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༄༅། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 
ཨོཾ་སྭ་སྱི། སྱིདྡྷ་དྷྱི་རསྟུ། དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་མཛད་པ་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་
རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་སྤྱན་
རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚོགས་གྱིས་ཤྱིང་རྟས་ལྲེགས་བགོད་
མཁྲེན་བརྲེའྱི་ཚ་ཟྲེར་ཕྲེང་བ་ཡྱིས། །ཆོས་ཀུན་ཇྱི་བཞྱིན་གསལ་ཞྱིང་ཕན་བདྲེའྱི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་མཛད་
ཀང་། །ལས་དང་ོན་མོངས་ཚ་བའྱི་གདུང་སྲེལ་གཏན་དུ་བསྱིལ་བར་འདྲེན། །ཆོས་མངོན་སོན་པ་སོན་མྲེད་ྱི་
མ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་བླ་མྲེད་ཀུན་གྱི་གཏྲེར། །འཁོར་བར་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས། །སོན་པ་དམ་
ཆོས་ཚོགས་མཆོག་གྱིས། །སྐྱྲེ་རྒུ་འདྱི་རྣམས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཤྲེས་བྱ་རབ་འབྱམས་གསལ་བྱྲེད་གཞུང་འདྱིའྱི་
དོན། །ཇྱི་བཞྱིན་བློ་ཞན་བདག་འདས་མྱི་རྟོགས་ཀང་། །རང་ྱིད་ལྲེགས་བཤད་གོམས་པ་འཕྲེལ་ཆྲེད་དུ། །བླ་
མའྱི་དྱིན་གྱིས་བརྲེད་བྱང་བྱི་བར་བྱ། །དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱིས་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་བུ་
གཅྱིག་པ་ལྟར་བརྲེ་བའྱི་སོན་པ་དང་འཇུག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་ཐུགས་བསྐྱྲེད་ནས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སོམ་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཚོགས་གྱིས་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ངོ་མཚར་བ་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་དྲེ། སོས་པའྱི་མཚན་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་དུ་མཛད་ཀང་
མ་བརྟགས་ན་མས་དགའ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡང་
དག་པར་རྟོགས་པས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཆོག་དང་ལྡན་པ་བརྲེས་ཤྱིང་། ཕུལ་
དུ་བྱུང་བའྱི་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསན་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་ཇྱི་ལྟ་
བར་ཆོས་ཀྱི་སོ་མཐའ་ཡས་པར་བསན་ཏྲེ། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་འཆྱིང་བས་དམ་དུ་བཅྱིངས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་
དགོལ་བའྱི་དོན་དུ། སོན་གྱི་འཕྲེན་པ་ལས་བྱུང་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་ྱིད་པས་དམན་
པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་ཅྱིང་། ཕྱྱི་མའྱི་མཐར་ནམ་མཁའ་ཇྱི་སྱིད་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་ཇྱི་སྱིད་པར་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཆོས་ཀྱི་སྐུས་བཞུགས་
པར་མཛད་དོ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་རང་གྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་བསལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆོས་ཀྱི་
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མཚན་ྱིད་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་གཅྱིག་བསན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་མངོན་
པར་སོར་བ་པོ་མྲེད་པ་ལས་གྱིང་འདྱིར་ནུབ་སྲེ་དག་ལན་གསུམ་དར་བས་སོ་ཞྲེས་ཀང་གག་གོ །དྲེ་ནས་འཇམ་
དཔལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་དུ། ཐོགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱའྱི་དགྲེ་སོང་འབྱུང་། །དྲེ་ནྱི་བསན་འཆོས་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྲེ་
དང་དོན་ངྲེས་པའྱི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱྲེད། །འཇྱིག་རྟྲེན་རྱིག་པ་སོན་བདག་ྱིད། །གཞུང་བྱྲེད་ངང་
ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །དྲེ་ཡྱི་རྱིག་པ་གྲུབ་པ་ནྱི། །ས་ལ་ཕོ་་མོ་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་ཡྱི་སགས་ཀྱི་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། །བློ་
ནྱི་བཟང་པོ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར། །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །མདོ་ཡྱི་དྲེ་ྱིད་བསྡུས་དོན་བྱྲེད། །ལོ་ནྱི་
བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །དྲེ་ལུས་ཞྱིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགོ། །འཁོར་བ་རྣམས་སུ་འཁོར་བ་ན། །ཡུན་རྱིང་བདྲེ་བ་
རྲེས་མྱངས་ནས། །བདག་ྱིད་ཆྲེན་པོ་མཐར་གྱིས་དྲེ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པས་ལུང་བསན་པ། སོབ་དཔོན་ཤན་ཏྱི་པས་དབུ་མ་རྒྱན་དུ་བྱམས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་བཤད་
ཅྱིང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་བཞྲེད་པ་ཡྱི། །ཚད་མ་ལུང་དང་ལྡན་པ་ཡྱི། །བདྲེན་པ་གྱིས་འདྱིར་བཤད་པར་
བྱ། །ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ནྱི་ས་
གསུམ་པ་ལ་གནས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར། ས་འོད་བྱྲེད་པ་པར་གགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཆྲེན་པོ་དྲེས་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པར། 
འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་སྐྱོབ་ྱིད་ཀྱིས། །མྱི་ཕམ་མགོན་ལས་གསན་ནས་ནྱི། ཞྲེས་དང་། སའྱི་བསོད་འགྲེལ་དུ། 
འཇྱིག་རྟྲེན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱྱིར་ཐོགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ། །ཆོས་རྒྱུན་ཏྱིང་འཛིན་སོབས་ཀྱིས་དངས་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་
ཆུ། །འཕགས་པ་མྱི་ཕམ་ཞལ་གྱི་བུམ་པ་ནས་བླུགས་པ། །གསན་པའྱི་སྲེམ་པས་གསོལ་བ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མང་དུ་གསན་ཅྱིང་། མདོ་དྲེ་ཡང་
གསན་ནས་སར་ཡང་མྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་མཛད་དྲེ། རང་གྱིས་ཀང་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་སའྱི་དངོས་
གཞྱི་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་། གཞྱི་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་
བཤད་པའྱི་སོ་བསྡུ་བ་ཞྲེས་པ་ས་སྲེ་ལྔ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་མཛད་དོ། །ཁད་པར་
དུ་སྱིགས་དུས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་བློ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞན་པས་གཞུང་མང་པོ་ལྲེན་པ་དང་འཛིན་པ་ལ་སྱིད་
ལུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་རྣམས་ལས་གཞུང་གྱི་?དོན་ཇྱི་ལྟར་གཙོ་བ་བཏུས་ནས་ཉུང་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་
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གསལ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་གཞུང་མཆོག་འདྱི་མཛད་དོ། །འདྱི་ལ་
གསུམ། ལོ་ཙ་བས་བཀོད་པའྱི་དབུ་རྒྱན་དང་གཞུང་ལུགས་པ་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་དོན་ཆྲེན་པོ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། །བསན་
བཅོས་དངོས་དང་། །བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འགྱུར་བྱང་སོས་པའོ། དང་པོ་ལ་མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། 
བཤད་པ་དང་། ཅྱི་ལས་བཏགས་པ་དང་། བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། བམ་པོའ་ིགངས་ཏྲེ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞྲེས་པ་འདྱི་སཾ་སྀ་ཏའྱི་སྐད་ཡྱིན་ཡང་འད་བ་ལ་དྲེར་བཏགས་ཤྱིང་། གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་རྒྱ་གར་
སྐད་དུ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་སོན་པའོ། །ཨ་བྷྱི་ནྱི། མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་ྲེར་སྒྱུར་
རོ། །དྷརྨ་ཆོས་སོ། །ས་མུ་ཙྪ་ཡ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའོ། །བོད་སྐད་དུ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་བོད་སྐད་
འོག་ྱིད་དུ་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་སོན་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ནྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་
འབང་དང་བཅས་པ་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
རྣམ་ཤྲེས་དང་ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པའྱི་ཚོར་བ་དང་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟག་
པ་མྲེད་པའྱི་སོམ་པའྱི་གཟུགས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ་མཛོད་ལས། ཆོས་མངོན་ཤྲེས་རབ་དྱི་མྲེད་རྲེས་འབངས་
བཅས། །ཞྲེས་སོ། །ཚོགས་ལམ་དང་སོར་ལམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབང་དང་བཅས་པ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་
ཆོས་མངོན་པར་གདགས་ཤྱིང་། མདོ་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་དྲེའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་དྲེར་གདགས་ཏྲེ། 
དྲེ་ཐོབ་བྱ་ཕྱྱིར་གང་དང་བསན་བཅོས་གང་། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་ཡང་རོད་བྱྲེད་ལ་བརོད་བྱ་བཏག་པའོ། །ཀུན་
ལས་བཏུས་པའྱི་དོན་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ྱིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དཔྲེ་ལས་མཚན་དུ་བཏགས་པ་
ས་ལུ་ལྗང་པའྱི་མདོ་ལྟ་བུ་དང་། གངས་སམ་གཞུང་ཚད་ལས་ཤྲེར་ཕྱྱིན་འབུམ་པ་སོགས་ལྟ་བུ་དང་། ཞུ་བ་པོ་
ལས་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པས་ཞུས་པ་སོགས་དང་། ཡུལ་ལས་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དུས་ལས་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའྱི་མདོ་ལྟ་བུ་དང་། བརོད་བྱ་ལས་དབུ་མ་བདྲེན་གྱིས་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་
ཡོད་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་བརོད་བྱ་དང་བྱྲེད་ལས་ལས་བཏགས་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་སྤྱྱིར་མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་
དགོས་པ་མྱིང་དྲེ་ལས་དྲེའྱི་དོན་རྟོགས་པ་སྲེ། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྲེས་པར། བརྡའ་སར་བའང་དོན་རྟོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དུ་ཡྱིན་ན་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བརོད་བྱ་དང་བྱྲེད་ལས་ལས་བཏགས་པས་མཚན་ཐོས་པ་ལས་བསན་འཆོས་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གོ་བའོ། །ཀླད་དུ་སོས་པས་གྲེགས་བམ་བཙལ་ས་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་རྒྱ་དཔྲེ་དང་བོད་
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དཔྲེར་མཚན་ཀླད་ན་མྲེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལ་བཙལ་དཀའ་སའྱི་ཁད་མྲེད་པས་མྱི་རྱིགས་སོ། །དྲེས་ན་ལོ་ཙ་བ་ས་
མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པའྱི་སོལ་བསྐྱངས་པའོ། །རྒྱ་སྐད་དང་ལན་གྱིས་སོས་པ་ནྱི་སཾ་སྀ་
ཏའྱི་སྐད་ཀྱི་བག་ཆགས་བཞག་པ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ལ་དྱིན་དུ་གཟོ་བ་དང་སྐད་ཐང་ལོག་དང་ཐང་ལོག་མ་ཡྱིན་པ་
ལ་མཁས་པར་གོ་བ་དང་སོལ་ས་མ་བསྐྱངས་པ་་་་་་འགྱུར་གྱི་ཕྱོགས་ཙམ་གོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ། ལྲེགས་སར་བརོད་པས་
བྱྱིན་བརླབས་ཆྲེའོ་ཞྲེས་དང་བསན་འཆོས་ཁུངས་བཙུན་པའོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་པས་མྱི་རྱིགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་
སོན་གྱི་ལོ་ཙ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་ཚད་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བཅད་ལ། ཚད་ནྱི་ཤ་ཽཀ་སོང་གྱི་སུམ་
ཆའམ་སུམ་བརྒྱ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་བས་མང་ཉུང་ལ་བཅད་པའང་སྲེ་འདྱིར་བམ་པོ་ལྔའམ་འཕང་འདང་གྱི་དཀར་ཆག་
ལྟར་དྲུག་གྱི་དང་པོ་འཆད་པའོ། །དོན་ཆྲེན་སྒྲུབ་པ་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་ནྱི་རོམ་པ་པོ་དང་ཡྱི་གྲེ་པ་དང་ལོ་ཙ་བ་རྣམས་བཀྲ་
ཤྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དུ་དང་པོར་ཡུལ་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ། འདྱིར་ཡང་འཇམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། 
འཇམ་པ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་སོས་པའྱི་རྩུབ་པ་མྲེད་པའོ། །དཔལ་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་
ལྡན་པའོ། །གཞོན་ནུའྱི་ས་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་མངའ་བའམ། བྱྱིས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སྲེམས་
ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པས་ན་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའོ། །དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གུས་པས་
འདུད་པའོ། །ཕྱག་གྱི་ཡུལ་གྱིས་སྲེ་སོད་གསུམ་མཚོན་པར་འཆད་པ་ནྱི་སོན་དྲེ་ལྟར་བཀས་བཅད་པ་སྱིད་ཀང་
ད་ལྟ་འཁྲུལ་པར་སང་ངོ་། །ཡང་ལོ་ཙ་བས་རང་དད་པའྱི་ལྷ་དང་དགོས་པ་དང་བརོད་བྱ་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་
འཚལ་བ་ཡང་ཡོད་དྲེ། སོབ་དཔོན་རྱིན་ཆྲེན་བཟང་པོའ་ིའགྱུར་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་དང་འགོས་ལོ་ཙ་
བས་རྲེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དང་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་ཆྲེར་དུ་རང་རང་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་བརོད་པ་ལྟ་
བུའོ། །བསན་འཆོས་དྲེ་དངོས་འཆད་པ་ནྱི། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། མདོ་དོན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །དགོས་པ་
བསྡུས་པའྱི་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་སར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏྲེ་བསད་པར་
བྱ། །ཞྲེས་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། མདོ་མཚོན་པ་ཡྱིན་པས་གཞུང་གཞན་ཡང་ངོ་། །དྲེ་ཡང་དགོས་པ་དང་པོར་བརོད་
དྲེ། 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་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དགོས་པའྱི་དོན་ནྱི་བསྡུས་དོན་ལས། །དྲེ་འགྲུབ་དྲེ་ནྱི་ཚིག་
དོན་ལས། །གོ་རྱིམ་རྱིགས་པ་ས་ཕྱྱི་དག །མྱི་འགལ་བ་ནྱི་གྱིས་ལས་སོ། །ཞྲེས་པས་དགོས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་དང་
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ལྡན་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱིས་དོན་འདྱི་ཙམ་བསན་ཏོ་ཞྲེས་པའྱི་བསྡུས་དོན་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་ཡང་རྣམ་གངས་དང་
མཚན་ྱིད་ངྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་བརྡ་སོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་
ཚིག་དོན་ཤྲེས་པ་ལས་གྲུབ་བོ། །མཚམས་སོར་ནྱི་གཞུང་ས་ཕྱྱིའྱི་འབྲེལ་དགོད་པ་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་
བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་རྒོལ་བ་དང་དྱི་བས་ལན་འདྲེན་པ་སྲེ་དྲེ་ལས་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་འགལ་བར་གྲུབ་
བོ། །བརྒལ་ལན་ནྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་དང་རང་གྱི་རྣམ་གཞག་སྲེ་གསུམ་དང་འགལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་
ཟོས་པར་བརད་པ་ལ་དང་དོན་ངྲེས་དོན་དང་བདྲེན་པ་གྱིས་དང་སྤྱྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་དང་གྲུབ་མཐའ་
ཐ་དད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་འགལ་བ་དང་འབྲེལ་ཚུལ་དང་མྱི་ཟོས་ཚུལ་སོན་པ་སྲེ་དྲེས་རྱིགས་པ་དང་ས་ཕྱྱི་མྱི་
འགལ་བར་གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་བཞྱི་སྲེ། དགོས་དོན་དགོས་འབྲེལ་དང་། བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། 
ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དང་། མཚན་གྱི་ངྲེས་ཚིག་ལ་དྱིས་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལའང་དགོས་འབྲེལ་
བཀོད་པའྱི་དགོས་པ་དང་། དགོས་འབྲེལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། འགྲེལ་པའྱི་གཞུང་བཤད་པ་དང་གསུམ་གྱི་
དང་པོ་ལའང་གསུམ་ལས་མྱི་འཐད་པ་དགག་པ་ནྱི། གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ན་རྲེ་ངག་གྱིས་ངག་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མའྱི་
ངྲེས་པ་བསྐྱྲེད་ནས་བསན་འཆོས་ལ་འཇུག་པ་སྲེ། བསན་འཆོས་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དམ། །ཡང་ན་ལས་ནྱི་
འགའ་ཞྱིག་ལ། །ཇྱི་སྱིད་དགོས་པ་མ་བརོད་པ། །དྲེ་སྱིད་དྲེ་ནྱི་སུ་ཡྱིས་ལྲེན། །ཞྲེས་གགས་པ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་
སྨྲའོ། །ཚིག་ལས་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་ཚད་མའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་དྲེ་དོན་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པར་བསོད་པར། ཚིག་དང་དོན་དག་ཐ་དད་མྱིན། །མྲེ་ཡྱིས་ཁ་ནྱི་
ཚིག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་གཅྱིག་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་བྱུང་ཡང་མྲེད་དྲེ་བརྫུན་ཚིག་མྱི་སྱིད་པར་
འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་ཙམ་གྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བ་དང་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་རྟོགས་
དཀའ་བ་དང་ཚིག་སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་མྱི་སྱིད་པས་ཚིག་གང་ལས་ཀང་ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འཐད་པ་བརོད་པ་ནྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། །དྲེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
གང་ཟག་དུ་མ་ལ་བལྟོས་ནས་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཅྱིང་། གཙོ་ཆྲེར་བསན་འཆོས་འདྱི་བརམ་བྱའམ་འཇུག་བྱ་
མྱིན་ཏྲེ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརྟག་པའྱི་བསན་བཅོས་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་
ལོག་རྟོག་ཟོག་པ་སྲེ། བསན་འཆོས་འདྱི་ནྱི་མཁས་པས་བརམ་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ་དགོས་པ་སོགས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་
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ཕྱྱིར། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་འཆོས་བཞྱིན་ཞྲེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་སོ། །ཞྲེས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱན་གངས་ཅན་པའྱི་དཔལ་མགོན་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ཞྱི་བ་འཚོས་དབུ་
མ་བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོ་དང་ཆོས་
མཆོག་ནྱི་ངག་ལས་དགོས་པ་སོགས་བཞྱི་ལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆྲེར་འཛིན་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེས་ནས་བསན་འཆོས་ལ་
འཇུག་པ་དགོས་པར་བཞྲེད་དྲེ། གང་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྟྲེན་དོན་གྲེར་ནྱི། །ཐྲེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་ཕྱྱིར་རོ། །ཟྲེས་
གགས་པ་ལྟར་རོ། །བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་ལོ་ཙ་བ་ཆྲེན་པོ་དགོས་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་སོན་དུ་
བྱས་ནས་བསན་འཆོས་བརམས་པ་ནྱི་གཞུང་མཛེས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྲེ། འབྲེལ་མྲེད་བློ་བུར་དུ་ཞུགས་ན་མྱི་
མཛེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་སྡུད་པའྱི་དཀའ་འགྲེལ་དུ། མཁས་རྣམས་ཞུགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཆྲེན་
པོ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་མྱིན། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་མཁས་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་བསྐྱང་བའང་རོམ་པ་པོ་ཕྱྱི་མ་
རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསན་འཆོས་ལ་དགོས་འབྲེལ་བཞྱི་ཡོད་པར་རྟོགས་
པའོ། །ཞྲེས་འཇམ་དཔལ་གསར་མ་གསུངས་ཤྱིང་དྲེ་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་ལ་
དབང་པོ་རྣོན་པོས་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་གུ་རུ་འུ་ཡུག་པ་གསུང་ངོ་། །དགོས་པ་གཞན་
ཡང་སྱིད་དོ། །རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི་དང་པོ་མྱི་འཐད་དྲེ་ཚིག་ཙམ་གྱིས་ལོག་རྟོག་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་
ལས་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རྱིགས་པ་སྐྱྲེ་བ་སྱིད་ཅྱིང་ཚིག་ལས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ངྲེས་ཤྲེས་སྐྱྲེས་ནས་
ལྡོག་པ་མཐོང་བས་སོ། །ཚད་མ་མྲེད་པར་ངྲེས་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་ན་མུ་སྲེགས་པ་ལ་བདག་ཡོད་ངྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་མྱི་སྐྱྲེ་
བར་འགྱུར་ཞྱིང་གཞུང་འདྱི་ྱིད་དུ་ལོག་པར་ངྲེས་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །སྤྱྱིར་དགོས་
འབྲེལ་བཀོད་པ་ནྱི་དགོས་འབྲེལ་བཀོད་ཀང་མྱི་འཇུག་པ་དང་མ་བཀོད་ཀང་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་
མ་བྱས་ཤྱིང་། བཀོད་ན་ལོག་རྟོགས་ལོག་ནས་འཇུག་ཅྱིང་མ་བཀོད་ན་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པས་དྲེའྱི་
ལོག་རྟོག་དྲེ་ལས་ལྡོག་གོ །གྱིས་པ་ལ་ངག་དང་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེས་ནས་འཇུག་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་མཐོང་
བས་སོ་ཞྲེས་པའང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་སྤངས་སོ། །གཞུང་མཛེས་པར་ཡང་མཆོད་བརོད་སོགས་གཞན་གྱིས་བྱས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་པས་མྱི་གནོད་དྲེ། སྐྱྲེས་བུ་རྣ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པར་བྱས་ཀང་དོ་ཤལ་འགོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཆོད་བརོད་སོགས་དང་དགོས་འབྲེལ་ངག་གྱི་མཛེས་པ་སོ་སོ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཚུལ་ས་མ་
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བསྐྱངས་པ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་བསྐྱངས་ན་
དོན་མཆོག་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཡང་ཕྱྱི་མ་ལ་ཚད་མ་ཆོས་མཆོག་དང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བྱ་བའྱི་
རང་བཞྱིན་ཡང་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་སོན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
བྱ་བ་ནྱི་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་གགས་པས་དགོས་པ་ྱིད་དུ་གཟུང་བར་འོས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ནྱི་བསན་འཆོས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སྒྲའྱི་དགོས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ངག་ཀུན་
ལ་ཡོད་པས་དང་རྟོག་ལྡན་གྱིས་ཡོད་མྲེད་དཔྱད་བྱ་མྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་ ་་་་་རོང་སོན་གསུང་ངོ་། གསུངས་པའང་ས་མ་མ་
ངྲེས་ཤྱིང་ཕྱྱི་མ་མ་གྲུབ་ལ། བསན་འཆོས་ཀྱི་དགོས་པ་བརོད་བྱ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་པར་ནྱི་ཀུན་འཆད་པས་དྲེ་འདྱི་
ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། དགོས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་བསན་འཆོས། དྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོས་འབྲེལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། ལྡང་ཚད་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་མྱིང་ངོ་། །མྱིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚིག་
གོ །ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་སྐྱྲེས་བུའྱི་འཇུག་ལྡོག་གྱི་དོན་སོན་པ་བྱ་བའྱི་ཚིག་དང་བཅས་པའྱི་ངག་གོ །དྲེ་དུ་
མ་འདུས་པ་ལས་འཇུག་ལྡོག་གྱི་དོན་དུ་མ་སོན་པ་ལྲེའུ་དང་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དང་སྐབས་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་དུ་
མ་འདུས་པ་ལས་བསན་འཆོས་སོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་བཞུགས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་བྱྲེ་བག་
སྨྲ་བས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་མྱིང་གྱིས་བསྡུས་པ་རྟོག་པ་ལ་སྒྲར་སང་བ་ལ་འདོད་ཅྱིང་། མདོ་སྲེ་པས་སྒྲ་
རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་དང་མམ་པ་ལ་འདོད་དོ། །སྲེམས་ཙམ་པས་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ། 
མྱིང་དང་ཚིག་དང་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་སུ་སང་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་པ་རྣམས་བསན་འཆོས་སོ། །ཡང་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་
ལས་འདས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲའྱི་ཁད་པར་དུ་སང་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་སོ་ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་བཤད་སར་དུ་རྐྱང་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་སྒྲར་སང་བ། འདོད་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་
རྲེས་སུ་འཇུག་པ། ན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་སང་བ་དང་བྱྲེད་ལས་དང་རྒྱུ་དང་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁད་པར་བཞྱི་དང་ལྡན་པའོ། །འོ་ན་གཞུང་འདྱིའྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་རྱིག་སོབ་དཔོན་འཕགས་པས་ཅྱི་ལྟར་
མཛད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ྱིད་དུ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྨྱི་ལམ་
ན་བསན་འཆོས་དང་སགས་ལ་སོགས་པ་རྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་དབྱྲེ་སོ་
མང་མོད་ཀང་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། དོན་མྲེད་དོན་ལོག་དོན་མཆོག་ལྡན། །ཐོས་རོད་
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སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་དང་། སྱིང་མྲེད་ངན་གཡོ་སྡུག་བསལ་སྤོང་། །བསན་འཆོས་སུམ་ཚན་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་
པ་ནྱི་ཚིག་གསུམ་ཀ་ལ་རྱིག་བྱྲེད་ལྟ་བུ་དང་མུ་སྲེགས་པའྱི་རྟོག་གྲེ་དང་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་དགོངས་འགྲེལ་དང་
བཅས་པ་གསུམ་དང་རྱིམ་པ་ལྟར་སར་རོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་སོབ་མ་རྣམས་འཆོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ་བསན་འཆོས་
ཤྲེས་ཏྲེ་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་ོན་མོངས་པ་སྤོང་ཞྱིང་ངན་འགོ་དང་སྱིད་པ་ལས་སྐྱོབ་པ་སྲེ། རྣམ་བཤད་
རྱིགས་པར། །ོན་མོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་། །ངན་འགོ་སྱིད་ལས་སྐྱོབ་པ་གང་ཡྱིན་
པ། །འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱྱིར་ན་བསན་འཆོས་ཏྲེ། །གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གཞན་གྱི་ལུགས་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྲེ། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརྟག་པ་དང་། གངས་ལ་དཔྱད་པ་དང་། 
གཞུང་དུ་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངག་ཙམ་དང་། དགོས་འབྲེལ་ངག་དང་། བསན་འཆོས་ལུས་ལ་ཡོད་
པའྱི་དགོས་འབྲེལ་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི་ངག་དྲེས་བསན་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་ངག་དྲེ་ལས་རྟོགས་པ་དང་། དྲེ་ལས་
དགོས་པ་གཞན་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དགོས་པ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་དགོས་པ་ངག་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་གྱིས་བསན་པར་བྱ་བ་བསན་འཆོས་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོས་པ་སོགས་བརོད་བྱ་དང་ངག་འདྱི་
ལས་དྲེ་རྣམས་རྟོགས་པ་དགོས་པ་དང་དྲེ་ལས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། 
རྟོགས་པ་ངག་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྟོགས་པ་ལས་ྱིང་དགོས་བྱུང་བ་འབྲེལ་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་
པ་ལྔས་བསན་པར་བྱ་བའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་བརོད་བྱ་དང་། འདྱི་ལས་དྲེ་རྣམས་རྟོགས་པ་དགོས་པའོ། །དྲེ་ལས་
དྲེ་རྣམས་གོམས་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་འབྲེལ་གཏམ་གྱིས་དགའ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་བྱང་
ཆུབ་ཐོབ་པ་ནྱི་དགོས་པའྱི་དགོས་པའོ། །དྲེ་དགོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་དགོས་པ་བསན་འཆོས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་
འབྲེལ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བརོད་བྱར་གཞན་གསུམ་འདུ་བས་དྲེ་དང་གཅྱིག་གོ །འོན་ཀང་བརོད་བྱ་གཅྱིག་དང་
གསུམ་རས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་གྱི་རང་རང་དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་བརོད་བྱ་རྲེ་རྲེ་ཡོད་དྲེ་ཤྲེར་ཕྱྱིན་དང་མངོན་པ་
ཆོས་སུ་གཅྱིག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་དང་གང་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ཐ་དད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང་
རོད་སྤང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་འགྲེལ་ཆྲེན་མང་པོར་རོད་བྱྲེད་དང་འདྱི་བཞྱི་སྲེ། ལྔར་ཡང་གསུངས་པས་
གངས་ངྲེས་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྱིང་། ལ་ལར་ལོག་རྟོག་བཞྱི་བཟོག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བཞྱིར་བཞག་སྲེ། སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརྟག་པའྱི་བསན་འཆོས་ལྟར་འབས་བུ་མྲེད་པར་དོགས་པ་དང་། ནད་
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ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་གྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལྲེན་པ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྒྱན་གྱི་མན་ངག་ལྟར་དགོས་
པ་ཡོད་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པར་དོགས་པ་དང་། མ་བག་མར་ལྲེན་པའྱི་མན་ངག་ལྟར་དགོས་པ་འདོད་བྱ་མ་
ཡྱིན་པར་དོགས་པ་དང་། བསན་བཅོས་ན་པ་བས་ས་བའྱི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་
དོགས་ན་བསན་འཆོས་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་དགོས་པའྱི་དོན་དུ་བསན་འཆོས་
ཞྲེས་བསན་འཆོས་དང་དགོས་པ་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པས་བཞྱི་པ་སྲེལ་བར་
བཤད་དོ། །དྲེའྱི་དོན་ལ་ལོ་ཙ་བ་ཆྲེན་པོ་དགོས་པ་བསན་པས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སྲེལ་ཞྲེས་དང་། སོབ་དཔོན་གཙང་
ནག་པ་དྲེ་བརོད་བྱ་བསན་པས་སྲེལ་ཏྲེ། ཐབས་འདྱིས་བརོད་བྱ་འདྱི་རྟོགས་པ་ལ་གགས་མྲེད་ཅྱིང་མཐུན་རྐྱྲེན་
ཚང་བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདུལ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་དུ་ནྱི། བསན་འཆོས་བརོད་བྱ་མྲེད་པ་དང་། 
འབས་བུ་མྲེད་པ་དང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་འདོད་པའྱི་དོན་མྱིན་པ་བྱ་རོག་སོ་རྟོག་པ་དང་འད་བ་དང་དགོས་
པའྱི་ཐབས་མྲེད་པར་དོགས་པ་བཞྱིའྱི་གྲེན་པོར་བསན་པར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ལོག་རྟོག་ཚིག་
གྱིས་སྲེལ་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གྱིས་ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་ངག་གྱིས་ངྲེས་པ་སྐྱྲེད་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། དང་པོར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་བརྟགས་པ་ན་
ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་ཡང་སྱིད་པས་སོ། །ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེད་པ་ལ་ངག་མྱི་དགོས་ཏྲེ་དོན་དྲེ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཤྱིང་
ཡོད་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་པ་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་ངང་གྱིས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ངག་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ངག་
མྲེད་པར་མྱི་འབྱུང་བས་དྲེ་ལ་ངག་དགོས་སོ། །ཡང་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་རོམ་པ་པོས་བཀོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ། འཆད་པ་པོས་བཤད་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལྔ་ཡང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ལ། དྲེ་
འཆད་པ་པོས་འཆད་པ་ལ་རོམ་པ་པོས་བརམ་དགོས་ན་འདྱི་ཡང་དྲེ་ལྟར་རོ། །ཡང་གྲེགས་དྲེ་རྣམས་དགག་
གཞྱི་ཤྲེས་བྱ་ཙམ་མམ་འོན་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ལ་འགོག དང་པོ་ལྟར་ན་དགག་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་ལ་དགོས་མྲེད་
ཀྱི་བྱ་བ་མང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་གཞན་གསུམ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། ྱིང་དགོས་བསན་པས་འདྲེན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། བསན་འཆོས་ལ་འགོག་གོ །དྲེ་ལ་འགོག་ཀང་ྱིང་དགོས་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཆོག་སྲེ། དྲེ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་
པ་ལ་སོགས་པར་དོགས་པ་ཡང་སྤང་དགོས་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འགྲེལ་པའྱི་གཞུང་བཤད་པ་ྱིད་ན་ཤྲེས་
སོ། །དྲེ་ནྱི་དྱི་བ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་བསན་འཆོས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདྱི་བརམས་ཤྱིང་གཞུང་ཡྱི་གྲེར་བཀོད་ཅྲེ་ན། 



10   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

ལན་ལ་དགོས་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་བརོད་བྱ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ནས་བརམས་ཤྱིང་བཟུང་སྲེ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དབྱྲེ་བ་དང་གངས་ངྲེས་སོགས་བསམ་པར་ནུས་
ཤྱིང་། བསམས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཡོད་པས་ན་བསམ་པའྱི་གནས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ལ་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་
དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་མཁས་པའོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི་མཁས་པ་དྲེས་ཕན་ཡོན་གྱིས་ཐོབ་སྲེ། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
རྟོགས་པའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་དང་། འབྲེལ་བའྱི་གཏམ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལུང་གྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། ཞྱི་གནས་ཐོབ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྱི། གནས་འདྱི་རྣམས་ལ་མཁས་པ་ཐྲེ་
ཚོམ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་དམྱིགས་པ་ལ་བདྲེ་བར་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། 
འདྱིས་ནྱི་མཁས་པ་ལས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འབྱུང་བར་སོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལྷག་མཐོང་འཕྲེལ་བའྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་
ནྱི། རྣམ་པ་མང་པོར་ཤྲེས་བྱ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པས་ཤྲེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་གནས་འདྱི་རྣམས་ལ་མཁས་པས་དྱི་བ་ཐམས་ཅད་ལུང་སོན་པའྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལས་མྱི་འཇྱིགས་པ་ཐོབ་
པར་ལྟའོ། །འབྲེལ་པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་དོན་དུ་བསན་འཆོས་ཞྲེས་དང་། མཁས་པ་དྲེས་ྱིང་དགོས་ཐོབ་ཅྲེས་པས་
བསན་ཏོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་བཞྱི་ལས་དྲེ་བཀོད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། འཆད་པ་པོས་བསན་འཆོས་མ་འཛིངས་
པར་བཤད་ས་བ་དང་། རྟོགས་བྱའྱི་དོན་བསྡུས་པ། རྟོགས་པས་དཀྱུས་ས་བསན་པའྱི་རྟ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་
རྒྱུག་པ་ལྟར་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དོན་བདྲེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའོ། །ཡང་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པར་སོམ་གྱི་དགོས་པ་ནྱི་ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་སྐུར་འདྲེབས་སྤོང་བ་དང་། ན་པ་པོས་རོད་བྱྲེད་ཉུང་ངུས་དོན་གྱི་སྤྱྱི་རྟོགས་
པ་གྱིས་གསུངས་སོ། །གང་མདོ་སྲེའྱི་དགོས་པ་བཅུ་དང་མདོར་བསྡུས་པའྱི་བསན་འཆོས་ཀྱི་དགོས་པ་བཞྱི་
རྣམས་འདྱིའྱི་དགོས་པར་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་འབྲེལ་མྲེད་གསུངས་པར་ཟད་དོ། །དྲེའྱི་ངག་
དགོད་པ་ནྱི་སོམ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ཨུད་དཱ་ན་ལ་ཨུད་དྱི་ཏྱ་དཱ་ན་ཞྲེས་པ་ཡྱི་གྲེ་བསན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་བཤད་ན་
དོན་གྱི་ཕུང་པོ་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་ནས་སོབ་མ་ལ་སྲེར་བས་ན་སོམ་སྲེ་གཞུང་འདྱི་དོན་དུ་ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་པ་
བཀོད་པའོ། །དུ་ཞྲེས་པའྱི་དྱི་བས་དྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལན་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་དང་། ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའྱི་དྱི་བས་ཀང་དྲེ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ལན་གངས་ངྲེས་དང་། ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཕུང་པོ་སོགས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་དང་། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་པོ་སྲེ་ནང་ཚན་གྱི་དབྱྲེ་བ་དང་དྲེའྱི་ངོ་བོ་རྒྱས་
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པར་སོན་པ་དང་ཕུང་པོ་སོགས་སོ་སོའ་ིགོ་རྱིམ་དྲེ་ལྟར་སོན་པའྱི་དགོས་པ་དང་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་དོན་སྒྲའྱི་
ངྲེས་ཚིག་དང་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཔྲེ་དང་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་བསྡུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
བཞྱིའོ། །དྲེ་ྱིད་ནྱི་ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གོགས་དང་གོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་
ཚུལ་དང་། དྲེ་རྣམས་ས་བོན་དབང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ཚུལ་དང་། དྲེ་རྣམས་ྱིད་ཚུལ་གཞན་གྱིས་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡང་བཞྱིར་དབྱྲེ་སྲེ། བདྲེན་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་ཆོས་དང་ཐོབ་པ་དང་
འབྲེལ་གཏམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་ཞྲེས་པ་འཕྲེན་པས་
ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་དང་པོའ་ིཚིག་ཕྱྱིས་པ་སྲེ། ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་སྤྱྱི་སྲེ་
བསྡུས་པའྱི་སོམ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་གངས་དང་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་ནྱི་སྤྱྱིར་གངས་དང་གོ་རྱིམ་དང་ཚིག་དོན་རྣམས་
བརོད་འདོད་ཙམ་གྱིས་ངྲེས་པ་སྲེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པས། བརོད་འདོད་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིའྱི་ཚུལ་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྱིག་བདག་གྱིས་འཆད་ན་གསལ་བར་བཤད་པས་དྲེར་བལྟ་
བར་བྱའོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་ཡང་བརོད་འདོད་ཀྱིས་མང་པོ་གསུངས་པ་རྣམས་དགོས་པ་ཆུང་བས་ན་སོབ་དཔོན་
ྱིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཤྲེས་རབ་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྡུས་ནས་དོན་འདྱི་
སྲེད་ཅྱིག་གོ་རྱིམ་འདྱིས་གསུངས་པར་བཞྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་གསུངས་པའོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་
གྲེན་གྱིས་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་འདྱི་ལྟར་འཆད་དྲེ། དང་པོར་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མ་ཕྱྲེ་
བར་འདྱིས་ཀུན་བསྡུས་པ་དྲེ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་གངས་ངྲེས་པ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་མཛད་
ཅྱིང་། ཆོས་དྲེ་རྣམས་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ནས་རྟོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་སོ་ནས་སྲེམས་པའོ། །མཚན་ྱིད་
བཀོད་པའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོན་པས་མཚན་ྱིད་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་གཞག་གོ །རྣམ་པར་
གཞག་པ་དྲེ་ལ་གོ་རྱིམ་དང་གོ་རྱིམ་བཤད་པ་ལ་བལྟོས་ཏྲེ་དོན་དང་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འབངས་པས་དཔྲེ་དང་དབྱྲེ་
བ་སོན་དུ་འགོ་བས་བསྡུ་བ་དང་བསྡུ་བ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚུངས་ལྡན་དང་ཇྱི་ལྟར་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་བཞྱིན་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་རྣམ་གཞག་སོགས་རྣམས་གོ་རྱིམ་སོགས་རྣམས་ལས་ས་མ་ས་མར་བཤད་
དོ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་བ་དང་རྒྱུ་སོན་པ་གཙོ་ཆྲེ་བས་ན་ཐ་མར་བཤད་ལ། དྲེ་ལ་ཡང་
བསན་བྱ་བདྲེན་པ་དང་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་སོན་བྱྲེད་ཆོས་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་འཐོབ་པ་དང་དྲེ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་
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འབྲེལ་གཏམ་ཡྱིན་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཤད་དོ་ཞྲེའོ། །འདྱིའང་བརོད་འདོད་ཀྱིས་བཀོད་པ་ྱིད་དོ། །ལུས་དྲེའྱི་
དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྱིགས་ཐྱིགས་འགྲེལ་པར། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའྱི་ལུས་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ་སྒྲ་དང་དོན་ཏོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས། མཚན་ྱིད་དང་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་གྱིས། 
ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་དང་། གངས་ངྲེས་པ་དང་། ཟག་བཅས་ྲེར་ལྲེན་དུ་བསན་པ་དང་། 
ཆོས་གསུམ་པོའ་ིམཚན་ྱིད་དང་། སོ་སོའ་ིརྣམ་གཞག་དང་། གོ་རྱིམ་དང་། སྒྲའྱི་དོན་དང་། དཔྲེ་དང་། རྣམ་
པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། བསྡུས་པ་དང་། མཚུངས་ལྡན་དང་། ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དྱི་བ་ནྱི་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པས་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ནྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བསྐྱྲེད་
ནས་སྱིད་པ་ལས་བསྒྲལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གསུངས་པ་སྲེ་མཛོད་དུ། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་མྲེད་པར་ོན་
མོངས་རྣམས། །གང་ཕྱྱིར་ྲེ་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཐབས་མྲེད་ལ། །ོན་མོངས་པས་ཀང་འཇྱིག་རྟྲེན་སྱིད་མཚོ་
འདྱིར་འཁམས་ཏྲེ། དྲེ་བས་དྲེའྱི་རྒྱུར་འདྱི་ནྱི་སོན་པས་གསུངས་སོ་ལོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་
པ་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ལ་བལྟོས་ཏྲེ། དྲེའྱི་འགྲེལ་པར་ཆོས་མངོན་པ་བསན་པ་མྲེད་པར་ནྱི་སོབ་མས་ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་ཞྲེས་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཁོད་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་དང་ལྡན་པ་ལས། མཁས་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་མངོན་པའྱི་མདོ་འཆད་ན་མདོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱི་དུ་ཞྲེས་སོགས་གསུམ་མོ། །ལན་
ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། ཕྱྲེ་བ་དྲེ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་ཕུང་པོའ་ིདབྱྲེ་བ་ལ་བཞྱི། 
དབྱྲེ་གཞྱི། དབྱྲེ་གངས། དབྱྲེ་བའྱི་དངོས་པོ། ཚིག་སྡུད་ལ་རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱྲེ་བར་དུ་
མ་སྤུངས་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྱིའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ལྔ་ཁོ་ན་སྲེའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གཞྱིག་ཅྱིང་གཞོམ་དུ་རུང་བས་
གཟུགས་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ནའམ་དྲེའྱི་ཕུང་པོའ།ོ །མས་སུ་མྱོང་བས་ན་ཚོར་བའོ། །འདུས་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་འདུ་ཤྲེས་
སོ། །སྲེམས་འདུ་བྱྲེད་པས་སམ་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་པས་འདུ་བྱྲེད་དོ། །ཡུལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་
ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྤྱྱིར་སྒྲའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་བརྒྱད་ཏྲེ། དང་པོ་དོན་ཙམ་སོན་པ་ཐུབ་པ་བྱོན། །གྱིས་
པ་བྱ་བའྱི་ལས་ཐུབ་པ་ལ་མཆོད། གསུམ་པ་བྱྲེད་པ་པོ་ཐུབ་པས་བདུད་བཏུལ། བཞྱི་པ་དགོས་ཆྲེད་མཁས་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་ནན་ཏན་བྱའོ། །ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས། དྲུག་པ་འབྲེལ་པ་རྒྱལ་བའྱི་སས། 
བདུན་པ་གནས་གཞྱི་མན་ཡོད་ན་སོན་པ། བརྒྱད་པ་འབོད་པ་ཀྲེ་སོན་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་རྣམས་དངོས་སུ་
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ཡོད་པ་དང་དངོས་སུ་མྲེད་ཀང་ཚིག་ས་ཕྱྱི་བར་ནས་སྡུད་པ་ཚིག་སྡུད་དྲེ་འདྱིར་ཡང་ལྲེགས་པར་སར་བའྱི་སྐད་
ལ་རུ་པ་སྐན་དྷ་ཞྲེས་པ་གཟུགས་ཕུང་པོ་ཞྲེས་སོགས་ཚིག་སྡུད་དུ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ལ་འདྱི་རྣམས་ཨུད་པ་ལ་ཡང་
ཡྱིན་ལ་སོན་པོ་ཡང་ཡྱིན་པས་ཨུད་པ་ལ་སོན་པོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་གཞྱི་མཐུན་གྱི་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ནམ་ལྷས་བྱྱིན་གྱི་
ཞང་པོ་ལ་ལྷས་བྱྱིན་ཞང་པོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲུག་པ་དྲེའྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་བསྡུ་བ་ཡྱིན། དང་པོ་གཟུགས་ཁོ་ན་ཕུང་པོའ་ོ
ཞྲེས་སོགས་གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཕུང་པོ་རས་སུ་མྲེད་པ་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། གཟུགས་སོགས་དང་
གཅྱིག་ཏུ་གཞྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ་དངོས་པོ་ཐ་དད་བམ་ཟྲེ་དང་རྱིལ་བ་ལྟ་
བུ་གྱིས་ཡོད་ན་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཕུང་པོ་ནྱི་རས་སུ་མྲེད་པས་གཟུགས་སོགས་རྟྲེན་ལས་དྲེ་ྱིད་དང་
གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ་སྤྱྱིར་དོན་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་སྒྲ་བརོད་འདོད་ཙམ་གྱིས་
འཇུག་པས་ན་གཟུགས་སུ་བྱས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་ལུས་རས་ཡོད་ལ་གཟུགས་སུ་བྱས་པའྱི་ལུས་ཞྲེས་
གཞྱི་མཐུན་བྱས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་ས་ན་མྲེད་པ་དངོས་མྲེད་གཟུགས་ལས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་
མྲེད་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ས་ན་མྲེད་པ་ཞྲེས་དྲུག་པ་དྲེའྱི་སྐྱྲེས་བུ་སོར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་དྲུག་
པའྱི་ཚིག་སྡུད་དོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་
ཚིག་རྣམ་པར་སར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་གཞྱི་མཐུན་གྱི་བསྡུ་བའོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཀང་
ཡྱིན་ལ་ཕུང་པོ་ཡང་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་ཚིག་རྣམ་པར་སར་རོ། །འདྱིར་ཞྲེའོ་ཞྲེས་
སར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་བཤད་པར་བལྟའོ། །ཁམས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་དབྱྲེ་
གཞྱི་ནྱི་ཁམས་རྣམས་ནྱིའོ། །དབྱྲེ་གངས་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་དྲེའོ། །དབྱྲེ་དངོས་ནྱི། མ་ཟད་བར་དུ་གཟུགས་སྤྱོད་
དང་གཡོ་ཞྱིང་སྐད་ཅྱིག་པ་ྱིད་དང་། མྱིག་དང་འདྲེན་བྱྲེད་དང་གསལ་བྱྲེད་དང་ཁྱིད་བྱྲེད་དྲེ་རྣམ་པ་བཞྱི་པོར་
གགས་པ་དང་མཛེས་པའྱི་ལས་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན། ཞྲེས་སའྱི་སོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མྱིག་གོ །བྱྲེད་པ་
མྲེད་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པས་སམ་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པས་ཁམས་སོ། །ཡང་ན་མྱིག་མངོན་གྱུར་སྐྱྲེད་པའྱི་
ས་བོན་ནྱི་མྱིག་འབས་བུར་འཛིན་པས་དྲེའྱི་ཁམས་སོ། །ཡུལ་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་བརྟག་ཏུ་རུང་བ་དང་གནོད་པར་
བྱར་རུང་བས་གཟུགས་སོ། །མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་ན་
དྲེའོ། །འདྱི་ལ་གག་པ་རྣམས་དམྱིགས་པས་རྣ་བའོ། །རོད་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་པས་སམ་འདྱི་ལ་སྨྲ་བ་ས་ཚོགས་
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གནས་པས་ན་སྒྲའོ། །དྱི་རྣམས་སོམ་པས་སའོ། །རྱི་ཕྱོགས་སུ་འགོ་ཞྱིང་རྒྱུག་པས་ན་དྱིའོ། །བཀྲྲེས་པའྱི་མས་
ཆུང་པ་སྲེལ་བ་དང་རོད་པ་ས་ཚོགས་ལ་འདྲེས་ཏྲེ་བོད་པར་བྱྲེད་པས་ལྲེའོ། །མྱང་བར་བྱ་བས་སམ་ནད་རྣམས་
སྡུད་པས་རོའ།ོ །དབང་པོ་མཐའ་དག་གྱི་རྲེས་སུ་སོང་བས་ན་ལུས་སོ། །ལུས་ཀྱིས་རྲེག་པར་བྱ་བས་རྲེག་
བྱའོ། །ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་ཤྱིང་བསྲུངས་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་སོགས་སུ་བཟུང་
བས་ན་ཡྱིད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འཛིན་པས་ན་ཆོས་ཏྲེ་ངྲེས་ཚིག་དྲེ་རྣམས་སའྱི་དངོས་གཞྱིར་
རོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ་གོ་སའོ།་་་་་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ནྱི་ྲེར་སྤྱོད་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་བྱྲེད་པས་སོ། །འོ་ན་མྱིག་སོགས་བཅུ་
ཆར་གཟུགས་ཡྱིན་ཡང་མྱིག་གྱི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་དང་ཀུན་ཆོས་ཡྱིན་ཡང་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་ཞྲེས་
བརོད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གཞན་ལ་མྱིང་སོ་སོར་བཏགས་པས་བྱྲེ་བག་གྱི་དོན་དང་བསན་དུ་ཡོད་ཅྱིང་ཐོགས་པ་དང་
བཅས་པས་གཟུགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱིང་། ས་མ་ལྟར་བྱྲེ་བག་གྱི་དོན་དང་ཚོར་བ་སོགས་ཆོས་མང་
པོ་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་དུ། །བྱྲེ་བག་དོན་
དང་གཙོ་བོའ་ིཕྱྱིར། །ཆོས་མང་བ་དང་མཆོག་བསྡུས་ཕྱྱིར། །གཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། །གཅྱིག་ནྱི་
ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བར་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་རྣམས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་ཆོས་སུམ་བཅུ་ར་ལྔ་པོ་དྲེ་རྣམས་
རས་སུ་གྲུབ་པའམ་བཏགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་དྲེ་ལྟར་གསུངས་པ་
ལ་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ལས། བྱྲེ་བག་གྱི་བཤད་མཛོད་ཆྲེན་པོའ་ིརྲེས་སུ་འབངས་པའྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་
ནྱི། ཀུན་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དྲེ་གཟུགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བྲེམ་པོ་ཤྲེས་
པ་རྣམ་མྲེད་ཀྱི་དོན་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་དང་རགས་པའོ། །རྡུལ་ཕན་ཆ་མྲེད་དབུས་རྡུལ་ལ་ཕྱོགས་དྲུག་གྱི་རྡུལ་གྱིས་
བསྐོར་བ་བར་དང་བཅས་པ་སྲེ། ཕྱྱི་རོལ་དོན་སྒྲུབ་ཏུ། །ཐ་དད་ཕྱོགས་ནས་མང་པོ་དག །འགའ་ལ་ཀུན་ནས་
བསྐོར་ཙམ་དུ། །བརོད་པར་ཟད་ཀྱི་རྡུལ་དྲེ་ནྱི། །ཆ་ཤས་བཅས་པའྱི་བདག་ྱིད་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་རགས་
པར་སང་བ་ནྱི་གཡག་རྔ་དང་། ནྲེ་བསྱིང་ལྟ་བུ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མྱི་འགྲེས་པ་ནྱི་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་རླུང་
གྱིས་བསྡུས་པས་སོ། །རགས་པ། བློས་ཕྱྲེ་ན་གཟུགས་ཀྱི་བློ་འདོར་བས་རས་སུ་མྲེད་པར་འདོད་དོ་ཞྲེས་མང་
པོ་གསུང་བ་ནྱི་མྱི་མད་ཅྱིང་། གག་ན། རྲེ་རགས་པའང་རས་སུ་འདོད་དྲེ་དབྱྱིབས་རས་སུ་འདོད་པས་སོ་ཞྲེས་
གསུང་བ་མད་དྲེ། རྡུལ་ཕན་གང་རྣམས་ཕད་གྱུར་ཅྱིང་། །རྱིགས་མཐུན་བྱ་བ་གཅྱིག་བྱྲེད་པ། །དྲེ་རྣམས་འདུས་
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པ་ཞྲེས་བརོད་ན། །དྲེ་རྣམས་རས་མྲེད་ག་ལ་ཞྱིག །ཅྲེས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དྲེས་ན་རྡུལ་ཕན་སང་བ་ལ་རྟོག་
པས་རགས་པར་ངྲེས་པར་འདོད་དྲེ། རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས། །དྲེ་གཅྱིག་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད། །དྲེ་
ཕྱྱིར་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་ལ་རྡུལ་ཕན་རྣམས། །མྱི་སང་ཞྲེས་ནྱི་སྨྲ་བ་གང་། །དྲེ་རྣམས་ཐམས་
ཅད་སྒྲུབ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་དོན་
ྱིད་ཅྲེར་ཕད་དུ་འཛིན་པ་སྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྱིང་པོ་ཀུན་བཏུས་་་་་་དབང་སྐྱྲེས་བློ་ནྱི་རྣམ་མྲེད་ཀྱིས། །ཕ་རབ་བསགས་པ་དངོས་
སུ་རྱིག །ཅྲེས་སོབ་དཔོན་འཕགས་པའྱི་ལྷས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བློ་དོན་ཐ་དད་དུས་མམ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་
པས་གཟུང་འཛིན་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་པ་རྣམས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་དམྱིགས་རྐྱྲེན་དང་
ཤྲེས་པ་དག་དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་འདོད་ཅྱིང་རྟོག་གྲེ་པ་ལ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པས་
མཚེ་མ་སྤུན་ལྟ་བུའྱི་འབྲེལ་པས་འཐད་པར་འདོད་ད། དོན་སྒྲུབ་ཏུ། གང་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མྱོང་འགྱུར་བ། །ཚོགས་
པ་ས་མ་ཁོ་ན་ལས། །ཤྲེས་པ་ཡུལ་བཅས་སྐད་ཅྱིག་དྲེ། །སང་བ་དང་བཅས་གཟུགས་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །རྣམ་པ་མྲེད་ན་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་སྒྲ་ཡང་རྱིག་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡང་མད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དོན་དྲེ་དག་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་དོན་རྣམས་
ནྱི། །དབང་པོ་ཐ་དད་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་གཅྱིག་པུ་ཡྱི། །མྱོང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་འདྱིར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །སྲེམས་བྱུང་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་རས་གྲུབ་རྣམ་མྲེད་དོ། །དྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་རང་རྱིག་མྲེད་པ་སྲེ། 
དོན་གསང་བ་རྣམ་པར་བཤད་པ། རང་རྱིག་པ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །་་་་་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་ནྱི་རྱིག་པའྱི་
མངོན་སུམ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་ྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྱི་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་རྱིགས་ཐྱིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སར་བཀོད། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་
བྱྲེད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་གཟུགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཐ་དད་རས་གྲུབ་བོ། །འདུས་མ་བྱས་
ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གྱིས་མ་སྐྱྲེས་པ་རྟག་པའྱི་རས་སུ་འདོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོ་སྲེ་ལ་རོལ་
ཅྱིང་རྲེ་བར་བྱྲེད་པའྱི་མདོ་སྲེ་པ་རྣམས་ནྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཟུགས་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕལ་ཆྲེ་རྲེ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་
ཁམས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་ཁམས་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་བདུན་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་
གྱིས་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་གཟུགས་ནྱི་རྡུལ་ཕན་དང་དྲེས་བརམས་པའྱི་རགས་པ་གྱིས་ཏྲེ་རྱིང་
པོ་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ནྱི་རས་སུ་མྲེད་ཅྱིང་རྡུལ་ཕན་ནྱི་མ་འབྱར་ཡང་བར་མྲེད་པ་སྲེ། རྡུལ་རྣམས་མྱི་རྲེག་
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ཀང་བར་མྲེད་པས་རྲེག་པར་འདུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་སྲེ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་
དང་བཅས་པའོ། །དྲེས་ན་མྱིག་ཤྲེས་ལ་གཟུགས་སང་བ་སོགས་ནྱི་རང་ལ་དོན་གྱི་གཟུགས་བརན་ཤར་བར་
སང་བས་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེལ་དག་པ་ལ་སང་བའྱི་གཟུགས་བརན་དྲུང་གྱི་ཚོན་གྱི་རྣམ་པར་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་ཚོན་
མྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ཕྱྱིར་བདྲེ་སོགས་རང་ྱིད་ལ། །འཕོས་པའྱི་དོན་ནྱི་སང་བ་
དང་། །རང་བདག་རྱིག་བྱྲེད་འདྱི་དག་ནྱི། །དོན་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། །ཅྲེས་སོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྱིང་པོ་ཀུན་ལས་
བཏུས་པར། ཤྲེས་པ་རྣམ་བཅས་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ནྱི། །དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་སང་བ་མྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་
བྱྲེད་ཤྲེས་པ་ལས་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པས་ས་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་གཟུང་དོན་དོན་གྱི་རྣམ་པ་འཇོག་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་གངས་
ཅན་ས་རབས་པས་དོན་ལོག་ན་མོ་ཞྲེས་བཏགས་ཤྱིང་ཕྱྱི་རབས་པ་ཕལ་ཆྲེར་མྱིང་དྲེས་བསྒྲྱིབས་ནས་ལོག་ན་མོ་
ནྱི་ག་ཤྲེད་ན་ཡོད་པའྱི་ཤ་ཟ་ལྟར་སྲེམས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་དུས་མྱི་མམ་ཡང་འད་བ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡུལ་
དང་སྐྱྲེས་ལ་འད་བ་ཡུལ་ཅན་དུ་འཐད་དྲེ་རྣམ་་་་་་འགྲེལ་ངྲེས་སུ། །དུས་ཐ་དད་པས་ཅྱི་ལྟར་གཟུང་། ཅྲེ་ན་རྱིགས་པ་
ཤྲེས་པ་ཡྱིས། །ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པའྱི། །རྒྱུ་ྱིད་ལ་ནྱི་གཟུང་བར་ཤྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡྱིད་ཀྱི་
ཁམས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་དྲུག་ལས་རས་གཞན་དུ་མྲེད་དོ། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བའང་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་
རས་གྲུབ་བོ་དྲེ་གྱིས་ཀའང་རང་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་པས་རང་རྱིག་མཚན་ྱིད་པ་དང་
དོན་རྱིག་བཏགས་པ་བ་སྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་གྱུར་སང་བ། །དྲེ་ཚེ་མྱོང་བར་གྲུབ་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་དང་། དོན་འཇོག་དྲེ་
ཡྱི་བདག་ྱིད་ཕྱྱིར། །རང་རྱིག་ཡྱིན་ཡང་དོན་རྱིག་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡན་མྱིན་
འདུ་བྱྲེད་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། རྣམ་རྱིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་གཟུགས་
རངས་པོ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་ཕྱྲེད་དང་བཞྱི་དང་། ཁམས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་
དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྲེམས་བྱུང་སྲེ་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་ནྱི་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་སྲེ་ཕྱྲེད་གྱིས་བདྲེན་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་སྲེམས་ཙམ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁས་བླངས་ཞྲེས་བྱ་བ་
གཟུགས་བདྲེན་དངོས་སུ་འདོད་ཅྱིང་དྲེས་ན་ཆོས་གསུམ་བདྲེན་པ་ནྱི་གངས་མདོ་སྲེ་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ལ་
གཞུང་འདྱི་དྲེའྱི་ལུགས་སོན་པའོ་ཞྲེས་གསུང་བ་ནྱི་མྱི་མད་དྲེ། ཕྱྱིའྱི་དོན་བདྲེན་པ་ཁས་ལྲེན་ན་སྲེམས་ཙམ་དུ་
མྱི་རུང་བས་བུ་སྐྱྲེད་པའྱི་མོ་གཤམ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱི་ྱིད་དུའང་གཟུགས་རས་སུ་
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གྲུབ་པ་མྲེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གང་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་
འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་བཞྱིན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་འཇོག་པ། རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་ལས།་་་་་གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྱིག་པ་
རྣམས། །ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་གཞལ་བྱ་དང་། །འཇལ་བྱྲེད་འབས་བུར་གནས་པ་འདྱི། །ཇྱི་ལྟར་རྲེས་སུ་སང་བཞྱིན་
བྱས། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ནྱི། དོན་དུ་སང་བ་བྱྱིས་པས་དོན་བདྲེན་པར་བཟུང་བ་ཞྱིག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀྱི་དྲེ་དཔྱད་ན་
བརྫུན་པས་དོན་བདྲེན་པ་མྲེད་པར་སོན་པའོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ལ་རྣམ་བདྲེན་པ་དང་རྣམ་མྲེད་པ་གྱིས་ཏྲེ་དང་པོ་ནྱི་
གཟུགས་སོགས་སུ་སང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་ཤྲེས་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་དུ། 
གལ་ཏྲེ་ས་ཚོགས་དྲེ་གཅྱིག་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ས་ཚོགས་གྱིས་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཅྱི་སྲེ་རྣམ་པའྱི་གངས་བཞྱིན་
དུ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཁས་ལྲེན་ན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། རྣམ་པ་དང་ཤྲེས་པ་གངས་མམ་དུ་འདོད་པའོ། །གྱིས་པ་
ནྱི་སང་བ་འདྱི་མྲེད་བཞྱིན་དུ་སང་ཞྱིང་ཤྲེས་པས་ཀུན་བཏགས་པར་འདོད་པའོ། །དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་གཟུགས་
ནྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་བྲེམ་དངོས་སུ་སང་བ་སྲེ། ྱི་ཤུ་པར། །རང་གྱི་ས་བོན་གང་ལས་སུ། །རྣམ་རྱིག་
སང་བ་གང་འབྱུང་བ། །དྲེ་དང་དྲེ་ཡྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ནྱི། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་དང་། 
དམྱིགས་བརྟག་ཏུ། །ནང་ལས་ཤྲེས་བྱའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། །ཕྱྱི་རོལ་ལྟར་སང་གང་ཡྱིན་ཏྲེ། །དོན་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། རྣམ་
འགྲེལ་དུ། གང་ཚེ་ཤྲེས་ཆ་དོན་དུ་ནྱི། །བཞག་ཕྱྱིར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་བཅས་པ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ས་
མས་ཤྲེས་པ་ྱིད་དྲེ་ལྟར་སང་བར་འདོད་ཅྱིང་ཕྱྱི་མས་ཤྲེས་པ་ཤྲེལ་སོང་དག་པ་ལྟར་སང་བའྱི་དྱི་མས་མ་གོས་པ་
དང་སང་བ་དྲེ་ས་ཤད་ལྟར་མྲེད་པ་སང་བར་འདོད་དོ། །སྲེམས་ནྱི་འཕགས་པ་འདྱི་ལ་སོགས་པས་རྣམ་ཤྲེས་
ཚོགས་བརྒྱད་དང་རྣམ་མྲེད་དུ་བཞྲེད་་་་་་པར་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་བཤད། དྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིབསྡུས་པར། མྱི་རྟོགས་ཡྲེ་
ཤྲེས་རྒྱུ་བ་ལ། དོན་ཀུན་སང་བ་མྲེད་ཕྱྱིར་ཡང་། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་
པོ་སོགས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་དང་རྣམ་བཅས་སུ་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོའ།ོ ་་་་་ས་ཡྱི་སྱིང་
ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཅྱིག་པུར་སྨྲ་བས་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་དང་། བཙུན་པ་ཡང་དག་བདྲེན་
པ་སོགས་ཀྱིས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་དགུར་སྨྲ་བར་བྱྲེད་དོ། །གང་ལྟར་ཡང་རྱིག་རྒྱུའྱི་
གཟུང་བ་དོན་གཞན་ཡོད་ན་གཞན་རྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་རང་རྱིག་ྱིད་དྲེ་རྣམ་
འགྲེལ་ངྲེས་སུ། གཟུང་དང་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རང་ྱིད་གསལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། སྲེམས་



18   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

ལས་བྱུང་བ་ཡང་སྲེམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མྱི་དད་པའང་རུང་སྲེ་རང་རྱིག་ཅྱིང་རྣམ་པས་སོང་པའམ་མྱི་
སོང་པའོ། །ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ནར་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་
ཙམ་མོ། །འདུས་མ་བྱས་ནྱི་མྲེད་དགག་ཅང་མྲེད་པར་བཞྲེད་དོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ནྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་
རོབ་ཏུ་མ་བརྟགས་ན་མས་དགའ་བ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་བཞྱིན་དང་དོན་དམ་པ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་པ་
ྱིད་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བཞྲེད་དྲེ།་་་་་ཇྱི་ལྟར་སང་བཞྱིན་ངོ་བོའ་ིཕྱྱིར། །འདྱི་ལ་དཔྱད་པ་མྱི་འཇུག་གོ །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་
དོན། །གཞན་དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཅྲེས་དང་། མཁས་པའྱི་མཁས་པ་གྲུབ་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་ཞབས་ཀྱིས། དབུ་མ་
རྒྱན་ལས།་་་་་མ་བརྟགས་གཅྱིག་པུ་མས་དགའ་ཞྱིང་། །སྐྱྲེ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་པ། །དོན་བྱྲེད་པ་དག་ནུས་
རྣམས་ཀྱི། །རང་བཞྱིན་ཀུན་རོབ་པ་ཡྱིན་རྟོགས། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་ཕྱྱིར་ཡང་དག་ྱིད་དུ་ན། །དངོས་པོ་གང་ཡང་
གྲུབ་པ་མྲེད། །ཡང་དག་དུ་ན་སོས་པ་ཡྱི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དྲེ་གོལ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོས་ཀང་། དྲེ་ལ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་
བསན། །མདོ་སྲེ་པ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་དྲེ་ལས་ཕྱྱིས། །དྲེ་ཡྱི་རྲེས་སུ་དབུ་མ་བསན། །ཅྲེས་
བཀའ་སྩལ་པས་སོ། །རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གངས་ངྲེས་ལ་གསུམ་ལས་ཕུང་པོའ་ིགངས་ངྲེས་ལ་
དྱི་བ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་ལྔ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་པར་ལྔར་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་ལ་གཟུགས་
ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕུང་པོ་གྱིས་སུའང་འདུས་ཤྱིང་དྲུག་ལ་སོགས་པར་ཡང་དོགས་པས་སོ་
ཞྲེ་ན། ལན་ལ་མདོ་ནྱི་བདག་གྱི་གཞྱི་རྣམ་ལྔ་བརོད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ལྔ་ཁོ་ན་ཞྲེས་སར་་་་་་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ཡྲེ་བདག་མྲེད་ལ་འཇུག་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་ཕུང་པོ་སོན་ཞྱིང་དྲེ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་མྱི་སག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་པོར་འཇྱིག་རྟྲེན་ལ་གགས་པའྱི་བདག་
དང་བདག་གྱི་བའྱི་གཞྱི་་་་་་ལྟ་བུའམ། དངོས་པོ་་་་་་ལྟ་བུ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུའོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཉྱི་ཀས་འཆད་
ཅྱིང་། བླ་མ་རྣམས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཁྲུལ་པའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་བསན་ནས་བཟོག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་
སྲེ། ཐོ་ཡོར་ལྔ་ལ་མྱིར་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐོ་ཡོར་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པའང་འཚམས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་
བཞྱི་བདག་གྱི་རྟྲེན་དང་། ཐ་མ་ནྱི་བདག་གྱི་དངོས་པོའམ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་བདག་གྱི་གཞྱི་སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་ན་
ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བདག་ཏུ་དང་གཞན་བཞྱི་ལ་བདག་གྱིར་འཛིན་པས་སོ། །རྒྱས་པ་ནྱི་ལུས་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ནྱི་་་་་་བྱྲེ་བྱྲེད་པ་དང་ལས་སུ་བདག་དང་འབྲེལ་བར་འཛིན་
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པས་དྲེ་བརོད་ཅྱིང་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་གཟུགས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་་་་་་བྱྲེ་དྲེ་ཚོར་བ་བདག་གྱིས་མྱོང་བར་བྱྲེད་
དོ་ཞྲེས་འཛིན་པས་དྲེ་བརོད་པ་ཚོར་བའྱི་དང་། ཐ་སད་་་་་་བྱྲེ་དྲེ་འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་སོ་ནས་བདག་གྱིས་ཐ་སད་བྱྲེད་དོ་
ཞྲེས་འཛིན་པས་དྲེ་བརོད་པ་འདུ་ཤྲེས་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་
བདག་དྲེ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་འཛིན་པས་བདག་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེ་བརོད་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་
དང་། བདག་གྱི་གཞྱིའམ་དངོས་པོ་སྲེ་རང་བཞྱིན་ལུས་ཡོངས་གཟུང་དང་བཅས་པ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ ་་་
་་ཡྲེ་རྒྱུ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་དྲེས་ས་བོན་གྱི་བསྡུ་བས་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་རྣམས་ཀང་བསྡུས་ལ་དྲེ་བརོད་པ་
རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ལྔར་བསན་ཅྱིང་དྲེ་བས་མང་ཉུང་དུ་མ་བསན་ཏྲེ་མྱི་དགོས་ཤྱིང་མྱི་ནུས་པས་
སོ། །ྲེས་ཀུན་དྲེ་ཡྱི་ར་བ་ཅན། །དྲེ་ཡང་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ོན་
མོངས་དང་སྡུག་བསལ་ཀུན་བདག་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པས་དྲེ་བཟོག་དགོས་པ་དང་སར་བཤད་ཅྱིང་འོག་ཏུ་
བསན་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་བསན་པ་བདག་འཛིན་གྱི་གྲེན་པོར་འགྱུར་བས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྟར་བསན་
པའོ། །ཁམས་ཀྱི་གངས་ངྲེས་་་་་་དྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། བདག་མྲེད་ན་སྤྱོད་པ་པོ་མྲེད་པས་ྲེར་སྤྱོད་མྱི་འཐད་སམ་པ་སྲེལ་
བ་ལ་བརོད་པ། སྲེ་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པའྱི་དོན་གྱིས་ཁམས་སུ་འཇོག་ཅྱིང་ལུས་དབང་པོ་དྲུག་གྱིས་གནས་བྱྲེད་པ་
དང་། ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡུལ་དྲུག་གྱིས་དམྱིགས་པ་བྱྲེད་པས་ྲེར་སྤྱོད་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་འབས་བུར་འཛིན་པ་
དང་། རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ནྱི་ྲེར་སྤྱོད་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པས་དྲུག་ཚན་གསུམ་པོ་དྲེར་ངྲེས་ཤྱིང་དྲེ་བས་
མང་ཉུང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་དགོས་ཤྱིང་མྱི་ནུས་པས་སོ། །ྲེར་སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་བ་ནྱི་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་
པར། གཅྱིག་ནྱི་་་་་་ཀུན་གཞྱི་རྐྱྲེན་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས། །གྱིས་པ་་་་་་ཚོགས་དྲུག་ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་ཅན། །ྲེ་བར་སྤྱོད་དང་་་་་་འདུ་
ཤྲེས་ཡོངས་གཅོད་དང་། །དྲེ་ཡྱི་འཇུག་བྱྲེད་སྲེམས་ལས་་་་་་གཞན་རྣམསབྱུང་། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་ཡྱི་བཤད་པར། ྲེ་བར་
སྤྱོད་པ་ནྱི་ཚོར་བའོ་ཞྲེས་དང་། དོན་གསང་དུའང་ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་ནྱི་གཙོ་བོར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཁོ་ནའྱི་ཚོར་བའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཚོར་བ་ལའང་བཤད་ཀང་སྐབས་འདྱིར་རྣམ་ཤྲེས་ཡྱིན་ལ། 
དྲེ་ཡང་ཚོར་བ་གསུམ་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ཡུལ་དང་རྣམ་སྱིན་ལོངས་སྤྱོད་པའོ། །ཡུལ་་་་་་ཡྲེ་
གྱི་རང་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་འདྱིར་ྲེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ཏོ་ཞྲེའོ། །འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་
ཞྲེས་པས་ྲེར་སྤྱོད་བཟུང་ཟྱིན་པ་དང་འཛིན་བཞྱིན་པས་ཁམས་སུ་བཞག་གྱི མ་འོངས་པའྱི་ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་ནྱི་
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མ་བྱུང་བས་འཛིན་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཞག་གོ །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་གངས་ངྲེས་ལ་དྱི་བ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཞྲེས་
ཏྲེ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་སུའང་བཞག་ཏུ་རུང་བས་སོ་ཞྲེས་སོགས་བསམས་པའོ། །ལན་ནྱི་
བདག་་་་་་ཡྲེ་མྲེད་ན་ྲེར་ལྲེན་ག་ལས་ཡྱིན་སམ་དུ་རྨོངས་པ་བསལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་འདྱི་བརོད་པར་བཞྲེད་ཅྱིང་། 
ལུས་དང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་གྱིས་ཁོ་ནས་གནས་དང་དམྱིགས་པས་ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་སྐྱྲེ་
བའྱི་སོ་སྲེ་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བཅུ་གྱིས་པོ་དྲེ་ཙམ་དུ་ངྲེས་ཤྱིང་མང་ཉུང་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ྲེར་སྤྱོད་ནྱི་སྐབས་
འདྱིར་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་དོན་ཅན་ནོ་ཞྲེའོ། །མ་འོངས་པའྱི་ཞྲེས་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བའྱི་ྲེར་སྤྱོད་
ནྱི་སྐྱྲེས་ཟྱིན་པས་དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་མྱི་དགོས་པར་དགོངས་པའོ། །འོ་ན་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱི་འཆད་པ་
ཅྱི་ཞྲེ་ན། ྲེར་སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་སོར་འགྱུར་བའྱི་ྲེར་སྤྱོད་གཞན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའྱི་
དོན་དུའོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དྲུག་གྱིས་ྲེར་སྤྱོད་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་བྱྲེད་པའྱི་ཆ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་འདུས་སོ། །འོ་ན་རྒྱུ་
དང་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་དྲུག་དྲུག་དང་མཚུངས་ལྡན་ཚོར་བ་དྲུག་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་དང་རྲེག་པ་དྲུག་ལ་
སོགས་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱི་འཆད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐ་མ་གྱིས་སུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་
གངས་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས། ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས། །རྣམ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་སྱིང་རྲེ་
ཆྲེ། །དབང་པོ་དང་ནྱི་ཡུལ་ྱིད་དང་། །དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ྱིད། །ཁམས་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་
འགྱུར། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དག་གྱིས་ནྱི། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྱིས་རྣམས་སུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་དྲེ་དང་དྲེར་
བཀའ་བསྩལ་པ་རྣམས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་འདྱིར་བཤད་པ་དྲེ་རྣམས་བརོད་འདོད་ཀྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་
བཅས་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་བཞག་པ་ལ་གྱིས་ལས། ཕུང་པོ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་བཞག་པ་ལའང་དྱི་བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་དགྲེ་སོང་རྣམས་ཁྲེད་ལ་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་བསན་པར་བྱའོ་ཞྲེས་
བཀའ་བསྩལ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཅྲེས་སོ། །ལན་ལ་གསུམ་ལས་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ྲེ་བར་ལྲེན་པ་
བཞྱི་པོ་རྣམས་དམྱིགས་བྱྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ལྡན་པས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་བྱྲེད་དུ་ལྡན་ཅྱིང་
ལྷག་མ་ལ་གྱི་ག་ལྟར་ལྡན་པས་ཞྲེའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྱི་ར་དང་སོག་མའྱི་མྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེར་ལྲེན་ལས་བྱུང་
བས་སམ། རྒྱལ་པོའ་ིམྱི་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྲེར་ལྲེན་ལ་རག་ལས་པས་སམ། མྲེ་ཏོག་དང་འབས་བུའྱི་ཤྱིང་ཅྲེས་པ་
ལྟར་ཕུང་པོ་ལས་ྲེར་ལྲེན་བྱུང་བས་ན་ྲེར་ལྲེན་དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་འདུས་བྱས་ཟག་མྲེད་ཀང་
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ཡོད་པས་ཕུང་པོ་གང་ཡྱིན་ལ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་གྱིས་མ་ཁབ་སྲེ། གང་རྣམས་ཟག་བཅས་དྲེ་རྣམས་ནྱི། །ྲེར་ལྲེན་
ཕུང་པོའ།ོ །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སྐབས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ྲེར་
ལྲེན་དུ་འཆད་ཀང་ཆོས་གསུམ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འཇོག་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དག་ྲེར་ལྲེན་དུ་འཇོག་
པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། འདུན་པ་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་འོངས་པའྱི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་
མ་འོངས་པ་ལ་འདོད་ཅྱིང་འདོད་པའང་སྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་རྟྲེན་འབྲེལ་ལས་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་
གྱི་བདྲེན་པས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་ཏྲེ་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་མྱི་གཏོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་
ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཤྱིང་འདོར་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ནྱི་རང་གྱིར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་
ལ། དྲེའང་དྲེ་གྱིས་ལ་ཡོད་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་གཞན་ལ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ྲེར་ལྲེན་ནོ་ཞྲེའོ། །ཁམས་དང་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དང་འད་བར་བསན་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཁམས་ཞྲེས་དང་དྲེ་ལ་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་
ྲེར་ལྲེན་དམྱིགས་བྱྲེད་དུ་ལྡན་པས་དང་གཞན་རྣམས་གྱིས་ཀར་ལྡན་པས་སོ་ཞྲེས་ཏྲེ། ྲེར་ལྲེན་ཅན་ལས་
བཟོག་པ་ནྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གསུམ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །མཚན་ྱིད་ལ་སྤྱྱིའྱི་དོན་དང་གཞུང་
དོན་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ྱིད་སྤྱྱིར་བཤད་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཏྲེ། ཆོས་་་་་་ཚིག་གསལ་བཅོ་ལྔ་
པར་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་མྲེའྱི་ཚ་བ་སོགས་ལྟ་བུ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་དང་། ཆོས་གཞན་ལའང་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་མྱི་རྟག་པ་དང་བདག་མྲེད་སོགས་ལྟ་བུའྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་
དོ། །ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་་་་་་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ས་མ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་
པར་དབྱྲེ་བའྱི་མཚན་ྱིད། གང་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྱྱིར། །མཐུན་དངོས་
གཞན་གྱི་དངོས་དག་ལས། །ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་བརྟྲེན་པ་ཅན། །ཞྲེས་རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་
རྣམས་རྟག་པ་དང་མ་བྱས་པ་སོགས་ལོག་ས་དུ་མ་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམས་སོ། །ཡང་
གྱིས་ཏྲེ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་མྱོང་བ་ཞྲེས་སོགས་ལྟ་བུ་
དང་། དྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་དྲེ་ཆོས་གཞན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མཚོན་པར་བྱྲེད་
པ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྱིད་ཅན་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ་
ལོག་རྟོག་དགག་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་ཅྲེས་པ་ཐ་མ་ཁོ་ནར་བསམས་ཤྱིང་། དྲེ་ལ་
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ཡང་ལོ་ཙ་བའྱི་འགྱུར་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བྱས་ནས་མཚན་མཚོན་གཞྱི་གསུམ་བཏགས་ཏྲེ་དྲེའྱི་སོས་པས་མཚན་
མཚོན་གྱི་སོར་བ་དང་། མཚོན་བྱ་གཅྱིག་ལ་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་ལས་མྱི་རུང་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྱིག་མཛད་
དོ། །དྲེ་རྣམས་རྱིམ་པ་ལྟར་མྱི་འཐད་དྲེ། མདོ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་
ནྱི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ཕྱྱིར་
མཚུངས་ྱིད་སྤྱྱི་འདྱི་ལ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན། །ཞྲེས་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པའྱི་མཚན་
ྱིད་དུ་མྱི་རྟག་པ་དང་སོང་པ་དང་བདག་མྲེད་བཞག་པ་ལ་སོགས་མཚན་ྱིད་ས་ཚོགས་གསུངས་པས་
སོ། །ཡང་ལཀྵ་ཎ་མཚོན་བྱྲེད་ལ་མཚན་ྱིད་དང་། ལ་ཀྵ་ཞྲེས་པ་མཚོན་བྱ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་རྲེས་མཚན་གཞྱི་རུ་
བསྒྱུར་བས་མཚོན་བྱ་དང་མཚན་གཞྱི་ནྱི་ཆོས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་ཐ་དད་ཙམ་སྲེ། དྲེས་
ཆོས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ན་་་་་་སྒྲོན་མྲེ་དང་མར་མྲེའང་ཐ་དད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བྱ་བྱྲེད་ཀུན་ལ་གཞྱི་སོས་དགོས་ན་
བསྐྱྲེད་བྱ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་སྐྱྲེད་གཞྱི་དང་། བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱྲེད་ལྟ་གཞྱི་དང་། ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཤྲེས་གཞྱི་དང་། བརོད་བྱ་
རོད་བྱྲེད་རོད་གཞྱི་སོགས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚོན་་་་་་བྱ་དང་མཚོན་གཞྱི་་་་་་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མཚན་མཚོན་གྱི་སོར་བ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་དྲེ་གཞུང་ལས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དགོས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་རྟོག་ལྡན་གྱི་དགོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱས་པར་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་ཤོང་སོན་རྡོ་རྲེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བློ་
གོས་ཁ་འབྱྲེད་དུ་བལྟའོ། །མཚན་མཚོན་གངས་མམ་པར་ཡང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་
མཚོན་བྱ་ཚད་མ་ལ་མཚན་ྱིད་སར་མ་རྟོགས་པ་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དང་མ་རྟོགས་པའྱི་དོན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་
གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆོས་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་གཞུང་ལུགས་སོ་སོར་མཚན་ྱིད་མྱི་འད་བ་དུ་མ་བཤད་པ་
མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐབས་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། སྐབས་འདྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་ནྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་སོན་པའོ་ཞྲེའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ཕུང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ལ་ལྔའྱི་དང་པོ་ལ་དྱི་བ་ནྱི། གཟུགས་
ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྲེ་ནའོ། །ལན་ལ་གྱིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནྱི་གཟུགས་སུ་ཡོད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བཟུང་སྲེ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཞྲེས་ངྲེས་
པར་བཟུང་ན་འདྱིའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་བསལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་ལྟར་བཟུང་
ཡང་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེའོ། །དྲེ་ྱིད་ཅྱི་ཡྱིན་ན་རྲེག་པས་གཟུགས་སུ་
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ཡོད་པ་གཟུགས་ཅན་ཕད་པས་སར་དང་མྱི་འད་བར་འགྱུར་བ་དང་ཡུལ་གོག་སར་བློས་དཔྱད་པས་གཟུགས་
སུ་རུང་བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་དང་པོ་རྒྱས་བཤད་ནྱི། ལག་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ཐུབ་པས་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་
དངས། །དགྲེ་སོང་རྣམས་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་གཟུགས་སུ་རུང་བས་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་
པོ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཅྱིས་གཟུགས་སུ་རུང་ཞྲེ་ན་ལག་པའྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པས་རྲེག་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་ཞྲེས་
སོགས་འདྱིར་བཀོད་ཀྱི་བཅུ་གསུམ་པོ་འདྱི་ཙམ་དུ་ནྱི་མ་ངྲེས་སོ། །འདྱིར་་་་་་ཡྲེ་ཡང་གཞན་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་
གཟུགས་གྱིས་ཀ་ལ་གཟུགས་སུ་རུང་ལ་བཀྲྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ནྱི་ནང་གྱི་ཁོ་ན་ལའོ། །དྲེ་ལ་ལག་པས་རྲེག་
པས་སར་ལས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་སྐྱྲེད་པ་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་
གཞན་ལའང་སར་རོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་གང་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཡུལ་ལ་གཟུགས་ཀྲེང་རུས་ལ་
སོགས་པ་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་ཆ་མཐུན་པ་འདྱི་དང་འདྱིའོ་ཞྲེས་མམ་པར་བཞག་པས་དང་གཟུགས་ཁ་
དོག་དང་དབྱྱིབས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་འདྱི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་ཡྱིད་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་
ཡྱིད་ཀྱི་རོད་པའྱི་རྟོག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་བཀྲ་བར་འཛིན་ཏྲེ་མྱིང་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་
འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་བཀྲ་བར་བྱྲེད་པའོ། །འོ་ན་དྲེ་གྱིས་གཟུགས་ཀུན་ལ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི་ཀུན་ལ་ཡོད་
ལ། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། རྲེག་པས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་གང་བ་དང་ཚ་བ་དང་བཀྲྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲེད་ལ། 
གཟུགས་ན་ཡོད་པའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་ནྱི་གང་གྱིས་ཀང་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་སོ། །རྟྲེན་འབྲེལ་
གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ་ནྱི་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའྱི་སོད་དང་སྲེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ལ་དྲེའྱི་ས་པའྱི་མྲེས་གནོད་པ་
དང་། མཐུ་ཁད་པར་དང་ལྡན་པས་ཀང་གནོད་པ་དང་། དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་
གཟུགས་སུ་འཇོག་པར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེའྱི་བར་པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པའྱི་འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་པར་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞུང་དྲེ་དག་ཀང་རགས་པ་དང་ཕ་བའྱི་
རྣམ་བཞག་ཡྱིན་པས་ན་མྱི་འགལ་ལོ། །ཚོར་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འདྱིས་མྱོང་བའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་འདུས་
བཟང་ཡུལ་མྱོང་བ་ཚོར་བ་ཡྱིན་ན་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ་ཀུན་ཚོར་བར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་ལ། རང་མྱོང་བའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་རྱིག་མྲེད་པས་སོ། །དྲེས་ན་རྲེག་པ་མྱོང་བ་ཚོར་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་
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ཡུལ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་རྲེག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་ཚུལ་དུ་རྲེག་པའྱི་རྣམ་པའྱི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཚོར་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་མྱི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཚོར་བས་རྲེག་པའྱི་རྣམ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
པ་ནྱི་རྣམ་པའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྲེག་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་མྱི་ནུས་པར་སྲེམས་དང་སྲེམས་
བྱུང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མྱི་དམྱིགས་ཏྲེ། དམྱིགས་ན་རང་གྱིས་རང་ལ་མྱི་དམྱིགས་པས་
མཚུངས་པ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་་་་་་བྱྲེ་བཤད་དྲེ་ལྟར་རྲེག་པ་ལ་ཚོར་བས་དམྱིགས་པ་མྱི་
སྱིད་པས་རྲེག་པ་ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཚོར་བས་མྱོང་ངམ། ཚོར་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་མྱོང་། 
གྱིས་ཀ་ལྟར་ན་ཡང་རྲེག་པ་དྲེ་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཀུན་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་གྱིས་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་རྣམ་སྱིན་མྱོང་བ་ཚོར་བ་སྲེ། དྲེ་ཡང་རྲེག་པས་
ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་གྱིས་མྱིན་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་
རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་བྱྲེད་པ་གང་གྱིས་མྱོང་བ་ནྱི་མྱོང་བའྱི་ངོ་བོ་གང་གྱིས་དང་། ལས་གང་མྱོང་བ་ནྱི་དགྲེ་བ་
ཞྲེས་པ་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རྣམ་སྱིན་ཡང་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཐུན་སོགས་འབས་བུ་
གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དྲེ་གཅོད་པའོ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་བ་མྱོང་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་སྡུག་བསལ་མྱོང་
བ་སྲེ་གྱིས་ཀ་ཡྱི་ནྱི་བཏང་སོམས་མྱོང་བའོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་བཏང་སོམས་དྲེ་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་
འདོད་པས་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལས་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་རྣམ་སྱིན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་རྟག་ཏུ་
བཏང་སོམས་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པས་སོ། །དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བཏང་སོམས་དྲེ་ྱིད་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་པའྱི་ལུགས་
འདྱིར་རྣམ་སྱིན་མཚན་ྱིད་པའོ། །འོ་ན་བདྲེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་
ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་བྱུང་བས་རྣམ་སྱིན་ཏུ་བཏགས་པའོ། །བྱ་བ་ནྱི་མྱོང་བའོ་
སྲེ་མས་སུ་ལོན་པའོ། །དྲེའྱི་ཁད་པར་ནྱི་སོ་སོར་ཏྲེ་མ་འདྲེས་པར་རོ། །བྱྲེད་པ་པོ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
ཞྲེས་དོན་གྱིས་གནས་སོ། །འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མདོར་བསན་ནྱི། འདུས་ཏྲེ་ཞྲེས་པའམ་ཀུན་ནས་ཏྲེ་
མཚན་མར་འཛིན་པས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཡང་ན་རྐྱྲེན་རྣམས་འདུས་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་མཚན་མར་འཛིན་
པར་བྱྲེད་པའོ། །འོ་ན་་་་་་བྱྲེ་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་འདུ་ཤྲེས་རྟོག་པ་མྲེད་པས་མཚན་མར་འཛིན་པ་མྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། དྲེས་ཞྲེན་པས་མཚན་མ་གཅོད་ཅྱིང་ངྲེས་མྱི་ནུས་ཀང་མཚན་མ་འཛིན་ཅྱིང་རྟོགས་པ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་མ་
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བཟུང་ན་དྲེའྱི་རྲེས་ཀྱི་ངྲེས་པས་འདྱི་སོན་པོའ་ོཞྲེས་སོགས་རྟོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་བློ་གོས་
བརྟན་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི། མཚན་མར་འཛིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་ལྔ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། བཀྲ་
བར་འཛིན་པ་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ངོ་བོ་གང་གྱིས་སོ། །ལས་ནྱི་མཐོང་བ་མྱིག་གྱིས་མྱོང་བ་
དང་ཐོས་པ་རྣ་བས་མྱོང་བ་དང་བྱྲེ་བག་ཕྱྲེད་པའམ་རྟོགས་པ་འདྱི་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་རང་ྱིད་ཀྱི་བསམ་བྱུང་གྱི་
ཤྲེས་པས་མངོན་པར་བརྟགས་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པས་སོ་སོར་རང་གྱིས་མྱོང་
བའོ། །ཡང་ན་མྱིག་རྣ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། གསུམ་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་གང་དྲེ། །མཐོང་ཐོས་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་དང་། །རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིམ་བཞྱིན་བཤད། །ཅྲེས་བཤད་པ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་གསུམ་ནྱི་ལུང་མ་
བསན་ཡྱིན་པས་ཤྱི་བ་དང་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་རྟོགས་པ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡང་ན་ཡྱིད་ཀྱི་སར་
གསུངས་པ་ལྟར་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་དང་གཞན་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཐོས་པ་དང་མ་མཐོང་མ་ཐོས་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་
བསམས་ནས་སྤྱྱི་བྱྲེ་བག་ཕྱྲེད་པ་དང་ནང་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའོ། །བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཐ་
སད་འདོགས་པ་སྲེ་མངོན་པར་བརོད་པ་མྱིང་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་གོ་བར་བྱྲེད་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་
དྱི་བ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ་རྣམས་ཞྲེས་མང་པོའ་ིཚིག་ནྱི་འདྱི་ལ་ཆོས་ཆྲེས་མང་བར་སོན་པའོ། །དྲེའྱི་ལན་ལ་
མདོར་བསན་ནྱི། འདྱིས་མངོན་པར་ཞྲེས་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྲེམས་པའྱི་ངོ་བོ་སོན་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་
སྲེམས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་པ་སྲེམས་པའྱི་ངོ་བོ་གང་གྱིས་བྱ་བའྱི་ལས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ཡུལ་དགྲེ་བ་
སོགས་གསུམ་དང་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་གནས་སྐབས་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་འཇུག་པར་
བྱྲེད། སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །འདུ་བྱྲེད་རངས་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ནྱི། འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་བཞྱི་ལས་གཞན་ཞྲེས་པ་ལྟར་
གཟུགས་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ལས་གཞན་པའྱི་འདུས་བྱས་གང་དུ་མ་སྤུངས་པའོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ལ་མདོར་བསན་ནྱི། རྣམ་པར་ཞྲེས་ཏྲེ་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་རྱིག་ཅྱིང་རྟོགས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ནྱི་བྱྲེད་པོ་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་གང་གྱིས་ལས་གཟུགས་རྣམས་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཙམ་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་
རྣམས་པར་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ལྔ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར། གཟུགས་རུང་མཚན་ྱིད་ཅན་ནྱི་གཟུགས། །ཚོར་བ་
མས་མྱོང་བདག་ྱིད་ཅན། །འདུ་ཤྲེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སྲེ། །འདུ་བྱྲེད་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའོ། །ཡུལ་ནྱི་
སོ་སོར་རྣམ་རྱིག་པ།་་་་་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཞྲེས་བསན་པས་བསན། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
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བསྡུའོ། །ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་དྲུག་གྱི་མཚན་ྱིད་
དོ། །དབང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མྱིག་གྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དྲེ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གངས་
ངྲེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པ་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསན་ཅྱིང་། འདྱིར་ཡང་
དྲེ་དང་མཐུན་པས་བཞག་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་མྱིག་གང་གྱིས་ཞྲེས་པ་ྲེར་སྤྱོད་བཟུང་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལྟར་ལྟ་བ་
ྲེར་སྤྱོད་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འཛིན་བཞྱིན་པ་སྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་མྱིག་ཀང་ཡྱིན་ལ་མྱིག་གྱི་ཁམས་ཀང་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་
གཞྱི་མཐུན་དུ་ཚིག་སར་རོ། །ཡང་དོན་འཆད་པ་ན་ས་བོན་གྱི་དོན་དུ་འཆད་པ་ལྟར་མྱིག་དྲེའྱི་ས་བོན་བསགས་
པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གང་ལས་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུ་མྱིག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་བག་ཆགས་ ་་་་་ཡོངས་སུ་
སྱིན་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ན་གང་ལས་མྱིག་འགྲུབ་པའོ། དྲེ་དག་ནྱི་
མྱིག་གྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་མྱིག་ཁམས་ཞྲེས་དྲུག་པའྱི་ཚིག་སྡུད་དུ་སར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་ཞྲེས་སོགས་
ཏྲེ་ཡྱིད་གང་གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་དང་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བར་དུ་སར་
རོ། །འདྱིར་དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་གནས་བྱས་པས་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་
དང་ས་བོན་ཇྱི་རྱིགས་པའོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ངོ་། །ཡུལ་གྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི། འདས་པའྱི་གཟུགས་གང་རྣམས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དང་ད་ལྟ་བ་མཐོང་བ་རྣམས་དང་
གཟུགས་དྲེ་ལ་མྱིག་གྱི་ཁམས་ཀྱིས་དབང་བྱྲེད་པ་སྲེ་ལོངས་སྤྱད་བྱྲེད་དབང་པོ་གྲུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ལོངས་
སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་གདུགས་ཕུབ་པ་ན་གྱིབ་པ་ལྟར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡུལ་ཁམས་ལྷག་མ་འད་བར་སར་བ་ནྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ཆོས་གང་རྣམས་ཡྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བར་དུ་སར་
རོ། །འདྱིར་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བྱས་ནས་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པ་ཞྲེས་སོགས་སར་རོ་གསུང་ངོ་། །རྣམ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལའང་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། རྟྲེན་མྱིག་དང་དམྱིགས་པ་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུས་
དྲེར་སང་བ་ཅན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ྲེར་སྤྱོད་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པ་སྲེ་འདྱིས་རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་
གྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱྲེ་བར་བསན་ཏོ། །མྱིག་ཤྲེས་དྲེའྱི་ས་ཞྲེས་སོགས་ས་བོན་གྱི་དོན་ལ་ཁམས་སུ་བཞག་པའོ། །དྲེ་
ལྷག་མ་ལ་སར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདྱིར་དོན་བསྡུས་ན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གཟུགས་
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ཀྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པ་ཞྲེས་སོགས་སུ་སར་རོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །ཊྱི་ཀཱར་དང་པོ་དང་ཐ་མ་
གྱིས་ཀ་ལ་ས་བོན་སོས་པས་ཡུལ་གྱི་ཁམས་ལ་ཡང་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱི། ཡུལ་གྱི་
རྒྱུར་ཀུན་གཞྱིའྱི་ས་བོན་མྱི་འདོད་པ་མྱིན་ཏྲེ་སར་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་
གནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་དང་ཕྱྱིར་ཀང་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྲེས་འཆད་པ་དང་། ཆོས་མངོན་པའྱི་
མདོར། །ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་ཁམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ་ཞྲེའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། དྱི་བའྱི་ལན་དུ་ཁམས་བཞྱིན་ལྟ་ཞྲེས་སྤྱྱིར་བཏང་ནས། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
སྤང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་རོ་ཞྲེས་ཏྲེ་མྱིག་གང་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དྲེའྱི་
ས་བོན་བསགས་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་པ་གང་ལས་ཕྱྱི་མ་ལ་མྱིག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ་ཞྲེས་
སོགས་དང་། གཟུགས་གང་རྣམས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང་དྲེ་ལ་མྱིག་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱིས་དབང་
བྱྲེད་པ་གང་སྲེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་སར་རོ། །འདྱིར་དོན་གྱིས་བརོད་པ་ནྱི་
མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་གནས་བྱས་པས་ྲེར་སྤྱོད་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་བྱྲེད་པ་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་ཇྱི་རྱིགས་པ་ཞྲེས་སོགས་
དང་། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བྱས་པས་ྲེར་སྤྱོད་སྐྱྲེད་པའྱི་སོ་བྱྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སོགས་སོ་ཞྲེས་གསུང་
ངོ་། །རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བ་དང་། ཞར་ལ་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ལ་དྱི་བ་ནྱི། 
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིརྣམ་པར་གཞག་པ་མཚན་ྱིད་བཀོད་པའྱི་དོན་རྣམས་འདྱི་ཙམ་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་འཇོག་པ་
སྲེ་ཅྱི་ཞྲེ་ནའོ། །ལན་ལ་སྤྱྱི་དོན་བཞྱི་སྲེ། གཟུགས་འཇོག་པའྱི་འཐད་པ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་། དྲེ་
མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ལུགས་ལ་གཟུགས་མྲེད་པས་
དྲེའྱི་རྣམ་བཞག་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ན་ཐོས་སྲེ་
པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་འདྱིར་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ྱི་ཤུ་པར། གཟུགས་སོགས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡོད་པར་
ནྱི། །དྲེས་འདུལ་བའྱི་སྐྱྲེ་བོ་ལ། །དགོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་སྲེ། །བརྫུས་ཏྲེ་བྱུང་བའྱི་སྲེམས་ཅན་
བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསྡུ་བར། མཚན་ྱིད་དྲུག་བཤད་དྲེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ས་སོགས་ཀྱི་
ས་བ་སོགས་དང་། སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་དང་། གནས་དང་གནས་པར་འབྲེལ་བའྱི་
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མཚན་ྱིད་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་གནས་ཡྱིན་ཅྱིང་འབས་བུའྱི་གཟུགས་གནས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ྲེ་བར་སྤྱོད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དབང་པོའ་ིདབང་གྱིས་ཡུལ་འགྲུབ་པ་དང་། བྱྲེད་ལས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སས་རྟྲེན་པ་སོགས་དང་། ཆ་
ཕ་བའྱི་མཚན་ྱིད་རྡུལ་ཕན་ནོ། །ཡང་ཆ་ཕ་བ་ྱིད་གསུམ་སྲེ། བྱི་བ་ཆ་ཕ་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། རང་བཞྱིན་ཆ་ཕ་
བ་རླུང་དང་སྱིད་པ་བར་དོའ་ིགཟུགས་དང་། སྲེམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཆ་ཕ་བ་གཟུགས་ཁམས་པའྱི་
གཟུགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡུལ་གང་ཞྱིག་བྲེམ་པོའ་ིདངོས་པོར་སང་བ་སྲེ། དྲེའྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་མཐའྱི་བྱྲེ་
བག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕུང་པོར་མཚོན་ན་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཞྲེས་པ་བསན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་
བསན་ཡོད་ཐོགས་བཅས་དང་བསན་མྲེད་ཐོགས་བཅས་དང་བསན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་སོ། །ཡང་
བསྡུ་བར། ངོ་བོ་ྱིད་དང་དོན་རྣམ་དབྱྲེ། །གོ་རྱིམ་དང་ནྱི་བསྡུ་དང་རྟྲེན། །ཞྲེས་པའྱི་དབྱྲེ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྲུག་
བཤད་དྲེ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། རྣམ་ཤྲེས་གནས་པ་དང་མྱི་གནས་པ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་
ཀྱིས་དབྲེན་པ་དང་མྱི་དབྲེན་པ་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མཐའོ། །དང་པོ་ནྱི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དྭངས་བ་དང་། དྭངས་བའྱི་གཟུང་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་གཟུང་བའྱི་གཟུགས་
ཏྲེ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གཟུགས་སུ་རུང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཟྱིན་པ་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་དྲེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྟྲེན་མཚུངས་དང་དྲེ་མཚུངས་ཀྱི་གཟུགས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་དམྱིགས་བྱྲེད་འདུ་
ཤྲེས་གསུམ་སྲེ། གཟུགས་དང་། ཐོགས་པའྱི་དང་། ས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་རྱིམ་པ་ལྟར་
སང་བ་དང་ལྡན་པ་སོན་པོ་སོགས་ཁ་དོག་དང་ཡུལ་གནོན་པ་འགོ་བ་ཐོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་རྒྱས་པར་གནས་
པ་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་དང་། ཁང་ཁྱིམ་སོགས་སུ་སང་བའོ། །དྲེས་ན་མདོར། གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ལས་
འདས་ཏྲེ་ཐོགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་རྣམས་ནུབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་ས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པས་ཞྲེས་
སོ། །དྲུག་པ་ནྱི་བསགས་མཐའ་ཞྲེས་པ་འོག་མྱིན་པའོ། །ཡང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོམས་པར་འཇུག་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་གཟུགས་ཆ་ཕ་བ་ཡོད་པར་གསུངས་
སོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ལ་གྱིས་ལས་མདོར་བསན་ནྱི། གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཇྱི་སྲེད་
ཅྱི་ཡང་རུང་སྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་པོ་འདྱི་ཙམ་དུ་ཟད་པའོ། །དྲེ་དག་ཅྱི་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ནྱི་་་་་་བྱྲེ་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་
གཟུགས་ས་ཚོགས་འགྲུབ་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེའྱི་རྣམ་པར་འབྱུང་བས་སམ། སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
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ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་འཁོར་བར་ནམ་ཡང་མ་བྱུང་མ་མྱོང་བས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་
མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ངྲེས་ཚིག་ལ་ཁབ་ཆྲེ་ཆུང་གྱི་སྐྱོན་མྲེད་པས་ན་མ་ཧྲེ་ལ་ས་སྲེང་ལ་དང་། གང་པོ་ཆྲེ་ལ་ལག་ལྡན་
སོགས་བཞྱིན་ནོ། །ཆྲེན་པོ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ཀུན་གྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པས་རྟོས་ཆྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། རང་གྱི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་ཀུན་ལ་ཡོད་པས་གནས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་རྣམས་དང་ཞྲེས་པ་དྲེ་བས་ཉུངས་ན་མྱི་ནུས་ཤྱིང་
མང་པ་མྱི་དགོས་ཏྲེ་འབས་བུའྱི་གཟུགས་རྟྲེན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་སྐྱོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་བྱ་བ་
བཞྱི་ལས་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ནམ་མཁའ་འང་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གོ་འབྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོའ་ིམཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོ་
འགྲེགས་པའྱི་གཟུགས་དྲེ་དྲེ་ནས་གཞན་དུ་སོང་ན་དྲེར་གཞན་འབྱུང་བས་གོ་ཕྱྲེ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའ་
ལ་མྲེད་པས་སོ། །གང་ས་ལུ་ལྗང་པའྱི་མདོར། །སང་བ་དང་ནམ་མཁའ་དང་དྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལའང་
བརྟྲེན་ནས་མྱིག་ཤྲེས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མངོན་པར་སྐབས་ཡོད་དང་བུ་ག་དང་རྒྱན་ནམ་མཁའ་ལ་དགོངས་
པའོ། །འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་སར་བསན་པ་ནྱི་དྲེ་རྟྲེན་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །རྒྱུར་བྱས་པ་ནྱི་དྲེ་
རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་དྲེ་ཡང་འབྱུང་བས་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ལ་རྒྱུ་ལྔ་བྱྲེད་པས་ཏྲེ་འབྱུང་བའམ་སྐྱྲེད་
པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་མྲེད་ན་དྲེ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྲེས་སུ་འགྱུར་བའམ་རྟྲེན་་་་་་བྱྲེ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འབྱུང་བ་
འགྱུར་བས་དྲེ་རྣམས་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་
འབས་བུའྱི་གཟུགས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇུག་པའྱི་རྒྱུའམ་རྟོན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འབྱུང་བ་
རྣམས་བསལ་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ལོགས་སུ་ཡུལ་གནོན་པའྱི་མཐུ་མྲེད་པས་སམ་འབྱུང་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་དྲེ་
རྒྱུན་མྱི་འཆད་པས་སོ། །འཕྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འབྱུང་བ་འཕྲེལ་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་འཕྲེལ་བས་སོ། །རྒྱས་བཤད་
ལ་གྱིས། རྒྱུའྱི་གཟུགས་དང་འབས་བུའྱི་གཟུགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས། གཞུང་དོན་དང་སྤྱྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི། ས་སོགས་སོས་པས་དྲེ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་དང་མྱིག་གྱི་ཁམས་སོགས་
ལས་འབྱྲེད་ཅྱིང་། ཁམས་སོས་པས་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ས་སོགས་ལས་འབྱྲེད་དྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ནྱི་ཐ་སད་དུ། །ཁ་
དོག་དབྱྱིབས་ལ་ས་ཞྲེས་བརོད། །ཆུ་མྲེ་ཡང་ངོ་རླུང་ནྱི་ཁམས། །ྱིད་ཡྱིན་དྲེ་དང་འད་བའང་ཡྱིན། །ཞྲེས་བཤད་
དོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་འབས་་་་་་ཡྲེ་བུའྱི་གཟུགས་འཛིན་པ་ན་ཁམས་རྣམས་སོ། །འདྱི་་་་་་ཡྲེ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་
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རགས་པའྱི་རྱིམ་པས་བཤད་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དབྱྲེ་བ་ལྔར་བྱས་ལ་གཞན་དུ་ན་མཚན་ྱིད་ལྔར་
བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་བཞྱིན་ཞྲེའོ། །སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་ནྱི། ས་བ་ནྱི་མཁྲེགས་པ་དང་འཐས་
པའོ། །ྱིད་ནྱི་ས་བ་ཁོན་ས་བ་ྱིད་ཅྲེས་རང་གྱི་དོན་ལ་དངོས་པོའ་ིརྐྱྲེན་བྱས་ཀྱི། བྱྲེ་བག་པའྱི་ལྟར་ས་བ་ྱིད་
ཅྲེས་པའྱི་སྤྱྱི་དོན་གཞན་མྲེད་པར་སོན་པ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ལའང་སར་རོ། །གཤྲེར་བ་ནྱི་འདུ་བར་བྱྲེད་པ་དང་
རླན་པར་བྱྲེད་པའོ། །མྲེའྱི་ཁམས་ནྱི་དོ་བ་སྲེ་ཤས་ཆྲེ་ན་ཚ་བ་དང་སྲེག་པར་བྱྲེད་པའོ། །རླུང་ལ་འབས་བུའྱི་
གཟུགས་ཁ་ཅྱིག་ལའང་ཡང་བ་ཡོད་པས་དྲེ་གཅོད་པ་ལ་གཡོ་བ་སོས་ཤྱིང་གཡོ་བ་ལས་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་
པས་དང་སྲེམས་པ་ལ་ཁབ་ཆྲེས་བས་ཡང་བ་སོས་ཏྲེ་གཡོ་བ་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུན་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བར་བྱྲེད་
པའྱི་རྒྱུའོ།་་་་་ས་གཤྲེར་དོ་ྱིད་གཡོ་རྣམས་ཏྲེ་ཞྲེས་པས་སྡུ་བའོ། །སྤྱྱི་དོན་ལ་བཞྱི། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད། བྱྲེད་པའྱི་ལས། དབྱྲེར་མྲེད་དུ་འཇུག་མྱི་འཇུག་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ས་བ་
ལ་སོགས་པར་སང་བའྱི་རྲེག་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ལས་གཞན་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ི
གཟུང་དོན་ཞྲེས་པའམ། གཟུགས་ཅན་གང་ཞྱིག་འབས་བུའྱི་གཟུགས་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། འཛིན་པ་ལ་སོགས་པས་སུ་གྲུབ་ཅྲེས་དང་། དབུ་མ་་་་་་རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། གཡོ་དང་ཐོགས་དང་སྡུད་པ་
རྣམས། །རླུང་དང་ས་དང་ཆུ་དྲེ་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། འབྱུང་བ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་
བཞྱི་བཞྱི་ཚང་བས་དབྱྲེར་མྲེད་པར་འཇུག་པས་ཁབ་ཅྱིང་། དྲེ་བྱྲེད་ལས་ལས་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་སའྱི་རས་རྡོ་
བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འདུས་པ་དང་སྐམ་པ་དང་གཡོ་བ་རྣམས་ཡོད་པས་ཆུ་སོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པར་
ཤྲེས་སོ། །ཆུ་ལ་ཡང་ཤྱིང་འདྲེགས་པ་དང་པད་མ་རྒྱས་པ་དང་གཡོ་བ་རྣམས་ཡོད་པས་ས་སོགས་དང་ལྷན་
ཅྱིག་གནས་པར་མངོན་ནོ། །མྲེ་ལ་ཡང་མྲེ་ལྲེ་འདྲེགས་པ་དང་མྲེ་ལྲེ་འདུས་པ་དང་གཡོ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ས་
སོགས་ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །རླུང་ལ་ཡང་འདྲེགས་པ་དང་གང་བ་དང་དོ་བའྱི་རྲེག་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཆུ་
མྲེ་རྣམས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ངོ་བོ་དང་ལས་ཀྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ནྱི་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་དག་
པ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལས་ནྱི་བརྟྲེན་བྱ་དང་བསྡུ་བྱ་དང་སྱིན་བྱ་དང་བསྐྱོད་བྱ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་འཇོག་དགོས་པས་ལྟོས་པ་
བའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དོ། །བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན་ན་རྲེ། ཆུ་ལ་གང་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་གང་བ་དང་ཆས་ཤྱིན་ཏུ་གང་བ་
མཐོང་བས་དྲེ་མྲེ་ཆུང་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ལས་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་མྲེ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
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རོ། །མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། རྲེ་རྲེ་ལའང་བཞྱི་བཞྱི་ས་བོན་ཏྲེ་ནུས་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་ཀྱི། རང་གྱི་ངོ་བོར་ཏྲེ་རས་སུ་ནྱི་
མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ལ་ཁམས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གཞུང་འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འབས་བུའྱི་གཟུགས་བཤད་
པ་ལ་དྱི་བ་ནྱི། འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་ཏྲེ་སྐྱྲེས་པའྱི་གཟུགས་ཅྱི་སྲེ། རྣམ་་་་་་བྱྲེ་པ་ནྱི་དུ་ཞྱིག རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཅྱི་འད་ཞྲེ་
ནའོ། །ལན་ལ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི། མྱིག་གྱི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་དབང་བྱྲེད་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་དབང་པོ་རྣམས་
སོ། །རྲེག་བྱའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་འབྱུང་བའྱི་རྲེག་བྱ་སྲེལ་བའོ། །ཆོས་
ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་དྲེ་སྐད་དོ། །སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་སྲེ། དང་བ་དང་། དང་
བས་བཟུང་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔ། དབང་པོ་
ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། རས་བསམ་པ་དང་། སྐྱྲེ་བ་བསམ་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་བསམ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་མྱིག་འབས་ལ་གོ་སོད་ཀྱི་
མྲེ་ཏོག་ལྟར་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་རྒུན་འབྲུམ་ཙམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དང་བའྱི་པགས་པས་བཀབ་པས་མྱི་འགྲེས་
པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དབང་རྟྲེན་ལྟར་གོང་བུར་གནས་ཏྲེ་ཤྲེལ་ལྟར་དང་བས་ཕན་ཚུན་མྱི་སྒྲྱིབ་པོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རྣ་
བའྱི་དབང་པོ་ནྱི་དབང་རྟྲེན་རྣ་འབྲུག་ཅྲེས་བྱ་བ་གོ་ག་གཅུས་པ་ལྟ་བུའྱི་ནང་ན་གནས་སོ། །སའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ས་
རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ན་གནས་སོ། །ལྲེའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཟ་བ་ཕྱྲེད་པ་ལྟར་ཏྲེ་ལྲེའྱི་དབང་རྟྲེན་གྱི་དབུས་ན་སའྱི་རྲེ་མོ་ཙམ་
ཞྱིག་ལྲེའྱི་དབང་པོའ་ིརྡུལ་ཕན་གྱིས་མ་ཁྲེབས་སོ་ཞྲེས་གག་གོ །ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིརྡུལ་ཕན་རྣམས་ནྱི་རྐང་
འཐྲེབ་ནས་སྤྱྱི་བོའ་ིབར་ལུས་བཞྱིན་དུ་གནས་སོ། །དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་མོའ་ིདབང་པོ་ནྱི་རྔའྱི་སྦུབས་ལྟ་བུ་དང་ཕོའ་ི
དབང་པོ་ནྱི་མཐྲེ་བོང་ལྟ་བུར་བཤད་དྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་སུ་མངོན་ནོ། །སྲེམས་ཙམ་ཀྱི་ལུགས་ལ་དབུས་
མཐར། ཀུན་རྟོག་ཙམ་གྱི་སང་བ་ལ་དབང་པོ་ཡུལ་ཤྲེས་པ་གསུམ་བཞག་པའྱི་ཆྲེད་དུ། དོན་དང་སྲེམས་ཅན་
བདག་རྣམ་རྱིག །སང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི། །རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། དོན་དང་སྲེམས་ཅན་དུ་སང་
བ་ཀུན་གཞྱི་དང་བདག་ཏུ་སང་བ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་དང་རྣམ་རྱིག་ཏུ་སང་བ་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་གོ་ཞྲེས་
པ་ལྟར་ན་སྲེམས་ཅན་དུ་སང་བ་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ག་ཞྲེས་པ་ལྟར་ན་སྲེམས་ཅན་དུ་སང་བ་སྲེ་ཀུན་གཞྱི་ལ་དབང་
པོ་ལྔར་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སང་བ་ནྱི་དབང་པོར་བཞག་གོ །ྱི་ཤུ་པར་རྣམ་སྱིན་གྱི་བག་ཆགས་གང་
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ལས་གཟུགས་སོགས་སུ་སང་བའྱི་མྱིག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་འབྱུང་བའྱི་ས་བོན་དྲེ་ལ་དགོངས་ནས་ཐུབ་པས་
དབང་པོ་ལྔ་བཀའ་སྩལ་པར་བཤད་དྲེ། རང་གྱི་ས་བོན་གང་ལས་སུ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་
དྲེ་ྱིད་དབང་པོར་བཞག་པར་མངོན་ནོ། །དམྱིགས་བརྟགས་ཏུ། ངོ་བོ་གང་ཡྱིན། །ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་དབང་ནུས་པ་
ཡྱི། །ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་དབང་པོ་འང་ཡྱིན། །དྲེ་ཡང་རྣམ་རྱིག་ལ་མྱི་འགལ། །ཞྲེས་ནང་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་
ཤྲེས་པའྱི་བདག་རྐྱྲེན་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་དབང་པོར་བཞག་གོ །དྲེ་ལ་དང་པོ་གྱིས་ཀུན་གཞྱི་ཁས་ལྲེན་པ་སྲེ། ཕྱྱི་
མ་དྲེ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་གསུམ་ཀའང་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་སྲེམས་པ་ན་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དང་བན་
སྐན་དུ་གཟུགས་ཅན་དང་བ་ལ་དབང་པོར་བཞག་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་བཞྱིན་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་
གྱིས་དབང་པོ་བྲེམ་པོར་རློམ་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའོ། །བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་འབྱུང་
བ་ཆྲེན་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་དོ། །གངས་ཅན་རྣམས་ཆྲེན་པོའམ་ང་རྒྱལ་ངའོ་སམ་པ་དབང་པོར་འདོད་
དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དབང་པོ་བསན་དུ་མྲེད་ན་ཅྱི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། འབས་བུ་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་
མྱིག་བཙུམས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱུ་གཞན་ཚང་ཡང་དབང་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་བར་སང་བས། དབང་ཤྲེས་ནྱི་
དབང་རྟྲེན་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱིག་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་ྱིད་དབང་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་
ལས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རས་ནྱི་གཞུང་དུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའོ། །ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་རས་ནྱི་བདུན་ཏྲེ། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་ྱིད་
དང་འབྱུང་བ་ས་དང་ལུས་དང་གཟུགས་དང་དྱི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱའོ། །དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཁམས་ཀྱི་རས་ནྱི་བཅུ་སྲེ། 
བདུན་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་དང་ཆུ་མྲེ་རླུང་གྱི་ཁམས་དང་ལྡན་ཏྲེ་མྱིག་བཙིར་ན་ཆུ་འབྱུང་བ་དང་གཙུབས་ན་མྲེ་འབྱུང་བ་
དང་གཡབས་ན་རླུང་འབྱུང་བས་སོ། །རྣ་བ་སོགས་གསུམ་དང་ལུས་དབང་པོ་གཞན་དང་ལྡན་པའང་དྲེ་དང་འད་
ཞྱིང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་རས་དྲུག་དང་ཁམས་ཀྱི་རས་དགུའོ། །དྲེ་རྣམས་ལའང་གང་ལ་སྒྲ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་
དྲེ་བསན་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ལ་ལྔ་ལས། རྟྲེན་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལས་སྐྱྲེ་བའོ། །ས་བོན་ལས་སྐྱྲེ་བ་
ནྱི་དབང་པོའ་ིའདུས་པ་ས་བ་ལས་ས་བ་དང་། ས་བ་ལས་ས་བ་དང་། གང་བ་ལས་དོ་བ་དང་། དོ་བ་ལས་གང་བ་
དང་། མྱི་གཡོ་བ་ལས་གཡོ་བ་དང་། གཡོ་བ་ལས་མྱི་གཡོ་བ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་སོ། །འཕྲེན་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་སོན་གྱི་
ལས་ཀྱི་འཕྲེན་པ་ལས་སྐྱྲེ་བའོ། །ཕན་འདོགས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་སན་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་བརྟས་པར་འགྱུར་
བའོ། །གནོད་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །དྲེ་གྱིས་ནྱི་བསྡུ་བར། རས་དང་རྡུལ་དང་སྐྱྲེ་བ་
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དང་། །དབྱྱིབས་རྒྱུན་ལས་དང་སྐད་ཅྱིག་དང་། །མ་འདྲེས་པ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་
པའོ། །ཞྲེས་པས་གཟུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་རས་དང་སྐྱྲེ་བ་དག་ཇྱི་རྱིགས་པ་དངས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་རྒྱུ་
དྲུག་རྐྱྲེན་བཞྱི་འབས་བུ་ལྔ་རྣམས་འཆད། པར་འགྱུར་བ་ལས་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི། བྱྲེད་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་
བ་དང་སྐལ་མམ་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་ཀྱི་མཚུངས་ལྡན་དང་ཀུན་འགོ་ལས་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་རྱིག་དང་
ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་རྐྱྲེན་ས་བོན་དང་བདག་རྐྱྲེན་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱྲེས་ཀྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་
དང་དམྱིགས་རྐྱྲེན་ལས་མ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་བྲེམ་པོ་ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་དང་བྱྲེད་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་ལ་
བདག་པོའ་ིདང་། སྐལ་མམ་ལས་སྐྱྲེས་པ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། བྱྲེད་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པ་སྐྱྲེས་བུའྱི་བྱྲེད་
པའྱི་འབས་བུའོ། །གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ་ནྱི་འབས་བུ་གཟུགས་མཚོན་པར་
བྱྲེད་ཅྱིང་འབྱུང་བ་ྱིད་དབང་པོར་སྨྲ་བ་སྲེལ་ཏོ། །མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྟྲེན་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེས་རྣ་བ་སོགས་དང་འོད་དང་ཤྲེལ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་དང་བ་
ལས་འབྱྲེད་དོ། །འོ་ན་མྱིག་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རྟྲེན་ཞྲེས་དང་མྱིག་ཤྲེས་ཅྱི་ཡྱིན་ན་མྱིག་ལ་བརྟྲེན་ཅྱིང་ཞྲེས་པ་ཕན་
ཚུན་བརྟྲེན་པའྱི་སྐྱོན་ཅན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སུ་སང་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་མྱིག་གྱིས་
མཚོན་ནས་གསུངས་པའོ་ཞྲེའོ། །འོན་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པ་མྲེད་ཅྱིང་གཞུང་དུ་ཕན་
ཚུན་མཚོན་ནས་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །གཟུགས་དང་བའོ་ཞྲེས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཡྱིད་དང་
དང་བའྱི་དད་པ་ལས་འབྱྲེད་ཅྱིང་དང་བས་སོན་པོ་སོགས་རགས་པ་ལས་འབྱྲེད་དོ། །དང་བའྱི་དོན་ནྱི་་་་་་བྱྲེ་དཔྲེར་
ན་གཟུགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་ལྟར་སང་བའྱི་གཟུགས་བརན་མྲེ་ལོང་ངམ་ཆུ་དང་བ་སོགས་ལས་འབྱུང་བས་ཆུ་
སོགས་དང་བར་བརོད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེར་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་དབང་པོ་ལྔ་ལས་
འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་སོགས་ལ་ཡང་སར་ཏྲེ། དྲེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྟྲེན། གཟུགས་དང་
བ་རྣམས་མྱིག་ལ་སོགས། །ཞྲེས་པས་བསྡུས་པའོ། །དང་བས་བཟུང་བའྱི་གཟུགས་ལ་ལྔའྱི་དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས། 
དང་པོ་མཚན་ྱིད་ལ་འབྱུང་བ་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཟུགས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། བཙུན་པ་སངས་
རྒྱས་ལྷ་དོན་ལྔ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་སྲེལ་ཏོ། འོག་མ་བཞྱི་ལའང་ངོ་། །མྱིག་གྱི་ཞྲེས་པ་ཐ་མལ་པའྱི་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ལྔའྱི་ནང་ནས་མྱིག་ཁོ་ནའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གཟུགས་ཡྱིན་ཞྲེས་ཡུལ་ལྔ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་སོན་ཅྱིང་
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སྒྲ་སོགས་བཞྱི་སྲེལ་ལ། མྱིག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་གཟུགས་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པས་བྱྲེ་བག་སོན་པོ་སོགས་ཀུན་གཟུགས་སུ་
སོན་ཅྱིང་། སྒྲ་སོགས་ཐ་མལ་པའྱི་མྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ཏྲེ། མྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་སང་བ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་བྲེམ་
པོར་རློམ་པ་འདྱིའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སྲེ། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བཞྱི་དང་གནས་པས་བཅུ་དང་དུས་ལ་སོགས་
པ་ལ་ལྟོས་པས་དབང་པོ་སོགས་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱིས་བརྒྱད་དང་བྱྲེད་པའྱི་རྟྲེན་དང་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་
རྒྱན་གྱིས་རྲེ་རྲེར་བཞག་གོ །དྲེ་ལ་སོན་པོ་སོགས་བཞྱི་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་དང་སར་བ་ལས་བྱུང་བ་གྱིས་
གྱིས་ཏྲེ་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་དཔྲེ་ལྟར་རོ། །རྱིང་པོ་ནྱི་ཁ་དོག་སོགས་འདུས་པ་མང་པོ་ཕྱོགས་ཅྱིག་ཏུ་དར་བ་སྲེ་ཐུང་
ངུའོ། ཉུང་ངུ་ནྱི། རྱིང་ཐུང་སོགས་ཀང་ལྟོས་ཤྱིང་བཞག་གོ །ལྷམ་པ་ནྱི་ཕྱོགས་བཞྱིར་མམ་པ་སྲེ་གྲུ་བཞྱི་ཆོ་
ལོ་ལྟ་བུའམ་རྱིལ་རྱིལ་པོ་དཔལ་འབས་ལྟ་བའོ། །རྒྱལ་པོ་སས་ལྷམ་པ་རྱིལ་རྱིལ་པོ་ཟླུམ་པོ་ལྲེབ་ལྲེབ་པོ་འཆད། ་་་་་ཟླུམ་པོ་ནྱི་ཀུན་ནས་
མམ་པ་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུའོ། །རྡུལ་ཕ་མོ་ནྱི་མྱིག་ལ་སང་བ་ྱི་ཟྲེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་སྲེ། རྡུལ་ཕ་རབ་ནྱི་མཛོད་འགྲེལ་
དུ་བསན་དུ་མྲེད་པར་བཤད་དོ། །རགས་པ་རྱི་སོགས་སོ། །ཕྱ་ལྲེ་བ་ནྱི་མམ་པ་མཐོ་དམན་མྲེད་པའོ། །དྲེ་ལས་
བཟོག་པ་ནྱི་ཕྱ་ལྲེ་བ་མྱིན་པའོ། །ཁ་དོག་གྱི་རྡུལ་དབུས་སུ་བཀོད་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་ནྱི་མཐོ་བའོ། །དྲེ་ཤས་ཆུང་བ་ནྱི་
དམའ་བའོ། །གྱིབ་མ་ནྱི་འོད་ཟྲེར་མྲེད་ཀང་གཟུགས་སང་བའོ། །ྱི་འོད་ནྱི་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་རོ། །སང་བ་ནྱི་ཟ་བ་
སྐར་མ་མྲེ་སན་ནོར་བུ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དོ། །མུན་པ་ནྱི་གཟུགས་གཞན་མྱི་མཐོང་བའོ། །རྡུལ་ནྱི་རླུང་ཚུབ་སོགས་
ཀྱིའོ། །ཁུག་རྣ་ནྱི་ལྷོ་འུར་རོ། །སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་གགས་པས་བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་ལྗང་ཁུ་སོགས་བཞྱིན་
དུ་ཁ་དོག་གྱི་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་ཡང་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ནྱི་ཐག་རྱིང་པོ་ན་གཟུགས་སུ་སང་ཡང་ྲེ་བ་ན་མྱི་སང་བས་
གཟུགས་མྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་ལོག་ཤྲེས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དགག་པའྱི་ཆྲེད་དུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །མངོན་པར་སྐབས་
ཡོད་ནྱི་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཟོག་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེག་བྱ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱོགས་མྱིག་ལ་སྐྱ་བོ་སྲེང་སྲེང་པོར་སང་
བའོ། །རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ནྱི་རང་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་སྲེམས་རྱིག་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་འཐད་པ་དགག་པ་ནྱི་སྲེ་
པ་ཁ་ཅྱིག སྨྲ་བའྱི་མཆུ་གཡོ་བའམ་སོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྲེམས་
ལས་སྐྱྲེས་པ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ། ལུས་ཀྱི་དབྱྱིབས་གཅྱིག་པུ་ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པས་སང་མྱི་སང་མྲེད་ཅྱིང་ཁབ་པ་ཡྱིན་པས་ཡན་ལག་གཅྱིག་སང་བ་ནའང་མཐོང་
བས། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་འཛིན་པ་ནའང་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྱིང་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་ཐ་དད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ཏུ་
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མྱི་འགྱུར་རོ། །ཁྲེད་རང་གྱི་གཞུང་དུ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལོ། །ཡང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལུས་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་གནས་པའྱི་དབྱྱིབས་རས་སུ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་
ནན་ཡོད་དྲེ། ལུས་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་དབྱྱིབས་སུ་འདོད་ཅྲེས་དང་། གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་དང་། །རྣམ་རྱིག་
དཔྱོད་དང་བཅས་དག་ན། འདོད་པ་ན་ནྱི་བསྒྲྱིབས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་ཀང་འདོད་དོ། །མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། དྲེ་ཡང་མྱི་
འཐད་དྲེ། དབྱྱིབས་ནྱི་ཁ་དོག་ལ་བརྟྲེན་ནས་འདོགས་པས་དང་མཐོང་བ་དང་རྲེག་པ་གྱིས་ཀ་ལས་རྱིང་པོའ་ོ
སམ་པ་སོགས་འབྱུང་བས་ན་རས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །འཐད་པ་བརོད་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་དྲེ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་སྲེམས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ལུས་ཀྱི་རྒྱུན་འགོ་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་གཡོ་
བའོ། །དྲེས་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་འགོའ་ོསམ་པའྱི་བློ་སྐྱྲེས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སོགས་རྱིག་པར་བྱྲེད་
དྲེ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པར། རང་ལུས་བློ་སོན་འགོ་བ་ཡྱི། །བྱ་བ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་དྲེ། །འཛིན་ཕྱྱིར་གལ་ཏྲེ་བློ་
ཤྲེས་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་་་་་་ཡྲེ་རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་མཚུངས་ཀང་ངག་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ལ་
ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །ནམ་མཁའ་ཁ་དོག་སོན་པོ་
སོགས་སུ་གཅྱིག་པའོ། །བསྡུ་བ་ནྱི་་་་་་ྲེར་ལྔ་པོ། དྲེ་ཡང་ཁ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ལྷ་དང་ངན་སོང་དང་མྱི་དང་སྱིད་པ་བར་
མའྱི་ཁ་དོག་བཞྱི་དང་རྱིམ་པས་སར་རོ། །ཡང་ན་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ་དང་དྲེ་གྱིས་མྱིན་དང་། ས་
འགྲེལ་དུ་ཁ་དོག་དང་འད་བ་ནྱི་དུ་བ་དང་ཁུག་ས་ལ་སོགས་པར་བཤད་དོ། །ཡང་འདྱིར་སོན་པོ་སོགས་བཞྱི་
དང་གྱིབ་མ་སོགས་བཅུ་ནྱི་ཁ་དོག་སྲེ་རྱིང་པོ་སོགས་དང་ཕྱྭ་ལྲེ་བ་སོགས་ཏྲེ་བརྒྱད་ནྱི་དབྱྱིབས་ཡྱིན་ཅྱིང་རྣམ་
པ་རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་གསུམ་དུ་བསྡུའོ། །དྲེ་ལས་ཕྱྱི་མ་གྱིས་རས་སུ་མྲེད་དོ། །བྱྲེ་བཤད་དུ། འོ་ན་དྲེ་གྱིས་བཏགས་
པ་ཙམ་ཡྱིན་ན་མྱིག་གྱི་ཡུལ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་
ཁ་དོག་ཀང་མྱིག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྡུལ་ཕ་རབ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཕྱྱི་དོན་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་བསན་བཅོས་དང་མཐུན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་མཛད་པར་བཤད་དོ། །མྱིང་གྱི་རྣམ་
གངས་ལ་སར་གསུངས་པ་སོ་སོའ་ིནྱི། དང་པོའ་ིཁ་དོག་དང་སང་བ་དང་གསལ་བ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྱིས་
པའྱི་དབྱྱིབས་དང་རྒྱས་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པའྱི་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་དང་གཡོ་བ་དང་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་ཞྲེས་
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སོགས་སོ། །སྤྱྱིའྱི་ནྱི་མྱིག་གྱི་ཡུལ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མྱིག་ཤྲེས་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་དག་གྱི་ཡུལ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་
དམྱིགས་པ་སྲེ་བརྒྱད་དོ། །དྲེའང་ས་འགྲེལ་དུ། མྱིག་སོགས་གསུམ་དྲེ་ལ་སྤྱོད་པས་ན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་
ལོ།་་་་་ཡུལ་གྱི་སྐད་དོད་བྱི་ཥ་ཡ་ཞྲེས་པ་བྱི་ཥྱི་འཆྱིང་བ་ལའོ། །ཞྲེས་པས་བྱྱིང་ལས་སྒྲུབ་པས་སོ། །འདྱིས་ོན་མོངས་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་འཆྱིང་བར་
བྱྲེད་པས་ན་ཡུལ་ལོ། །ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་རང་སང་བའྱི་འཛིན་པ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་དམྱིགས་པའོ་
ཞྲེས་སོ། །སྒྲ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི་འབྱུང་བ་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་སོས་པ་ཙམ་ལས་རྣམ་བཅད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུང་
ངོ་། །གཟུགས་སྒྲ་གྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཟུགས་བརན་སོགས་དང་སྒྲ་བརན་གཅོད་དོ་ཞྲེས་སྐྱབས་གསུང་སྲེ་
འོན་ཀང་དྲེ་དག་ནྱི་གཟུང་དོན་གྱིས་ཆོད་དོ། །ཕན་གནོད་ཀྱིས་བཞག་པ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། རྱིམ་པ་
ལྟར་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་ཕན་གནོད་གྱིས་ཀ་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །འོ་ན་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་
ཅྱི་ལྟར་ཕན་གནོད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཕན་གནོད་ཀྱི་མཚོན་ནས་བསན་པས་དྲེས་བཞག་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་བདྲེ་མྱིན་
སྡུག་མྱིན་གྱི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལ་བལྟོས་ཏྲེ་བསན་པས་དྲེ་དག་གྱིས་བཞག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྱི་མམ་པ་དང་རོ་
གྱིས་མྱིན་ལའང་སར་རོ། །རྒྱུས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཞྲེས་པ་གསུམ་སྲེ། ལག་པ་དང་ངག་གྱི་སྒྲ་སོགས་
དང་། རླུང་དང་ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་སྒྲ་ལྟ་བུ་དང་། ལག་པ་དང་ར་རྔ་ཕད་པའྱི་སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་སྲེམས་ཅན་དུ་
སོན་པ་ངག་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་ནྱི་ངག་གྱི་སྒྲ་ཞྲེས་སོགས་དང་མྱི་སོན་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྒྲ་སྲེ་གྱིས་བཤད་
ཅྱིང་། དྲེ་ལས་དང་པོའ་ིདབྱྲེ་བ་ལ་བསན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཞྲེས་སོགས་གསུམ་སྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་
འཇྱིག་རྟྲེན་ཐ་མལ་པའྱི་སྐད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་པ་དང་། མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་བརྟགས་པའྱི་དོན་ཅན་བདག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་བརོད་པའོ། །ངག་གྱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་བརྟགས་པའྱི་
དོན་ཅན་ྱིད་ལས་ཀུན་བརྟགས་པ་མྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་འོན་ཀང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་བརོད་
བྱ་དངོས་པོ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཡོད་ཅྱིང་བདག་སོགས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་གཏན་ནས་མྲེད་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་དོ་
ཞྲེའོ། །ཐ་སད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། འཕགས་ཞྲེས་སོགས་གྱིས་ཏྲེ་མཐོང་ཐོས་ཤྲེས་རྟོགས་ལ་བདྲེན་པ་དང་
བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའོ། །དྲེ་ལྟའྱི་སྒྲ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་གྱི་གཟུགས་སོགས་ལྟར་རང་འད་
ལས་རང་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུན་མྲེད་དྲེ། དྲེས་ན་རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་་་་་་བོད་རྣམས་གསུང་ངོ་། །མྱིང་གྱི་རྣམ་
གངས་ནྱི། ས་རུ། སྒྲ་དང་དབྱངས་དང་ང་རོ་དང་ངྲེས་ཚིག་དང་སྒྲ་སྐད་དང་ཚིག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་
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ཡུལ་ཅན་གྱི་སོ་ནས་བརྒྱད་དྲེ་སར་ལྟར་གསུངས་སོ། །དྱི་ལ་མཚན་ྱིད་དང་ཕན་གནོད་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་
འཇོག་པའྱི་དང་པོ་ནྱི། སའྱི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ངྲེས་བཟུང་སར་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྱི་ཞྱིམ་སོགས་ཏྲེ་སའྱི་
དབང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་དྲེ་གྱིས་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྡན་ཞྲེས་ཏྲེ་རྱིམ་པས་རས་དྲེ་གྲུབ་
ཙམ་ན་དྱི་རང་ཆས་སུ་འབྱུང་བ་ཙན་དན་སོགས་ཀྱི་དྱི་དང་། བདུག་སྤོས་རྲེང་བུ་སོགས་ཀྱི་དྱི་དང་། ཤྱིང་ཐོག་
སྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་དྱིའོ། །རྣམ་གངས་ནྱི་དྱི་དང་བསམ་པ་དང་བསམ་བྱ་དང་ཀུན་ཏུ་བསམ་བྱ་སོགས་དང་ཡུལ་
ཅན་གྱིས་བརྒྱད་དོ། །རོ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི་འབྱུང་ཞྲེས་སོ། །ཁ་བ་སོགས་དྲུག་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དམ་ཡང་ན་
ཕན་གནོད་ཀྱིས་བཞག་སྲེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། རོ་ནྱི་མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་དང་། །ཚ་དང་ཁ་དང་སྐ་བ་སྲེ། །དྲེ་
ལ་དང་པོ་གསུམ་པོས་ནྱི། །རླུང་འཇོམས་ཚ་སོགས་བད་ཀན་སྲེལ། །སྐ་དང་ཁ་དང་མངར་བས་ནྱི། །མཁྱིས་
སྲེལ་གཞན་རྣམས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །སྐ་བ་ནྱི་ཨ་རུ་རའྱི་རོ་ལྟ་བུ་སྲེ་གཞན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
གགས་སོ། །ལྷག་མ་དྲུག་ནྱི་ས་མ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་བཤད་དོ། །རྣམ་གངས་ནྱི་རོ་དང་མྱང་བྱ་དང་མྱིད་བྱ་
དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་བལྡག་པ་དང་། གཞྱིབ་པ་དང་ྲེ་བར་སྤྱད་བྱ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱིས་བརྒྱད་
དོ། །རྲེག་བྱའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ལྔ་ལས་མཚན་ྱིད་ལ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་གསར་བྱུང་ལ་རྒྱུ་རྒྱུར་བྱས་པ་ཞྲེས་
པས་འབྱུང་བའྱི་རྲེག་བྱ་གཅོད་དོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིགཟུང་དོན་ཞྲེས་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་པོ་ཏྱི་ལ་ལ་ན་མྲེད་ཀང་
དོན་གྱིས་ཐོབ་སྲེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པར་ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་ངྲེས་བཟུང་སར་བཞྱིན་ནོ། །དབྱྲེ་བ་
ྲེར་གྱིས་ལས་ཀུན་ཏུ་མནམས་པས་བཞག་པ་ནྱི་འཇམ་པ་མྱི་རྩུབ་ཅྱིང་སད་དུ་བཟོད་པ་དང་རྩུབ་པ་རུད་རུད་
པོ་དང་ཧྲུད་ཧྲུད་པོ་སད་མྱི་བཟོད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་གཞལ་བས་ནྱི་ཡང་བ་འདྲེགས་ས་བ་སང་མགོ་མཐོ་བར་བྱྲེད་
པ་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ལྱི་བ་ྱིད་དྲེ་རྲེག་པས་ནྱི་མྲེན་པ་ལགས་དགུག་བཏུབ་པའོ། །ཀུན་ཏུ་གནོད་པས་
གྱིས་ཏྲེ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་འབོལ་ལྟ་བུ་དང་ཕ་བོང་ལྟ་བུའོ། །འདུས་པས་ནྱི་གང་བ་དང་འགྲེད་པ་སྲེ་ཆུ་དང་རླུང་འདུས་
ན་དང་། ཆུ་དང་ས་འདུས་ནའོ། །དྲེ་ལ་གང་བ་ནྱི་གང་གྱིས་ྲེན་ན་དོ་བ་འདོད་པའོ། །སོ་ཀའྱི་གང་བ་ལ་མ་ཁབ་
པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་འབས་བུ་དྲེ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་པས་སོ། །ཁམས་སོམས་པས་ནྱི་མ་ཡོད་པ་རྩུབ་ལྱི་ལས་
གུད་ན་མྲེད་པ་དང་། ངལ་སོས་པ་དང་སྦུངས་ཆྲེ་བ་མྱི་འཇྱིགས་ཤྱིང་གདྲེང་ཡོད་པ་སྲེ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཚེ་བྱུང་བའྱི་
རྲེག་བྱའྱི་ཁད་པར་རོ། །ཁམས་མྱི་སོམས་པ་ནྱི་བཀྲྲེས་པ་སོགས་དགུ་སྲེ་བཀྲྲེས་པ་ནྱི་ཟས་འདོད་པར་བྱྲེད་པ་
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རླུང་ཁམས་ཤྲེས་ཆྲེ་བའོ། །སྐོམ་པ་ནྱི་བཏུང་བ་འདོད་པར་བྱྲེད་པ་མྲེ་ཁམས་ཤས་ཆྲེ་བའོ། །དྲེ་དག་ནྱི་རྒྱུ་རྲེག་
བྱ་ལ་འབས་བུ་འདུན་པ་བཏགས་པ་སྲེ། སོ་སོ་ཐར་པའྱི་མདོར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་བདྲེ། །ཞྲེས་
དང་འདའོ། །ཚིམ་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་སྲེ་ཁམས་སོམས་པ་ནའང་ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་པ་འབྱུང་ལ། ན་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་
ཡང་འབྱུང་བས་སོ། །གང་བ་སོགས་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའྱི་རྲེག་བྱའོ། །འབྱུང་བ་ལ་
འདོགས་ཚུལ་ནྱི་བསྡུ་བར་གསུངས་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་དང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇམ་པ་བཏགས་ཤྱིང་འདུས་
མཁྲེགས་ལ་ལྱི་བ་དང་། བཟོག་པ་དག་ལ་རྩུབ་པ་དང་ཡང་བ་དག་དང་། མྲེན་ཞྱིང་སྱི་བ་ལ་མྲེན་པའམ་ལྷོད་
པ་དང་། ཆུ་རླུང་འདྲེས་པ་ལ་གང་བ་དང་། ྲེ་བར་རྟོན་པ་མ་ཚང་བས་མྱི་མམ་པ་ལ་བཀྲྲེས་སྐོམ་མ་ཆུང་དང་། 
དྲེ་ཚ་བས་མམ་པ་ལ་མ་སོབས་དང་། ྲེས་པར་ཟོས་པའྱི་མྱི་མམ་པ་ལ་བརྒྱལ་བ་དང་། ཁག་ལ་གནོད་པའྱི་
མྱི་མམ་པ་ལ་གཡའ་བ་དང་། ས་ཆུ་འགྲེས་པ་འགྲེད་པ་དང་། མ་ཞུ་བས་འཁྲུགས་པའྱི་མྱི་མམ་པ་ལ་ནད་
དང་། ན་ཚོད་འགྱུར་བའྱི་མྱི་མམ་པ་ལ་རྒ་བ་དང་། སོག་འགྱུར་བའྱི་མྱི་མམ་པ་ལ་འཆྱི་བ་དང་། འགོ་འོང་དང་
རོལ་བས་མྱི་མམ་པ་ལ་ངལ་བ་དང་། དྲེ་དང་བལ་བའྱི་མམ་པ་ལ་ངལ་སོས་པ་དང་། དྱི་མ་སོགས་བསལ་
ཞྱིང་ཞུམ་པ་དང་བལ་བ་ལ་མལ་ས་བཟང་བ་བཏགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །རྣམ་གངས་རྲེག་བྱ་དང་རྲེག་པ་དང་རྲེག་
པར་བྱ་བ་ཞྲེས་སོགས་དང་ཡུལ་ཅན་གྱིས་སར་ལྟར་བརྒྱད་དོ། །མྱིང་དོན་ལ་རྒོལ་བ་ནྱི་བྱྲེ་བཤད་དུ། དྲེ་རྣམས་
ལུས་ཀྱི་དབང་པོས་རྲེག་པས་རྲེག་བྱར་བརོད་ན། གང་ལ་རྲེག་པ་དྲེས་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལའང་རྲེག་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དྲེ་ཡང་རྲེག་བྱར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོར་ན་ཅྱིས་ཀང་ཅྱི་ལའང་མྱི་རྲེག་སྲེ། བདག་ྱིད་ཀུན་གྱིས་རྲེག་ན་གོང་
བུ་ཀུན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་རྲེག་ན་རྡུལ་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་ཕ་རབ་ྱིད་
མས་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་དབང་བར་མ་ཆད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ན་ལུས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ལུས་ཤྲེས་ཀྱིས་ཡུལ་དམྱིགས་
པས་དྲེ་ཡུལ་ལ་རྲེག་ཅྲེས་བཏགས་སོ། །དྲེས་ན་ལུས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ལ་རྲེག་པ་ན་དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་གཟུགས་
སོགས་ལ་མྱི་རྲེག་སྲེ། ལུས་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ལུས་ཀྱིས་རྲེག་པས་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཁ་དོག་
མས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་གྱི་གནས་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་པས་སོ། །འབྱུང་བ་ལའང་ལུས་ཀྱིས་དངོས་པོར་
ན་མ་རྲེག་པས་ཅྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་འདྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཐ་སད་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་ཙམ་སྲེ་དོན་དམ་པ་མྱིན་
པར་བཤད་དོ། །ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་དྲེ་རྣམས་བརོད་འདོད་ཀྱིས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་དང་ཕུང་པོ་
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ལྔ་པར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཕྱྲེ་ཞྱིང་། གཟུགས་རྣམ་་་་་་མདོག་དབྱྱིབས་གྱིས་དང་རྣམ་ྱི་ཤུ།་་་་་མཛོད་རྡུལ་ཕ་མོ་རགས་པ་ཐ་མ་གསུམ་སྲེ་
ལྔ་བོར་བ། །སྒྲ་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་་་་་་ཟྱིན་མ་མ་ཟྱིན་གྱི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ཏུ་སོན་པ་ལ་ཡྱིད་འོང་མྱི་འོང་གྱི་ཡོད་དྲེ། རོ་ནྱི་རྣམ་
དྲུག་དྱི་རྣམ་བཞྱི།་་་་་ཞྱིམ་དང་མམ་མྱི་མམ། །རྲེག་བྱ་་་་་་འབྱུང་བཞྱི་འཇམ་རྩུབ་ལྱི་ཡང་བཀྲྲེས་སྐོམ་གང་།བཅུ་གཅྱིག་བདག་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་
ཀང་བཤད་པས་སོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་ལ་བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི། རྡུལ་ཕ་རབ་སྲེ་བསན་ཏུ་མྲེད་
ཅྱིང་ཡྱིད་ཀྱིས་མཐར་ཕྱྲེ་ནས་འཇོག་པས་སོ། །འོ་ན་འབྱུང་བའྱི་རྡུལ་ཕན་ཡང་འབས་བུའྱི་གཟུགས་སུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ཞྲེས་པའྱི་མདོར་བསན་འདྱིར་འབྲེལ་པས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེའོ། །མངོན་པར་
སྐབས་ཡོད་པ་ནྱི་མུན་ཁུང་སོགས་སུ་ཡྱིད་ལ་བར་སང་སྐྱ་བོར་སང་བ་སྲེ། སར་གྱི་ནྱི་མྱིག་ལ་སང་བ་ཡྱིན་པས་
ཁད་པར་རོ། །ཡང་དག་ཅྲེས་པ་རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ། གཡྲེངས་དང་སྲེམས་མྲེད་པ་ཡྱི་ཡང་། །དགྲེ་
དང་མྱི་དགྲེའྱི་རྲེས་འབྲེལ་གང་། །འབྱུང་བ་ཆྲེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་བརོད། །ཅྲེས་པ་
ལྟར། རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་དགྲེ་བ་སོམ་པ་དང་བར་མ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་
སོམ་མྱིན་དང་བར་མའྱི་རྒྱུན་རས་སུ་ཡོད་པར་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་འདོད་ཅྱིང་གཟུགས་དང་བྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ལྟར་རང་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་སྲེམས་རྱིག་པར་མྱི་བྱྲེད་པས་དྲེའོ། །འདྱིར་ནྱི་བྱྲེ་
བག་སྨྲ་བས་བཏགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་ཏྲེ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་བསྲེན་པར་རོགས་པའྱི་
ཆོ་ག་ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྲེམས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྲེ་དྲེ་གཟུགས་སུ་
འཇོག་པ་ནྱི། ལུས་དང་ངག་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡུལ་བཏགས་པའོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་
ཀྱི་སོམ་པ་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བླངས་པ་དང་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་དག་
བླངས་པར་བརོད་པའམ་བླངས་པ་སོགས་ཞྲེས་པའྱི་སོགས་སྒྲ་ཕྱྱིས་པ་ལ་ཞྲེའོ། །ཀུན་བཏགས་པ་ནྱི་གཟུགས་
བརན་གྱི་གཟུགས་ཀྲེང་རུས་སོགས་སུ་སང་བ་སྲེ་སོམ་པ་པོའ་ིསྲེམས་ལས་ཐ་མྱི་དད་ཀང་ཐ་དད་ལྟར་སང་
བས་གཟུགས་སུ་བཤད་དོ་ཞྲེའོ། །དབང་འབྱོར་བ་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསམ་གཏན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་
ཡུལ་ཏྲེ་ས་མ་བཞྱིན་ཞྲེའོ། །འདྱི་རྣམས་གཟུགས་བརན་གྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་བཞག་པ་སོགས་སུ་སོན་པས་
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི། རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ཀྱི་གཟུང་བའྱི་ཆ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་
རྣམ་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་ྱིད་དུ་གགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ྱིད་དུ་བཞག་ཅྱིང་གང་ཡང་བསན་དུ་མྲེད་ཅྱིང་ ་་་་་
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བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་པའྱི་རྲེ་མོ་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐད་དུ། དམྱིགས་པ་ལ་འཛིན་པའྱི་བྱྲེ་བག་ྱིད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ལ་ཞྲེས་གསུངས་པས་ན། ཐོགས་པ་མྲེད་པའྱི་
གཟུགས་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་གཟུགས་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པའོ་ཞྲེའོ། །ཚོར་
བའྱི་ཕུང་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔ་ལས་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཀུན་འགོ་ཡྱིན་
པས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་འཛིན་སངས་ཏྲེ་སྱིམ་པ་སོགས་སུ་སང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་
གསུམ་མམ་བདྲེ་བ་ཡྱིད་བདྲེ་སྡུག་བསལ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བཏང་སོམས་ཏྲེ་ལྔའོ། །ལུས་ཚོར་སྲེམས་པ་མ་ཡྱིན་་་་་་
གནོད་བྱྲེད། གང་། །སྡུག་བསལ་དབང་པོའ་ིསྱིམ་པ་་་་་་ཕན་འདོགས་ནྱི། །བདྲེ་བའོ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། །སྲེམས་ཀྱི་་
་་་་སྱིམ་པ་དྲེ་ནྱི་བདྲེ་དབང་པོ།་་་་་དྲེ་ན་ཚོགས་ལྔ་མྲེད་པས་ལུས་ཚོར་མྲེད། །གཞན་ན་་་་་་གྱི་པ་མན་ཆད་དྲེ་ཡྱིད་བདྲེ་བ་ཡྱིན། །སྲེམས་ཀྱི་
སྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་གང་། །ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བས་བཏང་སོམས་་་་་་ཚོར་བ་ནྱི། །བར་མའོ་་་་་་ལུས་སྲེམས་གྱིས་ཀའྱི་མྱི་རྟོག་ཕྱྱིར།་
་་་་བཏང་སོམས་གྱིས་སུ་མ་བྱས། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །ཁམས་དང་སའྱི་ཁད་པར་ནྱི་འདོད་པ་ན་ལྔ་ཀ་ཡོད་ཅྱིང་བསམ་གཏན་
དང་པོ་ལ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བོར་བ་དང་གྱིས་པ་ན་དྲེ་དང་སྡུག་བསལ་བོར་བ་དང་། གསུམ་པ་ན་བདྲེ་བ་དང་བཏང་
སོམས་དང་། བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ན་བཏང་སོམས་གཅྱིག་པུ་ཡོད་དོ། །གང་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་རྒྱུ་མྱི་དགྲེ་
བ་མྲེད་པས་རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེས་མྲེད་ཅྱིང་ལུས་ནོར་བུའྱི་འོད་ལྟར་དང་བ་འཕལ་དུ་གནོད་པ་མྲེད་པས་རྒྱུ་མཐུན་
སྐྱྲེས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཁ་མངོན་གྱུར་མྲེད་པས་ས་བོན་དྲུང་པོ་ཡོད་པ་ལ་དྲེ་ཡོད་པར་བརོད་དྲེ། གྱིས་པ་ན་ནྱི་
ས་བོན་དྲུང་པོ་མྲེད་ལ་ས་བོན་དྲུང་པོ་ཡོད་ཀང་གོགས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་མྲེད་པས་སྡུག་བསལ་མངོན་གྱུར་མྱི་འབྱུང་
ཞྱིང་འདོད་ཁམས་ཀྱི་རྟྲེན་ཅན་གྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ནྱི་དུ་ཁ་མྱོང་བའྱི་ས་ལས་མ་འདས་པས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་མྲེད་
ཀང་དུ་ཁ་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་ཅྲེས་གསུང་པ་ནྱི་དཔྱད་དགོས་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་རྟྲེན་ཅན་གྱི་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ལ་ཡང་དུ་ཁ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་དུ་ཁ་མངོན་གྱུར་ཡོད་དྲེ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་འཕགས་པ་རྟ་
ཐུལ་གྱིས་དྱིས་པ་ན་དུ་ཁ་སྐྱྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་བསྡུ་བར་དབྱྲེ་བའྱི་ཐད་དུ་ལྔ་བཤད་དྲེ་ཚོར་
བའྱི་དངོས་པོ་དང་མཚན་ྱིད་དང་རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་དང་ྲེ་བར་བརྟག་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱོང་
བ་དང་མྱོང་བའྱི་གནས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བདྲེ་སོགས་
སོ། །སྤྱྱིའྱི་ནྱི་དུ་ཁཿསྲེ་གསུམ་པོ་འགྱུར་བ་དང་དུ་ཁ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་དུ་ཁཿཡྱིན་པས་ན་གང་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་སྲེ་
དྲེ་ནྱི་འདྱིར་དུ་ཁའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྲེག་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་སྐྱྲེས་ཏྲེ་ཡུལ་འཛིན་པ་ལས་
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མྱིག་གྱིས་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་སོགས་དྲུག་དང་ཐོགས་པའྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པའོ། །ཡུལ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཚིག་བླ་
དགས་ཀྱིས་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པའོ། །ཡུལ་མྱོང་བས་བདྲེ་བ་སོགས་མྱོང་བ་དང་མཐུན་པ་གསུམ་མོ། །ོན་མོངས་
དང་རྣམ་བྱང་ལས་ནྱི་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་བ་དང་རྱིག་པ་དང་མ་རྱིག་པ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་མྱིན་པའྱི་
རྲེག་པ་སྲེ་ལྔའོ། །རྲེག་དྲུག་་་་་་དབང་ཡུལ་ཡྱིད་བྱྲེད་འདུས་ཏྲེ་བྱུང་བ་ཡྱིན། །ལྔ་་་་་་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྱི་ཐོགས་པའྱི་རྲེག་པ་སྲེ། །དྲུག་
པ་་་་་་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྱི་བླ་དྭགས་ཚིག་ཅྲེས་བྱ། །རྱིག་དང་མ་རྱིག་དང་གཞན་རྲེག །དྱི་མྲེད་ོན་མོངས་ཅན་ལྷག་
མ། །གནོད་སྲེམས་རྲེས་སུ་ཆགས་པའྱི་རྲེག །བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་གསུམ་ཞྲེས་དང་འདའོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི་བརྒྱད་དྲེ་ཚོར་བ་ནྱི་ཅྱི། བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་སོ། །ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་བ་ནྱི་ཅྱི། རྲེག་པའོ། །ཚོར་བ་འགོག་
པ་ཅྱི། རྲེག་པ་འགག་པས་ཚོར་བ་འགག་པའོ། །ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཅྱི། ཚོར་བ་ལ་
མངོན་པར་དགའ་བ་དང་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ལྷག་པར་ཆགས་པ་དང་ལྷག་པར་ཆགས་ནས་གནས་
པའོ། །ཚོར་བ་འགོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཅྱི། དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །ཚོར་བའྱི་རོ་མྱང་བ་ཅྱི། ཚོར་བ་ལས་
བདྲེ་བ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་སྐྱྲེ་བའོ། །ྲེས་དམྱིགས་ནྱི་ཅྱི། ཚོར་བ་མྱི་རྟག་པ་དང་དུ་ཁཿབ་དང་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་
ནོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཅྱི། འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་འདུལ་བ་དང་སྤོང་བ་དང་། དྲེ་གྱིས་ལས་ཡང་དག་པར་
འདའ་བའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ལས་དང་། གྱིས་པ་དུ་ཁཿལས་དང་། གསུམ་པ་ཡྱིད་
བདྲེ་ལས་དང་། བཞྱི་པ་བདྲེ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ཞྱིང་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་དབྱྱིངས་སུ་བཏང་སོམས་ལས་
ཀང་ངྲེས་པར་འབྱུང་ངོ་། །གཞུང་དོན་ལ་གྱིས་ལས་རྟྲེན་དང་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ནྱི། ཚོར་བ་བདྲེ་
བ་སོགས་བསྡུས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་སྲེ། མྱིག་གྱི་རྟྲེན་ཅན་གྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ཡུལ་གཅོད་བྱྲེད་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཚོར་བ་བདྲེ་བ་སྱིམ་ཞྱིང་ཕན་འདོགས་པ་ཡང་རུང་། དུ་ཁཿསྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའང་རུང་། 
གྱིས་ཀ་མྱིན་པ་བཏང་སོམས་ཀང་རུང་བའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣ་བ་སོགས་ལྔ་ལའང་སར་ཞྱིང་སོ་སོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་
དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བདྲེ་སོགས་གསུམ་སྲེ། རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ། །གང་སྐྱྲེས་པ་ན་འབལ་མྱི་
འདོད། །འབལ་བར་འདོད་དང་གྱིས་མྱིན་གྱི། །རྒྱུ་གང་ཚོར་བར་ཤྲེས་བྱ་སྲེ། །དྲེ་ནྱི་བདྲེ་སོགས་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་དཀའ་ཐུབ་ཅན་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པས་འདོད་ཆགས་ལས་
སྐྱྲེས་པའྱི་བདྲེ་བ་བྱུང་བ་ལ་འགགས་ན་ཕད་པར་འདོད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་བྱུང་ན་མྱི་འབལ་བར་འདོད་པ་སྐྱྲེ་
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བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་ཏྲེ། དངོས་སུ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་དུ་མཐོང་ནས་དྲེ་
སུན་འབྱྱིན་པས་སོ །འོ་ན་ཚོར་བ་བར་མ་ཡོད་པར་ཅྱིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། ཚོར་བ་རྣམས་པ་གསུམ་ཞྲེས་དང་། བདྲེ་
བའང་སྤངས་དུ་ཁཿབའང་སྤངས་ཞྲེས་སོགས་བཀའ་བསྩལ་པས་དང་། ཚོར་བ་ཀུན་འགོ་ཡྱིན་པས་ཚོར་བ་དང་
བལ་བའྱི་སྲེམས་མྱི་སྐྱྲེ་ཞྱིང་བདྲེ་སྡུག་དང་བལ་བའྱི་སྲེམས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན་
སོགས་བདྲེ་བ་ཡྲེ་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་མྱི་རྱིག་ཏྲེ་ལུང་དང་འགལ་བས་དང་། དུ་ཁཿགང་ལས་གནོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་
ལས་ཕན་པ་དྲེ་བདྲེ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་བདྲེ་བའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་དུ་ཁཿརུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་དང་དུ་ཁ་ལ་
བདྲེའོ་སམ་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ན་
རྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་ཕྱྱིར་དང་། །སྡུག་བསལ་མང་པོས་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་རང་
གྱི་ངོ་བོ་བདྲེ་ཡང་རྣམ་པ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ཤྱིང་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །འདྱིའྱི་
སོས་པ་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཀུན་གཞྱི་དང་ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་དྲེར་མ་
འདུས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲུག་པར་བསྡུ་སྲེ་རྟྲེན་པས་རྟྲེན་མཚོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏྲེ། བཤད་བྱ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གནས་བསྡུ་བས་བསན་པ་ནྱི། བདྲེ་བ་ལུས་ཀྱི་
ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། གསུང་རབ་ཏུ་ལུས་ཀྱི་དང་སྲེམས་ཀྱི་ཚོར་བའྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་བཤད་པའྱི་ཆྲེད་
དུའོ། །སྤང་བྱ་དང་གྲེན་པོས་བསན་པ་ནྱི། བདྲེ་བ་ཟང་ཟྱིང་ཞྲེས་སོགས་འཇྱིག་ཚོགས་ལས་ཆགས་བལ་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པའྱི་མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོ་དང་བདྲེ་བ་ཞྲེན་པ་ཞྲེས་ལོ་ཀ་བའྱི་ཆགས་བལ་གྱིས་དྲེ་དག་
གོ །གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་ཏྲེ་ལུས་ཀྱི་སྒྲ་དབང་པོ་ལྔ་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །མྱིག་རྣ་ས་ལྲེ་རྣམས་ལུས་ལ་
ཐ་དད་དུ་མྱི་འཇུག་པ་དང་ཐོགས་བཅས་ཡྱིན་པ་དང་བསགས་པ་ཡྱིན་པས་ལུས་སུ་བསྡུས་པའོ། །སྲེམས་ཀྱི་
ཚོར་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བདྲེ་སོགས་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་ལ་བརྟྲེན་ཅྱིང་དངོས་སུ་ཕན་གནོད་
བྱྲེད་པས་སོ། ལུས་་་་་་ཨཱད་མ་བྷ་བ་ཞྲེས་པ་བདག་ཏུ་བསམ་པ་ཞྲེས་པར་ཡང་འགྱུར། ནྱི་འདྱི་ལ་བདག་གོ་ཞྲེས་བསམ་པ་ཡོད་པས་ནང་
གྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྲེ་ལ་སྲེད་པ་ནྱི་བདག་ལ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཟང་ཟྱིང་སྲེ་དྲེ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འཇུག་པའོ། །དྲེ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་དང་སྲེམས་ཀྱི་གྱིས་ཀ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ཡང་ངོ་། །ལུས་དྲེའྱི་སྲེད་པའྱི་ས་བོན་
དང་བལ་བ་དག་བཅོམ་པ་དང་། བལ་བ་དང་མཐུན་པ་་་་་་ཐར་པ་ལ་བརོན་པའྱི་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོའ་ིདགྲེ་བ་སོགས་ཟང་ཟྱིང་
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མྲེད་པའྱི་དུ་ཁཿཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཀུན་ཤྲེས་བྱྲེད་དང་་་་་་ཀུན་ཤྲེས་པའྱི་དབང་པོའ་ིདུས་ན་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ཡོད་པས་སོ། །འདོད་
པར་བྱ་བས་ན་འདོད་པ་དང་། གོམས་པར་བྱ་བས་ན་ཡོན་ཏན་ཏྲེ་གཟུགས་སྡུག་པ་སོགས་ལྔ་ལ་སྲེད་ཅྱིང་སོན་
པ་དང་ལྡན་པའོ། །དྲེ་ལ་དུ་ཁཿཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འདོད་ཡོན་དང་བལ་གྱིས་དོགས་པའྱི་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ཡོད་པས་
སོ། །དྲེའྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ། ས་བོན་དང་མ་བལ་ཡང་གནོན་པའམ་དྲེའྱི་
ལམ་ྲེར་བསོགས་སོམ་པ་སོགས་སོ། །དྲེ་ལ་སྡུག་བསལ་ཅྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེའྱི་ལམ་ན་ཡོད་ཅྱིང་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་དོ། །འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སྤྱྱི་དོན་ལྔ་ལས་དམྱིགས་པ་ནྱི་སྤྱྱི་རྱིགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
དོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་སྤུ་རྱིས་རྱིག་ཅྱིང་སང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་གཞུང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །ཁམས་དང་ས་ནྱི་སྤྱྱི་
རྱིགས་ཁམས་གསུམ་ན་ཡོད་ཅྱིང་། ཁམས་གང་ན་རྣམ་ཤྲེས་གང་མྲེད་པ་དྲེ་ན་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་བསྡུ་བར། དབྱྲེ་བའྱི་ཐད་དུ་ལྔ་གསུངས་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཡུལ་
ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་དྲེའྱི་གནས་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །མཚན་ྱིད་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་
དྲུག་དང་ལྡན་པ་དྲུག་གོ །སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀུན་ཏུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའོ། །འདུ་ཤྲེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་རྟག་པ་དང་
བདྲེ་བ་དང་གཙང་བ་དང་བདག་ཏུ་འདུ་ཤྲེས་པ་སྲེ། ཁྱིམ་པ་ལ་འདུ་ཤྲེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་
བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གོ །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལྔ་སྲེ། ཡུལ་ལ་མཚན་མ་
དང་མངོན་རྟགས་སུ་འཛིན་པ་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དང་། ཡུལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་འཛིན་པ་མྱོང་བ་
གཅོད་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་གྱི་མྱིང་དང་རྱིགས་དང་རུས་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སད་འཛིན་པ་
བརྡ་གཅོད་པ་དང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལོག་པར་གཅོད་པ་དང་། ཡུལ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཛིན་པ་
བདྲེན་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གྱིས། གནས་ཀྱིས་དང་། དམྱིགས་པས་བཞག་པའོ། །དང་
པོ་འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མ་ཅན་འདུས་པ་སྲེ་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ནྱི་
ཚོར་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ་བཤད་བྱ་ནྱི་གང་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །འཆད་བྱྲེད་ལ་སྒྲའྱི་སོ་ནས་དོན་དུ་
སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་མཚན་མ་སྲེ་དྲེ་དང་བཅས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
འདུ་ཤྲེས་ནྱི་མཚན་མྲེད་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་གསུམ་སོས་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་ནྱི་མཚན་བཅས་
སུ་མ་གཏོགས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་སྒྲ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་མཚན་མ་མྲེད་པ་ནྱི། ཐ་སད་ལ་མྱི་མཁས་པ་བྱྱིས་
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པ་སོགས་སྐད་མ་བསབས་པ་དོན་དྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིའདུ་ཤྲེས་འབྱུང་ཡང་གཟུགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་མ་
ཡྱིན་པའོ། །གཟུགས་ཚོར་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་མྲེད་པ་ནྱི། མཚན་མ་མྲེད་པ་མྱང་འདས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱུར་གྱུར་པས་དབྱྱིངས་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེར་དྲེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་སོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་འདུ་
ཤྲེས་ཏྲེ་འགོག་པའྱི་མཚན་མ་འཛིན་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་མྱི་འཛིན་པས་སོ། །གསལ་བའྱི་མཚན་
མ་མྲེད་པ་ནྱི། སྱིད་པ་འཁོར་བའྱི་རྲེ་མོ་མཆོག་གམ་ཡོངས་མཐའ་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་
སོ། །དྲེ་གསུམ་རྱིམ་པས་མཚན་མ་ཆུང་བ་དང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་མ་མྱི་འཛིན་པ་དང་། ཞན་པ་ལ་དགག་
སྒྲ་སར་གྱི་མཚན་མ་ཡྲེ་མྲེད་མྱིན་ཏྲེ། ཡྱིན་ན་མཚན་མ་མྲེད་ན་དྲེར་འཛིན་པ་ཡང་མྲེད་པས་འདུ་ཤྲེས་ྱིད་དུ་མྱི་
འགྱུར་རོ། །ཆུང་ངུའྱི་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་གང་གྱིས་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའྱི་དངོས་པོ་དམྱིགས་པ་སྲེ། འདོད་ཁམས་ནྱི་
ོན་མོངས་དག་པ་སོགས་ཀྱིས་ངན་པས་སོ། །རྒྱ་ཆྲེ་བ་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་ཏྲེ། མྱི་དགྲེ་བ་མྲེད་པ་སོགས་ཀྱིས་
ན་དྲེ་བས་མཆོག་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མྲེད་པ་ནྱི་མཐའ་ཡས་པས་ཏྲེ། མཐའ་ཡས་པ་ལ་དམྱིགས་པས་དྲེའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་ནྱི་གཟུང་བྱ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །བསྡུ་བར་ཆུང་ངུ་སོགས་ནྱི་
རང་གྱི་ས་པས་རང་གྱི་ས་པ་ལ་དམྱིགས་པར་གསུངས་སོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་སྲེམས་པ་གཙོ་
བོའ་ིཚུལ་གྱིས་མདོར་བསན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡོན་ཏན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྡུད་པར། གཟུགས་
ཚོར་འདུ་ཤྲེས་སྲེམས་པ་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས། །ཟབ་སྲེ་རང་བཞྱིན་མྲེད་ཅྲེས་དང་། མདོ་གཞན་དུ་ཡང་། འདུ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཕུང་པོ་གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་གོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་སྲེམས་པའྱི་ཞྲེས་སོ། །འདུ་བྱྲེད་ལ་
ཆོས་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྲེམས་པ་ཙམ་སོས་པ་ནྱི། དྲེ་སྲེམས་འདུ་བྱྲེད་པ་ལ་གཙོ་བོའ་ིཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་འདུ་
བྱྲེད་གཞན་གྱི་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྟགས་ནྱི་སྲེམས་པ་གང་གྱིས་དགྲེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་ཡང་དང་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཆགས་ཁོ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་སྲེམས་པས་བསྐུལ་བའྱི་འདུ་
བྱྲེད་དགྲེ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའྱི་མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཆྲེད་ལ་ཡང་སྲེམས་པས་
སོ། །འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོའ་ིངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྱི་
གཏོགས་པ་ཅྱིས་ཞྲེ་ན། ཕུང་པོ་ལོགས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚོར་བས་ཁྱིམ་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་
ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་རོད་པས་རོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པས་དང་། ཚོར་བས་འདོད་པ་ལ་ཞྲེན་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་
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ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་པས་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཚོར་བ་རགས་པ་
སོགས་རྱིམ་པ་ཡོད་པས་ཏྲེ། རོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པས་དང་། འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཕྱྱིར་རྱིམ་རྒྱུ་ཕྱྱིར། །སྲེམས་བྱུང་
རྣམས་ལས་ཚོར་བ་དང་། །འདུ་ཤྲེས་ལོགས་ཤྱིག་ཕུང་པོར་བཞག །ཅྲེས་སོ། །ཡང་ན་བྱྲེ་བཤད་དུ། །ཚོར་བ་ནྱི་
ྲེ་བར་སྤྱོད་པའྱི་གཞྱི་དང་། འདུ་ཤྲེས་ནྱི་ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་སྲེམས་བྱུང་དང་སྲེམས་དང་ལྡན་མྱིན་གྱི་འདུ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་
སྤྱྱི་དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཐུན་མོང་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། སྲེམས་བྱུང་ྱིད་གཏན་ལ་
དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངོས་གཟུང་བ་དང་། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརྟག་པ་དང་། གཙོ་འཁོར་ངྲེས་པར་
བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། མཚུངས་ལྡན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་ལ་ནང་འགལ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ནྱི་དབུས་མཐར། དྲེ་ལ་དོན་མཐོང་རྣམ་པར་ཤྲེས། །དྲེ་ཡྱི་ཁད་པར་སྲེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
དོན་གྱི་ངོ་བོ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེམས་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་དམྱིགས་བྱྲེད་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་དོན་
གྱི་ངོ་བ་ནྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་རྟྲེན་ལྟ་བུར་མངོན་པའོ། །ཁད་པར་ནྱི་་་་་་དབུས་ཉར། བདྲེ་སོགས་
ཀྱི་གནས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་སོགས་དང་བུད་མྲེད་་་་་་དབུས་ཉ། དང་སྐྱྲེས་པ་སོགས་སུ་ཐ་སད་གདགས་པའྱི་མཚན་མ་
སོགས་དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཆོས་བརྟྲེན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་པ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་
བྱར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་སྲེམས་བྱུང་གྱི་མཚུངས་ལྡན་ལྔས་སྲེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལྔ་
པར། སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཆོས་གང་རྣམས་སྲེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ་
ཞྲེས་སོ། །མཚུངས་ལྡན་ལྔ་ནྱི། སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས། །རྟྲེན་དང་དམྱིགས་དང་རྣམ་བཅས་
དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟྲེན་དང་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་དུས་དང་རས་
མཚུངས་པའོ། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྱིས་རྟྲེན་དབང་པོ་གཅྱིག་ལ་བརྟྲེན་པས་རྟྲེན་མཚུངས་པའོ། །ཡུལ་
གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པས་དམྱིགས་པ་མཚུངས་པའོ། །སྲེམས་སོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚོར་
བ་སོགས་ཀང་སོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་སོགས་ཡྱིན་པས་རྣམ་པ་མཚུངས་པའོ། དུས་གཅྱིག་པས་དང་རྱིགས་འད་
གངས་མམ་པས་དུས་དང་རས་མཚུངས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཚུངས་ལྡན་ལྔ་ཀ་སོས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དམྱིགས་པ་
མཚུངས་པ་ཙམ་སོས་ན་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་དང་། ཡྱིད་ཤྲེས་ཀང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
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དང་། དམྱིགས་རྣམ་མཚུངས་པ་ཙམ་སོས་ན་གང་ཟག་གྱིས་ཀྱིས་ཟ་བ་གང་པ་ལ་ལྟ་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་གྱིས་
ལའང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དམྱིགས་རྣམ་རྟྲེན་མཚུངས་ཙམ་སོས་ན་མྱིག་ཤྲེས་དོན་མཚུངས་པ་ས་ཕྱྱི་གྱིས་ལ་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐ་མས་ཁ་བོ་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་སོགས་ལ་རས་དུ་མར་འདོད་པ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་རོད་པ་ནྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དོན་གྱི་ཁད་པར་སོ་སོ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་རྟོགས་ན་སྲེམས་
དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམ་པ་མྱི་མཚུངས་པར་ཐལ་ཞྱིང་། འདོད་ན་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པར་མཚུངས་པར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ། །ཅྱི་སྲེ་གྱིས་ཀས་གྱིས་ཀ་འཛིན་ན། དྲེ་དག་གྱི་ཁད་པར་དང་མཚན་ྱིད་མས་ཤྱིང་དབུས་མཐའྱི་
ཉྱི་ཀཱ་རུ་དྲེ་རྣམས་ཀང་གནས་དང་དམྱིགས་པ་དང་དུས་དང་རས་མཚུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཁད་པར་
མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ལན་ལ་
གྱིས་ལས། མྱི་འཐད་པར་དགག་པ་ལ་བཞྱི་སྲེ། ཁབ་མ་ཁབ་ཀྱིས་འབྱྲེད་པ་དང་། རྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་འབྱྲེད་པ་
དང་། རང་སོབས་གཞན་སོབས་ཀྱིས་འབྱྲེད་པར་དང་། གྲུབ་མཐས་འབྱྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཆྲེའྱི་
བྱམས་ཆོས་པ་ཁ་ཅྱིག སྲེམས་དོན་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁད་པར་འཛིན་པས་མ་ཁབ་ཅྱིང་དྲེས་ན་མྱི་
མཚུངས་པར་བཤད་ལ། སྲེམས་བྱུང་ཁད་པར་འཛིན་པ་ལ་དོན་ཙམ་འཛིན་པས་ཁབ་པས་མཚུངས་པར་
བཤད་དོ་ཞྲེས་གསུང་བ་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ངྲེས་པས་ཕན་ཚུན་
ཁབ་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་གྱིས་ཀ་སང་བས་རྣམ་པ་མཚུངས་ཤྱིང་ངོ་བོ་དང་ཁད་
པར་དུ་སོ་སོར་ཞྲེན་པས་སམ། སྲེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་སྒྲོ་འདོགས་ལུགས་ཐ་དད་པས་
སྐྱོན་ཕྱྱི་མའང་མྲེད་ཅྲེས་ངུར་སྨྲྱིག་པ་གསུང་བའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རྟོག་མྲེད་མ་འཁྲུལ་བའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་
བྱུང་ལ་ཞྲེན་པ་དང་སྒྲོ་འདོགས་པ་མྲེད་པས་ཁད་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྲེ། ར་བའྱི་དམ་
བཅའ་དང་། དྲེ་འགོག་པ་ལ་བརྒལ་ལན་དང་། སོབས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་གཞན་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་དུས་
མམ་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོབ་དཔོན་འབར། གྱི་གས་གྱི་ག་འཛིན་ཡང་སྲེམས་ཀྱིས་དོན་ཙམ་
འཛིན་པ་ནྱི་རང་སོབས་ཀྱིས་ཏྲེ་སྲེམས་མ་སྐྱྲེས་ན་མ་སྐྱྲེས། སྐྱྲེས་ཕན་ཆད་དོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་
ནམ་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །དོན་གྱི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ནྱི་གཞན་སོབས་ཀྱིས་ཏྲེ་སྲེམས་བྱུང་དང་འགོགས་
པའྱི་སོབས་ཀྱིས་འཛིན་པས་སོ། །སྲེམས་བྱུང་གྱིས་ཁད་པར་འཛིན་པ་རང་སོབས་དང་དོན་ཙམ་འཛིན་པ་
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གཞན་སོབས་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པར་ལུང་དང་རྱིགས་པས་གྲུབ་སྲེ། མདོ་རུ། སྲེམས་འདྱི་
ནྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། འདྱི་ྱིད་
དུའང་། ངོ་བོ་ྱིད་དང་འབྲེལ་པས་དགྲེ་བ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་དང་འབྲེལ་པས་མྱི་དགྲེ་བ་གསུངས་པ་དང་། སུམ་ཅུ་
པར། བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ། །ོན་མོངས་བཞྱི་དང་རྟག་ཏུ་འགོགས། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །རྱིགས་
པ་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་གཟུགས་ཀྱི་དོན་ཙམ་འཛིན་པ་ནྱི་རང་སོབས་ཀྱིས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དྲེ་རང་བཞྱིན་ནས་གཤྱིས་ཡྱིན་
པས་སོ། །དྲེའྱི་འཁོར་གྱི་དད་པས་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་ནྱི་གཞན་སོབས་ཏྲེ། དྲེའྱི་དྲེ་ཆོས་ྱིད་མ་ཡྱིན་
ཡང་མྱིག་ཤྲེས་དང་འགོགས་པས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆུའྱི་ཚ་བ་ལྟར་རོ། །ཡང་དད་པས་དང་བྱ་འཛིན་པ་རང་
སོབས་ཀྱིས་དང་། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་དང་བར་བྱ་བ་འཛིན་པ་གཞན་སོབས་ཀྱིས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ས་མ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་
སོས་པ་དང་བཅས་གསུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་མྱི་འཐད་ཏྲེ་སོབས་ཞྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་རྟོགས་པའྱི་ཁད་པར་སྐྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འབས་མྲེད་པས་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕན་
འདོགས་པ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་རོག་དང་གགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ། ཐོ་ན་རྲེ། དུས་མམ་པའྱི་
རྒྱུ་འབས་ཤྱིན་ཏུའང་ཡོད་དྲེ། འདྱི་ྱིད་དུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཕན་ཚུན་དུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྱི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་བསྡུས་པར། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་
ཆོས་རྣམས་དུས་མམ་དུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུར་གཅྱིག་འགྱུར་བ་མར་མྲེའྱི་མྲེ་ལྲེ་འབྱུང་བ་དང་སྱིང་པོ་ཚིག་པ་དུས་
མམ་དང་མདུང་ཁྱིམ་དུས་མམ་པ་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་ནས་མྱི་འགྲེལ་བའྱི་དཔྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དུས་
མམ་མྲེད་ན་ས་ཕྱྱིའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀང་མྲེད་ཅྲེས་བསྒྲྲེ་ཞྱིང་དུས་མམ་ལ་རྒྱུ་གྲུབ་དུས་ན་འབས་བུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་
བརྟགས་ནས་ཕན་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱྲེད་མྱི་འཐད་ན། ས་ཕྱྱི་ལ་ཡང་འབས་བུ་གྲུབ་པ་ན་རྒྱུ་འགགས་ནས་
མྲེད་པས་དངོས་མྲེད་དྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་ཞྱིང་། འབྱིང་ཞང་ཡང་། མྱུ་གུ་དང་གྱིབ་
མ་དང་མར་མྲེ་དང་འོད་དང་ས་གཞྱི་དང་སྲེམས་ཅན་གནས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་འབས་དུས་མམ་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་
སོ། །དང་པོ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུགས་འཛིན་པའང་གཤྱིས་ཡྱིན་པར་མ་ངྲེས་པས་གཞན་སོབས་
སུ་འགྱུར་བ་དང་། སྲེམས་བྱུང་ནང་ལ་ཡང་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་དད་པའྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་སོབས་ཀྱིས་
དོན་གྱི་ཁད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྲེམས་ཀྱིས་ཀུན་འགོ་ལྔའྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡང་རང་སོབས་
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སུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་གྱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་གཞན་སོབས་སུ་འདོད་ན་དྲེ་དག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྱི་རྒྱུར་བཤད་པས་གཞན་སོབས་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །གུ་རུ་གཞོན་བྱང་། སྲེམས་བྱུང་གྱིས་དོན་གྱི་ཁད་
པར་འཛིན་པ་དྲེ་བཙུན་པས་མྱི་རྟོག་པ་མྱིང་ཙམ་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཀྱིས་དོན་ཙམ་རྟོགས་པ་
ལ་ལྟོས་པས་གཞན་སོབས་སུ་ཐལ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་འཁམས་པ་སྲེ། དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དོན་
གྱི་ཁད་པར་ནྱི། འདྱིར་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཡྱིན་གྱིས་སྤྱྱི་དང་བྱྲེ་བག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བློ་དྲེ་
ཡྱིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཡུལ་གྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་འཛིན་པ་རང་སོབས་དང་། ཤྲེས་རྱིག་གཞན་དང་འགོགས་པའྱི་
སོབས་ཀྱིས་ཡུལ་གྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་འཛིན་པ་གཞན་སོབས་སུ་འབྱིང་ཞང་གསུངས་པའང་མྱི་འཐད་དྲེ། སྲེམས་ཀྱིས་
དོན་ཙམ་འཛིན་པ་དྲེ་གཞན་སོབས་སུ་ཐལ་ཏྲེ། སྲེམས་བྱུང་དང་འགོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། 
རྟགས་གྲུབ་སྲེ། སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་མྲེད་པར་ནྱི། །སྲེམས་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་སྲེ། །ྱི་མ་དང་ནྱི་འོད་ཟྲེར་
བཞྱིན། །དྲེ་རྣམས་ྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་། །ཞྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་པས་སོ་ཞྲེས་རྱིན་ཆྲེན་རྲེ་གསུང་
ངོ་། །ཡང་དོན་ཙམ་དང་དོན་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་བའྱི་ནང་ནས་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་པ་རང་
སོབས་དང་། གཞན་གྱི་ཡུལ་དམྱིགས་པ་གཞན་སོབས་ཏྲེ་རང་དང་གཞན་གྱི་ཡུལ་ན་འདུག་པ་དང་། རང་དང་
གཞན་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སང་བ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་བླ་མ་གསུངས་པ་ལའང་། སྤྱྱིར་རང་སོབས་གཞན་སོབས་གཞུང་ནས་
བཤད་པ་མྲེད་ཅྱིང་རྱིགས་པས་མ་གྲུབ་པས་དཔྱད་མྱི་དགོས་ལ་ར་བའྱི་རོད་གཞྱི་ྱིད་ལན་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུར་
མངོན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་འབས་མྱི་འཐད་དྲེ། རྒྱུར་འདོད་པ་དྲེ་གྱིས་ཀ་མ་སྐྱྲེས་པ་ན་རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེད་པས་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྱིས་ཀ་སྐྱྲེས་པ་ན་རྒྱུ་མྱིན་དུ་ཐལ་ཏྲེ། ཕན་མྱི་
འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། མྲེད་པ་སར་ནུས་མྲེད་ཕྱྱིར་དང་། །ཕྱྱིས་ཀང་ྲེར་སོར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སར་ཡོད་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་ནྱི། བར་
མ་ཆོད་པ་ལས་དུས་མམ་དུ་དགོངས་ཏྲེ་ལོ་ཀ་བའྱི་བློ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཙམ་མོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
བཤད་སར་དུ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ནྱི་བཏགས་པ་སྲེ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་
བུའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་་་་་་དོན་གསང་། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ས་ཕྱྱི་
ཡྱིན་མོད་ཀྱི་རྒྱུ་ད་ལྟར་བ་དྲེ་ྱིད་འབས་བུ་མ་འོངས་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །མྱུ་གུ་དང་གྱིབ་མ་
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སོགས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་ས་མའྱི་མྱུ་གུ་དང་མར་མྲེ་ལས་ཕྱྱི་མའྱི་གྱིབ་མ་དང་འོད་སོགས་འབྱུང་བས་དུས་མམ་
མྱིན་ནོ། །མར་མྲེ་འོད་མྲེད་པ་སྐད་ཅྱིག་ཡོད་ན་མར་མྲེ་འོད་ཀྱི་ཁབ་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། འོད་མྲེད་ཀང་ཡོད་
པས་སོ་ཞྲེས་ཞང་གསུང་བ་ནྱི། རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་དངོས་འབས་ཀྱི་ཁབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
འགགས་ནས་མྲེད་ཀང་དངོས་འབས་ཡོད་པས་སོ། །དངོས་འབས་མྲེད་པ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཡོད་པས་སོ་
ཟྲེར། །བཞྱི་པ་ནྱི་གྱིས་པོ་རྣམ་པ་མྱི་མཚུངས་ལ་མཚུངས་པར་བཤད་པ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་སོགས་ཞྲེས་
གསར་མ་གསུངས་པའང་། བཟོག་ན་མཚུངས་པ་དང་གྱིས་ཀ་སྲེམས་ཙམ་གྱི་གཞུང་དུ་འད་བས་མྱི་རྱིགས་
སོ། །འཐད་པ་བརོད་པ་ནྱི། དྲེ་གྱིས་ཀ་གཟུགས་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚུངས་པས་མཚུངས་པར་
བཤད་ཅྱིང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་མཚུངས་པས་ཁད་མྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡྱིད་
ཀྱི་སར་དྲེ་ྱིད་ལ་གང་སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་དང་གྱིས་ཀ་ལས་བཟོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་རྲེག་པས་རྱིག་པར་
བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ྱིད་ལ་གང་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་གྱིས་ཀ་ལས་བཟོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ཚོར་བས་རྱིག་པར་
བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ྱིད་ལ་གང་ཐ་སད་ཀྱི་མཚན་མའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་
གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་ནས་བྱྲེ་བག་ཏུ་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ་
ཞྲེས་དང་། དྲེའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་གཅོད་ལ་
དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཚོར་བས་མྱོང་ངོ་། །འདུ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་གང་བ་སྤྲེལ་དང་
རྒྱལ་པོ་སས་གགས་པས་བཤད་ཅྱིང་། ཕྱྱི་མས་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སྤྱྱིའྱི་ངོ་བོར་
དམྱིགས་པར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་པ་བྱྲེ་བག་གྱི་ངོ་བོར་ནྱི་ཚོར་བས་མྱོང་བར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ཏོ། །འདུ་
ཤྲེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་བྱ་བའྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ཏོ་ཞྲེས་པ་སོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། སའྱི་སོད་འགྲེལ་
དུའང་། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་
ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་སྐད་སྨྲས་སོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །རས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་
པ་ལྟར། ན་རས་ལ་རྣམ་པ་མཚུངས་ཤྱིང་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་རྱིག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཀྱིས་སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་དུ་འཇོག་པས་ཁད་མྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་ཕྱྱིར་གང་དང་གང་ལས་དོན། །ལྡོག་པ་
དྲེ་ཡྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི། །རྱིགས་དབྱྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརྟག་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
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དཔའ་གཅྱིག་པུར་སྨྲ་བ་སོགས་ནྱི། རྱིང་དུ་འགོ་ཞྱིང་གཅྱིག་པུར་རྒྱུ། །གདུལ་དཀའ་བ་ཡྱི་སྲེམས་འདུལ་
བྱྲེད། །ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པས་སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་རས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རྟག་པ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་
དབང་པོ་དུ་མ་ལ་བརྟྲེན་ཅྱིང་ཡུལ་དྲུག་ལ་དམྱིགས་པས་རྣམ་ཤྲེས་དུ་མར་མངོན་པ་ནྱི། བུ་ག་དུ་མ་ཅན་གྱི་ཁང་
པར་སྲེའུ་བཅུག་པའམ་མར་མྲེ་བཏྲེག་པ་ལྟར་རོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུད་རྲེ་རྲེ་བའོ་
ཞྲེས་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྱིས་བསན་པའྱི་དོར། །རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་
ཀང་ངོ་། །ཡང་སྲེམས་ྱིད་ཚོར་བ་སོགས་ས་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རས་གཅྱིག་སྲེ། 
རྨ་བྱའྱི་མདོངས་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཡང་སྒྲའྱི་ངོ་བོར་གཅྱིག་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་པུའང་ཡྱིན་ལ་
དབྱྲེར་ཡོད་པའྱི་ས་ཚོགས་ཀང་ཡྱིན་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེས་རྱིགས་པ་དང་། མདོ་ལས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་
སྲེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་རྣམས་ནྱི་འདྲེས་པ་སྲེ། མ་འདྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་པའྱི་ལུང་གྱིས་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀར་བཀག་གོ །འཕགས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུ་བར། དགྲེ་སོང་དང་བམ་ཟྲེ་
ལ་ལ་མྱིང་ལས་སྲེམས་ཙམ་ཞྱིག་རས་སུ་འདོད་ལ། སྲེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་མྱི་འདོད་པ་གང་དག་
ཡོད་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་དོན་སྡུད། ལྔ་ྱིད་འཐད་པ་མྲེད་ཕྱྱིར་དང་། །དྲེ་
ཡྱི་གནས་སྐབས་སྐྱོན་ཕྱྱིར་དང་། །བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེ་བག་མྲེད་ཕྱྱིར་དང་། །ལུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་
ཏྲེ། སྲེམས་བྱུང་རས་སུ་མྲེད་ན་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་རྣམ་ཤྲེས་སུ་འདུས་པས་ཕུང་པོ་
ལྔ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཅྱི་སྲེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ལས་ལྔར་རྟོག་ན། གནས་སྐབས་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་
བྱྲེད་པ་ཐ་དད་ཡོད་ན་མཚན་ྱིད་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་མྱི་འད་བས་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་། མྲེད་ན་གནས་སྐབས་ཐ་
དད་བརྟགས་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །མྱིག་ཤྲེས་སོགས་ཀྱི། དྲུག་གྱི་གནས་སྐབས་ལྟར་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ནྱི་གནས་དང་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་ཅྱིང་ཚོར་བ་སོགས་གནས་སྐབས་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་ལའང་
དམྱིགས་པས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་སྲེམས་དྲེ་གནས་སྐབས་ས་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའང་མྱི་རུང་སྲེ། དྲེ་ལྟར་
འགྱུར་བའྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུང་དུ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་གྱིས་ྲེ་
བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྲེམས་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་གོལ་ལོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འགལ་ཏྲེ། གྱིས་
ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བ་མྲེད་ན་ཅྱི་ཞྱིག་ཅྱིས་འཆྱིང་། ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   51 

ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པས་ཀང་འགལ་ཏྲེ། གཅྱིག་ལ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་དང་འདྲེས་པ་མྱི་རུང་བར་གསུངས་སོ། །མདོ་སྲེ་
པའྱི་བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན། ཚོར་བ་སོགས་སྲེམས་བྱུང་གསུམ་ྱིད་རས་སུ་འདོད་དྲེ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་
དང་སྲེམས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི། མྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་
འདུན་པའྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བ། རྲེག་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་བ་ཅན། དན་པའྱི་བདག་པོ་ཅན་ཞྲེས་
སོགས་བཀའ་སྩལ་པས་སོ་ཞྲེས་མཛོད་ཀྱི་ཊྱི་ཀར་བཀག་གོ །ཡང་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་
བྱུང་རས་གཅྱིག་ཏུ་བཞྲེད་དྲེ། རྣམ་ངྲེས་སུ། དྲེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་བློ་གཞན་ལ་མྱོང་
བའང་གཞན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། ཡྱིད་ཤྲེས་རྟོག་པའྱི་འཁོར་གྱི་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་རྟོག་མྲེད་ཡྱིན་ན་
དྲེས་རང་མཚན་དང་། རྟོག་པས་སྤྱྱི་མཚན་འཛིན་པས་དམྱིགས་པ་མྱི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ། རྟོག་པ་ཡྱིན་ན་
རྟོག་པ་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་དུས་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལས། རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྟོག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་
མཐོང་བ་མྲེད། ཅྲེས་དང་། འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས། །རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རྟོགས། །ཞྲེས་
གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ྱིད་བློ་ཡུལ་དུའང་བདྲེ་ལ། བསྡུ་བར་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སོ་སྟུན་
པ་སྲེ། དོན་གསང་བ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བར། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའྱི་ས་ནྱི་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་དང་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡང་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཛད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་ཀང་
ཕུང་པོ་ལོགས་པར་མྱི་འཐད་ཅྱིང་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ཚུལ་ལ་གཟུགས་རས་སུ་མྲེད་པས་ཕུང་པོ་ཐ་དད་དུ་མྱི་སོན་
པར་འགྱུར་རོ། །གང་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སྲེམས་ྱིད་གྱིས་སུ་སང་བ་སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ཆགས་སོགས་སང་
བའམ། །དད་ལ་སོགས་པར་སང་བར་འདོད། །ོན་མོངས་དགྲེ་ཆོས་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་སྲེམས་
དང་སྲེམས་བྱུང་རས་གཅྱིག་པའྱི་ཁུངས་སུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མྱི་འགྱིག་སྲེ། དྲེའྱི་དོན་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ྱིད་
གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བ་དང་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་དུ་སང་བས་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི། འཁོར་དུ་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཁོ་ན་འབྱུང་གྱི་དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་
འབྱུང་སྲེ། ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྔ་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཆད་པས་དམྱིགས་པ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་རྣམས་
རྣམ་ཤྲེས་གསལ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྱི་
ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞྱི་དང་ངོ་བོ་མྱི་མཐུན་པས་སོ། །བཞྱི་གཞན་འགྱུར་ནྱི་གདགས་གཞྱི་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
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ཕྱྱིར་ཏྲེ། རྟོག་དཔྱོད་སྲེམས་པ་ལ་གདགས་པ་ཡང་སྲེམས་པ་ཀུན་ལ་མྱི་འདོགས་ཀྱིས་ཚོལ་ཞྱིང་སོ་སོར་རྟོག་
པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་འདོགས་ལ། དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ཀུན་གཞྱི་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
འཁོར་དུ་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང་ོན་མོངས་པ་བཞྱིར་འབྱུང་སྲེ། དོན་གསང་དུ། འདྱིའྱི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དགུ་ཁོ་
ནའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་འབྱུང་བ་ལ། འདུན་པ་གསུམ་ལས་ཕད་པར་འདོད་པ་དང་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་
འདུན་པ་ནྱི་རྱིང་བ་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་། ོན་ཡྱིད་ྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་འབལ་བའྱི་འདུན་པ་བལ་
གྱིས་དོགས་པ་ལ་འབྱུང་བ་ལ་དྲེ་ོན་ཡྱིད་ལ་མྲེད་པས་སོ། །མོས་པ་སར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་ངྲེས་པ་རྲེད་པ་
ཡྱིན་པ་ལ། ོན་ཡྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པས་དང་དྲེ་དང་དན་པ་ཡང་སར་མྱོང་བ་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་ཡྱིད་ནྱི་སོན་
མྲེད་པའྱི་རས་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་སར་གཡྲེང་པ་ཡོད་པ་ལས་མམ་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ན་
དྲེ་ཡྱིད་ལ་མྲེད་པས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ནྱི་ལྡན་ཏྲེ་ལྟ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་བསྒྲྱིབས་པ་དང་། ངོ་
བོ་མྱི་མཚུངས་པས་སོ། །ཁོང་ཁོ་ནྱི་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡྱིད་ནྱི་བདག་ལ་ཆགས་པའྱི་དགའ་
བའྱི་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་དང་། ཡྱིད་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་མྱི་
མཚུངས་པས་སོ། །ལྟ་བ་གཞན་བཞྱི་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་རྟག་ཏུ་ལྡན་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རས་
གྱིས་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྟ་བ་ཀུན་བརྟགས་གསུམ་མཐོང་སྤང་དང་ཡྱིད་སོམ་སྤང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁོ་
བ་དང་། འཁོན་འཛིན་དང་། འཚིག་པ་དང་། ཕག་དོག་དང་། རྣམ་འཚེ་ནྱི་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པས་
དང་། བཅུ་པ་དང་པོའ་ིགཞན་ལྔ་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཁ་ཕྱྱིར་ལྟས་པས་དང་། ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་
མྲེད་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་དགྲེ་བས་སོ། །ཡང་ོན་མོངས་པའྱི་རླབས་ཅུང་ཟད་བྱི་བ་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཡྱིན་ན། ོན་
ཡྱིད་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་ྱི་ཤུ་པོ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་ན་ངའོ་སམ་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་གཡྲེང་བ་དང་འདོད་ཆགས་
དང་། གཏྱི་མུག་ལ་བཏགས་པའྱི་བག་མྲེད་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་བཏགས་པའྱི་རྒོད་པ་དང་། གཏྱི་མུག་གྱི་ཆ་
མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་དང་རྨུགས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །བརྲེད་ངྲེས་ཀང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་འདྱིས་པ་ལ་དམྱིགས་པས་
སོ། །གྱིད་ཀང་མྲེད་ཏྲེ། ཁམས་གོང་མ་ན་མྲེད་ཅྱིང་འདྱིའྱི་འཁོར་ལ་ཁམས་གསུམ་ན་མང་ཉུང་མྲེད་པས་
སོ། །རྟོག་དཔྱོད་ཀང་མྲེད་ཏྲེ། ཚོར་བ་དང་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་དོན་གསང་དུ་འཆད་
དྲེ། བག་མྲེད་སོགས་ལྔ་འབྱུང་བ་འདྱིའྱི་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །་་་་་རྨོངས་དང་བག་མྲེད་ལྲེ་ལོ་དང་། །མ་དད་པ་དང་རྨུགས་དང་
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རྒོད། །ོན་མོངས་ཅན་ལ་རྟག་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་མཛོད་དུའོ། །འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལྟ་འདོད་མྲེད་པར་གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་རྐྱྲེན་
ྲེར་གནས་དང་ལྟ་འདོད་སོན་དུ་སོང་བས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིད་སོན་སོང་གྱིས་ལས། དང་པོའ་ི
འཁོར་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལས་གཞན་མྱི་འབྱུང་སྲེ་འབྱུང་ལོང་མྲེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་སོ་ལྔ་དགྲེ་བའྱི་འཁོར་དུ་
དང་པོ་ྲེར་གཅྱིག་དང་རྟོག་དཔྱོད་དྲེ། སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་ྲེར་གསུམ་འབྱུང་ངོ་། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་འཁོར་དུ་དང་
པོ་བཅུ་དང་དུག་གསུམ་དང་བཅུ་པ་ཕྱྱི་མ་དང་རྟོག་དཔྱོད་དྲེ། ྲེར་ལྔ་རྐྱྲེན་ཅྱི་ལྟ་བར་འབྱུང་གྱི གཞན་མྱི་འབྱུང་
སྲེ་སོ་ལྔ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ོན་མོངས་ཅན་ཡྱིན་པས་དང་། ོན་མོངས་པ་གཞན་བཅུ་གསུམ་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིན་
པས་ཏྲེ། མཐོང་སྤང་བྱ་གྱིད་ང་རྒྱལ་བཅས། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ས་པ་ཡྱིན། །ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་རང་དབང་
ཡང་།་་་་་ཅན་སོམ་སྤང་། །གཞན་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་རྟྲེན་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་གྱི་འཁོར་དུ་
དང་པོ་བཅུ་དང་རྟོག་དཔྱོད་དྲེ་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་ངོ་། །ཡྱིད་ཤྲེས་དགྲེ་བའྱི་འཁོར་དུ་འདོད་ཁམས་སུ་དང་པོ་
ྲེར་གཅྱིག་དང་བཞྱི་གཞན་འགྱུར་འབྱུང་ངོ་། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་འཁོར་དུ་སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་དགྲེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་
ལས་གཞན་བཞྱི་བཅུ་འབྱུང་ངོ་། །མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ལ་དང་པོ་བཅུ་དང་ཕྱྱི་མ་བཞྱི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་
རྣམས་ཀང་། འདོད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་ལ་ནྱི། །རྟོག་དང་དཔྱོད་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་
ྱི་ཤུ་གྱིས། །ལ་ལ་རུ་ནྱི་འགོད་པ་བསན། །མྱི་དགྲེ་ལ་ནྱི་མ་འདྲེས་དང་། །ལྟ་དང་ལྡན་ལ་ྱི་ཤུ་འབྱུང་། །ོན་
མོངས་བཞྱི་དང་ཁོ་སོགས་དང་། །འགོད་པ་ལྡན་ལ་ྱི་ཤུ་གཅྱིག །བསྒྲྱིབས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ལུང་མ་
བསན། །གཞན་ལ་བཅུ་གྱིས་རྣམས་སུ་འདོད། །གྱིད་ནྱི་ཀུན་ལ་མྱི་འགལ་ཕྱྱིར། །གང་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་བསན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་རོ། །སྲེམས་འབྱུང་ྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞྱི། ཁམས་དང་སའྱི་བྱྲེ་
བག་དང་། རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་ཁད་པར་དང་། གངས་དང་གོ་རྱིམ་ལ་དཔྱད་པ་དང་། ངྲེས་པའྱི་ཚིག་
སྒྲའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་ཁམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། འདོད་པའྱི་
སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་ཡོད་པས་དང་། སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཡོད་པར་མྱོང་བས་གྲུབ་པས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སར་
དད་པ་ནས་རྣམ་པར་མྱི་འཚེ་བའྱི་བར་ས་ཐམས་ཅད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། །མཛོད་དུ། །འདོད་པའྱི་
དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་ལ་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་བྱུང་ཀུན་ཡོད་པར་གསུངས་པས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ན་སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་ཀུན་
ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་སོ་དགུ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ན་རྒྱུད་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པས་ཀུན་ནས་མནར་
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སྲེམས་མྲེད་པས་ཁོང་ཁོ་དང་དྲེ་ལ་བཏགས་པའྱི་ཁོ་བ་འཁོན་འཛིན་འཚིག་པ་ཕག་དོག་རྣམ་འཚེ་མྲེད་དོ། །ཡོ་
བྱད་ལ་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་དང་བལ་བས་སྲེར་ས་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་དགྲེ་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དང་། དྲེ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
མྱི་དགྲེ་བ་མྲེད་པར་འཆད་ཅྱིང་། འདྱིར་གྱིས་པོས་ོན་མོངས་དང་ྲེ་ོན་ཀུན་གྱིས་གོགས་བྱྲེད་པ་དང་། འཇྲེམས་པ་མྲེད་པས་མ་ཞྲེས་པ་ྲེ་ོན་གྱིས་མཚན་ྱིད་དུ་འཆད་པས་གོང་

མ་ན་ཡོད་མྲེད་དཔྱད་དོ། བ་མྲེད་པས་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་མྲེད་དོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དགྲེ་བ་བྱས་ནས་སྲེད་པའྱི་
འཆབ་པ་མྲེད་དོ། །འགོད་གྱིད་མྲེད་དྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྨུགས་པ་དང་རྒོད་
པ་ལའང་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་དྲེ། མ་རྱིག་པ་དང་སྲེད་པ་ཤས་ཆྲེའྱི་བསམ་གཏན་ཡོད་པས་སོ། །དངོས་གཞྱི་ཁད་
པར་ཅན་ན་རྟོག་པ་མྲེད་ཅྱིང་། གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་བཅུ་དྲུག་མྲེད་དྲེ། བཅུ་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་སྲེང་དུ་འཁོར་གྱི། 
ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བལ་བས་གཡོ་དང་སྒྱུ་མྲེད་དྲེ། འདོད་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། །གཡོ་སྒྱུ་ཚངས་པས་
འདྲེད་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དཔྱོད་པ་མྲེད་དྲེ། རྟོག་དཔྱོད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་། 
དྲེ་ལས་འགོད་གྱིད་མྱི་དགྲེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་མྲེད་དོ། །རྟོག་པའང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་
ཅན། །དྲེའྱི་གོང་ན་དཔྱོད་པའང་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ན་རྟོག་དཔྱོད་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ངག་
བརོད་པ་དང་ཐོས་བྱུང་དང་ཞྱི་རགས་སུ་སོམ་པ་ཡོད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། གྱིས་པ་སོགས་ན་རྣམ་རྱིག་སོང་། །གང་
ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་དང་པོར་གཏོགས། །ཞྲེས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརྟོག་དཔྱོད་དངས་ཏྲེ་བྱྲེད་པར་བཤད་དོ། །རྟོགས་
དཔྱོད་ཀྱི་སར་ནྱི། རྟོག་དཔྱོད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ས་ཞྲེས་བྱའྱི། ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་
མྲེད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། 
སྤྱྱིར་རས་ཡོད་ནྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་། རང་སྐྱ་ཐུབ་པ་སྲེ་བཞྱི་ལས་
འདྱིར་ཕྱྱི་མ་སྲེ། གཞན་དུ་ན་སྲེམས་བྱུང་ཀུན་གྱིས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་དང་། ོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁོར་འཇྱིག་ཚོགས་
སུ་ལྟ་བའང་བརྟན་པས་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིགས་པས་གྲུབ་པས་ན་རས་ཡོད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
བཞྱིན་དུ་བཏགས་ཡོད་ཀང་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ལྡན་མྱི་འདུ་བྱྲེད་ལྟ་བུ་དང་། སྒྲོ་བཏགས་པ་མྲེད་
བཞྱིན་དུ་བློས་བཏགས་པ་བདག་དང་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལ་བཏགས་པ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་
མྱིན་གྱི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་གདགས་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་དུམ་བུར་མ་དོར་བ་སྲེ། སོབ་དཔོན་བློ་བརྟན་གྱིས། གང་
ཞྱིག་རང་གྱི་རྒྱུད་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་རས་ཡོད་དང་། རང་གྱི་རྒྱུད་ལོགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་བཤད་
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དོ། །དྲེ་ལ་རས་ཡོད་ནྱི་དང་པོ་བཅུ་དང་། དགྲེ་བ་ལས་གཏྱི་མུག་མྲེད་པ་དང་ཕྱྱི་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་
དང་། ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པ་ར་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་ྲེར་གྱིས་ཏྲེ། བཏགས་ཡོད་ལྷག་མ་རྣམས་
སོ། །བསྡུ་བར་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་དང་མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་རས་ཡོད་དུ་གསུངས་ཏྲེ། རང་དབང་དུ་
འབྱུང་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་དངོས་པོ་ལ་གངས་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་དང་། སྲེ་ཚན་
དྲུག་ལ་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་འཆད་པ་ནྱི། བརོད་འདོད་ཀྱིས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོས་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ི
རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་འཕགས་པ་གྱིས་ཀྱིས་གཞྱི་བསྡུ་བ་དང་དབུ་མ་རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་
འབྱུང་བའྱི་ྲེས་རོམ་ཁོ་བས་བསད་པ་དང་སྐྱོན་བརོད་པ་འཕྱ་སྐྱོན་པ་དང་། སྦུང་ས་མྲེད་པ་སྲེམས་རོག་པ་དང་
མྱི་འཆྱི་བའྱི་རྟོག་པ་སོགས་མང་པོ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། རྒྱས་པར་དྲེ་དག་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་
དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་བརྒྱད་བཅུ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་སགས་
ཀྱི་གཞུང་དུ་གསུངས་པ། འགའ་ཞྱིག་འདྱི་རྣམས་སུ་འདུའང་། ལ་ལ་མྱི་འདུ་བར་སང་བ་དང་། བསྡུ་བར། ལོག་
པར་འདུན་པ་དང་ལོག་པར་མོས་པ་དང་ལོག་པར་དན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྲེམས་བྱུང་ཡང་གསུངས་པས་ན་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་འདྱི་ཙམ་དུ་གངས་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྲེམས་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་བརྟྲེན་ཏྲེ་བྱུང་
བས་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པས་སྲེམས་ཀང་སྲེམས་བྱུང་ལས་བྱུང་བས་སྒྲ་དོན་མྱི་
འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པས་རང་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བས་སྲེམས་བྱུང་ལ་རག་མ་ལས་ཤྱིང་། 
སྲེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མྲེད་པས་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། སྲེམས་བྱུང་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཐུན་
རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུན་ཡོད་པར་མྱོང་བས་གྲུབ་པས་སོ། །དོན་གསང་དུ། སྲེམས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་མྲེད་པ་
སྐད་དུ་བཤད་པ་ནྱི། ཀུན་གཞྱི་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུན་བརྟན་པ་མྲེད་པས་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟྲེན་མྱི་རུང་བར་སོན་པའོ། །ས་
མའྱི་ལན་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཁབ་ཆྲེས་ཆུང་མྲེད་དྲེ་ལག་པ་དང་ལྡན་པས་ན་གང་པོ་ཆྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་
ན་སྒྲ་དོན་ནྱི། སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་སྲེམས་བྱུང་སྲེ་ཆུ་བོའ་ིརླབས་བཞྱིན་ནོ། །གཞུང་དོན་ལ་གསུམ་
སྲེ། དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། དགྲེ་བ་དང་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་བྱྲེད་ལས་སྤྱྱིར་བསན་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ། སུམ་བཅུ་པར། །ཀུན་
ཏུ་འགོ་དང་བྱྲེ་བག་མྲེད། །སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དགྲེ་བ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་ྲེ་ོན་མོངས། །ཞྲེས་དང་། 
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ཕུང་པོ་ལྔ་པར། འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་གཞན་དུ་ཡང་ངོ་ཞྲེས་པས། ཚོར་བ་སོགས་ལྔ་ནྱི་ཀུན་འགོ་སྲེ། 
ཁམས་གསུམ་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། སྲེམས་ཀུན་མྱོང་བ་དང་མཚན་མ་
འཛིན་པ་དང་ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་གསུམ་འདུས་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། གསུམ་འདུས་པའང་རྲེག་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་སོ། །དྲེ་ནས་ལྔ་ནྱི་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་སྲེ། བསམ་པ་དང་
ངྲེས་པ་དང་འདྲེས་པ་དང་བརྟག་བྱ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་དགྲེ་བ་སྲེ། མྱི་དགྲེ་བའྱི་
གྲེན་པོ་བྱྲེད་ཅྱིང་འབས་བུ་འདོད་བྱ་སྐྱྲེས་པས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲུག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ། སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་
བར་བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ནས་ྱི་ཤུ་ནྱི་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཏྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་ཆར་གཏོགས་པ་དང་སྲེམས་ོན་
མོངས་པར་བྱྲེད་པ་དང་ྲེ་བས་སོ། ཐ་མ་བཞྱི་ནྱི་དགྲེ་བ་སོགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་དུ་རུང་བས་གཞན་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་དང་བྱྲེད་ལས་གྱིས་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་སྲེ་ཚན་དྲུག་
ལས་ཀུན་འགོ་གསུམ་གྱི་དང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ནྱི་ཁབ་ལྲེན་གྱི་དབང་གྱིས་ལགས་གཡོ་བ་ལྟར་གང་གྱིས་
སྲེམས་དམྱིགས་པ་ལ་མངོན་པར་་་་་་རྣམ་པར་འདུ་བྱྲེད་ཅྱིང་སྐུལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་
རོ། །དམྱིགས་རྣམ་གསལ་པོ་མ་སོས་པ་ཀུན་ཀང་གསལ་པོར་སོས་ཏྲེ་བཤད་པར་བྱས་སོ། །སྲེམས་བྱུང་ཀུན་
གྱིས་སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་དྲེ་རྣམས་གཅད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཞྲེས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཀུན་ཏུ་གཡོ་
བ་ལྟར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ཡང་། སྐད་ཅྱིག་གཞན་དུ་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །བྱྲེད་མྲེད་ཡྱིད་ཀང་གང་གྱིས་ནྱི། །བྱྲེད་དང་
བཅས་ལྟར་སང་བྱྲེད་པ། །སྲེམས་པ་དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས། །ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དུ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་
དགྲེ་བ་སོགས་ལ་སྲེམས་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ། འདྱིས་ཡུལ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་སྲེམས་བསྐུལ་བ་དྲེ་ལྟར་འཇུག་པས་
སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་འཇུག་པ་དམྱིགས་པ་ལ་སྲེམས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ། དམྱིགས་
པ་ལ་སྲེམས་འཛིན་ཅྱིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
ཐོབ་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། ཀུན་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གཞན་དུ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཀུན་འགོ་ཡྱིན་པས་སྲེམས་ཀུན་གྱིས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་
འདྱིས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་གཏོད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་གཏོད་པ་ཡྱིན་པས་ཁད་པར་རོ། །ཡང་
སྲེམས་པ་ནྱི་སྲེམས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བར་བྱྲེད་པ་རྒྱལ་པོ་བཞྲེངས་སུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་ནྱི་
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དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་རྒྱལ་པོ་སྐྱྲེད་མོས་ཚལ་དུ་འཁྱིད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤྱྱིར་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་མྱི་འད་བའྱི་
ཁད་པར་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི་ཕ་བས། 
དྲེ་ནྱི་རྲེ་ཤྱིག་རྒྱུན་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་དཀའ་ན་སྐད་ཅྱིག་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཞྲེས་སན་
སོགས་ཀྱི་རོ་སོགས་དཔྲེར་བྱས་ཏྲེ་བཤད་དོ། །རྲེག་པ་ནྱི་ཡུལ་དབང་པོ་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་འདུས་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་
འབས་བུའྱི་དངོས་པོར་གནས་ནས་བདྲེ་སོགས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པའྱི་དབང་པོའ་ིའགྱུར་བ་དང་འད་བའྱི་
ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་གཅོད་ཅྱིང་རྟོག་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་རྲེག་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བདྲེ་བའྱི་
ཚོར་བ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཚོར་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུའང་མྱིག་གྱི་
འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་སོགས་དྲུག་ཏུ་ཕྱྲེ་སྲེ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡུལ་ངྲེས་པ་ལ་ལྔ་ལས་འདུན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་འདོད་
པར་བྱས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཞྲེས་པས་མྱི་འདོད་པ་དང་བར་མ་ལ་འདུན་པ་མྲེད་པས་ཡུལ་ངྲེས་པར་སོན་ཅྱིང་། 
བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་ས་མང་པོ་པར་འདོད་པ་བསྲེལ་ཏྲེ་འོག་མ་བཞྱི་ལ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དང་ལྡན་
ལྟྲེ་ལྟ་བ་དང་ན་པ་དང་སྲེམས་པ་དང་སོམ་པ་སོགས་བྱྲེད་ཅྱིང་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཏྲེ་
འདུན་ན་བརོན་པར་བྱྲེད་པས་བརོན་ཅྲེས་སོ། །འདྱི་ཡང་དགྲེ་བའྱི་འདུན་པའྱི་བྱྲེད་ལས་ནྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ་
གཞན་ནྱི་དགྲེ་བ་ལ་སོ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་འདུན་པ་འདོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་སྲེད་པ་
དང་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྲེད་པ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་སྲེ། འདུན་པ་ནྱི་བྱྲེད་པའྱི་བསམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ཟག་པ་ཟད་པའམ་མངོན་དུ་བྱའོ་སམ་པ་འདུན་པ་ཡྱིན་ཡང་སྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །མོས་པ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་
དངོས་པོ་རྱིགས་པའམ་ལུང་གྱིས་དཔྱད་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ལ་ངྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ནྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་སྲེ། འདྱི་ནྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་ལས་མྱི་འཕོགས་ཤྱིང་རྣམ་
པ་གཞན་དུ་དང་བར་མྱི་ནུས་པས་པའོ། །དན་པ་ནྱི་་་་་་དམྱིགས་པ་འདྱིས་པ་སོན་མྱོང་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམ་ས་ལ་
སྲེམས་ཀྱི་བརྲེད་པ་མྲེད་པ། བརྲེད་པའྱི་གྲེན་པོ་དངོས་པོ་དྲེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརོད་པ་སྲེ་དྲེས་གཞན་ལ་མྱི་
གཡྲེང་བའོ། །འོ་ན་དན་པ་འདྱིས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་ད་ལྟར་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བ་མྱི་
འཐད་ཅྲེ་ན། ཡྱིད་སོན་སོང་གྱི་འཁོར་དུ་ད་ལྟར་བའྱི་དམྱིགས་པ་མ་བརྲེད་པ་ཙམ་གྱི་དན་པ་འབྱུང་བས་མྱི་
འགལ་ལོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་བརྟག་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་ནམ་བདྲེན་བཞྱིའམ་ཞྱི་རགས་ཀྱི་
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རྣམ་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ། དམྱིགས་པ་གཅྱིག་པ། རྣམ་གཡྲེང་གྱི་གྲེན་པོ་སྲེ། ཤྲེས་པའྱི་
རྟྲེན་བྱྲེད་པ་ནྱི་སྲེམས་མམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤྲེས་རབ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་བརྟག་པར་བྱ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའྱི་དོན་ལ་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནྱི། རང་དང་སྤྱྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དག་པའམ་ལོག་པའམ་དྲེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོར་རྟོག་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་
རྱིགས་པ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ལུང་དང་རྲེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་གྱིས་བསྐྱྲེད་པ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་དང་། 
མྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་དང་རྲེས་དཔག་ལྟར་སང་དང་སོམ་བྱུང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བསམ་གཏན་
ཐོབ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་རྟག་པར་ལྟ་བ་སོགས་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་
དང་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ལུགས་ཤྲེས་པ་སོགས་སོ། །སོམ་ྱི་ཟོག་པ་ནྱི་ཆོས་ཕྱྲེ་བས་ངྲེས་པ་རྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགྲེ་
བ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་དྲུག་ལས། ངྲེས་པའྱི་དུས་སུ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དད་པ་ནྱི། ཡོད་
པ་ྱིད་ལས་དང་འབས་བུ་དང་བདྲེན་པ་དང་པོ་གྱིས་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ལའང་མྱི་ལྡན་པའང་མངོན་པར་
ཡྱིད་ཆྲེས་ཤྱིང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་ཅན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
དང་བ་སྲེམས་ཀྱི་རོག་པ་སྲེལ་བ། དྲེ་དང་ལྡན་ན་ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རོག་པ་མྱི་འབྱུང་བ་
ནོར་བུ་ཆུ་འདང་ལྟ་བུ་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་། མྱིག་མཆྱི་མ་འབྱུང་བས་མཚོན་པ་དང་། ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་ཅན་འགོག་
ལམ་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ལ་ཐོབ་པ་དང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པའོ། །འོ་ན་དྲེ་འདུན་པའམ་སྲེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། མྱིན་ཏྲེ་འདུན་པ་ནྱི་དད་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དང་དགྲེ་བ་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཡྱིད་ཆྲེས་
པ་མྲེད་པར་ཕྱྱི་མ་དག་མྱི་སྱིད་པས་དྲེ་དང་པོར་དང་། ནུས་པ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི་སྲེད་པ་ཁོ་ན་ཏྲེ། 
དད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཕྱྱིས་བསན་ནོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ནྱི་འདུན་པ་དགྲེ་བའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་དྲེ། 
གང་དད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་དང་དྲེར་འདུན་པས་སོ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལས་ལྡོག་དུས་སུ་ལྡན་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
ངོ་ཚ་ནྱི། རང་ྱིད་ལ་སྲེ་བདག་གམ་ཆོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པའྱི་རྱིགས་དང་སོམ་པ་དང་ཤྲེས་རྒྱ་སོགས་འདྱི་ལྟ་
བུ་དང་ལྡན་པས་སྱིག་པ་བྱར་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་པས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སད་པར་བྱ་བས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྱིག་
པས་འཛེམ་ཞྱིང་སྲེམས་བག་འཁུམས་པ་སྲེ། སོ་གསུམ་གྱི་ྲེས་པར་སྤྱོད་པ་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་མྱི་འཇུག་པས་
དྲེ་སོམ་པར་བྱྲེད་དོ། །ཁྲེལ་ཡོད་ནྱི། གཞན་ལ་སྲེ་སྱིག་པ་བྱས་ན་སོད་པ་དང་གགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་འབྱུང་
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བས་འཇྱིགས་ནས་ྲེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པ་སྲེ། ྲེས་སྤྱོད་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་དྲེའྱི་ཞྲེས་སོ། །དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་
པའྱི་དུས་སུ་ལྡན་པ་ལ་བཞྱི་ལས། མ་ཆགས་པ་ལ་དགག་སྒྲ་ནྱི། མྲེད་པ་དང་གཞན་པ་དང་གྲེན་པོ་གསུམ་
ལས་འདྱིར་ཕྱྱི་མའོ། །དྲེ་ནྱི་དམྱིགས་པ། སྱིད་པ་ལུས་དང་སྱིད་པའྱི་ཡོ་བྱད་ྲེ་བར་མཁོ་བ་ཟས་གོས་སོགས་ལ་
རྣམ་པ་ཆགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་འབྱུང་བ། མ་ཞྲེན་པ་ཆགས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་གྲེན་པོ་སྲེ་ཆགས་པས་ྲེས་སྤྱོད་
ལ་ཕྱྱིས་འཆད་པ་ལྟར་འཇུག་པ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ྲེས་སྤྱོད་ལས་ལྡོག་པར་ནྱི་མ་
ངྲེས་ཏྲེ། མ་ཆགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀང་སོམ་པ་མྱི་ལྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱི་མ་དག་ལའང་དྲེ་ལྟར་རོ་
ཞྲེའོ། །ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་ཞྲེ་སང་གྱི་གྲེན་པོ་ནྱི། དམྱིགས་པ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་
དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་། དྲེའྱི་གནས་ཀྱི་ཆོས་སྲེམས་ཅན་དུ་མྱི་སོན་པ་མཚོན་ཆ་དང་འགྱུར་བྱྲེད་སོགས་
རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་མྲེད་པ་གནོད་པ་མྱི་བྱ་བར་སྲེམས་པ་བྱམས་པའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ། འོག་
ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་ཞྲེ་སང་གྱིས་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་ན་དྲེ་མྲེད་པས་ྲེས་སྤྱོད་ལ་མྱི་འཇུག་གོ །གཏྱི་མུག་གྱི་
གྲེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཀུན་གཞྱིའྱི་བག་ཆགས་ལས་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། ལུང་ལས་ཤྲེས་པ་ཐོས་
བསམ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནང་གྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྟོགས་ཤྱིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་ཤྲེས་པ་སོམ་བྱུང་སྲེ། སོ་སོར་
བརྟགས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལའང་གགས་ཀང་འདྱི་དྲེར་མ་ངྲེས་ཀྱི། བརྟན་པ་དང་
བཅས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཇྱི་ལྟར་སྱིད་པ་ལྟར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་ན་ོན་མོངས་པའྱི་ས་
བོན་མ་བཅོམ་ཡང་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མྱི་འབྱུང་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་བཏགས་པ་སྲེ། གཏྱི་མུག་ལས་
ྲེས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པ་ཟོག་པར་བྱྲེད་དོ། །བརོན་འགྲུས་ནྱི། དམྱིགས་པ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་རྣམ་པ་སྲེམས་སོ་བ་
སྲེ། ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་སོ་བ་ནྱི་སད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྲེ་ལོ་ྱིད་དོ། །དྲེ་ལ་འཁོར་བར་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པས་རང་གྱི་
ངང་གྱིས་འཇུག་པས་སོ་བ་བྱ་ཅྱི་དགོས་ཞྲེ་ན། ཕལ་ཆྲེར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་ལ་ལར་སོ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་
དོ། །དྲེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི། སོར་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གོ་གོན་པ་གོ་ཆ་དང་། གོ་ཆ་བཞྱིན་དུ་སོར་བ་དང་། 
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་མྱི་ཞུམ་པའམ་མྱི་འགོང་པ་དང་། གང་བ་དང་བཀྲྲེས་པ་སོགས་སྡུག་བསལ་གྱིས་
མྱི་ལྡོག་པ་དང་། དགྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་མྱི་འཛིན་པའོ། །འདྱི་ལྔ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེ་བའྱི་རྱིམ་པ་སྲེ། 
མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། །ཐོག་མར་གོ་ཆའྱི་བརོན་འགྲུས་དྲེ་ནས་ནྱི། །ཚུལ་བཞྱིན་རབ་ཞུགས་སོར་བའྱི་བརོན་འགྲུས་
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ཏྲེ། །མྱི་ཞུམ་མྱི་འཁྲུགས་ཆོག་མྱི་ཤྲེས་བརོན་འགྲུས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་
རྣམས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དང་། སོ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྟུལ་བ་བརྟན་པ་དང་
བརོན་པ་མ་དོར་བ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བ་རྣམས་བཤད་དོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞྱི་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཡོངས་སུ་སང་བ་
བྱས་པ་སྲེ་ཐོབ་པ་ག་ནོམ་པར་བྱྲེད་པའོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་དུས་སུ་འབྱུང་
བའྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་བ་ནྱི། ལུས་དང་སྲེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་རྱིམ་པ་ལྟར་ལུས་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་དང་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ས་བོན་རྒྱུན་བཅད་དྲེ་མྲེད་པ་ལས། དྲེ་དག་རང་གྱི་བྱ་བ་ལ་ལྡང་བ་ཡང་བ་སོགས་
དང་བསམ་གཏན་གྱི་གནས་པ་སོགས་ལ་སྱིམ་ཞྱིང་ཡང་ལ་གསལ་བས་ལས་སུ་རུང་བ་ྱིད་ཏྲེ། འདྱིར་ལུས་
ཤྱིན་ཏུ་སངས་བ་ནྱི་ཞར་ལ་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་
བཤད་དོ། །དྲེའྱི་དབང་གྱི་ལུས་སྲེམས་གནས་ངན་ལྲེན་དང་བཅས་པ་དྲེ་མྲེད་པར་གནས་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲྱིབ་པ་
ོན་མོངས་པ་སོགས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་དུས་སུ་ལྡན་
པ་ལ་གྱིས་ལས། བག་ཡོད་ནྱི། མ་ཆགས་པ་སོགས་བཞྱི་པོ་ལས་བག་ཡོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་བཞྱི་ལ་
གདགས་ཏྲེ་འདྱིས་གནས་དང་བཅས། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་བག་ཡོད་གདགས་པར་གསུངས་ཤྱིང་བཞྱི་པོ་ྱིད་
བག་ཡོད་དུ་བསན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་བཞྱི་ལ་བཏགས་པའྱི་བག་ཡོད་བཞྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ན་
རས་མཚུངས་མས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། བཞྱི་ཡོད་ཀང་རས་མཚུངས་མྱི་མས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་རས་ཡོད་ལ་རྱི་
ཡྱི། བཏགས་ཡོད་ལ་མྱི་རྱི་བས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གདགས་གཞྱི་བཞྱི་པོ་རྱིགས་མྱི་འད་བས་བཏགས་
ཆོས་བག་ཡོད་བཞྱི་ཡང་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མས་སོ་ཞྲེས་ཐོ་ལ་སོགས་གསུངས་སོ། །རྣམ་ཤྲེས་
གཅྱིག་གྱི་འཁོར་དུ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ལ་བཏགས་པའྱི་བག་ཡོད་རྲེ་རྲེ་ལས་མྱི་འབྱུང་བས་མྱི་མས་ཤྱིང་། 
བཞྱི་ལ་འདོགས་པ་ནྱི་སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་བསམས་པའོ་ཞྲེས་བརྲེད་བྱང་མཛད་པ་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་དུ་མ་ལ་
བཏགས་པ་ཀུན་ལ་འདའོ། །དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སོམ་པ་ཡང་དང་ཡང་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ཡང་ན་་་་་་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་ོན་མོངས་དང་དྲེ་གནས་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་
ལས་སྲེམས་སྲུང་བར་བྱྲེད་པ་སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་
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པ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཞྲེས་སོ། །བག་ཡོད་
པ་ནྱི་འཆྱི་མྲེད་གནས། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏྲེ། འདྱིར་འཆྱི་མྲེད་ནྱི་ཐར་པའོ། །བཏང་སོམས་ནྱི། ས་མ་ལྟར་མ་
ཆགས་སོགས་བཞྱིའྱི་ཆར་གཏོགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པར་
གནས་པ་དུས་འདའ་བར་བྱྲེད་པ་དང་འགལ་བ། དང་པོ་བྱྱིང་རྒོད་ཀྱིས་མྱི་མམ་པ་མྲེད་པས་མམ་པ་དང་། 
བར་དུ་དྲེ་ྱིད་རྒྱུན་གྱིས་འཇུག་པ་བྱྱིང་རྒོད་འབྱུང་བར་དོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣལ་དུ་འདུག་པ་དང་། མཐར་བྱྱིང་
རྒོད་འབྱུང་དུ་དོགས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་གྱི་གན་པོ་ལ་རོལ་བ་མྲེད་པས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་སྲེ། 
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་གགས་འདྱིས་བྱྲེད་དོ། །སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་
པའྱི་དུས་སུ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་མྱི་འཚེ་བ་ནྱི། ཞྲེ་སང་མྲེད་པ་ལ་བཏགས་པས་དྲེར་གཏོགས་པ། སྱིང་རྲེ་ཀ་རུ་
ཎའྱི་ཀ་བདྲེ་བ། རུ་ཎད་དྷྱི་འགོག་ཅྱིང་སྲེལ་ལོ་ཞྲེས་ཕ་རོལ་སྡུག་བསལ་ན་དྲེ་མྱི་བཟོད་པས་རང་སྡུག་བསལ་
བའྱི་སྲེམས་ྱིད་ཏྲེ་རྣམ་པར་འཐོ་མྱི་འཚམ་ཞྱིང་གནོད་པ་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ལ་གསུམ་ཏྲེ། གཞན་ལྔ་
བཤད་པ་དང་། ལྟ་བ་ལྔར་ཕྱྲེ་སྲེ་བཤད་པ་དང་། ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་ནྱི། 
ཁམས་གསུམ་ན་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ། རྣམ་པ་དྲེ་སང་ཞྱིང་རྱིག་པས་རྲེས་སུ་
འཆགས་ཤྱིང་ཞྲེན་པས་འབལ་དཀའ་བ་སྲེ། སྡུག་བསལ་ྱིད་གསུམ་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་ཁམས་གསུམ་དུ་ལྡན་
པས་ན་སྡུག་བསལ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྲེ་སྲེད་པའྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་པས་དྲེ་སྐྱྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ། 
བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི། བདྲེ་སྡུག་དོར་ཐོབ་འདོད་པ་ཡྱིས། །སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་བཀྲྱི་མྱིན་པ། 
དམན་པའྱི་གནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་ལྲེན། །ཞྲེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁོང་ཁོ་ཞྲེ་སང་ནྱི། དམྱིགས་པ་
སང་མྲེད་ལྟ་བུ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཞྱིང་གནོད་པ་བྱ་བར་སྲེམས་པ་སྲེ་རྱིག་ཅྱིང་སྲེད་པས་རང་གྱིར་བྱྲེད་
པས་ན་རྲེག་པ་བདྲེ་བ་ལ་མྱི་གནས་པ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། ཞྲེ་སང་ཟུག་རྔུའྱི་སྲེམས་འཆང་ན། །ཡྱིད་ནྱི་ཞྱི་བ་
མས་མྱི་མྱོང་། །དགའ་དང་བདྲེ་བའང་མྱི་འཐོབ་ཅྱིང་། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ྲེས་སྤྱོད་སྱིག་པའྱི་རྟྲེན་
ཅྲེས་སོ། །ང་རྒྱལ་ནྱི། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་བར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་བརྟྲེན་
ནས་འདྱི་ནྱི་ངའོ་འདྱི་རྣམས་ངའྱི་བའོ་ཞྲེས་རང་ྱིད་གཞན་ལས་ལྷག་པར་རློམ་པས་སྲེམས་ཁྲེངས་ཤྱིང་མཐོ་བ་
སྲེ་མྱི་གུས་པ་བླ་མ་རྣམས་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་འགྱིང་ཞྱིང་ལུས་ངག་སྱི་ཞུ་མྲེད་པ་དང་སྡུག་བསལ་
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ཡང་སྱིད་པ་འབྱུང་བའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་ཀྱི། ཁོང་་་་་་ཡྲེ། ཁོ་ལྟར་ད་ལྟར་གྱི་དུ་ཁའྱི་རྒྱུར་ངྲེས་པ་ནྱི་མྱིན་ཞྲེའོ། །དྲེ་ཡང་།་་་་་
སྤྱོད་འཇུག་ལས། ངན་འགོར་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁྱིད་ཅྱིང་། །མྱི་ཡྱི་དགའ་སོན་བཅོམ་པ་དང་། གཞན་གྱི་ཟན་ཟའྱི་བན་དང་
ནྱི། །གྲེན་དང་མྱི་སྡུག་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །མ་རྱིག་པ་ནྱི། སྤྱྱིར་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་
ཤྲེས་བྱ་ཕ་མོ་མྱི་ཤྲེས་པ་རྒྱལ་སས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ལ་ཡོད་པ་དང་། བསན་འཆོས་འཆད་མྱི་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་
དྲེ་འདྱིར་མྱི་གཟུང་གྱི འདྱིར་རྱིག་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ོན་མོངས་ཅན་ལས་དང་འབས་བུ་དང་བདྲེན་པ་དང་
དཀོན་མཆོག་མྱི་ཤྲེས་པ། ཤྲེས་པའྱི་འགལ་ཟ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ། ཆྲེས་ཤྲེས་བྱ་རྣམས་ལ་ལོག་པར་
ངྲེས་པ་གཙང་བ་སོགས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་དང་འདོད་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་འབྱུང་བར་བྱྲེད་དྲེ། 
རྣམ་འགྲེལ་དུ། །དྲེ་ྱིད་ཕྱྱིར་ན་ྲེས་རྣམས་ཀྱི། །རྒྱུ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེ་ཚོམ་
ལ་ཡང་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་འདྱི་ན་ལྷ་ཡོད་དམ་མྲེད་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པས་བསྡུས་
པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདྱི་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་དམྱིགས་པ་བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་གྱིས་ཟ་ཞྱིང་བློ་རྲེ་
གྱིས་པའོ། །དྲེ་དག་ཡུལ་གཞན་ལ་མྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་དང་སོམ་ྱི་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། ོན་མོངས་པ་མྱིན་པར་དབུས་
མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ་བཤད་དོ། །ལས་འབས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་བདྲེན་བཞྱི་ཇྱི་རྱིགས་ལ་སྲེ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བའང་ལམ་དང་འགོག་པ་ལ་ཇྱི་རྱིགས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་། གང་ཞྱིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བ། །སངས་རྒྱས་དགྲེ་
འདུན་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས། །མྱི་སོབ་པ་དང་གྱི་ག་དང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ་
ཞྲེའོ། །འདྱི་ཤྲེས་རབ་ལས་རྱིགས་ཐ་དད་ཅྱིང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལས་གཞན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ོན་མོངས་ཅན་མ་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སོམ་ྱི་ཅན་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཏུ་བརོད་ཅྲེའོ། །འདྱིས་ནྱི་ངྲེས་པ་མ་རྲེད་ན་དགྲེ་སྱིག་ལ་བླང་དོར་མྱི་
རོམ་པས་དགྲེ་བ་ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟ་བ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་
དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བས་ལྔ་ཡོད་པས་འཇྱིག་་་་་་སད་ཀ་ཡ་འཇྱིག་ཚོགས་ཏྲེ་སད་ཅྲེས་པ་ཥ་ཡྱི་དང་འཇྱིགས་པ་ལས་སོ་ཞྲེས་ལྷའྱི་བྱང་
སྲེམས་ལས་སྒྲུབ་པས། ཅྱིང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དུ་མ་བསྡུས་པ་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ྲེ་བར་ལྲེན་ཞྲེས་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་
ངམ་བམ་ཟྲེ་གང་ལ་ལ་དག་བདག་དང་བདག་གྱིར་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་
རྣམས་ལའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྣམ་པ་ནྱི་བདག་གྱི་ངོ་བོའམ་བདག་གྱི་བ། བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་
ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་རང་གྱི་རྒྱུད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བདག་དང་གཞན་རྒྱུད་དུ་
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གྱུར་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་ལ་བདག་གྱིར་ལྟ་བའོ། །གང་གྱི་ཚེ་རང་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དྲེའྱི་ཚེ་གཞན་བཞྱི་
ལའང་བདག་གྱིར་ལྟ་བའོ། །གངས་ཅན་དང་གཅྲེར་བུ་དང་སྤྱོད་པ་པ་སོགས་ཀྱིས་བདག་ཤྲེས་རྱིག་ཏུ་འདོད་པ་
ན་མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་བདག་དང་གཟུགས་བདག་གྱི་བར་འདོད་ཅྱིང་། བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ཀྱིས་བདག་བྲེམ་པོར་
འདོད་པ་ན་མྱིག་སོགས་ལ་བདག་ཏུ་རློམ་པས་གཟུགས་ལ་བདག་དང་གཞན་བཞྱི་ལ་ཡང་བདག་གྱི་བར་འཛིན་
ནོ། །དྲེའྱི་རྣམ་གངས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མོས་ཤྱིང་མྱི་སག་པས་བཟོད་པ་དང་། དོན་དུ་གྲེར་བས་འདོད་པ་དང་། རབ་ཏུ་
རྣམ་པར་འབྱྲེད་པས་བློ་གོས་དང་། ངྲེས་པ་ཐོབ་པས་རྟོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པས་ལྟ་བའོ། །ཡང་ན་ས་མ་
ས་མ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མས་བཤད་པའམ། ཡང་ན་དྲེའྱི་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་ཆྲེ་བ་དང་ཆྲེས་ཆྲེ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སར་རོ། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་སོགས་དང་སོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐར་རྟོགས་
པ་སོགས་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་སོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ལྟ་བ་གཞན་ཀུན་གྱི་ར་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་པོར་བསན་ཅྱིང་། 
སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡང་འདྱི་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་སྲེ། འདྱི་སྤངས་པ་ན་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེའོ། །མཐར་འཛིན་
པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། རྟག་པ། ཐྲེར་ཟུག མྱི་འགྱུར་བའམ་ཆད་པ། དབུ་མ་ར་བར། སོན་བྱུང་ད་ལྟར་མྲེད་ཅྲེས་པ། །དྲེས་
ན་ཆད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ྱིང་མཚམས་མྱི་སོར་བར་འཇྱིག་པ་ཡང་དག་པའྱི་རྟོག་པ་
དང་ལྡན་པར་ལྟ་ཞྱིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བཟོད་པ་སོགས་ཏྲེ། དབུ་མའྱི་ལམ་རྟག་ཆད་དུ་འཛིན་པ་སྤངས་ནས་
རྟྲེན་འབྲེལ་ཤྲེས་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་བར་དུ་ཞྲེས་སོ། ་་་་་
ཡོད་པའྱི་རྒྱུན་མྲེད་པར་མ་གྱུར་བཞྱིན་དུ་མྲེད་པར་གྱུར་པར་ལྟ་བ་ནྱི་ཆད་ལྟ་དང་། །ཡོད་པ་ལ་གཏན་མྲེད་དུ་ལྟ་བ་ནྱི་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་ལོག་ལྟའོ། །འདྱི་ལྟ་བ་མཆོག་
འཛིན་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལས་སར་བརོད་ཅྲེའོ། །ལྟ་བ་སོགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལྟ་བ་
འཇྱིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་དང་ལོག་ལྟ་དང་ལྟ་བའྱི་གནས་ཕུང་པོ་དྲེ་ལྟར་ལྟ་བ་པོའ་ིལུས་གང་ལ་བརྟྲེན་
ནས་ལྟ་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ན་མཆོག་དང་། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མྲེད་པས་གཙོ་བོ་དང་། 
གཞན་ལས་ཁད་ཞུགས་པས་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་། འདྱི་དང་མཚུངས་པ་གཞན་མྲེད་པས་དམ་པར་མངོན་
པར་ཞྲེན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་ན་རྣམ་གངས་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་གྱི་
དོན་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མཆོག་ལགས་པ་གསུམ་མོ། ཡང་ན་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་དང་རྣམ་གོལ་ལྟར་རྱིམ་པས་མཆོག་སོགས་བཞྱིར་ལྟ་བའོ་ཞྲེའོ། །ཡང་ན་གཅྱིག་
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གྱིས་གཅྱིག་བཤད་པའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དུ་བཤད་དོ། །ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་
པ་དྲེ་མྱི་གཏོང་བའོ། །འདྱི་ལྟ་བ་ཕྱྱི་མ་ལས་སར་བཤད་དྲེ། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཏུ་བཟུང་ནས་དྲེ་སོན་དུ་
འགོ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེ་ནྱི་ལྟ་ངན་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྤོང་བ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཐལ་བ་དང་རལ་པ་འཛིན་པ་སོགས་དང་། དྲེ་གང་ལ་
བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕུང་པོ་ལ་འདྱིས་སྱིག་པའྱི་དྱི་མ་འདག་པ་དང་ོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་འགོལ་བ་
དང་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་ཞྲེན་པའམ། ཡང་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་པའྱི་འཆྱིང་བ་
ལས་འགོལ་བ་དང་འཇྱིག་ཚོགས་སྤོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པར་ཞྲེའོ། །དྲེས་དག་པ་སོགས་མྲེད་
པས་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ངལ་བ་ཞྲེས་སོ། །ལོག་པར་ཏྲེ་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ནྱི། མདོའ་ིཚིག་སྱིན་པ་མྲེད། 
མཆོད་སྱིན་མྲེད། སྱིན་སྲེག་མྲེད། ལྲེགས་པར་དཔྱད་པ་མྲེད། ྲེས་པར་སྤྱད་པ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་། 
ལྲེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་ྲེས་པར་སྤྱད་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་
འབས་བུ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་འདྱི་མྲེད་དོ། འཇྱིག་རྟྲེན་གཞན་མྲེད་དོ། །ཕ་མྲེད། མ་མྲེད། སྲེམས་ཅན་རྫུས་ཏྲེ་
འབྱུང་བ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རྟྲེན་འགོ་འོང་དང་ས་བོན་འདྲེབས་འཛིན་དང་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་བྱྲེད་པ་
ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ལས་
དང་། གངས་ཅན་སོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྒྱུ་འབས་སོགས་ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་བཟོད་པ་སོགས་
སོ། །དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མ་ཆགས་སོགས་གཅོད་དྲེ། མྲེད་པར་ལྟ་བས་ར་བ་གཅོད། །འདོད་གཏོགས་སྐྱྲེས་ནས་
ཐོབ་པ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་རྱིམ་གྱིས་མྱིའྱི་ནང་དུ། །སྐྱྲེས་པ་བུད་མྲེད་ཀྱིས་གཅོད་དོ། །ལྟ་སྤྱོད་དྲེ་ནྱི་མྱི་ལྡན་
པའོ། །འཚམས་སོར་ཐྲེ་ཚོམ་ཡོད་ལྟ་བས། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་ཡང་ལོག་ལྟ་ཁད་པར་ཅན་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་
བྱྲེད་ལས་ཏྲེ། རྒྱུད་དང་འབས་ལ་སྐུར་འདྲེབས་པས་ཞྲེས་སོ། །མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དུག་གསུམ་གྱི་ས་བོན་གསོ་
བས་བརྟན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། མྱི་དགྲེ་བ་བྱས་ཀང་སྐྱོན་མྲེད་སམ་དུ་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དགྲེ་བ་བྱས་ཀང་
འབས་བུ་མྲེད་སམ་དུ་དྲེ་ལ་མྱི་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། ལྟ་བ་དྲེ་ལྔ་གྱིས་སུ་བསྡུ་བ་དང་། ལྟ་བར་
གྱུར་ཡང་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་འདྱི་གང་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་། ལུང་མ་བསན་གྱི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྱི་གང་གྱིས་བསྡུས་པ་
དང་། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བརོད་པས་བདག་ཡོད་པ་སྐྱོན་བརོད་པ་དང་། བདག་ལྟའྱི་མཐའ་ྱི་ཤུའྱི་བདག་དང་
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བདག་གྱིར་འཛིན་ཚུལ་དང་། བདག་ལྟ་མ་དཔྱད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དང་པོ་བཞྱི་སྒྲོ་འདོགས་པ་མྲེད་
པའྱི་དོན་བརྟགས་ནས་དྲེ་ལྟར་རྟོག་པ་སྲེ། འདུས་མ་བྱས་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ཡྱིན་མོད། །འདྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་
དང་པོས་བདག་དང་བདག་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དང་། གྱིས་པས་བདག་རྟག་གོ་མྱི་རྟག་གོ་ཞྲེས་ཁད་པར་དུ་དང་། 
གསུམ་པས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་དང་། བཞྱི་པས་བདག་འགོལ་གྱི་རྒྱུར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཅྱིག་ལྔ་པ་ནྱི་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ཡོད་པ་བསལ་ནས་སྨྲ་བ་སྲེ་ཕལ་ཆྲེར་ཅྲེས་པ་ལོག་པར་རྣམ་རྟོགས་ནྱི། 
སྐུར་འདྲེབས་སུ་མ་ངྲེས་ཀྱི། དབང་ཕྱུག་འགོ་བའྱི་བྱྲེད་པ་པོ་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
འདྱིར་ལྟ་བ་ལྔ་ཁོ་ནར་བསན་ན་སོན་གྱི་མཐའ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་མ་སྐྱྲེ་བ་འདྱི་ལས་ས་མའྱི་འཁོར་བའྱི་ཆ་
ལས་རྟོག་པ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་མ་འོངས་པའམ་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མ་སོགས་ལ་རྟོག་པ་དྲེ་རྣམས་འདྱིར་ལོགས་པར་མ་
བརོད་ཅྱིང་ལྔའྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་ན། གསུང་རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་བའྱི་ལྟ་བ་མ་བརོད་པས་བསན་འཆོས་སུ་
སྲེམས་བྱུང་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། འདུས་ན་དུ་ཞྱིག་ལས་ཕྱུང་ནས་རྣམ་པར་བཞག་ཅྲེ་ནའོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་
མདོ་སྲེ་ཚངས་པའྱི་ད་བ་དང་། རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ས་དང་། གཞྱི་བསྡུ་བ་སོགས་སུ་འབྱུང་ཞྱིང་དྲེའྱི་དང་པོ་བཅོ་
བརྒྱད་ནྱི། རྟག་དང་ཁ་ཅྱིག་རྒྱུ་མྲེད་དང་། །མཐའ་ལྡན་དྲེ་བཞྱིན་ལྷ་མྱི་སྤོང་། །ཞྲེས་པ་སྐབས་ཀྱི་སོམ་སྲེ། དྲེ་ལ་
རྟག་པར་སྨྲ་བའྱི་བཞྱི་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་པས་བར་བསྐལ་ྱི་ཤུ་དང་བཞྱི་བཅུ་དང་བརྒྱད་བཅུ་དན་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་
ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ངན་པ་ཤྱི་ནས་དྲེ་དང་དྲེ་ྱིད་དུ་སྐྱྲེ་བ་མཐོང་སྲེ། བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་མཐོང་བ་ལྟར་རྟག་
གོ་ཞྲེས་ལྟ་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་ནྱི། ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའ་ིའཁོར་འགའ་ཞྱིག་ཤྱི་ནས་མྱིར་
སྐྱྲེས་ཏྲེ་མངོན་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པས། ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་མ་ཤྱི་བ་མཐོང་སྲེ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་རྟག་ལ་ལྷ་གཞན་མྱི་རྟག་
ཅྲེས་དང་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་འགག་ཅྱིང་སྲེམས་མྱི་འགག་པ་མཐོང་ནས་དྲེ་རྣམས་མྱི་
རྟག་ཅྱིང་དྲེ་རྟག་ཅྲེས་དང་། ལྷ་རྲེ་བས་རབ་ཏུ་སླུ་བ་ཞྱིག་རྲེད་མོས་དན་ཤྲེས་བཞྱིན་མས་པས་ཤྱི་སྲེ་ས་མ་ལྟར་
གྱུར་ནས་བལྟས་པས་རང་གྱི་ཟ་བོ་མ་ཤྱི་བ་མཐོང་སྲེ་ལྷ་རྲེ་བས་སླུ་བ་རྣམས་ལས་རྲེད་མོ་ལ་ཆྲེར་དགའ་བ་
རྣམས་མྱི་རྟག་ཅྱིང་ལྷ་གཞན་རྟག་ཅྲེས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་ཡྱིད་འཁྲུག་པ་རྣམས་ལས་ཆྲེར་འཁྲུག་པ་རྣམས་མྱི་
རྟག་ཅྱིང་ལྷ་གཞན་རྟག་ཅྲེས་ལྟ་བའོ། །རྒྱུ་མྲེད་དུ་སྨྲ་བའྱི་གྱིས་ནྱི། རྒྱུ་སར་ཡོད་མ་མཐོང་བར་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་
དང་གཟུགས་མྲེད་ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བ་ན་སྲེམས་དང་གཟུགས་གོ་བུར་བ་སྐྱྲེ་བར་ལྟ་བ་བསམ་གཏན་ལ་
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བརྟྲེན་པ་དང་། གོ་བུར་དུ་ཆར་རླུང་སོགས་འབྱུང་བ་མཐོང་ནས་བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ཀུན་གོ་བུར་བར་བྱུང་
བར་ལྟ་བ་རྟོག་གྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའོ། །མཐའ་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་དུ་སྨྲ་བའྱི་བཞྱི་ནྱི། མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་སྲེང་དུ་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་དང་འོག་ཏུ་མནར་མྲེད་ཀྱི་བར་མཐོང་ནས་བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་ཞྲེས་དང་། ཐད་
ཀར་མཐའ་ཐུག་པ་མ་མཐོང་བས་མཐའ་དང་མྱི་ལྡན་ཞྲེས་དང་། དྲེ་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་དན་པས་གྱི་ག་ཡྱིན་
པ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ཞྱིག་ནས་སོང་པ་དན་པས་གྱི་ག་མྱིན་པར་ལྟ་བའོ། །ལྷ་མྱི་སྤོང་བའྱི་བཞྱི་ནྱི། རྟོག་དཔྱོད་
ཀྱི་སར། བློ་མ་བྱང་བ་དང་རྟོགས་པར་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་བློ་བྱང་བ་རྣམ་པར་མ་ངྲེས་པ་དང་ཤྲེས་པ་
ཞན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་རྨོང་པ་བཞྱི་ལ་དྱི་བ་དྱིས་པ་ན། དང་པོ་ནྱི་བརྫུན་དང་མྱི་ཤྲེས་པས་འཇྱིགས་ཤྱིང་། གྱིས་པ་ནྱི་
བརྒལ་བརྟག་དང་གཞན་ལོག་ལྟས་ཏྲེ། གསུམ་པ་ནྱི་དྲེ་གསུམ་ཀས་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤྲེས་
པས་བརྒལ་བརྟག་གྱིས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ལན་བཏབ་ན་ྲེས་པ་ཡོད་ཅྱིང་། མ་བཏབ་ནའང་གཞན་གྱིས་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤྲེས་
པར་འཛིན་གྱིས་དོགས་ནས་ངྲེད་ནྱི་ལྷ་མྱི་སྤོང་བའོ་ཞྲེས་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་བའོ། །འདྱིར་ལྷ་ནྱི་སོམས་འཇུག་
སྲེ། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་དང་། ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ཆོས་འདྱི་པའྱི་འོ། །དྲེ་དག་གྱི་རྣམ་
པར་མྱི་གཡྲེང་བ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྟོག་པ་དང་བཅས་ཤྱིང་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་མ་མྲེད་པར་
བཤད་དོ། །གྱིས་པ་བཞྱི་བཅུ་ར་བཞྱིའྱི་སོམ་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་ཡོད་སྨྲའྱི་བཅུ་དྲུག་དང་། །མྲེད་དང་གྱིས་མྱིན་
བརྒྱད་བརྒྱད་དྲེ། །ཆད་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྟ་བ་བདུན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་གོལ་ལྟའྱི་ལྔ། །ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་འདུ་ཤྲེས་ཡོད་
པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཅུ་དྲུག་ནྱི། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དང་། མྱི་ལྡན་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དང་། 
གྱི་ག་ཡྱིན་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དང་། གྱི་ག་མྱིན་འདུ་ཤྲེས་ཅན་ཏྲེ་བཞྱི་དང་། བདག་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྱི་
ལྡན་པ་དང་། གྱི་ག་དང་། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་འདུ་ཤྲེས་ཅན་བཞྱི་དང་། བདག་བདྲེ་དང་། དུ་ཁཿདང་། གྱི་ག་
ཡྱིན་པ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་བཞྱི་དང་། བདག་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་དང་། 
ཆུང་ངུ་དང་ཚད་མྲེད་པ་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དུ་ལྟ་བའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱད་ནྱི། བཅུ་དྲུག་པོའ་ི
དང་པོ་བརྒྱད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དང་སར་བ་བདག་གཟུགས་ཅན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་སོ། །འདུ་
ཤྲེས་ཡོད་པའང་མ་ཡྱིན་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱད་ཀང་དྲེ་དང་འད་སྲེ། བདག་མཐའ་དང་
ལྡན་མྱི་ལྡན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་ལ་འདུ་ཤྲེས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུའོ། །ཆད་པར་སྨྲ་བ་
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རྣམས་ཀྱི་བདུན་ནྱི། འདོད་ཁམས་ཀྱི་མྱི་དང་ལྷ་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་དང་གཟུགས་མྲེད་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྱིས་བཞྱི་
སྲེ་བདུན་རྣམས་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་ཡོངས་གདུང་དང་བཅས་ཤྱིང་ཤྱི་ནས་ཡྲེ་མྲེད་
དུ་ལྟ་བའོ། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྔ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འཛེམ་མྲེད་དུ་སྤྱོད་པ་
དང་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཐོབ་ན་ཐར་པ་གྲུབ་པར་ལྟ་བའོ། །དྲེ་རྣམས་གང་དུ་འདུས་པ་སོན་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ལས་
མཐར་འཛིན་དང་ལོག་ལྟ་གྱིས་ལས་ཕྱུང་ནས་རྣམ་པར་བཞག་ཅྱིང་། གང་ལས་གང་རྣམས་ཕྱུང་བ་དྲེར་དྲེ་
རྣམས་འདུས་ཏྲེ། རྟག་པར་སྨྲ་བ་བརྒྱད་དང་མཐའ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་ཆད་ལྟ་བདུན་ནྱི་དང་པོས་དང་། རྒྱུ་མྲེད་
དུ་སྨྲ་བ་གྱིས་ནྱི་གྱིས་པས་ཏྲེ། ལྷག་མ་བཞྱི་བཅུ་ར་བརྒྱད་ནྱི་གྱི་གའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཏྲེ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་
ལོག་ལྟ་དང་མཐར་འཛིན་པས་སོ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྱི་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་འབས་བུ་མཆོག་འཛིན་གྱིས་ཀང་ཡྱིན་པས་སོ། །རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་
བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་གྱིས་འདུས་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་རྣམས་འདུས་པར་གསུངས། །ཞྲེས་བཀའ་
སྩལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་ཤྱིང་དྲེས་ཁབ་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རོད་པ་ས་མ་ལྟར་དགོད་ཅྱིང་བཅུ་བཞྱི་ནྱི། དབུ་མ་
ར་བར། འདས་ཕན་ཆད་དང་མཐའ་སོགས་དང་། རྟག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕྱྱི་མཐའ་
དང་། །སོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟྲེན་པ་བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་རྟག་མྱི་
རྟག་གྱིས་ཀ་གྱིས་མྱིན་དུ་ལྟ་བ་དང་། ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་བརྟྲེན་པ་བདག་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་མྱི་
ལྡན་སོགས་མུ་བཞྱིར་ལྟ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་
འབྱུང་མྱི་འབྱུང་སོགས་བཞྱི་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ལས་གངས་ཅན་དང་། གྱིས་པ་ལས་རྒྱང་འཕྲེན་པ་དང་། 
གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་བ་པ་དང་། བཞྱི་པ་ལས་གནས་མའྱི་བུའྱི་ལྟ་བའོ། །ལུས་ཏྲེ་སོག་ཀང་ངོ་། །སོག་ཀང་
གཞན་ལ་ལུས་ཀང་གཞན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་བདག་རྟག་གམ་ཞྲེས་སོགས་ཐུབ་པ་ལ་ཞུས་ན་གང་ཟག་
གྱི་བདག་ལས་བརམས་ཏྲེ་འདྱི་བར་མཁྲེན་ནས། དྲེ་མ་གྲུབ་པས་ཁད་པར་དཔྱོད་པ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་། མྲེད་དོ་
གསུངས་ན་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་ལུང་མྱི་སོན་པ་སྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། འཇྱིག་རྟྲེན་མཐའ་དང་
ལྡན་ནམ་ཞྲེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མྱི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྟར་ཟབ་པའྱི་ཆོས། །སོད་མྱིན་འགོ་ལ་མྱི་
གསུང་བ། །དྲེ་ྱིད་ཕྱྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀུན་མཁྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པར་ཤྲེས། །ཞྲེས་སོ། །ལན་ནྱི་



68   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

གྱིས་ལས་ཕྱུང་ནས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་རྟག་མཐའ་དང་མྱི་ལྡན། དྲེ་བཞྱིན་སོང་བ་ཤྱི་ཕན་ཆད་འབྱུང་། སོག་གཞན་
ལ་ལུས་གཞན་ཞྲེས་པ་རྣམས་རྟག་པའྱི་མཐར་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་མྱི་རྟག་གོ །མཐའ་དང་ལྡན་ནོ། 
ཤྱི་ཕན་ཆད་མྲེད་དོ། །ལུས་དྲེ་སོག་དྲེའོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆད་པའྱི་མཐར་འཛིན་པ་དང་ལོག་ལྟའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
ཡང་ངོ་། རྣམ་པ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་རྣམས་ནྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ཀའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཏྲེ། གསུམ་པ་ཁོ་ན་ཚིག་དང་
རྱིགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་རྟོག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་བཞྱི་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེའོ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཏྲེ་ས་མ་ལྟར་
རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ྲེས་པ་ཅྱི་གཟྱིགས་ནས་རྣམ་བཤད་རྱིག་པར། དཔལ་དང་གགས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །དབང་
ཕྱུག་དང་ནྱི་གཟུགས་བཟང་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲེ། །དྲུག་རྣམས་བྷ་ག་ཞྲེས་པར་
བཤད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྱི་བསྐལ་བ་དྲུག་དང་ངམ་བདུད་བཞྱི་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་
གཟུགས་སོགས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་བར་བདག་གོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །གཟུགས་སོགས་ལ་
བདག་དང་། བདག་གཟུགས་སོགས་དང་ལྡན་པར་དང་། གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་ན་བདག་གོ་ཞྲེས་དང་། 
གཟུགས་སོགས་མྲེད་པ་བདག་གོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ཞྲེས་རྣམ་པ་ལྔས་བདག་བསལ་ཞྲེ་ན། 
ལན་ནྱི་འཇྱིག་ཅྲེས་ཏྲེ། བདག་བཀག་ན་ཡུལ་མྲེད་པས་བདག་ལྟ་བསལ་བར་འགྱུར་བས་དྲེས་ཡོངས་སུ་ཞྲེས་
བདག་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དོ། །གཟུགས་སོགས་བདག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་མཐུན་པས་
སོ། །དྲེའང་བདག་ནྱི་རྟག་པ་གཅྱིག་པུ་རང་དབང་ཅན་དུ་འདོད་ཅྱིང་། ཕུང་པོ་མྱི་རྟག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་དུ་
མཐོང་བས་ཏྲེ། ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཏུ། །གལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྱིན་ན། །སྐྱྲེ་དང་འཇྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཅྲེས་
སོ། །ཕུང་པོ་ལ་མྲེད་དྲེ། རྟྲེན་མྱི་རྟག་པ་ལ་བརྟྲེན་པར་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ཀྱི་ྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕུང་པོ་བདག་གྱི་
བ་བདག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདག་ཕུང་པོ་མྱི་རྒས་པར་འདོད་ཀང་རྒ་བ་ན་བདག་རང་དབང་མྲེད་པ་
ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་མ་ཁོལ་གྱིས། འགའ་ལ་རང་དབང་ྱིད་མཆྱིས་ན། །བྱྲེད་པོར་འགྱུར་ན་དྲེ་མྱི་
རྱིགས། དྲེ་ལྟར་ལགས་པས་ཆོས་ཀུན་ལ། །བྱྲེད་པོ་མྲེད་པར་ཁོད་ཀྱིས་གསུངས་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བདག་ཕུང་
པོ་ལས་གཞན་ན་ཡང་མྲེད་དོ། །ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལུས་ཡྱིན་པས་དྲེ་མྲེད་པས་བདག་ལུས་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །གཟུགས་སོགས་མྲེད་པར་རྟོགས་ན་ལུས་སོགས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་མྲེད་པས་འབད་མྱི་དགོས་པར་རང་
གྱི་གཞུང་དུ་གགས་པའྱི་ཐར་པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་གང་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་མཐའ་སྲེ་་་་་་བཤད་སར།གཡང་
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སའམ་སོ་་་་་་ཡྲེ། ྱི་ཤུ་པོ་མདོར་བཀའ་བསྩལ་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྲེལ་ཏྲེ་གང་དང་དྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་སོ། །འཇྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་བདག་དང་བདག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་བཤད་པས་བདག་ཏུ་ལྟ་ཞྲེས་སོ། །ལན་ལ་ཕུང་པོ་
བདག་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་ལྔ་ནྱི་ཞྲེས་དང་། ལྷག་པ་བཅོ་ལྔ་ཅྲེས་སོ། །རྒྱུ་ཅྱིས་བཅོ་ལྔ་ཀུན་བདག་གྱི་བར་ལྟ་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ཀང་གཟུགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བདག་ཁོ་ནར་ལྟ་ཞྱིང་། གཟུགས་
ལ་བདག་གནས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་བརྟན་པར་གྱུར་པའྱི་བདག་ཁོ་ནར་ལྟ་བས་སོ་ཞྲེ་ན། མྱི་སྐྱོན་ཏྲེ། ས་མས་
ཀང་བདག་གྱི་གཟུགས་སོགས་ཞྲེས་ལྟ་ལ། ཕྱྱི་མས་ཀང་བདག་གྱི་རྟྲེན་གཟུགས་སོགས་སོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་སྲེ། སྒྲ་
རྣམས་ནྱི་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརོད་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ན་བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་
ནས་བདག་རྣམ་ཤྲེས་དང་ལྡན་པའྱི་བར་ལྔ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་པས་དང་ལོངས་སྤྱད་བྱ་སོགས་སུ་འབྲེལ་
བས་བདག་གྱི་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཟུགས་བདག་གྱི་ཡྱིན་པ་སོགས་ལྔ་ནྱི་ལྷས་བྱྱིན་གྱི་བ་ལང་ལྟར་དབང་
བསྒྱུར་བས་དང་། གཟུགས་ལ་བདག་གནས་པ་སོགས་ལྔ་ནྱི་ཚོགས་པ་ཐ་མྱི་དད་དུ་འཇུག་པས་ཏྲེ། བདག་དྲེ་
ཕུང་པོ་ལུས་གྲུབ་ནས་ཕྱྱིས་རྲེས་སུ་ཞུགས་ཤྱིང་ལུས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཁབ་ནས་རྣམ་པར་ཞུགས་པར་རྟོག་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་འདྱིར་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དཔྱད་ཅྱིང་རང་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དག་
གཅོད་པ་ཡྱིན་ན། དྲེ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་མྲེད་པས་དྲེར་ལྟ་བ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་། ཅྱི་སྲེ་མ་དཔྱད་པ་
ཡྱིན་ན་རྟོག་པའྱི་བདག་ྱིད་ལྟ་བའོ་ཞྲེས་པའང་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མ་དཔྱད་པའྱི་གཞྱི་སྲེ་དམྱིགས་པ་ཅན་ཏྲེ་དཔྱད་ན་
བདག་ལྟའྱི་སྐབས་མྲེད་པས་སོ། །དཔྲེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་བློ་ནྱི་ཐག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་ཐག་པར་མྱི་
དཔྱོད་ཅྱིང་སྦྲུལ་དུ་རྟོག་པ་བཞྱིན་དུ། འདྱི་ཡང་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོའ་ིགནས་ལུགས་མྱི་དཔྱོད་ཀང་དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་
ཡྱིན་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་བའྱི་རྣམ་པར་འཛིན་ཅྱིང་རྟོག་པས་ལྟ་བའོ། །བཞྱི་པ་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་ལ་སྤྱྱི་
དོན་གསུམ་ལས་བཞྱིར་བསྡུ་བ་ནྱི། མྱི་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་སོ་སོ་ལ་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ཁོ་བ་སོགས་དང་པོ་བཅུ་སྲེ་གཅྱིག་
གང་དུ་འབྱུང་བ་དྲེར་གཞན་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། སྒྱུ་གཡོ་རྒྱགས་པ་བོར་བ་རྣམས་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པས་
སོ། །མྱི་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་ཀུན་ལ་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་དོ། །ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀུན་ལ་
སྐྱྲེ་བ་ནྱི་རྨུགས་པ་སོགས་བརྒྱད་དང་ལོག་པར་མོས་པ་དང་ལོག་པར་འདུན་པ་སྲེ་མཁས་གསུམ་ཅར་ན་ཡོད་
དོ། །དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གྱི་སྲེམས་ལ་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་བཞྱི་གཞན་འགྱུར་ཏྲེ། ཀུན་ཏུ་རྟག་ཏུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་



70   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

གསུངས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱུ་བ་དང་དྲེའྱི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པས་སོ། །ངོ་བོ་བསམ་པ་ནྱི་དོན་གསང་དུ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་
པ་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེའྱི་རྲེས་ལ་ཤས་ཀྱིས་བྱི་བར་ཞུགས་པ་ནྱི་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པར་གདགས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་
གཞུང་འདྱི་དང་མཐུན་པར་མྱི་མངོན་ཞྱིང་། སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཞྲེ་སང་ནྱི་སྲེམས་རྩུབ་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལས་བྱུང་བ་འཕྲེལ་བ་ནྱི་ཁོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་དབྱྱིག་པ་ལྲེན་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ལས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་དང་མཐུན་ནོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ལ་དགུ་སྲེ། ཕན་ཚུན་
ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་དང་། གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྲེང་བའྱི་དད། རྲེད་བཀུར་གྱི་དང་། འཚོ་བ་མས་པའྱི་
དང་། བླ་མ་ལ་མྱི་འདུད་པའྱི་དང་། །མྱི་བཟོད་པའྱི་དང་། །ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པའྱི་དང་། །སྲེམས་
མས་པའྱི་དང་། །ཤྲེས་རབ་མས་པའྱི་གཞྱི་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། ཁོ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་གནོད་པའྱི་
རྒྱུ་སྲེམས་ཅན་དང་སྲེམས་ཅན་མྱིན་པ་ྲེ་བར་ཏྲེ་ད་ལྟར་གནས་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་ལ་བཏགས་པས་དྲེའྱི་ཆར་
གཏོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིས་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་རས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་བསལ་ཏྲེ་ཁོང་ཁོ་
སོགས་ལས་གུད་ན་མྲེད་པས་སོ། །ཆད་པས་གཅོད་པ་བཅྱིང་པ་ལྔ་དང་། སྤྱོ་བ་དང་། གནས་ནས་འབྱྱིན་པ་
སོགས་དང་། མཚོན་ཆ་ལྲེན་པ་དང་། རྡྲེག་པ་དང་། གསོད་པ་སོགས་དང་འཁོར་འཆྱིང་བ་སོགས་གནོད་པ་
ཤོམ་པའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་དོ།་་་་་བཤད་སར་དུ་ཁོ་བ་ནྱི་ཞྲེ་སང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་ཕལ་དུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་གཞྱིའོ་ཞྲེས་སོ། །འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་ཁོས་པ་
དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཤར། གྲེར་བ་དྲེའྱི་མདུད་པ་འཛིན་པའྱི་བསམ་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་མྱི་གཏོང་བ་སྲེ། མྱི་བཟོད་
པར་གནོད་པའྱི་ལན་བྱྲེད་འདོད་པའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། འཆབ་པ་ནྱི་རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། 
འདུན་དང་ཞྲེ་སང་འཇྱིགས་པ་དང་། །རྨོངས་པས་གང་ཞྱིག་ཆོས་མྱི་འདའ། །ཞྲེས་པས་འདུན་པས་འགོ་བ་
སོགས་མྱིན་པར་ལྲེགས་པའྱི་དོན་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱོས་ཞྲེས་དུས་སུ་སྐུལ་བ་ལ་རྨོངས་པའྱི་རྒྱུས་ྲེས་པ་མཁྱུད་ཅྱིང་
སྲེད་པ་སྲེ། ལྟུང་བ་གསང་ནས་འགོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་འགོད་པ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་རྲེག་
ཅྲེས་སོ། །འཚིག་པ་ནྱི་ས་མ་གྱིས་སོན་དུ་འགོ་བས་མནར་སྲེམས་པས་ཚིག་རྩུབ་ཀུན་ནས་སོང་བ་སྲེ་ཚིག་
རྩུབ་གཞན་གྱི་ཞྲེ་འགྲེམས་པས་རླང་ཞྱིང་ཡྱི་གྲེ་གསལ་པོས་རོ་ལྷང་ཞྲེས་བརོད་པས་དག་པའྱི་རྟྲེན་དང་བསོད་
ནམས་མ་ཡྱིན་པ་ངག་གྱི་ྲེས་སྤྱོད་འཕྲེལ་བ་དང་། དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་འགོགས་མྱི་བདྲེ་བས་གོགས་དང་
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ལྷན་ཅྱིག་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ལ་རྲེག་ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། ཕག་དོག་ནྱི་རྲེད་པ་རས་གསར་དུ་ཐོབ་
པ་དང་། བཀུར་སྱི་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་ལ་ཆགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྱིགས་
དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐོས་པ་དང་ནོར་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་གྱི་བསམ་པ་ཁོང་ནས་ཏྲེ་ཁབ་པར་འཁྲུག་
པའོ། །དྲེས་གཞན་ལ་ཕུན་ཚོགས་བྱུང་ན་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་དྲེས་ན་རྲེག་པར་ཞྲེས་སོ། །སྲེར་ས་ནྱི་རྲེད་བཀུར་
ལ་ཀུན་ནས་ཆགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དམྱིགས་པ་རང་གྱི་ཡོ་བྱད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་གཏོང་མྱི་ཕོད་པ་
སྲེ། སྲེར་སས་ཡོ་བྱད་མཁོ་བ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་མྱི་མཁོ་བ་རྣམས་ཀང་བསོགས་པས་མ་བསྙུངས་པར་བྱྲེད་པ་
སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་འབས་བུའོ། །རྣམ་སྱིན་གྱིས་ནྱི། །སྲེར་ས་ཅན་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར། །ཅྱི་སྲེ་
མྲེར་སྐྱྲེས་ན་ཡང་དྲེ་ཚེ་དབུལ་པོར་འགྱུར། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ལས། སྒྱུ་ནྱི་རྲེད་བཀུར་
ལ་ཆགས་པ་དང་ལོག་འཚོའྱི་ྲེས་པ་ལ་རྨོངས་པ་དག་གྱིས་གཞན་བསླུ་བ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་ཡོན་ཏན་
ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་སོན་པ་སྲེ་ཚུལ་འཆོས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་ཟས་གོས་སོགས་
ལོངས་སྤྱོད་པས་ལོག་པས་འཚོ་བའོ། །གཡོ་ནྱི་བརྲེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ྲེས་པ་ཡང་དག་པ་
ཡོད་ངྲེས་སྐྱོང་བ་ཟུར་གྱིས་བཅབ་པའྱི་ཐབས་འཛིན་པ། གཏམ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་རླུང་ལ་སྐུར་
བ་དང་གསལ་པོར་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་འདྱི་འཆབ་པ་ལས་ཐ་དད་དྲེ། འདྱི་ནྱི་གསལ་པོར་གསོང་ལ་འདྱི་ནྱི་
ཟུར་གྱིས་གསོང་བའྱི་ཐབས་འཛིན་པས་སོ། །ཡང་དག་པའྱི་གདམ་ངག་གང་ཐོབ་ན་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
དྲེ་རྲེད་པའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་དྲེ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ལྲེགས་པར་མྱི་སོན་ན་གདམས་ངག་གྱི་སོད་མ་ཡྱིན་པས་
སོ། །ལྔ་པ་རྒྱགས་པ་ནྱི། ནད་མྲེད་ཅྱིང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཚེ་རྱིང་བའྱི་རྟགས་སོག་ལ་རྒྱགས་
པ། སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་རྱིགས་དང་སོབས་དང་གཟུགས་དང་ཡྱིད་གཞུངས་པ་དང་
ལོངས་སྤྱོད་དང་། དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་དགའ་བ་ཅན། སྲེད་པ་ཡྱིད་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་སྲེམས་
ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའམ་གང་བ་སྲེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པས་ཟག་
བཅས་ཀུན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ོན་ཞྲེས་སོ། །འདྱི་དང་ང་རྒྱལ་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
བློ་དང་ནོར་ལ་སོགས་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལས་བདག་ལྷག་ཅྲེས་ཡང་དག་པའམ་མྱི་བདྲེན་པར་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་
དང་། ང་རྒྱལ་དང་འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་ཆོས་ལ་ཆགས་པའྱི་སྲེམས་གང་བ་གཞན་གྱི་ལ་ལྟོས་ནས་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ། ང་
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རྒྱལ་ཁྲེངས་ྱིད་རྒྱགས་པ་ནྱི། །རང་གྱི་ཆོས་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིས། །སྲེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའོ། །ཞྲེས་
སོ། །དྲུག་པ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ནྱི། སྱིང་བརྲེ་བ་མྲེད་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་གསོད་པ་སོགས་བྱྲེད་པ་དང་། བྱྲེད་དུ་
འཇུག་པ་སྱིང་རྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། གཞན་བྱྲེད་པ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ལ་ཡྱི་རང་བ་བརྲེ་བ་མྲེད་པའོ། །ཡང་ན་
གསུམ་པོ་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བཤད་པ་སྲེ་འདྱིས་ཐོ་འཚམ་ཞྱིང་གནོད་པ་བྱྲེད་དོ། །བདུན་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
ངོ་ཚ་མྲེད་པ་ནྱི་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དུག་གསུམ་ཇྱི་ལྟར་སྱིད་པ་ལ་གདགས་ཏྲེ་འདོད་
ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དག་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །འོག་མ་ལའང་སར་རོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་བདག་གྱི་བྱ་
བའྱི་ཆ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ཀང་མྱི་འཛེམ་པ་སྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀུན་གྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པས་ན་
ོན་ཞྲེས་སོ། །འོག་མ་གྱིས་ཀང་སྲེ་ོན་མོངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་སོན་པ་ན་འཆད་དོ། །ཁྲེལ་
མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་མཁན་སོབ་སོགས་ལ་མྱི་འཛེམ་པའོ། །བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ་ཞྱི་གནས་ཀྱི་དང་
རབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་སྲེམས་
བླུན་པར་གྱུར་ནས་དམྱིགས་པ་རྟོགས་པར་མྱི་ནུས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་
ཀུན་གྱི་གོགས་བྱྲེད་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀུན་དགྲེ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་གསལ་བས་ན་དགྲེ་བ་ལ་ལས་
སུ་མྱི་རུང་བས་སོ། །གྱིས་པ་རྒོད་པ་ནྱི་སྡུག་པ་དགའ་བར་འོས་པའྱི་མཚན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུའྱི་རྲེས་སུ་
འཇུག་པ་སོན་རྒོད་རྒོད་པ་དང་རྲེ་རྲེ་བ་དན་པས་སྲེམས་མ་ཞྱི་བར་འཕོ་བ་སྲེ། ཞྱི་གནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྱི་བའྱི་
བདག་ྱིད་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་དོ། །དྲེ་གྱིས་གས་ཞྱི་ལྷག་གྱིས་ཀའྱི་བར་དུ་གཅོད་ཀང་བསྡུ་བ་དང་འདྱིར། རྲེ་
རྲེའྱི་བར་དུ་གཅོད་ཅྱིང་དྲེའང་བཟོག་སྲེ་གསུངས་པ་ནྱི་ཕྱོགས་རྲེ་མཚོན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག་ལས། མ་དད་
པ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལས་འབས་དང་དཀོན་མཆོག་དང་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་རྣམ་པ་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་པ་སོགས་ནྱི་དད་པ་ལས་བཟོག་པའོ། །མ་དད་ན་སོར་བ་ལ་མྱི་འདུན་པས་ལྲེ་ལོའ་ིརྟྲེན་བྱྲེད་
དོ། །ལྲེ་ལོ་ནྱི་ལ་བའམ་གྱིད་པ་དང་གཞོག་མལ་ཆ་སོགས་ལ་བསྲེས་པ་དང་ཡན་ལག་ཀུན་བརྐྱང་བས་མྱི་
གྱིད་པར་ལ་བ་འཕྲེས་པའྱི་བདྲེ་བའམ་བསོད་མས་བདྲེ་བ་ངན་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེམས་དགྲེ་བ་ལ་མྱི་སོ་བ་སྲེ། 
བརོན་འགྲུས་ལས་བཟོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་དགྲེ་བའྱི་ཅྲེས་སོ། །བག་མྲེད་པ་ནྱི་དུག་གསུམ་ལྲེ་ལོ་དང་
བཅས་པ་ལ་གདགས་་་་་་ཡྲེ། ཏྲེ། འོ་ན་ལྲེ་ལོ་བཏགས་ཡོད་ལ་ཡང་བཏགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏྱི་
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མུག་གཅྱིག་ྱིད་རང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཚང་བའྱི་ཆ་ནས་ལྲེ་ལོ་དང་བག་མྲེད་ཡྱིན་པས་སོ། །ལྷག་མ་ནྱི་བག་
ཡོད་ལས་བཟོག་སྲེ་བཤད་པར་བྱའོ། །བརྲེད་ངས་པ་ནྱི་་་་་་དན་པ་མས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ོན་མོངས་འདོད་ཆགས་སོགས་
དང་འགོགས་པའྱི་དན་པའྱི་གནས་་་་་་ཡྲེ་སྐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཏྲེ། དམྱིགས་བྱ་མ་དན་པར་དམྱིགས་པ་གཞན་ལ་
འགོ་བས་སྲེམས་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་དོ། །ཤྲེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་གང་གྱིས་སྤྱོད་པ་
གོང་དུ་འགོ་བ་དང་སར་ལྡོག་པ་དང་ལྟ་བ་སོགས་ལ་མ་བརྟགས་པར་འཇུག་པ་སྲེ་བྱ་བ་དང་མྱི་བྱ་བ་གནང་བ་
དང་བཀག་པ་མྱི་ཤྲེས་པས་ལྟུང་བའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་ཏྲེ། ཐོས་ལྡན་དད་པ་ཅན་དང་ནྱི། །བརོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་དུ་མ་
ཡང་། །ཤྲེས་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་ཆགས་པས། །ལྟུང་བའྱི་རོག་པ་དང་བཅས་འགྱུར། །ཅྲེས་སྤྱོད་འཇུག་
ཏུའོ། །སྤྱྱིར་འདུལ་བའྱི་མ་མོ་བསྡུ་བར། ལྟུང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་བཞྱི་སྲེ། མྱི་ཤྲེས་པ་དང་བག་མྲེད་དང་། ོན་
མོངས་མང་དང་མ་གུས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལས་འདྱི་དང་པོའ།ོ །གཡྲེང་བ་ལ་བཞྱི་སྲེ། མཚན་ྱིད་དང་། 
ཐུན་མོང་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྲེ་བ་སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གྱི་བྱྲེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་དུག་
གསུམ་གྱིས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་པ་ལས་དང་། དྲེས་མཚོན་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ཀུན་ལས་སྲེམས་འཕོ་བའོ། །དབྱྲེ་
བ་ནྱི་ཞར་་་་་་ཡྲེ་ལ་བྱུང་བས་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ཐུན་མོང་དུ་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་མདོར་བཀའ་
སྩལ་པ་དྲུག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི་དབུས་མཐར། ལྡང་དང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་རོ་མྱང་བྱྱིང་རྒོད་
དང་། །ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཡྱི་བསམ་པ་དང་། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ངར་འཛིན་དང་། །ཆུང་ངུའྱི་སྲེམས་ནྱི་གཡྲེང་བ་
སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གཡྲེང་བ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་ཡྱིད་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་བོར་བ་ལྔ་སྲེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
བླུན་པས་ནང་དུ་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་འད་བའྱི་གཟུགས་བརན་ལ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་
པས་སོ། །ཕྱྱི་རོལ་དུ་ནྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡུལ་ལྔ་ལ་འཇུག་པས་འཕོ་
བའོ། །ནང་གྱི་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པའྱི་བྱྱིང་བ་སྲེམས་མྱི་གསལ་བ་དང་རྒོད་པ་མ་ཞྱི་བ་དང་རོ་མྱང་བ་ཇྱི་
ལྟར་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའོ། །མཚན་མ་ལས་ཏྲེ་དགོས་པ་ལས་
གཡྲེང་བ་ནྱི་གཞན་གུས་པར་བྱ་བ་སོན་དུ་དགོས་པར་བྱས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ལ་སོར་བ་ན་ཁད་ཀྱིས་དྲེ་ལས་མས་
པས་དྲེ་བྱྲེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་གཡྲེང་བར་བརོད་ཅྱིང་འདྱི་ནྱི་་་་་་ཡྲེ་གཡྲེང་བའྱི་རྒྱུ་ལ་གཡྲེང་བར་
བཏགས་པའོ་ཞྲེའོ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་ནྱི་ང་ཞྲེས་བདག་དང་ངའྱི་སྲེ་བདག་གྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་བདག་ལྟ་དང་
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ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱོགས་རྒྱུ་ས་བོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསམ་གཏན་ཇྱི་ལྟ་བར་ཚོར་བ་བྱུང་བ་ལ་ཚོར་ ་་་་་ཡྲེ་བ་
འདྱི་ང་ཞྲེས་སམ། ངའྱི་མྱོང་བྱའོ་ཞྲེའམ། ཚོར་་་་་་ཡྲེ་བ་ཕུལ་བྱུང་དང་ལྡན་པ་ངའོ་སམ་དུ་དང་པོར་འཛིན་པ་དང་། 
དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དྲེ་དང་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་འདྲེས་པ་དང་ཚོར་བ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀྲ་བར་མཚན་མར་འཛིན་
པ་སྲེ་འདྱིས་བདག་ལྟ་ཤས་ཆྲེའྱི་བསམ་གཏན་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་སུ་གསུངས་སོ་ཞྲེའོ། །ཡྱིད་
ལ་བྱྲེད་པ་ཁོ་ན་གཡྲེང་བའོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སར་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་སོམས་འཇུག་བསམ་་་་་་ཡྲེ་གཏན་དང་པོ་ལས་
གཞན་གྱིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ཐྲེག་པ་ན་་་་་་ཡྲེ་ཐོས་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞན་ཀུན་མཁྲེན་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པས་ས་མ་ལས་མས་པར་མ་ངྲེས་ཀང་ལྡང་བའོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། 
དབུས་མཐའ་ར་འགྲེལ་རྣམས་སུ། ཆུང་ངུའྱི་སྲེམས་ཞྲེས་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་མ་ངྲེས་པས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པ་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདོད་ཆགས་
སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པས་ནྱི་ས་དང་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲུག་པོ་ཀུན་གྱིས་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བཞྱི་གཞན་གྱུར་ལ་གསུམ་ལས། ཞྱི་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མས་པ་གྱིད་ནྱི་རྒྱུ་མས་ཆུང་བ་དང་ངལ་བ་
དང་ལྱི་བ་དང་མུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་རོམ་པ་ཀུན་ཡལ་བར་འདོར་བ་དང་། དྲེ་དུས་ན་ཡང་ཡང་
གོམས་པ་དང་སགས་ཀྱིས་བོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་སྐུ་མྲེ་སོགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇུག་པ་རང་དབང་མྲེད་པར་
སྲེམས་སྡུད་ཏྲེ་མྱིག་་་་་་བྱྲེ་ཤྲེས་སོགས་དབང་པོའ་ིསོ་ནས་མྱི་འཇུག་པའོ། །གཏྱི་མུག་ལ་འདོགས་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་
བའྱི་ཁོ་ནའོ། །དགྲེ་་་་་་ཡྲེ་བའྱི་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་དག་ནྱི་སྲེམས་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཏྲེ་འཇུག་པའྱི་ཁད་པར་ྱིད་ལ་
འདོགས་སོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་དག་་་་་་དོན་གསང་དུ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རས་མ་ངྲེས་པ་གྱིས་ཀའྱི་་་་་་དོག་དང་ལུང་མ་བསན། གནས་སྐབས་
སུ་འབྱུང་བ་ལ་གདགས་སོ་ཞྲེས་དོན་གསང་དུའོ། །དྲེའྱི་དབྱྲེ་བ་དགྲེ་བ་སོགས་གསུམ་ནྱི་སང་བ་དང་ལྡང་བའྱི་
འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་སྲེམས་པ་དགྲེ་བས་འཕངས་པ་སོགས་སོ། །དུས་ཀྱི་ནྱི་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་སྲེ་དུས་མ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ལས་གཞན་པའོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་དུས་སུ་གྱིད་པ་དང་། གཞན་དུ་ཡང་ནད་ལ་ཕན་པ་དང་ལས་སུ་རུང་བའྱི་
ཆྲེད་དུ་བ་སྲེ། མྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །བྱ་བར་འོས་པ་དགྲེ་བ་ཤོར་བ་ནྱི་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ཁོ་ནས་བྱྲེད་དྲེ་ཐོས་པའྱི་སར་དགྲེ་སོང་དགྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་བརོན་པའྱི་དུས་འདའ་བར་འབས་བུ་ཡོད་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ནྱི་དུས་སུ་རན་པར་གྱིད་ལོག་པའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །རབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མས་པ་
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འགོད་པ་ནྱི་བསམ་པ་རང་དགའ་བ་སོན་དུ་འགོ་བ་དང་མ་བསམ་པ་གཞན་གྱིས་ནན་གྱིས་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པ་
དང་ོན་མོངས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་ཏྲེ་བྱྲེད་པའྱི་ལྲེགས་སྤྱོད་དང་ྲེས་སྤྱོད་བྱས་ཟྱིན་པ་དང་བྱྲེད་མ་ཟྱིན་པ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིད་ལ་གཅགས་པ་མྱི་དགའ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །གཏྱི་མུག་གྱི་ཆ་ནྱི་ྲེ་
བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ནྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱིས་རྟོག་
པར་བྱ་བས་སྲེམས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་དང་སྲེམས་ལ་གདགས་སོ་ཞྲེའོ། །རྟོག་པའྱི་་་་་་དོན་གསང་དུ་རྣམ་པར་ཡྱིད་ལ་
གཅགས་པ་འདྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྲེས་རབ་ཁོ་ན་ལ་གདགས་སོ་ཞྲེས་དོན་གསང་ངོ་། །དབྱྲེ་ན་དགྲེ་བ་མ་བྱས་པ་དང་
སྱིག་པ་བྱས་པ་ལ་འགོད་པ་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པ་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། སོམ་པ་མ་བླངས་གོང་དུའམ་
བཅོས་སུ་ཡོད་པ་ན་འགོད་པ་དུས་ཀྱི་དང་། བླངས་པ་ལས་ཕྱྱིས་སམ་བཅོས་སུ་མྲེད་པ་ན་འགོད་པ་དུས་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། འགོད་པར་འོས་པ་ལ་འགོད་པ་རྱིགས་པ་དང་བཟོག་པ་སྲེ། དྲེས་སྲེམས་དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་
གནས་པར་བྱྲེད་དོ། །བཏང་སོམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མས་པ་རྟོག་དཔྱོད་ལ་སྤྱྱི་དོན་ནྱི། ལུས་དང་དམྱིགས་དང་
རྣམ་པ་དང་། །ཀུན་ནས་སོང་དང་རབ་དབྱྲེ་དང་། །རྣམ་པར་ངྲེས་དང་འཇུག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
བདུན་ལས། རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ལུས་ནྱི་སྲེམས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་བོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་ལ་
བརྟྲེན་པའྱི་དོན་ནོ། །འོ་ན་སོ་ལྔའྱི་འཁོར་གྱི་ལ་དྲེ་ཅྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཞྲེ་
སང་སོགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་སོད་འགྲེལ་དུའོ། །རྣམ་པ་ནྱི་རྱིམ་པས་དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་ཅྱིང་བྱྲེ་བག་ཏུ་
གཏོད་པ་དང་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་ནྱི་ངག་ཀུན་ནས་སོང་ངོ་། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ངང་གྱིས་
འཇུག་པ་སོགས་བདུན་ནོ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་རྟོག་དཔྱོད་གང་ཡྱིན་རྣམ་རྟོག་ཀང་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་རྟོག་གང་ཡྱིན་རྟོག་དཔྱོད་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 
མ་ཡྱིན་ནོ། །འཇུག་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ནྱི་ཅྱི། འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ཅྱི། ཅྱིས་བསྐྱོད། ཅྱི་དང་ལྡན། ཅྱི་འདོད། ལས་ཅྱི་བྱྲེད་
ཅྱིང་འཇུག་ཅྲེས་དྲུག་དྱིས་པ་ལ་དམྱལ་བ་རྣམས་དང་ཡྱི་དྭགས་སྡུག་བསལ་ཆྲེ་བའྱི་རྟོག་དཔྱོད་ནྱི་དྲུག་པོ་རྱིམ་
པ་ལྟར་གཅྱིག་ཏུ་ཞུམ་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། མྱི་སྡུག་པའྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱིས་བསྐྱོད་པ་དང་། 
ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་པར་འདོད་པ་དང་། རྒྱུད་འཁྲུག་པའྱི་ལས་བྱྲེད་ཅྱིང་
འཇུག་གོ །མྱི་དང་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བའྱི་རྟོག་དཔྱོད་ནྱི་ཤས་ཆྲེར་ཞུམ་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་
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ཤས་ཆུང་བའྱི་རྣམ་པ་སོགས་སར་རོ། །འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྟོག་དཔྱོད་ནྱི་ཤས་ཆྲེར་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་རྣམ་
པ་ཅན་སོགས་དྲུག་གོ །བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིལྷའྱི་རྟོག་དཔྱོད་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཀུན་དུ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པ་དང་། 
ནང་གྱི་སྡུག་པའྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། བདྲེ་བས་བསྐྱོད་པ་དང་། ཡྱིད་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་དང་། བདྲེ་བ་དང་མྱི་
འབལ་བར་འདོད་པ་དང་། གཅྱིག་ཏུ་རྒྱུད་མྱི་འཁྲུག་པའྱི་ལས་བྱྲེད་དོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ལ་མཚན་ྱིད་སོ་སོར་
བཤད་པ་དང་། བྱྲེད་ལས་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་གྱིས་ལས། དང་པོའ་ིརྟོག་པ་ནྱི། མངོན་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་དུས་
སུ་སྲེམས་པ་ལ་དང་མངོན་པར་རྟོག་པའྱི་དུས་སུ་ཡོན་ཏན་་་་་་བྱྲེ་དང་ྲེས་པ་འབྱྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཤྲེས་རབ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བརོད་པ་དང་འད་བར་དོན་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་
སྲེ། དྲེ་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྱིང་བསགས་པ་སྲེ།་་་་་ཡྲེ་བྱྲེ། དངོས་པོ་ཙམ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དཔྱོད་པ་་
་་་་ཡྲེ་ནྱི། སར་བཙལ་ཟྱིན་ལ་འདྱི་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་སོ་སོར་རྟོག་པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་སྲེམས་ཞྱིབ་པའོ། །ལྷག་མ་ས་
མ་ལྟར་ཏྲེ། འདྱི་དག་རྲེས་སྲེམས་པ་དང་སྲེམས་ལ་འདོགས་ཤྱིང་། རྲེས་ཤྲེས་རབ་དང་སྲེམས་ལའོ། །འདྱི་དག་
ནྱི། ཁད་པར་ནྱི། རྟོག་དང་དཔྱོད་པ་རྱིང་ཞྱིབ་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྟོག་དཔྱོད་དགྲེ་བས་བདྲེ་
བ་ལ་རྲེག་པར་གནས་ཤྱིང་། མྱི་དགྲེ་བས་མྱི་གནས་པའམ་ཡང་ན་འཇུག་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དགྲེ་བ་དང་
ོན་མོངས་ཅན་གྱི་བྱྲེད་ལས་སྤྱྱིར་བསན་པ་ནྱི་སར་གྱི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་པས་ཡང་དགྲེ་བས་མ་དད་པ་དང་འདོད་་་་་་
ཡྲེ་ཆགས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་གནོན་པ་དང་། ར་བ་གཅོད་པས་སྤོང་བའོ། །ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་
སོགས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཁོ་བ་སོགས་ནྱི་རང་གྱི་གྲེན་པོ་ཆགས་བལ་དང་བྱམས་པ་སོགས་ཀྱི་བར་དུ་
གཅོད་དོ། །འོ་ན་ཕན་ཚུན་གནོད་པ་བྱྲེད་ན་ཐར་པ་མྱི་སྱིད་དམ་ཞྲེ་ན། མཐར་དགྲེ་བ་སོབས་དང་ལྡན་པས་ོན་
མོངས་ཅན་སར་མྱི་སྐྱྲེ་བར་སྤངས་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། འཚེ་བ་མྲེད་དང་ཡང་དག་དོན། །རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་ཕྱྱིན་
ལོག་གྱིས། །འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་བཟོག་སྲེ། །བློ་ནྱི་དྲེ་ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སྲེམས་དང་
ལྡན་མྱིན་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ལ་སྤྱྱི་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སྲེམས་དང་མཚུངས་
ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་སྲེ། གཟུགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ལས་རས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལྡོག་
པ་དྲེ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་པའོ། །དྲེ་རས་གྲུབ་དགག་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མྱི་
འཐད་དྲེ། གསུམ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདུས་བྱས་རྟག་པ་སོགས་
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སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གངས་དང་གོ་རྱིམ་དཔྱད་པ་ནྱི། བརོད་འདོད་ཙམ་ལས་མྲེད་དྲེ། ཡུལ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་
དང་ཕུང་པོ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་སོ་སོར་དམྱིགས་པ་དང་མ་ཚོགས་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་དང་མཚན་མ་
དང་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་སོགས་མང་དུ་བཤད་པ་མཐོང་ཞྱིང་། གནས་བཅུ་བསན་པའྱི་མདོར། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་
བདུན་བརྒྱ་བཀའ་སྩལ་པས་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་པ་དང་མཛོད་སོགས་སུ། གངས་དང་གོ་རྱིམ་འདྱི་ལས་གཞན་དུ་
བསན་པས་སོ། །གཞུང་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། ཐོབ་ཅྱིང་རྲེད་པ་དང་ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། འཕྲེལ་འགྱིབ་ལ་བཏགས་པའྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་གནས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་དུ་མ་བསན་
པའྱི་ཆོས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཕྲེལ་བ། ས་བོན་རྟས་པ་དང་། འགྱིབ་པ་དང་། དྲེ་མངོན་
དུ་མ་གྱུར་ཀང་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ཡང་བཏགས་པ་བསན་པ་སྤྱྱིར་ཐོབ་པ་དང་། སོན་་་་་་བྱྲེ་མ་ཐོབ་པའམ་མས་པ་
ལས་རྲེད་པ་དང་ཐོབ་་་་་་བྱྲེ་ནས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་སོགས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་པ་ཞྲེས་གདགས་ཏྲེ་མྱིང་་་་་་ཡྲེ་དུ་བྱའྱི་རས་
གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །འོ་ན་་་་་་ཡྲེ་འཕྲེལ་པ་ཐོབ་པར་འཐད་མོད། འགྱིབ་པ་ཅྱི་ལྟར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འགྲེལ་
པར། དད་པ་སོགས་འཕྲེལ་བ་ཡོད་ན་ཆྲེན་པོ་ལྡན་ཅྱིང་། འགྱིབ་པ་ཡོད་ན་ཆུང་ངུ་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །གྱིས་པ་ཤྲེས་རྱིག་འགགས་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་སོམས་འཇུག་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ལ་བདུན་ཏྲེ། གང་ཟག་དང་། ཁམས་དང་། ས་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། གནས་སམ་དགག་བྱ་དང་། 
ངོ་བོ་ྱིད་དང་། བཏགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་མ་བྱས་པ། ལོག་པས་ཚངས་
པར་སྤྱོད་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཞྲེན་པ་འདུ་ཤྲེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཅན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དང་པོ་འདོད་པར་སྐྱྲེད་ཅྱིང་
བསམ་གཏན་བཞྱིར་ཡང་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་དག་ཀང་བསྡུ་བ་དང་པོར། །གང་ཟག་ལས་ནྱི་སོ་སྐྱྲེའྱི་རྒྱུད་དུ་
གཏོགས་པའོ། །སྐྱྲེ་བ་ལས་ནྱི་དང་པོ་འདྱིར་སྐྱྲེད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་
པ་ལ་འབས་བུ་ལས་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གྱི་ག་འདོད་དང་གཟུགས་རྟྲེན་ཅན། །ཞྲེས་བར་མར་
སྐྱྲེད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགྲེ་རྒྱས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ལ་དྲེའྱི་སྲེང་
མ་བཞྱི་པའྱི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཏྲེ་
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཐར་པར་དང་སོམས་འཇུག་ལ་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་སོ། །ལྔ་པ་
ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་མྱི་བརྟན་པ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་སྲེམས་བྱུང་དང་བཅས་པ་སྲེ། 
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སྲེམས་མྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་ན་རྒྱུན་ཆད་ཅྱིང་། སྲེམས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་རྲེས་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་འགོག་པ་སྲེ་སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་བྱས་ནས་དུས་གཞན་ལ་དགག་བྱ་
དྲེ་མངོན་གྱུར་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་ཅྱིང་། རྟྲེན་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ཚོགས་དྲུག་གྱི་ས་བོན་ལ་
གནོད་པ་བྱས་པའོ། །འོ་ན་བསྡུ་བར། ངོ་བོ་ྱིད་ལས་ནྱི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་སོམས་
འཇུག །བསམ་གཏན་ཐ་མར་འབྱུང་འདོད་པས། །དགྲེ་བའོ་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ྱིད། །ཅྲེས་བཤད་པས་ཀུན་
གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་དགྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འཇུག་པ་དགྲེ་བ་དང་། ཞུགས་པ་ལུང་མ་
བསན་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །བདུན་པ་ནྱི་རང་ྱིད་ཚོགས་དྲུག་གྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའམ། འབས་བུ་འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོམས་པར་འཇུག་པས་ན་དྲེ་སྐད་གདགས་ཏྲེ་མྱིང་འདྱི་བྱའོ། །འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་
ལའང་དྲེ་ལྟར་བདུན་ལས། གང་ཟག་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་དག་བཅོམ་གྱི་གའྱི་ཆ་
ལས་རྣམ་གོལ་དང་། ཀྲེ་རྒྱལ་བའྱི་སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་ཅྱིང་། ས་བདུན་པ་ལ་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་འགོག་པར་འཇུག་ཅྱིང་ལྡང་སྲེ་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་
བྱས་པ་ཞྲེས་ནྱི་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། འགོག་དང་བཅས་པའྱི་སོམས་
འཇུག་དགུར། །ཞྲེས་དང་། འགོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདར་འགོ །ཞྲེས་པས་རང་ྱིད་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་རལ་སང་
ཞྱིང་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
སོ། །བླ་མ་ནྱི་ཚོགས་བདུན་འགགས་པ་ལ་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཏུ་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་རྟག་ཏུ་འགོག་པ་
ལ་བཞུགས་ཤྱིང་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་རགས་པ་འགོག་པ་ལ་བྱྲེད་ན་འགོག་པ་ལ་རྲེས་འཇོག་མྲེད་དྲེ་དགག་བྱ་
འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་རགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །འོན་ཀང་གཞན་སང་དུ་འགོག་པ་ལ་བཞུགས་
པ་དང་བཞྲེངས་པའྱི་སང་བ་འབྱུང་བ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེས་བླ་མ་འགའ་ ་་་་་བླ་མ་དགོན་བསན་གསུང་ངོ་། །རང་སངས་རྒྱས་
ཁད་པར་ཅན་དང་གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་དག་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་ནུས་
པའང་སྱིད་དོ། །ཁམས་ནྱི་བསྡུ་བ་ཆྲེ་བར། སྐྱྲེ་བ་ལས་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པར་མ་བཞག་ན་ནྱི། དང་པོ་
འདྱིར་སྐྱྲེད་ཅྱིང་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་གཟུགས་ལ་རག་
ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་པར་གཞག་ན་ནྱི། མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བར་བལྟ་
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བར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཐོབ་བསྐྱྲེད་པ་མྱིའྱི་ནང་དུ་དང་། དྲེ་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཅྱི་རྱིགས་པར་
མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །གཞུང་འདྱིར་དགོས་པ་མྲེད་པས་གཟུགས་མྲེད་དུ་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་ཀུན་
གཞྱི་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དང་བསྟུན་པའོ། །ས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་དང་
བལ་ཡང་སྱིད་རྲེ་ལས་གོང་དུ་མ་བསྐྱོད་པ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོས་འཇུག་མྱི་ནུས་ཤྱིང་སྱིད་རྲེ་ལས་གྲེན་དུ་སྐྱོད་ཀང་
ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྱིས་མྱི་ནུས་པས་སོ། །སྱིད་རྲེ་ལས་གྲེན་དུ་བསྐྱོད་པ་
ྱིད་ནྱི་མཐོང་སྤང་སྤངས་ཤྱིང་སོམ་སྤང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྤངས་པས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་ནྱི་མ་
ངྲེས་ཀྱི་དྲེའྱི་ས་པའོ། །འདྱིར་གོང་མའྱི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་མ་སོས་པ་ནྱི། སྱིད་རྲེ་ལས་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་
འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཡང་འདྱི་ལ་འཇུག་པས་སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
ལ་དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཞྱི་བར་ཞྲེས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ན་ཐོས་རྣམས་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་
བས་སྐྱོ་ནས། དྲེ་དག་ཞྱི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འད་བའྱི་འགོག་པ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འདོད་པར་གནས་ཞྱིང་དུས་
གཞན་དུ་བསད་པར་བྱའོ་སམ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲེས་ན་འཕྲེན་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་གཎ་ཌྱི་མྱི་རྡུང་གྱི་བར་རམ་ཞག་
བདུན་དང་མགོན་པོ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་སོགས་སུ་གནས་སོ། །འདྱི་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་པོ་
འདོད་ཁམས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁམས་ཟས་ཀྱིས་གནས་དགོས་པས་ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པ་མྱི་གནས་སོ་
ཞྲེས་མཆྱིམས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། སའྱི་སྱིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པར་ལོ་དང་བསྐལ་པར་འགོག་པ་ལ་
སོམ་པར་འཇུག་པར་བཀའ་རལ་པ་དང་། རྲེ་གཅྱིག་སྲེམས་མྲེད་ལ་དྲེ་མྲེད། ཅྲེས་པས་དྲེ་ལ་འཆྱི་བ་མྲེད་པས་
སོ། །ལངས་མ་ཐག་འཆྱི་སྲེ་ཁམས་ཟས་དང་བལ་བས་སོ་ཞྲེས་ཐོ་གསུང་མོད། །ཁམས་ཟས་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་བལ་བ་འདྱི་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི་ཞག་བདུན་པས་མང་པ་མྱི་འཇུག་སྲེ་ ་་་་་ྱི་
མའྱི་སྱིང་པོའ་ིམདོར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི་ྱི་མ་གཅྱིག་ནས་བདུན་གྱི་བར་དུ་སོམས་པར་འཇུག་སྲེ། དུས་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་སོམས་པར་ཞུགས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་

ལས་དམན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སྐད་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཤྲེས་པར་ནུས་ཤྱིང་ཞྱི་བར་གནས་པར་མྱི་བཞྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་ལ་ལ་
གསུང་ངོ་། །དགག་བྱ་ནྱི་བརྟན་པ་མ་ཡྱིན་པ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མྲེད་ཁམས་སུ་རྱིམ་པ་ལྟར་དྲུག་དང་བཞྱི་དང་གཅྱིག་གོ །དམྱིགས་བསལ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་པ་དུས་རྟག་ཏུ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་བརྟན་པ་ཀུན་གཞྱི་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་གྱིས་ལས་ཁ་ཅྱིག་སྲེ་ོན་ཡྱིད་དོ། །དག་
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བཅོམ་པ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་སར་སྤངས་པས་ཚོགས་དྲུག་ྱིད་དོ། འདྱི་དག་ནྱི་རང་གྱི་གནས་འགོག་པ་སྲེ་ཤྱིང་སོང་གྱི་
འབུ་དང་འདའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ོན་ཡྱིད་མྱི་འགོག་ཅྱིང་། འདྱི་ལ་འགོག་པ་ནྱི་ས་མ་ལ་སོ་
སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་འཇུག་པས་ོན་ཡྱིད་དགག་མྱི་ནུས་ལ། འདྱི་ལ་འཕགས་པས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ལ་
དངོས་དང་། དོགས་སྤོང་དང་། རང་བཞྱིན་དཔྱད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འགོག་པ་སྲེ་སོམས་པར་འཇུག་
པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ཚོགས་བདུན་གྱི་ས་བོན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པས་མྱི་སྐྱྲེ་
བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཅྱི་ལྟར་འགགས་ནས་རྱིང་དུ་ལོན་པའྱི་སྲེམས་ལས་སྲེམས་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། 
འདས་པ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟྲེར་ཏྲེ་དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་ཟད་བྱྲེད་པ་ལ་བསན་པར་བྱའོ། །བཙུན་
པ་དབྱྱིག་བཤྲེས་ནྱི་སོམས་འཇུག་གྱིས་ཀའང་ཡྱིད་ཤྲེས་མྱི་གསལ་བ་ཁོ་ནས་སྲེམས་དང་བཅས་པར་འཆད་
དོ། །མདོ་སྲེ་པ་འགའ་ཞྱིག་གཟུགས་མྲེད་པ་ནས་ཁམས་འོག་མ་གྱིས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ན་སྲེམས་ལས་གཟུགས་སྐྱྲེ་བ་
ལྟར་འདྱིར་ཡང་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ལས་སྲེམས་སྐྱྲེ་སྲེ། སྲེམས་དང་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་
ནྱི་ཕན་ཚུན་ས་བོན་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །ལུས་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་རྒྱང་པན་པ་ལ་
བསན་པར་བྱའོ། །འདྱིར་ནྱི་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ཀུན་གཞྱིའྱི་ས་བོན་དང་། དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་སྲེམས་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་
ཆོད་པ་སོམས་པར་འཇུག་ཁའྱི་སྲེམས་ལས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་འགྲེལ་པར་གསུང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་
རྣམ་སྱིན་སྱིད་རྲེ་ཕུང་པོ་བཞྱི་ཡྱིན་པས་ཟག་བཅས་སོ་ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །མམ་པར་བཞག་པའྱི་སའྱི་
བསྡུ་བར། འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་ཟག་མྲེད་དུ་བརོད་པར་བྱ་སྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ོན་
མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ོན་མོངས་ཀྱིས་མ་
བསྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །འདྱིར་ཡང་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པར་འཆད་དྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་གྲུབ་
མཐའ་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །བཏགས་པས་བསན་པ་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་
སོམས་པར་འཇུག་པས་ན་དྲེ་ཞྲེས་གདགས་ཀྱི་རས་གཞན་མྲེད་དོ། །སོམ་པར་འཇུག་པ་འདྱི་གྱིས་ནྱི། བསྡུ་
བར། ཡོངས་སུ་མས་ཤྱིང་མྱུར་བ་ཡང་སར་སྐྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ཆུང་ངུར་བསོམས་པ་དང་། མས་ཀང་མྱུར་
བར་སྐྱྲེད་ནུས་པ་འབྱིང་དུ་དང་། ཡྲེ་མྱི་མས་པ་ཆྲེར་བསོམས་པ་སྲེ་གསུམ་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ། །འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་པ་ལ་བཞྱི་ལས། ས་དང་གང་ཟག་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་ལྷ་འབས་བུ་ཆྲེའྱི་བྱྲེ་བག་ཚོགས་ལས་གུད་པའྱི་
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ནང་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཞྲེས་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པར་བསན་ཏོ། །གནས་ནྱི་སྲེམས་དང་ཞྲེས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་འགོག་
པ་སྲེ་སྐྱྲེས་མ་ཐག་དུས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་། དྲེ་ནས་རོལ་བ་མྲེད་པར་སོན་སོམ་
འཇུག་བསོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་སབ་པ་བས་ཀང་ཆྲེས་སབ་པར་གྱུར་ནས་ཤྱིང་སྱིན་ལྟར་རང་གྱི་
གནས་ཀྱི་རྱིགས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་གྱིས་
འཕངས་པས་དྲེའྱི་རྣམ་སྱིན་ཏྲེ། འཆྱི་འཕོ་བ་ན་འདུ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་ཞྱིང་ཐར་པ་ལ་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱྲེ་བས་ལྷ་
ཚེ་རྱིང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་མྱི་ཁོམ་པའྱི་གནས་སོ། །གནས་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་སོག་གྱི་དབང་པོའ་ིགནས་ནྱི། གནས་
པ་པོའ་ིའདུ་བྱྲེད་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ཡྱིན་ཅྱིང་། ངོ་བོ་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པ་ཚེ་ཅྱིག་གྱི་ཕུང་
པོའ་ིརྒྱུན་དུ་སོན་སྐྱྲེ་བ་ས་མར་བྱས་པའྱི་ལས་བསོད་ནམས་སོགས་གསུམ་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ལོ་བརྒྱའམ་སོང་
ལ་སོགས་སུ་གནས་པའྱི་དུས་ངྲེས་པ་ལ་གདགས་པ་ནྱི་ཚེ་ཞྲེས་གདགས་ཀྱི། སོག་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན་དོད་དང་
ནྱི། །རྣམ་ཤྲེས་རྟྲེན་གང་ཡྱིན་པ་འོ། །ཞྲེས་པའྱི་རས་གཞན་མྲེད་དོ། །འད་བ་ལ་བཏགས་པ་རྱིས་ཏྲེ། ཚོགས་
མཐུན་པ་སྐལ་བ་མམ་པའྱི་གནས་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྱིས་དྲེ་དང་དྲེར་སྲེམས་ཅན་རྣམ་པ་དུ་མ་དྲེ་དང་དྲེ་
རྣམས་ཀྱི་ཞྲེས་པའོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ལུས་བདག་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོར་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྱི་འད་བ་རྣམ་པ་
གཅྱིག་པའོ། །དྲེ་ཡང་་་་་་བསྡུ་བར་སྐྱྲེ་བ་དང་རང་བཞྱིན་དང་བཟོའ་ིལས་རྱིས་མཐུན་པ་གསུམ་མོ། །མཚན་ྱིད་ལ་
བཏགས་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་སོགས་བཞྱི་ལ། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་སྐྱྲེ་བ་སོགས་བཞྱི་དང་སྐྱྲེ་བའྱི་སྐྱྲེ་བ་སོགས་རྲེས་སུ་མཐུན་
པའྱི་མཚན་ྱིད་བཞྱི་སྲེ་བརྒྱད་དོ། །དྲེ་ལ་དུས་གསུམ་རང་ས་ན་རས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དྲེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་
གཅྱིག་ལ་འཇུག །ཅྲེས་པས་སྐྱྲེ་བས་འདུས་བྱས་དང་རང་མ་གཏོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བདུན་ཏྲེ་བརྒྱད་མ་
འོངས་པ་ནས་དྲེ་ལྟར་དུ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་ལ། སྐྱྲེ་བའྱི་སྐྱྲེ་བས་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒ་བས་རང་མྱིན་
པ་བརྒྱད་རྱིང་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། དྲེ་ནྱི་རྒ་བའྱི་རྒ་བས་སོ། །གནས་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཡང་སར་རོ། །དྲེ་ལྟར་དུས་
གསུམ་རས་སུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ཆོས་སྐྱོབ་
ཀྱི་ལུགས་དང་། མཚན་ྱིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དབྱངས་སྒྲོག་གྱི་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དབྱྱིག་
བཤྲེས་ཀྱི་དང་། ཆོས་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་ན་ས་ཕྱྱི་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དག་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སངས་
རྒྱས་ལྷའྱི་ལུགས་ཏྲེ་བཞྱིའོ། །དྲེའྱི་གསུམ་པ་བཟང་ཞྱིང་བྱ་བ་མྱི་བྱྲེད་པ་ན་འོངས་པ་དང་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་ད་ལྟར་བ་
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དང་བྱས་ནས་འགགས་པ་ན་འདས་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་དུས་གསུམ་དུ་འཇོག་སྲེ། རྣམ་བཞྱི་དངོས་དང་མཚན་ྱིད་
དང་། །གནས་སྐབས་གཞན་གཞན་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ། །གསུམ་པ་བཟང་སྲེ་བྱ་བ་ཡྱིས། །དུས་རྣམས་རྣམ་བཞག་
ཅྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདས་མ་འོངས་ཀྱིས་ཀང་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བྱྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་ན་སྲེ། གྲེགས་བྱྲེད་པ་སུ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་སྨྲ་བའྱི་སྲེ་པ་ན་རྲེ། 
ད་ལྟར་བ་དང་འབས་བུ་བསྐྱྲེད་མ་ཟྱིན་པའྱི་འདས་པ་ནྱི་ཡོད་ཅྱིང་། མ་འོངས་པ་དང་འབས་བུ་བསྐྱྲེད་ཟྱིན་པའྱི་
འདས་པ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །དྲེ་ལའང་འདས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། དྲེས་ན་
མདོ་སྲེ་པའྱི་ལུགས་མཛོད་འགྲེལ་དུ། །སོན་མྲེད་ལས་བྱུང་སྐྱྲེ་བ་སྲེ། །རྒྱུན་གནས་དྲེ་ཆད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། །རྒྱུན་
གྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི། །གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད། །ཅྲེས་བཀོད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱའོ། །འདྱིར་ནྱི་
འདུ་བྱྲེད་ཙམ་གྱི་སྐྱྲེ་བ་སོགས་མྱི་འཆད་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའྱི་འཆད་ཅྱིང་། དྲེས་
མཚོན་ནས་གཞན་གྱིའང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་གནས་ནྱི་རྱིས་མཐུན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཏྲེ། ནང་གྱི་
འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སྐྱྲེ་བ་དང་རྒ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱྲེ་ཞྱིང་། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སོགས་འཇྱིག་པ་དང་འཆག་པས་
ཕྱྲེ་བས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་རྒྱུན་ཞྲེས་སྲེང་གྲེའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱིས་སར་ནས་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བས་ཏྲེ། འདྱིར་ཡོད་པ་
སྐྱྲེ་བ་སྲེལ་ཏོ། །བསྡུ་བར་ནྱི་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་འདོགས་ཤྱིང་། སྐད་ཅྱིག་གྱི་དང་ྱིང་མཚམས་སོར་
བའྱི་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱྲེ་བར་དབྱྲེ་བ་གསུངས་སོ། །རྒ་བའྱི་གནས་ནྱི་འད་ཞྱིང་། ངོ་བོ་རྒྱུན་གཞན་དུ་འགྱུར་
བ་མངལ་དུ་ནུར་ནུར་པོ་སོགས་དང་་་་་་ཡྱིད་ཀྱི་སར་བཙས་པ་ལ་བྱྱིས་པའྱི་དུས་འགོ་བ་དང་རྲེ་མྱི་ནུས་པའྱི་བར་
དང་། གཞོན་ནུའྱི་དུས་དྲེ་ནུས་པ་དང་། ལང་ཚོའྱི་དུས་འདོད་པ་སྤྱོད་ནུས་ནས་ལོ་སུམ་བཅུའྱི་བར་དང་། དར་
ལ་བབ་པ་དྲེ་ནས་ལྔ་བཅུའྱི་བར་དང་། རྒས་པ་དྲེ་ནས་བདུན་བཅུའྱི་བར་དང་། འཁོགས་པ་དྲེ་མན་ཆད་དུ་ཡྱིད་
ཀྱི་སར་བཤད་དོ། །འདྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་ཤྱིང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ྲེ་བར་སྤྱད་པའྱི་རྒ་
བར་དབྱྲེ་བ་བསྡུ་བར་རོ། །རྒྱུན་མྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་ནས་མ་ཤྱིའྱི་བར་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་ཡང་མྱི་བྱ་ཞྱིང་དོན་
གཞན་ཡང་མྲེད་དོ། །འདྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་སྐབས་ྱིད་ལ་འདོགས་ཤྱིང་སྐད་ཅྱིག་དང་རྒྱུན་དང་ལུགས་གནས་པ་གསུམ་
དུ་ཕྱྲེའོ། །རྒྱུན་འཇྱིག་པ་ནྱི། འཆྱི་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་སྐྱྲེ་བ་སོགས་ནྱི་འདྱིར་སྐད་ཅྱིག་ལ་མྱི་བྱ་ཡྱི། རྒྱུན་ལ་བྱ་བར་
བསན་ཏོ། །འདྱི་ཡང་སྐྱྲེས་ནས་ཞྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འདོགས་ཤྱིང་། འཇྱིག་པའྱི་དང་འགྱུར་བའྱི་དང་
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འབལ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བའོ། །ཐ་སད་ལ་བཏགས་པའྱི་ཚོགས་གསུམ་ལ་དང་པོ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་
ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྱིག་རྣ་བ་ཞྲེས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། ལྷ་མྱི་ཅྲེས་སོགས་གང་ཟག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཚིག་བླ་དྭགས། 
དངོས་པོ་ཙམ་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརོད་བྱར་ཞྲེན་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་མྱིང་། བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱྲེད་ལ་
བློ་གཞོལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚོགས་ཡྱིག་གྲེ་འདུས་པར་གདགས་སོ། །འདྱི་ནྱི་བརྡས་ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་འདོགས་ཤྱིང་། གགས་པ་དང་། མ་གགས་པ་དང་། ྲེ་བར་འདོགས་པ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་དངོས་པོ་
ཅན་བཞྱིར་དབྱྲེ་བའོ། །ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱི་རྟག་པ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་ཚིག་འདུ་
བྱྲེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་གོ །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའོ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཚིག་
ལས་འབྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་མྱིང་ཚིག་གྱིས་ཀྱི་གནས་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཏྲེ། ངོ་བོ་ཚིག་བླ་དྭགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དོ་
ཅྲེའོ། །དྲེ་རྣམས་ཚོགས་པ་ལ་དྲེ་གྱིས་སུ་འདོགས་པས་མྱིང་ཚིག་དྲེ་གྱི་གའྱི་གནས་སྐབས་ཨ་ཨྱི་ཨུ་ཞྲེས་
སོགས་རྣམས་ལའོ། །ཚོགས་ནྱི་སྒྲའྱི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པས་སོ། །འདྱིའྱི་གནས་ནྱི་ཨ་ཨྱི་སོགས་རྣམས་ཏྲེ། ངོ་བོ་
ནྱི་མྱིང་ཚིག་གྱི་རྟྲེན་ནོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དང་དྲེ་གྱི་ག་སྲེ། འདྱི་ཙམ་
དུ་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་ཚོགས་གསུམ་པོ་འདྱི་རྣམ་པར་བཞག་སྲེ། ཐ་སད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཚིག་བླ་དགས་གྱིས་དང་། 
དྲེའྱི་རྟྲེན་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །ཡྱི་གྲེའྱི་སྐད་དོན་བྱ་ཉྫ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་དང་པོར་
བསྒྱུར་ན་གསལ་བྱྲེད་ཅྲེས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེའྱི་མྱིང་དོན་ནྱི་མྱིང་དང་ཚིག་དྲེ་གྱིས་ག་གསལ་ཞྲེས་སོ། །བརྣ་
ཞྲེས་པ་བསྒྱུར་བའྱི་བརོད་པ་ཡང་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་ྱིད་དྲེ། མྱིང་དང་ཚིག་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་དོན་ཡང་ཞྲེས་
སོ། །ཨཀྵ་ར་ཞྲེས་པ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་ནྱི། འགྱུར་མྲེད་དྲེ། རྣམ་གངས་ཞྲེས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མྱིག་ནྱི་མྱིག་ཅྲེས་པ་
དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྣམ་གངས་ཁྱིད་བྱྲེད་སོགས་ཀྱིས་ཀང་གོ་བ་ལྟར་ཨ་ཨྱི་ཞྲེས་སོགས་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་སྒྲ་དྲེ་ྱིད་
མ་གཏོགས་པ་གཞན་གང་ཡང་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དབྱངས་ཀྱི་དང་པོ་ཞྲེས་སོགས་སྲེའྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཚན་བརོད་པས་ཀང་གངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གོ་ཡྱི། སྒྲའྱི་གདངས་མྱི་གོ་ཞྱིང་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་སྒྲའྱི་
གདངས་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་བསྡུ་བར་གསུངས་པ། ཡྱི་གྲེ་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྱི་སྒྲ་ཙམ་རྱིག་པར་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་འགའ་
ཡང་རྱིག་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་ཏྱིག་དག་ཏུ་ཡང་། །འགྱུར་མྲེད་རྣམས་ནྱི་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་
ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་དུ་གགས་སོ་ཞྲེའོ། །མ་ཐོབ་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ནྱི་ཆོས་གང་
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ལྡན་པ་ལས་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིགང་ཟག་ཏུ་བརོད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྱིག་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་རྱིང་དུ་སོང་བས་
འཕགས་པ་སྲེ། དྲེའྱི་ཆོས་མཐོང་བ་དང་སོམ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ནྱི་འདྱིའྱི་
གནས་སོ། །དྲེ་རྣམས་མ་ཐོབ་པ་ནྱི། ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་གསུམ་མོ། །བརྒྱད་པ་རྒྱུ་
འབས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའྱི་ཆ་མཐུན་དགུ་ལ། འདྱི་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་གྱི་གནས་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་
བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་ཡང་འདུ་བྱས་ཐམས་ཅད་ཏྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་འབྱུང་བས་རྒྱུ་དང་། དྲེ་གཞན་ལས་བྱུང་བས་
འབས་བུའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་རྱིམ་པར་འབྱུང་ངོ་། །འཇུག་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་རྒྱུན་ཏྲེ། བར་ཆད་
པ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་མྱི་འཆད་པའོ། །བསྡུ་བར། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་དང་སྐྱྲེ་བ་དང་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པར་ཕྱྲེའོ། །རྒྱུ་སོ་སོ་ལ་འབས་བུ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ནྱི་
འབས་བུ་ཐ་དད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཐ་དད་པ་སྲེ། འབས་བུ་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དགྲེ་བའོ། །མྱི་དགྲེ་བའྱི་འབས་བུ་ནྱི་མྱི་
འདོད་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མཚན་ྱིད་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སོ་སོར་ངྲེས་པར་དབྱྲེའོ། །འབྱོར་འབྲེལ་པའང་
རྱིགས་པ་ནྱི། རྒྱུ་འབས་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལས་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་གང་། རྒྱུ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུར་དྲེ་དང་
དྲེ་འོས་པ། སྱིན་པའྱི་འབས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སོགས་ཏྲེ། འདུས་པའྱི་དང་ཐབས་ཀྱི་དང་
རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་སོར་བར་དབྱྲེའོ། །མགོགས་པ་ནྱི། མྱུར་ཞྱིང་སྐྱྲེན་པར་འབྱུང་བ་སྲེ། འདུ་
བྱྲེད་ཀྱི་དང་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མགོགས་པར་དབྱྲེའོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་རྲེ་རྲེ་ནས་རྲེས་སུ་དང་རྲེས་
སུ་འབྱུང་གྱི་ཅྱིག་ཆར་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ། སྐད་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་དང་ལུས་འཇུག་པའྱི་དང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་འཇུག་པའྱི་
གོ་རྱིམ་དུ་དབྱྲེའོ།་་་་་མཛོད་འགྲེལ། །འོང་པ་དང་འགོ་བ་དང་འོང་པར་འགྱུར་བས་སམ་མྱི་རྟག་ྱིད་ཀྱིས་ཟ་བས་དུས་
ཞྲེས་བྱ་ཞྱིང་། དྲེ་ནྱི། རྒྱུ་འབས་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་ན། འབས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སྤྱད་ཟྱིན་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་མ་དཔྱད་
གཞན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དབུས་མཐར་འབྱུང་བ་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་གདགས་ཀྱི། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དང་ཟད་བྱྲེད་པ་
ལྟར་རས་གྲུབ་དང་། བྱྲེ་བག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟར། དུས་ཀྱིས་སྐྱྲེ་རྒུ་སྡུད་པར་བྱྲེད། །དུས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་སྱིན་
པར་བྱྲེད། །དུས་ཀྱིས་གྱིད་ལོག་སད་པར་བྱྲེད། །དུས་ནྱི་འདའ་བ་དཀའ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་རྟག་པ་མྲེད་
པའོ། །དབྱྲེ་ན་གསུམ་སྲེ་སའོ། །ཕྱོགས་ནྱི་ྱི་མ་འཆར་བ་ཤར་དང་ནུབ་པ་ནུབ་དང་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་གཡས་
ལྷོ་དང་དྲེའྱི་གཡོན་བྱང་ཞྲེས་དང་། ཕྱོགས་བཅུ་ནྱི་མཚམས་བཞྱི་དང་བཅས་པ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   85 

