང་ལ་སོགས་པ་དཔད་ན་བདྲེན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། དངོས་པོ་གཅྷིག་ྷིད་རོག་མྲེད་མ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་དུ་མར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་།
ཡྷི་དྭགས་དུད་འགོ་མྷི་རྣམས་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་རྷིགས་སུ། །དངོས་གཅྷིག་ཡྷིད་ནྷི་ཐ་དད་
ཕྱྷིར། །དོན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཆུའྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷི་དྭགས་ཀྷིས་རྣག་ཁག་ལ་
སོགས་པ་དང་། དུད་འགོས་གནས་ཀྷི་ཁད་པར་དང་། མྷི་རྣམས་ཀྷིས་བཏུང་བྱ་ལ་སོགས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་པའྷི་ལྷས་ནམ་མཁར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་མྲེད་ན་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་པ་མྲེད་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྷི་འགལ་ཏྲེ། འདས་སོགས་དྲེ་བཞྷིན་རྷི་ལམ་
དང་། །གཟུགས་བརན་རྣམ་པ་གྷིས་པོ་ཡང་། །མྲེད་ན་དམྷིགས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། །དྲེ་ལ་དམྷིགས་པ་རུང་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདས་མ་འོངས་དང་རྷི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་། མྲེ་ལོང་གྷི་གཟུགས་བརན་དང་། རྣལ་འབྱོར་
པའྷི་ཡྷིད་ལ་ཀྲེང་རུས་ཀྷི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་ནྷི་མྲེད་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དོན་ནྷི་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དོན་
བདྲེན་པ་མྲེད་པར་ཡོད་ན་དྲེ་མཐོང་བ་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་ལ་འབད་པ་
མྲེད་པར་གོལ་བར་ཐལ་པ་ལས། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དོན་ནྷི་དོན་དུ་གྲུབ་གྱུར་ན། །མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་
པར་འགྱུར། །དྲེ་མྲེད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ྷིད། །ཐོབ་པར་འཐད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དོན་བདྲེན་པར་
གྲུབ་ན་དྲེ་དང་བྲལ་བའྷི་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སངས་རྒྱས་ྷིད་
ཐོབ་པའང་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དབང་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ནྷི།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དབང་ཐོབ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་ཡང་། །མོས་པའྷི་དབང་གྷིས་ས་ལ་
སོགས། །དངོས་པོ་དྲེ་ལྟར་དམྷིགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་རྣམས་ནྷི་དཔད་ན་
བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། སྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་མོས་པ་བཞྷིན་དུ་ཆུ་དང་གསྲེར་ལ་
སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་་ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ནྷི། འདྷི་
ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་གྲུབ་དང་། །བོ་ལྡན་ཞྷི་བ་ཐོབ་པ་ཡྷིས། །ཆོས་ཀུན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས། །དྲེ་ལྟར་དོན་རྣམས་
སྣང་ཕྱྷིར་ཡང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དོན་ནྷི་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། བོ་ལྡན་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་ལ་འདྷིས་ཤྷིང་
མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ལ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིད་ལ་བྱས་པ་ལྟར་སྣང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་མྷི་རོག་ཤྲེས་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ནྷི། མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུ་བ་ལ། །དོན་ཀུན་སྣང་བ་མྲེད་ཕྱྷིར་
ཡང་། །དོན་མྲེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། །དྲེ་མྲེད་པས་ན་རྣམ་རྷིག་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དོན་དུ་སྣང་བ་ནྷི་བདྲེན་པར་
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གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟོས་ས་གཟུང་བ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ལྟོས་ཆོས་འཛིན་པ་རྣམ་རྷིག་ཀང་དཔད་ན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །ཡོངས་ཤྲེས་ནྷི། བཤད་ཟྷིན་པའྷི་
མཚན་ྷིད་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་གཞག་པའྷི་ཚུལ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པའོ། །སྤང་བ་ནྷི། ན་རང་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པའྷི་འཆྷིང་བ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཙམ་གྷིས་གནས་གྱུར་པས་
སྤོང་ཞྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་དབང་འབྱོར་པ་གྷི་གའྷི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པས་སྤོང་
བའོ། །བཞྷི་པ། བདག་པོས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་རྒྱུ་ཞྲེས་བྱ་བདག་པོར་བཤད། །ཅྲེས་ཀང་འབྱུང་ཞྷིང་། འདྷིར་
ཡང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པ་ནྷི་བདག་རྲེན་དུ་འཇོག་སྟྲེ། དྲེའང་རླུང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་
གྷིས་ཆུའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་གྷི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། སྣོད་ཀྷིས་བཅུད་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། དབང་པོས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་
རྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་བརྲེན་པ་ལ་ཕན་འདོགས་ཤྷིང་དབང་བྱྲེད་པས་ཀང་རྲེན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་
བརྲེན་པའྷི་བདག་པོའ་ི རྲེན་དུ་བལྟའོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ཐུན་མོང་གྷི་
ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་འཕྲེན་པ་དང་། སོ་སོའ ་ི ལས་ཟག་བཅས་ཀྷི་དབང་གྷིས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་
འཕྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་འཕྲེན་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྲེམས་བྱུང་དང་། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་
པའྷི་དབང་གྷིས་སྲེམས་དང་། རྲེག་པའྷི་དབང་གྷིས་ཚོར་བ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་
ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། འདྷི་མན་ཆད་ནྷི་དབང་པོ་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། མྷིག་སོགས་དབང་པོ་
དྲུག་ནྷི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་འགྲུབ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། ཕོ་དང་མོའ ་ི དབང་པོ་ནྷི་མངལ་ནས་སྲེ་བར་
དབང་བྱྲེད་པ་དང་། སོག་གྷི་དབང་པོ་ནྷི་རྷིས་མཐུན་གནས་པར་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། ཚོར་བའྷི་དབང་པོ་ལྔ་ནྷི་
དགྲེ་སྷིག་གྷི་འབྲས་བུ་ལ་ྲེ་བར་སོད་པར་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམ་
པར་གནོན་པས་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་ནྷི་བག་ལ་ལ་
ལྲེགས་པར་འཇོམས་པས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པས་ཀང་རང་རང་
གྷི་འབྲས་བུ་ལ་བདག་པོའ་ི རྲེན་དུ་བལྟའོ། །གྷིས་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བརྲེན་པ་མཚུངས་པ་དང་དྲེ་
དང་མཚུངས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། རང་རང་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་མ་བྲལ་ཞྷིང་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་དང་ཡུལ་འཛིན་པར་
འད་བའྷི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་བཞྷིན་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ནྷི་བྲལ་ཞྷིང་དབང་
པོ་རང་གྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་དང་ཕྱྷི་མ་རྷིགས་འད་བ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་ཀང་། རྷིམ་པ་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན་བཞྷིན་
པའྷི་དབང་པོ་ནྷི་བརྲེན་པ་མཚུངས་པ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་དང་བྲལ་བའྷི་དབང་པོ་ནྷི་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བལྟའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྷི་
ཁམས་ལྔ་དང་། དབང་པོའ ་ི སྲེ་མཆྲེད་ལྔའོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་
པས་རྲེན་མཚུངས་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་མྷི་ལྡན་པ་དྲེ་མཚུངས་ཀྷི་དབང་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟྷིན་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གང་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་
སྡུག་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོར་བ་འབྱུང་བའྷི་གནས་ནང་གྷི་གཟུགས་ནྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ཟྷིན་པར་བལྟའོ། །གཟུགས་ཀྷི་
ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དབང་པོ་ལྔ་རྲེན་དང་བཅས་པ་དང་། ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ནང་ནས་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་། བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་དབང་པོ་དང་ཐ་མྷི་དད་དུ་འཇུག་པའྷི་གཟུགས་དང་དྷི་རོ་རྲེག་
བྱ་དག་གོ །་་་་་ས་འགྲེལ་དུ། གང་དབང་པོ་དང་ཐ་དད་དུ་མྷི་གནས་པའྷི་ས་དྲེ་ནྷི་དབང་པོའ་ི འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་གནས་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ནྷི་ཟྷིན་པ་ཡྷིན་པར་འདོད་དོ་
ཞྲེས།

ཤྲེས་རྷིག་གྷི་ལུས་ཟྷིན་པར་བསྟན་པས་བདག་ལུས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྷིང་ལུས་འཛིན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་

པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ཟྷིན་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལྔ་དང་། ནང་གྷིའང་ར་བ་མ་གཏོགས་པའྷི་སྐྲ་དང་སྤུ་དང་
སྲེན་མོ་དང་སོ་དང་། བཤང་གཅྷི་དང་མཆྷིལ་མ་དང་རྣག་ཁག་ལ་སོགས་པའོ། །བཞྷི་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་དབང་པོར་བརག་ཅྲེ་ན། ཡབ་སས་མཇལ་བ་ལ་སོགས་པར་དབང་པོ་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་གསུངས་པ་ལྟར་
འཆད་པའྷི་མྷིང་དོན་ནྷི། དབང་ནྷི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ལའོ། །ཞྲེས་པའྷི་སའྷི་བྱྷིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས། ལྷག་
པར་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པའམ། ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་བདག་པོ་བྱྲེད་པས་ན་དབང་པོ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེའང་མྷིག་
སོགས་དབང་པོ་དྲུག་ནྷི་གཟུགས་སོགས་དང་ཕད་པ་ལས་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། རང་རང་གྷི་ཡུལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པས་ན་དབང་པོར་བལྟའོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་སྟྲེ།
ཕོ་དང་མོའ་ི དབང་པོ་ནྷི་བུ་དང་ཚ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འབྱུང་བའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས་རྷིགས་ཀྷི་རྒྱུད་
ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། སོག་གྷི་དབང་པོ་ནྷི་མྷི་འཆྷི་བའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པས། རྷིགས་མཐུན་གནས་པར་དབང་བྱྲེད་
པ་དང་། ཚོར་བའྷི་དབང་པོ་ལྔ་ནྷི་བདྲེ་སོགས་མས་སུ་མྱོང་བས་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་བདྲེ་བ་དང་ཡྷིད་
བདྲེ་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་། གྷི་གའྷི་འབྲས་བུ་བཏང་སོམས་
ལ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པར་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དན་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་
རབ་ཀྷི་དབང་པོ་ལྔ་ནྷི་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གནོན་པས་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་
གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། མྷི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་དབང་པོ་ནྷི་དད་
སོགས་ལྔ་དང་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། བདྲེ་བ་ཡྷིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་གསུམ་དང་། བསྡུ་བར། དྲེ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་ལན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བ་ལ་ནྷི་རྣམ་ཐར་གོང་མ་ལ་འདོད་པ་དང་དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་ཡོངས་སུ་མྷི་འཆད་པ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བའྷི་དབང་
པོ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལ་ནྷི་རྣམ་པ་དང་པོ་གྷིས་ནྷི་ཡོད་ལ། གཞན་གྷིས་ནྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བའྷི་དབང་པོ་རྣམ་པར་མྷི་བཞག་སྟྲེ། དགྲེ་བ་ལ་འདུན་པ་འབའ་

སྷིད་འཚོལ་ལ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་བཅས་པའྷི་བཅུ་པོ་ཅྷི་རྷིགས་པ་སོར་ལམ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་མཐོང་

ཞྷིག་ཏུ་ཟད་དོ།་་་་་

ལམ་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔའྷི་བར་དུ་སྔོན་མ་ཤྲེས་པའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་དབང་བྱྲེ ད་པ་དང་།
ཀུན་ཤྲེས་པའྷི་དབང་པོ་ནྷི་བཅུ་པོ་ཅྷི་རྷིགས་པས། སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་བར་ལ་མྷི་ཤྲེས་པ་
ཤྲེས་པར་བྱ་རྒྱུ་མྲེད་ཀང་སྤང་བྱ་ལྷག་མ་སྤོང་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཕྱྷི་མ་འཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་བྱྲེད་པ་དང་། ཀུན་
ཤྲེས་པ་ལྡན་པའྷི་དབང་པོ་ནྷི་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་མ་གཏོགས་པའྷི་དགུ་པོ་ཅྷི་རྷིགས་པས་མྷི་སློབ་པའྷི་ལམ་ལ་དབང་
བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་དབང་པོ་གསུམ་ནྷི་་་་་་མཐོང་སོམ་མྷི་སློབ་ལམ་ལ་དགུ། །གསུམ་ཡྷིན་གསུམ་ནྷི་དྷི་མ་མྲེད། །ཅྲེས་ཐ་མ་གསུམ་ཟག་མྲེད་ཁོ་ནར་འདོད་
ཀང་། འདྷིར་ཐ་མའྷི་དང་པོ་སོར་ལམ་ནས་རྷི་བས་ཟག་བཅས་ཀང་ཡོད་ལ། བསྡུ་བར། ཐ་མ་གྷིས་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་ཀང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བའྷི་འདོད་པའྷི་ལུགས་ཡྷིན་གྷི། དྲེ་ལ་ཟག་
མྲེད་དང་ལུང་མ་བསྟན་མྷི་སྷིད་པའྷི་འདོད་པའྷི་ལུགས་ལ་གྷི་གའོ།།

ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་སྤོང་བས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་

གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་ལ་དབང་བྱྲེད་པས་ཀང་དབང་པོར་བལྟའོ། །མ་རྷིག་པས་ཀང་འདུ་བྱྲེད་ལ་
དབང་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ། ཇྷི་ལྟར་ྷི་ཤུ་ར་གྷིས་སུ་ངྲེས་ཞྲེ་ན། སྲེམས་
ཀྷི་རྲེན་སྲེམས་ཅན་གྷི་རས་མྷིག་སོགས་དྲུག་དང་། དྲེའྷི་བྱྲེ་བྲག་འབྱྲེད་པ་ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་དང་། དྲེ་དག་གནས་
པར་བྱྲེད་པ་སོག་དང་། དྲེའྷི་བར་མ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པ་ཚོར་བ་ལྔ་དང་། ོན་མོངས་པ་སྤང་བའྷི་
ཆྲེད་དུ་ཚོགས་སོག་པར་བྱྲེད་པ་དད་སོགས་ལྔ་དང་། ཚོགས་བསགས་པ་ལས་རྣམ་བྱང་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཕྱྷི་
མ་གསུམ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཀྷི་རྲེན་དང་དྲེའྷི་བྱྲེ་བྲག །གནས་དང་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་ྷིད། །ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇྷི་སྲེད་པ། །དབང་པོ་རྣམས་ཀང་དྲེ་སྲེད་དུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་
དབང་པོ་དྲུག་གྷིས་འཁོར་བར་འཇུག་པའྷི་རྲེན་དང་། ཕོ་མོའ་ི དབང་གྷིས་སྲེ་བ་དང་། སོག་གྷིས་གནས་པ་དང་།
ཚོར་བ་ལྔས་ྲེ་བར་སོད་པར་བྱྲེད་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྷི་དབང་པོ་བཅུ་བཞྷི་དང་། དད་སོགས་ལྔ་དང་།
ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷིས་འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་དབང་པོ་བརྒྱད་ཀྷི ་དབང་དུ་བྱས་
ནས་གསུངས་པ་སྟྲེ། ཡང་ན་འཇུག་པའྷི་རྲེན་དང་ནྷི། །སྲེ་དང་གནས་པ་ྲེར་སོད་དང་། །བཅུ་བཞྷིའོ་དྲེ་བཞྷིན་
ལྡོག་པ་ལ། །དབང་པོ་རྣམས་ནྷི་གཞན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་གོ་རྷིམ་ངྲེས་པའང་བསྟན་
ཏོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་ཚོར་བ་ལྔ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི
ཕྱོགས་གཅྷིག་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་སྟྲེ་བདུན་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག དད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོགས་ལྔ་དང་སོག་གྷི་དབང་པོ་དང་། དབང་པོ་དྲུག་དང་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གྷི་ཁམས་བཅུ་གྷིས་དང་། དབང་པོའ ་ི
སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཚོར་བ་ལྔ་དང་སོག་གྷི་དབང་པོ་སྟྲེ་བཅུ་
གཅྷིག་གོ །ཆོས་རྣམས་ལ་དབང་བྱྲེད་པའང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་བསྟན་པས། བདག་དབང་བྱྲེད་པར་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་རྣམས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ། བསྡུ་བར། ལས་དང་རས་དང་གཟུགས་
སོགས་དང་། །དགྲེ་བ་སོགས་དང་རྣམ་སྨྷིན་དང་། །ཁམས་དང་ས་དང་ཐོབ་པ་དང་། །འཆྷི་འཕོ་སྲེ་བ་ཁོ་ན་
ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུའྷི། དང་པོ།་་་་་སོ་སོའ ་ི བྱྲེད་ལས་ལ། སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་ཡུལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་
ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། འཛིན་དང་གནས་དང་རྒྱུན་མྷི་འཆད། །སོད་དང་དག་པ་གྷིས་ཀྷི་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་རས་སོགས་ལ་དཔད་པ་ལ། ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་ནྷི་ལུས་ངག་གྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་
ཡྷིན་ལ། སོག་ནྷི་གནས་པའྷི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དབང་པོ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ནྷི་དད་སོགས་ཀྷི་ཆ་ལ་
བཏགས་པ་ཡྷིན་པས་དྲུག་ནྷི་བཏགས་ཡོད་ཡྷིན་ལ། གཞན་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་ནྷི་རས་སུ་ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་
གཟུགས་སོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ལ། ཤྲེས་བྱ་གཞྷི་ལྔའྷི་ནང་ནས་གཟུགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་མྷིག་སོགས་ལྔ་
དང་ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་སྟྲེ་རྲེན་བདུན་དང་། སྲེམས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་ཡྷིད་དང་ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷི་ཆ་དང་། སྲེམས་
བྱུང་གྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་ཚོར་བ་ལྔ་དང་དད་སོགས་ལྔ་དང་ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷི་ཕྱོགས་དང་། ལྡན་མྷིན་གྷིས་བསྡུས་
པ་ནྷི་སོག་སྟྲེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །བཞྷི་པ།་་་་་དགྲེ་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལ། དད་སོགས་ལྔ་དང་
ཕྱྷི་མ་གསུམ་སྟྲེ་བརྒྱད་ནྷི་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཚོར་བའྷི་ནང་ནས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་ནྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་རྣམ་པ་
གྷིས་ཀ་ཡྷིན་ལ། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞྷི་སྟྲེ་ལྔ་ནྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་རྣམ་པ་གསུམ་
ཀར་ཡང་འགྱུར་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སོག་གྷི་དབང་པོ་སྟྲེ་གཞན་བརྒྱད་ནྷི་ལུང་མ་བསྟན་གཅྷིག་
པུ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། མཛོད་དུ། དད་སོགས། །དགྲེ་བ་བརྒྱད་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ། །རྣམ་གྷིས་ཡྷིད་དང་ཚོར་གཞན་
ནྷི། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ནྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ།་་་་་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་དབྱྲེ་བ་ལ། ཡྷིན་མྷིན་གྷིས་དབྱྲེ་
བ་དང་། ཡོད་མྲེད་ཀྷིས་དབྱྲེ་བ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ནྷི། སོག་གཅྷིག་པུ་རྣམ་སྨྷིན་ཡྷིན་པ་དང་། དད་སོགས་ལྔ་ཕྱྷི་
མ་གསུམ་སྟྲེ་་་་་་

ཐ་མ་བརྒྱད་དང་། ཚོར་བ་་་་་་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་རྣམ་སྨྷིན་

དྲུག་དང་། ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་གྷིས་དང་། ཚོར་བ་གཞན་བཞྷི་སྟྲེ་བཅུ་གྷིས་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཡྷིན་པ་དང་མ་ཡྷིན་པ་
གྷི་གའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཚོར་བ་་་་་་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་གཅྷིག་པུ་རྣམ་སྨྷིན་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཡྷིད་དང་ཚོར་བ་
གཞན་བཞྷི་དང་། དད་སོགས་ལྔ་སྟྲེ་བཅུ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཡོད་མྲེད་གྷི་ག་ཡྷིན་ལ། དབང་པོ་ལྔ་ཕོ་མོ་གྷིས་ཏྲེ།་་་་་གཟུགས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཅན་བདུན་དང་སོག་དང་དབང་པོ་་་་་་ཐ་མ་གསུམ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། སོག་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་་་་་་ཡྷིན་པའྷི་བཅུ་གྷིས་་་
་་་ནྷི་ཡྷིན་མྷིན་

གྷིས་་་་་་ཀའྷི། །དྲེའང་རྣམ་སྨྷིན་མ་ཡྷིན་པ་་་་་་ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ། །མ་གཏོགས་པ་སྟྲེ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་་་་་་དྲེ་གཅྷིག་

ནྷི། །རྣམ་པར་སྨྷིན་་་་་་པ་དང་བཅས་་་་་་པའོ་བཅུ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཡོད་མྲེད་གྷིས་་་་་་རྣམ་གྷིས་་་་་་ཀའོ། །དྲེའང་་་་་་ཡྷིད་དང་ཚོར་་་་་བ་གཞན་་་་་་
དད་ལ་སོགས་་་་་་ལྔ་པོ་གཞན་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ།་་་་་ཁམས་གང་ན་གང་ཡོད་པ་ལ། དབང་པོ་

བཞྷི་དང་

ཟག་མྲེད་གསུམ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་ཅར་དུ་མ་གཏོགས་ལ། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཚང་
བར་ཡོད་ཅྷིང་། གཟུགས་ཁམས་ན་ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་དང་སྡུག་་་་་་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པར་བྱས་པ་ནྷི་གོགས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་
མྲེད་པས་མངོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ཀྷི་སྤངས་པ་མྷིན་ཏྲེ། བསྡུ་བར། དྲེ་ལ་དྲེའྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་མ་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་
དབང་པོ་སྤངས་པར་གྱུར་ན་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་དང་། གནས་པའྷི་ཁད་པར་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་བཤད་པས། དུཿཁ་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་ཚུལ་དུ་ཡོད་དོ། །སའྷི་དངོས་
གཞྷིར། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གཏན་དང་པོར་དུཿཁའྷི་དབང་པོ་མ་སྤངས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ན་དྲེའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་མ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་སྤངས་ནའང་། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་
གཏན་སྲེས་པ་ལ་དྲེ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་གོགས་ཀྷི་ཆ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེའྷི་དབང་པོས་བསྡུས་པའྷི་དུཿཁ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ།།

བསྔལ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་ཡོད་ལ། གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྲེད་ཅྷིང་བདྲེ་བ་དང་ཡྷིད་བདྲེ་བའང་མྲེད་པས་ཡྷིད་
དང་སོག་དང་བཏང་སོམས་དང་དད་སོགས་ལྔ་ཡོད་དྲེ། དྷི་མྲེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། །ཕོ་མོའ་ི དབང་དང་སྡུག་
བསྔལ་དག །མ་གཏོགས་གཟུགས་གཏོགས་གཟུགས་ཅན་དང་། །བདྲེ་བའང་མ་གཏོགས་གཟུགས་མྲེད་གཏོགས། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །བདུན་པ།་་་་་ས་གང་ན་གང་ཡོད་ཅྷིང་། ཁམས་ཟག་བཅས་ཡྷིན་ཡང་ས་ཟག་མྲེད་དུའང་འགྱུར་བས། བསམ་

གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པའྷི་ས་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀྷི་བཅོ་ལྔ་པོའ་ི སྟྲེང་དུ་དབང་པོ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ཡང་བསྣན་
པས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ཅྷིང་། གསུམ་པ་ན་ཡྷིད་བདྲེ་མྲེད་པས་བཅུ་བདུན་ཡོད་ལ། བཞྷི་པ་ན་བདྲེ་བའང་མྲེད་
པས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ས་དང་པོ་གསུམ་ན་སྔར་གྷི་བརྒྱད་པོའ་ི སྟྲེང་དུ་ཟག་མྲེད་གསུམ་
བསྣན་པས་བཅུ་གཅྷིག་ཡོད་ཅྷིང་། སྷིད་རྲེའྷི་ས་ནྷི་ཟག་བཅས་ཡྷིན་པས་སྔར་གྷི་བརྒྱད་པོ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །བརྒྱད་
ཐོབ་པའམ་ལྡན་ཚུལ་ལ་གྷིས་ལས། ངྲེས་ལྡན་ནྷི། བཏང་སོམས་དང་སོག་དང་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་གསུམ་

པ།་་་་་

གང་ལ་གཅྷིག་ལྡན་པ་དྲེ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ལྡན་པ་སྟྲེ། བཏང་སོམས་དང་ནྷི་སོག་
དང་ནྷི། །ཡྷིད་དང་ལྡན་ལ་ངྲེས་གསུམ་ལྡན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྷིད་ལྡན་ནྷི། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་སྟྲེང་དུ་བདྲེ་བ་དང་
ལྡན་ན་བཞྷི་དང་ལྡན་པ་དང་། མྷིག་སོགས་དང་ལྡན་ན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་ལྡན་པ་དྲེ་དང་
དྲེ་བསྣན་པས་རྣམ་གངས་མང་པོར་འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེ་ལུས་ལྡན་ལ་བཞྷི་དག་དང་། །མྷིག་སོགས་ལྡན་ལ་ལྔ་དང་
ལྡན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དྲེའྷི་ཁད་པར་ནང་གྷིས་ཉུང་བར་ལྡན་པ་ནྷི། ཁམས་འོག་མར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེས་པ་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཆད་པ་ལ་ལུས་དང་ཚོར་བ་ལྔ་དང་སོག་དང་ཡྷིད་དྲེ་བརྒྱད་ལྡན་ཞྷིང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་
བྱྷིས་པ་ལའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། དགྲེ་མྲེད་ནང་ན་ཉུང་ལྡན་པ། །ལུས་ཚོར་སོག་ཡྷིད་
བརྒྱད་དང་ལྡན། །གཟུགས་མྲེད་བྱྷིས་པ་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། །བཏང་སོམས་སོག་ཡྷིད་དགྲེ་རྣམས་དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ནང་གྷིས་མང་བར་ལྡན་པ་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་མཚན་གྷིས་པ་དབང་པོ་ཚང་བ་ལ་ཟག་མྲེད་
གསུམ་མ་གཏོགས་པ་བཅུ་དགུ་ཚང་བར་ལྡན་ཞྷིང་། འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ལའང་མཚན་གཅྷིག་དང་དྷི་
མྲེད་གྷིས་མ་གཏོགས་པར་བཅུ་དགུ་ཚང་བར་ལྡན་པ་སྷིད་དྲེ། མང་པོར་ལྡན་ལ་བཅུ་དགུ་སྟྲེ། །དྷི་མ་མྲེད་
རྣམས་མ་གཏོགས་པའོ། །མཚན་གྷིས་འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཏྲེ། །མཚན་གཅྷིག་དྷི་མྲེད་གྷིས་མ་
གཏོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བསྡུ་བར་ནྷི། སྷིད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནྷི་འདོད་ཁམས་སུ་སྲེས་པ་
དང་། མྷིར་སྲེས་པ་དང་། ལྷར་སྲེས་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མ་ཆད་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་པར་
གསུངས་སོ། །དགུ་པ།་་་་་འཆྷི་བ་ན་འགག་ཚུལ་ནྷི། གཟུགས་མྲེད་དུ་འཆྷི་བ་ན་སོག་དང་ཡྷིད་དང་བཏང་སོམས་
གསུམ་འགག་ཅྷིང་། གཟུགས་ཁམས་སུ་འཆྷི་བ་ན་དྲེ་རྣམས་དང་མྷིག་སོགས་ལྔ་སྟྲེ་བརྒྱད་འགག་ལ། འདོད་
ཁམས་སུ་ཅྷིག་ཅར་འཆྷི་བ་ན་བརྒྱད་པོའ ་ི སྟྲེང་དུ་མཚན་གྷིས་པ་ལ་ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་གྷིས་ཏྲེ་བཅུའམ།
མཚན་མ་གཅྷིག་པ་ལ་དྲེ་གྷིས་གང་རུང་སྟྲེ་དགུའམ། མཚན་མྲེད་པ་ལ་བརྒྱད་པོ་ྷིད་འགག་གོ །རྷིམ་གྷིས་
འཆྷི་བ་ན་ལུས་སོག་ཡྷིད་དང་བཏང་སོམས་བཞྷི་འགག་ཅྷིང་། དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་དུ་དད་
སོགས་ལྔའང་འགག་སྟྲེ། གཟུགས་མྲེད་དུ་ནྷི་འཆྷི་བ་ན། །སོག་དང་ཡྷིད་དང་བཏང་སོམས་ྷིད། །འགག་པར་
འགྱུར་རོ་གཟུགས་ན་བརྒྱད། །རྷིམ་གྷིས་འཆྷི་བ་ལ་ནྷི་བཞྷི། །དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ལྔ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །བཅུ་པ།་་་་་སྲེ་བ་ན་རྲེད་ཚུལ་ནྷི། བརྫུས་སྲེས་མ་ཡྷིན་པས་འདོད་ཁམས་སུ་སྲེས་མ་ཐག་ལུས་དང་སོག་གྷི་
དབང་པོ་གྷིས་གསར་དུ་རྲེད་ཅྷིང་། བསྐལ་པ་དང་པོའ ་ི མྷི་ལྟ་བུ་བརྫུས་སྲེས་མཚན་མྲེད་ཀྷིས་མྷིག་སོགས་ལྔ་
དང་སོག་སྟྲེ་དྲུག་རྲེད་ལ། དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མཚན་གཅྷིག་པས་བདུན་དང་། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་
མཚན་གྷིས་པས་བརྒྱད་རྲེད་དོ། །གཟུགས་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་ན་སྔ་མ་ལྟར་དྲུག་རྲེད་ཅྷིང་། གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་
བ་ན་སོག་གྷི་དབང་པོ་གཅྷིག་པུ་རྲེད་དྲེ། འདོད་པར་དང་པོ་རྣམ་སྨྷིན་གྷིས། །རྲེད་དྲེ་བརྫུས་ཏྲེ་སྲེ་བས་
མྷིན། །དྲེ་ཡྷིས་དྲུག་གམ་བདུན་ནམ་བརྒྱད། །གཟུགས་སུ་དྲུག་གོ་གོང་མར་གཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབང་
པོའ ་ི རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆྲེར་བསྡུ་བ་དང་མཛོད་འགྲེལ་ལ་སོགས་པར་བལྟ་ཞྷིང་། ཕལ་ཆྲེར་གཞུང་འདྷིའྷི་སྔ་ཕྱྷིར་
ཡང་གསལ་བས། སྐབས་འདྷིའྷི་སོས་པ་རྣམས་མ་བཤད་ཀང་ཆོག་གོ །ལྔ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། ལུས་སྲེམས་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བའྷི་རང་
གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནམ་བདག་ྷིད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཡུལ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་དང་། དྲེ་དང་ཕད་པའྷི་དབང་པོ་དང་། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་
སྲེམས་དང་། སྲེམས་བྱུང་སྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཀང་
སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བ་རྒྱུ་དང་
བཅས་པས་བསྡུས་པ་དག་གོ །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཆར་བསྟན་པས་བདག་སྡུག་བསྔལ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། ལུས་
སྲེམས་ལ་ཕན་པར་སྣང་བ་བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དམ་བདག་ྷིད་དང་།
གང་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཡུལ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་དྲེ་དང་ཕད་པའྷི་དབང་པོ་ལ་
སོགས་པ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། དྲེ་དག་འགྱུར་བ་ལས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་འབྱུང་བས་སྡུག་བསྔལ་
གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། བདྲེ་བ་ཟག་བཅས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་རྲེས་སུ་ཆགས་ཤྷིང་ཞྲེན་པས་འདྷི་དག་
འགྱུར་ན་མྷི་རུང་ངོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེས་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པས་ཀང་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་
དུ་བལྟའོ། །དྲེ་ལྟར་ཆགས་པའང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ངོ་བོར་བརོད་དྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། ཞྲེན་ནས་འགྱུར་བའྷི་སྲེམས་
ཀྷིས་ལག་པ་ནས་འཛིན་པའམ་ལན་བུ་ནས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་བདྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཚོར་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་བསྡུས་པ་དག་
གོ །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བས་བདག་བདྲེ་བར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདུན་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་
དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་བརག་ཅྲེ་ན། དངོས་སུ་ཕན་གནོད་དུ་མྷི་སྣང་བས་སྡུག་བསྔལ་
ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་པ་གཙོ་ཆྲེར་ཀུན་གཞྷི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
དང་། ཀུན་གཞྷི་ལས་དྲེ་ལྟར་སྲེས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་དང་ཡང་ལྡན་པའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དམ་བདག་ྷིད་
དང་། གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་
ཆོས་ཡུལ་ཐ་མལ་པ་དང་དྲེ་དང་ཕད་པའྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། བཞྷི་པ་ཡན་ཆད་ཀྷི་མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་
ལ་སོགས་པ་བཏང་སོམས་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། དྲེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
ཡང་། སྡུག་བསྔལ་དང་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་གྷི་གའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་དང་། བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ག་ལས་མྷི་ཐར་ཞྷིང་མ་གོལ་བར་རྲེས་བདྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་དང་རྲེས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་། བཏང་སོམས་དྲེའང་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བཅྷིངས་པས་མཐའ་
གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འགྱུར་བས་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་མ་ཡྷིན་པས་ཀང་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་
འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་དང་ཡྷིད་དང་ཆོས་དང་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་
ཁམས་དང་། ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གྷིས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཆ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་
དོ། །དྲེས་ན་སྔར་གྷི་གྷིས་པོའང་འདྷིའྷི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། སའྷི་དངོས་གཞྷིར། འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་
དང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་བསྡུས་
པའང་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་
མ་ཡྷིན་པའྷི་བཏང་སོམས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརྒྱད་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་ནྷི་སྔར་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུར་བཤད་པ་ལྟར་
མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ནང་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་དང་བཅས་
པར་བལྟའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་གཟུགས་ས་ཆོས་ཏྲེ་ཁམས་བཅུ་དང་། གཟུགས་ས་
ཡྷིད་དང་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི་ཟག་མྲེད་དང་ལུང་མ་བསྟན་མ་གཏོགས་པར་མྷི་དགྲེ་བ་
དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །དྲེ་དག་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་རྒྱུར་བསྟན་པས་་་་་་གང་ཟག་བདག་་་་་་འདྷི་ྷིད་ཕུང་
པོར་་་་་་རྷིང་པ་འཇོག་ཅྷིང་་་་་་རྣམ་སྨྷིན་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་དང་སྲེ་གནས་སུ་་་་་་ཕུང་པོ་གསར་པ་ྷིང་མཚམས་སོར་བར་བྱྲེད་
པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལྡན་ཆོས་ལ། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མཚན་ྷིད་པ་ནྷི་
གཙོ་བོ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འཁོར་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་གོགས་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་བཅས་པར་
བལྟའོ། །ཀུན་གཞྷི་དྲེ་ལས་གཞན་ཚོགས་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནྷི་རྒྱུ་རྣམ་
པར་སྨྷིན་པ་ལས་བྱུང་བས་ན། འབྲས་བུའང་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ཞྲེས་བཏགས་པའོ། །དགུ་པ་ཟས་ལ་སྷི་དོན་
གསུམ་སྟྲེ། ཟས་བཞྷིའྷི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་། གངས་དང་གོ་རྷིམ་ངྲེས་ཚུལ། ཁམས་དང་སའྷི་ཁད་པར་རོ། །དང་
པོ་ནྷི། ཁམ་གྷི་ཟས་དང་། རྲེག་པའྷི་ཟས་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཟས་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཟས་སོ། །དྲེ་ལ་ཁམ་གྷི་ཟས་
ནྷི་དྷི་རོ་རྲེག་བྱའྷི་བདག་ྷིད་ཅན། སྣ་ལྲེ་ལུས་གསུམ་གྷི་སོ་སོར་བཅད། མྷིད་པའམ་ཁམ་གྷིས་དུམ་བུར་བཅད་
དྲེ་ཟོས་པ་ལས། ལྲེགས་པར་ཞུ་བ་ན་དབང་པོའ ་ི འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་འཕྲེལ་ཞྷིང་རས་པར་བྱྲེད་པའོ། །གཟུགས་ས་
ནྷི་ཞུ་བ་ལས་ཕན་མྷི་འདོགས་པས་ཁམ་ཟས་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཟ་བ་ན་ཡྷིད་དུ་འོང་བའྷི་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ལས་
དབང་པོ་ཚིམ་པའང་རྲེག་པའྷི་ཟས་ཡྷིན་གྷི་ཁམ་གྷི་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཁམ་དང་ཟས་ལའང་མུ་བཞྷི་ཡོད་དྲེ།
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ཟོས་ཤྷིང་མྷིད་ཀང་དབང་པོའ ་ི འབྱུང་བ་ལ་མྷི་ཕན་པ་ནྷི་ཁམ་ཡྷིན་ལ་ཟས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ཟས་གཞན་གསུམ་
གྷིས་ཕན་པ་ནྷི་ཟས་ཡྷིན་ལ་ཁམ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ཟོས་ཤྷིང་ཞུ་བ་ལས་ཕན་པ་ནྷི་ཁམ་ཡང་ཡྷིན་ལ་ཟས་ཀང་
ཡྷིན་པ་དང་། རྲེག་སོགས་གསུམ་གྷིས་མྷི་ཕན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཁམ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ་ཟས་ཀང་མ་ཡྷིན་
པའོ། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྲེག་པའྷི་ཟས་ནྷི་ཡྷིད་དུ་འོང་བའྷི་ཡུལ་དང་དབང་པོ་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་ཚོར་བ་
བདྲེ་བ་དང་ཡྷིད་བདྲེ་དང་བཏང་སོམས་གང་རུང་འབྱུང་ཞྷིང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཕན་འདོགས་ལ། དྲེས་དབང་པོའ ་ི
འབྱུང་བ་ལ་ཕན་པར་བྱྲེད་པའོ། །འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པའྷི་ཟས་ནྷི་འདོད་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་རྲེ་བ་དང་བཅས་པའྷི་
བདྲེ་སོགས་ཀྷིས་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཕན་འདོགས་ཤྷིང་། དྲེས་དབང་པོའ ་ི འབྱུང་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་
ཐལ་བའྷི་ཐུམ་པོ་ལ་ཕྱྲེར་བལྟས་པས་དྲེར་རོག་པའྷི་བྱྷིས་པ་དག་ཐལ་བར་མ་ཤྲེས་ཀྷི་བར་ལ་རྲེ་བ་དང་བཅས་
པས་འཚོ་བ་དང་། རྒྱ་མཚོར་གྲུ་ཞྷིག་པའྷི་མྷི་དག་གྷིས་ལྦུ་བའྷི་ཕུང་པོ་ལ་ཐང་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་དྲེར་མ་ཕྱྷིན་གྷི་
བར་ལ་རྲེ་བ་དང་བཅས་པས་འཚོ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཟས་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དང་
བྲལ་ན་ལུས་རུལ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་ལས་དྲེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྷི་བར་ལ་མྷི་འདྲུལ་བར་གནས་
པའྷི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་སྲེམས་དང་ཆོས་ཏྲེ་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་
པ་བསོམ་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར་གངས་བཞྷི་དང་རྷིམ་པའང་དྲེ་ལྟར་བསྟན་པ་སྟྲེ། བསྡུ་བར། དན་པ་
ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་སླ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་ཁམ་ཟས་
ཀྷིས་རྲེན་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། རྲེག་པས་བརྲེན་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཕན་
འདོགས་པར་བྱྲེད་ལ། སྲེམས་པས་ཡང་སྷིད་ཕྱྷི་མ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་འཕངས་པ་མངོན་
པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ན་སྷིད་པར་སྲེས་ཟྷིན་གསོ་བར་བྱྲེད་པ་གྷིས་དང་། ཕྱྷི་མ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་གྷིས་
ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་ལྟར་བསྟན་པ་སྟྲེ། འདྷི་ལ་རྲེན་དང་ནྷི། །བརྲེན་པ་རྒྱས་པའྷི་དོན་དུ་ནྷི། །སྷིད་གཞན་
འཕྲེན་དང་འགྲུབ་པ་ཡྷི། །དོན་དུ་གྷིས་ཏྲེ་གོ་རྷིམ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ། ཁམ་གྷི་ཟས་འདོད་
པའྷི་ཁམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྷིང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ན་ཁབ་པར་ཡོད་དྲེ། ཁམ་གྷི་ཟས་
ནྷི་འདོད་པ་ན། །སྲེ་མཆྲེད་གསུམ་གྷི་བདག་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་དང་། རྲེག་དང་སྲེམས་པ་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི། །ཟག་
བཅས་ཟས་ཡྷིན་གསུམ་དག་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟས་སུ་བརག་ཅྲེ་
ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་གསུམ་གྷིས་བཤད་པ་ནྷི། ཁམ་དུ་བཅད་དྲེ་ཟོས་པ་ན་འཇུ་བས་ཀང་འཇུ་བ་ལས་གྱུར་ཏྲེ་
ནུས་པ་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པས་དབང་པོའ ་ི འབྱུང་བ་རས་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་ཁམ་གྷི་ཟས་སུ་བལྟའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཞྷིན་དུ། ཡྷིད་དུ་འོང་བའྷི་ཡུལ་གྷིས་ཀང་ཡུལ་ལས་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དང་དབང་པོ་ཕད་པའྷི་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་
ཚོར་བ་བདྲེ་སོགས་ཀྷིས་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ནྷི་རྲེག་པའྷི་ཟས་དང་། འདོད་པའྷི་དངོས་པོ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་
རྲེ་བ་དང་བཅས་པས་ཀང་རྲེ་བ་ལས་གྱུར་ཏྲེ་ཇྷི་སྷིད་རྲེ་བ་ཡོད་ཀྷི་བར་དུ་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ནྷི་སྲེམས་
པའྷི་ཟས་དང་། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་བཅས་པས་ཀང་ལྲེན་པ་ལས་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
དང་མ་བྲལ་གྷི་བར་དུ་ལུས་མྷི་འདྲུལ་བར་གནས་པས་ཕན་འདོགས་པ་ྷིད་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཟས་སུ་
བལྟའོ། །མཛོད་དུ། འགོ་བའྷི་ཟས་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷི། །གསུངས་སོ། །་་་་་གཟུགས་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་།
སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་ཆོས་ཏྲེ་ཁམས་བཅུ་གཅྷིག་དང་། དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་དང་ཡྷིད་དང་
ཆོས་ཏྲེ་སྲེ་མཆྲེད་ལྔའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཟས་བཞྷིས་བསྡུས་པ་དག་གོ །ཟས་ཀྷིས་ལུས་གནས་པའང་ཆོས་གསུམ་
གྷི་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པས་བདག་ཟས་ཀྷིས་གནས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱྲེད་ལས་ཀྷིས་
བསྡུ་བ་ནྷི། ཡང་ཟས་ནྷི་འཆྷིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པས་མ་དག་པ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི ལུས་
གནས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འཆྷིང་བ་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་དག་པ་དང་། འཆྷིང་བ་ལྷག་མས་མ་དག་པ་ཁམས་
གསུམ་གྷི་འཕགས་པ་སློབ་པ་དང་། གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི ལུས་གནས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འཆྷིང་བ་
མཐའ་དག་གྷིས་དག་པ་དག་བཅོམ་པའྷི་ལུས་གནས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་མཐུ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ནྷི་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ཀང་གཞན་སྣང་དུ་ཟས་ཀྷི་གནས་པར་ཀུན་ཏུ་
སྟོན་པར་ཡང་བལྟའོ། །བཅུ་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་དུ་ཞྷིག་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གོང་མ་དང་བཅས་པར་བརག་ཅྲེ་ན། འདུས་བྱས་
ཐམས་ཅད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ནྷི། ནམ་མཁའ་དང་བརགས་མྷིན་གྷི་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་
དག་གྷིས་ཀང་གོང་མ་དང་བཅས་པར་བལྟའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་
དང་སོ་སོར་བརགས་འགོག་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲེའང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྟན་པས་བདག་རས་ངན་
པ་གོང་མ་དང་བཅས་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཅུ་གཅྷིག་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་ན་གོང་ན་མྲེད་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ཅན་ཡྷིན། གོང་ན་མྲེད་པས་བསྡུས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྷི་གངས་དུ་ཞྷིག་ཡོད། དགོས་པ་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་གོང་ན་མྲེད་པར་བརག་སྟྲེ་བསྟན་ཅྲེ་ན། ཐར་པ་བ་ན་མྲེད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྷི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཆོག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་
སོ་སོར་བརགས་པས་ཐོབ་པའྷི་འགོག་པ་ནྷི་གོང་ན་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པར་བལྟའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་
དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་དང་། དག་པ་གྷིས་ལྡན་གྷི་འགོག་པ་ནྷི་དྲེའྷི་
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དངོས་པོའ ་ི རྐང་གངས་སུ་གྱུར་པ་དག་གོ །དགོས་པ་ནྷི། སྷིར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་རོགས་པའྷི་
དོན་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཁད་པར་གོང་ན་མྲེད་པའང་ཆོས་གསུམ་དུ་འདུ་བར་བསྟན་པས། ཆོས་གསུམ་ནྷི་
བདག་གྷི་ངོ་བོ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་བདག་དོན་གཞན་དང་ཡང་མྷི་ལྡན་པར་བསྒྲུབས་ཟྷིན་པས་ན། འགའ་ཞྷིག་བདག་
ཡོད་པ་དྲེའང་རས་ཀྷི་མཆོག་གོང་ན་མྲེད་པ་ྷིད་དུ་གྲུབ་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤངས་ནས་བདག་མྲེད་ལ་
འཇུག་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཚུལ་མཐུན་སར་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྷི་རྣམ་པའྷི་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་ཚུལ་ལམ་རྷིགས་པ་འདྷིས་ཕྱྲེ་ན་ཆོས་གསུམ་གྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་ཚུལ་གཞན་ཡང་མཐའ་ཡས་
ཤྷིང་ཚད་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ྷིད་དོ། །དྲེའང་་་་་་ནང་གྷི་གཅྷིག་གྷིས་གཟུགས་ལ་སོགས། །དམྷིགས་བཅས་སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་དང་། །ཕྱྷི་རོལ་
དང་ནང་གྷིར་དབྱྲེ་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཕྱྲེད་ཀང་། ཞྲེས་པ་ལྟར།་་་་་དམྷིགས་བཅས་དང་དམྷིགས་མྲེད་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཡྷིད་དང་ཡྷིད་
རོག་བཅས་དང་གཞན་་་་་་རོག་མྲེད་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནྷི་བསགས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་་་་་་བསགས་པ་དང་མ་

ཤྲེས་་་་་་

བསགས་པར་དབྱྲེ་བ་དང་། རག་པ་དང་་་་་་འདུས་མ་བྱས་ནྷི། གཞན། མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་་་་་་ཆ་ཤས་སོ་
འདོགས་ཇྷི་སྲེད་པ། །དྲེ་བསལ་ནས་ནྷི་ངྲེས་པ་དང་། །ས་ཡང་དྲེ་སྲེད་ཁོ་ན་ངྲེས། །དྲེ་དག་སོད་ཡུལ་ཐ་དད་
ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྤོབས་པ་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་སོ་སོ་རྷིག་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ།་་་་་།ཞྲེས་
སོ།

།བསྡུས་པའྷི་རབ་དབྱྲེ་བཅུ་གསུམ་ལ། ཀུན་བརགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ། མཚན་ྷིད་ལ་སོགས་

པ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ། ཕྱྷིར་བལྟས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས། མདོར་བསྟན་ནྷི་སྔར་
བཤད་པར་མ་ཟད་སླར་ཡང་རས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན། དབྱྲེ་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་
མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་གངས་ཀྷི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་ྷིད་མྷིང་གྷིས་གསལ་བར་
སྟོན་པ་ནྷི། མྲེད་བཞྷིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། རོག་པས་རྣམ་པར་
བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་
བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། འདྷིར་ནྷི་གཙོ་ཆྲེར་་་་་་འགྲེལ་པར་གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ངོ་བོ་ྷིད་
གསུམ་སྟོན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སོས་་་་་་གདགས་གཞྷི་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་དོན་ལ་་་་་་སོ་འདོགས་བྱྲེད་གཞན་དབང་གྷིས་མྲེད་བཞྷིན་དུ། ང་རྒྱལ་གྷི་གཞྷིར་
གྱུར་པས་བདག་ཅྲེའམ། ཞུམ་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་་་་་་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་པས་སྲེམས་ཅན་དང་། རྷིས་མཐུན་
གནས་པར་བྱྲེད་པས་་་་་་ལུས་འཛིན་པས་སོག་དང་། །ྷིང་མཚམས་སོར་བར་བྱྲེད་པས་སྲེ་བ་པོ་དང་། ཟས་ཀྷིས་རྒྱས་
པར་བྱྲེད་པས་་་་་་ཕུང་པོ་གསོ་བར་བྱྲེད་པ་གསོ་བ་དང་། ཡང་ཡང་འགོ་བར་བརྲེན་པས་་་་་་ཆོས་གསུམ་ཚྷེ་སྟོད་ལ་གང་ཞྷིང་། ཚྷེ་སྨད་ལ་ཟག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གང་ཟག་དང་། གཙོ་བོར་ཡྷིད་ལས་སྲེས་པས་་་་་་སྲེ་རྒུའྷི་བདག་པོ་ཤྲེད་ཅྲེས་པ་ལས་སྲེས་པས་ཤྲེད་ལས་སྲེས་དང་། ང་རྒྱལ་

པས་

སྲུང་བར་བྱྲེད་པས་ཤྲེད་བདག་གམ་ཤྲེད་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་གང་ཟག་གྷི་བདག་ཏུ་གང་ཀུན་ཏུ་
བརགས་པའོ། །རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་ལས་པའྷི་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དྲེ་དག་ྷིད་དྲེ། གང་ལ་བདག་སོགས་སུ་རོག་པའྷི་
འཁྲུལ་པ་དྲེ་བྱུང་བའྷི་གཞྷིར་གྱུར་པ་ྷིད་དོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གདགས་
གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དག་ྷིད་ལ་གདགས་བྱའྷི་ཆོས་སྔར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའྷི་བདག་མྲེད་
ཅྷིང་། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེམས་ཅན་དང་། སོག་དང་། སྲེ་བ་པོ་དང་། གསོ་བ་དང་། གང་ཟག་དང་། ཤྲེད་ལས་སྲེས་
དང་། ཤྲེད་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གྷི་བདག་ནྷི་དཔད་ན་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་ཡོད་པའྷི་མཐའ་ལས་
གོལ་ལ། བདག་མྲེད་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པའམ། ཆོས་ྷིད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྷི་
འགྱུར་བར་ཡོད་པས་མྲེད་པའྷི་མཐའ་ལས་གོལ་བ་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་མདོར་
བསྟན་ནྷི། ཡང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དམ་
རང་བཞྷིན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་རྣམ་པའམ་ཁད་པར་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གང་ཟག་སོ་
སོའ ་ི ལུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། སྐད་ཅྷིག་སོ་སོའ ་ི རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་
ལ། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་རང་གྷི་
མཚན་ྷིད་མྷི་འད་བ། གཟུགས་རུང་མཚན་ྷིད་ཅན་ནྷི་གཟུགས། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་ྷིད་ཀྷིས་
མཚན་གཞྷི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔར་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བཤད་ཟྷིན་པར་གྱུར་པའོ། །རྣམ་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན།
དབྱྲེ་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷི་འབྱྲེད་ཚུལ་མྷིང་སོགས་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་གྲུབ་པའྷི་ཆ་
ནས་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་། བརྡ་སར་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་དང་། ཐ་སད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་
དང་། དཔད་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་བཏགས་པའྷི་སོ་ནས་གཟུགས་ཅན་དང་། དྲེ་ལས་
ལྡོག་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། མྷིག་ཡུལ་དུ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། ལྡོག་པ་བསྟན་དུ་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་
དག་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཇྷི་སྐད་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །ལུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་གྷི་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་མྷི་འད་བ་ཐ་དད་པ་ཇྷི་སྲེད་པ་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀང་དྲེ་
སྲེད་དྲེ། གཟུགས་ཅན་གྷིས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཅྷི་རྷིགས་པར་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ན་མྷིང་བཞྷི་ཙམ་ཡོད་པ་
ལ་སོགས་པ་ྷིད་དོ། །རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ལུས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གཅྷིག་ལའང་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྲེ་མཆྲེད་འདུས་བྱས་རྣམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་ཕྱྷི་མ་རྲེ་རྲེ་
ཞྷིང་འབྱུང་བས་སོ་སོ་ཐ་དད་པའོ། །ཤྲེས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་
ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། འདྷི་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་ཤྲེས་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྤོང་བ་འབྱུང་བས་དྲེའྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་པ་
དྲེའོ། །ཆོས་གསུམ་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྷིད་ཤྲེས་པས་དྲེ་དང་མྷི་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་བདག་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པ་ནྷི་འཁྲུལ་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སོ། །ཤྲེས་ནས་སྤོང་ངོ་། །དྲེ་བཞྷིན་ཏུ་སར་ཏྲེ་རྣམ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་
བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་རྣམ་པ་དུ་མར་ཤྲེས་པས་རྷིལ་པོ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་
པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ནྷི་འཁྲུལ་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སོ། །ལུས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་ཞྲེ་ན། ལུས་ཐ་དད་རྣམས་རང་གྷི་ལས་ཐ་དད་ལས་བྱུང་བར་ཤྲེས་པས། ལས་མ་བྱས་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་
ཕད་པ་དང་། ལས་བྱས་པའྷི་འབྲས་བུའྷི་རྒྱུན་གཞན་ལ་སྨྷིན་ནས་ཆུད་ཟ་བར་འདོད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ནྷི་འཁྲུལ་པར་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སོ། །རྒྱུན་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་མཁས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་རྣམས་སྐད་ཅྷིག་
གྷིས་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པར་ཤྲེས་པས། རག་ཅྷིང་བརན་པར་འཛིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ནྷི་འཁྲུལ་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། ཡང་དབྱྲེ་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་འདྷི་དག་ྷིད་
ཀྷི་གངས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་སྟྲེ། མྷིང་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། འདོད་ཡོན་ལ་ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་
དབྱྲེ་བ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ནང་དུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། མཐའ་མྲེད་པ་རྒྱུན་རྷིང་པོའ་ི དུས་ཀྷིས་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། མཐའ་ཡོད་པ་དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཡུན་ཐུང་བས་དྲེའྷི་དུས་ཀྷིས་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གཞན་སྣང་དུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པས་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཕལ་ཆྲེར་ཏྲེ་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་བྱྲེད་པ་མ་གཏོགས་པ་འདོད་པའྷི་
ཁམས་ན་སོད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་ཆོས་གསུམ་རྣམས་ཏྲེ་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པ་མྷི་བཟད་པ་ལས་བྱུང་བར་
གྱུར་པའོ། །ནང་དུ་བལྟས་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། མམ་པར་གཞག་པའྷི་ས་པ་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཐམས་ཅད་དང་། འདོད་པར་ཡང་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་
བྱྲེད་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཏྲེ་སོམས་འཇུག་ལ་ནང་དུ་བལྟས་པ་ྷིད་དོ། །རྒྱུན་རྷིང་པོའ་ི དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་
བ་གང་ཞྲེ་ན། བྱྷིས་པ་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་སྟྲེ་སྔོན་དང་ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་གྱུར་
པའོ། །དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འཕགས་པ་སློབ་པ་སྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། མྷི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷིའང་ཐ་མའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་མ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཏོགས་པ་སྟྲེ། བདུན་དང་གཅྷིག་ལ་སོགས་པ་དུས་ངྲེས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའོ། །དྲེའྷི་དུས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་
གང་ཞྲེ་ན། མྷི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཐ་མ་ལྷག་མྲེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁ་མའྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཕུང་པོ་
དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ནྷི་དྲེའྷི་དུས་ཙམ་ཁོ་ན་ཡྷིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པ་ནས་རྒྱུན་འཆད་འགྱུར་པ་རྣམས་
སོ། །ཀུན་ཏུ་སྟོན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་
བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཅྷིང་ཡོན་ཏན་དམ་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རྣམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་
མཆྲེད་དག་ནྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ལས་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་། སྨོན་ལམ་དང་དགྲེ་བའྷི་ར་བའྷི་དབང་གྷིས་
གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་གདགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣང་ཙམ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའོ། །བཅུ་པ་ལ། བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་
གྷི་དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི དབྱྲེ་བ། མཁས་པའྷི་ཕན་ཡོན་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྷི། བསྡུས་པའྷི་ཚུལ་ནྷི་རྣམ་པ་བཅུ་
གཅྷིག་ཏུ་བལྟ་སྟྲེ། དྲེའང་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་མཚན་གཞྷི་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱུ་ཁམས་ཀྷིས་འབྲས་བུ་བསྡུས་པ་དང་།
སྷི་རྷིགས་ཀྷིས་བྱྲེ་བྲག་བསྡུས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྷིས་གནས་སྐབས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་། གོགས་ཀྷིས་
གོགས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཀྷིས་ཕྱོགས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་། དུས་ཀྷིས་དུས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་།
ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་ཕྱོགས་གཅྷིག་བསྡུས་པ་དང་། མཐའ་དག་གྷིས་མཐའ་དག་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་གསུམ་
གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་ྷིད་དོན་དམ་པས་ཆོས་ཅན་བསྡུས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ། བཅུ་
གཅྷིག་གྷི་དང་པོ།་་་་་

མཚན་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུས་བྱྲེད་གང་གྷིས་བསྡུ་བྱ་གང་ཞྷིག་ཇྷི་

ལྟར་བསྡུས་ཚུལ་གྷིས་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། འདྷིར་ཡང་སྡུད་བྱྲེད་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་སོ་
སོའ ་ི རང་གྷི་མཚན་ྷིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པ་མྷི་འད་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུད་
གཞན་དང་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་སྡུད་ཚུལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་དངོས་པོ་
རྣམས་བསྡུས་པ་ལྟར་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་མཚན་གཞྷི་བསྡུས་པར་བལྟའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། གྷིས་པ།་་་་་ཁམས་
ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྡུད་བྱྲེད་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེས། བསྡུ་བྱ་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་དག སྡུད་ཚུལ་གྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁམས་ཀྷིས་འབྲས་བུ་རྣམས་
བསྡུས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྷིགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་བྲེམ་རྷིག་ལ་

སོགས་པའྷི་སོ་ནས་སོ་སོ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་འད་བ་ཐ་དད་པ་ཡོད་ཀང་དུ་མ་སྤུངས་པས་ན་ཕུང་པོའ ་ི དོན་
བཙན་པར་བྱས་ནས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་ཞྲེས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
ྲེར་སོད་འཛིན་པས་ན་ཁམས་ཀྷི་དོན་བཙན་པར་བྱས་ནས་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁམས་ཞྲེས་གཅྷིག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། ྲེར་སད་སྲེ་བའྷི་སོ་བྱྲེད་པས་ན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དོན་བཙན་པར་བྱས་ནས་མྷིག་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཁད་པར་མྷི་འད་བར་གནས་ཀང་། སྷི་
རྷིགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གཅྷིག་གོ །བཞྷི་པ།་་་་་གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་བདྲེ་བ་སྲེས་པའྷི་
གནས་སྐབས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྡུད་བྱྲེད་བདྲེ་བའྷི་གནས་སྐབས་དྲེ་
དག་ྷིད་ཀྷིས་བདྲེ་བའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་ཞྲེས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་
གནས་སྐབས་ཀྷི་ཆོས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་
རྣམས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །ལྔ་པ།་་་་་གོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་
ན། བསྡུ་བྱ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྟྲེ་མ་ལུས་པ་ནྷི་སྡུད་བྱྲེད་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་
གོགས་སུ་གྱུར་པ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་སྡུད་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་གོགས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཞྲེས་གོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པས་གོགས་ཅན་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོའང་
གོགས་ལྷག་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞྲེས་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མྷིག་གྷི་ཁམས་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ནྷི་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཁམས་གོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཅྲེས་བསྡུས་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྷི་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་གོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་
དང་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་ཞྲེས་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སོ་སོར་དཔད་དྲེ་རྷིག་པར་
བྱའོ། །དྲུག་པ།་་་་་ཕྱོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་རྣམས་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྡུད་བྱྲེད་ཤར་ཕྱོགས་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་ཚུལ་ཡུལ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་ཞྲེས་ཕྱོགས་ཀྷིས་ཕྱོགས་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པར་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་ལས་
གཞན་པའྷི་ཕྱོགས་ལྷག་མ་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །བདུན་པ་་་་་་དུས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་འདས་པའྷི་དུས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་
རྣམས་ནྷི། སྡུད་བྱྲེད་འདས་པའྷི་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས། བསྡུས་ཚུལ་དུས་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར། འདས་པའྷི་ཆོས་
གསུམ་ཞྲེས་དུས་དང་དུས་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པར་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མ་འོངས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་དང་། ད་
ལྟར་བྱུང་བའྷི་ཆོས་གསུམ་རྣམས་ཀང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་དྲེ་དག་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །བརྒྱད་པ་་་་་་
ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་མདོ་
གཞན་ལས་མྷིང་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ཇྷི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་སྡུད་བྱྲེད་འདྷིར་བསྟན་པའྷི་ཆོས་གསུམ་པོའ ་ི ནང་ཚན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གང་ཡང་རུང་བས་བསྡུས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ནྷི་
གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕུང་པོའང་འདུ་བྱྲེད་
ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། འདོད་པ་དང་གནོད་སྲེམས་དང་རྣམ་འཚྷེའྷི་ཁམས་ནྷི་སྲེམས་བྱུང་ཡྷིན་
པས་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་
བཞྷི་ནྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་ཡྷིད་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །དགུ་པ་་་་་་མཐའ་དག་གྷིས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་
ཆོས་མདོ་གཞན་དུ་མྷིང་མྷི་འད་བར་བསྟན་པ་ཇྷི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་དང་། སྡུད་བྱྲེད་འདྷིར་མ་བསྟན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་
སོགས་པས་མ་ལུས་པར་བསྡུས་པ་ནྷི་མཐའ་དག་གྷིས་བསྡུས་པར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཕུང་པོ་ནྷི་
ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཅར་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། འདོད་པའྷི་ཁམས་ནྷི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་
བསྡུས་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ནྷི་དྷི་རོ་བོར་བའྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཅུས་བསྡུས་ཀང་
གང་དྲེ་ན་ཡོད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པའོ། །བཅུ་པ་་་་་་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་
གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེས་ཀང་གཞན་གྷིས་པོ་བསྡུས་ཤྷིང་། གཞན་གྷིས་ཀྷིས་ཀང་རྲེ་རྲེ་བསྡུས་པས་ཕན་ཚུན་གྷིས་
བསྡུས་ཚུལ་རྷིམ་པ་ལྟར་སྟོན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔས་གཞན་གྷིས་པོ་བསྡུས་ཚུལ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་
ཡང་སར་དུ་རུང་མོད། འོན་ཀང་དོན་གཅྷིག་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་སྔར་ཇྷི་ལྟར་གགས་པ་བཞྷིན་འཆད་པ་ལ་བཞྷིའྷི།
དང་པོ་ཕུང་པོ་ལྔ་གཞན་གྷིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་གྷིས་
བསྡུས་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་སྟྲེ་གཟུགས་ཅན་གྷི་ཁམས་བཅུ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཅན་
གྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁམས་གཅྷིག་དང་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་སྟྲེ་དྲེ་དག་གྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་གཟུགས་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དག་གྷིས་ཀང་བསྡུས་སོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་
གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་གཅྷིག་དང་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་ལ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དག་གྷི་ཕྱོགས་
གཅྷིག་ཚོར་བ་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་སོ། །ཚོར་བའྷི་ཕུང་པོ་ཇྷི་ལྟ་བར། འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་
ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ། ཆོས་བཅུ་དྲུག་གྷི་ཡ་གལ་རྲེ་རྲེས་བསྡུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་ཁམས་དུ་
དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཀྷི་ཁམས་བདུན་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་
སོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་གཞན་གྷིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་ལ། མྷིག་གྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་
དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་
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གྷིས་བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བའྷི་ཁམས་དང་སྣའྷི་ཁམས་དང་ལྲེའྷི་ཁམས་དང་ལུས་ཀྷི་ཁམས་
ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་རྲེ་དང་རང་རང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྲེ་རྲེས་བསྡུས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་
གཅྷིག་ཡུལ་ལྔའྷི་དང་པོ་དང་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བར་
སའྷི་ཁམས་དང་དྷིའྷི་ཁམས་དང་རོའ་ི ཁམས་དང་རྲེག་བྱའྷི་ཁམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི
ཕྱོགས་རྲེ་དང་རང་རང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྲེ་རྲེས་བསྡུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་
དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོའ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྲེ་དང་ལུས་དང་
ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་རྲེས་
བསྡུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིས་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ཁམས་ཀང་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་
ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཕུང་པོ་དུ་དང་སྲེ་མཆྲེད་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན།
ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཅྷིག་གཟུགས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གཟུགས་རྣམ་པ་
ལྔ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །གསུམ་པ་་་་་་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་གཞན་གྷིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་
ལ། མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་
མྷིག་གྷི་དབང་པོ་དང་མྷིག་གྷི་ཁམས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཇྷི་ལྟ་བར་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྲེ་
དང་ལུས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་དང་། གཟུགས་དང་ས་དང་དྷི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀང་དྲེ་
བཞྷིན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ི ཕྱོགས་རྲེ་དང་རང་རང་གྷི་ཁམས་རྲེ་རྲེས་བསྡུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡྷིད་ཀྷི་སྲེ་
མཆྲེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕུང་པོ་གཅྷིག་དང་སྲེམས་ཀྷི་
ཁམས་བདུན་གྷིས་བསྡུས་སོ། །ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཕུང་པོ་དུ་དང་ཁམས་དུ་དག་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་
ཕུང་པོ་གསུམ་དང་། གཅྷིག་གཟུགས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་དང་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་སོ། །བཞྷི་པ་་་་་་
རྷིགས་གཞན་ཡང་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནྷི། ཆོས་གསུམ་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྔར་བཤད་པའྷི་
གཟུགས་སོགས་དྲེ་ལས་མྷིང་གཞན་པའྷི་ཆོས་མདོ་གཞན་ལས་ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་བསྟན་པ་
དང་། ཁམས་མང་པོ་པའྷི་མདོར། འབྱུང་བཞྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་གྷིས་བསྟན་པ་དང་། ཡྷིད་དང་
ཆོས་སུ་འདུ་བའྷི་ཟད་པར་དང་ཟྷིལ་གནོན་ལ་སོགས་པ་སྲེ་མཆྲེད་བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དག་དང་། གཞན་ཡང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གང་དག་མྷིང་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་མ་བསྟན་པ་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། དོན་ལ་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་། མྷིང་དུ་
བཏགས་པའྷི་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་དང་། ཤྲེས་པ་ཙམ་
གྷིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། གཟུགས་
ཅན་མ་ཡྷིན་པ་དང་། གཞན་ལ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། བསྟན་དུ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་། འདྷིར་བསྟན་
པའྷི་ཕུང་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་བསྡུས་པར་མཚན་ྷིད་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་དཔད་པ་ལས་
རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ་དྲེ་རྣམས་ནྷི་སྔར་རྣམ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྒྱས་པར་བསྟན་ཟྷིན་པ་ྷིད་དོ།

།བཅུ་གཅྷིག་པ་་་་་་

དོན་དམ་

པས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་བྱ་གང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་སྡུད་བྱྲེད་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀྷིས་བསྡུས་ཚུལ། དྲེའྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ྲེས་པ་དང་། །ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཁབ་པ་
སྟྲེ། །གཟུགས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་དམན་པ་དང་། །བར་མ་མཆོག་ལ་ནམ་མཁའ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་
ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་ན་ཆོས་ྷིད་ཀྷི ས་ཆོས་ཅན་བསྡུས་པ་
ྷིད་དོ། །ཡང་། གཞྷི་གནས་འཆྷིང་བ་དོན་མཐུན་དང་། །ྲེར་འཛིན་མྷི་འཕོ་མངོན་སྡུད་བསྡུས། །ཞྲེས་འགྲེལ་
པར། འཇྷིག་རྲེན་གྷི་གགས་པ་དང་མཐུན་པའྷི་བསྡུས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཀང་གསུངས་ཏྲེ། གྷིང་གྷིས་མྷི་རྣམས་
བསྡུས་པ་ལྟར། མྷིག་གྷིས་མྷིག་ཤྲེས་བསྡུས་པ་ནྷི་གཞྷིའྷི་གནས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། ཐག་པས་ཤྷིང་ཁུར་
བཅྷིངས་པ་ལྟར། ལུས་ཀྷིས་མྷིག་སོགས་བཅྷིངས་པ་ནྷི་འཆྷིང་བས་བསྡུས་པ་དང་། དགོས་པ་མཐུན་པའྷི་མྷི་
རྣམས་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པ་ལྟར། མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་བརྲེན་པ་ནྷི་
དོན་མཐུན་པས་བསྡུས་པ་དང་། རྲེ་བོས་བྲན་ལ་སོགས་པ་བཟུང་བ་ལྟར། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ཡུལ་
ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ནྷི་ཡུལ་ྲེ་བར་འཛིན་པས་བསྡུས་པ་དང་། བུམ་པས་ཆུ་བཟུང་བ་ལྟར། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་
སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་བཟུང་བ་ནྷི་རྣམ་པར་མྷི་འཕོ་བས་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོས་འབབ་ཆུ་རྣམས་བསྡུས་པ་
ལྟར། གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོས་མྷིག་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་ནྷི་མངོན་པར་བསྡུས་པས་བསྡུས་པའོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ནྷི།
རང་གྷིས་དཔད་པ་ལས་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་གཞན་ཡང་ཇྷི་རྷིགས་པར། །ཕུང་པོ་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་
ནྷི། །རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ལྲེགས་དཔད་དྲེ། །ཇྷི་སྐད་བཤད་པར་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕན་ཡོན་ལ། དྲེ་
ལྟར་བསྡུས་པ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅྲེ་ན། ཆོས་གསུམ་ཕན་ཚུན་འདུ་བའྷི་ཚུལ་ཤྲེས་ན་
གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་
མངོན་པར་སྡུད་བའྷི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་སྟྲེ། ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་དུ། དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འབྲྷིང་པོས་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་དང་། རྟུལ་པོས་དབང་པོ་ལྔ་ལ་དམྷིགས་ནས་ཞྷི་གནས་སྲེད་པར་ཡང་
གསུངས་ཤྷིང་། ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་མངོན་པར་སྡུད་ཅྷིང་མམ་པར་འཇོག་པ་
དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་དམྷིགས་པ་ལ་རྲེ་གཅྷིག་པའྷི་ཞྷི་གནས་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་
ལྷག་མཐོང་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཁད་པར་ཅན་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་འཕྲེལ་ལོ། །དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བ་
ལས་ནྷི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཅུ་གཅྷིག་པ། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་དབྱྲེ་བ།
ངོ་བོ། ཕན་ཡོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྷི། ཆོས་གསུམ་གྷིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཚུལ་རྣམ་པ་དྲུག་དུ་བལྟ་
སྟྲེ། ཡང་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་གཟུགས་ཅན་ཆུང་ངུ་ཐ་དད་མྲེད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། བར་མ་འདྲེས་པར་
གྱུར་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཆྲེན་པོ་ཕད་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དུས་ཀྷི་སོ་ནས་ལྷན་ཅྷིག་
འབྱུང་བས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། བྱྲེད་ལས་ཀྷི་སོ་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་།
དམྷིགས་པའྷི་སོ་ནས་མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །གྷིས་པ་ལ།་་་་་དྲུག་གྷི་དང་པོ་་་་་་ཐ་དད་མྲེད་
པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྷི་ཕྱོགས་སམ་ཡུལ་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་གཅྷིག་ཏུ་གཏོགས་
པའྷི་ཕྱོགས་ཅན་གཟུགས་དང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟར་སྷིད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སམ་ཡུལ་མཐུན་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཚོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པར་གྱུར་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་འདྲེས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྡུལ་ཕ་
རབ་གྷིས་ཡན་ཆད་འདུས་པ་ཕྱོགས་ཅན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གང་ཡྷིན་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པར་
གྱུར་པ་སྟྲེ། ཆུ་རོག་མ་ཅན་གྷི་ནང་དུ་ཆུ་དང་སའྷི་རྡུལ་ཕན་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཕད་པས་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཕྱོགས་ཅན་འདུས་པའྷི་རགས་པ་རྣམས་ྷིད་ཕན་ཚུན་ཕད་པར་གྱུར་བ་སྟྲེ། ཕ་གུ་རྣམས་ཕད་
པ་ལས་རྷིག་པ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྲེ་
རྲེའྷི་ལུས་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་སྐད་ཅྷིག་མ་གང་ཡྷིན་པ་རྣམས་དུས་
མམ་དུ་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་འཁོད་པ་སྟྲེ། དང་པོར་སྲེ་བ་དུས་གཅྷིག་པ་དང་བར་དུ་གནས་པའྷི་ངང་གཅྷིག་པ་
དང་མཐར་འགག་པའྷི་དུས་གཅྷིག་པ་རྣམས་སོ། །ལྔ་པ་་་་་་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
དགོས་པ་གཅྷིག་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་བྱ་བ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། དགྲེ་སློང་གྷིས་ལྟུང་
བ་ཕྱྷིར་བཅོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རོད་པའམ་གཞྷི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་ཞུགས་ནས།
གཏན་ལ་འབྲེབས་པའམ་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་་་་་་མཐུན་པར་
རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ། ཁད་པར། དབྱྲེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྷི། དབང་པོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷིས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས། དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་
ནས་རྣམ་པ་མཐུན་པར་རོགས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཁད་པར་ནྷི། མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དྲེ་
ཡང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་དྲེ་ྷིད་འཁོར་སྲེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷི་དངོས་པོ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི། སྲེམས་ྷིད་སྲེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། ཚོར་བ་ྷིད་ཚོར་བ་དང་མཚུངས་
ལྡན་མྷི་རུང་བས་བདག་གྷི་དངོས་པོ་དང་ནྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེས་ནྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
ཐ་དད་དུ་བསྟན་ཞྷིང་། རས་རྷིགས་འད་གངས་མམ་པས་ན་རས་མཚུངས་པ་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དགྲེ་
བའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་དམྷིགས་རྣམ་དང་ངོ་བོ་མཐུན་པ་གྷིས་ཀྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི།
འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་ལྟ་བུའམ་དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་ལྟ་བུ་མྷི་མཐུན་པ་གྷིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ། །ད་ལྟར་བའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་དུས་མམ་ཞྷིང་འད་བ་གྷིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི།
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལྟ་བུ་དུས་མྷི་འད་བ་གྷིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པའྷི་སྲེམས་
སྲེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་མཐུན་པའྷི་ཁམས་དང་ས་པ་གྷིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི། འདོད་ཁམས་དང་
གཟུགས་ཁམས་སམ། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ལྟ་བུ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཁམས་དང་ས་པ་གྷིས་ནྷི་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ་བཅུ་ཡོད་ཀང་སྲེ་ཚན་བཞྷི་སྟྲེ། ཀུན་འགོ་དང་རྲེས་འགའྷི་
མཚུངས་ལྡན། གནས་སྐབས་དང་རྒྱུན་གྷི་མཚུངས་ལྡན། ཕྱྷིར་བལྟས་དང་ནང་བལྟས་ཀྷི་མཚུངས་ལྡན། འདྷིས་
པ་དང་མ་འདྷིས་པའྷི་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྷིར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ།
འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་དང་རྲེག་པ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་ཀུན་འགོ་ལྔ་
དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཁམས་དང་ས་དང་གནས་སྐབས་
ཐམས་ཅད་དུ་འདྷི་དག་ལས་གང་རུང་གཅྷིག་ཡོད་པར་ཐམས་ཅད་འགོ་ཞྷིང་མྲེད་ན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་ཁད་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ནྷི། གཙོ་བོ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་
ཡྷིད་དང་། འཁོར་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་འགའ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། གཙོ་བོ་སྲེམས་
རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་ལ་འཁོར་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྲེས་འགའ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། རྲེས་འགའ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། ཁོ་བ་ལ་
སོགས་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །གནས་སྐབས་ལས་ཀང་གྱུར་པའྷི་
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མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི། བདྲེ་བའྷི་ཚོར་བ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པའྷི་གནས་སྐབས་
ན་བདྲེ་བའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་
ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་པའྷི་ཚོར་བ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བའྷི་
གནས་སྐབས་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་
ཚོགས་བདུན་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་དང་བཅས་པའྷི་དུས་ན་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བའོ། །རྒྱུན་
ཆད་པའྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི། འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་མྲེད་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པས་བར་དུ་
ཆོད་པའྷི་ཕྱྷི་ནས་སླར་ཡང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་སྲེས་པར་གྱུར་པའོ། །ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་བལྟས་པས་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་ནྷི། འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པའྷི་
དབང་གྷིས་བྱུང་བ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལས་ཕལ་ཆྲེར་ཞྲེས་པའང་ཐར་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་མ་
གཏོགས་པའོ། །ནང་དུ་བལྟས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་མམ་པར་
གཞག་པའྷི་ས་པ་རྣམས་དང་སྔ་མ་ལྟར་ཤྲེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཐར་པ་ལ་དམྷིགས་པ་རྣམས་སོ། །ཕལ་ཆྲེར་རོ་ཞྲེས་འགའ་ཞྷིག་ལས་འབྱུང་བ་ནྷི་རྒྱ་
དཔྲེ་དང་གཞུང་གཞན་ལ་མྲེད་ཅྷིང་གོང་གྷི་རྣམ་གཞག་དང་ཡང་མྷི་མཐུན་པས་བཞག་གོ །འདྲེས་པའྷི་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་ནྷི། ཁམས་གསུམ་གྷི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་
མྲེད་པ་ནས་རྒྱུད་ལ་འདྷིས་པ་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་བ་ཟག་
བཅས་དང་མྷི་དགྲེ་བ་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་དག་ལས་
ཀང་ཁ་ཅྷིག་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་བསྡུས་པ་ཡུན་རྷིང་དུ་འདྷིས་ཤྷིང་མྱངས་པར་གྱུར་པ་དག་
གོ །སྔར་ནྷི་སློབ་མྷི་སློབ་དུ་འཇོག་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་བཤད་པ་སྟྲེ། འདྷིར་ནྷི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །མ་འདྷིས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྷི། ཟག་མྲེད་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་དང་པོར་བྱུང་བ་དང་། དྲེའྷི་འོག་མ་སྐད་ཅྷིག་
གྷིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། ཞྲེས་སྨོས་པ་ནྷི་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པ་འདྷིས་པར་འདོགས་པ་སྤང་
བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་དང་མམ་གཞག་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་
བ་རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའང་སྔོན་འཇྷིག་རྲེན་དུ་སྲེ་མ་མྱངས་པས་མ་འདྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་
ཕན་ཡོན་ནྷི། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅྲེ་ན། གཙོ་བོ་སྲེམས་ཆོས་ཙམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བདག་མྲེད་པ་ལ་འཁོར་སྲེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ངྲེས་པ་ལྔ་དང་ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་མཚུངས་པར་ལྡན་
པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚུལ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་སོ། །ཚོར་བ་ཙམ་གྷིས་ཚོར་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་
ཤྲེས་ན། འགའ་ཞྷིག་བདག་ཡོད་ལ་དྲེས་ཚོར་བར་བྱྲེད་དོ། །འདུ་ཤྲེས་སུ་བྱྲེད་དོ། །སྲེམས་པར་བྱྲེད་དོ། །དན་
པར་བྱྲེད་དོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །རྣམ་པར་བྱང་ངོ་། །ཞྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པ་སྤང་ཞྷིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གནས་ལུགས་བདག་མྲེད་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་གོ །བདག་མྲེད་རོགས་
པ་ལས་ནྷི་རྣམ་གོལ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཅུ་གྷིས་པ་ལྡན་པ་ལ་སྷི་དོན་ལྔ་སྟྲེ། ལྡན་པའྷི་ངོ་བོ་ངོས་
བཟུང་། གང་ལ་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག ལྡན་ཆོས་ངྲེས་པར་བྱ་བ། ལྡན་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ། ཇྷི་ལྟར་ལྡན་ཚུལ་བརྷི་
བའོ། །དང་པོ་་་་་་ངོ་བོ་ལ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་
འགོག་གྷིས་ཀྷིའང་། །དུས་གསུམ་པ་ཡྷི་རྣམ་པ་གསུམ། །དགྲེ་ལ་སོགས་ཀྷི་དགྲེ་ལ་སོགས། །ཞྲེས་ཐོབ་པ་
རས་གྲུབ་རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཆོས་སྟོབས་ལྡན་འགོག་པ་གྷིས་ལའང་ཡོད་པ། ཆོས་དྲེ་མ་སྲེས་པ་དང་
འགགས་པ་ན་ཡོད་པས་དུས་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ། ཆོས་དྲེ་དང་དྲེའྷི་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའྷི་ཐོབ་པ་སྟྲེ་གསུམ་དུ་
ཡོད་ཅྷིང་། ཐོབ་པས་ཆོས་དྲེ་དང་ཐོབ་པའྷི་ཐོབ་པ་དག་ལྡན་པར་བྱྲེད་ལ། ཐོབ་པའྷི་ཐོབ་པས་ནྷི་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་
དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ། དགྲེ་བའྷི་ཐོབ་པའང་དགྲེ་བ་ྷིད་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་མོད། དྲེ་ནྷི་མཛོད་ཀྷི་
འགྲེལ་ཊྷིཀ་ཏུ། དྲེ་ལྟར་ཐོབ་པ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བས། ཐོབ་པའྷི་དགའ་སྟོན་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། སྟྲེས་ཏྲེ་ཐོགས་པ་
མྲེད་པས་གོ་སྐབས་རྲེད་ཀྷི། གཞན་དུ་ན་སྲེམས་ཅན་གྷིས་པའྷི་ཐོབ་པས་ནྷི་ནམ་མཁའ་ལའང་གོ་སྐབས་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་ཅྷིང་། བསྡུ་བར་ཡང་། ཐོབ་པ་རས་སུ་ཡོད་པ་དྲེ་ཆོས་རྣམས་སྲེད་
པའྷི་རྒྱུའམ། སྲེས་པ་མྷི་འབྲལ་བའྷི་རྒྱུར་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་དྲེ་མ་སྲེས་པ་ན། དྲེའྷི་ཐོབ་པའང་མྲེད་
པས་ནམ་ཡང་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ། གྷིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་ཀྷི་ཐོབ་པ་དུས་མམ་
ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ན། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་མྷི་མཐུན་པ་དུས་མམ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས། འགལ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་
དུས་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པས་བཀག་གོ །དྲེས་ན་འདྷིར་ནྷི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་
ཀྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ལ་ཐོབ་པའམ་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་གང་ཟག་ནྷི། ཁམས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བར་འཆད་པ་
ལྟར། ཁམས་གསུམ་གྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་གསུམ་དང་། འཕགས་པ་སློབ་པ་གསུམ་དང་། མྷི་སློབ་པ་གསུམ་སྟྲེ་དགུ་
ལ་བརྷི་ཞྷིང་། འོག་མ་གྷིས་ཀྷི་བྱྷིས་པ་ལ་རང་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། གནོན་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཆགས་བྲལ་རོགས་ཏྲེ་གོང་མའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་གྷིས་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་ན་བཅུ་གཅྷིག་ཏུའང་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་
ལྡན་ཆོས་ལ། མཛོད་དུ། འདོད་ཡྷིད་དགྲེ་དང་མྷི་དགྲེ་དང་། །བསྷིབས་པ་དང་ནྷི་མ་བསྷིབས་པ་་་་་འྷི་ལུང་མ་
བསྟན

། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ན། །མྷི་དགྲེ་ལས་གཞན་ཟག་མྲེད་གྷིས། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་

པས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་དང་། ཟག་མྲེད་གྷིས་ལ་བརྷི་བར་གསུངས་མོད། འདྷིར་ནྷི་བསྡུ་བའྷི་
དགོངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་པར་ཁམས་གོང་མ་གྷིས་དང་འཕགས་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ལ་མྲེད་པས་མྷི་དགྲེ་བར་རྲེ་
ཞྷིག་བཞག་ནས། སྷིར་ོན་མོངས་པ་དང་། དགྲེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་ཏྲེ་ཆོས་གསུམ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ཁད་
པར་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་ཆོས་ལྔ་ལ་བརྷི་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དགྲེ་བ་
དང་ལུང་མ་བསྟན་དག་ལའང་། སྲེས་མ་ཐག་ངང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་སྲེས་ཐོབ་དང་།
ཀུན་གཞྷི་དང་མྷིག་དབང་ལ་སོགས་པ་ལུང་མ་བསྟན་སྲེས་ཐོབ་དང་། ཚྷེ་འདྷིའྷི་འབད་རོལ་ལས་བྱུང་བའྷི་དད་
པ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། བཟོ་གནས་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་མ་བསྟན་སོར་བྱུང་གྷིས་
གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བས་བདུན་དུའང་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཞྲེས་པ་
ནྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ལ་གོ་བར་བྱ་ཞྷིང་། སོར་བྱུང་གྷིས་ཞྲེས་པའང་དགྲེ་བ་དང་ལུང་
མ་བསྟན་སོར་བྱུང་གྷིས་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་ཁམས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན། འདོད་པ་ན་རང་གྷི་ོན་མོངས་པ་
དང་། དྲེའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། སོར་བྱུང་གྷིས་ཏྲེ་ལྔ་ཡོད་པ་ལ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཆོས་ལྔ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་
བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཁམས་ན་ཡང་རང་གྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། དྲེའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། སོར་བྱུང་གྷིས་ཏྲེ་
ལྔ་ཡོད་པ་ལ་གཟུགས་ཀྷི་ཆོས་ལྔ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྲུལ་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ལུང་མ་
བསྟན་སོར་བྱུང་ཡང་ཡོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་མྲེད་ཅྷིང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེར་
སྲེས་ན་གཞན་དོན་མྷི་འགྲུབ་པར་གསུངས་ནས་ལུང་མ་བསྟན་སོར་བྱུང་མྲེད་པའྷི་དབང་དུ་་་་་་དོན་གསང་དུ། གཟུགས་མྲེད་
པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་དང་། བསྡུ་བར། དྲེ་ལ་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ན་ནྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་འགྲུབ་པ་ྷིད་ལ་
བརྲེན་ནས་གཟུགས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཟད་ཀྷི། སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དྲེ་ན་སོམས་པར་འཇུག་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ན་གཟུགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ལ་དབང་པོ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེའང་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་གཟུགས་ཆ་ཕ་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་གཟུགས་ཆ་ཕ་བར་ཡོད་པར་
གསུངས་པ་ནྷི་སྲེ་པ་གཞན་གྷི་གྲུབ་མཐའ་དང་སོ་བསྟུན་པར་མངོན་ཏྲེ། འགྲེལ་པར། འདྷི་ནྷི་དགྲེ་འདུན་ཕལ་ཆྲེན་པའྷི་དྷི་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ལུང་མ་བསྟན་སོར་བྱུང་ཡོད་པ་
གསལ་བར་བཤད་པ་ཡང་མྷི་སྣང་།

བྱས་ཏྲེ། རང་གྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། དྲེའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྟྲེ་

བཞྷི་ཡོད་པ་ལ་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་བཞྷི་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་ཁམས་འོག་མ་དག་གྷི་ཆོས་ལྔ་ལྔ་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་བཞྷི་སྟྲེ། ཟག་མྲེད་བཅུ་བཞྷི་དང་། སྔར་གྷི་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་བཅུ་དྲུག་ནྷི་ལྡན་པའྷི་ཆོས་
ཞྲེས་བྱའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ས་བོན་དང་དབང་དང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་གསུམ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ས་
བོན་དང་ལྡན་པ་བརྷི་བ་ཡྷིན་ན། ཟག་མྲེད་དང་སོར་བྱུང་ལ་མྷི་བརྷི་བར། ཁམས་གསུམ་གྷི་ོན་མོངས་པ་
གསུམ་དང་། དགྲེ་བ་སྲེས་ཐོབ་གསུམ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་སྲེས་ཐོབ་གསུམ་སྟྲེ་དགུ་པོ་གང་ཡོད་དཔད་ཅྷིང་།
དབང་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་བརྷི་བ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་དང་སྲེས་ཐོབ་མྷི་བརྷི་བར། ཁམས་གསུམ་གྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་
གསུམ་དང་། འོག་མ་དག་གྷི་ལུང་མ་བསྟན་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་མྷི་སློབ་ཀྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་བདུན་
ཡོད་མྲེད་དཔོད་པ་ཡྷིན་ལ། མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་བརྷི་བ་ན། དྲེ་གྷི་ག་བསམས་པའྷི་བཅུ་དྲུག་པོའ་ི ནང་ནས་
གང་དང་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དཔད་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་་་་་་ལྡན་ཚུལ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི།
རྲེན་འོག་མ་པས་གོང་མའྷི་དངོས་གཞྷིའྷི་སྲེམས་ཐོབ་ན། གོང་མའྷི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ལ། རང་
སའྷི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་།་་་་་འོན་ཀང་ོན་ཡྷིད་ནྷི། གོང་དུ་ལུས་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཆགས་བྲལ་ལའང་འབྱུང་བས། སོ་
སྲེ་ལ་རག་ཏུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ལ། བྱྲེ་བྲག་པས། གོང་མའྷི་དངོས་གཞྷི་ཐོབ་ན་འདོད་ཁམས་ཀྷི་མཐོང་སྤང་དང་། སོམ་སྤང་གྷིས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འདོད་ཀང་། རྣལ་
འབྱོར་སོད་པ་པས། མཐོང་སྤང་གྷི་ོན་མོངས་མྷི་སྤོང་བར་འདོད་དྲེ། བསྡུ་བར། འདོད་པ་རྣམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེའྷི་འདོད་ཆགས་དང་། གནོད་སྲེམས་དང་། དྲེ་དང་
མཐུན་པའྷི་ཆོས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི། ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤངས་པ་ཡྷིན་གྷི། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ཀང་འདྷི་ན་གནས་པ་ལུས་འདྷི་ལ་གནས་པ་སྤངས་པ་དྲེ་ལ་ནྷི་ལན་འགའ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྷི། གོང་མར་སྲེས་པ་
ལ་ནྷི་མྷི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར། ཆགས་བྲལ་ལའང་འདོད་པའྷི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ནོ།།

ས་བོན་དུ་ལྡན་མྷི་ལྡན་གྷི་གར་ཡང་འཇོག་

མོད། འདྷིར་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་མྷི་ལྡན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བརྷི་བའོ། །སྲེས་ཐོབ་རྣམས་ནྷི་གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་
ལྡན་པ་ཡྷིན་གྷི། གོང་མ་དང་འོག་མ་ལ་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་། སོར་བྱུང་རྣམས་ནྷི་རྲེན་འོག་མ་དང་། རང་ས་རྣམས་ལ་
ཇྷི་རྷིགས་པར་དབང་དང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ནོ། །ཟག་མྲེད་གྷིས་ནྷི་བྱྷིས་པ་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་མྷི་སྷིད་
ཅྷིང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དབང་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་སྷིད་ལ། འཕགས་པ་སློབ་པ་ལའང་མྷི་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་
མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་སྷིད་དྲེ། འཕགས་པ་གྷི་ག་ལའང་རང་རང་གྷི་ཟག་མྲེད་
དབང་གྱུར་དང་། མངོན་གྱུར་གྷི་གར་ལྡན་པར་བརྷིའོ།་་་་་དྲེ་རྣམས་གཞྷིར་བཟུང་བས་འོག་མ་རྣམས་དཔད་པས་ཤྲེས་སོ། །གྷིས་པ་་་་་་སོ་
སོ་ལ་སར་བ་ནྷི། གང་ཟག་གང་ལ། ཆོས་གང་ལྡན་པའྷི་ཚུལ་ཇྷི་ལྟར་སྷིད་ཚོད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྷིམ་པ་
ལྟར་བརྷི་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་ལ། བྱྷིས་པ་ལ་བརྷི་བ་དང་། འཕགས་པ་ལ་བརྷི་བ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལའང་།
འདོད་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་བྱྷིས་པ་ལ་བརྷི་བ་གསུམ་གྷི། དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས།
228

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་སོ་སོའ་ི སྲེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ལ་སྔར་གྷི་ལྡན་ཆོས་བཅུ་དྲུག་པོའ ་ི ནང་ནས་ས་
བོན་ནྷི་དུ་དང་ལྡན། དབང་གྱུར་ནྷི་དུ་དང་ལྡན། མངོན་གྱུར་ནྷི་དུ་དང་ལྡན་སམ་ན། ས་བོན་ནྷི་གྲེན་པོ་གང་ཡང་
མ་ཐོབ་པས་ཁམས་གསུམ་གྷི་ོན་མོངས་པ་གསུམ་དང་། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་
ལྔ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་དུ་འདོད་པའྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་
བསོམས་ན་གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་
དྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ལ། གཟུགས་ཀྷི་ལུང་མ་བསྟན་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གྷི་དབང་དང་མྷི་ལྡན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྷི་དངོས་གཞྷི་མ་ཐོབ་པར་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་ས་
བོན་སོར་བས་བརས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སོ། །མངོན་གྱུར་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཆོས་ལྔ་དང་།

གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྟྲེ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་

སྷིད་དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། རྲེན་འདོད་ཁམས་པ་དྲེ་ྷིད་རང་ཁམས་ལ་གནོན་པ་ཆགས་བྲལ་རོགས་ནས་གཟུགས་ཁམས་
ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལ་ས་བོན་གང་མ་དག་གྷི་ོན་མོངས་པ་གྷིས་དང་། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་
བཞྷི་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་འདོད་པའྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་མྲེད་
ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་དྲུག་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། སོར་བྱུང་
གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྟྲེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པ་སྷིད་དོ། །འདོད་པའྷི་རྲེན་ཅན་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལ་རྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་དཔད་ན་ཤྲེས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི།
གཟུགས་སོགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་ལ། ས་བོན་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་
གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་ཡང་གཟུགས་ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་།
གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་གཟུགས་ཀྷི་ཆོས་ལྔ་དང་།
གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྟྲེ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྷིད་དོ། །གཟུགས་ཀྷི་རྲེན་ཅན་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལ་
སྔར་གྷི་རྷིགས་པས་བརྷིས་ན་ཤྲེས་སོ། །ས་བོན་དབང་དང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ།་་་་་གསུམ་པ་ནྷི། གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་པའྷི་སོ་

སོའ ་ི སྲེ་བོ་ལ་ས་བོན་རང་གྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་རང་གྷི་
དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ལ།་་་་་གཞན་མྷི་ལྡན་པ་ནྷི་འོག་མའྷི་དགྲེ་བ་མངོན་དུ་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་གནས་ཡྷིན་པས་སོ་ཞྲེས་གག་གོ །མངོན་གྱུར་
ཡང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་ནོ། །འཕགས་པ་ལ་བརྷི་བ་ལའང་། འདོད་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་
དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་འཕགས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་སློབ་པ་དང་། མྷི་སློབ་པ་ལ་བརྷི་བ་གྷིས་ཀྷི།
དང་པོ་ནྷི། འདོད་པའྷི་རྲེན་ཅན་གྷི་འཕགས་པ་སློབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྷིར་འོང་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་དུ་དང་
ལྡན་སམ་ན། ས་བོན་ཁམས་གསུམ་གྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་གསུམ་དང་། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་འདོད་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་འདོད་པའྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་
བྱུང་དང་། སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་ལྔ་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་འདོད་པའྷི་ཆོས་ལྔ་
དང་། གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །འདོད་པའྷི་རྲེན་ཅན་
གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་ལ་བརྷི་ནའང་འདྷི་དང་སྔར་གྷི་རྷིགས་པ་དཔད་
པ་ལས་ཤྲེས་སོ། །གྷིས་པ། འདོད་པའྷི་མྷི་སློབ་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་རྣམ་གོལ་ལ། ས་བོན་རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་
འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་འདོད་པའྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་
སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་།
སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །གྷི་
གའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ལ། ས་བོན་སྔར་དང་འད་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་འདོད་པའྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་
ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་དྲུག་དང་ལྡན་ལ།
མངོན་གྱུར་འདོད་པའྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་།
གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ།་་་་་གཟུགས་ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་མྷི་ལྡན་
ཟྲེར་བའང་ཡོད་དོ།

།གཟུགས་ཁམས་ཀྷི་འཕགས་པ་ལའང་སློབ་པ་དང་། མྷི་སློབ་པ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ་ལ། ས་བོན་

ཁམས་གོང་མ་དག་གྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་གྷིས་དང་། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་གཟུགས་ཀྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་
ཏྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་གཟུགས་ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་།
སློབ་མྷི་སློབ་ཀྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་ལྔ་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་གཟུགས་ཀྷི་ཆོས་ལྔ་དང་། གཟུགས་མྲེད་
ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་རྲེན་ཅན་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་
སྲེམས་ཐོབ་པ་ལའང་ཤྲེས་སོ། །གཟུགས་ཀྷི་མྷི་སློབ་པ་ལའང་། ས་བོན་གཟུགས་ཀྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་ལྡན་
ཞྷིང་། དབང་གྱུར་གཟུགས་ཀྷི་སོར་བྱུང་གྷིས་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་
ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་བཞྷི་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་དྲེ་གྷི་ག་བསམས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་
འཕགས་པ་ལའང་སློབ་པ་དང་། མྷི་སློབ་པ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ་ལ། ས་བོན་རང་གྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་དང་།
གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཏྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་གྱུར་ཡང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དགྲེ་བ་སོར་
བྱུང་དང་། སློབ་མྷི་སློབ་ཀྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཏྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་རང་གྷི་ོན་མོངས་པ་དང་།
སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་། དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། སློབ་ཆོས་ཟག་མྲེད་དྲེ་ལྔ་དང་ལྡན་ནོ། །ས་ལ་བརྷིས་ན་འོག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མའྷི་སོར་བྱུང་དང་ཡང་ལྡན་པ་སྷིད་དྲེ། སྷིད་རྲེའྷི་འཕགས་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་ཟག་པ་
ཟད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་མྷི་སློབ་པ་ལ། ས་བོན་རང་གྷི་སྲེས་ཐོབ་གྷིས་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དབང་
གྱུར་ཡང་དྲེའྷི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། མྷི་སློབ་པ་ཟག་མྲེད་དྲེ་གྷིས་དང་ལྡན་ལ། མངོན་གྱུར་དྲེ་དག་བསོམས་
པ་བཞྷི་དང་ལྡན་ནོ། །བསྡུ་བར། ཁམས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ས་ལའང་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
བརྷིས་ན་ཤྷིན་ཏུ་མང་བར་འགྱུར་མོད། འདོད་ན་རང་གྷིས་དཔད་པ་ལས་ཤྲེས་པ་ྷིད་དོ། །ཡང་ན། སྔར་གྷི་རྣམ་པ་
ཉུང་བ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་བྱྲེ་བཤད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་བརྷིས་ཀང་རུང་བས། དྲེའྷི་དང་པོ་་་་་་ལྡན་

གཞན་ནས་་་་་་

ཆོས་ནྷི། དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་རྣམས་ཀྷིས་རང་དང་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་
ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པའྷི་ནུས་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་ས་བོན་དང་། ས་བོན་དྲེ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུན་གྷིས་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་
པའྷི་དུས་དབང་གྱུར་དང་། དྲེའྷི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་མངོན་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་
ལས་ས་བོན་དང་དབང་གྱུར་མངོན་གྱུར་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བས་དགུ་ཡྷིན་ལ། གྷིས་པ་་་་་་གང་ཟག་ནྷི། ཁམས་
གསུམ་གྷི་བྱྷིས་པ་དང་འཕགས་པ་ལས། གསུམ་པ་་་་་་ལྡན་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པའྷི་བྱྷིས་པ་འཆྷིང་བ་ཀུན་ལྡན་ལ་འདོད་
པའྷི་ཆོས་དགུ་དང་། གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་ས་བོན་བཞྷི་དང་། དབང་བཞྷི་སྟྲེ་བཅུ་
བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་དབང་ལྡན་པ་ནྷི་ཐོས་བསམ་པ་ལ་དྲེ་དག་གྷི་ས་བོན་གསོས་པ་ཡོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཀྷི་བྱྷིས་པ་ལ་རང་གྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ས་བོན་ལ་སོགས་པས་
ཕྱྲེ་བའྷི་ཆོས་དྲུག་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་ས་བོན་དང་དབང་བཞྷི་དང་། འདོད་པའྷི་མངོན་གྱུར་མ་གཏོགས་པ་
དྲུག་སྟྲེ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་གོང་འོག་གྷི་དབང་དང་ལྡན་པའང་ཐོས་བསམ་གྷིས་གོང་མའྷི་ས་བོན་
གསོས་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་འདོད་པར་སྲེ་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་བྱྷིས་པ་ལ་སྔ་མ་ལྟར་རང་གྷི་ཆོས་
དྲུག་དང་། གཟུགས་ཀྷི་བཞྷི་དང་། འདོད་པའྷི་དྲུག་སྟྲེ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལའང་འོག་མ་གྷིས་ཀྷི་དབང་
དང་ལྡན་པ་ནྷི་ཕྱྷི་མ་ལ་དྲེ་དག་ཏུ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཕགས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྷིར་འོང་ལ་ཆོས་དགུ་ཅར་ལྡན་
ཞྷིང་། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་དང་དག་བཅོམ་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་མངོན་གྱུར་བོར་བའྷི་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཟད་
ཀང་དྲེ་དག་ལ། །ལས་ཀྷི་ནུས་པ་མཐོང་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ལས་
ས་གྷིས་པ་ནས་འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བྲལ་བས་མྷི་དགྲེ་བ་མངོན་གྱུར་མྷི་ལྡན་ལ་གཞན་བསམ་གྷིས་
མྷི་ཁབ་ཅྷིང་། དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་མྲེད་པས་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་ལྡན་
ནོ། །རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་ལ་ནྷི་སོན་ཐམས་ཅད་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་། སྤངས་རོགས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དགྲེ་བ་མངོན་གྱུར་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པའམ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
ལན་ལའང་བཞྷི་སྟྲེ། མཚན་ྷིད་གང་དུ་བཤད་ཚུལ། དྲེའྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན། ཕྱྲེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དྲེ་
ལ་མཁས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ནྷི་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བཤད་ཟྷིན་དན་པ་ལ་སར་
བ་སྟྲེ། འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོའ་ི རྣམ་གཞག་ཏུ། དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་
འཕྲེལ་བ་དང་འགྷིབ་པ་དང་ཐོབ་པ་དང་རྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །གྷིས་པ། རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་
གསུམ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཚྷེ་འདྷིའྷི་འབད་རོལ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཁམས་དྲེར་སྲེ་
བས་ཐོབ་པ་རྣམས་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་དང་། དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་རྲེན་གྷི་དབང་
གྷིས་རྒྱུ་ས་བོན་ཡོངས་སུ་བརས་པར་གྱུར་པ་དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། དྲེ་དག་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་ཅྷིང་ད་ལྟར་
གྷི་ཆོས་རང་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། དོན་དངོས་དང་།
དམྷིགས་བསལ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ་ལ་ས་བོན་དང་། དབང་གྱུར་དང་། མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་གསུམ་ལས། དང་
པོ། ས་བོན་དང་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། བྱྷིས་པའྷི་ལྡན་པ་དང་། འཕགས་པའྷི་ལྡན་པ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ། ཁམས་
གསུམ་གྷི་བྱྷིས་པ་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་གང་དང་ལྡན་པ་བརྷི་བ་ལ། རྲེན་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་
སྲེས་ཤྷིང་སྨྷིན་པར་གྱུར་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ལ་ནྷི་ཆོས་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་ཞྷིང་དྲེར་
གཏོགས་པའྷི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་
རྣམས་དང་། དྲེར་མ་ཟད་གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ར་བའྷི་ོན་
མོངས་པ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེའང་འཆྷིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པའྷི་
དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། འཆྷིང་བ་ཕྱོགས་རྲེ་དང་བྲལ་བ་ཡྷིན་ན་ནྷི་གང་དང་བྲལ་བ་དྲེའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་མྷི་ལྡན་
གྷི་གར་འཇོག་གོ །གཞན་ཡང་ས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཁོ་ནར་སྲེ་བས་ཐོབ་པའྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་
པས་ལྡན་པའོ། །དྲེའྷི་ཤུགས་ལ་བསྡུ་བ་དང་བྱྲེ་བཤད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ལུང་མ་བསྟན་སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ས་བོན་དང་
ཡང་ལྡན་པར་བསྟན་ཏོ། །རྲེན་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་ཤྷིང་སྨྷིན་པར་གྱུར་པའྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ལ་ནྷི།
འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་
གྷིས་བག་ལ་ལ་ལྲེགས་པར་མ་བཅོམ་པའྷི་ཆ་ནས། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་
དང་། རྲེ་ཞྷིག་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་གྲེན་པོས་གནོན་པ་བྱས་པའྷི་ཆ་ནས། དྲེ་དག་གྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་
ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། ཆ་གྷིས་སུ་བཞག་པའོ། །དྲེ་རང་སའྷི་འཆྷིང་བ་མཐའ་དག་ཅན་ཡྷིན་ན་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལྡན་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་
ས་བོན་དང་ལྡན་པར་འཇོག་ཅྷིང་། ཅྷི་སྟྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ན་ནྷི་རང་སའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་
ལྡན་མྷི་ལྡན་གྷི་གར་འཇོག་གོ །གཟུགས་ཁམས་སུ་སྲེ་བས་ཐོབ་པའྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་། སྔར་ལྟར་ལུང་མ་
བསྟན་སྲེས་ཐོབ་ཀྷིའང་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །རྲེན་གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེས་ཤྷིང་སྨྷིན་པར་གྱུར་པའྷི་
སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི རྒྱུདྒྱུུ ་ལ་ནྷི་ཁམས་འོག་མ་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དང་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ར་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་འཕགས་པའྷི་གྲེན་པོས་བག་ལ་ལ་བ་རད་ནས་མ་སྤངས་པའྷི་
ཆ་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ། བྱྷིས་པའྷི་གྲེན་པོས་རྲེ་ཞྷིག་མགོ་མནན་པའྷི་ཆ་
ནས་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ་ཆ་ཤས་གྷིས་སུ་བསྟན་པའོ། །མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་
ནྷི་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་།
གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བས་ཐོབ་པའྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་དང་སྔ་མ་ལྟར་ལུང་མ་བསྟན་སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་
པས་ལྡན་པའོ། །འཕགས་པའྷི་ལྡན་པ་ནྷི་སྤང་བྱ་ཁམས་གསུམ་པའྷི་གྲེན་པོ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་
ཐོབ་པའྷི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ནྷི། གང་ཟག་སོམ་སྤང་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གང་དང་གང་
གྷིས་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ན། འཕགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་བག་ལ་ལ་
ལྲེགས་པར་བཅོམ་པའྷི་ཕྱྷིར། སྤང་བྱ་དྲེ་དང་དྲེའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྷི་
ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་གང་གྷི་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་བ་དྲེའྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་ལྡན་
པའོ། །གྲེན་པོ་ནྷི་སོམ་ལམ་སྟྲེ། མཐོང་ལམ་ནྷི་རྣམ་པ་དང་ས་དང་ཆྲེ་འབྲྷིང་ཆུང་ངུས་སྤང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གྷིས་པ། དབང་དང་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། དམ་
པའྷི་ཆོས་ན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚྷེ་དྲེའྷི་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ཟག་བཅས། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་
བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཟག་མྲེད་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་བསམ་གཏན་
བཞྷི་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། མཐར་གྷིས་
གནས་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཚད་མྲེད་པ་དང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ལུང་དུ་
མ་བསྟན་པ་སྲེས་ཐོབ་དང་སོར་བྱུང་གྷིས་པོ་དྲེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་བཟོ་གནས་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་
སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་བྱྷིས་པ་དང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཇྷི་རྷིགས་པར་ས་བོན་སོར་བས་ཡོངས་སུ་
བརས་ཏྲེ། དབང་གྱུར་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ། ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་བཤད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལས་སྲེ་བས་ཐོབ་པ་དང་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་དགྲེ་བ་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའམ། ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་མྷི་དགྲེ་བའམ། མདོར་ན་
དགྲེ་མྷི་དགྲེ་དྲེ་དག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའམ། སྲེས་ཐོབ་སོར་བྱུང་དང་བསྷིབས་མ་བསྷིབས་ཀྷི་ལུང་དུ་མ་
བསྟན་པ་ཡང་རུང་། ཆོས་གང་དང་གང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་
ལྡན་པས་ལྡན་པའོ། །དབང་གྱུར་དང་མངོན་གྱུར་དྲེ་དག་ཀང་ཁམས་གསུམ་གྷི་གང་ཟག་གང་ལ་ཆོས་ཇྷི་ཙམ་
ལྡན་པའྷི་ཚུལ་ནྷི་སྷི་དོན་དུ་བཤད་ཟྷིན་པ་ྷིད་དོ། །དམྷིགས་བསལ་ནྷི། མྲེད་པར་ལྟ་བས་ར་བ་གཅོད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་ཐར་པ་ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷི་ལོག་ལྟས་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཆད་པའྷི་གང་ཟག་ལ་ནྷི་ཆོས་ཀྷིས་མཚམས་སར་དུ་
ཡོད་པས་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་ཕ་མོ་དང་ལྡན་པས་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྲེ་ཞྷིག་མས་པར་བྱས་
པས་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་གཏན་དུ་ལྡན་པ་ནྷི་ཡུན་རྷིང་པོར་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་གང་ཟག ཁམས་གསུམ་པའྷི་འཁོར་བ་ཁོ་ན་འདོད་ཅྷིང་དོན་དུ་གྲེར་
བས་་་་་་འྷི་ཕྱྷིར་འདོད་ཆྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི། བྱང་སྲེམས་འདོད་ཆྲེན་པ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་བར་དུ་བདག་མྱ་ངན་ལས་མྷི་འདའོ། །ཞྲེས་སྷིད་པར་སྨོན་པ་ནྷི་
ཐབས་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཡྷིན་ལ་སྲེམས་ཅན།

འདོད་ཆྲེན་པ་རྷིགས་ཆད་སྲེམས་ཅན་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ངང་ཚུལ་ཡྷིན་པར་

བལྟ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ལ་ནྷི་ཐར་པ་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་ཆོས་དབྱྷིངས་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་ཐོས་སོགས་དགྲེ་བའྷི་བག་
ཆགས་སད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུས་གཏན་དུ་བ་སྟྲེ་ཡུན་རྷིང་པོར་འཁོར་བར་གནས་པས་རྒྱུ་དང་མྷི་ལྡན་པ་ཞྲེས་
བྱའོ། །ཐར་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་རྷིགས་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་རྒྱན་ལས། རང་བཞྷིན་དང་ནྷི་རྒྱས་པ་དང་། །དྲེ་ནྷི་རྲེན་དང་བརྲེན་
པ་དང་། །ཡོད་མྲེད་ྷིད་དང་ཡོན་ཏན་ནྷི། །སོལ་བའྷི་དོན་ལ་རྷིགས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱུད་བ་མར།
གཏྲེར་དང་འབྲས་བུའྷི་ཤྷིང་བཞྷིན་དུ། །རྷིགས་དྲེ་རྣམ་གྷིས་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །ཐོག་མྲེད་རང་བཞྷིན་གནས་པ་
དང་། །ཡང་དག་བངས་པ་མཆོག་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་
གནས་པ་རང་བཞྷིན་གྷི་རྷིགས་དང་། དྲེ་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་ཐོས་སོགས་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་འཕྲེལ་བ་
རྒྱས་འགྱུར་གྷི་རྷིགས་ཡྷིན་ཞྷིང་། འདྷི་ྷིད་ཀྷི་འགྲེལ་པར་ཡང་། ཐར་པ་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་
ལ་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཞྲེས་དྲེ་ཁོ་ན་མ་དག་པ་དང་དག་པ་ལས། འཁོར་བ་དང་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཆོས་ྷིད་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་རྷིགས་དང་། རྒྱུད་གང་ལ་གྲེན་པོའ ་ི
རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་རྲེན་རྲེད་ནས་ལྲེགས་པར་འཇོམས་ནུས་པ་དྲེ་ནྷི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུའོ། །ཞྲེས་
དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་བརྲེན་པ་ལ་སོགས་པས་གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་བག་ཆགས་སད་དྲེ། སྤང་བྱ་ོན་མོངས་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྷིམ་གྷིས་སྤོང་བ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་རྷིགས་གྷིས་བཤད་ནས། བཟློག་པ་ནྷི་རྒྱུ་དང་མྷི་ལྡན་པར་རྷིག་པར་
བྱའོ། །ཞྲེས་བསྟན་པ་ནྷི་ཡུན་རྷིང་པོར་རྒྱས་འགྱུར་གྷི་རྷིགས་དང་མྷི་ལྡན་པའོ། །ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཏྲེ། རྒྱུད་བ་
མའྷི་འགྲེལ་པར། ལོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་གསུངས་པ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆོས་ལ་སང་བ་ལོག་སྲེད་ཅན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆོས་ལ་
སང་བ་བཟློག་པའྷི་དོན་དུ་དུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རང་བཞྷིན་དུ་གནས་
པའྷི་རྷིགས་དང་མྷི་ལྡན་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དྲེ། ཇྷི་ལྟར་རོག་མྲེད་བདག་ྷིད་ཅན། །ནམ་མཁའ་ཀུན་ཏུ་རྲེས་སོང་
ལྟར། །སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དྷི་མྲེད་དབྱྷིངས། །དྲེ་བཞྷིན་རྲེན་ཀུན་འགོ་བ་ྷིད། །ཅྲེས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱྷིར། །རྷིགས་
ནྷི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པར་གསུངས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ། ལྡན་པ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཡོན་ཅྷི་ཞྷིག་འཐོབ་ཅྲེ་ན། མཚན་ྷིད་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ལྟར་
དགྲེ་བ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་འཕྲེལ་བ་དང་འགྷིབ་པའྷི་ཚུལ་ལྲེགས་པར་
ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་རྲེས་འཕྲེལ་བ་དང་རྲེས་འགྷིབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་ལུགས་ཤྲེས་ན། འཇྷིག་
རྲེན་པའྷི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའམ། རྒུད་ཅྷིང་ཕོངས་པར་གྱུར་པ་གང་
ལ་ཡང་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་འདྷི་ཁོ་ནར་བསྟན་པའོ། །ཞྲེས་ངྲེས་པར་འདུ་ཤྲེས་པར་མྷི་འགྱུར་གྷི། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། དྲེ་
ཡྷིས་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །སྲེ་བ་སྲེད་མོས་ཚལ་འགོ་ལྟར་རོགས་ནས། །འབྱོར་པའྷི་དུས་དང་རྒུད་པའྷི་
དུས་ན་ཡང་། །ོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་དག་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་འབྱོར་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་
དང་། རྒུད་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཕུན་ཚོགས་ནྷི་ཆགས་སང་གྷི་
གནས་མ་ཡྷིན་པས་མ་སྨོས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་སྤངས་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྷིམ་གྷིས་སྤྲེལ་བ་
ལས་ནྷི་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྷི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ྷིད་དོ། །དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་
ལས་བཏུས་པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མངོན་པའྷི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་
བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་པོ་རོགས་པར་བཤད་ཟྷིན་པའོ།། །། ༄༅། །ད་ནྷི་བམ་པོ་
གསུམ་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་རྣམ་ངྲེས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྷི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། སྔར་ལུས་རྣམ་
གཞག་ཏུ་མྷིང་ཙམ་སྨོས་པའྷི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་ནྷི། བརོད་བྱ་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་། ཕྲེབས་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལྟར་ངྲེས་པའྷི་བོ་སྲེ་བས་ན། བདྲེན་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། ཆོས་སྲེ་སྣོད་གསུམ་དང་
གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་།
འཐོབ་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་དང་ཐོབ་བྱའྷི་མངོན་རོགས་ལ་སོགས་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་
པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་པ་ན་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་བྱྲེད་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་
ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པའོ། །ངོ་བོ་ལ་བཞྷི་ལས། བདྲེན་པ་རྣམ་ངྲེས་ལ་སྷི་དོན་ལྔ་སྟྲེ། མཚན་ྷིད། ཐ་
དད། གངས་ངྲེས། གོ་རྷིམ། ངྲེས་ཚིག་གོ །མཚན་ྷིད་ནྷི། བསྡུ་བར། བསྟན་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ཀྷི་དོན་ཅན་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀུན་འབྱུང་གྷིས་བསྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་
ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་གྷི་མཚན་ྷིད་སྡུག་བསྔལ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་
ཕུང་པོ་སྲེད་བྱྲེད་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མས་དག་པ་
བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། ལམ་བདྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་ཐར་པར་འགོ་བའྷི་འཇུག་ངོགས་བསྟན་པ་དང་མཐུན་
པའོ། །དྲེས་ན་མ་རྷིག་བག་ཆགས་ཀྷི་རྲེན་དང་། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྒྱུ་ལས། ཡྷིད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་
ལུས་གྲུབ་སྟྲེ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའྷི་འཆྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་ནྷི་འདྷིར་བཤད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་
ཀུན་འབྱུང་མ་ཡྷིན་ནོ། །བསྡུ་བར་གསུངས་པའྷི་དོན།་་་་་ཡང་འགོག་པ་དྲེ་ལམ་གྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་ན་མྷི་རག་པར་འགྱུར་ཞྷིང་།
རག་ཏུ་ཡོད་ན་འབད་མྲེད་དུ་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། ཐར་པ་ནྷི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་
དྷི་མ་དང་བྲལ་བའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་གྷི། སྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་བསམ་པ་ལ། འགོག་པ་
ནྷི་གཞན་གསུམ་ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ལམ་ཟག་མྲེད་ཡྷིན་པས་སྡུག་བསྔལ་
དང་ཀུན་འབྱུང་ལས་ཐ་དད་པ་ལ། གྷིས་པོའང་ཅྷི་རྷིགས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའྷི་ཆ་ནྷི་ཐ་དད་ཡྷིན་མོད་ཀྷི་འོན་
ཀང་ཀུན་འབྱུང་གང་ཡྷིན་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་གཅྷིག་པ་ཡང་སྷིད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་
ཡྷིན་ལ་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་པས་མྷི་གཅྷིག་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། བྱྷིས་པའྷི་རྣམ་སྨྷིན་ལུང་མ་བསྟན་གྷིས་
བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ལྟར་སྲེས་བུའྷི་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བདྲེ༡་་སྡུག་ལུང་༣མ་བསྟན་༢་བཏང་སོམས་
རྣམས་དང་། སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལ་སོགས་པའོ། །གངས་ངྲེས་ནྷི། །བདྲེན་པ་བཞྷིར་བྱས་པ་ལ་འཁོར་བ་དང་
མྱང་འདས་གྷིས་སུ་ངྲེས་ཤྷིང་། འཁོར་བ་ལའང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གྷིས་སུ་ངྲེས་ལ།
མྱང་འདས་ལའང་འབྲས་བུ་འགོག་པ་དང་རྒྱུ་ལམ་བདྲེན་གྷིས་སུ་ངྲེས་པས་བདྲེན་པ་བཞྷི་སྟྲེ། རྒྱན་དུ། གང་
ཕྱྷིར་བདྲེན་པ་གྷིས་ལས་ནྷི། །འཇྷིག་རྲེན་རྣམས་རག་འབྱུང་བར་འདོད། །གྷིས་ཀྷིས་ནུབ་པར་འགྱུར་དྲེའྷི་
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ཕྱྷིར། །དྲེ་ཤྲེས་འཇྷིག་རྲེན་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་བཞྷིར་འདུ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ། ནམ་མཁའ་དང་། སོ་སོར་བརགས་མྷིན་གྷི་འགོག་པ་དང་། མ་དག་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། ཡོངས་སུ་དག་
པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཞྷི་པོ་གང་དུའང་མ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོ་རྷིམ་ནྷི། ཡུལ་
ཅན་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་རྷིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡུལ་བདྲེན་པ་བཞྷི་བསྟན་པ་སྟྲེ། བདྲེན་པ་ཇྷི་ལྟར་མངོན་
རོགས་རྷིམ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཕུང་པོ་ནྷི་ནད་དང་འད་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་།
དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་ཀུན་འབྱུང་ནྷི་ནད་ཀྷི་རྒྱུ་དང་འད་བར་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མཐའ་
དག་ལས་གོལ་བའྷི་འགོག་པ་ནྷི་ནད་མྲེད་པའྷི་བདྲེ་བ་དང་འད་བར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེའྷི་ཐབས་སུ་ལམ་
ཟག་མྲེད་སོམ་པ་ནྷི་སྨན་བཟང་པོ་དང་འད་བར་བསྟྲེན་པར་བྱ་བར་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱུད་བ་མར། ནད་ནྷི་
ཤྲེས་བྱ་ནད་ཀྷི་རྒྱུ་ནྷི་སྤང་བྱ་ལ། །བདྲེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སྨན་ནྷི་བསྟྲེན་པར་བྱ་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་
འགོག་པ་དང་དྲེ་བཞྷིན་ལམ། །ཤྲེས་བྱ་སྤང་བྱ་རྲེག་པར་བྱ་ཞྷིང་བསྟྲེན་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ངྲེས་ཚིག་
ལ། ཐུན་མོང་དུ་རང་རང་གྷི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་བཞྷི་བཞྷིར་བདྲེན་ཞྷིང་མྷི་བསླུ་བར་གནས་པས། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་ཇྷི་ལྟ་བ་མཐོང་བ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་བོ་སྲེ་བས་ན་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བྱ། མཛོད་འགྲེལ་དུ་དངས་པ་་་་་་
འཕགས་པས་བདྲེ་བར་གང་གསུངས་པ། །དྲེ་ནྷི་གཞན་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་རྷིག །གཞན་གྷིས་བདྲེ་བར་གང་སྨྲས་
པ། །དྲེ་ནྷི་འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་རྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁད་པར་དུ་མཛོད་འགྲེལ་དུ། གནོད་པའྷི་བདག་
ྷིད་ཡྷིན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འདྷི་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་འབྱུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་ཞྷིག་པས་
འཇུག་པ་མྲེད་པས་ན་འགོག་པའོ། །བགོད་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་ལམ་མོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། བདྲེན་
པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་བཞྷི་ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ། ཕྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན། ཟག་བཅས་ཟག་
མྲེད་ཀྷི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། འདྷི་དག་གྷི་རང་བཞྷིན་འཕགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་
སྣང་བས་ན་འཕགས་པས་མངོན་སུམ་དུ་གཟྷིགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་དག་སྟྲེ། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་དང་། ཤྲེས་ནས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པ་དང་། སྤངས་པས་འཐོབ་པར་
འགྱུར་བ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་དང་། ཐོབ་བྱ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་སུ་བསྟྲེན་པར་བྱ་བ་ལམ་ཟབ་མོའ ་ི བདྲེན་
པའོ། །རང་བཞྷིན་ལའང་དྲེ་ལྟར་བཞྷི་སྟྲེ། ཤྲེས་བྱ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ། སྤང་བྱ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པ།
ཐོབ་བྱ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ། བསྟྲེན་བྱ་ལམ་བདྲེན་གྷི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་གང་
ཞྲེ་ན། བརན་གཡོའ ་ི འཇྷིག་རྲེན་སྡུག་བསྔལ་དུ་གཞག་པ། མདོའ ་ི དོན་བཤད་དྲེ་རང་མཚན་ངོས་གཟུང་བ། སྡུག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྔལ་གྷི་རྣམ་པའམ་སྷི་མཚན་བསྟན་པ། དྲེ་དག་ལས་འཕོས་པའྷི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དོན་
དངོས་དང་། དམྷིགས་བསལ་གྷིས་ལས། དངོས་ལ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་གསུམ་གྷི་དང་པོ་
ལ། སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་དྲེ་ནྷི་གཡོ་བ་སྲེམས་ཅན་གྷི་འཇྷིག་རྲེན་གང་སྲེ་བ་དང་། བརན་པ་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་
རྲེན་གང་དུ་སྲེ་བའྷི་གནས་ཀྷིས་ཀང་བསྟན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། གཡོ་བ་བཅུད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་
དང་། བརན་པ་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས། དང་པོ་ལ། གཞུང་དོན་གྷིས་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སྷི་དོན་གྷིས་
གཏན་ལ་དབབ་པ་གྷིས་ཀྷི་གཞུང་དོན་ལ། སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་་་་་་དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་པའྷི་འགོ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའྷི་ཕུང་པོ་ས་བོན་དང་འབྲས་བུས་བསྡུས་པ་རྣམས་དང་། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཡྷིན་པའོ་
ཞྲེས་སའྷི་དངོས་གཞྷིར་རོ། །འགྲེལ་པར་གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགོ་བའྷི་ལས་ཀྷི་ས་བོན་དྲེ་ཡང་། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བའྷི་འགོ་བ་ཡྷིན་ན། ཇྷི་ལྟར་འགོ་བ་འདྲེས་པར་མྷི་
འགྱུར་ཞྲེ་ན། མྷི་འགོ་བའྷི་འགོ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་དང་། དྲེའྷི་ལས་ཐ་མྷི་དད་དོ་ཞྲེས་སུ་སྨྲའྷི། ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཙམ་གྷིས་འདྲེས་པར་མྷི་འདོད་དྲེ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་
སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། དྲེའྷི་ས་བོན་ཡང་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ྷིད་ཡྷིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ།

རྣམས་སུ་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་

གྷི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་སར་ཏྲེ། བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་ཀྷིས་དྲེར་ཁྷིད་པས་སམ། ན་ར་
ཀ་ཞྲེས་པའྷི་ན་མྲེད་པ་དང་ར་ཏྷི་དགའ་བ་དང་ཀ་ར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དགའ་བར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་སམ་་་་་་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་
སབས་མྷི་རྲེད་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་དམྱལ་བ་དང་། མྷི་ལྟར་འགྲེངས་ཏྲེ་མྷི་འགོ་བར་ཕལ་ཆྲེར་དུད་དྲེ་འགོ་བས་ན་

་་་་་

དུད་འགོ་རྣམས་དང་། ཡུན་རྷིང་པོར་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པར་འོང་བས་སམ། སྐོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ཡྷི་དྭགས་་་་་་ལྟོ་
གུག་ཁ་ཁབ་ལྟར་ཕ་དང་། །བཤང་ཟ་ཀུན་སྟོན་དྷི་ཟ་དང་། །ཆོས་ཟ་སྷིན་པ་ཟ་བ་དང་། །ཆུ་འཐུང་བསམ་པས་འཚོ་བ་དང་། །མཆྷིལ་མ་ཟ་དང་ཕྲེང་བ་ཟ། །ཁག་ཟ་ཤ་ཟ་བདུག་པ་
ཟ། །དག་ཤུལ་སོད་དང་གགས་ལྟ་དང་། །ས་འོག་གནས་དང་མཐུ་བོ་ཆྲེ། །མཚན་མོ་ལུས་འབར་མྷིར་གགས་ལྟ། །འདོད་གཟུགས་གྷིང་བར་གནས་པ་དང་། །གཤྷིན་རྲེའྷི་དབྱུག་པ་
བྱྷིས་པ་ཟ། །ཚངས་སྷིན་འབྲུ་ཡྷི་ཤུན་པ་ཟ། །མྷི་གཙང་ཟ་དང་ལམ་ཆྲེན་གནས། །མང་དུ་ཟ་དང་མྲེ་མདག་ཟ། །དུག་ཟ་དགོན་པར་གནས་པ་དང་། །དུར་ཁོད་གནས་དང་ཤྷིང་ལ་
གནས། །ལམ་གྷི་གཞྷི་མདོར་གནས་པ་དང་། །བདུད་ཀྷི་སྲེ་སྟྲེ་སུམ་ཅུ་དྲུག །ཅྲེས་དན་པ་ྲེར་གཞག་ནས་རྷིག་རལ་གྷིས་བསྡུས་པའོ། །ཡྷི་དྭགས་ལྟོ་གུག་དང་། ཁ་ཁབ་ལྟར་ཕ་བ་དང་།
བཤང་བ་ཟ་བ་དང་། ཀུན་སྟོན་དང་། དྷི་ཟ་དང་། ཆོས་ཟ་དང་། སྷིན་པ་ཟ་བ་དང་། ཆུ་འཐུང་བ་དང་། བསམ་པས་འཚོ་བ་དང་། མཆྷིལ་མ་ཟ་བ་དང་། ཕྲེང་བ་ཟ་བ་དང་། ཁག་ཟ་བ་དང་།
ཤ་ཟ་བ་དང་། བདུག་པ་ཟ་བ་དང་། དག་ཤུལ་སོད་པ་དང་། གགས་ལྟ་བ་དང་། སའྷི་འོག་ན་གནས་པ་དང་། མཐུ་བོ་ཆྲེ་དང་། མཚན་མོ་ལུས་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་། མྷི་རྣམས་ལ་གགས་
ལྟ་བ་དང་། འདོད་པའྷི་གཟུགས་ཅན་དང་། གྷིང་གྷི་བར་ན་གནས་པ་དང་། གཤྷིན་རྲེའྷི་དབྱུག་པ་དང་། བྱྷིས་པ་ལ་ཟ་བ་དང་། ཚངས་པའྷི་སྷིན་པོ་དང་། འབྲུ་དྲུས་པའྷི་ཤུན་པ་ཟ་བ་དང་།
མྷི་གཙང་བ་ཟ་བ་དང་། ལམ་པོ་ཆྲེ་ན་གནས་པ་དང་། མང་དུ་ཟ་བ་དང་། མྲེ་མདག་ཟ་བ་དང་། དུག་ཟ་བ་དང་། དགོན་པ་ན་གནས་པ་དང་། དུར་ཁོད་ན་གནས་པ་དང་། ཤྷིང་ལ་གནས་
པ་དང་། ལམ་གྷི་གཞྷི་མདོ་ན་གནས་པ་དང་། བདུད་ཀྷི་སྲེ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་མདོར་བསྡུ་ན་ཡྷི་དྭགས་ཀྷི་རྷིགས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དོ།

རྣམས་ཏྲེ་ངན་སོང་གསུམ་དང་།

ཡྷིད་ཤས་ཆྲེ་བ་སྲེ་དགུའྷི་བདག་པོའ ་ིཤྲེད་ཀྷི་བུ་ཡྷིན་པས་ན་མྷི་དང་། དྲེའྷི་ཁད་པར་གྷིང་འདྷི་ལ་ལྟོས་ན་རྷི་རབ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཀྷི་ཤར་ན་ཡོད་ཅྷིང་། ལུས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤྷིང་བཟང་བ་ཡོད་པས་ན་ཤར་གྷི་ལུས་འཕགས་དང་། མཚོ་
མ་དོས་པའྷི་འགམ་ན་ཤྷིང་འཛམ་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཤྷིང་ཐོག་ཆུ་ནང་ལྷུང་བ་རྣམས་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའ ་ི གསྲེར་དུ་
འགྱུར་བ་ཡོད་ཅྷིང་དྲེས་མཚོན་པའྷི་གྷིང་ཡྷིན་པས་ན་འཛམ་བུ་གྷིང་དང་། ལྷོ་མྷི་སྨོས་པ་ནྷི་གཞན་གསུམ་འདྷི་
ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདྷི་ལ་ལྟོས་པའྷི་ནུབ་ན་ཡོད་ཅྷིང་སྷིན་པ་དང་ོ་ཚོང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
གཙོ་ཆྲེར་བ་ལང་ལ་སོད་པས་ན་ནུབ་ཀྷི་བ་ལང་སོད། འདྷི་ལ་ལྟོས་པའྷི་བྱང་ན་ཡོད་ཅྷིང་སྐད་ངན་པ་སྨྲ་བའམ་
འཆྷི་ཁར་ས་མྷི་སན་པ་འབྱུང་བས་ན་བྱང་གྷི་ས་མྷི་སན་ཏྲེ་མྷིའྷི་འཇྷིག་རྲེན་དང་། འདྷིར་ལྷ་མ་སྨོས་པ་ནྷི་འགོ་བ་
གཞན་གྷི་ནང་དུ་འདུ་བས་སོ། །གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་བཞྷིའྷི་སྲེའམ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་ན་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷིའྷི་
རྷིས་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་དང་། ལོངས་སོད་མཆོག་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྷིང་རྲེ་བར་བྱྲེད་པས་སམ། ཚངས་པའྷི་
ལུས་ལས་བྱུང་བས་ན་ལྷ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་གོང་མ་རྣམས་ལའང་སར་རོ། །ལྲེགས་བྱས་ལྷན་ཅྷིག་བྱས་པ་རྣམས་དྲེར་
སྲེས་པས་སམ། དབང་པོ་དང་འཛིན་བྱྲེད་དང་སྤོང་གཞན་ལ་སོགས་ྷི་མའྷི་མྷིང་ཅན་བཅུ་གྷིས་དང་། འཕོག་
བྱྲེད་དང་བདྲེ་འབྱུང་དང་དབང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དག་པོ་བཅུ་གཅྷིག་དང་། ཡྷིད་གཅུགས་དང་ངྲེས་བྱྲེད་དང་ཟླ་
བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནོར་ལྷ་བརྒྱད་དང་། ཐ་སྐར་གྷི་བུ་གཞོན་ནུ་གྷིས་ཏྲེ་སུམ་་་་་་འཆྷི་མྲེད་མཛོད་དུ། དབང་པོ་འཛིན་བྱྲེད་སྤོང་
གཞན་དང་། །འཇོག་པོ་རྒྱས་བྱྲེད་བསྟྲེན་བྱ་དང་། །ཆ་ཅན་རྣམ་གནས་ཁབ་འཇུག་དང་། །འོད་ཅན་བགོད་བྱྲེད་བཤྲེས་གྲེན་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ྷི་མའྷི་མྷིང་ཅན་བཅུ་གྷིས་དང་། ཡང་།
གཅྷིག་པུར་མ་སྲེས་འཆྷིང་བྱྲེད་དང་། །འཇོག་པོ་དག་པོ་བརོན་འགྲུས་ལྡན། །འཕོག་བྱྲེད་ྷིད་དང་བདྲེ་འབྱུང་དང་། །མྷིག་གསུམ་གཞན་གྷིས་མྷི་ཐུབ་པ། །དབང་ལྡན་དང་ནྷི་ས་གསུམ་
པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅྷིག་རྣམས་སུ་བཤད། །ཅྲེས་པ་དང་། ཡྷིད་གཅུགས་ངྲེས་བྱྲེད་ཟླ་བ་ཅན། །འཛིན་པ་ྷིད་དང་རླུང་དང་མྲེ། །ཐོ་རངས་དང་ནྷི་རབ་གསལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་དྲེ་བརྒྱད་
ནོར་ལྷར་བཤད། །ཅྲེས་པ་དང་། ཐ་སྐར་གྷི་བུ་གཞོན་ནུ་གྷིས་ནྷི། ཚོགས་བདག་དང་སྨྷིན་དྲུག་གྷི་བུའོ།།

ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པའམ། ཆོས་བཟང་ན་

གནས་པ་ལ་སོགས་པ་སུམ་་་་་་ཆོས་བཟང་༡་མཐོ་བ་༢་རྷི་རྲེ་༣ལྲེགས་མཐོང་དང་༤། །ཕྱོགས་༥་གཅྷིག་ཤྷིང་ག༦སྲེབ་ཤྷིང་ར་སྣ་ཚོགས༧་དང་། །དགའ་བྱྲེད་
༨་རྣམ་༩་མཛྷེས་ཡོངས་༡༠འདུ་འདྲེས་པའྷི་འགམ༡༡། །ཚང་ཚིང་འགམ་༡༢དང་ནོར་བུའྷི་སྷིང་༡༣པོ་དང་། །ཀུན་ཏུ་གསལ་༡༤སོད་གསྲེར་ཕུག་ཁང་༡༥པ་དང་། །ཕྲེང་བའྷི་
གྷིབ་༡༦མ་དམའ་འཐོར་རྒྱུ་བ་༡༧དང་། །བཀ་༡༨བ་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་སོར་བ་འཇུག༡༩ །ཞྷི་༢༠སོད་གླུ་ཡྷི་ས་ལ་ཤྷིན་ཏུ་དགའ། །ཞྷིང་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་གཟྷི་བརྷིད་
འབར༢༡། །ཟླ་གནས་ལྟར་རྒྱུ་༢༢ས་ལ་བཟུང་༢༣དང་ནྷི། །མྷིག་ཕྱྲེ་༢༤འགོ་ཞྷིང་བཙུམས་ནས་འགོ་བ་དང་༢༥། །ལུས་མདོག་བཟང་༢༦དང་ནོར་བུ་འཆང་བ་༢༧དང་། །རྷིས་
མཐུན་༢༨འཁོར་ན་གནས་༢༩དང་མཐོ་བར་བྱྲེད༣༠། །བཟྷི་བརྷིད་མཆོག་༣༡དང་གཟྷི་ཕྲེང་༣༢མ་འདྲེས་༣༣པའོ།།

ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པས་ན་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་དང་། ལྷ་མ་ཡྷིན་དང་འཐབ་པའྷི་འཇྷིགས་པ་དང་བྲལ་བས་ན་འཐབ་བྲལ་དང་། དྲེ་ལ་ནྷི་བསོད་ནམས་
ཀྷིས་སོང་བས་སམ། མྲེལ་ཚྷེ་ཐུན་རྲེ་ལ་བསོད་ནམས་ལ་བསྐུལ་བའྷི་ས་འབྱུང་བས་སམ། ལྷ་མཚྷེ་མར་བརྫུས་
ཏྲེ་སྲེ་བས་ན་མཚྷེ་མ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དགའ་ཞྷིང་ཡྷིད་དུ་འོང་བའྷི་ལས་ཀྷི་སོང་བས་སམ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་ཆོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཀྷི་དགའ་བ་དྲེ་དང་ལྷག་པར་ལྡན་པས་ན་དགའ་ལྡན་དང་། འདོད་ཡོན་རང་གྷིས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཅྷི་དགར་སོད་པས་
ན་འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་གྷིས་སྤྲུལ་པའྷི་ལོངས་སོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པས་ན་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱྲེད་དྲེ་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་། སྷིག་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚངས་པ་སྟྲེ་དྲེའྷི་རྷིགས་སམ་
འཁོར་དུ་གཏོགས་པས་ན་ཚངས་་་་་་སའྷི་དངོས་གཞྷིར། དཔྲེར་ན་ནོར་བུ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་ན་འོད་ཡོད་ལ་ནོར་བུ་ྷིད་འོད་མྷིན་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
ལུས་ལ་ཕྱྷི་རོལ་ན་འོད་ཡོད་ལ་ལུས་ྷིད་ནྷི་འོད་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་མར་མྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་ན་འོད་ཡོད་ལ་མར་མྲེ་ྷིད་ཀང་འོད་ཡྷིན་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བསམ་གཏན་གྷིས་པའྷི་ལུས་ཀང་
འོད་ཡྷིན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ།།

རྷིས་དང་། ཚངས་པའྷི་མདུན་ན་འདུག་སྟྲེ་ཚིག་འདོན་ཅྷིང་སྨྲ་བས་ན། ཚངས་པའྷི་མདུན་ན་

འདོན་དང་། དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཆྲེན་པོ་ལས་སྲེས་ཤྷིང་ཚྷེ་ཚད་ལུས་ཚད་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པ་གཞན་ལས་ཆྲེ་
བས་ན་ཚངས་ཆྲེན་ཏྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། རང་གྷི་ས་པ་གོང་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་འོད་ཀྷི་ཁོན་དང་གསལ་བ་
གྷིས་ཀ་ཆུང་བས་ན་འོད་ཆུང་དང་། འོད་ཀྷི་ཁོན་ས་འོག་མ་བས་ཚད་བཟུང་བར་མྷི་ནུས་པས་ན་ཚད་མྲེད་
འོད་དང་། འོད་ཀྷི་ཁོན་དང་གསལ་བ་གྷིས་ཀ་ཆྲེ་ཞྷིང་གནས་གཞན་མཐའ་དག་སྣང་བར་བྱྲེད་པས་ན་འོད་
གསལ་ཏྲེ་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ས་པའྷི་བདྲེ་བ་ནྷི་རབ་ཏུ་ཞྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་དགྲེ་བ་ཞྲེས་བཏགས་
ཤྷིང་། དྲེ་རང་གྷི་ས་པ་གོང་མ་པས་ཆུང་བས་ན་དགྲེ་ཆུང་དང་། བདྲེ་བ་ས་འོག་མ་པས་ཚད་བཟུང་དུ་མྲེད་པ་
དང་ལྡན་པས་ན་ཚད་མྲེད་དགྲེ་དང་། བདྲེ་བ་ཆྲེར་རྒྱས་ཤྷིང་འཕྲེལ་བ་དང་ལྡན་པས་ན་དགྲེ་རྒྱས་ཏྲེ་བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་དང་། དྲེ་ཡན་ཆད་ས་གཞྷི་སྷིན་འཁྷིགས་པ་ལྟ་བུ་འདབས་ཆགས་མྲེད་པས་ན་སྷིན་མྲེད་དང་།
མྷི་གཡོ་བའྷི་བསོད་ནམས་ལས་སྲེས་པས་སམ། བྱས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་སྲེས་པས་ན་བསོད་ནམས་སྲེས་
དང་། གཞན་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ལས་འབྲས་བུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་འབྲས་བུ་ཆྲེ་སྟྲེ་བསམ་གཏན་
བཞྷི་པ་དང་། དྲེའྷི་བྱྲེ་བྲག་སྲེས་ཐོབ་ཀྷིས་ཚོགས་དྲུག་གྷི་འདུ་ཤྲེས་འགགས་ཏྲེ་གནས་པས་ན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་
པའྷི་སྲེམས་ཅན་དང་། སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་མ་འདྲེས་པའྷི་གནས་གཙང་མ་གོང་མ་རྣམས་ལས་ཡོན་ཏན་གྷི་ཁད་
པར་མྷི་ཆྲེ་བས་ན་མྷི་ཆྲེ་བ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་འགོད་པའམ་ོན་མོངས་པའྷི་གདུང་བ་
མྲེད་པས་ན་མྷི་གདུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཞྷི་ཞྷིང་མཆོག་ཏུ་མཛྷེས་པར་སྣང་བས་ན་ག་ནོམ་སྣང་དང་། མཐོང་
བའམ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་ཅྷིང་བཟང་བས་ན་ཤྷིན་ཏུ་མཐོང་དང་། གནས་གཞན་དང་འབྲྲེལ་བ་འདྷི་ལས་ཡོན་
ཏན་ལྷག་པ་གོང་ན་མྲེད་པས་ན་འོག་མྷིན་དང་། ཡང་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྷི་གཟུགས་ཀྷི་མཐར་ཐུག་པ་
ཡྷིན་པས་ན་བསགས་མཐའ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་། སོམས་འཇུག་གྷི་སོར་བའྷི་དུས་སུ་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་པའྷི་རྣམ་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། ལམ་དྲེ་ྷིད་སྲེ་ཞྷིང་མཆྲེད་པ་ལས་བྱུང་བས་འབྲས་བུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྲེ་བའང་དྲེའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་
མཐའ་ཡས་སོ་སམ་པའྷི་རྣམ་པར་བྱྲེད་པས་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཅྷི་ཡང་མྲེད་དོ་སམ་པའྷི་རྣམ་
པར་བྱྲེད་པས་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། འདུ་ཤྲེས་ནྷི་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་འད་ཞྷིང་། འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པ་ནྷི་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའོ་སམ་པའྷི་རྣམ་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་ཞན་པ་བྱུང་བས་ན་འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བའང་སྡུག་བསྔལ་
གྷི་བདྲེན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། རོག་དཔོད་ཀྷི་སར། གངས་དང་གནས་དང་
ཚད་རྣམས་དང་། །ཚྷེ་ཡྷི་ཚད་དང་ལོངས་སོད་དང་། །སྲེ་བ་དང་ནྷི་ལུས་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་དང་རྲེན་རྣམས་རྒྱ་
ཆྲེར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་གངས་ཀྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀང་
ཁམས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན་གསུམ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སྲེམས་མྷི་འད་བས་ཕྱྲེ་ན་དགུར་འགྱུར་ལ། རྷིགས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན་འགོ་བ་
དྲུག་སྟྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་ཚོགས་ཀྷི་འགོ་དྲུག་གང་བསྟན་པ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དུད་འགོ་ཡྷི་དྭགས་
དང་། །ལྷ་མྷིན་རྷིས་དང་མྷི་དང་ལྷ་རྣམས་སུ། །མྷི་ཡྷི་སྲེང་གྲེས་ཀུན་རོབ་བཏགས་པ་མཛད། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །རྒྱུད་དམ་ལམ་གྷི་སོ་ནས་ལྔར་ཡང་གསུངས་ཏྲེ། སྲེད་སྷིད་མ་རྷིག་དབང་གྷིས་སྲེ་བོ་རྣམས། །མྷི་དང་ལྷ་
གནས་ངན་སོང་ལམ་གསུམ་པོ། །འགོ་བ་ལྔ་པོ་དག་ཏུ་མྷི་མཁས་འཁོར། །དཔྲེར་ན་ར་མཁན་འཁོར་ལོ་འཁོར་
བ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་དང་། འཁོར་བའྷི་སྲེ་འཆྷི་ཐོག་མྲེད་འདྷིར། །འགོ་བའྷི་ལམ་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མཛོད་ལས་ཀང་། དྲེར་ནྷི་དམྱལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །རང་གྷི་མྷིང་གྷིས་བསྟན་དྲེ་དག །ོན་
མོངས་ཅན་མྷིན་ལུང་བསྟན་མྷིན། །སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བར་སྷིད་མྷིན། །ཞྲེས་ཁམས་གསུམ་པོ་དྲེར་འགོ་བ་
རྣམས་རྷིས་ལྔར་འདུས་ཤྷིང་། འགོ་བའྷི་ངོ་བོ་མ་བསྷིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྷིན་ལ་སྷིད་པ་བར་མ་ནྷི་སྲེ་གནས་
བཞྷིས་བསྡུས་ཀང་འགོ་བ་ལྔས་མ་བསྡུས་པར་བཤད་དོ། །ལྷ་མ་ཡྷིན་ནྷི་དན་པ་ྲེར་གཞག་ལ་སོགས་པར་དུད་
འགོར་བསྡུས་ཀང་མྷི་བླུན་པོ་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་སྨད་པ་ཙམ་སྟྲེ། ས་སྲེ་ལས། ལོངས་སོད་ལྷ་དང་འད་བ་ལ་སོགས་
པས་ལྷའྷི་འགོ་བར་བསྡུས་ཤྷིང་། མདོ་ལས་ཀང་། འདྷི་དག་ནྷི་སྔོན་ནས་ལྷ་ྷིད་ལགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །ཀླུ་དང་ནམ་མཁའ་ལྡྷིང་དང་ལྟོ་འཕྱྲེ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དུད་འགོར་འདུས་ཤྷིང་། འཆྷི་མྲེད་མཛོད་དུ་ནྷི།
རྷིག་འཛིན་ལྷ་མྷིན་གནོད་སྷིན་དང་། །སྷིན་པོ་དྷི་ཟ་མྷི་འམ་ཅྷི། །ཤ་ཟ་གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་། །འབྱུང་པོ་ལྷ་ཡྷི་
སྲེ་གནས་ཅན། །ཞྲེས་བཤད་ལ། གྲུལ་བུམ་དང་། སྲུལ་པོ་དང་། ལུས་སྲུལ་པོ་དང་། སོ་བྱྲེད་དང་། རྲེད་བྱྲེད་
དང་། གྷིབ་གནོན་དང་། ནམ་གྲུའྷི་གདོན་དང་། བྱའྷི་གདོན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཡྷི་དྭགས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་འཆད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དོ། །མདོར་བསྡུ་ན་ངན་འགོ་དང་བདྲེ་འགོ་གྷིས་སོ། །གནས་ཀྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་
གནས་གཞན་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སྟྲེ། །ྲེ་འཁོར་བ་ནྷི་འཁོར་ཡྷིན་ཞྷིང་། ྷི་ཚྷེ་བ་ནྷི་གནས་གཞན་ནའང་ཡོད་པས་
ལོགས་སུ་མྷི་བགང་། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད། གང་དམྱལ་བརྒྱད། ཡྷི་དྭགས་དང་། ལྷ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བཅོ་བརྒྱ་དང་། དུད་
འགོ་ནྷི་ལྷ་མྷི་དང་ཡང་ལྷན་ཅྷིག་རྒྱུ་བས་ལོགས་སུ་མྷི་བགང་བར། མྷི་ལ་གྷིང་བཞྷི་དང་གྷིང་ཕན་བརྒྱད་དྲེ་བཅུ་
གྷིས་དང་། འདོད་ལྷའྷི་གནས་དྲུག་པོ་རྣམས་སོ། །མཛོད་དུ་ནྷི། དམྱལ་བ་ཡྷི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །མྷི་རྣམས་
དང་ནྷི་ལྷ་རྣམས་དྲུག །འདོད་པའྷི་ཁམས་ཡྷིན་དམྱལ་བ་དང་། །གྷིང་དབྱྲེ་བ་ལས་དྲེ་ྷི་ཤུ། །ཞྲེས་དམྱལ་བ་
བརྒྱད་ཡྷི་དྭགས་དུད་འགོ་གྷིས་ཏྲེ་ངན་འགོའ ་ི གནས་བཅུ་དང་། མྷིའྷི་གྷིང་བཞྷི་དང་ལྷའྷི་གནས་དྲུག་སྟྲེ་བདྲེ་
འགོའ ་ི གནས་བཅུ་རྣམས་བསོམས་པས་ྷི་ཤུར་བསྟན་ཏོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་གནས་གཞན་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ།
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནྷི་འབྲས་བུ་ཆྲེ་བའྷི་ནང་དུ་གཏོགས་པས། བསམ་གཏན་བཞྷི་ལས་བཞྷི་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་
བའྷི་བཅུ་གྷིས་དང་། གནས་གཙང་མ་ལྔ་སྟྲེ་བཅུ་བདུན་གྷི་སྟྲེང་དུ། གནས་གཙང་མ་ལས་ཀང་འདས་པ་ན་
དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའ ་ི གནས་ཞྲེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་ཁོ་ན་བཞུགས་པའྷི་འོག་མྷིན་ཆྲེན་པོ་
དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་འཕགས་པའྷི་གནས་དྲུག་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་དངོས་མ་ཡྷིན་ཡང་གཟུགས་
ཁམས་ཀྷི་ཞར་ལས་བྱུང་བའོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་ནྷི་ཚངས་ཆྲེན་པ་མདུན་ན་འདོན་གྷི་དགོན་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་པས་བཅུ་དྲུག་
ཏུ་འདོད་ལ། ྷི་འོག་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྷི་བཅུ་བདུན་དུ་འདོད་ཅྷིང་། མཛོད་ལས་ཀང་། གོང་མའྷི་གནས་རྣམས་
བཅུ་བདུན་ནྷི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྷིན་དྲེར་སོ་སོ་ཡྷི། །བསམ་གཏན་ས་ནྷི་གསུམ་པ་ཡྷིན། །བཞྷི་པ་ས་ནྷི་
བརྒྱད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གནས་གཞན་ཐ་དད་པ་
མྲེད་ཅྷིང་། སྲེ་བ་ལྲེན་ཚུལ་གྷིས་རྣམ་པ་བཞྷི་ཡྷིན་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ན་གནས་མྲེད་དོ། །སྲེ་བ་ལས་ནྷི་
རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ས་དགུར་འཇོག་པ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་ས་གཅྷིག་དང་། གཟུགས་
ཁམས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པོ་ས་བཞྷི་དང་། གཟུགས་མྲེད་བཞྷིའང་ས་བཞྷིའོ། །དྲེ་ལ་ཁམས་ནྷི་སྲེད་པས་རྷིས་
སུ་བཅད་ཅྷིང་ལྟ་བས་བདག་གྷིར་བྱས་པ་ཡྷིན་ལ། ས་ནྷི་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་བསམ་གཏན་
དང་པོ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བྲལ་གྷི་རྷིམ་པ་ཡྷིན་པས། ས་དགུས་ཁམས་གསུམ་བསྡུས་ཀང་ཁམས་གསུམ་
གྷིས་ནྷི་ས་དགུ་མ་བསྡུས་ཏྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་བར་ལ་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་
བརྲེན་པ་ན། ཁམས་ཟག་བཅས་ཡྷིན་ཡང་ས་ཟག་མྲེད་དུ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བསྡུ་བར། ཀུན་ཤྲེས་པའྷི་
དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཁམས་ཀྷིས་མ་བསྡུས་ཤྷིང་སས་བསྡུས་པར་བཤད་དོ། །ལུས་ཚད་ཀྷིས་གཏན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལ་དབབ་པ་ལ། དོན་དངོས་དང་། འཇལ་བྱྲེད་གྷིས་ལས། དངོས་ནྷི། ཆོས་མངོན་པ་ནས་ངན་སོང་གསུམ་གྷི་
ལུས་ཚད་ངྲེས་པ་མ་བཤད་ཅྷིང་། རྒྱལ་བའྷི་ཡུམ་དུའང་། དམ་པའྷི་ཆོས་སྤོང་བ་དམྱལ་བར་སྲེ་བའྷི་ལུས་ཚད་
བཤད་དུ་མྷི་རུང་བར་གསུངས་མོད་ཀྷི། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། མཚམས་མྲེད་གཅྷིག་ནས་ལྔའྷི་བར་དུ་བྱས་
པའྷི་མནར་མྲེད་ཀྷི་ལུས་ལ་དཔག་ཚད་གཅྷིག་ནས་ལྔའྷི་བར་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་གསུངས་ཤྷིང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྷི་མདོར། མཚམས་མྲེད་བརྒྱད་བྱས་པའྷི་ལུས་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྷི་ཡོད་ཀང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་
ཐོགས་པ་མྲེད་པར་བཤད་ལ། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའྷི་མདོར། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའྷི་དམྱལ་བའྷི་ལྲེ་
ལ་ཡང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ྷི་མའྷི་སྷིང་པོའ་ི མདོར། ཡྷི་དྭགས་ཆུང་བ་ལ་
མཐོ་གང་དང་། ཆྲེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་སྟོང་བར་གསུངས་ཤྷིང་། དུད་འགོ་ཆུང་བ་ལ་སྐྲའྷི་རྲེ་མོའ ་ི ལྔ་བཅུ་ཆ་ཙམ་
དང་། ྷི་ཟྲེར་གྷི་རྡུལ་ཙམ་དང་། རྒྱ་ཤུག་གྷི་ཚིག་གུའྷི་ཚད་ཙམ་དང་། ཆྲེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་ཁྷི་ཡོད་པའྷི་བར་དུ་
གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརན་དང་། ས་སྲུངས་ཀྷི་བུ་ལ་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་ཚད་བདུན་ཡོད་
པ་དང་། ཆུ་སྷིན་འྷི་རྷིགས་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། ་མྷིད་ཀྷིས་དྲེ་ཡང་མྷིད་པར་ནུས་པ་དང་། དྲེ་མྷིད་
ཀྷིས་་མྷིད་ཀང་མྷིད་པར་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ལས་བརྒྱ་པར། ཆུ་སྷིན་ཆྲེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་
ྷིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་པར་བཤད་ཅྷིང་། ྷི་མའྷི་སྷིང་པོར། ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྷིས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལུས་མ་
འཕགས་པར་སྟོད་ཀྷིས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕྱྷིན་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཆོས་ན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འཕོ་བའྷི་
མདོར། ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་ྲེར་དགའྷི་ལུས་ཀྷིས་རྷི་རབ་ཀང་གཡོ་ཞྷིང་། དབུགས་ཀྷི་དུག་གྷིས་རྒྱ་
མཚོའང་བཏུང་དུ་མྷི་རུང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ལུང་དུ་ཀླུ་གྷིས་ཀྷིས་རྷི་རབ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་དཀྷིས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ས་སྲེ་ལས། ངན་སོང་གསུམ་གྷི་ལུས་ཚད་ནྷི། སྷིག་པ་ཇྷི་ལྟར་ཆྲེ་བ་བཞྷིན་དུ་ལུས་ཆྲེ་
ཞྷིང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཆྲེ་ལ། སྷིག་པ་ཆུང་བ་ལྟར་ལུས་ཆུང་ཞྷིང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཆུང་བས།
མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་གསུངས་སོ། །བདྲེ་འགོ་ལ་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ཚད་ནྷི། འཛམ་བུ་གྷིང་པ་
རྣམས་ཀྷི་ཚད། །ཁྲུ་བཞྷི་པ་དང་ཕྱྲེད་དང་བཞྷི། །ཤར་དང་བ་ལང་སོད་དང་ནྷི། །བྱང་ཞྲེས་བྱ་བ་ྷིས་འགྱུར་
བསྲེད། །ཅྲེས་འཇམ་བུ་གྷིང་པའྷི་མྷི་རྣམས་བསྐལ་པ་དང་པོའ ་ི དུས་ཆྲེ་ཞྷིང་སྷིགས་མའྷི་དུས་ན་ཆུང་ཡང་ཕལ་
ཆྲེར་རང་རང་གྷི་ཁྲུ་བཞྷི་པའམ་ཕྱྲེད་དང་བཞྷི་པར་ངྲེས་ལ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོའ ་ི མྷི་རྣམས་ལ་ཆོས་མངོན་པ་
གསུངས་དུས་ཀྷི་འཛམ་བུ་གྷིང་པའྷི་ལུས་ྷིས་འགྱུར་དང་། ནུབ་བ་ལང་སོད་པ་ལ་ཤར་གྷིའང་ྷིས་འགྱུར་
དང་། བྱང་ས་མྷི་སན་པ་ལ་ནུབ་ཀྷིའང་གྷིས་ཀྷིས་ཆྲེ་བ་སྟྲེ། སར། དྲེ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གྷི་ཁྲུ་ཕྱྲེད་དང་བཞྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་ངྲེས་ཤྷིང་ལུས་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་སོ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའྷི་མྷི་འགའ་ཞྷིག་ནྷི་སུམ་ཅུ་
ར་གསུམ་པ་དང་མམ་པ་སྟྲེ། ཡབ་སས་མཇལ་བར། རྒྱལ་པོ་སྷི་བོ་སྲེས་དང་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷིས་སྟན་གཅྷིག་ལ་
འདུག་པ་ན་མྷིག་འབྱྲེད་འཛུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་པར་ཁད་པར་མྷི་སྣང་བར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆུང་བ་ལ།་་་་་ལྷ་
མ་ཡྷིན་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ཚད་དང་ཚྷེ་ཚད་དང་ལོངས་སོད་ནྷི་ས་སྲེ་ལས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་དང་འད་བར་
གསུངས་སོ། །འདོད་ལྷ་རྷིགས་དྲུག་གྷི་ལུས་ཚད་ནྷི། འདོད་དང་ལྡན་པ་ལྷ་ཡྷི་ལུས། །བཞྷི་ཆ་ནས་ནྷི་རྒྱང་
གགས་དག །ཕྱྲེད་དང་གྷིས་ཀྷི་བར་དུ་བསྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཆྲེན་རྷིགས་བཞྷི་ལ་རྒྱང་གགས་བཞྷི་ཆ་
དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ལ་རྒྱང་གགས་ཕྱྲེད་དང་། འཐབ་བྲལ་བ་ལ་རྒྱང་གགས་བཞྷི་གསུམ་དང་། དགའ་
ལྡན་པ་ལ་རྒྱང་གགས་གཅྷིག་དང་། འཕྲུལ་དགའ་བ་ལ་གཅྷིག་དང་བཞྷི་ཆ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པ་ལ་
རྒྱང་གགས་ཕྱྲེད་གྷིས་ཏྲེ། འདོམ་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་ནས་་་་་་ཆྲེ་བ་ལ་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་བརྒྱའྷི་བར་རོ། །གཟུགས་
ཁམས་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ཚད་ནྷི། གཟུགས་ཅན་དང་པོ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད། །དྲེ་ཡྷི་གོང་མ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་བསྲེད། །འོད་
ཆུང་རྣམས་ཀྷི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ལུས་ནྷི་ྷིས་འགྱུར་ྷིས་འགྱུར་ཏྲེ། །སྷིན་མྲེད་དཔག་ཚད་གསུམ་དོར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཚངས་རྷིས་པའྷི་ལུས་ལ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་།་་་་་འདོམ་ྷིས་སྟོང་། མདུན་ན་འདོན་པ་ལ་གཅྷིག་
དང་།་་་་་འདོམ་བཞྷི་སྟོང་། ཚངས་ཆྲེན་ལ་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་དང་། འོད་ཆུང་པ་ལ་གྷིས་དང་། ཚད་མྲེད་འོད་པ་ལ་བཞྷི་
དང་། འོད་གསལ་བ་ལ་བརྒྱད་དང་། དགྲེ་ཆུང་ལ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཚད་མྲེད་དགྲེ་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་གྷིས་དང་།
དགྲེ་རྒྱས་པ་ལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྷི་དང་། སྷིན་མྲེད་པ་ལ་དྲེའྷི་ྷིས་འགྱུར་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ལ་གསུམ་དོར་བས་
བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། བསོད་ནམས་སྲེས་པ་ལ་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། འབྲས་བུ་ཆྲེ་བ་ལ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། མྷི་ཆྲེ་
བ་ལ་སྟོང་དང་། མྷི་གདུང་བ་ལ་ྷིས་སྟོང་སྟྲེ། འཛམ་བུ་གྷིང་གྷི་དཀྱུས་དང་མམ་པ་དང་། ག་ནོམ་སྣང་བ་ལ་
བཞྷི་སྟོང་དང་། ཤྷིན་ཏུ་མཐོང་བ་ལ་བརྒྱད་སྟོང་དང་། འོག་མྷིན་པའྷི་ལུས་ལ་དཔག་ཚད་ཁྷི་དྲུག་སྟོང་སྟྲེ། འཛམ་
བུ་གྷིང་གྷི་དཀྱུས་ལ་ནྷི་དྲེའྷི་མཐོ་གང་ངོ་། །གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་ཀྷི་ཚད་
ངྲེས་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ན་དགྲེ་འདུན་ཕལ་ཆྲེན་པ་དང་། གོས་དམར་ཅན་གྷི་སྲེ་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཕ་བར་
ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྷི་མཛོད་འགྲེལ་ལས་བཀག་ཅྷིང་། མདོ་ལས་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀང་མཆོད་རས་
སྣ་ཚོགས་པ་ཐོགས་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་མན་པའྷི་ཕྱྷིར་འོང་བ་གསུངས་པ་ནྷི། དྲེར་སྲེས་པའྷི་
འཕགས་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལ་སོགས་པ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་སྤྲུལ་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་སྤྲུལ་པའྷི་ལུས་ལ་ཚད་ངྲེས་པ་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །འཇལ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་ནྷི། གཟུགས་མྷིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྷིག་དང་། །སྐད་ཅྷིག་ཕ་རབ་
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རྡུལ་དང་ནྷི། །རྡུལ་ཕན་དང་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་དུ། །ལགས་ཆུ་རྷི་བོང་ལུག་དང་གང་། །ྷི་ཟྲེར་རྡུལ་དང་སོ་མ་
དང་། །དྲེ་ལས་ཤྷིག་དང་དྲེ་བཞྷིན་ནས། །སོར་ཚིགས་ཞྲེས་བྱ་གོང་བདུན་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཟུགས་ཀྷི་
མཐའ་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། དུས་ཀྷི་མཐའ་སྐད་ཅྷིག་མ་དང་། མྷིང་གྷི་མཐའ་ཡྷི་གྲེ་ཡྷིན་པས། འདྷིར་ནྷི་གཟུགས་
ཀྷི་ཆུང་ཤོས་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྷི་གྲུབ་མཐས་བརགས་ནས་བཞག་པ་བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་།
ཐོགས་པ་མྲེད་པའྷི་གཟུགས་ཡྷིན་ལ། དྲེ་བདུན་ལ་རྡུལ་ཕན་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དྲེ་བདུན་ལ་ལགས་རྡུལ་
དང་། ཆུ་རྡུལ་དང་། རྷི་བོང་གྷི་རྡུལ་དང་། ལུག་གྷི་རྡུལ་དང་། གང་གྷི་རྡུལ་དང་། ྷི་ཟྲེར་གྷི་རྡུལ་དང་། སོ་མ་
དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ཤྷིག་དང་། ནས་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་བདུན་ནྷི་ཕྱྷི་མའྷི་ཚད་དྲེ། ནས་བདུན་ལ་སོར་གང་ཞྲེས་
བྱའོ།་་་་་།ལགས་བྱང་མ་ལ་ཆགས་པའྷི་རྡུལ་ལ་ལགས་རྡུལ་ཞྲེས་སོགས་ནྷི་རགས་པ་བ་སྟྲེ་སྔ་མ་བདུན་འགྱུར་ལས་ཕྱྲེ་ཞྲེས་བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །གདགས་པ་དང་།
རྒྱ་ཆྲེར་རོལ་པ་ལ་སོགས་པར་བར་པ་རྣམས་ཀྷི་མྷིང་དང་གོ་རྷིམ་མྷི་འད་བར་གསུངས་ཀང་། གངས་མཐུན་
པས་སོར་ནྷི་མམ་པ་ྷིད་དོ། །སོར་མོ་ྷི་ཤུ་བཞྷི་ལ་ཁྲུ། །ཁྲུ་བཞྷི་ལ་ནྷི་གཞུ་གང་ངོ་། །དྲེ་དག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་
ལ་ནྷི། །རྒྱང་གགས་དྲེ་ལ་དགོན་པར་འདོད། །དྲེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་ཅྲེས་བྱ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སོར་ྷི་ཤུ་ར་
གཅྷིག་ལ་ཁྲུ་གང་དང་། ཁྲུ་བཞྷི་ལ་གཞུ་འདོམ་གང་དང་། གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། གོང་
ལས་རྒྱང་གགས་ཡན་ཆད་འཕགས་པ་ནྷི་དགོན་པའྷི་ཚད་ཡྷིན་ལ། རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ལ་ནྷི་དཔག་ཚད་ཅྲེས་
བྱའོ། །ཚྷེ་ཚད་ཀྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལའང་གྷིས་ལས། དོན་དངོས་ནྷི། མྷིའྷི་ཚྷེ་ཚད་ནས་བརམས་ཏྲེ་
བཤད་ན་གོ་སླ་བས། ས་མྷི་སན་ན་ཚྷེ་སྟོང་སྟྲེ། །གྷིས་ན་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་སྤངས་པ་འོ། །འདྷི་ན་མ་ངྲེས་ཐ་མར་ནྷི། །ལོ་
བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ས་མྷི་སན་ན་ཚྷེ་ལོ་སྟོང་པ་དང་། བ་ལང་སོད་ན་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཡོད་པ་
དང་། ལུས་འཕགས་པོ་ན་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པར་ངྲེས་ཤྷིང་། འཛམ་བུ་གྷིང་འདྷི་ན་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པར་
ཐུང་ཤོས་ལ་ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པ་དང་། བསྐལ་པ་དང་པོ་ཚྷེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་། བར་སྐབས་བརྒྱད་ཁྷི་ལ་སོགས་
པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ལྷ་དྲུག་གྷི་ཚྷེ་ཚད་ནྷི། མྷི་རྣམས་ཚྷེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་ལྷ་འོག་མའྷི་ྷིན་ཞག་སྟྲེ། །དྲེ་
ཡྷི་ཚྷེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་འོ། །གོང་མ་གྷིས་ཀ་ྷིས་འགྱུར་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ནྷི་རྒྱལ་ཆྲེན་རྷིས་བཞྷི་པའྷི་
ྷིན་ཞག་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ། དྲེས་ནྷི་ཞག་ཆྲེན་པོ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་། དྲེ་བཅུ་གྷིས་ལ་ལོར་བྱས་པའྷི་ཚྷེ་ལོ་ལྔ་
བརྒྱ་ཐུབ་ཅྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ། མྷི་ལོ་བརྒྱ་ནྷི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྷི་ཞག་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེས་དྲེ་བསགས་པའྷི་ལོ་སྟོང་
དང་། མྷི་ལོ་ྷིས་བརྒྱ་ནྷི་འཐབ་བྲལ་བའྷི་ཞག་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེས་ལོ་ྷིས་སྟོང་དང་། མྷི་ལོ་བཞྷི་བརྒྱ་ནྷི་དགའ་ལྡན་
པའྷི་ཞག་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེས་ལོ་བཞྷི་སྟོང་དང་། མྷི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ནྷི་འཕྲུལ་དགའྷི་ཞག་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེས་ལོ་བརྒྱད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྟོང་དང་། མྷི་ལོ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནྷི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་ཞག་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེས་ལོ་ཁྷི་དྲུག་སྟོང་ཐུབ་
པའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྷི་གའ་ཤྷིང་འཛིན་ཡན་ཆད་ན་ྷི་ཟླ་མྲེད་ཀང་། པད་མ་དང་ཀུ་མུ་ཏ་བཞྷིན་དུ་མྲེ་ཏོག་
གྷི་ཁ་བྱྲེ་ཟུམ་དང་། བྱ་རྣམས་སྐད་འབྱྷིན་མྷི་འབྱྷིན་དང་། གྷིད་སངས་པ་དང་བྲོ་བ་ལས་ྷིན་མཚན་དུ་འཇོག་
ཅྷིང་། སྣང་བའྷི་བྱ་བ་ནྷི་རང་ལུས་ཀྷི་འོད་ཀྷིས་བྱྲེད་པར་བཤད་དོ། །ངན་སོང་གསུམ་གྷི་ཚྷེའྷི་ཚད་ལ། ཡང་
སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རྷིམ་བཞྷིན། །འདོད་ལྷའྷི་ཚྷེ་དང་ྷིན་ཞག་མམ། །དྲེ་ཡྷིས་དྲེ་དག་རྣམས་ཀྷི་ཚྷེ། །འདོད་
པའྷི་ལྷ་དང་འད་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དམྱལ་བ་ཡང་སོས་པས་རྒྱལ་ཆྲེན་རྷིས་བཞྷི་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་ལ་ཞག་
གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཐྷིག་ནག་པས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་ལ་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་
ལོ་སྟོང་དང་། བསྡུས་འཇོམས་པས་འཐབ་བྲལ་བའྷི་ཚྷེ་ཚད་ལ་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་ལོ་ྷིས་སྟོང་དང་། ངུ་
འབོད་པས་དགའ་ལྡན་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་ལ་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་ལོ་བཞྷི་སྟོང་དང་། ངུ་འབོད་ཆྲེན་པོ་པས་འཁྲུལ་
དགའ་བའྷི་ཚྷེ་ཚད་ལ་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་ལོ་བརྒྱད་སྟོང་དང་། ཚ་བ་བས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་ཚྷེ་
ཚད་ལ་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་ལོ་ཆྲེན་པོ་ཁྷི་དྲུག་སྟོང་ཐུབ་བོ། །རབ་ཏུ་ཚ་ཕྱྲེད་མནར་མྲེད་ནྷི། །བར་གྷི་
བསྐལ་པའོ་དུད་འགོ་རྣམས། །མཆོག་རྷིང་བསྐལ་པའོ་ཡྷི་དྭགས་རྣམས། །ཟླ་བ་ྷིན་ཞག་གྷི་ལྔ་བརྒྱ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རབ་ཏུ་ཚ་བའྷི་ཚྷེ་ཚད་བར་བསྐལ་ཕྱྲེད་དང་། མནར་མྲེད་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་བར་བསྐལ་གཅྷིག་སྟྲེ། གདགས་
པར་དམྱལ་བ་འདྷི་དག་དང་རྷིམ་པ་ལྟར་ཚངས་རྷིས་པ་དང་། འདུན་ན་འདོན་པ་ཚྷེ་ཚད་མམ་པར་བཤད་
དོ། །དུད་འགོ་རྣམས་ནྷི་ཚྷེ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཡང་མཆོག་ཏུ་རྷིང་ན་བསྐལ་པར་གནས་པ་སྟྲེ། དགྲེ་སློང་དག་
ཀླུ་བརྒྱད་པོ་ནྷི་ཀླུ་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ་བསྐལ་པར་གནས་པ་ས་འཛིན་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡྷི་དྭགས་རྣམས་ནྷི་མྷིའྷི་ཟླ་
བ་ལ་ཞག་གཅྷིག་བྱས་པའྷི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་པ་སྟྲེ། བཤྲེས་སྷིང་དུ། ལྔ་སྟོང་དག་དང་ཁྷིར་ཡང་འཆྷིར་མྷི་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ྷི་མའྷི་སྷིང་པོའ ་ི མདོར། དུད་འགོ་ཚྷེ་ཐུང་བས་ཡུད་ཙམ་དང་། རྷིང་བ་བསྐལ་པ་
ཐུབ་པ་དང་། ཡྷི་དྭགས་ཚྷེ་ཐུང་བས་ལོ་སྟོང་དང་། རྷིང་བས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཐུབ་པར་གསུངས་སོ། །གང་
དམྱལ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི། ཏྷིལ་སངས་ནང་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཞྷིང་། །ཏྷིལ་གཅྷིག་ཕྱུང་བས་ཟད་གྱུར་པ། །ཆུ་བུར་ཅན་གྷི་
ཚྷེ་ཡྷིན་ཏྲེ། །གཞན་གྷི་ཚྷེ་ནྷི་ྷི་ཤུར་བསྒྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མ་གངྒཱའྷི་ཏྷིལ་ཁལ་བརྒྱད་ཅུས་གང་བའྷི་བང་བ་
ནས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ནས་ཏྷིལ་རྲེ་རྲེ་ཕྱུང་བས་ཟད་པར་གྱུར་པ་ནྷི་ཆུ་བུར་ཅན་གྷི་ཚྷེ་ཚད་ཡྷིན་ལ། ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་
ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ནྷི་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ྷི་ཤུར་འགྱུར་གྷིས་རྷིང་བ་སྟྲེ།་་་་་ས་ལས། གང་བའྷི་སྲེམས་ཅན་
དམྱལ་བར་སྲེས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་ཚྷེའྷི་ཚད་ནྷི། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོར་སྲེས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཞུགས་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལ། བོ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བརན་ཚ་དམྱལ་ཀྷི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་གང་དམྱལ་ཞྲེས་དང་། རྷིག་རལ་སུམ་གྷིས་ཞྲེས་འཆད་མོད་བསྟུན་ན་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་བས་གང་དམྱལ་རྷིང་བར་གསལ་ལོ།

ྲེ་འཁོར་བ་དང་ྷི་

ཚྷེ་བའྷི་ཚྷེ་ཚད་ནྷི་མ་ངྲེས་པར་གསུངས་སོ། །ཁམས་གོང་མ་དག་གྷི་ནྷི། གཟུགས་ཅན་ྷིན་མཚན་མྲེད་ཚྷེ་
ནྷི། །རང་ལུས་གཞལ་བའྷི་བསྐལ་པ་ཡྷིན། །འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་བསྐལ་ཆྲེན་ཏྲེ། །དྲེ་ཡྷི་འོག་མ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཟུགས་ཁམས་ན་ྷིན་མཚན་མྲེད་པས་ལོའ ་ི སོ་ནས་མྷི་འཇོག་པར་རང་གྷི་ལུས་ལ་དཔག་
ཚད་གང་ཡོད་པ་དྲེའྷི་གངས་དང་མམ་པའྷི་བསྐལ་པར་གནས་པར་འཇོག་གོ །དྲེའྷི་འོག་མ་གསུམ་ལ་ནྷི་
བསྐལ་ཆྲེན་ཕྱྲེད་ལ་བསྐལ་བར་བྱས་པའྷི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཚངས་རྷིས་པས་བར་བསྐལ་ྷི་ཤུ་དང་། མདུན་
ན་འདོན་པས་བཞྷི་བཅུ་དང་། ཚངས་ཆྲེན་པས་དྲུག་ཅུ་ཐུབ་ཅྷིང་། འོད་ཆུང་པས་བསྐལ་ཆྲེན་གྷིས་དང་། དགྲེ་
ཆུང་པས་བཅུ་དྲུག་དང་། སྷིན་མྲེད་པས་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། མྷི་ཆྲེ་བས་སྟོང་དང་། འོག་མྷིན་པས་བསྐལ་
ཆྲེན་ཁྷི་དྲུག་སྟོང་ཐུབ་ཅྲེས་བྱ་བའྷི་བར་ནྷི་སྔར་གྷི་རྷིགས་པས་ཤྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་བསྐལ་པ་སྟོང་ཕག་
ནྷི། །ྷི་ཤུ་ལྷག་པས་ལྷག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པས་བསྐལ་ཆྲེན་ྷི་ཁྷི་དང་། རྣམ་ཤྲེས་
མཐའ་ཡས་པས་བཞྷི་ཁྷི་དང་། ཅྷི་ཡང་མྲེད་པས་དྲུག་ཁྷི་དང་། སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོ་བས་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱད་ཁྷི་ཐུབ་
བོ། །དྲེ་དག་ལ་ཡང་། ས་མྷི་སན་མ་གཏོགས་པ་འཆྷི། །ཞྲེས་པས་ས་མྷི་སན་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་ནྷི་ངྲེས་པ་ཅན་ཡྷིན་ལ།
གཞན་རྣམས་ལ་ནྷི་ཚྷེ་ཚད་མ་རོགས་པར་འཆྷི་བ་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེ་བ་གཅྷིག་
གྷིས་ཐོགས་པ་དགའ་ལྡན་ན་བཞུགས་པ་དང་། སྷིད་པ་ཐ་མ་པ་དང་། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རྒྱལ་བའྷི་
དྲུང་དུ་མངགས་པའྷི་ཕོ་་བ་དང་། དད་པ་དང་ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་མངལ་ན་ཡོད་པའྷི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལའང་བར་སྐབས་སུ་འཆྷི་བ་མྲེད་པའོ། །འཇལ་
བྱྲེད་ནྷི། །སྐད་ཅྷིག་མ་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ལ། །དྲེ་ཡྷི་སྐད་ཅྷིག་དྲེ་རྣམས་ཀང་། །དྲུག་ཅུ་ལ་ནྷི་ཐང་ཅྷིག་གོ །ཡུད་ཙམ་ྷིན་
ཞག་ཟླ་བ་གསུམ། །གོང་ནས་གོང་དུ་སུམ་ཅུར་འགྱུར། །ཞག་མྷི་ཐུབ་དང་བཅས་པ་ཡྷི། །ཟླ་བ་བཅུ་གྷིས་ལ་
ལོ་གཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྡུལ་་་་་་ཕ་རབ་གཅྷིག་་་་་་བ་འོག་བསྲེས་་་་་་པའྷི་དུས་་་་་་ལྟ་བུ་ཆུང་བ་ཡྷི། །མཐར་ཐུག་
དུས་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་འདོད། །ཅྲེས་པའམ། མཛོད་འགྲེལ་དུ།་་་་་ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་ནྷི་སྲེས་བུ་སྟོབས་ལྡན་གྷིས་སྲེ་
གོལ་གཏོགས་པ་ཙམ་ལ་སྐད་ཅྷིག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྷི་་་་་་སྔ་ལུང་བཞྷིན་འདའོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚད་དང་ལྡན་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་
བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ལ་དྲེའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་དང་། དྲེའང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཐང་ཅྷིག་དང་། ཐང་ཅྷིག་སུམ་ཅུ་ལ་ཡུད་ཙམ་དང་། ཡུད་
ཙམ་སུམ་ཅུ་ལ་ྷིན་ཞག་དང་། ྷིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་། ཟླ་བ་བཅུ་གྷིས་ལ་ལོ་གཅྷིག་ཅྲེས་བྱའོ། །ལོ་
གཅྷིག་དུས་བཞྷིར་འཇོག་པ་ནྷི། །དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྷིད་རྲེ་རྲེ་ཡང་། །ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་བདག་ྷིད་དྲེ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསུམ་པའྷི་མྷིང་ནྷི།་་་་་

།ར་བ་འབྲྷིང་དང་ཐ་ཆུང་ངོ་། །ཞྲེས་ཀང་་་་་་སོམ་དུ་བྱས་པ་ལྟར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། ཞག་མྷི་ཐུབ་དོར་བའྷི་