འབས་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ལ་ཁབ་པའོ། །སྲེང་གྱི་དང་འོག་གྱི་དང་ཐད་ཀའྱི་ཡུལ་དུ་དབྱྲེའོ། །གངས་ཀྱི་གནས་ནྱི་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་ཏྲེ། ངོ་བོ་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་མྲེད་པས་ན་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་དང་། དབྱྲེ་བ་ནྱི་གཅྱིག་གྱི་དང་
གྱིས་ཀྱི་དང་མང་པོའ་ིགངས་སོ། །ཚོགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་འབས་བུ་སྲེ་དྲེའྱི་རྐྱྲེན་རྣམས་ལ་བརྟྲེན་ནས་འདུས་པ་
ནྱི་ངོ་བོ་སྲེ། འདུས་པའྱི་དང་དོན་གཅྱིག་གྱི་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཚོགས་པའོ།།  ༈  །།རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་
ཕུང་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ལ། རྣམ་གངས་ཀྱིས་མདོར་བསན་པ་དང་། དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། 
སྲེམས་ཡྱིད་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དོན་གསང་དུ་བཤད་པ་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པར། འདྱི་
གསུམ་ཅར་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ཁོ་ནའྱི་མྱིང་དུ་སར་ནས་ངྲེས་ཚིག་གྱི་དབྱྲེ་བས་འབྱྲེད་པས་སམ། བསགས་པས་ན་
སྲེམས་དང་། ཤྲེས་པས་ན་ཡྱིད་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ན་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །དུས་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་མ་འོངས་པ་
སྲེམས་དང་། འདས་པ་ཡྱིད། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །ཡང་ན་བསན་པའྱི་དབྱྲེ་བས་ཁམས་བསན་པ་ན་
སྲེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ཞྲེས་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་བསན་པ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། ཕུང་པོ་བསན་པ་ན་རྣམ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཕུང་པོའ།ོ །བྱྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་རྱིང་དུ་འགོ་བས་སྲེམས་དང་། མདོ་སྲེར། ཆོས་རྣམས་སོན་དུ་ཡྱིད་
འགོའ།ོ །ཞྲེས་པ་ལྟར་སོན་དུ་འགོ་བས་ཡྱིད་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ྱིང་
མཚམས་སོར་བས་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །ཡང་ན་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱིང་མྱི་འད་བས་སོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པས་
རྣམ་ཤྲེས་བརྒྱད་ཅར་ལ་ཕལ་པས་གསུམ་ཀ་སར་བ་ནྱི་སྲེམས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་གཞྱི་ནྱི་བསགས་པས་དང་། ོན་
ཡྱིད་ནྱི་དོན་ལ་སྲེམས་པས་དང་། གཞན་དྲུག་ནྱི་ས་ཚོགས་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། །བརྒྱད་ཅར་ཡང་མཚུངས་པ་
དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་དོན་ནམ་རྟོགས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཡྱིད་དོ། །བརྒྱད་ཅར་ཡང་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རྱིག་པས་རྣམ་
ཤྲེས་སོ། །གཙོ་བོར་ན་སྲེམས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་སྲེ། བསགས་་་་་་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་དོད་ཙིཏྟ་ཞྲེས་པ་ངྲེས་ཚིག་འགོད་པས་ཏ་གཅྱིག་ཕྱྱིས་པས་ཙིཏ་ཞྲེས་
པ་པ་དང་ས་ཚོགས་པ་་་་་་བསན་པས་ཙིཏྟ། ཏ་གོང་མ་ན་རུ་བསྒྱུར་བས་ཙིནྟ་དང་དོན་ལ་སྲེམས་པས་སོ། །ཡྱིད་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཁོ་ན་སྲེ། 
དུས་རྟག་ཏུ་གསལ་བའྱི་རྣམ་པར་ངར་རློམ་པས་སོ། །རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ཁོ་ན་སྲེ། ས་ཚོགས་སུ་
གསལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྲེམས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། 
གཞུང་དོན་དང་། སྤྱྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་དྱིས་པའྱི་ལན་དུ། ཕུང་པོ་སོགས་མངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་བ་ན། དྲེས་རྱིས་
མཐུན་པའྱི་འབས་བུ་བསྐྱྲེད་པར་ནུས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསོས་ཤྱིང་ས་བོན་བཏབ་པ། ཕུང་པོ་སོགས་དྲེ་
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རྣམ་ས་ྱིད་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་དྲེར་ཆོས་རྣམས་ས་བོན་དུ་འདུ་ཞྱིང་སོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། 
དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ོད་ཡྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བས་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་འདུ་ཞྱིང་སོར་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་གཞྱི་ཡུལ་རྣམ་པར་རྱིག་པས་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་གཞྱི་ལ་
བདག་ཏུ་འཛིན་གྱི། འདུ་ཤྲེས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་སྐབས་སུ་རྒྱུན་འཆད་པས་བདག་དང་མྱི་འད་བས་སོ། དོན་
གསང་་་་་་།ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཀུན་གཞྱིར། གངས་ཅན་པས་བཏགས་པའྱི་གཙོ་བོའང་འདོད་པས་དྲེ་གཅོད་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བག་ཆགས་ལས་གཞན་པའྱི་ས་བོན་མྲེད་པས་ན། བག་ཆགས་
ཀྱིས་བསོས་པ་ཞྲེས་པ་ཁོ་ནས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟོས་སོ་ཞྲེ་ན། ས་བོན་ཐོགས་མ་མྲེད་
པའྱི་དུས་ཅན་དུ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཕྱྱི་མ་སོས་ཏྲེ། ཐོག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ྱིད་
དུ་བསོས་པའོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །ངོས་གཟུང་བའོ། །མྱིང་གཞན་དགོད་པ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ལས་
ངྲེས་པར་སྱིན་ཅྱིང་སྐྱྲེས་པས་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ཡང་ཡང་དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ལུས་ལྲེན་
པས་ལྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་དྲེའོ། །མདོར་བསན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་མྱིང་གྱི་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་དྲེ་ནྱི་སྲེམས་ཞྲེས་བརོད་
པར་བྱ་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསགས་པའམ་ས་བོན་གྱིས་བསགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་བདུན། མཚན་ྱིད་དང་མཚན་གཞྱི་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དམྱིགས་རྣམ་དང་། འཇུག་ལྡོག་
དང་། མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་རང་གྱི་དང་། རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་
དང་། འབས་བུ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་གསུམ་གསུངས་ཤྱིང་། དྲེ་རྣམས་དོན་གསང་དུ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཀུན་གཞྱིའྱི་
སྤྱྱིའྱི་དང་། ས་བོན་གྱི་ཆའྱི་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་དོ། །བཤད་སར་དུ། །ས་བོན་ཙམ་བྱྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་མ་བྱུང་བ་དང་པོ་དང་། བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་བྱུང་བ་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཆོས་རྣམས་རོད་པའྱི་
བག་ཆགས་ལས། །བྱུང་སྲེ་དྲེ་དག་ྱིད་ལས་དྲེ། ཞྲེས་པ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ཀྱིས་བག་ཆགས་
བསྐྱྲེད་པ་དྲེ་འབས་བུ་ྱིད་ཀྱིར་བཤད་དོ། །དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་ན་རྣམ་སྱིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་
པར་རྟྲེན་པ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། མདོར་བསྡུས་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། སུམ་བཅུ་པར། དྲེ་ལ་ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི། །རྣམ་སྱིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་བག་ཆགས་སོར་རུང་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་
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ཞྲེས་མུ་ད་གསུང་བས་ཀང་མཚོན་ནུས་ལ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྟྲེན། དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་
ཞྲེས་པས་ཀང་སྲེ་གཞན་ཡང་སྱིད་དོ། །འགའ་ཞྱིག་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་གསུངས་
པས་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་ཀུན་གཞྱི་ལ་མ་ཁབ་བོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྤྱྱིར་བསན་པ་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་
དང་། ས་བོན་གྱི་ཆ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་མྱི་གསལ་
ཞྱིང་ཆ་ཕ་བ་ཡུལ་སང་བར་ནུས་ཙམ་པ་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཁོ་ན་ཅན། མ་
བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་སྲེ་སུམ་བཅུ་པར། དྲེ་ནྱི་ལྲེན་
པ་དག་དང་གནས། །རྣམ་པར་རྱིག་པ་མ་རྱིག་པ། །རྟག་ཏུ་རྲེག་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། །རྲེག་དང་འདུ་ཤྲེས་སྲེམས་
པར་ལྡན། །དྲེ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་མ་སྒྲྱིབ་ལུང་མ་བསན། །རྲེག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ནྱི་
རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བོ་བཞྱིན། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ནྱི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སྲེ། བྱྲེ་
བཤད་དུ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཁོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་གཞྱི་དྲེ་
ྱིད་སོན་གྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་ཤྱིང་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་སྱིན་གྱི་
ཆའོ། །དྲེའྱི་ཆོས་ནྱི་ངོ་བོ་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ཡྱིན་པ་སྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡང་དགྲེ་བ་
དང་མྱི་དགྲེ་བར་གྱུར་ན་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་ལུང་བསན་
དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལས་ཕྱྱིས་འབྱུང་བ་སྲེ། ལས་བྱས་མ་ཐག་མྱི་འབྱུང་བས་སོ། །རྒྱུད་སྲེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་སྲེ། རྣམ་
སྱིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆོས། །སྲེམས་ཅན་བརོད་ལུང་བསན་ཕྱྱིས་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་དང་འདའོ། །འདྱིར་ལས་བྱྲེད་
པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མ་མངལ་གྲུབ་པ་་་་་་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན། ལས་བྱས་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ལ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་
དང་འགལ་བས་དང་། སྐྱྲེས་ནས་མ་ཤྱི་བའྱི་བར་དུ་བརྟན་པ་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་་་་་་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམ་སྱིན་དུ་འདོད་པའྱི་མྱིག་
རྣའྱི་དབང་པོ་སོགས་ཚེ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱུན་བརྟན་པས་མ་ཁབ་པས་ཤྲེས་བྱྲེད་བཙལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་དྲེ་ྱིད་ཆོས་རྣམས་
སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་ས་བོན་གྱི་ཆའོ། །དྲེའྱི་བག་ཆགས་གཏན་ལ་དབབ་
པ་ལ་ལྔ་སྲེ། བསོ་བྱའྱི་གཞྱི་དང་། སོ་བྱྲེད་དང་། སོས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། དགོས་པ་གཏན་
ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། བརྟན་ལུང་མ་བསན་བསོ་བྱ་བ། །སོ་བར་བྱྲེད་དང་འབྲེལ་པ་ལ། །སོ་
བྱྲེད་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མྱིན། །འདྱི་ནྱི་བག་ཆགས་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྟན་པ་ནྱི། ཏྱིལ་
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སོགས་ལྟར་རྒྱུད་རྒྱུན་ཆགས་པ་སྲེ། རླུང་ལྟར་གཡོ་བ་དང་སྒྲ་ལྟར་རྒྱུན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའོ། །འདྱིས་འཇུག་
པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ཅྱིང་། གཟུགས་ཀང་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ན་རྒྱུན་ཆད་
པས་སོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྱི་ཡང་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་དུ་རྒྱུན་འཆད་པས་བསོ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྱིད་
དུ་སོ་བྱྲེད་ཡོད་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་རྒྱུན་བརྟན་པ་ལ་དགོངས་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དྱི་བསོ་བ་ན་ག་རྱི་དང་སོག་སྐྱ་ལྟར་
དྱི་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་མྱི་འཆགས་ཀྱི། དྱི་མམ་པ་ལ་འཆགས་པ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་
ཡང་འགྱུར་བ་ལ་མྱི་བསོ། གཅྱིག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་པ་ལའོ། །འོ་ན་མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་ན་དགྲེ་
བ་ལའང་འཇོག་པ་དང་། སོན་གྱི་སངས་རྒྱས་དུས་རྱིང་པོར་བག་ཆགས་བསོས་པ་རྣམས་བས་ད་ལྟར་གྱི་
སངས་རྒྱས་བག་ཆགས་ཉུང་བས་ཡོན་ཏན་དམན་པར་འགྱུར་ལ། མྱི་འཇོག་ན་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
སོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འཇོག་ཅྲེས་པ་འདྱི་བཟང་ལ། སོབས་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། 
ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་རྒྱུན་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་དུས་སུ་ཅྱིག་ཆར་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་ལས་འབྱུང་བས་སོ། །བསོ་བར་
བྱ་བ་ནྱི་བསོ་བར་ནུས་པ་སྲེ། མཁྲེགས་པ་རྡོ་བ་སོགས་ལ་དྱི་མྱི་བསོ་བ་ལྟར་མྱི་རྟག་པ་ལ་བསོ་ཡྱི། བརྟན་པ་
ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོ་བྱྲེད་དང་དུས་གཅྱིག་ལ་དུས་མམ་དུ་འབྲེལ་བ་སྲེ་རྒྱུད་དང་དུས་ཐ་
དད་པ་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་གསང་དུ། དྲེའྱི་འཁོར་གྱི་རྲེག་པ་སོགས་ལ་མྱི་བསོ་བས་རྟྲེན་དུ་རུང་བའོ་ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསོ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་གྱིས་དང་ལྡན་ཞྱིང་བསོ་བྱ་ལ་ནུས་པ་རྲེས་སུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་སྲེ། 
ཚོགས་བདུན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་འཁོར་གྱི་ཀུན་འགོ་ལྔས་རང་ྱིད་སྐྱྲེད་པའྱི་
བག་ཆགས་འགོད་དམ་མྱི་འགོད་ཅྲེ་ན། དོན་གསང་དུ། སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག དྲེ་རྣམས་དང་ཀུན་གཞྱི་ཕན་ཚུན་
རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པས་འགོད་པའོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་དྲེ་རྣམས་རྣམ་སྱིན་དུ་ལུང་བསན་དུ་མྲེད་པས་མྱི་གསལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་བག་ཆགས་སྐྱྲེད་མྱི་ནུས་ཀྱི་ལས་ཀྱི། འཕྲེན་པ་ཁོ་ནས་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་ཏྱིལ་དང་མྲེ་ཏོག་དྱི་ཞྱིམ་པོ་ལྷན་ཅྱིག་བཞག་སྲེ་དྱི་བསོས་པས་ཏྱིལ་ལ་མྲེ་ཏོག་གྱི་དྱིའྱི་རྒྱུན་
འཆགས་པ་ལྟར། ཀུན་གཞྱི་དང་ཚོགས་བདུན་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་དུ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་སྐྱྲེ་འགགས་ལྷན་
ཅྱིག་བྱས་པས་སོ་བྱྲེད་འགག་ཀང་དྲེ་དང་རྱིགས་འདའམ་རྱིགས་མྱི་འདའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཀུན་གཞྱི་ལ་
རྲེས་སུ་འཇུག་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ། །ཕྱྱི་དང་ནང་དང་མྱི་གསལ་བ། །གྱིས་དང་ཀུན་
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རོབ་ྱིད་དང་ནྱི། །དམ་པའྱི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀུན། །ས་བོན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །སྐད་ཅྱིག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
འབྱུང་། །དྲེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བར་འདོད། །ངྲེས་དང་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་། །རང་གྱི་འབས་བུ་བསྒྲུབས་པ་
འོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཕྱྱིའྱི་ནྱི་ས་ལུ་དང་ཨུཏྤ་ལའྱི་ར་བ་སོགས་སོ། །ནང་གྱི་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཡོད་པའོ། །མྱི་གསལ་གྱིས་
ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེའམ་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་དུ་མྱི་གསལ་བ་སྲེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །ཀུན་རོབ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་སྲེ། ཐ་
སད་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །དོན་དམ་པ་ནྱི་ནང་གྱི་སྲེ། བརྟག་བཟོད་པས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྐད་ཅྱིག་པ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ས་བོན་གྱི་ག་སྲེ། རྟག་པ་ལས་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་
ནྱི་ས་བོན་དང་འབས་བུ་དུས་མམ་དུ་གནས་པ་ལ་བཤད་དྲེ། སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་
དགོངས་པར་མངོན་ནོ། །རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ནྱི་འགལ་རྐྱྲེན་དང་མ་ཕད་པ་དང་འབས་བུ་མ་ཕྱུང་གྱི་བར་
དུའོ། །ཅྱི་སྲེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་ན་ཀུན་ལས་ཐམས་ཅད་ཅྱིས་མྱི་འབྱུང་ཞྲེ་ན། ནུས་པ་ངྲེས་པས་འགའ་ཁོ་ན་
ལས་འགའ་འབྱུང་ངོ་། །ངྲེས་ཀང་རྟག་ཏུ་མྱི་འབྱྱིན་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། རྐྱྲེན་ལ་བལྟོས་ཏྲེ་རྟག་ཏུ་རྐྱྲེན་ྲེ་བར་མ་ངྲེས་
པས་སོ། །ས་བོན་དྲེའྱི་ས་བོན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། རང་གྱི་འབས་བུ་བསྒྲུབས་པ་སྲེ་ས་བོན་དང་ས་བོན་ཅན་ཐོག་མ་མྲེད་
པས་ས་མས་ཕྱྱི་མ་སྐྱྲེད་པའོ། །ཡང་མངོན་པར་བརོད་པའྱི་བག་ཆགས་དང་། བདག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་དང་། སྱིད་པའྱི་
ཡན་ལག་གྱི་བག་ཆགས་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་ལྷ་དང་མྱི་དང་འགོའ་ོཞྲེས་སོགས་བརོད་པ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའྱི་ས་
བོན་དང་། ོན་ཡྱིད་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཀུན་གཞྱི་ལ་བདག་གོ་སམ་པའྱི་རྒྱུ་དང་། བསོད་
ནམས་སོགས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་དབང་གྱིས་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་མ་རྱིག་པ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའོ། །ཡང་
ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་བག་ཆགས་དྲེ་ྱིད་དང་འཛིན་པ་གྱིས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ཤྲེས་པ་ལས་གུད་ན་རང་རྒྱུད་པའྱི་གཟུང་བ་ཡོད་པར་ཞྲེན་ཅྱིང་དྲེ་ཤྲེས་པས་རྟོགས་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ། གཟུང་
བར་འཛིན་པ་དང་འཛིན་པར་འཛིན་པ་དག་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་ནོ། །དྲེ་སུམ་བཅུ་པར་གསུངས་པ། ལས་ཀྱི་བག་
ཆགས་འཛིན་གྱིས་ཀྱི། །བག་ཆགས་བཅས་པ་ས་མ་ཡྱི། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་རྣམ་སྱིན་གྱི་བག་ཆགས་དང་རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་བག་ཆགས་གྱིས་ཏྲེ། རྱིམ་པས་མྱི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱིས་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུ་ཀུན་གཞྱི་
ྱིད་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་དང་། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་རྣམས་ཀྱིས་རང་དང་རྱིགས་འད་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་
བཞག་པའོ། །ཡང་འདྱི་ྱིད་དུ་གནས་ངན་ལྲེན་ྲེར་བཞྱི་ཡང་ཕྱྲེ་སྲེ་ཕྱྱིས་འཆད་དོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བག་
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ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔྱད་པ་དང་། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དཔྱད་པ་དང་། འཇོག་ཚུལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མྱི་འཐད་
པ་དགག་པ་དང་། འཐད་པ་དགོད་པ་དང་། རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོབ་དཔོན་རོག་སོགས་སོ་བྱྲེད་དགྲེ་
མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གྱིས་བསོས་པའྱི་བག་ཆགས་རང་རང་དང་འད་བར་ཡོད་དྲེ། འདྱི་ྱིད་དུ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་
བས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་བག་ཆགས་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡང་དགྲེ་བས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་དྲེ་དགྲེ་བ་ྱིད་
ཡྱིན་ཏྲེ་འབས་བུ་སྡུག་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་ཡང་བཟོག་སྲེ་སར་རོ། །ཀུན་གཞྱི་
དགྲེ་མྱི་དགྲེར་འགྱུར་ཏྲེ། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་དང་བདག་ཅྱིག་པས་སོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་མངོན་འགྱུར་དང་གཅྱིག་
པར་ནྱི་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་ས་བོན་དང་བདག་གཅྱིག་ནྱི་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མྲེ་དུ་བ་བསྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་
གཅྱིག་ཀང་དུ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་འབན་སོགས་དྲེ་མྱི་འཐད་དྲེ། རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ནྱི་བཏགས་པ་བ་སྲེ། རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ལྟར་རོ། །སྡུག་པའྱི་འབས་བུ་
འཛིན་པས་དགྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ཡང་གྱིས་ལས། འཕྲེན་པས་འཛིན་པ་ནྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དག་
བཅོམ་པ་ལ་ཡང་འཕྲེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱྲེད་པས་འཛིན་པས་ཡྱིན་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། བདྲེ་འགོའ་ི
མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ས་མས་ཀང་རང་དང་རྱིགས་འད་སྐྱྲེད་པས་དགྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གནོད་བྱྲེད་ཀང་ཡོད་དྲེ། 
ཐྲེག་བསྡུས་ཀྱི་མྱི་གསལ་དང་ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པ་གྱི་གར་དུ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་གྱིས་ཀར་མྱི་གསལ་བ་སྲེ་ལུང་དུ་
མ་བསན་པའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ་ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་མཚན་ྱིད་པ་གྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་དག་གྱི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྱི་དང་རས་གཅྱིག་པས་སོ། །འདོད་ན། དྲེ་དག་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་
ལོ། །ཡང་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྱི་དང་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། ངོ་བོ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སྲེར་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་བསམ་
གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་
གསུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་འཇོག་བྱྲེད་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གང་གྱིས་བཞག་ཀང་བག་ཆགས་ལུང་མ་
བསན་ྱིད་དྲེ་ཀུན་གཞྱི་ལུང་མ་བསན་དང་རས་གཅྱིག་པས་སོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ། བག་ཆགས་ཐ་དད་ས་ཚོགས་
མ་ཡྱིན་པ། ཆོས་ཐ་དད་ས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་བ། ཚིག་གུའྱི་རྱི་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་རས་ས་ཚོགས་
སུ་མྱི་སང་ཡང་། ཚོན་གྱི་སོད་དུ་བཅུག་པ་ན་ས་ཚོགས་སོན་པའྱི་དཔྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། རས་ལྟ་བུ་ཀུན་
གཞྱི་དང་ཚོན་ལྟ་བུ་ཆོས་ས་ཚོགས་སོན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་བག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་
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སྤང་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་ལ་རྣམ་སྱིན་ཡོད་པ་སྤང་བ་དང་། དགྲེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པའྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་བག་ཆགས་ལུང་མ་བསན་ལས་འབས་བུ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་འབྱུང་ན། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་
དང་འད་བའོ། །ཞྲེས་པ་མྲེད་པས་བག་ཆགས་ལས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་པར་
ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བག་ཆགས་འཇོག་བྱྲེད་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་འབས་བུ་འད་བ་ལ་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་བག་
ཆགས་སུ་འཇོག་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བག་ཆགས་ལུང་མ་བསན་གྱིས་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་སྐྱྲེད་
པས་ན་ལུང་མ་བསན་ལ་རྣམ་སྱིན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་བདྲེ་འགོའམ་ངན་འགོ་སྐྱྲེད་མོད་ཀྱི། དྲེ་ཙམ་
གྱིས་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཀུན་གཞྱི་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་མ་བཞྱིན་ནོ། །བག་
ཆགས་ཀྱིས་རྣམ་སྱིན་འཕྲེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འཕངས་ཟྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སོམ་པ་གསུམ་ཇྱི་རྱིགས་པར་
ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིད་མཐུག་པོ་ལོག་པ་ན་དགྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་བག་ཆགས་ཙམ་ལས་གཞན་
པའྱི་དགྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན། བྱྲེ་བཤད་སོགས་སུ་སོམ་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་
དང་། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ་ཡང་། སྲེམས་དྲེ་ཡང་དག་བླངས་གྱུར་པ། །དྲེང་ནས་བཟུང་སྲེ་གྱིད་ལོག་གམ། །བག་
མྲེད་གྱུར་ཀང་བསོད་ནམས་ཤུགས། །རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་དུ་མ་ཞྱིག །ནམ་མཁའ་མམ་པར་རབ་ཏུ་
འབྱུང་། །ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དུས་ན་དགྲེ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པས་མྱི་
འགལ་ཏྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སར་དུའང་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་ཕྱྱིར་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གཞན་
དུ་ན་མྱི་དགྲེ་བའྱི་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བ་མངོན་གྱུར་དག་པོ་སྐྱྲེས་པ་ན། རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་དགྲེ་མྱི་
དགྲེ་མཚན་ྱིད་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། འདོད་ན། དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་
མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བག་ཆགས་དང་ཀུན་གཞྱི་རས་གཅྱིག་ན་དྲེ་དང་འད་བར་ས་བོན་ཡང་མ་
བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ཏུ་འགྱུར་བས་དྲེ་ལས་དྲེ་འད་འབྱུང་གྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྲེ་ཐ་
དད་ན་ས་བོན་དྲེ་རྣམས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་པས་རྟྲེན་གཅྱིག་ལ་སྲེམས་གྱི་རྒྱུད་མང་པོར་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ནྱི་སྲེམས་བྱུང་མང་པོ་གཅྱིག་ཅར་བྱུང་ཡང་རྒྱུད་མང་པོར་མྱི་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། མྱི་འད་སྲེ་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ནྱི་སྲེམས་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བས་སོ། །ཡང་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་བདུན་ཅྱིག་ཅར་
བྱུང་ཡང་རྒྱུད་དུ་མར་མྱི་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། དྲེ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་ཏྲེ་འབྱུང་
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བས་སོ། །ས་བོན་རྣམས་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་ཞྱིང་ཀུན་གཞྱི་ལས་ཐ་དད་པ་རང་དབང་དུ་གནས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བ་སོ་ན་འདུག་གོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་འཕགས་པ་འདྱིས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་
པར་གསུངས་ཤྱིང་། དྲེའྱི་དོན་དོན་གསང་དུ། དྲེ་ལྟར་གགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་སྨྲ་
བས་འབས་བུ་འཛིན་པ་ནྱི་རས་ལས་གཞན་མྱིན་ཏྲེ་རས་བྱྲེད་པས་སོང་བས་ད་ལྟར་བ་མྱིན་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་བས་སོ། །རས་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདས་པ་ལའང་རས་ཡོད་པས་འབས་བུ་འཛིན་པའྱི་བྱྲེད་པ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ད་ལྟར་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཡང་མདོ་སྲེ་པའྱི་ལུགས་ལ། གཟུགས་མྲེད་དུ་འཕགས་པས་
ལམ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་སྲེམས་དྲེ་དང་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་རྣམས་དྲེ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བོན་རྣམས་ཟག་
མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཐ་དད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་བས་སོ་ཞྲེས་སོ། །འོན་ཀང་སྲེ་པ་དྲེ་དག་གྱི་
ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ས་བོན་དངོས་པོ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ྱིད་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་མྱི་འཐད་དོ། །གང་ཡང་
དབུ་མ་པས་བདྲེན་པ་གྱིས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི་དོན་དམ་བདྲེན་པ་གཞྱི་མ་གྲུབ་
པ་སྲེ་འདྱིར་ནྱི་ཟོལ་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་བཤད་སར་དུ་མདོ་སྲེ་པའྱི་ལྟར་ན་དོན་གྱི་རྣམ་པ་འཛིན་པའྱི་བློ་དང་
རྣམ་པ་དག་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དཔྲེར་བྱས་ནས་བཤད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ཀུན་གཞྱི་དང་བག་ཆགས་རས་
གཞན་དུ་དང་ལྡོག་པ་དྲེ་ྱིད་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་མངོན་ནོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ཐོས་
པའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་པར་ཆུ་དང་འོ་མ་དཔྲེར་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡང་ཀུན་
གཞྱིའྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་དྲེ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བྲེམ་པོའམ་རྱིག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་བརྟགས་ན་མྱི་འཐད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་
ཀྱི་ལུགས་དགོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་བརྒལ་ལན་བརོད་པ་དང་། འཐད་ལུགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོབ་
དཔོན་ཁ་ཅྱིག་་་་་་ཟ་བ་སྐྱོ་བག་ཆགས་ནྱི་སོ་བྱྲེད་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། སོ་བྱྲེད་ཀྱིས་གསོ་བར་
ཟད་ཀྱི་སོན་མྲེད་སྐྱྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །ཡང་སོབ་དཔོན་གཞན་་་་་་ཆོས་སྐྱོང་ལྷོ་རྣམས་ཏྱིལ་ལ་སོགས་
་་་་་དགའ་བའྱི་སྲེ་དང་མཆོག་གྱི་སྲེ་པ་ལ་གསར་དུ་སོ་བ་མཐོང་ནས་སོ་བྱྲེད་ཀྱིས་སོན་མྲེད་སྐྱྲེད་པ་དང་རྟས་བྱྲེད་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་
ྱིད་གསོ་བར་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་གཞན་ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་དང་སོན་མྲེད་སྐྱྲེད་པ་
གྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་དང་པོའ་ིལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱིས་བདག་རྐྱྲེན་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་
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བའྱི་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དུ་སྲེམས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཕྱོགས་དང་པོ་ལ། 
འདོད་ཆགས་སོགས་སོ་བྱྲེད་རྣམས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྲུབ་ཟྱིན་གསོ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་སར་མྲེད་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་སོ། །འདོད་ན། ཐྲེག་བསྡུས་སུ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་
ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དུ་བཞག་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་
འདྱི་འགལ་ལོ། །ཡང་ཏྱིལ་སོགས་ལ་དྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་མ་མཐོང་བས་དྲེས་མཚོན་པའྱི་དོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་གྲེང་ངོ་། །དྲེ་ལ་དོན་གསང་དུ་ལན་བཏབ་པ། སྐྱོན་དང་པོ་མྲེད་དྲེ། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་རས་
གཞན་ྱིད་རས་གཞན་གྱི་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟར་སོ་བྱྲེད་རྣམས་རྱིགས་འད་བའྱི་ས་བོན་འཇོག་པས་
རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དང་མྱི་འད་བའྱི་བག་ཆགས་འཇོག་པས་བདག་རྐྱྲེན་དུ་འཇོག་པས་སོ། །སྐྱོན་ཕྱྱི་མ་མྲེད་དྲེ། སོ་སྐྱ་
དང་རྡོ་བ་སོགས་མྲེ་ཏོག་དང་ཕད་ཀང་དྱི་མྱི་འཛིན་པས་ཏྱིལ་སོགས་ལ་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་དྱི་འཛིན་པ་ཡོད་པར་
ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་དང་། གཞན་ཡང་སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཏྱིལ་སོགས་མྲེད་ཀྱི། འཇྱིག་རྟྲེན་ན་
གགས་པས་དཔྲེ་ཙམ་དུ་བྱས་པར་ཟད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཕྱོགས་གྱིས་པ་ལའང་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕྱྱི་མ་
རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་དྲེ། ཀུན་གཞྱི་གཞན་དང་ཕད་ནས་དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་གསར་པ་བཞག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡང་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་སྐྱྲེ་མ་མྱོང་བས་དྲེས་བག་ཆགས་གསར་པ་བཞག་པ་
མྲེད་པས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བག་ཆགས་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་ན་ཀུན་གཞྱི་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་བག་ཆགས་རྱིང་
པ་ལས་དྲེ་དག་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་གྲེང་ངོ་། །དྲེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་དང་པོ་མྲེད་དྲེ། ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་
ཤྲེས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཀུན་གཞྱི་ལའང་དམྱིགས་པས་ན་དྲེས་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཀུན་གཞྱི་ཕྱྱི་མ་
སྐྱྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་འཇོག་པས་སོ། །ཕྱྱི་མའང་མྲེད་དྲེ། འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིགས་ནྱི་ཟག་མྲེད་མ་ཡྱིན་གྱི་
སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་ངྲེས་པ་བསྡུ་བར། རྒྱུད་གང་ལ་སྒྲྱིབ་པ་གྱི་གའྱི་ས་བོན་སབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤང་དུ་རུང་བ་
དྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྱིགས་དང་། གང་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་སབ་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ན་ཐོས་དང་རང་
རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་དང་། གང་ལ་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ས་བོན་ཆྲེ་བས་སྤང་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡོད་པ་དྲེ་རྱིགས་ཆད་དུ་
གསུངས་པས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་རྐྱྲེན་མྲེད་ཅྱིང་རྐྱྲེན་བཞྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཁབ་པའྱི་དོན་མ་
ཡྱིན་གྱི་སྱིད་པ་ལ་བསམས་པའོ་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་སོ། །དྲེའྱི་ལན་དང་པོ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། །སྲེམས་ཙམ་པའྱི་
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ལུགས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཅྱི་སྲེ། དངོས་སུ་བའྱི་དམྱིགས་པ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་
དང་། བརྒྱུད་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་པས་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་དྲེས་ཀུན་གཞྱི་སྐྱྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་འཇོག་
པར་རྟོག་ན། གཞན་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་ཀུན་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་བག་
ཆགས་ཀང་གཞན་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་བས་ན་འགོ་བ་ཀུན་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་རང་
བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སར། རང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་ནྱི་སྐྱྲེད་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་
ཁད་པར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྱིང་། བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་སབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་
ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ས་བོན་ཟག་མྲེད་ཡོད་པར་སོན་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །ཟག་མྲེད་དང་པོ་ལ་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་མྲེད་པའང་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ། སྲེ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཀུན་རྐྱྲེན་བཞྱི་ལས་སྐྱྲེ་བར་བཤད་པས་སོ། །གསུམ་པ་
ནྱི་དོན་གསང་དུ། དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་བཞག་ལ། འོན་ཀང་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ནྱི་
ཡོད་མྲེད་ཤྲེས་དཀའ་ཞྱིང་རྱིང་པ་རྟས་པར་བྱྲེད་པ་དང་གསར་དུ་གསོ་བ་་་་་་རྒྱུད་བླ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ཆོས་
ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ཡོད་པར་གསལ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པ་བཞག་བདྲེའོ། །འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཐུན་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་སྱིང་རྟས་
པར་བྱྲེད་ཅྱིང་རྣམ་སྱིན་གྱི་བག་ཆགས་ནྱི་གསར་དུ་འཇོག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་གྱིས་
ལས་བཟོག་པ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་དམ་པའྱི་ཆོས་ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་གསར་དུ་བཞག་
པ་དྲེ་ཕྱྱིས་ཐོས་པས་གསོ་ན་རྒྱུ་མཐུན་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་གསར་པ་གསོ་བར་གྲུབ་ཅྱིང་། ཐོས་པའྱི་བག་
ཆགས་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གནས་ན་འགོ་བ་ཀུན་ཐར་པའྱི་རྱིགས་སད་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེ་འདའྱི་ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་
ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་སོ། །འདོད་ན། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ལ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ྲེས་པར་སྤྱོད་ངྲེས་ཡོད། །ལ་ལ་
ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགྲེ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་མྲེད་པ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཐོས་པའྱི་ས་བོན་དྲེ་
ྱིད་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པར་ཡང་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་བོན་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་
ཆྲེན་པོ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ས་བོན་དུ་བལྟ་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། དྲེ་ྱིད་དུ། འཕྲེན་པས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་གང་
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་བག་ཆགས་གསར་དུ་འབྱུང་བ་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཁབ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་
དམྱིགས་རྣམ་ནྱི་དབུས། མཐར་དོན་དང་སྲེམས་ཅན། སང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི། །རབ་ཏུ་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བསྡུ་བར། ནང་གྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་སོད་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་
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ཆད་པར་གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ནྱི་ལྲེན་པ་དག་དང་ཞྲེས་པས་བདག་དང་ཆོས་ཀུན་བཏགས་པའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བག་ཆགས་བདག་དང་ཆོས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་བག་ཆགས་དང་གནས་དང་
བཅས་པའྱི་དབང་པོའ་ིགཟུགས་དང་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོའ།ོ །གནས་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཞྲེས་པས་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་
རྟྲེན་ལ་དམྱིགས་པའོ། །དྲེ་ཡང་དབང་པོ་རང་གཞན་གྱི་ལའང་སྲེ། དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་པར། སྲེམས་ཅན་དུ་
སང་བ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔར་བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གང་ཡྱིན་པའོ་ཞྲེས་པས་སོ། །དྲེ་ྱིད་ནྱི་དོན་གསང་དུ། 
དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ས་བོན་དང་མྱིག་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་ཡང་འདོད་
གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་དུ་ནྱི་ས་བོན་དང་མྱིང་བཞྱི་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྲེ་ཀུན་གཞྱིས་གཞན་
རྒྱུད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་དམྱིགས་ན་རང་ལ་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཤྲེས་ཀང་སྐྱྲེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིད་
ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་གཞན་གྱི་དབང་པོ་ལ་དམྱིགས་ཀང་གཞན་གྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་
ཀུན་གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཀུན་འགོ་ལྔ་ནྱི། རང་གྱི་མྱིག་སོགས་སུ་སང་བ་ལ་དམྱིགས་ཀང་མྱིག་ཤྲེས་
སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་བཤད་དོ། །གཞན་དམྱིགས་རྣམ་གྱི་ཁད་པར་སོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་
མང་པོ་གསུངས་པ་ལ་ནྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་ཅྱིང་། གཞུང་རྣམས་སུ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
བར་མངོན་ནོ། །འདྱིར་ཡང་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྱི་ལ་གནས་པས་བསྐྱྲེད་ནས་ཀུན་གཞྱི་ྱིད་སོད་དང་
དོན་དུ་སང་བ་སྲེ། བྷར་ཏྱི་ཧ་རྱི་ཡྱིས་བཤད་པ་བཤད་སར་དག་ཏུ་དངས་པ། ནམ་མཁའ་ས་རླུང་ྱི་མ་དང་། །རྒྱ་
མཚོ་ཀླུང་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ནྱི། །ནང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱི། །ཆ་ལས་ཕྱྱི་རོལ་ལྟ་བུར་འདུག །ཅྲེས་སོ། །བཞྱི་
པ་འཇུག་ལྡོག་ནྱི་བསྡུ་བར། དམྱིགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། གཅྱིག་གྱི་རྐྱྲེན་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་
དང་། །ལྷན་ཅྱིག་དངོས་པོ་འཇུག་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ལྡོག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་
འཇུག་པ་ལ་ལྔ་ལས། དམྱིགས་པ་དང་གོགས་ཀྱིས་འཇུག་པ་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། གསུམ་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱིས་འཇུག་
པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ས་བོན་གྱི་གཞྱི་བྱྲེད་པས་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དང་། ཀུན་
གཞྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་སྐྱྲེ་བས་རྟྲེན་བྱྲེད་པས་དང་། ཡྱིད་ཡྱིད་ཤྲེས་
ཀྱི་གནས་བྱྲེད་པས་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དོ། །ཡང་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཀང་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཚེ་འདྱིར་འཇུག་
པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་ཕྱྱི་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ས་བོན་གསོ་ཞྱིང་རྟས་པར་བྱྲེད་པས་
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བདག་རྐྱྲེན་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་ཀུན་གཞྱི་ྱིད་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ས་བོན་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དོ། །ཆོས་
མངོན་པའྱི་མདོར་ཡང་། ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་ཤྲེས་ལ་སོར། །དྲེ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན། །ཕན་ཚུན་འབས་
བུའྱི་དངོས་པོ་དང་། །རྒྱུ་ཡྱི་དངོས་པོར་རྟག་ཏུ་སོར། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་
ཤྲེས་གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་དུས་སུ་ཡྱིད་དང་སྲེ། གཟུགས་
མྲེད་ཁམས་སུ་ཡྱིད་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་གྱིས་དང་འཇུག་ཅྱིང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྐྱྲེན་ཅྱི་ལྟ་བར་བདུན་གྱི་བར་དང་ལྷན་
ཅྱིག་འཇུག་གོ །སུམ་ཅུ་པར། ཆུ་ལ་རླབས་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་འདའོ། །ཚོར་བ་གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་
པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་དུ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་བཏང་སོམས་དང་འགོ་བ་དང་། ས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་
ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་གོ །ཆོས་གང་དང་
ལྷན་ཅྱིག་པ་ནྱི། སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་ཅྱིང་དྲེ་རྣམས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མྱི་བརོད་དོ། །དྲེ་དང་མཚུངས་པར་སུམ་བཅུ་པར། རྣམ་ཤྲེས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་
པ། །ཕན་ཚུན་དག་གྱི་དབང་གྱིས་ན། །དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བར་འགོ། །དྲེས་ན་རྣམ་རྟོག་དྲེ་དྲེ་སྐྱྲེ། །ཞྲེས་སོ། །ལྔ་
པ་སྐྱྲེ་བ་བརྒྱུད་པར་འཇུག་པ་ནྱི། ཚེ་འདྱིའྱི་ཀུན་གཞྱི་ཟད་པ་ན་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་བག་
ཆགས་ཀྱིས་བརྟས་ནས་ཚེ་ཕྱྱི་མའྱི་ཀུན་གཞྱི་འཇུག་ཅྱིང་། དྲེ་ྱིད་ཟད་ནས་ཡང་ཕྱྱིའྱི་ལ་སོགས་པ་འཇུག་སྲེ། 
དྲེ་ྱིད་དུ། ས་མ་ཡྱི། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ལྡོག་ཚུལ་ལ་
གྱིས་ལས། དངོས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྱིག་ཙམ་གསལ་ཙམ་ནྱི་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་མ་གཏོགས་པར་ལྡོག་པ་
མྲེད་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། །སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་ཏྲེ། །ཞྲེས་པའོ། །གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་
སྱིན་གྱི་ཆ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་སུ་ལྡོག་པར་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་ཅྱིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ་
ནྱི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྲེས་ལ་མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་གནས་གྱུར་ནས་ལྡོག་སྲེ། སོབ་དཔོན་ཙན་ཏ་གོ་མྱི་ཡྱིས། གང་ཡང་
ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས། །མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ྱིད་གྱུར་པ། །ཞྲེས་སོ། །ས་བོན་གྱི་ཆ་ལ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ས་བོན་
འགའ་ཞྱིག་ལས་སྒྲྱིབ་ཟད་བྱྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ་གོམས་པ་ན་ལྡོག་གོ །རྣམ་སྱིན་གྱི་ས་བོན་འགའ་ཞྱིག་དྲེའྱི་འབས་
བུ་ཕྱུང་བ་ན་ལྡོག་གོ །མཐོང་སྤང་གྱི་ས་བོན་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་པ་ན་དང་སོམ་སྤང་གྱི་ས་བོན་སོམ་ལམ་སྐྱྲེས་པ་
ན་ལྡོག་གོ །དགྲེ་བའྱི་ས་བོན་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་ས་བོན་ནྱི་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་སུ་ལྡོག་པར་འདོད་ཅྱིང་། 
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བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ནྱི་གནས་གྱུར་པ་ན་ལྡོག་ལ། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་མྱིན་པར་མྱི་ལྡོག་
གོ །དྲེ་རྣམས་ཀང་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་ནྱི། །རྣམ་ཤྲེས་བདུན་དང་ལྡན་པ་
ཡང་། །འཛིན་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་འཇུག་སྲེ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཅྲེས་དང་། བསྡུ་བར། ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་བསོམས་པས་རྣམ་པར་ལྡོག་པར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་དང་། གནས་
གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྤངས་པར་བརོད་པར་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། དག་བཅོམ་ྱིད་ན་དྲེ་ལྡོག་
གོ །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞྱི་བསྡུ་བར་གསུངས་ཏྲེ། ཀུན་གཞྱི་ཡོད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པ་
ནྱི་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལྔའོ། །བཟོག་པ་ནྱི་སྲེམས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མྱི་སོབ་པ་དང་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའོ། །གྱི་ག་ཡོད་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྲེམས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སོ། །གྱིས་ཀ་མྲེད་
པ་མྱི་སོབ་པ་དང་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་འགོག་པ་ལ་བཞུགས་པ་དང་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་
འདས་སོ། །དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི། འོ་ན་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྲེས་དང་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་དུ་གཏན་ལྡོག་གྱི དྲེ་ལས་སར་
མྱི་ལྡོག་ན། བསྡུ་བའྱི་དྲེ་དང་དོན་གསང་དུ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དང་ན་རང་དག་བཅོམ་ལ་ཀུན་གཞྱི་མྲེད་
པར་བཤད་པ་དང་། སུམ་བཅུ་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ོན་ཡྱིད་མྲེད་པས་ོན་མོངས་
པའྱི་ས་བོན་ཡོད་ཀང་མངོན་གྱུར་མྱི་སྐྱྲེ་བ་དང་། ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་གཏན་ལོག་པ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ། དོན་
གསང་དྲེ་ྱིད་དུ་ཡང་དྲེ་དག་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཡོད་པར་བཤད་པས་སོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་ས་
བོན་གྱི་ཆ་ལོག་པ་ན་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆའང་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་དང་རས་གཅྱིག་པ་ལ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དང་རས་གཅྱིག་པ་ལོག་ཀང་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུན་མྱི་ལྡོག་སྲེ། ལགས་མྲེར་གྱུར་པ་གང་བ་ན་
མྲེ་དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་ལགས་ལོག་ཀང་ལགས་ཀྱི་རྒྱུན་མྱི་ལྡོག་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་ལྡོག་དུས་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུན་
ལྡོག་པ་ལ་འཇོག་གོ །ལྔ་པ་རྣམ་གངས་ངྲེས་ཚིག་དང་བཅས་པ་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་གགས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་་་་་་དོན་
གསང་གྱི་དོན་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་གྱི་གནས་ཡྱིན་པས་ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་དང་ལུས་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པ་གྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་དང་། གྲུབ་པ་གནས་པར་བྱྲེད་པས་ལྲེན་པས་ན་ལྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ཐུན་མོང་དུ་གགས་པ་འཁོར་
འདས་ཀུན་གྱི་གཞྱི་བྱྲེད་པས་ཀུན་གཞྱི་དང་། ན་ཐོས་སྲེ་པ་ལ་གགས་པ་ཕལ་ཆྲེན་སྲེ་པའྱི་ལུང་དུ་ཤྱིང་གྱི་ར་བ་
ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ར་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ས་སོན་པའྱི་ལུང་དུ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པའྱི་བར་དུ་
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རྒྱུན་མྱི་འཆད་པས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་། གནས་བརྟན་པ་དང་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་སྨྲ་བའྱི་ལུང་དུ་སྱིད་
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ན་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་སྲེ། སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བ་༡དང་། །ཤྲེས་པ་དང་ནྱི་གཏོད་པ༢་དང་། 
གཡོ་བ༣་དང་ནྱི་རྟོག་པ༤་དང་། །བདུན་པ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། ལྟ་བ་སོགས་ནྱི་མྱིག་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་དང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སར་རོ། །དྲུག་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བག་ཆགས་གསུམ་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་
སུམ་དང་། ཡང་འཕྲེན་པས་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་པས་དང་། རྒྱུ་ྱིད་དྲེ་ོན་ཡྱིད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་
བྱྲེད་པས་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་སྲེ་བཞྱི་དང་། མཚན་ྱིད་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཞྱིག་གསུངས་སོ། །བདུན་པ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་གྱིས་ཏྲེ་ལུང་དང་རྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོར། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་
ཁམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཡོད་པས་ན་འགོ་ཀུན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པའང་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། ཆོས་ཀུན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའྱི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཀུན་གཞྱི་སྲེ། །དྲེ་བས་ཀུན་གཞྱིའྱི་
རྣམ་ཤྲེས་ནྱི། །དམ་པ་རྣམས་ལ་ངས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་དང་། མདོ་དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་པར་ཡང་། ལྲེན་
པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཟབ་ཅྱིང་ཕ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞྱིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རྟོག་པར་གྱུར་ན་
མྱི་རུང་ཞྲེས། །འདྱི་ནྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །ཞྲེས་དང་། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པའྱི་སྱིང་པོ་ནྱི་ཞྲེས་སོགས་དང་། །བློ་གོས་ཆྲེན་པོ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ་ལས་
འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རླབས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་དང་། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར། ཇྱི་ལྟར་ཟ་བ་སྐར་ཚོགས་
དང་། །ལྷན་ཅྱིག་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀང་། །རླབས་བདུན་རྣམས་དང་
ལྷན་ཅྱིག་གནས། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུར་ཡང་ལུང་གཅྱིག་ལས་འཕོས་པར། སྐྱྲེ་རྒུ་ཀུན་གཞྱི་
ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་གཞྱི་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཆོས་བསན་ན་ན་འདོད་རྣ་གཏོད་ལ་ཀུན་ཤྲེས་པར་
བྱྲེད་ཅྲེས་སོགས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ལ་བཙུན་པ་དབྱྱིག་གྲེན་ན་རྲེ། ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བའྱི་ངན་སོང་བའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་དགའ་ཞྱིང་
སོར་བ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་དྲེ་དང་འབལ་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཙུན་པ་མྱིའུ་ཐུང་ན་རྲེ། བདྲེ་བའྱི་ཚོར་བ་
འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡན་
ཆད་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྲོག་ན་རྲེ། འཇྱིག་
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ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཆོས་འདྱི་པ་བདག་མྲེད་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་དང་མྱི་
མཐུན་པས་དྲེ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་པའོ། །རྱིགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ལུང་ལ་ནྱི་དད་པས་
རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་བས་གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་བསྡུ་བར། ལྲེན་དང་
དང་པོ་གསལ་བ་དང་། །ས་བོན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་དང་། །སྲེམས་མྲེད་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་
འཆྱི་འཕོ་མྱི་རུང་འགྱུར། །ཞྲེས་བརྒྱད་གསུངས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཡང་བཀོད་དྲེ། དྲེ་ལ་དང་པོ་འཇུག་
པ་མྱི་སྱིད་པ་དང་གསལ་བར་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་པ་དང་ལས་བཞྱི་མྱི་འཐད་པ་གསུམ་ནྱི་རོད་སྤོང་ཡྱིན་ལ། གཞན་
ལྔ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །ཡང་ལུས་་་་་་ཡྲེ་ལྲེན་པ་མྱི་སྱིད་པ་དང་ས་བོན་དང་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་
དང་འཆྱི་འཕོ་མྱི་སྱིད་པ་རྣམས་ཐལ་འགྱུར་གྱི་སོ་ནས་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ལྷག་མ་ནྱི་བརྒྱུད་པས་
སོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། ལུས་ལྲེན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་གྱིས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ལྔས་ཀུན་
གཞྱི་སོན་སྐྱྲེ་བ་ས་མའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། འཇུག་ཤྲེས་རྣམས་ནྱི་ད་ལྟར་བ་ཚེ་འདྱི་བའྱི་རྐྱྲེན་ལས་
བྱུང་བས་ལུས་དྲེ་ལྲེན་དུས་ན་མ་སྐྱྲེས་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། །དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་
པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྲེ་་་་་་ཡྲེ་པ་ལ་གགས་པའྱི་མདོ་དུ་མར་བཀའ་
སྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཅྱི་
ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་རྣམས་སོ། ཞྲེས་བཀའ་་་་་་དྲེ་སྒྲུབ་ལུས་ལྲེན་བྱྲེད་དུ་སྩལ་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དྲུག་
རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་རྲེས་སུ་གཞུག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབས་བུས་རྒྱུ་སོན་པ་
བཀྲྲེས་སྐོམ་གྱི་རྲེག་བྱ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོའ།ོ ཡང་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་དམྱིགས་པས་སོན་གྱི་འདུ་
བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་སྲེ། བྱུང་ན་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ནར་འགྱུར་དགོས་སོ། །གྱིས་
པའོ། །ཡང་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་སྱིན་གྱིས་བསྡུས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་
སང་དུ་རུང་བ་ལ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་ལུས་ལྲེན་བྱྲེད་དུ་མྱི་
འཐད་དོ། །གསུམ་པའོ། །ཡང་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ནྱི་གནས་སོ་སོར་ངྲེས་པས་ན་ལུས་ལྲེན་ཅྱིང་འཛིན་པར་མྱི་
རུང་སྲེ། གནས་གང་དང་གང་ལས་མྱིག་ཤྲེས་སོགས་འབྱུང་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པས་ཟྱིན་གྱི་གཞན་མ་ཟྱིན་པས་
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རོ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོས་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་དབང་པོ་གཞན་འཛིན་ནོ་སམ་ན། ལུས་
དབང་དྲེ་ལུས་གཞན་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། རང་ྱིད་ཀང་ཤྲེས་པ་དང་བལ་བས་ན་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་ནྱི་ལུས་ཀྱིས་གང་རྲེག་བྱ་འཇལ་བ་དྲེ་ལུས་ཤྲེས་ཀྱིས་ཟྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་གཞན་མ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །བཞྱི་པའོ། །ཡང་དང་ཡང་ལུས་འཛིན་པའྱི་ྲེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། མྱིག་ཤྲེས་སོགས་གྱིད་དང་བརྒྱལ་
བ་སོགས་ན་མྱི་འབྱུང་བས། དྲེའྱི་ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱི་བ་ལྟར་རུལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། སད་པ་དང་སངས་པ་
སོགས་ན་ཡང་ལྲེན་པར་ཐལ་བས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་མྱི་རུང་སྲེ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་ལུས་ལན་གཅྱིག་ཁོ་ན་འཛིན་པར་
ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་འོ། རྒྱུ་ལྔ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལའང་སྐྱོན་ཡོད་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་
ན་རྲེས་འགའ་འཇུག་ཤྲེས་ཀང་འབྱུང་བས་རྣམ་ཤྲེས་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་དྲེ། 
འདྱི་ལྟར་ཁ་ཅྱིག་མཐོང་བར་འདོད་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་བར་དུ་འདོད་ཅྱིང་། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
དང་དབང་པོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་ཚོགས་པ་ཁད་པར་མྲེད་པ་ན་རྣམ་ཤྲེས་གང་རུང་གཅྱིག་དང་པོར་འབྱུང་བ་མྱི་
རུང་སྲེ། ཤྲེས་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པར་ཁད་པར་མྲེད་པས་སོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། འདྱིར་དོན་ཀུན་དང་ཅྱིག་ཆར་
དུ། །འདུས་ཅན་དབང་རྣམས་ཡོད་པ་ན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་རང་གྱི་སྲེ་པ་དག་དང་མུ་སྲེགས་ཁ་
ཅྱིག་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་མྱི་སྐྱྲེའོ། །མྱུར་དུ་སྐྱྲེ་འགག་བྱྲེད་པས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འཁྲུལ་པའོ་ཞྲེས་
སྨྲ་བའང་བསལ་ཅྱིང་། དྲེ་དགག་པ་རྒྱས་པར་རྣམ་འགྲེལ་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྱིས་དུས་
ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་གནས་མྲེད་ཅྱིང་གོ་སྐབས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྱིགས་
མཐུན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་མྱི་འབྱུང་བ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །དྲེ་རྣམས་རྱིགས་མཐུན་པ་
ྱིད་ལ། །ནུས་པ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཅྱིག་ཆར་མྱི་འབྱུང་ན་ཡྱིད་ཀྱི་
རྣམ་ཤྲེས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་གསལ་བར་ཡུལ་འཛིན་པར་མྱི་རུང་ངོ་། །དྲེས་ཅྱིས་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིག་ཤྲེས་
སོགས་གཅྱིག་སྐྱྲེ་བ་ན་དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་དང་དུས་མམ་དུ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་རྟོག་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་ཞྱིང་། 
འཇུག་ཤྲེས་ཀུན་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བ་དྲེའྱི་ཚེའང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱིས་རྲེས་
སུ་རྟོག་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་འདས་པའྱི་ཡུལ་འགགས་ནས་རྱིང་དུ་ལོན་པ་སར་མྱོང་བའྱི་དན་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་
རྒྱུ་བ་ནྱི་མྱི་གསལ་བ་སྲེ། ད་ལྟར་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་དང་དུས་མམ་པ་ནྱི་གསལ་
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བ་ཡྱིན་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་བོན་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ། ས་བོན་
གྱི་རྟྲེན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ས་བོན་གྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ས་བོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་འོག་ཏུ་མྱི་དགྲེ་བ་སོགས་དང་། ཁམས་ངན་པ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་
པའྱི་འོག་ཏུ་བར་མ་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པ་དང་། དྲེ་ལས་བཟང་པོ་གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྱོད་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཟག་
མྲེད་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་རྲེས་ལ་གཅྱིག་འབྱུང་བས་ན་ལྷན་ཅྱིག་
མྱི་འབྱུང་བས་བསོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྱི་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་མྱི་འགོ་བ་ལྟར་དགྲེ་བ་སོགས་བསོ་བྱར་མྱི་རུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ཟག་མྲེད་མྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་རྲེས་ཐོབ་ཀང་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པར་
བཞག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཟོས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་སོ་ཞྲེའོ། །ཡང་དྲེ་རྣམས་ནྱི་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་
ཆད་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ས་བོན་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ས་བོན་མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པས་ོན་མོངས་
དང་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མདོ་སྲེ་པ་ནྱི་ས་བོན་འདོད་པས་ཁས་བླངས་དང་འགལ་ལོ། །ལྔ་པ་
ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་འབྱུང་ན་སོད་ལམ་འཕང་གྱི་རྣམ་རྱིག་དང་། གནས་ལུས་རྐང་པ་འདྲེགས་འཇོག་
གྱི་རྣམ་རྱིག་དང་། ང་འོ་སམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་རྱིག་དང་། ཡུལ་ལམ་གྱི་དྲུང་གྱི་ས་རྡོ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་
རྣམས་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མགོགས་པར་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་
སྐབས་སུ་འདྱི་བཞྱི་ཅྱིག་ཅར་དམྱིགས་པས་སོ། །འདྱི་བཞྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་མྱི་རུང་སྲེ། ཡུལ་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་མྲེད་ན་རྒྱུ་ས་བོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་
བཞྱིན་དུ་སྲེམས་པའང་རྲེས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་རམ། མམ་པར་བཞག་པའྱི་རྣམ་
ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱུང་བའྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་མྱོང་བ་བདྲེ་བ་སོགས་མྲེད་པར་
འགྱུར་ན་དྲེ་ནྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པའོ། །ཅྱིག་ཅར་རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་
སོ་ནས་ཀང་གཞུང་འདྱི་བཤད་པར་བྱའོ་ཞྲེའོ། །བདུན་པ་ནྱི་སོམས་འཇུག་གྱིས་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་འཆྱི་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཀུན་ལུས་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་དང་ཤྱི་
བའྱི་ཁད་པར་སོན་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོད་དང་མ་བལ་ཞྱིང་སོག་གྱི་དབང་པོ་དང་མ་བལ་ལ་དྲེའྱི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་ལ་མ་འདས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པས་སོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་
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ཆོས་ཅན། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་དོད་འདོར་བ་མྲེད་པར་ཐལ། འདོར་བྱྲེད་ཀུན་གཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ལུས་ཀྱི་སོད་སད་ནས་རྱིམ་གྱིས་དོད་ཡལ་བ་མཐོང་བས་སོ། །དྲེ་སྲེ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་
ལུས་དོར་བས་དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བའོ་སམ་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་ནྱི་སོག་ཐ་མ་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་གསལ་པོར་ཡོད་ཀང་དྲེའྱི་
སོན་དུ་དོད་ཡལ་བ་མཐོང་བས་སོ། །དྲེས་ན་ལུས་འཛིན་བྱྲེད་ཀུན་གཞྱི་ྱིད་དང་བལ་བས་དོད་འདོར་བ་དང་
ཚོར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པའྱི་ཀུན་གཞྱི་གྲུབ་བོ། །ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་བསྡུས་པར། ཀུན་
གཞྱི་མྲེད་ན་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱྲེ་བའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྱི་རུང་བ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་། 
འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་རྣམ་བྱང་མྱི་རུང་བས་བསྒྲུབས་ཏྲེ། དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་ནྱི་ས་བོན་མྲེད་པས་མྱི་རུང་བར་
གསུངས་ཤྱིང་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འདྱི་ྱིད་དུའང་བཤད་ཟྱིན་ཏྲེ་རྒྱས་པར་དྲེ་ྱིད་ར་འགྲེལ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་པར་
བྱའོ། །ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་བྱྲེད། བཞྱི་སྲེ་སོམས་འཇུག་གྱིས་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ལས་
ལངས་པའྱི་ཚེ་འཇུག་ཤྲེས་འབྱུང་བས་དྲེ་ལ་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་གཞྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་དང་། 
དམྱིགས་པའྱི་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་རྣམ་པ་དྲེ་དམྱིགས་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པ་
ལྟར་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ལ་ཡང་ལྟོས་ཤྱིང་དྲེ་ཡང་ཀུན་གཞྱིའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །ཆད་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་
པ་གྱིད་དང་བརྒྱལ་བ་སངས་པ་ན་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀུན་གཞྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་པའོ། །འཁོར་བར་
འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་པ་ཀུན་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་ཀུན་ལ་སར་རོ། །ཀུན་གཞྱི་མྲེད་ན་
འཇུག་པ་མྱི་རུང་སྲེ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྱི་རུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྡོག་པ་ཡང་
མྱི་རུང་སྲེ་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་སྤངས་པས་དྲེ་ལྡོག་མོད། གྲེན་པོའ་ིསྲེམས་སྐྱྲེས་པ་ན་རྟྲེན་མྲེད་པས་སྤང་
རྒྱུའྱི་ས་བོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྲེན་པོའ་ིསྲེམས་ྱིད་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་དང་འདྲེ་བར་ནྱི་མྱི་རུང་སྲེ། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྲེན་པོ་ྱིད་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དང་རྱིགས་
པ་མཐུན་པས་གནས་འགྱུར་མྱི་རུང་བར་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བཟང་པོའ་ི
སྲེམས། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལྔ་སྤངས་པ། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་བསལ་བ་ལ། །སྲེམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བར་
བྱྲེད། །གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱར། །སྤངས་པ་མྱིན་ཕྱྱིར་མྱི་རུང་ངོ་། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་བཞྱིའྱི་སོས་པ་ནྱི་དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །ཡང་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ་ཡང་ཐྲེག་བསྡུས་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཁ་
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ཅྱིག་བཀོལ་ཏྲེ་གསུངས་ཤྱིང་། སའྱི་སོད་འགྲེལ་དུའང་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅུ་བདུན་དང་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཀང་བཀོད་དོ།།  ༈  །།གྱིས་པ་ཡྱིད་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་དོན་དམ་པའྱི་ཡྱིད་དང་། ཀུན་རོབ་པའྱི་ཡྱིད་
དོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔ་སྲེ། མཚན་ྱིད། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། འཇུག་ལྡོག་དང་། བྱྲེད་
ལས་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་ཅྱིང་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་རྐྱྲེན་
བྱྲེད་ནུས་ཞྲེས་པའམ་ཀུན་གཞྱིའྱི་དོན་ཙམ་རྱིག་ཅྱིང་འཕགས་པའྱི་ལམ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་ངར་རློམ་པའྱི་
རྣམ་པས་འཇུག་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཤྲེས་པ་རྒྱུན་བརྟན་པའོ། །བསྒྲྱིབས་པ་ནྱི་ཐར་
པ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་ཅྱིང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མངོན་འགྱུར་མྱི་འབྱུང་བས་ཏྲེ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནྱི་
དགྲེ་མྱི་དགྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མངོན་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཞུང་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་ས་བརྒྱད་པ་ལ་
གནས་གྱུར་ནས་ལྡོག་སྲེ། མདོ་རྒྱན་དུ། ཡྱིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རྟོག་གྱུར་ཕྱྱིར། །ཅྲེས་པས་སོ། །སངས་
རྒྱས་པ་ན་དྲེ་གནས་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་སོན་པས་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཙན་ཏ་གོ་མྱི་
ཡྱིས། ོན་མོངས་ཅན་ཡྱིད་གནས་གྱུར་པ། །མམ་ྱིད་ཡྲེ་ཤྲེས་བརོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་
ལ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་བདག་རྐྱྲེན་དང་ཚོགས་དྲུག་གྱི་མཚན་མ་ལ་འཆྱིང་བའྱི་གནས་བྱས་ནས་ཟག་བཅས་སུ་
འཆྱིང་བ་དང་ཀུན་གཞྱི་ལ་ས་བོན་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་དྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། སྲེམས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་བ་
སྲེ། །རོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱིད། །རྟག་ཏུ་བག་ཆགས་འདྲེབས་པར་
བྱྲེད། །ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ལྔ་པ་ལུང་ནྱི་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་དང་དགོངས་པ་ངྲེས་འགྲེལ་ལ་སོགས་པའྱི་
མདོ་སྲེ་མང་པོར་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བཀའ་བསྩལ་ཅྱིང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པར། སྲེམས་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་
རྣམ་པར་ཤྲེས། །ངར་སྲེམས་བདག་ྱིད་ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་ཡུལ་ལ་འཛིན་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་དང་། །ལུང་སྱིལ་བུར་ཡང་། ོན་མོངས་ཅན་ཡྱིད་རྟག་ཏུ་ནྱི། །ོན་མོངས་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེ་ཞྱིང་
འགག །དྲེ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས། །མ་གོལ་གོལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་
སུ། མ་འདྲེས་པ་ཡྱི་མ་རྱིག་དང་། །ལྔ་པོ་རྣམས་དང་འད་བ་དང་། །སོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བྱྲེ་བག་དང་། །ངྲེས་
ཚིག་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུན། །ངར་འཛིན་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ངར་
འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་འཐད་དོ། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཡྱིད་མྲེད་ན། །གྱིས་མྲེད་གསུམ་པོ་
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འགལ་བར་འགྱུར། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོར། ཡང་དག་དོན་ལ་འཇུག་
པ་ནྱི། །སྲེམས་ཀྱི་གྲེགས་སུ་རྟག་གྱུར་པ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དྲེ། །མ་འདྲེས་པ་ཡྱི་མ་རྱིག་
འདོད། །ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། དོན་གསང་དུ། དྲེ་ནྱི་རང་དབང་ཅན་རས་མ་འདྲེས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་སོབས་ཀྱིས་
འདོད་ཆགས་སོགས་འདྲེན་པའོ། །དྲེ་ཡང་ན་ཐོས་སྲེ་པས་འཇུག་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཅྱིང་མཐོང་
སྤང་དུ་འདོད་དོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པས་མྱི་བརྟན་པ་འཇུག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ། བརྟན་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་
སྐབས་དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བཤད་སར་དུ། རྟྲེན་མ་འདྲེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུར་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། འདྱི་འདའྱི་མ་འདྲེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་མྲེད་
པར་ཐལ་ཏྲེ། ོན་ཡྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྟྲེན་མྲེད་ན་བརྟྲེན་པ་མྲེད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་
དུ་ནྱི་མྱི་འབྱུང་སྲེ། རྲེས་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་འདྱི་ནྱི་དུས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བས་སོ། །ཡང་ན་ཐོས་པས་གང་
སྤང་བྱ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་གྲེན་པོ་ཡོད་པར་འདོད་ན། སོ་ལྔ་་་་་་འདྱི་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ནྱི་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྲེ་པ་ལ་སབས་པའྱི་
ཁས་བླངས་སུན་འབྱྱིན་པའོ་ཞྲེས་དོན་གསང་དུའོ། ལ་གྲེན་པོ་ལམ་མྲེད་པས་ཏྲེ་ཁ་ཕྱྱིར་ལྟས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྱིད་ཤྲེས་ལ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེ་ཞྱིག་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ན་དྲེ་ྱིད་མྱི་རུང་
བས་སོ། །ོན་མོངས་ཅན་ལའང་མྱི་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ོན་མོངས་དང་ལྡན་པས་མཚུངས་ལྡན་
འདྲེས་པར་འགྱུར་ན། ཁོད་མཚུངས་ལྡན་མ་འདྲེས་པར་འདོད་པས་སོ། །ཅྱི་སྲེ་མ་འདྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ོན་
མོངས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་འབྱུང་ན་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་རྟག་ཏུ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དུས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་དྲེ་
དང་ལྡན་པས་སོ། །དྲེས་ན་མ་འདྲེས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྲེན་ོན་ཡྱིད་ཡོད་པར་གྲུབ་པོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་
ནྱི་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་བདག་རྐྱྲེན་ལ་བརྟྲེན་པར་འད་བ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་གནས་
ོན་ཡྱིད་མྲེད་ཅྱིང་གཞན་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་སྲེ། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ནྱི་རས་སུ་མྲེད་པས་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་དུས་མྱི་མམ་པས་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
འཇུག་ཤྲེས་སུ་འད་བ་ལ་དྲུག་པའྱི་རྟྲེན་འདས་པ་དང་གཞན་གྱི་ད་ལྟར་བའྱི་ཁད་པར་མྱི་རུང་བས་སོ། །ཀུན་
གཞྱིའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ཡྱིན་ཅྱིང་། རྟྲེན་ནྱི་བདག་རྐྱྲེན་དུ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་
བརྟན་པ་ན་རྲེ། སྱིང་ཁའྱི་བུ་ག་གཅྱིག་ནས་དགུའྱི་དབར་ཡྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར་བའང་མྱི་འཐད་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ན་
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ཡྱིད་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་། ཚོར་བ་ཀུན་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་དངོས་སུ་བརྟྲེན་པས་ན་
ཡྱིད་ཤྲེས་སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་ཡྱིད་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་རུང་སྲེ། 
དགྲེ་སོང་ཡྱིད་ནྱི་ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་བསན་དུ་མྲེད་པ་ཐོག་པ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་
བསྩལ་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །སྲེ་པའྱི་ར་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་རྟྲེན་དུ་
འདོད་པ་ཡང་མྱི་རུང་སྲེ། ཀུན་གཞྱི་ལྟར་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ཅར་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་
པ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་ན་ཤྲེས་བྱ་འདྱིར། འགོག་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ཞྱི་མ་ཞྱིའྱི་ཁད་པར་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཚོགས་དྲུག་བཀག་ཙམ་དུ་འད་བས་སོ། །ས་དང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ལ་
ཁད་པར་མྲེད་པས་ཏྲེ་ོན་ཡྱིད་ཡོད་ན་འགོག་པ་ལ་ངར་འཛིན་མྲེད་པས་ཞྱི་བ་དང་གཞན་དྲེ་ཡོད་པས་མ་ཞྱི་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྟག་ཏུ་ངར་སྲེམས་པས་ན་ཡྱིད་ཅྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སོ་ལྔ་དང་
ཀུན་གཞྱི་ལ་ངར་སྲེམས་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ཤྲེས་ལ་རྟག་ཏུ་སྲེམས་པ་མྲེད་པས་སོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ངྲེས་
ཚིག་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལྲེན་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པར་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུན་ལ་རྟྲེན་མྲེད་པས་ངར་འཛིན་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། འདོད་ན། དྲེ་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཁོམ་པའྱི་གནས་ྱིད་ཀྱིས་སྤོང་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །འཇུག་ཤྲེས་དང་བལ་བས་སྤོང་ན་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཀང་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་དྲེ་
མྲེད་ན་དགྲེ་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྟྲེན་མྲེད་པས་ངར་འཛིན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྱིད་ཤྲེས་དགྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ངར་
འཛིན་གྱི་གནས་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྲེན་དུ་མྱི་རུང་བས་སོ། །འདོད་ན། ཟག་མྲེད་ཀྱི་དགྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ངར་འཛིན་
གྱིས་མ་བཅྱིངས་པའྱི་དགྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དུས་རྟག་ཏུ་ངར་འཛིན་འབྱུང་བས་དྲེའྱི་རྟྲེན་ོན་ཡྱིད་
གྲུབ་བོ། །འོན་ཀང་ངར་འཛིན་མངོན་གྱུར་གྱིད་ཤྱིན་ཏུ་མཐུག་པོ་ལ་མྲེད་པར་སང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་གྲུབ་
སམ་སྲེ་དཔྱད་དོ། །གཞུང་དོན་ལ་བཞྱི་ལས་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་གང་དུས་རྟག་ཏུ་ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཁྲེངས་པ་
དང་ལྡན་པས་རློམས་སྲེམས་ཤྱིང་ངར་སྲེམས་པས་ཡྱིད་དྲེ་འདྱིས་རྣམ་པ་ཡང་བསན་ཏོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་ཀུན་
གཞྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དོན་གསང་དུ། དྲེས་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཅྱི་ལྟར་དམྱིགས་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་དབང་གྱིས་བདག་གྱི་རྣམ་པར་སྐྱྲེ་
བའྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཇོག་པའྱི་སོ་ནས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ་རང་མཚན་ལ་མྱི་དམྱིགས་
སོ། །མཚུངས་ལྡན་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ྱིད་བཞྱི་པོ་ཁོ་ན་དང་དྲེ་མྱིན་པ་ཀུན་འགོ་ལྔ་སོགས་དང་ལྡན་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་



106   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

ཏོ། །འདྱིར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཡྲེ་མ་འདྲེས་པ་སྲེ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པའོ། །འབྱུང་བའྱི་དུས་ནྱི་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པ་ལམ་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་དྲེ་མྲེད་དྲེ་དོན་དམ་པ་ཤྲེས་པས་བདག་ལྟ་མངོན་འགྱུར་དང་འགལ་བས་སོ། །ས་བདུན་པ་
མན་ཆད་དང་ན་རང་སོབ་པ་ལ་ལམ་ལས་ལངས་པ་ན་ཀུན་གཞྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་
འཇུག་པས་འགོག་པ་ཆྲེས་ཞྱི་བས་ན་མངོན་འགྱུར་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་ཟྱིན་ཏོ་ཞྲེའོ། །དགྲེ་བ་
དང་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་དང་སར་རོ། །དྲེ་ཡང་སུམ་བཅུ་པར། དྲེ་ལ་གནས་ཏྲེ་རབ་བྱུང་
ཞྱིང་། །དྲེ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིད་ཅྲེས་བྱ། །རྣམ་ཤྲེས་ངར་སྲེམས་བདག་ྱིད་ཅན། །བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་
པ། །ོན་མོངས་བཞྱི་དང་རྟག་ཏུ་འགོགས། །བདག་ཏུ་ལྟ་དང་བདག་ཏུ་རྨོངས། །བདག་རྒྱལ་བདག་ཆགས་འདུ་
ཤྲེས་པ། །གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེའྱིའོ་གཞན། །རྲེག་སོགས་ཀང་དྲེ་དག་བཅོམ་མྲེད། །འགོག་པའྱི་སོམས་པར་
འཇུག་ལ་མྲེད། །འཇྱིག་རྟྲེན་འདས་པའྱི་ལམ་ནའང་མྲེད། །འདྱི་ནྱི་གྱུར་པ་གྱིས་པའོ། །ཞྲེས་བཤད་པས་སྤྱྱི་
གཞུང་གྱིས་ཀ་བསྡུའོ། །ཡྱིད་ཀུན་རོབ་པ་སྲེ་པ་ལ་གགས་པ་ནྱི། གང་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་པོ་ྱིད་ཤྲེས་
ཕྱྱི་མའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པས་ཡྱིད་དྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱྲེན་བྱྲེད་པས་གནས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའྱི་གནས་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམ་ཤྲེས་བཤད་
པ་ལ་སྤྱྱི་དོན་ནྱི། སར། །ངོ་བོ་ྱིད་དང་གནས་དང་ནྱི། །དམྱིགས་པ་དག་དང་གོགས་དང་ནྱི། །ལས་ཏྲེ་སོ་ནྱི་ལྔ་
པོ་ཡྱིས། །སྲེམས་ནྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྔ་ལས་གཞན་བཤད་ཟྱིན་འཆད་པར་འགྱུར་བས། 
འདྱིར་གསུམ་ལས་གནས་ནྱི་ས་བོན་གྱི་གནས་ཀུན་གཞྱི་དང་། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་གནས་རང་རང་གྱི་དབང་
པོ་དང་། དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་གནས་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་ཏྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་གནས་
ོན་ཡྱིད་དོ་ཞྲེས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་དྲུག་ཀས་ཕྱྱིས་འཆད་པ་ལྟར་ཡུལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་སོ་ལྔས་དགྲེ་བ་
དང་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་དང་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བར་རྲེས་འཇུག་ཅྱིང་སྡུག་མྱི་སྡུག་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་
པར་བྱྲེད་དོ། །དྲུག་པས་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་ཆོས་དང་ལས་འཇུག་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གྱི་སྡུག་མྱི་སྡུག་གྱི་འབས་
བུ་འཛིན་པ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་སྲེམས་པ་དང་ར་རོ་བ་དང་སོ་བ་དང་གྱིད་ལོག་པ་
དང་སད་པ་དང་བརྒྱལ་བ་དང་དྲེ་སངས་པ་དང་ལུས་ངག་གྱི་ལས་འཇུག་པ་དང་། ཆད་དང་མཚམས་སོར་
འདོད་ཆགས་བལ།་་་་་བ་དང་དྲེ་ལས། །མས་དང་འཆྱི་འཕོ་སྐྱྲེ་བ་རྣམས། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནར་འདོད། །ཅྲེས་པ་
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བྱྲེད་དོ། །འབྱུང་ཚུལ་ནྱི།་་་་་སུམ་བཅུ་པའྱི་ཊྱི་ཀར། མདོ་སྲེ་པ་སོགས་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་མང་པོ་མྲེད་ལ། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་
གྱིས་མང་པོའ་ིདྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ཤྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྐྱྲེ་བར་སྲེམས་ཤྱིང་། འདྱིར་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་
དམྱིགས་རྐྱྲེན་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་ངྲེས་མྱི་དགོས་ཀྱི། དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་གཅྱིག་ལས་ཀང་ཤྲེས་པ་
དུ་མ་འབྱུང་བས་ལྔ་རྣམས་ར་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལས། །ཇྱི་ལྟའྱི་རྐྱྲེན་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི། རྣམ་ཤྲེས་ལྷན་ཅྱིག་གམ་མ་
ཡྱིན། །ཆུ་ལ་རླབས་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། དྲུག་པ་ཕལ་ཆྲེར་རྒྱུན་དུ་སྐྱྲེ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་བ་
ནྱི། །རྟག་ཏུའོ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་། །སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་གྱིས་དང་། །སྲེམས་མྲེད་གྱིད་དང་བརྒྱལ་
མ་གཏོགས། །ཞྲེས་སུམ་བཅུ་པ་ར་འགྲེལ་རྣམས་སུའོ། །གཞུང་ལ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ས་ཞྱིང་། སོ་སོའ་ི
མཚན་ྱིད་ནྱི། མྱིག་ལ་དངོས་སུ་བརྟྲེན་ཅྱིང་ཞྲེས་པས་ཡྱིད་ཤྲེས་སྲེལ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་
དམྱིགས་ཞྲེས་པས་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་བྱུང་སྲེལ་ཅྱིང་། སོ་སོར་སྲེ་རང་གྱི་ཡུལ་མ་འདྲེས་པར་
རྱིག་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་བར་ལ་སར་ཏྲེ་གནས་དང་དམྱིགས་པ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་
གོ །ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ཏུ་མྲེད་དྲེ། ཕུང་པོའ་ིསྐབས་སུ་མྱིག་
སོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་ཟྱིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་དམྱིགས་ཀྱིས་བཏོན་ནས་ཁམས་བཞག་ཅྱིང་
ཁམས་ལས་བཏོན་ནས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞག་གོ །འདྱིར་གསུམ་སྲེ། ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་པའྱི་འདུས་
མ་བྱས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་གཟུགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཁམས་ནྱི། གཟུགས་
ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་གཟུགས་ལྔའོ། །ཆོས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་
ནྱི་ཚོར་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཞྲེས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཀུན་
གཞྱི་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་བདུན་ཀས་བསྡུས་ཏྲེ་ས་བོན་སྡུད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །གྱིས་པ་ལ་མདོར་བསན་ནྱི། ཁམས་
རྣམས་ཞྲེས་ཏྲེ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཆོས་གང་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གྱིས་མ་བསྐྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་པའང་རུང་
ངོ་། །དངོས་པོ་ནྱི་བཏགས་པའྱིའོ། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སོ་ནས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ངོ་བོས་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངོ་བོ་དང་། རྣམ་གངས་དང་། 
དྲེ་དག་གྱི་ངྲེས་ཚིག་གོ །དྲེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པ་འདོད་པས་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ངོ་བོ་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྱིང་། མདོ་
སྲེར་མྱིང་གཞན་བཤད་པ་ལ་མྱི་རྨོངས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་རྣམ་གངས་དྲེ་དག་ངྲེས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེའྱི་དོན་བསན་



108   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

ཞྲེས་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀ་རུའོ། །དང་པོ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་གྱིས་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་ནམ། དྲེ་
ལྟར་མ་ངྲེས་ཀང་བདག་གོ་ཞྲེས་བཟུང་བ་གང་ཟག་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་ཆོས་སུ་བརྟགས་པ་དག་གྱིས་
སོང་པ། དབུས་མཐར། ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ་རྒྱས་པར་ཕྱྱིས་འཆད་དོ། །གྱིས་
པ་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་སོགས་ལྔའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་ཏྲེ་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་རྟག་ཏུ་བདག་མྲེད་པ་
ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་བྱོན་ཡང་རུང་མ་བྱོན་ཡང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་འདྱི་ནྱི་
གནས་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ནྱི་ངོ་བོའ་ིངྲེས་ཚིག་གོ །ོན་མོངས་པ་མྱི་རྒྱུ་བ་ནྱི་དྲེ་ལ་དམྱིགས་
ནས་སྤོང་བས་ཀུན་ོན་མོངས་ཀྱིས་སོང་པའོ། །དྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་དུས་ནའང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་གོ་
བུར་བ་ཡྱིན་གྱི། སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བས་
སོ། །གོ་བུར་བ་ནྱི་གཞན་དབང་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཅན་ལ་གྱིས་
སང་འཇུག་པའོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་ཀང་མྱིང་དུ་བྱ་སྲེ། མཚན་མ་གཟུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་གྱི་སོས་
པ་ཞྱི་བས་སོ། །ཡང་དག་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་མཐའ་མུར་ཐུག་པ་ནྱི། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མྲེད་པའང་ཡྱིན་ལ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སར་རོ། །དམ་པའྱི་དོན་ཏྲེ་ཡུལ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཞྲེས་
སོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཏྲེ་རྒྱུ་ནྱི་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་གང་དང་ལྡན་པས་ན་ཐོས་སོགས་སུ་བརོད་པ་སྲེ། 
དྲེ་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་ལ་དམྱིགས་ནས་འབྱུང་བས་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་མྱི་
དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཡང་ཆོས་ྱིད་ངོ་བོ་དང་རྣམ་གངས་དང་རྣམ་གངས་ཀྱི་དོན་གསུམ་གྱིས་
བལྟའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀང་དབུས་མཐར། སོང་པ་ྱིད་ནྱི་མདོར་བསྡུས་ན། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཡང་དག་
མཐའ། །མཚན་མ་མྲེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ནྱི་རྣམ་གངས་སོ། །གཞན་ཡྱིན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་
ཡྱིན། །དྲེ་འགགས་འཕགས་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། །འཕགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །རྣམ་གངས་དོན་ཏྲེ་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ནམ་མཁའ་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་ཅྱིང་ཞྲེས་པས། བཤད་པ་གཟུགས་ྱིད་ལས་
བཟོག་པ། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ལོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་
ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་སོ། །གཟུགས་ྱིད་ལས་བཟོག་པས་ནྱི། ངྲེས་གཟུང་
གྱིས་ཚོར་བ་སོགས་དང་ཐུན་མོང་ལས་ལོག་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་འགོག་པ་གྱིས་དང་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་སྲེལ་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   109 

ཅྱིང་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ལས་བཟོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གཏན་མྲེད་པ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་སོགས་ཀང་སྲེལ་ཏོ། །གཟུགས་
མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་མ་ཡྱིན་དགག་གྱིས་མྱི་བརོད་པར་མྲེད་ཅྲེས་མྲེད་དགག་གྱིས་བརོད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་སོགས་རྱིག་
པ་རྣམས་སྲེལ་བ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་གཟུགས་མྲེད་ཙམ་མ་ཡྱིན་གྱི་མྱོང་བ་སོགས་ཡྱིན་པས་སོ། །བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་གོ་འབྱྲེད་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་གོ་མ་བཀག་ཙམ་སྲེ། དྲེ་ལ་ནམ་ཀ་མྱི་སྒྲྱིབ་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །སོ་སོར་བརྟགས་པ་
མ་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་གྱིས་འགོག་པ་ནྱི་གང་འགོག་སྲེ་གཏན་དུ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ། བལ་བ་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་ས་བོན་བཏོན་པས་སར་མྱི་ལྡོག་པར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ། ལ་ལར་གཟུགས་གཞན་ལ་ལྟ་ཞྱིང་ཡྱིད་གཡྲེང་
བ་ན་བྱ་རོག་ཏུ་སང་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་སྲེ། བྱ་རོག་སང་རུང་དུ་ཡོད་པ་ན་ལྟ་འདོད་མྲེད་ཅྱིང་། ལྟ་བར་འདོད་
པ་ན་དྲེ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོར་བརྟགས་ཤྱིང་གཞྱིགས་ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་བདྲེན་པ་བཞྱི་
ལ་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་བྱའྱི་འགོག་པ་ནྱི། གང་འགོག་སྲེ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ་འབལ་ཏྲེ་
གྲེན་པོ་གང་དང་གང་བྱུང་བས་ོན་མོངས་པ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ས་བོན་ལྲེགས་པར་ཕྱུང་བ་ཕུང་པོ་ལྷག་བཅས་དང་
ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སོ། །ཚིག་ཕྱྱི་མས་ནྱི་སོམས་འཇུག་དང་སྐྱྲེ་བ་དང་མྱི་རྟག་པ་དང་བརྟགས་
མྱིན་གྱི་འགོག་པ་རྣམས་སྲེལ་ཏོ། །འདྱི་བར་གྱི་ཚིག་ཕྱྱིས་པ་སྲེ། བ་ལང་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་བ་ལང་གྱི་ཤྱིང་
རྟ་ལྟར་སོ་སོར་བརྟགས་པས་ཐོབ་པའྱི་འགོག་པའོ། །མྱི་གཡོ་བ་ནྱི་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་
གོལ་བས་ཏྲེ། སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་ནྱི་གོལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །བཞྱི་པ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན། །རྟོག་་་་་་བརྒྱད་ནྱི་དང་དཔྱོད་དང་
དབུགས་་་་་་འབྱུང་རྔུབ་དག་དང་། །བདྲེ་་་་་་སྡུག་ཡྱིད་བདྲེ་མྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པ་ན་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་འགོག་ཙམ་གྱི་མྲེད་དགག་གོ དྲེ་བཞྱིན་དུ་དགག་བྱའྱི་
རགས་ཤོས་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་ཞྲེས་སོགས་བཤད་ཅྱིང་། འདྱི་ཚོགས་བདུན་འགོག་
ཙམ་གྱི་མྲེད་དགག་བཟུང་ངོ་། །དྲེས་ན་འདྱི་དག་གྱི་མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་ཆ་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་འདུས་
བྱས་དང་མྲེད་དགག་ཅང་མྲེད་པོ་འདུས་པ་མ་བྱས་ཡྱིན་པས་ས་ཕྱྱི་མྱི་འགལ་ལོ། །དྲེ་དག་ཀང་བརྟགས་མྱིན་གྱི་
འགོག་པར་འདུ་ཞྱིང་། དོན་དུ་ན་འདུས་མ་བྱས་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་ཀ་དང་འགོག་པ་གྱིས་
དང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྲེ་བཞྱི་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་སོ་སོར་བརྟགས་མྱིན་གྱི་བྱྲེ་བག་སོམ་མྱིན་འགོག་པ་དང་བསན་བཅོས་
མྱི་ཤྲེས་པ་འགོག་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ན་ལོགས་སུ་འཇོག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དགོས་པའྱི་
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དབང་གྱིས་ཏྲེ། སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་གྱིས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་དང་དྲེའྱི་གནས་ཚོར་བའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་སྤངས་པས་
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་བཞག་གོ །ཚོར་བ་ལའང་རྟྲེན་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་བདྲེ་སྡུག་དང་། མྱི་བྱྲེད་པ་བཏང་
སོམས་གྱིས་ལས་དང་པོ་སྤོང་བས་མྱི་གཡོ་བ་དང་། གྱིས་པ་སྤོང་བས་འགོག་པ་བཞག་གོ །དྲེས་ན་བསམ་
གཏན་གྱིས་པར་སྡུག་བསལ་འགོག་ཀང་འདུས་མ་བྱས་ལོགས་པར་མྱི་གཞག་སྲེ། འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚོར་
བ་ཀུན་མ་སྤངས་པས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་ཁམས་བསྡུ་བ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ཞྲེས་ཏྲེ། བཅུ་
དྲུག་པོ་འདྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཆོས་སོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་གཟུགས་སྲེམས་ཆོས་
གསུམ་རྱིམ་པས་སོན་པ་ནང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། གཟུགས་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རྱིག་
བྱྲེད་མྱིན་ྱིད། །དབང་དོན་དྲེ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ནྱི་ཁམས་བཅུ་ྱིད། །ཅྲེས་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ཞྲེས་པས་ཀུན་གཞྱིའང་ཟྱིན་ཏྲེ། བདུན་པོས་ས་བོན་བསྡུས་པས་སོ། །རྣམ་
ཤྲེས་སོ་སོར་རྣམ་རྱིག་པ། །ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྲེ་ཡྱིན། །ཁམས་བདུན་རྣམས་སུ་འདོད་པ་སྲེ། །རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་ཡྱིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། ཚོར་བ་མྱོང་བའོ་འདུ་ཤྲེས་ནྱི། །མཚན་མར་འཛིན་
པའྱི་བདག་ྱིད་དོ། །འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་བཞྱི་ལས་གཞན། །དྲེ་གསུམ་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་དང་། །འདུས་མ་བྱས་
རྣམས་བཅས་པ་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཁམས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་རྣམ་གཞག་བསྡུ་བ་ནྱི་ཕུང་པོ་
ལས་ཁམས་དང་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དམྱིགས་ཀྱིས་བཏོན་ཏྲེ་འཇོག་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་གཟུགས་
ཀྱི་ཕུང་པོས་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་སྡུད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཟུགས་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་སྡུད་པ་པོ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་
བདུན་སྡུད་པའོ། །ཕུང་པོ་དང་ནྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། །ཁམས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་
འདྱིར་ཁམས་བར་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་བར་དུ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཤད་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། གཙོ་
བོར་བརོད་འདོད་ཀྱིས་ཡྱིན་ཅྱིང་། འདྱིར་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་དགྲེ་སོང་ལ་གདམས་པར་ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པར་
དང་ཁམས་ལ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་མཁས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་བཀོད་ཅྱིང་། དྲེ་དག་ཏུ་ནྱི་
གངས་ལྔ་དང་བཅུ་གྱིས་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་བཤད་པར་མངོན་ནོ། །ཡང་ན་མདོ་ཐ་དད་ལྟར་བཀོད་
པའང་སྱིད་དོ། །ཞར་བྱུང་ལ་གྱིས་ལས། འགྲེལ་པ་མཁན་པོས་མཛད་པ་ལ་བརྒྱད་དྲེ། ཁམས་ཀྱི་གངས་ལ་
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རོད་སྤང་དང་། ཤྲེས་པ་འབྱུང་ཚུལ་དང་། སྒྲ་འབྱུང་ཚུལ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལ་རྟོག་པ་ཡོད་མྲེད་དཔྱད་པ་
དང་། ཤྲེས་པ་ལ་རྟྲེན་གྱིས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། མཐོང་བ་པོ་དཔྱད་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཕུང་པོར་མྱི་
འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཆོས་གཅྱིག་ཡང་ཡང་བཞག་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་
པ་མྱི་འཐད་དྲེ། མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་ས་ལ་གྱིས་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ྲེར་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བས་སོ་ཞྲེ་ན། མྱིན་
ཏྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་མྱིག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དང་བྱ་བ་མྱིག་ཤྲེས་སུ་གཅྱིག་པས་སོ། །རྣ་བ་དང་ས་ལའང་སར་ཞྱིང་
གྱིས་གྱིས་སུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ལུས་མཛེས་པའྱི་དོན་དུ་སྲེ། མྱིག་ལ་སོགས་པ་གྱིས་མོད་ཀྱི། །རྱིགས་དང་སྤྱོད་
ཡུལ་རྣམ་པར་ཤྲེས། །འད་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁམས་གཅྱིག་ྱིད། །མཛེས་བྱའྱི་དོན་དུ་གྱིས་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་པོ་ལ་དང་། ཡུལ་ལ་དང་། དྲེ་གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་
ནྱི། བྱ་བ་ལ་འཕོས་ཏྲེ་མྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་མྱིག་ཤྲེས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏྲེ་གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་འབྱུང་
ཞྲེ་ན། གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་གསལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་གྱི་ག་ཕྱྲེ་ན་གསལ་བ་ལྟར་གཅྱིག་གྱིས་མ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེས་དངོས་པོ་གཞན་ྲེ་བ་ལས་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་མཐོང་བ་ན་དྲེའྱི་ནུས་པ་རྟོགས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་
ཁང་པ་གཅྱིག་ཏུ་མར་མྲེ་གྱིས་བྱས་ན་འོད་རྒྱས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །མྱིག་ནྱི་གྱི་ག་
དག་གྱིས་ཀང་། །མཐོང་སྲེ་གསལ་བར་མཐོང་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །རྣ་བ་དང་ས་ལའང་རྱིགས་པ་འདྱིའོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། བྱ་བ་ྱིད་ལ་འཕོས་ནས་ཡུལ་དཀར་དམར་སོགས་དང་རོལ་མོ་དུ་མ་འཁོལ་བའྱི་སྒྲ་སོགས་ས་ཚོགས་ྲེ་
བ་ན་དྲེ་རྣམས་ཤྲེས་པས་རྱིམ་གྱིས་འཛིན་ནམ་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་ཞྲེ་ན། འདྱིར་རང་གཞན་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག དབུ་
མ་རྒྱན་དུ། །དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིམ་འབྱུང་སྲེ། །མགོགས་པར་འབྱུང་ཕྱྱིར་བླུན་
པོ་རྣམས། །ཅྱིག་ཅར་སམ་དུ་ཤྲེས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ཅྱིང་། ཕྱྱི་དོན་ཡོད་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་
རྱི་མོ་བརྐྱང་བ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་དཀར་པོ་སོགས་རྣམ་པའྱི་གངས་ཇྱི་སྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་འདོད་ཏྲེ་
ཏྲེ། དྲེ་དག་དགག་པ་རྣམ་འགྲེལ་དང་དབུ་མ་རྒྱན་དུ་བལྟའོ། །འདྱིར་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་ཁོ་ནས་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་
ཅྱིང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་དྲེ་ཕྱྱིར་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི། །ས་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་
འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ཤྲེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
དབྱྲེ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་དུ་མ་དང་གཅྱིག་ཀང་དུ་མར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་ནུས་པའྱི་དུ་མ་དང་ཅྱིག་པར་མ་གྲུབ་
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བོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྲེ་ལ་ཁམ་ཟས་ཀྱིས་རྲེག་པ་ན། ལྲེ་དང་ལུས་ཤྲེས་གང་སོན་ལ་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། མཛོད་འགྲེལ་དུ། 
ཡུལ་གང་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་ཤྲེས་པ་སོན་ལ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་ཆ་མམ་ན་ཟ་བར་འདོད་པའྱི་རྒྱུས་ལྲེའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སར་སྐྱྲེ་བར་
བཤད་དྲེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའ་ིསས་ཀྱིས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྱིད་པས་ཞྲེས་བཤད་མོད། 
འདྱིར་ནྱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ག་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱྲེ་བག་པ་རྣམས་སྒྲ་རྱིམ་གྱིས་ནམ་
ཀའྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་སྐྱྲེ་བཞྱིན་པ་རྒྱུན་གྱིས་རྣ་བ་དང་ཕད་པ་འཛིན་ཞྲེས་སྲེམས་པ་སྲེལ་བའྱི་
ཆྲེད་དུ་གསུངས་པ། སྒྲ་ནྱི་རྒྱུན་ཆད་དྲེ་རང་ལས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་གཞན་དུ་གཞན་དང་
གཞན་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུན་གྱིས་འགོ་བ་མྲེད་ཀྱི་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་ལན་ཅྱིག་འདུག་ཅྱིང་འབྱུང་སྲེ། མར་མྲེའྱི་འོད་
རྒྱས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྲེ་ྲེར་ལྲེན་ལས་་་་་་ཡྲེ་ཡང་ཡང་སྐྱྲེ་བའྱི་སྒྲ་རྣམས་རྒྱུན་རོམ་་་་་་རྣམ་འགྲེལ་དུ། ས་མ་མཐའ་ཡྱི་བར་གནས་
ན། །འོག་ཏུ་སྒྲ་ནྱི་འཕྲེལ་བར་འགྱུར། ན་ྲེར་ལྲེན་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་འཇྱིག་རྟྲེན་གསུམ་པོ་ཀུན་གང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་
ཁབ་པར་བྱས་ནས་ལན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་ན། ྲེ་ཡང་ཆོད་པའྱི་སྒྲ་གསལ་བར་མྱི་ཐོས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་སྒྲ་ཐོགས་
པ་ཡོད་པས་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་ཀྱི་བུ་ག་ནས་ཆུང་ངུ་འབྱུང་བར་རྱིག་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོའ་ིརྣམ་
གཞག་ལ་འཕོས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ནྱི་རྟོག་བཅས་སམ་རྟོག་མྲེད་ཡྱིན་པས་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལས་རྟོག་བཅས་དུ་རྣམ་
པར་མྱི་རྟོག་པ་དུ་ཞྲེ་ན། རྲེ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་དང་རྲེས་སུ་དན་པའྱི་དང་མངོན་་་་་་ཨ་བྷྱི་ནྱི་རཱུ་པཎཱ་པར་སྤྱོད་པའྱི་རྣམ་
རྟོག་གསུམ་གྱིས་ཡྱིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་རྟོག་བཅས་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི་གང་ད་ལྟར་གྱི་འདུ་བྱྲེད་མྱོང་བ་རྣམས་ལ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །ཅྱི་ལྟར་རང་མཚན་ལ་རྣམ་རྟོག་འཇུག་ཅྲེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཅྲེའོ། །འོན་ཀང་རང་གྱི་ཞྲེན་པ་ཙམ་གྱིས་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །དོན་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་དོན་ཅན་
འད། །ཞྲེས་སོ། །བར་པ་ནྱི་སོན་མྱོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །ཐ་མ་ནྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དོན་ལོག་གྱུར་
རྣམས་ལ་མངོན་པར་རྟོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་པོ། ཐ་མ་དང་བར་མ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ། དྲེ་དག་ཡྱིད་ཀྱི་
ཤྲེས་རབ་གཡྲེང་།་་་་་བ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ནྱི་ངྲེས་རྟོག་བྱྲེད་དོ། །ཡྱིད་ཀྱི་དན་པ་་་་་་མམ་པར་བཞག་མ་བཞག་ཐམས་ཅད་་་་་་པ་ནྱི་རྲེས་དན་ྱིད་
ྱིད། །ཅྲེས་སོ། །ཡང་རྣམ་རྟོག་བདུན་གྱིས་དྲུག་ཅར་རྟོག་བཅས་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་
པའྱི་དང་། མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྱི་དང་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་དང་ོན་
མོངས་ཅན་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མྱིན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོ་ལྔ་དམྱིགས་པ་ལ་
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མྱི་སྲེམས་པར་རང་གྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བར་འབད་རོལ་མྲེད་པར་འཇུག་པ་སྲེ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་
རྟོག་པའོ། །རྟོག་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ནྱི། ངྲེས་པར་རྟོག་་་་་་ནྱི་རུ་པ་ཎཱ་དང་རྲེས་དན་པའྱི། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་རྣམ་མྱི་
རྟོག །ཅྲེས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྲེས་དན་གྱི་རྣམ་རྟོག་སྲེ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཡུལ་ལ་བཀྲ་
བར་འཛིན་ཅྱིང་མཚན་མ་སྲེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཡུལ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ། 
འདས་པ་ཡང་བྱུང་བ་སོན་དུ་འགོ་བས་ྲེ་བ་བཞྱིན་མཚན་མར་བྱྲེད་ལ། མ་འོངས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡང་མྲེད་པས་སོ་
ཞྲེའོ། །ལྷག་མ་བཞྱི་མངོན་པར་དཔྱོད་པའྱི་རྟོག་པའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྲེས་མངོན་པར་རྟོག་ཅྱིང་རྲེས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་
སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་དུ། གལ་ཏྲེ་དངོས་སུ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ལ། །དབང་པོ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་ནུས་ཡྱིན། །འོ་
ན་ཅྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་གར་ལས། །སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེས་མྱི་བརོད། །ཅྲེ་ན། ཚིག་རྣམ་པར་སར་བ་ལྔ་མྱིག་སོགས་ལ་
འཐད་ཀྱི། ཡུལ་ལ་མྱི་འཐད་པས་ཏྲེ། མྱིག་༡་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཏྲེ་གནས་ཀྱི་ཡུལ་དབང་པོ་ལ་
རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་བས་ཞྲེས་ཡུལ་གྱི་བདུན་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བདུན་པ་ནྱི་དབང་པོ་ཡོད་ན་དབང་ཤྲེས་འབྱུང་
བས་སོ། །སྒྲུབ་པ་དྲེ་ཡོད་ན་མ་ལོང་བ་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་ཤྲེས་འབྱུང་སྲེ་ཐ་ན་མུན་པ་ཡང་མཐོང་བས་སོ། །མྱིག༢་
གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དྲེ་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་ལ་གསུམ་པ་སྲེ། དྲེ་འགྱུར་ན་གཟུགས་མ་འགྱུར་ཡང་ཤྲེས་པ་འགྱུར་
བས་ཏྲེ། མྱིག་སྲེར་གྱི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ན་སོན་པོ་སོགས་ཀང་སྲེར་པོར་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །མྱིག༣་ལས་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པས་དྲེ་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་ལ་ལྔ་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་མྱིག་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་ས་བོན་དང་འབྲེལ་པ་ལས་འཇུག་པ་
གྲུབ་པས་སོ། །མྱིག༤་གྱི་ཆྲེད་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དྲེ་ཞྲེས་པ་བཞྱི་པ་སྲེ། མྱིག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
མས་མྱོང་གྱིས་དབང་པོ་ལ་ཕན་གནོད་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡུལ་ལ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །མྱིག༥་དང་འད་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་
ནྱི་དྲེ་ཞྲེས་བར་གྱི་ཚིག་ཕྱྱིས་པར་སར་བ་སྲེ། གྱི་ག་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཀྱི་གངས་སུ་གཏོགས་པས་
སོ། །གཟུགས་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་གཏོགས་པར་མ་ངྲེས་པས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་ཕྱྱིར་ཐུན་མོང༡་མྱིན་ཕྱྱིར་ཡང་། །དྲེ་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་བསན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཅྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་ངམ་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྱིས་མཐོང་ཞྲེ་ན། མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་མཐོང་སྲེ། མཐོང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་བྱ་བ་ནྱི་བྱྲེད་པ་
པོ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་ལ་བྱྲེད་པོ་སྐད་ཅྱིག་ལས་ཕྱྱིས་མྱི་གནས་པས་འགའང་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ཆོས་རྣམས་དོན་
དམ་དུ་བྱ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་མྱིག་སོགས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལ་མཐོང་བར་གདགས་སོ། །འོ་ན་ཆོས་



114   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

མངོན་པར་མྱིག་གྱིས་མཐོང་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་གཟུགས་མཐོང་
བ་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་གྱིས་གཙོ་ཆྲེ་བས་ཏྲེ། སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་མྱིག་ལས་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་། རང་ྱིད་ལ་བྱ་
བ་འགལ་བས་ན་རྣམ་ཤྲེས་ྱིད་ལས་དྲེ་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་གནས་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་མཐོང་བའྱི་རྟྲེན་མྱིག་ཡྱིན་
པས་སོ། །མྱི་གཡོ་བར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་མྱིག་ནྱི་རྟག་ཏུ་རྣམ་སྱིན་ལུང་མ་བསན་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་པས་
སོ། །རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་སོགས་སུ་འགྱུར་བས་གཡོ་བའོ། །རང་དབང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་སྐད་ཅྱིག་སོ་
སོ་ལ་སོན་གྱི་འཕྲེན་པའྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་ཞྱིང་། རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་སོ་སོར་རྐྱྲེན་བཞྱི་ལ་ལྟོས་པས་
སོ། །མཛེས་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་དབང་པོས་དབང་རྟྲེན་མཛེས་པས་སོ། །ལུང་གྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་མྱིག་གྱིས་
གཟུགས་མཐོང་ཞྲེས་སོ། །ཡང་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྟྲེན་བཅས། །དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་
མྱིན། །གང་ཕྱྱིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྱི། །གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་མྱིན་ཕྱྱིར་ལོ། །ཞྲེས་འདོད་པའང་རྟྲེན་བཅས་
ཀྱིས་མཐོང་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཚོགས་པས་མཐོང་བར་གྲུབ་བོ། །བྱྲེ་བཤད་དུ་ནྱི་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་དབང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
འབྱུང་བ་ན་ཡུལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱའྱི་དབང་པོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བདུན་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་
རྣམས་ལ་འདུས་མ་བྱས་མྱི་འཇོག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྟག་ཅྱིང་དུས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པས་འདས་པ་སོགས་དུ་མ་
སྤུངས་པར་ཞྲེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་བློས་གཞག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཕུང་པོ་རྣམས་སུ་འདུས་མ་བྱས། དོན་
དུ་མྱི་རུང་ཕྱྱིར་བཤད། ཅྲེས་སོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་དམྱིགས་ཀྱིས་བཏོན་ཏྲེ་འཇོག་
ན། ཅྱིས་མྱིག་སོགས་ཆོས་དྲེ་རྣམས་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཐ་དད་དུ་བཤད་ཅྲེ་ན། གདུལ་བྱ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་
ལ་མཁས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྲེ། གཟུགས་ལ་ཕུང་པོར་བསྡུས་ཞྱིང་གྱིས་སུ་རྒྱས་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཁམས་
སུ་རྒྱས་ཤྱིང་གྱིས་སུ་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་ལ་ཕུང་པོར་རྒྱས་ཤྱིང་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་ཏོ། །ཡང་ཆོས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་རང་བཞྱིན་ཙམ་་་་་་བྱྲེད་པོ་རས་སུ་བལ་བ་བཞག་པ་དང་དབུས་མཐར། འཛིན་དང་གཟུང་བ་དྲེ་འཛིན་པའྱི། །ས་
བོན་དོན་ཏྲེ། ཞྲེས་པ་ལྟར་འཛིན་པ་་་་་་དབང་པོ་དྲུག་དང་། གཟུང་བ་་་་་་ཡུལ་དྲུག་དང་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་་་་་་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་བྱྲེད་པོའ་ི
རས་དང་བལ་བ་སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་སོར་གྱུར་པ་འཛིན་པ་དང་གཟུང་བ་དབང་དོན་ཙམ་བྱྲེད་པ་
པོའ་ིརས་དང་བལ་བ་སྲེ་གསུམ་བཞག་པས་ཕུང་པོ་སོགས་རྱིམ་པས་བསན་ཏོ། །ཡང་རྨོངས་དབང་འདོད་རྣམ་
གསུམ་གྱི་ཕྱྱིར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གསུམ་བསན་ཏོ། ཞྲེས་ཏྲེ། སྲེམས༡་བྱུང་ཁོ་ན་དང་གཟུགས༢་དང་སྲེམས་
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དང་གཟུགས༣་ཁོ་ན་ལ་རྱིལ་པོར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་འབྱིང་དང་ཚིག་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་
པ་དང་བར་མ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པར། གཅྱིག་པུ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོའ་ིབདག་ཏུ་འཛིན་
པའྱི་གྲེན་པོར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ། དབུས་མཐར། །གཅྱིག་དང་རྒྱུ་དང་ཟ་བ་པོ། །འདྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་བདག་ཏུ་
ལྟ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ར་བའྱི་ཞར་བྱུང་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དབང་པོ་ལ་མངོན་གྱུར་ས་བོན་མུ་བཞྱི་དང་། 
རྟྲེན་དབང་པོ་ཡུལ་ས་མཚུངས་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི། 
མདོ་སྲེར། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་ཞྲེས་སོགས་སུ་མྱིག་ཅྲེས་ཀང་བྱ་སྐྱྲེས་བུ་གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་ཁམས་དྲུག་
པའོ། །དྲེ་རྣམས་ཅྱི་ཞྲེ་ན། མྱིག་གྱི་ཁམས་དང་ཞྲེས་སོགས་སུ་མྱིག་གྱི་ཁམས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ན་སྒྲ་ཐ་དད་ཀྱིས་
བསན་པ་ལ་དོན་ཐ་དད་དང་གཅྱིག་པའང་མཐོང་བས་མྱིག་ཅྲེས་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་འདྱི་
བའོ། །དྲེ་ལ་འདྱིར་ཁམས་ནྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ལ་འཇོག་པས་མུ་དང་པོ་མྱིག་རང་གྱི་ངོ་བོར་གནས་ལ་མྱིག་གཞན་གྱི་
རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཁམས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དག་བཅོམ་ཐ་མ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་ལྷག་མྲེད་དུ་འདའ་བ་དང་
གཟུགས་མྲེད་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཐ་མའྱི་འོ། །མུ་གྱིས་པ་ནྱི་སོ་ང་ཞྲེས་ཏྲེ་ནུར་ནུར་པོ་ཕྱྱི་སྱིས་མ་ལྟ་བུས་
གཡོགས་ཤྱིང་ནང་ས་བར་འདུག་པ་དང་། མྲེར་མྲེར་པོ་ཕྱྱི་ནང་གྱིས་ག་སྱིས་མ་ལྟར་གྱུར་ཏྲེ་ཞོ་ལྟ་བུར་འདུག་
ཅྱིང་ཤར་མ་གྱུར་བ་དང་། ནར་ནར་པོ་ཤར་ནྱི་གྱུར་ལ་ས་བ་དང་དྲེ་ལས་ཕ་རོལ་གྱི་མངལ་ན་མྱིག་མ་དོད་པ་སྲེ་
མྱིག་ཞར་བ་དབྱྲེར་རུང་མྱི་རུང་གྱིས་ཀ་ལ་དག་བཅོམ་མྱིན་པ་ཞྲེས་འདྱིར་དགོངས་པ་བལྟ་སྲེ་དྲེ་འགའ་ཞྱིག་
ཞར་བ་ནྱི་གྱིས་མྱིན་གྱི་མུའོ་ཞྲེའོ། །བསྡུ་བར་ཡང་། གྱིས་མྱིན་གྱི་མུ་ལ་དག་བཅོམ་པ་མྱིག་རབ་ཏུ་མས་པ་
དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོ་སོར་སྐྱྲེ་བོའ་ིཀུན་གཞྱི་ལ་ཁམས་འོག་མའྱི་མྱིག་གྱིས་ས་བོན་
ཡོད་པའང་ངོ་། །མུ་གསུམ་པ་ནྱི་སར་བཤད་པ་དྲེ་རྣམས་མ་ཡྱིན་པ་མྱིག་ཐོབ་ཅྱིང་མ་མས་པ་རྣམས་སོ། །དྲེ་
ལྟ་ན་འདོད་ཁམས་ནས་གཟུགས་མྲེད་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཐ་མའྱི་དྲེ། མྱིག་དང་མྱིག་ཁམས་གྱིས་ཡྱིན་དུ་
ཐལ་ལོ། །འདོད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མྱིག་ཕྱྱི་མ་མྱི་སྐྱྲེད་པས་ཞྲེས་མཁས་པའྱི་མཁས་པ་ཤོང་རྡོ་རྲེ་རྒྱལ་མཚན་
གསུང་ངོ་། །དྲེས་ན་འདྱིར་ཡང་དགོངས་པ་བལྟའོ། །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སོན་སོང་ལ་གྱིས་མྱིན་
ལྷག་མྲེད་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་འཕགས་པ་སྲེ་ས་འོག་མའྱི་བག་ལ་ལ་སྤངས་པས་མྱི་སྐྱྲེ་བས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་
དུ་བསྡུ་བར། མྱིག་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལའང་མུ་བཞྱི། སྲེ་མུ་གྱིས་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་
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དོ། །མྱིག་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་ཀུན་འད་བར་སར་རམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་སར་རོ་ཞྲེས་པ་གསུམ་པོ་ནྱི་
འད་བར་སར་ཞྱིང་། ལུས་ཀྱི་མུ་གྱིས་པ་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིལུས་ཀྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་སར་ཏྲེ། སོ་
ངའྱི་ནང་ན་འདུག་པ་སོགས་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་དུ་འགྱུར་ལ། ལུས་ཞྱིག་པ་སོག་འགགས་པས་གྱིས་མྱིན་དུ་འགྱུར་
བས་སོ། །གྱིས་པ་ཡྱིད་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི་ཡྱིད་གང་ཞྲེས་ཏྲེ། དག་བཅོམ་ཐ་མའྱི་ཡྱིད་ནྱི་མྱིག་ལྟར་བཤད་དྲེ། ཐྲེག་
པ་གསུམ་དང་རྱིགས་ཅན་ལྔར་འདོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །མུ་གྱིས་པ་ལ་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ལས་འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་མ་སོས་པ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཡོད་པས་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་མུར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེས་ན་
ཀུན་གཞྱི་ནྱི་ཡྱིད་མ་ཡྱིན་པར་གསལ་ཏྲེ་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ལ་ཀུན་གཞྱི་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པས་གྱིས་
ཡྱིན་དུ་ཐལ་བས་སོ། །གྱི་ག་ཡྱིན་པ་ནྱི་ས་མ་ལྟར་རོ། །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་སོན་སོང་ལ་ཕུང་པོ་ལྷག་
མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་གཟུགས་ཅན་གཞན་གསུམ་ལ་དང་ཡྱིད་ལ་དཔྱད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དྱི་བ་ནྱི། མྱིག་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་ལ་འཕོས་ནས་ཁམས་དང་ས་གང་དུ་བྱུང་སྲེ་དང་
པོར་གྲུབ་ཅྱིང་སྐྱྲེད་པར་གྱུར་རྒྱུན་གྱིས་འཕྲེལ་བ་དྲེའྱི་ས་པ་ྱིད་ཅྲེས་ཏྲེ། རྟྲེན་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ས་འད་
བར་ངྲེས་སམ་ཞྲེས་འདྱི་བའོ། །ལན་ལ་དྲེའྱི་ས་པའྱི་མྱིག་གྱིས་ཞྲེས་པའྱི་བཤད་པ་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་ཞྲེས་ཏྲེ་
གསུམ་ཀ་ས་འད་བའོ། །གཞན་གྱི་ཞྲེས་པའྱི་བཤད་པ་ནྱི་རྟྲེན་འདོད་ཁམས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་གྱུར་པས་གཟུགས་ན་
སྤྱོད་པའྱི་མྱིག་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སོགས་ས་གོང་མ་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སོགས་འདོད་པའྱི་བར་ས་
འོག་མ་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་སྲེ། དྲེས་གཟུགས་ཁམས་གང་རུང་གྱི་མྱིག་བསྐྱྲེད་ནས་མྱིག་དྲེའྱི་ས་
པའྱི་གཟུགས་ལ་བལྟས་ན་དབང་ཡུལ་འད་ཞྱིང་རྟྲེན་དང་མྱི་འད་བའོ། །དྲེས་བསམ་གཏན་གང་རུང་གྱི་མྱིག་
གྱིས་འདོད་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་རྟྲེན་ཡུལ་ས་འད་ཞྱིང་དབང་པོ་དང་མྱི་འད་བའོ། །དྲེས་བསམ་གཏན་བཞྱི་
པའྱི་མྱིག་གྱི་བསམ་གཏན་འོག་མ་གསུམ་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་ས་མྱི་འད་བའོ། །དྲེ་རྣ་བ་དང་སྒྲ་ལ་
སར་བ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ་བཤད་པ་ཀུན་བསྒྲྲེའོ། །གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་དྲེ། དྲེ་
བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་རྟྲེན་བསམ་གཏན་དང་པོ་པས་རང་སའྱི་མྱིག་གྱིས་རང་སའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་ས་
འད་བ་དང་། འདོད་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་ཡུལ་དང་མྱི་འད་བ་དང་། གོང་མ་གསུམ་གྱི་མྱིག་གྱིས་ས་པའྱི་
གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་རྟྲེན་དང་ས་མྱི་འད་བ་དང་། གོང་མ་གསུམ་གྱི་མྱིག་གྱིས་དང་པོའ་ིགཟུགས་ལ་ལྟ་ན་དབང་པོ་
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དང་ས་མྱི་འད་བ་དང་། གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་གྱིས་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་མྱི་འད་
བའོ། །གྱིས་པའང་དྲེ་དང་རྣམ་པ་འད་ཞྱིང་གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་པའྱི་མྱིག་གྱིས་གྱིས་པ་མན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་
ལ་ལྟ་ན་གསུམ་ཀ་མྱི་འད་བའོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ཀ་འད་བ་དང་རང་སའྱི་མྱིག་གྱིས་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་
གཟུགས་ལ་ལྟ་ན་ཡུལ་དང་ས་མྱི་འད་བ་སྲེ་གྱིས་སོ། །ངྲེས་པ་ནྱི། ས་གོང་མའྱི་་་་་་ལུས་ལ་འོག་མའྱི་མྱིག་མ་
ཡྱིན། །མྱིག་གྱིས་གོང་མའྱི་གཟུགས་མ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་དྲེ་ཡྱི་གཟུགས། །ལུས་ཀྱིའང་་་་་་གཟུགས་དང་རྣམ་
ཤྲེས་གྱི་ག་་་་་་གོང་འོག་རང་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱིའོ། །རྣ་བའང་དྲེ་བཞྱིན། ཞྲེས་བཤད་པ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་བཞྱི་ཀའྱི་
དཔྱད་ཅྱིང་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་འོག་མའྱི་མྱིག་ལ་མྱི་སྐྱྲེ་ཞྱིང་རྟྲེན་དང་གཟུགས་གོང་འོག་རང་ས་དང་གསུམ་པ་ཅན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་གསུམ་ནྱི་ཡུལ་དང་ཕད་ནས་འཛིན་པས་ཀུན་རང་
སར་ངྲེས་པའོ། །རྣམ་ཤྲེས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རང་གྱི་ས་པ་མྲེད་པས་ལུས་ཤྲེས་དང་པོའ་ིས་པར་སྨྲ་སྲེ། གསུམ་རྣམས་
ནྱི། ཐམས་ཅད་་་་་་རྟྲེན་དབང་འདུལ་ཤྲེས། རང་གང་གྱི་ས་པ་ྱིད།་་་་་ཁམས་རྲེག་བྱ་གསུམ་རང་ས་པ་དྲེ། །ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་འོག་དང་
ནྱི། །རང་གྱི་ས་་་་་་པ་ཡྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་། གྱིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མྱིག་དང་། །རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་རྱིག་
རློང་། །གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་དང་པོར་གཏོགས། །དྲེ་ལུང་མ་བསན་ོན་མོངས་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་ཁམས་སུ་
བར་པ་གྱིས་མྱི་དཔྱད་དམ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཁམས་དྲེ་ན་དྱི་དང་ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲེར་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་
ཁམ་གྱི་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཁམ་ཟས་མྲེད་པས་རྲེག་བྱའང་མྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ན་གནས་དང་གོས་ཀྱི་རྲེག་བྱ་
ཡོད་དོ། །དྱི་དང་རོ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཁམས་ན་སའྱི་རྣམ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་སའྱི་བསྡུ་
བར་གཟུགས་ཁམས་པའྱི་ས་དང་ལྲེ་ནྱི་རྟག་ཏུ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱིན་པར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ས་དང་ལྲེའྱི་དབང་པོའང་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་རྟྲེན་མཛེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཚིག་བརོད་པ་དང་སྲེད་པ་དང་ལས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་འབྱུང་བར་བསྡུ་བ་དང་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། ཁམས༡་་གསུམ་པའྱི་ཡྱིད་
ལ་དཔྱད་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ྱིད་གཟུགས་ལ་བསྒྲྲེ་བ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱིས་ཟག་མྲེད་
ཤྲེས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་ས་པ་ནྱི་དྲེ་ན་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་
མྲེད་པས་ན་ནམ་ཀ་མཐའ་ཡས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པས་དྲེའྱི་ས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་པ་ལམ་
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དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་བཞུགས་པའྱི་བྱྱིས་པས་སོ། །ན་ཐོས་འཕགས་པས་ནྱི་དྲེ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་
པའྱི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པའྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ཟག་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་སོ། །ཆོས་འདྱི་པ་འཕགས་པ་དང་སོ་སྐྱྲེ་
སོན་ཐོས་པ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ས་གོང་མ་ལའང་དམྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་བསྐྱྲེད་པའྱི་དོན་དུ་ྲེར་བསོགས་བསོམ་
པས་སོ། །དྲེ་དག སྲེད་བཅས་རང་གྱི་སྱིད་ལ་དམྱིགས། །བསམ་གཏན་དགྲེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་ཡྱིན། །གཟུགས་
མྲེད་དངོས་གཞྱི་དགྲེ་རྣམས་ཀྱི། །སྤྱོད་ཡུལ་འོག་མའྱི་ཟག་བཅས་མྱིན། །ཞྲེས་སོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་
གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཟག༢་མྲེད་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། 
མམ་གཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་ཇྱི་རྱིགས་པས་ཤྲེས་ཏྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་འདུས་བྱས་
རྣམས། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རྟོག་པར། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྱིན་དུ་རྣམ་དག་པ། །གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་དོན་གྱིས་
མཐོང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིའྱི་ས་མཚུངས་ནྱི་ཡྱིད་མ་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་བཤད་དྲེ། གོང་མའྱི་ལུས་
ལའང་འོག་མའྱི་ཡྱིད་འབྱུང་བས་དང་འོག་མའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ཀང་གོང་མའྱི་ཆོས་ཤྲེས་པས་སོ། །གོ་རྱིམ་ལ་གསུམ་
ལས་ཕུང་པོའ་ིགོ་རྱིམ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་གནས་པའྱི་ས་དང་། རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྱི་དང་། ོན་མོངས་དང་
རྣམ་བྱང་གྱི་གོ་རྱིམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་གནས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གོ་རྱིམ་དུ་བཀླགས་ཏྲེ། འདྱི་རྣམས་ལ་རྣམ་
ཤྲེས་དགའ་བ་དང་ལྡན་པས་གནས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གནས་པ་གཟུགས་སུ་ྲེ་བར་འགོ་བ་དང་ཚོར་བ་དང་
འདུ་ཤྲེས་སུ་དང་འདུ་བྱྲེད་དུ་ྲེ་བར་འགོ་བ་སྲེ་བཞྱི་མདོ་སྲེར་བཀའ་སྩལ་པས་གནས་པའྱི་གནས་རྣམས་དང་
པོར་ཇྱི་ལྟར་རགས་པའྱི་རྱིམ་པས་བཤད་ཅྱིང་གནས་པ་པོ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མཐར་བཤད་དོ། །དྲེ་ཡང་། 
གནས༣་པ་རྣམས་ནྱི་ཡང་བཞྱི་སྲེ། ཟག་དང་བཅས་པའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི། །རང་གྱི་ས་པ་ྱིད་་་་་་ཡྱིན་ལ་རྣམ་
ཤྲེས། །འབའ་ཞྱིག་གནས་པར་མ་བཤད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ཕུང་པོ་ས་མ་ས་མ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་
རྟྲེན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་གོ་རྱིམ་དུ་སྲེ། ཡང་ཞྲེས་པ་ནྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་དགོས་པ་གཞན་སྡུད་པའོ། །དྲེ་བཤད་ན་གཟུགས་ཇྱི་
ལྟ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱོང་སྲེ། བདྲེ་བ་སོགས་མྱོང་གྱུར་གྱི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ལས་བདྲེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་འབྱུང་
བས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཚོར་ཞྲེས་པ་མྱོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བར་འདྱི་ནྱི་བདྲེ་བའྱི་གནས་སོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་མཚན་
མར་འཛིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་སུ་ཞྲེས་པ་འདུ་ཤྲེས་ཇྱི་ལྟ་བར་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་བདྲེ་བ་
སོགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་རྣམས་ཐོབ་པ་དང་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་སྲེམས་གཡོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་
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སྲེམས་པར་ཞྲེས་པ་ཇྱི་ལྟར་འདུས་བྱས་པ་ལྟར་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཡུལ་དྲེ་དང་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུ་འགོ་བ་གཞན་དྲེར་
ྲེ་བར་འགོ་ཞྱིང་རྣམ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་པ་ས་མར་མ་ཟད་པར་ོན་
མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་གྱི་གནས་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཤད་དྲེ། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་
ལུས་གང་དུ་ཞྲེས་གཞྱིའྱི་བདུན་པས་རྟྲེན་གཟུགས་དང་པོར་ཏྲེ་མྱོང་བ་ཟང་ཟྱིང་དང་བཅས་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་དང་
ཞྲེན་རྟྲེན་དང་མངོན་པར་འབྱུང་བ་བརྟྲེན་པ་དང་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པ་གང་གྱིས་ཞྲེས་རྒྱུ་ལ་གསུམ་པ་སྲེ། དྲེས་ཚོར་བ་སོགས་དྲེ་ནས་དང་། 
གནས་ངན་ལྲེན་དང་བཅས་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་གང་ཀུན་ནས་ཞྲེས་པས་རྣམ་ཤྲེས་མཇུག་ཏུ་བསན་ཏྲེ་
དོན་བསྡུ་བ་ཕུང་པོ་ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ལ། རྱིམ༡་ནྱི་རགས་་་་་་པའྱི་རྱིམ་པ་སྲེ། གཟུགས་ལ་དགའ། དྲེ་ཚོར་བས་མྱོང་ངོ་། །དྲེ་འདུ་ཤྲེས་ལོག་པས་
བསྐྱྲེད། དྲེའང་ོན་མོངས་དང་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་སྲེམས་དང་ཀུན་ོན་མོངས། །སོད་སོགས་འདོད་ཁམས་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། །ས་
མ་ས་མ་ཆྲེས་རགས་པ་དང་ཡང་ན་འཁོར་བ་ཐོག་མྲེད་ནས་ཕོ་མོ་དག་ཕན་ཚུན་གཟུགས་ལ་དགའ་ཞྱིང་། དྲེའང་
ཚོར་བའྱི་རོ་མྱོང་བ་ལས་དང་། དྲེ་ལ་ཆགས་པ་ཡང་འདུ་ཤྲེས་ལོག་པ་ལས་དང་། དྲེ་ཡང་ོན་མོངས་ཀྱིས་ཏྲེ་དྲེ་
རྣམ་ཀྱིས་སྲེམས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་རྱིམ་པས་སོ། །ཡང་ན་གཟུགས་སོགས་ལྔ་རྱིམ་པ་
ལྟར་སོད་དང་ཟས་དང་བྱ་ན་དང་བྱན་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་ལྟ་བུའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །ཡང་ན་གཟུགས་འདོད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་གྱིས་འདོད་ཁམས་དང་། ཚོར་བས་བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་གསུམ་དང་ཐམས་ཅད་ལས་
དྲེའྱི་སྲེམས་པ་འབས་བུ་ཆྲེ་བས་འདུ་བྱྲེད་ཙམ་གྱིས་སྱིད་རྲེ་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ཞྱིང་དྲེ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཤྲེས་གནས་སོ་
ཞྲེས་པས་ཁམས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་རྱིམ་པ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གངས་ངྲེས་ཀང་གྲུབ་པར་བཤད་
དོ། །འདྱི་དང་དྲེ་གྱི་གའང་བརོད་འདོད་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཁམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་རྒྱུ་ཅྱིས་ཁམས་
རྣམས་ཞྲེས་སོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོའ་ིཁམས་
དྲུག་རྱིམ་པས་བསན་པའོ། །དྲེ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དང་པོར་ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་ལ་མྱིག་འཇུག་པས་དྲེའྱི་ཁམས་དང་པོར་
བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཁམས་བདྲེའམ་ཞྲེས་སོགས་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་ཞྱིང་དྲེ་ནྱི་ན་པ་ཡོད་ན་འགྱུར་བས་དྲེས་རྣ་བ་
མཚོན་ཏྲེ་རྣ་བ་བཤད་དོ། །དྲེ་ནས་དྱི་བཟང་གྱི་ཆུའྱི་ཁྲུས་དང་དྱི་བཟང་པོ་ཅན་གྱི་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཕྲེང་བ་ལ་ལོངས་
སྤྱོད་པ་ལ་ས་འཇུག་པས་དྲེ་བཤད་དོ། །དྲེ་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་ལྲེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་དྲེ་བསན་
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ཏོ། །དྲེ་ནས་ཁྱི་དང་སན་དང་བུད་མྲེད་ནྱི་རྲེག་བྱ་གཙོ་ཆྲེ་བས་དྲེ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་ལུས་འཇུག་པས་དྲེ་
བསན་ཏོ། །ལྟ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་མཐར་བཤད་དོ། །ཡང་བསྡུ་
བར། །ཕལ་ཆྲེ་བ་དང་ཐ་སད་དང་། །དགའ་དང་མཛེས་དང་བྱ་བ་གྱིས། །ཞྲེས་གོ་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་དྲུག་གསུངས་
ཤྱིང་། དྲེ་ལྟའྱི་དོན་ཅན་ཕྱྱིར་དང་པོ་་་་་་མྱིག་སོགས་ལྔ། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་དོན་ཕྱྱིར་བཞྱི། །གཞན་ནྱི་ཆྲེས་རྱིང་མྱུར་
འཇུག་ཕྱྱིར། །ཡང་ན་ཇྱི་ལྟར་གནས་རྱིམ་བཞྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱི་དག་བརོད་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །ནང་གྱི་ཁམས་
རྣམས་ཞྲེས་ཏྲེ། དབང་པོའ་ིདབང་གྱིས་ཡུལ་བྱུང་བས་རྱིམ་པ་དྲེ་ལྟར་རོ། །དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྱིམ་པས་བསན་
པ་དྲེ་ལས་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ལ་རག་ལས་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་
ནྱི་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དང་པོ་བཅུ་གྱིས་དང་ངོ་བོ་དང་རྱིམ་པ་འད་བས་སོ། །དོན་ལ་གསུམ་གྱི་ཕུང་པོའ་ི
དོན་ལའང་གསུམ་ལས། འདུས་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། གང་ཅྱི་ཡང་རུང་ཞྲེས་པ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
ཀུན་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྤུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཅྱི་ཞྲེ་ན། འདས་པའམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་དང་པོ་ལྔ་
ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རགས་པ་ནྱི་ཐོགས་བཅས་སམ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའོ། །ཕ་བ་ནྱི་ཐོགས་མྲེད་དམ་
གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའོ། །ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་ནྱི་ངན་འགོ་དང་བདྲེ་འགོའ་ིགཟུགས་སམ་མྱི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་
བའྱི་ལས་ལམ་བདུན་ནོ། །རྱིང་བ་དང་ྲེ་བ་ནྱི་གསལ་ཏྲེ་ཡང་ན་མཛོད་འགྲེལ་འདས་མ་འོངས་དང་ད་ལྟར་
བའོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་མྱིང་བཞྱིའྱི་རགས་པ་དང་ཕ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟྲེན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བརྟྲེན་པ་
སྲེ། རྱིང་བ་དང་ྲེ་བ་ནྱི་རྱིང་བའྱི་རྟྲེན་ཅན་ནམ་རྱིང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་དྲེ་ལས་ཅྱིག་ཤོས་སོ། །ཅྱིའྱི་དོན་དུ་
རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་པོ་འདྱིར་ཕྱྲེ་ཞྲེ་ན། སྲེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཏྲེ། བལྟས་པའྱི་སྲེད་པ་དང་། མངོན་
པར་དགའ་བ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་པ་དང་། བདག་དང་། ཡུལ་དང་། འདོད་པ་དང་། སོམས་འཇུག་དང་། 
ྲེས་པར་སྤྱད་པའྱི་སྡུག་བསལ་དང་། ལྲེགས་པར་སྤྱད་པའྱི་བདྲེ་བ་དང་། རྱིང་བ་དང་། ྲེ་བ་ལ་སྲེད་པ་རྣམས་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་སར་རོ། །ཡང་ན་བྱུང་མ་བྱུང་གྱི་བྱྲེ་བག་དང་། གཟུང་འཛིན་དང་། ཕྱྱི་
བལྟས་ནང་བལྟས་དང་། ོན་མོངས་ཅན་དང་། དྲེ་མྱིན་གྱི་དང་། རྱིང་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ཁད་པར་གྱིས་བཞག་
གོ །ཡང་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་དུས་དང་རྒྱུད་དང་རྣམ་པ་དང་འགོ་བ་དང་ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་གཟུགས་
སོགས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ནོར་ཆུང་ངུའམ་མང་པོ་ཚོགས་པ་ལ་ནོར་གྱི་ཕུང་པོར་བརོད་པ་
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བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཆྲེ་བའྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། ས་མར་མ་ཟད་ཀྱི། ཡང་གཟུགས་སོགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྐྱྲེ་
བ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་ཆྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་རྣམས་ཕུང་པོ་སྲེ། སྐན་དྷ་ཞྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་
གངས་སུ་བྱས་པ། སྡུག་བསལ་གྱི་ཡུལ་ལ་སྡུག་བསལ་དུ་བཏགས་པའོ། །ཇྱི་སྐད་དུ། མྱིང་དང་གཟུགས་ལས་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག །ཅྲེས་པ་ནས་དུ་ཁའྱི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྐན་དྷ་ཞྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཁུངས་སུ་
དངས་པའོ། །སྡུག་བསལ་བའྱི་དཔྲེ་བཤད་པ། བུད་ཤྱིང་གྱི་ཕུང་པོ་བཞྱིན་ཏྲེ་བུད་ཤྱིང་འདུས་པ་ལ་ཤྱིང་གྱི་ཕུང་
པོར་མྱི་བརོད་ཀྱི་ཆྲེན་པོ་ལ་བརོད་པ་ལྟར་རོ། །ཕག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་སྒྲ་དོན་ནྱི། ཡང་ོན་མོངས་པ་སོགས་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གྱི་ཁུར་ཁྲེར་བའྱི་ཕྱྱིར་ལྔ་པོ་ཕུང་པོ་སྲེ། སྐན་དྷ་ཕུང་པོ་དང་ཕག་པ་ལའང་
འཇུག་པས་ཕག་པས་ཁུར་ཁྲེར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཕུང་པོ་སྤྱྱིའྱི་བཞྱི་དང་ཟག་བཅས་ཀྱི་
བདུན་བཤད་དྲེ། འདུས་བྱས་་་་་་དྲེ་རྣམས་་་་་་འོང་འགོ་འགོ་བར་འགྱུར་བས་སམ་མྱི་རྟག་པས་ཟ་བས་ྱིད་དུས་གཏམ་གཞྱི་དང་། །ངྲེས་པར་
འབྱུང་་་་་་བ་མྱང་འདས་དང་རྒྱུ་བཅས་གཞྱི་དང་བཅས། །ཞྲེས་དང་། གང་རྣམས་ཟག་བཅས་དྲེ་རྣམས་ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་གྱི་་་་་
་།ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོའ་ོའཐབ་བཅས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་། །ལྟ་་་་་་བའྱི་གནས་སྱིད་པའང་་་་་་
ཟག་བཅས་དྲེ་རྣམས་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཁམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཁམས་ཀྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་
ཤྲེས་ལ་འདུས་བྱས་རྣམས་འགྲུབ་པའྱི་ས་བོན་གནས་པ་སྲེ། ཁམས་ཀྱི་སྒྲའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
པའོ། །ཡང་རང་རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པའྱི་དོན་ཏྲེ། སའྱི་ཁམས་ཞྲེས་སོགས་བཞྱིན་
ནོ། །ཡང་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་དང་དབང་ཡུལ་གྱི་ཁམས་རྣམས་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པས་
སོ། །ཡང་ཁམས་མང་པོ་པ་སོགས་ཀྱི་མདོ་དང་གཞུང་འདྱི་ྱིད་དུའང་བཤད་པའྱི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མྱིང་
གཞན་བཏགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་སའྱི་ཁམས་ཞྲེས་སོགས་ཐམས་ཅད་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
འདྱིས་བསྡུས་ནས་འཛིན་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སུ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་
རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་གྱིས་སོ་ཞྲེའོ། ཁ་ས་སོགས་ཀྱི་་་་་་།བུ་ག་ནམ་ཀའྱི་ཁམས་ཞྲེས་བྱ། །ཟག་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་
ཤྲེས་ནྱི། །རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ྱིད་་་་་་སྐྱྲེ་བའྱི་རྟྲེན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ། ས་ལུ་ལྗང་པའྱི་མདོ་སྲེར་ཡང་དྲེ་
དང་འད་བར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་དོན་ནྱི། རྣམ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་བྱུང་སྐྱྲེ་བའྱི་སོའ་ིདོན་ཏྲེ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་
མཆྲེད་ལ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེར་མ་ཟད་ཁམས་ཀྱི་དོན་དང་པོ་དང་ཐ་མ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཆོས་ཀུན་གྱི་
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ས་བོན་གྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁོ་ནའོ་ཞྲེའོ། །སྤུངས་དང་་་་་་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་སྐྱྲེ་སོ་་་་་་འབྱུང་གནས་རྱིགས་
དོན། །ཕུང་པོ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་པས་བསྡུའོ། །བརྒྱད་པ་དཔྲེ་ལ་གྱིས་ལས། མདོ་དགོད་པ་
ནྱི། གཟུགས་ཞྲེས་ཏྲེ་དཔྲེར་་་་་་ཡོད་པའྱི་དངས་ན་མྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆུ་བོ་གང་གཱ་ལ་དབུ་བ་བརྡོས་པ་གནས་
བཞྱིན་པ་མཐོང་བ་དྲེས་དྲེ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བརྟགས་པ་ན། མྲེད་པ་དང་གསོབ་དང་གསོག་དང་སྱིང་པོ་མྲེད་
པར་སང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བརྟགས་པ་ན་དྲེ་མྲེད་པར་སང་
ཞྱིང་སྱིང་པོ་མྲེད་པའྱི་བར་དུ་སང་ངོ་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆུའྱི་ཆུ་བུར་སོགས་བཀོད་ནས་ཚོར་བ་སོགས་ལ་བཤད་
དོ། །མདོའ་ིདོན་བཤད་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཞྲེས་དྱིས་ཏྲེ། ལན་དུ་དཔྲེ་རྣམས་མྲེད་པ་སོགས་སུ་སང་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་
ལས་རྟོགས་པར་བྱ་ཞྱིང་། གཟུགས་སོགས་ལ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྱིར་བཤད་
དྲེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དྲེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་
སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་མྲེད་པར་སང་བ་དང་རུལ་བ་དང་ོན་མོངས་པའྱི་མྱི་གཙང་
བ་དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་གཙང་བ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་གསོབ་ཏུ་སང་བ་སྲེ། ཚོར་བ་སོགས་ལ་རུལ་བའྱི་
མྱི་གཙང་བ་ྱིད་མྲེད་དོ། །རོ་བོ་བ་ཆུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་གསོག་ཏུ་སང་བ་ལ། རང་ྱིད་མྱི་རྟག་པས་མྱི་བརྟན་ཞྱིང་
ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྟག་པའྱི་རས་དང་བལ་བས་སྱིང་པོ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྱིང་པོ་མྲེད་པར་སང་བའོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚིག་བཞྱི་བཀའ་སྩལ་ཅྲེ་ན། བདག་དང་གཙང་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་རྟག་པར་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་གྱི་གྲེན་པོའ་ིདོན་དུའོ། །ཡང་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའྱི་མདོ་སོགས་སུ་ཁམས་རྣམས་སྦྲུལ་གདུག་པ་
ལྟ་བུ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གོང་སོང་པ་ལྟ་བུར་སོ་སོར་རྟོག་པའང་སྒྲུབ་ཅྲེས་གྱིས་པོ་ལ་ཡང་དཔྲེ་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །དགུ་པ་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་དྱི་བའྱི་ལན་དུ་བཞྱི་སྲེ། རས་ཡོད་སོགས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་དབྱྲེ་
བ་དང་། ཀུན་བཏགས་སོགས་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། མཚན་ྱིད་སོགས་བཞྱིར་དབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྱི་ལྟས་སོགས་
དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སོམ་གྱིས་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། འདྱི་དང་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་དབྱྲེ་བ་དཔག་མྲེད་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་སོམ་མམ་དངོས་ཀྱི་སོམ་དུ་ན། 
རས་ཡོད་སོགས་དང་། ཤྲེས་བྱ་སོགས། ཟག་བཅས་སོགས། འདས་སོགས། ཞྲེས་ཚིག་ཕྱྱི་མ་མྱི་མངོན་པར་
སོར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་མཚན་ྱིད་དང་རྣམ་པ་ཅྱི་ལྟར་དང་
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དངོས་པོ་དུ་ཞྱིག་དང་དགོས་པ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་དྲེ་ཞྲེས་འཇོག་པའོ། །དྲེས་དང་པོ་གྱིས་ལ་རྨོངས་པ་དང་བདག་ཏུ་
སྒྲོ་འདོགས་པ་སྤོང་ངོ་། །རྒྱས་བཤད་ལ་བདུན་ཏྲེ། རས་ཡོད་སོགས་བཞྱི་དང་། ཤྲེས་བྱ་སོགས་གསུམ་དང་། 
གཟུགས་ཅན་སོགས་དྲུག་དང་། ཟག་བཅས་སོགས་བཅུ་གྱིས་དང་། བྱུང་བ་སོགས་བརྒྱད་དང་། འདས་པ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་། རྐྱྲེན་སོགས་བཅུ་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བའོ། །འདྱི་རྣམས་ལ་དོན་གསུམ་དྱི་བ་དང་དྲེའྱི་ལན་
གྱིས་གྱིས་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱ་ཞྱིང་ལན་ལ་མཚན་ྱིད་ང་། དངོས་པོ་དང་། དྲེ་བཤད་པའྱི་དགོས་པ་སྲེ་
གསུམ་གསུམ་གྱིས་རྱིག་པར་བྱའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོའ་ིདང་པོ་རས་ཡོད་ལ་དྱི་བ་ནྱི། ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་
དངོས་པོ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཅྱི་ལྟར་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཅྱིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་རས་སུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན། སུམ་བཅུ་ར་ལྔ་ལས་རས་སུ་ཡོད་པ་དུ་ཞྱིག དགོས་པ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་རས་སུ་ཡོད་པར་བརྟག་སྲེ། རྟོག་ལྡན་
གྱི་བྱ་བ་ལ་དགོས་པས་ཁབ་པས་སོ། །ལན་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ྱིད་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་བ་བརོད་པ་མྱིང་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་མྱིང་བཀྲ་བར་མྱི་འཛིན་པར་དོན་གང་ཡྱིན་འཛིན་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་
དབང་པོ་སོར་བྱུང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བརོད་དུ་
མྲེད་པ་ཆོས་ྱིད་དོ་ཞྲེའོ། །དོན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བླ་མ་བགྲེས་པོ་རྣམས་སོ། །སྲེ་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་
དབང་དུ་བྱས་པའྱི་རས་ཡོད་ནྱི། གང་གཟུང་བར་བྱ་བ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་
དུ་འགྱུར་བ། གཟུགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒྲ་ལ་སྒྲའྱི་བློ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། ཇྱི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་
གཟུགས་སོགས་རང་རང་གྱི་དབང་པོའ་ིཡུལ་བར་མ་ཆོད་དུ་དམྱིགས་ནས་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་བརྟགས་ཏྲེ་བུམ་པ་
སོགས་ཀྱི་བློ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པའོ། །འོ་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་
ཁོ་ནར་རང་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་བྱས་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པས་དྲེ་ལས་གཞན་པ་
ལ་མྱི་ལྟོས་པ་སོས་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བདྲེན་མོད། འོན་ཀང་རས་ཡོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་པོ་ལ་དབང་པོའ་ི
སྒྲས་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་བཟུང་ཞྱིང་། དྲེ་འདྱིར་ཡང་ཞར་ལ་འབྱུང་བར་དོགས་ལ། དྲེའང་ལྟོས་པ་དང་མ་ལྟོས་པར་
ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པས་དྲེ་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་སྐད་སོས་པའམ། བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ཁད་པར་མ་
བཟུང་བར་ཁད་པར་ཅན་གྱི་བློ་མྱི་སྐྱྲེ་ཞྲེས་མྱིག་སོགས་རྣམས་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡང་འཛིན་པར་
སྲེམས་པས་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ལྟོས་པ་སྲེ། མཚན་ྱིད་གྱིས་པོ་འདྱི་ལས་དང་པོ་ནྱི་དོན་དམ་པར་རས་སུ་ཡོད་
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པའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ། ཕྱྱི་མ་ནྱི་མྱི་ལྟོས་པའྱི་རས་ཡོད་དོ་ཞྲེའོ། །དངོས་པོ་དྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། ཆོས་སུམ་བཅུ་ར་ལྔ་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རས་སུ་ཡོད་པ་སྲེ་ཆོས་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །དགོས་པ་ནྱི་
ཕྱྱི་རོལ་པ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ཐ་མལ་པའྱི་མྱི་མཁས་པ་ལ་ལ་རྣམས་བདག་རས་སུ་ཡོད་པའོ་ཞྲེས་མངོན་པར་ཞྲེན་
སྱིད་པས་རས་ཡོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཅྱིང་། དངོས་པོ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཙམ་ཡྱིན་པས་བདག་རས་
ཡོད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་རས་ཡོད་དུ་བརྟག་སྲེ། བདག་མྲེད་ཕུང་པོ་ཙམ་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་དང་
མཐུན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལའང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་སར་ཏྲེ། འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོས་པ་ནྱི་བདག་མྲེད་
རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། གཞུང་འདྱིར་བཤད་པ་ནྱི། མདོ་སྲེར་རས་ཡོད་ལ་སོགས་པ་བཀའ་བསྩལ་པ་རྣམས་
གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དོན་དུའང་ངོ་། །བཏགས་ཡོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རས་ཡོད་ལས་བཟོག་པ་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་
སྒྲའྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་རྣམས་དང་བུམ་པ་སོགས་སོ། །དངོས་པོ་ནྱི་བརོད་པ་ནྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་
ཀང་ཞྲེས་སོ། །དགོས་པ་ནྱི་བདག་རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་གདགས་གཞྱི་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཞྲེན་པ་སྤོང་བ་སྲེ། 
བཏགས་ཡོད་གདགས་པའྱི་གཞྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཁོ་ན་ཡོད་ཀྱི། བདག་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོགས་པ་ལས་སོ། །ཀུན་
རོབ་དང་དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སྤྱྱིར་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡྱིས་གཞན། །བསལ་ན་དྲེ་བློ་
མྱི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །ཡོད་དྲེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཐོ་བ་སོགས་
ཀྱིས་བཅོམ་པས་དྲེའྱི་བློ་འདོར་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་གཟུགས་དྱི་རོ་རྲེག་བྱའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་
བས་དྲེའྱི་བློ་འདོར་བ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་དག་ལས་བཟོག་པ་གཟུགས་ལྟ་བུ་དག་ལ་འདོད་དོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། 
དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་འདྱིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་སྲེ། །གཞན་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཡོད་པའོ། །ཞྲེས་ཀང་
གསུངས་སོ། །སྲེམས་ཙམ་གྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པར་གཟུང་འཛིན་གྱིས་
དང་ཤྲེས་པ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པས་སོང་པ་ྱིད་ལ་འདོད་པར་བཤད་ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་ཤན་ཏྱི་བས་འཁྲུལ་
བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་བ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་བཅས་པ་དག་ལ་བཤད་ཅྲེས་
གསུངས་སོ། །ཡང་དབུས་མཐར། བཏགས་པ་དང་ནྱི་ཤྲེས་པ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་བརོད་པ་རགས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
པ་རྱིམ་པ་ལྟར་དོན་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་དང་དོན་མྲེད་ཀང་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་ཐ་
སད་འདོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་ཆོས་ྱིད་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་བརོད་པའྱི་ཀུན་རོབ་
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གསུམ་ལས་དང་པོ་དང་ཐ་མ་དག་སྐབས་སུ་བསྡུས་ནས་བཞག་གྱི རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་གསུམ་ངོ་
བོ་ྱིད་གསུམ་དང་སར་ལ། དམ་པའྱི་དོན་ནྱི་གཅྱིག་པུའོ། །ཞྲེས་ཡོངས་གྲུབ་ཁོ་ན་སྲེ། དོན་དང་ཐོབ་དང་སྒྲུབ་
པ་ནྱི། །དོན་དམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་རྱིམ་པ་ལྟར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་མྱང་འདས་དང་ལམ་མོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །དབུ་མ་པས་བདྲེན་གྱིས་སུ། ཇྱི་ལྟར་སང་བ་དྲེ་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་
ཡྱིན། །ཞྲེས་སང་བ་དང་སོང་པ་ལ་འདོད་དོ། །འདྱིར་ནྱི་སྲེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ྱིད་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྣམ་གངས་
གཞན་གྱིས་བསན་པ་སྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་འཇུག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ཆོས་གསུམ་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆ་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲེ་མ་རྱིག་པ་
ལ་སོགས་པས་ཆོས་གསུམ་ཀུན་ལ་སྤྱྱི་རྣམ་དུ་དམྱིགས་པས་སོ། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་དམྱིགས་པ་
དམ་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་པ་ཆོས་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་གཞན་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱྲེད་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལས་མ་གཏོགས་པ། །འདྱི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱྱིར་སྤྱྱི་ཡྱི་མཚན་ྱིད་དུ། །དྲེ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུ་
ཆོས་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པ་ན་བདག་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །འདྱིར་རས་སུ་ཡོད་པ་ཇྱི་
སྲེད་པ་དྲེ་ཀུན་དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་དམ། དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་ཀུན་རས་སུ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། རས་ཡོད་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ནས་རས་ཡོད་གང་ཡྱིན་དྲེ་དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་པ་སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་
རྣམ་པར་དག་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་ཀང་རས་ཡོད་མ་ཡྱིན་པའང་ཡོད་དྲེ། 
མྱི་སྡུག་པ་སོགས་ལྟ་བུ་བཏགས་ཡོད་འགའ་ཞྱིག་ཀང་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཡང་
གང་བཏགས་ཡོད་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དམ། འདྱི་ཀུན་དྲེའམ་ཞྲེ་ན། རས་ཡོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་པོ་
ལས་བཟོག་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཀུན་བཏགས་ཡོད་དྲེ། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་དམྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །བཏགས་པས་ཡོད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མྱིན་པའང་ཡོད་དྲེ། མྱི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའོ་
ཞྲེའོ། །ཤྲེས་བྱ་སོགས་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལ་ལྔ་སྲེ། གཞྱི་ལྔའྱི་མཚན་ྱིད། དྲེའྱི་གངས་ངྲེས་དང་། མདོ་
རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་དབྱྲེ་བས་ཀང་བཤད་པ་དང་། ཤྲེས་བྱ་བཤད་པའྱི་དགོང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་
ཤྲེས་པ་ཙམ་གྱིའམ། ཞྱི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་གྱི་ལམ། ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆ་ནས་
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བཞག་པའྱི་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་ཏྲེ། མདོ་སྲེའྱི་རྒྱན་དུ། སྲེམས་ནྱི་ལྟ་བཅས་གང་ཡྱིན་དང་། །དྲེ་ཡྱི་
གནས་སྐབས་མྱི་འགྱུར་བ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྲེམས་གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བ་ལ་དང་པོ་གྱིས་དང་ལྟ་བ་སྲེམས་
བྱུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱིས་འདྱི་གཞྱི་ལྔ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་ཀུན་བསྡུས་པར་འཇོག་ཅྱིང་དྲེ་ལྟར་
སོན་པ་ནྱི་བདྲེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུའོ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཤྲེས་བྱ་ལྔ་བསན་ཅྲེ་ན། 
གཞྱི་གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་དོན་འདྱི་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་
དུ་གཟུགས་དང་། ལས་སུ་བྱ་བ་གང་དྲེ་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲེམས་དང་། འདོད་ཆགས་སོགས་
དང་དད་སོགས་བྱྲེད་པ་གང་གྱིས་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྲེམས་བྱུང་དང་། གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་གནས་
སྐབས་གང་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་གཟུགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་ལྡན་མྱིན་
འདུ་བྱྲེད་དང་། རྣམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདུས་མ་བྱས་སོ། །དྲེ་ནྱི་ཇྱི་རྱིགས་སུ་སར་ཏྲེ། 
ནམ་ཀ་དང་སོ་སོ་བཏགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་དག་རྣམ་བྱང་མྱིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་རྣམ་པར་བྱང་བ་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་གསུམ་དང་། རྣམ་བྱང་འདྱི་ཡྱིན་པས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། འདྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བ་མྱི་གཡོ་
བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་དང་འགོག་པའོ་ཞྲེའོ། །གསུམ་པ་ལ་མདོ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་
ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། རྒྱས་པར་སར་བ་ནྱི་ཆོས་གསུམ་པོ་ཀུན་ཤྲེས་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་གཟུགས་ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། ཁམས་
དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྟོགས་པ་ན་བདྲེ་བླག་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །སྲེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་སྲེམས་པ་སོགས་ཏྲེ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་ཐོབ་པ་ནས་ཚོགས་པའྱི་བར་རོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི་ཡང་ཞྲེས་པ་ས་མར་མ་ཟད་ཅྲེས་པ་སྡུད་པ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ཇྱི་སྲེད་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་དྲེ་རྣམས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ། 
དྲེའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱིས་ས་མ་ྱིད་ཤྲེས་བྱར་གསལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་མོས་པ་ལས་ཤྲེས་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་
ཕྱྱིར་ཡང་ཤྲེས་བྱའྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་སྲེལ་ལོ། །དྲེ་ཡང་མོས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པ་
སྲེ། དྲེ་མོས་པ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིགས་པ་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི་བསམ་བྱུང་སྲེ། རྱིགས་པ་བཞྱིས་དཔྱད་
པས་དྲེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་འཕོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་སོམ་བྱུང་
ངོ་། །སོ་སོ་རང་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དམ་པའྱི་དོན་དུ་ཤྲེས་པ་སྲེ། ཡུལ་དྲེ་སོ་སོར་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱིས་
གཞན་རྣམས་ལ་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དྲེ། སྲེམས་ཤྲེས་པ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡུལ་
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ཅན་ནོ། །འོག་མ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཤྲེས་པ་སྲེ་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་དང་པོར་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོང་མ་ཤྲེས་པ་ནྱི་
རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཆོས་ཤྲེས་ལས་ཕྱྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་གྱིས་ལ་འགྲེལ་པར་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནྱི་
བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་དྲེ་དག་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདྲེན་པ་ཤྲེས་པས་འོག་མ་དང་། ཁམས་གོང་མའྱི་བདྲེན་པ་ཤྲེས་
པས་གོང་མ་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་སྲེལ་བའོ་ཞྲེའོ། །རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཤྲེས་
པ་སྲེ་དྲེས་ཁམས་གསུམ་པོ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་ནས་མྱི་ལྡང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་
པ་སྲེ་ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱའོ་ཞྲེས་རོལ་བ་ལས་དྲེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་ནྱི་
འགོག་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་སྡུག་བསལ་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ལམ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལམ་
ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐར་ཐུག་པ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་སྲེ་མཐར་ཕྱྱིན་
པ་ན་དྲེ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་པ་སྲེ་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་བདྲེ་
བ་ཚད་མྲེད་པའྱི་དགོས་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། འཆད་བྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀང་སྐབས་
ཇྱི་ལྟ་བར་འཆད་དོ། །ཡང་། རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་གྲེན་པོ་དང་། །རྣམ་པ་རྣམ་པ་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། །སོར་དང་བྱ་བ་
བྱས་ྱིད་དང་། །རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་པ་བཅུར་བཤད་དྲེ། རང་བཞྱིན་ལས་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པ་དང་། འདོད་ཁམས་དང་གོང་མའྱི་གྲེན་པོ་ལས་ཆོས་ཤྲེས་རྲེས་ཤྲེས་དང་། རྣམ་པ་ལས་སྡུག་བསལ་དང་
ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འགོག་ལམ་ཤྲེས་པ་དང་། སོར་བ་ལས་གཞན་གྱི་སྲེམས་
ཤྲེས་པ་དང་། བྱ་བ་བྱས་པ་ལས་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་དང་། རྒྱུ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་རྒྱས་པ་ལས་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་
པའོ། །ྱི་ཁྱི་དག་ལྡན་དུ་འདྱིས་པ་ཤྲེས་པ་ལམ་གོམས་པ་དང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཤྲེས་པ་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐད་ཤྲེས་
པ་གྱིས་ཀང་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ལྟོས་ས་ཡུལ་ཆོས་ཙམ་ཡྱིན་ན་ལྟོས་ཆོས་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀང་རང་དབང་
ཅན་མ་ཡྱིན་པས་བདག་ལ་ཤྲེས་པ་པོ་ཞྱི་གནས་ལྷག་པ་དང་མཐོང་བ་པོ་ལྷག་མཐོང་ལྷག་པར་ཞྲེན་པ་སྤོང་
བའོ། །གྱིས་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་དང་འདྱིའྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་ཤྲེས་པས་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཤྲེས་བྱ་སྲེ། ཤྲེས་པས་ཡོངས་སུ་གཅད་བྱའྱི་ཆ་ནས་འདྱིའོ་
ཞྲེའོ། །བླ་མ་བགྲེས་པོ་རྣམས་ཤྲེས་པ་ཙམ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་འཇོག་གསུང་
ངོ་། །དྲེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། དམྱིགས་པ་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་རྣམ་རྟོག་མ་
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ཡྱིན་པ་རྣམ་རྟོག་ལྷག་མ་རྣམས་མྲེད་པས་ན་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་སོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ། དྲེས་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་
བྱར་བལྟའོ་ཞྲེས་སོགས་སར་རོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡྱིད་ཤྲེས་རྟོག་པ་ཁོ་ན་སྲེ། དྲེ་ལ་རྟོག་མྲེད་ཀང་སྱིད་པས་
རྟོག་པ་སོས་སོ། །རྒྱུ་ཡྱིས་ཀུན་གཞྱིའོ། འཇུག་པས་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ོན་ཡྱིད་དྲེ་འཁོར་བར་
འཇུག་པ་ཀུན་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དབང་དོན་རྣམས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བས་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་སོ། །མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོ་ནྱི་ཆགས་བཅས་
དང་ཆགས་བལ་དང་སང་བཅས་དང་དྲེ་བལ་སོགས་རྣམས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཤྲེས་
པས་ན་ཕ་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་དཀའ་བའྱི་རྣམ་རྱིག་བདུན་གྱིས་ཏྲེ། མྱི་རྱིག་ས་ཚོགས་
ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་། །གྲེན་པོ་བག་ཆགས་མཚམས་སོར་གོལ། །ཞྲེས་པ་བདུན་ལས་མྱི་རྱིག་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་
པ་ནྱི། སོད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཀུན་གཞྱི་སྲེ་དུས་ཀུན་ཏུ་སོ་སོགས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མྱིན་པས་
སོ། །འདྱིའྱི་ཕ་བ་ྱིད་ནྱི་མྱི་གསལ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་དུ་རྱི་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ས་ཚོགས་ལྟ་
བ་དང་། སྒྲ་ཅ་ཅོ་ན་པ་ན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པ་རས་ལ་འཇུག་པས་གཅྱིག་དང་། ཡུལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་
གྱིས་བཏད་པས་ས་ཚོགས་ཏྲེ་དྲེ་འཇོག་དཀའ་རྟོགས་དཀའ་བས་ཕ་བ་སྲེ་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
ཅྱིག་ཅར་བྱུང་བའྱི་རྣམ་ཤཤྲེས་རྣམས་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་སོགས་སོ་སོ་རང་གྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་གཅོད་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་འདྲེས་པར་འཛིན་པར་རྱིགས་སོ་སམ་པས་རྟོགས་དཀའ་བ་སྲེ་འོན་ཀང་དྲེ་དངོས་
པོའ་ིཆོས་ྱིད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་འཆྱིང་བ་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཡུད་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་
ཆགས་བལ་དུ་གྱུར་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་དྲེ་མྱི་རྱིགས་པ་ཕ་བའོ། །དྲེ་ནྱི་ལོ་སོང་དུ་གནས་པའྱི་མུན་པར་སྒྲོན་མྲེ་ལྟར་
མྱི་འགལ་ལོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ལས་ལ་སོགས་པ་མངོན་གྱུར་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་གཞྱི་ལ་བག་ཆགས་བསོ་བ་དང་། གྱི་
ག་ལྟར་ན་ཡང་སྐྱོན་ཡོད་པས་ན་བག་ཆགས་དྲེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྲེ་ཙམ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། 
འབས་བུ་འབྱྱིན་པ་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་གསུམ་བཞག་དཀའ་བས་ཕ་བའོ། །འོན་ཀང་ཏྱིལ་ལ་མྲེ་
ཏོག་གྱིས་དྱི་བསོ་བ་ལྟར་དང་པོ་དང་། སར་བཤད་པ་ལྟར་གྱིས་པ་དང་། རྐྱྲེན་གང་ྲེའྱི་འབས་བུ་འབྱྱིན་པས་
གསུམ་པ་མྱི་འགལ་ལོ། །དྲུག་པ་ནྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་འགོ་བ་རྱིས་དུ་མ་འགྲུབ་པའྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་མམ་དུ་
ཡོད་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་ཁ་སྲེམས་མྱི་གསལ་བ་ན་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གང་རུང་གཅྱིག་སད་ནས་འགོ་བ་གང་རུང་
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དུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་ཅྱི་ལྟར་ཏྲེ་རྒྱུ་མམ་པ་ལ་འབས་བུ་ཅྱིག་ཅར་རྱིགས་སམ་པའོ། །འོན་ཀང་ཕྱྱིས་འཆད་
པ་ལྟར་མྱི་འགལ་ལོ། །བདུན་པ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་སྲེམས་སོས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་རྟོག་པ་ཇྱི་རྱིགས་
པ་མཆོག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཐོབ་པ་འཁོར་བ་ན་འདྱིས་པའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཀུན་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་
པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡུན་རྱིང་དུ་འདྱིས་པ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདའ་བ་མྱི་རྱིགས་སམ་
པའོ། །དྲེ་ནྱི་ཡུན་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོར་དབུལ་པོར་གནས་པ་འཕལ་ལ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ་ལྟར་མྱི་འགལ་ལོ། །དངོས་
པོ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་། །མཐོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ན་པ་པོ་དང་སོམ་པ་པོ་དང་
མྱོང་བ་པོ་དང་རྲེག་པ་པོ་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་པོ་སྲེ་རྒྱུ་མཚན་ས་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །མངོན་པར་ཤྲེས་
པར་བྱ་བ་ལ་གྱིས་ལས་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔ་སྲེ། ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། སྤྱོད་ཡུལ་དང་། བྱྲེད་པ་དང་། 
ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། མངོན་ཤྲེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གོལ་བློ། །ཞྲེས་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་གྱི་
ཤྲེས་རབ་ཏུ་འདོད་དོ། །བསྡུ་བར་དང་པོ་ལྔ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པས་བསྡུས་ཤྱིང་། སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་སོབ་པའྱི་རྒྱུད་
ལ་ཡོད་པ་ཟག་བཅས་དང་། མྱི་སོབ་པ་ལ་ཡོད་པ་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་གསུངས་ལ། །བཞྱི་ནྱི་ཀུན་རོབ་
ཤྲེས་པ་སྲེ། །སྲེམས་་་་་་ཆོས་རྲེས་སུ་ལམ་ཀུན་རོབ་བོ་གཞན་སྲེམས་ལ་ཤྲེས་པ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །དགྲེ་སོགས་
ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི། མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་མངོན་ཤྲེས་ནྱི། །ལུང་དུ་མ་བསན་ལྷག་རྣམས་དགྲེ །ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་
རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཡྱིན་པས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱྲེད་པར་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་
རབ་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་གཙོ་བོའམ་ཕལ་ཆྲེ་བ་བསན་པའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཡང་། གསུམ་པ་དན་པ་ྲེར་
བཞག་གསུམ། །དང་པོ་ལ་རྣ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་མྱིག ཅྲེས་པས་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ནྱི་སྲེམས་ཚོར་ཆོས་དན་པ་ྲེར་
བཞག་གྱི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་གསུམ་པ་དྲུག་པ་རྣམས། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་ཡྱིན་བསན་པ་མཆོག །ཅྲེས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་
དང་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པ་དང་ཟག་ཟད་གསུམ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་པ་དང་རྲེས་སུ་བསན་པའྱི་ཆོ་
འཕྲུལ་ཏྲེ་དང་པོར་གདུལ་བྱའྱི་ཡྱིད་འཕོག་པའམ་ཞྲེ་འགས་པ་དང་བར་མར་གནས་པའྱི་ཡྱིད་འཕོག་པས་
སོ། །ཡང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཏྱིང་འཛིན་དྲེ་ལས་ནྱི། །སྤྲུལ་དང་འགོ་བའོ་སོན་པ་ལ། །ཡྱིད་མགོགས་འགོ་བའོ་གཞན་
རྣམས་ལ། །ཕྱྱིན་བྱྲེད་མོས་པ་ལས་བྱུང་ཡང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་འགོ་བ་གསུམ་གྱི་ཡྱིད་མགོགས་ཐུགས་བསྐྱྲེད་པ་ཙམ་
གྱིས་འབྱོན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། བྱ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཕྱྱིན་བྱྲེད་དང་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་ྲེ་བར་མོས་
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ཏྲེ་འགོ་བ་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་གྱིས་ནྱི་ན་རང་སོགས་ལ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཞར་བྱུང་ནྱི། བསོམས་ལས་སྐྱྲེས་པ་
ལུང་མ་བསན། །སྐྱྲེ་བ་ལ་སྐྱྲེས་རྣམ་པ་གསུམ། །རྫུ་འཕྲུལ་གསང་སགས་སན་དག་དང་། །ལས་ལས་སྐྱྲེས་ཏྲེ་
རྣམ་པ་ལྔ། །ཞྲེས་པས་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་འབས་བུ་སྤྲུལ་སྲེམས་བསོམ་བྱུང་ནྱི་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་དང་། ལྷ་ཀླུ་ཤ་ཟ་
སོགས་ཀྱི་ནྱི་དགྲེ་སོགས་གསུམ་ཀའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་སོམ་བྱུང་མངོན་ཤྲེས་སུ་བགང་བ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཁ་ཅྱིག་
གྱི་དང་བྱའྱི་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་དང་། གཱ་དྷ་ར་ཞྲེས་པའྱི་སགས་ཀྱིས་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་སགས་ལས་སྐྱྲེས་
པ་དང་། སན་དང་ནོར་བུ་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་། ང་ལས་ནུ་དང་འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་བར་དོའ་ིལྟ་བུ་ལས་ལ་སྐྱྲེས་
པའོ། །ཡང་ལྷའྱི་རྣ་བ་སོགས་བཞྱི་ཡང་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་ཅྱིང་། ལྷའྱི་མྱིག་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་བར་དོ་མྱི་
མཐོང་ལ་སྲེམས་ཤྲེས་པ་བཞྱི་ལས་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་མཚན་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་རྟོག་གྲེ་བ་དང་རྟོག་བྱྲེད་ཀྱི་
རྱིག་སགས་ཀྱིས་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་སགས་ཀྱིས་བྱས་པ་གསུམ་ནྱི་དགྲེ་བ་སོགས་གསུམ་ཀ་སྲེ་མྱི་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་
སོགས་སྐྱྲེས་ཐོབ་མྲེད་ཅྱིང་། མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚེ་རབས་དན་པ་ནྱི་ལས་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེས་ན་
སོན་གནས་དན་པ་ནྱི་བསོམས་འབས་དང་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་ལས་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་སྲེ། གཞན་ཡང་སྐྱྲེ་བ་ཐོབ་
དྲེས་ནྱི། །སྱིད་པ་བར་མ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །སྲེམས་ཤྲེས་དྲེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་གང་། །རྟོག་དང་རྱིགས་སགས་ཀྱིས་
བྱས་པའང་། །དམྱལ་བ་བས་ནྱི་དང་པོ་ཤྲེས། །མྱི་ལ་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་དོ། །ཀུན་ཀང་མངོན་
ཤྲེས་ལ་ནྱི་སོམ་བྱུང་ཁོ་ན་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་རྒྱུ་ནྱི། ཐོབ་བྱ་འདྱིས་པ་ཆགས་བལ་བས། ཞྲེས་དང་མ་འདྱིས་
པ་སོར་བས་འཐོང་ཅྱིང་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འདྱིས་པ་སོར་བ་དང་ཆགས་བལ་གྱིས་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །རྒྱན་
དུ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པོ་ཤྱིན་ཏུ་དག་ཐོབ་ནས། །མྱི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། །ཇྱི་ལྟའྱི་རྣམ་
གནས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས། །མཐུ་གྲུབ་པ་ཡྱི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཏྲེ་རྐང་པ་གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱལ་སས་
ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་གནས་ནྱི་ལུས་ཡང་ཞྱིང་ཐོགས་པ་མྲེད་ལ། གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་མང་པོར་
འགྱུར་བ་སོགས་སུ་མོས་པ་དང་། སྒྲ་དུ་མ་ལ་སྲེམས་གཏོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ལ་
ཡྱིད་གཏོད་པ་དང་། སོན་གྱི་གནས་སྐབས་དུ་མ་དན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་། 
སྲེམས་ཅན་གྱི་ལས་བྱྲེད་པ་ལ་ཡྱིད་གཏོད་པ་སོགས་ཏྲེ་རྒྱས་པར་ན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་བཞྱི་བར་བལྟའོ། །ལས་ཀྱི་
རྒྱུ་ནྱི། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ལྷམ་དང་བཞོན་པ་བྱྱིན་པ་དང་། །མས་ཐག་བཀུར་བར་བྱ་བ་དང་། །བཞོན་པས་བླ་
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མ་བཀུར་བ་ཡྱིས། །མཁས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །མཆོད་རྟྲེན་མཆོད་པའྱི་རོལ་མོ་དང་། །དྱིལ་བུ་
རྣམས་ནྱི་ཕུལ་བ་དང་། །དུང་དང་རྔ་ནྱི་རབ་ཕུལ་བས། །ལྷ་ཡྱི་རྣ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་མྱི་
གྲེང་ཞྱིང་། །ཡན་ལག་མས་པ་རྣམས་མྱི་བརོད། །སྲེམས་ནྱི་རྲེས་སུ་བཟུང་བ་ཡྱིས། །གཞན་གྱི་སྲེམས་ནྱི་
ཤྲེས་པ་ཐོབ། །ཆོས་ཀྱི་ཆྲེད་དང་དྲེ་བཞྱིན་དུ། །གཞུང་གྱི་དོན་རྣམས་དན་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྱིན་པ་དྱི་མྲེད་
པས། །ཚེ་རབས་དན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །མཆོད་རྟྲེན་མར་མྲེའྱི་ཕྲེང་བ་དང་། །མུན་ཁུང་རྣམས་སུ་སྒྲོན་མྲེ་
དང་། །མར་མྲེ་འབྲུ་མར་བྱྱིན་པ་ཡྱིས། །ལྷ་ཡྱི་མྱིག་ནྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་
པར། །ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོངས་ཤྲེས་པས། །མངོན་ཤྲེས་དྲུག་པ་ཟག་པ་ཀུན། །ཟད་པ་མཆོག་ནྱི་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དང་པོ་ལྔ་པོ་རང་གྱི་ས་པ་དང་ས་འོག་མར་འགོ་བའམ་སྤྲུལ་པར་ནུས་
ཀྱི། གོང་དུ་མྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེ། རང་དང་འོག་སའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་
དུ། ཤ་རྱིའྱི་བུ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པས་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ྱིད་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའོ་
ཞྲེས་པ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་ང་ོོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་ན་སོན་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པའམ། གནས་པའམ། 
གཞན་གྱི་དོན་སྤྱོད་པའམ། དྱིས་པའྱི་ལན་གདབ་པ་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ན་མངོན་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བསྡུ་བར་
གསུངས་སོ། །གཞུང་དོན་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་རྣ་བ་ཡྱིད་དང་ནྱི། །སོན་ཚེ་འདྱི་འཕོ་སྐྱྲེ་བ་དང་། །ཟད་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྱ་
བ་ཡྱི། །ཞྲེས་པ་དྲུག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་ཀུན་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། འགོ་བའྱི་ཁད་
པར་ནམ་ཀ་ལ་འགོ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བ་དང་། འགོ་བ་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཐོས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་
སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་དང་། འདས་པའྱི་ཚེ་རབས་གཞན་ནས་ཕྱྱི་མར་འཚམས་སོར་བ་དང་། 
མ་འོངས་པའྱི་སྐྱྲེ་བར་སྱིད་པ་བར་དོས་འགོ་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐར་པའྱི་ཐབས་རྣམས་ཀྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །བདག་ལ་རྒྱན་དུ། སྐྱྲེ་དང་
ངག་སྲེམས་དགྲེ་དང་མྱི་དགྲེ་བསྐྱྲེད། །དྲེ་ཡྱི་གནས་དང་ངྲེས་འབྱུང་མངོན་སུམ་གང་། །ཤྲེས་པ་ཀུན་འགོ་རབ་
ཏུ་དབྱྲེ་བཅས་ལ། །ཐོགས་མྲེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་མཐུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྱི་མཐུ་མངོན་ཤྲེས་ལྡན་པར་ཞྲེན་པ་
སྤངས་མངོན་ཤྲེས་ཙམ་གྱིས་ཤྲེས་བྱ་ཕུང་པོ་སོགས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་ནས་བདག་མཐུ་བཅས་སུ་འཛིན་པ་ལྡོག་
པས་སོ་ཞྲེའོ། །གཟུགས་ཅན་སོགས་ལ་དྲུག་གྱི་དང་པོ་ལ། དྱི་བའྱི་ལན་དུ་གཟུགས་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་
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གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གཟུགས་ཅན་དུ་བཞག་གྱི གཟུགས་གཞན་དང་ལྡན་པས་མྱིན་པའོ། །འབྱུང་བ་རྟྲེན་དུ་
གྱུར་བ་ནྱི་གཞན་དང་ལྡན་པས་ཀང་སྲེ། འབས་བུའྱི་གཟུགས་ནྱི་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་
ནང་ཕན་ཚུན་ལྡན་པས་སོ། །འདྱི་མན་ཆད་ནྱི་ན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་
རྣམ་པས་འཆད་པའོ་ཞྲེའོ། །དགའ་བའྱི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཅན་ནྱི་དགའ་བ་སྲེད་པ་ཁོ་ན་གང་གྱི་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་
ཡྱིན་གྱི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཀུན་འབྱུང་སོན་གྱི་དགའ་བ་དང་ད་ལྟར་གྱི་རྲེག་པ་སོགས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་
པའོ། །ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་སོགས་ལྔ་ནྱི་ཆ་ཤས་ལྡན་པ་དང་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་ལུས་ཀྱིས་རྒྱས་ཤྱིང་གོག་ས་
གནོན་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆྲེ་གྲེ་ན་དྲེའོ་ཞྲེས་བསན་པར་ནུས་པ་དང་ཡུལ་ཕྱོགས་འགའ་ཞྱིག་ན་འདུག་པ་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་གྱིས་སམ་མང་པོས་དུས་གཅྱིག་དུ་དམྱིགས་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་བདག་གྱིས་མྱོང་བ་ལྟར་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་པར་མྱི་ནུས་པས་སོ། །འབྲེལ་པས་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
དབང་པོ་སོགས་ལ་བརྟྲེན་པ་རྣམས་ཏྲེ་འདྱི་རྣམས་ལ་རྟྲེན་གཟུགས་ཡོད་པས་ནའོ་ཞྲེས་པས་སོ། །རྲེས་སུ་
འབྲེལ་པས་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིམྱིང་བཞྱི་སྲེ། གཟུགས་ཀྱི་ས་བོན་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པས་སོ། དྲེའྱི་
འཕགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྱི་ས་བོན་མྲེད་པས་སོ། །རབ་ཏུ་རྟོག་པས་ནྱི་རྟོག་པ་རྣམས་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་
གཟུགས་འཛིན་པས་སོ། །གནོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་སྲེ། ལག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་དང་། 
མྱ་ངན་ལ་སོགས་པས་ཇྱི་རྱིགས་པར་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོ་བར་བྱྲེད་པས་ནྱི་བསན་པས་ན་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་
གཟུགས་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལྔ་ནྱི་དངོས་དང་བཏགས་པ་ཐུན་མོང་བའོ། །བསགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པས་རྡུལ་ཕན་
ལས་རགས་པ་སྲེ་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པས་ན་ཞྲེས་པས་སོ། །ཕྱྱི་རོལ་དུ་བལྟས་པ་སོགས་
དྲུག་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་ཚོར་བ་སོགས་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དབྱྲེ་བ་སྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་འདོད་ཁམས་པ་དང་
གཟུགས་ན་སྤྱོད་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིདང་འཕགས་པ་སོབ་པ་སྱིད་པ་ལན་བདུན་པ་སོགས་ཀྱི་དང་མྱི་སོབ་
པའྱི་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་ཆྲེན་པོ་བརྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་
ཞྲེས་པ་གནོད་པར་བྱ་བའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །དོན་ལྷག་མས་ཇྱི་རྱིགས་པར་ཏྲེ་དང་པོས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་
དང་། གྱིས་པས་འབས་བུའྱི་གཟུགས་དང་། གསུམ་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་ཞྲེས་སོགས་སོ་
ཞྲེའོ། །ཡང་ན་མཚན་ྱིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་མ་ཕྱྲེ་ན་ཆོས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་ཕྱྲེ་ན། ཐོགས་དང་བཅས་
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པ་གཟུགས་ཅན་བཅུད། ཞྲེས་པས་བསྡུས་པ་སྲེ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་ལ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་
པའྱི་གཟུགས་མྲེད་པས་དང་། གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་མྲེད་པས་དྲེ་ཡོད་ཀང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གཟུགས་ཅན་མྱིན་
ནོ། །ཕུང་པོ་སོགས་ཁོ་ན་གཟུགས་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་དང་བདག་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞྲེས་པས་བདག་ལ་
ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སར་གྱི་གཟུགས་ཅན་ལས་ཞྲེས་པ་དགག་སྒྲ་ནྱི་བཟོག་པའྱི་
དོན་ཅན་དུ་བཤད་པ་སྲེ། གཟུགས་མྱིན་པ་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་འདྱི་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པས་དང་། གཟུགས་མྱིན་
པ་འདྱིའྱི་རྟྲེན་དུ་ཡོད་པས་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་ད་ལྟར་གྱི་རྲེག་
པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་ྱིད་ལས་ཚོར་བ་སོགས་དང་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུར་གྱུར་པ་
དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའང་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པར་བཞག་པ་སོགས་སོ་ཞྲེའོ། །དངོས་དང་
བཏགས་པ་བ་མ་ཕྱྲེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་དང་ཕྱྲེ་ན་ཅྱི་རྱིགས་སུ་སར་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པ་དང་མྱིང་
བཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་བརྒྱད་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མྱིག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ནའོ། །ཕ་
གྱི་ནྱི་ཕ་གྱི་ནའོ་ཞྲེས་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བསན་དུ་ཡོད་པའོ། །ལྷག་མའྱི་ཞྲེས་པ་བསན་ཡོད་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་
གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་བསན་ཡོད་ཀྱི་རྟྲེན་ཅན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཅན་གྱིས་མྱིག་ཤྲེས་དང་ཞྲེས་སོགས་དང་། བསན་
ཡོད་དང་འབྲེལ་པས་མྱིག་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པས་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སོ་སོ་
སྐྱྲེ་བོའ་ིཕུང་པོ་བསན་ཡོད་དུ་བཏགས་པ་སོགས་སོ་ཞྲེའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་པ་བསན་ཡོད་དང་འབྲེལ་པ་
སོགས་ཀྱིས་བསན་མྲེད་རྣམས་ཀང་བསན་ཡོད་དུ་བཏགས་པས་སོ། །ཡང་ན་ཇྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བསན་ཡོད་འདྱིར་
ནྱི་གཟུགས་གཅྱིག་པུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདག་མྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་ཞྲེན་པ་གང་ཟག་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཤྲེས་
པར་བྱ་བར་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་བསན་ཡོད་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་བསན་མྲེད་ནྱི་
བསན་ཡོད་ལས་བཟོག་པ་སྲེ་མྱིག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བསན་ཡོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་སོགས་ཞྲེས་སོར་
རོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་པ་བསན་མྲེད་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀང་
བསན་མྲེད་དུ་བཏགས་པས་སོ་ཞྲེས་སོ། །དངོས་བཏགས་ཕྱྲེ་ན་ཇྱི་རྱིགས་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིཆ་ཤས་
མྱིན་པ་དང་ཁམས་བཅུ་བདུན་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གཅྱིག་གོ །ལྔ་པ་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་ལས་
དངོས་བཏགས་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་ནྱི། བསན་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ་བསན་ཡོད་ཇྱི་སྲེད་པ་དྲེ་སྲེད་ནྱི་དངོས་བཏགས་ཇྱི་
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རྱིགས་པའྱི་ཐོགས་བཅས་སུ་སོར་ཅྲེའོ། །མཚན་ྱིད་པ་ཚུལ་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། ཡང་ཞྲེས་སྲེ་དྲེ་ལ་
རྱིགས་ནྱི། སྒྲྱིབ་བྱྲེད་རྱིག་པ་སོགས་དང་བསྒྲྱིབ་བྱ་འོད་སོགས་ཏྲེ་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་གཞན་འབྱུང་བའྱི་
བགྲེགས་བྱྲེད་པའོ། །རྒྱས་པ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གོང་མ་རགས་པ་སྲེ་རྡུལ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་
པས་ཐོགས་མྲེད་དོ། །ཡོངས་སུ་སང་བ་མ་བྱས་པ་ནྱི། གང་ཏྱིང་ངྲེ་ཞྲེས་པ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བ་
ཐོགས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་སྲེམས་མམ་པའྱི་ལྷ་བཞྱིན་ཏྲེ་ལྷ་སྲེམས་མམ་པ་མྱིར་གྱུར་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྨྱུང་
བུའྱི་རྲེ་མོས་ཕུག་པའྱི་ཁོན་ཙམ་གྱི་ས་ཕྱོགས་སུ་དྲེ་རྣམས་འཁོད་ཀང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཐོགས་པ་མྲེད་ཅྲེས་
མདོ་སྲེ་བསྡུ་བར་དངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་གནས་གཙང་མའྱི་རྱིས་སོ་ཞྲེའོ། །་་་་་ས་མ་ཚུལ་གཞན་གྱིས་ཟྲེར། 
བཏགས་པ་བ་བཤད་པ་ནྱི། ཡང་པྲ་ཏྱི་གྷ་ཞྲེས་པ་ཁོང་ཁོ་དང་ཐོགས་པ་གྱིས་ལ་འཇུག་པས་ན་ཁོང་ཁོ་དང་
བཅས་པ་ནྱི་ཐོགས་བཅས་ཏྲེ་གནས་སམ་དམྱིགས་པ་གང་ལ་ཞྲེ་སང་སྐྱྲེ་བའོ། །ཐོགས་བཅས་ཀྱི་དོན་འདྱིས་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་པའམ་དངོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་ནའོ། །ཡང་ན་ཇྱི་རྱིགས་སུ་སར་བ་ནྱི་རྱིགས་སོགས་རྣམས་
ཀྱིས་སམ་དངོས་བཏགས་ཕྱྲེ་ན་ཐོགས་དང་བཅས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་མ་སོང་བ་ནྱི་ཐོགས་རྡུག་
དང་བཅས་པའོ། །དྲུག་པ་ཐོགས་མྲེད་ནྱི། ཐོགས་པ་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་དངོས་བཏགས་ཐུན་མོང་པས་བསན་མྲེད་གང་
ཡྱིན་དང་། མཚན་ྱིད་པས་རྱིགས་སོགས་གསུམ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཞྲེ་སང་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་
པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞྲེས་པ་འཕགས་པ་སོགས་ཀྱི་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་
སོ། །དངོས་བཏགས་ཕྱྲེ་ན་ཇྱི་རྱིགས་ཏྲེ་མྱིང་བཞྱི་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་གཟུགས་དང་ཁམས་བརྒྱད་དང་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ཟག་བཅས་སོགས་ལ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ལ་ཟག་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི། ར་བ་
དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཏྲེ་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཟག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པས་སོ། །ཟག་པ་དང་འབྲེལ་
བ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དང་དྲེའྱི་གནས་མྱིག་སོགས་སོ། །བཅྱིངས་
པ་ནྱི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཏྲེ་ཟག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡང་སྱིད་འགྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པས་སོ། །རྲེས་སུ་འབྲེལ་
པ་ནྱི་ཟག་པའྱི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འདོད་པའྱི་ས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀང་སྱིད་རྲེ་བའྱི་ཟག་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་
དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་ལྡན་པ་སོན་པ་ན་འཆད་དོ། །རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལས་གཞན་པའྱི་
ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་ཅན་ཡྱིན་ཅྱིང་། འདྱིས་དྲེ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་དང་ལྡན་ཡང་ཟག་མྲེད་དུ་གཞག་
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པའྱི་དོན་དུ་སྲེ། སྱིད་པ་ཀུན་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་པས་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་ལ་བརྟྲེན་པས་སོ། །ཟག་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ནྱི་དག་
བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་འཁོར་བཅས་བོར་བ་རྣམས་ཏྲེ་ཞྲེའོ། །ཚེ་ས་རབས་ཀྱི་ོན་མོངས་ལས་
བྱུང་བས་སོ། །ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཞྲེས་པ་ཟག་པའྱི་སོ་དང་པོས་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོའ་ིཕྱོགས་གཅྱིག་ར་བ་དང་ྲེ་
བའྱི་ོན་མོངས་ཟག་བཅས་ཏྲེ། གྱིས་པས་ལྔ་ཀའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་དང་། བཅྱིངས་པས་གཙོ་ཆྲེར་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་
པོའ་ིཕྱོགས་གཅྱིག་དགྲེ་བ་དང་རྣམ་སྱིན་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་གཞག་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ལྔ་ཀའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་དང་། 
བཞྱི་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་མ་ཡྱིན་པ་ལྔ་ཀ་དང་། ལྔ་པས་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་བོར་བའྱི་ལྔ་ཀའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་
དང་། དྲུག་པས་ལྔ་ཀ་ཡང་ངོ་། །ཕྱོགས་འདྱིས་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀང་བཤད་པར་བྱའོ་ཞྲེའོ། །ྲེར་
ལྲེན་གྱི་ཁམས་བཅོ་ལྔ་ནྱི། ཐ་མ་གསུམ་བོར་བ་སྲེ། ྲེར་ལྲེན་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་ཡང་ཐ་མ་གྱིས་བོར་
བའོ། །ཁམས་ཕྱྱི་མ་གསུམ་གྱི་ཕྱོགས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་འཁོར་
བཅས་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བའོ། །ཆོས་གསུམ་ཙམ་ཟག་བཅས་སུ་ཤྲེས་ན་བདག་ལ་ཟག་བཅས་སུ་ཞྲེན་པ་
སྤོང་ངོ་། །ཟག་མྲེད་ནྱི་ཟག་བཅས་ལས་བཟོག་པ་ཟག་པའྱི་སོ་དྲུག་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྲེ། ཟག་མྲེད་ལམ་གྱི་བདྲེན་
པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་ཟག་མྲེད་ཀྱི་བདག་ྱིད་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་
ཤྲེས་རབ་དང་། ཟག་མྲེད་དང་འབྲེལ་བ། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། དྲེའྱི་གནས་དང་བཅྱིངས་པ་ཟག་བཅས་
ཡྱིན་ཡང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཁམས་གསུམ་དུ་འབས་བུ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཟག་བཅས་
ཡྱིན་ཡང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ཟག་མྲེད་དུ་བཏགས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་ངྲེས་
འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་ཅན་ལས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དག་གོ་ཞྲེའོ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་
བཤད་དགོས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །ྲེ་བར་ཞྲེས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་དང་རྣམ་གོལ་
དང་རྣམ་གོལ་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བའྱི་ཕུང་པོའ།ོ །ཅྱི་སྲེ་དྲེ་ལྟར་པན་་་་་་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་སྐན་གྱི་རྣམ་འགྲེལ་དུའང་
བཤད་དོ། །ཡང་ན་འཕགས་པའྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སོམ་པ་དང་དབང་འབྱོར་བ་སོགས་དང་ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པའྱི་ཚོར་བ་
དང་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་སོགས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་སོ། །ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐ་མ་
གསུམ་དང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནྱི་ས་མར་བོར་བའོ། །འཐབ་བཅས་ལ་དུག་གསུམ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་བཏགས་
པས་འཐབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་མཚོན་ཆ་རལ་གྱི་སོགས་རྡྲེག་
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པའྱི་བསམ་པས་ལྲེན་པ་དང་། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཆད་པས་གཅོད་པ་དང་། འཐབ་རོད་ྲེས་པར་རོམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་རོད་ཅྱིང་སར་བརོད་པ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་བརོད་པ་དང་རོད་པ་དྲེ་མྱི་བཟོད་པ་དང་
འགྲེད་པ་ཞལ་ལྲེ་གར་ཤགས་འདྲེབས་པ་འབྱུང་བའྱི་དུག་གསུམ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་སོགས་དྲུག་ནྱི་ས་མ་ལྟར་
བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་་་་་་ཡྲེ་འདོད་ཆགས་ནྱི་ཆགས་བྱའྱི་དངོས་པོ་ལ་གནོད་ན་སང་བ་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་ནས་འཐབ་རོད་ཀྱི་
རྒྱུ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་སུ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྨོངས་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པ་སོག་གཅོད་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཡང་ངོ་
ཞྲེའོ། །འདྱིར་ཁོང་ཁོ་ནྱི་ཞྲེ་སང་སྲེ་ང་རྒྱལ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལྟ་བ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཏུ་འདུས་སོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་
པ་ནྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་དོན་གྱིས་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཁམས་གོང་མ་པ་ཡང་འཐབ་པའྱི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་འཐབ་
བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །འཐབ་པ་མྲེད་པ་ནྱི་འཐབ་བཅས་ལས་བཟོག་པ་སྲེ་འཐབ་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ནས་
འཐབ་པར་བཞག་པའྱི་དུག་གསུམ་དང་སོ་དྲུག་གྱིས་མ་འབྲེལ་བའོ། །ཟག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་
པའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་སོ། །ཟང་ཟྱིང་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མ་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་ལྷག་པར་
ཆགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཟང་ཟྱིང་དུ་བཞག་པའྱི་དུག་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་སོགས་དྲུག་དང་ཇྱི་རྱིགས་པར་ལྡན་
པ་སྲེ་དྲེའང་འདོད་ཆགས་སར་སྐྱྲེས་པ་དྲེའྱི་རྒྱུའོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་འགལ་བས་ཞྲེ་སང་དྲེའྱི་རྒྱུར་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། 
རྣམ་པར་བྱང་བ་འགོག་ལམ་ལ་ཆད་པའྱི་མཐའ་སོགས་སུ་ཞྲེན་ནས་ཞྲེ་སང་བ་དྲེའྱི་རྒྱུར་འཐད་དོ། །འཐབ་
བཅས་ཇྱི་སྲེད་པ་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་སོགས་སོ། །ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པ་ཡང་ཟང་ཟྱིང་དང་ཞྲེས་པ་གཙོ་ཆྲེར་
ཤྲེས་རབ་ཟག་མྲེད་དྲེ། དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀང་ངོ་། །འཐབ་མྲེད་ཇྱི་སྲེད་པ་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པའྱི་ཕུང་པོ་
སོགས་སོ། །ཞྲེན་པ་རྟྲེན་པའང་གཟུགས་སོགས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་
ནས་ཞྲེན་པར་བཞག་པའྱི་ཆགས་སང་རྨོངས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་སོགས་སོ་དྲུག་དང་ཇྱི་རྱིགས་པར་ལྡན་
པའོ། །ཞྲེ་སང་ཅྱི་འདས་དྲེ་ལ་ཆགས་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཞྲེ་སང་བས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་
དང་བལ་བ་ལོ་ཀ་བ་དང་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་དང་དྲེའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་སོགས་སོ་ཞྲེའོ། །ཟང་ཟྱིང་
དང་བཅས་པ་ཇྱི་སྲེད་པ་ནྱི་གོང་མ་གོང་མ་ལ་སྲེགས་པ་མཐར་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོའ།ོ །མངོན་འབྱུང་རྟྲེན་པ་
ནྱི་ཞྲེན་རྟྲེན་ལས་བཟོག་པ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གཙོ་བོར་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱི་རྟྲེན་ཅན་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་
སོགས་སོ། །ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པ་ཇྱི་སྲེད་པ་ནྱི་འོག་མ་ལ་གོང་མ་སྲེགས་ཏྲེ་མཐར་ཟག་མྲེད་གང་ཡྱིན་པའོ། ཞྲེན་པ་
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དང་བལ་བ་ནྱི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་རྟྲེན་པའོ། །ལྔ་པ་འདུ་བྱས་དང་དྲེ་མྱིན་ལ་སོ་སོའ་ིདོན་དང་། ཕུང་པོ་ཟག་མྲེད་་་་
་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་གྱིས་ཀས་མ་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་དང་དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི། ཆོས་གང་ལ་སྐྱྲེ་
བ་སར་མྲེད་འབྱུང་བ་དང་འཇྱིག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་གནས་པ་རྒྱུན་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དང་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་སར་གྱི་གནས་སྐབས་དང་མྱི་འད་བའང་སང་བ་དྲེ་རྐྱྲེན་རྣམས་འདུས་ཤྱིང་ཕད་ནས་བྱས་པས་འདུས་
བྱས་སོ། །སར་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་ནྱི་འདུས་བྱས་སྤྱྱིའྱི་
འོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གང་རུང་བརོད་པས་མཚན་ྱིད་ཀུན་འགྲུབ་པ་ལ། གསུམ་ཀ་དངོས་སུ་བརོད་པས་འདུས་
བྱས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུའོ་ཅྲེའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཅྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་
གསུམ་ཐམས་ཅད་དོ། །མྱི་རྟག་པ་འདུས་བྱས་ཆོས་གསུམ་ཙམ་དུ་གོ་ན་བདག་མྱི་རྟག་པར་ཞྲེན་པ་སྤོང་
བའོ། །འདུས་མ་བྱས་ནྱི་འདུས་བྱས་ལས་བཟོག་པ་གང་ལ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་མྱི་སང་བའོ། །འཇྱིག་མྲེད་འདུས་མ་
བྱས་ཆོས་ཙམ་དུ་གོ་ན་གངས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་བདག་རྟག་པར་ཞྲེན་པ་དྲེ་སྤོང་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་
པ་མྲེད་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་འདུས་བྱས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་། གསུང་རབ་ཏུ་འདུས་
མ་བྱས་སུ་ཐ་སད་བྱས་པ་མཐོང་བས་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་དྲེ་ལ་འདུས་བྱས་སུ་ཞྲེན་པ་སྤོང་བ་ལ་
དགོངས་ནས་འདུས་བྱས་ཀང་ཞྲེས་གྱི་ག་མྱིན་པར་གསུངས་སོ། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ལམ་གྱི་བདྲེན་པས་
བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགོངས་གཞྱི་མྲེད་པར་འདུས་བྱས་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་ལས་ཟག་བཅས་དང་
ོན་མོངས་པས་ཞྲེས་དང་། འདོད་པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བཞྱིན་དུ་བྱྲེད་པས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་སྐྱྲེ་བ་དང་། རྒྱབ་
ཀྱིས་ལྟ་བ་མྱི་སྐྱྲེ་བའམ་འགག་པའྱི་དངོས་པོའ་ིཕྱྱིར་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་
ལ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མྲེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྣམས་དྲེ་གྱིས་ལས་གུད་ན་མྲེད་པས་
སོ། །དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེ་འགག་མྲེད་པའྱི་དོན་གང་གྱིས་འདུས་བྱས་སུ་
གྱུར་པ་དྲེས་ཞྲེས་དང་། ལས་ཟག་བཅས་དང་ོན་མོངས་པས་འདུས་མ་བྱས་པའྱི་དོན་གང་གྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ་འདུས་
བྱས་དངོས་དང་འདུས་མ་བྱས་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་ྱིད་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སར་གསུངས་པ་ལྟར་མྱི་འགལ་ལོ། །དྲུག་པ་ལ་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ནང་དུ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་གཏོགས་པ་ནྱི། ཁམས་
གསུམ་པར་གཏོགས་པ་དྲེའྱི་སྲེད་པས་བདག་གྱིར་བྱས་པ་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཁམས་གསུམ་པར་གཏོགས་པ་དྲེར་
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སང་བ་སྲེ་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་སོགས་སུ་སང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིས་ནྱི་གང་ཆོས་ྱིད་དང་ཆོས་ཅན་ཡུལ་
དུ་བྱྲེད་པ་མམ་བཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གནོད་དོ། །དངོས་པོའ་ིརྐང་གངས་ནྱི་ཟག་བཅས་
ལྟར་ཏྲེ། ཕུང་པོའ་ིཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་གྱིས་མ་བསྡུས་པ་དང་། རྲེས་ཐོབ་ཁམས་གསུམ་པར་
སང་བ་སྲེ་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀང་བོར་བ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་
ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། །འདྱིར་ཊྱི་ཀཱ་ཡྱིས་གཟུགས་སྒྲའྱི་ཁམས་ལས་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་རྱིག་
ཀང་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་གཞུང་དང་མྱི་འགྱིག་གོ་གསུང་ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡྱིན་ན་འགལ་མྲེད། དྲེས་བསྡུས་པ་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་ཡོད། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་རྒལ་བའམ་
དྲེ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་གྲེན་པོ་འཕགས་པའྱི་ལམ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་
ན་རང་རྣམས་ཀྱི་རྟག་པ་སོགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བཞྱི་པོའ་ིགྲེན་པོ་ཡྱིན་པས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་
ཅྱིང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གཟུགས་སོགས་སོས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པས་
སོས་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་སྲེ། འདུས་མ་བྱས་ནྱི་རྟོག་པ་ཀུན་གྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་རྣམ་
གངས་ཏྲེ་བཤད་པ་གྱིས་པ་ལ་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་སོགས་པར་སང་བའམ། ཡང་ན་ཁམས་གསུམ་པར་
སང་བ་ཡང་བཏགས་ནས་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་མམ་བཞག་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་པོ་ལ་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ས་མ་ལས་བཟོག་པ་རྣམས་སོ། །བདག་འབའ་ཞྱིག་པ་ཐར་པར་ཞྲེན་པ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་འདྱི་
བཤད་དྲེ། འབའ་ཞྱིག་པ་ནྱི་ཐར་པའྱི་མྱིང་དུ་འཆྱི་མྲེད་མཛོད་དུ་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་བྱུང་སོགས་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་
ལ་གྱིས་ལས། དོན་གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་སྲེ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མ་འོངས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བའོ། །ཆོས་ཙམ་བྱུང་
བ་ཐྲེར་ཟུག་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པས་བདག་དྲེར་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ནྱི། ཡང་
རྣམ་པས་དབྱྲེ་ན་ྲེར་བཞྱི་སྲེ་དྲེ་ལ་དང་པོ་བྱུང་བ་ནྱི་སྐྱྲེ་གནས་སུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་དུས་སུའོ། །རྒྱུན་དུ་
བྱུང་བ་དྲེ་ཕྱྱིན་ཆད་དུའོ། །རྒྱས་པར་བྱུང་བ་ནྱི་གྱིད་དང་ཟས་དང་ཚངས་སྤྱོད་དང་སོམས་འཇུག་སྲེ་རྒྱས་པའྱི་
རྒྱུ་བཞྱི་ལས་བྱུང་བའོ། །དྲེས་དངོས་སུ་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྒྱས་ཤྱིང་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ངོ་
ཞྲེའོ། །རྒྱས་ལས་བྱུང་བ་ནང་གྱི་ལྔ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །རྟྲེན་བྱུང་བ་ནྱི་ནང་གྱི་དབང་པོའ།ོ །འགྱུར་བས་བྱུང་
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བ་ནྱི་ཚོར་བ་བདྲེ་སོགས་འབྱུང་བ་ན་དྲེ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་དབང་པོ་འགྱུར་བའོ། །ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་ལས་
བྱུང་བ་ནྱི་རྒས་པའྱི་གནས་སྐབས་སོ། །མས་པར་བྱུང་བ་ནྱི་སང་བ་ནས་མུན་པར་འགོ་བའོ། །ཁད་པར་དུ་བྱུང་
བ་ནྱི་ངན་འགོ་ནས་བདྲེ་འགོར་སྐྱྲེ་བའོ།་་་་་མུན་པ་ནས་སང་བར་འགོ། །འོད་གསལ་བར་བྱུང་བ་ནྱི་ལྷ་རྲེ་བས་སླུ་བ་དང་ཡྱིད་
སུན་འབྱྱིན་པ་དག་དང་འཕྲུལ་དགའ་བ་དང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་པ་དག་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་
དག་རྱིམ་པས་དགའ་བ་མང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་གནས་པ་སོམས་འཇུག་ལ་རང་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བས་
སོ། །འོད་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བྱུང་བ་ནྱི་དྲེ་ལས་གཞན་པའོ། །ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ན་བྱུང་བ་ནྱི་བགོད་པའྱི་དུས་
སུའོ། །ས་བོན་དང་བཅས་པ་བྱུང་བ་ནྱི་དག་བཅོམ་པའྱི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་བོར་བའོ། །ས་བོན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དག་
བཅོམ་གྱི་ཕུང་པོ་ཐ་མའོ། །གཟུགས་བརན་སོགས་གསུམ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ལ་ཀྲེང་རུས་སོགས་སུ་སང་བ་དང་
རྣམ་ཐར་ལས་གྱུར་པ་སོ་སོགས་སུ་རང་གཞན་ལ་སང་བ་དང་རྒྱལ་བའྱི་གཟུགས་རྱིམ་པས་སོ། །གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི་ཚེ་རབས་བརྒྱུད་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་ཞྱིག་ནས་བྱུང་བ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་སོ་
སོའ།ོ །ཕད་པ་དང་བལ་བ་བྱུང་བ་ནྱི་སྡུག་པ་དང་ཕད་བལ་ལམ། མྱི་སྡུག་པ་དང་ཕད་བལ་དང་སྲེམས་ཆགས་
བཅས་དང་ཆགས་བལ་སོགས་སོ། །གནས་སྐབས་གཞན་དུ་བྱུང་བ་ནྱི་མྲེར་མྲེར་པོ་སོགས་ཀྱི་དང་ནད་ལ་
སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དང་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ནོ། །དྲེ་ནས་སྱིད་པ་བཞྱི་
སྲེ་སོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་ནྱི། དྲེ་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་སོན་རོལ་ཏྲེ། །སྐྱྲེ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕན་ཆད་དོ། །ཞྲེས་པས་སྐྱྲེས་ནས་
མ་ཤྱིའྱི་བར་རོ། །འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པ་ནྱི་སོག་འཆད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གོ །བར་དོའ་ིསྱིད་པ་ནྱི་ཕྱྱིས་འཆད་དོ། །སྐྱྲེ་
བའྱི་སྱིད་པ་ནྱི་དང་པོར་བྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དྲེས་འདྱི་གྲུབ་པས་ཟོས་ཏྲེ་བརོད་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྱིས་སྱིད་པ་
བཞྱི་ཀ་ཚང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སྲེ། སྱིད་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་ལ་ནྱི། སྐྱྲེ་བའྱི་སྱིད་པ་ོན་མོངས་ཅན། །གཞན་རྣམས་གསུམ་
མོ་གཟུགས་མྲེད་གསུམ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །མ་བྱུང་བའང་དོན་གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ལ། མ་འོངས་པ་དང་
འདུས་མ་བྱས་ནྱི། རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་དང་གཏན་མ་བྱུང་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་འདུས་བྱས་
མ་འོངས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་སོ། །ྲེར་བཞྱིར་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡང་བྱུང་བ་ཞྲེས་པ་དང་པོར་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་
པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་མ་བྱུང་བ་སྲེ། དྲེ་ཡང་གྱིས་པོ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ཞྲེའོ། །འཛིན་པ་ལ་གསུམ་ལས་དོན་
གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ནྱི་གཟུགས་མྱིན་པ་སོག་གྱི་དབང་པོ་སོགས་གཅོད་
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པའོ། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ནྱི་དངོས་སུ་ཡུལ་སོ་སོར་སང་བ་ྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་པའྱི་འཛིན་པ་པོ་སྲེ། དབང་
པོ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཕུང་པོ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་ཤྲེས་གསུམ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་
གཅྱིག་དབང་པོ་ལྔ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྲེམས་བྱུང་དང་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཁམས་བཅུ་གྱིས་དང་ནང་གྱི་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཞྲེས་པ་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །བདག་ཟ་པ་པོ་ཡུལ་དམྱིགས་བྱྲེད་གངས་ཅན་
པས། དབུ་མ་འཇུག་པར། ཟ་པོ་རྟག་དངོས་བྱྲེད་པོ་མྱིན་པས་བདག །ཅྲེས་བཤད་པ་དང་། བྱྲེ་བག་པས་རྟྲེན་
དང་ཀུན་འཇུག་ཟ་བྱྲེད་པོ། །ཞྲེས་དང་། གསང་བ་པས། ས་དང་མྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་པར། །དྲེ་ཤྲེས་རྟག་པའྱི་འཇུག་
པ་ྱིད། །དྲེ་བདག་ཅན་ྱིད་བདག་ཡྱིན་ཞྲེས། །ཞྲེས་དང་། རྱིག་བྱྲེད་མཐའ་པས། ཤྲེས་པ་ནུས་ལྡན་འཇྱིག་པ་
མྲེད། །རྐང་པ་ཐ་མ་གསུམ་འདྱི་དབུ་མ་རྒྱན་དུ་གསང་བའྱི་གཞུང་དངས་པ་ཡྱིན་མྱིན་དཔྱད་་་་་་།དྲེ་བཞྱིན་སོག་ཀང་བདག་འདྱིར་འདུ། །ནམ་ཀ་ལ་
ནྱི་ཐ་དད་མྲེད། །དྲེ་བཞྱིན་བདག་ཀང་ངྲེས་པ་མྱིན། །ཞྲེས་དང་། དཔྱོད་པ་པས། གཞན་དག་བདག་ནྱི་ལྡོག་པ་
དང་། རྲེས་འགོ་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ནྱི། །སྲེམས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་འདོད། ཅྲེས་དང་། གཅྲེར་བུ་པས། རྒྱལ་
དཔོག་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་བ་པས། །རས་དང་རྣམ་གངས་ངོ་བོ་ཡྱིས། །ལྡོག་དང་རྲེས་འཇུག་བདག་ྱིད་ཅན། །སྐྱྲེས་
བུ་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་སྨྲ། །ཞྲེས་པ་ཕལ་ཆྲེར་མཁན་པོ་ཆྲེན་པོ་ཞྱི་བ་འཚོས་ཚད་མའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་བསྡུས་པར་
གསུངས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱང་པན་པས་བདག་སྲེམས་པ་ཅན་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་སྐྱྲེ་བའམ་མངོན་པར་གསལ་
བ་མ་ཤྱི་བར་དུ་རྟག་པར་ཞྲེན་པ་སོགས་སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་འཛིན་པ་བཤད་པའོ། །འཛིན་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། 
ཡང་མ་ཕད་པ་དང་། ཕད་ཅྱིང་བར་མྲེད་པ་འཛིན་པ། མྱིག་དང་ཡྱིད་དང་རྣ་བ་ནྱི། །ཡུལ་དང་མ་ཕད་གསུམ་
གཞན་དུ། །ཞྲེས་དང་། །དུས་ད་ལྟར་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་
གཟུགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་སོ་སོར་འཛིན་པ་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། རང་མཚན་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མའྱི་
ཐུན་མོང་བ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཡུལ་སོ་སོ་མྱིན་པར་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡྱིད་ཤྲེས་སོ། །འཛིན་པ་
རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་པ་ལ་འཛིན་པ་ཅྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། རྐྱྲེན་ཚོགས་ན་རྣམ་ཤྲེས་འབྱུང་
བ་ཙམ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཛིན་པར་བཏགས་ཀྱི། ཡང་དག་པའྱི་དོན་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས། འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ། །མྱི་གནས་བྱ་བ་ག་ལ་ཡོད། །འདྱི་
དག་འབྱུང་བ་དྲེ་ྱིད་ནྱི། །བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་བྱྲེད་པར་བརོད། །ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་རོ། །གཟུང་བ་ལ་འཛིན་པ་
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བཤད་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་གཟུང་བའང་སྲེ་མྱིག་སོགས་ཀང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཟུང་བྱ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་པའང་ཡོད་དྲེ། འཛིན་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་སོ། །ཆོས་གསུམ་ཙམ་གཟུང་བྱ་ཡུལ་དུ་ཤྲེས་
པས་བདག་ཡུལ་དུ་ཞྲེན་པ། སྒྲའྱི་ཚངས་པ་པས། སྐྱྲེ་འཇྱིག་མྲེད་པར་ཡང་དག་ལྡན། སྒྲ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཚངས་
པ་མཆོག །གང་དྲེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནྱི། །དངོས་པོའ་ིཚོགས་པ་འདྱིར་ཤྲེས་བྱ། །ཞྲེས་དང་། རྱིག་བྱྲེད་མཐའ་
པས། འབྱུང་འགྱུར་བྱུང་དང་འབྱུང་བ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་འདོད་དྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཀུན་ཀང་
བདག་གྱི་ངོ་བོར་འདོད་པ་སྤོང་བའོ། །ཕྱྱི་བལྟས་ནྱི་འདོད་ཁམས་དང་ལྡན་པ་སྲེ་སྤྱྱིར་བཏང་བའོ། དྲེའྱི་དམྱིགས་
བསལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུང་དང་རྟོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ལ་ཐོས་བྱུང་དང་བསམ་བྱུང་དང་། དབུས་
མཐར། མྱི་གཡྲེང་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར། །གྱུར་པ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་
མཐོང་སོམ་པའམ། ཆོས་ནས་གསུངས་བ་ལྟར་ལྟ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ནྱི་འདོད་ཁམས་པ་
ཡྱིན་ཡང་། ཕྱྱི་བལྟས་སུ་མ་གཏོགས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་རྟོགས་པ་བཞྱིན་
བསན་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁམས་ས་དང་ལྲེའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་དྱི་དང་རོ་སྲེ་བཞྱི་དང་དྱི་རོའ་ིསྐྱྲེ་མཆྲེད་
གྱིས་རངས་པོ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་འདོད་ཁམས་པས་བསྡུས་པ་
ཕལ་ཆྲེ་བའོ། །ཆོས་གསུམ་ཕྱྱི་བལྟས་སུ་ཤྲེས་པས་བདག་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ཕྱྱི་བལྟས་སུ་ཞྲེན་པ་
སྤོང་ངོ་། །ནང་བལྟས་ལ་ཕྱྱི་བལྟས་ལས་བཟོག་པ་ནྱི་གོང་མ་གྱིས་དང་ཐར་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོས་བསམ་
སོམ་པ་སོགས་སོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཁམས་བཞྱི་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་བོར་བའྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་
གཅྱིག་ཁམས་གོང་མ་དང་འདོད་པའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ནོ། །བདག་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལས་འདོད་ཆགས་ཞྲེས་
སོ། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ལས། ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། མྱི་དགྲེ་བ་རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་དགྲེ་བ་དང་ལྷན་
ཅྱིག་མངོན་གྱུར་སྐྱྲེར་མྱི་རུང་བ་དང་། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བསྒྲྱིབས་ལ་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་རམ་རྣམ་སྱིན་ལྲེན་པར་
ལུང་མ་བསན་པའོ། །བྱྲེ་བག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་བསྒྲྱིབས་ཞྲེས་ཏྲེ་ཁམས་དང་སའམ་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་
འགོ་བ་ོན་ཡྱིད་དང་། ཡྱིད་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ོན་མོངས་བཞྱི་པོ་སོགས་དང་། ཡྱིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ལ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་སོས་པ་ནྱི་ཀུན་བརྟགས་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །གཟུགས་
དང་གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྱོད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་རྲེ་བཅྱིལ་བས་སོ། །དངོས་པོའ་ིརྐང་
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གངས་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་དངོས་པོའ་ིལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་རྱིག་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། 
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྱི་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དང་། དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་
ནོ། །ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དགྲེ་བ་མཚན་ྱིད་པ་དང་ཐར་པ་ལ་མ་བསྒྲྱིབས་ཤྱིང་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་ལུང་དུ་
མ་བསན་པའོ། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་ནྱི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དོ། །ལྷག་མའྱི་ཕྱོགས་
གཅྱིག་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའོ། །འདས་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་དྲུག་སྲེ། འདས་སོགས་དུས་གསུམ་དང་། 
དགྲེ་བ་སོགས་ཆོས་གསུམ་དང་། འདོད་པ་སོགས་ཁམས་གསུམ་དང་། སོབ་པའྱི་ཆོས་སོགས་གསུམ་དང་། 
མཐོང་སྤང་སོགས་སྤང་བྱ་ཡྱིན་མྱིན་གསུམ་དང་། རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་དུས་གསུམ་དངོས་
དང་། དུས་གསུམ་དང་མྱང་འདས་སོགས་ས་བརོད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལས། དང་པོའ་ིའདས་པ་
ནྱི་བྱུང་ཞྱིང་གྲུབ་པ་འགགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་བཞྱིན་ཅན་ཏྲེ། དང་པོས་མ་འོངས་པ་དང་གྱིས་པས་ད་ལྟར་
བ་གཅོད་དོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྱི་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟོས་པ་རྲེ་རྲེས་ཀང་མཚོན་ནུས་ཀང་ཤྲེས་
རབ་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བཀོད་པའོ། །དབུས་མཐར། འབས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སྤྱད་ཟྱིན་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་མ་སྤྱད་
གཞན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། རྒྱུས་རང་གྱི་འབས་བུ་བསྐྱྲེད་ཟྱིན་པ་དང་འབས་བུ་མྱོང་ནས་ཞྱིག་པའོ། །ད་ལྟར་
གྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་དད་པ་སོགས་ལྟར་སྲེམས་ཀུན་ནས་ཞྲེས་པ་དྲེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་འདས་ཏྲེ་ནུས་པ་མྲེད་
པའོ། །རྒྱུ་སྲེ་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཞྱིང་བཞག་ནས་ཞྱིག་པ་དང་། འབས་བུ་དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་བག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་འཇོག་བྱྲེད་ཀྱི་རས་མྲེད་པ་དང་། དན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་
ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀྱི། སྐྱྲེད་བྱྲེད་མྱིན་པ་སྲེ་འདས་པ་ལ་ལུས་མྲེད་
པས་སོ་ཞྲེའོ། །ལྟོས་པས་ཞྲེས་པ་འདས་པའྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་དན་ཏྲེ་སྡུག་པར་བཟུང་བས་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་བ་
སོགས་སོ། །བཏང་སོམས་ོན་མོངས་མྲེད་པས་རྣམ་བྱང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུའང་འགྱུར་ཏྲེ་ས་མ་ལས་བཟོག་པས་
སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་བྱུང་ཞྱིང་ཞྱིག་པ་རྣམས་སོ། །ཕུང་པོ་སོགས་ཁོ་ན་འདས་པ་སོགས་ཀྱི་
དངོས་པོས་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་གོ་བས་བདག་འཇུག་བྱྲེད་དུ་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །མ་འོངས་པ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་
ཀང་མ་བྱུང་བས་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་གཅོད་དྲེ། དྲེ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པས་སོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་མ་ཐོབ་
ཅྱིང་མ་གྲུབ་པ་དང་། རང་འབས་མ་བསྐྱྲེད་པས་རྒྱུ་མ་སྤྱད་ཅྱིང་མ་སྐྱྲེས་པ། དྲེ་མ་ཞྱིག་པས་འབས་བུ་མ་སྤྱད་པ་
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དང་། ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་མྱི་གནས་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་མ་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་འབས་བུའྱི་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་མྲེད་པ་དང་། མངོན་པར་དགའ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བས་ོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་པ་ཙམ་དང་བཟོག་
པས་རྣམ་བྱང་གྱི་མཚན་མའོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བའོ། །བདག་མ་
འོངས་པ་ྱིད་ཀྱི་ས་མ་ནས་ཕྱྱི་མར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པར་ཞྲེན་པ་སྤོང་བའོ། །དྲེ་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི་བྱུང་ལ་མ་
འགགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་རྒྱུ་འབས་སྐྱྲེད་ཟྱིན་པས་སྤྱད་པ་དང་། འབས་བུ་མ་ཞྱིག་པས་མ་སྤྱད་པ་དང་། 
དྲེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གྱིས་སྲེམས་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་ལ་
བརྟྲེན་ནས་འདོགས་པས་དྲེ་དག་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་སྲེ། ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་མ་འོངས་པ་
དང་། ཐོབ་ནས་ཞྱིག་པ་དྲེ་འདས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །རང་རང་གྱི་བྱྲེད་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བའྱི་མྱིག་དང་
གཟུགས་སོགས་རྣམས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྟྲེན་དང་དམྱིགས་པ་སོགས་སུ་ཡོད་པས་སོ། །ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་འདུས་མ་བྱས་བོར་བའོ། །བདག་འདྱི་ནས་མ་འོངས་པའྱི་སར་འཇུག་བྱྲེད་དུ་ཞྲེན་
པ་སྤོང་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་སྲེར། འདྱི་གསུམ་རྣམས་ནྱི་གཏམ་གྱི་གཞྱི་སྲེ་ཅྱི་རྣམས་
ཞྲེ་ན། འདས་པའྱི་དུས་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ཅྱིའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། 
འདས་པ་སོགས་གཏམ་ངག་དང་བརོད་པའྱི་གཞྱི་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ྱིད་དུས་གཏམ་གཞྱི་དང་། །ཞྲེས་སོ། །མྱ་ངན་
འདས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། གཏམ་གྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་ཀྱིས་སོ་སོར་རང་གྱིས་
རྱིག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་བརོད་པ་ནྱི་རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡྱིན་བ་ལ་དྲེ་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་
བརོད་དུ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དབུ་མ་ར་བར། བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སྲེ། །སྲེམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལྡོག་པ་
འོ། །ཞྲེས་དང་། བདྲེན་གྱིས་སུ། གང་ཕྱྱིར་ཁོ་ན་དྲེ་ལ་ནྱི། །བརོད་བྱའྱི་བདག་ཀང་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་བརོད་དུ་
མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད། འོན་ཀང་དྲེ་རྣམས་དོན་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པས་འཁོར་བར་འདས་པར་
དམྱིགས་ལ། མྱང་འདས་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ྱིད་གཏམ་གྱི་གཞྱི་མྱིན་ནོ་ཞྲེའོ། །འོན་ཀང་ཆོས་ྱིད་དང་རང་
མཚན་སོགས་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གོ་བ་ནྱི་བརོད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྟོག་པ་ལ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་
ལ་དྲེ་རྣམས་དངོས་སུ་ཞྲེན་ནས་བརོད་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །དྲེ་དངོས་སྒྲོ་བཏགས་རྟོག་པ་ཡྱིས། །གཞན་ལས་
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ལྡོག་པ་རྟོགས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་བྱུང་བ་སོགས་དུས་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་མཐོང་ཐོས་རྟོགས་ཤྲེས་སོགས་ཀྱི་
གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ངོ་། །འདྱི་རྣམས་ནྱི་དོན་གསང་དུ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་
མྱང་འདས་བཞྱི་གསུངས་པ་དྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གྱིས་པ་དགྲེ་སོགས་ལ་ཆོས་གསུམ་དངོས་དང་། 
བསན་པས་ཀང་གསུམ་པོ་དྲེ་དྲེར་གཞག་ཚུལ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ་གསུམ་གྱི་དགྲེ་བ་ལ་གྱིས་ལས། དོན་
གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་དང་ཞྲེས་པ་ལ་དང་པོ་ལྔ་དངོས་པོའ་ིདབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྱི་མ་བརྒྱད་རྣམ་པའྱི་
དབྱྲེ་བ་སྲེ་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བའྱི་བདག་ྱིད་དང་དྲེ་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་དགྲེ་བར་བལྟའོ། །ཡང་ན་ཐྲེག་བསྡུས་
བཤད་སར་དུ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པ་དང་དག་པ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་པ་ནྱི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་
རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དང་པོ་གཟུགས་སྒྲའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་དང་རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཆགས་པ་
སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་སོགས་འབྲེལ་པ་དང་། 
དད་པ་སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་དང་། མངོན་ཤྲེས་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་། མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཇྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པས་དང་། ཐོབ་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བས་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ནྱི་ྲེ་བར་ཞྱི་བས་དང་། རྣམ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཆ་ནྱི་དད་སོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་སོ། །ཁམས་བཅུའྱི་དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ཡྱིད་དང་
བཅས་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས་བདུན་གྱི་ཆ་ནྱི་འབྲེལ་བས་དང་། གཟུགས་སྒྲའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཀུན་ནས་སོང་བས་
དང་། ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་འདུས་བྱས་ནྱི་འབྲེལ་བ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་ྲེ་བར་
ཞྱི་བས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་དོན་དམ་པས་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནྱི་ྲེ་བར་ཞྱི་བས་
དགྲེ་བ་ཞྲེའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞྱིའྱི་ཆ་ནྱི་ཡྱིད་དང་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྲེ་ཁམས་བཞྱིན་དུ་བརྱིའོ། །དགྲེ་
བ་ནྱི་ཆོས་ཙམ་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ་ཞྲེས་ཤྲེས་ན་དྲེ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ལམ་དང་མྱང་འདས་དང་
བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་བདག་གོ་ཞྲེས་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་གསུམ་ལས་
ངོ་བོ་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགྲེ་བ་ནྱི་སྐྱྲེས་ཕྱྱིན་ཆད་དགྲེ་བ་ཁོ་ནར་འབྱུང་བས་ན་དད་སོགས་སར་བཤད་པ་
རྣམས་ཏྲེ་དུང་གྱི་དཀར་པོ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོས་དགྲེ་བ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བས་དགྲེ་བ་ནྱི་དད་སོགས་བཅུ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་
དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །དད་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱི་བག་
ཆགས་ནྱི་ཐོབ་པས་བསྡུས་པའོ། །དད་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དྲེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཞྱིང་བསྐྱྲེད་
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པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་རྣམ་རྱིག་དང་དྲེ་མྱིན་དག་གོ །དམ་པའྱི་དོན་གྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་མྲེད་པས་རྟག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེའོ། །ཐར་པ་
དམ་པའྱི་དོན་དུ་དགྲེ །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །སྐྱྲེ་བས་ཏྲེ་རྱིས་མཐུན་བཟུང་བས་ཐོབ་པ་ནྱི་དགྲེ་བ་དད་སོགས་
གོམས་པས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་ཅན་དྲེ་སྤྱོད་པར་ནུས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་ལུས་གྲུབ་ཅྱིང་གྲུབ་པ་དྲེ་དད་སོགས་དྲེ་
རྣམས་ྱིད་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་སོ་སོར་མ་བརྟགས་པ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་བསྲེན་པ་སོགས་མྲེད་པར་འདོད་
པ་གནས་པ་སྲེ་དྲེའང་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀྱི་འདོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་གྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་དད་པ་སོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའོ། །སོར་
བ་ད་ལྟར་འབད་པས་དགྲེ་བ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་དམ་པ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དགྲེ་བ་ཅྱི་ཞྲེས་ཚོལ་བ་གང་དང་
འགོགས་ན་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བ་ལ་བརྟྲེན་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ན་པ་
དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་ལུགས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མྱི་རྟག་སོང་པ་བདག་མྲེད་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་སོམ་བྱུང་ངམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་དད་
པ་སོགས་སོམ་པ་ཡང་ཡང་སྐྱྲེད་པའོ། །མདུན་དུ་བྱས་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མཆོག་གྱི་
སྤྲུལ་སྐུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའམ་མཆོད་རྟྲེན་བརྒྱད་སོགས་སམ་གཟུགས་སུ་བྱས་པ་ལུགས་མ་དང་འདྲེ་གུ་
སོགས་སམ། རྟོགས་པའྱི་ཆོས་སམ་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་གྲེགས་བམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་མཆོད་པའོ། །བསྡུ་བའྱི་
དངོས་པོ་བཞྱི་ནྱི། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སྱིན་མཚུངས་དྲེ་སོན་ལྲེན་འཇུག་དང་། །བདག་ྱིད་རྲེས་སུ་འཇུག་རྣམས་
ནྱི། །སན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སྤྱོད་དང་། །དོན་མཐུན་པ་ནྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཟང་ཟྱིང་སོགས་སྱིན་པ་
ཕར་ཕྱྱིན་དང་པོ་མཚུངས་པ་དང་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་སོན་པ་དང་དྲེ་དྲུག་གཞན་མས་སུ་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་དང་རང་
ྱིད་ཀང་མས་སུ་ལྲེན་པའོ། །འབས་བུ་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་དགྲེ་བ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་བས་
མཐོ་རྱིས་སུ་སྐྱྲེ་བ་འཕྲེན་པས་འཛིན་པའམ། སྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་གྱི་གས་ཕྱུག་པོ་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་མང་
པ་དང་རྱིགས་མཐོན་པོར་སྐྱྲེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པས་འཛིན་པའོ། །དྲེ་དག་ནྱི་མངོན་མཐོའ་ིརྒྱུ་སྲེ་
རྣམ་བྱང་མྱང་འདས་དང་མཐུན་པ་འཛིན་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྱི་རྒྱུའོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ོན་མོངས་པ་
ཅན་གྱི་གྲེན་པོས་དགྲེ་བའྱི་དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གནོན་པ་གྲེན་པོ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །བལ་བ་གྲེན་པོ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་མོ། །ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་
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གྲེན་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་དང་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པའོ་ཞྲེས་
ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤྱི་ལས། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་བསྡུས་པའྱི་འགྲེལ་པར། ོན་
མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤངས་པ་ཡྱིན་ལ། ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་
བདག་མྲེད་པ་མཐོང་བ་འཇུག་པ་ྱིད་བར་མྲེད་པ་དུས་རྱིང་པོར་གོམས་པ་ལས་སྤོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །ོན་མོངས་པ་སོགས་ྲེ་བར་ཞྱི་བས་དགྲེ་བ་ལ་དུག་གསུམ་གཏུགས་པར་སྤོང་བ་ནྱི་རྒྱས་བཤད་དྲེ། དྲེའྱི་
དོན་བསྡུས་པ་ནྱི་ར་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གཏུགས་པར་སྤོང་བའོ། །དྲེ་རྣམས་ོན་མོངས་ྲེ་བར་ཞྱི་
བའོ། །འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ནྱི་སོམ་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཞྱི་བའམ་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱི་བའོ། །ས་མ་
བཞྱིས་བརོད་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྷག་བཅས་སོན་འཕངས་པའྱི་དུས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ལུས་དང་བཅས་པ་དང་
ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་གྱིས་ཏྲེ་ན་རང་གྱི་ྲེ་བར་ཞྱི་བའོ། །མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་ྲེར་
ཞྱི་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཞྱི་བའང་ངོ་། །རྒྱུ་མཐུན་པས་དགྲེ་བ་ནྱི་ྲེར་ཞྱི་ོན་མོངས་ཟད་པ་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་
གྱི་ྲེར་ཞྱི་དྲེའྱི་མཐུས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཆགས་བལ་ལ་ཡོད་པ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་
འདས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་མངོན་ཤྲེས་དང་། སོན་ནས་ཤྲེས་པ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་སོབས་དང་མྱི་འཇྱིགས་
པ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བ་རྣམས་སོ། །མྱི་དགྲེ་བ་ལ་དོན་གསུམ་གྱིས་བསན་
པ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་ཏྲེ་དང་པོ་ལྔ་ནྱི། དངོས་པོའ་ིདབྱྲེ་བ་དང་བདུན་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བས་མྱི་དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ་
བཟོག་པ་དག་ཏུ་བལྟའོ། །ཕུང་པོའ་ིཕྱོགས་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་རྱིག་དང་དྲེ་མྱིན་འགའ་
མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བས་ཀུན་ནས་བསང་བ་དང་། ཤྲེས་རྱིག་ྲེས་སྤྱོད་ཀུན་ནས་སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་
ོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་འབྲེལ་པས་དང་། ཟག་པ་དྲེ་རྣམས་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་དང་། ྲེར་ལྲེན་གྱི་
ཕུང་པོ་ཀུན་ནྱི་དམ་པའྱི་དོན་གྱི་མྱི་དགྲེ་བའོ། །ཚུལ་འདྱིས་གཟུགས་སྒྲ་དང་སྲེམས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་བཅུ་
དང་གཟུགས་སྒྲ་དང་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆྲེད་བཞྱི་ལའང་བརྱིའོ། །ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆོས་དང་འགལ་
བའོ། །མཚན་ྱིད་རྒྱས་བཤད་ལ་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ། དང་པོ་ལ་ོན་ཡྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་ལུང་མ་བསན་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ར་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་
མོངས་ལུས་སོགས་ཀྱི་ྲེས་སྤྱོད་ཀུན་ནས་སོང་ནུས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་སྐྱྲེས་ལས་ྲེས་
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སྤྱོད་ཀུན་ནས་སོང་ནུས་ཏྲེ། ལྷན་སྐྱྲེས་ྲེས་སྤྱོད་སོང་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ནོ། །གོང་མ་
ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །འདོད་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་མཐར་འཛིན། །དྲེ་དག་ལྷན་ཅྱིག་མ་རྱིག་པའང་། །ལྷག་མ་
རྣམས་འདྱིར་མྱི་དགྲེ་བའོ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་དགྲེ་བར་འཇོག་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་སོ་
ཅོག་དྲེར་ངྲེས་པ་སྲེ་དྲེག་པའྱི་ནག་པོ་ལྟར་རོ། །ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་མྱི་དགྲེ་བར་གྱུར་པ་དྲེ་རྣམས་
ྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ་ལུང་མ་བསན་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ར་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་མྱི་དགྲེ་བ་དྲེ་རྣམས་ཁོ་
ནའྱི་བག་ཆགས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་ཐོབ་པའོ་ཞྲེས་ཏྲེ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཡྱིན་པས་སོ། །ལུས་ངག་གྱི་
ལས་ནྱི་སོག་གཅོད་དང་བརྫུན་སོགས་ཏྲེ་འདྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་མྱི་སོས་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ཁོ་ནས་སྲེམས་པ་དགྲེ་མྱི་
དགྲེ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏྲེ་་་་་་ཡྲེས་དངས་འཁོར་བར་གཏོགས་པ་ལ་
ནྱི་དགྲེ་བ་ངྲེས་པར་མཐོང་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཟག་བཅས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་
དུ་ཇྱི་རྱིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་བའོ། །སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པ་ནྱི་ས་མའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་བཤད་
དོ། །སྐྱྲེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྱིག་པའྱི་གོགས་པོ་སྲེ་གང་དང་འགོགས་ན་སྱིག་པ་འཕྲེལ་བའོ། །དམ་པའྱི་
ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྱིག་པ་བྱ་བ་ངྲེས་དོན་དུ་སོན་པའོ། །ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལས་
བཟོག་པ་སྡུག་པ་སོགས་སུ་སྲེམས་པ་སྲེ་དྲེ་ལས་སོ་གསུམ་གྱིས་སྱིག་པ་སྤྱོད་པའོ། །ལྷའྱི་རྱིགས་དབང་ཕྱུག་
ཙཎ་ཌྱི་ཀ་སོགས་ལ་བརྟྲེན་པ་མདུན་དུ་བྱས་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་འཚེ་བ་སོན་མ་ཅན་གང་དུ་ཕྱུགས་གསོད་པ་དང་། 
ལྟ་བ་ངན་པ་སོན་མ་ཅན་བསོད་ནམས་དང་མཆོག་འདོད་པ་པོ་བསྙུང་གནས་སོགས་ཀྱིས་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་
པ་དམ་པའྱི་ཆོས་སུ་ལྟ་བས་སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆྲེ་སྱིག་པ་ལ་སོར་བ་དྲེར་ལྷ་རྟྲེན་གཟུགས་བརན་སོགས་བྱྲེད་པ་དང་
དྲེ་ལ་མཆོད་པའོ། །ལོག་པ་བྱྲེད་པ་ནྱི་གནོད་པ་བྱྲེད་པའོ། །སྱིག་པས་ངན་འགོར་མྱི་འདོད་པ་རྣམ་སྱིན་ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་འཕྲེན་ཞྱིང་ཚེ་རྱིང་བ་དང་ལུས་ཆྲེ་བ་སོགས་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། བདྲེ་འགོར་མྱི་འདོད་པ་
རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དབུལ་བ་དང་ནད་སོགས་འབྱུང་བའོ། །གྲེན་པོའ་ིམྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་དད་པའྱི་མ་དད་པ་
དང་ངོ་ཚའྱི་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་སོགས་སོ། །དགྲེ་བའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་པ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་འདུ་འཛི་སྲེལ་བ་དང་། སོམ་པ་ྱི་
ཤུ་པར། ཆགས་དང་དྲེ་མོའ་ིགཏམ་ལ་དགའ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། རྲེད་བཀུར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྲེད་པ་སོགས་
སོ། །ལུང་མ་བསན་ལ་དོན་གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་ལྔ་དངོས་པོས་དང་དགུ་རྣམ་པས་