ཚུལ་ནྷི། མཛོད་འགྲེལ་དུ། དགུན་དང་དཔྷིད་དང་དབྱར་རྣམས་ཀྷི། །ཟླ་བ་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་འདས་ནས། །ཟླ་བ་
ཕྱྲེད་ནྷི་ལུས་པ་ན། །མཁས་པས་ཞག་མྷི་ཐུབ་པར་དོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་་་་་་སྨྷིན་དྲུག་ཅན་གྷི་ཚྷེས་བཅུ་
དྲུག་ནས་བརམས་ཏྲེ་ཟླ་བ་བཞྷི་བཞྷི་ནྷི་དགུན་དང་དཔྷིད་དང་དབྱར་གྷི་དུས་གསུམ་ཡྷིན་ལ། ཟླ་བ་བཞྷི་གསུམ་བཅུ་
གྷིས་པོ་དྲེ་དག་གྷི་སྨྷིན་དྲུག་ལྟ་བུའྷི་མར་ངོ་རྲེ་དང་ཡར་ངོ་རྲེ་དང་སླར་ཡར་མར་ངོ་རྲེ་སྟྲེ། ཟླ་བ་ཕྱྲེ་དང་གྷིས་གྷིས་
འདས་ནས་ཟླ་བ་ཕྱྲེད་ཡར་ངོ་རྲེ་ལུས་པ་ན། མར་ངོ་ཕྱྷི་མ་མགོ་དྲེའྷི་གནམ་སྟོང་ཆད་་་་་་པ་ལ་གསོ་སོང་བཅུ་བཞྷི་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།
པས། ཟླ་བ་གྷིས་གྷིས་ན་ཞག་མྷི་ཐུབ་རྲེ་རྲེ་འདོར་བའོ། །དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྒྱལ་པོའ ་ི སས་ཀྷིས།་་་་་ཟླ་བ་ཐམས་
ཅད་ཀང་མར་གྷི་ངོ་སྔ་མ་སྟྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་དཀྷིལ་འཁོར་འགྷིབ་པའྷི་ཆ་་་་་་ཚྷེས་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་མགོ་བཟུང་སྟྲེ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་གང་བཅོ་ལྔ་་་་་་བའྷི་བར་ནྷི་ཟླ་བ་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལ་ནམ་ལངས་ནས་ནམ་ལངས་ཀྷི་བར་གྷི་ཞག་
ཕྱྲེད་དང་སུམ་ཅུ་ལས་མྲེད་པས། ཞག་དྲེ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུས་ཟླ་བ་གྷིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐུབ་པ་
དང་མྷི་ཐུབ་པའང་ཟླ་བ་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་སྤྲེལ་མར་འབྱུང་ལ། དྲེ་ལ་ནྷི། དབྱར་་་་་་དང་དགུན་་་་་་གྷི་འབྲྷིང་་་་་་པོ་ལ་ཐུབ་་་་་་པ་རྲེ་དང་
སྟོན་་་་་་དང་དཔྷིད་་་་་་ཀྷི་འབྲྷིང་་་་་་པོ་ལ་མྷི་ཐུབ།་་་་་པ་རྲེའང་འོང་ངོ་། །ཅྲེས་ཀང་བརོད་དྲེ། ར་བ་ཐ་ཆུང་གྷིས་ཐུབ་མྷི་ཐུབ་ཀང་དྲེ་
དག་གྷི་ཤུགས་ལས་་་་་་དབྱར་ཟླ་འབྲྷིང་པོ་ཐུབ་པ་ན་ཐ་ཆུང་མྷི་ཐུབ་པ་དང་སྟོན་ཟླ་ར་བ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མྷི་ཐུབ་
པའྷི་ཞག་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་བསགས་པ་རྣམས་བསྣན་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཟླ་བ་བཅུ་གྷིས་ནྷི་ལོ་གཅྷིག་གོ །དྲེ་ལྟར་
ན་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལ་ཟླ་ཤོལ་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་བར་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ལུས་དུ་་་་་་ར་བས་པའྷི་རྣམ་བཞག་དྲེ་ལྟར་ཡང་གསུངས་ཤྷིང་།
འོན་་་་་་ཕན་ཚྷེགས་ཀྷི་རྷིགས་པ་རྣམས་ནྷི་ནང་རྷིག་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ཡྷིན་པས་ཀང་ཤོལ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱལ་པོའ ་ི རྲེས་སུ་འབྲང་བར་
བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། འདུལ་ཚིག་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་དུ།་་་་་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཟླ་ཤོལ་དག །རྒྱལ་པོའ ་ི བཀའ་ཡྷིས་ཀང་ནྷི་
བསྔགས། །བཀའ་བཙན་གགས་ལྡན་ཤྲེས་རབ་ལྡན། །དཔུང་ལྡན་དྲེ་ཡྷི་རྲེས་འབྲང་བྱ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་
མོད། དྲེའང་ཞག་མྷི་ཐུབ་ཀང་བསགས་པ་ལས་ཟླ་ཤོལ་འབྱུང་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། དགུན་ྷི་ལོག་ནས་ལོག་གྷི་
བར་ལ་ལོ་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པ་ལ་དཀྷིལ་འཁོར་རོགས་པའྷི་ཟླ་བ་བཅུ་གྷིས་ཀྷིས་མཆོག་པར་ཞག་མྷི་ཐུབ་དྲུག་
དང་། དྲེ་ནས་ཀང་ཞག་ལྔ་ཙམ་བསྣན་དགོས་པར་བྱུང་བས། ལོ་གསུམ་གསུམ་ན་ཟླ་ཤོལ་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་བ་ཡྷིན་
ཏྲེ། ར་བྱ་བྱྷི་བ་ཡོས་ལ་ཤོལ།་་་་་ཟླ་རྲེ་འབྱུང་བས་རྷིམ་པ་ལྟར། །ར་ལོ་ལ་་་་་་སྟོན་་་་་་ཟླ་འབྲྷིང་བ་གྷིས་དགུན་་་་་་བྱྷི་བ་ལོ་ལ་དཔྷིད་་་་་་དང་དབྱར་
འབྲྷིང་པོ་གྷིས། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བསྐལ་པའྷི་ཚད་ནྷི་གཞུང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ལོངས་སོད་ཀྷིས་གཏན་
ལ་དབབ་པ་ལ། སྡུག་བསྔལ་དང་། བདྲེ་བ་དང་། ཁ་ཟས་དང་། འཁྷིག་པའྷི་ལོངས་སོད་བཞྷི་ལས། སྡུག་བསྔལ་
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གྷི་ལོངས་སོད་ནྷི། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ན་འོག་ཐམས་ཅད་ལགས་བསྲེགས་ཀྷི་ས་གཞྷི་མྲེ་ལྲེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་
ཁབ་ཅྷིང་། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལགས་ཀྷི་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཏྲེ། མྲེ་ལྲེ་དཔག་ཚད་དུ་མར་འཕོ་བའྷི་ནང་དུ།
བསྐལ་པ་འཇྷིག་དུས་ཀྷི་མྲེ་བས་ཀང་ཡང་སོས་ཀྷི་མྲེས་ཚ་ཞྷིང་། དྲེ་བས་ཀང་འོག་མ་འོག་མ་བཞྷི་འགྱུར་གྷིས་
ཚ་བའྷི་མྲེས་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་བསྲེག་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ལ། ཁད་པར་དུ་ཡང་སོས་པ་རྣམས་ལ་ལས་
ཀྷི་དབང་གྷིས་རལ་གྷི་ལ་སོགས་པའྷི་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་ལག་ཏུ་བྱུང་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་
དགའྷི་འདུ་ཤྲེས་སུ་གྱུར་ནས་བསྣུན་རྲེས་བྱས་པས་ཤྷིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ནས་བརྒྱལ་ཞྷིང་ས་ལ་འགྲེལ་བ་ན།
ནམ་མཁའ་ལས་ཁྲེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅྷིག་ཅྲེས་པའྷི་ས་འབྱུང་བའམ། རླུང་གང་མོ་ལངས་པས་སླར་
ཡང་སོས་ཏྲེ་སྔ་མ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དྲུག་པོ་ལས་མ་ཟད་ཀྷི་བར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ཐྷིག་ནག་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་
ལ་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྷིས་ཐྷིག་ཆ་བཞྷིའམ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་བཏབ་ནས་ལགས་ཀྷི་
སོག་ལྲེ་མྲེ་འབར་བས་གཤོག་པ་དང་། སྟྲེའུ་དང་ས་རྲེ
ྷྭ ་ལ་སོགས་པས་འཇོག་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བསྡུས་
འཇོམས་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ན་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྷིས་ལགས་ཀྷི་རྷི་རའྷི་གདོང་པ་ལྟ་བུ་དང་།

ལུག་དང་ར་དང་གང་པོ་ཆྲེ་དང་སྲེང་གྲེ་དང་སྟག་གྷི་གདོང་པ་ལྟ་བུའྷི་བར་དུ་འཇུག་ཅྷིང་། དྲེ་མ་ཐག་རྷི་དྲེ་དག་
གྷིས་བཙིར་བས་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཁག་གྷི་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་ཀྷི་འཁྲུལ་འཁོར་
ཆྲེན་པོས་བུར་ཤྷིང་ལྟར་འཚིར་བ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་བསྲེགས་ཀྷི་གཞྷི་ལ་ལགས་ཀྷི་ཕ་བོང་གྷི་ཆར་
འབབ་པས་བརྟུལ་ཞྷིང་འཇོམས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ངུ་འབོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་གནས་ཚོལ་དུ་ཕྱྷིན་པ་ན་
ལགས་ཀྷི་ཁང་པ་རྲེད་དྲེ་དྲེར་ཞུགས་མ་ཐག་སོ་འགགས་ཤྷིང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་མྲེ་འབར་བས་བསྲེགས་
པས་ངུ་ཞྷིང་མ་ཐག་པས་འབོད་ཀང་སབས་མྷི་རྲེད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ངུ་འབོད་ཆྲེན་པོ་པས་གཞན་སྔར་
དང་འད་བ་ལ་ལགས་ཀྷི་ཁང་པ་ྷིས་རྷིམ་ལ་སོགས་པར་ཆུད་པས་སྡུག་བསྔལ་ཤྷིན་ཏུ་དག་པོར་མྱོང་བ་དང་།
ཚ་བ་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ལགས་ཀྷི་ཕྲུ་བ་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡོད་པ་མྲེ་འབར་བའྷི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་་བཞྷིན་དུ་
འཚོད་པ་དང་། ལགས་ཀྷི་གསལ་ཤྷིང་འབར་བས་གཤམ་ནས་སྷི་བོར་ཕུག་སྟྲེ་བུ་ག་དང་བ་སྤུའྷི་ཁུང་བུ་ཐམས་
ཅད་ནས་མྲེ་འབར་བ་དང་། ལགས་བསྲེགས་ཀྷི་ས་གཞྷི་ལ་བསྲེལ་ནས་ལགས་ཀྷི་ཐོ་བ་ཆྲེན་པོ་མྲེ་འབར་བས་
བརྡུངས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ལ་ལགས་ཀྷི་གསལ་ཤྷིང་རྲེ་གསུམ་པ་མྲེ་
འབར་བས་གཤམ་ནས་སྷི་བོ་དང་ཕག་པ་གྷིས་སུ་ཕུག་སྟྲེ་དབང་པོའ་ི སོ་ཐམས་ཅད་ནས་མྲེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་
དང་། ལགས་ཀྷི་ལྲེབ་མ་མྲེ་ཆྲེན་པོ་འབར་བས་ལུས་ལ་ཀུན་ནས་འཁྷི་བ་དང་། ལགས་ཟངས་འགྱུར་བྱྲེད་ཁོལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

249

མས་གང་བར་སྷི་ཚུགས་སུ་བཅུག་ནས་འཚྷེད་པ་དང་། ཤ་ཁག་ཟད་ནས་ཀྲེང་རུས་ཙམ་ལུས་པ་ལགས་ཀྷི་ས་
གཞྷི་ལ་བཀམ་པས་ཤ་ཁག་འཕལ་དུ་སྲེས་མ་ཐག་སླར་ཡང་འཚྷེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མནར་
མྲེད་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུས་ལ་ལགས་ཀྷི་ས་གཞྷི་ལས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་མྲེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འོངས་ཏྲེ་དྲེས་
ལྤགས་པ་དང་ཤ་དང་རྒྱུས་པ་དང་རུས་པ་དང་རྐང་གྷི་བར་བསྲེགས་ཏྲེ་མྲེའྷི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་འབའ་ཞྷིག་ཏུ་སྣང་
ལ་མ་ཐག་པའྷི་སྐད་འབྱྷིན་པ་ལས་སྲེམས་ཅན་དུ་མངོན་ཙམ་དང་། ལགས་ཀྷི་ཞྷིབ་མ་ཆྲེན་པོར་ལགས་ཀྷི་
མདག་མ་མྲེ་འབར་བ་དང་བསྲེས་ནས་རྔོད་པ་དང་། ལགས་ཀྷི་རྷི་མྲེ་ཆྲེན་པོ་འབར་བ་ལ་འབབ་འཛྷེག་བྱྲེད་དུ་
བཅུག་པ་དང་། ལྲེ་ཕྱུངས་ཏྲེ་ལགས་བསྲེགས་ཀྷི་ས་གཞྷི་ལ་བརྒྱངས་ནས་ལགས་ཀྷི་ཕུར་པ་མང་པོས་འདྲེབས་
པ་དང་། ལྤགས་པ་བཤུས་ཏྲེ་ལགས་ཀྷི་ས་གཞྷི་མྲེ་འབར་བ་ལ་གན་རལ་དུ་བསྲེལ་ནས། ཁ་ལགས་ཀྷི་འབྱྲེད་
སད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བར་ལགས་ཀྷི་ཐོ་ལུམ་འབར་བ་དང་། ཟངས་ཞུན་བསྐོལ་བ་བླུགས་པས་ཁ་དང་ལོག་མ་དང་ནང་
ཁོལ་རྣམས་སྲེག་ཅྷིང་སྨད་ནས་ཕྱྷིར་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དག་ཅྷིང་རྩུབ་ལ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་
མྱོང་བ་སྟྲེ། གཤྷིན་རྲེའྷི་སྲེས་བུས་ལྤགས་པ་མ་ལུས་བཤུས་པས་ཤྷིན་ཏུ་མ་ཐག་ཅྷིང་། །རབ་ཏུ་ཚ་བའྷི་མྲེ་
ཡྷིས་བཞུས་པའྷི་ཟངས་ཞུགས་ལུས་ལ་བླུགས་གྱུར་ལ། །འབར་བའྷི་རལ་གྷི་མདུང་ཐུང་གྷིས་བསྣུན་ཤ་ཡྷི་དུམ་
བུ་བརྒྱར་བགས་པ། །ཤྷིན་ཏུ་འབར་བའྷི་ལགས་ཀྷི་ས་གཞྷིར་ལྷུང་བ་མང་པོས་མྷི་དགྲེས་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །འདྷི་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་འགའ་ཞྷིག་ཡན་མན་དུའང་ཡོད་ལ་གོང་མ་གོང་མའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ནྷི་
འོག་མ་འོག་མ་ལ་ཚང་བར་ཡོད་ཅྷིང་། ནད་བཞྷི་བརྒྱ་ར་བཞྷི་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བར་
གནས་པའོ། །ྲེ་འཁོར་བ་ནྷི། བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལ་ལྷག་བཅུ་དྲུག །དྲེ་དག་གྷི་ནྷི་ངོས་བཞྷི་ན། །མྲེ་མ་མུར་དང་རོ་
མྱག་འདམ། །སྤུ་གྷི་ལམ་སོགས་ཆུ་བོ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དམྱལ་བ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་རྲེ་རྲེ་
ནའང་མྲེ་མ་མུར་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་བཞྷི་ཡོད་པས་ན་བཅུ་དྲུག་སྟྲེ། དྲེའང་མྲེ་མ་མུར་གྷི་ཐང་ཆྲེན་པོ་པུས་མོ་
ནུབ་ཙམ་ལ་ཕྱྷིན་པ་ན་རྐང་པ་བཞག་མ་ཐག་ལྤགས་པ་དང་ཤ་ཁག་རྣམས་སྲེག་ཅྷིང་བཏྲེག་མ་ཐག་འཚོ་བ་དང་།
རོ་མྱག་ཕྱྷི་སའྷི་འདམ་རབ་ཤྷིན་ཏུ་དྷི་ང་བར་བྱྷིང་བ་སྷིན་བུ་མཆུ་རྣོན་པོ་ཅན་རྣམས་ཀྷིས་ལྤགས་པ་ནས་རྐང་གྷི་
བར་དུ་ཕུག་སྟྲེ་ཟ་བ་དང་། སྤུ་གྷིའྷི་སོ་གྲེན་དུ་བསྟན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་གཏམས་པའྷི་ལམ་ལ་ཕྱྷིན་པ་ན་རྐང་པ་
བཞག་མ་ཐག་གཅོད་ཅྷིང་བཏྲེག་མ་ཐག་འཚོ་བ་དང་། རལ་གྷིའྷི་ལོ་མའྷི་ནགས་ཚལ་དུ་གྷིབ་མ་ལ་འཁོད་པ་
ནས་རལ་གྷི་རྣམས་ལྷུང་བས་ཡན་ལག་དང་ྷིང་ལག་ཐམས་ཅད་གཅོད་ཅྷིང་། དྲེར་བརྒྱལ་ཏྲེ་འགྲེལ་བ་ན་ཁྷི་སྲེ་
བོ་དག་ལྷགས་ནས་བཤུལ་ཤ་འཐོག་ཅྷིང་ཟ་བ་དང་། ལགས་ཀྷི་ཤྷིང་ཤལ་མ་ལའྷི་ནགས་ཚལ་དུ་ཕྱྷིན་པ་ན་ཚྷེར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མ་རྣོན་པོ་སོར་བཅུ་དྲུག་པ་ཡན་མན་དུ་ལྟ་བ་ལ་འབབ་འཛྷེག་བྱས་པས་ལུས་ཀུན་ནས་འབྷིགས་ཤྷིང་། དྲེར་ཁྭ་
ལགས་ཀྷི་མཆུ་ཅན་འོངས་ཏྲེ་ཕག་པ་ལ་འཁོད་ནས་མྷིག་འབྲས་འཐོག་ཅྷིང་ཟ་བ་རྣམས་ནྷི་མཚོན་ཆར་འད་བས་
གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། ཆུ་བོ་རབ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཐལ་ཚན་ནམ་འགྱུར་བྱྲེད་ཀྷི་ཆུ་ཁོལ་པས་གང་བར་ལུས་ལྷུང་
སྟྲེ་ངོས་གྷིས་ན་སྲེས་བུ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་སྲུང་ཞྷིང་ཤ་ཁག་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་ཁོང་རུས་
རྣམས་མྲེ་ཏོག་ཀུན་ད་ལྟར་གྱུར་གྷི་བར་དུ་འཚྷེད་ལ། བར་བར་དུ་ལགས་ཀྱུས་ཕྱུང་ནས་གན་རལ་དུ་བཞག་
ནས་ཅྷི་འདོད་ཅྲེས་དྷིས་པ་ན། བདག་ཅག་གྷིས་ནྷི་ཅྷིའང་མྷི་ཤྲེས་མྷི་མཐོང་མོད། འོན་ཀང་བཀྲེས་སོ་སྐོམ་མོ་
ཞྲེས་པ་ལ་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་དང་ཟངས་ཞུན་ཁོལ་མ་ཁར་ལྡུག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ངོ་། །དམྱལ་
སྲུང་རྣམས་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྷིག་སྲེམས་ཅན་དུ་འདོད་ལ།་་་་་ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་གྷིས། གང་དག་ཁོ་ཞྷིང་གཏུམ་པ་དང་། །སྷིག་
ལས་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་། །དུཿཁ་བ་ལ་དགའ་དྲེ་དག །གཤྷིན་རྲེའྷི་སྷིན་པོར་སྲེ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གཤྷིན་རྲེའྷི་སོ་ནས་དམྱལ་བར་འཁྷིད་མཁན་ལ་དགོངས་ཀྷི། དྲེར་ལས་
བྱྲེད་མཁན་ནྷི་མྷིན་ཟྲེར་རོ།

།མདོ་སྲེ་པ་ནྷི་ལས་ཀྷི་མཐུས་འབྱུང་བ་ས་ལ་སོགས་པ་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བར་འདོད་ཅྷིང་། ས་

སྲེ་ལས་ཀང་། ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་གྲུབ་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་གསུངས་ལ། ྷི་ཤུ་པར། སྲེམས་ྷིད་དྲེ་
དག་ཏུ་སྣང་བར་གསུངས་སོ། །གང་དམྱལ་བརྒྱད་ནྷི། ྷི་ཟླ་ལ་སོགས་པའྷི་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་གནས་མུན་པའྷི་
ཁོད་འཁག་པའྷི་སྦུབས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ། ལུས་དང་སའྷི་རྣམ་འགྱུར་དང་མཐུན་པར་ཤྷིན་ཏུ་གང་བའྷི་སྡུག་
བསྔལ་འོག་མ་འོག་མ་རྣམས་ཆྲེས་དག་པར་མྱོང་བ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ས་ྷིད་ན་ཡོད་པའྷི་རླུང་ཆྲེན་པོས་བཏབ་ནས་
གང་བས་ྲེན་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བུར་དུ་གྱུར་པ་ཅན་དང་། དྲེ་བས་ཀང་གང་བར་གྱུར་པས་ཆུ་བུར་དྲེ་
ཡང་རྡོལ་པ་ཅན་དང་། ཤྷིན་ཏུ་གང་ཆྲེས་པས་སོ་ཐམ་ཐམ་པ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟྲེར་བ་དང་། ཀྷི་ཧུད་ཟྲེར་པ་དང་།
ལྤགས་པ་སྔོན་པོར་གྱུར་ནས་ཁ་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་གྲེས་པ་ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་དང་། སྔོ་བ་ལས་ཀང་ཐལ་ནས་
དམར་པོར་གྱུར་ཅྷིང་ཁ་བཅུའམ་དྲེ་བས་ཀང་ལྷག་པར་གྲེས་པ་པདྨ་ལྟར་གས་པ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་དམར་བར་གྱུར་
ནས་བརྒྱའམ་སྟོང་ལ་སོགས་པར་གྲེས་པ་པདྨ་ལྟར་ཆྲེར་གས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་མྷི་བཟད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ྷི་
ཚྷེ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ནྷི། གཤྲེད་མ་འགའ་ཞྷིག་ཐལ་གོང་དང་ཁ་སྣ་ལ་བྱ་གཅན་གྷིས་འཐོག་པར་སྲེས་པ་དང་།
བཤན་པའྷི་སློབ་མ་རུས་གོང་དྷི་ང་བ་ལ་བྱ་རོག་ལ་སོགས་པས་འཐོག་པར་སྲེས་པ་དང་། ་པ་འགའ་ཞྷིག་
ལུས་ལགས་ཀྷིས་དཀྷིས་པར་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྲེར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དགྲེ་འདུན་སྲུངས་
དང་གོ་ཞུན་སྲེས་ཀྷི་རོགས་བརོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །བཤྲེས་སྷིང་དུ། འདྷི་ན་ྷིན་གཅྷིག་མདུང་ཐུང་སུམ་
བརྒྱ་ཡྷིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡྷིན་པ། །དྲེ་ནྷི་དམྱལ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུའྷི་ཡང་། །འོལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡང་མྷི་བགྷི་ཆར་ཡང་མྷི་ཕོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དམྱལ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་ཅྷིང་ཤྷིན་ཏུ་མ་ང་བ་སྟྲེ།
རྒྱས་པར་ནྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཤཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཡྷི་དྭགས་ལ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ་
གསུངས་པ་ལྟར།་་་་་

ལྟོ་གུག་ཁ་ཁབ་ལྟར་ཕ་དང་། །བཤང་ཟ་ཀུན་སྟོན་དྷི་ཟ་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་སུམ་ཅུ་

ར་དྲུག་ཡོད་ཀང་བསྡུ་ན་གསུམ་ལས། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕྱྷིའྷི་སྷིབ་པ་ཅན་ནྷི་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པས་མ་ཐག་པས་
ལྤགས་པ་དང་ཤ་ཁག་རྣམས་སྐམས་ནས་ལུས་སོང་དུམ་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟར་གྱུར་ཏྲེ་ཁ་སྐམས་པ་ལ་ལྲེས་ལྡག་
ཅྷིང་རྷིང་བུ་ལ་སོགས་པར་བརྒྱུགས་པ་ན། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་བསྲུངས་ནས་འཐུང་དུ་མྷི་འཇུག་
ལ། གལ་ཏྲེ་མ་བསྲུངས་ཀང་ཆུ་རྣམས་རྣག་ཁག་ལ་སོགས་པར་མཐོང་ནས་བཏུང་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་
དང་། ནང་གྷི་སྷིབ་པ་ཅན་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ཁ་ནྷི་ཁབ་ཀྷི་མྷིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རྷི་ཡྷི་ལྟོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ྲེན། །མྷི་
གཙང་གྷི་ནར་བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་། །འཚལ་བའྷི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གལ་ཏྲེ་ཟས་
སྐོམ་རྲེད་ཀང་ཁར་མྷི་ཤོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་བཟའ་བཏུང་མྷི་ནུས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཟས་སྐོམ་ྷིད་
ལ་སྷིབ་པ་ཅན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བཟའ་བཏུང་ནུས་ཀང་དྲེ་དག་མྲེ་ལྲེའྷི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ནས་སྲེག་པ་དང་།
བཤང་གཅྷི་དང་དྷི་ང་བ་དང་དུག་དང་མཆྷིལ་མ་དང་ངར་སྣབས་ལ་སོགས་པ་ལན་ལྷིན་ཟ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་
ལྡན་པའོ། །དུད་འགོ་རྣམས་ནྷི་ཆུ་སྷིན་ལ་སོགས་པ་ཆྲེ་བས་ཆུང་བ་མྷིད་དྲེ་ཟ་བ་དང་། ཆུང་བས་ཆྲེ་བའྷི་ལུས་ཕུག་སྟྲེ་ཟ་
བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་གསོད་ཅྷིང་ཟ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། ཁད་པར་ཀླུ་རྣམས་
ནྷི་ྷིན་རྲེ་བཞྷིན་བྱྲེ་ཚན་གྷི་ཆར་པས་ཐམས་ཅད་རུས་པར་ཐུག་པར་སྲེག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྷིང་གྷིས་ཟ་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ལ། ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ཀང་རང་དབང་མྲེད་པར་གསོད་པ་དང་རྡྲེག་འཚོག་
དང་བཀོལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། ཁ་ཅྷིག་མུ་ཏྷིག་བལ་དང་རུས་པ་ཁག །ཤ་
དང་ལྤགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་འཆྷི་བར་འགྱུར། །དབང་མྲེད་གཞན་ནྷི་རྡོག་པ་ལག་པ་དང་། །ལག་དང་ལགས་ཀྱུ་
རྣམས་ཀྷིས་བཏག་སྟྲེ་བཀོལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མྷི་རྣམས་ཀང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་། ཚ་གང་དང་། འགོ་འོང་དང་།
ངལ་དུབ་དང་། འཐབ་རོད་དང་། གནོད་འཚྷེ་དང་། སྲེ་རྒ་ན་འཆྷི་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་ཡང་
ལྡན་ཞྷིང་། མདོར་ན་འབྱོར་ལྡན་རྣམས་ནྷི་འཁོར་དང་ལོངས་སོད་ཇྷི་ཙམ་ཆྲེ་བ་ལྟར་དྲེ་དག་བསྲུང་བའྷི་སྡུག་
བསྔལ་ཡང་ཆྲེ་ལ། དབུལ་པོ་རྣམས་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཡོ་བྱད་ཀྷིས་ཕོངས་ནས་མ་ཐག་པས་བཙལ་ཡང་མ་རྲེད་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། གཅྷིག་ནྷི་བསྲུང་བས་ོན་མོངས་ལ། །གྷིས་པ་ཚོལ་བས་ཤ་ཐང་
ངོ་། །ཕྱུག་གམ་ཡང་ན་དབུལ་ཡང་རུང་། །གང་ནའང་དགའ་བ་མྲེད་འགྱུར་བ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདོད་ལྷ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྣམས་ལ། བཤྲེས་སྷིང་དུ།་་་་་ལུས་ཀྷི་ཁ་དོག་མྷི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སྟན་ལ་ལྷ་གཞན་་་་་་མྷི་དགའ་་་་་་པ་དང་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་
རྷིངས་དང་། །གོས་ལ་དྷི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནྷི། །མཆན་ཁུང་གྷིས་ནས།་་་་་སྔོན་ཆད་མྲེད་པའྷི་རྔུལ་འབྱུང་ཞྲེས་བགྷི་
བ། །མཐོ་རྷིས་འཆྷི་འཕོ་སྦྲོན་བྱྲེད་འཆྷི་ལྟས་ལྔ། །ཞྲེས་པ་ཐབས་ཀྷིས་མྷི་ཟློག་པ་ར་བའྷི་འཆྷི་ལྟས་ལྔ་དང་།
གོས་དང་རྒྱན་ལས་ས་མྷི་སན་པ་འབྱུང་བ་དང་། འོད་ཆུང་བ་དང་། ཁྲུས་ཀྷི་ཆུ་ཐྷིགས་ལུས་ལ་འཆགས་པ་དང་།
གཡོ་བའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡང་བོ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་གནས་པ་དང་། མྷིག་འབྱྲེད་འཛུམ་སྟྲེ་ཐབས་ཀྷིས་ཟློག་རུང་ྲེ་
བའྷི་འཆྷི་ལྟས་ལྔ་གང་བ་སྤྲེལ་་་་་་ལྷའྷི་ཞག་ལྔའྷི་གོང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རང་གྷི་ལྷ་མོ་རྣམས་ལྷ་གཞན་དང་དགའ་
མགུར་སོད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་ཞྷིང་། ཁད་པར་ངན་སོང་དུ་སྲེ་ན་སྲེ་གནས་ཀྷི་
སྡུག་བསྔལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་སྲེམས་ཀྷི་གདུང་བ་དམྱལ་བ་བས་ཀང་ཆྲེར་དག་པ་འབྱུང་བ་སྟྲེ།

དན་པ་ྲེར་

ལྷ་ཡྷི་གནས་ནས་ལྟུང་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་གང་། །དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཡྷི། །བཅུ་

གཞག་ཏུ།་་་་་

དྲུག་ཆར་ཡང་མྷི་ཕོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་བསོད་ནམས་ཆྲེ་བ་མཐོང་ན་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་
དཔའ་གོང་བ་དང་མཐུ་ཆྲེ་བས་ཆུང་བ་སྐྲོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ཅྷིང་། འོག་མ་གྷིས་ལ། ལྷ་མ་ཡྷིན་དང་
འཐབ་པ་ན་གཅོད་འདལ་དང་གསོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ལྷ་མ་ཡྷིན་གྷི་བུ་མོ་
མཛྷེས་མ་འདོད་པ་དང་། ལྷ་མ་ཡྷིན་རྣམས་ལྷའྷི་བདུད་རྷི་བཟང་པོ་འདོད་པས་ཞྲེ་འགས་ནས། རྷི་རབ་ཀྷི་འོག་
གྷི་ཁོང་གསྲེང་ནས་ལྷ་མ་ཡྷིན་གྷི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྷི་གསྲེར་དང་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་མན་ཤྲེལ་གྷི་
གོ་ཆ་གོན་ཏྲེ། རལ་གྷི་དང་མདུང་དང་འཕང་མདུང་དང་མདའ་གཞུ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ནས་ཆས་
པ་དང་། དམག་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་གདན་འགུལ་བ་ལས་དམག་འོང་བར་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་ཀླུ་དང་
བང་རྷིམ་བཞྷིའྷི་ལྷ་སྟྲེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྷི་སྲུང་མ་ལྔ་གོ་མཚོན་སྔར་དང་འད་བ་བཟུང་བ་རྣམས་དང་རྷིམ་
གྷིས་འཐབ་ཅྷིང་། དང་པོ་ཀླུ་དང་འཐབ་པས་ལྷ་མྷིན་ཕམ་ན་རང་གྷི་གནས་སུ་ལྡོག་ལ། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་ན་ཆུ་
མཚམས་ནས་འཐོན་ཏྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྷིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་བང་རྷིམ་གྷི་ལྷ་རྣམས་དང་འཐབ་བོ། །དྲེའྷི་
ཚྷེ་དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། ལྷའྷི་གནས་གསལ་བར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ས་ཅན་འཛིན་གྷིས་ྷི་མ་དང་ཟླ་བ་ལག་པས་
སྷིབ་ཅྷིང་། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱལ་འཕམ་དང་སྲེ་དགུའྷི་བདྲེ་སྡུག་འཛམ་བུ་གྷིང་པའྷི་དགྲེ་སྷིག་ལ་རག་ལས་པར་ཡང་
གསུངས་ལ། དྲེས་ན་ཟླ་བའྷི་མདོར། ཟླ་བ་གཟས་ཟྷིན་པ་ན་དགྲེ་བ་འབུམ་འགྱུར་དང་། ྷི་མ་ཟྷིན་པ་ན་བྱྲེ་བ་
འགྱུར་དུ་གསུངས་སོ་ཞྲེས་ཀང་འཆད་དོ། །དྲེ་དག་གྷིས་མ་ཐུབ་པ་ན་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷིས་བརྒྱ་བྱྷིན་ལ། ལྷའྷི་
དབང་པོ་མཁྲེན་པར་མཛོད་ཅྷིག བདག་ཅག་སྲུང་མ་རྣམས་ནྷི་ལྷ་མྷིན་གྷིས་ཕམ་པར་བྱས་ནས་རྷི་རབ་ཀྷི་སྟྲེང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུ་འོངས་སོ། །ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། དབང་པོས་གཞན་རྣམས་ལ་བཀའ་བསོ་ཞྷིང་། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་
བརན་ཡང་དབང་པོའ ་ི བསམ་པ་ཤྲེས་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཕལ་ལ་འོངས་ཏྲེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྷི་
དཔུང་གྷི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཆས་ནས་རྩུབ་འགྱུར་གྷི་ཚལ་དུ་ཕྱྷིན་པ་ན་འཐབ་པར་འདོད་བོ་སྲེ་ཞྷིང་། དྲེ་
ནས་གོང་ཁྲེར་གྷི་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་ཐོན་ནས་རྷི་རབ་ཀྷི་ལྷོའམ་ནུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་སུ་འཐབ་བོ། །དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། ལྷ་
མ་ཡྷིན་རྷི་འཕྲེན་ཞྷིང་། དྲེ་རྣམས་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་རྡོ་རྲེས་བཅོམ་པའྷི་དུམ་བུ་རོལ་མཚོ་རྣམས་སུ་ལྷུང་བས་སོག་
ཆགས་མང་པོ་ཤྷི་ནས་མཚོ་རྣམས་དམར་པོར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ནྷི་མགོ་དང་རྐྲེད་པ་ཆད་ན་
འཆྷིའྷི། ཡན་ལག་དང་ྷིང་ལག་བཅད་པ་ལས་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་འབྱུང་ཡང་སླར་སྲེ་ཞྷིང་འཚོ་ལ། ལྷ་མ་
ཡྷིན་རྣམས་ནྷི་མྷི་ལྟར་གནད་དུ་ཕོག་པ་ལས་འཆྷི་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་གཟུགས་བརན་གསྲེར་གྷི་ས་གཞྷིའྷི་སྟྲེང་དུ་
མཚོ་ཀུན་སྣང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཤར་བ་མཐོང་ནས། དམག་མ་ལོག་པའྷི་གོང་དུ་ྲེ་དུ་རྣམས་མྱ་ངན་གྷིས་གདུང་
བར་གསུངས་སོ། །ཕལ་ཆྲེར་ནྷི་ལྷ་རྒྱལ་ཞྷིང་། གང་ཕམ་པ་དྲེ་དག་རང་གྷི་གོང་ཁྲེར་དུ་ཞུགས་པ་ལས་ཕན་ཚུན་
གནོད་པས་མྷི་ཚུགས་སོ། །ལྷ་མ་ཡྷིན་རྣམས་ནྷི་ལྷའྷི་འབྱོར་པ་ཆྲེན་པོ་མཐོང་ནས་ཕག་དོག་གྷིས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་
བས་ཀང་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པའོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་དག་ན་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་
བསྔལ་མྲེད་ཀང་ོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་ཞྷིང་སྷིབ་པ་དང་བཅས་པས་འཆྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་ལ་རང་དབང་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར། འདུ་བྱྲེད་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པས་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོད་པ་སྟྲེ།
མྷི་གཙང་བ་ལ་དྷི་ཞྷིམ་མྲེད་བཞྷིན་འགོ་ལྔ་དག་ན་བདྲེ་བ་མྲེད། །དྲེ་ཡྷི་སྡུག་བསྔལ་རག་ཏུ་མྲེ་མཚོན་རྒྱ་ཚྭ་ལ་
སོགས་རྲེག་སྲེས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདྲེ་བའྷི་ལོངས་སོད་ལ། ས་སྲེར། དམྱལ་བ་བཞྷིན་བདྲེ་བ་མྱོང་
བ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ནྷི་རྣམ་སྨྷིན་ལས་སྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་གྷི། རྒྱུ་མཐུན་ལས་སྲེས་པ་
ཅུང་ཟད་ཡོད་དྲེ། ཤཱ་རྷིའྷི་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་མཐུས་བདྲེ་བ་མྱོང་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷི་བྱྷིན་རླབས་
ལས་ལྷས་སྷིན་གྷིས་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། མནར་མྲེད་ན་བདྲེ་བ་གཏན་
མྲེད་ལ། གཞན་ཡང་སོས་པ་རྣམས་ལ་རླུང་བསྷིལ་བས་རྲེག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བདྲེ་བ་རྒྱུ་མཐུན་ལས་སྲེས་པ་
ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཡྷི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་པོ་གཤྷིན་རྲེ་དང་། དུད་འགོ་ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་
འགའ་ཞྷིག་ལ་ནྷི་ལྷའྷི་དཔལ་ལ་སོད་པའྷི་བདྲེ་བ་ཡོད་ཅྷིང་། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརན་དང་ས་སྲུང་གྷི་བུ་དང་། ར་
རྷིན་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བདྲེ་བ་ཇྷི་རྷིགས་པ་ཡོད་དོ། །མྷི་རྣམས་ནྷི། གདགས་པར། འཛམ་བུ་གྷིང་ན་
གཙོ་ཆྲེར་གསྲེར་དང་དངུལ་ལ་ོ་ཚོང་དང་ལོངས་སོད་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཤར་ན་རས་དང་བྲེའུ་རས་དང་། ནུབ་བ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལང་སོད་ན་ནོར་བུ་ལ་སོད་དྲེ། བྱང་ན་ནྷི་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་དོ། །འདྷི་ན་ཁ་ཟས་འབྲས་ཆན་
དང་། ཁུར་བ་དང་ཟན་དང་ཕྱྲེ་དང་ཤ་ཆང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་དང་ནུབ་ནའང་ཡོད་ལ། བྱང་ན་ནྷི་མ་
རོས་མ་བཏབ་པའྷི་འབྲས་སཱ་ལུ་འབའ་ཞྷིག་སོད་དོ། །འདྷི་ན་ཆར་འབབ་མཁས་་་་་་གྷིང་རྣམས་སུ་ཆར་འབབ་པའྷི་རྒྱུ་བརྒྱད་དྲེ། ཀླུ།
གནོད་སྷིན། གྲུལ་བུམ་ལྷ་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནུས་མཐུ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཆོས་ྷིད་དང་། བདྲེན་པ་བསྐུལ་བས་འབབ་པ་རྣམས་སོ། །རྒྱུ་བརྒྱད་ཀྷིས་ཆར་མྷི་འབབ་སྟྲེ། མྲེའྷི་ཁམས་
འཕགས་ནས་སྐོམས་པ་དང་། རླུང་དག་པོས་དགོན་པ་སྟོང་པར་འདོར་བ་དང་། ས་གཅན་གྷིས་ལག་པས་བངས་ནས་རྒྱ་མཚོར་འདོར་བ་དང་། ཆར་འབྲེབས་པའྷི་ལྷའྷི་བུ་བག་མྲེད་
པར་འགྱུར་བ་དང་། མྷིས་ཆོས་མྷིན་སོད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྷིས་དང་། ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་དང་། བདྲེན་པས་བསྐུལ་བས་མྷི་འབབ་པ་རྣམས་སོ། །བསྐལ་པ་དང་པོའ ་ི མྷི་བསོད་ནམས་ཆྲེ་
བས་སྷིན་རྣམས་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་ནས་ཆར་འབྲེབས། དྲེ་ནས་དཔག་ཚད་གཅྷིག་དང་། བཞྷི་ཆ་དང་། དཔག་ཚད་གཅྷིག་དང་དཔག་ཚད་བཞྷི་ཆ་གསུམ། དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་
དང་། རྒྱང་གགས་གཅྷིག་དང་། རྒྱང་གགས་བཞྷི་ཆ་ནས་སོ། །ས་གཡོ་བའྷི་རྒྱུ་བརྒྱད་ནྷི་ནམ་མཁའ་ལ་རླུང་ལངས་པས་ཆུ་འཁྲུགས་ནས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྷིས་ས་ཆུང་ལ་ཆུ་ཆྲེ་
བར་འདུ་ཤྲེས་བསྲེད་པས་དང་། བྱང་སྲེམས་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ། བལྟམས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། སྐུ་ཚྷེ་བཏང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན། ཀླུ་
དབང་ཆྲེ་བ་རྣམས་མཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྟྲེང་དུ་འོངས་པས་ཆུ་འཁྲུགས་ནས་གཡོ་བའོ།

མྷི་མཁས་ལས་ལོ་ྲེས་དང་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་པའྷི་ལོངས་

སོད་ལ་འཕྲེལ་འགྷིབ་དང་། ོ་ཚོང་དང་། ཁ་དོག་དུ་མ་དང་། ཁང་པ་ཆྲེད་དུ་བྱས་པ་དང་། གོས་སྟན་ལྷི་བ་དང་།
བག་མ་གཏོང་ལྲེན་དང་། རྲེ་ཁོལ་དང་། དྲེ་དག་ལ་ཞྲེན་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་དང་ནུབ་ནའང་ཡོད་ཅྷིང་། བྱང་ན་ནྷི་
མྲེད་དྲེ། དྲེ་ན་ཁ་དོག་ཀང་དཀར་པོ་ཁོ་ན་དང་། ཁང་པའང་ཆྲེད་དུ་མ་བྱས་པའྷི་ས་ཁང་འབའ་ཞྷིག་དང་། གོས་
ཀང་དཔག་བསམ་གྷི་ཤྷིང་ལས་བྱུང་བའྷི་སང་གཅྷིག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ལ། གང་ལ་ཡང་ཡོངས་འཛིན་མྲེད་པར་
བྱྷིས་པ་རྣམས་ཀང་སྲེས་མ་ཐག་འདོར་ཞྷིང་རང་གྷི་མཐྲེ་བོ་ལས་ནུ་ཞོ་འབྱུང་བས་འཚོ་བར་བཤད་དོ། །མྷིའྷི་
ནང་ནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྷི་བདྲེ་བ་ནྷི་མཆོག་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་འཇྷིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བ་ན་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་
འབྱུང་སྟྲེ། ས་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ཚྷེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཁྲུས་བྱས་ནས་གསོ་སོང་ལ་གནས་ཤྷིང་བོན་པོའ་ི ཚོགས་ཀྷིས་
བསྐོར་ཏྲེ་འདུག་པ་ན། ལྷའྷི་འཁོར་ལོ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་རྷིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ལྟྲེ་བ་མྱུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་དག་ཅྷིང་
གཙང་བ། བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་བཀས་ལས་ཐམས་ཅད་པས་སྤྲུལ་ཏྲེ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷི་ལ་བརྒྱུད་ནས་ལྷའྷི་ཕོ་་བས་ཤར་
ཕྱོགས་ནས་འབུལ་བར་གསུངས་ཤྷིང་། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། གསྲེར་གྷི་འཁོར་ལོ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ།
རྷིབས་སྟོང་དང་ལྡན་ཞྷིང་མཛྷེས་པ། ྷི་མ་གཅྷིག་གྷིས་ནམ་མཁའ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་དུ་འགོ་བར་ནུས་པ།
དྲེའྷི་མཐུས་གྷིང་བཞྷི་དང་ལྷའྷི་རྷིས་སུ་ཡང་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་འགོ་བ། རྒྱལ་པོས་མ་ཐོས་
པ་ཐོས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་འགན་ཟླ་སུ་ཡང་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའོ། །ནོར་བུ་ནྷི་ཟུར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་འོད་སྣ་ཚོགས་
འཕོ་ཞྷིང་མཚན་མོ་དཔག་ཚད་བརྒྱར་འོད་འབྱུང་བ་དང་། ྷིན་པར་ཚ་བ་ན་བསྷིལ་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་སྐོམ་པ་ན་ཆུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བ། རྒྱལ་པོས་ཇྷི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞྷིང་ལས་ཐམས་ཅད་ཇྷི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞྷིན་འགྲུབ་པ་དཔག་ཚད་བརྒྱར་ནད་མྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་མྱང་མ་དང་གཡང་སའྷི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
ཀང་ལོན་ཤྷིང་མཚྷེའུ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ། མྷི་རྣམས་ལ་དུས་མ་ཡྷིན་
པའྷི་འཆྷི་བ་མྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་སོག་ཆགས་གདུག་པ་ཅན་དག་གྷིས་ཀང་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཞྷིག་དབང་པོས་
གནང་བར་འགྱུར་རོ། །བཙུན་མོ་ནྷི་ལུས་ལ་ཙནྡན་དང་ཁ་ལ་ཨུཏྤ་ལའྷི་དྷི་འབྱུང་ཞྷིང་རྲེག་པ་ན་ོན་མོངས་པ་
མྲེད་པར་འགྱུར་བ། གྷིང་དྲེའྷི་བཀྲེས་སྐོམ་དང་མྱ་ངན་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་རྒྱལ་པོས་མཐོང་བ་ན་གང་དུས་དོ་བ་
དང་དོ་དུས་བསྷིལ་བར་བྱྲེད་པ་མ་དང་སྷིང་མོ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བསམ་པ་དང་མཐུན་ཞྷིང་བུ་མང་པོ་བཙའ་བ།
ཁྷིམ་ཐབ་བུད་མྲེད་གཞན་དང་འགོགས་ཀང་ཕག་དོག་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་འདོད་ཡོན་གྷི་དབང་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་ཞྷིག་
བོན་པོས་འབུལ་ཏྲེ་ཤྷི་འཕོས་ནས་ལྷར་སྲེ་བའོ། །བོན་པོ་ནྷི་མཁས་ཤྷིང་གསལ་ལ་ཡྷིད་གཞུངས་པས་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་མ་བསླབས་པར་ཤྲེས་ནས་རྒྱལ་པོའ་ི བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སོ་བ་མྲེད་པ། མྷི་དགྲེ་བ་
སྤངས་ཤྷིང་སྲེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་ལྟར་ཕན་འདོགས་པའོ། །གང་པོ་ནྷི་ཅང་ཤྲེས་ཤྷིང་བཀའ་ན་པ་གང་པོ་ཆྲེ་
སྟོང་གྷི་སྟོབས་ཡོད་པ་ཆུ་དང་སྐམ་དང་བར་སྣང་ལ་གཡུལ་འགྲེད་ཅྷིང་ཕ་རོལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ། ྷིན་
གཅྷིག་ལ་འཛམ་བུ་གྷིང་ལན་དུ་མར་བསྐོར་བར་ནུས་པ། སྐུད་པས་ཀང་དཀྷིར་རུང་ཞྷིང་རྒྱལ་པོས་ཞོན་པ་ན་
གང་འདོད་པར་བསྐུལ་མྷི་དགོས་པར་དལ་གྷིས་འགོ་བ་ཞྷིག་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་བཀས་གནང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་
འགྲེལ་དུ། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརན་གྷི་བུ་ཐུ་བོའ ་ོ ཞྲེས་སོ། །ར་མཆོག་ཀང་ཀུ་མུད་དང་དུང་ལྟར་དཀར་བ་གང་པོ་
ཆྲེ་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཞྷིག་དབང་པོས་གནང་སྟྲེ། ས་འགྲེལ་དུ། རའྷི་རྒྱལ་པོ་སྷིན་གྷི་ཤུགས་ཅན་གྷི་བུ་
ཐུ་བོར་གསུངས་སོ། །ཁྷིམ་བདག་ནྷི་ལོངས་སོད་ཆྲེ་ཞྷིང་ལྷའྷི་མྷིག་གྷིས་གཏྲེར་མཐོང་བ། བང་མཛོད་ཐམས་
ཅད་རྷིན་པོ་ཆྲེས་འགྲེངས་ཤྷིང་ནོར་གྷི་སོ་ནས་རྒྱལ་པོའ ་ི དོན་སྒྲུབ་པ། གཡོ་སྒྱུ་མྲེད་ཅྷིང་གཞན་ལ་མྷི་གནོད་པ་
སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱྲེད་པའོ། །རྒྱལ་པོའ ་ི སས་ཀྷིས། ཁྷིམ་བདག་ནྷི་མཛོད་ཀྷི་སན་ལྟ་བུ་དང་བོན་པོ་
ནྷི་དམག་གྷི་སན་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ། རལ་གྷི་ལྤགས་པ་ཁང་པ་ཚལ། །མལ་ཆ་གོས་དང་ལྷམ་
ྷྭ
གྷི་མཆོག །ཅྲེས་པའྷི་ྲེ་བའྷི་རྷིན་པོ་ཆྲེ་བདུན་ཡང་འབྱུང་སྟྲེ། རྒྱལ་པོ་དང་འགལ་བ་བྱྲེད་འདོད་པ་དྲེར་སོང་
ནས་མ་བཏབ་ཀང་ཀུན་གྷིས་འདུད་པར་བྱྲེད་པའྷི་རལ་གྷི་དང་། ཀླུའྷི་ལྤགས་པ་ཆུར་དཔག་ཚད་འབུམ་དང་ཞྲེང་
དུ་ལྔ་ཡོད་པ། ཆར་གྷིས་མྷི་བརླན་ཞྷིང་། རླུང་གྷིས་མྷི་བསོད་པ། གང་དུས་ན་དོ་ཞྷིང་དོ་དུས་ན་བསྷིལ་བར་
བྱྲེད་པ། བུད་མྲེད་མྷི་སྡུག་པ་མྷི་མཐོང་ཞྷིང་ྷི་ཟླའྷི་འོད་སྣང་བའྷི་ལྤགས་པ་དང་། ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་གྷིས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་ཡོད་པ། རྷིན་པོ་ཆྲེ་དང་ཟླ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀང་ལྟ་བར་འདོད་ན་དྲེ་ྷིད་དུ་འོང་
བ། བདྲེ་བར་གྷིད་དུ་འགོ་ཞྷིང་རྷི་ལམ་དགྲེ་བ་མཐོང་བ། གང་དུས་སུ་དོ་ཞྷིང་དོ་དུས་སུ་བསྷིལ་བའྷི་ཁང་པ་
དང་། ལྷ་རས་ཀྷི་མྲེ་ཏོག་དང་ལོན་ཤྷིང་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཞྷིང་། ལྷའྷི་བུ་མོ་རྣམས་འོངས་ནས་རོལ་མོ་སྣ་
ཚོགས་པ་བྱྲེད་པ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འདོད་ཡོན་ལ་རྲེ་བའྷི་ཚལ་དང་། ཡང་ཞྷིང་འཇམ་ལ་བསམ་གཏན་དང་མཐུན་
པ། དྲེར་འདུག་ན་རྣམ་པར་གོལ་ཞྷིང་བོ་གསལ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྷི་འབྱུང་བའྷི་མལ་ཆ་དང་། ཐགས་
བཟང་ཞྷིང་འཇམ་ལ་དྷི་མ་མྲེད་པ། གོན་པ་ན་ཚ་གང་དང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་ངལ་དུབ་ཀྷིས་མྷི་གནོད་ལ། མྲེས་མྷི་
འཚིག་ཅྷིང་མཚོན་གྷིས་མྷི་ཆོད་པའྷི་གོས་དང་། གོན་པ་ན་ཆུ་ལ་མྷི་འབྱྷིང་ཞྷིང་། ཡུད་ཙམ་གྷིས་དཔག་ཚད་
བརྒྱར་འགོ་བ་ལ་ཡང་ངལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ལྷམ་རྣམས་སོ། །གཞན་ཡང་བཙུན་མོའ་ི འཁོར་དཔག་
ྷྭ
ཏུ་མྲེད་པ་དང་། མྷི་སྟོང་ཕག་རྲེ་ཐུབ་པའྷི་བུ་སྟོང་དང་། དཔུང་གྷི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྷི་པ་དང་། དག་སྲེ་ཟྷིལ་
གྷིས་གནོན་པའྷི་མདའ་གཞུ་དང་། རྡོ་འཕངས་པའྷི་མདོ་ལས།་་་་་རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་ཁད་པར་ཨྷིནྡྲ་ནཱྷི་ལ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དང་
ལོངས་སོད་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །འབྱུང་བའྷི་དུས་ནྷི། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་
ནྷི། །སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མྷི་འཕྱྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་མན་ཆད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁད་པར་རྣམས་
མྷི་རོགས་པས་ཚྷེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ནས་བརྒྱད་ཁྷིའྷི་བར་ལ་འབྱུང་ངོ་། །ཁད་པར་ནྷི། གསྲེར་་་་་་རྒྱང་གགས་བཞྷི་དངུལ་་་་་
་གསུམ་

ཟངས་་་་་་གྷིས་ལགས་་་་་་གཅྷིག་འཁོར་ལོ་ཅན། །དྲེ་དག་གྷིང་གཅྷིག་གྷིང་གྷིས་དང་། །གསུམ་དང་བཞྷི་ལ་མས་

རྷིམ་བཞྷིན། །ལྷན་ཅྷིག་གྷིས་མྷིན་སངས་རྒྱས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྷིང་བཞྷི་ཀ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་གསྲེར་གྷི་
འཁོར་ལོ་ཅན་དང་། བྱང་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དངུལ་གྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་དང་། འདྷི་དང་ཤར་
ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ཟངས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་དང་། འདྷི་ཁོ་ན་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ལགས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་དང་
བཞྷིའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀང་ཞྷིང་ཁམས་གཅྷིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་གྷིས་གཅྷིག་ཅར་མྷི་འབྱུང་ ་་་་་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས་ལོ་ཀ་བའྷི་ཁམས་
ཐམས་ཅད་དུ་དུས་གཅྷིག་ལ་སངས་རྒྱས་གཅྷིག་ལས་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ། ཕྷིན་ལས་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་པས་གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཁོ་ནས་འདུལ་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དང་མམ་པ་འགའ་
ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཕལ་ཆྲེན་པ་ལོ་ཀའྷི་ཁམས་གཅྷིག་ལ་དགོངས་ཀྷི་གཞན་ན་ནྷི་ཡོད་ཟྲེར་ཏྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གྷིང་བཞྷི་པ་གཅྷིག་ལ་དགོངས།

བ་ལྟར།

མངའ་རྷིས་གཅྷིག་ལ་རྒྱལ་པོ་གྷིས་གཅྷིག་ཅར་མྷི་འབྱུང་བར་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་སྟྲེ། འགན་ཟླ་མྲེད་པའྷི་ལས་
ཀྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་ཚུལ་ཡང་། ཕས་བསུ་རང་འགོ་གཡུལ་བཤམས་
དང་། །མཚོན་བརམས་པས་རྒྱལ་གནོད་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་གསྲེར་གྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་གང་བགོད་པའྷི་
ཕྱོགས་དྲེར་ཁམས་ཀྷི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྷིས་བསུས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ། འབྱོར་པ་རྒྱས་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་ལོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལྲེགས་པ་དང་སྲེ་བོ་མང་པོས་གང་བའྷི་ལོངས་འདྷི་དག་ནྷི་ལྷའྷི་ལགས་ཀྷིས། ལྷས་འདྷི་དག་ལ་ལྲེགས་པར་
རྲེས་སུ་བསྟན་དུ་གསོལ། བདག་ཅག་ནྷི་ལྷའྷི་རྲེས་སུ་མཆྷི་བ་ལགས་སོ་ཞྲེས་གསོལ་བ་དང་། དྲེས་གཙོ་བོ་
དག་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཁྲེད་ཅག་རང་རང་གྷི་རྷིས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་སྟོན་ཅྷིང་། ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་
མ་བྱྲེད་ཅྷིག ཁྲེད་ཀྷིས་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་སོད་པ་དང་ལོག་པར་སོད་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་འདུག་ཏུ་མ་གཞུག་ཅྷིག་
ཅྲེས་བཀའ་བསོ་ཞྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ཡང་བྱྲེད་དོ། །དངུལ་གྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྷིས་དྲེ་དག་གྷི་
ཐད་དུ་རང་ྷིད་སོང་བ་ཙམ་གྷིས་འདུལ་ཞྷིང་། ཟངས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྷིས་སོང་སྟྲེ་གཡུལ་བཤམས་པ་ཙམ་
གྷིས་འདུལ་ལ། ལགས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྷིས་གཡུལ་བཤམས་ནས་རྡྲེག་མྷི་དགོས་པར་མཚོན་ཆ་བརམས་པ་
ཙམ་གྷིས་འདུལ་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་ཡང་གནོད་པ་མྲེད་པར་ཁྷིམས་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་བཀོད་
ནས་རྒྱལ་སྷིད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སོང་བས་ཕྱྷི་མ་ལ་ལྷར་སྲེ་བར་གསུངས་སོ། །དྲེ་དག་ནྷི་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ ་ི
མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་ཀྷིས་ཀང་མྷི་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདྷི་དག་ཡོད་པར་འདོད་མོད་ཀྷི། །དག་དང་མཛྷེས་དང་གསལ་བ་ནྷི། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྷི་ཆར་མྷི་ཕོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྷིའྷི་རྒྱུ་ནྷི་མཆོད་རྲེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས་པ་དང་།
བྱམས་པ་བསོམས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། མཛངས་བླུན་དང་། སྲེང་གྲེ་ཡྷི་དམ་བརན་པས་རང་ྷིད་གསོད་པའྷི་
རྔོན་པ་ལ་བྱམས་པ་བསོམས་པས་བསྐལ་པ་མང་དུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་སྲེས་པར་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །འདོད་ལྷའྷི་བདྲེ་བ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ན་ས་གཞྷི་ཤྷིང་བལ་གྷི་འདབ་མ་ལྟར་རྲེག་ན་འཇམ་པ། ཚོན་སྣ་བརྒྱ་ར་
གཅྷིག་གྷིས་མྷིག་མངས་རྷིས་སུ་བྲྷིས་པ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྷི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བའྷི་རྷིང་བུ་
ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་། མཚོ་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང་བྱ་སྐད་སན་པ་འབྱྷིན་པས་བརྒྱན་པ་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་རྲེ་
བའྷི་སྲེད་མོས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡོད་ཅྷིང་། གནས་གསྲེར་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་། མན་ཤྲེལ་
ལས་གྲུབ་པའྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་བསྷིལ་ཁང་དང་སྟྲེགས་བུ་དང་སྐར་ཁུང་ད་བ་ཅན་ནོར་བུའྷི་ཚོགས་ཀྷིས་
སས་པ། འོད་ཟྲེར་སྣ་ཚོགས་པའྷི་སྣང་བ་འགྲེད་པས་མཆོག་ཏུ་མཛྷེས་ཤྷིང་མས་དགའ་བར། ལུས་ཕྱྷི་ནང་
ཐམས་ཅད་གཙང་ཞྷིང་རྔུལ་དང་དྷི་མ་དང་རུས་པ་དང་ར་རྒྱུས་དང་ནང་ཁོལ་དང་བཤང་གཅྷི་མྲེད་པ། འོད་དང་
ལྡན་ཞྷིང་རབ་ཏུ་མཛྷེས་པ། གོས་སབ་ཅྷིང་འཇམ་ལ་་་་་་སང་ཕྱྲེད་ནས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྷི་ཆའྷི་བར་ཤྷིན་ཏུ་ཡང་བ་རྲེག་ན་བདྲེ་བ་ཁ་
དོག་སྣ་ཚོགས་པ་གསྲེར་གྷིས་སས་པ་རྣམས་གོན་ཞྷིང་། རྒྱན་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའྷི་ནོར་བུ་དང་
རྣ་རྒྱན་དང་གདུ་བུ་དང་མགུལ་རྒྱན་དང་སྐ་རགས་དང་དོ་ཤལ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། འཁོར་ལྷའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བུ་དང་བུ་མོ་གཞོན་ནུས་སྷིལ་སན་དང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་འཛིན་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྲེ། ལོངས་སོད་
བཟའ་བ་བདུད་རྷི་སྔོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་། བཏུང་བ་
སྦྲང་རྷི་དང་སྦྲང་ཆང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་། བཞོན་པ་ཤྷིང་ར་དང་ཁོགས་དང་ཁོགས་གཡོག་
ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་། གོས་དང་རྒྱན་གྷི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་།
སྤོས་དང་བདུག་པ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་ཕྲེང་བ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་། བཞད་གད་དང་གླུ་གར་དང་རོལ་
མོའ ་ི ས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་དང་། སྣོད་སད་དང་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྷི་ལོན་ཤྷིང་རྣམས་
ལས་གང་འདོད་པ་མདུན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་སོད་ཅྷིང་། དུས་དུས་སུ་བག་མྲེད་པ་ལས་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་རྔ་བོ་
ཆྲེའྷི་ས་ལ་བརྲེན་ནས་དམ་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོད་དོ། །ཐམས་ཅད་ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་
པ་དང་ཕོངས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ནྷི་མྲེད་ལ། ས་གཞྷི་ཐམས་ཅད་མྲེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་གྷིས་
མཛྷེས་པར་ཁྲེབས་པའྷི་རྷིང་པ་རྣམས་རླུང་གྷིས་འདོར་ཞྷིང་གསར་པ་རྣམས་འགྲེམས་པའྷི་བདྲེ་བ་དང་ཡང་ལྡན་
ཏྲེ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་བསོད་ནམས་དབང་རྲེན་གྷིས། །ལྷ་ཡྷི་གོང་དུ་རླུང་ཆྲེན་ལྡང་། །མྲེ་ཏོག་
རྷིང་པ་འདོར་བྱྲེད་ཅྷིང་། །མྲེ་ཏོག་གསར་པ་ལྲེགས་པར་འགྲེམས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁད་པར་སུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་པའྷི་རྷི་ཚུལ་ནྷི། གདགས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའྷི་གཟུངས་སུ། ཤྷིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་ཚལ་ན་
གང་པོ་ཆྲེ་ས་སྲུངས་ཀྷི་བུ་གཟུགས་བཟང་མཛྷེས་པ་དཀར་བ། ཡན་ལག་་་་་་རྐང་ལག་མཇུག་མ་ཟྲེགས་པ་རླྷིག་པ་འདོམས་ཀྷི་གནས་
ན་འདུག་པ་དང་། སྣ་ལག་པར་གནས་པ་སྟྲེའོ།

བདུན་ལྲེགས་པར་གནས་པ། མགོ་དམར་བ་མཆྲེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། སྷིད་དུ་

དཔག་ཚད་གཅག་དང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བདུན་ཡོད་པ། འཁོར་གང་པོ་བརྒྱ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་གནས་ཏྲེ། སྲེད་མོས་
ཚལ་དུ་འགོ་བ་ན་དྲེའྷི་མགོ་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ཞྷིང་། མགོ་བོ་རྲེ་རྲེ་ལ་མཆྲེ་བ་དྲུག་དྲུག་དང་། མཆྲེ་བ་
རྲེ་རྲེར་རྷིང་བུ་བདུན་བདུན་དང་། རྷིང་བུ་རྲེ་རྲེ་ལ་པད་མའྷི་སོང་པོ་བདུན་བདུན་དང་། པད་མ་རྲེ་རྲེ་ལ་ལྷ་མོ་
བདུན་བདུན་དང་། ལྷ་མོ་རྲེ་རྲེ་ལ་གཡོག་མོ་བདུན་བདུན་དང་། གཡོག་མོ་རྲེ་རྲེ་ལ་འཁོར་སྷིལ་སན་འཁོལ་བ་
བདུན་བདུན་ཡོད་པར་སྤྲུལ་ནས། མགོ་དབུས་མ་ལ་དབང་པོ་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་ྲེ་དབང་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་
དང་། གང་པོ་ཆྲེ་གཞན་རྣམས་ལ་འཁོར་རྣམས་ཞོན་ཏྲེ། འགོ་བ་མྷི་མངོན་པ་ལྟ་བུའྷི་མགོགས་པས་ཡུད་ཀྷིས་
སྲེད་མོས་ཚལ་ཡྷིད་དུ་འོང་བར་ཕྱྷིན་ནས། གང་པོའང་ལྷའྷི་ལུས་སུ་སྤྲུལ་ཞྷིང་། ཐམས་ཅད་འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་
ལ་ལོངས་སོད་པར་གསུངས་སོ། །དྲེ་བས་ཀང་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་འདོད་ཡོན་གྷི་བདྲེ་བ་ལྷག་པར་ཡོད་ལ།
དགའ་ལྡན་ནྷི་ས་བཅུའྷི་དབང་ཕྱུག་གྷི་དྲུང་ན་རག་ཏུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ལ་སོད་པས་ཀང་ལྷག་ཅྷིང་། དྲེར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འགོ་བར་འདོད་པས་ནྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་ལ་འབད་པར་རྷིགས་ཏྲེ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། ཐོས་པ་མང་དང་ཆོས་
འཛིན་དང་། །ཤྲེས་རབ་ལྡན་ཞྷིང་ཐར་པ་འདོད། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་དགའ་བའྷི་མྷི། །དྲེ་རྣམས་དགའ་ལྡན་ྲེ་
བར་འགོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་རོ། །ཁམས་གོང་མ་དག་ནྷི་འདོད་ཡོན་གྷི་བདྲེ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་ལ་མམ་པར་གཞག་པའྷི་བདྲེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་། ས་སྲེར། གཟུགས་
ཁམས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པོ་རྣམས་སུ་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ཞྷི་བའྷི་བདྲེ་བ་མྷི་གཡོ་
བ་ཅན་མྱོང་བ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་སུ་ཞྷི་བ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའྷི་བདྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་མྱོང་བར་
གསུངས་སོ། །ཁ་ཟས་ཀྷི་ལོངས་སོད་ལ། ས་སྲེར། དམྱལ་བ་ནྷི། རླུང་རྒྱུ་བའྷི་ཁ་ཟས་ཕ་བས་གནས་པར་
གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྷི། ཐུ་ལུམ་དང་ཟངས་ཞུན་དག་ཀང་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་སྲེལ་བས་ཁ་ཟས་
ཡྷིན་ལ། ྷི་ཚྷེ་བ་རྣམས་ལ་ཁ་ཟས་མྷི་དང་འད་བ་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ཡྷི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་དང་མྷི་
རྣམས་ནྷི་ཁ་ཟས་རགས་པས་འཚོ་ཞྷིང་། བསྐལ་པ་དང་པོའ ་ི མྷི་དང་། མྲེར་མྲེར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་
དང་། བར་དོ་དང་། ལྷ་རྣམས་ནྷི་ཁ་ཟས་ཕ་བས་འཚོ་ལ། ཁམས་གོང་མ་དག་ནྷི་ཁམ་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའོ། །འཁྷིག་པའྷི་ལོངས་སོད་ནྷི། དམྱལ་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་མྲེད་ལ། ཡྷི་དྭགས་
དང་དུད་འགོ་དང་མྷི་རྣམས་ལ་ཡོད་ཅྷིང་ཁུ་བ་ཕོ་བའང་ཡོད་དོ། །འདོད་ལྷ་རྣམས་ལ། གྷིས་གྷིས་འཁྱུད་དང་
ལག་བཅངས་དང་། །དགོད་དང་བལྟས་པས་འཁྷིག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་པོ་་་་་་རྷིས་བཞྷི་ར་གསུམ་གྷིས་ན་
གྷིས་གྷིས་སོད་པ་དང་། གོང་མ་བཞྷིན་རྷིམ་པ་ལྟར་་་་་་འཐབ་བྲལ་ན་འཁྱུད་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ན།་་་་་ལག་པ་ནས་འཛིན་
པ་དང་། འཕྲུལ་དགའ་ན།་་་་་དགོད་པ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ན།་་་་་མྷིག་ཚུགས་སུ་ལྟ་བའྷི་འཁྷིག་པ་ཡོད་དྲེ། ཁུ་བ་འབྱུང་བ་
ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་མཚན་གྷི་སོ་ནས་རླུང་ྷི་ཚྷེ་འབྱུང་བས་གདུང་བ་དང་བྲལ་བར་བྱྲེད་དོ། །གྷིང་གསུམ་དང་ཡྷི་
དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་དང་འདོད་ལྷ་འོག་མ་བཞྷི་ལ་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་དང་། ཆུང་མ་འཆང་བ་ཡོད་ཀྷི། ས་མྷི་
སན་པ་དང་གོང་མ་གྷིས་ན་མྲེད་ཅྷིང་། ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་མངལ་གྷི་གནས་མྲེད་པས་ཕག་པའམ་པང་པར་བརྫུས་
ཏྲེ་སྲེས་པ་ལ་ཕ་མའྷི་ཐ་སད་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་ལྷ་དྲུག་ཏུ་རྷིམ་པ་ལྟར་་་་་་རྷིས་བཞྷི་པ་ན་བྱྷིས་པ་ལོ་ལྔ་པ་ནས་་་་་་
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ན་

ལོ་བཅུའྷི་བར་གྷི་བོང་ཚོད་དུ་སྲེ་ལ། གཟུགས་ཁམས་ཡན་ཆད་འཁྷིག་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་ཞྷིང་། ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གོས་དང་བཅས་པ་སྲེ་སྟྲེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའྷི་སྐད་དུ་སྨྲ།་་་་་བྱྷིས་པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་
ནས། །ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལྟ་བུའྷི་བར། །དྲེ་དག་ཏུ་སྲེ་གཟུགས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་རོགས་གོས་དང་བཅས་པ་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདོད་ཁམས་ནྷི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བས་ཕལ་ཆྲེར་གཅྲེར་བུར་སྲེ་ཞྷིང་། རྒྱལ་བུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དོན་གྲུབ་དང་ཁྲེའུ་གསྲེར་མདོག་ལ་སོགས་པ་གོས་དང་བཅས་པ་སྲེ་བའང་ཡོད་ལ། བརྒྱ་བྱྷིན་ནྷི་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་སྲེ་བས་སྔ་ཕྱྷི་བརྲེ་བའང་མྷི་ཤྲེས་ཏྲེ། འདོད་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀང་ལུས་མྱུར་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་
རོ། །སྲེ་ཚུལ་གྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། འདོད་པ་སྲེ་བ་གསུམ་པོ་ནྷི། །འདོད་པའྷི་ལྷ་དང་མྷིར་བཅས་
རྣམས། །བདྲེ་བ་སྲེ་བ་གསུམ་པོ་ནྷི། །བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་ས་དགུ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་དང་འདོད་ལྷ་དང་
པོ་བཞྷི་འདོད་པ་་་་་་གྲུབ་ཟྷིན་ྲེ་བར་གནས་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་སྲེ་བ་དང་། འཕྲུལ་དགའ་འདོད་པ་རང་གྷིས་སྤྲུལ་
པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་སྲེ་བ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པ་འདོད་པ་གཞན་གྷིས་སྤྲུལ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་
སྲེ་བ་སྟྲེ་་་་་་འདོད་པའྷི་སྲེ་བ་གསུམ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་བདྲེ་བ་ཅན་དང་། གྷིས་པ་
ན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པའྷི་བདྲེ་བ་ཅན་དང་། གསུམ་པ་ན་དགའ་བ་མྲེད་པའྷི་བདྲེ་བ་ཅན་གྷི་སྲེ་བ་དྲེ་
གསུམ་ལ་གནས་གཞན་གསུམ་གསུམ་དུ་སྲེ་བས་དགུའོ། །གཞན་ཡང་། དྲེར་ནྷི་སོ་ང་ལས་སྲེས་
སོགས། །སྲེམས་ཅན་སྲེ་གནས་བཞྷི་དག་ཏུ། །མྷི་དང་དུད་འགོ་རྣམ་པ་བཞྷི། །དམྱལ་བ་རྣམས་དང་ལྷ་རྣམས་
དང་། །སྷིད་པ་བར་མ་བརྫུས་ཏྲེ་སྲེ། །ཡྷི་དྭགས་མངལ་ནས་སྲེ་བའང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སྲེ་གནས་བཞྷིས་བསྡུས་ཤྷིང་། མྷི་དང་དུད་འགོ་གྷིས་ལ་བཞྷི་ཚང་བར་ཡོད་དྲེ། མྷི་སོ་ང་ལས་སྲེས་པ་ནྷི་
ཁྲུང་ཁྲུང་མོ་ལ་སྲེས་པ་གནས་བརན་བྲག་དང་ྲེ་བའྷི་བྲག་དང་། རྷི་དྭགས་འཛིན་མའྷི་བུ་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་དང་།
རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལྲེན་གྷི་བུ་བརྒྱ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དོད་གཤྲེར་ལས་སྲེས་པ་ནྷི་རྒྱལ་པོ་གསོ་སོང་འཕགས་ཀྷི་སྷི་བོ་
ནས་ང་ལས་ནུ་དང་། དྲེའྷི་བརླ་གཡས་པ་ལས་མཛྷེས་པ་དང་། གཡོན་པ་ལས་ྲེར་མཛྷེས་དང་། ཆུ་ཤྷིང་གྷི་
སོང་པོ་ལས་ཨ་མྲ་སོང་མ་སྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ལ། བརྫུས་སྲེས་ནྷི་བསྐལ་པ་དང་པོའ ་ི མྷི་དང་། ཕྱྷིས་ཀང་
འཕགས་པ་ལྷ་སྷིང་ག་གྷིང་པའྷི་རྒྱལ་པོའ་ི ལྡུམ་རར་པདྨ་ལས་སྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུད་འགོ་སྷི་རྷིགས་ལའང་སྲེ་
གནས་བཞྷི་ཀ་ཡོད་ཅྷིང་། ཁད་པར་ཀླུ་དང་ནམ་མཁའ་ལྡྷིང་ལྟ་བུ་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཚང་བར་ཡོད་དྲེ། གདགས་པར།
ནམ་མཁའ་ལྡྷིང་བརྫུས་སྲེས་ཀྷི་ཀླུ་སྲེ་གནས་བཞྷི་ཀ་དང་། དོད་གཤྲེར་སྲེས་ཀྷིས་བརྫུས་སྲེས་མ་གཏོགས་པ་
གསུམ་དང་། མངལ་སྲེས་ཀྷིས་མངལ་སྲེས་སོང་སྲེས་གྷིས་དང་། སོང་སྲེས་ཀྷིས་སོང་སྲེས་ཁོ་ན་ཟ་བར་
བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །བརྫུས་སྲེས་ལ་རོ་མྲེད་ཀང་མ་ཤྷི་བའྷི་བར་བཟའ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་འདྲེན་པའམ་མ་ཤྷི་བར་དུ་ཟ་
བའོ། །དམྱལ་བ་དང་ལྷ་དང་བར་དོ་ཐམས་ཅད་བརྫུས་སྲེས་ཡྷིན་ལ། ཡྷི་དྭགས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་བརྫུས་སྲེས་
ཡྷིན་ཞྷིང་། མངལ་སྲེས་ཀང་ཡོད་དྲེ། མཽའུ་འགལ་གྷི་བུ་ལ། ཡྷི་དྭགས་མོས་སྨྲས་པ། བདག་གྷིས་མཚན་མོ་བུ་
ལྔ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིན་མོ་བུ་ལྔ་དག །བསྲེད་ནས་དྲེ་དག་ཟ་མོད་ཀྷི། །འོན་ཀང་བདག་ནྷི་ཚིམ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་ལྟར་རོ། །སོང་སྲེས་དང་མངལ་སྲེས་དང་དོད་གཤྲེར་སྲེས་དང་བརྫུས་སྲེས་རྣམས་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་ཕྱྷི་མ་
བཟང་ཞྷིང་། ཁད་པར་བརྫུས་སྲེས་ལ་བརྲེན་པ་ནྷི་མང་བར་ཡང་གནས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བརྫུས་སྲེས་མང་ཞྷིང་
བཟང་ཡང་། གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་མངལ་སྲེས་ལ་བརྲེན་པ་ནྷི་ྲེ་དུའྷི་འབྲྲེལ་པས་ཤཱཀའྷི་རྷིགས་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ལ་
གཟུད་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདྷི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྷི་རྷིགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་རྷིམ་གོ་སྲེད་དུ་གཞུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
མྷིར་གྱུར་པས་ཀང་གྲུབ་པ་འདྷི་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སོ་བ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མུ་སྟྲེགས་པའྷི་
གཞུང་ལས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་འདས་ནས་སྒྱུ་མ་མཁན་གྷི་སྒྱུ་མས་འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་བསླུ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་དྲེ་ལྟ་བུར་དོགས་པ་སྤང་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྐུ་གདུང་རྷིང་བསྲེལ་གྷིས་ཀང་སྲེམས་ཅན་
དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་མཐོ་རྷིས་དང་ཐར་པ་ལ་དགོད་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུས་ཀྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྷི། ལུས་
ཐོབ་པ་འཆྷི་འཕོ་ཚུལ་གྷིས་སོ་ནས་ཕྱྲེ་ན་མུ་བཞྷི་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ལུས་ཐོབ་པ་གང་རང་གྷི་སྲེམས་ཀྷིས་འཆྷི་འཕོའ ་ི
གཞན་གྷི་སྲེམས་ཀྷིས་མ་ཡྷིན་པ་འདོད་པའྷི་ལྷ་རྲེད་མོས་མྱོས་པ་དང་། ཡྷིད་འཁྲུག་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས་དང་།
གཞན་གྷི་སྲེམས་ཀྷིས་འཆྷི་འཕོའ ་ི རང་གྷིས་མ་ཡྷིན་པ་མངལ་ན་གནས་པ་དང་། སོ་ང་ན་གནས་པ་རྣམས་དང་།
རང་གྷི་སྲེམས་དང་གཞན་གྷི་སྲེམས་གྷིས་གའྷི་རྲེན་གྷིས་འཆྷི་འཕོ་བ་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་ཤྷིང་དབང་
པོ་རོགས་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་རྣམས་དང་། རང་གཞན་གྷིས་གའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་མ་ཡྷིན་པར་འཆྷི་འཕོ་བ་གཟུགས་
དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་དང་། དམྱལ་བ་དང་ཡྷི་དྭགས་དང་། རྒྱལ་བས་བཏང་བའྷི་ཕོ་་བ་དང་།
མཐོང་ལམ་པ་དང་། འགོག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་
པ་དང་། བར་དོ་དང་། སྔར་དུས་མྷིན་དང་། འཆྷི་བར་བཤད་པ་རྣམས་སོ། །རྒྱུ་རྲེན་གྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་
རྣམས་ནྷི། མདོར་བསྡུ་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་བ་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་
པའྷི་སྷིང་པོ་ཅན་ཡྷིན་ཡང་། གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་
རོག་པའྷི་དབང་གྷིས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སད་པ་
ལས། འཁོར་བ་པའྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་གྲུབ་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་མར།་་་་་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ཡྷིད་
བྱྲེད་ནྷི། །སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ལ་གནས་ཏྲེ། །ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ཡྷིད་བྱྲེད་ཀྷིས། །ལས་དང་ོན་མོངས་རབ་
ཏུ་ཕྱྲེ། །ལས་དང་ོན་མོངས་ཆུ་ལས་ནྷི། །ཕུང་པོ་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་
ལས་མྷི་དགྲེ་བ་སད་པ་ལས་ངན་འགོའ ་ི ཕུང་པོ་སོགས་འགྲུབ་ཅྷིང་། དགྲེ་བ་སད་པ་ལས་བདྲེ་འགོའ་ི ཕུང་པོ་
སོགས་འགྲུབ་པ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར།་་་་་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །དྲེ་བཞྷིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགྲེ་
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ལས་བདྲེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདྲེ་བ་དག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་སྤང་བར་
འདོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་སྷིག་པ་མྷི་དགྲེ་བར་འགྱུར་བ་མཐའ་དག་སྤང་བར་བྱའོ། །སོད་འཇུག་ཏུ།་་་་་སྷིག་པ་བྱྲེད་པ་
བདྲེ་འདོད་ཀང་། །གང་དང་གང་དུ་འགོ་འགྱུར་བ། །དྲེ་དང་དྲེར་ནྷི་སྷིག་པ་དྲེས། །སྡུག་བསྔལ་མཚོན་གྷིས་རྣམ་
འཇོམས་གྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདྲེ་བ་ལ་སད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ལ་ཅྷི་
ནུས་ཀྷིས་འབད་པར་བྱ་སྟྲེ། ཡྷིད་ལ་བསམ་པའྷི་དགྲེ་བྱས་པས། །གང་དང་གང་དུ་འགོ་འགྱུར་བ། །དྲེ་དང་དྲེར་
ནྷི་དགྲེ་བ་དྲེས། །འབྲས་བུའྷི་ཡོན་གྷིས་མངོན་མཆོད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱ་
ཆྲེར་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་ཞྷིང་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བརན་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལ། སྲེ་བའྷི་གནས་གང་ཞྲེ་ན།
སྲེམས་ཅན་གྷི་གནས་སམ་སྣོད་དུ་གྱུར་ཅྷིང་རབ་ཏུ་འཇྷིག་པ་དང་ལྡན་པས་ན་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ཏོ་ཞྲེས་སྷིར་
བསྟན་ནས་སོ་སོར་འཆད་པ་ལ། སྟོང་གསུམ་གྷི་འཇྷིག་རྲེན་བསྟན་པ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའྷི་འཇྷིག་རྲེན་བཤད་
པའོ། །སྟོང་གསུམ་གྷི་གནས་ཚུལ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གང་ཆྲེན་མཚོའྷི་ཕྱག་གྷི་མཐྷིལ་
ན་རླུང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་མང་པོ་བརྲེགས་པའྷི་སྟྲེང་ན་སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོ་གནས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་སྤོས་
ཆུའྷི་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡོད་པའྷི་རྲེ་རྲེའྷི་སྟྲེང་ནའང་སྟོང་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ྷི་ཤུ་བརྲེགས་མ་
རྲེ་རྲེ་གནས་ཏྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞྷི་དང་སྷིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྷིས་བརྒྱན་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་
བྱའོ། །དྲེའྷི་ཚྷེ་ནང་གྷི་དབུས་མ་ཟྲེ་བ་ཡྷིད་དུ་འོང་ཞྷིང་འོད་ཟྲེར་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་པདྨ་ལ། ཕྱོགས་
ཀུན་ནས་རྷིན་པོ་ཆྲེ་འབར་བའྷི་འོད་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཞྷིང་། འཁོར་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་བརོད་དུ་
མྲེད་པའྷི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྷི་གངས་ཀྷིས་བསྐོར་བ་ཡོད་ལ། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་མྷིང་ཅན་ྷི་ཤུ་རྲེ་རྲེ་
ལའང་ཞྷིང་གཅྷིག་ནས་ྷི་ཤུའྷི་བར་རང་རང་གྷི་གངས་ཀྷི་རྡུལ་དང་མམ་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷིས་བསྐོར་བ་ཡོད་
ཅྷིང་། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་སྟྲེང་འོག་གྷི་བར་ན་ཡང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཞྷིང་གྷི་རྡུལ་སྲེད་རྲེ་རྲེ་ཡོད་པ་ལས། མྷི་
མཇྲེད་འདྷི་ནྷི་ཞྷིང་མྷིང་ཅན་རྣམས་ཀྷི་འོག་མ་ནས་བགང་བའྷི་བཅུ་གསུམ་པ་ཡྷིན་པར་གསུངས་ཤྷིང་། འདྷི་མ་
དག་པའྷི་ཞྷིང་ཡྷིན་ཡང་། བསོད་ནམས་ཀྷི་འགྱུར་ཁད་གཞན་པས་ཆྲེ་སྟྲེ། ཚངས་པ་ཁད་པར་སྲེམས་ཀྷིས་ཞུས་པའྷི།་་་་་མདོ་
ལས། གང་གྷིས་བསྐལ་པ་བྱྲེ་བར་ཞྷིང་གཞན་དུ། །སྲེམས་ལྡན་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་བས། །སུ་དག་
སྔ་དོ་ཙམ་ཞྷིག་མྷི་མཇྲེད་དུ། །འདྷི་ནྷི་དྲེ་བས་མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་དགོངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁད་པར་གྷིང་
བཞྷི་པ་རྲེ་རྲེའྷི་གནས་ཚུལ་ནྷི་རྷི་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དབུས་ན་གོང་གྷི་གཙོ་བོ་ལྟར་གནས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་ཕྱྷི་རོལ་
ནས་གསྲེར་གྷི་རྷི་བདུན་ནྷི་ལགས་ཆུང་བདུན་རྷིམ་པ་ལྟར་གནས་ལ། དྲེ་ནས་གྷིང་བཞྷི་གྷིང་ཕན་རྣམས་ནྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཕྱོགས་སོ་སོ་ན་གོང་གྷི་འཁོར་ལྟ་བུར་གནས་ཏྲེ། ཕྱྷི་མ་ཁོར་ཡུག་ཆྲེན་པོ་ནྷི་གོང་གྷི་ལགས་རྷི་ལྟ་བུར་གནས་
སོ་ཞྲེས་བཀོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་ནས། དྲེ་དག་ཁད་པར་དུ་འཆད་པ་ལ། རྲེན་གཞྷི་འབྱུང་བའྷི་དཀྷིལ་
འཁོར་བསྟན་པ་དང་། བརྲེན་པ་སྣོད་ཀྷི་གནས་ཚུལ་བཤད་པའོ། །རྲེན་ནྷི་མདོ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་བརྲེན་དྲེ་ལ་
ཆུ་ཡྷི་ཕུང་པོ་བརྲེན། །དྲེ་ལ་ས་ཆྲེན་འདྷི་བརྲེན་དྲེ་ལ་འགོ་བ་བརྲེན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཆགས་
པའྷི་ཐོག་མར་ནམ་མཁའྷི་དབྱྷིངས་སུ་རླུང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ཚན་པོ་ཆྲེ་ཆྲེན་པོའ ་ི རྡོ་རྲེས་ཀང་གཞྷིག་པར་མྷི་
ནུས་ཤྷིང་ས་བ། རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་དྲུག་འབུམ་ཡོད་པ། རྒྱར་གངས་ཀྷི་གནས་ཐ་མའམ་བགང་དུ་མྲེད་
པ་དང་བཅས་པ་ཞྷིག་ཆགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི། །གནས་པར་འདོད་པའྷི་འོག་དག་གྷི །རླུང་གྷི་
དཀྷིལ་འཁོར་རྔམས་སུ་ནྷི། །ས་ཡ་དྲུག་འབུམ་གངས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་ནྷི་ཆུའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་
བརྲེན་ཏོ། །ཞྲེས་པས་དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་ཆར་ཆྲེན་པོ་འབབ་པ་རྣམས་འོག་གཞྷི་དང་གོ་ན་གནས་པའྷི་རླུང་གྷིས་སོར་
བ་ལས་ཆུའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅྷིག་དང་སྟོང་ཕག་ྷི་ཤུ་ཡོད་པ་ཞྷིག་ཆགས་ལ། དྲེ་ལ་
ནྷི་སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་རླུང་གྷིས་བསྲུབས་པ་ལས་སྟོད་ཀྷི་ཆ་རྣམས་གསྲེར་གྷི་ས་གཞྷིར་གྱུར་
ནས་རྔམས་སུ་སུམ་འབུམ་ྷི་ཁྷིར་མཐུག་པ་ཞྷིག་ཆགས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་ཚྷེ་ཆུའྷི་དཔངས་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཆུ་རྔམས་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅྷིག་དང་། །སྟོང་ཕག་དག་ནྷི་ྷི་ཤུ་འོ། །ཕྱྷིས་ནྷི་རྔམས་སུ་འབུམ་ཕག་
བརྒྱད། །ལྷག་མ་དག་ནྷི་གསྲེར་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་གྷི་ཐད་ཀའྷི་རྒྱར་ནྷི། ཆུ་དང་གསྲེར་གྷི་
དཀྷིལ་འཁོར་གྷི། །ཐད་ཀར་འབུམ་ཕག་བཅུ་གྷིས་དང་། །སྟོང་ཕག་གསུམ་དང་བརྒྱ་ཕག་ནྷི། །ཕྱྲེད་དང་ལྔ་
རྣམས་ཁོ་ན་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁོར་ཡུག་ནྷི་སུམ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཟླུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཐའ་སྐོར་ལ་ཐད་
ཀའྷི་སུམ་འགྱུར་ཡྷིན་པས། དཔག་ཚད་ས་ཡ་གསུམ་དང་དྲུག་འབུམ་ཁྷི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །སར་དཔག་ཚད་
ཀྷི་གངས་མ་གསུངས་ལ། ཁ་ཅྷིག་གསུམ་ཀ་སྟོང་གསུམ་དང་རྒྱ་མམ་པར་བཞྲེད་ཅྷིང་། ཁ་ཅྷིག་གསུམ་ཀ་
གྷིང་བཞྷི་ཀ་དང་གངས་མམ་པར་ཡང་བཞྲེད་དོ། །བརྲེན་པ་ལ་གྷིང་བཞྷི་པ་དང་། སྟོང་སྷི་ཕུད་དང་། སྟོང་
གྷིས་པ་བར་མ་དང་། སྟོང་གསུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྷི་གྷིང་རྒྱ་མཚོའྷི་གནས་ཚུལ་སྷིར་བསྟན་པ་དང་།
འགོ་བའྷི་གནས་གཞན་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་ནྷི་རྷི་རབ་དང་ཞྲེས་པ་གསྲེར་
གྷི་ས་གཞྷིའྷི་སྟྲེང་དུ་ཆར་འབབ་པ་རྣམས་རླུང་གྷིས་བསྲུབས་པ་ལས་དབུས་སུ་རྷི་རབ་ལྷུན་པོ་གྲུ་བཞྷི་པ། ཤར་
དངུལ་དང་ལྷོ་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་ནུབ་ཤྲེལ་མདོ་ལས་ཤྲེལ་དམར་པོ་གསུངས་་་་་་དམར་པོ་དང་བྱང་གསྲེར་ལས་གྲུབ་པ། གདགས་པར་ཤར་
ཤྲེལ་དང་ནུབ་དངུལ་དུ་བཤད།
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དྲེའྷི་མཐུ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཡང་ཕྱོགས་སོ་སོའ ་ི ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར་སྣང་བ་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྟྲེ། ལྷུན་པོ་རྷིན་ཆྲེན་བཞྷིའྷི་རང་བཞྷིན། །ཆུ་ཡྷི་ནང་དུ་བརྒྱད་ཁྷི་དག །ནུབ་བོ་ཆུ་ཡྷི་སྟྲེང་དུ་ཡང་། །དཔག་ཚད་
དག་ནྷི་བརྒྱད་ཁྷི་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསྲེར་གྷི་རྷི་བདུན་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷི་རབ་མཐའ་སྐོར་དུ། གསྲེར་
ལས་གྲུབ་པ་ཐྷིག་ཤྷིང་ལྟར་རང་རང་གྷི་དཔངས་དང་རྒྱ་མམ་པའྷི་གྲུ་བཞྷི་ནར་མོ། ཆུ་ནང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀང་
དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྷི་ནུབ་པ། རྲེ་མོའ ་ི རྣམ་པ་མྷི་འད་བ་ལས་མྷིང་དུ་བཏགས་ནས། དྲེ་ལ་ལྷུན་པོ་གའ་ཤྷིང་
འཛིན། །གཤོལ་མདའ་འཛིན་དང་སྲེང་ལྡྲེང་ཅན། །དྲེ་བཞྷིན་ལྟ་ན་སྡུག་རྷི་དང་། །ར་རྣ་དང་ནྷི་རྣམ་འདུད་
དང་། །མུ་ཁྱུད་འཛིན་རྷིའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། ས་སྲེར། བར་མ་ལྔའྷི་མྷིང་དྲེ་ལས་གོ་རྷིམ་ཟློག་པར་ཡང་གསུངས་
སོ། །བརྒྱད་པོ་འཕང་དུ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དབྲྷི། །དྲེ་དག་རྔམས་སུ་འཕང་དང་མམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆུ་མཚམས་ཡན་
ཆད་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཀྷིས་དམའ་བས་མཆོད་རྲེན་བང་རྷིམ་ལྟར་གནས་པ་སྟྲེ། གའ་ཤྷིང་འཛིན་
གྷིས་རྷི་རབ་ཀྷི་ཕྱྲེད་དུ་སླྲེབ་པ་ལ་བཞྷི་ཁྷི་དང་། ཕྱྷི་མ་རྣམས་ལ་རྷིམ་པ་ལྟར་ྷི་ཁྷི་དང་། ཁྷི་དང་། ལྔ་སྟོང་དང་།
ྷིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སྟོང་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། དྲུག་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔའོ། །གྷིང་བཞྷི་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་
བཞྷི་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་ར་བ་གསྲེར་གྷི་ས་གཞྷི་ལ་གནས་པ། རྲེ་མོ་དབྱྷིབས་དང་ཚད་མྷི་འད་བ་སྟྲེ། འཛམ་
བུའྷི་གྷིང་དྲེ་ངོས་གསུམ་ལ། །སྟོང་ཕག་གྷིས་སོ་ཤྷིང་རའྷི་དབྱྷིབས། །གཅྷིག་ལ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་
བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོས་རྷིང་བ་གསུམ་ལ་སྟོང་ཕག་གྷིས་གྷིས་ཏྲེ་དྲུག་དང་། ཐུང་བ་ཕྱྷིར་བསྟན་པ་ལ་དཔག་
ཚད་ཕྱྲེད་བཞྷི་ཡོད་པ་དང་། ཤར་གྷི་ལུས་འཕགས་ཟླ་གམ་འད། །ངོས་གསུམ་འདྷི་དང་འད་གཅྷིག་ལ། །དཔག་
ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོས་རྷིང་བ་གསུམ་ལ་སྟོང་ཕག་དྲུག་དང་ཐུང་བ་ནང་དུ་བསྟན་པ་ལ་
སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་དང་། བ་ལང་སོད་གྷིང་ཟླུམ་པོ་སྟྲེ། །སྟོང་ཕག་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡྷི་དབུས་
ལ་ཕྱྲེད་དང་གསུམ། །ཞྲེས་པ་མཐའ་སྐོར་དུ་བདུན་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་དབུས་ཀྷི་ཐད་ཀ་ལ་སྟོང་ཕག་ཕྱྲེད་དང་
གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ས་མྷི་སན་བརྒྱད་གྲུ་བཞྷིར་མམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོས་རྲེ་ལ་སྟོང་ཕག་གྷིས་གྷིས་ཏྲེ་
བརྒྱད་ཡོད་པའོ། །ས་སྲེར། ལྷོ་ལ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཤར་ལ་བདུན་སྟོང་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་ཅྷིང་། ས་ཆྲེན་པོའ ་ི
མདོ། ཁང་བུ་བརྲེགས་པའྷི་མདོ། རྡོ་འཕང་བའྷི་མདོ། རད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས།་་་་་

མདོ་ལས། ལྷོ་ལ་བདུན་སྟོང་དང་། ཤར་ལ་བརྒྱད་

སྟོང་དང་། ནུབ་ལ་དགུ་སྟོང་དང་། བྱང་ལ་སྟོང་ཕག་བཅུ་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །བྱམས་པ་ལུང་བསྟན་པའྷི་
མདོར། །དྲེ་ཚྷེ་འཛམ་བུའྷི་གྷིང་འདྷི་ཡང་། །ཆུ་ཞྲེང་ཐ་གྲུ་མམ་པར་ནྷི། །དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་བཅུ་པ་འོ། །ཞྲེས་
ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གྷིང་འདྷིའྷི་ཁད་པར་ནྷི། མཛོད་འགྲེལ་ལས། དྲེའྷི་དབུས་སུ་གསྲེར་གྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་གྷི་ས་
གཞྷི་གང་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་བཞུགས་ནས། རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེད་པར་མཛད་པ་རྡོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེའྷི་གདན་མངོན་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ནྷི་ལུས་སམ་ས་ཕྱོགས་གཞན་གྷིས་བཟོད་པར་ནུས་པ་མ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དབུས་ན་ནྷི་གནས་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་རྡོ་རྲེའྷི་གདན་ཡོད་ཅྷིང་། གཞན་
ཡང་། འདྷི་ནས་བྱང་ན་རྷི་ནག་པོ། །དགུ་འདས་གངས་རྷིའོ་དྲེ་ནས་ནྷི། །སྤོས་ངད་ལྡན་པའྷི་ཚུ་རོལ་ན། །ཆུ་ཞྲེང་
ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྷི་མཚོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡུལ་དབུས་སམ་མན་ཡོད་ལ་སོགས་པ་འདྷི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྷི་
ནག་པོ་གསུམ་ཚན་གསུམ་འདས་པ་ན་རྷིའྷི་རྒྱལ་པོ་གངས་རྷི་ཡོད་ལ། དྲེའྷི་བྱང་ཕྱོགས་ན་རྷི་སྤོས་ཀྷི་ངད་ལྡན་
ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་དཔག་ཚད་བཅུའྷི་ཚུ་རོལ་མཚོ་མ་དོས་པ་་་་་་དྲེར་རྫུ་འཕྲུལ་མྲེད་པའྷི་མྷིས་བགོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། ལུང་སྨན་གཞྷི་ལས། གནོད་
སྷིན་གཏུམ་པོ་མྷི་བཟད་གནས་པ་ཡྷིད་འོང་ཞྷིང་། །མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཤྷིང་གྷིས་རྣམ་པར་མཛྷེས་བྱས་པ། །དྲེ་ལ་རྒྱ་མཚོ་དུག་ཅན་དག་ཏུ་འགོ་བ་ཡྷི། །ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་ངོ་འདྷི་དག་
ཕྱོགས་བཞྷིར་འབབ། །གད་སྷིན་ྒྱུུ དྲེ་བཞྷིན་པཀྵུ་དང་། །སྷི་ཏཱ་དྲེ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཐོབ་པ། །མ་གཏོགས་མྷི་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་མྷི་བགོད་པ། །དྲེར་ནྷི་ཐུབ་པ་དགྲེ་བདུན་བཅས་པ་
བཞུགས། ཞྲེས་སོ།

ཞྲེས་བྱ་བ་ཆུ་ཞྲེང་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། འོག་གཞྷི་གསྲེར་གྷི་བྱྲེ་མ་བརྡལ་བ་ལ་སོགས་

པའྷི་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་མཛྷེས་པ། ངོས་ཐམས་ཅད་རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་རྷིག་པ་ལྟ་བུར་གནས་པ། བསྷིལ་ཞྷིང་
མངར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྷི་ཆུས་གང་བ། ལྷ་རས་ཀྷི་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བརྒྱན་
པ་ཡོད་དྲེ། གདགས་པར། དྲེའྷི་དབུས་ན་ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པའྷི་ཕོ་བྲང་རྷིན་པོ་ཆྲེ་ལས་གྲུབ་པ་ཡོད་ཅྷིང་།
ཕྱོགས་བཞྷི་ནས་རྷིམ་པ་ལྟར་གང་པོ་ཆྲེ་དང་ར་བྱ་དང་ར་དང་སྲེང་གྲེའྷི་ཁ་ནས་ཤར་དུ་ཆུ་གད་དང་། ལྷོར་སྷིན་ྒྱུུ
དང་། ནུབ་ཏུ་པཀྵུ་དང་། བྱང་དུ་ཤཱྷི་ཏ་རྣམས་ཆུ་ཀླུང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྷིག་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པར་བཤད་
ལ། ཕལ་པོ་ཆྲེར། དྲེ་རྣམས་ཀང་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་བྱྲེ་མ་འདྲེན་ཞྷིང་། མཚོ་ལ་གཡས་སྐོར་ལན་བདུན་
བདུན་བྱས་ནས་ཕྱོགས་བཞྷིར་འགོ་བར་གསུངས་སོ། །གངས་རྷི་དང་ྲེ་བ་ན་བྲག་གསྲེར་གྷི་བྱ་སྷིབས་སུ་
འདུག་པ་ལྷ་མྷིན་གྷི་ངོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཚད་མཚོ་མ་དོས་པ་དང་མམ་པ་འཕངས་བྱྲེད་དང་བཞྷི་པ་ཁོར་ཡུག་ན་གསྲེར་གྷི་བྲག་བྱ་སྷིབས་
བརྒྱད་སྟོང་ཡོད་པ་་་་་་

ཤྷིན་ཏུ་མཛྷེས་ཤྷིང་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་ཡོད་ལ། དྲེའྷི་བྱང་ཕྱོགས་ན་དཔག་ཚད་ྷི་ཤུ་ཤྷིང་སཱ་ལའྷི་རྒྱལ་པོ་རབ་

བརན་ཞྲེས་བྱ་བ།་་་་་ར་བ་འདོམ་བཞྷི་བཅུ་ར་དགུ་མཐུར་དུ་ཟུག་པ། སཱ་ལའྷི་ཕྲེང་བ་རྷིམ་དང་པོ་འདོམ་བཅུ་གསུམ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་འདོམ་རྲེ་རྲེ་ཕྷི་
བ་ཡལ་ག་རྣམས་ཕྱྷི་མ་ལ་རྲེག་པའོ།་་་་་

བདུན་གྷིས་བསྐོར་བ་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་ཤར་ཕྱོགས་ན་རྷིང་བུ་དལ་གྷིས་འཐོར་ཞྲེས་བྱ་

བ་ཆུ་བསྷིལ་ཞྷིང་མངར་བས་གང་བ། པདྨ་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེ་བས་ཁྲེབས་པ། རྷིང་བུ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་
རྣམས་སུ་གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརན་གང་པོ་ཆྲེ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་ནས་པདྨའྷི་ར་བ་ཟ་ཞྷིང་གཟུགས་འདོད་རྒུར་
བསྒྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་བར་སོད་དོ། །གཞན་ཡང་གྷིང་འདྷི་ན་གནས་འཇོག་གྷི་མདོར་ཡུལ་ཆྲེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པར་
བཤད་ལ་གསང་བ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པར། ཐོ་གར་དང་རྒྱ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཕན་སྟོང་ཡོད་པར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གསུངས་ཤྷིང་། ཁད་པར་རྒྱ་གར་ན་ལུང་ཕན་ཚྷེགས་སུ། མན་ཡོད་དང་། སྲེར་ས་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དང་།
རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་དང་། ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱྷི་དང་། ཙམ་པ་སྟྲེ་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་དྲུག་ཡོད་པར་གསུངས།་་་་་གྷིང་འདྷིའྷི་བྱང་གྷི་འགམ་ན་
རྒྱ་མཚོའྷི་འགམ་གྷི་ཤྷིང་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཆོག་ཤྷིང་ཤལ་མ་ལའྷི་རྲེ་མོ་ཤྷིན་ཏུ་མཐོ་བ་ལ་མཁའ་ལྡྷིང་སྲེ་གནས་བཞྷི་ཡོད་དོ། །

བར་གྷི་གྷིང་བརྒྱད་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་

གྷིང་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་བར་བར་ན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས་ས་མྷི་སན། །ས་མྷི་སན་གྷི་ཟླ་དང་ནྷི།་་་་་གདགས་པ་ལས།
གཅྷིག་ན་ནྷི་མྷི་མ་ཡྷིན་པ་རྣམས་གནས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་སར་གཅྷིག་ནྷི་སྷིན་མོའ ་ི གྷིང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། མཛོད་དུ་ཐམས་ཅད་མྷིར་འདོད་དོ།

།རྔ་ཡབ་དང་ནྷི་

རྔ་ཡབ་གཞན། །གཡོ་ལྡན་དང་ནྷི་ལམ་མཆོག་འགོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱོགས་བཞྷིར་གྷིས་གྷིས་ཏྲེ་བརྒྱད་ཡྷིན་
ལ། དབྱྷིབས་ནྷི་གྷིང་གཙོ་བོ་དང་མཐུན་པ་སྟྲེ། གྷིང་གྷི་དབྱྷིབས་བཞྷིན་དུ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི་མྷི་རྣམས་ཀྷི་གདོང་
པའྷི་དབྱྷིབས་ཀང་དྲེ་དང་འདའོ། །ནང་གྷི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་དག་བར་བདུན་རོལ་མཚོ་ཡྷིན། །དང་པོ་
སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་འོ། །དྲེ་ནྷི་ནང་གྷི་རྒྱ་མཚོ་ཡྷིན། །དྲེ་ཡྷི་ངོས་ལ་སུམ་འགྱུར་རོ། །རོལ་མཚོ་གཞན་ནྷི་ཕྱྲེད་
ཕྱྲེད་དབྲྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གསྲེར་གྷི་རྷི་བདུན་གྷི་ནང་གྷི་མཚོ་བདུན་པོ་རྣམས་ནྷི་ཤཱྷི་ཏ་ཞྲེས་པ་རོས་ཀྷི་རོལ་དང་
འད་བས་རོལ་མཚོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། མཚོ་ནང་མ་རྷི་རབ་དང་གའ་ཤྷིང་འཛིན་གྷི་བར་ན་ཡོད་པའྷི་ཁ་ཞྲེང་ལ་
དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྷི་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་ངོས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལའང་ཞྲེང་གྷི་སུམ་འགྱུར་ཡྷིན་པས་
ྷིས་འབུམ་བཞྷི་ཁྷི་ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་གྲུ་བཞྷི་ཡྷིན་པས་མཐའ་སྐོར་དུ་ནྷི་དྲེའང་བཞྷི་འགྱུར་རོ། །ཕྱྷི་མ་
རྣམས་ལ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཕྷི་བས་གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་ཁྷི་དང་། བདུན་པ་ལ་སྟོང་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྷི་བར་ཏྲེ། མཐའ་སྐོར་
ནྷི་དཔད་པས་ཤྲེས་ཤྷིང་ཐམས་ཅད་ཀང་། བསྷིལ་དང་ཞྷིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དང་བ་དང་ནྷི་དྷི་ང་
མྲེད། །འཐུང་ན་ལྟོ་ལ་མྷི་གནོད་དང་། །མགྷིན་པ་ལ་ནྷི་མྷི་གནོད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པའྷི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བ། མདོག་ཤྷིན་ཏུ་སྔོ་བ། མྲེ་ཏོག་དང་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བརྒྱན་པ་ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་
པོ་རྣམས་གནས་པའོ། །ཕྱྷིའྷི་རྒྱ་མཚོ་བཞྷི་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། ལྷག་མ་ཕྱྷི་ཡྷི་མཚོ་ཆྲེན་ཡྷིན། །འབུམ་ཕག་གསུམ་
དང་སྟོང་ཕག་ནྷི། །ྷི་ཤུ་གྷིས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མུ་ཁྱུད་འཛིན་ནས་ལགས་རྷིའྷི་བར་གྷི་མཚོ་ནྷི་ཕྱྷིའྷི་རྒྱ་མཚོ་
ཆྲེན་པོ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཕྱོགས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བས་བཞྷིར་ཡང་འགྱུར་ལ། ཁ་ཞྲེང་དུ་སུམ་འབུམ་ྷི་ཁྷི་ྷིས་སྟོང་ཡོད་པ་སྟྲེ།
བ་ཚྭ་ཅན་གྷི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བ། ཀླུ་དང་ཆུ་སྷིན་ལ་སོགས་པའྷི་སོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། རྷིན་པོ་
ཆྲེའྷི་རྷིགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ཀླུ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གནས་པས་ཤྷི་བའྷི་རོ་དང་ཞག་ཏུ་མྷི་འགོགས་པ། རླབས་ཀྷི་རྷིམ་པ་
ཆྲེ་ཆུང་རྣམས་གདགས་པར། ཆུང་བ་ནང་བར་དང་ཕྱྷི་མ་རྲེད་ཀྷི་དུས་རླབས་ནྷི་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྲེམས་ཅན་བཀྲེས་ཤྷིང་། མ་ཆུང་བས་ཟས་ཚོལ་བ་ནང་པར་མཚོ་ནས་འཐོན་
ཞྷིང་ཕྱྷི་མ་རྲེད་བཀྲེས་བཞྷིན་དུ་ལྡོག་པས་འབྱུང་ལ། ཆྲེན་པོ་ཚྷེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞྷི་སོགས་ལ་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐང་ལ་བྱུང་ནས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞྷིང་གསོ་སོང་བྱྲེད་

ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུས་ལས་མྷི་འདའ་བར་འབྱུང་བའོ། །དྲེར་ཆུ་ཀླུང་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བབས་ཤྷིང་། ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་

ཀྷིས་ཆར་གྷི་རྒྱུན་མང་པོ་ཕབ་ཀང་ལྷག་པར་འཕྲེལ་བར་མྷི་འགྱུར་བ་ནྷི། གདགས་པར། དྲེ་ན་གནས་པའྷི་སོག་
ཆགས་ཀྷིས་ལོངས་སད་པའྷི་ལྷག་མ་རླུང་དང་ྷི་ཚན་གྷིས་སྐྲེམ་པར་བཤད་ཅྷིང་། མདོ་ལས། དམྱལ་བའྷི་
མྲེས་སྐྲེམ་པ་དང་། རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་ཁད་པར་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་མྷི་སྣང་བར་བྱྲེད་པར་གསུངས་ལ། ཨ་བྷ་ཡས། སྷིན་
གྷིས་ཆུ་ནྷི་མ་བངས་ཀང་། །རྒྱ་མཚོའྷི་ཆུ་ནྷི་ཟད་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་རྒྱ་མཚོའྷི་ཆུ་ྷིད་འཁོར་བར་ཡང་བཤད་
དོ། །རྷི་རབ་ཀྷི་བང་རྷིམ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། འདྷི་ལ་བང་རྷིམ་བཞྷི་ཡོད་དྲེ། །བར་གྷི་ཚད་ནྷི་སྟོང་ཕག་བཅུ། །སྟོང་
ཕག་དག་ནྷི་བཅུ་དྲུག་དང་། །བརྒྱད་དང་བཞྷི་དང་གྷིས་འཕགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འོག་ནས་རྷིམ་པ་བཞྷིན་ཁྷི་
དྲུག་སྟོང་དང་བརྒྱད་སྟོང་དང་བཞྷི་སྟོང་དང་ྷིས་སྟོང་ཕྱྷི་རོལ་དུ་འཕགས་ཤྷིང་། གོང་འོག་གྷི་བར་ལ་ཁྷི་ཕག་རྲེ་
རྲེ་ཡོད་པ་སྟྲེ། གདགས་པར། དྲེ་དག་ཀང་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྷི་ལས་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་གནས་གཞན་
ལ། བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོའ ་ི གནས་གཞན་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷིའྷི་རྷིས་ཀྷི་གནས་གཞན་
དག་དང་ཞྲེས་སར་ཏྲེ། བང་རྷིམ་བཞྷི་ལ་འོག་ནས་རྷིམ་པ་བཞྷིན། །དྲེ་ལ་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་། །ཕྲེང་
ཐོགས་དང་ནྷི་རག་མྱོས་དང་། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷི་པའྷི་ལྷ་རྣམས་གནས། །རྷི་བོ་བདུན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་བང་རྷིམ་བཞྷི་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་པ་རང་ྷིད་འཁོར་དང་བཅས་པའྷི་གནས་ཡོད་ཅྷིང་། འོག་མ་
རྣམས་རྷི་བདུན་ལ་ཡང་དྲེའྷི་རྷིས་སུ་གཏོགས་པའྷི་གོང་དང་གོང་རྡལ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་རྷི་དང་
ཆུ་ཀླུང་དང་། ཤྷིང་དང་ནགས་ཚལ་དང་། ས་བ་དང་ནམ་མཁའ་དང་། རྒྱ་མཚོ་དང་ྷི་ཟླ་དང་སྐར་མ་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་དང་དྲེའྷི་ལྷའྷི་གནས་ཡོད་དྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ལྷའྷི་རྷིས་དྲེ་ནྷི་ཐམས་ཅད་
པས་ཆྲེའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་དང་གདགས་པར། གའ་ཤྷིང་འཛིན་གྷི་སྟྲེང་གྷི་ཤར་ན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གྷི་ཕོ་
བྲང་ཡང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ལྷོ་ན་འཕགས་སྲེས་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་འཕགས་པར་སྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།
ནུབ་ན་སན་མྷི་བཟང་གྷི་ཕོ་བྲང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། བྱང་ན་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྷི་ཕོ་བྲང་ལང་ལོ་
ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། དཔག་ཚད་སྟོང་གྷི་མཐའ་ནས་
གསྲེར་གྷི་ར་བ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་པས་བསྐོར་བ། དབྱྷིབས་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྷིར་མམ་པ། རྷིན་པོ་ཆྲེ་ལས་གྲུབ་
པའྷི་རྷིག་སབས་དང་མདའ་ཡབ་དང་ཟམ་པ་བརྒྱུད་མ་བཞྷི་དང་ལྡན་པ། གཡས་གཡོན་ན་རྷིང་བུ་ཆུ་སྦྲང་རྷི་ལྟ་
བུས་གང་བ་ལ་མྲེ་ཏོག་དང་བྱ་སྐད་སན་པ་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
གྷི་གནས་གཞན་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་དོན་བཞྷིས་འཆད་པ་ལ་ཕྱྷིའྷི་ཚད་ནྷི། ལྷུན་པོའ ་ི རྲེ་ན་སུམ་ཅུ་གསུམ། །དྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡྷི་ངོས་ལ་བརྒྱད་ཁྷི་འོ། །ཕྱོགས་བྲལ་བརྲེགས་པ་བཞྷི་ལ་ནྷི། །ལག་ན་རྡོ་རྲེ་གནས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རྷི་རབ་ཀྷི་སྟྲེང་
གྷི་རྒྱ་དང་མམ་པར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྷི་ངོས་རྲེ་ལའང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྷི་ཡོད་པས་མཐའ་སྐོར་དུ་སུམ་
འབུམ་ྷི་ཁྷི་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་མཚམས་བཞྷི་ན་ཁང་པ་བརྲེགས་མ་བཞྷི་ནྷི་རྷིན་པོ་ཆྲེ་བཞྷི་ལས་གྲུབ་པ། ཆུ་ཞྲེང་
དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡོད་པ། དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་ལྔ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ་གནོད་སྷིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་
གནས་པ་སྟྲེ། ས་དང་མཛོད་འགྲེལ་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་གསུངས་སོ། །ནང་གྷི་གོང་ནྷི། དབུས་ན། གོང་
ཁྲེར་ལྟ་ན་སྡུག་ཅྲེས་པ། །ངོས་ལ་ྷིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་པ། །དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་གསྲེར་གྷི། །རང་བཞྷིན་
གཞྷི་བཀ་མྲེན་པ་ཡོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྷི་དབུས་ན་གོང་ཁྲེར་ལྟ་ན་སྡུག་ཅྲེས་བྱ་བ། ཆུ་ཞྲེང་
ལ་དཔག་ཚད་ྷིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། མཐའ་སྐོར་དུ་ཁྷི་ཡོད་པ། གསྲེར་གྷི་ར་བ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་
དང་གྷིས་ཡོད་པས་བསྐོར་བ། ས་གཞྷི་ཚོན་སྣ་བརྒྱ་ར་གཅྷིག་གྷིས་རྣམ་པར་བཀ་བ། མནན་ན་ནྲེམ་ཞྷིང་
བཏྲེག་ན་འཕར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དྲེ། སར། རྷི་རབ་དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་ལྷའྷི་ཕོ་བྲང་གནས་པའྷི་ཚད་ནྷི་ཆུ་ཞྲེང་དུ་
དཔག་ཚད་ཁྷི་ཁྷི་ཡོད་དོ། །གཞན་དག་ནྷི་ལྷ་དྲེ་དག་གྷི་གོང་དང་གོང་རྡལ་དང་ལོངས་རྣམས་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་
གསུངས་ལ། གཞག་པར། དྲེ་ནྷི་གསྲེར་གྷི་ར་བ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་གསུམ་པས་བསྐོར་བ། རྷིག་སབས་གསྲེར་
དང་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་ཤྲེལ་ལས་བྱས་པ། མདའ་ཡབ་བཟང་པོ་བཞྷི་དང་ལྡན་པ། སོ་སྟོང་དུ་གཅྷིག་གྷིས་
མ་ཚང་བ་ཡོད་པ། སོའ ་ི དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་དང་། ཞྲེང་དུ་ཕྱྲེད་དང་གྷིས་ཡོད་པ། རྷིན་པོ་
ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་པས་སས་པ། སོ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྲུང་མ་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། ལམ་སང་ཞྲེང་དུ་
དཔག་ཚད་བཅུ་གྷིས་དང་སྷིད་དུ་ྷིས་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། གསྲེར་གྷི་བྱྲེ་མ་བརྡལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་
སོགས་པར་བཤད་དོ། །གཙོ་བོའ ་ི གནས་ནྷི། དྲེ་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱྲེད་དྲེ། །ངོས་ལ་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་ལྟ་ན་སྡུག་གྷི་དབུས་ན་ལྷའྷི་དབང་པོའ་ི ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ། ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་
ཚད་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། མཐའ་སྐོར་སྟོང་ཡོད་པ། གོང་ལས་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་ལྔ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ།
རང་རྷིན་པོ་ཆྲེ་བཞྷི་ལས་བྱས་པ། ཐྲེམ་སྐས་དང་ལྡན་པ། ཀ་བ་རྣམས་གསྲེར་དང་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་ཤྲེལ་
ལས་བྱས་པ། ཀ་རྲེན་དང་ཀ་ཞུ་དང་བྲྲེ་ཕུལ་དུང་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱས་པ། བ་གམ་བརྒྱ་ར་གཅྷིག་གྷིས་
མཛྷེས་པ། བ་གམ་་་་་་ས་ནས་བརྒྱ་བརྒྱ་རྲེ་རྲེ་ལ་་་་་་གདགས་པར་ཁང་པ་བརྲེགས་མ་བདུན་བདུན་དང་། ཁང་མྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་
ལྷའྷི་བུ་བདུན་བདུན་དང་། ལྷའྷི་བུ་རྲེ་རྲེ་ལ་ལྷ་མོ་བདུན་བདུན་དང་། ལྷ་མོ་རྲེ་རྲེ་ལ་གཡོག་མོ་བདུན་བདུན་དང་།
གཡོག་མོ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྷིལ་སན་འཁོལ་བ་བདུན་བདུན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་གྷི་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་ལྡན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པའོ། །ཚལ་སོགས་འཁོར་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་ཤྷིང་ར་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྩུབ་འགྱུར་འདྲེས་ཚལ་དགའ་བས་
བརྒྱན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གོང་ཁྲེར་ལས་དཔག་ཚད་ྷི་ཤུའྷི་ཕྱྷི་རོལ་ན་ལྷ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལ་རྲེ་བའྷི་སྲེད་མོས་
ཚལ་ཡོད་དྲེ། ཤར་ན་འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཤྷིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་ཚལ་དང་། ལྷོ་ན་ལུས་དང་
སྲེམས་རྩུབ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཚལ་དང་། ནུབ་ན་ཆོལ་པར་འདྲེས་ཏྲེ་སོད་པའྷི་ཚལ་དང་། བྱང་ན་ཡྷིད་རབ་ཏུ་
བདྲེ་ཞྷིང་དགའ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཚལ་ལོ། །འདྷི་དག་གྷི་ནྷི་ཕྱོགས་བཞྷི་ན། །ྷི་ཤུས་བཅད་ན་ས་གཞྷི་
བཟང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཚལ་བཞྷི་ལས་དཔག་ཚད་ྷི་ཤུའྷི་ཕྱྷི་རོལ་ན་ས་གཞྷི་བཟང་པོ་བཞྷིའང་། ཤྷིང་ར་སྣ་
ཚོགས་དང་རྩུབ་པ་དང་འདྲེས་པ་དང་དགའ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཚད་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཚུངས་པ།
གསྲེར་གྷི་ར་བ་དཔག་ཚད་གཅྷིག་པས་བསྐོར་བ། རྷིག་སབས་དང་མདའ་ཡབ་དང་ཟམ་པ་བརྒྱུད་མ་རྣམས་
རྷིན་པོ་ཆྲེ་བཞྷི་ལས་བྱས་པ། ནང་ན་ལམ་སང་དང་རྷིང་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་
པའོ། །བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཡོངས་འདུ་སྟྲེ། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ཆོས་བཟང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གོང་ཁྲེར་གྷི་ཕྱྷི་
རོལ་བྱང་ཤར་གྷི་ཆ་ལ་དཔག་བསམ་གྷི་ཤྷིང་ཡོངས་འདུས་བརོལ་ཞྲེས་བྱ་བ། སོམས་སུ་དཔག་ཚད་ྷི་ཤུ་ཡོད་
པ། ར་བ་ལྔ་བཅུ་ཐུར་དུ་ཟུག་ཅྷིང་དཔངས་སུ་བརྒྱ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ། ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་ཀྷིས་བརྒྱད་ཅུར་
ཁབ་པ། མྲེ་ཏོག་རྒྱས་པའྷི་དྷི་རྷི་ཕྱོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་ཕྱོགས་གཞན་ལྔ་བཅུར་ལྡང་བ། དྲེའྷི་དྲུང་དུ་ལྷ་
རྣམས་དབྱར་ཟླ་བ་བཞྷི་རྲེ་ཞྷིང་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ཡོད་ལ། ལྷོ་ནུབ་ན་ཆོས་བཟང་ལྷའྷི་འདུན་ས་་་་་་དབྱྷིབས་གྲུ་གསུམ་
ངོས་རྲེ་ལ་སུམ་བརྒྱ། གྲེན་དུ་གོང་ལས་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་བཞྷི་འཕགས་པ།

ཞྲེས་བྱ་བ། ས་གཞྷི་དང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆྲེར་ཤྲེལ་

ལས་གྲུབ་པ། དབུས་ན་བཻ་ཌཱུརྻའྷི་ཀ་བ་ཟུར་བརྒྱད་པས་མཛྷེས་པ། གསྲེར་གྷི་ཁྷི་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ། དཔག་
ཚད་གཅྷིག་པའྷི་འོབས་ཆུ་སྦྲང་རྷི་ལྟ་བུས་གང་ཞྷིང་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བརྒྱན་པ་རྷིམ་པ་བདུན་གྷིས་
བསྐོར་བ་ཡོད་དྲེ། དྲེར་ལྷ་རྣམས་ཆོས་ཀྷི་དོན་ལ་འཇལ་རོག་ངྲེས་པར་སྲེམས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཁད་པར་བརྒྱ་
བྱྷིན་ལྷ་དང་མྷིའྷི་དོན་ལ་སྲེམས་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་དོ། །དྲེ་དང་ྲེ་བ་ན་ཨར་མོ་ནྷི་ཀ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་རྡོ་ལྲེབ་
དཀར་པོ་ངོས་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། འཕངས་སུ་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆ་ཡོད་པ། བཟང་ཞྷིང་ལྟ་ན་
སྡུག་པ། བརྒྱ་བྱྷིན་འཁོར་དང་བཅས་པའྷི་ཁྷི་གདན་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བརྒྱན་པ་ཡོད་ཅྷིང་། རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
གྷི་སྟྲེང་ན་་་་་་རྔ་དྲེ་གཟུགས་མྲེད་བསྟན་དུ་མྷི་རུང་ཡང་། །དྲེ་ལྟར་རྔ་ས་དོན་ཆྲེན་བརྒྱད་བྱྲེད་ན། །ཞྲེས་སོ།། རྔ་བོ་ཆྲེ་ཆོས་ཀྷི་ས་དབྱངས་ཞྲེས་བྱ་བ།
བསྟན་དུ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས། མ་བརྡུངས་པར་ས་འབྱུང་བ། ལྷ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལ་
ཡྲེངས་ན་ཆོས་ལ་སྐུལ་ཞྷིང་། ལྷ་མ་ཡྷིན་གྷིས་གཙྷེས་ན་དབུགས་འབྱྷིན་པ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་དུ་མ་
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དང་ལྡན་པའོ། །ཁོར་ཡུག་གྷི་རྷི་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་ན་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུའྷི་ཁོར་ཡུག་སྟྲེ། བདུན་ནྷི་གསྲེར་
ཡྷིན་དྲེ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྷིང་བཞྷི་གྷིང་ཕན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱྷི་རོལ་ནས་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུར་བསྐོར་བའྷི་
ཁོར་ཡུག་ལགས་རྷི་ལས་གྲུབ་པ་ཆུ་མཚམས་ཡན་ཆད་ལ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་
སྟྲེ། སར་ནྷི་མུ་ཁྱུད་འཛིན་དང་ཚད་མམ་པར་ཡང་བཤད་ཅྷིང་། ལུང་ཕན་ཚྷེགས་སུ། འདྷི་ལའང་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་
གོས་སྔོན་པོ་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷི་པའྷི་རྷིས་ཀྷི་ལྷ་གནས་པར་གསུངས་སོ། །གྷིང་བཞྷི་པ་འདྷི་ནྷི་
བཅོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ། འདྷི་དང་འདབས་ཆགས་པར་ཕྱོགས་བཞྷི་ན་ཤྷིན་ཏུ་བསྲུངས་དང་།
དགའ་བ་བཟོད་དཀའ་དང་། སྷིང་པོ་དམ་པ་དང་། གྲེན་ལྡན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ནམ་
མཁའ་ལ་གཞལ་མྲེད་ཁང་རྣམས་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི་འོག་གཞྷི་ལ་མ་བརྲེན་པར་བར་སྣང་ལ་གནས་པ་ྷི་ཟླ་དང་
གཟའ་སྐར་ནས་འོག་མྷིན་གྷི་བར་གྷི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་སྷིར་བསྟན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཐོག་མར་ྷི་མ་དང་ཟླ་བ་
དང་། དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་པའྷི་དུས་ཀྷི་ཁད་པར་ལ་སོགས་པ་འཆད་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས། དང་པོ།་་་་་ྷི་ཟླའྷི་གནས་
ལུགས་ནྷི། ྷི་ཟླ་ལྷུན་པོའ་ི ཕྱྲེད་ན་འོ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅྷིག་དང་བཅས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྷིས་ཀའང་ལྷུན་
པོའ ་ི ཕྱྲེད་ཀྷི་ཐད་ཀའྷི་ནམ་མཁའ་ནས་འཁོར་བ། ཟླ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ནྷི་ཆུ་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ་པ། དབུས་ཀྷི་ཐད་
ཀ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ། ྷི་མའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ནྷི་མྲེ་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ་པ། ཐད་ཀར་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྷིག་
ཡོད་པ། གྷིས་ཀའྷི་མཐའ་སྐོར་དུ་དྲེ་དང་དྲེའྷི་སུམ་འགྱུར་ལྡན་པ། དཔངས་སུ་དྲུག་་་་་་ཕྱྲེད་དང་དྲུག་ཟྲེར་དང་བཅོ་
བརྒྱད་ཆ་ཡོད་པ། གསྲེར་གྷི་ར་བ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་ཟྲེར་གཅྷིག་པས་བསྐོར་བ། རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་
དང་། ལམ་སང་དང་། ལོན་ཤྷིང་དང་། རྷིང་བུ་དང་། མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ལྷའྷི་ལོངས་སོད་དུ་མ་དང་ལྡན་
པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་གྷིང་བཞྷི་པོར་འཁོར་ཚུལ་ལ་རང་འགོས་རྒྱུ་སྐར་གྷི་སྟྲེང་ནས་ལོངས་སོད་པས་གཡོན་སྐོར་དུ་
འཁོར་བ་ནྷི་ཟླ་བ་མགོགས་ཤྷིང་ངྲེས་མྲེད་དུ་འགོ་་་་་་ལ་ཕལ་ཆྲེར་ཞག་ྲེར་བདུན་ན་ཁྷིམ་བཅུ་གྷིས་འཁོར། བས་ཟླ་བ་རྲེར་ཁྷིམ་བཅུ་
གསུམ་བགོད་ཅྷིང་། ྷི་མས་ཁྷིམ་རྲེ་རྲེ་བགོད་ལ། རླུང་འགོས་སྲེམས་ཅན་གྷི་ལས་དབང་གྷིས་བར་སྣང་ལ་
འཕུལ་དང་འདྲེགས་པ་དང་སོར་བའྷི་རླུང་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོར་བ་ནྷི། ནམ་ཕྱྲེད་ྷི་མ་ནུབ་པ་
དང་། །ྷི་མ་ཕྱྲེད་དང་འཆར་དུས་གཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་བྱང་གྷི་ནམ་ཕྱྲེད་པ་དང་ཤར་གྷི་ྷི་མ་ནུབ་པ་དང་། ལྷོའ ་ི
ྷི་མ་ཕྱྲེད་པ་དང་ནུབ་ཀྷི་ྷི་མ་འཆར་བ་རྣམས་དུས་གཅྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་འཁོར་ཞྷིང་སྣང་བའྷི་བྱ་བ་བྱྲེད་དྲེ།
དྲེ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་ཟླ་བ་དང་གཟའ་སྐར་རྣམས་ཀང་ྷིན་ཞག་རྲེ་ལ་ལན་རྲེ་འཁོར་རོ། །ྷིན་མཚན་གྷི་
རྷིང་ཐུང་ནྷི། རང་འགྲེལ་དུ། །འདུས་བཟང་དང་། ཕྱོགས་གང་གྷི་འགྲེལ་པ་ལས། དབྱར་གྷི་གྷིས་པ་དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། དགུན་གྷི་བཞྷི་པ་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དུ་བཤད་ལ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གདགས་པར་ཡང་། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་བརྒྱད་ལ་མཚན་མོ་ནྷི་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད། ྷིན་མོ་ནྷི་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གྷིས་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་ཁད་མྷིན་པ་དོན་
འདའམ་སམ་སྟྲེ། ཡང་དྲེ་ྷིད་ལས་སྟོན་ཟླ་ར་བ་ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་བརྒྱད་ལ་ྷིན་མོ་ནྷི་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་མཚན་མོ་ནྷི་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གྷིས་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པས་སོ།།

དབྱར་གྷི་

ཟླ་བ་གྷིས་པ་ཡྷི། །ཐ་མའྷི་ཚྷེས་དགུ་ནས་མཚན་རྷིང་། །དགུན་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་བཞྷི་པ་ན། །ཐུང་དུ་འགྱུར་རོ་ྷིན་
མོ་ལྡོག །ཅྲེས་པ་སྟྲེ། །ལོ་གཅྷིག་ལ་དུས་བཞྷིར་འབྱྲེད་པ་ན། ཁྲུམས་དང་ཐ་སྐར་སྨྷིན་དྲུག་སྟོན། །མགོ་དང་རྒྱལ་
དང་མཆུ་ནྷི་དགུན། །དབོ་དང་ནག་པ་ས་ག་དཔྷིད། །སོན་དང་ཆུ་སྟོད་གོ་བཞྷིན་དབྱར། །ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ།
འདྷིར་དྲེ་དག་དུས་གསུམ་དུ་སྡུད་པས་ན་སྨྷིན་དྲུག་གྷི་ཚྷེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དབོའ ་ི ཚྷེས་བཅོ་ལྔའྷི་བར་ཟླ་བ་བཞྷི་
ནྷི་དགུན་གྷི་དུས་དང་། དྲེའྷི་བཅུ་དྲུག་ནས་ཆུ་སྟོད་ཀྷི་བཅོ་ལྔའྷི་བར་ཟླ་བ་བཞྷི་ནྷི་དཔྷིད་ཀྷི་དུས་དང་། དྲེའྷི་བཅུ་
དྲུག་ནས་སྨྷིན་དྲུག་གྷི་བཅོ་ལྔའྷི་བར་ཟླ་བ་བཞྷི་ནྷི་དབྱར་གྷི་དུས་སོ། །དྲེ་ལ་གོ་བཞྷིན་གྷི་ཕྱྲེད་ཕྱྷི་མ་ནས་ཁྲུམས་
ཀྷི་ཕྱྲེད་སྔ་མའྷི་བར་ནྷི་དབྱར་གྷི་ཟླ་བ་གྷིས་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ཐ་མ་ཁྲུམས་ཀྷི་ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་དགུ་ལ་སྟོན་ྷིན་
མཚན་མམ་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་མཚན་མོ་རྷིང་དུ་སོང་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་ཟླ་བ་གསུམ་ན་མགོའ ་ི ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་
དགུ་ལ་དགུན་གྷི་ྷི་མ་ལྡོག་གོ །མཆུའྷི་ཕྱྲེད་ཕྱྷི་མ་ནས་དབོའ ་ི ཕྱྲེད་སྔ་མའྷི་བར་ནྷི་དགུན་གྷི་ཟླ་བ་བཞྷི་པ་ཡྷིན་
ལ། དྲེའྷི་ཐ་མ་དབོའ ་ི ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་དགུ་ལ་དཔྷིད་ཀྷི་ྷིན་མཚན་མམ་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་མཚན་མོ་ཐུང་དུ་སོང་བ་
ནས་བརམས་ཏྲེ་ཟླ་བ་གསུམ་ན་སོན་གྷི་ཡར་ངོའ ་ི ཚྷེས་དགུ་ལ་དབྱར་གྷི་ྷི་མ་ལྡོག་གོ །དྲེ་དག་ནྷི་རགས་པ་སྟྲེ།
ཞྷིབ་མོར་ན་ྷི་མ་ལྡོག་པ་དང་། ཞག་མྷི་ཐུབ་འདོར་བ་དང་ཟླ་ལྷག་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དཔལ་དུས་ཀྷི་འཁོར་
ལོའ ་ི བྱྲེད་རྷིས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་དྲེའྷི་ཚད་དང་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། །ྷིན་མཚན་རྷིང་བ་ཐང་ཅྷིག་གོ །ྷི་མ་
ལྷོ་བྱང་འགོ་ཚྷེ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཞག་རྲེ་ལ་ཐང་ཅྷིག་རྲེས་རྷིང་ཐུང་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་། ྷིན་མཚན་མམ་པ་ན་གྷི་
ག་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅོ་ལྔ་དང་། རྷིང་ཐུང་དུ་གྱུར་པ་ན་ཐུང་ཤོས་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གྷིས་དང་། རྷིང་ཤོས་ལ་ཡུད་
ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་ྷི་མ་ལྷོར་བགོད་པ་ན་་་་་་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆས། གྷིང་ལས་ཡོལ་ཏྲེ་
འོད་ཟྲེར་རྒྱ་མཚོ་ལ་འབབ་པས་གཏྷིང་གྷི་ཆུ་དོ་ལ། གྷིང་གྷི་མཐའ་མྱུར་དུ་སྤོང་བས་ྷི་མ་ཐུང་ཞྷིང་གང་
བའོ། །བྱང་དུ་བགོད་པ་ན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཡོལ་ཏྲེ་འོད་ཟྲེར་གྷིང་གྷི་སྟྲེང་དུ་འབབ་པས་གཏྷིང་གྷི་ཆུ་གང་ལ། གྷིང་
གྷི་དབུས་དལ་བུས་སྤོང་བས་ྷི་མ་རྷིང་ཞྷིང་དོ་བའོ། །མྱང་འདས་སུ། དགུན་མྱུར་དུ་འགོ་བས་ྷི་མ་ཐུང་ཞྷིང་
གང་བ་དང་། དབྱར་དལ་བུས་འགོ་བས་ྷི་མ་རྷིང་ཞྷིང་དོ་བར་ཡང་གསུངས་ལ།
གྷིས་མཐོ་དམན་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་

བཅོམ་ལྡན།་་་་་

ཁ་ཅྷིག་དཔག་ཚད་བཅུ་

དམའ་བ་ནས་འགོ་བ་ན་མགོགས་པས་ཐུང་བ་དང་། མཐོ་བ་ནས་འགོ་བ་ན་བུལ་བས་རྷིང་

བའོ་ཞྲེས་ཀང་བཞྲེད་དོ། །ལྔ་པ།་་་་་ཟླ་བའྷི་ཆ་འཕྲེལ་འགྷིབ་ནྷི། ྷི་མ་དང་ྲེ་བས་ྷི་མའྷི་འོད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བབས་པས་བར་ངོས་སུ་གྷིབ་མས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསྷིབས་པས་མ་གང་བར་མཐོང་ལ་ྷི་མ་དང་བྲལ་ནས་དྲེའྷི་འོད་ཟྲེར་ཕོག་པའྷི་གྷིབ་མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གང་བར་སྣང་སྟྲེ། སོན་མྲེ་དང་ཀ་བའྷི་གྷིབ་མ་བཞྷིན་ནོ།།

ྷི་མ་དང་ནྷི་ྲེ་

བ་ལས། །རང་གྷི་གྷིབ་མས་སྷིབ་པར་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ྷི་མ་དང་ཕན་ཚུན་དུ་ྲེ་བ་ལས་ྷི་མའྷི་འོད་ཟྲེར་ཟླ་
བའྷི་མཐའ་སྐོར་ལ་ཕོག་པ་ན་གང་མཐའ་སྐོར་གྷི་གྷིབ་མས་བསྷིབས་པ་རྣམས་སྣང་ཞྷིང་། འོད་ཟྲེར་ཕོག་པ་
རྣམས་ནྷི་ཆུ་ཤྲེལ་གྷི་རང་བཞྷིན་དྭང་བའྷི་རྒྱུན་མཚན་གྷིས་མྷི་སྣང་བའོ། །ཟླ་བའྷི་ནང་གྷི་རྷི་མོ་ནྷི། སར། རྒྱ་
མཚོའྷི་་དང་རུ་སལ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་བརན་ཤར་བར་བཤད་ཅྷིང་། མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་རྷི་བོང་གྷི་གཟུགས་བརན་བྲྷིས་པར་གསུངས་སོ། །སྐར་མ་རྣམས་ནྷི་ཆྲེ་བ་ལ་རྒྱང་གགས་བཅོ་བརྒྱད་
དང་། བར་པ་ལ་བཅུ་དང་། ཆུང་བ་ལ་བཞྷི་ཡོད་པར་གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ། ཆུང་བ་ལ་རྒྱང་གགས་
གཅྷིག་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ་པ། གསྲེར་གྷི་ར་བས་བསྐོར་བ། གཞལ་མྲེད་ཁང་
ལ་སོགས་པ་ྷི་ཟླ་དང་མཚུངས་པ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལ་སོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །ྷི་ཟླ་གཟའ་
སྐར་རྣམས་་་་་་གདགས་པར། ལོ་ཀ་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ྷི་ཟླ་དྲེ་བཞྷིན་སྐར་མ་དང་། །རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་ནྷི་རྒྱ་ཆྲེན་དང་། །ཁོར་ཡུག་མྷི་འདའ་ལོ་ཀ་ཡྷིན། །བར་
མཚམས་ཐམས་ཅད་མུན་པར་འདུག །ཅྲེས་སོ།།

ལགས་རྷིའྷི་ཁོར་ཡུག་ལས་མྷི་འདའ་བས་དྲེ་ཕན་ཆད་ནྷི་གྷིང་བར་གྷི་མུན་པས་

ཁྲེབས་པའོ། །ལྟས་ཀྷི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ལས། སྐར་མ་ཐམས་ཅད་བསོམས་ན་དུང་ཕྱུར་གྷིས་དང་། བྱྲེ་བ་ཕག་
བརྒྱ་དང་། ས་ཡ་ལྔ་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །རྷི་རབ་ཀྷི་ཐད་ཀའྷི་སྟྲེང་གྷི་ནམ་མཁའ་ལ་འཐབ་བྲལ་བའྷི་གནས་
གཞན་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་དགའ་ལྡན་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་འཕྲུལ་དགའ་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་ནམ་མཁའ་ལ་གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་གནས། གཞན་ནྷི་འོག་མ་འོག་མ་ལས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡོད་དྲེ། ཁ་ཅྷིག་ཐམས་ཅད་རྷི་རབ་ཀྷི་སྟྲེང་གྷི་རྒྱ་དང་མམ་པར་ཡང་འདོད་མོད། གཞན་དག་ནྷི་གོང་མ་
རྣམས་ྷིས་འགྱུར་གྷིས་ཡངས་པར་བཞྲེད་དོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་གནས་གཞན་རྣམས་དང་ཞྲེས་སར་ཏྲེ།
ཁ་ཅྷིག་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྷིང་བཞྷི་པ་ཙམ་དང་། གྷིས་པ་སྟོང་སྷི་ཕུད་ཙམ་དང་། གསུམ་པ་སྟོང་གྷིས་པ་
བར་མ་ཙམ་དང་། བཞྷི་པ་སྟོང་གསུམ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་ཀང་འདོད་མོད། གཞན་དག་ནྷི་དང་པོ་སྟོང་སྷི་ཕུད་ཙམ་
དང་། གྷིས་པ་སྟོང་གྷིས་པ་བར་མ་ཙམ་དང་། གསུམ་པ་སྟོང་གསུམ་དང་། བཞྷི་པ་ཚད་མྲེད་པར་བཞྲེད་
དོ། །སྟྲེང་འོག་གྷི་བར་ཐག་ནྷི། གནས་ནས་གནས་འོག་ཇྷི་སྷིད་པ། །དྲེ་ནས་དྲེ་ཡྷི་གོང་དྲེ་སྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་འདྷིའྷི་བར་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྷི་ཡོད་ཅྷིང་། འཐབ་བྲལ་ནས་དྲེའྷི་བར་ལ་འབུམ་དྲུག་
ཁྷི་ཡོད་པ་ལྟར་དྲེ་ནས་དགའ་ལྡན་གྷི་བར་ལའང་དྲེ་ཙམ་ཞྷིག་ཡོད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནས། མཐར་ཤྷིན་ཏུ་མཐོང་ནས་
འདྷིའྷི་བར་ལ་ཇྷི་ཙམ་ཡོད་པ་ལྟར། དྲེ་ནས་འོག་མྷིན་གྷི་བར་ལའང་དྲེ་ཙམ་ཞྷིག་ཡོད་པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གཞན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེན་མ་གཏོགས་པ། །དྲེ་དག་གོང་མ་མཐོང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའམ། དྲེས་ཁྷིད་པས་
གོང་མ་མཐོང་གྷི གཞན་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ལ། གོང་མ་འོག་ཏུ་འོངས་པའང་འོག་སའྷི་ལུས་སུ་སྤྲུལ་ན་མཐོང་ཞྷིང་།
གཞན་དུ་ན་མ་ཡྷིན་ནོ། །ལྷ་མ་ཡྷིན་རྣམས་ཀྷི་གནས་གཞན་དག་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷི་རབ་ཀྷི་འོག་གྷི་ཆ་ཆུ་
མཚམས་མན་ཆད་ལ་ཡོད་དྲེ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། དཔག་ཚད་སུམ་ཁྷི་ན་འོད་ལྡན་གྷི་གོང་ན་ས་གཅན་དང་།
དྲེ་ནས་བཞྷི་སྟོང་ན་སྐར་ཕྲེང་གྷི་གོང་ན་མགུལ་ཕྲེང་དང་། དྲེ་ནས་བཞྷི་སྟོང་ན་བརན་པའྷི་གོང་ན་རབ་གནོན་
དང་། དྲེ་ནས་བཞྷི་སྟོང་ན་ཟབ་པའམ་གསྲེར་ལྡན་གྷི་གོང་ན་ལྷ་མ་ཡྷིན་གྷི་དབང་པོ་ཐགས་བཟངས་རྷིས་གནས་
པར་གསུངས་སོ། །ལྷ་རྣམས་མཐོ་བ་བཟང་བ་ལྟར་འདྷི་རྣམས་དམའ་བ་བཟང་ཞྷིང་། བཞྷི་པ་ཐགས་བཟངས་
རྷིས་ནྷི་གསྲེར་གྷི་ས་གཞྷིའྷི་སྟྲེང་ན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་འགན་པའྷི་ལོངས་སོད་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ལྟ་སྡུག་
གྷི་དོད་ལ་གོང་ཁྲེར་གསྲེར་ལྡན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྷི་དོད་ལ་ཁང་བཟངས་གཏམས་པ་ཅན་དང་། ཆོས་བཟང་གྷི་
དོད་ལ་འདུན་ས་ནོར་བཟངས་དང་། ཡོངས་འདུའྷི་དོད་ལ་ཙི་ཏྲ་པ་ཏྲ་དང་། རྡོ་ལྲེབ་དཀར་པོའ ་ི དོད་ལ་རྡོ་ལྲེབ་
བཟང་པོ་དང་། ཚལ་བཞྷིའྷི་དོད་ལ་ཀུན་དགའ་དང་། རབ་དགའ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། ས་
གཞྷིའྷི་དོད་ལ་ཀུན་དགའ་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་དང་། རབ་བརན་གྷི་དོད་ལ་གཡུལ་གྷི་གང་པོ་ཏྷི་སྲེ་གངས་
བརྲེགས་དང་། ས་སྲུངས་ཀྷི་བུའྷི་དོད་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དང་། སྷིན་གྷི་ཤུགས་ཅན་གྷི་དོད་ལ་རའྷི་རྒྱལ་པོ་
བྲག་འཇྷིངས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངན་འགོའ ་ི གནས་གཞན་ལ་
སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་གནས་གཞན་དག་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྷིར་བསྟན་ཏྲེ། ཁ་ཅྷིག་རྷི་རབ་ཀྷི་འོག་གྷི་ཆ་
ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཀང་བཞྲེད་དོ། །ཚ་བའྷི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་གནས་ནྷི་ས་སྲེར། གངས་རྷིའྷི་འོག་
དཔག་ཚད་སུམ་ཁྷི་ྷིས་སྟོང་ན་ཡང་སོས། དྲེ་ནས་དཔག་ཚད་བཞྷི་སྟོང་གྷི་འོག་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་པར་
གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་དུ། འདྷི་འོག་སྟོང་ཕག་ྷི་ཤུ་ན། །མནར་མྲེད་པ་འོ་དྲེ་ཙམ་མོ། །དྲེ་ཡྷི་གོང་ན་དམྱལ་བ་
བདུན། །ཞྲེས་གྷིང་འདྷིའྷི་དཔག་ཚད་ྷི་ཁྷིའྷི་འོག་ན་ཆུ་ཞྲེང་དུའང་ྷི་ཁྷི་པའྷི་མནར་མྲེད་ཀྷི་གནས་ཡོད་པས།
འདྷི་ནས་དྲེའྷི་འོག་གཞྷི་ལ་ནྷི་བཞྷི་ཁྷི་ཡོད་ཅྷིང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་ན་གཞན་བདུན་པོ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་
མནར་མྲེད་ཀྷི་ལོགས་ན་གནས་པར་འདོད་དོ། །གང་བའྷི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་གནས་ནྷི་ས་སྲེར།
ཡང་སོས་ཀྷི་ཐད་ཀ་དཔག་ཚད་ཁྷིའྷི་ཕ་རོལ་ན་གང་དམྱལ་དང་པོ། དྲེ་ནས་དཔག་ཚད་ྷིས་སྟོང་ྷིས་སྟོང་གྷི་
འོག་ན་གཞན་བདུན་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤྷིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྷི་ཚ་དམྱལ་རྣམས་ཀྷི་ཐད་ཀ་ན་ཡོད་པར་
ཡང་བཤད་ལ། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་རྒྱ་མཚོ་དང་ྲེ་བར་གནས་པས་གང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་ཟྲེར་རོ། །ྷི་ཚྷེ་བའྷི་སྲེམས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་གནས་ནྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཆུ་རྷི་དང་མྱ་ངན་གྷི་ཕྱོགས་དང་རྒྱ་མཚོའྷི་འགམ་དང་།
མྷིའྷི་གནས་ལ་སོགས་པ་ནའང་ཡོད་དོ།་་་་་དཔའ་བཞྲེད་ལྟར་ན་ཆུ་ཚན་རྣམས་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །དུད་འགོ་རྣམས་ཀྷི་ར་བའྷི་གནས་ནྷི་
རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལས་འཕོས་པའྷི་གནས་ནྷི་ཆུ་དང་ཐང་དང་ནམ་མཁའྷི་སོད་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་མན་ཆད་ཀྷི་ལྷ་དང་མྷིའྷི་ཡུལ་ནའང་ཡོད་ཅྷིང་། མྷིའྷི་ལུས་ལ་སྷིན་བུའྷི་རྷིགས་བརྒྱད་
ཁྷི་ཡོད་པར་གསུངས་པས་དྲེ་དག་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཡྷི་དྭགས་དྲེ་དག་ཁ་ཅྷིག་གྷི་གནས་གཞན་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་
ནྷི་གྷིང་འདྷི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན་ར་བའྷི་གནས་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་ན་གཤྷིན་རྲེ་ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་པོ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་ནས་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་མྷི་དན་པ་རྣམས་ལ་ལས་འབྲས་བཤད་དྲེ་ཕན་པ་འབའ་ཞྷིག་
སྒྲུབ་པ་ཡོད་ལ། ཁ་ཅྷིག་ཅྲེས་པའྷི་སས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པ་མྷིའྷི་ཡུལ་དང་རྒྱ་མཚོའྷི་འགམ་ནའང་ཡོད་
དྲེ། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྷི་ཡྷི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་གྷིས་ཀ་དམྱལ་བའྷི་གནས་ན་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་་་་་་
འཛམ་བུ་གྷིང་འདྷི་ཙམ་གྷི་འོག་ཏུ་མནར་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཙམ་ཤོང་བ་ནྷི། གྷིང་རྣམས་འབྲུའྷི་ཕུང་པོ་ལྟར་
ཞབས་རྒྱ་ཆྲེ་བར་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་རྷིམ་གྷིས་གཞོལ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །ནམ་
མཁའ་ལ་ཤྷིང་རའྷི་འཁོར་ལོའ ་ི ཁོན་ཙམ་ལའང་། འགོ་བ། མྷི་སྣང་བའྷི་སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་སན་
གྷིས་གཟྷིགས་པ། སྟོང་གསུམ་གྷི་སྲེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་པས་ཀང་མང་བ་ཡོད་པར་ཡང་གསུངས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་གྷིང་བཞྷི་པ་གཅྷིག་གྷི་གནས་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དྲེ་ལས་རྷིམ་གྷིས་བསྲེས་ཏྲེ། སྟོང་སྷི་
ཕུད་བཤད་པ་ནྷི། ྷི་མ་འཇྷིག་རྲེན་རྣམ་པར་སྣང་བྱྲེད་ནམ་མཁའ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྷིང་གཅྷིག་གྷི་ཕྱོགས་སྣང་བར་
བྱྲེད་ནུས་པ་ནྷི་གྷིང་བཞྷི་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཇྷི་སྲེད་པ་དྲེ་སྲེད་ཀྷི་སྟོང་གྷི་འཇྷིག་རྲེན་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བའྷི་
དཀྷིལ་འཁོར་སྟོང་དང་། ྷི་མའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་སྟོང་དང་། ས་གཞྷི་ལ་རྷིའྷི་རྒྱལ་པོ་རྷི་རབ་སྟོང་དང་། གྷིང་འདྷི་ལ་
ལྟོས་པའྷི་ཤར་གྷི་ལུས་འཕགས་སྟོང་དང་། འཛམ་བུའྷི་གྷིང་སྟོང་དང་། ནུབ་ཀྷི་བ་ལང་སོད་སྟོང་དང་། བྱང་གྷི་
ས་མྷི་སན་སྟོང་དང་། རྷི་རབ་ཀྷི་བང་རྷིམ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྷི་པའྷི་རྷིས་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་གནས་
གཞན་སྟོང་དང་། རྷི་རབ་ཀྷི་སྟྲེང་གྷི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་སྟོང་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་གྷི་ནམ་མཁའ་ལ་གོང་ནས་གོང་དུ་
འཐབ་བྲལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་གནས་གཞན་
སྟོང་དང་། ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་གནས་གཞན་བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་ཆད་སྟོང་པ་འདྷི་ནྷི་སྟོང་སྷི་ཕུད་
ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གྷིང་བཞྷི་པ་དང་ྷི་ཟླ་དང་། །རྷི་རབ་དང་ནྷི་འདོད་ལྷ་
དང་། །ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་སྟོང་ལ་ནྷི། །སྟོང་ནྷི་སྷི་ཕུད་ཡྷིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྟོང་གྷིས་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བར་མ་བཤད་པ་ནྷི། །སྟོང་སྷི་ཕུད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་དྲེའང་སྟོང་དུ་བགངས་པའྷི་གྷིང་བཞྷི་པ་ལ་སོགས་
པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་སྟོང་གྷིས་པ་བར་མའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་སྟོང་ལ་ནྷི་སྟོང་གྷིས་
པ། །བར་མའྷི་འཇྷིག་རྲེན་ཁམས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པའོ། །སྟོང་གསུམ་བཤད་པ་ནྷི། སྟོང་གྷིས་པ་བར་མའྷི་
འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་དྲེའང་སྟོང་དུ་བགངས་པའྷི་སྟོང་སྷི་ཕུད་ས་ཡའམ། གྷིང་བཞྷི་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེ་བ་ཕག་
བརྒྱའམ་ཐྲེར་འབུམ་གཅྷིག་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་སྟོང་གསུམ་གྷི་སྟོང་ཆྲེན་པོའ ་ི འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ།
དྲེ་སྟོང་ལ་ནྷི་སྟོང་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་པའོ། །སྟོང་གསུམ་གྷི་སྟོང་ཆྲེན་པོའ ་ི འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ནྷི་རྡོ་རྲེ་ལས་
གྲུབ་པའྷི་ཁོར་ཡུག་ཆྲེན་པོས་་་་་་གནའ་མཆན་ལས་དཔངས་ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་དང་མམ་ཞྲེས། ཀུན་ཏུ་བསྐོར་རོ། །སྟོང་གསུམ་གྷི་
སྟོང་ཆྲེན་པོའ ་ི འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་འདྷི་ནྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པས་འཇྷིག་པ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་དུས་མམ་དུ་འཇྷིག་
ཅྷིང་སྟོངས་ལ། འཆགས་པ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་དུས་མམ་དུ་འཆགས་ཤྷིང་གནས་ཏྲེ། མམ་དུ་འཇྷིག་ཅྷིང་
འབྱུང་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །ཕལ་པོ་ཆྲེར། སྟོང་གསུམ་མྷི་མཇྲེད་འདྷི་དང་འདབས་ཆགས་སུ་ཕྱོགས་བཞྷི་ན་
འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཁྲེབས་ལྡན་དང་། ཕན་པ་ལྷག་ལྡན་དང་། ཀུན་ཏུ་སོང་བ་དང་། རྡུལ་བསལ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའྷི་རྒྱུད་དུ། སྟོང་གསུམ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་
འབྱམས་ཀྷི་མཚམས་སོར་བ་གཅྷིག་དང་། དྲེ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབྱམས་ཀྷི་རྒྱུད་གཅྷིག་པ་དང་། དྲེ་བྱྲེ་བ་ཕག་
བརྒྱ་ལ་རབ་འབྱམས་ཀྷི་རྒྱུད་བར་མ་གཅྷིག་དང་། ཞྲེས་པའང་ཡོད།་་་་་

དྲེ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་གཞྷིའྷི་སྷིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྷི་རྒྱན་བཀོད་པ་

གཅྷིག་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་ལོངས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་ཞྷིང་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ཡང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
གང་ཆྲེན་མཚོའྷི་ཕྱག་གྷི་མཐྷིལ་གྷི་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅྷིག་ལ་གནས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །གང་ཡང་། དཔལ་
དུས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ལས་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྷི་པ་ལ་སོགས་པ་འདྷི་དང་མྷི་འད་བ་
གསུངས་པ་དང་། ས་དང་གཞག་པ་ལ་སོགས་པར་ནང་གསྲེས་ཅུང་ཟད་མྷི་འད་བར་བཤད་པ་ནྷི་ཕྱྷིའྷི་དོན་
བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་པས། སྲེམས་ཅན་སོ་སོའ ་ི སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་སྟྲེ། མདོ་ལས། ཞྷིང་རྣམས་འདྷི་
ཀུན་སྲེམས་ཀྷིས་རྣམ་པར་བརགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱོགས་བཅུའྷི་འཇྷིག་རྲེན་བཤད་པ་ནྷི། སྟོང་གསུམ་
འདྷི་འཆགས་འཇྷིག་མམ་པ་བཞྷིན་དུ་ཕྱོགས་གཞན་ན་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཚད་མྲེད་པར་གནས་པ་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ།
དཔྲེར་ན། འཇྷིག་རྲེན་འཆགས་པའྷི་ཚྷེ་ཆར་གྷི་རྒྱུན་ཆྲེན་པོ་སོམས་སུ་གའ་ཤྷིང་ཙམ་ཡོད་པ་འབབ་པ་ན།
བར་སྣང་ལ་ཆར་གྷི་རྒྱུན་འབབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཐད་ཀ་ལ་བར་དང་སྟྲེང་འོག་ལ་མཚམས་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ཡང་ཐད་ཀ་ལ་བར་དང་སྟྲེང་འོག་ལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མཚམས་མྲེད་པ་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ། ད་ལྟ་ྷིད་དུའང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་གཞན་དག་ནྷི་འཇྷིག་བཞྷིན་པར་འདུག་
གོ །གཞན་དག་ནྷི་ཞྷིག་ནས་སྟོངས་པར་འདུག་གོ །གཞན་དག་ནྷི་རྷིམ་གྷིས་འཆགས་སོ། །གཞན་དག་ནྷི་
ཆགས་ནས་གནས་པར་འདུག་གོ །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ལ་ཐད་ཀར་མཐའ་མྲེད་ཀང་སྟྲེང་
འོག་ཏུ་མཐའ་ཡོད་པར་འདོད་མོད། འདྷི་ནྷི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཇྷིག་ཆགས་བརོད་ཀྷིས་མྷི་ལོང་བ་ཡོད་པ་ཇྷི་ལྟ་
བར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པར་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། ད་ལྟ་ྷིད་ལའང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་
འཇྷིག་པ་དང་སྟོངས་པ་དང་འཆགས་པ་དང་གནས་པ་རྣམས་བར་མཚམས་མྲེད་པ་ཞྷིག་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་
བས་ན། བར་སོམ་ནྷི།་་་་་རྲེན་དང་དབྱྷིབས་དང་གྷིང་དང་ཚད། །ལོངས་སོད་སྣང་བ་རྒྱན་དང་ནྷི། །སངས་རྒྱས་གནས་
ཡུན་གནས་ཚུལ་གྷིས། །ཞྷིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཞྷིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཏྲེ་དྲེ་
རྣམས་ནྷི་བརྲེན་གཞྷིའྷི་སོ་ནས་ཀང་མཐའ་ཡས་པ་སྟྲེ། ཕལ་པོ་ཆྲེར།་་་་་ལ་ལ་ནྷི་ནམ་མཁའ་དྷི་མ་མྲེད་པའྷི་འོད་ཅན་ལ་
བརྲེན་པ་དང་། ལ་ལ་ནྷི་ནོར་འབྲུའྷི་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། ལ་ལ་ནྷི་པདྨའྷི་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། ལ་ལ་
ནྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་སྐུའྷི་བྱྷིན་ལ་བརྲེན་་་་་་གསུངས་པའོ། །དབྱྷིབས་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་གསུམ་དང་གྲུ་བཞྷི་
དང་། ནོར་བུ་ལྟ་བུ་དང་། པདྨ་ལྟ་བུ་དང་། འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་དང་། ཟུར་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟྲེ།
ཕལ་པོ་ཆྲེར། ལ་ལ་ཟླུམ་པོ་ལ་ལ་ཟུར་གསུམ་སྟྲེ། །དྲེ་དག་ལ་ལ་ཕྱོགས་ནྷི་གྲུ་བཞྷིར་གནས། །ནོར་བུ་པདྨ་
འཁོར་ལོ་ཡན་ལག་བརྒྱད། །ཀུན་ཀང་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་བྲྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིང་ཡོད་མྲེད་
ལ་སོགས་པས་ཀང་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟ་བུ་ན་གྷིང་བཞྷི་པ་དུ་མར་བཅད་པ་དང་། བདྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཞྷིག་ན་ཐམས་ཅད་ལག་མཐྷིལ་ལྟར་མམ་ཞྷིང་ཡྷིད་དུ་འོང་བར་གསུངས་པའོ། །གྷིང་དུ་བཅད་པ་ལ་
ཡང་ཚད་མྷི་འད་བ་མང་པོ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་རྷི་རབ་འོད་ཡང་དག་པར་འཕགས་པའྷི་ཞྷིང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ན་
འཛམ་བུ་གྷིང་ལ་དཔག་ཚད་བྱྲེ་བ་ཡོད་ཅྷིང་། གཞན་གསུམ་ལ་བརྒྱད་ཁྷི་རྲེ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། འདས་
པའྷི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་སྲེང་གྲེའྷི་བོ་གོས་འཇྷིག་རྲེན་དུ་བྱོན་པ་ན་འཛམ་བུ་གྷིང་ལའང་དཔག་ཚད་དྲུག་ཁྷི་
བརྒྱད་སྟོང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལོངས་སོད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་མཐའ་ཡས་པ་སྟྲེ། མངོན་པར་
དགའ་བའྷི་ཞྷིང་ན་མྷི་རྣམས་གསྲེར་དང་དངུལ་གྷི་སྐས་ལ་འཛྷེགས་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སོང་སྟྲེ་འདོད་
ཡོན་ལ་སོད་པས་ལྷ་ལ་མྷི་སྨོན་ཞྷིང་། ལྷ་རྣམས་ནྷི་འཛམ་བུའྷི་གྷིང་ན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ཤྷིང་དམ་པའྷི་ཆོས་
ཀྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོད་པའོ་ཞྲེས་མྷི་སྨོན་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སྣང་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་སྣ་
ཚོགས་པ་སྟྲེ། ལས་མྷི་དགྲེ་བ་མཐུན་པར་བསགས་པའྷི་དབང་གྷིས། ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་འོད་མྲེད་དྲེ། །མུན་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འཇྷིགས་པ་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེ། །རྲེག་ན་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་གྷི་འད། །བལྟ་ན་མྷི་བཟོད་སྷི་ཡང་གཡའ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།
སྣང་བ་ཡོད་པའྷི་ཁད་པར་ཡང་། ལྷ་ལ་སོགས་པའྷི་འོད་དང་། ལོན་ཤྷིང་དང་རྷི་བོ་དང་ནོར་བུ་དང་མར་མྲེ་དང་
པདྨ་དང་སྤོས་ཆུའྷི་འོད་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་ལྟ་འོད་ཅན། །ལ་ལ་ཁྷིམ་གྷི་འོད་ཅན་
ཏྲེ། །ལ་ལ་ྷི་ཟླའྷི་འོད་དང་ལྡན། །ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་རང་གྷི་འོད། །ཅྲེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ཡང་
སངས་རྒྱས་་་་་་འཇམ་དཔལ་གྷི་ཞྷིང་གྷི་བཀོད་པར། ནོར་བུ་བརྲེགས་པའྷི་རྒྱལ་པོའ་ི ཞྷིང་ན་ྷི་ཟླ་མྲེད་པར་དྲེའྷི་སྨྷིན་མཚམས་
ཀྷི་ནོར་བུས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ ་ི ཞྷིང་མྷི་འཛུམ་པ་ན་སྟོང་གསུམ་རྷིལ་པོ་
ྷི་ཟླ་ཟུང་གཅྷིག་གྷིས་སྣང་བར་བྱྲེད་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྷིན་པོ་ཆྲེ་དང་དཔག་བསམ་གྷི་ཤྷིང་ལ་
སོགས་པའྷི་རྒྱན་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་ཐ་དད་པ་མང་བ་སྟྲེ། ཞྷིང་གྷི་རྒྱན་མང་བྱྲེ་བས་བརྒྱན། །ཞྷིང་རྣམས་
ལ་ལ་རྣམ་པར་བྲྷིས། །རྒྱན་དང་ཚུལ་རྣམས་ཐ་དད་པར། །སྣ་ཚོགས་མྷིག་ཡོར་ལྟ་བུར་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ལྟར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཡོད་མྲེད་དང་། ཡོད་པ་ལའང་མང་ཉུང་གྷི་སོ་ནས་ཀང་མཐའ་ཡས་པ་སྟྲེ། ཞྷིང་
རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་མྲེད། །ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅས། །ལ་ལའྷི་ཞྷིང་ན་སངས་རྒྱས་གཅྷིག །ལ་
ལར་སངས་རྒྱས་མང་པོ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་པའྷི་ཡུན་རྷིང་ཐུང་གྷི་སོ་ནས་ཀང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་
སྟྲེ། ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་བསྐལ་པ་ཙམ། །ལ་ལ་བསྐལ་པ་བཅུ་པ་སྟྲེ། །ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་རྡུལ་མམ་པའྷི། །བསྐལ་
པ་བྱྲེ་བར་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་ཀང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཐད་
ཀ་བ་འདྷི་ལྟ་བུ་རྣལ་མར་གནས་པ་དང་། འདྷི་ལ་ལྟོས་ནས་ལོགས་ལ་རྐང་པ་བཙུགས་ཏྲེ་འགོ་བ་སྲེལ་ཞྷིའྷི་
འཇྷིག་རྲེན་དང་། སྟྲེང་དུ་རྐང་པ་བཙུགས་ཏྲེ་འགོ་བ་སྷིའུ་ཚུགས་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་སྨོན་
ལམ་དང་སྣང་ཚུལ་གྷི་དབང་གྷིས་ཚད་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་མཐའ་མྲེད་པ་
རྣམས་ཀང་ཁམས་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ལས། མཛོད་འགྲེལ་དུ། འདོད་ཁམས་གཅྷིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞྷིང་། ཁམས་གོང་མ་གྷིས་ལའང་དྲེ་དང་མཚུངས་ལ།
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་ནྷི་ཞྷིང་ཁམས་གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་དུ་འགོའ །ི
གཞན་དུ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པར་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གོང་དུ་བཤད་པའྷི་ནང་གཡོ་བ་སྲེམས་ཅན་གྷི་
འཇྷིག་རྲེན་གང་ཡྷིན་པ་དང་ཕྱྷི་བརན་པ་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག ཇྷི་ལྟར་ས་བོན་ཁད་པར་
གྷིས། །འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ལས་ཀྷི་ཁད་པར་གྷིས། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཞྷིང་
འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྒྱུད་ལྔས་བསྡུས་པའྷི་འགོ་བ་རྣམས་ནྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་དྲེ་ཀུན་ནས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སློང་བའྷི་ོན་མོངས་པས་མཚམས་སར་ནས་དངོས་སུ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་གནས་ནྷི་གནས་པ་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐུན་མོང་བའྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་མདོར་ན་ཀུན་འབྱུང་གྷི་
རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར། མ་དག་པའྷི་སྣོད་བཅུད་འདྷི་མཐའ་དག་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཞྷིང་
གྷི་ཁམས་རྣམས་ལ་ལ་ནྷི། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་པར་གནས། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་
ལས། །ཆོས་ྷིད་དྲེ་རྣམས་དྲེ་ན་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དམྷིགས་བསལ་ནྷི། ཞྷིང་རྣམས་ལ་ལ་འོད་བཏང་
བས། །རྷིན་ཆྲེན་རང་བཞྷིན་དྷི་མ་མྲེད། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དྷི་མྲེད་དག །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་ཡོངས་དག་
བྱས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདྲེ་བ་ཅན་ནམ་འོག་མྷིན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་དྲེ་དག་
གྷི་སྣོད་བཅུད་ཡྷིན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སྟྲེ། ཀུན་འབྱུང་གྷི་འབྲས་བུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གང་ཟག་དྲེ་དག་ནྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པས་རྒྱུའམ་རྲེན་བྱས་ནས་དངོས་སུ་བསྲེད་པ་མ་
ཡྷིན་ཞྷིང་། སྣོད་དྲེ་དག་ཀང་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་བདག་རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་གྷི ། ཀླུའྷི་
རྒྱལ་པོས་སྷིན་ཕུང་རྣམས། །ནམ་མཁའྷི་དབྱྷིངས་སུ་སྟོན་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་སངས་རྒྱས་སྨོན་ལམ་
གྷིས། །ཞྷིང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྔོན་གཞན་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་བཏབ་པ་དང་།
དགྲེ་བའྷི་ར་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསགས་པའྷི་དབང་གྷིས་འབྱུང་བ་དག་གོ །ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་ལས་བྱུང་ཡང་སྣོད་
བཅུད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་དྲེ་དག་གྷི་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་ཚུལ་ནྷི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྷི་སངས་རྒྱས་
ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ནའྷི་སོད་ཡུལ་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅྷིང་དབང་སྒྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། སྲེ་བའྷི་གནས་ཡོངས་སུ་དག་པའྷི་ཞྷིང་ཁམས་དྲེ་དག་ནྷི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པས་བསམ་
གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་བསམ་གཏན་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་ཀྷི་བསམ་གཏན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སོམ་པ་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ན། འཇྷིག་རྲེན་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་འཇལ་བ་རོག་གྲེ་པ་རྣམས་
ཀྷིས་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་རོག་དཔོད་ཀྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས།
དྲེས་ན་གནས་སྐབས་སུ་ལུང་རྣམ་དག་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་སོ་ནས་སྷིའྷི་ཚུལ་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྷིང་། མཐར་ཐུག་
ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་ནྷི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྒྲུབས་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་མདོའ ་ི དོན་བཤད་པ་ལ་་་་་་
བརྒྱད་དྲུག་གསུམ་གྷིས་ཏྲེ།

བཞྷི་ལས་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དུ་དབྱྲེ་བ་ལ་མདོ་དགོད་པ་དང་། དོན་བཤད་པ་

གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ནྷི། སྔར་བཤད་པར་མ་ཟད་ཡང་མདོ་ལས། སྲེ་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །རྒ་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་
ལོ། །ན་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འཆྷི་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞྲེས་ནང་ལ་བརྲེན་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་བཞྷི་དང་། མྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏྲེ་མ་རྲེད་
པ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་ཕྱྷི་ལ་བརྲེན་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་། མདོར་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ར་བའམ་རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གཅྷིག་རྣམས་གསུངས་པ་སྟྲེ། སྡུག་
བསྔལ་ཡང་ཡང་སྨོས་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྣམ་པ་ངྲེས་པར་གཟུང་བས་གདུལ་བྱ་རྣམས་འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་
སྲེད་པའྷི་དོན་དུའོ། །མདོའ ་ི དོན་བཤད་པ་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། མངལ་དུ་འདུག་པ་ན་ཟས་ཞུ་
མ་ཞུའྷི་བར་དང་། མྷི་གཙང་བའྷི་རས་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བཙིར་ཞྷིང་། བཙའ་བ་ན་ཡང་མངལ་གྷི་སོས་དམ་དུ་
བཙིར་བས་དོག་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེས་ནས་ཀང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྒ་ཤྷི་དང་མྱ་ངན་དང་སྨྲྲེ་
སྔགས་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཞར་ལས་འབྱུང་བ་ྷིད་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་རྒ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། ན་ཚོད་དམ་ལང་ཚོ་དར་བ་ལས་རྒུད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་ཀྷི་མཐུ་མས་པས་
སྡུག་བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། རླུང་མཁྷིས་བད་ཀན་གྷིས་ཁམས་མ་སོམས་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཟུག་རྔུ་དག་པོས་གཟྷིར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན།
སོག་གྷི་དབང་པོ་འགྱུར་བ་ན་གནད་གཅོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་མཚོན་རྣོན་པོས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་མྱོང་བ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། དག་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་
དང་ཕད་པ་ལས་ལུས་སྲེམས་སྡུག་བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན།
གྲེན་བཤྲེས་དང་ནོར་རས་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་དང་བྲལ་བ་ལས་ལུས་སྲེམས་སྡུག་བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏྲེ་མ་རྲེད་པ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཀྷི་འདོད་པ་ལུས་ངག་
གྷིས་བཙལ་ཡང་མ་རྲེད་པ་ན་ཡྷིད་ལ་རྲེ་བའྷི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་མདོར་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
གཞྷིར་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་ལས་དྲེ་དག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ན་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་གྷི་སོ་ནས་སྡུག་
བསྔལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ལ་ནྷི་དོག་པས་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུའྷི་དོན་ལ་རྣམ་དབྱྲེ་
གསུམ་པ་སར་རོ།་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན། གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་རྣམས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ། སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དག་ནྷི་ཕྱྲེ་ན་བརྒྱད་
ཡྷིན་ཡང་བསྡུ་ན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྷིང་། བསྡུ་ན་དྲུག་ཡྷིན་ཡང་ཕྱྲེ་ན་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བ་དོག་པའྷི་སྡུག་
བསྔལ་དང་རྒ་བ་ན་བ་འཆྷི་བ་རྣམས་ན་ཚོད་ཁམས་དང་སོག་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མྷི་སྡུག་པ་དང་ཕད་
པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡྷིད་ལ་རྲེ་བ་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་
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དང་། ཐམས་ཅད་ཀྷི་ར་བ་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་ལ། གང་མདོ་
ལས་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་གསུམ་གསུངས་ན། ཅྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་གསུམ་པོ་དག་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་
བསྡུས་སམ། འོན་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྷིས་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་གསུམ་བསྡུས་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་
གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པས་མ་ཚང་བའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ། དྲེའང་བརྒྱད་ཀྷི་སྐབས་སུ། སྲེ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒ་
བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ན་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འཆྷི་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མྷི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པའྷི་སྡུག་
བསྔལ་ཞྲེས་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་པས་
གསུམ་གྷི་སྐབས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའྷི་
སྡུག་བསྔལ་དང་། གང་འདོད་པ་བཙལ་ཏྲེ་མ་རྲེད་པ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི། བདྲེ་
བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་འགྱུར་བའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་པས་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ཡོངས་སུ་
བསྟན་ཏོ། །མདོར་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་འདྷིས་ནྷི། བདྲེ་སྡུག་
ལས་མ་གོལ་ཞྷིང་མྷི་རག་པ་ྷིད་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་ཏྲེ་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པས། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་
ྷིད་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་དག་གྷིས་སུ་བསྡུ་བ་ནྷི། ཡང་མདོ་ལས། ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་
བསྔལ་དང་། དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་ལ། བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་ལས་ཀུན་
རོབ་ཀྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྷི་གང་ཡྷིན། དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྷི་གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་བའྷི་
སྡུག་བསྔལ་ནས་འདོད་པ་བཙལ་ཏྲེ་མ་རྲེད་པ་དྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་བར་ནྷི་རོགས་པར་སླ་བས་
འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྷིག་ཅྷིང་དྲེའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་
བསྔལ་བའོ། །མདོར་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་ནྷི། མཛོད་འགྲེལ་དུ།་་་་་བྱྷིས་
པ་ལག་མཐྷིལ་འད་བ་ཡྷིས། །འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་མྷི་རོགས། །འཕགས་པ་མྷིག་དང་འད་བ་ཡྷིས། །དྲེ་ཡྷིས་
ཤྷིན་ཏུ་ཡྷིད་ཀང་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་པས་རོགས་པར་དཀའ་ལ། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཤྲེས་
པས་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྷིག་ཅྷིང་དྲེའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པར་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །གསུམ་པ།་་་་་
སྷི་མཚན་བསྟན་པ་ལ། སྔར་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་འབྲས་བུ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་
བཤད་ནས། ད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གང་འདུས་བྱས་
ཡྷིན་པ་དྲེ་མྷི་རག་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། གང་མྷི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། གང་སྡུག་
བསྔལ་བ་དྲེ་སྟོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། གང་སྟོང་པ་དྲེ་བདག་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ནོ། །ཞྲེས་རྣལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