148   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

དབྱྲེ་བའོ། །ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་སྲེ་ལྷག་མའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དགྲེ་བ་
དང་མྱི་དགྲེ་བ་བོར་བའོ། །ཊྱི་ཀཱར་ནྱི་སོ་སོར་བརྱིས་ཏྲེ་རང་གྱིས་དཔྱད་པས་ཤྲེས་སོ། །ཆོས་དགྲེ་བ་དང་ཆོས་
མ་ཡྱིན་པ་མྱི་དགྲེ་བ་དང་བལ་བས་ལུང་མ་བསན་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་
བཞྱིའྱི་དང་པོ་ནྱི། ཁམས་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱི་ོན་ཡྱིད་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ་གཞན་མ་བསྒྲྱིབས་
པའོ། །གཟུགས་སྒྲ་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའང་ངོ་བོ་ལུང་མ་བསན་ཏོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་སྐྱྲེས་སོ་
ཅོག་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ན་སྲེ་མྲེའྱི་ཚ་བའམ་བུ་རམ་གྱི་མངར་བ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མ་སོས་པ་
ནྱི་སྐྱྲེ་བས་ཐོབ་པར་བཤད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །སང་བས་མཚོན་པའྱི་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། དང་བས་མཚོན་པས་དགྲེ་
བའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེམས་སུ་གྱུར་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་སྲེ། དད་སོགས་དང་ལྡན་པ་ཆོས་སོན་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་
མྱིང་སོགས་སང་བའྱི་ཤྲེས་རྱིག་དགྲེ་བ་དང་། ཁོས་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་མྱི་དགྲེ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །མྱིང་
སོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པས་སོ། །མྱིང་གྱི་
ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིས་མངོན་པར་བརོད་པ་འབྱུང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སྲེམས་ལ་བག་ཆགས་
སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ནྱི་སང་བ་དང་དང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེམས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་མྱིང་
སོགས་རོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། །ནམ་ཀཱ་ཞྲེས་པ་དག་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་པས་ཏྲེ། དམ་པར་ནྱི། 
ལུང་མ་བསན་པ་བརྟན་པ་དག་ཅྲེས་སོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ་མ་བསྒྲྱིབས་པའོ། །ལུང་
མ་བསན་གྱི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའྱི་སྤྱོད་ལམ་འཆག་པ་སོགས་དང་བཟོ་གནས་པའོ། །གཞན་དུ་ན་དགྲེ་མྱི་དགྲེར་
འགྱུར་ཏྲེ། བཞྱི་བརྒྱ་པར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ཀུན་རྟོག་ལས། །དགྲེ་བའམ་ཡང་ན་མྱི་དགྲེ་བའོ། །དྲེ་ཕྱྱིར་
ཡྱིད་དབང་གྱུར་རྣམས་ལ། །མྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྷའྱི་རྱིས་གང་ཡང་རུང་བ་ནྱི་འཇྱིག་
རྟྲེན་པའྱི་ལྷ་སུའང་རུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །འདྱིར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་དགྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེམས་ཞྲེས་
སྲེལ་ཏྲེ་ས་ཕྱྱི་དྲེ་ལྟར་བརོད་པས་སོ། །བན་ནྱི་ཚེ་རབས་ཀྱིའོ། །ག་མྱི་ནྱི་དུས་ངྲེས་པར་ལས་བྱས་པའྱི་རྔན་པ་
ལྲེན་པའོ། །ལས་བྱྲེད་པ་ནྱི་ྱིན་རྲེ་ཙམ་མོ། །སོ་སོར་བརྟགས་པ་ནྱི་འདྱི་སྤྱད་ལ་ལུས་སོབས་བསྐྱྲེད་དྲེ་དགྲེ་
བའྱི་ཕྱོགས་ལ་འབད་པར་བྱའོ་སམ་པ་སོགས་སོ། །ོན་མོངས་ཅན་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྱད་པའྱི་སོ་ནས་དག་ལ་
གནོད་པ་བྱ་སམ་པ་སོགས་སོ། །བཟོའ་ིགནས་དྲེའྱི་ངོ་བོའ་ིསྲེ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལུས་ཁད་པར་བ་འཛིན་ཅྱིང་
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ལུས་བཟུང་བ་དྲེས་མྱུར་བར་ཞྲེས་སོ། །སོ་སོར་མ་བརྟགས་པ་ནྱི་ས་མ་ལྟར་རོ། །གྲེགས་བམ་ལ་ལར་སོ་སོར་
བརྟགས་པས་ཞྲེས་ཡོད་པ་དྲེར་ནྱི་སན་འདྱི་ནད་འདྱིའྱི་གྲེན་པོའ་ོཞྲེས་བརྟགས་པ་ཙམ་མོ། །ཁམས་གོང་མའྱི་
ར་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ནྱི་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ལུམ་མ་བསན་ཏྲེ། ཞྱི་གནས་ྲེས་སྤྱོད་ཀུན་ནས་སོང་བྱྲེད་ཀྱི་ོན་
མོངས་ཞྱི་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་དང་དཀར་པོའ་ིཆོས་མང་པོས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པས་ལུང་མ་བསན་ནྱི། ལུང་མ་བསན་པའྱི་སྤྲུལ་སྲེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་རྲེ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་
སྲེ། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ན་ནྱི་དགྲེ་བ་དང་གནོད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ན་མྱི་དགྲེ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ངྲེས་
པར་བསན་པ་གཞན་རྣམས་ལ་དྲེར་སང་བས་ཀང་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་དུ་བལྟ་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་སྤྱོད་པ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་རྣམས་སྱིན་པ་ལ་སོ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་
སྤྲུལ་པའྱི་ཟས་སྐོམ་སོགས་རྣམས་སྤྲུལ་པའྱི་སོང་བ་རྣམས་ལ་སྲེར་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་
སྤྲུལ་པ་སོན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གཞན་འཇྱིགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆོམ་རྐུན་སོགས་སྤྲུལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྐང་ལག་དང་མགོ་
གཅོད་པ་སོགས་སོན་པ་རྒྱལ་པོ་མྲེའྱི་ལྟ་བུ་དང་། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་
འདུལ་བ་ལ་དྱི་ཟར་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་བཟོ་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་སྲེ་བསན་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ངྲེས་
པར་བསན་པ་དྲེས་ན་དགྲེ་སོགས་དྲེ་དག་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་བསན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། 
གྱིས་ཀང་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཤད་སར་དུ། ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་སོགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་རབས་སུ་བམ་ཟྲེ་
ལ་བུ་དག་བྱྱིན་པའང་སྤྲུལ་པ་ཙམ་སྲེ་རྒྱལ་བའྱི་སས་ནྱི་གཞན་ལ་གནོད་པས་གཞན་ལ་ཕན་པ་མྱི་མཛད་པས་
སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ཁམས་གསུམ་ལ་ཁམས་གསུམ་དངོས་དང་། ཆགས་བལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ལ་
གསུམ་ལས་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། འདོད་ཆགས་དང་ཡྲེ་མ་བལ་བ་བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀང་མ་ཐོབ་པ་སྲེ། དྲེ་ཐོབ་ནའང་སྤོང་བ་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་སྤངས་པས་ཕྱོགས་ལས་ཆགས་བལ་ཡོད་པས་སོ། །དགྲེ་བ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སོས་པ་ནྱི་ཟག་
མྲེད་ཁམས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པས་སོ། །གཟུགས་སོགས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་གཅྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཁམས་
ཡྱིན་པས་དྲེ་དང་ལྡན་པའོ། །འོ་ན་དྲེའྱི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པ་འདོད་ལྡན་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་སོད་ཀྱི་
འཇྱིག་རྟྲེན་ཅྱི་ལྟར་འདོད་ཁམས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཕྱྱི་སོད་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཡྲེ་མ་བལ་བའྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་
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བྱུང་བས་སོ། །འོ་ན་སོད་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་དང་འགལ་
ལོ་ཞྲེ་ན། གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལའང་འདོད་ཁམས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོད་པས་ན་ནམ་ཞྱིག་འདྱིར་སྐྱྲེ་བས་
སོ། །ས་དང་ས་ན་ྲེས་རྣམས་དགུ །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆྲེ་རྣམས་ཀྱི། །ཆུང་
ངུ་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་གནས་པ་ལ་ས་འོག་མ་འོག་མའྱི་ྲེས་པ་སྤངས་ཤྱིང་གོང་མ་གོང་མའྱི་ཡོན་
ཏན་ཐོབ་པ་ན་འོག་མ་ལས་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་དགུ་ན་ཁལ་དང་དྲེ་འཆག་བྱྲེད་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་དང་
འདའོ། །དངོས་པོ་ནྱི་རྐང་གངས་ཕྱྱི་བལྟས་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཁམས་གོང་མ་གྱིས་དང་ཟག་མྲེད་བོར་
བའོ། །འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་བདག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་
རྟོགས་པ་ན་བདག་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདག་པོར་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་པའྱི་ཆགས་
བལ་སྱིད་རྲེ་སོགས་ཀང་ཡོད་པས་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་སོས་ཞྱིང་། འདྱི་དང་ཕྱྱི་མར་མྱི་
དགྲེ་བ་མ་སོས་པ་ནྱི། དྲེ་དག་ན་དྲེ་མྲེད་པ་སྲེ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མནན་པས་སོ། །དངོས་པོ་ནྱི་རྐང་གངས་ནང་
བལྟས་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཁམས་གོང་འོག་དང་། ཟག་མྲེད་བོར་བའོ། །གཟུགས་མྲེད་དང་ལྡན་པ་ལའང་
གཟུགས་ལ་ཆགས་བལ་དག་བཅོམ་སོགས་གཟུགས་མྲེད་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའང་ཡོད་པས་ན་
གཟུགས་མྲེད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་སོས་སོ། །ཕུང་པོ་བཞྱི་ནྱི་མྱིང་བཞྱིའོ། །ཁམས་གསུམ་ནྱི། 
གཟུགས་མྲེད་གཏོགས་པ་ཡྱིད་དང་ནྱི། །ཆོས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཁམས། །ཞྲེས་པའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཕྱྱི་མ་
གྱིས་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཁམས་འོག་མ་གྱིས་དང་ཟག་མྲེད་བོར་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཆགས་བལ་
ལྔར་དང་བཅུར་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་རྣམ་པས་དབྱྲེ་བ་ལ་ཕྱོགས་
གཅྱིག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ནྱི། ས་དགུ་སོ་སོའ་ིབརྒྱད་ཀྱི་བར་སྤངས་པ་དང་འཇྱིག་ཚོགས་ྲེར་ལྲེན་
གྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཆགས་བལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོབ་པའྱི་སྲེ་སྤང་བྱ་འགའ་ཞྱིག་མ་སྤངས་པས་སོ། །མཐའ་
དག་ལས་ཆགས་བལ་ནྱི་ས་དགུ་སོ་སོའ་ིྲེས་པ་དགུ་པ་སྤངས་པའམ་སྱིད་རྲེའྱི་སྤངས་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་སྲེ་
ཀུན་ཏུ་སོར་བ་ལྷག་མ་མྲེད་པས་སོ། །རྟོགས་པས་ཆགས་བལ་སོགས་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་
གྱིས་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་བལ་བས་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་
བདག་མྲེད་ཤྲེས་པས་ཐོབ་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྤངས་ཞྲེས་
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པ་དབྱྲེ་གཞྱི་སོགས་གསུམ་གྱིས་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་ཆགས་བལ་ནྱི་མྱི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ཙམ་སྤངས་ཏྲེ་ངྲེས་
པར་སྤོང་བའྱི་དོན་ཅན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་གྲེན་པོ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་ཀང་ངོ་
མྱི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་ཆགས་བལ་དང་འད་བ་ནྱི་ཆགས་བལ་ལོ་ཞྲེས་སར་རོ། །གདུང་བ་ནྱི་འཁྱིག་པ་
ལ་ཆགས་པ་སྲེ་དྲེ་དང་བདྲེ་བ་བལ་ནས་དབང་པོའ་ིནུས་པ་ལ་གནོད་པས་མྱི་འཕོད་པར་འཛིན་པའོ། །ྲེ་བར་
རྟོན་བསྲེན་པས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་སོབས་སྐྱྲེས་པས་སོ།་་་་་ཐབས། །གནས་མཐོ་དམན་ནྱི་གོང་ཁྲེར་བཟོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་
པའྱི་གཙོ་བོ་དང་གོང་དཔོན་སོགས་སོ། །རྨོངས་པས་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སྲེ་བྱྱིས་པ་ནྱི་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོའ།ོ །དྲེ་རྣམས་དྲེ་
ལ་མྱི་འཕོད་པར་འཛིན་པ་ནྱི་དྲེ་ཞྱི་བར་མྱི་ཤྲེས་པ་དང་ཟག་བཅས་ལ་ཆགས་པས་སོ། །གྲེན་པོས་ནྱི་ལམ་
གྱིས་སོ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྲེ་དྲེས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པས་ཟག་
བཅས་ཀུན་ལས་ཡྱིད་འབྱུང་བས་སོ། །ས་དང་སར་ཞྲེས་ཏྲེ་ས་དགུ་པོ་གང་ལས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དྲེ་ལ་མྱི་
མཐུན་པར་འཛིན་པ་འཐོབ་པས་སོ། །ཆགས་བལ་རྣམས་སྤྱྱིར་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་སྲེ་དྲེ་ལ་གོང་མ་་་་་་བསམ་གཏན་བཞྱི་བས་
ན་ཐོས་ཀྱི་ལྷག་པ་སོགས་དང་ནྱི་དྲེ་ལས་ལྷག་པའོ། །ཕན་པ་ནྱི་ཕྱྱི་མར་དང་། བདྲེ་བ་ནྱི་འཕལ་དུ་སྲེ། སོམ་པ་ྱི་ཤུ་པར། 
སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ཡང་གང་ཕན་བྱ། །བདྲེ་ཡང་མྱི་ཕན་མྱི་བྱའོ། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་སོབ་པའྱི་ཆོས་སོགས་
གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་ཡྱིན་པས་སོབ་པའྱི་སྲེ་གང་དང་ལྡན་ན་སོབ་པར་འཇོག་པའྱི་ཆོས་
སོ། །ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོན་པའྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ལྷག་པར་རྟོགས་པ་པ་ནས་བཟུང་ནས་ཏྲེ་དྲེས་ཡྲེ་མྱི་
བརོན་པའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་བརོན་པར་བྱས་པའྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་ཅྱིང་དགྲེ་བས་ནྱི་
མྱི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གཅོད་དོ། །དངོས་པོའ་ིརྐང་གངས་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་གྱི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །འདྱི་མྱི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་པས་མྱི་སོབ་པའྱི་སྲེ་མྱི་སོབ་པར་
འཇོག་པའྱི་ཆོས་སོ། །དྲེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་སྲེ་དགྲེ་བས་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་
བསན་གཅོད་དོ། །དངོས་པོ་ལ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་དགྲེ་བས་བསྡུས་པའོ། །ཆོས་ཙམ་གོལ་བར་ཤྲེས་
པས། ཕུང་པོ་སྐད་ཅྱིག་སྨྲ་བ་ཡྱི། །ཤཱཀ་པ་དག་བདག་མྲེད་ན། །མཐོ་རྱིས་ཐར་པ་ལ་དགོས་པའྱི། །འབད་པ་དོན་
མྲེད་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལྟར་བཅྱིང་གོལ་གྱི་གཞྱི་བདག་ཡོད་པས་དྲེ་གོལ་བར་ཞྲེན་པ་སྤོང་
ངོ་། །གྱིས་མྱིན་གྱི་ཆོས་ལ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིདགྲེ་བ་ནྱི་ཐར་པ་ལ་བརོན་པ་བོར་བའོ། །སོབ་པའྱི་ོན་མོངས་ཅན་
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ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་དང་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ལུང་མ་བསན་ཇྱི་རྱིགས་པ་སྲེ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེའྱི་
ལུང་མ་བསན་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་པའྱིའོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ལུང་མ་བསན་ནྱི་བསྒྲྱིབས་པ་མྱི་སྱིད་པས་མ་བསྒྲྱིབས་པ་ཁོ་
ནའོ། །འདུས་མ་བྱས་སོས་པ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྲེ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་
འགོག་པ་ནྱི་གྱིས་མྱིན་དུ་བརོད་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེའོ། །དངོས་པོའ་ིརྐང་གངས་ནྱི་ལུང་མ་བསན་གྱི་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་
ནྱི་ས་མ་གྱིས་བོར་བའོ། །ཆོས་དྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུ་ནྱི་གང་ཟག་གསུམ་མོ། །མཐོང་སྤང་
སོགས་སྤང་བྱ་ཡྱིན་མྱིན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གསུམ་སྲེ། ོན་མོངས་ཀྱི་ནྱི་ལྟ་བ་ཀུན་
བརྟགས་ཆོས་ལོག་མན་པ་དང་། ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་ལས་བྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་ཏྲེ། དྲེས་འཇྱིག་ཚོགས་
དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ལྷན་སྐྱྲེས་གཅོད་དོ། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ལྷན་སྐྱྲེས་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་
ཞུགས་པའྱི་བདག་གྱི་བདག་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་སག་པ་གང་ལས་འབྱུང་བ་ཆད་ལྟས་བསྡུས་པའོ། །འདྱིས་ལྟ་བ་
གཞན་གསུམ་ཀུན་བརྟགས་ཁོ་ནར་སོན་ཏོ། །ཐྲེ་ཚོམ་ོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཀུན་བརྟགས་ཁོ་ནའོ། །དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་
རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུ་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་ལྟ་བའྱི་གནས་དྲེའྱི་ས་བོན་
ནོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་གནས་ཀང་དྲེ་དང་འདའོ། །ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་དྲེའྱི་སོ་ནས་བྱུང་བ་དང་དྲེ་ལ་དམྱིགས་
པ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གྱི་ལ་ཞྲེ་སང་བ་སོགས་སོ། །ལས་ཀྱི་ནྱི་ལྟ་བ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་
ཆགས་སོགས་ཀྱིས་བསངས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་མྱི་དགྲེ་བ་སྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ནྱི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པས་བསྡུས་
སོ། །སྐྱྲེ་བའྱི་ནྱི་ངན་སོང་བའྱི་ཆོས་གསུམ་སྲེ། དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་རྟས་བྱྲེད་སྲེད་ལྲེན་སྤངས་པས་དྲེ་ལྡོག་པས་
སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་སོམ་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་བོར་བའོ། །བདག་མཐོང་བ་ཕུན་ཚོགས་སུ་ཞྲེན་
པ་སྤོང་བ་ནྱི་ལྟོས་ས་མཐོང་སྤང་ཆོས་ཙམ་ཡྱིན་པས་སོ། །སོམ་ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ནྱི་དྲེ་
ཡན་ཆད་ཀང་སོམ་སྤང་ཡོད་པས་ཏྲེ་མ་ཐོབ་པ་ལ་མྲེད་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ལྟ་བ་ོན་མོངས་ཅན་
ཀུན་བརྟགས་སོགས་ལས་བཟོག་པ་སྲེ། ལྟ་བ་ོན་མོངས་ཅན་ལྷན་སྐྱྲེས་དང་དྲེ་ལ་གནས་པའམ་དྲེའྱི་གནས་
དང་། དྲེ་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་ོན་མོངས་དང་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་
ལས་དང་བདྲེ་འགོའ་ིས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་མོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ཡན་ཆད་ན་ཟག་མྲེད་ཀང་མང་དུ་ཡོད་པས་ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་སྲེ། དྲེས་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སར་ཟག་མྲེད་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཟག་མྲེད་དུ་བཤད་ཀང་འདྱིར་
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ཟག་བཅས་སུ་བསྡུ། བསྡུ་བར་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀུན་དང་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཆོས་ཀུན་སོམ་སྤང་དུ་
གསུངས་པ་དྲེ། འདྱིར་ཟག་བཅས་སོས་པས་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་མཐོང་སྤང་ལ་མྱི་འཆད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་པས་
མཐོང་ལམ་མན་ཆད་དུ་ོན་སྒྲྱིབ་དང་ས་བཅུར་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་གཙོ་ཆྲེར་སྤོང་བར་འཆད་པས་དང་། ཐྲེག་ཆུང་པས་
ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་མཐོང་སྤང་མྱིན། །གཟུགས་མྱིན་དྲུག་པ་མྱིན་སྐྱྲེས་མྱིན། །ཞྲེས་པས་སྐྱོན་མྲེད་
དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མཐོང་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་བོར་བའོ། །དགོས་པ་ནྱི་ས་མ་ལྟར་རོ། །སྤང་བྱ་
མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཟག་པ་མྲེད་པ་སྲེ། སྐྱོན་མྲེད་པས་སོ། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་སོམ་སྤང་ཡྱིན་པས་
སོ། །དངོས་པོའ་ིརྐང་གངས་དགྲེ་བ་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དང་དྲེའྱི་རྲེས་ཐོབ་
བོ། །ཅྱི་འད་བའྱི་གཟུགས་དང་སྒྲའྱི་ཁམས་སྤང་བྱ་མྱིན་ཞྲེ་ན། མྱི་སོབ་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་རྲེས་ཐོབ་ཆོས་
སོན་པ་སོགས་ལ་སོར་བའྱིའོ། །སར་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་འདྱི་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏྲེ། སྤྱྱིར་བཏང་
དམྱིགས་བསལ་ལམ། རགས་པ་དང་ཕ་བའྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པས་སོ། །གཞུང་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་དང་
སྐྱྲེ་མཆྲེད་གྱིས་ཞྲེས་འདོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན། །བཅུ་ནྱི་སོམ་པས་སྤང་བྱ་སྲེ། །ལྔ་ཡང་་་་་་ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་རྣམ་
གསུམ། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །གྲུབ་པ་ནྱི་སྤང་བྱ་མྱིན་པ་སྲེ་དཔྲེ་མྲེད་པར་བསོད་པར། ྲེས་པ་མས་སད་ར་
ནས་བཏོན། ཡོན་ཏན་སྤྲེལ་ནས་རྣམ་པར་སངས། །གཞུང་ལུགས་བཟང་པོ་དྲེས་ན་ཁོད། །གྲུབ་མཆོག་ལྷག་
པར་བརྲེས་པ་ལགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་རྟྲེན་འབྲེལ་ལ་དོན་གསུམ་གྱིས་བསན་པ་ནྱི། ཆོས་
གསུམ་རྣམས་ཅྱི་ལྟར་རྟྲེན་འབྲེལ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་དྱིས་ཏྲེ། དངོས་པོ་དྲེ་དོན་མཚན་ྱིད་སོགས་བཅུས་ཡོངས་
སུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་རྟྲེན་འབྲེལ་ཙམ་འཆད་པ་མཚན་ྱིད་དང་དོན་དང་ཟབ་པ་དང་རབ་དབྱྲེ་བ་སྲེ། ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་འཆད་པ་གཞན་དྲུག་ཅྲེས་སོབ་དཔོན་ཐོ་གསུང་བ་ལྲེགས་ཤྱིང་ཕྱྱི་མ་ལའང་གྱིས་པ་ངོ་བོའ་ི
དབྱྲེ་བ་དང་གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་དང་། བཞྱི་པ་དང་། ལྔ་པ་བྱྲེད་ལས་དང་། དྲུག་པ་བསྡུ་བ་དང་། ཐ་མ་སོམ་
ཚུལ་ལོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་འདུས་མ་བྱས་སོ། །བཏགས་པ་ཙམ་དང་རས་གྲུབ་ཀྱི་བདག་ནང་དང་ཆོས་ཕྱྱི་དག་
རྒྱང་པན་པའྱི་ལྟར་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་སོགས་ཀྱི་ལྟར་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་རྟག་པ་ལས་བྱུང་བར་ཞྲེན་
པ་སྤོང་ངོ་། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་གཅྱིག་ལས་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཡོད་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་རྣམ་
པར་འབྱྲེད་པའྱི་མདོར་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར་གསུམ་སྲེ། དྲེ་ལ་གཡོ་བ་མྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་མདོ་སྲེ་དུ་



154   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

མར། འདྱི་ཡོད་ན་ནྱི་འདྱི་འབྱུང་ཞྲེས་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་བཀའ་སྩལ་བའྱི་རྒྱུ་སྲེ་རྐྱྲེན་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་འབས་བུ་
འབྱུང་གྱི་འབས་བུ་འདྱི་བསྐྱྲེད་པར་བྱ་སམ་པའྱི་བློའ་ིགཡོ་བ་རྐྱྲེན་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཡོ་བ་མྲེད་པ་བདག་
སོགས་ལས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྲེ་བར་གསང་བ་པ་སོགས་འདོད་པས་དྲེ་སྲེལ་བ། མྱི་རྟག་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི། 
འདྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སྐྱྲེ་ཞྲེས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལྔ་པ་བཀའ་སྩལ་བའྱི་རྒྱུ་སྲེ་སྐྱྲེ་ལྡན་ནྱི་འཇྱིག་པར་ངྲེས་པས་ན་རྒྱུ་
རྟག་པ་ལས་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་ས་སོགས་ལས་སྲེམས་སོགས་སྐྱྲེ་བར་རྒྱང་
འཕྲེན་པ་སོགས་འདོད་པས་དྲེ་སྲེལ་བ་ནུས་པ་ལས་བྱུང་བ་འདྱི་ལྟར། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་
སོགས་བཀའ་སྩལ་བའྱི་རྒྱུ་སྲེ་རྐྱྲེན་ཅྱི་རུང་བས་འབས་བུ་ཀུན་མྱི་འབྱུང་གྱི་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བའོ། །དྲེ་
བསྡུས་ན་རྐྱྲེན་དུ་འོས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །གང་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཕན་འདོགས་བྱྲེད། །དྲེ་རྒྱུ་
དྲེ་ཕྱྱིར་བདུན་པ་དང་། །སྐྱྲེས་ཕྱྱིར་ཞྲེས་ནྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་ནང་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་བཅས་རྐྱྲེན་ལས་སྐྱྲེ་བའོ་ཞྲེས་སྐྱབས་གསུང་
ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་གཞུང་དོན་གྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་། སྤྱྱི་དོན་གྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མ་
རྱིག་པ་ནྱི་ཡང་སྱིད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་ནུས་རྱིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་པའོ། །དྲེ་ཡང་
རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ། ཡོད་པ་དག་ནྱི་འགོག་པ་དང་། །གཞན་པ་ྱིད་དང་འད་བ་དང་། །སད་དང་ཉུང་
དང་བལ་དོན་དང་། །གྲེན་པོ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དགག་སྒྲ་དོན་བདུན་ལ་འཇུག་པ་
ལས་འདྱིར་ཕྱྱི་མ་སྲེ། རྱིག་མྱི་མཐུན་ཆོས་གཞན་མ་རྱིག མྱི་མཛའ་མྱི་བདྲེན་ལ་སོགས་བཞྱིན། །ཞྲེས་
སོ། །འདུ་བྱྲེད་ནྱི་ལས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སྲེམས་པ་དང་དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཡང་སྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་བསོད་ནམས་
སོགས་གསུམ་སྲེ། མདོ་སྲེར་ནྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་གསུམ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་ཡང་སྱིད་སྐྱྲེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་ཀུན་གཞྱི་སྲེ། དྲེ་ལ་ས་བོན་
བཞག་ཙམ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ལས་དྲེ། རྟས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་གནས་སུ་ཁྱིད་དུས་ཀྱི་འབས་བུའྱི་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་
སོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་མངལ་དུ་ཞུགས་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ནྱི་མྱིང་
དང་གཟུགས་དྲེ་འཕྲེལ་བས་མྱིག་སོགས་དྲུག་ཚང་བའོ། །དྲེ་རྲེག་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་ན་རྲེག་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བར་གསུངས་སོ། །རྲེག་པ་དང་ཚོར་བ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སྲེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་བླང་དོར་དུ་འདོད་
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ཆགས་པ་སྲེ་མདོར་སྲེར་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲེད་པ་གསུངས་སོ། །ལྲེན་པ་ནྱི་ལྟ་བ་སོགས་བཞྱི་ལ་འདུན་ཅྱིང་
ཆགས་པའོ། །དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། སྱིད་པའྱི་རྱིང་བ་དང་ྲེ་བའྱི་རྒྱུའམ་ཚོར་བ་གསུམ་དང་སྤྱྱི་རྱིལ་དུ་ཕུང་
པོ་ལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་འདོད་པ་སོགས་བཞྱི་ལ་འདུན་ཅྱིང་ཆགས་པའོ། །སྱིད་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ནུས་
པ་མཐུ་ཅན། སྐྱྲེ་བ་སྐྱྲེད་པར་ངྲེས་པའོ། །མདོ་སྲེར་འགོ་བ་རྒྱུད་ལྔའྱི་སྱིད་པ་དང་བར་དོའ་ིསྱིད་པ་དང་ལས་ཀྱི་
སྱིད་པ་སྲེ་བདུན་བཀའ་སྩལ་པའྱི་འདྱི་ཕྱྱི་མ་སྲེ། དབྱྲེ་ན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྱིད་
པའོ། །དྲེ་ཡང་ལྲེན་པ་མྲེད་ན་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ལ། ལས་ངྲེས་པ་མཚམས་མྲེད་
སོགས་ནྱི་ལས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། འོན་ཀང་དྲེ་འཕལ་དུ་དམྱལ་བ་སོགས་སུ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་ཀྱི་
རྣམ་སྱིན་གྱི་ལྷག་མ་ལུས་པས་སོ། །སྐྱྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་རྣམས་ལ་བརྒལ་ལན་སོགས་སོས་
པ་རྒྱས་པ་ནྱི་ས་དང་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་སོགས་སུ་རྱིག་པར་བྱའོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད། མ་རྱིག་པ་
དཔྱད་པ་དང་། ཁམས་སའྱི་ཁད་པར་དང་། གོ་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཚར་དུ་ཡྱིན་དང་། ཚེ་དུ་རོགས་པ་
དང་། འབྱུང་ཚུལ་དང་། ས་མཚམས་དང་། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་ནྱི། མ་རྱིག་པ་མཐོང་སྤང་
དང་སོམ་སྤང་ལས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ་འགྲེལ་དུ། བདྲེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྲེན་པ་མྲེད། །སྲེད་
པ་བལ་ན་འབྱུང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། །འགྲེལ་པར་ཡང་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་
ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞྲེས་དང་། དོན་གསང་དུ་ཡང་ས་མ་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏྲེ་རྨོངས་པ་ནྱི་འདྱིར་མཐོང་བས་
སྤང་བར་བྱ་བའྱི་མ་རྱིག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་མཐོང་སྤང་སྲེ་ཡང་སྱིད་འཕྲེན་པའྱི་ོན་མོངས་ཡྱིན་པས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་བླ་མར། འཕགས་པས་ན་དང་རྒ་བ་དང་། །འཆྱི་བའྱི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སྤངས། །ལས་
དང་ོན་མོངས་དབང་གྱིས་སྐྱྲེ། །དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་ཕྱྱིར་དྲེ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །སོབ་དཔོན་
འབན་ན་རྲེ་མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་གྱིས་ཀ་སྲེ་སར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་ལག་ཏུ་སྤངས་པར་བརོད་ཅྲེ་ན། 
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྲེ་གང་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །བདྲེན་པ་མཐོང་བ་
ལ་འཕྲེན་པའང་མྲེད་དྲེ་བྱྱིས་པ་ལ་གྱི་གའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་པས་སྱིད་པ་འཕྲེན་ལ། འཕགས་པ་ལ་གོགས་མཐོང་
སྤང་གྱི་མ་རྱིག་པ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་འདྱི་གྱི་ག་ཡྱིན་ལ་བྱྱིས་པའྱི་གྱི་ག་ཇྱི་རྱིགས་
པས་ཡང་སྱིད་འཕྲེན་ཅྱིང་འཕགས་པའྱི་སོ་སྤང་དྲེས་མྱི་འཕྲེན་པ་ནྱི་སོམ་སྤང་གྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་འཕྲེན་པས་ཁབ་
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པ་མྲེད་པས་ཏྲེ་ཏྱིལ་མར་བསྐུས་པའྱི་ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེད་པ་དང་འདའོ་སམ་མོ། །དྲེ་ལ་རོད་སྤང་ནྱི། འོ་ན་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་དང་ཟག་མྲེད་སྤྲེལ་མ་སོམ་པས་གནས་གཙང་མར་ཅྱི་ལྟར་འཕྲེན་ཏྲེ། བདྲེན་པ་
མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་དུས་མྱི་འཕྲེན་ཅྱིང་སོན་བྱྱིས་པའྱི་དུས་ན་ཟག་མྲེད་སྤྲེལ་རྒྱུ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། བྱྱིས་པའྱི་
དུས་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སོམས་འཇུག་གྱི་ས་བོན་ཆྲེན་པོས་འབས་བུ་ཆྲེར་འཕངས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྤྲེལ་
མར་སོམ་པས་མྱི་ཆྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་སྐྱྲེ་བ་སྒྱུར་བས་སོ། །འོ་ན་དྲེ་དག་མྱི་གཡོ་བར་མྱི་འཐད་དྲེ། རོགས་བྱྲེད་
ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུས་གཡོས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྣམས་ནྱི་ས་འོག་མའྱི་སྐྱོན་གྱིས་མྱི་གཡོ་བས་མྱི་གཡོ་བར་
འཇོག་གྱི མྱང་འདས་བཞྱིན་དུ་རྣམ་སྱིན་ལ་མྱི་གཡོ་བས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ནྱི་གནས་གཞན་
གཅྱིག་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་གྱིས་སོགས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་འབས་བུ་ཆྲེར་སྐྱྲེ་བ་ལྔ་མྲེད་པས་ཅྱི་ལྟར་མྱི་ཆྲེ་བ་སོགས་ལྔར་
བསྒྱུར་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། འབས་བུ་ཆྲེ་ཁོ་ནར་སྐྱྲེ་བ་གྱིས་པ་མྱི་ལྲེན་པའོ་ཞྲེས་དོན་གསང་དུའོ། །འོན་ཀང་
རོད་པ་བར་པ་ལ་འབས་བུ་ཆྲེ་དང་གནས་གཙང་མ་ས་གཅྱིག་པས་ལས་འབས་གཡོ་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེས་དང་། 
ཕྱྱི་མ་ལ་འབས་བུ་ཆྲེར་སྐྱྲེ་བ་ལན་ལྔ་མྱི་ལྲེན་ཡང་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་ལྔ་དྲུག་སོགས་ལྲེན་པའྱི་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་
སྒྱུར་བས་སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེས་བྱས་ན་བདྲེའོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་རྣམ་སྱིན་འཕྲེན་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་བའང་སྤངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་ཁམས་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་རངས་པར་ཡོད་ལ། གོང་མ་
གྱིས་ན་བཅུ་གྱིས་པོའ་ིཕྱོགས་རྲེ་ཡོད་ཅྱིང་གོང་མ་ན་རྒ་བ་ཅྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་རྱིངས་པ་དང་
དྲེངས་པའོ་ཞྲེས་སར་གསུངས་སོ། །རྫུས་སྐྱྲེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་མྲེད་པར་འཆད་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏྲེ། དྲེའྱི་
འཇོག་ལུགས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ས་མ་ས་མའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བས་རྱིམ་པ་དྲེ་
ལྟར་ཡྱིན་པར་སར་བཤད་དྲེ། འདྱིར་ཡང་བྱྲེད་ལས་སུ་དོན་དྲེ། འབྱུང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་སྤྱྱིར་
སོག་ཆགས་གསོད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལྟ་བུ་ལའང་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་རྱི་བ་སྐད་ཅྱིག་པའམ་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་
རྟྲེན་འབྲེལ་དང་། ཚེ་གསུམ་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྱི་བ་གནས་སྐབས་པའང་རྒྱུན་ཆགས་པའྱི་རྟྲེན་
འབྲེལ་ལས། འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་པར་འདོད་ལོ། ཞྲེས་དང་། དྲེ་ཡང་ཚེ་ས་མའྱི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་མ་རྱིག་པ་
སྲེ། དྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྤྱོད་པ་དང་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་དྲེ་རྣམས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱལ་པོ་གཤྲེགས་ཞྲེས་པས་དྲེའྱི་
ཞབས་འབྱིང་པའང་འོང་བར་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཚེ་ས་མའྱི་ལས་ཀྱི་གནས་སྐབས་རྣམས་འདུ་བྱྲེད་
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དོ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། མ་རྱིག་སོན་གྱི་ོན་མོངས་སྐབས། །འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ནྱི་སོན་ལས་ཀྱིའོ། །རྣམ་ཤྲེས་
མཚམས་སོར་ཕུང་པོ་ཡྱིན། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི་དྲེ་ཕན་ཆད། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །དྲེ་ནྱི་
གསུམ་འདུས་ཚུན་ཆད་དོ། །རྲེག་པ་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཀྱི། །རྒྱུ་ཤྲེས་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་དོ། །ཚོར་འཁྱིག་ཚུན་
ཆད་སྲེད་པ་ནྱི། །ལོངས་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ཆགས་ཅན་གྱིའོ། །ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བྱ་ཕྱྱིར་
ཡོངས་རྒྱུག་པའོ། །དྲེ་སྱིད་འབས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་བའྱི། །ལས་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན། །ྱིང་མཚམས་སོར་བ་
སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན། །ཚོར་བའྱི་བར་ནྱི་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། ཡན་ལག་རྲེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་ན་ཅྱིས་མ་རྱིག་པ་
སོགས་སུ་བརོད་ཅྲེ་ན། མ་རྱིག་པ་སོགས་གཙོ་བོའ་ིཕྱྱིར་ན་ཡན་ལག་བསྒྲགས་ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་ནྱི་མདོ་
འགྲེལ་དུ། ཀུན་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་ན། ཅྱིས་བཞྱི་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པར་བསན་གྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། མཛོད་
འགྲེལ་དུའང་། མདོ་སྲེ་པས་མ་རྱིག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གང་སོན་གྱི་མཐའ་མྱི་ཤྲེས་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་དང་
འགལ་ཅྲེས་པས་བཀག་གོ །དྲེ་ལ་དང་པོ་གྱིས་རྒྱུ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་ལྔ་དང་དྲེ་ནས་གསུམ་
རྒྱུ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་འབས་ཚར་གྱིས་སུ་སྨྲ་སྲེ། ོན་མོངས་གསུམ་མོ་ལས་
གྱིས་སོ། །གཞྱི་བདུན་དྲེ་བཞྱིན་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་མངལ་སྐྱྲེས་ཀྱི་སྱིད་པ་གཅྱིག་གྱི་མགོ་
བརམས་ནས་མཇུག་རོགས་ཀྱི་བར་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཅྱིག་སྲེ། རྒྱུ་དྲུག་འབས་དྲུག་ཏུ་འོག་ཏུ་འཆད་
དོ། །དབུས་མཐར། ཁྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་རྟས་པས་ཚེ་
འདྱི་ནས་ཕྱྱི་མར་ཁྱིད་པ་དྲེ་གཙོར་བྱས་ཏྲེ་རྒྱུ་ལྔ་འབས་བུ་བདུན་དུ་གསུངས་སོ། །དོན་གསང་དུ། མྱིང་
གཟུགས་སོགས་བཞྱིའང་དྲེ་རྣམས་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་བོན་ལ་བཞག་སྲེ། རྒྱུ་བཅུ་འབས་བུ་གྱིས་དང་དྲེ་ཚེ་ས་མའྱི་
ལས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བས་སྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་བྱྲེད་པར་བཤད་དོ། །འགྲེལ་པར་ཡང་མྱིང་དང་གཟུགས་སོགས་
འགྲུབ་པ་ས་བོན་རྟས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པས་དྲེ་དང་མཐུན་གསུང་པའང་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། བྱྲེད་ལས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
དང་འགལ་བས་སོ། །རྒྱུ་འབས་ཙམ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་ས་ཕྱྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པས་དང་པོ་གྱིས་དང་འདུ་བྱྲེད་དང་
རྣམ་ཤྲེས་ནས་སྱིད་པ་དང་སྐྱྲེ་བ་དང་ཐ་མ་གྱིས་ཀྱི་བར་ཚར་བཅུ་གཅྱིག་དང་། རྲེ་རྲེའྱི་འང་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱྱི་ལ་
རྱིས་ན་མཐའ་མྲེད་ཏྲེ། ཆོས་གཅྱིག་ཀང་ལྟོས་ནས་ཕ་དང་བུ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་གྱི་གར་འགྱུར་བས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་
འབྱུང་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། །བྱུང་བ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཞྲེས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་བཤད་མ་ཐག་པ་
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ལྟ་བུ་སྲེ་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པར་འདོད་ཏྲེ། སོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་གྱིས་གྱིས་དང་། །བར་དུ་བརྒྱད་ཡོངས་
རོགས་ལྡན་ལ། །གསུམ་གྱི་དགོས་པ་ཡང་། སོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་བར་རྣམས་ལ། །རྨོངས་པ་རྣམ་པར་བཟོག་
ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་པས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་ཡང་སྱིད་འཕྲེན་བྱྲེད་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཚེ་གྱིས་ལ་
རོགས་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་མ་ངྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་འདྱིར་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་དང་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པས་འདོད་པ་དང་
གོང་མའྱི་མྱི་ལུས་ལྷ་ལུས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་སྱིག་པའྱི་རྣམ་སྱིན་མྱི་འདོད་པ་སོགས་ཀྱིས་བདྲེ་འགོའམ་ངན་
འགོ་འཕྲེན་པའྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་སྤྱད་ནས་ཀུན་གཞྱི་ལ་ས་བོན་འཇོག་སྲེ་འཕྲེན་བྱྲེད་གསུམ་མོ། །ལས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་
འོས་པའྱི་སྲེད་ལྲེན་གྱིས་བརླན་པས་འཆྱི་ཀར་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འགྲུབ་བྱྲེད་གསུམ་མོ། །ཤྱི་ནས་ཚེ་གྱིས་
པར་ྱིང་མཚམས་སར་བ་ན་མྱིང་དང་གཟུགས་སོགས་གནས་སྐབས་ཅན་འཕངས་པའྱི་འབས་བུ་བཞྱི་དང་དྲེའྱི་
གནས་སྐབས་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་སྐྱྲེ་བ་དང་རྒ་ཤྱིའོ། །དྲེ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས་
ཞྲེས་པ་ལ་འབས་བུའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ྱིད་གཟུང་ངོ་། །དྲེས་ན་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཅྱིག་གྱི་རྱིམ་པ་ཡང་མ་རྱིག་པ་དང་
འདུ་བྱྲེད་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། སྲེད་པ་དང་། ལྲེན་པ་དང་། སྱིད་པ་དང་། མྱིང་དང་གཟུགས་དང་། སྐྱྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་དང་། རྲེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྐྱྲེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་ཞྲེས་རྱིགས་ལ། གསུང་རབ་ཏུ་གསུངས་པའྱི་
གོ་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ངྲེས་པར་དགོས་པས། རྟྲེན་འབྲེལ་ཚར་གཞན་
དང་སས་པར་གསུངས་པར་མངོན་ནོ། །གཞུང་རྣམས་སུ་དང་པོ་གྱིས་ཚེ་དང་པོར་དང་བརྒྱད་བར་དུ་དང་ཐ་
མ་གྱིས་ཚེ་ཕྱྱི་མར་རོགས་པར་བཤད་པ་མང་སྲེ་དྲེ་གྱི་ག་ལའང་སྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་བྱྲེད་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་
ཚོར་བའྱི་བར་ཚེ་རབས་སོན་མ་བས་འཕངས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་མདོ་འགྲེལ་དང་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀ་རུ་
བཤད་དོ། །བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་གྱི་འགྲེལ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་ཚེ་བར་
པའྱི་མྱིང་གཟུགས་སོགས་སྐྱྲེ་བའྱི་ངོ་བོ་ཅན་སྐྱྲེད་དུས་ནའང་སྲེད་ལྲེན་སྱིད་པ་རྣམས་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་གསུམ་
གྱིས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མ་བསྐྱྲེད་པ་ལའང་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཡོད་པས་ཚེ་གྱིས་དང་གསུམ་ལ་རོགས་པ་མྱི་
འགལ་བར་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་རྒྱན་དུ་གསུངས་སོ། །ཚེ་གསུམ་པོའང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། 
ལུས་གཅྱིག་འཕྲེན་པའྱི་ལས་ཀང་ཚེ་རབས་མང་པོས་གསོ་བར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་
སྱིན་གྱི་ལུས་བསྐལ་པ་བརྒྱའྱི་ཕ་རོལ་སོགས་སུ་ཡང་འབྱུང་སྱིད་པས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་
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འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། རྒ་ཤྱི་ལ་འབས་བུ་མྲེད་ན་ལམ་མ་བསོམས་ཀང་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། 
ཡོད་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པ་མས་སོ་ཞྲེ་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། གསུམ་པོ་རྣམས་
ལས་གྱིས་འབྱུང་སྲེ། །གྱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་
དྲེ། །ྱིད་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞྲེས་ོན་མོངས་གསུམ་གྱིས་ལས་གྱིས་བྱས་ནས་དྲེ་ལས་གཞྱི་བདུན་
འབྱུང་ཞྱིང་། ཡང་དྲེ་ལས་ོན་མོངས་པས་ལས་གསོག་པས་བྱ་དང་སོ་ང་ལྟར་སྐྱོན་མྲེད་པར་གསུངས་
སོ། །ཡང་། ོན་མོངས་པ་ལས་ོན་མོངས་དང་། །བྱ་བ་ྱིད་དོ་དྲེ་ལས་གཞྱི། །དྲེ་ལས་གཞྱི་དང་ོན་མོངས་
འབྱུང་། །འདྱི་ནྱི་སྱིད་པའྱི་ཡན་ལག་ལུགས། །ཞྲེས་པས་ལན་བཏབ་བོ། །མདོ་འགྲེལ་དུ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཡན་
ལག་བཅུ་གྱིས་བསན་པ་དྲེ་ལ་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་བསན་མྱི་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་ཤྱིང་། དྲེ་ལ་རྒ་ཤྱིའྱི་འབས་
བུའང་མྱི་དགོས་ཏྲེ། བཅུ་གྱིས་པོ་ནྱི་མངལ་སྐྱྲེས་ཀྱི་སྱིད་པ་གཅྱིག་གྱི་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་
བ་རྣམས་ཡན་ལག་ཏུ་སོན་པ་ལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་དང་པོ་ཡྱིན་པས་མ་རྱིག་པ་ཡན་ལག་དང་པོ་དྲེའྱི་མཇུག་རྒ་
ཤྱིའོ། །དྲེས་ན་མདོ་སྲེར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་དང་། ཡང་
མ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་གསུས་པོ་ཆྲེའྱི་མདོར། སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་དང་མ་རྱིག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། མདོ་གཞན་
དུ་ལོག་ལྟ་དང་འདོད་ཆགས་སོགས་རྲེག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་མོད་བཅུ་གྱིས་ལ་བརོད་མྱི་དགོས་
སོ། །བདུན་པ་ལ་གྱིས་ལས། དངོས་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ལས་གཞན་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་གང་དུ་སྐྱྲེ་འགྱུར་གྱི་སར་
གཏོགས་ཏྲེ། ས་གཞན་གྱི་ལས་དང་ོན་མོངས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་མྱི་སྱིད་པ་དང་ས་པ་གཞན་གྱི་
རྣམ་སྱིན་ས་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་འགལ་བས་སོ། །དོན་གསང་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ངྲེས་པར་དྲེའྱི་ས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་ཏྲེ། 
འདོད་པ་ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེས་ན་འདོད་པར་གཏོགས་པས་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤྱིང་། འདོད་པ་ནས་བསམ་
གཏན་དང་པོར་སྐྱྲེས་ན་འཆྱི་སར་གཏོགས་ཏྲེ། འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ོན་མོངས་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་
བཤད་དོ། །འོག་ནས་གོང་མར་སྐྱྲེ་བ་ལ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་སྱིད་རྲེར་སྐྱྲེ་བ་ན་མ་རྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པར་
གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་སའྱི་འོག་སར་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་ཐོ་གསུང་ངོ་། སོབ་དཔོན་བང་ཏྱི་ན་རྲེ། ས་གོང་མའྱི་སྲེམས་
ཐོབ་པ་ན་ས་འོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀང་འདྱིའྱི་མ་རྱིག་པ་མཐོང་སྤང་ཡྱིན་
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པས་འདོད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འོག་ས་གང་རུང་དུ་གཏོགས་སོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་དྲེའྱི་མ་རྱིག་པ་
མཐོང་སྤང་འདོད་ཁམས་པ་དྲེས་གྱིས་པ་སོགས་སུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་མྱི་སོང་སྲེ། སོང་ན་འདོད་ཆགས་
དང་བལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཐོ་གསུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་མ་རྱིག་པ་རང་སར་གཏོགས་པ་
མྲེད་དྲེ། འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་རྣམས་ལས་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞྲེས་
བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་སོ། །གོང་ནས་འོག་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་སྱིད་རྲེ་ནས་བཞྱི་པར་སྐྱྲེ་བ་ན་མ་རྱིག་པ་གསུམ་པར་
གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་སའྱི་འོག་སར་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་དང་། འོག་མ་གང་རུང་ངོ་ཞྲེས་པ་གྱིས་གསུང་ངོ་། །ས་གོང་
མ་བརྒྱད་ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །གོང་མ་བརྒྱད་ལ་རང་ས་ནས་རང་སར་སྐྱྲེའང་མ་
རྱིག་པ་རང་ས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་སུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་ནྱི་ཞྱི་རགས་སུ་སོམ་པ་ཡྱིན་པ་ལ། རང་ྱིད་རང་ས་དང་ཞྱི་
རགས་སུ་མྱི་སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་ཁོ་ནས་གོང་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །འོན་ཀང་ཞྱིབ་ཏུ་ན་ཚངས་རྱིས་པ་གནས་གཞན་གོང་མ་འདོད་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་འབྱིང་དང་ཆྲེན་པོ་
སོམ་པས་མདུན་ན་འདོན་དང་ཚངས་ཆྲེན་དུ་སྐྱྲེ་ན་མ་རྱིག་པ་རང་སར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གོང་མ་གསུམ་
ལའང་སར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་མྱི་སྱིད་ན་ནྱི་ས་འོག་མ་པས་ཀང་གོང་མར་སྐྱྲེ་བར་འདོད་པ་ཡྲེ་མྱི་སྱིད་ཅྲེས་མཚུངས་
སོ། །ས་འོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་ཁོ་ནས་དྲེ་ལྟར་སོམ་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚངས་རྱིས་སུ་སྐྱྲེ་པ་ན་སྤངས་ཟྱིན་པས་
སོ། །གྱིས་པ་རོད་སྤང་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་སོགས་བཅུ་གཅྱིག་སྐྱྲེ་སར་གཏོགས་ན་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱྲེ་བ་ན་
འོག་མའྱི་སྲེད་ལྲེན་འབྱུང་བས་རྟྲེན་གོང་མ་པ་ལ་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོང་མ་
ལས་མས་ཁའམ་མས་མ་ཐག་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་འདོད་པར་དོན་གསང་དུ་བཤད་ཅྱིང་། འཆྱི་འཕོ་དག་ལས་ོན་
མོངས་ཀུན། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་བར་དོར་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱྲེས་
པའམ་ལྷ་ཚེ་རྱིང་པོ་འཆྱི་ཀ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་སར། མྱུར་དུ་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པར་སྐྱྲེ་བས་ན་རྟྲེན་ཅྱིང་
འབྲེལ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་། ཚིག་གསལ་དང་མཛོད་འགྲེལ་མཐུན་པར་པྲ་ཏྱི་ཏྱ་ཕན་ནས་དང་
ས་མུ་ཏ་པཱ་ད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བས་ན་དྲེ་སྐད་དོ། །ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་
པ་ནྱི་གངས་ངྲེས་ཏྲེ་འཕྲེན་པ་སྐྱྲེ་ངྲེས་སུ་འཇོག་བྱྲེད་དང་། འཕངས་པ་སྐྱྲེ་ངྲེས་སུ་བཞག་པ་དང་། མངོན་པར་
འགྲུབ་བྱྲེད་སར་འཕངས་པ་སྐྱྲེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། མངོན་པར་གྲུབ་པ་དྲེ་ྱིད་སྐྱྲེས་ཟྱིན་
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པའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་སྲེ། ཅྱིས་འཕྲེན་ན། མ་རྱིག་པས་བསང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་དང་། ཇྱི་ལྟར་འཕྲེན་ན། 
རྣམ་ཤྲེས་ལ་བག་ཆགས་བསོས་པར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ཏྲེ་སྲེམས་ཀྱི་བག་
ཆགས་ལས་ས་མ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཕྱྱི་མ་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྲེ་བར་ས་བོན་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གསུམ་སྲེ། 
ཅྱི་ཡྱིས་འགྲུབ་ན། སྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྲེན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ན། སྱིད་པར་གྱུར་ནས་སོ། བཞྱི་པ་ནྱི་
གྱིས་ཏྲེ། མྱིང་གཟུགས་སོགས་འཕངས་པ་གྲུབ་པ་སྐྱྲེ་བ་དང་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ྲེས་དམྱིགས་རྒ་ཤྱིའོ། །དྲེ་སྐད་དུ། 
གང་གྱིས་འཕྲེན་དང་ཇྱི་ལྟར་གང་། །དྲེ་འགྲུབ་བྱྲེད་པའང་དྲེ་ལ་ཡང་། །ྲེས་དམྱིགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་དག་
རྣམས། །ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་རྣམས་ཀྱིས་བསན། ཅྲེས་སོགས་མདོ་འགྲེལ་དུའོ། །དྲེ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་བཞྱི་ལས་གནས་པ་མ་གསུངས་པ་ནྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་སྐྱོ་བའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །སྐྱྲེ་བ་ལྟར་རྒ་བ་
དང་འཆྱི་བའང་ཡན་ལག་སོ་སོར་མ་བཞག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། བྱང་སྒྲ་མྱི་སན་པ་སོགས་མ་རྒས་པ་ཡང་འཆྱི་བ་སྱིད་
པས་སོ། འོ་ན་བརྫུས་སྐྱྲེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སྱིད་པས་དྲེ་དག་སོ་སོར་མྱི་འཇོག་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མངལ་སྐྱྲེས་ལ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ཡན་ལག་རྐྱྲེན་ྱིད་དུ་བཞག་པ་ནྱི། སར་མ་རྱིག་
པས་འདུ་བྱྲེད་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་རྐྱྲེན་དང་། རྱིག་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་དམྱིགས་པ་དང་
བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དྲེ། ཡན་ལག་ལྷག་མའང་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་རྐྱྲེན་དང་། 
ཤྲེས་རྱིག་རྣམས་ལ་དམྱིགས་རྐྱྲེན་དང་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་། ཤྲེས་རྱིག་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་
བདག་རྐྱྲེན་གཅྱིག་པུ་དང་ཤྲེས་རྱིག་རྣམས་ལ་དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་དམྱིགས་པ་དང་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་པར་གསུངས་
སོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་གྱིས་པ་ལ་ཅྱིའྱི་རྐྱྲེན་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེ་ན། བདག་པོའ་ིརྐྱྲེན་ཏོ་ཞྲེས་དང་། 
དོན་གསང་དུ་མ་རྱིག་སོགས་ནྱི་ཡན་ལག་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་བདག་རྐྱྲེན་ཁོ་ནར་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བཞག་པར་བཤད་
དོ། །འདྱིར་དངོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་བར་བཞྱི་བྱྲེད་པར་གསུངས་ཏྲེ། མ་རྱིག་པ་སར་བྱུང་བས་བག་ཆགས་ཀྱིས་
འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དྲེ། ཡང་སྱིད་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་འདུ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ལ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་
ཆགས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ཡང་སྱིད་འདུ་བྱྲེད་ནུས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་མ་
ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེའྱི་དུས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ཤུགས་དུས་གཞན་དུ་རྒྱུན་གྱིས་འཇུག་པས་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དྲེ། 
མ་རྱིག་པས་འཕྲེན་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་རྒྱུན་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་
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དམྱིགས་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དྲེ། རྨོངས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བས་ནྱི་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དྲེ། དྲེའྱི་དུས་
ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་དམྱིགས་པར་འདུ་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཇྱི་རྱིགས་སུ་སར་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤྲེས་ལ་སར་བྱུང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་བསྐྱྲེད་པའྱི་
བག་ཆགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་སྲེམས་ཕྱྱི་མ་མྱིང་གཟུགས་སྐྱྲེད་ནུས་སུ་བྱྲེད་པས་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དང་། དྲེའྱི་དུས་ཀྱི་
འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དྲེ་ལྟར་རྒྱུན་འཇུག་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱྲེན་དང་། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་
དྲེའྱི་དབང་གྱིས་གནས་སྱིན་པས་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་
ལ་མྱི་དམྱིགས་པས་དམྱིགས་རྐྱྲེན་མྱི་བྱྲེད་དོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱིང་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བག་
ཆགས་ལས་དྲེ་སྐྱྲེ་བས་རྒྱུ་རྐྱྲེན་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཤུགས་ལས་དྲེའྱི་རྒྱུན་འཇུག་པས་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་དང་། 
རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐྱྲེ་བ་འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆར་གཏོགས་ཀྱི་མྱིང་
གྱིས་སྲེམས་ལ་མྱི་དམྱིགས་པས་དམྱིགས་རྐྱྲེན་མྱི་བྱྲེད་དོ། །གཟུགས་ལ་དྲེའྱི་ས་བོན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་
དང་། སྲེམས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་ནུས་པས་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་ཤྲེས་རྱིག་མ་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱིས་
མྱི་བྱྲེད་དོ། །ཕྱོགས་འདྱིས་ལྷག་མ་ལའང་ཇྱི་རྱིགས་པར་སར་རོ་ཞྲེའོ། །ལྔ་པ་ཡན་ལག་གྱི་ལས་ལ་མ་རྱིག་པས་
འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་དྲེ་དང་དྲེར་འབྱུང་བས་ན་སྱིད་པ་སྲེ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་རྨོངས་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་དག་
པའྱི་དོན་སྒྲྱིབ་ཅྱིང་སོན་དང་ཕྱྱི་མཐའ་བར་རྣམས་མྱི་ཤྲེས་པའོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་ཡང་། སྲེ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་
ཡང་སྱིད་སྐྱྲེད་པའྱི་ལས་གསོག་པས་སོ། །འདུ་བྱྲེད་ལ་རྐྱྲེན་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མ་རྱིག་པ་རྐྱྲེན་དུ་སོན་
པ་ནྱི་མ་རྱིག་པས་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཡང་སྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་འདུ་བྱྲེད་དུ་བྱས་པས་དང་བསོད་
ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའང་སོང་བས་སྤྱྱིའྱི་རྐྱྲེན་ཡྱིན་པས་ཏྲེ། མདོ་འགྲེལ་དུ། འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་རྐྱྲེན་ྱིད་
དུ། །མ་རྱིག་བསན་པ་རྣམ་གྱིས་ཏྲེ། །ོན་མོངས་གཞན་ལྡན་སྤྱྱི་ཡྱི་རྐྱྲེན། །དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་གཙོ་བོའ་ིརྐྱྲེན། །ཞྲེས་
སོ། །སྲེམས་ཅན་འབྱྲེད་པ་ནྱི། ལས་ལས་འཇྱིག་རྟྲེན་ས་ཚོགས་སྐྱྲེས། ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ་བག་ཆགས་ཀྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་དྲེ་
ལས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མའྱི་ས་བོན་འཇོག་པས་སོ། ལས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་འཛིན་པ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པས་
སོ། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་དགའ་བོ་གཞོན་ནུའམ་གཞོན་ནུ་མའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་ན་
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མྱིང་དང་གཟུགས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལུས་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་དྲེ་གྲུབ་ན་རྱིས་མཐུན་
གཞན་སྲེན་པས་སོ། །ལུས་རོགས་པར་ལྲེན་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་གྲུབ་ན་དབང་པོ་ཚང་བས་སོ། །ཡུལ་གྱི་ལོངས་
སྤྱོད་ལ་སྲེམས་ཅན་འཛུད་པ་ནྱི་རྲེག་པས་ཡུལ་བཅད་པའྱི་དབང་གྱིས་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་
ལོངས་སྤྱོད་པས་སོ། །མྱིང་གཟུགས་སོགས་ཕྱྱི་མའྱི་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་གྲུབ་པས་སོ། །སྐྱྲེ་
བའྱི་ལོངས་ཞྲེས་པ་ཚོར་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་ྲེ་བར་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་བདྲེ་བ་དང་ཕད་པར་འདོད་པ་སོགས་འབྱུང་བས་སོ། །སྐྱྲེ་བ་འདྲེན་པ་ནྱི་སྲེད་པའྱི་དབང་
གྱིས་སྐྱྲེ་བ་གཞན་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པས་སོ། །ལྲེན་པའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་རོ་མྱང་བ་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་སོ་ནས་འདོད་པ་
སོགས་རྟྲེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བས་སོ། །ཡང་སྱིད་ལྲེན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྣམ་
ཤྲེས་ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ལྲེན་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བརྟས་པར་བྱས་པས་འགོ་བ་བྱྲེ་བག་
ཅན་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །སྱིད་པའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་ལྲེན་པའྱི་དབང་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ས་བོན་སོབས་ཅན་དུ་
འཇུག་པས་སོ། །ཡང་སྱིད་པར་ཞྲེས་པ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འགོ་བ་གཞན་འདྲེན་པས་སོ། །སྐྱྲེ་བའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་སྱིད་པ་
ལས་རྱིས་མཐུན་གཞན་སྐྱྲེ་བས་སོ། །མྱིང་དང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སྐབས་ལ་དྲེའྱི་ཚེ་སྐྱྲེ་བར་འཇོག་པས་སོ། །རྒ་བས་ནྱི་ན་ཚོད་འགྱུར་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་། འཆྱི་བས་ནྱི་སོག་དང་ན་
ཚོད་འགྱུར་རོ། དྲུག་པ་ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སུ་བསྡུ་བ་ལ། མ་རྱིག་སོགས་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྲེ་
ོན་མོངས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་དང་། རང་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
སོ། །རྨོངས་ཆགས་ྱིད་སོས་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་ྱིད་ལས་ཏྲེ་གཙོ་བོ་སོས་པས་ཅྱིག་
ཤོས་འགྲུབ་པས་སོ་ཞྲེའོ། །འོན་ཀང་རྨོངས་སྲེད་གྱིས་རྒྱུར་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་ཞྲེ་སང་རྒྱུར་མྲེད་
ཀང་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་སྱིད་པས་ན་དྲེ་དག་གཟུང་གྱི་དྲེ་མ་བཟུང་བའོ། །འདུ་
བྱྲེད་སོགས་ནྱི་ལས་ཀྱི་སྲེ་འཕལ་དུ་ལུས་སྲེམས་སྡུག་བསལ་བའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་དང་ཕྱྱིས་རྣམ་སྱིན་འབྱྱིན་པས་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའོ། །འོ་ན་འདུ་བྱྲེད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་སྱིད་པ་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ཁད་པར་བ་ཡྱིན་པས་
ལས་སུ་འཐད་མོད། རྣམ་ཤྲེས་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཤྲེས་ཙམ་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འཇོག་གྱི ལས་ཀྱི་
བག་ཆགས་ཅན་འཇོག་པས་དྲེ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བས་སོ། །དྲེ་གྱིས་ནྱི་ཚེའྱི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་མྱུ་གུའྱི་
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ས་སོགས་དང་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །ལྷག་མ་ཚེའྱི་སྲེ་གནོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པའོ། །དབུས་མཐའ་དང་བསྡུ་བར། རྣམ་ཤྲེས་ཚེར་བསྡུས་ཤྱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་
ོན་མོངས། །གྱིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། །ལྷག་མ་བདུན་ཡང་སྡུག་བསལ་ལོ། ཞྲེས་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་
འབྱུང་བའྱི་སྱིང་པོར་རོ། །བདུན་པ་དོན་ནྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པ་ནྱི་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་གྱི་
སྒྲའྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ཞྲེས་པས་མ་རྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་
འདྱི་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སྐྱྲེ་ཞྲེས་པས་རང་ྱིད་བདག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པ་དང་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གཞན་
གྱི་དབང་ལ་རག་ལས་པ་དང་། རྐྱྲེན་རྣམས་བྱ་བ་མྲེད་པས་བློ་སོན་དུ་གཏོང་བའྱི་གཡོ་བ་མྲེད་པ་དང་། ཐྲེར་
ཟུག་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་རྟག་པ་དང་། སྐྱྲེ་དུས་ལས་མྱི་གནས་པས་སྐད་ཅྱིག་པ་དང་། རྒྱུ་འགག་པ་དང་དུས་མམ་
དུ་འབྱུང་བས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་དང་། ཀུན་ལས་ཀུན་མྱི་འབྱུང་གྱི་ནུས་པ་ཅན་ལས་འབྱུང་བས་མཐུན་པ་དང་། 
ཡུལ་དབང་ཡྱིད་བྱྲེད་ས་བོན་རྣམས་ལས་ཤྲེས་པ་དང་གཅྱིག་དང་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་ལས་འབས་དུ་
མ་སྐྱྲེ་བས་ས་ཚོགས་པ་དང་། ནང་རྟྲེན་འབྲེལ་ལས་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་གང་ལ་ལས་ཡོད་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་དྲེའྱི་
འབས་བུ་འབྱུང་གྱི་གཞན་གྱིས་མྱི་མྱོང་བས་སོ་སོར་ངྲེས་པའོ། །བརྒྱད་པ་ཟབ་པ་ལ་དངོས་ནྱི། མྱི་མཐུན་པའྱི་
རྒྱུ་ཅན་དང་། རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་གྲེན་པོར་རྒྱུས་ཟབ་སྲེ་དོན་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་སོ། །བདག་མ་ཡྱིན་པས་མཚན་
ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པས་སོ། །རྐྱྲེན་རྣམས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་ཡང་གཡོ་བ་མྲེད་པ་དྲེས་མ་བྱས་
པས་སྐྱྲེ་བས་ཏྲེ་གཞན་དབང་དང་གཡོ་བ་མྲེད་པས་སོ། །གནས་པ་མྲེད་ཀང་གནས་པར་སོན་པས་གནས་པས་
ཏྲེ་མྱི་རྟག་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་པས་སོ། །རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འཇུག་པ་ཤྲེས་དཀའ་བས་འཇུག་པས་ཟབ་སྲེ་དོན་ཕྱྱི་
མ་བཞྱིས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་པ་བློས་རྟོགས་དཀའ་བར་བལྟའོ། །དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་གང་ལས་དྲེ་རྟོགས་པར་
དཀའ་བ་དྲེ་སོན་པས་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་དོན་བདུན་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་ནས་གནས་པ་དང་སྐྱྲེ་བ་དང་
མཚན་ྱིད་རྒྱུས་ཟབ་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་བྱས་ཏྲེ་འདྱི་བཞྱི་རྟགས་སུ་མཛད་དོ། །བྱྲེད་པ་པོ་བདག་སོགས་
མྲེད་ཀང་ལས་དང་བྱ་བ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་སྤྱོད་པ་ཡོད་པས་ལས་འབས་ཆུད་མྱི་ཟ་སྲེ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། །གལ་
ཏྲེ་བདག་ནྱི་ཡོད་མྱིན་ན། །ལས་འབས་འབྲེལ་པ་རྱིགས་མྱིན་ཏྲེ། །ལས་བྱས་ནས་ནྱི་ཞྱིག་པས་ན། །སུ་ཡྱི་ལས་
སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །རྒྱུན་གཅྱིག་ལ་ནྱི་བརྟྲེན་ནས་སུ། །བྱྲེད་པོ་སྤྱོད་པོ་ཞྲེས་པར་བསན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་
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ཟབ་པ་གཞན་འཆད་ཏྲེ་རང་ལས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱིས་བྱྲེད་པ་དྲེ་མ་སྐྱྲེས་པས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ལས་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྐྱྲེན་རྣམས་ལ་བྱ་བ་མྲེད་པས་ན་བྱྲེད་པ་པོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱི་ག་ལས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱི་གའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །རང་གྱི་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དང་གཞན་གྱི་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དང་རྒྱུ་མྲེད་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྐྱྲེན་རྣམས་
འབས་བུ་སྐྱྲེད་ནུས་པས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་སུ། རྒྱུ་མྲེད་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་ཕྱྱིར། །རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །ཡང་ན་རང་ལས་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་པས་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པས་
དང་རྐྱྲེན་ཡོད་ཀང་ས་བོན་མྲེད་ན་མྱི་སྐྱྲེ་བས་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་ལ་གཡོ་བ་མྲེད་པས་དང་ས་བོན་དང་རྐྱྲེན་རྣམས་
ལ་ནུས་པ་ཡོད་པས་ཏྲེ། འགྲེལ་པར། རང་གྱིས་ས་བོན་ལས་ཏྲེ་གཞན་ལས་མྱིན། དྲེ་ལ་ལྟོས་ཕྱྱིར་རང་གྱིས་
བྱས་མ་ཡྱིན། །གཡོ་བ་མྲེད་ཕྱྱིར་གྱིས་ཀྱིས་མ་བྱས་ལ། །དྲེ་ནྱི་ནུས་པས་རྒྱུ་མྲེད་བྱུང་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་
ལྟ་བུ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཟབ་པོ། །དགུ་པ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་དང་པོ་གྱིས་ནྱི། མྱིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརྟྲེན་ནས་
མྱིག་ཤྲེས་འབྱུང་ཞྲེས་སོགས་དང་། སྲེམས་གྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པས་མ་རྱིག་པ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཕྱྱིའྱི་ཞྲེས་པར་ལོ་ཏོག་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ཀང་དྲེ་སོས་པ་ནྱི་ཤྱིང་སོགས་སྲེམས་པ་
ཅན་དུ་ཟད་བྱྲེད་པ་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་སྲེ། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་དང་སྦུ་གུ་དང་འདབ་མ་དང་མྲེ་ཏོག་
དང་འབས་བུ་ས་མ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའོ། །འཇྱིག་པ་དང་ཞྲེས་པ་གསུམ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཐུན་
མོང་བའྱི་ལས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ས་གཞྱི་སོགས་འབྱུང་བ་དང་། ཟས་བཞྱི་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་
གསུམ་དུ་གནས་པ་དང་། དགྲེ་སྱིག་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོར་འགོ་བའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་དངོས་ནྱི་
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡྱིན་པས་རྟྲེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་ཡང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ལམ་མོ། ཅྱི་སྲེ་ལམ་ལྔ་ས་མ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཕྱྱི་
མ་འབྱུང་བ་དང་། གཞྱི་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་གྱི་སྒྲ་དང་སོན་གྱི་ཚོགས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཚུལ་བཞྱིན་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་དྲེ་ལས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་ཤྲེས་རབ་དང་སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་འབྱུང་བའོ། །མཐུ་
སོབས་ནྱི་བདག་ྱིད་ཆྲེན་པོ་སྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་འང་ཐོབ་པའམ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་མངོན་ཤྲེས་སོགས་
འབྱུང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀུན་རྟྲེན་འབྱུང་དུ་རྱིག་པར་
བྱའོ། །ཡང་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་ངོ་བོ་ྱིད་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་དང་། སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་
དང་། ྲེ་བར་སྤྱོད་པའྱི་རྟྲེན་འབྱུང་རྣམས་རྱིམ་པས་ཀུན་གཞྱི་ལས་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་། མ་རྱིག་སོགས་
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བཅུ་གྱིས་དང་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ལ་གསུངས་སོ། །བཅུ་པ་རྟྲེན་འབྱུང་སོམ་ཚུལ་ལ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
འཁོར་བའྱི་འཇུག་པ་སྐྱྲེ་བ་འབྱུང་བའྱི་ལུགས་མཐུན་ནྱི། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཞྲེས་སོགས་
སྐྱྲེ་བའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་རོ། །ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི། རྒ་ཤྱི་ནས་མས་བཟོག་ཏུ་སོམ་པ་རྒ་ཤྱི་སྐྱྲེ་བ་
ལས་བྱུང་། སྐྱྲེ་བ་སྱིད་པ་ལས་བྱུང་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་བདྲེན་པ་གཞག་ན་རྒ་ཤྱི་དང་རྒ་ཤྱི་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རྒ་
ཤྱི་འགོག་པ་དང་རྒ་ཤྱི་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་ཞྲེས་སོགས་འདུ་བྱྲེད་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀུན་འབྱུང་བ་ཞྲེས་ཀྱི་
བར་ཏྲེ། འདྱིར་འགོག་ལམ་ནྱི་རྣམ་བྱང་ཡྱིན་ཡང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཚང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཞར་བྱུང་ངོ་། །རྣམ་པར་བྱང་བ་
ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ལྡོག་པ་སྲེ་དྲེའྱི་ལུགས་མཐུན་དང་
པོ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པ་མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱྲེད་འགག་ཅྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ཀྱི་ལུགས་བཟོག་ཏུ་འཆད་པ་མང་དུ་མཐོང་སྲེ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའོ། །ལུགས་མྱི་མཐུན་ནྱི་མས་རྱིམ་དུ་
སོམ་པ་གང་མྲེད་ན་རྒ་ཤྱི་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། གང་འགགས་ན་རྒ་ཤྱི་འགག་ཞྲེས་སོགས་སམ། བཟང་པོའ་ིཞབས་
ཀྱིས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱྲེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་ཅྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་
ལྟར་འདྱི་ནྱི། ངྲེད་ཀྱི་དྲེ་ཡང་རྐྱྲེན་ལས་སྐྱྲེས། །དྲེ་ཡང་བདག་མྲེད་ལྟ་རྟྲེན་ཡྱིན། །ཞྲེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་
ལྟར་སོང་ྱིད་དུ་ལྟ་བའྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པས་ཟབ་པའོ། །བདུན་པ་རྐྱྲེན་སོགས་ལ་རྐྱྲེན་ནས་གོང་ན་མྲེད་པའྱི་བར་བཅུ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དོན་གསུམ་གྱིས་བསན་པ་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་པ་དང་བར་མར་རྒྱུ་དང་
དྲེ་མ་ཐག་པ་དང་དམྱིགས་པ་དང་བདག་པོའ་ིརྐྱྲེན་རྣམས་རྟོགས་པར་འདོད་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ལ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གཞྱི་བསྡུ་བར། དང་པོ་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་པ་དང་ལྷག་མ་
གསུམ་རྐྱྲེན་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རྐྱྲེན་ཏྲེ་འདུས་མ་བྱས་ཀང་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་དམྱིགས་
པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཆོས་ས་ཚོགས་རྐྱྲེན་ཆོས་ཙམ་ལས་བྱུང་བས་བདག་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེན་པ་སྤོང་
ངོ་། །འདྱིར་སྤྱྱི་དོན་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་རྐྱྲེན་གྱི་ཁད་པར་དང་། རྐྱྲེན་དང་རྐྱྲེན་ཅན་གྱི་ངྲེས་པ་བསམ་པ་དང་། རྒྱུ་
འབས་ཀྱི་དུས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འབས་བུའྱི་ངོ་བོ་སྐྱྲེད་པ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་དང་། འབས་བུའྱི་ཁད་པར་སྐྱྲེད་
པ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་ནོ། །ཡང་འབས་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་སྐྱྲེད་པ་དང་འབས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་སྐྱྲེད་པ་
དྲེ་དག་གོ །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་ལྡོག་པ་གང་ཡོད་ན་དྲེར་བཞག་པ་ཐོབ་ཅྱིང་ལོག་ན་དྲེར་བཞག་པ་ལྡོག་པ་སྲེ་མྲེའྱི་ཚ་
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བ་ལྟ་བུའོ། །ཁད་པར་ནྱི་ངོ་བོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལོག་ཀང་དྲེར་བཞག་པ་མྱི་ལྡོག་པ་སྲེ་མྲེའྱི་འབར་བ་སོགས་ལྟ་
བུའོ་གསུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་སྤྱྱི་རྱིགས་རྱིག་པས་རྱིག་པ་ལ་རྐྱྲེན་བཞྱི་བྱྲེད་དྲེ། ཀུན་གཞྱིས་རྒྱུའྱི་དང་། ཤྲེས་
པ་ས་མ་ནུས་ལྡན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ལ་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་དང་། འཛིན་པ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་དང་། ཀུན་གཞྱི་དང་
ཡྱིད་དབང་གྱིས་ོན་ཡྱིད་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་བདག་རྐྱྲེན་ནོ། །བྲེམ་པོས་རྱིག་པ་ལ་མྱིག་དབང་སོགས་ཀྱིས་
བདག་རྐྱྲེན་དང་ཀུན་གྱིས་དམྱིགས་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དོ། །རྱིག་པས་བྲེམ་པོ་ལ་ཀུན་གཞྱིས་རྒྱུའྱི་དང་སྲེམས་པས་སོད་
འཕྲེན་པ་སོགས་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དོ། །བྲེམ་པོས་བྲེམ་པོ་ལ་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྒྱུའྱི་
དང་བདག་རྐྱྲེན་བྱྲེད་དོ། །ཡང་བཞྱི་ཡྱིས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གྱིས་སོམ་པར་འཇུག་རྣམ་
གྱིས། །གཞན་ནྱི་གྱིས་པོ་དག་ལས་སྐྱྲེ། །ཞྲེས་ཏྲེ་རྣམ་གྱིས་ནྱི་དམྱིགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་རྐྱྲེན་
ལས་མྱི་སྐྱྲེ་ཞྱིང་དྲེ་དག་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་ནྱི་སོམ་པར་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །རྱིག་པ་རྣམས་
ཀང་བཞྱི་ཡྱིས་སྐྱྲེད་པར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་པ་ལ་དོན་དུ་ན་དམྱིགས་རྐྱྲེན་མྲེད་པས་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། 
ཤྲེས་ཀུན་དོན་ལྡན་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། །འཐད་མྱིན་རྨྱི་སོགས་རྣམ་གཞན་དུ། །མཐོང་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས། རྒྱུ་གྱིས་པོ་དག་འགག་པ་ལ། བྱ་བ་བྱྲེད་དོ་གསུམ་པོ་ནྱི། །སྐྱྲེ་བ་ལའོ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་
ཡྱི། །རྐྱྲེན་དག་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ཡྱིན། ཞྲེས་པས་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་འབས་བུ་དུས་
མམ་པ་སྐྱྲེད་ཅྱིང་། སྐལ་མམ་དང་ཀུན་འགོ་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུས་མ་འོངས་པ་དང་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་གྱིས་མ་
འོངས་པ་དང་། དམྱིགས་རྐྱྲེན་གྱིས་ད་ལྟར་བ་སྐྱྲེད་དྲེ། བདག་རྐྱྲེན་ནྱི་དུས་ཀུན་ཏུ་མྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་བྱ་བ་ཙམ་དུ་
འདོད་དོ། །དོན་གསང་དུ། རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དང་འབས་བུ་དུས་མམ་དང་མྱི་མམ་པ་གྱི་ག་ཡོད་པའྱི་ལུགས་
གསུམ་བཀོད་དྲེ་ས་བོན་དང་། མྱུ་གུ་དང་། མར་མྲེ་དང་འོད་དཔྲེར་བྱས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབས་དུས་མམ་
མྱི་མམ་གྱི་ག་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་རྟོག་དཔྱོད་བཅས་སོགས་ཀྱི་སར་སྐྱྲེས་ལ་འགགས་པས་རྒྱུ་
བྱྲེད་ཀྱི་མ་སྐྱྲེས་པ་དང་མ་འགགས་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། བསྡུ་བར་ཡང་དུས་མྱི་མམ་པ་ཁོ་ན་རྐྱྲེན་དུ་
འབྱུང་བས་རྒྱུ་འབས་དུས་མྱི་མམ་སྲེ་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་རྐྱྲེན་བཞྱི་རྒྱས་པར་བད་པ་ལ་བཞྱི་ལས། 
དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཆོས་གྱིས་དང་། །རྒྱུ་དྲུག་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དུ་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ། 
རྒྱུ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱུ་ལྔ་ཡྱིན། ཞྲེས་བྱྲེད་རྒྱུ་བོར་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་ལྔ་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དུ་འདོད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་གྱིས་



168   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

རྱིམ་པ་ལྟར་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ྱིད་ཅྲེས་
པ་སྐྱྲེ་བ་ས་མ་ལ་ས་བོན་བཏབ་པ་ནྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་འབད་པས་
བྱས་པ་ཚེ་འདྱིའྱི་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་སོར་བྱུང་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་ཀུན་གཞྱི་གཞན་གྱི་
རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ནོ། །དགྲེ་བའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་བག་ཆགས་སོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྱི་ལ་གནས་པའྱི་
བག་ཆགས་ཟག་བཅས་དྲེ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྐྱྲེན་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྣམས་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་
རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་བསན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུའོ། །དྲེ་ནྱི་
རྒྱུ་རྐྱྲེན་དངོས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས་རྣམ་གངས་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ། འདྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་དབྱྲེ་བ་
དང་བཅས་པ་སོ་དྲུག་ནྱི། བྱྲེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་
འགོ་དང་རྣམ་སྱིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་གཞན་ནོ། །འདྱིར་ཆོས་གང་རྒྱུ་
གང་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་དང་རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེས། །ལྷག་དང་དང་པོའ་ིའཕགས་རྱིམ་བཞྱིན། །རྣམ་སྱིན་
ཀུན་འགོ་དྲེ་གྱིས་དང་། །སྐལ་མམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ལས་སྐྱྲེས། །སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱི། །མཚུངས་ལྡན་མ་གཏོགས་གཞན་དྲེ་བཞྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་བོར་བ་ལྔ་ལས་
དང་། རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེས་ནྱི་ཀུན་འགོ་བོར་བ་ལྔ་ལས་དང་། ལྷག་མ་རྣམ་སྱིན་མྱིན་པའྱི་ལུང་མ་བསན་དང་ཟག་མྲེད་
དང་པོ་མྱིན་པའྱི་དགྲེ་བ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་དང་ཀུན་འགོ་བོར་བ་བཞྱི་ལས་དང་། ཟག་མྲེད་དང་པོ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་
དང་ཀུན་འགོ་དང་སྐལ་མམ་བོར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱྲེའོ། །དྲེ་རྣམས་བྲེམ་པོ་ནྱི་མཚུངས་ལྡན་བོར་བས་བཞྱི་དང་
བཞྱི་དང་གསུམ་དང་གྱིས་ལས་སོ། །ཕྱྲེ་བ་བཤད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དང་། རབ་དབྱྲེ་གྱིས་ཀྱི་
དང་པོ་ནྱི། རང་ལས་གཞན་པ་བྱྲེད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ། ཞྲེས་རང་ྱིད་ལས་གཞན་པའྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སྐྱྲེ་བ་ལ་
གྲེགས་མྱི་བྱྲེད་པས་བྱྲེད་རྒྱུའོ་ཞྲེས་འབས་བུ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའང་བྱྲེད་རྒྱུར་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུའྱི་
སྲེ་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ། དྲེས་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཤྱིང་། གོགས་
སོགས་རྣམས་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་སྲེ། ལྔར་མ་འདུས་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀང་བྱྲེད་རྒྱུར་བཞག་པས་བྱྲེད་རྒྱུ་ལོགས་སུ་
བསན་པའོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། །འབྱུང་གནས་རྟྲེན་གསལ་འགྱུར་འབལ་སྒྱུར། །ཡྱིད་ཆྲེས་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱྲེད་དང་
འཐོབ། །ཐ་སད་ལྟོས་དང་འཕྲེན་པ་འགྲུབ། །ཡོངས་འཛིན་ཆུད་བྱྲེད་སོ་སོར་ངྲེས། །ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་དང་མྱི་མཐུན་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   169 

མཐུན། །བྱྲེད་རྒྱུ་ྱི་ཤུ་ྲེ་བར་མཚོན། །ཞྲེས་པ་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་ར་བ་དྲུག་པའོ། །འབྱུང་བ་ནྱི་འབས་
བུའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་མ་བྱུང་བ་འབྱུང་བས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིག་སོགས་ཚོགས་པའོ། །ལྟ་བུའོ་ནྱི་འདྱི་འབྱུང་བའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟར་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེའོ་ཞྲེས་ྲེ་བར་མཚོན་པར་སོན་པའོ། །སྲེམས་ཅན་
འབྱུང་པོ་ྱིང་མཚམས་སར་ཟྱིན་དང་འབྱུང་པོ་ཚོལ་བ་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་པ་འདོད་པའམ་སྱིད་པ་བར་དོའ་ིཟས་
ནྱི་རྱིགས་རྒྱུན་སྐྱྲེས་ཟྱིན་རྒྱུན་གནས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ས་གཞྱི་ནྱི་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་
སོ། །སྒྲོན་མྲེས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །མྲེས་ནྱི་ཤྱིང་རྒྱུན་གཞན་དུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །ཟོར་བས་ནྱི་འབྲེལ་པ་གྱིས་སུ་བྱྲེད་པས་སོ། །བཟོ་ཤྲེས་པས་ནྱི་གསྲེར་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡུལ་གཞན་
དུ་འཕོ་བར་བྱྲེད་པས་ཏྲེ་བསོ་བས་ནྱི་དགྲེ་བ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་བྱྲེད་དོ། །དུ་བས་ནྱི་ལོག་གྱུར་
དཔོག་པས་སོ། །དམ་བཅའ་སོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ལམ་གྱིས་ནྱི་དྲེ་
ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་ཏྲེ་ནན་ཏན་ཆྲེན་པོས་ནྱི་ཆོས་མཁས་པ་འཐོབ་པོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི། མྱིག་དང་ཟས་ས་མར་མྲེ་
དང་། །མྲེ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཡྱི་དཔྲེ། །ཟོར་བ་བཟོ་ཤྲེས་དུ་བ་དང་། །གཏན་ཚིགས་ལམ་ལ་སོགས་པ་གཞན། 
ཞྲེས་དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་པར་དཔྲེར་བརོད་དོ། །མྱིང་ཇྱི་ལྟ་བར་མཚན་མར་ལྟ་བས་ནྱི་རྲེས་སུ་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་
སོ། །བཀྲྲེས་པ་ནྱི་ཟས་དོན་དུ་གྲེར་ཞྱིང་འདོད་པའྱི་རྒྱུའོ། །མ་རྱིག་པས་རྒ་ཤྱི་བརྒྱུད་དྲེ་འཕྲེན་པས་དང་འདུ་
བྱྲེད་རྣམས་དངོས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ས་བོན་དྲེ་ལས་གཞན་ཞྱིང་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་དྲེའྱི་ས་བོན་ལས་
བྱུང་བ་སོབས་སྐྱྲེད་པས་སོ། །འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྲེགས་པར་བསྲེན་པས་ནྱི་དྲེ་དག་འགུགས་པས་
སོ། །འགོ་ལྔའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་ལས་བདག་གྱིར་བྱ་བས་རྱིས་མཐུན་སོ་སོར་འབྱུང་བས་སོ། །དབང་པོ་སོགས་ནྱི་རྣམ་
ཤྲེས་སྐྱྲེད་པ་རྐྱྲེན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་ཀྱི་དྲེ་རྣམས་ྱིད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་སྐྱྲེད་པས་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའོ། །སྲེར་
བས་ལོ་ཏོག་གྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་སོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་དགག་སྒྲ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ཆར་པ་དུས་སུ་འབབ་
པ་སོགས་ཏྲེ་མྱི་མཛའ་བ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་གོགས་ལ། ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབས། །འབྱུང་བཞྱིན་
སྲེམས་ཀྱི་རྲེས་འཇུག་དང་། །སྲེམས་བཞྱིན་མཚན་ྱིད་མཚན་གཞྱི་བཞྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིར་ཡང་ཆོས་གང་
རྣམས་ཞྲེས་པས་མཚན་ྱིད་དང་དཔྲེར་བརོད་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕུན་ཚུན་དང་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ཀང་ཕན་
ཚུན་དུའོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་དུས་མམ་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། ནུས་པ་
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འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྱི། །རོ་མྲེད་དྲེ་ྱིད་གཞན་གྱི་རྒྱུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་མཐུན་པར་རྟོགས་པ་
ནྱི། །མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནྱི་སྲེམས་རྣམས་དང་། །སྲེམས་བྱུང་རྟྲེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། །འདྱིར་ཡང་
མ་ཚང་ན་དམྱིགས་པ་མཐུན་ཞྱིང་མཚུངས་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ། མཚན་གཞྱི་ནྱི་སྲེམས་དང་དྲེའྱི་འཁོར་
གྱི་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། འདྱི་རྒྱུ་ས་མར་འདུས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་སྲེ་དམྱིགས་པ་རྟོགས་
པའྱི་གོགས་བྱྲེད་པས་འདྱི་བཞག་གོ །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རས་གཅྱིག་པ་ལ་ནྱི་འདྱི་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དང་སོ་
བསྟུན་པའམ་རྒྱུ་བཏགས་པ་བའོ། །བཞྱི་པ་རྒྱས་པ་ནྱི། སྐལ་མམ་རྒྱུ་ནྱི་འད་བའོ། །རང་རྱིས་ས་པའོ་སར་
སྐྱྲེས་རྣམས། །ས་དགུའྱི་ལམ་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ། །མམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིར་ཡང་སོན་
གོམས་པར་བྱས་ཤྱིང་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པ་རྣམས་རྱིག་འད་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་པོར་རྒྱས་པ་དང་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་
པ་དྲེ་ྱིད་རྒྱུན་གྱིས་རྒྱས་པའོ། །ལྔ་པ་བར་དུ་གཅོད་པ་ནྱི། ཀུན་འགོ་ཞྲེས་བྱ་ོན་མོངས་ཅན། །རྣམས་ཀྱི་རང་
སར་ཀུན་འགོ་ལྔ། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིར་ཡང་། མྱང་འདས་ལ་རྒྱུད་ཐག་བསྱིང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བས་དྲེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་
པའྱི་ོན་མོངས་འདོད་ཆགས་སོགས་གང་རུང་གོམས་པས་རང་དང་རྱིགས་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ཞྲེ་སང་
སོགས་ཀྱི་འང་རྒྱུན་རྒྱས་ཤྱིང་བརྟན་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་འདྱི་ས་མ་ལས་ཐ་དད་དོ། །དྲུག་པ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ནྱི། །རྣམ་སྱིན་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་དང་། །དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ནའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིར་ཡང་ལུས་ནང་
གྱི་དངོས་པོ་དངོས་སུ་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་རྒྱུ་དང་མྱི་འད་བར་སྱིན་པ་མ་
བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་འཕྲེན་པས་འཛིན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་འཕྲེན་མྱི་ནུས་པས་ཟག་
བཅས་སོས་སོ། །དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི། ཚིག་གསལ་དང་པོར་རྒྱུ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་འགགས་མ་ཐག་པ་
འབས་བུ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྐྱྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་
ཤྱིང་། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་སྐྱྲེས་པ་རྣམས། །ཐ་མ་མྱིན་མཚུངས་དྲེ་མ་ཐག །ཅྲེས་བཤད་ཀང་། །འདྱིར་ནྱི་
རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའང་དྲེ་མ་ཐག་པར་བར་ཆད་མྲེད་པར་ཞྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་གྱི་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ངྲེས་མྲེད་ཀྱི་
རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་ཤྲེས་རྱིག་ལ་སྲེམས་གཞན་གྱིས་བར་ཆད་མྲེད་པ་ཡང་སྲེ། སྲེམས་མྲེད་པའྱི་
སོམས་པར་འཇུག་ཁའྱི་སྲེམས་ནྱི་ལངས་མ་ཐག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ལ་
འགགས་ནས་རྱིང་དུ་ལོན་པའྱི་མྲེད་པ་དྲེ་རྒྱུར་མྱི་རུང་ཞྲེས་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་འགགས་མ་ཐག་པ་ལ་ཡང་
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མཚུངས་ཤྱིང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་རྒྱུར་རུང་ངོ་། །མཐུན་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ་སོགས་
དང་། །འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་ལས་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་སོགས་དང་ཟག་མྲེད་ལས་ཟག་མྲེད་སོགས་ངོ་བོ་དང་
ཁམས་མཐུན་པ་སྲེ། མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་དགྲེ་བས་མྱི་དགྲེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་གྱི་སོགས་དང་
འདོད་པའྱི་བས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སྱིད་རྲེའྱི་བར་གྱི་སོགས་སོ། །གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའང་ཡོད་དྲེ། འདོད་
པའྱི་དགྲེ་བས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིདགྲེ་བའྱི་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཚུངས་པ་ནྱི་རྐྱྲེན་དང་
རྐྱྲེན་ཅན་གྱི་ག་ཤྲེས་རྱིག་ཏུ་འད་བའོ། །འདྱིར་ཤྲེས་རྱིག་ས་མ་འགགས་པའྱི་རྲེས་སུ་ཕྱྱི་མ་སྐྱྲེ་བ་ལ་དྲེ་མ་ཐག་
རྐྱྲེན་དུ་བསམས་ནས་ཆོས་མཆོག་གྱི་ོན་ཡྱིད་དང་མཐོང་ལམ་གྱི་ཡྲེ་ཤཤྲེས་ཟག་མྲེད་རྐྱྲེན་དང་རྐྱྲེན་ཅན་དུ་
འཆད་པ་སོགས་སོས་པ་མང་པོ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། འབས་བུ་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་པ་རྐྱྲེན་དུ་འགལ་
བས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་རྱིག་ས་མ་ཕྱྱི་མ་ལ་ནུས་པས་ཕན་འདོགས་པ་ནྱི་དྲེའྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་ནོ། །སྲེམས་གང་
གྱི་འོག་ཏུ་གང་འབྱུང་བ་ལ། འདོད་སྲེམས་དགྲེ་བ་ལས་སྲེམས་དགུ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ་
བལྟའོ། །འདྱིར་འགྲེལ་པར། འདྱིས་འདུན་སོར་བ་སོམས་འཇུག་འཕྲེན། །རྒྱུ་ཡུལ་དན་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། །འཆྱི་
འཕོ་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སོབས། །ཞྲེས་པ་བཅུ་གསུངས་པ་ལ་དང་པོ་ནྱི། འདྱིས་པ་གསུམ་སྲེ་སོམས་
འཇུག་དང་གནས་པ་དང་ལྡང་བའྱི་རྒྱུ་མྱི་མངོན་པ་ཆུང་ངུ་དང་མངོན་པ་ལྲེགས་པར་མ་འདྱིས་པ་འབྱིང་དང་
ལྲེགས་པར་འདྱིས་པ་ཆྲེན་པོའ།ོ །དྲེ་ལ་དང་པོས་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞྱི་ལ་རྱིམ་གྱིས་
སོམས་པར་འཇུག་སྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་སོར་བའྱི་སོབས་ལྟར་དང་གནས་པའྱི་དུས་སུ་འདོད་པ་ལས་བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱི་སོགས་སོ། །དྲེའྱི་འདོད་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིསྲེམས་བྱུང་
སྲེ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལའང་སར་རོ། །འབྱིང་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་བར་ཆོད་པའྱི་ཐོད་རྒལ་འདོད་པ་ལས་གྱིས་པ་དང་
དྲེ་ལས་བཞྱི་པ་སོགས་ལའོ། །ཆྲེན་པོས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་གྱིས་དང་གསུམ་སོགས་བརྒལ་ཏྲེ་དང་ཐམས་
ཅད་བརྒལ་ཏྲེ་འདོད་པ་ལས་སྱིད་རྲེ་ལ་འཇུག་སྲེ་འདྱི་ནྱི་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གྱིས་ཀྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཁོ་ནས་ནུས་པར་གསུངས་སོ། །འདུན་པས་
ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཐོབ་པ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་འདོད་ན་ལྡང་བ་ན་གྱིས་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། འདོད་
ན་འདོད་པའྱི་དགྲེ་བ་དང་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སོར་བ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་
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དུ་འབད་པས་ནྱི་འདོད་པའྱི་དགྲེ་བ་ལས་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་དང་། དྲེ་ལས་དང་པོའ་ིདངོས་གཞྱི་དང་། དྲེ་
ལས་གྱིས་པའྱི་ྲེར་བསོགས་ཞྲེས་སོགས་སྱིད་རྲེའྱི་བར་དུའོ། །སོམས་འཇུག་གྱིས་དག་པ་ས་དྲེ་པའྱི་ོན་
མོངས་དང་མཚུངས་པར་མྱི་ལྡན་པ་ལས་རྲེས་དག་པ་བ་ྱིད་དང་རྲེས་སྲེད་པ་ཤས་ཆྲེ་སོགས་སྐྱྲེའོ། །འཕྲེན་
པས་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་བསོད་སོམས་སོགས་ལ་རྒྱུ་བ་ན་དྲེའྱི་འགལ་ཟ་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་
གྱིས་མ་མས་བར་དུ་མམ་པར་བཞག་མ་བཞག་འདྲེས་པར་འབྱུང་བ་སྲེ། གྱིད་མཐུག་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་
སད་པ་ནའང་རྲེ་ཤྱིག་གྱིད་ཀྱི་སོབས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེའྱི་འགལ་ཟ་ནྱི་སོབས་བཞྱིས་འབྱུང་སྲེ་རྒྱུ་ཡྱིས་ནྱི་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་མས་ངྲེས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ལས་སྒྲྱིབ་བསགས་པའོ། །ཡུལ་གྱིས་ནྱི་ཆགས་སོགས་སྐྱྲེ་བ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཡུལ་སྡུག་མྱི་སྡུག་སོགས་ཤས་ཆྲེ་བ་མཐོང་བས་མས་པ་སྲེ། བསྡུ་བར་དང་སོང་སྱིད་རྲེའྱི་བར་གྱི་
སྲེམས་ཐོབ་པ་བུད་མྲེད་གཞོན་ནུ་མདོག་བཟང་པོ་ལ་རྲེག་པས་མས་པར་གགས་པ་དང་། དང་སོང་ཁོས་པས་
མས་ཏྲེ་དམོད་པ་འདོར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དན་པས་ནྱི་དན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྟོག་པ་འདས་
པའྱི་ཡུལ་ལ་འཕོ་བས་མས་པའོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་ནྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་སྤྱོད་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱིས་ཧ་ཅང་
དཔྱད་པས་མས་པའོ། །བཅུ་པ་ལ་སྤྱྱིར་འདོད་ཁམས་ནས་ཤྱི་ནས་རང་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་
བ་གསུམ་དང་གཟུགས་སུ་ཤྱི་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་དང་གཟུགས་མྲེད་དུ་ཤྱི་ནས་ཁམས་གསུམ་
དུ་སྐྱྲེ་བ་སྲེ་དགུ་ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འཆྱི་སྲེམས་དགུ་ནྱི་རང་རང་གྱི་སྐྱྲེ་སར་གཏོགས་ལ་དྲེ་ནྱི་ལུས་ལ་སྲེད་
པ་དང་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ལ་མྲེད་པས་དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་དཔྱོད་པ་དང་བསྒྲྱིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་
འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་གཅོད་པས་དམྱིགས་པའོ། །འདྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ་ཕྱྱིར་
མྱི་འོང་ལ་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་ོན་ཡྱིད་ཀང་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་ཚེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །དྲེའྱི་དབང་གྱིས་
སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བར་དོར་འཚམས་སོར་ཞྱིང་རྒྱུན་བཞུགས་དང་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་འཆྱི་བའྱི་
དུས་སུ་འདུ་ཤྲེས་གསལ་བའྱི་བར་དུ་སྲེད་པ་དྲེ་མངོན་གྱུར་འབྱུང་ཡང་དྲེ་དག་དྲེ་རྟོགས་ནས་གྲེན་པོས་ཚར་
གཅོད་དོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤངས་ཀང་གྲེན་པོ་སོབས་ཆྲེ་བས་དྲེ་མངོན་གྱུར་མྱི་འབྱུང་གྱི་ས་བོན་
གྱི་དབང་གྱིས་ྱིང་མཚམས་སོར་རོ། །བར་དོར་ྱིང་འཚམས་སོར་བའྱི་སྲེམས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ཀུན་གཞྱི་ཡྱིན་
པས་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ནོ། །དྲེའྱི་རྒྱུན་ལ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་འཆྱི་སྲེམས་
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བསྒྲྱིབས་པ་སྲེ་སྐྱྲེ་བར་འཚམས་སོར་བ་ནྱི་ས་མ་ལྟར་མ་བསྒྲྱིབས་པའོ། །རྒྱལ་སས་སོན་ལམ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་དབང་འབྱོར་བས་སྐྱྲེ་བའྱི་ནྱི་འཆྱི་སྲེམས་སོགས་ཀུན་ཀང་དགྲེ་བའོ། །འདྱིར་རྒྱུན་གྱི་དུས་སུ་སྲེམས་འདྱི་
དང་འདྱི་འབྱུང་སོགས་སོས་པ་མང་པོ་གསུང་བ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། །ཇྱི་སྲེད་འབྱུང་བ་དང་གང་ནས་མགོ་
བརམས་ཏྲེ་འབྱུང་བ་སོགས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ྱིང་མཚམས་སོར་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐབས་སུ་
མ་བབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་གང་དང་གང་གྱི་རྲེས་སུ་དྲེ་དང་དྲེ་འབྱུང་བ་ན་ས་མ་ནུས་པ་ཅན་དྲེ་
མ་ཐག་རྐྱྲེན་དང་ཕྱྱི་མ་དྲེའྱི་རྐྱྲེན་ཅན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། སར་གྱི་བློ་ནྱི་ནུས་མས་ན། །བློ་སོན་མྲེད་པར་བློ་མ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དམྱིགས་རྐྱྲེན་ནྱི། དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཇྱི་
རྱིགས་སུ་ཏྲེ་འདྱིར་ར་བར། ཤྲེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡུལ་ཡོད་པར་འཛིན་པས་ན་དམྱིགས་བྱྲེད་ཀྱི་སོ་ནས་
དམྱིགས་པ་འཇོག་པ་ལ་ཡུལ་ཆད་པ་ནྱི་སོ་ལྔ་སྲེ་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པས་སོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡུལ་ཏྲེ་འོག་མ་
རྣམས་ལ་འང་སར་རོ། །མ་ཆད་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་ཆོས་ཀུན་དྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །བཀྲ་བར་མྱི་འཛིན་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་ནྱི་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་དུད་འགོ་དང་བྱྱིས་པ་སོགས་ཀྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ནྱི་བཀྲ་བར་
འཛིན་པའོ། །ཡུལ་རས་སུ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་དང་བཅས་པ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོ་ལྔའྱི་སྲེ་གཟུགས་སོགས་ཕྱྱི་རོལ་
པ་མྲེད་ཀང་མྱིག་ཤྲེས་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་གཞྱི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཁད་པར་ནྱི་དངོས་
པོ་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེའོ། །ཡུལ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཅན་ནྱི་ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའོ། །དངོས་པོའ་ིདམྱིགས་པ་ཅན་ནྱི་རྟོག་མྲེད་དང་ཞྲེན་ཡུལ་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྟོག་པའོ། །ཀུན་བརྟགས་པའྱི་
དམྱིགས་པ་ཅན་ནྱི་ཟག་མྲེད་ལ་དམྱིགས་པ་དང་སྐལ་པ་མྱི་མམ་པའྱི་ཁམས་དང་སའྱི་ཀུན་འགོ་དང་མ་འོངས་
པ་གཞྱི་གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་སྲེ་རང་གྱིས་ཀུན་བརྟགས་པ་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པས་ན། རྣམ་
འགྲེལ་དུ། ཐོག་མྲེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི། །སྒྲོ་བཏགས་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་བློ་རྣམས། །འབའ་ཞྱིག་དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་
འགྱུར་གྱི། །དོན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་གནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འཛིན་
པའོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་སོགས་སུ་འཛིན་པའོ། །ཐོགས་པ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཤྲེས་པ་འཇུག་པའྱི་གྲེགས་
དང་བཅས་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་སྤངས་པའོ། །དྲེ་མྲེད་པ་ལ་ཐོགས་མྲེད་དོ། །འདྱི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་
འགྲེལ་པར་ལྔ་གསུངས་པ་ལས། དང་པོ་མཚན་ྱིད་ནྱི། དོན་གང་དྲེར་སང་བ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་
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གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་མངོན་པར་རོད་པའྱི་བག་ཆགས་
ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ནས་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཞུགས་པ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་འོག་མ་གྱིས་
སུ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཁད་པར་ཐོབ་པས་དོན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་གཅོད་པ་སྲེ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་
གཟུགས་དབང་འབྱོར་བ་ྱིད་སོགས་དང་བཏགས་ཡོད་མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་དང་མྲེད་པ་འདས་པ་སོགས་ཀང་
དམྱིགས་པར་འཇོག་པ་ནྱི། །བྱུང་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དྲེ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་དང་རང་གྱི་
བདག་ྱིད་ཀང་དམྱིགས་ཤྱིང་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །འོ་ན་ྱི་ཤུ་པར། གང་སང་འབྱུང་བའྱི་
རྣམ་རྱིག་པ། །དྲེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་གཟུང་བའྱི་ཆ་དམྱིགས་པར་གསུངས་པ་མྱིན་
ནམ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད། །དྲེ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ཟབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྟོགས་དཀའ་བས་ན་རྟོགས་ས་བའྱི་དམྱིགས་པར་བཞག་
པ་དགོངས་པ་ཅན་ནམ། ཡང་ན་གང་སང་ཞྲེས་པའྱི་གང་གྱི་སྒྲ་ཀུན་གཞྱི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་དྲེ་ཁོ་ན་གསུངས་
པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེའོ། །ཡང་ན་མཚན་ྱིད་འདྱི་མདོ་སྲེ་པ་དང་སོ་བསྟུན་པ་འད་བ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་རང་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་
སྐྱྲེད་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྒྱུ་ཡྱི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པའྱི། །གཟུང་བ་ཞྲེས་བྱ་གཞན་ཅྱིའང་མྲེད། །དྲེ་ལ་བློ་
ནྱི་གང་དུ་སང་། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ཡྱི་གཟུང་བར་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། །མྲེད༡་་ཡོད༢་དམྱིགས་
༣མྲེད་དམྱིག༤ས་དང་བཅས། །ཡང་དག་ཚུལ་བཞྱིན་གྱིས་བཟོག་གཞན། །ཡང་དག་ལ་སོགས་དམྱིགས་པ་
དྲུག །འོག་ཏུ་སོན་པའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་དཀའ། །དྲེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟར་རྱིག་པར་བྱ། 
ཡང་༥དག་ལོག༦་དང་གྱིས་ཀ་མྱིན༧། །ཚུལ་བཞྱིན༨་་དྲེ་མྱིན༩་གྱིས་ཀ༡༠་མྱིན། །རྐང་པ་གཅྱིག་ལ་དཔྱོད་
པའྱི་བློ། །ནད་འཆོས་པའྱི་སན་རྐང་པ་དྲུག་པའོ། །འད་༡༡དང་མྱི་མཐུན༡༢་ས་ཚོགས༡༣་གཅྱིག༡༤ །འབྲེལ༡༥་
བསྡུས༡༦་མཐར་ཕྱྱིན༡༧་ཕ་ོན་༡༨མོངས། །མད༡༩ོོ་སྲེའྱི་ཚིག་དོན༢༠་ཆུང་༢༡ངུ་ཆྲེ།༢༢ །མཚན་༢༣མ་མཚན་
མྲེད་༢༤དྲེ་ྱིད་༢༥གནས།༢༦ །དབང་༢༧སྒྱུར་སྐད་ཅྱིག་༢༨རྲེས་སུ་འབང་༢༩། །དམྱིགས་པ་ྱི་ཤུ་ར་དགུར་
དབྱྲེ། །ཞྲེས་པ་སྲེ་རྱིམ་པས་ཤྲེས་༡རྱིག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་དམྱིགས་པ་དང་འདས་མ་འོངས་དང་རྨྱི་ལམ་གཟུགས་
བརན་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་། དྲེ་ལས་གཞ༢ན་པའྱི་དམྱིགས་པ་རྣམས་དང་། རང༣་ྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་གཞན་ལ་མྱི་
དམྱིགས་པ་གཟུགས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་དང་། དམྱིགས༤་བྱ་དམྱིགས་བྱྲེད་གྱིས་ཀ་
ཡྱིན་པའྱི་ཤྲེས་རྱིག་དང་། དམྱིགས་བྱ་༥དགྲེ་བ་དང་ལོག་༦པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། གྱི་༧ག་མྱིན་པ་ལ་མ་
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བསྒྲྱིབས་པ་དང་དམྱིགས་༨བྱྲེད་དགྲེ་བའྱི་ཡུལ་དང་། ཚུལ་༩བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དམྱིགས་བྱྲེད་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་
ཡུལ་དང་། དྲེ་གྱིས་ཀ་༡༠མ་ཡྱིན་པ་དམྱིགས་བྱྲེད་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཡུལ་དང་། དམྱིགས་༡༡བྱ་
དམྱིགས་བྱྲེད་རྱིགས་འད་བ་དགྲེ་བའྱི་དགྲེ་བ་སོགས་དང་། དྲེ་ལས༡༢་བཟོག་པ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཟག་བཅས་
སོགས་དང་། ཤྲེས༡༣་རྱིག་རྟོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དང་། མྱི་༡༤རྟོག་མྱི་དཔྱོད་པའྱི་ཡུལ་དང་། 
བྱི་བྷཱུ་ཏྱི་འབལ་༡༥བ་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་འཇུག་པས་འབལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ལ་སོར་བའྱི་ཤྲེས་
རྱིག་གྱི་ཡུལ་དང་། ཆྲེན་པོ་ྱིད་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་པ་དང་བསྡུས་༡༦པ་
ཕ་བ་ཅྱིའང་མྲེད་པའྱི་དང་ཕ་བའྱི་མཐར་༡༧ཕྱྱིན་པ་སྱིད་རྲེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དང་། ོན་མོངས་པས་༡༨དམྱིགས་བྱ་
ཡུལ་དང་། གཞུང་ལུགས་༡༩རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་དང་། དྲེ་ལ་༢༠བརྟྲེན་པའྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་
དང་། ན་༢༡རང་གྱི་ཐྲེག་པ་དང་། ཐྲེག་༢༢པ་ཆྲེན་པོ་དང་། མཚན་མ་༢༣འམ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱི་གནས་དང་རབ་ཏུ་
འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། མྱང་འདས་༢༤དང་སྱིད་རྲེ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། རྣམ་༢༥པ་བཅུ་དྲུག་
རྣམས་ཀྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་དང་། འགོག་༢༦པའྱི་སོམས་འཇུག་ལ་སོར་བའྱི་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་འགོག་པ་དང་། རྣམ་
༢༧ཐར་སོགས་ཀུན་མཁྲེན་གྱི་བར་གྱི་དང་༢༨། མྱི་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དྲེ་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་༢༩དང་རྒྱལ་
སས་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པའོ། །གསུམ་པ་གཞག་པ་ནྱི་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྟགས་
བཞྱིས་དམྱིགས་པ་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་དང་། དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་
རྣམ་ཤྲེས་མཐོང་བས་དང་། འབད་པ་མྲེད་པར་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཐལ་བས་དང་། ཤྲེས་པ་གསུམ་གྱིས་
རྲེས་སུ་འཇུག་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་མྱི་རྣམས་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་རྱིགས་
སུ། །དངོས་གཅྱིག་ཡྱིད་ནྱི་ཐ་དད་ཕྱྱིར། །དོན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིན། །དོན་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ་ནྱི་བདྲེན་པར་མ་
གྲུབ་སྲེ། དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་རྟོག་མྲེད་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་པས་དུ་མར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཡྱི་དྭགས་ཀྱིས་རྣག་
སོགས་ཀྱིས་གང་བ་དང་། ་ལ་སོགས་པས་བཏུང་བ་དང་གནས་སུ་དང་། མྱིས་ཁྲུས་དང་བཏུང་བྱ་དང་། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་པས་ནམ་མཁར་མཐོང་བ་སོགས་སོ། །ཆུར་བདྲེན་ན་ཀུན་གྱིས་ཆུར་མཐོང་བར་ཐལ་
ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་དོན་དྲེ་ལ་ནྱི་ཤྲེས་པས་མྱི་དམྱིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དམྱིགས་པ་
མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བས་མྱི་སྐྱོན་ཏྲེ། འདས་སོགས་དྲེ་བཞྱིན་སོན་ལམ་དང་། །གཟུགས་བརན་རྣམ་པ་གྱིས་
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པོ་ལ། །མྲེད་ལ་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཕྱྱིར་ཡང་། །དྲེ་ལ་དམྱིགས་པ་རུང་ཕྱྱིར་རོ་འཁོར་འདས་འདྱི་གྱིས་ནྱི་
དམྱིགས་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། འདས་མ་འོངས་དང་རྨྱི་ལམ་སོགས་དང་མྲེ་ལོང་གྱི་བྱད་དང་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཡྱིད་
ལ་ཀྲེང་རུས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོགས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའང་དུས་གྱིས་ལ་ནྱི་མདོ་
སྲེ་པ་ལྟར་ནའང་ཤྲེས་པ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དོན་ནྱི་དོན་དུ་གྲུབ་གྱུར་ན། མྱི་རྟོག་ཡྲེ་
ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར། །དྲེ་མྲེད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཐོབ་པར་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་
བདྲེན་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བལ་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
ཁོ་ན་ྱིད་ཡོད་པ་ལ་མྲེད་པར་འཇལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་བསྒྲྱིབས་ཀང་ཡང་དག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་གསུངས་
སོ། མྱིང་ཇྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་དྲེ་ཡྱིན། །ཐམས་ཅད་དྲེ་ྱིད་མཐོང་བར་
འགྱུར། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་དང་ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སར་ཏུ་འང་། གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞྱིན། །དོན་
རྣམས་ཡང་དག་ྱིད་རྟོགས་ན། །ཡང་དག་མཐོང་ཕྱྱིར་ལུས་ཅན་ཀུན། །འབད་པ་མྲེད་པར་གོལ་བར་
འགྱུར། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དབང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་པ་དབང་ཐོབ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་འདྱི་ལྟར་ཡང་། །མོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ས་སོགས་ལ། །དངོས་པོ་
དྲེ་ལྟར་དམྱིགས་པར་འགྱུར། །ས་སོགས་ནྱི་ཕྱྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་སྲེ། རྒྱལ་སས་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་བསམ་
གཏན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་མོས་པ་བཞྱིན་ཆུ་དང་གསྲེར་སོགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་ྱིད་དུ་བདྲེན་ན་
ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་རུང་ངོ་། །ལྷག་མཐོང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ནྱི། འདྱི་ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་གྲུབ་པ། བློ་
ལྡན་ཞྱི་བ་ཐོབ་པ་ཡྱི། །ཆོས་ཀུན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ། །དྲེ་ལྟར་དོན་ནྱི་སང་ཕྱྱིར་ཡང་། །དོན་ནྱི་བདྲེན་པར་མ་
གྲུབ་སྲེ། །རྒྱལ་སས་ལྷག་མཐོང་དང་ཞྱི་གནས་ལ་འདྱིས་པས་ཕུང་པོ་སོགས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའྱི་མདོ་
སྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མྱི་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ནྱི། མྱི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུ་བ་ལ། དོན་ཀུན་སང་བ་མྲེད་ཕྱྱིར་
ཡང་། །དོན་མྲེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། །དྲེ་མྲེད་པས་ན་རྣམ་རྱིག་མྲེད། །དོན་ནྱི་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་སྲེ་རྣམ་པར་
མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སང་ན་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། བདྲེན་
ན་ཡང་དྲེ་ལ་སང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཏྲེ། མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་དུ། ཅྱི་
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ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །མཁྲེན་ནས་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྱིགས་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཐུན་
ནོ། །དྲེ་ལྟར་ལྟོས་ས་གཟུང་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟོས་ཆོས་འཛིན་པའང་མྲེད་དོ། །བཞྱི་པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྱི། 
བཤད་ཟྱིན་གསུམ་པོ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པས་སོ། །ལྔ་པ་སྤོང་བ་ནྱི། དམྱིགས་པ་གནས་གྱུར་པ་སྲེ་ན་
ཐོས་དང་དྲེ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པས་མ་སོས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་གནས་གྱུར་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་ཐར་གྱི་
དབང་འབྱོར་བ་མ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་ནྱི་གྱིས་ཀ་སྲེ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་གནས་
པས་སོ། །བདག་རྐྱྲེན་ནྱི། བྱྲེད་རྒྱུ་ཞྲེས་བྱ་བདག་པོར་བཤད། ཅྲེས་འདྱིར་ཡང་བདག་པོ་དང་དབང་བྱྲེད་པ་
གཅྱིག་པས་རྟྲེན་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ནྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པ་སོགས་དང་། 
སོད་ཀྱིས་བཅུད་ཀྱི་དང་། འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དང་། དབང་པོས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པའོ། །འཕྲེན་པ་
ལ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་སྤྱྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱིས་སོད་དང་ལས་ཟག་བཅས་ཀྱིས་རྣམ་སྱིན་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་སོགས་
སོ། །ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་པས་སྲེམས་
ཀྱི་དང་རྲེག་པ་ཚོར་བ་ལ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་མན་ཆད་ནྱི་དབང་པོ་ྲེར་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པས་ཏྲེ། མྱིག་
སོགས་དྲུག་གྱི་དབང་གྱིས་ཡུལ་འགྲུབ་པ་དང་། ཕོ་མོའ་ིདབང་གྱིས་མངལ་ནས་སྐྱྲེ་བ་དང་། སོག་གྱིས་རྱིས་
མཐུན་དུ་གནས་པ་དང་། ཚོར་བའྱི་དབང་པོ་ལྔས་དགྲེ་སྱིག་གྱི་འབས་བུ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། དད་སོགས་ལྔས་ོན་
མོངས་ཀྱི་ས་བོན་མགོ་མནོན་པ་དང་། མྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་གསུམ་གྱིས་ས་བོན་ལྲེགས་
པར་འཇོམས་པ་ལ་བདག་པོ་བྱྲེད་པའོ། །བསྡུ་བར་ཚོགས་ནྱི་ལམ་གྱི་དང་། ལམ་ནྱི་ཐར་པའྱི་བདག་བྱྲེད་པར་
གསུངས་སོ། །རྟྲེན་མཚུངས་དྲེ་མཚུངས་ལ་རྣམ་ཤྲེས་དང་མ་བལ་ཞྱིང་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་དང་ཡུལ་འཛིན་པ་འད་བའྱི་
དབང་པོའ་ིརྒྱུན་ཡུལ་ལ་འབྱུང་བ་རྟྲེན་མཚུངས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དང་བལ་བའྱི་དབང་པོ་རང་གྱི་རྱིགས་དང་འད་བའྱི་
རྒྱུན་བྱུང་བ་ནྱི་དྲེ་མཚུངས་སོ། །ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྟྲེན་བཅས། ལྷག་མ་དྲེ་མཚུངས་ཀང་ཞྲེས་དང་། དྲེ་
མཚུངས་ནྱི། གང་ཞྱིག་རང་གྱི་ལས་མྱི་བྱྲེད། ཅྲེས་ཀང་བཤད་མོད། འདྱིར་ནྱི་དབང་པོ་དང་པོ་ལྔ་ཁོ་ན་ལ་
བཞག་གོ །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ིཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔའོ། །རྣམ་ཤྲེས་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་ནྱི་
རྟྲེན་མཚུངས་དྲེ་མཚུངས་སོ། །ཟྱིན་པ་ལ་ཚོར་བ་འབྱུང་བའྱི་གནས་ཞྲེས་པས་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་སྲེལ་ཞྱིང་
གཟུགས་ཀྱིས་ཡྱིད་སྲེལ་ལོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་རྟྲེན་དང་བཅས་པའོ། །བཞྱིའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་གཟུགས་
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དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་དབང་པོ་དང་ཐ་མྱི་དད་དུ་འཇུག་པའོ། །ས་འགྲེལ་དུ་དབང་པོ་དང་ཚོགས་པ་ཐ་མྱི་དད་དུ་གནས་
པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ནྱི་ཟྱིན་པར་བཤད་དོ། །ལུས་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་ནྱི་ལུས་འཛིན་བྱྲེད་དོ། །དྲེའྱི་བཟོག་ཟ་མ་ཟྱིན་པ་ནྱི། 
མ་ཟྱིན་དགུ། བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་དང་སྒྲ་ཡང་། །དགུ་པོ་གཞན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས། ཞྲེས་དམྱིགས་བྱྲེད་ཅན་
བརྒྱད་དང་སྒྲ་སྲེ་དབང་པོ་ལྔའྱི་ཡང་འདས་མ་འོངས་དང་གཟུགས་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་དབང་པོ་དང་མྱི་ལྡན་པའང་ངོ་
ཞྲེས་འཆད་དོ། །དབང་པོ་ནྱི་ཡབ་སས་མཇལ་བ་སོགས་སུ་ྲེར་གྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་འཆད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་
གྱིས་ལས། དབང་པོའ་ིམྱིང་དོན་ནྱི་དབང་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ལའོ། །ཞྲེས་པའྱི་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་དོན་གྱིས་དབང་
བྱྲེད་ཅྱིང་བདག་པོ་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ཡུལ་འཛིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་དང་པོ་དྲུག་སྲེ། རང་གྱི་དོན་དང་
ཐམས་ཅད་ལ། །དམྱིགས་པར་དབང་བྱྲེད་ཕྱྱིར་དབང་དྲུག །ཅྲེས་སོ། །རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུད་བུ་ཚ་བོ་སོགས་འབྱུང་བ་
ལ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོས་དབང་བྱྲེད་དོ། །ལྷག་མ་ནྱི་བདག་རྐྱྲེན་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་གྱིས་མ་
བསྡུས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེའྱི་ཆགས་བལ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ས་མས་ཕྱྱི་མ་འཐོབ་པ་དང་
རྱིམ་པས་མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་སྲེ། 
གོང་མ་གོང་མ་འཐོབ་པ་དང་། །མྱང་འདས་སོགས་ལ་དབང་བྱྲེད་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་སོ། །དབུས་མཐར། འཛིན་དང་
གནས་དང་རྒྱུན་མྱི་འཆད། །སྤྱོད་དང་དག་པ་གྱིས་ཀྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་པས་བསྡུའོ། །འདྱི་རྣམས་གཞུང་
འདྱིར་བཤད་ཟྱིན་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་སོས་པ་ལ་དགའ་ན། གྱིས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི། བསྡུ་བར། ལས་
དང་རས་དང་གཟུགས་སོགས་དང་། །དགྲེ་བ་སོགས་དང་རྣམ་སྱིན་དང་། །ཁམས་དང་ས་དང་འཐོབ་པ་
དང་། །འཆྱི་འཕོ་སྐྱྲེ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན། ཞྲེས་པས་ཇྱི་རྱིགས་པར་ཏྲེ་བྱྲེད་ལས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་རས་
ཡོད་ནྱི་བཅུ་དྲུག་སྲེ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་ལུས་ཀྱི་ཆ་དང་ཐ་མ་གསུམ་དད་སོགས་ཀྱི་ཆ་དང་སོག་ལས་ཀྱིས་
འཕངས་པའྱི་དུས་ངྲེས་པ་ལ་འདོགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གཟུགས་བདུན་དང་སྲེམས་ཡྱིད་དང་ཐ་མ་
གསུམ་གྱི་ཆ་དང་སྲེམས་བྱུང་ཚོར་བ་དང་དད་སོགས་ཏྲེ་བཅུ་དང་གསུམ་གྱི་ཕྱོགས་སོ། །ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་
སོག་སྲེ་འདུས་མ་བྱས་མྲེད་དོ། །བཞྱི་པ་དགྲེ་བ་སོགས་ནྱི། དད་སོགས་དགྲེ་བརྒྱད་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ། །རྣམ་གྱིས་
ཡྱིད་དང་ཚོར་གཞན་ནྱི། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ནྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག །ཅྲེས་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སོག་ནྱི་ལུང་
མ་བསན་གཅྱིག་པུའོ། ཐ་མ་གྱིས་ཟག་མྲེད་དང་། ལུང་མ་བསན་བརྒྱད་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ཟག་བཅས་དང་། 