281

འབྱོར་པ་རྣམས་རྣམ་པ་འདྷི་བཞྷིས་དཔོད་པ་སྟྲེ། འདུས་བྱས་རག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་གྲེན་པོ་ྷིད་
དོ། །སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ། མྷི་རག སྡུག་བསྔལ། སྟོང་པ། བདག་མྲེད་བཞྷི་ལས། དང་པོ་མྷི་རག་པའྷི་མཚན་ྷིད་
གང་ཞྲེ་ན། མདོར་བསྟན་ནྷི། མྲེད་དང་རྣམ་འཇྷིག་འབྱུང་བྲལ་ྲེ་བ་དང་། །ཆོས་ྷིད་སྐད་ཅྷིག་རྒྱུན་དང་ནད་ལ་
སོགས། །སྲེམས་ནྷི་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་དང་། །འབྱོར་པ་རྒུད་དང་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་ཆགས་ྷིད། །ཅྲེས་
པ།་་་་་བར་སོམ་དུ་བྱས་ཏྲེ། མཚན་ྷིད་བཅུ་གྷིས་ཀྷི་སོ་ནས་མྷི་རག་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། གང་
མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྣམ་པར་འཇྷིག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། འགྱུར་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། འབྲལ་བའྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། ྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཆོས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྐད་ཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྒྱུན་གྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། ནད་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྲེམས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་
དང་། ལོངས་སོད་འབྱོར་པ་རྒུད་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྣོད་འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་རྣམས་
ཀྷིས་འཆད་པ་ྷིད་དོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། མྷི་རག་པའྷི་མྷི་ཞྲེས་པ་དགག་ཚིག་
ཡྷིན་ལ། རག་པ་ཞྲེས་པ་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྷིན་པས། རག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཏྲེ། མྷི་རག་དོན་ནྷི་མྲེད་
དོན་དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དགག་གཞྷི་གང་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་དགག་བྱའྷི་
ཆོས་རག་གཅྷིག་རང་དབང་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་དུས་རག་ཏུ་མྲེད་པའོ། །རྣམ་པར་འཇྷིག་
པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་ཞྷིང་འཇྷིག་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདུ་བྱྲེད་རྒྱུ་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་
རྣམས་ཀྷི་བྱུང་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་འཇྷིག་པའོ། །འགྱུར་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གང་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་གསར་པ་ལས་རྷིང་པ་དང་ལང་ཚོ་ལས་རྒན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་གཞན་དང་གཞན་དུ་མྷི་འད་བ་
འབྱུང་བའོ། །འབྲལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གང་འདུ་བྱྲེད་དངོས་པོའ་ི ཁད་པར་ཟས་གོས་དང་ཆུང་མ་ལ་
སོགས་པའྷི་ལོངས་སོད་རྣམས་ལ། རང་ྷིད་རྒས་པ་ལ་སོགས་པས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་དབང་བྱྲེད་པ་མས་
པ་དང་། ཁ་ཅྷིག་ཏུ་ནྷི་རྒྱལ་སྷིད་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྷིས་ཕོགས་ནས་བདག་གྷིར་བྱས་པས་མས་
པའོ། །ྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ནད་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་འཆྷི་བ་ལྟ་བུ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཚྷེ་མྷི་རག་པ་
མྱོང་ཞྷིང་མྷི་རག་པ་ྷིད་ཀྷིས་ནོན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་མ་འདས་པའོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མྲེད་ཕྱྷིར་
ན་འཇྷིག་པ་ནྷི། །རང་གྷི་ངོ་བོས་རྲེས་འབྲྲེལ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་མྷི་རག་པ་ྷིད་གདོན་མྷི་ཟ་བར་
མྱོང་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བ། རྲེན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་རང་རྒྱུས་འབྲྲེལ་པ་སྟྲེ། མྲེའྷི་ཚ་བ་ལྟ་བུའོ། །སྐད་ཅྷིག་མའྷི་
མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྲེས་དུས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་ལས་གྷིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་མྷི་གནས་པར་དྲེ་མ་
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ཐག་འཇྷིག་པའོ། །རྒྱུན་གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ནས་འོངས་ཤྷིང་སླར་ཡང་
མཐའ་མྲེད་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྷི་ཚྷེ་རབས་སྔ་མ་ནས་ཕྱྷི་མར་བརྒྱུད་དྲེ་སྲེ་བ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་
པའོ། །ནད་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ན་བས་ཁམས་མ་སོམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒ་བས་ན་ཚོད་
རྒུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཆྷི་བས་སོག་གྷི་དབང་པོ་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའོ། །སྲེམས་སྣ་
ཚོགས་ཀྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་རྲེས་འགའ་སྤང་བྱ་འདོད་ཆགས་དང་
བཅས་པའྷི་སྲེམས་དང་། རྲེས་འགའ་གྲེན་པོ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་སྲེམས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་
ཁོང་ཁོ་ཞྲེ་སང་དང་བཅས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་དང་བྲལ་བ་བྱམས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་དང་། རོངས་པ་གཏྷི་མུག་
དང་བཅས་པ་དང་། གཏྷི་མུག་དང་བྲལ་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་། ནང་དུ་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་བསྡུས་ཏྲེ་ཞྷི་
གནས་ལ་འཇོག་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་དུ་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེམས་འཕོས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཡྲེངས་པ་དང་། གྷིད་དང་
རྨུགས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྷིང་བ་དང་། དང་བར་འགྱུར་བའྷི་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་རབ་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། སྔོན་
གྷི་རྲེ་རྲེ་རྲེས་སུ་དན་པས་རྒོད་པ་དང་། དྲེ་གྲེན་པོས་འདུལ་བར་བྱྲེད་པས་མྷི་རྒོད་པ་དང་། བྱྷིང་རྒོད་ཀྷི་
མཐར་ལྷུང་བས་ྲེ་བར་མ་ཞྷི་བ་དང་། བྱྷིང་རྒོད་ཀྷི་མཐའ་དང་བྲལ་བས་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་དང་། ནང་དུ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
ལ་མམ་པར་བཞག་པ་དང་། དྲེ་ལས་ལངས་ཏྲེ་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། གཞན་ཡང་
ལས་སུ་རུང་བ་དང་མྷི་རུང་བ་དང་། བསོམས་པ་དང་མ་བསོམས་པ་དང་། གོལ་བ་དང་མ་གོལ་བ་ལ་སོགས་
པའྷི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་སྲེམས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལོངས་སོད་ཀྷི་འབྱོར་པ་རྒུད་པའྷི་མཚན་ྷིད་
གང་ཞྲེ་ན། དར་བ་རྒུད་པར་མ་གྱུར་སུ་ཞྷིག་ཡོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཐའ་ནྷི་གཏན་དུ་གནས་པ་མ་ཡྷིན་པས་རྒུད་པར་གྱུར་པའྷི་ྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་ྷིད་དོ། །སྣོད་
འཇྷིག་པ་དང་འཆགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་པའྷི་ཚུལ་དངོས་དང་། བསྐལ་བའྷི་རྣམ་གཞག་
གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་གཞུང་དོན་གྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི། ས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྣོད་ཀྷི་
འཇྷིག་རྲེན་འདྷི་འཇྷིག་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། མྲེས་འཚིག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཆུས་འདྲུལ་བར་
བྱྲེད་པ་དང་། རླུང་གྷིས་སྐྲེམ་ཞྷིང་འཐོར་བར་བྱྲེད་པའོ། །འཇྷིག་པ་ན་ལུས་པ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་ཡྷི་སོན་དང་ཆོས་
མཐུན་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་རོག་དཔོད་མྲེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དྲེ་མན་ཆད་མྲེས་འཚིག་ཅྷིང་
གྷིས་པ་ཡན་ཆད་ལུས་པ་དང་། གྷིས་པ་ན་དགའ་བ་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དྲེ་མན་ཆད་ཆུས་འདྲུལ་ཞྷིང་གསུམ་
པ་ཡན་ཆད་ལུས་པ་དང་། གསུམ་པ་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཀྷི་རླུང་ཡོད་པས་དྲེ་མན་ཆད་རླུང་གྷིས་བསྐམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྷིང་བཞྷི་པ་ཡན་ཆད་ལུས་པ་དང་། དྲེ་ཡང་། བཞྷི་པ་ན་མྲེད་མྷི་གཡོའ་ི ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་རྲེན་
གྷིས་འཇྷིག་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །འོན་ཀང་། མྷི་རག་དྲེ་ཡྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་། །སྲེམས་ཅན་བཅས་ཏྲེ་འབྱུང་འཇྷིག་
ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་བའྷི་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་ན་ཡང་དྲེའྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་རྣམས་དང་ལྷན་
ཅྷིག་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་བ་དང་། འཆྷི་བ་ན་ཡང་གཞལ་མྲེད་ཁང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་དུས་མམ་དུ་འགག་
པས་འཇྷིག་ཅྷིང་འཆགས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེའྷི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། འཇྷིག་པའྷི་བསྐལ་བ་དམྱལ་བ་
ཡྷི། །སྷིད་པ་མྲེད་ནས་སྣོད་ཟད་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གནས་པའྷི་བསྐལ་པ་རོགས་པ་དང་དམྱལ་བར་སྲེམས་ཅན་
གསར་པ་མྷི་སྲེ་ཞྷིང་། རྷིང་པ་ལས་ཟད་པ་རྣམས་ཤྷི་འཕོས་ནས་འགོ་བ་གཞན་དུ་སྲེ་ལ། མ་ཟད་པ་རྣམས་
འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་གཞན་གྷི་དམྱལ་བར་སྲེ་སྟྲེ། ཐོག་མར་འདྷིའྷི་དམྱལ་བ་མ་ལུས་པ་འཇྷིག་གོ །དུད་འགོ་
དང་ཡྷི་དྭགས་རྣམས་ཀང་དྲེ་དང་འད་ལ། འོན་ཀང་གནས་ན་གནས་པ་རྣམས་སྔོན་ལ་འཇྷིག་ཅྷིང་། བདྲེ་འགོ་
དང་ལྷན་ཅྷིག་པ་རྣམས་ནྷི་དྲེ་དག་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇྷིག་གོ །དྲེ་ནས་མྷི་འགའ་ཞྷིག་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ཐོབ་པའྷི་
བསམ་གཏན་གྷིས་པ་བསྲེད་དྲེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སློབ་ཅྷིང་ཤྷི་འཕོས་ནས་འོད་གསལ་གྷི་ལྷར་
སྲེ་ལ། འདོད་ལྷ་རྣམས་ཀང་དྲེ་དང་འདའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། གྷིང་གསུམ་གྷི་མྷི་རྣམས་བསམ་གཏན་དང་པོ་
བསྲེད་ཅྷིང་། ས་མྷི་སན་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་གྷི་ལམ་མྲེད་པས་ཐོག་མར་འདོད་ལྷར་སྲེ་སྟྲེ། འདོད་ལྷ་རྣམས་ཀང་
བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྲེད་ནས་ཤྷི་འཕོས་པ་དང་ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་དུ་སྲེ་ལ། དྲེར་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ཐོབ་
པའྷི་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་བསྲེད་ནས་འོད་གསལ་དུ་སྲེ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆུས་འཇྷིག་པ་ན་
བསམ་གཏན་གསུམ་པའྷི་བར་ཐོབ་ནས་དྲེར་སྲེ་ཞྷིང་། རླུང་གྷིས་འཇྷིག་པ་ན་བཞྷི་པའྷི་བར་ཐོབ་ནས་དྲེར་སྲེ་སྟྲེ།
ཐོག་མར་བཅུད་ཀྷི་སྲེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་འཇྷིག་གོ །དྲེ་ནས་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་མྲེས་འཇྷིག་པ་ན། སྲེམས་ཅན་
གྷི་འཕྲེན་པ་ཟད་པས་ཡོ་བྱད་གསར་པ་རྣམས་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་ཆར་མྷི་འབབ་པས། སྨན་དང་རྷི་ཤྷིང་ནགས་ཚལ་
རྣམས་ྷི་མ་འདྷི་ྷིད་ཀྷིས་སྲེག་ལ། འདྷི་བས་བཞྷི་འགྱུར་གྷིས་ཚ་བའྷི་ྷི་མ་དྲུག་རྷིམ་གྷིས་ཤར་ནས། ྷི་མ་
གྷིས་པས་ལྟྲེང་ཀ་ཆྲེ་ཆུང་དང་། གསུམ་པས་ཆུ་བོ་ཆྲེ་ཆུང་དང་། བཞྷི་པས་མཚོ་མ་དོས་པ་དང་། ལྔ་པ་དང་
དྲུག་པའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་བསྐྲེམས་ཤྷིང་། དྲུག་པ་དང་བདུན་པས་རྷི་རབ་དང་ས་
ཆྲེན་པོ་ཡང་བསྲེགས་ཏྲེ། མྲེ་ལྲེ་རླུང་གྷིས་ཁྲེར་བས་ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་མན་ཆད་བསྲེགས་ནས་དུ་བ་དང་
ཐལ་བའྷི་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་འཇྷིག་གོ །དྲེའྷི་ཚྷེ་འོད་གསལ་བ་ལྷ་གཞོན་པ་རྣམས་མྲེ་ལྲེ་བྱུང་བར་
དོགས་པས་སྐྲག་པ་ལ། ལྷ་རྒན་པ་སྷིད་པ་འཆགས་འཇྷིག་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས། གོགས་པོ་དག་མ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འཇྷིགས་ཤྷིག མྲེ་ལྲེ་འདྷི་ནྷི་སྔོན་ཡང་ཚངས་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་སྟོང་པ་ལན་མང་དུ་བསྲེགས་ནས་དྲེ་ྷིད་དུ་མྷི་
སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དབུགས་འབྱྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་ལུས་འད་ཞྷིང་གཅྷིག་ཀང་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་དུ་
གྱུར་པའྷི་ལྷ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཆུས་འཇྷིག་པ་ན་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ྷིད་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆུས་སྣོད་ཐམས་ཅད་
ལན་ཚྭ་བཞྷིན་དུ་ཞུ་ནས་འཇྷིག་ཅྷིང་ཆུ་དྲེའང་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་ལ། རླུང་གྷིས་འཇྷིག་པ་ན་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ྷིད་ལས་བྱུང་བའྷི་རླུང་གྷིས་གསར་ལུས་རླུང་ནད་ཀྷིས་བསྐམས་པ་ལྟར་སྣོད་ཐམས་ཅད་བསྐམས་
ནས་མྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་།་་་་་མཛོད་འགྲེལ་ལས་འཐོར་བར་བཤད། རླུང་དྲེའང་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བས་ན། གདགས་
པར། དྲེ་ལྟར་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེ་དྭངས་པ། །དྲེ་བཞྷིན་མཐོ་རྷིས་ཟད་འགྱུར་ཤྲེས་ནས་ནྷི། །སྲེ་བོ་དམ་པ་རྣམས་
ཀྷིས་བརྲེན་པ་ཡྷི། །འཕགས་པའྷི་གནས་ལ་རག་ཏུ་བོ་ཞོག་ཅྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྷིག་པར་བྱའོ། །འཇྷིག་པར་བྱྲེད་
པའྷི་མྲེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་ཡང་རང་རང་གྷི་ས་པས་ཡྷིན་གྷི། ས་རྷིས་མྷི་མཐུན་པས་འཇྷིག་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། འོན་ཀང་
ཕན་ཚུན་འབྲྲེལ་པར་འབྱུང་བས་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ཞྲེས་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་དག་གྷི་གངས་དང་རྷིམ་པ་ནྷི། མྲེ་
ཡྷིས་བདུན་ནོ་ཆུ་ཡྷིས་གཅྷིག །དྲེ་ལྟར་ཆུ་བདུན་ཐལ་ནས་ཡང་། །མྲེ་ཡྷིས་བདུན་ནོ་དྲེ་ནས་ནྷི། །མཇུག་ཏུ་རླུང་
གྷིས་འཇྷིག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྲེས་འཇྷིག་པ་ལན་བདུན་བདུན་གྷི་རྲེས་སུ་ཆུས་འཇྷིག་པ་ལན་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་
ཞྷིང་། དྲེ་ལྟར་མྲེ་ཡྷིས་བཞྷི་བཅུ་ར་དགུ་དང་། ཆུས་བདུན་ཐལ་ནས། སླར་ཡང་མྲེས་ལན་བདུན་འཇྷིག་ལ། དྲེ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྲེས་སུ་རླུང་གྷིས་ལན་གཅྷིག་འཇྷིག་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བསྐལ་ཆྲེན་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྷི་ལ། མྲེས་འཇྷིག་
པ་ནྷི་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་། ཆུས་འཇྷིག་པ་བདུན་དང་། རླུང་གྷིས་འཇྷིག་པ་གཅྷིག་གོ །རྡོ་རྲེ་གདན་དང་བྱ་རྒོད་
ཕུང་པོའ ་ི རྷི་དང་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུའྷི་ཞྷིང་ཁམས་ནྷི་དྲེ་དག་གྷིས་མྷི་འཇྷིག་པར་ཡང་གསུངས་སོ ། །གྷིས་པ།་་་་་
བསྐལ་པའྷི་རྣམ་གཞག་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། བར་བསྐལ་གྷི་རོགས་བྱྲེད། གནས་སྐབས་བཞྷིས་བསྐལ་ཆྲེན། བསྐལ་པའྷི་
ཞར་འབྱུང་། ཞར་ལས་བྱུང་བའྷི་འཕོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བསྐལ་ཆྲེན་གྷི་དབུས་སུ་འབྱུང་བས་བསྐལ་པ་བར་
མ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ་ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། དྲེ་དག་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྷི། སྔར་བྱུང་
སྲེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་བཞྷིན། །དྲེ་ནས་རྷིམ་གྷིས་རོ་ལ་ཆགས། །ལྲེ་ལོས་སོག་འཇོག་བྱས་ནས་
ནྷི། །འཛིན་བཅས་རྣམས་ཀྷིས་ཞྷིང་དཔོན་བསྟབས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི མྷི་རྣམས་ནྷི་གཟུགས་
ཁམས་ཀྷི་ལྷ་ལྟ་བུ་ཡྷིད་ལས་བྱུང་བ། ཡན་ལག་དང་ྷིང་ལག་དང་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བ། རང་གྷི་ལུས་ལ་འོད་
ཡོད་པ། ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ། ཟས་སུ་དགའ་བདྲེ་ཟ་བ། ཚྷེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་ལས། བར་སྐབས་
སུ་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སའྷི་བཅུད་ཁ་དོག་མར་གསར་པ་ལྟ་བུ། རོ་སྦྲང་རྷི་བསྐོལ་མ་ལྟར་མངར་བ། སའྷི་སྟྲེང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཆུས་ཁབ་པ་ལ་རླུང་གྷིས་སྷིས་མ་ལྟར་བྱས་པ་འབྱུང་སྟྲེ། རོ་ལ་ཆགས་པ་འགའ་ཞྷིག་སོར་མོས་བངས་ནས་
ཟོས་པས་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་ཅྷིང་། ཁམ་ཟས་ཟོས་པས་ལུས་རྩུབ་པ་དང་ལྷི་བར་གྱུར་ནས་འོད་
ཡལ་ཞྷིང་མུན་པ་བྱུང་པ་ན་སྷིའྷི་ལས་ཀྷིས་ྷི་མ་དང་ཟླ་བ་འབྱུང་ངོ་། །རོ་ལ་ཆགས་པས་སའྷི་བཅུད་དྲེ་ནུབ་པ་
དང་། སའྷི་ཞག་སྲེར་པོ་སྦྲང་རྷིའྷི་རོ་ཅན་བྱུང་ཞྷིང་། ལྡུམ་པོའ ་ི ཚལ་དམར་པོ་སྦྲང་རྷིའྷི་རོ་ཅན་འབྱུང་ལ། དྲེ་
ནུབ་པ་དང་མ་རོས་མ་བཏབ་པའྷི་འབྲས་སཱ་ལུ་ཕུབ་མ་དང་ཤུན་པ་མྲེད་པ་འབྱུང་སྟྲེ། ཟས་རགས་པ་དྲེ་ཟོས་
པས་རྒྱུ་མཐུན་འབྱུང་བའྷི་བཤང་གཅྷིའྷི་ལམ་དང་ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་བྱུང་ནས། སྔོན་གོམས་དང་ཚུལ་མྷིན་ཡྷིད་
ལ་བྱྲེད་པས་འཁྷིག་པ་སོད་པ་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ལ་སྨད་པས་བསྲུང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཁྷིམ་བྱྲེད་པ་འབྱུང་ངོ་། །འབྲས་
སཱ་ལུ་དྲེ་ནང་ཟ་བར་བྱ་བ་ནང་ལྲེན་ཞྷིང་། ནུབ་ཟ་བར་བྱ་བ་ནུབ་ལྲེན་པ་ན། ལྲེ་ལོ་ཅན་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་སོག་
འཇོག་བྱས་པ་དང་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བྱྲེད་པས་སླར་མྷི་སྲེའོ། །དྲེ་ནས་ཞྷིང་བགོས་ཏྲེ་འཛིན་པ་ལ་མ་བྱྷིན་
ལྲེན་བསྲུང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སྟོན་ཐོག་གྷི་དྲུག་ཆ་བསྟབས་ནས་ཞྷིང་དཔོན་བསྐོས་པས་མང་པོས་བཀུར་བའྷི་རྒྱལ་
རྷིགས་བྱུང་ངོ་། །དྲེར་ཁ་ཅྷིག་ཁྷིམ་གྷི་ྲེས་དམྷིགས་མཐོང་ནས་ཡྷིད་ཕྱྷིར་ཕྱོགས་པས་ཕྱྷི་རོལ་པའྷི་བྲམ་ཟྲེའྷི་
རྷིགས་དང་། ཁ་ཅྷིག་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་ཀང་དམན་པའྷི་ལས་མྷི་བྱྲེད་པས་རྲེའུ་རྷིགས་དང་། ཁ་ཅྷིག་
ངན་ལས་གནོད་པའྷི་ལས་འབའ་ཞྷིག་བྱྲེད་པས་དམངས་རྷིགས་དང་། ཁ་ཅྷིག་རྒྱལ་པོའ ་ི རྔན་པ་ལ་བལྟས་ནས་
མྷི་གསོད་པ་གཏུམ་པོ་གདོལ་པའྷི་རྷིགས་རྣམས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ནས་ལས་ཀྷི་ལམ་ལྷག་པས། །ཚྷེ་ཐུང་ལོ་
ནྷི་བཅུ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱྷིས་རྒྱལ་པོ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཆགས་པའྷི་དབང་གྷིས་ཞྷིང་མ་བགོས་པར་མང་དུ་
ཟུང་བས་རྐུན་པོ་བྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ལ་མཚོན་གྷིས་འདྲེབས་པས་ན་མ་བརྐུས་སོ་ཞྲེས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་མྷི་
དགྲེ་བ་བཅུ་འབྱུང་ལ། དྲེ་ལྷག་པར་སད་པས་ངན་སོང་གསུམ་འགྲུབ་ཅྷིང་། ཚྷེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ནས་བཅུ་པའྷི་
བར་དུ་རྷིམ་གྷིས་འགྷིབ་སྟྲེ། བར་གྷི་བསྐལ་པ་དཔག་མྲེད་ནས། །ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པའྷི་བར་དུ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་འགྷིབ་པའྷི་ཚྷེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ནས་མུ་གྲེའྷི་བསྐལ་པ་བར་མ་ལོ་བདུན་དང་ཟླ་བདུན་ཞག་བདུན་
འབྱུང་སྟྲེ། མྷིས་ཆོས་མྷིན་སད་པ་ན་ལྷས་ཆར་མྷི་འབྲེབས་ཤྷིང་འབྲུ་མྷི་སྨྷིན་པས། བཀྲེས་ཤྷིང་མ་ཆུང་བ་
རྣམས་འདུས་ནས་འཆྷི་བ་དང་། གབ་ཙྷེའྷི་ནང་དུ་ས་བོན་བཞག་ནས་རྷིན་པོ་ཆྲེ་ལྟར་སྲུང་བས་གབ་ཙྷེ་བ་དང་།
ཤ་ཟད་ནས་ཤྷི་མ་ཐག་རུས་པ་སྣུམ་མྲེད་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་དང་། རུས་པ་དཀར་པོ་ཆུ་ནང་བཅུག་སྟྲེ་བསྐོལ་
ནས་འཐུང་བས་རུས་གོང་དཀར་པོ་བ་དང་། ཐུར་མས་ྷི་མ་རྲེས་མོས་སུ་ཟད་འགྲེད་པ་དང་། ཐུར་མས་རྷིག་
སྲུབ་ནས་འབྲུ་བྲུས་ཏྲེ་ཆུ་ནང་བསྐོལ་ཏྲེ་འཐུང་བ་ཐུར་མས་འཚོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུམ་གྷིས་ཕལ་ཆྲེར་འཆྷི་ཞྷིང་།
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ཤྷི་བ་རྣམས་ཀང་ཡྷི་དྭགས་སུ་སྲེའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་འདུས་ཏྲེ་སྲེ་བ་ཅུང་ཟད་བསྲེད་ནས་མྷི་དགྲེ་ཅྷི་རྷིགས་པ་
སྤངས་པས་རྲེ་ཞྷིག་ཚྷེའང་མྷི་འགྷིབ་ཅྷིང་མུ་གྲེའང་འཆད་དོ། །དྲེ་ནས་ཡང་སོ་བ་མྲེད་པར་ཆོས་མྷིན་སད་པ་
ལས་ཚྷེ་ལོ་ྷི་ཤུ་པར་འགྷིབས་པ་ན། ནད་ཀྷི་བསྐལ་པ་བར་མ་ཟླ་བདུན་དང་ཞག་བདུན་འབྱུང་སྟྲེ། མྷི་མ་ཡྷིན་
རྣམས་ཀྷིས་ཡམས་དང་གནོད་པ་དང་འགོ་བའྷི་ནད་གསོར་མྷི་རུང་བ་སྣ་ཚོགས་བཏང་ནས། སྨན་སྟྲེར་བ་དང་
གཡོག་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར། ཟུག་རྔུ་དག་པོས་གཟྷིར་ཞྷིང་ཕལ་ཆྲེར་འཆྷིའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་འདུས་
ཏྲེ་སོ་བ་བར་པར་བསྲེད་ནས་མྷི་དགྲེ་བ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྤངས་པས་རྲེ་ཞྷིག་ཚྷེའང་མྷི་འགྷིབ་ཅྷིང་ནད་ཀང་འཆད་
དོ། །དྲེ་ནས་སོ་བ་མྲེད་པར་ཆོས་མྷིན་ཤས་ཆྲེར་སད་པས་ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པར་འགྷིབ་པ་ན། ཚྷེ་རྒུད་པ་རྷིང་ན་ལོ་
བཅུ་དང་། ལུས་རྒུད་པ་མཐོ་གང་ཆང་གང་དང་། ལོངས་སོད་རྒུད་པས་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རྷི་དང་བུ་
རམ་དང་ལན་ཚྭ་ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་། ཟས་ཀྷི་མཆོག་ཁྲེ་རྒོད་དང་། གོས་ཀྷི་མཆོག་སྐྲའྷི་ལྭ་བ་དང་། རྒྱན་གྷི་མཆོག་
མཚོན་ཆ་ལ་བྱྲེད་དྲེ། བུ་མོ་རྣམས་ཀང་ཟླ་བ་ལྔ་ལོན་ནས་བག་མ་ལ་གཏང་བར་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྷི་ཚྷེ་མཚོན་གྷི་
བསྐལ་པ་བར་མ་ཞག་བདུན་འབྱུང་སྟྲེ་མྷི་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྔོན་པས་རྷི་དྭགས་མཐོང་བ་ལྟར་གནོད་སྲེམས་དག་
པོ་སྲེས་ནས། གང་བངས་པ་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་བརྡར་བར་གྱུར་པས་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་གསོད་ཅྷིང་
ཕལ་ཆྲེར་འཆྷིའོ། །ནད་དང་མཚོན་གྷིས་ཤྷི་བ་རྣམས་ཀང་དམྱལ་བར་སྲེའོ། །དྲེའྷི་ཚྷེ་གྷིང་གྷིས་སུ་བཀྲེས་
སྐོམ་ཙམ་དང་། མདོག་ངན་ཞྷིང་མ་ཆུང་བ་ཙམ་དང་། གནོད་སྲེམས་ཙམ་འབྱུང་ངོ་། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་གསུམ་
ཀ་ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པ་ལ་འབྱུང་བར་བཤད་ཅྷིང་། དགྲེ་འདུན་ལ་བསོད་སོམས་འབུལ་བ་དང་། སྨན་འབུལ་བ་དང་།
ྷི་མ་འགའ་ཞྷིག་སོག་གཅོད་སྤངས་ན་དྲེ་དག་ལས་ཐར་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །གདགས་པར། ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པ་
རྲེ་རྲེ་ལ་རྲེས་མོས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་ཅྷིང་། རྒྱལ་པོའ ་ི སས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་གནས་
པའྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་གཅྷིག་ཚར་ཕྱྷིན་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བསྐལ་པ་མཚོན་དང་
ནད་དང་ནྷི། །མུ་གྲེ་རྣམས་ཀྷིས་ཚར་ཕྱྷིན་ཏྲེ། །ཞག་རྣམས་དང་ནྷི་ཟླ་བ་དང་། །ལོ་བདུན་དག་སྟྲེ་གོ་རྷིམ་
བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་བསྐལ་ཆྲེན་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་པ་ལྟར། བརྒྱད་ཁྷི་པ་ནས་བཅུ་པའྷི་བར་དུ་རྷིམ་
གྷིས་མར་འབྲྷི་བའྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་གཅྷིག་སྟྲེ་ཡ་ཐོག་རྷིང་པོ་དང་སླར་ཡང་ཡར་འཕྲེལ་བ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་
མཚོན་གྷི་རྲེས་སུ་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་སོ་བ་ཤས་ཆྲེར་བསྲེད་པ་ལས། འདྷི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྷིང་རྲེ་པདྨ་
དཀར་པོར། ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པའྷི་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ། རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཁྲུ་གང་པ་ཅྷིག་བྱོན་ནས་ལུས་ཆྲེ་ཞྷིང་ཚྷེ་
རྷིང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ་བཅུ་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་ཆོས་བསྟན་པ་དང་། ལུས་ཀྷི་གསུམ་སྤངས་པས་ྷི་ཤུ་པ་དང་ལྔ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཅུ་པ་དང་བརྒྱ་བར་འཕྲེལ་ཞྷིང་། ངག་གྷི་བཞྷི་སྤངས་པས་་་་་་རྷིམ་པ་བཞྷིན་ཕྱྲེད་དང་སུམ་བརྒྱ། ལྔ་བརྒྱ། སྟོང་། རྷིམ་པ་བཞྷིན། ྷིས་
སྟོང་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་གསུམ་སྤངས་པས་་་་་་ལྔ་སྟོང་། ཁྷི། ྷི་ཁྷི། ཆོས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཆགས་པས་ཆགས་པ་དང་འདོད་པས་ཟྷིལ་གྷིས་ནོན་པ་དང་ལོག་ཆོས་
ལྡན་པ་སྤངས་པས།

བཞྷི་ཁྷི་བར་འཕྲེལ་ལ། ཕ་དང་མར་བཟུང་ནས་བྱམས་པ་བསོམས་པས་བརྒྱད་ཁྷི་བར་འཕྲེལ་ཏྲེ།

ལུས་དང་མདོག་དང་སྟོབས་དང་དབང་ཕྱུག་དང་དབང་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀང་འཕྲེལ་ནས། ས་གཞྷི་ཐམས་ཅད་བྱ་
གག་འཕུར་བས་སླྲེབ་ཙམ་གྷི་བར་ཡོད་པའྷི་གོང་གྷིས་ཁབ་པ་དང་། སྲེ་མ་རྲེ་ལ་འབྲུ་བྲྲེ་བཞྷི་བཞྷི་འབྱུང་བ་དང་།
བུ་མོ་རྣམས་ཀང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལོན་ནས་བག་མར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པའོ། །དྲེ་ནས་ཡང་མྷི་དགྲེ་
བ་བཅུའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་ལྷག་པར་སད་པའྷི་དབང་གྷིས་ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པའྷི་བར་དུ་མར་འབྲྷི་བ་གྷིས་ནྷི་བར་གྷི་ཁུག་
པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་དང་སླར་ཡང་དགྲེ་བའྷི་དབང་གྷིས། དྲེ་རྣམས་ཚྷེ་ནྷི་བརྒྱད་ཁྷིའྷི་བར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཡང་སྲེ་བ་གཅྷིག་ནྷི་མ་ཐོག་རྷིང་མོ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་བཅུ་དང་། གཅྷིག་ལ་སྣོད་འཇྷིག་པས་ྷི་
ཤུར་འཇྷིག་རྲེན་འཇྷིག་གོ །ཐོག་མཐའྷི་རང་པ་རྲེ་དང་བར་གྷི་ཁུག་པ་རྲེ་ནྷི་དུས་མམ་པར་བཤད་ཅྷིང་། དྲེ་
དག་ལ་ལོ་བརྒྱའམ་ྷིས་བརྒྱ་ཞྷིང་ལོ་རྲེ་རྲེས་འཕྲེལ་འགྷིབ་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། དགྲེ་སྷིག་སྟོབས་
ཆྲེ་ཆུང་གྷི་དབང་གྷིས་འཕྲེལ་འགྷིབ་སྟོབས་ཆྲེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ།་་་་་ཐོག་མཐའྷི་རང་པ་གྷིས་ཀྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ནྷི་བུལ་བར་
བཤད། བར་གྷི་ཁུག་པ་རྣམས་ཀྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ནྷི་འགྷིབ་པ་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་སྟོབ ས་ཆྲེ་བས་མྱུར་ལ་ཡར་འཕྲེལ་པ་ན་ཡང་དགྲེ་སྟོབས་ཆྲེ་བས་མྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།

།བར་གྷི་

བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རྲེན་ཞྷིག་ནས་སྟོངས་པར་འདུག་གོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་བར་ལ་འཕྲེལ་འགྷིབ་མྷི་འཇུག་ཀང་
ཡུལ་མམ་པའོ། །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་འཇྷིག་རྲེན་འཆགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གཅྷིག་ལ་སྣོད་དང་བཅུ་དགུ་
ལ་བཅུད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་ཏྲེ། འཆགས་པ་དང་པོ་རླུང་ནས་ནྷི། །དམྱལ་བའྷི་སྷིད་པའྷི་བར་དུ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
སྲེམས་ཅན་གྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྣོད་འཆགས་པའྷི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྷི་རླུང་འཇམ་པོ་དལ་བུས་ལངས་པ་
ལས་ཐོག་མར་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་གཞན་རྣམས་ཡས་རྷིམ་བཞྷིན་འཆགས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་རྲེས་སུ་རླུང་ནས་རྷི་
རབ་ཀྷི་བར་མས་རྷིམ་བཞྷིན་འཆགས་སོ། །དྲེའང་གང་མཇུག་ཏུ་ཞྷིག་པ་དྲེ་དང་པོར་ཆགས་པས། རླུང་གྷིས་
ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་ཡྷིན་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་དང་། ཆུས་ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་ཡྷིན་ན་གྷིས་པ་མན་ཆད་
དང་། མྲེས་ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་ཡྷིན་ན་དང་པོ་མན་ཆད་ནས་འཐབ་བྲལ་གྷི་བར་གྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་རྣམས་བར་སྣང་
ལ་སྤྲུལ་པ་ལྟར་འཆགས་སོ། །དྲེ་ནས་རྷིམ་གྷིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་དལ་བུས་ལངས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་
གཅྷིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས་འོག་གཞྷིའྷི་རླུང་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོ་འཆགས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་སྷིན་གསྲེར་གྷི་
སྷིང་པོ་ཅན་ལས་ཆར་ཆྲེན་པོ་བབས་པས་ཆུའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་རླུང་གྷིས་འཐས་ཤྷིང་ས་བར་བྱས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པས་སའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་དང་། དྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་སྷིན་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཅན་ལས་ཆར་བབས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་
རྣམས་འཆགས་ཏྲེ། སྷིང་རྲེ་པདྨ་དཀར་པོར། ཆུ་དྲེའྷི་ནང་ན་གསྲེར་གྷི་པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་སྟོང་སྣང་
ནས། གནས་གཙང་མའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷིས་ཅྷིའྷི་སྔ་ལྟས་ཡྷིན་ཞྲེས་བརགས་པ་ན། བསྐལ་པ་འདྷི་ལ་སངས་རྒྱས་
སྟོང་འབྱུང་བར་ཤྲེས་ཏྲེ། བསྐལ་པ་འདྷི་ནྷི་བཟང་པོའ་ོ ཞྲེས་བསགས་སོ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །རྒྱ་མཚོའྷི་ཁམས་
བཟང་ཤོས་རྣམས་རླུང་གྷིས་བསྲུབས་པ་ལས་རྷི་རབ་དང་། བར་མ་རྣམས་བསྲུབས་པ་ལས་གསྲེར་གྷི་རྷི་
བདུན་དང་། ངན་པ་རྣམས་བསྲུབས་པ་ལས་གྷིང་དང་གྷིང་ཕན་དང་ཁོར་ཡུག་གྷི་རྷི་རྣམས་འཆགས་
སོ། །སྲེམས་ཅན་འཆགས་པ་ནྷི། རླུང་གྷིས་ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ནས་གསུམ་པ་ལ་སོགས་
པར་སྲེ་ཞྷིང་ཆུས་ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་སུ་གསུམ་པ་ནས་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྲེ་ལ། འདྷི་ནྷི་མྲེས་ཞྷིག་པའྷི་རྲེས་
ཡྷིན་པས། གྷིས་པ་འོད་གསལ་བའྷི་ལྷ་ཚྷེ་དང་བསོད་ནམས་དང་ལས་ཟད་པ་ཞྷིག་ཤྷི་འཕོས་ནས་ཚངས་པ་
ཆྲེན་པོར་སྲེས་ཏྲེ་ཤྲེད་བདག་ཏུ་རོག་གོ །དྲེ་གཅྷིག་པུ་སོ་བར་གྱུར་ནས་་་་་་འདྷི་སོ་བ་ནྷི་ཡྷིད་བདྲེ་མ་ཡྷིན་གྷི་སོ་བ་ཡྷིན་ནོ།། སྲེམས་
ཅན་གཞན་ཡང་འདྷིར་སྲེ་བར་གྱུར་ཅྷིག་སམ་དུ་སྨོན་པ་ན་སླར་ཡང་འགའ་ཞྷིག་གོང་མ་ནས་དྲེར་སྲེས་པ་ནྷི་
ཤྲེད་ལས་སྲེས་སུ་རོག་ཅྷིང་། དྲེ་དག་ལུས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀང་ཚངས་པ་ཆུང་བར་འདུ་ཤྲེས་མཐུན་པས།
ལུས་ཤ་དང་ཅྷིང་འདུ་ཤྲེས་གཅྷིག་པའྷི་ལྷ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་ཡས་རྷིམ་གྷིས་འདོད་ལྷ་དྲུག་དང་། བྱང་
དང་ནུབ་དང་ཤར་དང་ལྷོའ ་ི མྷི་རྣམས་འཆགས་ཤྷིང་། དྲེར་མྷི་དགྲེ་བ་སད་པའྷི་དབང་གྷིས་ངན་སོང་གསུམ་
རྷིམ་གྷིས་འཆགས་ཏྲེ། དམྱལ་བར་སྲེམས་ཅན་གཅྷིག་སྲེས་པ་དང་། འཆགས་པ་རོགས་པ་དང་། གནས་པ་
རོམ་པ་དང་། ཚྷེ་ལོ་དཔག་མྲེད་ནས་འགྷིབ་པ་མགོ་ཚུགས་པ་རྣམས་མམ་པའོ། །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་ཤུར་
འཇྷིག་རྲེན་འཆགས་ནས་གནས་པར་འདུག་གོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་ནས་ཡར་སྲེ་མར་འབྲྷི་བའྷི། །བསྐལ་པ་གཞན་ནྷི་
བཅོ་བརྒྱད་དང་། །ཡར་སྲེ་བ་ནྷི་གཅྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་འཆགས་པ་འདྷི། །བར་གྷི་བསྐལ་པ་ྷི་
ཤུར་གནས། ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། སར། ཁུག་པ་ྷི་ཤུར་གནས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །གནས་པའྷི་བསྐལ་པ་
བཟང་པོ་འདྷི་ལ་ནྷི་སངས་རྒྱས་སྟོང་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་གསང་བ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་མདོར། སྔོན་བསྐལ་
པ་མཛྷེས་པར་སྣང་བ་ལ་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པར་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རྷི ན་ཆྲེན་
སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའྷི་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བྱོན་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཚྷེ་སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྷི་
རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དུ་འགྱུར་པ་ལ་སས་སྟོང་ཡོད་པ་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་པར་ཤྲེས་ནས། གང་
སྔོན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་བརག་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པའྷི་ནང་དུ་མཚན་བྱང་རྣམས་བཅུག་སྟྲེ་རྷིམ ་གྷིས་བཏོན་པ་ན། དང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པོར་རྒྱལ་བུ་ཆྲེ་ཤོས་རྣམ་པར་དག་པའྷི་བོ་གོས་བྱུང་བ་ནྷི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བ་འཇྷིག་དང་། མཐར་ཆུང་ཤོས་བོ་
མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བ་ནྷི་སངས་རྒྱས་མོས་པ་དང་། བཙུན་མོ་དམ་པ་མ་སྨད་པའྷི་པང་དུ་བརྫུས་ཏྲེ་སྲེས་པའྷི་
ཁྲེའུ་ཆོས་ཀྷི་སྲེམས་དཔའ་ནྷི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གྷི་སྐུ་དང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དཔལ་ཕྱག་ན་
རྡོ་རྲེ་དང་། བཙུན་མོ་དཔྲེ་མྲེད་མའྷི་པང་དུ་སྲེས་པ་ཆོས་ཀྷི་བོ་གོས་ནྷི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་
བསྐོར་བར་སྐུལ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་
ཡང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའ་ི མདོར། ཡུལ་རྷིགས་འོད་དང་ཡབ་ཡུམ་སས། །རྷིམ་གོ་ཤྲེས་རབ་རྫུ་འཕྲུལ་
མཆོག །འཁོར་འདུས་སྐུ་ཚྷེ་དམ་ཆོས་གནས། །སྐུ་གདུང་བཅུ་གསུམ་དོན་གྷིས་བཤད། །ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ་སྟོན་པ་
འདྷི་ལ་མཚོན་ན། ཡུལ་ནྷི་གོང་ཁྲེར་སྲེར་སའོ། །རྷིགས་ནྷི་རྒྱལ་རྷིགས་སོ། །འོད་ནྷི་འདོམ་གང་ངོ་། །ཡབ་ནྷི་
ཟས་གཙང་མའོ། །ཡུམ་ནྷི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོའ །ོ །སས་ནྷི་ས་གཅན་འཛིན་ནོ། །རྷིམ་གོ་པ་ནྷི་ཀུན་དགའ་
བོའ །ོ །ཤྲེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྷི་མཆོག་ནྷི་ཤཱ་རྷིའྷི་བུའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་ཀྷི་མཆོག་ནྷི་མཽའུ་གལ་གྷི་
བུའོ། །འཁོར་འདུས་པ་ནྷི་བརྒྱ་ཕག་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །སྐུ་ཚྷེ་ནྷི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་ནྷི་ལོ་
སྟོང་ཕག་ལྔར་གནས་སོ། །སྐུ་གདུང་ནྷི་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སྷིང་རྲེ་པདྨ་དཀར་པོར།
བར་བསྐལ་དང་པོ་འདྷིའྷི་ཚྷེ་ལོ་བཞྷི་ཁྷི་པ་ལ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྷིག་དང་། སུམ་ཁྷི་པ་ལ་གསྲེར་ཐུབ་དང་།
ྷི་ཁྷི་པ་ལ་འོད་སྲུངས་དང་། བརྒྱ་པ་ལ་ཤཱཀའྷི་རྒྱལ་པོ་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སྲེ་སྣོད་
ཀྷི་མདོར། སྟོན་པ་འདྷི་ྷིད་ར་མཁན་གྷི་ཁྲེའུ་སྣང་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་སྲེམས་
བསྲེད་དྲེ། གངས་མྲེད་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་རབ་བཟང་པོར་གྱུར་པ་ན་སངས་
རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གྷི་དྲུང་དུ་ས་དང་པོ་ཐོབ་ཅྷིང་། གངས་མྲེད་གྷིས་པ་སོང་བ་དང་བྲམ་ཟྲེའྷི་ཁྲེའུ་
གཞོན་ནུ་སྷིན་དུ་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ཀྷི་སན་སྔར་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་གངས་མྲེད་གསུམ་
སོང་བ་ལས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །ཕྱྷིས་ཚྷེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྷི་པར་འཕྲེལ་བ་ན་
རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་འཇྷིག་རྲེན་དུ་བྱོན་ཏྲེ། འཁོར་འདུས་པ་དང་པོ་ལ་དག་བཅོམ་པ་ཁག་ཁྷིག་ཕག་དགུ་དང་།
ཐྲེར་འབུམ་ཆྲེན་པོ་ཕག་དྲུག་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་རྷིམ་གྷིས་སྲེང་གྲེ་དང་། རབ་གསལ་དང་། མྲེ་ཏོག་དང་། མྲེ་
ཏོག་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ལ། མཐར་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཅུང་པོ་མོས་པའམ་སྣང་མཛད་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་
འཁོར་དང་སྐུ་ཚྷེ་དང་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གྷི་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་མམ་པར་གསུངས་
སོ། །བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྷིའྷི་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་སངས་རྒྱས་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་བསྐལ་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སན་གགས་ཆྲེན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁྷི་ཕག་གཅྷིག་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྷི་འོག་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུར་ཡང་སངས་རྒྱས་
མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་བསྐལ་བ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྷི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་སུམ་
བརྒྱར་སངས་རྒྱས་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེ་ནས་བསྐལ་པ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྷི་བཞྷི་སྟོང་
འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྷི་བསྐལ་པ་ནྷི་ཉུང་ཞྷིང་། མུན་པའྷི་བསྐལ་པ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་མང་བས་
སངས་རྒྱས་འཇྷིག་རྲེན་ཏུ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་གནས་པའྷི་དུས་སུ་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷིས་དམ་པའྷི་
ཆོས་ལ་འབད་པར་རྷིགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་འཇྷིག་པ་དང་སྟོང་པ་དང་འཆགས་པ་དང་གནས་པའྷི་གནས་
སྐབས་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་ནྷི་བར་གྷི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུ་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནྷི་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོ་གཅྷིག་
ཅྲེས་བྱའོ། །དྲེའང་ཞྷིང་ཁམས་འདྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་གྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ། བརྒྱད་སྟོང་
འགྲེལ་པར། བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུའྷི་མར་འགྷིབ་ལའང་ད་ལྟའྷི་བར་བསྐལ་ྷི་ཁྷི་ཡོད་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ཐུབ་དབང་འོད་དཔག་མྲེད་དང་རྡོ་རྲེ་རབ་འཇོམས་དང་། །སྐུ་མཆོག་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་འཁོར་ལོ་རབ་
སོགས་དང་། །ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་མཚན་སྲེང་གྲེ་རྣམ་སྣང་སྷིང་པོ་དང་། །ཆོས་ཀྷི་འོད་ཟྲེར་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་
དང་། །མངོན་པར་མཁྲེན་པ་ཀུན་གྷི་གཟྷི་བརྷིད་རྒྱལ་པོ་དང་། །ཟླ་བའྷི་ཐུགས་མངའ་བཟང་པོའ ་ི དཔལ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བར་སྐབས་ཀྷི་སོམ་སྟྲེ། ཕལ་པོ་ཆྲེར། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྷི་ཞྷིང་མྷི་མཇྲེད་ཀྷི་བསྐལ་
ཆྲེན་ལ། འོད་དཔག་མྲེད་ཀྷི་ཞྷིང་བདྲེ་བ་ཅན་གྷི་ཞག་གཅྷིག་གོ་ཞྲེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་བཅུ་གཅྷིག་དྲེ་
རྣམས་ཀྷི་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་བསྐལ་ཆྲེན་ལ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་ཞག་རྲེར་གསུངས་ཤྷིང་། སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི སོད་པ་ཅན་གྷིས་ཐོས་ཀྷི། གཞན་གྷིས་ནྷི་མྷི་ཐོས་པར་ཡང་གསུངས་
སོ། །བསྐལ་ཆྲེན་ལས་འཕོས་ནས། དྲེ་གངས་མྲེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །འབྱུང་ངོ་མར་ནྷི་འགྷིབ་པ་
ཡྷི། །བརྒྱ་ཡྷི་བར་ལ་དྲེ་དག་འབྱུང་། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྷིས་ཀ་ལ། །ཞྲེས་པའྷི་གངས་མྲེད་ནྷི་གངས་
ཀྷི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུའྷི་ཐ་མ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་ལུང་སྷིལ་བུར་འབྱུང་བ་ལྟར་སོམ་དུ་བྱས་ན། གཅྷིག་བཅུ་བརྒྱ་
སྟོང་ཁྷི་འབུམ་དང་། །ས་ཡ་བྱྲེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །རང་པའྷི་གངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཐྲེར་འབུམ་་་་་་དང་ཐྲེར་འབུམ་
ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་སོགས་

ཁག་ཁྷིག་རབ་བཀམ་དང་། །གཏམས་དཀྷིགས་མྷི་འཁྲུགས་ཁད་ཕྱྷིན་དང་། །པང་སྟྲེང་དྲེར་འདྲེན་

མཐའ་སྣང་དང་། །རྒྱུ་རྷིག་འོ་མཛྷེས་དབང་པོ་དང་། །ལྲེགས་ཕྱྷིན་རོགས་འགོ་འབྱྷིང་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་རགས་
སྟོབས་འཁོར་བརྡ་ཤྲེས་དང་། །རྣམ་འབྱུང་དང་ནྷི་སྟོབས་མྷིག་རྣམས། །ཆྲེན་པོའ ་ི ཟླ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། །གངས་
མྲེད་པ་ནྷི་ཐ་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཅུ་འགྱུར་དུ་བསྲེ་ཞྷིང་། བར་ནས་བརྒྱད་མ་རྲེད་པ་ནྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྷིང་གང་ཡང་རུང་བ་གཞུག་པར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་མདོ་དང་བྱང་སར། གངས་མྲེད་དང་པོས་ས་དང་པོའ ་ི
བར་དང་། གྷིས་པས་ས་བདུན་པའྷི་བར་དང་། གསུམ་པས་ས་བཅུ་པའྷི་བར་རོགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་
གསུངས་ཤྷིང་། དབྱྷིག་གྲེན་དང་སྲེང་བཟང་། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་གསུམ་ཚན་དུ་ཆོས་མཐུན་པས་གསུམ་ཞྲེས་བརོད་ཀྷི། དོན་ལ་
སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡྷིན་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་གྷིས་མོས་སོད་ཀྷི་ས་དང་། དྲེ་ནས་གསུམ་གསུམ་གྷིས་ས་བཅུ་པོ་
རྲེ་རྲེ་རོགས་པར་བཞྲེད་ཅྷིང་། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་་་་་་བསྐལ་བཟང་བདུན་དང་་་་་་སྲེ་པ་ཐ་དད་བཀླག་པར་བཅུས་རོགས་པར་
གསུངས་པའང་ཡོད་དོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བརོན་འགྲུས་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྷི་ཁད་པར་གྷིས་ཡུན་ཐུང་ངུ་
ལའང་བསྐལ་པ་མང་པོའ ་ི ཚོགས་འདུམས་པ་ཡོད་དྲེ། གསང་ཆྲེན་ཐབས་མཁས་ཀྷི།་་་་་མདོ་ལས་སྟོན་པ་དྲེ་ྷིད་བྲམ་ཟྲེའྷི་
ཁྲེའུ་སྐར་མར་གྱུར་པ་ན་ཚོང་དཔོན་གྷི་བུ་མོ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འདུས་པས་བསྐལ་པ་ཁྷིའྷི་ཚོགས་འདུམས་པ་དང་།
དྲེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ན་མྷི་ནག་པོ་བསད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་གྷི་ཚོགས་འདུམས་པ་དང་།
མྷི་སྲེ་བའྷི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་ཐོབ་པ་ནྷི་འདོད་ན་ཞག་བདུན་གྷིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེའང་ཡར་འཕྲེལ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་སོ་བར་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར། བརྒྱད་ཁྷི་པ་ནས་བརྒྱ་པའྷི་བར་གྷི་མར་
འགྷིབ་ལ་འབྱུང་། བརྒྱ་པ་མན་ཆད་ལ་ཚྷེ་དང་དུས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་ལྟ་བ་དང་སྲེམས་ཅན་གྷི་སྷིགས་མ་
ལྔ་ཤྷིན་ཏུ་ཤྲེས་ཆྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འབྱུང་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ནྷི་ཡར་འཕྲེལ་དང་མར་འགྷིབ་གྷིས་ཀ་ལ་འབྱུང་
ངོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཐུན་མོང་བའྷི་རྣམ་གཞག་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ལ་ནྷི། སྷིང་རྲེ་པདྨ་དཀར་པོར། འཇྷིག་རྲེན་
གྷི་ཁམས་མཐྲེ་བོང་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བར་མཐྲེ་བོང་གྷི་ཚད་ཙམ་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་ཚྷེ་ལོ་བཅུ་པའྷི་དུས་སུ་སངས་
རྒྱས་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་བྱོན་པ་དང་། ཚྷེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་དང་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་འབྱོན་
པར་གསུངས་ཤྷིང་། བསྐལ་བཟང་དུ། མྷི་ཡྷི་འདྲེན་པ་སྣང་མཛད་པའྷི། །མྷི་རྣམས་ཚྷེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །སངས་
རྒྱས་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དགུས། །ཇྷི་སྲེད་མཛད་ཀུན་དྲེས་མཛད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཞར་བྱུང་ནྷི། བསྐལ་པ་བགང་བའྷི་ཚུལ་དྲེས་གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ཚྷེའྷི་ཚད་དང་།
གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ཚྷེའྷི་ཚད་ནྷི་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྷིན་པ་ྷིད་དོ། །དྲེ་དག་གྷི་
ཚངས་ཆྲེན་པའྷི་ཚྷེ་ཚད་བར་བསྐལ་དྲུག་ཅུར་གསུངས་ཀང་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་བཏགས་པ་སྟྲེ། སྣོད་འཆགས་
འཇྷིག་གྷི་བར་བསྐལ་གྷིས་དང་སྟོངས་པའྷི་བར་བསྐལ་ྷི་ཤུ་དྲེའྷི་ཚྷེ་ཚད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་
དུ་འོད་གསལ་བའྷི་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱ་དང་། དགྲེ་རྒྱས་པའྷི་བསྐལ་ཆྲེན་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྷི་ལའང་ཆགས་འཇྷིག་གྷི་
བར་བསྐལ་གྷིས་དང་སྟོངས་པའྷི་བར་བསྐལ་ྷི་ཤུ་རྲེ་དབྲྷི་དགོས་མོད། འོན་ཀང་ྲེ་བ་ལ་དྲེ་དག་ཏུ་བཏགས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པའོ། །དྲེ་ལས་འཕོས་པ་ནྷི། བསྐལ་པ་མང་པོར་གནས་པ་དྲེ་དག་ལ་འཆྷི་བ་མྲེད་དམ་སམ་ན། ཁམས་གོང་མའྷི་
སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་རང་སའྷི་ཚྷེ་ཟད་ཅྷིང་འགལ་རྲེན་གྷི་བསོད་ནམས་ཟད་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྷི་ལས་ཀང་ཟད་
ནས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་གནས་དྲེ་ནས་འཆྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འཆད་པ་ལ་ཚྷེ་ཟད་པས་ཇྷི་ལྟ་
བུ་ཞྲེ་ན། ཚྷེའྷི་འཕྲེན་པ་ཅྷི་ཙམ་ཡོད་པ་རོགས་ཏྲེ། འཆྷི་བའྷི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་དུས་སུ་འཆྷིའོ། །བསོད་ནམས་
ཟད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་རོ་མྱང་་་་་་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ནྷི་སྲེ་
བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་ནས་རོ་མྱོང་བར་བྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་ལས་འཆྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ།

བས་ཚྷེ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་བསོད་ནམས་ཀྷི་

བག་ཆགས་ལ་གནོད་པར་བྱས་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་ན་ཚྷེ་ཟད་དམ་རོགས་པས། དུས་ལ་མ་བབ་ཀང་
དུས་མྷིན་དུ་འཆྷི་བའོ། །ལས་ཟད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གནས་གང་ནས་འཆྷི་འཕོ་བ་དྲེར་སྲེས་ནས་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་ལས་སད་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་བསགས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་སྟྲེ་རྒྱུན་འཆད་པའྷི་འཆྷི་འཕོ་བའོ། །ཚྷེ་དང་བསོད་ནམས་ཟད་ཀང་ལས་མ་ཟད་
ན་སླར་ཡང་གནས་དྲེར་སྲེའྷི། ལས་ཟད་པ་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་མྷི་སྲེ་བ་ྷིད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་གྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན།
ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་བཤད་ཟྷིན་དན་པ་ལ་སར་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་དང་། སྲེ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྣམ་པའམ་མཚན་
ྷིད་ཅན་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་དང་མདོའ་ི དོན་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ལ་འོ་ན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་ལས་གང་མྷི་རག་པ་
དྲེ་སྡུག་བསྔལ་དུ་གསུངས་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་མྷི་རག་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་རོགས་ཚུལ་ལ། མདོར་
བསྟན་ནྷི། མྷི་རག་པ་ྷིད་ནྷི་གྷིས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པ་སྟྲེ་ཟག་བཅས་སྔར་མ་བྱུང་བ་ལས་གསར་དུ་འབྱུང་བ་
སྲེ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པ་དང་། བྱུང་ནས་ཀང་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་གནས་པས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་འཇྷིག་
པའྷི་ཆར་གཏོགས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ནྷི། སྲེ་བའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརྲེན་ནས། སྡུག་
བསྔལ་གྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་སྲེས་ན་གནོད་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་རོགས་པས། སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་
རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །འཇྷིག་པའྷི་ཆར་གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརྲེན་ནས། བདྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་
ཞྷིག་ན་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་འབྱུང་བས། འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །སྲེ་འཇྷིག་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་ཆར་
གཏོགས་པའྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་བརྲེན་ནས། གནས་ངན་ལྲེན་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་ཞྷིང་འཇྷིག་
པ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་པས། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་སྲེ་བ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་
ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དགོས་པ་བརོད་མྷི་དགོས་པས། གྷིས་ཀའྷི་ཆར་གཏོགས་འདུ་བྱྲེད་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འཇྷིག་པའྷི་ཆར་གཏོགས་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ངས་བཏང་
སོམས་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་མྷི་རག་པས་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་དང་། བདྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་འདུ་
བྱྲེད་འགྱུར་བ་ན་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་འབྱུང་བ་ྷིད་ལ་དགོངས་ནས་ཟག་བཅས་ཀྷི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གང་ཅྷི་ཚོར་
ཡང་འདྷིར་ནྷི་འདྷིར་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་གསུངས་སོ་ཞྲེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །མྷི་རག་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་
བརྒྱད་གཏོགས་ཚུལ་ནྷི་ཡང་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་རྲེན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྷི་
འདུ་བྱྲེད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་སྣང་ཞྷིང་མངོན་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
མྷི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེ་སོགས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་མྷི་རག་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་གྷི། མྷི་རག་
པ་གང་ཡྷིན་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ལམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ།
བསྡུ་བར། མྷི་རག་པ་ཡྷིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མ་ཡྷིན་པ་ཡོད་དྲེ། ལམ་གྷི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྟོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སྟོང་པ་ྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་དང་སར་
བའོ། །དང་པོ་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་སྟོང་ཚུལ་མདོར་བསྟན་ནྷི། སྟོང་པའྷི་གཞྷི་གང་ལ་སྟོང་པའྷི་ཆོས་གང་མྲེད་པར་
དོན་ལ་གནས་པ་ན། གཞྷི་དྲེ་ནྷི་ཆོས་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར་ཐོས་བསམ་གྷིས་རོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་སོ་སོ་རང་
རྷིག་གྷིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟྲེ་ཡོད་པའྷི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་ཤྲེས་ཤྷིང་། འདྷི་ལ་ལྷག་མ་སྟོང་པའྷི་གཞྷི་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་འདྷིར་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྷི་ཞྲེས་ཡང་དག་པར་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་རོགས་པས་
མྲེད་པའྷི་མཐའ་དང་མ་བྲལ་བར་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡུལ་མཐའ་གྷིས་དང་བྲལ་བ་ལ་བོས་ཀང་མཐའ་
གྷིས་དང་བྲལ་བར་རོགས་པ་འདྷི་ནྷི་སྟོང་པ་ྷིད་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་སྟྲེ། སྟོང་ྷིད་རོགས་
པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡུམ་་་་་་རྒྱས་པ་ལས་སོ། གྷི་འགྲེལ་པར་ཡང་། སྟོང་པ་ནྷི་གཞན་དང་
གཞན་བྲལ་བ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཆུ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་སྟོང་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། གཞྷི་གང་ལ་ཆོས་ཅྷི་ཞྷིག་མྲེད་ཅྲེ་ན། སྟོང་པའྷི་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་
རྣམས་ལ་སྟོང་པའྷི་ཆོས་མྷི་རག་པ་མྲེད་པའྷི་རག་པ་དང་། སྐད་ཅྷིག་གྷིས་མྷི་འཇྷིག་པའྷི་བརན་པ་དང་། རྒྱུན་
གྷིས་མྷི་འཇྷིགས་པའྷི་ཐྲེར་ཟུག་དང་། གཞན་དུ་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་བདག་བརགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་ལྟོས་
པའྷི་བདག་གྷི་བ་ནྷི་མྲེད་དོ། །བདག་དོན་གཞན་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་གཞྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་
ཆོས་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་དྲེས་སྟོང་ངོ་། །དྲེ་ལ་ལྷག་མ་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་ཅྲེ་ན། བདག་མྲེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྷིད་
དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གང་བརགས་པའྷི་བདག་མྲེད་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་ལས་དྲེ་ྷིད་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་སྟྲེ། དྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལྟར་རག་གཅྷིག་རང་དབང་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་ནྷི་མྲེད་ཀྷི་བདག་མྲེད་པའྷི་ཆོས་གསུམ་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་ཡོད་
པས་མཐའ་དང་བྲལ་བའྷི་སྟོང་པ་ྷིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གནས་སྐབས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་
པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་ལ་སར་ཏྲེ་བཤད་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་ལ་སར་བ་ནྷི་སྟོང་
པའྷི་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ། སྟོང་པའྷི་ཆོས་
ཀུན་རོབ་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་མྲེད་ཅྷིང་མྷི་དམྷིགས་པས་ཡོད་པའྷི་མཐའ་དང་བྲལ་ཞྷིང་། ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་ཅྷིང་། འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ནྷི་དུས་རག་ཏུ་ལྷག་མར་ཡོད་པས་མྲེད་པའྷི་མཐའ་དང་ཡང་
བྲལ་བས་ན། དོན་དམ་མཐའ་གྷིས་དང་བྲལ་བའྷི་སྟོང་པ་ྷིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །རྒྱུད་བ་མར། རྣམ་དབྱྲེ་
བཅས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན། །གོ་བུར་དག་ནྷི་དབྱྷིངས་སྟོང་གྷི །རྣམ་དབྱྲེར་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན། །བ་མྲེད་
ཆོས་ཀྷི་སྟོང་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་འབྲྲེལ་བར་ཡང་འཕགས་པ་འདྷི་ྷིད་དྲེ་དང་མཐུན་པར་
བཤད་ལ། མདོ་ལས་ཀང་། ཀུན་དགའ་བོ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་ལ་གང་མྲེད་པ་དྲེ་དྲེས་སྟོང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཡང་
དག་པར་རྲེས་སུ་མཐོང་ཡང་། དྲེ་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དྲེ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཀུན་དགའ་བོ་འདྷི་ལྟར་སྟྲེ་ཟག་པ་རྣམས་ཟད་པས་ཟག་པ་ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་། མངོན་པར་
འདུས་མ་བྱས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྷི་ཡོད་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་སྟོང་པ་ྷིད་ལ་འཇུག་པ་བ་ན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཤྲེས་བྱྲེད་དགོད་པ་ནྷི། གནས་སྐབས་ཀུན་རོབ་སྣང་ཙམ་
དུ་ཡོད་ཅྷིང་དཔད་ན་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་མྲེད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་དོན་དམ་མྷི་འགྱུར་བར་ཡོད་ཅྷིང་གོ་བུར་
གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་མྲེད་པ་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པར། མྲེད་པ་ལ་
ཡང་མྲེད་པར་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དབུས་མཐར་ཡང་། གྷིས་
དངོས་མྲེད་པའྷི་དངོས་མྲེད་པ། །དངོས་པོ་སྟོང་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། རྒྱན་ལས་ཀང་། དོན་
མྲེད་པ་དང་དོན་ཡོད་དག །མྷི་སྣང་སྣང་བས་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་དང་། མྲེད་པ་གང་ཡྷིན་དྲེ་ྷིད་ནྷི། །ཡོད་པ་
ཡྷི་ནྷི་དམ་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས་ཀང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ལྡན་པ་ཡོད་མྲེད་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
རྒྱ་ཆྲེར་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་དང་སར་བ་ལ། སྷི་དོན་གསུམ་སྟྲེ། མཚན་ྷིད་གསུམ་ངོས་
བཟུང་། འཁྲུལ་པའྷི་སོན་སྤང་བ། ཆོས་གསུམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། ཐ་དད། གངས་
ངྲེས་སོ། །དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ལ། ཀུན་བརགས་ནྷི་མྲེད་ལ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་རག་གཅྷིག་རང་དབང་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་གང་
ཟག་གྷི་བདག་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྷི་བདག་ཏུ་བརགས་པ། རོག་བྱྲེད་ཀྷི་གཟུང་ཆར་སྣང་བ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བརགས་པའྷི་ཆ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སུམ་ཅུ་པར། རྣམ་པར་རོག་པར་གང་གང་གྷིས། །དངོས་
པོ་གང་གང་རྣམ་བརགས་པ། །དྲེ་ྷིད་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་ཡྷི། །ངོ་བོ་ྷིད་དྲེ་དྲེ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་
དབང་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པའྷི་ཤྲེས་རྷིག ཀུན་བརགས་ཀྷི་གདགས་གཞྷིར་གྱུར་པ། རོག་བྱྲེད་རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་
ལས་པ་སྟྲེ། གཞན་གྷི་དབང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད། །རྣམ་རོག་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེན་ལས་བྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྷི།
སྟོང་པ་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་གནས་སྐབས་ཀུན་རོབ་ལ་སར་བ་ནྷི། གཞན་དབང་རྣམ་རྷིག་ཙམ་དྲེ་ྷིད། །ཀུན་
བརགས་བདག་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་སྟྲེ། །གྲུབ་ནྷི་དྲེ་ལ་སྔ་མས་སོ། །རག་ཏུ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་གང་། །ཞྲེས་པ་དང་།
དབུས་མཐར་ཡང་། ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །དྲེ་ལ་གྷིས་པོ་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐར་
ཐུག་དོན་དམ་པ་ལ་སར་བ་ནྷི། རང་བཞྷིན་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ྷིད། ཀུན་
བརགས་དང་གཞན་དབང་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པ་སྟྲེ། འབུམ་གྷི་འགྲེལ་པར།
གཟུང་འཛིན།་་་་་

ཀུན་བརགས་པ་དང་རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་གཟུགས་ཀྷིས་སྟོང་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཆོས་ཀྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྒྱན་གྷི། ཡོད་མྷིན་མྲེད་མྷིན་
ཞྲེས་པའྷི་འགྲེལ་པར། ཀུན་བརགས་པ་དང་གཞན་གྷི་དབང་གྷི་མཚན་ྷིད་དག་གྷིས་ནྷི་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ནྷི་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། དབུ་མ།་་་་་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པར་
བསྟོད་པར་ཡང་།་་་་་ཡོངས་གྲུབ། དམ་པའྷི་དོན་ནྷི་བཅོས་མ་ཡྷིན། །ངོ་བོ་ྷིད་དང་རང་བཞྷིན་དང་། །ཡོང་དག་རས་
དངོས་ཡོད་པ་ལགས། །ཀུན།་་་་་བརགས་པའྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ྷིད། །གཞན་གྷི་དབང་ཡང་ཡོད་མ་ལགས། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ། ཀུན་བརགས་གསུམ་ནྷི་རོད་པ་མྷིང་ཇྷི་ལྟ་བར་དོན་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཤྷིང་མཚན་
མར་འཛིན་པའྷི་སྲེམས་བྱུང་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་དམྷིགས་ཡུལ་སྔོ་སྲེར་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བརག་པར་བྱ་བ་
གང་ཡྷིན་པ་དང་། རོད་པ་མྷིང་དྲེའྷི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཡོད་པའང་ཀུན་བརགས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཀུན་
བརགས་སུ་གཞག་པ་དང་། བག་ཆགས་དྲེ་ལས་ཀང་མྷིང་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་ཀང་དོན་
རང་པར་སྣང་བའྷི་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། ཇྷི་ལྟར་དོན་རོད་འདུ་ཤྲེས་ཀྷི། །རྒྱུ་མཚན་དང་དྲེའྷི་བག་
ཆགས་དང་། །དྲེ་ལས་ཀང་དོན་སྣང་བ་ནྷི། །ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཀུན་
བརགས་གྷིས་ནྷི་མྷིང་ཇྷི་ལྟ་བར་དོན་དུ་སྣང་བ་དང་། དོན་ཇྷི་ལྟ་བར་མྷིང་དུ་སྣང་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཀུན་ཏུ་རོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་དམྷིགས་པ་དག་སྟྲེ། མྷིང་དང་དོན་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བར། །དོན་དང་མྷིང་དུ་སྣང་བ་
གང་། །ཡང་དག་མ་རོགས་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། །ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་མྷིག་ལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སོགས་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་ཙམ་ྲེ་བར་འཛིན་པ།་་་་་

ངོ་བོ་ཀུན་བརགས་དང་། མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་སུ་བརགས་པ།་་་་་ཁད་པར་ཀུན་བརགས་

གྷིས་སུའང་འགྱུར་རོ། །གཞན་དབང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གནས་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་དུ་སྣང་བ་དང་། དོན་གཟུགས་
སོགས་ཡུལ་ལྔར་སྣང་བ་དང་། ལུས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དུ་སྣང་བ་གསུམ་ནྷི་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་
རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཡྷིན་ལ། ཡྷིད་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང་། འཛིན་པ་སོ་ལྔའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སུ་སྣང་བ་དང་།
རོག་པ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་སུ་སྣང་བ་གསུམ་ནྷི་འཛིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ཡྷིན་པས། དྲེ་
ལྟར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་རྒྱུ་རྲེན་ལ་རག་ལས་པ་
དག་སྟྲེ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་གསུམ་སྣང་བ་ཅན། །གཟུང་དང་འཛིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། །ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་
རོག་ནྷི། །གཞན་གྷི་དབང་གྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མྲེད་པས་ཕྱྲེ་བའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་རོག་
ནྷི། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡང་
བྱྷིས་པས་བརགས་པ་བཞྷིན་དུ་དོན་ལ་མྲེད་ཅྷིང་འཕགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་པ་དང་
མྲེད་པ་མམ་པ་ྷིད་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་དག་གྷིས་མ་ཞྷི་ཡང་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་
པར་དག་པས་ཞྷི་བ་ྷིད་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དང་། རྣམ་པར་རོག་པའྷི་སོད་ཡུལ་ལས་འདས་
པས་སོས་པ་མྲེད་པ་ྷིད་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཏྲེ། མྲེད་དང་ཡོད་ྷིད་གང་ཡྷིན་དང་། །ཡོད་དང་
མྲེད་པ་མམ་ྷིད་དང་། །མ་ཞྷི་ཞྷི་དང་རྣམ་མྷི་རོག །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པས་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་
ན་ཆོས་ྷིད་འདུས་མ་བྱས་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཡོངས་གྲུབ་དང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་གྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདུས་བྱས་
ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་ཡོངས་གྲུབ་གྷིས་ཏྲེ། དབུས་མཐར། འགྱུར་མྲེད་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་
རྣམ་པ་གྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འགྲེལ་པར། ཡོངས་གྲུབ་དགུར་ཡང་
གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། མ་ནོར་བ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། གཞན་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་། ཆོས་ྷིད་
དང་། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དང་། ཆོས་གནས་པ་ྷིད་དང་། ཆོས་སོན་མྲེད་པ་ྷིད་དང་། ཡང་དག་པའྷི་མཐའ་དང་།
བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་དབྱྷིངས་རྣམས་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར། འཇྷིག་པ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་
དུ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་དང་། འགྱུར་བ་མྲེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྒྱུ་ྷིད་དང་།
དུས་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་དང་། རོག་གྲེ་བའྷི་ལམ་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་
གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཐ་དད་བསམ་པ་ནྷི། ཀུན་བརགས་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་ཅྷིང་ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པས།་་་་་དྲེ་རྣམས་ཕན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཚུན་དྲེ་ྷིད་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། སུམ་ཅུ་པར། དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་ྷིད་གཞན་དབང་ལས། །གཞན་མྷིན་
གཞན་པ་མྷིན་པའང་མྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུའང་། དྲེ་དག་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ། ཐ་དད་
མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དབུས་མཐར་ཡང་། ཐ་དད་གཅྷིག་པའྷི་མཚན་ྷིད་
མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་གངས་ངྲེས་ནྷི། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་གྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརགས་
པ་བཞྷིན་དོན་ལ་མྲེད་པའྷི་ཆ་ནྷི་ཀུན་བརགས་དང་། རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང་དཔད་ན་རང་
དབང་ཅན་དུ་མྲེད་པའྷི་ཆ་ནྷི་གཞན་དབང་དང་། ཆོས་ྷིད་མྷི་འགྱུར་བར་ཡོད་ཅྷིང་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མྲེད་པའྷི་ཆ་
ནྷི་ཡོངས་གྲུབ་ཅྲེས་བྱ་བ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པ་སྟྲེ། ཡུམ་བར་མར། བྱམས་པ་ཡོངས་སུ་བརགས་པའྷི་གཟུགས་
གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རས་སུ་མྲེད་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་གཟུགས་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རྣམ་པར་རོག་
པ་རས་སུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བལྟའྷི་རང་དབང་དུ་འཇུག་པའྷི་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་
གཟུགས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རས་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་རས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་དམ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བར་
བལྟའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་ལ་སར་ནས་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་དག་གྷི་དགོངས་པ་བསྡུས་ནས་
དབུས་མཐར་ཡང་། ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་བརག་མྲེད་དང་། །ཡོད་ཀང་ཁོ་ན་མ་ཡྷིན་དང་། །ཡོད་དང་མྲེད་དྲེའྷི་ཁོ་ན་
སྟྲེ། །ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་དོན་ལ་མྲེད་
ཀང་ཀུན་རོག་ཙམ་དུ་དམྷིགས་པ་དང་། རོག་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་ཆོས་ྷིད་དོན་
དམ་དུ་གྲུབ་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་སྟྲེ། ཀུན་ཏུ་རོག་དོན་རྣམ་རོག་དོན། །ཆོས་ྷིད་དོན་གྷིས་དྲེ་དག་
དྲེར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་དོན་ལ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་དོན་དུ་བརགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རོག་བྱྲེད་ཡང་དག་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཀུན་རོག་རྲེ་ཞྷིག་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དཔད་ན་གཟུང་འཛིན་གྷིས་པོ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ྷིད་ཡོངས་སུ་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། བརགས་པ་དང་ནྷི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ྷིད་ཀང་
སྟྲེ། །དོན་ཕྱྷིར་ཡང་དག་མྷིན་རོག་ཕྱྷིར། །གྷིས་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཁྲུལ་
སྤོང་ནྷི། གང་དག་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་གྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྷི་དག་རྣམ་རྷིག་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ཁོ་ནའྷི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཆོས་སྐད་ཡྷིན་གྷི། དབུ་མའྷི་གཞུང་ལུགས་སུ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་གགས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པ་
དྲེ་དག་ནྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པས་རྒྱང་རྷིང་དུ་སྤང་བར་བྱ་སྟྲེ། དབུ་མ་ཆྲེན་པོའ་ི གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་སུ་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་གྷི་རྣམ་གཞག་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡང་ཡང་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
ཇྷི་སྐད་དུ། ཡུམ་བར་མར། བྱམས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ལ་སོད་ཅྷིང་ཆོས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་
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མཁས་པར་གནས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རྣམ་པ་གསུམ་གྷི་གཟུགས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གདགས་པ་རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ཀྷི་བར་དུ་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གདགས་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟར། འདྷི་ནྷི་ཡོངས་སུ་བརགས་པའྷི་གཟུགས་འདྷི་ནྷི་
རྣམ་པར་བརག་པའྷི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་ལ་སར་ནས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། འབུམ་གྷི་འགྲེལ་པར་ཡང་། ཀུན་བརགས་པ་དང་རྣམ་པར་བརགས་པའྷི་གཟུགས་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པ་
དང་བྲལ་བ། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཙམ་དུ་ཟད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་ནྷི་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་གཟུགས་ཞྲེས་
བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུར་ཡང་། ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པར་
ནྷི། །བརྲེན་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་བརྲེན། །བརགས་པ་དང་ནྷི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་
འོ། །ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། མྲེད་ཅྲེས་བྱ་སོགས་ཚིག་གྷིས་ནྷི། །བརགས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་སྟྲེ། །སྒྱུ་མ་
ལ་སོགས་དཔྲེ་རྣམས་ཀྷིས། །གཞན་གྷི་དབང་ནྷི་ཡང་དག་བསྟན། དྷི་བཅས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། དྷི་མྲེད་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དྷི་མ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། ལམ་གྷི་དམྷིགས་པ་ཤྲེར་ཕྱྷིན་དམྷིགས་པའྷི་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་ཚྷེས་བསྟན་པ་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་རྣམ་པར་
བྱང་བས་ཏྲེ།་་་་་

རྣམ་པར་བྱང་བ་བཞྷི་ཡྷིས་ནྷི། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་རབ་ཏུ་བསགས། །ཞྲེས་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྷིང་།

ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པ་ནྷི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་་་་་་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་ལས་གཞན་བསྟན་མྲེད། །ཅྲེས་མཐའ་གཞན་
བཀག་ནས་དོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དབུ་མ་སྣང་བར་ཡང་། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་བོ་ྷིད་
གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཁས་མྷི་ལྲེན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་ཅྷི་
ལྟར་སྤོང་བར་འགྱུར། ཞྲེས་པ་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་དུ་ཡང་། རང་བཞྷིན་གསུམ་དུ་སྨྲ་བ་ནྷི་དབུ་མའོ། །ཡང་གང་
ཞྷིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་ྷིད་དུ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ནྷི་དབུ་མ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་ཡང་
གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་དག་གྷིས་ནྷི། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་དང་། དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་དང་། མདོ་སྲེ་
རྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སོད་པའྷི་ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་
སྲེམས་ཙམ་གྷི་གཞུང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བའྷི་འཁྲུལ་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་སུ་གཞན་དབང་རྣམ་
རྷིག་ཙམ་ཀུན་བརགས་ཀྷིས་སྟོང་པའྷི་ཡོངས་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་སྲེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པའྷི་
ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་ཡང་གསུངས་མོད། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་བདག་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པའྷི་ཡོངས་
གྲུབ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་པ་བཞྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་བརོད་བྱའྷི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་གནས་
སྐབས་སུ་སྲེམས་ཙམ་པ་བསྟན་པས་སྲེམས་ཙམ་གྷི་རང་གཞུང་དུ་འགྱུར་ན་ནྷི། ཡུམ་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལ་སོགས་པར་ཡང་ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཐོས་ཀྷི་གཞུང་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་
ཡང་མ་ཡྷིན་ནོ། །འཇུག་ཚུལ་ནྷི་གཞྷི་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི་གནས་ལུགས་ཤྲེས་པར་འདོད་པས་ཀུན་བརགས་
གཟུང་འཛིན་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྷིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས། གཞན་དབང་འཁྲུལ་པའྷི་རྲེན་ཀུན་
རོག་ཙམ་དྲེ་ྷིད་སྤང་བར་བྱ་ཞྷིང་། ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པ་གོ་བུར་གྷི་
དྷི་མ་ལས་རྣམ་པར་སང་བར་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། རག་ཏུ་གྷིས་བྲལ་་་་་་གཞན་དབང་འཁྲུལ་པའྷི་རྲེན་གང་ཡྷིན་དང་་་་་་
ཡོངས་གྲུབ་

གང་ཞྷིག་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་སོས་པ་མྲེད་པའྷི་བདག་ྷིད་དྲེ་ཁོ་ན། །དང་པོ།་་་་་ཤྲེས་

བྱ་་་་་་གྷིས་པ་སྤང་བྱ་་་་་་གསུམ་པ་རང་བཞྷིན་དྷི་མྲེད་འདོད་གང་རྣམ་པར་སང་བྱ་སྟྲེ། །དྲེ་ནྷི་ནམ་མཁའ་གསྲེར་དང་ཆུ་
ལྟར་ོན་མོངས་པ་ལས་ཀུན་བརགས་རྣམ་དག་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཡོངས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་དང་གསྲེར་
དང་ཆུ་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྷིན་ཡང་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་དང་བཅས་པའྷི་གནས་
སྐབས་ལ་ནྷི་འཁོར་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། ཀུན་བརགས་དང་གཞན་དབང་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་
བའྷི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ནྷི་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་རྣམ་པར་དག །དྲེ་ནྷི་དྷི་བཅས་དྷི་མ་མྲེད། །ཆུ་ཁམས་གསྲེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྷིན་
དུ་དག་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་ཆོས་ྷིད་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཡོད་ཀང་། མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་གྷི་བར་ལ་བྱྷིས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་པ་ལ་ལོངས་སོད་
ཅྷིང་། རྷིམ་གྷིས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ནྷི་འཕགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། འགོ་
བ་དག་ན་དྲེ་ལས་གཞན་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མྷིན་ལ། །འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡང་དྲེ་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའྷི་
བོས། །ཡོད་པ་ཀུན་ནས་སྤངས་ཏྲེ་མྲེད་ལ་མངོན་ཞྲེན་གང་ཡྷིན་པ། །འཇྷིག་རྲེན་རོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཚབས་ཆྲེན་
འདྷི་ཀོ་ཇྷི་ལྟ་བུ། །ཞྲེས་པ་དང་། བྱྷིས་པ་ཡང་དག་ྷིད་བསྷིབས་ནས། །ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་བསལ་ནས། །ཡང་དག་ྷིད་ནྷི་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལམ་ཟབ་མོ་མས་སུ་
བང་བར་འདོད་པས་ཀང་ཀུན་བརགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ནས་གཞན་དབང་སྤང་བར་བྱས་ལ་ཡོངས་གྲུབ་མངོན་
སུམ་དུ་ཐོབ་པར་བྱ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ནས་སྤོང་བ་དང་། །ཐོབ་པ་མངོན་སུམ་བྱ་བས་
ནྷི། །ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་ཡང་དག་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཀུན་
བརགས་ཤྲེས་ཤྷིང་གཞན་དབང་སྤངས་ནས་ཡོངས་གྲུབ་དག་པ་གྷིས་ལྡན་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་སྟྲེ། ཀླུའྷི་བཤྲེས་གྲེན་
གྷིས་མཛད་པའྷི་མདོར།་་་་་
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སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའྷི་སོར། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རྣམ་གསུམ་པོ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ཀྷི་ཡང་དག་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པས། །སྐུ་གསུམ་པོ་དག་འཐོབ་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་དྲེ་ཡྷིས་བསྡུས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ནྷི།
ཡང་མཚན་ྷིད་གསུམ་དང་སར་ན་སྟོང་པ་ྷིད་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དམ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སྟོང་
པ་ྷིད་དང་། སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ནམ་ཡང་གཞན་དུ་
མྷི་འགྱུར་བ་རང་བཞྷིན་གྷིས་སྟོང་པ་ྷིད་དོ། །དྲེ་ལ་དང་པོས་ནྷི་ཀུན་བརགས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ྲེ་བར་གཟུང་བར་
བལྟ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཁོ་ནས་རྣམ་པ་གང་གྷིས་ཀང་གཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པས་
ནྷི་གཞན་གྷི་དབང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ྲེ་བར་གཟུང་བར་བལྟ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དཔད་ན་ཡོད་པ་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པས་ནྷི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ྲེ་བར་གཟུང་བར་བལྟ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་བདག་
མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་
རྣམས་ལས་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པར།་་་་་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་
པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། དབུ་མ་སྣང་བར་ཡང་། ངོ་བོ་
ྷིད་མྲེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྷི་དགོངས་པ་བསྟན་པས། དབུ་མའྷི་ལམ་མཐའ་གྷིས་དང་བྲལ་བར་རབ་ཏུ་བསྟན་
པའྷི་ཕྱྷིར། ངྲེས་པའྷི་དོན་ཁོ་ན་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། དབུས་མཐར་ཡང་། དངོས་
མྲེད་དྲེ་ཡྷི་དངོས་མྷིན་དང་། །རང་བཞྷིན་གྷིས་ནྷི་སྟོང་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་དང་། རྒྱན་ལས་ཀང་། མྲེད་པའྷི་
སྟོང་པ་ྷིད་ཤྲེས་ཤྷིང་། །དྲེ་བཞྷིན་ཡོད་མྷིན་སྟོང་ྷིད་དང་། །རང་བཞྷིན་སྟོང་པ་ྷིད་ཤྲེས་ན། །སྟོང་པ་ཤྲེས་པ་
ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་སྟོང་པ་ྷིད་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་གསུམ་བསྟན་ནས།
སླར་ཡང་རྣམ་དབྱྲེ་ལ་མཁས་པའྷི་དོན་དུ། རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ན་སྟོང་པ་ྷིད་བཅུ་དྲུག་ནྷི། ནང་དང་ཕྱྷི་དང་ཕྱྷི་ནང་
ཆྲེན་པོ་དང་། །སྟོང་ྷིད་དོན་དམ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །མཐའ་འདས་ཐོག་མཐའ་དོར་མྲེད་རང་བཞྷིན་
དང་། །རང་མཚན་ཆོས་ཀུན་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ྷིད། །ཅྲེས་བར་སྐབས་ཀྷི་སོམ་དུ་བྱས་ནས། ཟབ་པོ་མྷིག་ལ་
སོགས་པ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་སྟོང་པ་ནྷི་ནང་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། བཟའ་བར་བྱ་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་སྟོང་པ་ྷིད་ནྷི་ཕྱྷི་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ཕྱྷི་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དག་གྷི་ལུས་སམ་ཁོག་
པའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་ཕྱྷི་ནང་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། གནས་ཀྷི་གཞྷི་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་རྒྱ་ཆྲེན་པོའ ་ི སྟོང་པ་ནྷི་ཆྲེན་པོ་སྟོང་
པ་ྷིད་དང་། ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཡང་གང་གྷིས་སྟོང་པར་བསམ་ཞྷིང་ཤྲེས་པའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་སྟོང་པ་
ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ཇྷི་ལྟར་དོན་དམ་པའྷི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་དྲེའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལམ་གྷི་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ཀྷི་སྟོང་པ་ནྷི་འདུས་བྱས་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། མྱ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ངན་ལས་འདས་པའྷི་དགྲེ་བ་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་སྟོང་པ་ནྷི་འདུས་མ་བྱས་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ཕན་གདགས་པར་བྱ་
བའྷི་སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་མཐའ་ལས་འདས་པའྷི་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། བོས་མྷི་གཏང་བར་བྱ་བ་
འཁོར་བ་ཐོག་མཐའ་མྲེད་པའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ལྷག་མྲེད་ཀྷི་མྱང་འདས་སུ་
ཡང་དགྲེ་བ་མྷི་ཟད་པར་བྱ་བའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་དོར་བ་མྲེད་པ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། རྷིགས་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པ་དྷི་
མས་ཀང་དག་པར་བྱ་བའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་རང་བཞྷིན་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། ཐོབ་པར་བྱ་བ་མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་རྣམས་ཀྷི་
རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྟོང་པ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། དག་པར་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་
སྟོབས་ལ་སོགས་པའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། དྲེ་ལྟར་སྟོང་པ་ྷིད་བཅུ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་མདོར་བསྡུ་ན། ཀུན་རོབ་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྷི་བདག་མཐའ་དག་གྷི་དངོས་པོ་མྲེད་
པ་ནྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་བདག་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པ་དྲེའྷི་ངོ་
བོར་ཡོད་པ་ནྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་དྲེ། དབུས་མཐར། ཟ་པོ་བཟའ་བ་དྲེ་ཡྷི་ལུས། །གནས་
ཀྷི་གཞྷི་ཡྷི་སྟོང་པ་ྷིད། །དྲེ་ཡང་གང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་མཐོང་། །གང་ཕྱྷིར་དྲེ་ཡང་སྟོང་པ་ྷིད། །དགྲེ་གྷིས་ཐོབ་
པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། །རག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ཕན་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །འཁོར་བ་གཏང་བར་མྷི་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །དགྲེ་བ་མྷི་ཟད་བྱ་
བའྷི་ཕྱྷིར། །རྷིགས་ཀང་རྣམ་པར་དག་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་ཐོབ་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །སངས་རྒྱས་ཆོས་
རྣམས་དག་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །གང་ཟག་དང་ནྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི། །དངོས་པོ་
མྲེད་འདྷིར་སྟོང་པ་ྷིད། །དྲེ་དངོས་མྲེད་པའྷི་དངོས་ཡོད་པ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལས་སྟོང་ྷིད་གཞན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་
ལ། སྔགས་མཚན་ྷིད་ངྲེས་དོན་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར། རྒྱུད་ཀྷི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཡང་དག་པར་སོར་བར་ཡང་ཟབ་མོ་
སྟོང་པ་ྷིད་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་འདྷི་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་གསུངས་སོ། །གཞུང་གཞན་དུ་དུས་གསུམ་གྷི་སྟོང་པ་ནྷི་མྷི་
དམྷིགས་པ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། འདུ་འཕོ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་དྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཡང་ཕྱྲེ་
ལ། སློབ་དཔོན་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོས། ཕུང་པོ་ལྔའྷི་སྟོང་པ་ནྷི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ྷིད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀྷི་སྟོང་པ་
ནྷི་གཞན་གྷི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ྷིད་དྲེ་ྷི་ཤུར་ཡང་བཤད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བདག་དོན་གཞན་དང་བྲལ་བའྷི་སྟོང་པ་བཤད་
ནས། རང་གྷི་ངོ་བོ་བདག་མ་ཡྷིན་པར་སྟོན་པ་ལ། བདག་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ། བདག་གྷི་
མཚན་ྷིད་མྲེད་ཚུལ། དྲེ་ལ་དགོངས་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད། འཕོས་པའྷི་ལུང་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཕྱྷི་
རོལ་པ་རྣམས་དང་། ནང་པ་ཡྷིན་ཡང་གནས་མ་བུ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་རས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷིས་བདག་
ཏུ་བརགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་རག་གཅྷིག་རང་དབང་ཅན་ནམ། ཕུང་པོ་ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་
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ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་དྲེས་གཞྷི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་ ཆོས་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་
བྲལ་བས་བདག་མ་ཡྷིན་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ངོ་བོར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་
བས་ན་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནྷི་བདག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། མྷི་མཐུན་པ་ྷིད་ཀྷིས་བདག་
མྲེད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྷི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་གསུམ་དུ་འདུ་ཞྷིང་དྲེ་དག་ལ་
བདག་མྲེད་པ་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ།་་་་་ལུང་དོན་ལ། མདོ་བཀོད་དྲེ་དྷི་བ་ནྷི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་ངའྷི་བའམ་
བདག་མ་ཡྷིན་པའོ། །འདྷི་ནྷི་ངའམ་བདག་མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ཆོས་འདྷི་རྣམས་ནྷི་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་མྲེད་པ་
འདྷི་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཡུལ་བདག་མྲེད་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་
བལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་འདྷིའྷི་དོན་ཅྷི་ཡྷིན། བདག་དང་བདག་གྷི་བ་བཀག་པས་དགག་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁྲེགས་
མོད། ཚིག་གསུམ་པ་སྨོས་པའྷི་དགོངས་པ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལན་གྷིས་བཤད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི
རྒྱུད་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དངོས་པོ་ཟྷིན་པ་དང་མ་ཟྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་དཔད་ན་བདག་གྷིས་དབང་བསྒྱུར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་
པས་ངའྷི་བ་མྲེད་པའོ། །ནང་གྷི་དངོས་པོ་རང་གྷི་ལུས་འདྷི་ནྷི་བདག་ཏུ་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་པས་ང་མ་ཡྷིན་
པའོ། །དགག་བྱ་དྲེ་དག་ཏུ་ཟད་ཀང་། སླར་ཡང་ནང་གྷི་དངོས་པོ་འདྷི་ནྷི་ངའྷི་བ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་བདག་མ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བར་དགོངས་ནས་ཚིག་གསུམ་པ་གསུངས་པ་སྟྲེ། དྲེས་ན་འདྷི་ལྟར་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་ལ་ནྷི་བདག་ཏུ་མྷི་
འཛིན་པས་བདག་གྷི་བའྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་པུ་དང་། ནང་ལ་ནྷི་གྷིས་ཀར་འཛིན་སྷིད་པས་བདག་དང་བདག་གྷི་
བའྷི་རྣམ་པ་གྷིས་ཀ་བཀག་གོ །དྲེ་དག་ལ་འཕོས་པ་ལས། མྷི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྷི་མཚན་ྷིད་ལས་
འཕོས་པ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ལ། གཟུགས་ཅན་སྐད་ཅྷིག་མར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཞར་བྱུང་གཟུགས་ཅན་ལ་དཔད་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྐད་ཅྷིག་མའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་གསུངས་ཞྷིང་འདྷིར་ཡང་
སྔར་བསྟན་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གནས་མ་བུ་པའྷི་སྲེ་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མྷི་རག་པར་འདོད་ཀང་སྐད་ཅྷིག་
མར་མྷི་འདོད་པས་དྲེ་དག་གྷི་དོན་དུ། དཔྲེ་ཇྷི་ལྟར་ན་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པར་
འཇྷིག་རྲེན་ནའང་གགས་ཤྷིང་སྲེ་པ་དྲེ་དག་ཀང་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར། དོན་གཟུགས་ཀང་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་
སྟྲེ། ཚོར་བ་འབྱུང་བའྷི་གནས་ཀྷི་གཟུགས་ནྷི་སྲེམས་སྐད་ཅྷིག་མ་ྷིད་ཀྷིས་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དྲེ་ཡང་སྲེམས་
དང་མ་ཐོབ་པ་ལས་ཐོབ་པའྷི་གྲུབ་པ་དང་ཐོབ་པ་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྷི་བདྲེ་བ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། སྲེམས་དང་
བཅས་ན་ལུས་རྣལ་མར་གནས་ཤྷིང་མྲེད་ན་ལུས་རུལ་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེམས་བདྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྡུག་དང་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པས་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་འགྱུར་ན་ལུས་དྲེ་ཡང་འགྱུར་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རང་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་མྷི་འཇྷིག་ན་འཇྷིག་
པའྷི་གནས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཕྱྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་སྲེམས་ཀྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་དབང་གྷིས་
བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྒྱུ་སྐད་ཅྷིག་མའྷི་འབྲས་བུ་རག་པར་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྣམ་ཐར་དང་ཟད་པར་ལ་སོགས་
པ་མཐུ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྷི་སྲེམས་སྐད་ཅྷིག་མས་ས་ལ་སོགས་པའང་གསྲེར་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟར་མོས་པ་
བཞྷིན་དུ་དབང་སྒྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། སྐད་ཅྷིག་མ་མ་ཡྷིན་ན་ནྷི་བསྒྱུར་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་གཞོན་ནུ་
ལས་རྒན་པོ་དང་གསར་པ་ལས་རྷིང་པ་ལ་སོགས་པ་མཐར་འགྱུར་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དང་པོར་མྷི་འཇྷིག་
མཐར་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ནས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་མྷི་འཇྷིག་ན་མཐར་འགྱུར་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་།
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་ལས་སྲེས་ཙམ་ྷིད་ནས་ཀང་འཇྷིག་བྱྲེད་ཕྱྷིར་འབྱུང་གྷི་རྲེན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་
པར། རང་གྷི་ངང་གྷིས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་རྣམ་པར་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར། ཕྱྷི་ནང་གྷི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐད་ཅྷིག་
མ་ྷིད་དུ་གྲུབ་པར་བལྟའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཞར་བྱུང་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་གཟུགས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་དཔད་པ་ནྷི།
གཟུགས་གང་ཡྷིན་པ་ཅྷི་ཡང་རུང་སྟྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུའྷི་གཟུགས་ལ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་ཚང་བ་
དང་། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལའང་འབྱུང་གྱུར་ཐམས་ཅད་ཚང་བའོ་
ཞྲེས་གང་མདོ་ལས་གསུངས་ཤྷིང་འདྷིར་ཡང་བསྟན་པ་དྲེ་ཅྷི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞྲེ་ན། སྔར་བསྟན་པ་
ལྟར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྷི་བྱྲེད་ལས་ལ་དཔགས་ནས་ཁབ་པའྷི་དོན་དུ་འདོད་ཅྷིང་། མདོ་སྲེ་པ་ནྷི་ས་བོན་ཙམ་ཚང་
བ་ལ་དགོངས་པར་འདོད་མོད། འདྷིར་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་སྷིད་པ་ལ་དགོངས་ནས་
དྲེ་སྐད་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །འབྱུང་བའྷི་ཕྱོགས་སམ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་བརྲེན་པའྷི་དངོས་པོའ ་ི དོན་ནྷི་རྒྱུར་བྱས་པ་
འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ཀྷི་དོན་ཏྲེ། འབྱུང་བ་ནྷི་འབྱུང་གྱུར་གྷིས་བརྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས། འབྱུང་བའྷི་ཕྱོགས་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་འབྱུང་གྱུར་གྷི་ཕྱོགས་ཀང་ཡྷིན་ཞྷིང་། འབྱུང་བ་ལས་ལོགས་སུ་འབྱུང་གྱུར་ལ་རང་དབང་དུ་
འཇུག་པའྷི་མཐུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་རྒྱུའྷི་གཟུགས་འདུས་པ་གང་ལས་བྱུང་བའྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་
ཅན་གང་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་དྲེ་ན་ཡོད་ཀྷི། གང་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དྲེ་ཡང་འདྷི་
ལྟར་འབྱུང་བ་གཅྷིག་ལས་གྱུར་པའྷི་འདུས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ས་རྡོག་སྐམ་པོ་ལྟ་བུའོ། །འབྱུང་བ་གྷིས་ལས་གྱུར་
པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ྷིད་གཤྲེར་བ་ལྟ་བུའོ། །འབྱུང་བ་གསུམ་ལས་གྱུར་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ྷིད་དོ་བ་ལྟ་བུ་ནས།
འབྱུང་བ་བཞྷི་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་གྱུར་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ྷིད་འདྷིལ་ཞྷིང་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ྷིད་དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་
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འབྱུང་བ་བཞྷི་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལ་ཡང་། རྒྱུར་བྱས་པའྷི་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་
འདུས་པ་གང་ལ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་དྲེ་ན་ཡོད་ཀྷི། མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། འདྷི་
ལྟར་གཟུགས་གཅྷིག་ལྡན་པ་ནྷི་འོད་ལྟ་བུ་དང་། གྷིས་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ས་དྷི་དང་བཅས་པའྷི་རླུང་ལྟ་བུ་དང་།
གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གཟུགས་དང་དྷི་དང་རྲེག་བྱ་ཡང་བ་ཅན་གྷི་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། བཞྷི་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གཟུགས་
དང་དྷི་རོ་རྲེག་བྱ་འདུས་པ་བུ་རམ་གྷི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་དང་། ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་དྲེ་ྷིད་ས་དང་བཅས་པ་ལྟ་
བུའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་དཔད་པ་ནྷི་མདོ་ལས། རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་ནྷི་གཟུགས་འདུས་པའོ་ཞྲེས་
གང་བརོད་པ་དྲེ་ལ། རོམ་བྱྲེད་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྷི། ྷི་ཤུ་པར། རགས་པ་རོམ་པའྷི་དུས་སུ་རྡུལ།་་་་་དྲུག་གྷིས་གཅྷིག་ཅར་སར་བ་
ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་་་་་་ཕྱོགས་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར།་་་་་བས་ཆ་མྲེད་དུ་འགལ་ལོ། །དྲུག་པོ་རྣམས་ནྷི་གོ་གཅྷིག་་་་་་ནས་སོར་ན། །བརམས་པའྷི།་་་་་
གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་པས་དཔད་ན་ལུས་སམ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་
རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །འོན་ཀང་གོང་བུ་ལ་བོས་ཇྷི་ཙམ་ཆ་ཤས་སུ་བཤྷིག་ཅྷིང་དབྱྲེ་བར་
ནུས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་མཐར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ནས་གཟུགས་ཀྷི་ཆུང་མཐའ་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅྲེས་བྱ་བ་ྷིད་དུ་གྲུབ་མཐས་
བརགས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་སྟྲེ། དོན་ལ་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལྟར་བཞག་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་འདྷི་ཐམས་ཅད་
གཟུགས་གཅྷིག་གོ་ཞྲེས་རྷིལ་པོར་འཛིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་པར་གཞྷིག་ཅྷིང་གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུགས་རྣམས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བཤྷིགས་ནས་དྲེའང་མྲེད་པར་བསྟན་པས་གཟུགས་རས་སུ་
བདྲེན་པར་ཡོངས་གྲུབ་མྲེད་པར་རོགས་ཏྲེ་རྣམ་རྷིག་ལ་འཇུག་ཅྷིང་། མཐར་དྲེ་ཡང་མྲེད་པས་ཆོས་ཀྷི་བདག་
མྲེད་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་འཕོས་པ་ལ། སྡུག་བསྔལ་ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་དང་།
འཆྷི་བ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། །གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཡང་སྡུག་བསྔལ་འདྷི་ནྷི་ཐམས་ཅད་
ཚང་བས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་གྲེན་པོས་མ་བསབས་པ་དང་། རྒྱས་ལ་གྲེན་པོས་བསབས་པ་དང་། རྒྱས་ལ་རྲེ་
ཞྷིག་བསབས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ། གཏན་ནས་མ་བསབས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྲེན་པོ་
ཟག་མྲེད་ཀྷིས་མ་བསབས་པ་ཡང་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་བསབས་པ་ལ་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་མ་བསབས་པ་
ཡང་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་ཕལ་ཆྲེར་ཟད་པས་ཆྲེས་བསབས་ལ་བསབས་པ་ཡང་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་ར་བ་ནས་ཟད་
པས་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེས་བསབས་ལ་བསབས་པ་ཡང་ཡོད། ངོ་བོ་སྡུག་བསྔལ་མ་ཡྷིན་ལ་འཕལ་དུ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སྣང་
ཞྷིང་གཞན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བས་བསབས་པ་ཆྲེན་པོ་ྲེ་བར་གནས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངོ་བོ་ལ་སྡུག་
བསྔལ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་མ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཟག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བཅས་དང་ཟག་མྲེད་གང་ཡང་མ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འགོ་བ་ལྔ་དང་
སྲེ་གནས་བཞྷི་དང་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ཤྷིང་། གྲེན་པོ་གང་
གྷིས་ཀང་མ་བསབས་པའོ། །རྒྱས་ལ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དྲེ་ྷིད་ཐར་
པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲེ། གྲེན་པོས་མྱང་ངན་ལས་འདའ་ངྲེས་སུ་
བྱས་པས་བསབས་པའོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་བསབས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསབས་པའང་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་
པ་ན་སོད་པའྷི་དྲེ་ྷིད་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་བསོམས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ྷིད་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསོད་
ནམས་ཆ་མཐུན་གྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲེ། རྲེ་ཞྷིག་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སོགས་པ་ལས་འདའ་བས་བསབས་པའང་ཡྷིན་ལ། གཏན་དུ་འགོ་བ་མ་ཡྷིན་པས་མ་བསབས་པའང་ཡྷིན་
པའོ། །བར་མ་མ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་
པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འདོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་པས་
བར་མ་ཡྷིན་ལ། གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་དང་བྲལ་བས་མ་བསབས་པའོ། །བསབས་ལ་མ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེས་པའྷི་བྱྷིས་པ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་པར་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་
བསྔལ་ཏྲེ། དྲེའང་འདོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་པས་བསབས་པ་ཡྷིན་ལ། གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་དང་བྲལ་
བས་མ་བསབས་པའོ། །ཆྲེས་བསབས་ལ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་འཕགས་པ་སློབ་པ་སྷིད་པ་ལན་བདུན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་ངན་འགོ་དང་སོང་སྲེས་དང་དོད་གཤྲེར་སྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་
སྡུག་བསྔལ་ཆྲེས་བསབས་པར་གྱུར་པའོ། །ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེས་བསབས་ལ་བསབས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཕུང་པོ་ལྷག་
མ་དང་བཅས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྷི་མྷི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་སོག་གྷི་དབང་པོ་མ་
འགགས་པའྷི་རྲེན་གྷི་མྷིང་བཞྷི་དང་གཟུགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་དག་ལྷག་མར་ལུས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
རྣམས་འགགས་པ་ན་སླར་མྷི་འབྱུང་བས་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེས་བསབས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་
དུ་སྣང་ཞྷིང་བསབས་པ་ཆྲེན་པོ་ྲེ་བར་གནས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྷག་པའྷི་བསམ་པ་
རྣམ་པར་དག་པ་ས་བཅུ་་་་་་ས་དང་པོ་སྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་དམ་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷིས་
སྲེམས་ཅན་དུ་མའྷི་རྒྱུད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་གཞན་སྣང་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་
རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་བསམ་བཞྷིན་སྷིད་པར་སྲེ་བ་བངས་ནས་ལུས་དང་ཡན་ལག་སྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་
བསྔལ་བར་སྣང་ཡང་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
306

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པ་ལ་ལྔ་ལས། གྷིས་པ།་་་་་འཆྷི་སྲེམས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་བསྟན་པ་ནྷི། འཆྷི་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་
གསུངས་ཤྷིང་འདྷིར་ཡང་སྔར་བསྟན་པ་དྲེ་ལ། ཚྷེ་དང་དབང་པོ་རྣམས་དང་སོག །འགགས་པ་འཆྷི་བའྷི་མཚན་
ྷིད་དྲེ། །འཆྷི་བ་སླུ་བའྷི།་་་་་ཐབས་ཀྷིས་ཡུན་རྷིང་འཚོ་བ་ནྷི། །འཆྷི་བ་སླུ་བ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སོག་འགག་
པའྷི་འཆྷི་བ་ནྷི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ཡོད་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ཡོད་པ་དང་། ལུང་
དུ་མ་བསྟན་པའྷི་སྲེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བའོ། །དྲེ་དག་གྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ནྷི་འཆྷི་སྲེམས་ཐ་མའྷི་སྔོན་ལ་འབྱུང་བ་
གསལ་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། ཐ་མ་ྷིད་ནྷི་མྷི་གསལ་བ་་་་་་བསྷིབས་པའམ། དོན་གསངས་མ་བསྷིབས་པའྷི། ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་
ནར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་ན་རང་གྷིས་སྔོན་གོམས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བའྷི་སྟོབས་བསྲེད་
པས་སམ། གཞན་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་ཆོས་བསྟན་ཞྷིང་བསྐུལ་ནས་བསྒྲུབས་པས་ཀང་རུང་སྟྲེ། དད་
པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་བལྟའོ། །ཡང་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་བ་
ན་རང་གྷིས་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཞྷིང་མྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་སྲེས་པས་སམ། གཞན་སྷིག་པའྷི་
གོགས་པོ་རྣམས་ཀྷིས་བསྐུལ་ཞྷིང་བསྒྲུབས་པས་ཀང་རུང་སྟྲེ། སྷིག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བའྷི་
སྲེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་བལྟའོ། །སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་གསལ་ཡང་རུང་མྷི་གསལ་ཡང་རུང་། རང་གཞན་གྷི་རྲེན་
དྲེ་གྷིས་ཀ་མ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་རམ། རྲེན་ཡོད་ཀང་སྟོབས་ཞན་པས་དགྲེ་སྷིག་ཏུ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྷི་ནུས་
པ་ཡང་རུང་སྟྲེ། ཐ་མལ་བར་གནས་པ་ནྷི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་སྲེམས་ཡོད་པའྷི་འཆྷི་བར་བལྟའོ། །འཆྷི་བ་ན་
དོད་ཀྷི་བསོག་ཚུལ་ནྷི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའྷི་ལུས་ནྷི་ཐོག་མ་ྷིད་དུ་རྐང་པ་ནས་སྷིང་གའྷི་བར་དུ་སྨད་ནས་གང་བར་
འགྱུར་རོ། །མྷི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའྷི་ལུས་ནྷི་ཐོག་མ་ྷིད་དུ་སྷི་བོ་ནས་སྷིང་གའྷི་བར་དུ་སྟོད་ནས་གང་བར་འགྱུར་
རོ། །སར་མྲེར་མྲེར་པོའ ་ི ཕྱོགས་གང་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཞུགས་པ་དྲེ་སྷིང་ག་ཡྷིན་པས་དྲེ་ནས་དོད་དང་རྣམ་ཤྲེས་འཕོ་
བར་གསུངས་སོ། །མཛོད་དུ་ནྷི། འོག་མྷིན་ལྷར་འགོ་མྷི་སྲེ་རྣམས། །རྷིམ་གྷིས་འཆྷི་ན་རྐང་པ་དང་། །ལྟྲེ་བ་སྷིང་
གར་ཡྷིད་འཆྷི་འཕོ། །ཞྲེས་ངན་འགོ་དང་མྷི་ལྷར་སྲེ་བ་དང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་རྐང་པ་དང་ལྟྲེ་བ་
དང་སྷིང་ག་ནས་དོད་དང་རྣམ་ཤྲེས་འཕོ་བར་བཤད་དྲེ། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་དག་བཅོམ་པ་སྷི་གཙུག་ནས་འཕོའ ་ོ ཞྲེས་
ཀང་ཟྲེར་རོ། །གཅྷིག་ཅར་འཆྷི་བ་ན་ཡྷིད་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་དབང་མྲེད་ལ་འགག་གོ །གཞན་ཡང་དགྲེ་བ་
བྱྲེད་པ་རྣམས་ནྷི་གཟུགས་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་བདྲེ་བར་འཕོ་ཞྷིང་། མྷི་
དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ནྷི་གཟུགས་མྷི་སྡུག་པ་མཐོང་བ་དང་། རྡུལ་དང་སྤུ་ཟྷིང་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་དང་། རྐང་ལག་གཡོ་བ་
དང་། མྷིག་ལྡོག་པ་དང་། ལྦུ་བ་སྐྱུགས་པ་ལ་སོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་ཏྲེ་འཕོའ །ོ །གནད་གཅོད་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྡུག་བསྔལ་ཡང་དམྱལ་བ་དང་ལྷ་ལ་མྲེད་ཅྷིང་། དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་དང་ས་མྷི་སན་པ་ཚབས་ཆུང་ལ། མྷི་དགྲེ་བ་
བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཚབས་ཆྲེན་པོ་མྱོང་བར་གསུངས་སོ།་་་་་ཆགས་བཅས་འཆྷི་ན་མྷི་གཙང་བ་དང་ཁུ་བ་འབྱུང་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པས་
དྷི་ང་བ་འབྱུང་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བསལ་བ་ལ་བརོན་པར་མྷི་བྱྲེད། འཆྷི་ཁར་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་སྲེམས་གཏོད་པས་མྷིག་འབྱྲེད་འཛུམ་བྱྲེད་ཅྷིང་དྲེའྷི་རླུང་སྷིང་གར་འགགས་པས་རླུང་ལྟོ་
ནས་གྲེན་དུ་ལྡངས་ཏྲེ་དྲེས་རོ་རྲེངས་སོ། །དག་བཅོམ་འཆྷི་ཁར་མྷི་གཙང་བ་མྷི་འབྱུང་བས་ལུས་དྷི་མྷི་ང་། ལྷ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བསལ་བ་ལ་བརོན་པར་བྱྲེད་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་སྲེམས་མྷི་

ཤྷི་འཕོས་ནས་བར་

གཏད་པས་མྷིག་འབྱྲེད་འཛུམ་མྷི་བྱྲེད། རླུང་ལྟྲེ་བར་འགགས་པས་གྲེན་དུ་ལྡང་རྒྱུ་མྲེད་པས་རོ་མྷི་རྲེངས་སོ་ཞྲེས་གདགས་པར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་

སྷིད་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་སྷི་དོན་བཞྷིའྷི། མཚན་ྷིད་ནྷི། འདྷིར་གང་འཆྷི་དང་སྲེ་བ་ཡྷི། །སྷིད་པའྷི་བར་དུ་འབྱུང་བ་
འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་དུ་སྲེ་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་སྷིད་དང་སྲེ་སྷིད་དག་གྷི་བར་དུ་མངོན་པར་
གྲུབ་པའྷི་སྷིད་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་བར་དོ་དྲུག་གམ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་སུ་
སྲེ་བའྷི་བར་དོ་གྷིས་སོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་རྷིགས་པ་ནྷི། འབྲུ་ཡྷི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱྷིར། །སྷིད་པ་ཆད་ལས་
འབྱུང་བ་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། གང་རྒྱུན་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་
འབྱུང་བ་མཐོང་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་འབྲུ་ཡྷི་རྒྱུན་བཞྷིན། སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུན་ཡང་རྒྱུན་གྷིས་འཇུག་པའོ་ཞྲེས་པས།
ཁ་ཅྷིག་འཆྷི་སྷིད་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་སྷིད་འབྱུང་བར་འདོད་པ་བསལ་ནས། བར་སྷིད་ཡོད་པར་འགྲུབ་

ཕལ་ཆྲེན་སྲེ་པ།་་་་་

བོ། །ཅྷི་སྟྲེ་གཟུགས་ལས་གཟུགས་བརན་ལྟར་རྒྱུན་མྲེད་ཀང་འབྱུང་ངོ་སམ་ན། གཟུགས་བརན་མ་གྲུབ་ཕྱྷིར་བ་
དང་། །མྷི་འདའྷི་ཕྱྷིར་ན་དཔྲེ་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། གཟུགས་བརན་ནྷི་འཁྲུལ་ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་དོན་ལ་
མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གྲུབ་ཀང་གཟུགས་ཀྷི་རྒྱུན་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། གཟུགས་དང་མྲེ་ལོང་གྷིས་ཀ་ལས་བྱུང་
བས་མྷི་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེར་མྷི་རུང་ངོ་། །ལུང་ནྷི། མགུར་གསུངས་ཕྱྷིར་ཡོད་དྷི་ཟ་ནྷི། །ལྔར་གསུངས་འགོ་མདོ་
ལས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷི་མགུར་ནས། སྷིད་པ་ནྷི་བདུན་ཏྲེ། འགོ་བ་ལྔའྷི་སྷིད་པ་
དང་། ལས་ཀྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་པ་བར་མ་དང་། གནས་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་མའྷི་མངལ་དུ་བུ་འཆགས་ཏྲེ།
མ་རུང་ཞྷིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕ་མ་ཆགས་ཤྷིང་ཕད་པ་དང་། དྷི་ཟ་ཡང་ྲེ་བར་གནས་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་ཕུང་པོ་
ཞྷིག་པའོ་སམ་ན། ར་ལྲེན་གྷི་མདོ་ལས། ཁོད་ཀྷིས་དྷི་ཟ་ྲེ་བར་གནས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་རྒྱལ་རྷིགས་སམ་བྲམ་ཟྲེའམ་རྲེའུ་རྷིགས་སམ་འོན་ཏྲེ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པ་ཞྷིག་གམ་
འོན་ཏྲེ་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་ནས་འོངས་པ་ཞྷིག་ཤྲེས་སམ། ཞྲེས་སོ།་་་་་

གསུངས་ཤྷིང་། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལྔའྷི་ནང་དུ་ཡང་བར་མ་དོར་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་གསུངས་པ་དང་། འགོ་བ་བདུན་གྷི་མདོར་ཡང་། བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གསུམ་
གསུངས་པས་བར་སྷིད་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ། །རོད་སྤང་ནྷི་བར་སྷིད་ཡོད་ན་བདུད་སུན་འབྱྷིན་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་
ལུས་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་དམྱལ་བར་ལྟུང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ལས་ཤྷིན་ཏུ་དག་པོས་མཐོང་ཆོས་
308

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལ་དམྱལ་བའྷི་མྲེས་བསྐོར་ཏྲེ། ཤྷི་འཕོས་ནས་བར་སྷིད་ཀྷིས་ཕྱྷི་མ་ལ་དམྱལ་བར་ལྷུང་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་མཚམས་མྲེད་པ་ལྔའྷི་ལས་གང་བྱས་ཤྷིང་བསགས་ན་དྲེ་མ་ཐག་དམྱལ་བར་སྲེའོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པའང་། འགོ་བ་གཞན་གྷིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་གྷི། ས་ཇྷི་བཞྷིན་པར་རོག་ན་གསོན་པའྷི་ཚྷེ་དྲེ་
ྷིད་ལ་དམྱལ་བར་མྱོང་བར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མདོ་ལས། བྲམ་ཟྲེ་ན་ཚོད་ཁྲེར་ཟྷིན་རྒ་བ་ལས། །འཆྷི་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ་གཤྷིན་རྲེའྷི་དྲུང་དུ་ཕྱྷིན། །བར་ན་ཁོད་ཀྷི་གནས་ཀང་ཡོད་མྷིན་ཞྷིང་། །ཁོད་ཀྷི་ལམ་རྒྱགས་ཀང་ནྷི་ཡོད་
མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའང་མྷིའྷི་ནང་ན་གནས་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་པའོ། གཞུང་དོན་ལ། ཁ་དོག་ཁམས་མྷིང་
ཚྷེ་ཚད་ལ། །མཐོང་དབྱྷིབས་བགོད་པའྷི་ཁད་པར་རོ། །དྲེ་ལ་ཁ་དོག་གྷི་ཁད་པར་ནྷི། དོད་ཡལ་ནས་བར་སྷིད་
གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ངན་སོང་དུ་སྲེ་བའྷི་བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྷི་རང་གྷི་
ལུས་དང་མཐོང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དཔྲེར་ན་ཕྱར་བ་ནག་པོ་ལྟ་བུའམ། ྷི་མ་དང་ཟླ་བ་སྐར་མ་ལ་སོགས་པའྷི་
འོད་དང་བྲལ་བའྷི་མཚན་མོ་མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་བདྲེ་འགོར་སྲེ་བའྷི་ལུས་དང་
མཐོང་ཡུལ་ནྷི་དཔྲེར་ན་སྣམ་བུ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའམ། དཀར་ཞྷིང་གསལ་བའྷི་ཟླ་བའྷི་འོད་དང་བཅས་པའྷི་མཚན་
མོར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །སྷིད་པ་འཕོ་བའྷི་མདོར། དམྱལ་བའྷི་བར་དོར་སོང་དུམ་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡྷི་དྭགས་
ཀྷི་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། དུད་འགོའ ་ི དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། མྷི་དང་འདོད་ལྷའྷི་གསྲེར་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྷི་ལྷའྷི་
དཀར་པོ་ལྟ་བུར་ཡང་གསུངས་སོ། །ཁམས་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་
གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་དགོས་ཤྷིང་། དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་རང་པས་མྷི་ནུས་པས་ཡོད་
པའོ། །གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བ་ན་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་མྲེད་གང་དུ་ཤྷི་བ་དྲེར། ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་མྷི་
དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་ནས་འཆྷི་འཕོ་བ་འདོད་གཟུགས་སུ་སྲེ་བ་ལ་ཡོད་པའོ། །མྷིང་གྷི་ཁད་
པར་ནྷི། བར་སྷིད་དྲེ་ནྷི་སྲེམས་ཙམ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་བརྫུས་སྲེས་ཡྷིན་པས་ཡྷིད་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྷི་ཟ་བའྷི་
ཆྲེད་དུ་འགོ་ཞྷིང་དྷིས་བརས་པར་འགྱུར་བས་དྷི་ཟ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྷིད་པ་འཚོལ་བ་དང་། སྷིད་པ་
གྷིས་ཀྷི་བར་མ་དང་། སྲེ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཡྷིད་ལས་བྱུང་དང་སྷིད་ཚོལ་
དང་། །དྷི་ཟ་སྷིད་པ་བར་མ་དང་། །འགྲུབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཚྷེ་ཚད་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། བར་དོ་དྲེར་རྲེ་ལྟར་
ཐོགས་ཤྷིང་མཆོག་ཏུ་རྷིང་ན་ཞག་བདུན་གནས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་རྲེད་ན་དྲེ་ཚུན་ཆད་ཡུན་ཐུང་ངུ་ྷིད་
ཀྷིས་འཆྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་བའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་མ་རྲེད་ན་ཞག་བདུན་བདུན་ན་ཤྷི་འཕོས་ནས་སླར་ཡང་སྲེ་ཞྷིང་། བདུན་
ཕག་བདུན་གྷི་བར་དུ་གནས་ལ། དྲེའྷི་ཁོངས་སུ་ནྷི་གདོན་མྷི་ཟ་བར་སྲེ་བའྷི་རྲེན་རྲེད་པར་ཡང་གསུངས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྷི། དྲེ་སྷིད་ཚོལ་ཡྷིན་པས་དུས་ཐུང་ངུར་གནས་ཏྲེ། ཡུལ་དྲེར་སྲེ་འགྱུར་དུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་
ན་ལས་ཀྷི་རྲེན་ཚོགས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་ལ། མ་ངྲེས་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་སྲེ་བར་འདོད་ཅྷིང་། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྷིག བ་ལང་
མདོ་སྲེ་པ་

དབྱར། ཁྷི་སྟོན། དོམ་དགུན། ར་སོས། བ་མྲེན། ཅྲེ་སང་། དྲེད། བོང་བུ་རྣམས་དུས་མྷིན་དུ་འཁྷིག་པས། བ་ལང་དུ་སྲེ་བ་བ་མྲེན་ལྟར་འད་བ་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་ཟྲེར་རོ།།་་་་་

ཁ་ཅྷིག་ནམ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་མ་རྲེད་ཀྷི་བར་དུ་གནས་པར་འདོད་དོ། །ལས་སོག་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ།
མྷི་ལྡོག་དྲེ་ནྷི་དྷི་ཟའོ། །ཞྲེས་ངན་འགོའམ་བདྲེ་འགོའ ་ི བར་སྷིད་གང་འགྲུབ་པ་དྲེ་ལས་མྷི་ལྡོག་པར་འདོད་མོད།
འདྷིར་ནྷི་ཕལ་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་ཡང་། ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལྡོག་གོ །ཞྲེས་པས་གཞན་དུ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་སྟོབས་ལྡན་མངོན་དུ་གྱུར་
པ་ན། མྷི་དགྲེ་བའྷི་དབང་གྷིས་བདྲེ་འགོའ ་ི བར་དོ་ནས་ངན་འགོའ ་ི བར་དོར་ལྡོག་ཅྷིང་། དགྲེ་བའྷི་དབང་གྷིས་
ངན་འགོའ ་ི བར་དོ་ནས་བདྲེ་འགོའ ་ི བར་དོར་ལྡོག་པ་ཡང་སྷིད་དྲེ། དྲེ་དཔྲེར་ན་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ཐོབ་པའྷི་
དགྲེ་སློང་དག་བཅོམ་པའོ་སམ་པའྷི་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཤྷི་ནས་བཞྷི་པའྷི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ན། སྲེ་བ་ལྲེན་པ་ཤྲེས་ནས།་་་་
ཐར་པ་ལ། མྷི་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས།་་་་་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷི་ལོག་ལྟ་སྲེས་པས་དུས་གཞན་ན་མྱོང་འགྱུར་གྷི་ལས་སད་ནས་དམྱལ་

་

བའྷི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྷིག་ལ་ངན་འགོའ ་ི བར་དོ་གྲུབ་པ་ན་གསང་སྔགས་ཀྷི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་
དང་སྷིན་གཏོང་ལ་སོགས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་བདྲེ་འགོའ ་ི བར་དོར་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །བར་སྷིད་དྲེ་ན་གནས་པ་
ན་ཡང་སྔོན་གྷི་འཕྲེན་པའྷི་དབང་གྷིས་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་པ་འབྱུང་བས་ལས་སོག་གོ །མཐོང་བའྷི་
ཁད་པར་ནྷི། སྐལ་པ་མམ་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འགྲེལ་པར། གང་སྔོན་དགྲེ་མྷི་
དགྲེ་ལྷན་ཅྷིག་སད་པ་དྲེ་རྣམས་རྷི་ལམ་གྷི་ཚོད་ཙམ་དུ་མཐོང་བར་བཤད་ལ། སར། རང་དང་སྐལ་པ་མམ་
པའྷི་བར་སྷིད་དང་། རང་གྷི་སྲེ་གནས་མཐོང་ཞྷིང་། སྷིག་ཅན་རྣམས་མྷིག་ཐུར་དུ་སྷི་ཚུགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ལྷར་
སྲེ་བ་རྣམས་གྲེན་དུ་ལྟ་བ་དང་། མྷིར་སྲེ་བ་རྣམས་ཐད་ཀར་ལྟ་བ་ཡང་གསུངས་སོ། །མཐོང་བྱྲེད་ནྷི། རྷིགས་
མཐུན་ལྷ་མྷིག་དག་པས་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་མྷིག་དང་། ལྷའྷི་མྷིག་རྣམ་པར་དག་པའྷི་མངོན་
ཤྲེས་ཀྷིས་མཐོང་གྷི ལྷའྷི་མྷིག་སྲེས་ཐོབ་ཀྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཁ་ཅྷིག་རང་དང་སྐལ་པ་མམ་པ་དང་། འགོ་བ་
འོག་མའྷི་བར་དོའང་མཐོང་ཞྷིང་། གོང་མ་རྣམས་མྷི་མཐོང་བར་ཡང་འཆད་དོ། །དབྱྷིབས་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། ལས་
གང་གྷིས་འགོ་བ་གང་འཕྲེན་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེའྷི་བར་སྷིད་ཀང་འཕྲེན་པས་ན། གང་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྷི་
བྱད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྷར་སྲེ་བ་ན་ལྷའྷི་དབྱྷིབས་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་འཕྲེན་པ་གཅྷིག་
པའྷི་ཕྱྷིར། །འབྱུང་་་་་་བར་འགྱུར་་་་་་པའྷི་སྔོན་དུས་་་་་་ཀྷི་སྷིད་་་་་་པའྷི་དབྱྷིབས་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་འགའ་ཞྷིག་
གྷི་ཕྲུ་གུ་ཤྷི་ནས་་་་་་མངལ་དུ་ཚ་དམྱལ་གྷི་བར་དོ་དྲེའྷི་དབྱྷིབས་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་མངལ་སྲེག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགྱུར་ཏྲེ། བལྟར་མྷི་རུང་བ་བཞྷིན་དུ་རྲེག་ཏུའང་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོང་ཚོད་ནྷི་བྱྷིས་པ་ལོ་ལྔ་དྲུག་ལོན་པ་
ལ་སོགས་པ་ནས་གཟུགས་ཁམས་པའྷི་བར་དོ་བོངས་ཚོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟྲེ་གོས་ཡོད་ཀང་སྲེ་ཚུལ་དང་
འདའོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྷི་གཞོན་ནུ་ཐོར་བུ་ལྟ་བུ་མཚན་དཔྲེ་དང་བཅས་ཤྷིང་སྟོང་གསུམ་སྣང་བར་
མཛད་པ་ཡྷིན་ཡང་། ཡུམ་གྷི་རྷི་ལམ་དུ་གང་པོ་ཆྲེ་དཀར་པོས་ཞུགས་པར་གཟྷིགས་པ་ནྷི་མཚན་མ་ཙམ་བསྟན་
པ་སྟྲེ། གང་ཆྲེན་ཁོན་དང་ཕྱྲེ་དང་ཙན་དན་ཚལ། །གང་ཕྲུག་མྷི་གཙང་དབང་བསྐུར་རས་ཡུག་རོད།་་་་་རྒྱལ་པོ་ཀྷི་ཀྷིའྷི་རྷི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །བགོད་པའྷི་
ཁད་པར་ནྷི། རྡོ་རྲེའྷི་རྷི་ལ་སོགས་པས་ཀང་མྷི་ཟློག་ཅྷིང་སངས་རྒྱས་ཀྷིས་ཀང་མྷི་ཁྲེགས་པས་འགོ་བ་ལ་
ཐགས་ཐོགས་མྲེད་དོ། །ལས་ཀྷི་རྫུ་འཕྲུལ་ཀྷི་ཤུགས་དག་པོ་དང་ལྡན་བཞྷིན་དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྲེ་གནས་གང་ན་
ཡོད་པ་དྲེར་མྱུར་དུ་འགོ་ཞྷིང་། སྲེ་བའྷི་གནས་སུ་ནྷི་ཐོགས་ཏྲེ། ལགས་ཀྷི་ཐུ་ལུམ་འབར་བའྷི་ནང་ནས་སྷིན་བུ་
འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་གགས་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་། ལས་ཀྷི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མྲེད་
ལྡན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡྷིན་ན་དམུས་ལོང་ལ་སོགས་པའྷི་བར་སྷིད་བྱད་
གཟུགས་མྷི་འད་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། ཕལ་ཆྲེར་འད་བ་ལ་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་
བར་སྷིད་ནས་ྷིང་མཚམས་སོར་ཚུལ་ནྷི་དཔྲེར་ན་སང་མདའྷི་མགོ་མཇུག་མཐོན་དམན་དུས་མམ་པ་ྷིད་ཀྷི་

་་

ཚུལ་དུ་བར་སྷིད་ནས་འཆྷི་འཕོ་ཞྷིང་སྲེ་སྷིད་དུ་ྷིང་མཚམས་སོར་རོ། །དྲེ་ཡང་། བོ་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྱུར་
པས། །རྲེ་དགས་འགོ་བའྷི་ཡུལ་དུ་འགོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བར་དོའ ་ི སྷིད་པ་ན་གནས་པ་ནྷི་མངལ་དུ་སྲེ་ན་ལས་ཀྷི་
མྷིག་གྷིས་སྲེ་བའྷི་གནས་ཁུ་ཁག་འདུས་པ་་་་་་སར་ལ། ཕ་མ་ལ་པོ་བྱྲེད་པར་འཁྲུལ་ནས། མཛོད་ལྟར་ན་ལ་པོ་བྱྲེད་པ་མཐོང་
ཕོར་སྲེ་ན་མ་ལ་འདོད་ཆགས་སྲེད་ཅྷིང་། མོར་སྲེ་ན་ཕ་ལ་འདོད་ཆགས་སྲེད་དྲེ། གཅྷིག་ལ་སང་བས་བྲལ་

ནས།་་་་་

བར་འདོད་ཅྷིང་ཕྱྷིན་པ་དང་། གང་རུང་དྲེ་ྷིད་ལུས་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕོའམ་མོའ་ི དབང་པོ་ཙམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་
ཆགས་ཤྷིང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཞྲེ་སང་གྷི་བར་སྷིད་འགག་ཅྷིང་སྲེ་སྷིད་ལྲེན་པའྷི་རྲེན་དུ་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ཕོ་མོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་གང་རུང་ལ་སང་བ་བཅས་པས་འགག་
ཅྷིང་། ཕ་མའྷི་ཆགས་པ་དག་པོའ་ི རྲེས་སུ་ཁུ་ཁག་གྷི་ཐྷིགས་པ་གྷིས་སྲེ་གནས་སུ་འདྲེས་ནས་འོ་མའྷི་སྷིས་མ་
ལྟར་ནུར་ནུར་པོར་གྱུར་པ་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་སྟྲེ། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ནྷི་
རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྷི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་གཞན། །ཞྲེས་པ་དོད་གཤྲེར་ལས་སྲེས་ན་དྷི་སྣ་
ཚོགས་འདོད་པས་ྷིང་མཚམས་སོར་ཞྷིང་། བརྫུས་ཏྲེ་སྲེས་ན་གནས་དོན་དུ་གྲེར་བས་འཇུག་པ་ནྷི། ཆར་
དང་རླུང་དག་པོས་ྲེན་ནས་མྲེ་འབར་བ་མཐོང་སྟྲེ་ཚ་དམྱལ་དུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། མྲེ་དང་ྷི་མ་ལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོགས་པས་ྲེན་ནས་བསྷིལ་བར་མཐོང་སྟྲེ་གང་དམྱལ་དུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་དང་། གནས་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་
མཐོང་སྟྲེ་ལྷའྷི་གནས་སུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སོ་ང་ལས་སྲེ་ན་དྲེ་ྷིད་ཐོག་མར་མངལ་ལམ་
དོད་གཤྲེར་ལས་སྲེ་བས་དྲེ་དག་དང་མཐུན་པའོ། །དྲེ་ལྟར་འཕོ་ཞྷིང་འཇུག་པའྷི་ཚྷེ་སྐལ་པ་ངན་ན་ཀུ་ཅོའ ་ི ས་དང་
འདམ་བུ་དང་ནགས་ཐྷིབས་པོ་ལ་སོགས་པར་འགོ་བའྷི་མཚན་མ་འབྱུང་ཞྷིང་སྐལ་བ་བཟང་ན་ས་སན་པ་དང་
གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་སྲེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་འགོ་བའྷི་མཚན་མ་འབྱུང་བར་ཡང་ ་་་་་སར་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ།་་
སྲེ་གནས་བཞྷིའྷི་དབང་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། རྣམ་སྨྷིན་ཀུན་གཞྷི་ྷིང་མཚམས་སར་བ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་རྲེན་ཅྷིང་

་་་

འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའྷི་མདོ་ལས་མྷིང་དང་གཟུགས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་སྐད་འབྱུང་
བ་བཞྷིན་དུ། སྲེམས་ཅན་གྷི་སྲེ་གནས་བཞྷི་པོ་སོ་ང་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་། མའྷི་མངལ་ནས་སྲེ་བ་
དང་། དོད་དང་གཤྲེར་ལས་སྲེ་བ་དང་། བརྫུས་ཏྲེ་འཕལ་ལ་སྲེ་བར་དབང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། དང་པོ་
གསུམ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འགྲུབ་ཅྷིང་བརྫུས་སྲེས་ལ་ནྷི་གཅྷིག་ཅར་འགྲུབ་བོ། །ཁད་པར་མངལ་སྲེས་ཀྷི་འགྲུབ་ཚུལ་
ནྷི། ཞག་བདུན་ཕག་ལྔས།་་་་་ཐོག་མ་ྷིད་དུ་ནུར་ནུར་འགྱུར། །མྲེར་མྲེར་པོ་ལས་ནར་ནར་འགྱུར། །ནར་ནར་པོ་ལས་གོར་
གོར་འགྱུར། །གོར་གོར་པོ་ལས་རྐང་ལག་འགྱུར།་་་་་ཞྲེས་གནས་སྐབས་དང་པོ་ལྔ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷིས། །སྐྲ་སྤུ་སྲེན་མོ་ལ་སོགས་
དང་། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དང་ནྷི། །མཚན་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་འགྱུར།་་་་་ཞྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་རོགས་
ཏྲེ།

།ཞྲེས་པ་ལྟར་མངལ་གྷི་གནས་སྐབས་བརྒྱད་པོར་ཞག་བདུན་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཀྷིས་ཡན་ལག་དང་ྷིང་

ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་ནས་ཞག་བཞྷི་སོང་བ་ན་བཙའ་བར་གསུངས་སོ། །དྲེའང་ཕལ་ཆྲེ་བ་སྟྲེ། སས་ས་གཅན་
འཛིན་ལོ་དྲུག་དང་། གནས་བརན་རྒན་པོ་སྲེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་མངལ་དུ་གནས་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ཕོར་སྲེ་ན་མའྷི་ལྟོ་
བ་གཡས་པ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་རྒྱབ་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། མོར་སྲེ་ན་གཡོན་པ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་མདུན་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། མ་ནྷིང་དུ་
སྲེ་ན་ཆགས་པ་གང་ཤྲེས་ཆྲེ་བ་དང་མཐུན་པར་ལྟ་ཞྷིང་། བར་དོ་དབང་པོ་ཚང་བས་ཞུགས་ནས་ཕྱྷིས་མ་ནྷིང་དུ་
འགྱུར་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །མཚྷེ་མར་སྲེ་ན་བར་དོའ ་ི དུས་སུ་མངལ་གྷི་སོ་ནས་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
སྔར་སྲེས་པ་ྷིད་གཞོན་པའོ་ཞྲེས་ཀང་འཆད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྷིམ་པས་སྲེ་འཆྷིའྷི་སྷིད་པ་ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་
འཁོར་ལོ་ལྟར་འཁོར་བ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་འཕངས་བཞྷིན་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུན། །འཕྲེལ་ནས་ལས་དང་ོན་མོངས་
ཀྷིས། །འཇྷིག་རྲེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་ཞྲེས། །སྷིད་པའྷི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྷི་འཆད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་
རྣམ་པར་དག་པའྷི་ལམ་བསོམས་ན་རྒྱུ་ཟད་པ་ལས་མཐར་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བཞྷི་བརྒྱ་པར།
ཇྷི་ལྟར་ས་བོན་མཐའ་མཐོང་ཞྷིང་། །དྲེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མྷིན་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་རྒྱུ་ནྷི་མ་ཚང་ཕྱྷིར། །སྲེ་བ་འབྱུང་
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བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་ནས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་
ལ། སྲེད་པ་གཙོ་བོའ ་ི ཚུལ་གྷིས་མདོར་བསྟན་པ། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་
བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ོན་
མོངས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། གང་ལས་སྡུག་བསྔལ་
ཀུན་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་ན་མདོ་ལས་སྲེད་པ་ྷིད་ཀུན་འབྱུང་དུ་བཤད་པ་
དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་ཀུན་འབྱུང་གྷི་གཙོ་བོར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་སྲེད་པ་འདྷི་ནྷི་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ལུས་ཐོབ་པ་ལ་མྷི་འབྲལ་བར་སྲེད་པ་དང་ལུས་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་སྲེད་པས་ཡང་
སྷིད་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པ་ཅན་དང་། ཡུལ་ཐོབ་པ་ལ་དགའ་ཞྷིང་མྷི་འབྲལ་བར་སྲེད་པའྷི་ཡྷིད་བདྲེ་འདོད་ཆགས་
དང་ལྡན་པ་དང་། ཡུལ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཕད་ཅྷིང་འབྱུང་བར་སྲེད་པས་དྲེ་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར།
དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་སྲེད་པ་ལ་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་བདྲེན་པར་བསྟན་པས་གཙོ་བོར་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ྷིད་བཤད་
པ་ནྷི་གཙོ་བོའ ་ི དོན་གང་ཞྲེ་ན། སྲེད་པ་གང་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་གཙོ་བོར་འཇོག་ན་ཐམས་
ཅད་དུ་འགོ་བའྷི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འདྷི་ལྟར། སྔར་བསྟན་པ་བཞྷིན་ལུས་ཡུལ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་སྲེད་པས་ཁབ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་བྲལ་བ་དང་། བདྲེ་བ་ལ་མྷི་
འབྲལ་བར་སྲེད་ལ། བཏང་སོམས་ལ་གཏྷི་མུག་གྷིས་སྲེད་ཅྷིང་། ཁད་པར་ཀུན་གཞྷི་ལ་བདག་ཏུ་རོངས་པས་
སྲེད་པས། ཚོར་བ་གསུམ་གྷི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། འདས་པ་ལ་དན་པ་དང་། མ་འོངས་པ་
ལ་དགའ་བ་དང་། ད་ལྟ་བ་ལ་ཆགས་ཤྷིང་སྲེད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་སྲེད་པས་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། འདོད་པ་དང་སྷིད་པ་ཚོལ་བ་ལ་སྲེད་པས་
ཁམས་གསུམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་ཅྷིང་། ལོག་པའྷི་ཚངས་སོད་ཚོལ་བ་ལ་སྷིད་པས་འཁོར་བ་ལས་མྷི་ཐར་
བས་ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། འདོད་པ་རག་ཏུ་འབྱུང་བར་སྲེད་ཅྷིང་། མྷི་འདོད་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་སྲེད་
པས་རག་ཆད་ཀྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། ོན་མོངས་ཀུན་འབྱུང་དང་། ལས་ཀྷི་ཀུན་
འབྱུང་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལ། ོན་མོངས་པ་གང་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི་དོན་བཅུས་གཏན་ལ་འབྲེབས་
པ་སྟྲེ། གངས་དུ་ཡྷིན་པ་དང་། མཚན་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་། དམྷིགས་ཡུལ་གང་ལ་
འཇུག་པ་དང་། གོགས་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་གང་ཡྷིན་པ་དང་། ཚུལ་ཇྷི་ལྟ་
བུར་ལོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཁམས་གང་ན་གང་ཡོད་དང་། སྲེའམ་རྷིས་ཀྷི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་དང་། སྤོང་བའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཚུལ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་པས་ཀང་ོན་མོངས་པའྷི་ཀུན་འབྱུང་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བལྟའོ། །ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་
ལའང་བཅུ་སྟྲེ། གངས་དང་མཚན་ྷིད་འབྱུང་དམྷིགས་མཚུངས་ལྡན་དང་། །རྣམ་གངས་ལོག་ཞུགས་ཁམས་
རྷིས་སྤོང་བ་འོ། །དྲེ་ལ་གངས་གང་ཞྲེ་ན། བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་དྲུག་གམ་ཕྱྲེ་ན་ོན་མོངས་པ་བཅུའོ། །ོན་
མོངས་པ་དྲུག་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའྷི་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་འདོད་ཆགས་དང་། གཞན་
དག་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པ་ཁོང་ཁོ་དང་། བདག་ལྟ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་ང་རྒྱལ་དང་། ཁམས་
གསུམ་པའྷི་མྷི་ཤྲེས་པ་མ་རྷིག་པ་དང་། བདྲེན་པ་ལ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་། ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་པ་
ཅན་ལྟ་བའོ། །ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དྲུག་པོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཁད་པར་ལྟ་བ་ལ། བདག་དང་བདག་གྷི་་་་་་འཇྷིག་ལྟ་དང་ཆད་
རག་་་་་་མཐར་འཛིན་དང་། །མྲེད་་་་་་པར་ལྟ་བ་དང་དམན་ལ་མཆོག་ལྟ་དང་། །རྒྱུ་མྷིན་ལ་མྷིན་དྲེར་ལྟ་བ། །དྲེ་རྣམས་ལྟ་བ་ལྔ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔར་ཕྱྲེ་བའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས་ོན་མོངས་པ་བཅུར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མཚན་ྷིད་གང་
ཞྲེ་ན། རང་གྷི་མཚན་ྷིད་འདུ་བྱྲེད་དུ་བཤད་ཟྷིན་ནས། སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་གང་
ཞྷིག་འབྱུང་བ་ན། རྣམ་གཡྲེང་དང་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་དང་། རྒོད་པ་དང་རྨུགས་པ་དང་། བག་མྲེད་པ་དང་འཛྷེམ་པ་
མྲེད་པ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་སྟྲེ། བྱྲེད་ལས་ནྷི་དྲེ་འབྱུང་
བས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་ཞྷིང་ལས་སུ་མྷི་རུང་བར་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ོན་མོངས་པའྷི་མཚན་ྷིད་
དོ། །འབྱུང་བ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུའྷི་རྲེན་ོན་མོངས་པའྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་བག་ལ་ལ་
གྲེན་པོས་ལྲེགས་པར་མ་བཅོམ་ཞྷིང་མ་སྤངས་པར་གྱུར་པ་དང་། དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བའྷི་
གནས་ཀྷི་ཆོས་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་ལ་སོགས་ཀང་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་། བདག་པོའ ་ི རྲེན་ཡུལ་དྲེ་དག་ལ་ཡང་
མྷི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་
རྒྱུའྷི་ཚོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལས་འབྲས་བུ་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕ་རྒྱས་སྤངས་པར་
མ་གྱུར་དང་། །ཡུལ་ནྷི་ྲེ་བར་གྱུར་པ་དང་། །ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ཡྷིད་བྱྲེད་ལས། །ོན་མོངས་རྒྱུ་ནྷི་ཚང་བ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་རང་དང་འབྱུང་ཚུལ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི།
འདོད་ཆགས་ལ་དམྷིགས་ནས་ཀང་ཁོང་ཁོ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་
གྷིས་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པས་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དམྷིགས་པར་བལྟའོ། །དྲེའང་སྷིད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་
པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་གཅྷིག་གྷིས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅྷིག་ཆར་དམྷིགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་དྲེས་སྡུག་
བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམྷིགས་ཤྷིང་། དྲེ་དག་གྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་
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བྱའོ། །གང་ལས་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་ཞྷིང་རྒྱས་པའྷི་གཞྷི་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ོན་མོངས་པའྷི་
དམྷིགས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཟག་བཅས་ས་དགུའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། གཞན་གྷིས་མྷི་ནུས་པ།་་་་་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་
མ་རྷིག་པ་དང་གཞན་གྷི་ས་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ལ་ངའོ་སམ་དུ་མྷི་འཛིན་པར་བདག་ལྟ་ལས་གཞན་པའྷི་ལྟ་བ་བཞྷི་
དང་། ཐྲེ་ཚོམ་རྣམས་ནྷི་ས་གོང་མ་ལ་རང་ས་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་དམྷིགས་ཀང་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྷི་སོ་ནས་
དམྷིགས་པ་དྲེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པས། འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ང་
རྒྱལ་རྣམས་ནྷི་ས་གོང་མ་ལ་མྷི་དམྷིགས་སོ། །དྲེའང་གོང་མ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་ཅྷིང་ཐོབ་འདོད་འདུན་
པ་དགྲེ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གོང་མས་བདག་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གོང་མ་ལ་དམྷིགས་ནས་
སྲེམས་ཁྲེངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ས་གོང་མའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་འོག་མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ཟག་
པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ས་འོག་མ་ལ་དམྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་འོག་མ་ལ་ཆགས་སང་དང་བདག་ལྟ་ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་།
འོག་མ་དམན་པར་མཐོང་བས་ཁྲེངས་པ་ཡང་མྲེད་ལ། དྲེ་དག་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་གཞན་ཡང་
མྷི་འབྱུང་བས་སོ། །ཞྷིབ་མོར་ན་ང་རྒྱལ་གྷི་དམྷིགས་པ་སྷིད་དྲེ། འོག་མ་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། བསྡུ་བ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཟག་མྲེད་འགོག་ལམ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལ། ོན་
མོངས་པའྷི་གཞྷི་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་ན་འགོག་ལམ་ནྷི་གཞྷི་མ་ཡྷིན་པས་དམྷིགས་པར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འགོག་པ་
དང་ལམ་ལ་སོ་བཏགས་ནས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་དམྷིགས་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་གང་ཡྷིན་
པ་དྲེ་དག་ནྷི་འགོག་ལམ་དྲེ་དག་ལ་དངོས་སུ་དམྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སྟྲེ། ཟག་མྲེད་དྲེ་དག་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྷི་མམ་གཞག་རྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ོན་
མོངས་པ་དྲེའྷི་དམྷིགས་པར་སྣང་བའྷི་ཆ་ནྷི་ོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སྲེམས་དྲེས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་
ཙམ་སྟྲེ། རོག་བྱྲེད་ལས་བརགས་པ་གུད་ན་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་རོག་པ་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་གཞྷི་བཅས་གཞྷི་
མྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། གཞྷིའམ་དངོས་པོ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་ནྷི། ལྟ་བ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་བདག་ལ་དམྷིགས་ནས་འཇུག་
ཅྷིང་། ཞྲེན་ཡུལ་གྷི་བདག་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་
གཞྷི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་དམྷིགས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའྷི་ཞྲེན་ཡུལ་སྡུག་
མྷི་སྡུག་ལ་སོགས་པ་རྲེ་ཞྷིག་དངོས་པོར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྡུ་བ་ནྷི། ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་གྷི་གཞྷི་མྲེད་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་གཞྷི་ཡོད་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་དང་མ་རྷིག་པ་གྷི་གར་ཡང་གསུངས་ཏྲེ་ཕ་བའྷི་རྣམ་གཞག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གོ །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ར་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་མཚུངས་ལྡན་ནྷི། དྲེ་གྷིས་ངོ་བོ་མྷི་མཚུངས་
ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བ་དང་འཛིན་སྟངས་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར། དམྷིགས་རྣམ་ལྷན་
ཅྷིག་མཐུན་པར་རོགས་པས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་དང་མྷི་མཐུན་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཐྲེ་ཚོམ་
ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་མཚུངས་པར་མྷི་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པས་བོ་མྷི་གནས་ན་ཆགས་པ་མྷི་
སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་མ་ང་རྒྱལ་དང་མ་རྷིག་པ་དང་ལྟ་བ་ནྷི་འཛིན་སྟངས་མྷི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་
ཆགས་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་བ་དང་མྷི་མཐུན་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ།
ཁོང་ཁོ་བ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་མྷི་མཐུན་ཞྷིང་། ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་བ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། གང་ལ་ཞྲེ་འགས་པ་དྲེས་མྷི་ཁྲེངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་རོག་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པ་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཁྲེངས་པ་དྲེ་ལ་མྷི་ཁོ་ཞྷིང་། བོ་
མྷི་གནས་ན་ཁྲེངས་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་རོངས་པར་གྱུར་པ་ལས་ོན་
མོངས་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་ཆ་ནས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་
ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་མ་དཀྷིས་པ་ནྷི་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་
དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་གང་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་རྣམས་
ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་མྷི་ཤྲེས་པ་སྲེམས་ལ་འགྲེབས་ཤྷིང་སྷིབ་པ་དང་མུན་པར་གྱུར་བའོ། །ལྟ་བ་ནྷི་ཞྲེ་
འགས་པ་དང་བོ་མྷི་གནས་པ་ལ་རོག་མྷི་ནུས་པས་ཁོང་ཁོ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཐྲེ་
ཚོམ་ནྷི་གང་ལ་བོ་མྷི་གནས་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེན་པ་དང་། ཁྲེངས་པ་དང་རོག་པ་མྲེད་པས་འདོད་ཆགས་ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་
བ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་མཚུངས་ལྡན་ནྷི། ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་ྲེ་
བའྷི་ོན་མོངས་པ་འཛིན་སྟངས་མྷི་མཐུན་པ་རྣམས་ནྷི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདོད་
ཆགས་ཀྷི་ཆར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཞྲེ་སང་གྷི་ཆར་གཏོགས་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གཞུང་ལ་ལར་
མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་སྟྲེ། མྷི་མཐུན་པ་མྲེད་པ་དག་ནྷི་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་བཞྷིན་དུ་མཚུངས་
པར་ལྡན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཁད་པར་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རང་གཞན་ལ་ནྷི་འཛྷེམ་པ་མྲེད་ན་ོན་མོངས་སྲེས་ཀང་ལུང་མ་བསྟན་ཙམ་དུ་འགྱུར་
མོད། མྷི་འཛྷེམ་པ་ལས་མྷི་དགྲེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྨུག་པ་དང་རྒོད་པ་དང་མ་དད་པ་
དང་ལྲེ་ལོ་དང་བག་མྲེད་པ་རྣམས་ནྷི་ོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་
316

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དག་གྷི་སྲེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ན་ོན་མོངས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྡུ་བར། དྲེ་
དག་གྷི་སྟྲེང་དུ་ལོག་པར་འདུན་མོས་དན་པ་དང་གཡྲེང་བ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་བསྣན་པའྷི་བཅུ་པོ་ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྷི་སྲེམས་ཅན་ལ་འབྱུང་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །རྣམ་གངས་གང་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི།
སྡུག་བསྔལ་སོར་བར་བྱྲེད་པས་ཀུན་དུ་སོར་བ་དང་། དགྲེ་ལ་འདོད་དགུར་བྱྲེད་དུ་མྷི་འཇུག་པས་འཆྷིང་བ་
དང་། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཡར་འཕྲེལ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་བག་ལ་ལ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷིས་
སྲེམས་རྒྱུད་མ་རུངས་པར་བྱྲེད་པས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་ཀུན་ནས་
དཀྷིས་པ་དང་། གཏྷིང་དཔག་དཀའ་ཞྷིང་རྒྱུན་ཕྱོགས་སུ་ཁྲེར་བར་བྱྲེད་པས་ཆུ་བོ་དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་
ཐབས་ཡྷིན་པས་སོར་བ་དང་། ལུས་རྒྱུན་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། དགོལ་དཀའ་བར་གྱུར་པས་
མདུད་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་འགྲེབས་པར་བྱྲེད་པས་སྷིབ་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ལོ་ཐོག་གྷི་ཞྷིང་དུ་མ་གྱུར་པས་
ཐ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པས་དྷི་མ་དང་། རག་ཏུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པས་སྷིག་པ་
དང་། རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་ཞྷིང་རྷིང་དུ་སོང་བར་བྱྲེད་པས་ཟུག་རྔུ་དང་། ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ཅྷི་
ཡང་དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཡྷིན་པས་ྲེ་བར་སོད་པ་དང་། སྲེམས་རྣམ་པར་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་པས་
ཟག་པ་དང་། ཡོ་བྱད་ཀྷིས་ཆོ་ག་མྷི་ཤྲེས་པས་ཕོངས་པ་དང་། འདོད་པས་ཕོངས་པར་བྱྲེད་པས་ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་དང་། རྒུད་པ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པས་འཁྲུག་པ་དང་། འཐབ་རོད་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་འཐབ་པ་དང་། ནད་ཆྲེན་
པོར་གྱུར་པས་རྷིམས་ནད་དང་། ལུས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་ལོན་ཤྷིང་སྒྲུབ་པས་ནགས་སོར་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་
ཆགས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཆོས་ཐོབ་པའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པས་གགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ངྲེས་ཚིག་གྷིས་ས་སྲེར་གསུངས་པ་དག་གོ །ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ། ཀུན་སོར་འཆྷིང་བ་བག་ལ་
ལ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཀུན་ནས་དཀྷིས། །ཆུ་བོ་སོར་བ་ྲེར་ལྲེན་མདུད་པ་སྷིབ་པ་ཐ་བ་དྷི་མ་དང་། །སྷིག་
པ་ཟུག་རྔུ་ཅྷི་ཡང་ྲེར་སོད་ཟག་པ་ཕོངས་པ་ཡོངས་གདུང་དང་། །འཁྲུག་པ་འཐབ་པ་རྷིམས་ནད་ནགས་སོར་
གགས་རྣམས་ཤྲེས་ནས་སྤང་བར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷིའོ། །དང་པོ་ལ་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་རྣམས་ནྷི་གངས་
དུ་ཞྷིག རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟར། དངོས་པོ་གང་དུ་སོར་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་ཀུན་སོར་དགུའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། བསྷིབ་བྱའྷི་
དབང་གྷིས་ཀུན་དུ་སོར་བ་དགུ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་དབུས་མཐར། སོ་བ་དང་ནྷི་བཏང་སོམས་དང་། །དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་
མཐོང་ལ་སྟྲེ། །འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་དང་དྲེ་གཞྷི་དང་། །འགོག་དང་ལམ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་། །རྲེད་པ་དང་ནྷི་
བཀུར་སྟྷི་དང་། །ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་ཡོངས་ཤྲེས་ལའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ལས་སོ་བ་ལ་སྷིབ་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེས་སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། གནོད་བྱྲེད་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པ་ལ་སྷིབ་པ་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་
སོར་བ་དང་། ཕྱྷི་མ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མཐོང་བ་ལ་སྷིབ་ཅྷིང་། ཁད་པར་འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཤྲེས་པ་ལ་
སྷིབ་པ་ང་རྒྱལ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། དྲེའྷི་གཞྷི་ཕུང་པོ་ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་མ་རྷིག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་།
འགོག་བདྲེན་ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། ལམ་བདྲེན་ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་
པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གྷི་ཡོན་ཏན་ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། རྲེད་
བཀུར་གྷི་ྲེས་དམྷིགས་ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་ཕག་དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་། ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པའྷི་ཕན་ཡོན་
ཤྲེས་པ་ལ་སྷིབ་པ་སྲེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བའོ། །ར་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་ནང་ནས་ལྟ་བ་ལ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ནྷི་
བསྷིབ་བྱའྷི་་་་་་འགོག་ལམ་གྷིས་པོ། དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཀྷི་ནང་ནས་གྷིས་ཁོ་ན་འཇོག་པ་
ནྷི། མཛོད་དུ། གང་ཕྱྷིར་གྷི་ག་གཅྷིག་ཏུ་ནྷི། །མྷི་དགྲེ་རང་དབང་དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །ཕག་དོག་སྲེར་སྣ་དྲེ་རྣམས་
ལས། །ལོགས་ཤྷིག་ཀུན་སོར་གྷིས་སུ་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།
རྲེས་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་མ་རྷིག་ལྟར། །མཆོག་འཛིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཕག་དོག་སྲེར་སྣའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དགུ་སྟྲེ།
ཐམས་ཅད་ཀང་གང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་གང་ལ་སོར་ཚུལ་གྷིས་བཤད་པར་བྱ་ཞྷིང་། ངོ་བོ་རྣམས་ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་
སྲེམས་བྱུང་དུ་བཤད་ཟྷིན་པ་ྷིད་དོ། །དང་པོ་རྲེས་སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་ངོ་བོ་གང་གྷིས་སོར་བ་ནྷི་
ཁམས་གསུམ་ན་ཡོད་པའྷི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ཆགས་པའྷི་འདོད་ཆགས་སོ། །རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་རྲེས་
སུ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པའྷི་འཁོར་བ་ལ་ཡྷིད་འབྱུང་ཞྷིང་སོ་བར་མྷི་འགྱུར་
རོ། །འཁོར་བ་ལ་ཡྷིད་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་ཆགས་པས་དོན་དམ་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ནྷི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ལ་
དྲེ་སོད་ཅྷིང་། དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྷི་སོད་དྲེ་ཞྲེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོ། །དངོས་པོ་གང་ལ་སོར་ན་ལས་དྲེས་སྲེ་བ་
ཕྱྷི་མ་ལ་སོགས་པ་མ་འོངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རང་བཞྷིན་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་
པས་འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་བའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་གྷིས་པ་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་
ལ་གང་གྷིས་སོར་བ་ནྷི་གནོད་བྱྲེད་སྲེམས་ཅན་དང་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་
གྷི་གནས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་ཀྷི་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཀུན་དུ་སོར་
བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི། གནོད་བྱྲེད་འདྷིས་བདག་ལ་གནོད་པ་་་་་་སྔར་བྱས་སོ་་་་་་ད་ལྟར་བྱྲེད་དོ་ཕྱྷིས་་་་་་བྱྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །བདག་གྷི་བཤྲེས་ལ་གནོད་པ་་་་་་སྔར་བྱས་སོ་་་་་་ད་ལྟར་བྱྲེད་དོ་་་་་་ཕྱྷིས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གྷི་དག་ལ་ཕན་
བཏགས་སོ་འདོགས་སོ་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཁོང་ཁོ་བའྷི་རྒྱུ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀྷི་དངོས་པོ་
318

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དགུ་ལས་གནོད་སྲེམས་ཡལ་བར་མྷི་འདོར་ཞྷིང་བཏང་སོམས་སུ་མྷི་བྱྲེད་དྲེ། །གནོད་ལན་བྱྲེད་འདོད་པ་དྲེས་
ཀུན་ནས་བསླང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་ཅྷིང་། དགྲེ་བ་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་སྡུག་
བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །གསུམ་པ་ང་
རྒྱལ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་ན་དབྱྲེ་བ་ནྷི་སྲེམས་ཁྲེངས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་ང་རྒྱལ་དྲེ་ྷིད་
འཇུག་ཚུལ་གྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས་རྣམ་པ་བདུན་ཏྲེ། ང་རྒྱལ་དང་། ཆྲེ་བའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་
དང་། ངའོ་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའྷི་ང་རྒྱལ་
ལོ། །ངོ་བོ་ལ། ང་རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། རྷིགས་དང་གཟུགས་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་རང་བས་ཆུང་
བ་བས་བདག་ཆྲེའོ་སམ་པའམ། མཚུངས་པ་དང་བདག་མཚུངས་སོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་
པའོ། །ཆྲེ་བའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་གྷི་ཁད་པར་མཚུངས་པ་བས་བདག་ཆྲེའོ་སམ་པའམ། ཆྲེ་བ་དང་
བདག་མཚུངས་སོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། དོན་ལ་རང་
བས་ཆྲེ་བ་བས་ཀང་བདག་ཆྲེའོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ངའོ་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། ྲེ་
བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་གྷིར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྷི་ཆ་ནྷི་འཇྷིག་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ་ཡྷིན་ཡང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་ནྷི་ང་རྒྱལ་དུ་གཞག་པའོ། །མངོན་པའྷི་ང་
རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། གོང་མའྷི་ཁད་པར་བསམ་གཏན་དང་མངོན་ཤྲེས་དང་འབྲས་བུ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་
བ་རྣམས་དོན་ལ་མ་ཐོབ་པར་བདག་གྷིས་ཐོབ་བོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཅུང་ཟད་སམ་པའྷི་ང་
རྒྱལ་གང་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་གྷི་ཁད་པར་ཆྲེས་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་ཅྷིག་གྷིས་ཆུང་ངོ་ཞྲེས་ཁད་པར་
ཇྷི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྷིན་མྷི་འཛིན་པར་མཆོག་གྷི་ནང་ན་ཅུང་ཟད་དམན་ཡང་གཞན་ལས་བདག་ནྷི་བཟང་བའོ་སམ་
དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། འདུད་པའམ་དམན་པའྷི་ང་རྒྱལ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །ལོག་པའྷི་ང་རྒྱལ་གང་ཞྲེ་
ན། ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་པ་ལྟ་བ་དང་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་དང་ལྟ་བ་ལ། བདག་ལྟ་བ་མཐོན་པོ་དང་སོད་པ་
བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་སམ་དུ་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་ང་རྒྱལ་གྷི་
ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བའྷི་རང་བཞྷིན་དང་
ྲེས་དམྷིགས་ཡོངས་སུ་མྷི་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་ན་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་ནས་ང་རྒྱལ་གྷིས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་
སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ལ་དམན་ཞྷིང་མ་ཐག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་སྡུག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །བཞྷི་པ་མ་རྷིག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་
པའྷི་གནས་ལུགས་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་རོངས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་མ་རྷིག་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ཟག་
བཅས་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། རྒྱུར་གྱུར་པ་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་
དང་ནྷི་ྲེས་དམྷིགས་མྷི་ཤྲེས་པས་ལྷག་པར་སྲེད་ཅྷིང་ཆགས་སོ། །འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་དྲེ་དག་ལ་ལྷག་པར་
ཆགས་པས་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་ཟག་བཅས་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ལ་
སྡུག་བསྔལ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་
རོ། །ལྔ་པ་ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་ལྟ་བ་གསུམ་པོ་སྟྲེ། འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་པོ་ལ་
བདག་དང་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་དང་། དྲེ་ྷིད་རག་པའམ་ཆད་པའྷི་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་ལྟ་བའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པ་ནྷི་འཇྷིག་ལྟས་བདག་
གོལ་ལོ། །མཐར་ལྟས་གོལ་ནས་ཀང་རག་པའམ་ཆད་པའོ། །ལོག་ལྟས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཐར་པ་མྲེད་དོ་སམ་དུ་
བསམས་ནས་ལོག་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཐོག་མར་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ལོ། །འདྷི་ྷིད་ཁོ་ན་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་རྒྱུན་ཏུ་
མངོན་པར་ཞྲེན་ཏོ། །ལྟ་བ་ལོག་པས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས། མྷི་དགྲེ་བ་ཟག་
བཅས་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་
བྱྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །དྲུག་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བ་
ནྷི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་
པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ལམ་བཟང་པོ་འཕགས་པའྷི་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ལྟ་བུ་བོར་ནས། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་ཤྷིང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ལ་འདག་གོལ་ངྲེས་འབྱྷིན་གྷི་ལམ་དུ་ཡྷིད་ཆྲེས་པས་ལོག་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་
ཐབས་ལ་རོག་གོ །ཐབས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པས། ཕྱུགས་ཀྷི་མཆོད་སྷིན་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་
བ་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ངན་སོང་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །བདུན་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་
སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བ་ནྷི་དོན་ལ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་བོས་མཐའ་གྷིས་སུ་དོགས་ཤྷིང་
ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་སྤངས་རོགས་སམ་དོན་གྷིས་
མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་ཞྷིང་། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི་
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མཚན་ྷིད་ཅན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་། མངོན་རོགས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དགྲེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་བའོ། །འབྱུང་བ་དཀོན་ཕྱྷིར་དྷི་མྲེད་ཕྱྷིར། །མཐུ་ལྡན་ཕྱྷིར་དང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི། །རྒྱན་
གྱུར་ཕྱྷིར་དང་མཆོག་ྷིད་ཕྱྷིར། །འགྱུར་བ་མྲེད་ཕྱྷིར་དཀོན་མཆོག་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་རྣམས་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་ལ་ཡོད་མྲེད་དང་སབས་གནས་ཡྷིན་མ་ཡྷིན་ལ་སོགས་པར་སོམ་ྷི་ཟ་བས་
མཆོད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་བསྲེན་བཀུར་ལ་སོགས་པ་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །དཀོན་མཆོག་རྣམས་
ལ་བཀའ་བཞྷིན་ལྲེགས་པར་མ་བསྒྲུབས་པས་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་མྷི་སོད་དྲེ། གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་
མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །བརྒྱད་པ་ཕག་
དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བ་ནྷི་རྒྱུ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཡུལ་ཕ་རོལ་
གྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ངོ་བོ་མྷི་བཟོད་པར་བྱས་པའྷི་སྲེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་ཕག་
དོག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷིའྷི་ྲེས་དམྷིགས་མ་ཤྲེས་ནས་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་
པ་ཡྷིན་གྷི། དམ་པའྷི་ཆོས་ལ་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་ཞྷིང་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་
ལ་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་ཞྷིང་ལྷག་པར་ཆགས་པས་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་མྷི་སོད་དྲེ།
གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་
རོ། །དགུ་པ་སྲེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལ་གང་གྷིས་སོར་བ་ནྷི་རྒྱུ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷི་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་
ྷིད་ཀྷིས་ཡུལ་སྷིད་པའྷི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་སྲེམས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་དམ་དུ་འཛིན་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་སོར་ན་
སྲེར་སྣའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ཡོ་བྱད་སོག་ཅྷིང་སྤྲེལ་བ་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་པ་ཡྷིན་གྷི། ཡོ་བྱད་
ཀྷིས་དབྲེན་ཞྷིང་བསྙུངས་པ་གཅྲེས་སས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡོ་བྱད་ངན་ངོན་ཚུན་ཆད་སོག་པ་ཅྲེས་སས་
སུ་འཛིན་པས་དྲེའྷི་ཆྲེད་དུ་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་ཟག་བཅས་སོད་ཅྷིང་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྷི་སོད་དྲེ་ཞྲེས་པའྷི་ཚུལ་
གྷིས་སོ། །གང་ལ་སོར་ན་དྲེས་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་སོགས་པ་མ་འོངས་པ་ན་ཡྷི་དྭགས་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་
མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་སོར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་གྷི་་་་་་དང་པོ་
འཆྷིང་བའྷི་དབྱྲེ་བ་བསྟན་པ་འཆྷིང་བ་ནྷི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་གྷི་ཆགས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཆྷིང་
བ་དང་། གནོད་བྱྲེད་ལ་ཁོ་བ་ཞྲེ་སང་གྷི་འཆྷིང་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་རོངས་པ་གཏྷི་མུག་གྷི་འཆྷིང་
བའོ། །དྲེ་ལྟར་གསུམ་དུ་འཇོག་པའྷི་ཚྷེ་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཏྷི་མུག་ཏུ་བསྡུའོ། །གྷིས་པ།་་་་་གང་གྷི་གང་
ལ་འཆྷིང་ཚུལ་ནྷི། །ཚོར་བའྷི་དབང་གྷིས་འཆྷིང་བ་གསུམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཆྷིང་བས་ནྷི་བདྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་ཟག་བཅས་ཀྷི་ཚོར་བ་ཕ་རྒྱས་་་་་་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ནྷི་ཕ་རྒྱས་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གནས་མ་བུ་པའྷི་སྲེ་པ་རྣམས་ཀྷི་ལྟར་ན་ནྷི་ཕ་རྒྱས་
ཐོབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །མདོ་སྲེ་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས་ནྷི་ས་བོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་རྒྱལ་པོའ ་ི སས་སོ།

འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་འགྱུར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ལ་

འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེ་སང་གྷི་འཆྷིང་བས་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཚོར་བ་ཕ་རྒྱས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་སྡུག་
བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ལ་འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །གཏྷི་མུག་གྷི་འཆྷིང་བས་ནྷི་བཏང་སོམས་ཀྷི་ཚོར་བ་ཕ་
རྒྱས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ལ་འཆྷིང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་འཆྷིང་བར་འཇོག་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་གཞན་ཡང་། དཔྲེར་ན་ལགས་སོགས་ལ་སོགས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་འཆྷིང་བས་བཅྷིངས་ནས་འགོ་
བར་མྷི་ནུས་ཤྷིང་འདུག་ཀང་འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་མྷི་ནུས་པ་ལྟར། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་
དག་གྷིས་བཅྷིངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཀང་། འབྲས་བུ་ཐར་པར་འགོ་བར་མྷི་ནུས་ཤྷིང་། རྒྱུ་དགྲེ་བ་ལ་སོར་བ་ན་
ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་བྱྲེད་པ་མྷི་འཐོབ་སྟྲེ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་འཆྷིང་བ་རྣམས་
སོ། །གསུམ་པ་ལའང་། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་མྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བས་མདོར་བསྟན་ནྷི། །ོན་མོངས་དྲུག་གྷི་འདོད་ཆགས་ལ་
གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་དྲེ་དག་གྷི་ས་བོན་ནམ་བག་ལ་ལ་ནྷི་རྣམ་པ་བདུན་ཏྲེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་
ལ་དང་། ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། སྷིད་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་
དང་། མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ལྟ་བའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་བག་ལ་ལ་ལོ། །གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་
འདོད་ཆགས་ལོགས་སུ་འཇོག་པ་ནྷི། ཁམས་གྷིས་ལས་སྲེ་སྷིད་འདོད་ཆགས། །ཁ་ནྷི་ནང་དུ་བལྟས་ཕྱྷིར་
དྲེར། །ཐར་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་བཟློག་ཕྱྷིར་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། གྷིས་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ། འདོད་
ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་འོག་མ་འདོད་པའྷི་ཁམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་
སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་བག་ཆགས་སམ་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་ཞྲེ་
སང་ངམ་ཁོང་ཁོ་བའྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་
ས་བོན་ནོ། །སྲེད་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་གོང་མ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ཀྷི་
འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་
བོན་ནོ། །ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་བཤད་ཟྷིན་པའྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་ནོ། །མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་མྷི་ཤྲེས་པ་མ་རྷིག་པའྷི་
ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་ནོ། །ལྟ་བའྷི་
བག་ལ་ལ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་ལྟ་བ་ངན་པའྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་རྲེས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་ནོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་བག་ལ་ལ་ནྷི་བདྲེན་པ་ལ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བ་ཐྲེ་
ཚོམ་གྷི་ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་རྷིམ་གྷིས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ནམ་ས་བོན་
ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་གང་ལ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སྲེད་པས་ཚོལ་ཞྷིང་དོན་དུ་གྲེར་བ་མ་
སྤངས་པས་ནྷི་ཆགས་སང་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས། འདོད་ཡོན་འབྱོར་པའྷི་ཚྷེ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་
ལ་ལ་དང་། འབྱོར་པ་རྒུད་པའྷི་ཚྷེ་ཁོང་ཁོ་བའྷི་བག་ལ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །སྷིད་པ་ཁམས་གོང་མ་
གྷིས་ཀྷི་ལུས་ལ་སྲེད་པས་ཚོལ་ཞྷིང་དོན་དུ་གྲེར་བ་མ་སྤངས་པས་ནྷི་སྷིད་པའྷི་འདོད་ཆགས་ཀྷི་བག་ལ་
ལ་རྒྱས་ཤྷིང་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ལམ་ལོག་པས་ྲེས་པ་ལས་ཚངས་པར་སོད་པའྷི་ཐར་པ་ཚོལ་ཞྷིང་དོན་
དུ་གྲེར་བ་མ་སྤངས་པས་ནྷི་ང་རྒྱལ་གྷི་བག་ལ་ལ་དང་། མ་རྷིག་པའྷི་བག་ལ་ལ་དང་། ལྟ་བའྷི་བག་ལ་ལ་
དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་བག་ལ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྷི་ལྟར་ཐར་ལམ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་ཐར་ལམ་དུ་ཞྲེན་
པ་དྲེ་དག་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་གྲེན་པོ་ཆུང་ངུ་ཙམ་གྷིས་ཀང་སྲེམས་ཁྲེངས་པས་ང་རྒྱལ་གྷི་ས་བོན་འཕྲེལ་བར་
འགྱུར་རོ། །བདྲེན་པ་རྣམས་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་ལ་རོངས་པས་མ་རྷིག་པའྷི་ས་བོན་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ལྟ་
བ་གསུམ་གྷིས་ལོག་པའྷི་ཐར་པ་ལ་རོག་པ་དང་། མཆོག་འཛིན་གྷིས་ཀྷིས་ལོག་པར་ཐར་པའྷི་ཐབས་ལ་རོག་
པས་ལྟ་བའྷི་ས་བོན་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྷི་བསྟན་པ་དམ་པའྷི་ཆོས་སྲེ་སྣོད་གསུམ་དང་བསླབ་པ་
གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལུང་དང་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན། གདུལ་བྱའྷི་སྲེམས་འཆོས་ཤྷིང་ོན་
མོངས་པ་འདུལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་ཞྷིང་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ས་བོན་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་
པའོ། །བཞྷི་པ་ལ་གསུམ་ལས། རགས་པ་དང་ཕ་བའྷི་རྣམ་གཞག་ལ། ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྷི་ར་བའྷི་
ོན་མོངས་པ་དྲུག་པོ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་
རྣམས་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ོན་མོངས་པ་དང་མཐུན་ཞྷིང་དྲེའྷི་ཆར་གཏོགས་པས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཁོ་ན་
ཡྷིན་ལ་ལོགས་སུ་རང་ར་མྷི་ཐུབ་པས་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དྲུག་
གམ་བཅུ་པོ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར། དྲེ་དག་ལས་གཞན་པ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོར་བསྟན་
པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་དུག་གསུམ་ྷིད་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ནྷི།
ཡང་འདོད་ཆགས་ནྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡྷིན་ལ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཞྲེ་
སང་དང་གཏྷི་མུག་ནྷི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡྷིན་ལ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་ཡང་འདྷི་ལྟར་
ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གཙོ་བོ་དུག་གསུམ་པོ་དྲེས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་ཞྷིང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོ ངས་པ་ཅན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུ་གྱུར་ན། ས་བོན་སྤངས་པའྷི་སོ་ནས་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་མྷི་འགྱུར་ལ། གནས་གྱུར་པའྷི་སོ་ནས་རྣམ་པར་
གོལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་སྷིབ་པར་བྱྲེད་པ་དུག་གསུམ་དྲེ་མ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་ྷིད་ལ་
དགོངས་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་བ་འདྷི་ནྷི་
ཡུན་རྷིང་པོ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་འདོད་ཆགས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་
གྱུར་པ། ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ནྷི་དོན་གཅྷིག་པའོ། །ལྔ་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྣལ་འབྱོར་
པ་རྣམས་ཀྷི་དགྲེ་བའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྷི་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་ནྷི་བརྒྱད་དྲེ། ཞྷི་གནས་ཀྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་
རྨུགས་པ་དང་གྷིད་གྷིས་དང་། ལྷག་མཐོང་གྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་རྒོད་པ་དང་འགོད་པ་གྷིས་དང་། བཏང་
སོམས་ཀྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ཕག་དོག་དང་སྲེར་སྣ་གྷིས་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་
མྲེད་པ་གྷིས་པོའ །ོ །གྷིས་པ།་་་་་འཇོག་ཚུལ་ནྷི། རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་ཞྷི་གནས་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་པའྷི་དུས་ན་རྨུགས་པ་
དང་གྷིད་ཀྷིས་སྲེམས་ནང་དུ་བྱྷིང་ཞྷིང་ཞུམ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལྷག་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་སོམ་པའྷི་དུས་རྒོད་པ་དང་འགོད་པས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་འཕོ་ཞྷིང་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཟུང་འཇུག་
བཏང་སོམས་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་པའྷི་དུས་ན་ཕག་དོག་སྲེར་སྣས་གཞན་གྷི་འབྱོར་བ་ལ་སང་བ་དང་། རང་གྷི་
འབྱོར་པ་ལ་ཞྲེན་ནས་སྲེམས་གཡོ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གསུམ་པོ་དྲེ་དག་གྷི་གཞྷི་དང་པོ་ཚངས་སོད་ལ་
སོགས་ཚུལ་ཁྷིམས་རྣམ་པར་དག་པ་སྲུང་བའྷི་དུས་ན་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟུང་བ་ལ་
མྷི་འཛྷེམ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་དུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ངོ་བོ་ཤས་ཆྲེར་སྲེམས་ལ་ཀུན་ནས་
འཁྷི་ཞྷིང་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པས་ན། ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་དག་
གོ །དྲུག་པ་ལ་་་་་་གསུམ་ལས་དང་པོ། ངོ་བོ་ནྷི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་མཐུན་པའྷི་ཆ་ནས་བཞག་པའྷི་ཆུ་བོ་ནྷི་བཞྷི་
སྟྲེ། མ་རྷིག་པ་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འདོད་པའྷི་ཆུ་བོ་
དང་། གྷིས་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཁམས་གོང་མའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྷིད་པའྷི་ཆུ་བོ་དང་། ཁམས་གསུམ་
ཀའྷི་ལྟ་བ་ལྔ་པོ་ལྟ་བའྷི་ཆུ་བོ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་མྷི་ཤྲེས་པ་མ་རྷིག་པའྷི་ཆུ་བོའ །ོ །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི།
ཤུགས་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྷི་རྒྱུན་ཕྱོགས་སམ་ཐུར་ངོས་སུ་ཁྲེར་ཞྷིང་ལྟུང་བར་བྱྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ཆུ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དག་གོ །གསུམ་པ།་་་་་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་
པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནྷི་དང་པོ་འདོད་པའྷི་ཆུ་བོ་འབྱུང་བའོ། །སྷིད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་
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ནས་ནྷི་གྷིས་པ་སྷིད་པའྷི་ཆུ་བོ་འབྱུང་བའོ། །ལོག་པས་ཚངས་པར་སོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྷི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་ནྷི་ཐ་མལ་ལྟ་བ་དང་མ་རྷིག་པའྷི་ཆུ་བོ་གྷིས་འབྱུང་བ་སྟྲེ། རོངས་པར་གྱུར་ན་ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་
འབྱུང་བས་གནས་པ་ལྟ་བ་དང་གནས་མ་རྷིག་པ་འབྲྲེལ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོ། །བདུན་པ་ལའང་། གསུམ་གྷི་དང་པོ།་་་་་ངོ་
བོ་ནྷི། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཆ་ནས་གཞག་པའྷི་སོར་བ་ནྷི་བཞྷི་སྟྲེ། སྔ་མ་བཞྷིན་དུ་ཁམས་འོག་
མའྷི་ོན་མོངས་པ་འདོད་པའྷི་སོར་བ་དང་། གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་སྷིད་པའྷི་སོར་བ་དང་། ཁམས་
གསུམ་ཀའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ལྟ་བའྷི་སོར་བ་དང་། གསུམ་ཀའྷི་མྷི་ཤྲེས་པ་མ་རྷིག་པའྷི་སོར་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི།
སྤང་བྱ་དང་བྲལ་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་ཅྷིང་ཁམས་གསུམ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ལ་དམ་དུ་སོར་བར་བྱྲེད ་པའྷི་
ཕྱྷིར་སོར་བ་རྣམས་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། སོར་བ་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་ཀང་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་
གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་སོར་རོ། །ཞྲེས་པ་འདོད་པ་
ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པས་འདོད་པའྷི་སོར་བ་དང་། སྷིད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པས་སྷིད་པའྷི་སོར་བ་དང་། ལོག་
པས་ཚངས་པར་སོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པས་ལྟ་བ་དང་མ་རྷིག་པའྷི་སོར་བ་འབྱུང་བའོ། །བརྒྱད་པ་ལ་
གྷིས་ཀྷི། དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ལ། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ནྷི་བཞྷི་སྟྲེ། འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་འདུན་ཞྷིང་ཆགས་པའྷི་ྲེ་བར་
ལྲེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་པའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ྷིད་ཀྷི་
ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། མྲེད་བཞྷིན་དུ་བདག་ཏུ་ལྟ་ཞྷིང་སྨྲ་བའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཇོག་ཚུལ་ལ། མདོར་
བསྟན་རྒྱས་བཤད་དོན་བསྡུ་གསུམ་གྷི། དང་པོ་ནྷི་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་གྷིས་དངོས་སུ་རོད་པའྷི་ར་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་རོད་ཅྷིང་འཐབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བརྒྱུད་ནས་ཡང་སྷིད་པ་ཕྱྷི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཕུང་པོ་ྲེ་
བར་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་ལ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྣམས་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཀྷི་
ཁྷིམ་པ་རོད་པའྷི་ར་བ་ནྷི། རང་གྷི་འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་དང་པོར་མངོན་པར་དགའ་བས་འདོད་ཆགས་
དང་། དྲེ་ྷིད་ལ་རྒྱུན་གྷི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་ལྷག་པར་ཞྲེན་པ་དང་། དྲེ་དང་མྷི་འབྲལ་བར་འདོད་པས་སྲེམས་
རྒྱུད་རྣམ་པར་བཅྷིངས་པ་དང་། གཞན་གྷི་འདོད་པ་ལ་ཡང་དགའ་བར་བྱྲེད་པས་ཡོངས་སུ་ཞྲེན་པ་དང་། དྲེ་
དག་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་ཤྷིང་སྲེད་པས་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུས་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ཁྷིམ་
པ་རྣམས་དང་། ཁྷིམ་པ་རྣམས་སུ་ནང་ཕན་ཚུན་འདོད་ཡོན་ལ་མྷི་མཐུན་པས་རོད་དྲེ། རོད་པ་དྲེའྷི་ར་བ་ནྷི་ྲེར་
ལྲེན་བཞྷིའྷི་དང་པོ་འདོད་པའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་རབ་བྱུང་རོད་པའྷི་ར་བའང་གྷིས་ལས། །དང་པོ།་་་་་
ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། རང་གྷི་ལྟ་བ་ལ་དང་པོར་མངོན་པར་དགའ་བས་འདོད་ཆགས་དང་། རྒྱུན་གྷི་ཡོངས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སུ་འཛིན་པས་ལྷག་པར་ཞྲེན་པ་དང་། དྲེ་དང་མྷི་འབྲལ་བར་འདོད་པས་རྣམ་པར་བཅྷིངས་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པ་
རྣམས་ཀང་རང་གྷི་ལྟ་བར་བསྒྱུར་བར་འདོད་པས་ཡོངས་སུ་ཞྲེན་པ་དང་། མཐུན་པ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་
པས་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུས་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་
སུ་ནང་ཕན་ཚུན་ལྟ་སོད་ལ་མྷི་མཐུན་པས་རོད་དྲེ། རོད་པ་དྲེའྷི་ར་བ་ནྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ཕྱྷི་མ་གསུམ་པ་
དག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལྟ་བ་མྷི་འད་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྷིས་ལ་འདུན་ཞྷིང་ཆགས་པ་ནྷི་ལྟ་
བའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའོ། །འགའ་ཞྷིག་ཞྷི་བའང་ཡོད་མོད། ཕལ་ཆྲེར་ཁྷི་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྷི་བརྟུལ་ཞུགས་
དང་། མྲེ་ལྔ་བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་ལྟ་བའྷི་དབང་གྷིས་མྷི་མཐུན་པ་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་དག་ལ་
འདུན་ཞྷིང་ཆགས་པ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའོ། །ལྟ་སོད་སྣ་ཚོགས་དྲེ་དག་གྷི་
གནས་སམ་གཞྷི་འཇྷིག་ཚོགས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནྷི། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་བདག་
ཏུ་སྨྲ་བའང་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་འདུན་ཞྷིང་ཆགས་པ་ནྷི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཁད་པར་དུ་བཤད་
པ་ལ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ།་་་་་ཕྱྷི་པ་རོད་པའྷི་ར་བ་ནྷི། ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་པའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་ཐ་དད་ཀྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ནྷི། དྲེ་དག་བཟང་ངན་ལ་འདོད་ལུགས་དུ་མར་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར། མུ་
སྟྲེགས་ཅན་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་རོད་དོ། གྷིས་པ།་་་་་ཕྱྷི་ནང་རོད་པའྷི་ར་བ་ནྷི་བདག་ཏུ་ལྟ་ཞྷིང་སྨྲ་བའྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་
པས་ནྷི། བདག་ཡོད་པ་ྷིད་དུ་བོ་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་པ་རྣམས་མྷི་རོད་ཀྷི་མུ་སྟྲེགས་ཅན་རྣམས་དང་། ཆོས་འདྷི་
པ་ནང་པ་རྣམས་སུ་རོད་དོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་བདག་མྲེད་དུ་སྨྲ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་དོན་བསྡུ་
ནྷི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་དངོས་སུ་ཁྷིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་རོད་པའྷི་ར་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་
ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་བརྒྱུད་ནས་ཕྱྷི་མ་ལ་ཡང་སྷིད་འཁོར་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་ཏྲེ ། དྲེས་ན་བཞྷི་པོ་དྲེ་
དག་ནྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །དགུ་པ་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ལ་མདུད་པ་ནྷི་བཞྷི་སྟྲེ། ལོངས་
སོད་ལ་བརྣབ་སྲེམས་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་གནོད་སྲེམས་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་
དང་བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་དང་། འདྷི་ཁོ་ན་བདྲེན་གྷི་གཞན་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅྷིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལུས་ཀྷི་མདུད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། དྲེ་
དག་ཀང་གཟུགས་ཀྷི་ལུས་ཀྷི་མདུད་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་གཞག་པའྷི་ཡྷིད་དམ་སྲེམས་
ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མ་བསགས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མདུད་པ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ།
དཔྲེར་ན་མདུད་པས་དམ་དུ་བསམས་པས་གོལ་བའྷི་བར་དུ་གཅོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་འཇོག་ཚུལ་ནྷི།
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མམ་གཞག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འདྷི་ལྟར་སྲེམས་གཡྲེང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་བཞྷི་སྟྲེ། བརྣབ་སྲེམས་ཀྷིས་
ཟས་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟྷིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་ཆགས་པའྷི་རྒྱུས་སྲེམས་གཡྲེང་བ་དང་། གནོད་སྲེམས་ཀྷིས་
ལྟུང་བ་ལ་ཕྱྷིར་བཅོས་པ་ལ་བསྐུལ་བ་ན་ལྲེགས་པར་མྷི་སྒྲུབ་ཅྷིང་ཕྱྷིས་འགོད་པའྷི་རྒྱུས་སྲེམས་གཡྲེང་བ་དང་།
སོད་ངན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་ངལ་བ་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་དྲུག་པོས་ལུས་
སྲེམས་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པའྷི་རྒྱུ་སྲེམས་གཡྲེང་བ་དང་། ལྟ་ངན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་གནས་ལུགས་
དང་མྷི་མཐུན་པར་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའྷི་རྒྱུས་སྲེམས་ཡང་
དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་མཐོང་བ་ལས་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་དོ། །ཕྱྷི་མ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་དང་འཇོག་ཚུལ་གྷིས་
གྷིས་ཀྷིས་འཆད་ལ་སྷིབ་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་ལྔ་སྟྲེ་ཡུལ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་ལ་སོད་པར་མོས་པ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའྷི་
སྷིབ་པ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་ལ་ཁོ་བར་བྱྲེད་པ་གནོད་སྲེམས་ཀྷི་སྷིབ་པ་དང་། ནང་དུ་བྱྷིང་ཞྷིང་ཞུམ་པར་བྱྲེད་
པ་རྨུགས་པ་དང་གྷིད་ཀྷི་སྷིབ་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་དུ་འཕོ་ཞྷིང་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་པ་རྒོད་པ་དང་འགོད་པའྷི་སྷིབ་པ་
དང་། བདྲེན་པ་ལ་ཡྷིད་གྷིས་ཟ་བར་བྱྲེད་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་སྷིབ་པའོ། །དྲེ་ལྟར་གངས་བདུན་ཡོད་ཀང་། རྨུགས་
གྷིད་རྒོད་འགོད་དག་རྲེ་རྲེར་བྱས་ནས་ལྔར་འཇོག་པ་ནྷི། དྲེ་དག་གྲེན་པོ་གཅྷིག་པ་དང་། ཟས་གཅྷིག་ལས་
འབྱུང་བ་དང་། བྱ་བ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡང་སྷིབ་པ་དང་པོ་གྷིས་ཀྷིས་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་གནོད་ཅྷིང་། བར་
པ་གྷིས་ཀྷིས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ལ་གནོད་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྷིས་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ།
འདོད་ན་སྷིབ་རྣམས་མྷི་མཐུན་དང་། །ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར། །གྷིས་གྷིས་ཕུང་པོ་གནོད་བྱྲེད་
དང་། །ཐྲེ་ཚོམ་ཕྱྷིར་ན་ལྔ་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པ་ལ་འདུན་པས་འདོད་ཡོན་ལ་
ཆགས་པར་བྱྲེད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྷི་དུས་ན་སྷིབ་པ་དང་། གནོད་པའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་
སྲེམས་འཚིག་པར་བྱྲེད་པས་དགྲེ་བའྷི་གོགས་ཀྷིས་བསླབ་པའྷི་གནས་ལ་བསྐུལ་བ་ན་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པའྷི་
དུས་ན་སྷིབ་པ་དང་། རྨུགས་གྷིད་ཀྷིས་ཞུམ་པར་བྱྲེད་པས་ཞྷི་གནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་དུས་ན་སྷིབ་པ་དང་།
རྒོད་འགོད་ཀྷིས་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་པས་ལྷག་མཐོང་རབ་ཏུ་འཛིན་པའྷི་དུས་ན་སྷིབ་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྷིས་མཐའ་
གྷིས་སུ་བྱྲེད་པས་ཟུང་འཇུག་བཏང་སོམས་ཀྷི་དུས་ན་སྲེམས་ལ་སྷིབ་ཅྷིང་འགྲེབས་པས་དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་མྷི་
རོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ན་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་ནྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་ཞྲེས་སོ་གསུངས་སོ། །ཐ་བའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ།
སྲེད་པ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཐ་བ་དང་། ཁོང་ཁོ་ཞྲེ་སང་གྷི་ཐ་བ་དང་། རོངས་པ་གཏྷི་མུག་གྷི་ཐ་བའོ། །འཇོག་ཚུལ་
ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྔོན་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནས་གོམས་ཤྷིང་འདྷིས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ད་ལྟར་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མངོན་གྱུར་ལ་ལྷག་པར་སོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། སོད་པ་ངན་པ་དྲེ་མ་སྤངས་པས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྲེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་ཞྷིང་དགྲེ་བའྷི་ལོ་ཐོག་
གྷི་ཞྷིང་དུ་མྷི་རུང་བ་དང་། སྤང་བྱ་དང་འབྲལ་དཀའ་ཞྷིང་གྲེན་པོའ ་ི ཐོང་གཤོལ་གྷིས་རློག་དཀའ་བར་འགྱུར་
བ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ཐ་བ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །དྷི་མའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་དྷི་མ་དང་། ཞྲེ་
སང་གྷི་དྷི་མ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་དྷི་མའོ་ཞྲེས་པ་དྷི་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་དུག་གསུམ་གྷི་དྷི་མ་ཞྲེས་བརོད་
པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། ཀུན་སློང་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། དྷི་མ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་
སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་མྷི་དགྲེ་བའྷི་རང་བཞྷིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་དྲེ། དྷི་མ་ཅན་གྷི་
གང་ཟག་དྲེ་ཁྷིམ་གཅྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་གོང་ན་འདུག་ཀང་རུང་། རྒྱང་གགས་གཅྷིག་འཕགས་པའྷི་དགོན་པ་ན་
འདུག་ཀང་རུང་། མྷི་དགྲེ་བ་ལས་ཚངས་པ་དག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་མཚུངས་པར་སོད་པ་བསླབ་པ་ལ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྷིས་མཐོང་ན། གང་གྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་སྐད་དུ་ཚྷེ་དང་ལྡན་པ་འདྷི་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ་འདྷི་ལྟ་བུ་བྱྲེད་པས་ལུས་ངག་
གྷི་ཀུན་སོད་ངན་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་སོད་པ་སྟྲེ། ལྟུང་བའྷི་དྷི་མ་དང་བཅས་པས་མྷི་གཙང་བ་དཔྲེར་ན་གོང་གྷི་ནང་དུ་
ཚྷེར་མ་གཅྷིག་མཐོང་ན་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་དོགས་པ་བཞྷིན་དུ་གོགས་གཞན་ལ་ཡང་གནོད་པའོ་ཞྲེས་བརོད་
པར་འགྱུར་བ་མ་དག་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་དྷི་མ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །སྷིག་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་
གསུམ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་སྷིག་པ་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་སྷིག་པ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་སྷིག་པའོ་ཞྲེས་པའང་རྒྱུ་ལ་
འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བསྟན་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། རྒྱུ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་
ནས་སྷིག་པ་སད་པས་དུས་ཡུན་རྷིང་པོར་ཡང་དང་ཡང་འཁོར་བར་སྲེ་བ་དང་འཆྷི་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དག་ནྷི་སྷིག་པ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཟུག་རྔུའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་
གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཟུང་རྔུ་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་ཟུག་རྔུ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཟུག་རྔུའོ་ཞྲེས་པའང་འབྲས་
བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བརོད་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས།
སྷིད་པ་ཁམས་གསུམ་པའྷི་ལུས་དང་། སྷིད་པའྷི་ཡོ་བྱད་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ལ་ཤྷིན་
ཏུ་འདོད་པའྷི་སྲེད་པ་སྲེས་ཤྷིང་གནས་ཏྲེ། རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་དང་། འཕགས་པའྷི་
དགྲེ་འདུན་རྣམས་དང་། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དྲེ་དག་བྲལ་བ་འགོག་པ་དང་། དྲེ་མངོན་སུམ་
དུ་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་རྣམས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྷིང་མྷི་དགྲེ་བ་སད་པས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཟུག་རྔུས་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་
དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ཟུག་རྔུ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅྷི་ཡང་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཅྷི་ཡང་དང་།
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ཞྲེ་སང་གྷི་ཅྷི་ཡང་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཅྷི་ཡང་ངོ་ཞྲེས་པའང་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བསྟན་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི།
འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། ལོངས་སོད་ཅྷི་ཡང་བཟུང་བས། དྲེ་དག་སྲུང་
བའྷི་དོན་དུ་འཇྷིགས་པ་དང་བཅས། དྲེའྷི་ཆྲེད་དུ་རོད་པས་ཁོན་དང་བཅས་ཤྷིང་། སོག་སྲུང་སྤྲེལ་བའྷི་སོ་ནས་
གཡྲེང་བ་མང་བར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ྲེས་དམྷིགས་ཅྷི་ཡང་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ཅྷི་ཡང་
རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ྲེས་པར་སོད་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་དང་།
ཞྲེ་སང་གྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ྲེས་པར་སོད་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་
དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྷི་ྲེས་པར་སད་པ་སོད་པ་དང་། བརྫུན་ལ་
སོགས་པ་ངག་དང་། བརྣབ་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ྲེས་པར་སད་པ་སོད་པ་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་
དག་ནྷི་ྲེས་པར་སོད་པ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡང་ས་སྲེར་དུག་གསུམ་ྷིད་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བར་ཡང་གསུངས་པ་
ལྟར། ལོངས་སོད་དོན་དུ་གྲེར་བས་ཟང་ཟྷིང་ངན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་ཆགས་པའྷི་རྒྱུ་དང་། གཞན་གྷི་ྲེས་
པ་མྷི་བཟོད་པས་གནོད་པ་བྱས་པའྷི་རྒྱུ་ལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་རོག་པའྷི་རྒྱུ་དང་། སོག་གྷི་མཆོད་
སྷིན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལོག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ྲེས་པར་སད་པ་མྷི་དགྲེ་
བ་སོད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་ལ་ྲེས་སོད་འབྱུང་བའྷི་གཞྷི་ཆགས་པ་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་རྣམས་ནྷི་ྲེས་
པར་སོད་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །མཛོད་དུའང་། འདོད་ལ་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་དང་། །རོངས་
རྣམས་མྷི་དགྲེའྷི་ར་བ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཟག་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། མ་རྷིག་པ་བོར་བའྷི་འདོད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའྷི་ཟག་པ་དང་། མ་རྷིག་པ་བོར་བའྷི་གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་
སྷིད་པའྷི་ཟག་པ་དང་། ར་བ་མ་རྷིག་ཡྷིན་པས་ན། །ལོགས་ཤྷིག་ཏུ་ནྷི་ཟག་པར་བསྟན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཁམས་
གསུམ་ཀའྷི་རོངས་པ་མ་རྷིག་པའྷི་ཟག་པའོ། འཇོག་ཚུལ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྲེམས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྷི་ར་ནས་
ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕོ་ཞྷིང་རྒྱུད་འཁོར་བར་ཟག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟག་པའོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འདོད་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་ཕྱྷི་རོལ་དུ་བལྟས་ཏྲེ་ཁམས་འོག་མར་ཟག་པའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པའྷི་ཟག་པའོ། །སོམས་འཇུག་ལ་
ནང་དུ་བལྟས་ཏྲེ་རོ་མྱང་བས་གོང་མ་གྷིས་སུ་ཟག་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིད་པའྷི་ཟག་པའོ། །ཟག་པ་དྲེ་གྷི་གའྷི་གནས་
སམ་ར་བ་ཡྷིན་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཟག་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་རྷིག་པའྷི་ཟག་པའོ། །ཕོངས་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ།
འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཕོངས་པ་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་ཕོངས་པ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཕོངས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལུས་སྲེམས་ལ་
གནོད་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལ་ཕོངས་པ་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། སྷིད་པའྷི་ཡོ་བྱད་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་མ་འབྱོར་ཏྲེ་ཕོངས་པས་ལུས་གནོད་ཅྷིང་།
དྲེ་འདོད་ནས་དོན་དུ་གྲེར་བ་ཕོངས་པས་སྲེམས་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ཕོངས་པ་
རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །ཡོངས་སུ་གདུང་བའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་། ཞྲེ་སང་
གྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བའོ་ཞྲེས་པའང་ཡོངས་གདུང་གྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་
ྷིད་དོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། གནས་ལུགས་དང་
མཐུན་པར་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པའྷི་མཚན་མ་འཛིན་པ་དང་། དྲེ་
དག་གྷི་ཁད་པར་ཆ་ཤས་ལ་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རགས་པ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་ཕ་བ་
ལ་མངོན་རགས་སུ་འཛིན་པ་གང་གྷིས། ལུས་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྲེམས་
མྱ་ངན་གྷིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་རྣམས་ཞྲེས་
བྱའོ། །འཁྲུག་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཁྲུག་པ་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་འཁྲུག་པ་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་
འཁྲུག་པའོ་ཞྲེས་པ་ལའང་འཁྲུག་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་ྷིད་དོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་
གཏྷི་མུག་སྟྲེ་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། གཟུགས་སོགས་ཡྷིད་དུ་འོང་བའྷི་དངོས་པོ་གང་དུ་དང་པོར་མངོན་པར་
དགའ་བ་དང་རྒྱུན་གྷིས་ལྷག་པར་ཆགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཡུལ་དྲེ་ྷིད། གཏན་མྲེད་དུ་སོང་བས་རྣམ་པར་གྱུར་
ཅྷིང་རྒྱུན་ཡོད་ཀང་མྷི་སྡུག་པར་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་བཟོད་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྱ་ངན་དང་། དྲེ་ལས་
བྱུང་བའྷི་ཅལ་ཅོལ་སྨྲ་བ་སྨྲྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། ལུས་ལ་རང་གྷིས་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་།
སྲེམས་ལ་གདུང་བ་དག་པོ་འབྱུང་བ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་། ཡུན་རྷིང་དུ་ལོན་ནས་ཀང་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་འཁྲུག་པ་
རྣམས་ཀྷིས་ལུས་དང་སྲེམས་ལ་རྲེག་ཅྷིང་ོན་མོངས་པར་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་འཁྲུག་པ་
རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །འཐབ་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པས་འདོད་ཆགས་ཀྷི་འཐབ་པ་དང་།
གཞན་ཕྱོགས་ལ་སང་བས་ཞྲེ་སང་གྷི་འཐབ་པ་དང་། ྲེས་དམྷིགས་མ་རྷིག་པས་གཏྷི་མུག་གྷི་འཐབ་
པའོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་
ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་། བརྡྲེག་པའྷི་བསམ་པས་ལུས་ཀྷི་མཚོན་ཆ་ལྲེན་པ་དང་། དབྱུག་པ་ལྲེན་པ་དང་། ངག་
གྷིས་ྲེས་པ་བརོད་ཅྷིང་འཐབ་པ་དང་སོན་ནས་གྲེང་ཏྲེ་མཚང་འབྲུ་བ་དང་། དྲེ་མྷི་བཟོད་ཅྷིང་རོད་པ་དང་། ཞལ་
ཆྲེ། གར་གཤག་འགྲེད་པ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་འཐབ་པ་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །རྷིམས་ནད་
ཀྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྷིམས་ནད་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་རྷིམས་ནད་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་རྷིམས་ནད་
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དོ་ཞྲེས་པས་ཕྱྷིའྷི་རྷིམས་ཚ་བས་ལུས་གདུང་བར་བྱྲེད་པ་དང་འད་བས་ན་དུག་གསུམ་ྷིད་རྷིམས་ནད་
དོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ལོག་
གཡྲེམ་དང་དམག་དང་ལྷིངས་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ལ་འདོད་ཆགས་པའྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆྲེན་
པོས་ལུས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མཐུན་ཞྷིང་ཆགས་པར་མྷི་རྷིགས་པ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པས་
ཡོ་བྱད་ཚོལ་བ་ལ་ཆགས་པའྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆྲེན་པོས་ལུས་སྲེམས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བ་དང་།
ཆོས་ལོག་པ་འཚྷེ་བ་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆགས་པའྷི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆྲེན་པོས་ལུས་སྲེམས་
ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་རྷིམས་ནད་རྣམས་ཞྲེས་བྱའོ། །ནགས་སོར་གྷི་ངོ་བོ་
ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྷི་ནགས་སོར་དང་། ཞྲེ་སང་གྷི་ནགས་སོར་དང་། གཏྷི་མུག་གྷི་ནགས་སོར་རོ་
ཞྲེས་པས་ནགས་སོར་དང་འད་བས་ན་དུག་གསུམ་ྷིད་ལ་ནགས་སོར་ཞྲེས་བརོད་དོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་
ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས། སྷིད་པར་སྲེ་བའྷི་ར་བ་འདུ་བྱྲེད་ལས་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་ཤྷིང་སོང་གྷི་ར་བ་དང་འད་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཏྲེ་སད་པས་ཀུན་གཞྷི་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ནས།
ངན་སོང་གསུམ་དང་བདྲེ་འགོ་གྷིས་ཏྲེ་འགོ་བ་ལྔའྷི་འཁོར་བར་རྷིགས་དྲུག་གྷི་ལུས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ནགས་
ཚལ་དང་འད་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་ནྷི་ནགས་སོར་རྣམས་ཞྲེས་
བྱའོ། །གགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། སྲེད་པ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་གགས་དང་། ཁོང་ཁོ་ཞྲེ་སང་གྷི་གགས་དང་།
རོངས་པ་གཏྷི་མུག་གྷི་གགས་སོ་ཞྲེས་པ་དགྲེ་བའྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྷི་དུག་གསུམ་ྷིད་དོ། །འཇོག་ཚུལ་ནྷི།
འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྷི་གནས་ཀྷི་གགས་དཀའ་སད་
བྱས་ན་ལུས་མས་སུ་དོགས་ནས་དྲེ་ལ་གཅྲེས་པར་ལྟ་བ་དང་བཅས་པས་དགྲེ་བ་ལ་མྷི་སོར་བ་དང་། སྷིན་
སོགས་སད་ན་ལོངས་སོད་མས་སུ་དོགས་ནས་དྲེ་ལ་བསྲུང་བྱར་ལྟ་བ་དང་བཅས་པས་དགྲེ་བ་ལ་མྷི་སོར་བ་
དང་། ལྷག་མཐོང་གྷི་གགས་ཤྲེས་བྱ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་བོ་མ་བྱང་བ་ཁོན་པའྷི་རུ་སལ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་གྷི་གའྷི་
གགས་གཏན་ནས་མྷི་སོར་བར་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་འདུ་འཛི་སྣ་ཚོགས་དང་འདྲེ་ཞྷིང་གནས་པ་དང་། སོར་ཀང་
མཐར་ཐུག་པར་མྷི་འགྱུར་བར་དགྲེ་བའྷི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ངོམས་ཤྷིང་ཆོག་པར་འཛིན་པས་དགྲེ་བ་རྒྱ་
ཆྲེན་པོ་ལ་མྷི་སོར་བའྷི་ཆ་ནས་དུག་གསུམ་དྲེ་དག་གགས་རྣམས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ་་་་་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷི་གགས་ལྔ་གསུངས་པ་གང་དག་
ལགས་པ་དྲེ་དག་དུ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ཀྷི་གགས་ལགས། དུ་ནྷི་ལྷག་མཐོང་གྷི་གགས་ལགས། དུ་ནྷི་གྷི་གའྷི་གགས་ལགས། བྱམས་པ་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་ཞྷི་གནས་གགས་
ཡྷིན་ནོ། །འཕགས་པའྷི་བསམ་གཏན་འདོད་པ་བཞྷིན་མ་ཐོབ་པ་ནྷི་ལྷག་མཐོང་གྷི་གགས་ཡྷིན་ནོ། །འདྲེས་པར་གནས་པ་དང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནྷི་དྲེ་གྷི་ གའྷི་

ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

331

གགས་ཡྷིན་ནོ།

།མདོ་སྲེར་སྲེམས་ཀྷི་གགས་ལྔ་གསུངས་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །བདུན་པ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་

ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་སོ་སོས་ཡུལ་སོགས་ལ་ལོག་པར་རོག་ཚུལ་ནྷི། ཤྲེས་བྱའྷི་གནས་ལུགས་དང་མྷི་
མཐུན་པར་ལོག་པར་འཛིན་པས་འདོད་ཆགས་སོམ་སྤང་གྷི་ཆ་ནྷི་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དང་། མཐོང་སྤང་གྷི་
ཆ་ནྷི་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་སྡུག་པ་ཙམ་དུ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་
ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཁོང་ཁོ་བ་དྲེ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་སོམ་སྤང་ཡུལ་མྷི་སྡུག་པ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། མཐོང་
སྤང་ལྟ་བ་མྷི་མཐུན་པ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་སྟྲེ། དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དམྷིགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཆགས་སང་དྲེ་དག་སྲེམས་ལ་དམྷིགས་པའམ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཞུགས་སུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་
ཆུང་ངུ་བས་བདག་ཆྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་། ལྟ་བ་ངན་པས་སྲེམས་
ཁྲེངས་པས་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་
ལྟ་བ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་སོ་ནས་ལོག་པར་རོག་པའྷི་ལྟ་བ་མཆོག་
ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྷི་ལྟ་བ་ངན་པ་དང་། དྲེའྷི་སོན་གྷིས་བྱུང་
བའྷི་སོད་པ་དམན་པ་ལ་མཆོག་དང་དག་གོལ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་སོ་ནས་ལོག་པར་རོག་པའོ། །ཐྲེ་ཚོམ་
ནྷི་བདྲེན་པ་ལ་བོ་རྲེ་གྷིས་སུ་འཇུག་པས་གྲེན་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་
སྔར་གྷི་ཐམས་ཅད་ལའང་ཁབ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་
ཐམས་ཅད་བདྲེན་བཞྷི་ལ་ལོག་པར་རོག་ཚུལ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་
འབྱུང་ལ། བཅུ་པོའང་གྷིས་པོ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། གྷིས་པོའང་བཅུ་པོའ་ི གཞྷིའམ་གནས་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་
ཀང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའམ། དྲེ་ལྟར་འཛིན་པའྷི་སོ་ནས་ལོག་པར་རོག་པའོ། །ོན་མོངས་
པ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་དབང་གྷིས་འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞྷིང་། རྣམ་བྱང་གྷི་ངོ་བོ་འགོག་པ་
དང་། དྲེའྷི་ཐབས་ལམ་ལ་གཡྲེངས་པར་འདུ་ཤྲེས་ནས། སྐྲག་པའྷི་གནས་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་སྐྲག་པ་སྲེད་པ་དང་།
མུ་སྟྲེགས་པས་འགོག་ལམ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཀང་ལོག་པར་རོག་པའོ། །བརྒྱད་པ་ཁམས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་
བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ཁམས་གསུམ་གང་ན་གང་ཡོད་ནྷི། ཁོང་ཁོ་བ་མ་གཏོགས་པར་ོན་མོངས་པ་ལྔའམ་
དགུ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་ྷིད་དོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནྷི་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་སྟྲེ། འདོད་
ཁམས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའོ། །ཁམས་གོང་མ་གྷིས་ན་ཁོང་ཁོ་མྲེད་དྲེ་རྒྱུ་ཞྷི་གནས་ཀྷིས་བརླན་པ་དང་། ཀུན་ནས་
མནར་སྲེམས་ཀྷི་གཞྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་པ། འདོད་ཆགས་ནྷི་འདོད་
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པའྷི་ཁམས་ན་སོ་ལྔའྷི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ནྷི་བདྲེ་བ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ནྷི་ཡྷིད་བདྲེ་བ་དང་།
ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཆད་ཁར་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་མྷི་ལྡན་
ཏྲེ་དགའ་བའྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་དང་
པོ་དང་གྷིས་པ་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་བདྲེ་བ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་འདོད་ཆགས་ཡྷིད་
བདྲེ་བ་དང་། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྷི་ཡྷིད་བདྲེ་མྲེད་
པས་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ཡན་ཆད་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་
དུ་ནྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་བཏང་སོམས་ྷིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་
འཁོར་དུ་བྱུང་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །བདྲེ་བ་དང་ཡྷིད་བདྲེ་དང་མྷི་ལྡན་ཏྲེ་དམན་པའམ་སོ་བའྷི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པས་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡྷིད་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་ནོ། །ཁྲེངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་པས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། བདྲེ་སྡུག་དང་ཡང་མྷི་ལྡན་ཏྲེ་རྣམ་
ཤྲེས་ལྔ་དང་མཚུངས་ལྡན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ན་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ས་པའྷི་བདྲེ་བ་
དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྷི་ཡྷིད་བདྲེ་མྲེད་
པས། ཡྷིད་ཀྷི་ས་པའྷི་བདྲེ་བ་དང་། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷི་བདྲེ་བ་དང་
ཡྷིད་བདྲེ་ནྷི་མདོ་ལས་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཅན་ཞྲེས་འབྱུང་བ་སྟྲེ། དྲེ་ཡན་ཆད་ཀྷི་ཚོར་བ་སྷིམ་པར་མྱོང་བ་
དྲེས་ཡྷིད་ཤྲེས་འཁོར་བཅས་དགའ་བར་བྱྲེད་པས་ན་དགའ་བ་དང་། ཀུན་གཞྷི་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པའྷི་བདྲེ་བས་
ཚིམ་པར་བྱྲེད་པས་ན་བདྲེ་བའོ།་་་་་ཇྷི་སྐད་དུ་དགའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་གནས་གྱུར་བའྷི་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་པའྷི་སྲེམས་ཚིམ་པ་དང་སྲེམས་ཤྷིན་ཏུ་
དགའ་བ་དང་། སྲེམས་རངས་པ་དང་། སྲེམས་དགའ་བ་དང་། བདྲེ་བ་མྱོང་བ་སྟྲེ་ཚོར་བར་གཏོགས་པའོ། བདྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་གྱུར་བའྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་པའྷི་
གནས་ལ་ཕན་པ་དང་། གནས་ཚིམ་པ་དང་། བདྲེ་བ་མྱོང་བ་སྟྲེ་ཚོར་བར་གཏོགས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །

བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་དྲེ་ཡན་ཆད་དུ་ནྷི་གཞན་མྲེད་

པས་བཏང་སོམས་ྷིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ང་རྒྱལ་གྷི་མཚུངས་ལྡན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་དང་པོར་འཇྷིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་ས་པ་ཡྷིན་པས་འདོད་ཁམས་ན་ཡྷིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་
གྷིས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་གྷིས་ན་བདྲེ་བ་ཡྷིད་བདྲེ་བ་བཏང་སོམས་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ན་བདྲེ་བ་
བཏང་སོམས་གྷིས་དང་། དྲེ་ཡན་ཆད་ན་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ལྔ་པ་ལོག་པར་ལྟ་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སྷིག་པའྷི་འབྲས་བུ་མྲེད་པར་མཐོང་ནས་སྷིག་ཅན་རྣམས་ཡྷིད་བདྲེ་བ་དང་། དགྲེ་བའྷི་
འབྲས་བུ་མྲེད་པར་མཐོང་ནས་དགྲེ་བ་ལ་འགོད་ཅྷིང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་ཚོར་བ་གང་
ཡོད་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྟ་བ་དང་པོ་བཞྷི་ལ་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཁམས་གོང་མ་
གྷིས་ན་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལོག་ལྟ་མྲེད་ཀང་ལུས་ཐ་དད་ཅྷིང་འདུ་ཤྲེས་གཅྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་མ་བསྟན་གྷི་
ལོག་ལྟ་ཡོད་པ། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཡྷིད་ཀྷི་ས་པ་ཡྷིན་པས་བདྲེ་སྡུག་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ས་པ་དང་མྷི་ལྡན་ནོ། །ཐྲེ་
ཚོམ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་པ་ལ་མོས་པ་མྲེད་པས་ཡྷིད་བདྲེ་དང་མྷི་ལྡན་གྷི ། ངོ་བོ་ཡྷིད་མྷི་
བདྲེ་བ་དང་། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ལ་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའྷི་དགའ་བདྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན། ཚོར་བ་
གང་ཡོད་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཅན་ཡྷིན་པས། ཁམས་དང་ས་གང་ན་ཚོར་བ་ལྔ་པོ་གང་ཡོད་པ་དྲེ་དང་དྲེར་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་ཅན་ཞྲེས་བྱའོ། །མ་རྷིག་པ་ོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་ོན་ཡྷིད་ཀྷི་འཁོར་ལས་
གཞན་པ་དྲེ་ནྷི་འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་བདྲེན་པ་ལ་རོངས་ནས་ཡང་དག་པའྷི་ཆོས་ལ་མྷི་དགའ་བས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་
བ། འགག་ཁར་བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ཡན་ཆད་ཁམས་གོང་མ་དག་ཏུ་ནྷི། ཡྷིད་ཀྷི་ས་
པའྷི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་བཏང་
སོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པའྷི་རྒྱུ་ཇྲེ་ཆུང་དུ་སོང་སྟྲེ་རྒྱུན་འཆད་ཀར་ཐ་མལ་བར་བཏང་
སོམས་སུ་འདུག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ནུབ་ཅྷིང་འགག་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྡུ་བར། མཚུངས་ལྡན་དྲེ་དག་
ཀང་མྷི་འཆོལ་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆྲེ་ལོང་ཙམ་ཡྷིན་གྷི། རང་གཞན་གྷི་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་འཇུག་པས་ཞྷིབ་མོར་
ཕྱྲེ་ན་འདོད་ཆགས་ཀང་འདོད་པ་ལས་བཟློག་པ་བྱུང་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཁོང་
ཁོའང་དག་སྡུག་བསྔལ་ན་དགའ་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་དང་། འདུད་པའྷི་ང་རྒྱལ་ཡྷིད་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་དང་། ངན་
འགོར་ངྲེས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་ན་ཡྷིད་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདྲེ་སྡུག་ཅན་གྷི་ཕུང་པོ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ལྟ་བའང་
བདྲེ་སྡུག་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་ཤྲེས་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་ལ། འདོད་ཆགས་ནྷི་
འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཚོགས་དྲུག་གྷི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་ཞྷིང་། ོན་ཡྷིད་རྷི་ན་དྲེ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཁོང་ཁོ་བ་དང་མ་རྷིག་པ་ཡང་དྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བཞྷིན་དུ་ཚོགས་དྲུག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ནྷི་སྣ་དང་ལྲེའྷི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས།
མྷིག་དང་རྣ་བ་དང་ལུས་དང་ཡྷིད་དྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་བཞྷི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་
པའྷི་ཁམས་ན་ནྷི་གཟུགས་ཅན་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་མྲེད་པས་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་ཁོ་ན་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཇྷི་ལྟ་བར་མ་རྷིག་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཁམས་ན་རྣམ་ཤྲེས་བཞྷི་
དང་གཟུགས་མྲེད་ན་ཡྷིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །ང་རྒྱལ་ནྷི་བདག་གཞན་ལ་འཇལ་བ་དང་། ལྟ་
བ་ནྷི་ངྲེས་པར་རོག་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ནྷི་ཡྷིན་མྷིན་དཔོད་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་དབང་ཤྲེས་རོག་མྲེད་
བྲེམ་པོའ་ི རྲེན་ཅན་གྷིས་མྷི་ནུས་པས། ཁམས་དང་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཚོགས་
གཅྷིག་པུ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དངོས་པོའ ་ི ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྷི། འདོད་ཆགས་ཡུལ་སྡུག་པ་དང་།
ཁོང་ཁོ་མྷི་སྡུག་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ནྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁད་པར་ལ་འཇུག་པས། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་
དམྷིགས་བྱའྷི་དངོས་པོའ ་ི ཕྱོགས་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གོ །འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར། ཁོང་ཁོ་ལས་
གཞན་གྷིས་པོ་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དངོས་པོའ ་ི ཕྱོགས་རྲེ་ལ་
འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལྷག་མ་མ་རྷིག་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ནྷི་ཁམས་དང་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྡུག་མྷི་སྡུག་
ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་གྷི་དངོས་པོའམ་གཞྷི་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པའོ། །དགུ་པ་རྷིས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མདོར་
བསྟན་ནྷི། ོན་མོངས་པའྷི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་སྲེའམ་རྷིས་ཀྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་ན་རྣམ་པ་གྷིས་སུ་འདུ་བ་སྟྲེ། མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་ཀུན་བརགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་ཅན། ཐོས་བསམ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལས་བྱུང་བ་དང་། སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་
སྲེམས་རབ་ཏུ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་ལྷན་སྲེས་སུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཐ་ན་བྱ་དང་རྷི་དྭགས་ལ་སོགས་
ལའང་ཡོད་པའྷི་རང་འཁྲུངས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་འོངས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། མཐོང་སྤང་
ནྷི། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ནྷི་བཅུའོ། །ཞྲེས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་
པ་ལ་དམྷིགས་ནས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ོན་མོངས་པ་བཅུ་སྟྲེ། འཇྷིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བས་བདག་དང་
བདག་གྷི་བ་དང་། མཐར་འཛིན་གྷིས་རག་ཆད་དང་། ལོག་ལྟས་མྲེད་པའམ་དབང་ཕྱུག་གྷིས་བྱས་པ་ལ་སོགས་
པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྷིས་མཐའ་གྷིས་སུ་འཛིན་པས་བཞྷི་ནྷི་དངོས་སུ་ལོག་པར་རོག་པ་དང་། མཆོག་འཛིན་
གྷིས་ནྷི་ལྟ་བ་དང་སོད་པ་ངན་པ་ལ་མཆོག་དང་དག་བྱྲེད་དུ་འཛིན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ནྷི་ལྟ་བ་ལ་རྲེས་སུ་
ཆགས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ནྷི་ལྟ་བས་ཁྲེངས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་ནྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ལྟ་བ་སང་བས་ལྔ་ནྷི་ལོག་ཞུགས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དང་། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་ནྷི་གནས་
ལུགས་མྷི་ཤྲེས་པས་གྷི་ག་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཀུན་
འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཡང་དྲེ་དང་འད་བར་བཅུ་དང་། འགོག་པ་ལ་བདག་གོལ་བ་དང་། གོལ་ནས་རག་ཆད་དང་།
དག་བཅོམ་མྲེད་པ་དང་། ཐར་པ་གཞན་དུ་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དང་། ལམ་ལ་ཡང་དག་སོམ་པ་དང་། དྲེ་
རག་ཆད་དང་། ལམ་མྲེད་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བཅུ་སྟྲེ།
དྲེ་ལྟར་ན་བཅུ་བཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཟག་མྲེད་འགོག་ལམ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ནྷི་དམྷིགས་པའྷི་དབང་གྷིས་
ཕ་རྒྱས་སུ་མྷི་འགྱུར་ཡང་། ལོག་རོག་གྷི་དབང་གྷིས་ཟག་བཅས་མཚུངས་ལྡན་ྷིད་ལས་ཕ་རྒྱས་སུ་འགྱུར་
བའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ཁོང་ཁོ་མྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དག་
ནྷི་དགུའོ། །སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དགུ་དང་། འགོག་པ་མཐོང་
སྤང་དགུ་དང་། ལམ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དགུ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་དགུ་བཞྷི་སུམ་ཅུ་ར་
དྲུག་ཡྷིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་
ོན་མོངས་པ་དགུས་ལོག་པར་བཟུང་བའྷི་མཐོང་སྤང་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་གྷི་མཐོང་སྤང་དྲེ་དག་
མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་ཀུན་བརགས་ཀྷི་ཆ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྷིས་ནྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྷིས་སོ། །བསྡུ་བར། ལྟ་བ་དང་པོ་གྷིས་བདྲེན་པ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ལ་
མྷི་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནྷི་རགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་ཡྷིན་ན། མཛོད་དུ། ཚུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཡང་བར་
པ་གྷིས་ལ་མྷི་འཇུག་པར་བཤད་པ་ནྷི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་འགོག་ལམ་ཟག་མྲེད་
ཁམས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ནྷི། ཁམས་གསུམ་གྷིས་ཟག་བཅས་འགགས་པ་ལ་དྲེ་དག་གྷིས་འགོག་པ་དང་། དྲེའྷི་ཐབས་
ལ་དྲེ་དག་གྷི་ལམ་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །སོམ་སྤང་ནྷི། ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལྟ་བ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་ཀུན་བརགས་ཁོ་ན་ཡྷིན་པས་
མ་གཏོགས་པར། འདོད་པའྷི་ཁམས་ན་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དྲུག་སྟྲེ། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བ་ལྷན་སྲེས་ནྷི་མཐོང་ལམ་སྲེས་ཀང་གང་ལ་བརྲེན་ནས་འཕགས་པ་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ངའོ་སམ་པའྷི་ང་
རྒྱལ་འབྱུང་བ་སྟྲེ། མདོ་ལས། ཚྷེ་དང་ལྡན་པ་བྲན་ཅན་ཁོ་བོས་ནྷི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་འདྷི་དག་ལ་བདག་
གམ་བདག་གྷིར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་མོད་ཀྷི། འོན་ཀང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་འདྷི་དག་ལ་ངའོ་སམ་པའྷི་ང་རྒྱལ་
དང་། ངའོ་སམ་པའྷི་འདུན་པ་དང་། ངའོ་སམ་པའྷི་བག་ལ་ལ་མ་སྤངས་སོ། །ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་སོ། །མ་བཀག་
གོ །མཐའ་མྲེད་པར་མ་བྱས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ། བདྲེ་བར་གྱུར་པའམ་སྡུག་བསྔལ་བར། །མ་གྱུར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཅྷིག་ཅྲེས་འདོད་པ་ན། །ང་འོ་སམ་པའྷི་བོ་གང་དྲེ། །སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དཔྲེར་ན་
གོས་ཀྷི་དྷི་མ་བཀྲུས་ཀང་དྷི་མ་མནམ་པའྷི་བག་སྤོས་ཀྷིས་བསལ་དགོས་པ་བཞྷིན་དུ། ཀུན་བརགས་ཀྷི་ཆ་
མཐོང་ལམ་གྷིས་སྤངས་ཀང་ལྷན་སྲེས་ཀྷི་ཆ་སོམ་ལམ་གྷིས་སྤང་དགོས་པ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ལྷན་
ཅྷིག་སྲེས་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ལའང་ངའྷི་བདག་གང་ཡྷིན་ཞྲེས་ཡྷི་ཆད་ནས་མྱང་འདས་ལས་ཡྷིད་
ཕྱྷིར་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་གཙོ་ཆྲེར་ཆད་ལྟས་བསྡུས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་།
མ་རྷིག་པ་སྟྲེ་བཞྷི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཀུན་བརགས་ཀྷི་ཆ་རྣམས་མ་གཏོགས་པར། ཡུལ་ལ་ལོག་
པར་ཞུགས་པ་ལྷན་སྲེས་ཀྷི་ཆར་གྱུར་བའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ནྷི་ཁོང་ཁོ་བ་མྲེད་པས་དྲེ་མ་གཏོགས་པ་
སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་ལྔའོ། །གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་ཇྷི་ལྟ་བར་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་
ལྔ་སྟྲེ། ཁམས་གསུམ་གྷི་སོམ་སྤང་དྲེ་དག་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་པ་ལྷན་སྲེས་ཀྷི་ཆ་བཅུ་
དྲུག་ནྷི་ཆོས་ྷིད་མཐོང་ཟྷིན་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྷིས་སོ། །དྲེ་རྣམ་པ་དང་ཆྲེ་འབྲྷིང་
གྷིས་ཕྱྲེ་ན་ཁོང་ཁོ་དགུ་དང་། གཞན་ལྔ་ལ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྷིག་པ་རྲེ་རྲེ་སྟྲེ་བཞྷི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྷིར་ཡང་འགྱུར་
རོ། །མཛོད་དུ། ལྟ་བ་གྷིས་སོམ་སྤང་དུ་མ་བཤད་པ་ནྷི་དྲེ་གྷིས་ལྷན་སྲེས་མྷི་སྷིད་པའྷི་གྲུབ་མཐའྷི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡྷིན་ལ། བསྡུ་བར་ཡང་རགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་ལ་མ་བཤད་ཀང་། ཕ་བའྷི་རྣམ་གཞག་ལ་ལྷན་སྲེས་
ཐམས་ཅད་སོམ་སྤང་དུ་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེ་གྷིས་ལ་ལྷན་སྲེས་ཀང་བཤད་པས། སའྷི་དངོས་གཞྷི་དང་མཐུན་
པར་དྲུག་ཅར་སོམ་སྤང་དུ་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་དག་ཀང་གཙོ་ཆྲེར་ཐྲེག་པ་ཐུན་མོང་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོའ ་ི ལུགས་ལ་ནྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་མཐོང་སྤང་དང་། ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་སོམ་སྤང་ཞྲེས་
ཀང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བཅུ་པ་སྤང་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མདོར་བསྟན་ནྷི། ཐབས་ཚུལ་ཇྷི་ལྟར་སྤོང་བ་དང་།
གྲེན་པོ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཅྷི་འད་བས་སྤོང་བ་དང་། སྤང་བྱ་གང་ཞྷིག་ས་བོན་གང་ལ་སྤོང་བའོ། །རྒྱས་བཤད་
ལའང་དྲེ་ལྟར་གསུམ་གྷི་དང་པོ་ཇྷི་ལྟར་སྤོང་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་བ་ནྷི། གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེས་པ་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། མ་སྲེས་པའྷི་གྲེན་པོ་རྲེད་པས་ངོ་བོ་ལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ནད་སྲེལ་བ་
ལྟར་ོན་མོངས་པ་དྲེ་སྲེ་བའྷི་གཞྷིའམ་རྒྱུའྷི་དངོས་པོ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བག་ཆགས་མ་སྤངས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། ངོ་བོའམ་མཚན་ྷིད་སྲེམས་རྒྱུན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཤྷིང་རབ་ཏུ་མ་ཞྷི་བར་
བྱྲེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། ོན་མོངས་རྣམས་ཀྷིས་བདག་འཇོམས་སྲེམས་ཅན་འཇོམས་ཤྷིང་ཚུལ་ཁྷིམས་
འཇོམས། །མས་ཅན་རྲེད་པ་དམན་ཞྷིང་སྲུང་དང་དྲེ་བཞྷིན་སྟོན་པས་སྨད། །རོད་བཅས་མྷི་སན་དྲེ་ནྷི་གཞན་དུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྷི་ཁོམ་རྣམས་སུ་སྲེ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་མས་པས་ཡྷིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་ལས་
བྱུང་བའྷི་འབྲས་བུའམ་ྲེས་དམྷིགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ། །ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པའྷི་སོ་
ནས་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་དུ་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་བའོ། །གྲེན་པོ་རྲེད་པ་
གང་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་སྔར་མ་སྲེས་པ་ཕྱྷིས་ཀང་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་ས་བོན་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་གྲེན་པོ་ལམ་
ཟག་མྲེད་རྲེད་ནས་སོམ་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །གྷིས་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཅྷི་འད་བས་སྤོང་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཀྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདྲེས་པ་ལ་དམྷིགས་པས་སྤོང་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་
པར་མཚན་ྷིད་གཅྷིག་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པས་སྤོང་ན་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གྷིས་དངོས་སུ་མྷི་སྤོང་ཡང་། མདོ་ལས། གང་མྷི་རག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་
བའོ། །གང་སྡུག་བསྔལ་བ་དྲེ་བདག་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་རག་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྷག་མ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་བདག་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་ཅྷིང་དྲེ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་
ཡོངས་སུ་སོང་བའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྟོང་ྷིད་ལྟ་བས་གོལ་བར་འགྱུར། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དྲེ་དོན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
དང་། ཡན་ལག་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི། །ཐུབ་པས་ཤྲེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་
བདག་མྲེད་ཤྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་བས་ལྷག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་བ་ན་མྲེད་པ་དང་། སླར་ལ་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་
བ་ལམ་བ་ན་མྲེད་པ་དང་། མྷི་འཁྲུག་པའྷི་རྣམ་པར་གོལ་བ་རྣམ་གོལ་བ་ན་མྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀང་མཐོང་ལམ་
དང་སོམ་ལམ་དང་མྷི་སློབ་པའྷི་ལམ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་གང་ཞྷིག་གང་ལ་སྤོང་ཞྲེ་
ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་མངོན་གྱུར་སྤོང་བ་མྷིན་ཚུལ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་འདས་པ་ནྷི་འགགས་ནས་སྤང་རྒྱུ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྤོང་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ནྷི་མ་བྱུང་ཞྷིང་མ་སྲེས་པ་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྤོང་བ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྷི་གྲེན་པོ་ལམ་དང་དུས་མམ་དུ་ཤྲེས་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་སྤོང་བ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་ས་བོན་ཇྷི་ལྟར་སྤོང་ཚུལ་ནྷི། མངོན་གྱུར་ལས་མྷི་སྤོང་བ་འོན་ཀང་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་
ས་བོན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལས་སྤོང་ངོ་། །དྲེའང་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གྷི་ས་བོན་ནམ་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་རྣམ་
པ་གང་གྷི་གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གང་བྱུང་ན། གྲེན་པོའ ་ི རྣམ་པ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྷིག་དང་པོ་ལྟ་
བུ་དང་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་འབྱུང་བ་དང་། སྤང་བྱ་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་རྣམ་པ་རང་གྷི་ངོ་
སྐལ་དྲེ་དག་འགོག་པ་ནྷི་དུས་མམ་པས་སྲེ་འགག་མགོ་མམ་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་སྣང་བ་དང་མུན་པ་དག་རྷིམ་པ་
ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འགགས་པ་དུས་མམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་སྤངས་པའྷི་སྐབས་དོན་བསྟན་པ་ནྷི།
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ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ས་བོན་གྷི་རྣམ་པ་དང་བྲལ་བས་རྒྱུ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར། རྲེན་དང་ཕད་ཀང་མ་
འོངས་པ་ན་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཆོས་ཅན་དུ་གནས་པ་དྲེ་ནྷི་སྤང་བའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ།
བདག་ལྟའྷི་ས་བོན་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར། །སླར་མྷི་ཟློག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལས་ཀྷི་ཀུན་འབྱུང་ལ། ོན་
མོངས་པའྷི་དབང་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་དང་ལྔའྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན། གྷིས་ཀྷི་ཁད་པར་
རྒྱས་པར་བཤད་པ། མདོ་དང་སར་ཏྲེ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྷི། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་སྲེམས་པ་
ལས་སུ་ང་སྨྲ་སྟྲེ། བསམ་པ་ཡང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྲེམས་པ་ཡྷིད་ཁོ་ནའྷི་ལས་དང་། དྲེས་བསྲེད་པའྷི་
བསམ་པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྷིད་གསུམ་ཀའྷི་ལས་ཏྲེ། གྷིས་པོ་དྲེས་ལས་ཀྷི་ཀུན་འབྱུང་གྷི་མཚན་ྷིད་དམ་
རང་བཞྷིན་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །མཛོད་དུ། ལས་ལས་འཇྷིག་རྲེན་སྣ་ཚོགས་སྲེས། །དྲེ་ནྷི་སྲེམས་པ་
དང་དྲེས་བྱས། །སྲེམས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ། །དྲེས་བསྲེད་ངག་དང་ལུས་ཀྷི་ལས། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་ལ།
ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་ནྷི། འདྷི་དང་འདྷིས་འགོ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས།་་་་་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའྷི་སྲེམས་དང་། བྱ་མྷི་བྱ་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་པ།་་
ངྲེས་པའྷི་སྲེམས་པ་དང་། ངྲེས་ནས་བྱ་བའྷི་ཚྷེ།་་་་་ལུས་ངག་བསྐུལ་བའྷི་སྲེམས་པ་གསུམ་ལས། འདྷི་དང་འདྷིས་འགོ་བར་བྱྲེད་དོ་

་་་

ཞྲེས་སྲེམས་པ་འགོ་བའྷི་དང་། འདྷི་བྱ་འདྷི་མྷི་བྱ་ཞྲེས་དཔོད་པར་ཞུགས་པ་ངྲེས་པའྷི་དང་། ངྲེས་ནས་བྱ་བའྷི་ཚྷེ་སྲེམས་པ་གཡོ་བྱྲེད་ཀྷི་སྲེམས་པ་གསུམ་ལས།་་་་་

དང་པོ་

གྷིས་སྲེམས་པའྷི་ལས་དང་། ཕྱྷི་མ་བསམ་པའྷི་ལས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ལས་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་ཡང་
མཐུན་པའོ། །ཡང་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྲེ། མྷིག་གྷིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དམྷིགས་པའྷི་ལས་དང་། སས་
རྲེན་བྱྲེད་པ་དང་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་པའྷི་ལས་དང་། བསམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་
བའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་བྱ་བ་རོལ་བའྷི་ལས་དང་། གསྲེར་གྷི་དངོས་པོ་རྒྱན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་བསྒྱུར་བའྷི་
ལས་དང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་གྷིས་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའྷི་ལས་སོ། །སྲེམས་པ་དང་བསམ་
པའྷི་ལས་ཀྷི་སྐབས་འདྷིར་ནྷི། བྱྲེད་པ་དད་ཐོབ་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་མོད་ཀྷི་ཕལ་ཆྲེར་རོལ་བའྷི་ལས་སུ་འདོད་
དོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ།་་་་་སྲེམས་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། སྲེམས་བྱ་
བ་ལ་བསྐུལ་ཞྷིང་གཡོ་བར་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་
ཅད་བསོད་ནམས་ཀྷི་ལས་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་དང་། ཁམས་གོང་མ་
དག་གྷི་དགྲེ་བ་་་་་་སྷིད་རྲེའྷི་སོན་གྷིས་མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་ཞྲེ་བྱའོ། །གྷིས་པ་བསམ་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་
རྲེན་དང་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་མདོར་བསྟན་ནྷི། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ཁོག་པ་ནྷི་བསགས་པས་ན་ལུས་ཏྲེ། དྲེ་
གཡོ་བར་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་ན་ལས་དང་། དོན་བརོད་པས་ན་ངག་གྷི་ལས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ན་ཡྷིད་དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལུས་ངག་མྷི་འཇུག་པའྷི་དུས་ཀྷི་དྲེ་མཚུངས་ལྡན་གྷི་ལས་སོ། །རྲེན་གྷི་སོ་ནས་ལུས་ཀྷི་ལས་དང་ངག་གྷི་ལས་
དང་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡང་། ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་གྷིས་ཏྲེ། བྱ་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གྱུར་པ་དགྲེ་བ་དང་བྱ་
བར་མྷི་འོས་པ་མྷི་དགྲེ་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལས་ཀྷི་ལམ་བཅུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་སྤང་བྱ་མྷི་དགྲེ་
བ་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཀང་ཡྷིན་ལ། ངན་འགོ་རྣམས་ཀྷི་ལམ་ཡང་ཡྷིན་པ་བཅུ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ལུས་ཀྷི་
ལས་གསུམ་ལ་སོག་གཅོད་པ་དང་ཞྲེས་པ། སོག་གཅོད་པ་ནྷི་བསམས་བཞྷིན་དུ། །མ་ནོར་བར་ནྷི་གཞན་
བསད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསད་སྲེམས་ོན་མོངས་ཅན་གྷིས་སྲེམས་ཅན་གཞན་མ་ནོར་བར་གསོད་པའྷི་སོར་
བ་བྱས་ཤྷིང་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། བསད་སྲེམས་མྲེད་པ་དང་ནོར་བ་བསད་པ་ལ་སོགས་པས་ནྷི་
དངོས་གཞྷིར་མྷི་འགྱུར་ཡང་རྲེས་མཐུན་པའྷི་ྲེས་པ་འབྱུང་ལ། སུ་ཡྷིན་ཡང་བསད་སམ་པ་ལས་ནྷི་དངོས་
གཞྷིར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མ་བྱྷིན་པར་ལྲེན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། མ་བྱྷིན་ལྲེན་པ་གཞན་གྷི་ནོར། །མཐུ་དང་འཇབས་
བུས་བདག་གྷིར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་བང་སྲེམས་ོན་མོངས་ཅན་གྷིས་གཞན་གྷི་རས་མ་ནོར་བར་བདག་གྷིར་
བྱས་པ་སྟྲེ། གཏམ་པ་དང་བུ་ལོན་དང་ཁལ་བཙས་པ་སོགས་པ་ལ་བསོན་དོར་བྱྲེད་པ་དང་། སྔགས་དང་གཡོ་
སྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་བངས་ནའང་དངོས་གཞྷིར་འགྱུར་ཞྷིང་། མཆོད་རྲེན་གྷི་རས་བངས་ན་སངས་རྒྱས་སམ་
སྲུང་མ་ལས་བང་བ་དང་། བདག་པོ་མྲེད་པའྷི་གཏྲེར་བྲུས་ན་ཡུལ་གྷི་བདག་པོ་ལས་བང་བ་དང་། རབ་བྱུང་
འདས་པའྷི་ནོར་བངས་ན་མཚམས་་་་་་བཅད་ན་དྲེའྷི་ནང་པའམ་མྷིན་ན་་་་་་དགྲེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལས་བང་བར་འགྱུར་ལ།
གཞན་གྷི་རས་སྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་འདུལ་བར་སོམ་པོར་བཤད་ཅྷིང་། བསྡུ་བར་མ་བྱྷིན་ལྲེན་དང་འད་
བའམ་དྲེ་བས་ྲེས་པ་ཆྲེ་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །བསླབ་བཏུས་སུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་གྷི་འབྱོར་པ་
ཐམས་ཅད་སྲེམས་ཅན་བཏང་ནས། གཞན་གྷིར་འདུ་ཤྲེས་པས་སོད་ན་དངོས་གཞྷི་དང་། རང་གྷིར་ཤྲེས་པས་
སད་ན་ོན་མོངས་ཀྷི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བར་ཡང་བཤད་དོ། །འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི།
བསོད་མྷིན་བསོད་པར་འདོད་པ་ཡྷིས། །ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསོད་པར་འདོད་པའྷི་
བསམ་པས། བསོད་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་རང་གྷི་ཆུང་མ་དང་ག་བྱྷིན་པའྷི་སྨད་འཚོང་མ་ལས་གཞན། བདག་པོ་ཅན་
དང་ཕ་མའྷི་བདུན་རྒྱུད་ཚུན་ཆད་ཀྷི་ྲེ་དུ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། ཡན་ལག་མ་ཡྷིན་པ་ཁ་དང་
བཤང་པའྷི་ལམ་དུ། ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་སྣང་བ་ཅན་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྲེན་གྷི་དྲུང་དང་། སྲེ་བོ་མང་
པོས་མཐོང་བ་དང་། བསོད་བྱ་ལ་གནོད་པའྷི་ས་ཕྱོགས་སུ། དུས་མ་ཡྷིན་པ་ཟླ་མཚན་ཟག་པ་དང་། སྦྲུམ་མ་ཟླ་
བ་ཚང་བ་དང་། ནུ་ཞོ་འཛག་པ་དང་། བསྲེན་གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའྷི་ཚྷེ་མ་ནོར་བར་བསོད་པ་སྟྲེ།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ནོར་ནས་རང་གྷིར་འདུ་ཤྲེས་པས་གཞན་གྷི་ལ་བསོད་ཀང་དངོས་གཞྷིར་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་། གཞན་དག་གྷི་་་་་་ལྷ་སྷིན་
གྷི་ཡྷིན་པའྷི་བསམ་པས་མཆོད་སྷིན་གྷི་

ལ་ནོར་བར་བསོད་ན་ཁ་ཅྷིག་དངོས་གཞྷིར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ། གཞན་ནྷི་་་་་་སོག་གཅོད་

བསམ་སོར་འཛོལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འགྱུར་བར་འདོད་དོ། །ངག་གྷི་ལས་བཞྷི་ལ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི།

ལྟར་

བརྫུན་ཚིག་འདུ་ཤྲེས་གཞན་བསྒྱུར་བའྷི། །ངག་དོན་མངོན་པར་གོ་བ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དོན་གཞན་དུ་གནས་
པ་ལ་ཚིག་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ་སམ་པས། སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་མཐོང་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་དོན་གོ་བར་སྨྲས་པ་སྟྲེ། ཕ་རོལ་པོས་མ་གོ་ན་ནྷི་བརྫུན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་ངག་འཁལ་ཙམ་དུ་འགྱུར་
རོ། །ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཡོད་པ་ལ་མྲེད་པའྷི་ལུས་ཀྷི་བརྡ་བྱྲེད་པ་དང་། ལུས་ངག་གྷིས་ཀས་མ་བྱས་ཀང་
གསོ་སོང་གྷི་ཚྷེ་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞྲེས་དྷིས་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་བཞྷིན་དུ་ཅྷིའང་མྷི་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའང་
བརྫུན་གྷི་ཁད་པར་དུ་གསུངས་སོ། །ཕ་མ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། ཕ་མ་ཕ་རོལ་དབྱྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར། །ོན་མོངས་ཅན་གྷི་
སྲེམས་ཀྷི་ཚིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་དབྱྲེ་བར་འདོད་པའྷི་བསམ་པས། ཕ་རོལ་པོ་མཐུན་པ་དབྱྲེ་བའམ། བྱྲེ་བ་མྷི་
འདུམ་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ། ཕན་ཚུན་གྷི་སོན་མ་ནོར་ཞྷིང་གོ་བར་སྨྲས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་བདྲེན་པ་སྨྲས་ན་ཕ་མ་ཁོ་ན་
ཡྷིན་ལ། བརྫུན་སྨྲས་ན་ནྷི་བརྫུན་དང་ཕ་མ་གྷིས་ཀར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ངག་རྩུབ་པོ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། ཚིག་རྩུབ་
པོ་ནྷི་མྷི་སན་དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་སན་པ་སྨྲ་འདོད་ཀྷིས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་ནོར་ཞྷིང་གོ་བར་སྨྲས་པ་སྟྲེ། བསྡུ་
བར་ནྷི། ལོག་གམ་དབྲེན་པར་སྨྲས་ནའང་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །ཚིག་འཁལ་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། ོན་མོངས་
ཅན་ཀུན་ཀལ་པ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཡྷིན་པས་བརྫུན་སོགས་གཞན་
གསུམ་ཡང་ཀལ་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་བརྫུན་སོགས་ལས་གཞན་པའྷི་ོན་མོངས་ཅན་གྷི་ཚིག་ཅྲེས་ཀང་
འདོད་དོ། །གཞན་ནྷི་དྲེ་ལས་གཞན་ོན་མོངས། །ཁ་གསག་གླུ་དང་ཟློས་གར་དང་། །བསྟན་བཅོས་ངན་བཞྷིན་
ཞྲེས་པ་ལྟར། །ཕྱྷི་རོལ་པའྷི་གཞུང་འཆད་པ་དང་། སྨྲྲེ་སྔགས་དང་། འདུ་འཛིའྷི་གཏམ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡྷིད་ཀྷི་
ལས་གསུམ་ལ། བརྣབ་སྲེམས་དང་ཞྲེས་པ་བརྣབ་སྲེམས་ནྷི། ལོག་པས་གཞན་གྷི་ནོར་ལ་ཆགས། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་མཐུའམ་འཇབས་བུས་ཀང་རུང་ལོག་པས་གཞན་གྷི་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་བདག་གྷིར་བྱྲེད་འདོད་པ། མ་བྱྷིན་
ལྲེན་གྷི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། བསྡུ་བ་ནྷི། རྲེ་དཔོན་འཁོར་དུ་འདུ་བར་འདོད་པ་དང་། བདག་ྷིད་ཡོན་ཏན་
ཅན་དུ་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་འདོད་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་ལ་ལྷའྷི་དཔལ་འབྱོར་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡྷིད་སྨོན་
ཡང་བརྣབ་སྲེམས་སུ་གསུངས་སོ། །གནོད་སྲེམས་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི། གནོད་སྲེམས་སྲེམས་ཅན་ལ་སང་
བ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀྷི་གཞྷིར་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གནོད་པ་བྱ་བར་འདོད་པའྷི་བསམ་པ་སྟྲེ་མྷི་བཟོད་པ་དང་ཁོ་བ་དང་འཁོན་འཛིན་དང་འཁུ་སྲེམས་དང་ངོ་ཚ་མྲེད་
པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །ལོག་པར་ལྟ་བའོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། དགྲེ་དང་མྷི་དགྲེ་མྲེད་ལྟ་བ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་
ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞྷི་དོན་ལ་ཡོད་ཀང་། རྒྱུ་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལས་འབྲས་བུ་བདྲེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་འདུ་ཤྲེས་ཤྷིང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་སྟྲེ། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་སོང་ཞྷིང་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་གཅོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་
བའོ། །དྲེ་དག་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་ནྷི། འདྷིས་སོག་འགོག་ཅྷིང་གཅོད་པའྷི་སྲེམས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀལ་
བའྷི་བར་ལ་སར་ཏྲེ། བརྣབ་སྲེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཇུག་པའྷི་སྲེམས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་
གསུངས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཁམས་དང་འགོ་བ་གང་ན་ཡོད་དཔད་པ་ནྷི། དམྱལ་བ་ན་ནྷི་ཀལ་བ་དང་། །ཚིག་རྩུབ་
གནོད་སྲེམས་རྣམ་གྷིས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་ན་སྨྲྲེ་སྔགས་འདོན་པའྷི་ཀལ་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང་།
གནོད་པར་སྲེམས་པ་གསུམ་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པ་གྷི་གས་ཡོད་ལ། བརྣབ་སྲེམས་ལོག་ལྟ་ལྡན་པ་
འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་བྱའྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པས་བརྣབ་སྲེམས་དང་། ལས་འབྲས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ལོག་ལྟ་
གྷིས་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་ལྡན་པས་ཡོད་ཅྷིང་། གཞན་རྣམས་མྲེད་དྲེ། ལས་མ་ཟད་པར་མྷི་འཆྷི་བས་སོག་
གཅོད་དང་། རས་བཟུང་བ་མྲེད་པས་མ་བྱྷིན་ལྲེན་དང་། བུད་མྲེད་བཟུང་བ་མྲེད་པས་འདོད་ལོག་དང་། དགོས་
པ་མྲེད་པས་བརྫུན་དང་། བྱྲེ་ཟྷིན་པས་ཕ་མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ས་མྷི་སན་ན་གསུམ་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིད་
ཀྷི་གསུམ་ལྡན་པར་ཡོད་ལ། མངོན་གྱུར་མྲེད་དྲེ། ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་མྲེད་པ་དང་། རྒྱུད་འཇམ་ཞྷིང་མནར་སྲེམས་
ཀྷི་གཞྷི་མྲེད་པ་དང་། སྷིག་པ་ཅན་གྷི་བསམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ན་བདུན་པ་དངོས་སུ་ཡང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ོན་མོངས་ཅན་གྷི་བསམ་པས་གླུ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀལ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་ལ། གཞན་རྣམས་མྲེད་དྲེ། ཚྷེ་ཚད་
ངྲེས་པས་སོག་གཅོད་མྲེད་ཅྷིང་། རས་བཟུང་བ་མྲེད་པས་མ་བྱྷིན་ལྲེན་མྲེད་དོ། །བུད་མྲེད་བདག་གྷིར་བཟུང་བ་
མྲེད་ཅྷིང་། ཤྷིང་གྷི་རར་ཕྱྷིན་པ་ན་བསོད་བྱ་ཡྷིན་ན་སྷིབ་ལ། མྷིན་ན་མྷི་སྷིབ་པས་འདོད་ལོག་མྲེད་དྲེ། སྨྲས་པ་
ལ་དགོས་པ་མྲེད་པས་ངག་གྷི་་་་་་ལས་གཞན་ཡང་མྲེད་དོ། །འདོད་པ་གཞན་ན་མྷི་དགྲེ་བཅུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དམྱལ་བ་
དང་ས་མྷི་སན་པ་ལས་གཞན་པའྷི་འདོད་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་བཅུ་ཀ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་ཚང་བར་ཡོད་ཅྷིང་། ཁམས་
གོང་མ་གྷིས་ན་མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་མྲེད་ལ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ན་མྷི་ལ་ཡང་མྲེད་དྲེ། དྲེའྷི་ཚྷེ་ཀླུ་
ཡང་ངྲེས་འབྱུང་གྷི་བསམ་པས་ལྲེན་པར་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་གྲེན་པོ་དགྲེ་བ་ནྷི་དགྲེ་བཅུའྷི་ལས་ཡྷིན་ལ་
བདྲེ་འགོ་རྣམས་ཀྷི་ལམ་ཡང་ཡྷིན་པ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ལུས་ཀྷི་སོག་གཅོད་པ་སྤང་བའྷི་སྲེམས་པ་
ནས་མ་བྱྷིན་ལྲེན་དང་ལོག་གཡྲེམ་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་དགྲེ་བ་གསུམ་དང་། ངག་གྷི་བརྫུན་དང་ཕ་མ་དང་ངག་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྩུབ་པོ་དང་ཚིག་ཀལ་པའྷི་བར་དུ་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་དགྲེ་བ་བཞྷི་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་བརྣབ་སྲེམས་མྲེད་པ་མ་
ཆགས་པའྷི་སྲེམས་པ་དང་། གནོད་སྲེམས་མྲེད་པ་བྱམས་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ལས་འབྲས་ལ་སོགས་
པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་ཤྲེས་པའྷི་སྲེམས་པ་དགྲེ་བ་གསུམ་པོའ །ོ །གསུམ་པ།་་་་་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ལམ་དངོས་གཞྷིར་
འགྱུར་ཚུལ་ནྷི། སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དམ་ངོ་བོ་ནྷི་སོག་གཅོད་
འདོད་ལོག་བརྫུན་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་གནོད་སྲེམས་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ལས་བྱུང་བ་དང་། གཞན་་་་་་མ་བྱྷིན་ལྲེན་ཀལ་བ་ལོག་
རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཡྷིན་མ་ཡྷིན་གྷིས་ཀ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དྲེ་དག་གང་ལས་བྱུང་བའྷི་གཞྷི་དང་། གཞྷི་དྲེ་

ལྟ་

ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ལས་དྲེ་བྱྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཀུན་སློང་གྷི་བསམ་པ་དང་། ལས་དྲེ་བྱ་བའྷི་
ཆྲེད་དུ་རང་གྷིས་བྱས་པའམ་གཞན་ལ་བསོས་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་འབད་པ་སོར་བ་དང་། དུག་གསུམ་འདུས་
པའམ་སོ་སོ་བས་སྲེད་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་། སོར་བ་དྲེ་ལས་དྲེ་མཐར་ཐུག་པ་
ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྷིང་ཟྷིན་པར་བྱས་པས་ཀང་དངོས་གཞྷིར་འགྱུར་བར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ོན་མོངས་པ་མ་
གཏོགས་པ་་་་་་གཞྷི་བསམ་པ་སོར་བ་མཐར་ཐུག་བཞྷི་ནྷི་དགྲེ་བ་ལ་ཡང་སར་ཞྷིང་། བསམ་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར།་་་་་
འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏྷི་མུག་གསུམ། །དྲེས་བསྲེད་ལས་ནྷི་མྷི་དགྲེ་བ། །མ་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏྷི་མུག་
མྲེད། །དྲེས་བསྲེད་ལས་ནྷི་དགྲེ་བའོ། །ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱའོ། །སོར་བའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་གསུམ་མ་
གཏོགས་པ་གཞན་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པས་ཀང་དངོས་གཞྷིར་འགྱུར་ལ། རྲེས་སུ་ཡྷི་རང་བ་ལས་ཀང་ལས་ཀྷི་ལམ་
བཅུར་འགྱུར་ཞྷིང་། མཛོད་་་་་་དམག་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅྷིག་ཕྱྷིར། །ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་པོ་བཞྷིན་ལྡན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་མང་པོ་འདུན་པ་གཅྷིག་པ་ལས་ཀང་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀྷི་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བཅུ་པོ་དྲེར་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ཐམས་
ཅད་མ་འདུས་ཀང་རགས་པ་བསྡུས་ནས་ལས་ཀྷི་ལམ་བཅུར་བསྟན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལས་ཆྲེ་ལོང་བསྡུས་ནས་
ནྷི། །དགྲེ་དང་མྷི་དགྲེ་ཇྷི་རྷིགས་པར། །ལས་ཀྷི་ལམ་ནྷི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཤྷིན་ཏུ་
རྒྱས་བཤད་ལ། བསམས་བཞྷིན་པ་དང་རྲེན་འབྲྲེལ་འདུ་བྱྲེད་དང་། །རྲེན་དང་ནུས་པ་གནང་བཀག་རབ་དབྱྲེ་
དང་། །འབྲས་བུའྷི་ཆ་དང་སྷིན་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། །རང་གྷིས་སོད་ཚུལ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་ལས་ལྔར་དབྱྲེ་བའྷི་སྲེམས་པ་ནྷི་བསམས་བཞྷིན་པ་ཞྲེས་པར་བསྒྱུར་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་
གྷིས།་་་་་

བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་བྱྲེད་པའྷི་སྔ་རོལ་གྷི་ཀུན་སློང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །དྲེའང་བསམས་བཞྷིན་པ་

ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་འབྱུང་བ་ལ་དྲེའྷི་དོན་འཆད་པ་ན། བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པ་
གང་ཞྲེ་ན། རང་ྷིད་མྷི་འདོད་བཞྷིན་དུ་གཞན་དག་གྷིས་ནན་གྷིས་བསོ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་བསམས་བཞྷིན་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལས་གྱུར་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་པ་དང་། གང་མྷི་འདོད་བཞྷིན་དུ་གཞན་གྷིས་འདྷི་ནྷི་ཕན་པའོ་ཞྲེས་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་པ་དང་། ལས་ཀྷི་སོན་ཡོན་མྷི་ཤྲེས་
ཤྷིང་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་པ་དང་། ྲེས་
སོད་ཀྷི་ར་བ་དུག་གསུམ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དག་པོས་ཟྷིལ་གྷིས་ནོན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བསམས་བཞྷིན་པ་
ལས་གྱུར་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་པ་དང་། འཚྷེ་བ་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་ལྟ་བ་ལ་བརྲེན་
ནས་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་སོད་པའོ། །དང་པོ་་་་་་གཞན་གྷིས་བསོ་བ་དང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་གྷིས་ནྷི་
དགྲེ་བ་ལའང་སྷིད་ཅྷིང་ཡྷིད་ཀྷི་གསུམ་ནྷི་་་་་་དང་པོ་དྲེ་དག་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྡུ་བར་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེ་
ལས་འཕོས་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ།་་་་་བསགས་པ་དང་ངྲེས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་བྱས་ཤྷིང་
བསགས་པའྷི་ལས་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ནྷི་མྷི་མྱོང་བ་མ་ཡྷིན་པར་ང་སྨྲའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ཅྷི་ལ་
དགོངས་ཞྲེ་ན། ལས་ལྔ་བསྟན་པ་དྲེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་ནྷི་བྱས་ཀང་མ་བསགས་པས་རྣམ་སྨྷིན་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་
མ་ཡྷིན་ལ། ར་བ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བསམས་བཞྷིན་པ་
ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་གྷིས་ནྷི་བྱས་ཤྷིང་བསགས་པ་ཡྷིན་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ནྷི་མྱོང་བར་མྷི་འགྱུར་
བ་མ་ཡྷིན་གྷི་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷི་ལས་བྱྲེད་པ་ནྷི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་བའམ་མ་བཏང་ཡང་རུང་
སོ་གསུམ་གྷིས་ཀུན་ཏུ་སོད་པའོ། །སོག་པ་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་བག་ཆགས་བཞག་ནས་ས་བོན་དྲེ་ྷིད་
རས་ཤྷིང་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་མུ་བཞྷི་སྟྲེ། བྱས་ལ་མ་བསགས་པ་ནྷི་དང་པོ་གསུམ་དང་། རྷི་ལམ་དུ་
བྱས་པ་དང་། ཆྲེད་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། ནོར་བ་དང་བརྲེད་པས་བྱས་པ་དང་། ལན་གཅྷིག་བྱས་ཀང་འགོད་པ་
དང་། གྲེན་པོས་བཅོམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། བསགས་ལ་མ་བྱས་པ་ནྷི་བསད་སྲེམས་ཡུན་རྷིང་པོ་བྱས་ཀང་མ་
བསད་པ་དང་། གཞན་གྷིས་བྱས་པ་ལ་ཡྷི་རང་བ་ལྟ་བུ་དང་། བྱས་ཤྷིང་བསགས་པ་ནྷི་ཐ་མ་གྷིས་པོ་ལྟ་བུ་
དང་། གྷི་ག་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་དྲེ་དག་ལས་གཞན་པ་ལྟ་བུའོ། །མྱོང་བར་ངྲེས་པའྷི་ལས་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་འབྱུང་
བ་ལ་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྷིས་འཕངས་ནས་ལས་དྲེ་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྷིས་ཀང་མྷི་བཟློག་པར་ངྲེས་པ་སྟྲེ། མ་སྲེས་དག་དང་སོང་དུ་གྱུར་པ་ན་ཕ་གསོད་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་
དང་། འཕགས་སྲེས་པོས་ར་གྱུར་པ་ན་ཤཱཀ་རྣམས་གསོད་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་
པར་སྨྷིན་པ་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ལོངས་སོད་བྱར་ངྲེས་པ་བསམས་
བཞྷིན་པ་ཐ་མ་གྷིས་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ོན་མོངས་རབ་དང་དག་པོ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཞྷིང་དང་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །བྱས་པ་
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གང་ཞྷིག་ཡྷིན་པ་དང་། །ཕ་མ་གསོད་གང་དྲེ་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དུས་ངྲེས་པ་ནྷི་མཐོང་བའྷི་
ཆོས་དང་སྲེས་ནས་དང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གསུམ་འཆད་པར་འགྱུར་བའོ།

ལས་ལམ་

།གྷིས་པ།་་་་་

བཅུའྷི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་བདག་པོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སྨྷིན་འབྲས་བུ་འབྱྷིན་པར་
འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སོ་སོ་ལ་སར་ཏྲེ་འཆད་པ་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་མྷི་དགྲེ་བའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི། ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་མྱོང་
བར་ངྲེས་པ་དྲེ་ལ་མྷི་དགྲེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོར་སང་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་
སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་དུད་འགོ་དང་ཡྷི་དྭགས་དང་དམྱལ་བ་སྟྲེ་ངན་སོང་གསུམ་པོ་རྣམས་སུ་སྲེས་
ནས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བའོ། །དྲེ་དག་སོ་སོའ ་ི ཁད་པར་ནྷི། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ། ཆགས་དང་གཏྷི་
མུག་འཇྷིགས་དང་ཁོས། །མྷི་གང་མྷི་ནྷི་གསོད་པ་དང་། །གཞན་ཡང་བསྲེད་ནས་གསོད་བྱྲེད་པ། །དྲེ་རྣམས་
ངྲེས་པར་ཡང་སོས་འགོ། །ཞྲེས་པ་དང་། མྲེད་པར་ལྟ་བ་གང་ཞྷིག་གྷིས། །ཆོས་དང་ཆོས་མྷིན་ལོག་སྟོན་
ཅྷིང་། །གཞན་རྣམས་ལ་ནྷི་ོན་མོངས་བྱྲེད། །དྲེ་ནྷི་རབ་ཏུ་ཚ་བར་སྲེག །ཅྲེས་པ་དང་། གང་ཞྷིག་བརྟུལ་ཞུགས་
བཟང་མནོས་ནས། །ལྲེགས་པར་འཛིན་པར་མྷི་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ནྷི་ངྲེས་པར་ཤ་དང་རུས། །འཇྷིག་པའྷི་མྲེ་མ་མུར་
དུ་སྲེག །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ། བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནྷི་རང་རང་
གྷི་རྷིགས་འད་ཕྱྷི་མ་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ཡྷིན་ལ། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནྷི་གལ་ཏྲེ་ངན་སོང་ནས་མྷིར་སྲེས་ན་ཡང་
ཚྷེ་ཐུང་བ་དང་ནོར་དང་ཁྷིམ་ཐབ་དམན་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པར་མྷིའྷི་ཀླུའྷི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་
ཞུས་པར། བསྟན་པ་འདྷི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཚུལ་ཁྷིམས་མས་ཤྷིང་མ་རོགས་ཀང་ལྟ་བ་དང་པོར་གྱུར་ན་ཀླུར་སྲེ་ཞྷིང་དྲེ་ནས་རྷིམ་གྷིས་ལྷ་དང་མྷིར་སྲེས་ནས་བསྐལ་པ་བཟང་
པོ་འདྷི་ྷིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསུངས་སོ།།

ལུས་དང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྷི་ཁད་པར་རྣམས་མྷི་འབྱོར་བ་སྟྲེ། དབུ་མ།་་་་་རྷིན་

ཆྲེན་ཕྲེང་བར། གསོད་པ་ཡྷིས་ནྷི་ཚྷེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚྷེ་བས་གནོད་པ་མང་། །རྐུ་བ་ཡྷིས་ནྷི་ལོངས་
སོད་ཕོངས། །བྱྷི་བོ་བྱྲེད་པ་དག་དང་བཅས། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་པ་སྟྲེ། །ཕ་མ་ཡྷིས་ནྷི་བཤྲེས་དང་
འབྱྲེ། །ཚིག་རྩུབ་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་སན་ཐོས། །མ་འབྲྲེལ་བས་ནྷི་ཚིག་མྷི་བཙུན། །བརྣབ་སྲེམས་ཡྷིད་ལ་རྲེ་བ་
འཇོམས། །གནོད་སྲེམས་འཇྷིགས་པ་སྷིན་པར་བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དབང་ངམ་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྷི་རྒྱུ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པ་ྷིད་དུ་རྷིམ་པ་ལྟར་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་མྷི་
འབྱོར་ཞྷིང་རྒུད་པ་སྟྲེ། ལུས་ཀྷི་དང་པོ།་་་་་ས་ཕྱོགས་གཟྷི་ཆུང་་་་་་གྷིས་པ་ལོ་ཐོག་ལ། །དག་མང་་་་་་གསུམ་པ་རྡུལ་གྷིས་
འཁྷིགས་པ་དང་། །ངག་གྷི་་་་་དྷི་མ་མཐོན་དམན་ཚ་སོ་ཅན། །ཡྷིད་ཀྷི་གསུམ་གྷིས།་་་་་འབྲས་བུ་ཕ་དང་ཁ་བ་དང་། །ཉུང་
བའམ་མྲེད་པར་སྲེ་བ་འོ།་་་་་ཞྲེས་པ་བར་སོམ་མོ། །དགྲེ་བའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་རྲེ་རྲེ་ལས་གསུམ་གསུམ་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་ཀླུའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྷི་མདོ་ལས་ཇྷི་སྐད་དུ། དགྲེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ཀྷི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སད་པ་
རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་ཆྲེན་པོས་གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་ལྷ་དང་འབྲྷིང་གྷིས་འདོད་པའྷི་ལྷ་དང་།
ཆུང་ངུས་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སྲེ་ནས་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ། བྱྲེད་པ་རྒྱུ་
མཐུན་ནྷི་སྔ་མ་ལྟ་བུ་དང་། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནྷི་བདྲེ་འགོ་དྲེ་དག་ྷིད་དུ་ལས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པར་སོག་གཅོད་
སྤངས་པས་ཚྷེ་རྷིང་བ་དང་མ་བྱྷིན་ལྲེན་སྤངས་པས་ལོངས་སོད་ཆྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་ཡོངས་སུ་གཟུང་
བའྷི་ཁད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའོ། །དབང་ངམ་བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནྷི་ལྷ་དང་མྷིའྷི་གནས་དྲེ་དག་
ྷིད་དུ་ལས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པར་ས་ཕྱོགས་གཟྷི་བྱྷིན་ཆྲེ་བ་དང་། ལོ་ཐོག་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། མྷི་དགྲེ་ཞྲེས་བྱ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི། །རྣམ་སྨྷིན་བསགས་པ་གང་ཡྷིན་
པ། །དགྲེ་བ་དག་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ། །འབྲས་བུ་དྲེ་ལས་བཟློག་སྟྲེ་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན། མྷི་དགྲེ་
བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །དྲེ་བཞྷིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགྲེ་ལས་བདྲེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་བདྲེ་བ་དག །ཅྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱ་ཞྷིང་། རྒྱ་ཆྲེར་དན་པ་ྲེར་གཞག་དང་། ལས་བརྒྱ་པ་དང་། འདུལ་
བ་ལུང་ལ་སོགས་པ་བལྟ་སྟྲེ་བང་དོར་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ།་་་་་འཕྲེན་རོགས་ཀྷི་ཁད་པར་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི།
དགྲེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཀྷིས་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་དགྲེ་བས་བདྲེ་འགོ་ཁོ་ན་དང་མྷི་དགྲེ་
བས་ངན་འགོ་ཁོ་ན་སྲེ་བ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་གྷིས་ཀས་བདྲེ་འགོ་ངན་
འགོ་གྷིས་ཀར་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་འཕྲེན་པ་ནྷི་ལས་གང་
གྷིས་གང་དུ་སྲེ་བ་དྲེའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་ཕུང་པོ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པར་འཕྲེན་པ་སྟྲེ། སྲེ་རྷིས་བཟང་ངན་ཐ་དད་
པ་ལྟ་བུའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ན་ལས་གང་གྷིས་གནས་གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེ་ན་ཡང་འབྲས་བུ་འདོད་
པ། ཡོན་ཏན་བདུན་བརོད་པའྷི་གཏམ་དུ།་་་་་ཚྷེ་རྷིང་དྲེ་བཞྷིན་ནད་མྲེད་དང་། །གཟུགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་དང་རྷིགས། །ནོར་
དང་ཤྲེས་རབ་དག་དང་བདུན། །ཡོན་ཏན་མདོ་སྲེ་རྣམས་ལས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་རྣམས་མྱོང་བ་དང་། མྷི་འདོད་
པ་དྲེ་ལས་ལྡོག་པའྷི་ཚྷེ་ཐུང་བ་དང་ནད་མང་བ་ལ་སོགས་པ་མྱོང་བ་སྟྲེ། ཚོན་བཟང་ངན་གྷིས་རོགས་པར་བྱས་
པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་དག་ལའང་མུ་བཞྷི་སྟྲེ། འཕྲེན་བྱྲེད། དགྲེ་བས་་་་་་བདྲེ་འགོལ་་་་་་འཕངས་ཀང་་་་་་རོགས་བྱྲེད་་་་་་མྷི་དགྲེ་བས་
རོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་་་་་་པ་མྷི་དབུལ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་པ།་་་་་མྷི་དག་བས་འཕངས་ཀང་དགྲེ་བས་རོགས་པ་
ཀླུ་འབྱོར་ལྡན་ལྟ་བུ་དང་། འཕྲེན་རོགས་གྷིས་ཀ་མྷི་དགྲེ་བས་བྱས་པ་དམྱལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། གྷི་ག་དགྲེ་བས་
བྱས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་འཕྲེན་ཚུལ་ལ་མུ་བཞྷི་བརྷི་བ། འཕྲེན་བྱྲེད།་་་་་གཅྷིག་གྷིས་སྲེ་བ་གཅྷིག་་་་་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

་ཁོ་ན།

འཕྲེན་ཏྲེ། །ཡོངས་རོགས་བྱྲེད་པ་དུ་མ་ཡྷིན།་་་་་མདོ་ལས། མ་འགགས་པས་བདག་ནྷི་བསོད་སོམས་གཅྷིག་པུ་དྲེའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པས་ལན་བདུན་

གྷི་བར་དུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སྲེས་པ་ནས། ད་ལྟར་གྷི་ཤཱཀ་ཕྱུག་པོའ ་ི རྷིགས་སུ་སྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་བར་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བསོད་ནམས་ཡང་
ཡང་བྱས་པས་ཐོབ་པའམ། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཚྷེ་སྲེམས་པའྷི་རྒྱུན་མང་པོ་འབྱུང་བས་སོན་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པའྷི་ལས་ནྷི་མྷིའྷི་ནང་དུ་སྨྷིན་འགྱུར་གྷིས།
སྨོན་ལམ་སོགས་རྲེན་དབང་གྷིས་ལྷ་དང་ངན་སོང་དང་། འདོད་ལྷ་དང་པོར་སྨྷིན་འགྱུར་དྲུག་པར་སྨྷིན་པ་སོགས་ཡོད་དྲེ། །རྣ་རྷིགས་ཀྷི་མདོ་ལས། སྷིན་པའྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷིས་གང་པོ་ཆྲེ་
ལོངས་སོད་ཆྲེན་པོར་སྲེས་པ་དང་། གནས་པའྷི་གོང་གྷི་བྲམ་ཟྲེ་མོས་ཀཱ་ཏྱའྷི་བུ་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ། ཡྷིད་སྨོན་ལོག་པས་ཡྷིད་དྭགས་སུ་སྲེས་པར་གསུངས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །

ཞྲེས་ཀང་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་ལས་བྱ་རོགས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་གཅྷིག་གྷིས་ཚྷེ་གཅྷིག་གྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ས་

བོན་གསོས་ནས་ལུས་སྲེ་བ་གཅྷིག་ཁོ་ན་འཕྲེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དྲེ། སྲེམས་གསལ་གཅྷིག་བསྲེད་འབྲས་བུ་གང་། །ཚངས་ལ་སོགས་
སྷིང་རྲེའྷི་སྲེམས་གསལ་བ་གཅྷིག་གྷིས་ཚངས་པར་སྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལས་གཅྷིག་གྷིས་

པ་ཡྷིན་པ་ལྟར།་་་་་

ཚྷེ་རབས་དུ་མའྷི་ས་བོན་གསོས་ནས་ལུས་སྲེ་བ་དུ་མ་འཕྲེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དྲེ། མཆོད་རྲེན་ལ་ཕྱག་གུས་
པ་གཅྷིག་ཕུལ་བས་ལུས་ཀྷིས་ནོན་པའྷི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྷི་གངས་དང་མམ་པའྷི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐོབ་པ་ལྟ་
བུའོ། །ལས་དུ་མས་ལུས་སྲེ་བ་གཅྷིག་འཕྲེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དྲེ། མཆོད་སྷིན་བརྒྱ་བྱས་པས་བརྒྱ་བྱྷིན་དུ་
སྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ།་་་་་ལས་དུ་མས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཚྷེ་རབས་དུ་མའྷི་ས་བོན་གསོས་པས་ལུས་སྲེ་བ་དུ་མ་
འཕྲེན་པའྷི་ལས་ཀང་ཡོད་དྲེ། ཚུལ་ཁྷིམས་དུ་མ་བསྲུངས་པས་ལྷ་མྷི་དུ་མ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ྷིད་དོ། །འཕངས་པ་
རྣམས་རྷིམ་གྷིས་མྱོང་ཚུལ་ལ། ལུས་དུ་མ་གཅྷིག་ཅར་མྷི་རུང་བས། འགོ་བ་ལྔ་འགྲུབ་པའྷི་ལས་མང་པོ་དང་
ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཅན་ཇྷི་ལྟར་རྷིམ་གྷིས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་ལས་ཀྷི་ས་བོན་
དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་ལས་གང་ཤྷིན་ཏུ་ལྷི་ཞྷིང་སྟོབས་ཆྲེ་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ ཐོག་མར་རྣམ་པར་སྨྷིན་
པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ལྷི་ཡང་མམ་ན་འཆྷི་བའྷི་དུས་ན་གསོས་བཏབ་ནས་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཡང་དྲེ་
དག་མམ་ན་གང་ཡུན་རྷིང་དུ་གོམས་པ་ཤྲེས་ཆྲེ་བར་གྱུར་བའོ། །ཡང་དྲེ་རྣམས་མམ་ན་གང་ཐོག་མར་སད་
པ་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་ཐོག་མ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ལས་ནྷི་འཁོར་བར་ལྷི་གང་དང་། །ྲེ་བ་
གང་དང་གོམས་པ་གང་། །སྔོན་བྱས་གང་ཡྷིན་དྲེ་ལས་ནྷི། །སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་སྨྷིན་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་འདུ་བྱྲེད་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་ལས་ཀྷི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི། བསོད་ནམས་ཀྷི་ལས་དང་།
བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་དང་། མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་འབྱུང་བ་ལ་བསོད་ནམས་གང་ཞྲེ་
ན་ལས་གང་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ལྷ་དང་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་དགྲེ་བའོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
ལས་གང་ངན་སོང་གསུམ་འགྲུབ་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བའོ། །མྷི་གཡོ་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གང་གཟུགས་དང་གཟུགས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མྲེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ལྷ་རྣམས་འགྲུབ་པའྷི་དགྲེ་བ་སྟྲེ། རང་ས་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་སྨྷིན་མྷི་གཡོ་ཞྷིང་།
མམ་པར་གཞག་པའྷི་ས་པ་ཡྷིན་པ་དང་། ས་འོག་མའྷི་སོན་གྷིས་མྷི་གཡོ་བའོ། །དྲེ་དག་ཀང་བསོད་ནམས་
ཡྷིན་ཡང་ཁད་པར་དུ་བཟང་བས་མྷི་གཡོ་བ་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་རྣམས་ཀང་མ་རྷིག་པས་སྲེད་ཚུལ་ནྷི།
མ་རྷིག་པའྷི་རྲེན་གྷིས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཞྲེས་རྲེན་
འབྲྲེལ་གྷི་མདོ་ལས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ལ། བསོད་ནམས་དང་མྷི་གཡོ་བ།་་་་་དགྲེ་བ་དག་ནྷི་དུག་གསུམ་མྲེད་པ་ལས་འབྱུང་
བཞྷིན་དུ་ཇྷི་ལྟར་ན་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་
རྷིག་པའྷི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རོངས་པ་མ་རྷིག་པ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ལ་
རོངས་པ་དང་། ལས་འབྲས་ཤྲེས་ཀང་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་རོངས་པའོ། །དྲེ་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་
སྨྷིན་པ་ལ་རོངས་པ་ནྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ོན་མོངས་ཅན་ཡྷིན་པས་དྲེ་ཡོད་ན་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ལྟ་བའྷི་
སྐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེའྷི་དབང་གྷི་ཚྷེ་འདྷིའྷི་བདྲེ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པས་བསོད་
ནམས་མ་ཡྷིན་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་འབྱུང་། དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ལ་རོངས་པ་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་སྲེམས་ཡོད་
ཅྷིང་མ་རྷིག་པ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་། ས་བོན་གྷི་དབང་གྷིས་ཁམས་གསུམ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཤྲེས་
པར་བསོད་ནམས་མྷི་གཡོ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྲེད་པར་གསུངས་སོ།

།གསུམ་པ།་་་་་

མྷི་དགྲེ་བ་དུག་གསུམ་གྷིས་

སྲེད་ཚུལ་ལ། སོག་གཅོད་པ་ལ་ནྷི་ཤ་དང་ལྤགས་པ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆགས་པ་དང་། མྷི་ཤ་བན་པར་
འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཞྲེ་སང་དང་། རྒྱལ་ཁྷིམས་དང་།་་་་་མཆོད་སྷིན་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པས་གཏྷི་མུག་
གྷིས་སོར་ཏྲེ། དུས་ཀྷི་ཀུན་སློང་།་་་་་ཞྲེ་སང་མྲེད་ན་དངོས་གཞྷི་མྷི་འགྲུབ་པས་ཞྲེ་སང་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་དྲེ།
སོག་གཅོད་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ངག་རྩུབ་པོ་དང་གནོད་སྲེམས་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། རྲེད་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་།
གནོད་བྱྲེད་ལ་སང་བ་དང་། ྲེས་དམྷིགས་ལ་རོངས་པས་སོར་ཞྷིང་ཞྲེ་སང་གྷིས་རོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མ་བྱྷིན་
པར་ལྲེན་པ་ལ་ནྷི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པ་དང་། གནོད་བྱྲེད་ལ་ཞྲེ་སང་དང་། མཆོད་སྷིན་དང་རྒྱལ་སྷིད་སྲུང་བ་་་་་་
དང་བ་མ་དང་བྲམ་ཟྲེ་

ལ་སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སོན་མྲེད་སམ་པའྷི་གཏྷི་མུག་གྷིས་སོར་ཏྲེ། ཆགས་པ་མྲེད་ན་ནྷི་མྷི་འགྲུབ་

པས་དྲེས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་དོ། །མ་བྱྷིན་པར་ལྲེན་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་ལའང་
གཞན་གྷི་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་དང་། གནོད་ལན་དུ་སང་བ་དང་། པར་སྷིག་ཕ་མ་བག་མར་ལྲེན་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་གཏྷི་མུག་གྷིས་སོར་ཞྷིང་། བརྣབ་སྲེམས་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པ་དང་། དྲེ་འདྷི་མྷིན་པར་
གྱུར་ཅྷིག་སམ་པའྷི་སང་བ་དང་། ྲེས་དམྷིགས་ལ་རོངས་པས་སོར་ཏྲེ། གྷིས་ཀའང་ཆགས་པས་མཐར་ཕྱྷིན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པ་ཡྷིན་ནོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནྷི་རྲེད་པ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཞྲེ་སང་དང་། མྷི་ཤྲེས་པ་གཏྷི་
མུག་གྷིས་སོར་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་གསུམ་པོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་དོ། །བརྫུན་དུ་
སྨྲ་བ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕ་མ་དང་ཚིག་ཀལ་པ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། དུག་གསུམ་གྷིས་སོར་ཞྷིང་གང་རུང་གྷིས་
མཐར་འབྱྷིན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ནྷི་ལྟ་སོད་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། དྲེ་དང་འགལ་བ་ཞྲེ་སང་དང་། གནས་
ལུགས་མ་རྷིག་པའྷི་གཏྷི་མུག་གྷིས་སོར་ཏྲེ། གཏྷི་མུག་མྲེད་ན་ལོག་ལྟ་མྷི་འབྱུང་བས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རོངས་པའྷི་
གཏྷི་མུག་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་དག་གྷི་དང་པོ་སོར་བ་ནྷི་རྒྱུའྷི་ཀུན་སློང་དང་། རྲེས་སུ་མཐར་ཕྱྷིན་
པ་ནྷི་དུས་ཀྷི་ཀུན་སློང་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། ཀུན་སློང་རྣམ་གྷིས་རྒྱུ་དང་ནྷི། །དྲེ་ཡྷི་དུས་ཀྷི་སློང་ཞྲེས་བྱ། །གྷིས་
ལ་དང་པོ་རབ་འཇུག་བྱྲེད། །གྷིས་པ་རྲེས་སུ་འཇུག་བྱྲེད་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེན་དང་ནུས་པས་བཤད་
པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་བཤད་བྱ་དགོད་པ་ནྷི་མདོ་ལས། ལས་ཐུན་མོང་བ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་
ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་། མཐུ་ཆུང་བ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་བ་ལ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་
དྲེ་ྷིད་བཤད་པ་ལ་་་་་འང་གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་རྲེན་གྷི་སོ་ནས་བཤད་པ་ནྷི། ཐུན་མོང་བ་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་འབྲས་བུ་
སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཅྷིང་སྲེད་པ་སྟྲེ། ལས་བཟང་པོ་མཐུན་པར་བསགས་པ་ལས་ཞྷིང་
ཁམས་དག་པ་དང་། ངན་པ་མཐུན་པར་བསགས་པ་ལས་མ་དག་པ་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པའོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་
པ་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་འབྲས་བུ་སྲེམས་ཅན་གྷི་འཇྷིག་རྲེན་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཅྷིང་སྲེད་པ་སྟྲེ། རང་རང་
གྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོའ ་ི ཁད་པར་གྲུབ་པའོ། །དྲེ་ལྟར་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་འབྲས་བུ་སོ་སོ་བ་
ཡྷིན་ན་ཡང་ལས་གང་གྷིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྷི་དབང་གྷིས་འབྱུང་བ་ཞྲེས་མདོ་ལས་བརོད་པའྷི་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷི་བདག་རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་གཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་ལས་ཐུན་མོང་བ་ྷིད་ཀང་
ཡོད་དྲེ། འདྷི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་གང་སྲེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་དང་སྨྲ་བ་དང་རྲེག་པ་ལ་
སོགས་པ་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་པར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ནྷི་ཡོད་ཅྷིང་རྲེད་སླ་བ་མ་ཡྷིན་པས་ཤྷིན་ཏུ་
དཀོན་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་ལ་སྷིད་པ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་ལྟ་བ་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀྷི་དབང་
གྷིས་བལྟ་བྱ་དང་། སློབ་དཔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སློབ་མ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་བོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་ནྷི་དབང་འབྲས་ལས་ཐུན་མོང་བར་གྲུབ་པ་སྟྲེ། གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་གྷི་དབང་གྷིས་ན། །རྣམ་པར་རྷིག་པ་
ཕན་ཚུན་འབྲས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ནུས་པའྷི་སོ་ནས་བཤད་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྷི་
ལས་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྷིའྷི། དང་པོ།་་་་་གྲེན་པོའ ་ི དབང་གྷིས་སྟོབས་ལྡན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དགྲེ་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

349

སྟོབས་དང་ལྡན་ཚུལ་ནྷི། སྷིར་སྤང་བྱའྷི་འབྲས་བུ་འཕངས་ཀང་གྲེན་པོས་བསྒྱུར་བར་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར། གྲེན་
པོའ ་ི ལས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་ཡྷིན་ལ།་་་་་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་ལྡན། །ས་ྷིད་འབྲས་བུ་རྣམ་གྷིས་ྷིད། །འཆད་དང་ཆུང་ངུས་ཡང་དག་འཇོམས། །སྤོང་དང་
ཕྱོགས་ཀྷི་ཁད་པར་ྷིད། །ཅྲེས་སོ།

།ཁད་པར་དུ། འཕགས་པའྷི་ལམ་ཐོབ་པའམ། སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཡྷིན་ཡང་སྷིག་པ་ལ་འགོད་

ཅྷིང་བཤགས་པ་རྣམ་པར་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་སྟོབས་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་གྲེན་པོ་དགྲེ་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྷི་
གྲེན་པོར་ཟག་མྲེད་སོད་པ་གྲེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དང་། ྲེས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུན་གཅོད་ཅྷིང་སོམ་པ་སླན་ཆད་ལྡོག་
པའྷི་སྟོབས་དང་། སབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེན་གྷི་སྟོབས་ཏྲེ། ཆོས་བཞྷི་བསྟན་
པའྷི་མདོར། སྟོབས་བཞྷི་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་གྲེན་པོའ ་ི སྟོབས་ཅན་གྷི་གང་ཟག་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་
བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི། གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་སྟོབས་བསྲེད་པས་
གང་ཕྱྷི་མར་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་དྲེ་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་འདྷི་ལ་ནད་སོགས་ཅུང་
ཟད་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་བསྒྱུར་བ། དཔྲེར་ན་དགྲེ་སློང་དཔས་བྱྷིན་གྷིས་གཞན་གྷི་བུད་མྲེད་བསྟན་ཞྷིང་དྲེའྷི་
ཁྷིམ་ཐབ་བསད་དྲེ་འགོད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ངོ་མཚར་བ་མས་ཆོས་བསྟན་པས། སྡུག་བསྔལ་ཅུང་
ཟད་མྱངས་ནས་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའམ། གང་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའྷི་ལས་དྲེ་གྲེན་པོའ་ི སྟོབས་བསྲེད་པས་ཟད་ཅྷིང་གཏན་ནས་མྱོང་བར་མྷི་འགྱུར་བར་བསྒྱུར་བ།
དཔྲེར་ན་མཛའ་བོའ ་ི བུ་མོས་མའྷི་མགོ་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ྷི་ཚྷེ་བའྷི་དམྱལ་བ་མྱོང་བ་བདག་
ལས་གཞན་གཅྲེས་ཀྷི་སྲེམས་བསྲེད་པས་འཕལ་ལ་ཐར་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་གྲེན་པོ་ལས་བྱུང་བའྷི་
ལས་ནྷི་སྤང་བྱ་བས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་དུ་མ་ཟད་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་དགྲེ་
བའྷི་ལས་ཐམས་ཅད་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ལ་དགོངས་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྷི།
གྲེན་པོའ ་ི ལས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་
སྲེམས་ཤྷིན་ཏུ་བསོམས་པ་དམྷིགས་རྣམ་ཚད་མྲེད་པས་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལ། གང་ཚད་དུ་བྱས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་
བའྷི་ལས་དྲེས་གང་ཟག་དྲེ་ངན་འགོ་ལ་སོགས་པར་ཁྷིད་པར་མྷི་བྱྲེད་དྲེ། ལས་དྲེ་ལ་གང་ཟག་དྲེ་གནས་པར་མྷི་
བྱྲེད་དོ། །ལས་དྲེས་གང་ཟག་དྲེ་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་པོར་བགང་བར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ།་་་་་ལུང་གྷི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ནྷི། གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་མཐུ་ཆུང་བའྷི་གང་ཟག་གྷི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པའྷི་བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་གང་ཡྷིན་ཡང་
བསམས་བཞྷིན་པ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་དྲེ་སྤོང་བའྷི་ཡོངས་ཤྲེས་འཕགས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལམ་གྷིས་མ་སྤངས་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཡོངས་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་འགལ་ཟླ་
བས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་འབྱྷིན་པར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་མདོ་འདྷིར་ཤུགས་
ལ་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཁམས་དང་རྒྱུད་ཀྷིས་སྟོབས་ལྡན་ནྷི། ཡང་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་
ལྡན་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འཁོར་མང་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཁམས་གོང་མ་དག་གྷི་ོན་མོངས་པ་བས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེ་གང་སྔོན་ཡང་ཡང་གོམས་པར་
བྱས་པ་ནྷི་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་བསོས་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་གོམས་པ་བས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་། གནས་ལ་གནས་པ་ནར་
སོན་པ་རྣམས་ཀྷིས་བྱས་པ་ནྷི་མངོན་ཞྲེན་དང་དད་པ་དག་པོས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞོན་ནུ་བས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་།
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་ཆོས་ཅན་རྷིགས་ཆད་རྣམས་ཀྷིས་རྲེ་ཞྷིག་ཐར་པ་བསྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་གྲེན་པོས་དབྱུང་དུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིགས་ཅན་གྷི་ོན་མོངས་པ་བས་རང་བཞྷིན་
ནམ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སྟོབས་ཆྲེ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཞྷིང་དང་བསམས་པས་སྟོབས་ལྡན་ནྷི། །འགོ་དང་སྡུག་
བསྔལ་ཕན་འདོགས་དང་། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྷི་ཞྷིང་ཁད་འཕགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར། འགོ་བའྷི་ཁད་པར་་་་་་ལས་ཀྷི་རྣམ་
སྨྷིན་བསྟན་པའྷི་མདོར་

དུད་འགོ་ལ་བྱྷིན་ན་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དང་།་་་་་དྲེའྷི་རུང་མཐུན་སར་ན་མྷི་དང་གངས་མམ་གྷི་དུད་འགོ་བཅུ་

བསད་པ་དང་མྷི་ཕལ་པ་བསད་པ་སྷིག་པ་མམ་པོར་མངོན་གསུང་།

མྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་མྲེད་པ་ལ་སྟོང་འགྱུར་དང་། དགྲེ་སློང་ལ་ཁྷི་འགྱུར་

དང་། དགྲེ་སློང་ཐྲེག་ཆྲེན་སྨྲ་བ་ལ་ཚད་མྲེད་པར་གསུངས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའྷི་ཁད་པར་ནད་པ་དང་ནད་
གཡོག་དང་གང་བས་ྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕན་འདོགས་་་་་་མཛོད་ལས། འཕགས་པ་ཡྷིན་ཡང་ཕ་མ་དང་། །ནད་པ་དང་ནྷི་ཆོས་སྨྲ་
དང་། །སྲེ་མཐའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ། །ཡོན་ནྷི་གཞལ་དུ་མྲེད་པར་གསུངས། །ཞྲེས་སོ།

པའྷི་ཁད་པར་ཕ་མ་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་

དྷིན་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་གྷི་ཁད་པར་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་གནོད་
བྱས་ན་ཞྷིང་གྷི་སོ་ནས་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
དགྲེ་བའམ། ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའྷི་འདུན་པ་དག་པོས་བྱས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་
པས་ཀང་སྟོབས་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཞྷིང་སོགས་དགུ་ཡྷིས་སྟོབས་ལྡན་ནྷི། གཞན་
ཡང་རྣམ་པ་དགུས་སྟོབས་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་སུ་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་
བཟང་པོ་ལ་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པ་ཞྷིང་གྷིས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྷིན་བྱའྷི་དངོས་པོ་བཟང་ཞྷིང་མང་བའམ།
དུད་འགོ་བོངས་ཆྲེ་བ་བསད་ན་གཅྷིག་ལས་ལྷི་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་པོས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་།
སྷིན་པ་ཚུལ་ཁྷིམས་སོམ་པ་གསུམ་དང་།་་་་་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་དང་། ཀལ་པ་ནས་སོག་གཅོད་ཀྷི་བར་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་ྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་སོད་པ་གསུམ་པོ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། བྱྲེད་པ་པོ་ཆགས་བྲལ་དང་སོམ་
ལྡན་གྷིས་བྱས་པ་བྱྲེད་པོས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། དད་པ་དང་འདུན་པ་དག་པོས་བྱས་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་
སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། མྱང་འདས་སམ་མངོན་མཐོ་སོགས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་བསམས་པས་སྟོབས་དང་ལྡན་
པ་དང་། སྷིན་པ་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་གོགས་ཀྷིས་ཟྷིན་པ་དང་། སོག་གཅོད་རྐུ་བའྷི་གོགས་ཀྷིས་ཟྷིན་པ་ལ་སོགས་
པ་གོགས་ཀྷིས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡང་ཡང་བྱས་པའམ་རྲེས་སུ་གསོས་པ་ལན་མང་དུ་བྱྲེད་པས་སྟོབས་
དང་ལྡན་པ་དང་། རང་ཡང་བྱྲེད་ལ་གཞན་དག་ཀང་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་སྲེ་བོ་མང་པོས་ཀང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ།
ཐམས་ཅད་ལ་སྔ་མ་རྣམས་མམ་ན་ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་མཐུ་སྟོབས་ཆུང་བའྷི་ལས་ནྷི། སྔར་གྷི་
སྟོབས་ལྡན་འདྷི་རྣམས་ལས་བཟློག་པ་གྲེན་པོ་བས་སྤང་བྱ་སྟོབས་ཆུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྟོབས་དང་མྷི་ལྡན་
པའྷི་ལས་སོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འཇུག་དང་ཞྷིང་དང་གཞྷི་དང་ནྷི། །སོར་དང་སྲེམས་པ་བསམས་པ་སྟྲེ། །དྲེ་རྣམས་
ཆུང་དང་ཆྲེ་བ་ལས། །ལས་ཀང་ཆུང་དང་ཆྲེ་བ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་འབྲས་གནང་བཀག་གྷིས་བཤད་པ་
ནྷི། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོ་བཀོད་དྲེ་དྷི་བ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་གང་ཟག་སུ་ཞྷིག་ཚིག་འདྷི་སྐད་དུ་ལས་བྱྲེད་
པ་པོའ ་ི སྲེས་བུ་གང་ཟག་འདྷི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་ལྡན་པ་ལས་བྱྲེད་ཅྷིང་སོག་པ་དྲེ་ལྟ་
དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་དུས་ཀྷི་ཚོར་བ་གང་ཡྷིན་དང་འད་བའྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་ན། ོན་མོངས་པ་
དག་པོ་ཅན་སོ་སོར་བརགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་བཅས་པས་ཚུལ་ཁྷིམས་སྲུང་བ་རྣམས་འབྲས་
བུའང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཞན་གྷི་བུད་མྲེད་བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་ཡོན་གྷི་
བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་བ་ལ་སོད་པ་འབྲས་བུའང་བདྲེ་བ་མྱོང་བའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་ལྟ་
ན་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བར་འདོད་པའྷི་རོག་ལྡན་རྣམས་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་གནས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་། གལ་ཏྲེ་
གནས་ཀང་ཡང་དག་པར་ན་མཐོང་ལམ་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་དང་། སོམ་ལམ་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་
དབྱུང་བའྷི་སྐབས་ཀང་མྷི་སྣང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། ཡང་སུ་ཞྷིག་འདྷི་སྐད་དུ། སྲེས་བུ་གང་ཟག་འདྷི་རྒྱུ་དུས་ན་
ཚོར་བ་ཅྷི་ཡོད་ཀང་རུང་། ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་འབྲས་བུ་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་དགྲེ་མྷི་
དགྲེ་བྱྲེད་ཅྷིང་སོག་པ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་ལས་དང་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་ན་
ནྷི་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྷི་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞྷིང་། གྲེན་པོ་བསྟྲེན་པས་ཡང་དག་པར་
སྡུག་བསྔལ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མཐར་དབྱུང་བའྷི་སྐབས་ཀང་སྣང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྷིས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་ལུང་གྷི་དགོངས་པ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ།་་་་་དྲེ་ལན་གྷིས་བཤད་པ་ལ།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་

གནས་མ་ཡྷིན་པ་བཀག་པའྷི་ཚུལ་འདྷིར་ནྷི་ལོག་གཡྲེམ་བྱྲེད་དུས་བདྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་

བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ལས་བྱྲེད་དུས་ན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་
མྱོང་དུས་ན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་པ་ནྷི་བཀག་གོ །དཀའ་ཐུབ་དག་པོའ ་ི དགྲེ་བ་ལས་རྣམ་སྨྷིན་བདྲེ་བ་མྱོང་
བའྷི་ཕྱྷིར། རྒྱུ་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུའང་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་པ་དང་།
བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའྷི་དགྲེ་སྷིག་ལས་རྣམ་སྨྷིན་བདྲེ་སྡུག་མྱོང་བའྷི་ཕྱྷིར། རྒྱུ་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་
ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུའང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་
ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བཀག་པ་ཡྷིན་ནོ།་་་་་འདྷིར་རྣམ་སྨྷིན་ལས་སྲེས་པའྷི་འཇུག་
ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཚོར་བ་ལས་རྣམ་སྨྷིན་དུ་བརགས་པའྷི་ཞྲེས་ཀང་གསུང་། གྷིས་པ།་་་་་

གནས་ཡྷིན་པ་རྣམས་གནང་བའྷི་ཚུལ་ནྷི། ཡང་

ལས་བྱྲེད་དུས་ན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ཞྷིང་ཕྱྷིས་ཀང་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་དགྲེ་བ་བྱས་ན་རྣམ་པར་
སྨྷིན་པའང་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གནང་ངོ་། །འདོད་ལོག་སོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་བདྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཡྷིན་པས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྒྱུ་དུས་ན་བདྲེ་ཞྷིང་བསམ་གཏན་བཞྷི་
པ་ཡན་ཆད་འགྲུབ་པའྷི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་མྱོང་
བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཡྷིན་པས། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་དང་
ལྡན་པ་ནྷི་གནང་ངོ་། །ོན་མོངས་པ་དག་པོ་ཅན་ཚུལ་ཁྷིམས་སྲུང་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ལ།
བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཡྷིན་པས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གནང་ངོ་། །རོལ་བ་དག་
པོས་ཆོམ་རྐུན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་ཡྷིན་
པས་འབྲས་བུའང་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་དག་པོས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ཡན་འགྲུབ་པའྷི་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སོམ་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་
ལས་ཡྷིན་པས། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གནང་
ངོ་། །ལས་བྱྲེད་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་ལ་ཕྱྷིས་བདྲེ་བ་མྱོང་
བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་དགྲེ་བ་བྱས་ན། རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གནང་ངོ་། །བཏང་སོམས་དང་ལྡན་
པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་མྷི་དགྲེ་བ་བྱས་ན་རྣམ་སྨྷིན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དང་། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀྷི་ྲེར་བསོགས་སོམ་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་
ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་བཏང་སོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་མྷི་གཡོ་བ་བྱས་ན། འབྲས་བུའང་སྡུག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པ་ནྷི་གནང་ངོ་། །རྒྱུ་དུས་ན་ཚོར་བ་ཅྷི་ཡོད་
ཀང་། མྱོང་འགྱུར་གྷི་ལས་གང་བྱས་པའྷི་འབྲས་བུ་སོ་སོར་མྱོང་བའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་སྐབས་འདྷིར་ལུང་གྷི་
དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །ལས་ཀྷི་རབ་དབྱྲེ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྷིས་ཀྷི་དང་པོ་ལ།
གྷིས་ལས།་་་་་

དངོས་ནྷི། ཡང་ལས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། སྷིག་པའྷི་རྒྱུན་འགོག་ཅྷིང་དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པ་

སོམ་པའྷི་ལས་དང་། སོམ་པ་དང་འགལ་ཞྷིང་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་གཞན་ལ་གནོད་པར་ཞུགས་པ་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ལས་དང་། རྲེས་འགའ་དགྲེ་བ་དང་རྲེས་མྷི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པ་སོམ་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པའང་
མ་ཡྷིན་པ་བར་མའྷི་ལས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་རྲེན་ནྷི། ཟ་མ་མ་ནྷིང་ས་མྷི་ན། །མཚན་གྷིས་མ་གཏོགས་མྷི་
རྣམས་ལ། །སོམ་མྷིན་སོམ་པའང་དྲེ་བཞྷིན་ལ། །ལྷ་ལའང་མྷི་རྣམས་ལ་གསུམ་མོ། །འདོད་དང་གཟུགས་སྲེས་
ལྷ་རྣམས་ལ། །བསམ་གཏན་སྲེས་ཡོད་ཟག་མྲེད་ནྷི། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་འདུ་ཤྲེས་མྲེད། །སྲེམས་ཅན་མ་
གཏོགས་གཟུགས་མྲེད་ནའང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་མ་ཡྷིན་ཡང་ཟ་མ་མ་ནྷིང་མཚན་གྷིས་རྣམས་ནྷི་རྲེན་གྷིས་
ཀའྷི་ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་ཞྷིང་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་ལ་སྷིག་པ་ལའང་བོ་མྷི་བརན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ས་མྷི་
སན་པ་ལ་ལྲེན་སྲེམས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མྲེད་ཅྷིང་སྷིག་པ་བྱ་བའྷི་བསམ་པའང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པ་དང་སོམ་
མྷིན་གྷིས་ཀ་མྲེད་ལ། དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའྷི་མྷི་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་སོམ་མྷིན་དང་སོ་སོ་ཐར་པའྷི་སོམ་པ་ཡོད་
དོ། །སྷིར་ལྷ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་སོམ་པ་ཡོད་ཅྷིང་། མྷི་རྣམས་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ཀའང་
ཡོད་ལ། ཁད་པར་འདོད་གཟུགས་ཀྷི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པ་ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་
ཅན་ལས་ཀྷིས་སྲེ་བ་བཟུང་བའྷི་ཚངས་ཆྲེན་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་མ་གཏོགས་པའྷི་གཟུགས་ཅན་གྷི་ལྷ་ལ་ཟག་
མྲེད་ཀྷི་སོམ་པ་ཡོད་ཅྷིང་། གཟུགས་མྲེད་ནའང་ལྡན་པའྷི་སོ་ནས་ཡོད་དོ། །ངན་འགོ་ལ་ནྷི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་དང་
དྲེ་དག་འཇྷིག་རྒྱུ་མྲེད་པས་སོམ་པ་དང་སོམ་མྷིན་གྷིས་ཀ་མྲེད་ལ། བར་མ་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་འགོ་བ་ལྔ་ཅར་
ལ་་་་་་བར་མ་དགྲེ་བ་ནྷི། གཟུགས་ཁམས་མ་གཏོགས་པའྷི་ཁམས་གྷིས་འགོ་བ་ལྔ་ཁ་ལ་ཡོད་དྲེ་སོམ་པ་སོམ་ཡྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ཀུན་བར་མར་བཤད་པས་སོ། ཡོད་
དོ། །ངོ་བོ་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བས། རྣམ་རྷིག་མྷིན་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་བྱ། །སོམ་དང་སོམ་པ་མྷིན་དང་གཞན། །ཞྲེས་
རྣམ་པར་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་གཟུགས་སུ་འདོད་མོད། དྲེ་ལྟར་ཀུན་བརགས་པ་ཡྷིན་གྷི། དོན་ལ་གཟུགས་སུ་
གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་སོམ་པ་ནྷི་བསྡུ་བར། སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་སྟྲེ་སྤོང་བ་དྲེ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་དབང་པོ་
ལྔ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་སོམ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་ཡྷིན་ལ། ཁད་པར་
སོ་སོར་ཐར་པ་ནྷི་ཆོ་གས་བངས་ཤྷིང་ལུས་ངག་གྷི་ལས་བཀག་པ་རྣམས་སོམ་པའྷི་སྲེམས་པ་དྲེས་ཕྱྷིས་རྷིགས་
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འད་འབྱུང་བའྷི་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་བཏབ་སྟྲེ་དྲེ་ནས་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་བངས་པ་དན་
པས་འཛྷེམ་ཞྷིང་བསླབ་པ་མྷི་འདལ་བའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡྷིན་ཞྷིང་བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་ནྷི་
རྲེས་ཐོབ་ཏུའང་མྷི་དགྲེ་བ་སྤོང་ཞྷིང་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པའྷི་བསམ་པ་དང་གནས་པ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། བར་མ་དང་སོམ་
མྷིན་ཡང་སོར་བའྷི་བསམ་པ་དང་ཁས་ལྲེན་པའྷི་སྲེམས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་སོམ་པ་སོམ་མྷིན་བར་མ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་སོམ་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞྷི་དང་བཅས་
པ་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པའྷི་དང་། བསམ་
གཏན་ས་དྲུག་གྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་བཅས་དང་ལྡན་པའྷི་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་
བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་མྲེད་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བའྷི་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་
འཕགས་པ་དགྲེས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོམ་པ་
ནྷི་ལུས་དང་སོག་ལའང་མྷི་ལྟ་བར་ལུས་ངག་ཡྷིད་གསུམ་གྷིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་
པའོ་ཞྲེས་ཀང་་་་་་བྱྲེ་བཤད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྷིག་བར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་གྷི་སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པ་ལ་སྷི་
དོན་བདུན་ཏྲེ། སོ་ཡུལ་མྷི་ཐོབ་འཐོབ་ཚུལ་དང་། །གནས་ཚུལ་གཏོང་རྒྱུ་ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ནྷི་མཛོད་འགྲེལ་
དུ། སབས་སུ་འགོ་བ་ནྷི་སོམ་པ་བང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་གྱུར་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལའང་། རྒྱུ་དང་
ཡུལ་དང་ངོ་བོ་དང་། །བསླབ་བྱ་དང་ནྷི་ཕན་ཡོན་ནོ། །རྒྱུ་ནྷི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དད་པ་གསུམ་ཐོབ་པའོ། །ཡུལ་
ནྷི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་སངས་རྒྱས་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་འདུས་མ་བྱས་ཤྷིང་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པ་
སོ་སོ་རང་རྷིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་ཅྷིང་། དྲེ་ྷིད་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མཁྲེན་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་ལམ་སྟོན་ཞྷིང་སྡུག་བསྔལ་དང་ོན་
མོངས་པ་སྤོང་བར་ནུས་པ་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་འགྲུབ་པས། དོན་གྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་མར།་་་་་འདུས་མ་བྱས་ཤྷིང་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ། །གཞན་གྷི་རྲེན་གྷིས་རོགས་མྷིན་པ། །མཁྲེན་
དང་བརྲེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དོན་གྷིས་ལྡན་པའྷི་སངས་རྒྱས་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ནྷི་གང་ཞྷིག་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་ཅྷིང་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་
རོག་པ་ཞྷི་བ་དང་། གང་གྷིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་དྷི་མས་དག་ཅྷིང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སྣང་བ་
གསལ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་སྟྲེ། བསམ་མྲེད་གྷིས་མྲེད་རོག་མྲེད་པ། །དག་གསལ་
གྲེན་པོའ ་ི ཕྱོགས་ྷིད་ཀྷིས། །གང་ཞྷིག་གང་གྷིས་ཆགས་བྲལ་བ། །བདྲེན་གྷིས་མཚན་ྷིད་ཅན་དྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཆོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དགྲེ་འདུན་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་མཁྲེན་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་། དྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གཟྷིགས་པ་ཇྷི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྷིས་དང་ལྡན་པས་
ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་སྲེད་ནང་གྷི་ནྷི། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པ་དག་པས་
ན། །བོ་ལྡན་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་ཚོགས། །བ་མྲེད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སབས་གསུམ་
བདུན་ཅུ་པར། ཐུབ་པའྷི་དབང་པོའ ་ི སྐུ་གྷིས་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་གང་ཟག་བརྒྱད། །དྲེ་ལ་གུས་པས་
སབས་འགོ་གང་། །གསུམ་ལ་སབས་སུ་སོང་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་ལ། གནས་སྐབས་སུ་གཟུགས་ཀྷི་
སྐུ་དང་དྲེའྷི་རྲེན་གཟུགས་སྐུ་དང་། ཆོས་གསུང་རབ་དང་དྲེའྷི་གཞྷི་གྲེགས་བམ་དང་། དགྲེ་འདུན་སྲེ་པ་བཞྷིའྷི་
དགྲེ་སློང་གྷི་དགྲེ་འདུན་ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ནྷི། ཡོན་ཏན་ཤྲེས་པ་དང་། ཁད་པར་ཤྲེས་པ་དང་། ཁས་བངས་
པ་དང་། གཞན་མྷི་སྨྲ་བའྷི་ཁད་པར་བཞྷི་དང་ལྡན་པས་ཡུལ་དམ་པ་ལ་རྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་ཞྷིང་བོ་གཏོད་
པའོ། །བསླབ་བྱ་ནྷི། ཐུན་མོང་དུ་ཐོས་པའྷི་སའྷི་བསྡུ་བར། སོར་བས་དགྲེ་བའྷི་རྲེན་གཞྷི་དང་། དབང་པོ་མྷི་རྒོད་
པ་དང་། བསླབ་པའྷི་གཞྷི་བང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ལ་སྷིང་རྲེ་བ་དང་། དུས་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་
བྱ་བ་ལ་བསླབ་པར་གསུངས་ཤྷིང་། ཁད་པར་དུ་མྱང་འདས་ཀྷི་མདོར། གང་ཞྷིག་སངས་རྒྱས་སབས་སོང་
བ། །དྲེ་ནྷི་ཡང་དག་དགྲེ་བསྲེན་ཏྲེ། །ནམ་དུ་ཡང་ནྷི་ལྷ་གཞན་ལ། །སབས་སུ་སོང་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དམ་པའྷི་
ཆོས་ལ་སབས་སོང་བ། །འཚྷེ་ཞྷིང་གནོད་པའྷི་སྲེམས་དང་བྲལ། །དགྲེ་འདུན་ལ་ཡང་སབས་སོང་བ། །མུ་
སྟྲེགས་ཅན་ལ་ཕྱག་མྷི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕན་ཡོན་ནྷི་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྷི་འཇྷིགས་པ་ཐམས་ཅད་
ལས་སོལ་བ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་རྣམས། །སབས་ཀྷི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། །སབས་དྲེ་དག་ལ་
བརྲེན་ནས་ནྷི། །སྷིད་པའྷི་འཇྷིགས་པ་ཆྲེ་ལས་སོལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བང་བའྷི་ཡུལ་ནྷི། བསྡུ་བར། ཁྷིམ་པའྷི་
སོམ་པ་རང་གཞན་གང་རུང་ལས་ལྲེན་ཞྷིང་། རབ་བྱུང་གྷི་སོམ་པ་གཞན་ཁོ་ན་ལས་ལྲེན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་རབ་
ཏུ་དབྱུང་བར་མྷི་འོས་པའང་རང་དགར་འཇུག་པས་བསྟན་པ་མྷི་བརན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདུལ་
བར་དགྲེ་སློང་ད་ལྟར་གྷི་ཆོ་ག་བཞྷིས་བསྲེན་པར་རོགས་པ་ནྷི་ཡུལ་དབུས་དང་ཐ་ཁོབ་ཏུ་བཅུ་དང་ལྔའྷི་ཚོགས་
ལས་ལྲེན་པ་དང་། དགྲེ་སློང་དང་དགྲེ་སློང་མའང་དགྲེ་འདུན་ལས་ལྲེན་པ་དང་། དགྲེ་ཚུལ་ནྷི་མཁན་སློབ་ལ་
སོགས་པ་གང་ཟག་ལས་ཀང་ལྲེན་པར་གསུངས་སོ། །ལུང་དུ་མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་རང་རགས་རང་གྷིས་བངས་པའྷི་མཁན་བུས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་
པར་གསུངས་པས་མཁན་པོ་ལ་སོམ་པ་མྲེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱས་ཡོད་པར་འདུ་ཤྲེས་ན་སྲེ་བར་མངོན་ནོ།

།དགྲེ་བསྲེན་ནྷི་སོམ་བརྒྱད་དུ། དགྲེ་བསྲེན་ལས་

ཀང་བང་བར་བཤད་ཅྷིང་། བསྲེན་གནས་ནྷི་ནམ་སྲུང་བའྷི་སྔ་དོ་ལྲེན་པ་དང་། ཚྷེ་གཅྷིག་གྷི་དུས་ངྲེས་པ་ཅན་ལ་
356

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལྲེན་པ་གྷི་ག་གསུངས་ལ། དྲེའང་མདོ་ལས། དགྲེ་སློང་ངམ་བྲམ་ཟྲེའམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་
གྷི་གན་དུ་སོང་སྟྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པས་ཆོ་ག་ཤྲེས་ན་དགྲེ་བསྲེན་ནམ་གཞན་ལས་ཀང་བང་དུ་རུང་ངོ་། །མྷི་
འཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། སོམ་པ་སྲེ་བའྷི་བར་ཆད་མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་པའྷི་
བར་ཆད་རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་དང་ཕ་མས་མ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྷི་བར་ཆད་
འབྲས་དང་ཕོལ་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་ནད་དང་ལྡན་པ་དང་། མཛྷེས་པའྷི་བར་ཆད་སྐྲ་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་སོ། །བང་བའྷི་ཡུལ་མ་ཚང་བ་དང་། ཆོ་ག་མས་པ་ལས་ཀང་མྷི་འཐོབ་ཅྷིང་། སྲེམས་ཅན་དང་ཡན་ལག་
དང་ཡུལ་དང་དུས་དང་ཚྷེ་ངྲེས་པའྷི་བསམ་པ་རྣམས་ལའང་མྷི་སྲེ་བར་གསུངས་སོ། །འཐོབ་ཚུལ་ནྷི། འགལ་
རྲེན་མྲེད་ཅྷིང་མཐུན་རྲེན་ཚང་བ་ན། གཞན་གྷི་རྣམ་རྷིག་བྱྲེད་སོགས་ཀྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་རང་གྷི་ཆོ་ག་
དང་བསླབ་པ་ན་པའྷི་སས་ཀུན་གཞྷི་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ནས་དྲེའྷི་མཐུས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའྷི་འདུ་
བྱྲེད་སྲེམས་པ་ཐོབ་ཅྷིང་། སོགས་ཀྷི་སས་རང་བྱུང་གྷི་བསྲེན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་རང་རྒྱལ་དང་།
ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པས་བསྲེན་པར་རོགས་པ་ལྔ་སྲེ་བཟང་པོ་དང་། ཚུར་ཤོག་གྷིས་བསྲེན་པར་རོགས་པ་གགས་
པ་དང་མཆོག་ཟུང་གཅྷིག་ལ་སོགས་པ་་་་་་སྟོན་པར་ཁས་བངས་ཀྷིས་འོད་སྲུངས། དྷི་བས་མྲེས་པས་ལྲེགས་སྷིན། ལྷི་བའྷི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བངས་པས་སྲེ་
དགུའྷི་བདག་མོ། ཕོ་ས་ཆོས་སྷིན་མ། ལྔ་ཚོགས་ཀྷིས་མཐའ་འཁོབ། བཅུ་ཚོགས་ཀྷིས་དབུས། སབས་གསུམ་ཁས་ལྲེན་གྷིས་སྲེ་བཟང་དྲུག་ཅུ་སྟྲེ་བཅུ་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་
དོ། །ལྲེགས་བྱྷིན་གྷིས་སྨྲས་པའྷི་ལན་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྲེས་པར་གྱུར་ཏྲེ། མྲེས་པར་ངྲེས་ན་འདྷི་བསྲེན་པར་རོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ལ་འདྷི་བ། ཆོས་
གཅྷིག་ལ་གང་བ་སྔགས་དད་པའྷི་སོགས་མངོན་པའྷི་མདོ་ནས་བཤད་དོ། །དགྲེ་སློང་ལ་བསྲེན་པར་རོགས་ཤྷིང་། དགྲེ་སློང་མའྷི་དངོས་པོར་བྱ་བ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱྲེད་ཅྷིང་དགྲེ་སློང་ལ་
གདམས་ངག་མནོད་པར་བྱ་བ་དང་། དབྱར་དགྲེ་སློང་མྲེད་པའྷི་གནས་སུ་འགོ་བར་མྷི་བྱ་བ་དང་། དགག་དབྱྲེའྷི་ཚྷེ་གྷི་གའྷི་དགྲེ་འདུན་ལ་གནས་གསུམ་གྷིས་དགག་དབྱྲེ་བྱ་བ་དང་།
དགྲེ་སློང་གྷི་ལྟུང་བ་གྲེང་བར་མྷི་བྱ་བ་དང་། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ཁོ་བར་མྷི་བྱ་བ་དང་། བ་མའྷི་ཆོས་ཀྷི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་ཕྱྲེད་དུ་མྲེས་པར་བྱ་བ་སད་པར་བྱ་བ་དང་། བསྲེན་པར་
རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པས་དགྲེ་སློང་གསར་བུ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ།

མང་པོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་བསྡུའོ། །གནས་ཚུལ་ནྷི། རྷིམ་

གྷིས་སོམ་པ་མང་པོ་བངས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མྲེད་པས་ན་རྒྱུད་གཅྷིག་ལ་ ་་་་་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ལ་རྒྱན་དུ་མ་ལྟར་ཐ་
དད་དུ་གནས་ཤྷིང་། གཅྷིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་གཞན་ས་བོན་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་མཚུངས་ཀང་མས་
པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གཏོང་རྒྱུ་ནྷི། བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྷི་འཕོས་དང་། །མཚན་གྷིས་དག་ནྷི་བྱུང་བ་དང་། །ར་བ་
ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའྷི་འདུལ་བ་གཏོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་པོ་བཞྷིས་སྷི་དང་། ཁད་
པར་མཚན་མོ་འདས་པས་བསྲེན་གནས་གཏོང་སྟྲེ། རྷིམ་པ་ལྟར་བངས་པ་དང་འགལ་བའྷི་རྣམ་རྷིག་སྲེས་པ་
དང་། རྲེན་བོར་བ་དང་། རྲེན་མས་དང་། གཞྷི་ཆད་པ་དང་། དྲེ་སྷིད་དུ་འཕངས་པ་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཁ་ཅྷིག་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལས་སྨྲ། །གཞན་དག་དམ་ཆོས་ནུབ་པ་ལས། །ཁ་ཆྲེ་རྣམས་ནྷི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལོན་
ནོར་བཞྷིན་གྷིས་སུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར། མདོ་སྲེ་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་ན་ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་འདོད་
ཅྷིང་། གོས་དམར་བ།་་་་་གཞན་དག་དམ་པའྷི་ཆོས་ནུབ་པ་ན་བསླབ་མཚམས་ལས་ཀྷི་མཐའ་མྲེད་པས་གཏོང་ཟྲེར་ལ།
མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་ནུབ་པ་ན་འདུལ་བའྷི་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྔར་མྲེད་པའྷི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ནྷི་
མྲེད་ཀྷི་ཐོབ་ཟྷིན་པ་ནྷི། གཏོང་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བསྡུ་བར་ཡང་དྲེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཁ་ཆྲེ་བ་་་་་་དྲེ་ལ་བདྲེ་
བར་གཤྲེགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལམ་གྷིས་རྒྱལ་བའོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལམ་སྟོན་པའོ། །ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལམ་གྷིས་འཚོ་བའོ། །ལོག་པར་
ཞུགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལམ་སུན་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཞྲེས་ན་སར་རོ།

ནྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་མས་པས་མཐའ་དག་གཏོང་བར་མྷི་རྷིགས་

པའྷི་ཕྱྷིར། བུ་ལོན་དང་ནོར་གྷིས་ཀ་ཡོད་པ་བཞྷིན་དུ་ར་ལྟུང་གང་བྱུང་བའྷི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་པ་ཡང་
ཡྷིན་ཞྷིང་ལྷག་མ་ཡང་སྲུང་བའྷི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ། །འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་ཡང་དྲེ་དང་
མཐུན་པར་བཤད་ཅྷིང་། འོད་ལྡན་དུ་ནྷི་གྷིས་ཀའྷི་ལུང་དང་རྷིགས་པ་བཀོད་ནས་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པར།
དྲེ་ལྟ་བས་ན་དམ་པའྷི་ཆོས་འདུལ་བ་ནྷི་ཟབ་པ་གཏྷིང་དཔག་དཀའ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ོན་
མོངས་པའྷི་གདུང་བ་བསྷིལ་བར་བྱྲེད་པས་ན་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། མཁས་པས་བསྔགས་པར་བྱ་བས་ན་ལྲེགས་
སད་དང་། བྱ་བའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་ན་ལས་དང་། སྷིག་པ་ལས་སོ་སོར་ཐར་ཞྷིང་ལུས་ངག་སོམ་པས་ན་
སོམ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ནྷི་ལྲེགས་སད་དང་། །ལས་དང་སོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་འོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་བསྡུས་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། སོམ་པའྷི་དབྱྲེ་བ། གང་ཟག་
གྷི་ཁད་པར། དགྲེ་བསྲེན་ལ་དཔད་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་རྷིས་སམ་སྲེ་ཚན་བརྒྱད་དྲེ། ཕམ་པ་བཞྷི་དང་། ལྷག་མ་
བཅུ་གསུམ་དང་། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང་། འབའ་ཞྷིག་པ་དགུ་བཅུ་སྟྲེ་གྷིས་ལ་ལྟུང་བྱྲེད་བརྒྱ་ྷི་ཤུར་བྱས་པ་
དང་། སོ་སོར་བཤགས་པ་བཞྷི་དང་། ྲེས་བྱས་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྷིས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ལྟུང་བ་སྲེ་ལྔ་ལ་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ར་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་གཞྷིས་བསྡུས་ཀྷི་ྲེས་བྱས་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གྷི་སྤང་བྱ་
ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དགྲེ་སློང་གྷི་སོམ་པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུ་བུད་མྲེད་ཀྷི་རྲེན་ལ་སྲེས་ཤྷིང་
ལྟུང་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་སོགས་པ་སྲུང་བ་དགྲེ་སློང་མའྷི་སོམ་པ་དང་། བུད་མྲེད་ོན་མོངས་པ་མང་བས་
རྷིམ་གྷིས་དགྲེ་སློང་མ་ལ་གཞུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དགྲེ་ཚུལ་མའྷི་སྟྲེང་དུ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་ལས།་་་་་གཅྷིག་པུ་ལམ་དུ་འགོ་
མྷི་བྱ། །ཆུ་བོའ ་ི ཕ་རོལ་རལ་མྷི་བྱ། །སྲེས་པ་ལ་ནྷི་རྲེག་མྷི་བྱ། །དྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འདུག་མྷི་བྱ། །སན་དུ་འགྱུར་
བ་མྷི་བྱ་ཞྷིང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅབ་མྷི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་དྲུག་དང་། གསྲེར་ལ་གཟུང་བར་མྷི་བྱ་
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ཞྷིང་། །འདོམས་ཀྷི་སྤུ་ནྷི་བྲྲེག་མྷི་བྱ། །ས་རྣམས་བརྐོ་བར་མྷི་བྱ་སྟྲེ། །རྩྭ་སྔོན་རྣམས་ཀང་གཅད་མྷི་བྱ། །བྱྷིན་
ལྲེན་མ་བྱས་ཟ་མྷི་བྱ། །སོག་འཇོག་བྱས་པའང་བཟའ་མྷི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་དྲུག་ལ་
སློབ་པ་དགྲེ་སློབ་མའྷི་སོམ་པ་དང་། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པར།་་་་་གང་ཞྷིག་སོག་གཅོད་གཞན་གྷི་ནོར་འཕོག་དང་། །མྷི་
ཚངས་སོད་བརྫུན་བཅོས་བའྷི་ཆང་ལ་སོགས། །གར་སོགས་ཕྲེང་སོགས་མལ་ཆྲེན་མཐོ་བ་དང་། །ཕྱྷི་དོའ ་ི ཁ་
ཟས་དངུལ་གྷིས་ལྲེན་པ་སྤང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ར་བ་བཞྷི་དང་ཡན་ལག་དྲུག་སྟྲེ་སྤང་བྱ་བཅུ་སྤོང་བ་ཡང་དག་
པར་བངས་པ་དགྲེ་ཚུལ་གྷི་སོམ་པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུ་བུད་མྲེད་ཀྷི་རྲེན་ལ་ཡོད་པ་དགྲེ་ཚུལ་མའྷི་སོམ་པ་དང་། དགྲེ་
བསྲེན་སོམ་བརྒྱད་དུ།་་་་་
བའྷི་ཆྲེད་དུ་

ཇྷི་སྷིད་འཚོ་བར་་་་་་གཞན་གྷི་སོག་དང་ལོངས་སོད་དང་གསོད་དང་རྐུ། །ལོག་པར་གཡྲེམ་དང་་་་་་མས་པ་ཕྱྷིར་གསོ་

བརྫུན་གྷི་ཚིག བངས་པ་མ་མས་པའྷི་ཆྲེད་དུ།་་་་་ཆང་གྷི་བཏུང་བ་རྣམས་ལས་ལྡོག །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྤང་བྱ་ལྔ་སྤོང་བ་

ཡང་དག་པར་བངས་པ་དགྲེ་བསྲེན་གྷི་སོམ་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་བུད་མྲེད་ལ་ཡོད་པ་དགྲེ་བསྲེན་མའྷི་སོམ་པ་དང་།
འཚྷེ་དང་འཁྷིག་པ་ཆོམ་རྐུན་བརྫུན་དང་ནྷི། །ཆང་དང་དུས་མྷིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་། །མལ་སྟན་མཐོ་ལ་
དགའ་དང་གླུ་དང་ནྷི། །གར་དང་ཕྲེང་བའྷི་ཁད་པར་རྣམ་པར་སྤང་། །ཞྲེས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་ཡན་ལག་བག་
ཡོད་པའྷི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྟྲེ། །བཞྷི་གཅྷིག་དྲེ་བཞྷིན་གསུམ་རྷིམ་བཞྷིན། །དྲེ་ཡྷིས་དན་
མས་དྲེགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ར་བ་བཞྷི་སྲུང་བ་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཡན་ལག་དང་། དན་པ་མས་པའྷི་
རྒྱུ་ཆང་སྤོང་བ་བག་ཡོད་པའྷི་ཡན་ལག་དང་། དྲེགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་གསུམ་སྤོང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷི་ཡན་ལག་
སྟྲེ་སྤང་བྱ་བརྒྱད་ྷིན་ཞག་ལ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ནྷི། དག་བཅོམ་པའམ་ཇྷི་སྷིད་འཚོའྷི་སོམ་པ་ྲེ་
བར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྲེན་གནས་པའྷི་སོམ་པའོ། །དྲེ་ལྟར་མྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བས་བརྒྱད་ཡྷིན་ཡང་རས་སུ་ནྷི་
བཞྷིར་འདུ་སྟྲེ། སྤང་བྱ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནྷི། །ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་མནོས་པ་ལས། །དགྲེ་བསྲེན་དང་ནྷི་བསྲེན་
གནས་དང་། །དགྲེ་ཚུལ་དང་ནྷི་དགྲེ་སློང་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁད་པར་ནྷི་དགྲེ་སློང་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའྷི་སོམ་པ་ལྔ་གྲེན་པོའ་ི སོ་ནས་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། ཇྷི་སྷིད་
འཚོའྷི་བར་དུ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་གསུམ་གྷི་ྲེས་པར་སད་པ་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་དབྲེན་པར་སོད་པ་
དང་། མྷི་ཚངས་སོད་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ལས་ཀང་དབྲེན་པར་སོད་པ་སྟྲེ་དྲེ་དག་སྤོང་ནུས་པའྷི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །ཁྷིམ་པའྷི་སོམ་པ་གསུམ་ལས་དགྲེ་བསྲེན་དང་དགྲེ་བསྲེན་མའྷི་སོམ་པ་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་
དུ་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། ཇྷི་སྷིད་འཚོའྷི་བར་དུ་སོག་གཅོད་དང་ལོག་གཡྲེམ་ལ་སོགས་པ་ྲེས་པར་
སོད་པ་ལས་དབྲེན་པར་སོད་པ་ཡྷིན་གྷི། མྷི་ཚངས་སོད་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ལས་དབྲེན་པར་སོད་པ་ནྷི་མ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡྷིན་ནོ། །བསྲེན་གནས་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཟག་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། ཇྷི་སྷིད་འཚོའྷི་
བར་དུ་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ྲེས་པར་སོད་པ་ལས་དབྲེན་པར་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ནོ། །མྷི་ཚངས་སོད་ལ་
སོགས་པ་འདོད་པ་ལས་དབྲེན་པར་སོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། འོན་ཀང་ྷིན་ཞག་རྲེར་གྷི་
ག་སྲུང་བ་ལ་སོམ་པར་བཏགས་ནས། རྷིམ་གྷིས་ཆོས་གང་དུ་གྷི་ག་སྲུང་བ་ལ་གོམས་སུ་གཞུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
བསྟན་པའོ། །དགྲེ་བསྲེན་ལ་དཔད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་བསླབ་གངས་ལ་དཔད་པ་ནྷི། དགྲེ་བསྲེན་གྷི་
བསླབ་པའྷི་གཞྷི་ལྔ་ལས་ཕྱོགས་གཅྷིག་སོག་གཅོད་སྤང་བ་ལྟ་བུ་ལ་སློབ་ན་དགྲེ་བསྲེན་གྷི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་
ཞྲེས་བྱའམ་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། མྷིང་ཆྲེན་གྷི་མདོར། བཙུན་པ་ཇྷི་ཙམ་གྷིས་ན་སྣ་གཅྷིག་སོད་པའྷི་
དགྲེ་བསྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ལགས་ཞྲེས་སོགས་ཞུས་པའྷི་ལན་དུ། བསླབ་བྱ་སྣ་གཅྷིག་སྲུང་ན་སྣ་གཅྷིག་སོད་པ་
དང་། གྷིས་སྲུང་ན་ཕྱོགས་གཅྷིག་སོད་པ་དང་། གསུམ་མམ་བཞྷི་སྲུང་ན་ཕལ་ཆྲེར་སོད་པ་དང་། ལྔ་ཅར་སྲུང་
ན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སོད་པའྷི་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གསུངས་པས། གང་བངས་པ་སྲུང་བའྷི་ཆ་ནས་སོམ་པ་དང་
ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ལྷག་མྷི་སྲུང་བའྷི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་བ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །བསླབ་བྱ་གཞན་མྷི་སྲུང་
ཡང་གསུམ་ལ་སབས་སུ་སོང་ན། མདོ་ལས་མྷིང་ཆྲེན། འདྷི་ལྟར་ཁྷིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་བགོས་པའྷི་སྲེས་པ་ཕོའ ་ི དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞྷིག་གྷིས་སངས་རྒྱས་ལ་
སབས་སུ་འགོ། ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་འགོ་ཞྷིང་། བདག་ལ་དགྲེ་བསྲེན་དུ་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞྲེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་ན་འདྷི་ཙམ་གྷིས་དགྲེ་བསྲེན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ།་་་་་

སབས་གསུམ་འཛིན་པའྷི་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གསུངས་ཤྷིང་། བསྲེན་གནས་་་་་་ཁ་ཆྲེ་བ་ཁ་ཅྷིག་དགྲེ་བསྲེན་དུ་ཁས་བངས་པས་སོམ་པ་ཐོབ་
ཀང་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་བསླབ་པ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ། སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཐོབ་ཀང་གང་སྲུང་བ་དྲེ་ལྡན་ལ་མྷི་སྲུང་བ་དྲེ་འཆལ་པ་ཡྷིན་ཟྲེར་བ་ལ་འཆལ་བ་སྣ་གཅྷིག་སོད་པའྷི་དགྲེ་
བསྲེན་གང་ཡྷིན་ཞྲེས་ཞུ་བ་ཡང་མྷི་འཐད་ན་ལན་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས་ཞྷིང་དབྱྷིག་གྲེན་ཟྲེར་རོ།།

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇྷི་སྷིད་འཚོའྷི་བར་དུ་སྲུང་ན་གོ་

མྷིའྷི་དགྲེ་བསྲེན་ནོ་ཞྲེས་པའང་གནས་བརན་སྲེ་པའྷི་མན་ངག་གོ །གྷིས་པ།་་་་་གང་ཟག་ལ་དཔད་པ་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་
དོན་དངོས་ནྷི། ཕོ་མོའ ་ི དབང་པོ་གང་ཡང་མྲེད་པ་ཟ་མ་དང་། ཡོད་ཀང་དགའ་བའྷི་ཁད་པར་སྲེ་མྷི་ནུས་པ་མ་
ནྷིང་རྣམས་ལ་དགྲེ་བསྲེན་གྷི་སོམ་པ་བཀག་གམ་དགྲེ་བསྲེན་གྷི་སོམ་པ་མ་བཀག་ཅྲེ་ན། དགྲེ་བསྲེན་ྷིད་ཅྲེས་
བྱ་བའྷི་ངྲེས་པའྷི་ཚིག་ནྷི་བཀག་སྟྲེ། དགྲེ་སློང་དང་དགྲེ་སློང་མའྷི་ཕྱོགས་གྷིས་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྱྲེད་ཅྷིང་ྲེ་
བར་གནས་པས་ན་དགྲེ་བསྲེན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་དང་མཚན་གྷིས་རྣམས་ནྷི་དྲེ་ལྟར་བྱ་བའྷི་འོས་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་གྷིས་ཀའྷི་ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་དགྲེ་སློང་དང་འགོགས་ན་བུད་མྲེད་དང་།
དགྲེ་སློང་མ་དང་འགོགས་ན་སྲེས་པ་བསྟྲེན་པའྷི་ྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་བསླབ་པ་བསྲུངས་ན་བསོད་
ནམས་མམ་པར་བཤད་ཅྷིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན།་་་་་སབས་སུ་འགོ་བའྷི་དགྲེ་བསྲེན་ནྷི་མ་བཀག་གོ །ཞར་བྱུང་ལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྔར་བསྟན་པའྷི་མ་ནྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི་ལྔ་སྟྲེ། མངལ་དུ་ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་མ་གྲུབ་པས་སྲེས་མ་ཐག་ྷིད་ནས་མ་
ནྷིང་དུ་གྱུར་པ་དང་། གཞན་འདོད་པ་སོད་པ་མཐོང་ན་སྲེས་པའྷི་སྤོབས་པ་སྲེ་བ་མ་ནྷིང་ཕག་དོག་ཅན་དང་། ཟླ་
བའྷི་དཀར་ཕྱོགས་ནག་ཕྱོགས་ལ་མཚན་འཕོ་ཞྷིང་འདོད་ཆགས་འཕོ་བས་གནོད་པ་མ་ནྷིང་ཟླ་བ་ཕྱྲེད་པ་དང་།
ཁ་ལ་སོགས་པར་མྷི་གཙང་བ་བླུགས་པ་ན་སྲེས་པའྷི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའམ། འཁྱུད་ན་ལྡང་བ་བླུགས་པའྷི་མ་
ནྷིང་དང་།་་་་་འབྲས་བུ་རླུང་གྷིས་བླུགས་པ་ཞྲེས་ཀང་ཟྲེར་རོ།། དུག་དང་མཚོན་དང་མྲེ་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པས་སྲེས་པའྷི་དབང་
པོ་ཆད་ཅྷིང་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་གྱུར་པ་མས་པའྷི་མ་ནྷིང་ངོ་། །གྷིས་པ་བསམ་གཏན་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་
ན། གསུམ་ལས་དང་པོ་་་་་་དོན་དངོས་ནྷི། འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་མྷི་དག་བ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་རྒྱུ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་ོན་
མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ས་བོན་རྣམ་པར་གནོན་པའྷི་གྲེན་པོས་འཇོམས་པའྷི་དུས་ན།
འདོད་པ་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་མྷི་དགྲེ་བ་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་གང་ཡྷིན་པ་བསམ་གཏན་
དང་པོའ ་ི སོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་གྷིས་པའྷི་སོམ་པ་
དང་། བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་གསུམ་པའྷི་སོམ་པ་དང་།
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་སྤོང་བའྷི་སྲེམས་པ་བཞྷི་པའྷི་སོམ་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་རྷིང་
དུ་བྱྲེད་པའྷི་གྲེན་པོས་སྤང་བྱའྷི་ས་བོན་སྤོང་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །བཞྷི་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ན་གཟུགས་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ཅན་གྷི་སོམ་པ་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་སོ་བསྟུན་པ་སྟྲེ།
ས་སྲེར། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པའྷི་བསམ་གཏན་གྷི་སོམ་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ།

།གྷིས་

འཐོབ་ཚུལ་ནྷི། བསམ་གཏན་ལས་སྲེས་བསམ་གཏན་གྷི། ས་ྷིད་ཀྷིས་ཐོབ་ཅྲེས་པ་ལྟར་ཟག་བཅས་ཀྷི་

པ།་་་་་

དངོས་གཞྷིའྷི་ྲེར་བསོགས་ཐོབ་པ་ན་འཐོབ་ཅྷིང་། །གསུམ་པ།་་་་་གཏོང་རྒྱུ་ནྷི། བསམ་གཏན་གཏོགས་པའྷི་དགྲེ་བ་
ནྷི། །ས་འཕོས་མས་པ་དག་གྷིས་གཏོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་གོང་འོག་ཏུ་སྲེས་པའམ་སོམས་འཇུག་ལས་མས་
པ་ན་གཏོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་ནྷི། ཆོས་ྷིད་བདྲེན་པ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྷི་གང་ཟག་གྷི་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་འཆལ་བའྷི་ཚུལ་
ཁྷིམས་ཀུན་སློང་དང་བཅས་པའྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤངས་པ་གང་ཡྷིན་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཐོབ་ཚུལ་ཟག་མྲེད་ནྷི། འཕགས་དྲེས་ཞྲེས་པ་ལྟར་འཕགས་པར་གྱུར་པ་ན། བསམ་
གཏན་ས་དྲུག་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་མྲེད་དང་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་འཐོབ་ཅྷིང་།

གཏོང་རྒྱུ་ནྷི། འབྲས་བུ་

གསུམ་པ།་་་་་

ཐོབ་སངས་མས་པ་ལས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་གོང་མ་ཐོབ་ན་ལམ་སྔ་མ་གཏོང་ཞྷིང་། དབང་པོ་རྣོན་པོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སངས་པ་ལས་རྟུལ་འབྲྷིང་གྷིས་ལམ་གཏོང་ལ། མས་པ་ལས་ནྷི་ལམ་གོང་མའང་གཏོང་ངོ་། །དྲེ་དག་གྷི་བཞྷི་པ་་་་་་
ཞར་བྱུང་སོམ་པའྷི་མྷིང་ཅན་ནྷི།་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ལ་བསྡུ་བར། མྷི་དགྲེ་བ་བཅུའྷི་ངོ་བོ་ཕྱོགས་གཅྷིག་སྤོང་བ་དང་། ཕལ་
ཆྲེར་སྤོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུར་སྤོང་བ་དང་། རྷིང་དུ་སྤོང་བ་དང་། ཇྷི་སྷིད་
འཚོའྷི་བར་དུ་སྤོང་བ་དང་། གང་ཟག་རང་ྷིད་སྤོང་བ་དང་། གཞན་སྤོང་དུ་འཇུག་པ་དང་། སྤོང་བའྷི་བསྔགས་པ་
བརོད་པ་དང་། སྤོང་བ་མཐོང་ན་དགའ་ཞྷིང་ཡྷི་རང་བ་རྣམས་བཅུ་བཅུར་ཕྱྲེ་བས་བརྒྱར་འགྱུར་ལ། བསྡུ་ན་ཆུང་
ངུ་དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་མམ། ལུས་ངག་ཡྷིད་གསུམ་གྷི་སོམ་པ་གསུམ་དུའང་འགྱུར་ཏྲེ། ལུས་ཀྷི་སོམ་
པ་ལྲེགས་པ་ཡྷིས། །ངག་གྷི་སོམ་པ་ལྲེགས་པ་སྟྲེ། །ཡྷིད་ཀྷི་སོམ་པ་ལྲེགས་པ་ཡྷིས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྷི་སོམ་པ་
ལྲེགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ལས་དང་པོ་་་་་་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་དོན་དངོས་
ནྷི། ཕྱུགས་བསད་དྲེ་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་ཤན་པ་རྣམས་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའྷི་སྲེམས་པ་དང་། དྲེ་
བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། བྱ་གག་ཁྷིམ་བྱ་བསྟྲེན་ཅྷིང་བསད་པ་དང་། ཕག་པ་བསྲེལ་ཞྷིང་བསད་པ་དག་གྷིས་འཚོ་བ་
དང་། ་བཤོར་ཏྲེ་འཚོ་བ་དང་། རྷི་དྭགས་ཀྷི་རྔོན་པ་བྱས་ཏྲེ་འཚོ་བ་དང་། བྱར་ཤོར་ཏྲེ་འཚོ་བ་དང་། རྷི་བོང་
རྒྱར་བཤོར་བའམ་བ་གུ་རྷི་ཞྲེས་གགས་པའྷི་སོག་ཆགས་བམ་པ་གསོད་པ་དང་། ཚོམ་རྐུན་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱྷིན་
ལྲེན་གྷི་འཚོ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་མྷི་གསོད་པར་བསྐོས་པའྷི་གཤྲེད་མ་དང་། ནགས་ནས་གང་པོ་ཆྲེ་འཛིན་ཞྷིང་
འདུལ་སོང་བྱྲེད་པ་དང་། སྲེའུ་ལྟར་སྤྲུལ་གྷི་རྲེད་མོས་འཚོ་བ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི བཙོན་སྲུང་བྱྲེད་པ་དང་། ཕ་མ་
དང་འདམ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ན་རྣ་བྱྲེད་པས་འཚོ་བ་དང་། མདོར་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་
སྲེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་བྱ་བའྷི་སྲེམས་པ་ས་བོན་དང་མངོན་གྱུར་གང་ཡྷིན་པའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྒྱལ་པོ་
དང་། བོན་པོ་དང་ཤགས་ཟན་རྣམས་ཀང་དོན་གྷིས་སོམ་མྷིན་ཅན་དུ་བཤད་ཅྷིང་། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་ཡང་།
མ་ཆུང་བཙོན་རྣམས་བཏང་བར་མཛོད། །འགའ་ཡང་མྷི་གཏང་མྲེད་པར་མཛོད། །ཁོད་ནྷི་གང་ལ་གཏང་
སྲེམས་མྲེད། །དྲེ་ལས་སོམ་པ་མྷིན་པ་སྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཐོབ་ཚུལ་ནྷི།་་་་་ཇྷི་ལྟར་ཁངས་བངས་པ་བཞྷིན་སོམ་
མྷིན་དང་རྷིས་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པའྷི་སོམ་པ་མ་ཚང་བ་དང་ྷི་ཚྷེ་བ་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་མདོ་སྲེ་པ་ཟྲེར་རོ།།

སོམ་མྷིན་དྲེ་དག་གྷི་ལས་སྲེས་པས་སམ་ཞྲེས་

པ་དྲེའྷི་རྷིགས་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་འཐོབ་པའང་ཡོད་ལ། གཞན་གྷི་རྷིགས་ཅན་ཡྷིན་ན་ཡང་དག་པར་
བངས་པ་ལས་ཐོབ་པ་སྟྲེ། ལུས་ངག་གྷི་སོར་བས་དྲེ་དག་གྷི་ལས་སད་པར་ངྲེས་པ་བྱས་པའོ། །དྲེའང་། སོམ་པ་
མྷིན་པ་བྱ་བ་འམ། །ཁས་ལྲེན་པ་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་གཏོང་རྒྱུ་ནྷི།་་་་་ལས་དྲེ་བསམ་པ་ཐག་
པས་བཏང་ཡང་སོམ་པ་མ་ཐོབ་ན་མྷི་གཏོང་ཟྲེར་ལ་བསྡུ་བར་གཏོང་བར་ཡང་གསལ་ལོ།།
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སོམ་མྷིན་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་། །ཤྷི་དང་མཚན་གྷིས་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བྱུང་བ་ལས། །ཞྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ལུས་ངག་མྷི་སོམ་པས་ན་སོམ་མྷིན་དང་། དམ་པས་སྨད་ཅྷིང་
འབྲས་བུ་མྷི་འདོད་པ་སྲེད་པས་ན་ྲེས་སད་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་པས་ན་འཆལ་བའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། ལུས་ངག་གྷི་ལས་ཀང་ཡྷིན་ལ་དངོས་ཀྷིས་བསྡུས་པས་ལམ་ཡང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། སོམ་པ་མྷིན་
དང་ྲེས་སད་དང་། །འཆལ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ལས་དྲེའྷི་ལམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བར་པ་ནྷི། སོམ་པ་ཡང་མ་
ཡྷིན་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་ནྷི། སོམ་པ་ལྟ་བུ་དགྲེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་
པ་མ་ཡྷིན། སོམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལྟ་བུའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པའང་མ་ཡྷིན་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་ལས་སྷིན་པ་དང་
སན་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའམ། ཁུ་ཚུར་དང་ཐལ་ལག་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་དགྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པའོ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྲེས་འགའ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཐོབ་ཚུལ་ནྷི། ལྷག་མའྷི་རྣམ་རྷིག་མྷིན་ཞྷིང་
དང་། །ལྲེན་དང་གུས་པར་བྱྲེད་ལས་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རས་་་་་་དགྲེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་བ་དང་། དྲེར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྷིག་པ་
དང་། དྲེར་མལ་ཆ་དང་སྟན་དབུལ་བ་དང་། དྲེར་འཚོ་བ་ནར་མར་འབུལ་བ་དང་། གོ་བུར་ཏུ་འགོ་འོང་བྱྲེད་པ་ལ་སྷིན་པ་དང་། ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ལ་སྷིན་པ་དང་། ཡུལ་ངན་ནམ་
རླུང་ངམ་ཆར་འབབ་པ་ན་བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིན་པའོ།།

ལས་བྱུང་བའྷི་བསོད་ནམས་ལྟ་བུ་ཞྷིང་ཕུལ་བ་དང་། ཟས་ཀྷི་སྔོན་དུ་

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཡྷི་དམ་བངས་པ་དང་། དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་བྱ་བ་རོམ་པའྷི་གུས་པ་ལས་ཐོབ་
བོ། །གསུམ་པ།་་་་་ལྡན་ཚུལ་ནྷི། སོམ་མྷིན་གནས་པའྷི་དགྲེ་བ་དང་། །སོམ་པ་གནས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བའྷི། །རྣམ་རྷིག་མྷི་
ལྡན་ཇྷི་སྷིད་དུ། །རབ་དང་ོན་མོངས་ཤུགས་ལྡན་པར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སོམ་མྷིན་ཅན་མཆོད་རྲེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་
བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དང་པའྷི་ཤུགས་ཡོད་ཀྷི་བར་དུ་དགྲེ་བ་དང་། སོམ་ལྡན་གཞན་ལ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་
པ་ལ་ོན་མོངས་པའྷི་ཤུགས་ཡོད་ཀྷི་བར་དུ་མྷི་དགྲེ་བ་ལྡན་པའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་གཏོང་རྒྱུ་ནྷི། བར་མ་ཤུགས་བངས་
བྱ་བ་དང་། །དོན་ཚྷེ་ར་བ་ཆད་པ་ལས། །ཞྲེས་པ་ལྟར། དད་པ་དང་ོན་མོངས་པའྷི་ཤུགས་ཆད་པ་དང་། བངས་
པ་བཏང་བ་དང་། ཇྷི་ལྟར་བངས་པའྷི་བྱ་བ་མ་བྱས་པ་དང་། མཆོད་རྲེན་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཞྷིག་པ་དང་། ཚྷེ་
ཆད་པས་གཏོང་ཞྷིང་། ཁད་པར་དགྲེ་བ་ནྷི་དགྲེ་ར་གཅོད་པར་རོམ་པས་ཀང་གཏོང་ངོ་། །འབྲས་བུའྷི་ཆ་ནས་
བཤད་པ་ལ། འབྲས་བུའྷི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་བཤད་པ། འབྲས་བུ་མྱོང་བའྷི་དུས་ཀྷིས་བཤད་པ། ངོ་བོ་རྣམ་སྨྷིན་
གྷི་གས་བཤད་པའོ། །ངོ་བོ་ལ། བདྲེ་བ་སྡུག་བསྔལ་བཏང་སོམས་གསུམ་མྱོང་འགྱུར་གསུམ་ལས། དང་པོ་
བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་དང་པོ་
གསུམ་པོ་དག་གྷི་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་དགྲེ་བའོ། །སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གང་མྷི་
དགྲེ་བ་སྟྲེ་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་པར་འཕྲེན་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པ་མྱོང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པོ་དག་ལས་གོང་མ་བཞྷི་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་འཕྲེན་
པའྷི་དགྲེ་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་གཞྷི་དང་མཚུངས་ལྡན་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་ཡྷིན་མོད་ཀྷི། ཚོར་བ་དྲེ་
དག་ནྷི་འཇུག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ།

།གྷིས་པ།་་་་་

དུས་ལ་གསུམ་སྟྲེ།

མཐོང་བའྷི་ཆོས་དང་སྲེས་ནས་དང་། །ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་རོ། །དང་པོ།་་་་་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་མྱོང་
བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བྱས་པས་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་
བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་ཞྷིང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། དྲེའང་། ཞྷིང་དང་བསམ་པའྷི་ཁད་པར་ལས། །ཞྲེས་པ་གྷིས་ཀྷི་་་་་་
དང་པོ་

ཞྷིང་ལས་ནྷི་འདྷི་ལྟར། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པའྷི་ལྷག་པའྷི་བསམ་པ་ཅན་བྱམས་པའྷི་

ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ལངས་མ་ཐག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ལས་ནྷི་འབྲས་བུ་
ཚྷེ་འདྷི་ལ་འབྱུང་བ་དང་། བྱམས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ཇྷི་ལྟ་བར། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཤྷིན་ཏུ་
སྲུང་བར་གནས་པ་ོན་མོངས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་། མྱང་འདས་ལྟར་མཆོག་ཏུ་ཞྷི་ཞྷིང་འཕགས་པའྷི་གནས་
པ་འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་སོམ་པ་ཐོབ་ཅྷིང་མཐོང་སྤང་གྷིས་
དག་པའྷི་གནས་གྱུར་སར་པ་ཐོབ་པ་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་ཅྷིང་སོམ་སྤང་མ་ལུས་
པས་དག་པའྷི་གནས་གྱུར་སར་པ་ཐོབ་པ་དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་ལས་ལངས་པ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་མཐར་ཐུག་པ་
སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་སློང་གྷི་དགྲེ་འདུན་མང་པོ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ལ་ཡང་
དྲེ་བཞྷིན་དུ་འབྲས་བུ་ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལ་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྷིང་པ་དབུལ་པོས་སྟོན་པ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་ཞྷིང་
གསྲེར་དུ་སྲེས་པ་དང་། དགྲེ་སློང་གཅྷིག་གྷིས་དགྲེ་འདུན་ལ་བུད་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བུད་མྲེད་
དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། གང་དག་འགོག་བྱམས་ོན་མོངས་མྲེད། །མཐོང་དང་དག་བཅོམ་འབྲས་
ལངས་པ། །དྲེ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ཡྷི། །འབྲས་བུ་འཕལ་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་
བསམ་པ་ལས་ནྷི། ཡང་ན་ལས་གང་བསམ་པ་དད་སོགས་དང་ོན་མོངས་ཤྷིན་ཏུ་དག་ཅྷིང་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་ཀུན་
ནས་བངས་པའྷི་སོར་བས་དགྲེ་བའམ་མྷི་དགྲེ་བ་སད་པ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་འཕལ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཏྲེ།
གྲེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་། ས་དྲེའྷི་འདོད་ཆགས་གཏན་བྲལ་ཕྱྷིར། །རྣམ་སྨྷིན་ངྲེས་པ་
གང་ཡྷིན་པའོ། །ཞྲེས་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་འདོད་པའྷི་ས་པའྷི་ལས་མྱོང་ངྲེས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའང་མཐོང་ཆོས་
ལ་མྱོང་བར་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་སྲེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་བྱས་པའྷི་སྲེ་བ་
དྲེ་ལ་ཚྷེ་ཕྱྷི་མ་སྲེ་བ་གཞན་གྷི་བར་མ་ཆད་པ་ྷིད་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་ཞྷིང་མྱོང་བར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགྱུར་བ་སྟྲེ། མཚན་གཞྷི་དཔྲེར་བརོད་པ་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ་མཚམས་མྲེད་པ་ལྔའྷི་ལས་རྣམས་སོ། །དྲེའྷི་་་་་་དོན་དྲུག་གྷི་་་་་་
དབྱྲེ་བ་ནྷི་་་་་་ཀྷི་ཡ་་་་་་དཔུང་བཟངས་སུ། གང་ཞྷིག་ཕ་མ་དག་བཅོམ་གསོད། །མཐུན་པའྷི་དགྲེ་འདུན་དབྱྲེན་བྱྲེད་
དང་། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་ལ་སང་སྲེམས་ཀྷིས། །མྷི་གང་སྐུ་མཚལ་འབྱྷིན་བྱྲེད་པ། །ཤྷིན་ཏུ་མྷི་བཟད་ལས་འདྷི་
རྣམས། །རྒྱལ་བས་མཚམས་མྲེད་ལྔ་རུ་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། ཁ་ཅྷིག་་་་་སོན་གསལ་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྷི་སྐུ་
འཇྷིག་པ་དང་། དམ་པའྷི་ཆོས་སྤོང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བསོད་པའང་མཚམས་མྲེད་
དུ་བཞྲེད་ཅྷིང་། གྷིས་པ།་་་་་གང་ན་ཡོད་ན། མཛོད་དུ། མཚམས་མྲེད་གྷིང་གསུམ་དག་ན་ཡོད། །ཟ་མ་སོགས་ལ་མྷི་
འདོད་དྲེ། །ཕ་མའྷི་་་་་་ཕན་རང་གྷི་་་་་་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་བའྷི་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྷིང་གསུམ་གྷི་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ལ་
ཡོད་དོ། །གསུམ་པ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི་གྷིང་གསུམ་གྷི་མྷི་ཕོ་མོས་རང་གྷི་ལུས་དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་ཕ་མ་མྷིའྷི་འགོ་བ་ཡྷིན་པ།
བསད་སྲེམས་ཀྷིས་རང་ངམ་བསྐོས་པས་མ་ནོར་བར་བསད་ནས་མཚམས་མྲེད་དང་པོ་གྷིས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ།
མཚན་ནྷི་གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་རུང་། །གང་གྷི་ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་མ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕ་མ་མཚན་གྱུར་པ་བསད་
ནའང་འགྱུར་ཞྷིང་། གཞན་གྷི་ཟླ་མཚན་གཞན་གྷི་མངལ་དུ་བླུགས་པ་ལས་སྲེས་ན་སྔ་མ་ལས་འགྱུར་ལ། ཕྱྷི་
མའང་བྱ་བ་ཞུ་བའྷི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །ཕ་མ་མྷི་མ་ཡྷིན་པ་བསད་པ་ལས་ནྷི་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་། ཁྷིའྷི་འོག་ན་
མ་ཡོད་པར་མ་ཤྲེས་ཏྲེ་བསད་པས་ཆག་ནས་ཤྷི་བ་དང་། ཁྲུས་མཁན་གྷི་བུས་སྦྲང་བུ་ལ་བསྣུན་པས་ཕ་ཤྷི་བ་ལྟ་
བུ་་་་་་དག་བོ་བོ་དང་ལྡན་པ་མཆོག་ཡྷིན་གྷི། །མཛའ་བཤྲེས་བོ་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ལྟ་མྷིན། །བོ་གོས་བྲལ་བས་སྦྲང་བུ་བསད་སམ་པས། །ཕ་ཡྷི་ཀླད་པ་བཅོམ་པར་གྱུར་ལ་ལྟོས། །ཞྲེས་
སོ།།

གཞན་ལ་སོར་བ་བྱས་པ་ལས་ཀང་མྷི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི་དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་སྟྲེ། འདྷི་བསད་དོ་

ཞྲེས་རྲེན་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར། དག་བཅོམ་མྷིན་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་དག་བཅོམ་བསད་ཀང་འགྱུར་ལ། ཕ་
ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས་ཀྷི་བརྲེད་བྱང་དང་སོན་གསལ་ལས། ཕ་གསད་ཀྷི་མཚམས་མྲེད་གཅྷིག་ལས་ཀང་མྲེད་འགོད་པ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ཟྲེར། ས་ཅན་ཁོད་ཀྷིས་མཚམས་མྲེད་པ་
གྷིས་བྱས་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྒྱུ་གྷིས་དང་སོ་གྷིས་ཀྷིས་སོས་ཀྷི།་་་་་

དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་ལས་ནྷི་་་་་་དག་བཅོམ་པ་བསད་པའྷི་མཚམས་མྲེད་

གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་བར་རྒྱལ་སས་འདོད་ཅྷིང་། བསྡུ་ན་འོག་དག་བཅོམ་པ་ལ་མྷིན། ཞྲེས་པ་ལྟར་གསོད་པའྷི་སོར་
བ་བྱས་རྲེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་ཤྷིའང་མཚམས་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་ནྷི་དགྲེ་འདུན་འཁོར་ལོའ ་ི
དབྱྲེན་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེའང་། དགྲེ་སློང་ལྟ་སོད་ཚུལ་ལྡན་པས། །འབྱྲེད་དོ་གཞན་དུའོ་བྱས་པ་རྣམས། །སྟོན་དང་
ལམ་གཞན་ལ་བཟོད་པ། །བྱྲེ་བའོ་དྲེ་ནྷི་མྷི་གནས་སོ། །དྲེ་ནྷི་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱྲེན་དུ་འདོད། །འཛམ་བུའྷི་གྷིང་ནའོ་
དགུ་སོགས་ཀྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འབྱྲེད་པ་པོ་་་་་་ཁྷིམ་པ་དང་དགྲེ་སློང་མ་དང་འདོད་སྲེད་སོད་པས་མ་ཡྷིན་གྷི་དགྲེ་སློང་ལྟ་བ་སོད་པ་
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་པ། གནས་སྟོན་པའྷི་སན་སྔ་བཟོད་དཀའ་ཞྷིང་བཀའ་བཙན་པ་དྲེས་འཕགས་པ་དབྱྲེ་བར་མྷི་ནུས་པས།་་་་་ལས་གཞན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུ། གང་ཟག་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི དགྲེ་སློང་རྣམས། དབྱྲེ་འདོད་ཀྷི་གསོལ་བ་དང་ཚུལ་ཤྷིང་གྷིས་འབྱྲེད་ལ།་་་་་ཚུལ་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་
ལ་སྟོན་པ་དང་། དྲེས་བཤད་པ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པའྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ལ། དུས་ཞག་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་གནས་པར་
འདུམས་ཞྷིང་། ལམ་ལ་འཇུག་པའྷི་གྲེགས་ཡྷིན་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ལས་ཕྱྲེ་བས་འཁོར་ལོའ ་ི དབྱྲེན་
ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། འཛམ་བུ་གྷིང་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཅྷིང་། དབྱྲེ་ཡུལ་དང་དབྱྲེ་བྱ་བཞྷི་བཞྷི་དང་འབྱྲེད་མཁན་དགྲེ་སློང་དགུ་
ཡན་ཆད་ཚང་བ་ལས་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ནྷི། དང་པོ་མཐའ་སོན་ཟུང་ཅྷིག་གྷི །སྔ་རོལ་ཐུབ་པ་ནོངས་པ་
དང་། །མཚམས་མ་བཅད་པ་དག་ཏུ་ཡང་། །འཁོར་ལོའ ་ི དབྱྲེན་ནྷི་མྷི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ཆོས་ཀྷི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་མ་ཐག་པ་་་་་་ན་དབྱྲེ་བྱ་མྲེད་པས་དང་། མཐའ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཀ་་་་་་དགྲེ་འདུན་ཤ་གཅྷིག་པ་དང་། བསྟན་པ་ལ་་་་་
སོན་མ་བྱུང་བ་དང་། སྡུམ་པ་པོ་་་་་་མྲེད་པས་མཆོག་ཟུང་ཅྷིག་མ་བྱུང་བའྷི་སྔ་རོལ་དང་། འགན་ཟླར་བཟུང་

་ལྟ་ཚུལ་གྷི་

བའྷི་སྟོན་པ་འདས་པ་དང་། མཚམས་མ་བཅད་པ་སྟྲེ་དུས་དྲུག་ཏུ་མྷི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་ཀྷི་དབྱྲེན་ནྷི་གྷིང་གསུམ་
ན། །དྲེ་ནྷི་བརྒྱད་དག་ཡན་ཆད་ཀྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསྟན་པ་གནས་པ་ན་མཚམས་ནང་གཅྷིག་ཏུ་དགྲེ་འདུན་
མྷི་མཐུན་པས་ལས་བརྒྱ་ར་གཅྷིག་གང་རུང་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་མཚམས་མྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་
གཤྲེགས་པ་མྷི་ཐུབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་པས་བཀོངས་པར་མྷི་ནུས་ཀང་། དཀོང་བར་འདོད་པའྷི་བསམ་པས་
ཁག་འབྱྷིན་པ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་བརྡྲེག་པར་སྲེམས་ལས་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བརྡྲེག་པའྷི་བསམ་པ་ཙམ་ཡྷིན་ན་
ནྷི་དངོས་གཞྷིར་མྷི་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ྲེས་དམྷིགས་ནྷི། མཚམས་མྲེད་སོར་བ་བྱས་པ་ལས། །འདོད་ཆགས་
བྲལ་བ་མྷི་སྷིད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་འབྱུང་མོད། ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་གཞུང་དུ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཆོས་ྷིད་ངྲེས་པར་བསམས་
ན་མྱུར་དུ་དྲེ་ལས་ཐར་འགྱུར་གྷི། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏྲེ་མ་སྲེས་དག་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ།་་་་་ལྷི་ཡང་ནྷི།
དགྲེ་འདུན་དབྱྲེན་ཕྱྷིར་བརྫུན་སྨྲ་བ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་རབ་ཆྲེར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ལྔའྷི་ནང་ནས་དབྱྲེན་ལྷི་སྟྲེ་ཆོས་
སྐུ་ལ་བསྣུན་ཞྷིང་མཐོ་རྷིས་དང་ཐར་པའྷི་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། བསྐལ་པར་མནར་མྲེད་
སྨྷིན་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དབྱྲེན་བྱྲེད་པ་པོ་མནར་མྲེད་དུ་ངྲེས་ཤྷིང་། གཞན་གྷིས་དམྱལ་བར་ལྟུང་ཡང་མནར་
མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་སོ། །དྲུག་པ།་་་་་རོད་སྤོང་ནྷི། ཕ་མ་དང་དག་བཅོམ་པ་བསད་པའྷི་ཆོས་སྲེད་ལྟ་བུ།་་་་་གང་ཟག་གཅྷིག་གྷིས་མཚམས་མྲེད་
མང་པོ་བྱས་པའྷི་འབྲས་བུ་སྲེ་བ་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ཅར་སྨྷིན་ན་གཅྷིག་དང་དུ་མ་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་། རྷིམ་
གྷིས་སྨྷིན་ན་ཚྷེ་ཕྱྷི་མ་ཁོ་ན་ལ་མྱོང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ལྷག་པས་གནོད་པ་ལྷག་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་་་་་་དང་འགྲེལ་བ་ལྟར་མང་པོའ ་ི རྣམ་སྨྷིན་གཅྷིག་ཅར་མྱོང་སྟྲེ། དྲེའྷི་ལུས་ཤྷིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་མནར་
མྷི་བཟོད་པ་འགྲུབ་ཅྷིང་། ཆད་པ་དང་མྷི་བཟད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བས། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཤྷིན་ཏུ་མང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པོར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་དགྲེ་བ་ཞྷིང་དང་བསམ་པ་ལ་སོགས་པས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། མྷི་
དགྲེ་བ་གཞན། མ་གསོད་པ་དང་ྲེ་བ་དག་བཅོམ་མ་འདོད་པས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། །ཕ་གསོད་པ་དང་ྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ངྲེས་གནས་་་་་་གང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡྷིན། །གང་ནས་མཚན་གྷི་ལས་བྱྲེད་པ། །བདྲེ་འགོ་རྷིགས་མཐོ་སྲེད་པར་མཚུངས། །ཕོར་འགྱུར་ཚྷེ་རབས་དན་མྷི་ལྡོག །ཅྲེས་
མཛོད་ལས་སོ།

དང་། །དག་བཅོམ་གསོད་པ་དང་ྲེ་བ་སློབ་པ་གསོད་དང་དབྱྲེན་དང་ྲེ་བ་དགྲེ་འདུན་གྷི། །ཞལ་དུ་འདུ་བའྷི་སོ་ནྷི་ཕོག་པ་