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   179 

ལྷག་མ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀ་སྲེ་མྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའང་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་དང་ཐག་
རྱིང་ཞྱིང་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཟག་བཅས་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ཟག་མྲེད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། གསུམ་ནྱི་
དྱི་མ་མྲེད། །གཟུགས་ཅན་སོག་དང་སྡུག་བསལ་དག །ཟག་དང་བཅས་པའོ་དགུ་རྣམ་གྱིས། ཞྲེས་ཡྱིད་དང་
ཚོར་བ་གསུམ་དང་དད་སོགས་ལྔ་ནྱི་གྱི་གའོ་ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་སོག་དང་ཡྱིད་
དྲེ། བཅུ་བཞྱིའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་མཐོང་སྤང་དང་། ཐ་མ་གྱིས་བོར་བའྱི་ྱི་ཤཤུའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སོམ་སྤང་དང་། བཅུ་
གཅྱིག་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྤང་བྱ་མྱིན་པར་གསུངས་ལ། ཡྱིད་དང་ཚོར་བ་གསུམ་རྣམ་གསུམ། །གྱིས་ཀྱི་སྤང་
བྱ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ། །དགུ་ནྱི་སོམ་པས་ལྔ་པོ་ནྱི། །སྤང་བྱ་མྱིན་པའང་གསུམ་པོ་མྱིན། ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ། ངན་
སོང་བའྱི་གཟུགས་དང་སོག་དང་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་དུ་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་
སོག་ནྱི་རྣམ་སྱིན་བཅུ་གྱིས་གྱིས།་་་་་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་མྱིན། བཅུ་གྱིས་ནྱི་་་་་་།ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ། ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་་་་་་།མ་
གཏོགས་པ་སྲེ་དྲེ་གཅྱིག་ནྱི། །རྣམ་པར་སྱིན་བཅས་བཅུ་རྣམ་་་་་་སྱིན་བཅས་དང་དྲེ་མྱིན་གྱིས། བཅུ་ནྱི་་་་་་།ཡྱིད་དང་ཚོར་
གཞན་་་་་་གཅྱིག་ལྷག་གྱིས་བསྡུ་བ་དད་ལ་སོགས། ཞྲེས་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་དང་སོག་དང་ཐ་མ་གསུམ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་མྲེད་པར་
གྲུབ་པོ། །དྲུག་པ་ནྱི། དྱི་མྲེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། །ཕོ་མོའ་ིདབང་དང་སྡུག་བསལ་དག །མ་
གཏོགས་གཟུགས་གཏོགས་གཟུགས་ཅན་དང་། །བདྲེ་་་་་་བ་དང་དུཿཁ་འམ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དག་མ་གཏོགས་གཟུགས་མྲེད་
གཏོགས། ཞྲེས་ཏྲེ་བཏང་སོམས་སོག་ཡྱིད་དད་སོགས་ལྔའོ། །མན་ངག་སྲེ་མར། ཁམས་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་འདོད་ཁམས་སུ་འོང་བ་ན་ཚངས་པ་དང་ཚངས་མ་བཞྱིན་ཕོ་མོའ་ི
དབང་པོ་ཅན་དུ་བཤད་དོ། །དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ། འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཕོ་དང་མོའ་ི
དབང་པོ་ཡོད་པ་ལ་རྱིགས་རྣམ་པར་གཞག་གྱི མྲེད་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །བདུན་པ་ནྱི་
བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པའྱི་ས་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དང་ཕྱྱི་མ་གསུམ་སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། གསུམ་པ་
ན་ཡྱིད་བདྲེ་མྲེད་པས་བཅུ་བདུན་དང་། བཞྱི་པ་ན་བདྲེའང་མྲེད་པས་བཅུ་དྲུག་སྲེ། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ས་དང་པོ་
གསུམ་ན་བཅུ་གཅྱིག་དང་། སྱིད་རྲེའྱི་ས་ན་ཟག་མྲེད་མྲེད་པས་བརྒྱད་དོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི། བཏང་སོམས་དང་ནྱི་
སོག་དང་ནྱི། །ཡྱིད་གང་རུང་་་་་་དང་ལྡན་ལ་ངྲེས་་་་་་པར་གསུམ་་་་་་ཀ་ལྡན། །ཞྲེས་སོགས་ངྲེས་ལྡན་དང་། །དགྲེ་མྲེད་ནང་
ན་ཉུང་ལྡན་ལ། །ལུས་ཚོར་སོག་ཡྱིད་བརྒྱ་དང་ལྡན། །ཞྲེས་ཉུང་ལྡན་དང་། མང་པོར་ལྡན་པ་བཅུ་དགུ་སྲེ། །དྱི་མ་
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མྲེད་རྣམས་མ་གཏོགས་པ། །མཚན་གྱིས་འཕགས་པ་་་་་་སོབ་པ་ཆགས་བཅས་ནྱི། །མཚན་གཅྱིག་དྱི་མྲེད་གྱིས་་་་་
་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་དང་གཞན་གྱིས་ལས་གཅྱིག་མ་གཏོགས། ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་། བསྡུ་བར་ནྱི་སྱིད་པ་ལས་ཀུན་དང་ལྡན་པ་འདོད་
ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པ་དང་མྱིར་སྐྱྲེས་པ་དང་ལྷར་སྐྱྲེས་པ་དང་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མ་ཆད་པ་དང་འཕགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་
པར་གསུངས་ཏྲེ། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་དུ་རྣམས་དང་ལྡན་ཞྲེ་ན། སྨྲས་པ་སྱིད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་དང་ངོ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་གཅྱིག་གམ་བརྒྱད་ཀྱིས་འཐོབ་པ་དང་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་གྱིས་སམ་དགུས་
དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བཅུ་གཅྱིག་གམ་གྱིས་ཀྱིས་དང་། དག་བཅོམ་གཅྱིག་གམ་བཅུས་འཐོབ་པར་གསུངས་
ཤྱིང་། །འབས་བུ་མཐར་ཡོད་གྱིས་དགུས་འཐོབ། །གྱིས་ནྱི་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དམ་དགུས། །བཅུ་གཅྱིག་
རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་ྱིད། །འགའ་ཞྱིག་སྱིད་ཕྱྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ། དང་པོ་ནྱི་དད་
སོགས་ལྔ་ཀུན་ཤྲེས་བྱྲེད་པ་ཀུན་ཤྲེས་པ་ཡྱིད་བཏང་སོམས་རྣམས་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་དད་སོགས་ལྔ་ཀུན་ཤྲེས་
སྲུང་བ་ཡྱིད་རྣམས་དང་། བདྲེ་བ་ཡྱིད་བདྲེ་བཏང་སོམས་གསུམ་ལས་གང་རུང་གྱིས་དང་། བར་མ་གྱིས་
འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་དད་སོགས་ལྔ་བཏང་སོམས་ཡྱིད་ཀྱིས་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ་གྱིས་འཐོབ་ན་དྲེ་བདུན་དང་ཀུན་ཤྲེས་པས་དང་། ཕལ་ཆྲེ་ལས་ཆགས་བལ་གྱིས་འཐོབ་ན་དང་པོ་འཐོབ་
བྱྲེད་དགུས་སོ། །དགུ་པ་ནྱི། གཟུགས་མྲེད་དུ་ནྱི་འཆྱི་བ་ནྱི། །སོག་དང་ཡྱིད་དང་བཏང་སོམས་ྱིད། །འགག་
པར་འགྱུར་རོ་གཟུགས་ན་བརྒྱད། །འདོད་པར་བཅུ་འམ་དགུ་འམ་བརྒྱད། །རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་བ་ལ་ནྱི་བཞྱི། །དགྲེ་
ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྔ་ཡང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཀུན་གྱི་ཐ་མར་གཟུགས་སུ་གསུམ་པོ་མྱིག་སོགས་ལྔ་དང་བཅས་པ་དང་། 
འདོད་པར་ཅྱིག་ཅར་འཆྱི་བ་ལ་མཚན་གྱིས་པ་ལ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་དང་བཅས་པ་བཅུ་དང་། མཚན་གཅྱིག་པ་
ལ་དགུ་དང་། མཚན་མྲེད་ལ་བརྒྱད་དང་། རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་ན་ལུས་སོག་ཡྱིད་བཏང་སོམས་དང་དགྲེ་བའྱི་
སྲེམས་ཡོད་ན་དད་སོགས་ཀང་འགག་གོ །བཅུ་པ་ནྱི། འདོད་པར་དང་པོར་རྣམ་སྱིན་གྱིས། །རྲེད་དྲེ་བརྫུས་ཏྲེ་
སྐྱྲེ་བས་མྱིན། །དྲེ་ཡྱིས་དྲུག་གམ་བདུན་ནམ་བརྒྱ། །གཟུགས་སུ་དྲུག་གོ་གོང་མར་གཅྱིག །ཅྲེས་ཏྲེ་ལུས་སོག་
གྱིས་དང་བསྐལ་པ་དང་པོ་པའྱི་མྱི་ལྟ་བུ་བརྫུས་སྐྱྲེས་མཚན་མྲེད་ཀྱིས་མྱིག་སོགས་ལྔ་དང་སོག་སྲེ་དྲུག་དང་། 
མཚན་གཅྱིག་པ་ལྷ་སོགས་ཀྱིས་བདུན་དང་། མཚན་གྱིས་པས་བརྒྱད་དྲེ། དྲེ་ནྱི་ངན་འགོ་ན་ཡོད་
དོ། །གཟུགས་སུ་བརྫུས་སྐྱྲེས་པའྱི་དྲུག་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་དུ་སོག་རྲེད་དོ། །དབང་པོ་རྒྱས་པར་བསྡུ་བ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་སོགས་སུ་བལྟའོ། །ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་ཚོར་བ་ལྔའོ། །རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱིའོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་
པོའ་ིཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མྱིག་སོགས་ལྔ་དང་ཕོ་མོའ་ིའོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དད་སོགས་ལྔ་དང་སོག་
གོ །ཁམས་བཅུ་གྱིས་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིའོ། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ནང་གྱིའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཚོར་བ་ལྔ་དང་དད་སོགས་དང་སོག་གོ །སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སྡུག་བསལ་མྱོང་བ་ལ་ཕན་
པའྱི་ཆོས་ནྱི་དྲེ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
དག་སོས་པས་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་རྟག་པ་སྲེལ་ལོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དྲེ་གྱིས་དང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་ལྡན་པ་
རྣམས་སོ། །བདྲེ་བའྱི་ཚོར་བ་དང་དྲེ་མྱོང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་འགྱུར་ན་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་སྡུག་བསལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་དང་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་དྲེ་ལའང་ཆགས་པས་སྲེམས་སར་གྱི་གནས་སྐབས་
ལས་འགྱུར་བ་ཆགས་སང་གྱིས་སོ། །ཆགས་པའང་ཡོངས་སུ་གདུང་བའྱི་ངོ་བོ་སྡུག་བསལ་དུ་བརོད་དྲེ་ཞྲེན་
ནས་འགྱུར་བའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ལག་པ་འཛིན་པའམ་ལན་བུ་འཛིན་པ་ཡང་འཛིན་ཏོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་གང་འགྱུར་བ་ལས་ཆགས་པ་ཅན་གྱིས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་མྱོང་བ་རྣམས་སོ། །ཟག་མྲེད་ནྱི་
ཆགས་པའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པས་ན་དྲེ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་གཙོ་ཆྲེར་
ཀུན་གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་ཀུན་གཞྱི་ལས་དྲེ་ལྟར་སྐྱྲེས་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་དང་ལྡན་པ་དང་། དྲེ་མྱོང་བ་
ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཆོས་ཏྲེ་དྲེ་དག་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྡུག་བསལ་དང་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་དྲེ་
གྱི་གའྱི་ས་བོན་གྱིས་འཛིན་པས་དྲེ་གྱིས་ལས་མ་ཐར་བར་རྲེས་བདྲེ་བ་དང་རྲེས་སྡུག་བསལ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་བཏང་
སོམས་སུ་འཁོར་མར་རོ། །མྱི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པས་
སོ། །ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་རྐང་གངས་ཟག་མྲེད་ལྟར་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཆའོ། །ཚོར་བ་བཏང་སོམས་
དང་དྲེ་མྱོང་འགྱུར་ཆོས་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་བདག་ཅྱིའང་མྲེད་ཅྲེས་པས་དྲེ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པ་སྤོང་ངོ་། །རྣམ་སྱིན་བཅས་
པ་ལ་གྱིས་ལས། དངོས་ནྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལྟར་ཏྲེ་དངོས་པོ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་རྐང་གངས་ལྟ་བུ་ལ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་
ལུང་མ་བསན་གྱི་ག་དང་ཟག་མྲེད་བོར་བའོ། །ཕུང་པོ་འཇོག་པ་ནྱི་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའོ། །ྱིང་མཚམས་སོར་
བ་ནྱི་སྐྱྲེ་གནས་སུའོ། །གྱིས་པ་ལྡན་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་མྱིག་སོགས་དང་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་
ནྱི་དྲེའྱི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཁད་པར་སྐྱྲེ་བས་རྣམ་སྱིན་ལས་བྱུང་བའོ། །ཟས་ལ་གྱིས་ལས་དོན་གསུམ་
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གྱིས་བཤད་པའྱི་དང་པོ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་ཟས་དྱི་རོ་རྲེག་བྱའྱི་ངོ་བོ་འཇུ་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་
འགྱུར་བས་ཀང་དབང་པོ་དང་། དྲེའྱི་རྟྲེན་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བརྟས་པར་བྱྲེད་པས་འཇུ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། 
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྲེག་པའྱི་ཟས་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཡུལ་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་ཡུལ་ལས་གྱུར་པ་རྟྲེན་ལ་ཕན་འདོགས་
པ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེ་བས་ཀང་རྲེ་བ་ལས་གྱུར་པ་རྟྲེན་ལ་ཕན་པ་ཕས་
ཐལ་བའྱི་ཐུམ་པོ་ལ་ཕྱྲེར་རྟོག་ཏུ་བཅུག་པས་དྲེར་རྟོག་པའྱི་བུ་དག་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོར་གྲུ་
ཞྱིག་པའྱི་མྱིས་ལྦུ་བའྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཐང་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་དྲེ་སྱིད་དུ་འཚོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཟས་ལུས་
ལྲེན་པས་ཀང་ལྲེན་པ་ལས་གྱུར་པ་ཀུན་གཞྱིས་ལུས་མྱི་རུལ་བར་གནས་པའོ། །བསྡུ་བར་ཁ་དོག་ནྱི་ཁམ་ཟས་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྱི་རོ་རྲེག་ྱིད་རོ་ནུས་སྱིན་པ་སོགས་འཇུ་བས་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པས་སོ། །ཁམ་ཟས་ལོངས་སྤྱོད་
པའྱི་ཚེ་གནོད་ལ་འཇུ་བའྱི་ཚེ་ཕན་པ་དང་དྲེ་ལས་བཟོག་པའང་ཡོད་པས་འཇུ་བའྱི་ཚེ་ཁོ་ན་ཟས་ཡྱིན་པར་
གསུངས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མ་ཡྱིན་དྲེས། །རང་དབང་གོལ་ལ་མྱི་ཕན་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་
དོ། །གངས་ངྲེས་པ་ནྱི་དབང་པོ་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུ་དང་སོག་དང་སོན་གྱི་ལས་སོགས་ལུས་རྒྱས་གནས་བྱྲེད་པ་ཡོད་
ཀང་། བསྡུ་བར་དན་པ་ྲེར་བཞག་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ས་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ཟས་བཞྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་
དན་པ་ྲེར་བཞག་བཞྱི་བསོམ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པས་དྲེ་བཞྱི་ཁོ་ནར་བཞག་གོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་
གནས་དང་ནྱི། །བརྟྲེན་པ་རྒྱས་པའྱི་དོན་དུ་གྱིས། །སྱིད་གཞན་འཕྲེན་དང་འགྲུབ་པ་ཡྱི། །དོན་དུ་གྱིས་ཏྲེ་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ་གནས་དབང་བཅས་ཀྱི་ལུས་ཁམ་གྱིས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་བརྟྲེན་པ་ཤྲེས་
རྱིག་རྲེག་པས་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་སྐྱྲེས་ཟྱིན་གསོ་ལ་སྲེམས་པས་ཡང་སྱིད་འཕྲེན་ཅྱིང་དྲེ་ལས་ཀྱིས་བསོས་པའྱི་
རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་འགྲུབ་པས་དྲེ་དག་གཙོ་ཆྲེར་ཕྱྱིས་ཀྱི་སྱིད་པ་སྐྱྲེ་བའོ་ཞྲེས་པས་དྲེ་བཞྱིར་ངྲེས་
སོ། །ཁམས་དང་སའྱི་ཁད་པར་ནྱི། །ཁམ་གྱི་ཟས་ནྱི་འདོད་པ་ན། །ཞྲེས་དང་། རྲེག་དང་སྲེམས་པ་རྣམ་ཤྲེས་
ནྱི། །ཟག་བཅས་ཟས་ཡྱིན་གསུམ་རྣམས་ལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་ཀུན་ན་ཟས་ཀུན་ཡོད་ཅྲེས་
ཟྲེར་རོ། །བསྡུ་བར་ནྱི་དམྱལ་བ་ན་ཁམ་ཟས་མྲེད་ཀྱི། ཕལ་ཆྲེར་ལས་ཀྱིས་གནས་ཤྱིང་རླུང་ཕ་མོ་རྲེས་སུ་
བཞུགས་པ་ལ་ཟས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །གཟུགས་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
གསུམ་དང་རྣམ་ཤྲེས་བདུན་དང་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་བཅུ་གཅྱིག་དང་དྱི་རོ་རྲེག་བྱ་ཡྱིད་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་
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མཆྲེད་ལྔའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཟས་བཞྱིས་བསྡུས་པའོ། །ཟས་ཀྱིས་གནས་པ་དབང་པོ་རྣམས་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པས་
བདག་ཟས་ཞྲེས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ནྱི། ཡང་ཟས་ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་འཆྱིང་བ་ཀུན་དང་ལྡན་
པས་འདོད་པ་པའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་འཆྱིང་བ་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་དག་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོབ་པ་དང་གོང་
མ་གྱིས་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་འཆྱིང་བ་ཀུན་གྱིས་དག་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་དང་ཟས་ཀྱིས་གནས་པར་གཞན་
དོན་དུ་སོན་པ་ཙམ་གྱིས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མངོན་ཤྲེས་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་
སོ། །གོང་མ་དང་བཅས་པ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དག་པ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་
འགོག་བོར་བ་སྲེ་དྲེ་དག་གོང་ན་ཡོད་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་བོར་བ་དག་ཁོ་ནའོ། །གོང་ན་མྲེད་པ་ནྱི་
ཐར་པ་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རས་ཀྱི་མཆོག་གོང་ན་མྲེད་པ་ནྱི་ཆོས་ཙམ་མོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པས་
བདག་དྲེར་ཞྲེན་པ་སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེར་བརྟག་ཅྱིང་དཔྱད་ཏྲེ་སོན་པས་བསན་ཅྱིང་དྲེ་འདྱིར་ཡང་ངྲེས་པར་བྱས་
སོ། །གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ཚད་མྲེད་བསན་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པར། ཕུང་པོར་བསྡུས་པ་
དང་། ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོར་བསྡུས་པ་དང་། ནང་གྱི་བཅུ་གྱིས་གཟུགས་ལ་སོགས། །མ་གཏོགས། ཞྲེས་ལྟར་ཕྱྱི་
ནང་དང་། དམྱིགས་བཅས་སྲེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕྱྲེད་ཀང་ཞྲེས་ལྟར་དམྱིགས་བཅས་དམྱིགས་
མྲེད་དང་། རྟོག་བཅས་ཡྱིད་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་རངས་པོ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྲེམས་བྱུང་སྲེ་ལྷག་མ་རྣམ་རྟོག་མྲེད་
པ་རྣམས་གསུངས་པ་ནྱི་རྒྱས་པར་བྱྲེ་བཤད་དུ་བལྟའོ། །ཡང་། རྲེག་བྱ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷག་མ་
གཟུགས་ཅན་དགུ་པོ་ནྱི། །འབྱུང་འགྱུར་ཆོས་ཁམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཀང་། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་
དང་གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནྱི་བསགས་པའོ་ཞྲེས་དང་། གཅོད་བྱྲེད་གཅད་པར་བྱ་བ་ྱིད། །ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ནྱི་ཁམས་
བཞྱི་ཡྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་བསྲེག་བྱ་འཇལ་བྱྲེད་པའོ། །ཞྲེས་པ་གསུམ་དང་། རྣམ་པར་སྱིན་ལས་བྱུང་བ་
དང་། །རྒྱས་ལས་བྱུང་བ་ནང་གྱི་ལྔ། །སྒྲ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་སྐྱྲེས་མྱིན། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་རྣམ་སྱིན་
སྐྱྲེས། །ཐོགས་མ་མྲེད་བརྒྱད་གཞན་རྣམ་གསུམ། །ཞྲེས་རྣམ་སྱིན་དང་རྒྱས་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་
གསུམ་དང་། ཐ་མ་གསུམ་སྐད་ཅྱིག་མ་སྲེ། ཞྲེས་སར་མྲེད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་། མྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཕྱོགས་
ནྱི། །ལྟ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ཅྲེས་ལྟ་བ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཐ་མའྱི་རྟྲེན་འདས་ལྔ་རྣམས་ཀྱི། །དྲེ་རྣམས་ལྷན་
ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའང་ཡྱིན། །ཞྲེས་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་ཅན་དང་། གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་ཤྲེས་བྱ་ཕྱྱིའྱི་ལྔ། ཞྲེས་དང་། 
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འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྟག་པའོ། །ཞྲེས་རྟག་མྱི་རྟག་སོགས་སུ་དབྱྲེ་བ་ཚད་མྲེད་དྲེ། སྤོབས་པ་སོ་སོ་རྱིག་པའྱི་བྱྲེ་
བག་གྱི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེའོ། དྲེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་དུ། ཆ་ཤས་སྒྲོ་འདོགས་ཇྱི་སྲེད་པ། །དྲེ་བསལ་ཕྱྱིར་
དུ་ངྲེས་པ་དང་། །སྒྲ་ཡང་དྲེ་སྲེད་ཁོ་ན་དྲེས། །དྲེ་རྣམས་སྤྱོད་ཡུལ་ཐ་དད་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གྱིས་པ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། ཡང་རས་ཡོད་སོགས་དབྱྲེ་བ་ཀུན་མདོར་བསྡུས་ན་ཞྲེས་ཏྲེ་གང་ཟག་ལ་
བདག་མྲེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་སོན་པ་ལ། ཀུན་བཏགས་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་ང་རྒྱལ་སྐྱྲེད་པས་ན་
བདག་ཅྲེའམ། ཞུམ་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པས་སྲེམས་ཅན་དང་། རྱིས་མཐུན་པར་གནས་པས་སོག་དང་། 
ལས་དང་ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྲེ་བས་ན་སྐྱྲེ་བ་པོ། ཁམ་ཟས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པས་གསོ་བ་དང་། ཡང་
ཡང་དུ་འགོ་བ་རྣམས་སུ་བརྟྲེན་པས་ན་གང་ཟག་དང་། གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ལས་སྐྱྲེས་པས་ཤྲེད་ལས་སྐྱྲེས་
དང་། ང་རྒྱལ་སྲུང་བར་བྱྲེད་པས་ཤྲེད་བུའམ་ཤྲེད་བདག་ཅྲེས་མྲེད་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་རྟོག་པའོ། །གཞན་
དབང་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ྱིད་དྲེ་འཁྲུལ་པ་གཞྱི་མྲེད་མྱི་རུང་བས་གང་ལ་བདག་སོགས་སུ་རྟོག་པ་
འབྱུང་བའོ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཅྱིང་བདག་མྲེད་པའྱི་ཕུང་པོ་
སོགས་ཡོད་པའོ། །འདྱིའྱི་སྤྱྱི་དོན་ནྱི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
འཆད་དོ། །བཞྱིར་དབྱྲེ་བ་ནྱི། བཤད་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པའྱི་དབྱྲེ་བ་བརོད་པ་སྲེ། དངོས་ལ་སོ་སོ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི། དུ་དང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་སུམ་བཅུ་ར་ལྔའོ། །རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ྱིད་ལས་
རས་ཡོད་སོགས་ཁད་པར་ཚད་མྲེད་པའོ། །ལུས་ནྱི་བདག་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བཞྱིའོ། །སྐད་ཅྱིག་རྲེ་
རྲེ་འབྱུང་བ་ནྱི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་སྲེ་ལུས་གཅྱིག་ལའང་ངོ་། །དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། འདྱི་ཐམས་ཅད་
མཁས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་ན་དྲེས་ཅྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སྲེ་སྤོང་བའང་ཡོངས་ཤྲེས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དྲེར་བརོད་
དོ་ཞྲེའོ། །བདག་དུ་ཞྲེན་པ་སྤོང་བ་ནྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལ་བདག་གྱི་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་པུ་
མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་རྣམས་ལས་གཞན་ནའང་བདག་མྲེད་པས་སོ། །རྱིལ་པོ་ནྱི་གཅྱིག་ྱིད་དྲེ་དྲེ་སྤོང་བ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་
བ་དུ་མར་ཤྲེས་པས་སོ། །ལས་མ་བྱས་ཀང་འབས་བུ་འབྱྱིན་པས་ཕད་པ་དང་། བྱས་ཀང་རྒྱུད་གཞན་ལ་འབྱྱིན་
པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སྤངས་ཏྲེ་རྒྱུད་སོ་སོར་ངྲེས་པར་ཤྲེས་པས་སོ། །བརྟན་པ་རྟག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སྤོང་བ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་
གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བར་རྟོགས་པས་སོ། །དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་ཕྱྱི་བལྟས་ནྱི་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པ་མྱི་བཟད་པ་
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ལས་བྱུང་བས་འདོད་ཁམས་པའྱི་ཕུང་པོ་ཕལ་ཆྲེར་སྲེ་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་པ་སོགས་བྱྲེད་པ་བོར་བའོ། །ནང་
བལྟས་ནྱི་སོམས་འཇུག་གྱི་སྲེམས་ལ་སྲེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་མམ་པར་བཞག་པའྱི་
ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་བོར་བའོ། །སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིཆོས་གསུམ་ནྱི་སོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ངྲེས་
པ་མྲེད་པས་སོ། །དུས་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་འདྱི་ཙམ་དུ་ངྲེས་པ་ནྱི་སོབ་པ་སྱིད་པ་བདུན་པ་སོགས་དང་མྱི་སོབ་
པའྱི་ཚེ་དྲེ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པས་སོ། །ཐ་མ་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་སྱིད་པའོ། །དམ་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་
ཀུན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀང་རང་དོན་རོགས་ཀང་གཞན་སྱིན་གོལ་གྱི་ཆྲེད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་
པ་སོན་པ་ཙམ་མོ། །བཅུ་པ་བསྡུས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་སོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནྱི་སྡུད་
བྱྲེད་གང་གྱིས་བསྡུ་བྱ་གང་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཇྱི་རྱིགས་པར་བཤད་དོ། །སྡུད་བྱྲེད་གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་
གང་སོ་སོ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་དུ་གཏོགས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་དྲེ་
རྣམས་བསྡུས་པའོ། །སྡུད་བྱྲེད་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་བསྡུ་བྱ་ཕུང་པོ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་
པ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཡོད་པས་ཏྲེ་རྒྱུས་འབས་བུ་བསྡུས་པའོ། །ཕུང་པོ་རྣམས་གཟུགས་དང་རྣམ་ཤྲེས་
སོགས་ཕན་ཚུན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་ཀང་ཕུང་པོའ་ིདོན་དུ་མ་སྤུངས་པ་བརན་པར་བྱས་ཏྲེ་ཕུང་པོར་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པོ་ཀུན་རྱིགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱིག་དང་ཆོས་སོགས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་
ཀང་དོན་ྲེར་སྤྱོད་འཛིན་པ་དང་སྐྱྲེ་བའྱི་སོ་འབྱྲེད་པ་བརན་པར་བྱས་ནས་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གྱིས་པོ་ཐམས་
ཅད་དྲེ་དང་དྲེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་སྲེ་སྤྱྱིས་ཁད་པར་རྣམས་བསྡུས་པའོ། །བསྡུ་བྱ་ཆོས་གསུམ་འདུས་བྱས་
རྣམས་སྡུད་བྱྲེད་བདྲེ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །བསྡུ་བྱ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཁོར་དྲེ་ལ་
བརྟྲེན་པའྱི་ཚོར་བ་སོགས་དང་བཅས་པ་ནྱི་སྡུད་བྱྲེད་གཟུགས་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕུང་པོ་གོགས་སུ་གྱུར་པ་
ཕུང་པོ་ལྔས་བསྡུས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་འཁོར་བཅས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་པོས་སྡུད་པའྱི་བར་དུའོ། །སྡུད་
བྱྲེད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་དྲེ་རྣམས་ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ་ཡུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུད་བྱྲེད་འདས་པའྱི་དུས་དྲེ་
རྣམས་ྱིད་ཀྱིས་ཏྲེ་དུས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་དང་མཐའ་དག་གྱིས་བསྡུས་པ་དག་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཀུན་བསྡུས་ནས་འཛིན་པའྱི་དོན་ཏྲེ་བསྡུ་བྱ་ནྱི་རང་དང་མྱིང་ཙམ་མྱི་འད་བའྱི་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
དོ། །གང་ཡང་རུང་བས་བསྡུས་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཕུང་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་
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འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་དང་། འདོད་པ་དང་གནོད་སྲེམས་དང་རྣམ་འཚེའྱི་
ཁམས་ནྱི་སྲེམས་བྱུང་སྲེ་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་དང་། སའྱི་ཁམས་སོགས་ནྱི་རྲེག་བྱས་དང་། ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་སོགས་བཞྱི་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་སོ། །མ་ལུས་པས་བསྡུས་པས་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔས་
དང་། འདོད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ནྱི་དྱི་རོ་
བོར་བའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུས་སོ། །དྲེ་མཐའ་དག་གྱིས་བསྡུས་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་དྲེར་སྱིད་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་
མ་ལུས་པས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེའོ། །འོན་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཚང་བ་ལ་མཐའ་དག་ཏུ་བཏགས་
པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཞན་ཡང་ཇྱི་རྱིགས་པར། །ཕུང་པོ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་ནྱི། །རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལྲེགས་
དཔྱད་དྲེ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པར་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། 
ཕུང་པོ་ལྔ་གྱིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་ལ་ཕུང་པོ་དང་པོ་ནྱི་སྡུད་བྱྲེད་ཆོས་དང་རྣམ་ཤྲེས་བོར་བའྱི་ཁམས་བཅུ་
དང་། ཡྱིད་དང་ཆོས་མ་གཏོགས་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གཅྱིག་གྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོས་སོ། །གྱིས་པ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་གྱིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་ལ་བསྡུ་བྱ་མྱིག་གྱི་
ཁམས་སོགས་བཅུ་ནྱི་གཟུགས་ཕུང་གྱི་ཕྱོགས་མྱིག་དབང་སོགས་དང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་
སོ། །འདྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་སོ་ཞྲེས་པ་གཞུག་
གོ །ཆོས་ཁམས་ནྱི་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་དང་གཟུགས་ཕུང་གྱི་ཕྱོགས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་ཀྱིས་སོ། །གསུམ་པ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྱིས་གྱིས་པོས་བསྡུས་ཚུལ་ལ་མྱིག་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་སོགས་བཅུ་
ནྱི་གཟུགས་ཕུང་གྱི་ཕྱོགས་རྲེ་དང་རང་རང་གྱི་ཁམས་རྲེ་རྲེས་ཏྲེ་ཡྱིད་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་སྲེམས་ཀྱི་
ཁམས་བདུན་གྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་དྲེར་བསྡུ་བ་ནྱི། ཆོས་གསུམ་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་གཟུགས་ཕུང་སོགས་དྲེ་ལས་མྱིང་གཞན་པའྱི་ཆོས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་དང་། ཁམས་མང་པོའ་ི
མདོར་ཁམས་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སོགས་དང་། ཟད་པར་དང་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་དུ་འདུས་པ་སོགས་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བསན་པ་དང་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མ་
བསན་པ་རས་ཡོད་སོགས་ཀང་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་སོ། །དོན་དམ་པས་བསྡུས་པ་ནྱི་
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ཕུང་པོ་སོགས་རྣམས་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྲེ་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་བསྡུས་པའོ། །འདྱིར་
གཞྱི་གནས་འཆྱིང་བ་དོན་མཐུན་དང་། །ྲེར་འཛིན་མྱི་འཕོ་མངོན་སྡུད་བསྡུས། །ཞྲེས་པ་དྲུག་འགྲེལ་པར་ཡང་
གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་བལྟའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། དམྱིགས་པ་མངོན་པར་སྡུད་ཅྱིང་སོམ་
པ་སྲེ། ཐུབ་པའྱི་དགོངས་རྒྱན་དུ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། འབྱིང་པོས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གྱིས་
དང་། རྟུལ་པོས་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རྣམ་པར་ཆོས་ཀུན་དམྱིགས་ནས་ཞྱི་གནས་སྐྱྲེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་
པར་སྡུད་ཅྱིང་སོམ་པས་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་འཕྲེལ་ལོ། །མཚུངས་ལྡན་ལ་གསུམ་ལས་
དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཅྲེས་སོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་དྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ནྱི། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཡུལ་གོག་ས་ལ་ཕྱོགས་ཅན་གཟུགས་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་དང་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟར་སྱིད་པ་སྲེ་ཡུལ་མཐུན་པ་ྱིད་
ཀྱིས་སོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གོང་མ་ནྱི་འདུས་པ་རགས་པ་སྲེ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཆུ་རོག་མ་ཅན་གྱི་ནང་དུ་ས་
དང་ཆུ་ལྟ་བུའོ། །འདུས་པ་རགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ནྱི་རྱིག་པ་ལ་ཕ་གུ་གྱིས་ཕད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷན་
ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་ལུས་གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་ཕུང་པོ་སོགས་སོ། །དགྲེ་སོང་གྱིས་གཞྱི་ལྟུང་བ་
བཤགས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཕན་ཚུན་གོགས་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་ལ་
གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ནྱི་སྲེམས་དང་ཞྲེས་སོ། །ཁད་པར་ནྱི་བདག་གྱི་དངོས་པོ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྲེམས་ྱིད་
སྲེམས་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་དང་མྱི་ལྡན་ཞྱིང་ཚོར་བའང་ཚོར་བ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་རས་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་
པའོ། །དམྱིགས་རྣམ་མྱི་མཐུན་པ་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆགས་སང་གྱིས་དང་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་སོགས་སོ། །དུས་མྱི་
འད་བ་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་དག་དང་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་དག་མ་ཡྱིན་པའོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁམས་དང་ས་
པ་འདོད་གཟུགས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་སོགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་མཚུངས་པ་ལྔ་ཇྱི་
རྱིགས་པ་ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བཅུ་གསུངས་ཏྲེ། ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ནྱི་འདྱི་རྣམས་གང་རུང་མྲེད་ན་ཅྱིག་
ཤོས་རྣམས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྱིད་ནྱི་ོན་ཡྱིད་དྲེ་བཞྱི་ནྱི་བདག་ལྟ་སོགས་སོ། །རྲེས་འགའ་ནྱི་ཀུན་འགོ་ལས་
བཟོག་པ་རྲེས་ལྡན་རྲེས་མྱི་ལྡན་པའོ། །གནས་སྐབས་ལས་གྱུར་པའྱི་རྲེས་འགའ་བ་ནྱི་བདྲེ་བའྱི་ཚོར་བ་སྐྱྲེས་
པའྱི་སྐབས་སོགས་སོ། །རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་སོགས་ནྱི་ཀུན་འགོ་སོགས་ཀུན་གྱི་ཁད་པར་ཏྲེ་སྲེམས་དང་བཅས་
པ་ནྱི་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྐབས་མ་ཐོབ་པའོ། །སོམས་འཇུག་ནྱི་འགོག་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱིའོ། །ཕར་ཆྲེར་ནྱི་
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རྒྱུ་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་སོན་མ་ཅན་རྣམས་སྲེལ་བའོ། །མམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་པ་ནྱི་ནང་བལྟས་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱའྱི་
དངོས་པོ་དང་མཐུན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ལ་དམྱིགས་པས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་མྱང་
འདས་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། འདྱིས་པ་ནྱི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཏྲེ་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁ་གཅྱིག་ནྱི་འཇྱིག་
རྟྲེན་པའྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་ཇྱི་རྱིགས་པའོ། །འོ་ན་སར་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་སོབ་མྱི་སོབ་ཏུ་བཤད་ན་འདྱིར་མྱི་
དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་བཤད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། འདྱིར་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་གསུངས་པས་སྐྱོན་
མྲེད་དོ། །མ་འདྱིས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དུ་འདྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མ་མྱོང་བའོ། །དྲེ་ལ་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སྲེམས་
དང་སྲེམས་བྱུང་ཞྲེས་པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་དང་དྲེའྱི་འོག་མ་སོས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་
སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་སོགས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་འདྱིས་པར་དོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འབྱུང་བས་ཏྲེ་སྲེལ་བའོ་
ཞྲེའོ། །རྲེས་ཐོབ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་སང་བའོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་ནྱི་སྲེམས་ཙམ་བདག་དང་བལ་བ་ལས་
སྲེམས་བྱུང་རྣམས་དང་འགོགས་པ་དང་མྱི་འགོགས་པ་ཤྲེས་ལ། ྱིང་དགོས་ནྱི་དྲེ་ཤྲེས་ན་བདག་བྱ་བྱྲེད་ཀུན་
གྱི་རྟྲེན་དྲེ་ཚོར་སོགས་དང་ཆགས་སོགས་དང་དད་སོགས་དང་ལྡན་པས་མྱོང་སོགས་དང་ོན་མོངས་དང་རྣམ་
པར་བྱང་ངོ་ཞྲེས་ཞྲེན་པ་སྤོང་ཞྱིང་དྲེའྱི་ཐབས་བདག་མྲེད་པ་འཇུག་གོ །ལྡན་པ་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་བཞྱི་
སྲེ། ངོ་བོ་དང་། གང་ཟག་དང་། ལྡན་ཆོས་དང་། ལྡན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་ཐོབ་པ་རས་གྲུབ་རང་
གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དང་འགོག་པ་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་སྲེ། མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་ཕལ་ཆྲེ་དང་
བསྒྲྱིབས་པའྱི་གཟུགས་དང་འདོད་པའྱི་གཟུགས་རངས་པོ་བོར་བའྱི་ཆོས་སོབས་ལྡན་རྣམས་རང་མ་སྐྱྲེས་ཅྱིང་
འགགས་ཀང་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་སོགས་དང་། ཆོས་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་སྲེ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་
ཐོབ་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་དག་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པས་ནྱི་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་
འགྱུར་བས་ཐུག་མྲེད་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་འདོད་དྲེ། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིའོ་འགོག་
གྱིས་ཀྱིའང་། །དུས་གསུམ་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་གསུམ། ཅྲེས་སོགས་དང་། ལུང་བསན་ཐོབ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས། །མངོན་
ཤྲེས་སྤྲུལ་པ་མ་གཏོགས་པ། །བསྒྲྱིབས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིའང་འདོད་པ་ན། །གཟུགས་ཀྱི་སར་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་མྲེད་ཅྲེས་
སོ། །དྲེ་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཏྱིག་ཏུ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་ཆོས་དྲེ་དང་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་པའྱི་ཐོབ་པ་སྲེ་གསུམ་
དང་རྲེས་ཀྱི་ཐོབ་པ་གསུམ་སྲེ་དྲུག་དང་། སྐད་ཅྱིག་གསུམ་པ་ལ་དང་པོ་ལ་སྐྱྲེས་པའྱི་གསུམ་དང་གྱིས་པ་ལ་
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སྐྱྲེས་པའྱི་དྲུག་སྲེ་རས་དགུའྱི་ཐོབ་པ་དགུ་དང་། རྲེས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དགུ་སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། །སྐད་ཅྱིག་བཞྱི་པ་ལ་
ཐོབ་པ་ྲེར་བདུན་དང་། རྲེས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དྲེ་སྲེད་དྲེ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞྱི་དང་། སྐད་ཅྱིག་ལྔ་པ་ལ་དྲེ་འད་ཕག་གསུམ་
སྲེ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། ཐོག་མཐའ་མྲེད་པའྱི་འཁོར་བར་མཐའ་ཡས་པས་ཐོབ་པའྱི་དགའ་སོན་
ཆྲེན་པོ་སྲེ། སྲེ་སྲེ་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་གོ་སྐབས་རྲེད་ཀྱི་གཞན་དུ་ན་སྲེམས་ཅན་གྱིས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལའང་
གོ་སྐབས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པས་བཀག་གོ །བསྡུ་བར་ཡང་ཐོབ་པ་རས་ཡོད་དྲེ་ཆོས་རྣམས་སྐྱྲེད་པའྱི་
རྒྱུའམ། མྱི་འབལ་བའྱི་རྒྱུར་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་དྲེ་མ་སྐྱྲེས་པ་ན་ཐོབ་པའང་མྲེད་པས་ནམ་ཡང་མྱི་སྐྱྲེ་
བར་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཆོས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཐོབ་པ་དུས་མམ་དུ་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་
པས་ན་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་མྱི་མཐུན་པ་དུས་མམ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དགག་པ་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་
ནྱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་གྲུབ་བོ། གྱིས་པ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལྟར་དགུ་ལ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་འོག་མ་དག་ལ་ལ་
རང་ཁམས་ལས་ཆགས་བལ་མ་རོགས་པ་དང་གནོན་པས་ཆགས་བལ་རོགས་པ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་བས་
བཅུ་གཅྱིག་གོ །གསུམ་པ་ནྱི། འདོད་ཡྱིད་དགྲེ་དང་མྱི་དགྲེ་དང་། །བསྒྲྱིབས་པ་དང་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་
པ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ན། །མྱི་དགྲེ་ལས་གཞན་ཟག་མྲེད་གྱིས། །གསུམ་དུ་སྐྱྲེས་ནས་
ཐོབ་པ་དང་། །སོར་བྱུང་དགྲེ་རྣམ་གྱིས་ཕྱྲེ་ནས། །རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེས་དང་སྤྱོད་ལམ་པ། །བཟོ་གནས་པ་དང་སྤྲུལ་
པ་པ། །འདོད་ན་ལུང་བསན་མྱིན་རྣམ་བཞྱི། །གཟུགས་ན་བཟོ་མ་གཏོགས་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་ལ་དཔགས་ནས་འདྱི་
དང་བསྡུ་བའྱི་དགོངས་པས་ས་བོན་དུ་ལྡན་པ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་ཅན་དང་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་
སྐྱྲེས་ཐོབ་སྲེ་དགུ་དང་། དབང་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་གསུམ་དང་ལུང་མ་བསན་
སོར་བྱུང་གྱིས་སམ། གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྲུལ་པ་བ་ཡོད་ན་གསུམ་དང་། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་སྲེ་
བདུན་ནམ་བརྒྱད་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་གྱིས་ཀ་བསོམས་པ་བཅུ་བདུན་ནམ་བཅུ་དྲུག་གོ །བྱྲེ་བཤད་དུ་ཆོས་
དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གྱིས་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཀུན་གཞྱི་ལ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་བྱྲེ་བག་
ས་བོན་དང་། ས་བོན་དྲེ་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུན་གྱི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའྱི་དུས་དབང་གྱུར་དང་། དྲེའྱི་འབས་བུ་གྲུབ་
པ་མངོན་གྱུར་དུ་བཤད་དྲེ། དགྲེ་སོགས་གསུམ་ལ་ས་བོན་སོགས་སུ་ཕྱྲེ་བས་དགུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འདོད་ཁམས་
ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ཆགས་བལ་མ་རོགས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ོན་མོངས་དང་། རང་གྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་ས་
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བོན་ལྔ་དང་། རང་གྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་། ྲེར་བསོགས་དང་པོ་སོམ་པ་ན་གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་དགྲེ་བ་
དང་། གལ་ཏྲེ་དྲེས་ཚེ་དྲེ་ལ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་སྱིད་ན་དྲེའྱི་འང་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་། 
བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དྲེ་དབང་ལྔ་དང་རང་གྱི་ཆོས་ལྔ་དང་བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྲེ་མངོན་གྱུར་དྲུག་ལྡན་སྱིད་དོ། །སོབ་པ་ཟག་མྲེད་མངོན་གྱུར་དུ་
ལྡན་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་མད་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་འཕགས་པར་ཐལ་བས་སོ། །གནོན་པས་ཆགས་བལ་རོགས་པ་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལ་དཔྲེར་བརོད་ན་འདྱི་དང་གོང་མའྱི་བྱྱིས་པ་ཀུན་ལ་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་ས་
བོན་དུ་ལྡན་མྱི་ལྡན་གྱིས་ཀར་འཇོག་ལ། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་རྟྲེན་འདོད་པ་པ་ཡྱིན་པས་འདོད་
པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་ས་བོན་གསུམ་དང་འདོད་པའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་གཅྱིག་གམ་གྱིས་དང་། སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དྲེ་དབང་དྲུག་གམ་བདུན་དང་། འདོད་
པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་དང་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་ོན་མོངས་ཏྲེ་མངོན་
གྱུར་བདུན་ལྡན་སྱིད་ཅྱིང་། དགོས་པ་ཡོད་ན་བར་མའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་མངོན་དུ་བྱྲེད་ནུས་སོ། །ཞྱིབ་མོར་ན། 
སུམ་བཅུ་པར། །གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ཡྱི་འོ། །ཞྲེས་བཤད་པས་འདོད་པའྱི་ོན་ཡྱིད་དང་མཚུངས་ལྡན་ས་བོན་དང་
མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ཏྲེ་ཕྱྱི་མ་ལའང་ངོ་། །མཐོང་སྤངས་འབྱུང་གསུངས་པ་ནྱི་དཔྱད་པར་བྱའོ། །ཚུལ་འདྱིས་བར་
མའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་ལའང་སར་ཏྲེ་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ཀྱི་བྱྱིས་པ་དང་པོ་ལ་ཁམས་གོང་
མའྱི་ོན་མོངས་གྱིས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་ས་བོན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་
དང་། ནམ་མཁའྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་སྲེ་དབང་གསུམ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་ལྔ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དགྲེ་བ་
སོར་བྱུང་སྲེ་མངོན་གྱུར་དྲུག་ལྡན་ནོ། །ཕྱྱི་མ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་
གྱིས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་ཏྲེ་ས་བོན་གསུམ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་
མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་སྲེ་དབང་གསུམ་མམ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་གྱིས་དང་། ལུང་མ་བསན་གྱིས་དང་། 
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་སོར་བྱུང་སྲེ་དྲུག་གམ་བདུན་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ཅྱིང་གཟུགས་ཀྱི་ོན་ཡྱིད་
ཀང་བརྱིའོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་བྱྱིས་པ་ལ་རང་གྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་དང་ོན་མོངས་ཏྲེ་ས་བོན་གསུམ་དང་། 
དབང་རང་གྱི་སོར་བྱུང་གཅྱིག་གམ་གྱིས་དང་། མངོན་གྱུར་ནྱི་རང་གྱི་དགྲེ་བ་གྱིས་དང་ོན་མོངས་ཅན་དང་
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ལུང་མ་བསན་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་སྤྲུལ་པ་བྱྲེད་ན་སོར་བྱུང་སྲེ་ལྔའོ། །དོན་གསང་དུ་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སྤྱོད་པ་
རྣམས་ཀྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པའོ་ཞྲེས་དང་། དྲེར་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་བཅོམ་ལྡན་
ལ་ལྟ་བ་དང་ཆོས་ན་པ་དང་རྱིམ་གོ་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་འོང་བར་མདོ་སྲེར་གསུངས་པ་ནྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་
དོ། །བསྡུ་བར་ཡང་གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྱོད་ལམ་པ་བཀག་ཀང་འདྱིར་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པ་པ་ཡོད་པར་
དགོངས་པར་གསལ་ལོ། །སྤྲུལ་སྲེམས་རྣམས་ཀྱིས། དྲེ་རྣམས་ཀང་ནྱི་བཅུ་བཞྱིའོ། །བསམ་གཏན་འབས་
གྱིས་ནས་ལྔའྱི་བར། །རྱིམ་བཞྱིན་གོང་མ་ལས་སྐྱྲེས་མྱིན། །ཞྲེས་སྤྲུལ་པའྱི་སྲེམས་བསམ་གཏན་དང་འདོད་
པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་གཟུགས་མྲེད་ན་སྤྲུལ་པ་མྲེད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ས་གོང་མ་ལ་ཡང་འོག་
མའྱི་སྤྲུལ་སྲེམས་སོར་བྱུང་ལྡན་པ་སྱིད་དོ། །འཕགས་པ་དྲུག་ལས་འདོད་པའྱི་སོབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ལན་
ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་གསུམ་དང་། རྟྲེན་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་འདོད་པའྱི་
སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་ས་བོན་ལྔ་དང་འདོད་པའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྲེར་སོགས་ཀྱི་དགྲེ་
བ་སོར་བྱུང་དང་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དང་། སྱིད་ཚོད་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལྟ་བུ་ལ་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་ཏྲེ་
དབང་ལྔ་དང་། འདོད་པའྱི་ཆོས་ལྔ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་སོབ་པ་
ཟག་མྲེད་དྲེ་མངོན་གྱུར་བདུན་ནོ། །འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གོང་མའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་
གྱིས་དང་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་ོན་མོངས་ཏྲེ་ས་བོན་བཞྱི་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་བཞྱི་དང་སོབ་པ་
ཟག་མྲེད་དང་། བརོན་འགྲུས་ཅན་ལ་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་བྱྲེད་ན་གཟུགས་
མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་སྲེ་དབང་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དང་། འདོད་པའྱི་དགྲེ་བའང་ལུང་མ་བསན་བཞྱི་དང་གཟུགས་ཀྱི་
སོར་བྱུང་གྱིས་དང་ོན་མོངས་དང་སྱིད་ཚོད་ལ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་སོར་བྱུང་དང་སོབ་པ་ཟག་
མྲེད་དྲེ། མངོན་གྱུར་བཅུའམ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །སོམ་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གོང་མའྱི་དངོས་གཞྱི་མ་
ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་མྱི་ལྡན་ཞྱིང་གཞན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་འདའོ། །འདོད་པའྱི་མྱི་སོབ་པ་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་རྣམ་གོལ་ལ་ས་བོན་རྟྲེན་འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་དང་། །དབང་འདོད་པའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་
བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྲེར་སོགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དྲེ་བཞྱི་དང་། མངོན་གྱུར་
འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་དང་སོར་བྱུང་བཞྱི་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་དང་མྱི་སོབ་
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པའྱི་ཟག་མྲེད་དྲེ་དྲུག་གོ །གྱི་གའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ལ་ས་བོན་འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་དག་དང་། དབང་འདོད་
པའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དང་འགོག་པའྱི་
སོམས་འཇུག་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་སྲེ་སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་དྲུག་གམ་བདུན་དང་། མངོན་གྱུར་
སྤྱྱི་རྱིགས་ལ་དྲེ་གྱིས་སོམ་པ་བརྒྱད་དམ་དགུ་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་ས་
བོན་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་གྱིས་དང་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་
དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དགྲེ་བ་སོར་བྱུང་དང་ཟག་མྲེད་གྱིས་ཏྲེ་དབང་ལྔ་དང་། མངོན་གྱུར་དྲེ་གྱིས་སོམ་པ་ལ་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་མྱི་སོབ་པ་བོར་བ་བདུན་ལྡན་སྱིད་དོ། །དྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་
པ་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ོན་མོངས་བོར་བས་ས་བོན་གསུམ་དང་། ས་མ་ལྟར་
དབང་ལྔ་དང་། མངོན་གྱུར་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་དང་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ོན་
མོངས་དང་སོར་བྱུང་དང་སོབ་པ་སྲེ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དོ། །མྱི་སོབ་པ་ལ་ས་བོན་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་
དང་། དབང་གཟུགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ྲེར་སོགས་ཀྱི་སོར་བྱུང་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་
མྲེད་དྲེ་བཞྱི་དང་། མངོན་གྱུར་དྲེ་གྱིས་སོམ་པ་དྲུག་ལྡན་སྱིད་དོ། །དྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པ་ལ་
ནྱི་དྲེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སོར་བྱུང་དབང་དང་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་ཞྱིང་ལུང་མ་བསན་སོར་བྱུང་ཡང་ལྡན་པའྱི་
ལུགས་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་རང་སའྱི་ོན་མོངས་དང་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་ཏྲེ་གསུམ་ས་བོན་
དུ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་གྱིས་སམ་གཅྱིག་དང་། སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་སྲེ་དབང་གསུམ་མམ་
བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ལྔ་དང་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་དྲེ་དྲུག་མངོན་གྱུར་དུའོ། །ཡང་དྲེ་ལ་འོག་སའྱི་སོར་
བྱུང་ལྡན་སྱིད་དྲེ། སྱིད་རྲེའྱི་འཕགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེའྱི་མྱི་སོབ་པ་ལ་ས་བོན་རང་སའྱི་སྐྱྲེས་ཐོབ་གྱིས་དང་། དབང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོར་བྱུང་དང་མྱི་སོབ་
པ་དང་། མངོན་གྱུར་རང་སའྱི་དགྲེ་བ་གྱིས་དང་ལུང་མ་བསན་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་ལྡན་ནོ། །བསྡུ་བར་
ཁམས་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ས་ལས་ཀང་ཚུལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་རྣམས་ས་ལ་
རྱིས་ན་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་རང་གྱིས་དཔྱད་ལ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །བྱྲེ་བཤད་ཀྱི་ལུགས་དྲེ་ལ་རྱིས་ན་
འདོད་པའྱི་བྱྱིས་པ་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་ལ་འདོད་པའྱི་ཆོས་དགུ་དང་། གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་
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བསན་གྱི་ས་བོན་དང་། དབང་བཞྱི་བཞྱི་སྲེ་བཅུ་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ཁམས་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་དབང་དང་ལྡན་
པ་ཐོས་བསམ་པ་ལ་དྲེ་དག་གྱི་ས་བོན་གསོས་པ་ཡོད་པས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་བྱྱིས་པ་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་ལ་
རང་གྱི་ཆོས་དྲུག་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་དབང་བཞྱི་དང་འདོད་པའྱི་ས་བོན་དང་དབང་དྲུག་སྲེ་བཅུ་
དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་གོང་འོག་གྱི་དབང་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་གོང་མའྱི་ས་བོན་གསོས་པ་དང་ཤྱི་
ནས་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་བྱྱིས་པ་ལ་རང་གྱི་ཆོས་དྲུག་དང་འོག་མ་གྱིས་ཀྱི་
མངོན་གྱུར་བོར་བའྱི་བཞྱི་དང་དྲུག་སྲེ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་འོག་མ་གྱིས་དབང་དུ་ལྡན་པ་ནྱི་ཤྱི་ནས་དྲེ་
གྱིས་སུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུན་ཞུགས་དང་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ལ་ཆོས་དགུ་ཅར་ཡོད་ཅྱིང་། མྱི་དགྲེ་བའྱི་
མངོན་གྱུར་བོར་བ་བརྒྱད་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དང་དག་བཅོམ་ལ་ཡོད་དྲེ། ལུང་དུ་རང་སངས་རྒྱས་དུག་མདས་
བཀྲོངས་པ་དང་། འཕགས་པ་མཽ་གལ་གྱི་བུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་བཀྲོངས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་སྒུར་ཆུང་བཀྲྲེས་ནས་
གོངས་པ་སོགས་དུ་མ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། ོན་མོངས་ཟད་ཀང་དྲེ་རྣམས་ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་
མཐོང་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་འཕགས་པ་ལ་ས་གྱིས་པ་ནས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་བལ་བས་མྱི་དགྲེ་བ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ལ། གཞན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཅྱིང་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་
ལུང་མ་བསན་ཀང་མྲེད་པས་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་གསུམ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་
བོན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུར་ཅྱིག་ཅར་རྒྱས་པས་དྲེའྱི་དབང་དང་མངོན་གྱུར་ཡོད་ཅྱིང་། དབང་ཡང་ས་བོན་ཁད་
པར་ཅན་དུ་འདོད་ན་ས་བོན་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ལ་བཞྱི་སྲེ། མཚན་ྱིད་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་
སོའ་ིངོ་བོ་དང་། དྲེ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ས་མ་ལྡན་མྱིན་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་
དགྲེ་སོགས་ཀྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་བོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་སྲེ། དངོས་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྐྱྲེ་
བོ་ཐ་ཤལ་གྱིས་ཀྱི་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ས་བོན་ལྡན་སོགས་་་་་་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལའང་གྱིས་ལས། ཁམས་གསུམ་
པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་ལྡན་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་བྱུང་བའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ནྱི་
ཞྲེས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་གང་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་པས་སོ། །འདྱིར་ལུང་མ་བསན་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀང་སྲེ། 
བསྡུ་བར་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་སྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་བསྩལ་བར་ཀུན་
ཏུ་འབྱུང་བ་གང་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ཞྲེས་གསུངས་པས་ས་བོན་ལྔ་ལྡན་ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེས་
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ཤྱིང་བྱུང་བའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ཆགས་ལྡན་ལ་གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པས་གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ནས་བརམས་པའྱི་
ོན་མོངས་སོགས་དང་། གཟུགས་མྲེད་པར་སྐྱྲེས་ཤྱིང་གྱུར་པའྱི་བྱྱིས་པ་ལ་གཟུགས་མྲེད་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་
པས་གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ནས་བརམས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སོགས་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ཡང་བསྡུ་བར་ས་བོན་དྲེ་མ་མས་
ཤྱིང་མ་བཅོམ་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་དྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའམ། ཀུན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་
དྲེ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ། དྲེས་ན་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་ས་བོན་ནུས་
ཆུང་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དོ། །ཆགས་བལ་དག་ནྱི་དྲེའམ་ས་གོང་མར་སྐྱྲེས་ཀང་ས་གང་ལས་བལ་བ་
དྲེའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་ཀར་བཞག་སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་གྲེན་པོས་གནོད་
པ་བྱྲེད་པས་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་གྲེན་པོས་ས་བོན་ལྲེགས་པར་བཅོམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་འཕགས་པའྱི་ལྡན་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་སོམ་ལམ་སྲེ། མཐོང་ལམ་ནྱི་རྣམ་པ་ས་
དང་ཆྲེ་འབྱིང་ཆུང་ངུས་སྤོང་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཞྲེའོ། །འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པ་
སོགས་གང་དང་གང་གྱི་གྲེན་པོ་བྱུང་བ་འདོད་པ་སོགས་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཞྲེས་སར་ཏྲེ་གང་དང་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སོར་བ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་སོར་བས་བརྟས་པའྱི་དགྲེ་བ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་བསོད་ནམས་ཆ་
མཐུན་དང་། དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་རྣམ་ཐར་བཞྱི་འམ་བརྒྱད་དང་དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་
སོགས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་འགོག་པ་སོགས་སོམས་འཇུག་སྲེ་སོགས་ཀྱིས་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པ་ཟག་མྲེད་
སོགས་དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་མ་བཤད་པ་ཀུན་བསྡུའོ། །ལུང་མ་བསན་ནྱི་བཟོ་གནས་སོགས་སོ། །འོ་ན་སོར་བས་
རྟས་པ་ཞྲེས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་ས་བོན་ཙམ་དབང་ལྡན་མྱིན་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ས་བོན་ཡོད་ཀང་མ་བརྟས་ན་མངོན་དུ་
མྱི་ནུས་པས་ཏྲེ། བསྡུ་བར་ཡང་འབྱུང་བའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་ས་བོན་ཡོངས་སུ་བརྟས་པས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ་ནྱི་དབང་
དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ལུང་དུ་བསན་པ་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་དྲེ་ྱིད་
དོ། །ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ནྱི་མངོན་གྱུར་དུའོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་ངམ་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། ལོག་ལྟས་དགྲེ་བའྱི་
ཞྲེས་ཏྲེ་ལྡན་པ་ནྱི་མཚམས་སར་དུ་ཡོད་པས་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་ལོག་ལྟས་ྲེ་བར་བཅོམ་པས་སོ། །ཡང་ོན་
མོངས་པ་ལྡན་པ་ལ་གཏན་དུ་བ་དང་། དྲེ་མྱིན་པ་གྱིས་ལས་གཏན་དུ་བ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
རྱིགས་ཆད་ཀྱི་སྲེ། དྲེ་ྱིད་ལ་མདོ་སྲེར། གཏན་ཏུ་འཁོར་བར་སོད་པར་འདོད་པས་ན་འདོད་ཆྲེན་པར་གསུངས་
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སོ། །འདོད་ཆྲེན་པ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ་འདོད་ཡོན་སྤྱོད་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་པ་དང་རྱིགས་ཆད་ལས་འདྱི་ཕྱྱི་མའོ་ཞྲེའོ། །ཐར་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་
རྱིགས་ཞྲེས་བསན་པ་དང་། ཆོས་དབྱྱིངས་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཐོས་པའྱི་བག་ཆགས་རྒྱུ་ས་མ་ལ་རག་ལས་
ནས་སྐྱྲེ་བ་སྲེ་འདྱི་ལ་ནྱི་རྒྱུ་ས་མ་མྲེད་པས་ཕྱྱི་མ་དང་མྱི་ལྡན་པའོ། །དྲེ་ལ་རྱིགས་ནྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། ཆོས་
ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱྱིར། །རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྱིན། །ཅྲེས་ཆོས་དབྱྱིངས་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་ར་
འགྲེལ་དུ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ས་བོན་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སར། དྲེ་ལ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་ཁད་པར་རོ་ཞྲེས་པ་དང་། བསྡུ་བ་དང་པོར་དང་འགྲེལ་པར། སྒྲྱིབ་པ་སྤང་
རུང་ལ་བཤད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་ནྱི་ཕྱོགས་རྲེ་མཚོན་གྱི་གཞན་འགོག་པ་མྱིན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སར་ཡང་
རྱིགས་དྲེ་ནྱི་ས་བོན་དང་ཁམས་དང་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ་ཞྲེས་དང་། འགྲེལ་པར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་ོན་
མོངས་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་གནས་པ་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྱི་ལ་ཞྲེས་མྱི་བརོད་པར་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ལ་ཞྲེས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཁོ་ན་མ་དག་པ་དང་དག་པ་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་ཡྱིན་པས་སོ་
ཞྲེའོ། །དབུ་མ་པས་ནྱི་ཟ་བ་སྒྲོན་མར། །འགོ་བ་འདྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འགྱུར་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་
ལྟར་རྱིགས་ཆད་དང་ན་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྲེ་ཤྱིག་མྱིན་པ་མྱི་བཞྲེད་དོ། །བཞྱི་པ་ཕན་ཡོན་ནྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་
ཤྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལྡན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །ྱིང་དགོས་ནྱི་རྲེས་དར་ཞྱིང་རྲེས་རྒུད་པའོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འདུ་ཤྲེས་སྤོང་ཞྱིང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་རྒུད་པ་ལ་སང་བ་སྤོང་བའོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་
ལས་འདས་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་མ་བརོད་པ་ནྱི་ཆགས་སང་གྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེའོ། །མཚན་ྱིད་ཀུན་ལས་
བཏུས་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་སྲེ་དང་པོའ།ོ།  །།རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་
བདྲེན་པ་སོགས་བཞྱི་སྲེ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་ཅྱིང་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་
བཞྱི་ལས་དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིརྣམ་གཞག་དང་། བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ཟག་བཅས་དང་
ཟག་མྲེད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་གོ །དང་པོ་ནྱི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་སྤྱྱི་དོན་ལྔ་སྲེ། ངོ་བོ་དང་། དྲེ་མྱིན་གཅོད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དང་། དབྱྲེ་དོན་དང་། གངས་དང་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་དང་། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ནྱི་དང་པོ་གྱིས་ལ་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་འཁོར་བའྱི་གཟུགས་བརན་དུ་གྱུར་པ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་དང་



196   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་དང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་འཆྱི་འཕོ་དང་སྐྱྲེ་
བ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་འདྱིར་མྱི་གཟུང་ཞྱིང་རྣམ་འགྲེལ་དུ། སྡུག་བསལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་
པོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའང་སྲེད་པ་ྱིད་ཀུན་འབྱུང་དུ་འཆད་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས། འདྱིར་མཛོད་འགྲེལ་དུ་འདྱི་
ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཕྱྱིས་འཆད་པ་ལྟར་འབས་བུར་གྱུར་པ་དང་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་སྲེ་གཞུང་
འདྱིར་བྱུང་བ་ནྱི་རགས་པའོ། །འགོག་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ལ་སྤང་བྱ་བློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་གཏན་དུ་བལ་བའོ། །བསྡུ་བར་འོ་ན་འགོག་པ་དྲེ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་
ན་ཅྱི་ལྟར་རྟག རྟག་ཏུ་ཡོད་ན་ཡང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་མཐར་བ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་བྱུང་ཞྱིང་རྟག་ཀང་གང་
གྱིས་སྤང་བྱ་རྒྱུན་བཅད་པས་མངོན་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ཐར་ལ། མ་བྱས་པ་མྱི་ཐར་བས་མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཐར་པ་ནྱི་
འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པས་ཕྱྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་སྐྱྲེད་པས་ཕྱྲེ་བ་མྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ལམ་ནྱི་འགོག་པ་དྲེ་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཐར་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགྲེ་བ་སྲེ། བསྡུ་བར་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཀུན་
ལམ་གྱིས་བསྡུས་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བཞྱིའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྐྱྲེད་ཅྱིང་་་་་་བསྡུ་བར་བསན་པ་
དང་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོན་ཅན་དང་། དྲེ་མཐོང་ན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཅན་ཞྲེས་མྱིང་གཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པའྱི་ཐད་དུ་གསུངས།བསན་པ་
དང་མཐུན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་བསན་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་བློ་བུར་གྱི་དྱི་མས་དག་
པ་བསན་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཐར་པར་འགོ་བའྱི་འཇུག་ངོགས་བསན་པ་དང་མཐུན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་
འགོག་པ་ནྱི་གསུམ་ལས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་ཅྱིང་། ལམ་ཟག་མྲེད་ཡྱིན་པས་གྱིས་ལས་ཐ་དད་
ལ་གྱིས་པོ་བལྟོས་ནས་གཅྱིག་པ་སྱིད་ཅྱིང་གཅྱིག་པས་མ་ཁབ་སྲེ། བསྡུ་བར་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ལ་ཀུན་འབྱུང་
མ་ཡྱིན་པ་དག་བཅོམ་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ཀུན་དང་། བྱྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱིས་བསྡུས་
པ་ཀུན་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་སྐྱྲེས་བུའྱི་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་
ཀུན་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱིར་ངྲེས་ཤྱིང་བློས་དཔྱོད་པའྱི་རྱིམ་པས་བསན་
པ་སྲེ་འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་དུ་དང་། དྲེའྱི་རྒྱུ་སྤང་བྱར་དང་དྲེ་དང་། བལ་བ་བླང་བྱར་དང་། དྲེའྱི་ཐབས་བསྲེན་
བྱར་རྟོགས་པས་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་མར། ནད་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྤང་བྱ་ལ། །བདྲེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སན་ནྱི་བསྲེན་
པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་འགོག་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ལམ། །ཤྲེས་བྱ་སྤང་བྱ་རྱིག་པ་བྱ་ཞྱིང་བསན་
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པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྱིང་། བདྲེན་པ་ཇྱི་ལྟར་མངོན་རྟོགས་རྱིམ། །ཞྲེས་སོ། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་དྲེ་བཞྱིར་འདུས་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོ་བརྟགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་དང་མ་དག་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཡོངས་སུ་
དག་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་གང་དུའང་མ་འདུས་པས་སོ། །ཐ་མ་དྲེ་འགོག་བདྲེན་དུའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། 
བསྡུ་བ་དང་པོར་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་དང་ཕུང་པོ་རྣམས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མ་བསྡུས་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པས་
སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱི་བཞྱིར་བདྲེན་ཞྱིང་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པས་ན་བདྲེན་པ་དང་། འཕགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བར་གཟྱིགས་པས་ན་འཕགས་པའྱི་སྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ་མདོ་དངས་པ། གཞན་
གྱིས་བདྲེ་བར་གང་སྨྲས་པ། །དྲེ་ནྱི་འཕགས་པས་སྡུག་བསལ་རྱིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །སོ་སོའ་ིམདོ་འགྲེལ་དུ་ནྱི་
གནོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་སྡུག་བསལ་ལོ། །འདྱི་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་འབྱུང་
ངོ་། །ཕུང་པོ་ཞྱིག་པས་སམ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འགོག་པའོ། །བགོད་པའྱི་དོན་གྱིས་ན་ལམ་མོ་ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ལ་བཞྱི་ས། བརྟན་གཡོའ་ིའཇྱིག་རྟྲེན་ལ་སྡུག་བསལ་བདྲེན་པར་བཞག་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་བཤད་པ་དང་། སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་རྣམ་པ་དང་། དྲེ་རྣམས་ལས་ཁད་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་དང་དམྱིགས་བསལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་དང་རྒྱས་བཤད་དང་
དོན་བསྡུ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་གང་སྐྱྲེ་བ་དང་གང་དུ་སྐྱྲེ་བའོ། །སྐྱྲེ་བ་སོས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་
མཚན་ྱིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་དུའོ་ཞྲེའོ། །གྱིས་པ་ལ་གཡོ་བ་དང་བརྟན་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱིས་ལས། 
དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་ནྱི། དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྲེམས་སྐྱྲེ་བ་ཞྲེས་སོགས་སར་ཏྲེ་བསོད་
ནམས་མ་ཡྱིན་པས་དྲེར་ཁྱིད་པས་སམ། ཡྱི་གྲེ་མནན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱི ན་དགག་ཚིག་ར་ཏྱི་དགའ་བ། ཀ་ར་
བྱྲེད་པ་སྲེ། དགའ་བར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་ན་དམྱལ་བའོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ན་རྲེ། ན་ར་ཀ་ནྱི་མྱི་རྲེད་པའྱི་
དོན་ཅན་ཡྱིན་པས་སྐྱབས་མྱི་རྲེད་ཅྱིང་མྲེད་པས་དམྱལ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས། །མྱི་ལྟར་འགྲེང་སྲེ་མྱི་འགོ་ཡྱི་དུད་
དྲེ་འགོ་བས་དུད་འགོའ།ོ །ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་སོང་བས་སམ་སྐོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཡྱི་དྭགས་སོ། །ཡྱིད་ཤས་ཆྲེ་
བས་སམ་སྐྱྲེ་རྒུའྱི་བདག་པོ་ཤྲེད་ཀྱི་བུ་ཡྱིན་པས་མྱིའོ། །རྱི་རབ་ཀྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཤར་དང་ལུས་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བཟང་བས་ལུས་འཕགས་སོ། །བ་ལང་སྱིན་ཞྱིང་འཚོང་བ་དང་སྤྱོད་པས་བ་ལང་སྤྱོད་
དོ། །སྐད་ངན་པས་སྨྲ་བས་སམ་འཆྱི་ཁར་སྒྲ་མྱི་སན་པ་ཕྱུང་སྲེ་འཆྱི་བས་སྒྲ་མྱི་སན་ནོ། །བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་



198   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

མཚོའྱི་འགམ་ནའམ། མ་དོས་པའྱི་འགམ་ན་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་འཛམ་བུས་མཚོན་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྲེ། ལྷོ་མྱི་
སོས་པ་ནྱི་གཞན་གསུམ་འདྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱོགས་ཕྱྲེ་བར་གོ་བའྱི་དོན་དུའོ། །འདྱི་བཞྱི་ལ་དོན་གཅྱིག་ལ་མང་
ཚིག་ནྱི་རབ་ཏུ་གགས་པ་སྲེ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ་ཞྲེའོ། །འདྱིར་ལྷ་མ་ཡྱིན་སོགས་མ་སོས་པ་ནྱི་འགོ་
བ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་འདུ་བས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིའྱི་རྱིས་སུ་གཏོགས་པས་སམ་བཞྱིའྱི་གནས་ན་ཡོད་
པས་དྲེའོ། །ལྲེགས་བྱས་ལྷན་ཅྱིག་བྱས་པ་རྣམས་དྲེར་སྐྱྲེས་པས་སམ། འཆྱི་མྲེད་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པར། །དབང་
པོ་འཛིན་བྱྲེད་འོང་གཞན་དང་། །འཇོག་པོ་རྒྱས་བྱྲེད་བསྲེན་བྱ་དང་། །ཆ་ཅན་རྣམ་གནས་ཁབ་འཇུག་
དང་། །འོད་ཅན་བགོད་བྱྲེད་བཤྲེས་གྲེན་ྱིད། །ཅྲེས་པ་ྱི་མའྱི་མྱིང་ཅན་བཅུ་གྱིས་དང་། གཅྱིག་པུར་མ་
སྐྱྲེས་འཆྱིང་བྱྲེད་དང་། །འཇོག་པོ་དག་པོ་བརོན་འགྲུས་ལྡན། །འཕོག་བྱྲེད་ྱིད་དང་བདྲེ་འབྱུང་དང་། །མྱིག་
གསུམ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཐུབ་དང་། །དབང་ལྡན་དང་ནྱི་ས་གསུམ་པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅྱིག་རྣམས་སུ་
བཤད། །ཅྲེས་པ་དང་། །ཡྱིད་བཅུགས་ངྲེས་བྱྲེད་ཟ་བ་ཅན། །འཛིན་པ་ྱིད་དང་རླུང་དང་མྲེ། །ཐོ་རྱིས་དང་ནྱི་
རབ་གསལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པ་དྲེ་བརྒྱད་ནོར་ལྷར་བཤད་ཅྲེས་པ་དང་ཐ་སྐར་གྱི་བུ་གྱིས་ཏྲེ་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་
ཡོད་པས་དྲེའོ། །ལ་ལར་ནྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། སོབས་མཆོག་དང་། དགྲེ་བ་སོགས་ནོར་ལྷ་བརྒྱད་དང་། ཁབ་
འཇུག་དང་ཚོགས་བདག་དང་གཤྱིན་རྲེ་དང་ཙ་ར་དང་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་བྱིང་ཀྱི་རྱི་ཏྱི་དང་ཀ་ར་སོགས་དག་པོ་
བཅུ་གཅྱིག་དང་། །དགའ་བ་དང་ྲེར་དགའ་བ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་འདོད་བྱྲེད་དང་འོད་སྐྱོང་དང་ཐབས་ཆྲེན་དང་
སྲེང་གྲེ་དང་གང་པོ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཤྲེས་ཆྲེན་དང་ལྲེགས་ཆྲེན་དང་། །ལྷ་མཆོག་ནྱི་ྱི་མ་བཅུ་གྱིས་སུ་
སྨྲའོ། །བྱུད་པ་རྟ་་་་་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་འཐབ་པ་དང་བལ་བས་སམ། བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་་་་རྒྱལ་པོ་སས་སོང་བས་སམ། ལྷ་་་་་་ས་
འགྲེལ་མཚེ་མར་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བས་སམ། མྲེལ་ཚེ་ཐུན་རྲེ་ལ་སྐུལ་བའྱི་སྐད་འབྱུང་བས་ཡཱ་མའོ། །པ་ཝར་ཏ་་་་་་ཆོས་ཀྱི་
དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ལྷག་པར་ཆྲེ་བས་དགའ་ལྡན་ནོ། །རང་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དགའ་བར་བྱྲེད་པས་
འཕྲུལ་དགའོ། །གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་དོ། །སང་འབྲེལ་་་་་་
སྱིག་པ་སྤོང་བ་ལ་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིག་པའྱི་ཆོས་བསལ་བས་ན་ཚངས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་རྱིས་སུ་གཏོགས་པས་
དྲེའོ། །ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའ་ིམདུན་དུ་འདུག་སྲེ་ཚིག་འདོན་པས་དྲེའོ། །ཚེ་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཚངས་པ་གཞན་
པས་ཆྲེ་བས་ཚངས་ཆྲེན་ནོ། །རང་གྱི་ས་པ་གོང་མ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་འོད་ཆུང་པས་འོད་ཆུང་ངོ་། །འོད་ས་འོག་
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མ་པས་ཚད་གཟུང་བར་མྱི་ནུས་པས་ཚད་མྲེད་འོད་དོ། །གནས་གཞན་ཀུན་སང་བར་བྱྲེད་པའྱི་འོད་གསལ་
ལོ། །ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་དགྲེ་བར་བཏགས་ཏྲེ་དྲེ་རང་གྱི་ས་པ་གོང་མ་པས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་དགྲེ་ཆུང་
ངོ་། །བདྲེ་བ་ས་འོག་མས་ཚད་གཟུང་དུ་མྲེད་པ་ཡོད་པས་ཚད་མྲེད་དགྲེའོ། །བདྲེ་བ་ཆྲེར་རྒྱས་པས་དགྲེ་རྒྱས་
སོ། །ས་གཞྱི་སྱིན་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་འདབ་ཆགས་པ་མྲེད་པས་དྲེའོ། །མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ལས་བྱུང་བས་བསོད་
ནམས་སྐྱྲེས་སོ། །གནས་གཞན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བྱྱིས་པ་ཀུན་ལས་འབས་བུ་ཆྲེ་བས་འབས་བུ་ཆྲེའོ། །ཚོགས་
དྲུག་གྱི་འཁོར་གྱི་འདུ་ཤྲེས་རྒྱུན་བཅད་དྲེ་གནས་པས་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པའོ། །སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་
གནས་གཙང་མ་གོང་མ་རྣམས་བས་མྱི་ཆྲེ་བས་དྲེའོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་ོན་མོངས་པའྱི་
གདུང་བ་མྲེད་པས་མྱི་གདུང་བའོ། །རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་མྱིག་སར་མཛེས་པའྱི་ག་ནོམ་སང་ངོ་། །མཐོང་བའམ་ལྟ་བ་
རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་བཟང་བས་ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །གནས་ཡོད་པ་ལ་འདྱི་ལས་ཆུ་ཞྲེང་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
མཆོག་གཞན་མྲེད་པས་འོག་མྱིན་ནོ། །ཡང་ན་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་ཡྱིན་པས་བསགས་མཐའོ། །སོམས་འཇུག་
གྱི་སོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའོ་སམ་པའྱི་རྣམ་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་ལམ་དྲེ་ྱིད་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡྱིན་པས་
འབས་བུ་སྐྱྲེ་བ་ལའང་དྲེ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་པ་དང་། ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ་སམ་པ་
རྣམ་པར་བྱྲེད་པས་དྲེ་དག་གོ །འདུ་ཤྲེས་ནྱི་འབས་ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནྱི་ཀུན་རྨོངས་པའོ་སམ་
ནས་འདུ་ཤྲེས་ཞན་པ་འབྱུང་བས་དྲེའོ། །གྱིས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ལ། སར། གངས་དང་གནས་དང་ཚད་
རྣམས་དང་། །ཚེ་ཡྱི་ཚད་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །སྐྱྲེ་བ་དང་ནྱི་ལུས་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་རྣམས་རྒྱ་ཆྲེར་
རོ། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་གངས་ནྱི། འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གམ་རྒྱུད་དང་ལམ་ལྔ་སྲེ། དྲེར་
ནྱི་དམྱལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་དྲེ་རྣམས། །ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ལུང་བསན་
མྱིན། །སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བར་སྱིད་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ལྷ་མ་ཡྱིན་ནྱི་ལྷའྱི་འགོ་བས་བསྡུས་པར་སར་གསུངས་
ཤྱིང་། དོན་གསང་དུ་འཕྲེན་བྱྲེད་མྱི་དགྲེ་བས་འཕངས་པར་བཤད་པ་ནྱི་བརྟག་དགོས་ལ། དན་པ་ྲེར་བཞག་གྱི་
མདོར་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུད་འགོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མྱི་བླུན་པོ་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་བཏགས་པ་ལྟར་སད་པ་ཙམ་མོ། །ཡང་
གྲུལ་བུམ་དང་ཤ་ཟ་དང་འབྱུང་པོ་དང་སྲུལ་པོ་དང་ལུས་སྲུལ་པོ་དང་སོ་བྱྲེད་རྲེད་བྱྲེད་དང་སྐྲེམ་བྱྲེད་དང་གྱིབ་
གནོན་དང་སྱིན་པོ་དང་ནམ་གྲུའྱི་གདོན་དང་བྱའྱི་གདོན་དང་ཚངས་པའྱི་སྱིན་པོ་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་སུ་འཆད་ཅྱིང་། 
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འཆྱི་མྲེད་མཛོད་དུ་ནྱི། རྱིག་འཛིན་་་་་་ལྷའྱི་སན་ཚོང་མ་ལྷ་མ་གནོད་སྱིན་དང་། །སྱིན་པོ་དྱི་ཟ་མྱི་འམ་ཅྱི། །ཤ་ཟ་གསང་
པ་གྲུབ་པ་དང་། །འབྱུང་པོ་ལྷ་ཡྱི་སྐྱྲེ་གནས་ཅན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །བར་དོར་ནྱི་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་
པར་རྒྱ་མཚོ་སྱིན་དུའང་བཤད་ཅྱིང་། གདགས་པར་ཡང་སྱིད་པ་བར་མ་ནྱི་འགོ་ལྔས་མ་བསྡུས་པའོ་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །ལྟ་འཕྱྲེ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་དུད་འགོའ།ོ །གྱིས་པ་ལ་འདོད་ཁམས་ན་གནས་སུམ་བཅུ་ར་དྲུག་སྲེ། ཚ་དམྱལ་
བརྒྱད། གངས་དམྱལ་བརྒྱད། ཡྱི་དྭགས། ལྷ་མྱིན་རྣམས་དང་། གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་བརྒྱད། འདོད་ལྷ་དྲུག་
རྣམས་སོ། །དམྱལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །མྱི་རྣམས་དང་ནྱི་ལྷ་དྲུག་རྣམས། །འདོད་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་
དམྱལ་བ་དང་། །གྱིང་དབྱྲེ་བ་ལས་དྲེ་ྱི་ཤུ། །ཞྲེས་ཀང་འདོད་དྲེ་དམྱལ་བ་བརྒྱད་དང་གྱིང་བཞྱིར་དབྱྲེ་བས་
སོ། །གཟུགས་ཁམས་ལ་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དྲེ་གཞུང་གྱི་བཅུ་བདུན་དང་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའ་ིགནས་ཞྲེས་པ་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ཁོ་ན་བཞུགས་པའོ། །དྲེ་ལ་འོག་མྱིན་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་ཀང་ཟྲེར་རོ། །ྱི་
འོག་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་བཅུ་བདུན་དུ་སྨྲ་སྲེ། ཁ་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཚངས་ཆྲེན་པ་མདུན་ན་འདོན་གྱི་དགོན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་ན་
བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྨྲའོ། །གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ནྱི་གནས་བཞྱིའམ་གནས་མྲེད་པ་སྲེ། གཟུགས་མྲེད་པ་ན་གནས་མྲེད་
དོ། །སྐྱྲེ་བ་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཞྲེའོ། །དྲེ་ྱིད་ལ་ས་དགུ་སྲེ། འདོད་པའྱི་ས་དང་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་
ས་བཞྱི་དང་གཟུགས་མྲེད་ས་བཞྱིའོ། །གོང་མའྱི་གནས་རྣམས་བཅུ་བདུན་ནྱི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྱིན་དྲེར་སོ་
སོ་ཡྱི། །བསམ་གཏན་ས་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན། །བཞྱི་པ་ས་ནྱི་བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁམས་གསུམ་
གྱིས་ནྱི་ས་དགུ་མ་བསྡུས་ཏྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་ཅྱིའང་མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་བར་ལ་མཐོང་ལམ་
སོགས་བརྟྲེན་པ་ན་ས་བདུན་པོ་དྲེ་ཟག་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །དྲེས་ན་བསྡུ་བར། དབང་པོ་ཀུན་ཤྲེས་པ་སོགས་
གསུམ་ཁམས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་ཤྱིང་ས་ཡྱིས་བསྡུས་པར་བཤད་དོ། །ས་དགུ་ནྱི་ཆགས་བལ་གྱི་རྱིམ་པ་
དགུའོ། །གསུམ་པ་ལུས་ཚད་ལ་དངོས་དང་། འཇལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། ཆོས་མངོན་པར་ངན་
སོང་གསུམ་གྱི་ལུས་ཚད་ངྲེས་པ་མ་བཤད་ཅྱིང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུའང་དམ་པའྱི་ཆོས་སྤོང་བ་དམྱལ་བར་སྐྱྲེས་
པའྱི་ལུས་ཚད་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བཟང་སྐྱོང་གྱིས་ཞུས་པར་དམྱལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་
མགོ་མ་གཏོགས་པ་ལ་རང་གྱི་ཁྲུ་བརྒྱད་ཡོད་ཅྲེས་དང་། དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ་མཚམས་མྲེད་གཅྱིག་བྱས་པའྱི་
མནར་མྲེད་ཀྱི་ལུས་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བྱས་པ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔའྱི་བར་ཡོད་ཅྲེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་
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འདས་པའྱི་མདོར་མཚམས་མྲེད་བརྒྱད་བྱས་པའྱི་ལུས་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྱི་ཡོད་ཀང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མྱི་
ཐོགས་ཞྲེས་དང་། དཀོན་ཅོག་ཏ་ལ་ལའྱི་མདོར། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའྱི་ལྲེ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་
ཅྲེས་དང་། ྱི་མའྱི་སྱིང་པོར་མདོར། ཡྱི་དྭགས་ཆུང་བ་ལ་མཐོ་གང་དང་ཆྲེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཡོད་པ་དང་། 
དུད་འགོ་ཆུང་བ་ལ་ས་རྲེའྱི་ལྔ་བཅུ་ཆ་དང་། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརྟན་དང་ས་སྲུང་གྱི་བུ་ལ་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་ཚད་
བདུན་དང་། རྒྱ་མཚོ་ན་གནས་པའྱི་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་ལས་ལུས་མ་འཕགས་པར་རོ་སོད་ཀྱིས་སུམ་
ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕྱྱིན་ཏྲེ་ཐུབ་པ་ལས་ཆོས་ན་ཞྲེས་དང་། ལས་བརྒྱ་པར། ཆུ་སྱིན་ཆྲེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་ྱིས་སོང་
བདུན་བརྒྱ་ཡོད་ཅྲེས་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འཕོ་བའྱི་མདོར། ཀླུ་དགའ་བོ་དང་ྲེར་དགའྱི་ལུས་ཀྱིས་རྱི་རབ་
ཀང་གཡོ་ཞྱིང་དབུགས་ཀྱི་དུག་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་འང་བཏུང་དུ་མྱི་རུང་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་། ལུང་གཞྱིར། ཀླུ་གྱིས་
ཀྱི་རྱི་རབ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་བཀྲྱིས་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཀླུ་རྣམས་ནྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་ཡང་སྱིད་
དོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མྱིའྱི་ལུས་རྲེས་ཆྲེ་ཞྱིང་རྲེས་ཆུང་ཡང་རང་གྱི་ཁྲུ་ཕྱྲེད་དང་བཞྱིའོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཚད། ཁྲུ་བཞྱི་པ་དང་ཕྱྲེད་དང་བཞྱི། །ཤར་དང་བ་ལང་སྤྱོད་དང་བྱང་། །ཞྲེས་བྱ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་འགྱུར་
བསྐྱྲེད། །ཅྲེས་ཏྲེ། ལུས་འཕགས་སོགས་ཀང་རང་གྱི་ཁྲུ་ཕྱྲེད་དང་བཞྱི་པར་གསུངས་སོ། །སྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་བརྒྱ་བྱྱིན་དང་མམ་སྲེ། ཡབ་སས་མཇལ་བར་སྤྱྱི་བོ་སྐྱྲེས་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་
པ་ལ་མྱིག་འབྱྲེད་འཛུམས་ཡོད་མྲེད་མ་གཏོགས་པ་ཁད་མྲེད་པར་བཀའ་བསྩལ་བས་སོ། །ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱི་
ལུས་ཚད་དང་ཚེ་ཚད་དང་ལོངས་སྤྱོད་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་དང་འད་བར་སར་གསུངས་སོ། །འདོད་དང་ལྡན་པ་
ལྷ་ཡྱི་ལུས། །བཞྱི་ཆ་ནས་ནྱི་རྒྱང་གགས་ནྱི། །ཕྱྲེ་དང་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱྲེད། །ཅྲེས་པས་དགའ་ལྡན་པ་ལ་
རྒྱང་གགས་སྲེ་སའོ། །གཟུགས་ཅན་དང་པོ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད། །དྲེ་ཡྱི་གོང་མ་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་བསྐྱྲེད། །འོད་ཆུང་རྣམས་
ཀྱི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ལུས་ནྱི་ྱིས་འགྱུར་ྱིད་འགྱུར་ཏྲེ། །སྱིན་མྲེད་དཔག་ཚད་གསུམ་དོར་རོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཚངས་
རྱིས་པའྱི་ཕྱྲེད་དང་འོད་ཆུང་བའྱི་གྱིས་དང་ཚད་མྲེད་འོད་པའྱི་བཞྱི་ནས་དགྲེ་རྒྱས་པའྱི་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་དང་
སྱིན་མྲེད་པའྱི་གསུམ་དོར་བས་བརྒྱ་ྲེར་ལྔ་དང་འོག་མྱིན་པའྱི་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱི་བར་ཏྲེ་བར་པ་རྣམས་རང་གྱིས་
བརྱིས་པས་ཤྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་མྲེད་པས་ན་ལུས་ཚད་མྲེད་དོ། །དྲེའང་དགྲེ་འདུན་ཕལ་ཆྲེན་
པ་དང་གོས་དམར་ཅན་གྱི་སྲེ་བ་གཟུགས་ཕ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དྲེ། དྲེ་འགོག་པའྱི་བརྒལ་ལན་ནྱི་མཛོད་འགྲེལ་
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བརྒྱད་པར་བལྟའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་མྲེད་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡྱིག་དང་། །སྐད་ཅྱིག་ཕ་རབ་རྡུལ་དང་
ནྱི། །རྡུལ་ཕན་དང་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་དུ། །ལགས་ཆུ་རྱི་བོང་ལུག་དང་གང་། །ྱི་ཟྲེར་རྡུལ་དང་སོ་མ་དང་། །དྲེ་ལས་
བྱུང་དང་དྲེ་བཞྱིན་ནས། །སོར་ཚིགས་གོང་བདུན་བསྒྱུར་ཤྲེས་བྱ། །སོར་མོ་ྱི་ཤུ་བཞྱི་ལ་ཁྲུ། །ཁྲུ་བཞྱི་ལ་ནྱི་
གཞུ་གང་ངོ་། །དྲེ་ནྱི་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་ནྱི། །རྒྱང་གགས་དྲེ་ལ་དགོན་པར་འདོད། །དྲེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་ཅྲེས་
བྱའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་ྱི་ཟྲེར་གྱི་རྡུལ་གྱི་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུ་ཆ་རྡུལ་ཕ་རབ་བོ་ཞྲེས་གསུངས་བ་ནྱི་མྱི་མད་དྲེ། དྲེ་ནྱི་
ལུག་རྡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །ལུང་རྣམ་འབྱྲེད་དུ། ས་ཕྱྱི་རྣམས་དྲུག་འགྱུར་དང་། གདགས་པར་རྡུལ་ཕན་བདུན་ལ་
ྱི་ཟྲེར་གྱི་རྡུལ་དུ་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། །ཁྲུ་ནྱི་དང་པོ་ཆོས་མངོན་པ་བཤད་པའྱི་དུས་ཙམ་གྱི་མྱིའྱི་ཁྲུས་རྱིའོ་
ཞྲེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་སོ། །དུས་འཁོར་དུ་གཞུ་ྱིས་སོང་ལ་རྒྱང་གགས་དང་དྲེ་བཞྱི་ལ་དཔག་ཚད་དུ་
བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བཞྱི་པ་ཚེ་ཚད་ལའང་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། སྒྲ་མྱི་སན་ན་ཚེ་སོང་སྲེ། །གྱིས་ན་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་
སྤངས་པ་འོ། །འདྱི་ན་མ་ངྲེས་ཐ་མར་ནྱི། །ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །བ་ལང་སྤྱོད་པའྱི་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །ལུས་
འཕགས་པའྱི་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་པ་ཡྱི་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ལས། །འོག་མ་རྣམས་
ཀྱི་ྱིན་ཞག་སྲེ། །དྲེ་ཡྱིས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་འོ། །གོང་མ་གྱི་ག་ྱིས་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ྱིན་ཞག་དྲེ་ཡྱིས་
བགངས་པ་ཞྲེས་པ་ཞག་སུམ་བཅུ་ལ་ཟ་བ་དང་དྲེ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་རུ་བྱས་པ་སྲེ། སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་པ་
སོགས་ལྔ་ཡྱི་མྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་ྱིས་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ྱིན་ཞག་དང་། དྲེས་
རང་རང་གྱི་ལོ་སོང་ནས་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱི་བར་ཚེ་ཚད་དོ། །ཡང་སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རྱིམ་བཞྱིན། །འདོད་ལྷའྱི་
ཚེ་དང་ྱིན་ཞག་མམ། །དྲེ་ཡྱིས་དྲེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་འད་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་ལོ་གངས་འད་བའོ། །གའ་ཤྱིན་འཛིན་ཡན་ཆད་ན་ྱི་ཟ་མྲེད་ཀང་ྱིན་མཚན་ནྱི་ཀུ་མུ་ཏ་དང་པད་མ་ལྟར་
མྲེ་ཏོག་ཁ་ཕྱྲེ་ཟུམ་དང་བྱ་རྣམས་སྐད་འབྱྱིན་མྱི་འབྱྱིན་དང་གྱིད་སངས་པ་དང་བོ་བ་ལས་ཏྲེ། སང་བའྱི་བྱ་བ་ནྱི་
རང་གྱི་འོད་ཀྱིས་སོ་ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་ཕྱྲེད་མནར་མྲེད་ནྱི། །བར་གྱི་སྐལ་པའོ་དུད་འགོ་
རྣམས། །མཆོག་རྱིང་སྐལ་པའོ་ཡྱི་དྭགས་རྣམས། །ཟ་བ་ྱིན་ཞག་གྱིས་ལྔ་བརྒྱ་འོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་དག་ཀླུ་
བརྒྱད་པོ་ནྱི་ཀླུ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་སྐལ་པར་གནས་པ་ས་འཛིན་པའོ་ཞྲེས་དང་། འཕགས་པ་ྱི་མའྱི་སྱིང་པོར། དུད་འགོ་
ཐུང་བས་ཡུད་ཙམ་དང་། རྱིང་བས་སྐལ་པ་ཐུབ་པ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཐུང་བས་སོང་དང་རྱིང་བས་སོང་ཕག་
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བརྒྱད་ཅུ་ཐུབ་པར་དཀའ་བསྩལ་ཏོ། །མྱིའྱི་ཟ་བས་ྱིན་ཞག་བྱས་པའྱི་ལྔ་བརྒྱ་ནྱི། བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ་
ལོ་ལྔ་སོང་རྣམས་དང་། ཁྱིར་ཡང་འཆྱིར་མྱི་རུང་ཞྲེས་དང་གཅྱིག་གོ །གང་དམྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་ཚ་དམྱལ་
རྣམས་ཀྱི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། ཏྱིལ་སང་ནས་ནྱི་ལོ་བརྒྱ་ཞྱིང་། །ཏྱིལ་གཅྱིག་ཕྱུང་བས་ཟད་གྱུར་པ། །ཆུ་
སྦུར་ཅན་གྱི་ཚེ་ཡྱིན་ཏྲེ། །གཞན་གྱི་ཚེ་ནྱི་ྱི་ཤུར་བསྒྱུར། །ཞྲེས་ཀང་སྲེ། སང་ནྱི་མ་ག་ཏའྱི་ཁལ་བརྒྱད་དུ་ཤོང་
བའོ། །ྲེ་འཁོར་དང་ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བ་ལ་ནྱི་ཚེ་ཚད་མ་ངྲེས་པར་གསུངས་སོ། །ཚངས་རྱིས་པས་བར་གྱི་
སྐལ་པ་ྱི་ཤུ་དང་མདུན་ན་འདོན་པས་བཞྱི་བཅུ་དང་ཚངས་ཆྲེན་པས་དྲུག་ཅུ་དང་། འོད་ཆུང་བས་བསྐལ་པ་
ཆྲེན་པོ་གྱིས་དང་། ཚད་མྲེད་འོད་པས་བཞྱི་ནས་དགྲེ་རྒྱས་པས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་དང་། སྱིན་མྲེད་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་
ལྔ་དང་། འོག་མྱིན་པས་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཐུབ་པའྱི་བར་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་ྱིན་མཚན་མྲེད་ཚེ་ནྱི། །རང་ལུས་གཞལ་
བའྱི་སྐལ་པ་ཡྱིས། །འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་སྐལ་ཆྲེན་ཏྲེ། །དྲེ་ཡྱི་འོག་མ་ཕྱྲེད་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་
པ་བཞྱིས་ྱི་ཁྱི་དང་བཞྱི་ཁྱི་དང་དྲུག་ཁྱི་དང་བརྒྱད་ཁྱི་ཐུབ་སྲེ། གཟུགས་མྲེད་སྐལ་པ་སོང་ཕག་ནྱི། །ྱི་ཤུ་ལྷག་
པས་ལྷག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཚེ་ཚད་མ་རོགས་པར་འཆྱི་བ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་སན་མ་གཏོགས་པར་འཆྱི་ཞྲེས་
སོ། །གཞན་ཡང་བར་སྐབས་སུ་མྱི་འཆྱི་བ་བྱང་སྲེམས་སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དང་སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་དང་
རྒྱལ་བས་བསན་པ་དང་རྒྱལ་བའྱི་ཐད་དུ་བཏང་བའྱི་ཕོ་་དང་དད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དག་དང་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐ་མ་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་དྲེ་དག་མངལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཡུམ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་མཇལ་བྱྲེད་བཤད་པ་ནྱི། །སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ལ། །དྲེ་ཡྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲེ་རྣམས་ཀང་། །དྲུག་ཅུ་
ལ་ནྱི་ཐང་གཅྱིག་གོ །ཡུད་ཙམ་ྱིན་ཞག་ཟ་གསུམ་ནྱི། །གོང་ནས་གོང་དུ་སུམ་ཅུར་བསྒྱུར། །ཞག་མྱི་ཐུབ་དང་
བཅས་པ་ཡྱི། །ཟ་བ་བཅུ་གྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག །ཅྲེས་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཚད་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་དུ། །རྡུལ་གཅྱིག་
བསྒྲྲེས་དུས་ཆུང་བ་ཡྱི། །མཐར་ཐུག་དུས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་འདོད། །ཅྲེས་དང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་ཆོས་མངོན་པ་བ་
རྣམས་ན་རྲེ། སྐྱྲེས་བུ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེ་གོལ་བ། ཏོག་པ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་དྲུག་ཅུ་ར་་་་་་ལྔ་ཟྲེར་བཞྱིའོ་
འདའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་ལོ་ལ་དྲུག་སྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། །དགུན་དང་དཔྱྱིད་དང་
དབྱར་རྣམས་ཀྱི། །ཟ་བ་ཕྱྲེད་དང་གྱིས་འདས་ནས། །ཟ་བ་ཕྱྲེད་ནྱི་ལུས་པ་ན། །མཁས་པས་ཞག་མྱི་ཐུབ་པ་
དོར། །ཞྲེས་ཏྲེ། དུས་དྲེ་གསུམ་ལ་ཟ་བ་བཞྱི་བཞྱིའོ། །དྲེས་ན་་་་་་འདྱིར་ནྱི་སོན་དཔྱྱིད་འབྱིང་ཐུབ། དབྱར་དགུན་འབྱིང་མྱི་ཐུབ་ཅྲེས་པ། དགྲེ་
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སོང་གྱི་ལོ་དང་པོའ་ིའདྱི་བ་བསྡུས་པས་སོ། །རྒྱལ་ཅན་དང་། དབོ་དང་། ས་ག་དང་། ཆུ་སོད་དང་། ཁྲུམས་སད་དང་། སྱིན་དྲུག་
ཅན་རྣམས་ཀྱི་གནམ་སོང་ཆད་པས་ན་ཞག་ྲེར་དགུ་ཟ་བའོ། །དགུན་ནྱི་སྱིན་དྲུག་ཅན་གྱི་་ནས་རོམ་མོ། །ལྔ་
པ་ལ་སྡུག་བསལ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཁམ་ཟས་དང་། འཁྱིགས་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཇྱི་རྱིགས་པར་ཏྲེ་དམྱལ་བའྱི་སྡུག་
བསལ་ནྱི། ལགས་ཀྱི་ས་གཞྱི་འབར་བ་མྲེ་ལྲེས་ཁབ་པ་ལགས་ཀྱི་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་ན་ཡང་སོས་ཀྱི་
ལས་ལས་བྱུང་བ་མཚོན་ས་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དགའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བསྣུན་པས་བརྒྱལ་ཏྲེ་ས་ལ་
འགྲེལ་བ་ན། ནམ་མཁའ་ལས་ཁྲེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སྒྲ་བྱུང་བའམ་རླུང་གང་མོ་ལངས་
པས། མཛོད་འགྲེལ་ཡང་སོས་ཏྲེ་ས་མ་ལྟར་དུ་ཡང་ཡང་ལས་མ་ཟད་པར་དུ་མྱོང་ངོ་། །བསྐལ་པ་འཇྱིག་དུས་ཀྱི་
མྲེ་བས་ཡང་སོས་ཀྱི་མྲེ་ཚ་ཞྱིང་། དྲེ་བས་འོག་མ་འོག་མ་བཞྱི་འགྱུར་གྱིས་ཚ་བར་བཤད་དོ། །ཐྱིག་ནག་གྱིས་
ལུས་ལ་དམྱལ་སྲུང་ཀྱིས་ཐྲེག་ཆ་བཞྱིའམ་བརྒྱད་དམ་དུ་མར་བཏབ་སྲེ་གཤགས་ཤྱིང་འཇོག་པ་དང་། བསྡུས་
འཇོམས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ན་དམྱལ་སྲུང་ཀྱིས་ལགས་ཀྱི་རྱི་རའྱི་གདོང་ལྟ་བུ་གྱིས་དང་ལུག་དང་རྟ་
དང་གང་པོ་ཆྲེ་དང་སྲེང་གྲེ་དང་སག་གདོང་ལྟ་བུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བཙངས་མ་ཐག་ཏུ་རྱིས་བརྱིར་བས་
སོ་ཀུན་ནས་ཁག་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཆྲེན་པོས་བུར་ཤྱིང་ལྟར་འཚིར་
ཞྱིང་ཁག་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལགས་ཀྱི་ཕ་བོང་གྱི་ཆར་པས་ས་གཞྱི་ལ་ཇར་ཇྱིར་དུ་རྡུང་བ་ན་
ཁག་རྒྱུན་འབབ་པའོ། །ངུ་འབོད་ཀྱི་གནས་ཚོལ་བ་ན་ལགས་ཀྱི་ཁང་པར་བཞུགས་པས་དྲེར་མྲེ་བཏང་བ་འབར་
ཞྱིང་མཆྲེད་དྲེ་བསྲེགས་པས་ངུ་ཞྱིང་སྡུག་སྐད་འབྱྱིན་པའོ། །ངུ་འབོད་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དང་འད་བ་ལས་ཁང་སྦྲུམ་དུ་
འདུག་པའོ། །ཚ་བའྱི་ལགས་ཀྱི་ཕྲུ་བ་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡོད་པ་མྲེ་འབར་བའྱི་ནང་དུ་་བཞྱིན་བསྲེགས་པ་དང་
ལགས་ཀྱི་གསལ་ཤྱིང་འབར་བས་རྐུབ་ནས་ཕུག་པ་སྤྱྱི་བོར་བྱུང་ཞྱིང་ལུས་ཀྱི་བུ་ག་རྣམས་དང་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་
ཀུན་ནས་མྲེ་འབར་བ་དང་ལགས་སྲེགས་ཀྱི་ས་གཞྱི་ལ་ལགས་ཀྱི་ཐོ་བ་འབར་བས་རྡུང་བའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་བས་
གསལ་ཤྱིང་རྲེ་གསུམ་པས་རྐུབ་ནས་ཕུག་པས་ཕག་པ་གྱིས་དང་སྤྱྱི་བོར་བྱུང་ཞྱིང་བུ་ག་རྣམས་ནས་མྲེ་ལྷག་
ལྷབ་འབར་བ་དང་། ལགས་ལྲེབ་འབར་བས་ལུས་ལ་ཀུན་ཏུ་འཁྱི་བ་དང་། བཤྲེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ཏུ། ཁ་ཅྱིག་
ལགས་ལས་བྱས་པའྱི་ཕྲུ་ཆྲེན་དུ། །འབས་ཀྱི་ཅུང་སྲེང་བཞྱིན་དུ་སྐོལ་ཞྱིང་འཚེད། །ཅྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ཀྲེང་རུས་
ཙམ་ལུས་པ་ན་ཕྱུང་ནས་ས་ལ་བཀྲམ་པས་ཤ་ལྤགས་དང་ཁག་སར་སྐྱྲེས་པ་ཡང་ནང་དུ་འཇུག་པའོ། །མནར་
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མྲེད་པས་ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་ས་ཆྲེན་པོ་མྲེར་འབར་བ་འོང་བས་འདྱིའྱི་ལུས་མར་མྲེའྱི་སོང་བུ་ལྟར་བསྲེགས་པ་ན་
མྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོར་སང་ཞྱིང་སྡུག་སྐད་ལས་སྲེམས་ཅན་ཡོད་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཞྱིབ་མར་
ལགས་ཀྱི་མདག་མ་འབར་བ་དང་འཁུམ་པ་དང་ལགས་སྲེགས་ཀྱི་རྱི་ཆྲེན་པོ་ལ་འབབ་འཛེག་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་
དང་། ཁ་ནས་ལྲེ་ཕྱུང་སྲེ་ལགས་ཕུར་བརྒྱས་བརྒྱངས་ནས་གྲེར་འཁུམས་མྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ས་ལ་གན་
རྐྱལ་དུ་བཞག་སྲེ་ཁ་ལགས་ཀྱི་འབྱྲེད་སྤྱད་ཀྱིས་ཕྱྲེ་ནས་ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་མྲེ་འབར་བ་དང་ཟངས་སྐོལ་བ་
བླུགས་པས་ཁ་དང་ལོག་མ་དང་ནང་ཁོལ་ཀུན་ཚིག་སྲེ་རོ་སད་ནས་ཕྱྱིར་འབྱུང་བ་སོགས་ལས་མ་ཟད་བར་དུ་
མྱོང་ངོ་། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་འགའ་ཞྱིག་ཡན་མན་དུའང་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །ྲེ་འཁོར་བས། བརྒྱད་
པོ་ཀུན་ལ་ལྷག་བཅུ་དྲུག །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ན། །མྲེ་མར་མུར་དང་རོ་མྱགས་དང་། །སྤུ་རྱི་ལམ་
སོགས་དང་ཆུ་བོའ།ོ །ཞྲེས་ཏྲེ་བརྒྱད་པོའ་ིཕྱོགས་རྲེ་རྲེ་ན་མྲེ་མུར་པུས་པོ་ནུབ་ཙམ་ལ་གནས་ཚོལ་དུ་འགོ་བ་ན་
རྐང་པ་འདྲེགས་འཇོག་གྱིས་ཤ་སྐྱྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་པ་དང་། རོ་མྱགས་ཕྱྱི་སའྱི་འདམ་དྱི་ང་བ་ན་འབུ་མཆུ་རྣོན་གྱིས་
རུས་པའྱི་བར་དུ་འབྱིགས་པ་དང་། སྤུ་གྱི་གཏམས་པའྱི་ལམ་དང་རལ་གྱི་ལོ་མའྱི་ནགས་ཚལ་དུ་གྱིབ་མ་ལ་
འཁོད་པ་ན་རལ་གྱི་ལྷུང་བས་གཅོད་ཅྱིང་འགྲེལ་ཏྲེ་ཁྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གཤུལ་ཤ་ཟ་བ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཤྱིང་
ཤལ་མ་ལྱིའྱི་ནགས་ཚེར་མ་རྣོན་པོ་སོར་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཡན་མན་དུ་ཁ་ལྟ་བས་འཛེག་པ་དང་འབབ་པ་ན་ལུས་
འབུགས་ཤྱིང་ཁྭ་ལགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་གྱིས་མྱིག་འབྱྱིན་པ་གསུམ་མཚོན་ཅར་འད་བས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། 
ཆུ་བོ་རབ་མྲེད་འགྱུར་བྱྲེད་ཀྱི་ཆུ་ཁོལ་བས་གང་བ་ལ་ལྷུང་སྲེ་ངོས་གྱིས་ནས་སྐྱྲེས་བུ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་
ཐོགས་པས་སྲུང་ཞྱིང་འཚེད་པའོ། །མཆྱིལ་པས་ཕྱུང་ནས་ས་ལ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག་སྲེ་ཅྱི་འདོད་དྱིས་པ་ན། 
བདག་ཅག་གྱིས་མྱི་ཤྲེས་མྱི་མཐོང་སྲེ་འོན་ཀང་བཀྲྲེས་སོ་སྐོམ་མོ་ཟྲེར་ན་ཐུ་ལུམ་དང་ཟངས་ཁུ་མནར་མྲེད་ལྟར་
སོད་པའོ། །འོ་ན་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སར། སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མདོ་སྲེ་པས་ལས་ཀྱི་མཐུས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ས་སོགས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་འདོད་ཅྱིང་། བྱྲེ་
བག་སྨྲ་བ་འགའ་སྲེམས་ཅན་དུ་སྨྲའོ། །དྲེ་དག་གྱི་རྒལ་ལན་རྒྱས་པ་ྱི་ཤུ་པ་ར་འགྲེལ་དུ་བལྟ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡྱི་
ལས་ཀྱིས་དྲེར། །འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་བ་དང་། །དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་གོ །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཅྲེས་མྱི་
འདོད། །ཅྲེས་སོགས་སོ། །གང་དམྱལ་གྱིས་ནྱི་ྱི་ཟའྱི་འོད་ཀྱི་སང་བ་མྲེད་པའྱི་མུན་ཁོད་འཁགས་པའྱི་སྦུབས་ན་
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གང་བས་ྲེན་ནས་ཆུ་བུར་བྱུང་བ་དང་། ཆུ་བུར་དྲེ་རྡོལ་ཏྲེ་འཁུམས་པ་དང་། གང་ནས་སོ་ཐམས་ཐམས་པ་དང་། 
ཨ་ཅུ་ཟྲེར་བ་དང་། ཀྱི་ཧུད་ཟྲེར་བ་དང་། ཨུཏྤ་ལ་ལྟར་གས་པ་ལྤགས་པ་སོན་པོ་ཁ་ལྔའམ་དྲུག་དུ་གས་པ་དང་། 
པད་མ་ལྟར་ལྤགས་པ་དམར་པོ་ཁ་བཅུའམ་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་གས་པ་དང་། པད་མ་ལྟར་གས་པ་ཆྲེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་
དམར་བ་ཁ་བརྒྱའམ་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་གས་པའོ། །ྱི་ཚེ་བས་ནྱི།་་་་་སང་འགྲེལ་དུ་དངས། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀྱི་བ་ལང་
གྱི་ཤྲེན་པ་སྐྱྲེས་པ་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་ཙམ་ྲེན་སྐད་ཀྱིས་ངུ་ཞྱིང་ནམ་ཀ་ལ་འོང་བ་དང་། བ་ལང་གྱི་ཤྲེན་པའྱི་
སོབ་མ་རུས་གོང་དྱི་ང་བ་ལ་བྱ་རོག་སོགས་ཀྱིས་འཐོག་པར་སྐྱྲེས་པ་དང་། གཤྲེད་མ་སྐྱྲེས་པ་ཐལ་གོང་དང་ཁ་
ས་ལ་བྱ་རོག་སོགས་ཀྱིས་འཐོག་པ་དང་། ་པ་སྐྱྲེས་པ་ལུས་ལགས་ཀྱིས་བཀྲྱིས་པ་དང་། གཞལ་བ་ལ་སྒྱུ་བྱྲེད་
པ་རླྱིག་པ་ར་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པར་མདོ་སྲེར་གསུངས་པའམ་དགྲེ་འདུན་སྲུང་གྱི་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་མྱོང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་
དམྱལ་བ་ལ་སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་དྲེ། བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། །འདྱི་ན་ྱིན་གཅྱིག་མདུང་ཐུང་སུམ་
བརྒྱ་ཡྱིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་སྡུག་བསལ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེས་ནྱི་དམྱལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་
ལའང་། །འོལ་ཡང་མྱི་མཆྱི་ཆར་ཡང་མྱི་ཕོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྱིང་རྒྱས་པར་དམ་པའྱི་ཆོས་དན་པ་ྲེར་
བཞག་སོགས་སུ་བལྟའོ། །ཡྱི་དྭགས་ལ། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕྱྱིའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཅན་བཀྲྲེས་སྐོམ་གྱིས་ྲེན་པས་ལུས་དང་ཁ་
སྐམས་ཤྱིང་ཆུ་མྱིག་སོགས་སུ་རྒྱུག་པ་ལ་མཚོན་ཐོགས་པས་སྲུང་ཞྱིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁག་ཏུ་མཐོང་བའོ། །ནང་
གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཅན། ཁ་ཅྱིག་ཁ་ནྱི་ཁབ་ཀྱི་མྱིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རྱི་ཡྱི་རྟོས་ཙམ་བཀྲྲེས་པས་ྲེན། །མྱི་གཙང་གྱི་ན་
བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་། །འཚལ་བའྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལྦ་བ་སྱིན་པའྱི་རྣག་
འཚལ་ཏོ། །ཞྲེས་དང་། ཟས་སྐོམ་ྱིད་ལ་སྒྲྱིབ་པ་ཅན་མྲེ་ལྲེའྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་ཟོས་འཐུངས་ཀུན་གྱིས་འཚིག་པ་
དང་། ལྗན་ལྗྱིན་ཟ་བ་གཤང་གཅྱི་དང་དྱི་ང་བ་སད་པ་ཟ་ནུས་ལ། རང་གྱི་ཤ་ཁག་ཟ་ཞྱིང་ཟས་བསོད་པ་ཟ་བར་མྱི་
ནུས་པའོ། །ཡང་དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། ལྟོ་གུག་ཁ་ཁབ་ལྟར་ཕ་དང་། །གཤང་ཟ་ཀུན་སོན་དྱི་
ཟ་དང་། ཆོས་ཟ་སྱིན་པ་ཟ་བ་དང་། །ཆུ་འཐུང་བསམ་པས་འཚོ་བ་དང་། །མཆྱིལ་མ་ཟ་དང་ཕྲེང་བ་ཟ། །ཁག་ཟ་
ཤ་ཟ་བདུག་པ་ཟ། །དག་ཤུལ་སྤྱོད་དང་གགས་ལྟ་དང་། །ས་འོག་གནས་དང་མཐུ་བོ་ཆྲེ། །མཚན་མོ་ལུས་འབར་
མྱི་གགས་ལྟ། །འདོད་གཟུགས་གྱིང་བར་གནས་པ་དང་། །གཤྱིན་རྲེ་དབྱུག་པ་བྱྱིས་པ་ཟ། །ཚངས་སྱིན་འབས་
བུའྱི་ཤུན་པ་ཟ། །མྱི་གཙང་ཟ་དང་ལམ་ཆྲེན་གནས། །མང་དུ་ཟ་དང་མྱི་མདག་ཟ། །དུག་ཟ་དགོན་པར་གནས་པ་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   207 

དང་། །དུད་ཁོད་གནས་དང་ཤྱིང་ལ་གནས། །ལམ་གྱི་གཞྱི་མདོར་གནས་པ་དང་། །བདུད་ཀྱི་སྲེ་སྲེ་སུམ་ཅུ་
དྲུག །ཅྲེས་སོ་སོའ་ིགདུང་བ་མྱོང་ངོ་། །དུད་འགོ་ཆྲེ་བས་ཆུང་ངུ་མྱིད་དྲེ་ཟ་བ་དང་། དྲེས་ཆྲེ་བའྱི་ལུས་ཕུག་སྲེ་ཟ་
བ་དང་། བྱ་གཅན་གྱིས་རྱི་དགས་སོགས་ཟ་བ་དང་། ཀླུ་རྣམས་ནྱི་ྱིན་རྲེ་བཞྱིན་བྱྲེ་ཚན་གྱིས་ཤ་རུས་པ་ལ་
ཐུག་པར་སྲེག་པ་དང་། མཁའ་ལྡྱིང་གྱིས་ཟ་བ་སྲེ། གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བས་དྲེ་དག་ཟོག་པར་བཤད་
དོ། །ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་ནྱི་རང་དབང་མྲེད་པར་གསོད་པ་དང་བརྡྲེག་པ་དང་བཀོལ་བཙོག་སོགས་ཀྱིས་མནར་
ཏྲེ། བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། ཁ་ཅྱིག་མུ་ཏྱིག་བལ་དང་རུས་པ་ཁག །ཤ་དང་ལྤགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འཆྱི་བར་
འགྱུར། །དབང་མྲེད་གཞན་ནྱི་རྡོག་པ་ལགས་པ་དང་། །ལགས་དང་ལགས་ཀྱུ་རྣམས་ཀྱིས་བཏབ་སྲེ་
བཀོལ། །ཅྲེས་སོ། །མྱི་ལ་བཀྲྲེས་སྐོམ་དང་ཚ་གང་དང་འདོད་པས་འཕོངས་པ་དང་ཁ་ཟས་ངན་པ་དང་འགོ་བ་
དང་ཚོལ་ཁོ་དང་ངལ་བ་དང་ཐང་ལ་དང་མུན་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྒྲྱིབས་པ་དང་ཐ་སད་ཆད་པ་དང་། སྐྱྲེ་བ་
སོགས་ཀྱིས་མནར་རོ། །འདོད་ལྷ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མྱི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སན་ལ་མྱི་དགའ་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་
རྱིང་དང་། །གོས་ལ་དྱི་མ་འཆགས་དང་ལུས་ལས་ནྱི། །སོན་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྔུལ་འབྱུང་ཞྲེས་བགྱི་བ། །མཐོ་རྱིས་
འཆྱི་འཕོ་སོན་བྱྲེད་འཆྱི་ལྟས་ལྔ། །ཞྲེས་དང་། ྲེ་བའྱི་་་་་་ཀོ་ཥ་ཊའྱི་ནྱི་མཛོད་འགྲེལ་ལ་ཟྲེར། འཆྱི་ལྟས་རྒྱན་དང་གོས་ལ་སྒྲ་མྱི་
སན་པ་འབྱུང་བ་དང་འོད་ཆུང་བ་དང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཐྱིགས་ལུས་ལ་འཆགས་པ་དང་། བློ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་མྱི་་་་་་གཅྱིག་ལ་
འཆགས་པ་ཟྲེར། འཆགས་པ་དང་མྱིག་འབྱྲེད་འཛུམས་ཏྲེ་དྲེ་ལྔ་བཟོག་ཤྱིང་ས་མ་ལྔ་མྱི་བཟོག་ལ། དྲེའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ལྷ་
གཞན་དང་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ་མཐོང་བས་གདུང་བ་དང་། ལྷ་མཐུ་ཆྲེ་བ་ཆུང་བས་མཐོང་ན་སྤ་གོང་བ་དང་། 
འོག་མ་གྱིས་ལ་ལྷ་མྱིན་དང་འཐབས་པ་ན་གཅོད་འདལ་དང་། མགོ་གཅད་པས་གསད་པ་དང་སྤྱུག་པས་ྲེན་
ཏོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ལྷ་ལྷ་མྱིན་གྱི་བུ་མོ་འདོད་པ་དང་ལྷ་མྱིན་ལྷའྱི་བདུད་རྱི་བཟང་པོ་འདོད་པས་ཞྲེ་འགས་ཏྲེ་ལྷ་མྱིན་
རྣམས་རྱི་རབ་ཀྱི་ཁོང་བསྲེང་ནས་གསྲེར་དངུལ་ཤྲེལ་མན་ཤྲེལ་བཻཌཱུརྻའྱི་མཚོན་ཐོགས་ཤྱིང་གོ་ཆ་གོན་ཏྲེ་ཆས་
པ་ན། དམག་གྱི་བྲེར་གྱིས་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་གདན་འགུལ་བས་དམག་འོང་བར་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀླུ་དང་འཐབ་
པས་ཕམ་ན་རང་གྱི་གནས་སུ་ལྡོག་ལ། དཀར་པོའ་ིཀླུ་ཕམ་ན་ཆུ་འཚམས་ནས་འཐོན་ཏྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མཁའ་
ལ་འཕགས་ཤྱིང་བང་རྱིམ་གྱི་ལྷ་སོགས་དང་འཐབ་པོ། །དན་པ་ྲེར་གཞག་ཏུ་ལྷའྱི་གནས་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་
ཆྲེད་དུ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱིས་ནྱི་ྱི་ཟ་ལག་པས་སྒྲྱིབ་ཅྱིང་རྒྱལ་ཕམ་དང་སྐྱྲེ་དགུའྱི་བདྲེ་སྡུག་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་



208   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

དགྲེ་སྱིག་ལ་རག་ལས་པས་ཟ་བའྱི་མདོར། ཟ་བ་ཟྱིན་པ་ན་དགྲེ་བ་འབུམ་འགྱུར་དང་། ྱི་མ་ཟྱིན་པ་ན་བྱྲེ་བ་
འགྱུར་དུ་བཀལ་བསྩལ་ཏོ། །ལྷ་ཕམ་ན་ཕོ་་རྣུ་ཞྱིང་སོང་སྲེ་ལྷའྱི་དབང་པོ་མཁྲེན་པར་མཛོད་ཅྱིག ལྷ་མྱིན་གྱི་
དཔུང་ཚོགས་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིགས་བཞྱི་པས་མ་ཐུབ་པས་ར་གསུམ་པས་བཟོག་པར་མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨྲས་པས་
དབང་པོས་གཞན་རྣམས་ལ་བསོའ།ོ །གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརྟན་ཡང་དབང་པོའ་ིབསམ་པ་ཤྲེས་ཏྲེ་དྲེར་ཕྱྱིན་ནས་ལྷ་
རྣམས་རྩུབ་གྱུར་གྱི་ཚལ་དུ་ཕྱྱིན་པས་འཐབ་པར་མོས་ཏྲེ་རྱི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཀྱི་སྲེང་དུ་འཐབ་བོ། །དན་པ་ྲེར་
གཞག་ཏུ་ལྷ་མྱིན་རྣམས་རྱི་འཕྲེན་ཞྱིང་དྲེ་ཀུན་དབང་པོའ་ིརྡོ་རྲེས་བཅོམ་པའྱི་དུམ་བུ་རོལ་མཚོ་སོགས་སུ་ལྷུང་
བས་སོག་ཆགས་དུ་མ་ཤྱི་སྲེ་མཚོ་དམར་པོར་འགོ་བར་གསུངས་སོ། །ལྷའྱི་མགོ་དང་སྐྲེད་པ་བཅད་ན་འཆྱི་ཡྱི། 
ཡན་ལག་བཅད་ཀང་སྐྱྲེ་སྲེ་སྡུག་བསལ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་ངོ་། །ལྷ་མྱིན་མྱི་བཞྱིན་དུ་གནད་དུ་ཕོག་ན་འཆྱི་ལ་དྲེའང་
གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་སྲེང་དུ་མཚོ་ཀུན་སང་ལ་ཤྱི་བ་དང་རྐང་ལག་ཆད་པ་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ཤར་ཏྲེ་
དམག་མ་ལོག་པའྱི་སོན་དུ་མྱ་ངན་བྱྲེད་པར་བཤད་དོ། །གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་མདོར། ཐག་བཟང་
རྱིས་ཀྱི་ཤྱིང་རྟ་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་པ་དག་ཏུ་འགོ་བའང་དབང་པོའ་ིལག་པ་གཡོན་པས་འཛིན་ནུས་པར་
བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་དག་སུ་འཕམ་པ་རང་གྱི་གོང་ཁྲེར་དུ་ཞུགས་པས་བདྲེ་སྲེ་ཕན་ཚུན་མྱི་ཚུགས་སོ། །ཁམས་
གོང་མ་དག་རྲེ་ཤྱིག་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ལས་འདས་ཀང་ོན་མོངས་དང་སྒྲྱིབ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་འཆྱི་
འཕོ་དང་སྐྱྲེ་བ་ལ་རང་དབང་མྲེད་པས་གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་སྡུག་བསལ་ཅན་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་མར། མྱི་གཙང་བ་ལ་དྱི་
ཞྱིམ་མྲེད་བཞྱིན་ལམ་ལྔ་རྣམས་ལ་བདྲེ་བ་མྲེད། ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །བདྲེ་བའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དམྱལ་བ་བཞྱི་ན་
བདྲེ་བ་མྱོང་བ་མྲེད་ཏྲེ་ཞྲེས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་བདྲེ་བ་རྣམ་སྱིན་སྐྱྲེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱྲེས་ཡོད་
ཅྲེས་ཁ་ཅྱིག་གསུངས་ལ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སོན་པས་དགྲེ་སོང་དག་རྲེག་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྲེམས་
ཅན་དམྱལ་བ་ཡོད་དྲེ། གང་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་ཁོ་ན་མས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྱི། མནར་མྲེད་ན་བདྲེ་བ་གཏན་མྲེད་
ལ་གཞན་ན་ཡང་སོས་སུ་རླུང་གང་མོས་སོས་པ་སོགས་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱྲེས་ཡོད་པའྱི་ལུགས་གྱིས་
བཤད་དོ། །ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཤྱིན་རྲེ་དང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལ་ལ་ལྷའྱི་དཔལ་ལྟ་བུའྱི་
བདྲེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་། རབ་བརྟན་དང་ས་སྲུང་གྱི་བུ་དང་རྟ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སོགས་ལ་བདྲེ་བ་ཇྱི་རྱིགས་པ་ཡོད་དོ། །མྱིའྱི་
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ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གདགས་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་གསྲེར་དངུལ་ལ་ོ་ཚོང་བྱྲེད་ཅྱིང་། ཤར་ན་རས་དང་བྲེའུ་རས་
དང་། ནུབ་ན་བ་ལང་དང་ནོར་བུ་ལ་སྲེ་བྱང་ན་མྲེད་དོ། །འདྱི་ན་ཁ་ཟས་འབས་ཆན་དང་ཁུར་བ་དང་ཟན་ཕྱྲེ་དང་
ཤ་ཆང་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་ནུབ་ནའང་ཡོད་ཅྱིང་། བྱང་ན་མ་རྨོས་མ་བཏབ་པའྱི་འབས་ས་ལུ་ཟའོ། །འདྱི་ན་ཆར་
འབབ་མཁས་མྱི་མཁས་དང་ལོ་ལྲེགས་ྲེས་དང་མུ་གྲེ་དང་བདྲེ་མྱི་བདྲེ་དང་འཇྱིགས་པ་དང་ཚ་གང་དང་ོ་ཚོང་
དང་ཁ་དོག་དུ་མ་དང་ཁང་པ་ཆྲེད་དུ་བྱས་མ་བྱས་དང་བལ་གོས་དང་གོས་སན་ལྱི་བ་དང་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་
དང་རྲེ་ཁོལ་དང་དྲེ་རྣམས་ལ་ཞྲེན་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤར་ནུབ་ནའང་ཡོད་ལ། བྱང་ན་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ན་ཁ་དོག་དཀར་
པོ་ཁོ་ན་དང་ཆྲེད་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ས་ཁང་དང་། དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་གོས་སང་གཅྱིག་པ་ཡོད་
ཅྱིང་། གང་ལའང་ཡོངས་འཛིན་མྲེད་དྲེ། བུ་ཚ་རྣམས་ཀང་སྐྱྲེས་མ་ཐག་མས་འབོར་ཞྱིང་རང་གྱི་མཐྲེ་བོང་ལ་ནུ་
ཞོ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །གྱིང་བཞྱི་ཀ་ན་བཀྲྲེས་སྐོམ་དང་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་ཐ་དད་དང་ྱིན་མཚན་དང་ཕ་མ་དང་
དུས་བཞྱི་དང་བཤང་གཅྱི་དང་ཟ་མཚན་དང་སྦྲུམ་མ་དང་བུ་བཙའ་བ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཡང་དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ་
བླུན་པོས་དགྲེ་བ་བྱས་པ་སྒྲ་མྱི་སན་དུ་སྐྱྲེ་ཞྲེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདོར། གཞན་གྱིས་མྱི་འདོད་
བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་དུ་བཅུག་པ་ཤར་ནུབ་གྱིས་སུ་སྐྱྲེ་བར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །མྱིའྱི་ནང་ན་འཁོར་ལོ་
སྒྱུར་བའྱི་བདྲེ་བ་ནྱི་མཆོག་སྲེ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནྱི། སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མྱི་འཕྱྱི། དྲེ་མན་ཆད་
དུ་ཕུན་ཚོགས་མྱི་རོགས་པས་ཚེ་དཔག་མྲེད་ནས་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་ལ་འབྱུང་ངོ་། །སོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་
ནྱི་དྲེ་ལས་ཕྱྱིས་ཀང་ངོ་། །དྲེ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ས་བདུན་ཡོད་དྲེ། ས་འགྲེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་དྲེ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་མགོ་
དང་བཅས་པ་བཀྲུས་ནས་བསྲེན་གནས་བྱས་ཤྱིང་བློན་པོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏྲེ་འདུག་པ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་
ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ཚིག་གྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་བྱས་པ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བསན་པ་
འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ་གསྲེར་ལས་བྱས་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྱིབས་སོང་ཡོད་པ་མཛེས་
པ་ནམ་མཁའ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་དུ་ྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་འགོ་བ། གྱིང་བཞྱི་དང་ལྷའྱི་རྱིས་སུའང་གང་པོ་སོགས་
ཀུན་མཁའ་ལ་འགོ་བ་རྒྱལ་པོས་མྱི་ཐོས་པ་དྲེས་ཐོས་པར་བྱྲེད་པ་འགན་པ་སུའང་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་
ཤྱི་ནས་སོ་ཁང་དུ་ཟུག་ནས་སོད་དྲེ། བུ་ལ་མྱི་ཕན་ནོ། །ནོར་བུ་ནྱི་མྱི་ཆྲེན་པོའ་ིབརླ་ཙམ་པ་ཟུར་བརྒྱད་པ་སྲེ་
མཚན་མོ་དཔག་ཚད་བརྒྱར་འོད་འབྱུང་བ། ྱི་མ་ཚ་ན་བསྱིལ་བ་འབྱུང་བ། སྐོམ་ན་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་
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འབྱུང་བ། རྒྱལ་པོས་ཅྱི་བསམས་པ་འབྱུང་བ། འོད་ས་ཚོགས་འབྱུང་བ། དཔག་ཚད་བརྒྱར་ནད་མྲེད་པར་བྱྲེད་
ཅྱིང་ལས་ཀུན་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ། ཀླུ་ངན་པས་སྲེར་བ་སོགས་འབྲེབ་མྱི་ནུས་པ། མྱ་ངམ་
དང་གཡང་སའྱི་ཡུལ་ཀུན་ལྗོན་པ་དང་མཚེའུ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ། མྱི་དུས་མྱིན་དུ་མྱི་འཆྱི་
ཞྱིང་དུད་འགོ་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་གནོད་པ་སྦྲུལ་དང་ནྲེའུ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་མཐུན་པས་ཀང་མྱི་གནོད་པ་ཞྱིག་དབང་
པོས་སྲེར་རོ། །བཙུན་མོ་ནྱི་ལུས་ལས་ཙནྡན་དང་ཁ་ལས་ཨུཏྤ་ལའྱི་དྱི་འབྱུང་བ། རྲེག་ན་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་
འགྱུར་བ་གྱིང་དྲེའྱི་བཀྲྲེས་སྐོམ་དང་མྱ་ངན་དང་བལ་བར་བྱྲེད་པ། རྒྱལ་པོས་མཐོང་ན་གང་དུས་སུ་དོ་ཞྱིང་དོ་
དུས་སུ་བསྱིལ་བར་བྱྲེད་པ། མྱི་ཀུན་གྱིས་མ་དང་སྱིང་མོ་ལྟར་མཐོང་བ། བསམ་པ་དང་མཐུན་ཅྱིང་བུ་མང་པོ་
བཙའ་བ། ཁྱིམ་ཐབ་བུད་མྲེད་གཞན་ལ་འགོགས་ན་ཕག་དོག་མྲེད་པ། ཁྱིམ་ཐབ་མྲེད་ཀང་འདོད་ཡོན་ལྔའྱི་
དབང་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བློན་པོས་འབུལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཤྱི་ནས་ལྷར་སྐྱྲེའོ། །བློན་པོ་ནྱི་བྱ་བ་རྣམས་མ་བསབས་ཀང་
ཤྲེས་ནས་བྱྲེད་པ། མྱི་དགྲེ་བ་སྤངས་ཤྱིང་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕ་མ་ལྟར་ཕན་པའོ། །གང་
པོ་ནྱི་ཅང་ཤྲེས་ཤྱིང་བཀའ་ན་པས་ཕ་རོལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད་པ། གང་པོ་ཆྲེ་སོང་གྱི་སོབས་ཡོད་པ། ཆུ་དང་
སྐམ་དང་བར་སང་གསུམ་ལ་གཡུལ་འགྲེད་པ་ྱིན་གཅྱིག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལན་གསུམ་འཁོར་བ། སྐུད་པས་
ཀང་བཀྲྱིར་རུང་ཤྱིང་རྒྱལ་པོ་ཞོན་པའྱི་ཚེ་སྐུལ་མྱི་དགོས་པ་དལ་གྱིས་འགོ་བ་ཞྱིག་དབང་པོས་སྲེར་རོ། །ས་
འགྲེལ་དུ། གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརྟན་གྱི་བུ་ཐ་ཆུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །རྟ་མཆོག་ནྱི་ཀུ་མུ་ཏ་དང་དུང་ལྟར་དཀར་བ་གང་པོ་
དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཅྱིག་དབང་པོས་སྲེར་རོ། །ས་འགྲེལ་དུ། རྟའྱི་རྒྱལ་པོ་སྱིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་གྱི་བུ་ཐ་
ཆུང་ལུས་སོ་ལ་མགོ་གནག་པའོ་ཞྲེས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་ནྱི་བང་མཛོད་གསྲེར་དངུལ་སོགས་ཀྱིས་འགྲེངས་ཤྱིང་
རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ན་པ་སྐྱྲེ་བོ་ཀུན་ལ་མྱི་གནོད་པའོ་ཞྲེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སས་ནྱི། ཁྱིམ་བདག་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་སྤྱན་
དང་བློན་པོ་ནྱི་དཔུང་གྱི་སྤྱན་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ྲེ་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ས་བདུན་ཡང་མདོ་སྲེ་ྱིད་དུ། རལ་གྱི་
ནྱི་རྒྱལ་པོ་དང་འགལ་བ་བྱྲེད་འདོད་པ་དྲེར་སོང་སྲེ་མ་བཏབ་ཀང་ཀུན་གྱིས་འདུད་པའོ། །དམག་དཔོན་ནྱི་དགའྱི་
ཚོགས་མ་ལུས་པ་འཇོམས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་གཞན་ལ་མྱི་འཚེ་བའྱི་སྐྱྲེས་བུའོ། །ལྤགས་པ་ནྱི་ཆུར་དཔག་
ཚད་བཅུ་པ་ཞྲེང་དུ་ལྔ་པ་ཆར་གྱིས་མྱི་རླན་ཅྱིང་རླུང་གྱིས་མྱི་བསྐྱོད་པ། གང་ན་དོ་ཞྱིང་དོ་ན་བསྱིལ་བར་བྱྲེད་པ། 
བུད་མྲེད་མྱི་སྡུག་པ་མྱི་མཐོང་བ། ྱི་ཟའྱི་འོད་སང་བ། ཀླུའྱི་ལྤགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་བ། གང་འགོ་སར་བློན་
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པོས་ཁྲེར་ཏྲེ་ཁང་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ཞྱིག་ཚོང་པས་འབུལ་ལོ། །ཁང་པ་ནྱི་ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་གྱིས་ཞྲེང་དུ་
དཔག་ཚད་བདུན་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དང་ཟ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་བལྟ་བར་འདོད་ན་ཁང་པ་དྲེར་འོང་བ། རྨྱི་ལམ་དགྲེ་བ་
མཐོང་བ། གང་ན་དོ་ཞྱིང་ཚ་ན་བསྱིལ་བའྱི་རླུང་ལྡང་བ་དྲེར་ལྷ་མོ་འོངས་ནས་རོལ་མོ་བྱྲེད་པའོ། །གོས་ནྱི་འཇམ་
ལ་དྱི་མ་མྱི་གོས་པ་གོན་ན་ཚ་གང་བཀྲྲེས་སྐོམ་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མྱི་གནོད་པ། མྱི་འཚིག་ཅྱིང་མཚོན་གྱིས་མྱི་ཆོད་
པའོ། །ཚལ་ནྱི་རྒྱལ་པོས་དྲེར་ཕྱྱིན་པ་དང་ཚལ་གྱི་མཐུས་ལྷའྱི་བུ་མོ་དང་བྱ་སོགས་འོངས་ཏྲེ་འདོད་ཡོན་ལ་
སྤྱོད་པའོ། །མལ་ཆ་ནྱི་བསམ་གཏན་བྱྲེད་ན་རྣམ་པར་གོལ་ཞྱིང་བློ་གསལ་བ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་མྱི་སྐྱྲེ་
བའོ། །ལྷམ་ནྱི་གོན་ན་ཆུ་ལ་མྱི་འབྱྱིང་བ་ཡུད་ཙམ་གྱིས་དཔག་ཚད་བརྒྱར་འགོ་བ་ལའང་ངལ་བ་མྲེད་པའོ། །མྱི་
སོང་ཐུབ་པའྱི་བུ་སོང་དང་དག་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་མདའ་གཞུའང་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྱི་ཁད་པར་ནྱི། གསྲེར་
དངུལ་ཟངས་ལགས་འཁོར་ལོ་ཅན། །དྲེ་རྣམས་གྱིང་གཅྱིག་གྱིང་གྱིས་དང་། །གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་མས་རྱིམ་
བཞྱིན། །ལྷན་ཅྱིག་གྱིས་མྱིན་སངས་རྒྱས་བཞྱིན། །ཕས་བསུ་རང་འགོ་གཡུལ་བཤམས་དང་། །མཚོན་
བརམས་པས་རྒྱལ་གནོད་པ་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པ་སྲེ། མཚོན་བརམས་ནྱི་གཟས་པའོ། །རྒྱལ་ཡང་གསོད་པ་
མྲེད་ཅྱིང་རྒྱལ་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་འགོད་པས་དྲེ་རྣམས་ངྲེས་པར་ལྷར་སྐྱྲེའོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་
སྐྱྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ་ིམཚན་སོ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱལ་པོ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། 
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདྱི་རྣམས་ཡོད་པར་འདོད་མོད་ཀྱི། །དག་དང་མཛེས་དང་གསལ་བ་
ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆར་མྱི་ཕོད། ཅྲེས་སོ། །གྱིང་འདྱིའྱི་ྲེ་འཁོར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ལམ་གསྲེར་
གྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་པའྱི་པུས་ནུབ་ཙམ་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་ཡོད་དྲེ་དྲེ་བྱུང་བ་ན་ཆུ་སྐམ་
མོ། །འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བྱམས་པ་བསོམ་པ་སོགས་ཏྲེ། མཛངས་བླུན་དུ་སྲེང་གྲེ་ཡྱི་དམ་བརྟན་པས་རང་ྱིད་གསོད་
པའྱི་རྔོན་པ་ལ་བྱམས་པ་བསོམས་པས་སྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་སྐྱྲེས་པར་གསུངས་སོ། །འོན་
ཀང་བྱྱིས་པ་དྲེར་སྐྱྲེས་པ་སྡུག་བསལ་ྱིད་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་གཙེས་པས་ཏྲེ། འཕགས་པས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་
ྱིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་། འཁོར་བ་ན་ནྱི་ཡང་བན་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །འདོད་ལྷའྱི་བདྲེ་བ་ནྱི་
ལྷ་དྲུག་ན་གོས་སང་ཕྱྲེད་དང་སང་བཞྱི་ཆ་དང་། བརྒྱད་ཆ་དང་། བཅུ་དྲུག་ཆ་དང་། སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་ཆ་དང་། 
དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ཆའོ། །རྲེ་བན་དང་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་དང་ཕ་མ་དང་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་དང་བཀྲྲེས་སྐོམ་དང་དུས་
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བཞྱི་དང་ྱིན་མཚན་རྣམས་ཡོད་ལ། མུ་གྲེ་དང་ོ་ཚོང་དང་ནད་དང་རྒ་བ་མྲེད་ཅྱིང་ཚ་གང་ནྱི་དང་པོ་ན་ཡོད་ཀྱི་
དྲེ་ལས་གོང་ན་མྲེད་དོ། །ལུས་ཀྱི་ཕྱྱི་ནང་གཙང་ཞྱིང་རྡུལ་དང་དྱི་མ་དང་རུས་པ་དང་ར་རྒྱུས་དང་ནང་གོལ་དང་
བཤང་གཅྱི་མྲེད་དོ། །གསྲེར་དངུལ་ཤྲེལ་བ་ཻདཱུརྻ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་བ་གམ་དང་བསྱིལ་ཁང་
དང་སྲེགས་བུ་དང་སྐར་ཁུང་ད་བ་ཅན་མས་དགའ་བ་ནོར་བུ་ས་ཚོགས་པས་སས་ཤྱིང་སང་བ་འགྲེད་པ་མཛེས་
པ་ཡོད་དོ། །བཟའ་བ་འབྱུང་བའྱི་ལྗོན་ཤྱིང་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་བཏུང་བ་སང་རྱི་དང་སང་ཆང་འབྱུང་བའྱི་དང་། 
གཞོན་པ་ཤྱིང་རྟ་སོགས་འབྱུང་བའྱི་དང་། གོས་འབྱུང་བ་དང་རྒྱན་འབྱུང་བ་དང་། དྱི་བཟང་དང་བདུག་པ་དང་མྲེ་
ཏོག་ཕྲེང་བ་འབྱུང་བ་དང་། བཞད་གད་དང་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོའ་ིསྒྲ་འབྱུང་བའྱི་དང་། སོད་སྤྱད་དང་ཡོ་བྱད་
ས་ཚོགས་འབྱུང་བའྱི་ལྗོན་ཤྱིང་རྣམས་ཡོད་དོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུས་གང་བའྱི་རྱིང་བུ་དང་མཚོ་མྲེ་
ཏོག་ས་ཚོགས་དང་བྱ་ས་ཚོགས་སྐད་སན་པ་འབྱྱིན་པ་ཅན་དང་། དུས་དུས་སུ་བག་མྲེད་པ་ལས་སྐུལ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་རྔ་སྒྲ་དང་ལམ་སང་ཀུན་ན་སྱིལ་སན་ཕྲེག་རྡོབ་པའྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའྱི་ལྷ་མོ་མཛེས་མས་གང་བ་དང་། ས་ལ་
མྲེ་ཏོག་མན་ད་ར་བ་པུས་ནུབ་ཙམ་གྱིས་ཁྲེབས་པའྱི་རྱིང་པ་རྣམས་རླུང་གྱིས་འདོར་ཅྱིང་གསར་པ་ལྲེགས་པར་
འགྲེམས་ཏྲེ། དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་བསོད་ནམས་དབང་རྐྱྲེན་གྱིས། །ལྷ་ཡྱི་གོང་དུ་རླུང་ཆྲེན་
ལྡང་། །མྲེ་ཏོག་རྱིང་པ་འདོར་བྱྲེད་ཅྱིང་། །མྲེ་ཏོག་གསར་པ་ལྲེགས་པར་འགྲེམས། །ཞྲེས་སོ། །སུམ་བཅུ་ར་
གསུམ་པའྱི་རྲེ་ཚུལ་ནྱི་གདགས་པ་དང་དཀོན་ཅོག་ཏ་ལ་ལའྱི་གཟུགས་སུ། ཤྱིང་རྟ་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཚལ་ན་གང་པོ་
ས་སྲུང་གྱི་བུ་གཟུགས་བཟང་ཞྱིང་མཛེས་པ་དཀར་བ་ཡན་ལག་བདུན་ལྲེགས་པར་གནས་པ་མགོ་དམར་བ་
མཆྲེ་བ་དྲུག་པ་སྱིད་དུ་དཔག་ཚད་གཅྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བདུན་ཡོད་པ་འཁོར་གང་པོ་ཆྲེ་བརྒྱ་སོང་དང་ལྡན་
པ་གནས་ཏྲེ། ལྷ་སྐྱྲེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བ་ན་དྲེས་མགོ་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ཅྱིང་མགོ་རྲེ་རྲེ་ལ་མཆྲེ་བ་
དྲུག་དྲུག་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་རྱིང་བུ་བདུན་བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་པད་མའྱི་སོང་བུ་བདུན་རྲེ་དང་། །པད་མ་རྲེ་རྲེ་
ལ་ལྷ་མོ་བདུན་བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་གཡོག་མོ་བདུན་བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྱིལ་སན་འཁོལ་བ་བདུན་
བདུན་དང་ལྡན་པ་སྤྲུལ་ཏྲེ། མགོ་དབུ་མ་ལ་དབང་པོ་དང་། གཞན་ལ་ྲེ་དབང་སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་དང་། གང་པོ་
གཞན་རྣམས་ལ་འཁོར་རྣམས་ཞོན་ནས་འགོ་བ་མྱི་མངོན་པ་ལྟ་བུའྱི་མགོགས་པས་ལྷ་རྣམས་གོང་ནས་སྐྱྲེད་
མོས་ཚལ་དུ་སྐྱྲེལ་ལ། དྲེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཏྲེ། བཏང་སྲེ་ལྷར་སྤྲུལ་ནས་འདོད་པ་ལ་སྤྱོད་པར་གསུངས་སོ། །དྲེ་
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བས་ཀང་གོང་མ་གོང་མ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྷག་ཅྱིང་དགའ་ལྡན་པའྱི་ནྱི་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དྲུང་ན་རྟག་ཏུ་
ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་སྤྱོད་པས་ཀང་ལྷག་སྲེ། དན་པ་ྲེར་བཞག་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པར། ཐོས་པ་མང་དང་
ཆོས་འཛིན་དང་། །ཤྲེས་རབ་ལྡན་ཞྱིང་ཐར་པ་འདོད། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི། །དྲེ་རྣམས་དགའ་ལྡན་
ྲེ་བར་འགོ། །ཅྲེས་བཤད་ཅྱིང་། ྱི་ཁྱི་སང་བར་ནྱི་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དྲེར་སྐྱྲེ་བར་གསུངས་སོ། །ཁམས་གོང་མའྱི་
བདྲེ་བ་ནྱི་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སྲེ། དྲེ་ཡང་སར་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་ཡོངས་སུ་དག་
པ་དང་ཞྱི་བའྱི་བདྲེ་བ་ཅན་མྱི་གཡོ་བ་མྱོང་བ་དང་། གཟུགས་མྲེད་པས་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་བདྲེ་བ་ཅན་
མྱོང་ངོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཁམ་ཟས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ནྱི་དམྱལ་བ་ན་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་ཁམ་ཟས་ཕ་བས་གནས་པར་
སར་གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྱི། ཐུ་ལུམ་དང་ཟངས་ཞུན་དག་བཀྲྲེས་སྐོམ་འཇོམས་ནུས་པས་ཟས་སུ་
དང་ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བ་ལ་ཁམ་ཟས་མྱི་དང་འད་བ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །དུད་འགོ་ཡྱི་དྭགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁམ་
ཟས་རགས་ཤྱིང་། མྲེར་མྲེར་པོ་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་དང་ལྷ་དང་བར་དོ་དང་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་རྣམས་ཀྱི་
ཕ་བ་སྲེ་ཁམས་གོང་མ་ན་མྲེད་དོ། །འཁྱིག་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ནྱི་དམྱལ་བ་ལ་སྡུག་བསལ་དག་པོ་རྒྱུན་དུ་མྱོང་
བས་ཡྲེ་མྲེད་དོ། །དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་མྱི་ལ་ཡོད་ཅྱིང་ཁུ་བ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །འདོད་ལྷ་དྲུག་ལ། གྱིས་
གྱིས་འཁྱུད་དང་ལག་བཅངས་དང་། །རྒོད་དང་ལྟས་པས་འཁྱིག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ཡོད་ལ། ཁུ་བ་འབྱུང་བ་
མྲེད་ཀང་མཚན་གྱི་སོ་ནས་རླུང་ྱི་ཚེ་འབྱུང་བས་གདུང་བ་དང་འབལ་ལོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནྱི། དྲུག་ཅར་གྱིས་
ཀྱིས་གྱིས་སོད་ཀང་གདགས་པར་དྲེ་སྐད་འབྱུང་བ་ནྱི་འཁྱིག་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚད་ཡྱིན་ཞྲེས་སྨྲའོ། །གྱིང་གསུམ་
དང་ཡྱི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་དང་ལྷ་འོག་མ་བཞྱི་ལ་ཆུང་མ་འཆང་བ་དང་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་ཡོད་ཀྱི་སྒྲ་མྱི་སན་
དང་གོང་མ་གྱིས་ན་མྲེད་ཅྱིང་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་མངལ་གྱི་གནས་མྲེད་ཅྲེས་སར་རོ། །ཕ་དང་མའྱི་ཕག་པའམ་
ཕང་པར་འདོད་ལྷ་དྲུག་པོ། བྱྱིས་པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ནས། །ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བར། །དྲེ་རྣམས་སུ་སྐྱྲེ་གཟུགས་
ཅན་རྣམས། །ཀུན་རོགས་གོས་དང་བཅས་པ་ྱིད། །ཅྲེས་ཏྲེ། འདོད་ཁམས་པ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བས་
གཅྲེར་བུར་སྐྱྲེ་ཞྱིང་། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་དང་དགྲེ་སོང་མ་དཀར་མོ་དང་དགྲེ་ཚུལ་ས་མ་ནྱི་གོས་དང་བཅས་པར་
རོ། །གཞན་རྣམས་ལུས་མྱུར་དུ་རོགས་ཤྱིང་། བརྒྱ་བྱྱིན་ལུས་རོགས་པ་སྐྱྲེ་བས་ས་ཕྱྱི་བརྲེ་བའང་གཞན་གྱི་མྱི་
ཚོར་ཏྲེ། ཤཱཀ་སྲེང་གྲེ་བཞུགས་དུས་ཀྱི་བརྒྱ་བྱྱིན་ནྱི་ཀོའུ་ཤྱི་ཀ་ཞྲེས་བྱའོ།་་་་་དན་པ་ྲེར་བཞག །ལྷ་ཀུན་ཀང་སཾ་སྱི་
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ཏའྱི་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །དྲུག་པ་སྐྱྲེ་བ་ལ། འདོད་པ་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་མྱིར་བཅས་རྣམས། །བདྲེ་
བ་སྐྱྲེ་བ་གསུམ་པོ་ནྱི། །བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་ས་གཞྱི་དགུ །ཞྲེས་ཏྲེ་མྱི་དང་ལྷ་དང་པོ་བཞྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟར་
སྐྱྲེས་པ་ལོངས་སྤྱོད་པའྱི་དང་། འཕྲུལ་དགའ་བ་འདོད་པ་རང་གྱིས་སྤྲུལ་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྱི་དང་། གཞན་
འཕྲུལ་དབང་སྒྱུར་བ་གཞན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་ལའང་དབང་བྱྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་སྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་དབྲེན་པ་ལས་
སྐྱྲེས་པའྱི་བདྲེ་བ་ཅན་དང་། གྱིས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་། གསུམ་པ་དགའ་བ་མྲེད་པའྱི་བདྲེ་བ་
ཅན་གྱི་སྐྱྲེ་བའོ། །ཡང་དྲེར་ནྱི་སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་སོ། །སྲེམས་ཅན་སྐྱྲེ་གནས་བཞྱི་རྣམས་སོ། །མྱི་དང་དུད་འགོ་
རྣམ་པ་བཞྱི། །དམྱལ་བ་རྣམས་དང་ལྷ་རྣམས་དང་། །སྱིད་པ་བར་མ་བརྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ། །ཡྱི་དྭགས་མངལ་ནས་སྐྱྲེ་
བའང་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་མྱི་སོང་སྐྱྲེས་ནྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་མོ་ལས་སྐྱྲེས་པ་བག་དང་ྲེ་བག་དང་རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མའྱི་བུ་
སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་དང་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལྲེན་གྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ལྟ་བུའོ། །དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་གསོ་སོང་
འཕགས་ཀྱི་སྤྱྱི་བོ་ལས་ང་ལས་ནུ་དང་། དྲེའྱི་བརླ་གཡས་ལས་མཛེས་པ་དང་། གཡོན་ནས་ྲེར་མཛེས་སྐྱྲེས་
པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཚངས་པ་བྱྱིན་གྱི་བང་གྱི་ཤ་འབུར་ནས་ཐྱི་བའྱི་ཕྲེང་ཅན་མ་དང་། ཨམྲ་སྐྱོང་མ་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སོང་
པོ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྫུས་སྐྱྲེས་ནྱི་སྐལ་པ་དང་པོ་པ་རྣམས་དང་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་སྱིང་ག་གྱིང་
རྒྱལ་པོའ་ིལྡུམ་རར་པད་མ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུད་འགོ་རྫུས་སྐྱྲེས་ནྱི་ཀླུ་དང་མཁའ་ལྡྱིང་སོགས་ཏྲེ། 
གདགས་པར་མཁའ་ལྡྱིང་རྫུས་སྐྱྲེས་ཀྱིས་ཀླུ་བཞྱི་ཀ་དང་། དོད་གཤྲེར་ཀྱིས་གསུམ་དང་། མངལ་སྐྱྲེས་ཀྱིས་
གྱིས་དང་། སོང་སྐྱྲེས་ཀྱིས་སོ་ང་སྐྱྲེས་ཁོ་ན་ཟ་བར་བཤད་དོ། །འོ་ན་རྫུས་སྐྱྲེས་ལ་རོ་མྲེད་པས་ཅྱི་ལྟར་ཟ་ཞྲེ་ན། 
མ་ཤྲེས་ནས་བཟའ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་འདྲེན་པའམ་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་ཟ་བས་སོ། །ཡྱི་དྭགས་ནྱི་རྫུས་སྐྱྲེས་དང་མངལ་
སྐྱྲེས་ཀང་སྲེ། ལུང་དུ་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་ཡྱི་དྭགས་མོས་སྨྲས་པ་བཤད་པ། བདག་གྱིས་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་
དང་། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིན་མོ་བུ་ལྔ་རྣམས། །བསྐྱྲེད་ནས་དྲེ་རྣམས་ཟ་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀང་བདག་ནྱི་ཚིམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་
སོ། །བཞྱི་ལས་བརྫུས་སྐྱྲེས་བཟང་ངོ་། །འོ་ན་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་མངལ་ནས་སྐྱྲེ་བ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ྲེ་དུའྱི་འབྲེལ་
བས་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ལ་གཟུད་པ་དང་། འདྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་གུས་པ་སྐྱྲེད་དུ་
གཞུག་པ་དང་། མྱིར་གྱུར་ཀང་གྲུབ་པ་འདྱི་ཐོབ་ཅྲེས་གདུལ་བྱ་སོ་བ་བསྐྱྲེད་པ་དང་། མུ་སྲེགས་ན་རྲེ་སྐལ་པ་
བརྒྱ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སྒྱུ་མས་འཇྱིག་རྟྲེན་འཚོའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བས་དྲེ་ལྟ་བུར་དོགས་པ་སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་
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དུའོ། །བདུན་པ་ལུས་ནྱི་ལུས་ཐོབ་པ་གང་རང་ྱིད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱིས་འཆྱིའྱི་གཞན་གྱི་སྲེམས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་པ་
འདོད་ལྷ་རྲེད་མོས་མྱོས་པ་དང་ཡྱིད་འཁྲུག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་འཕོའ་ིརང་གྱིས་མྱིན་པ་
མངལ་དང་སོང་ང་ན་གནས་པ་རྣམས་དང་། གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་གཞན་ཕལ་ཆྲེར་དང་། གྱིས་
མྱིན་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་དང་དམྱལ་བ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་རྒྱལ་བས་བཏང་བའྱི་ཕོ་་དང་མཐོང་
ལམ་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། འགོག་པ་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་
དང་བར་དོ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་དང་སར་བར་སྐབས་སུ་མྱི་འཆྱི་བར་བཤད་པ་
རྣམས་སོ། །བརྒྱད་པ་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་བརྟན་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལ་སྤྱྱིར་
བསན་པ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གྱི་སོད་དུ་གྱུར་ཅྱིང་འཇྱིག་པས་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་ཏྲེའོ། །སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གྱིས། མྱི་
མཇྲེད་ཀྱི་སོང་གསུམ་བཤད་པ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའྱི་སོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཀོད་ཚུལ་དང་རྲེ་རྲེ་ནས་
བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སང་མཛད་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཆྲེན་མཚོའྱི་ཕྱག་ན་རྡུལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་
བ་སྱིང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ནང་ན་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཅྱིག་རླུང་གོང་ལ་དྲེ་སྤོས་ཆུའྱི་རྒྱ་མཚོ་ནོར་བུ་ཀུན་
ནས་སང་བའྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་རྟྲེན་ལ་རྒྱ་མཚོ་དྲེ་ལ་པད་མ་ཆྲེན་པོ་སྤོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཁྲེར་བའྱི་
འོད་ཟྲེར་དང་ལྟྲེ་བ་ས་ཚོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འཁོར་ཡུག་ཆྲེན་པོ་ནོར་བུའྱི་རྒྱལ་པོ་པད་མ་ྱི་མའྱི་གཞྱི་ལ་བརྟྲེན་
པའྱི་ནང་ན་སྲེང་ན་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནོར་བུ་མང་པོའ་ིརྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
ཅན་གྱི་ནང་ན་སྤོས་ཆུའྱི་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡོད་པའྱི་རྲེ་རྲེ་ནའང་སོང་གསུམ་ྱི་ཤུ་ྱི་ཤུ་བརྲེགས་ཏྲེ་
གནས་པ་དྲེ་ཀུན་ལ་གཞྱི་དང་སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེའྱི་
མཚོ་ནང་གྱི་ས་དབུས་མ་ཟྲེ་བ་ཡྱིད་དུ་འོང་ཞྱིང་འོད་ཟྲེར་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོང་གསུམ་ྱི་ཤུའྱི་མས་
བགངས་པའྱི་བཅུ་གསུམ་པ་མྱི་མཇྲེད་འདྱི་ཡྱིན་པར་ཕལ་པོ་ཆྲེ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ་ཞྲེས་བླ་མ་གསུངས་
སོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་ཀྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཅྲེས་པ་ཞྱིང་དཔག་མྲེད་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་དབྱྱིབས་
ལྟར་འདུག་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཚུལ་དྱི་མ་མྲེད་པ་ཕྱོགས་
ཀུན་ཏུ་སང་བ་ཞྲེས་སོགས་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དྲེས་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་གཞྱིའྱི་སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམ་
གངས་སུ་འཆད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་ཏྲེ་སྤྱྱི་དང་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་མ་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི་
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འགྱུར་གཞན་པས་ཆྲེ་སྲེ། ཁད་པར་སྲེམས་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་མདོར། །གང་གྱིས་སྐལ་པ་བྱྲེ་བར་ཞྱིང་གཞན་
དུ། །སྲེམས་ལྡན་དམ་ཆོས་འཛིན་པར་གྱུར་པ་བས། །སུ་དག་ས་དོ་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་མཇྲེད་དུ།་་་་་འཇམ་དཔལ་ཞྱིང་བཀོད་
དུ། །འདྱིའྱི་སྲེམས་ཅན་མཆོག་རྣམས་དུག་གསུམ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་མྱི་མཇྲེད་པས་མྱི་མཇྲེད་ཅྲེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་དྲེ་བས་མཆོག་ཏུ་མཁས་པས་
དགོངས། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེའྱི་གྱིང་བཞྱི་པ་གཅྱིག་གྱི་བཀོད་པ་ནྱི་རྱི་རབ་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་གནས་
ཤྱིང་དྲེའྱི་ཕྱྱི་ན་གསྲེར་གྱི་རྱི་བདུན་ལགས་ཆུང་བདུན་སག་ལྟར་ཏྲེ། དྲེ་ནས་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་ནྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་
ན་གོང་ཆུང་ལྟར་དང་ཕྱྱི་ན་ཁོར་ཡུག་ལགས་རྱི་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། རྟྲེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
གསུམ་ལ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། སོང་གསུམ་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་ཚན་པོ་ཆྲེ་ཆྲེན་པོའ་ིརྡོ་རྲེས་ཀང་གཞག་པར་
མྱི་ནུས་པར་ས་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ནྱི། །གནས་པར་འདོད་པའྱི་འོག་གྱུར་པ། །རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
རྔམས་སུ་ནྱི། །ས་ཡ་དྲུག་འབུམ་གངས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱར་གངས་ཀྱི་གནས་གཞན་ཐ་མའང་བགང་དུ་མྲེད་
པའོ། །ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ཆུ་རྔམས་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅྱིག་དང་། སོང་ཕག་རྣམས་ནྱི་ྱི་ཤུ་འོ། །ཕྱྱིས་ནྱི་
རྔམས་སུ་འབུམ་ཕག་བརྒྱད། །ཅྲེས་ཏྲེ། འོག་གཞྱི་དང་གོ་ན་གནས་པའྱི་རླུང་གྱིས་ཆུ་དྲེ་རྣམས་ཐུར་དང་ཐད་
ཀར་མྱི་འཛག་པར་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་སྲེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མྱི་འབོ་སྲེ་བཟའ་བཏུང་མ་ཞུ་བ་
ལོང་དུ་མྱི་ལྟུང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱི་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ྱི་ཁྱི་
མཐུག་པ་སྲེ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གསྲེར་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དག་གྱི་རྒྱ་ནྱི། ཆུ་དང་གསྲེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
གྱི། ཐད་ཀར་འབུམ་ཕག་བཅུ་གྱིས་དང་། སོང་ཕག་གསུམ་དང་བརྒྱ་ཕག་ནྱི། །ཕྱྲེད་དང་ལྔ་རྣམས་ཁོ་
ནའོ། །ཁོར་ཡུག་ཏུ་ནྱི་སུམ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ས་ཡ་གསུམ་དང་དྲུག་འབུམ་ཁྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །འདྱི་
ལ་མཆྱིམས་ན་རྲེ། ས་ལྟར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་རྒྱ་མམ་དང་། མཛོད་ལྟར་ན་ཕྱྱི་མ་གྱིས་དུམ་བུ་དུམ་
བུར་འཆགས་པར་འདོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུ། མཁའ་ལ་རླུང་རྟྲེན་དྲེ་ལ་ཆུ་ཡྱི་
ཕུང་པོ་རྟྲེན། །དྲེ་ལ་ས་ཆྲེན་འདྱི་རྟྲེན་དྲེ་ལ་འགོ་བ་རྟྲེན། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་བརྟྲེན་པ་ལ་
བཞྱི། །གྱིང་བཞྱི་པ་དང་སོང་སྤྱྱི་ཕུད་དང་སོང་གྱིས་པ་བར་མ་དང་སོང་གསུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྱི་གྱིང་
མཚོ་གསུམ་གྱིས་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་གྱི་གནས་གཞན་བསན་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། སའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་རྱི་རབ་ནྱི་ཤར་དངུལ་དང་ལྷོ་བཻ་ཌཱུརྻ་ཡ་དང་ནུབ་ཤྲེལ་དང་བྱང་གསྲེར་ལས་གྲུབ་པ། 