དང་། །མཚམས་མྲེད་པ་དང་ཆ་འད་སྟྲེ་་་་་་ྲེ་བ། །ལྔ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཁག་འབྱྷིན་པ་དང་ྲེ་བ་མཆོད་རྲེན་འཇྷིག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་
མཚམས་མྲེད་དང་ྲེ་བ་ལྔའང་སྲེས་ནས་མྱོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྷི་
ལས་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་བྱས་པའྷི་ཚྷེ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ལས་གྷིས་པ་ཕན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་རྣམ་
པར་སྨྷིན་ཞྷིང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། ལས་བརྒྱ་པར། ལུས་ཅན་དག་གྷི་ལས་རྣམས་ནྷི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་
ཆུད་མྷི་ཟ། །ཚོགས་ཤྷིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། འབྲས་བུ་ྷིད་དུ་སྨྷིན་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུས་གསུམ་
པོ་དྲེ་དག་ཀང་མགོ་རོམ་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཞག་པ་ཡྷིན་གྷི། དྲེ་ཙམ་གྷིས་རོགས་པའྷི་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་
དྲེ། རང་རྒྱལ་ལྔ་བརྒྱ་བསད་པས་དམྱལ་བ་ཀྷི་ཧུད་ཅྲེས་བྱ་བ་མཚམས་མྲེད་ཀྷི་དམྱལ་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་
སྲེས་པར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་གྷིས་ཀས་བཤད་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ཟག་བཅས་ཀྷི་ལས་ནྷི་གསུམ་
ལས། ངོ་བོ་ནག་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ནག་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། གང་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་
ཡྷིན་པ་དང་། འབྲས་བུ་རྣམ་སྨྷིན་མྷི་འདོད་པ་མྱོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་
དཀར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའྷི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་རྣམ་སྨྷིན་
འདོད་པ་མྱོང་བའོ། །ལས་དཀར་ནག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའང་དཀར་ནག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་
པ་གང་ཞྲེ་ན། ལས་གང་འདོད་པའྷི་ཁམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་དགྲེ་སྷིག་འདྲེས་མ་ལས་རྣམ་སྨྷིན་བདྲེ་སྡུག་
འདྲེས་མ་མྱོང་བ་སྟྲེ། དྲེ་ྷིད་ལ་ངོ་བོ་གཅྷིག་ལས་འགལ་ཡང་བསམ་སོར་གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པས།
གཞན་སླུ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་སོད་པ་བསམ་པས་ནག་ལ་སོར་བས་དཀར་བ་དང་། བུ་དང་སློབ་
མ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གྷིས་ཐོ་འཚམ་ཡང་མྷི་ཕན་པ་ལས་ཟློག་པར་འདོད་པ་སོར་བས་ནག་ལ་བསམ་པས་
དཀར་བ་དག་ལ་འདྲེས་མ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་ནྷི། ོན་མོངས་པའྷི་དྷི་མ་མྲེད་པས་མྷི་གནག་
ཅྷིང་གཅྷིག་ཏུ་རྣམ་པར་བྱང་བས་དཀར་བ་ལ། འཁོར་བ་དང་མྷི་མཐུན་པས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་།
ཟག་བཅས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་འཇོམས་པས་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་སྤོང་
བར་སོར་བ་དང་། དྲེ་ྷིད་བར་ཆད་མྲེད་པར་སྤོང་བའྷི་ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ལས་རྣམས་སོ། །དྲེ་དག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷི་ཞར་བྱུང་ནྷི་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་ཀྷི་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་ཡོན་པོ་ྲེས་པ་རོག་པ་དང་། །གཙང་བ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ། ལས་ལྔ་གསུངས་ཤྷིང་། དྲེའྷི་བར་ཆད་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། འཕགས་ལམ་
བརྒྱད་་་་་་དང་པོ་ལ་སྷིབ་པའམ་དབུ་མའྷི་ལམ་གྷི་བར་ཆད་མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་ཟྷིན་པ་ཡོན་པོའ་ི ལས་དང་།
སྲེམས་རྒྱུད་ལ་སྷིབ་པའམ་རྣམ་བྱང་ལ་སང་བའྷི་སྐུར་འདྲེབས་ཀྷིས་ཟྷིན་པ་ྲེས་པའྷི་ལས་དང་། བསྟན་པ་ལ་མ་
དད་པའམ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྷི་བར་ཆད་འཇྷིག་ལྟས་ཟྷིན་པ་རོག་པའྷི་ལས་སོ། །མཐུན་པ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་
དང་ལྟ་བ་དང་པོས་ཟྷིན་ཞྷིང་དྷི་མ་མྲེད་པ་གཙང་བའྷི་ལས་སོ། །ངོ་བོ་ནྷི་སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་
ལས་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཐུབ་པའྷི་ལས་སོ། །མཛོད་དུ་ནྷི། མྷི་དགྲེ་་་་་་བ་དང་གཟུགས་་་་་་ཀྷི་དགྲེ་བ་དང་འདོད་་་་་་པར་གཏོགས་
པའྷི། །དགྲེ་བ་ྷིད་ནྷི་རྷིམ་བཞྷིན་དུ། །ནག་དང་དཀར་དང་གྷིས་ཀའྷི་ལས། །དྲེ་ཟད་བྱྲེད་པ་ཟག་མྲེད་
དོ། །ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །བདུན་པ་སྷིན་པའྷི་ལས་གང་ཞྲེ་ན། སྷིན་པའྷི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། སྷིན་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཚུལ། སྷིན་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེའྷི་གཞྷི་དང་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་དངོས་པོ་
དང་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཀང་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་གཞྷིའམ་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ཡོ་བྱད་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། གཏང་
ཡུལ་ལ་ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་གཏྷི་མུག་མྲེད་པའོ། །ཀུན་ནས་སློང་བ་དངོས་ཀྷི་རྒྱུ་ནྷི་མ་ཆགས་
པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྷི་གཏོང་བའྷི་སྲེམས་པའོ། །དངོས་པོ་ནྷི་ཆོས་དང་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ་སྷིན་
པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་གཏོང་བ་ན་ལུས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་གཏོང་བ་དང་། ངག་གྷི་ལས་ཀྷིས་ཁྲེར་ཅྷིག་
ཅྲེས་ཟྲེར་བ་དང་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་སྷིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྷིན་
ཞྲེ་ན། མདོར་སྷིན་པའྷི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱྷིར་ཞྷིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུན་མྷི ་འཆད་པར་
སྷིན་པ་དང་། དགྲེ་སོང་དང་བྲམ་ཟྲེ་དང་སློང་བ་དང་ཕོངས་པ་དང་འགོན་པོ་རྣམས་ལ་སྷིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེ་རྷིང་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་མྷི་འབྱྲེད་པ་སྷིན་པ་དང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་གོས་དང་རྒྱན་དང་སྨན་དང་མྲེ་ཏོག་
གྷི་ཕྲེང་བ་དང་མྷིའྷི་ཡོ་བྱད་གང་ཅྷི་ཡང་རུང་བ་སྷིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
སྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་གསུམ་གྷིས་སྷིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་མདོ་ལས། ལྷུག་པར་གཏོང་བ་
དང་། ལག་རོང་བ་དང་། གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་། མཆོད་སྷིན་བྱྲེད་པའྷི་ངང་ཚུལ་ཅན་དང་། གཏོང་བ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྷིན་པ་ལྲེགས་པར་འགྲེད་པ་ལ་དགའ་བ་ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་སྷིད་པ་དང་
ལོངས་སོད་ཀྷི་ཆྲེད་དུ་མྷི་བསྔོ་ཞྷིང་། མྷི་གནས་པར་སྷིན་པ་དང་། བསམ་པ་དང་སྷིན་བྱའྷི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆྲེར་
སྷིན་པ་དང་། རངས་ཤྷིང་འགོད་པ་མྲེད་པར་དགའ་བས་སྷིན་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱྷིར་ཞྷིང་སྷིན་པ་དང་།
368
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བསམ་སོར་གྷི་སོ་ནས་ཕྱོགས་མྷི་འབྱྲེད་ཀང་ཞྷིང་གྷི་སོ་ནས་སྣོད་བཟང་བ་ལ་སྷིན་པ་དང་། རང་གྷི་འཁོར་དང་
གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་ྲེ་རྷིང་མྲེད་པར་ལྲེགས་པར་བགོས་ཏྲེ་སྷིན་པས་དོན་དྲུག་གྷིས་ཀང་སྷིན་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེའང་སྷིན་བྱ་ལ་ལྟོས་པ་ཇྷི་ལྟར་ན་སྷིན་པར་བྱ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་རྷིག་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། མདོ་ལས། ལྡང་བའྷི་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་ཐོབ་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པར་བྱ་བའྷི་
དངོས་པོ་བཅོལ་མ་ལ་བསོན་འདྲེབས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་གནོད་པས་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ལག་དར་
བའྷི་མཐུས་བསྒྲུབས་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་གཞན་གྷིས་འབད་པས་བསྒྲུབས་པ་ལས་
འཕོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རྡུལ་དང་དྷི་མས་མ་ཕོག་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་མ་རུལ་ཞྷིང་དྷི་
མ་མྲེད་པ་དང་། ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་དུག་དང་མཚོན་ཆ་དང་བསད་ཤ་
དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་རུང་བ་དང་། ཆོས་ཀྷིས་ཐོབ་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིན་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་
གཞལ་གཡོ་དང་ལོག་འཚོས་བསྒྲུབས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏྲེ་ཆོས་ཀྷིས་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ལྔས་
མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ལས་ལ་གྷིས་ལས་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་བཤད་པ་ནྷི། ཇྷི་
ལྟར་ན་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རྲེན་ཚང་བས་ཡང་དག་པར་བངས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་མ་མས་པར་
རྲེས་སུ་སྲུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སོ་སོར་ཐར་པའྷི་སོམ་པས་སོམ་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་
འབྱྷིན་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པ་ནྷི་སྲུང་བ་པོ་སོ་སོར་ཐར་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཆོ་ག་དང་སོད་ཡུལ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འཕལ་གྷི་ཡོ་བྱད་དང་ཀུན་སོད་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
དང་། དགྲེ་སློང་གྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གནས་གསོད་པའྷི་ས་དང་། སྨད་འཚོང་དང་། ཆང་འཚོང་དང་།
གདོལ་བའྷི་ཁྷིམ་དང་། རྒྱལ་པོའ ་ི ཕོ་བྲང་སྟྲེ་ལྔ་སྤངས་པས་སོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། དམ་
པ་རྣམས་ཀྷིས་མ་སྨད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་རྣམས་ལ་ཡང་
འཇྷིག་པར་ལྟ་བ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སྟོན་པས་བཀག་པའྷི་དབང་གྷིས་ྲེས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་པའྷི་ཁ་ན་མཐོ་བ་དང་།
ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་སྤོང་བ་དང་། བཅས་པ་ལའང་རང་
བཞྷིན་འད་བར་བསམ་པ་དག་པོས་འཛྷེམས་ཞྷིང་ཤྷིན་ཏུ་གུས་པར་སློབ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཡང་དག་པར་བངས་པ་སློབ་ཅྲེ་ན། བསླབ་པའྷི་གཞྷི་དགྲེ་སློང་གྷི་ཁྷིམས་ྷིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་
གསུམ་ལ་སོགས་པ་གང་བངས་པ་རྣམས་ལ་བསླབ་བྱ་ཐམས་ཅད་སྣ་གཅྷིག་ཀང་མ་མས་པར་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་སྲུང་ཞྷིང་སློབ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་མདོ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཀུན་སོད་བཤད་པ་་་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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་་འྷི་སོམ

ལྡན་འཚམས། །མཐུན་ཞྷིང་གདུང་འགོད་ཡྷིད་གཅགས་མྲེད། །ཅྲེས་པ་བཅུ་བཞྷིའོ། །དྲེ་ལ། ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་
ངག་བསམས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ལྟར་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཤྲེས་བཞྷིན་
གྷིས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པར་བྱས་ཏྲེ་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སོ་གསུམ་གྷི་ལྟུང་བ་མྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་ཚུལ་ཁྷིམས་ཆུད་མྷི་གསོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་
ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལྟུང་བའྷི་དྷི་མས་མ་གོས་པའྷི་ཕྱྷིར་འགོད་པ་མྲེད་པ་དང་
ལས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིམ་གྷིས་བདྲེ་བར་མམ་པར་གཞག་པ་ལས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་བར་ལ་གནས་
ཤྷིང་དྲེས་འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཐག་བསྷིང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དགྲེ་བ་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྷི་རོག་པ་སྲེས་པ་དང་མ་འདྲེས་པ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་དགྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། མཐོ་རྷིས་དང་ལོངས་
སོད་ལ་སྨོན་ནས་ཚངས་པར་སོད་པས་གནས་པ་རྣམ་པར་སྤངས་ཏྲེ་ཐར་པའྷི་ཆྲེད་དུ་འབད་པས་དམ་པ་རྣམས་
ཀྷིས་བསྔགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་
བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཁད་གསོད་དང་བརས་ཐབས་མྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་སྲེམས་མྷི་སྲེག་པས་འགོགས་ན་
བདྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སོད་པ་དག་པས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་མཐུན་པ་འཕགས་པའྷི་ལམ་འདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་
དང་ངག་གྷི་སོད་པ་རྲེས་སུ་འབྱོར་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་དགྲེ་བའྷི་ཡོན་ཏན་མ་གཡོས་ཤྷིང་མྷི་ངོམས་པ་དང་།
སྷིག་པའྷི་ྲེས་པ་མྷི་འཆབ་ཅྷིང་མཐོལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཐབས་དང་
ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བསྟྲེན་ན་ཡོན་ཏན་འཕྲེལ་བས་ྲེ་བར་འགོ་བར་འོས་པ་ན་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སོད་པ་
མང་པོ་ྲེ་བར་སྡུད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་འཚམས་པ་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་བ་མ་དང་ཡོན་ཏན་འད་བ་བཀུར་བར་འོས་པ་རྣམས་ལ་ང་
རྒྱལ་བཅགས་ནས་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པར་བསྲེན་བཀུར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་
སོད་པ་མཐུན་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་ལྟ་བ་ལ་མཆོག་འཛིན་མྲེད་པར་བ་མའྷི་གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་
ཞྷིང་མས་སུ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་གདུང་བ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། མྲེ་ལྔ་
བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་དང་། ཐལ་བས་འབྱུག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོད་པ་ངན་སོང་ལ་མོས་
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པ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཕྱྷིས་འགོད་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན།
ཁྷིམ་གྷི་ལོངས་སོད་ཞྷིང་ལས་དང་ཚོང་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་ཀྷིས་སྤངས་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་གྷི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཡྷིད་ལ་གཅགས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་ཅུང་
ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པར་ཇྷི་ཙམ་ནུས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་བསྒྲུབས་ཟྷིན་པས་མ་གྲུབ་སམ་པའྷི་ཡྷིད་ལ་
གཅགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལས་རང་གྷིས་མྱོང་ཚུལ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོ་དང་བ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་
བྲམ་ཟྲེའྷི་ཁྲེའུ། སྲེམས་ཅན་འདྷི་དག་ནྷི་ལས་བདག་གྷིར་བྱ་བ། ལས་ཀྷི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པ། ལས་ཀྷི་སྲེ་
གནས་པ། ལས་བརྲེན་པར་བྱ་བ་དག་སྟྲེ། ལས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་མཐོན་པོ་དང་དམའ་བ་དང་། ངན་པ་དང་ག་ནོམ་
པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་ལ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་བཤད་པ་ལ། ལས་བདག་གྷིར་བྱ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་
ཞྲེ་ན། རང་གྷིས་བྱས་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་རང་ྷིད་ཀྷིས་མས་སུ་
མྱོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཁད་པར་འཕགས་པའྷི་བསྟོད་པར།་་་་་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ནྷི་དགྲེ་སྷིག་དག །བྱྷིན་པ་ལྲེན་ཞྷིང་འཕོ་བར་སྨྲ། །ཁོད་
ཀྷིས་བྱས་ཆུད་མྷི་ཟ་དང་། །མ་བྱས་པ་དང་ཕད་མྲེད་གསུངས། །འོ་ན་ཤྷི་བའྷི་རྲེས་སུ་གཞན་གྷིས་དགྲེ་བ་བྱས་པ་གཞན་ལ་མྷི་ཕན་ནམ་ཞྲེ་ན།
བྱྲེད་དུ་བཅུག་པ་དང་སྷིན་བདག་སོགས་ཡྷིན་ན་རང་གྷིས་བསགས་པའྷི་ཆ་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་གཞན་ལ་རྣམ་སྨྷིན་འབྲས་བུར་མྷི་འགྱུར་ཡང་འབྱྷིན་པའྷི་རྲེ ན་དུ་འགྱུར་བས་ཤྷིན་ཏུ་
ཕན་ཏྲེ། ཤཱ་རྷིའྷི་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་མཐུས་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་བདྲེ་བ་དང་རོགས་བྱྲེད་ཀྷི་མཆོད་རྲེན་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྷིས་མཆོད་པ་བྱས་པས་དྲེ་ལ་དུཿཁ་དག་ཏུ་སྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
དག་ལ་བདྲེ་སྡུག་མྱོང་འགྱུར་གྷི་ལས་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་རྲེན་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་རག་ལས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་རྲེན་དྲེས་མངོན་དུ་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པས་རང་གྷིས་མྱོང ་བ་དང་མྷི་འགལ་ཞྲེས་ལུང་འགྲེལ་
དུ་འབྱུང་ངོ་།

།ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ལས་ཀྷི་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སྷིར་རང་གྷིས་བྱས་པའྷི་ལས་ཀྷི་

རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་རང་གྷིས་མྱོང་བ་དྲེ་ལའང་དགྲེ་བའྷི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་མྷི་
འདོད་པ་སོ་སོར་མྱོང་བས་རང་དང་མཐུན་པའྷི་བགོ་སྐལ་ལ་མ་འདྲེས་པ་ལོངས་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་
ལས་ཀྷི་སྲེ་གནས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རྒྱང་ཕན་པ་ལྟར་རྒྱུ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་དང་། བྱྲེ་བྲག་པ་ལྟར་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་
དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྷི་ལས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་སྲེ་གནས་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་དག་ནྷི་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལས་བརམས་པ་སྟྲེ། ལྡོག་པ་
ལས་ཀང་བརམས་ནས། ཇྷི་ལྟར་ན་ལས་བརྲེན་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཟག་བཅས་ཀྷི་ལས་ཀྷིས་འཁོར་བར་
བཅྷིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གྲེན་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ལས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་
བརྲེན་པར་བྱ་བའྷི་རྲེན་ནམ་སབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་ཅན་མཐོན་པོ་དང་དམའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། འཕྲེན་
བྱྲེད་ཀྷི་དབང་གྷིས་བདྲེ་འགོར་ལུས་ཐོབ་པ་ནྷི་མཐོ་བ་དང་། ངན་འགོར་ལུས་ཐོབ་པ་ནྷི་དམའ་བའོ། །ངན་པ་དང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ག་ནོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། རོགས་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཡུལ་ཅན་དྲེ་དག་ྷིད་ཚྷེ་ཐུང་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་དང་ལྡན་པ་
ནྷི་ངན་པ་དང་ཚྷེ་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནྷི་ག་ནོམ་པའོ། །ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ལ།
མདོ་བཀོད་དྲེ་དྷི་བ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ་ཞྲེས་གང་
གསུངས་པ་དྲེ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའང་མྷིན་པས། ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བསམ་
གྷིས་ཁབ་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ། བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ།་་་་་དྲེའྷི་དོན་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ལས།
བཟློག་ཟླ་བསམ་གྷིས་ཁབ་པ་ནྷི་རྒྱུ་ལས་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་བདྲེ་

དང་པོ།་་་་་

འགོ་ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སྲེས་ནས་འདོད་པ་ཡྷིད་དུ་འོང་བ་མྱོང་བའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བསམ་གྷིས་ཁབ་
པའོ། །རྒྱུ་ལས་མྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་དུད་འགོ་དང་ཡྷི་
དྭགས་ཀྷི་གནས་ངན་པར་སོང་བས་ན་ངན་སོང་། འགོ་བ་ངན་པར་སྲེས་པས་ན་ངན་འགོ། སྡུག་བསྔལ་གྷི་
གཡང་སར་ལྟུང་བས་ན་ལོག་པར་ལྟུང་བ་རྣམས་སུ་སྲེས་ནས་མྷི་འདོད་པ་ཡྷིད་དུ་མྷི་འོང་བ་མྱོང་བའོ་ཞྲེས་བྱ་
བ་འདྷི་ནྷི་བསམ་གྷིས་ཁབ་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བསམ་པར་ནུས་ཤྷིང་། བསམས་ན་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་འདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྐབས་དོན་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ལའང་གྷིས་ལས། དང་པོ།་
སྤང་བྱ་ཟག་བཅས་ཀྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ནྷི། རྒྱུ་ལས་ཀྷི་ཁད་པར་ཕ་མོ་འདྷི་དང་འདྷིས་འབྲས་བུ་

་་་་

སྲེམས་ཅན་གྷི་ལུས་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་
བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བསྟོད་པ་དང་མཛོད་འགྲེལ་དུ།་་་་་ར་བྱའྷི་མདོངས་ནྷི་གཅྷིག་པུ་ལ། །རྒྱུ་ཡྷི་དབྱྲེ་བ་ཇྷི་
སྲེད་པ། །དྲེ་མཁྲེན་པས་ན་ཀུན་མཁྲེན་ཏྲེ། །ཀུན་མཁྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་མྷིན་པས་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་མཁྲེན་ལས་
གཞན་པས་བསམ་པར་མྷི་ནུས་ཤྷིང་། བསམས་ན་མགོ་མྱོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་འདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལས་
དགྲེ་བ་དང་མྷི་དགྲེ་བ་དྲེ་དག་ྷིད་གནས་གོང་ཁྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱོགས་གང་དུ་བྱས་པ་དང་། གཞྷིའམ་དངོས་
པོ་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་བྱས་པ་དང་། རྒྱུ་དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་ར་བ་དད་སོགས་
དང་ཆགས་སོགས་གང་ཡྷིན་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ལུས་ཀྷི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲུབ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་
ཕ་མོ་རྣམས་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ། ཡང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་ཕྱྷིའྷི་འཇྷིག་རྲེན་ནམ་སན་མ་ཟླུམ་པ་དང་ཚྷེར་མ་
རྣོ་བ་དང་། མྲེ་གྲེན་དུ་འབར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལས་
བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ། །ནོར་བུའྷི་ནུས་པས་ཆུ་ཤྲེལ་ལས་ཆུ་དང་མྲེ་ཤྲེལ་ལས་མྲེ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།
སྔགས་ཀྷི་ནུས་པས་མྲེས་མྷི་འཚིག་པ་དང་། དུག་གཞྷིལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྨན་གྷི་ནུས་པས་མྷི་སྣང་བར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགྱུར་བ་དང་གཏྲེར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། མཁྱུད་སད་ཀྷི་ནུས་པས་ལུང་པ་གསུམ་གྷི་མདའ་ན་རྡྲེའུ་
གསུམ་བངས་ཏྲེ་མཐོ་སར་ཕྱྷིན་ནས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྷི་རྷིམས་རྣམས་སོང་ཞྷིག་ཅྲེས་བརོད་ཅྷིང་ལུང་པ་
གསུམ་དུ་འཕངས་པས་རྷིམས་ཞྷི་བ་ལ་སོགས་པ་་་་་་ཁབ་སྟོར་ན་ཕྱྷི་སོའ ་ི ཡག་ཤྷིང་ཁུང་བུར་སོག་མ་བཅུག་པས་རྲེད་པ་དང་། ཁྷིའྷི་རྐན་ལ་རུས་པ་
ཟུག་ན་དམོད་མོ་བརྡ་བཅྷིང་སོ་ཕྱྷིར་བསྒུལ་བས་

དང་ལྡན་པའྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ། །གྷིས་པ།་་་་་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་

བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་་་་་་རྣལ་འབྱོར་པ། བྱང་སྲེམས། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ལས་གསུམ་ལས། ཐོན་པ་དང་། སྒྱུག་མོའ ་ི ལྟག་པར་མྲེ་ར་བྱས་པས་མནའ་མའྷི་ལྦ་བ་ཞྷི་བ་
དང་། མག་པའྷི་སྷི་བོར་མྲེ་ར་བྱས་པས་སྒྱུག་མོའ ་ི མྷིག་ཚག་པ་ཕན་པ་དང་། བྱ་རོག་གྷི་མཆུ་བཅངས་ན་བདུད་ཟློག་པ་དང་། སྟག་གྷི་སྲེར་མོ་བཅྷིངས་ན་བཙན་ཟློག་པ་དང་། ས་ལྲེ་
སྦྲམ་བཅངས་ན་ཀླུ་ཟློག་པ་དང་། དུང་གྷི་མཆོག་བཅངས་ན་ས་བདག་ཟློག་པ་དང་། རྐུན་མའྷི་ལག་པ་བཅངས་ན་ནོར་འགྲུབ་པ།

ལ་མམ་པར་གཞག་པའྷི་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་མཐུ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཐོབ་པའྷི་ལས་
ས་གཡོ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ། །གཙོ་ཆྲེར།་་་་་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་
པ་ཐོབ་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྷི་དབང་འབྱོར་པ་དག་གྷི་ལས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ།
དྲེའང་། ཚྷེ་སྲེམས་ཡོ་བྱད་ལས་སྲེ་བ། །མོས་སྨོན་རྫུ་འཕྲུལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས། །ཞྲེས་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སྐུ་ཚྷེ་བྱྷིན་
གྷིས་བརླབས་ནས་ཇྷི་སྷིད་འདོད་པར་གནས་པ་ཚྷེ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
འཇུག་ནུས་པ་སྲེམས་ལ་དབང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཅྷི་འདོད་པའྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་ཆར་འབྲེབས་ནུས་
པ་ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བ་དང་། ཁམས་དང་ས་དང་འགོ་བ་དང་སྲེ་གནས་དང་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མྱོང་འགྱུར་
གྷི་ལས་རྣམས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་ལས་ལ་དབང་བ་དང་། བསམ་གཏན་ལས་མ་མས་བཞྷིན་དུ་
འདོད་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་འདོད་པར་སྨོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། ས་ལ་སོགས་པའང་ཆུ་དང་
གསྲེར་ལ་སོགས་པ་གང་མོས་པར་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་མོས་པ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇྷི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞྷིན་དུ་རང་
གཞན་གྷི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་ནུས་པ་སྨོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། གདུལ་བྱ་འདུན་པར་བྱ་བའྷི་
ཆྲེད་དུ་རྣམ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་སྟོན་ནུས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་བཞྷི་
རབ་ཀྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མྷིང་ཚིག་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ཐ་དད་
པས་ཆོས་ཀྷི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་ནས་ཅྷིག་ཅར་ཚིམ་པར་བྱྲེད་ནུས་པ་ཆོས་ལ་དབང་བ་རྣམས་ཐོབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ངོ་བོ་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་སུ་འདྲེས་ཤྷིང་རོ་གཅྷིག་པ་བརྲེས་ནས་འབད་པ་དང་རོལ་བ་མྲེད་བཞྷིན་དུ། ཀུན་རོབ་གདུལ་བྱ་ནམ་
དུས་ལ་བབ་པ་ན་གང་ལ་གང་འདུལ་གྷི་ཚུལ་གྷིས་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མཛད་པ་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་ཅྷིང་རྒྱུན་མྷི་འཆད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

373

པ་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྷིན་ལས་ནྷི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྷིས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་
སྤྲུལ་པ་དྲེ་རག་ཏུ། །མཛད་པ་སྒྲུབ་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་དང་། །གངས་དང་ཞྷིང་གྷིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བསམ་མྷི་ཁབ་པར་
ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྷིར་ཐོབ་པའྷི་ལས་ལ་སོགས་པ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་རྣམས་ནྷི་ཀུན་འབྱུང་མྷིན་
ཡང་། ལས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་མཁས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པའོ། །སྷི་མཚན་ལ་་་་་་གྷིས་ལས་རྣམ་པ་བཞྷིར་
དབྱྲེ་བ་ནྷི། གོང་དུ་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་དྲེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན། ཀུན་འབྱུང་པའྷི་བདྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་རང་
བཞྷིན་ནམ་བསོམ་བྱའྷི་རྣམ་པ་གངས་བཞྷིར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། རྒྱུའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ཀུན་འབྱུང་བའྷི་མཚན་
ྷིད་དང་། རབ་ཏུ་སྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་ངྲེས་ཚིག་གྷིས་བཤད་པ་ལ། རྒྱུའྷི་
མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དག་ཡང་སྷིད་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་འགྲུབ་པའྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་
འཇོག་པའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཀུན་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་
ན། སྲེམས་ཅན་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ལྷ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྷིགས་དྲུག་
པོ་དྲེ་དང་དྲེར་ནང་ཕན་ཚུན་ཆ་བྱད་དང་རང་བཞྷིན་འད་བར་འབྱུང་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་
མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །རབ་ཏུ་སྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སོ་སོའ ་ི རང་གྷི་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་
པར་འབྱུང་བ་དང་། འགོ་བ་དང་སྲེ་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། འགོ་བའྷི་མཆོག་སྷིད་
པའྷི་རྲེ་མོར་འབྱུང་བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རབ་ཏུ་སྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་བལྟའོ། །རྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་
གང་ཞྲེ་ན། སྔར་འཐོབ་པའྷི་ལུས་གཞན་དང་གཞན་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་ཟྷིན་པའྷི་ལུས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འདའ་
བའྷི་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཐོབ་བྱ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་ལ། སྷི་དོན་
གསུམ་སྟྲེ། གང་ལས་འགྲུབ་ཚུལ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། འཁྲུལ་པ་སྤང་པའོ། །འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། ལམ་བསོམས་པ་
ལས་དྲེ་བཞྷིན་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ནས། །བསོམས་པ་ལས་ནྷི་ཡང་དག་
བྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོ་ནྷི། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དགག་བྱ་དང་གངས་མམ་པའྷི་དགག་པ་རས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་
ཅྷིང་། མདོ་སྲེ་པ་ནྷི་གྲེན་པོ་བསོམས་པས་སྤང་བྱ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར་པའྷི་མྲེད་དགག་ཏུ་
འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པ་གོ་བུར་ཀྷི་དྷི་མས་ཀང་དག་ནས་དག་པ་གྷིས་
ལྡན་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད། །སྷིབ་གྷིས་དག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །འཁྲུལ་སྤོང་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་སྲེད་འབྲས་སུ་འདོད་པ་སྤང་བ་ནྷི། ལམ་བསོམས་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་
འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་སོ་སམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ནྷི་ཆུ་རོག་མ་སངས་པ་ལྟར་སྲེམས་དྷི་མས་དག་པ་བྲལ་འབྲས་
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མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་སྔར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་ཆུ་རོག་པ་ལས་དྭང་བ་ན། །དྭང་
བ་དྲེ་ྷིད་དྲེ་ལས་སྲེས་མྷིན་ཏྲེ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལ་དྷི་མ་བྲལ་བར་ཟད། །དྲེ་བཞྷིན་རང་སྲེམས་དག་ལ་ཚུལ་འདྷི་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་མྷི་རག་པར་འདོད་པ་སྤང་བ་ནྷི། དྷི་བཅས་དྷི་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རག་
པའོ་སམ་དུ་སྲེམས་ན། སོན་མྲེད་ཅྷིང་རང་བཞྷིན་ནམ་ཡང་མྷི་འགྱུར་བས་ན་རག་པ་ྷིད་དོ། །མདོ་ལས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་འདྷི་དག་ལས་བདྲེན་པ་གསུམ་ནྷི་མྷི་རག་པ་ལགས་སོ། །བདྲེན་པ་
གཅྷིག་ནྷི་རག་པ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྷི་ལ་བདྲེན་པ་གཅྷིག་ནྷི་འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་
ྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
དྲེ་ྷིད་ནྷི་རག་པ་ལགས་སོ། །གང་རག་པ་དྲེ་ནྷི་མྷི་སླུ་བའྷི་ཆོས་ཅན་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཏན་མྲེད་
དུ་འདོད་པ་སྤང་བ་ནྷི། སྤང་བྱ་འགོག་ཙམ་གྷི་མྲེད་དགག་ལ་འགོག་བདྲེན་ནོ་སམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ། མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་འཇྷིག་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་མ་ལགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་འགོག་
པ་ཞྲེས་བགྷི་བ་འདྷི་ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅན། མ་བྱས་པ་མ་སྲེས་པ་མ་བྱུང་བ། ཟད་པ་མྲེད་པ་ཟད་པ་དང་
བྲལ་བ། རག་པ་བརན་པ་ཞྷི་བ་མྷི་འཇྷིག་པ། ོན་མོངས་པའྷི་སྦུབས་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བ། རྣམ་པར་དབྱྲེར་
མྲེད་པ། བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་གངྒཱའྷི་ཀླུང་གྷི་བྱྲེ་མ་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ། དྲེ་
བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་སྟྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་འདྷི་ྷིད་ོན་མོངས་
པའྷི་སྦུབས་ལས་མ་གོལ་བ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྷིང་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཤཱ་རྷིའྷི་བུ་འགོག་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་སྟྲེ་གྷིས་སུ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ཅན་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཆོས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
མཐར་ཐུག་གྷི་འགོག་པ་ནྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞུང་དོན་ནྷི།
བམ་པོ་བཞྷི་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་འཆད་པ་ལ། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ལས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་འགོག་པའྷི་
བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་གྷི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད། སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་བསྡུས་
ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །མདོར་བསྟན་ནྷི་མཚན་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་དང་། ཟབ་ཅྷིང་རོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། ཀུན་
རོབ་བརྡས་བསྟན་པ་དང་། དོན་དམ་ཆོས་ྷིད་རོགས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་དང་།
མཐར་ཐུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དྲེའང་ཐུན་མོང་པའྷི་ལུགས་ལ་རྒྱན་མྲེད་པ་དང་། རྒྱན་དང་བཅས་པ་
དང་། སྤང་བྱའྷི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷག་མ་མྲེད་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་།
མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་ཀྷིས་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་བསྟན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། དྲེ་ལྟར་བཅུ་གྷིས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཀྷི་་་་་་དང་པོ་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། ལུང་དང་སར་བ། སྐབས་དོན་བསྡུ་བའོ། །ངོ་བོ་ནྷི་
ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་འགོག་པ་དང་། ལམ་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་འགོག་པ་དང་། སྤང་བྱ་ོན་མོངས་པ་མྷི་འབྱུང་
ཞྷིང་འགགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་གཞྷི་གང་དུ་འགོག་པ་དང་། ཐབས་གང་གྷིས་འགོག་པ་དང་། དགག་བྱ་གང་འགོག་
པ་རྣམས་ཡྷིན་ཞྷིང་། མདོར་ན་ཆོས་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པ་ལ་ལམ་བསོམས་པས་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་
འགགས་པ་ནྷི་འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །ལུང་ནྷི་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་ཆོས་ྷིད་ལ་ཕུང་པོ་སྲེ་མཆྲེད་
འགགས་པ་འགོག་པར་གསུངས་ཚུལ་ནྷི། མཚོ་ནྷི་གང་ལས་ལྡོག་པར་གྱུར། །ལམ་ནྷི་གང་ལས་ལྡོག་པ་
ལགས། །གང་དུ་འཇྷིག་རྲེན་སྡུག་བསྔལ་དང་། །བདྲེ་བ་མ་ལུས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཞུས་པའྷི་ལན་དུ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གང་དུ་ཟག་བཅས་ཀྷི་མྷིག་དང་རྣ་བ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྣ་དང་
ལྲེ་དང་ལུས་དང་ཡྷིད་དྲེ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་། མྷིང་བཞྷིའྷི་ཕུང་པོ་
དང་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནྷི་འགགས་པར་གྱུར་པ་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྷི་མཚོ་དང་ལས་དང་
ོན་མོངས་པའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་འགགས་པས། དྲེ་ལས་མཚོ་ནྷི་ལྡོག་འགྱུར་ཞྷིང་། །ལམ་ནྷི་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་
འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཆོས་ྷིད་ལ་ཟག་བཅས་ཁམས་རྣམས་འགགས་པ་འགོག་པར་
གསུངས་ཚུལ་ནྷི་ཡང་གསུངས་པ། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གང་དུ་མྷིག་གྷི་ཁམས་འགག་པ་དང་། མྷིག་ཤྲེས་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཁ་དོག་གྷི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་བར་དུ་འགག་པ་དང་། ཡྷིད་
ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཆོས་ཀྷི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྷིང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་འགགས་པ་དྲེ་ན་གནས་
སུ་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། གནས་ནྷི་འགོག་པའྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་པས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དུ་
འདུས་པས་སྲེ་མཆྲེད་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །བསྡུ་བ་ནྷི་ལུང་གྷི་རྣམ་གངས་སམ་ཚུལ་འདྷིས་ན་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀང་
ཡྷིན་ལ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་གྷི་དམྷིགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་གང་དུ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་གྷི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་འགགས་པ་དྲེ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཟབ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་
དངོས་བསྟན་པ་ནྷི་འདུ་བྱྲེད་ཟག་བཅས་དྲེ་དག་འཇྷིག་པ་མ་ཡྷིན་དགག་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལས། འགོག་པ་དྲེ་
གཞན་ཞྲེས་ཀང་མྷི་བྱ་སྟྲེ། གཞན་མ་ཡྷིན་ན་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ྷིད་མ་འབྲྲེལ་བར་འགྱུར་བའོ། །གཞན་མ་ཡྷིན་
ཞྲེས་ཀང་མྷི་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་དག་མཚན་ྷིད་མྷི་མཚུངས་ཞྷིང་། མཚུངས་ན་འགོག་པའང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་
དུ་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་གཞན་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡྷིན་ཞྲེས་ཀང་མྷི་བྱ་སྟྲེ། སོན་དྲེ་གྷིས་ཀར་
འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ་གཞན་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་ཀང་མྷི་བྱ་སྟྲེ། སོ་སོ་རང་གྷིས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པས་གཏན་ནས་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་ལྟར་མྷི་བྱ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འགོག་
པའྷི་བདྲེན་པ་ནྷི་མུ་བཞྷིའྷི་སོས་པ་མཐའ་དག་མྲེད་པའྷི་དབྱྷིངས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོས་པ་ནྷི་འགོག་པའྷི་
སྐབས་འདྷིར་བསམ་བྱ། སྲེམས་པ་མྷི་མཐུན་པས་ཚུལ་དང་ལམ་དང་རྷིགས་པ་དང་ཐབས་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་
སྲེམས་པ་སྟྲེ། ཚུལ་བཞྷིན་ཞྷི་བ་དང་ག་ནོམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་སྲེམས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལུང་གྷིས་བསྒྲུབ་
པ་ནྷི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཇྷི་སྐད་དུ། རྲེག་པ་འབྱུང་བའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དབང་པོ་དྲུག་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་
ྷིད་རོགས་ནས་ཟད་པ་དང་། གྲེན་པོ་རྣམ་པར་ཞྷིག་པ་དང་། སྤང་བྱའྷི་ས་བོན་འགག་པ། སྡུག་བསྔལ་ྲེ་བར་
ཞྷི་བ། རང་གྷི་ངང་གྷིས་ནུབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འགོག་པ་ལས་ཆོས་ཅན་དྲེ་གཞན་དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཆོས་ྷིད་སོས་
པ་མྲེད་པ་ལ་ཚུལ་མྷིན་དུ་སྲེམས་པས་སོས་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་དག་གཞན་དུ་མྲེད་དོ་ཞྲེའམ། ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཀང་
ཡོད་ལ་མྲེད་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེའམ། ཐ་དད་གཞན་པར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཡང་ཆོས་
ྷིད་སོས་པ་མྲེད་པ་ལ་ཚུལ་མྷིན་དུ་སྲེམས་པས་སོས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དགོངས་འགྲེལ་དུ།་་་་་འདུ་བྱྲེད་ཁམས་
དང་དོན་དམ་ཆོས་ྷིད་ནྷི། །གཅྷིག་དང་ཐ་དད་བྲལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། །གཅྷིག་དང་ཐ་དད་ྷིད་དུ་གང་རོག་
པ། །དྲེ་དག་ཚུལ་བཞྷིན་མྷིན་ལ་ཞུགས་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའྷི་དོན་ཡང་ཇྷི་སྷིད་དུ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྷིད་དུ་གཟུང་འཛིན་གྷི་སོས་པ་དང་བཅས་པའོ། །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
འགགས་པ་ནྷི་མུ་བཞྷིའྷི་སོས་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བསྟན་ཏོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཆོས་དབྱྷིངས།་་་་་བསྟོད་པར་ཡང་། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་རྣམ་དག་པ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ྷིད་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་དང་།
སྲེམས་ཀྷི་རྡོ་རྲེའྷི་བསྟོད་པར།་་་་་

འཁོར་བ་རྣམ་རོག་ཙམ་ྷིད་དྲེ། །རྣམ་པར་རོག་མྲེད་ཐར་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཟབ་

པའྷི་དོན་ཡང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། དཔལ་ཕྲེང་གྷི་་་་་་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ། ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྷིའང་ཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་མ་ལགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བརྡས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་
ན། འཇྷིག་རྲེན་པ་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི ལམ་གྷིས་སྤང་བྱའྷི་ས་བོན་མས་སྨད་ཅྷིང་མགོ་མནན་པས་འགོག་པ་གང་
ཡྷིན་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཙམ་ལའང་འགོག་པར་འདོགས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་འགོག་པ་དྲེའྷི་རྣམ་གངས་
སུ་གཏོགས་པ་ལ་དགོངས། མ་ལུས་པར་འགགས་པ་དྲེའྷི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་ཀྷིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
བཏགས་ནས་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་འཕགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་
ཀྷིས་སྤང་བྱའྷི་ས་བོན་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་སྟྲེ་སླར་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་མ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པའྷི་མཐོང་སྤང་ཐམས་ཅད་འགགས་པའམ།
ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པའྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སོམ་སྤང་དྲུག་འགགས་པའམ། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་
བའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པའྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སོམ་སྤང་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་ཡང་རུང་སྟྲེ། འཕགས་པ་སློབ་པ་
རྣམས་ཀྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུར་བསྡུས་
པ་འཕགས་པ་མྷི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྷི་སྤང་བྱ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །རྒྱན་མྲེད་པས་ཇྷི་ལྟ་
བུ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་ཙམ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྷི་འགོག་
པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱན་མྲེད་པའོ། །རྒྱན་དང་བཅས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་
པ་དང་སོམས་འཇུག་གྷི་སྷིབ་པ་གྷིས་ཀའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་སྔོན་དང་ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་དང་ཟག་ཟད་ཤྲེས་
པའྷི་རྷིག་པ་གསུམ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྷི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའྷི་དག་བཅོམ་རྣམས་ཀྷི་
འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཀང་ཚྷེ་མ་
འཕོས་པས་སྔར་གྷི་རྣམ་སྨྷིན་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྷིའྷི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ལྷག་མ་
མྲེད་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤྷིང་ཚྷེའང་འཕོས་པས་རྣམ་སྨྷིན་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་མ་
མྲེད་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཁད་པར་འཕགས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྷི་ཤྲེས་རབ་དང་སྷིང་རྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྷིད་པ་དང་ཞྷི་བའྷི་མཐའ་གྷིས་ལ་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པར་བསྡུས་པའྷི་འགོག་པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ཐུག་གྷི་ཕན་པ་དང་།
གནས་སྐབས་ཀྷི་བདྲེ་བའྷི་རྒྱུར་ྲེ་བར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་གངས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས།་་་་་མདོར་
བསྟན་ནྷི། མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང་། ངྲེས་པར་སྤངས་པ་དང་། བྱང་བར་གྱུར་པ་དང་། ཟད་པ་དང་། འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞྷི་བ་དང་། ནུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། སོགས་པའྷི་
སས་ནྷི་ལྷག་མ་རྣམས་སྡུད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། སྤང་བྱ་དང་བྲལ་བའྷི་རྣམ་གངས། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་
པའྷི་རྣམ་གངས། སྡུག་བསྔལ་བཟློག་པའྷི་རྣམ་གངས་སོ། །དང་པོ་ནྷི། མདོར་བསྟན་ལྟར་བརྒྱད་དྲེ། དྲེའང་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཚིག་ལྷག་མ་ནུབ་པའྷི་བར་རྣམས་ཀྷིས་འཆད་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་
སྤང་བྱ་ས་བོན་དང་མངོན་གྱུར་མ་ལུས་པ་འགགས་པ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་པར་སྤངས་པ་ཞྲེས་བྱ་
ཞྲེ་ན། ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་བོར་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བྱང་བར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། བག་ལ་ལ་ས་བོན་ར་བ་ནས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་སྤངས་ཏྲེ་སླར་མྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྲེ་བར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཟད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷིས་སྤང་བྱ་ཕལ་ཆྲེར་
བསབས་ཤྷིང་ཟད་དྲེ་བྲལ་བར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་
སོམ་པའྷི་ལམ་གྷིས་ས་དང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགོག་པ་ཞྲེས་བྱ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་འགགས་པས་ཚྷེ་ཕྱྷི་མ་ལ་ཀུན་འབྱུང་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ྲེར་
ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཆོས་ྷིད་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཞྷི་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལའང་ཀུན་འབྱུང་དྲེའྷི་འབྲས་བུ་སྲེམས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་
བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ནུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་འབྲས་བུ་ཕུང་པོའ ་ི ལྷག་
མ་རྣམས་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇྷིག་ཅྷིང་ཕྱྷི་མ་མྷི་ལྲེན་པས་སྡུག་བསྔལ་ནུབ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་
ཡོན་ཏན་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་ཟབ་པའྷི་ཡོན་ཏན་ནྷི་འདུས་མ་བྱས་དང་བལྟ་བར་དཀའ་བའོ། །དྲེ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
འདུས་མ་བྱས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་དང་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
གསུམ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བལྟ་དཀའ་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་སྟོང་གསུམ་གྷི་
བར་གྷི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཤའྷི་སན་དང་། གཟུགས་རྣམས་དང་སྲེམས་ཅན་གྷི་ཤྷི་འཕོ་དང་སྲེ་བ་མཐོང་བ་རྣམ་
སྨྷིན་ལས་བྱུང་བའྷི་ལྷའྷི་སན་དང་། འཕགས་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་སན་དང་། གསུང་
རབ་བཅུ་གྷིས་ཐོགས་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པའམ་འཕགས་པ་གཞན་གྷི་རོགས་པ་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཀྷི་སན་དང་། ཆོས་
ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་མཁྲེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་སན་ཏྲེ་སན་ལྔ་གསུངས་པ་ལས། འདྷི་ནྷི་འཕགས་
པ་ཁོ་ནའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་སན་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པས། ཤའྷི་མྷིག་དང་ལྷའྷི་མྷིག་གྷི་སོད་ཡུལ་ལས་ཀང་འདས་ན། ཐ་
མལ་པའྷི་མྷིག་གྷི་ཡུལ་ལས་ཤྷིན་ཏུ་ཡང་འདས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་བྲལ་བའྷི་ཡོན་ཏན་ནྷི། གཡོ་མྲེད་མྷི་
འདུད་འཆྷི་མྲེད་ཟག་མྲེད་དྲེ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
འགོ་བར་ཕན་ཚུན་འཕོ་བ་དང་བྲལ་ཞྷིང་བརན་པར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འདུད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
ཁམས་གསུམ་གྷི་སྲེད་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བས་སྷིད་པར་གཞོལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་བ་མྲེད་
པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འཆྷི་བའྷི་རྲེན་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་འགགས་པས་འཆྷི་བདག་གྷི་བདུད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ར་བ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་རྣམས་འགགས་པས་ོན་མོངས་པའྷི་བདུད་དང་
བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེན་གྷི་ཡོན་ཏན་ལ། གནས་དང་གྷིང་དང་སོབ་མགོན་དཔུང་གྲེན་ཏྲེ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གནས་
ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བའམ་སོ་བ་མྲེད་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་དགའ་བའམ་བདྲེ་བའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གྷིང་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་གྷི་འཁོར་བའྷི་རྒྱ་མཚོ་་་་་་འཁོར་བ་ནྷི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལྔས་རྒྱ་མཚོའྷི་མྷིང་
འཐོབ་སྟྲེ། སོད་ཡུལ་ཚད་མྲེད་པར་མཐུན་པ་དང་། ཟབ་པར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། གཏྷིང་སླྲེབ་དཀའ་བར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། བཏུང་དུ་མྷི་རུང་བར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། རྷིན་པོ་ཆྲེ་
ཆྲེན་པོའ ་ི གནས་ཡྷིན་པར་ཆོས་མཐུན་པས་སོ། །ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ།།

ཆྲེན་པོ་ལས་ལོགས་ཤྷིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཆད་དྲེ་ཐང་བདྲེ་བ་ལྟ་བུར་

གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སོབ་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཐོབ་ན་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག་
པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མགོན་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འགོག་པ་དྲེར་དམྷིགས་ཏྲེ་བསམ་པ་སྲེམས་བསྲེད་ལ་
སོགས་པ་དང་སོར་བ་ལམ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པ་རྣམས་འབྲས་བུ་དོན་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་
སམ་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དཔུང་གྲེན་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འཕགས་པའྷི་མཆོག་དག་བཅོམ་པ་ྷིད་དུ་
འགོ་བའྷི་ལམ་གྷི་གཞྷིའྷི་གནས་སམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོ་ལས་ཀང་། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པའྷི་
བདྲེན་པ་ྷིད་ནྷི་ཡང་དག་པར་ན་བདྲེན་པ་དང་རག་པ་དང་སབས་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ།་་་་་
བདྲེན་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་དགག་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ནྷི། འཆྷི་འཕོ་རྷིམས་ནད་ཡོངས་གདུང་
མྲེད་པ་སྟྲེ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འཆྷི་འཕོ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དང་པོ་སྲེ་བ་བྲལ་བས་མཐར་མས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྷིམས་ནད་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྡུག་པའྷི་ཡུལ་ལ་འདོད་པས་ཕོངས་པའྷི་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྷི་རྣམ་རོག་མྱ་ངན་དང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་ཅ་ཅོ་སྨྲྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། ལུས་ཀྷི་
གདུང་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྲེམས་ཀྷི་གདུང་བ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷིས་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའྷི་འཁྲུག་པ་
རྣམས་དང་བྲལ་བས་བསྷིལ་བར་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ནྷི། བདྲེ་ཞྷི་བདྲེ་གཞྷི་
བདྲེ་བར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ན་རྒ་འཆྷི་བའྷི་འཇྷིགས་པ་མྲེད་པར་འཕགས་པའྷི་
གནས་པ་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྷི་གཞྷིའྷི་གནས་སམ་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྷི་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དགྲེ་
བའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་པས་གཏན་དུ་ཕན་པའྷི་དངོས་པོ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་གཞྷི་
ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་བདྲེ་བའྷི་གཞྷིའམ་གནས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
བདྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ངལ་དུབ་ཀྷི་མཐའ་སྤངས་ནས་སོར་བ་ལམ་བདྲེ་ཞྷིང་འཇུག་པ་བདྲེ་བས་རྣམ་
གོལ་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་སམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་སླར་ཡང་དགག་ཕྱོགས་ནས་
བཤད་པ་ནྷི། ནད་མྲེད་མྷི་གཡོ་མྱ་ངན་འདས་པ་སྟྲེ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ནད་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་
ལས་དང་སྲེ་བའྷི་སྷིབ་པ་ནང་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་གཡོ་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
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གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གྷི་སོས་པའྷི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། གཟུང་འཛིན་གྷི་མཚན་མར་འཛིན་པ་མྲེད་ཅྷིང་སྡུག་བསྔལ་ྲེ་བར་ཞྷི་ལ། ཟག་པ་
མྲེད་པའྷི་བདྲེ་བར་གནས་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་སམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་སྡུག་བསྔལ་ལས་
ཟློག་པ་ནྷི། མ་སྲེས་པ་དང་མ་བྱུང་མ་བྱས་པ། །འདུས་མ་བྱས་དང་སྲེ་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་སྲེས་པ་ཞྲེས་
བྱ་ཞྲེ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ནྷི་སྲེ་བ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ྷིང་མཚམས་སར་བ་ཡྷིན་ལ། འགོག་པ་དྲེ་ལས་བཟློག་སྟྲེ་
སྲེམས་ཅན་གྷི་རྷིས་རྣམས་སུ་ྷིང་མཚམས་སོར་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་བྱུང་བ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན།
ྷིང་མཚམས་སོར་བ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མ་
བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་མཐའ་སྲེ་བ་སྔ་མའྷི་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་འཕྲེན་པ་དང་དྲེ་དག་གྷིས་མ་བྱས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདུས་མ་བྱས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ད་ལྟར་གྷི་ཚྷེ་ལ་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སྷིད་པ་གཞན་
མངོན་པར་འདུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་སམ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་
ཞྲེ་ན། མ་འོངས་པའྷི་ཚྷེ་ཕྱྷི་མའྷི་སྲེ་བའྷི་རྒྱུད་འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་མཚན་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་བསྟན་པ་
ནྷི་ཡང་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་རྣམ་པ་བཞྷིར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། འགོག་པའྷི་མཚན་
ྷིད་དང་། ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ག་ནོམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །བཤད་
པ་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགོག་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་བྲལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྷི་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསྔལ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་
ཕུང་པོ་རྣམས་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ག་ནོམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་
བས་གཙང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བས་བདྲེ་བའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སླར་མྷི་ལྡོག་པར་སོང་བས་རག་པ་དང་། དོན་དམ་པས་དགྲེ་བས་རང་
གཞན་ལ་ཕན་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཐར་ཐུག་པའྷི་འགོག་པ་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ཡོན་ཏན་གྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྷིན་པ་བཞྷི་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། གཙང་བདག་བདྲེ་དང་རག་ྷིད་ཀྷི། །ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པ་འབྲས། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །བསྟྲེན་བྱ་ལམ་གྷི་རྣམ་གཞག་ལ། སྷི་དོན་གྷིས་ཏྲེ། ལམ་གྷི་རྲེན་དང་། བརྲེན་པ་ལམ་མོ། །རྲེན་
ལའང་ལུས་དང་། སྲེམས་ཀྷི་རྲེན་གྷིས་ལས། དང་པོ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་་་་་་ལ་གྷིས་གྷི་སྷིར་བཏང་ནྷི། མཐུན་པར་གྱུར་
པའྷི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། །སྲེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནྷི་བརྲེན་པ་དང་། །བདག་གྷི་ལྲེགས་སྨོན་སྔོན་ཡང་བསོད་
ནམས་བགྷིས། །འཁོར་ལོ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་ནྷི་ཁོད་ལ་མངའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞྷི་དང་ལྡན་ཞྷིང་སྷིབ་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསུམ་དང་བྲལ་བའྷི་ལྷ་དང་མྷི་རྣམས་ལ་སྲེའོ། །དྲེའང་། མཚམས་མྲེད་བྱས་པའྷི་ལས་རྣམས་དང་། །ོན་
མོངས་ཤས་ཆྲེ་ངན་འགོ་དང་། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་དང་། །ས་མྷི་སན་སྷིབ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་མཚམས་མྲེད་ལྔ་བྱས་པ་ལས་ཀྷི་སྷིབ་པ་ཅན་དང་། ོན་མོངས་པ་དག་པོ་ཡྷིན་ཡང་གྲེན་པོས་གཞོམ་ནུས་མོད་ཀྷི།་་་་་ཟ་མ་ལ་
སོགས་པ་ལྟ་བུའྷི་ོན་མོངས་ཤས་ཆྲེ་བ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་གྲེན་པོའ ་ི སྐབས་མྷི་རྲེད་པས།་་་་་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་ཅན་
དང་། ངན་སོང་གསུམ་དང་བདྲེ་འགོ་ཡྷིན་ཡང་། ས་མྷི་སན་པ་དང་ལྷ་ཚྷེ་རྷིང་པོ་ནྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་སྷིབ་པ་
ཅན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་འཕགས་པའྷི་ལམ་དང་དྲེ་ལ་སོར་བའྷི་དགྲེ་བ་ལ་སྷིབ་པ་ཅན་ཡྷིན་པས་རྲེན་མ་ཡྷི ན་པར་
བཤད་དོ། །དམྷིགས་བསལ་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ལུགས་ལ་ངན་འགོ་ལའང་སྲེ་སྟྲེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པར། ཀླུ་
ྷིས་སྟོང་སྲེམས་བསྲེད་ནས་བསྐལ་པ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་དྷི་མྲེད་སྷིང་པོར་སངས་
རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་བ་མ་ལ་སོགས་པར་ལུང་བསྟན་པ་དང་། སོང་པོ་བཀོད་པར་གོང་ཁྲེར་སྷིད་པའྷི་འབྱུང་གནས་སུ་
འཇམ་དཔལ་གྷིས་རྒྱ་མཚོ་ནས་འོངས་པའྷི་ཀླུ་རྣམས་ལ་སྲེམས་བསྲེད་མཛད་པ་དང་། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པར།
ཡུལ་འཁོར་མོ་འཇྷིག་ཏུ་འཇྷིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་གྷིས་ཡྷི་དྭགས་དང་སྷིན་བུའྷི་རྷིགས་མང་པོ་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་
ལ་བཀོད་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་གནས་པའྷི་རྲེན་ནྷི། ན་ཐོས་པའྷི་ལུགས་ལའང་ཁམས་གསུམ་
ཅྷི་རྷིགས་པར་གནས་ཤྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་གྷིས་
མྷི་ཁབ་པས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དྲེ། སན་རས་གཟྷིགས་དབང་ཕྱུག་གྷིས་དམྱལ་བར་གཤྲེགས་པ་དང་།
སྲེས་རབས་སུ་དུད་འགོར་གྱུར་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། མ་དོས་པས་ཞུས་པར་ཀླུའྷི་
རྒྱལ་པོ་དྲེ་ྷིད་ས་བཅུ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་ཀྷི་རྲེན་ནྷི། ཚོགས་ལམ་གྷི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་
འདོད་པའྷི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པ་གཙོ་ཆྲེ་ལ། སོར་ལམ་ནྷི། སོམ་བྱུང་མྷི་ལོགས་མྲེད་པ་དང་། །ཁད་པར་བསམ་
གཏན་ས་པ་འོ། །ཞྲེས་སོམ་བྱུང་ཡྷིན་པས་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་དང་། དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྷི་ཁད་པར་ཅན་དང་།
བསམ་གཏན་བཞྷིའྷི་དངོས་གཞྷི་སྟྲེ་ས་དྲུག་པ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་། མཐོང་ལམ་ཡང་། དྲེ་ནྷི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་
གཅྷིག །ཅྲེས་སྔར་དང་འད་ལ། སོམ་ལམ་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་བརྲེན་ཅྷིང་།
མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་དང་ཁད་པར་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ། སྟོན་
དང་བསྲེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་བརྲེན་གཅྷིག་ལ་ཀུན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་
ལུགས་ཀྷིས་ཕལ་ཆྲེར་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་བས་ཆོས་རྒྱུན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པར་
གསུངས་པའོ། །ཁད་པར་སོམ་ལམ་ནྷི་སྔར་དང་འད་བར་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཁམས་གསུམ་གྷིས་དགུ་
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ཅར་ལ་བརྲེན་པ་ཡང་གསུངས་ཏྲེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ།་་་་་ས་དགུ་ལ་ནྷི་ཆྲེན་པོ་ཡྷི། །ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་དྷི་མ་
ཡྷི། །གྲེན་པོ་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་ལ། །སོགས་པའྷི་ལམ་ནྷི་དག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལམ་ལ། མཚན་ྷིད་
མཚན་གཞྷི་རྣམ་དབྱྲེ་དང་། །ངྲེས་ཚིག་དངོས་བཏགས་དཔད་པ་འོ། །མཚན་ྷིད་ལ་ཁ་ཅྷིག་ཐར་པའྷི་རྒྱུར་གྱུར་
པའྷི་དགྲེ་བ་ཞྲེས་པ་དང་། སྤང་བྱ་སྤང་བར་ནུས་པ་ཞྲེས་འཇོག་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། ས་དང་གྲེན་པོའ ་ི ཆ་ཡང་
དྲེར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན། གང་ལ་ཞུགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པའམ།
རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་འཇུག་ངོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པའོ། །མཚན་གཞྷིའྷི་དངོས་པོ་ནྷི་
བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པའོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི་ཐྲེག་
པ་གསུམ་གྷི་ལམ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་དང་། སོར་བ་ལ་སོགས་
པའྷི་ལམ་བཞྷི་དང་། མྱུར་བུལ་དང་དཀའ་སླས་ཕྱྲེ་བའྷི་ལམ་བཞྷི་དང་། སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པའྷི་ལམ་གྷིས་
དང་། མམ་གཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ལམ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཕལ་ཆྲེར་གཞུང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མམ་
རྲེས་ཀྷི་ཁད་པར་ལ་སྣང་མྲེད་སྣང་བཅས་སམ། ཆོས་ྷིད་དང་ཆོས་ཅན་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་མྷི་
འཐད་དྲེ། སྲེམས་མྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྷིན་སྣང་བ་ན་མམ་གཞག་ཏུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་མམ་གཞག་དང་། དྲེ་ལས་ལངས་པའྷི་བྱ་བ་རྲེས་ཐོབ་
ཅྲེས་བྱའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི་མྱ་ངན་འདས་པའྷི་བགོད་པའྷི་གཞྷིར་གྱུར་པས་ན་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །ལྔ་པ་ལ། འགྲེལ་
པར། རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་འདྷིའང་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའྷི་སྐབས་ཀྷིས་རྷིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་
དང་། དྲེའྷི་བཤད་སར་དུའང་། ཚོགས་སོར་འཇྷིག་རྲེན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། ལམ་གྷི་
འཁོར་དྲེ་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ། འབྲྲེ་དང་ཐོ་ལ་སོགས་པ།་་་་་གཞན་དག་ཀང་ཚོགས་སོར་
གྷིས་ནྷི་རོག་བཅས་དང་ཟག་བཅས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་དངོས་མ་ཡྷིན་ཡང་རྒྱུ་ལ་ལམ་དུ་བརགས་
པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་མོད། རོག་བཅས་ཡྷིན་ཡང་། ཡང་དག་པའྷི་རོག་པ་ལས་མྷི་རོག་པ་སྲེ་བ་ཤྷིང་གྷིས་དྲུད་
པ་ལས་མྲེ་འབྱུང་བའྷི་དཔྲེས་་་་་་དཀོན་མཆོག་བརྲེགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ས་བོན་དང་འབྲྲེལ་བས་ཟག་བཅས་སུ་
བཤད་པའང་་་་་་ལམ་དྲེ་ལྡན་གྷི་ཀུན་གཞྷི་ལ་འབྲྲེལ་བ་ཡྷིན་གྷི། ལམ་གྷི་ཆ་ཟག་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་དག་ཀང་ལམ་
མཚན་ྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་་་་་་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་སྔ་མ་བཞྷི་ལམ་མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ལ། ཕྱྷི་མ་ནྷི་འབྲས་
བུ་ལ་ལམ་དུ་བརགས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་མོད། དྲེའང་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་གོང་དུ་འགོ་བ་
དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་མཚན་ྷིད་པ་དང་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

383

སྤངས་རོགས་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་བཏགས་པ་བ་དང་འབྲས་བུ་མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ནོ། ་་་་་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་དང་དྲེ་
ལ་བརྲེན་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀང་ལམ་བདྲེན་གྷིས་མ་བསྡུས་ཏྲེ། བསྡུ་བར་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལྔ་དང་། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། སྨོན་ནས་ཤྲེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་
དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྟོབས་དང་། མྷི་འཇྷིགས་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ནྷི་ལམ་གྷི་རྲེས་ལ་ཐོབ་ཅྷིང་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལམ་ལ་བརྲེན་པ་
ཡྷིན་མོད་ཀྷི་དྲེ་དག་ནྷི་ལམ་གྷི་བདྲེན་པས་བསྡུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་མདོ་སྲེ་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ།

།གཞུང་དོན་ལ། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་

འགོ་བ་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བྱྲེད་པའྷི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། ཕྱྲེ་སྟྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྷི་
མཚན་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །མདོར་བསྟན་ནྷི། མངོན་པར་འདོད་པའྷི་དོན་ཚོལ་བའྷི་ལམ་གང་གྷིས་འཁོར་
བའྷི་ངོ་བོ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རང་བཞྷིན་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྷི་ཀུན་
འབྱུང་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་དག་དང་བྲལ་བའྷི་འགོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་
ཐབས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྟྲེན་ཞྷིང་སོམ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་རང་རང་དང་མཐུན་པའྷི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་
འདྷི་ནྷི་ལམ་གྷི་བདྲེན་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་མཚན་ྷིད་མདོར་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། ལམ་
ལྔ་ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་ཡང་ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྲེ། རང་རང་གྷི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ནས་དོད་མ་ཐོབ་ཀྷི་བར་དུ་ཚོགས་གྷིས་སོག་པ་ཚོགས་ཀྷི་ལམ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དོད་
ཐོབ་ནས་བདྲེན་བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བའྷི་བར་སོར་བའྷི་ལམ་དང་། དྲེ་མཐོང་ནས་སྐད་ཅྷིག་
རྣམས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་ཀྷི་བར་མཐོང་བའྷི་ལམ་དང་། ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་
བར་སོམ་པའྷི་ལམ་དང་། རང་རང་གྷི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་མོ། །རང་བཞྷིན་ནྷི།
ལྔ་པོ་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་དོན་གྷིས་གྷིས་ཀྷིས་འཆད་པའྷི་སྷི་དོན་ནྷི་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར། མཚན་ྷིད་སྤངས་
རོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །རྣམ་དབྱྲེ་བྱྲེད་ལས་ངྲེས་ཚིག་གོ །དྲེ་ལ་ཚོགས་ལམ་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་བགོད་པའྷི་གཞྷི་གང་ཞྷིག་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྷི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པའོ། །སྤངས་རོགས་ནྷི་སྤང་བྱ་ཤྷིན་
ཏུ་རགས་པ་འཁོར་བར་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་བྱྲེད་རྣམས་རྣམ་པར་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་གྲེན་པོས་སྤངས་པ་དང་།
བདག་མྲེད་གྷིས་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྷིས་སྷིའྷི་ཚུལ་དུ་རོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི། རྒྱན་དུ།་་་་་དྲེ་ཚྷེ་ཆོས་ཀྷི་རྒྱུན་
ལས་ནྷི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཞྷི་གནས་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཡངས་པ་ཐོབ་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྲེར་
རྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ན་ཞྷིང་གཞུང་དང་དོན་འཛིན་པར་ནུས་པ་དང་། སན་
དང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལྔ་ཐོབ་ཅྷིང་ཕྱོགས་བཅུའྷི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལྟ་བར་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སོམ་
བྱུང་མྲེད་པར་འདོད་པ་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་ལུགས་ཡྷིན་ཞྷིང་། ྷི་ཁྷི་སྣང་བར། ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་
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གསུངས་པའང་དྲེ་དག་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི་ལས་དང་པོ་པའྷི་ས་དང་། དད་པའྷི་ས་དང་།
ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་། གོ་ཆའྷི་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བྱྲེད་ལས་ནྷི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་།
སོར་ལམ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའམ།
རྒྱུད་ཡོན་ཏན་གྷི་ཚོགས་ཀྷིས་འགྲེངས་ཤྷིང་། ཐར་པར་འགོ་བའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པས་ན་ཚོགས་ལམ་ཞྲེས་
བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། ཚོགས་ཀྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐར་པའྷི་རྒྱུའྷི་ཆོས་ལྔ་བཤད་པ་ནྷི། སོད་
འཇུག་ལས།་་་་་

དལ་འབྱོར་འདྷི་ནྷི་རྲེད་པར་ཤྷིན་ཏུ་དཀའ། །སྲེས་བུའྷི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏྲེ་འདྷི་ལ་

ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕྱྷིས་འདྷི་ཡང་དག་འབྱོར་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དལ་འབྱོར་རྲེད་པར་དཀའ་
བ་དང་། དྲེ་རྷིང་ཁོ་ན་མྷི་འཆྷི་ཞྲེས། །བདྲེ་བར་འདུག་པའང་རྷིགས་མ་ཡྷིན། །བདག་ནྷི་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྷི་
དུས། །དྲེ་ནྷི་གདོན་མྷི་ཟ་བར་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཆྷི་བ་མྷི་རག་པ་རྲེས་སུ་དན་པའྷི་སོ་ནས། སྷིག་པ་བྱྲེད་པ་
བདྲེ་འདོད་པ། །གང་དང་གང་དུ་འགོ་འགྱུར་བ། །དྲེ་དང་དྲེར་ནྷི་སྷིག་པ་དྲེས། །སྡུག་བསྔལ་མཚོན་གྷིས་རྣམ་
འཇོམས་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཁོར་བའྷི་ྲེས་དམྷིགས་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་བྱས་ཏྲེ། སྤོང་
བའྷི་སྲེམས་ནྷི་ཐོབ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁྷིམས་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པར་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི ཚུལ་ཁྷིམས་ཡན་
ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་བསྲུང་བ་དང་་༡། མྷིག་གྷིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་སྟྲེ་མཚན་མར་མྷི་འཛིན་མངོན་རགས་
སུ་མྷི་འཛིན། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པ་རག་འགྲུས་སུ་བྱྲེད་པས་མྷིག་སོགས་ཡུལ་ལ་
འཇུག་པ་ན་ཆགས་སང་གྷི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་བ་བསྲུངས་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི སོ་བསམ་པ་དང་༢། ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་
དད་པའྷི་སོ་ནས་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ། མྷི་སློབ་པ་ནྷི་བདག་པོར་བཤད། །སློབ་པ་བྱྷིན་པ་ལྲེན་པར་སོད། །བསམ་
གཏན་ཀློག་དང་ལྡན་པ་ནྷི། །གཟྷི་བརྷིད་ལྡན་པས་རྲེས་གནང་བརོད། །སྷིན་པོ་ྷིད་དུ་ལོངས་སོད་པ། །ལྲེ་ལོས་
བཅོམ་པའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན། །གཙུག་ལག་ཁང་་་་་་དགྲེ་སློང་གྷི་དྷི་བ་་་་་་སོགས་ལོངས་སོད་ལ། །ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་
བས་སོད་པ་བཀག །ཅྲེས་པ་ལྟར་གནང་བཀག་རྷིག་པར་བྱས་ཏྲེ། ས་དང་བཤྲེས་སྷིང་།་་་་་ཁ་ཟས་སྨན་དང་འད་བར་རྷིག་
བགྷིས་ནས། །འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་མྲེད་པར་བསྟྲེན་བགྷི་སྟྲེ། །རྒྱགས་ཕྱྷིར་མ་ལགས་སྲེག་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་
ལགས། །མཚག་ཕྱྷིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞྷིག་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཉུང་ན་བཀྲེས་སྐོམ་གྷི་རང་
བཞྷིན་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ལ་སོར་མྷི་བཟོད་ཅྷིང་། ཧ་ཅང་མང་ན་རྒྱགས་ཏྲེ་དབུགས་མྷི་བདྲེ་བ་དང་མ་ཞུ་བའྷི་ནད་སྲེས་
པས། འཇུ་ཞྷིང་ལུས་གནས་པ་ལ་ཕན་པ་ཙམ་དུ་སོད་པ་ཟས་ཀྷི་ཚོད་ཤྲེས་པ་དང་ ༣། རྷིགས་པའྷི་བདག་ྷིད་
ྷིན་པར་ཐམས་ཅད་དང་། །མཚན་མོའང་དྲེ་བཞྷིན་སྟོད་སྨད་ཐུན་བཟླས་ནས། །མནལ་ཚྷེའང་འབྲས་མྲེད་ྷིད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དུ་མྷི་འགྱུར་བར། །དན་ལྡན་དྲེ་སྷིད་བར་དུ་མནལ་བར་མཛོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ནམ་གྷི་ཆ་སྟོད་དང་ཆ་སྨད་ལ་
མྲེལ་ཚྷེ་ཐུན་རྲེ་ལྷག་ཙམ་མྷི་ལ་བར། ཞྷི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་ལྷག་མཐོང་གྷིས། །ོན་མོངས་རྣམ་པར་
འཇོམས་པར་ཤྲེས་བྱས་ནས། །ཐོག་མར་ཞྷི་གནས་བཙལ་བྱ་དྲེ་ཡང་ནྷི། །འཇྷིག་རྲེན་ཆགས་པ་མྲེད་ལ་མངོན་
དགས་འགྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་འདུ་འཛི་ལ་ཆགས་པ་སྤངས་པ་སྟྲེ་མྷི་སྡུག་པ་དང་ཚད་མྲེད་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་
པ་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྷི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པ་དང་༤། ལུས་ངག་སྲེམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་
ཡང་དུ་བརག་བྱ་བ། །དྲེ་ྷིད་ཁོ་ན་མདོར་ན་ནྷི། །ཤྲེས་བཞྷིན་སྲུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སོ་གསུམ་
གྷི་སོད་པ་ལ་ལྲེགས་པར་བརགས་ནས་རུང་བ་སོད་ཅྷིང་མྷི་རུང་བ་སྤོང་བ་ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་གནས་པར་མངོན་
པར་དགའ་༥བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དགྲེ་བ་གཞན་དང་ཤྲེས་རབ་བཤད་པ་ནྷི། གང་ཡང་ཐར་པའྷི་རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་དགྲེ་བ་
གཞན་ལྟུང་བས་འགོད་པ་མྲེད་ཅྷིང་དགའ་བ་ལ་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པ་དང་། མམ་པ་བཞག་པ་ལས་
ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། བཤྲེས་སྷིང་།་་་་་དད་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་
དང་། །དྷི་མྲེད་ངོ་ཚ་ཤྲེས་དང་ཁྲེལ་ཡོད་དང་། །ཤྲེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ནོར་
གཞན་ཕལ་པར་དོན་མ་མཆྷིས་རོགས་མཛོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་འཕགས་པའྷི་ནོར་བདུན་ལ་སོད་པ་དང་། དབུས་མཐར།་
ཡྷི་གྲེ་འདྷི་མཆོད་སྷིན་པ་དང་། །ན་དང་ཀློག་དང་འཛིན་པ་དང་། །འཆད་དང་ཁ་ཐོན་བྱྲེད་པ་དང་། །དྲེ་

་་་་

སྲེམས་པ་དང་སོམ་པ་སྟྲེ། །སོད་པ་འདྷི་བཅུའྷི་བདག་ྷིད་ནྷི། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དཔག་མྲེད་འཐོབ། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་ཆོས་སོད་བཅུའྷི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པ་དང་། ྷིན་པར་བག་མྲེད་བྱས་པ་དག །མཚན་མོ་སོ་སོར་
བཤགས་པར་བྱ། །ནུབ་མོ་བྱས་ན་ནངས་པར་བཤགས། །ལྲེགས་པར་བྱས་ལ་མངོན་དགར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
སྷིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་པས། ཐྲེག་བསྡུས་སུ།་་་་་གཞན་ལ་ཕན་པའྷི་མཐུ་
མྲེད་ཀང་། །དྲེ་ཡྷི་བསམ་པ་རག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་བསམ་པ་དྲེ་ཡོད་པ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལ་དོན་གྷིས་ཞུགས། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་གཞན་དོན་གཙོ་བོར་བྱ་བ་དང་། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ།་་་་་རྒྱལ་སས་སོད་ཚྷེ་ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟ་བུར། །དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་སྣ་
ཚོགས་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྲེ་དང་དྲེ་ལ་རྷིགས་པ་མཐུན་ཚིག་གྷིས། །སྲེམས་ཅན་ཕན་ཕྱྷིར་དྲེ་མངོན་འདུ་བྱྲེད་
དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྟན་ལ་འདུག་པ་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སྷིང་པོར་རྡོ་རྲེའྷི་གདན་ལ་གནས་པར་
གྱུར་ཅྷིག་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ལུང་
རྣམ་དག་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་། རྷིགས་པ་ངྲེས་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་།
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀང་རུང་དྲེ་དང་། མདོར་ན་སྲེམས་བསྲེད་ནས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དོད་མ་ཐོབ་ཀྷི་བར་གྷི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཚོགས་ཀྷི་ལམ་གྷི་བྱྲེད་པ་བཤད་པ་
ནྷི། ཚོགས་ལམ་དྲེ་བསོམས་པས་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་མཐོང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བ་དང་།
རྷིམ་གྷིས་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་འགྱུར་བའྷི་གནས་ཀྷི་སྣོད་སོར་ལམ་དངོས་སུ་སྲེ་བའྷི་འོས་ྷིད་དུ་
འགྱུར་རོ། །སོར་ལམ་གྷི་སྷི་དོན་ལ། མཚན་ྷིད་ནྷི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བགོད་པའྷི་གཞྷི་གང་ཞྷིག་དོན་
མངོན་པར་རོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །སྤངས་རོགས་ནྷི། ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་
པ་ཀུན་བརགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གནོན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་ཞྷིང་། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་བདག་གྷི་ཕྱྲེད་
གཟུང་བ་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་རོགས་པའོ། །དྲེའྷི་མམ་གཞག་གྷི་བོ་ནྷི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་། དན་པ་
བཅད་ཤྲེས་དང་། ཡྷིད་དཔོད་དང་། ལོག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པར་ཡང་འདོད་མོད། སོ་སོ་རང་གྷིས་ཞྲེས་གསུངས་
པས་རང་རྷིག་གཙོ་ཆྲེ་བ་ྷིད་དོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི། རྲེ་མོ་ཐོབ་པ་ར་མྷི་འཆད། །བཟོད་ཐོབ་ངན་སོང་ཡོང་མྷི་
འགོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་་་་་་དཀོན་མཆོག་སྷིན་ལས་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི རྒུད་པ་ལས་གོལ་ཞྷིང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
གཟུངས་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོས་
རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་རགས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི། མོས་པས་སོད་པའྷི་
ས་དང་། སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་། འཇུག་པའྷི་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བྱྲེད་
ལས་ནྷི། མཐོང་ལམ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི་བདྲེན་པ་
མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སོར་ཞྷིང་ཐར་པར་བགོད་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པས་ན་སོར་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ།
སོར་བའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ཐུན་མོང་དང་ཁད་པར་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཚོགས་ལམ་གྷི་སྐབས་སུ་
བཤད་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ི ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་རྣམས་དོད་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་པ་ནྷི་སོར་བའྷི་
ལམ་ཡང་དྲེ་དག་ཡྷིན་ཏྲེ། འཕགས་པའྷི་ལམ་གྷི་རོམ་བྱྲེད་ཡྷིན་པས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པ་བཞྷིན་ནོ། །སོར་བའྷི་
ལམ་གྷི་ཆོས་ཡྷིན་ལ་ཚོགས་ལམ་གྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཚོགས་བསགས་ཤྷིང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་
རོགས་པའྷི་རྲེས་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྤོང་ཞྷིང་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་འཕགས་པའྷི་ལམ་གྷི་ཆ་མཐོང་ལམ་སྲེ་
བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་འདྷི་ལྟར་གཙུབ་ཤྷིང་ལས་མྲེ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་
བཞྷིན་དུ་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྔ་ལྟས་ཡྷིན་པས་དོ་བར་གྱུར་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ར་བ་གཡོ་བ་རྣམས་ཀྷི་
རབ་མཐའ་ཡྷིན་པས་རྲེ་མོ་དང་། མྷི་གཡོ་བའྷི་སོ་ནས་བདྲེན་པ་མཐོང་བའྷི་ལམ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་བཟོད་
པ་དང་། སྐལ་མམ་གྷི་རྒྱུ་མྲེད་ཀང་འཕགས་པའྷི་ལམ་རལ་གྷིས་འདྲེན་ནུས་པས་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མཆོག་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཕྱྲེ་བའྷི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ། དོ་བར་གྱུར་པ་གང་ཞྲེ་ན། གཞན་གྷི་ས་དང་རགས་
ལ་མ་བརྲེན་པར་སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་
རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་མམ་པར་བཞག་པ་ན་ནང་འཛིན་པ་ཡྷིད་ཀྷི་བརོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་གཟུང་བ་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་མྲེད་པར་རོགས་པའྷི་སྣང་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་པའྷི་ངོ་བོ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་
མཐོང་གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ།
རྒྱན་ལས་ཀང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མམ་བཞག་པས། །ཡྷིད་ཀྷི་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པ། །དོན་ཀུན་རབ་
ཏུ་མྷི་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེ་མོ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་བཞྷིན་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་བདྲེན་
པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་བསོམས་པ་ན། གཟུང་བ་མྲེད་པར་རོགས་པའྷི་སྣང་བ་དྲེ་
ྷིད་སྔ་མ་ལས་གོང་དུ་འབྱྲེད་ཅྷིང་འཕྲེལ་བར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བརོན་འགྲུས་བརན་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་
དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་གོགས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྷི་སྣང་བ་འཕྲེལ་
བྱའྷི་ཕྱྷིར། །བརོན་འགྲུས་བརན་པ་ཀུན་ཏུ་རོམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདྲེན་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་བཟོད་པ་
གང་ཞྲེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་བདྲེན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ་
བསོམས་པ་ན། དོན་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྲེམས་ཁོ་ནར་སྣང་བས་གཟུང་བའྷི་རྣམ་གཡྲེང་སྤངས་ཏྲེ་ཕྱོགས་
གཅྷིག་གཟུང་བ་རང་བཞྷིན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་རྣམ་གཡྲེང་ལུས་ཀང་འཛིན་མྲེད་དུ་
རོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སོང་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྷི་གོགས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནས་དོན་དུ་སྣང་བ་ནྷི། སྲེམས་སུ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཚྷེ་དྲེ་
ཡྷི་གཟུང་བ་ཡྷི། །རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དྲེ་སྤོང་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་གསུམ་ནྷི་གཟུང་བ་རང་བཞྷིན་མྲེད་
པར་རོགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་གསལ་སྣང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོའ །ོ །འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་གང་
ཞྲེ་ན། སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་བདྲེན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ་
བསོམས་པ་ན་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐོང་ལམ་སྲེས་ནས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་རོགས་པར་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་གོགས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
ཚྷེ་བར་ཆད་མྲེད་པ་ཡྷི། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རྲེག །འདྷི་ལྟར་དྲེ་ཡྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་
གཡྲེང་བ་སྤོང་། །འདྷི་དག་གོ་རྷིམ་བཞྷིན་དུ་ནྷི། །དོ་བར་གྱུར་སོགས་ཡྷིན་ཤྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐོང་
ལམ་གྷི་སྷི་དོན་ལ། མཚན་ྷིད་ནྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བགོད་པའྷི་གཞྷི་གང་ཞྷིག་དྲེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རོགས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །སྤངས་རོགས་ནྷི་མཐོང་སྤང་གྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤངས་པ་དང་། ཆོས་
ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྷིང་། ཆོས་ཅན་ཇྷི་སྲེད་པའྷི་དོན་ཡང་ཇྷི་རྷིགས་པར་རོགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
ནས་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་། །བྲལ་བ་མངོན་སུམ་ྷིད་དུ་རོགས་པར་གྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེས་
ནྷི་ཁམས་གསུམ་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཡང་དག་མ་ཡྷིན་ཀུན་རོག་པར། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྷིན་ཏུ་དྷི་མྲེད་པར། །གྷིས་
སུ་མྲེད་པའྷི་དོན་གྷིས་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྷིས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་
ནུས་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི་གང་ཟག་གྷིས་ཕྱྲེ་ན་ཞུགས་གནས་གྷིས་དང་། ཐྲེག་པས་ཕྱྲེ་ན་
མཐོང་ལམ་གསུམ་དང་། ངོ་བོས་ཕྱྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་་་་་་གསུམ་ལས་་་་་་ན་ཐོས་པའྷི་
ལུགས་ཀྷིས་ཆོས་སྲུང་སྲེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདྲེན་པ་གཅྷིག་ཅར་མངོན་པར་རོགས་པར་འདོད་ལ། མང་
པོས་བཀུར་བ་དག་སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་གྷིས་སུ་སྨྲ་ཞྷིང་། མཛོད་དུ་ནྷི། འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡྷི་ཆོས་མཆོག་
ལས། །ཆོས་ཀྷི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མྲེད། །འདོད་སྡུག་བསྔལ་ལོ་དྲེ་ལས་ནྷི། །དྲེ་ྷིད་ལ་ཆོས་ཤྲེས་དྲེ་
བཞྷིན། །སྡུག་བསྔལ་ལྷག་མ་རྲེས་བཟོད་ཤྲེས། །བདྲེན་པ་གསུམ་ལ་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཆོས་མཆོག་
གྷི་མཇུག་ཏུ། འདོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཆོས་བཟོད་དང་། དྲེ་ལས་ཆོས་ཤྲེས་དང་། དྲེ་ནས་
ཁམས་གོང་མའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་རྲེས་བཟོད་དང་། དྲེ་ལས་རྲེས་ཤྲེས་ཏྲེ་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་དང་། དྲེ་
བཞྷིན་དུ་གཞན་གསུམ་ལའང་སར་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྷི་ཟག་མྲེད་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་བདྲེན་པ་མཐོང་བར་
བཤད་དོ། །དྲེ་ཡང་། བཟོད་དང་ཤྲེས་པ་གོ་རྷིམ་བཞྷིན། །བར་ཆད་མྲེད་དང་རྣམ་གོལ་ལམ། །དྲེ་ལ་སྐད་ཅྷིག་
བཅོ་ལྔ་ནྷི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱྷིར་མཐོང་བའྷི་ལམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བཟོད་པ་བརྒྱད་ནྷི་མཐོང་སྤང་གྷི་ཐོབ་པ་
གཅོད་པས་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་དང་། ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ནྷི་བྲལ་བའྷི་ཐོབ་པ་མས་སུ་མྱོང་བས་རྣམ་པར་གོལ་
བའྷི་ལམ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་ནྷི་མཐོང་ལམ་དངོས་ཡྷིན་ཞྷིང་། བཅུ་དྲུག་པ་ནྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིན་པ་དང་
རྒྱུན་ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་ལམ། ཤྲེས་པ་གཞན་བདུན་ནྷི་མཐོང་བ་མ་རོགས་པའྷི་བར་ན་གནས་པས་མཐོང་
ལམ་དུ་འཐད་དོ་ཞྲེས་ཀང་སྨྲའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཐྷིག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས། རྷིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྷི་འགྲེལ་པར་ཟླ་གགས་ཀྷིས།་་་་་གཞུང་
དུ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མཐོང་སྟྲེ། ངོ་བོ་གཅྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཆར་ཕྱྲེ་ནས་སྐད་
ཅྷིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གཞག་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་བུར་བསྟན་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་གདགས་པའྷི་ཆྲེད་དུའོ་ཞྲེས་བཤད་
ཅྷིང་། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆྲེན།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ནྷི་འབྲས་བུ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅྷིག་མ་གཅྷིག་དང་། བདྲེན་
པ་སོ་སོ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བའྷི་སོ་ནས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞྲེས་ཀང་འདོད་ལ། ཐུབ་དགོངས།་་་་་འགའ་ཞྷིག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་མཐོང་ལམ་མཚན་ྷིད་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ནྷི་བཏགས་པ་བའོ་ཞྲེས་ཀང་
གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དབང་པོའ ་ི རྷིམ་པས་གཅྷིག་དང་གྷིས་དང་བཞྷི་དང་བརྒྱད་ལ་སོགས་པར་སྲེ་བར་
འདོད་མོད། གསུམ་པ།་་་་་གཞུང་འདྷིའྷི་དགོངས་པས་ནྷི། སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་དྲུག་རྷིམ་པ་བཞྷིན་བར་མ་ཆད་དུ་སྲེ་བར་
གསལ་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་ཞུགས་གནས་ཀྷི་ཁད་པར་དང་དབང་པོའ ་ི ས་མཚམས་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་སོམ་པའྷི་ཡུལ་ནྷི། ཆོས་བཤྲེས།་་་་་ཁ་ཅྷིག་སྤང་བྱ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྷིས་སྤང་བའྷི་དོན་དུ་ལན་བརྒྱ་ར་བཅུ་
གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་ཀང་སྨྲ་ཞྷིང་། བཅོམ་ལྡན།་་་་་ལ་ལས་དང་པོ་ལ་ཡུན་རྷིང་དུ་གནས་པར་གསུངས་
པས་མཐོང་ལམ་ལ་ཡུན་རྷིང་དུ་གནས་པའང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ས་དང་པོ་ལའང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་
རྲེས་ལ་སོམ་པའྷི་ལམ་ཡོད་པར་་་་་་འདྷི་དང་རྒྱན་གྷི་འགྲེལ་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དང་པོའ་ི སྟོད་ཀྷི་ཆར་
མམ་གཞག་སོམ་ཐུན་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུན་ལ་སྲེས་ཞྷིང་རྲེས་ཐོབ་ནས་ས་དྲེའྷི་ཡོངས་སོང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་
འཇུག་པར་གསལ་ལོ། །བྱྲེད་ལས་ནྷི་སོམ་ལམ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པ་དང་འཕགས་ས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་
པ་དུ་མ་སྟྲེ། དྲེ་བཞྷིན་གཅྷིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་སྔར་མ་མཐོང་བ་
མཐོང་ཞྷིང་འཕགས་པའྷི་སར་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་པས་ན་མཐོང་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། མཐོང་བའྷི་ལམ་
གང་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། རྣམ་གངས་བསྟན་པ། རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ། ལུང་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣམ་
དབྱྲེ་རྒྱས་བཤད་ལ་ལྟོས་ནས། མདོར་བསྡུ་ན་བདག་རྲེན་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་ལ་བརྲེན་ནས་དུས་
ཀང་དྲེའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་མྲེད་པར། ངོ་བོ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས། དམྷིགས་པའྷི་རྣམ་
རོག་གྷི་གྲེན་པོར་གྱུར་པས་མྷི་དམྷིགས་ཤྷིང་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་
མཐོང་གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བཅས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དམྷིགས་པར་བྱ་བ་གཟུང་བ་དང་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པ་
འཛིན་པ་དག་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་མམ་པས། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་མམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའང་
མཐོང་ལམ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་ཡང་སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་གྷི་བདག་གྷི་མཚན་མར་མྷི་རོག་
པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་བརྡའམ་འདུ་ཤྲེས་བསལ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀྷི་མཚན་མར་མྷི་
རོག་པས་ཆོས་ཀྷི་བརྡའམ་འདུ་ཤྲེས་བསལ་བ་དང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པར་བདག་དང་
ཆོས་ཀྷི་མཚན་མར་མྷི་རོག་པས་གྷི་གའྷི་བརྡའམ་འདུ་ཤྲེས་བསལ་བ་ལ་དམྷིགས་ནས། དོན་དམ་པའྷི་ཆོས་
དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཤྲེས་པའང་མཐོང་ལམ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །བསྡུ་བར། དྲེ་གསུམ་གྷི་རྷིམ་པ་མཐོང་སྤང་གྷི་ས་བོན་ཆུང་ངུ་
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དང་འབྲྷིང་དང་ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞྷིང་། ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྷིས་གྷིས་ཡོད་ཀང་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་པས་
གསུམ་དུ་འདུས་ལ། དང་པོ་གྷིས་ཆོས་ཤཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། ཕྱྷི་མ་གྷིས་ནྷི་རྲེས་ཤྲེས་དང་མཚུངས་
ལྡན་དུའང་གསུངས་སོ། །འདྷིར་ཁ་ཅྷིག་ན་ཐོས་ཀྷིས་ཆོས་ཀྷི་བདག་མྲེད་དངོས་སུ་མྷི་མཐོང་ཡང་ཆོས་ཀྷི་
བདག་གྷི་མཚན་མར་མྷི་འཛིན་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །རབ་དབྱྲེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་
པོ།་་་་་

སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཡང་མཐོང་བའྷི་ལམ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་དྲེ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་ན། བདྲེ་དང་

བདྲེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཤྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་རྣམ་བཞྷི་ཡྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་གྷི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྷིགས་ནས་དྲེའྷི་ཆོས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཤྲེས་པའྷི་
བཟོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་
སུ་མཐུན་པར་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། དྲེ་རྷིག་པ་སྡུག་བསྔལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་
བདྲེན་པ་དང་པོའ ་ི ཡུལ་ཅན་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་ནས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་
དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རྲེས་སུ་
རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་གྷིས་པའྷི་ཡུལ་
ཅན་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི། སྤངས་པས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་འགོག་པ་ལ་དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་།
འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་རྲེས་སུ་
རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་གསུམ་པའྷི་ཡུལ་ཅན་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་དང་། འགོག་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལམ་
ལ་དམྷིགས་ནས་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། ལམ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་
པའྷི་བཟོད་པ་དང་། ལམ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་བཞྷི་པའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་
བཞྷིའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཕྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་བཞྷི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་
གང་ཞྲེ་ན། བརན་གཡོའ ་ི འཇྷིག་རྲེན་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས། སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་
ཟྷིན་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་གང་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་མྷི་
རག་པ་ལ་སོགས་པ་རང་མཚན་དང་སྷི་མཚན་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཤྲེས་པ་གང་
ཞྲེ་ན། སྔར་སོར་བའྷི་ལམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པས་
བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་རྣམ་པར་དཔོད་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །བཟོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་
སོར་ལམ་དུ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་དྲེའྷི་བདག་རྲེན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བདྲེན་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པའྷི་ཟག་པ་མྲེད་པ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཤྲེས་
རབ་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་སྟྲེ། ཤྲེས་རབ་གང་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་འདོད་
ཁམས་ཀྷི་བཅུ་དང་གོང་མ་གྷིས་ཀྷི་དགུ་དགུ་སྟྲེ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤོང་བ་སྟྲེ་སྡུག་བསྔལ་
ལ་ཆོས་ྷིད་ཟབ་མོ་ཤྲེས་པས་མྷི་སྐྲག་པའྷི་བཟོད་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་སྷིབ་ཀང་ཇྷི་རྷིགས་པར་སྤོང་
སྟྲེ་རང་རྒྱལ་གྷིས་གཟུང་རོག་དང་བྱང་སྲེམས་ཀྷིས་གྷིས་ཀ་སྤོང་བའང་དོན་གྷིས་ཐོབ་བོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་
ཆོས་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་གང་གྷིས་བཟོད་པའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྤང་བྱ་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་ཞྷིང་གནས་གྱུར་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་ཅྷིང་མས་སུ་མྱོང་བའོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་
རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། དུས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ།
དམྷིགས་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་ལ་དམྷིགས་ནས་ངོ་བོ་
སྐད་ཅྷིག་མ་དང་པོ་འདྷི་གྷིས་ནྷི་འཕགས་པ་སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པའྷི་སྤངས་རོགས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་དངོས་དང་
བརྒྱུད་ནས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྷི་
ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་
གང་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་སྟྲེ་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ངྲེས་པར་འཛིན་
ཅྷིང་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལྷག་མ་རྣམས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་དང་པོའ ་ི ཡུལ་ཅན་སྐད་
ཅྷིག་མ་བཞྷི་དངོས་སུ་བཤད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། བདྲེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་
མ་རྣམས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་བས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་
པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་རྷིམ་ཅན་དུ་སྲེས་པའྷི་རྲེས་སུ། སོ་སོ་རང་ལ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་
བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཟག་མྲེད་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་དྲེའྷི་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་།
སྤངས་ནས་དྲེའྷི་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་དག་འཕགས་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་
རོགས་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་
སྟྲེ། ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་རྷིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྷི་རྲེས་སུ། སོ་
སོ་རང་ལ་འགོག་པའྷི་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཟག་མྲེད་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་དྲེའྷི་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་ཆོས་
ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། སྤངས་ནས་དྲེའྷི་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་དག་འཕགས་པའྷི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་རོགས་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ངྲེས་པར་
392

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འཛིན་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་འགོག་བདྲེན་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་རྷིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་
ངོ་། །དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སོ་སོ་རང་ལ་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཟག་མྲེད་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་དྲེའྷི་མཐོང་
སྤང་སྤོང་བ་ཆོས་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། སྤངས་ནས་དྲེའྷི་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཆོས་ཤཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་
དག་འཕགས་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་རོགས་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་རང་རྷིག་པའྷི་
ཚུལ་གྷིས་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་ལམ་བདྲེན་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཞྷི་རྷིམ་
ཅན་དུ་འབྱུང་བས། མཐོང་བའྷི་ལམ་ནྷི་མམ་གཞག་སོམ་ཐུན་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུན་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅྷིག་མ་བཅུ་
དྲུག་རྷིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེས་རང་གྷི་ཡུལ་རོགས་ཚུལ་ནྷི། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་
ལམ་གྷི་ཡུལ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྷིས་ཡྷིན་པས། སྲེམས་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་ལ་ཆོས་
ཤྲེས་པའྷི་བཟོད་པ་བཞྷི་དང་ཆོས་ཤྲེས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་གཟུང་བ་གནས་གྱུར་པ་བདྲེན་པའྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་མཐོང་སྤང་ལས་གོལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་སོ། །རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་བཟོད་པ་བཞྷི་དང་རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་འཛིན་པ་གནས་གྱུར་པ་ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་གནས་ལུགས་རང་རྷིག་པའྷི་
ཚུལ་གྷིས་ཇྷི་ལྟ་བར་རོགས་སོ། །དྲེ་དག་གཟུང་འཛིན་རང་བཞྷིན་མྲེད་པ་ལ་སོར་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། །ཐམས་
ཅད་ཀྷིས་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གནས་གྱུར་བའྷི་གཟུང་འཛིན་རོགས་ཀང་མཚན་འཛིན་དུ་མྷི་འགྱུར་
ཏྲེ། །བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གཟུགས་སོགས་སོས་པའྷི་མཚན་མ་
ཐམས་ཅད་མྷི་དམྷིགས་པས། དྲེ་དག་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་ནྷི་མཚན་མ་མྲེད་པར་གནས་པའྷི་རྣལ་འབྱོར་
ཅན་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །བཞྷི་པ།་་་་་ཐམས་ཅད་མཐོང་ལམ་དུ་གཞག་པ་ནྷི། འདྷི་ལས་གཞན་དུ་གཅྷིག་གྷིས་ལ་སོགས་པར་
འདོད་པ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ལམ་མོ་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་བདྲེན་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་སྔོན་མ་མཐོང་བའྷི་རྣམ་པ་བཞྷི་བཞྷི་གསར་དུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་
སྐད་ཅྷིག་བྱ་རོགས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷི་ཚད་ནྷི་དུས་ཀྷི་ཐུང་མཐའ་ལ་འཇོག་པ་མ་ཡྷིན་

པ།་་་་་

གྷི། ཇྷི་ཙམ་དུ་ཤྲེས་བྱའྷི་དངོས་པོ་ལ་འདྷི་ནྷི་འདྷིའོ་ཞྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་པ་ལ་
སྐད་ཅྷིག་མ་རྲེ་རྲེར་རྷིག་པར་བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་ལྲེགས་པར་ངྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྟན་ཐོག་གཅྷིག་ཏུ་སྲེས་ཏྲེ། གཟུངས་ཀྷི་དབང་ཕྱུག་གྷིས་ཞུས་པར།་་་་་གང་བརྒྱད་པ་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་ལྡང་
བ་འདྷི་ནྷི་གནས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མམ་གཞག་གྷི་རྒྱུན་གཅྷིག་ལ་ཐོབ་པར་གསལ་ལོ། །ྷི་ཁྷི་སྣང་བར།
མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྐད་ཅྷིག་བརྒྱད་པ་ལ་ནྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་དགོས་ཏྲེ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་སྐད་ཅྷིག་དགུ་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་གྷི་ཁམས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འགོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་
བས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར། ཁ་ཅྷིག་ཚད་མྲེད་སོམ་པ་དང་གཞན་དགྲེ་བ་ལ་དགོད་ཅྷིང་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ལ་
སོགས་པ་རྲེས་ཐོབ་ཀང་བར་བར་དུ་ཡོད་པར་འདོད་མོད། འོན་ཀང་མཐོང་ལམ་གྷི་སོས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་གཞག་
པ་ཙམ་སྟྲེ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་གནས་སྐབས་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིར་
ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བཞྷིར་རྷིག་པར་བྱ་སྟྲེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་གཞན་ལ་གོ་
བའྷི་ཕྱྷིར་མྷིང་ཚིག་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ཀྷིས་ལམ་གྷི་གནས་ལུགས་སྟོན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའྷི་ལམ་དང་། ཇྷི་
ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལྟར་སོར་ལམ་དུ་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་ཅྷིང་གོམས་པར་
བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་རོག་པའྷི་ལམ་དང་། གོམས་པ་ལས་མཐོང་ལམ་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པ་མས་སུ་མྱོང་
བའྷི་ལམ་དང་། དྲེའྷི་གནས་གྱུར་རོགས་ནས་མྷི་སློབ་པ་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ལམ་མོ། །དྲེ་དག་ཀང་
རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ལམ་བདྲེན་འཇོག་པས་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་འཁོར་བ་ལ་ནྷི་ལམ་གྷི་འཁོར་ལོ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །ལུང་
དོན་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་བཟོད་ཤྲེས་གྷིས་ལ་དགོངས་པའྷི་ལུང་དོན་ནྷི། གདུལ་བྱ་མང་པོས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྷི་
དུས་སུ་ཆོས་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་ལྟ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་མྷིག་འཕགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་ོན་མོངས་པའྷི་རྡུལ་མྲེད་ཅྷིང་གཟུང་འཛིན་གྷི་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་སྲེས་སོ་ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་
གང་གསུངས་པ་དྲེ་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་ངྲེས་ཚིག་གྷི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་སྟྲེ ། ཆོས་ལ་བཟོད་པ་
བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་སྤངས་པས་རྡུལ་མྲེད་པའོ། །ཆོས་ཤྲེས་པ་བཞྷི་པོ་
རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་སྤངས་པའྷི་གནས་གྱུར་མས་སུ་མྱོང་བས་དྷི་མ་དང་བྲལ་བའོ། །ཡང་བཟོད་པ་བཞྷིས་བདྲེན་
བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། ཤྲེས་པ་བཞྷིས་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་ཞྷིང་སྤང་བྱ་
ཐག་བསྷིངས་ཏྲེ་སྤང་བས་ཀང་མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཕྱྷིར། རྡུལ་མྲེད་ཅྷིང་དྷི་མ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྷི་ལ་དགོངས་པའྷི་ལུང་དོན་ནྷི། ཡང་མདོ་ལས། ཆོས་མཐོང་བ། ཆོས་ཐོབ་པ། ཆོས་
རྷིག་པ། ཆོས་རོགས་པ། སོམ་ྷི་ལས་བརྒལ་བ། ཐྲེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་བ། གཞན་གྷི་དྷིང་ལ་མྷི་འཇོག་པ། སྟོན་
པའྷི་བསྟན་པ་ལས་གཞན་གྷིས་མྷི་བཀྷི་བ། ཆོས་རྣམས་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པ་ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་
གང་གསུངས་པ་དྲེ་ཡང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་ཕན་ཡོན་གྷི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ཆོས་ལ་
བཟོད་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ཆོས་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་ཤྲེས་པ་བཞྷི་པོ་
རྣམས་ཀྷིས་གནས་གྱུར་དག་པའྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་བོ། །རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་བཟོད་པ་བཞྷི་པོ་
394

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྣམས་ཀྷིས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་གྷིས་འཕགས་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་རྷིག་གོ །རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་
བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ཆོས་རང་རང་གྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྔ་མ་དྲེ་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རོགས་སོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ནྷི་
བདྲེན་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་ཇྷི་སྲེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བཟོད་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཡུན་རྷིང་པོ་
ནས་དོན་དུ་གྲེར་བ་དྲེ་ཐོབ་པར་ངྲེས་པས་འབྲས་བུ་རང་གྷིས་ཐོབ་པ་ལས་སོམ་ྷི་བརྒལ་ཏོ། །དྲེ་ཕྱྷིན་ཆད་
གཞན་དག་གྷིས་ཁད་པར་ཐོབ་པ་ལ་ཡྷིད་གྷིས་མྲེད་པས་ཐྲེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་ཏོ། །གཞན་གྷི་མན་ངག་མྲེད་
ཀང་རང་ྷིད་མཁས་པས་ལམ་སོམ་པ་ལ་གཞན་གྷི་དྷིང་ལ་མྷི་འཇོག་གོ །ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་མུ་སྟྲེགས་
ཅན་རྣམས་ཀྷིས་མོས་པ་མྷི་འཕོགས་པའྷི་ཕྱྷིར། སྟོན་པའྷི་བསྟན་པ་ལས་ལམ་དང་ལྟ་བ་གཞན་གྷིས་མྷི་
བཀྷིའོ། །ཆོས་རྣམས་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྷི་རང་གྷིས་ཐོབ་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཡོངས་
སུ་འདྷི་བའྷི་ཆོས་དང་། གཞན་གྷིས་དྷིས་པ་ལུང་སྟོན་པའྷི་ཆོས་གྷིས་ནྷི་སྐབས་འདྷིར་ཆོས་སུ་འདོད་དྲེ། དྲེ་
དག་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་ཅན་དག་སྲེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་འདྷི་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཆོས་དྲེ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་བོ། །བཞྷི་པ་སོམ་པའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ལམ་
སོམ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷིས་སོམ་སྤང་སྤོང་མྷི་ནུས་པ་ལས་འདྷིས་ཀུན་སོར་ལྷག་
མ་སོམ་སྤང་རྷིམ་གྷིས་སྤོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ནུས་པ་གོང་མར་གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཕལ་ཆྲེ་བས་ཡྷིན་གྷི། འཇྷིག་རྲེན་
པའྷི་ལམ་ནྷི་འབྲས་བུ་འཁོར་བར་སྲེད་པས་མཐོང་ལམ་ལས་དམན་པ་ྷིད་དོ། །དྲེ་དག་ཟག་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྷིས་
ཕྱྲེ་ན་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་དང་། སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་ལམ་ངོ་བོས་ཕྱྲེ་ན་ལམ་
ཆུང་ངུ་དང་ལམ་འབྲྷིང་དང་ལམ་ཆྲེན་པོ་དང་། བྱྲེད་ལས་སམ་ནུས་པས་ཕྱྲེ་ན་སོར་བའྷི་ལམ་དང་། བར་ཆད་
མྲེད་པའྷི་ལམ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ལམ་དང་། ཁད་པར་གྷི་ལམ་མོ། །ངོ་བོ་ལ། འཇྷིག་རྲེན་འཇྷིག་རྲེན་
ལས་འདས་ཆུང་འབྲྷིང་ཆྲེན་པོ་དང་། །སོར་བ་བར་ཆད་མྲེད་དང་རྣམ་གོལ་ཁད་པར་ལམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
དགུའོ། །དང་པོ་སྷི་དོན་ལ་བཞྷིའྷི། གང་ཟག་ནྷི་གྷིང་གསུམ་གྷི་སྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་རྣམས་དང་། ལྷའྷི་ནང་
ནས་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་དང་སྷིད་རྲེ་བ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་སྲེ་ཞྷིང་་་་་་ངན་སོང་སོགས་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་སྷིབ་པ་ཅན་
རྣམས་ལ་མྷི་སྲེ་ལ། སྷིད་རྲེ་བ་ནྷི་གོང་མ་ལ་ཞྷི་བར་ལྟ་བ་མྲེད་པས་སྲེ་བའྷི་རྲེན་མ་ཡྷིན་ནོ།་་་་་ཚྷེ་རྷིང་པོ་དང་གྷིས་པོའང་
གནས་པའྷི་རྲེན་དུ་མྷི་རུང་ངོ་།

།ངོ་བོ་ནྷི་ཟག་བཅས་ཀྷི་དགྲེ་བ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། སོམས་འཇུག་

དགྲེ་བ་རྲེ་གཅྷིག་པ། །རྲེས་འབྲངས་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཟུགས་མྲེད་ཕུང་པོ་
བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་དང་འབྲས་བུ་སྲེ་བས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་སམ། རོག་དཔོད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷིས་ཀ་དང་བཅས་པ་དང་། རོག་པ་མྲེད་ལ་དཔོད་པ་ཙམ་དང་། རོག་པའང་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་
གསུམ་མམ། ོན་མོངས་ཅན་དང་དག་པ་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའོ། །སྲེ་ཚུལ་ནྷི། ན་
ཐོས་ཀྷི་སར་བསམ་གཏན་ལ་་་་་་བསྡུ་བར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལས་སའྷི་རྲེན་གྷིས་ལྡང་བ་ནྷི་མམ་པར་གཞག་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྷིག ་འབྱུང་བའྷི་རྣ་བའྷི་
རྣམ་ཤྲེས་གཞན་ཁོ་ན་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མམ་པར་གཞག་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ྷིད་ནྷི་ས་འཛིན་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་དྲེ་སོ་སོར་མ་རྷིག་པར་ལྡང་བ་ྷིད་མྷི་རྷིགས་
ཏྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ས་འཛིན་པ་ཙམ་གྷིས་ལྡང་བ་མྷིན་གྷི་ས་སོ་སོར་རྷིག་ནས་འདོད་ན་དྲེའྷི་ལྡང་བར་གྱུར་རོ།་་་་་

སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ལུས་ས་འོག་ཏུ་འབྱྷིང་

བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པར་སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ་ལྟ་བུ་དང་།
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་རགས་སུ་ཡུལ་ལྔ་མཐོང་ཡང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་ཅྷིང་འདོད་ཆགས་མྷི་སྲེ་བ་
དང་། ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྲེན་པོས་ལུས་སྲེམས་ལ་ཁབ་པ་དང་། བྲྲེ་མོ་འདུ་འཛི་ལ་མྷི་དགའ་བ་དང་། བརྣབ་
སྲེམས་དང་འཁྲུག་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་སོ། །གཞུང་དོན་ལ། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་
ན། གསུམ་ལས།་་་་་བཤད་བྱ་བརྒྱད་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཟག་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་ཞྷིང་དན་པས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་
དམྷིགས་པ་ལ་ྲེ་བར་གཏོད་པའྷི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་
སྟྲེ་གཟུགས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བཞྷི། སོམས་འཇུག་དང་འབྲས་བུ་གྷི་གའྷི་དུས་སུ་དྲེ་ལྟར་སྲེམས་པ་འཕྲེལ་བར་
བཏགས་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དང་། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་དང་། ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་
མཆྲེད་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ། སྲེ་བ་ན།་་་་་གཟུགས་དང་་་་་་སོམས་འཇུག་གྷི་ཚྷེ་གཟུགས་ཀྷི་
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པས་ན་གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བཞྷིའོ། །གྷིས་པ།་་་་་འཆད་བྱྲེད་བཞྷི་ཡྷིས་རོགས་ཚུལ་ནྷི།
བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྷི་པོ་དག་ཀང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་
པར་བྱང་ཞྷིང་དག་པ་དང་། རྣམ་དབྱྲེ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་དག་པས་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ།་་་་་དྲེ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་རྣམ་གཞག་རྣམ་
དག་བཞྷི་ལས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་བསྷིབས་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ར་བ་བཞྷི་པོ། སྲེད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རྷིག་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་ོན་
མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཁམས་གོང་མའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་
སྲེད་པས་གསུམ་པ་མན་ཆད་ན་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བདྲེ་བ་དང་། དྲེ་ཡན་ཆད་ན་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་
ྷིད་བདྲེ་བར་གྱུར་པ་ལ་སྲེད་ཅྷིང་རོ་མྱང་བའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་སྲེམས་རྒྱུད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ ་་་་་ཏྲེ་
ལངས་པས་རོ་མྱང་ཞུགས་པ་དྲེ་ལ་རོ་མྱང་ངོ་།།
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སོ། །ལྟ་བས་ནྷི་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་སྔོན་གྷི་མཐར་རོག་པ་སོགས་འབྱུང་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བས། ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྷིས་སོགས་ཤས་ཆྲེར་འཕྲེལ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྲེམས་རྒྱུད་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །ང་རྒྱལ་གྷིས་ནྷི་དྲེ་དག་ཁད་པར་ཐོབ་པས་སྲེམས་ཁྲེངས་ནས་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྲེར་
འཕྲེལ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྲེམས་རྒྱུད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །མ་རྷིག་པ་ནྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མ་
རོགས་པས་ཁད་པར་ཐོབ་པ་དྲེ་ཐར་པ་ཡྷིན་ནམ་མ་ཡྷིན་སམ་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེར་འཕྲེལ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་
ྷིད་ཀྷིས་སྲེམས་རྒྱུད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བཞྷིས་སྲེམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་
དག་ལ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པའྷི་ར་བའྷི་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་
འབྱུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་པར་བྱང་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རང་སའྷི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་གྷིས་དག་པའྷི་་་་་་དྲེ་ལ་
དབང་རྟུལ་ད་ལྟ་དག་པ་ལ་གནས་ཀང་དགའ་བདྲེའྷི་ཕན་ཡོན་མྷི་བཟོད་པས་ོན་མོངས་སྲེ་བ་དང་མཐུན་པར་མས་འགྱུར་ནྷི་མས་པའྷི་དང་། དབང་པོ་རྣོ་འབྲྷིང་གྷིས་མྷི་མས་ཤྷིང་
གོང་དུ་མྷི་འཕོ་བར་རང་ས་དང་། དྲེ་ལས་གོང་མ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཁད་པར་གྷི་དང་། དྲེ་ལས་ཟག་མྲེད་ལ་འཇུག་པ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཀྷི་ཆ་མཐུན་དང་བཞྷིའོ།།

བསམ་གཏན་

བཞྷི་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀང་། འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡྷིན་ཡང་ངོ་བོ་དགྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར། ཀུན་ནས་དཀྷིས་
པའྷི་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་ལ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ།་་་་་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས།་་་་་
མདོར་བསྟན་ནྷི། ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤཤས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་རྣམ་པར་
གཞག་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་ཚད་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མྷིང་དུ་གདགས་པའྷི་ཚུལ་རྣམ་པར་གཞག་པས་
སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། ཡན་ལག་སོམས་འཇུག་ཚད་དང་མྷིང་འདོགས་སོ། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་
ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས།་་་་་སོ་སོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ནྷི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྟྲེ། ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ལྔ་
ནྷི་ས་གོང་འོག་ལ་ཞྷི་རགས་སུ་རོག་པ་དང་དཔོད་པ་དག འདོད་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་། གནོད་སྲེམས་དང་
རྣམ་འཚྷེའྷི་རྣམ་རོག་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་། འཆལ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། རྣམ་གཡྲེང་ལ་སོགས་
པ་སྤོང་བ་གྲེན་པོའ་ི ཡན་ལག་དང་། སྤང་བྱས་དབྲེན་པའམ་འདོད་པས་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་དགའ་བ་དང་
བདྲེ་བ་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རོག་དཔོད་འཇུག་ཅྷིང་དགའ་བདྲེ་
འབྱུང་བས་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་གནས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཡན་ལག་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ལ་ཡན་ལག་
བཞྷི་སྟྲེ། ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་བཞྷི་ནྷི་ནང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་འཁྲུག་པ་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྷི་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཆགས་པ་དང་རོག་དཔོད་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒོད་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་དང་། རང་གྷི་སོར་བའྷི་མཐར་ཐུག་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་
སྲེས་པའྷི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་དག་འབྱུང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བས་གྷིས་ཀའྷི་གནས་ཀྷི་ཡན་ལག་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྟྲེ། ཆ་ཤས་སམ་ཡན་
ལག་ལྔ་ནྷི་བྱྷིང་རྒོད་དང་བྲལ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་ནྷི་གྷིས་པ་ལ་ཆགས་པ་
དང་ཡྷིད་བདྲེ་བ་དགའ་བ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་དང་། ལུས་ཀྷི་་་་་་
ན་སར། དྲེ་དགའ་བའྷི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བཏང་སོམས་ལ་གནས་ཤྷིང་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལུས་ཀྷིས་མྱོང་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་གང་དྲེ་དང་དྲེ་
དན་པ་དང་ལྡན་པ་བདྲེ་བ་ལ་གནས་པ་བཏང་སོམས་པའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་སྟྲེ། དགའ་བ་མྲེད་པ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གནས་སོ་ཞྲེས་སོ།།

ཚོར་བ་དང་ཤྷིན་ཏུ་

སངས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བདྲེ་བ་མྱོང་བ་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་དག་
འབྱུང་བ་གྷིས་ཀའྷི་གནས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཡན་ལག་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྷི་སྟྲེ། ཆ་
ཤས་སམ་ཡན་ལག་བཞྷི་ནྷི་སོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། དན་པ་
ཡོངས་སུ་དག་པ་ནྷི་གསུམ་པ་ལ་ཆགས་པ་ཡྷིད་བདྲེ་དང་བདྲེ་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མ་
རོགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྷིན་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚོར་བ་
བཏང་སོམས་ནྷི་སོན་གྷི་གནས་ཆུང་བས་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་། སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པ་ལས་དྲེ་དག་འབྱུང་
བས་གྷིས་ཀའྷི་གནས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཡན་ལག་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ།་་་་་གངས་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དྲེ་རྣམས་
ལ་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་བཞྷིན་དུ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པ་ནྷི་རང་རང་གྷི་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བ་གྲེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་དང་། ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་དང་།
དྲེ་དག་གང་ལས་འབྱུང་བའྷི་གཞྷིའམ་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་གནས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཡན་ལག་རྣམས་
བཅོ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་གྷིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །་་་་་མཛོད་དུ་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དད་པ་ཡྷིན་པས་རས་སུ་བཅུ་གཅྷིག་ཅྲེས་ནང་དྭང་བ་
དད་པར་བྱས་ནས་རས་བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་འཆད་ཀང་། འདྷིར་ནང་དྭང་བ་དན་ཤྲེས་བཞྷིན་བཏང་སོམས་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དང་པོར་ཡོད་ཀང་རོག་དཔོད་ཀྷི་སོས་བསྒྲུབས་པས་མ་སྨོས། གྷིས་
པར་དགའ་བའྷི་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པས་རང་མྷིང་གྷིས་མ་སྨོས། གསུམ་པར་དྲེ་དང་བྲལ་བས་རང་མྷིང་གྷིས་སྨོས་པར་བཤད་པས་རས་བཅུ་གཅྷིག་མྲེད་དོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ན་ཡོད་པའྷི་བདྲེ་བ་རས་གཞན་དུ་བརོད་ཅྲེ་ན། འདྷི་ལྟར། དྲེའྷི་བདྲེ་བ་ནྷི་ཚོར་བ་ཡྷིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་གྷིས་པ་ན་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ལ་བདྲེ་བ་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་བསམ་གཏན་གྷིས་ན་བདྲེ་བའྷི་དབང་པོ་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེ་གྷིས་དྲེ་ལུས་ཀྷི་ཡྷིན་པར་ནྷི་མྷི་རུང་སྟྲེ། སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
ཚོགས་ལྔ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་ཀྷི་ཡང་མྷིན་ཏྲེ་དགའ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དགའ་བ་ནྷི་ཡྷིད་བདྲེ་བ་ཡྷིན་ན་དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བ་ནྷི་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་རང་འགྲེལ་
དུའོ། །གསུམ་པ།་་་་་

གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་དམྷིགས་བསལ་ནྷི། ཆ་ཤས་སམ་རོ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་

འཇོག་ནུས་པ་ཡྷིན་པ་ལ་གཟུགས་མྲེད་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ན་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྷི་གནས་སུ་རོ་གཅྷིག་པ་ྷིད་
ཀྷི་ཕྱྷིར་ཡན་ལག་མྷི་འད་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་དམྷིགས་པ་ཐ་དད་ལས་འཇོག་སྟྲེ།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སོ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་དོ་འདུ་ཤྲེས་གསལ་བ་ནྷི་མྲེད་ཅྷིང་མྷི་གསལ་
བ་ནྷི་མྲེད་པ་ཡང་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་འཇུག་པས་སོ། །ྷི་ཁྷི་སྣང་བར་བཏང་སོམས་དང་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པའྷི་དབང་
གྷིས་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་གྷིས་དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ།

།གྷིས་པ།་་་་་

སོམས་པར་འཇུག་པ་

རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་བདུན་གྷི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་འདྲེན་ཅྷིང་
ཐ་མས་དངོས་གཞྷི་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྟྲེ། དང་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟ་
བར་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་བར་དུ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ྲེར་བསོགས་དྲུག་དྲུག་དངོས་
གཞྷི་རྲེ་རྲེ་སྟྲེ་བདུན་བདུན་གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་བདུན་གང་ཞྲེ་ན། མམ་པར་
གཞག་པའྷི་ས་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་འདོད་པའྷི་ས་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་དག་པ་དང་ཚྷེ་ཐུང་བ་དང་ོན་མོངས་པ་མང་
བ་ལ་སོགས་པས་སོན་དང་བཅས་པར་རགས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་དྲེ་དག་མྲེད་པས་ཡོན་ཏན་དང་
བཅས་པ་ཞྷི་བའོ་ཞྲེས་པ་གོང་འོག་གྷི་ཞྷི་རགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རབ་ཏུ་རྷིག་ཅྷིང་རོགས་པ་ཐོས་བསམ་དང་
འདྲེས་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ཐོས་བསམ་ལས་འདས་ནས་མཐའ་གཅྷིག་སོམ་པའྷི་རྣམ་པས་ཞྷི་
རགས་ཀྷི་མཚན་མ་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་མོས་པ་ལས་བྱུང་
བ་དང་། དྲེ་གོམས་པ་ལས་འདོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སྤངས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་
བྲལ་བ་རབ་ཏུ་དབྲེན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་ལྟར་སྤང་བ་ལ་དགའ་ཞྷིང་ོན་མོངས་ཆྲེན་པོས་དབྲེན་པའྷི་དགའ་
བདྲེ་ཆུང་ངུས་རྲེག་ནས། རྨུགས་གྷིད་རྒོད་གསུམ་དང་བྲལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱྲེད་པས་འདོད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་འབྲྷིང་པོ་གསུམ་སྤོང་བ་དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་། རྒྱུ་དྲེ་དག་གྷིས་འདོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་
མ་བྱུང་བ་ལ། དྲེ་དག་ཟད་པར་སྤང་མ་སྤངས་བརག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྡུག་པའྷི་མཚན་མ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སོ་སོར་
རོག་པ་དཔོད་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་དཔད་པས་ཆུང་ངུ་གསུམ་མ་སྤངས་པར་ཤྲེས་ནས་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྲེན་པོ་མཐར་ཐུག་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོར་བའྷི་མཐའ་དང་། དྲེ་ལྟར་
འདོད་པའྷི་སོན་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞྷི་ཐོབ་པ་སོར་བའྷི་མཐའྷི་འབྲས་བུ་
ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་དྲུག་ནྷི་་་་་་མཛོད་ལས། དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ྲེར་བསོགས་བརྒྱད། །དག་པ་དྲེ་མྷིན་དུཿཁ་མྷིན། །དང་པོ་འཕགས་པའང་ཁ་ཅྷིག་
གསུམ། །ཞྲེས་ྲེར་བསོགས་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། འབད་དྲེ་དང་བར་བྱ་བ་དང་། ས་འོག་མ་ལས་ཡྷིད་འབྱུང་མ་བྲལ་ཞྷིང་ཆགས་བྲལ་གྷི་ལམ་ཡྷིན་པས་བཏང་སོམས་ཡོད་
ཀང་རོ་མྱང་མྲེད་ཟྲེར་རོ།།

ཁམས་གསུམ་གྷི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྷི་ལམ་གྷི་རྲེན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་མྲེད་པས་ན་ྲེར་

བསོགས་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་རྣམས་ཀང་སོམ་རྷིམ་དུ། རོག་དཔོད་གྷིས་དང་བཏང་སོམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་རྲེ་གཅྷིག་པ་སྟྲེ་ཡན་ལག་བཞྷི་ལྡན་དུའང་གསུངས་སོ། །་་་་་གལ་ཏྲེ་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ན་ཡྷིད་བདྲེ་བའྷི་དབང་པོ་ཡོད་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་བཞྷིན་དུ་དགའ་བ་བཅས་པར་མྷི་གཞག་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ། དྲེ་ན་དགའ་བ་གཡོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ས་ན་དབང་པོ་དུ་དག་དམྷིགས་ཤྲེ་ན།
སྨྲས་པ། བཅོ་བརྒྱད་དོ། །བསམ་གཏན་གྷིས་པའྷི་ས་ན་དྲེ་ྷིད་དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྷི་ས་ན་དབང་པོ་དུ་དག་དམྷིགས་ཤྲེ་ན། །སྨྲས་པ་བཅུ་བདུན་ནོ། །བསམ་གཏན་བཞྷི་པའྷི་
ས་ན་ནྷི་བཅུ་དྲུག་གོ །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ས་ན་དབང་པོ་དུ་དག་དམྷིགས་ཤྲེ་ན། སྨྲས་པ་བཅུ་གཅྷིག་གོ །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ས་ན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ།
རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ས་དང་། ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ས་ན་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་ས་ན་དབང་པོ་དུ་
དག་དམྷིགས་ཤྲེ་ན། སྨྲས་པ་བརྒྱད་དོ། །ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ།།

དྲེ་བཞྷིན་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ནས་སྷིད་རྲེའྷི་བར་ལས་གོང་འོག་གྷི་

ཁད་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་ནས་བང་དོར་བྱ་བར་འདོད་པ་མཚན་ྷིད་རབ་ཏུ་རྷིག་པ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་སོར་བ་
སོམ་པ་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། འོག་མའྷི་ོན་མོངས་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སྤོང་བ་རབ་ཏུ་དབྲེན་པ་དང་། འབྲྷིང་པོ་
གསུམ་སྤོང་བ་དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་། ཐོབ་པར་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་དཔོད་པ་དང་། ཆུང་ངུ་གསུམ་ཡང་
སྤོང་བ་སོར་བའྷི་མཐའ་དང་། གོང་མའྷི་དངོས་གཞྷི་ཐོབ་པ་སོར་བའྷི་མཐའྷི་འབྲས་བུ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་བདུན་
བདུན་གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་གོ །གསུམ་པ།་་་་་ཚད་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་རྒྱུ་སོམས་
འཇུག་གྷི་ཚད་ནྷི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་གུས་སོར་རྒྱུན་སོར་གྷིས་ཀ་དང་མྷི་ལྡན་པ་ཆུང་ངུར་ཡོངས་སུ་
བསོམ་པ་དང་། གང་རུང་དང་ལྡན་པ་འབྲྷིང་དུ་ཡོངས་སུ་བསོམ་པ་དང་། གྷི་ག་དང་ལྡན་པ་ཆྲེན་པོར་ཡོངས་
སུ་བསོམ་པའོ། །ཡང་ན་ཤྲེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་ཆུང་ངུ་འབྲྷིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གྷིས་ཕྱྲེ་བའོ། །བསམ་གཏན་
དང་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་རྣམས་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷི་པོ་རྣམས་
ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བསོམ་ཚུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་འབྲས་བུ་སྲེ་བའྷི་ཚད་ནྷི།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ཆུང་ངུ་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསོམས་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི། རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་བསམ་
གཏན་དང་པོའ ་ི སྲེ་བ་ཚངས་རྷིས་དང་ཚངས་པ་འདུན་ན་འདོན་དང་ཚངས་ཆྲེན་ཏྲེ་གསུམ་མོ། །བསམ་གཏན་
དང་པོ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷི་འབྲས་བུ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། གྷིས་པ་ལ་འོད་ཆུང་ཚད་མྲེད་
འོད་འོད་གསལ་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ལ་དགྲེ་ཆུང་ཚད་མྲེད་དགྲེ་དགྲེ་རྒྱས་གསུམ་དང་། བཞྷི་པ་ལ་སྷིན་
མྲེད་བསོད་ནམས་སྲེས་འབྲས་བུ་ཆྲེ་གསུམ་སྟྲེ་བསམ་གཏན་གྷི་སྲེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གནས་གཙང་མ་ནྷི་
འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་བཞྷི་པོ་རྣམས་ན་ནྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གྷི་གནས་གཞན་ཐ་དད་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གནས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བའྷི་སྲེ་བ་ཐ་དད་པ་ཡང་མྲེད་དོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་ན་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་དང་ཆྲེན་
པོར་ཡོངས་སུ་བསོམས་པས་རྷིམ་པ་ལྟར། ཆུང་ངུས།་་་་་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་སུ་སྲེ་བ་དམའ་ཞྷིང་ངན་པ་དང་།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མཐོ་ཞྷིང་ངན་པའམ་དམའ་ཞྷིང་བཟང་བ་དང་། ཆྲེན་པོས།་་་་་མཐོ་ཞྷིང་བཟང་བ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའང་

འབྲྷིང་གྷིས།་་་་་

ཚྷེ་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པས་མཐོན་པོ་དང་། ཚྷེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་པས་དམའ་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་བས་
ངན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆུང་བས་བཟང་པོར་མངོན་ནོ། །བཞྷི་པ།་་་་་མྷིང་དུ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་
པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་བཞྷི་པར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་རྣམས་ཀྷི་མྷིང་ནྷི་གངས་
མྲེད་ཅྷིང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོས་བསྡུས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཇྷི་སྲེད་ལ་རོགས་པའྷི་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཐུ་ཆྲེན་ཐོབ་པ་རྣམས་སོམས་པར་འཇུག་པ་དྲེ་དག་གྷི་མྷིང་ཡང་
འཕགས་པ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་མྷི་ཤྲེས་ན། གངས་དང་སོམས་འཇུག་མྷི་ཤྲེས་པ་ལྟ་ཅྷི་
སྨོས། བསམ་གཏན་དང་པོས་བསྡུས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་མྷིང་མཐའ་ཡས་པ་ཇྷི་ལྟ་བར། བསམ་གཏན་ལྷག་མ་
རྣམས་དང་གཟུགས་མྲེད་པས་བསྡུས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་མྷིང་དུ་གདགས་པ་མཐའ་ཡས་
ཤྷིང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྒྱལ་བའྷི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་མདོ་སྲེ་རྣམས་སུ་དཔའ་བར་
འགོ་བ་དང་རྷིན་ཆྲེན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་དྲེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷིས་བསམ་གཏན་གྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཐོབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་མཁྲེན་གྷི། ན་
རང་རྣམས་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་མྷི་ཤྲེས་སོ། །ལྔ་པ།་་་་་རྣམ་པར་དག་པས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རང་རང་གྷི་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲྷིང་
དང་། འབྲྷིང་ལས་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་བ་ནྷི་འཕྲེལ་བའྷི་རབ་ཡྷིན་པས་རབ་ཀྷི་མཐའྷི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་བར་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྷི་མངོན་ཤྲེས་
ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ན་འདོད་པ་བཞྷིན་ཐོབ་པས་ལས་སུ་རུང་ཞྷིང་མཆོག་ཏུ་ཁྷི ད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །མཛོད་དུ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ས་ཀུན་གྷིས་མཐུན་བྱས། །འཕྲེལ་བའྷི་རབ་ཏུ་ཕྱྷིན་
པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་བཞྷི་པ་ཁོ་ན་ལ་རབ་མཐའ་པར་བཤད་ཅྷིང་། དྲེའང་དང་པོ་ནས་སྷིད་རྲེའྷི་བར་ལ་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་
སོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཡང་བཞྷི་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་རྲེ་སྤྲེལ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མཐུན་པར་
བྱས་པས་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་སོམ་ལམ་གྷི་སྷི་དོན་ལ། མཚན་ྷིད་ནྷི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་བགོད་པའྷི་གཞྷི་གང་ཞྷིག་རྲེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །སྤངས་
རོགས་ནྷི་སོམ་སྤང་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་སྤངས་ཤྷིང་། ཁད་པར་ཐྲེག་ཆྲེན་པས། མཐོང་བས་སྤང་བྱའྷི་ོན་མོངས་
རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཟད་བྱས་ནས། །ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར། །སོམ་པ་ལ་ནྷི་རབ་ཏུ་
སོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཤྲེས་སྷིབ་གཙོ་ཆྲེར་སྤངས་པ་དང་། སྲེང་གྲེ་བཟང་པོས།་་་་་ཇྷི་སྐད་བཤད་པའྷི་མཐོང་བའྷི་ལམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལས་ཐ་མྷི་དད་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་རོགས་
པས་མཐོང་ལམ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི་རྲེས་ལ་མངོན་རོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་འཆད་འགྱུར་
རྣམས་དང་། ས་བཅུའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི་ངོ་བོས་ཕྱྲེ་ན་མམ་རྲེས་གྷིས་སམ་ཆྲེ་
འབྲྷིང་དགུ་དང་། སྤང་གྲེན་གྷིས་ཕྱྲེ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྷིག་དང་། ཐྲེག་པས་ཕྱྲེ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་
པའོ། །བྱྲེད་ལས་རང་གྷིས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་གཞན་དག་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་
སྟྲེ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྷི་སོང་བར་བྱྲེད། །གཞན་ནྷི་ཇྷི་བཞྷིན་རྣམས་འཇོག་
པ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྷི་ཡོངས་སྨྷིན་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། ཆོས་ྷིད་མཐོང་ཟྷིན་གོམས་པར་
བྱྲེད་ཅྷིང་གོང་དུ་རྷིམ་གྷིས་བགོད་པར་བྱྲེད་པས་ན་སོམ་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། འཇྷིག་རྲེན་ལས་
འདས་པའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་ས་བདུན་ལ་རྲེན་ཚུལ་ནྷི། སོམ་པའྷི་ལམ་གྷི་གནས་
སྐབས་ལ་ཡང་དམྷིགས་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་གྷི་བདྲེན་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་
ྷིད་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་
བདྲེན་བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་སྤང་བྱས་དག་པའྷི་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཆོས་ཤྲེས་པ་བཞྷི་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
གནས་ལུགས་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རོགས་པ་རྲེས་སུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་བཞྷིའྷི་ཕྱོགས་ལྷག་མཐོང་སོམ་
ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་རྣམས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་ཞྷི་གནས། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ྲེར་བསོགས་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ནས་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་
བར་ཟག་མྲེད་དུ་སྲེས་པས་བསྡུས་པའོ། །ཐོག་མཐའྷི་ས་གྷིས་ནྷི་ཟག་མྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ། འདོད་པའྷི་ཁམས་
དང་སྷིད་རྲེ་ན། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྷི་ཡན་ལག་སྤངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སྷིད་རྲེ་འཇྷིག་རྲེན་པར་བསྟན་
པ་ནྷི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་ནྷི་འདུ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་བ་ཡོངས་སུ་མྷི་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར། འཇྷིག་
རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་རྒྱུ་བ་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བའྷི་རྲེན་མ་ཡྷིན་པས། མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་འཇྷིག་རྲེན་པ་ྷིད་དྲེ།
འདུ་ཤྲེས་དམན་པས་དམྷིགས་པ་ལ་མཚན་མར་མྷི་བྱྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བའྷི་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་
བྱའོ། །དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཀང་ཇྷི་སྐད་དུ། ཇྷི་ཙམ་དུ་འདུ་ཤྲེས་གསལ་བ་དང་བཅས་པ་ྷིད་
ཀྷིས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀུན་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཤྲེས་
རབ་རོགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཞྷི་གནས་་་་་་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྷག་མཐོང་་་་་་ཤྲེས་རབ་ནྷི་སོམ་ལམ་གྷི་ངོ་བོར་
གསུངས་ཤྷིང་། དྲེས་མཚོན་ནས་རྲེས་ཐོབ་སོ་གསུམ་གྷི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་སོམ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལམ་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཞར་བྱུང་འགོག་པ་ལ་དཔད་པ་ནྷི། སྷིད་རྲེ་འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་གཞན་བདུན་
འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་ཡང་བསྟན་ན། མཐར་གྷིས་གནས་པའྷི་སོམས་འཇུག་དགུ་པ་འགོག་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟ་བུ་
སམ་ན། འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་སྟྲེ། འཕགས་པའྷི་ལམ་གྷི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་
བདག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ོན་ཡྷིད་འགོག་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་
བོ་གསལ་ཞྷིང་སོ་ཤས་ཆྲེ་བས་དྲེའྷི་རྲེན་ལ་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །སྲེ་བའྷི་རྲེན་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་མངོན་པར་
གྲུབ་ནས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའམ། ཚྷེ་འཕོས་ནས་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་
མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་སྷིད་རྲེའྷི་སྲེམས་མ་ཐོབ་ན་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་མྷི་ནུས་ཤྷིང་། ཐོབ་ན་
གཟུགས་ཁམས་སུ་སྲེ་བར་ཡང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འགྲེལ་པར། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞྷིང་གཟུགས་མྲེད་ལ་མྷི་འཇུག་པ་དང་། མ་
བྲལ་ཡང་འཇུག་པ་དང་། གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པ་དང་། གྷིས་ཀ་མྷིན་པའོ།།་་་་་

མུ་བཞྷི་གསུངས་པའྷི་ནང་ནས། མུ་གྷིས་པ།་་་་་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་

ཐོབ་པའྷི་འཕགས་པ་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བར་མྷི་འདོད་པས་ཞྷི་རགས་སུ་སོམ་པའྷི་སྤོང་ལམ་བསལ་ནས་
སོམས་འཇུག་སང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ནམ་མཁའྷི་འདུ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་གྷི་ལམ་ལ་གནས་པས་སྷིད་རྲེའྷི་
བར་གྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་ཡང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་གཅྷིག་
གྷིས་སོམས་པར་འཇུག་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །ཁ་ཅྷིག་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་མའྷི་
དངོས་གཞྷི་ཐོབ་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་སོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་མོད། བྱྷིས་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཡང་འཕགས་པ་ལ་བསམ་
གྷིས་མྷི་ཁབ་བོ། །ཡང་ན་མཛོད་འགྲེལ་དུ་སྔར་སྷིད་རྲེའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལས་མས་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་
སྲེས་པ་ཞྷིག་གྷིས་སླར་ཡང་བསྲེད་དྲེ་སོམས་པར་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་
སུ་ནྷི་འགོག་པའྷི་སོམས་འཇུག་འདྷི་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་
བྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་བཏགས་པ་བ་མཆོག་ཏུ་ཞྷི་བས་གནས་པའྷི་འཕགས་པ་རྣམས་ནྷི། ཞྷི་བ་ཐོབ་ཟྷིན་
པས་མ་ཞྷི་བ་འགོག་པ་དྲེ་ལ་འབད་པའྷི་རོམ་པ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ནྷི་ཀུན་གཞྷི་མྷི་འདོད་པ་ན་
ཐོས་སྲེ་པ་དང་སོ་བསྟུན་པ་སྟྲེ། ཀུན་གཞྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམ་པར་གཞག་ན་ནྷི་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
འགོ་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །ངོ་བོས་ཕྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་ལས་ལམ་ཆུང་ངུ་གང་ཞྲེ་ན། སོམ་སྤང་རྷིམ་གྷིས་སྤོང་
བར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར། གྲེན་པོ་ཆུང་རྷིམ་ནས་སྲེ་བ་དང་། སྤང་བྱ་ཆྲེ་རྷིམ་ནས་འགགས་ཚུལ་འཆད་པ་ནྷི་ལམ་
ཆུང་ངུ་ལའང་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ་གསུམ་ཡྷིན་ལ། གསུམ་པོ་
གང་གྷིས་འདོད་པ་ནས་སྷིད་རྲེའྷི་བར་གྷི་ས་དང་ས་དགུ་པོ་དག་ནྷི་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་དང་ཆྲེན་པོའ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆྲེན་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་
རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྤོང་བའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལམ་འབྲྷིང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་ལམ་འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་དང་།
འབྲྷིང་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་སྟྲེ་གསུམ་པོ་གང་གྷིས་སྤང་བྱ་ས་དང་ས་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་
པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་
དང་། འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྤོང་བའོ། །ལམ་ཆྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་ལམ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆུང་
ངུ་དང་། ཆྲེན་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། གསུམ་པོ་གང་གྷིས་སྤང་བྱ་ས་དང་ས་ན་ཁམས་
གསུམ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུའྷི་ཆྲེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་
འབྲྷིང་པོ་དང་། ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྤོང་བའོ། །དྲེ་ལ་ལམ་ཆུང་ངུས་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་ཇྷི་
ལྟར་སྤོང་སྟྲེ་དོད་མམ་དུ་སྤོང་བར་རྷིགས་སོ་སམ་ན། སྤང་བྱ་ཆྲེན་པོ་ནྷི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་དང་བྲལ་ཞྷིང་འཛྷེམ་
པ་མྲེད་པའྷི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་རོགས་སླ་བས་དྷི་མ་ཆྲེ་ལོང་དང་འད་བར་གྲེན་པོ་ཆུང་ངུས་ཀང་སྲེལ་ལ་སྤང་བྱ་
ཆུང་ངུ་ནྷི་ཡོངས་སུ་དཔད་དཀའ་ཞྷིང་ཕལ་རྒྱུད་ལ་ཞྲེན་པས་དྷི་མ་ཕ་མོ་དང་འད་བར་གྲེན་པོ་ཆྲེན་པོས་
བསལ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ལམ་ཆྲེན་པོ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་། དྲེ་སྲེས་པ་ན་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་
པོའང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྨན་ཐུན་གཅྷིག་གྷིས་ཡུན་རྷིང་པོར་བསགས་པའྷི་ནད་འབྱྷིན་པ་དང་། སོན་མྲེ་
ཆུང་ངུས་མུན་པ་ཆྲེན་པོ་སྲེལ་བ་བཞྷིན་དུ། འཕགས་པའྷི་ལམ་ཆུང་ངུས་ཀང་ཐོག་མྲེད་ནས་བརྒྱུད་པའྷི་ོན་
མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་རད་ནས་འབྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཀར་པོའ ་ི ཆོས་རྣམས་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་ཡང་རྷིག་པར་
བྱའོ། །ནུས་པས་ཕྱྲེ་བ་བཞྷི་ལས། སོར་བའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། ལམ་གང་བསོམས་པ་དག་གྷིས་སྤང་བྱ་ོན་
མོངས་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ས་བོན་གྷི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་དང་བྲལ་བ་ལས་རྷིམ་གྷིས་གནས་འགྱུར་
བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་བའྷི་སོར་བ་རོམ་པའོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། སྤང་བར་བརམས་པ་གང་གྷི་
འོག་ཏུ་གྲེགས་ཀྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ནྷི་དང་པོར་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ས་བོན་མ་ལུས་པ་དང་
བྲལ་བས་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་བའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། ལམ་གང་
གྷིས་སྤང་བྱ་ོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་ནས་ཀང་དྲེའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་
བའྷི་གནས་གྱུར་དག་པ་སོ་སོ་རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་མངོན་སུམ་དུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཁད་པར་གྷི་ལམ་
གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་སྤང་བྱ་སྤོང་བའྷི་སོ་ནས་གཞག་པ་ནྷི། བསྡུ་བར། རྣམ་པ་གཞན་གྷིས་སོར་བའྷི་
ལམ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་སྔ་མའྷི་ཁད་པར་གྷི་ལམ་མོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་
404

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པོ་དྲེ་ལས་གཞན་ཆྲེན་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྤོང་བའྷི་སོར་བ་རོམ་པ་དང་། བརམས་པ་ལྔར་བར་ཆད་
མྲེད་པར་སྤོང་བ་དང་། སྤངས་ནས་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་ནྷི་སྔར་གྷི་སྤོང་བའྷི་དྲེ་ལ་
ལྟོས་ནས་ཁད་པར་གྷི་ལམ་མོ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་པའྷི་
སོ་ནས་གཞག་པ་ནྷི། ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པ་སྤོང་བའྷི་སོར་བ་དྲེ་རྲེ་ཞྷིག་བསལ་ཞྷིང་བཏང་སོམས་སུ་
བཞག་ནས་མདོ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ཀྷི་ཆོས་ལ་ཚུལ་བཞྷིན་སྲེམས་པའོ། །སྔར་ཞུགས་ཏྲེ་བསམས་ཤྷིང་
རོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་སོ་སོར་རོག་པས་གནས་པའམ། སོམས་འཇུག་གཞན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཁད་པར་
གྷི་ལམ་གང་ཡྷིན་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའྷི་སོ་ནས་གཞག་པ་ནྷི། ཡང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སྔར་མྲེད་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའམ། གྲུབ་ཟྷིན་པ་ལ་གནས་པའྷི་ལམ་གང་
ཡྷིན་པའོ། །སོམ་ལམ་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་ལ་འཕོས་ནས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་བའྷི་ལམ་སོམ་ཚུལ་ལ། ལམ་སོམ་
པ་གང་ཞྲེ་ན། ལམ་སོམ་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞྷིར་བསྟན་པ། རྣམ་གངས་ཀྷིས་བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་བཤད་པ། ས་གོང་མའྷི་
ལམ་སོམ་པའྷི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས།་་་་་དང་པོ་་་་་་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
སོམ་པ་དང་། ཐོབ་ཟྷིན་བསྟྲེན་པའྷི་སོམ་པ་དང་། སྤང་བྱ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པ་དང་། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་སོམ་
པའོ། །གྷིས་པ། རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ།་་་་་ཡང་དག་འཇོག་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་
ཕྱྷིར་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་སྔར་རྒྱུད་ལ་མ་སྲེས་པ་རྣམས་གསར་དུ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་
པའོ། །བསྟྲེན་པའྷི་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་སྔར་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་གནས་པ་
དང་། འགལ་རྲེན་གྷིས་མྷི་མས་པ་དང་། ཡང་ཡང་ཕྱྷིར་ཞྷིང་འབྱུང་བ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་དང་།
རྒྱ་ཆྲེར་ཡངས་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་སོམ་པའོ། །བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་སྷིག་པ་མྷི་དགྲེ་
བའྷི་ཆོས་སྔར་རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་སྲེས་པ་རྣམས་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་སོམ་པའོ། །གྲེན་པོ་སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྤང་
བྱ་སྷིག་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་སྔར་རྒྱུད་ལ་མ་སྲེས་པ་རྣམས་ས་བོན་བཀག་ནས་ཕྱྷིན་ཆད་ཀང་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
གང་སོམ་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལམ་གྷི་སྲེ་ཚུལ་གྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་འཕགས་པའྷི་ལམ་སྲེ་
བ་ན་རྷིགས་མཐུན་ཕྱྷི་མ་འཕྲེལ་ཞྷིང་རྒྱས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་རང་གྷི་བག་ཆགས་འཇོག་པ་དྲེ་ནྷི་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
སོམ་པའོ། །ལམ་དྲེ་ྷིད་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་རྒྱུན་མྷི་འཆད་སོམ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྷི་བསྟྲེན་པའྷི་སོམ་
པའོ། །དྲེས་རང་རང་གྷི་སྤང་བྱ་སྷིབ་པའྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤང་བ་དྲེ་ནྷི་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོམ་པའོ། །སྷིབ་པ་
བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ནས་ཀང་གནས་གྱུར་མངོན་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར། ཕྱྷི་མ་ལ་སྤང་བྱ་མྷི་སྲེ་བའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་དྲེ་ནྷི་གྲེན་པོ་སོམ་པའོ། །གསུམ་པ།་་་་་གྲེན་པོ་ཁད་པར་དུ་ཕྱྲེ་སྟྲེ་བཤད་པ་ནྷི། ཡང་སྔར་
བསྟན་པའྷི་གྲེན་པོ་སོམ་པ་དྲེ་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་གྲེན་པོ་དང་། སྤོང་བ་གྲེན་པོ་
དང་། རྲེན་གྲེན་པོ་དང་། ཐག་བསྷིང་བ་གྲེན་པོ་རྣམས་ནྷི་གྲེན་པོ་སོམ་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་པར་སུན་
འབྱྷིན་པའྷི་གྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་མྲེད་ནྷི་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ྲེར་ལྲེན་
གྷི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པས་ྲེས་དམྷིགས་སུ་ལྟ་ཞྷིང་སུན་འབྱྷིན་
པའོ། །སྤོང་བ་གྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་སྤོང་བ་ལ་རྷིམ་གྷིས་སོར་བའྷི་ལམ་དང་། སྤང་བར་བརམས་པ་དྲེ་
བར་ཆད་མྲེད་པར་མཐའ་དག་སྤོང་བའྷི་ལམ་མོ། །རྲེན་གྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། ཨཱདྷར་ཞྲེས་པ་རྲེན་ནམ་ཀུན་འཛིན་པ་སྟྲེ།་་་་་སྤངས་
པའྷི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཞྷིང་གནས་གྱུར་མས་སུ་མྱོང་བ་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ལམ་མོ། །ཐག་བསྷིང་བ་གྲེན་
པོ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་གོང་མའྷི་ལམ་མོ། །ཞྲེས་པ་ཁད་པར་གྷི་ལམ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་སྔར་སྤངས་པའྷི་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཐག་བསྷིང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཅུ་གཅྷིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་བྱྲེད་ལས་དང་
སར་ཏྲེ་མདོར་བསྟན་ནྷི། ཡང་ལམ་སོམ་པ་ནྷི་ཐོག་མར་ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་མྷི་གཙང་བ་ལ་
སོགས་པར་ཡོངས་སུ་རོག་པའྷི་ལམ་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་བཞྷི་དང་། བརགས་ནས་སྷིབ་པ་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་
བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་ལམ་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞྷི་དང་། སྷིབ་པ་སངས་ནས་
འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་རྫུ་
འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞྷི་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སངས་པ་ལས་འཕགས་པའྷི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དོད་དང་རྲེ་
མོའ ་ི མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སོར་བའྷི་ལམ་དབང་པོ་ལྔ་དང་། དབང་ཐོབ་ནས་བདྲེན་པ་རོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་མ་
དད་པ་ལ་སོགས་པས་ཟྷིལ་གྷིས་མྷི་ནོན་པ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འདྲེས་པའྷི་
ལམ་སྟོབས་ལྔ་དང་། དྲེ་ལྟར་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པ་ལས་དང་པོ་ྷིད་དུ་སོ་སོ་རང་གྷིས་བདྲེན་པ་རྣམས་ཀྷི་དྲེ་ཁོ་
ན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྷི་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་སོམ་སྤང་
ོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པའྷི་ལམ་འཕགས་པའྷི་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་སོམ་པ་དང་། གནས་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་གཞྷི་
ཐོབ་མ་ཐོབ་དང་དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་ཐ་དད་པས་ཕྱྲེ་བའྷི་ལམ་ནྷི་ལམ་བཞྷི་དང་། བསླབ་པ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་གསུམ་
ཡོངས་སུ་སོང་ཞྷིང་དག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་ཆོས་ཀྷི་གནས་བཞྷི་དང་། འཇྷིག་རྲེན་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དང་། སོར་མཐོང་
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གྷིས་དང་སོམ་ལམ་དང་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྡུད་པའྷི་ལམ་ནྷི་ལམ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་དབང་པོ་
གསུམ་མོ། །དྲེ་ཡང་དང་པོ་བདུན་ནྷི་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། དྲེ་ནས་བཞྷི་ནྷི་ལམ་
བཞྷི་དང་། ཆོས་ཀྷི་གནས་བཞྷི་དང་། ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྷིས་དང་། དབང་པོ་གསུམ་དང་། གོ་རྷིམ་
བཞྷིན་དུ་སར་ནས་འཆད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ། སྔར་བསྟན་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་
ཕྱོགས་མཐུན་བཤད་པ། ལམ་བཞྷིའྷི་ཁད་པར་བཤད་པ། ཆོས་ཀྷི་གནས་བཞྷི་བཤད་པ། ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་
བཤད་པ། དབང་པོ་ཟག་མྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྷི་དོན་ལྔ་ལས། མཚན་ྷིད་ནྷི་ཟད་པ་དང་མྷི་སྲེ་བ་ཤྲེས་
པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་ཏྲེ། ཟད་དང་མྷི་སྲེ་ཤྲེས་པ་ནྷི། །བྱང་ཆུབ་དྲེ་དང་མཐུན་ྷིད་ཕྱྷིར། །སུམ་ཅུ་ར་
བདུན་དྲེ་ཡྷི་ཕྱོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རས་བཏགས་ཀྷི་ཁད་པར་ལ་་་་་་རས་སུ་བཅུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་གྷི་གཞུང་ལུགས་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱྲེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྷི་ལྟར་ན་ལུས་དང་ངག་དག་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཡན་ལག་རྣམས་རས་གྷིས་ཡྷིན་པས་བཅུ་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེས་རྒྱལ་པོའ ་ི སས་སོ།་་་་་

རས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་བཅུ་ཡྷིན་ཏྲེ། དད་དང་བརོན་འགྲུས་དན་པ་དང་། །ཏྷིང་འཛིན་ཤྲེས་རབ་

བཏང་སོམས་དགའ། །རོག་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་ཤྷིན་ཏུ་སང་། །ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །གཞན་རྣམས་ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་ནང་
དུ་འདུ་བས་རས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཤྲེས་རབ་སྟྲེ། །བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇོག་
ཅྲེས་བྱ། །རྫུ་འཕལ་རྐང་པ་ཏྷིང་འཛིན་ནོ། །གཙོ་བོ་མོས་པ་དྲེ་དག་ནྷི། །སོར་བྱུང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་པ་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་དང་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཡྷིན་ཞྷིང་། རོལ་
བ་ནྷི་བརོན་འགྲུས་ཡྷིན་ལ། ཡང་དག་པའྷི་ངག་དང་ལས་ཀྷི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ས་མཚམས་ལ། སྲེ་ཚན་བདུན་ནྷི་གོ་རྷིམ་བཞྷིན། །ལས་ནྷི་དང་པོ་པ་དག་དང་། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་
རྣམས་དང་ནྷི། །སོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ། །ཞྲེས་སྲེ་ཚན་བདུན་པོ་རྷིམ་པ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་དོད་རྲེ་མོ་དང་
བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་དང་སོམ་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་རྣམས་ན་རྲེ་རྲེ་ཡོད་པར་འདོད་མོད། འདྷིར་ནྷི་ཚོགས་
ལམ་ཆུང་ངུ་ན་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་བཞྷི་དང་། འབྲྷིང་པོ་ན་ཡང་དག་པར་སྤོང་པ་བཞྷི་དང་། ཆྲེན་པོ་ན་རྫུ་
འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་བཞྷི་དང་། སོར་ལམ་དང་པོ་གྷིས་ན་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཕྱྷི་མ་གྷིས་ན་སྟོབས་ལྔ་དང་།
མཐོང་ལམ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། སོམ་ལམ་ན་འཕགས་པའྷི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པར་
འཆད་དོ། །གོ་རྷིམ་ཡང་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ཤྲེས་ཏྲེ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་རྷིམ་པའོ། །ཟག་པ་ཡོད་
མྲེད་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ལམ་ཡན་ལག །ཟག་པ་མྲེད་པའོ་གཞན་རྣམས་གྷིས། །ཞྲེས་ཕྱྷི་མ་
གྷིས་ཟག་མྲེད་ཁོ་ན་ཡྷིན་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པར་ཡང་འདོད་མོད།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཟག་པ་རྒྱས་པ་མྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་། འོན་ཀང་བྱྷིས་པ་ལ་ཡོད་པ་
རྣམས་ཟག་བཅས་དང་། འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཟག་མྲེད་ཅྲེས་ཀང་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གྷིས་ལས། དང་
པོ།་་་་་

ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ལ། བཤད་བྱ་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ནྷི་འཆད་ཚུལ་ཡུལ་གང་ལ་དམྷིགས་པ་

དང་། རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཚུལ་ཇྷི་ལྟར་སོམ་པ་
དང་། བསོམས་པའྷི་འབྲས་བུར་གང་གྲུབ་ཚུལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་ལྔས་རྷིག་པར་བྱའོ། །དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་
ལ་དོན་ལྔས་འཆད་པ་ཇྷི་ལྟ་བར། བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དོན་ལྔ་ལྔས་རྷིག་
པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ། དན་པ་ྲེར་གཞག་རྣམ་པ་བཞྷི། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་
རྣམ་པ་བཞྷི། རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་རྣམ་པ་བཞྷི། དད་སོགས་དབང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ། དྲེ་དག་སྟོབས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་
པ་ལྔ། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བདུན། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅྲེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྷིར་
བསྟན་ལྟར་ལྔ་ལས། དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་བཞྷིར་དབྱྲེ་བ་ནྷི་
ཕྱྷི་ནང་གྷི་ལུས་དང་། ཟག་བཅས་ཀྷི་ཚོར་བ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་སྲེམས་དང་། འཁོར་འདས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་
སོ། །གྷིས་པ།་་་་་དྲེར་འཇོག་ཚུལ་ནྷི། བྱྷིས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་བོ་ཅན་རྣམས་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་ལ་
བདག་གྷི་གནས་སམ་རྲེན་གྷི་དངོས་པོ་དང་། བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ཚོར་བ་ལ་བདག་གྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་གཞྷིའམ་
དངོས་པོ་དང་། སྲེམས་ལ་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་བདག་གྷི་དངོས་པོ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པའྷི་དངོས་
པོའ ་ོ ཞྲེས་འཛིན་པ་དྲེ་རྣམས་བཟློག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བཞག་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེས་
སུ་ལྟ་བ་ཞྲེས་གསུངས་པས་དྲེ་དག་གྷི་གནས་ལུགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་། དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་
པ་ཞྲེས་གསུངས་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རོགས་པའྷི་དོན་ལ་མྷི་བརྲེད་པར་གནས་པའྷི་དན་པའོ། །གོགས་གང་ཞྲེ་
ན། དན་ཤྲེས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་།
སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ཏྲེ།་་་་་ཁད་པར་དུ་
དམྷིགས་རྣམ་སོམ་ཚུལ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་གྲེན་པོ་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་ནྷི། དམྷིགས་
ཡུལ་ནང་གྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་པོའ ་ི གནས་
ལུགས་ཇྷི་ལྟ་བར་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྷིང་དན་པ་ལ་ྲེ་བར་འཇོག་པའོ། །ནང་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྱྷིའྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་
དང་། ནང་ཕྱྷི་གྷིས་ཀའྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སོམ་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་པ། དང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པོར་ལུས་ལ་སོམ་ཚུལ་དང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་ལ་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་དམྷིགས་པ་ནྷི།
ནང་གྷི་ལུས་གང་ཞྲེ་ན། སོམ་པ་པོའ ་ི ལུས་གང་ལ་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཅན་དབང་པོ་
ལྔ་པོ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་གྷི་གངས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ཕྱྷིའྷི་ལུས་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཅན་ཡུལ་ལྔ་པོ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་སྲེམས་རྒྱུད་ཀྷིས་མ་ཟྷིན་པ་རྣམས་སོ། །ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་
ལུས་གང་ཞྲེ་ན། མྷིག་ལ་སོགས་པ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་དང་བྲལ་ཞྷིང་ཚོགས་པ་ཐ་མྷི་དད་དུ་འཇུག་པའྷི་དྷི་
རོ་རྲེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དབང་པོའ ་ི གནས་སམ་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་སྲེམས་ཅན་དུ་གཏོགས་པས་ནང་
ཡང་ཡྷིན་ལ། ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པས་ཕྱྷི་ཡང་ཡྷིན་པ་རྣམས་དང་། གང་ཟག་གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པའྷི་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཟུགས་ཅན་རྒྱུད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ཕྱྷི་ཡང་ཡྷིན་ལ། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་
དབང་གྷིས་ནང་ཡང་ཡྷིན་པ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་པ་ནྷི། ལུས་ལ་ལུས་ཀྷི་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་
རོག་པ་ལ་དུར་ཁོད་ཀྷི་ཀྲེང་རུས་དང་རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་གཟུགས་བརན་གྷི་ལུས་དང་
འད་བར། གང་ལ་ཆགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ལུས་འདྷི་ཡང་འདྷི་ལྟ་བུའྷི་རང་བཞྷིན། འདྷི་ལྟ་བུའྷི་ཆོས་ཅན།
ཆོས་ྷིད་འདྷི་ལས་མ་འདས་པའོ་ཞྲེས་མྷི་གཙང་བར་མམ་པ་ྷིད་དུ་ལྟ་བ་གང་ཡྷིན་པའོ། །ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷི་
དམྷིགས་པ་ནྷི་ནང་གྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་དང་དམྷིགས་པ་གྷིས་ཀ་ནང་གྷི་ལུས་དབང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་
འབྱུང་བའྷི་ཚོར་བའོ། །ཕྱྷིའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་དང་དམྷིགས་པ་གྷིས་ཀ་ཕྱྷིའྷི་ལུས་ཡུལ་ལ་བརྲེན་ནས་
འབྱུང་བའྷི་ཚོར་བའོ། །ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་ཚོར་བ་གང་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྷི་ཕྱྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་དམྷིགས་པ་དང་།
གཞན་རྒྱུད་ཀྷི་ནང་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་དམྷིགས་ནས་སྲེས་པ་ནང་དང་ཕྱྷིའྷི་ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའྷི་ཚོར་
བའོ། །ཚོར་བ་ལ་གསུམ་དུ་འབྱྲེད་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་སྲེམས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་ནང་དང་ཕྱྷི་དང་གྷིས་ཀའྷི་
ལུས་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དང་། ཆོས་སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ནང་དང་
ཕྱྷི་དང་གྷིས་ཀའྷི་ལུས་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྷི། ལུས་ལ་ལུས་ཀྷི་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྷི་
དན་པ་ྲེར་གཞག་སོམ་ཚུལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དམྷིགས་ནས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་
པོའ ་ི གནས་ལུགས་རྲེས་སུ་ལྟ་བའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་དན་པ་སོམ་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ། ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་
བསྔལ་བ་དང་། སྲེམས་ཐམས་ཅད་མྷི་རག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པར་མམ་པ་ྷིད་དུ་ལྟ་བ་གང་
ཡྷིན་པའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་བར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་་་་་་དབུས་མཐའྷི་ཊྷིཀྐར་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་རག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་པ་བདག་མྲེད་དུ་མཚུངས་པར་སོམ་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་རྣམ་རོག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྤང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་མྷི་དམྷིགས་པའྷི་རྣམ་པར་སོམ་པ་དང་། རྒྱན་གྷི་འགྲེལ་པར། ལུས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ངོ་
བོར་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཚོར་བ་ལོག་པར་མས་སུ་མྱོང་བ་རྷི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། སྲེམས་རང་བཞྷིན་གྷིས་
འོད་གསལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོས་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་སྷིན་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་
སོམ་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །གྲེན་པོ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས། མདོར་བསྟན་ནྷི། གཞན་ཡང་བར་ཆད་སྲེལ་བའྷི་ཆྲེད་སོམ་
པའྷི་ཚུལ་ནྷི་རྣམ་པ་དགུ་སྟྲེ། འདུན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། རོལ་བ་དང་། སོ་བ་དང་། མ་ཐན་པ་དང་། ཕྱྷིར་
ནུར་བ་མྲེད་པ་དང་། དན་པ་དང་། ཤྲེས་བཞྷིན་དང་། བག་ཡོད་པ་སོམ་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ནྷི། དན་པ་ྲེར་
གཞག་ལ་སོགས་པ་སོམ་པའྷི་ཚྷེ་གདམས་ངག་གྷི་དམྷིགས་རྣམ་ཡྷིད་ལ་མྷི་བྱྲེད་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་
གྲེན་པོར་སོམ་པར་འདོད་པའྷི་འདུན་པ་སོམ་མོ། །སོམ་པ་ལ་མྷི་སོ་བ་ལྲེ་ལོའ ་ི ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་
པོར་ཐོག་མར་གོ་ཆའྷི་བརོན་འགྲུས་སོམ་མོ། །རྨུགས་ཤྷིང་བྱྷིང་བ་དང་འཕོ་ཞྷིང་རྒོད་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་
གྲེན་པོར་བྱྷིང་རྒོད་སྲེལ་བའྷི་རོལ་བ་སོར་བའྷི་བརོན་འགྲུས་སོམ་མོ། །བདག་ལྟ་བུས་ཁད་པར་ཐོབ་པར་མྷི་
ནུས་སམ་དུ་སྷིད་ལུག་སྟྲེ་སྲེམས་ཞུམ་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་དགའ་བའྷི་གནས་ལ་མ་ཞུམ་ཞྷིང་
མྷི་འགོང་པའྷི་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་སོ་པ་སོམ་མོ། །སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་གནོད་པས་ཡོངས་སུ་སོ་ཞྷིང་མྷི་
བཟོད་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་གནོད་པས་ཇྷི་མྷི་སམ་ཞྷིང་མྷི་འཁྲུག་པའྷི་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་མ་
ཐན་པ་སོམ་མོ། །དགྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་ཞྷིང་ཕྱྷིར་ལྡོག་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་
པོར་ཆོག་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་ཕྱྷིར་ནུར་བ་མྲེད་པ་སོམ་མོ། །གདམས་ངག་གྷི་དམྷིགས་རྣམ་བརྲེད་
པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་ྲེ་བར་གནས་པའྷི་དན་པ་སོམ་མོ། །མྷི་ཤྲེས་པས་
ལྟུང་བ་བྱུང་སྟྲེ་ཡྷིད་ལ་གཅགས་ཤྷིང་འགོད་པས་སྲེམས་མྷི་གནས་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་སོ་
གསུམ་གྷི་སོད་པ་ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་འཇུག་པ་སོམ་མོ། །བག་མྲེད་པས་དགྲེ་བ་ལ་བརོན་པ་འདོར་ཞྷིང་བརམས་པ་
མཐར་མྷི་འབྱྷིན་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོར་རག་ཏུ་དགྲེ་བ་སོད་པའྷི་བག་ཡོད་པ་སོམ་མོ། །བསོམས་
པའྷི་འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། ལུས་གཙང་བ་དང་། ཚོར་བ་བདྲེ་བ་དང་། སྲེམས་རག་པ་དང་། ཆོས་བདག་ཡོད་དུ་
འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བཞྷི་སྤོང་བ་དང་། དབུས་མཐར། གནས་ངན་ལྲེན་ཕྱྷིར་སྲེད་རྒྱུའྷི་ཕྱྷིར། །གཞྷི་ཡྷི་ཕྱྷིར་
དང་མ་རོངས་ཕྱྷིར། །བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་འཇུག་བྱ་བས། །དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་སོམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ལུས་འདུ་
བྱྲེད་གནས་ངན་ལྲེན་གྷིས་ཕྱྲེ་བར་རྷིག་ནས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཚོར་བ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུར་རྷིག་ནས་ཀུན་འབྱུང་
དང་། སྲེམས་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་གཞྷིར་རྷིག་ཅྷིང་བདག་ཆད་ཀྷིས་དོགས་ནས་མྱང་འདས་ལ་སྐྲག་པ་མྲེད་པས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགོག་པ་དང་། ཆོས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་སྤང་གྲེན་དུ་ཤྲེས་ཤྷིང་མ་རོངས་པས་ལམ་ལ་འཇུག་པས་ན།
འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྷིའྷི་ས་བོན་དང་བྲལ་བའྷི་
རྷིམ་གྷིས་ཐོབ་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྷིབ་པ་སྲེལ་བས་ན་ཡང་དག་པར་སྤོང་བའམ། དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་
འཇོག་པས་ན་ཡང་དག་པར་འཇོག་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལའང་ལྔ་ལས། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་ཀྷི་
དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་སྷིག་པ་དང་གྲེན་པོ་དགྲེ་བ་དག་སྲེས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་
མ་སྲེས་པ་མ་འོངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷིས་ཀ་ལ་སར་བའྷི་བཞྷི་ལ་དམྷིགས་ནས་སོམ་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་
ན། ཆོས་དན་པ་ྲེར་གཞག་བསོམས་པས་སྤང་གྲེན་ཤྲེས་ནས་དྲེ་དག་ལ་བང་དོར་བྱྲེད་པའྷི་བརོ ན་འགྲུས་
དམྷིགས་པས་ཕྱྲེ་བ་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གྲེན་པོ་རྣམས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤྲེས་
ན། །དྲེ་དག་སྤང་ཕྱྷིར་གྲེན་པོ་ནྷི། །རྣམ་པ་བཞྷི་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གོགས་གང་ཞྲེ་ན།
བརོན་འགྲུས་དྲེ་དག་དང་དོན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
ཀུན་འགོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས།་་་་་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གང་སྷིག་པ་མྷི་དགྲེ་བའྷི་
ཆོས་སྲེས་པ་རྣམས་སྤང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མ་སྲེས་པ་རྣམས་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དགྲེ་བའྷི་ཆོས་སྲེས་པ་རྣམས་
གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མ་སྲེས་པ་རྣམས་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། འདུན་པ་སྲེད་དོ་འབད་དོ་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ་
སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ །ཞྲེས་བྱ་བ་་་་་་བཞྷི་ཀ་སར་བ་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཏྲེ། རྒྱས་བཤད་ནྷི།
འདུན་པ་ལ་ནྷི་བརྲེན་ནས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་མཚན་བཅས་སོམ་པ། །ཡང་དག་སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །གྲེན་
པོ་ཞྲེས་ནྷི་ངྲེས་པར་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་མདོའ་ི ཚིག་ལྔ་པོ་འདྷིས་ནྷི་བརོན་འགྲུས་སོམ་པའྷི་ཚུལ་གནས་དང་
བཅས་པ་བསྟན་པའོ། །དྲེ་ལ་བརོན་འགྲུས་ཀྷི་གནས་ནྷི་སྷིག་པ་སྤོང་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འདུན་པ་སྟྲེ་དྲེ་
ལ་བརྲེན་ནས་བརོན་འགྲུས་བྱུང་བའོ། །འབད་པ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ལྷག་མཐོང་གྷི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་པ་ལ་སོ་བའྷི་
བརོན་འགྲུས་སོ། །དྲེ་ཡང་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པའྷི་ཞྷི་གནས་དང་། དམྷིགས་པ་གསལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་
དང་། འདུ་བྱྲེད་བཏང་སོམས་ཀྷི་མཚན་མ་རྣམས་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་གྲེན་པོ་སོན་མྲེད་སོམ་པ་ལ་སོ་བའྷི་
བརོན་འགྲུས་རོམ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའོ། །སྔར་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་ནྷི་
བྱྷིང་བ་དང་རྒོད་པ་བྱུང་ན་དྲེ་དག་སྲེལ་བའྷི་གྲེན་པོར་གྱུར་པའྷི་བརོན་འགྲུས་ྷིད་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ་
མཚན་འདྷི་ལྟར་ཚིག་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་བྱྷིང་བ་སྲེལ་བའྷི་ཐབས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་
སྲེམས་གསལ་བར་བྱས་ནས་ལྷག་མཐོང་གྷི་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། རྒོད་པ་སྲེལ་བའྷི་ཐབས་ནང་དུ་སྡུད་པའྷི་སོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནས་ཞྷི་གནས་ཀྷི་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་སྨོས་སོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། དང་པོ་དང་གྷིས་པའྷི་འབྲས་བུ་མྷི་
མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་སྷིག་པ་མ་ལུས་པ་མས་ཤྷིང་ཟད་པ་དང་། གསུམ་པའྷི་འབྲས་བུ་གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་
ཐོབ་ཅྷིང་སྲེས་པ་དང་། བཞྷི་པའྷི་འབྲས་བུ་སྲེས་པ་རྣམས་འཕྲེལ་ཞྷིང་ཡངས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། རྫུ་
འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གོམས་པ་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་པའྷི་བྱ་བ་སྤྲུལ་དང་
བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ལས་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་
པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྷི་གནས་སམ་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ན་རྫུ་
འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ྷིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་
འགྱུར། །ྲེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྱྲེད་བརྒྱད། །བསྟྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གོགས་
གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་གོགས་དངོས་ནྷི་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་སྲེམས་དང་དཔོད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་དང་དོན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
ཀུན་འགོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ།་་་་་གོགས་ཅན་ལའང་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་རྲེན་དང་རྒྱུ་ལས་གྱུར་ཚུལ་
ནྷི། འདུན་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། གང་འདུན་པ་དག་པོ་སོར་བ་ནན་ཏུར་གྷིས་གུས་པར་སོར་བ་ལ་བརྲེན་
ནས་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། གང་ནམ་ཡང་
མྷི་སོར་བ་མ་ཡྷིན་པར་རག་ཏུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ྷིད་དུ་སོར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་
ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །སྲེམས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། གང་སྔོན་སྲེ་བ་སྔ་མར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པའྷི་ས་
བོན་བརས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རང་གྷི་ངང་གྷིས་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །དཔོད་པའྷི་ཏྷིང་
ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། གང་གཞན་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་བསྟན་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཆོས་ཀྷི་གནས་ལུགས་
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ལྷག་མཐོང་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་
ཡང་དག་འཇོག་ལས་གྱུར་ཚུལ་ནྷི། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་འདུན་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གང་སོམ་པར་འདོད་
པའྷི་འདུན་པ་སྲེད་པ་ན་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གང་
བྱྷིང་རྒོད་ཀྷི་གྲེན་པོར་འབད་ཅྷིང་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ན་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་
པའོ། །སྲེམས་ཀྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གང་ཞྷི་གནས་ཀྷིས་ནང་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ན་སྲེམས་རྲེ་
གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །དཔོད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གང་ལྷག་མཐོང་གྷིས་གསལ་བར་བྱས་ཏྲེ་
སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ན་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ྷིད་ལ་རྲེག་པའོ། །འཇོག་པ་དང་འཛིན་པའྷི་གོ་རྷིམ་
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སྔར་དང་མྷི་འད་བ་ནྷི་འདྷིར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་རྷིམ་པ་དང་བསྟུན་པའོ། །སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་
སྤོང་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་སོམ་ཚུལ་ནྷི། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ྲེས་པ་ལྔ་སྤོང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་གྲེན་པོ་འདུ་བྱྲེད་བརྒྱད་གོམས་
པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ྲེས་པ་ལྔ་ནྷི། ལྲེ་ལོ་དང་ནྷི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྲེད་དང་བྱྷིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མྷི་
བྱྲེད་དང་འདུ་བྱྲེད་དྲེ། །འདྷི་དག་ྲེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་སྤོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་
གྲེན་པོ་འདུ་བྱྲེད་བརྒྱད་ནྷི་ལྲེ་ལོས་མྷི་སོར་བའྷི་གྲེན་པོ། གནས་དང་དྲེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་
བུ་ྷིད་དུ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གནས་སམ་གཞྷི་འདུན་པ་དང་། དྲེ་ལ་གནས་པ་རོལ་བ་དང་། འདུན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིད་
ཆྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དད་པ་དང་། རོལ་བའྷི་འབྲས་བུ་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའྷི་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་
རྣམས་དང་། དམྷིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །བྱྷིང་དང་རྒོད་པ་རོགས་པ་དང་། །དྲེ་སྤོང་མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་དང་། །ཞྷི་ཚྷེ་རྣལ་དུ་འཇོག་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བརྲེད་པས་མམ་པར་འཇོག་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་གྲེན་པོ་
དམྷིགས་པ་མ་བརྲེད་པའྷི་དན་པ་དང་། བྱྷིང་རྒོད་ཀྷིས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་གྲེན་པོ་དྲེ་དག་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་
བཞྷིན་དང་། བྱྷིང་རྒོད་སྤོང་བར་འདུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གྲེན་པོ་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་དང་། བྱྷིང་རྒོད་ཞྷི་ནས་ཀང་འདུ་
བྱྲེད་པའྷི་གྲེན་པོ་རྣལ་དུ་འཇོག་པའྷི་བཏང་སོམས་སོ། །སྤོང་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་འདྷི་དག་ནྷི་བརྒྱད་ཡྷིན་དུ་ཟྷིན་ཀང་
བྱྲེད་པའྷི་སོ་ནས་ཐབས་བཞྷིར་འགྱུར་ཏྲེ། དད་ནས་འདུན་པའྷི་རོལ་བ་ནྷི་འབད་པའྷི་ཐབས་དང་། ཤྷིན་ཏུ་
སངས་པ་ནྷི་ལུས་སྲེམས་ལ་བདྲེ་བས་ཕན་འདོགས་པའྷི་ཐབས་དང་། དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་ནྷི་མྷི་འཕོ་ཞྷིང་
འཕོས་པ་ངོས་ཟྷིན་པས་ྲེ་བར་འདོགས་པའྷི་ཐབས་དང་། སྲེམས་པ་དང་བཏང་སོམས་ནྷི་འདུ་མྷི་བྱྲེད་པ་དང་ཧ་
ཅང་བྱྲེད་པ་གྷིས་ཀ་སྤོང་བས་གྲེན་པོའ ་ི ཐབས་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །གྷིས་པ།་་་་་བྱྷིང་རྒོད་སྲེལ་བའྷི་སོམ་ཚུལ་ནྷི། ཡང་
འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་སྲེམས་དང་དཔོད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷིས་སྤང་བྱ་གྷིད་དང་
རྨུགས་པས་ནང་དུ་ཞུམ་པ་སྡུད་པ་དང་། དྲེའྷི་གཞྷི་ལྷག་མཐོང་དང་བྲལ་བས་བྱྷིང་བར་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། སྡུག་པའྷི་མཚན་མའྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་གཡྲེང་བ་དང་དྲེའྷི་གཞྷི་
མྷི་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བས་རྒོད་པར་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
གྲེན་པོ་སོ་སོར་རོག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞུམ་པ་མྲེད་པ་དང་། མཐུན་པ་སོམ་པ་དང་།
ལུས་ལ་མྷི་གཙང་བའྷི་རས་སུ་རོག་པ་གཡྲེང་བ་མྲེད་པ་དང་། མཐུན་པ་སོམ་པ་དང་། སྣང་བའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་
ལྡན་པ་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་གནས་དང་མཐུན་པ་སོམ་པའོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པའྷི་ཏྷིང་
ངྲེ་འཛིན་སོམ་ཚུལ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པས་ལྲེགས་པར་ཡོངས་སུ་སང་བ་བྱས་ན་ཆོས་མངོན་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གང་དང་གང་མངོན་དུ་བྱ་ཞྷིང་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་ཐབས་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་
སྲེམས་མངོན་པར་གཏོད་པའྷི་གང་ཟག་དྲེ་རང་རྷིགས་གནས་ཀྷི་ཆོས་ཅན་དང་། མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལ་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞྷིང་ཐོབ་པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སྟྲེ། དྲེར་གནས་ལས་
སུ་རུང་བ་ྷིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་དབང་པོ་རྣམས་ཀྷི་
དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་རྷིམ་གྷིས་སོར་བས་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་
བཞྷི་པོ་རྣམས་ཀྷི་སྷིའྷི་ཚུལ་དམྷིགས་ནས། ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་སྲེད་པ་ལ་
དབང་བྱྲེད་པས་དབང་པོ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། དྲེའང་འདུན་པའྷི་རྒྱུ་དད་པའྷི་དབང་པོ་དང་། སོར་བ་བརོན་འགྲུས་ཀྷི་
དབང་པོ་དང་། དམྷིགས་པ་མྷི་བརྲེད་པ་དན་པའྷི་དབང་པོ་དང་། མྷི་འཕོ་བ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་དབང་པོ་དང་།
ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་དབང་པོ་སྟྲེ། ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་བསྲེད་ནས། །འདུན་དང་སོར་བ་
དབང་བྱྲེད་དྲེ། །དམྷིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །མྷི་འཕོ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཀང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གོགས་གང་ཞྲེ་ན། ལྔ་པོ་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཡྷིད་ཤྲེས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་
ཆོས་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྷིམ་པ་ལྟར་སྲེད་ཅྷིང་སོམ་པ་སྟྲེ་ཐོག་མར་དད་
པའྷི་དབང་པོ་ནྷི། འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་དང་དྭང་བ་དང་འདོད་པའྷི་
ཚུལ་གྷིས་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དད་པ་སྲེད་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་
རྣམས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་འདུན་པའྷི་སོ་ནས་སོ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་བརོན་འགྲུས་སོམ་པར་
འགྱུར་རོ། །སོ་བས་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་གསལ་བར་ྲེ་བར་གནས་པའྷི་དན་པ་
དམྷིགས་རྣམ་མྷི་བརྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་གསལ་བའྷི་དན་པ་ྲེ་བར་
གཞག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གཡྲེང་བ་མྲེད་པས་དམྷིགས་པ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པར་
འགྱུར་རོ། །བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་མམ་པར་གཞག་ཅྷིང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་ནྷི་ཤྷིན་
ཏུ་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པར་འགྱུར་
རོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རོགས་ནས་མཐོང་ལམ་སྲེ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། དབང་པོ་
རྣམས་དང་སྟོབས་རྣམས་ལ། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་གྷིས་གྷིས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དོ་བར་གྱུར་པ་དང་རྲེ་མོ་
གྷིས་འཕལ་བསྟྲེན་པས་སྒྲུབ་པ་དང་། བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་རྣམས་ཕྱྷིས་སྟོབས་ཀྷི་དུས་སུ་བསྟྲེན་
པས་སྒྲུབ་པའོ། །ལྔ་པ་ནྷི། དབང་པོ་རྣམས་ལ་དོན་ལྔས་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་སྟོབས་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ།
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དམྷིགས་པ་བདྲེན་པ་བཞྷི་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚན་ལྡན་གྷི་ཆོས་
རྣམས་དང་། སོམ་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །འོན་ཀང་
འདྷི་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་ཡྷིན་ཏྲེ་ལྔ་པོའ་ི མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་དང་བརྲེད་ངས་དང་གཡྲེང་བ་དང་
ཤྲེས་བཞྷིན་མྲེད་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་བསབས་ཏྲེ་མངོན་གྱུར་དུ་མྷི་འབྱུང་བས་གྲེན་པོ་ལ་མྷི་བརྷི་བའྷི་ཕྱྷིར།
དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དན་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་སྟོབས་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །དྲེ་
རྣམས་ནྷི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བ་སྟྲེ། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྷི་བསབས་པའྷི་ཕྱྷིར། །སྟོབས་ལྡན་
འབྲས་བུ་ཕྱྷི་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་དག་གྷི་ཆོས་ྷིད་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་སྟྲེ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་དམྷིགས་པ་དོན་དམ་
པས་བསྡུས་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན་གྷིས་ལས་དང་པོ་མྷིང་དོན་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་དུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་
པ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་གོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྷི་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་ཡྷིན་པས་དན་པ་ཡང་དག་བྱང་
ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སར་ཏྲེ། དྲེའང་རྒྱན་ལས། ཤྲེས་བྱ་མ་རྒྱལ་རྒྱལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །དན་
པ་དག་ནྷི་ཀུན་ཏུ་སོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་དན་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱྲེད་པས་འཁོར་ལོ་རྷིན་པོ་
ཆྲེས་གཡུལ་མ་ཕྲེབས་པ་འབྲེབས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདྷི་ཡྷི་རྣམ་འབྱྲེད་རོག་པ་ཡྷི། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་
པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནྷི་བདག་ཏུ་རོག་པའྷི་མཚན་མ་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པས་གང་
པོས་ཕྱྷིར་རྒོལ་འཇོམས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདྷི་ཡྷི་བརོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རོགས་པར་བྱ་ཕྱྷིར་
འཇུག །ཅྲེས་པ་ལྟར་བརོན་འགྲུས་ནྷི་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ར་མཆོག་གྷི་མྱུར་དུ་བགོད་པ་ལྟ་
བུ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྣང་བ་རྣམ་འཕྲེལ་བའྷི། །དགའ་བས་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དགའ་བ་ནྷི་ཆོས་
ཀྷི་སྣང་བས་སྲེམས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པས་ནོར་བུའྷི་འོད་ཀྷིས་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྷིབ་པ་ཀུན་
ལས་ཐར་བའྷི་ཕྱྷིར། །ཤྷིན་ཏུ་སངས་པའྷི་བདྲེ་བ་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ནྷི་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་
རུང་བའྷི་བདྲེ་བ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་བཙུན་མོས་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་
བསམས་པའྷི་དོན། །འབྱོར་པ་ྲེ་བར་སྲེ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་གནས་གྱུར་པའྷི་འབྱོར་པ་
རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ཁྷིམ་བདག་གྷིས་ནོར་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཏང་སོམས་ཀྷིས་ནྷི་ཐམས་
ཅད་དུ། །འདྷི་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་འདོད་བཞྷིན་གནས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བཏང་སོམས་ནྷི་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་འདོད་
པ་བཞྷིན་གནས་པར་བྱྲེད་པས་བོན་པོས་དཔུང་གྷི་ཚོགས་བདྲེ་བག་ཏུ་འདོར་གནས་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོ། །དྲེས་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ནྷི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྟ་བུའྷི་འབྱོར་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། རག་ཏུ་རྷིན་ཆྲེན་
བདུན་ལྟ་བུའྷི། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷིས་བསྐོར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྷི།
རང་བཞྷིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངྲེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སྟྲེ། །བཞྷི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་
ཡྷིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མྲེད་ཡན་ལག །ཅྲེས་པ་ལྟར་དན་པ་ནྷི། དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྲེད་པ་
ལས་ཡན་ལག་ཕྱྷི་མ་རྣམས་འབྱུང་བ་གནས་ཀྷི་ཡན་ལག་གོ །ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་
ཡྷིན་པས་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ཡན་ལག་གོ །བརོན་འགྲུས་ནྷི་བགོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་
ཡན་ལག་གོ །དགའ་བ་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་བྱྲེད་པས་ཕན་ཡོན་གྷི་ཡན་ལག་གོ །ཤྷིན་ཏུ་
སངས་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བཏང་སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གསུམ་ནྷི་གཞྷི་དང་གནས་དང་
ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ། དྲེའང་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ནྷི་གནས་ངན་ལྲེན་
ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པ་གཞྷི་གང་གྷིས་ཀང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གནས་གྱུར་
པར་ཐོབ་པས་གནས་གང་དུའང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། བཏང་སོམས་ནྷི་བརྣབ་སྲེམས་
དང་ཞྲེ་སང་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་དང་བྲལ་བས་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གང་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཡན་
ལག་ཅྲེས་བྱའོ། །འདྷི་ལའང་གཞྷི་དང་གནས་དང་ནྷི། །ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་བསྟན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གོགས་གང་ཞྲེ་ན། བདུན་པོ་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཟག་མྲེད་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །སོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་
ཀྷི་ཡན་ལག་གྷིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་དམྷིགས་ནས་དྲེས་དབྲེན་པ་ཚོལ་བ་ལ་གནས་པ་དང་།
སྲེད་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའྷི་གཙོ་བོར་དམྷིགས་ནས་དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འདོད་པ་ལ་
གནས་པ་དང་། འགོག་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པར་དམྷིགས་ནས་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པར་འདོད་པས་
གནས་པ་དང་། ལམ་ལ་འགོག་པར་འགོ་བར་དམྷིགས་ནས་དྲེས་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པར་སྤངས་པས་གནས་
ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཚོལ་ཞྷིང་སོམ་པའོ། །དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གྷིས་བདྲེན་བཞྷི་ལ་དམྷིགས་
ནས་མྷི་བརྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་དང་།
བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་སོ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་དང་། དགའ་བས་ཚིམ་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་
སངས་བས་ལས་སུ་རུང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་དང་། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་རྲེ་གཅྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་
དང་། བཏང་སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གྷིས་རྣལ་དུ་འཇོག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོམ་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དུ་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །མདོའ ་ི དོན་བསྟན་བཅོས་སུ་བཤད་པ་འདྷིས་ནྷི་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་
དམྷིགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་བདུན་སོམ་པའྷི་ཚུལ་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། གཞན་
ཡང་མང་པོ་ཡོད་མོད། འདྷི་དག་མཐོང་ལམ་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་མ་
ལུས་པར་སྤངས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པའོ། །བདུན་པ་ལམ་གྷི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷི་དམྷིགས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གྷིས་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་འཕགས་པའྷི་
བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་དག་གྷིས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་སྔར་མཐོང་ཟྷིན་པ་ྷིད་ལ་དམྷིགས་ནས་རྷིམ་གྷིས་
གོམས་པར་བྱྲེ
་པའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མྷིང་དོན་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། འཕགས་པ་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་དང་རྣམ་
གོལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདྷིས་བསྒྲུབས་པས་ན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། དྲེའང་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཡན་ལག་གྷིས་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་རོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཡང་དག་
པའྷི་ལྟ་བ་དང་། རང་གྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རོགས་ཤྷིང་གཞན་གྷི་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་མདོ་སྲེ་
ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡང་དག་པའྷི་རོག་པ་དང་། ངག་གྷི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའྷི་ངག་
དང་། ལུས་ཀྷི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའྷི་ལས་ཀྷི་མཐའ་དང་། གྷིས་ཀའྷི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་
དག་པའྷི་འཚོ་བ་དང་། ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོ་ཡང་དག་པའྷི་རོལ་བ་དང་། ལམ་གྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོ་
ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོ་ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །ཞྲེས་
པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། དྲེ་ཡྷི་འོག་ཏུ་ཇྷི་ལྟ་བར། །རོག་པའྷི་འོག་ཏུ་འཇུག་པ་སྲེ། །རྣམ་གཞག་ཇྷི་བཞྷིན་རོགས་པ་
དང་། །རྣམ་པར་གཞག་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཤྲེས་བྱ་དག་དང་ལམ་དང་
ནྷི། །ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གྷི་ནྷི། སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོར་སོམ་པ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡན་ལག་ཏུ་
འགྱུར་ཚུལ་ནྷི། དབུས་མཐར། ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བྱྲེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་
བྱྲེད། །མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་གྲེན་པོར་ནྷི། །ལམ་གྷི་ཡན་ལག་འདྷི་བརྒྱད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་
ནྷི། མཐོང་ལམ་དུ་ཇྷི་ལྟར་མྱོང་བའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ངྲེས་པར་འཛིན་པས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་
དག་པའྷི་རོག་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་རོགས་པའྷི་དོན་ངག་ཏུ་བརོད་པའྷི་ཀུན་སློང་ཡྷིན་པས་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྷི་
ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་ངག་དང་ལས་ཀྷི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་གསུམ་ནྷི་གདུལ་བྱ་གཞན་རྣམས་ཡྷིད་ཆྲེས་
པར་བྱྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ། ངག་གྷིས་ནྷི་འདྷི་བ་དང་ལུང་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་ཆོས་གཏན་ལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཕབ་པས་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྲེས་པ་དང་། ལས་ཀྷི་མཐས་ནྷི་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སོད་ལམ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟོན་པས་ཚུལ་ཁྷིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྲེས་པ་དང་། འཚོ་བས་ནྷི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་
ཇྷི་ལྟར་གནང་བ་བཞྷིན་ཚོལ་ཞྷིང་ལོག་པའྷི་འཚོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བས་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་དག་པའྷི་རོལ་བ་ནྷི་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ཀུན་སོར་ལྷག་མ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་སྤོང་བས་ོན་
མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་དན་པ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་མ་བརྲེད་པའྷི་སོ་ནས་བྱྷིང་རྒོད་ཀྷིས་སྐབས་མྷི་ཕྱྲེད་པས་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་སོང་
བའྷི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་སོམས་འཇུག་གྷི་སྷིབ་པ་སྤངས་ནས་མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་
པ་བསྒྲུབས་པས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྷི་ཡན་ལག་གོ །དྲེ་ལྟར་ན་བརྒྱད་ཀ་
ཚོགས་པ་ནྷི་སོམ་ལམ་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ལ། ཆ་ཤས་སོ་སོ་ལ་དྲེའྷི་ཡན་ལག་ཅྲེས་ཀང་བྱའོ། །གོགས་གང་ཞྲེ་ན།
ངག་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྷི་དམྷིགས་རྣམ་མྲེད་པས་མྷི་རྷི་ཞྷིང་། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་
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རང་གྷི་མྱོང་བ་ལ་སོ་འདོགས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དང་། རོག་པས་ངག་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་གཞན་ལ་གོ་བར་
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སྲེམས་ཀྷི་བསླབ་པ་རྣམ་པར་སོང་བའོ། །ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་
པ་ལས་བདྲེན་བཞྷིའྷི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རོགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་བས་ལྷག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་བོ་
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སྲེམས་གནས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་རྣམ་པ་དགུ་སྟྲེ། ཕྱྷི་རོལ་དུ་འགོ་བ་ལས་བསྡུས་ནས་ནང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་
དམྷིགས་པ་ྷིད་ལ་ཐོག་མར་རྣམ་གཡྲེང་སྤངས་ཏྲེ་ྲེ་བར་གཏོད་པས་སྲེམས་འཇོག་པ་དང་། རགས་པ་དང་
པོར་བཞག་པ་དྲེ་ཡུན་རྷིང་དུ་མངོན་པར་སྡུད་པས་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་། བརྲེད་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་དུ་འཕོས་པར་གྱུར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ན་སླར་ཡང་བཀུག་ནས་བན་ཏྲེ་འཇོག་པ་དང་། སྲེམས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་མྷི་འཕོ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་དང་པོ་ྷིད་ནས་དན་པས་
བཟུང་སྟྲེ་ྲེ་བར་འཇོག་པ་དང་། གཡྲེང་བའྷི་རྒྱུ་འདོད་ཡོན་ལ་ྲེས་དམྷིགས་སུ་ལྟ་བས་འཕོར་མྷི་འཇུག་པ་
འདུལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། འཁྲུག་པའྷི་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ལ་ྲེས་དམྷིགས་སུ་ལྟ་བས་འཕོར་མྷི་འཇུག་པ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་
དང་། བརྲེད་ནས་རྣམ་རོག་ལ་སོགས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་ཡང་དྭང་དུ་མྷི་ལྲེན་པ་རྣམ་པར་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་དང་།
སྲེམས་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་ཏྲེ་བྱྷིང་རྒོད་ཀྷིས་སྐབས་མྷི་ཕྱྲེད་པར་རྲེ་གཅྷིག་བྱྲེད་པ་དང་།
ཤྷིན་ཏུ་གོམས་པས་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྲེམས་གནས་པ་མམ་པར་འཇོག་པའོ། །རྒྱན་ལས་ཀང་།
དམྷིགས་པ་ལ་ནྷི་སྲེམས་གཏད་ནས། །དྲེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡྲེང་མྷི་བྱ། །རྣམ་གཡྲེང་མྱུར་དུ་རོགས་བྱས་
ནས། །སླར་ཡང་དྲེ་ལས་བན་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ལྷག་མཐོང་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་
རབ་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། ཆོས་ཅན་ཇྷི་སྲེད་པ་རྣམས་ལ་འདྷི་དག་ནྷི་ཁམས་དྲུག་གོ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་ལ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པ་དང་། རོག་བཅས་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་མཚན་མར་བྱྲེད་ཅྷིང་། ངོ་བོ་ལ་རགས་པར་ཚོལ་བས་ཡོངས་སུ་
རྣམ་པར་རོག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཁད་པར་ལ་ཞྷིབ་མོར་ཚོལ་བས་ཡོངས་སུ་རྣམ་པར་དཔོད་པར་བྱྲེད་
པའོ། །མདོར་ན་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་
རབ་ནྷི་ལྷག་མཐོང་སྟྲེ། ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། །སྲེམས་ལ་སྲེམས་ནྷི་འཇོག་ཕྱྷིར་དང་། །ཆོས་རབ་
རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །ཞྷི་གནས་དང་ནྷི་ལྷག་མཐོང་ཡྷིན། །ཞྲེས་སྔར་ཇྷི་སྐད་བསྟན་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་དྲེ་
དག་ལ་ཡོན་ཏན་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། དགོངས་འགྲེལ་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྷིས་ཞྷི་གནས་དང་། །ལྷག་མཐོང་སོམ་པར་
བྱས་པས་ནྷི། །མཚན་མའྷི་འཆྷིང་དང་དྲེ་བཞྷིན་དུ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་འཆྷིང་ལས་གོལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ལྷག་
མཐོང་གྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་གནས་ངན་ལྲེན་གྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་དང་། ཞྷི་གནས་ཀྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་
དམྷིགས་པ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་ྷིད་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ལ་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་དྲེ་དག་ལས་ལམ་བཞྷིར་འགྱུར་ཚུལ་ནྷི།
ཡང་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ལམ་གྷི་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞྷིར་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའང་གང་ཟག་ལ་ལ་ནྷི་སྲེམས་གནས་པའྷི་ཐབས་དགུས་ཞྷི་གནས་ཐོབ་པ་ཡྷིན་གྷི། ཆོས་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པའྷི་ལྷག་མཐོང་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཞྷི་གནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརྲེན་ནས་ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་རབ་སྒྲུབ་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལ་བརོན་པར་བྱྲེད་དོ། །གང་ཟག་ལ་ལ་ནྷི་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ཡྷིན་གྷི། རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་
པའྷི་ཞྷི་གནས་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྷི་གནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་
པར་བྱྲེད་དོ། །གང་ཟག་ལ་ལ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ཀྷིས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ཡང་ཐོབ་པ་མ་ཡྷིན་ལ། ལྷག་མཐོང་གྷིས་
རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ཡང་ཐོབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དམ་པའྷི་ཆོས་ལ་རྒོད་ཅྷིང་མ་ཞྷི་བ་མངོན་པར་ཚར་བཅད་པའྷི་
སྲེམས་ཀྷིས་ཐོག་མར་ཐོས་པ་འཛིན་པའྷི་སོ་ནས་ལྷག་མཐོང་དང་ཞྷི་གནས་གྷིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པར་
བྱྲེད་དོ། །གང་ཟག་ལ་ལ་ནྷི་ཞྷི་གནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་རབ་གྷིས་ཀ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་
ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པར་འགྱུར་ནས་ཆ་མམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་གོ །དང་པོ་མཐོང་ལམ། གྷིས་
པ་དང་བཞྷི་པ་སོམ་ལམ། གསུམ་པ་ལམ་གྷི་ག་སྒྲུབ་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་བསྟན་ཞྲེས་སར་རོ།

།དབང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་མདོར་བསྟན་ནྷི། ལམ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྷི་དབང་པོ་རྣམ་པ་ནྷི་གསུམ་སྟྲེ། སྔོན་མ་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་དབང་པོ་དང་།
ཀུན་ཤྲེས་ཟྷིན་ལ་འཇུག་པའྷི་དབང་པོ་དང་། ཀུན་ཤྲེས་པ་སྲུང་བ་དང་ལྡན་པའྷི་དབང་པོའ །ོ །རྒྱས་བཤད་ལ་
ཐུན་མོང་དུ་དབང་པོ་བཅུ་སྟྲེ། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་དང་། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མ་གཏོགས་
པ་ཚོར་བའྷི་དབང་པོ་བཞྷིའོ། །ཁད་པར་དུ་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ན་སོར་བའྷི་དུས་སུ་རྣམ་ཐར་སོགས་
འདོད་པ་ལ་དོགས་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཡྷིད་མྷི་བདྲེའང་སྷིད་པས་བཅུ་ཀ་དང་ལྡན་ཞྷིང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་
དང་གྷིས་པའྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྲེན་ན་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་མྲེད་པས་དགུ་དང་། གསུམ་པ་ལ་བརྲེན་ན་ཡྷིད་བདྲེའང་
མྲེད་པས་བརྒྱད་དང་། བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་ན་བདྲེ་བའང་མྲེད་པས་བདུན་ལྡན་སྷིད་དྲེ། གངས་དྲེ་དག་ཚང་བའང་
སྷིད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་གྷི། ངྲེས་པར་ལྡན་པའྷི་དོན་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་མྷི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་
དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་བཤད་པའྷི་དབང་པོ་དྲེ་དག་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་སོར་བའྷི་ལམ་
དང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་སྔོན་མ་ཤྲེས་པའྷི་དོན་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་
གང་དབང་འབྱོར་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཀུན་ཤྲེས་པའྷི་དབང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་དྲེ་དག་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྐད་
ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མན་ཆད་སློབ་པའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཤྲེས་ཟྷིན་
པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་གང་དབང་འབྱོར་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཀུན་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་དབང་པོ་གང་
ཞྲེ་ན། མྱང་འདས་ཐོབ་ནས་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་མྲེད་པས་གཞན་དགུ་པོ་མྷི་སློབ་པའྷི་ལམ་ལ་ཀུན་ཤྲེས་པ་སྲུང་བ་དང་
རྒྱུན་དུ་ལྡན་པས་གང་དབང་འབྱོར་བར་བྱྲེད་པའོ། །ས་གོང་མའྷི་ལམ་གྷི་ནུས་པ་ནྷི། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་
པའྷི་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སོམ་པ་ན་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཀང་སོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་མཆོག་ཏུ་སངས་ཤྷིང་གོམས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དབང་
འབྱོར་བ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །་་་་་བོད་བསྲེས་ཁ་ཅྷིག དགྲེ་བ་ལ་དབང་འབྱོར་པ་ནྷི་སོར་བྱུང་གྷི་ཚྷེ་ཡྷིན་གྷི། སྲེ་བའྷི་ཚྷེ་མྷིན་ཏྲེ་བསྡུ་བར། ས་འོག་མའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་
གོང་མར་སྲེས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བར་རྷིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་དང་། ས་འཕོས་པས་འོག་མའྷི་དགྲེ་བ་གཏོང་བར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ནྷི་འདོད་པ་ན་སོད་པ་ྷིད་ཡྷིན་པར་རྷིག་
པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གཟུགས་བརན་གྷི་རྷིགས་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ལས་ནྷི་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་གོང་མས་འདོད་པར་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་པ་ན་སྤྲུལ་སྲེམས་ལ་འདོད་སྲེམས་
བཏགས་པར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ།།

བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ས་པ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་དགྲེ་བ་རྣམས་ཀང་སོམ་པར་འགྱུར་

བ་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྷིད་རྲེའྷི་བར་གྷིས་གོང་མ་གོང་མའྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སོམ་པ་ན་འོག་
མ་འགོ་མའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་སོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་མཆོག་ཏུ་སངས་
ཤྷིང་། གོམས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དབང་འབྱོར་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་
གྷི་སྷི་དོན་ལ་མཚན་ྷིད་ནྷི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱྷིན་པའྷི་གཞྷི་གང་ཞྷིག་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་པར་རོགས་
པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །སྤངས་རོགས་ནྷི། རང་རང་གྷི་ཐར་པའྷི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལུས་པ་
སྤངས་པ་དང་། ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་ཆོས་ྷིད་རང་རང་གྷི་སྤང་བྱ་མཐའ་དག་གྷིས་དག་པར་རོགས་ཤྷིང་། ཇྷི་སྲེད་
པའྷི་དོན། དག་བཅོམ་བསྲེ་རུ་སྟོན་རྣམས་ཀྷིས། །སྟོང་གྷིས་གསུམ་དང་གངས་མྲེད་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི་ཐུན་མོང་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡུམ་གྷི་གྲེང་གཞྷིར་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། ཁད་པར་དུ་སྟོབས་དང་རྣམ་མཁྲེན་ལ་སོགས་པར་འཆད་པར་
འགྱུར་བ་རྣམས་ཐོབ་པའོ། །རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི། ཐྲེག་པས་ཕྱྲེ་བའམ། མྷི་སློབ་པའྷི་ཆོས་དང་། བྱས་པ་རོགས་པའྷི་ས་
དང་། སྷིབ་པ་སྤངས་པའྷི་ས་ལ་སོགས་པའོ། །བྱྲེད་ལས་ནྷི་ཐུན་མོང་དུ་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་དང་། ཇྷི་
ལྟར་མཁའ་ལ་འཇྷིག་རྲེན་གྷི། །བྱ་བ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་བའྷི་
མཛད་པ་རྒྱུན་མྷི་འཆད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཕྷིན་ལས་སོ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི་བསླབ་པ་མཐར་
ཕྱྷིན་པར་བགོད་པས་ན་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་
མདོར་བསྟན་ནྷི། སྤང་བྱ་གནས་ངན་ལྲེན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་འཆད་པ་

ལས་་་་་་

ཟག་བཅས་ཀྷི་ཆོས་དང་ཕད་ཅྷིང་ལྡན་པའྷི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་། ཟག་པ་གཏན་ནས་བྲལ་བ་སོ་
སོར་བརགས་པའྷི་འགོག་པའྷི་ཐོབ་པ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར། དངོས་ཀྷི་རྒྱུ་གྲེན་པོ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་ལ་བརྲེན་ནས་འཐོབ་པའྷི་ཚུལ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་རྲེས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏྲེ།
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ངོ་བོ་དྷི་མ་ཟད་པ་ལ་ཟད་པར་ཤྲེས་པ་དང་། མྷི་སྲེ་བ་ལ་མྷི་སྲེ་བར་ཤྲེས་པའོ། །རྣམ་གངས་སུ་མྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སློབ་པའྷི་ཆོས་བཅུ་ཡང་ཡྷིན་ཏྲེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མཐར་ཐུག་པ་ལ་མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་
ལྟ་བ་ནས་མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་བར་ཞྲེས་བྱ་བ་བརྒྱད་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་
སྲེམས་ཤྷིན་ཏུ་རྣམ་པ་གོལ་བ་དང་། མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཤྷིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ། སྤང་བྱ་གནས་ངན་ལྲེན་ངོས་བཟུང་། སྤངས་པས་ཐོབ་པའྷི་ཁད་པར། གྲེན་པོ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སོམ་
ཚུལ། བསོམས་པས་གནས་གྱུར་པ་ཐོབ་ཚུལ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཟད་མྷི་སྲེ་ཤྲེས་པ། ཆོས་བཅུ་མཐར་ཐུག་པ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གནས་ངན་ལྲེན་ཐམས་ཅད་གང་ཞྲེ་ན། མངོན་བརོད་ཚོར་བ་ོན་མོངས་ལས་རྣམ་
སྨྷིན། །གསུམ་གྷི་སྷིབ་པ་སྷིབ་རོག་ཟས་འཁྷིག་རྷི། །ནད་རྒས་འཆྷི་དང་ཡོངས་ངལ་བརན་པ་དང་། །ཚྷེ་སོགས་
ོན་མོངས་སོམས་འཇུག་ཤྲེས་སྷིབ་ཀྷིའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་སྟྲེ། མྷིག་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མྷིང་
ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྷི་ལ་ཐོག་མྲེད་ནས་གནས་པས་ཕྱྷིས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་
བའྷི་མྷིང་གྷིས་དོན་མངོན་པར་བརོད་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་སོས་པའྷི་བག་
ཆགས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྷི་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྷི་བག་ཆགས་ཚོར་བའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་།
ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའྷི་བག་ལ་ལ་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྷི་
བག་ཆགས་ལས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ལས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་བག་ཆགས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་
གནས་ངན་ལྲེན་དང་། མ་ནྷིང་ལ་སོགས་པའྷི་ཆགས་སོགས་དག་ཅྷིང་རྒྱུན་རྷིང་བའྷི་བག་ཆགས་ོན་མོངས་
པའྷི་སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། མཚམས་མྲེད་ལ་སོགས་པས་ལམ་གྷི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་
ལས་ཀྷི་སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། བདྲེན་པ་རོགས་སུ་མྷི་རུང་བ་ངན་སོང་ལ་སོགས་པའྷི་ལུས་ཐོབ་པའྷི་
བག་ཆགས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔས་ཟྷིལ་
གྷིས་ནོན་པའྷི་བག་ཆགས་སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། འདོད་ཡོན་གྷི་རྣམ་རོག་ལ་སོགས་པས་ཟྷིལ་གྷིས་
ནོན་པའྷི་བག་ཆགས་རོག་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་དུ་སད་པས་དགྲེ་བ་ལ་སོར་
མྷི་ནུས་པའྷི་བག་ཆགས་ཟས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། གྷིས་གྷིས་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པས་ལུས་སྲེམས་
གདུང་བའྷི་བག་ཆགས་འཁྷིག་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། གྷིད་ཀྷི་དབང་གྷིས་ལུས་བྲེམ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྷི་
གནས་སྐབས་ཀྷི་བག་ཆགས་རྷི་ལམ་གྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། ཁམས་མ་སོམས་པས་མས་རབ་ཏུ་མྷི་བདྲེ་
བའྷི་བག་ཆགས་ནད་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། འབྱུང་བ་སྨྷིན་པ་ལས་རང་དབང་མྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་རྒ་བའྷི་
གནས་ངན་ལྲེན་དང་། སོག་འགྱུར་བ་ལས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་པའྷི་བག་ཆགས་འཆྷི་བའྷི་གནས་ངན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལྲེན་དང་། འགོ་འོང་དག་པོ་ལ་སོགས་པས་ལུས་དུབ་པའྷི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་ངལ་བའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་
དང་། དྲེ་རྣམས་ཅྷི་རྷིགས་པར་གང་ཟག་གྷི་རྒྱུད་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བསྡུས་ན་རྷིགས་ཆད་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པ་གནས་ངན་ལྲེན་བརན་པ་དང་། འདོད་ཁམས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གནས་ངན་ལྲེན་ཆྲེན་པོ་དང་། གཟུགས་
ཁམས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གནས་ངན་ལྲེན་འབྲྷིང་པོ། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གནས་ངན་ལྲེན་ཆུང་
ངུ་དང་། གྲེན་པོ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བསྡུས་ན་ན་རང་གྷི་ཐར་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་བག་ཆགས་ོན་མོངས་པའྷི་
སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། སོམས་འཇུག་དགུའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་བག་ཆགས་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་
སྒྲུབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་བག་ཆགས་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་
གནས་ངན་ལྲེན་ཏོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པས་དྲེ་རྣམས་མ་ལུས་པར་རྒྱུན་བཅད་པ་ཡྷིན་ལ། ན་རང་རྣམས་ཀྷིས་མཐའ་
དག་མ་སྤངས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་སྤངས་པ་ལ་རྒྱུན་བཅད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་
ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་ལུས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་རྣམས་རྒྱུན་བཅད་དྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །ཐོབ་པ་ལ། ཕད་པའྷི་ཐོབ་པ་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་བཤད་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་དྲེ་དག་རྒྱུད་ལ་བསགས་
པའྷི་ཆ་ལ་ཕད་པའྷི་ཐོབ་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །བྲལ་བའྷི་ཐོབ་པ་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། གནས་ངན་ལྲེན་དྲེ་དག་ཅྷི་
རྷིགས་པར་གྲེན་པོས་བཅོམ་སྟྲེ་ཟད་པའྷི་ཆ་ལ་བྲལ་བའྷི་ཐོབ་པ་ཞྲེས་གདགས་སོ། །དྲེས་ན་ཕད་བྲལ་གྷི་ཐོབ་
པ་རས་གཞན་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །གྲེན་པོ་ལ། རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ་་་་་་
དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི། དགུ་པར་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་། །དྲེ་ནྷི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ཡྷིན། །ཞྲེས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
འབའ་ཞྷིག་ལའང་འདོད་མོད། འདྷིར་སོམ་ལམ་མཐར་ཐུག་པའྷི་སྤོང་ལམ་གྷིས་ཀ་སྟྲེ། སྷིད་རྲེའྷི་སོམ་སྤང་
ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུའྷི་ཆ་ཤས་རྷིམ་གྷིས་སྤོང་བ་སོར་བའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་དང་། དྲེ་མ་ལུས་པར་སྤོང་བ་བར་
ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པའོ། །རྡོ་རྲེ་ཕ་ལམ་གྷིས་ནོར་གཞན་ཐམས་ཅད་འབྷིགས་ཤྷིང་། དྲེ་གཞན་
གྷིས་མྷི་ཕྷིགས་པ་ལྟར། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་དག་གྷིས་སྤང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་ཞྷིང་དྲེ་སྤང་བྱས་ཟྷིལ་
གྷིས་མྷི་ནོན་པས་ན་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ། སོར་བའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་
སོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆྲེན་པོ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་གང་ཕན་ཆད་སྤང་བྱ་སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་སྐབས་མྷི་ཕྱྲེད་ཅྷིང་།
སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཤྷིགས་ཤྷིང་འཇོམས་པར་ནུས་པའོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ལམ་གྷིས་བསྡུས་པ་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་གང་གྷི་འོག་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་དང་མྷི་སྲེ་བ་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྷིས་པོ་འབྱུང་བའྷི་དངོས་རྒྱུར་
གྱུར་པ་སྟྲེ། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ཡང་འགལ་རྲེན་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་སོད་པས་ནམ་ཡང་མྷི་བརྷི་བས་བར་ཆད་མྲེད་པ།
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སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མྷི་ཕྱྲེད་ཅྷིང་སྷིབ་པ་རྣམས་ནྷི་འཇོམས་པས་བརན་ཞྷིང་ས་བ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་
ཤྲེས་སུ་མཚུངས་པས་རོ་གཅྷིག་པ། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པས་ཁབ་
པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ལུང་དང་སར་བ་ནྷི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་
དཔྲེར་ན་བྲག་ཆྲེན་པོ་མ་གྲུམས་པས་བར་མྲེད་པ། སྲེར་ཁ་མྲེད་ཅྷིང་ཁོག་སྟོང་པ་མ་ཡྷིན་པས་བརན་ཞྷིང་ས་བ།
གཅྷིག་ཏུ་འདུས་པས་རོ་གཅྷིག་པ་ཤྷིན་ཏུ་མཁྲེགས་པས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་དྲེ་ནྷི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྷི་རླུང་གྷི་
ཤུགས་ཀྷིས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྷི་བསྒུལ་ཞྷིང་ཆྲེས་ཆྲེར་མྷི་གཡོས་སོ། །ཤར་ཕྱོགས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཕྱོགས་གཞན་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་རླུང་གྷིས་ཀང་མྷི་གཡོས་པ་དྲེ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ནྷི་མྷི་མཐུན་
པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷིས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མྲེད་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གནས་གྱུར་པ་ལ་གནས་མ་ལུས་པར་གྱུར་བ་
གང་ཞྲེ་ན། གང་མྷི་སློབ་པའྷི་ལམ་ཐོབ་པའྷི་གནས་གྱུར་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། ཆོས་ྷིད་ཀྷི་སྲེམས་རང་བཞྷིན་
གྷིས་འོད་གསལ་བར་གནས་པ་དྲེ་ྷིད་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དག་པ་གྷིས་
ལྡན་དུ་གྱུར་པ་སྲེམས་ཀྷི་གནས་གྱུར་པ་དང་། སྔར་མཐོང་ལམ་དུ་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་ལས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་
འདས་པར་གྱུར་ཀང་མ་རོགས་པ་ལས། འདྷིར་ནྷི་སློབ་ལམ་ལས་མྷི་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་ཅྷིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
ལམ་གྷི་གནས་གྱུར་པ་དང་། ཀུན་གཞྷིའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བག་ཆགས་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་གནས་
ངན་ལྲེན་གྷི་གནས་གྱུར་པའོ། །དྲེས་ན་གནས་གྱུར་གྷི་དོན་དྷི་བཅས་དྷི་མྲེད་དུ་གྱུར་པ་ཡྷིན་གྷི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་
གྱུར་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། ཟད་པ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་པར་ཟད་ནས་སྲེས་པའྷི་
ཤྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པའམ། ཀུན་འབྱུང་ཟད་པའྷི་འགོག་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཡྷིན་པའོ། །མྷི་སྲེ་བ་
ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་གཏན་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཚུལ་དུ་སྤངས་ནས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་
གང་ཡྷིན་པའམ། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྷི་སྲེ་བའྷི་འགོག་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཡྷིན་པའོ། །དྲེ་དག་
ནྷི་བདག་རྲེན་དང་དམྷིགས་རྲེན་ལས་མྷིང་དུ་བཏགས་ཏྲེ། མངོན་པར་རོགས་པའྷི་རྒྱན་དུ་ནྷི། དྷི་མ་ཟད་དང་མྷི་
སྲེ་བའྷི། །ཡྲེ་ཤྲེས་བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་བརོད་དྲེ། །ཟད་མྲེད་སྲེ་མྲེད་ཕྱྷིར་དྲེ་དག །གོ་རྷིམ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པར་
བྱ། །ཞྲེས་དོན་དམ་པར་ཟད་པ་དང་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ལའང་གསུངས་སོ། །ཆོས་བཅུ་ལ་མྷི་སློབ་པའྷི་
ཆོས་བཅུ་ལ་ནྷི་ཕུང་པོ་ཟག་མྲེད་ལྔའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། མྷི་སློབ་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ངག་དང་ལས་ཀྷི་མཐའ་
དང་འཚོ་བ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ན་ཐོས་པ། ཟད་པ་ཤྲེས་པ་བདྲེན་རྣམས་ལ། །ཡོངས་ཤྲེས་ལ་སོགས་ངྲེས་པ་འོ། །ཡོངས་ཤྲེས་བྱར་མྲེད་ཅྲེས་
ལ་སོགས། །མྷི་སྲེ་བ་ཡྷི་བོར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་སོ།།

དན་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་ཕུང་པོ་དང་། ལྟ་བ་རོགས་པ་དང་

ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

425

རོལ་བ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྷི་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེས་
པ་ནྷི་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པའྷི་ཕུང་པོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་དག་
ཀང་རྒྱན་ལས། རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན། །རོགས་པས་མྷི་ཤྲེས་ཐོབ་ནས་ནྷི། །གནས་གཞན་གྱུར་པ་མཐར་
ཐུག་པ། །སྷིབ་པ་ཀུན་གྷི་དྷི་མྲེད་དང་། །གང་ལ་གནས་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན། །ཕན་ཕྱྷིར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཡྷི། །གོ་འཕང་བ་ན་མྲེད་པ་ཐོབ། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྷི་མཚན་ལ།
གྷིས་ལས་་་་་་

རྣམ་པ་བཞྷིར་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཡང་ལམ་གྷི་བདྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་རང་བཞྷིན་ནམ་བསོམ་བྱའྷི་རྣམ་

གངས་བཞྷིར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། ལམ་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྷིགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། སྒྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་
དང་། ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །ངྲེས་ཚིག་གྷིས་བཤད་པ་ལ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་གྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་
བྱ་ཞྲེ་ན།་་་་་མྲྀག་རྲེས་སུ་འཚོལ་བ་ལའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་བྱྷིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དོན་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞྷིང་
རོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྷིགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་ོན་མོངས་
པའྷི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲུབ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་རག་པར་འཛིན་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལས་བཟློག་ནས་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་རོགས་པ་ལ་འཇོག་ཅྷིང་སྲེམས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་
སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཤྷིང་རག་པ་གཏན་
དུ་བའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གནས་སུ་འགོ་་་་་་ནྷིརྻཱ་ཎ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཁད་པར་ལ། གྷིས་
ལས་དང་པོ་་་་་་

དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་རྣམས་ལ་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་

པའྷི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྷི། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྷིས་དམྷིགས་པ་འཛིན་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་ནྷི་རྣམ་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་རྣམས་
བྱྷིས་པས་རོགས་པ་ཟག་བཅས་འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡང་ཡོད། འཕགས་པས་རོགས་པ་ཟག་མྲེད་འཇྷིག་རྲེན་ལས་
འདས་པ་ཡང་ཡོད་དྲེ། འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་བྱྲེ་བྲག་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། བྱྷིས་པས་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྲེགས་པར་མ་ཞུགས་པ་དང་། འཕགས་པས་མངོན་སུམ་
དུ་རོགས་པས་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་པའྷི་བག་ལ་ལ་དང་འབྲྲེལ་
བས་སྷིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཐོང་སྤང་མ་ལུས་པ་སྤངས་པས་སྷིབ་པ་མྲེད་པ་དང་། མྷིང་དོན་སར་ནས་
འཛིན་པ་སོས་བཅས་གྷིས་སྣང་གྷི་རྣམ་པར་རོགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སོས་པ་མྲེད་ཅྷིང་རྣམ་པར་རོག་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འདྷི་དག་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་དང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་དག་གྷི་བྱྲེ་བྲག་གོ །གྷིས་པ་་་་་་རོད་པ་སྤང་
བ་ནྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ཡྷིན་ན་འདྷིའོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་མྷི་འགྱུར་ལ། མ་ངྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྲེགས་པར་ཞུགས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟར་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལ་འཇུག་ཅྷིང་གནས་པ་ན།
མྷི་རག་པའྷི་དོན་མངོན་དུ་མཐོང་ཞྷིང་མས་སུ་མྱོང་བས་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་ཡྷིན་གྷི། མྷི་རག་པ་ྷིད་ཅྲེས་
བྱ་བར་མྷིང་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་རོག་པ་དང་བཅས་པས་མཐོང་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །རྣམ་པ་དང་པོ་མྷི་རག་པ་
ྷིད་ཀྷི་དོན་ལ་བཤད་ཟྷིན་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པ་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་
དུ་སར་ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པའྷི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྲེགས་པ་ཞུགས་པ་ཡྷིན་གྷི་ངྲེས་
པར་འབྱྷིན་པ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བར་མྷིང་དོན་སར་ནས་འཛིན་པའྷི་རོག་པ་དང་བཅས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པས་འགལ་བ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་བར་དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། བརོད་བྱ་
འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་
པ་གྷིས་པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།སྔར་མདོར་བསྟན་དུ་མྷིང་ཙམ་སྨོས་པའྷི་ཆོས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་
ན། བརྒྱད་དྲེ་གསུང་རབ་དང་སྲེ་སྣོད་ངོས་བཟུང་། ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤ
ཤ ྲེས་པ་བཤད་པ། དམྷིགས་བྱའྷི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་
བ། དཔོད་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་བཤད་པ། དཔད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་མངོན་རོགས། སོམ་བྱུང་གྷི་ས་ལྔ་བཤད་པ།
ཆོས་རྣམས་ལ་མཁས་ཤྷིང་གནས་ཚུལ། ཁད་པར་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་བཤད་པའོ། །གསུང་རབ་ཀྷི་སྷི་དོན་ལ་ལྔའྷི། དང་
པོ་་་་་་

ལྡང་ཚད་ནྷི་་་་་་སན་རས་གཟྷིགས་ཀྷི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྷིས་ཡྷི་གྲེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་མྷིང་དང་། མྷིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚིག་

དང་། འཇུག་ལྡོག་གྷི་ཁད་པར་སྟོན་པ།་་་་་ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ངག་དང་། ངག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་་་་་་བརོད་བྱ་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་ཚང་
བར་སྟོན་པ་

ལྲེའུ་འམ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དང་། རབ་བྱྲེད་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་བསྟན་བཅོས་སམ་གསུང་རབ་ཅྲེས་བྱ་

བར་འགྱུར་བའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་ནྷི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྷི་ལུགས་ཀྷིས་མྷིང་གྷི་ཕྲེང་བ་ལྡན་མྷིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྷིས་
བསྡུས་པར་འདོད་ཅྷིང་། མདོ་སྲེ་པ་ས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་གཞུང་ལུགས་ཀྷི་ཚད་དང་མམ་པ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་
པོས་བསྡུས་པར་འདོད་དྲེ། ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྷི་ནྷི། །གང་དག་ཐུབ་པས་གསུངས་དྲེ་རྣམས། །ཚིག་གམ་
མྷིང་ཡྷིན་དྲེ་དག་ཀང་། །གཟུགས་སམ་འདུ་བྱྲེད་དག་ཏུ་འདུས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ལུགས་ཀྷིས།
ཐྲེག་བསྡུས་དང་བཤད་སར་དུ།་་་་་

རང་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སར་སྣང་བ་འདོད་པའྷི་དོན་གྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ན་པ་

པོའ ་ི རྣམ་པར་རྷིག་པའྷི་ཚོགས་ཞྲེས་པར་འདོད་ཅྷིང་། དབུས་མཐའྷི་འགྲེལ་བཤད་དུའང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་
པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་སའྷི་ཁད་པར་དུ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པའྷི་ཚོགས་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་
གངས་ཚད་ནྷི་སྟོན་པ་འདྷིའྷི་གསུང་རབ་ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྷི་བཞྷི་སྟོང་ཡྷིན་ལ། རྲེ་རྲེའྷི་ཚད་ཤཱ་རྷིའྷི་

པ།་་་་་

བུས་མཛད་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་སྟོང་ཡོད་པ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་ཕུང་པོ་དང་བདྲེན་པ་ལ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སོགས་པ་དོན་སྣ་རྲེ་ཚང་བར་སྟོན་པ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རྷིའྷི་བུས། །ཞྲེས་པ་དང་། ཁ་ཅྷིག་བསྟན་བཅོས་
ཚད་ཅྲེས་ཟྲེར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རྲེ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འགྲེལ་པར་རྲེ་རྲེའྷི་ཚད་ཚིགས་བཅད་
སྟོང་ཕག་རྲེ་ཡྷིན་ལ། ཐམས་ཅད་བསོམས་པ་ལ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དང་འབུམ་ཕག་བཞྷི་བཅུར་འགྱུར་བར་
གསུངས་ཏྲེ། ཚིགས་བཅད་རྲེ་རྲེའྷི་ཚད་ནྷི་དབྱངས་ཡྷིག་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་ཀྷིས་བཅྷིངས་པའོ། །རབ་ཏུ་སོན་
གསལ་དུ་ནྷི། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརན་གྷིས་ཐྲེག་པའྷི་སྣག་ཚས་ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་གཅྷིག་འབྲྷི་བར་ནུས་སོ་ཞྲེས་
ཀང་གསུངས་སོ། །བཞྷི་པ་་་་་་དགོས་ཆྲེད་ནྷི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྷི་མུག་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྷི་
ོན་མོངས་པ་ཇྷི་སྲེད་པའྷི་གྲེན་པོར་ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོའང་དྲེ་སྲེད་དུ་གསུངས་པ་སྟྲེ། སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་
པོར་ནྷི། །ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་མཐུན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི་ཚིག་གམ་གསུང་རྣམས་
ཀྷི་ནང་ནས་རབ་བམ་མཆོག་ཡྷིན་པས་ན་གསུང་རབ་ཅྲེས་པའོ། གཞུང་དོན་ལ། མྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན།
ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྲེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསྡུའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྷིགས་པ་སྟོན་པའམ་དོན་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་
འཛིན་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་ཏྲེ། མདོའ ་ི སྲེ་དང་། དབྱངས་ཀྷིས་
བསད་པའྷི་སྲེ་དང་། ལུང་དུ་བསྟན་པའྷི་སྲེ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སྲེ་དང་། ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་སྲེ་དང་།
གྲེང་གཞྷིའྷི་སྲེ་དང་། རོགས་པ་བརོད་པའྷི་སྲེ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སྲེ་དང་། སྲེས་པ་རབས་ཀྷི་སྲེ་དང་། ཤྷིན་
ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་དང་། གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསྟན་པའྷི་སྲེའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ།
མདོ་དང་དབྱངས་བསད་ལུང་བསྟན་ཚིགས་སུ་བཅད། །ཆྲེད་དུ་བརོད་དང་གྲེང་གཞྷིའྷི་རོགས་པ་བརོད། །དྲེ་ལྟ་
བུ་བྱུང་སྲེས་རབས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས། །རད་བྱུང་ཆོས་དང་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསྟན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བཅུ་གྷིས་ཀྷི་
དང་པོ་མདོའ ་ི སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། གསུང་རབ་གང་དུ་བཞྲེད་པའྷི་དོན་གོ་སྨོས་
པའམ་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་གསལ་བར་བསྟན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རང་པ་སྟྲེ་ལྷུག་པར་གསུངས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་དྲེའྷི་ཕན་
ཡོན་ནྷི། འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོས་ཐོས་པའྷི་ཕན་ཡོན་བཅུ་པོ་འདྷི་དག་གཟྷིགས་ནས་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་
རྣམས་སྨོས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་དྲེ། དྲེའང་འཆད་པ་པོས་བཤད་བྱའྷི་དོན་མང་པོ་མདོར་
བསྡུས་ནས་ཚྷེགས་ཆུང་ངུས་སྟོན་པས་རྣམ་པར་གཞག་སླ་བ་དང་། ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་གོ་བར་བྱྲེད་
པས་བཤད་སླ་བ་དང་། ན་པ་པོས་ཀང་གཞུང་ཉུང་ཞྷིང་དོན་གསལ་བས་བཟུང་སླ་བ་དང་། ཆོས་འདྷི་
བསོམས་པས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་རོགས་ནས་དྲེ་ལ་གུས་པས་གཅྲེས་སུ་འཛིན་ཅྷིང་མྱུར་དུ་ཚོགས་གྷིས་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། གུས་པའྷི་སོར་བས་ཤྲེས་རབ་རྣོན་པོར་གྱུར་ནས་མྱུར་དུ་ཆོས་ྷིད་རོགས་པར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ྷིད་རོགས་ནས་བསྟན་པ་ལྲེགས་པར་གནས་པ་རོགས་ཏྲེ། སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོན་
ཏན་ཤྲེས་ནས་མྷི་ཕྱྲེད་པའྷི་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། བསྟན་བྱ་དམ་པའྷི་ཆོས་དང་དྲེ་སྒྲུབ་པ་འཕགས་པའྷི་དགྲེ་འདུན་
ལའང་དྲེ་དག་གྷི་ཡོན་ཏན་ཤྲེས་ནས་མྷི་ཕྱྲེད་པའྷི་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། དགོངས་པའྷི་དོན་འབད་དྲེ་རོགས་པས་
རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལའང་བདྲེ་བར་གནས་པའྷི་མཆོག་ལ་རྲེག་པ་དང་།
རྒོལ་ལན་ལ་སོགས་པའྷི་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་དོན་ཟབ་མོ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པས་དམ་
པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་མགུ་བར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་མཁས་པ་མཁས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་གངས་སུ་
འགོ་ཞྷིང་སན་པའྷི་གགས་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་་་་་་སྟྲེ་བརྒྱད་ཐོབ་པའོ། །དབྱངས་ཀྷི་བསད་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མདོའ ་ི སྲེ་
ལྷུག་པར་གསུངས་པ་དྲེ་ྷིད་དབུས་སུ་བར་སྐབས་ཀྷི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་མཐར་བསྡུ་བའྷི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་མཛད་དྲེ། སན་པའྷི་དབྱངས་ཀྷིས་བསད་པ་ལྲེགས་པར་སྲེས་ཀྷི་མདོ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་གྲེ་ཡ་ཞྲེས་པ་
དབྱངས་སུ་བྱ་བ་དང་རོགས་བྱ་གྷི་ག་ལ་འཇུག་པས་ཀུན་རོབ་བསྒྲུབ་པར་སྟོན་པ་དང་བའྷི་ དོན་གྷི་མདོ་སྲེ་ནྷི་
ཚིག་གྷི་དོན་གཞན་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པས་ན་དབྱངས་ཀྷིས་བསད་པའོ། །ལུང་དུ་བསྟན་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་
ན། འཆད་འགྱུར། མདོ་གང་ལས་ན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་ཁྷིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་སྔར་འདས་ཏྲེ་
ཤྷི་བའྷི་དུས་བྱས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལུང་སྟོན་པའོ། །ཡང་ན་དོན་དམ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་
བོར་སྟོན་པ་ངྲེས་པའྷི་དོན་གྷི་མདོ་སྲེ་ནྷི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ནས་ལུང་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དུ་བསྟན་པའྷི་
སྲེའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མདོ་གང་དུ་ཚིགས་སུ་སར་ཞྷིང་རྐང་པ་མམ་པར་བཅད་ནས་
གསུངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་ལུང་དུ། ཇྷི་སྷིད་ཟག་མྲེད་མ་ཐོབ་པ། །དྲེ་སྷིད་སྷིལ་ཀྲུང་གཞྷིག་མྷི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ར་
བའམ་རྐང་པ་གྷིས་པ་དང་། ཚངས་པར་སྲེ་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། །འདྷི་ལ་འབད་པ་བརན་པར་གྷིས། །ཆོས་འདྷི་
དག་ལ་གཡུང་དྲུང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ར་བ་གསུམ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ནྷི་གནས་མྲེད་ལྟར། །ཕྱྷི་རོལ་པ་ལ་
དགྲེ་སློང་མྲེད། །རོག་པས་་་་་་བྱྷིས་པ་རྣམས་ནྷི་སོས་ལ་དགའ། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་སོས་མྷི་མངའ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་
བུ་ར་བ་བཞྷི་པ་དང་། སོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཆོས་འདྷི་ཡྷིན། །བསྐལ་མང་བྱྲེ་བ་ཁག་ཁྷིག་ཏུ། །སྔོན་ཆད་མ་མཐོང་མ་
ཐོས་པ། །འཆྷི་མྲེད་མྱ་ངན་མྲེད་པ་ཡྷི། །གོ་འཕང་འདྷི་ལ་རྲེས་སུ་རོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ར་བ་ལྔ་པ་དང་། མཚན་མོ་
བཟང་པོའ ་ི མདོ།

འདས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་མྷི་བྱྲེད། །མ་འོངས་པ་ལ་རྲེ་བ་མྲེད། །ད་ལྟར་འབྱུང་ཆོས་གང་ཡྷིན་ལ། །དྲེ་

དང་དྲེ་ལ་རྣམ་ལྟ་བ། །མྷི་འཕོག་ཀུན་ཏུ་མྷི་འཁྲུགས་པ། །དྲེ་ནྷི་མཁས་པས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་ར་བ་
དྲུག་པའོ། །དྲེ་དག་ནྷི་་་་་་ག་ཐཱ་ཞྲེས་པ་གསུང་རབ་ལ་གགས་པ་སྟྲེ། སན་ངག་པ་རྣམས་ནྷི། ཤཽ་ཀ་ཞྲེས་པ།་་་་་ཚིགས་བཅད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྐང་བཞྷི་ཅན་དྲེ་ཡང་། ཞྲེས་ར་བ་བཞྷི་པ་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། །ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བསྟན་པ་གནས་
པར་བྱ་བ་འབའ་ཞྷིག་གྷི་ཆྲེད་དུ་གང་ཡྷི་རངས་ནས་བརོད་པ་སྟྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་ཆྲེད་
དུ་བརོད་པར་མཛད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྲེང་གཞྷིའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་གང་དག་གྷི་ཆྲེད་དུ་བྱས་ཏྲེ་
གསུངས་པ་དང་། བཟང་སྷིན་གྷིས་འཁྷིག་པ་སད་པ་དང་ནོར་ཅན་གྷིས་ཤྷིང་བརྐུས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་དང་
ལྡན་པའྷི་དུས་སུ་ཕྱྷིན་ཆད་འདྷི་ལྟ་བུ་མྷི་བྱའོ་ཞྲེས་བསླབ་པ་བཅས་པ་གསུངས་པའོ། །རོགས་པ་བརོད་པའྷི་སྲེ་
གང་ཞྲེ་ན། དོན་གསལ་བར་རོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་དཔྲེ་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་སྟྲེ། ཀོ་ས་ལའྷི་རྒྱལ་
པོ་རྷིང་ལྲེན་དང་ཀཱ་ཤྷིའྷི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱྷིན་གྷིས་སྔོན་བྱུང་གསུངས་ནས། རྒྱལ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་བཟོད་པ་དང་
བཟོད་པའྷི་བསྔགས་པ་སྨྲ་ན། དགྲེ་སློང་རྣམས་ཀྷིས་སྨྲ་བ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མདོ་གང་དུ་སྔོན་གྷི་སོར་བ་ལས་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་བུ་སད་པ་ལས་འབྲས་
བུ་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྲེས་པ་རབས་ཀྷི་སྲེ་
གང་ཞྲེ་ན། མདོ་གང་དུ་སྔོན་གྷི་སོར་བའྷི་བྱྲེ་བྲག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་དཀའ་བ་སོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ ་དང་ལྡན་
པ་སྟོན་པ་སྟྲེ་དོན་གྲུབ་ཀྷི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ་་་་་་ངོ་བོ་ནྷི་
གསུང་རབ་གང་དུ་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་བཅུ་མས་སུ་བངས་པས་གནས་སྐབས་ཀྷི་འབྲས་བུ་ས་བཅུ་དང་
མཐར་ཐུག་གྷི་འབྲས་བུ་སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པའྷི་སངས་རྒྱས་ྷིད་དུ་འགྲུབ་པར་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྷི་སྲེ་སྣོད་དང་ལྡན་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྣམ་གངས་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པར་འཐག་པའྷི་
སྲེ་དང་མཚུངས་བྲལ་གྷི་སྲེ་ཡང་དོན་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྟོན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་་་་་་ངྲེས་ཚིག་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ཐུག་གྷི་ཕན་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྷི་བདྲེ་བ་ཐོབ་
པའྷི་གནས་སམ་གཞྷི་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཕན་འདོགས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། སྷིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་དམྷིགས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྷི་རྣམ་པ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའྷི་དོན་ལ་
དམྷིགས་པས་ཟབ་པའྷི་རྣམ་པར་ཆོས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། ོན་
མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཐག་ཅྷིང་འཇྷིག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་
མཚུངས་བྲལ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དང་མཚུངས་པའྷི་སྲེ་སྣོད་གཞན་མྲེད་ཅྷིང་འདྷི་ྷིད་ཁོ་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ནྷི། རྒྱན་ལས།་་་་་དམྷིགས་པ་ཆྲེ་བ་ྷིད་དང་ནྷི། །དྲེ་བཞྷིན་སྒྲུབ་པ་གྷིས་དག་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་
བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དང་། །ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། །སངས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྒྱས་ཕྷིན་ལས་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། །ཆྲེན་པོ་འདྷི་དག་དང་ལྡན་ཕྱྷིར། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་ནྷི་ངྲེས་པར་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། རང་གཞན་གྷིས་ཀའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་
སྒྲུབ་པ་དང་། བདག་མྲེད་གྷིས་ཀ་རོགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་དཀའ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་
བརོན་པ་དང་། སྷིད་ཞྷི་གྷིས་ཀྷི་མཐར་མྷི་ལྷུང་བའྷི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། སྟོབས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། འཁོར་བ་ཇྷི་སྷིད་བར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྷིན་ལས་ཏྲེ། ཆྲེན་པོ་
བདུན་དང་ལྡན་པའྷི་དོན་སྟོན་པས་ན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀང་བགོད་བྱྲེད་རྒྱུའྷི་ཐྲེག་པ་
དང་བགོད་བྱ་འབྲས་བུའྷི་ཐྲེག་པ་གྷིས་སུ་འདུས་ལ། དྲེ་དག་རོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་གསུང་རབ་ལའང་བརོད་བྱའྷི་
མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །བརོད་བྱའྷི་དོན་ཡང་། རྒྱན་དུ་རྷིགས་དང་ཆོས་ལ་
མོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུས་བསྡུས་པར་གསུངས་ལ། མདོ་་་་་་ལང་གཤྲེགས་ལས། ཆོས་ལྔ་དང་ནྷི་རང་བཞྷིན་
གསུམ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ྷིད་དང་། །བདག་མྲེད་པ་ནྷི་གྷིས་དག་སྟྲེ། །ཐྲེག་ཆྲེན་མཐའ་དག་ཡོངས་
བསྡུས་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་གཞན་རྣམས་སྐབས་ཇྷི་ལྟ་བར་བཤད་ཟྷིན་ཅྷིང་། ཆོས་ལྔའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི།
མྷིང་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ།

གསུམ་ལས།་་་་་

།གྷིས་པ།་་་་་

ངོ་

བོ་ལ་མྷིང་ནྷི་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ལྷས་བྱྷིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྷི་ཚིག་བ་དགས་
རྣམས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྷི་གང་ལ་བརྲེན་ནས་མྷིང་གྷི་མངོན་རོད་འཇུག་པ་སའྷི་བརོད་བྱ་ཐམས་ཅད་དོ། །རྣམ་
པར་རོག་པ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ནྷི་བདག་མཐའ་
དག་གྷིས་སྟོང་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་འཕགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་སའྷི་རོད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་
པའོ། །ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་་་་་་བསྡུ་བ་ནྷི་མྷིང་བཞྷིན་དུ་དོན་ལ་མྲེད་པའྷི་ཆ་ཀུན་བརགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་
དང་རྣམ་པར་རོག་པ་གཞན་དབང་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་ཡང་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འདུ་བ་སྟྲེ།
དབུས་མཐར། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། །མྷིང་ནྷི་རྣམ་པ་གྷིས་སུ་བསྡུ། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་རབ་ཁོ་
ན། །གཅྷིག་པུ་ཁོ་ནར་བསྡུས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། མདོ་གང་
ལས་ཀུན་དགའ་བོའ ་ི ཐོས་པ་དང་ཤཱ་རྷིའྷི་བུའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་མཽའུ་འགལ་གྷི་བུའྷི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་ན་
ཐོས་ཀྷི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་དང་། འཇམ་པའྷི་དབྱངས་ཀྷི་མཁྲེན་རབ་དང་སན་རས་གཟྷིགས་ཀྷི་ཐུགས་རྲེ་
དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྲེའྷི་མཐུ་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཐུབ་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཆྲེན་པོའ ་ི བརོན་འགྲུས་དང་། འོད་དཔག་མྲེད་ཀྷི་སྐུ་ཚྷེ་དང་། ཀུན་ཏུ་གཟྷིགས་ཀྷི་ཞྷིང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྷི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྷི་ཆོས་སྟོན་པ་སྟྲེ། དད་པའྷི་སྟོབས་སྲེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཕྱག་རྒྱའྷི་
མདོར། མཚོ་དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་པ་པད་མས་ཁྲེབས་པ་ཞྷིག་ལ་ལགས་ཀྷི་ཤྷིང་ར་མཁའ་ལྡྷིང་བས་ཀང་
མགོགས་པའྷི་རས་དངས་ཏྲེ་པད་མའྷི་འདབ་མ་ཡང་མ་སྣད་པར་འགོ་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྲུལ་ཤྷིན་ཏུ་
མགོགས་པ་ཞྷིག་བྱུང་ནས་ལན་བཅུ་བཅུ་བསྐོར་བའྷི་ལན་གཅྷིག་གྷི་བར་ལ། ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་
གངས་མྷི་འད་བ་བཅུ་གོ་ཞྷིང་འཆད་ནུས་པ་དང་། དྲེའྷི་གཅྷིག་གྷི་བར་ལ་ཤཱ་རྷིའྷི་བུས་སྟོང་གོ་ཞྷིང་འཆད་ནུས་
པ་དང་། དྲེའྷི་གཅྷིག་གྷི་བར་ལ་མཽའུ་འགལ་གྷིས་བུས་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་བརྒྱད་ཁྷི་རྫུ་འཕྲུལ་གྷིས་འདའ་
བར་ནུས་པ་དང་། དྲེའྷི་གཅྷིག་གྷི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་གྷིང་རྲེ་རྲེར་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་གྷིས་རྒྱས་པ་དང་དམ་པའྷི་ཆོས་གནས་པ་དང་། སྲེས་པའྷི་རབས་
ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྟོན་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡོན་ཏན་དྲེ་ལྟ་བུ་འདས་པའྷི་དུས་ན་
གང་ཟག་གཞན་ལ་མ་བྱུང་བས་ངོ་མཚར་བ་དང་མ་འོངས་པའྷི་དུས་ན་མྷི་འབྱུང་བས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞྲེས་ཀང་ ་་་་་
རྒྱ་མཚོ་སྷིན་དུ་

གསུངས་སོ། །གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྟན་པའྷི་སྲེ་གང་ཞྲེ་ན། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་པོ་

འདྷི་དག་ནྷི་བརོད་བྱ་བསླབ་པ་གསུམ་སྟོན་པའྷི་སོ་ནས་བསྡུ་ན། གསུང་རབ་གང་མདོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་
རྣམས་ཀྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་སྟྲེ། མདོའ ་ི དོན་འཆད་ཅྷིང་དྲེའྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་
པས་ན་མ་མོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་པའོ། །བསྡུ་བ་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། བརོད་ཚུལ་གྷི་སོ་ནས་
ཕྱྲེ་བའྷི་མདོའ ་ི སྲེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྷིས་པོ་འདྷི་དག་ནྷི་བརོད་བྱ་བསླབ་པ་གསུམ་སྟོན་
པའྷི་སོ་ནས་བསྡུ་ན་སྲེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའང་མདོའ ་ི སྲེ་དང་དབྱངས་ཀྷིས་བསད་པའྷི་སྲེ་དང་ལུང་དུ་
བསྟན་པའྷི་སྲེ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྷི་སྲེ་དང་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་སྲེ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་དག་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་
མདོའ ་ི སྲེ་སྣོད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ན་ཐོས་ལའང་དྲེ་རྣམས་ཡོད་པའྷི་ཆ་གང་ཡྷིན་པ་རྣམས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ་དྲེ་
རྣམས་ཡོད་པ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་རད་དུ་བྱུང་བར་འདུས་སོ། །གྲེང་གཞྷིའྷི་སྲེ་དང་རོགས་པ་བརོད་པའྷི་སྲེ་
དང་དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའྷི་སྲེ་དང་སྲེས་པ་རབས་ཀྷི་སྲེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདྷི་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་ཆུང་གྷིས་ཀའྷི་
འདུལ་བའྷི་སྲེ་སྣོད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། གྲེང་གཞྷི་ནྷི་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་གསུམ་ནྷི་འཁོར་ཡྷིན་ལ། སྲེས་རབས་ལ་
སོགས་པར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོམ་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀང་སྟོན་པས་སོ། །ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་དང་རད་དུ་
བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མདོའ ་ི སྲེ་སྣོད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རད་དུ་བྱུང་ཡང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མཐུ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་ཅྷིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཏན་ལ་
ཕབ་པར་བསྟན་པའྷི་སྲེ་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྷིས་ཀའྷི་ཆོས་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་མཚན་
ྷིད་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་ཕྱྲེ་ནས་སྟོན་པས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྷི་སར་
གྲེང་གཞྷི་འདུལ་བ་དང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མངོན་པ་དང་གཞན་རྣམས་མདོ་སྲེར་ཡང་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་
གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་འདུ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་
སྲེ་སྣོད་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་སྤང་བྱའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྷི་ྲེ་
བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པས་ངྲེས་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་མདོ་
སྲེའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་མཐའ་གྷིས་སུ་ལྷུང་བ་དང་ལྡན་པའྷི་གྲེན་
པོའ ་ི ཕྱྷིར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྷི་གསོག་འཇོག་ལ་སོགས་པ་བཀག་པས་འདོད་པ་བསོད་མས་ཀྷི་
མཐའ་སྤོང་ཞྷིང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པའྷི་གོས་འབུམ་རྷི་བ་ལ་སོགས་པའང་གནང་བས་ངལ་ཞྷིང་དུབ་པའྷི་
མཐའ་སྤང་བ་འདུལ་བའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །རང་གྷི་འདོད་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་འདྷི་ྷིད་ཁོ་ན་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ྲེ་བའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཕྱྷིར་ཆོས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱ་ཆྲེར་བསྟན་པས་བོ་བྱང་ནས་
ཕྱོགས་ཞྲེན་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་ཆོས་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །གྷིས་པ་་་་་་བསྒྲུབ་བྱའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ནྷི། ཡང་གདུལ་བྱ་རྣམས་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བྱང་བར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་རྣམས་གསལ་ཞྷིང་རྒྱས་པར་བརོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་སྲེའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ལྷག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་བསླབ་པ་གཙོ་ཆྲེར་བསྒྲུབ་པ་དང་།
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་ན་འགོད་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པའྷི་སོ་ནས་ལྷག་
པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་བསླབ་པའང་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་འདུལ་བའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པའྷི་ཐབས་རྒྱ་ཆྲེར་བསྟན་ནས་ལྷག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་བསླབ་པ་གཙོ་ཆྲེར་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཆོས་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་་་་་་བྱྲེད་ལས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། ཡང་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་
དང་བརོད་བྱའྷི་དོན་གསལ་བར་བརོད་ཅྷིང་དྲེ་དག་ལ་བོ་བྱང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་སྲེའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་
བཞག་གོ །ཆོས་དང་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་འབྱུང་ཞྷིང་། དྲེའང་ཚུལ་
ཁྷིམས་རྣམ་དག་ལས་འབྱུང་བས་དྲེ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་གཞྷིའྷི་གནས་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་
འདུལ་བའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཆོས་དང་དོན་མང་པོའ་ི རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་དབྱྲེ་ལ་བོ་བྱང་
ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་གནས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །དྲེ་དག་ཀང་འབྲས་བུ་
མང་པོ་བསྡུས་པའྷི་སྣོད་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་བྱའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་སྣོད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྲེ་
སྣོད་དག་ནྷི་གསུམ་མམ་གྷིས་ཀང་རུང་། །བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྒྱུ་ནྷི་དགུར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གཞན་ཡང་། གནས་རྣམས་དང་ནྷི་མཚན་ྷིད་དང་། །ཆོས་དོན་སྨོས་ཕྱྷིར་མདོ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གང་
དུ་གསུངས་པའྷི་གནས་དང་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་དང་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་
དགོངས་པའྷི་དོན་སྨོས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་གསལ་བར་སྟོན་པས་མདོ་སྲེ་དང་། མངོན་དུའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཡང་ཡང་
དང་། །ཟྷིལ་གནོན་རོགས་ཕྱྷིར་མངོན་པའྷི་ཆོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་
བྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་རྲེ་རྲེའང་རྣམ་པ་མང་པོས་ཡང་ཡང་སྟོན་པ་དང་། སྨྲ་བ་རྣམས་ངྲེས་ལ་མཁས་པས་ཕྱྷིར་
རྒོལ་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པ་དང་མདོའ་ི དོན་རོགས་པར་བྱྲེད་པས་མངོན་པ་དང་། ལྟུང་དང་འབྱུང་དང་ལྡང་བ་
དང་། །ངྲེས་པར་འབྱུང་དང་གང་ཟག་དང་། །བཅས་པ་དང་ནྷི་རབ་དབྱྲེ་དང་། །རྣམ་པར་ངྲེས་ཕྱྷིར་འདུལ་བ་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟུང་བ་སྲེ་ལྔ་དང་དྲེ་རྣམས་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་དང་དྲེ་དག་ལས་ལྡང་བའྷི་ཚུལ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བའྷི་ཚུལ་ཏྲེ་བཞྷི་དང་། གང་ལ་བརྲེན་པའྷི་གང་ཟག་དང་དྲེ་ལ་བསླབ་པ་བཅས་པ་དང་བསླབ་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་
དང་ལྟུང་བ་ཡོད་མྲེད་ངྲེས་ཚུལ་རྣམས་སྟོན་པས་འདུལ་བ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ཞྷིང་། མདོ་དང་ཆོས་མངོན་འདུལ་བ་
དག །མདོར་ན་དོན་ནྷི་རྣམ་བཞྷིར་འདོད། །བོ་དང་ལྡན་པས་དྲེ་ཤྲེས་ན། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ྷིད་
འཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་དྲེ་དག་ལ་མཁས་པར་ཡང་བྱའོ། །འགྲེལ་
པར། །ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པའྷི་སྐབས་སུ་གནས་བརན་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྷི་བཞྷི་སྟོང་བཟུང་
བའང་སྲེ་སྣོད་གསུམ་པོ་འདྷི་དག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། བསྐལ་བཟང་དུ་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ྷིད་ལའང་
ཆོས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དྲེ་སྲེད་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཡུལ་ཅན་ལ་སྲེ་སྣོད་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་བཅུ་གྷིས་
པོ་འདྷི་དག་བོ་གང་གྷི་སོད་ཡུལ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དོན་དངོས་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་བསྟན་པ་ནྷི་གསུང་རབ་ཐོས་པ་ལས་
བྱུང་བ་དང་། དྲེའྷི་དོན་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་
དང་། ཤྲེས་རབ་དྲེ་དག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་དམྷིགས་པའམ་
སོད་ཡུལ། གྷིས་པ།་་་་་ལྡན་ཆོས་བཤད་པ་ལ། ཤྲེས་རབ་གསུམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ནྷི་དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་།
གནས་སམ་རྲེན་དང་བཅས་པ་དང་། གོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །ཆོས་ལས་གཞན་པའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དམྷིགས་པ་ནྷི་རབ་ཏུ་གགས་པས་ཆོས་སྲེ་སྣོད་གསུམ་གྷི་ནང་ནས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་དག་གྷི་དམྷིགས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་མྷིང་ཚིག་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་མདོ་དང་དབྱངས་ཀྷིས་བསད་པའྷི་སྲེ་ལ་
སོགས་པའོ། །རྣམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་བསྟན་
པའྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པའྷི་ངོ་བོར་ཤར་བ་རྣམས་སོ། །གནས་གང་ཞྲེ་ན། ཐོག་མར་བཤད་པའྷི་དུས་ན་
གཞན་གྷི་ས་ལས་དོན་རྣམ་པར་རྷིག་པ་འབྱུང་བ་ནྷི་ཐོས་བྱུང་གྷི་གནས་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ཇྷི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞྷིན་
རྲེས་སུ་དན་པར་གྱུར་པ་ནྷི་བསམ་བྱུང་གྷི་གནས་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་དན་པ་མྲེད་ཀང་གོམས་པའྷི་དབང་གྷིས་
ཕྱྷིས་ཀང་སྣང་བར་འགྱུར་བའྷི་བག་ཆགས་ནྷི་སོམ་བྱུང་གྷི་གནས་སོ། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གང་ཞྲེ་ན།
སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷི་གོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཕུང་པོ་ལ་
སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཤར་བས་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དམྷིགས་པ་མཐུན་པར་ཡང་དག་པར་
བརགས་པའོ། །གསུམ་ལས་་་་་་དམྷིགས་བྱའྷི་རྣམ་དབྱྲེ་ལ། ཆོས་ལ་དམྷིགས་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་
དང་པོ་་་་་་

མདོར་བསྟན་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་དམྷིགས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་ལ་སོད་པ་རྣམ་པར་

སོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་ལ་མཁས་པའྷི་དམྷིགས་པ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་རྣམ་པར་སོང་
བའྷི་དམྷིགས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ་བཞྷིའྷི་དང་པོ་ཁབ་པའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་ཐུན་
མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་བརན་དང་། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་གཟུགས་
བརན་དང་། དངོས་པོའ ་ི མཐའ་དང་། དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་
པ་དང་བཅས་པའྷི་གཟུགས་བརན་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་ཆོས་ྷིད་ལ་མོས་པ་ཙམ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་
པས་གང་སོམ་པ་པོའ་ི ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ལ་བདག་མྲེད་པའྷི་སྷིའྷི་རྣམ་པ་ཙམ་སྣང་ཞྷིང་དམྷིགས་པ་སྟྲེ་དྲེ་
ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པས་རྣམ་རོག་དང་བཅས་པའོ། །རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་གཟུགས་བརན་གང་ཞྲེ་ན།
མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་ཆོས་ྷིད་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་རོགས་པས་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་གང་སོམ་པ་པོའ་ི ཞྷི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་ལ་བདག་མྲེད་པའྷི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞྷིང་དམྷིགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་དང་
རྲེས་ཐོབ་སྟྲེ་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་སྣང་བའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པས་མྷི་རོག་པའྷི་དམྷིགས་པའོ། །གྷིས་ཀ་ལའང་གཟུགས་
བརན་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་དངོས་པོ་དང་ཆ་འད་བ་སྲེམས་ལ་ཤར་བའོ། །དངོས་པོའ ་ི མཐའ་གང་ཞྲེ་ན། གང་
ཤྲེས་བྱའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་མཐའ་ནྷི་འདྷི་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞྲེས་ཆོས་ཅན་ཇྷི་སྲེད་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་རྣམས་བདྲེན་
གྷིས་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་གནས་པ་ཆོས་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པའོ། །དྲེ་ལ་དངོས་པོ་ཇྷི་སྲེད་ཡོད་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནྷི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་སུ་
འདུས་པ་རྣམས་སོ། །གནས་ལུགས་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པ་ནྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་བདྲེན་པའྷི་སོ་
ནས་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕྱྲེ་བ་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་དང་། རྣམ་པའྷི་སོ་
ནས་བདྲེན་པ་རྲེ་རྲེའང་བཞྷི་བཞྷིར་ཕྱྲེ་བས་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། སྷི་མཚན་གྷི་སོ་ནས་ཐམས་
ཅད་ཀང་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་པར་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དུ་གཅྷིག་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སོམ་གྷི་སོ་ནས་སྷིར་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་
ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་མྷི་རག་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཟག་བཅས་ཀྷི་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་།
འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་དང་། ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཞྷི་བ་དང་། རྣམ་ཐར་གྷི་སོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པ་ྷིད་དང་།
བདག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྲེན་ཕུང་པོ་ལྔ་སྨོན་པར་བྱ་བའྷི་འོས་སུ་མྲེད་པ་དང་། དཔད་ན་ཕུང་པོ་ྲེ་བར་ཞྷི་བས་
མཚན་མ་མྲེད་པའོ། །དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཅྷིང་ལམ་གྷི་
འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་སྟྲེ་ཐོགས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ཆོས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་སྣང་བས་ན་དམྷིགས་
པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ནང་སྲེམས་ཀྷིས་བསྡུས་ཚུལ་ལ། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་རྣམ་ཐར་གསུམ་ཕན་ཚུན་འདུ་བས། མྷི་
རག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནང་ནས་སྟོང་པ་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་དུ་ཞྲེ་ན། སྟོང་པ་ྷིད་དང་བདག་མྲེད་པའྷི་
རྣམ་པ་གྷིས་སོ། །སྨོན་པ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་དུ་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་པས་བསྡུས་ཤྷིང་ཡྷིད་སྨོན་པའྷི་གནས་མ་
ཡྷིན་པ་མྷི་རག་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་རྲེན་རབ་སྲེ་བཞྷི་སྟྲེ་ དྲུག་གོ །མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་
དུ་ཞྲེ་ན། འགོག་ལམ་ལ་མཚན་མར་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པས་འགོག་པ་ཞྷི་བ་ག་ནོམ་ངྲེས་འབྱུང་བཞྷི་དང་ལམ་རྷིགས་
པ་སྒྲུབ་པ་ངྲེས་འབྱྷིན་བཞྷི་སྟྲེ་བརྒྱད་དོ། །སོད་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་ཤས་
ཆྲེ་བ་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་པོར་ནྷི་གང་ལ་ཆགས་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་མྷི་སྡུག་ཅྷིང་མྷི་གཙང་བའྷི་ངོ་བོར་སོམ་
པའོ། །དྲེའང་། མཛོད་དུ།་་་་་མྷི་སྡུག་མ་ཆགས་ས་བཅུ་དང་། །དམྷིགས་པ་འདོད་སྣང་མྷིས་སྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོ་
བོ་ནྷི་མ་ཆགས་པའྷི་དགྲེ་བ་ཡྷིན་ལ། ས་བསམ་གཏན་བཞྷི་དང་ྲེར་བསོགས་བཞྷི་དང་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་
པ་སྟྲེ་བཅུ་ལ་བརྲེན་ནས། དམྷིགས་ཡུལ་འདོད་ཁམས་ཀྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ། རྲེན་གྷིང་
གསུམ་གྷི་མྷི་ཁོ་ནས་སྲེད་པར་འདོད་དོ། །ཁད་པར་དུ་ན་སར་་་་་་རང་ལུས་ལ་ཆགས་པའྷི་གྲེན་པོར་ནང་གྷི་མྷི་
གཙང་བའྷི་རས་སུམ་་་་་་ན་སར་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་དང་སྲེན་མོ་དང་སོ་དང་གོག་པ་དང་དྷི་མ་དང་ལྤགས་པ་དང་ཤ་དང་རུས་པ་དང་ཆུ་རྒྱུས་དང་ར་དང་མཁལ་མ་
དང་སྷིང་དང་མཆྷིན་པ་དང་གོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་དང་གྲེ་མ་དང་ཕོ་བ་དང་ལོང་ཀ་དང་མཚྷེར་པ་དང་ཕྱྷི་ས་དང་མཆྷི་མ་དང་རྔུལ་དང་མཆྷིལ་མ་དང་སྣབས་དང་ཞག་དང་ཆུ་སྲེར་དང་རྐང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་ཚིལ་དང་མཁྷིས་པ་དང་བད་ཀན་དང་རྣག་དང་ཁག་དང་ཀླད་པ་དང་ཀླད་རྒྱས་དང་གཅྷིན་དང་ཞྲེས་སོ།།

ཅུ་ར་དྲུག་ལ་དམྷིགས་ནས་མྷི་སྡུག་པ་སོམ་

པར་གསུངས་ཤྷིང་། གཞན་ལུས་ལ་ཆགས་པའྷི་གྲེན་པོར་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་ན་རྣམ་པར་སོས་པ་དང་གནག་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དབྱྷིབས་ལ་ཆགས་ན་རྣམ་པར་ཟོས་པ་དང་འཐོར་བ་དང་། རྲེག་བྱ་ལ་ཆགས་ན་རྣམ་པར་
འབུས་གཞྷིགས་པ་དང་རྒྱུས་པས་སྦྲྲེལ་བའྷི་ཀྲེང་རུས་དང་། བསྲེན་བཀུར་ལ་ཆགས་ན་ཤྷི་བའྷི་གཡོ་བ་མྲེད་
པར་དམྷིགས་ཏྲེ་མྷི་སྡུག་པ་སོམ་པར་གསུངས་སོ། །ཐུན་མོང་དུ། མཛོད་དུ།་་་་་ཀྲེང་རུས་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ། །རུས་པ་རྒྱ་མཚོའྷི་བར་དུ་ནྷི། །སོ་ཞྷིང་སྡུད་པས་ལས་དང་པོ། །རྐང་རུས་ནས་ནྷི་ཐོད་ཕྱྲེད་བར། །བཏང་
བས་སང་བ་བྱས་པར་བཤད། །སྨྷིན་མའྷི་བར་དུ་སྲེམས་འཛིན་པ། །ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་རོགས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་ཆགས་པ་བཞྷི་ཆར་གྷི་གྲེན་པོར་ལུས་ཀྷི་ཆ་དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པར་ཤ་མྱགས་ཤྷིང་ཟགས་ནས་རུས་
པར་གྱུར་ཅྷིང་རྷིམ་གྷིས་ལུས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོའྷི་བར་ཀྲེང་རུས་ཀྷིས་གང་བར་སོས་ནས། སླར་ཡང་བསྡུས་
ཏྲེ་ལུས་གཅྷིག་པུ་ཀྲེང་རུས་སུ་སོམ་པ་ལས་དང་པོ་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། སོ་བའྷི་ཚུལ་འད་བ་ལ་བསྡུས་པ་
ན་རྐང་རུས་བོར་ཏྲེ་ལྷག་མ་རུས་པར་མོས་པ་ནས་རྷིམ་གྷིས་ཐོད་པའྷི་ཕྱྲེད་བོར་ཏྲེ་ཕྱྲེད་ཙམ་རུས་པར་མོས་པ་
སང་བ་བྱས་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། ཕྱྲེད་ཀང་བོར་ནས་སྨྷིན་མ་གྷིས་ཀྷི་བར་ཙམ་ལ་སྲེམས་འཛིན་པ་ཡྷིད་
ལ་བྱྲེད་པ་རོགས་པ་རྣམས་སོམ་པའོ། །ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་པོ་ནྷི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
དམྷིགས་ནས་བདྲེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་ཕད་པར་འདོད་པའྷི་བྱམས་པ་སོམ་པའོ། །དྲེའང་ཐོག་མར་མཛའ་
བཤྲེས་དང་། དྲེ་ནས་ཐ་མལ་པ་དང་། མཐར་དག་ལ་སོམ་སྟྲེ། དག་གྲེན་མམ་པར་གྱུར་ན་འབྱོངས་
པའོ། །གཏྷི་མུག་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་པོ་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་འདྷི་ལས་འབྲས་བུ་འདྷི་འབྱུང་བ་ཞྲེས་རྲེན་
ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་རྷིགས་པ་བཞྷི་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཙམ་གྷི་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་ཀྷི། བྱྲེད་
པ་པོ་དང་ཚོར་བ་པོ་གཞན་མྲེད་པར་སོམ་པའོ། །ང་རྒྱལ་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་པོ་ནྷི་ཁམས་ཀྷི་རབ་ཏུ་
དབྱྲེ་བ་སྟྲེ། སྲེས་བུ་འདྷི་ནྷི་ཁམས་དྲུག་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ལུས་འདྷི་ལ་ས་གཤྲེར་དོད་ྷིད་གཡོ་བར་སྣང་བ་བཞྷི་
ནྷི་འབྱུང་བཞྷིའྷི་ཁམས་དང་། བུ་ག་རྣམས་ནམ་མཁའྷི་ཁམས་དང་། མྷིག་ཤྲེས་སོགས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་
ཁམས་སུ་ཤྲེས་ན་རྷིལ་པོའ་ི འདུ་ཤྲེས་འཇྷིག་ཅྷིང་། ས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀྷིས་ཁྲེངས་པར་མྷི་
འགྱུར་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་མང་པོ་ལ་སོད་པ་རྣམས་ཀྷི་གྲེན་པོ་ནྷི་དབུགས་ཕྱྷིར་འབྱུང་བ་དང་ནང་དུ་རྔུབ་
པ་དང་། འབའ་ཞྷིག་རྲེས་སུ་དན་པས་དྲེ་དག་ལ་སྲེམས་འཛིན་པའོ། །དྲེའང་། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་
དན་པ་ནྷི། །ཤྲེས་རབ་ས་ལྔ་སོད་ཡུལ་རླུང་། །འདོད་རྲེན་ཕྱྷི་པའྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་ནྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ཡྷིད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལ་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཡྷིན་ལ། ས་ྲེར་བསོགས་དང་པོ་གསུམ་དང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་པའྷི་
བཏང་སོམས་དང་མཚུངས་ལྡན་ལ་བརྲེན་ནས་སོད་ཡུལ་རླུང་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ། རྲེན་འདོད་པའྷི་ལྷ་དང་མྷི་ཕྱྷི་པ་
མ་ཡྷིན་པས་སོམ་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་བགང་བའྷི་སོམ་ཚུལ་ནྷི་འབྱུང་རྔུབ་སོ་སོར་བྱས་ནས་བཅུའྷི་བར་དུ་
བགང་བ་རྲེ་རྲེ་ནས་བགང་བ་དང་། འབྱུང་རྔུབ་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་ནས་བཅུའྷི་བར་དུ་བགང་བ་ཟུང་དུ་བགང་བ་
དང་། གཅྷིག་ནས་བཅུའྷི་བར་དུ་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བགང་བ་དང་། བཅུ་ནས་གཅྷིག་གྷི་བར་དུ་རྲེས་སུ་མྷི་
མཐུན་པར་བགང་བ་དང་། དྲེ་དག་ལ་བྱང་བ་དང་གྷིས་གྷིས་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་ནས་བརྒྱ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བྱྲེད་
པའྷི་བར་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྲེད་ཅྷིང་བཅུའྷི་བར་དུ་བགང་བ་སྟྲེ། བར་དུ་གཡྲེངས་ན་གཞྷི་ནས་བསླང་ཞྷིང་།
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་ཀྷི་བར་དུ་བྱའོ། །སོམ་ཚུལ་བཞྷི་ནྷི་མཛོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །མཁས་པའྷི་དམྷིགས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས།་་་་་མཁས་པ་རྣམ་པ་ལྔར་དབྱྲེ་བ་ནྷི། དུ་མ་འདུས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པ་དང་། ྲེར་སོད་
འཛིན་པའྷི་ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། ྲེར་སོད་སྲེ་བའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྷི་འབྱུང་ཚུལ་
རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་ཁད་པར་གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་
མཁས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་གྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ལ་བོ་བྱང་བར་གྱུར་བ་ནྷི་མཁས་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ཡུལ་གྷི་
དབྱྲེ་བས་དམྷིགས་པ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལྔ་པོ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ། དང་པོར་བཞྷི་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་
མོད། གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པ་ཇྷི་ལྟར་བལྟ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་
མཁས་པ་ལས་ཕྱྲེ་བའྷི་ཁད་པར་དུ་བལྟའོ། །དྲེའང་དབུས་མཐར། མྷི་འདོད་འདོད་དང་རྣམ་དག་དང་། །མམ་དུ་
འབྱུང་དང་དབང་བྱྲེད་དང་། །ཐོབ་དང་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་རྣམས། །གཞན་དབང་ྷིད་ཀྷི་དོན་ཏྲེ་གཞན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་མྷི་དགྲེ་བ་ལས་མྷི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་གནས་ཡྷིན་གྷི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་གནས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
དགྲེ་བ་ལས་འདོད་པ་འབྱུང་བ་དང་། སྷིབ་པ་མ་སྤངས་པར་རྣམ་དག་ཏུ་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་གྷིས་
ཞྷིང་ཁམས་གཅྷིག་ཏུ་མམ་དུ་མྷི་འབྱུང་བ་དང་། བུད་མྲེད་ཀྷིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྷི་གོ་འཕང་ལ་དབང་མྷི་
བྱྲེད་པ་དང་། བུད་མྲེད་ཀྷི་རྲེན་ལ་རང་བྱུང་གྷིས་མྷི་ཐོབ་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ྲེས་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་སོད་པ་
གནས་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་གནས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་འབྲས་འོས་པ་དང་མྷི་འོས་
པའྷི་ཁད་པར་ལ་མཁས་པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཕྱྷི་མ་གྷིས་པོའ ་ི ཁད་པར་ལ། འོ་ན་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་
མཁས་པ་དང་གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་ཅྲེ་ན། མ་
རྷིག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུའྷི་ཆོས་རྣམས་ལས་འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་འབྲས་བུའྷི་ཆོས་རྣམས་མངོན་པར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་རོལ་བ་ལ། །སོ་འདོགས་མྲེད་ཅྷིང་སྐུར་འདྲེབས་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྒྱུ་
གཏན་ནས་མྲེད་པར་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་དང་། མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་སོ་འདོགས་པ་ཡོངས་
སུ་སྤངས་པར་ཤྲེས་པས། དྲེའྷི་ཆ་ནས་རྲེན་ཅྷིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པའོ། །ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་ལས་
འབྱུང་ཡང་ནས་ཀྷི་ས་བོན་ལས་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་ལས་མྷི་འབྱུང་གྷི སྷིན་པ་ལས་
ལོངས་སོད་ཚུལ་ཁྷིམས་ལས་མཐོ་རྷིས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་མཐུན་པར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་ཡོངས་སུ་བཟུང་
ཞྷིང་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེའྷི་ཆ་ནས་ཁད་པར་གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མཁས་པའོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་
སོང་བའྷི་དམྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷི་སྐབས་སུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ས་འོག་མ་འོག་མ་
རྣམས་ཀྷི་ནྷི་སོན་དང་བཅས་པས་རགས་པ་ྷིད་དོ། །ས་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་ཞྷི་
བ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་ཡྷིད་ལ་བྱས་པས་ཀུན་ནས་དཀྷིས་བ་དྲེ་རྣམ་པར་གནོན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤོང་ཞྷིང་། འཇྷིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷི་སྐབས་སུ་ནྷི་མདོར་བསྡུས་ན་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སོས་ནས་
འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་དམྷིགས་ནས་བསོམས་པས་བག་ལ་ལ་ར་བ་ནས་ལྲེགས་པར་སྤོང་
བའོ། །རྷིགས་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པའྷི་ཆོས་ལ་བརོན་པ་གསུང་རབ་ཀྷི་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ན་རྷིགས་པ་དུ་ཞྷིག་
གྷིས་རྣམ་པར་དཔོད་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། རྷིགས་པ་བཞྷིས་རྣམ་པར་དཔོད་དྲེ། འབྲས་བུ་
རྣམས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། རྒྱུ་རྣམས་འབྲས་བུ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་འཐད་
པ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། རང་བཞྷིན་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་རྷིགས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། ལྟོས་པའྷི་རྷིགས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། གང་ལ་འབྲས་བུ་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་འབྱུང་བ་ན། རང་རང་གྷི་རྒྱུ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་སྟྲེ། མྱུ་གུ་
ས་བོན་ལ་ལྟོས་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་རྲེན་གསུམ་ལ་ལྟོས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བྱ་བ་བྱྲེད་པའྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གང་རང་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཐ་དད་པ་ཅན་གྷི་རྒྱུའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ་སོ་རང་རང་གྷི་འབྲས་བུ་ལ་རྲེས་སུ་མཐུན་
པའྷི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། མྷིག་གྷིས་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འཐད་པ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་
ན། གང་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་དོན་རྣམས་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚད་མ་
དང་མྷི་འགལ་བར་རགས་ཡང་དག་གྷིས་སྟོན་ཅྷིང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བྱས་ཡོད་ལས་མྷི་རག་པ་དང་དུ་བ་
ལས་མྲེ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆོས་ྷིད་ཀྷི་རྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ནས་མྲེའྷི་
རང་བཞྷིན་ཚ་བ་དང་ཆུའྷི་རང་བཞྷིན་གཤྲེར་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་
མྷི་རག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གནས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་རང་རྒྱུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཁོ་ན་ལས་དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཆོས་ྷིད་དམ་རང་བཞྷིན་དུ་གགས་པ་སྟྲེ། འཇྷིག་རྲེན་ནའང་མྲེས་ནྷི་འཚིག་ཅྷིང་
ཆུས་ནྷི་འདྲུལ་བ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གསུང་རབ་ལས། འབྱོར་ལྡན་མྷིག་ནྷི་བདག་དང་བདག་གྷི་བའྷི་
བར་གྷིས་སྟོང་སྟྲེ། དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་དྲེ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྷིགས་པ་གཞན་
གསུམ་པོའང་མཐར་འདྷི་ལ་ཐུག་པས་འདྷི་ྷིད་རྷིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཆོག་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་གྲུབ་པར།་་་་་བསྟོད་
པར་ཡང་། རྷིགས་པའྷི་ནང་ན་ཆོས་ྷིད་ལྟར། །རྣམ་གོལ་ནང་ན་མྷི་གཡོ་ལྟར། །ཤྲེས་རབ་ནང་ན་ཀུན་མཁྲེན་
ལྟར། །ཁོད་ནྷི་ལུས་ཅན་ཀུན་གྷི་མཆོག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མངོན་རོགས་ལས། དྲེ་ལྟར་ཆོས་ལ་རྷིགས་པས།
དཔོད་པ་ལ་བརོན་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། བཙལ་བས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་
གྷིས་ལས། དབྱྲེ་བ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས། མདོར་བསྟན་ནྷི། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་ཞྷིང་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། མྷིང་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་
བ་དང་། དངོས་པོ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་དང་། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་འདོགས་པ་
ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། མྷིང་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་རོད་བྱྲེད་མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་
ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་རྣམས་ནྷི་དངོས་པོ་ལ་མྷིང་གོ་བུར་དུ་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི།
དཔད་ན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་རས་སུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ཀུན་ཏུ་རོག་ཅྷིང་ཚོལ་བའོ། །དངོས་པོ་ཀུན་ཏུ་
ཚོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བརོད་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀང་མྷིང་ལ་དོན་དུ་གོ་
བུར་བ་ྷིད་དུ་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི། དཔད་ན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་རས་སུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་
ཀུན་ཏུ་རོག་ཅྷིང་ཚོལ་བ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། མྷིང་དང་དངོས་དག་ཕན་ཚུན་དུ། །གོ་བུར་བ་ྷིད་ཀུན་ཏུ་
བཙལ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་བརྡ་ལ་བྱང་བ་ན་རོད་པར་
བྱྲེད་པའྷི་མྷིང་དང་བརོད་པར་བྱ་བའྷི་དོན་རོག་ཡུལ་དུ་འབྲྲེལ་བར་སྣང་བས། མྷིང་ཐོས་པ་ན་དོན་དན་ཞྷིང་།
དོན་མཐོང་བ་ན་མྷིང་དན་པ་དྲེ་ལ་མྷིག་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཙམ་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་རྒྱུ་ྷིད་
དུ་རོག་གྷི དཔད་ན་བཏགས་པ་བཞྷིན་དོན་ལ་མྲེད་པར་ཀུན་ཏུ་རོག་ཅྷིང་ཚོལ་བའོ། །ཁད་པར་དུ་འདོགས་པ་
ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། སྔ་མ་བཞྷིན་དུ་གང་རོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་མྷིང་བརོད་པར་བྱ་བའྷི་དོན་རོག་ཡུལ་དུ་
འབྲྲེལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་ལ། རག་མྷི་རག་དང་བ་ན་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་དུ་འདོགས་པ་ཙམ་གྷི་ཐ་སད་
ཀྷི་རྒྱུ་ྷིད་དུ་རོག་གྷི དཔད་ན་བཏགས་པ་བཞྷིན་དོན་ལ་མྲེད་པར་ཀུན་ཏུ་རོག་ཅྷིང་ཚོལ་བ་སྟྲེ། འདོགས་པ་རྣམ་
པ་གྷིས་པོ་འདྷིར། །དྲེ་ཙམ་དུ་ནྷི་ཚོལ་བ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཡོངས་ཤྲེས་ལ། དྲེ་ལྟར་ཆོས་ཀུན་ཏུ་
ཚོལ་བ་ལ་བརོན་པའྷི་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་་་་་་མདོར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསྟན་ནྷི། གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྷི་སྟྲེ། མྷིང་ཚོལ་བར་
རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། དངོས་པོ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་
དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་
དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ། །བཙལ་བ་ལས་འགྲུབ་པས་དྲེ་རྣམས་སུ་རོགས་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་
བཤད་ལ། མྷིང་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་མྷིང་ཚིག་
ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་རྣམས་བཙལ་བ་ལས་མྷི་དམྷིགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ། །དངོས་པོ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་
ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་མྷི་དམྷིགས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། བརོད་བྱ་
ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དངོས་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་བཙལ་བ་ལས་མྷི་དམྷིགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ། །ངོ་བོ་
ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། མྷིག་ལ་
སོགས་པ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་མྷིང་དོན་འབྲྲེལ་པ་བཙལ་བ་ལས་རས་སུ་མྷི་དམྷིགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའོ། །ཁད་
པར་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་རོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རག་མྷི་རག་
ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷི་མྷིང་དོན་འབྲྲེལ་བ་བཙལ་བ་ལས་རས་སུ་མྷི་དམྷིགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ།
ཐམས་ཅད་དམྷིགས་སུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ་ཚོལ་བ་བཞྷི་
སོར་ལམ་དང་པོ་གྷིས་དང་། ཡོངས་ཤྲེས་བཞྷི་ཕྱྷི་མ་གྷིས་སུ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་གསུངས་སོ། །སོམ་
བྱུང་གྷི་ས་ལ། ཆོས་ལ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་པར་བརོན་པའྷི་རྣལ་འབྱོར་གྷིས་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཞྷི་
གནས་ལྷག་མཐོང་འབྲྲེལ་བའྷི་རྣལ་འབྱོར་དྲེ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བའྷི་ས་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་སྟྲེ། གཞྷི་དང་
སྲེད་པ་སོར་བའྷི་ས་གྷིས་དང་། མྲེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་སྣང་བ་དངོས་གཞྷིའྷི་ས་གྷིས་དང་། གནས་སོ་ཞྲེས་པ་
འབྲས་བུའྷི་ས་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་རྒྱུའྷི་ས་བཞྷི་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་དོན་དངོས་ནྷི།
གཞྷི་གང་ཞྲེ་ན། ཚོགས་ལམ་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་བསགས་པའྷི་སོ་ནས། བརོད་བྱ་བདྲེན་
པ་བཞྷི་ལས་བརམས་ཏྲེ་གསུངས་པའྷི་ཆོས་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཅྷི་འད་བ་དམྷིགས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཞྷི་གནས་
ལྷག་མཐོང་འབྱུང་བའྷི་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་རྣལ་འབྱོར་གྷི་གཞྷི་ྷིད་དོ། །སྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། མང་དུ་ཐོས་
པའྷི་དོན་དྲེ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་སྲེམས་འཛིན་ཞྷིང་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་སྲེད་པའོ། །མྲེ་ལོང་ལྟ་བུ་གང་ཞྲེ་ན། མང་དུ་ཐོས་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གཟུགས་
བརན་ལྟ་བུའྷི་མཚན་མ་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་སོད་ཡུལ་དུ་ཤྲེས་བྱའྷི་དངོས་པོ་དང་ཆ་མཐུན་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའོ། །སྣང་བ་གང་ཞྲེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མྷི་དམྷིགས་པར་
རོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། ཆོས་ྷིད་ཡང་དག་པའྷི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ཞྷིང་སྣང་བ་མཐོང་ལམ་གྷིས་བསྡུས་
པའོ། །ཤྲེས་བྱྲེད་ནྷི་རྣལ་འབྱོར་གྷི་རྷིམ་པ་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་
དབྱྲེ་བ་ལ་གདམས་པར་ཚོགས་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་བསགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་བསྐལ་པ་
གངས་མྲེད་གཅྷིག་རོགས་ཏྲེ། ཆོས་ྷིད་རོགས་པ་དང་མཐུན་པའྷི་ཐོས་བསམ་ལ་བརྲེན་ནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པས། ཡྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་ཤྲེས་བྱའྷི་གཟུགས་བརན་དུ་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་སྲེམས་ལས་
གཞན་མ་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་པས་ན་གཟུགས་བརན་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་དུ་བདྲེན་པ་ྷིད་ཀྷི་འདུ་ཤྲེས་ལྡོག་ཅྷིང་
དོད་ཐོབ་ལ། དྲེ་ནས་སྲེམས་འདྷི་ྷིད་ཆོས་དང་དོན་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡྷིན་གྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་སྲེམས་ཙམ་དུ་ཟད་
པའོ་སམ་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ངྲེས་པར་བཟུང་བས་རྲེ་མོ་ཐོབ་ཅྷིང་། དྲེ་ལྟར་ནང་གྷི་སྲེམས་ཙམ་ྷིད་ལ་སྲེམས་རྲེ་
གཅྷིག་ཏུ་གནས་ནས་གཟུང་བ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་པར་རོགས་པར་བྱས་པས་བཟོད་པ་
ཐོབ་སྟྲེ། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ལྟོས་ས་གཟུང་བ་མྲེད་པས་ལྟོས་ཆོས་འཛིན་པའང་མྲེད་པར་རོགས་པར་བྱས་ཏྲེ་ཆོས་
མཆོག་ཐོབ་པ་དང་། དྲེ་ནས་གཟུང་འཛིན་གྷིས་ཀའྷི་རང་བཞྷིན་མྷི་དམྷིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྷིག་ཅྷིང་
རོགས་པར་བྱས་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྲེགས་པར་གསུངས་སོ། །ཚིག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པས་ལྲེགས་པར་བཀའ་བསལ་ཏོ། །ཡང་ན་ངོ་མཚར་བའམ་ངྲེས་གཟུང་ལ་ལན་གྷིས་སྨོས་པ་སྟྲེ།
བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པར།་་་་་

ངོ་མཚར་བ་དང་རོད་པ་དང་། །ཁོ་དང་ཞུམ་དང་ངྲེས་བཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་རྣམས་ལ་

ནྷི། །ཚིག་གཅྷིག་ལན་གྷིས་བརོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲས་བུའྷི་ས་གཅྷིག་ལ་གནས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གནས་ངན་ལྲེན་དང་བྲལ་ནས་གནས་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེ་འདྷིའྷི་གནས་ཡོངས་གྱུར་པ་སྟྲེ། །ས་
ནྷི་དང་པོ་ཡྷིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། མཁས་ཤྷིང་གནས་ཚུལ་ལ། གྷིས་ལས།་་་་་
ཆོས་ལ་མཁས་ཚུལ་བཤད་པ་ནྷི། ཀུན་དགའ་བོས། ཤཱ་རྷིའྷི་བུ་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའྷི་དགྲེ་སློང་ནྷི་མྱུར་བར་
འཛིན་པ་མང་དུ་འཛིན་པ་ལྲེགས་པར་འཛིན་པ་ཟྷིན་པ་ཆུད་མྷི་གསོན་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་མདོའ་ི དོན་
འཆད་པ་ཡྷིན་ལ། ཆོས་ལྔ་ནྷི། ཆོས་དོན་ཡྷི་གྲེ་ངྲེས་ཚིག་དང་། །སྔོན་དང་ཕྱྷི་མཐའ་འབྲྲེལ་བ་འོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་
ཆོས་རྣམས་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་ྷིད་ཀྷིས་མྱུར་དུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ།
ངྲེས་ཚིག་དང་ཡྷི་གྲེ་ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་དོན་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན།
ཆོས་མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་མངོན་པ་དང་མདོ་སྲེ་མངོན་པ་རྣམས་སུ་བརོད་བྱའྷི་དོན་གྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ྷིད་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་པས་མང་དུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་ཚིག་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་འདྲེན་ནུས་པ་
ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ཡྷི་གྲེ་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པས་ན་ཀུན་མཁྲེན་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དང་མཐུན་པར་ཡྷི་གྲེ་སྣོན་པ་དང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ངྲེས་ཚིག་བཟང་པོ་ལ་མཁོ་བའྷི་ཡྷི་
གྲེ་རྣམས་ཤྲེས་པས་ལྲེགས་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། གཞུང་མ་ནོར་བར་འཛིན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་ངྲེས་
པའྷི་ཚིག་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བདག་གོ་བདག་གོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྷི་ཡུལ་མྷིའྷི་ངྲེས་ཚིག་
གམ་མྷིང་ཕྱོགས་རྲེ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་དང་མཐུན་པར་རྲེས་སུ་ཐ་སད་
འདོགས་པ་ཤྲེས་པས་ལྲེགས་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དོན་མ་ནོར་བར་འཛིན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ན་སྔོན་གྷི་
མཐའ་དང་ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་འབྲྲེལ་པ་ལ་མཁས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་མཐར་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་ཐོས་ཤྷིང་བཟུང་
བར་གྱུར་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷི་མའྷི་མཐར་དགོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་སྷིང་པོ་ལྲེན་ཞྲེས་ཐོས་པ་ཙམ་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཟྷིན་པ་ཆུད་མྷི་གསོན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། དོན་ཤྲེས་ནས་ནྷི་་་་་་ཐ་
སད་ཀྷི་
་་་པ་

ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ཆུ་བརྒལ་ཟྷིན་པའྷི་་་་་་གཟྷིངས་དང་འད་བ་ྷིད་དུ་རྷིག་་་་་ན་ཚིག །ཐོས་པ་་་་་་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་་་

སྤོང་་་་་་ཞྷིང་དོན་སྒྲུབ་པས་སྷིང་པོ་ལྲེན་བ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཆོས་ལ་གནས་

ཚུལ་བཤད་པ་ལ། ཇྷི་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ལ་གནས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་
པ་ནྷི། བཙུན་པ་ཆོས་ལ་གནས་པའྷི་དགྲེ་སློང་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་པའྷི་མདོ་དྲེར་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་
མཐའ་དག་ཚང་ན་ཆོས་ལ་གནས་པ་ཡྷིན་གྷི་ཡ་གལ་གང་རུང་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་པར་གསུངས་པའྷི་དོན་འཆད་པ་
སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཁ་ཅྷིག་ཐོས་བསམ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་ན་རྣལ་འབྱོར་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོམ་པ་
ལ་མ་བརྲེན་པར། འཛིན་པ་དང་ཁ་ཐོན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་པ་དང་སྲེམས་པའྷི་སོར་བ་འབའ་ཞྷིག་གྷིས་
ཀང་ཆོས་ལ་རོགས་པར་གནས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། མ་བསོམས་ན་དོན་དམ་པའྷི་ཆོས་མྷི་རོགས་ལ། ོན་མོངས་
པའྷི་ར་བ་དབྱུང་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་དག་སོམ་པ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་ན། བསྟན་པ་དམ་
པའྷི་ཆོས་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་ཐོས་པ་དང་སྲེམས་པ་ལ་མ་བརྲེན་པར་རང་བཟོར་སོམ་པའྷི་སོར་བ་འབའ་ཞྷིག་གྷིས་
ཀང་ཆོས་ལ་རོགས་པར་གནས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གནས་ལུགས་ཀྷི་ཚུལ་ལྲེགས་པར་མ་རོགས་པའྷི་སོམ་པས་ནྷི་
ཐར་པ་ཐོབ་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བས་ན་ཐོས་བསམ་གྷི་སོར་བ་དང་སོམ་པའྷི་སོར་བ་གྷིས་ཀ་ལ་
བརྲེན་ནས། ཐོས་བསམ་དང་སོམ་པ་ཟུང་འབྲྲེལ་དུ་མས་སུ་བངས་ནས་གྷིས་ཀ་ལ་གནས་ན་དམ་པའྷི་ཆོས་
ལ་རོགས་པར་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མདོ་ལས་ཀང་། ཆོས་ལ་གནས་པའྷི་དགྲེ་སློང་ལས་བརམས་ཏྲེ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མདོའ ་ི སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྲེད། ཁ་ཐོན་དུ་བྱྲེད། གཞན་དག་ལ་ཡང་སྷིན་པར་བྱྲེད། རོགས་
པ་མང་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་དང་། དྲེའྷི་འོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོགས་པ་མྷི་འདོར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། རྒྱན་
ལས་ཀང་། དྲེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྷི་སོམ་པ་གང་ཡྷིན་དྲེ་ཡང་དོན་མྲེད་མྷིན། །དྲེ་ལྟས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་ཀྷི་
བསྟན་པ་གང་ཡྷིན་དྲེ་ཡང་དོན་མྲེད་མྷིན། །གལ་ཏྲེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྷིས་དོན་མཐོང་གྱུར་ན་སོམ་པ་དོན་མྲེད་
འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མ་ཐོས་པ་ཡང་སོམ་འཇུག་གྱུར་ན་བསྟན་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཁད་
པར་བཤད་པ་ནྷི། ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ལུང་གྷི་ཚིག་དང་དོན་་་་་་དང་གྲེགས་བམ་ཡང་དད་པས་འཛིན་ཞྷིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྲེད་
པ་དང་། བཟུང་བ་གོམས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་རང་གྷིས་ཁ་ཐོན་བྱྲེད་པ་དང་། སྷིན་པར་འོས་པ་གཞན་ལ་བཤད་པ་དང་།
གཞན་གྷིས་བཤད་པ་ན་པས་ཀང་ངྲེས་ཤྲེས་སྲེས་པ་ནྷི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྷིགས་པས་བརགས་
དཔད་བྱས་པ་ལས་རོགས་པ་མང་དུ་འཕྲེལ་བ་ནྷི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བར་ཡང་བལྟའོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོར་
བ་དང་ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པས་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བར་བལྟའོ་ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། དྲེ་བཤད་པ་ལ་སོར་བ་
ནྷི་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ྷིད་དུ་ཆུད་ཅྷིང་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འདུན་པའྷི་སོ་ནས་གུས་པར་སོར་བས་རྣལ་
འབྱོར་མྷི་འདོར་བ་དང་། བསོམ་བྱའྷི་དོན་མ་ནོར་ཞྷིང་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་སོར་བས་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྷི་འདོར་
བར་བལྟའོ། །ཆོག་པར་མྷི་འཛིན་པ་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་འོག་མའྷི་རོ་མྷི་མྱོང་ཞྷིང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པས་མྷི་ངོམས་པ་
དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་ཞྷི་གནས་ལ་སོར་བས་ནང་དུ་སྲེམས་ཞྷི་གནས་སུ་བྱྲེད་པ་མྷི་འདོར་བར་བལྟའོ། །ཐྲེག་
ཆྲེན་བཤད་པ་ལ། དྲེ་ཕར་ཕྱྷིན་སྲེ་སྣོད་དུ་འཇོག་ཚུལ། དྲེ་ྷིད་ཟབ་རྒྱས་སུ་བསྟན་པ། ཁ་ཅྷིག་མྷི་མོས་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན། མོས་ཀང་མ་རོགས་ན་མས་ཚུལ། དགོངས་པ་ཟབ་མོའ་ི ཁད་པར། ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་པའྷི་ཕན་ཡོན།
མཆོད་པར་འོས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་མདོ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ཀང་བྱ་ན་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྲེ་ན། ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དྲེར།
སྷིན་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན། །ཞྲེས་པ་བཤད་བྱའྷི་དོན་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལས་བརམས་ནས། རྒྱན་དང་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། གངས་དང་དྲེ་ཡྷི་མཚན་ྷིད་གོ་
རྷིམ་དང་། །ངྲེས་པའྷི་ཚིག་དང་གོམས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་དང་བསྡུ་དང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཡོན་
ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམ་ངྲེས་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཆད་བྱྲེད་ཀྷི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཅུས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དང་པོ། གངས་ངྲེས་པ་བསྟན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནྷི།་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། འཁོར་བ་ལས་མྷི་འཕགས་པའྷི་རྒྱུ་
ལོངས་སོད་དང་ཁྷིམ་ཐབ་ལ་ཆགས་པའྷི་གྲེན་པོར་དང་པོ་གྷིས་དང་། འཕགས་ཀང་ལྡོག་པའྷི་རྒྱུ་ལོག་སྒྲུབ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་དཀའ་སད་ལ་སོ་བའྷི་གྲེན་པོར་བར་པ་གྷིས་དང་། མྷི་ལོག་ཀང་ཆུད་ཟ་བའྷི་རྒྱུ་རྣམ་གཡྲེང་དང་གཏྷི་
མུག་གྷི་གྲེན་པོར་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཏྲེ་སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲེན་པོ་དྲུག་ཏུ་ངྲེས་ཤྷིང་། ཡང་དང་པོ་བཞྷིས་མྷི་
གཡྲེང་བའྷི་རྒྱུ་བྱས་ནས་མྷི་གཡྲེང་བ་གཅྷིག་འགྲུབ་ཅྷིང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་ཀྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་
པས་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་འགྲུབ་པའྷི་གཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀང་དྲུག་
ཏུ་ངྲེས་ལ། གྷིས་ཀར་སྷིན་པས་ལོངས་སོད་ཀྷིས་་་་་་མྷི་ཕོངས་པ་དང་་་་་་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷིས་རྣམ་པར་མྷི་འཚྷེ་དང་། །བཟོད་པས་་་་་་རྣམ་འཚྷེ་
བཟོད་དང་་་་་་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་གཞན་དོན་བྱ་བས་མྷི་སོ་དང་། །བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་པའྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀྷིས་་་་་་།དགའ་བྱྲེད་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཐྲེ་ཚོམ་
སྲེལ་ཞྷིང་་་་་་

ལྲེགས་པར་བརོད་པ་དྲེ་ཡྷིས་བྱྲེད། །དྲུག་གྷིས་དངོས་སུ་་་་་་གཞན་གྷི་དོན་་་་་་བྱྲེད་ཅྷིང་དྲེ་ྷིད་རང་གྷི་དོན་་་་་་ཡང་ཡྷིན་

ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པ་དང་མཐུན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀང་དྲུག་ཏུ་ངྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་
མཚན་ྷིད་བསྟན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། སྤང་བྱ་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་
སྤངས་ཤྷིང་། གྲེན་པོ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་ལ། བྱྲེད་ལས་གནས་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། མཐར་ཐུག་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྷིས་སྲེམས་ཅན་
སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། སྷིན་པ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་རོགས་བྱྲེད། །སྲེམས་ཅན་རྣམ་སྨྷིན་བྱྲེད་རྣམ་གསུམ། །ཞྲེས་པ་ལ་་་་་་ཚུལ་ཁྷིམས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་།
སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ་་་་་་ཡང་ན་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་
པས་རྲེན་དམ་པ་དང་། གཞྷིའམ་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པས་དངོས་པོ་དམ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཕན་བདྲེའྷི་དོན་དུ་འཇུག་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་
ཟྷིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པས་བསྔོ་བ་དམ་པ་དང་།
སྷིབ་པ་གྷིས་བྱང་བར་བྱྲེད་པས་རྣམ་པར་དག་པ་དམ་པའོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞྷི་སྟྲེ། སྷིན་པ་ཡྷིན་ལ་ཕར་ཕྱྷིན་མ་
ཡྷིན་པ་དམ་པ་དྲུག་དང་བྲལ་བའྷི་སྷིན་པ་དང་། ཕར་ཕྱྷིན་ཡྷིན་ལ་སྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྷི་
ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྷི་སྷིན་པ་དང་། གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པ་དམ་པ་དྲུག་
དང་བྲལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པའོ། །གཞན་རྣམས་ལའང་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པར་སར་བས་ཤྲེས་ཤྷིང་། དྲེ་
བས་ན་ན་རང་རྣམས་ལ་སྷིན་སོགས་ཡོད་ཀང་ཕར་ཕྱྷིན་མྲེད་ལ། མཐར་ཐུག་པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་
མངའ་བ་སྟྲེ། བཤད་སར་དུ། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ནྷི། །ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་དྲུག་མྷིང་ཡང་མྲེད། །བཅོམ་ལྡན་ག་
གཅྷིག་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན། །དྲུག་གྷི་སྷི་ལ་བཞུགས་པ་ལགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ།་་་་་སོ་སོའ ་ི མཚན་ྷིད་ནྷི་ཡུམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ལས། ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། གདུང་བ་མྲེད་པ་དང་། འཁྲུག་པ་མྲེད་པ་དང་། དགྲེ་བ་སྡུད་པ་དང་། སྲེམས་རྲེ་
གཅྷིག་པ་དང་། རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཏྲེ། རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་ཁད་པར་བཞྷི་དང་ལྡན་
པའམ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་སར་བ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་གོ་རྷིམ་བསྟན་པ་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་ནང་གྷི་
ལོངས་སོད་རྣམས་བཏང་བ་ལས་ཚུལ་ཁྷིམས་ལྲེན་པ་འབྱུང་། དགྲེ་སོང་གྷི་ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་པ་ལས་བཟོད་
པ་འབྱུང་ལ། གནོད་པས་མྷི་སོ་བའྷི་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་ཤྲེས་རབ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབྲས་
ཀྷི་རྷིམ་པ་དང་། སྔ་མ་རྣམས་དམན་ཞྷིང་ཕྱྷི་མ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་གནས་པའྷི་རྷིམ་པ་དང་། སྔ་མ་རྣམས་རགས་
ཤྷིང་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ཕ་བའྷི་རྷིམ་པས་གསུངས་པ་སྟྲེ། སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ཕྱྷི་མ་སྲེ། །དམན་དང་མཆོག་ཏུ་གནས་ཕྱྷིར་
དང་། །རགས་པ་དང་ནྷི་ཕ་བའྷི་ཕྱྷིར། །འདྷི་དག་རྷིམ་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་ངྲེས་པའྷི་
ཚིག་བསྟན་པ་དང་། ཞྲེས་པ་ལ་་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྷིའྷི་ངྲེས་ཚིག་ནྷི་སྷིད་པ་འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་། ཞྷི་བ་ན་རང་དག་
གྷི་སྷིན་སོགས་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་སོང་བས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། སོ་སོའ ་ི
ངྲེས་ཚིག་ནྷི། དབུལ་བ་འདོར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །བསྷིལ་བ་ཐོབ་དང་ཁོ་བཟོད་དང་། །མཆོག་སོར་བ་དང་ཡྷིད་
འཛིན་དང་། །དོན་དམ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དབུལ་བ་འདོར་བར་བྱྲེད་པས་ན་སྷིན་པ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པའམ། ཡང་ན་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སྲེལ་བས་ན་དྲེ་དང་དྲེར་
བརོད་པའོ། །ལྔ་པ་སོམ་པ་བསྟན་པ་དང་། ཞྲེས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་སོམ་པ་དངོས་པོ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པ་དང་། །བསམ་པ་དང་ནྷི་ཐབས་དག་དང་། །དབང་འབྱོར་ྷིད་ལ་བརྲེན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྔ་ནྷི་་་་་་དང་པོ་
དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྷི་སོམ་པ་བཞྷི་སྟྲེ། བརྲེན་ནས་བསོམས་པས་་་་་་རྒྱུ་རྷིགས་སད་པ་དང་། རྣམ་སྨྷིན་ལུས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང་། སྔོན་གྷི་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སོ་སོར་བརགས་པའྷི་སྟོབས་ལ་བརྲེན་པ་ཕར་ཕྱྷིན་
མས་སུ་ལྲེན་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྲེན་པ་བཞྷི་ནྷི། ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་སྟོན་པའྷི་མདོ་སྲེ་ཟབ་མོ་
ལ་མོས་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་སོམ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་རོ་མྱང་བ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་།
འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་ལ་རྲེས་སུ་ཡྷི་རང་བ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། རང་གཞན་ལ་མ་
འོངས་པ་ན་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་འབྱུང་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །བསམ་པ་ལ་བརྲེན་པ་དྲུག་སྟྲེ།
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་བསྐལ་པ་གངྒཱའྷི་ཀླུང་གྷི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྷི་
ཕྱྷིར་ཡང་། ལུས་གངྒཱའྷི་ཀླུང་གྷི་བྱྲེ་མ་སྲེད་དང་ཞྷིང་ཁམས་གངྒཱའྷི་ཀླུང་གྷི་བྱྲེ་མ་སྲེད་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྷིས་
གང་བ་བྱྷིན་ཡང་མྷི་ངོམས་པ་དང་། དུས་དྲེ་སྷིད་དུ་ལུས་དྲེ་སྲེད་ཀྷིས་སྟོང་གསུམ་མྲེས་གང་བར་ཡང་སོད་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལམ་བཞྷི་བྱྲེད་ཅྷིང་ཡོ་བྱད་ཅྷིའང་མྲེད་ཀང་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྷི་མྷི་ངོམས་པའྷི་བསམ་
པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུ་སྐད་ཅྷིག་ཙམ་ཡང་མས་པ་མྲེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་བར་དུ་རྒྱུན་མྷི་གཅོད་པ་ནྷི་ཡངས་པའྷི་
བསམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་གྷིས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྷི་དགའ་བས་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་སོ་སམ་པའྷི་དགའ་བ་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པ་ནྷི་དགའ་བའྷི་བསམ་པ་དང་། ཕན་
བཏགས་པའྷི་འགོ་བ་འདྷི་རྣམས་དགྲེ་བའྷི་གོགས་སུ་གྱུར་པས་བདག་ལ་ཤྷིན་ཏུ་ཕན་འདོགས་པར་མཐོང་གྷི
བདག་གྷིས་ནྷི་དྲེ་ཙམ་དུ་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་ནྷི་ཕན་པའྷི་བསམ་པ་དང་།
ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པ་དང་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་ལ་རྲེ་བ་མྲེད་པར་སྷིན་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་མ་གོས་པའྷི་བསམ་
པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བསོད་ནམས་མཐའ་དག་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་
པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནྷི་དགྲེ་བའྷི་བསམ་པའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ཐབས་ལ་བརྲེན་པ་ནྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤ
ཤ ྲེས་
ཀྷིས་ཟྷིན་པས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ།་་་་་དབང་འབྱོར་པ་ལ་བརྲེན་པ་ནྷི་་་་་་མྷི་སློབ་ལམ་དུ་ངོ་
བོ་ྷིད་དང་ལོངས་སོད་རོགས་པའྷི་སྐུ་ཐོབ་པས་སྐུ་ལ་དབང་འབྱོར་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྷི་སྐུས་སྐལ་བ་དང་མཐུན་
པར་འཇུག་པ་སོད་པ་ལ་དབང་འབྱོར་པ་དང་། ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཆད་པ་སྟོན་པ་ལ་དབང་འབྱོར་
པ་རྣམས་ཀྷིས་སྐལ་བ་ཇྷི་ལྟ་བར་སྷིན་སོགས་ཀྷིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དྲུག་པ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བསྟན་
པ་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི། རྒྱན་ཏུ། དོན་རྣམས་གཏོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །རྒྱུའམ་་་་་་ར་བ་་་་་་མ་ཆགས་པའྷི་སྲེམས་པ་ལ་བརྲེན་
དང་། །ལུས་་་་་་འབྲས་བུ་ངག་ལོངས་སོད་ཕུན་ཚོགས་དང་། །ལས་རང་གཞན་་་་་་གྷིས་རྲེས་འཛིན་དང་་་་་་ཚོགས་རོགས་བྱྲེད་
དང་། །ལྡན་པ་་་་་་དྲེ་ཡང་སྲེར་སྣ་མྲེད་ལྡན་དང་། །འཇུག་པ་་་་་་ཆོས་དང་ཟང་ཟྷིང་མྷི་འཇྷིགས་མཐོང་། །སྷིན་པ་དོན་དུ་ལྡན་པ་་་་་
དྲེ་འདར་ཡོངས་ཤྲེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྲེ་རྲེའང་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་

་

ལྡན་འཇུག་པ་སྟྲེ་དོན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འབྱྲེད་པ་དང་། ཁད་པར་་་་་་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་འཇུག་པ་ལའང་་་་་་ཆོས་སྷིན་ོན་མོངས་ཅན་མྷིན་
པས། །མདོ་སོགས་ཡང་དག་ཇྷི་བཞྷིན་སྟོན། །ཞྲེས་པ་ལྟར།

ཆོས་དང་ཟང་ཟྷིང་དང་མྷི་འཇྷིགས་པའྷི་སྷིན་པ་གསུམ་དང་། སོམ་པ་དང་

དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་སྲེམས་ཅན་དོན་བྱྲེད་ཀྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་གསུམ་དང་། གནོད་པ་ལ་ཇྷི་མྷི་སམ་པ་དང་སྡུག་
བསྔལ་དྭང་དུ་ལྲེན་པ་དང་ཆོས་ལ་ངྲེས་པར་རོག་པའྷི་བཟོད་པ་གསུམ་དང་། གོ་ཆ་དང་སོར་བ་དང་མ་ཞུམ་མྷི་
འཁྲུགས་ཆོག་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་བརོན་འགྲུས་གསུམ་དང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་
ཁད་པར་ཅན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྷི་བསམ་གཏན་གསུམ་དང་། ཐྲེག་
བསྡུས་སུ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་སོར་བ་དང་གཞྷི་དང་རྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་མམ། འདྷི་ཡྷི་འགྲེལ་པར།་་་་་ཀུན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རོབ་དང་དོན་དམ་དང་གཞན་དོན་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་མམ། རྒྱན་གྷི་འགྲེལ་པར།་་་་་འཇྷིག་རྲེན་པ་དང་
ན་རང་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ཤྲེས་རབ་དང་གསུམ་དུ་འབྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བདུན་པ་བསྡུས་པ་བསྟན་པ་
དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི། རྒྱན་དུ།་་་་་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་ཀུན་རྣམ་གཡྲེངས་དང་། །མམ་གཞག་གྷིས་ཀར་ཤྲེས་པར་
བྱ། །ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པ་གྷིས་དང་གྷིས། །གྷིས་ཀྷིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དཀར་པོ་དགྲེ་
བའྷི་ཆོས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་སྷིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷིས་བསྡུས་ཤྷིང་། མམ་པར་བཞག་པ་
ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་བསྡུས་ལ། མམ་པར་བཞག་མ་བཞག་གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པ་རྣམས་
བཟོད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཀྷིས་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ན་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་སྷིན་སོགས་དྲེ་དག་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་
བསྡུས་ཤྷིང་། དད་སོགས་དྲེ་དག་དང་མཐུན་པས་བསྡུས་ལ། སྟོབས་སོགས་དྲེ་དག་གྷི་འབྲས་བུས་བསྡུས་
པས་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་ཏུ་འདུས་པའོ། །བརྒྱད་པ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་བསྟན་པ་དང་།
ཞྲེས་པ་ནྷི། རྒྱུད་བར་་་་་་སྲེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་པར་རོག །དྲེ་ནྷི་ོན་མོངས་སྷིབ་པར་འདོད། །འཁོར་གསུམ་དུ་ནྷི་
རོག་པ་གང་། །དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྲེར་སྣ་དང་འཆལ་བའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ཁོང་ཁོ་
དང་ལྲེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡྲེང་དང་འཆལ་བའྷི་ཤྲེས་རབ་སྟྲེ་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་
རོག་པ་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའོ། །ཡང་ན་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་ཕྱྷི་བཤོལ་དང་དྲེ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་
འཛིན་པ་དང་ལན་ལ་རྲེ་བ་དང་རྣམ་སྨྷིན་ལ་རྲེ་བ་དང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་བག་ལ་ལ་དང་ ་་་་་ཐྲེག་དམན་ཡྷིད་བྱྲེད་དང་།
འཁོར་གསུམ་དུ་རོགས་པས།

རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་ནྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དག་གྷི་གྲེན་

པོར་མ་ཆགས་པ་བདུན་གསུངས་པ་སྟྲེ། རྒྱན་དུ།་་་་་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སྷིན་པ་ནྷི། །སྲེར་སྣ་་་་་་།མ་ཆགས་་་་་་ཕྱྷི་བཤོལ་
མྷི་ཆགས་་་་་་ཆོག་འཛིན་ལ་ཆགས་པ་མྲེད། །ལན་ལ་རྲེ་བ་ྷིད་ཀྷི་་་་་་།ཆགས་པ་ྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །རྣམ་སྨྷིན་ལ་རྲེ་བ་ལ་་་་་་མ་

ལ་

ཆགས་བག་ལ་ལ་ལ་་་་་་མྷི་ཆགས་རྣམ་གཡྲེང་ལ་་་་་་ཆགས་པ་མྲེད། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ནྷི་་་་་་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའོ། །དགུ་པ་ཡོན་ཏན་གྷི་བསྔགས་པ་བསྟན་པ་དང་། ཞྲེས་པ་ནྷི། རྒྱན་དུ་ངོ་བོ་་་་་་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་་་་་་རྣམ་སྨྷིན་ལ་རྲེ་བའྷི་ཟང་
ཟྷིང་མྲེད། །སྲེམས་ཅན་གྷི་་་་་་དོན་ཆྲེ་བ་དང་མྱང་འདས་སུའང་་་་་་མྷི་ཟད་པ། །སྷིན་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྷི། །ཡོན་ཏན་
བཞྷིར་ནྷི་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའམ། ཡང་ན་་་་་་འགྲེལ་བར་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་པ་
བྲལ་བའྷི་འབྲས་བུ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་རང་གཞན་རྲེས་སུ་འཛིན་པ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱྷི་མ་ལ་
རྷིགས་འད་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་གྷི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་བདག་
པོའ ་ི འབྲས་བུ་དང་། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར།་་་་་སྷིན་པས་ལོངས་སོད་ཚུལ་ཁྷིམས་བདྲེ། །བཟོད་པས་གཟུགས་བཟང་ཞྷིང་འཁོར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བརོན་པས་བརྷིད་་་་་་ཅྷིང་ལས་མཐའ་འགྲུབ་པ།། བསམ་གཏན་གྷིས་ཞྷི་་་་་་ཞྷིང་གནོད་པ་མྲེད་པ་བོ་ཡྷིས་གོལ་་་་་་ཞྷིང་རྷིག་པ་ཐམས་ཅད་

མང་་་་་་

ཤྲེས་པ

། །སྷིང་བརྲེ་བས་ནྷི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །ཅྲེས་སོགས་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཐོབ་

པའོ། །བཅུ་པ་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ངྲེས་པར་བརྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི། རྡོ་རྲེ་གཅོད་པར་སྷིན་པ་གཅྷིག་པུ་
བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕྱྷིན་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་གང་རུང་རྲེ་རྲེའྷི་སས་བསྟན་པ་ནྷི་གཅྷིག་ལ་སད་པས་
ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་། ཕན་ཚུན་བསྡུས་ཕྱྷིར་རབ་དབྱྲེའྷི་
ཕྱྷིར། །ཆོས་ྷིད་ཕྱྷིར་དང་རྒྱུ་མཚན་ཕྱྷིར། །ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་དྲུག་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཤྲེས་པར་
བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་དང་ཟང་ཟྷིང་མྷི་འཇྷིགས་པ་གསུམ་ཀའྷི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕར་ཕྱྷིན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྷིན་
པ་གཅྷིག་པུར་འདུ་ཞྷིང་། དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་སུ་ཡང་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་
གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲུག་པོ་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་ཡང་རང་རང་གྷི་ངོ་བོ་གཞན་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའྷི་གཏོང་བ་
་་་་་སྷིན་པ་

དང་། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་གནོད་པ་སོམ་པ་་་་་་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་། དཀའ་སད་ལ་ཇྷི་མྷི་སམ་པ་་་་་་བཟོད་པ་དང་།

ཕྱྷིར་ཞྷིང་སོ་པས་འཇུག་པ་་་་་་བརོན་འགྲུས་དང་། སོ་སོ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་་་་་་བསམ་གཏན་དང་། གནས་
ལུགས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་ཤྲེས་པ་་་་་་ཤྲེས་རབ་སྟྲེ་རྣམ་པ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་དབྱྲེར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བརོད་བྱ་
སྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དང་རོད་བྱྲེད་མདོའ ་ི སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ནྷི་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བསྡུས་
ཤྷིང་། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དཀར་པོའ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྷིན་པ་སོགས་སུ་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལོངས་སོད་
ལ་མྷི་ལྟ་ན་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་ཅྷིང་། དགྲེ་སློང་གྷི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་ནས། ཡོངས་
སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་ལས་གཅྷིག་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བའྷི་
ཕྱྷིར་སྷིན་སོགས་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ལའང་དྲུག་ཀ་ཚང་བར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ནྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་
པ་ལ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་ཟབ་པར་བསྟན་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་དོན་མས་སུ་བངས་པ་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་
ཐོབ་པ་ན་སྷིན་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྷི་ཚོགས་ཀྷིས་འབྲས་བུ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་ཕྷིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་
དང་། ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་ཀྷིས་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ཟབ་ཅྷིང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་ཡོན་ཏན་
རྣམས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྲེམས་དམན་པ་ཁ་ཅྷིག་དྲེ་ལྟར་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་ཟབ་པར་མྷི་མོས་ཤྷིང་སྐྲག་པས་ ་་་་་རྒྱལ་བའྷི་བཀའ་
མྷིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡྷིད་ཕྱྷིར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཆོས་ྷིད་རྷིགས་ཀྷི་ཁད་པར་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷིས་རྒྱས་

འགྱུར་གྷི་རྷིགས་དང་བྲལ་བ་དང་། མཐུན་རྲེན་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་སྨོན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྲེད་པ་དང་། འགལ་རྲེན་ཐྲེག་ཆྲེན་སྤང་བ་ལ་སོགས་པ་སྷིག་པའྷི་གོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ།
རྒྱན་དུ།་་་་་

འགོ་བ་དྲེ་་་་་་སྐྲག་པའྷི་གནས་མྷིན་ལ་སྐྲག་པས་ངན་སོང་དུ་་་་་་གདུང་བྱྲེད་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མ་ཡྷིན་ཕུང་ཆྲེན་

བསག་བྱས་་་་་་ཕྱྷིར་ཡུན་རྷིང་དུ་་་་་འོ། །རྷིགས་མྲེད་གོགས་ངན་སྔོན་དགྲེ་མ་བསགས་་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་བོ་མ་
སངས། །ཆོས་འདྷིས་སྐྲག་འགྱུར་འདྷི་ན་་་་་་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཚོགས་ཀྷི་དོན་ཆྲེན་འདྷི་ལས་ལྟུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་སྐལ་བ་དང་མྷི་ལྡན་པ་རྣམས་མྷི་མོས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ།

མོས་ཡུལ་་་་་་

དམན་

པར་མོས་ཤྷིང་ཁམས་་་་་་རྒྱས་འགྱུར་རྷིགས་ཀང་ཤྷིན་ཏུ་དམན། །གོགས་པོ་དམན་པ་་་་་་སྷིག་གོགས་དག་གྷིས་ཡོངས་སུ་
བསྐོར། །ཟབ་ཅྷིང་རྒྱ་ཆྲེན་ལྲེགས་པར་བཤད་པའྷི་ཆོས། །འདྷི་ལ་གལ་ཏྲེ་མོས་་་་་་པ་མྲེད་་་་་་ན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་
པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་ལ་མོས་ཤྷིང་མྷི་སྐྲག་པ་ལ་ནྷི་གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་དང་
ལྡན་པ་འབའ་ཞྷིག་དགོས་ཏྲེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ།་་་་་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱས། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་
བསྐྲུན། །དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་ཀྷི་མགོན་བཅས་པ། །འདྷི་མན་པ་ཡྷི་སྣོད་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་ནྷི་་་་་་
ངྲེས་པར་མྷི་འབྱུང་བ་

ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཁ་ཅྷིག་མོས་པས་ཞུགས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་པར་འདོད་ཀང་

དྲེས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས། དང་པོ་་་་་་དོན་
དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། ངྲེས་པའྷི་དོན་གྷི་མདོ་སྲེ་རྣམས་མྷི་ཚོལ་བར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་བརགས་པའྷི་ལྟ་བ་དམན་པ་
ལ་འདྷི་ྷིད་ཁོ་ན་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་
པའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་ལ་ས་ཇྷི་བཞྷིན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་ཤྷིང་ཆད་པ་ཆྲེན་པོའ་ི མཐར་ལྟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་སྣ་
ཚོགས་སུ་གསུངས་པའྷི་དགོངས་པ་མ་ཤྲེས་པར་ས་ཇྷི་བཞྷིན་དུ་ངྲེས་པར་བཟུང་ན་ཡང་དག་པའྷི་དོན་མྷི་
རོགས་ཤྷིང་། མྷི་རོགས་ན་སྒྲུབ་ཚུལ་མྷི་ཤྲེས་པས་མངོན་པར་འདོད་པའྷི་འབྲས་བུ་མྷི་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ངོ་བོ་ྷིད་
མྲེད་པའྷི་་་་་་

དོན་ས་ཇྷི་བཞྷིན་ཡོངས་རོག་ན། །བདག་ྷིད་་་་་་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གྷིས་སྲེམས་ཤྷིང་བོ་མས་འགྱུར། །ལྲེགས་

པར་གསུངས་པའང་སྤངས་པས་ན། །བརླག་འགྱུར་ཆོས་ལ་ཁོང་ཁོས་སྷིབ། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལུང་གྷིས་བཤད་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་མདོར་བསྟན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་
ཀྷིས་ངྲེས་པར་མྷི་འབྱུང་བ་འདྷི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་་་་་་ལུང་དུ། ཤྲེས་ནས་དད་པ་དང་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྷི་ཚུལ་
ཁྷིམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་མྲེ་ལོང་བཤད་པ་ལས་འདྷིར་ནྷི་

ཡོན་ཏན་གྷི་གཟུགས་བརན་འཆར་དུ་རུང་བས་ན་ཆོས་ཀྷི་མྲེ་ལོང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་

བྱ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས་་་་་་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཆྲེན་པོ་སྲེད་པའྷི་མདོ་ལས་གསུངས་པ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་པའྷི་བྱང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགོངས་པ་མ་ཤྲེས་པར་ས་
ཇྷི་བཞྷིན་དུ་བདྲེན་པར་བཟུང་ནས། རྷིགས་པའམ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པར་ཆོས་གསུང་རབ་ཀྷི་དོན་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པ་ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འབྱུང་སྟྲེ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། ལྟ་བ་ངན་པ་ྷི་ཤུ་ར་
བརྒྱད་པོ་དག་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས། དང་པོ་་་་་་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་་་་་་བཅུ་བདུན་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་དགོངས་པ་མ་ཤྲེས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་མཚན་མར་བཟུང་སྟྲེ་ལྟ་བ་དང་།
དྲེ་ལྟར་མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས། སྣང་ཙམ་དུ་གཟུང་འཛིན་ལ་སོགས་པར་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ལ་
ཀུན་བརགས་ཙམ་དུའང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་གཞན་དབང་དུའང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་ཁོ་
ན་ྷིད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། མྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་དྲེ་
སྒྲུབ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་རྷིགས་པ་ལྟར་སྣང་འགའ་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཧྭ་ཤང་གྷི་མདོ་སྲེ་བརྒྱད་ཅུ་ཁུངས་ལྟ་བུ།་་་་་
ངྲེས་དོན་ཆོས་ྷིད་ཟབ་མོ་སྟོན་པའྷི་མདོ་སྲེ་རྣམས་ལྟ་བ་ངན་པ་དྲེའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་བསྒྱུར་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་
འདྷི་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་གང་སད་ཀང་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་
རོགས་ན་སྔོན་བསགས་པའྷི་སྷིབ་པ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང་།
ན་ཐོས་ཀྷི་སྲེ་སྣོད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་འབྲས་བདྲེན་པར་སྟོན་པའྷི་གསུང་རབ་རྣམས་ཁད་དུ་གསོད་པ་དབང་ཟ་
བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་ལ་མྷི་མོས་ཤྷིང་ལས་འབྲས་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྷི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཞྲེ་སང་བ་རབ་ཏུ་
འཁྲུག་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པའྷི་ལྟ་བ་དྲེ་ྷིད་རྣམ་པར་ཐར་པ་སོ་གསུམ་གྷི་དོན་དང་མཐུན་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་མ་ཡྷིན་
ལ་དྲེར་འཛིན་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་ལ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ནྷི་བསོད་ནམས་མང་
དུ་སྲེད་པའོ་སམ་དུ་སྲེམས་པས་འཕྲེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་ངན་དྲེ་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཞན་གྷིས་བརྒལ་བརག་
བྱས་པ་ན་ངྲེད་ལ་ཁས་ལྲེན་གང་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁས་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། དྲེ་ྷིད་བསང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཚིག་
དོར་དང་ལྟག་ཆོད་ལ་སོགས་པའྷི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་གཞན་ལ་་་་་་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་འདྷི་ཞྷིང་སུན་འབྱྷིན་པ་ངན་
གཡོའ ་ི ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་རོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་རྷིམ་གོ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ་
སམ་དུ་འཛིན་པ་བཀུར་སྟྷིའྷི་ལྟ་བ་དང་། མཁས་པས་ལུང་རྷིགས་རྣམ་དག་གྷིས་སུན་ཕྱུང་ཡང་མངོན་ཞྲེན་དག་
པོས་ནམ་ཡང་མྷི་འདོར་བ་རོངས་པ་བརྲེན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དྲེ་དག་གྷི་བག་ཆགས་ས་བོན་ཀུན་གཞྷི་ལ་
གནས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་བཏགས་ནས་ར་བའྷི་ལྟ་བ་ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །སོན་གྷི་སོ་ནས་་་་་་བཅུར་བསྡུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བ་ལ། མཚན་མར་ལྟ་བ་ནྷི་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་མ་ལ་ཞྲེན་ཡང་ཞྲེན་པ་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ལྟ་བ་
ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་འབད་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་
བུ་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་དགྲེ་བའྷི་བྱ་བ་ལ་སོར་བ་སྲེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཡོངས་འཛིན་དང་བསྒྱུར་བའྷི་ལྟ་བ་
ནྷི་ཐབས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་ཞུགས་པས་འབྲས་བུ་མྷི་ཐོབ་པའྷི་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་མྲེད་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་ནྷི་སྷིབ་པའྷི་རྒྱུ་ལ་གྲེན་པོར་འདུ་ཤཤྲེས་པས་སྷིབ་པ་མྷི་ཟད་ཅྷིང་
འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིབ་པ་སོག་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། དབང་ཟ་བ་དང་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་དམ་པའྷི་
ཆོས་རྒྱུ་འབྲས་སྟོན་པ་དང་གང་ཟག་བང་དོར་བྱྲེད་པ་་་་་་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབས་པས་མྷི་དགྲེ་བ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བསོད་ནམས་མ་
ཡྷིན་པ་འཕྲེལ་བའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་དང་འཕྲེལ་བའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ཆོས་ྷིད་ལོག་པར་འཇོག་པ་དང་ལྟ་བ་ངན་
པ་བཟུང་བ་ལས་འདོད་པའྷི་ཁད་པར་མྷི་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། ཁས་མྷི་ལྲེན་པ་དང་ངན་
གཡོའ ་ི ལྟ་བ་ནྷི་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་སྨྲ་བ་པོ་ནམ་ཡང་རྒྱལ་བ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་ཚར་གཅད་བྱ་བའྷི་གནས་ཡྷིན་
པས་ཆད་པས་གཅད་པའྷི་ལྟ་བ་དང་། བཀུར་སྟྷིའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་སངས་རྒྱས་དྲེ་ལྟར་མྷི་གསུང་བ་ལ་གསུང་བར་སོ་
བཏགས་པས་སྐུར་པའམ་སྨོད་པའྷི་ལྟ་བ་དང་།་་་་་སྐུར་པ་དང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ནྷི་མྷི་འདའོ། །རོངས་པ་བརྲེན་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ལོག་
པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལ་འབྲེལ་གཏམ་བྱས་ཀང་དོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བས་བསད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལྟ་བ་
དང་། ར་བའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རས་ཤྷིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྟ་བ་ཆྲེན་པོ་
དང་ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་་་་་་ར་བ་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་ནྷི། ྷི་ཤུ་ར་བདུན་པོ་མཐའ་དག་ནྷི་མངོན་
པའྷི་ང་རྒྱལ་ལྟ་བའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འདུ་ཤྲེ ས་པའྷི་མངོན་པའྷི་
ང་རྒྱལ་གྷིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མདོ་དྲེ་ྷིད་ལས། འདྷི་དག་ནྷི་བཅུ་བདུན་ཡྷིན་ཡང་
བཅུར་འགྱུར་ཞྷིང་བཅུ་ཡྷིན་ཡང་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། ྷི་ཤུ་ར་བདུན་ཡྷིན་ཡང་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྷིང་གཅྷིག་
ཡྷིན་ཡང་ྷི་ཤུ་ར་བདུན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སྟོང་པ་ྷིད་དུ་གསུངས་པའྷི་དགོངས་པ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་དགོས་ཀྷི། མོས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་
ས་ཇྷི་བཞྷིན་པར་བཟུང་ན་ནྷི་ཆད་པ་ཆྲེན་པོར་ལྟུང་ཞྷིང་རྣམ་པར་གོལ་བ་མྷི་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ། དབུ་མ་
ར་བར། སྟོང་པ་ྷིད་ལ་ལྟ་ྲེས་ན། །ཤྲེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇྷི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ྲེས་
དང་། །རྷིག་སྔགས་ལོག་པར་བསྒྲུབས་པ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་དང་། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཆོས་འདྷི་ལོག་པར་
བཟུང་བ་ན། །མྷི་མཁས་རྣམས་ནྷི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདྷི་ལྟར་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ཡྷིན། །མྷི་གཙང་དྲེར་ནྷི་བྱྷིང་བར་
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འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། མདོ་ལས་ཀང་། འོད་སྲུངས་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རྷི་རབ་ཙམ་ནྷི་བའྷི་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་
ཅན་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་ལྟ་བ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན། དབུ་
མ་རྒྱན་དུ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྷི་དངོས་པོ་རྣམས། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྷི་མ་བཟློག་པས། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་
བྱང་སོགས། །རྣམ་པར་གཞག་པ་འཁྲུགས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སྣང་ཙམ་
དུ་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་བྱ་ཞྷིང་། མདོ་སྲེའྷི་རྒྱན་དུ། ཀུན་རོབ་ཀུན་བརགས་པའྷི་ངོ་བོར་་་་་་
མྲེད་པ་གང་ཡྷིན་དྲེ་ྷིད་ནྷི། །དོན་དམ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྷི་ངོ་བོར་་་་་་ཡོད་པ་ཡྷི་ནྷི་དམ་པར་འདོད། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྷི་
དམྷིགས་པ། །དམྷིགས་པ་ཡྷི་ནྷི་མཆོག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར། ཆོས་ྷིད་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་
སོ་སོ་རང་རྷིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་བྱས་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྷི་་་་་་

ཚོགས་གྷིས་ཀྷི་སོར་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་བ་ྷིད་དོ། །ལྔ་པ་་་་་་དགོངས་པ་ཟབ་མོའ་ི ཁད་པར་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་་་་་་

ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་དགོངས་པ་ནྷི། ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གང་
གསུངས་པ་དྲེ་ལ། ས་ཇྷི་བཞྷིན་པ་མ་ཡྷིན་ན་དགོངས་པའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དགོངས་གཞྷི་ནྷི་འདུས་བྱས་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་གསུམ་དང་སར་ན་མ་འོངས་པ་རྣམས་གངས་ཅན་པ་ལྟར་ཡོད་པ་སྲེ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། རྲེན་གཞན་
ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་འབྱུང་བ་དང་། འདས་པ་རྣམས་་་་་་གངས་ཅན་པའྷི་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་
ཙམ་མ་ཡྷིན་གྷི། དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་སོད་པ་མྲེད་པས་རང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་མྲེད་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་
རྣམས་སྐད་ཅྷིག་མར་གྲུབ་པས་རང་གྷི་ངོ་བོ་སྐད་ཅྷིག་ལས་རྷིང་བ་ྷིད་ལ་མྷི་གནས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་
ྷིད་མྲེད་པར་གསུངས་ཀྷི། སྣང་ཙམ་དུ་རྒྱུ་རྲེན་ལས་བྱུང་བའྷི་འདུས་བྱས་གཏན་ནས་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་པ་དང་། ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྷིས་པ་རྣམས་ཀྷིས་སོས་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་སོ་ནས་རག་བདྲེ་བདག་
གཙང་ལ་སོགས་པར་བཟུང་བ་བཞྷིན་དུ་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པར་གསུངས་ཀྷི། འཕགས་
པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རང་དང་རང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ། །མྲེད་ཕྱྷིར་རང་གྷི་ངོ་བོ་
ལ། །མྷི་གནས་ཕྱྷིར་དང་འཛིན་བཞྷིན་ཏྲེ། །མྲེད་ཕྱྷིར་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་
ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་དུ་འདུ་བས། དྲེའྷི་ཀུན་བརགས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ལ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་དང་།
གཞན་གྷི་དབང་ལ་རང་ྷིད་སྲེ་བའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ནྷི་དོན་དམ་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་
དམྷིགས་པ་ལ་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་དག་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ཡྷིན་གྷི། ཀུན་བརགས་བཏགས་པ་ཙམ་དུའང་མྲེད་པ་དང་། གཞན་དབང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྲེན་ལས་སྲེ་བའང་མྲེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་དུའང་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པས། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སུམ་ཅུ་པར་ཡང་། ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་རྣམ་གསུམ་གྷི། །ངོ་བོ་
ྷིད་མྲེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྷི། །ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་བསྟན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་དབུ་མའྷི་གཞུང་་་་་་ཆོས་དབྱྷིངས་བསྟོད་པ་ལས། སྟོང་པ་ྷིད་ནྷི་སྟོན་པའྷི་མདོར། །རྒྱལ་བས་ཇྷི་
སྲེད་གསུངས་པ་གང་། །དྲེ་དག་ཀུན་གྷིས་ོན་མོངས་ལྡོག །ཁམས་དབྱྷིངས་་་་་་དྲེ་མས་པར་བྱྲེད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་ཀུན་རོབ་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དཔད་ན་རང་བཞྷིན་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྷིད་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི། དོན་དམ་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་གཏན་ནས་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་དྲེས་དགོངས་པ་གཞན་ཡང་འགྲུབ་
ཚུལ་ནྷི། འོ་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྲེས་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞྷི་བ་རང་བཞྷིན་གྷིས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་དགོངས་པ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་དགོངས་པ་ཤྲེས་ན་འདྷི་དག་
གྷི་དགོངས་པའང་ཤུགས་ལ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་དཔད་ན་བདྲེན་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པ་
དྲེ་ལྟར་ན། སྲེ་རྒུའྷི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་མ་སྲེས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་ཀྷི་སྣང་ཙམ་དུ་རྲེན་ལས་སྲེས་བ་མྲེད་པ་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་མ་སྲེས་པའྷི་ཆ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་ནས་འགགས་རྒྱུ་མ་གྲུབ་པས་མ་འགགས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཇྷི་
ལྟར་དང་པོ་ནས་མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པའྷི་ཆ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་ན་སྲེ་འགག་གྷིས་མ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་
གཟོད་མ་ནས་ཞྷི་བའོ་ཞྲེས་པ་དང་། མ་ཞྷི་བ་ནྷི་མྱ་ངན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་འདས་པའྷི་ཆོས་ྷིད་དང་པོ་ནས་གནས་
པ་དྲེ་ལྟར་ན་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཡང་ཤྲེས་ཏྲེ། ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་རྲེན་
ཡྷིན་པས། །ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་མྲེད་པ་ཡྷིས། །སྲེ་མྲེད་འགགས་མྲེད་གཟོད་ནས་ཞྷི། །རང་བཞྷིན་མྱ་ངན་འདས་པ་
འགྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བས་ན་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ནས་སྨྲ་
བར་བྱའྷི། ས་ཇྷི་བཞྷིན་པར་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་དུ། ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་ཆོས་རྣམས་
མ་སྲེས་དང་། །ཆོས་རྣམས་མ་འགགས་ཆོས་རྣམས་གཟོད་ནས་ཞྷི་བ་དང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྷིན་མྱ་ངན་འདས་པར་ནྷི། །དགོངས་པ་མྲེད་པར་མཁས་པ་སུ་ཞྷིག་སྨྲ་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར། གསུམ་པ།་་་་་དགོངས་པ་དང་ལྡྲེམ་དགོངས་བཤད་པ་ལ་ཡང་བོ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་གྷིས་ཤྷིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པ་ན་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྷི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་
བའྷི་དོན་མདོར་བསྡུ་ན་དགོངས་པ་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷིར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། མམ་པ་ྷིད་དང་དོན་གཞན་དང་། །དྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བཞྷིན་དུ་ནྷི་དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གྷི་ནྷི་བསམ་པ་ལ། །དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞྷིར་ཤྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །མམ་པ་ྷིད་ལ་དགོངས་པ་ནྷི་་་་་་དགོས་པ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པའྷི་གྲེན་པོར་་་་་་དགོངས་གཞྷི་ཆོས་ཀྷི་
སྐུ་མམ་པ་ལ་དགོངས་ནས་་་་་་རྣམ་གཟྷིགས་ཀྷི་བསྔགས་པ་གསུངས་པའྷི་རྲེས་སུ་ང་ྷིད་དྲེའྷི་ཚྷེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟྷིགས་
སུ་གྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་ན། མཛོད་དུ།་་་་་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་དང་ནྷི། །ཆོས་སྐུ་འགོ་བའྷི་
དོན་སོད་པ། །མམ་པ་ྷིད་དྲེ་སྐུ་ཚྷེ་དང་། །རྷིགས་དང་སྐུ་བོང་ཚད་ཀྷིས་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྒྱུ་་་་་་ཚོགས་གྷིས་
དང་འབྲས་བུ་་་་་་ཆོས་སྐུ་དང་བྱྲེད་པ་་་་་་ཕྷིན་ལས་གསུམ་མམ་པར་ཡང་འདོད་དོ། །དུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་ནྷི་་་་་་སྷིད་
ལུགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་

ལྲེ་ལོའ ་ི གྲེན་པོར་དགོངས་གཞྷི།་་་་་རྷིམ་གྷིས་དུས་གཞན་ན་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་གང་དག་བདྲེ་

བ་ཅན་དུ་སྲེ་བའྷི་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་པ་དྲེ་དག་དྲེར་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དྷི་མྲེད་ཟླ་འོད་
ཀྷི་མཚན་བཟུང་ན་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་གཞན་ལ་
དགོངས་པ་ནྷི་ཆོས་ལ་བརས་་་་་་ཤྷིང་དཀའ་སད་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གྲེན་པོར་དོན་གཞན་་་་་་མཐོང་ལམ་སོགས་རོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་
དགོངས་ནས་སངས་རྒྱས་གངྒཱའྷི་ཀླུང་གྷི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྱས་ནས་གདོད་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆོས་
ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གང་ཟག་གྷི་བསམ་པ་ལ་དགོང་པ་ནྷི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་་་
་་་དགྲེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའྷི་གྲེན་པོར་གང་གྷིས་ཚིམ་པའྷི་དགྲེ་བ་སྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

སྨད་ཅྷིང་གཞན་་་་་་ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བོ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་
གྷིས་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པ་ན་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་
ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་མདོར་བསྡུ་ན། ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷིར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། གཞུག་
པ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་དང་། །མཚན་ྷིད་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་གཞན། །གྲེན་པོ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་
དང་། །བསྒྱུར་བ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་སྟྲེ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །གཞུག་པ་ལ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྷི་་་་་་དགོས་པ་
ཆོས་་་་་་གཟུགས་སོགས་དང་གང་ཟག་་་་་་གྷི་བདག་ཆད་ཀྷིས་དོགས་ནས་འཇྷིགས་པའྷི་ན་ཐོས་རྣམས་བསྟན་པ་ལ་རྷིམ་
གྷིས་གཞུག་པའྷི་དོན་དུ། དགོངས་པ་ནྷི།་་་་་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་
པ་དང་། བརྫུས་ཏྲེ་བྱུང་བའྷི་སྲེམས་ཅན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མཚན་ྷིད་ལ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་
པ་ནྷི་དགོངས་གཞྷི་་་་་་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་གྷི་ཀུན་བརགས་ལ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པ་དང་གཞན་དབང་ལ་རང་ྷིད་
སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྷིད་
མྲེད་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གྲེན་པོ་ལ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྷི་གདུལ་བྱའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྒྱུད་ལ་ྲེས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་འདུལ་བའྷི་གྲེན་པོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཏྲེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྷིས་པ་
དང་། རྒྱན་དུ་འདྷི་དག་བཟུང་བའྷི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་ཏྲེ།་་་་་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་བརས་པ་དང་། །ལྲེ་ལོ་ཅུང་ཟད་ཆོག་འཛིན་དང་། །ང་

རྒྱལ་འདོད་ཆགས་སོད་པ་དང་། །འགོད་དང་མ་ངྲེས་ལྡོག་པ་ནྷི། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་སྷིབ་པ་སྟྲེ། །དྲེ་ཡྷི་
གྲེན་པོར་ཐྲེག་མཆོག་གསུངས། །དྲེས་དྲེའྷི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡྷི། །ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་
པའྷི་དང་པོ་བཞྷི་དགོངས་པར་བཤད་ཟྷིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་དང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའྷི་་་་་་ང་རྒྱལ་སོད་པའྷི་གྲེན་པོར་
སངས་རྒྱས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་་་་་་མཚན་དཔྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷག་པར་བསྔགས་པ་དང་། ཟག་བཅས།་་་་་འདོད་
ཆགས་ལ་སོད་པའྷི་གྲེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྷི་་་་་་ཞྷིང་ཁམས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་འབྱོར་པ་ལྷག་པར་བསྔགས་པ་དང་།
འགོད་་་་་་པས་ཡྷི་ཆད་པའྷི་གྲེན་པོར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཀང་མཐོ་རྷིས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་དང་། བྱང་སྲེམས་རྷིགས་མ་ངྲེས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ལྡོག་པའྷི་
གྲེན་པོར་ན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ནྷི་་་་་་གནས་སྐབས་སུ་གསུམ་ཡོད་ཀང་མཐར་
ཐུག་ལ་དགོངས་ནས་

གཅྷིག་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བསྒྱུར་པ་ལ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྷི་བརོད་བྱ་

ཤྷིན་ཏུ་ཟབ་མོ་དག་སས་དངོས་ཀྷི་དོན་གཞན་དུ་བརོད་ནའང་དགོངས་པའྷི་དོན་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་
ནས་བཤད་དགོས་པ། སྷིང་པོ་མྲེད་ལ་སྷིང་པོར་ཤྲེས། །ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་་་་་་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པ་སྷིང་པོར་ཤྲེས། ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་
འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ཀང་། ན་ཐོས་དང་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད། །དྲེ་བཞྷིན་ྲེས་པ་འདུལ་བ་
དང་། །བརོད་པ་ཟབ་པ་ྷིད་ལ་ནྷི། །ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའོ། །དྲེ་
བས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་ས་ཇྷི་བཞྷིན་པར་མྷི་བཟུང་ཞྷིང་། དགོངས་པ་དང་ལྡྲེམ་
དགོངས་ཀྷིས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ནས་འཇུག་པར་བྱའོ། །དྲེ་དག་གྷི་ཁད་པར་གང་ཞྲེ་ན།
བཤད་སར་དུ། དགོངས་པ་ནྷི་ཡྷིད་ལ་གཞག་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་ཕ་རོལ་གཟུད་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཁས་མྷི་ལྲེན་
ཏོ། །ལྡྲེམ་དགོངས་ནྷི་དྲེ་ྷིད་ཕ་རོལ་གཟུད་པ་ལ་ལྟོས་པའོ། །ཞྲེས་འབྱུང་་་་་་ཞྷིང་ནོར་གྷི་ར་ལག་དང་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའང་གསུངས་ཟྲེར་
བ་ལྟར་ན་དགོངས་གཞྷི་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྷི་ཆ་ནས་དགོངས་པ་དང་། དགོངས་གཞྷི་དང་དགོངས་པ་
གྷིས་ཀ་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྷི་ཆ་ནས་ལྡྲེམ་དགོངས་སོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་ཤྷིང་།

བཅོམ་ལྡན་་་་་་

ཁ་ཅྷིག་དགོངས་

པ་བཞྷི་ནྷི་ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་ཡྷིན་ཏྲེ་གྲེན་པོ་ལྡྲེམ་དགོངས་སུ་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་
སོ། །དྲེ་དག་ལ་འགའ་ཞྷིག་དགོངས་པ་དང་ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྷིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་དོན་ཡྷིན་ཞྷིང་དྲེའང་
དོན་ལ་མྷི་གནས་པའྷི་བརྫུན་པ་འབའ་ཞྷིག་གོ་སམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མྷི་བསམ་སྟྲེ། གནས་སྐབས་སུ་
456

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དགོས་པའྷི་དབང་གྷིས་སའྷི་དངོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་དང་དོན་ཡྷིན་ཡང་མཐར་ཐུག་དགོངས་གཞྷི་དོན་ལ་གནས་
པའྷི་ཆ་ནྷི་ངྲེས་དོན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ང་ྷིད་དྲེའྷི་ཚྷེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟྷིགས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་
པའྷི་སས་དངོས་སུ་དང་དོན་སྟོན་ཡང་། དགོངས་གཞྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་མམ་པ་ྷིད་དུ་དོན་ལ་གནས་པ་ནྷི་ངྲེས་དོན་
ཡྷིན་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་དང་དོན་དང་ངྲེས་དོན་གྷི་ཁད་པར་གང་ཡྷིན་སམ་ན། ཟླ་བ་སོན་མར། སྟོན་པ་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པས་བཤད་པ་ལྟར། །ངྲེས་དོན་མདོ་སྲེ་དག་གྷི་བྱྲེ་བྲག་ཤྲེས། །གང་ལས་སྲེམས་ཅན་གང་ཟག་སྲེས་
བུ་བསྟན། །ཆོས་དྲེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྷི་དོན་དུ་རྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་པའྷི་བདྲེན་པ་ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་སྟོང་པ་ྷིད་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་རྣམས་ནྷི་ངྲེས་པའྷི་དོན་ཡྷིན་ཞྷིང་། གནས་སྐབས་ཀུན་རོབ་ཀྷི་བདྲེན་པ་རྒྱུ་
འབྲས་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་དོན་དུ་སྲེམས་ཅན་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་རྣམས་ནྷི་དང་བའྷི་དོན་ཡྷིན་
ནོ། །ཡང་ན་སོན་གསལ་དུ། སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་ཡྷིས། །སས་ཏྲེ་གསུངས་པ་དང་བའྷི་དོན། །ཡང་དག་
དོན་ནྷི་རབ་སྟོན་ཕྱྷིར། །ངྲེས་པའྷི་དོན་ཡང་གསུངས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་་་་་་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀ་ལའང་དགོངས་པའྷི་
དབང་གྷིས་སས་ཏྲེ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སའྷི་དངོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པས་དགོངས་པ་
གཞན་བཙལ་དགོས་པ་ནྷི་དང་བའྷི་དོན་དང་། གསལ་པོར་གསུངས་ཤྷིང་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པས་དགོངས་པ་དྲེ་
ཁོ་ན་བཞྷིན་གཟུང་དུ་རུང་བ་ནྷི་ངྲེས་པའྷི་དོན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ལ་ཡང་ཐྲེག་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་མའྷི་
ངྲེས་དོན་དང་དོན་དམ་ནྷི་གོང་མ་གོང་མའྷི་དན་དོན་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བའང་ཡོད་དྲེ། བདྲེན་གྷིས་སུ།
གཞན་གྷི་དོན་དམ་བྱས་གང་ཡྷིན། །དྲེ་ནྷི་གཞན་གྷི་ཀུན་རོབ་སྟྲེ། །གཞན་གྷི་མར་འདོད་གང་ཡྷིན་དྲེ། །གཞན་
གྷི་ཆུང་མར་ཡང་འདོད་བཞྷིན། །ཞྲེས་་་་་་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྷིས་ལུང་དངས་པ་ལྟར་ན་ཐོས་པའྷི་་་་་་ལུགས་ཀྷི་དོན་རང་མཚན་དོན་དམ་
གྷི་བདྲེན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྷི་ཀུན་རོབ་ཡྷིན་པ་དང་། སྲེམས་ཙམ་པའྷི་་་་་་ལུགས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་རང་རྷིག་རང་གསལ་
དོན་དམ་གྷི་བདྲེན་པ་དབུ་མ་པའྷི་ཀུན་རོབ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་་་་་་ཏྷིང་འཛིན་ཤྲེས་པའྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། ཤྷིན་
ཏུ་རྒྱས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཆོས་ལ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དུ་གནས་པར་གསུངས་ན་དྲེ་ལ་
མཁས་པར་ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་རགས་གང་གྷིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། རགས་སམ་ཕན་ཡོན་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མདོར་
བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། ས་རྣམས་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀྷི་ཕན་ཡོན་ནྷི། །ཞྷི་གནས་
ལྷག་མཐོང་གྷིས་ཀ་ལ། །ལྔ་པོའ་ི བདག་ྷིད་དག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་་་་་་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཞྷི་གནས་ཀྷི་
ཕན་ཡོན་གྷིས་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པ་ཁད་པར་ཅན་གྷིས་ལུས་ལ་ཁབ་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིབ་པ་
གྷིས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ས་བོན་གྷི་གནས་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སམ། ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་ཅྷིང་སྟོབས་ཆུང་བར་བྱྲེད་པ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་
བཞྷིན་ྷིད་དུ་རོ་གཅྷིག་པར་མོས་པས་མམ་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་
འདུ་ཤྲེས་དང་བྲལ་ཏྲེ་མདོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དོན་རོགས་པའྷི་དགའ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྷིན་ཏུ་སངས་པའྷི་
དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ལུས་ལ་གནས་ངན་ལྲེན་པ་དང་། །སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཟད་
འགྱུར། །ལུས་དང་སྲེམས་ནྷི་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །ཤྷིན་ཏུ་སངས་པས་གང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་
ལྷག་མཐོང་གྷི་ཕན་ཡོན་གྷིས་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་མྷི་བརྲེད་པར་དན་པ་ཙམ་གྷི་སོ་
ནས་མདོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་སྣང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་རྲེ་རྲེར་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་ཅྷིང་ཕྱོགས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལ་སྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་གནས་
གྱུར་ཐོབ་པའྷི་སྔ་ལྟས་སུ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་ཤྷིང་མ་བརགས་བཞྷིན་དུ་
སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའྷི་མཚན་མ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཆོས་རྣམས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོངས་སུ་ཆད་མྲེད་རོགས་པར་འགྱུར། །ཡང་དག་པ་ཡྷི་རྒྱུ་
མཚན་ནྷི། །མ་བརགས་པ་དག་རབ་ཏུ་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་གྷིས་ཀའྷི་ཕན་ཡོན་གཅྷིག་ནྷི་སྷིབ་
པ་གྷིས་སྤངས་པས་གནས་གྱུར་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ས་བཅུ་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྷི་སར་དག་པ་གྷིས་ལྡན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། །རྷིམ་གྷིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྷི་
གོང་མ་བས་ཀང་ཆྲེས་གོང་མ་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
བཞྷིན་ཆོས་སྐུ་རབ་རོགས་དང་། །རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། །བོ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་
ཡོངས་འཛིན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདུན་པ་་་་་་མཆོད་པར་འོས་པ་ནྷི། རྒྱུད་བར། ཆོས་སྐུ་་་་་་དངོས་དང་བཏགས་པ་བ་
རྣམ་གྷིས་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །ཆོས་དབྱྷིངས་ཤྷིན་ཏུ་་་་་་ོན་མོངས་པའྷི་དྷི་་་་་་མ་མྲེད་་་་་་པ་དང་། །བསྟན་པ་ཆོས་སྐུ།་་་་་དྲེ་ཡྷི་རྒྱུ་མཐུན་
ཟབ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནྷི་སྟོན་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྷིས་ཀའང་རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་
པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་དུ་བསྟན་པར་འད་བ་ལ། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི ཆོས་ལ་བདུག་པ་བསྲེགས་
སྤོས་དང་ཕྱྲེ་མའྷི་ཕུར་མ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་། མར་མྲེ་དང་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་
འོས་པར་མདོ་མང་པོར་་་་་་གསུངས་ཀྷི། ན་ཐོས་ཀྷི་ཆོས་ལ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་གསུངས་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་དམན་ནྷི་
གཞན་ལ་ཕན་བདྲེའྷི་གནས་མ་ཡྷིན་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ནྷི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཏན་དུ་ཕན་པ་དང་། འཕལ་དུ་
བདྲེ་བའྷི་གནས་སམ་གཞྷིར་གྱུར་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཁད་པར་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
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ནའང་ཡོན་ཏན་མྷི་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དབུས་མཐར། ཁད་པར་ཕྱྷིར་དང་མྷི་ཟད་ཕྱྷིར། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་མ་
ཞྷིའྷི་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ཁད་པར་དུ་གསུང་རབ་དང་སྲེ་སྣོད་ཀྷི་
ཆོས་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུམ་པའྷི་རྣམ་པར་
བཤད་པའོ།། །།ད་ནྷི་བམ་པོ་ལྔ་པ་སྟྲེ་ཐ་མར་ཐོབ་པ་རྣམ་ངྲེས་འཆད་པ་ལ། བྲལ་བའྷི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྷི་ཐོབ་བྱ་
ཐོབ་བྱྲེད་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། གང་གྷིས་ཐོབ་
པར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། གང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ལ་སོགས་པས་ཐོབ་པའྷི་དོན་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བལྟའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ།་་་་་བཞྷི་སྟྲེ། ཐོབ་པ་
པོ་གང་ཟག་ངོས་བཟུང་། ཐོ་བྱའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ། མངོན་རོགས་སུ་འདུས་པའྷི་ཡོན་ཏན། དྲེ་དག་ལས་
འཕོས་པའྷི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ། གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་ཚན་བདུན་དུ་དབྱྲེ་བ། ནང་
གསྲེས་དྲུག་ཅུར་དབྱྲེ་བ། ཕྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན། རྒྱུན་ཞུགས་གྷིས་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྤང་བྱ་
ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གྲེན་པོ་ཐྲེག་པ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་གྷིས་ཀྷི་སོ་ནས་རྒྱུད་ྲེ་བར་བརན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་
དང་། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་རྷིམ་གྷིས་སོར་བས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཐོབ་བྱ་དགྲེ་སོང་གྷི་ཚུལ་གྷི་
འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། རྲེན་ཁམས་གསུམ་ལ་བརྲེན་ནས་གནས་ཚུལ་གྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་།
མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སོད་པ་སད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཀང་ཐོབ་པ་པོ་གང་ཟག་བསྡུས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཞག་
པར་བལྟའོ། །དྲུག་ཅུར་དབྱྲེ་བ་་་་་་གྷིས་པ་ནྷི། སྲེ་ཚན་བདུན་པོ་རྷིམ་པ་ལྟར་འབྱྲེད་པའྷི་དང་པོ་སོད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་
བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འཁོར་བ་ན་སོད་པའྷི་གང་ཟག་བདུན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པ་དང་། ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པ་
དང་། གཏྷི་མུག་ལ་སོད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་སོད་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོད་པ་དང་། དྲེ་དག་ཆ་མམ་པ་
ལ་སོད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆུང་བའྷི་གང་ཟག་གོ །གྷིས་པ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་
ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མྱང་འདས་ལ་ཞུགས་པའྷི་གང་ཟག་གསུམ་སྟྲེ། ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་
ཐྲེག་པ་བ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་བའྷི་གང་ཟག་གོ །གསུམ་པ་ྲེ་བར་བརྲེན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
ཁད་པར་ཚོགས་སོར་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གསུམ་སྟྲེ། ཚོགས་མ་བསགས་པ་དང་། ཚོགས་བསགས་པ་
ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་དང་། ཚོགས་བསགས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །བཞྷི་པ་སོད་པས་རབ་ཏུ་
དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཕལ་ཆྲེར་སོར་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གྷིས་ཏྲེ། དད་པའྷི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་། ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྷི་གང་ཟག་གོ །ལྔ་པ་འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འབྲས་བུ་
བཞྷི་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་ྷི་ཤུ་ར་བདུན་ཏྲེ། དྲེ་ལའང་དབང་པོ་དང་སོམས་འཇུག་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་ལྔ་ནྷི་དད་པས་
མོས་པ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་།
གྷིས་གའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ར་བའྷི་སྲེས་བུ་ཟུང་བཞྷི་ནྷི་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་
བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བ་དང་། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་།
ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ྷིད་ཀྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞུགས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་དང་།
འབྲས་བུ་བཞྷིའྷི་ཁད་པར་བཅུ་བཞྷི་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྷི་ཁད་པར་གྷིས་ནྷི། རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ནས་སྷིད་པ་ལན་
བདུན་པ་དང་། རྷིགས་ནས་རྷིགས་སུ་སྲེ་བ་དང་། ཕྱྷིར་འོང་གྷི་ཁད་པར་གཅྷིག་ནྷི། བར་ཆད་གཅྷིག་པ་དང་།
ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གྷི་ཁད་པར་ལྔ་ནྷི། བར་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སྲེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་
བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བ་དང་། དག་བཅོམ་གྷི་ཁད་པར་
དྲུག་ནྷི། དག་བཅོམ་པ་ཡོངས་སུ་མས་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། བདག་གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། རྲེས་སུ་སྲུང་
བའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མྷི་གཡོ་བའྷི་ཆོས་ཅན་དང་། རབ་ཏུ་རོགས་པའྷི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མྷི་
འཁྲུགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་གང་ཟག་གོ །དྲུག་པ་ཁམས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་ན་
སོད་པའྷི་གང་ཟག་བཅུ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་ལའང་སྷིར་ཁམས་གསུམ་གྷི་གང་ཟག་དགུ་ནྷི་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོ་
སོ་སྲེ་བོ་དང་། འཕགས་པ་སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པའོ་ཞྲེས་པ་གསུམ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པ་གསུམ་ཇྷི་ལྟ་བར་
གཟུགས་ན་སོད་པ་གསུམ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གསུམ་ཡྷིན་ནོ། །ཁད་པར་འདོད་
གཟུགས་ཀྷི་གང་ཟག་བཞྷི་ནྷི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གྷིས་དང་། འདོད་པ་
ན་སོད་པའྷི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་ནྷི་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་ཡྷིན་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་
གྷིས་འདོད་ཁམས་སུ་སྟོན་པས་དྲེའྷི་གང་ཟག་གོ །བདུན་པ་སད་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཁད་
པར་དུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་ལྔ་སྟྲེ། མོས་པས་སོད་པ་ཅན་དང་། ལྷག་པའྷི་བསམ་
པས་སོད་པ་དང་། མཚན་མ་དང་བཅས་པར་སོད་པ་ཅན་དང་། མཚན་མ་མྲེད་པར་སོད་པ་ཅན་དང་། མངོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་སོད་པ་ཅན་གྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ།
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སྷི་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟྲེ། བསྟན་པའྷི་དགོས་པ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། རྣམ་པའྷི་རབ་དབྱྲེ། སྷིའྷི་དོན་བསྡུ། གངས་
སོགས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་་་་་་དགོས་པ་ནྷི། གང་ཟག་བཏགས་པའྷི་ཡོད་ྷིད་དུ། །བརོད་བྱ་རས་སུ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །མྷི་དམྷིགས་་་་་་པའྷི་ཕྱྷིར་དམྷིགས་པ་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་་་་་་དང་ོན་མོངས་རྒྱུ་་་་་་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་་་་་་རྒྱལ་པོའ་ི སས་ཀྷིས་ཀང་དོན་དམ་པར་གང་ཟག་དང་བདག་དང་སྲེམས་ཅན་མ་གྲུབ་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་བཏགས་
ནས་བསྟན་པ་ལས་ཕན་ཡོན་བཞྷི་ཐོབ་པ་སྟྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་མཚན་ྷིད་དང་མྷིང་ཐ་དད་པ་ཅན་
མང་པོ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷ་སྷིན་སོང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་བརོད་ན་ཐ་སད་བརོད་སླ་བ་དང་། འཇྷིག་
རྲེན་ནའང་ཆོས་ཙམ་གྷི་ཐ་སད་མ་གགས་ཀྷི་གང་ཟག་གྷི་ཐ་སད་གགས་ཤྷིང་འཕགས་པས་ཀང་དྲེ་དང་མཐུན་
པར་མཛད་པ་དོན་གོ་སླ་བ་དང་། གང་ཟག་མྲེད་ན་ལས་བྱྲེད་པ་དང་རྣམ་སྨྷིན་མྱོང་བ་མྲེད་པས་རྒྱུ་འབྲས་མྲེད་
དམ་སམ་པའྷི་སྐྲག་པ་སྤོང་བ་དང་། གང་ཟག་ཆྲེ་གྲེ་མོའ ་ི རྒྱུད་ལ་སོན་འདྷི་རྣམས་སྤངས་སོ་ཡོན་ཏན་འདྷི་རྣམས་
ཐོབ་བོ་ཞྲེས་སོན་གྷི་སྤངས་ཐོབ་ཤྲེས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་འཁོར་འདས་ཀྷི་གནས་སྐབས་དང་དབྱྲེ་བ་
དང་རྒྱུན་གྷི་བྱྲེ་བྲག་རྣམས་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་ཡང་བསྟན་པ་སྟྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་བའྷི། །གནས་
སྐབས་གཅོད་པའྷི་བྱྲེ་བྲག་དང་། །འཇུག་དང་རྒྱུན་གྷི་བྱྲེ་བྲག་ཀང་། །གང་ཟག་གྷིས་ནྷི་ྲེ་བར་བསྟན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །ངོ་བོ་ནྷི། དོན་དམ་པའྷི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར། རྒྱུན་ལ་གང་ཟག་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། །མཚན་ྷིད་འཛིན་ལ་
ཆོས་ཞྲེས་བྱ། །འདྷི་ན་གང་ཡང་འཁོར་བ་མྲེད། །སུ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཕུང་པོའ ་ི རྒྱུན་ལ་
གང་ཟག་ཅྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་ཁ་ཅྷིག་རྒྱུད་གསུམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པར། ཁ་ཡར་བ་དང་ཚོགས་པ་ཞྲེས། །བརགས་
ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྷི་རྒྱུན། །གང་ཟག་མ་ཡྷིན་དྲེ་མྷིན་ཕྱྷིར། །ས་བོན་ཀུན་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི། །རྒྱུན་ནྷི་གང་ཟག་ཡྷིན་
པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ཁ་ཡར་བ་གང་ཟག་ཡྷིན་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་གང་ཟག་ཏུ་འགྱུར་ཞྷིང་།
ལྔ་ཀ་ཚོགས་པ་གང་ཟག་ཡྷིན་ན་གཟུགས་མྲེད་ན་གང་ཟག་མྲེད་པར་འགྱུར་བས། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་
ནྷི་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་སངས་རྒྱས་གང་ཟག་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་བས། ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་ཟག་
མྲེད་ཅྷི་རྷིགས་པའྷི་རྒྱུན་ལ་གང་ཟག་ཅྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་་་་་་རྣམ་དབྱྲེ་ནྷི། འཕགས་བྱྷིས་སློབ་མྷི་སློབ་ཐྲེག་
པ། །ཁམས་ལམ་སར་བ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲུག་ཅུ་པོ་དྲེ་དག་་་་་་དང་པོ་འཕགས་པ་དང་བྱྷིས་པ་གང་
ཡྷིན་དཔད་དྲེ་ཕྱྲེ་ན། ཞུགས་པ་དང་པོ་མ་གཏོགས་པའྷི་འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བ་ྲེར་དྲུག་དག ཁམས་གསུམ་གྷི་སློབ་
མྷི་སློབ་དྲུག་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་དང་བྱང་སྲེམས་ཕྱྷི་མ་བཞྷི་སྟྲེ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྷི་འཕགས་པ་ཡྷིན་ལ།
སོད་པས་ཕྱྲེ་བ་དྲུག་དང་། ྲེ་བར་བསྟན་པས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་གསུམ་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མོས་པས་སོད་པ་ཅན་ཏྲེ་བཅུ་གསུམ་ནྷི་བྱྷིས་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ངྲེས་འབྱུང་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། སོར་བས་ཕྱྲེ་བའང་ཟྲེར་
ཞུགས་པ་དང་པོ་དང་། འདོད་པའྷི་རང་རྒྱལ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཆུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་གྷིས་ཀའྷི་

ཏྲེ་དཔད་་་་་་

ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་་་་་་གྷིས་པ་སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པ་གང་ཡྷིན་དཔད་དྲེ་ཕྱྲེ་ན་འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བའྷི་
ནང་ནས་ཞུགས་པ་དང་པོ་དང་། དག་བཅོམ་དགུ་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་
སློབ་པ་གསུམ་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། བྱང་སྲེམས་ཕྱྷི་མ་བཞྷི་ནྷི་སློབ་པ་ཡྷིན་
ལ། རྣམ་གོལ་གྷིས་དང་། དག་བཅོམ་འབྲས་གནས་དང་། དྲེའྷི་ཁད་པར་དྲུག་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་
རྣམས་ནྷི་མྷི་སློབ་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། སོད་པས་ཕྱྲེ་བ་དང་། བརན་པས་ཕྱྲེ་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་བྱྷིས་པ་དང་།
མོས་པས་སོད་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སློབ་མྷི་སློབ་གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཆུང་བ་དང་སོར་བས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་
དང་། ཞུགས་པ་དང་པོ་ནྷི་གྷིས་མྷིན་སྷིད་པ་ཟྲེར།་་་་་

ངྲེས་འབྱུང་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། འདོད་པའྷི་རང་རྒྱལ་ནྷི་གྷིས་ཀའྷི་ཐུན་

མོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷི་སློབ་པ་ནྷི་འཕགས་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། ཐར་པ་ལ་བརོན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ནྷི་དཔད་པས་ཤྲེས་སོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཐྲེག་པ་གསུམ་དང་སར་ཏྲེ་ཕྱྲེ་ན། ངྲེས་འབྱུང་དང་པོ་དང་། འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བ་
ྲེར་བདུན་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་བ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་བར་པ་དང་། འདོད་པའྷི་རང་རྒྱལ་ནྷི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་
ཐྲེག་པ་བ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་ཕྱྷི་མ་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀྷི་བྱང་སྲེམས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་དང་། སོད་
པས་ཕྱྲེ་བ་ལྔ་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། བརན་པས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། སོར་བས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་དང་།
ཁམས་གསུམ་གྷི་སློབ་མྷི་སློབ་དྲུག་ནྷི་གསུམ་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་ལ། སོད་པས་ཕྱྲེ་བ་བདུན་དང་། ཁམས་
གསུམ་གྷི་བྱྷིས་པ་གསུམ་ལ་ནྷི་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་མ་ཡྷིན་གྷིས་ཀ་ཡོད་དོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ཁམས་
གསུམ་དང་སར་ཏྲེ་ཕྱྲེ་ན། འདོད་ཁམས་པ་ནྷི་ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་བར་པ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་
རྣམ་གོལ་དང་། ཟུང་དང་པོ་གྷིས་དང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། སྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་དང་། རྷིགས་ནས་
རྷིགས་སུ་སྲེ་བ་དང་། བར་ཆད་གཅྷིག་པ་དང་། དག་བཅོམ་་་་་་དྲུག་གྷི་དང་པོ་གསུམ་དང་་་་་་ལྔ་པའང་ཟྲེར། འདོད་པའྷི་
སློབ་པ་སོགས་གསུམ་དང་། དྲེའྷི་རང་རྒྱལ་དང་བྱང་སྲེམས་དང་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ཞྷིང་།
གཟུགས་ཁམས་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གྷི་ཁད་པར་་་་་་ནྷི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་བཞྷི་དང་། གཟུགས་ཀྷི་སློབ་པ་སོགས་གསུམ་
དང་། དྲེའྷི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཡྷིན་ལ། གཟུགས་མྲེད་ཁམས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་སློབ་པ་སོགས་གསུམ་པོ་ྷིད་ཡྷིན་
ནོ། །འདོད་གཟུགས་ཀྷི་ཐུན་མོང་བ་ནྷི་བྱང་སྲེམས་དབང་ཐོབ་པ་་་་་་སོད་པས་ཕྱྲེ་བའྷི་ལྔ་པ་རྣམས་ཡྷིན་ཞྷིང་། གོང་མ་
གྷིས་ཀྷི་ཐུན་མོང་བ་ནྷི་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་ཡྷིན་ལ། ཁམས་གསུམ་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་ནྷི་་་་་་གོང་མ་གྷིས་ནའང་སྲེད་པ་ཤས་ཆྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བ་སོགས་ཡོད་པས་

སོད་པས་ཕྱྲེ་བ་དྲུག་དང་། ངྲེས་འབྱུང་ཕྱྷི་མ་དང་། བརན་པས་ཕྱྲེ་བ་དང་། སོར་བས་ཕྱྲེ་བ་དང་།

དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ལ་སོགས་པ་་་་་་ལྔར་ཕྱྲེ་བའྷི་ལྷག་མ་དང་། སད་པས་ཕྱྲེ་བ་རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་་་་་་ལམ་ལྔ་དང་སར་
ཏྲེ་ཕྱྲེ་ན། ཚོགས་ལམ་པ་ནྷི་དང་པོ་དྲུག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཚོགས་སོར་
ཐུན་མོང་བ་ནྷི་བརན་པས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། མོས་པས་སོད་པ་དང་། སོ་སོ་སྲེ་བོ་གསུམ་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་
ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ལ། སོར་བས་ཕྱྲེ་བ་གྷིས་ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་སོར་ལམ་པ་ཡྷིན་ཡང་་་་་་ཁ་ཅྷིག་མཐོང་
ལམ་དང་གྷིས་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བར་ཡང་འདོད་དོ། །ཞུགས་པ་དང་པོ་ནྷི་སོར་མཐོང་གྷིས་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་
ཡྷིན་ལ། མཐོང་ལམ་པ་ནྷི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་དྲེའྷི་ཁད་པར་གྷིས་ཡྷིན་ནོ། །མཐོང་སོམ་གྷིས་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་
ནྷི་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་གྷིས་དང་། ཁམས་གསུམ་གྷི་སློབ་པ་གསུམ་དང་། ལྷག་པའྷི་བསམ་པས་སོད་པ་དང་།
མཚན་མ་དང་བཅས་པའྷི་ནང་ནས་ས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཡྷིན་ལ། སོམ་ལམ་པ་ནྷི་ལུས་ཀྷི་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་།
ཟུང་བར་པ་གྷིས་དང་། དྲེ་དག་གྷི་ཁད་པར་དྲུག་དང་། ཞུགས་པ་ཕྱྷི་མ་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀྷི་བྱང་སྲེམས་
དང་། བྱང་སྲེམས་ཕྱྷི་མ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཡྷིན་ཞྷིང་། མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པ་ནྷི་སྔར་གྷི་མྷི་སློབ་པ་
རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །ལམ་ལྔ་ཀའྷི་ཐུན་མོང་བ་ནྷི་ངྲེས་འབྱུང་གྷིས་ཕྱྲེ་བ་གསུམ་དང་འདོད་པའྷི་རང་རྒྱལ་ཏྲེ་
བཞྷིའོ། །དོན་བསྡུ་ནྷི། དྲེ་དག་ཀང་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འཁོར་བ་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་གང་ཟག་ཅྲེས་བྱ་བ་གྷིས་སུ་འདུ་ཞྷིང་། གནས་སྐབས་ཀྷི་སོ་ནས་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་
སྷིབ་པས་མ་དག་པ་སྲེམས་ཅན་དང་། སྷིབ་པ་ཕྱོགས་གཅྷིག་གྷིས་དག་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། སྷིབ་
པ་མཐའ་དག་གྷིས་དག་པ་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་ལ་རྣམ་གསུམ་སྟྲེ། མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་དག་པ་ཅྷི་རྷིགས་སར། །འདྷི་ལས་ཇྷི་ལྟར་
འོས་འོས་སུ། །གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པར་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། རྒྱུད་བ་མར་ཡང་། མ་དག་མ་དག་
དག་པ་དང་། །ཤྷིན་ཏུ་རྣམ་དག་གོ་རྷིམ་བཞྷིན། །སྲེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་
པ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་་་་་་གངས་སོགས་དཔད་པ་ནྷི། དྲུག་ཅུ་པོ་འདྷི་ཁོ་ན་ལྟར་གངས་དང་
གོ་རྷིམ་ངྲེས་སམ་སམ་ན། མདོ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདྷི་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་དག་ལ་ཤྲེས་
རབ་སྲེད་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུ་ན་ཁམས་
གསུམ་གྷི་གང་ཟག་ཏུ་འདུ་ཞྷིང་། ནང་སྲེམས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལའང་མང་པོར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་སར་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཡུམ་དང་དྲེའྷི་རྒྱན་དུ་ྷི་ཤུར་གསུངས་པ་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཞུང་གཞན་དུ་ཡང་གངས་གཞན་གསུངས་ཤྷིང་། གོ་རྷིམ་ཡང་མྷི་འད་བ་མང་པོ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་
རང་བཞྷིན་ལའང་། སོད་དང་ངྲེས་འབྱུང་ྲེ་བར་བརན་པ་དང་། །སོར་བ་འབྲས་བུ་ཁམས་དང་སད་

པ་སོ་སོའ ་ི ་་་་་

པས་དབྱྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདུན་གྷི་དང་པོ་སོད་པས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་
གོམས་པའྷི་དབང་གྷིས་ཆགས་བྱའྷི་དངོས་པོ་དམན་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་ཞྷིང་བྱུང་ནས་
ཀང་རྒྱུན་རྷིང་པོར་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པ་ལ་སོད་པའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོད་པའྷི་བར་དུ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་
རོ། །ཞྲེ་སང་ལ་སོད་པ་ནྷི་ཧ་ཅང་སང་བར་མྷི་འོས་པའྷི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཁོང་ཁོ་ཤས་ཆྲེན་པོ་རྒྱུན་རྷིང་དུ་འབྱུང་བ་
དང་། གཏྷི་མུག་ལ་སོད་པ་ནྷི་དྲེ་ཙམ་དུ་རོངས་པར་མྷི་འོས་པའྷི་ཡུལ་ལ་ཡང་རོངས་པ་ཤས་ཆྲེན་པོ་ རྒྱུན་རྷིང་
དུ་འབྱུང་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་སོད་པ་ནྷི་ཁྲེངས་པར་མྷི་འོས་པའྷི་ཆོས་ལ་བརྲེན་ནས་ཀང་ཁྲེངས་པ་ཤས་ཆྲེན་པོ་
རྒྱུན་རྷིང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོད་པ་ནྷི་འཕོ་བར་མྷི་འོས་པའྷི་ཡུལ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་
ཤས་ཆྲེན་པོ་འཕོ་ཞྷིང་རྒྱུན་རྷིང་པོར་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་ལ་སོད་པའོ། །ཆ་མམ་པ་ལ་སོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་
སྤང་གྲེན་གྷིས་ཀ་ལ་མ་གོམས་པ་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་གྷིས་ཀའྷི་མཐའ་སྤངས་ཏྲེ་ཡུལ་གྷི་རྲེན་དང་འཚམ་པར་
ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བས་འོས་ཤྷིང་ཆ་མམ་པའམ་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པ་ལ་སོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ཆུང་
བ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྲེན་པོ་གོམས་པའྷི་དབང་གྷིས་ཡུལ་ཤས་ཆྲེན་པོ་ལ་ཡང་ོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་མྷི་
འབྱུང་ཞྷིང་། འབྲྷིང་དང་ཆུང་ངུ་ལ་གཏན་ནས་མྷི་འབྱུང་བས་ཤྷིན་ཏུ་སབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པའོ། །གྷིས་པ་་
ངྲེས་འབྱུང་གྷིས་དབྱྲེ་བ་གསུམ་གའང་། རྷིགས་དང་དབང་པོ་སྨོན་ལམ་བསམ་པ་དང་། །དམྷིགས་པ་སྒྲུབ་པ་

་་་་

འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ཏྲེ། །བདུན་བདུན་གྷིས་འཆད་ལ། དང་པོ་ན་ཐོས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་གང་ཞྲེ་ན། དམ་ཆོས་པད་མ་
དཀར་པོར། མགོན་པོ་དྲེ་རྷིང་བདག་ཅག་ན་ཐོས་གྱུར། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྷི་ས་ཡང་བསག་པར་བགྷི། །ཞྲེས་
པ་ལྟར། སྷིད་པ་ཐ་མ་པའྷི་དུས་སུ་ཡང་གཞན་ལས་ན་པར་བྱྲེད་པའམ་ཐོས་པ་ཙམ་སོགས་པའྷི་དོན་གྷིས་ན་
ན་ཐོས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྷིགས་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི་རྲེན་གཞན་གྷིས་མྷི་ཕོག་པར་ན་ཐོས་ཀྷི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཅྷིས་ཀང་
འགྱུར་བ་དྲེའྷི་ཆོས་ྷིད་དུ་ངྲེས་པའམ། དོད་རྲེ་་་་་་གྷིས་སློབ་རྷིགས་ལས་བཟློག་ནས་ནྷི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་་་
་་་ལ་

གཞན་་་་་་རང་རྒྱལ་དུ་གསུམ་་་་་་པ་བཟོད་པ་པ་ཡང་་་་་་འགྱུར། །ཞྲེས་འདོད་ཀང་། ན་ཐོས་མ་ངྲེས་རྣམ་གྷིས་ཏྲེ། །ཐྲེག་

དོན་མཐོང་་་་་་བ་འཕགས་པ་དང་མ་མཐོང་བ་་་་་་བྱྷིས་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་བྱང་ཆུབ་གཞན་དུའང་འགྱུར་
སྷིད་པ་མ་ངྲེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། དབང་པོའ ་ི ཁད་པར་ནྷི་ནང་ཚན་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་ཀྷི་རྲེས་འབྲང་ལ་
སོགས་པའྷི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡོད་ཀང་། ཐྲེག་པ་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་ནམ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་ཤྲེས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རབ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་བརྟུལ་བར་གྱུར་པ་དང་། སྨོན་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། བདག་ྷིད་གཅྷིག་པོ་འཁོར་
བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅྷིང་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། བསམ་པའྷི་
ཁད་པར་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡྷིད་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་
འགོག་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་སོམ་པར་འདོད་པའྷི་དད་སོགས་ཀྷི་བསམ་པ་ཅན་དང་། དམྷིགས་པའྷི་
ཁད་པར་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་ཆྲེད་དུ་གསུངས་པའྷི་སྲེ་སྣོད་གསུམ་ལ་དམྷིགས་ནས། སྒྲུབ་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཆོས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་ལམ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྷིས་སྒྲུབ་ཅྷིང་། འབྲས་བུའྷི་
ཁད་པར་ནྷི་ལྷག་བཅས་ཀྷི་མྱང་འདས་སམ། མདོ་ལས། ལུས་ཞྷིག་ཚོར་བ་བསྷིལ་བར་གྱུར། །འདུ་ཤྲེས་འགག་
ཅྷིང་འདུ་བྱྲེད་ཞྷི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདྷི་འད་འདྷི་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྡུག་
བསྔལ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་ཕུང་པོ་ཟད་ཅྷིང་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ལྷག་མྲེད་ཀྷི་མྱང་འདས་ཐོབ་པའོ། །གྷིས་པ་རང་སངས་
རྒྱས་ཀྷི་ཐྲེག་པ་པ་གང་ཞྲེ་ན། དབུ་མ་ར་བར། རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱོན་ཞྷིང་། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀང་
ཟད་པ་ན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི། །བརྲེན་པ་མྲེད་ལས་རབ་ཏུ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞན་གྷི་ས་ལ་མ་
བརྲེན་པར་རང་ྷིད་སོ་སོ་གཅྷིག་པོར་བྱང་ཆུབ་པ་སྟྲེ། རྷིགས་ནྷི་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཅྷིས་ཀང་
འགྱུར་བ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་དུ་ངྲེས་པའམ། ཚོགས་སོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞན་དུའང་འགྱུར་སྷིད་པ་མ་
ངྲེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཆུང་བས་འདུ་འཛི་ལ་མྷི་འཇུག་ཅྷིང་གཅྷིག་པུ་
དབྲེན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། སྷིང་རྲེ་ཆུང་བས་གཞན་དོན་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་མྷི་འཇུག་ཅྷིང་སྲེམས་ལས་ཆུང་
ངུར་གནས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཆྲེ་བས་སློབ་དཔོན་དང་འགན་ཟླ་མྲེད་པར་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྷི་རྷིགས་ཅན་
ནོ། །དབང་པོ་ནྷི་ནང་ཚན་ལ་རྣོ་བརྟུལ་ཡོད་ཀང་གོང་འོག་གྷིས་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཤྲེས་རབ་ལ་
སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་འབྲྷིང་པོར་གྱུར་པ་དང་། སྨོན་པ་ནྷི་བདག་ྷིད་གཅྷིག་པུ་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་
པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅྷིང་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། བསམ་པ་ནྷི། ཐུན་མོང་དུ། སྡུག་བསྔལ་ལས་
ཡྷིད་འབྱུང་བ། ཀུན་འབྱུང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་འགོག་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
ལམ་སོམ་པར་འདོད་པའྷི་བསམ་པ་ཅན་དང་། ཁད་པར་དུ་འདྲེན་པ་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བདག་ྷིད་འབའ་
ཞྷིག་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའྷི་དད་མོས་ཀྷི་བསམ་པ་ཅན་དང་། དམྷིགས་པ་ནྷི་འདྷི་ལ་
དངོས་སུ་གསུངས་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ཅྷིང་ལམ་གྷི་དམྷིགས་རྣམ་འད་བས་ན་ཐོས་ཀྷི་སྲེ་སྣོ་
གསུམ་ལ་དམྷིགས་ནས་སྒྲུབ་པ་ནྷི་ཐུན་མོང་དུ་ཆོས་མྱང་འདས་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་དྲེའྷི་ལམ་སྒྲུབ་ཅྷིང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མས་སུ་ལྲེན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ནྷི། བསྲེ་རུ་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ཡྷི་རྒྱུས། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་ནས་རྒྱུད་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་བདྲེན་པ་དང་བཅས་པའྷི་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱས་
ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་སོར་ལམ་ཡན་ཆད་རང་གྷིས་མངོན་དུ་བྱ་བར་ནུས་པས་སྔོན་སློབ་
དཔོན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་སྲེས་པའམ། དབང་པོ་འབྲྷིང་པོ་ཚོགས་སོད་ཆྲེན་པོ་པ་ནྷི་ཚོགས་ཀང་ཅྷི་རྷིགས་པར་
སོག་ཅྷིང་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱས་ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མན་ཆད་སྔོན་སློབ་དཔོན་
གྷི་དྲུང་དུ་བསྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་རང་གྷིས་མངོན་དུ་བྱ་བར་ནུས་པས་སྔོན་སློབ་དཔོན་ལ་
ལྟོས་ནས་དགྲེ་སོང་གྷི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པའམ། དབང་པོ་བརྟུལ་པོ་ཚོགས་སོད་ཆུང་ངུ་པ་ནྷི་ཚོགས་ཀང་སྔ་མ་
དག་ལས་ཉུང་བར་སོག་ཅྷིང་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱས་ཏྲེ། སྔོན་སློབ་དཔོན་ལ་ལྟོས་ནས་དགྲེ་སོང་གྷི་
ཚུལ་གྷི་འབྲས་བུ་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ཡང་རུང་། གསུམ་ཀའང་སྨོན་ལམ་གྷི་དབང་གྷིས་སངས་
རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་པའྷི་ཞྷིང་ཁམས་སྟོང་པར་སྲེས་ཏྲེ་གཞན་གྷི་ས་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་རང་རང་གྷི་
ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ཞྲེས་པའོ། །འབྲས་བུ་ནྷི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུར་ཟླ་མྲེད་པར་
གྱུར་ཏྲེ་གཅྷིག་པུར་གནས་པས་རང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའམ། ཕྱྷི་མ་དག་ཀང་སྷིག་པའྷི་ཆོས་ལས་རང་རྒྱལ་བར་
གྱུར་ཏྲེ་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྷིག་སོད་པས་གང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་དངོས་པོ་ཟད་ཅྷིང་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། དབུ་མ་སྷིང་པོར། དང་པོ་གཅྷིག་པུར་གནས་པ་སྟྲེ། །རྲེན་འབྲྲེལ་་་་་་ཟབ་མོ་ལ་ནྷི་རོག་པ་ཡྷི། །མོས་པ་
དང་ལྡན་ལྷག་མ་གྷིས། །ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྷིག་གནས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་སྲེར། གསུམ་ཀས་ཀང་
ན་ཐོས་དང་འད་བར་གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་ཙམ་རོགས་པར་བཤད་ལ། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུས་
ཆོས་ཀྷི་བདག་གྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གཟུང་བ་མྲེད་པའང་རོགས་པར་གསུངས་ཏྲེ། གཟུང་དོན་རོག་པ་སྤང་ཕྱྷིར་
དང་། འཛིན་པ་མྷི་སྤོང་ཕྱྷིར་དང་ནྷི། །རྲེན་གྷིས་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྷི་ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཤྲེས་པར་
བྱ། །ཞྲེས་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོ་དང་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་ཅྷིང་། གཞན་མ་དད་
པ་བཟློག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་ཇྷི་རྷིགས་པར་སྟོན་ལ། ཞྷི་བ་དང་དུལ་བས་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པས་
ན་ས་མྲེད་པར་ལུས་ཀྷི་སོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་ཡང་བྱྲེད་དྲེ། གང་གང་དོན་ནྷི་གང་གང་ལ། །ཇྷི་ལྟར་ཇྷི་ལྟར་ན་
འདོད་པ། །དྲེ་དྲེ་ལ་དོན་དྲེ་དང་དྲེ། །ས་མྲེད་ཀང་དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྣང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་པ་
གང་ཞྲེ་ན། ཡུམ་དུ། གཏོང་བ་ཆྲེ་དང་བོ་ཆྲེ་བ་དང་མཐུ་ཆྲེ་དང་། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྷི་ཐྲེག་ཆྲེན་མཆོག་ལ་ཞུགས་
པ་དང་། །གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་ཤྷིང་བདུད་ཀྷི་སྒྱུ་འདུལ་བ། །དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར་ན་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེ་ཞྲེས་རབ་ཏུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བརོད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ། །རྷིགས་ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ་་་་་་ནྷི་དབང་པོ་རྣོན་སོར་ལམ་
དང་། འབྲྷིང་པོ་མཐོང་ལམ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་བརྟུལ་ཡང་སོམ་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ལས་
ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པ་ཐོབ་་་་་་ཅྲེས་དང་། བསྡུ་བར་ས་ཐོབ་ནས་རྷིགས་ངྲེས་ཞྲེས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཆོས་ྷིད་རྷིགས་ངྲེས་པ་ལ་
གནས་པའམ། དཔའ་བོས་ཕར་ཕྱྷིན་བསྡུས་པར།་་་་་ཡྷིད་ནྷི་མཆོག་ཏུ་གཡོ་བས་ལྡོག །དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་དབུགས་མ་ཕྱུང་། །ས་
བཞྷིན་གཡོ་མྲེད་མ་ཐོབ་པར། །བརྲེན་མྲེད་མྷི་གཡོའ ་ི ས་རོགས་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་གྷི་
སྔ་རོལ་དུ་རྲེ་ཞྷིག་ཕྱྷིར་ལྡོག་སྷིད་པ་རྷིགས་མ་ངྲེས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། བསྡུ་བར། དྲེ་དག་ཀང་མཐར་ཐུག་ཐྲེག་དམན་གྷིས་འདའ་མྷི་
སྷིད་པར་ཡང་གསུངས་སོ།།

དབང་པོ་ནྷི། རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་རྣོན་པོ་ཡྷིས། །རོགས་སླ་བརྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་

བཞྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ནང་ཚན་ལ་རྣོ་བརྟུལ་ཡོད་ཀང་འོག་མ་གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཤྲེས་རབ་ལ་
སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་རྣོ་བར་གྱུར་པ་དང་། སྨོན་ལམ་ནྷི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་ལས་
རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅྷིང་སྲེམས་བསྲེད་པ་སྟྲེ། ངོ་བོ་ནྷི། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ།་་་་་སྲེམས་བསྲེད་
པ་ནྷི་གཞན་དོན་ཕྱྷིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ལ། ཁད་པར་ནྷི། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ལ་
དྲེ་ལ་དང་པོ་མགོན་པོ་ཡྷིས། །དོན་གྲེར་རྣམ་པར་ཡང་དག་བཤད། །གྷིས་པ་སྷིན་པ་ལ་སོགས་

འཇུག་པར།་་་་་

ལ། །འཇུག་པའྷི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་བསགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྨོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་དང་། འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་
གྷིས་སུ་འབྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བསམ་པ་ནྷི། ཤྲེས་པས་སྷིད་ལ་མྷི་གནས་ཤྷིང་། །སྷིང་རྲེས་ཞྷི་ལ་མྷི་
གནས་དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཤྲེས་རབ་སྟོང་ྷིད་རོགས་པས་སྷིད་པའྷི་མཐའ་ལ་མྷི་གནས་ཤྷིང་། ཐབས་སྷིང་རྲེ་
ཆྲེན་པོས་ཞྷི་བའྷི་མཐའ་ལ་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་བསམ་པ་
ཅན་དང་། དམྷིགས་པ་ནྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་གཞྷི་ལམ་འབྲས་བུ་རྣམས་གསལ་བར་སྟོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ཤྷིན་
ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་དམྷིགས་ནས། སྒྲུབ་པ་ནྷི། ཐུན་མོང་དུ་ཆོས་མྷི་གནས་པའྷི་མྱང་འདས་ཀྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་
ཆོས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་ཅྷིང་མས་སུ་ལྲེན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ། རྒྱན་དུ།་་་་་ཇྷི་ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་དྲེ་
དག་གྷི །གཟག་དང་སད་དུ་རུང་བས་སྨྷིན་འདོད་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་རྲེན་འདྷིར་ཕྱོགས་གྷིས་ཞྷི་བ་དང་། །ཡོངས་
སུ་དཔད་པ་སྨྷིན་པ་ྷིད་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྤང་བྱ་སྤང་རུང་དང་གྲེན་པོ་སྲེ་རུང་དུ་བྱས་ནས་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀང་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད། དྷི་མ་མྲེད་པར་གགས་པས་ཞུས་པའྷི་མདོར།་་་་་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཞྷིང་སོང་བར་འདོད་པས་
རང་གྷི་སྲེམས་སང་བར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཞྷིང་ཡང་ཡོངས་སུ་སོང་བར་
བྱྲེད་ལ། རྒྱན་དུ།་་་་་གང་ཟག་དུས་ཀྷི་བྱྲེ་བྲག་གྷིས། །བོ་ལྡན་ལུང་སྟོན་རྣམ་པ་གྷིས། །བྱང་ཆུབ་དང་ནྷི་ལུང་སྟོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ། །གཞན་ཡང་ཆྲེན་པོར་བརོད་པ་ནྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གང་ཟག་གྷི་ཁད་པར་གྷིས་་་་་་རྷིགས་ངྲེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་
སྟོན་པ་དང་་་་་་ལྲེ་ལོ་ཅན་གསང་སྟྲེ་ལུང་སྟོན་པ་དང་། དུས་ཀྷི་ཁད་པར་ཚད་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་ལུང་སྟོན་པ་དང་།
བྱང་ཆུབ་ཏུ་དངོས་སུ་ལུང་སྟོན་པ་དང་། གཞན་གྷིས་ལུང་སྟོན་འགྱུར་དུ་ལུང་སྟོན་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པར་མྷི་སྲེ་
བའྷི་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་སྷིད་ཞྷིའྷི་མཐར་མྷི་ལྟུང་བར་ཤྲེས་པ་ན་ཆྲེན་པོར་བརོད་པའྷི་ལུང་བསྟན་པ་ཡང་ཐོབ་
ཅྷིང་འབྲས་བུ་ནྷི་གང་བ་ན་མྲེད་ཅྷིང་གོང་ན་གཞན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་སྤང་རོགས་མཐའ་
དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ྷིད་དུ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་པར་རོགས་པའྷི་སོ་ནས་
རོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །གསུམ་པ་་་་་་བརན་པས་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ། ཚོགས་ལམ་ལ་སར་བ་ལའང་།
ཚོགས་མ་བསགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་
ནས་ཇྷི་ལྟར་ངྲེས་པ་བཞྷིན་འཛིན་པའྷི་མོས་པ་དང་། ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དད་པ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པའྷི་
གང་ཟག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་ཤྷིང་སོར་ལམ་སྲེ་བ་ལ་ཚྷེ་
རབས་ཀྷི་དུས་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དྲེའང་ཕྱྷི་མ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་མ་བསགས་པ་ཞྲེས་བྱའྷི་
གཏན་ནས་མ་བསགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་
བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་
ངྲེས་པ་བཞྷིན་འཛིན་པའྷི་མོས་པ་དང་། ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དད་པ་བར་མ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་སྟྲེ།
དྲེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྲྷིང་པོ་ལ་གནས་ཤྷིང་། སོར་ལམ་ཚྷེ་རབས་ཕྱྷི་མ་ཕན་ཆད་ཀྷི་
འདྷི་ཙམ་ལ་སྲེའོ་ཞྲེས་པའྷི་དུས་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །སྔ་མ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བསགས་པའྷི་གང་ཟག་
གང་ཞྲེ་ན། གང་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་ངྲེས་པ་བཞྷིན་འཛིན་
པའྷི་མོས་པ་དང་ཡྷིད་ཆྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་དད་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ཐར་
པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་ཤྷིང་། སོར་ལམ་ཚྷེ་རབས་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་ལ་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་དང་
ལྡན་པའོ། །འཕགས་པ་གོལ་སྲེས།་་་་་དྲེ་དག་གྷི་ཐར་པ་ནྷི་བྲལ་བའྷི་ཁད་པར་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ཆ་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ན་ཆ་
དང་མཐུན་པ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་ན་དད་པ་གཙོ་ཆྲེ་ཞྷིང་། སོར་ལམ་དུ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་
གཙོ་ཆྲེ་ལ་གྷིས་ཀ་ནའང་གྷིས་ཀ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་དག་གྷི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཆུང་ངུས་མས་སྷིད་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ཆུང་འབྲྷིང་གྷིས་མྷི་མས་ལ།་་་་་ཆྲེན་པོས་མས་སྷིད་པ་འབྲྷིང་པོ་དང་། གང་གྷིས་
ཀང་མྷི་མས་པ་ནྷི་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་སོར་ལམ་ལ་སར་བ་ལ། ཡང་ཕྱྷི་མ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་
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མ་བསགས་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་
ཀྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་མྷི་སྐྲག་པའྷི་བཟོད་པ་ཆུང་
ངུ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་སོར་ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་ཤྷིང་།
མཐོང་ལམ་སྲེ་བ་ལ་ཚྷེ་རབས་ཀྷི་དུས་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་
བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་ལ་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ལ་
དམྷིགས་ནས། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་བཟོད་པ་
འབྲྷིང་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་སོར་ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྲྷིང་པོ་ལ་གནས་
ཤྷིང་། མཐོང་ལམ་ཚྷེ་རབས་ཕྱྷི་མ་ཕན་ཆད་ཀྷི་འདྷི་ཙམ་ལ་སྲེའོ་ཞྲེས་པའྷི་དུས་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །སྔ་མ་
དག་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ནྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས།
བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤྷིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་བཟོད་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་
པའྷི་གང་ཟག་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་མ་གཏོགས་པར་སོར་ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་
དང་མཐུན་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་ཤྷིང་། མཐོང་ལམ་ཚྷེ་རབས་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་ལ་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་
པའོ། །འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཆོག་མྷི་གཏོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་བཟོད་ཆྲེན་སྐད་ཅྷིག་མ། །གཅྷིག་
ཡྷིན་དྲེ་བཞྷིན་ཆོས་ཀྷི་མཆོག །ཅྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་ལ་རྒྱུན་མྲེད་པས་རང་བཞྷིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་པ་སྟྲེ། སྐད་ཅྷིག་
གྷིས་པར་མཐོང་ལམ་སྲེ་བས་ཚྷེ་རབས་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་དུས་ཅན་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དཔད་མྷི་དགོས་ཞྲེས་
པའོ། །དྲེའང་ཐུན་མོང་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ་ནྷི། དྲེ་དག་ལའང་རྒྱུན་ཡོད་པར་གསུངས་
སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷིའང་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པ་དངོས་ནྷི་མཐོང་ལམ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ཆ་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ཆ་མཐུན་
པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གསུམ་པ་་་་་་མས་མྷི་མས་དཔད་པ་ནྷི། ཚོགས་ལམ་ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། སོར་
ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཆྲེན་པོ་དག་ནྷི་ལམ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་བརས་པའྷི་ཕྱྷིར་མས་
པ་མྷི་སྷིད་ལ། ཆུང་ངུ་དང་འབྲྷིང་རྣམས་ལས་རྲེ་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་མས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མངོན་
གྱུར་ཡོངས་སུ་མས་པར་ཟད་ཀྷི། བག་ཆགས་ས་བོན་ཡོངས་སུ་མས་པར་འཇོག་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐར་པའྷི་
ཆྲེད་དུ་དགྲེ་བའྷི་ས་བོན་སྔར་བསྲེད་ཟྷིན་པ་ཡང་སྲེད་མྷི་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཆུང་ངུ་ལ་
དགོངས་ནས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས། མཛོད་དུ། རྣམ་པར་མས་ན་སྔོན་མྲེད་ཐོབ་ཟྲེར་ཡང་འདྷིར། འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡྷི་ཡང་དག་
ལྟ། །ཆྲེན་པོ་གང་ལ་ཡོད་གྱུར་པ། །དྲེ་ནྷི་ཚྷེ་རབས་སྟོང་དུ་ཡང་། །ངན་འགོར་འགོ་བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསུངས་ཏྲེ། ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ནྷི་ལས་འབྲས་ལ་དད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྷི་ཤྲེས་རབ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་་་་་་སོར་
བས་དབྱྲེ་བ་ལ། དད་པའྷི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་གང་ཚོགས་ལམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ཕྱྷི་མ་
ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་རྟུལ་པོ་ཕ་རོལ་སློབ་དཔོན་གྷིས་གདམས་པ་བསྟན་པའྷི་རྲེས་
སུ་འབྲངས་ནས་བདྲེན་པ་བཞྷི་མངོན་སུམ་པར་རོགས་པའྷི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོར་བའྷི་ལམ་
སོམ་པའོ། །ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཚོགས་ལམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཤྲེས་
རབ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་རྣོན་པོ། གཞན་གྷི་ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་བདྲེན་པའྷི་དབང་དུ་
བྱས་པའྷི་ཆོས་གསུང་རབ་ཀྷི་དོན་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས། བདྲེན་པ་བཞྷི་མངོན་སུམ་
པར་རོགས་པའྷི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་སོར་བའྷི་ལམ་སོམ་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་་་་་་ཁ་ཅྷིག་དྲེ་དག་
སོར་ལམ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་ཀྷི་ཐུན་མོང་བར་བཞྲེད་ཅྷིང་། མཛོད་དུ་ནྷི། དྲེ་
ལ་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་ནྷི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱྷིར་མཐོང་བའྷི་ལམ། །དབང་པོ་རྟུལ་རྣོ་དྲེ་རྣམས་སུ། །དད་དང་ཆོས་
ཀྷི་རྲེས་འབྲང་བ། །ཞྲེས་མཐོང་ལམ་པ་ཁོ་ནར་ཡང་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་་་་་་འབྲས་བུས་དབྱྲེ་བ་ལ། སྷི་དོན་ལྔ་སྟྲེ། དང་པོ་་་
ཁམས་གང་དུ་ཐོབ་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནྷི། །གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་ལམ་མྲེད། །མྷི་སོ་

་་་

ལུང་ལས་འདྷིར་རོམ་ཞྷིང་། །དྲེར་མཐར་ཕྱྷིན་ཅྲེས་འབྱུང་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་འདོད་
ཁམས་སུ་ཐོབ་ཅྷིང་དག་བཅོམ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་ཅར་དུ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྷིར་འོང་གྷིས་འདོད་
པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ལ་གོང་མར་མྷི་ཐོབ་པར་རྷིགས་མོད། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གོང་མར་མྷི་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་རྒྱུ་མཐོང་ལམ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་ན་ན་པ་མྲེད་ཅྷིང་། འོག་མ་ལ་མྷི་
དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་གཟུགས་ཁམས་ན་ལམ་སོམ་པའྷི་རྒྱུ་འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལུང་ལས་
ཀང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྔ་འདྷིར་རོམ་ཞྷིང་དྲེར་མཐར་ཕྱྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལམ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི། དགྲེ་སློང་ཚུལ་ནྷི་དྷི་མྲེད་ལམ། །འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །དྲེ་
རྣམས་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་སྟྲེ། །གོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམས་དང་བཅས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པའྷི་
དགྲེ་སོང་གྷི་ཚུལ་ནྷི་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ལམ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་འབྲས་བུ་གོལ་ལམ་རྣམས་ནྷི་འདུས་བྱས་དང་ོན་
མོངས་པ་ཟད་པའྷི་ཆ་རྣམས་ནྷི་འདུས་མ་བྱས་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེ་དག་ལ་ཕྱྲེ་ན་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྷི་བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་བརྒྱད་དང་། སོམ་སྤང་སྤོང་བའྷི་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྷིག་སྟྲེ་བརྒྱད་ཅུ་ར་
དགུའོ། །འདྷིར་ནྷི་གངས་དྲེ་ལྟར་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་མྷི་འདོད་དྲེ། གཅྷིག་ཅར་བ་ལ་སོམ་ལམ་དགུ་ལས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མྲེད་ཅྷིང་མཐོང་ལམ་ཡང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་བཞྷིར་འདུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཚྷེ་དུ་ལ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། མྱུར་
བ་སྷིད་པ་གསུམ་གྷིས་ཐར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་བོན་འདྲེབས་པ་དང་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དང་འབྲས་བུ་སྨྷིན་པ་གསུམ་
འབྱུང་བ་བཞྷིན་དུ་ཚྷེ་དང་པོ་ལ་ཚོགས་ལམ་དང་གྷིས་པ་ལ་སོར་ལམ་དང་གསུམ་པ་ལ་འཕགས་ལམ་རྣམས་
བསྲེད་ནས་གོལ་བ་སྷིད་ཅྷིང་། བུལ་བ་ལ་ནྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་སྲེ་བ་མང་པོ་ལྲེན་པ་
ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ས་བརྒྱད་དང་སར་བ་ནྷི། དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྷི་ས་ནྷི་སོར་ལམ་དང་། རྷིགས་ཀྷི་ས་ནྷི་
ཆོས་མཆོག་དང་། བརྒྱད་པའྷི་ས་ནྷི་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ཞུགས་པ་དང་། མཐོང་བའྷི་ས་ནྷི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་།
བསབས་པའྷི་ས་ནྷི་ཕྱྷིར་འོང་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྷི་ས་ནྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་དང་། བྱས་པ་རོགས་པའྷི་ས་
ནྷི་དག་བཅོམ་དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་ས་ནྷི་ཞུགས་པ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་་་་་་ངྲེས་ཚིག་གྷི་ཁད་པར་ནྷི།
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་རྒྱུན་ལ་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། སྤང་བྱ་ལྷག་མ་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་
དུ་འདོད་ཁམས་སུ་ལན་ཅྷིག་སྲེ་བས་ན་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བ་དང་། སྤང་བྱ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལན་ཅྷིག་ཀང་མྷི་སྲེ་
བས་ན་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་དང་། ོན་མོངས་པའྷི་དག་མ་ལུས་པར་བཅོམ་ཞྷིང་མཆོད་པར་འོས་པས་ན་དག་བཅོམ་
པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། དབང་པོ་དང་སོམས་འཇུག་གྷི་དབྱྲེ་བ། ར་བའྷི་སྲེས་བུ་ཟུང་བཞྷི། འབྲས་བུ་
བཞྷིའྷི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དད་པས་མོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་གྷི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དད་པའྷི་རྲེས་
སུ་འབྲང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཕྱྷིས་དགྲེ་སོང་གྷི་ཚུལ་གྷི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྷི་དུས་ན་དད་པ་ལྷག་པའྷི་
དབང་གྷིས་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་གྷི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཆོས་ཀྷི་
རྲེས་སུ་འབྲང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཕྱྷིས་དགྲེ་སོང་གྷི་ཚུལ་གྷི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྷི་དུས་ན་དད་པའང་
ཡོད་ཀང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་པའྷི་དབང་གྷིས་ལྟ་བ་ལས་ཐོབ་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་འབྲས་བུ་ནྷི། ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན།་་་་་ཁ་
ཅྷིག་གོ་རྷིམ་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་དང་པོའ ་ོ ཞྲེས་གསུངས་ཞྷིང་། སྔ་རབས་པ།་་་་་འགའ་ཞྷིག་སློབ་པའྷི་འབྲས་བུ་གསུམ་
དུའང་བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་ཚྷེ་དབང་པོ་རྟུལ་རྣོ་དག །དད་པས་མོས་དང་མཐོང་བས་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་་་་་་སློབ་པའྷི་འབྲས་གནས་ལ་
ལྟར་རོ། །ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་སློབ་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་ཇྷི་

སར་བ་

ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་བསམ་གཏན་དུ་བྱྲེད་ནུས་ཤྷིང་ཁད་པར་འགོག་པ་ལུས་ཀྷི་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྷི་གང་
ཟག་གོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་མན་ཆད་ལ་མྷི་སྷིད་པས། །ལུས་ཀྷིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་
འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཟག་མྲེད་མྷི་ལོགས་མྲེད་པ་
ཡྷིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནྷི་འདོད་ཆགས་བྲལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེར་བསོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པས་གང་ཟག་པ་ཟད་པ་སྟྲེ། དངོས་གཞྷི་མ་ཐོབ་པས་རྣམ་པར་ཐར་པ་
བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེའང་མངོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་
གྷི་རྒྱན་མྲེད་ཀང་སྷིད་པ་ལས་གོལ་བའྷི་དག་བཅོམ་པ་སྟྲེ། མཁོལ་གྷིས།་་་་་ཁོད་ཀྷི་བསྟན་པའྷི་རྲེས་འབྲང་
བ། །བསམ་གཏན་དངོས་གཞྷི་མ་ཐོབ་ཀང་། །བདུད་ཀྷི་མྷིག་རས་རྩྭ་བཞྷིན་དུ། །སྷིད་པ་དག་ནྷི་ཟློག་པར་
བགྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་ཀའྷི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ོན་མོངས་པའྷི་
སྷིབ་པ་སྤངས་པས་གང་ཟག་པ་ཟད་པ་དང་། དངོས་གཞྷི་ཐོབ་ཅྷིང་སོམས་འཇུག་གྷི་སྷིབ་པའང་སྤངས་པས་རྣམ་
པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་དུ་བྱྲེད་ནུས་ཤྷིང་ཡོན་ཏན་གྷི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་དག་ཀང་།
འགོག་ཐོབ་གྷིས་ཀ་ལས་རྣམ་གོལ། །ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ནྷི་གཅྷིག་ཤོས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སོམས་འཇུག་གྷི་
སྷིབ་པ་ནྷི་་་་་་དབུས་མཐའྷི་ཊྷིཀྐར་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་མྷི་ཤྲེས་པར་བཤད་པས་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་ཁད་པར་
ཡྷིན་ལ། ཐྲེག་དམན་ལའང་དྲེ་དག་་་་་་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་མྲེད་ཀང་ཅྷི་རྷིགས་པ་སྤངས་པ་ཡོད་དོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཟུང་བཞྷིའྷི་དང་
པོ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་་་་་་དོན་དངོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་གནས་བཤད་པ་ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་
པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་་་་་་འདོད་པའྷི་སོན་ལྔ་སྤངས་པའྷི་ྲེར་བསོགས་ལ་བརྲེན་ནས་སོར་ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྟན་
གཅྷིག་ལ་མཐོང་ལམ་སྲེ་བ་ནས་བཟུང་ནས། མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་པ་ལམ་ལ་རྲེས་
བཟོད་མན་ཆད་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་མངོན་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྷིམ་གྷིས་ཞུགས་པའྷི་གང་ཟག་
གོ །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་
ལ་གནས་པ་སྟྲེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་ཤྷིང་སོན་པ་འབྲས་བུ་དང་པོ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྷི་
གང་ཟག་གོ །གྷིས་པ་་་་་་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་མྷིང་གཞན་བཤད་པ་ནྷི། འཕགས་དང་མཚམས་མྲེད་བྱྲེད་པ་
དག །ཡང་དག་ལོག་པ་ྷིད་དུ་ངྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐོང་བའྷི་ལམ་ནྷི་ཡང་དག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ྷིད་དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ཤྷིང་འགོ་བ་སྟྲེ། དོན་དམ་པའྷི་ཆོས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་མངོན་སུམ་པ་རོགས་པ་
ཡང་མཐོང་བའྷི་ལམ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་་་་་་རྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ནྷི། མཐོང་ལམ་པ་ཐམས་
ཅད་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་ངྲེས་སམ་སམ་ན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གྷི་འབྲས་བུ་གྷིས་ཀང་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ། མཐོང་ལམ་གྷི་སྔོན་དུ་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་སོམ་ལམ་གྷི་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་གཅྷིག་ཀང་མ་
སྤངས་པའམ། གཅྷིག་ནས་ལྔའྷི་བར་སྤངས་ཀང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་གང་ཟག་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས། སྔར་བཞྷིན་དུ་སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །འགྲེལ་
སྔར་ན་སར་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་གང་ཟག་ནྷི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྲེ། གསུམ་གང་ཞྲེ་ན་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་

པར་་་་་་

ཤྲེས་ཆྲེར་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །དྲེ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་ན། བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་
པར་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུན་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཤྲེས་ཆྲེར་བྲལ་བས་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་ན་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་ལན་ཅྷིག་
ཕྱྷིར་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་ན་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ།་་་་་

འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་དྲུག་པ་སྤངས་པའམ། སྔ་རབས་པ།་་་་་དྲེར་མ་ཟད་བདུན་པ་དང་
བརྒྱད་པ་སྤངས་པའང་ཕལ་ཆྲེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གང་ཟག་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་
དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་མྷི་སོད་པར། སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་མན་
ཆད་ལ་ཕྱྷིར་འོང་ལ་འཇུག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་
རོ། །འགྲེལ་པར།་་་་་སྔར་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་དགུ་ཅར་སྤངས་ནས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ།
དྲེར་མ་ཟད་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་བར་གྷི་སོམ་སྤང་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་སྤངས་པ་ཡང་རུང་།
དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གང་ཟག་ནྷི་ཡང་དག་པ་ྷིད་དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་རྒྱུན་ཞུགས་
དང་ཕྱྷིར་འོང་ལ་མྷི་སོད་པར། སྐད་ཅྷིག་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལ་འཇུག་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཕྱྷིར་
མྷི་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་དང་ཆ་མཐུན་པར་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་དག་བཅོམ་
ཞུགས་གནས་སུ་འགྱུར་བའང་སྷིད་དམ་སམ་ན། མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་སྔར་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་ལམ་གྷིས་སྷིད་ར་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ལུང་དང་འགལ་བའྷི་རོད་པ་སྤང་བ་ནྷི། གང་གྷི་ཚྷེ་འདྷིར་
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྷི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ན། ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ལུང་དུ། སྟོང་ཆྲེན་རབ་འཇོམས་ལས།་་་་་འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །ཐྲེ་ཚོམ་དང་ནྷི་ོན་
མོངས་གསུམ་པོ་དག །ཅྷིག་ཅར་སྤངས་པས་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་དང་། ཡུམ་དུ།་་་་་གང་ཟག་
འདྷི་ནྷི་ཀུན་དུ་སོར་བ་གསུམ་སྤངས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་
མྷི་འགལ་ལམ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་ཀུན་སོར་གསུམ་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྷི་སྤང་བྱའྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དངོས་སུ་
བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྷི་ཤུགས་ལ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤངས་པར་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་
སོར་གསུམ་པོ་མཐོང་སྤང་གྷི་གཙོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ནྷི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གྷིར་
ཞྲེན་ནས་གནས་ལ་དགའ་ཞྷིང་ཐར་པར་འགོ་མྷི་འདོད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མྷི་འཕགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཅྷི་སྟྲེ་འཕགས་ཀང་ཚུལ་ཁྷིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནྷི་ལམ་ངན་པ་ལ་ཐར་པའྷི་ལམ་དུ་ཞྲེན་ནས་ལོག་
པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ནྷི་ལམ་བཟང་པོ་ལ་སོམ་ྷི་ཟ་བས་ཡང་དག་པས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འགོ་མྷི་འདོད་དང་ལམ་ནོར་དང་། །ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དྲེ་སྲེད་
ཅྷིག །ཐར་པར་བགོད་པའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར་ན་གསུམ་བསྟན་ཏོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་འཇྷིག་ལྟ་ནྷི་
ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་བདག་མྲེད་ཅྷིང་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་ལ་བདག་དང་བདག་གྷི་བར་སོ་འདོགས་ཤྷིང་ལོག་པར་རོག་
པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། མཆོག་འཛིན་ནྷི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་འདག་གོལ་ལ་སོགས་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་ཤྷིང་ལོག་པར་རོག་
པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ནྷི་གྲེན་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ངྲེས་པར་མྷི་འཛིན་ཅྷིང་ལོག་པར་རོག་པའྷི་
རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མཐོང་སྤང་གྷི་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ། །ཟུང་བར་པ་གྷིས་ཀྷི་འབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་དུ་ཐོབ་པའྷི་
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་བཤད་ཟྷིན་ནས། འདྷིར་རྷིམ་གྷིས་པ་འཆད་པ་ལ། ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་
འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་སྔར་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇྷིག་རྲེན་པའམ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་སོམ་
པའྷི་ལམ་གང་རུང་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པ་ལྔ་པ་འབྲྷིང་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་
སྤངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྣམ་པ་ལྔ་ཡྷི་བར་བཅོམ་པ། །གྷིས་པ་ལ་ནྷི་ཞུགས་པ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཞྲེ་ན། གང་སོམ་པའྷི་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་
འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྣམ་པ་དྲུག་པ་འབྲྷིང་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་སྤངས་པའྷི་ལམ་ལ་
གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དྲེ་ནྷི་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ཟུང་གསུམ་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་
ན། གང་ཕྱྷིར་འོང་ཐོབ་ནས་འཇྷིག་རྲེན་པའམ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་སོམ་པའྷི་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་
འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་བདུན་པ་ཆུང་ངུའྷི་ཆྲེན་པོ་དང་བརྒྱད་པ་ཆུང་ངུའྷི་ འབྲྷིང་
པོ་སྤངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བའྷི་གང་ཟག་གང་ཞྲེ་ན། གང་སོམ་པའྷི་ལམ་གང་
ཡང་རུང་བ་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པ་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུའང་སྤངས་པའྷི་
ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་དག་ཀང་། ྲེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚྷེ་
གཅྷིག་བར་ཆད་གཅྷིག་པ་དང་། །གསུམ་པ་ལ་ནྷི་ཞུགས་པ་ཡྷིན། །དྲེ་དགུ་ཟད་པ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལུང་འགལ་སྤོང་བ་ནྷི། གང་གྷི་ཚྷེ་འདྷིར་འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
སྤངས་པས་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ན། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དུ་སྔར་གྷི་ཀུན་སོར་གསུམ་དང་འདོད་པ་ལ་
474

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

འདུན་པ་དང་གནོད་སྲེམས་ཏྲེ། ཡུམ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སོགས་པར།་་་་་གང་ཟག་འདྷི་ནྷི་ཐ་མའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་
ལྔ་སྤངས་པས་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མྷི་འགལ་ལམ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་ཀུན་སོར་ལྔ་
པོ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གྷི་སྤང་བྱའྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དག་དངོས་སུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྷི་ཤུགས་ལ་གཞན་རྣམས་
ཀང་མཚོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་སོར་ལྔ་པོ་སྤང་བྱའྷི་གཙོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་ལྟ་དང་མཆོག་
འཛིན་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གསུམ་ནྷི་འགོ་བ་ཐ་མ་ངན་སོང་གསུམ་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་
འདུན་པ་དང་གནོད་སྲེམས་ནྷི་ཁམས་ཐ་མར་འདོད་ཁམས་ལས་མྷི་འདའ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཕྱྷི་མ་
གྷིས་ཀྷིས་འདོད་ཁམས་ལས་མྷི་འདའ་ཞྷིང་། ཅྷི་སྟྲེ་འདས་ཀང་དང་པོ་གསུམ་གྷིས་ཟློག་པར་བྱྲེད་པས་ཀང་
གཙོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། གྷིས་ཀྷིས་འདོད་ལས་མྷི་འདའ་ལ། །གསུམ་པོ་ཡྷིས་ནྷི་ཟློག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ཟུང་བཞྷི་པ་ལའང་་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གང་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ཐོབ་ནས་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོའ་ི སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་བརྒྱད་པ་ཆུང་ངུའྷི་འབྲྷིང་པོ་མན་
ཆད་སྤངས་པའྷི་ལམ་ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེའང་། སྷིད་རྲེའྷི་ཆ་བརྒྱད་པར་ཟད་པ། །དག་བཅོམ་ྷིད་ལ་
ཞུགས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། །བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི ོན་མོངས་པ་གཅྷིག་སྤངས་པ་
ནས་མགོ་རོམ་པར་ཡང་བཤད་དོ། །དག་བཅོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརྲེན་ནས་
སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོའ་ི སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་དགུ་པ་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུའང་སྤངས་པའྷི་རྣམ་གོལ་ལམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་གནས་ཤྷིང་ཟད་པ་ཐོབ་པ་དང་ཤྲེས་པའྷི་གང་ཟག་གོ །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དགུ་པའྷི་བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་ཡང་། །དྲེ་ནྷི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ཡྷིན། །དྲེ་ཟད་ཐོབ་དང་ཟད་པ་ཤྲེས། །དྲེ་ཚྷེ་དྲེ་མྷི་སློབ་དག་བཅོམ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྷི། གང་གྷི་ཚྷེ་འདྷིར་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ན། ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དུ། ཁམས་གོང་མ་གྷིས་འགྲུབ་པའྷི་
ཆ་དང་མཐུན་པའྷི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ལས་སྲེས་པའྷི། །འདོད་ཆགས་གྷིས་རྒོད་ང་
རྒྱལ་རོངས། །ཞྲེས་པ་ལྔ་སྤངས་པས་དག་བཅོམ་པ་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མྷི་འགལ་ལམ་ཞྲེ་ན། མྷི་
འགལ་ཏྲེ། ལྔ་པོ་དྲེ་དག་དག་བཅོམ་གྷི་སྤང་བྱའྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དངོས་སུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པས་ཕལ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྤངས་པར་ཤུགས་ལས་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གོང་མའྷི་ཆ་མཐུན་ལྔ་པོ་སྤང་
བྱའྷི་གཙོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། གོང་མའྷི་འདོད་ཆགས་དག་ནྷི་དྲེ་དག་ཏུ་སྲེ་བ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དང་།
རྒོད་པས་སྲེད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་གྷིས་ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྷིག་པས་ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་བསམ་གཏན་པ་ྷིད་དུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་གསུམ་ནྷི་གོང་མ་དག་ལས་གོང་དུ་ཡོངས་སུ་མྷི་གཏོང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཟུང་བཞྷི་པོ་དྲེར་འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བ་ཐམས་ཅད་འདུ་ཞྷིང་། རྷིམ་གྷིས་པའྷི་ཞུགས་པ་ཕྱྷི་མ་གསུམ་
ཡང་རང་རང་གྷི་སྔ་མའྷི་འབྲས་གནས་སུ་འདུ་བས་བསྡུ་ན་ལྔ་ྷིད་དྲེ། ན་སར་ཡང་། བར་ཆད་གཅྷིག་པ་དང་
ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་རས་གཅྷིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་ཁད་པར་ལའང་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་རྒྱུན་
ཞུགས་འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ལ་རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་
ལ་གནས་པའྷི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྟུལ་པོ། སྔར་སོམ་སྤང་གཅྷིག་ཀང་མ་ཟད་པ་ྷིད་འདོད་པའྷི་ལྷ་དང་གྷིང་
གསུམ་གྷི་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ། མྷི་འཁྲུགས་པའྷི་ཞྷིང་བཀོད་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དྲེ་ནྷི་རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་སྷིད་པ་ལན་བདུན་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། ལུས་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་
དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ།།

ལྷ་ནས་མྷིར་སྲེ་ཞྷིང་མྷི་ནས་ལྷར་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིམ་པས་ལན་བདུན་ཡན་

མན་དུ་སྷིད་པའྷི་འཁོར་བར་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་བྱས་ནས་གང་སྲེ་བ་གཞན་དུ་ྷིང་མཚམས་མྷི་སོར་བའྷི་སྡུག་
བསྔལ་ཀྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་། དྲེ་འང་སྔར་ལྷའྷི་ནང་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་ན་ལྷའྷི་ནང་
དང་། མྷིའྷི་ནང་དུ་ཐོབ་ན་མྷིའྷི་ནང་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། འབྲས་གནས་སོམ་སྤང་བྱ་མ་ཟད། །རྲེ་ལྟར་ཐོགས་
ན་ལན་བདུན་པར། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་རྷིང་ཡང་དྲེའྷི་ཁོངས་སུ་འགྲུབ་པས་རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ།
དྲེ་བས་རྷིང་བ་མྷི་འགོ་བས་སྦྲུལ་གོམ་པ་བདུན་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་་་་་་ཁ་ཅྷིག་ནྷི་ལྷ་དང་མྷི་
དང་དྲེ་དག་གྷི་བར་དོ་བདུན་བདུན་ཏྲེ་སྷིད་པ་ྷི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ལྲེན་ཡང་བདུན་ཚན་དུ་ཆོས་མཐུན་པས་དྲེ་སྐད་
ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཤྷིང་སོང་པོ་ལ་འདབ་མ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཡལ་ག་རྲེ་རྲེ་ལ་བདུན་བདུན་ཡོད་པས་ཤྷིང་
འདབ་མ་བདུན་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་སྨྲ་བའོ། །རྷིགས་ནས་རྷིགས་སུ་སྲེ་བ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་
ཞུགས་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ་ཕྱྷིར་འོང་འབྲས་བུ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་ཅྷིང་། འདོད་པའྷི་ལྷའྷི་རྷིགས་
ནས་རྷིགས་སུའམ་མྷི་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་རྷིགས་ནས་རྷིགས་སུ་སོང་ཞྷིང་སྲེ་བ་བངས་ནས་སྷིད་པ་ལན་གྷིས་
ཀྷིས་འཁོར་བར་བྱས་ཏྲེ་གང་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཐ་མ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ། རྣམ་
གསུམ་རྣམ་གཅྷིག་ལས་གོལ་བ། །ཚྷེ་གྷིས་གསུམ་དུ་རྷིགས་ནས་རྷིགས། །ཞྲེས་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་གསུམ་
མམ་བཞྷི་སྤངས་པ་དྲེ་རྷིགས་ནས་རྷིགས་སུ་སྲེ་བ་གྷིས་སམ་གསུམ་ལྲེན་པར་ཡང་འདོད་དོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཕྱྷིར་
འོང་གྷི་འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ནྷི། བར་ཆད་གཅྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལན་གཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བའྷི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་
ྷིད་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སྤངས་ཏྲེ་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་འབྲས་བུ་ལ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་ཅྷིང་། ཕྱྷི་མ་ལ་
འདོད་པའྷི་ལྷ་རྣམས་ཀྷི་ནང་དུ་སྲེ་བ་གཅྷིག་བངས་ནས་གང་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་འབྲས་གནས་ལ་ོན་མོངས་པ་གཅྷིག་གྷིས་བར་ཆོད་པས་སམ། དག་
བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཚྷེ་གཅྷིག་གྷིས་བར་ཆོད་པས་ན་བར་ཆད་གཅྷིག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གྷི་ཁད་
པར་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྔའྷི་བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་ཁམས་སུ་
ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བ་དྲེ་ྷིད་གཟུགས་ཁམས་སུའང་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ོན་མོངས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་
ྷིང་མཚམས་སོར་བ་ནྷི་སྤངས་པས་མྷི་སྲེ་ལ། གཟུགས་ཀྷི་བར་སྷིད་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་
ོན་མོངས་པའྷི་བག་ལ་ལ་ཙམ་ནྷི་ལྷག་མར་ལུས་ཤྷིང་མ་སྤངས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་ཁམས་
གང་རུང་གྷི་བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ན་དྲེ་མ་ཐག་གང་སྔོན་གོམས་པའྷི་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་
ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་ཐོབ་པ་མྱུར་བར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་
ལ་རྲེ་ཞྷིག་འདུག་ནས་སྲེ་བའྷི་སྲེད་པར་འགོ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་མྷི་སྲེམས་པ་ཙམ་ྷིད་ནྷི་གང་སྔོན་གོམས་པའྷི་
ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་ཐོབ་པ་མྱུར་བ་མ་ཡྷིན་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། རྷིང་དུ་
འདུག་ཅྷིང་སྲེ་བའྷི་སྷིད་པར་འགོ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་མངོན་པར་བསམས་ནས་སྲེ་བའྷི་སྷིད་པ་ལ་གཞོལ་ཞྷིང་
མངོན་པར་འཇུག་སྟྲེ། འོན་ཀང་སྲེ་བའྷི་སྷིད་པ་ནྷི་མ་ཐོབ་པ་ཙམ་ྷིད་ན་གང་སྔོན་གོམས་པའྷི་ལམ་མངོན་དུ་
བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་ཐོབ་པ་ཡུན་རྷིང་མོ་ཞྷིག་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེས་བུ་དམ་པའྷི་
་་་་་བར་དོ་གསུམ་དང་གཞན་བཞྷི་སྟྲེ་

འགོ་བ་བདུན་གྷི་མདོར། ཞོགས་མྲེའྷི་མྲེ་སྟག་གནམ་དུ་ཡར་མ་ཐག་འཆྷི་བ་དང་། ལགས་

བསྲེགས་བརྡུངས་པའྷི་ཟྲེག་མ་ཡར་ནས་ལྡོག་ཁར་འཆྷི་བ་དང་། ལགས་ཀྷི་ཚྭ་ཚྭ་ཡར་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་ཙམ་
ན་འཆྷི་བའྷི་དཔྲེ་གསུམ་གྷིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་་་་་་སྲེས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞྲེ་
ན། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གང་གཟུགས་སུ་སྲེ་བ་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གྷིས་ཀར་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་མ་སྤངས་པ། དྲེའྷི་
དབང་གྷིས་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་གནས་རྷིས་གང་ཡང་རུང་བ་རྣམས་སུ་སྲེས་པ་ཙམ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་མ་ཐག་
གང་སྔོན་གོམས་པའྷི་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་
མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གང་གཟུགས་ཁམས་
གང་རུང་དུ་སྲེས་ནས་ཅུང་ཟད་ལོན་པ་ན་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྷི་འབད་རོལ་མྲེད་པར་སྔོན་གོམས་པ་ལས་
ངང་གྷིས་འབྱུང་བའྷི་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་
མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གང་གཟུགས་
ཁམས་གང་རུང་དུ་སྲེས་ནས་རྷིང་དུ་ལོན་པ་ན་རང་གྷི་ངང་གྷིས་མྷི་འབྱུང་བར། བསྷིམས་ཏྲེ་མངོན་པར་འདུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བྱྲེད་པའྷི་འབད་རོལ་དང་བཅས་པས་ལས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་
པའོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་འོག་མྷིན་དུ་འགོ་བ་ནྷི། བསམ་གཏན་གྷི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུ་ལ་
སོགས་པ་ལ་རོ་མྱང་མང་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆྲེར་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གང་ཚངས་རྷིས་ནས་
བཟུང་སྟྲེ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ཀྷི་གནས་རྷིས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་ས་ནས་སར་ལན་རྲེ་རྲེ་
སྲེ་བ་ལྲེན་ཞྷིང་། མཐར་སྤྲེལ་མར་བསོམས་པས་བཅུ་བདུན་པ་འོག་མྷིན་གྷི་བར་དུ་ཞུགས་ནས་དྲེར་ལམ་ལྷག་
མ་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་མྱང་འདས་ཐོབ་པའོ། །མཛོད་དུ་ནྷི་འདྷི་ནས་ཚངས་རྷིས་སུ་སྲེ་ཞྷིང་དྲེ་
ནས་འོག་མྷིན་དུ་འགོ་བ་འཕར་བ་དང་། འདྷི་ནས་ཚངས་རྷིས་དང་དྲེ་ནས་གནས་གཙང་མའྷི་འོག་མ་གང་རུང་
དུ་སྲེ་ཞྷིང་དྲེ་ནས་འོག་མྷིན་དུ་འགོ་བ་ཕྱྲེད་དུ་འཕར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་གྷིས་ཀང་གསུངས་ཤྷིང་། ས་དང་སར་སྲེ་
བའང་ལྟ་བའྷི་གནས་ཡྷིན་ཞྷིང་གཙོ་བོ་གཅྷིག་ཏུ་ཟད་པས་ཚངས་ཆྲེན་དུ་མྷི་སྲེ་བར་བཞྲེད་དོ། །གྷིས་པ་་་་་་སྷིད་
རྲེའྷི་བར་དུ་འགོ་བ་ནྷི། ཞྷི་གནས་ཤས་ཆྲེར་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ལ་ལ་ནྷི་སྤྲེལ་མར་མ་བསོམས་པས་གནས་
གཙང་མར་མྷི་སྲེ་ལ། གཞན་སྔར་བཞྷིན་ས་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེ་ཞྷིང་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་དུའང་སྲེས་ཏྲེ་
མཐར་སྷིད་པའྷི་རྲེ་མོའ ་ི བར་དུ་སོང་ནས། དྲེར་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཐོབ་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་། དྲེ་འཕར་ཕྱྲེད་འཕར་ཐམས་ཅད་དུ། །འཆྷི་འཕོ་གཞན་སྷིད་རྲེ་མོར་འགོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལྔར་བསྟན་པ་ནྷི་རྷིགས་ཀྷི་སོ་ནས་མདོར་བསྡུས་པ་སྟྲེ། རས་ཀྷི་སོ་ནས། མཛོད་
འགྲེལ་ལྟར།་་་་་

དབང་པོ་དང་ས་དང་ཆགས་བྲལ་གྷི་རྷིམ་པ་དང་གནས་གཞན་ལ་སོགས་པས་ཕྱྲེ་ན་ཤྷིན་ཏུ་མང་པོར་

ཡང་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ།་་་་་སྤྲེལ་མ་རྒྱུ་འབྲས་བཤད་པ་ནྷི། དང་པོར་བཞྷི་པ་སྤྲེལ་བར་བྱྲེད། །སྐད་ཅྷིག་མ་ནྷི་
བསྲེས་པས་འགྲུབ། །སྲེ་དང་གནས་པར་བྱ་ཕྱྷིར་དང་། །ོན་མོངས་པས་ནྷི་འཇྷིགས་ཕྱྷིར་ཡང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཕྱྷི་མྷི་འོང་དབང་རྣོན་གནས་གཙང་མར་སྲེ་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། དབང་རྟུལ་ོན་མོངས་པས་འཇྷིགས་ནས་ཐག་བསྷིང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། ཐམས་ཅད་ཀྷི་ནང་ནས་
ལས་སུ་རུང་ཞྷིང་ལམ་སླ་བའྷི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞྷི་པ་ྷིད་དང་པོར་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་སྤྲེལ་ཞྷིང་། རྷིམ་གྷིས་
རྒྱུན་ཕྷི་ནས་སྐད་ཅྷིག་མ་སྤྲེལ་བ་ཐོག་མར་མྷིའྷི་ནང་དུ་སོམ་ལ་ཕྱྷིས་མས་ན་གཟུགས་ཁམས་སུའང་སོམ་པར་
འདོད་མོད། དབྱྷིག་གྲེན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་སྤྲེལ་བ་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པས་མྷི་ནུས་པས་རྒྱུན་
ཆགས་སྤྲེལ་བར་བཞྲེད་དོ། །དྲེའང་དང་པོ་ཟག་མྲེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྷིང་དྲེ་ནས་ཟག་བཅས་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་ལ་མཐར་ཟག་མྲེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྤྲེལ་མར་སོམ་པ་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ྷིད་ཆུང་ངུ་སུམ་སྤྲེལ་དུ་ཡོངས་སུ་སོམ་པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུ་ལན་གྷིས་ཀྷིས་འབྲྷིང་པོ་དྲུག་སྤྲེལ་དུ་ཡོངས་སུ་
སོམ་པ་དང་། ལན་གསུམ་གྷིས་ཆྲེན་པོ་དགུ་སྤྲེལ་དུ་ཡོངས་སུ་སོམ་པ་དང་། ལན་བཞྷིས་ཆྲེས་ཆྲེར་བཅུ་
གྷིས་སྤྲེལ་དུ་ཡོངས་སུ་སོམ་པ་དང་། ལན་ལྔས་ཤྷིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེར་བཅོ་ལྔ་སྤྲེལ་དུ་ཡོངས་སུ་སོམ་པ་རྣམས་ནྷི་
རྒྱུན་ཡྷིན་ལ། འབྲས་བུ། དྲེ་ནྷི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །གནས་གཙང་སྲེ་བ་ལྔ་ཁོ་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆུང་ངུས་མྷི་ཆྲེ་
བ་དང་། འབྲྷིང་གྷིས་མྷི་གདུང་བ་དང་། ཆྲེན་པོས་ག་ནོམ་སྣང་བ་དང་། ཆྲེས་ཆྲེ་བས་ཤྷིན་ཏུ་མཐོང་དང་། ཤྷིན་
ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བས་འོག་མྷིན་ཏྲེ་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་མ་འདྲེས་པ་གནས་གཙང་མའྷི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་
གཟུགས་སུ་ྲེར་འགོའ ་ི རྲེས་སུ། གཞན་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་འགོ་རྣམ་བཞྷི། །ཞྲེས་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་འདོད་པ་ན་
གཟུགས་མྲེད་དུ་འགོ་བ་ལ་བར་དོ་མྲེད་པས་སྲེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཡོད་མྲེད་དང་།
སྷིད་རྲེ་མ་གཏོགས་པ་ལ་གོང་དུ་འཕོ་བ་སྟྲེ་བཞྷི་བཞྷི་ཡང་གསུངས་ཤྷིང་། གཞན་ནྷི་འདྷི་ལ་མྱ་ངན་
འདའ། །ཞྲེས་འདོད་པར་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་ཐོབ་པའྷི་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་ཐར་པའང་གསུངས་ལ། དྲེའྷི་བྱྲེ་བྲག་འདོད་ཁམས་
སུ་ཚྷེ་གྷིས་པར་འཕོས་པའང་རྲེན་དྲེ་ྷིད་ལ་མྱང་འདས་ཐོབ་ཅྷིང་ཁམས་གཞན་དུ་མྷི་འགོ་བར་བཤད་དྲེ།
འདོད་པར་ཚྷེ་ཡོངས་གྱུར་པས་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནྷི་འགོ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དག་བཅོམ་
འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ལ། དག་བཅོམ་དྲུག་འདོད་དྲེ་དག་ལས། །ལྔ་ནྷི་དད་པས་མོས་ལས་སྲེས། །དྲེ་རྣམས་རྣམ་
གོལ་དུས་དང་སོར། །མྷི་གཡོའ ་ི ཆོས་ཅན་མྷི་གཡོ་བ། །དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་དུས་མྷི་སོར་གོལ། །དྲེ་ནྷི་མཐོང་ཐོབ་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ལྔ་ནྷི་་་་་་རྒྱུ་དད་པས་མོས་ལས་སྲེས་ཤྷིང་། རྣམ་གོལ་ཐོབ་ནས་ཀང་་་་་་ཡོ་བྱད་དང་ནད་
མྲེད་པ་དང་ཡུལ་གྷི་བྱྲེ་བྲག་ལ་ལྟོས་པའམ་མས་སྷིད་པས་དུས་དང་སོར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ། དྲུག་པ་ནྷི་
མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ལས་སྲེས་ཤྷིང་། རྣམ་གོལ་ཐོབ་པ་ནྷི།་་་་་འདོད་རྒུར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་འགྲུབ་པའམ། མས་མྷི་སྷིད་པས་
དུས་དང་མྷི་སོར་བ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ྲེར་སད་ལས། །ཡོངས་མས་རྣམ་པ་གསུམ་ཞྲེས་བྱ། །སྟོན་
ལ་ཐ་མ་མྷི་གཡོ་ལ། །བར་པའང་གཞན་ལ་རྣམ་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིར་མས་པ་ལས་ཕྱྲེ་ན་ཡོན་ཏན་གྷི་
ཁད་པར་ཐོབ་ཟྷིན་པ་ལས་མས་པ་དང་། ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་དང་། ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་མྷི་
བྱྲེད་པ་ྲེར་སད་ལས་མས་པ་སྟྲེ་གསུམ་ལས། སྟོན་པ་ལ་ཐ་མ་དང་། མྷི་གཡོ་བ་ལ་བར་པ་དང་ཐ་མ་གྷིས་
དང་། གཞན་རྣམས་ལ་གསུམ་ཀའང་ཡོད་པར་འདོད་ལ། འབྲས་གནས་མས་ལས་འཆྷི་བ་མྲེད། །བྱ་བ་མ་ཡྷིན་
དྲེ་མྷི་བྱྲེད། །ཅྲེས་འབྲས་བུ་ལས་མས་པའང་དྲེ་སོར་མ་ཆུད་པར་མྷི་འཆྷི་ཞྷིང་། མས་ཀང་འབྲས་བུ་དང་
འགལ་བའྷི་བྱ་བ་མྷི་བྱྲེད་པར་ཡང་འདོད་མོད། མདོ་ལས། འཕགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སྤངས་པ་གང་ཡྷིན་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དྲེ་ནྷི་ལྲེགས་པར་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་པ་དང་། སློབ་པ་ལ་བག་ཡོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས། སློབ་པ་ལ་
མས་པ་སྷིད་ཀྷི་དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་ལས་མས་པ་མྷི་སྷིད་ལ། མས་པར་གསུངས་པ་ནྷི་བསམ་གཏན་
དངོས་གཞྷིའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་ལས་མས་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། རྲེད་དང་
བཀུར་སྟྷིས་དབྱྲེ་ན་སོས་པས་དབང་པོ་མས་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མས་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ལྔ་ནྷི་་་་་་རྒྱལ་པོའ ་ི སས་
ཀྷིས་མདོ་དངས་པ་ལྟར་

ལས་ཀྷི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དང་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང་རོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། རྷིང་དུ་རྒྱུ་

བས་དུབ་པ་དང་ནད་ཡུན་རྷིང་པོས་ཐྲེབས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ལ། མྷི་མས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་གྷིས་
སྲེམས་རྲེས་སུ་སྲུང་བར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ཡོངས་སུ་མས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་དག་བཅོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་
རབ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷིའྷི་དབང་གྷིས་མྱོས་ཀང་རུང་མ་མྱོས་ཀང་རུང་། རང་
གྷིས་རང་གསོད་ཀང་རུང་མྷི་གསོད་ཀང་རུང་སྟྲེ། གང་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་འདྷི་ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་་་་་་
འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་རྣམ་གོལ་ལས་མྷི་མས་ཀང་

འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་གཞྷི་ཐོབ་པ་ལས་ཅྷིས་ཀང་ཡོངས་

སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ནོ། །བདག་གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་པ་དབང་པོ་
རྟུལ་པོ་ྷིད་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷིས་མྱོས་ཀང་རུང་མ་མྱོས་ཀང་རུང་། རང་གྷིས་རང་མྷི་གསོད་ན་མཐོང་བའྷི་
ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་བསམ་གཏན་དངོས་གཞྷིའྷི་སྲེམས་སྔར་ཐོབ་པ་ལས་ཕྱྷིས་ཡོངས་སུ་
མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡྷིན་པས་གསོད་ནུས་ན་མས་པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་མ་མས་
པའྷི་གོང་དུ་སྐུ་ཚྷེའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའོ། །ཚྷེ་དང་ལྡན་པ་གནག་ཚོགས་ཅན་སློབ་པར་གྱུར་པ་ཡང་ཡང་མས་ནས་ལྲེབས་པ་ན་འཆྷི་ཁ་
དག་བཅོམ་པ་ནྷི་སློབ་པ་བདག་གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་གྷི་དག་བཅོམ་བདག་གསོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ།།

རྲེས་སུ་སྲུང་བའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞྲེ་ན།

གང་དག་བཅོམ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ྷིད་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷིས་དབྱྲེ་ན་སོས་པས་མྱོས་ན། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་
ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་བསམ་གཏན་དངོས་གཞྷིའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སྔར་ཐོབ་ཅྷིང་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པ་ལས་
ཕྱྷིས་ཡོངས་སུ་མས་ནས་མངོན་དུ་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡྷིན་ལ། དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་གྷིས་
བཟུང་སྟྲེ་མ་མྱོས་ན་མས་པའྷི་སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་མས་སུ་དོགས་ནས་རང་གྷི་སྲེམས་རྲེས་སུ་སྲུང་
བར་བྱྲེད་པའོ། །གནས་པ་ལས་མྷི་བསོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྟྷིའྷི་
དབང་གྷིས་མྱོས་ཀང་རུང་མ་མྱོས་ཀང་རུང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་བསམ་གཏན་
གྷི་དངོས་གཞྷི་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ། ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའྷི་
དབང་པོ་རྣམས་རྟུལ་པོ་ལས་རྣོན་པོར་སོར་བའྷི་སྐལ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་པས་གཞྷི་དྲེ་ལས་གོང་འོག་ཏུ་མྷི་འཕོ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བའྷི་གང་ཟག་གོ །རབ་ཏུ་རོགས་པའྷི་འོས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་དག་བཅོམ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྲེད་བཀུར་
གྷིས་མྱོས་ཀང་རུང་མ་མྱོས་ཀང་རུང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་བསམ་གཏན་གྷི་
དངོས་གཞྷི་ལས་ཡོངས་སུ་མས་པའྷི་སྐལ་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་ལ། འབད་རོལ་གྷིས་དབང་པོ་རྣམས་རྟུལ་པོ་
ལས་རྣོན་པོར་སོར་ཞྷིང་སངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་རོགས་པ་མྷི་གཡོ་བའྷི་ཆོས་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་བ་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མྷི་འཁྲུགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གང་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་པ་གང་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཤྲེས་
རབ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་རྣོན་པོར་གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེས་ན་དབང་པོ་སང་མྷི་དགོས་ཤྷིང་། རྲེད་པ་དང་བཀུར་
སྟྷིའྷི་དབང་གྷིས་མྱོས་ཀང་རུང་མ་མྱོས་ཀང་རུང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ཚྷེ་དྲེ་ྷིད་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་བསམ་
གཏན་དངོས་གཞྷིའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལས་ནམ་ཡང་མྷི་གཡོ་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་སྐལ་པ་ཅན་
མ་ཡྷིན་པའོ། །དྲུག་པ་་་་་་ཁམས་ཀྷིས་དབྱྲེ་བ་ལ།་་་་་གྷིས་ལས། ཁམས་གསུམ་གྷི་གང་ཟག་དགུ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་
ནྷི། འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་ཅྲེས་པས་གོང་མ་
གྷིས་སུ་སྲེས་པ་སྲེལ་ལ། འཕགས་པའྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལམ་རྣམས་ནྷི་མ་ཐོབ་པའྷི་གང་ཟག་གོ་ཞྲེས་པས་
འཕགས་པ་ཡྷིན་པ་བསལ་ནས་བྱྷིས་པར་མཚོན་ཏྲེ་རང་རང་གྷི་ལས་སོ་སོའ ་ི དབང་གྷིས་གནས་ཐ་དད་དུ་སྲེས་
པ་རྣམས་སོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་སློབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་ཅྲེས་པས་གོང་མ་
གྷིས་སྲེལ་ཏྲེ། འཕགས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་ཅྲེས་པས་བྱྷིས་པ་ཡྷིན་པ་སྲེལ་ལ། ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལྷག་མ་དང་
བཅས་པའྷི་གང་ཟག་གོ་ཞྲེས་པས་མྷི་སློབ་པའང་བསལ་ནས་འཕགས་པ་སློབ་པར་མཚོན་ནོ། །འདོད་པ་ན་སོད་
པའྷི་མྷི་སློབ་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་ཅྲེས་པས་གོང་མ་གྷིས་སུ་སྲེས་པ་སྲེལ་ཏྲེ།
འཕགས་པར་འཇོག་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་ཅྲེས་པས་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཡྷིན་པ་སྲེལ་ལ། ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལྷག་མ་མྲེད་
པའྷི་གང་ཟག་གོ་ཞྲེས་པས་སློབ་པའང་བསལ་ནས་མྷི་སློབ་པར་མཚོན་ནོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་གང་ཟག་
གསུམ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཇྷི་ལྟ་བར། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་འཕགས་པ་སློབ་པ་
དང་མྷི་སློབ་པ་གསུམ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པའྷི་ཁམས་ན་སོད་པའྷི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་འཕགས་པ་སློབ་པ་དང་མྷི་
སློབ་པ་གསུམ་ལ་ཡང་མཚན་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་བལྟ་བར་བྱའོ། །འདོད་གཟུགས་ཀྷི་གང་ཟག་བཞྷི་ཁད་
པར་དུ་བཤད་པ་ལ། འདོད་པ་ན་སོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སོད་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གང་ཞྲེ་ན། གང་
མཐུའྷི་ཁད་པར་ཐོབ་པའྷི་འཕགས་པ་རྣམས་ནྷི་སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པར་བྱ་བའྷི་གནས་མ་ཡྷིན་པ་གཟུགས་མྲེད་
པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྷི་བསམ་གཏན་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྡན་ལ་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཞྷིའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པའྷི་བདྲེ་བས་གནས་ཤྷིང་། དྲེ་ལས་མ་མས་བཞྷིན་དུ་སྲེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་གདགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེ་བའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་གང་ཡང་རུང་བ་
རྣམས་སུ་སྲེ་བའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་གང་ཟག་གོ །འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་རང་སངས་རྒྱས་གང་ཞྲེ་ན། གང་
སྔོན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྷི་དབང་གྷིས་རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ན་ཐོས་རྣམས་འབྱུང་བ་
མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར་ཏྲེ། གཞན་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་རང་ྷིད་ཀྷིས་
བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དབུ་མ་སྷིང་པོར། ཆོས་རྣམས་བསལ་དང་གཞག་མྲེད་ཕྱྷིར། །ཆོས་
ྷིད་ཇྷི་ལྟ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། །གང་ཕྱྷིར་དྲེ་ནྷི་གཤྲེགས་གྱུར་པ། །དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དག་པ་གྷིས་ལྡན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྷིང་དྲེའྷི་ངང་དུ་གཤྲེགས་ནས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་
གསུངས་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་གསང་བ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་གང་ཟག་གང་ཞྲེ་ན། གང་དགའ་ལྡན་གྷི་
གནས་ན་གནས་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ། བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྷི་བར་རྒྱལ་སས་ཀྷི་མཛད་པ་དགུ་དང་། མངོན་པར་
རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྲེན་པོའ་ི བར་རྒྱལ་བའྷི་མཛད་པ་གསུམ། དྲེ་
ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོད་པ་དང་མཐུན་པའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་སོད་
པའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྟོན་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་དག་ཀང་རྒྱུད་བ་མར། དགའ་ལྡན་
གནས་ནས་འཕོ་བ་དང་། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་དང་། །བཟོ་ཡྷི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བཙུན་
མོའ ་ི འཁོར་དགྲེས་རོལ་པ་དང་། །ངྲེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སོད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྷིང་པོར་གཤྲེགས་པ་
དང་། །བདུད་སྲེ་འཇོམས་དང་རོགས་པར་ནྷི། །བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །མྱ་ངན་འདས་པར་
གཤྲེགས་མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞྷིང་རྣམས་སུ། །སྷིད་པ་ཇྷི་སྷིད་གནས་པར་སྟོན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ།
སྟོན་པ་འདྷི་ྷིད་ལ་ྲེ་བར་མཚོན་ན་བདག་ྷིད་ཆྲེན་པོ་དྲེས་དགའ་ལྡན་པའྷི་ལྷའྷི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞྲེས་
བྱ་བར་འཁྲུངས་ནས་ལྷའྷི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་སྨྷིན་ཅྷིང་གོལ་བར་མཛད་དྲེ། འཛམ་བུ་གྷིང་པ་རྣམས་
གདུལ་བའྷི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་ཅོད་པན་བྱམས་པ་ལ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཞྷིང་། ལྷ་
རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་མྷི་རྣམས་གདུལ་བའྷི་ཕྱྷིར་འགོ་སྟྲེ་ཁྲེད་རྣམས་ལ་མྷི་ཕམ་པ་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་གྷིས་བག་
ཡོད་པར་གྷིས་ལ། འཛམ་བུའྷི་གྷིང་དུ་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན་ཡང་མན་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཤོག་ཅྷིག ཅྲེས་
གསུངས་ནས་རྷིམ་གྷིས་བྱོན་པ་ལྟ་བུ་དགའ་ལྡན་གྷི་གནས་ནས་འཕོ་བའྷི་མཛད་པ་དང་། ༡ དྲེ་ནས་སྤྲུལ་པའྷི་
ལུས་ལྲེན་པའྷི་ཚུལ་བྲམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀྷི་རྷིག་བྱྲེད་ལས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་གང་པོ་ཆྲེ་ཤྷིན་ཏུ་དཀར་བ་མཆྲེ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་རྒྱབ་གསྲེར་གྷི་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་ཞྷིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏྲེ། ཡུམ་གསོ་སོང་ལ་གནས་པའྷི་གོ་
གཡས་པ་ནས་དགྲེ་བའྷི་ལྟས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་དང་བཅས་པས་ཞུགས་ཤྷིང་། ལྷུམས་དྲེ་ཡང་རྷིན་པོ་ཆྲེ་
བཀོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཆྲེན་པོར་བྱྷིན་གྷིས་བརླབས་ནས་ཟླ་བ་བཅུའྷི་བར་དུ་བདྲེ་བའྷི་ངང་ལ་
བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པའྷི་མཛད་པ་དང་།༢ དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཀྷི་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོའ ་ི སྲེད་
མོས་ཚལ་རྣམས་སུ་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཁ་འབུས་པ་དང་གཏྲེར་ཆྲེན་པོ་ྷི་ཁྷི་ཡང་ཁ་བྱྲེ་བ་དང་། མཛོད་ཀྷི་རྷིན་
པོ་ཆྲེ་རྣམས་ལས་ཀང་རྷིན་པོ་ཆྲེའྷི་མྱུ་གུ་འཕྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ལྟས་བཟང་པོ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་བྱུང་
ཞྷིང་བཙའ་བའྷི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ལུམྷི་ནཱྷིའྷི་ཚལ་ལྲེགས་པར་བརྒྱན་པའྷི་ནང་དུ་
གཤྲེགས་པ་ལ་ཤྷིང་ལོན་པ་ཆྲེན་པོས་ཕྱག་བྱས་པའྷི་ཡལ་ག་ནས་བཟུང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སྐུ་
ནོར་བུ་ལྟར་དྭང་ཞྷིང་མཚན་དཔྲེ་བྱད་ཀྷིས་མཛྷེས་པ་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་
པར་གོ་གཡས་པ་ནས་འཁྲུངས་པ་ལ། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྷིན་ལ་སོགས་པའྷི་ལྷའྷི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་
མཆོད་ཅྷིང་ཕྱོགས་དྲུག་ཏུ་གོམས་པ་བདུན་བདུན་བོར་བ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཤྷིང་རའྷི་འཕང་ལོ་
ཙམ་རྲེ་རྲེ་ཡང་བྱུང་ཞྷིང་། ང་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ན་མཆོག་གོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྲེང་གྲེའྷི་ས་བསག་པ་ཡང་
མཛད་དྲེ་མངོན་ཤྲེས་དང་ལྡན་པའྷི་བྲམ་ཟྲེས་མཚན་བཟང་པོར་ཡང་ལུང་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ལྷུམས་ནས་བལྟམས་
པའྷི་མཛད་པ་དང་།༣ དྲེ་ནས་ཡྷིག་ཤྷིང་ནོར་བུ་རྷིན་པོ་ཆྲེས་སས་པ་གསྲེར་གྷི་ཡང་མྷིག་ཅན་ཐོགས་ཏྲེ་བྱྷིས་པ་
ཀུན་གྷི་བཤྲེས་གྲེན་གྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་གྲྭར་བྱོན་ནས་ཨཱ་ལྷི་དང་ཀཱ་ལྷི་རྣམས་ལ་སློབ་པའྷི་ཚུལ་བསྟན་ཞྷིང་། སློབ་
དཔོན་གྷིས་མྷིང་ཙམ་ཡང་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིགས་མཐའ་ཡས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པས་བྱྷིས་པ་སུམ་
ཁྷི་ྷིས་སྟོང་ཡང་སྨྷིན་པར་མཛད་ལ། རྷིས་པ་ཤཱཀ་སྷིད་སྒྲུབ་ཀྷི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས་རྷིས་དང་ཤོ་དགོད་པ་དང་
འཕོང་དང་གད་ཀྷི་འཛིན་སྟངས་ལ་སོགས་པ་འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་བསླབ་པའྷི་གནས་རྣམས་ལ་ཡང་སློབ་པ་ལྟར་
མཛད་ཅྷིང་སློབ་དཔོན་ལས་ལྷག་པའྷི་གོ་འཕང་བརྲེས་པས་སྲེ་རྒུ་རྣམས་ཤྷིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བར་མཛད་པ་ལྟ་བུ་
བཟོའ ་ི གནས་ལ་མཁས་པའྷི་མཛད་པ་དང་༤། དྲེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་པ་ན་རྒྱལ་པོའ ་ི གདུང་བརྒྱུད་མྷི་
གཅོད་པའྷི་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྷི་བཙུན་མོ་རྣམས་བཞྲེས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་།
དྲེ་དག་གྷི་ཕ་ཤཱཀ་ལག་ན་བྲེ་ཅོན་ལ་སོགས་པས་གང་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་དྲེ་ལ་སྷིན་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལྷ་
སྷིན་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེ་བོ་མང་པོས་ཐོས་ནས། ཡྷི་གྲེ་དང་རྷིས་དང་གད་ཀྷི་འཛིན་སྟངས་དང་བོང་དང་
མཆོངས་དང་རལ་དང་འཕོང་གྷི་སོར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྱུ་རལ་ཐམས་ཅད་ལ་འགན་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དཔའ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏྲེ། ས་འཚོ་མ་དང་གགས་འཛིན་མ་དང་ལྲེགས་སྲེས་མ་དང་རྷི་དྭགས་འཛིན་མ་རྣམས་
འཁོར་ྷི་ཁྷི་ྷི་ཁྷི་དང་བཅས་པ་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས་པའྷི་ཚུལ་བསྟྲེན་པ་ལྟ་བུ་བཙུན་མོའ ་ི འཁོར་དང་དགྲེས་པར་རོལ་
པའྷི་མཛད་པ་དང་།༥ དྲེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དུས་ལས་མྷི་འདའ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་བསྐུལ་
བ་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་གྷིས་བྱྷིན་གྷིས་བརླབས་པའྷི་རོལ་མོ་རྣམས་ལས་སྔོན་གྷི་དམ་བཅས་པ་དན་
པར་གྷིས་ཤྷིག་ཅྲེས་པ་ཡང་ཡང་བྱུང་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བཞྲེད་པ་ལ། ཡབ་ཀྷིས་སྲེད་མོས་ཚལ་དུ་འདོད་
ཡོན་ལ་རྲེར་བཏང་བའྷི་ལམ་དུ་རྒས་པ་དང་ན་བ་དང་ཤྷི་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་གཟྷིགས་ཤྷིང་དགྲེ་སོང་གྷི་
ཡོན་ཏན་ཡང་གཟྷིགས་ནས། ཡབ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པས་མ་གནང་བར་ཁང་བཟང་ཟབ་མོར་བཅུག་སྟྲེ་
ཕྱོགས་བཞྷི་ནས་ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱས་སྲུང་ཞྷིང་གནས་པ་ལས། ཞག་བདུན་འདས་པའྷི་ནམ་ཕྱྲེད་ན་ལྷའྷི་
མཐུས་མྷི་རྣམས་གྷིད་མཐུག་པོར་གྱུར་པ་དང་ཡབ་ལ་ཞུས་ཤྷིང་གནང་སྟྲེ། འདུན་པ་དང་ལྷན་ཅྷིག་རའྷི་རྒྱལ་
པོ་ལ་ཆྷིབས་ནས་རྒྱལ་པོ་བཞྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ལྷའྷི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་མཆོད་བཞྷིན་པས་བར་སྣང་ལ་
མཆོད་རྲེན་རྣམ་དག་གྷི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏྲེ་ར་མཆོག་རྒྱན་དང་བཅས་པ་འདུན་པ་ལ་ཟློག་ཅྷིང་། རལ་གྷི་ཨུཏྤལ་
མཐྷིང་ག་ལྟ་བུས་ྷིད་ཀྷི་དབུ་སྐྲ་ྷིད་ཀྷིས་བཞར་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྷིས་སྤྲུལ་པའྷི་རྔོན་པས་ན་བཟའ་ངུར་སྨྲྷིག་
ཕུལ་བ་ཡང་བངས་ཏྲེ་དཔལ་རང་བྱུང་བསྲེན་པར་རོགས་པར་མཛད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ནས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བའྷི་མཛད་པ་དང་།༦ དྲེ་ནས་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་ཅན་
གཅྲེར་བུ་དང་རྲེ་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་དང་མྲེ་ལྔ་བསྟྲེན་པའྷི་དཀའ་སད་ཙམ་གྷིས་གོལ་བར་རློམ་པའྷི་མུ་སྟྲེགས་
པ་རྣམས་སུན་དབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར། ཆུ་བོ་ནཻ་རན་ཛ་ནའྷི་འགམ་དུ་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་བཀག་སྟྲེ། མྷི་གཡོ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཏྷིལ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་ཙམ་གསོལ་བའྷི་དཀའ་བ་
ལོ་དྲུག་སད་པས་སྐུ་ལུས་ཤྷིན་ཏུ་རྷིད་ཅྷིང་བསྐམས་པར་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་ཐུགས་རྲེའྷི་འོད་
ཟྲེར་གྷིས་བསྐུལ་ཏྲེ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བཞྲེངས་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྷིས་བསྐུལ་ནས་ཞྷིང་པའྷི་བུ་མོ་ལྲེགས་
སྲེས་མ་ལ་སོགས་པས་འབྲས་ཆན་དང་འོ་ཐུག་དངས་པ་གསོལ་བས་སྐུ་གསྲེར་གྷི་གཏན་པ་ཕྱྷིས་པ་ལྟར་གྱུར་
པ་ལྟ་བུ་དཀའ་བ་སོད་པའྷི་མཛད་པ་དང་༧། དྲེ་ནས་དུས་གསུམ་གྷི་སངས་རྒྱས་མང་པོས་བྱང་ཆུབ་བརྲེས་
པའྷི་གནས། རྡོ་རྲེ་གདན་དུ་ཐུགས་གཏད་དྲེ་གཤྲེགས་པའྷི་ལམ་དུ་རྩྭ་འཚོང་བཀ་ཤྷིས་ཀྷིས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ར་བྱའྷི་
མགྷིན་པ་ལྟར་སྔོ་ཞྷིང་འཇམ་ལ་དྷི་ཞྷིམ་པ་ཕུལ་བ་རྣམས་བངས་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཤྷིང་དྲུང་དུ་མ་འཁྲུགས་པར་
བཏྷིང་བ་ལ་སྷིལ་མོ་ཀྲུང་གྷིས་བཞུགས་ཤྷིང་སྐུ་དང་པོར་བསངས་བའྷི་ཞལ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གཟྷིགས་ནས། བྱང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཆུབ་ཆྲེན་པོ་མ་ཐོབ་ཀྷི་བར་དུ་སྟན་དྲེ་ྷིད་ལས་མྷི་གཡོ་བར་དམ་བཅའ་བ་མཛད་པ་ལ་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་
པ་རྣམས་ཀྷིས་ཡང་དག་པར་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་བྱང་ཆུབ་སྷིང་པོར་གཤྲེགས་པའྷི་མཛད་པ་དང་། ༨ དྲེ་ནས་སོད་ལ་
བབ་པའྷི་དུས་སུ་སྨྷིན་མཚམས་ནས་བདུད་ཀྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རྣམ་པར་འཇྷིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་འོད་ཟྲེར་མཐའ་
ཡས་པ་བཀྲེ་ཞྷིང་། འོད་ཟྲེར་གྷི་རྲེ་མོ་རྣམས་ལས་བདུད་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་ས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་བས་སྟོང་གསུམ་
གྷི་སྟོང་ཆྲེན་པོའ་ི འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་བྱྷིན་གྷིས་བརླབས་པ་དང་། བདུད་སྷིག་ཅན་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ཤྷིན་ཏུ་འཁྲུགས་ནས་འཇྷིགས་སུ་རུང་བའྷི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་དང་བཅས་པའྷི་དཔུང་གྷི་
ཚོགས་ཆྲེན་པོ་སྟྲེང་གྷི་བར་སྣང་ལ་འོངས་ཏྲེ། རྷི་དང་བྲག་དང་མྲེ་དང་ཐོག་དང་འཁོར་ལོ་དང་མདུད་ཐུང་དང་
རལ་གྷི་དང་གཏུན་ཤྷིང་དང་མདའ་བོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚོན་ཆ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་སྲེར་བ་དག་པོའ ་ི རྒྱུན་
བཞྷིན་དུ་བར་དང་མཚམས་མྲེད་པ་ཕབ་ཀང་། དྲེའྷི་བྱམས་པའྷི་མཐུ་ལས་གནོད་པ་མྲེད་ཅྷིང་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཆར་
འབའ་ཞྷིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ལྡྷིང་ཞྷིང་འབབ་པར་གྱུར་པས་ཞྲེ་སང་གྷི་རྣམ་འགྱུར་གྷིས་ཀང་བརྷི་བར་མ་ནུས་ལ།
བདུད་ཀྷི་བུ་མོ་ཤྷིན་ཏུ་མཛྷེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཆགས་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པས་ཀང་བསླུ་བར་
མ་ནུས་པ་ལྟ་བུ་བདུད་ཀྷི་སྲེ་མཐའ་དག་འཇོམས་པའྷི་མཛད་པ་དང་།༩ དྲེ་ནས་ནམ་གྷི་ཆ་སྟོད་ལ་བསམ་གཏན་
མངོན་དུ་མཛད་ཅྷིང་གུང་ཐུན་ལ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་བསྲེད་ནས་ཐོ་རངས་ཟག་པ་ཟད་པ་མངོན་དུ་མཛད་
དྲེ། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྷི་ཐ་མར་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་དང་ལྡན་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སྤང་བྱའྷི་
ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཤྷིང་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་སྐུ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་བདག་ྷིད་
དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པས། འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་གཡོ་བ་དང་འོད་གསལ་བ་
དང་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལྟས་བཟང་པོ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་བྱུང་བ་ལ། ཕྱོགས་བཅུའྷི་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་བསྔགས་ཤྷིང་ལྷ་དང་བཅས་པའྷི་འགོ་བ་མང་པོས་ཀང་མཆོད་ཅྷིང་བསྟོད་པའྷི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྷི་མཛད་པ་དང་༡༠། དྲེ་ནས་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྷིན་ལ་
སོགས་པའྷི་ལྷའྷི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་གསྲེར་གྷི་འཁོར་ལོ་རྷིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཡོན་དུ་ཕུལ་ཏྲེ་གསོལ་
བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པས། ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱྷིར་བྱོན་ཏྲེ་ལྔ་སྲེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བཀའ་དང་པོ་
བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ལོ་བདུན་དུ་བསྐོར་བས་གང་ཟག་གྷི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ནས་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའྷི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་དང་། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་བྱོན་ཏྲེ་གང་ཟག་སྲེ་བཞྷི་ལ་
སོགས་པའྷི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ལོ་བཅུའྷི་བར་དུ་བསྐོར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བས་དངོས་པོར་འཛིན་པའྷི་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ནས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ལམ་གྷིས་སྨྷིན་པར་མཛད་པ་དང་། མན་
ཡོད་དང་ལང་ཀ་པུ་རྷི་ལ་སོགས་པར་བྱོན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་སྣ་ཚོགས་པའྷི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཐ་མ་དོན་
དམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་ལོ་སུམ་ཅུར་བསྐོར་བས་ཡོད་མྲེད་རག་ཆད་ཀྷི་མཐར་འཛིན་པའྷི་ལྟ་
བ་ལས་བཟློག་ནས་མུ་བཞྷིའྷི་སོས་པ་དང་བྲལ་བའྷི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོར་བར་མཛད་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྷི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྷི་མཛད་པ་དང་༡༡། དྲེ་ནས་རྲེ་ཞྷིག་འོས་སུ་གྱུར་པའྷི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྷི་དོན་བྱ་བ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་གཟྷིགས་ཏྲེ་ལྲེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་དང་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་དྲེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ། གོང་ཁྲེར་རྩྭ་མཆོག་ཏུ་གཤྲེགས་ནས་ཤྷིང་སཱ་ལ་ཟུང་གྷི་ཚལ་དུ་གཟྷིམས་མལ་གྷི་ཐ་མ་
མཛད་ཅྷིང་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་དང་བཅས་པས་བུད་ཤྷིང་ཟད་པའྷི་མྲེ་
བཞྷིན་དུ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྷི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བའྷི་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱ་བ་བཞྷིན་དུ་སྐུ་ལ་ཤྷིང་བལ་འཇམ་པོས་དཀྷིས་ཤྷིང་རས་ཟུང་སྟོང་གྷིས་ཀང་བཅྷིངས་
ནས་འབྲུ་མར་གྷིས་བཀང་པའྷི་སོམ་དུ་བཅུག་སྟྲེ་ཙན་དན་གྷི་མྲེ་ཤྷིན་ཏུ་ཚ་བས་སངས་ཀང་ཚིག་པར་མ་གྱུར་
པ་ལས། ྷིད་ཀྷི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་མྲེ་བྱུང་བས་ཞག་བདུན་དུ་སངས་པ་ལ་ལྷ་དང་བཅས་པའྷི་འགོ་བ་
མཐའ་ཡས་པས་མཆོད་པའྷི་ཚོགས་ཚད་མྲེད་པ་ཕུལ་བས། རྷིང་བསྲེལ་མ་ག་དྷཱའྷི་ཁལ་བཅུ་གྷིས་བྱོན་ནས་
སྲེར་ས་ལ་སོགས་པའྷི་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ་བབས་ཏྲེ་སྐུ་གདུང་གྷིས་ཀང་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་
མཛད་པ་ལྟ་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཤྲེགས་པའྷི་མཛད་པ་རྣམས༡༢་སོ། །བདུན་པ་་་་་་སད་པས་དབྱྲེ་བ་ལ་སྷི་
དོན་གྷིས་ཏྲེ། གང་ལ་གནས་པ་སའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། ས་ལ་ཞུགས་ནས་སད་པ་སོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་
ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན་གྷིས་ལས། དབྱྲེ་བ་ལ། གྷིས་ཀྷི་དང་པོ།་་་་་ཐོབ་ཚུལ་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི།
ཆོས་རྣམས་ལ་མོས་པ་གཙོར་སོད་པས་འཇུག་པ་མོས་པས་ཐོབ་པའྷི་ས་དང་། ཆོས་སོད་བཅུ་ལ་ཇྷི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞྷིན་འཇུག་པ་སོད་པས་ཐོབ་པའྷི་ས་དང་། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་
རོགས་པས་ཐོབ་པའྷི་ས་དང་། ཁད་པར་དུ་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་གྲུབ་པས་ཐོབ་
པའྷི་ས་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྷི་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། ས་ཐོབ་པ་ནྷི་མོས་པ་དང་། །སོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང་། །རོགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་ས་རྣམས་ནྷི། །གྲུབ་པའྷི་སོ་ནས་རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འགྲུབ་ཚུལ་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཚོགས་
སོར་གྷི་གནས་སྐབས་མོས་པས་སོད་པའྷི་ས་ནྷི་མ་གྲུབ་པ་དང་། མཐོང་སོམ་གྷི་གནས་སྐབས་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གྷི་ས་ནྷི་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པ་ལའང་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྷི་བར་ནྷི་འབད་རོལ་དང་བཅས་པའྷི་ཆ་ནས་
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མ་གྲུབ་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ནྷི་འདབ་རོལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྷི་སྟྲེ། ས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་འདོད་
དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རང་བཞྷིན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ།་་་་་མོས་པས་སད་པའྷི་ས་ནྷི། ཐྲེག་ཆྲེན་རྒྱས་འགྱུར་
རྷིགས་སད་ཅྷིང་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ས་དང་པོར་མ་ཆུད་ཀྷི་བར་གྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་
རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྲེ་བའྷི་རྲེན་ནམ་གཞྷིར་
གྱུར་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ནྷི་ལས་དང་པོ་པའྷི་ས་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལྷག་བསམ་དག་པའྷི་ས་ལ། མཚན་ྷིད་དབྱྲེ་
བ་སྤངས་པ་རོགས་པ་དང་། །ཡོངས་སོང་འཕོ་ཚུལ་ཡོན་ཏན་ངྲེས་ཚིག་གོ །མཚན་ྷིད་ནྷི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
འཕགས་པ་སློབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ།
དབུ་མ་འཇུག་པར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སྷིང་རྲེ་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ནའྷི་ཆས་
ཕྱྲེ་བ་ལ་ནྷི་སའྷི་མྷིང་འཐོབ་སྟྲེ། ཡོན་ཏན་གྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་དང་། དབུས་མཐའྷི་ཊྷིཀྐར་ཡང་།
ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྷི་གནས་སྐབས་རྣམས་ནྷི་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གྷི་
གཞྷིའྷི་ཚུལ་གྷིས་ས་རྣམས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་བཞྷི་ལས། གང་ཟག་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ས་དང་པོ་ལ་
གནས་པ་སྟྲེ་ཆོས་དབྱྷིངས་བདག་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པར་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་གང་ཟག་ཅྲེས་
བྱ་ཞྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ས་གྷིས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཕ་མོས་ཀང་མྷི་གོས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚུལ་ཁྷིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།
གསུམ་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་མམ་པར་གཞག་པ་དང་།
བཞྷི་པ་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ལ་ཐ་དད་པའྷི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་དང་། ལྔ་པ་ལ་སྲེམས་མམ་
པ་ྷིད་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུད་ལ་ཐ་དད་པའྷི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་དང་། དྲུག་པ་ལ་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་ལ་ཐ་དད་པའྷི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་དང་། བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པར་གནས་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་རྣམས་སོམ་པའྷི་བོ་ཐོབ་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་ལྷུན་གྷིས་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་བཏང་སོམས་ཤྷིང་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་སོང་བ་དང་། དགུ་པ་ལ་སོ་སོ་ཡང་དག་རྷིག་བཞྷི་ལ་དབང་
ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། བཅུ་པ་ལ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་མཐུ་ཆྲེ་ཞྷིང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྷི་སོའ་ི ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྤྲུལ་པ་ངྲེས་པར་སྟོན་ཅྷིང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་དབང་སྐུར་བ་ཐོབ་པའྷི་གང་ཟག་ཅྲེས་བྱ་
སྟྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག །ཚུལ་ཁྷིམས་ཤྷིན་ཏུ་རྣམ་དག་མམ་པར་གཞག །ཆོས་ལ་ང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྤངས་རྒྱུད་དང་ཀུན་ོན་མོངས། །རྣམ་པར་དག་པ་ཐ་དད་ང་རྒྱལ་མྲེད། །སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་བོ་ཐོབ་པ་བཏང་
སོམས་པ། །ཞྷིང་རྣམས་སོང་བ་སྲེམས་ཅན་སྨྷིན་བྱྲེད་པ། །མཁས་པ་མཐུ་ཆྲེན་ལུས་ཡོངས་རོགས་པ་
དང་། །ངྲེས་པར་སྟོན་ལ་མཁས་པ་དབང་སྐུར་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བསླབ་གསུམ་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ས་དང་
པོར་བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་རྒྱུ་ལ་སློབ་ཅྷིང་། གྷིས་པར་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་བསླབ་པ་དང་། གསུམ་པར་
སྲེམས་ཀྷི་བསླབ་པ་དང་། བཞྷི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་རྣམས་སུ་རྷིམ་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་དང་བདྲེན་པ་དང་
རྲེན་འབྲྲེལ་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་རྣམས་ལ་བསླབས་པས། དྲེ་དག་གྷི་འབྲས་བུ་ས་བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པའྷི་
ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། དགུ་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པ་དང་།
བཅུ་པ་ལ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འགྲུབ་པ་སྟྲེ། ཆོས་ྷིད་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་
འདྷིར། །ལྷག་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ལྷག་སྲེམས་དང་། །ལྷག་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་རྲེས་སློབ། །ཅྲེས་པ་དང་། འབྲས་བུ་
རྣམ་པ་འདྷི་བཞྷི་ནྷི། །ས་བཞྷི་པོ་ལ་ཡང་དག་བརྲེན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་ཕུང་པོ་ལྔས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ས་དང་
པོར་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་གྷིས་རོགས་ནས། གྷིས་པར་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། གསུམ་པར་ཏྷིང་འཛིན་
གྷི་ཕུང་པོ་དང་། བཞྷི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། བདུན་པ་ལ་སོགས་པར་འབྲས་བུ་
བཞྷིའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ཕུང་པོ་སང་ཞྷིང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ས་ལ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཐོགས་པའྷི་སྷིབ་
པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པའྷི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སོང་བ་སྟྲེ། ཆོས་ྷིད་རབ་
ཏུ་རོགས་ནས་འདྷིར། །ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་ནྷི་ཕུང་པོ་སོང་། །དྲེ་ཡྷི་འོག་ཏུ་ཏྷིང་འཛིན་དང་། །ཤྲེས་རབ་ཕུང་པོ་རྣམ་
པར་སོང་། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ནྷི། །སྷིབ་པ་བཞྷི་དང་ཐོགས་པ་ཡྷི། །སྷིབ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་གོལ་
དང་། །གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་སོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ཕར་ཕྱྷིན་གྷིས་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ས་རྲེ་རྲེ་ནའང་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དང་པོ་ན་སྷིན་པ་གཙོ་ཆྲེ་བ་ནས་བཅུ་པ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་
གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་བར་ཏྲེ། དབུས་མཐར། སྷིན་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནྷི་ཤྲེས་
རབ་ཐབས། །སྨོན་ལམ་སྟོབས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། །འདྷི་དག་ཕ་རོལ་ཕྱྷིན་པ་བཅུ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཁད་པར་ཅན་
དང་ཁད་མྲེད་ནྷི། །ས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྤངས་པ་ནྷི། ས་བཅུ་སོ་སོར་ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་རོགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྷི་རང་རང་གྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་མ་རྷིག་པས་བསྡུས་
པའྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་སྤངས་པ་སྟྲེ། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལ་མ་རྷིག་པ། །ོན་མོངས་ཅན་མྷིན་
སྷིབ་པ་བཅུ། །ས་བཅུའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྷི། །གྲེན་པོ་དག་ནྷི་ས་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡང་། ས་བཅུ་པའྷི་་་་་་མདོ་ལས། ས་ཐོབ་འགྱུར་མ་ཐག་ཏུ་འཇྷིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ། །འཚོ་བ་ཆད་དང་འཆྷི་དང་མྷི་
བསྔགས་ངན་འགོ་དང་། །འཁོར་གྷི་འཇྷིགས་བྲལ་དྲེ་ལ་བག་ཚའྷི་རྣམ་པ་མྲེད། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་བདག་གྷི་
གནས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཇྷིགས་པ་ལྔ་སྤངས་པ་དང་། རྒྱུད་བ་མར། འཕགས་པས་འཆྷི་དང་ན་བ་
དང་། །རྒ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སྤངས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དབང་གྷིས་སྲེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་ཕྱྷིར་དྲེ་
མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཆུ་བོ་བཞྷིའང་སྤངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རོགས་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀྷིས་
ཀང་མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ྷིད་དོན་དམ་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་ཚུལ་སོས་པའྷི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རོགས་
ཤྷིང་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ཇྷི་སྲེད་པའྷི་ཚུལ་སྣང་ལ་རང་བཞྷིན་མྲེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་ཏྲེ། རྣམ་
པར་མྷི་རོག་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་གཟུངས་སུ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ནྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྷི་
དཀྷིལ་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་ངོ་། །དྲེའྷི་རྲེས་ལས་ཐོབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ནྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལ་
སོགས་པ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སོ་སོ་ནྷི། ས་དང་པོར་ཆོས་དབྱྷིངས་རང་
གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བདག་ྷིད་དུ་འགོ་བའྷི་ཚུལ་དུ་རོགས་ཤྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ས་གྷིས་པར་རང་བཞྷིན་གྷིས་
འོད་གསལ་བར་མཐོང་བས་མཆོག་གྷི་དོན་དང་། གསུམ་པར་བསྟན་པའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྷི་རྒྱུ་
མཐུན་པའྷི་དོན་དང་། བཞྷི་པར་གང་ལ་ཡང་བདག་གྷི་བར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་། ལྔ་པར་རྣམ་
པར་དག་པའྷི་དབྱྷིངས་སུ་གཞན་གྷི་རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་། དྲུག་པར་ོན་མོངས་པ་རྣམས་གོ་
བུར་བ་ཡྷིན་གྷི་རང་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ལ་རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་པས་གསར་དུ་རྣམ་པར་དག་པའང་མ་ཡྷིན་པའྷི་
དོན་དང་། བདུན་པར་མདོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་མཚན་མ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་། བརྒྱད་པར་མྷི་སྲེ་
བའྷི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་ོན་མོངས་བྲྷི་བ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་། ོན་ཡྷིད་
གནས་གྱུར་པས་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ལ་དབང་བའྷི་དོན་དང་། དབང་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པས་ཞྷིང་དག་པ་ལ་
དབང་བའྷི་དོན་དང་། དགུ་པར་ཡྷིད་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་
བའྷི་དོན་དང་། བཅུ་པར་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་སྤྲུལ་ནས་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པས་ཕྷིན་ལས་ལ་དབང་
བའྷི་གནས་ཀྷི་དོན་དུ་སྟྲེ། དབུས་མཐར། ཀུན་ཏུ་འགོ་དོན་མཆོག་གྷི་དོན། །རྒྱུ་མཐུན་དོན་གྷི་མཆོག་ྷིད་
དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་དོན་དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པ་དང་། །ོན་མོངས་རྣམ་དག་མྷིན་དོན་
དང་། །ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་དོན་ྷིད་དང་། །བྲྷི་མྲེད་འཕྲེལ་བ་མྲེད་དོན་དང་། །དབང་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷི་ཡྷི་
གནས། །ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱན་དུ། ཡྷིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རོག །གཅྷིག་པ་ལྟར་་་་་་གྱུར་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་མྷི་རོག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དང་། །ཞྷིང་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་དག་ལ། །དབང་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷི་ཡྷིན་ནོ། །དབང་དྲེ་མྷི་གཡོ་ལ་སོགས་པའྷི། །ས་
གསུམ་ལ་ནྷི་རྣམ་བཞྷི་སྟྲེ། །གཅྷིག་ལ་བརྒྱད་པ་ལྟར་་་་་་རྣམ་གྷིས་དྲེ་ལས་གཞན། །དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་་་་་་དབང་རྲེ་རྲེར་ནྷི་
འདོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་ཁ་ཅྷིག་་་་་་སོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་ལ་ཁད་ཡོད་ཀང་རོགས་བྱའྷི་དོན་ལ་ཁད་པར་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་དབྱྷིངས་རོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་མོད། འོན་ཀང་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་རྷིམ་
གྷིས་སྤངས་པ་ལས་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རོགས་པའང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་
དབྱྷིངས་བསྟོད་པར། ཇྷི་ལྟར་ཚྷེས་པའྷི་ཟླ་བ་ནྷི། །སྐད་ཅྷིག་སྐད་ཅྷིག་རྒྱས་པར་མཐོང་། །དྲེ་བཞྷིན་ས་ལ་
ཞུགས་རྣམས་ཀྷིས། །རྷིམ་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་འཕྲེལ་བར་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་སོང་ནྷི། རང་རང་གྷི་
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ། ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་བཅུ་
ཡྷིས། །ས་ནྷི་དང་པོ་ཐོབ་འགྱུར་ཏྲེ། །བསམ་དང་ཕན་པའྷི་དངོས་ྷིད་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་
གསུངས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འཕོ་ཚུལ་ནྷི། ཇྷི་སྷིད་དུ་རང་རང་གྷི་ཡོངས་སོང་མ་རོགས་ཀྷི་བར་དྲེ་སྷིད་དུ་ས་དྲེ་དང་
དྲེ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་རོགས་ནས་གོང་མ་གོང་མར་འཕོ་བ་སྟྲེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པར། ས་གོང་གྷི་ཡོངས་སུ་སོང་
བར་འགྱུར་པའྷི་ཆོས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་མ་རོགས་ཀྷི་བར་ནྷི་ས་དྲེ་ཡྷིན་ལ། ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་ནྷི་ས་
གཞན་ཡྷིན་པར་རྷིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོན་ཏན་ནྷི་ས་དང་པོར་སྐད་ཅྷིག་མ་རྲེ་རྲེ་ལའང་།་་་་་མདོའ ་ི དོན་སོམ་
དུ་བྱས་པ།

ཏྷིང་འཛིན་བརྒྱ་ཐོབ་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་དང་་་་་་གཅྷིག །སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་་་་་་གྷིས་དྲེ་ཡྷིས་བྱྷིན་བརླབས་

རྷིག་་་་་་གསུམ། །འཇྷིག་རྲེན་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་་་་་་བཞྷི་ཞྷིང་ཞྷིང་བརྒྱར་འགོ་་་་་་ལྔ། །དྲེ་བརྒྱ་སྣང་བྱྲེད་་་་་་དྲུག་འགོ་བརྒྱ་
སྨྷིན་པར་བྱྲེད།་་་་་བདུན། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་་་་་་བརྒྱད། སྔོན་དང་ཕྱྷི་མར་འཇུག་་་་་དགུ །ཆོས་སོ་བརྒྱ་འབྱྲེད་་་་་་བཅུ།
ལུས་བརྒྱ་སྟོན་པ་དང་་་་་་བཅུ་གཅྷིག །ལུས་རྲེའང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕག་གྷི །འཁོར་གྷིས་ཀུན་ནས་
ཡོངས་སུ་བསྐོར་བར་སྟོན།་་་་་བཅུ་གྷིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྷིས་དང་། ས་གྷིས་པར་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་སྟོང་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་སྟོང་ཕག་བཅུ་གྷིས་དང་། ས་གསུམ་པར་ཡོན་ཏན་
འབུམ་ཕག་བཅུ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཐོབ་ཅྷིང་། ས་བཅུ་པར་
དབང་བསྐུར་བ་ཁད་པར་ཅན་ཡང་ཐོབ་སྟྲེ། རྒྱན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྷིས་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོའ ་ི དབང་བསྐུར་
བྱྷིན། །དྲེ་ནྷི་ཆོས་ལ་དབང་བ་ཀུན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སངས་རྒྱས་འཁོར་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་སྟོན་པའྷི་རྣམ་པ་
ཤྲེས། །བསླབ་པ་བཅའ་བས་ཚར་གཅོད་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ལ་བརོན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་སྨྷིན་
རང་ལུགས་སུ་གཞག་པ། དང་པོ་ལ།་་་་་འཛམ་བུའྷི་གྷིང་གྷི་རྒྱལ་པོ་དང་་་་་་གྷིས་པ་ལ་གྷིང་བཞྷི་པའྷི་རྒྱལ་པོ་དང་་་་་་གསུམ་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བརྒྱ་བྱྷིན་ལ་སོགས་པ་ནས་་་་་་རྷིམ་གྷིས་གནས་གཙང་མའྷི་ལྷའྷི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་།

ལ་

ས་དང་པོར་སྟོང་གསུམ་གཏྲེར་བྱྲེ་བ་ཁག་ཁྷིག་བརྒྱ་སྟོང་གྷིས་གང་བར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷི་ལྟས་ཁད་
པར་ཅན་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པར་་་་་་གསྲེར་འོད་སོགས་སུ་གསུངས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྷི། འབྱུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་རྣམས་
འཇྷིགས་པ་མྲེད་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་ཕྱྷིར་ཞྷིང་གོང་དུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་ས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། འབྱུང་པོ་དཔག་
མྲེད་འཇྷིགས་མྲེད་ཕྱྷིར། །དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ལ། །ཕྱྷི་ཕྱྷིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕྱྷིར། །དྲེ་དག་ྷིད་ལ་སར་
འདོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སད་པ་སོད་ཚུལ་ནྷི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལུས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་
ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པའྷི་སོད་པས་ཕན་
འདོགས་པ་དང་། ཐྲེག་དམན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་གྷི་སོད་པས་ཕན་འདོགས་པ་དང་།
གྷི་ཀའང་འདུན་པར་བྱ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་མངོན་ཤྲེས་ཀྷི་མཐུའྷི་སོད་པས་ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་
རྷིམ་གྷིས་འདུལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་སོད་པས་ཕན་འདོགས་པ་སྟྲེ། ལུས་
ཅན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། །ཐྲེག་པ་དམན་ལ་མོས་པ་རྣམས། །གྷི་ག་འདུན་པར་བྱ་བ་དང་། །གདུལ་བར་བྱ་
ཕྱྷིར་བརན་རྣམས་ཀྷི། །སོད་པ་བཞྷི་པོ་མདོ་བཞྷིན་དུ། །རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གཞུང་དོན་ལ། མོས་པས་སོད་པ་ཅན་གང་ཞྲེ་ན། རྷིགས་ལ་གནས་པ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་བཏབ་པ་ནས་
བཟུང་སྟྲེ་སོ་སོ་རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་ཐོབ་ཀྷི་བར་དུ་ཆོས་ྷིད་ལ་མོས་པ་
ཙམ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་གཙོ་བོར་སོད་པའྷི་ས་ཚོགས་སོར་གྷི་གནས་སྐབས་ལ་ཆོས་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པའྷི་
བཟོད་པ་རྲེན་ཆུང་ངུས་ཀང་མས་སྷིད་པ་ཆུང་ངུ་དང་། རྲེན་ཆྲེན་པོས་མས་སྷིད་པ་འབྲྷིང་པོ་དང་། རྲེན་
གང་གྷིས་ཀང་མྷི་མས་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་གང་ཡྷིན་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འོ། །དྲེའང་
ཐྲེག་བསྡུས་སུ། སྤང་བྱས་མྷི་བརྷི་བ།་་་་་བཟང་དང་་་་་་རག་ཏུ་དགྲེ་བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་དང་ཕད་པ་སྨོན་པའྷི་སྟོབས་ཅན་དང་། །སྷིག་པའྷི་གོགས་པོས་
མྷི་འགྱུར་བ་་་་་་

སྲེམས་བརན་་་་་་འདྷི་ཕྱྷི་ཐམས་ཅད་དུ་དགྲེ་བ་མྷི་མས་ཤྷིང་ཁད་པར་འགོ་བ་ཡྷིས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གངས་

མྲེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རོམ་པར་མཛད་ཅྲེས་བརོད། །ཅྲེས་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་གངས་མྲེད་དང་པོ་རོགས་པར་
གསུངས་སོ། །ལྷག་པའྷི་བསམ་པས་སོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཨ་བྷྷི་དཱ་ན་ལས་་་་་་རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྷི་མ་མྲེད། །འོད་བྱྲེད་པ་
དང་འོད་འཕོ་བ། །སང་དཀའ་བ་དང་མངོན་དུ་གྱུར། །རྷིང་དུ་སོང་དང་མྷི་གཡོ་བ། །ལྲེགས་པའྷི་བོ་གོས་ཆོས་
ཀྷི་སྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། གང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཐོབ་པས་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མཚན་མ་དང་བཅས་པར་སོད་པ་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱན་དུ།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

491

བྱང་ཆུབ་ལ་ནྷི་ྲེ་བ་ན། །སྲེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་མཐོང་བ་ལས། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྷིར་རབ་
དགའ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། འཆལ་ཚུལ་
རོལ་བའྷི་དྷི་བྲལ་ཕྱྷིར། །དྷི་མ་མྲེད་པའྷི་ས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁྷིམས་འཆལ་བ་དང་ཐྲེག་དམན་ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པའྷི་དྷི་མ་དང་བྲལ་བས་ས་གྷིས་པ་དྷི་མ་མྲེད་པ་དང་། ཆོས་ཀྷི་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་ནྷི། །བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་འོད་
བྱྲེད་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ཆོས་ཚད་མྲེད་པ་ཚོལ་ཞྷིང་གཞན་དག་ལའང་ཆོས་ཀྷི་སྣང་
བ་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་པས་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱྲེད་པ་དང་། འདྷི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲེག་བྱྲེད་
འོད་ལྟ་བུ། །དྲེ་དང་ལྡན་ཕྱྷིར་ས་དྲེ་ནྷི། །གྷིས་པོ་སྲེག་པས་འོད་འཕོ་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་
མཐུན་གྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་སྷིབ་པ་གྷིས་སྲེག་པར་བྱྲེད་པས་ས་བཞྷི་པ་འོད་འཕོ་བ་ཅན་དང་། སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨྷིན་བྱྲེད་ཅྷིང་། །རང་གྷི་སྲེམས་ཀང་སྲུང་བའྷི་ཕྱྷིར། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀྷིས་སང་དཀའ་བ། །དྲེ་
ཕྱྷིར་སང་དཀའ་ཞྲེས་བྱ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་མང་པོ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་དྲེ་དག་གྷི་ལོག་སྒྲུབ་ལ་
སྲེམས་སྲུང་བར་ཡང་བྱྲེད་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པར་དཀའ་བས་ས་ལྔ་པ་ཤྷིན་ཏུ་སང་དཀའ་བ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕྱྷིན་བརྲེན་ནས། །འཁོར་བ་དང་ནྷི་མྱ་ངན་འདས། །གྷིས་འདྷིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའྷི་
ས་ཞྲེས་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྲེན་འབྲྲེལ་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་བརན་ནས་སྷིད་ཞྷིའྷི་རང་བཞྷིན་མམ་པ་ྷིད་
མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་ས་དྲུག་ཐོབ་ཀང་
མྷི་འདོད་བཞྷིན་དུ་་་་་་གཟུགས་སོགས་སོས་པའྷི་མཚན་མ་དང་འདྲེས་པར་སོད་པའྷི་གང་ཟག་གོ །མཚན་མ་མྲེད་པར་སོད་
པ་ཅན་གྷི་གང་ཟག་གང་ཞྲེ་ན། བགོད་གཅྷིག་ལམ་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །རྷིང་དུ་སོང་བའྷི་སར་འདོད་
དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱྷིར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་ས་དང་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ས་བདུན་པ་རྷིང་དུ་
སོང་བ་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། བསྷིམས་ནས་ཇྷི་སྷིད་འདོད་པར་མཚན་མ་མངོན་གྱུར་མྷི་འབྱུང་བའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་
ལྟར་ས་བདུན་ནྷི་གངས་མྲེད་གྷིས་པས་རོགས་པར་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་སོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་
པར་སོད་པ་ཅན་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་གྷིས་ཀྷིས་མྷི་གཡོའ ་ི ཕྱྷིར། །མྷི་གཡོ་བ་ཞྲེས་རབ་ཏུ་བརོད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་མཚན་མར་རོལ་བ་དང་མཚན་མྲེད་དུ་རོལ་བའྷི་འདུ་ཤྲེས་གང་གྷིས་ཀང་མྷི་གཡོ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྷི་ས་བརྒྱད་པ་མྷི་གཡོ་བ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་རྷིག་བོ་བཟང་། །ས་དྲེ་ལྲེགས་པའྷི་བོ་གོས་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་བཞྷི་ཐོབ་པས་ས་དགུ་པ་ལྲེགས་པའྷི་བོ་གོས་དང་། སྷིན་བཞྷིན་གྷིས་ཀྷིས་
ནམ་མཁའྷི་ཆོས། །ཁབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཆོས་ཀྷི་སྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྷི་སོ་སྷིན་ལྟ་བུས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཐོས་པའྷི་ཆོས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཁབ་པས་ན་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྷི་སྷིན་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པ་སྟྲེ། ས་སྔ་
མ་རྣམས་སུ་གོམས་པར་བྱས་པའྷི་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་འབྲས་བུ་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བས་མངོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་སོད་པའྷི་གང་ཟག་གོ །དྲེ་ལྟར་དག་པ་ས་གསུམ་ནྷི་གངས་མྲེད་གསུམ་པས་རོགས་
པར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་། གཅྷིག་ནྷི་མོས་པ་དང་ལྡན་པ། །ལྷག་པའྷི་བསམ་པ་དག་པ་གཞན། །མཚན་མ་
དང་ནྷི་མཚན་མ་མྲེད། །མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་སོད་པ། །ལྔ་པོར་འདྷི་དག་ས་ཀུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུན་ཞུགས་གྷིས་ལ་དཔད་པ་ལ། དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་
གང་ཟག་ཅྲེས་མདོ་ལས་གང་གསུངས་ཤྷིང་འདྷིར་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་གང་ཟག་ནྷི་
གྷིས་ཏྲེ། རྷིམ་གྷིས་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་དང་གཅྷིག་ཅར་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ངོ་བོ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་
རྷིམ་གྷིས་བཤད་ཟྷིན་དན་པ་རྣམས་ལ་སར་བ་ནྷི། རྷིམ་གྷིས་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་ནྷི་སྤང་བྱ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་

་

སྤངས་ནས་འབྲས་བུ་བཞྷི་རྷིམ་གྷིས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། སྔར་ཇྷི་སྐད་བསྟན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་གཅྷིག་ཅར་
བའྷི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ལ། གཅྷིག་ཅར་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པ་ནྷི་གང་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་
རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་མངོན་པར་རོགས་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི ྲེར་
བསོགས་མྷི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་སོམ་པའྷི་ལམ་གྷིས་ཁམས་གསུམ་གྷི་
ས་དགུ་ན་སོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྷིག་པོ་རྣམས། འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་
པོ་སྤོང་བ་ན་སྷིད་རྲེའྷི་བར་གྷི་ཆྲེན་པོའ་ི ཆྲེན་པོ་རྣམས་སྤོང་ལ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདོད་པའྷི་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་སྤོང་བ་
ན་སྷིད་རྲེའྷི་བར་གྷི་ཆུང་ངུའྷི་ཆུང་ངུ་རྣམས་སྤོང་བ་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཁམས་གསུམ་གྷི་མཐོང་སྤང་གཅྷིག་ཅར་སྤོང་
བ་བཞྷིན་དུ་རྣམ་པས་གཅྷིག་ཅར་སྤོང་བ་སྟྲེ། སོར་མོའ ་ི རྲེ་མོའ ་ི མདོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་
པོ་གང་ཅྷིའང་རུང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནས་རྒྱང་རྷིང་པོ་དང་ཐག་ྲེ་བའྷི་བར་དྲེ་
ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་ཆ་གཅྷིག་ཏུ་བྱྲེད་དོ། །གཅྷིག་ཏུ་བཟླུམས་གཅྷིག་ཏུ་བསོམས་ཕུང་པོ་གཅྷིག་ཏུ་
བྱས་ནས་འདྷི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སློབ་སྟྲེ། འདྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི་མྷི་རག་པ་འདྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྷི་ནྷི་ཁམས་གསུམ་གྷི་མཐོང་སྤང་མ་ལུས་པར་སྤངས་པར་
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། སོམ་སྤང་མ་ལུས་པར་སྤངས་པར་དག་བཅོམ་པའྷི་འབྲས་བུ་སྟྲེ་ཐོག་མཐའྷི་
འབྲས་བུ་གྷིས་ལ་གདགས་སོ། །བར་པ་གྷིས་ལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སོམ་སྤང་ལྷག་མ་
ཡོད་མྲེད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་འདྷི་ལ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིའྷི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པའྷི་མདོར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྷི་འོག་ཏུ་དག་བཅོམ་པ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ཆོས་རྒྱུན་
ཞུགས་ཐོབ་པའྷི་ཚྷེ་ྷིད་ཀྷིས་སམ་དྲེ་ལས་འཆྷི་བའྷི་དུས་ཀྷི་ཚྷེ་ཀུན་ཤྲེས་པ་ག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་
དོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་བྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པའྷི་སྨོན་མལ་གྷི་སྟོབས་ཅན་ཡྷིན་པས།
སྨོན་ལམ་གྷི་དབང་གྷིས་སོམ་སྤང་ལྷག་མ་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ཁམས་ྷིད་དུ་སྲེས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་
འབྱུང་བ་ན་དྲེའྷི་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་དུ་གྱུར་པའང་སྷིད་ཅྷིང་དྲེ་མྲེད་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ན་
རྷིམ་གྷིས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་བའང་སྷིད་དྲེ། རྒྱན་དུ། དོན་བྱས་མ་ཡྷིན་དྲེ་སངས་རྒྱས། །མྲེད་པར་སྲེས་
ནས་སྤྲུལ་དོན་གྲེར། །བསམ་གཏན་དོན་བརོན་དྲེར་བརྲེན་ནས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་
པ་དང་། དཔལ་ཕྲེང་གྷི་མདོར། མྲེའྷི་དཔྲེས་ན་ཐོས་སུ་གྱུར་ནས་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱྷིས་ནྷི་
སངས་རྒྱས་སུ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མངོན་རོགས་ལ་སྷི་དོན་གསུམ་གྷི། དང་པོ་་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། བསྡུ་བར་
བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ངྲེས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ།
ཡང་ན་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་བདག་ྷིད་ཀྷིས་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གྷིས་པ་་་་་་དབྱྲེ་བ་ནྷི།
ངོ་བོའ ་ི དབྱྲེ་བ་ལམ་ལྔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྷི་མངོན་པར་རོགས་
པའོ། །གསུམ་པ་་་་་་ངྲེས་ཚིག་ནྷི། མངོན་དུ་ཕྱོགས་པས་རོགས་པའམ། མངོན་སུམ་ྷིད་དུ་རོགས་པས་ན་མངོན་
རོགས་ཞྲེས་བྱའོ། །གཞུང་དོན་ལ། མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ། སོ་
སོའ ་ི ངོ་བོ། ཐྲེག་པའྷི་ཁད་པར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཟག་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྷི་
བཅུ་སྟྲེ། དྲེའང་ངོ་བོ་ཕྱྲེ་ན་ཚོགས་ལམ་དུ་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། སོར་ལམ་དུ་དོན་མངོན་པར་རོགས་
པ་དང་། མཐོང་ལམ་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་རྲེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་།
མཐོང་སོམ་གྷིས་ཀར་དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་།
མྷི་སློབ་ལམ་དུ་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པས་ཕྱྲེ་ན་ཐྲེག་ཆུང་ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་
རོགས་པ་དང་། བར་མ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མངོན་
པར་རོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ལ། ཆོས་དོན་དྲེ་རྲེས་དཀོན་མཆོག་དང་། །ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་མཐར་ཐུག་པ། །ན་རང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡྷི། །མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་
ན། ཐར་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ི གནས་སྐབས་ན་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་
པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་ཇྷི་ལྟར་ངྲེས་པ་བཞྷིན་དུ་འཛིན་པའྷི་མོས་པ་དང་མངོན་པར་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དད་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཐོབ་པས་བདྲེན་པ་དྲེ་དག་ལ་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་བརོད་
པའོ། །དོན་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སོར་ལམ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མཐར་ཐུག་པའྷི་
གནས་སྐབས་ན་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་དམྷིགས་ནས་བདྲེན་པ་
བཞྷིའྷི་ཆོས་མྷི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤྷིང་རྣམ་པར་དཔད་ནས་མྷི་སྐྲག་པའྷི་བཟོད་
པ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷིས་མྷི་འཕོག་པས་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་མྷི་སྐྲག་པའྷི་བཟོད་པ་དྲེ་ཡང་
གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆུང་ངུ་དོད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་།
ཆྲེན་པོའ ་ི འབྲྷིང་པོ་རྲེ་མོ་དང་བཟོད་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཆྲེན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོ་ཆོས་མཆོག་གྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་རྣམ་པ་
གསུམ་གྷིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་
དམྷིགས་ནས་མཐོང་བའྷི་ལམ་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་པོ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་བོ། །མཐོང་
བའྷི་ལམ་ནྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དམྷིགས་རྣམ་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མམ་གཞག་ཆོས་ྷིད་
མངོན་པར་རོགས་པའྷི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་རྲེས་ཐོབ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་དབང་གྷིས་ས་བོན་བཏབ་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཐོབ་སྟྲེ། སྐད་ཅྷིག་བཅུ་དྲུག་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ན་
འཇྷིག་རྲེན་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་སྐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོན་ཀང་རྲེས་ཐོབ་ཀུན་རོབ་
ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་སོམ་པའྷི་ལམ་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །རྲེས་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སོམ་སྤང་གྷི་ས་
བོན་མགོ་ནོན་པས་སྤོང་བ་འཇྷིག་རྲེན་པ་ཡང་རུང་ར་བ་ནས་སྤོང་བ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཡང་རུང་།
དྲེའང་ཕྱྷི་མ་གཙོ་ཆྲེ་བ་སྟྲེ། མདོར་ཆོས་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྷི་རྲེས་ལ་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་སོམ་པའྷི་
ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཀྲེ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྷི་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའྷི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ལ་དྲེའྷི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་ནས་མྷི་ཕྱྲེད་
པའྷི་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་དམ་པའྷི་ཆོས་ནྷི་ལྲེགས་པར་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་
ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་དང་། འཕགས་པའྷི་དགྲེ་འདུན་ནྷི་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པའོ་ཞྲེས་དགྲེ་འདུན་ལ་ཡོན་
ཏན་ཤྲེས་ནས་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་དད་པ་ཟག་མྲེད་ཐོབ་པའོ། །མཛོད་དུ།་་་་་བདྲེན་་་་་་པ་དང་པོ་གསུམ་མཐོང་ནས་ཚུལ་
ཁྷིམས་་་་་་ཐོབ་པ་དང་། །ཆོས་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ། །ལམ་མངོན་་་་་་པར་རོགས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་། །དྲེ་ཡྷི་
དགྲེ་འདུན་དག་ལ་ཡང་་་་་་ཤྲེས་ནས་དད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་འདོད་དོ། །ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
མྷི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་མྷི་བྱ་བའྷི་སོམ་པ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཐོབ་པའྷི་འཕགས་པ་སློབ་པ་འདྷི་སམ་དུ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྲེམས་ཏྲེ། བདག་གྷི་རྒྱུད་ལ་ངན་སོང་གྷི་རྒྱུ་ལས་ངན་པ་ཟད་པས་འབྲས་བུ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཟད་དོ་དུད་
འགོ་ཟད་དོ་ཡྷི་དྭགས་ཟད་དོ། །ཆོས་ངན་པ་སོད་པས་ངན་སོང་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོ་མྱོང་བས་ངན་འགོའ ་ི
གཡང་ས་ཆྲེན་པོར་ལྷུང་བས་ལོག་པར་ལྟུང་བ་ཟད་དོ། །སྔར་གྷི་ལས་ངན་པ་སྤངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱྷིས་
ཀང་ྲེས་སོད་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་ཡང་ངན་སོང་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་
རྒྱུ་ལས་ངན་པ་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་ངན་སོང་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྷི་
སྐལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་ནོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། འཕགས་པ་དགྲེས་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་མྷི་
འབྱུང་བར་རོགས་པའོ། །དྲེས་ན་འདྷི་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་ཡྷིན་ཞྷིང་སྔ་མ་ནྷི་དད་པ་ཡྷིན་ལ་གྷི་ཀའང་མཐོང་ལམ་
ནས་ཐོབ་ཅྷིང་སོམ་ལམ་ནས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་གསུངས་སོ། །མཐར་ཐུག་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
གནས་ངན་ལྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་གཅོད་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྔར་ཇྷི་ལྟར་ལམ་གྷི་བདྲེན་པ་ལ་སྤངས་
རོགས་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་བསྟན་ཟྷིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་ཐུན་མོང་
དུ་བསྟན་པའྷི་ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་པོ་དྲེ་ྷིད་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ། ཁད་པར་དུ་སྷིད་པ་ཐ་
མ་པའྷི་དུས་ན་ཡང་ཕལ་ཆྲེར་གཞན་སློབ་དཔོན་གྷི་ས་ལ་བརྲེན་ནས་ཐོབ་པའྷི་ཆ་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་
རོགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔར་གྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་བདུན་
པོ་དྲེ་དག་ཕལ་ཆྲེར་གཞན་སློབ་དཔོན་གྷི་ས་ལ་མ་བརྲེན་པར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོའ ་ི དོན་རོ གས་
པ་ལས་ཐོབ་པའྷི་ཆ་ནྷི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མངོན་
པར་རོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་འདུལ་བའྷི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་རང་
གྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་བདུན་པོ་དྲེ་དག་ལའང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྷི་བཟོད་པ་ཆོས་
ལ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། སྷིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་
ཞྷིང་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུས་ངྲེས་པར་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ན་རང་གྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྷི་
མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་མངོན་རོགས་བསྟན་ནས་སླར་ཡང་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་
མངོན་དུ་བྱ་བའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་རབ་དགའ་དངོས་སུ་སྨོས་པས་ཆོས་དང་དོན་
མངོན་པར་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་ཡང་འགྲུབ་ཅྷིང་། རྲེས་ལ་ས་གཞན་རྷིགས་འད་བ་རྣམས་རྷིམ་གྷིས་
རོགས་པ་ཡང་འགྲུབ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་སྨྱུག་ཚིགས་དང་པོ་ལ། །བཀས་པའྷི་ཚུལ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དྲེ་ལྟར་
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མྱུར་དུ་འགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་བཞྷིན་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅྷིག་ནས་གཅྷིག །ཅྲེས་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་བཤད་སར་དུ་དངས་པ་
ལྟར་རོ། །ཁད་པར་ལ། ན་ཐོས་ཀྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མངོན་པར་རོགས་པ་
ཁད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ཁད་པར་བཅུའྷི་དབྱྲེ་བ་ལ། དམྷིགས་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་དམན་རྣམས་
ན་ཐོས་ཀྷི་སྲེ་སྣོད་ཙམ་ལ་དམྷིགས་ཤྷིང་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ཤྷིན་ཏུ་རྒྱས་པའྷི་སྲེ་སྣོད་ལ་ཡང་དམྷིགས་པ་དང་། ྲེ་
བར་རོན་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་དམན་རྣམས་སྷིད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ལས་ཚོགས་མྷི་སོག་ཅྷིང་ཐྲེག་
ཆྲེན་པ་བསྐལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སོག་པ་དང་། རབ་
ཏུ་རོགས་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ན་ཐོས་ཀྷིས་གང་ཟག་གྷི་བདག་མྲེད་ཙམ་རོགས་ཤྷིང་། རང་རྒྱལ་གྷིས་བདག་ཕྱྲེད་
དང་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པ་ཙམ་རོགས་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྷི་བདག་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པར་
རོགས་པ་དང་། ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་ཆུང་བས་རང་དོན་ཙམ་སྒྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ཞྷིང་ཐྲེག་ཆྲེན་པས་
རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དོན་མམ་པ་ྷིད་དུ་སྒྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་པ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཁད་པར་ནྷི།
རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཇྷི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐྲེག་པ་ལས། །ན་ཐོས་ས་ནྷི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དྲེ་བཞྷིན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་
ལས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ས་བཅུ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་ཉུང་བ་དང་མང་བས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་།
ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་ཆུང་བ་འཁོར་བའྷི་མཐའ་སྤངས་ནས་ཞྷི་བའྷི་མཐའ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ལ།
ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ཤྲེས་རབ་དང་སྷིང་རྲེས་སྷིད་པ་དང་ཞྷི་བའྷི་མཐའ་གྷིས་ཀ་སྤངས་ནས་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གནས་དང་གཡོག་འཁོར་གྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་ཆུང་བ་ཞྷིང་སོང་བ་དང་
འཁོར་སྡུད་པ་མྷི་བྱྲེད་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་སོང་བ་དང་འཁོར་གདུལ་བྱའྷི་སྲེ་
བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ྲེ་བར་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། བཙུན་པར་སྲེ་བའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་ཆུང་བས་སངས་རྒྱས་
ཀྷི་གདུང་སོབ་མྷི་ནུས་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་ཡབ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་རྷིགས་རྒྱུད་འཛིན་ནུས་པས་སས་ཀྷི་ཐུ་བོའ ་ི
མཚན་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པ་དང་། སྲེ་བའྷི་ཁད་པར་ནྷི་ཐྲེག་ཆུང་བ་རྣམས་ཕལ་པར་སྲེ་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྷི་འཁོར་གྷི་དཀྷིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་པད་མ་ལས་བརྫུས་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་། འབྲས་བུའྷི་ཁད་པར་ནྷི་མྱང་འདས་ཐོབ་
པའྷི་དུས་སུ་ཐྲེག་ཆུང་བས་གནས་གྱུར་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་མ་ཐོབ་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་
པས་མཐར་ཐུག་གྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཕྱྷི་མ་གཏན་ལ་
དབབ་པ་ལ། སྷི་དོན་བཞྷི་སྟྲེ། གང་ལས་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ། ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ་པའྷི་ཚུལ། གང་ཞྷིག་འགྲུབ་པའྷི་དོན།
སྒྲུབ་པར་རྷིགས་པའྷི་ཚུལ་ལོ། །རྒྱུ་ནྷི། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སྲེམས་དང་ལྡན་པས་སོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དྲུག་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཚོགས་གྷིས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྷིན་དང་ཚུལ་
ཁྷིམས་བསོད་ནམས་ཀྷི། །ཚོགས་ཡྷིན་ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་་་་་འོ། །གསུམ་པོ་གཞན་ནྷི་གྷིས་ཀའྷི་་་་་་ཚོགས་
སྟྲེ། །ལྔ་ཅར་ཡང་ནྷི་་་་་་མྷི་རོག་པས་ཟྷིན་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས། །ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་མདོར་བསྡུ་ན་མམ་གཞག་ཏུ་
མྷི་རོག་པ་བསོམ་པ་ནྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་ཡྷིན་ལ། རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་བསོད་
ནམས་ཀྷི་ཚོགས་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟྲེ། རྣམ་པར་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་
རྣམས་སོར་པར་བྱྲེད། །གཞན་ནྷི་ཇྷི་བཞྷིན་རྣམ་འཇོག་པ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨྷིན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཚོགས་གྷིས་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་བསགས་པ་ལས་འགྲུབ་པར་གསུངས་མོད།
འོན་ཀང་བརོན་འགྲུས་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྷི་ཁད་པར་གྷིས་བསྐལ་བ་མང་པོའང་དུས་ཐུང་ངུར་འདུ་བ་
སྷིད་དྲེ། དུས་གསུམ་བརག་པར། རྷི་ལམ་ལ་ནྷི་ལོ་གཅྷིག་ཀུན། །ཡུད་ཙམ་གྷིས་ཀང་དམྷིགས་པ་སྟྲེ། །དྲེས་ན་
དཔག་མྲེད་དུས་རྣམས་ཀང་། །སྐད་ཅྷིག་ྷིད་དུ་འདུ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འགྲུབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ།་་་་་གང་ལས་གང་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། བསོད་ནམས་ཀྷི་ཚོགས་ཀྷི་དོན་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབས་
པ་ལས་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་འགྲུབ་ཅྷིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་ཀྷི་དོན་དུ་མྷི་རོག་པའྷི་ཏྷིང་
ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པ་ལས་དྷི་མ་དང་བྲལ་བའྷི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་འགྲུབ་པ་སྟྲེ། རྷིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་ཡང་དག་འཁྲུངས། །ཆོས་ཀྷི་སྐུ་དྲེ་མདོར་བསྡུ་
ན། །རྒྱལ་པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་གནས་གང་དུ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། འོག་མྷིན་
ཆྲེན་པོར་ལོངས་སྐུའྷི་རྲེན་ལ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ཅྷིང་། གྷིང་བཞྷི་པ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱར་སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ་ཅྷིག་
ཅར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་མཛད་པ་སྟྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། གཙང་མའྷི་གནས་རྣམས་སྤངས་པ་
ཡྷི། །འོག་མྷིན་གནས་ནྷི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་རོགས་སངས་དྲེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་འདྷིར་
མངོན་སངས་རྒྱས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་གནས་གྱུར་ལས་འགྲུབ་ཚུལ་ནྷི། དཔད་ན་དོན་ལ་མྲེད་པ་གོ་
བུར་གྷི་དྷི་མ་སྷིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་མྷི་སྣང་ཞྷིང་རག་ཏུ་མྷི་འགྱུར་བར་ཡོད་པ་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་མཐའ་
དག་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བས་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་ཟག་མྲེད་ཀྷི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོད་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། དོན་
མྲེད་པ་དང་དོན་ཡོད་དག །མྷི་སྣང་སྣང་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱ། །དྲེ་ནྷི་གནས་གཞན་གྱུར་པ་སྟྲེ། །འདོད་དགུར་སོད་
ཕྱྷིར་ཐར་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྲུབ་པའྷི་དོན་ལ། སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་དོན། ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྷི་
དང་ལྡན་པའྷི་དོན། ཕྷིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་དོན། ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་ཟབ་པའྷི་དོན། དང་པོ་ལ་བཞྷི་
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ལས། དང་པོ། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། རང་དོན་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ལའང་གདུལ་
བྱ་ྲེ་བ་ལ་སྣང་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྷི་སྐུ་དང་། རྷིང་བ་ལ་སྣང་བ་སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ་སྟྲེ་གསུམ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་དག་
གྷི་དང་པོ་ནྷི་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཀྷི་རྲེན་ཡྷིན་ཞྷིང་། གྷིས་པོའང་རྷིམ་པ་ལྟར་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་སྟྲེ། སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྷི་སྐུ་དབྱྲེ་བ། །རང་བཞྷིན་ལོངས་སོད་རོགས་པ་དང་། །གཞན་ནྷི་སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དང་པོ་གྷིས་
པོའ ་ི རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ། སོ་སོའ ་ི རང་བཞྷིན་ལ། གསུམ་གྷི།་་་་་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་སྐུ་ནྷི་ཟག་པ་མྲེད་
པའྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པ་ྷིད་གོ་བུར་གྷི་དྷི་
ཐམས་ཅད་དང་ཡང་བྲལ་ནས་དག་པ་གྷིས་ལྡན་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ། ཐུབ་པའྷི་ངོ་བོ་
ྷིད་སྐུ་ནྷི། །ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དྲེ་དག་རང་བཞྷིན་མཚན་ྷིད་
ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལོངས་སོད་རོགས་པའྷི་སྐུ་ནྷི་འོག་མྷིན་ཆྲེན་པོར་མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་ཀྷིས་བརྒྱན་
པའྷི་སྐུས་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ྲེ་བར་
ལོངས་སོད་པ་སྟྲེ། མཚན་ནྷི་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་དང་། །དཔྲེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྷི་བདག་ྷིད་འདྷི། །ཐྲེག་ཆྲེན་ྲེ་བར་
ལོངས་སོད་ཕྱྷིར། །ཐུབ་པའྷི་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུར་བཞྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ་ནྷི་གདུལ་བྱ་
མཐའ་ཡས་པའྷི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་
མཛད་པ་སྟྲེ། གང་གྷིས་སྷིད་པ་ཇྷི་སྷིད་པར། །འགོ་ལ་ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་དག །མམ་དུ་མཛད་པའྷི་སྐུ་དྲེ་
ནྷི། །ཐུབ་པའྷི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྷི་འཆད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའང་དྷི་ཟ་གདུལ་བའྷི་དོན་དུ་རྒྱུད་མངས་སྦྲྲེང་བ་ལ་
སོགས་པ་བཟོའ ་ི སྤྲུལ་པ་དང་། རྷི་བོང་དང་རུ་རུ་ལ་སོགས་པར་ཡང་སྟོན་པ་སྲེ་བའྷི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
ལ་སོགས་པར་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྷི་སྤྲུལ་པ་དང་། དུས་ལ་བབ་པ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་སྟོན་
པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྣམ་གོལ་ལ་སོར་བར་མཛད་པ་སྟྲེ། རྒྱན་དུ། བཟོད་དང་སྲེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆྲེ། །མྱ་ངན་
འདས་པ་རག་སྟོན་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའྷི་སྐུ་འདྷི་ནྷི། །རྣམ་པར་གོལ་བའྷི་ཐབས་ཆྲེན་པོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་་་་་་དྲེ་དག་གྷི་འཇོག་ཚུལ་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་སྐུ་བཞྷིར་འདོད་པའང་རང་དོན་དོན་དམ་པའྷི་སྐུ་ལ་དག་པ་
གྷིས་ཀྷི་ཆ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་སྐུ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་པའྷི་ཆ་ཆོས་ཀྷི་སྐུར་ཕྱྲེ་བའམ། ཡང་ན་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་
དང་སྟོང་པ་ྷིད་ལ་དྲེ་དག་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི། བསྡུ་ན་སྐུ་གྷིས་དང་གསུམ་དུ་མྷི་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་ལ། གཞན་དག་
སྐུ་གྷིས་སུ་འདོད་པའང་རྒྱུད་བ་མར། བདག་ྷིད་ཀྷི་ནྷི་འབྱོར་པའྷི་གནས། །དམ་པའྷི་དོན་གྷི་སྐུ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དང་
སོང་རྣམས་ཀྷི་བརྡ་ཡྷི་སྐུ། །ཕ་རོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་གནས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་དོན་གྷི་སྐུ་གྷིས་པོ་ཆོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཀྷི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་གྷི་སྐུ་གྷིས་པོ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུར་འདོད་པ་ཡྷིན་གྷི། ཕྱྲེ་ན་གསུམ་དང་བཞྷིར་མྷི་འདོད་
པ་མ་ཡྷིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་འགལ་བ་མྲེད་པར་བལྟ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྐུ་གསུམ་དག་གྷིས་སངས་རྒྱས་
ཀྷི། །སྐུ་བསྡུས་པར་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གྷིས་རང་གཞན་གྷི། །དོན་འདྷི་རྲེན་དང་བཅས་པར་
བསྟན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་སྤང་བ་ནྷི། མྷི་མཁས་པ་ཁ་ཅྷིག་རང་གྷིས་མ་མཐོང་བ་དང་། ལུང་
ལས་ཀང་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པར་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སངས་
རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ་སམ་དུ་སྲེམས་མོད། མཐར་
ཐུག་གྷི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུད་བ་མར། རྷིམ་
གྷིས་དྲེ་མཐོང་དྲེ་བརྲེན་ནས། །ཐྲེག་པ་འདྷི་ལ་གནས་པ་རྣམས། །ནང་གྷི་དམ་པའྷི་ཆོས་སྐུ་ནྷི། །ཡྲེ་ཤྲེས་མྷིག་གྷི་
མཐོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་རོབ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་ནྷི་སྨོན་ལམ་གྷི་དབང་གྷིས་གདུལ་བྱ་ལ་སྣང་ཙམ་དུ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་མཐོང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་ཞུགས་ན་དོན་དམ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ཡང་སོ་སོ་རང་གྷིས་
རྷིག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའང་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་ཀུན་
རོབ་ཀྷི་ཆ་དཔད་ན་མྲེད་པ་དང་། དོན་དམ་ཀྷི་ཆ་ཀུན་རོབ་ཀྷིས་སྟོང་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྷིན་གྷི།
གཏན་ནས་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ལ། རང་གྷིས་མ་མཐོང་ཡང་དྲེ་ཙམ་གྷིས་མྲེད་པར་མྷི་འགྲུབ་ཅྷིང་། ོན་མོངས་པས་
བསྷིབས་པ་དང་། སྐལ་བ་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་མཐོང་བར་ཟད་དྲེ། ཆོས་དབྱྷིངས་བསྟོད་པར། ཇྷི་ལྟར་ཡྷི་
དྭགས་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི། །རྒྱ་མཚོ་སྐྲེམ་པར་མཐོང་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་མྷི་ཤྲེས་པས་བསྷིབས་པས། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀང་མྲེད་པར་བཏགས། །ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱན་ལས། ཇྷི་ལྟར་ཆུ་ཡྷི་སྣོད་ཆག་ན། །ཟླ་བའྷི་གཟུགས་བརན་
མྷི་སྣང་བ། །དྲེ་བཞྷིན་སྲེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀང་མྷི་སྣང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་
ཁ་ཅྷིག་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་ནྷི་དོན་དམ་པའྷི་སངས་རྒྱས་སོ་སམ་དུ་སྲེམས་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མྷི་བསམ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་
སྐལ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་སྣང་ལ་གྲུབ་པ་འདུས་བྱས་ཀྷི་དངོས་པོ་བསྟན་པ་ཡྷིན་གྷི་འདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་
དོན་དམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུམ་ལས། དགྲེ་སློང་དག་ང་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་སྐུས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་ལྟོས་ཤྷིག་ཅྲེས་གསུངས་ཤྷིང་། རྡོ་རྲེ་གཅོད་པར། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་མཐོང་། །གང་དག་ང་
ལ་སར་ཤྲེས་པ། །ལོག་པར་སོང་ལ་ཞུགས་པ་སྟྲེ། །སྲེ་བོ་དྲེ་ཡྷིས་ང་མྷི་མཐོང་། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། སྷིན་ཆྲེན་
པོར་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྷི་སྐུ། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས། །བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ནྷི་དྲེ་
འད་ལ། །ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དྲེ་དང་འད། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག་འཁོར་འདས་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁོར་བའྷི་གནས་ལུགས་བདྲེན་མྲེད་དུ་རོགས་པ་ཙམ་གྷིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་
འདོད་མོད། དྲེ་ལྟར་རོགས་ཀང་འཁོར་བའྷི་སོན་མ་འགགས་ཀྷི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཞྲེས་མྷི་བྱ་སྟྲེ།
བསྟོད་པར། འདོད་ཆགས་ཟད་པས་མྱ་ངན་འདའ། །ཞྲེ་སང་གཏྷི་མུག་ཟད་པ་དང་། །དྲེ་དག་འགགས་པས་
སངས་རྒྱས་ྷིད། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྷི་སབས་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྷིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་པ་ལས་
ཐོབ་པར་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཁོར་འདས་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་གསུངས་པའང་ཆོས་ཅན་འཁོར་བའྷི་ངོ་བོ་དྲེ་ྷིད་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པས་འཁོར་བའྷི་
ཆོས་ྷིད་རང་བཞྷིན་གྷིས་རྣམ་པར་དག་པ་དྲེ་ྷིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ། རྒྱན་དུ། ཆོས་ཀྷི་
དབྱྷིངས་ལས་མ་གཏོགས་པར། །གང་ཕྱྷིར་ཆོས་མྲེད་དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་་་་་་མ་རྷིག་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ནྷི་གཅྷིག་
བསྟན་པ་ལ། །བོ་ལྡན་དགོངས་པ་དྲེ་ཡྷིན་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ཡང་བཞྷི་ལས། དང་

གོ་ཞྲེས་སོགས་

པོ། ཐུན་མོང་གྷི་དབྱྲེ་བ་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་ལྔར་བྱྲེད་པ་ན་ཆོས་དབྱྷིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྷི་དྲེ་བཞྷིན་
ྷིད། །སྷིབ་གྷིས་དག་པའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ། །དངོས་པོ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་དམྷིགས། །དབང་ཟད་མྷི་ཤྲེས་ཆོས་ྷིད་
དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དག་པ་གྷིས་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ཡྷིན་ལ། འདྷིར་ནྷི་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་
བཞྷིའྷི་དང་པོ་ནྷི་མྷི་གཡོ་ཞྷིང་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པར་གྱུར་པ་སྟྲེ། མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་
མྷི་གཡོ་སྟྲེ། །ཡྲེ་ཤྲེས་གསུམ་ནྷི་དྲེ་ལ་བརྲེན། །མམ་པ་ྷིད་དང་སོ་སོར་རོག །བྱ་བ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་འོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་ལ། བཞྷི་ལས།་་་་་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་ང་ཡྷིར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་སོ་ནས་ཡུལ་མཐའ་
དག་དུས་རག་ཏུ་མྲེ་ལོང་གྷི་གཟུགས་བརན་ལྟར་གསལ་བར་མཁྲེན་ནས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་རོངས་ཤྷིང་།
ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའང་མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ང་ཡྷི་མྲེད། །ཡོངས་སུ་མ་ཆད་རག་ཏུ་
ལྡན། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རོངས་ཤྷིང་། །རག་ཏུ་དྲེ་ལ་མངོན་ཕྱོགས་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མམ་ྷིད་ཀྷི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ནྷི་སློབ་ལམ་དུ་བདག་གཞན་མམ་པ་ྷིད་དུ་བསོམས་པས་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་
ན་སྷིད་ཞྷི་མམ་པ་ྷིད་དུ་མཁྲེན་པ་སྟྲེ། མམ་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ། །བསོམ་པ་དག་པ་ལས་འདོད་
དྲེ། །མྷི་གནས་ཞྷི་བར་ཞུགས་པ་ནྷི། །མམ་ྷིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྷིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སོ་སོར་རོག་པའྷི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མྲེད་དུ་མཁྲེན་ཅྷིང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྷི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་
པ་སྟྲེ། སོ་སོར་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་རག་མྷི་ཐོགས། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་
ཀྷི། །གཏྲེར་དང་འད་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བྱ་བ་གྲུབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་ཞྷིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟན་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་དོན་སྒྲུབ་པ་མཁྲེན་པ་སྟྲེ། བྱ་བ་གྲུབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ནྷི། །ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཞྷིང་། །དཔག་མྲེད་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡྷིས། །སྲེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་
པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་འབྱུང་ཚུལ་གྷིས་བསྡུ་བ་ནྷི། དམ་པའྷི་ཆོས་མང་དུ་ཐོས་ཤྷིང་འཛིན་པ་ལས་
མྲེ་ལོང་ལྟ་བུའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། བདག་གཞན་མམ་པ་ྷིད་དུ་བསོམས་པ་ལས་མམ་པ་ྷིད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་།
ཡང་དག་པའྷི་ཆོས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལས་སོ་སོར་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། གཞན་གྷི་དོན་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་
ལས་བྱ་བ་གྲུབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་འབྱུང་བ་སྟྲེ། འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་སྲེམས་མམ་ཕྱྷིར། །ཡང་དག་ཆོས་རབ་
སྟོན་ཕྱྷིར་དང་། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྷི་པོའང་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་
གྱུར་ནས་འབྱུང་ཚུལ་ནྷི། ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ོན་མོངས་ཅན་
ཡྷིད་གནས་གྱུར་པ་མམ་པ་ྷིད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་སོ་སོར་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་། སོ་ལྔའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་བྱ་བ་གྲུབ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་ཀང་་་་་་སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའྷི་མདོ་དང་ཙནྡྲ་གོ་མྷི་ལ་སོགས་
པས་

གསུངས་སོ། །བཞྷི་པ་་་་་་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་སྤང་བ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་གཞན་སྣང་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཡྷིན་

གྷི། སངས་རྒྱས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་དྲེ། འཇུག་པ་ལས། སྲེམས་འགགས་པ་དྲེ་ཆོས་
སྐུས་མངོན་དུ་མཛད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྲེམས་འགགས་པར་གསུངས་པའང་མདོ་
ལས་སྲེམས་ནྷི་སྲེམས་མ་མཆྷིས་པ་སྟྲེ། ཞྲེས་པ་ལྟར་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་འགགས་པ་ལ་དགོངས་
པ་ཡྷིན་གྷི། སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་འོད་གསལ་བའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷི་དག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ཆ་
འགགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུད་བ་མར། སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་གང་ཡྷིན་པ། །དྲེ་ནྷི་ནམ་མཁའ་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་མྲེད་དྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ནམ་མཁའ་
ལྟར་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ན་བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕྷིན་ལས་དང་བཅས་པའང་མྲེད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུམ་ལས། ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ན་ཡོན་ཏན་འཕྲེལ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་མྲེད། །རྒྱ་མཚོ་འད་བའྷི་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་ཐོབ་པར་མ་བགྷིས་པར་ཆོས་
ཀྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མྷི་ནུས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལའང་་་་་་བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་སོགས་སུ་མམ་གཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་གྷིས་ཡོད་ལ། ཕྱྷི་རོལ་དོན་སྒྲུབ་ཏུ་་་་་་རྲེས་ཐོབ་གཟུང་འཛིན་
གྷིས་སྣང་གྷི་རོག་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་འདོད་མོད། དྲེ་ཡང་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་
ལས་བཞྲེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་གཞན་སྣང་ལ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི། ལུང་ལས། གང་ཆྲེན་བཞྲེངས་ཀང་
མམ་པར་བཞག །ག་ཆྲེན་བཞུགས་ཀང་མམ་པར་བཞག །རག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
502

ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དོན་དམ་པར་མམ་གཞག་ལས་གཡོ་བ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀྷི་བདག་མཐའ་དག་
གྷིས་སྟོང་པར་རོགས་ཤྷིང་། རྒྱུད་བ་མར། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་། །དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པར་འདོད། །ཅྲེས་པའྷི་་་་་་འཁོར་གསུམ་རོག་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་སྷིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཤྲེས་བྱ་རྷིམ་
གྷིས་མཁྲེན་པ་དང་། ཕལ་ཆྲེ་བ་མཁྲེན་གྷི་མཐའ་དག་མྷི་མཁྲེན་པ་དང་། རལ་གྷི།་་་་་ད་ལྟར་བ་དངོས་སུ་མཁྲེན་
པས་འདས་མ་འོངས་ཤུགས་ལ་མཁྲེན་པར་འདོད་པའང་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་དུ།་་་་་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྷི་
མངོན་སུམ་སན། །ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱུད་བར།་་་་་དུས་ལའང་ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིབ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་། བདྲེན་གྷིས་སུ།་་་་་མཁྲེན་
པའྷི་སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་གྷིས་ནྷི། །ཤྲེས་བྱའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ཀུན་ཁབ་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དུས་གསུམ་གྷི་ཤྲེས་བྱ་
མཐའ་དག་གཅྷིག་ཅར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྷི་དངོས་པོ་
རྣམས་སྣང་ན་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ལ། མྷི་སྣང་ན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་ཡང་འགལ་ལོ་སམ་ན་གནས་གྱུར་པའྷི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ནྷི་མ་དག་པའྷི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མྷི་སྣང་བས་འཁྲུལ་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྷིང་། དཔད་ན་ཀུན་རོབ་
འདུས་བྱས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པར་མཁྲེན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་ཡང་མྷི་འགལ་ཏྲེ།
ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ།་་་་་

ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྷིས། །མཁྲེན་ནས་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྷིགས་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་

རོ། །མཐར་ཐུག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཤྲེས་བྱ་ཇྷི་ལྟར་མཁྲེན་པའྷི་ཚུལ་ནྷི་རོག་གྲེའྷི་སོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྷིས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། གཟུགས་སོགས་དང་ནྷི་སྲེམས་དྲེ་
ལྟར། །གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་སོད་པ་ནྷི། །མ་དག་བོ་ཅན་ལས་ཡྷིན་གྷི། །རྣལ་འབྱོར་རོགས་པ་བསམ་མྷི་
ཁབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྷིན་ལས་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། དཔྲེར་ན་ལྷའྷི་རྔ་བོ་ཆྲེས་རོག་
པ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་ཆོས་ཀྷི་སོམ་བཞྷི་སྟོན་པ་དང་ནོར་བུ་རྷིན་པོ་ཆྲེས་འབད་རོལ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་འོད་ཟྲེར་སོ་བ་
དང་མཐུན་པར། རང་རང་གྷི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་སྤྲུལ་
པ་མཛད་པ་ལ་སོགས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་མཛད་ཀང་། འདྷི་དང་འདྷི་བྱའོ་སམ་
པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་འབད་རོལ་མྷི་མངའ་བར་འཇུག་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། ཇྷི་ལྟར་རྔ་དག་མ་བརྡུངས་
པར། །ས་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་རྒྱལ་བ་བཟོ་མྲེད་པར། །བཤད་པ་དག་ནྷི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ཇྷི་ལྟར་
ནོར་བུ་འབད་མྲེད་པར། །རང་གྷི་འོད་ནྷི་སྟོན་པར་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བཟོ་མྲེད་པར། །དྲེ་བཞྷིན་
མཛད་པའང་ངྲེས་པར་སྟོན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པའྷི་དོན་ནྷི། དཔྲེར་ན་འདུས་མ་བྱས་
ནམ་མཁའྷི་དབྱྷིངས་སུ་འདུས་བྱས་རྣམས་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་བཞྷིན་དུ། ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དབྱྷིངས་སུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ཕྷིན་ལས་འཇུག་ཅྷིང་མ་
བབ་ན་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རྒྱལ་བའྷི་མཛད་པ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་ནམ་མཁའ་འཇྷིག་རྲེན་
གྷི། །བྱ་བ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་བའྷི་མཛད་པ་རྒྱུན་མྷི་
འཆད། །ཇྷི་ལྟར་མཁའ་ལ་རག་ཏུ་ནྷི། །བྱ་བ་མས་ཤྷིང་འབྱུང་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་
ཡང་། །སངས་རྒྱས་ཕྷིན་ལས་སྲེ་ཞྷིང་འབྲྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་སྐལ་པ་ལྟོས་པའྷི་དོན་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཆུ་
དྭང་བ་ཅན་གྷི་སྣོད་མང་པོར་ྷི་མའྷི་གཟུགས་བརན་གཅྷིག་ཅར་འཆར་བ་བཞྷིན་དུ་གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་
ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཕྷིན་ལས་གཅྷིག་ཅར་འཇུག་པས་སྨྷིན་པར་མཛད་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་མར། གང་ཕྱྷིར་
གདུལ་བྱ་དག་པ་ཡྷི། །ཆུ་ཡྷི་སྣོད་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་རྒྱས་ྷི་མའྷི་གཟུགས་བརན་ནྷི། །དཔག་ཏུ་མྲེད་
པར་གཅྷིག་ཅར་འཆར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་དཔྲེར་ན་རྷིའྷི་ཁད་པར་ལས་ྷི་མ་རྷིམ་གྷིས་འཆར་བ་བཞྷིན་དུ་
གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་དང་བར་མ་དང་དམན་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཕྷིན་ལས་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པས་
ཀང་སྨྷིན་པར་མཛད་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་རྒྱ་ཆྲེན་འོད་ཟྲེར་སྟོང་ལྡན་ྷི་ཤར་འདྷི། །འཇྷིག་རྲེན་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱས་
ནས་རྷིམ་གྷིས་ནྷི། །མཆོག་དང་བར་མ་དམན་པའྷི་རྷི་ལ་འབབ་དྲེ་བཞྷིན། །རྒྱལ་བའྷི་ྷི་མ་སྲེམས་ཅན་ཚོགས་
ལ་རྷིམ་བཞྷིན་འབབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཟབ་པའྷི་དོན་ནྷི། འཁོར་འདས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་དག་དགོས་པ་མ་ཡྷིན་ལ། སངས་རྒྱས་པ་ན་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་དག་པའང་མ་
ཡྷིན་པས་ཟབ་ཅྷིང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས། སྔ་མ་ཕྱྷི་མ་ཁད་མྲེད་ཀང་། །སྷིབ་པ་ཀུན་གྷི་དྷི་མྲེད་
པ། །དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ནྷི་སངས་རྒྱས་འདོད། །དག་པ་མ་ཡྷིན་མ་དག་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སངས་
རྒྱས་ཐོབ་པ་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་བདག་མཐའ་དག་གྷིས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་མྲེད་པའང་ཡྷིན་ལ། དྲེ་བཞྷིན་
ྷིད་དག་དག་པའྷི་བདག་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་ཡོད་པའང་ཡྷིན་པས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། སྟོང་པ་ྷིད་ནྷི་
རྣམ་དག་ན། །བདག་མྲེད་མཆོག་གྷི་བདག་ཐོབ་པས། །སངས་རྒྱས་དག་པའྷི་བདག་ཐོབ་ཕྱྷིར། །བདག་ྷིད་
ཆྲེན་པོའ ་ི བདག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཟག་བཅས་ཀྷི་ངོ་བོར་ཡོད་པའང་མ་ཡྷིན་ལ། ཟག་
མྲེད་ཀྷི་ངོ་བོར་མྲེད་པའང་མ་ཡྷིན་པས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཕྱྷིར་སངས་རྒྱས་ཡོད་མྷིན་ཞྷིང་། །མྲེད་
པར་ཡང་ནྷི་མྷི་བརོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དྲེ་སྐད་འདྷི། །ལུང་མ་བསྟན་པའྷི་ཚུལ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དཔྲེར་ན་ལགས་ཀྷི་ཚ་བ་དང་མྷིག་གྷི་རབ་རྷིབ་སྤངས་ནས་མྲེད་ཀང་ལགས་གང་མོ་དང་མྷིག་གསལ་པོ་
ཡོད་པ་བཞྷིན་དུ། སངས་རྒྱས་པ་ན་རྣམ་ཤྲེས་གོ་བུར་གྷི་དྷི་མ་རྣམས་སྤངས་ནས་མྲེད་ཀང་། ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གོལ་བའྷི་སྐུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་ལགས་ལ་ཚ་བ་དང་། །མྷིག་ལ་རབ་རྷིབ་ཞྷི་བ་
ལྟར། །སངས་རྒྱས་སྲེམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། །ཡོད་དང་མྲེད་པར་མྷི་བརོད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཟག་པ་
མྲེད་པའྷི་དབྱྷིངས་ན་དོན་དམ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རོ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་མང་པོ་མ་ཡྷིན་ལ། ཐ་སད་
གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་སྔོན་གྷི་སྨོན་ལམ་གྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་པུའང་མ་ཡྷིན་
པས་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས། །མཁའ་ལྟར་ལུས་ནྷི་མྲེད་ཕྱྷིར་
དང་། །སྔོན་གྷི་ལུས་རྲེས་འབྲང་བའྷི་ཕྱྷིར། །མང་པོ་མ་ཡྷིན་གཅྷིག་ྷིད་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དཔྲེར་ན་ྷི་
མའྷི་འོད་ཟྲེར་གཅྷིག་གང་དུ་འབྱུང་བ་ན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་གཅྷིག་གྷི་ཕྷིན་ལས་འཇུག་པ་ན་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅྷིག་ཏུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ྷི་མའྷི་འོད་ཟྲེར་
གཅྷིག །བྱུང་ན་འོད་ཟྲེར་ཀུན་འབྱུང་བ། །དྲེ་བཞྷིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷི་ཡང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་བར་ཤྲེས་པར་
བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྒྲུབ་པར་རྷིགས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ན་རང་གཞན་གྷི་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར། བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྷིས་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ཅྷིང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སད་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ྷིད་ནྷི་དཀར་པོའ་ི
ཆོས། །དཔྲེ་མྲེད་ལྡན་ཕྱྷིར་ཕན་བདྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱྷིར། །བདྲེ་དགྲེ་དམ་པ་མྷི་ཟད་འབྱུང་གནས་ཕྱྷིར། །བོ་ལྡན་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དགྲེ་བང་བའྷི་རྷིགས། །ཞྲེས་པ་དང་། སོད་འཇུག་ལས་ཀང་། བདག་ལྟ་རྷིགས་ཀྷི་མྷིར་སྲེས་
ནས། །ཕན་དང་གནོད་པ་ངོ་ཤྲེས་བཞྷིན། །བྱང་ཆུབ་སོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་གྷིས་བྱང་ཆུབ་ཅྷིས་མྷི་
ཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། གཞུང་དོན་ལ། འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། དོན་བཅུས་འཆད་པ་སྟྲེ།
གནས་གྱུར་པའྷི་ཁད་པར་ཡང་ཐྲེག་ཆུང་བས་ོན་མོངས་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་གནས་གྱུར་པ་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་
ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་རྒྱན་དུ། གང་ལ་ོན་མོངས་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་ས་བོན་དུས་རྷིང་རག་ལྡན་པ། །སྤང་བ་
ཤྷིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེན་རྣམ་པ་ཀུན་གྷིས་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་ཏྲེ། །གནས་གྱུར་ཆོས་དཀར་ཡོན་ཏན་མཆོག་རབ་ལྡན་པ་
ཐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ྷིད། །དྲེ་ནྷི་མྷི་རོག་རབ་དག་ཤྷིན་ཏུ་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་གྷིས་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
མམ་གཞག་རྲེས་ཐོབ་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་གནས་ངན་ལྲེན་མ་
ལུས་པ་སྤངས་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་བ་ན་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཁད་
པར་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་བས་བསམས་ནས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་ཅྷིང་། ཐྲེག་
ཆྲེན་པ་སྟོབས་དང་མྷི་འཇྷིགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་རྣམས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྣམ་པ་ལྔའྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་བ་ལ་འདྷི་རྣམས་མྲེད་
ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ། འགྲེལ་པར། རྣམ་པར་དག་དང་ཡོངས་དག་དང་། །ལུས་དང་ལོངས་སོད་རོགས་པ་
དང་། །ལས་ཀྷིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཀྷི། །ཁད་པར་ཡོངས་སུ་བརན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྷིབ་པ་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཞྷིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ལུས་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པ་དང་། སྤྲུལ་པས་ཞྷིང་ཁམས་མཐའ་
ཡས་པར་ཕྷིན་ལས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྐུ་གསུམ་གྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་བས་སྐུ་གསུམ་
ཐོབ་པ་མྲེད་ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས། རང་བཞྷིན་ལོངས་སོད་རོགས་པ་དང་། །སྤྲུལ་པ་དག་གྷིས་ཐ་དད་
འཇུག །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི།
ཐྲེག་ཆུང་བས་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ཀྷི་མྱང་འདས་སུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྷི་ཡོན་ཏན་རྒྱུན་གཅོད་ཅྷིང་ཐྲེག་ཆྲེན་
པས་མྷི་གཅོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འདྷིའྷི་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ནྷི་་་་་་ཀླུའྷི་བཤྲེས་གྲེན་གྷིས་སྐུ་གསུམ་གྲུབ་པར། ཕུང་པོར་
བཅས་པའྷི་མྱ་ངན་འདས། །ཐུབ་སྐུ་གྷིས་ལ་བཞག་པ་ཡྷིན། །ཕུང་པོ་ཀུན་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ལ་
ཕུང་པོ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདྲེས་ཤྷིང་ྲེ་བར་འདྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ནུས་པ་ཐོབ་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི།
ཐྲེག་དམན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྲེན་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་རྣམ་པར་དག་པ་
རོ་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་ཤྷིང་བརྲེན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་ྲེ་བར་འདྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་ནུས་པ་མཐར་
ཐུག་པ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྷིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་ཆུང་བས་སྷིབ་པ་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་
སྤངས་པ་ལས་མྲེད་ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་དབུས་མཐར། ོན་མོངས་པ་ཡྷི་སྷིབ་པ་དང་། །ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་དག་
ཏུ་བསྟན། །དྲེར་ནྷི་སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ། །དྲེ་ཟད་ནས་ནྷི་གོལ་བར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་སྷིབ་པ་གྷིས་མ་ལུས་
པར་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདྲེས་པ་དང་ྲེ་བར་འདྲེས་པའྷི་ལས་བྱྲེད་པའྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་དམན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་
མྲེད་ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་རྒྱན་དུ། ཇྷི་ལྟར་ྷི་མའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་གྷི། །འོད་ཟྲེར་དཔག་ཏུ་མྲེད་འདྲེས་ཤྷིང་། །རག་
ཏུ་བྱ་བ་གཅྷིག་ལ་འཇུག །འཇྷིག་རྲེན་ལ་ཡང་སྣང་བར་བྱྲེད། །དྲེ་བཞྷིན་ཟག་མྲེད་དབྱྷིངས་ན་ཡང་། །སངས་
རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྲེད་འདྲེས་ཤྷིང་། །མཛད་པ་གཅྷིག་ནྷི་མཛད་པ་ལ། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བ་མཛད་པར་འདོད། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེ་འདུལ་བ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པའྷི་ནུས་པ་
ཕྷིན་ལས་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་སྟོན་པའྷི་ཐབས་ཀྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་དམན་ལ་ཐབས་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་ཅྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་ཐྲེག་བསྡུས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སུ། ལ་ལར་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྟོན། །ལ་ལར་མྲེ་བཞྷིན་མྱ་ངན་འདའ། །ནམ་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དྲེ་
བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་རག་པའྷི་སྐུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའྷི་ཞྷིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སུ་འཁོར་བ་ཇྷི་
སྷིད་པར་ལ་ལར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ལ་ལར་ཆོས་ཀྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། ལ་ལར་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་ཡང་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨྷིན་གོལ་ལ་འགོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ཡོངས་སུ་སོབ་པ་རྣམ་པ་ལྔའྷི་ཁད་པར་ནྷི། ཐྲེག་དམན་གྷི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཀང་གཞན་ཡོངས་སུ་སོབ་པར་
མྷི་ནུས་ཤྷིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་རྒྱན་དུ། འཚྷེ་བ་དག་ནྷི་ཐམས་ཅད་དང་། །ངན་སོང་དང་ནྷི་ཐབས་མྷིན་
དང་། །འཇྷིག་ཚོགས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ལས། །དྲེ་ཕྱྷིར་སབས་ཀྷི་དམ་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་
ཙམ་གྷིས་འོན་པ་དང་ལོང་བ་དང་སྲེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ནད་ལ་སོགས་པའྷི་གནོད་པ་རྣམས་ཞྷི་བར་མཛད་
པས་འཚྷེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པ་དང་། མྷི་དགྲེ་བ་ལས་བཟློག་ནས་དགྲེ་ལ་སོར་ཞྷིང་མཐོང་ལམ་ལ་
སོགས་པ་ལ་འགོད་པས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་སོབ་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བཟློག་ནས་ཡང་
དག་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པས་ཐབས་མ་ཡྷིན་པ་ལས་སོབ་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ཐྲེག་པ་གྷིས་ཀྷི་མྱང་
འདས་ལའང་བཀོད་ནས་འཇྷིག་ཚོགས་ཁམས་གསུམ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སོབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ན་ཐོས་
མ་ངྲེས་པ་རྣམས་ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་ཅྷིང་བྱང་སྲེམས་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་ཐྲེག་དམན་དུ་མྷི་ལྟུང་བར་མཛད་
པས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ལས་ཀང་སོབ་པ་སྟྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་ཀང་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་མངོན་རོགས་ཀྷི་ཁད་པར་
རྣམས་རྷིག་པར་བྱས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་ལ་སྷི་དོན་གསུམ་གྷི།
ཐུན་མོང་དང་མཐར་ཐུག་གྷིས་སུ་བསྡུ་བ་ནྷི། ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། ཚན་པ་དང་པོ་བཅུ་པོ་