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   217 

དྲེའྱི་དབང་གྱིས་དྲེའྱི་ངོས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འང་དྲེའྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སང་སྲེ། ལྷུན་པོ་རྱིན་ཆྲེན་བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན། ཆུ་ཡྱི་
ནང་དུ་བརྒྱད་ཁྱི་རྣམས། །ནུབ་པོ་ཆུ་ཡྱི་སྲེང་དུ་ཡང་། །ལྷུན་པོ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྱི་འོ། །ཞྲེས་སོ། །གསྲེར་གྱི་
རྱི་བདུན་ནྱི། གསྲེར་ལས་གྲུབ་པ་གྲུ་བཞྱི་ནར་མོ་ཆུའྱི་ནང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྱི་ནུབ་པ་རྲེ་མོ་རྣམ་པ་མྱི་འད་
བ་ལས་བཏགས་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྷུན་པོ་གའ་ཤྱིང་འཛིན། །གཤོལ་མདའ་འཛིན་དང་སྲེང་ལྡྲེང་ཅན། །དྲེ་བཞྱིན་
བལྟ་ན་སྡུག་རྱི་དང་། །རྟ་རྣ་དང་ནྱི་རྣམ་འདུད་དང་། །མུ་ཁྱུད་འཛིན་རྱིའོ་ཅྲེས་པའོ། །སར་ནྱི་བར་པ་ལྔའྱི་མྱིང་དྲེ་
ལས་གོ་རྱིམ་་་་་་རྣམ་འདུད་རྟ་རྣ་བལྟ་སྡུག་སྲེང་ལྡན་ཅན་གཤོལ་མདའ་འཛིན་མའ་ཤྱིང་འཛིན་ཅྲེས་བཟོག་པར་གསུངས་སོ། །བརྒྱད་པོ་འཕང་དུ་
ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དབྱི། །དྲེ་རྣམས་རྔམས་སུའང་འཕང་དང་མམ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བཞྱི་ཁྱི་ནས་དྲུག་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་
རོ། །གྱིང་བཞྱི་ནྱི་གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་གནས་པ་ཤྱིང་རྟ་དང་ཟ་གམ་དང་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་བཞྱིའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་
དཔག་ཚད་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བདུན་སོང་དང་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སོང་གྱི་ཚད་ཅན་ཏྲེ། འཛམ་བུ་
གྱིང་སྲེ་ངོས་གསུམ་ལ། །སོང་ཕག་གྱིས་སོ་ཤྱིང་རྟའྱི་དབྱྱིབས། །གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་བཞྱི། །ཤར་
གྱི་ལུས་འཕགས་ཟ་གམ་འད། །ངོས་གསུམ་འདྱི་དང་འད་གཅྱིག་ལ། །དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འོ། །བ་
ལང་སྤྱོད་ནྱི་ཟླུམ་པོ་སྲེ། །སོང་ཕག་ཕྱྲེད་དང་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ཡྱི་དབུས་ལ་ཕྱྲེད་དང་གསུམ། །སྒྲ་མྱི་སན་
བརྒྱད་གྲུ་བཞྱི་མམ། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །མགོན་པོ་བྱམས་པ་བྱོན་པའྱི་དུས་སུ། དྲེ་ཚེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་
ཡང་། །ཆུ་ཞྲེང་ཐ་གྲུར་མམ་པར་ནྱི། །དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བཅུ་པ་སྲེ། །ཞྲེས་དྲེ་ལུང་བསན་པའྱི་མདོར་འབྱུང་
ངོ་། །གྱིང་གྱི་དབྱྱིབས་དང་དྲེ་ན་གནས་པའྱི་མྱིའྱི་གདོང་པ་འདའོ། །གྱིང་འདྱིའྱི་ཁད་པར་ནྱི་འདྱིའྱི་དབུས་སུ་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་པ་སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་རྣམས་བཞུགས་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྱྲེད་པར་མཛད་པ་རྡོ་རྲེ་གདན་
གྲུབ་བོ། །འདྱི་ནས་བྱང་དུ་རྱི་ནག་པོ། །དགུ་ནས་གངས་རྱིའོ་དྲེ་ནས་ནྱི། །སྤོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རོལ་ན། །ཆུ་
ཞྲེང་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་མཚོ། །ཞྲེས་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ན་མཚོ་མ་དོས་པ་ཞྲེས་པ་གསྲེར་གྱི་བྱྲེ་མ་བདལ་བ་ཆུ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱིས་གང་བ་སྲེ་དྲེ་ལས་ཤར་དུ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་། ལྷོར་སྱིན་དྷུ་དང་ནུབ་ཏུ་བྷཀྵུ་དང་། བྱང་
དུ་ཤཱྱི་ཏ་འབབ་བོ། །ཕལ་པོ་ཆྲེར་དྲེ་བཞྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་ཀྱི་བྱྲེ་མ་འདྲེན་ཅྱིང་མཚོ་ལ་ལན་བདུན་བསྐོར་
བར་གསུངས་ཏྲེ། གདགས་པར། དྲེའྱི་དབུས་ན་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པའྱི་ཕོ་བང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལས་གྲུབ་པ་ཡོད་
ཅྱིང་ཕྱོགས་བཞྱི་ནས་གང་པོ་ཆྲེ་དང་རྨ་བྱ་དང་རྟ་དང་སྲེང་གྲེའྱི་ཁ་ནས་ཆུ་བོ་བཞྱི་འབབ་པར་བཤད་དོ། །གངས་
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རྱི་དང་ྲེ་བ་ན་གསྲེར་གྱི་བག་བྱ་སྐྱྱིབས་སུ་འདུག་པ་ལྷ་མྱིན་གྱི་ངོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཚད་མཚོ་མ་དོས་པ་དང་མམ་
པ་གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརྟན་གྱི་གནས་ཡོད་དོ། །དྲེ་ན་ཤྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་བརྟན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཏ་ལའྱི་ཕྲེང་བ་རྱིམ་
བདུན་གྱིས་བསྐོར་བ་དང་། །རྱིང་བུ་དལ་གྱིས་འཐོར་ཞྲེས་བྱ་བ་རྱིང་བུ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་ཡོད་པ་ནྱི་རབ་
བརྟན་གྱི་རྲེ་ས་སྲེ། དྲེ་གཟུགས་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་ནས་རྱིང་བུའྱི་པད་མའྱི་ར་བ་ཟ་ཞྱིང་གང་མོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་
ཏོ། །ཡང་འདྱི་ནྱི་ཆོས་དར་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ས་པའོ། །དྲེའྱི་བར་གྱི་གྱིང་བརྒྱད་ནྱི། ལུས་དང་ལུས་འཕགས་སྒྲ་མྱི་
སན། །སྒྲ་མྱི་སན་ཟ་རྔ་ཡབ་དང་། །གཞན་དང་གཡོ་ལྡན་ལམ་མཆོག་འགོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཀུན་ན་མྱི་གནས་སོ། །ཁ་
ཅྱིག་ནྱི་རྔ་ཡབ་བམ་རྔ་ཡབ་གཞན་ན་སྱིན་པོ་གནས་པར་སྨྲའོ། །ནང་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ནྱི་གསྲེར་གྱི་རྱི་བདུན་ནོ། །དྲེ་
ཡྱི་བར་བདུན་རོལ་མཚོ་ཡྱིན། །དང་པོ་སོང་ཕག་བརྒྱད་བཅུ་སྲེ། །དྲེ་ནྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན། །དྲེ་ཡྱི་ངོས་ལ་
སུམ་འགྱུར་རོ།་་་་་ྱི་ཁྱི་བཞྱི་སོང་། །རོལ་མཚོ་གཞན་ནྱི་ཕྱྲེད་ཕྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་་་་་་གྱིས་པ་ནས་དྲུག་པའྱི་བར་རྱིམ་པར་སོང་ཕག་བཞྱི་བཅུ་ྱི་ཤུ་
བཅུ་ལྔ་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་སྲེ། བདུན་པའྱི་ཁ་ཚོན་དུ་སོང་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །དྲེ་རྣམས། བསྱིལ་དང་ཞྱིམ་དང་ཡང་དང་
འཇམ། །དང་བ་དང་ནྱི་དྱི་མ་མྲེད། །འཐུངས་ན་ལྟོ་ལ་མྱི་གནོད་དང་། །མགྱིན་པ་ལ་ནྱི་མྱི་གནོད་པའོ། །ཞྲེས་
རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱི་བཤད་པའྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་སྲེ། ཤཱྱི་ཏ་ཞྲེས་པ་རྨོས་ཀྱི་རོལ་དང་འད་
བས་ན་རོལ་མཚོའོ། །དྲེ་ལ་ཀླུ་དགའ་བོ་དང་ྲེ་དགའ་དང་རྟ་གཞྱི་དང་བཏང་བཟུང་དང་གཟྱི་ཅན་དང་ཡུལ་
འཁོར་སྲུང་དང་ནག་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་ཨྲེ་ལའྱི་འདབ་རྣམས་གནས་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་དཔུང་ངོ་། །ཕྱྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ནྱི། 
ལྷག་མ་ཕྱྱིའྱི་མཚོ་ཆྲེན་ཡྱིན། །འབུམ་ཕག་སུམ་དང་སོང་ཕག་ནྱི། །ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་སོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བ་ཚའྱི་ཆུས་
གང་བ་སོག་ཆགས་དང་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱིགས་དུ་མ་ཅན་ནོ།་་་་་རྒྱལ་པོ་སས། །འདྱིར་སོང་ྱིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་ཕྱྲེད་
དང་བརྒྱད་བསན་དགོས་ཤྱིང་ངོས་གཞན་ལའང་དྲེ་དང་འད་བས་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་བསན་ན་ཆུ་
གསྲེར་གྱི་དལ་དང་མམ་པའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱྱི་རོལ་ན་ཆུ་གསྲེར་དག་དྲེ་ཙམ་དུ་ལྷག་པས་ྲེས་པ་
མྲེད་ཅྲེས་རྒྱལ་པོ་སས་པོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྱི་རྣམས་ཁད་པར་བརྟག་དཀའ་བས་རྔམས་སུ་མམ་པར་བཤད་ཀྱི། 
སད་ཆྲེ་བའྱི་ཆ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་གསྲེར་ནོན་པས་ན་མྱི་འགལ་བར་སྨྲའོ། །འོ་ན་རྒྱ་མཚོར་ཆུ་བོ་དང་ཀླུས་ཆར་
ཕབ་པས་ཆུ་དཔག་མྲེད་བབ་ཀང་དབྲེས་ལས་མྱི་འདའ་བ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཕལ་པོ་ཆྲེར་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཆར་ཕབ་པས་
རྒྱ་མཚོ་སྱིད་རྲེ་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཆུ་དང་གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་མཚམས་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ྱི་མའྱི་སྱིང་
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པོས་ཆུ་རྣམས་འོ་མ་དང་ཞོར་བྱྲེད་ལ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་རླན་དང་བལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བས་མར་གྱི་ྱིང་ཁུར་བྱྲེད་ཅྱིང་རྱིན་
པོ་ཆྲེ་མྲེའྱི་འོད་ཅྲེས་བྱ་བས་མྲེར་འབར་བར་བྱྲེད། རྱིན་པོ་ཆྲེ་མ་ལུས་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་ཅྱིའང་མྱི་
སང་བར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སར་པ་རྣམས་མྱི་སང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
སམ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བཞྱི་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །མཛངས་བླུན་དུ་ཚ་དམྱལ་གྱི་མྲེ་ཚད་ཀྱིས་སྐྲེམ་པ་དང་། གཞན་དུ་
རྒོད་མ་ཁའྱི་མྲེས་སྐྲེམ་པར་བཤད་ཅྱིང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡ་ནྱི། རྒྱ་མཚོ་ལས་ནྱི་ཆུ་འཛིན་གྱིས། །ཆུ་བླངས་
ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཆག་ལོ། སྱིན་གྱིས་ཆུ་ནྱི་མང་བླངས་ཀང་། །རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ནྱི་ཟད་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་
གསུངས་པས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ྱིད་འཁོར་བར་བཞྲེད་པར་མངོན་ནོ། །རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་ནྱི། འདྱི་ལ་བང་རྱིམ་
བཞྱི་ཡོད་དྲེ། བར་གྱི་ཐག་ནྱི་སོང་ཕག་བཅུ། །སོང་ཕག་རྣམས་ནྱི་བཅུ་དྲུག་དང་། །བརྒྱད་དང་བཞྱི་དང་གྱིས་
འཕགས་སོ། ཞྲེས་ཏྲེ། སར་རྱིམ་པས་ལག་ན་ཡོལ་གོ་ཐོགས་པ་དང་ཁག་ཐོགས་པ་དང་རྟག་མྱོས་དང་ཕྲེང་
ཐོགས་རྣམས་གནས་ཞྲེས་སར་རོ། །དྲེ་ལ་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་། །ཕྲེང་ཐོགས་དང་ནྱི་རྟག་མྱོས་
དང་། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱི་པའྱི་ལྷ་རྣམས་གནས། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །གྱིས་པ་གནས་གཞན་ལ་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་
འགོའ་ིགནས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་ཀྱི་གནས་ནྱི་གའ་ཤྱིང་འཛིན་གྱི་ངོས་ན་ཤར་ན་
ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གྱི་ཕོ་བང་ཡང་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ལྷོ་ན་འཕགས་སྐྱྲེ་པོའ་ིཕོ་བང་འཕགས་པར་སྐྱྲེས་དང་། ནུབ་
ན་མྱིག་མྱི་བཟང་གྱི་ཕོ་བང་ས་ཚོགས་གཟུགས་དང་། བྱང་ན་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྱི་ཕོ་བང་ལང་ལོ་ཅན་དང་། འདྱི་ན་
གསང་བ་པའྱི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྲེ་བཞུགས་པར་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་མདོར་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་གདགས་པར། ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་སོང་གྱིས་
འཁོར་བ་གྲུ་བཞྱི་པ་ལམ་སང་དང་སྐྱྲེད་མོས་ཚལ་དང་དཔག་བསམ་ཤྱིང་དང་རྱིང་བུ་དང་གསྲེར་གྱི་ར་བ་དང་
ཟམ་པ་བརྒྱུད་མ་དང་གསྲེར་གྱི་ཕྱྲེ་མ་བདལ་བ་དང་ཙན་དན་གྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་དང་། ཚོན་ས་བརྒྱ་ར་
གཅྱིག་གྱིས་མྱིག་མངས་སུ་བྱིས་པ་སོགས་ཁད་པར་དུ་མ་ཅན་དུ་བཤད་དོ། །རྱི་བོ་བདུན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་
ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེའྱི་འགྲེལ་པར། བང་རྱིམ་བཞྱི་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་པོ་རང་ྱིད་འཁོར་བཅས་དང་། རྱི་བདུན་ལ་
དྲེ་རྣམས་ཀྱི་གོང་དང་གོང་རྡལ་ཡོད་ཅྲེས་སོ། །གཞན་ཡང་རྱི་དང་ཆུ་ཀླུང་དང་ལྗོན་ཤྱིང་དང་ནགས་ཚལ་དང་ས་
བླ་དང་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་དང་ྱི་ཟ་དང་སྐར་མ་རྣམས་ལ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ལྷ་གནས་ཏྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། དྲེ་
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ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྷའྱི་རྱིས་དྲེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་པས་ཆྲེ་བའོ་ཞྲེས་སོ། །སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་གནས་གཞན་ནྱི། ལྷུན་
པོའ་ིརྲེ་ན་སུམ་ཅུ་གསུམ། །དྲེ་ཡྱི་ངོས་ལ་བརྒྱད་ཁྱིའོ། །ཕྱོགས་བལ་བརྱིགས་པ་བཞྱི་ལ་ནྱི། །ལག་ན་རྡོ་རྲེ་
གནས་ཞྲེས་ག་བཞྱི་ན་བརྱིགས་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་གནོད་སྱིན་ལག་ན་
རྡོ་རྲེའོ། །དབུས་ན། གོང་ཁྲེར་ལྟ་ན་སྡུག ཅྲེས་པ། ངོས་ལ་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པ། །དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གྱིས་
གསྲེར་གྱི། །རང་བཞྱིན་་་་་་གྱི་ས་གཞྱི་བཀྲ་་་་་་ཞྱིང་མྲེན་པ་ཡོད། །ཅྲེས་དང་། སར་ནྱི་རྱི་རབ་དྲེའྱི་སྲེང་ན་ལྷའྱི་ཕོ་བང་
གནས་པའྱི་ཚད་ནྱི་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་ཁྱི་ཁྱི་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །ཡང་གཞག་པར་དྲེ་གསྲེར་གྱི་ར་བ་
དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་པས་བསྐོར་བ། རྱིག་སྐྱབས་གསྲེར་དངུལ་བཻཌཱུརྻ་ཡ་ཤྲེལ་ལས་བྱས་པ་འདའ་ཡབ་
བཟང་པོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ། སོ་སོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བ་སོ་ལ་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་གསུམ་དང་། 
ཞྲེང་དུ་ཕྱྲེད་དང་གྱིས་ཡོད་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྒྱན་དུ་མས་སས་པ་སོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་སྲུང་མ་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་ལྔ་
བརྒྱ་ཡོད་པ། ལམ་སང་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་བཅུ་གྱིས་དང་རྱིང་བར་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པས་མཛེས་པ་གསྲེར་
གྱི་བྱྲེ་མ་བདལ་བའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱྲེད་དྲེ། །ངོས་ལ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་གོང་
ལས་དཔག་ཚད་ཕྱྲེད་དང་ལྔ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ། རྨང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཞྱི་ལས་བྱས་པ་ཐྲེམ་སྐས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་
ཀ་བ་བཞྱི་གསྲེར་དངུལ་བཻཌཱུརྻ་ཤྲེལ་ལས་བྱས་པ་ཀ་རྟྲེན་དང་ཀ་ཞུ་དང་བྲེ་ཕུལ་དུང་སོགས་ལས་བྱས་པ་བ་
གམ་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་པ་བ་གམ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཁང་པ་བརྲེགས་མ་བདུན་བདུན་དང་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཁང་མྱིག་བདུན་བདུན་
དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ལྷའྱི་བུ་བདུན་བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ལྷ་མོ་བདུན་བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་གཡོག་མོ་བདུན་
བདུན་དང་། དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྱིལ་སན་དཀྲོལ་བ་བདུན་བདུན་ཡོད་དྲེ། གོང་གྱི་མངོན་པར་དགའ་བའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་
ཤྱིང་རྟ་ས་ཚོགས་དང་། རྩུབ་འགྱུར་འདྲེས་ཚལ་དགའ་བས་བརྒྱན་ཅྲེས་ཏྲེ་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱྱིའྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ན་ལྷ་
རྣམས་རྲེ་བའྱི་ས་སྐྱྲེད་མོ་ཚལ་བཞྱིའོ། །སྐྱྲེད་མོ་ཚལ། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་ན། །ྱི་ཤུས་བཅད་ན་ས་གཞྱི་
བཟང་། །ཞྲེས་ཏྲེ། དཔག་ཚད་ྱི་ཤུ་འདས་པ་ན་ལྷ་རྣམས་རྲེ་བའྱི་སའོ། །གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱྱིའྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་
ཡོངས་འདུ་སྲེ་ཞྲེས་པ། ས་བརྟོལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་འམ་ལྔ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་བརྒྱ་གྲེན་དུ་འཕགས་པ་
ཡལ་ག་དང་འདབ་མས་བརྒྱད་བཅུའམ་ལྔ་བཅུར་ཁབ་པ་མྲེ་ཏོག་རྒྱས་པའྱི་དྱི་རྱི་ཕྱོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་
དང་དྲེ་མྱིན་དུ་ལྔ་བཅུ་ལྡང་བ་སྲེ། སར་དྲེའྱི་དྲུང་དུ་ལྷ་རྣམས་དབྱར་ཟ་བ་བཞྱི་འདོད་པས་རྲེ་བར་བཤད་དོ། །ལྷོ་
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ནུབ་མཚམས་ན་ཆོས་བཟང་ངོ་ཞྲེས་པ་དྲེར་ལྷ་རྣམས་དོན་སྲེམས་ཞྱིང་འཇལ་ལ་ྲེ་བར་རྟོག་པ་སྲེ། སར། བྱང་
ཤར་ན་ཡོད་པ་དང་། བཞག་པ་ན་ཤར་ལྷོ་ན་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །དྲེའྱི་འདབ་ན་ཨར་མོ་ནྱི་ཀ་ལྟ་བུའྱི་རྡོ་ལྲེབ་
དཀར་པོ་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་རྔམས་སུ་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆ་ཡོད་པ་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྲེང་
གྲེའྱི་ཁྱི་དང་ྲེ་འཁོར་ན་ྲེ་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཁྱི་ཡོད་པའོ། །ཁོར་ཡུག་གྱི་རྱི་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་ན་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུའྱི་ཁོར་
ཡུག་སྲེ། བདུན་ནྱི་གསྲེར་ཡྱིན་ཏྲེ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཆུ་མཚམས་ཡན་ཆད་ལ་སུམ་བརྒྱ་ཕྱྲེད་དང་བཅུ་
གསུམ་པར་བཤད་ཅྱིང་། སར་རྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚད་ནྱི་རྱི་མུ་ཁྱུད་འཛིན་གྱི་ཚད་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་སུ་འདྱི་ལའང་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་གོས་སོན་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིས་བཞྱི་པ་གནས་
པར་གསུངས་སོ། །ནམ་མཁའ་ལ་གཞལ་མྲེད་ཁང་རྣམས་ནྱི་ྱི་ཟ་སྐར་མའྱི་དང་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་མདོར་བསན་
ཡང་ངོ་། །དྲེ་ལ་དྲུག་ལས་ྱི་ཟའྱི་གནས་ལུགས་ནྱི། ྱི་ཟ་ལྷུན་པོའ་ིཕྱྲེད་ན་འོ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅྱིག་དང་
བཅས། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཟ་བ་ལ་མཐའ་སྐོར་དུ་ཕྱྲེད་དང་ྱིས་བརྒྱ་པ་ཆུ་ཤྲེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ྱི་མ་ལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ར་གསུམ་པ་མྲེ་ཤྲེལ་གྱི་ངོ་བོ་རྔམས་སུ་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཆ་ཡོད་པ་གསྲེར་གྱི་ར་བ་དཔག་ཚད་གཅྱིག་པས་
བསྐོར་བ་གསྲེར་དངུལ་ཤྲེལ་བཻ་ཌཱུརྻའྱི་རྱིག་པ་བཞྱི་དང་གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱི་དང་མཚོ་དང་རྱིང་བུ་དང་མྲེ་ཏོག་ས་
ཚོགས་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་དང་བྱ་སྐད་སན་པ་དང་ཟམ་པ་རྒྱུད་མ་སོགས་ཅན་ནོ། །གྱིང་བཞྱིར་བྱ་བ་
བྱྲེད་ཚུལ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བར་སང་ལ་ཕུལ་བ་དང་འདྲེགས་པ་དང་སྐྱོར་བའྱི་རླུང་གྱི་
སོབས་ཀྱིས་འཁོར་བས། ནམ་ཕྱྲེད་ྱི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ྱི་མ་ཕྱྲེད་དང་འཆར་དུས་གཅྱིག་གོ །ཞྲེས་ཏྲེ། བྱང་དུ་
མཚན་ཕྱྲེད་པ་ན་འདྱིར་ྱིན་ཕྱྲེད་དོ། །དྲེའང་ས་འགྲེལ་དུ་ྱིན་མཚན་མམ་པ་ནའོ་ཞྲེས་སོ། །ྱི་མ་ལ་བརྟྲེན་
པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། དབྱར་གྱི་ཟ་བ་གྱིས་པ་ཡྱི། །ཐ་མའྱི་ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་རྱིང་། །དགུན་རྣམས་ཀྱི་
ནྱི་བཞྱི་པ་ལ། །ཐུང་དུ་འགྱུར་རོ་ྱིན་མོ་བཟོག །ཅྲེས་པ་འདྱིར་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་མྱི་འད་བར་གསུང་རབ་ཏུ་ལོ་
ལ་དུས་གསུམ་སྲེ། སྱིན་དྲུག་གྱི་་ནས་བཟུང་ནས་མགོ་དང་རྒྱལ་དང་མཆུ་དང་དབོའ་ིཡར་ངོའ་ིབར་ནྱི་དགུན་
ཡྱིན་ཅྱིང་། དྲེའྱི་་ནས་ནག་པ་དང་ས་ག་དང་སོན་དང་ཆུ་སོད་འྱི་བར་དཔྱྱིད་དྲེ། དྲེའྱི་་ནས་གོ་བཞྱིན་ཅན་
དང་། ཁྲུམས་དང་ཐ་སྐར་དང་སྱིན་དྲུག་གྱི་འྱི་བར་ནྱི་དབྱར་རོ། །དྲེ་ལ་དབྱར་གྱི་གྱིས་པའྱི་ཐ་མ་ཁྲུམས་ཀྱི་
ཡར་ངོའ་ིཚེས་དགུ་ལ་སོན་གྱི་ྱིན་མཚན་མམ་ཞྱིང་དྲེ་ནས་མཚན་མོ་རྱིང་སྲེ་དྲེ་ནས་ཟ་བ་གསུམ་ན་མགོའ་ི
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ཡར་ངོའ་ིཚེས་དགུ་ལ་དགུན་ྱི་མ་ལྡོག་ལ། དགུན་གྱི་བཞྱི་པའྱི་ཐ་མ་དབོའ་ིཡར་ངོའ་ིཚེས་དགུ་ལ་དཔྱྱིད་ཀྱི་
ྱིན་མཚན་མམ་སྲེ། དྲེ་ནས་མཚན་མོ་ཐུང་ཞྱིང་ཟ་བ་གསུམ་ན་སོན་གྱི་ཚེས་དགུ་ལ་དབྱར་ྱི་མ་ལྡོག་
གོ །དགྲེ་སོང་གྱི་ལོ་དང་པོའ་ིདྱི་བར། དགུན་ཟ་ར་བ་མགོ་ཅན་ནས་རོམ་པར་བཤད་དོ། །ཐ་སད་པའྱི་ཡང་། 
མགོ་ཅན་ལ་སོགས་ཟུང་རྣམས་ཀྱིས། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རགས་པོ་སྲེ། ཞྱིབ་མོར་ནྱི་ྱི་མ་ལྡོག་པ་
དང་། ཞག་མྱི་ཐུབ་དང་ཟ་ལྷག་རྣམས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིབྱྲེད་རྱིས་དང་གྱིབ་མ་བརྟགས་པས་ཤྲེས་པར་
བྱའོ། །ཇྱི་ཙམ་གྱིས་རྱིང་དུ་གྱུར་པ་ནྱི། ྱིན་མཚན་རྱིང་བ་ཐང་ཅྱིག་གོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟ་ན་མམ་པ་ན་ཡུད་ཙམ་
བཅོ་ལྔ་དང་ཐུང་བ་ན་བཅུ་གྱིས་དང་རྱིང་བ་ན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྱིང་ཐུང་གྱི་རྒྱུ་ནྱི། སར་རྱི་རབ་ལས་
ཐག་རྱིང་དུ་ྱི་མ་རྒྱུ་བ་ན་དགུན་དུ་མངོན་ཞྱིང་མྱུར་དུ་ནུབ་པ་དང་། ྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ན་ཚ་བའྱི་དུས་སུ་མངོན་ཅྱིང་
བུལ་བར་ནུབ་པར་གསུངས་སོ། །ྱི་མ་ལྷོ་བྱང་འགོ་ཚེ་འོ་ཞྲེས་སོ། །ཟ་བ་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི། ྱི་མ་དང་ྲེ་
བ་ལས་ཟ་བ། །རང་གྱི་གྱིབ་མས་མ་ཚང་སང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་ྱི་མའྱི་འོད་ཟ་བའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་པ་བབས་པས་དྲེའྱི་
ཕར་ངོས་སུ་གྱིབ་མ་འབབ་པ་ལས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱིས། སྒྲོན་མྲེ་ལ་ྲེ་རྱིང་གྱི་ཀ་བ་དཔྲེར་བརོད། སར་ནྱི་
སྲེང་དུ་འཛུར་བ་ན་ཟ་གམ་དུ་སང་བར་གསུངས་སོ། །ཟ་བའྱི་ནང་གྱི་ནག་པོ་ར་རྱི་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་་དང་རུས་སལ་
སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་རྱི་བོང་གྱི་གཟུགས་བྱིས་པའོ། །སྐར་མ་ཆྲེ་བ་ལ་རྒྱང་
གགས་བཅོ་བརྒྱད་དང་འབྱིང་ལ་བཅུ་དང་ཆུང་བ་ལ་བཞྱིའོ་ཞྲེས་སར་རོ། །ཆུང་བ་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་པར་
མཛོད་འགྲེལ་དུ་སྲེ། སྐར་མ་ཀུན་སོམ་ན་དུང་ཕྱུར་གྱིས་དང་བྱྲེ་བ་བརྒྱད་དང་ས་ཡ་ལྔ་ཡོད་དོ། །འཐབ་བལ་
སོགས་བཞྱི་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་སྲེང་ཙམ་ཞྲེས་དང་། གཞན་ནྱི་གོང་མ་ྱིས་འགྱུར་དུ་སྨྲའོ། །གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའྱི་
གནས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་གྱིང་བཞྱི་པ་ཙམ་དང་། གྱིས་པ་སོང་སྤྱྱི་ཕུད་ཙམ་དང་། གསུམ་པ་སོང་གྱིས་
པ་ཙམ་དང་། བཞྱི་པ་སོང་གསུམ་ཙམ་དུ་སྨྲ་སྲེ། གཞན་ནྱི་དང་པོ་སོགས་གསུམ་སོང་སྤྱྱི་ཕུད་སོགས་གསུམ་
ཙམ་དང་བཞྱི་པ་ཚད་མྲེད་དུ་སྨྲའོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཐག་གྱི་ཚད། སར་ནྱི་གསུངས་པ་མ་མཐོང་ལ། གནས་
དང་གནས་ནས་འོག་ཇྱི་སྱིད། །དྲེ་ནས་དྲེ་ཡྱི་གོང་ཇྱི་སྱིད། །ཅྲེས་ཏྲེ་འོག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་ནས་
འདྱིའྱི་བར་ཇྱི་ཙམ་པ་ནྱི་དྲེ་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་ལའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའམ་གོང་
མའྱི་ལྷས་ཁྱིད་པ་མྱིན་པར་འོག་མས་གོང་མ་མྱི་མཐོང་སྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་གཞན་བརྟྲེན་མ་གཏོགས་པ། །དྲེ་རྣམས་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   223 

གོང་མ་མཐོང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་ནྱི་རྱི་རབ་ཆུ་ལ་ནུབ་པའྱི་ཁོང་སྲེང་ན་སྲེ། དན་པ་ྲེར་
གཞག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་དཔག་ཚད་སུམ་ཁྱི་ན་འོད་ལྡན་གྱི་གོང་ན་སྒྲ་གཅན་དང་། དྲེ་ནས་བཞྱི་སོང་ན་དཀར་
ཕྲེང་གྱི་གོང་ན་མགུལ་ཕྲེང་དང་། དྲེ་ནས་བཞྱི་སོང་ན་བརྟན་པའྱི་གོང་ན་རབ་གནོན་དང་། དྲེ་ནས་བཞྱི་སོང་ན་
ཟབ་པ་འམ་གསྲེར་ལྡན་གྱི་གོང་ན་ཐགས་བཟང་རྱིས་གནས་སོ། །དྲེ་རྣམས་དམའ་ཤོས་བཟང་ཞྱིང་བཞྱི་པའྱི་
གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་བལྟ་ན་སྡུག་གྱི་དོད་གསྲེར་ལྡན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དོད་གཏམས་པ་ཅན་དང་། ཆོས་
བཟངས་ཀྱི་དོད་ནོར་བཟང་དང་། ཡོངས་འདུའྱི་དོད་ཙི་ཏ་པ་ཏ་དང་། ཟ་བ་དཀར་པོའ་ིདོད་རྡོ་ལྲེབ་བཟང་པོ་སྲེ། 
ཚལ་བཞྱི་ནྱི་ཤར་སོགས་ན་ཀུན་དགའ་དང་རབ་དགའ་དང་དགའ་བ་དང་ཀུན་དགའ་ར་བའོ། །ས་གཞྱི་བཞྱི་ནྱི་
ཀུན་དགའ་ཅན་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཅན་གྱི་བར་རོ། །གང་པོ་ཆྲེ་རབ་བརྟན་གྱི་དོད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དང་། 
ས་སྲུང་གྱི་བུའྱི་དོད་ཏྱི་སྱི་གངས་བརྲེགས་དང་། རྟ་སྱིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་གྱི་དོད་བག་འཛིངས་ཞྲེས་བྱ་
བའོ། །གྱིས་པ་ངན་འགོའ་ིགནས་ལ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བའྱི་གནས་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ཆུ་མཚམས་མས་ཆད་ཀྱི་
འོག་གྱི་ཆ་ལ་ཡོད་ཅྲེའོ། །ཚ་བའྱི་དམྱལ་བའྱི་གནས་ནྱི་སར་གངས་རྱིའྱི་འོག་དཔག་ཚད་སུམ་ཁྱི་ྱིས་སོང་ན་
ཡང་སོས་དང་དྲེའྱི་འོག་བཞྱི་སོང་བཞྱི་སོང་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་། །འདྱི་
འོག་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ན། །མནར་མྲེད་པའོ་དྲེ་ཙམ་མོ། །དྲེ་ཡྱི་སྲེང་ན་དམྱལ་བ་བདུན། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཁ་ཅྱིག་མནར་
མྲེད་ཀྱི་ལོགས་ལ་གནས་པར་སྨྲའོ། །གང་བའྱི་དམྱལ་བའྱི་གནས་ནྱི་ཡང་སོས་ཀྱི་ཐད་ན་དང་པོ་དང་དྲེའྱི་འོག་
ྱིས་སོང་ྱིས་སོང་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་པར་གསུངས་ཏྲེ། །ཐད་ཀའྱི་བར་གྱི་ཚད་ནྱི་མ་བཤད་དོ། །མཛོད་
འགྲེལ་དུ་ནྱི་ཚ་དམྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་ཀ་ན་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བའྱི་གནས་ནྱི་གོང་ཁྲེར་རྒྱལ་
པོའ་ིཁབ་དང་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་སོགས་ན་ཡོད་དོ། །ཆུ་ཚན་རྲེ་ལའང་རྲེ་རྲེ་ཡོད་ཅྲེས་དབས་བཞྲེད་དུའོ། །དུད་
འགོ་གནས་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་སྲེ་ལ་ལ་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱུ་བའོ། །ཡྱི་དྭགས་ཁ་ཅྱིག་གྱི་གནས་ལ་མཛོད་
འགྲེལ་དུ། གནས་ཀྱི་ར་བ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན་ཡོད་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་
འདྱི་ཙམ་གྱི་འོག་ན་མནར་མྲེད་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་ཅྲེ་ན། གྱིང་རྣམས་འབྲུའྱི་ཕུང་པོ་བཞྱིན་དུ་
ཞབས་རྒྱ་ཆྲེ་བ་སྲེ། དྲེས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་རྱིམ་གྱིས་གཞོལ་བར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་སོང་སྤྱྱི་ཕུད་ནྱི་ྱི་མ་
རྣམ་པར་སང་བྱྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ། །གྱིང་བཞྱི་པ་དང་ྱི་ཟ་དང་། །རྱི་རབ་དང་ནྱི་འདོད་ལྷ་དང་། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་
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སོང་ལ་ནྱི། །སོང་ནྱི་སྤྱྱི་ཕུད་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པས་བསྡུའོ། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་
པོའ་ོཞྲེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་དང་ཨ་བྷ་ཡ་འཆད་ལ། བླ་མ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ལས་ཚངས་པས་ན་གཟུགས་
ཁམས་པ་ཀུན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕལ་པོ་ཆྲེར་སོང་གསུམ་ན་འོག་མྱིན་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པར་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ་
ཞྲེས་གསུངས་མོད། དྲེ་དག་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའྱི་མདོ་སོ་སོའ་ིབཤད་པར་མངོན་ནོ། །གསུམ་
པ་ནྱི་སོང་སྤྱྱི་ཕུད་ཅྲེས་ཏྲེ། དྲེ་སོང་ལ་ནྱི་སོང་གྱིས་པ། །བར་མའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་མཁས་ཡྱིན་ལ། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་
པ་ནྱི་སོང་གྱིས་པ་ཅྲེས་ཏྲེ། དྲེ་སོང་ལ་ནྱི་སོང་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་པ་གྱིང་བཞྱི་པ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱའོ། །ཁོར་ཡུག་
ཆྲེན་པོ་ལ་ཚད་བཤད་པ་མྲེད་དོ། །མམ་དུ་འཇྱིག་ཅྱིང་ཆགས་པ་ནྱི་མྲེ་འཇྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་ཐྲེངས་གཅྱིག་
པའོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་
ལྟར་སོང་གསུམ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚམས་སོར་བའོ། །དྲེ་བྱྲེ་བ་བརྒྱ་ལ་རབ་འབྱམས་གྱི་
རྒྱུད་གཅྱིག་གོ །དྲེ་བྱྲེ་བ་བརྒྱ་ལ་གཞྱིའྱི་སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྱི་རྒྱན་བཀོད་པ་གཅྱིག་སྲེ། དྲེ་ནྱི་ལོངས་སྐུ་སངས་
རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་
སང་མཛད་གང་ཆྲེན་མཚོའྱི་ཕྱག་མཐྱིལ་གྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅྱིག་ལ་གནས་སོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གང་ཡང་དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སོང་གསུམ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པ་སོགས་འདྱི་དང་མྱི་འད་བའྱི་བཀོད་པ་བཀའ་
བསྩལ་བ་དང་། ས་དང་བཞག་པར་ནང་གསྲེས་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བ་གསུངས་པ་སོགས་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་བདྲེན་པ་མ་
གྲུབ་པས་སྲེམས་ཅན་སོ་སོའ་ིསང་བ་བཞྱིན་བཀོད་པ་སྲེ། ཕལ་པོ་ཆྲེར། ཞྱིང་རྣམས་འདྱི་ཀུན་སྲེམས་ཀྱིས་རྣམ་
པར་བརྟགས། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་གཙུག་ལག་ལྟར་འཆྱི་མྲེད་མཛོད་ཀྱི་
འགྲེལ་པར་བཀོད་པ། བྷཱ་ར་ཏ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་དང་དང་སོང་རྒྱས་པས་བྱས་པའྱི་གཞུང་སྲེ་གྱིས་ལ་འཇུག་
ཅྱིང་མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལ་བྷཱ་ར་ཏ་སོགས་དུམ་བུ་དགུ་སྲེ་དང་པོ་འཛམ་བུ་གྱིང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་དགུ་པ་ཁ་
བའྱི་གཞྱི་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་ཏྲེ་སོན་ཁྱུ་མཆོག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བུ་བརྒྱའྱི་ཕུ་
བོ་བྷ་ར་ཏ་ལ་བྱྱིན་པས་བྷཱ་ར་ཏའོ། །དྲེ་བཤད་པ། གང་ཕྱྱིར་བྷཱ་ར་ཏ་ལ་ཕ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ནགས་བྱྱིན་པ། །དྲེ་
ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་བྷཱ་ར་ཏའྱི། །ས་གཞྱིར་འཇྱིག་རྟྲེན་རྣམས་སུ་བཤད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེས་ན་བྷ་ར་ཏཱ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་
གྱི་ནང་གསྲེས་ལ་འཇུག་པ་དྲེའྱི་མྱིང་ཙམ་མན་ངག་སྲེ་མ་འགྱུར་ྲེས་སུ་བཀོད་པ་མཐོང་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་
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འཁོར་ལོར་འབྱུང་བའྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པ་དང་སོང་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་བྷཱ་ར་ཏར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པའོ་ཞྲེས་
འགའ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ནྱི་མུན་སྦྲུལ་པ་ཁོ་ནར་ཆ་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་དུ་ཟད་དྲེ། བསན་བཅོས་དྲེ་ན་འདྱི་འད་
ཡོད་མྲེད་མྱི་ཤྲེས་པས་སོ། །ཁ་བའྱི་གཞྱིའྱི་བྱང་ན་མྱིའམ་ཅྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ས་གཞྱི་དཔག་ཚད་སོང་དུ་ཡངས་པ་
སྐྱྲེ་རྒུ་རྣམས་ཤྱིང་པླཀྵའྱི་ཁུ་བས་ཟས་བྱྲེད་ཅྱིང་ཚེ་ལོ་སོང་ཕག་བཅུར་འཚོ་བ་ཡོད་དོ། །དྲེའྱི་བྱང་ན་རྱི་ཁ་བ་
བརྲེགས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་བྱང་ན་འཕོག་བྱྲེད་མཆོག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་པ་བུར་
ཤྱིང་གྱི་ཁུ་བས་ཟས་བྱྲེད་ཅྱིང་ཚེ་ལོ་སོང་ཕག་བཅུ་གཅྱིག་ཐུབ་པའོ། །དྲེའྱི་བྱང་ན་ནྱི་ཤྲེ་དྷ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྱི་
དམར་པོ་སྲེ་དྲེའྱི་བྱང་ན་ཤར་གྱི་ཆ་ལ་རྟ་བཟང་ཞྲེས་པ་ཤྱིང་ཀ་དམ་པའྱི་འབས་བུའྱི་ཟས་ཅན་དང་། ནུབ་ན་ཏོག་
གྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་པ་ཤྱིང་ཏོག་པ་ན་སའྱི་ཟས་ཅན་དང་དཀྱིལ་ན་ཨྱི་ལཱ་པྲྱི་ཏ་ཞྲེས་པ་འཛམ་བུའྱི་འབས་བུའྱི་ཟས་
ཅན་ཏྲེ། དྲེའྱི་དབུས་ན་ལྷ་ཀུན་གྱི་གནས་རྱི་རབ་བོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་གསུམ་པོ་དྲེ་ནྱི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་སུམ་
བཅུའྱི་ཚད་ཅན་ནོ། །ཨྱི་ལཱ་བྱི་ཏའྱི་བྱང་ན་བཻཌཱུརྻའྱི་རྱི་སོན་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ། དྲེའྱི་བྱང་ན་དགའ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་
བའྱི་ས་གཞྱི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་པ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་སོང་ཕག་བཅུ་གསུམ་པ་ནྱ་གོ་ཏའྱི་འབས་
བུ་ཟ་བའོ། །དྲེའྱི་བྱང་ན་དངུལ་གྱི་རྲེ་དཀར་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ། དྲེའྱི་བྱང་ན་ཧྱི་ར་ཎ་མ་ཡ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ཀུ་
ཙའྱི་འབས་བུའྱི་ཟས་ཅན་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་སོང་ཕག་བཅུ་བཞྱི་པའོ། །དྲེའྱི་བྱང་ན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཀུན་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་རྱི་ཡོངས་འདུས་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་དྲེའྱི་བྱང་ན་བྱང་སྒྲ་མྱི་སན་བྱ་བའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་བྷཱ་ར་ཏ་དང་ཚད་མམ་
པ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ཐོབ་པ་སྐྱྲེ་རྒུའྱི་ཚེ་ལོ་སོང་ཕག་བཅོ་ལྔར་ཐུབ་པ་ཡོད་ཅྲེས་
མམ་མྲེད་སྱིང་པོར་བཤད་པ་སྲེ། དུམ་བུ་འདྱིའྱི་དབང་ལྡན་ནས་བདྲེན་བལ་དུ་ཆུ་བོ་ས་ར་བ་ཏཱྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་
འབབ་ཅྲེས་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདོར་ཡང་ཆུ་བོ་ས་བ་ཡ་ཞྲེས་བྱ་བ་གྱིང་འདྱིའྱི་
དབུས་ན་ཐྱིག་བཏབ་པ་ལྟར་འབབ་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ཕྱོགས་བཅུའྱི་སོད་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྲེ་ཆར་
གྱི་རྒྱུན་ཞྲེས་སོ། །བར་གྱི་ཐད་ཀའྱི་སྲེ་མཚམས་ནྱི་སྲེང་འོག་གྱིའོ། །ཞྱིག་པར་འདུག་པ་ནྱི་སོང་པ་སྲེ་ཆགས་
ནས་འདུག་པ་ནྱི་གནས་པའོ། །འདྱི་ལ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་སོད་གཅྱིག་གྱི་སྲེང་འོག་ན་སོད་མྲེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་མཐའ་
མྲེད་དུ་གནས་པ་སྲེ། མདོར་འཆགས་འཇྱིག་ཕྱོགས་བཞྱིར་བར་འཚམས་མྲེད་པར་གསུངས་ཀྱི། སྲེང་འོག་ཏུ་
མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སྨྲའོ། །འདྱིར་ནྱི་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ལ་མཛོད་འགྲེལ་དུ། འདོད་
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ཁམས་གཅྱིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཀུན་ལས་བལ་བ་སྲེ་གོང་མ་གྱིས་ཀང་དྲེ་དང་
འདའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་དྲེས་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་གང་དུ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་སྐྱྲེད་པ་
དྲེ་ན་ཡོད་པའྱི་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དུ་འགོ་ཡྱི་གཞན་དུ་མྱིན་པར་བཤད་དོ། །ཞྱིང་རབ་འབྱམས་དྲེ་རྣམས་ནྱི་
ནམ་མཁའ་དང་ནོར་བུའྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་པད་མའྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་བྱྱིན་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་
ཤྱིང་། དབྱྱིབས་ནྱི་ཟླུམ་པོ་དང་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་བཞྱི་དང་ནོར་བུ་དང་པད་མ་དང་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་དང་ཟུར་
བརྒྱད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་ལྟ་བུ་སོགས་ཏྲེ་ཕལ་པོ་ཆྲེར་བལྟའོ། །ཡང་ལ་ལ་ན་གྱིང་བཞྱི་ཡོད་ཅྱིང་འགའ་
ན་མྲེད་དྲེ། འདྱི་ན་ཡོད་པ་བདྲེ་བ་ཅན་ན་མྲེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་རྱི་རབ་འོད་ཡང་དག་འཕགས་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིད་
རབ་ཏུ་དགའ་བ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་དཔག་ཚད་བྱྲེ་བ་དང་གྱིང་གཞན་གསུམ་ལ་བརྒྱད་ཁྱི་རྲེ་ཡོད་པར་
གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་མདོར། །འདས་པའྱི་
དུས་སུ་སངས་རྒྱས་སྲེང་གྲེའྱི་བློ་གོས་བྱོན་པ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་
ཡོད་པ་དང་། ཡབ་སས་མཇལ་བར་རྒྱལ་པོ་གགས་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དུས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནྱི་རྒྱར་དཔག་
ཚད་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་ཡོད་པར་གྱུར་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་། མངོན་པར་དགའ་བའྱི་ཞྱིང་ན་གསྲེར་དངུལ་གྱི་
སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་འགོ་སྲེ་མྱི་རྣམས་ལྷ་ལ་མྱི་སོན་ཞྱིང་ལྷ་རྣམས་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་
སངས་རྒྱས་བཞུགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པར་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པ་འབྱུང་བ་སོགས་སོ། །ཡང་སང་
བའང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པར་སངས་རྒྱས་ནོར་བུ་བརྲེགས་པའྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཞྱིང་ན་ནོར་བུའྱི་སྱིང་པོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པ་ྱི་ཟ་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིན་མཚམས་ཀྱི་ནོར་བུས་གསལ་
བར་བྱྲེད་པར་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོར་་་་་་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིཞྱིང་མྱི་འཛུམ་པ་ན་སོང་
གསུམ་རྱིལ་པོ་ྱི་ཟ་ཟུང་ཅྱིག་གྱིས་གསལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་བ་དང་། ཕལ་པོ་ཆྲེའྱི་ལྲེའུ་དགུ་པར། ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལ་འོད་མྲེད་དྲེ། །མུན་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེ། །རྲེག་ན་སྡུག་བསལ་སྤུ་གྱི་འད། །བལྟ་ན་མྱི་བཟོད་
སྐྱྱི་ཡང་གཡའ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་ལྷ་འོད་ཅན། །ལ་ལ་ཁྱིམ་གྱི་འོད་ཅན་ཏྲེ། །ལ་ལ་ྱི་ཟའྱི་འོད་དང་ལྡན། །ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལ་རང་གྱི་འོད། །ཤྱིང་གྱི་འོད་ཅན་དྱི་མ་མྲེད། །ལ་ལ་རྱི་བོའ་ིའོད་ཅན་ཏྲེ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་ནོར་བུའྱི་
འོད། །ལ་ལ་མར་མྲེའྱི་འོད་ཅན་ཏྲེ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་འོད། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་པད་མོའ་ི



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   227 

འོད། །སྤོས་ཆུའྱི་འོད་དང་ལྡན་པའང་ཡོད། །སོན་ལམ་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་སངས། །ཞྲེས་དང་། ཡང་རྒྱན་གྱི་
ཁད་པར་ཡང་། ཞྱིང་གྱི་རྒྱན་མང་བྱྲེ་བ་ཡྱིས། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་རྣམ་པར་བྱིས། །རྒྱན་དང་ཚུལ་རྣམས་ཐ་དད་
པར། །ས་ཚོགས་མྱིག་ཡོར་ལྟ་བུར་སང་། །ཞྲེས་དང་། ཡང་སངས་རྒྱས་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡང་། ཞྱིང་
རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་མྲེད། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅས། །ལ་ལ་ཞྱིང་ན་སངས་རྒྱས་གཅྱིག །ལ་
ལར་སངས་རྒྱས་མང་པོའ།ོ །ཞྲེས་དང་། ཡང་གནས་པའྱི་ཡུན་ཡང་། ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་བསྐལ་པ་ཙམ། །ལ་ལ་
བསྐལ་པ་བཅུ་པ་སྲེ། །ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་རྡུལ་མམ་པའྱི། །བསྐལ་པ་བྱྲེ་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །ཡང་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཁམས་ཐད་ཀ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་སྲེལ་ཞྱི་ལོགས་ལ་རྐང་པ་བཙུགས་པ་དང་སྤྱྱིའུ་ཚུགས་
སུ་འགོ་བ་གསུམ་དུ་འཆད་དྲེ། ཕྱྱི་མ་གྱིས་ནྱི་ས་བཅུ་པའྱི་འགྲེལ་པར་འཆོལ་བ་གོ་རྱིམ་དུ་མྱི་གནས་པ་དང་
སྲེང་གཡོགས་མྲེད་པ་ཁྱིམ་གནས་པ་མ་བྱས་པར་བཀྲལ་ལོ། །བསྡུ་བ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་དང་
ོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐྱྲེད་པ་དང་། སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་དང་ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བ་འདྱི་ཀུན་ཞྲེས་
ཏྲེ། ཕལ་པོ་ཆྲེར། །ཇྱི་ལྟར་ས་བོན་ཁད་པར་གྱིས། །འབས་བུ་ས་ཚོགས་སང་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་ལས་ཀྱི་ཁད་
པར་གྱིས། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཞྱིང་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་དང་། ཞྱིང་གྱི་དབྱྱིངས་རྣམས་ལ་ལ་ནྱི། ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་རྣམ་པར་གནས། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ོན་མོངས་ལས། །ཆོས་ྱིད་དྲེ་རྣམས་དྲེ་ན་སང་། །ཅྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་སོང་དུམ་དང་ཚེར་མ་སོགས་མྲེད་པས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་ས་མ་ལས་
བཟོག་པས་སོ། །འོ་ན་དྲེ་རྣམས་རྒྱུ་ཅྱི་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། སོན་ལམ་དང་དྲེའྱི་སོན་དུ་དགྲེ་བའྱི་ར་བའྱི་དབང་ལས་
ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་སྱིན་ཕུང་རྣམས། །ནམ་ཀའྱི་དབྱྱིངས་ལ་སོན་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་
སོན་ལམ་གྱིས། །ཞྱིང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། ཞྱིང་རྣམས་ལ་ལ་འོད་བཏང་བས། །རྱིན་ཆྲེན་
རང་བཞྱིན་དྱི་མ་མྲེད། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དྱི་མྲེད་དག །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་དག་བྱས། །ཞྲེས་
བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །འོ་ན་དྲེ་དག་ཟག་མྲེད་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་དྲེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་གྱིས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཅྱིང་། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའྱི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ། རྟོག་གྲེ་པ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་དཔྱོད་
པའོ། །གྱིས་པ་སྡུག་བསལ་མདོ་ལས་བྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་བཞྱིའྱི་བརྒྱད་དུ་བསན་པ་ལ་གྱིས་ལས་མདོ་
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དགོད་པ་ནྱི། ཡང་སྐྱྲེ་བ་ཅྲེས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་ཡང་ཡང་སོས་པ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་ངྲེས་པར་བཟུང་བས་
གདུལ་བྱ་རྣམས་འཁོར་བ་ལ་སག་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་དོན་དུའོ། །མདོའ་ིདོན་བཤད་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་
སོགས་རྣམས་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ལྟར་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྡུག་བསལ་མ་ཡྱིན་པས་ན་དགོངས་པ་འདྱི་
བའོ། །དོག་པ་ནྱི་མངལ་ན་ཞུ་མ་ཞུ་བའྱི་བར་དུ་དང་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙིར་བ་དང་ཕྱྱིར་
འབྱུང་བ་ནའོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་གནས་ནྱི་རྒ་བ་སོགས་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་མྱ་ངན་དང་
སྨྲྲེ་སགས་འདོན་པ་སོགས་ཀྱིའོ། །ན་ཚོད་འགྱུར་བ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་མཐུ་མས་པའོ། །ཁམས་ནྱི་རླུང་མཁྱིས་བད་
ཀན་ཏྲེ་དྲེ་མ་སོམས་པ་ནྱི་འགྱུར་བའོ། །སོག་འགྱུར་བ་ནྱི། གནད་གཅོད་པ་ནྱི་ཆུ་སོགས་ཀྱིས། ཞྲེས་པ་ཆུ་མྲེ་
རླུང་གང་རུང་འཁྲུགས་པས་མཚོན་བརྡར་བས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་མྱོང་བའོ། །ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་མས་ན་འཆྱི་བ་
དྲེ་གནད་ཏྲེ། ས་གཅོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྐྱོན་བཞྱི་པ་མྲེད་པས་ཏྲེ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ནྱི་གཙོ་ཆྲེར་ཆུ་མྲེ་རླུང་
ཡྱིན་པས་སོ། །མྱི་སྡུག་པ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའོ། །ནོར་རམ་སྐྱྲེ་བོ་སྡུག་པ་ཡང་ངོ་། །ཡྱིད་ཀྱི་བྱ་བས་འདོད་པ་
ལུས་ངག་གྱི་བྱ་བས་བཙལ་ཏྲེའོ། །རྲེ་བ་འབས་བུ་མྲེད་པ་ནྱི་རྲེ་བ་མ་གྲུབ་པའོ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྱིས་ནྱི་ས་
བོན་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལྟར་དོག་པ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལས་སྐྱྲེ་བ་སོགས་སྡུག་བསལ་ཏྲེ། 
འདྱིར་དོག་པ་ཞྲེས་སོགས་གནས་ངན་ལྲེན་གྱིས་ཞྲེས་པའྱི་བར་རྒྱུ་ལ་རྣམ་དབྱྲེ་གསུམ་པ་བྱའོ་ཞྲེའོ། །དྲུག་ཏུ་
བསྡུ་བ་ནྱི་དབྱྲེ་ན་བརྒྱད་ཡྱིན་ཡང་བསྡུ་ན་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གསུམ་འགྱུར་བའྱི་སྡུག་
བསལ་སྡུག་བསལ་དུ་བྱས་པས་སོ། །གསུམ་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི། གང་མདོ་སྲེར་གསུངས་ན་ཞྲེས་དྱིས་ཏྲེ་
ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་པས་སྡུག་བསལ་ལ་མ་ཚང་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་
ལྔས་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་ྱིད་བསན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རང་མཚན་ཡྱིན་
པས་སོ། །གྱིས་ཀྱིས་འགྱུར་བའྱི་བསན་ཏྲེ་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ཆོས་འགྱུར་བས་སོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་
བསལ་བསན་པ་ནྱི་གྱིས་ལས་མ་གོལ་ཞྱིང་མྱི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བས་སོ། །གྱིས་སུ་བསན་པ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་
ཞྲེས་ཏྲེ་གང་གསུངས་པ་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིམདོ་གཞན་དུའོ། །སྐྱྲེ་བ་སོགས་བདུན་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྲེན་པར་
ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་བྱྱིས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །དམ་པའྱི་དོན་གྱི་བདྲེན་པར་སྡུག་བསལ་བ་ནྱི་
དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་པའྱི་མདོར་གནས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་གང་ངས་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་བསན་
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པའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པའྱི་གནས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཏྲེ། བྱྱིས་པ་ལག་མཐྱིལ་འད་བ་ཡྱིས། །འདུ་
བྱྲེད་སྡུག་བསལ་སྤུ་མྱི་རྟོགས། །འཕགས་པ་མྱིག་དང་འད་བ་ནྱི། །དྲེ་ཡྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་ཀང་འབྱུང་། །ཞྲེས་
མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་
བདྲེན་པ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་མཚན་ྱིད་སོགས་བཞྱི་སྲེ། མཚན་ྱིད་ནྱི་སར་ལས་དང་
ོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐྱྲེད་པ་དྲེ་དག་གྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྲེས་བཤད་ཀང་རྣམ་པ་འདྱི་བཞྱིས་རྣལ་འབྱོར་པ་
རྣམས་བདྲེན་པ་དང་པོ་ལ་དཔྱོད་པའོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ།ོ །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ལ་བཅུ་
གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་མྱི་དགག་ཚིག་དང་རྟག་པ་དུས་ཀུན་པ་ཡྱིན་པས་རྟག་
ཏུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པར་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་བདག་དུས་རྟག་ཏུ་མྲེད་པའོ། །དབུས་མཐར། མྱི་རྟག་དོན་ནྱི་
མྲེད་དོན་དང་། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱྲེས་པ་སོས་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་མྲེད་ལས་
ཁད་པར་དུ་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་སྲེ། སྐྱྲེ་ཞྱིང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །རྒྱུན་རྣམ་པ་གཞན་
དང་གཞན་དུ་མྱི་འད་བར་འབྱུང་བའོ། །བདག་པོའ་ིའདུ་བྱྲེད་ཆུང་མ་དང་བཞོན་པ་དང་གོས་སོགས་རྣམས་མ་
ཞྱིག་པ་ལ་རྒ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པས་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་དབང་བྱྲེད་པ་མས་པ་དང་གནས་པ་ལ་
གཞན་གྱིས་བདག་བྱས་པ་ཁྱིམ་བདག་ཨུ་པ་སྭ་སྱི་ལྟ་བུའོ། །མྱི་རྟག་པས་ནོན་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་མྱི་རྟག་པ་མྱོང་
བ་འཆྱི་བའམ་དྲེ་ལས་གཞན་པའོ། །མྱི་རྟག་པ་ྱིད་དངོས་པོ་ལ་འབྱུང་བ་མྲེའྱི་ཚ་བ་ལྟར་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བའོ། །སྐད་ཅྱིག་ཕན་ཆད་དུ་འཇྱིག་པ་ནྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ངྲེས་པར་འཇྱིག་པའོ། །ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་ནྱི་
འཁོར་བའྱི་ཚེ་རབས་བརྒྱུད་པའོ། །ནད་སོགས་ཀྱིས་རྒ་བ་དང་འཆྱི་བ་བསྡུས་ཏྲེ་ཁམས་སོགས་སར་བཤད་
ལྟར་རོ། །འདོད་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པ་དང་བལ་བ་ནྱི་མངོན་གྱུར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །བསྡུ་བ་ནྱི་ནང་
དུ་ཞྱི་གནས་ཀྱི་རྣམ་པས་སོ། །དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་པ་གཡྲེངས་པའོ། །རབ་ཏུ་བཟུང་བ་ནྱི་བྱྱིང་བ་སྲེལ་བའོ། །ྲེ་བར་
མ་ཞྱི་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པའོ། །ཞྱི་བ་ནྱི་མ་འཁྲུགས་པའོ། །མམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ལའོ། །སོགས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་པ་དང་མ་བསོམས་པ་དང་གོལ་བ་དང་མ་གོལ་བ་བསྡུའོ། །དྲེ་
རྣམས་མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོར་སར་རོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ངན་པ་རྒུད་པ་སྲེ་
བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སོད་འཇྱིག་འཆག་གྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་གྱིས། འཇྱིག་ཚུལ་དང་
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བསྐལ་པའྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པ་མྲེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་འཚིགས་པ་དང་འདྲུལ་བ་དང་སྐམ་
པར་བྱྲེད་པའོ། །འཇྱིག་པ་ན་ལྟུས་པ་ནྱི་གྱིས་པ་སོགས་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱི་སྐྱོན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་པས་དང་
པོ་ན་རྟོག་དཔྱོད་མྲེ་དང་གྱིས་པ་ན་དགའ་བ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་གསུམ་པ་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཡོད་པས་འཇྱིག་
ཅྱིང་། བཞྱི་པ་ན་མྲེད་མྱི་གཡོའ་ིཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ་བཞྱི་པའྱི་སོད་ཡྲེ་མྱི་འཇྱིག་གམ་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་
ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། མྱི་རྟག་དྲེ་ཡྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་། །སྲེམས་ཅན་བཅས་ཏྲེ་འབྱུང་འཇྱིག་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ་ལན་གཅྱིག་
སྲེམས་ཅན་འབྱུང་བ་དང་། ཞྲེས་པའོ། །དྲེའྱི་ངག་དོན་ནྱི། འཇྱིག་པའྱི་བསྐལ་པ་དམྱལ་བ་ཡྱི། །སྱིད་པ་མྲེད་ནས་
སོད་ཟད་པ། །ཞྲེས་པས་སྲེམས་ཅན་འཇྱིག་པ་ནྱི་དམྱལ་བ་ལས་ཟད་པ་རྣམས་འགོ་བ་གཞན་དུ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་མ་ཟད་
པ་རྣམས་ཞྱིང་གཞན་གྱི་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་སྲེ་འདྱིར་གཅྱིག་ཀང་མྲེད་པར་འཇྱིག་ཅྱིང་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་ཀང་
དྲེ་དང་འདའོ། །རྒྱ་མཚོའྱི་དུད་འགོ་སར་འཇྱིག་རྟྲེན་མྱི་ཡུལ་བ་རྣམས་མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུའོ། །མྱི་གང་རུང་གྱིས་
ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་བར་བསྐྱྲེད་ཏྲེ་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་སོབ་ཅྱིང་འདྱི་
ནས་ཤྱི་ནས་འོད་གསལ་གྱི་ལྷར་སྐྱྲེ་སྲེ་ལྷའང་འདའོ། །གྱིང་གསུམ་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་སྒྲ་མྱི་སན་པ་
འདོད་ལྷར་སྐྱྲེས་ཏྲེ་འདོད་ལྷ་རྣམས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་པས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དུ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་རྣམས་
ཀྱིས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པས་འོད་གསལ་དུ་སྐྱྲེ་བར་བཤད་དོ། ཆུས་འཇྱིག་པ་ན་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་ན་བཞྱི་པ་ཐོབ་སྲེ་དྲེ་དག་ཏུ་སྐྱྲེའོ། །དྲེ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་
དགུའོ། །སོད་འཇྱིག་པ་ནྱི་ཆར་པ་མྲེད་པས་རྩྭ་ཤྱིང་དང་སན་རྣམས་ྱི་མ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བསྲེགས་ཏྲེ་ྱི་མ་གཞན་
དྲུག་ནྱི་འདྱི་བས་བཞྱི་འགྱུར་གྱིས་ཚ་ཞྱིང་གྱིས་པས་ལྟྲེང་ཀ་ཆྲེ་ཆུང་དང་གསུམ་པས་ཆུ་བོ་ཆྲེ་ཆུང་དང་བཞྱི་
པས་མཚོ་མ་དོས་པ་དང་ལྔ་པ་དྲུག་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་སྐྲེམ་ལ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པས་རྱི་རབ་
དང་ས་ཆྲེན་པོ་བསྲེགས་སྲེ་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱིས་སོང་པའོ། །ཡབ་སས་མཇལ་བ་དང་ཐུབ་
པའྱི་དགོངས་རྒྱན་དུ་དྲེ་དང་ཚུལ་མྱི་འད་བའྱི་སྲེག་སྐྲེམ་དག་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལས་མྲེ་ལྲེ་རླུང་གྱི་ཁྲེར་ནས་
ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་བསྲེགས་སྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་འོད་གསལ་བའྱི་ལྷ་གཞོན་པ་རྣམས་མྲེ་དྲེ་བྱུང་བར་དོགས་པས་
སག་པ་ལ་ལྷ་རྒན་པོ་སྱིད་པ་འཆག་འཇྱིག་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོགས་པོ་དག་མ་འཇྱིགས་ཤྱིག མྲེ་ལྲེ་འདྱི་
ནྱི་སོན་ཡང་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་སོང་པ་བསྲེགས་ནས་དྲེ་ྱིད་དུ་མྲེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་དབུགས་འབྱྱིན་
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ཏོ། །ལྷ་དྲེ་དག་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་འད་ཡང་དྲེ་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པས་ན་ལུས་གཅྱིག་ཅྱིང་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་
པའོ་ཞྲེས་མདོ་སྲེ་པ་འདོད་དོ། །དྲེ་ནས་མདོར་ས་ཆྲེན་པོ་དང་རྱི་རབ་ཀང་བསྲེགས་ཏྲེ་ཚིག་པ་ན་དུ་བ་ཡང་མྲེད། 
ཐལ་བའྱི་ལྷག་མའང་མྲེད་དྲེ། དགྲེ་སོང་རྣམས་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་རྟག་པ་མྱི་བརྟན་པ་ཡྱིད་བརྟན་
དུ་མྱི་རུང་བའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཆུས་འཇྱིག་པ་ན་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུས་ལན་
ཚྭ་བཞྱིན་བཞུ་ནས་ཆུ་དྲེ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ྱིད་ལས་
བྱུང་བའྱི་རླུང་ཁམས་ཀྱིས་རླུང་ནད་ཀྱིས་ལུས་སྐམ་པ་ལྟར་སོད་མྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་རླུང་དྲེ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །དྲེས་ན་གདགས་པར། དྲེ་ལྟར་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེ་དང་ས། །དྲེ་བཞྱིན་མཐོ་རྱིས་ཟད་འགྱུར་ཤྲེས་ནས་
ནྱི། །སྐྱྲེ་བོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྲེན་པ་ཡྱི། །འཕགས་པའྱི་གནས་ལ་རྟག་ཏུ་བློ་ཞོག་ཅྱིག །ཅྲེས་གསུངས་
སོ། །འདྱིར། མྲེ་ཡྱིས་བདུན་ནོ་ཆུ་ཡྱིས་གཅྱིག །དྲེ་ལྟར་ཆུ་བདུན་ཐལ་ནས་ཀང་། །མྲེ་ཡྱིས་བདུན་ནོ་དྲེ་ནས་
ནྱི། །མཇུག་ཏུ་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མྲེས་འཇྱིག་པ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་ཆུས་བདུན་དང་
རླུང་གྱིས་གཅྱིག་ནྱི་བསྐལ་ཆྲེན་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་སྲེ་དགྲེ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷའྱི་ཚེ་ཚད་དོ། །དྲེ་ཡང་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་དང་
བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་དྲེར་ྲེ་བས་བཏགས་ཤྱིང་། འོད་གསལ་བ་ལ་བསྐལ་ཆྲེན་བདུན་དང་བར་
བསྐལ་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་བརྒྱད་དུ་བཏགས་པ་སྲེ། སོད་འཆག་འཇྱིག་གྱི་བར་བསྐལ་གྱིས་དང་སོངས་པའྱི་
ྱི་ཤུ་དྲེ་དག་གྱི་ཚེ་ཚད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚངས་ཆྲེན་པའྱི་ཡང་སོད་འཆག་འཇྱིག་གྱི་བར་བསྐལ་གྱིས་
དྲེའྱི་ཚེ་ཚད་དུ་མྱི་རུང་བས་བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་དྲུག་བཅུར་བཏགས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྲེ་
བར་བསྐལ་རོགས་བྱྲེད་དང་། གནས་སྐབས་བཞྱིས་བསྐལ་ཆྲེན་དང་། བསྐལ་པའྱི་ཞར་བྱུང་དང་། ཞར་བྱུང་ལ་
འཕོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བསྐལ་པ་བསྐལ་ཆྲེན་གྱི་དབུས་སུ་འབྱུང་བས་ན་བར་མ་གསུམ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའང་། 
སར་བྱུང་སྲེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ིམྱི་རྣམས་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་ཡན་ལག་
ྱིང་ལག་དབང་པོ་ཚང་བ་རང་འོད་ཅན་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ཟས་སུ་དགའ་བ་ཟ་བ་ཚེ་དཔག་མྲེད་ཐུབ་པའོ། །དྲེ་
ནས། རྱིམ་གྱིས་རོ་ལ་་་་་་ས་འགྲེལ་ཆགས། ཞྲེས་པ་དྲེར་སའྱི་བཅུད་ཁ་དོག་མར་གསར་འད་བ་རོ་སང་རྱི་མ་བསྐོལ་
བ་ལྟར་མངར་བ་སའྱི་སྲེང་ཆུས་ཁབ་པ་ལ་རླུང་གྱིས་སྱིས་མར་བྱས་པ་བྱུང་སྲེ། དྲེ་སྐམ་ཆགས་ཅན་གཅྱིག་གྱིས་
སོར་མོའ་ིརྲེ་མོས་མྱངས་ཏྲེ་ཟོས་པས་མྱི་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པ་ཟས་ཟ་བའྱི་དང་པོའ།ོ །དྲེས་ལུས་ས་
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ཞྱིང་ལྱི་ལ་འོད་ནུབ་སྲེ་མུན་པ་བྱུང་བ་དང་ྱི་ཟ་བྱུང་ཞྱིང་ལྷའྱི་བུ་ྱི་མ་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་ལྷོའམ་བྱང་གྱི་ངོས་གང་དུ་
དྲེ་མཐོང་བ་དྲེར་སོང་ནས་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་སའྱི་ཞག་སྲེར་པོ་སང་རྱིའྱི་རོ་ཅན་བྱུང་བའང་མྱངས་པས་ནུབ་
ཅྱིང་དྲེ་ནས་ལྡུམ་བུའྱི་ཚལ་སར་པོ་སང་རྱིའྱི་རོ་ཅན་ཡང་མྱངས་ནས་ནུབ་པོ། །དྲེ་ནས་མ་རྨོས་མ་བཏབ་པའྱི་
འབས་ས་ལུ་ཤུན་པ་དང་ཕུབ་མ་མྲེད་པ་བྱུང་བ་ཟོས་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་པས་རྒྱུ་མཐུན་འབྱུང་བའྱི་བཤང་གཅྱིའྱི་ལམ་ཕོ་
མོའ་ིདབང་པོ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སྲེ། སོན་གོམས་པ་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱིས་འཁྱིག་པ་བྱྲེད་ཅྱིང་དྲེ་ལ་སད་
པས་དྲེའྱི་ཆྲེད་དུ་ཁྱིམ་བྱྲེད་དོ། །ལྲེ་ལོས་གསོག་འཇོག་བྱས་ནས་ནྱི། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ནང་བཟའ་བྱ་ནང་། ནུབ་
བཟའ་བྱ་ནུབ་ལྲེན་པ་ན་གཅྱིག་གྱིས་གསོག་འཇོག་བྱས་པ་ལྟར་ཀུན་གྱིས་བྱས་པས་བརྔས་པ་མྱི་སྐྱྲེའོ། །འཛིན་
བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིང་དཔོན་སབས། །ཞྲེས་པ་དྲེར་ཞྱིང་རྣམས་བགོས་ཏྲེ་གཞན་གྱི་ལ་རྐུའོ། དྲེ་དགག་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་མྱི་ཁད་པར་ཅན་གཅྱིག་ལ་དྲུག་ཆ་སབས་པ་ནྱི་མང་པོས་བཀུར་བ་སྲེ་རྱིམ་གྱིས་སོན་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་
སྐྱྲེས་རབས་སོ། །དྲེར་མྱི་ཁ་ཅྱིག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་དུ་ཁའྱི་ར་བའོ་ཞྲེས་
རྱིག་སྲེ་དགོན་པར་སྤྱྱིལ་བུར་འདུག་ཅྱིང་། ཟན་འདོད་པ་ན་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་་་་་་བ་མ་ཎ་ཡྱིད་དོ་ཞྲེས་
བརོད་པ་ལས་བམ་ཟྲེ་དང་དྲེ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བསམ་གཏན་དང་དབྲེན་པ་མ་རྟོགས་ཏྲེ་སགས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྱིག་
བྱྲེད་སོར་བ་ལས་མདུན་ན་འདོན་དང་དྲེའང་མ་རྟོགས་ནས་གོང་དུ་ཞུགས་ཏྲེ། ཁང་པ་སོ་བཞྱི་པར་འཁོད་ནས་
སྱིན་པ་སྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལས་གོང་མྱི་བྱུང་ངོ་། །དྲེར་རྲེ་རྱིགས་དང་དམངས་རྱིགས་ཀང་བྱུང་ངོ་། །དྲེ་ནས་ལས་
ཀྱི་ལམ་ལྷག་པས། །ཚེ་ཐུང་ལོ་ནྱི་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །བསྐལ་པ་མཚོན་དང་ནད་དང་ནྱི། །མུ་གྲེ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་
ཕྱྱིན་ཏོ། །ཞག་རྣམས་དང་ནྱི་ཟ་བ་དང་། །ལོ་བདུན་རྣམས་ཏྲེ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ནས་ཕྱྱིས་རྒྱལ་པོ་གང་
རུང་གཅྱིག་གྱིས་ཆགས་པས་མྱི་རྣམས་ལ་མ་བགོས་པས་རྐུན་པོ་མང་དུ་གྱུར་ཏྲེ་དྲེར་དྲེ་རྣམས་གསོད་ཅྱིང་དྲེར་
བདག་ཅག་གྱིས་མ་བརྐུས་སོ་ཞྲེས་བརྫུན་སྨྲའོ། །དྲེ་ལྟར་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་སྤྱད་པས་ངན་སོང་གསུམ་འཆགས་ཏྲེ་
འཆག་པ་རོགས་པ་དང་གནས་པ་རོམ་པ་དང་མནར་མྲེད་པར་གཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཚེ་ལོ་
བརྒྱད་ཁྱི་པར་གྱུར་པ་དུས་མམ་ཞྲེས་བོད་བགྲེས་པོ་རྣམས་གསུངས་ཞྱིང་། བླ་མ་ནྱི་ས་མ་གསུམ་དང་དཔག་
མྲེད་ནས་འགྱིབ་པ་རོམ་པ་དུས་མམ་ཞྲེས་གསུང་པ་ལྲེགས་ཏྲེ། བར་གྱི་བསྐལ་པ་དཔག་མྲེད་ནས། །ཚེ་ལོ་
བཅུ་པའྱི་བར་དུའོ། །ཞྲེས་དང་། དྲེའྱི་འགྲེལ་པར་ལོ་ཀ་འཆགས་པ་ན་ཚེ་དཔག་མྲེད་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུ་
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འདའ་ཞྱིང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུའྱི་བར་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདྱི་ཆགས་ནས་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་གྱི་
བསྐལ་པ་དང་པོའ་ོཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འགྱིབ་པས་ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ན་མུ་གྲེའྱི་བསྐལ་པ་བར་མ་ལོ་
བདུན་ཟ་བ་བདུན་ཞག་བདུན་འབྱུང་སྲེ། མྱི་དགྲེ་བའྱི་ྲེས་པས་ལྷས་ཆར་པ་མྱི་འབྲེབས་པས་ཕན་ཚུན་འདུས་
ཏྲེ་འཆྱི་བས་དང་། མ་འོངས་པའྱི་སྐྱྲེ་བོའ་ིདོན་དུ་ས་བོན་གབ་ཙེའྱི་ནང་དུ་འཇོག་པས་གབ་ཙེ་དང་། ཤྱི་མ་ཐག་
རུས་གོང་དུ་འགྱུར་བས་དང་རུས་གོང་དཀར་པོ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྐོལ་ནས་འཐུང་བ་རུས་གོང་དཀར་པོ་དང་། ཐུར་
མས་ཟས་འགྲེད་པས་དང་ཐུར་མས་རྱིག་ཁུང་ནས་འབྲུ་བྲུས་ཤྱིང་ཆུར་བསྐོལ་ཏྲེ་འཐུང་བ་ཐུར་མས་འཚོ་བ་སྲེ་
གསུམ་མོ། །མྱི་ལྷག་མ་རྣམས་འདུས་ནས་ཤས་ཆུང་ངུར་སྐྱོ་བ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་དྲེས་ཚེ་མྱི་འགྱིབ་ཅྱིང་མུ་གྲེ་ཆད་
དོ། །སྐྱོ་བ་དྲེ་མྲེད་ཅྱིང་ཚེ་ལོ་ྱི་ཤུ་པ་ན་ནད་ཀྱི་བསྐལ་པ་བར་མ་ཟ་བ་བདུན་དང་ཞག་བདུན་ཏྲེ་མྱི་མ་ཡྱིན་
རྣམས་ཀྱིས་ཡམས་ནད་དང་འགོ་བའྱི་ནད་གསོར་མྱི་རུང་བ་གཏོང་སྲེ་ཕལ་ཆྲེར་འཆྱིའོ། །དྲེ་ནས་མྱི་ལྷག་མ་
རྣམས་འབྱིང་དུ་སྐྱོ་སྲེ་དྲེས་ཚེ་མྱི་འགྱིབ་ཅྱིང་ནད་ཆད་དོ། །སྐྱོ་བ་དྲེ་མྲེད་ཅྱིང་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ལ་ཚེ་རྒུད་པ་རྱིང་ན་
ལོ་བཅུ་དང་། ལུས་རྒུད་པ་མཐོ་གང་དང་ཆག་པ་གང་། ཡོ་བྱད་རྒུད་པ་ཟས་ཀྱི་མཆོག་ཁྲེ་རྒོད་དང་། གོས་ཀྱི་
མཆོག་སའྱི་ལྭ་བ་དང་། རྒྱན་གྱི་མཆོག་མཚོན་ཆ་སྲེ་མར་དང་སང་རྱི་དང་འབྲུ་མར་དང་རུ་རམ་ཤྱིང་ལས་བྱུང་
བ་དང་ལན་ཚྭའྱི་རོ་ཡྲེ་མྲེད་ཅྱིང་བུ་མོ་ཟ་བ་ལྔ་ལོན་པ་བག་མ་ལ་གཏོང་ངོ་། །དྲེའྱི་ཚེ་སད་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་
བར་མ་ཞག་བདུན་འབྱུང་སྲེ་མྱི་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྔོན་པས་རྱི་དྭགས་མཐོང་བ་ལྟར་གནོད་སྲེམས་མྱི་བཟད་པར་
གྱུར་ཅྱིང་གང་བླངས་པ་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་བདར་པར་གྱུར་ནས་གསོད་རྲེས་བྱྲེད་དོ། །གང་ྱི་མ་འགའ་སོག་
གཅོད་སྤངས་པ་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་ཨ་རུ་ར་འགའ་དང་བསོད་སོམས་འགའ་གུས་པར་ཕུལ་བ་དྲེས་མཚོན་དང་
ནད་དང་མུ་གྲེའྱི་ལ་མྱི་སྐྱྲེ་བར་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །དྲེའྱི་ཚེ་གྱིང་གྱིས་སུ་བཀྲྲེས་སྐོམ་ཙམ་དང་མདོག་ངན་
ཞྱིང་མས་ཆུང་བ་དང་གནོད་སྲེམས་ཙམ་འབྱུང་ངོ་། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་མཚོན་སོགས་གསུམ་ཅར་བཅུ་པ་ལ་
འབྱུང་བར་བཤད་ཅྱིང་། གདགས་པར་བཅུ་པ་རྲེ་ལ་རྲེ་རྲེ་ལས་མྱི་འབྱུང་བར་བཤད་དྲེ་དྲེ་རྒྱལ་པོ་སས་ཀང་
བཞྲེད་དོ། །མུ་གྲེ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་པའྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ཚར་ཕྱྱིན་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མར་འབྱི་བ་ཞྲེས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡར་འཕྲེལ་ཞྱིང་མར་འབྱི་བ་བཅོ་བརྒྱད་
ནྱི། སྱིང་རྲེ་པད་མ་དཀར་པོར། ལོ་བཅུ་པའྱི་ཚེ་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཁྲུ་གང་བ་གཅྱིག་བྱོན་ནས་ལུས་ཆྲེ་བའྱི་རྒྱུ་
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མྱི་དགྲེ་བ་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་ལུས་ཀྱི་གསུམ་སྤངས་པས་ྱི་ཤུ་པ་དང་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། བརྒྱ་པ་
དང་། ངག་གྱི་བཞྱི་སྤངས་པས་ྱིས་སོང་པ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་གསུམ་སྤངས་པས་བཞྱི་ཁྱི་པ་དང་ཕ་དང་མར་བཟུང་
བས་བརྒྱད་ཁྱི་པར་འཕྲེལ་ཏྲེ། སྲེ་མ་རྲེ་ལ་བྲེ་བཞྱི་བཞྱི་དང་བུ་མོ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལོན་ཏྲེ་བག་མར་གཏོང་བ་སོགས་
དུ་མ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བར་གྱི་ཁུག་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཡར་སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་ཏྲེ་མ་ཐོག་རྱིང་
པོའ།ོ །དྲེ་རྣམས་ཚེ་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་ཞྲེས་པས་སོ། །ཐོག་མཐའྱི་རྐྱང་པ་དང་བར་གྱི་ཁུག་པ་རྲེ་དུས་མམ་
པར་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་བརྒྱ་ཞྱིང་གཅྱིག་འཕྲེལ་འགྱིབ་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངུར་སྨྲྱིག་པ་རྐྱང་པ་ལ་ྱིས་བརྒྱ་ཞྱིང་རྲེ་
རྲེའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། ཡང་སོས་ཀྱི་ཞག་གཅྱིག་ནྱི་མནར་མྲེད་ཀྱི་བར་བསྐལ་པས་རྱིང་བར་
ཐལ་ཏྲེ། མྱི་ལོ་ས་ཡ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བར་གྱི་ཁུག་པ་ལ་ནྱི་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་ལ་ྱིས་སོང་
ཆད་པ་ལས་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་བདག་གྱི་བླ་མ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་དང་རྒྱུད་སྲེའྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་སྲེང་གྲེ་
རྒྱལ་མཚན་གསུངས་ཏྲེ་ཤྱིན་དུ་མད་དོ། །དྲེས་ན་ལོ་ཇྱི་སྲེད་ལ་འཕྲེལ་བ་དང་འགྱིབ་པ་མྱི་ཤྲེས་ཤྱིང་དགྲེ་བ་དང་
སྱིག་པ་སྤྱོད་པ་སོབས་ཆྲེ་བ་དང་ཆུང་བས་ལོ་འཕྲེལ་བ་དང་འགྱིབ་པའྱི་སོབས་ཆྲེ་བ་དང་ཆུང་བར་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་བཅུ་དགུ་དང་གཅྱིག་གྱིས་སྲེམས་ཅན་དང་སོད་ཀྱི་ལོ་ཀ་འཇྱིག་གོ །ྱི་
ཤུར་ཞྱིག་པར་འདུག་པ་སོངས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་འཕྲེལ་འགྱིབ་མྱི་འཇུག་ཀང་དུས་མམ་པར་བརྱིའོ། །ྱི་ཤུར་
གཅྱིག་དང་བཅུ་དགུར་སོད་དང་བཅུད་ཀྱི་ལོ་ཀ་འཆགས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་
སོགས་དང་འདོད་ལྷའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམས་སྤྲུལ་པ་ལྟར་འཆགས་སོ། །དྲེ་ནས་སོད་ཀྱི་ས་ལྟས་རླུང་འཇམ་
བུ་ལངས་པ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅྱིང་། དྲེ་ནས་གསྲེར་གྱི་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་སྱིན་ལས་ཆར་ཆྲེན་པོ་བབ་
པས་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། དྲེའྱི་སོད་རླུང་གྱིས་འཐས་ཤྱིང་ས་བར་བྱས་པས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། དྲེའྱི་
སྲེང་དུ་སྱིན་ཁམས་ས་ཚོགས་ཅན་ལས་ཆར་བབ་པས་རྒྱ་མཚོ་བྱུང་སྲེ། སྱིང་རྲེ་པད་མ་དཀར་པོར། ཆུ་དྲེའྱི་ནང་
ན་གསྲེར་གྱི་པད་མ་འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་སོང་སང་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་
བརྟགས་པས་བསྐལ་པ་འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་འབྱུང་བའྱི་ལྟས་སུ་ཤྲེས་ཏྲེ་བསྐལ་པ་འདྱི་ནྱི་བཟང་པོ་ཞྲེས་
བསྒྲགས་སོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྲེའྱི་ཁམས་བཟང་པོ་རྣམས་རླུང་གྱིས་བསྲུབས་པས་རྱི་རབ་དང་། འབྱིང་
རྣམས་བསྲུབས་པས་གསྲེར་གྱི་རྱི་བདུན་དང་ངན་པ་རྣམས་ལས་གྱིང་དང་གྱིང་ཕན་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་རྱི་རྣམས་
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བྱུང་ངོ་། །དྲེ་རྣམས་ཀང་བྱྲེ་བག་པ་ལོ་ཀ་འཇྱིག་དུས་རྡུལ་ཕ་རབ་རྟག་པས་མ་ཞྱིག་པ་རྣམས་ལས་སྐྱྲེའོ་ཟྲེར་ཏྲེ་
དྲེ་དགག་པ་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བལྟའོ། །ས་སོན་སྲེ་པའྱི་མདོར། ལོ་ཀའྱི་ཁམས་གཞན་ནས་ས་བོན་ཁྲེར་ཏྲེ་འོང་ངོ་
ཞྲེས་འབྱུང་མོད། ལས་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་རླུང་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་གནས་སོ། །སྲེམས་ཅན་
འཆག་པ་ནྱི་བཞྱི་པ་ནས་ཤྱི་ནས་གསུམ་པར་དང་དྲེ་ནས་ཤྱི་བ་གྱིས་པར་སྐྱྲེ་བའང་ཡོད་ཅྱིང་བསྐལ་པ་འདྱི་ལ་
ནྱི་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་ལས་ཟད་པ་ཞྱིག་ཤྱི་སྲེ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོར་སྐྱྲེས་པ་ལ་ཤྲེད་
བདག་ཏུ་རྟོག་གོ །དྲེ་སྐྱོ་སྲེ་གོགས་སྐྱྲེ་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་དང་། ཡང་འོད་གསལ་ནས་ཚངས་པར་སྐྱྲེས་པ་ལ་
ཤྲེད་ལས་སྐྱྲེས་སུ་རྟོག་གོ །དྲེ་རྣམས་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཞྲེང་དང་དབྱྱིབས་ཐ་དད་ཀང་དང་པོ་
བྱུང་བ་དྲེ་ཀུན་ཚངས་པས་ཕྱུང་བར་འདུ་ཤྲེས་ཤྱིང་ཚངས་པའང་འདྱི་རྣམས་ངས་ཕྱུང་ངོ་སམ་དུ་སྲེམས་པས་
ཡུལ་ཐ་དད་ཅྱིང་འདུ་ཤྲེས་གཅྱིག་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་འོད་གསལ་ནས་འདོད་ལྷ་རྣམས་དང་མྱི་རྣམས་སུ་
སྐྱྲེ་ལ། སྲེམས་ཅན་གང་རུང་གཅྱིག་བདག་པོ་མྱོང་བའྱི་ལས་ོན་མོངས་ཅན་གྱིས་དམྱལ་བར་གཤྱིན་རྲེའྱི་
རྒྱལ་པོར་སྐྱྲེ་ཞྱིང་ངན་འགོ་འབྱུང་སྲེ། འཆགས་པ་དང་པོ་རླུང་ནས་ནྱི། །དམྱལ་བའྱི་སྱིད་པའྱི་བར་དུའོ། །ཞྲེས་
སོ། །ྱི་ཤུར་ཆགས་ནས་འདུག་སྲེ། དྲེ་ནས་ཡར་སྐྱྲེ་མར་འགྱིབ་པའྱི། །བསྐལ་པ་གཞན་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་
དང་། །ཡར་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་རྟྲེན་ཆགས་པ་འདྱི། །བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་གནས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་
སོ། །སར། ཁུག་པ་ྱི་ཤུར་གནས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྱིའྱི་དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་
འབྱུང་སྲེ། དྲེ་རྣམས་རྲེ་རྲེའང་མདོ་བསྐལ་པ་བཟང་པོར། ཡུལ་རྱིགས་འོད་དང་ཡབ་ཡུམ་སས། །ྲེ་གནས་ཤྲེས་
རབ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག །འཁོར་འདུས་སྐུ་ཚེ་དམ་ཆོས་གནས། །སྐུ་གདུང་བཅུ་གསུམ་དོན་གྱིས་བཤད། །དྲེ་ཡང་
གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་མདོར། སོན་བསྐལ་པ་མཛེས་པར་སང་བ་ལ་ལོ་ཀའྱི་ཁམས་རྣམ་པར་
བརྒྱན་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
བྱོན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ཕོ་བང་རྣམ་པར་དག་པ་ཅན་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་
འཁོར་སྲུང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སས་སོང་ཡོད་པ་རྒྱལ་པོ་དྲེས་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་གང་སོན་
ལ་འཚང་རྒྱ་བརྟག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྱིན་ཆྲེན་བདུན་གྱི་བུམ་པའྱི་ནང་དུ་མཚན་བྱང་རྣམས་བཅུག་སྲེ་མཆོད་པ་ཞག་
བདུན་བྱས་ནས་བཏོན་པས་སོན་ལ་ཆྲེ་ཤོས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བློ་གོས་བྱུང་སྲེ། དྲེ་རྒྱལ་བ་འཁོར་བ་འཇྱིག་
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གོ །ཕྱྱི་མ་ལ་རྒྱལ་བུ་ཆུང་ཤོས་བློ་མཐའ་ཡས་བྱུང་སྲེ། དྲེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་མོས་པའོ། །བཙུན་མོ་དམ་པ་མ་སད་
པའྱི་ཕང་དུ་བརྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཁྲེའུ་ཆོས་ཀྱི་སྲེམས་པ་སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་སྐུ་དང་བསན་པ་བསྲུང་བར་སོན་
ལམ་བཏབ་པ་ནྱི་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྲེའོ། །བཙུན་མོ་དཔྲེ་མྲེད་མའྱི་ཕང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ཁྲེའུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་སངས་
རྒྱས་སོང་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་བསྐུལ་བར་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ནྱི་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནོ་ཞྲེས་
བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ལ་སྱིང་རྲེ་པད་མ་དཀར་པོར། །བར་བསྐལ་དང་པོ་འདྱིའྱི་ཚེ་ལོ་བཞྱི་ཁྱི་པ་ལ་སངས་རྒྱས་
འཁོར་བ་འཇྱིག་དང་། སུམ་ཁྱི་པ་ལ་ཐུབ་པ་གསྲེར་ཐུབ་དང་། ྱི་ཁྱི་པ་ལ་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་དང་། བརྒྱ་པ་ལ་
འདྲེན་པ་ཤཱཀའྱི་ཏོག་བྱོན་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །སོན་པ་འདྱིས་ནྱི་ར་མཁན་སང་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་བ་
ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་དྲེ་གངས་མྲེད་གཅྱིག་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་
རབ་བཟང་པོར་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གྱི་དྲུང་དུ་ས་དང་པ་ཐོབ་བོ། །གངས་མྲེད་
གྱིས་སོང་ཞྱིང་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་གཞོན་ནུ་སྱིན་དུ་གྱུར་པ་ན་སྐྱོབ་པ་མར་མྲེ་མཛད་ཀྱི་སྤྱན་སར་ས་བརྒྱད་པ་
ཐོབ་བོ། །གངས་མྲེད་གསུམ་སོང་བས་སངས་རྒྱས་པར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སྲེ་སོད་ཀྱི་མདོར་འབྱུང་
ངོ་། །རྣམ་གཟྱིགས་མར་མྲེ་རྱིན་ཆྲེན་གཙུག །གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །དང་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །ཕྱྱིས་བརྒྱད་ཁྱི་པར་འཕྲེལ་བ་ན་མགོན་པོ་བྱམས་པ་འབྱོན་ཏྲེ་འཁོར་དག་བཅོམ་
པ་ཕག་ཁྱིག་ཕག་དགུ་དང་ཐྲེར་འབུམ་ཆྲེན་པོ་ཕག་དྲུག་་་་་འདུས་པ་དང་པོ་ལ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱྲེ་བ་དྲུག གྱིས་པ་ལ་དུང་ཕྱུར་དགུ་དང་བྱྲེ་བ་

བཞྱི། གསུམ་པ་ལ་དུང་ཕྱུར་དགུ་དང་བྱྲེ་བ་གྱིས། འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྱིན་ཁྱིམ་བདག་ནོར་བཟང་དུ་
གྱུར་ཏྲེ་དག་བཅོམ་འཐོབ་པར་ལུང་གཞྱིར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་སྲེང་གྲེ་དང་རབ་གསལ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་མྲེ་
ཏོག་གྱིས་པ་སོགས་དང་མཐར་མོས་པའམ་སང་མཛད་འབྱུང་སྲེ་འདྱི་ནྱི་སོན་གྱི་སོན་ལམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་
སོང་པོའ་ིགཞན་ཀུན་དང་ཚེ་དང་ན་ཐོས་དང་མཛད་པ་རྣམས་མམ་པར་སྐལ་པ་བཟང་པོར་གསུངས་
སོ། །སྐལ་པ་བཟང་པོའ་ིདྲེའྱི་འོག་ཏུ་མུན་པའྱི་བསྐལ་པ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་བ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་འབྱུང་སྲེ་དྲེ་
ལ་རང་སངས་རྒྱས་བྱྲེ་བ་ཕག་འབུམ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་བདུན་འབྱུང་ཞྲེས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་
སྲེ་སོད་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ལོ་ཀའྱི་ཁམས་འདྱི་མངོན་པར་དང་བ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་
སྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅྲེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་མདོ་སྲེ་སྱིན་ཆྲེན་པོར་བཀའ་སྩལ་
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ཏོ། །སྐལ་པ་བཟང་པོར་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་སྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་་་་་་ར་ལྔར་ཟྲེར་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་
སན་པ་འམ་གགས་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་།་་་་་མདོ་ཀུན་བཏུས་སུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ནས་དངས། །དྲེའྱི་
འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྱིར་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་
ཁྱི་འབྱུང་། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་་་་་་སུམ་བརྒྱར་ཟྲེར་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་། དྲེ་ནས་བསྐལ་པ་ཡོན་ཏན་
བཀོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྲེས་ན་ར་བའྱི་ལུང་དུ། སངས་
རྒྱས་ཞྲེས་བྱའྱི་སྒྲ་འདྱི་ཡང་། །ལོ་ཀ་རྣམས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །སྨྲས་པ། སངས་རྒྱས་ྱི་མ་
བྱོན་པ་ཡྱིས། །བསན་པ་ལོ་ཏོག་རྒྱས་མཛད་ཅྱིང་། །དལ་འབྱོར་དབང་པོ་ཚང་བ་ན། །གཏན་གྱི་བདྲེ་བ་འབད་དྲེ་
བསྒྲུབ་ཅྲེས་པའོ། །གནས་སྐབས་བཞྱི་པོ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་བར་ཀྱི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་བཅུ་སྲེ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོའ་ོཞྲེས་
པ་སྐལ་པ་བཟང་པོ་དྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་སོན་ལམ་དང་དགྲེ་བའྱི་ར་བའྱི་དབང་གྱིས་དྲེ་བས་རྱིང་བའང་སྲེ། 
བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུའྱི་མར་འགྱིབ་ལའང་ད་ལྟའྱི་བར་བསྐལ་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ཡོད་
པར་གསུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆྲེར། །སྐྱོབ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་མཇྲེད་དང་། །ཐུབ་པ་འོད་དཔག་
མྲེད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ཅན་དང་། རྒྱལ་བ་རྡོ་རྲེ་རབ་འཇོམས་ཀྱི་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། འདྲེན་པ་སྐུ་དམ་པའྱི་
ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྒྲོག་པ་དང་ཆོས་རྲེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྡུལ་དང་བལ་བ་དང་། མངའ་
བདག་སྲེང་གྲེའྱི་ཞྱིང་སྒྲོན་མ་བཟང་པོ་དང་། སོན་པ་རྣམ་པར་སང་བའྱི་སྱིང་པོའ་ིཞྱིང་འོད་བཟང་པ་དང་། ཁབ་
བདག་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟྲེར་པད་མ་རྒྱས་པའྱི་ཞྱིང་འདའ་བར་དཀའ་བ་དང་། མྱི་མཆོག་མངོན་པར་མཁྲེན་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་རྒྱན་དམ་པ་དང་། ཀུན་མཁྲེན་ཐུགས་ཟ་བའྱི་ཞྱིང་མྲེ་ལོང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མདོག་
དང་། སྐྱོབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའ་ིཞྱིང་པད་མའྱི་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་ས་མ་ས་མའྱི་སྐལ་པ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་ཞག་རྲེར་
བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བསྐལ་ཆྲེན་ལ་འཕོས་ནས། དྲེ་གངས་མྲེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་
གངས་ཀྱི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་མདོ་སྱིལ་བུར་འབྱུང་བ་བསྡུས་ན། གཅྱིག་བཅུ་བརྒྱ་སོང་ཁྱི་འབུམ་དང་། །ས་
ཡ་བྱྲེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །ཟ་བོ་མྲེད་པའྱི་གངས་སུ་བཤད། །ཆྲེན་པོའ་ིཟ་བོ་དང་བཅས་ནྱི། །ཐྲེར་འབུམ་ཕག་
ཁྱིག་རབ་བཀྲམ་དང་། །གཏམ་དཀྲྱིགས་མྱི་འཁྲུགས་ཁད་ཕྱྱིན་དང་། །པང་སྲེང་དྲེད་འདྲེན་མཐའ་སང་དང་། །རྒྱུ་
རྱིག་འོད་མཛེས་དབང་པོ་དང་། །ལྲེགས་ཕྱྱིན་རྟོགས་འགོ་བྱྱིང་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་རྟགས་སོབས་འཁོར་བརྡ་ཤྲེས་
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དང་། །རྣམ་འབྱུང་སོབས་མྱིག་ྱི་ཤུ་གཅྱིག །གངས་མྲེད་ཀུན་ཀང་བཅུ་འགྱུར་བསྒྲྲེ། །བར་ནས་བརྒྱད་ནྱི་མ་
བརྲེད་པ། །རང་གྱི་མྱིང་གང་རུང་བས་གཞུག །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མ་གངས་མྲེད་དྲེ་བསྐལ་པ་དྲེ་ཙམ་བགངས་པ་
གསུམ་ཚོགས་གྱིས་བསགས་པས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་སྲེ། མདོར་གངས་མྲེད་དང་པོས་ས་དང་པོའ་ིབར་དང་
གྱིས་པས་གྱིས་པ་སོགས་དྲུག་དང་གསུམ་པས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ས་གསུམ་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །གཞན་ནྱི་གསུམ་དུ་ཆོས་མཐུན་པས་གསུམ་ཞྲེས་བརོད་ཀྱི། དོན་དམ་པར་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་གྱིས་ཏྲེ། 
དང་པོས་ཚོགས་ཀྱི་ས་དང་གྱིས་ཀྱིས་མོས་པ་སྤྱོད་པའྱི་ས་དང་དྲེ་ནས་གསུམ་གསུམ་གྱིས་ས་བཅུ་རོགས་
པར་བྱྲེད་པར་སྨྲའོ། །དྲེ་ལྟ་ནའང་བརོན་འགྲུས་་་་་་རྒྱན་ལས། འདྱི་ཡྱི་བརོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཕྱྱིར་འཇུག དང་ཐབས་
མཁས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་སྲེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདོར། སོན་པ་འདྱི་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་སྐར་མར་གྱུར་པས་
ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མོ་ལ་བགོད་པས་བསྐལ་པ་ཁྱིའྱི་ཚོགས་འདུམས་པ་དང་། དྲེད་དཔོན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
མྱི་ནག་པོ་བསད་པས་བསྐལ་པ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་འདུམས་པ་དང་། མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་
འདོད་ན་ཞག་བདུན་གྱིས་ཚངས་རྒྱ་ཞྲེས་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དུའང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་
པ་བསྐལ་པ་འདྱི་ྱིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་མདོར། ཕྱུགས་ཀྱི་ཤྱིང་རྟ་ལྟ་བུས་དང་གང་པོ་ཆྲེའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལྟ་བུས་དང་ཟ་བ་དང་ྱི་མ་ལྟ་བུས་དང་
ན་ཐོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགོ་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ལྔ་བརོན་
འགྲུས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལམ་བུལ་མྱུར་དུ་བགོད་པ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །སྐར་རྒྱལ་བསོད་པས་བརོན་འགྲུས་
ཀྱིས། །ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། སོན་པ་འདྱིས་རྒྱལ་བ་སྐར་རྒྱལ་རྱི་ཕུག་ཅྱིག་ན་མྲེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་
ཞུགས་པ་ལ་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱིས་འགྲེང་སྲེ་ཞག་བདུན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་པས་བསོད་པས་བསྐལ་པ་
དགུ་འདུམས་པར་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་ས་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་སོན་ལམ་དང་
ཐབས་མཁས་ཀྱིས་འབད་པར་བྱ་དགོས་ཤྱིང་དྲེ་ཡན་ཆད་ཅྱིའང་མྱི་ཐོགས་ཏྲེ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། །དྲེ་ལྟར་ལྷུང་བ་
སོབས་ལྡན་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་སོབས་ལྡན་པ་དག །འཁོར་བར་རྲེས་ཀྱིས་འགོགས་བྱྲེད་ན། །ས་ཐོབ་པ་ལ་
ཡུན་རྱིང་ཐོགས། །ཞྲེས་པས་སོ། །དྲེས་ན་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་མྱི་འབལ་བ་སོགས་
ཀྱི་སོན་ལམ་གདབ་བོ། །སགས་དང་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐྲེག་པ་ལ་ལམ་མྱུར་བུལ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་དང་
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དོན་ཏྲེ། གྱིས་ཀ་ཡང་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྲེལ་མ་ཤོར་ན་མྱུར་ཞྱིང་། སགས་ལ་ཞུགས་ཀང་རྐང་པ་བརྐྱང་སྲེ་
འདུག་ན་རྱིང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་འབྱུང་བའྱི་དུས་ནྱི། །མར་ནྱི་འགྱིབ་པ་ཡྱི། །རྒྱ་ཡྱི་བར་ལ་དྲེ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་པ་
བརྒྱད་ཁྱི་ནས་བཟུང་ནས་ཏྲེ་ཡར་འཕྲེལ་ལ་ནྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྐྱོ་བ་དཀའ་བས་དང་བརྒྱ་པ་མན་ཆད་ལ་ཚེ་
དང་དུས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་ལྟ་བ་དང་སྲེམས་ཅན་གྱི་སྱིགས་མ་ལྔ་ཤྱིན་ཏུ་ཤས་ཆྲེ་བས་སོ། །རང་སངས་
རྒྱས་རྣམས་གྱིས་ག་ལ་ཞྲེས་པ་ཡར་འཕྲེལ་དང་མར་འགྱིབ་དག་ལའོ། །ཡང་སྱིང་རྲེ་པད་མ་དཀར་པོའ་ིམདོར། 
ལོ་ཀའྱི་ཁམས་མཐྲེ་བོང་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བར་མཐྲེ་བོང་གྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྱི་ཚེ་རྒྱལ་
བ་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་དང་ལྔ་བཅུ་པ་ལའང་སངས་རྒྱ་བ་དང་། སྐལ་བ་
བཟང་པོའ་ིམདོར། མྱི་ཡྱི་འདྲེན་པ་སང་མཛད་པའྱི། །མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །སངས་རྒྱས་དགུ་བརྒྱ་
དགུ་བཅུ་དགུས། །ཇྱི་སྲེད་མཛད་ཀུན་དྲེ་མཛད་འགྱུར། །ཅྲེས་ཀང་་་་་་བརྒྱད་ཁྱི་པའྱི་ལྷག་པ་ལ་འབྱུང་བར་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །གསུམ་པ་བསྐལ་པའྱི་ཞར་བྱུང་ནྱི་བསྐལ་པ་བགང་བའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དམྱིགས་བསལ་དང་བཅས་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །དྲེ་ཡང་སར། བར་བསྐལ་ྱི་ཤུ་དང་བཞྱི་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུ་ལ་བསྐལ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཏགས་པ་ནྱི་ཚངས་པ་བ་
གསུམ་གྱི་ཚེར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལས་འཕོས་པ་ནྱི་ཁམས་གོང་མའྱི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་རྣམས་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ནའང་
འདྱི་རྣམས་བསྐལ་པར་ངྲེས་པར་མྱི་འཆྱི་བ་མྱིན་ཅྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དྲེ་འཆད་པ་ན་འཆྱི་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ནྱི་
ཚེ་ཇྱི་ཙམ་འཕངས་པ་རོགས་པ་སྲེ་དུས་སུ་འཆྱི་བའོ། །བར་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་རྣམས་སོམས་འཇུག་གྱི་རོ་
མྱང་བས་ཚེ་འཕྲེལ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཟད་པས་དུས་མྱིན་དུ་འཆྱི་བའོ། །ལས་ཟད་པ་ནྱི་གང་
ནས་འཆྱི་འཕོ་བ་དྲེར་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཏྲེ་སྤྱད་ཟྱིན་པ་དང་མྲེད་པས་རྲེ་ཤྱིག་དྲེར་མྱི་སྐྱྲེ་
བའོ། །ས་མ་དག་དྲེར་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་ཡོད་ན་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་སྱིད་དོ། །དུ་ཁའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། དུ་
ཁའྱི་དུ་ཁ་ྱིད་སོགས་གསུམ་དང་དོག་པ་སོགས་དུ་ཁ་བརྒྱད་དོ། །དྲེ་མྱི་རྟག་པ་དུ་ཁ་རུ་གསུངས་པ་དང་དོན་
གཅྱིག་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མདོར་གང་མྱི་རྟག་པ་དུ་ཁ་རུ་གསུངས་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྱིས་ལས་མྱི་རྟག་པ་ལ་
དུ་ཁ་གསུམ་དུ་རྟོགས་ཚུལ་ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆར་གཏོགས་པ་ནྱི་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །འཇྱིག་པའྱི་ཆར་གཏོགས་
ནྱི་བྱུང་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བའོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དུ་ཁའྱི་དུ་ཁ་ྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་དུ་ཁའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་
བྱྲེད་སྐྱྲེས་ན་དུ་ཁ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འགྱུར་བའྱི་དུ་ཁ་ྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་བདྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་
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ཞྱིག་ན་དུ་ཁ་བས་སོ། །གྱིས་ཀའྱི་ཅྲེས་པ་གནས་ངན་ལྲེན་དང་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྲེ་འཇྱིག་གྱིས་
ཀའང་མྱི་འདོད་པས་སོ། །དྲེ་ན་མདོ་དྲེའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ཟག་བཅས་དྲེ་ཀུན་དུ་ཁའོ་ཞྲེས་པའོ། །མྱི་རྟག་པ་
གྱིས་ཀའྱི་ཆ་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆར་གཏོགས་དྲེ་ལ་དགོངས་ཏྲེ་ངས་བཏང་སོམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་ཟག་
བཅས་མྱི་རྟག་པ་དང་བདྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་འགྱུར་བ་ྱིད་ལ་དགོངས་ནས་བཏང་སོམས་དང་བདྲེ་བའྱི་
ཚོར་བ་དུ་ཁའྱི་ངོ་བོར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དུ་ཁའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་དུ་ཁ་རུ་ལོ་ཀ་ན་གགས་པས་དྲེ་ལ་དགོངས་པ་བརོད་
མྱི་དགོས་སོ། །མྱི་རྟག་པ་ལ་དུ་ཁ་བརྒྱད་རྟོགས་ཚུལ་ནྱི། ཡང་སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཆོས་ྱིད་དུ་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་
ལ་ཅྲེས་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་སོས་པས་སྐྱྲེ་འཇྱིག་གྲུབ་ཀང་དྲེ་དག་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོས་
སོ། །དྲེ་ལ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་དུ་ཁ་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་ལམ་ཡང་དུ་ཁ་རུ་འགྱུར་
རོ། །དྲེས་ན་བསྡུ་བར། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ལ་དུ་ཁ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་དྲེ་ལམ་གྱི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མྱི་
རྟག་པ་ལ་སྡུག་བསལ་གསུམ་དང་བརྒྱད་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་སྡུག་བསལ་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སོང་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གྱིས་ཏྲེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སོང་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་གྱིས་སོང་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་ལས། མདོར་བསན་པ་ནྱི་་་་་་མདོར་ཆྲེན་པོ་སོང་པ་ྱིད་དུ། ཀུན་དགའ་བོ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་དང་གང་མྲེད་པ་དྲེ་དྲེས་སོང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྲེས་
སུ་མཐོང་ཡང་དྲེ་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡོད་པ་གང་དྲེ་དྲེ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཀུན་དགའ་བོ་སོང་པ་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་ཏྲེ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་འདྱིར་དངས་པས་སོ། །གང་ན་ཞྲེས་པ་ཡང་དག་པར་ཐོས་བསམ་གྱིས་རྲེས་སུ་
རྟོགས་ནས་སོ་སོ་རང་གྱིས་མཐོང་སྲེ་མྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་ལྷག་མ་ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱི་ལ་དང་འདྱིར་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་
སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཤྲེས་རབ་འདྱི་ནྱི་སོང་ྱིད་རྟོགས་པ་སྲེ་ཡང་དག་པར་དགག་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཤད་པས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་
ལོག་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དགག་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ན་དགག་བྱ་ཅྱི་མྲེད་ཅྲེ་ན། ཕུང་པོ་སོགས་ལ་མྱི་རྟག་པ་
མྲེད་པས་རྟག་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་མར་མྱི་འཇྱིག་ཅྱིང་དུས་གཞན་དུ་གནས་པས་བརྟན་པ་དང་། རྒྱུན་མྱི་འཇྱིག་
པས་ཐྲེར་ཟུག་དང་། འགྱུར་བ་མྲེད་པས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཀྱི་བདག་བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ཀྱིས་བཏགས་པ་
དང་། དྲེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་བདག་གྱི་བ་མྲེད་དོ། །བདག་དོན་གཞན་དང་བལ་བ་དྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕུང་པོ་སོགས་དྲེ་
རྣམས་ནྱི་བདག་དྲེས་སོང་ངོ་། །གང་བདག་མྲེད་པ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་སོགས་དྲེ་ྱིད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལ་ལུང་དགོད་པ་ནྱི། འདྱི་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པ་ྱིད་ཡོད་པར་དང་བདག་ནྱི་མྲེད་པར་
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ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཤྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ལ་སྤྱྱི་དོན་དྲུག་གྱི སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་
ཀུན་བརྟགས་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་བརྟགས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱིས་ང་
ཞྲེས་རྟོག་པ་དང་མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སར་བཤད་པ་ལྟར་བཏགས་པ་དང་རང་གྱི་སྲེ་པ་གནས་མའྱི་བུ་པས་
ཕུང་པོ་ལས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་ཅྱིང་རྟག་མྱི་རྟག་ཏུའང་བརོད་དུ་མྲེད་པར་བཏགས་ཤྱིང་། ས་
སྒྲོགས་རྱིས་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་པའྱི་སྲེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞྲེས་ས་
སྒྲོགས་རྱིས་པ་དང་སྲུང་བ་པ་དང་བཟང་པོའ་ིལམ་པ་དང་བླ་མ་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ་སྨྲ་བ་དང་ཆོས་སྲུང་བ་
དང་གོས་དམར་བ་དང་ས་སོན་པ་དང་ཆོས་མཆོག་པ་རྣམས་བདག་འདོད་པར་བཤད་དྲེ། དྲེ་དགག་པ་རྒྱས་
པར་མཛོད་འགྲེལ་དགུ་པར་བལྟའོ། །ཆོས་སུ་བཏགས་པ། ཐ་མལ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་དང་། 
མུ་སྲེགས་དབང་ཕྱུག་པས་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་དང་གཅྲེར་བུ་པས་ཚིག་དོན་དགུ་དང་། གངས་ཅན་པས་དྲེ་ཙམ་
ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་། ཚངས་པ་བས་རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པར་བཏགས་པ་སོགས་ཕལ་ཆྲེར་དང་། སྲེ་པ་གྱིས་ཀྱིས་
རྡུལ་ཕན་སོགས་ཆོས་ཕལ་ཆྲེར་རས་ཡོད་དང་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པར་འདོད་པ་སྲེ། དབུ་མ་པས་གཞལ་ན་
གྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་རས་གྲུབ་དུ་འདོད་པ་ཡང་ངོ་། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྟོག་བྱྲེད་ཀྱི་གཟུང་ཆར་སང་བ་བཏགས་ཆ་
ཅྱིའང་མྲེད་པ་དྲེ་སྲེ་སུམ་བཅུ་པར། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་གང་གྱིས། །དངོས་པོ་གང་གང་རྣམས་བཏགས་
པ། །དྲེ་ྱིད་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ཡྱི། །ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ་དྲེ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །གཞན་དབང་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པའྱི་
ཤྲེས་རྱིག་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་བརྟག་གཞྱི་དང་རྟོག་བྱྲེད་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ལ་རག་ལས་པ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། །གཞན་གྱི་དབང་
གྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །རྣམ་རྟོག་ཡྱིན་ཏྲེ་རྐྱྲེན་ལས་བྱུང་ཞྲེས་དང་། རྲེ་བཙུན་གྱིས། ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རྟོག་
ནྱི། །སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྱི། གཞན་དབང་རྣམ་
རྱིག་ཙམ་དྲེ་ྱིད་བདག་གྱིས་ཀྱིས་དབྲེན་པ་སྲེ། གྲུབ་ནྱི་དྲེ་ལ་ས་མ་པོ། །རྟག་ཏུ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་གང་། །ཞྲེས་
སོ། །དྲེ་ྱིད་དབུས་དང་མཐའ་འབྱྲེད་པར། བརྟགས་པ་དང་ནྱི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ྱིད་ཀང་
སྲེ། །དོན་ཕྱྱིར་ཡང་དག་མྱིན་རྟོག་ཕྱྱིར། །གྱིས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ཤྲེས་བྱ་
གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི། གསུམ་ཀ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་གྱིས་པ་ནྱི་སྤང་བྱ་དང་གསུམ་པ་ནྱི་ཐོབ་པར་
མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའོ། །ཡང་ཆོས་ཀུན་འདྱི་གསུམ་དུ་འཇོག་སྲེ་གཟུགས་སུ་སང་བ་ལ་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོར་བརྟགས་
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པ་དང་ཚོར་བ་སོགས་སུ་སང་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དངོས་པོར་གཏན་མྲེད་བཞྱིན་དུ་བརྟགས་པ་ཀུན་བརྟགས་
པའྱི་གཟུགས་སོགས་དང་། གཟུགས་སུ་སང་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཤྲེས་པ་གང་ཚོར་བ་སོགས་ལ་གཟུང་འཛིན་
དུ་རྟོག་པར་བྱྲེད་པ་གཞན་དབང་གྱི་གཟུགས་སོགས་དང་། རྣམ་པར་བརྟགས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་ཀུན་
བརྟགས་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་བལ་བའྱི་བདག་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །ཡང་འདྱི་གསུམ་དུ་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དགུས་འཇོག་ཚུལ་ནྱི། དབུས་མཐའ་ར་འགྲེལ་དུ་
བལྟའོ། །ཡང་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོར། ཆོས་ནྱི་གསུམ་སྲེ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་དྲེ་
གྱིས་ཀའྱི་ཆར་གཏོགས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་དང་གྱིས་པ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ། ས་
དང་གསྲེར་དང་སའྱི་ཁམས་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་བྱུང་རྟྲེན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་བསན། །བརྟགས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་མྲེད་པར་
བསན། །རྣམ་དག་རྣམས་པ་བཞྱིར་བརྟྲེན་ནས། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བསན་པའོ། །རྣམ་དག་དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་
དང་། །དྱི་མ་མྲེད་དང་ལམ་དང་དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་བྱང་བ་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་དྲེ་ྱིད་སྒྲྱིབ་པ་
དང་བལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་བསན་པའོ་ཞྲེས་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་
འབྱུང་བ་ལྟར། མདོ་སྲེ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་རྣམས་སུ་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་པོ་འདྱི་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་གསུངས་
པའོ། །སོ་སོའ་ིདབྱྲེ་བ་ནྱི། བསྡུ་བར། དང་པོ་ལ་དབྱྲེ་བ་དཔག་མྲེད་དྲེ་ཡང་སད་པ་དང་དྲེ་གོམས་པའྱི་བག་ལ་
ལ་གྱིས་དང་། གྱིས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་ཆྲེས་མང་པ་སྲེ། ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་གཞན་གྱིས་ལ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་དང་དྲེ་ལ་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པས་བསང་བ་གྱིས་དང་། གསུམ་པ་ཀུན་ཏུ་རོ་
གཅྱིག་པས་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་གསུངས་སོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་གཞན་དབང་དང་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མ་གྲུབ་པ་གཞན་དབང་སྲེ་གྱིས་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་དང་རྣམ་
དག་གྱིས་ཡོངས་གྲུབ་གྱིས་སུ་གསུངས་ཏྲེ། དབུས་མཐར། འགྱུར་མྲེད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་
པ་རྣམ་པ་གྱིས། ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །བསྡུ་བར་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཞན་དབང་ྱིད་ཡྱིན་པར་
གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་རྐྱྲེན་གཞན་གྱིས་དབང་ཞྲེས་པ་དབང་བཙན་དུ་མཛད་ཅྱིང་། དབུས་མཐར། ཡང་དག་ཡྲེ་
ཤྲེས་རབ་ཁོ་ན། །གཅྱིག་པུ་ཁོ་ནར་བསྡུས་པའོ། །ཞྲེས་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་ནྱི་ཡང་དག་མྱིན་རྟོག་ྱིད་
གཞན་དབང་དུ་འཇོག་པ་དབང་བཙན་དུ་མཛད་པའོ། །ཐ་དད་བསམ་པ་ནྱི། དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ལས་དྲེ་ྱིད་དང་
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གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་ཅྱིང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་དྲེ་ལྟ་སྲེ། དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་ྱིད་གཞན་དབང་
ལས། །གཞན་མྱིན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའང་མྱིན། །མྱི་རྟག་ལ་སོགས་བཞྱིན་དུ་བརོད། །ཅྲེས་སུམ་བཅུ་པར་
རོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཡོངས་གྲུབ་ནྱི་རས་གཅྱིག་པ་དང་ཐ་དད་པའྱི་དགོངས་པ་ས་མ་ལྟར་རོ། །གངས་ངྲེས་
པ་ལ་དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་གངས་ངྲེས་ལྔ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱི་མ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པ་དང་
དྲེའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་སུམ་བཅུ་པར། དྲེ་མ་མཐོང་
བར་དྲེ་མྱི་མཐོང་། ཞྲེས་ཡོངས་གྲུབ་མ་མཐོང་བར་གཞན་དབང་མྱི་མཐོང་སྲེ་རྲེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དོན་གསང་དུ་གཞན་དབང་མ་ལུས་པར་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་མཐོང་བའམ་
ཀུན་བརྟགས་ཀྱིས་དབྲེན་པར་མྱི་མཐོང་བ་ལ་དགོངས་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོས་ཀང་གཞན་དབང་རང་རྱིག་པའྱི་སོ་
ནས་ཤྲེས་པར་བཤད་དྲེ་བསྡུ་བ་དང་མཐུན་ནོ། །འོ་ན་བསྡུ་བར་ཀུན་བརྟགས་བྱྱིས་པའྱི་ཤྲེས་པའམ་འཕགས་
པའྱི་ཤྲེས་པ་ཅྱིའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གང་གྱིའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཚན་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ་གང་གྱིའང་རྟྲེན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་སྒྲོ་བཏགས་པར་ཡང་ཡུལ་དུ་
མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིཤྲེས་པས་དམྱིགས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེས་འཆད་
དོ། །གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གཞན་དབང་སོན་ལ་འབྱུང་བས་སོ། །དཔྲེ་བསན་པ་ནྱི་ཀུན་
བརྟགས་ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་དང་འད་ཞྱིང་། གྱིས་པ་སྒྱུ་མ་མྱིག་སྒྱུ་རྨྱི་
ལམ་མྱིག་ཡོར་གཟུགས་བརན་ཆུ་ཟ་སྤྲུལ་པ་རྣམས་དང་འད་སྲེ། ཡོངས་གྲུབ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་བཤད་
དོ། །ཡང་། སྦྲུལ་དུ་ཤྲེས་དོན་དྲེའྱི་རྣམ་པ། དྲེ་མྲེད་པ་ྱིད་མཁས་པ་ཡྱིན། །ཀུན་བརྟགས་ལ་སོགས་མཚན་མར་
ནྱི། །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་རབ་ཏུ་སྒྲོན་གསལ་དུ་དངས་སོ། །གཞུང་དོན་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་
པ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁོ་ནས་མྲེད་པ་སྲེ་རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཀང་གཏན་མྲེད་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཀུན་བརྟགས་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་དབང་ངོ་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ནྱི་ཡོངས་གྲུབ་སྲེ་སོང་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
པས་སོ། །དྲེའང་དབུས་མཐར། དངོས་མྲེད་དྲེ་ཡྱི་དངོས་མྱིན་དང་། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་སོང་པར་འདོད། །ཅྲེས་
དང་། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུའང་། མྲེད་པའྱི་སོང་པ་ྱིད་ཤྲེས་ཤྱིང་། །དྲེ་བཞྱིན་ཡོད་མྱིན་སོང་ྱིད་དང་། །རང་བཞྱིན་
སོང་པ་ྱིད་ཤྲེས་ནས། །སོང་པ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་རྒྱས་པ་ནྱི་
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ནང་སོང་པ་ྱིད་ཟ་བ་པོ་ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་སུ་བརྟགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་མྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་
ཡོད་པ་དང་། ཕྱྱི་སོང་པ་ྱིད་བཟའ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱི་ནང་སོང་པ་ྱིད་དྲེ་
དག་གྱི་ལུས་ཁོག་པ་དང་། ཆྲེན་པོ་སོང་པ་ྱིད་གནས་ཀྱི་གཞྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་། སོང་པ་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་
ནྱི་གང་གྱིས་སོང་ྱིད་ཤྲེས་པ་ལ་དང་། དོན་དམ་པ་སོང་པ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པ་དོན་དམ་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་དང་། 
འདུས་བྱས་སོང་པ་ྱིད་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ལམ་དང་། འདུས་མ་བྱས་སོང་པ་ྱིད་དགྲེ་བ་འདུས་མ་བྱས་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་སོང་པ་ྱིད་བདག་གྱིས་འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་རྟག་ཏུ་བྱའོ་སམ་པ་དང་། 
ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་སོང་པ་ྱིད་འཁོར་བ་དང་། དོར་བ་མྲེད་པ་སོང་བ་ྱིད་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་
ནའང་དགྲེ་བ་མྱི་ཟད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་སོང་པ་ྱིད་རྱིགས་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་སྐྱྲེས་བུ་ཆྲེན་
པོའ་ིམཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ྱིད་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབས་བཅུ་སོགས་ལ་
བདག་གྱིས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་སྐུར་འདྲེབས་མྲེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མྲེད་པ་སོང་པ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་སོང་པ་དང་། 
དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་སྲེ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པས་ཕྱྲེ་ཡྱི། སོང་པའྱི་
ངོ་བོ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་སོང་པའྱི་ཡུལ་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཕྱྱི་མ་བརྒྱད་དགོས་ཆྲེད་དྲེ་སོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་
མྲེད་ཡོད་གྱིས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར། ཟ་པོ་བཟའ་བ་དྲེ་ཡྱི་
ལུས། །གནས་ཀྱི་གཞྱིའྱི་སོང་པ་ྱིད། །དྲེ་ཡང་གང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་། །གང་ཕྱྱིར་དྲེ་གང་སོང་པ་ྱིད། །དགྲེ་
བ་གྱིས་ཐོབ་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྟག་དུ་སྲེམས་ཅན་ཕན་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །འཁོར་བ་གཏང་བར་མྱི་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །དགྲེ་བ་མྱི་
ཟད་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྱིགས་ཀང་རྣམ་པར་དག་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་ཐོབ་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་
ཆོས་རྣམས་དག་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །གང་ཟག་དང་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །དངོས་པོ་
མྲེད་འདྱིར་སོང་པ་ྱིད། །དྲེ་དངོས་མྲེད་པའྱི་དངོས་ཡོད་པ། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལས་སོང་ྱིད་གཞན། །ཞྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །གཞུང་གཞན་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་སོང་པ་ྱིད་དུས་གསུམ་སོང་པ་དང་། ངོ་བོ་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་འདུ་འཕོད་
ལས་བྱུང་བ་སོང་པ་སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། བཟང་པོའ་ིཞབས་ཀྱིས་དངོས་པོ་སོང་པ་ྱིད་ཕུང་པོ་ལྔ་སོང་པ་དང་། 
གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སོང་པ་ྱིད་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་སོང་པ་སྲེ་ྱི་ཤུ་བཤད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བདག་དོན་གཞན་དང་བལ་བ་སོང་
པ་བཤད་ནས་རང་ྱིད་བདག་མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་བདག་མྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་ལས་དངོས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
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བདག་རས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་པ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་སོགས་ཀྱི་བདག་ཏུ་མྱིང་བཏགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དྲེ་དང་ཕུང་པོ་སོགས་བལ་བའམ་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་པ་སྲེ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཕུང་པོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་ལུང་ནྱི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བདག་
མྱིན་ཅྱིང་དྲེ་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀུན་འདུས་པ་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །ཞར་བྱུང་མདོའ་ི
དུམ་བུ་བཤད་པ་ལ་མདོ་བཀོད་དྲེ་དྱི་བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་པ་ཚིག་ས་མ་གྱིས་
ཀྱིས་བདག་གྱི་བ་དང་བདག་བཀག་ཅྱིང་དགག་བྱ་ཡང་དྲེར་ཟད་པས་ཚིག་གསུམ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། 
ལན་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ལས་ཕྱྱིའྱི་དངོས་པོ་ཟྱིན་པའམ་མ་ཟྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ངའྱི་མྱིན་
པའོ། །ནང་གྱི་དངོས་པོ་རང་གྱི་ལུས་འདྱི་ནྱི་ང་མྱིན་ཏྲེ་ནང་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ནྱི་ང་དང་འབྲེལ་བའྱི་བདག་མྱིན་
ཞྲེས་དགོངས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ཕྱྱི་ལ་བདག་གྱི་བའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་པུ་དང་ནང་བ་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་གྱིས་
ཀའྱི་རྣམ་པ་བཀག་གོ །བཞྱི་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྐད་ཅྱིག་མྱི་རྟག་པ་ལ་འཕོས་པ་
དང་། སྤྱྱིར་སྡུག་བསལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། འཆྱི་བ་སྡུག་བསལ་ལ་འཕོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་གཟུགས་
ཅན་སྐད་ཅྱིག་པར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་ཅྲེས་ཏྲེ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་གནས་མའྱི་བུ་པ་སོགས་གཟུགས་སྐད་ཅྱིག་པར་
མྱི་འདོད་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁྲེད་རང་ལ་སྐད་ཅྱིག་མར་གྲུབ་པ་ལྟར་གཟུགས་ཀང་སྐད་
ཅྱིག་པ་སྲེ་སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་པས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ནང་གྱི་ལུས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་ཏྲེ་སྲེམས་དང་གྲུབ་པ་མ་
ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པ་དང་བདྲེ་བ་ཐོབ་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་གཅྱིག་པའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་
ཡོད་ན་ལུས་མ་རུལ་བ་དང་མྲེད་ན་རུལ་བ་སོགས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་ཡང་ར་བའྱི་དམ་བཅའྱི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་སར་རོ། །སྲེམས་འགྱུར་ན་ལུས་དྲེ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་དང་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྲེ་
སྐད་ཅྱིག་རྲེ་ལ་འགྱུར་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སྐད་ཅྱིག་པས་ཁབ་པོ། །དབང་བཅས་ཀྱི་ལུས་ནྱི་
གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྲེ་རང་ྱིད་མ་ཞྱིག་ན་གནས་བྱའྱི་གནས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེའྱི་བུད་ཤྱིང་དང་། ས་
བོན་གྱི་མྱུ་གུ་ལྟར་རོ། །ནང་དང་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་ཀུན་སྲེམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྲེ། ཁབ་པ་ནྱི་
མདོར། གཟུགས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་གང་དང་རྐྱྲེན་གང་དྲེ་རྣམས་ཀང་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་མྱི་རྟག་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་གཟུགས་རྟག་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སྲེམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྲེ་མཐུ་ཁད་
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པར་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱིས་མོས་པས་ས་གསྲེར་སོགས་སུ་གྱུར་བས་སོ། །ཡང་མཐར་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་རྒན་པོ་
དང་གོས་རྱིང་པ་སོགས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་པོ་ནས་དྲེ་ལ་ཇྲེ་ྲེ་ཇྲེ་ྲེར་འགྱུར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་པ་སྲེ། མདོ་སྲེ་
རྒྱན་དུ། དང་པོ་མྱི་འཇྱིག་མཐར་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སྐྱྲེས་ནས་ཀང་འཇྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་ལ་མ་ལྟོས་
པས་ན་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་དག་ཏུ། རྒྱུ་མྲེད་ཕྱྱིར་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི། །རང་གྱི་ངོ་
བོས་རྲེས་འབྲེལ་ྱིད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཞར་བྱུང་གཟུགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་གྱིས་ལས་གཟུགས་
འདུས་པ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི། མདོར་གཟུགས་གང་ཞྲེས་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་འབྱུང་བ་བཞྱི་ཀ་ཚང་བ་དང་
འབྱུང་འགྱུར་ཀུན་ཚང་བར་གསུངས་པ་དྲེ་ཅྱི་ལ་དགོངས་ཞྲེ་ན། དྲེ་འད་སྱིད་པ་ལ་དགོངས་ནས་སོ། །མདོ་དྲེའྱི་
རྒྱུར་བྱས་པ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཕྱོགས་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་བརྟྲེན་པར་གྱུར་པའྱི་དོན་ཏྲེ་འབྱུང་བ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རྟོན་
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱོགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཁོ་ན་འབྱུང་གྱུར་གྱི་ཕྱོགས་ཀང་ཡྱིན་པས་སོ། །གང་
དམྱིགས་པའྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་འདུས་པ་དྲེ་ན་ཡོད་ཀྱི་ཅྱིག་ཤོས་མྲེད་ཅྱིང་འབྱུང་བ་གཅྱིག་པའྱི་འདུས་པ་ས་རྡོག་
སྐམ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། གྱིས་པ་དྲེ་ྱིད་གཤྲེར་བ་དང་། གསུམ་པ་དྲེ་ྱིད་དོ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་པ་དྲེ་ྱིད་འདྱིལ་
ཞྱིང་འགོ་བའོ། །རྒྱུར་བྱས་པའྱི་གཟུགས་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟ་སྲེ། དྲེ་གཅྱིག་པའྱི་འདུས་པ་འོད་ལྟ་བུ་དང་། གྱིས་པ་སྒྲ་
དང་དྱི་དང་བཅས་པའྱི་རླུང་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་གཟུགས་དྱི་རྲེག་བྱ་ཡང་བ་ཅན་གྱི་དུ་བ་དང་དྱི་མྲེད་པའྱི་ཆུ་
ལྟ་བུ་དང་། བཞྱི་པ་བུ་རམ་གོང་བུ་ལྟ་བུ་དང་། ལྔ་པ་དྲེ་ྱིད་སྒྲ་དང་བཅས་པའོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི། 
རྡུལ་ཕ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཆོས་མངོན་པ་སོགས་སུ་གང་བརོད་པ་དྲེ་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྱི། ྱི་ཤུ་པར། དྲུག་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་
སར་བ་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར།་་་་་དབུས་ཀྱི་ཕ་རྡུལ་དྲེ་ནྱི་ཆ་དྲུག་དང་བཅས་པར་ཐལ་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཐ་དད་དྲུག་གྱི་རྡུལ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་སར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པོ་རྣམས་ནྱི་གོ་གཅྱིག་ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར།་་་་་རྡུལ་ཕན་བདུན་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་དྲེ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་
དང་ཆྲེ་ཆུང་ཁད་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་གྱི་གོ་སར་ཆུད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྲེས་པས་ལུས་མྲེད་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་རྟོག་པས་ཆུང་བའྱི་
མཐར་ཐུག་པར་ཕྱྲེ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་སྲེ་དྲེའྱི་དགོས་པ་ནྱི་རྱིལ་པོ་གཅྱིག་པུའྱི་འདུ་ཤྲེས་བཤྱིག་པས་
གཞྱི་མྲེད་དུ་བྱས་ཏྲེ་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་དང་། རྡུལ་ཕན་དུ་བཤྱིག་ཅྱིང་དྲེའང་མ་གྲུབ་པས་གཟུགས་རས་སུ་
མ་གྲུབ་པ་ན་རྣམ་རྱིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པའོ། །སྤྱྱིར་སྡུག་བསལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་
གྱིས་ལས་བཤད་བྱ་ནྱི་ཡང་སྡུག་བསལ་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་སོ། །འཆད་བྱྲེད་ལ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་སོགས་ནྱི་
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སྲེམས་ཅན་སྐྱྲེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་དུཿཁ་གསུམ་ཅར་དང་འགོ་བ་ལྔ་དང་སྐྱྲེ་གནས་བཞྱི་ཀས་ཕྱྲེ་བས་
ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པའོ། །མ་བསབས་པ་ནྱི་མྱི་གཡོ་བ་དང་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགྲེ་ར་མྲེད་པས་སོ། །ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་
ལ་བསབས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་དྲེ་ྱིད་ཐར་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ངྲེས་སུ་བྱས་པས་སོ། །ཤྱིན་ཏུ་
རྒྱས་ལ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་དྲེ་ྱིད་ལོ་ཀ་པས་ཞྲེས་ཏྲེ། དུཿཁའྱི་དུཿཁ་སོགས་ལས་རྲེ་ཤྱིག་
འདའ་བར་ངྲེས་པ་བྱས་པ་དང་གཏན་དུ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །བར་མ་ནྱི་གོང་འོག་ལ་ལྟོས་པ་སྲེ་དུཿཁའྱི་དུཿཁ་ལས་
འདས་ཤྱིང་ཇྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་དུཿཁ་ལས་འདས་པས་གཟུགས་ཁམས་པའོ། །སབ་པ་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་
པ་སྲེ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་དུཿཁ་ཙམ་སོགས་ལས་མྲེད་པས་སོ། །མ་བསབས་པ་དག་ནྱི་ཐར་པའྱི་རྒྱུའྱི་དགྲེ་བ་སྤངས་
པས་སོ། །ཆྲེས་ས་བ་ནྱི་ངན་འགོ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་ཤྱིང་སོང་སྐྱྲེས་དང་དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ལས་འདས་པ་དང་
འགའ་ཞྱིག་འགྱུར་པའྱི་དུཿཁ་དང་བལ་བས་ཏྲེ། བསྡུ་བར་སོབ་པ་གཞྱི་མཐོང་བ་དྲེ་སོང་སྐྱྲེས་དང་དོད་གཤྲེར་
སྐྱྲེས་དང་སྒྲ་མྱི་སན་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་དང་ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་དང་བུད་མྲེད་དང་མཚན་མྲེད་དང་མཚན་
གྱིས་པ་སོགས་ལས་སོ་སོར་བརྟགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་བསབས་པ་ནྱི་སྱིད་པ་
བདུན་སོགས་ཀྱིས་ཐར་པར་ངྲེས་པ་བྱས་པའོ། །མྱི་སོབ་པའྱི་ནྱི་དྲེ་ཙམ་གྱིས་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་དང་དུཿཁ་
ྱིད་ལུས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་སབ་པ་དང་། ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་བསབས་པ་སོག་རྐྱྲེན་ཕུང་པོ་ལྔ་
སྲེ་དྲེ་འགགས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྔ་མྱི་འབྱུང་བའོ། །དུཿཁ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ོན་མོངས་དང་ལས་ཟག་བཅས་ཀྱིས་མ་བསྐྱྲེད་
པས་སོ། །དུཿཁ་རུ་སང་བ་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་པར་སྐྱྲེ་བས་སོ། །བསབས་པ་ཆྲེན་པོས་གནས་པ་ནྱི་འགོ་བ་
དུ་མའྱི་དུཿཁ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕ་རོལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་ས་དང་པོར་སྱིན་པ་སོགས་སོ། །བསམ་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བ་
ནྱི་བློ་སོན་དུ་བཏང་བ་དྲེ་ལས་དང་། ོན་མོངས་ཀྱིས་དབང་མྲེད་མྱིན་པའོ། །འཆྱི་བའྱི་དུཿཁ་ཁད་པར་དུ་བཤད་
པ་ལ་ལྔ་ལས། འཆྱི་སྲེམས་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་དུཿཁ་བརྒྱད་སོན་པ་ན་འཆྱི་བ་དུཿཁའོ་ཞྲེས་ཏྲེ་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་
སོགས་ནྱི་འཆྱི་སྲེམས་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ལུང་མ་བསན་ལས་སར་རོ། །དོན་གསང་དུ་ནྱི་འཆྱི་སྲེམས་ཐ་མ་མ་
བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་དུའང་བཤད་དོ། །འཆྱི་བ་ནྱི་འཆྱི་བ་བསླུ་བར། ཚེ་དང་དབང་པོ་རྣམས་དང་
སྲེམས། །འགག་པ་འཆྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ། །ཐབས་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་འཚོ་བ་ནྱི། །འཆྱི་བ་བསླུ་བ་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་འཆད་པ་ལ་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་གསལ་བ་ན་རང་གྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་དམ་གཞན་གྱིས་
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ཆོས་སོན་པ་སོགས་ཀྱིས་དགྲེ་བ་ལ་སོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བྱྲེད་པས་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་ཡོད་པའོ། །སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་
བ་གསལ་བ་ན་རང་ངམ་གཞན་གྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་མྱི་དགྲེ་བའྱི་སྲེམས་ཡོད་པ་ཡང་ངོ་། །རང་དང་གཞན་གྱི་རྐྱྲེན་དྲེ་
གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ་རྐྱྲེན་ཡོད་ཀང་ལུས་སོབས་ཞན་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྱི་སྲེམས་ཡོད་པའོ། འཆྱི་བ་ན་དོད་འདོར་ཚུལ་ནྱི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། སད་ནས་སྱིང་ཁའྱི་བར་དུ་
དང་། སོད་ནས་སྱིང་ཁའྱི་བར་དུ་གང་སྲེ། སར་མྲེར་མྲེར་པོའ་ིཕྱོགས་གང་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཞུགས་པ་དྲེ་སྱིང་ཁ་ཡྱིན་
པས་དྲེ་ནས་དོད་དང་རྣམ་ཤྲེས་འཕོའ།ོ །མྱི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ལ་ས་ལྟས་ངན་པ་གཟུགས་མྱི་སྡུག་པ་དུ་མ་སང་ཞྱིང་
རྔུལ་དང་སྤུ་ཟྱིང་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་དང་རྐང་ལག་གཡོ་བ་སོགས་དང་གཅྱིན་རྟུག་འཆོར་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སྲེག་པ་
དང་མྱིག་ལྡོག་པ་དང་ཁ་ནས་སྦུ་བ་འབྱུང་བ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་འབྱུང་ལ། དགྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ལ་གཟུགས་
ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ས་ཚོགས་སང་ཞྱིང་གནད་གཅོད་པའང་དྲེ་དག་ལ་ཚབས་ཆྲེ་བ་དང་ཆུང་བ་སྒྲ་མྱི་སན་པ་ལའང་
ཚབས་ཆུང་ཞྱིང་དམྱལ་བ་དང་ལྷ་ལ་མྲེད་པར་གསུངས་སོ། །འོག་མྱི་ལྷར་འགོ་མྱི་སྐྱྲེ་རྣམས། །རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་
ན་རྐང་པ་དང་། །ལྟྲེ་བ་སྱིང་ཁ་ཡྱིད་འཆྱི་འཕོ། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དྲེ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་དག་བཅོམ་པའྱི་ཡྱིད་ཀང་སྱིང་ཁར་
འགོག་གོ །གཞན་ནྱི་སྤྱྱི་བོར་རོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །ཤྱི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྤྱྱི་དོན་ལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། 
འདྱིར་གང་འཆྱི་དང་སྐྱྲེ་བ་ཡྱི། །སྱིད་པའྱི་བར་དུ་འབྱུང་བ་འོ། །ཞྲེས་པ་སྐྱྲེ་འཆྱི་གྱིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའྱི་སྱིད་
པའོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་ཕལ་ཆྲེན་སྲེ་པ་སོགས་འཆྱི་སྱིད་ཆད་པ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱྲེ་སྱིད་འབྱུང་གྱི་བར་སྱིད་མྲེད་པར་
སྨྲའོ། །དྲེ་འགོག་པ་ལ་གསུམ་ལས་རྱིགས་པ་ནྱི། འབྲུ་ཡྱི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱྱིར། །སྱིད་པ་ཆད་ལས་འབྱུང་
བ་མྱིན་ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱུན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྱུང་བ་མཐོང་སྲེ་
འབས་བུའྱི་རྒྱུན་གོང་གཞན་ནས་གོང་གཞན་དུ་ཁྲེར་བ་ན་གོང་དྲེ་དག་གྱི་བར་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། ནམ་
མཁའྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་དང་འགག་པ་བར་མ་ཆད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་གོང་གཞན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཅྱི་སྲེ་རྒྱུན་
ཆད་དྲེ་གཟུགས་ལས་གཟུགས་བརན་སྐྱྲེ་བ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ངོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་བརན་མ་གྲུབ་ཕྱྱིར་བ་དང་། །མྱི་
འདའྱི་ཕྱྱིར་ན་དཔྲེ་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་གཟུགས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་བ་གཟུགས་བརན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱྲེ་
བ་གཟུགས་བརན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཁ་དོག་ཁད་པར་གཞན་སྐྱྲེ་བར་མ་གྲུབ་པས་སོ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ལུང་གྱིས་
སྒྲུབ་པ་ནྱི། མགུར་ནས་གསུངས་ཕྱྱིར་ཡོད་དྱི་ཟ། །ལྔར་གསུངས་འགོ་མདོ་ལས་ཀང་གྲུབ། །ཅྲེས་པ་མདོ་སྲེར་
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སྱིད་པ་ནྱི་བདུན་ཏྲེ་འགོ་བ་ལྔའྱི་སྱིད་པ་ལྔ་དང་ལས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་སྱིད་པ་བར་མའོ་ཞྲེས་དང་། གནས་གསུམ་
མངོན་དུ་གྱུར་ནས་མའྱི་མངལ་དུ་བུ་འཆགས་ཏྲེ་མར་རུང་ཞྱིང་ཟ་མཚན་ཅན་དང་ཕ་མ་ཆགས་ཤྱིང་ཕད་པ་དང་
དྱི་ཟའང་ྲེ་བར་གནས་ནའོ་ཞྲེས་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ནྱི་ལྔ་སྲེ། བར་དོ་དང་། སྐྱྲེས་ནས་དང་། འདུ་བྱྲེད་མྲེད་
པར་དང་། འདུ་བྱྲེད་བཅས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་གོང་དུ་འཕོ་བའོ་ཞྲེས་དང་། སྐྱྲེས་བུ་དམ་པའྱི་འགོ་བ་
བདུན་གྱི་མདོར་བར་དོར་མྱ་ངན་ལ་འདའ་བ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་པས་གྲུབ་བོ། །བར་དོ་ཞྲེ་བྱ་བའྱི་ལྷ་ཞྱིག་ཡོད་
ཅྲེས་ཁ་ཅྱིག་སྨྲའོ། །འོ་ན་སྐྱྲེས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀང་ལྷ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །རོད་སྤང་ནྱི་མདོར། །བདུད་སུན་
འབྱྱིན་བྱྲེད་རང་གྱི་ལུས་ཁོ་ནས་མནར་མྲེད་པར་ལྟུང་ངོ་ཞྲེས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་དང་པོར་མཐོང་ཆོས་ལ་
མྱོང་འགྱུར་དམྱལ་བའྱི་མྲེས་བསྐོར་ཏྲེ་སྱིན་ཞྱིང་ཤྱི་ནས་བར་དོར་མནར་མྲེད་སོང་བའོ། །མཚམས་མྲེད་ལྔ་
བྱས་མ་ཐག་དམྱལ་བར་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་གཞན་དུ་མྱི་འགོ་བར་ཞྲེས་དགོངས་པ་སྲེ་སྒྲ་ཇྱི་
བཞྱིན་པར་རྟོགས་ན། ལྔ་པོ་ཀུན་བྱ་དགོས་པ་དང་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཡྱིན་པས་གསོན་པ་ནའང་དམྱལ་བར་ཐལ་
ལོ། །ན་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཤྱིན་རྲེ་དྲུང་དུ་ཕྱྱིན། །བར་ན་ཁོད་ཀྱི་གནས་ཀང་ཡོད་མྱིན་ཞྱིང་། །ཞྲེས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
མྱིའྱི་ནང་ན་གནས་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ། ཁ་དོག་ཁམས་མྱིང་ཚེ་ཚད་ལས། །མཐོང་
དབྱྱིབས་བགོད་པའྱི་ཁད་པར་བརྒྱད། །ཁ་དོག་ནྱི་དྲེ་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་མུན་པ་དང་མུན་ནག་ནྱི་ཆུང་བ་དང་ཆྲེ་
བའོ། །སྱིད་པ་འཕོ་བའྱི་མདོར་་་་་་དཀོན་བརྲེགས་ཀྱི་འདུས་པ་བཅུ་བཞྱི་པ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསན་པར་ཡང་གསུངས། དམྱལ་བའྱི་བར་དོ་སོང་
དུམ་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། དུད་འགོའ་ིདུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། མྱིའྱི་གསྲེར་ལྟ་བུ་དང་། 
ལྷའྱི་སམ་བུ་དཀར་པོ་ལྟ་བུར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཁམས་ནྱི་བར་མ་དོར་ཞྲེས་ཏྲེ་འདོད་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་གོག་
སར་འགོ་དགོས་ཤྱིང་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་རྐྱང་པས་མྱི་ནུས་པས་རྟྲེན་ལུས་དགོས་པས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་
མྲེད་དྲེ་གནས་གཞན་དུ་བགོད་མྱི་དགོས་པས་སོ། །དྲེ་ནས་འཆྱི་བ་ན་འདོད་གཟུགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཡོད་
དོ། །རྣམ་གངས་ནྱི་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཡྱིད་སྐྱྲེ་གནས་སུ་འགོ་བས་ན་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་དང་། དྱིའྱི་ཆྲེད་དུ་འགོ་
ཞྱིང་དྱིས་རྟ་བས་དྱི་ཟ་སྲེ་སྐྱྲེ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་འཆྱི་སྱིད་དང་སྐྱྲེ་སྱིད་དག་གྱི་བར་དུ་འབྱུང་བས་ན་བར་
དོའ་ིསྱིད་པའོ། །ཡྱིད་ལས་བྱུང་དང་སྱིད་ཚོལ་དང་། །དྱི་ཟ་སྱིད་པ་བར་མ་དང་། །འགྲུབ་པའོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཕྱྱིའྱི་ཁུ་
ཁག་དང་དོད་གཤྲེར་ལས་མ་བྱུང་གྱི་རྫུས་ཏྲེ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བས་ན་ཡྱིད་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཀང་མཛོད་འགྲེལ་
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དུའོ། །ཚེ་ཚད་ནྱི་མཆོག་ཏུ་འགོར་ན་ཞག་བདུན་གནས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྐྱྲེན་རྲེད་ན་བར་དུའང་འཆྱིའོ། །མ་
རྲེད་ན་བདུན་ན་ཤྱི་སྲེ་བར་དོ་དྲེ་ྱིད་དུ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་བདུན་ཕག་བདུན་གྱི་བར་དུའང་འཆྱི་སྐྱྲེ་བྱྲེད་ལ་དྲེ་ལས་འདས་
ཕན་ཆད་ངྲེས་པར་སྐྱྲེ་བའྱི་རྐྱྲེན་རྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཡྱིད་ཀྱི་སར་གསུངས་སོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་སྱིད་
པ་ཚོལ་བ་ཡྱིན་པས་དུས་ཐུང་ངུར་གནས་ཤྱིང་རྐྱྲེན་མ་ཚོགས་ནའང་ཡུལ་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་དྲེར་ངྲེས་པར་སྐྱྲེ་ན་ལས་
ཀྱི་རྐྱྲེན་ཚོགས་པ་འདྲེན་ཏྲེ་རྟ་སོགས་རྣམས་དུས་སུ་གགས་པ་ལས་གཞན་དུའང་འཁྱིག་ལ་མ་ངྲེས་ན་ཡུལ་
གཞན་དུ་སྐྱྲེ་བ་དྲེར་སྐྱྲེ་བར་སྨྲའོ། །ལས་གསོག་པ་ནྱི་མྱི་ཟོག་དྲེ་ནྱི་དྱི་ཟའོ་ཞྲེས་བཤད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ཅྱི་སྲེ་ན་སྲེ་
འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་འགོ་བ་གཞན་གྱི་བར་དོ་ནས་གཞན་གྱིར་ལྡོག་སྲེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་དགྲེ་སོང་
དང་པོ་སོགས་ཐོབ་པ་ལ་འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པར་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་ས་དྲེ་པའྱི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ན་ཐར་པ་
མྲེད་སམ་པའྱི་ལོག་ལྟ་བྱུང་སྲེ་དུས་གཞན་ན་དམྱལ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་སད་པས་དམྱལ་བའྱི་བར་དོ་གྲུབ་
པར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་ལོག་ལྟ་དྲེ་མྱི་དགྲེ་བར་མྱི་འཐད་དྲེ་གོང་མ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་སོ། །བསྒྲྱིབས་ལ་
ལུང་མ་བསན་དུའང་མྱི་རུང་སྲེ་དྲེས་དམྱལ་བ་འགྲུབ་མྱི་ནུས་པས་ཞྲེ་ན། མྱི་དགྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་སོབས་
ཀྱིས་མས་ཤྱིང་མས་པ་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་འབྱུང་བས་སྐྱོན་མྲེད་དོ། །ཡང་དྲེ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་
ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་གཡོ་བ་ནྱི་རོགས་བྱྲེད་མྱི་གཡོ་བའམ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་གཡོ་བར་མྱིང་
བྱས་པའམ། །མྱི་གཡོ་བ་ཕལ་ཆྲེ་བས་སམ་དྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་དམྱལ་བའྱི་ལས་ནྱི་སོབས་དང་ལྡན་པས་སྐྱྲེས་ནས་
མྱོང་འགྱུར་དང་བཞྱི་པའྱི་ནྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་དུ་གནས་པས་གཡོས་པ་མྲེད་དོ། །བར་དོ་དྲེ་ན་
གནས་པའང་སོན་གྱི་འཕྲེན་པའྱི་དབང་གྱིས་དགྲེ་བ་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་པ་འབྱུང་བས་ལས་སོགས་སོ། །དྲེས་ན་
ངན་སོང་སོང་བའྱི་ཆོ་ག་དང་སྱིན་གཏོང་སོགས་ཀྱིས་བར་དོའ་ིསྲེམས་པ་སོགས་དགྲེ་བ་སྐྱྲེ་སྱིད་པས་ན་ཕན་
ཏྲེ། ཁབ་ལྲེན་གྱིས་ལགས་འདྲེན་པ་དང་དང་སོང་ཁོས་པས་དག་འཆྱི་བ་སོགས་ལས་གསོ་རྟས་ཀྱི་ནུས་པ་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཏན་མྱི་ཕན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཙམ་མཐོང་བར་
ཟད་དོ། །མཐོང་བ་ནྱི་བསྐལ་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་གང་སོན་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལྷན་ཅྱིག་སྤྱད་པ་དྲེ་རྣམས་རྨྱི་ལམ་ཙམ་གྱི་ཚོད་
དུ་མཐོང་བའོ། །སར། རང་དང་སྐལ་པ་མམ་པའྱི་བར་དོ་དྲེ་དང་རང་གྱི་སྐྱྲེ་གནས་མཐོང་བ་དང་སྱིག་བྱྲེད་པའྱི་
མྱིག་ཐུར་དུ་སྩལ་ཏྲེ་སྤྱྱི་ཚུགས་དང་། ལྷར་སྐྱྲེ་བ་རྣམས་གྲེན་དུ་དང་། མྱིར་སྐྱྲེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ལྟ་བར་
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གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་མཐོང་བྱྲེད་ནྱི། རྱིགས་མཐུན་ལྷ་མྱིག་དག་པས་མཐོང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་མངོན་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་
གྱི་ལྷའྱི་མྱིག་སྐྱྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་མྱི་མཐོང་ངོ་། །གཞན་ནྱི་ལྷའྱི་བར་དོས་ཀུན་དང་མྱི་དང་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་བར་
དོས་གོང་མ་བོར་བ་མཐོང་བར་སྨྲའོ། །ལུས་དབྱྱིབས་ནྱི་གང་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ་འོ་ན་དམུས་ལོང་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་བར་དོ་ལ་
མྱིག་མྲེད་ན་དབང་པོ་ཚང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྱིས་རྣམ་པ་ཀུན་འད་བ་མྱིན་ཡང་འད་བར་
འཇོག་སྲེ་བུ་ཕ་དང་འདའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་ནྱི་འཕྲེན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྱུང་འགྱུར་སོན་དུས་སྱིད་
དབྱྱིབས་ཅན། །ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་ཁྱི་མོ་སོགས་ཀྱི་མངལ་དུ་དམྱལ་བའྱི་བར་དོ་གྲུབ་པས་མངལ་འཚིག་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་བལྟར་མྱི་རུང་བལྟར་རྲེག་ཏུའང་མྱི་ནུས་པས་དང་ལས་ལ་རག་ལུས་པས་
སོ། །བོང་ཚོད་བྱྱིས་པ་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་པ་དང་ལྷའྱི་བར་དོ་བོང་ཚོད་རོགས་པ་སྲེ་གོས་ཡོད་མྲེད་ནྱི་སྐྱྲེ་ལུགས་
དང་འད་བའོ། །དམྱལ་བ་ཡྱི་ནྱི་སྤྱྱིའུ་ཚུགས་ཡྱིན་ཞྲེས་སོ། །རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ནྱི་གཞོན་ནུ་ཐོར་བུ་མཚན་
དཔྲེ་དང་བཅས་པ་སོང་གསུམ་ཀུན་སང་བར་མཛད་པའོ། །ཡུམ་གྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་གང་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲུ་གུ་དཀར་པོ་
ཞུགས་པར་གཟྱིགས་པ་ནྱི་མཚན་མ་ཙམ་སྲེ། རྒྱལ་པོ་ཀྲྱི་ཀྲྱིས་རྨྱི་ལམ་བཅུ་མཐོང་བ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་གང་པོ་
ཆྲེ་སྐར་ཁུང་ནས་ལུས་བྱུང་བ་རྔ་མ་ཐོགས་པ་མཐོང་བ་ནྱི་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཏོག་གྱི་ན་ཐོས་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་ྲེ་དུ་
བོར་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཁྱིམ་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆགས་པའྱི་མཚན་མ་སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་
མྱི་སྐོམ་པ་ལ་ཁོན་པས་དྲེད་པ་ནྱི་བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ན་མྱི་འདོད་པ་ལ་ཆྲེད་དུ་ཆོས་འཆད་པའྱི་དང་། མུ་
ཏྱིག་དང་ཕྱྲེ་བྲེ་རྲེ་བརྲེ་བ་ནྱི་ཕྱྲེ་བསང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆོས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སོན་པའྱི་དང་། ཙན་དན་ཤྱིང་གྱི་རྱིན་ཐང་དུ་
འཚོང་བ་ནྱི་མུ་སྲེགས་ཀྱི་གཞུང་དང་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་སོམས་པའྱི་དང་། སྐྱྲེད་མོས་ཚལ་གྱི་མྲེ་ཏོག་དང་འབས་
བུ་ཕུན་ཚོགས་རྐུན་པོས་བརྐུས་པ་ནྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་རས་བཙོངས་ཏྲེ་འཚོང་ཞྱིང་ཁྱིམ་པ་གསོ་བའྱི་དང་། གང་
ཆྲེན་ཕྲུ་གུས་སྤོས་ཀྱི་གང་པོ་སག་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པས་དགྲེ་སོང་གནས་བརྟན་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་
གནས་ནས་སོད་པའྱི་དང་། སྲེའུ་མྱི་གཙང་བས་སགས་པ་གཞན་ལ་དགོད་པ་ནྱི་རང་ྱིད་སྱིག་བྱྲེད་ཅྱིང་དགྲེ་
སོང་དགྲེ་བ་ཅན་ལ་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་དང་། སྲེའུ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་རང་
གྱི་ཡྱིན་པར་དབང་བསྐུར་ཞྱིང་ལོ་ཀ་རའང་མ་ནྱིང་རྒྱལ་སྱིད་འཛིན་པའྱི་དང་། རས་ཡུག་གཅྱིག་མྱི་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱིས་དངས་པ་ནྱི་སྲེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྲེས་ཤྱིང་རྣམ་གོལ་གྱི་རས་ཡུག་མྱི་མས་པའྱི་དང་། །མྱི་མང་པོ་འཐབ་
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པ་རྨྱི་བ་ནྱི་དྲེའྱི་ན་ཐོས་རྣམས་སྲེར་བཅས་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་རོད་པའྱི་ལྟས་སོ་ཞྲེས་འདྲེན་པ་འོད་སྲུང་གྱིས་ལུང་
བསན་ཏོ། །བགོད་པ་ནྱི་འགོ་བ་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ། ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མྲེད་
ལྡན། །ཞྲེས་པ་རྡོ་རྲེའྱི་རྱི་སོགས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ཟོག་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ཁྲེགས་སོ། །རང་གྱི་
སྐྱྲེ་བའྱི་གནས་སུ་ཐོགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་ན་ལགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་གཤྲེགས་པའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བའྱི་སྱིན་བུ་
དམྱིགས་ཞྲེས་གག་གོ །གནས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི། སང་མདའྱི་མགོ་མཐོ་བ་དང་མཇུག་དམའ་བ་དག་དུས་
མམ་པ་ལྟར་བར་དོ་འཆྱི་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་སུ་ྱིང་མཚམས་སོར་བ་དུས་མམ་པའོ། །དྲེ་ཡང་བར་དོ་ན་
གནས་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་གནས་ཁུ་ཁག་འདུས་པ་ལ་ཕ་མ་ལ་པོ་བྱྲེད་པར་འཁྲུལ་ཏྲེ་ཕོར་སྐྱྲེ་ན་མ་ལ་དང་མོར་སྐྱྲེ་ན་
ཕ་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེས་ཏྲེ་སྐྱྲེས་པའམ་བུད་མྲེད་བལ་བར་འདོད་ཅྱིང་དྲེར་གང་རུང་གཅྱིག་མཐོང་ལ་ཕྱོགས་
དྲེར་སྲེབ་པ་ན་ལུས་མྲེད་པའྱི་ཕོའམ་མོའ་ིདབང་པོ་ཙམ་མཐོང་བས་འདོད་ཆགས་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ོན་
མོངས་ཁོང་ཁོ་སྐྱྲེས་པ་རྐྱྲེན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ྱིད་བཟས་པ་ནྱི་ཆགས་སང་གྱིས་བར་དོ་འགག་ཅྱིང་ཕ་མའྱི་
ཆགས་པ་དག་པོའ་ིམཇུག་ཏུ་ཁུ་བ་སྐ་བ་བྱུང་བའྱི་རྲེས་སུ་ཁུ་ཁག་གྱི་ཐྱིགས་པ་གྱིས་བྱུང་བ་མའྱི་སྐྱྲེ་གནས་སུ་
འདྲེས་ཏྲེ་འོ་མ་བསྐོལ་བ་གངས་པའྱི་སྱིས་མ་ལྟ་བུའྱི་ནུར་ནུར་བ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་བཅས་པ་འབྱུང་སྲེ་
ནུར་ནུར་པོ་དྲེ་ནྱིའོ། །བློ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱུར་པས། །རྲེ་འདོད་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་འགོ །ཞྲེས་སོ། །བར་དོ་ནྱི་
དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བ་ཡྱིན་པས་ཕོ་མོ་ཞུགས་ནས་གནས་ཇྱི་ལྟ་བར་ཕྱྱིས་ལུས་སྐྱྲེ་བ་ན་མ་ནྱིང་དུ་འགྱུར་
རོ། །སར་དམྱལ་བ་དང་ཡྱི་དགས་ས་བ་ཅན་སོགས་ནྱི་རང་ྱིད་དྲེར་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་གསོག་དུས་ཀྱི་གཞྱི་ལུག་
སོགས་རྨྱི་ལམ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་སྲེ་དགའ་ནས་དྲེར་རྒྱུག་ཅྱིང་འགོ་བ་གཞན་རྣམས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་རང་དང་སྐལ་བ་
མམ་པའྱི་སྲེམས་ཅན་མཐོང་བས་དགའ་སྲེ་དྲེར་སོང་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་ལ་ཁོ་བས་ྱིང་མཚམས་སོར་བར་
གསུངས་སོ། །དྱི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་གཞན། །ཞྲེས་ཀང་སྲེ། དོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ནྱི་དྱི་ཞྱིམ་པའམ་མྱི་ཞྱིམ་
པ་འདོད་པས་དང་། རྫུས་སྐྱྲེས་ནྱི་གནས་འདོད་པས་སྐྱྲེས་གནས་སུ་འཇུག་སྲེ་ཚ་དམྱལ་དང་གང་དམྱལ་ཡང་
བློ་འཁྲུལ་པས་ཆར་པ་དང་རླུང་གང་མོས་ྲེན་ནས་མྲེ་འབར་བ་མཐོང་སྲེ་དོ་བ་འདོད་པས་དང་རླུང་ཚ་བ་དང་ྱི་
མ་དང་མྲེས་ྲེན་ནས་བསྱིལ་བ་མཐོང་སྲེ་དྲེ་འདོད་པས་རྒྱུག་གོ །མངལ་དུ་འཇུག་པ་བཞྱི་མདོར་འབྱུང་སྲེ་
རྨོངས་པ་རྣམས་འཇུག་གནས་འབྱུང་བ་ཀུན་ཤྲེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་བསོད་ནམས་
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ཆྲེན་པོ་ཅན་རྣམས་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ཤྲེས་བཞྱིན་དང་རང་སངས་རྒྱས་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པ་བྱས་
པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེ་བ་རྣམས་འཇུག་གནས་དག་སྲེ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་གསུམ་ཀ་ཤྲེས་བཞྱིན་
ནོ། །གཅྱིག་ནྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་འཇུག་གོ །གཞན་ནྱི་གནས་པ་ཡང་གཞན་ནྱི། །འབྱུང་བའང་གཞན་ནྱི་ཐམས་ཅད་
རྨོངས། །སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་རྟག་ཏུ་འོ། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་གསུམ་རྣམས་ནྱི། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་དང་རང་བྱུང་དག་

་་་་རང་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བ། །ཅྲེས་སོ། །ཤྲེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའང་སར། སྐལ་པ་ཞན་ན་འཕོ་བ་དང་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ཀུ་ཅོའ་ི
སྒྲ་དང་འདམ་བུ་དང་ནགས་ཐྱིབས་པོ་སོགས་སུ་འགོ་བའྱི་མཚན་མ་དང་། སྐལ་པ་བཟང་ན་སྒྲ་སན་པ་དང་
གཞལ་མྲེད་ཁང་སོགས་སུ་འགོ་བའྱི་མཚན་མ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོ། ལྔ་པ་སྐྱྲེ་གནས་བཞྱིའྱི་དབང་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་
ནྱི། ནུར་ནུར་པོ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་དུ་ཇྱི་ལྟར་བར་མྱིང་དང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པས་ཏྲེ་
གཙུག་ལག་ཏུ། ཐོག་མ་ྱིད་དུ་ནུར་ནུར་འགྱུར། །ནུར་ནུར་པོ་ལས་མྲེར་མྲེར་འགྱུར། །མྲེར་མྲེར་པོ་ལས་ནར་
ནར་འགྱུར། །ནར་ནར་པོ་ལས་གོར་གོར་འགྱུར། །གོར་གོར་པོ་ལས་རྐང་ལག་འགྱུ། །ས་སྤུ་སྲེན་མོ་ལ་སོགས་
དང་། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དང་ནྱི། །མཚན་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཏྲེ་གོར་གོར་
པོ་ནྱི་སྐ་བར་གྱུར་པ་གནན་བཟོད་པའོ། །དྲེ་ལ་ཞག་བདུན་པ་ལྔས་དང་པོ་ལྔ་དང་་་་་་སའྱི་སོད་འགྲེལ་དང་། དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་
གྱིས་འདྱི་རྣམས་ལ་འཆད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པར་སང་ངོ་། བཞྱིས་་་་་་བདུན་ཕག་བརྒྱད་པ་ལ་སོར་མོ་ྱི་ཤུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་རྐང་ལག་འགྱུས་པ་དང་
མཁྲེགས་པ་དང་བུ་ག་དགུ་དང་ནང་ཁོལ་དང་བཀྲྲེས་སྐོམ་དང་ཆུ་རྒྱུས་དང་ར་འབྱུང་ངོ་། །དྲུག་གྱིས་མྱིག་
སོགས་ཀྱི་གནས་དོད་པ་དང་མྱིག་སོགས་བཞྱི་དང་ཞྱིང་གསལ་བ་དང་བཞྱིས་རུས་པ་སོམ་ཕ་ ་་་་་ྲེར་གཅྱིག་པ་ན་ཤ་སྐྱྲེ་
བར་གསུངས་དང་ཁག་དང་ལྤགས་པ་དང་ས་དང་དྲེ་གསུམ་གསལ་བའོ། །བརྒྱད་ཀྱིས་སྐྱྲེད་མོས་ཚལ་་་་་་གྱི་དང་ཁྱིམ་གྱི་
བཞོན་པའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པའྱི་ཁྱི་སན་ལས་བདུན་པའྱི་ཆུ་བའྱི་རྱིང་བུའྱི་སོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བརྒྱད་དང་པགས་ཤུན་དང་
མདོག་རྣམས་སོ། །གྱིས་ཀྱིས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲུག་གྱིས་མྱི་གཙང་བ་དང་དྱི་ང་བ་དང་མུན་པ་
ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །གསུམ་གྱིས་རླུང་གྱིས་མགོ་ཐུར་དུ་སྒྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་བདུན་ཕག་སུམ་བཅུ་ར་
བརྒྱད་ཀྱིས་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་ཀུན་ལྡན་ཞྱིང་དྲེ་ནས་ཞག་བཞྱི་ན་བཙའོ། །དྲེ་ཡང་ཕལ་ཆྲེ་བ་སྲེ་སས་སྒྲ་
གཅན་འཛིན་ལོ་དྲུག་དང་། རྒན་པོ་སྐྱྲེས་ལོ་དྲུག་ཅུར་མངལ་དུ་གནས་པར་ཡང་བཤད་དོ། །མོ་ནྱི་མའྱི་སལ་
ཚིག་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་བང་ལ་ཁ་ལྟ་ཞྱིང་གོ་གཡོན་ན་དང་། ཕོ་ནྱི་མའྱི་ལྟོ་བ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་སལ་ཚིག་ལ་ཕྱོགས་ཤྱིང་གོ་