དང་པོ།་་་་་

མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་ཡང་གནས་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གཞན་གྷིས་ཀང་ཅྷི་རྷིགས་པར་ཐོབ་པ་
ཡོད་པས་ཐུན་མོང་བའྷི་ཡོན་ཏན་ཞྲེས་བྱ་ཞྷིང་། སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་མ་དགུའྷི་དོན་དམ་གྷི་ཆ་ནྷི་རང་
བཞྷིན་རྣམ་དག་གྷི་ཚུལ་གྷིས་གཞན་ལའང་ཡོད་ཀང་མངོན་དུ་གྱུར་པའྷི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་
བས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་མཐར་ཐུག་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་མཐར་ཐུག་ཀང་བདྲེན་པ་གྷིས་སུ་
བསྡུ་བ་ནྷི། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་དོན་མཐར་ཕྱྷིན་པ་དོན་དམ་ཆོས་ཀྷི་སྐུ་ལ་གདོད་མ་
ནས་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་ཡོད་པ་དྷི་མ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྷིས་འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བའྷི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་དང་།
གཞན་དོན་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ཀུན་རོབ་གཟུགས་ཀྷི་སྐུ་ལ་ཡོད་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་སྨྷིན་
པའྷི་འབྲས་བུས་ཕྱྲེ་བའྷི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་ཞྲེས་སྲེ་ཚན་གྷིས་སུ་འདུ་བ་སྟྲེ། རྒྱུད་བ་མར། རང་དོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནྷི། །དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ཀུན་རོབ་སྐུ་ྷིད་དྲེ། །བྲལ་དང་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་འབྲས་བུ་
ནྷི། །ཡོན་ཏན་དབྱྲེ་བ་དྲུག་ཅུ་བཞྷི་འདྷི་དག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་དྲེ་དག་ཀང་དཔྲེ་དང་སར་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནྷི།
སྟོབས་བཅུ་པོས་མ་རྷིག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷིབ་པ་རྣམས་འཇོམས་ཤྷིང་སྷིབ་པས་སླར་མྷི་ཕྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྡོ་རྲེ་
ལྟ་བུ་དང་། མྷི་འཇྷིགས་པ་བཞྷིས་འཁོར་གྷི་ནང་དུ་འཇྷིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མྲེད་པར་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེང་གྲེ་ལྟ་བུ་དང་། མ་འདྲེས་པའྷི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་ནྷི་གཞན་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ནམ་
མཁའ་འབྱུང་བ་བཞྷི་དང་མ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་སྐུ་གྷིས་ཀྷི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྷིས་ནྷི་གདུལ་བྱའྷི་
དབང་གྷིས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་དྲེའྷི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུ་ལ་ཟླ་བ་་་་་་དང་་་་་་ལོངས་སྐུ་ནམ་མཁར་
ཤར་བའྷི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སྟོབས་ནྷི་མ་རྷིག་སྷིབ་ལ་རྡོ་རྲེ་བཞྷིན། །མྷི་འཇྷིགས་རྣམས་ནྷི་འཁོར་དུ་སྲེང་གྲེ་
བཞྷིན། །དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་མ་འདྲེས་མཁའ་བཞྷིན་ཏྲེ། །ཐུབ་པའྷི་བསྟན་པ་རྣམ་གྷིས་ཆུ་ཟླ་
བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ། མངོན་རོགས་གང་གྷིས་བསྡུས་ཚུལ། མྷིང་གྷི་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན།
དོན་གྷི་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད། གང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ། མམ་རྲེས་གྷིས་སུ་བསྡུ་བ། སོ་སོའ ་ི བྱྲེད་ལས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མངོན་རོགས་སུ་མ་འདུས་པའྷི་འཕགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གྷི་ཆོས་འགའ་ཡང་མྲེད་པས།
འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འདྷི་དག་བཤད་ཟྷིན་པའྷི་མངོན་པར་
རོགས་པ་བཅུ་པོ་འདྷི་དག་གྷི་ནང་ནས་གང་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། སོམ་ལམ་དུ་གྲུབ་པ་རྣམས་རྲེས་ལ་མངོན་པར་
རོགས་པ་དང་། མྷི་སློབ་ལམ་དུ་གྲུབ་པ་རྣམས་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་པར་རོགས་པས་བསྡུས་སོ། །དྲེའང་
འཕགས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆྲེ་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་གྷི། ཟད་པ་ཕྱོགས་དྲེ་ཙམ་དང་མངོན་ཤྲེས་དང་
པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བྱྷིས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་དྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། མྷི་སྡུག་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །ཡང་དག་
མྷིན་ལའང་ཞྲེས་པ་དང་། །མྱ་ངན་བསལ་བར། དང་སོང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་མངོན་ཤྲེས། །མཁའ་ལ་རྒྱང་རྷིང་འགོ་བ་
ཡང་། །གང་ན་སོད་ཡུལ་འཆྷི་མྲེད་པའྷི། །གནས་དྲེར་འགོ་བ་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབྱྲེ་བ་ལ། ཡོན་
ཏན་དྲེ་དག་ཀང་ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་དང་། ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་
དང་། ཟད་པར་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷི་འགོག་པའྷི་རྣམ་ཐར་བོར་བ་དང་མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔ་ནྷི་བྱྷིས་པ་དང་
འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐུན་མོང་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། བསམས་ནས་ཤྲེས་པ་དང་།
སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་རྣམས་དང་། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ནྷི་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་འཕགས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐུན་མོང་བ་དང་། མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་ནྷི་ཐྲེག་
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ཆྲེན་སློབ་པ་དང་མྷི་སློབ་པ་གྷི་ག་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐུན་མོང་བ་དང་། སྟོབས་རྣམས་དང་། མྷི་འཇྷིགས་པ་རྣམས་
དང་། དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དང་། བསྲུང་བ་མྲེད་པ་རྣམས་དང་། བསྲེལ་བ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཆོས་ྷིད་
དང་། བག་ཆགས་ལྲེགས་པར་བཅོམ་པ་དང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་
བརྒྱད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་ནྷི་ཐྲེག་ཆྲེན་མྷི་སློབ་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐུན་མོང་
མ་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་མདོ་སྲེ་ལས་ཇྷི་སྐད་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །ངོ་བོ་ལ། ཚད་མྲེད་རྣམ་ཐར་ཟྷིལ་
གནོན་ཟད་པར་ོན་མོངས་མྲེད་དང་བསམས་ནས་ཤྲེས། །རྷིག་དང་མངོན་ཤྲེས་མཚན་དཔྲེ་ཡོངས་དག་སྟོབས་
དང་མྷི་འཇྷིགས་པ་རྣམས་དང་། །དན་པ་ྲེར་གཞག་བསྲུང་མྲེད་བསྲེལ་མྲེད་བག་ཆགས་བཅོམ་དང་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ། །མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམ་མཁྲེན་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་རྣམས་ལ་འདུད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་བཅུ་
དགུ་སྟྲེ། རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་ཡང་གནས་དང་དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་ྷིད་གོགས་ཀྷིས་ཀང་བཤད་པར་
བྱའོ། །དྲེ་ལ་ཚད་མྲེད་པ་བཞྷི་ནྷི། རྒྱན་དུ། བརན་པ་རྣམས་ཀྷི་ཚད་མྲེད་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་པ་ནྷི་བདྲེ་འདོད་
དང་། །སྡུག་བསྔལ་གྷིས་མ་ཐག་དང་བདྲེ་བ་དང་། །ོན་མོངས་ཅན་་་་་་ལ་དམྷིགས་པ་དང་ཆོས་ལ་དམྷིགས་པ་དྲེ་དག་་་་་་སྟོན་
པའྷི་བསྟན་བཅོས་ལ་དམྷིགས་པ་དང་། །དམྷིགས་པ་མྲེད་པ་ནྷི།་་་་་དྲེ་ཡྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་
ཡང་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་པ་དང་ཆོས་ལ་དམྷིགས་པ་དང་དམྷིགས་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་གསུམ་གསུམ་དུ་གསུངས་
ལ། འདྷིར་ནྷི་གཙོ་ཆྲེར་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་པ་འཆད་པའྷི་བྱམས་པ་སྷིང་རྲེ་དགའ་བ་བཏང་སོམས་བཞྷི་
ལས། བྱམས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་གཞྷི་གང་རུང་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། དམྷིགས་ཡུལ་བདྲེ་བ་
འདོད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཕན་ཞྷིང་བདྲེ་བ་དང་ཕད་པར་ཤོག་ཅྷིག་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་
ཡང་དག་པས་འབྱོར་ཞྷིང་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་དབང་བྱྲེད་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་
མཐོང་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་
རྣམས་སོ། །གནས་དང་གོགས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་རྣམས་ལའང་དྲེ་དག་སར་ཏྲེ་བཤད་པའོ། །སྷིང་རྲེ་གང་ཞྲེ་
ན། གནས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དམྷིགས་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་སོད་པའྷི་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་ཤོག་ཅྷིག་པར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་
འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་གྷི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །ཞྲེས་བྱ་
བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དགའ་བ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྷིས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དམྷིགས་ཡུལ་བདྲེ་བ་
དང་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་རྲེས་སུ་ཡྷི་རང་བའྷི་སོ་ནས་བདྲེ་ བ་དང་མྷི་འབྲལ་བར་ཤོག་ཅྷིག་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་
རྣམས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །བཏང་སོམས་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་
གཞྷི་གང་རུང་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དམྷིགས་ཡུལ་ཆགས་སང་གྷིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བར་གྱུར་ཅྷིག་སམ་དུ་ཕན་པར་བསམ་པའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་
ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་པ་ནྷི་ཕལ་ཆྲེ་བའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་གྷི། བསམ་གཏན་མ་
ཐོབ་པས་བསོམ་པའང་ཡོད་ལ། གནས་སྐབས་ཚངས་པར་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཚངས་པའྷི་གནས་པ་ཞྲེས་ཀང་
བྱ་ཞྷིང་། དམྷིགས་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་དམྷིགས་་་་་་ས་དང་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་ཚད་མྲེད་པ་ཐོབ་པས་ན་ཚད་མྲེད་
པ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའྷི་སོ་ནས་རྒྱན་དང་ཐྲེག་བསྡུས་བསྟོད་པ་ནྷི།
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྲེ་བ་ཅན། །ཕད་དང་བྲལ་བའྷི་དགོངས་པ་ཅན། །མྷི་འབྲལ་བ་ཡྷི་དགོངས་པ་
ཅན། །ཕན་བདྲེའྷི་དགོངས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེ་ཚན་གསུམ་གྷི་
གང་ཟག་ནྷི། མཛོད་དུ། གཟུགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྷི། །རྲེན་ཅན་ལྷག་མ་མྷི་ལས་སྲེས། །ཞྲེས་པ་
དང་། ངོ་བོ་ནྷི། རྣམ་པར་ཐར་བརྒྱད་དང་པོ་གྷིས། །མྷི་སྡུག་བསམ་གཏན་གྷིས་ན་ཡོད། །གསུམ་པ་མཐའ་ན་
དྲེ་མ་ཆགས། །གཟུགས་མྲེད་མམ་གཞག་དགྲེ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྷིས་ནྷི་མྷི་སྡུག་པའྷི་རྣམ་
པ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྷིས་ན་ཡོད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ན་ཡོད་ཅྷིང་ངོ་བོ་མ་
ཆགས་པ་ཡྷིན་པ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཐར་བཞྷི་ནྷི་དྲེའྷི་ས་པའྷི་མམ་གཞག་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པ་དང་།
ཟད་པར་བཅུ་འོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །བསམ་གཏན་མཐའ་ན་སོད་ཡུལ་ནྷི། །འདོད་པ་གྷིས་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་
དག །སོད་ཡུལ་རང་གྷི་ཕུང་པོ་བཞྷི། །ཞྲེས་པ་དང་པོ་བརྒྱད་ངོ་བོ་མ་ཆགས་པ་དང་ས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་
དང་དམྷིགས་པ་འདོད་པའྷི་གཟུགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཐ་མ་གྷིས་གཟུགས་མྲེད་དག་པའྷི་རང་བཞྷིན་རང་
སའྷི་ཕུང་པོ་བཞྷི་ལ་དམྷིགས་པར་ཡང་བཤད་ཅྷིང་། འདྷིར་ནྷི་རྣམ་ཐར་ལའང་གསུམ་གྷི། དང་པོ།་་་་་གཟུགས་ཅན་
གྷི་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། དགོས་ཆྲེད་དམ་ངྲེས་
ཚིག་ནྷི་ས་ལ་སོགས་པའྷི་དམྷིགས་པ་གསྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་དང་དབང་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་
པའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ལྟ་བ་པོ་བདག་ལ་
གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་མ་བྲལ་བའམ། འགྲེལ་པར་གཟུགས་མྲེད་ལ་བརྲེན་པར་ཡང་བཤད་པས་དྲེ་ལྟ་ན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

གཟུགས་ཀྷི་འདུ་ཤྲེས་ྲེ་བར་གཞག་པས་ཀང་རུང་སྟྲེ། དམྷིགས་ཡུལ་རང་བཞྷིན་པར་སྣང་བའྷི་གཟུགས་ཆྲེ་
ཆུང་དང་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། རྣམ་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཆྲེན་པོ་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་ཆུང་ངུ་དང་མཛྷེས་པ་ལ་
མྷི་མཛྷེས་པ་དང་མྷི་མཛྷེས་པ་ལ་མཛྷེས་པ་ལ་སོགས་གང་སྤྲུལ་པར་འདོད་པར་མོས་པ་ལྟ་བའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་
ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྷིའྷི་གཟུགས་
རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གནས་་་་་་འགྲེལ་པར་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྲེན་པ་་་་་་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ན་ལྟ་
བ་པོ་བདག་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་བྲལ་བའམ་མྷིན་ཡང་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་རང་ལ་གཟུགས་
མྲེད་ལ་མྷིང་བཞྷིའྷི་འདུ་ཤྲེས་ྲེ་བར་བཞག་པས་ཀང་རུང་སྟྲེ། དམྷིགས་ཡུལ་རང་བཞྷིན་པར་སྣང་བའྷི་
གཟུགས་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་གང་སྤྲུལ་པར་འདོད་པར་མོས་པ་ལྟ་བའྷི་གནས་པ་ངོ་བོ་
ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །སྡུག་པའྷི་རྣམ་པར་་་་་་བསྡུ་བར། དྲེ་ལ་འཕགས་པ་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་མཚན་མ་དང་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་ཤྲེས་
ཤྷིང་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་མཐོང་ངོ་། །སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོས་ཇྷི་ལྟར་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་ཅྲེ་ན། སྨྲས་པ། འདུ་ཤྲེས་གྷིས་ཀྷིས་ཏྲེ་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པ་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ལྟོས་པའྷི་
འདུ་ཤྲེས་དང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་འབྲལ་བའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་འབྲྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པར་རོ་གཅྷིག་
པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཀྷིས་སོ། །དྲེ་ལྟར་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷི་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པ་ཐ་མ་སྟྲེ་དྲེ་ནྷི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་ཡང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོ།།

ཐར་པ་ལུས་ཀྷིས་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཏྲེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དགོས་ཆྲེད་ནྷི་སྡུག་ཅྷིང་མཛྷེས་པ་དང་
མྷི་སྡུག་ཅྷིང་མྷི་མཛྷེས་པ་ལ་སྤྲུལ་པར་འདོད་པའྷི་རྲེས་ཆགས་དང་སྤྲུལ་པར་མྷི་འདོད་པ་ལྲེ་ལོའ ་ི ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་འབྱུང་བའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་
དམྷིགས་པ་རང་གྷིས་སྡུག་པ་དང་མྷི་སྡུག་པའྷི་གཟུགས་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ལ། རྣམ་པ་དཔྲེར་ན་དངུལ་བུམ་ནྷི་
ཟངས་བུམ་ལ་ལྟོས་ནས་སྡུག་པ་དང་གསྲེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ནས་མྷི་སྡུག་པ་ཡྷིན་གྷི་མ་ལྟོས་པར་རྷི གས་གཅྷིག་
ལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་གྷི་བོ་མྷི་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཟངས་བུམ་ལ་ལྟོས་
པའྷི་སྡུག་པ་ལ་གསྲེར་བུམ་ལ་ལྟོས་པའྷི་མྷི་སྡུག་པ་ངོ་བོ་གཅྷིག་ཏུ་འབྲྲེལ་ཞྷིང་མྷི་སྡུག་པ་ལའང་སྡུག་པ་རྲེས་སུ་
འབྲྲེལ་བའམ་སྲེམས་ཅན་ལ་སྡུག་པར་གགས་པའང་ལྤགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་དྲེའང་སྐྲ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་གཙང་
བའྷི་རས་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གྷི་ནང་དུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྡུག་མྷི་སྡུག་ནྷི་ཕན་ཚུན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་པའོ་སམ་པའྷི་འདུ་
ཤྲེས་དང་། དྲེ་ལྟར་སྡུག་མྷི་སྡུག་གྷི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བསྲེས་ཏྲེ་མདོ་ལས་སྡུག་པའོ་ཞྲེས་མོས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པར་འགྱུར་བ་ནྷི་གསུམ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྡུག་པ་ྷིད་དུ་རོ་གཅྷིག་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་ཐོབ་ནས་དྲེ་དག་
ལ་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་
བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཐར་བཞྷི་ལ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་
མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐར་པའམ་ཟག་པ་མྲེད་པའྷི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་
སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་དངོས་གཞྷི་དག་པ་བ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇྷི་ལྟ་
བར་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་
མཐུན་པའྷི་རང་རང་གྷི་དངོས་གཞྷི་དག་པ་བ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་
རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཀྷི་གནས་ནྷི་རང་རང་གྷི་དངོས་གཞྷི་ཡྷིན་ཞྷིང་
དམྷིགས་རྣམ་ནྷི་གོང་དུ་བཤད་ཟྷིན་ལ། དགོས་ཆྲེད་ནྷི་འདྷི་ལྟར་མ་ཞྷི་བ་གཟུགས་ལས་འདས་པའྷི་གཟུགས་
མྲེད་ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཟག་བཅས་ལ་ཆགས་ཤྷིང་རོ་མྱང་བའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་་་་་་འགོག་པའྷི་རྣམ་ཐར་གཅྷིག་ལ། འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གང་ཞྲེ་ན།
འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། དགོས་ཆྲེད་ནྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྷི་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་
བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར། གནས་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མྷིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་གཟུགས་
མྲེད་ཞྷི་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཀང་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ལམ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་གནས་པས་
མཆོག་ཏུ་ཞྷི་ཞྷིང་ོན་ཡྷིད་ཀང་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་གནས་
པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ངོ་བོ་གང་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཚོགས་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་
པ་རྣམས་འགོག་པའོ། །འགྲེལ་པར་་་་་་ཤྲེས་རྷིག་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་དམྷིགས་རྣམ་དང་གོགས་མྲེད་ཅྷིང་། འཕགས་པ་
རྣམས་འདྷི་དག་གྷིས་གནས་པས་འཕགས་པ་གནས་པའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཅྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་
ལས་ཀང་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་ནྷི་མཆོག་ཡྷིན་པས་ལན་མང་དུ་གནས་ཏྲེ། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་
གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཐར་ལ་སྷིབ་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གནས་གྱུར་རོགས་
པར་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཟྷིལ་གནོན་ལ་གསུམ་གྷི། དང་པོ།་་་་་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ཚུལ་ནྷི། མདོ་ལས་ནང་
གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་མཛྷེས་པ་དང་ཁ་དོག་མྷི་སྡུག་པ་དང་ངན་པ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དང་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྷིང་གཟུགས་དྲེ་དག་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་ཤྲེས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་མཐོང་སྟྲེ། དྲེ་
ལྟ་བུར་འདུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་འདྷི་ནྷི་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་པོའ ་ོ ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
རྒྱས་པར་སར་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་ཆྲེན་པོ་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་གྷིས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་ནྷི་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་
བའྷི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ཞྷིང་། ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་ནས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་
གསུམ་པ་དང་། ཆྲེན་པོ་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་བཞྷི་པ་སྟྲེ། དྲེ་གྷིས་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་ཤྲེས་ནས་ཕྱྷིའྷི་གཟུགས་ལ་ལྟ་
བའྷི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བས། དྲེ་ལྟར་ན་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་པོ་བཞྷི་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་
གྷིས་ཀྷིས་བསྲེད་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་
དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཟར་མའྷི་མྲེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་
ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱྷིའྷི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་དྲེ་
བཞྷིན་དུ་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་
སྟོན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྷིང་། གཟུགས་དྲེ་དག་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་ཤྲེས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་
ནས་མཐོང་སྟྲེ་དྲེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལྔ་པའོ་ ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
རྒྱས་པར་སར་ཏྲེ་སྲེར་པོ་དོང་ཀའྷི་མྲེ་ཏོག་་་་་་དང་རས་སྲེར་པོ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་ནྷི་དྲུག་པ་དང་། དམར་པོ་བན་དྷཱུ་ཛི་བ་
ཀའྷི་མྲེ་ཏོག་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་ནྷི་བདུན་པ་དང་། དཀར་པོ་སྐར་མ་པ་བ་སངས་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་ནྷི་བརྒྱད་པ་སྟྲེ།
དྲེ་ལྟར་ན་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཕྱྷི་མ་བཞྷི་ནྷི་སྡུག་བའྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལུས་ཀྷིས་མངོན་སུམ་དུ་
བྱས་ཏྲེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་པ་གཅྷིག་གྷིས་བསྲེད་པར་རྷིག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་ཁད་པར་
ནྷི། རྣམ་ཐར་ལས་ཟྷིལ་གནོན་འབྱུང་ན་དྲེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅྷི་ཡོད་སམ་ན། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དང་
པོར་དམྷིགས་པ་ཆྲེ་ཆུང་དང་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གང་སྤྲུལ་པར་འདོད་པར་མོས་ཤྷིང་ཡོངས་སུ་
སོང་བར་བྱྲེད་དོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་སྤྲུལ་པ་
དང་བསྒྱུར་བ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྔར་གྷི་དམྷིགས་པ་དྲེ་མྷི་སྣང་བར་བྱྲེད་ཅྷིང་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་ཏོ། །གསུམ་པ་་་
མདོའ ་ི དོན་བཤད་པ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་གྷི་གཟུགས་དང་སྲེམས་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་གཏོགས་པ་རྷི་དང་ཁང་པ་ལ་

་་་

སོགས་པའྷི་གཟུགས་རྣམས་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་ཆུང་ངུ་དང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཁ་དོག་མཛྷེས་པ་དང་མྷི་སྡུག་པ་
ནྷི་ཡྷིད་དུ་འོང་པ་དང་མྷི་འོང་བ་ཡྷིན་ལ། མྷི་དང་ལྷའྷི་གཟུགས་རྣམས་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་
རྣམས་སོ། །གཟུགས་དྲེ་དག་ཀང་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ནས་ཞྲེས་པ་ནྷི་དབང་བསྒྱུར་ནས་ཏྲེ། ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཞྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གནས་ཀྷི་ལམ་གྷིས་ཤྲེས་ཤྷིང་། མཐོང་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྷག་མཐོང་གྷི་ལམ་གྷིས་མཐོང་ལ། དྲེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤྲེས་པར་
ཞྲེས་པ་ནྷི་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་མ་མནན་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པར་མངོན་པའྷི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པའོ། །ཕྱྷི་མ་བཞྷིའྷི་སྐབས་སུ་
སྔོན་པོ་ནྷི་སྷིར་བསྟན་པ་དང་། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པ་དང་། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སྟོན་པ་ནྷི་སར་བ་
ལས་བྱུང་བ་དང་། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ནྷི་གྷིས་ཀ་ལས་ཀང་འོད་འཕོ་ཞྷིང་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ། སྲེར་པོ་ལ་
སོགས་པ་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ། མྲེ་ཏོག་དང་རས་ནྷི་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པ་དང་སར་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་
དཔྲེའོ། །ལྷག་མ་ནང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་ནས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཞྲེས་
པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་སྟྲེ། གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་དང་། དམྷིགས་པ་
སྣང་བའྷི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པ་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་དང་། གོགས་
མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་གོང་དུ་ཇྷི་སྐད་བསྟན་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཟད་པར་ལ་་་་་་གྷིས་ལས་དང་པོ་དོན་
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དམྷིགས་པ་ཐ་མལ་པ་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་ཞྷིང་དབང་བསྒྱུར་ནས་འདྷིར་ཟད་པར་གྷི་ སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་
དམྷིགས་པ་ས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ལུས་ཤྷིང་ཟད་པར་རྒྱས་ཤྷིང་ཁབ་
པར་བྱྲེད་པར་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་བཅས་པ་ནྷི་ཟད་པར་གྷི་སྲེ་
མཆྲེད་ཅྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ཡང་ཟད་པར་ས་དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་དང་། ཟད་པར་སྔོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་དང་དམར་པོ་
དང་དཀར་པོ་དང་། ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་ཟད་པར་ས་ལ་དབང་འབྱོར་པས་ཆུ་ལ་
སོགས་པའང་སར་སྤྲུལ་ཞྷིང་མྷི་བྱྷིང་བར་འགོ་བ་དང་། ཆུས་ས་ལ་སོགས་པའང་ཆུར་སྤྲུལ་ནས་འཛུལ་བར་
ནུས་པ་དང་། མྲེས་ཆུ་ལ་སོགས་པའང་མྲེ་འབར་ཞྷིང་མྲེའྷི་ཆར་འབྲེབས་པ་དང་། རླུང་གྷིས་རླུང་ལྟར་མགོགས་
པར་འགོ་ཞྷིང་རླུང་གྷི་ཆར་འབྲེབས་པ་དང་། སྔོན་པོས་བཻ་ཌཱུརྻ་ལ་སོགས་པར་སྒྱུར་བ་དང་། སྲེར་པོས་གསྲེར་
ལ་སོགས་པར་སྒྱུར་བ་དང་། དམར་པོས་མུ་ཏྷིག་དམར་པོ་ལ་སོགས་པར་སྒྱུར་བ་དང་། དཀར་པོས་ཟླ་བ་ཆུ་
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འོང་བྱྲེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་གྷིད་རྨུགས་ལ་སོགས་པ་སྲེལ་ཞྷིང་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་བསམས་
ནས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཁད་ཆོས་དཔད་པ་ནྷི། རྣམ་ཐར་དང་ཟྷིལ་གནོན་ལ་འབྱུང་བ་
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འདྷིར་ནྷི་གནས་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་
ཤྷིང་ཁབ་པར་བྱ་བ་འབྱོར་པ་ྷིད་ཀྷི་ཆ་ནས་ཟད་པར་དུ་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ས་ལ་སོགས་པའང་གཞག་སྟྲེ་གནས་
འབྱུང་བའྷི་གཟུགས་ལ་རྒྱས་ཤྷིང་ཁབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་ན་གནས་པ་འབྲས་བུའྷི་གཟུགས་ལ་རྒྱས་ཤྷིང་ཁབ་
པར་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་མ་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དག་ནྷི་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་
གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྷིན་དུ་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་དུ་སོར་རོ། །འོན་ཀང་རྣམ་ཐར་གྷིས་མོས་པའྷི་སོ་
ནས་མགོ་རོམ་ཞྷིང་ཟྷིལ་གནོན་གྷིས་དབང་བསྒྱུར་ནས་སོར་བར་བྱྲེད་ལ། ཟད་པར་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་
ནྷི་རྣམ་པར་ཐར་པས་བརམས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་
ཕལ་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ལ། ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མངའ་བ་ནྷི་སངས་རྒྱས་ྷིད་དྲེ།
ཐུབ་པ་སྷིབ་ཀུན་ངྲེས་པར་གོལ། །འཇྷིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན། །ཁོད་ཀྷི་མཁྲེན་པས་ཤྲེས་བྱ་
ཁབ། །ཐུགས་གོལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་
གཏན་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་དམྷིགས་པ་གཞན་གྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་སྲེ་བོ་རྣམས་བདག་ལ་
དམྷིགས་ནས་ོན་མོངས་པ་སྲེ་མྷི་སྲེ་བལྟས་ཏྲེ་སྲེ་ན་དྲེའྷི་གནས་སུ་མྷི་འགོ་བའམ་འགོ་ན་ཡང་ཆགས་སང་ལ་
སོགས་པའྷི་ོན་མོངས་པའམ་དྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྷི་འཐབ་རོད་ལ་སོགས་པར་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་སྲུང་
ཞྷིང་སྤོང་བར་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་
དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །དྲེའང་། ཡུམ་གྷི་རྒྱན་དུ།་་་་་
ན་ཐོས་ོན་མོངས་མྲེད་པའྷི་ལྟ། །མྷི་ཡྷི་ོན་མོངས་ཡོངས་སྤོང་ྷིད། །གོང་སོགས་སུ་དྲེའྷི་ོན་མོངས་
རྣམས། །རྒྱུན་གཅོད་རྒྱལ་བའྷི་ོན་མོངས་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ན་ཐོས་རྣམས་ནྷི་བདག་མཐོང་བ་ལས་གཞན་
གྷི་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་བསྲུང་བ་ཙམ་ཡྷིན་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྷི་གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པར་
གཤྲེགས་ནས་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་འཇོམས་ཤྷིང་རྲེས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྷི་
ཐམས་ཅད་ཀྷི། །ོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འདུལ། །ོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ོན་མོངས་ལ། །བརྲེར་
བཅས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བསམས་ནས་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་ལ་
བརྲེན་ཏྲེ་དམྷིགས་ཡུལ་དུས་གསུམ་ལ་སོགས་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་གང་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་འདྷི་ཤྲེས་
པར་བྱའོ་ཞྲེས་བསམས་ཤྷིང་སྨོན་ནས་མམ་པར་བཞག་པ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་ཤཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་བཅས་པའོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའང་ན་རང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་འབད་རོལ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པས་དམན་ཞྷིང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པ་
ལ་སོགས་པས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་ཅྷིང་ཆགས་མྷི་མངའ། །ཐོགས་པ་མྷི་མངའ་རག་པར་
ནྷི། །མམ་པར་གཞག་ཅྷིང་འདྷི་ཀུན་གྷི། །ལན་འདྲེབས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྷིག་པ་ལ།
ཆོས་དང་དོན་དང་ངྲེས་པའྷི་ཚིག་དང་སྤོབས་པ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་བཞྷི་ལས། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་
རྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ཀའང་གནས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ། བཅོམ་ལྡན་བདྲེ་གཤྲེགས་
ཐམས་ཅད་མཁྲེན། །ཆོས་ཀྷི་རྒྱལ་པོ་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་རྣམ་གངས་དང་། མྷི་
རྷིག་པ་དང་མྷི་ཤྲེས་པ། །མྷི་མཐོང་མངོན་པར་མྷི་རོགས་པ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་གཏྷི་མུག་གྷི་རྣམ་གངས་ལ་སོགས་
པ་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་
བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྷི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དོན་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། དོན་གཞན་ལ་སོགས་པའྷི་དགོངས་
པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ངྲེས་པའྷི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན།
ཀུམྦྷ་དང་་་་་་བོད་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་མྷི་སོ་སོའ ་ི སྐད་མྷི་འད་བ་དང་། འགྲེལ་པར།་་་་་འཇྷིག་ཅྷིང་

རྒྱ་གར་བ།་་་་་

རབ་ཏུ་འཇྷིག་པས་ན་འཇྷིག་རྲེན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའམ། རྒྱལ་ཆྲེན་རྷིས་བཞྷིན་་་་་་ཆོས་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་ཨྲེ་ནྲེ་
དང་མྲེ་ནྲེ་དང་དམ་པོ་དང་ད་དམ་པོ་ཞྲེས་གགས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྷི་ངྲེས་པའྷི་ཚིག་རྣམས་ ་་་་་བརོད་ལ་དམྷིགས་ནས་
རྣམ་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྷིག་པ་གང་ཞྲེ་ན། རས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་
ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དག་པར་
འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷི་རྲེན་ཆོས་
དང་བརྲེན་པ་དོན་ནྷི་བཤད་བྱ་ཡྷིན་ལ། གསུང་ངྲེས་ཚིག་དང་མཁྲེན་པ་སྤོབས་པ་ནྷི་འཆད་བྱྲེད་ཡྷིན་ཞྷིང་། ངོ་
བོ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟྲེ། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བ་ནྷི། རྲེན་དང་བརྲེན་པ་བཤད་བྱ་
དང་། །གསུང་དང་མཁྲེན་པ་འཆད་བྱྲེད་ལ། །བོ་གོས་རག་ཐོགས་མྷི་མངའ་བས། །ལྲེགས་སྟོན་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མངོན་ཤྲེས་ལ། རྫུ་འཕལ་ལྷ་ཡྷི་རྣ་བ་དང་། །སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་གངས་སྔོན་གནས་
དན། །འཆྷི་འཕོ་སྲེ་བ་ཟག་པ་ཟད། །མངོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་དྲུག །ཅྲེས་བསྟན་ཏྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་མངོན་པར་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པའྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ་
གཅྷིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོས་འགྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྲེས་ཐོབ་ཀྷི་སྤྲུལ་པ་ནྷི་སྲེམས་ཡོད་པ་
སྲེམས་ཅན་དྲེའྷི་དབང་གྷིས་འགྱུར་བ་ཟས་ཟོས་ནས་སྤྲུལ་པའྷི་ལྟོར་འཇུ་བ་ཡྷིན། སོམ་བྱུང་གྷི་ནྷི་སྲེམས་མྲེད་པ་སྤྲུལ་པ་པོའ་ི སྲེམས་ཀྷི་དབང་གྷིས་འགྱུར་བ་ཟས་ཟོས་ནས་སྤྲུལ་པ་
པོའ ་ི ལྟོར་འཇུ་བའོ་ཞྲེས་བཏགས་པའོ། །སྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྔོན་བསོམས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཕྱྷིས་སྲེས་ནས་ཐོབ་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་།
འདོད་པ་ན་སོད་པའྷི་ལྷ་དང་མྷི་ཁ་ཅྷིག་གྷི་བསོད་ནམས་ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ཐོབ་པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ལྟ་བུའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནྷི་རྷིས་མཐུན་པས་བསྡུས་
པའྷི་བྱ་རྣམས་དང་། ཡྷི་དྭགས་ཁ་ཅྷིག་གྷི་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །

སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ། རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་ཤྲེས་པ་

ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ལྷའྷི་རྣ་བའྷི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ལྷ་དང་
མྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ས་ཆྲེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ན་ཅྷིང་ཐོས་པ་
ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་
ནོ། །སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་གངས་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་གཞན་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སོད་པ་མཛོད་འགྲེལ་ལས།
ཕ་རོལ་གྷི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ཕ་རོལ་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་པའམ་དམྷིགས་པ་གང་འཛིན་ཅྲེ་ན་མྷི་འཛིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་རྣམ་པའམ་དམྷིགས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེམས་འདྷི་ཆགས་པ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་ཀྷི། གཟུགས་ཆྲེ་གྲེ་མོ་ཞྷིག་ལ་ཆགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་མྷི་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་དྲེས་གཟུགས་ལ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕ་རོལ་གྷི་སྲེམས་
འཛིན་པ་ན་དྲེའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །

ཆགས་པ་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟ་

བར་ཤྲེས་ཤྷིང་འཇུག་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་
བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །སྔོན་གྷི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པའྷི་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་འདས་པའྷི་མཐའྷི་
སོད་པ་ཚྷེ་རབས་བརྒྱུད་མ་མང་པོའ ་ི མྷིང་དང་རྷིགས་དང་རུས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་ཇྷི་
ལྟ་བར་རྲེས་སུ་དན་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་
སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །འཆྷི་འཕོ་བ་དང་སྲེ་བ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་སྔ་མ་ནས་འཆྷི་
འཕོ་དང་ཕྱྷི་མར་སྲེ་བ་ཡང་ཡྷིན་པ་བར་མ་དོའ ་ི སྷིད་པ་རྣམས་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་ཁ་དོག་བཟང་
ངན་དང་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་ཇྷི་ལྟ་བར་ལྷའྷི་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་ཡང་དག་པར་
འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཟག་པ་ཟད་པའྷི་
མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པའྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ་ཐབས་
གང་གྷིས་ཟག་པ་ཟད་ཅྷིང་མྷི་སྲེ་བ་དང་ཟད་ཅྷིང་མྷི་སྲེ་བའྷི་ངོ་བོ་གང་ཡྷིན་པ་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ། རྣམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གནས་ལུགས་ཇྷི་ལྟ་བར་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་
ཡྷིན་པ་དང་གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཏྷིང་
ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་མངོན་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་ ་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་
གསུང་ངོ་། །འདྷི་རྣམས་ཀང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའྷི་སོ་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་བྱྲེད་ལས་
དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་ནྷི། གཤྲེགས་ནས་སོད་པ་མཁྲེན་མཛད་དྲེ། །དྲེ་དག་སྐད་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་གྷི། །འོང་
དང་འགོ་དང་ངྲེས་འབྱུང་ལ། །ལྲེགས་འདོམས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་
བཟང་པོ་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ། ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོའ ་ི
མཚན་དང་རུ་སལ་ཞབས། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོར་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་
ཅུ་ར་གྷིས་དང་། ཐུབ་པའྷི་སྲེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གྷི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་
བྱྲེད་པའྷི་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པའྷི་སྐུ་རྣམ་པ་གདུལ་བྱའྷི་སྣང་ངོར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའྷི་ཚུལ་
མཁྲེན་པ། ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་དང་། ཞྲེས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་
མཚན་དཔྲེར་གསུངས་པ་ནྷི་་་་་་འགྲེལ་པར་དོན་དམ་པའྷི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྷི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཆ་ནས་བཞག་པ་
ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ནུས་པ་་་་་་བྱང་སྲེམས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྷིའང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་ཞྷིང་། དྲེ་ལས་
གཞན་པ་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལས་བྱུང་བའྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཐོབ་
པའོ། །བྱང་སར་མཚན་དཔྲེ་དྲེ་དག་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་
བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པ་སྟྲེ། འདྷི་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའྷི་སོ་ནས་བྱྲེད་ལས་དང་མཐུན་པར་
བསྟོད་པ་ནྷི། ལུས་ཅན་ཀུན་གྷིས་ཁོད་མཐོང་ན། །སྲེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་
རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་དག་ལ། གནས་དང་དམྷིགས་པ་
ཐུགས་དང་ནྷི། །མཁྲེན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་འོ། །གནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་
བསམ་གཏན་གྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ་སྐུ་ལུས་ཀྷི་ཁད་པར་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་
པ་བཞྷིན་དུ་གནས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་དང་། ཚྷེ་བྱྷིན་གྷིས་བརླབས་ནས་ཡུན་རྷིངས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། ནམ་
བཞྲེད་པ་ན་སྐུ་ཚྷེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའྷི་ཚུལ་རྣམས་མཁྲེན་པ། ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཆོས་རྣམས་སོ། །དམྷིགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞྲེ་ན། རང་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་སྔར་མྲེད་པའྷི་
དམྷིགས་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་མང་པོ་གསར་དུ་སྤྲུལ་པ་དང་། སྔར་ཡོད་པའྷི་དམྷིགས་པ་ས་ལ་
སོགས་པའང་གསྲེར་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་བའྷི་ཚུལ་མཁྲེན་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་
རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞྲེ་ན། རང་ཇྷི་ལྟར་
བཞྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྷིང་སོམས་པར་
འཇུག་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་
ནོ། །མཁྲེན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་རང་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་དུ།
ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་རྡུལ་དང་བྲལ་བ་དང་། དོན་དམ་པ་སྟོན་པ་

ཡུམ་ལས།་་་་་

དང་། འཆྷི་འཕོ་བ་མྲེད་པ་དང་། མྷིང་དང་བྲལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྷི་གྲེ་བཞྷི་
བཅུ་ར་གྷིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡྷིད་ལ་བྱས་པ་ནྷི་དྲེ་དང་པོར་གྱུར་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་
བརོད་པའྷི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ། ཚིག་དང་དོན་མྷི་བརྲེད་ཅྷིང་དན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་གཟུངས་ཀྷི་
སོ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་
མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག འགྲེལ་པར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལའང་ཡོད་པར་གསུངས་ཤྷིང་མཐར་
ཐུག་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བ་ནྷི། ལྲེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང་། །སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་
དང་། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། །མངའ་བརྲེས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྟོབས་ལ།
རྒྱུད་བ་མར། གནས་དང་གནས་མྷིན་ལས་རྣམས་ཀྷི། །རྣམ་པར་སྨྷིན་དང་དབང་པོ་དང་། །ཁམས་རྣམས་དང་ནྷི་
མོས་པ་དང་། །ཀུན་འགོའ ་ི ལམ་དང་བསམ་གཏན་སོགས། །ོན་མོངས་དྷི་མ་མྲེད་པ་དང་། །སྔོན་གནས་རྲེས་
སུ་དན་པ་དང་། །ལྷ་ཡྷི་མྷིག་དང་ཟག་པ་ཟད། །མཁྲེན་པའྷི་སྟོབས་ནྷི་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་
དང་པོ་གྷིས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་མཁྲེན་པའྷི་སྟོབས་གང་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་
ཀང་གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་རབ་མཐའྷི་ས་ཟག་མྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་དམྷིགས་ཡུལ་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་འབྲས་
བུ་འབྱུང་བ་ནྷི་གནས་ཡྷིན་པ་དང་། རྒྱུ་མྷི་མཐུན་པ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ནྷི་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་དམྷིགས་ཏྲེ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པ། ངོ་བོ་ཡང་དག་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་ཤྲེས་རབ་མཐར་ཐུག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་
ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་སྷིབ་པ་དང་བྲལ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ལས་བདག་གྷིར་བྱ་བ་མཁྲེན་པའྷི་སྟོབས་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གང་ཞྲེ་ན། རང་རང་གྷིས་བྱས་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྣམ་པར་སྨྷིན་པ་རང་རང་གྷིས་མྱོང་བའྷི་ཚུལ་ལས་བདག་གྷིར་བྱ་
བའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་
ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་ལྷག་མ་རྣམས་ཤུགས་ལ་རོགས་
ཚུལ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷི་དད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྷིན་པ་མཁྲེན་པ་དང་།
ཐྲེག་པ་གསུམ་གྷི་རྷིགས་ཐ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྲེན་པ་དང་། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ལ་
མོས་པ་ལ་སོགས་པ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྲེན་པ་དང་། འགོ་བ་རྒྱུད་ལྔ་དང་མྱང་འདས་གསུམ་དུ་བགོད་པའྷི་
ཚུལ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྷི་ལམ་མཁྲེན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་སོམས་
པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྷི་ཚུལ་མཁྲེན་པ་དང་། སྔོན་
གྷི་གནས་རྲེས་སུ་དན་ཞྷིང་མཁྲེན་པ་དང་། ལྷའྷི་མྷིག་གྷིས་འཆྷི་འཕོ་བ་དང་སྲེ་བ་མཁྲེན་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་
མཁྲེན་པའྷི་སྟོབས་ཏྲེ་སྟོབས་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་སྔ་མ་གྷིས་པོ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རང་རང་གྷི་དམྷིགས་
ཡུལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྲེན་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་མཐུན་
དུ་རྷིག་པར་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷི་གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་མཁྲེན་པས་ཕྱུགས་ཀྷི་མཆོད་སྷིན་ལ་སོགས་
པའྷི་ཐབས་ལས་སླུ་བ་དང་། ལས་བདག་གྷིར་བྱ་བ་མཁྲེན་པས་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་སབས་ལས་སླུ་བ་དང་།
བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་མཁྲེན་པས་ཟག་བཅས་ཀྷི་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ན་ཐར་པའོ་ཞྲེས་དག་
པ་ལ་སླུ་བ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྷིས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་དང་པོ་པ་འདུན་པ་ཟློག་ཅྷིང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལས་སླུ་
བའྷི་བདུད་འཇོམས་པས་ན་སྟོབས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཐབས་དང་སབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྲེག་ཆྲེན་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བ་ལ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་སླུ་བའྷི། །བདུད་འཇོམས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མྷི་
འཇྷིགས་པ་ནྷི། མདོ་ལས།་་་་་སྟོན་པ་ཆོས་གསུང་བ་ན། ང་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ལ་ཆོས་
འདྷི་དག་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་དཀའ་ཐུབ་ཀྷིས་ང་རྒྱལ་བའྷི་་་་་་དགྲེ་སོང་ངམ་རྷིགས་ཀྷིས་་་་་་བྲམ་
ཟྲེའམ་ལོངས་སོད་ཀྷིས་་་་་་ལྷའམ་སྟོབས་ཀྷིས་་་་་་བདུད་དམ་་་་་་ཆགས་བྲལ་གྷིས་ང་རྒྱལ་བའྷི་ཚངས་པའམ་གཞན་སུ་ཡང་རུང་བས་
ཆོས་དང་་་་་་མྷི་མཐུན་པར་རྒོལ་བ་སྷིད་མོད་མཐུན་པར་ང་ལ་་་་་་ངག་གྷིས་རྒོལ་བའམ་་་་་་སྲེམས་ཀྷིས་འགན་པར་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་མ་
མྷི་མཐོང་སྟྲེ། མཚན་མ་དྲེ་མ་མཐོང་བས་་་་་་ལུས་བདྲེ་བ་ཐོབ་་་་་་སྲེམས་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་་་་་་ངག་བག་ཚ་བ་མྲེད་པ་ཐོབ་
ནས་གནས་སོ། །གནོད་པ་དང་འཇྷིགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པས་་་་་་ཁྱུ་མཆོག་གྷི་གནས་རྒྱ་ཆྲེན་པོར་ཞལ་གྷིས་འཆྲེའོ། །ཞྷི་ཞྷིང་བསྷིལ་
བར་གྱུར་པས་་་་་་
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ཚངས་པའྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། །ཕས་རྒོལ་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པས།་་་་་འཁོར་གྷི་ནང་དུ་སྲེང་གྲེའྷི་ས་ཡང་དག་པར་
ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

སོག་གོ །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སར་ཏྲེ་གཞན་ལའང་རྒྱས་པར་་་་་་ངས་ཟག་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཟག་པ་འདྷི་མ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
དང་། ངས་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཆོས་གང་དག་བསྟན་པ་ལ་དྲེ་དག་བསྟྲེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ངས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྷི་ལམ་གང་དག་བསྟན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་་་་་་ང་རྒྱལ་ཅན་སུས་ཀང་རྒོལ་བར་མྷི་ནུས་པས་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡྷིན་ལ།
དྲེའང་། མངོན་རོགས་བྱང་ཆུབ་ཟག་ཟད་མཁྲེན། །བར་གཅོད་ཆོས་དང་ངྲེས་འབྱྷིན་ལམ། །རང་གཞན་དོན་དུ་
སྟོན་པ་ལ། །མྷི་འཇྷིགས་པ་ནྷི་རྣམ་པ་བཞྷི། །ཞྲེས་པའྷི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པའྷི་རབ་མཐའ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐོག་མར་རང་གྷི་དོན་
རོགས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་དམྷིགས་ཡུལ་ཤྲེས་བྱ་ཇྷི་ལྟ་བ་དང་ཇྷི་སྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་
མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་ཅྷིང་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པ་ཞལ་གྷིས་འཆྲེ་
བ་འཇོག་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པའྷི་རྒོལ་བའྷི་འཇྷིགས་པ་མྷི་མངའ་བ་དང་། ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཐར་ཐུག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་གོགས་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི ་སྲེམས་
དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཟག་མྲེད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྲེན་པ་ལ་མྷི་འཇྷིགས་
པ་གང་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་དོན་དུ་སྤངས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཟག་པ་ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་བཅས་
པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་ཞལ་གྷིས་འཆྲེ་བ་འཇོག་པ་ལ་འཇྷིགས་པ་མྷི་མངའ་བ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་
བའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཆོས་ལ་
མྷི་འཇྷིགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གཞན་གྷི་དོན་དུ་སྤང་བྱ་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་ཆོས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་ཞལ་གྷིས་འཆྲེ་བ་འཇོག་པ་ལ་འཇྷིགས་པ་མྷི་མངའ་བ་ཡང་
དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །ངྲེས་པར་
འབྱྷིན་པའྷི་ལམ་ལ་མཁས་པ་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་གྷི་དོན་དུ་གྲེན་པོ་ལས་བརམས་
ཏྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྷི་སོར་ལམ་ནས་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་ལམ་གྷི་བར་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱྷིན་པའྷི་ལམ་གྷི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་ཞལ་གྷིས་འཆྲེ་བ་འཇོག་པ་ལ་འཇྷིགས་པ་མྷི་མངའ་བ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་
ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་རང་དོན་དུ་སྤངས་
རོགས་མཐར་ཕྱྷིན་པ་དང་གཞན་དོན་དུ་སྤང་གྲེན་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་ལ་ཕས་ཀྷི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མྷི་
བརྷི་བས་ན་མྷི་འཇྷིགས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རང་གཞན་དོན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །སྤངས་དང་ངྲེས་འབྱུང་གྲེགས་བྱྲེད་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྣམས། །སྟོན་མཛད་མུ་སྟྲེགས་གཞན་དག་གྷིས། །མྷི་བརྷི་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དན་པ་ྲེ་
བར་གཞག་པ་གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། སྟོན་པ་ཐུགས་བརྲེ་བ་ཅན་གྷིས་གདུལ་བྱའྷི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོངས་སུ་
བསྡུས་ཏྲེ། དགྲེ་སློང་དག་འདྷི་དག་ནྷི་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཕན་བདྲེར་གྱུར་པའོ་ཞྲེས་ཆོས་སྟོན་པ་ན་
དམྷིགས་ཡུལ་སློབ་མའྷི་ཁད་པར་གསུམ་ལ་རྣམ་པ་གུས་ཤྷིང་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་
པ་མྷི་འབྱུང་བ་དང་མྷི་གུས་ཤྷིང་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མྷི་འབྱུང་བ་དང་། ཁ་ཅྷིག་གུས་ཤྷིང་ཁ་
ཅྷིག་མྷི་གུས་པ་ལ་ཆགས་སང་གྷིས་ཀའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བར་བཏང་སོམས་ཅན་གྷི་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྷིན་ལ་ྲེ་བར་གནས་པ། ངོ་བོ་ཡང་དག་
པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་
ནོ། །བསྲུང་བ་མྲེད་པ་གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་སོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་
པ་མྲེད་པས་གཞན་གྷི་སོན་བརོད་ན་རང་ལའང་བསད་གདགས་སུ་འོང་སམ་པའྷི་དོགས་པའམ་འཇྷིགས་པ་མྷི་
མངའ་བའྷི་ཕྱྷིར། དམྷིགས་ཡུལ་དུ་གདུལ་བྱའྷི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་ྷིད་ལ་རྣམ་པ་ཇྷི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞྷིན་
དུ་ཚར་བཅད་དྲེ་སྤ་བཀོངས་ནས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཟྷིན་བསང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་གདམས་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའྷི་
ཆྲེད་དུ་རྲེས་སུ་བསྟན་པ་སོར་བ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བསྲུང་བ་མྲེད་པ་གསུམ་དང་སྔར་གྷི་བསྲེལ་པ་མྷི་
མངའ་བའྷི་དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་གྷིས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། བསྲུང་མྲེད་བསྲེལ་བ་མྷི་
མངའ་བས། །འཁོར་གྷི་ནང་དུ་བག་རོང་མཛད། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གྷིས་སྤངས་པས། །ཚོགས་སྡུད་ཁོད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བསྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། དམྷིགས་ཡུལ་གདུལ་བྱ་འདུལ་
བའྷི་བྱ་བ་རྣམས་རང་རང་གྷི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། དུས་ལས་མྷི་འདའ་བར་
སྐུའྷི་རྣམ་འཕྲུལ་མཛད་པ་དང་གསུང་གྷི་ལྲེགས་བཤད་གསུངས་པའྷི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་མངོན་པར་
བརོད་ཅྷིང་རག་ཏུ་མྷི་བསྲེལ་པར་དན་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་
རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །མ་འདྲེས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གསུམ་པ་དང་
ཡང་མཐུན་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྷི་བྱ་བ་ལ། །ཁོད་ནྷི་དུས་ལས་མྷི་འདའ་བས། །མཛད་པ་རག་ཏུ་དོན་མངའ་
བ། །མྷི་བསྲེལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བག་ཆགས་ལྲེགས་པར་བཅོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྷིབ་
གྷིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བག་ཆགས་མ་སྤངས་པ་ལྟ་བུའྷི་སྐུ་དང་གསུང་གྷི་གཡོ་བ་འཁྲུལ་པ་དང་ཅ་ཅོ་ཀུན་ཏུ་མྷི་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་
འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །མ་འདྲེས་པའྷི་ཡོན་
ཏན་དང་པོ་གྷིས་དང་ཡང་མཐུན་པ་སྟྲེ། ཀུན་མཁྲེན་ཁོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། །གནས་པ་ཀུན་ལ་རག་པར་
ཡང་། །ཀུན་མཁྲེན་མྷིན་སོད་མྷི་མངའ་བ། །ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁོད་ཕྱག་འཚལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། ྷིན་མཚན་ལན་གསུམ་གྷིས་མཚོན་ནས་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་དམྷིགས་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་
གྷི་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྷིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་རྣམས་སྡུག་
བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་བསལ་བར་བཞྲེད་པའྷི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནས་པ་ངོ་བོ་ཡང་དག་
པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་གོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་
དང་ལྡན་པ་ལ་བྱྲེད་ལས་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་ནྷི། འཇྷིག་རྲེན་ཀུན་ལ་ྷིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་ནྷི་སོ་
སོར་གཟྷིགས། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྷི། །ཕན་དགོངས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། བཞྷི་ལས་དང་པོ།་་་་་སོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་ནྷི། རྒྱུད་བ་
མར། འཁྲུལ་དང་ཅ་ཅོ་མྷི་མངའ་སྟྲེ། །སྟོན་ལ་དན་པ་མས་མྷི་མངའ། །མམ་པར་མ་བཞག་ཐུགས་མྷི་
མངའ། །འདུ་ཤྲེས་སྣ་ཚོགས་ཀང་མྷི་མངའ། །མ་བརགས་བཏང་སོམས་མྷི་མངའ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། དག་
བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་གང་པོ་ཆྲེ་གཏུམ་པོ་དང་ལྷན་ཅྷིག་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འཁྲུལ་པ་དང་། གད་མོ་དང་འཕྱ་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་ཅ་ཅོ་དང་། དན་པ་ཐོབ་ཟྷིན་མས་པ་དང་། རྲེས་ཐོབ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། སྷིད་ཞྷིའྷི་
རང་བཞྷིན་ལ་ཐ་དད་པའྷི་འདུ་ཤྲེས་དང་། གདུལ་བྱ་མ་བརགས་པར་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པ་རྣམས་ཡོད་མོད་
ཀྷི། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྐུའྷི་སོད་པ་ལ་སྦྲུལ་རྡོག་པས་བརྷི་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འཁྲུལ་པ་ནམ་ཡང་མྷི་མངའ་
བ་དང་། གསུང་གྷི་སོད་པ་ལ་དོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཅ་ཅོ་མྷི་མངའ་བ་དང་། ཐུགས་
ཀྷི་སོད་པ་ལ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་ཡུན་རྷིང་པོ་ནས་མཛད་པ་དང་གསུངས་པ་རྲེས་སུ་དན་པས་དན་པ་
མས་པ་མྷི་མངའ་བ་དང་། མམ་གཞག་རྲེས་ཐོབ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་བཞྷིན་དུ་འཇུག་པས་རག་ཏུ་མམ་པར་
མ་བཞག་པ་མྷི་མངའ་བ་དང་། སྷིད་ཞྷི་མམ་ྷིད་དུ་རོགས་པ་མཐར་ཕྱྷིན་པས་འཁོར་འདས་ཐ་དད་ཀྷི་འདུ་
ཤྲེས་མྷི་མངའ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་བརགས་ནས་དོན་དུ་མྷི་འགྱུར་ན་ཡལ་བར་འདོར་བ་སྷིད་ཀྷིས་མ་བརགས་
པར་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པ་མྷི་མངའ་བ་སྟྲེ། སོ་གསུམ་གྷི་ཕྷིན་ལས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཡོངས་
སུ་དག་པར་འབྱོར་པ་དང་། གྷིས་པ།་་་་་རོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་ནྷི། འདུན་དང་བརོན་འགྲུས་དན་ཏྷིང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འཛིན། །ཤྲེས་རབ་རྣམ་གོལ་རྣམ་གོལ་གྷི། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པ་མས་མྷི་མངའ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དག་བཅོམ་པ་
རྣམས་ལ་ཤྲེས་སྷིབ་ལྷག་མ་ཡོད་པས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་མ་ཐོབ་པའྷི་ཡོངས་སུ་མས་པ་ཡོད་ཀང་།
དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པས་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྷི་ཕྱྷིར་བརོན་འགྲུས་དང་དན་པ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་དབང་པོ་བཞྷི་དང་། དྲེ་དག་གྷི་གནས་འདུན་པ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་
བཅས་པ་རྣམས་མ་ཐོབ་པའྷི་ཡོངས་སུ་མས་པ་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པ་དང་། གསུམ་པ།་་་་་མཛད་པས་
བསྡུས་པ་གསུམ་ནྷི། ལས་གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྔོན་འགོ་དང་། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དག་བཅོམ་པའྷི་སོ་གསུམ་གྷི་ལས་ལ་
རྲེས་དགྲེ་བ་དང་རྲེས་ལུང་མ་བསྟན་ཡོད་ཀང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྷི་ལས་
ཐམས་ཅད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྷིང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྷིག་རྒྱུ་བས་ཡྲེ་
ཤྲེས་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྷིན་ལས་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའྷི་མཛད་པ་ཡང་དག་པར་
འབྱོར་པ་དང་། བཞྷི་པ།་་་་་མཁྲེན་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་ནྷི། དུས་ལའང་ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིབ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ། དག་
བཅོམ་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྷི་རོལ་བ་ཙམ་གྷིས་མྷི་རོགས་པས་ཆགས་པ་དང་བཅས་ཤྷིང་ཐམས་ཅད་མྷི་རོགས་པས་
ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པས་རོལ་བ་ཙམ་གྷིས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རོགས་པས་
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་མ་ ་་་་་རྷིམ་གྷིས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་དང་མང་པོ་ཤྲེས་
པ་དང་ད་ལྟར་བའྷི་ཤུགས་ལ་གཞན་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་མྷིན་གྷི། མཛོད་འགྲེལ་ལས། རྒྱུན་གྷིས་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་དཔྲེར། །མྲེ་ཡྷིས་ཐམས་ཅད་སྲེག་འདོད་ལྟར། །དྲེ་བཞྷིན་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་འདོད་བྱའྷི། །གཅྷིག་ཅར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ཕྱྷིར་མྷིན། །ཅྲེས་སོ།།

ཐོགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་གནས་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་

ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་གང་ཡྷིན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྔ་མ་
བཞྷིན་ནོ། །ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །དྲེ་
ལྟར་སྲེ་ཚན་བཞྷི་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟྲེ། སོད་པ་དང་ནྷི་རོགས་པ་དང་། །ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་ནྷི་ཕྷིན་ལས་ཀྷིས། །ན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྷི། །བ་མ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་རབ་ཀྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པ་ལ་བརྲེན་
ནས་དམྷིགས་ཡུལ་ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཇྷི་སྲེད་པ་དང་ཆོས་
ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་དོན་རྣམས་ལ། རྣམ་པ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་མཐར་ཐུག་པའྷི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པ་ྷིད་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་པའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་
འཛིན་ཞྷི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་མཐར་ཕྱྷིན་པ་གང་ཡྷིན་པ་དང་། གོགས་དྲེ་དག་དང་དོན་ལྔས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

མཚུངས་པར་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་ཟག་པ་མྲེད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེའང་
སྐུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་གྷི་དོན་མཛད་པ་སྟྲེ། སྐུ་གསུམ་དག་
གྷིས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེ། །རྣམ་པ་ཀུན་བརྲེས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྷི་ཐྲེ་ཚོམ་དག །གཅོད་པ་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། ཡོན་ཏན་འདྷི་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་
གང་ཞྷིག་གང་ལ་བསྟན་ཚུལ་ནྷི། སྒྲུབ་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་ཕྱྷི་རོལ་མུ་སྟྲེགས་པའམ་ནང་པའྷི་ན་ཐོས་སམ་

པོ།་་་་་

བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་རུང་སྟྲེ། སྒྲུབ་པའྷི་གནས་དག་པའྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་གང་རུང་གྷི་དངོས་གཞྷི་ལ་
བརྲེན་ནས། ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་ཇྷི་ལྟ་བར་ཟག་བཅས་ཀྷི་མངོན་པར་
ཤྲེས་པ་ལྔ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྷི་ཕྱྷི་ནང་གྷི་གའྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཟག་མྲེད་ཀྷི་མངོན་ཤྲེས་དང་རྣམ་
ཐར་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་རྣམས་ནྷི་གང་ཟག་ཕྱྷི་རོལ་པས་མྷི་སྒྲུབ་ཀྷི་ཐུན་མོང་ཡྷིན་མྷིན་དུ་ཕྱྲེ་བ་ལྟར་
ན་ཐོས་སམ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འམ། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པ་ཡང་རུང་སྟྲེ་གནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་
གསུམ་ལ་མྷི་བརྲེན་གྷི་རབ་ཀྷི་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་པ་ལ་བརྲེན་ནས་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །འོན་
ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྷིས་ནྷི་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་མཛད་པ་ྷིད་ལ་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །གྷིས་པ་་་་་་
དྲེས་ཇྷི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན།
མདོ་ལས། བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེམས་ཁོ་ན་མྲེད་པ་འགན་ཟླ་མྲེད་པ་གཅུགས་མྲེད་པ་གནོད་པ་མྲེད་པ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་མམ་གཞག་བསམ་གཏན་དངོས་གཞྷིའྷི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལ་བརྲེན་
ནས། རང་ཇྷི་ལྟར་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཞྷིན་དུ་ལན་མང་དུ་ཡང་ཡང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་ཅྷིང་
སོམ་པར་ནུས་པས་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་གྷི་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མམ་རྲེས་གྷིས་
སུ་བསྡུ་བ་ནྷི། ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་སྲེ་ཚན་བཅུ་དགུ་པོ་འདྷི་དག་ནྷི་རྣམ་པ་གྷིས་སུ་འདུ་སྟྲེ།
རང་རང་གྷི་བྱ་བ་ལ་ྲེ་བར་གནས་པ་རྲེས་ཐོབ་ཀྷིས་བསྡུས་པ་དང་། གནས་པ་ལས་གྱུར་པ་མམ་གཞག་གྷིས་
བསྡུས་པའོ། །དྲེའང་ཅྷི་རྷིགས་སུ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བ་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་པའྷི་བར་རང་རང་གྷི་བྱ་བ་ལ་ྲེ་
བར་གནས་ཤྷིང་བྱྲེད་པའྷི་ཡོན་ཏན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་འགའ་ཞྷིག་འཇྷིག་རྲེན་པའང་ཡོད་ཀང་གཙོ་ཆྲེ་བའྷི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྲེས་པའྷི་རང་
བཞྷིན་དུ་བལྟའོ། །མཆོག་ཏུ་ཞྷི་ཞྷིང་ནང་དུ་སྲེམས་གནས་པ་ལས་གྱུར་པ་དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཚད་མྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་མམ་གཞག་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྲེས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བལྟ་སྟྲེ་དྲེས་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པར་བྱྲེད་པའོ། །བྱྲེད་ལས་ལའང་
བཅུ་དགུ་ལས། ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། སོ་སོའ ་ི མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་གནོད་སྲེམས་དང་
རྣམ་འཚྷེ་དང་ཕག་དོག་དང་ཆགས་སང་རྣམས་སྤོང་ངོ་། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུགས་བརྲེ་བར་གནས་ཤྷིང་སྲེམས་
ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པས་བསོད་ནམས་ཀྷི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་དོ། །དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། རྒྱན་ལས།་་་་་
སྷིང་རྲེས་ཟྷིན་པའྷི་བརྲེ་ལྡན་རྣམས། །ཞྷི་ལའང་ཡྷིད་ནྷི་མྷི་གནས་ན། །འཇྷིག་རྲེན་བདྲེ་དང་རང་སོག་
ལ། །ཆགས་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅྷི་དགོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་དོན་ལ་མྷི་ལྟ་བས་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་
པར་མཛད་པ་ལ་མྷི་སོའ །ོ །རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྷིས་ཀྷིས་ས་
ལ་སོགས་པ་གསྲེར་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་པའྷི་ལས་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །གསུམ་པས་དགྲེ་བ་སྟྲེ་སྡུག་ཅྷིང་ཡྷིད་
དུ་འོང་བ་སྤྲུལ་པ་ལ་ཆགས་པའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་རྣམ་ཐར་བཞྷིས་
གཟུགས་ཀྷི་འདུ་ཤྲེས་ྲེ་བར་ཞྷི་བ་ཙམ་གྷིས་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ལ་མྷི་ཆགས་སོ། །འགོག་པས་མོས་པ་
ལྟར་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་ཡྷིད་ཀང་བཀག་པས་འཕགས་པའྷི་གནས་པ་མཆོག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞྷི་
བའྷི་གནས་པས་གནས་སོ། །ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། ཐ་མལ་པའྷི་
དམྷིགས་པ་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ཅན་གྷི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་པོ་དག་གྷི་དམྷིགས་པ་ལ་ཇྷི་
ལྟར་འདོད་པ་བཞྷིན་དུ་དབང་བསྒྱུར་བར་མཛད་དོ། །ཟད་པར་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན།
མཐའ་དག་ཟད་ཅྷིང་མ་ལུས་པར་རྒྱས་ཤྷིང་ཁབ་པར་མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇྷི་ལྟར་མོས་པའྷི་
དམྷིགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྷིང་མཐར་ཕྱྷིན་པར་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པས་ལས་ཅྷི་
མཛད་ཅྲེ་ན། གཞན་གྷི་སྲེམས་སྲུང་ཞྷིང་ཇྷི་ལྟར་མཐུན་པར་སྨྲ་བས་གཟུང་བར་འོས་པའྷི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་
རོ། །བསམ་ནས་ཤྲེས་པས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། འདས་པ་ན་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
དང་ད་ལྟར་གྷི་དོན་གཞན་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལུང་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འདྷི་ནྷི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའོ་
ཞྲེས་འཇྷིག་རྲེན་ན་མང་པོས་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་རྷིག་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན།
བཤད་བྱ་འཆད་བྱྲེད་དུ་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ནས་རྣམ་པ་མང་པོས་ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་ཅྷིང་བཤད་པས་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྷི་སྲེམས་ཚིམ་ཞྷིང་མགུ་བར་མཛད་དོ། །མངོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། རྫུ་
འཕྲུལ་གྷིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་ལས་ཀྷིས་གདུལ་བྱ་བསྟན་པ་ལ་འདུན་པར་མཛད་
དོ། །ལྷའྷི་རྣ་བས་ས་ཐམས་ཅད་རོགས་ནས་སོ་སོའ ་ི སྐད་ཀྷིས་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ངག་གྷི་ལས་ཀྷིས་
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བསྟན་པ་ལ་འདུན་པར་མཛད་དོ། །གཞན་གྷི་སྲེམས་ཤྲེས་ནས་དགྲེ་མྷི་དགྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚུལ་ཀུན་ཏུ་བརོད་
པས་ཀང་འདུན་པར་མཛད་དོ། །སྔོན་གྷི་གནས་དན་པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་སོད་པ་སྔ་མ་གང་ནས་འོངས་པ་དང་
ལྷའྷི་མྷིག་གྷིས་ཕྱྷི་མ་གང་དུ་འགོ་བའྷི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཟག་ཟད་ཀྷིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཐབས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་གདམས་ངག་འདོམས་སོ། །མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་བཟང་
པོ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། གདུལ་བྱས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་གདོན་མྷི་ཟ་བར་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའམ་མཆོག་
ཏུ་གྱུར་པ་ྷིད་དུ་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་མཛད་དོ། །སྲེམས་ཀང་མངོན་པར་དང་ཞྷིང་སོ་བར་མཛད་དོ། །ཡོངས་སུ་དག་
པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། གནས་ཡོངས་སུ་དག་པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་དུ་འགྱུར་ན་བསམ་པ་
བཞྷིན་དུ་སྷིད་པར་སྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཏོ། །བཞྲེད་ན་སྐུ་ཚྷེ་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་བས་ལྷག་
པར་བཞུགས་སོ། །གཤྲེགས་པ་དོན་ཆྲེ་ན་ཚྷེའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀང་འདོར་རོ། །དམྷིགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པས་
དངོས་པོའ ་ི ཆོས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རོ། །ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དབང་
སྒྱུར་རོ། །མཁྲེན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པས་གཟུངས་ཀྷི་སོ་ལ་བརྲེན་ནས་དམ་པའྷི་ཆོས་ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་ཀང་
ཡང་དག་པར་འཛིན་ཏོ། །སྟོབས་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་མཁྲེན་པས་
མངོན་མཐོའ ་ི འབྲས་བུ་རྒྱུ་མྲེད་ལས་འབྱུང་བ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མྷི་མཐུན་བ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། ལས་
བདག་གྷིར་བྱ་བ་མཁྲེན་པས་རང་གྷིས་མ་བྱས་པའྷི་ལས་ཀྷི་འབྲས་བུ་དང་ཕད་པར་སྨྲ་བ་བསལ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་
ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་མཛད་དྲེ་ཡང་དག་པར་མངོན་པར་མཐོ་བ་བདྲེ་འགོའ ་ི ལམ་སྟོན་ཏོ། །བསམ་གཏན་ལ་སོགས་
པ་མཁྲེན་པས་སྲེམས་ཅན་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སོད་པ་དག་མ་དག་ལ་སོགས་པའྷི་ཁད་པར་དང་། དབང་པོ་མཆོག་
དང་མཆོག་མ་ཡྷིན་པ་མཁྲེན་པས་བཤད་པའྷི་སྣོད་དད་སོགས་སྨྷིན་མ་སྨྷིན་གྷི་ཁད་པར་དང་། མོས་པ་སྣ་
ཚོགས་མཁྲེན་པས་བསམ་པ་བཟང་ངན་གྷི་ཁད་པར་དང་། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྲེན་པས་བག་ལ་ལ་ོན་
མོངས་པའྷི་ས་བོན་གང་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་ཁད་པར་དང་། ཀུན་འགོའ ་ི ལམ་མཁྲེན་པས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་
གང་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཁད་པར་དང་། སྔོན་གྷི་གནས་དན་པས་སྔ་མར་ཚོགས་ཇྷི་ཙམ་བསགས་པའྷི་ཁད་པར་
དང་། ལྷའྷི་མྷིག་གྷིས་ཕྱྷི་མ་ལ་ལམ་གང་སྲེ་བའྷི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཟག་ཟད་མཁྲེན་པས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་
པར་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་རོགས་ནས་སྐལ་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པ་ཐར་པའྷི་ལམ་སྟོན་ཏོ། །ཐམས་
ཅད་ཀྷིས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚར་གཅོད་དོ། །ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པ་སྤངས་ཤྷིང་ཐོགས་
པ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཕྱྷིར་རང་རང་གྷི་སོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དྷི་བས་དྷིས་པ་ཡང་ལུང་སྟོན་ཏོ། །མྷི་འཇྷིགས་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། འཁོར་མང་པོ་འདུས་པའྷི་ནང་དུ་བདག་ྷིད་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་
པའྷི་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་ཡྷིན་པར་རྣམ་པར་འཇོག་གོ །རང་གྷིས་སྤངས་རོགས་ཐོབ་པ་དང་གཞན་ལ་སྤང་
གྲེན་སྟོན་པ་ལས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་རྒོལ་བ་གཞན་མུ་སྟྲེགས་པ་རྣམས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཚར་གཅོད་
དོ། །དན་པ་ྲེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། གུས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་མྷི་གུས་པ་ལ་སང་བ་
དང་གྷིས་ཀ་ལ་འདྲེས་མའྷི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་གདུལ་བྱའྷི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྡུད་
དོ། །བསྲུང་བ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། རང་གྷི་སོ་གསུམ་གྷི་སོན་བརོད་དུ་དོགས་པ་མྲེད་པས་
རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཚོགས་ལ་གདམས་ངག་འདོམས་སོ། །ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་སྟོན་ཏོ། །བསྲེན་བ་མྷི་མངའ་
བའྷི་ཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། ལས་བརྒྱ་པར།་་་་་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་སྷིན་རྣམས་ཀྷི་གནས། །དུས་རླབས་ཡོལ་བར་
འགྱུར་བའང་སྷིད། །གདུལ་བར་བྱ་བའྷི་སས་རྣམས་ལ། །སངས་རྒྱས་དུས་ལས་ཡོལ་མྷི་མངའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར།
སངས་རྒྱས་ཀྷི་མཛད་པ་སྲེམས་ཅན་གྷི་དོན་སྒྲུབ་པ་ནམ་ཡང་མྷི་འདོར་རོ། །བག་ཆགས་ལྲེགས་པར་བཅོམ་
པས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ནས་མྲེད་པས་ོན་མོངས་པ་ཡོད་པ་
ལྟ་བུའྷི་སོད་པ་འཁྲུལ་པ་དང་ཅ་ཅོ་ལ་སོགས་པ་ནམ་ཡང་མ་བསྟན་ཏོ། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་
ན། ྷིན་མཚན་ལན་དྲུག་གྷིས་མཚོན་ནས་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ྷིད་དུ་འཇྷིག་རྲེན་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པར་དགོངས་
པའྷི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་རྣམ་པར་གཟྷིགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་
ཅྲེ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྷི་ཕྷིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་སོད་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་དག་པ་
དང་། རོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག་ལྲེགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཕྷིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་གྷིས་གཞན་དོན་ལ་
གཤྲེགས་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་གྷིས་མཁྲེན་བཞྷིན་དུ་བཞུགས་པས་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟྷིལ་གྷིས་གནོན་ཏོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ལས་ཅྷི་མཛད་ཅྲེ་ན།
ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོགས་པ་མྷི་མངའ་བས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་དོ། །ཐྲེ་ཚོམ་
བཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྟོན་པས་བསྟན་པ་རྣམས་སྡུད་པ་པོས་བསྡུས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ལུང་དང་རོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་ཚུལ་ཡང་ཡུན་རྷིང་དུ་འཇོག་གོ །མཛོད་འགྲེལ་ལ་སོགས་པར། ལོ་སྟོང་དང་ཕྱྲེད་དང་ྷིས་སྟོང་དང་། ཕྱྲེད་དང་
སུམ་སྟོང་གནས་པར་ཡང་བཤད་མོད།

དྲེའང་འབུམ་ཏཱྷིག་ལ་སོགས་པར། སྟོན་པ་འདྷིའྷི་ཆོས་ལོ་དགུ་སྟོང་གནས་པ་ལ་བུད་

མྲེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཞྷི་སྟོང་འགྷིབས་ནས་ལྔ་སྟོང་གནས་ཏྲེ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུ་ལ།་་་་་དག་བཅོམ་པ་དང་། ཕྱྷིར་འོང་
དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པས་འབྲས་བུའྷི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་དང་། ཤྲེས་རབ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཚུལ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཁྷིམས་ལ་གནས་པས་སྒྲུབ་པའྷི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་ནྷི་རོགས་པའྷི་དུས་དང་། མངོན་པ་དང་མདོ་སྲེ་དང་
འདུལ་བ་ལ་སོད་པ་ལུང་གྷི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་དང་། རགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གཅྷིག་
གོ །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཀྷི་ཚུལ་དྲེས་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པ་རྣམས་སྤང་བྱ་སྤང་རུང་དང་གྲེན་པོ་
སྲེ་རུང་གྷི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་མཛད་དོ། །ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པ་རྣམས་འཆྷིང་བ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བའྷི་བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞུང་ལུགས་རྣམ་དག་འདྷིར། ཕུང་པོ་་་་་་ལྔ་སྲེ་མཆྲེད་་་་་་
བཅུ་གྷིས་

རྣམ་ཤྲེས་་་་་་དྲུག་རྲེག་་་་་་དྲུག་ཚོར་་་་་་དྲུག་ཁམས།་་་་་དྲུག །རྲེན་འབྲྲེལ་་་་་་བཅུ་གྷིས་ཕར་ཕྱྷིན་་་་་་དྲུག་སྟོང་ྷིད་་་་་་བཅོ་ལྔ་

ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས།་་་་་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། །བདྲེན་པ་་་་་་བཞྷི་བསམ་གཏན་་་་་་བཞྷི་ཚད་མྲེད་་་་་་བཞྷི་གཟུགས་མྲེད་བཞྷི། །རྣམ་
ཐར་་་་་་བརྒྱད་སོམས་འཇུག་་་་་་དགུ་སོ་གསུམ་མངོན་ཤྲེས་དྲུག །ཏྷིང་འཛིན་གཟུངས་སོ་སྟོབས་བཅུ་མྷི་འཇྷིགས་
བཞྷི། །སོ་སོ་རྷིག་བཞྷི་བྱམས་པ་སྷིང་རྲེ་ཆྲེ། །མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་ཟུང་བཞྷི་རང་སངས་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་མཁྲེན་པ་གསུམ། །ཞྲེས་་་་་་སོམ་དུ་བྱས་པ་ལྟར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་རྒྱལ་
བའྷི་ཡུམ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་དམ་པ་མཛད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འཕོས་པའྷི་ཁད་པར་དྲུག་ལས། དང་པོ།་་་་་མངོན་རོགས་ཀྷི་འདོར་
ལྲེན་བསྟན་པ་ནྷི། མངོན་པར་རོགས་པ་བཅུ་པོ་འདྷི་དག་ལས་རྷིམ་གྷིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པའྷི་ལམ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུ་ཐོབ་ནས་ལམ་སྔ་མ་དམན་པ་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་ནྷི་འདོར་ཏྲེ།
སླར་ཡང་མངོན་དུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲས་བུ་གང་དང་གང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེའྷི་སྤང་བྱ་མ་ལུས་
པ་སྤངས་པའྷི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་སྔ་ཕྱྷི་བསོམས་ཏྲེ་སྤང་བྱ་སྤོང་བ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་
དོ། །གྷིས་པ་་་་་་མྱང་འདས་ཀྷི་ཁད་པར་བཤད་པ་ནྷི། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྷི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྷི་དབྱྷིངས་སུ་
ན་ཐོས་ནྷི་ལམ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཡང་དག་པར་གཅོད་ཅྷིང་མངོན་གྱུར་གཏན་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་འདོར་བས་
རྣམ་པར་སྤོང་སྟྲེ། ཞུམ་པ་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ནྷི། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལྲེན་པ་ན། །མར་མྲེ་ཤྷི་བར་གྱུར་པ་
བཞྷིན། །དྲེ་ཡྷི་སྲེམས་ནྷི་ཡོངས་སུ་ཐར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་ལམ་ནྷི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་མྱ་ངན་ལས་ཟློ་བའྷི་བསམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྷི་ཕྱྷིར་ལྷག་མྲེད་དུ་ཡང་གཞན་གྷི་དོན་རྒྱུན་གཅོད་པ་མ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ནྷི་རྒྱུའྷི་དུས་ན་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་མྷི་ཟད་པ་དང་། འབྲས་བུའྷི་
དུས་ན་ཡོན་ཏན་མྷི་ཟད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། བོ་གོས་མྷི་ཟད་པའྷི་མདོ་ལས་མྷི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་བསྟན་པ་ལྟ་
བུའོ། །ལུང་མ་བསྟན་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དྷི་བ་ཐམས་ཅད་ལུང་སྟོན་ཞྷིང་ཐྲེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཡྷིན་ན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའྷི་དངོས་པོ་བཅུ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་གང་དག་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གཞྷི་མ་གྲུབ་པར་ཁད་པར་གྷི་ཆོས་དཔོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་དོན་དང་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་ཚུལ་
བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ལན་གདབ་ཏུ་མྷི་རུང་བ་ཡོངས་སུ་འདྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡོངས་
སུ་འདྷི་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་བཞྷི་ལས་བརམས་ནས་འདྷི་ན་ཚུལ་བཞྷིན་འདྷི་བ་ཡྷིན་པ་ལ། འདྷིར་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་
ལམ་དང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་འགོག་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་
རྣམ་པར་བྱང་བ་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་སྲེམས་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རག་གམ་མྷི་རག་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
དོན་དང་མྷི་ལྡན་པ་འདྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་་་་་་བྱང་སྲེམས་ལ་ཟུང་གསུམ་མྲེད་ཚུལ་ནྷི། ན་ཐོས་རྣམས་མཐོང་
ལམ་ཐོབ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་
སོན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་མྷི་གནས་པའྷི་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་ཐོབ་པས་ན་རང་གྷི་མྱང་འདས་ཆད་པའྷི་མཐར་ལྷུང་བའྷི་རྒྱུན་ལ་འཇུག་པ་ཡོངས་
སུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་དྲུག་སྤངས་ཀང་ལན་ཅྷིག་ཕྱྷིར་འོང་བར་མྷི་
འགྱུར་ཞྲེ་ན། འདོད་པར་ལན་ཅྷིག་ཙམ་འོང་བར་མ་ཟད་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ན་བསམ་བཞྷིན་དུ་འདོད་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྷིད་པར་སྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པའྷི་སོམ་སྤང་དགུ་
སྤངས་ཀང་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་གྷི་བདྲེ་བ་རྣམས་ཀྷིས་གནས་ཤྷིང་དྲེ་ལས་མ་
མས་བཞྷིན་དུ་སླར་ཡང་འདོད་པའྷི་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱན་གྷི་འགྲེལ་པར། ས་དང་པོ་དང་
བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ས་ལ་རྷིམ་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་བཞྷི་གཞག་པ་ནྷི་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་འད་བ་
ལ་དགོངས་ནས་དྲེ་དག་ལ་མོས་པ་རྣམས་དང་བའྷི་ཕྱྷིར་གསུངས་པའོ། །ལྔ་པ་་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་པས་གྲེན་པོ་སོམ་
ཚུལ་ནྷི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ནྷི་ས་དང་པོའ ་ི སྟོད་ཀྷི་ཆར་མཐོང་བའྷི་ལམ་ལ་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་
པར་རོགས་པར་བྱས་ནས་ས་རྲེ་རྲེའང་བསྐལ་པ་མང་པོས་འགྲུབ་པར་བཤད་པས་དང་པོའ ་ི ཕལ་ཆྲེ་བ་ནས་
བརམས་ཏྲེ་བཅུ་པའྷི་བར་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སོམ་པའྷི་ལམ་ལ་ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོའ་ི ལམ་གཙོ་བོར་
སོམ་པ་ཡྷིན་གྷི། ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པའྷི་གྲེན་པོ་ནྷི་གཙོ་བོར་སོམ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ།་་་་་ཐབས་ཆྲེན་
དག་དང་ལྡན་པ་ལ། །ོན་མོངས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞན་དོན་དུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུའྷི་
ོན་མོངས་པ་ཅུང་ཟད་གཞག་པ་ནྷི་རྲེ་ཞྷིག་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་མྷི་སྤོང་བའྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརྲེན་ནས་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་ོན་མོངས་པའྷི་སྷིབ་པ་དང་
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ཤྲེས་བྱའྷི་སྷིབ་པའྷི་ལྷག་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཅྷིག་ཅར་སྤང་ངོ་། །ོན་སྷིབ་སྤངས་པས་གཅྷིག་ཅར་
དག་བཅོམ་པ་དང་། ཤྲེས་སྷིབ་སྤངས་པས་གཅྷིག་ཅར་དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་རྲེ་ཞྷིག་ོན་
མོངས་པ་མ་སྤངས་སུ་ཟྷིན་ཀང་། ོན་མོངས་ཐུལ་ལ་སྤངས་པ་མྲེད། །སྔགས་ཀྷིས་བསད་པའྷི་དུག་དང་
འད། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྔགས་དང་སྨན་ཡོད་པའྷི་དུག་གྷིས་མྷི་གནོད་ཅྷིང་ཕན་པ་ལྟ་བུ་དང་། དཔྲེར་ན་ོན་མོངས་
པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྷི་དག་བཅོམ་པ་ལྟར་ས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ོན་མོངས་པའྷི་ྲེས་པ་རང་གཞན་
འཇོམས་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྲེད་ཅྷིང་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷིས་ཟྷིན་པས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་ཡོན་
ཏན་སྲེད་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲུག་པ་་་་་་མཁས་པ་དང་དབང་པོ་སོང་ཚུལ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། ཡང་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམྷིགས་ཡུལ་ཤཤྲེས་བྱ་ལ་མཁས་པ་དང་། མས་ལྲེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། སྤང་བྱ་
ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། གྲེན་པོ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ལ་མཁས་པར་
བྱའོ། །དུས་དུས་སུ་དབང་པོ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་སང་བར་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་ཀྷི། དང་པོ།་་་་་
མཁས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་ཤྲེས་བྱ་ལ་མཁས་པ་ལའང་གང་མཁས་པར་བྱ་བའྷི་ཡུལ་
ཤྲེས་བྱ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བལྟ་སྟྲེ། འཁྲུལ་པ་ནྷི་གཟུང་འཛིན་དོན་ལ་མྲེད་པ་ལ་
གཟུང་འཛིན་དུ་ཀུན་ནས་བརགས་ཏྲེ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། འཁྲུལ་པའྷི་གནས་ནྷི་གང་ལ་བྱྷིས་པ་རྣམས་
མངོན་ཞྲེན་འཇུག་པའྷི་གཞྷི་གཞན་དབང་ཡང་དག་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཀུན་རོག་དང་། མ་འཁྲུལ་པའྷི་གནས་ནྷི་མྷི་རོག་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་རྲེན་ནམ་གཞྷིར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དང་ཤྲེས་བྱ་ལ་རོག་པས་འཁྲུལ་པ་སྤངས་པ་
ཡྷིན་ལ། མྷི་རོག་པའྷི་རྒྱུ་མཐུན་པས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང་ཡྷིན་པ་ནྷི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་
པའྷི་ཐོས་བསམ་གྷི་ཤྲེས་རབ་དང་། མ་འཁྲུལ་བ་ནྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། མ་འཁྲུལ་བའྷི་རྒྱུ་
མཐུན་པ་ནྷི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པའྷི་དགྲེ་བའོ། །གྷིས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གདུལ་
བྱ་རྣམས་བསྡུ་བའྷི་དངོས་པོ་བཞྷིས་བསྡུས་ནས་དགྲེ་བ་ལ་དགོད་པ་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྷིན་པར་བྱ་བ་ལ་
མཁས་པ་དང་། སྷིན་པ་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྷི་བར་རོགས་པར་འདོད་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྷི་རོག་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་སོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྷི་ཆོས་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། སྷིག་པ་བཤགས་པ་དང་བསོད་ནམས་ལ་རྲེས་སུ་ཡྷི་རང་བ་དང་
སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་དང་དགྲེ་བའྷི་ར་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་སྟྲེ་བཞྷིའམ། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པའམ་བཟང་སོད་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་བཞྷིན་ྷིན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མཚན་ལན་དྲུག་ཏུ་བྱྲེད་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་མྱུར་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། མྷི་གནས་པའྷི་མྱང་འདས་ཐོབ་ནས་
ཀང་འཇྷིག་རྲེན་གྷི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་ཇྷི་ལྟ་བར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་སོད་པ་
ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལམ་རྒྱུན་མྷི་འཆད་པ་ལ་མཁས་པའོ། །གསུམ་པ་ལའང་སྤང་བྱ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་
པར་རོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ་་་་་་རྣམ་རོག་བཅུར་བསྟན་པ་ནྷི། རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་ཀུན་
གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ར་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ལུས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་གནས་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་དང་
ལོངས་སོད་ཡུལ་ལྔའྷི་རྣམ་པར་རྷིག་པ་ནྷི་གཟུང་བྱའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་མཚན་མའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་།
ཚོགས་དྲུག་དང་ོན་ཡྷིད་ནྷི་སྔར་གྷི་གཟུང་བྱའྷི་མཚན་མ་དྲེ་དག་གྷི་རྣམ་པར་སྣང་བར་གྱུར་པས་མཚན་མར་
སྣང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་མ་རྣམས་ཡྷིད་དུ་འོང་མྷི་འོང་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་འཇུག་པ་མཚན་མར་གྱུར་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཡུལ་འགྱུར་བའྷི་དབང་གྷིས་ཡུལ་
ཅན་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའང་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཚན་མར་སྣང་བ་
འགྱུར་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། མྷིང་ཚིག་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་ཀྷིས་བསྟན་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་གཞན་གྷིས་
བསྟན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། དྲེའྷི་ཁད་པར་ྲེས་བཤད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདུས་བྱས་རག་པར་
འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ལྲེགས་བཤད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་
མྱང་འདས་ཞྷི་བར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞྷིན་གྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཚུལ་མྷིན་གྷི་ཁད་པར་ལྟ་བར་
གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྷིས་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་ལས་གཡྲེང་
བའམ་མྷི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལས་གཡྲེང་བ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ཕྱྷི་
མ་བཅུར་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཡུམ་གྷི་གདམས་ངག་གྷི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་སྤང་གྲེན་སར་ནས་འཆད་པ་ལ། རྣམ་
པར་གཡྲེང་བའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་ལས་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་གཞན་དབང་
ཀུན་རོབ་ཙམ་དུའང་མྲེད་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ྷིད་དུ་ཡོད་བཞྷིན་དུ་ཞྲེས་
སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དངོས་པོར་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྷི་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་
པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་། དྲེའྷི་མྷིང་དང་ཤྲེས་
རབ་ཀྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་དང་བྱང་ཆུབ་དང་སོད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་མྷི་སོད་ཅྲེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྷི་
མཐོང་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སོ་འདོགས་པའྷི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་ཀུན་བརགས་ཡོད་པར་འཛིན་
པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་མྷིང་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སྟོང་ངོ་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་རྣམ་
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པར་རོག་པ་ནྷི་མྷིང་དྲེ་ཀུན་བརགས་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དུའང་མྲེད་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་སྟོང་པ་ྷིད་
ཀྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཅྷིག་པ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་གཟུགས་སོགས་ཀུན་
བརགས་དང་སྟོང་ྷིད་ཡོངས་གྲུབ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་གཟུགས་ཀྷི་སྟོང་པ་ྷིད་གང་ཡྷིན་པ་
དྲེ་ནྷི་གཟུགས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་དད་པ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་
དང་ཆོས་ྷིད་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་སྟོང་པ་ྷིད་ལས་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྷིན་
གཟུགས་ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་སྟོང་པ་ྷིད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་
བརོད་བྱའྷི་དོན་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་རས་སུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་གཟུགས་ནྷི་མྷིང་ཙམ་མོ་ནས་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པའྷི་བར་ནྷི་མྷིང་ཙམ་མོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཁད་པར་གྷི་མཚན་ྷིད་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་མྷི་སྲེ་མྷི་འགག་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མྷིང་ཇྷི་ལྟ་
བ་བཞྷིན་དོན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་མྷིང་གྷིས་གང་བསྟན་པ་དྲེ་དོན་ལ་གནས་པར་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་
མྷིང་བཅོས་མ་ལ་ཆོས་དྲེ་དག་སོ་སོར་བརགས་ནས་གོ་བུར་དུ་མྷིང་གྷི་རྲེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་སོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་མྷིང་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྷི་དོན་ལ་གང་གནས་པ་ལྟར་མྷིང་གྷིས་
ཀང་ངྲེས་པར་སྟོན་ཏོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་སྟྲེ། དྲེའྷི་གྲེན་པོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྷི་མྷིང་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་
པར་རྲེས་སུ་མྷི་མཐོང་ངོ་། །མྷི་མཐོང་བས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱས་
པར་རྷིགས་པ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། རྒྱན་ལས་ཀང་། རྒྱལ་བའྷི་
སས་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་མྲེད་དང་ཡོད་ྷིད་དང་། །སོ་འདོགས་སྐུར་པའྷི་རོག་དང་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དང་། །རང་དང་
ཁད་པར་རོག་དང་མྷིང་དོན་ཇྷི་བཞྷིན་དུ། །མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་རྣམ་རོག་ཡང་དག་སྤང་བར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་ྷིད་དོ། །བཞྷི་པ་ལ་སྤང་བྱ་དྲེ་ལྟར་ངོས་ཟྷིན་ནས་གྲེན་པོ་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་
མྷི་རོག་པ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། མྷི་རག་པའམ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་ངྲེས་པ་ཐོབ་
པ་ན་དྲེ་ཙམ་གྷིས་སྲེམས་ཚིམ་ནས་སྟོང་པའམ་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་གཞན་མྷི་ཚོལ་བ་ནྷི་ཆོག་
པར་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དང་། འདུས་བྱས་རག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་
གྲེན་པོར་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཙམ་དུ་བརགས་ནས་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་གང་ཟག་
གྷི་བདག་མྲེད་རོགས་ཏྲེ་བདག་སོགས་སུ་མྷི་རོག་པ་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

533

གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཙམ་དྲེའང་སོས་པར་རྷིག་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཚན་མ་བཤྷིགས་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་ཡྲེ་
ཤྲེས་མཆོག་ཏུ་ཞྷི་བས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རོགས་པ་ནྷི་སོས་པ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དྲེ།
ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནྷི་སོ་སོའ ་ི སྲེ་བོ་རྣམས་དང་། ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་ནྷི་ན་ཐོས་རྣམས་དང་། སོས་པ་མྲེད་པ་ནྷི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྷི་མྷི་རོག་པ་དང་གོ་རྷིམ་བཞྷིན་དུ་སར་བ་རྣམས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་སོས་མྲེད་ཀྷི་
མྷི་རོག་པ་དཔད་པ་ལ། སོས་པ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ྷིད་ནྷི་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་འདྷིའོ་ཞྲེས་བརོད་པར་
དཀའ་བས་མཐའ་གཞན་རྷིམ་གྷིས་བཀག་ནས་འཆད་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། དྲེའང་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀྷི་མཚན་མ་
ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་རང་པས་ཀང་དྲེར་འཇོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གྷིད་ལོག་པ་དང་ར་རོ་བ་ལ་སོགས་པའང་
སོས་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །རོག་དཔོད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་རང་པས་ཀང་དྲེར་འཇོག་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་བསམ་གཏན་གྷིས་པ་ཡན་ཆད་ཀང་སོས་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་
རྣམ་པར་ཞྷི་བ་རང་པས་ཀང་དྲེར་འཇོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འགོག་པའྷི་སོམས་པར་འཇུག་པའང་སོས་མྲེད་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་བས་སོ། །རོག་པ་མྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཙམ་གྷིས་ཀང་དྲེར་འཇོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་བྲེམ་
པོ་རྣམས་ཀང་སོས་མྲེད་དུ་ཐལ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །འདྷི་ནྷི་མྷི་རོག་པའོ་སམ་དུ་དམྷིགས་པ་ལ་མངོན་པར་
འདུ་བྱྲེད་པས་ཀང་དྲེར་འཇོག་པ་མ་ཡྷིན་པར་བལྟ་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་མཚན་མ་ལ་རོག་པ་ཡྷིན་པས་རོག་པའང་སོས་མྲེད་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །འོན་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་གདམས་ངག་ལ་
བརྲེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མཚན་མ་རང་བཞྷིན་གྷིས་མ་གྲུབ་པ་རོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གོམས་པའྷི་སྟོབས་བསྲེད་
པས་སོ་སོ་རང་གྷིས་དམྷིགས་པ་ལ་བཀ་བར་འཛིན་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་མཐའ་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ལ་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པ་ནྷི་སོས་མྲེད་ཀྷི་མྷི་རོག་པ་ྷིད་དུ་
བལྟའོ། །ཐྲེག་བསྡུས་ལས་ཀང་། རྣམ་རོག་མྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད། །རྣམ་པ་ལྔ་ནྷི་རྣམ་སྤངས་ཤྷིང་། །ཡང་དག་དོན་
ལ་བཀ་འཛིན་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་དབང་པོ་སོང་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྷི་སྔར་
རང་བཞྷིན་གྷིས་དབང་པོ་རྣོན་པོར་བཤད་པ་ཡྷིན་ན་ཇྷི་ལྟར་དུས་དུས་སུ་དབང་པོ་རྣམས་སོང་དགོ ས་སོ་ཞྲེ་ན།
གཞན་རྷིགས་ལ་ལྟོས་ནས་རྣོན་པོ་ཡྷིན་ཡང་རང་རྷིགས་ལ་ལྟོས་ནས། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །དད་དང་
མཐོང་ཐོག་རྷིགས་ནས་རྷིགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆུང་ངུ་འབྲྷིང་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱྲེར་ཡོད་པས་དད་པ་ལ་
སོགས་པ་དབང་པོ་ལྔ་རྣོན་པོའ ་ི ལུགས་ཀྷི་ཆུང་ངུའམ་རྟུལ་པོ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་རྣོན་པོའ ་ི འབྲྷི ང་པོར་སོང་ཞྷིང་མངོན་
པར་སྒྲུབ་བོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོའ་ི འབྲྷིང་པོར་འཕྲེལ་བ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་རྣོན་པོའ ་ི ཆྲེན་པོར་སོང་ཞྷིང་གོང་ནས་གོང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞྷི་པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།འབྲེལ་གཏམ་རྣམ་ངྲེས་ལ། དྲེ་ལྟར་
ཤྲེས་བྱ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པའྷི་དོན་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་ཚུལ་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་
རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དབྱྲེ་བ་མདོར་བསྟན་ནྷི། འཆད་པར་འགྱུར་བ་མཐའ་དག་བསྡུ་ན་རྣམ་
པ་བདུན་ཏྲེ། བཤད་བྱའྷི་དོན་གང་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། འཆད་བྱྲེད་
ཀྷི་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། མུ་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་
རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་དག་པར་དྷི་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྷི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། གཏན་ལ་
ཕབ་པའྷི་དགོས་པ་རྣམས་བསྡུ་བ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། སྐབས་དོན་གྷི་གཙོ་བོ་སྨྲ་བའྷི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་
དང་། ཟབ་མོའ ་ི དོན་འཆད་ཐབས་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་རྒྱས་བཤད་ལ། དོན་
དང་རྣམ་བཤད་རབ་དབྱྲེ་ཡང་དག་དྷི། །བསྡུ་བ་སྨྲ་བ་ལྡྲེམ་དགོངས་རྣམ་ངྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ། དོན་རྣམ་པར་
ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་ངོ་བོ་ནྷི། དོན་དྲུག་ལས་བརམས་ནས་བཤད་བྱ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་གཏན་ལ་
འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། རྒྱུད་བར། དག་་་་་་པ་ངོ་བོ་དང་ཐོབ་་་་་་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་བྲལ་བ་་་་་་འབྲས་བུ་དང་རང་
གཞན་དོན་་་་་་ལས་དང་། །དྲེ་རྲེན་་་་་་ལྡན་པ་དང་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་དང་། །བདག་ྷིད་ཆྲེན་པོ་་་་་་འཇུག་པའྷི་དོན་ཞྲེས་པས་བྱང་ཆུབ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ།་་་་་དབྱྲེ་བ་ལ། དོན་དྲུག་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ྷིད་དུ། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་ལྡན་འཇུག་
པ་དང་། །ཞྲེས་པས་ཆོས་དབྱྷིངས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་དང་། རྒྱུའྷི་དོན་དང་། འབྲས་བུའྷི་
དོན་དང་། ལས་ཀྷི་དོན་དང་། ལྡན་པའྷི་དོན་དང་། འཇུག་པའྷི་དོན་གྷིས་གང་བཤད་པར་བྱ་བ་སྟྲེ་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པ་ྷིད་དོ། །གསུམ་པ་་་་་་ངོས་བཟུང་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གསུམ་མོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཀུན་བརགས་
གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་བཤད་ཟྷིན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུའྷི་དོན་ནྷི་རྲེན་བཞྷི་ལས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་
འགྲུབ་པ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་དང་། མ་རྷིག་པ་ལས་འདུ་བྱྲེད་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མ་རྷིག་པ་འགགས་ནས་འདུ་
བྱྲེད་འགགས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའམ་འགག་པའྷི་རྒྱུ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་
སོགས་པ་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུའོ། །འབྲས་བུའྷི་དོན་ནྷི་ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་སྨྷིན་གྷི་ཆ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་སྨྷིན་པའྷི་
འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འད་བ་འམ། །ཞྲེས་པ་ལྟར།་་་་་དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་འད་ཕྱྷི་མ་འབྱུང་བ་
རྒྱུ་མཐུན་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐུན་མོང་གྷི་ལས་ཀྷི་དབང་གྷིས་སྣོད་ཀྷི་འཇྷིག་རྲེན་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུ་
བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་དང་། གང་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གང་སྲེ་དང་། །འབྲས་དྲེ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་ལས་སྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར།་་་་་སོ་ནམ་གྷི་འབད་རོལ་ལས་ལོ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཐོག་དང་ས་འོག་མའྷི་སོར་བ་ལས་གོང་མའྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེ་བ་ལྟ་བུ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྷི་འབྲས་བུ་དང་།

བྲལ་བ་བོ་

ལམ་གྷིས་སྤང་བྱ་སྤངས་པ་ལས་འགོག་བདྲེན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་བྲལ་བའྷི་འབྲས་

ཡྷིས་ཟད་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར།་་་་་

བུའོ། །ལས་ཀྷི་དོན་ནྷི་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དམྷིགས་པའྷི་ལས་དང་། སས་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་བྱྲེད་པའྷི་ལས་དང་། ཀུན་སློང་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་ངག་གྷི་བྱ་བ་འབད་པའྷི་ལས་དང་། བསྔོ་བས་
དགྲེ་བ་སྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བའྷི་ལས་དང་། ལམ་བསོམས་པས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པའྷི་ལས་ཏྲེ་ལས་
ཀྷི་ཀུན་འབྱུང་དུ་བཤད་ཟྷིན་པ་རྣམས་སོ། །ལྡན་པའྷི་དོན་ནྷི་ཤྷིང་དང་ཕ་གུ་དང་འཇྷིམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་
ལས་ཁང་པ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལྡན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་ས་བོན་ཡོད་
ན་དྲེས་ཀང་འཆྷིང་ནུས་པ་རྲེས་སུ་འཆྷིང་བ་ལས་གྱུར་བའྷི་ལྡན་པ་དང་། རྷིག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དཔོན་སློབ་ཏུ་
གྱུར་པའམ་སྲེ་གནས་ལ་བརྲེན་ནས་ྲེ་དུར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་འབྲྲེལ་བ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལྡན་པ་དང་། ཕན་པ་དང་
གནོད་པའྷི་དབང་གྷིས་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་ལས་གྱུར་པའྷི་ལྡན་པ་དང་། གོ་
བུར་དུ་ཆགས་སོགས་མངོན་གྱུར་རམ་དད་སོགས་མངོན་གྱུར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་འགྱུར་བ་ལས་གྱུར་པའྷི་ལྡན་
པའོ། །འཇུག་པའྷི་དོན་ནྷི་སྲེ་གནས་འཇྷིག་གསུམ་དུ་སྣང་བས་འདུས་བྱས་སུ་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་
འཇུག་པ་དང་། ས་གཞྷི་ལ་སྲེམས་ཅན་གནས་པ་ལྟ་བུ་རྲེན་གྷི་འཇུག་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ལས་ོན་མོངས་
འབྱུང་བ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་འཇུག་པ་དང་། འཕགས་པའྷི་ལམ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་འཇུག་པ་
དང་། འདུས་བྱས་རྣམས་དུས་གསུམ་དང་ཕྱྷི་ནང་ལ་སོགས་པར་འབྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་འཇུག་
པའོ། །གྷིས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། བཤད་ཐབས་
ཀྷི་ཡན་ལག་གང་གྷིས་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་གསུང་རབ་རྣམས་གསལ་བར་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་
བཤད་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་སོ་དྲུག་
ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གང་ཞྷིག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་ནྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་
དང་། ཇྷི་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དམ་ནྷི་མྷི་རག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་ཚུལ་
དང་། གང་ལས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་སྲུང་བ་དང་དབང་པོའ་ི སོ་བསམ་པ་ལ་སོགས་པ་
དང་། གང་གྷིས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྷི་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་གནས་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པའྷི་འབྲས་བུ་ནྷི་སྲེམས་སྷིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་དྲེ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་
གོལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྷིགས་པ་ཐོབ་པ་སྟྲེ། གཞུང་སོ་སོ་དྲེ་རྣམས་ཁ་ཡར་བའམ་ཚང་བ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སྟོན་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་སོ་བཅུ་བཞྷིར་དབྱྲེ་བ་ནྷི། ཡང་རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ན་རྣམ་པར་བཤད་པའྷི་སོ་བཅུ་
བཞྷིར་ཡང་འགྱུར་བ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་སོ་བཅུ་བཞྷི་ནྷི་ངག་གང་དུ་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དགོངས་པ་དང་ཚིག་དོན་དང་
མཚམས་སོར་དང་དགོས་པ་དང་བརྒལ་ལན་ཏྲེ་ལྔས་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྡུ་བའྷི་སོ་
དང་། གང་དུ། སྷིག་པ་ཐམས་ཅད་མྷི་བྱ་འོ། །ཞྲེས་པས་ཚུལ་ཁྷིམས་ཀྷི་བསླབ་པ་དང་། དགྲེ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པས་སྲེམས་ཀྷི་བསླབ་པ་དང་། རང་གྷི་སྲེམས་ནྷི་ཡོངས་སུ་གདུལ། །ཞྲེས་པ་ཤྲེས་རབ་
ཀྷི་བསླབ་པ་བསྡུས་ཏྲེ། འདྷི་ནྷི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་བསྟན་པའྷི་བརོད་བྱ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་
བུའམ། གཞན་ཡང་བདྲེན་པ་བཞྷིས་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་བསྡུ་བའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་དལ་
འབྱོར་གྷི་དོན་འཆད་པ་ན་བདག་གྷི་འབྱོར་པ་དང་། གཞན་གྷི་འབྱོར་པ་ཞྲེས་གྷིས་བསྟན་པའྷི་བདག་འབྱོར་ལྔ་
ནྷི། སོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ།་་་་་མྷིར་གྱུར་ཡུལ་དབུས་སྲེས་པ་དང་། །དབང་པོ་ཚང་ཞྷིང་་་་་་དམ་པའྷི་ཆོས་གནས་ལ་དད། །དྲེ་
བཞྷིན་་་་་་མཚམས་མྲེད་ལ་སོགས་མ་བྱས་པ་ལས་མཐའ་མ་ལོག་པའོ། །ཞྲེས་པ་དང་། གཞན་འབྱོར་ལྔ་ནྷི་སངས་རྒྱས་འཇྷིག་
རྲེན་དུ་བྱོན་པ་དང་། དྲེས་ཆོས་གསུངས་པ་དང་། གསུངས་པའྷི་བསྟན་པ་གནས་པ་དང་། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་་་་་་
ཅྷིང་གདམས་ངག་སྟོན་

པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་དང་། སྷིན་བདག་རྣམས་ཀང་དད་པས་བསོད་སོམས་འབུལ་བའོ། །ཞྲེས་

པ་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་གྷིས་མདོར་བསྟན་པ་དང་ྲེ་བའྷི་ཡན་ལག་གྷིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་དབང་
པོ་ལྔའྷི་དད་ན་བརོན་འགྲུས་རོམ་ཞྷིང་། བརོན་པ་ལས་དན་པ་ྲེ་བར་གནས་ལ། གནས་པ་ལས་སྲེམས་མམ་
པར་འཇོག་ཅྷིང་། བཞག་པ་ལས་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་གོང་ནས་
གོང་དུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་ཆོས་འགའ་ཞྷིག་ལས་བརམས་ནས་གང་ཟག་འགའ་ཞྷིག་སྤོང་བ་
དཔྲེར་ན་སྟྲེ་ཡུ་ལྟ་བུའྷི་མདོར། དགྲེ་སློང་དག་ང་ནྷི་ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་བཞྷིན་དུ་ཟག་པ་ཟད་པར་
སྨྲའོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཡུན་བསྷིངས་ན།་་་་་སྟྲེ་ཡུའྷི་་་་་་ལྟར་འགྱུར་བ་དཔྲེ་དང་། གྲུའྷི་་་་་་ཟག་ལྷན་ལ་འབད་དགོས་པའྷི་དཔྲེས་ཟག་པ་ཟད་པའྷི་
ཆོས་ལས་བརམས་ཏྲེ་རྷིམ་པ་བཞྷིན་ཕྱྷི་རོལ་པ་དང་། ཤྲེས་བཞྷིན་དུ་ཟག་པ་ཟད་དོ།་་་་་ཆོས་འདྷི་པ་ཐོས་བསམ་ཙམ་གྷིས་
ཆོག་ཤྲེས་པ་དང་། སྟྲེ་ཡུའྷི་དཔྲེས།་་་་་སོམ་པས་ཡྷི་ཆད་པ་དང་། གྲུ་ཡྷི་དཔྲེས།་་་་་ཚོགས་མ་རོགས་པའྷི་གང་ཟག་རྣམས་
སྤངས་པ་ལྟ་བུའམ། ཡུམ་ལས་རྣམ་དག་གྷི་སྣོད་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྨོད་པ་སྤངས་པ་ལྟ་བུ་སྤོང་བའྷི་སོ་དང་། གང་
དུ་དོན་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའྷི་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་དོན་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་
བུ་ཡྷི་གྲེ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་ཆུད་ཟ་བ་དང་མྷི་ཟ་བ་དང་དྲེ་དག་གྷི་ཐབས་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་
པ་སྟོན་པ་དཔྲེར་ན་ལྲེགས་པར་སྲེས་ཀྷི་མདོར། རྷིགས་ཀྷི་བུ་ལྲེགས་པར་སྲེས་འདྷི་ནྷི་གྷིས་ཀྷིས་མཛྷེས་པ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

537

སྟྲེ་གང་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲྲེགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྷི་བར་དང་། གང་ཟག་པ་ཟད་པ་ནས་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པའྷི་བར་གྷིས་
སོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་དབྱངས་ཀྷིས་བསད་དྲེ།་་་་་དགྲེ་སློང་འདྷི་ནྷི་གྷིས་ཀྷིས་མཛྷེས། །ྲེ་བར་ཞྷི་ཞྷིང་ཟག་པ་ཟད། །ཅྲེས་
པ་ལ་སོགས་པས་ཁྷིམ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིའྷི་རས་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྷི་ཕུང་པོ་ནང་གྷི་རས་ལ་ཆགས་
པ་ནྷི་ཆུད་ཟ་བ་དང་། དྲེ་དག་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་ནྷི་ཆུད་མྷི་ཟ་བ་དང་། རབ་ཏུ་མྷི་འབྱུང་ཞྷིང་བྱུང་ནས་ཀང་
ཟག་པ་ཟད་པར་མྷི་བྱྲེད་པ་ནྷི་ཆུད་ཟ་བའྷི་ཐབས་དང་། དྲེ་དག་ལས་བཟློག་པ་ནྷི་ཆུད་མྷི་ཟ་བའྷི་ཐབས་དང་།
ཆགས་བྲལ་གྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པ་ལྟ་བུ་ཆུད་ཟ་བ་དང་ཆུད་མྷི་ཟ་བའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་གང་ཟག་འདྷི་
སྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྷི་གསུངས་སོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་དཔྲེར་ན་ཆུ་ལས་གྱུར་པ་ལྟ་བུའྷི་མདོར། བྱྷིས་པ་དང་
འཕགས་པ་གྷིས་དང་། བྱྷིས་པ་ལའང་དཀར་པོ་མྷིན་པ་དང་ཅུང་ཟད་དཀར་བ་དང་ཆྲེས་དཀར་བ་གསུམ་དང་།
འཕགས་པ་ལའང་འབྲས་གནས་བཞྷིར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་རྣམ་པར་བཞག་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་མུ་བཞྷི་
ལ་སོགས་པར་ཕྱྲེ་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་དཔྲེར་ན་མྷི་རག་པའྷི་མདོར། གང་གྷིས་འདྷི་ཐམས་ཅད་་་་་་ཀྷི་གནས་
ལུགས་ལྲེགས་པར་

མཐོང་བ་དྲེས་གཟུགས་མཐོང་ངམ་གཟུགས་མཐོང་བ་དྲེས་འདྷི་ཐམས་ཅད་མཐོང་ངམ་ཞྲེས་པ་ལ།

འདྷི་ཐམས་ཅད་མཐོང་ལ་གཟུགས་མ་མཐོང་བ་ནྷི་མྷིང་བཞྷི་ལ་རག་་་་་་བདྲེ་བདག་གཙང་སོགས་སུ་སོ་མ་བཏགས་པར་་་
་་་མྷི་རག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མྲེད་མྷི་གཙང་བར་

ཤྲེས་བྱ་དང་སྤང་བྱར་ལྟ་བ་དང་། གཟུགས་མཐོང་ལ་འདྷི་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བ་

ནྷི་གཟུགས་ལ་རག་སོགས་སུ་སོ་བཏགས་ནས་ཤྲེས་བྱ་དང་སྤང་བྱ་མྷིན་པར་ལྟ་བ་དང་། འདྷི་ཐམས་ཅད་མཐོང་
ལ་གཟུགས་ཀང་མཐོང་བ་ནྷི་གཟུགས་ལ་རག་སོགས་སུ་སོ་མ་བཏགས་པར་ཤྲེས་བྱ་དང་སྤང་བྱར་ལྟ་བ་དང་།
འདྷི་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་མཐོང་གཟུགས་ཀང་མ་མཐོང་བ་ནྷི་མྷིང་བཞྷི་ལ་རག་སོགས་སུ་སོ་བཏགས་ནས་ཤྲེས་
བྱ་དང་སྤང་བྱ་མྷིན་པར་ལྟ་བ་སྟྲེ་བཞྷིར་འབྱྲེད་པ་དང་། གཟུགས་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་
སར་ཏྲེ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་ཚུལ་དང་ཐོབ་པའྷི་ཚུལ་དང་
བཤད་པའྷི་ཚུལ་རྣམས་རྷིམ་པ་ལྟར་མཐའ་གྷིས་སྤངས་པའྷི་ཚུལ་དང་། བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་ཚུལ་དང་།
དགོངས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སྟོན་པ་དཔྲེར་ན་རོ་མྱང་བའྷི་མདོར། དགྲེ་སློང་དག་གཟུགས་ལ་རོ་མྱང་བ་དང་ྲེས་
དམྷིགས་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་རོ་མྱང་སོགས་ཡོད་པར་བསྟན་པས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྷི་མཐའ་
དང་། གཟུགས་སོགས་ཕུང་ཙམ་བསྟན་པས་སོ་འདོགས་པའྷི་མཐའ་སྤངས་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་ཚུལ་མཐའ་གྷིས་
སྤངས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་འཆད་པ་དང་། དགྲེ་སློང་དག་ཇྷི་ཙམ་དུ་ངས་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྷི་བྱང་
ཆུབ་ཀྷི་བར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ནང་དུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པས་སོ་སོ་རང་གྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྷིག་པའྷི་སོ་ནས་ཐོབ་པའྷི་ཚུལ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁབ་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་འཆད་པ་དང་། བཤད་བྱ་མདོ་སྲེ་རྣམས་ཀྷི་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དངོས་པོ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་རོ་མྱང་བ་ལ་སོགས་
པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་དྲེ་ལྟར་རོ་མྱང་བ་སོགས་་་་་་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བས་ཇྷི་ལྟ་བར་རོགས་པ་དང་།
ཤྲེས་པའྷི་འབྲས་བུ་འཇྷིག་རྲེན་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། དྲེ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པར་ནང་
དུ་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་མདོ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བཤད་པའྷི་ཚུལ་དགོངས་པའྷི་ཚུལ་ལྔས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་ཚུལ་གྷི་སོ་
དང་། གང་དུ་དྲེ་ཁོ་ནའྷི་མཚན་ྷིད་ལས་བརམས་ནས་་་་་་དྲེ་ཤྲེས་སྤོང་མངོན་སོམ་རྣམ་གནས། །བར་རྲེས་ྲེས་དམྷིགས་ཕན་ཡོན་ནོ། །ཞྲེས།
དོན་བཅུ་གཅྷིག་གྷིས་སྟོན་པ་དཔྲེར་ན་རོ་མྱང་བའྷི་མདོ་དྲེ་ྷིད་དུ། དྲེ་ཁོ་ནའྷི་མཚན་ྷིད་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་
པ་་་་་་འམ་དྲེ་ྷིད་ནྷི་ྲེར་ལྲེན། ཕུང་པོ་ལྔས་བསྡུས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་རོ་མྱང་བ་ལ་སོགས་
པས་་་་་་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ྷིད་ཡང་དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པ་དང་། སྤོང་བའྷི་མཚན་ྷིད་སྷིབ་པ་སྤོང་བ་དང་། མངོན་དུ་
བྱྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་གནས་གྱུར་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། སོམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མྲེད་པའྷི་
སྲེམས་ཀྷིས་ལན་མང་དུ་གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་དབྱྲེ་བའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་ཁོ་ན་ལའང་ཕུང་པོ་ལྔར་འབྱྲེད་པ་ ་་་་་
དང་སྤོང་ཤྲེས་ལའང་རོ་མྱང་ཤྲེས་སོགས་གསུམ་དུ་འབྱྲེད་པ་དང་། སྤོང་བ་ལ་ཡང་ོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བ་གྷིས་དང་། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལའང་དྲེ་གྷིས་ལས་གོལ་བ་
གྷིས་དང་། སོམ་པ་ལ་ཡང་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་གྷིས་སུ་འབྱྲེད་པ།

ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་དང་གནས་པར་འབྲྲེལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་

སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་གནས་ཡྷིན་པ་དང་། ཡོངས་ཤྲེས་སོགས་ལ།་་་་་བར་དུ་གཅོད་པའྷི་མཚན་ྷིད་རོ་མྱང་བ་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་མྷི་ཤྲེས་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཇྷི་ལྟར་གནས་པ་
བཞྷིན་ྲེས་དམྷིགས་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་དང་། མ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་་་་་་ྲེས་དམྷིགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་
གོལ་བ་ནས་འཚང་མྷི་རྒྱ་བའྷི་དོན་དང་། ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་་་་་་ཕན་ཡོན་གྷི་མཚན་ྷིད་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནས་མངོན་
པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྷི་བར་རོ་ཞྲེས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་
ཚིག་སོ་སོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚང་ན་དོན་གོ་བར་ནུས་ལ་གང་རུང་གཅྷིག་མ་ཚང་ན་གོ་བར་མྷི་ནུས་པ་དཔྲེར་ན་
རྲེན་འབྲྲེལ་གྷི་མདོར། འདྷི་ཡོད་པས་འདྷི་འབྱུང་ཞྷིང་འདྷི་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་སྲེ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟར་མ་རྷིག་པའྷི་རྲེན་
གྷིས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གྷིས་རྷིམ་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་སྟོབས་དང་སྟོབས་མ་ཡྷིན་
པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་མདོར་བསྟན་པའྷི་ཚིག་རྲེ་རྲེ་ནས་བཟུང་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དཔྲེར་ན། ཆོས་དྲུག་དང་
ལྡན་པའྷི་དགྲེ་སློང་ནྷི་ཁའྷི་དབུགས་ཀྷིས་རྷིའྷི་རྒྱལ་པོ་གངས་རྷིའང་འཐོར་ན། རོ་ལྟ་བུའྷི་མ་རྷིག་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་
ཅྷི་དགོས། དྲུག་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ལྡང་བ་དང་། འཕྲེལ་བ་དང་། འབྲྷི་བ་དང་།
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་བསྲེད་པ་ནྷི་བསམ་གཏན་བཞྷི་ཐོབ་པ་དང་། གནས་པ་ནྷི་མས་པ་ཆ་མཐུན་
ལས་གནས་པ་ཆ་མཐུན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ལྡང་བ་ནྷི་གནས་པ་ཆ་མཐུན་ལས་ཁད་པར་ཆ་མཐུན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་།
འཕྲེལ་བ་ནྷི་དགྲེ་བ་མ་སྲེས་པ་སྲེད་ཅྷིང་སྲེས་པ་རྣམས་སྤྲེལ་བ་དང་། འབྲྷི་བ་ནྷི་སྷིག་པ་སྲེས་པ་རྣམས་སྤོང་
ཞྷིང་མ་སྲེས་པ་མྷི་སྲེད་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནྷི་རྫུ་འཕྲུལ་གྷི་རྐང་པ་བཞྷི་ཐོབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་བཟླས་
ཏྲེ་བརོད་པའྷི་སོ་དང་། གང་དུ་ཚིག་རྲེ་རྲེའང་བཞྷི་ལ་སོགས་པས་སྟོན་ཅྷིང་རྲེ་རྲེའང་བཞྷི་བཞྷི་ལ་སོགས་པས་
ཐུགས་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་དཔྲེར་ན། སངས་རྒྱས་རོམ་པའྷི་མདོར། བཞྷི་པོ་འདྷི་དག་ནྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྷི་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ཏྲེ། སྟོང་པ་ྷིད་སོམ་པ་དང་།
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྲེ་འགས་པ་མྲེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་
དང་། ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པའྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ཆོས་ཀྷི་སྷིན་པ་གཏོང་བའོ། །དྲེ་ལ་ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་ན་སྟོང་པ་ྷིད་
སོམ་པ་སྟྲེ། ནང་དུ་སྲེམས་རྣམ་པར་མྷི་རོག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། མོས་སོད་དུ་ཐོས་བསམ་གྷི་ཤྲེས་རབ་སྲེད་
པ་དང་། སློབ་ལམ་དུ་ཆོས་ཇྷི་ལྟ་བར་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། མྷི་སློབ་ལམ་དུ་སྷིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་
པར་ཐར་བར་བྱྲེད་པའོ། །ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་ན་སྲེམས་ཅན་ལ་ཞྲེ་འགས་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ། ཚྷེ་རབས་སྔ་མའྷི་
བྱམས་པ་སོམ་པ་དང་། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྲེམས་མྷི་འཁྲུགས་པ་དང་། གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་མཚན་མ་ལ་མྷི་
རོག་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པའྷི་མཛད་པ་ལ་མྷི་སོ་བའོ། །ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕན་
པ་སྒྲུབ་པ་སྟྲེ། བདག་ྷིད་ལ་ཡོངས་སུ་འཇམ་ཞྷིང་ང་རྒྱལ་མྲེད་པ་དང་། དམའ་བ་ལ་ཡང་དག་པའྷི་གདམས་
ངག་སྟོན་པ་དང་། མཚུངས་པ་ལ་དྲེས་ཤྷིང་འགོགས་ན་བདྲེ་བ་དང་། ལྷག་པ་ལ་མཆོད་ཅྷིང་བསྲེན་བཀུར་བྱྲེད་
པའོ། །ཆོས་བཞྷི་དང་ལྡན་ན་ཟང་ཟྷིང་མྲེད་པར་ཆོས་སྟོན་པ་སྟྲེ། རྲེད་པ་བཀུར་སྟྷི་ལ་བར་ཆོད་དུ་ཤྲེས་པ་དང་།
རོངས་པ་དང་བྱྷིང་བ་སྲེལ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྷིད་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་།
རང་བཞྷིན་གྷིས་མགོན་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་ལ་དགའ་བའོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་སྟོང་ྷིད་སོམ་པས་རང་དོན་དང་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྷི་ཚོགས་བསྟན་ཞྷིང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་གྷིས་གཞན་དོན་དང་བསོད་ནམས་ཀྷི་ཚོགས་བསྟན་ལ། གཞན་
རྣམས་ཀྷིའང་དང་པོ་རྲེས་གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་གསུམ་གསུམ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་སྟོན་པ་ལྟ་
བུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སོའ །ོ །གསུམ་པ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཇྷི་སྐད་དུ་
བསྟན་པའྷི་ཆོས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཅྷི་རྷིགས་སུ་སར་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་གཅྷིག་
ནས་རོག་པ་ནྷི་ཆོས་དུ་མ་སྲེ་ཚན་གཅྷིག་ཏུ་བྱས་པའྷི་་་་་་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྷིས་ཞྲེས་སོགས་ཀྷི་ཆོས་དང་པོ་གཞན་ལྷག་མ་དུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཡོད་པ་དང་སར་ནས་འདྷི་ཞྷིང་། དྲེ་བཞྷིན་དུ་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པའང་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་སར་ནས་དྷིས་
ཏྲེ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དཔྲེར་ན། གང་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་ནམ་
གཟུགས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་པ་ལ་དང་པོའ ་ོ ཞྲེས་པ་དང་། གང་
མྷིག་གྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་རྣ་བའྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ཡང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་པ་ནས་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ཡང་
ལྡན་ནམ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྲེ་རྲེ་ནས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་གོང་མ་དང་སོར་བ་ནྷི་ཤྲེས་པ་
གང་ཡྷིན་པ་ཤྲེས་བྱའང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཤྲེས་བྱ་གང་ཡྷིན་པ་ཤྲེས་པའང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེས་ཟུང་དུ་དྷིས་པ་ལས།
ཤྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་ནམ་རང་རྷིག་གྷི་ཤྲེས་བྱ་ཡྷིན་པས་སྔ་མའོ་ཞྲེས་གོང་མ་ལ་བརྲེན་ནས་ལུང་སྟོན་པ་
དང་། ཚིག་འོག་མ་དང་སར་བ་ནྷི་གཟུང་བ་གང་ཡྷིན་པ་འཛིན་པའང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་འཛིན་པ་གང་ཡྷིན་པ་གཟུང་
བ་འང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེས་པ་ལ། མྷིག་ལ་སོགས་པའང་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་གཟུང་བྱ་ཡྷིན་པས་ཕྱྷི་མའོ་ཞྲེས་འོག་མ་ལ་
བརྲེན་ནས་ལུང་སྟོན་པ་དང་། མུ་གྷིས་པ་ནྷི་ཕུང་པོའ ་ི གངས་གཅྷིག་གང་ཡྷིན་པ་ཁམས་ཀྷི་གངས་གཅྷིག་ཀང་
དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཁམས་ཀྷི་གངས་གཅྷིག་གང་ཡྷིན་པ་ཕུང་པོའ ་ི གངས་གཅྷིག་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེས་པ་ལ། ཕུང་
པོའ ་ི གངས་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་ཁམས་ཀྷི་གངས་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་པ་གཟུགས་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་
ཀྷི་གངས་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་ཕུང་པོའ ་ི གངས་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་པ་ཆོས་ཀྷི་ཁམས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལས་གཞན་མྲེད་ཅྲེས་པ་
ལྟ་བུ་མཐའ་གྷིས་སུ་ངྲེས་པར་སྟོན་པ་དང་། མུ་གསུམ་པ་ནྷི་ཕུང་པོའ ་ི དང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་གངས་ལ་འདྷི་ན། ཕུང་
པོའ ་ི གངས་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་མ་ཡྷིན་པ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་དང་། སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་གངས་གཅྷིག་ཡྷིན་
ལ་ཕུང་པོའ ་ི མ་ཡྷིན་པ་ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་དང་། གྷིས་ཀའྷི་གངས་རྲེ་རྲེ་ཡྷིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཡྷིད་ཀྷི་
སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དྲེ་རྣམས་ལས་གཞན་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པར་སྟོན་པ་དང་། མུ་བཞྷི་པ་ནྷི་གང་
མྷིག་དང་ལྡན་པ་དྲེ་རྣ་བ་དང་ཡང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་སོགས་འདྷི་ན། མྷིག་དང་ལྡན་ལ་རྣ་བ་དང་མྷི་ལྡན་པ་མྷིག་སྲེས་
ཤྷིང་མ་མས་ལ་རྣ་བ་འོན་པ་དང་། རྣ་བ་དང་ལྡན་ལ་མྷིག་དང་མྷི་ལྡན་པ་རྣ་བ་སྲེས་ཤྷིང་མ་མས་ལ་མྷིག་ལོང་
བ་དང་། གྷི་ག་དང་ལྡན་པ་གྷི་ག་སྲེས་ཤྷིང་མ་མས་པ་དང་། གྷིས་ཀ་དང་མྷི་ལྡན་པ་དྲེ་རྣམས་མ་གཏོགས་
པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་བཞྷི་ཡོད་པར་ལུང་སྟོན་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་འདུས་
བྱས་གང་ཡྷིན་པ་མྷི་རག་པའང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་མྷི་རག་པ་གང་ཡྷིན་པ་འདུས་བྱས་ཀང་དྲེ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེས་པ་ལ། དྲེ་
དག་ནྷི་དྲེ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་མཐུན་པར་བརོད་པས་ལུང་སྟོན་པ་དང་། སྤོང་བ་ན་ཕུང་པོར་མ་གཏོགས་པའྷི་
འདུ་བྱྲེད་རྣམས་བདྲེན་པ་གང་གྷིས་བསྡུས་ཞྲེས་པ་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་དྷི་བ་ྷིད་སྤོང་བའོ། །བཞྷི་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པ་ཡང་དག་པར་དྷི་བ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་སའྷི་རྣམ་དབྱྲེ་དང་སར་ཏྲེ་དབྱྲེ་བ་ནྷི་རྣམ་དབྱྲེ་
བདུན་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་ལས་བརམས་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་སྟྲེ། ཡུམ་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྷི་
དམྷིགས་པར་གསུངས་པ་དང་སར་ན། དང་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱྲེད་པ་པོ་ཅྷི་ཞྷིག་མྷི་དམྷིགས་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཐོབ་པའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའོ། །གྷིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཅྷི་མྷི་དམྷིགས་ན་གཟུང་བ་དང་
འཛིན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དོ། །གསུམ་པ་བྱྲེད་པ་ཅྷིས་མྷི་དམྷིགས་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པས་སོ། །བཞྷི་
པ་དགོས་ཆྲེད་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དུ་མྷི་དམྷིགས་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོབ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པའྷི་ཆྲེད་
དུའོ། །ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཅྷི་ལས་མྷི་དམྷིགས་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་དམ་པའྷི་ཆོས་
ན་པ་དང་ཚུལ་བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལས་སོ། །དྲུག་པ་འབྲྲེལ་པ་ཅན་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་དམྷིགས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྷིའོ། །བདུན་པ་གནས་སམ་གཞྷི་ཅྷི་ཞྷིག་ཏུ་མྷི་དམྷིགས་ན་མོས་པས་སོད་
པའྷི་ནས་ས་བཅུ་པའྷི་བར་དུའོ། །བརྒྱད་པ་དབྱྲེ་བ་ཇྷི་ཙམ་ཞྷིག་མྷི་དམྷིགས་ན་དུས་གསུམ་དང་ཕྱྷི་ནང་དང་ཕ་
རགས་བཟང་ངན་དང་ྲེ་རྷིང་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཅྷི་ཞྲེས་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་དྷིས་པའྷི་དོན་གཏན་
ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཅྷི་ཞྲེས་བསྟན་པ་ལ་ཇྷི་ལྟ་བར་གང་ཞྲེས་བསྟན་པ་ལམ་ཡང་
དོན་གང་ཞྷིག་དང་། ལས་སུ་བྱ་བ་གང་དང་། བྱྲེད་པ་གང་གྷིས་དང་། དགོས་ཆྲེད་གང་གྷི་ཕྱྷིར་དང་། བྱུང་
ཁུངས་གང་ལས་དང་། འབྲྲེལ་པ་ཅན་གང་གྷི་དང་། གནས་གཞྷི་གང་དུ་དང་། དབྱྲེ་བ་གང་ཙམ་ཞྷིག་མྷི་
དམྷིགས་ཞྲེས་དྷིས་པའྷི་ལན་སྔ་མ་ལྟར་སར་བ་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྷི་ལམ་བཞྷིར་དབྱྲེ་བ་ནྷི།
ཡང་རྣམ་པར་དཔོད་ཅྷིང་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལམ་བཞྷི་སྟྲེ། གཞན་གྷི་ྲེས་པའྷི་ཕྱོགས་ལུང་རྷིགས་ཀྷིས་འགོག་
ཅྷིང་སུན་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། རང་གྷི་ལྲེགས་པའྷི་ཕྱོགས་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་འཇོག་ཅྷིང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་
དང་། གཞན་ལ་ངྲེས་པ་སྷིན་ཞྷིང་ཐྲེ་ཚོམ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། དོན་གང་ལ་རོངས་པ་རྣམས་ལ་
དྲེ་ལྲེགས་པར་བསྟན་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་བསྡུ་བ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གནས་བཅུས་
རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། གནས་བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། འཇྷིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་
འཚོ་ཐབས་ལ་སོགས་པའྷི་དགོས་པ་ལ་དཔོད་པ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་
ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལས་གང་ལ་འཇུག་ཅྷིང་གཞུག་པར་བྱ་ཞྲེས་དཔོད་པ་འཇུག་པ་རྣམ་
པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་ཡང་ཐོས་བྱུང་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞྷིན་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་མོས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་
དང་། བསམ་བྱུང་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སྔ་ཕྱྷིའྷི་དགོངས་པ་འཇལ་བར་རྷིགས་པས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། ཐོས་ཤྷིང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

བསམ་པའྷི་དོན་ཕན་ཚུན་གྲེང་བས་ཆོས་ལ་ལོངས་སོད་པ་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་།
མཐོང་ལམ་དུ་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་རབ་ཏུ་རོགས་པས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་ོན་མོངས་པ་
མ་ལུས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། ཁད་པར་གྷི་ལམ་གྷིས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངོན་པར་
སྒྲུབ་པས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། མུ་གྷིས་ལ་སོགས་པས་ཆོས་མཐའ་ཡས་པས་སྟོན་པའྷི་ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་
བས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་། དྲེ་བཞྷིན་གཤྲེགས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པ་ན་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པ་མྲེད་
པར་འཇུག་པས། འབད་མྷི་དགོས་ཤྷིང་བཞྲེད་པ་ཙམ་གྷིས་བྱ་བ་མཐའ་དག་འགྲུབ་པ་ནྷི་ལྷུན་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་
རོལ་བ་ཙམ་གྷིས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་པའོ། །དྲུག་པ་སྨྲ་བ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན།
མདོར་བསྟན་ནྷི། ངོ་བོ་སྨྲ་བ་དང་། དབང་པོ་སྨྲ་བའྷི་ཞལ་ཆྲེ་བ་དང་། བརོད་བྱ་སྨྲ་བའྷི་གཞྷི་དང་།

གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་

ཡོན་ཏན་སྨྲ་བའྷི་རྒྱན་དང་། སོན་སྨྲ་བ་ཆད་པས་གཅད་པ་དང་། བྱ་མྷི་བྱ་བརག་པ་སྨྲ་བ་ལས་འབྱུང་བ་དང་།
ངྲེས་པར་དགོངས་པ་སྨྲ་བ་ལ་གཅྲེས་སས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་མཁས་པ་སྟྲེ། ཐོས་པའྷི་སར་ཡང་། སྨྲ་
དང་དྲེ་ཡྷི་ཞལ་ཆྲེ་བ། །དྲེ་ཡྷི་གཞྷི་དང་རྒྱན་རྣམས་དང་། །དྲེ་ཡྷི་ཆད་པས་གཅད་པ་དང་། །འབྱུང་དང་གཅྲེས་
སས་བྱ་བ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །གྷིས་པ་་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ། དྲེ་ལྟར་བདུན་གྷི་དང་པོ་སྨྲ་བ་གང་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ལའང་གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་

དབྱྲེ་བ་ནྷི། སྨྲ་བ་དང་རད་ཁྲེར་བ་ནྷི་སྷི་དང་ཁད་པར་དུ་སྨྲ་བ་དང་། རོད་པ་སྨྲ་བ་དང་ཚིག་

ངན་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། མཐུན་པར་སྨྲ་བ་དང་གདམས་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་བང་བར་བྱ་བའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ངོ་བོ་
ལ། སྨྲ་བ་ནྷི་ཐུན་མོང་བ་སྟྲེ་ཚིག་གམ་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །རད་ཁྲེར་བར་སྨྲ་བ་ནྷི་འཇྷིག་རྲེན་ན་
ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ངོ་མཚར་དུ་བྱྲེད་པའྷི་གགས་པ་ཁད་པར་དུ་སྨྲ་བའོ། །རོད་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་ཕན་ཚུན་་་་་་ཁྷིམ་པ་འདོད་
ཡོན་དང་་་་་་རབ་བྱུང་ལྟ་སོད་ལ་མྷི་མཐུན་པར་གནས་པས་རོད་པའོ། །ཚིག་ངན་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་ཕན་ཚུན་ཚིག་བརླང་
པོས་ྲེ་བར་གནས་པ་སྟྲེ་ཚིག་རྩུབ་དང་ངག་ཀལ་དང་ཚོགས་སུ་དབྱུང་བར་མྷི་འོས་པ་དང་ཆོས་ལོག་འཆད་པ་
ལ་སོགས་པའོ། །མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནྷི་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པའྷི་འབྲེལ་བའྷི་གཏམ་གྷིས་དམ་པའྷི་ཆོས་ཟབ་མོ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤྷིང་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་
པའོ། །གདམས་པ་སྨྲ་བ་ནྷི་གདུལ་བྱ་སྲེམས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་རྣམས་ལ་མམ་པར་གཞག་པར་བྱ་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྷི་གནས་སྲེ་བའྷི་ཐབས་དང་། སྲེམས་མམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཐར་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ལྷག་
མཐོང་འཕྲེལ་བའྷི་ཐབས་སྟོན་པའོ། །གྷིས་པ་སྨྲ་བའྷི་ཞལ་ཆྲེ་བ་ནྷི། གང་གྷི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་བྱ་བའྷི་དབང་པོ་
སྟྲེ། བཀའ་བཙན་གགས་ལྡན་ཤྲེས་རབ་ཅན།་་་་་རྒྱལ་པོ་རང་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། དྲེས་དབང་པོར་་་་་་བསྐོས་པའྷི་བོན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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པོ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའྷི་ས་དང་། ཚོང་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བོ་མང་པོ་འདུས་ན་མཁས་པ་ཡང་ཡོད་སྷིད།་་་་་པ་དང་། གང་
གྷི་ཚིག་ལ་རྒོལ་ཕྱྷིར་རྒོལ་གྷིས་ཀ་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ཚད་མར་རུང་བའྷི་ཟླ་གོགས་རྣམས་དང་། ནང་པའྷི་དགྲེ་
སོང་དང་ཐུན་མོང་བའྷི་བྲམ་ཟྲེ་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་དང་བརོད་བྱའྷི་དོན་ལ་མཁས་ཤྷིང་བོ་བྱང་བ་རྣམས་
སོ། །གསུམ་པ་སྨྲ་བའྷི་གཞྷི་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མདོར་བསྟན་ནྷི། གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྨྲ་བར་བྱ་བ་སྟྲེ་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ཁད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
གྷིས་སུ་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེ་དང་ྲེ་བར་སར་བ་དང་
མཇུག་སྡུད་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་ལྔ་དང་། མངོན་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
དང་། ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྷིད་དང་། ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་
ལུང་ངོ་། །གྷིས་པ།་་་་་རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་་་་་་ཀྷི། དང་པོ།་་་་་བསྒྲུབ་བྱ་གྷིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་ྷིད་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ནྷི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཡོད་
དོའམ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །ཁད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྷི་བཞྷི་བརྒྱ་པར། ཕྱྷི་རོལ་པ་་་་་་ལ་ལས་་་་་་བདག་ཀུན་ཏུ་སོང་བར་
མཐོང་། །ལ་ལས་སྲེས་བུའྷི་ལུས་ཙམ་ཞྷིག །ལ་ལས་རྡུལ་ཙམ་ཞྷིག་མཐོང་སྟྲེ། །ནང་པ་་་་་་ཤྲེས་རབ་ཅན་གྷིས་་་་་་
མྲེད་པར་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་བདག་གྷི་ཁད་པར་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་

བདག་

སོགས་པ་ཆོས་ཀྷི་ཁད་པར་རོ། །གྷིས་པ་་་་་་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརྒྱད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དམ་བཅའ་བ་ནྷི་བདག་ྷིད་
ཞྲེ་ནས་འདོད་པས་གཞན་འདོད་པ་་་་་་དམ་བཅའ་ཡྷིན་པ་སྲེལ་ཞྷིང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་དོན་གྷིས་གྲུབ་ཟྷིན་པ་སྲེལ་ལ་
གཞན་ལ་་་་་་ངག་གྷིས་གོ་བར་སྟོན་པས་རང་གཅྷིག་པུ་སྨྲ་བ་དང་། ལུས་ཀྷི་བརྡ་བྱྲེད་པ་དང་ན་པ་པོས་དོན་དྲེ་མ་
ཤྲེས་པའང་དམ་བཅའ་ཡྷིན་པ་བསལ་ནས་་་་་་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་དམ་བཅར་མཚོན་ཏྲེ། རྒོལ་བས་ཕྱྷིར་རྒོལ་ལ།
ལ་ལ་མྲེ་ཡོད་ཅྲེས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྷི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དྲེ་ྷིད་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔར་མ་གགས་ཤྷིང་
མ་གྲུབ་པའྷི་དོན་ལ་ཕྱྷིས་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བ་ལྟ་བུ་་་་་་རགས་འཛིན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་
དམྷིགས་པ་དང་། གཅྷིག་དང་དུ་བྲལ་ལྟ་བུ་མྷི་དམྷིགས་པ་་་་་་རྷིམ་གྷིས་བསད་པའོ། །དཔྲེ་ནྷི་དུ་བ་ལ་མྲེས་ཁབ་པའྷི་
མཐའ་མཐོང་ཞྷིང་གགས་པའྷི་ཆ་ཚང་མང་དང་། སྔར་དྲེ་ལྟར་མཐའ་མ་མཐོང་ཞྷིང་མ་གགས་པའྷི་ཆ་རོད་གཞྷི་
ཆོས་ཅན་ལ། གྷིས་པོ་རགས་དང་ཆོས་ཡོད་དུ་མཚུངས་པར་སར་ཞྷིང་བསད་པ་ལྟ་བུ་རགས་ལ་ཆོས་ཀྷིས་
ཁབ་པ་གསལ་བར་སྟོན་པའྷི་གཞྷིའོ། །ྲེ་བར་སར་བ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཟྷིན་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྷི་རྷིགས་ཀྷི་
ཆོས་ལྷག་མ་སྔར་མ་གྲུབ་ཀང་གྲུབ་པ་དྲེ་དང་རྷིགས་འད་བ་ལ་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཆོས་སར་བའྷི་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

ཚུལ་གྷིས་རྷིགས་པ་མཚུངས་པའྷི་སོ་ནས་མཐུན་པར་བསད་པ་སྟྲེ། ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྲེ་ཡོད་པ་ལྟར་
བུད་ཤྷིང་གྷི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཇུག་སྡུད་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་རྷིགས་པས་ལྲེགས་པར་
འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་མཐར་ཕྱྷིན་པར་བསད་པའོ། །དྲེ་དག་ཀང་དཔྲེར་བརོད་ན། དམ་
བཅའ་་་་་་

ལ་ལ་མྲེ་ཡོད་དྲེ་་་་་་གཏན་ཚིགས་དུ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར། དཔྲེ་་་་་་ཚང་མང་བཞྷིན། ྲེ་བར་སར་བ།་་་་་རྷིགས་པ་འདྷིས་བུད་

ཤྷིང་གྷི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་ལ། མཇུག་སྡུད་པ།་་་་་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ལ་ལ་མྲེ་དང་བུད་ཤྷིང་གྷི་རྣམ་འགྱུར་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའམ། ཕུང་པོ་ལ་བདག་མྲེད་དྲེ།་་་་་གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྷིན་ན། །སྲེ་ཞྷིང་འཇྷིགས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་
གཞན། །ཕུང་པོའ ་ི མཚན་ྷིད་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ།།

དྲེ་ྷིད་གཞན་ལ་སོགས་པར་བརགས་ན་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར། ད་ལྟར་བ་

ལ་འདས་པ་གདགས་སུ་མྲེད་པ་བཞྷིན། རྷིགས་པ་འདྷིས་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྲེད་ལ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཕུང་པོ་
ལྔ་མྷི་རག་པ་ནས་བདག་མྲེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་སུམ་ནྷི་མྷིག་གྷི་གཟུགས་ལྟ་བུ་རང་རང་གྷི་
གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་དོན། བཞྷི་བརྒྱ་པར། གཟུགས་་་་་་ཀྷི་ཆ་མཐོང་་་་་་བའྷི་ཚྷེ་ན་བུམ་པ་ནྷི། །དྷི་སོགས་་་་་་ཐམས་ཅད་ཁོ་ན་
མཐོང་མྷི་འགྱུར། །བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བྱ་བའང་། །བཏགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་དོན་ཡོད་པར་་་་་་དྲེ་ྷིད་རྷིག་པ་སུ་ཞྷིག་
སྨྲ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རས་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་རང་མཚན་སོ་སོ་བར་ཡོད་ཅྷིང་སྷིབ་པ་ལ་
སོགས་པས་མྷི་སྣང་བ་མ་ཡྷིན་པར་སྣང་ལ་མགལ་མྲེ་བསྐོར་བ་དང་། སྒྱུ་མ་དང་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྷི་ནོར་པ་
མ་ཡྷིན་པར་མ་ནོར་བར་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། མངོན་སུམ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ནྷི། གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ྷིད་ཀྷི་ལྷག་མ་ལོག་གྱུར་ལ། དྲེ་དང་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་པའྷི་རགས་
ཡང་དག་ལས་ཡྷིད་ཆྲེས་ཤྷིང་སོ་འདོགས་ཆོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དོན་མཐོང་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དུ་བ་མཐོང་བ་ལས་མྲེ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ལུང་ནྷི། རྣམ་འགྲེལ་དུ།་་་་་
གནས་གསུམ་པར་ནྷི་འཕོ་བ་ན། །བསྟན་བཅོས་ལྲེན་པ་རྷིགས་ལྡན་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཐོང་དང་མ་
མཐོང་བ་དག་ལ། །རྷིགས་པས་གྲུབ་དང་རང་ཚིག་གྷིས། །གནོད་མྲེད་བསྟན་བཅོས་གང་ཡྷིན་ཏྲེ། །གཟུང་བར་
བྱ་ཕྱྷིར་སོད་འཇུག་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མངོན་གྱུར་གྷི་ཆ་སྟོན་པ་ན་མངོན་སུམ་དང་མྷི་འགལ་ཞྷིང་ལོག་གྱུར་
གྷི་ཆ་སྟོན་པ་ན་རྲེས་དཔག་དང་མྷི་འགལ་བས་ཚད་མ་དྲེ་གྷིས་ཀ་དང་མྷི་འགལ་ལ། རང་ཚིག་དང་ཡང་མྷི་
འགལ་བས། དོན་གྷི་གནས་ལུགས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྷི་གཞུང་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །བཞྷི་པ་
སྨྲ་བའྷི་རྒྱན་ནྷི། གང་དང་ལྡན་ན་སྨྲ་བ་མཛྷེས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། བདག་དང་གཞན་གྷི་གྲུབ་མཐའ་སྟོན་པའྷི་གཞུང་
ལུགས་རྣམས་ཚིག་དོན་སྔ་ཕྱྷི་རྒྱུན་ཆགས་པར་ཤྲེས་ཤྷིང་སྟོན་པར་ནུས་པ་དང་། འཆད་པར་འགྱུར་བའྷི་གཏམ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གྷི་ྲེས་པ་ཅལ་ཅོལ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ཚིག་ཟུར་ཕྱྷིན་ཞྷིང་རོད་པ་དག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
མཁས་པ་དུ་མ་འདུས་པའྷི་དབུས་སུ་ཡང་བག་ཚ་བ་མྲེད་ཅྷིང་མྷི་འཇྷིགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕ་རོལ་པོའ ་ི ངག་
རོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་ཡྷིད་དལ་དུ་སྨྲ་བས་བརན་པ་དང་། རང་བཞྷིན་བཟང་པས་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་ཕྱྷིར་
རྒོལ་གྷི་སྲེམས་དང་མཐུན་པར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་སྨྲ་བ་ཆད་པས་གཅད་པ་ནྷི། གང་དང་ལྡན་ན་སྨྲ་བ་ཚར་གཅད་
པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། གཏམ་རྲེས་གཅོད་པ་དང་གཏམ་འཕོ་ལུས་པ་དང་གཏམ་གྷི་ྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་གཏམ་རྲེས་
གཅོད་པ་ནྷི་བདག་ནྷི་མ་ལྲེགས་སོ།་་་་་མ་བརགས་པའོ་མྷི་རྷིགས་པའོ་མ་འབྲྲེལ་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་རང་གྷི་སྨྲ་བའྷི་སོན་
ཁས་བངས་པ་དང་། ཁོད་ཀྷི་ནྷི་ལྲེགས་སོ་་་་་་བརགས་པའོ་རྷིགས་པའོ་འབྲྲེལ་པའོ།། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཞན་གྷི་སྨྲ་བའྷི་
ཡོན་ཏན་ཁས་བངས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཕྱྷིན་ཆད་སྨྲར་མྲེད་པའོ། །གཏམ་གྷི་འཕོ་ལུས་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟར་ཕ་རོལ་པོས་ཟྷིལ་
གྷིས་མནན་པས་དམ་བཅའ་སྔ་མ་བཏང་ནས་གཞན་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་གཏམ་གཞན་ནས་གཞན་བརྒྱུད་
པའམ། སྐབས་སུ་བབ་པ་བོར་ནས་ཟས་སྐོམ་དང་རྒྱལ་པོའ ་ི གཏམ་ལ་སོགས་པ་གཏམ་གཞན་སྨྲ་བ་སྟྲེ། ཁོ་བ་
སྟོན་པ་དང་་་་་་ཞྲེ་སང་དང་ང་རྒྱལ་སྟོན་པ་དང་འཆབ་པ་སྟོན་པ་དང་མྷི་བཟོད་པ་་་་་་དང་རྲེན་ངན་སྟོན་པ་དང་། ཅང་མྷི་སྨྲ་་་་་་ཡུལ་
ཡུལ་པོར་གྱུར་ཕག་པ་བཅུམ། གདོང་སྨད། སྲེམས་ཁོང་དུ་ཆུད། སྤོབས་པ་མྲེད་་་་་་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྲེ་ལས་ཇྷི་སྐད་འབྱུང་བ་བཅུ་གསུམ་
ཐོས་པའྷི་སར་གསུངས་པ་་་་་་

ལྟ་བུའོ། །གཏམ་གྷི་ྲེས་པ་ནྷི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའྷི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་ཅལ་ཅོལ་དང་།

ཁོས་པའམ་དགའ་བས་གཡྲེངས་ཏྲེ་འཁྲུགས་པ་དང་། ཚིག་དང་དོན་འཁོར་དང་ཕྱྷིར་རྒོལ་གྷིས་མྷི་གོ་བ་བརྡ་
སད་དུ་མྷི་རུང་བ་དང་། ལྷག་པའམ་ཟློས་པའམ་ཉུང་བས་རན་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དགོས་པའྷི་དོན་མྲེད་པ་དང་།
བརོད་བྱའྷི་དོན་དང་བྲལ་བ་དང་། མ་ངྲེས་ཤྷིང་རྷིགས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་འད་བར་
སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་ཚོགས་སུ་དབྱུང་བར་མྷི་འོས་པ་ལྷག་ཆད་ཅན་རྣམས་ནྷི་དོན་དང་
ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། སྔར་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཕྱྷིས་སྨྲ་ཞྷིང་ཕྱྷིས་སྨྲས་པས་ཆོག་པ་སྔར་སྨྲ་བ་དུས་ཚིགས་མ་ཡྷིན་
པར་སྨྲ་བ་དང་། དམ་བཅས་ནས་སྨོད་ཅྷིང་སྨད་ནས་ཡང་དྲེ་ྷིད་དམ་འཆའ་བ་དང་ཧ་ཅང་མྱུར་ཆྲེས་པས་རབ་རབ་པོར་
གྱུར་པ་མྷི་བརན་པ་དང་། སའྷི་མཚན་ྷིད་དང་འགལ་བ་དང་། རྲེས་བརོད་མ་བྱས་པར་ལན་སྨྲ་བ་དང་། ལྲེགས་
སར་གྷིས་མགོ་བརམས་ནས་ཕལ་སྐད་ཀྷིས་མཐར་ཕྱྷིན་པ་དང་། ཕལ་སྐད་ཀྷིས་མགོ་བརམས་ནས་ལྲེགས་
སར་གྷིས་མཐར་འབྱྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་གསལ་བ་དང་། བར་སྐབས་སུ་ཚིག་དང་སྤོབས་པ་ཐོགས་རྡུག་དང་
བཅས་པས་ཚིག་རྒྱུན་ཆགས་པ་མ་ཡྷིན་པའོ། །དྲུག་པ་སྨྲ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྷི། སོན་ཡོན་བརགས་
ནས་སྨྲ་མྷི་སྨྲའྷི་ཚོད་ཤྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེའང་ཕྱྷིར་རྒོལ་བ་མྷི་དགྲེ་ལས་བསླངས་ནས་དགྲེ་ལ་གཞག་པར་མྷི་ནུས་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པས་སྣོད་མ་ཡྷིན་པ་དང་། འཁོར་འདུས་པ་རྣམས་ཀང་ྲེས་ལྲེགས་མྷི་གོ་ཞྷིང་གཟུ་བོར་མྷི་གནས་པས་ཡོན་
ཏན་མྲེད་པ་དང་། བདག་ཀང་སྨྲ་བའྷི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་དང་མྷི་ལྡན་ཞྷིང་མྷི་མཁས་པར་རྷིག་ནས་སྨྲ་བར་མྷི་བྱ་
བ་དང་། དྲེ་དག་ལས་བཟློག་སྟྲེ་ཕྱྷིར་རྒོལ་བ་ལྟ་བ་ངན་པ་སྤངས་ནས་ཡང་དག་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་སར་དུ་རུང་བ་སྣོད་
དུ་གྱུར་པ་ཞྷིག་གམ། འཁོར་འདུས་པ་རྣམས་ཀང་ྲེས་བཤད་ལྲེགས་བཤད་ཀྷི་ཆ་རྣམས་པར་འབྱྲེད་ཤྲེས་ཤྷིང་
གཟུ་བོར་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནམ། བདག་ཀང་རང་གྷི་ལྲེགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་སོང་བ་
དང་། གཞན་གྷི་ྲེས་པའྷི་སོན་ཚར་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཁས་པར་རྷིག་ནས་སྨྲ་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་སྨྲ་
བ་ལ་གཅྲེས་སས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ། གསུམ་ལས་དང་པོ།་་་་་ངྲེས་པར་དགོས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་བསྟན་པ་ནྷི།
སྨྲ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གདོན་མྷི་ཟ་བར་དགོས་པ་འདྷི་རྣམས་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་བདག་དང་གཞན་གྷི་གྲུབ་མཐའ་
གསལ་བར་སྟོན་པའྷི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་མཁས་ཤྷིང་བྱང་བ་སྟྲེ། དྲེས་གཏམ་གྷི་གཞྷི་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་
བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བྱང་བས་མྷི་འཇྷིགས་པ་ནྷི་གང་གྷིས་བཙུན་ཞྷིང་མཁས་པའྷི་མངོན་ཞྲེན་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་
འཁོར་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པའོ། །རྷིགས་པ་དང་གོལ་བར་སྨྲ་བའྷི་སྤོབས་པ་ནྷི་གང་གྷིས་སྨྲ་བའྷི་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལན་གདབ་པ་ཤྲེས་པའོ། །གྷིས་པ།་་་་་ལྲེགས་པར་འདོད་པས་རོད་པ་སྤང་ཚུལ་ནྷི། དྲེ་རྣམས་
ལ་མཁས་པས་ཐམས་ཅད་དུ་བརད་པར་བྱའོ་སམ་ན། ཡང་བདག་ྷིད་མཐོ་རྷིས་དང་ཐར་པ་དོན་དུ་གྲེར་ཞྷིང་
ལྲེགས་སུ་འདོད་པས་སྨྲ་བའྷི་སོན་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྷི་ཚུལ་ཤྲེས་པར་བྱའྷི། གཞན་དག་དང་བརད་
ཅྷིང་སྨྲ་བར་ནྷི་མྷི་བྱའོ། །གསུམ་པ་་་་་་དྲེ་ྷིད་མངོན་པའྷི་མདོ་དང་སར་བ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དོན་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལས་ཇྷི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། རོད་ཅྷིང་སྨྲ་བ་ལ་སོན་གྷི་
གནས་བཅུ་གྷིས་མཐོང་བའྷི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐོས་བསམ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བའྷི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་
པར་བརོན་པ་རྲེད་བཀུར་ལ་མྷི་ལྟ་བར་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་སྷིང་པོར་བྱྲེད་པ། རང་དོན་ལ་མ་ཆགས་པར་སྲེམས་
ཅན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ྲེ་བར་སྡུད་ཅྷིང་གཞན་དོན་ལྷུར་ལྲེན་པ། དུས་མྱུར་དུ་རང་གཞན་གྷི་དོན་གྷིས་མཐར་
ཕྱྷིན་པ་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྷི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་
གཞན་དག་དང་རོད་པས་སྨྲ་བར་མྷི་བྱའོ། །གྷིས་པ་་་་་་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་གནས་བཅུ་གྷིས་གང་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོ་དམ་པའྷི་ཆོས་དགོས་པ་དང་བརོད་བྱའྷི་དོན་གྷི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཟབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
མྷི་བརད་པར་བཤད་པས་ཀང་ཀུན་ཤྲེས་པ་དཀོན་ན་རོད་པས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྷི་དགོས་ཏྲེ་ཀུན་ཤྲེས་པ་དཀོན་པ་
དང་། གང་དང་ལྷན་ཅྷིག་རོད་པ་སྨྲ་བ་དྲེའང་སོན་གདགས་པའྷི་བསམ་པས་སྨྲའྷི། ཕ་རོལ་པོས་མ་ཤྲེས་པ་ཀུན་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། དབང་པོ་གཟུ་བོ་གང་དག་གྷི་མདུན་དུ་སྨྲ་
བར་བྱ་བའྷི་ཚོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་ཆོས་དང་དོན་ལ་མཁས་ཤྷིང་བྱང་བ་དང་། ྲེས་ལྲེགས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་
རོག་པ་དང་ལྡན་པ་དཀོན་པ་དང་། ཕྱོགས་སམ་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དང་པོར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཞྷིང་
རྒྱུན་གྷིས་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྷི་ྲེས་པ་དང་། ཚིག་དོར་དང་ལྟག་ཆོད་དང་གནས་མ་ཡྷིན་པ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་
སོགས་པ་ངན་གཡོ་སྨྲ་བའྷི་ྲེས་པ་དང་། གཞན་གྷི་ངག་མ་རོགས་པར་ལན་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་མ་ཡྷིན་
པར་གཏམ་ལ་སོར་བའྷི་ྲེས་པ་དང་། གཞན་གྷིས་ལྲེགས་པར་སྨྲས་ཀང་མ་ལྲེགས་ཞྲེས་སྨོད་པ་གཏམ་ཁད་དུ་
གསོད་པའྷི་ྲེས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་ལ་སོགས་པས་གཞན་གྷི་སྲེམས་འཁྲུག་པར་བྱྲེད་པ་ཚིག་བརླང་པོའ ་ི ྲེས་
པ་དང་། གཞན་གྷིས་མྷི་སན་པ་བརོད་པ་ན་རང་ཡང་ཡྷིད་འཁྲུག་པའྷི་ྲེས་པ་སྟྲེ་གང་ྲེས་པ་དྲུག་སྤངས་ནས་སྨྲ་
བ་དཀོན་པ་ནྷི་གནས་གཅྷིག་དང་། ཁོ་བ་དང་དགའ་བས་མ་གཡྲེངས་པར་ྲེ་བར་ཞྷི་ཞྷིང་འཁྲུག་པ་མྲེད་པར་སྨྲ་
བ་དཀོན་པ་དང་། མ་ཞྷི་བ་ལ་དད་པ་དཀའ་བས་གཞན་གྷི་སྲེམས་མ་དད་པ་སྲུང་ཞྷིང་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་།
འཁྲུག་པར་གྱུར་ན་རྣམ་གོལ་གྷི་གནས་ལ་མམ་པར་འཇོག་མྷི་ནུས་པས་རང་གྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་རྲེས་སུ་སྲུང་
ཞྷིང་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། རོད་པ་ཕལ་ཆྲེར་རང་རྒྱལ་ཞྷིང་གཞན་ཕམ་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྨྲ་བས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པའྷི་
སྲེམས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་དང་། རྒྱལ་བའམ་ཕམ་ཡང་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དཀོན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་ནྷི་ལུས་དང་སྲེམས་བདྲེ་བ་ལ་
རྲེག་པར་གནས་པ་དཀོན་པ་དང་། བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་མྷི་གནས་པ་ནྷི་གྲེན་པོ་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་
སྲེམས་ཤྷིང་རྒྱུན་དུ་སོམ་པ་དཀོན་པ་དང་། དགྲེ་བའྷི་ཆོས་རྒྱུན་དུ་མྷི་སོམ་པ་ནྷི་ཁད་པར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཐོབ་
པའྷི་ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་བས་སྲེམས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལས་མམ་པར་བཞག་
པ་དང་། མམ་པར་བཞག་པ་ལའང་ོན་མོངས་པའྷི་འཆྷིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དཀོན་པ་སྟྲེ། མདོར་ན་
རོད་པ་དམ་པའྷི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་དཀའོ་ཞྲེས་པའོ། །བདུན་པ་ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་
གང་ཞྲེ་ན། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་མཚན་ྷིད་ནྷི། རོད་བྱྲེད་མྷིང་གྷི་ཚོགས་དང་ཚིག་གྷི་ཚོགས་དང་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚོགས་
རྣམས་ཀྷིས་བརོད་བྱའྷི་དངོས་ཀྷི་དོན་གཞན་དུ་བརོད་ལ་དགོངས་པའྷི་དོན་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ནས་
བཤད་དགོས་པ་སྟྲེ། གྷིས་པ།་་་་་དཔྲེར་བརོད་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ།་་་་་སྷིག་ཏོ་དག་པར་བསྒྱུར་བའྷི་ལྡྲེམ་དགོངས་ནྷི་
ཇྷི་སྐད་དུ། དངོས་ཀྷི་དོན་འཇྷིག་རྲེན་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆྲེན་པོར་གགས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་སྲེ་བོ་བ་མ་ཕ་དང་
མ་ནྷི་བསད་བྱས་ཤྷིང་། ཐུན་མོང་བའྷི་བ་མ་སོང་བར་བྱྲེད་པ་རྒྱལ་པོ་དང་། སྷིན་གནས་དམ་པ་དགྲེ་སོང་དང་
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བྲམ་ཟྲེ་སྟྲེ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྷིས་དང་། སྲེ་བོ་ཆྲེན་པོའམ་མང་པོ་ནྷི་ཡུལ་འཁོར་གྷི་མྷི་རྣམས་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
འཁོར་བ་ལང་དང་ར་དང་མ་ཧྲེ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བཅོམ་ན། མྷི་དྲེ་དག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་
གསུངས་ཀང་། དགོངས་པའྷི་དོན་ནྷི། ཕ་་་་་་དང་འད་བ་འཕྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ལས་དང་། མ་འགྲུབ་པའྷི་སྲེད་པ་བསད་དྲེ་སྤང་
བར་བྱས་ཤྷིང་། རྒྱལ་པོ་ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པའྷི་ཀུན་གཞྷི་དང་། གཙང་སྦྲ་ཅན་མཆོག་འཛིན་གྷིས་དང་།
ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྲེ་མཆྲེད་སོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ་དྲེ་རྣམས་བཅོམ་ཞྷིང་སྤངས་པ་ན་མྷི་དྲེ་
དག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ། ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་་་་་་དམན་པ་མཆོག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྷི་
ལྡྲེམ་དགོངས་ནྷི་ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། དངོས་ཀྷི་དོན་ཡྷིད་ཀྷི་ལས་ངན་པ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྷིད་མྷི་ཆྲེས་པས་སྷིན་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་དགྲེ་བ་ལ་མྷི་འཇུག་པ་དང་། བྱས་པ་མྷི་ཤ
ཤ ྲེས་པས་ཕན་བཏགས་པའྷི་ལན་དུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་མྷི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལུས་ཀྷི་ལས་ངན་པ་མྷི་གང་ཞྷིག་གཞན་གྷི་ཁྷིམ་འབྷིགས་ཤྷིང་རྐུ་
བས་འཚོ་བ་ཤྷིན་ཏུ་སྨད་པའྷི་ལས་བྱྲེད་པ་དང་། ངག་གྷི་ལས་ངན་པ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷུར་ལྲེན་པས་
ཚོགས་ཀྷི་ནང་དུ་འཇུག་པའྷི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་དང་། ལོངས་སོད་ངན་པ་ཁྷི་དང་བྱ་རོག་དང་ཡྷི་དྭགས་ལ་
སོགས་པ་བཞྷིན་དུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་དྲེ་ནྷི་སྲེས་བུ་མཆོག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། དགོངས་པའྷི་དོན་ནྷི།
དག་བཅོམ་པ་རྣམས་རྣམ་གོལ་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བ་ན། རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཡྷིད་ཆྲེས་ཀྷི་གཞན་གྷིས་
བསྟན་པ་ཙམ་གྷིས་ནྷི་ཡྷིད་མྷི་ཆྲེས་པ་དང་། བྱས་པ་མྷི་ཤྲེས་པ་་་་་་ཨ་ཀྷི་ཏ་ཛྙཱ་ནྷི་མ་བྱས་པ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་རྒྱུ་རྲེན་གྷིས་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྷིམ་འབྷིགས་བྱྲེད་པ་ནྷི་ཡང་
སྷིད་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་དང་། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་མ་ལ་འཁོར་བར་སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་
པའྷི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་དང་། མཐོང་བའྷི་ཆོས་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ལུས་འཛིན་ཡང་ལོངས་སོད་དང་
སོག་ལ་རྲེ་བ་མྲེད་ཅྷིང་། སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་དང་འད་བར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་སྲེས་བུ་མཆོག་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་
བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་་་་་་སྷིད་རྒྱུ་ཐར་པར་བསྒྱུར་བའྷི་ལྡྲེམ་དགོངས་ནྷི། དངོས་ཀྷི་དོན་འཁོར་བ་སྷིང་
པོ་མྲེད་ལ་སྷིང་པོར་ཤྲེས་ཤྷིང་། འདུས་བྱས་རག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལ་ཤྷིན་ཏུ་གནས་
ལ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷིས་སྲེམས་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་ོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། དགོངས་པའྷི་དོན་ནྷི། སཱ་ར་སྷིང་པོ། བྷི་སཱ་ར་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པ་ལ་སྷིང་པོའམ།
མཆོག་ཏུ་ཤྲེས་ནས་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་རྲེ་གཅྷིག་ཏུ་གནས་ཤྷིང་། འདུས་བྱས་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཕྱྷིན་ཅྷི་
ལོག མྷི་རག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་པ་བདག་མྲེད་ཀྷི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་གནས་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ནས། ཐུགས་རྲེ་ྷིད་ལས་འཁོར་བར་ཁོད། །ཡུན་རྷིང་ོན་མོངས་འབའ་ཞྷིག་གོ །ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞན་དོན་དུ་
ཡུན་རྷིང་པོར་དཀའ་བ་སོད་པའྷི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་ོན་མོངས་པར་བྱས་ཏྲེ། སོམ་ལམ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པ་ལས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ་་་་་་སྤང་
བྱ་སོམ་གྷིས་ཀྷི་འགྲེལ་བར་དངས་་་་་་གྲེན་པོར་བསྒྱུར་བའྷི་ལྡྲེམ་དགོངས་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་སྷིན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི།
ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ན་སྷིན་པའྷི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྷིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
བྱྲེད་དྲེ། ལྔ་གང་ཞྲེ་ན། དངོས་ཀྷི་དོན། སྷིན་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྲེར་སྣའྷི་ཆོས་ྷིད་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་།
སྷིན་པས་ཡོངས་སུ་སོ་བ་དང་། སློང་བ་ལ་ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་། རྲེས་འགའ་ཅུང་ཟད་སྷིན་པར་མྷི་བྱྲེད་པ་དང་།
སྷིན་པ་ལས་རྷིང་དུ་གྱུར་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། དགོངས་པའྷི་དོན་ནྷི། སྲེར་སྣ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་
སྤངས་ནས། དྲེའྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་གནས་གྱུར་པ་མངོན་སུམ་དུ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཡུན་རྷིང་པོར་
སྷིན་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ལུས་དང་རྒྱལ་སྷིད་ལ་སོགས་པ་གཏོང་བའྷི་དཀའ་སད་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་ཡོངས་སུ་ངལ་ཞྷིང་སོ་
སོ་ལྟར་བྱྲེད་པ་དང་། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བཏང་ཟྷིན་པས་བསླང་ཅྷི་དགོས་ཁྲེར་བས་ཆོག་མོད་སམ་
དུ་སློང་བ་ལ་ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་། དུས་རྲེས་འགར་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྷིན་པར་མྷི་བྱྲེད་ཀྷི། དུས་རག་ཏུ་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྷིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ྲེ་བ་ལ་སྷིན་པ་དང་། ཁྲེ་དང་གགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སྷིན་པ་ལ་
སོགས་པ་མ་དག་པའྷི་སྷིན་པ་རྣམས་ལས་རྷིང་དུ་གྱུར་པའོ་ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་་་་་
ཚངས་སོད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྷི། ཡང་ཇྷི་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ན་ཚངས་པར་

་

སོད་པའྷི་ཚུལ་ཁྷིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་། ཚངས་པར་སོད་པའྷི་མཆོག་འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་
དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ལྔ་གང་ཞྲེ་ན། དངོས་ཀྷི་དོན། འཁྷིག་པ་ལས་གཞན་དུ་འཁྷིག་པ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྷི་
ཚོལ་ཞྷིང་འཁྷིག་པ་སོད་པ་དང་། འཁྷིག་པ་སྤོང་བ་ལ་གཡྲེལ་ཞྷིང་བཏང་སོམས་སུ་བྱྲེད་པ་དང་། འཁྷིག་པའྷི་
འདོད་ཆགས་སྲེད་པ་དྭང་དུ་ལྲེན་ཞྷིང་བསྟྲེན་པ་དང་། འཁྷིག་པའྷི་གྲེན་པོའ ་ི ཆོས་མྷི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་ཀྷིས་སྐྲག་པ་དང་། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཕོ་མོ་གྷིས་ཀྷིས་དབང་པོ་གྷིས་སོར་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་
ཀང་། དགོངས་པའྷི་དོན་ནྷི། རྒྱན་ལས། ཆོས་ཀྷི་དབྱྷིངས་ལས་མ་གཏོགས་པ། །གང་ཕྱྷིར་ཆོས་མྲེད་དྲེ་ཡྷི་
ཕྱྷིར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྷིས་དྲེ་རྣམས་ལས། །ངྲེས་འབྱུང་ཆགས་སོགས་ཡྷིན་པར་དགོངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
འཁྷིག་པའྷི་ཆོས་ྷིད་ལས་གཞན་དུ་འཁྷིག་པ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྷི་ཚོལ་ཞྷིང་། དྲེའྷི་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་ཡང་
དག་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པས་སྤོང་བ་དང་། གཡྲེལ་བ་ནྷི་ཨུ་པྲེཀྵ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ངྲེས་ཚིག་གྷི་བཤད་ན། ཨུ་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

པ་ཡ་ཐབས་དང་། ཨཱྷི་ཀྵ་ཎཾ་རོག་པ་ཡྷིན་པས། འཁྷིག་པ་སྤོང་བའྷི་ཐབས་ལ་ལྲེགས་པར་རོག་པ་དང་། དྭང་དུ་
ལྲེན་པ་ནྷི་ཨཱ་དྷྷི་ཝཱ་པ་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཡང་ཨཱ་དྷྱཱད་ཨདམནད། དང་པྲ་ཝཱ་པནམྲ་ཕྱྷི་རོལ་ཡྷིན་པས། འཁྷིག་པའྷི་
འདོད་ཆགས་ནང་དུ་སྲེས་པ་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། སྐྲག་པ་ནྷི་ཨུ་ཏྲ་སྱ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཡང་ཨུ་ད་ཏཱ་ར་
ཎཱ་ཡ་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དང་། བྱཱ་བ་སྱ་ཏྷི་རོལ་བ་ཡྷིན་པས། འཁྷིག་པ་སྤོང་བྱྲེད་གྲེན་པོའ ་ི ཆོས་ཀྷིས་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བསལ་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བརོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། རྒྱུན་མྷི་འཆད་པར་ཞྷི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
གྷིས་ཀྷིས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་བའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་རོགས་པའྷི་དོན་དུ་འཇྷིག་རྲེན་དང་
འཇྷིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལམ་གྷིས་ལ་སོར་ཞྷིང་། སོམས་པར་འཇུག་པའོ་ཞྲེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་དགོས་
པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། འབྲེལ་གཏམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ་ཀུན་ལས་
བཏུས་པ་ལྔ་པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།མཚན་གྷི་ངྲེས་ཚིག་གྷིས་བསྡུས་པ་ལ། གྷིས་ལས་དང་པོ།་་་་་དྷི་བ་ནྷི།
དྲེ་ལྟར་ལྲེགས་པར་བཤད་ཟྷིན་པའྷི་བསྟན་བཅོས་འདྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ།་་་་་ལན་ནྷི་ས་མུ་ཙྪ་ཡ་ཞྲེས་པ་ངྲེས་ཚིག་གྷིས་བཤད་ན། རོམ་པ་པོ་ཕལ་པས་བཏུས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི།་་་་་ས་མྲེ་
ཏྱ་རོགས་ནས། ཨུཉྩ་ཡ་བཏུས་པ་སྟྲེ། འཕགས་པས་དོན་དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་ཤྷིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ལྲེགས་པར་བཏུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱོགས་རྲེ་ཙམ་སྟོན་པ་མ་ཡྷིན་གྷི། ས་མན་ཏ་ད་ཀུན་ནས་
ཏྲེ། ཆོས་མངོན་པའྷི་མདོ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་མངོན་པའྷི་སྲེ་སྣོད་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ནས་བསམ་པར་ནུས་
ཤྷིང་། བསམས་པ་ལས་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་བསམ་བྱའྷི་གནས་ཐམས་ཅད་བཏུས་ནས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བརམས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་་་་་་སམྱག་ཡང་དག་པར་ཨུཉྩ་ཏྭ་མཐོང་བ་ྷིད་ཀྷི་ཨ་ཡ་ཏ་ན་མྲ་གནས་ཏྲེ་འདྷི་
ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གོམས་པར་བྱས་ནས་བང་དོར་མས་སུ་བངས་ན། ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པའྷི་
ཐབས་ཀྷིས་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ྷིད་ཀྷི་བར་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་གཞྷིའམ་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན། འཁོར་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྷི་བདྲེ་བ་
ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྷིས། དྲེའྷི་ལམ་ཟབ་མོ་བསོམ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བའྷི་ཆྲེད་
དུ། རྣམ་པར་དག་པའྷི་གཞུང་ལུགས་འདྷི་ལྟ་བུ་ལ་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པས་ཚུལ་བཞྷིན་དུ་འཇུག་པར་བྱ་བ་
ྷིད་དོ། །དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སློབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྷིས་མཛད་པ་
རོགས་སོ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། ཚིག་དོན་མཐའ་དག་གསལ་བར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ།། །།དོན་དྲེ་ལྲེགས་པར་བསྒྱུར་
བའྷི་ཚུལ་ནྷི། བསྟན་བཅོས་འདྷི་ྷིད་སློབ་དཔོན་གྷིས་ལྲེགས་པར་སར་བའྷི་སྐད་དུ་བརམས་ཤྷིང་རྒྱ་གར་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འཕགས་པའྷི་ཡུལ་ན་གནས་པ་ལས། སྔོན་སྲེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྷིས་བོད་ཀྷི་ཡུལ་དུའང་སངས་རྒྱས་ཀྷི་
བསྟན་པ་དར་ཞྷིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའྷི་དུས་སུ། རྒྱ་གར་གྷི་མཁན་པོ་ཆྲེན་པོ་་་་་་ཁ་ཆྲེའྷི་པཎྷི་ཏ་ཛི་ན་མྷི་ཏྲ་སྟྲེ་རྒྱལ་
བའྷི་བཤྲེས་གྲེན་དང་། ཤཱྷི་ལྲེན་ད་བོ་དྷྷི་སྟྲེ་ཚུལ་ཁྷིམས་དབང་པོའ་ི བྱང་ཆུབ་དང་། ཞུ་ཆྲེན་གྷི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷྲེ་་་
་་་ཞང་སྣ་ནམ་

ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་རྒྱ་གར་གྷི་དཔྲེ་ལས་བོད་ཀྷི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅྷིང་ཞུས་དག་ཀང་མཛད་དྲེ། འཆད་ན་

གྷིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མཛད་པའོ།། །།རབ་འབྱམས་གསུང་
རབ་རྒྱ་མཚོའྷི་རྒྱན་གྱུར་རྣམ་དག་གཞུང་གྷི་རྣམ་བཤད་འདྷི། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་
རྣམ་དག་ལུང་དང་རྷིགས་པ་དང་། །བོ་གོས་གསལ་ལྡན་བརན་པའྷི་ཐུགས་མངའ་འདྲེན་པ་མཆོག་གྷི་ལྲེགས་
བཤད་སོགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀྷི་གསུང་ལ་བརྲེན་ནས་དོན་གྲེར་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱྷིར་བཀོད། ༡ །ཇྷི་ལྟར་
དཀར་གསལ་གངས་ཀྷི་རྷི་བོ་ཡང་། །ཟླ་བའྷི་འོད་ཀྷིས་ཆྲེས་གསལ་འགྱུར་བ་བཞྷིན། །རྣམ་དག་གཞུང་འདྷི་
མཆོག་ཏུ་གསལ་མོད་ཀང་། །རྣམ་བཤད་འདྷིས་ཀང་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་བགྷིས། ༢ །གཞུང་འདྷི་སྔོན་གྷི་དམ་
པ་མང་པོའ ་ི རྣམ་འགྲེལ་དག་གྷིས་རྷིམ་པར་བཤད་མོད་དྲེ་ལྟ་ནའང་། །གཞུང་རྣམས་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་
ཤྷིང་གསལ་བའྷི་ཚིག་གྷིས་བདྲེ་བག་ྷིད་དུ་རོགས་བྱའྷི་ཕྱྷིར། །བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོའ ་ི དཔལ་འབྱོར་དང་ལྡན་
གདན་སར་གནས་སོགས་བཤྲེས་གྲེན་མང་པོས་བསྐུལ་བའྷི་ངོར། །ལྲེགས་པར་བསམས་ཏྲེ་འབད་པས་
བསྲེབས་མོད་ྲེས་པ་མཆྷིས་ན་དམ་པ་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། ༣ །ཇྷི་ལྟར་མཁའ་ལ་མཁའ་ལྡྷིང་བགོད་
པ་ལྟར། །འདབ་ཆགས་གཞན་ཡང་འགོ་བ་ཇྷི་བཞྷིན་དུ། །མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྷིས་ལྲེགས་བཤད་སྤྲེལ་བ་
ལྟར། །བདག་ཀང་ལྲེགས་བཤད་འཆད་ལ་སོ་བར་གྱུར། ༤ །རྲེད་ལ་བརྐམས་ཞྷིང་སྷིག་གོགས་དང་ལྡན་ལོག་
པའྷི་ང་རྒྱལ་ལ་བརྲེན་པའྷི། །དམན་པ་མཆོག་འཛིན་གཟུ་ལུམ་ཅན་དག་རྣམ་བཤད་འདྷི་ཡྷིས་མགུ་དཀའ་
མོད། །གནས་ལུགས་རོགས་ནས་ཕྱོགས་འཛིན་སྤངས་ཏྲེ་རྣམ་དག་གཞུང་འདྷི་འཆད་འདོད་པའྷི། །སྐལ་བཟང་
དང་ལྡན་དམ་པའྷི་ཚོགས་ཀུན་ལྲེགས་བཤད་འདྷིས་ཀང་དགྲེས་པར་མཛོད། ༥ །ཇྷི་ལྟར་ནོར་བུ་རྷིན་ཆྲེན་
མཆོག་ལ་ཡང་། །ལྟ་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་མྷི་རྣམས་མྷི་མགུ་ཞྷིང་། །རོག་མཁས་དྲེད་དཔོན་མཆོག་རྣམས་མགུ་བ་
ལྟར། །ཆོས་ཚུལ་འདྷི་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་འགྱུར་བ་ྷིད། ༦ །བོ་གོས་ཡངས་པའྷི་མཁའ་ལས་ལྲེགས་འོངས་རྣམ་
བཤད་ྷིན་བྱྲེད་འོད་ཟྲེར་གྷིས། །དམ་ཆོས་མངོན་པའྷི་པད་ཚལ་ཡྷིད་འོང་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི། །ཟབ་
ཅྷིང་རྒྱ་ཆྲེའྷི་རོ་མཆོག་དང་ལྡན་ལྲེགས་བཤད་སྦྲང་རྷིའྷི་དགའ་སྟོན་འདྷིས། །བོ་ལྡན་དོན་གྲེར་རྐང་དྲུག་ལྡན་
རྣམས་ཕན་བདྲེའྷི་དཔལ་ལ་སོད་གྱུར་ཅྷིག ༧ །ཚུལ་འདྷི་བ་མ་དམ་པའྷི་བཀའ་དྷིན་ལས། །མང་དུ་ཐོས་ཤྷིང་
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ས་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས།

རྣམ་དཔོད་གསལ་ལྡན་པའྷི། །བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གྷིས་རྣམ་པར་སར། །དགྲེ་བས་འགོ་ཀུན་ཀུན་
མཁྲེན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ༨ །དམ་པའྷི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་
སྣང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྷི་བཀའ་དྷིན་ལ་བརྲེན་ནས་རྷིག་པའྷི་གནས་ལྔ་ལ་བོ་གོས་
ཀྷི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ། བོད་ཀྷི་པཎྷི་ཏ་འཇམ་དབྱངས་བོ་གོས་ཀྷིས་ྲེ་བར་སར་བ་དགྲེ་ལྡན་ས་བཟངས་སུ་
ལྲེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །བསྟན་པ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་དང་སྲེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་
ཅྷིགཤ །།མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།། །།མངོན་པའྷི་མདོ་ནྷི་རྒྱལ་བས་རྒྱལ་ཚབ་ལ། །གསུངས་ཤྷིང་དྲེ་ཡྷིས་རྒྱལ་སས་
ཐོགས་མྲེད་ལའོ། །བསྟན་བཅོས་འདྷི་ནྷི་ཐོགས་མྲེད་དབྱྷིག་གྲེན་དང་། །བོ་བརན་གང་བ་སྤྲེལ་ལས་རྷིམ་
བརྒྱུད་དྲེ། །ཛི་ན་མྷི་ཏྲས་ཀ་ཅོག་ཞང་གསུམ་ལའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་་་་་་ནམ་ནང་ཟླ་བའྷི་རྡོ་རྲེ་དང་། །ལྷ་ལུང་་་་་་།དཔལ་
གྷི་རྡོ་རྲེ་་་་་་དཔའ་རྒྱལ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་གསུམ་ཀ་ལའོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་་་་་་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་་་་་་གྲུ་མཆོག་གྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལའོ། །དྲེ་
ནས་རྷིམ་བཞྷིན་གཞོན་ནུ་དབང་ཕྱུག་དང་། །འགར་མྷི་་་་་་ཡོན་ཏན་ཁུ་སྟོན་་་་་་གཡུང་དྲུང་བརོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་
དང་། །ཁྷི་བཟང་འབར་་་་་་ར་རྒྱལ་་་་་་ཚུལ་སྲེང་ལྷི་་་་་་ཆོས་གགས་གསུམ་དར་མ་སྷིང་པོ་དང་། །ཡྲེ་འབྱུང་འབན་་་་་་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྲེ་དང་
ཐོ་་་་་་སྟོན་དང་སྟོན་སབས་དང་། །འཇད་པ་གཞོན་བྱང་འབྲྷི་མཚམས་་་་་་སྲེ་བཅུན་ཞང་དང་ནྷི། །བོ་དོང་རྷིན་རྲེ་སྟག་སྲེ་
སྲེང་རྒྱལ་དང་། །མཁས་ཆྲེན་བོ་གོས་བརན་པ་ལས་བརྒྱུད་དྲེ། །ས་བཟངས་པཎྷི་ཏ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་བདག་་་་་་
ལ་གནང་བའོ།། །།དགྲེའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།།

ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་ཤྲེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ།

།།
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