254   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

གཡས་ན་འདུག་གོ །རང་གྱི་ལས་དང་མས་ལན་ཚ་དང་སྐོམ་མང་དུ་བསྲེན་པས་བ་སྤུ་དང་ས་ངན་པ་དང་། ྱི་
འོད་སོགས་ཚ་བ་བསྲེན་པས་མདོག་ནག་པ་དང་སོ་སངས་དང་། གང་བ་ན་འདུག་པས་དཀར་བ་དང་རོ་ཁ་བ་
ཟོས་པས་དམར་བ་དང་ཧ་ཅང་འཁྱིག་པ་བསྲེན་དག་པས་ཤུ་བ་དང་ཁྱི་རྔོ་དང་མཛེ་ལྡན་པ་དང་རྒྱུག་པ་དང་
འཕར་བ་དང་མཆོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་མྱི་སྡུག་པ་དང་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་
ལས་དང་མའྱི་བྱ་བས་མངལ་དུ་འཆྱི་སྱིད་དོ། །བདྲེ་བར་བཙས་ན་རྱིམ་གྱིས་བསྐྱྲེད་དྲེ་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་
སྤྱོད་ཅྱིང་ལས་ཇྱི་རྱིགས་སུ་གསོག་གོ །བར་དོ་ནྱི་ལྟོ་བརྟོལ་ཏྲེ་མྱི་འཇུག་གྱི་སྐྱྲེ་གནས་ཀྱི་སོ་ནས་འཇུག་པས་
མཚེ་མའྱི་སར་སྐྱྲེས་ནུ་བོ་དང་ཕྱྱིས་བྱུང་ཕུ་བོའ།ོ །སོ་ང་ལས་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ལན་གྱིས་སྐྱྲེ་དགོས་པས་གྱིས་སྐྱྲེས་
སོ། །གཞན་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་དང་རྫུས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བར་ཅྱིག་ཅར་དབང་པོ་གྲུབ་བོ། །ཇྱི་ལྟར་འཕངས་བཞྱིན་རྱིམ་
གྱིས་རྒྱུན། །འཕྲེལ་ནས་ལས་དང་ོན་མོངས་ཀྱིས། །འཇྱིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་ཞྲེས། །སྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ་
ཐོག་མ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། ལམ་སོམ་པས་རྒྱུ་ཟད་ན་ཐ་མར་གོལ་བ་ནྱི་ཡོད་དྲེ། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པར། ཇྱི་ལྟར་
ས་བོན་མཐའ་མཐོང་ཞྱིང་། །དྲེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མྱིན་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཚང་ཕྱྱིར། །སྐྱྲེ་བ་འབྱུང་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སོམ་པ་ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་འབད་པར་བྱའོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་གྱིས་
ཏྲེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་མདོར་བསན་པ་དངོས་ནྱི། ོན་མོངས་པ་
དང་ལས་ཟག་བཅས་ཏྲེ་གང་ལས་དུཿཁ་ཀུན་འབྱུང་བའོ། །དྲེས་ན་དག་བཅོམ་པ་ལ་ལས་ཡོད་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེའོ། །ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྱི། འོ་ན་མདོར་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་སྲེད་པ་ྱིད་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་
ཞྲེ་ན། གཙོ་བོར་ཞྲེས་ཏྲེ་སྲེད་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་པའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ལ་སྲེད་
པ་ནྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ད་ལྟར་བ་ལ་མྱི་འབལ་བར་རོ། །ཡང་འབྱུང་བའྱི་དགོས་ཆྲེད་ཅན་ནྱི་ལུས་མ་ཐོབ་པ་ལ་དོན་དུ་
གྲེར་བའོ། །དགའ་བ་ཡྱིད་བདྲེ་ོན་མོངས་ཅན་དང་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཡུལ་ཐོབ་པ་ལའོ། །དྲེ་དང་
དྲེར་མངོན་པར་དགའ་བ་ནྱི་ཡུལ་མ་ཐོབ་པ་དུ་མ་རྣམས་ལའོ། །གཙོ་བོའ་ིདོན་ྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་
པས་ན་དྲེ་སོས་པས་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་པ་ལྷག་མའྱི་དངོས་པོ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ཁོ་ན་བཀའ་བསྩལ་
པའོ། །ཀུན་ལ་འགོ་བ་ྱིད་བཤད་པ་ལ་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་དྲེ་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལུས་ཡུལ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ཀུན་
ལ་ཁབ་པས་སོ། །གནས་སྐབས་ལ་ནྱི་དུཿཁའྱི་དུཿཁའྱི་སྐབས་ཐོབ་པ་ལ་འབལ་བར་དང་མ་ཐོབ་པ་ལ་མྱི་ཕད་པར་
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སྲེད་ཅྱིང་འགྱུར་བའྱི་ལ་མྱི་འབལ་བ་དང་ཐོབ་པར་སྲེད་ལ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ལ་གཏྱི་མུག་གྱི་སོ་ནས་སྲེད་དོ། །ཁད་
པར་དུ་ཀུན་གཞྱི་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་ས་བོན་གྱིས་ཕྱྲེ་བ་དང་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་
དུཿཁའྱི་སྐབས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པའྱི་སོ་ནས་བདག་ལ་སྲེད་པའོ། །དུས་ལ་ནྱི་ཀྲེ་མ་དྲེ་འགགས་སོ་ཞྲེས་
ལྟོས་པའྱི་རྣམ་པས་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་དང་། ད་ལྟར་ལྷག་པར་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པས་
འགོའ།ོ །ཁམས་ལ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོལ་བ་ལ་ནྱི་
སྲེད་པས་འདོད་པ་དང་སྱིད་པ་དང་ལོག་པས་ཚངས་སྤྱོད་ཚོལ་བ་སྲེ་དྲེས་ཁམས་གསུམ་དུ་བདག་གྱི་དངོས་པོ་
འགྲུབ་པ་དང་འཁོར་བ་ལས་མྱི་གོལ་ལོ། །རྣམ་པ་ལ་ནྱི་རྟག་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བས་ཏྲེ་བདག་རྟག་
པར་མཐོང་བས་སྐྱྲེ་བ་འདོད་པ་འབྱུང་བའྱི་སྲེད་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་མཐོང་བས་སྐྱྲེ་བ་འཆད་པར་འདོད་པ་འཇྱིག་
པའྱི་སྲེད་པ་དག་གྱིས་སོ། །འཇྱིག་སྲེད་ནྱི་དུཿཁ་དང་བལ་བར་འདོད་པར་ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ཚད་
མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། བདག་ཏུ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལས། །བདྲེ་མྱིན་བདྲེ་བར་འདུ་ཤྲེས་པས། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་
འཇུག་འགྱུར་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་སྱིད་པ་སྲེད་རྟྲེན་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ལའང་
མདོར་བསན་ནྱི། ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་ོན་མོངས་པ་དྲེ་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་གངས་སོགས་བཅུས་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་བཅུ་ལས་གངས་ནྱི། གསལ་ཏྲེ་དྲུག་ཏུ་འཇོག་པ་ནྱི་ས་འགྲེལ་དུ། བཟའ་བྱ་བདྲེ་སྡུག་
བཏང་སོམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཆགས་སང་མ་རྱིག་པ་དང་ཟ་བ་པོ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཞུགས་པ་
དང་ང་རྒྱལ་དང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པར་ངྲེས་པ་ལ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་ལོག་པར་
ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པའོ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ་བརོད་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ། འདྱིར་ལྟ་བ་ཕྱྱིས་
བཤད་ཅྱིང་། ཕུང་པོ་ལྔ་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཕྱྱིས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི། བདག་དང་བདག་གྱི་རྟག་ཆད་
དང་། མྲེད་དང་དམན་པ་མཆོག་ལྟ་དང་། །རྒྱུ་མྱིན་ལམ་མྱིན་དྲེར་ལྟ་བ། །དྲེ་རྣམས་ལྟ་བ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །ལྟ་བ་ལྔས་འབྱྲེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་གྱིས་དང་ང་རྒྱལ་བདུན་གྱིས་མྱི་འབྱྲེད་པ་ནྱི་གདུལ་བྱ་ྲེ་བའྱི་
བསམ་པ་ལ་ལྟོས་པའོ། །མཚན་ྱིད་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་
བ་འཁྲུག་པ་སྲེ། གཡྲེང་བ་དང་རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་དང་བག་མྲེད་པ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱིས་
དང་། ཕྱྱི་ཅྱི་ལོག་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་དང་མཛེས་པ་མྲེད་པ་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་
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ཀྱིས་མ་ཞྱི་བ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་གཅྱིག་ནས་དྲུག་གྱི་བར་ཇྱི་རྱིགས་པས་སོ། །དྲེའྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་བྱུང་བས་ཞྲེས་
སོ། །འབྱུང་བྱྲེད་རྒྱུ་ལ་མ་སྤངས་པ་ནྱི་ལྲེགས་པར་མ་བཅོམ་པའོ། །གནས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་ཆགས་བྱ་སང་བྱ་སོགས་
སང་ཞྱིང་སྤྱོད་ཡུལ་ཐོབ་པའོ། །ཡུལ་དྲེ་ལའང་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱྲེད་སྡུག་པ་དང་གནོད་བྱྲེད་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་
འཛིན་པ་སྲེ་ས་བོན་དང་དམྱིགས་པ་དང་ལོག་པའྱི་རྟོག་པ་ཚོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལས་ཞྲེས་སོ། །དམྱིགས་པ་ལ་
བཞྱིའྱི་དང་པོ་ོན་མོངས་དང་གཞྱིའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་ཞྲེས་པ་སྱིད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ་
ོན་མོངས་གཅྱིག་གྱིས་ོན་མོངས་ཀུན་ལ་ཅྱིག་ཅར་དམྱིགས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །གཞྱི་ནྱི་ཡུལ་སྡུག་མྱི་སྡུག་
སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ཟག་བཅས་ས་དགུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། མ་རྱིག་ཅྲེས་ཏྲེ་བོར་བའྱི་ལྷག་མས་ནྱི་རང་གྱི་
ས་པ་ཁོ་ན་ལ་ང་དམྱིགས་སོ། །གསུམ་པོས་གོང་མ་ལ་དམྱིགས་པའང་རང་ས་ལྟར་མྱིན་གྱི་ཀུན་བརྟགས་པས་
སོ། །དྲེའང་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་ལྟ་བ་ནྱི་དང་པོ་བར་བ་སྲེ་བདག་གཅྱིག་ལ་གྱིས་མྲེད་
པས་གཞན་གྱི་ས་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ལ་ངར་འཛིན་པ་མ་མཐོང་བས་སོ། །ཕ་མོར་ན་ས་གོང་མ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་
པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདོད་ཆགས་དང་མངོན་པར་འབྱུང་བ་རྟྲེན་པ་ལ་ཞྲེ་སང་བ་དང་གོང་མ་མ་ཐོབ་ཀང་ཐོབ་
སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་དྲེའྱི་རྟྲེན་གྱི་བདག་ལྟས་ས་གོང་མ་ལ་དམྱིགས་ཞྲེས་བོད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་གསུང་
ངོ་། །བསྡུ་བར་ས་འོག་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་ལ་མྱི་དམྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་པར་
གསུངས་སོ། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མཐོང་སྤང་བྱ་བའྱི། །ལྟ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་དང་། །གང་དྲེ་ལྷན་ཅྱིག་མ་འདྲེས་
པའྱི། །མ་རྱིག་གང་ཡྱིན་ཀུན་ཏུ་འགོ །དྲེ་རྣམས་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམྱིགས། །ལྟ་བ་གྱིས་པོ་མ་གཏོགས་
སོ། །ཞྲེས་ཀང་སྲེ། གྱིས་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་ནོ། །འདོད་ཁམས་པས་ཚངས་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་
དུ་ལྟ་བ་དང་རྟག་ལྟ་སྐྱྲེད་པ་ནའང་བདག་དང་བདག་གྱིར་མྱི་འཛིན་པས་དང་དྲེས་ཀུན་ནས་མ་བསང་བས་ན་ལྟ་
བ་དག་མ་ཡྱིན་གྱི་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པར་སྨྲའོ། །འདྱིར་ནྱི་གོང་མའྱི་ཟག་བཅས་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་ནྱི་མཐར་
ལྟ་ྱིད་དོ། །ས་གོང་མའྱི་ཞྲེས་ནྱི་འོག་མ་ལས་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ཟག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཞྱིབ་མོར་ན་དྲེས་
ཀང་འོག་མ་ལ་དམྱིགས་སྱིད་དྲེ། འོག་མ་པས་ངྲེད་བཟང་ངོ་སམ་དུ་འཛིན་པས་སོ། །བསྡུ་བར་གཞན་གྱི་ཡུལ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐད་དུ་ས་འོག་མ་ནྱི་ས་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་འགོག་ལམ་ལ་དམྱིགས་པ་དྲེས་ཅྱི་ལྟར་ོན་མོངས་ཀྱི་གཞྱི་ལ་
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དམྱིགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཕ་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་བས་དྲེ་དག་ོན་མོངས་ཀྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འགོག་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་
འགོག་ལམ་ནྱི་མམ་བཞག་དང་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་བྱ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཅྱི་
ལྟར་དྲེ་དག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་
དྲེས་རྟོག་པ་སྒྲོ་བཏགས་པ་སྲེ་བརྟགས་པ་ཞྲེས་བརོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ལ་རྟོག་པའོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྟོག་བྱྲེད་ལས་བརྟགས་
པ་གུད་ན་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ནྱི། འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་བྱ་བ། །ལོག་ལྟ་ཐྲེ་ཚོམ་དྲེ་དག་དང་། །ལྡན་དང་
འབའ་ཞྱིག་མ་རྱིག་སྲེ། །དྲུག་ནྱི་ཟག་མྲེད་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྲེས་པས་བཤད་ཅྱིང་། གཞན་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། 
འདོད་ཆགས་མྱིན་ཏྲེ་སྤང་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །གནོད་མྱི་བྱྲེད་ཕྱྱིར་ཞྲེ་སང་མྱིན། །ཞྱི་དང་དག་དང་མཆོག་གྱུར་ཕྱྱིར། །ང་
རྒྱལ་མ་ཡྱིན་མཆོག་འཛིན་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་བཅུ་ཅར་གྱིས་འགོག་ལམ་ལ་
དམྱིགས་སོ། །གསུམ་པ་གཞྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། གཞྱི་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེ་གཏན་མྲེད་
པ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ་བདག་ལ་དམྱིགས་པས་ཞྲེན་ཡུལ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདག་ལྟ་ལས་གཞན་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །བསྡུ་བར་བདག་ལྟ་དང་ང་རྒྱལ་གཞྱི་མྲེད་དང་། 
ཆགས་སང་གཞྱི་ཅན་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མ་རྱིག་པ་གྱིས་ཀར་དུ་གསུངས་ཏྲེ་ཕ་བའྱི་རྣམ་གཞག་གོ །མཚུངས་
ལྡན་ལ་གྱིས་ལས་ར་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ནྱི། འདོད་ཆགས་ནྱི་ཁོང་ཁོ་དང་མཐུན་པར་རྟོགས་པས་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་གྱིས་ངོ་བོ་མྱི་མཚུངས་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཡང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པས་
བློ་མྱི་གནས་ན་ཆགས་པ་མྱི་སྐྱྲེ་བས་སོ། །ལྷག་མ་ང་རྒྱལ་སོགས་དང་དྲེ་ལྡན་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པས་
སོ། །བསྡུ་བར་ནྱི་ཆགས་པའྱི་སྲེམས་འདུད་པ་དང་། རློམ་པའྱི་སྲེམས་ཁྲེངས་པར་གྱུར་བས་དྲེ་གྱིས་མྱི་ལྡན་
པར་ཡང་གསུངས་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གྱི་འཁོར་དུ་མྱི་ལྡན་པ་ལ་དགོངས་ཤྱིང་འདྱིར་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཀྱི་ལའོ། །ཁོང་
ཁོ་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་བ་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ། གང་ལ་ཞྲེ་འདས་པ་དྲེས་མྱི་ཁྲེངས་པ་དང་དྲེ་ལའང་རྟོག་པར་མྱི་ནུས་
པས་སོ། །ང་རྒྱལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་བློ་མྱི་གནས་ན་ཁྲེངས་པར་མྱི་ནུས་པས་སོ། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཀུན་
དང་ལྡན་ཏྲེ་རྨོངས་པར་མ་གྱུར་ན་ོན་མོངས་པ་འགའ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བས་སོ། །མ་འདྲེས་པ་ནྱི་འདྱིར་དྲེ་དྲེ་ལས་
གཞན་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་མ་དཀྲྱིས་པའོ། །བདྲེན་པ་རྣམས་མྱི་ཤྲེས་པ་
ནྱི་སྡུག་བསལ་སོགས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་མྱི་སང་བ་དང་སྲེམས་ལ་
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འགྲེབས་པ་དང་སྒྲྱིབ་པ་དང་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པ་དང་མུན་པར་གྱུར་པ་སྲེ་མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་
པར་བསྡུ་བར་གསུངས་སོ། །ལྟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་འགལ་བས་སོ། །ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་
མཚུངས་ལྡན་ནྱི་ཁོ་བ་སོགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་རྒྱ་དཔྲེ་ལ་སང་སྲེ་དྲེ་ཅྱི་འད་བ་ཞྲེ་ན། 
མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ོན་མོངས་པ་བཞྱིན་དུའོ། །མྱི་མཐུན་པ་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་
གཏོགས་རྣམས་ཞྲེ་སང་གྱི་ཆར་གཏོགས་དང་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ངོ་ཚ་མྲེད་པ་དང་ཁྲེལ་མྲེད་ནྱི་ོན་མོངས་པ་
མྱི་དགྲེ་བ་ཀུན་དང་ལྡན་ཏྲེ། འདྱིས་འཛེམ་པ་མྲེད་པས་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །རྨུགས་པ་སོགས་ནྱི་
ོན་མོངས་པ་ཀུན་དང་ལྡན་ཏྲེ་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་ྱིད་སོགས་མྲེད་པར་ོན་མོངས་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །བསྡུ་བར་
ལོག་པར་འདུན་མོས་དན་པ་གསུམ་དང་རྣམ་གཡྲེང་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའང་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སྲེམས་
ཀུན་ལ་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་རྣམ་གངས་ནྱི་གསུང་རབ་ཏུ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་མྱིང་གཞན་དང་
རྣམ་པ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་ཐ་སད་བྱས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་མྱིང་གྱིས་བསན་པ་དང་དྲེ་ལ་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་
བཤད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། སར་སྡུག་བསལ་ལ་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་བྱྲེད་པས་ན་ཀུན་ཏུ་སོར་བའོ། །དགྲེ་བ་
སྤྱོད་པ་ལ་འདོད་རྒུར་མྱི་བྱྲེད་པས་འཆྱིང་བའོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཡར་འཕྲེལ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་བག་
ལ་ལ་ལོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པས་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པའོ། །ཡང་ཡང་དུ་
རྒྱུན་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་ནས་བཀྲྱིས་པའོ། །གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་རྒྱུན་ཕྱོགས་སུ་ཁྲེར་བར་བྱྲེད་པས་ཆུ་
བོའ།ོ །ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པས་སོར་བའོ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱུན་ྲེ་བར་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པས་དྲེའོ། །དགོལ་
དཀའ་བས་མདུད་པའོ། །དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་སྒྲྱིབ་པས་དྲེའོ། །དགྲེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་གྱི་ཞྱིང་དུ་མ་གྱུར་པས་ཐ་
བའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་དྱི་མའོ། །རྟག་ཏུ་གནོད་པ་བྱྲེད་པས་སྱིག་
པའོ། །རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བ་དང་རྱིང་དུ་སོང་བས་ཟུག་རྔུའོ། །ཕུང་པོ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ཅྱི་ཡང་ངོ་། །མྱི་དགྲེ་
བའྱི་རྟྲེན་དུ་གྱུར་པས་ར་བའོ། །ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ྲེས་སྤྱོད་དོ། །སྲེམས་རྣམ་པར་གཡྲེང་
བར་བྱྲེད་པས་ཟག་པའོ། །ཡོ་བྱད་ཀྱིས་ཆོག་མྱི་ཤྲེས་པས་ཕོངས་པའོ། །འདོད་པས་ཕོངས་པར་བྱྲེད་པས་
གདུང་བའོ། །རྒུད་པ་འདྲེན་པས་འཁྲུག་པའོ། །འཐབ་རོད་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་འཐབ་པའོ། །ནད་ཆྲེན་པོར་
གྱུར་པས་རྱིམས་ནད་དོ། །དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསགས་སོ་ཅོག་གྱི་བུད་ཤྱིང་སྲེག་པས་མྲེའོ། །ལུས་ས་ཚོགས་ཀྱི་
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ཤྱིང་སོང་སྒྲུབ་པས་ནགས་སོར་རོ། །འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཆོས་
ཐོབ་པའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་པས་གགས་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གཞན་དུ་དུག་དང་རྡུལ་ཡང་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
དོན་གྱིས་བཤད་པ་ལ་ྲེར་བཞྱི་ལས་ཀུན་སོར་ལ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་དགུ་སྲེ་རྲེས་སུ་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དགུ་ནྱི། སྐྱོ་བ་དང་ནྱི་
བཏང་སོམས་དང་། །དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་ལ་སྲེ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་དང་དྲེ་གཞྱི་དང་། །འགོག་དང་ལམ་དང་
དཀོན་མཆོག་དང་། །རྲེད་པ་དང་ནྱི་བཀུར་བསྱི་དང་། །ཡོ་བྱད་སྙུངས་པ་ཡོངས་ཤྲེས་ལའོ། །ཞྲེས་པ་དགུ་ལ་
སྒྲྱིབ་པར་དབུས་མཐར་བཤད་དོ། །ྲེ་ོན་ལས་གྱིས་ཁོ་ན་འཇོག་པ་ནྱི། །གང་ཕྱྱིར་གྱིས་ཀ་གཅྱིག་ཏུ་
ནྱི། །མྱི་དགྲེ་རང་དབང་དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཕག་དོག་སྲེར་ས་དྲེ་རྣམས་ལས། །ལོགས་ཤྱིག་ཀུན་སོར་གྱིས་སུ་
བཤད། །ཅྲེས་སོ། །ལྟ་བ་ལ་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ནྱི་འགོག་པ་དང་ལམ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པས་སོ། །སོར་
ཚུལ་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ཀུན་ལ་གང་གྱིས་དང་། ཇྱི་ལྟར་དང་། གང་ལ་སོར་བས་བཤད་ཅྱིང་ངོ་བོ་རྣམས་ནྱི་ཕལ་
ཆྲེར་སྲེམས་བྱུང་དུ་བཤད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ནྱི་རྲེས་ཆགས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དོན་
དམ་པར་མྱི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་སྤྱོད་ཅྱིང་དགྲེ་བ་ཟག་མྲེད་མྱི་སྤྱོད་དྲེ། གང་ལ་ནྱི་མ་འོངས་པ་ན་དུཿཁ་
ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པས་དྲེ་ལ་སོར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གཞན་རྣམས་ལའང་སར་རོ། །ཁོང་ཁོའ་ིརྒྱུའམ་མཚན་
མ་ནྱི་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀྱི་གཞྱི་དགུ་སྲེ་དག་འདྱིས་བདག་ལ་གནོད་པ་སར་བྱས་སོ་ད་ལྟར་བྱྲེད་དོ་ཕྱྱིས་
ཀང་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གྱི་བཤྲེས་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱྲེད་དོ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ངའྱི་དག་ལ་ཕན་
བཏགས་སོ་འདོག་གོ་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཡལ་བར་མྱི་འདོར་བ་ནྱི་བཏང་སོམས་སུ་མྱི་བྱྲེད་
པའོ། །ང་རྒྱལ་སར་བཤད་པ་དྲེ་ལ་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་བདུན་ཏྲེ་འདྱིར་ཆུང་ངུ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་ནྱི་ཡང་དག་
པས་སམ་སྒྲོ་བཏགས་པས་སོ་ཞྲེས་ཏྲེ་གང་གྱིས་ང་རྒྱལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་རྱིགས་དང་ཤྲེས་བྱ་དང་ནོར་སོགས་
སོ། །ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་དང་དྲེ་
དྲེ་ལྟ་མྱིན་པས་སོ། །གོང་མའྱི་ཁད་པར་ནྱི་འབས་བུ་བཞྱི་དང་བསམ་གཏན་སོགས་སོ། །ཅུང་ཟད་སམ་པ་ནྱི་
འདུད་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཞྲེས་བྱ་བའང་སྲེ་ཁད་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་མྱི་འཛིན་པས་སམ་མཆོག་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་
བདག་དམའ་གཞན་ན་ཐ་གྱིའོ་སམ་དུ་ཁྲེངས་པས་ང་རྒྱལ་ལོ། །རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་ནྱི། །བདག་དགོས་མྲེད་པ་
ྱིད་དོ་ཞྲེས། །བདག་ལ་སོད་པ་གང་ཡྱིན་ཏྲེ། །དམན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། །ཞྲེས་འདྱི་བྱ་བ་ཀུན་སྒྲུབ་པ་ལ་
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བདག་ལ་ནུས་པ་མྲེད་ཅྲེས་རྟོགས་པའྱི་ཞུམ་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །ལོག་པ་མྱི་བདྲེན་པ་སྲེ་ཡོན་ཏན་སྱིན་
སོགས་དང་མྱི་ལྡན་པའམ་ཡོན་ཏན་མ་ཡྱིན་པ་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་དང་ལྡན་པ་ལའོ། །ང་དང་ང་ཡྱིར་
འཛིན་པ་བདག་དང་བདག་གྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་སྲེ་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་སྐྱོན་མ་མཐོང་
བས་མྱི་སྤོང་པའོ། །དྲེ་ཡང་ང་རྒྱལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ལ་བརྟྲེན་པས་སོ། །སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ནྱི་
འབས་བུར་གྱུར་པ་དང་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་དང་ྲེས་དམྱིགས་མ་ཤྲེས་
པས་ལྷག་པར་ཆགས་ཤྱིང་སྲེད་དོ། །ལོག་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཚོལ་ཅྱིང་རྟོག་སྲེ་གསུམ་པོས་རྱིམ་པས་
བདག་གཅྱིག་གོལ་བ་དང་གོལ་ནས་རྟག་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཐར་པ་མྲེད་དོ་སམ་
པའོ། །རྒྱུན་གྱིས་འདྱི་ཁོ་ན་བདྲེན་ཞྲེས་མངོན་པར་ཞྲེན་ཏོ། །མཆོག་འཛིན་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ལོག་པས་ངྲེས་
འབྱུང་གྱི་ཐབས་ལ་རྟོག་ཅྱིང་ཞྲེན་པས་ནྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བོར་ཏྲེ་བདག་ལྟ་སོགས་དང་དྲེ་སོན་དུ་འགོ་
བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འདག་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་པས་སོ། །དྲེ་གྱིས་ཀུན་སོར་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་
ཡང་དག་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་འཇྱིག་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱོན་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེའོ། །སངས་རྒྱས་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་
ཆགས་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྲེན་པའྱི་མཐུ་བརྲེས་པས་གནས་གྱུར་པ་ཟག་བཅས་ཀུན་དང་བལ་ཞྱིང་ཟག་མྲེད་
ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་ས་བོན་རྒྱས་པ་སྲེ་དཀོན་མཆོག་ནྱི་རྒྱུད་བླ་མར། །འབྱུང་བ་དཀོན་ཕྱྱིར་དྱི་མྲེད་ཕྱྱིར། །མཐུ་
ལྡན་ཕྱྱིར་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི། །རྒྱན་ྱིད་ཕྱྱིར་དང་མཆོག་ྱིད་ཕྱྱིར། །འགྱུར་བ་མྲེད་ཕྱྱིར་དཀོན་ཅྱིག་ྱིད། །ཅྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་འཁོར་
བཅས་དང་བསན་པའྱི་ཆོས་གསུང་རབ་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་ཆགས་བལ་བ། །བདྲེན་
གྱིས་མཚན་ྱིད་ཅན་དྲེ་ཆོས། །ཞྲེས་སོ། །དགྲེ་འདུན་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཟུང་བཞྱི་དང་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་རྣམས་
སོ། །ལྲེགས་པར་མྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སོང་པ་ྱིད་དུ་མ་ངྲེས་པས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སོགས་མྱི་བྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་
ཡང་དག་པའྱི་འབས་བུ་དང་ལམ་དང་དྲེ་དག་གསལ་བྱྲེད་དུ་མ་ངྲེས་པས་ཐོས་བསམ་སོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པ་
དང་། ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ཞུགས་པར་མ་ངྲེས་པས་བསྲེན་བསྐུར་སོགས་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །རྲེད་བཀུར་གཅྲེས་སུ་
འཛིན་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་མྱི་མཐུན་པ་དང་གནོད་པ་ཀུན་གྱི་གནས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཆོས་ནྱི་རྣམ་པར་
དཀར་བའྱི་སྲེ། གཅྲེས་སུ་བྱྲེད་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པའོ། །སྩོགས་པ་ནྱི་ཡོ་བྱད་མྲེད་པ་ཡོད་པར་བྱྲེད་པའོ། །བསྙུང་
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བ་ནྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་དབྲེན་པའོ། །འཆྱིང་བ་ལ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་ཏྲེ་ང་རྒྱལ་སོགས་ནྱི་
སར་ལྟར་གཏྱི་མུག་ཏུ་འདུས་སོ། །ཚོར་བའྱི་དབང་གྱིས་འཆྱིང་བ་གསུམ་ཞྲེས་སོ། ཚོར་བས་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི་
འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཞྲེས་པ་རྱིམ་པས་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལ་ཕ་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་འཕྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འཆྱིང་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ལགས་སྒྲོག་སོགས་ཀྱིས་བཅྱིངས་པས་འགོ་བ་མྱིང་
འཐོབ་པ་ལྟར་ཚོར་བ་ལས་འཕྲེལ་ཅྱིང་འདུག་ཀང་བདྲེ་བླག་མྱི་འཐོབ་པ་ལྟར་དགྲེ་བ་ལ་སོར་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་དག་
ནྱི་ལུང་དུ། ཀུན་སོར་འཆྱིང་བ་གཅོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །བག་ལ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ས་
བོན་ལ་གསུམ་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བདུན་ཏྲེ་འདོད་པ་ལ་ཞྲེས་སོ། །གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་གུད་དུ་འཇོག་པ་
ནྱི། །ཁམས་གྱིས་ལས་སྐྱྲེས་སྱིད་འདོད་ཆགས། ཁ་ནྱི་ནང་དུ་བལྟ་ཕྱྱིར་དྲེར། །ཐར་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་བཟོག་ཕྱྱིར་
བཤད། །ཅྲེས་པའོ། །ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཅྱིང་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་བག་ཆགས་ས་བོན་ནོ། །དྲེ་ཚོལ་
བས་བྱྲེད་པ་ནྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་དྲེ་དག་རྒྱས་པས་སོ། །ཁམས་གོང་མ་དག་སྱིད་པ་སྲེ་འདོད་
ཡོན་ལ་མྱི་སྤྱོད་ཀྱི་བདག་གྱི་དངོས་པོ་གཙོ་བས་སོ། །ཚངས་པ་ནྱི་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དུ་སྤྱོད་པས་ན་དྲེའོ། །ལོག་པ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུར་བསམས་ཀང་དྲེ་ཐོབ་པར་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །ཚོལ་བ་ནྱི་དྲེ་དང་
དྲེའྱི་སྱིད་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའོ། །ཚངས་སྤྱོད་ལོག་པ་ཚོལ་བ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་གྲེན་པོ་ཆུང་ངུ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཙམ་
གྱིས་ཁྲེངས་པས་ང་རྒྱལ་དང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་རྨོངས་པས་མ་རྱིག་པ་དང་ལོག་པས་ཐར་པ་དང་དྲེའྱི་ཐབས་ལ་
ཀུན་སོར་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྟོག་པས་ལྟ་བའྱི་དང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་འཆོས་པར་བྱྲེད་པས་ན་བསན་པ་དམ་པའྱི་
ཆོས་གསུང་རབ་སྲེ་སོན་དུ་འགོ་བས་ལྷུང་བ་དང་ོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ལ་སོམ་ྱི་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་
གྱི་བག་ལ་ལ་འཕྲེལ་བའོ། །ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་པ་གསུམ་ལས་ོན་མོངས་པ་རགས་ཕ་ལ་དྲེར་གཞག་པ་ནྱི་
ོན་མོངས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་ཏྲེ། སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །ོན་མོངས་ལ་ྲེ་བར་བརྟྲེན་ཏྲེ་
བཏགས་པས་ན་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་ར་བའྱི་ོན་མོངས་རྣམས་བོར་བའྱི་སྲེམས་བྱུང་ོན་མོངས་
པ་ཅན་ཁོ་བ་སོགས་སོ། །དུག་གསུམ་དྲེར་བཞག་ཚུལ་ནྱི་གཙོ་བོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཡང་འདོད་ཅྲེས་སོ། །ྲེ་
བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་དོན་སོན་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་ནྱི་དུག་གསུམ་དྲེས་ཞྲེས་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་གྱིས་ཆག་བལ་དང་
སོམ་ལམ་གྱིས་གོལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ྲེ་ོན་དུ་བརོད་དོ། །དྲེ་ལ་ལུང་
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དགོད་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་ཞྲེས་ཏྲེ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ནྱི་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་དང་དོན་གཅྱིག་གོ་ཞྲེའོ། །ཀུན་ནས་
དཀྲྱིས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བརྒྱད་ཏྲེ་རྨུགས་པ་སོགས་སོ། །དྲེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡང་ཡང་སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་འཁྱི་ཞྱིང་
ཡོངས་སུ་འཆྱིང་བས་ན་དྲེ་སྲེ་དྲེ་ཡང་སྲེམས་རྒོད་དམ་རྒོད་དུ་དོགས་པ་ན་ཞྱི་གནས་གཡྲེང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱི་བྱྲེད་ཀྱི་
རྒྱུ་མཚན་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་རྨུགས་གྱིད་བར་ཆད་དྲེ་ནང་དུ་ཞུམ་པར་བྱྲེད་པས་
སོ། །ཞུམ་མམ་ཞུམ་དུ་དོགས་པའྱི་དུས་སུ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་བརོན་འགྲུས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་རྒྱུ་དགའ་བར་བྱ་
བ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོགས་ལ་རྒོད་འགོད་དྲེ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གཡྲེང་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཟུང་འཇུག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དུས་
ན་བཏང་སོམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་དག་ལ་ཡྱིད་འདུན་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་ལ་གྱིས་ཀྱིས་ཏྲེ། གཞན་དང་
བདག་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སང་ཆགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་དུ་སྲེམས་གཡོ་བས་སོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་དང་
པོ་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དག་པ་ན་མྱི་འཛེམ་པ་སྲེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྷུང་བའྱི་གནས་ཀྱིས་སོ། །ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞག་པའྱི་ཆུ་བོ་ལ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྟ་རྨོངས་བོར་བའྱི་ར་བ་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་
མོངས་དང་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཆུ་བོ་སྲེ་གོང་མ་དག་གྱི་ནྱི་སྱིད་པའྱི་འོ། །ལྟ་བ་དང་མ་རྱིག་པའྱི་ཆུ་བོ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་
གའྱི་འོ།་་་་་ཟག་པ་བཤད་མ་ཐག ཆུ་བོ་སོར་བ་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ། ལྷ་རྣམས་གསལ་ཕྱྱིར་ལོགས་ཤྱིག་བསན་ངྲེས་མཛོད་དུའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་རྒྱུན་ཕྱོགས་ཐུར་དུ་
ཁྲེར་བར་བྱྲེད་པས་ཆུ་བོ་སྲེ་འདྱིས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །ཆུ་བོ་འབྱུང་བའྱི་གནས་
སྐབས་སོན་པ་ནྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་གནས་པ་ལྟ་བ་དང་གནས་མ་རྱིག་པ་འབྲེལ་པས་ཏྲེ་རྨོངས་ན་ཐར་པ་དང་དྲེའྱི་
ཐབས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པས་སོ། །སོར་བ་ནྱི་འབྲེལ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེར་འཇོག་ཚུལ་ནྱི་སྤང་བྱ་དང་འབལ་བའྱི་
བར་དུ་གཅོད་པའྱི་དོན་གྱིས་ཏྲེ་རྣམ་བྱང་དང་མྱི་མཐུན་པས་སོ། །དྲེ་དག་གསུང་རབ་ཏུ། ཆུ་བོའ་ིརྒྱ་མཚོ་ལས་
རྒལ་ཞྱིང་། །སོར་བའྱི་དགོན་པ་ལས་བྱུང་བ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ྲེར་ལྲེན་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་པ་སོགས་བཞྱི་ལ་
འདོད་ཆགས་པའོ། །དྲེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ལ་མདོ་ནྱི་རོད་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་རོད་ར་ལྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྱིད་ཅྲེས་
སོ། །རྒྱས་བཤད་ནྱི་རང་གྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས་འདོད་ཆགས་དང་དྲེ་ྱིད་ལ་ཡོངས་
སུ་འཛིན་པས་ལྷག་པར་ཞྲེན་པ་དང་། དྲེ་དང་མྱི་འབལ་བར་འདོད་པས་ན་རྣམ་པར་བཅྱིངས་པ་དང་། གཞན་གྱི་
འདོད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས་ཡོངས་སུ་ཞྲེན་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཀུན་ཆགས་པས་ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་
སོ། །ཡང་ན་དྲེ་ལྔ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་དང་དུ་ལྲེན་པ་དང་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པ་དང་དྲེས་མྱི་འཛེམ་པས་དང་དྲེ་ལ་
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ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་རྱིམ་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་རྲེ་རྲེའྱི་ཡང་རྒྱུས་ཞྲེས་སོ། །རོད་པའྱི་ར་བ་དྲེའྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་རྒྱུ་ནྱི་དང་
པོ་འདོད་པ་ལ་འདུན་ཅྱིང་སྲེད་པའོ། །ལྟ་བ་ལྔ་ལ་འདོད་ཆགས་སོགས་གསུམ་ནྱི་སར་གྱི་གྱིས་པོ་དང་འད་སྲེ། 
ཕྱྱི་མ་དག་ནྱི་ལྟ་བ་མྱི་མཐུན་ན་རང་གྱི་ལྟ་བར་སྒྱུར་བར་དགའ་བ་དང་། མཐུན་ན་དྲེའྱི་ལྟ་བ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་
པ་དག་གོ །དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སར་བཤད་པ་ནྱི་ཡུལ་བསན་པས་བཤད་པ་ན་ལྟ་བའྱི་འོ། །སོ་སོའ་ིལྟ་བ་ལ་རྟྲེན་
པའྱི་ཐ་དད་པ། འོ་བརྒྱལ་མྲེད་པའྱི་ཡང་ཡོད་མོད། ཕལ་ཆྲེར་འོ་བརྒྱལ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་དུབ་ནྱི་
ཡུལ་བསན་པས་ཚུལ་ཅྲེས་སོ། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་དང་ཚུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་འཇྱིག་ཅྲེས་
སོ། །རབ་བྱུང་གྱི་རོད་པའྱི་ར་བ་ཕྱྲེ་སྲེ་སར་བ་ནྱི་བར་པ་གྱིས་ཀྱིས་མུ་སྲེགས་རྣམས་རོད་དྲེ་དྲེ་ལ་འདོད་པ་དུ་
མར་གྱུར་པས་སོ། །ཕྱྱི་མས་ནྱི་མྱི་རོད་དྲེ་ཀུན་ཀང་བདག་ཡོད་པར་བློ་མཐུན་པས་སོ། །དྲེས་ཕྱྱི་པ་དང་ནང་པ་
རྣམས་རོད་དྲེ་ནང་པ་བདག་མྲེད་དུ་སྨྲ་བས་སོ། །བསྡུ་བ་ནྱི་བརོད་མ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་
བྱུང་དྲེ་རྣམས་སམ་བཞྱི་པོ་དྲེ་རྣམས་རོད་པའྱི་ཞྲེས་སོ། །མདུད་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་འདྱི་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་མཆོག་ཏུ་
འཛིན་ཅྱིང་ཞྲེན་པ་ནྱི་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ྱིད་དོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མདུད་པ་མྱིན་གྱི་མམ་
པར་ཅྲེས་ཏྲེ་ལུས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དུ་མ་ཚོགས་པས་ནའོ། །གངས་ངྲེས་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ་ཟང་ཟྱིང་ངན་པ་ཆུང་ངུ་
རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ན་ཟས་གོས་དང་མལ་ཆ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མ་ཐོབ་པ་ལ་དང་། ཐོབ་པ་ལ་གནོད་
སྲེམས་ཀྱིས་གཞྱི་ལ་ལྲེགས་པར་མྱི་སྒྲུབ་པ་ཆོ་ག་ཇྱི་ལྟ་བར་མྱི་འཆོས་པས་འགོད་པའྱི་སོ་ནས་དང་། ཚུལ་
ཁྱིམས་ཞྲེས་པ་བདྲེ་བར་གྱུར་པའྱི་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལས་བཟོག་པས་དང་། སོ་
སོའ་ིལྟ་བ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་འདྱི་ྱིད་བདྲེན་གྱི་གཞན་ནྱི་གཏྱི་མུག་གོ་ཞྲེས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་པར་ཤྲེས་བྱར་རྟོག་པས་
ཡང་དག་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལས་སྲེམས་གཡྲེང་ཞྱིང་བར་དུ་གཅོད་པ་བཞྱིའོ། །བཅུ་པ་སྒྲྱིབ་པ་
སོགས་བཅོ་ལྔ་ནྱི་ངོ་བོ་དང་དྲེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱའོ། །སྒྲྱིབ་པ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་
ཡོན་ལ་འདུན་པ་སོགས་སོ། །རྨུགས་གྱིད་གཅྱིག་དང་རྒོད་འགོད་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་སྲེ། འདོད་ན་སྒྲྱིབ་རྣམས་
མྱི་མཐུན་དང་། །ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་གཅྱིག་ཕུང་པོ་གནོད་བྱྲེད་དང་། །ཐྲེ་ཚོམ་ཕྱྱིར་ན་ལྔ་
ྱིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ལའོ། །དྲེར་འཇོག་
པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དང་པོས་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པར་འདོད་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བའྱི་དང་གྱིས་པས་སྐུལ་བ་པོ་ལ་
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སྲེམས་འཚིག་པས་ཚངས་སྤྱོད་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསབ་པ་ལ་སྐུལ་བ་ན་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དང་། དྲེ་
ནས་གྱིས་ཀྱིས་ཀུན་དཀྲྱིས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཞྱི་གནས་དང་རབ་འཛིན་གྱི་དང་། ངྲེས་པ་མྲེད་ན་བཏང་སོམས་
སུ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་ལྔ་པས་བཏང་སོམས་ཀྱི་དུས་ན་དགའ་བ་ལ་མྱི་འཇུག་པས་དགྲེ་བའྱི་བར་ཆད་བྱྲེད་པའྱི་
དོན་གྱིས་སོ། །ཐ་བའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་སྲེ། དྲེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དྲེ་གསུམ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
སོན་སྐྱྲེ་བ་གཞན་ལ་གོམས་པ་དང་ལྡན་པས་ཆགས་སོགས་སྤྱོད་པ་མ་སྤངས་པས་སྲེམས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
སོགས་ལ་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་དབལ་དཀའ་བས་ན་གྲེན་པོའ་ིཐོང་བཤོལ་གྱིས་
གོག་དཀའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །དྱི་མར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཆགས་སང་རྨོངས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པས། འཆལ་བའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་མྱི་དགྲེའྱི་གཟུགས། ཞྲེས་པ་ལྷག་པར་སྤྱོད་ཅྱིང་ཁྱིམ་གཅྱིག་སོགས་ཡོད་པའྱི་གོང་དང་། དྲེ་ལས་
དྲེ་མྲེད་ས་རྒྱང་གགས་སོང་བའྱི་དགོན་པར་འདུག་ཀང་རུང་། གོགས་ཤྲེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ངན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་འདྱི་ལྟ་བུ་སྤྱོད་པ་སྲེ་འཆལ་ཚུལ་གྱི་
དྱི་མ་ལྡན་པས་མྱི་གཙང་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཡྱིད་ཆྲེས་མས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་གོང་གྱི་ཚེར་
མའོ་ཞྲེས་གསུངས་བའྱི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་རྣམས་སོ། །དུས་རྱིང་པོར་ཡང་ཡང་དུ་འཁོར་བ་སྐྱྲེ་འཆྱི་མྱོང་བྱྲེད་
ཀྱི་དུག་གསུམ་ནྱི་སྱིག་པའོ། །སྱིད་པ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་ལུས་དང་སྱིད་པའྱི་ཡོ་བྱད་ཟས་དང་བཏུང་བ་དང་
བཞོན་པ་སོགས་བཅུ་སར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་སྲེད་པ་དང་། མཆོག་གསུམ་དང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་འདྱི་ཅྱི་ལྟ་
ཞྲེས་རྟོག་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་ཞུགས་ཏྲེ་གདུང་བས་ན་ཕྱྱིའྱི་ཟུག་རྔུ་དང་འད་བའོ། །དྲེ་གསུང་རབ་ཏུ། ཟུག་རྔུ་
འབྱྱིན་པ་བླ་ན་མྲེད། །ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཡོ་བྱད་མང་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས་འཇྱིགས་འཁོན་དང་བཅས་
ཤྱིང་གཡྲེང་བ་མང་བ་སྲེ། ཅྱི་ཡང་ནྱི་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཡང་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལྟར་ནོར་ཡྱིན་ལ་དྲེ་རང་གྱི་བར་
བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དྲེ་རྣམས་སོ། །ལུས་སོགས་ཀྱི་ྲེས་སྤྱོད་སོག་གཅོད་སོགས་འདྲེན་པ་དུག་གསུམ་དྲེ་
རྣམས་སོ། །ས་དང་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ར་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཟང་ཟྱིང་ངན་པ་ཅྲེས་ཏྲེ་རྱིམ་པས་
ལོངས་སྤྱོད་འདོད་པ་རྣམས་ཆགས་པས་དང་གཞན་གྱི་གནོད་པ་མྱི་བཟོད་པ་རྣམས་ཞྲེ་སང་གྱིས་དང་ལྟ་ལོག་
ཅན་མཆོད་སྱིན་པ་སོགས་གཏྱི་མུག་གྱིས་ྲེས་སྤྱད་སྤྱོད་པས་ར་བའོ། །འདོད་ན་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་
དང་། །རྨོངས་རྣམས་མྱི་དགྲེའྱི་ར་བ་འོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཟག་པ་ལ་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་ཟག་པ་བ་ནྱི་མ་རྱིག་
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པ་བོར་བའྱི་རང་སའྱི་ོན་མོངས་སོ། །སྱིད་པའྱི་འང་གོང་མའྱི་སྲེ། །འདོད་ན་གཏྱི་མུག་མ་གཏོགས་པའྱི། །ོན་
མོངས་ཀུན་དཀྲྱིས་བཅས་འདོད་པའྱི། །ཟག་པའོ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ན། །ཕ་རྒྱས་ཁོ་ན་སྱིད་པའྱི་
ཟག །དྲེ་ལུང་མ་བསན་ཁ་ནང་བལྟས། །མམ་གཞག་ས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་བྱས། །ཅྲེས་སོ། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་
ཁམས་གསུམ་གྱི་རྨོངས་པ་སྲེ། །ར་བ་མ་རྱིག་ཡྱིན་པས་ན། །ལོག་ཤྱིག་ཏུ་ནྱི་ཟག་པར་བསན་ཅྲེས་སོ། །དྲེར་
འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྲེམས་འཕོ་བར་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྱི་རྨ་ནས་འཛག་པས་ན་རྒྱུད་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཟག་པར་བྱྲེད་
པའྱི་དོན་གྱིས་ཏྲེ། རྣམ་གཡྲེང་དྲེ་བྱྲེ་བག་སར་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་མ་བཞག་པས་ཕྱྱིར་བལྟས་ཏྲེ། 
མམ་གཞག་གྱི་གནས་སྐབས་ྱིད་ན་རོ་མྱང་ཅན་སོགས་ཀྱིས་ནང་དུ་བལྟས་ཏྲེ་ཟག་པ་དང་འདོད་སྱིད་ཀྱི་ཟག་
པ་དྲེ་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །ཕོངས་པ་ནྱི་ཁད་པར་དུ་གནོད་པ་སྲེ། སྱིད་པའྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་མ་འབྱོར་པས་ལུས་ལ་
དང་འདོད་པས་སྲེམས་ལ་གནོད་པའོ། །མཚན་མར་འཛིན་པ་ནྱི་སྐྱྲེས་པའོ། །བུད་མྲེད་དྲེ་སོ་བསངས་
སོ། །དཀར་ཤམ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་སྡུག་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་སུའོ། །མངོན་རྟགས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་སྐྱྲེས་པ་དང་
བུད་མྲེད་ཀྱི་ལག་པ་དང་ནུ་མ་སོགས་ལ་དགའ་བྱར་འདུ་ཤྲེས་པ་སོགས་ཏྲེ། དྲེས་ལུས་དང་སྲེམས་ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་དུ་ཁ་བར་འགྱུར་བའོ། །གཟུགས་སོགས་གང་ལ་དང་པོར་དགའ་བ་དང་རྒྱུན་གྱིས་ལྷག་པར་ཆགས་པ་
དྲེ་གཏན་མྲེད་དུ་སྤོང་བས་རྣམ་པར་གྱུར་ཅྱིང་། རྒྱུན་ཡོད་ཀང་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བར་གྱུར་པས་གཞན་དུ་གྱུར་ན་
མྱ་ངན་སྡུག་པ་དང་བལ་བའྱི་ཚེ་སྨྲྲེ་སགས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་རྣམ་རྟོག་དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཅལ་ཅོལ་སྨྲ་བ་སྨྲྲེ་སགས་
འདོན་པ་དང་དྲེ་དུས་ན་བང་རྡུང་བ་སོགས་ཀྱིས་གདུང་བ་དུཿཁ་དང་། ཅལ་ཅོལ་མྱི་སྨྲ་བ་ན་བར་སྐབས་སུ་
སྲེམས་ལ་གདུང་བ་དག་པོ་འབྱུང་བ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་དྲེ་ལ་ཡུན་ལོན་ནས་ཀང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བྱྲེད་པ་འཁྲུག་པ་
རྣམས་ཀྱིས་རྲེག་པར་འགྱུར་བའོ། །འཐབ་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་འཐབ་པ་ཆགས་སང་གཏྱི་མུག་སྲེ་རྣམ་གངས་ཀྱི་
དོན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྱིམས་ནད་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་རྱིམས་ལ་ཚ་བ་སྐྱྲེ་བ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བས་ཏྲེ། 
ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་ཆགས་པས་དང་མྱི་མཐུན་ཏྲེ་མྱི་རྱིགས་པ་ཆོམ་རྐུན་དང་ལོག་འཚོ་སོགས་ཀྱིས་
ཆགས་པ་ཡོ་བྱད་ཚོལ་བས་དང་ཆོས་ལོག་པ་ྲེས་བཤད་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སོན་པ་སོགས་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་
པའྱི་གདུང་བྱྲེད་ཀྱིས་སོ། །སྐྱྲེ་བའྱི་ར་བ་ཅན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཤྱིང་སོང་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེས་
ལུས་གྲུབ་པའོ། །འཁོར་བ་ནྱི་ལ་བ་པས། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྱི་བཅས་སྲེམས། །འཁོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་
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དབྲེན་པ། །མདོར་ན་ཐར་པ་ཡྱིན་པར་ནྱི། །རྒྱལ་བ་སྒྲྱིབ་པ་སྤངས་པས་གསུངས། །ཞྲེས་བཤད་པའོ། །གགས་
ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་ཏྲེ་དྲེར་འཇོག་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ལྟོས་པ་དང་། བཅས་པ་དྲེ་
དག་མས་སུ་དོགས་པས་དང་། བློ་མ་བྱང་བ་ཤྲེས་བྱ་རྒྱ་ཆྲེན་གྱི་རྒྱུས་ཆུང་བ་ཁོན་པའྱི་རུས་སལ་ལྟ་བུ་དང་། 
འདྲེ་ཞྱིང་གནས་པ་འདུ་འཛི་ཅན་དང་། དགྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ངོམས་པས་དགྲེ་བ་ལ་མྱི་སོར་བའྱི་ཆ་ནས་དུག་
གསུམ་དྲེ་རྣམས་གགས་སུ་བརོད་དོ། །དྲེ་ལྔ་ནྱི་མདོ་སྲེར་སྲེམས་ཀྱི་གགས་ལྔ་གསུངས་པའྱི་དབང་བྱས་
པའོ། །ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ་གྱིས་ལས་དང་པོ་སོ་སོའ་ིལོག་ཞུགས་ནྱི། འདོད་ཆགས་སོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡུལ་
དང་མཐོང་སྤང་ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འཛིན་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཕལ་
ཆྲེ་བས་ཏྲེ་ལྟ་བ་སོམ་སྤང་ཡང་འཆད་པས་སོ་ཞྲེའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པ་ཙམ་དུ་དམྱིགས་པས་ན་
སྲེམས་ཅན་ལ་འདོད་ཆགས་པ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པའོ། །ཁོང་ཁོ་བ་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ་བཤད་པ་ཀུན་བསྒྲྲེའོ། ང་
རྒྱལ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཆུང་ངུ་བས་ང་ཆྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བདུན་དང་རང་གྱི་ལྟ་བ་ལ་བཟང་པོར་བཟུང་
སྲེ་ཁྲེངས་པས་སོ། །ལྟ་བ་གསུམ་ཤྲེས་བྱ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདྲེབས་ཇྱི་རྱིགས་པས་ཏྲེ་ཆད་ལྟ་དང་ལོག་
ལྟའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པས་ཞྲེའོ། །གཞན་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་སོ། །ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཞུགས་
མཆོག་འཛིན་ནྱི་ལྟ་བ་ལ་སྲེ་ལྟ་བ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པས་དང་། ལྟ་བའྱི་སྐྱོན་ྱིད་ཀྱིས་ལྟ་བ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་
བརྟགས་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་ཞུགས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་རྟོག་པས་སོ། །ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་གྲེན་པོ་ལ་སྲེ་གྲེན་
པོ་ནྱི་འདྱིར་གྲེན་པོ་ྱིད་དང་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ལས་བདྲེན་པ་བཞྱིའོ། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེ་ཡང་
དག་པའྱི་དོན་འགྲེབས་པས་རྟོག་པ་ངན་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་སྤྱྱིའྱི་ལོག་ཞུགས་ནྱི་བཅུ་པོ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཁཿདང་ཀུན་འབྱུང་ལ་བཅུ་པོ་གྱིས་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀང་བཅུ་པོའ་ིགཞྱིའྱི་གནས་
ཀྱིས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའམ་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པས་ལོག་པར་རྟོག་པའོ། །ཀུན་འགོག་ལམ་ལ་དྲེ་
དག་ལས་སག་སྲེ་ོན་མོངས་ཀྱི་དབང་ལས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་བ་དང་རྣམ་བྱང་ངོ་བོ་བྱྲེད་པ་འགོག་ལམ་ལ་
གཡང་སར་འདུ་ཤྲེས་པས་དང་མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་ལམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བརྟགས་པ། ཁ་བ་རྒྱ་
སྤོས་མྲེ་ཏོག་དང་། །བ་ཞོ་བ་མོ་མུ་ཏྱིག་མདོག །གདུགས་བཀན་བཟུང་བའྱི་དབྱྱིབས་འད་བ། །ཐར་པ་ཡྱིན་པར་
རྒྱལ་བའྱི་བཤད། །ཅྲེས་སོགས་ཀྱིས་ལོག་པར་རྟོག་གོ །ཁམས་ལ་བཞྱི་ལས་ཁམས་གང་ན་ཡོད་མྲེད་ནྱི། ཁོང་
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ཁོ་བ་ཞྲེས་ཏྲེ་གོང་མ་གྱིས་ན་དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་རྒྱུད་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པ་དང་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀྱི་གཞྱི་
མྲེད་པས་སོ། །ཁམས་གང་ན་ཚོར་བ་གང་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ནྱི་འདོད་པ་ན་བདྲེ་བ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདོད་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་བ་ཡྱིད་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྱིམ་པ་དང་
འགག་པ་ན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་ནོ། །དུ་ཁཿདང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེ་ནྱི་རགས་པས་ཏྲེ་ཕ་མོར་ན་བདྲེ་བ་དང་ཕད་ཅྱིང་མྱི་འབལ་བ་དང་དུ་ཁཿམྱི་ཕད་ཅྱིང་བལ་བར་སྲེད་པ་ལ་
དྲེ་ལས་བཟོག་པ་བྱུང་བ་ན་དུཿཁ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་ལྡན་ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་རྣམ་
ཤྲེས་གསུམ་གྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་བདྲེ་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདྲེ་བ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་དང་
ལྡན་ཞྱིང་། གྱིས་པ་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀུན་ན་མྱིག་རྣ་ལུས་ཤྲེས་ཡོད་པར་འདོད་ན་དང་པོའ་ིབཞྱིན་ཏྲེ། 
གྱིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མྱིག་དང་། རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་པོར་གཏོགས། ཞྲེས་འདོད་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདྲེ་བ་
དང་ཡྱིད་བདྲེ་དང་ངོ་། །གསུམ་པ་ན་ཡྱིད་བདྲེ་མྲེད་ཅྱིང་གཞན་གྱིས་པ་ལྟར་རོ། དྲེ་ཡན་ཆད་དུ་བཞྱི་པ་སོགས་
ན་བདྲེ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཁོང་ཁོ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔའྱི་ས་པ་སྡུག་བསལ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་
ནོ། །བདྲེ་བ་ཡྱིད་བདྲེ་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་སྐྱོ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་སོ། །ཕ་མོར་ན་དག་དུཿཁ་བ་ན་བདྲེ་བ་དང་
ཡྱིད་བདྲེ་དང་ལྡན་ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །ང་རྒྱལ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིན་པའྱི་འདོད་པ་ན་ཡྱིད་བདྲེ་དང་ལྡན་གྱི་བདྲེ་
བ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །བསམ་གཏན་འོག་མ་གསུམ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། མདོར་
དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཞྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་དྲེ་འཆད་པ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའྱི་སར་དགའ་བ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གང་གནས་གྱུར་
པའྱི་འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་སྲེམས་སྱིམ་པ་དང་། སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་སྲེམས་
རངས་པ་དང་སྲེམས་དགའ་པ་དང་བདྲེ་བ་མྱོང་བ་སྲེ་ཚོར་བར་གཏོགས་པའོ། །བདྲེ་བ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གང་གནས་
གྱུར་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་གནས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་གནས་ཚིམ་པ་དང་བདྲེ་བ་མྱོང་སྲེ་
ཚོར་བར་གཏོགས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ་སོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པས་གནས་གྱུར་པའྱི་འཇུག་
པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་གཞན་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་མྲེད་པས་སོ། །དྱིལ་ན་སྱིམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྲེས་
ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་བཅས་དགའ་བར་བྱྲེད་པས་དགའ་བ་དང་གནས་ཀུན་གཞྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་བདྲེ་བས་ཚིམ་
པར་བྱྲེད་པས་བདྲེ་བར་གཞག་སྲེ་གྱིས་ཀའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའོ། །ང་རྒྱལ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་མྱི་ལྡན་
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ཏྲེ་དགའ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕ་མོར་ན་དྲེ་དང་ཁྲེངས་པའྱི་ང་རྒྱལ་མྱི་ལྡན་ཡང་འདུད་པའྱི་ང་
རྒྱལ་ལྡན་ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །ང་རྒྱལ་ཇྱི་ལྟ་བར་ལྟ་བར་བཞྱིའང་སྲེ་ཕ་མོར་ན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལ་
བདག་དང་བདག་གྱི་བ་དང་རྟག་པར་ལྟ་ན་ཡྱིད་བདྲེ་དང་དུཿཁ་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ལྟ་ན་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་བཏང་
སོམས་ལ་ལྟ་ན་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཆད་ལྟ་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་སྲེ་མཆོག་འཛིན་གྱིས་ལྟ་བ་དྲེ་རྣམས་
མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མཚུངས་ལྡན་ཇྱི་རྱིགས་པར་རོ་ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །ལོག་ལྟ་འདོད་པ་ན་
སྱིག་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཡྱིད་བདྲེ་དང་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་སྲེ་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དང་པོ་དང་། གྱིས་པ་
ན་བདྲེ་བ་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་དང་བཏང་སོམས་དང་། གསུམ་པ་ན་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོམས་དང་དྲེ་
ཡན་ཆད་ན་བཏང་སོམས་དང་ངོ་། །གོང་མ་དག་ནའང་ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་ལོག་ལྟ་ལུས་ཐ་དད་ལ་འདུ་ཤྲེས་
གཅྱིག་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །ཐྲེ་ཚོམ་འདོད་པ་ན་སྲེམས་གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་ནས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་ལྡན་ཅྱིང་ཡྱིད་
བདྲེ་དང་མྱི་ལྡན་ནོ། །ཕ་མོར་ན་རང་ལ་རྲེད་བཀུར་སོགས་མྲེད་ཅྱིང་ངན་འགོ་ལ་ངྲེས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་གཞན་
གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེད་པ་ནྱི་ཡྱིད་བདྲེ་དང་ལྡན་ཞྲེས་བསྡུ་བར་རོ། །གཟུགས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེའྱི་བསམ་གཏན་པ་
རྣམས་ལ་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །མཛོད་དུ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དང་། །ཞྲེས་སོ། །མ་རྱིག་
པ་མ་འདྲེས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ན་ཡུལ་མ་རྟོགས་ཤྱིང་མ་ངྲེས་པས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་ལྡན་ཏྲེ་གཞུང་འདྱིས་དྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་
ས་པ་ྱིད་དུ་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དྲེ་ཡན་ཆད་ཐྲེ་ཚོམ་ལྟར་ཏྲེ་འོན་ཀང་དྲེ་དག་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་སྡུག་
བསལ་དང་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་ས་པའྱི་སྡུག་བསལ་མྲེད་པས་སོ། །འདྱིར་ཀུན་ཏུ་གོང་མ་དག་སྐྱྲེ་བ་དང་སོམས་
འཇུག་གྱིས་ཀའོ་ཞྲེའོ། །ཐ་མལ་པ་ཞྲེས་པ་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ཇྲེ་ཆུང་དུ་སོང་སྲེ་རྒྱུན་ཆད་ཁ་ཀར་མམ་
སོམས་སུ་གྱུར་ནས་འགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁམས་གང་ན་རྣམ་ཤྲེས་གང་དང་ལྡན་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཞྲེས་ཏྲེ། 
ོན་ཡྱིད་བརྱིས་ན་བདུན་དང་ངོ་། །གཟུགས་ན་བཞྱི་དང་ལྡན་ཏྲེ་ས་དང་ལྲེའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་པས་སོ། །གཟུགས་
མྲེད་ན་ཡྱིད་ཤྲེས་དུ་མའྱི་ཚོགས་དང་སྲེ་མྱིག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་མྲེད་པས་སོ། །ང་རྒྱལ་བདག་དང་གཞན་
འཇལ་བས་དང་། ལྟ་བ་རྣམས་རྟོག་པར་བྱྲེད་པས་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་འདྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞྲེས་རྟོག་པས་ཁམས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ལྔ་བྲེམ་པོའ་ིརྟྲེན་ཅན་ཡྱིན་པས་བླུན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇལ་བ་
སོགས་མྱི་ནུས་པས་སོ། །མཐོང་སྤང་བྱ་གྱིད་ང་རྒྱལ་བཅས། །ཞྲེས་སོགས་ཀང་བཤད་དོ། །ཁམས་གང་ན་
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གཞྱི་ཕྱོགས་རྲེ་དང་ཀུན་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཞྲེས་ཏྲེ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་ལ་འཇུག་པ་དང་རྱིགས་
སོགས་གང་རུང་གྱིས་ཁྲེངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷག་མ་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའང་གཞྱི་
ཀུན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་གོ །རྱིས་ལ་གྱིས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་ལ་གསུམ་ལས་དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི། སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པ་ཀུན་བརྟགས་སུ་གྱུར་པ་སྲེ། མུ་སྲེགས་སོགས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་
ལོག་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་ཞྲེས་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་ལ་འཇྱིག་ལྟས་བདག་དང་
བདག་གྱི་བ་དང་། མཐར་འཛིན་གྱིས་རྟག་ཆད་དང་། ལོག་ལྟས་མྲེད་པའམ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་
སོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བཞྱི་དངོས་སུ་ལོག་པར་རྟོག་པའོ། །ལྟ་བ་དྲེ་རྣམས་ལ་
མཆོག་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་མཆོག་དང་ལྟ་བ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཚུལ་ཞུགས་ལ་དག་བྱྲེད་དུ་འཛིན་ཅྱིང་ལྟ་བ་དྲེ་
རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་པ་དང་དྲེས་ཁྲེངས་པ་དང་རང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁོང་ཁོ་སྲེ་ལྔ་ལོག་པར་རྟོག་
པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའོ། །དྲེ་དགུ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། མ་འདྲེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཇྱི་རྱིགས་པར་གྱིས་
ཀའོ། །ཀུན་འབྱུང་ལའང་དྲེ་དང་འད་ཞྱིང་། འགོག་པ་ལ་བདག་གོལ་ཞྲེས་དང་། གོལ་ནས་རྟག་གོ་ཆད་དོ་ཞྲེས་
དང་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་དག་བཅོམ་མྲེད་དོ། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་གོལ་ལོ། འགོག་བདྲེན་མྲེད་དོ། །རང་བཞྱིན་དང་བདག་
ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པས་ཐར་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་འགོག་པ་ལ་ཁོ་སྲེ་གཞན་སར་ལྟར་རོ། །ལམ་ལ་བདག་
ལམ་སོམ། དྲེ་རྟག་པའམ་ཆད་པའོ། ལམ་མྲེད་དོ། །བདག་མྲེད་སོམ་པ་ལམ་མྱིན། ལུས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་
བདག་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པ་ལམ་ཞྲེས་ལྟ་བ་དང་གཞན་འགོག་པ་ལ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་འགོག་ལམ་ལ་དམྱིགས་
པ་རྣམས་དྲེ་དག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཅྱི་ལྟར་ཏྲེ་གང་ལ་ཕ་རྒྱས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པས་སོ་ཞྲེ་
ན། ཟག་བཅས་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་མོད་ཟག་མྲེད་ལ་དམྱིགས་པ་རྣམས་དམྱིགས་པ་ལ་ཕ་རྒྱས་
སུ་མྱི་འགྱུར་ཡང་ལོག་པར་རྟོག་སྲེ་ཟག་བཅས་མཚུངས་ལྡན་ྱིད་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་དབང་གྱིས་ཕ་རྒྱས་སུ་
འགྱུར་བས་སོ། །ཕ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགོ་རྣམས་ནྱི། །དམྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་ས། །ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་ཕ་རྒྱས་
འགྱུར། །ཀུན་འགོའ་ིམ་ཡྱིན་རང་རྱིས་སོ། །ཟག་མྲེད་གོང་མའྱི་ཡུལ་ཅན་མྱིན། །རང་གྱིར་མ་བྱས་གྲེན་པོའ་ི
ཕྱྱིར། །གང་ཞྱིག་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་པ། །དྲེ་ནྱི་དྲེར་མཚུངས་ལྡན་པས་སོ། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །གོང་མ་
དག་ན་ཁོང་ཁོ་བོར་བས་དགུ་དགུ་སྲེ་བསྡུས་ན་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྱིས་སོ། །རོད་པ་སྤང་པ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་
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ནྱི། བསྡུ་བར་བདྲེན་པ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་མྱི་འཇུག་པས་དགུ་བཅུ་ར་བཞྱིར་
བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། གདུལ་བྱ་མོས་པ་ཐ་དད་ལ་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་པའྱི་མདོ་ཐ་དད་ཀྱི་དགོངས་པ་
ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །འོ་ན། དྲེ་རྣམས་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གྱིས་མ་གཏོགས་
པ། །འདོད་ན་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ། །མཐོང་བས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤོང་བར་བྱྲེད། །ཅྲེས་ལམ་ལ་ལྟ་བ་ས་མ་
གྱིས་དང་བར་མ་དག་ལ་ཚུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཡང་མྱི་འཇུག་པས་བརྒྱད་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་དང་
འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་འདྱིར་མྱི་གནོད་དོ། །རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནྱི། 
འགོག་ལམ་ཟག་མྲེད་ལ་ཁམས་ཀྱིས་འབྱྲེད་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་ན་སྤྱོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དྲེ་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་དང་དྲེ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བར་སར་བཤད་དྲེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་
ཟག་བཅས་འགགས་པ་དང་དྲེའྱི་ཐབས་ལ་དྲེ་དག་ཏུ་བཏགས་པའོ། །འོ་ན་གཟུགས་མྲེད་ན་ལུས་ངག་གྱི་སྤྱོད་པ་
མྲེད་ཅྱིང་དྲེས་ན་དྲེ་ལ་དག་གོལ་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ན་ལྟ་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་
འཛིན་པ་ཡོད་པས་སོ། །སོམ་སྤང་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་ནྱི་སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་སྲེ་
ཐ་ན་བྱ་དང་རྱི་དྭགས་ལའང་ཡོད་པ་རང་འཁྲུངས་སོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་འདོད་པ་ན་དྲུག་སྲེ་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ལྷན་
སྐྱྲེས་པ་ནྱི་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལའང་ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བ་སྲེ། ཚེ་དང་ལྡན་
པ་བན་ཅན་ཁོ་བོས་ནྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་རྣམས་ལ་བདག་གམ་བདག་གྱི་བར་མ་མཐོང་མོད་ཀྱི། འོན་
ཀང་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་རྣམས་ལ་ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་ངའོ་སམ་པའྱི་འདུན་པ་དང་ངའོ་སམ་པའྱི་
བག་ལ་ལ་མ་སྤངས་སོ། ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་སོ། །མ་བཀག་གོ །མཐའ་མྲེད་པར་མ་བྱས་སོ་ཞྲེས་དང་། རྣམ་
འགྲེལ་དུའང་། བདྲེ་བར་གྱུར་པའང་སྡུག་བསལ་བར། །མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་འདོད་པ་ན། །ང་འོ་སམ་པའྱི་བློ་གང་
དྲེ། །སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ན་མཐོང་ལམ་གྱིས་བདག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་སྤངས་ཀང་ད་
དུང་སྤང་དགོས་ཏྲེ་མ་མའྱི་ཚ་སན་བཞྱིན་ནོ། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ནྱི་ཆད་ལྟས་བསྡུས་པ་སྲེ། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་
རྣམས་ལའང་ཡྱི་ཆད་ནས་མྱ་ངན་འདས་ལས་ཡྱིད་ཕྱྱིར་ལྡོག་པ་ངའྱི་བདག་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་གང་ལས་འབྱུང་
བའོ། །འདོད་ཆགས་སོགས་ནྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་བོར་བའོ། །གོང་མར་དག་ན་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་
ལྔ་རྲེ་སྲེ། ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་དྲེ་རྣམས་ྱིད། །གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མྲེད་དྲེ་དང་འད། ཞྲེས་ཏྲེ་བསྡུས་ན་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   271 

བཅུ་དྲུག་གོ །དྲེ་རྣམས་ལ་ས་དང་ཆྲེ་འབྱིང་དགུས་ཕྱྲེ་ན་ཁོང་ཁོ་དགུ་དང་ལྔ་ལ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྱིག་རྲེ་སྲེ་བཞྱི་
བརྒྱ་བཅུ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་འགལ་སྤང་ནྱི། འོ་ན་བསྡུ་བར་ལྟ་བ་གྱིས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། བཞྱི་ནྱི་སོམ་པས་
སྤང་བྱ་འོ། །ཞྲེས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ས་མ་ལྟར་ཏྲེ་བསྡུ་བ་ྱིད་དུའང་འཇྱིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱྲེས་དང་ཀུན་བརྟགས་སུ་ཕྱྲེ་
ཞྱིང་། མཐར་འཇྱིག་ལྟ་བ་སོགས་ནྱི་སའྱི་དངོས་གཞྱིར་ཀུན་བརྟགས་དང་ཀུན་བརྟགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབྱྲེ་བས་
བསན་པ་བཞྱིན་བལྟའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སྤོང་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་མདོར་བསན་ནས་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དང་པོ་
ལའང་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ནད་སྤོང་བ་ལྟར་ོན་མོངས་དྲེའྱི་གཞྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་སར་
བཤད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྒྱུ་ཡོད་ཕྱྱིར་དང་རྒྱུ་ཡྱི་ནྱི། །གྲེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་ཕྱྱིར་
དང་། །རྒྱུ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཤྲེས་པ་ཡྱིས། །དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་སྲེམས་ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་ཤྱིང་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བའོ། །ྲེས་དམྱིགས་ནྱི་རང་དང་གཞན་དང་གྱིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་དང་ཚེ་འདྱི་དང་
ཕྱྱི་མའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྐྱྲེད་པ་དང་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་དག་མྱོང་བ་སྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་
གྲེན་པོ་གསུངས་སོ། །བྱུང་བ་དང་དུ་མྱི་ལྲེན་པ་ནྱི་སྤྱོད་པ་རྣམ་སོང་སོམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཏྲེ་སྤོང་བ་གྲེན་
པོའ།ོ །ོན་མོངས་མ་སྐྱྲེས་པ་མ་འོངས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་མཐོང་ལམ་སོགས་རྲེད་ཅྱིང་སོམ་པ་ནྱི། སྤངས་
པ་ནྱི་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཡང་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་སྐྱྲེས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ནུས་པ་སྲེ་རྟྲེན་དང་ཐག་
བསྱིང་བ་གྲེན་པོའ།ོ །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནྱི་འདྲེས་པ་ཆོས་ཀུན་གྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོམ་པས་སོ། །འོ་ན་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ལྷག་མ་སོམ་པས་ཅྱི་བྱ་ཞྲེ་ན། མྱི་རྟག་པའྱི་ཞྲེས་
ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། སོང་ྱིད་ལྟ་བས་གོལ་བར་འགྱུར། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དྲེ་དོན་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་
ཏུ། ཡན་ལག་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཐུབ་པས་ཤྲེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་མྱི་རྟག་པ་
ལས་སྡུག་བསལ་དང་དྲེ་ལས་བདག་མྲེད་རྟོགས་ཏྲེ། མདོར་གང་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་སྡུག་བསལ་བའོ། །དྲེ་བདག་མྲེད་
ཞྲེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་སོམ་པར་གསུངས་པའོ། །ངྲེད་ཀྱི་
དྲེ་ཡང་རྐྱྲེན་ལས་སྐྱྲེས། །དྲེ་ནྱི་བདག་མྲེད་ལྟ་རྟྲེན་ཡྱིན། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །དྲེས་ན་བདག་མྲེད་ཤྲེས་པ་ནྱི་འདྱི་
ལས་བླ་ན་ཤྲེས་པ་གཞན་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་བླ་མྲེད་དང་ས་ལ་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་བ་ནྱི་ལམ་བླ་མྲེད་དང་དག་
བཅོམ་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་རྣམ་གོལ་བླ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་གསུམ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་སོམ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལའོ། །ཅྱི་
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ཞྱིག་ཅྱི་ལས་སྤོང་བ་ལ་གསུམ་ལས་མངོན་གྱུར་ལས་མྱི་སྤོང་བ་ནྱི་མངོན་གྱུར་འདས་པ་ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ། ལམ་དང་
དུས་མམ་དུ་མྱི་འཇུག་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མུན་པ་དང་སང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ས་བོན་ལས་སྤོང་ཚུལ་ནྱི་མངོན་
གྱུར་ལས་མྱི་སྤོང་བ་འོན་ཀང་གནས་ངན་ལྲེན་ས་བོན་ལས་སྤོང་སྲེ་དྲེ་ནྱི་དམྱིགས་རྣམ་མྲེད་པར་དོན་གསང་དུ་
བཤད་པས་སྤོང་ལམ་དང་དུས་མམ་དུ་རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་འཇུག་ཅྱིང་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་དགུའྱི་ས་བོན་གྱི་
རྣམ་པ་གང་གྱི་གྲེན་པོ་མཐོང་སོམ་གང་བྱུང་བའྱི་གྲེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། སྤང་བྱའྱི་ས་བོན་འགག་པ་དུས་
མམ་སྲེ་སང་བ་འབྱུང་བ་དང་མུན་པ་འགག་པ་བཞྱིན་དུས་ལ་ལྟོས་པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །སྤངས་པའྱི་
དོན་ནྱི་རྒྱུ་ས་བོན་དྲེ་དང་བལ་བས་དྲེའྱི་འབས་བུ་མ་འོངས་པའྱི་ོན་ཞྲེས་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། སྐྱྲེ་འདོད་ྲེས་པ་
བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། །གང་ཡང་སྐྱོན་རྣམས་འགོག་བྱྲེད་པ། །དྲེས་སྐྱྲེད་ལས་ལ་ནུས་འགྱུར་གྱི། །ཅྱི་ལྟར་བྱས་པ་
མས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །འདྱིར་བླ་མ་གོང་མས་སོར་ལམ་ཁོ་ནས་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་དང་
མཐོང་ལམ་ཁོ་ནས་སྤོང་བར་བཞྲེད་པའྱི་འཕོས་མང་པོ་མཛད་པ་ནྱི་ཕྱོགས་རྲེ་གཟྱིགས་པ་སྲེ་དངོས་པོར་ན་
སོར་ལམ་ས་བོན་གྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྱིག་སྤོང་བས་སྤོང་ལམ་གྱིས་ལས་སོར་བའྱི་ལམ་དང་ཆོས་བཟོད་ས་
བོན་རངས་པོ་མ་ལུས་པར་སྤོང་བས་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་གྱིས་ཀས་སྤོང་ངོ་། །དྲེས་ན་བསྡུ་བར་
ཡང་རྒྱུ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་པོ་ཚོགས་ལམ་དང་ྲེ་བར་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་སོར་ལམ་དང་ཕྱོགས་གཅྱིག་
སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་དང་། མཐའ་དག་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་སྲེ་བཞྱི་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་
གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འཚོག་དགོས་ཞྲེས་དང་མཐོང་སྤང་དང་བཟོད་ཆྲེན་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་
འཚོག་ཅྱིང་། ཆོས་མཆོག་གྱིས་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པས་མམ་དུ་འགག་ལ། གསུམ་པ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཕྱྲེད་པ་སྲེ་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འགལ་བ་ཚ་རྲེག་གང་རྲེག་ལྟ་བུ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་དུས་
ལ་ལྟོས་པའྱི་འགལ་བ་སང་མུན་དང་། ཚད་མ་དང་སྒྲོ་འདོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་སྤང་གྲེན་དུས་གཅྱིག་ལ་འཚོག་
མྱི་སྱིད་གསུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་གནོད་པ་མྱི་བྱྲེད་ཀང་མཐོང་སྤང་འགགས་རྲེས་སུ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་པས་སྤང་གྲེན་
ཡྱིན་ན་བུམ་པའྱི་ཤུལ་དུ་སམ་བུ་བཞག་ན་དྲེ་དག་སྤང་གྲེན་དུ་ཐལ་ཞྲེས་སྐྱབས་གསུང་བ་ནྱི་མྱི་འད་སྲེ་ལམ་
གྱིས་སྤང་བྱ་རྒྱུད་དྲེ་ལ་སར་མྱི་སྐྱྲེ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་བུམ་སམ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་སོ། །ལམ་དང་མམ་དུ་མྱི་
འཇུག་པས་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་ནྱི་མངོན་འགྱུར་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་དང་མྱི་འཇུག་པ་ལ་དགོངས་པ། 
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ས་བོན་ནྱི་དྲེ་དང་མམ་དུ་འཇུག་ཅྱིང་དྲེས་ན་སྤང་བྱའྱི་ས་བོན་ཀུན་འགག་པ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་སྐྱྲེ་བ་
དུས་གཅྱིག་ཅྱིང་། དུས་དྲེ་ྱིད་ལ་གྲེན་པོ་དང་སྤང་བྱ་སྐྱྲེ་འགག་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། འགག་པར་འགྱུར་
བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །དྲེ་ཡྱི་སྒྲྱིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །ལས་ལ་བཞྱི་སྲེ་གྱིས་དང་ལྔས་མདོར་
བསན་པ་དང་། གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དྲེ་མདོའ་ིདོན་དུ་མས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དྲེ་རྣམས་ཚུལ་
ས་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགྲེ་སོང་རྣམས་སྲེམས་པ་ནྱི་ལས་སུ་ང་སྨྲའོ། །བསམ་པ་ཡང་ཞྲེས་པ་
བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཏྲེ་མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །ལས་ལས་འཇྱིག་རྟྲེན་ས་ཚོགས་སྐྱྲེས། །དྲེ་ནྱི་སྲེམས་པ་
དང་དྲེས་བྱས། །སྲེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེས་སྐྱྲེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་དག་པར་
འཛིན་པའྱི་སྲེམས་པ་དང་ངྲེས་པའྱི་སྲེམས་པ་དང་ལུས་ངག་སྐུལ་བའྱི་སྲེམས་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གྱིས་
སྲེམས་པའྱི་ལས་དང་ཕྱྱི་མ་བསམ་པའྱི་འོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ལས་ལྔ་ལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་ལྟ་བ་སོགས་སོ། །བྱྲེད་པའྱི་ནྱི་སས་རྟྲེན་པ་སོགས་སོ། །ཡང་ན་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་སོ། །རོལ་བའྱི་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་པ་སོ་གསུམ་གྱི་བྱ་
བའོ། །སྒྱུར་བའྱི་ནྱི་གསྲེར་མགར་གྱིས་རྒྱན་དུ་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ། །འཐོབ་པའྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་མྱང་
འདས་དང་བསམ་གཏན་གྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཆགས་བལ་ཐོབ་པ་སོགས་སོ། །སྲེམས་པ་དང་བསམ་པའྱི་ལས་
ཀྱི་དོན་འདྱིར་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་རོལ་བའྱི་སྲེ། དགྲེ་བས་འདོད་པ་ཐོབ་པ་སོགས་དང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པས་
ན་འཐོབ་པ་དང་བྱྲེད་པའྱི་ལས་ཀང་ཡོད་པས་སོ། །གྱིས་པའྱི་ལས་དང་པོ་ལ་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ངོ་བོ་སྲེ་དབྱྲེ་བ་
ནྱི་བསོད་ནམས་སོགས་སོ། །བསམ་པའྱི་ལས་ལ་གཞུང་དོན་སྤྱྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་
མདོར་བསན་པ་ནྱི། ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ལམ་ནྱི་མདོ་སྲེ་ལྟར་གཙོ་ཆྲེ་བས་བསན་པ་སྲེ་སོར་བ་དང་
མཇུག་དང་ཀུན་སོང་སོགས་ཀང་ལུས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པས་སོ། །དགྲེ་མྱི་དགྲེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ཞྲེས་པ་ལས་ཀང་འདྱི་ངན་འགོའ་ིལམ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སར་རོ། །འདྱིས་
སོག་འགོག་ཅྱིང་གཅོད་པའྱི་སྲེམས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཚིག་ཀལ་པའྱི་བར་ལ་སར་ཏྲེ་བརྣབ་སྲེམས་སོགས་
གསུམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་པའོ་ཞྲེའོ། །དགྲེ་བ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ལས་ཀང་ཡྱིན་ལ་བདྲེ་འགོའ་ིལམ་ཡང་
ཡྱིན་པས་དྲེ་སྲེ། གང་གྱིས་སོག་གཅོད་སོགས་སྤོང་བའྱི་སྲེམས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ཡང་
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དག་ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་སྲེམས་པའོ་ཞྲེའོ། །འདྱི་རྣམས་ནྱི་སོ་སོར་བརྟགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པར་གྱུར་པ་སྒྲ་
མྱི་སན་པའྱི་ལྟ་བུ་མྱིན་གྱི་རང་རང་གྱི་གཞྱི་ྲེ་ཡང་གྲེན་པོས་སྤོང་བའོ། །ལས་དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་
ཚོགས་ནྱི་སོག་ཅྲེས་པ་གཞྱི་ནྱི་སོག་གཅོད་འདོད་ལོག་སྤྱོད་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་གནོད་སྲེམས་རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་
ཅན་དང་གཞན་གྱི་སྲེམས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་ཀ་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོག་གཅོད་སོགས་འབྱུང་བ་སྲེ། བསྡུ་
བར་ནྱི་བརྫུན་གྱིའང་གཞྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་གསུངས་སོ། །བསམ་པ་ནྱི་གཞྱི་དྲེ་ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་
ལས་དྲེ་བྱྲེད་འདོད་པའྱི་ཀུན་སོང་ངོ་། །སོར་བ་ནྱི་ལས་དྲེ་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་རང་གྱིའམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བའྱི་ལུས་
ངག་ཡྱིད་ཀྱིས་རོམ་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྱི་གཞུང་ྱིད་དུ་འཆད་དོ། །ཟྱིན་པར་བྱས་པ་ནྱི་སོར་བ་དྲེས་ལས་དྲེ་
མཐར་ཐུག་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །དྲེ་ལས་བཅུ་སོ་སོ་ལ་སོར་བ་ནྱི་གོ་ས་སྲེ། འདོད་ན་བསྡུ་བ་དང་
འགྲེལ་པར་བལྟའོ། །དགྲེ་བའྱི་གཞྱི་སོགས་མྱི་དགྲེ་བའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་རྱི་བ་གོ་ས་ཞྱིང་ོན་མོངས་པའྱི་
གནས་སུ། དགྲེ་བ་སོར་དང་མཇུག་བཅས་རྣམས། །ཆགས་སང་གཏྱི་མུག་མྲེད་ལས་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་དགྲེ་
བའྱི་ར་བ་གསུམ་སར་ལ། མཐར་ཐུག་ནྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་
བའོ། །གསུམ་པ་འདྱི་དག་ལ་སྤྱྱི་དོན་བཞྱི་སྲེ། ལས་ཙམ་བཅུའྱི་ངོ་བོ་དང་། ཁམས་དང་འགོ་བ་ན་ཡོད་མྲེད། 
སོར་བའྱི་ཁད་པར་དང་། ལས་བཅུ་སོན་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ། སོག་གཅོད་པ་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་དུ། །མ་ནོར་
པར་ནྱི་གཞན་བསད་པའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། སར་ནྱི་ནོར་བར་བསད་པ་དང་ཐོ་ཡོར་སོགས་ལ་བསྣུན་ཏྲེ་སོག་ཆགས་
བསད་དོ་སམ་པ་ལ་དངོས་གཞྱི་མྲེད་ཀང་སོག་གཅོད་དང་འད་ཞྱིང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ྲེས་པ་འབྱུང་བར་
གསུངས་སོ། །གང་གསོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ྱིད་མ་ནོར་བར་ཏྲེ་ཅྱི་སྲེ་སུ་ཡྱིན་ཡང་རུང་གསོད་སམ་ན་ནྱི་འགྱུར་
རོ། །དྲེའང་དུག་དང་སགས་དང་བྱད་སོགས་ཀྱིས་ཀང་ངོ་། །ཟད་བྱྲེད་པ་བསམ་བཞྱིན་པ་མྲེད་ཀང་སོག་བཅད་
ན་བྱྲེད་པོ་ལ་ཆོས་མྱི་མཐུན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེ་དང་རྲེག་པས་འཚིག་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་གཅྲེར་བུ་པ་ས་
འབལ་བས་དུཿཁ་སྐྱྲེད་པ་དང་གསུངས་ཏྲེ་མ་ཞུ་བས་ཤྱི་ན་ཟས་སྲེར་བ་པོ་ལ་དང་། ནད་པ་ལ་གནོད་པ་དང་། ཤྱི་
བ་ན་སན་པ་ལ་ཆོས་མྱིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོགས་ཐལ་འགྱུར་བདུན་གྱིས་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཀག་གོ །གསད་
བྱ་དྲེ་གསོད་པ་པོའ་ིསོན་དུ་ཤྱི་ན་སྲེ། སར་དང་མམ་དུ་ཤྱི་བ་ལ། །ལུས་གཞན་སྐྱྲེ་ཕྱྱིར་དངོས་གཞྱི་མྲེད། །ཅྲེས་
སོ། །མ་བྱྱིན་ལྲེན་པ་གཞན་གྱི་ནོར། །མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བདག་གྱིར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གཞྱི་དང་སོར་བ་དང་མཐར་
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ཐུག་སྲེ་དྲེ་ཡང་མ་ནོར་པར་རོ། །བུ་ལོན་དང་བཏམས་པ་ལ་དོར་བྱྲེད་དམ་གཡོ་སྒྱུས་སླུ་ནའང་ངོ་། །བསྡུ་བར་ཞྲེ་
སང་གྱིས་གཞན་གྱི་རས་སྲེག་པ་སོགས་ནྱི་རྐུ་བ་དང་འད་བའམ་དྲེ་བས་ཆྲེ་བའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་གསུངས་
སོ། །འདུལ་བར་ནྱི་སོམ་པོར་བཤད་ཅྱིང་སགས་ཀྱིས་སྲེར་དུ་བཅུག་པའང་ངོ་། །མཆོད་རྟྲེན་ལས་བརྐུས་ན་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བ་ན་འབུལ་བ་པོ་ལ་བསོད་ནམས་འབྱུང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་ཀུན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་སངས་རྒྱས་
ལས་སམ་དྲེ་སྲུང་བ་ལས་དང་བདག་པོ་མྲེད་པའྱི་གཏྲེར་བྲུས་ན་འདུལ་བར་སོམ་པོར་གསུངས་ཤྱིང་། ཡུལ་གྱི་
བདག་པོ་ལས་དང་རབ་བྱུང་གོངས་པའྱི་རས་བརྐུས་ན་གསོལ་བའྱི་ལས་བྱས་ན་མཚམས་ཁོངས་པ་ལས་དང་། 
མ་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབ་མ་ཀུན་ལས་བརྐུས་པའོ། །བསབ་བཏུས་སུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་སོམ་པ་
བླངས་པ་རང་གྱི་རས་ཀུན་སྲེམས་ཅན་ལ་བཏང་བ་ན་གཞན་གྱི་རས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པས་རང་གྱི་ཆྲེད་དུ་སྤྱོད་ན་
རྐུས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། རྱིན་ཐང་ཚང་ན་སོ་སོ་ཐར་པ་ལས་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། བདག་ལ་སྲེད་པས་ལོངས་
སྤྱད་ན། །ོན་མོངས་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བགོད་མྱིན་བགོད་པར་འདོད་པ་
ཡྱི། །ལོག་པར་གཡྲེམ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཞྲེས་གཞྱི་དང་སོར་བ་སྲེ་བགོད་བྱ་མྱིན་པ་རང་གྱི་ཆུང་མ་དང་སད་
འཚོང་མ་ག་བྱྱིན་པ་ལས་གཞན་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ཆུང་གྲེན་བྱས་པ་སོགས་དང་གཞན་གྱིས་ག་སར་བྱྱིན་པའྱི་
སད་འཚོང་མ་དང་མ་དང་བུ་མོ་སོགས་དང་ཕ་དང་མའྱི་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་མ་དང་། མས་
བསྲུངས་པ་སོགས་དང་ཕོ་དང་མ་ནྱིང་དང་། ཡན་ལག་མྱིན་པ་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དང་། ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་མཆོད་
རྟྲེན་གྱི་དྲུང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྐྱྲེ་བོ་མང་པོའ་ིམངོན་སུམ་དང་། བགོད་བྱ་ལ་གནོད་པའྱི་ས་འབར་
འབུར་དང་ས་བ་དང་སང་བ་ཡོད་པ་དང་། དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཟ་མཚན་འཛག་པ་དང་། ཟ་བ་ཚང་བ་དང་། ནུ་ཞོ་
འཛག་པ་དང་བསྲེན་གནས་ལ་གནས་པ་དང་། འཁྱིག་པ་སྤྱད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ནད་ཀྱིས་ཐྲེབས་པ་དང་ལན་ལྔ་
ལས་དྲེ་མ་ཐག་བགོད་པའོ། །མ་ནོར་པར་སྲེ་རང་གྱི་ཡྱིན་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་བགོད་ཀང་མྱི་
འགྱུར་ཞྱིང་ལྷས་བྱྱིན་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་མཆོད་སྱིན་གྱི་ལ་བགོད་ན་ཁ་ཅྱིག་འགྱུར་བར་སྨྲ་ལ་གཞན་
ནྱི་བསམ་སོར་འཛོལ་བས་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སོག་གཅོད་པ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་མ་ལ་བགོད་པ་ནྱི་ཡུལ་
གྱི་བདག་པོ་ལས་གཡྲེམས་པ་སྲེ། གཞོན་ནུ་མ་སར་སྐྱྲེས་པ་དང་མ་ཕད་པ་ལོ་བཅུ་གྱིས་མ་ལ་བགོད་ན་གང་
ལ་བྱྱིན་པ་ལས་དང་བྱྱིན་པ་མྲེད་ན་སྲུང་བྱྲེད་ལས་དང་ཐ་ན་རྒྱལ་པོ་ལས་སོ། །བརྫུན་ཚིག་འདུ་ཤྲེས་གཞན་
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གྱུར་པའྱི། །ངག་དོན་མངོན་པར་གོ་ན་འོ། །ཞྲེས་བསམ་པ་དང་མཐར་ཐུག་སྲེ། མ་མཐོང་བ་མཐོང་ཞྲེས་སོགས་
སྨྲ་བའོ། །མ་གོ་ན་ངག་ཁལ་ཏྲེ། ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་པའྱི་རྫུན་ལུས་ཀྱིས་བརྡ་བྱྲེད་པ་དང་ལུས་ངག་གྱིས་ཀས་མྱི་
བྱྲེད་པ་གསོ་སོང་ལ་གནས་བརྟན་གྱིས་ཡོངས་དག་དྱིས་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཅང་མྱི་སྨྲ་བའོ། །ཕ་མ་ཕ་
རོལ་དབྱྲེ་བའྱི་ཆྲེད། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཚིག །ཅྲེས་གཞྱི་དང་བསམ་པ་དང་ོན་མོངས་དང་སོར་བ་
སྲེ། གཞན་མཐུན་པ་དབྱྲེ་བའམ་མྱི་མཐུན་པ་མྱི་འདུམ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བདྲེན་པའམ་མྱི་བདྲེན་པ་མ་ནོར་བར་བརོད་
ཅྱིང་གོ་བའོ། །ཚིག་རྩུབ་པོ་ནྱི་མྱི་སན་པའོ། །ཞྲེས་སོར་བ་སྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱིས་སྨྲས་ཤྱིང་མ་
ནོར་བར་དོན་གོ་ནའོ། །ོན་མོངས་ཅན་ཀུན་ཚིག་ཁལ་ྱིད། །ཅྲེས་སོ། །བརྫུན་སོགས་གསུམ་ཡང་ངོ་། །ཁ་
ཅྱིག་རྫུན་སོགས་ལས་གཞན་པའྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཅྲེས་སྨྲ་སྲེ། གཞན་ནྱི་དྲེ་ལས་གཞན་ོན་
མོངས། །ཁ་གསག་གླུ་དང་ཟོས་གར་དང་། །བསན་འཆོས་ངན་བཞྱིན། ཞྲེས་པ་དྲེའྱི་ལྟ་བར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་
པའྱི་གཞུང་འཆད་པ་སོགས་དང་འཐབ་མོ་དང་འདུ་འཛིའྱི་གཏམ་སོགས་སོ། །བརྣབ་སྲེམས་ནྱི། ལོག་པས་
གཞན་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས། ཞྲེས་གཞྱི་དང་བསམ་པ་དང་སོར་བ་སྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ་མཐུའམ་འཇབ་བུས་ཀང་
རུང་ལོག་པས་བདག་གྱིར་བྱྲེད་འདོད་ཅྲེས་མ་བྱྱིན་ལྲེན་གྱི་ཀུན་སོང་དུ་བཤད་ལ་དྲེ་འགྲེལ་པར་ཡང་གསལ་
ལོ། །བསྡུ་བར་ནྱི་ཡྱིད་སོན་རྲེ་དཔོན་ལ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་སོགས་དང་རང་ལ་གཞན་འདོད་པ་ཆུང་བ་སོགས་སུ་
ཡྱིད་ཆྲེས་ན་སམ་པ་སོགས་དང་ཕྱྱི་མ་ལ་ལྷར་སྐྱྲེས་ན་སམ་པ་སོགས་དང་། ཕ་མ་དང་མཆྲེད་གོགས་སོགས་ཀྱི་
ཡོ་བྱད་ལ་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྐྱྲེད་པའང་བརྣབ་སྲེམས་སུ་གསུངས་སོ། །གཞན་ནྱི་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའྱི་སྲེད་པ་
ཀུན་བརྣབ་སྲེམས་སུ་སྨྲ་ཞྱིང་། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དྲེ་ལྟ་ནའང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དང་སྒྲ་མྱི་སན་པ་ལའང་དྲེའྱི་ལས་
ལམ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་ན་དཀྱུས་མ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །གནོད་སྲེམས་སྲེམས་ཅན་ལ་སང་བ། །ཞྲེས་གཞྱི་
བསམ་སོར་ཏྲེ་གསོད་པར་འདོད་པ་སོགས་སོ། །དགྲེ་དང་མྱི་དགྲེ་མྲེད་ལྟ་བ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡྱིན། ཞྲེས་གཞྱི་
བསམ་སོར་ཏྲེ་སར་བཤད་པའྱི་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱིའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམྱལ་བ་ན་ནྱི་ཀལ་པ་དང་། །ཚིག་རྩུབ་
གནོད་སྲེམས་རྣམ་གྱིས་སོ། །ཞྲེས་པ་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པ་སྲེ་ཀལ་པ་ནྱི་སྨྲྲེ་སགས་འདོན་པའོ། །བརྣབ་
སྲེམས་ལོག་ལྟ་ལྡན་པས་སོ། །ཞྲེས་པ་མངོན་གྱུར་མྲེད་དྲེ་འདོད་བྱའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་
མངོན་དུ་གྱུར་པས་སོ།་་་་་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ཆོས་སོབས་ལྡན་རྣམས་རང་འགགས་ཤྱིང་མ་སྐྱྲེས་ཀང་དྲེའྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པས་སོ། །དྲེ་པའྱི་ཐོབ་
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པའམ་ལྡན་པ་ནྱི་འདྱི་པའྱི་ས་བོན་དང་རྣམ་པ་འདའོ། །གཞན་མྲེད་དྲེ་ལས་མ་ཟད་བར་དུ་མྱི་འཆྱི་བས་དང་རས་དང་བུད་མྲེད་བཟུང་
བ་མྲེད་པས་དང་། བརྫུན་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པས་དང་ཕྱྲེ་ཟྱིན་པས་སོ། །སྒྲ་མྱི་སན་ན་གསུམ་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པ་
ཡྱིད་ཀྱི་གསུམ་ལྡན་པས་ཡོད་ཀྱི་དངོས་སུ་མྲེད་དྲེ། ང་ཡྱིར་འཛིན་པ་མྲེད་པ་དང་རྒྱུད་འཇམ་ཞྱིང་ཀུན་ནས་
མནར་སྲེམས་ཀྱི་གཞྱི་མྲེད་པ་དང་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་བསམ་པ་མྱིན་པས་སོ། །དྲེ་ན་བདུན་པ་དངོས་སུ་ཡང་། 
ཞྲེས་པ་ོན་མོངས་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་གླུ་ལྲེན་པས་སོ། །གཞན་མྲེད་དྲེ་ཚེ་ངྲེས་པ་དང་རས་དང་བུད་མྲེད་བཟུང་བ་
མྲེད་པ་དང་ངག་གྱི་གསུམ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་བསམ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་
ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ནྱི་བུད་མྲེད་བཟུང་སྲེ་ཤྱིང་གྱི་རར་ཁྱིད་པས་བགོད་བྱ་ཡྱིན་ན་ཤྱིང་གྱིས་སྒྲྱིབ་ཅྱིང་བགོད་བྱ་
མྱིན་ན་མྱི་སྒྲྱིབ་པས་ལ་པོ་མྱི་བྱྲེད་དོ། །འདོད་པ་གཞན་ན་མྱི་དགྲེ་བཅུ། །ཞྲེས་པ་སོམ་མྱིན་དང་བར་མ་ཇྱི་
རྱིགས་པ་དངོས་སུ་སྲེ་ཁམས་གོང་མ་ན་མྲེད་དོ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་བྱུང་བ་ན་མྱི་ལའང་བཅུ་ཅར་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་
ཚེ་གླུ་ལྲེན་པའང་ངྲེས་འབྱུང་དང་ལྡན་པས་བླངས་པས་སོ། །དགྲེ་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་གསུམ་ཁམས་དང་འགོ་བ་ཀུན་
ན་ལྡན་པ་དང་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སོགས་བཤད་དྲེ། དགྲེ་བ་གསུམ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ན། །རྲེད་དང་མངོན་དུ་གྱུར་སོ་
ནས། །གཟུགས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་སྲེམས་ཅན། །རྲེད་པས་བདུན་ཡོད་ལྷག་བྱས་ན། །མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་
ནས་ཀང་། །དམྱལ་བཅས་སྒྲ་མྱི་སན་མ་གཏོགས། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་གསུམ་བོར་བ་རྣམས་
གཞན་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པས་ཀང་ལས་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་འདོད་ལོག་མྱི་འགྱུར་བར་གསུངས་ལ། བསྡུ་བར། 
གཞན་ལ་ཞྲེ་སང་བས་དྲེའྱི་ཆུང་མ་ཆུད་གཟན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་གཞན་སད་དྲེ་གཡྲེམ་དུ་བཅུག་ན་ཞྲེ་སང་ལས་བྱུང་
བའྱི་འདོད་ལོག་དང་འད་བའམ་དྲེ་བས་ཆྲེ་བའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་གསུངས་སོ། །རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་ལས་ཀང་ལས་
ལམ་བཅུ་ཅར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་དགྲེ་བ་བཅུ་ལའང་བྱྲེད་བཅུག་ཡྱི་རང་གསུམ་ཀ་སྲེ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུལ་དུ་
གཞན་ཚངས་པའྱི་ལྟ་བ་ལས་བཟོག་པ་དང་དགྲེ་བཅུ་ལ་འགོད་པ་སོགས་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །དམག་དང་
ལྱིངས་སོགས་ལ་གཅྱིག་གྱིས་བསད་ཀང་མང་པོ་ལའང་ལས་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དམག་ལ་སོགས་པ་དོན་
གཅྱིག་ཕྱྱིར། །ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་པོ་བཞྱིན་ལྡན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེར་ནན་གྱིས་ཁྱིད་པ་སོག་གྱི་ཆྲེད་དུའང་མྱི་
གསད་དོ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་བྱས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཅྱིག་པ་མྲེད་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྐུ་བ་སོགས་གཞན་
ལའང་ཇྱི་རྱིགས་རྱིག་པར་བྱའོ། །སོག་གཅོད་སོགས་ངག་གྱིས་བྱྲེད་པ་གཞན་ལ་བསོ་བ་དང་ཡྱིད་ཙམ་གྱིས་
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བྱྲེད་པ་དང་སོང་ཁོས་པ་དང་ནུས་པས་རས་འགུགས་པ་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བཅུ་པོ་དྲེར་དགྲེ་མྱི་
དགྲེ་ཀུན་མ་འདུས་ཀང་རགས་པ་བསྡུས་ནས། མདོར་ལས་ལམ་བཅུ་བཅུར་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཆྲེ་ལོང་
བསྡུས་ནས་ནྱི། །དགྲེ་དང་མྱི་དགྲེ་ཇྱི་རྱིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཅྱི་མ་
བསྡུས་ཞྲེ་ན། ལུས་ཀྱི་ྲེས་སྤྱོད་ཀྱི་སོར་བ་དང་མཇུག་དང་རྡྲེག་པ་དང་འཆྱིང་བ་སོགས་དང་མཆོད་རྟྲེན་འཇྱིག་
པ་དང་དགྲེ་བའྱི་འང་ཆང་འཐུང་བ་དང་རྡྲེག་དང་འཆྱིང་བ་སྤོང་བ་སོགས་དང་སྱིན་པ་དང་ཕྱག་སོགས་དང་སན་
པར་སྨྲ་བ་སོགས་དང་གྱིས་ཀའྱི་སྲེམས་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ། །དྲེ་མདོའ་ིདོན་དུ་མས་བཤད་པ་ལ་
ལྔ། །བསམ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དང་། བསགས་པའྱི་དང་། ངྲེས་པ་དང་། དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་འབས་བུ་དང་། རྟྲེན་
འབྲེལ་གྱི་འདུ་བྱྲེད་དང་། མྱི་དགྲེ་བཅུའྱི་ོན་མོངས་སོ། །དང་པོ་མདོ་དགོད་པ་ནྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཆ་དྲེ་དྲེར་
བསམ་བཞྱིན་པ་ལས་གྱུར་པའྱི་ལས་ཞྲེས་ཏྲེ་བསམ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ལས་བྱྲེད་པའྱི་ས་རོལ་གྱི་ཀུན་སོང་ངོ་། །དྲེ་
སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་སྲེམས་པ་ཞྲེས་སྒྱུར་བ་ནྱི་གསྲེར་ནང་གྱི་ར་གན་ནོ། མདོ་དོན་བཤད་པ་ལ་གཞན་
གྱིས་བསོ་བ་ནྱི་གང་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་ནན་གྱིས་བསོས་ནས་བསམས་ཏྲེ་མྱི་དགྲེ་བ་སྤྱོད་པའོ། །བསྡུ་བར་ཡྱིད་
ཀྱི་གསུམ་ལའང་འདྱི་མྲེད་པར་བཤད་དོ། །གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནྱི་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱིས་འདྱི་ཕན་པའོ་
ཞྲེས་གོས་བཏབ་སྲེ་བསམས་ནས་མྱི་དགྲེ་བ་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་དག་དགྲེ་བ་ལའང་ཡོད་ཅྲེས་སོབ་དཔོན་ཐོ་གསུང་
སྲེ་མད་དོ། །མྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཏན་ནོ། །མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་དུག་གསུམ་ལ་ཞྲེན་ཅྱིང་དྲེས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་
པས་ལས་གསོག་་་་་་དགྲེ་བ་ལས་དད་པ་ཆྲེས་ཆྲེ་བས་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་འདྱི་དང་ཆ་མཐུན་ཡོད་སམ་པའོ། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ལ་དགྲེ་བར་
བསམས་ནས་བ་ལང་བསད་དྲེ་སྱིན་སྲེག་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དགྲེ་སོང་རྣམས་བྱས་ཤྱིང་
བསགས་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱི་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ང་སྨྲའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དྲེ་ལྔའྱི་ཅྱི་ལ་
དགོངས་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ར་བ་ཞྲེས་པ་དང་པོ་གསུམ་བྱས་ཀང་མ་བསགས་པས་མྱོང་བར་མ་ངྲེས་པ་སྲེ། ཐ་མ་
གྱིས་བྱས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཡྱིན་པས་མྱོང་ངྲེས་སོ། །བྱས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཞྲེས་པའྱི་བཤད་པ་བྱྲེད་པ་ནྱི་
ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་བློ་སོན་དུ་འགོ་བས་སམ་དྲེ་མྲེད་ཀང་འཇུག་པའོ། །བག་ཆགས་འཕྲེལ་བ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ལ་རྣམ་
སྱིན་གྱི་ས་བོན་གསོས་པ་སྲེ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ས་བོན་ནྱི་འདྱིར་སྐབས་མྱིན་ཞྲེའོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞྱི་སྲེ་བྱས་ལ་མ་
བསགས་པ་དང་པོ་གསུམ་དང་། སར་རྨྱི་ལམ་དུ་དང་མྱི་ཤྲེས་པར་དང་བསམ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་དང་དག་པོ་
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མྱིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་མྱིན་པར་དང་ནོར་བར་དང་བརྲེད་པས་དང་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་བྱས་པ་དང་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ལུང་མ་བསན་དང་འགོད་པས་དང་གྲེན་པོས་གསལ་བའོ། །མ་བྱས་ཀང་བསགས་པ་ནྱི་གསོད་པའྱི་ཆྲེད་
དུ་ཡུན་རྱིང་པོར་བསམས་ཤྱིང་མ་བསད་པ་དང་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་ལ་ཡྱི་རང་བ་ལྟ་བུའོ། །མུ་གྱིས་ནྱི་གོ་
སའོ། །བསམ་བཞྱིན་པ་དང་རོགས་པ་དང་། །མྱི་འགོད་གྲེན་པོ་མྲེད་པ་དང་། །འཁོར་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
ལས། །བསགས་པའྱི་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་འོ། །ཞྲེས་ཀང་སྲེ་རོགས་པ་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་ངམ་མཐོ་རྱིས་སུ་
འགོ་བའོ། །འཁོར་ནྱི་བྱས་ནས་རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བའོ། །མྱོང་བར་ངྲེས་པའྱི་ལས་ཞྲེས་གསུང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་
ལས་བྱྲེད་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་སོན་གྱི་ལས་དང་སོན་ལམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ལས་དྲེ་བྱྲེད་པ་ཟོག་མྱི་ནུས་
པ་སྲེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱྲེས་དག་དང་སོང་དུ་གྱུར་པས་ཕ་གསོད་པར་སོན་ལམ་བཏབ་པས་ཐུབ་པས་ཀང་མ་
བཟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་སྱིན་མྱོང་བར་ཏྲེ་འབས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ལོངས་སྤྱད་བྱར་ངྲེས་པ་ནྱི་བསམ་
བཞྱིན་པ་ཐ་མ་གྱིས་ལྟ་བུ་སྲེ། ོན་མོངས་རབ་དང་དག་པོ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཞྱིང་དང་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །བྱས་པ་
གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། །ཕ་མ་གསོད་གང་དྲེ་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །དུས་ངྲེས་པ་ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། རྣམ་སྱིན་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་པ་ལ་འཕོས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་མྱི་དགྲེ་
བ་བཅུ་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེན་པོའ་ིརྣམ་སྱིན་དུད་འགོ་ཡྱི་དྭགས་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་བར་སར་གསུངས་ཤྱིང་། ས་བཅུ་པའྱི་
འགྲེལ་པ་དང་ལས་བརྒྱ་པར་ཆུང་ངུས་ཡྱི་དྭགས་དང་། འབྱིང་གྱིས་དུད་འགོར་བཤད་དོ། །དྲེ་དག་སྡུག་བསལ་
ཆྲེ་བ་འབྱིང་གྱི་དང་ཆུང་བ་ཆུང་ངུའྱི་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་ནྱི་དན་པ་ྲེར་བཞག་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་
བྱས་པར། ཆགས་དང་གཏྱི་མུག་འཇྱིགས་དང་ཁོ། །མྱི་གང་མྱི་ནྱི་གསོད་པ་དང་། །གཞན་ཡང་བསྐྱྲེད་ནས་
གསོད་བྱྲེད་པ། །དྲེ་རྣམས་ངྲེས་པར་ཡང་སོས་འགོ །ཕ་མ་དང་ནྱི་གོགས་དང་གྲེན། །བཤྲེས་གྲེན་ལ་ནྱི་འཁུ་
བྱྲེད་ཅྱིང་། །ཕ་མ་བརྫུན་ནྱི་སྨྲ་བའྱི་མྱི། །ཐྱིག་ནག་ཏུ་ནྱི་འགོ་བར་འགྱུར། །ར་དང་ལུག་དང་ཝ་རྣམས་དང་། །རྱི་
བོང་བྱྱི་བ་རྱི་དྭགས་ཕག །གཞན་ཡང་བསྐྱྲེད་དྲེ་བསད་བྱས་ན། །ལུས་ཅན་བསྡུས་འཇོམས་འགོ་བར་
འགྱུར། །འདྱིར་ནྱི་ལུས་ཅན་རྣམས་དག་གྱི །ལུས་དང་ངག་ཡྱིད་ོན་མོངས་བྱྲེད། །གང་རྣམས་ལྷད་འཇུག་
གཞལ་གཡོ་བྱྲེད། །མྱི་དྲེ་རྣམས་ནྱི་ངུ་འབོད་འགོ། །གང་གྱིས་ལྷ་དང་བམ་ཟྲེ་དང་། །བླ་མའྱི་རས་ཕོགས་སྡུག་
བསལ་བྱས། །གང་རྣམས་གཏམས་པ་འཕོག་བྱྲེད་པ། །དྲེ་རྣམས་ངུ་འབོད་ཆྲེན་པོར་འགོ །ནགས་ལ་སོགས་པ་
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མྲེ་གཏོང་དང་། །ལས་དྲེ་རྣམས་ལ་འཇུག་བྱྲེད་གང་། །སྐྱྲེ་རྒུ་དྲེ་ནྱི་མྲེ་འབར་བའྱི། །ཚ་བར་ངུ་ཞྱིང་སྲེག་པར་
སང་། །མྲེད་པར་ལྟ་བ་གང་ཞྱིག་གྱིས། །ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་ལོག་སོན་ཅྱིང་། །གཞན་རྣམས་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་
བྱྲེད། །དྲེ་ནྱི་རབ་ཏུ་ཚ་བར་སྲེག །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཆྲེ་བ་ལ། །གནོད་པ་དག་པོ་བྱས་པའམ། །ཕ་མ་བླ་མ་
བསད་བྱས་ན། །ངྲེས་པར་བསྐལ་པར་མནར་མྲེད་འཚེད། །ཅྲེས་དང་། གང་ཞྱིག་རྟུལ་བཞུགས་བཟང་མནོས་
ནས། །ལྲེགས་པར་འཛིན་པ་མྱི་བྱྲེད་པ། །དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པར་ཤ་དང་རུས། །འཇྱིགས་པའྱི་མྲེ་མ་མུར་དུ་
བསྲེག །ཅྲེས་དང་། ལོག་འཚོ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྲེག་འཇྱིག་པ་དང་བྱྱི་བྱྲེད་པ་དང་ཆུ་ལ་གནས་པ་གསོད་པ་སོགས་
ཀྱི་ྲེ་འཁོར་བ་སོགས་བཤད་དྲེ། དགྲེ་སོང་གྱི་ལོ་དྱི་བར། ཕམ་ལྷག་གྱིས་དང་སོམ་པོ་དང་ལྟུང་བ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་
གསུམ་སྲེ་དྲུག་ལས་འདས་པས་ཚ་བ་ནས་ཡང་སོས་ཀྱི་བར་དྲུག་ཏུ་སྐྱྲེ་བ་དང་དྲེ་དྲུག་བསྲུངས་པས་གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་སོགས་འདོད་ལྷ་དྲུག་ཏུ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྐྱྲེ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །རྒྱུ་མཐུན་ལ་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་
ནྱི་སོ་སོའ་ིབྱྲེད་པར་འདོད་པའོ། །མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནྱི་ངན་སོང་ནས་ཤྱི་སྲེ་མྱིར་སྐྱྲེས་ནའང་བཅུ་པོ་སོ་སོ་དང་
མཐུན་ཅྱིང་འད་བར་ལུས་དང་ནོར་སོགས་མྱི་འབྱོར་བ་སྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། གསོད་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཚེ་འཐུང་
འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང་། །རྐུ་བ་ཡྱིས་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཕོངས། །བྱྱི་བ་བྱྲེད་པ་དག་ཟར་
བཅས། །བརྫུན་ཏུ་སྨྲ་བ་སྐུར་པ་སྲེ། །ཕ་མ་ཡྱིས་ནྱི་བཤྲེས་དང་འབྱྲེ། །ཚིག་རྩུབ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སན་ཐོས། །མ་
འབྲེལ་བས་ནྱི་ཚིག་མྱི་བཙུན། །བརྣབ་སྲེམས་ཡྱིད་ལ་རྲེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སྲེམས་འཇྱིགས་པ་སྱིན་པར་
བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ྱིད། །ཅྲེས་པའོ། །བདག་པོའ་ིནྱི་ཕྱྱིའྱི་དངོས་པོ་རྒུད་པ་སྲེ་བསད་པས་གཟྱི་
དང་མཐུ་ཆུང་བ་དང་། རྐུ་བས་སྲེར་བ་དང་ལོ་དག་མང་བ་དང་། འདོད་ལོག་གྱིས་རྡུལ་གྱིས་འཁྱིགས་པ་དང་། 
བརྫུན་གྱིས་དྱི་ང་བ་དང་། ཕ་མས་མཐོན་དམན་ཅན་དང་། ཚིག་རྩུབ་ཀྱིས་ཚ་སོ་ཅན་དང་རྒོན་དུང་ཅན་དང་ཐ་
བ་ཅན་དང་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་ས་དང་། ཀལ་པས་དུས་ཚིགས་འགྱུར་བ་མྱི་སོམས་པ་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གྱིས་
འབས་བུ་ཕ་བ་དང་ཁ་བ་དང་ཉུང་བའམ་མྲེད་པ་སྲེ། སར་ནྱི་འབས་བུ་ྱིད་ལ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་མྱི་སྱིན་པ་དང་
འདྲུལ་བ་དང་ཅ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཤྱིན་ཏྲེ་མ་དང་མྱི་ཞྱིམ་པ་དང་རྟག་ཏུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆུང་བ་དང་གནོད་
པར་འགྱུར་བ་དང་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་སྲེ་བཅུ་གསུངས་ཤྱིང་། བསྡུ་བར་ནྱི་མང་པོ་འབྱུང་སྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་
བལྟའོ། །དྲེའང་མདོ་ལས་ཏྲེ། རྒྱ་དཔྲེ་ལ་ནྱི་མདོ་བཀོད་ཅྱིང་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཀང་བཤད་སང་སྲེ་མདོ་ནྱི། 
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ཐམས་ཅད་བདག་པོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སྱིན་འབས་བུ་འབྱྱིན་པར་འདོད་ཅྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པར་
སང་ངོ་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སར་དགྲེ་བ་བཅུ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ནྱི་ཆྲེན་པོས་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་དང་། 
འབྱིང་གྱིས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དང་ཆུང་ངུས་མྱི་རྣམས་སུ་སྐྱྲེ་བར་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་དང་དབང་འབས་
ནྱི་ས་མ་ལས་བཟོག་པ་སྲེ། ཕྲེང་བར། མྱི་དགྲེ་ཞྲེས་བྱ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་སྱིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དགྲེ་
བ་རྣམས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །འབས་བུ་དྲེ་ནྱི་བཟོགས་ཏྲེ་འབྱུང་། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ནྱི་མདོ་དན་པ་
ྲེར་བཞག་དང་ལས་བརྒྱ་པ་དང་གང་པོ་སོགས་ཀྱིས་རྟོགས་བརོད་དང་འདུལ་བ་ལུང་ལ་སོགས་པར་བལྟས་ཏྲེ་
ཤྱིན་ཏུ་སྤང་བླང་བྱའོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། སང་སོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལའང་། །དཀར་ནག་ལས་འབས་མྱི་སླུ་བས། །ཚེ་
འདྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་དཔགས་ཏྲེ། །ཤྱིན་ཏུ་གཅྲེས་པས་བླང་དོར་བྱ། །གྱིས་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་ལས། 
འཕྲེན་རོགས་བཤད་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་འཕོས་སུ་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆོས་ཀུན་བཤད་དགོས་པས་དགྲེ་བས་བདྲེ་
འགོ་དང་མྱི་དགྲེ་བས་ངན་འགོ་འཕྲེན་པ་དང་གྱིས་ཀས་གྱིས་ཀ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་རྣམ་སྱིན་ནྱི་
ཀུན་གཞྱི་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །སྐྱྲེས་པ་ན་འདོད་མྱི་འདོད་ནྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་བརོད་པའྱི་གཏམ་དུ། 
ཚེ་རྱིང་དྲེ་བཞྱིན་ནད་མྲེད་དང་། །གཟུགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་དང་རྱིགས། །ནོར་དང་ཤྲེས་རབ་དག་དང་
བདུན། །ཡོན་ཏན་མདོ་སྲེ་རྣམས་སུ་གསུངས། །ཞྲེས་བཤད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་སོགས་སོ། །དྲེ་དག་
ལ་མུ་བཞྱི་སྲེ་སྐྱ་རྱིས་ཀྱི་གཟུགས་བཟང་ངན་དང་ཚོན་བཟང་ངན་བཞྱིན་ནོ། །འཕྲེན་ཚུལ་མུ་བཞྱི་ནྱི། །ལས་བྱ་
རོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། །སྲེམས་གསལ་
གཅྱིག་སྐྱྲེད་འབས་བུས་གང་། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་ཡྱིན་པ་ལྟར། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་། དྲེ་སྐད་དུ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྱི་མདོ་སྲེར་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། །གཅྱིག་གྱིས་དུ་མ་འཕྲེན་པ་མདོར་དགྲེ་སོང་གཅྱིག་གྱིས་མཆོད་
རྟྲེན་ལ་ཕྱག་གུས་པོ་ཕུལ་བས་ལུས་ཀྱིས་ནོན་པའྱི་ས་གཞྱིའྱི་བར་གྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་གངས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྒྱུར་
བར་སྐྱྲེ་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་ཆོས་གོགས་ལ་ཕག་དོག་གྱིས་འཛད་པར་བཤད་དོ། །དུ་མས་གཅྱིག་
འཕྲེན་པ་མཆོད་སྱིན་བརྒྱ་བྱས་པས་བརྒྱ་བྱྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བ་ལྟ་བུའོ། །དུ་མས་དུ་མ་འཕྲེན་པ་ལས་དུ་མ་ཕན་ཚུན་
ལྟོས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་དུ་མའྱི་ས་བོན་འཇོག་པའོ། །གཅྱིག་གྱིས་སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་འཕྲེན་ཏྲེ། །ཡོངས་རོགས་བྱྲེད་པ་དུ་མ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་འཕགས་པ་མ་འགགས་པས་བདག་བསོད་སོམས་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱིས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
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པའྱི་ལྷར་ལན་བདུན་དང་ད་ལྟ་ཤཱཀ་ཕྱུག་པོར་སྐྱྲེས་པར་བཤད་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་དན་ནས་དགྲེ་བ་གཞན་བྱས་སྲེ། དོང་
ཙེ་གཅྱིག་སྤྲེལ་བས་སོང་རྲེད། དོང་ཙེ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱུག་པོ་འདྱི་བྱུང་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུར་སྨྲའོ། །འཕངས་པ་ཐོག་
མར་གར་འགྲུབ་སྤྱད་པ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་དུ་མའྱི་རྣམ་སྱིན་འབྱུང་བ་མྲེད་པས་ལས་མང་པོ་རྣམ་སྱིན་ཐ་དད་ཅན་དང་
ལྡན་པའྱི་ཞྲེས་དྱིས་པ་ལ་གང་ལྱི་བ་དང་ལྱི་ཡང་མམ་ན་འཆྱི་དུས་སུ་སད་པ་དང་དྲེ་གྱིས་འད་ན་གོམས་པ་
དང་གསུམ་པོ་འད་ན་དང་པོར་སྤྱད་པ་རྣམས་ས་མ་ས་མ་དང་པོར་སྱིན་ཏྲེ། ལས་ནྱི་འཁོར་བར་ལྱི་གང་དང་། །ྲེ་
བ་གང་དང་གོམས་པ་གང་། །སོན་བྱས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ལས་ནྱི། །ས་མ་ས་མ་རྣམས་སྱིན་འགྱུར། །ཞྲེས་མཛོད་
འགྲེལ་དགུ་པར་དངས་སོ། །རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ལ་གྱིས་ལས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནྱི་ལས་ཀྱི་དབྱྲེ་བའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པ་སྲེ། བསོད་ནམས་སོགས་མདོ་བསན་བཅོས་སུ་འབྱུང་བ་ལ་བསོད་ནམས་ནྱི་འདོད་པའྱི་དགྲེ་
བའོ། །གནས་འཇོག་ནྱི་མདོར། །བསོད་ནམས་ཟད་དྲེ་འོད་གསལ་ནས་འཆྱི་ཞྲེས་པས་གོང་མའྱི་ཡང་ཡྱིན་མོད་
དྲེ་ལ་སོས་མྱིང་བཏགས་པ་སྲེ་རྒྱུན་བཞུགས་ལྟར་རོ། །མྱི་དགྲེ་བ་ལ་ཁམས་མ་སོས་པ་ནྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་མྲེད་པས་
སོ། །མྱི་གཡོ་བ་ལ་དགྲེ་བ་སོས་པས་བསྒྲྱིབས་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསན་སྲེལ་ལོ། །བསོད་ནམས་འདོད་
ཁམས་དགྲེ་བའྱི་ལས། །མྱི་གཡོ་གོང་མ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི། །གང་ཕྱྱིར་ས་ནྱི་དྲེ་རྣམས་སུ། །ལས་རྣམ་སྱིན་ལ་མྱི་
གཡོའ་ིཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདོད་པ་ན་མྱི་ལ་རོགས་བྱྲེད་ཀྱི་དགྲེ་བ་ཀླུ་ལ་སྱིན་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་སའྱི་ངྲེས་
པས་འབས་བུ་འབྱྱིན་པས་དང་མམ་བཞག་གྱིས་ས་པ་ཡྱིན་པས་ས་འོག་མའྱི་སྐྱོན་གྱིས་མྱི་གཡོ་བས་
དྲེའོ། །དྲེ་མ་རྱིག་པས་སྐྱྲེད་ཚུལ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་སོགས་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོར་གསུངས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཏྲེ་བར་པ་
མ་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་བར་རྱིགས་ཀང་ཐ་དག་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་མ་ཆགས་སོགས་ལས་བྱུང་བས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་
རྨོངས་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་རྣམ་སྱིན་ལ་རྨོངས་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་ལ་ཡྱི་ཆྲེས་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བའྱི་
སྐབས་མྲེད་པས་མྱི་དགྲེ་བ་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་བདྲེན་བཞྱི་ལ་རྨོངས་པ་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་ནྱི་དགྲེ་
བའྱི་སྲེམས་ཡོད་པས་མ་རྱིག་པ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་ས་བོན་གྱི་དབང་གྱིས་ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསལ་
དུ་མ་ཤྲེས་པར་ཡང་སྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བ་གསོག་གོ །བདྲེན་མཐོང་རྣམས་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་
ནའྱི་དོན་ལ་མ་རྨོངས་པས་སོ། །མྱི་དགྲེ་བ་བཅུའྱི་ོན་མོངས་ནྱི་སོག་གཅོད་སོགས་ོན་མོངས་པས་ཀང་རྱིག་
པར་བྱ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལ་སོག་གཅོད་ལ་ཤ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་སང་བས་མྱི་ཤ་གན་འདོད་པ་སོགས་དང་། 
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གཏྱི་མུག་གྱིས་བླ་མའྱི་དོན་དུ་དང་མཆོད་སྱིན་ལ་གསོད་པ་སོགས་སོར་ཏྲེ་ཞྲེ་སང་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་
དངོས་གཞྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་སྱིང་རྲེ་མྲེད་པ་མྱིན་ན་སྲེམས་ཅན་མྱི་གསོད་པས་སོ། །ཀུན་སོང་རྣམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་
ནྱི། །དྲེ་ཡྱི་དུས་ཀྱི་སོང་ཞྲེས་བྱ། །གྱིས་ལས་དང་པོ་རབ་འཇུག་བྱྲེད། །གྱིས་པ་རྲེས་སུ་འཇུག་བྱྲེད་
ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེད་སན་བསོད་བདྲེའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་དག་ལ་དང་ལོག་ལྟས་ཚིག་རྩུབ་དང་
གནོད་སྲེམས་བྱྲེད་པ་ལའང་ངོ་། །མ་བྱྱིན་ལྲེན་ལ་རས་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གནོད་ལན་དུ་དང་། གཏྱི་
མུག་གྱིས་བླ་མའྱི་དོན་དུ་དང་། རྒྱལ་སྱིད་བསྲུང་བ་དང་མཆོད་སྱིན་གྱི་དོན་དུ་དང་། བམ་ཟྲེ་རྐུ་བ་སྐྱོན་མྲེད་
ཅྲེས་ལྟ་བས་སོར་རོ། །འདོད་ལོག་ལ་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་སོགས་ལ་དང་རྲེད་བཀུར་དང་རང་དང་མཛའ་བོ་བསྐྱང་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆགས་པ་དང་གནོད་ལན་དུ་དང་། པར་སྱིག་པ་སོགས་མ་སོགས་ལ་ལ་བ་དང་བ་ལང་བྱྱིན་གྱི་
མཆོད་སྱིན་བྱྲེད་པ་དང་། བུད་མྲེད་ནྱི་གཏུན་སོགས་དང་འདའོ་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། བརྣབ་སྲེམས་ལ་རྐུ་བ་ལྟར་
ཏྲེ་སང་བས་འདྱིའྱི་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པའོ་ཞྲེས་འགྲེལ་པར་རོ། །བརྫུན་སོགས་ལ་ཇྱི་རྱིགས་པ་ས་
མ་ལྟར་ཏྲེ་ཀུན་ལ་འདྱི་ལ་སྐྱོན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལྟ་བ་ནྱི་གཏྱི་མུག་གྱིས་སོ། །ལོག་ལྟ་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་རྒྱང་
འཕྲེན་པས། མཛེས་མ། མ་ཤྱི་ཚེ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད། །དྲེ་ནས་དྲེ་ཡྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མྱིན། །སར་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ག་ལ་
ཡོད། །ཅྲེས་སོགས་དང་། །དག་བོ་བདྲེན་པར་ལྟ་བ་ལ་སང་བས་སོ། །ཆ་བཞྱི་པོ་དྲེའྱི་རྱིམ་པས། གཞྱི་ནྱི་
སྲེམས་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །མྱིང་དང་མྱིང་དང་གཟུགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །སོར་བ་ར་བ་གསུམ་ལས་
སྐྱྲེས། །ཞྲེས་དང་། ཕྲེང་བར། ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གཏྱི་མུག་དང་། དྲེས་སྐྱྲེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགྲེ་བའོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པའང་ཕལ་ཆྲེ་བས་ཏྲེ། གོང་མའྱི་ོན་མོངས་དང་འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་ལྷན་སྐྱྲེས་འགས་བསྐྱྲེད་པའྱི་
ལས་ཟས་གོས་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་ལ་མྱི་དགྲེ་བ་མ་ཁབ་པས་སོ། །བཞྱི་པ་དྲེ་ཚུལ་གཞན་དུ་མས་བཤད་པ་
ལ་བཅུ། གང་ཟག་དང་ནུས་པས་དང་འབས་བུ་མཐུན་མྱི་མཐུན་གནང་བཀག་དང་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་དུ་འདོད་
པ་གསུམ་དང་འབས་བུའྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དང་། འབས་བུ་མྱོང་དུས་ཀྱིས་དང་ངོ་བོ་དང་རྣམ་སྱིན་གྱིས་དང་། 
སྱིན་པའྱི་ལས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལས་དང་ལས་སྐྱྲེ་རྒུས་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་མདོ་དང་ལས་བསམ་མྱི་ཁབ་ཀྱི་མདོ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་བཤད་བྱ་ནྱི་ལས་ཐུན་མོང་བ་ཞྲེས་སོ། །འཆད་བྱྲེད་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་
གཞྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་བཤད་པ་ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནྱི་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྲེམས་ཅན་འབྱྲེད་པ་ལའང་དབང་
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འབས་ལས་ཐུན་མོང་བ་སོན་པ་ཡང་ལས་གང་གྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ་དབང་གྱིས་ནྱི་བདག་རྐྱྲེན་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
ཐུན་མོང་བ་སྲེ་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེའོ། །དྲེའང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དང་རྟ་གང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་
སོགས་དང་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་སོགས་ཕན་ཚུན་གྱི་ལས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། ྱི་ཤུ་པར། གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ན། །རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཕན་ཚུན་འབས། །ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་
འདྱི་ལྟར་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་དུ་ལྟ་བ་དང་སྨྲ་བ་དང་ཐ་ནའང་ཐོས་པ་སོགས་མྱི་སྤྱོད་པ་མོད་པ་རྲེད་ས་བ་མ་
ཡྱིན་གྱི་དཀོན་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་པ་འགའ་ལ་སྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ནུས་པས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས་སོབས་ལྡན་
ལ་ངོ་བོས་སོབས་ལྡན་དང་ཁམས་ཀྱིས་དང་རྒྱུད་ཀྱིས་དང་བསམ་པས་དང་ཞྱིང་སོགས་དགུས་སོབས་ལྡན་ཏྲེ་
ལྔའྱི་དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དངོས་ལ། གྲེན་པོ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་མོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ནྱི་ྲེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་སྲེ་
ཆོས་བཞྱི་བསན་པར་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་རྣམ་པར་སུན་འབྱྱིན་གྱི་སོབས་འགོད་བཤགས་དང་། གྲེན་པོ་
ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའྱི་སོབས་མྱི་དགྲེ་བའྱི་དགྲེ་བ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཟག་མྲེད་དང་། །སར་ལྡོག་པའྱི་སོབས་
སོམ་པ་དང་། རྟྲེན་གྱི་སོབས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་སོན་པ་དང་འཇུག་
པ་ཀུན་རོབ་པ་དང་དོན་དམ་པའོ། །དྲེ་རྒྱས་པར་བསབ་བསྡུས་དང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་རྒྱན་སོགས་སུ་
བལྟའོ། །དྲེའྱི་སོབས་ཅན་གྱི་བསམ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་དགྲེ་བ་དྲེ་གྲེན་པོ་གང་རུང་གྱི་སོབས་སྐྱྲེད་པས་དམྱལ་བ་
མྱོང་འགྱུར་མཐོང་ཆོས་ལ་ནད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའམ་གཏན་མྱི་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དགྲེ་སོང་དཔའ་བྱྱིན་གཞན་
གྱི་ཆུང་མ་ལ་གཡྲེམས་ཤྱིང་དྲེའྱི་ཁྱིམ་ཐབ་དུག་གྱིས་བསད་ཏྲེ་འགོད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ངོ་མཚར་བླ་
མས་ཆོས་བསན་པས་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གཏན་མྱི་མྱོང་
བར་འགྱུར་བ་འཛའ་བོའ་ིབུ་མོ་མའྱི་མགོ་བོ་ལ་རྐང་པ་བརྒྱབ་སྲེ་ལུས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་དམྱལ་བ་ྲེ་ཚེ་བར་སོང་བ་
བདག་པས་གཞན་གཅྲེས་ཀྱི་སོན་པའྱི་སྲེམས་སྐྱྲེས་པས་འཕལ་དུ་ཐར་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་
ཕག་ཏུ་སྐྱྲེ་བས་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ངག་གྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ལས་དྲེ་རད་ནས་ཕྱུང་སྲེ་དགའ་ལྡན་
དུ་སྐྱྲེས་པ་དང་། ཉུང་རུམ་པས་གང་བྱ་བྱྲེད་པ་ལ་རང་ལ་དཔགས་ཏྲེ་སྱིང་རྲེ་དག་པོ་སྐྱྲེས་པས་མཚན་སོར་ཆུད་
པ་སོགས་ཏྲེ་མང་དུ་མདོ་དང་ལུང་དུ་བལྟའོ། །མ་སྐྱྲེས་དག་ཡྱིས་ཕ་བསད་ཅྱིང་། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་
བཀྲོངས་གཟས་ཀང་། །སྲེམས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་གོལ་ལ་ལྟོས། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །གྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ་
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ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་པས་སོབས་ཆྲེའོ། །ཡང་གྲེན་པོའ་ིསོབས་ཅན་གྱི་བསམ་བཞྱིན་པའྱི་དགྲེ་བ་
འཕགས་པའྱི་ལམ་དུ་མ་ཟད་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་དགྲེ་བ་ལས་སོབས་དང་ལྡན་ཏྲེ། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། འདུ་
བྱྲེད་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་ལྡན། །ས་ྱིད་འབས་བུ་རྣམ་གྱིས་ྱིད། །ཆད་དང་ཆུང་དུས་ཡང་དག་
འཇོམས། །སྤོང་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁད་པར་་་་་་དགྲེ་སྱིག་དག་རྱིམ་པས་འབད། འབད་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་དྲེར་རྟག་སོགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ལོག་དང་། རང་རང་གྱི་
ར་བ་གསུམ་ཅར་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་དང་། ས་དགུ་ཅར་དང་གཅྱིག་པ་དང་། ལྔ་ཅར་དང་བལ་མྱིན་བཞྱི་དང་དུས་བསྐལ་ཆྲེན་བརྒྱད་ཁྱི་དང་བར་སྐལ་ཙམ་དང་། རང་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་
པས་རྲེ་ཤྱིག་དང་གཏན་དུ་དང་།་་་་་སྤོང་བའམ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག ཆུང་ངུས་ཆྲེན་པོ་འཇོམས་ནུས་མྱི་ནུས་དང་། ར་བ་ནས་སྤོང་མྱི་སྤོང་དང་། སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་དང་བདུད་ཡྱིན་

པའྱི་ཁད་པར་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། ྱིད་ཅྲེས་བཤད་པས་སང་བ་དང་མུན་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་མདོ་ནྱི་དང་པོ་གྲེན་པོའ་ི
ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་སོབས་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ལ་དགོངས་ཏྲེ་འཕགས་པ་བདྲེན་མཐོང་ནུས་པ་ཚད་མྲེད་ཅྱིང་ཆོས་ྱིད་
རྒྱ་ཆྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་པ་ལ་ཚད་མྲེད་པ་ལས་བཟོག་པའྱི་ཚད་དུ་བྱས་པའྱི་ལས་མྱི་དགྲེ་
བ་དྲེས་འཕགས་པ་དྲེ་དམྱལ་བ་སོགས་སུ་ཁྱིད་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ། །ལས་དྲེ་ལ་འཕགས་པ་དྲེ་དྲེའྱི་ལས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་གནས་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ། །ལས་དྲེ་ལ་འཕགས་པ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་ངན་འགོ་ཆྲེ་གྲེ་མོར་སྐྱྲེ་བོ་ཞྲེས་བགང་
བར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །འདྱི་དག་ལ་གྲེན་པོ་མཐོང་ལམ་ཞྲེས་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཚད་མྲེད་བཞྱི་
བསོམས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མཐའ་མ་ཆོད་པའོ། །མདོའ་ིདགོངས་པ་གཞན་བཤད་པ་ལ་གྲེན་པོའ་ིམཐུ་
ཆུང་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོས་ོན་མོངས་ཀྱི་ཤུགས་བཟོག་མྱི་ནུས་པས་
ན་དྲེ་ལྟའྱི་གང་ཟག་གྱི་བསམ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་དགྲེ་བ་བས་རྲེ་ཤྱིག་སོབས་ཆྲེ་ཞྱིང་བསམ་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་རྣམ་སྱིན་དུ་ངྲེས་པ་སྤོང་བའྱི་ཡོངས་ཤྲེས་ཀྱིས་མ་སྤངས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོངས་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་ཡོངས་
སུ་མྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སོབས་ཆྲེ་བ་འདྱི་ནྱི་མདོ་འདྱིར་དགོངས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་དག་འདོད་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་རང་
བཞྱིན་གྱི་ངང་གྱིས་སོབས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་དང་ལས་ལམ་གྱི་འཁོར་མང་བས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་སྤྱད་པ་བས་སོ། །འདྱི་དང་ཕྱྱི་མ་ནྱི་དགྲེ་བ་ལའང་
ངོ་། །གནས་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་ལ་གནས་པ་ནར་སོན་པའྱི་སྲེ་མངོན་ཞྲེན་དང་དད་པ་དག་པོས་བྱྲེད་པས་
སོ། །རྱིགས་ཆད་ཀྱི་མྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་པ་སྲེ་གྲེན་པོས་དབྱུང་དུ་མྲེད་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འགོ་དང་
སྡུག་བསལ་ཕན་འདོགས་དང་། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁད་འཕགས། །ཞྲེས་པ་ལ། འགོ་བའྱི་ཁད་པར་མདོར་
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དུད་འགོ་ལ་བྱྱིན་ན་རྣམ་སྱིན་བརྒྱ་འགྱུར་དང་མྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ལ་སོང་འགྱུར་དུ་གསུངས་ཏྲེ། དྲེས་རུང་
མཐུན་སར་ན་མྱི་དང་བོང་མམ་གྱི་དུད་འགོ་བཅུ་དང་མྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མྲེད་པ་བསད་པ་སྱིག་པ་མམ་པར་
མངོན་ནོ། །ཕན་འདོགས་ལས་མ་དང་ཕ་སྲེ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཡང་མཛོད་འགྲེལ་དུ་དྲེ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །སྲེམས་
ཀྱིས་འདུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་སོགས་གཞན་ལ་ཕན་བདྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ཅན་
ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་དང་བཤད་པའྱི་ལས་སོབས་ལྡན་གྱི་ཡང་རྣམ་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཞྱིང་ནྱི་སྱིན་པ་ལ། སྤྱོད་
འཇུག་ཏུ། །ཡོན་ཏན་ཞྱིང་དང་ཕན་འདོགས་ཞྱིང་། །སྡུག་བསལ་བ་ལ་དགྲེ་ཆྲེན་འགྱུར། །ཞྲེས་ཏྲེ་དཀོན་ཅོག་
གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པའོ། །དངོས་པོ་ནྱི་སྱིན་བྱའྱི་དངོས་པོ་བཟང་ཞྱིང་མང་བའོ། །ཡང་ན་བ་
སྟུ་གཞྱི་སྲེ། བསྡུ་བར་དུད་འགོ་བོང་ཆྲེ་བ་གསོད་ན་གཞྱི་ལས་ལྱི་བ་སོགས་གསུངས་སོ། །ངོ་བོ་ལས་ནྱི་སྱིན་པ་
བས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་དྲེ་བས་སོམ་པ་སོགས་དང་། སར་ཁལ་པ་བས་ངག་རྩུབ་དང་དྲེ་བས་ཕ་མ་དང་བརྫུན་
བས་འདོད་ལོག་དང་དྲེ་བས་རྐུ་བ་དང་དྲེ་བས་གསོད་པ་དང་བརྣབ་སྲེམས་པས་གནོད་སྲེམས་དང་དྲེ་བས་
ལོག་ལྟ་ཆྲེ་བར་བཤད་དོ། །གཞྱི་བོ་ནྱི་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་ཆགས་བལ་དང་སོམ་ལྡན་སོགས་སོ། །གྱིས་ནྱི་དགྲེ་མྱི་
དགྲེའྱི་ར་བ་གསུམ་དག་པོའ།ོ །གོགས་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་ལས་གཞན་གྱིས་ཟྱིན་པའོ། །མང་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཡང་
ཡང་གོམས་པའྱི་མཇུག་གསོས་པའོ། །སྐྱྲེ་བོ་མང་པོ་ནྱི་རང་གྱིས་ཀང་བྱས་གཞན་ཡང་བྱྲེད་དུ་འཇུག་
པའོ། །དགུ་ལ་ས་མ་ས་མ་མམ་ན་ཞྲེས་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་ངོ་ཞྲེའོ། །མཐུ་ཆུང་བ་ནྱི་སོབས་དང་ལྡན་པ་འདྱི་
ལས་ཞྲེས་ཏྲེ་གྲེན་པོ་མཐུ་ཆུང་བའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་བཟོག་གོ །མཇུག་དང་ཞྱིང་
དང་གཞྱི་དང་ནྱི། །སོར་དང་སྲེམས་པ་བསམ་པ་སྲེ། །དྲེ་རྣམས་ཆུང་དང་ཆྲེ་བ་ལས། །ལས་ཀང་ཆུང་དང་ཆྲེ་བ་
ྱིད། །ཅྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །དྲེ་ཡྱི་གཞྱི་ནྱི་ལས་ལམ་སྲེ། ལས་གསུམ་ལས་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དང་ལྟ་བ་ལས་ལོག་ལྟ་
ཆྲེ་བར་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས། མདོ་བཀོད་དྲེ་དྱི་བ་དང་། དྲེའྱི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་
བཅོམ་ལྡན་གྱིས་སྐྱྲེ་བོ་གང་ཞྱིག་འདྱི་སྐད་དུ་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་འདྱི་ཚོར་བ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟ་དང་ལྡན་པས་ལས་
བྱྲེད་ཅྱིང་གསོག་པའྱི་ཚོར་བ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་སྱིན་མྱོང་ན་ོན་མོངས་དག་པོ་ཅན་གྱིས་སོ་སོར་བརྟགས་ཏྲེ་ོན་
མོངས་བསལ་ཡང་དན་པ་མས་པ་ལས་སར་བྱུང་བ་ན་སྡུག་བསལ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་བཅས་པར་ཚུལ་
ཁྱིམས་བསྲུངས་བ་ལས་འབས་བུ་དུཿཁ་དག་མྱོང་ན་དོན་མྲེད་ཅྱིང་། གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་རྲེ་བ་སོགས་བདྲེ་བ་
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ལྟར་རྣམ་སྱིན་ཡང་མྱོང་ན་དྲེ་སྤོང་བ་དོན་མྲེད་པས་ན་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱིས་གནས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་དུ་ཁཿམཛད་
པའྱི་རྒྱུ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་ཀང་རྣམ་སྱིན་དུ་ཁཿབས་ན་ཡང་དག་པར་ཞྲེས་དང་། ཡང་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་བདྲེ་
སོགས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་བྱྲེད་ཅྱིང་གསོག་པ་དྲེ་རྣམས་རྣམ་སྱིན་མྱོང་ན་ལས་བྱྲེད་དུས་སུ་
ཚོར་བ་ཅྱི་ལྡན་ཡང་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱིས་བདྲེ་བ་མྱོང་བས་དྲེས་གནས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མཐོང་ལམ་གྱིས་ཟད་
པ་དང་སོམ་ལམ་གྱིས་མཐར་དབྱུང་བའྱི་སྐབས་སང་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་ཅྲེ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་
གྱིས་ལས་རྒྱུ་འབས་གནས་མྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ལས་བྱྲེད་དུས་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་
སྱིན་བདྲེ་བར་ངྲེས་པ་བཀག་ཅྱིང་དུ་ཁ་ཅན་གྱི་རྣམ་སྱིན་དུཿཁ་རུ་ངྲེས་པ་དང་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་
སྱིན་བཏང་སོམས་སུ་ངྲེས་པའང་ངོ་། །འདྱིར་རྣམ་སྱིན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
ཚོར་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་སྱིན་དུ་བཏགས་པའོ་ཞྲེའོ། །གནས་ཡྱིན་པ་གནང་བ་ནྱི་ཡང་ལས་བྱྲེད་དུས་བདྲེ་བ་དང་
ལྡན་པའྱི་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་བ་གནང་སྲེ། བདྲེ་བ་ཅན་གྱི་ལས་དུ་ཁཿམྱོང་འགྱུར་གྱི་
འབས་བུ་དུ་ཁཿབ་གཞན་གྱི་བུད་མྲེད་ལ་རྲེ་བ་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུད་བདྲེ་ཡང་ལས་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་འབས་
བུ་བཏང་སོམས་དང་ལས་བྱྲེད་དུས་དུཿཁ་ཡང་ལས་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་བ་ོན་མོངས་དག་པོ་
ཅན་གྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་ལྟ་བུ་དང་དུཿཁ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་མྱོང་འགྱུར་མྱི་དགྲེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་དུཿཁ་རོལ་
བ་དག་པོས་ཆོམ་རྐུན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དུཿཁ་ཅན་ལས་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་སྱིན་བཏང་སོམས་
དང་ལས་བྱྲེད་དུས་སྡུག་མྱིན་བདྲེ་མྱིན་དང་ལྡན་པ་ལས་བདྲེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་བ་གསུམ་པའྱི་
ྲེར་སོགས་སོམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཏང་སོམས་ཅན་གྱི་ལས་དུཿཁ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་འབས་བུ་དུཿཁ་དང་། བཏང་
སོམས་ཅན་གྱི་ལས་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་སྱིན་བཏང་སོམས་མྱོང་བ་བཞྱི་པས་ནམ་མཁའྱི་ྲེར་
སོགས་སོམ་པ་ལྟ་བུ་སང་ངོ་ཞྲེས་པ་མདོ་འདྱིར་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོར་བཤད་
པ་གྱིས་ཀྱི། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མྱིང་དོན་ནྱི་འདྱིས་སྱིག་པའྱི་རྒྱུན་སོམ་པ་སོམ་པ་དང་། སོམ་པ་མྱིན་པ་
རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ཞུགས་པ་དང་། གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕན་
འདོགས་པ་དང་གནོད་པ་ལ་ཞུགས་པའོ། །དྲེ་ལས་སོམ་པ་ལ་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞྱི་བཅས་
ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྡོག་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་བཅས་
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དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་སྤོང་བ་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་སོམ་པ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་མྲེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་སྤོང་བ་སྲེ། 
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་ནྱི་ལུས་དང་སོག་ལ་མྱི་ལྟ་བར་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཞན་ལ་
ཕན་པར་ཞུགས་པའོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བཤད་དུའོ། །གྱིས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྟྲེན་ནྱི། ཟ་མ་མ་ནྱིང་སྒྲ་མྱི་སན། །མཚན་
གྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་རྣམས་ལ། །སོམ་མྱིན་སོམ་པའང་དྲེ་བཞྱིན་ལ། །ལྷ་ལའང་མྱི་རྣམས་ལ་གསུམ་
མོ། །འདོད་དང་གཟུགས་སྐྱྲེས་ལྷ་རྣམས་ལ། །བསམ་གཏན་སྐྱྲེས་ཡོད་ཟད་མྲེད་ནྱི། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་
འདུ་ཤྲེས་མྲེད། །སྲེམས་ཅན་མ་གཏོགས་གཟུགས་མྲེད་ནའང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཟ་མ་སོགས་ལ་ནྱི་གདུལ་བར་
དྲེ་ལྟ་བུ་བསལ་བར་གསུངས་པས་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པས་སྒྲྱིབ་པ་དང་སོ་སོར་རྟོག་པ་
མྱི་བཟོད་པ་དང་རྟྲེན་གྱིས་ཀའྱི་ོན་མོངས་ཤྲེས་ཆྲེ་བ་དང་དང་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བའོ། །སྒྲ་མྱི་སན་
པ་ལ་ལྲེན་པ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མྲེད་པས་དང་ངན་སོང་རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་མྲེད་པས་སོམ་པ་མྲེད་
དོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། །འོ་ན་དགྲེ་སོང་རྣམས་སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཀླུ་ནྱི་ཟ་བ་ཕྱྲེད་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་གནས་
ནས་བྱུང་སྲེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་བསྲེན་གནས་ལ་གནས་སོ་ཞྲེས་མདོར་འབྱུང་བ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་
ལྲེགས་པར་སྤྱད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་མྱིན་ཞྲེས་སོ། །རྒྱལ་སས་འཕགས་པས་ངན་འགོར་སྐྱྲེ་བ་བསན་པ་
ལ་སོམ་པ་ཡོད་ཀང་དྲེ་ངན་སོང་མཚན་ྱིད་པ་མྱིན་ནོ། །སོམ་མྱིན་མྲེད་པ་ནྱི་སྱིག་པ་ལའང་བློ་མྱི་བརྟན་པས་
དང་། སྒྲ་མྱི་སན་པ་ལ་སྱིག་པ་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་མྲེད་པས་དང་ངན་སོང་ལ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་འཇྱིག་རྒྱུ་མྲེད་པས་
དང་སོམ་པ་ཡོད་པས་གཅྱིག་ལ་སོམ་མྱིན་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །བར་མའྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་པ་བོར་
བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་གང་ཡོད་ན་སྲེ། མྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་དམྱལ་བ་དང་སྒྲ་མྱི་སན་བོར་བའྱི་འདོད་པ་ན་དང་
གཟུགས་མྲེད་ན་ནྱི་ཟག་མྲེད་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཡོད་ཅྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལ་གྱིས་ལས་མྱི་
འཐད་པ་དགག་པ་ནྱི། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་གཟུགས་སུ་འདོད་དྲེ། རྣམ་རྱིག་མྱིན་རྣམ་གསུམ་
ཤྲེས་བྱ། །སོམ་དང་སོམ་པ་མྱིན་དང་གཞན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེའང་ལུང་མ་བསན་གྱི་སྲེམས་སོབས་ཆུང་བས་རང་
འགགས་ཀང་རྒྱུན་འབྱུང་བའྱི་ལས་སོབས་ལྡན་འཕྲེན་མྱི་ནུས་པས་ན། རྣམ་རྱིག་མྱིན་ལུང་བསན་མྱིན་
མྲེད། །ཅྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་ནྱི་ཀུན་བཏགས་པ་ཡྱིན་པས་མྲེད་དྲེ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་
གསུམ་དྱི་མྲེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། །འཕྲེལ་དང་མ་བྱས་ལམ་སོགས་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པ་
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ནྱི་མྱི་འགྲུབ་སྲེ། གཟུགས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བསན་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་དང་། 
དྱི་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའམ་དག་བཅོམ་གྱི་གཟུགས་དང་། རས་ལས་བྱུང་
བའྱི་བསོད་ནམས་འཕྲེལ་བའང་རྒྱུད་ལ་ས་བོན་འཕྲེལ་བ་དང་། མ་བྱས་ཤྱིང་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པའང་སོར་བ་པོ་ལ་
རྒྱུད་འགྱུར་བ་ཕྱྱི་མ་འབས་བུས་སྐྱྲེད་ནུས་སྐྱྲེ་བ་དང་། མམ་པར་བཞག་པ་ན་རྲེས་ཐོབ་ཡང་དག་པའྱི་ངག་
སོགས་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱུད་རུང་སྲེ། བརྒལ་ལན་རྒྱས་པར་མཛོད་འགྲེལ་
བཞྱི་པར་བལྟའོ། །འཐད་པ་བརོད་པ་ལ་སོམ་པ་ནྱི་སྤོང་བའྱི་སྲེམས་པ་སྲེ། བསྡུ་བར་སྤོང་བའྱི་སྲེམས་པ་སྤོང་བ་
དྲེ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་གང་དྲེ་སོམ་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའང་བྱྲེ་བཤད་དུ་སོ་སོ་
ཐར་པ་ནྱི་ཆོ་གས་བླངས་ཤྱིང་ལུས་ངག་གྱི་ལས་བཀག་པ་སོམ་པའྱི་སྲེམས་པ་དྲེས་ཕྱྱིས་རང་འད་འབྱུང་བའྱི་ས་
བོན་ཀུན་གཞྱི་ལ་བཏབ་སྲེ། དྲེ་ནས་ང་སོག་གཅོད་སོགས་སྤངས་པའོ་ཞྲེས་བླངས་པ་དན་པས་འཛེམ་ཞྱིང་
བསབ་པ་མྱི་འདལ་བའོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ནྱི་བསམ་པ་དང་གནས་ཐོབ་པས་རྲེས་ཐོབ་ཏུའང་མྱི་དགྲེ་
བ་སྤོང་ཞྱིང་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པའོ། །སོམ་མྱིན་ཡང་གནོད་པར་སོར་བའྱི་སྲེམས་པ་དང་ཁས་ལྲེན་པའྱི་སྲེམས་
པའོ། །དྲེ་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་སོམ་མྱིན་མྱི་གཏོང་སྲེ། གནོད་པ་བྱ་བའྱི་བསམ་པ་མ་ལོག་པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་
སོབ་དཔོན་བློ་གོས་བརྟན་པས་གསུངས་སོ། །གྱིས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སོ་སོ་ཐར་པ་དང་། བསམ་
གཏན་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་སོམ་པ་དང་། སོམ་མྱིན་དང་། བར་མའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་ཤྲེས་བྱའྱི་
དངོས་པོ་ནྱི། དགྲེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ཕམ་པ་བཞྱི་དང་། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་། སྤང་ལྟུང་སུམ་བཅུ་དང་། འབའ་
ཞྱིག་པ་དགུ་བཅུ་སྲེ་ལྟུང་བྱྲེད་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་དང་། སོ་སོར་བཤགས་པ་བཞྱི་དང་། ྲེས་བྱས་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ་
ལྟུང་བ་སྲེ་ལྔ་པ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་དང་། གཞྱི་བསྡུས་ཀྱི་ྲེས་བྱས་སོགས་ལུས་ངག་གྱི་ལས་
སྤང་བྱ་ཀུན་སྤོང་བ་བླངས་པ་དང་། དགྲེ་སོང་མ་དྲེ་ལྟ་བུ་བུད་མྲེད་ལ་སྐྱྲེས་པའོ། །དྲེའང་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་ལྡན་
པ་སྲེ་གསོལ་བ་དང་བཞྱིའྱི་ལས་བྱས་ཏྲེ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཆྲེ་ལོང་མནོས་པ་བསྲེན་པ་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་
དང་། དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ཀུན་སྤྱོད་ཅྱིང་སྤང་བྱ་ཀུན་སོམ་པ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་
ཀྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བླང་བའྱི་དང་། དྲེ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོ་ག་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་
སྲེམས་རྲེས་སུ་སྲུང་བའྱི་དང་། དྲེ་ྲེས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་སྒྲྱིམ་ཞྱིང་བྱུང་ན་བླང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་འཇྱིགས་པར་ལྟ་བ་
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དང་བྱ་བ་བསབ་པའྱི་ཚོགས་བླངས་པ་རྲེས་སུ་སྲུང་བའྱི་ཡན་ལག་གོ །དགྲེ་སོང་མ་ནྱི་བུད་མྲེད་ོན་མོངས་མང་
བས་རྱིམ་གྱིས་དགྲེ་སོང་མ་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་ཚུལ་མའྱི་སྤང་བྱའྱི་སྲེང་དུ། གཅྱིག་པུ་ལམ་དུ་མྱི་འགོ་
ཞྱིང་། །ཆུ་བོའ་ིཕ་རོལ་རྐྱལ་མྱི་བྱ། །སྐྱྲེས་པ་ལ་ནྱི་རྲེག་པ་དང་། །དྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདུག་མྱི་བྱ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མྱི་
འཆབ་ཅྱིང་། །སན་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་བྱ་སྲེ། །འདྱི་རྣམས་དགྲེ་སོང་མ་རྣམས་ཀྱི། །ཆོས་དྲུག་ཅྲེས་ནྱི་རབ་ཏུ་
བསྒྲགས། །ས་ལྲེ་སམ་ནྱི་ལྲེན་པ་དང་། །གསང་བའྱི་གནས་ཀྱི་སྤུ་འབྲེག་དང་། །ས་རྣམས་རྐོ་བར་བྱྲེད་པ་
དང་། །རྩྭ་སོན་ལ་སོགས་གཅོད་མྱི་བྱ། །བྱྱིན་ལྲེན་མ་བྱས་ཟས་ལྲེན་དང་། །སོག་འཇོག་བྱས་པ་ཟ་བ་
ལས། །རབ་བཟོག་ཅྲེས་བྱ་དྲེ་བཞྱིན་གཞན། །རྲེས་མཐུན་ཆོས་ནྱི་དྲུག་ཏུ་བརོད། །ཅྲེས་འདུལ་བ་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་
རྒྱུད་དུ་བཤད་དྲེ་དྲེ་ལ་སོབ་པ་དང་། དགྲེ་ཚུལ་གྱི། གང་ཞྱིག་སོག་གཅོད་གཞན་ནོར་འཕོག མྱི་ཚངས་སྤྱོད་
བརྫུན་བཅོས་ཆང་སོགས། །གར་སོགས་ཕྲེང་སོགས་མལ་ཆྲེན་མཐོ། །ཕྱྱི་དོའ་ིཁ་ཟས་དངུལ་གྱིས་
སྤོང་། །དགྲེ་ཚུལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆུ་ལོན་བརྱིགས། །ཞྲེས་པ་དང་། དགྲེ་ཚུལ་མ་དྲེ་བུད་མྲེད་ལ་སྐྱྲེས་པའོ། དྲེ་ལྔ་
ལ་བསྡུ་བར་དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་སོམ་པར་གསུངས་སོ། །དགྲེ་བསྲེན་གྱི་ནྱི་དྲེའྱི་སོམ་བརྒྱད་དུ། ཇྱི་སྱིད་འཚོ་
བར་གསོད་དང་རྐུ། །ལོག་པར་གཡྲེམ་དང་བརྫུན་གྱི་ཚིག །ཆང་གྱི་བཏུང་བ་རྣམས་ལས་ལྡོག །ཅྲེས་བཤད་པ་
ལྟར་སྤང་བྱ་ལྔ་སྤོང་བ་སྲེ། གཞན་གྱི་སོག་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཆུང་མ་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བ་གཞན་ལ་གནོད་པའྱི་
དངོས་པོ་ཆྲེན་པོ་སྤོང་བ་བླང་བའྱི་ཡན་ལག་དང་བརྫུན་སྤོང་བ་བླངས་པ་ལས་མས་པ་ཕྱྱིར་གསོ་བའྱི་དང་ཆང་
སྤོང་བ་བླངས་པ་ལས་མྱི་མས་པའྱི་སྲེ་ཡན་ལག་གསུམ་ཅན་ནོ། །སོམ་པ་གཞན་ལ་མྱི་ཚངས་སྤྱོད་སྤོང་བ་དང་
དགྲེ་བསྲེན་ལ་འདོད་ལོག་སྤོང་བ་བསབ་པའྱི་གཞྱིར་འཇོག་པ་ནྱི། །ལོག་གཡྲེམ་ཤྱིན་ཏུ་སད་ཕྱྱིར་དང་། ས་ཕྱྱིར་
མྱི་བྱྲེད་འཐོབ་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་སུན་འབྱྱིན་ཅྱིང་ངན་སོང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཁྱིམ་
པས་བསམ་ས་བས་དང་། འཕགས་པས་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུའང་མྱི་བྱྲེད་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགྲེ་བསྲེན་གྱིས་ཆུང་
མ་ལྲེན་ན་དྲེ་ལས་ཀང་སོམ་པ་འཐོབ་པས་ཅྱི་ལྟར་མྱི་མས་ཞྲེ་ན། སོམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞྱིན། འཐོབ་
ཀྱིས་རྒྱུད་ལས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདོད་ལོག་སྤོང་བ་ཁས་ལྲེན་གྱི་རྒྱུད་འདྱི་ལ་མྱི་ཚངས་སྤྱོད་སྤོང་ཞྲེས་མྱིན་
པས་སོ། །ངག་གྱི་བཞྱི་ལས་བརྫུན་སྤོང་བ་ྱིད་འཇོག་པའང་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསབ་པ་ཐམས་
ཅད་འདས་གྱུར་ན། །བརྫུན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱྱིར་ཡང་། །ཞྲེས་སོ། །བཅས་པའྱི་རྣམས་ལས་ཆང་ྱིད་འཇོག་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   291 

སྲེ། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐོབ་བ་མྱོས་འགྱུར་ལས་གཞན་བསྲུང་ཆྲེད་དུའོ་ཅྲེས་སོ། །ཆང་འཐུང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྱི་མཚན་ྱིད་སྲེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ནས་སྤྱོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བཅས་པའོ་ཞྲེས་ཏྲེ་
བརྒལ་ལན་རྒྱས་པར་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །དགྲེ་བསྲེན་མའྱི་ནྱི་དྲེ་ྱིད་བུད་མྲེད་ཀྱིས་ནོད་པའོ། །བསྲེན་གནས་
ཀྱི་ནྱི་བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། འཚེ་དང་འཁྱིགས་པ་ཆོམ་རྐུན་བརྫུན། །ཆང་དང་དུས་མྱིན་ཟ་ལ་
ཆགས། །མལ་སན་མཐོ་ལ་དགའ་དག་གླུ། །གར་དང་ཕྲེང་བའྱི་ཁད་པར་སྤོང་། །དག་བཅོམ་བརྟུལ་ཞུགས་རྲེས་
བྱྲེད་པའྱི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདྱི་ལྡན་ན། གསོ་སོང་ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །དྲེའང་ནམ་སྲུང་བའྱི་ཐོ་རངས་
ལྲེན་ཅྱིང་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ངྲེས་པ་ལ་བླངས་ཀང་སྐྱྲེ་སྲེ་གང་གྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསྲེན་གནས་ལ་
གནས་པའོ་ཞྲེས་སོན་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དྲེས་ཞྲེས་སོགས་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཏྱིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་
རྒྱུ་སྲེན་རྱིངས་ཀྱིས་ཞུས་པར་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོམ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་བླངས་པར་གསུངས་པས་སོ། །དྲེའང་ཡན་
ལག་ལྔས་བསྡུས་པ་སྲེ། བསྡུ་བར། གཞན་གྱི་སོག་དང་ལོངས་སྤྱོད་དག་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བ་ལྲེན་པའྱི་དང་། 
རང་དང་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བ་ལྲེན་པའྱི་ཡན་ལག་མྱི་ཚངས་སྤྱོད་སྤོང་བ་དང་། བརྫུན་སྨྲ་སྤོང་བ་
བླངས་པ་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་གསོ་བའྱི་དང་། གར་སོགས་གསུམ་སྤོང་བ་བླངས་པ་མྱི་མས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དན་པ་
འཇོག་པའྱི་དང་། ཆང་སྤོང་བ་དན་པ་རྨོངས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གར་སོགས་ཕྲེང་སོགས་རབ་བྱུང་གྱི་
ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པས་གྱིས་སུ་བཅས་ཏྲེ་ཁྱིམ་པའྱི་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པ་མྱིན་པས་གཅྱིག་ཏུའོ། །གསྲེར་
དངུལ་ལྲེན་པ་ནྱི་འདོད་པ་བསོད་སོམས་ཀྱི་མཐའ་གསོག་འཇོག་གྱི་གཙོ་བོ་དང་ར་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཚུལ་
ཁྱིམས་ཡན་ལག་བག་ཡོད་པའྱི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྲེ། །བཞྱི་གཅྱིག་དྲེ་བཞྱིན་གསུམ་རྱིམ་
བཞྱིན། །དྲེ་ཡྱིས་དན་མས་དགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཀང་སྲེ། སྤང་བྱ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནྱི། །ཐམས་ཅད་སྤོང་
བ་མནོས་པ་ལས། །དགྲེ་བསྲེན་དང་ནྱི་བསྲེན་གནས་དང་། །དགྲེ་ཚུལ་ཆྲེད་དང་དགྲེ་སོང་ྱིད། །ཅྲེས་པས་
བསྡུས་སོ། །དྲེ་འདའྱི་བསབ་པ་མང་པོ་ནྱི་མ་དག་པའྱི་ཞྱིང་འདྱིར་ཤཱཀ་སྲེང་གྲེའྱི་བསན་པ་ལས་ཏྲེ་སྱིགས་མ་ལྔ་
བདོ་བས་བསབ་པ་མང་པོས་གདམས་དགོས་པས་སོ། །གཞན་ལ་ནྱི་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པར་ཞྱིང་
དྲེའྱི་ན་ཐོས་ལ་སྐྱོན་མྲེད་པས་བསབ་པ་མང་པོ་བཅའ་མྱི་དགོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དན་པའྱི་བསབ་པས་
ཆོག་པར་དང་། གཙུག་ན་རྱིན་པོ་ཆྲེས་ཞུས་པར་ལྷས་བལྟས་པའྱི་ཞྱིང་ན་དགྲེ་སོང་རྣམས་བསབ་པ་ཉུང་ཞྱིང་
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རྒྱན་དང་བཅས་པ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་སོགས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་ལ་བརྒྱད་དྲེ། སོ་དང་། བླང་
བའྱི་ཡུལ་དང་། མྱི་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་། འཐོབ་ཚུལ་དང་། གནས་ཚུལ་དང་། གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྣམ་གངས་དང་། 
ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་མཛོད་འགྲེལ་དུ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་སོམ་པ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་གྱུར་པའོ་
ཞྲེས་བཤད་པས་དྲེ་ལ་བཞྱི་ལས་ཡུལ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་གྱི། ཡང་སངས་རྒྱས་དོན་དམ་པ་སྐུ་གསུམ་དང་། ཆོས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དགྲེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་འཕགས་པ་དང་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཏྲེ་
སྐྱབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའ་ིསྐུ་གྱིས་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་གང་ཟག་བརྒྱད། །དྲེ་ལ་
གུས་པས་སྐྱབས་འགོ་གང་། །གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཐ་སད་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཆོད་
རྟྲེན་དང་སྐུ་གཟུགས་དང་། ཆོས་ལམ་དང་གསུང་རབ་དང་། དྲེའྱི་གྲེགས་བམ་དང་། དགྲེ་འདུན་སྲེ་པ་བཞྱིའྱི་
དགྲེ་སོང་སོགས་སོ། །གང་ཞྱིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཁོ་ན་ཡུལ་དུ་བཤད་
དོ། །མཐར་ཐུག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་དྲེ། རྒྱུད་བླ་མར། སྤང་ཕྱྱིར་སླུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཕྱྱིར། །མྲེད་ཕྱྱིར་
འཇྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆོས་རྣམ་གྱིས་དང་འཕགས་པའྱི་ཚོགས། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཤྲེས་པ་དང་ཁད་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཁས་བླངས་པ་དང་གཞན་མྱི་སྨྲ་བའྱི་ཁད་
པར་བཞྱི་དང་ལྡན་པས་ཡུལ་དམ་པ་ལ་བརྟྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་ཅྱིང་བློ་གཏོད་པའོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི
ནྱི་སངས་རྒྱས་འདོད་པས་བསང་བ་སོགས་དོན་དྲུག་ལྡན་ཏྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་འདྱི་ནྱི་དྲེ་དངོས་འདོད་པས་ཁས་
ལྲེན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། །ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་ནོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པར་རྒྱལ་པོ་སས་འཆད་དོ། །བསབ་བྱ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདོར། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་
སོང་བ། །དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་དགྲེ་བསྲེན་ཏྲེ། །ནམ་དུ་ཡང་ནྱི་ལྷ་གཞན་ལ། །སྐྱབས་སུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དམ་པའྱི་
ཆོས་ལ་སྐྱབས་སོང་བ། །འཚེ་ཞྱིང་གསོད་པའྱི་སྲེམས་དང་བལ། །དགྲེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐྱབས་སོང་བ། །མུ་
སྲེགས་ཅན་ལ་ཕྱག་མྱི་བྱ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཐོས་པའྱི་སའྱི་བསྡུ་བར་སོར་བས་དགྲེ་བའྱི་རྟྲེན་
གཞྱི་དང་དབང་པོ་མྱི་རྒོད་པར་དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བླང་བར་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རྲེ་བར་དང་དུས་དང་དུས་
སུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་བྱ་བ་གསུངས་ཞྱིང་། ངག་ཡྱིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སོགས་སོ། །བྱྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་དུཿཁ་ཀུན་ལས་གཏན་དུ་ངྲེས་པར་ཐར་པ་སྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། འཇྱིག་རྟྲེན་ཇྱི་སྱིད་སྲེམས་ཅན་
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གྱི། །གནོད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན། །བཟོག་ཅྱིང་འབྱོར་བར་བྱ་ཆྲེད་དུ། །སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ཆྲེན་ྱིད་
དུ་འདོད། །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་བསྡུ་བར་སྲུང་བ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལོག་པར་མོས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་
ཟད་པ་འཐོབ་པ་དང་། སྐྱྲེས་བུ་དམ་པའྱི་ནང་དུ་བགང་བ་དང་། སོན་པ་དང་ཆོས་གོགས་དང་བསན་པ་ལ་དད་
པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་སྲེ་བཞྱི་དང་། བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་དང་དགའ་བ་ཆྲེན་པོ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ་བཞྱི་འཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསྡུ་བར་ཁྱིམ་པའྱི་སོམ་པ་རང་གྱིས་ཀང་
ལྲེན་ཅྱིང་། རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་ནྱི་གཞན་ཁོ་ན་ལས་ཏྲེ་རང་གྱིས་ལྲེན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མྱི་འོས་པའང་འབྱུང་
བས་བསན་པ་མྱི་བརྟན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའང་དགྲེ་སོང་ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བཅུ་
དང་ལྔ་ཚོགས་ལས་དང་དགྲེ་སོབ་མའང་དགྲེ་འདུན་ལས་ཏྲེ་དགྲེ་ཚུལ་ནྱི་མཁན་སོབ་སོགས་གང་ཟག་ལས་
ཀང་ངོ་།་་་་་འདུལ་བ་ལུང་དུ། མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་རང་རྟགས་རང་གྱིས་བླངས་པའྱི་མཁན་བུས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་གསུངས་པས། མཁན་པོ་ལ་སོམ་པ་མྲེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱས་
ཐོབ་པར་གསུངས། བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྱི། ནང་པར་གཞན་ལས་ནོད་པར་བྱ། །ཞྲེས་ཁྱིམ་པས་ཀང་
གཞན་ཁོ་ན་ལས་བླང་བར་ཡང་བཤད་དོ། །དྲེའང་དགྲེ་བསྲེན་ནྱི་དགྲེ་བསྲེན་སོམ་བརྒྱད་དུ་དགྲེ་བསྲེན་ལས་
ཀང་བླང་བར་བཤད་ཅྱིང་། བསྲེན་གནས་ནྱི་གནས་འཇོག་གྱིས་ཞུས་པར་དགྲེ་སོང་ངམ་བམ་ཟྲེ་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་
གྱི་གན་དུ་སོང་སྲེ་ཞྲེས་དང་། འདུལ་བ་ལུང་དུ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་འགོན་པོ་ལ་བསྲེན་
གནས་ཕོག་པར་བཤད་པས་དགྲེ་བསྲེན་ནམ་ཆོ་ག་ཤྲེས་པས་ཀང་རུང་བར་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའྱི་སོམ་པ་མྱི་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་བསྡུ་བར་འབྱུང་སྲེ་བསམ་པ་མས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་། བུ་
ལོན་དང་འཇྱིགས་པས་ྲེན་པའམ། འཚོ་བ་མྲེད་པས་ྲེན་ཏྲེ་དགྲེ་སོང་འདྱི་རྣམས་ས་བས་འཚོ་བས་ངའང་དགྲེ་
སོང་བྱའོ་སམ་པའོ།ཤ།ཅྱི་སྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ས་བས་འཚོ་བར་བྱ་ཞྱིང་ཇྱི་ལྟར་དགྲེ་སོང་འདྱི་རྣམས་ཚངས་སྤྱོད་
སྤྱོད་པ་ལྟར་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བར་དུ་སྤྱད་པར་བྱའོ་སམ་པས་ལྲེན་ན་བསམ་པ་ནྱི་མ་མས་མོད་གཅྱིག་ཏུ་དག་
པའང་མྱིན་ནོ། །ལུས་མས་པ་འབས་དང་ཕོལ་མྱིག་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་ཆོས་སུ་གསུངས་པའྱི་ནད་དང་ལྡན་ཏྲེ་
བླ་མ་ལ་བསྲེན་བཀུར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་བླ་མ་དང་གོགས་ཀྱི་བསྲེན་བཀུར་དང་སྱིན་བདག་གྱི་དད་རས་བདག་གྱིར་
བྱྲེད་པས་ལྱི་བ་དང་མྱི་རུང་བས་སོ། །སྐྱྲེས་པ་ྱིད་མས་པ་ཟ་མ་སོགས་སོ། །དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མས་པ་
མཚམས་མྲེད་བྱས་པ་དང་མུ་སྲེགས་པ་དང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་། དགྲེ་སོང་མ་སུན་དབྱུང་བ་དང་གནས་
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པར་མྱི་བྱ་བ་སྲེ་དྱི་མ་ཆྲེན་པོས་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤྱིན་ཏུ་སབ་པར་བྱས་པའོ། །གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་མས་པ་
རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ་དང་དྲེ་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་དང་དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལས་བྱྲེད་པ་དང་བུ་ལོན་ཅན་དང་
བན་དང་ཕོགས་པ་དང་མཆུ་ཐོགས་པ་དང་བརོད་པ་ཅན་དང་ཕ་མས་མ་གནང་བའོ། །གཞན་རྲེས་སུ་བསྲུང་བས་
ནྱི་སྤྲུལ་པ་སྲེ་སོན་ཀླུ་མྱིར་སྤྲུལ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་དགྲེ་སོང་ཀུན་མྱི་མྱིན་པས་སུ་ཞྱིག་འདྱི་རྣམས་ལ་བསོད་
སོམས་འབུལ་ཞྲེས་སྱིག་རྐྱྲེན་དུ་གྱུར་པས་སོ། །དྲེའྱི་བར་མ་གྱིས་དང་ཐ་མ་ཅན་ལ་སོམ་པ་མྱི་སྐྱྲེ། ཞྱིང་གཞན་
ལ་སྐྱྲེའང་གནས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་དང་མཛེས་པའྱི་བར་ཆད་དོ། །བླང་བའྱི་ཡུལ་མ་ཚང་ནའང་མྱི་སྐྱྲེ་
སྲེ་ཆོ་ག་མས་ནའང་ངོ་། །དགྲེ་བསྲེན་ནྱི་བསམ་པ་མས་པ་དང་སྐྱྲེས་པ་ྱིད་མས་པས་སོ། །བསྲེན་གནས་
ནྱི་བསམ་པ་མས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འགལ་རྐྱྲེན་མྲེད་ཅྱིང་མཐུན་རྐྱྲེན་ཚང་བས་ན་སོ་སོ་ཐར་ཞྲེས་
པ། གཞན་གྱི་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་སོགས་ཀྱིས། ཞྲེས་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་ཆོ་གས་བླངས་པས་འཐོབ་བོ། སོགས་ཀྱིས་
བསྡུས་པ་རང་བྱུང་གྱིས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སོ། །ཡང་དག་པར་ངྲེས་པ་
འཇུག་པས་ལྔ་སྲེའོ། །དགྲེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅྲེས་པས་གགས་པ་དང་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་སོགས་མང་པོའ།ོ །སོན་
པར་ཁས་བླངས་པས་འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོའ།ོ །དྱི་བས་མྲེས་པས་ལྲེགས་སྱིན་ནོ། །ལྱི་བའྱི་ཆོས་ཁས་བླངས་པས་
སྐྱྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ཆྲེན་མོའ།ོ །ཕོ་ས་ཆོས་བྱྱིན་ནོ། །གསོལ་བ་དང་གཞྱིའྱི་ལས་མཁན་སོབ་མྲེད་པས་སོན་
གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་སོ། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལན་གསུམ་བཟས་པས་སྲེ་བཟང་དྲུག་ཅུའྱི་ཚོགས་བསྲེན་པར་རོགས་
ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་པས་མ་ཁབ་ཅྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དུའོ། །ལྔ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་རྱིམ་གྱིས་
སོམ་པ་མང་པོ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱི་མ་ཐོབ་ན་ས་མ་གཏོང་ཞྲེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། སོམ་པ་དྲེ་རྣམས་འགལ་བ་
མྲེད་པས་སོ། །སོབ་དཔོན་རོག་སོགས་སོམ་པ་ས་མ་ཕྱྱི་མར་གནས་གྱུར་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སྲེ་དྲེ་ལ་དགྲེ་སོང་
གྱིས་དགྲེ་ཚུལ་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཅྲེས་པས་དགྲེ་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ན་སད་དུ་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་ཡོད་ཅྲེས་
གསུང་བ་ནྱི་ཕྱྱིར་ཡང་གནས་འགྱུར་ཞྲེས་པས་ལན་ཐྲེབས་སོ། །འོན་ཀང་འདྱི་ལ་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་དགྲེ་
སོང་གྱིས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་བླངས་པ་ལ་རྒྱལ་སས་ཀྱི་ར་ལྟུང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་བྱུང་བ་ན་དགྲེ་སོང་གྱི་སོམ་
པ་གཏོང་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་མྱི་གཏོང་སྲེ། གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་སྤང་དཀའོ། །དྲེས་ན་སོམ་པ་
རྣམས་རྒྱུད་གཅྱིག་ལའང་ཐ་དད་དུ་གནས་ཤྱིང་རས་མཚུངས་ཀང་མྱི་མས་ཏྲེ་གཅྱིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་
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གཞན་ས་བོན་དང་ལྡན་པས་སོ། །ཐ་དད་དྲེ་རྣམས་འགལ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་འདྱིར་ཡང་རུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ལ་དངོས་
དང་ར་ལྟུང་ལ་དཔྱད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་བསྡུ་བར་བསབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ར་ལྟུང་བྱུང་བ་དང་། མཚན་
གྱིས་སྐྱྲེས་པ་དང་། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ཆད་པ་དང་། ཤྱི་བས་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་གཏོང་ཞྱིང་དམ་པའྱི་ཆོས་ནུབ་
པས་མ་བླངས་པ་བླང་དུ་མྲེད་ཀྱི་སར་བླངས་པ་མྱི་གཏོང་ལ། དགྲེ་བསྲེན་གྱི་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྲེམས་སྐྱྲེས་པས་
དང་། དགྲེ་ར་ཆད་པ་དང་ཤྱི་བས་ཏྲེ། བསྲེན་གནས་ཀྱི་ནྱི་སྲེམས་མྱི་མཐུན་པ་སྐྱྲེས་པས་དང་། ྱི་མ་ཤར་བ་དང་
དྲེའྱི་གོང་དུ་ཤྱི་བས་སོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕོས་དང་། །མཚན་གྱིས་དག་ནྱི་བྱུང་བ་
དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོ་ཐར་པའྱི་འདུལ་བ་གཏོང་། །ཞྲེས་ཏྲེ། བླངས་པ་དང་འགལ་
བའྱི་རྣམ་རྱིག་སྐྱྲེས་པ་དང་རྟྲེན་བོར་ཞྱིང་འཕངས་པ་རོགས་པ་དང་རྟྲེན་མས་པ་དང་གཞྱི་ཆད་པ་དང་དྲེ་སྱིད་དུ་
འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་རྱིམ་པས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལས་སྨྲ། །གཞན་རྣམས་དམ་ཆོས་ནུབ་པ་
ལས། །ཁ་ཆྲེ་རྣམས་ནྱི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལོན་ནོར་བཞྱིན་གྱིས་སུ་འདོད། །ཅྲེས་ཀང་སྲེ་ཆོས་ནུབ་པ་ན་ས་མ་
ལྟར་དྲེའྱི་ཡང་བཤད་དོ། །ཡང་འདུལ་བར་དགྲེ་སོང་ལོ་ྱི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ལ་ལོན་པར་མ་ཤྲེས་པ་དྲེར་ཤྲེས་པས་
གཏོང་བ་དང་། དགྲེ་སོང་མ་མྱི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་གཏོང་བར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཁ་
ཆྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ཞྱིང་སོམ་པ་མྱི་གཏོང་སྲེ། འདུལ་བར། གལ་ཏྲེ་དགྲེ་སོང་
ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ཞྱིག་དགྲེ་སོང་མ་ལ་རྲེས་སུ་སོན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ལུང་ལས་ཏྲེ་ར་ལྟུང་
མྱིན་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་མྲེད་པས་དང་རྱིགས་པའང་ཕྱོགས་གཅྱིག་མས་པས་ཀུན་གཏོང་བར་མྱི་
རྱིགས་སོ། །དགྲེ་སོང་མ་ཡྱིན། དགྲེ་སོང་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་སོང་མྱིན་པ་ལ་དགོངས་
པའོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་ཞབས་ན་རྲེ། ལུང་དྲེ་ངྲེས་དོན་ཏྲེ་འདུལ་བར་མྱིང་གྱི་དང་། ཁས་འཆྲེ་
བའྱི་དང་། སོང་བའྱི་དང་། ོན་མོངས་པ་བཅོམ་པའྱི་དང་། གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་པའྱི་
དགྲེ་སོང་སྲེ་ལྔ་ལས་ལྔ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་གསུངས་ཀྱི་དོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་སོང་ནྱི་སར་དྲེར་གྱུར་ཏྲེ་ཕྱྱིས་དྲེ་
མྱིན་པར་འགྱུར་བ་མྱིན་པས་སོ། །རྱིགས་པའྱི་ལན་ཡང་སོན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱིང་ཏ་ལའྱི་མགོ་བཅད་ན་ཞྲེས་
དཔྲེར་མཛད་དྲེ་བཏབ་བོ། །དྲེ་སོན་པས་དགྲེ་སོང་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་ལས་བསྐར་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་མྱིན་པ་དགྲེ་
སོང་དུ། །སྨྲ་བ་སྲེ་དང་བསལ་བར་གྱིས། །ཤྱིང་རུལ་པ་ནྱི་སྤང་བར་གྱིས། སྱིང་པོ་མྲེད་པ་དོར་བར་
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གྱིས། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པས་དྲེ་འདའྱི་དགྲེ་སོང་ཅྱི་འད་ཡྱིན། །འོ་ན་དགྲེ་སོང་བཞྱི་སྲེ་ལྔ་པ་མྲེད། ལམ་གྱིས་
རྒྱལ་དང་ལམ་སོན་དང་། ལམ་གྱིས་འཚོ་དང་ལམ་སུན་འབྱྱིན། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པའྱི་ཐ་མ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་
ཚིག་པ་དང་མྱི་ཤྱི་བ་ལྟར་ཤ་ཚུགས་ཙམ་ལུས་པས་སོ། །འོ་ན་་་་་་འཆལ་ཚུལ་ལས་དགྲེ་སོང་མྱིན་པར་འགྱུར་ན་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་
འཆབ་སྲེམས་མ་སྐྱྲེས་པ་ལ་དགྲེ་སོང་མ་ཡྱིན་ན་བསབ་པ་སྱིན་པའྱི་ཆོ་ག་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྟུང་བ་བྱུང་ཙམ་
གྱིས་ལ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་ཡྲེ་མྱི་འཆབ་ན་ཕས་ཕམ་པ་མྱིན་པས་དྲེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་དྲེ་གནང་སྲེ་ཕས་
ཕམ་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་དགྲེ་སོང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་འདྱི་ལ་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་ནྱི། །སོ་ཤོར་འཐད་པར་
བཤད་ཅྱིང་། འོད་ལྡན་དུ་ཕྱོགས་གྱིས་ཀའྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་བཀོད་དྲེ་འདྱིར་ངྲེས་པ་མ་ཆོད་པར་དྲེ་ལྟ་བས་
ན། དམ་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ནྱི་ཟབ་པ་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བདུན་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
ནྱི་ལྲེགས་སྤྱད་དང་། །ལས་དང་སོམ་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །ཞྲེས་སོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་སྱིག་པ་ལས་སོ་སོར་ཐར་ཅྱིང་ལུས་
དང་ངག་སོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སོ་ཐར་པའྱི་སོམ་པའོ། །བསྱིལ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཏྲེ། མདོར། ལུས་
ལ་ཡོངས་སུ་གདུང་མྲེད་པས། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཡང་དག་བླངས་པ་བདྲེ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །མཁས་པས་བསགས་
པས་ན་ལྲེགས་སྤྱད་དོ། །བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་ལས་སོ། །གྱིས་པ་གང་ཟག་དཔྱད་པ་ནྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་
བའྱི་སོམ་པ་དང་པོ་ལྔ། །ཞྲེས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ས་མའྱི་གོམས་པ་ལས་ྲེས་སྤྱོད་སར་བཤད་པའྱི་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་
འདོད་པ་མྱི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལས་དབྲེན་པར་སྤྱོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེའོ། །དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྱི་སོམ་པ་ནྱི་ཇྱི་
སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ལུས་སོགས་ཀྱི་ྲེས་སྤྱོད་ལས་དབྲེན་པ་སྲེ། དགྲེ་བསྲེན་སོམ་བརྒྱད་དུ། གང་ཕྱྱིར་ལུས་
ངག་མྱི་དགྲེ་ལས། །ལྡོག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་དགྲེ་བ་ལས། །དྲེ་ཕྱྱིར་བརྣབ་སྲེམས་གནོད་པའྱི་སྲེམས། །ལྟ་ལས་ལྡོག་
རྣམས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མྱི་ཚངས་སྤྱོད་མྱི་སྤོང་བས་འདོད་པ་ལས་དབྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
འོ། །བསྲེན་གནས་ནྱི་ཚེ་གང་དུ་དྲེ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་གོམས་པ་མ་བྱས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་
ྱིན་ཞག་པའྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་དྲེ་གྱིས་ཀ་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་དགྲེ་
བསྲེན་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས། བསབ་གངས་ལ་དཔྱད་པ་ནྱི། དགྲེ་བསྲེན། ཞྲེས་ཏྲེ་ཁ་ཅྱིག་
ཕྱོགས་གཅྱིག་བླངས་ནས་སོབ་པ་དྲེ་དགྲེ་བསྲེན་མྱིན་ཞྲེས་སྲེམས་པས་སོ། །མྱིང་ཆྲེན་གྱི་མདོར། བཙུན་པ་ཅྱི་
ཙམ་གྱིས་ན་ས་གཅྱིག་སྤྱོད་པའྱི་དགྲེ་བསྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ལགས། ཞྲེས་སོགས་དྱི་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྲེའྱི་ལན་
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གྱིས་གཅྱིག་སྤོང་ན་ས་གཅྱིག་སྤྱོད་པ་དང་། གྱིས་སྤོང་ན་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྤྱོད་པ་དང་། གསུམ་མམ་བཞྱི་སྤོང་
ན་ཕལ་ཆྲེར་སྤྱོད་པ་དང་། ལྔ་ཆར་སྤྱོད་ན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྡན་པ་ཞྲེས་
བྱ་སྲེ་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ལྷག་མ་མྱི་སྲུང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བའོ། །བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་
མ་ཤྱི་བར་དུ་རྒྱུན་དུ་བླངས་ཏྲེ་བསྲུངས་ན་གོ་མྱིའྱི་དགྲེ་བསྲེན་ནོ་ཞྲེས་གནས་བརྟན་སྲེ་པའྱི་མན་ངག་གོ །བསབ་
པ་ས་ཅྱིག་ཀང་མྱི་སྤྱོད་ཀང་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པ་བླངས་ན་དགྲེ་བསྲེན་ཞྲེས་འདུལ་བར་འབྱུང་ཞྲེས་བརྒྱད་
སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུའོ། །གང་ཟག་ལ་དཔྱད་པ་ལ་དངོས་ལ་དགྲེ་བསྲེན་ྱིད་བཀག་སྲེ་ནྱི་དགྲེ་སོང་དང་དགྲེ་སོང་
མ་ལ་བསྲེན་བསྐུར་བྱྲེད་ཅྱིང་ྲེ་བར་གནས་པས་དགྲེ་བསྲེན་ཞྲེས་བྱ་ན་དྲེའྱི་འོས་མྱིན་པ་སྲེ་བུད་མྲེད་དང་སྐྱྲེས་
པ་གྱིས་ཀའྱི་ོན་མོངས་ཆྲེ་བས་དང་རྱིམ་པ་ལྟར་བུད་མྲེད་དང་སྐྱྲེས་པ་ལ་བསྲེན་པའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བས་
སོ། །དྲེ་ལ་ཟ་མ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་གང་ཡང་མྲེད་པ། མ་ནྱིང་དང་པོ་སྲེ། མ་ནྱིང་ནྱི་དབང་པོས་
དོན་བྱྲེད་དགའ་བའྱི་ཁད་པར་སྐྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་ཕྱྱི་མ་བཞྱིའོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་སོ། །དྲེ་དག་དང་
མཚན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་ཡོད་པའང་འདའོ། །དོན་འདྱི་ལ་བསྡུ་བར་བསབ་པ་སྲུང་བར་བྱྲེད་པ་
རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་འཛིན་པ་ནྱི་མཚུངས་པར་བཤད་དོ། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་དགྲེ་བསྲེན་མ་བཀག་
ཅྲེའོ། །ཞར་བྱུང་ནྱི་མ་ནྱིང་ལྔ་སྲེ་སྐྱྲེས་ནས་ནྱི་མངལ་དུ་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་མྲེད་པའོ། །ཕག་དོག་ཅན་ནྱི་གཞན་
གྱིས་བུད་མྲེད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་མཐོང་སྲེ་ཕག་དོག་སྐྱྲེས་པས་སྐྱྲེས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཟ་བ་ཕྱྲེད་པ་ནྱི་དཀར་
ཕྱོགས་སམ་ནག་ཕྱོགས་ལ་སྐྱྲེས་པར་འགྱུར་བའོ། །བླུགས་པ་ནྱི་ཁ་སོགས་སུ་མྱི་གཙང་བ་བླུགས་པ་ན་སྐྱྲེས་
པར་འགྱུར་བ་སྲེ། ཨཱ་སྱིཀ་ཏ་ཞྲེས་པ་བསྒྱུར་བའོ། །ཨཱ་སཀ་ཏ་ཞྲེས་པ་མཁྱུད་ནས་ལྡང་བར་འདུལ་བར་
རོ། །མས་པ་ནྱི་བཅད་པ་སོགས་སོ། །བསྡུ་བར་དང་པོ་ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་ཡང་ཡྱིན་ལ་བར་མ་གསུམ་མ་ནྱིང་ཁོ་
ན་སྲེ། ལྔ་པ་ཕ་རོལ་པོས་བདག་སུན་འབྱྱིན་པར་མྱི་བྱྲེད་ན་ཟ་མ་ཁོ་ན་དང་སུན་འབྱྱིན་པར་བྱྲེད་ན་གྱིས་ཀ་སྲེ། 
དྲེ་གསུམ་ནྱི་སྤོང་དང་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱི་དང་། མས་པའྱི་མ་ནྱིང་དུ་གསུངས་སོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་པ་ལ་
གསུམ་ལས་དངོས་པོ་ནྱི་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱུ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་
ས་བོན་རྣམ་པར་གནོན་པའྱི་གྲེན་པོས་འཇོམས་ན་འདོད་པ་ལས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་
བས་ཀང་སྤོང་བ་ནས་གསུམ་པ་ལས་ཆགས་བལ་གྱི་བར་གྱིས་རྱིང་དུ་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་པོས་སྤོང་
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བའོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་གཟུགས་མྲེད་པས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་སོམ་པ་མྲེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སོ་
བསྟུན་པ་སྲེ་རྣམ་པར་བཤད་པའྱི་སོ་བསྡུ་བར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སྤྱོད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་སོམ་
པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འཐོབ་ཚུལ་ནྱི། བསམ་གཏན་ལས་སྐྱྲེས་བསམ་གཏན་གྱི། །ས་ྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་ཅྲེས་
ཏྲེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་གཞྱིའམ་ྲེར་སོགས་ཐོབ་པས་འཐོབ་བོ། །གཏོང་རྒྱུ་ནྱི། བསམ་གཏན་གཏོགས་པའྱི་
དགྲེ་བ་་་་་་གཟུགས་ཅན་དང་དྲེ་མྱིན་པ་ནྱི། །ས་འཕོས་མས་པ་དག་གྱིས་གཏོང་། །དྲེ་བཞྱིན་གཟུགས་མྲེད་གཏོགས་ཞྲེས་
ཏྲེ་ས་འོག་ཏུ་སྐྱྲེ་བའམ་སོམས་འཇུག་ལས་མས་པས་སོ། །ཡང་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་སོར་ལམ་བཟོད་པའྱི་བར་སྐྱྲེད་
པ་དྲེ་འདོད་ཁམས་སུ་ཤྱི་ནས་དྲེ་ྱིད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ན་མ་འཕོས་ཀང་ཤྱི་བས་གཏོང་སྲེ། འཕགས་པས་དྲེ་དག་ས་བོར་
བས། །གཏོང་འགྱུར་འཕགས་མྱིན་འཆྱི་འཕོ་བས། །ཞྲེས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀྱི་སོམ་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས་དངོས་
པོ་ནྱི། བདྲེན་པ་མཐོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
འཆལ་བའྱི་ས་བོན་སྤངས་པ། འཕགས་པ་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ། །འཐོབ་ཚུལ་ཟག་མྲེད་ནྱི། འཕགས་དྲེ་
ཞྲེས་ཏྲེ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཟག་མྲེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བས་འཐོབ་བོ། །གཏོང་རྒྱུ་ནྱི། 
འཕགས་པ་འབས་བུ་ཐོབ་སངས་མས་པ་ལས། ཞྲེས་ཏྲེ། འབས་བུ་གོང་མ་ཐོབ་པས་ས་མའྱི་ལམ་དང་དབང་
པོ་སངས་པས་རྟུལ་འབྱིང་གྱི་ལམ་དང་མས་པ་ལས་ལམ་གོང་མ་གཏོང་ངོ་། །འདྱིར་སོམ་པའྱི་མྱིང་ཅན་གཞན་
བཤད་ན། བསྡུ་བར་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྤོང་བ་བཅུ་དང་ཕལ་ཆྲེར་སྤོང་བ་བཅུ་དང་ཀུན་སྤོང་བ་བཅུ་
དང་། ྱིན་ཞག་ནས་ལོའ་ིབར་དུ་ཡུན་ཐུང་ངུ་སྤོང་བ་བཅུ་དང་། ལོ་ཕན་ཆད་ཡུན་རྱིང་དུ་སྤོང་བ་བཅུ་དང་། ཇྱི་
སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་སྤོང་བ་བཅུ་དང་། རང་ྱིད་སྤོང་བ་བཅུ་དང་། གཞན་སྤོང་དུ་འཇུག་པ་བཅུ་དང་། སྤོང་བ་
ལ་བསགས་པ་དུ་མ་བརོད་པ་བཅུ་དང་། སྤོང་བ་མཐོང་ན་དགའ་ཞྱིང་ཡྱི་རང་བ་བཅུ་སྲེ་སོམ་པ་བླང་བ་བརྒྱར་
གཏོགས་པ་དང་། ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་སོམ་པ་སྤོང་བ་ལྲེན་པའྱི་ཀུན་སོང་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་སོམ་པ་
སྤོང་བ་ལྲེན་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྲུང་བའྱི་སོམ་པ་དྲེ་ཕན་ཆད་སྤོང་བའྱི་སྲེམས་པ་རྟག་ཏུ་ས་བོན་དང་ལྡན་པ་རྲེས་
མངོན་དུ་འགྱུར་བས་ཇྱི་ལྟར་བླངས་པ་སྲུང་བ་དང་ཕྱྱིས་ལྲེན་པའྱི་སོམ་པ་གལ་ཏྲེ་སྱིག་པ་སྤྱད་ན་མྱུར་བར་
འཆགས་ཤྱིང་སར་སོམ་པ་དང་། སོམ་པ་ཆུང་ངུ་ལས་ལམ་ཕྱོགས་གཅྱིག་དང་། དུས་ཐུང་ངུ་དང་རང་ྱིད་སྤོང་
བ་ཙམ་དང་། སོམ་པ་འབྱིང་ཕལ་ཆྲེར་དང་། དུས་རྱིང་དུ་དང་རང་ྱིད་སྤོང་ཞྱིང་གཞན་ཡང་སྤོང་དུ་འཇུག་པ་
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དང་། སོམ་པ་ཆྲེན་པོ་ཀུན་དང་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བར་དུ་དང་རང་སྲུང་བ་སོགས་བཞྱི་ཅན་དང་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་
སོམ་པ་སོམ་པ་བླངས་པས་སྐྱོན་མྲེད་པས་འགོད་པ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུས་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྲེད་ཐོབ་པ་སྲེ་
བརྒྱད་གསུངས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ། ན་ཐོས་པས་ཡྱིད་ཀྱི་གསུམ་སྤོང་བར་མྱི་
འདོད་པས་དང་། སྲེམས་ཅན་དང་ཡན་ལག་དང་ཡུལ་དང་དུས་དང་འཐབ་མོའ་ིཚེ་མྱི་སྲུང་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཚེ་ངྲེས་
པ་ཅན་སོམ་པ་མྱིན་གྱི་ལྲེགས་པར་སྤྱད་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པས་སོ། །ར་བའྱི་ལུང་དུ། ཡྱིད་ཀྱི་སོམ་པ་ལྲེགས་པ་
སྲེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་སོམ་པ་ལྲེགས། །ཞྲེས་དང་། གང་ཡང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་སོམ་པས་བསམས། ཞྲེས་བཀའ་
སྩལ་པས་ཡྱིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པ་དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་དག་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་གྱིས་ཏྲེ། ཤྲེས་བཞྱིན་དང་
ནྱི་དན་དག་གྱིས། །ཡྱིད་དང་དབང་པོའ་ིསོམ་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་སོམ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་གྱིས་སྤོང་བའྱི་སོམ་
པ་ཞྲེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་སྲེམས་རྲེས་འབང་། །བར་ཆད་མྲེད་ལམ་སྐྱྲེས་ཏྲེ་གྱིས། །མྱི་ལོག་
མྲེད་ལ་སྤོང་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་སོ། །སོམ་མྱིན་ལ་ལྔ་ལས་དངོས་པོ་ནྱི་ཤན་པ་ཕྱུགས་བསད་དྲེ་བཙོངས་པས་འཚོ་
བའོ། །ཕག་གྱིས་འཚོ་བ་སོགས་ཀང་དྲེ་དང་འདའོ། །བོང་རྒྱས་འཆོར་བ་ནྱི་རྱི་བོང་རྒྱས་གསོད་པ་སྲེ་རྒྱལ་པོ་
སས་ནྱི་བ་གུང་རྱི་ཞྲེས་གགས་པའྱི་སོག་ཆགས་བམ་པ་ཞྲེས་པ་གསོད་པའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ཆོམ་རྐུན་ནྱི་མ་
བྱྱིན་ལྲེན་བྱྲེད་པའོ། །གཤྲེད་མ་ནྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགསད་བྱའྱི་མྱི་གསོད་པའོ། །གང་པོ་འཛིན་ཅྱིང་འདུལ་བའོ། །སྦྲུལ་
གྱིས་འཚོ་བ་ནྱི་སྲེའུ་པ་ལྟ་བུའོ། །ན་རྣ་བ་ནྱི་འདམ་པོ་དང་གང་པོ་སོགས་ཕ་མ་བྱས་ཏྲེ་འཚོ་བའོ། །མདོར་ན་
གནོད་པ་བྱྲེད་པ་སྲེ་མཛོད་འགྲེལ་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་ཤགས་ཟན་པ་རྣམས་ཀང་དོན་གྱིས་སོམ་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ཅན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། མས་ཆུང་བཙོན་རྣམས་གཏང་བར་མཛོད། །འགའ་ཡང་མྱི་
གཏང་མྲེད་པར་མཛོད། །ཁོད་ནྱི་གང་ལ་གཏོང་སྲེམས་མྲེད། །དྲེ་ལས་སོམ་པ་མྱིན་པ་སྐྱྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་བྱ་བའྱི་སྲེམས་པ་ས་བོན་
དང་མངོན་གྱུར་གང་ཡྱིན་པའོ། །འཐོབ་ཚུལ་ནྱི་སོམ་མྱིན་ཅན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ལས་དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་སྐྱྲེས་
པས་སམ་གཞན་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་བླངས་པས་དྲེའྱི་ལས་གསོད་རྐུ་སོགས་སྤྱད་པར་ངྲེས་པ་སྲེ། སོམ་པ་
མྱིན་པ་བྱ་བའམ། །ཁས་ལྲེན་པ་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་སོམ་མྱིན་སོམ་པ་ཐོབ་པ་
དང་། །ཤྱི་དང་མཚན་གྱིས་བྱུང་བ་ལས་ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་དྲེས་བསྲེན་གནས་བསྲུངས་ཏྲེ་དྲེ་བཏང་བ་ན་སོམ་
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མྱིན་དུ་འགྱུར་རམ་བར་མར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྱིག་གཏན་དུ་གཏོང་སྲེམས་མྲེད་པས་སོམ་མྱིན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
ལགས་གོང་འབར་ཡང་སོན་པོར་འགྱུར་བ་ལྟར་སྨྲའོ། །གཞན་ནྱི་སོམ་མྱིན་གྱི་སོར་བ་མྱི་བྱྲེད་ན་མྱི་འགྱུར་བར་
སྨྲའོ། །འོ་ན་སོམ་མྱིན་ཅན་གྱིས་བསབ་པའྱི་གནས་གྱིས་སམ་གསུམ་བླངས་ན་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནྱི་
སོམ་མྱིན་ལ་མ་ཚང་བ་དང་ྱི་ཚེ་བ་ཡྲེ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་སོམ་པ་མྲེད་པར་སྨྲའོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་
པ་ལྟར་སོམ་མྱིན་དང་བརྒྱད་བོར་བའྱི་སོམ་པའང་མ་ཚང་བ་དང་ྱི་ཚེ་བའང་ཡོད་དྲེ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་འཆལ་
ཚུལ་དྲེ་ཙམ་གྱི་གགས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱིང་དྲེས་ན་དྲེ་ལ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་སྨྲ་སྲེ་སོམ་པར་གཏོགས་པའྱི་
བརྒྱའྱི་ལ་ལ་དང་མཐུན་ནོ། །རྣམ་གངས་ནྱི། སོམ་པ་མྱིན་དང་ྲེས་སྤྱད་དང་། །འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་
དྲེའྱི་ལམ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ལུས་ངག་མྱི་སོམ་པས་དང་། དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སད་པས་དང་། 
འབས་བུ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྱིན་པས་དང་། ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་ཡྱིན་
པས་དང་། དངོས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་ན་ལས་ལམ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བར་མ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ལ་་་་་་བར་མ་ལ་ལྔ་རུ་
བྱས་དྲེ་ལ་ནས་པོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་ཚེག་བར་དགུ་བོར་ནས་ཀག་རོ་ལྟར་བཤད་ན་བདྲེའོ། དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་སོམ་པ་དང་། 
སོམ་མྱིན་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཡྱིད་དང་། ལུས་ངག་གྱི་ལས་དགྲེ་བ་སྱིན་པ་དང་། སན་པ་སྨྲ་བ་
སོགས་དང་མྱི་དགྲེ་བ་ཁུ་ཚུར་དང་། ཐལ་ལག་རྡྲེག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པར་བསྡུ་བར་གསུངས་སོ། །དྲེ་
ལ་སོམ་པ་ནྱི་སར་བཤད་པ་ལྟར་རྟྲེན་དང་སྤང་བྱ་དང་དུས་ངྲེས་ཤྱིང་སོམ་མྱིན་ཅན་ལ་མྱི་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་ལས་བཟོག་
པ་བར་མའྱི་དགྲེ་བ་སྲེ་དྲེས་སོམ་མྱིན་དང་བར་མའྱི་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཁད་པར་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་ཤྲེས་སོ། །འཐོབ་
ཚུལ་ནྱི། ལྷག་མའྱི་རྣམ་རྱིག་མྱིན་ཞྱིང་དང་། །ལྲེན་དང་གུས་པར་བྱྲེད་ལས་ཐོབ། །ཅྲེས་ཏྲེ། རས་ལས་བྱུང་བའྱི་
བསོད་ནམས་ལྟ་བུ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ་ཟ་བ་སོགས་ཡྱིད་དམ་བཅས་པ་དང་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་བྱ་བ་
རོམ་པ་ལས་སོ། །བར་མྱིན་ལ་ལྡན་ཚུལ་ནྱི། །སོམ་མྱིན་གནས་པ་དགྲེ་བ་དང་། །སོམ་པ་ལ་གནས་མྱི་དགྲེ་
བའྱི། །རྣམ་རྱིག་མྱིན་ལྡན་ཇྱི་སྱིད་དུ། །རབ་དང་ོན་མོངས་ཤུགས་ལྡན་པར། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཤན་པ་མཆོད་རྟྲེན་ལ་
ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་ལ་རབ་ཏུ་དང་བའྱི་དང་། དགྲེ་སོང་ར་གསོད་པ་སོགས་ལ་ོན་མོངས་ཀྱི་ཤུགས་ཡོད་ཀྱི་
བར་དུ་ལྡན་ནོ། །གཏོང་རྒྱུ་ནྱི། བར་མ་ཤུགས་བླངས་བྱ་བ་དང་། །དོན་ཚེ་ར་བ་འཆད་པ་ལས། ཞྲེས་པ་དྲུག་སྲེ་
དད་པའམ་ོན་མོངས་ཀྱི་ཤུགས་དང་བླངས་པ་འདྱིས་ཆོག་ཅྲེས་དང་ལས་ཀ་དང་མཆོད་རྟྲེན་སོགས་དང་
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གདོས་སོགས་དང་ཚེ་དང་དགྲེ་བ་ནྱི་དགྲེ་ར་ཆད་པ་ནའོ། །ཡང་། འདོད་གཏོགས་དགྲེ་བ་གཟུགས་མྱིན་ནྱི། །ར་
ཆད་གོང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ལས། ོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་མྱིན་ནྱི། །གྲེན་པོ་སྐྱྲེས་པས་རྣམ་མས་འགྱུར། །ཞྲེས་
ཀང་སྨྲའོ། །འདྱིར་ནྱི་དྲེ་དག་སོམ་པ་སོགས་ཀྱི་གཏོང་རྒྱུར་ཕྱྲེ་སྲེ་བལྟའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་འདྱི་
གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་སྲེམས་པ་དང་རྣམ་རྱིག་ཡོད་ཅྱིང་རྣམ་རྱིག་ནྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ྱིད་ན་
ཏྲེ། གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ། ཞྲེས་དང་། རྣམ་རྱིག་དཔྱོད་དང་བཅས་དག་ན། །འདོད་པ་ན་ཡང་བསྒྲྱིབས་པ་
མྲེད། །གང་ཕྱྱིར་ཀུན་སོང་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་བརྟགས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་མྱི་བཞྲེད་དོ། །སྤྱྱིའྱི་བཞྱི་པ་ལ་བདྲེ་བ་
མྱོང་འགྱུར་ནྱི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་གསུམ་དུའོ། །སྡུག་བསལ་ནྱི་འདོད་ཁམས་སུའོ། །བཏང་སོམས་མྱོང་
འགྱུར་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་དུའོ། །ཚོར་བ་དྲེ་གསུམ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ནྱི་ལྲེགས་ཏྲེ་གསུམ་ཀའྱིའང་འདྱིར་རྣམ་སྱིན་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་བཏང་སོམས་མྱོང་འགྱུར་ཡྱིན་པས་སོ། །འོག་ནའང་བར་མ་ཡོད་དོ་ཞྲེས། །ཁ་ཅྱིག་ཟྲེར་ཏྲེ་
གང་གྱི་ཕྱྱིར། བསམ་གཏན་ཁད་པར་རྣམ་སྱིན་ཕྱྱིར། །ས་ཕྱྱི་མྲེད་གསུམ་མྱི་འདོད་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །ལྔ་པ་
ལ་གསུམ་ལས་དང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ནྱི། ལས་གང་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལས་བྱས་པའྱི་ཚེ་ལ་རྣམ་སྱིན་སྱིན་
པའོ། །དྲེའང་། ཞྱིང་དང་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་ལས། །ཞྲེས་པ་གྱིས་ལས། ཞྱིང་ལས་ནྱི་བྱམས་པའྱི། ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་
ལ་དང་པོ་བཞྱི་རྱིམ་པས་་་་་་བསྡུ་བར། སྲེམས་ཅན་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་པའྱི་ལྷག་བསམ་ལས་དང་སྲེམས་ཅན་གྱི་
སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་རྲེས་སུ་སྲུང་བ་ལ་གནས་པ་ལས་དང་མཆོག་རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་མྱང་འདས་དང་འད་བའྱི་འཕགས་
པའྱི་གནས་པ་ལས་ལངས་པ་དང་། མྱི་དགྲེ་བ་ཀུན་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
མཐར་ཐུག་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཞྱིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་། སྲེམས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་། སྱིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་ཡོད་པ་
དང་། རྒྱུད་དག་པ་ཚེ་ས་མ་གཞན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་གྲེགས་བྱས་པའྱི་ལས་སྒྲྱིབ་མྲེད་ན་ཚེ་འདྱི་ལ་མྱོང་ངོ་ཞྲེས་བསྡུ་
བར་རོ། །བསམ་པ་ལས་ནྱི་ཡང་ན་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་གང་བསམས་པ་དད་པ་སོགས་དང་ོན་མོངས་དག་པོས་སྤྱོད་
པ་སྲེ་གྲེན་པོས་སོབས་ལྡན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་། ས་དྲེའྱི་འདོད་ཆགས་གཏན་བལ་ཕྱྱིར། །རྣམ་སྱིན་
ངྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་བ་ལ་འདོད་པའྱི་ས་པའྱི་ལས་མྱོང་ངྲེས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའང་
མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི་ལས་གང་ཚེ་ཕྱྱི་མ་བར་མ་ཆད་ལ་སྱིན་པ་སྲེ། དྲེའྱི་མཚན་གཞྱི་མཚམས་
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མྲེད་པ་ལྔ་ལ་དོན་དྲུག་གྱི་དང་པོ་དངོས་པོ་ནྱི། ཀྲྱི་ཡ་དཔུང་བཟང་དུ། །གང་ཞྱིག་དག་བཅོམ་ཕ་མ་
གསོད། །མཐུན་པའྱི་དགྲེ་འདུན་དབྱྲེན་བྱྲེད་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་ལ་སང་སྲེམས་ཀྱིས། །མྱི་གང་སྐུ་
མཚལ་འབྱྱིན་བྱྲེད་པ། །ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་ལས་འདྱི་རྣམས། །རྒྱལ་བས་མཚམས་མྲེད་ལྔ་རུ་གསུངས། །ཞྲེས་
པའོ། །སྒྲོན་གསལ་དུ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འཇྱིག་པ་དང་དམ་པའྱི་ཆོས་སྤོང་བ་གསུངས་ཤྱིང་། 
སོབ་དཔོན་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོའ་ིརྡོ་རྲེས་མ་དང་ཕ་གསོད་པ་དང་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཁག་འབྱྱིན་པའྱི་སྲེམས་དང་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྱོད་པར་བྱྲེད་པ་དང་དགྲེ་འདུན་གྱི་དབྱྲེན་ཏྲེ་ལྔར་བཤད་དོ། །སྐྱྲེ་བ་གཞན་གྱི་
བར་མཚམས་མྲེད་པར་དམྱལ་བར་འགོ་བས་ན་དྲེའོ། །གང་ན་ཡོད་པ་ནྱི། མཚམས་མྲེད་གྱིང་གསུམ་རྣམས་ན་
ཡོད། སྐྱྲེས་པ་བུད་མྲེད་ཁོ་ན་ལ་སྲེ་་་་་་།ཟ་མ་སོགས་ལ་མྱི་འདོད་དྲེ། །ཕན་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ། སོམ་པ་མྲེད་
པ་ལ་བཀོད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཀང་ངོ་། །དྱིན་ཆུང་བ་ནྱི་ལུས་མ་ཚང་བ་རྟོགས་པའྱི་ཆོས་མྱི་རྟྲེན་པ་སྐྱྲེད་པས་
སོ། །དྲེས་ན་ཡྱི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་ལའང་མྱི་འདོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་བློ་གསལ་བ་ལ་འདོད་དྲེ། རྟ་ཅང་ཤྲེས་གདོང་
གཡོགས་ནས་མ་ལ་རྒལ་དུ་བཅུག་པ་ཕྱྱིས་ཤྲེས་པས་རང་གྱི་ཕོ་མཚན་བཅད་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །གཏན་ལ་
དབབ་པ་ནྱི། མ་དང་ཕ་མཚན་གྱུར་པའྱི་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་བསད་ཀང་འགྱུར་ཞྱིང་། བུད་མྲེད་འགས་ནུར་
ནུར་པོ་གཞན་གྱི་མངལ་དུ་བླུགས་ཏྲེ་སྱིན་ཅྱིང་བཙས་ན་ས་མ་བསད་པས་འགྱུར་བ་ཕྱྱི་མའང་བྱ་བ་ཞུ་བའྱི་
གནས་སོ། །མྱིའང་ཕ་མ་མྱི་མ་ཡྱིན་བསད་ཀང་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཕ་མ་མྱིན་པ་ལ་སོར་བ་བྱས་པས་ཕ་མ་བསད་
ཀང་མྱིན་ཏྲེ་མ་ཁྱིའུའྱི་འོག་ན་ཡོད་པ་བསད་པ་དང་ཁྲུས་པའྱི་བུས་སང་བུ་ལ་སོར་བ་བྱས་པས་ཕ་བསད་པ་ལྟ་
བུའོ། །སངས་རྒྱས་ནྱི་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་དཀྲོངས་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་དཀྲོངས་འདོད་མྲེད་ན་ཁག་
ཕྱུང་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །སོབ་པ་ལ་བསྣུན་པས་དག་བཅོམ་ཐོབ་སྲེ་གོངས་ཀང་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་དག་བཅོམ་མྱིན་
པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱིས་དྲེ་བསད་ནའང་འདྱི་བསད་སམ་དུ་རྟྲེན་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འགྱུར་བ་ལ་ཕ་དག་བཅོམ་
པ་བསད་ཀང་མཚམས་མྲེད་དག་བཅོམ་བསད་པ་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ཇྱི་རྱིགས་སུ། །མཚན་ནྱི་
གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་འགྱུར། །གང་གྱི་ཟ་མཚན་ལས་བྱུང་མ། །སངས་རྒྱས་བརྡྲེག་པར་སྲེམས་ལ་མྱིན། །བསྣུན་
འོག་དག་བཅོམ་པ་ལ་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དགྲེ་འདུན་འབྱྲེད་པ་ནྱི་དགྲེ་སོང་སྲེད་པ་སྤྱོད་པ་མྱིན་གྱི་ལྟ་བ་སྤྱོད་
པས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་དུ་དབྱྲེ་ཡུལ་དགྲེ་སོང་བཞྱི་ཡན་ཆད་ལས་དབྱྲེ་
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བྱའང་བཞྱི་ཡན་ཆད་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་ལ་སོན་པ་དང་དྲེས་བཤད་པ་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ཕྱྲེ་སྲེ་དགྲེ་འདུན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་གྱིས་སུ་གནས་པར་བྱས་པའོ། །དྲེ་ནུབ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་ཏྲེ། །དགྲེ་སོང་ལྟ་སྤྱོད་
ཚུལ་ལྡན་པས། །འབྱྲེད་དོ་གཞན་དུའོ་བྱྱིས་པ་རྣམས། །སོན་དང་ལམ་གཞན་ལ་བཟོད་པ། །ཕྱྲེ་བའོ་དྲེ་ནྱི་མྱི་
གནས་སོ། །དྲེ་ནྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་དུ་འདོད། །འཛམ་བུ་གྱིང་ནའོ་དགུ་སོགས་ཀྱིས། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་སོན་
པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་མ་ཐག་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁ་དང་། བསན་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དང་། ལྟ་
བའྱི་སྐྱོན་མ་བྱུང་བ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཅན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་སར་དང་། འགན་
ཟར་བཟུང་བའྱི་སོན་པ་འདས་པ་དང་། མཚམས་ནང་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱོགས་གྱིས་ཀ་གནས་དགོས་པས་མཚམས་
མ་བཅད་པ་དང་། དུས་དྲུག་ཏུ་མྱི་འབྱུང་སྲེ། དང་པོ་མཐའ་སྐྱོན་ཟུང་གཅྱིག་གྱི །ས་རོལ་ཐུབ་པ་ནོངས་པ་
དང་། །མཚམས་མ་བཅད་པ་ན་ཡང་ནྱི། །འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་ནྱི་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལམ་ལ་འཇུག་
པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་བཅོམ་ལྡན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་ནོ། །ལས་ཀྱི་དབྱྲེན་ནྱི་
བསན་པ་གནས་པ་ན་མཚམས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་མཐུན་པས་ལས་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་གང་རུང་བྱྲེད་པ་སྲེ། ལས་
ཀྱི་དབྱྲེན་ནྱི་གྱིང་གསུམ་ན། །དྲེ་ནྱི་བརྒྱད་རྣམས་ཡན་ཆད་ཀྱིས། །ཞྲེས་པ་མཚམས་མྲེད་མྱིན་ནོ། །ལས་ལ་
རག་ལས་པས་ཐུབ་པ་ཀུན་ལ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱྲེན་མྱི་འབྱུང་གྱི་སོན་པ་འདྱིས་ཀང་སོན་དང་སོང་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་
ཅན་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་ཕྱྲེ་བས་འདྱིའྱི་དགྲེ་འདུན་ལྷས་བྱྱིན་གྱིས་ཕྱྲེ་བའོ། །འབས་བུ་ལ་དགྲེ་འདུན་འབྱྲེད་པ་
པོ། །སྐལ་པར་མནར་མྲེད་པར་སྱིན་འགྱུར། །ཞྲེས་ཏྲེ་གཞན་བཞྱིས་དམྱལ་བར་ངྲེས་ཀང་མནར་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་
སོ། །མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ནྱི། མཚམས་མྲེད་སོར་བ་བྱས་པ་ལ། །འདོད་ཆགས་བལ་འབས་མྱི་སྱིད་དོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་གཞུང་དུ་ནྱི་རྒྱུད་བླ་མར། ཆོས་ྱིད་ངྲེས་པར་བསམས་པས་མྱུར་དུ་དྲེ་ལས་ཐར་འགྱུར་
གྱི། །ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ་མ་སྐྱྲེས་དག་ལྟ་བུའོ། །ལྱི་ཡང་ནྱི་དགྲེ་འདུན་དབྱྲེ་ཆྲེད་བརྫུན་སྨྲ་བ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་རབ་ཆྲེར་
འདོད། །ཅྲེས་ཏྲེ་རྒྱལ་བའྱི་ཆོས་སྐུ་ལ་བསྣུན་པས་དང་འདུམ་?གྱི་བར་དུ་འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། ཆགས་
བལ་དང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱི་གྲེགས་བྱྲེད་ཅྱིང་སྐྱྲེ་རྒུའང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་དན་པ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཅྱིག་ངག་གྱི་ལས་དང་གསུམ་སོག་གཅོད་དང་གཅྱིག་སོག་གཅོད་ཀྱི་སོར་བའོ། །དྲེ་ནས་
མཚལ་འབྱྱིན་པ་དང་དག་བཅོམ་དང་ཕ་དང་མ་གསོད་པ་རྣམས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་ཡང་ངོ་། །རོད་སྤང་ནྱི་འོ་ན་ཆོས་
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སྲེད་ཀྱིས་ཕ་མ་དག་བཅོམ་བསད་པ་ལྟ་བུ་མཚམས་མྲེད་མང་པོ་བྱས་པའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་ཅར་སྱིན་ན་གཅྱིག་
དང་དུ་མ་བྱས་པ་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་ན་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་མྱི་འཐད་ལ་རྒྱུད་གཅྱིག་
ལས་མྲེད་པས་དམྱལ་བ་དུ་མ་གཅྱིག་ཅར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་གྱི་རྣམ་སྱིན་ཅྱིག་ཆར་མྱོང་སྲེ་དྲེ་ལྔ་
འགྱུར་གྱི་བར་གྱི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལུས་ཆྲེན་པོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་མནར་མྲེད་དུ་འགྲུབ་ཅྱིང་
ཆད་པ་མྱི་བཟད་པ་ས་ཚོགས་མྱོང་སྲེ། ལྷག་པས་གནོད་པ་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །གང་ཡང་དགྲེ་བ་ཞྱིང་
དང་བསམ་པ་སོགས་ཕུལ་བྱུང་ལས་སྐྱྲེས་པ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་གཞན་མཚམས་མྲེད་དང་ྲེ་བ་སོགས་སོབས་ལྡན་
འགའ་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་བྱ་སྲེ། མ་་་་་་ཡང་ཡྱིན་དག་བཅོམ་མ་་་་་་ཡང་ཡྱིན་པ་འཁྱིག་པའྱི་སུན་ཕྱུང་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ངྲེས་གནས་དང་། །སོབ་པ་གསོད་དང་དགྲེ་འདུན་གྱི། །འདུ་བའྱི་སོ་ནྱི་འཕོག་པ་རྣམས། །མཚམས་མྲེད་པ་དང་་་་
་་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆ་འད་སྲེ། །ལྔ་པ་མཆོད་རྟྲེན་འཇྱིག་པ་འོ། །ཅྲེས་སོ། །དྲེའྱི་གྱིས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི། སྐལ་པ་བརྒྱ་ནས་
འཚང་རྒྱ་བ་སྲེ། །གང་ནས་མཚན་གྱི་ལས་བྱྲེད་པ། །བདྲེ་འགོ་རྱིགས་འཐོར་སྐྱྲེ་དབང་ཚང་། །ཕོར་གྱུར་ཚེ་
རབས་དན་མྱི་ལྡོག །ཅྲེས་སྨྲའོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དྲེ་ལྔ་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་མ་ངྲེས་པར་སྨྲའོ། །གསུམ་པ་ལས་
གང་་་་་་ལས་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་དྲེ་ལ་ཕན་ཆད་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ། ལས་བརྒྱ་པར། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་རྣམས་
ནྱི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མྱི་ཟ། །ཚོགས་ཤྱིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབས་བུ་ངྲེས་པར་སྱིན་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེའང་གྲེན་པོ་སོམ་པ་སོགས་མྲེད་ནའོ། །དུས་ངྲེས་པ་གསུམ་པོ་དྲེའང་རོམ་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་གཞག་སྲེ། ལས་བྱས་པའྱི་ཚེ་རབས་དྲེ་ྱིད་ལ་དང་། དྲེའྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་དང་། ཡང་ཕྱྱི་མ་
སོགས་ལ་རྣམ་སྱིན་རོམ་གྱི་དྲེ་ཙམ་ལ་རོགས་པར་མ་ངྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་བསད་པས་
སྐྱྲེས་པའྱི་དམྱལ་བ་ཀྱི་ཧུད་སྲེམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརོད་པར། མཚམས་མྲེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་
དམྱལ་བར་ཡང་དང་ཡང་འཆྱི་འཕོ་བས་སྐྱྲེ་ཞྱིང་སྐྱྲེ་བ་མྱོང་ངོ་ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །བསྡུ་བར་ཡང་ལས་གཅྱིག་
མྱོང་འགྱུར་གསུམ་ཅར་དུ་འགྱུར་བ་དཔྲེ་མང་པོས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་
གསུམ་ནྱི། ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་གནག་ལ་རྣམ་སྱིན་མྱི་འདོད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་གནག་པ་ནྱི་མྱི་དགྲེ་
བའོ། །དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ནྱི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་སོ། །འདོད་ཁམས་ཀྱི་འདྲེན་མ་ནྱི་བསམ་པས་ནག་ལ་སོར་བས་
དཀར་བ་གཞན་སླུ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སྱིན་པ་དང་རབ་བྱུང་སོགས་བྱྲེད་པ་དང་། བཟོག་པ་བུ་དང་སོབ་མ་སོགས་ལ་
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ཕན་པར་འདོད་པས་བརྲེ་བས་ལུས་ངག་གྱི་དག་ཏུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བསམ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སོར་བ་ལས་
གཅྱིག་ཏུ་བརོད་ཀྱི་ལས་འཇུག་བྱྲེད་སྲེམས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་དཀར་ནག་འགལ་བ་གྱིས་སུ་མྱི་འཇོག་
གོ །གཞན་ནྱི་་་་་་སོབ་དཔོན་དམྱལ་བ་མྱོང་འགྱུར་དང་། །གཞན་ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ནག །འདོད་ལས་སྐྱྲེས་པ་
གཞན་དཀར་ནག །ཅྲེས་ཀང་སྨྲའོ། །ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་སྤོང་བའྱི་ལམ་རྣམས་ལ་སྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་དྱི་མ་
མྲེད་པས་མྱི་ནག་ཅྱིང་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་བྱང་བས་དཀར་ལ་འཁོར་བ་དང་མྱི་མཐུན་པས་རྣམ་སྱིན་མྲེད་ཅྱིང་
ཟག་བཅས་ཀྱི་་་་་་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཇོམས་པས་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའོ། །མྱི་དགྲེ་གཟུགས་དང་འདོད་
གཏོགས་པའྱི། །དགྲེ་བ་ྱིད་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། །ནག་དང་དཀར་དང་གྱིས་ཀའྱི་ལས། །དྲེ་ཟད་བྱྲེད་པ་ཟག་མྲེད་
དོ། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །དྲེས་ན་་་་་་མཐོང་ལམ་ཆོས་བཟོད་་་་་་བཞྱི་དང་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་བལ་བ་་་་་ར་བྱྲེད་པ་ཡྱི། །བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་གང་། །སྲེམས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ཏྲེ། །ནག་པོ་ཟད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ལས་སོ། །འདོད་ལ་ཆགས་
བལ་བྱྲེད་པའྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་་་་་་།དགུ་པའྱི་སྲེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་ནྱི་དཀར་ནག་ཟད་བྱྲེད་དྲེ། །དཀར་པོ་བསམ་
གཏན་ཆགས་བལ་བས། །བར་ཆད་མྲེད་ལམ་སྐྱྲེས་ཐ་མ། །ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་ཆོས་བཟོད་བཞྱིས་ངན་སོང་
བའྱི་རྒྱུའྱི་ལས་དང་སོམ་ལམ་གྱི་སྤོང་ལམ་གྱིས་བདྲེ་འགོའ་ིརྒྱུའྱི་ལས་ཟད་པར་བྱྲེད་དྲེ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་
སྤང་དགོས་པས་སོ། །ལས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཞར་བྱུང་དུ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་གྱི་བར་དུ་
གཅོད་པ་ཡོན་པོ་དང་ྲེས་པ་དང་རོག་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པ་གཙང་བ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཐུབ་པ་རྣམས་མདོར་
གསུངས་ཏྲེ་དང་པོ་གསུམ་ནྱི་དགྲེ་བའམ་མྱི་དགྲེ་གང་རུང་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་མུ་སྲེགས་ཀྱི་དང་། ནང་པའྱི་བྱྱིས་པ་
བསན་པ་ལ་ཕྱྱི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་རང་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་པ་ལོག་པར་ངྲེས་པའྱི་དང་། ནང་པའྱི་བྱྱིས་པ་བསན་པ་ལ་མ་
ངྲེས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ལས་སོ། །ཡང་ན་ཕྱྱི་པའྱི་གསུམ་པོ་དྲེ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པས་དང་། ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའྱི་
གྲེགས་བྱྲེད་པས་དང་། དྲེ་སོན་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་སར་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་མཐར་ལྟར་་་་་་འགྲེལ་པར་
ལྷུང་སྲེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་མྱི་མཐུན་པས་དང་ལོག་ལྟས་ཟྱིན་ཏྲེ་རྣམ་བྱང་ལ་ཞྲེ་སང་བས་དང་བདག་ལྟས་ཟྱིན་ཏྲེ་
བདག་མྲེད་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལྟ་བའྱི་བར་དུ་གཅོད་པས་སོ། །ཡོན་སྐྱོན་སྱིགས་མ་གསུངས་པ་ནྱི། །གཡོ་དང་ཞྲེ་
སང་འདོད་ཆགས་་་་་་ཅྲེས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་སོ་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །གཙང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྟ་བ་དང་
དང་པོས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་གསུམ་གྱི་ལས་ཏྲེ་ལྟ་སྤྱོད་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་དྱི་མ་སྤངས་པས་སོ། །ཐུབ་པ་པ་ནྱི་
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སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་སོ་གསུམ་གྱི་ལས་སོ། །བདུན་པ་ལ་གསུམ་ལས་རྣམ་གཞག་ནྱི། བཞྱིས་རྱིག་པར་བྱ་
སྲེ་དྲེ་ལ་གཞྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་གསུམ་མོ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཆགས་སོགས་
དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་པའོ། །སྱིན་བྱའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་ཕུན་ཚོགས་དངོས། ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི། གང་གྱིས་སྱིན་བྱྲེད་དྲེ་སྱིན་པ། །མཆོད་དང་ཕན་གདགས་འདོད་པ་ཡྱིས། །ལུས་དང་ངག་
ལས་སོང་དང་བཅས། །ཞྲེས་ཏྲེ། འཇྱིགས་པ་དང་ལན་ལ་རྲེ་བ་དང་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྲེར་བ་མྱིན་
པའོ། །གྱིས་པ་སྱིན་པ་ཕུན་ཚོགས་པ་ལ་མདོར། སྱིན་པའྱི་ངང་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པས་ཕྱྱིར་ཞྱིང་ཡང་
ཡང་སྱིན་པ་དང་དགྲེ་སོང་དང་བམ་ཟྲེ་དང་སོང་བ་དང་ཕོངས་པ་དང་འགོན་པོ་རྣམས་ལ་སྱིན་ཞྲེས་པ་དང་
འདོད་པ་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་མྲེད་དུ་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་གོས་དང་རྒྱན་དང་སན་དང་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་
མྱིའྱི་ཡོ་བྱད་ཅྱིའང་རུང་བ་སྱིན་ཞྲེས་པས་འདོད་པ་གང་བར་སྱིན་པའོ། །ཡང་མདོར། ལྷུག་པར་གཏོང་བ་དང་
ལག་བརྐྱང་བ་དང་། གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་མཆོད་སྱིན་བྱྲེད་པའྱི་ངང་ཅན་དང་། གཏོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་། སྱིན་པ་འགྲེད་པ་ལ་དགའ་བ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་རྱིམ་པས་དྲུག་སྲེ་མྱི་གནས་པར་ནྱི་སྱིད་པ་དང་ལོངས་
སྤྱོད་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་མྱི་བསོ་བར་ཏྲེ། བཞྱི་བརྒྱ་པར། འདྱིར་བྱྱིན་པ་ཡྱི་སྱིན་པ་ལ། །འབས་བུ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་འགྱུར་
ཞྲེས། །སྱིན་དང་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི། །ཚོང་སོགས་བཞྱིན་དུ་སད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །རྒྱ་ཆྲེར་ནྱི་
བསམ་པ་དང་སྱིན་བྱའོ། །དགའ་བས་ནྱི་སོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་དུ་དངས་ཤྱིང་དང་ལ་འགོད་པ་མྲེད་
པའོ། །སོད་ལ་ནྱི་སྱིན་གནས་ལའོ། །ལྲེགས་པར་བགོས་ཏྲེ་ཕྱོགས་མྱི་འབྱྲེད་པར་རོ། །གསུམ་པ་སྱིན་བྱ་ཕུན་
ཚོགས་ནྱི། དྲེ་ལ་སྱིན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལྟོས་པས་བཤད་པ་སྲེ། མདོར་ལྡང་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཐོབ་པ། ཞྲེས་
པས་གནོད་པའམ། འཁུ་བས་འགྲུབ་པ་མྱིན་པ་ནྱི་རང་གནས་སུ་འདུག་སྲེ་བཅོལ་པ་བསོན་དོར་གྱིས་ཐོབ་པ་
མྱིན་པའོ། །ལག་དར་བའྱི་མཐུས་བསྒྲུབས་པ་ཞྲེས་པས་གཞན་ལ་མ་ཕོགས་པ་ལུས་ཀྱི་རལ་གྱིས་ཐོབ་
པའོ། །རྡུལ་དང་དྱི་མས་མ་ཕོག་པ། ཞྲེས་པས་མ་རུལ་ཅྱིང་དྱི་མ་མྲེད་པའོ། །ཆོས་དང་མཐུན་པ། ཞྲེས་པས་
རུང་བ་དུག་མཚོན་ཆང་སོགས་མྱིན་པའོ། །ཆོས་ཀྱིས་ཐོབ་པ། ཞྲེས་པས་ཆོས་ཀྱི་བསྒྲུབས་པ་ལྷད་འཇུག་
གཞལ་གཡོ་སོགས་དང་ལོག་འཚོ་སྤངས་པས་ཐོབ་པ་སྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཚུལ་འཆོས་རྲེད་དང་བཀུར་
སྱིའྱི་ཆྲེད། །དབང་པོ་སོམ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ། །ཁ་གསག་རྲེད་དང་བཀུར་སྱིའྱི་ཆྲེད། །ཚིག་འཇམ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་
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འོ། །གཞོག་སོང་དྲེ་ནྱི་ཐོབ་བྱའྱི་ཆྲེད། །གཞན་གྱི་རས་ལ་བསགས་བྱྲེད་པའོ། །འཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་རྲེད་པའྱི་
ཆྲེད། །མངོན་སུམ་གཞན་ལ་སོད་བྱྲེད་པ། །རྲེད་པས་རྲེད་པ་རྣམས་འདོད་པ། །སར་ཐོབ་པ་ལ་བསགས་བྱྲེད་
པའོ། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། དང་པོ་བཞྱི་པ་རྲེད་པ་བཟང་པོ་མྱི་ལྲེན་པ་དང་། ངན་པ་སྲེན་ཅྱིང་
བཟང་པོ་མྱི་སྲེན་པ་དག་དང་། རྲེད་བཀུར་གྱི་ཆྲེད་དུ་རང་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་དག་དང་། རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་
གནོད་པའྱི་གཞྱི་དང་ཕོངས་པའྱི་གཞྱི་སོན་པ་དག་དང་། གཞན་ལ་སྲེར་བ་ལ་སོད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཕྱྱི་བཞྱིན་
འབངས་ཏྲེ་སོང་བ་དག་ཀང་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་གཞྱི་བསྡུ་བར། ནན་གྱིས་སོང་བ་ནྱི་འཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་
བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཐ་མ་ལ་འདུལ་བ་འོད་ལྡན་དུ་ཆུང་ངུ་བྱྱིན་ནས་མང་པོ་ཐོབ་བྱྲེད་དང་ཞྲེས་ཀང་
བཤད་དོ། །ལུས་དང་ངག་ལས་ཆགས་ལས་སྐྱྲེ། །ལོག་འཚོ་སང་དཀའ་ཕྱྱིར་ལོགས་ཤྱིག །བསན་ཏོ་གལ་ཏྲེ་ཡོ་
བྱད་ལ། །ཆགས་བསང་མདོ་དང་འགལ་ཕྱྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། གང་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པས་བསང་བ་
ཡྱིན་གྱི་རང་དགའ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གར་དང་གླུ་ལྲེན་པ་སོགས་མྱིན་པར་སྲེམས་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གྱི་ཕུང་པོའ་ི
མདོར། དད་པས་བྱྱིན་པ་སྤྱད་ཏྲེ་གང་ཆྲེན་འཐབ་པ་སོགས་ལྟ་བ་དང་གླུ་སྒྲ་ན་པ་སོགས་ལོག་འཚོར་བཀའ་
བསྩལ་པ་དང་འགལ་ལོ། །ལོག་འཚོའྱི་རྣམ་སྱིན་ནྱི་ྲེ་འཁོར་བ་རོ་མྱགས་སུ་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་དད་རས་ཟ་
བས་རྒྱུན་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་འབད་པར་བྱའོ། །དྲེ་མ་བླངས་ནའང་ྲེས་པ་སྲེ་སོམ་པ་ྱི་ཤུ་པར། 
འགོན་བོས་བདག་གྱིར་མྱི་བྱྲེད་དང་། །གསྲེར་ལ་སོགས་པ་ལྲེན་མྱི་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། །ཕུན་ཚོགས་དྲེ་དག་གྱིས་
རྒྱས་པས་ཞུས་པར་མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་བཀའ་བསྩལ་ལ་སྲེལ་ལོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་དྲུག་བཤད་པ་ལ་་་་་་རྒྱན་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅྲེས་བླངས་པ་ནྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་མ་མས་པར་
རྲེས་སུ་སྲུང་བའོ། །སོ་སོ་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོམ་པ་སྲེ་དྲེས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་
པས་སོ། །ཆོ་ག་ནྱི་ཀུན་སྤྱོད་དྲེ་འཕལ་གྱི་བྱ་བའྱི་དང་། སྤྱོད་ལམ་གྱི་དང་། དགྲེ་བ་ལ་སོར་བའྱི་འོ། །དྲེ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སད་པའོ། །སྤྱོད་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་ནྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་
གསོད་པའྱི་ས་དང་སད་འཚོང་དང་ཆང་འཚོང་དང་གདོལ་པའྱི་ཁྱིམ་དང་རྒྱལ་པོའ་ིཁྱིམ་དང་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བང་
སྲེ་ལྔ་སྤོང་བའོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནྱི། ར་གཅོད་པ་སོགས་ལྟ་བུ་སོན་པས་བཞག་པའྱི་དབང་ལས་ྲེས་པར་འགྱུར་
བ་བཅས་པ་དང་མྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལྟ་བུ་བཅས་པ་མྲེད་ཀང་ྲེས་པར་འགྱུར་བ་རང་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་ནྱི་རྣམ་
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བཤད་རྱིགས་པ་དང་མཛོད་འགྲེལ་དུ་སྲེམས་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཁོ་ནས་སྤྱོད་པ་དང་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ཀང་སྤྱད་པར་ནུས་ཤྱིང་ྲེས་པ་གཞན་སྤང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་བཅས་པའོ་ཞྲེས་
སོ། །ཤྱིན་ཏུ་གུས་པ་ནྱི་བཅས་པ་རྣམས་ལའང་རང་བཞྱིན་དང་འད་བར་གུས་པ་དག་པོས་ཤྱིན་ཏུ་འཛེམ་
པའོ། །བསབ་པའྱི་གཞྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཅྱིག་ཀང་མ་མས་
པར་སོབ་པའོ། །ལུས་ངག་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་མདོ་སྲེར་འབྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་བཅུ་བཞྱི་སྲེ། ཤྲེས་བཞྱིན་གྱིས་ཟྱིན་
པས་ཇྱི་ལྟར་སོན་པས་གནང་བ་ལྟར་བློ་སོན་དུ་བཏང་སྲེ་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་
ལྟུང་བ་མྱི་བྱྲེད་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་མྱི་འདལ་ཞྱིང་ཆུད་མྱི་གསོན་པས་སོ། །དག་པ་ནྱི་མདོར། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
ལྡན་པ་ནྱི་འགོད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་ལྟུང་བས་འགོད་པ་མྲེད་པས་ཡྱིད་བདྲེ་བར་མམ་པར་
བཞག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སར་སྤངས་པ་ཐག་བསྱིངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དགྲེ་བ་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་
སྲེ་སད་དུ་མྲེད་པ་ནྱི་མཐོ་རྱིས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོན་ནས་ཚངས་སྤྱོད་ལ་གནས་པ་གཅུང་དགའ་བོ་ལྟ་བུ་
སྤངས་པས་སོ། །གནོད་པ་མྲེད་པ་ནྱི་བདག་བསོད་པ་སོགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཁད་གསོད་མྱི་བྱྲེད་ཅྱིང་སྲེམས་མྱི་
སྲེག་པས་འགོགས་ན་བདྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་འདྲེན་པས་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་
དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྲེས་སུ་འབྱོར་པ་ནྱི་རང་གྱི་དགྲེ་བ་སྲེད་ཅྱིང་སྱིག་པ་སྒྲོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་འདུལ་བར་
མྱི་ཆོས་བླ་མ་བདྲེན་པར་སྨྲས་ན་ལྟུང་བྱྲེད་དང་ལྟུང་བ་བཅབས་ན་ྲེས་བྱས་སུ་བཤད་དོ། །ཐབས་དང་ལྡན་པ་
ནྱི་དྲེ་དང་ྲེ་བར་ཕྱྱིན་ན་ཡོན་ཏན་འཕྲེལ་བས་ྲེ་བར་འགོ་བར་འོས་པས་ན་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱིས་མཚུངས་པ་སྡུད་
པས་སོ། །འཚམས་པ་ནྱི་བླ་མ་མཁན་པོ་སོགས་དང་བླ་མ་དང་འད་བ་དྲེ་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་ཇྱི་
ལྟར་འོས་པར་བསྲེན་བཀུར་བྱྲེད་པས་ང་རྒྱལ་བཅག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐུན་པ་ནྱི་གདམ་ངག་ལ་མཐུན་པར་
འཛིན་པས་རང་གྱི་ལྟ་བ་ མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གདུང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་མྲེ་ལྔ་
བསྲེན་པ་སོགས་དང་ངན་ངོན་སྤྱོད་པའྱི་རྣམ་པ་ལུས་ལ་ཐལ་བས་བྱུགས་པ་སོགས་ལ་མོས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཕྱྱིས་འགོད་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཁྱིམ་སོགས་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ན་བློན་སོགས་སྤངས་པ་ལ་རྲེས་སུ་
གདུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྱིད་ལ་གཅགས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་བརམས་ཏྲེ་ཇྱི་སྱིད་ནུས་པ་
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སྒྲུབ་པས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་མྱི་ངོམས་པས་ན་མ་བསྒྲུབས་པས་འགོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགུ་པ་ལ་མདོ་
དངས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་གྱིས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་སྲེམས་ཅན་འདྱི་རྣམས་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་བཤད་པ་ལ་རང་གྱིས་བྱས་
པའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་མྱོང་གྱི་གཞན་གྱི་ལས་འབས་མྱི་མྱོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་བསོད་པར། 
བམ་ཟྲེ་རྣམས་ནྱི་དགྲེ་སྱིག་དག །བྱྱིན་པ་ལྲེན་བཞྱིན་འཕོ་བར་སྨྲ། །ཁོད་ཀྱིས་བྱས་ཆུད་མྱི་ཟ་དང་། །མ་བྱས་པ་
དང་ཕད་མྲེད་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་འབས་བུ་འདོད་བྱ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་བགོ་སྐལ་
འགྲེད་པས་ཏྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། མྱི་དགྲེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན། །དྲེ་བཞྱིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགྲེ་
ལས་བདྲེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདྲེ་བ་དག །ཅྲེས་སོ། །རྒྱུ་མྲེད་པ་རྒྱང་འཕྲེན་པ་ལྟར་དང་མྱི་
མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་གངས་ཅན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྱྲེ་བག་པ་དང་རྐང་མྲེད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་སྤངས་པའྱི་ལས་
ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེམས་ཅན་འབྱུང་བས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་འཇུག་པ་འཁོར་བར་བཅྱིངས་པ་ལས་བརམས་པ་སྲེ་
ལྡོག་པ་ལས་བརམས་པ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་ལས་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་གྲེན་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་
ལས་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྟྲེན་སྐྱབས་ཡྱིན་པས་སོ། །ལུས་ཐོབ་པ་ནྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བའོ། །བདྲེ་འགོ་དང་ངན་
འགོ་དྲེ་རྣམས་ྱིད་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རོགས་བྱྲེད་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བའོ། །བཅུ་པ་ལ་མདོ་བཀོད་དྲེ་དྱི་བ་
ནྱི། སྲེམས་ཅན། ཞྲེས་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མྱིན་པས་དྲེ་ལ་བསམ་གྱིས་ཁབ་མྱི་ཁབ་ཅྱི་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས། བཟོག་ཟ་བསམ་གྱིས་ཁབ་པ་ནྱི་ལས་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་རྣམ་
སྱིན་བདྲེ་འགོར་འདོད་པ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་ྲེས་པ་སྤྱོད་པས་དྲེར་སོང་བས་ངན་པས་་་་་་སར་འགྲེལ་སོང་བ་
སྡུག་བསལ་གྱི་གནས་ལུས་གྲུབ་པས་ངན་འགོ་བ་ས་ཚོགས་སུ་ལྟུང་བས་ལོག་པར་ལྷུང་བར་མྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་
པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་བསམ་པར་བྱ་བ་སྲེ། བསམ་པ་དང་ནུས་པ་དང་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་
འདྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསམ་མྱི་ཁབ་དངོས་ལ་སྤྱྱིར་གྱི་ལས་དང་སོམ་སོབས་ཀྱིས་ལས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་
གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། ལས་འདྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དགུ་པར། རྨ་བྱའྱི་མདོངས་ནྱི་གཅྱིག་པུ་
ལའང་། །རྒྱུ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཀུན་མཁྲེན་མྱིན་པས་ཤྲེས་བྱ་མྱིན། །དྲེ་མཁྲེན་པས་ན་ཀུན་མཁྲེན་
སོབས། །ཞྲེས་དངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་བསམ་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་ཏྲེ་ཀུན་མཁྲེན་ལས་གཞན་པས་མྱི་ནུས་པས་
དང་བསམས་ན་མགོ་མྱོས་པ་སོགས་སྐྱོན་འདྲེན་པས་སོ། །ལས་དྲེ་ྱིད་གནས་གོང་ངམ་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱོགས་
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གང་དུ་གནས་ཏྲེ་བྱས་པ་སོགས་དང་། དངོས་པོའམ་གཞྱི་སྲེམས་ཅན་དང་དྲེ་མྱིན་པ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་བྱས་པ་
སོགས་དང་། རྒྱུ་དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་དང་། རྣམ་སྱིན་ལུས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་
ཀང་སྲེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། ལས་དང་དྲེའྱི་བསོས་དྲེའྱི་འཇུག་རྲེད། །དྲེ་ལས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་
ལས། །གཞན་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ངྲེས་པར་རབ་ཏུ་མྱི་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་ན་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྱི་
བཤད་པར། ཕྱྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཚེར་མ་ཅན་སོགས་ས་ཚོགས་ཞྲེས་སར་རོ་ཞྲེའོ། །ནོར་བུ་ཆུ་ཤྲེལ་ལས་ཆུ་
འབྱུང་བ་སོགས་དང་སགས་ཀྱིས་བཏབ་ན་མྲེས་མྱི་འཚིག་པ་སོགས་དང་སན་དྲེ་བཟུང་བས་མྱི་སང་བར་
འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །མཁྱུད་སྤྱད་ལུང་པ་གསུམ་གྱི་མདའ་ནས་རྡྲེའུ་གསུམ་བླངས་ཤྱིང་མཐོ་སར་ཕྱྱིན་ནས་
བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་རྱིམས་རྣམས་སོང་ཞྱིག་ཅྲེས་བརོད་དྲེ་ལུང་པ་གསུམ་དུ་འཕངས་ན་རྱིམས་ཞྱི་བ་སོགས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་འབྲེལ་ཅན་གྱི་མཐུ་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་ལས་ས་གཡོ་
བ་དང་འཕུར་བ་སོགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དབང་འབྱོར་པའྱི་ལས་ཏྲེ་ཚེ་ལ་
དབང་བས་ནྱི་ཚེ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཇྱི་སྱིད་འདོད་པར་གནས་ནུས་པའོ། །སྲེམས་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་
དབང་བས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པས་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བས་སྐྱྲེ་དགུ་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཆར་པ་
འབྲེབས་ནུས་སོ། །འོ་ན་ཅྱི་ལྟར་སྲེམས་ངན་བཀྲྲེན་ཞྲེ་ན། ནོར་ཐོབ་པའྱི་གྲེགས་ཀྱི་ལས་ཡོད་པས་དང་ནོར་
བྱུང་ན་དགྲེ་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་དང་ནོར་མྲེད་པས་སྐྱོ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་ཀང་ཆོས་མྱི་སྒྲུབ་ན་ནོར་བྱུང་སྲེ་སྐྱོ་བ་མྲེད་ན་
དགྲེ་བ་མྱི་སྒྲུབ་པ་དང་གདུག་པས་ནོར་ཡོད་ན་མྱི་དགྲེ་བ་གསོག་པ་དང་ནོར་ཐོབ་ན་སྐྱྲེ་བོ་མང་པོ་ལ་གནོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ལས་དང་སྒྲྱིབ་པ་མངོན་གྱུར་དང་། །གསོག་དང་གནོད་བྱྲེད་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། །བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་ནྱི། །སྲེམས་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་མྱི་འཐོབ་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །ལས་ལ་དབང་བས་
ཁམས་གོང་མར་མྱང་བྱ་འདོད་པར་སྱིན་པར་སྒྱུར་ཏྲེ་ས་དང་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་དང་དུས་ཀང་ངོ་། །སྐྱྲེ་བ་ལ་
དབང་བས་གང་འདོད་པར་སྐྱྲེའོ། །མོས་པ་ལ་དབང་བས་ས་དང་ཆུ་སོགས་གང་མོས་པར་སྒྱུར་རོ། །སོན་ལམ་
ལ་དབང་བས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་འདྱི་ལྟར་འགྲུབ་པར་གྱུར། ཅྲེས་ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་སྲེ་མདོ་སྲེ་
རྒྱན་དུ། སྲེམས་ཙམ་ལས་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྲེམས་ལས་མོད་ལ་འབྲུས་བུ་ཅན། །ཞྲེས་སོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
དབང་བས་སྲེམས་ཅན་འདུན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་དཔག་མྲེད་སོན་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་བས་སོ་སོ་རྱིག་བཞྱི་
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ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མཐར་འགོའ།ོ །ཆོས་ལ་དབང་བས་སྲེམས་ཅན་གཅྱིག་ནས་ཀུན་གྱི་བར་ལ་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེ་ཐ་
དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྲེ་སོགས་བཤད་པས་ཅྱིག་ཅར་ཚིམ་པར་བྱྲེད་ནུས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་
སྒྲུབ་པའྱི་འཕྱིན་ལས་ནྱི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རྟོགས་པ་བརྲེས་ཤྱིང་ཆོས་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཆོས་སྐུ་རྟོགས་པ་
ཀུན་ཤྱིན་ཏུ་ནུབ་པས་རོ་གཅྱིག་པ་བརྲེས་ཀང་། གང་དང་གང་ལ་གང་ཚེ་དང་། །གང་ཚེ་བྱ་བ་ཕན་གྱུར་པ། །དྲེ་
དང་དྲེ་ལ་དྲེ་སང་ངོ་། །ཞྲེས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །འདྱིར་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདྲེན་
པ་མྱིན་ཡང་འཐོབ་པའྱི་ལས་སོགས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལས་དུ་མ་བཤད་པ་ནྱི་ཞར་བྱུང་དུ་ལས་སྤྱྱི་ལ་མཁས་པའྱི་
ཆྲེད་དུའོ། །ཀུན་འབྱུང་གྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་རྣམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དབྱྲེ་བ་ནྱི། རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་དྲེ་མདོར་
བསྡུས་ན་བདྲེན་པ་གྱིས་པའྱི་མཚན་ྱིད་རང་བཞྱིན་་་་་་སོམ་པ་པོས་བསོམ་བྱའྱི་རྣམ་པ་གངས་བཞྱི་སྲེ་ཞྲེས་
སོ། །ངྲེས་ཚིག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་ལ་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྱི་མ་སོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ས་བོན་འཇོག་ཅྱིང་
སྐྱྲེད་པ་ལས་དང་ོན་མོངས་ཡྱིན་པས་སོ། །སྲེམས་ཅན་གྱི་རྱིས་ལྷ་སོགས་དྲེ་དང་དྲེར་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་སྒྲ་ས་
མུ་ད་ཡ་ཞྲེས་པ་ལ་ཨ་བསན་པས་ས་མ་མཐུན་པ་དང་ཨུ་ད་ཡ་འབྱུང་བ་སྲེ་ཆ་བྱད་དང་རང་བཞྱིན་འད་བར་
འབྱུང་བའྱི་བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སོ། །རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བའྱི་སྒྲ་ད་བྷ་ཝ་ལ་ཡྱི་གྲེ་བསན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་པྲ་ཏྱད་མ་སོ་
སོ་རང་གྱི་རྒྱུད་ངྲེས་པར་དང་། པྲ་ཀཱ་ར་རྣམ་པ་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་སོགས་སུ་དང་པྲ་ཀརྵ་མཆོག་སྱིད་པའྱི་
རྲེ་མོའ་ིབར་དུ་འབྱུང་བའྱི་བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སོ། །རྐྱྲེན་གྱི་སྒྲ་པྲ་ཏྱ་ཡ་ཞྲེས་པ་ལ་བསན་པས་པྲཱ་པ་ཏ་སོན་མ་
བྱུང་བའྱི་ལུས་འཐོབ་པ་དང་། ཨ་ཏྱ་ཡ་སར་ཐོབ་པའྱི་ལུས་འདའ་བའྱི་བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་སོ། །འགོག་པའྱི་བདྲེན་
པ་ལ་ས་མ་ལྟར་གསུམ་ལས་མདོར་བསན་པ་ནྱི། མཚན་ྱིད་ནས་རྣམ་གངས་མྱིང་གཞན་གྱི་བར་རོ། །རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་ལས་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། གང་དུ་འགོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་
དང་གང་གྱིས་འགོག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལམ་དང་། འགོག་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་ོན་མོངས་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ་ཆོས་
དབྱྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པ་ལ་ལམ་བསོམས་པས་བློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བའོ། །དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྱི་
བཅས་དང་དྱི་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཡང་རང་བཞྱིན་མྱི་འགྱུར་གྱི་བློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་མ་བལ་ཙམ་ཡྱིན་པས་མྱི་
རྟག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དབུས་མཐར། ཆུ་ཁམས་གསྲེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྱིན་དུ་དག་པར་
འདོད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས། སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པ་གང་། །བལ་བའོ་སོ་སོ་སོ་སོ་
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ཡྱིན། །ཞྲེས་ལྡན་པའྱི་རས་ཇྱི་སྲེད་པའྱི་བལ་བ་རས་གྲུབ་དུ་མ་སྲེ། གཞན་དུ་ན་དུཿཁ་མཐོང་སྤང་གྱི་འགོག་པ་
མངོན་དུ་བྱས་པས་ོན་མོངས་ཀུན་གྱི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་ཐལ་ཅྱིང་། དྲེ་ལྟར་ན་ལྷག་མའྱི་གྲེན་པོ་
སོམ་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །མདོ་སྲེ་པས་གྲེན་པོ་བསོམས་པས་སྤང་བྱ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་
ཡལ་བ་ལྟར་སོང་བའྱི་མྲེད་དགག་ཏུ་སྨྲའོ། །གྱིས་པ་དྲེ་ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ལས། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་འགགས་པ་འགོག་པར་གསུངས་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། མཚོ་ནྱི་གང་ལས་ལྡོག་
པར་འགྱུར། ལམ་ནྱི་གང་ལས་ལྡོག་པ་ལགས། །གང་དུ་འཇྱིག་རྟྲེན་སྡུག་བསལ་དང་། །བདྲེ་བ་མ་ལུས་འགག་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། གང་ལ་དམྱིགས་པས་མྱིག་སོགས་འགག་པ། དྲེ་ལས་མཚོ་ནྱི་ལྡོག་
འགྱུར་ཞྱིང་། །ལམ་ནྱི་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་འོ། །ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ་མཚོ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དང་ལམ་ོན་མོངས་དང་ལས་ཏྲེ་
འདྱི་ནྱི་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་འགོག་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་འགགས་པ་འགོག་པར་གསུངས་པ་ནྱི། 
ཡང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་དུ་མྱིག་འགོག་པ་དང་མྱིག་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་འབལ་བ་
ནས་ཡྱིད་ཀྱི་བར་དུ་འགག་པ་དང་། ཡྱིད་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་བལ་བ་དྲེ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་
རྱིག་སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དུ་འདུས་པས་སོ་ཞྲེའོ། །གསུམ་པ་ལུང་གྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་གངས་གྱིས་
པོའམ་ཚུལ་འདྱིས་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀང་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་པའང་ཡྱིན་པ་གང་དུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་དྲུག་སོགས་འགག་པ་དྲེ་ཞྲེས་སོ། །ཟབ་པ་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། འདུ་བྱྲེད་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་
རྟག་པ་མ་ཡྱིན་དགག་དངོས་པོ་དང་བདག་གཅྱིག་པ་ལས་འགོག་པ་དྲེ་གཞན་ཡྱིན་ན་བདྲེན་པ་མཐོང་བའང་འདུ་
བྱྲེད་ཀྱི་མཚན་མ་དང་མ་བལ་ཞྱིང་མཚན་མའྱི་འཆྱིང་བ་དང་གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་མ་གོལ་བར་
འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ྱིད་འདུ་བྱྲེད་ཀུན་གྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་མྲེད་པ་
དང་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ཙམ་དོན་དམ་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀང་ཅྱིག་ཅར་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ཞྲེས་ཀང་མྱི་བྱ། གཞན་མྱིན་ན་བྱྱིས་པ་
ཀུན་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་དང་འདུ་བྱྲེད་ལྟར་དོན་དམ་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སུ་རྟོགས་པ་དང་། དོན་དམ་ལྟར་
འདུ་བྱྲེད་ཀུན་ཀང་བྱྲེ་བག་མྲེད་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ལས་གོང་དུ་དོན་དམ་མྱི་ཚོལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྱིས་ཡྱིན་དང་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཀང་མྱི་བྱ་སྲེ་སྐྱོན་གྱིས་ཀར་འགྱུར་བས་སོ། །དགོངས་པ་ངྲེས་པར་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   313 

འགྲེལ་བར། འདུ་བྱྲེད་ཁམས་དང་དོན་དམ་མཚན་ྱིད་ནྱི། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ། །གཅྱིག་
དང་ཐ་དད་ྱིད་དུ་གང་རྟོག་པ། །དྲེ་རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞུགས་པ་འོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྱི་སོས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་འགོག་བདྲེན་ལ་སོས་པ་ཐ་སད་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སོས་
པ་ནྱི་འགོག་བདྲེན་གྱི་དོན་འདྱི་ལ་བསམ་བྱ་གཞན་ཡྱིན་ཞྱིང་སྲེམས་པ་དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་པས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་
པ་དང་ོན་མོངས་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མྱིན་པས་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་བསམ་བྱ་ནྱི་ཞྱི་བ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྲེ། ོན་
མོངས་པ་ཟད་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོས་པ་མྱིན་ནོ། །དྲེ་ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན། ཞྲེས་ཏྲེ་
རྲེག་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱིག་སོགས་དྲུག་གོ །ཟད་པ་སོགས་འོག་ཏུ་ཇྱི་རྱིགས་པར་འཆད་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ལས་
འགོག་བདྲེན་གཞན་པ་སོགས་མུ་བཞྱི་ནྱི་སོས་པ་མྲེད་པ་མྱང་འདས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་པར་སྲེམས་པས་སོས་
པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ྱིད་སོབ་དཔོན་གྱིས་སོན་པ་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཅོམ་
ལྡན་གྱིས་གསུངས་པའོ། །གསུམ་པ་བརྡ་ལ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེ་ས་བོན་ནྱི་ོན་
མོངས་པའྱི་འོ། །ཡང་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་ཚོགས་སོར་གྱིས་དྱི་མའྱི་མས་སད་པའྱི་ཞྲེས་པ་འགྱིག་ཏྲེ་འོག་མ་ལ་
འཕགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཞྲེས་པའྱི་ཤུགས་ལས་སོ། །བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་མ་ལུས་པ་ལས་མྱ་
ངན་ལས་མ་འདས་པས་དྲེའྱི་རྣམ་གངས་སུ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་སྤངས་ཤྱིང་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་
མྱིན་པས་དྲེའྱི་ཡན་ལག་གྱི་མྱང་འདས་སོ་ཞྲེས་སར་རོ། །དོན་དམ་པ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་
པ་ནྱི་སར་མྱི་སྐྱྲེ་བར་བྱས་པའོ། །ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་བལ་བ་
རྣམས་ཀྱི་འགོག་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་ཀུན་འགོག་པའོ། །རྒྱན་མྲེད་པ་མངོན་ཤྲེས་སོགས་
ཀྱིའོ། །རྒྱན་དང་བཅས་པ་མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཀྱིའོ། །རྒྱན་དང་བཅས་པ་ལ་སོན་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་དང་ཟག་པ་
ཟད་པའྱི་རྱིག་པ་གསུམ་པོ་སོན་གྱི་གནས་དན་པ་དང་ལྷའྱི་མྱིག་དང་ཟག་ཟད་ཀྱི་མངོན་ཤྲེས་ཏྲེ། ཕྱྱི་མ་གསུམ་ནྱི་མྱི་
སོབ་པའྱི་རྱིག་པ་སྲེ་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པས་སོན་མཐའ་དང་ཕྱྱི་མཐའ་དང་བར་མཐའ་ལ་སོགས། །མ་རྱིག་པ་ནྱི་བཟོག་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཕུང་པོ་ལྷག་མ་ནྱི་འདོད་གཟུགས་ན་ལྔ་དང་གཟུགས་མྲེད་ན་བཞྱིའྱི་འོ། །ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་མྱི་
གནས་པའྱི་མྱང་འདས་ནྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་དུ། ཤྲེས་པས་སྱིད་ལས་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །སྱིང་རྲེས་ཞྱི་
ལ་མྱི་གནས་དང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕན་བདྲེ་སྒྲུབ་པས་མཆོག་གོ །རྣམ་གངས་ལ་
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གྱིས་ལས་མྱིང་གྱི་མདོར་བསན་པ་ནྱི། མ་ལུས་པར་ཞྲེས་ཏྲེ་སོགས་པས་ནྱི་མ་སོས་པ་རྣམས་སྡུད་
པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྤངས་པའྱི་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་དང་། སྡུག་བསལ་ལས་བཟོག་པའྱི་རྣམ་གངས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མ་ལུས་པར་སྤངས་པར་བརོད་ཅྲེ་ན། ཚིག་ལྷག་མ་ནུབ་པའྱི་བར་གྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་མདོར་བསན་ཏོ། །ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྲེ། བོར་བ་ནྱི་དང་དུ་
ལྲེན་པ་མྲེད་པའོ། །བག་ལ་ལ་ནྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་ཏྲེ། མཐར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ར་བ་མྲེད་ན་གཏན་མྱི་སྐྱྲེ་བས་
སོ། །ཟད་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་སབ་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྲེད་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ནྱི་
སོམ་ལམ་གྱིས་བལ་བ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་ས་དང་ས་ལས་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་ཕྱྲེ་བས་སོ། །འགོག་པ་ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་
མཐོང་སོམ་གྱི་སྤྱང་བྱ་ོན་མོངས་དྲེའྱི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་སར་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་དུ་
བྱས་པས་སོ། །རྣམ་པར་ཞྱི་བ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཚེ་འདྱི་ལ་ོན་མོངས་དྲེའྱི་འབས་བུས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་མངོན་
གྱུར་དུ་མྱི་རྒྱུ་བས་སོ། །ནུབ་པ་ནྱི་སྐྱོན་རྣམས་ཟད་པ་ན་སོན་གྱི་ཀུན་འབྱུང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕུང་པོའ་ིལྷག་མ་
རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། ཟབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
གསུམ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་དང་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའོ། །བལྟ་དཀའ་བ་ལ་སྤྱྱིར་སྤྱན་ལྔ་སྲེ། གཟུགས་
རྣམས་མཐོང་བའམ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་སོང་གསུམ་གྱི་བར་མཐོང་བ་ཤའྱི་དང་། གཟུགས་རྣམས་དང་སྲེམས་
ཅན་ཀྱི་འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་མཐོང་བ་རྣམ་སྱིན་ལས་འབྱུང་བ་ལྷའྱི་དང་། ཆོས་ཀུན་མྱི་དམྱིགས་པ་རྣམ་པར་མྱི་
རྟོག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་དང་། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྟོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་དང་། ཆོས་ཀུན་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་ནོ། །མདོ་སྲེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ནྱི་
སྤྱན་ནྱི། མདོའ་ིསྲེ་དང་། དབྱངས་ཀྱིས་བསད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་
ཀང་བཤད་དོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་གྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ས་དང་། གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་དང་། བཞྱི་པ་དྲེའྱི་རྲེས་ཐོབ་དང་། 
ལྔ་པ་ས་བདུན་པ་ནས་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་
པས་སོ། །བདུད་བཞྱི་དང་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ནྱི་དམྱལ་བ་སོགས་འགོ་བར་གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག་ཏུ་འཕོ་ཞྱིང་རྒྱུ་བ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་འདུད་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲེད་པ་གསུམ་དང་བལ་བས་
སྱིད་པ་དམའ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ཀང་ཇྱི་རྱིགས་པར་ཕུང་པོ་དང་ོན་མོངས་པའྱི་བདུད་དང་བལ་
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བས་སོ། །འཆྱི་བ་མྲེད་པའམ་བདུད་རྱི་ནྱི་ལྷག་མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་གྲེགས་ཕུང་པོའ་ིབདུད་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འཆྱི་མྲེད་ཀྱིས་ནྱི་འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་དང་བལ་བར་བསན་ཏོ། །ཟག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་གྲེགས་
ོན་མོངས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དག་དང་བལ་ན་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་དམ་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་བར་དུ་གཅོད་
བྱྲེད་དང་བལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས། རྟྲེན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་ནྱི་སད་དུ་མྲེད་པ་རྣམ་གོལ་གྱི་དགའ་བདྲེའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིང་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་ལས་ཆད་དྲེ་ཐང་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱོབ་པ་ནྱི་
འགོག་པ་ཐོབ་ན་གནོད་པ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་ཀུན་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱབས་སམ་མགོན་ནྱི་འགོག་པ་དྲེར་
བསམ་པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་སོགས་དང་སོར་བ་ལམ་སོམ་པ་སོགས་བྱས་པས་འབས་བུ་ཡོད་པས་བརྟྲེན་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔུང་གྲེན་ནམ་དམ་པར་འགོ་བ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་མཆོག་དག་བཅོམ་ྱིད་དུ་འགོ་བ་འཕགས་
པའྱི་ལམ་གྱི་གཞྱི་ཐབས་ཀྱི་གནས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདྲེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དགག་པས་བཤད་
པའྱི་འཆྱི་འཕོའམ་མས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་དང་བལ་བས་མྱི་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིམས་ནད་མྲེད་པ་ནྱི་འདོད་
པས་འཕོངས་པ་ལས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བའྱི་གདུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོངས་གདུང་མྲེད་པ་ནྱི་མྱ་ངན་སོགས་
སྡུག་པའྱི་དངོས་པོ་འགྱུར་བ་ལ་སྲེམས་གཟྱིར་བ་དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངག་ཏུ་བརོད་པ་དང་། བང་རྡུང་བ་དང་
ནང་གྱི་ཡྱིད་གདུང་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བལ་བས་བསྱིལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲུབ་པས་
བཤད་པའྱི་བདྲེ་བ་ནྱི། ན་རྒ་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པ་འཕགས་པའྱི་གནས་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
སོགས་ཀྱི་གཞྱི་རྟྲེན་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཞྱི་བ་ནྱི། ཕན་པ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བདྲེ་གཞྱི་ནྱི། དོན་དམ་པར་བདྲེ་བ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་བདྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སོ། །བདྲེ་ལྲེགས་འགྱུར་བ་ནྱི། 
སོར་བ་བདྲེ་བ་བདག་ྱིད་དུབ་པའྱི་མཐའ་སྤངས་པས་འགོག་པ་དྲེ་འཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་དགག་ཕྱོགས་ནས་ཏྲེ་ནད་མྲེད་པ་ནྱི་ོན་མོངས་དང་ལས་དང་སྐྱྲེ་བའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནད་དང་
བལ་བས་སོ། །མྱི་གཡོ་བ་ནྱི། གཡྲེང་བ་ཡུལ་གྱི་སོས་པ་ཀུན་དང་བལ་བས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི། 
མཚན་མ་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་ལས་ཞྱི་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པའྱི་གཞྱི་གནས་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་དུཿཁ་ལས་བཟོག་པའྱི་ནྱི། མ་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་འབས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་སྱིད་པའྱི་རྐྱྲེན་
གྱིས་སྐྱྲེ་བ་ལས་བཟོག་སྲེ་མཚམས་མྱི་སོར་བའོ། །མ་བྱུང་བ་ནྱི། སར་བ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ལུས་རོགས་པར་འབྱུང་
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བ་དང་བལ་བས་ཏྲེ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སོགས་ལས་བཟོག་པའོ། །མ་བྱས་པ་ནྱི། ལས་
དང་ོན་མོངས་ཀྱི་འཕྲེན་པ་དང་བལ་བས་ཏྲེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་སོགས་ལས་བཟོག་པའོ། །དྲེ་
རྣམས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་ནས་ད་ལྟར་དུའོ། །འདུས་མ་བྱས་ནྱི། ད་ལྟ་ལས་དང་ོན་མོངས་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་གཞྱི་
གནས་དང་བལ་བ་སྲེ་ཚོར་བའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་སྲེད་པ་སོགས་ལས་བཟོག་པའོ། །སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པ་ནྱི། ཚེ་ཕྱྱི་མའྱི་རྒྱུད་
མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ་སྱིད་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་སྐྱྲེ་བ་ལས་བཟོག་པའོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ད་ལྟར་ནས་ཕྱྱི་མའྱི་མཐར་འབྱུང་བ་མྲེད་
པའོ། །གསུམ་པོ་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དུཿཁ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་
ཅྲེས་སོ། །ཞྱི་བ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་མ་ཞྱི་བ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་བལ་བས་སོ། །དྲེ་དག་ལ་
གང་དུ་གང་གྱིས་དང་བལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ག་ནོམ་པ་ནྱི་ོན་མོངས་དང་བལ་བས་གཙང་བ་
དང་། དུཿཁ་དང་བལ་བས་བདྲེ་བའྱི་དངོས་པོའ་ིཕྱྱིར་རོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་རྟག་པ་སར་མྱི་ལྡོག་པ་དང་ཕན་
པ་དོན་དམ་པར་དགྲེ་བའྱི་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་བདྲེན་ལ་གསུམ། བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་
མདོར་བསན། ལྔར་ཕྱྲེ་སྲེ་རྒྱས་པར་བཤད། སྤྱྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་པས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིས་མངོན་པར་
འདོད་པའྱི་དོན་ཚོལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་གང་གྱིས་དུཿཁ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་རང་རང་དང་
མཐུན་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་འདྱི་ལམ་གྱི་མཚོན་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་བསྡུས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་དབྱྲེ་བ་དང་སོ་
སོའ་ིརྣམ་བཞག་གོ །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་དྲེ། དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། སྐྱྲེ་བའྱི་གང་ཟག་དང་། ས་
གང་ལ་བརྟྲེན་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་། དངོས་བཏགས་དཔྱད་པ་དང་། རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། ངྲེས་ཚིག་དང་། 
གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་འཇུག་
ངོགས་ཞྲེས་སོ། །གཞན་ཡང་སྱིད་དོ། །དྲེ་དག་ལྔ་པ་ལ་མ་ཁབ་པ་མྱིན་ཏྲེ་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་མས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱིན་པར་
བྱྲེད་ཅྱིང་ཕྱྱི་མ་ནྱི་ས་མའྱི་འཇུག་ངོགས་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱིར་ཡང་སྤང་བྱ་སྤོང་ནུས་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་
གྲེན་པོར་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་དྲེའྱི་ཆ་ནས་ལམ་མྱིན་ནོ། །ཐར་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགྲེ་བ་འཇོག་པའང་ས་དང་
གྲེན་པོ་སོགས་ལ་ཁབ་ཆྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས་མ་སྐྱྲེས་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྟྲེན་ནྱི། བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་
ཡྱིག་ཏུ། མཐུན་པའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། །སྐྱྲེས་བུ་དམ་པར་བརྟྲེན་བདག་གྱི །ཡང་དག་སོན་ལམ་སོན་དགྲེ་
བགྱིས། །འཁོར་ལོ་ཆྲེ་བཞྱི་ཁོད་ལ་མངའ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་འཁོར་ལོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ལྷ་མྱིའྱི་རྟྲེན་དལ་བ་



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   317 

ལས་དང་ོན་མོངས་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་གསུམ་དང་བལ་བའོ། །དྲེའང་མཚམས་མྲེད་པའྱི་ལས་རྣམས་
དང་། ོན་མོངས་ཤས་ཆྲེ་་་་་་ོན་སྒྲྱིབ་ངན་འགོ་དང་། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དང་། །སྒྲ་མྱི་སན་སྒྲྱིབ་གསུམ་
དུ་འདོད། །ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེའྱི་འགྲེལ་པར། ོན་མོངས་ལ་ཤས་ཆྲེ་བ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་དང་དག་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་
ཟ་མ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུ་དྲེ་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ་གྲེན་པོའ་ིསྐབས་མྱི་རྲེད་པས་ཆུང་ངུ་ལས་འབྱིང་དང་དྲེ་ལས་ཆྲེན་
པོ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ་རྲེས་ཤུགས་དག་ཀང་གཞོམ་པར་ནུས་པས་སོ། །དྲེ་གསུམ་གྱིས་འཕགས་
པའྱི་ལམ་དང་འཕགས་ལམ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བཤད་དོ། །དམྱིགས་
བསལ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན་ནྱི་དུད་འགོ་ལའང་ཚོགས་ལམ་སྐྱྲེ་ཏྲེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཆྲེན་པོར། ཀླུ་ཁྱི་ྱིས་སོང་
སྲེམས་བསྐྱྲེད་དྲེ་བསྐལ་པ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་ཞྱིང་རྟྲེན་དྱི་མྲེད་སྱིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་བླ་མ་སོགས་
སུ་ལུང་བསན་པས་དང་། སོང་པོ་བཀོད་པར། གོང་ཁྲེར་བདྲེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་སུ་རྲེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་
ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ནས་འོངས་པའྱི་ཀླུ་རྣམས་ལ་སྲེམས་སྐྱྲེད་མཛད་པས་དང་། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པར་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་
སྱི་རུ་འཇྱིག་རྟྲེན་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཡྱི་དྭགས་དང་སྱིན་བུའྱི་རྱིགས་མང་པོ་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ལ་བཀོད་པར་
གསུངས་པས་སོ། །རྱིགས་ཆད་པ་དང་། མྱི་མྱི་ཁོམ་པ་སོགས་དང་། ལྷ་འདོད་ཡོན་གྱི་མྱོང་བ་དང་། ལས་ཀྱིས་
སྐྱྲེས་པའྱི་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་སོགས་ལ་མྱི་སྐྱྲེའང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མྱི་ལ་འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མྱི་སྱིད་རྣམ་
གཅོད་ཡྱིན་ནོ། །གནས་གཙང་མ་པ་ལ་ཚོགས་སོར་ཡང་བསྐྱྲེད་མྱི་དགོས་པས་མྱི་སྐྱྲེའོ། །གང་ཡང་། དྲེ་ཡྱི་
སོན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། །ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་ལས་གསུམ་མོ། །མྱི་ཡྱི་ནང་ནས་འཕྲེན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་ཚོགས་
ལམ་ཤྲེས་རབ་དང་སྐྱོ་བ་ཡོད་པ་གྱིང་གསུམ་ཁོ་ནར་སྐྱྲེད་པ་དང་། འདོད་རྟྲེན་ཆོས་མཆོག་བུད་མྲེད་ཀྱིས། 
གྱིས་ཀའྱི་་་་་་སྐྱྲེས་པ་བུད་མྲེད་རྟྲེན་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་གྱིང་གསུམ་ཁོ་ན་དང་ཆོས་
མཆོག་ལྷའང་སྐྱྲེ་བ་དང་། གོང་ན་མཐོང་ལམ་མྲེད། མྱི་སྐྱོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་ཐྲེག་ཆུང་བའྱི་ལུགས་ཏྲེ། ལྷའྱི་བུ་བློ་
གོས་རབ་གནས་ཀྱིས་ཞུས་པར་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་བྱྲེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱིས་
ཆོས་ཀྱི་མྱིག་རྡུལ་མྲེད་ཅྱིང་དྱི་མ་བལ་བ་ཐོབ་པ་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །མཐར་ཕྱྱིན་གྱི་ལམ་ནྱི་ན་ཐོས་
ཁམས་གསུམ་ཅར་དུ་དག་བཅོམ་ཐོབ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་འདོད་ཁམས་དང་སངས་རྒྱས་འོག་མྱིན་
དུའོ། །གནས་པའྱི་རྟྲེན་ནྱི་ན་ཐོས་པའྱི་ཁམས་གསུམ་ཅར་དུ་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་ངྲེས་པར་བསན་



318   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་བྱྱིན་བརླབས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཁམས་དང་སྲེམས་ཅན་གང་ལ་ལམ་ལྔ་ཅར་སྐྱྲེ་བ་དང་གནས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་སྲེ་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་མྱི་
སྐྱྲེའོ། །དྲེས་ན་རྲེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དམྱལ་བར་སྐྱྲེ་བ་བཟུང་བ་དང་། སྐྱྲེས་རབས་སུ་དུད་འགོར་གྱུར་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དུ་མ་འབྱུང་བ་དང་། མ་དོས་པས་ཞུས་པར། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པ་ས་བཅུ་པར་
བཤད་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སོམ་བྱུང་མྱི་ལོགས་མྲེད་པ་དང་། །ཁད་པར་བསམ་གཏན་ས་པ་འོ། །ཞྲེས་
སོར་ལམ་དང་། དྲེ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅྱིག །ཅྲེས་མཐོང་ལམ་དང་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་པ་སོམ་ལམ་དང་པོ་
རྣམས་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྟྲེན་ཅྱིང་སོམ་ལམ་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ས་དང་མཐར་
གྱིས་བོར་བ་ལ་བརྟྲེན་པར་བཤད་དོ། །དྲེའང་དངོས་གཞྱི་དྲེ་ྱིད་ལ་བདྲེན་མཐོང་། །ཞྲེས་སོར་ལམ་དངོས་
གཞྱི་བཞྱི་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་སྐྱྲེད་ན་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བར་འདོད་དོ། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། ས་དགུ་ལ་
ནྱི་ཆྲེན་པོ་ཡྱི། །ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་དྱི་མ་ཡྱི། །གྲེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ། །སོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་དག་པ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་དྲེ་གྱིས་ལའང་སོམ་ལམ་བརྟྲེན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། བསྡུ་བར་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སོམ་པའྱི་ཐད་དུ་
བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་དང་པོའ་ིྲེར་སོགས་ལ་མཐོང་ལམ་བརྟྲེན་པར་གསུངས་སོ། །བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཀུན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ། སོན་དང་བསྲེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་
མཐར་བརྟྲེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་ལམ་ཕལ་ཆྲེར་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཚོགས་ལམ་
ཆྲེན་པོར་ཆོས་རྒྱུན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་སོ་
གསུམ་གྱི་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་འགྲེལ་པར། དབྱྲེ་བ་འདྱིའང་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་འཁོར་དང་
བཅས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་དང་། དྲེའྱི་བཤད་སར་དུ། ཚོགས་སོར་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་མྱིན་གྱི། ལམ་གྱི་འཁོར་ཏྲེ་དྲེ་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ། །སོབ་དཔོན་ཐོའང་ཚོགས་སོར་ལམ་བཏགས་པ་བ་སྲེ། དབུས་མཐར། རྲེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག །ཅྲེས་པས་རྟོག་བཅས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོམ་སྤང་གྱི་འགྲེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཟག་བཅས་
དང་ཟག་པས་བཅྱིངས་པས་ཟག་བཅས་སྤང་བྱ་ཡྱིན་པས་དང་། བསྡུ་བར་དུཿཁ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྡུས་
པས་དང་། དུཿཁ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་དང་རྱིགས་པ་སོགས་མྲེད་པས་སོ། །མཐར་ཕྱྱིན་པའང་ལམ་གྱི་
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འབས་བུ་ལ་ལམ་དུ་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འབུམ་གསུམ་པ་དང་པོ་བཞྱི་ཐར་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་
པས་ལམ་ཡྱིན་ཅྱིང་མཐར་ཕྱྱིན་ནྱི་ཕྱྱིན་ཟྱིན་པས་བཏགས་པ་བར་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་ལྔ་ཅར་ལམ་མཚན་
ྱིད་པ་སྲེ་ལམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་དག་ཀང་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ཡང་ཐར་པའྱི་རྒྱུ་ཐུན་
མོང་མྱིན་པ་ཡྱིན་པས་ལམ་དུ་མྱི་འགལ་བས་དང་། རྟོག་བཅས་ཡྱིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་བརྲེགས་པར་ཡང་དག་
པར་རྟོག་པ་ལས་མྱི་རྟོག་པ་སྐྱྲེ་བ་ཤྱིང་གྱིས་དྲུད་པ་ལས་མྲེ་འབྱུང་བའྱི་དཔྲེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་ས་བདུན་པ་མས་ཆད་ཀྱི་རྲེས་ཐོབ་རྟོག་བཅས་ལམ་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུང་ཡུལ་སོགས་ལ་འཁྲུལ་
ཡང་འཇུག་ཡུལ་སོགས་ལ་ཡང་དག་པས་དང་། ལམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆ་དྲེ་ཟག་པའྱི་སོ་དྲུག་དང་བལ་བའྱི་ཟག་
མྲེད་ཡྱིན་པས་སོ། །གནས་ངན་ལྲེན་དང་འབྲེལ་བས་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པ་ནྱི་དྲེ་ཀུན་གཞྱི་ལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་
གྱི་ཆ་ལ་མ་འབྲེལ་བས་དང་ཟག་པའྱི་རྲེས་མཐུན་དུ་སོར་ལམ་ཟག་མྲེད་དུའང་གསུངས་སོ། །གཞན་དུ་ན་
མཐོང་སོམ་ཡང་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གྱི་གང་ཟག་གསུམ་ཀུན་གཞྱི་ལ་ོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདྲེན་པ་དང་པོས་བསྡུས་ཀང་ལམ་དུ་མྱི་འགལ་ཞྱིང་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྡུས་པར་མ་གྲུབ་
ལ་ལམ་གྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་ཀང་ཡོད་དྲེ་ཐོས་བསམ་དང་བྱྱིས་པའྱི་སོམ་བྱུང་གྱི་དུཿཁ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་
སོགས་དང་མྱི་རྱིགས་པ་ོན་མོངས་པ་སུན་འབྱྱིན་པ་དང་མགོ་གནོན་པ་དང་ཆ་ཤས་སྤོང་བས་སོ། །གཞན་དུ་
ན་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་ལམ་ལས་དང་པོ་སོར་བའྱི་ལམ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་མྱིན་ན་ཅྱི་ཡྱིན་སྨྲོས་ཤྱིག དྲེ་དག་
ལམ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་པར་ཕྱྱིན་བྱྲེད་དང་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཅྱི་སྲེ་
བཏགས་པ་བས་ཀང་རང་གྱི་བྱ་བ་ནུས་ན་མྱི་བླུན་པོས་ཀང་བ་ལང་གྱི་བྱ་བ་བཞོ་བཀལ་སོགས་ནུས་པར་ཧ་
ཅང་ཐལ་ལོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་དང་དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་གྱིས་དང་མམ་
བཞག་རྲེས་ཐོབ་དང་སོར་བ་སོགས་བཞྱི་དང་མྱུར་བུལ་དཀའ་ས་བཞྱི་དང་སོབ་མྱི་སོབ་ཀྱི་ལམ་སོགས་
སོ། །དྲེ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་གཞུང་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་མམ་བཞག་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་སང་མྲེད་སང་བཅས་སམ། ཆོས་
ྱིད་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་ཏྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ལུང་མྲེད་པ་དང་སྲེམས་མྲེད་པ་
དང་རྲེས་ཐོབ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་སང་བའང་མམ་བཞག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ལམ་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་
དང་དྲེ་ལས་ལངས་པའྱི་བྱ་བའོ། །བདུན་པ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བགོད་པའྱི་དོན་གྱིས་ལམ་ཞྲེས་མཛོད་ཀྱི་
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འགྲེལ་ཉྱིག་ཏུའོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་ནས་དོད་མ་སྐྱྲེས་བའྱི་བར་
དང་། དོད་ནས་མཐོང་ལམ་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་བར་སོར་བའྱི་དང་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་སོམ་ལམ་མ་
སྐྱྲེས་ཀྱི་བར་མཐོང་བའྱི་དང་མཐོང་ལམ་རོགས་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བར་སོམ་པའྱི་དང་མྱི་སོབ་པ་
ཐོབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་མོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ལ་དོན་བརྒྱད་དྲེ། དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད། སྤངས་པ་དང་། རྟོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། བྱྲེད་ལས་དང་། ངྲེས་ཚིག་
དང་། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐྲེག་པ་དང་གང་ཟག་རང་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ནས་དོད་མ་སྐྱྲེས་
གོང་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀ་རུ་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་
མཐུན་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ནྱི་འཁོར་བར་རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བའྱི་མཐུ་འཇོམས་པའྱི་ཚུལ་དུ་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བཤད་
པར་ལྟར་སྤང་བྱ་ལས་ཡྱིད་འབྱུང་ཞྱིང་སྤང་བྱ་རྣམས་སུན་འབྱྱིན་ཅྱིང་རྒྱུད་སྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་གྲེན་
པོའ།ོ །གསུམ་པ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གྱིས་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་
སར། རང་དང་གཞན་གྱི་འབྱོར་བ་དང་། །འདུན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དབང་པོ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་ཟས་དང་མྱི་ལ་
དང་། །ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་ནྱི་སྤྱོད་པ་དང་། །དྲེ་བཞྱིན་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དང་། །དམ་ཆོས་ན་དང་སྲེམས་པ་
དང་། །བར་ཆད་མྲེད་དང་གཏོང་བ་དང་། །དགྲེ་སོང་རྒྱན་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན། ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏྲེ་དགྲེ་སོང་
གྱི་རྒྱན་བཅུ་བདུན་ནྱི། དད་ལྡན་གཡོ་མྲེད་ནད་ཉུང་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཤྲེས་རབ་འདོད་ཆུང་དང་། ཆོག་ཤྲེས་
གསོ་ས་དགང་ས་དང་། །སངས་དང་མཛེས་དང་དོད་རྱིག་དང་། །སྐྱྲེས་བུ་དམ་ཆོས་མཁས་རྟགས་དང་། །བཟོད་
དང་དྲེས་དང་ག་ནོམ་པའོ། །ཞྲེས་པའོ། །དྲེའྱི་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ནྱི། །འདྱིས་པའྱི་ཁྱིམ་རྣམས་ན་
ཅྱི་ཐོབ་པ་ཟ་བ་རྲེད་པས་ཆོག་པའྱི་དང་། ཁང་ཁྱིམ་ནས་ཁང་ཁྱིམ་དུ་བསངས་ཤྱིང་བརྒྱུས་ཏྲེ་ཅྱི་རྲེད་པ་ཟའྱི་མང་
པོ་ལ་མྱི་འདུན་པ་མཐར་གྱིས་སོང་བའྱི་སྲེ་བསོད་སོམས་པ་དག་དང་། སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་སྲེ་ཇྱི་ཙམ་ཟ་བ་དྲེ་
ཟ་བའྱི་དྲེ་ལས་ལངས་ནས་མྱི་ཟ་བ་སན་གཅྱིག་པ་དང་། བདག་ྱིད་འགངས་པ་ཙམ་གྱི་ཟས་ཀུན་བླངས་ཏྲེ་ཟ་བ་
ཟས་ཕྱྱིས་མྱི་ལྲེན་པ་དང་། སམ་སར་དང་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་ཏྲེ་ཆོས་གོས་གསུམ་པ་དང་། ཆོས་གོས་
གསུམ་མམ་དྲེ་ལས་ལྷག་པའང་བལ་ལས་བྱས་པ་ཤ་སག་ཕྱྱིང་བ་པ་དང་། ཕྱག་དར་ཁོད་པ་གཞན་གྱིས་བོར་བ་
བླངས་ཏྲེ་བཀྲུས་ཤྱིང་དྲུབས་ཏྲེ་གོན་པ་དང་། ནགས་མཐར་དང་བས་མཐའ་ཡང་གནས་པ་དགོན་པ་བ་དང་། 
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ཤྱིང་དྲུང་པ་དང་། བླ་ཁབས་མྲེད་པ་དང་དུར། ཁོད་པ་དང་། མྱི་བསྲེ་པར་ཙོག་པུ་བ་དང་། རའམ་ལོ་མ་དང་པོར་
བཏྱིང་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་སྲེང་དུ་མལ་འཆའ་ཡྱི་ཡང་ཡང་མྱི་འཆོས་པ་གཞྱི་ཇྱི་བཞྱིན་པའོ། །སྐྱྲེས་བུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཡང་རང་མྱི་བསོད་གཞན་མྱི་སོད་ཅྱིང་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་
པའོ། །མཁས་པའྱི་རྟགས་ནྱི་ལྲེགས་པར་བསམ་པ་སྲེམས་པ་དང་ལྲེགས་པར་སྨྲ་བ་རོད་པ་དང་ལྲེགས་པར་བྱ་
བའྱི་ལས་བྱྲེད་པའོ། །དྲེས་པ་ནྱི་བླ་མ་དང་མཆྲེད་གོགས་རྣམས་ལ་སོ་གསུམ་གྱི་བྱམས་པའྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་
སོགས་འགོགས་ན་བདྲེ་བའོ། །ག་ནོམ་པ་ནྱི་ངོ་གདོང་དཀར་ཞྱིང་གསོང་པོ་དང་དགའ་བར་སྨྲ་བ་རྒྱུད་དང་
བའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་དང་པོ་ལ་སྐྱྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ་ིརྣམ་རྟོག་བརྒྱད་འབྱུང་
སྲེ་སྲེམས་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསལ་སྲེལ་ནུས་པར་ནམ་འགྱུར་སམ་པ་དང་། ནམ་དབུལ་པས་ྲེས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་འབྱོར་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་འཇོག་ནུས་ཞྲེས་དང་། ནམ་རང་གྱི་ལུས་ཤ་ཁག་དང་བཅས་པས་འགོ་བའྱི་དོན་བྱྲེད་
ནུས་ཞྲེས་དང་། ནམ་དམྱལ་བར་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པས་ཀང་འགོ་ཕན་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་། ནམ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་
དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་འབྱོར་པས་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་རྲེ་བ་རོགས་པ་མཐོང་ཞྲེས་དང་། ནམ་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏྲེ་
འགོ་བ་ཀུན་འཁོར་བའྱི་དུཿཁ་ཀུན་ལས་འདོན་ཞྲེས་དང་། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་དང་བྱ་བ་དང་
ངག་དང་གསོན་པ་དང་ལུས་དང་བློ་གོས་དང་རས་དང་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་གཞན་ལ་གནོད་པས་དགའ་བར་
སྐྱྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་དང་། འགོ་བ་ཀུན་གྱི་སྱིག་པའྱི་འབས་བུ་བདག་ལ་འབྱུང་ཞྱིང་བདག་གྱི་དགྲེ་
བའྱི་འབས་བུ་འགོ་བ་ཀུན་ལ་གྱུར་ཅྱིག་སམ་པའོ། །ཡང་སན་གཅྱིག་ལ་འདུག་པས་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སས་ཀུན་
གྱི་ཆོས་བསན་པ་ན་ཅྱིང་གཞུང་དང་དོན་འཛིན་པ་ཆོས་རྒྱུན་ཏྱིང་འཛིན་དང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་ཐོབ་ཅྱིང་
ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་དྲེ་རྣམས་ལས་ཆོས་ན་ཏྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་
ལ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞྱི་གནས་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཡངས་པ་ཐོབ་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྲེན་རྲེད་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། བསམ་གཏན་ལས་མངོན་ཤྲེས་བསྒྲུབས་པ་ལས། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྲེད་རྣམས་
ལ། །མཆོད་པའྱི་ཆྲེད་དང་མན་ཆྲེད་དུ། །དྲེ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཁམས་རྣམས་འགོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ཐར་
པ་ཆ་མཐུན་དང་ལས་དང་པོ་པའྱི་ས་དང་ཚོགས་ཀྱི་ས་དང་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་རྒྱུད་སྱིན་པ་དང་སོར་
ལམ་འདྲེན་པར་བྱྲེད་པའོ། །བདུན་པ་ནྱི་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་འཛིན་པས་སམ་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་གྱིས་འགྲེངས་པས་
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ཚོགས་ཏྲེ་ཐར་པར་འགོ་བས་ལམ་མོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ་ཐར་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཆོས་ལྔ་དང་དགྲེ་བ་གཞན་དང་ཤྲེས་
རབ་དང་ཚོགས་ལམ་གྱི་བྱྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་སོ་སོ་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་སོགས་
ྲེས་སྤྱོད་སྤོང་བ་སྲེ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། སྤོང་བའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཐོབ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པར་
བཤད། །ཅྲེས་སོ། །དབང་པོའ་ིསོ་བསམས་པ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་སྲེ་མཚན་མར་མྱི་འཛིན་
མངོན་རྟགས་སུ་མྱི་འཛིན་ཅྲེས་སོགས་མདོ་སྲེར་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཏྲེ་དན་པ་ལ་རྟག་གྲུས་བྱྲེད་པས་མྱིག་
སོགས་རྣམས་ཡུལ་ལས་དྲེའྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྲེས་སུ་སྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བ་མྱི་འབྱུང་བར་སོམ་པའོ། །ཟས་ཀྱི་ཚོད་
ཤྲེས་པ་ནྱི་འཇུ་ཞྱིང་དགྲེ་བ་ལ་སོར་བ་ལ་ལུས་བདྲེ་བ་ཙམ་དུ་ཟ་བ་སྲེ་དྲེ་ཡང་དགྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་འབད་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་ལུས་གནས་པའྱི་དོན་ཙམ་དུའོ། །དྲེ་བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། ཁ་ཟས་སན་འདར་རྱིག་ནས་
ནྱི། །ཆགས་སང་མྲེད་པར་བསྲེན་བགྱི་སྲེ། །རྒྱགས་ཆྲེད་སྲེག་ཆྲེད་མཚག་ཆྲེད་དུ། །མ་ལགས་ལུས་གནས་
འབའ་ཞྱིག་ཆྲེད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་དུ། འབས་བུ་ཆྲེན་པོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆྲེད། །རྟག་ཏུ་
གཏོར་མ་ལྷ་བཤོས་དང་། །འཕོག་མ་ཕུད་ཀྱི་ཆང་བུ་དང་། །ལྔ་པ་ལྷག་མ་སྱིན་པར་བྱ། །དྲེ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་
གསུམ་བརོད་ཏྲེ། ཨོཾ་ཨཱཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷྱི་ས་ཏྲེ་བོ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་དཾ་ཧཱུྃ་ཞྲེས་པས་ལྷ་བཤོས་དང་། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་
སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དཻ་ནུད་པན་ན་ཏཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཉ་྄སྭཱ་ཧཱ་ཞྲེས་པས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྱི་གཏོར་མ་དང་། ཨོཾ་ཧཱ་
རྱི་ཏཱྱི་མཧཱ་བཛྲ་ཡཀྵྱི་ཎྱི་ཧ་ར་ཧ་ར་སརྦ་པཱ་པཱ་ནྱི་མྲེ་ཀྵཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཞྲེས་པས་འཕོག་མ་ལ་ཆང་བུ་གྱིས་དང་། ཨོཾ་ཨག་
པཱ་ཎྱི་ཌཱ་ཤྱི་བཿསྭཱ་ཧཱ་ཞྲེས་པས་ཕུད་ཀྱི་ཆང་སྱིན་ཞྱིང་། ཕན་དང་རན་པས་བཟའ་བར་བྱ། དྲེ་རྲེས་སུ་ཨོཾ་ཨུཙྪི་ཥྚ་
པྱིཎ་ཌ་ཨ་ཤྱི་བཿསྭཱ་ཧཱ་ཞྲེས་པས་ལྷག་མའྱི་ཆང་བུ་སྱིན་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། །དྲེ་ནས་སྱིན་བདག་རྣམས་
ཀྱིས་ཀང་སྱིག་དང་དུཿཁ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པའྱི་རས་དྲེ་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་འདོད་པས་བདག་ལ་བྱྱིན་པས་
ན་དྲེ་སྤྱད་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་བར་འབད་དོ། །དྲེའང་དགྲེ་སོང་གྱི་ལོ་དྱི་བར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་
པ་ལྔ་བཤད་དྲེ། མྱི་སོབ་པ་ནྱི་བདག་པོར་བཤད། །སོབ་པ་བྱྱིན་པ་ལྲེན་པ་སྤྱོད། །བསམ་གཏན་ཀློག་དང་ལྡན་
པ་ནྱི། །གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པས་རྲེས་གནང་བརོད། །སྐྱྱིན་པ་སྤྱོད་པ་ལྷག་མ་སྲེ། །ལྲེ་ལོས་མས་པའྱི་བདག་ྱིད་
ཡྱིན། །གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པས་སྤྱོད་པ་བཀག །ཅྲེས་ཏྲེ་བདག་ལྟ་
བུས་ཀང་གསུམ་པར་ཅྱིས་ཀང་འགྱུར་བར་ཆྲེས་ཆྲེར་འབད་པར་བྱའོ། །ནམ་གྱི་ཞྲེས་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། རྱིགས་
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པའྱི་བདག་ྱིད་ྱིན་ཀུན་དང་། །མཚན་མོའང་སོད་སད་ཐུན་བཟས་ནས། །མནལ་ཚེའང་འབས་མྲེད་མྱི་འགྱུར་
བར། །དན་ལྡན་དྲེ་སྱིད་བར་དུ་མནོལ། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ་མཚན་མོ་ལ་ཐུན་གསུམ་དུ་བྱས་པའྱི་
འོ། །རྣལ་འབྱོར་ལ་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། དྲེ་རྱིང་ཁོ་ན་མྱི་འཆྱི་ཞྲེས། །བདྲེ་བར་འདུག་པ་རྱིགས་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
དང་། །རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། འཆྱི་བའྱི་རྐྱྲེན་ནྱི་མང་བ་སྲེ། །གསོན་པ་ཡྱི་ནྱི་ཉུང་ཟད་ཅྱིག །དྲེ་རྣམས་ྱིད་ནྱི་འཆྱི་
བའྱི་ཡང་། །དྲེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆོས་མཛོད་ཅྱིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དུ་འཆྱི་བ་རྲེས་སུ་དན་པས་དགྲེ་བ་ལ་
བསྐུལ་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་གང་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་སྤྱོད་པ་རྣམ་སོང་གྱི དམྱིགས་པ་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་མྱི་སྡུག་
དང་། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་བ་དན་པ་ཡྱིས། །འདོད་ཆགས་རྣམ་རྟོག་ལྷག་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོམ་སྲེ་
འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ཚན་གསུམ་སོམ་སྲེ་དྲེའང་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གདམས་ངག་རྣམས་
ར་བའྱི་སྲེམས་དྲུག་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། སྲེམས་གནས་ཐབས་དགུས་སོམ་པ་ནྱི་མདོ་སྲེ་
རྒྱན་དུ་བལྟ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་འོག་ཏུའང་འཆད་དོ། །ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ནྱི། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། ལུས་ངག་སྲེམས་ཀྱི་
གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟག་བྱ་བ། །འདྱི་ྱིད་ཁོ་ན་མདོར་ན་ནྱི། །ཤྲེས་བཞྱིན་སྲུང་བའྱི་མཚན་
ྱིད་དོ། །ཞྲེས་ལྟར་སྒྲུབ་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་ཡང་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགྲེ་བ་སར་སོམ་
གྱིས་སོས་པ་སོགས་རྣམས་ཏྲེ་གཞུང་འདྱིར་སོས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་དང་གཞན་རྣམས་ཀང་རྒྱས་པར་ན་ཐོས་ཀྱི་
སར་བལྟའོ། །ཡང་དང་བཤྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ་གསུངས་པའྱི། དད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་གཏོང་དང་ཐོས། །དྱི་
མྲེད་ངོ་ཚ་ཤྲེས་ཁྲེལ་ཡོད། །ཤྲེས་རབ་ནོར་བདུན་ཐུབ་པས་གསུངས་ཞྲེས་པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་དང་བསོ་བས་ཟྱིན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱུག་པར་བྱའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པས་ཁད་པར་དུ་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་མདོའ་ིདོན་བསྡུས་པ་
མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། རྒྱལ་སས་སྤྱོད་ཚེ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ས་ཚོགས་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྲེ་
དང་དྲེ་ལ་རྱིགས་པ་མཐུན་ཚིག་གྱིས། །སྲེམས་ཅན་ཕན་ཕྱྱིར་དྲེ་མངོན་འདུ་བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སྤྱོད་ལམ་ཀུན་སན་ལ་སོད་པ་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་རྡོ་རྲེའྱི་གདན་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག་
ཅྲེས་སོགས་སྒྲུབ་པའོ། །གཞན་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། བདག་ནྱི་སྱིག་པ་མ་བྱང་བར། །སོན་དུ་འགུམ་པར་འགྱུར་
དུ་མཆྱི། །ཞྲེས་གསུངས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏྲེ། ལྲེགས་པར་གྲུབ་པར། སྱིག་པ་བག་མྲེད་བྱས་པ་དག །མཚན་མོ་
སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ། །ནུབ་མོ་བྱས་པ་ནང་པར་བཤགས། །ལྲེགས་པར་བྱས་ལ་མངོན་དགར་བྱ། །ཞྲེས་
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པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞྱིང་། འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ཅྱི་ནུས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དགྲེ་བ་རྣམས་རོགས་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་དང་། བཟང་པོ་སྤྱོད་པར་བཀའ་བསྩལ་པའྱི། སྱིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཞྲེས་པ་
སོགས་ལ་སྐྱྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་སྒྲུབ་པར་དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་གདབ་པར་
བྱའོ། །ཐོས་བྱུང་སོགས་ནྱི་རྱིམ་པས་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྟོགས་པ་དང་རྱིགས་པས་ངྲེས་
པར་བསམས་པ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་འོ། །འདྱི་ལ་སོམ་བྱུང་མྲེད་པར་གསུངས་པ་
ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་འདྱི་ྱིད་དང་འགལ་བས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པའང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དབུས་མཐར། ཐར་
པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་སྐྱྲེད་ནས། །འདུན་དང་སོར་བར་དབང་བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་སོགས་གཞུང་དུ་མ་དང་
འགལ་ལོ། །ྱི་ཁྱི་སང་བ་དང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་
ནྱི་ཐོས་བསམ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལ་དགོངས་པའོ། །འདྱིར་བཙུན་པ་རྒྱལ་བའྱི་འོད་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ྱིད་འགོད་པ་མྲེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་སོན་ནོ། །འགྲེལ་པ་མཛད་པས་ནྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགྲེ་བ་
ནྱི་འགོད་པ་མྲེད་པ་སོགས་སུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་དྲེ་བསོམས་པས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་
རྟོགས་པ་དང་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་གནས་སྲེམས་རྒྱུད་སོད་ྱིད་འོས་སུ་འགྱུར་བ་འཐོབ་
པོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས་དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སོབ་དཔོན་འབྱིང་ཞང་ཐྲེག་པ་སོ་སོའ་ི
ཚོགས་ལམ་རོགས་ཀྱི་རྲེས་མཐོང་ལམ་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་སར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལ་ནྱི་ཤ་རྱིའྱི་བུའྱི་སོར་ལམ་དང་དུས་མམ་པའྱི་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པའྱི་སོམ་ལམ་དྲེ་སོར་ལམ་དུ་
ཐལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་པ་དང་སོམ་པ་པོ་རང་རང་གྱི་ཚོགས་ལམ་རོགས་ནས་
མཐོང་ལམ་མ་སྐྱྲེས་གོང་དུ་ཐར་པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྤངས་པ་ནྱི་སྤང་བྱའྱི་ས་བོན་ལ་གནོད་པ་ཇྱི་རྱིགས་
པ་བྱྲེད་ཅྱིང་སྤང་བྱ་མགོ་གནོན་པ་སྲེ། དོན་གསང་དུ། རྲེ་མོ་དང་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་
མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་བརྟགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཞྲེས་
སོགས་བཤད་དོ། །རྟོགས་པ་ནྱི་གཞུང་དུ་འཆད་དོ། །ཡོན་ཏན་ནྱི། རྲེ་མོ་ཐོབ་པ་ར་མྱི་འཆད། །བཟོད་ཐོབ་ངན་
སོང་ཡོང་མྱི་འགོ །ཞྲེས་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་སྱིན་གྱི་མདོར། སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིརྒུད་པ་ཀུན་ལས་
འདས་ཤྱིང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་དང་རྣམ་ཐར་དང་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གངས་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་
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དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དག་ཏུའང་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཆོས་ཀུན་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་དང་དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་སོགས་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་མང་པོ་ཐོབ་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཡུམ་གྱི་མདོ་དང་དྲེའྱི་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྟགས་རྣམས་འཐོབ་པ་སོགས་ཚད་མྲེད་དོ། །ལྔ་པ་དབྱྲེ་བ་ལ་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་
ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་གསུམ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་སོ་ནས་འཆད་དོ། །རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་དང་སོམ་ལམ་
ཟག་བཅས་དང་མོས་པ་སྤྱོད་པའྱི་ས་དང་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་བློ་རྱིགས་དཔྱད་པ་ལ་མྱི་
འཐད་པ་དགག་པ་ནྱི། སྲེག་སོན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སང་
བ་གསལ་བར་བཤད་པས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ། ཆོས་ྱིད་ལ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ་ལ། 
འདོད་ན། གང་ཟག་དྲེ་འཕགས་པ་དང་སྤང་བྱའྱི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤོང་ནུས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་དབུས་མཐར། 
རྲེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག །ཅྲེས་འཁྲུལ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གསལ་བར་བཤད་པ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
རང་གྱི་ངོ་བོ་སྒྲྱིབ་པ་རགས་པས་དག་པས་སམ་གསལ་བར་རློམ་པས་སོ། །གསལ་སང་དངོས་ནྱི་མྲེད་དྲེ་རྣམ་
རྟོག་ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྣམ་པར་རྟོག་དང་རྲེས་འབྲེལ་ནྱི། །དོན་གསལ་སང་བ་ཅན་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
སོ། །བཟང་པོས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྟོག་པ་
མྲེད་པར་སོན་པའོ། །མམ་བཞག་རྲེས་དཔག་ཏུ་བཞྲེད་པའང་མྱི་འཐད་དྲེ་བསམ་བྱུང་དུ་ཐལ་བས་སོ། །འཐད་
པ་བརོད་པ་ལ་མམ་བཞག་གྱི་ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་ནྱི། ཆོས་ྱིད་ལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་ལྲེགས་པར་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་དན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་བཅད་ཤྲེས་
སོ། །རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྱི་བློ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་མང་པོ་སྱིད་དོ། །བདུན་པ་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་པ་
མངོན་པར་རྟོགས་པ་སོར་བས་སམ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་སོར་ལམ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཞུང་དོན་ལ་གྱིས་ལས། 
ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པས་མདོར་བསན་པ་ནྱི་ཚོགས་གང་ཡྱིན་པ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་
དོད་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་པ་ནྱི་སོར་བའང་དྲེ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའང་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་རོམ་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་སོ་
ཞྲེའོ། །ཚོགས་ལམ་གྱི་རས་ྱིད་སོར་ལམ་དང་གཞྱི་མཐུན་དུ་འཆད་པ་ནྱི་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐའ་དང་
ས་འགྲེལ་དུ། ཅྱི་ཚེ་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་སོར་བར་བྱས་སམ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་ཀྱི་ངྲེས་པར་དྲེའྱི་སོན་དུ་ཐར་པ་ཆ་
མཐུན་ཅྲེས་བཤད་པ་དང་མྱི་འགྱིག་གོ །སོར་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་ལམ་ན་དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་མྲེད་པས་
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ཚོགས་མྱིན་པ་ནྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པས་འབྱྲེད་པས་ན་
ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པ་མཐོང་ལམ་ཆའམ་སྲེན་པ་ཐོབ་དང་མཐུན་པའམ་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་འབྱུང་གནས་
རྣམས་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རྩུབ་ཤྱིང་བརྩུབས་པ་ན་མྲེའྱི་བཞྱིན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་མྲེའྱི་ས་ལྟས་སུ་འགྱུར་པས་དོ་
བ་དང་། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མས་སྱིད་པའྱི་རབ་མཐའ་ཡྱིན་པས་རྲེ་མོ་དང་། མྱི་མས་པའྱི་སོ་ནས་བདྲེན་པ་ལ་
ཆྲེར་བཟོད་པས་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་པའང་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་པས་
དྲེ་སྐད་དྲེ་སྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་སྩལ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ལམ་འདྲེན་པས་སོ། །འདྱི་བཞྱི་ནྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་
ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་སྲེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེན་པོ་ཆྲེས་ཆྲེ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཐུན་མོང་
མྱིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སྲེམས་་་་་་སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་གྱི་མམ་པར་བཞག་པ་ན་དམྱིགས་པ་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་
དྲེ་རྣམས་སོན་པའྱི་མདོ་སོགས་ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་ཆོས་དྲེའྱི་དོན་ཡྱིད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ཕྱྱིའྱི་དོན་
མྲེད་པའྱི་འམ་མྱི་རྟག་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་སང་བ་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་སྲེ་དྲེ་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་གསུངས་པ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
མམ་བཞག་པས། །ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པ། །དོན་ཀུན་རབ་ཏུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆུང་
བའྱི་འང་། དྲེ་ལས་དོ་བར་འགྱུར་བ་འབྱུང་། །དྲེ་ནྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅྲེས་
སོ། །སང་བ་ནྱི་ས་མ་དང་འད་ཞྱིང་། མཆྲེད་པ་ནྱི་རྟོགས་པ་དྲེ་འཕྲེལ་བ་སྲེ། ཆོས་ཀྱི་སང་བ་འཕྲེལ་བྱའྱི་
ཕྱྱིར། །བརོན་འགྲུས་བརྟན་པ་ཀུན་ཏུ་རོམ། །ཞྲེས་སོ། །ཕྱོགས་གཅྱིག་གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་
པ་དང་འཛིན་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པས་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱི་རྲེས་སུ་སོང་བ་སྲེ། །དྲེ་ནས་དོན་
ཀུན་སང་བ་ནྱི། །སྲེམས་སུ་རབ་ཏུ་སང་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་ཡྱི་གཟུང་བ་ཡྱི། །རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དྲེས་སྤོང་
འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་གཟུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སང་བ་གསལ་བ་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བའོ། །དྲེ་མ་
ཐག་པ་ནྱི་དྲེའྱི་བར་མ་ཆད་དུ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་སྲེ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པའོ། །དྲེ་ཚེ་བར་ཆད་མྲེད་པ་
ཡྱི། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རྲེག །འདྱི་ལྟར་དྲེ་ཡྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་
སྤོང་། །འདྱི་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ནྱི། །དོ་བར་འགྱུར་སོགས་ཡྱིན་ཤྲེས་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ན་
ཐོས་ཀྱི་ལམ་བསན་པ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་བའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། འདྱི་མདོ་
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སྲེ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་སོམ་རྱིམ་སོགས་ཐྲེག་ཆྲེན་པོའ་ིགཞུང་རྣམས་དང་མཐུན་གྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་སར་གསུངས་པ་
དང་དོ་བ་ལས་རྲེ་མོ་དྲེ་ཡང་དྲེ་དང་འད་ཞྲེས་སོགས་དང་མྱི་མཐུན་པས་སོ་ཞྲེས་གསུང་སྲེ་གྱིས་ཀར་བརོད་
འདོད་ཀྱིས་བཤད་དུ་བཏུབས་པར་སང་ངོ་། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར། གཞྱི་དང་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིས། །གཟུང་བར་
རྟོག་པ་རྣམ་པ་གྱིས། །རས་དང་རྟག་པའྱི་རྟྲེན་ཅན་གྱི། །འཛིན་པའང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འདོད། །ཅྲེས་རྟོག་པ་
བཞྱི་དང་རྱིམ་པ་ལྟར་ལྡན་པར་གསུངས་པའང་གཟུང་འཛིན་མྲེད་པར་རྟོག་པའྱི་བཟང་རྟོག་ཡྱིན་པས་འདྱི་དང་
དོན་མཐུན་ནོ། །མཐོང་ལམ་ལའང་བརྒྱད་ལས་དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཐྲེག་པ་དང་སོམ་པ་པོ་
རང་རང་གྱི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་རོགས་ནས་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་སར་ཐར་པར་
ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །གཞུང་དུ་འབྱུང་བ་ྱིད་ལ་ཐྲེག་པ་དང་སོམ་པ་སོ་སོའ་ིཞྲེས་དང་ཐར་པར་ཕྱྱིན་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་
བསན་པས་ཀང་རུང་ངོ་། །གང་ཡང་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་སར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བའོ་ཞྲེས་ཐོ་གསུངས་
པ་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་གོང་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའོ་ཞྲེས་
སྐྱབས་གསུངས་པ་ལ་ནྱི་དག་བཅོམ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་དྲེ་མྱིན་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེན་བཞྱིའྱི་དྲེ་
ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་སྐྱྲེས་ཟྱིན་པས་སོ་ཞྲེས་གཞོན་བྱང་གསུངས་པ་དང་། 
མཐོང་ལམ་པའྱི་ས་དང་གྲེན་པོའང་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སར་གསུངས་པའྱི་སྐྱོན་གནས་སོ། །གང་ལ་
ནྱི་མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སྤོང་བའོ། །རྟོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་མདོ་
སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེ་ནས་ཆོས་དབྱྱིངས་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། །བལ་བ་མངོན་སུམ་ྱིད་དུ་རྟོགས་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་ལྟར་ཆོས་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤྱིང་ཇྱི་སྲེད་པ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་ཇྱི་རྱིགས་པ་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོན་ཏན་ནྱི་ཐྲེག་པ་ལ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་བ་སོགས་སོ། །ལྔ་བ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཐྲེག་
པའྱི་ཐོམ་ལམ་གསུམ་དང་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་གོ །རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་ཐད་དུ་འཆད་པ་གྱིས་
དང་མཐོང་བའྱི་ས་དང་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་བྱྲེད་ལས་ནྱི་ལམ་ཕྱྱི་མ་འདྲེན་པ་སོགས་དུ་མ་
སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད། །ཅྲེས་རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་སར་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
མ་མཐོང་བ་མཐོང་བས་དང་། འཕགས་པའྱི་སར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་བཤད་
དུའོ། །གཞུང་དོན་ལ་བཞྱི་སྲེ། ངོ་བོ་དང་། དྲེ་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་གསལ་བར་བྱ་བ་དང་། སྐད་ཅྱིག་རྣམས་གཏན་
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ལ་དབབ་པ་དང་། མཐོང་ལམ་གྱི་ལུང་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་བ་ལ་བལྟོས་
ནས་མདོར་བསྡུས་ན་བདག་རྐྱྲེན་དང་དུས་ཆོས་མཆོག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་བར་མ་ཆད་དུའོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་མྲེད་ཙམ་མྱིན་གྱི་དམྱིགས་པར་རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོ་སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པས་རྣམ་པར་མྱི་
རྟོག་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྱི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སོགས་
དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དམྱིགས་བྱ་གཟུང་བ་དང་དམྱིགས་བྱྲེད་འཛིན་པ་མྲེད་པས་མམ་
པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤྲེས་པའང་དྲེ་ཡྱིན་ཞྲེས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་ཀྱི་ཞྲེའོ། །གྱིས་པ་ལ་སོ་སོ་
རང་ལ་སྲེམས་ཅན་གྱི་བརྡ་བསལ་བ་སོགས་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་
གྱི་བདག་གྱི་མཚན་མ་དང་། རང་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་མར་དང་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་
ཕྱྱིའྱི་དོན་ཀུན་ལ་བདག་དང་ཆོས་གྱིས་ཀའྱི་བརྡའ་འདུ་ཤྲེས་བསལ་བ་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་དོན་
དམ་པའྱི་ཆོས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤྲེས་པའོ། །གཞན་རྟོགས་ཀང་གཟུང་འཛིན་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་
བདྲེན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་གཟུང་འཛིན་དུ་འགྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལའང་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། འདྱིར་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་དངོས་སུ་མྱི་མཐོང་ཡང་མཐོང་ལམ་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་མངོན་གྱུར་མྲེད་པས་དྲེ་སྐད་གསུངས་སོ་ཞྲེའོ། །བསྡུ་བར་དྲེ་
གསུམ་རྱིམ་པ་ལྟར་མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་ཆུང་ངུ་དང་
འབྱིང་དང་ཀུན་དང་བལ་བའྱི་སྲེམས་གསུམ་སྲེ་དང་པོ་གྱིས་ཆོས་ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། ཐ་མ་རྲེས་
ཤྲེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །རྲེ་རྲེ་ལའང་ཞྱི་གནས་དང་མཐོང་གྱིས་གྱིས་ཏྲེ་དྲུག་ཡྱིན་ཀང་དྲེ་གྱིས་སྐད་
ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ན་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྱིང་རྣམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་
མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་ཞྱི་བ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་ཤྲེས་པས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་
པ་སྲེ་དྲེའྱི་མཐུས་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་
རྟོགས་པ་རྲེས་ཐོབ་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པ་བརྡ་མ་བསལ་བའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པས་རྣམ་རྟོག་དང་བཅས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་འབན་དང་ཐོ་
དག་བརྡ་བསལ་དང་པོ་གྱིས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་ཐ་མ་ཁམས་གོང་མའྱི་བདྲེན་པ་ལ་
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དམྱིགས་པ་དང་ན་རང་ཁོ་ནའྱི་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ནྱི་བསྡུ་བའྱི་དགོངས་པ་མ་
ལོངས་པར་མུན་སྤྲུལ་དུ་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་གྱིས། ན་ཐོས་སྲེ་པའྱི་ལུགས་དང་། 
ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དུར་སྐྱྲེ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནྱི། འདོད་པའྱི་བདྲེན་པ་དང་པོ་གྱིས་དང་། 
འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའྱི་དུཿཁ་འགོག་པ་དང་། འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའྱི་དུཿཁའྱི་གྲེན་པོ་ལམ་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་འདོད་
པའྱི་མཐོང་སྤང་གྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་པའོ། །ཆོས་ཤྲེས་ནྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་
པར་གོལ་བའྱི་བལ་བའྱི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེ་བའོ། །རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་ནྱི་ཁམས་གོང་མའྱི་བདྲེན་པ་ལ་
དམྱིགས་ནས་ཚུལ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་པ་ཡྱི་ཆོས་མཆོག་ལས། ཆོས་ཀྱི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མྲེད། །འདོད་
སྡུག་བསལ་ལའོ་དྲེ་ལས་ནྱི། །དྲེ་ྱིད་ལ་ཆོས་ཤྲེས་དྲེ་བཞྱིན། །སྡུག་བསལ་ལྷག་ལ་རྲེས་བཟོད་ཤྲེས། །བདྲེན་པ་
གསུམ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། བཟོད་དང་ཤྲེས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །བར་ཆད་མྲེད་དང་རྣམ་གོལ་ལམ། །དྲེ་
ལ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་ནྱི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ནྱི་སར་མ་མཐོང་བ་
བལྟ་བྱ་མྲེད་ཀྱི་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱྲེད་པས་ན་སོམ་ལམ་མོ། །ལམ་ལ་རྲེས་བཟོད་མ་མཐོང་བ་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་
ན། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་མ་མཐོང་བས་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། ག་མ་གཅྱིག་མ་བརྔས་པས་ཞྱིང་མ་བརྔས་
པ་མྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཤྲེས་པ་གཞན་བདུན་ཡང་མཐོང་ལམ་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ཀུན་
མ་རོགས་པས་དྲེའྱི་བར་ན་གནས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་འཐད་དོ། །ཆོས་སྲུང་བའྱི་སྲེ་པ་སོགས་ནྱི་བདྲེན་པ་
མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་ལ་མང་པོས་བཀུར་བ་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་གྱིས་སུ་སྨྲའོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། 
གཞུང་དུ་གསུངས་ཚུལ་དང་། མྱི་འཐད་པ་དགག་པ་དང་། གཞུང་འདྱིའྱི་དགོངས་པ་གཟུང་བ་དང་། སོམ་པའྱི་
ཡུན་དང་། ཤྲེས་བྱ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
མཐོང་སྲེ། ངོ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཆར་ཕྱྲེ་ནས་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་བསན་
པས་འདུལ་བར་བྱ་བ་ལ་ཕན་པའྱི་ཆྲེད་དུའོ་ཞྲེས་རྱིགས་པ་དྲུག་བཅུ་པའྱི་འགྲེལ་པར་གསུངས་སོ། །བརྒྱད་
སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པས་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་རྟོགས་ལ། འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་གཅོད་པ་ལས་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་དོ། །སོབ་དཔོན་ལ་ལ་དུཿཁ་ལ་
ཆོས་བཟོད་མཐོང་ལམ་དངོས་དང་གཞན་བཅོ་ལྔ་བཏགས་པ་བར་སྨྲའོ། །ལ་ལ་འབས་བུའྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་
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ལས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་སྐད་ཅྱིག་དང་བདྲེན་པ་སོ་སོ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བསལ་བས་སོ་སོར་རྟོགས་པའྱི་མངོན་
པར་རྟོགས་པ་ལས་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཏྲེ་བཅུ་དྲུག་ཀུན་ཀང་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་འདོད་དོ། །བསན་པ་གནས་
པ་རྒྱས་པའྱི་རྣམ་གཞག་སོས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་དང་མཐུན་པའྱི་སྲེམས་བཞྱི་དང་རྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་བཞྱི་དང་མཇུག་ཏུ་ཞྱི་གནས་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་སྲེམས་དང་དགུའྱི་མཐོང་ལམ་རོགས་ལ། 
དོན་དམ་རྣམ་བཞག་སོ་སོ་རང་རྱིག་སོས་མྲེད་ལ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤྲེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་
སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལས་བརམས་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བོད་གྱི་
སོབ་དཔོན་མང་པོ་རྣམས་ལུང་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱྲེ་ཤྱིང་དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མྱིན་གྱི་བྱ་རོགས་ཀྱི་སྐད་
ཅྱིག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའང་གཞུང་འདྱི་དང་བསྟུན་ན་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་བར་ཆད་མྲེད་པ་
དང་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་དོན་གསང་དུ་མཐོང་ལམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་པོར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་སོན་མས་སུ་མ་མྱོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་དན་པ་མྲེད་ཀང་གྱིས་པ་སོགས་ན་
ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ངུར་སྱིག་པ་སོགས་ནྱི་འདྱི་ྱིད་དུ་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པ་
ཀུན་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པར་བཤད་པས་མཐོང་ལམ་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་མཐོང་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལ་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་
ཆོས་ྱིད་མ་དག་པ་རྟོགས་པའྱི་ཆོས་བཟོད་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ལམ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བྱྲེད་གཅྱིག་དང་ཆོས་ྱིད་
དག་པ་རྟོགས་པའྱི་ཆོས་ཤྲེས་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་གནས་གྱུར་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་གཅྱིག་སྲེ་སྐད་
ཅྱིག་གྱིས་སུ་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་རྱིག་གྱི་ཆའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཆ་ནས་རྲེས་
བཟོད། རང་རྱིག་གྱི་ཆའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཆ་ན་རྲེས་ཤྲེས་སུ་འཇོག་གསུང་ངོ་། །དྲེ་ལྟ་ན་མཐོང་
ལམ་ལྡོག་པ་ཕྱྲེ་ན་ྲེར་བཞྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་བརྒྱད་ཀྱིས་གཞན་རྱིག་གྱི་ཆོས་ྱིད་རྟོགས་པ་
རྲེས་བཟོད་བརྒྱད་དང་། རང་རྱིག་གྱི་རྟོགས་པ་རྲེས་ཤྲེས་བརྒྱད་ཡོད་པས་སོ། །ཆོས་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བ་
མྲེད་ན་ར་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་དང་འགལ་ཞྱིང་། རང་རྱིག་དང་གཞན་རྱིག་གྱི་ཆའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོགས་པའྱི་ཁས་བླངས་
དང་འགལ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ལུང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་མཚན་མ་མྲེད་པ་མྱིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་མཚན་མ་མྲེད་
པར་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་འཇམ་གསར་གསུང་ངོ་། །འབྲེ་ཆྲེན་པོ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་མ་དག་པ་རྟོགས་པ་བར་
ཆད་མྲེད་ལམ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་ཆོས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་དང་། ཆོས་ྱིད་དག་པ་སྤང་བྱའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་
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གྱི་དྱི་མས་དག་པ་རྟོགས་པ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་ཆོས་ཤྲེས་དང་། དྲེ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་
མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དོན་དམ་མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རྱིགས་སར་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པ་རྲེས་བཟོད་དང་། དྲེ་
ཡྲེ་ཤྲེས་ས་མ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་ཀུན་རོབ་མཁྲེན་པའྱི་རྱིགས་སར་མ་མཐོང་བ་རྲེས་ཤྲེས་ཏྲེ་སྐད་
ཅྱིག་བཞྱིར་སྐྱྲེ་ཞྱིང་། དྲེ་བཞྱི་ཡུལ་དང་བྱྲེད་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་བས་བཅུ་དྲུག་སྲེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། བདྲེན་
དང་བདྲེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ཤྲེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམ་བཞྱི་ཡྱིས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། ཁབ་བྱྲེད་སྡུག་
བསལ་ངོ་བོས་སོང་པར་རྟོགས་པ་ན་ཁབ་བྱ་ཀུན་འབྱུང་དང་དྲེ་གྱིས་འགགས་པའྱི་འགོག་པ་དང་དྲེའྱི་ཐབས་
ལམ་བདྲེན་ཡང་ངོ་བོས་སོང་པར་རྟོགས་ཏྲེ། ྱི་ཁྱི་ཉྱིག་མོ་ཆྲེར། སྡུག་བསལ་ཆོས་ྱིད་སོང་མཐོང་ཚེ། །ཀུན་
འབྱུང་སོང་པ་ཅྱིས་མྱི་རྟོགས། །ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །དྲེ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ལུང་དྲེ་ནྱི་བདྲེན་དང་བདྲེན་ལ་ཞྲེས་པས་བཅུ་
དྲུག་གྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བས་དང་། ྱི་ཁྱི་སང་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར། སྐད་ཅྱིག་བརྒྱད་པ་ལ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཚད་མྲེད་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་དགུ་པ་ལ་སྲེམས་
ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་བལྟོས་པ་མྲེད་པས་འགོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །ཁབ་བྱྲེད་
ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་མཐོང་ཡང་ཁབ་བྱ་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་པ་སྱིད་དྲེ། རང་རྒྱལ་གྱིས་
གཟུང་བ་མྲེད་པར་རྟོགས་ཀང་འཛིན་པ་མྲེད་པར་མ་རྟོགས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཀོ་བོ་ཡྲེ་འབྱུང་ནྱི་མཐོང་
ལམ་སྐད་ཅྱིག་བརྒྱད་དྲེ་ཆོས་བཟོད་བཞྱི་དང་། རྲེས་བཟོད་བཞྱིའོ། །ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ནྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་རྲེས་ཐོབ་
སོམ་ལམ་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བས་བསྡུས་པ་སྲེ། བསྡུ་བར་སྲེམས་བརྒྱད་དང་ཞྱི་གནས་དང་དགུར་བཤད་པ་
དང་། འདྱིར་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་སོམ་ལམ་དུ་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་གསུང་བའང་མྱི་འཐད་དྲེ། དགུས་རོགས་པར་
གསུངས་པ་ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་བས་དང་། སོམ་ལམ་དུའང་ཆོས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་རྲེས་ཤྲེས་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཞྲེས་པས་བཟོད་པའང་ཡྱིན་པར་གསལ་ཞྱིང་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་། མཐོང་ལམ་དང་སོམ་
ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ཆོས་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་སོགས་ངྲེས་པ་
གསུངས་པས་ན་མཐོང་སོམ་འདྲེས་པར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་སྐད་ཅྱིག་དུར་སྐྱྲེ་དཔྱོད་པ་ལ། དོན་དམ་
པར་མཐོང་ལམ་ལ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏ་གསུངས་པའང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཀ་བ་དུ་ཡོད་དྱིས་པ་ན། 
ནམ་མཁའ་ལ་ཀ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། བདྲེན་པ་གྱིས་རྣམ་པར་མ་ཕྱྲེད་པའོ། །གསུམ་པ་
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ནྱི་བཅུ་དྲུག་ྱིད་དྲེ། ཆོས་བཟོད་ཀྱི་བར་མ་ཆད་དུ་ཆོས་ཤྲེས་དང་། དྲེའྱི་བར་མ་ཆད་དུ་རྲེས་བཟོད་སྐྱྲེ་བ་དང་། 
དབང་པོ་ཟག་མྲེད་གྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་འབྱུང་བ་ཐྲེག་ཆྲེན་
པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་ཡང་དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་པར་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའྱི་
ལུགས་སུ་བཤད་པ་དང་། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུའང་མཐོང་ལམ་གྱི་བཀོད་པ་འདྱི་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད་པས་
སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་མཐོང་ལམ་ལ་སོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཡོད་ལ་བློ་རྱིག་
ཀང་གསུམ་སྲེ། སང་བཅས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སང་བ་སྲེ། དྲེའང་ན་རང་ལ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སང་བ་དང་སང་མྲེད་
དོན་དམ་བདྲེན་པ་དང་མཐུན་པར་སང་མྲེད་དུ་འཇོག་པའམ་སྤང་བྱའྱི་བློ་ཟད་པའྱི་དགག་པ་དང་། རྟོག་བཅས་
ཤྲེས་བྱ་ས་ཚོགས་ལ་དཔྱོད་པའྱི་རྟོག་པའོ་ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་དུ་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་
སྤང་བྱ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྱིས་སོགས་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་ལན་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྱིས་སུ་སོམས་པར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་སྨྲའོ་
ཞྲེས་བཤད་དོ། །རྱིགས་པའྱི་རལ་གྱི་དུས་རྱིང་པོར་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེད་ནས་མཐོང་སྤང་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་སོམ་ལ། 
དྲེའང་ཤྲེས་རབ་དང་བརོན་འགྲུས་སོགས་ཀྱིས་དུ་མར་འགྱུར་བ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་
བསོམས་པ་བཞྱིན་ཏྲེ། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་བསྒྲུབས་ཏྲེ། །བདྲེ་བ་ཅན་དུ་དྲེ་འགོ་
འོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་ས་གྱིས་པ་ནྱི་མ་ཐོབ་པས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་སར་སྤང་བྱ་འགག་པ་དང་གྲེན་པོ་སྐྱྲེ་བ་
དུས་གཅྱིག་པར་གསུངས་པ་མ་དན་པའོ། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་མཐོང་ལམ་གྱིས་མ་ཁབ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་གྱི་
འགྲེལ་བཤད་དུ་ས་དང་པོ་ལའང་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་ལམ་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཞྲེས་འབྱུང་བས་
སོ། །དྲེ་ྱིད་རྱིགས་ཏྲེ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་དང་དྲེའྱི་རྒྱན་དུ་གསུངས་པའྱི་ས་ཡོངས་སོང་གྱི་ཆོས་དམ་ཆོས་
དམྱིགས་པ་ཚོལ་བ་སོགས་མཐོང་ལམ་མམ་བཞག་ཙམ་ལ་མྱི་རོགས་ཤྱིང་། ས་ས་མའྱི་ཡོངས་སོང་མ་
རོགས་པར་ཕྱྱི་མར་འཕོ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་པར་ཡང་ས་དང་པོའ་ིསྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་
སོགས་སོམ་ལམ་དུ་བཤད་པས་སོ། །དྲེས་ན་མམ་བཞག་སོམ་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྱྲེ་སྲེ། ཆོས་ྱིད་སར་མ་མཐོང་
བ་རྟོགས་པ་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེའང་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་དུ་ཆོས་ྱིད་གོམས་པའྱི་སོབས་ལས་དྲེ་ཙམ་ལ་
མཐོང་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་རྒྱུན་མྱི་ཆད་དུ་སྐྱྲེ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །རྲེས་ཐོབ་ནྱི་སོམ་
ལམ་ཡྱིན་གྱི་མཐོང་ལམ་མྱིན་ཏྲེ་སར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བྱྲེད་མྲེད་པས་སོ། །མཐོང་སྤང་གྱི་ས་བོན་རྣམས་
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མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་དང་དུས་མམ་དུ་འགག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་སྐྱྲེས་ཕྱྱིན་ཆད་སྤང་རྒྱུ་མྲེད་དོ། །ལྔ་པ་ལ་ཆོས་བཟོད་
ཆོས་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆོས་ྱིད་མ་དག་པ་དང་དག་པ་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་རང་གྱི་བློས་བརྟགས་པ་ཙམ་
ཡྱིན་གྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པས་ན་དྲེ་དག་གྱི་ཁད་པར་བང་ཏྱི་སྤང་བྱ་དང་ྲེ་རྱིང་གྱིས་འཇོག་པ་དང་། འབྲེ་གནས་
ངན་ལྲེན་གྱིས་དྱི་མ་ཡོད་མྲེད་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་དཔྱོད་པ་དོན་མྲེད་པའོ། །གནས་ངན་ལྲེན་ནྱི་ཐྲེག་ཆུང་བའྱི་དག་
བཅོམ་པ་ལའང་ཡོད་དོ། །གྱིས་ཀའང་མཐོང་སྤང་གྱིས་དག་ཅྱིང་སོམ་སྤང་གྱིས་མ་དག་པར་ཁད་མྲེད་
དོ། །གཞུང་དོན་ལ་ལྔ་ལས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡང་མཐོང་ལམ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པ་དྲེ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་ན། སྡུག་བསལ་ལ་
སོགས་བདྲེན་པ་ལ། །ཆོས་ཤྲེས་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡྱི། །བཟོད་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་བདག་ྱིད་ནྱི། །ཞྲེས་ཡུམ་གྱི་རྒྱན་
དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་མཆོག་གྱི་མཇུག་ཐོགས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །འོ་ན་
མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྣམ་པར་མ་ཕྱྲེ་བར་ཡྲེ་ཤྲེས་བཅུ་དྲུག་འཇོག་པ་ཅྱི་ལྟར་འཐད་ཅྲེ་ན། 
རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་ཅྱིང་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོ་སོར་
རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངོན་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བས་སོ་ཞྲེའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ཚིག་རྲེ་ནས་རྱིམ་
པས་འཆད་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་བདྲེན་པ་ནྱི་སར་བཤད་པའོ། །དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་མདོ་སྲེ་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་
རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །སོ་སོ་རང་
ལ་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་དུཿཁ་ལ་ཞྲེས་འགྲེལ་པའོ། །སོམ་པ་པོ་སོ་སོ་རང་ལ་ཞྲེས་ཀང་འཚམ་མོ། །ཟག་
པ་མྲེད་པ་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའོ། །ཤྲེས་རབ་ནྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གམ་ཡང་དག་པའྱི་
ལྟ་བས་བསྡུས་པའོ། །དྲེའྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་གང་གྱིས་དུཿཁ་མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་ྲེར་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་
སྤོང་བའོ། །དྲེས་མཚོན་ཏྲེ་ཇྱི་རྱིགས་པར་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པའང་སྤོང་ངོ་། །ཤྲེས་པ་ལ་བཟོད་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་
པར་སར་ཏྲེ་དྲེས་ཁོ་བ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་བཟོད་པ་གཅོད་དོ། །ཆོས་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི་དྲེའྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའྱི་ཆོས་ལས་གྲུབ་པས་སོ། །རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་གནས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུཿཁ་མཐོང་སྤང་དང་
བལ་བས་གྱུར་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྱིང་མས་སུ་མྱོང་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ཆོས་ཤྲེས་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའོ་ཞྲེའོ། །ཆོས་ལ་བཟོད་ཤྲེས་འདྱི་འཕགས་པ་སོབ་མྱི་སོབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དངོས་དང་
བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་སྲེ་དྲེ་དག་ལས་དྲེ་རྣམས་སྐྱྲེ་བས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་
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རྟོགས་པ་ནྱི་ཨ་ན་ཡའྱི་སྒྲ་རྲེས་སུ་རྟོག་པའམ་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པས་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པའོ། །རྲེས་བཟོད་དྲེ་ངྲེས་
པར་འཛིན་ཅྱིང་མངོན་དུ་བྱྲེད་ངྲེས་པར་དཔྱོད་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་འདྱི་རྲེས་བཟོད་ལ་དམྱིགས་པའོ་ཞྲེའོ། །གཞན་
གསུམ་ལ་བསྒྲྲེ་བ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་པ་བདྲེན་པ་སོ་སོ་སྤོས་ནས་སར་ཏྲེ། ལམ་ལ་རྒྱུར་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་
ཅྱི་ཞྲེ་ན། ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་ཀྱི་བར་མ་ཆད་དུ་ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་དང་ཆོས་ཤྲེས་འདྱི་གྱིས་ཞྲེས་དང་ཤྲེས་པ་
གང་གྱིས་ལམ་ལ་རྒྱུར་ཤྲེས་པའྱི་བཟོད་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་འཛིན་པའོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་དུ་སར་རོ། །དྲེས་ཤྲེས་བྱ་
རྟོགས་ཚུལ་ལ་གཟུང་བ་རྟོགས་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཛིན་པ་རྟོགས་པ་ནྱི་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བྱྲེད་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་རྱིག་པས་སོ། །ཟངས་ཀར་ལོ་ཙཱ་བ་
དྲེ་དག་གཟུང་འཛིན་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་ལ་སར་ཏྲེ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། དྲེ་ཆོས་བཟོད་རྐྱང་བས་ཀང་
རྟོགས་པ་དང་འགྲེལ་བ་དང་འགལ་བས་སོ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་མྱི་འཛིན་
པས་སོ། །འགྲེལ་པར་གང་ཟག་དྲུག་པ་བཀའ་བསྩལ་ཅྲེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་གྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པས་གྱིས་ཀའྱི་
ཆ་ལས་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་གོལ་དང་། མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། དད་པས་མོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྲེས་
འབང་སྲེ་གང་ཟག་ལྔ་བསན་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ངས་ཁོད་ལ་གང་ཟག་དྲུག་པ་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། འདྱི་ལྟ་སྲེ་
མཚན་མ་མྲེད་པར་གནས་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏྲེ་ཚངས་པས་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབང་བསན་པ་ན་སོན་པས་དད་
པས་རྲེས་འབང་བཀའ་བསྩལ་པའོ་ཞྲེའོ། །ཡང་ན་བསྡུ་བར་མདོ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །ཀུན་མཐོང་ལམ་དུ་བཞག་
པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་མཐོང་ལམ་མྱིན་པར་འདོད་པ་དྲེ་གཅོད་པའྱི་དོན་དུ་སྲེམས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་
དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་བདྲེན་པ་བཞྱི་རྲེ་རྲེ་ལ་རྣམ་པ་བཞྱི་བཞྱིར་སར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྱི་ཁོ་
ནས་བདྲེན་པ་བཞྱི་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད། རྲེས་ཤྲེས་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་བར་ལ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་
བ་ཡོངས་སུ་མྱི་རོགས་པས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཚད་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ནྱི་དུས་ཐུང་བའྱི་མཐའ་མྱིན་གྱི་ཤྲེས་
བྱའྱི་དངོས་པོ་ལ་དུས་ཅྱི་ཙམ་གྱིས་འདྱི་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་པ་འབྱུང་བ་རོགས་པའྱི་ཚད་དྲེ། དུཿཁ་ཤྲེས་པར་བྱའོ་
ཞྲེས་ལྲེགས་པར་ངྲེས་པར་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མཐོང་ལམ་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་ནྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཙམ་སྲེ་ལོ་
ཀ་ལས་འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་བྱ་སོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་མ་
བཞག་ན་ལམ་གྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པས་སོར་ལམ་དུ་གོམས་པ་མྲེད་ཅྱིང་། མ་བསོམས་ན་མྱི་རྟོགས་ལ་མ་
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རྟོགས་ན་མཐར་ཕྱྱིན་པ་མྱི་འཐོབ་པས་ན་རྟོགས་པ་པོས་ངྲེས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་དགོས་སོ། །སྤྱྱིར་ལམ་གྱི་
བདྲེན་པ་ཀུན་རྣམ་པ་བཞྱི་སྲེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ལྟ་བུས་རང་གྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར་རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས་གདུལ་
བྱས་གོ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེས་ལམ་གྱི་གནས་ལུགས་སོན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ལྟར་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་སོར་ལམ་དུ་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། དྲེ་
ལས་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་སྐྱྲེས་པ་མྱོང་བ་དང་མྱི་སོབ་པ་སོབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །མྱི་སོབ་པ་རྣམས་
ཀང་ལམ་བདྲེན་ཡོངས་སུ་འཇོག་པ་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བཞྱི་པོ་ལམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ཇྱི་
ལྟར་མར་མྲེ་གཅྱིག་ལས་མར་མྲེའྱི་ཚོགས་རབ་མང་། །དཔག་མྲེད་གངས་མྲེད་འབྱུང་ཡང་དྲེ་ལ་ཟད་པ་
མྲེད། །དྲེ་བཞྱིན་སྱིན་པ་གཅྱིག་ལས་སྱིན་པའྱི་ཚོགས་རབ་མང་། །གངས་མྲེད་དཔག་མྲེད་འབྱུང་ཡང་དྲེ་ལ་ཟད་
པ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །ལུང་དོན་ལ་གྱིས་ལས་ངྲེས་ཚིག་ལ་དགོངས་པའྱི་ལུང་དོན་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་བདྲེན་
པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལ་ལྟ་བའྱི་མྱིག་འཕགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རྡུལ་ོན་མོངས་མྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ། མཐོང་
ལམ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱི་འཆད་ཚུལ་གྱིས་འོག་ན་ཡོད་པའྱི་འགྲེལ་པའྱི་གདུལ་
བྱ་རྣམས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྲེས་ལ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་ཡར་ཡང་བླང་ངོ་། །ཆོས་བཟོད་
ཀྱིས་རྡུལ་མྲེད་པ་ནྱི་མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྱི་མ་བལ་བ་ནྱི་ཆོས་བཟོད་ཀྱིས་སྒྲྱིབ་པའྱི་དྱི་
མ་སྤངས་པའྱི་གནས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་བདྲེན་བཞྱི་མངོན་
སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་། ཆོས་ཤྲེས་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤངས་པའྱི་གནས་སྐབས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤོང་བའྱི་ལམ་
དག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཀང་ནྱི་ས་མར་མ་ཟད་པའོ། །ཕན་ཡོན་ལ་དགོངས་པའྱི་ལུང་དོན་ལ་མདོ་དགོད་པ་ནྱི་ཆོས་
མཐོང་བ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེས་དུས་སུ་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་
དོ། །དྲེའྱི་དོན་འཆད་པ་ནྱི་ཆོས་བཟོད་བཞྱིས་ཆོས་བདྲེན་བཞྱི་མཐོང་སྲེ་དྲེ་བཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཆོས་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མྱང་འདས་ཐོབ་སྲེ་དྲེ་བཞྱིས་གནས་འགྱུར་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །རྲེས་བཟོད་བཞྱིས་ཆོས་ལམ་རྱིག་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་ས་མ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་རྱིགས་པས་
སོ། །རྲེས་ཤྲེས་བཞྱིས་ཆོས་རྟོགས་ཏྲེ་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཤྲེས་བྱ་ཇྱི་སྲེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྱིང་དྲེ་ཕན་ཆད་
བདྲེན་པ་ལ་མ་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཟོད་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལོ་ཀ་ལས་
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འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་རང་གྱིས་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སོམ་ྱི་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་རང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་པོར་དོན་དུ་
གྲེར་བ་དྲེ་ཐོབ་པར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཀུན་གྱིས་གཞན་གྱིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་ཡྱིད་གྱིས་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་དྱིང་ལ་མྱི་འཇོག་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་མན་ངག་མྲེད་ཀང་རང་ྱིད་མཁས་པས་
སོ། །ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་སོན་པའྱི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་གཞན་མུ་སྲེགས་ཀྱིས་མྱི་བཀྲྱི་སྲེ་མོས་པ་མྱི་
འཕོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་གྱི་ཐོབ་ཟྱིན་ལས་བརམས་ཏྲེ་གཞན་ལ་འདྱི་བ་དང་གཞན་གྱིས་དྱིས་པ་ལུང་སོན་པ་
ལ་སྱིག་པ་འདོད་པ་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་དག་ཞུམ་པར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་འདྱི་འདྱི་ལ་མྲེད་པས་
མྱི་འཇྱིགས་པ་ཐོབ་བོ། །སོམ་ལམ་ལ་གསུམ་སྲེ་ལམ་དགུར་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། ཞར་བྱུང་ལམ་
སོམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པ་ཕལ་ཆྲེ་བས་དྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ནྱི་མཐོང་
ལམ་ལས་སར་ཡང་སྱིད་པས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་ལམ་བཏགས་པ་བ་སྲེ་འབས་བུ་འཁོར་བ་སྐྱྲེད་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་དང་དམྱིགས་རྣམ་མཐུན་པས་གོམས་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་
དག་གྱི་ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་ནྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་གསུམ་མོ། །དྲེ་ལྔའྱི་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སོར་བ་སོགས་
བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ལ་དགུའྱི་དང་པོ་ལ་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་གྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་འཇྱིག་
རྟྲེན་པའྱི་ཞྲེས་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་གཅོད་ཅྱིང་ངོ་བོ་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མྲེད་
བཞྱིའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས་མདོར་བསན་ནྱི། དམྱིགས་པ་ལ་ྲེ་བར་གཏོད་པས་སམ་དན་པས་རྲེ་གཅྱིག་
ཏུ་གཏོད་པས་ན་བསམ་གཏན་དང་། འདྱི་རྣམས་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པས་ན་གཟུགས་
མྲེད་པ་དྲེ་རྣམས་ཀང་ོན་མོངས་སོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དྲེའྱི་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔའྱི་གང་
ཟག་ལ་སར་མྲེད་སྐྱྲེ་བའྱི་རྟྲེན་ནྱི། གྱིང་གསུམ་གྱི་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད། ལྷ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་བ་དང་སྱིད་རྲེ་བ་
མ་གཏོགས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་ལ་སར་མྲེད་པ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་རྣམ་སྱིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབས་པ་དང་གོང་
མ་ལ་ཞྱི་བར་ལྟ་ས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ཀང་གནས་པའྱི་རྟྲེན་དུ་ནྱི་རུང་ངོ་། །དྲེ་ཡང་ཕལ་ཆྲེར་རང་དང་
འོག་མའྱི་རྟྲེན་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་ཅྱིང་དབང་འབྱོར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གོང་རྟྲེན་ལའང་འོག་མ་ཡོད་དྲེ། བསམ་གཏན་
གཟུགས་མྲེད་རང་དང་ནྱི། །འོག་སའྱི་རྟྲེན་ཅན་འོག་དགོས་མྲེད། །སྱིད་རྲེར་འཕགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད། །མངོན་
སུམ་བྱས་ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅྲེས་སོ། །ས་གང་གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་ྲེར་བསོགས་བརྒྱད་དང་། དངོས་གཞྱི་
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བརྒྱད་ཀྱིས་བསྡུས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་འཁོར་བཅས་ཏྲེ། སོམས་འཇུག་དགྲེ་
བ་རྲེ་གཅྱིག་པ། །རྲེས་འབང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གཟུགས་མྲེད་ཕུང་པོ་བཞྱི། །ཟྲེས་
སོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྱི་དང་། འབས་བུ་སྐྱྲེ་བའྱི་གྱིས་དང་། རྟོག་དཔྱོད་གྱིས་ཀ་ཅན་དང་། རྟོག་
པ་མྲེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་། གྱིས་ཀ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་དུའང་དབྱྲེ་སྲེ། རྟོག་མྲེད་བསམ་
གཏན་ཁད་པར་ཅན། །མན་ཆད་རྟོག་དཔྱོད་བཅས་པ་ཡྱི། །ཏྱིང་འཛིན་ཡན་ཆད་གྱིས་ཀ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །ོན་
མོངས་ཅན་དང་དག་པ་གྱིས་སུའང་དབྱྲེ་སྲེ་གཞུང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །རྟགས་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་སར་བསམ་གཏན་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ལུས་ས་འོག་ཏུ་བྱྱིང་བར་སང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་མྲེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་
ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ་ལྟ་བུར་སང་བ་སྲེ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་རྟགས་ནྱི་ཡུལ་ལྔ་མཐོང་བ་ན་སོ་
སོར་དག་པར་རྱིག་ཅྱིང་འདོད་ཆགས་མྱི་སྐྱྲེ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྲེན་པོས་ལུས་སྲེམས་ཁབ་པ་དང་བྲེ་
མོ་དང་འདུ་འཛི་ལ་མྱི་དགའ་བ་དང་། བརྣབ་སྲེམས་དང་འཁྲུག་པ་མྲེད་པ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དོན་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ལ། བསྒྲྱིབས་པའྱི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ར་བ་ཞྲེས་ཏྲེ་བཞྱི་པོ་འདྱི་རྣམས་
ཀྱིས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཁམས་གོང་མའྱི་ོན་མོངས་དང་ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེ་ལ་སྲེད་པས་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་དུ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་བ་དང་། དྲེ་
ཡན་ཆད་དུ་ཤྱིན་ཏུ་སང་བ་ྱིད་བདྲེ་བ་སྲེ་དྲེ་དག་གྱི་རོ་མྱང་བའྱི་ཀུན་ཅྲེས་ཏྲེ། རོ་མྱང་མཚུངས་ལྡན་སྲེད་
བཅས་སོགས་ཞྲེས་སོ། །ལྟ་བས་ནྱི་ལྟ་ལོག་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སོགས་འབྱུང་བས་ལྟ་བ་ཤས་ཆྲེ་བ་མང་དུ་ཀུན་
དུ་སྤྱོད་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ངང་ཚུལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །ང་རྒྱལ་གྱིས་ནྱི་དྲེས་ཁད་པར་ཐོབ་པས་སྲེམས་
ཁྲེངས་པས་དྲེ་ཤས་ཆྲེ་བས་སོ། །མ་རྱིག་པས་དྲེ་ཁོ་ན་མ་རྟོགས་པས་ན་ཐར་པ་འདོད་པ་པོ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་
པ་དྲེ་ཐར་པ་ཡྱིན་མྱིན་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ཤས་ཆྲེ་བས་སོ། །དྲེ་བཞྱི་ལུང་མ་བསན་གྱི་ར་བར་སོན་པ་ནྱི་
དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སོ། །རྣམ་པར་བྱང་བ་ནྱི་ལོ་ཀ་ཡྱིན་ཡང་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བས་དག་པ་སྲེ་
ལོ་ཀ་བའྱི་དགྲེ་བ་ནྱི་དག་པ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་བཞྱི་སྲེ། མས་པའྱི་དང་། གནས་པའྱི་དང་། ཁད་པར་གྱི་
དང་། ངྲེས་འབྱྲེད་ཀྱི་ཆ་མཐུན་ཏྲེ། དག་པ་མས་པའྱི་ཆ་མཐུན་སོགས། །རྣམ་བཞྱི་དྲེ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ོན་
མོངས་སྐྱྲེ་དང་རང་ས་དང་། །གོང་དང་ཟག་མྲེད་རྲེས་མཐུན་པའོ། །ཞྲེས་པའྱི་བཞྱི་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་
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སོམས་འཇུག་སྐྱྲེ་བའོ། །སྱིད་རྲེ་ལ་ས་གོང་མ་དང་མཐུན་པ་མྲེད་པས་གསུམ་མོ། །རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་་་་་་གྱིས་
ཀྱི་མདོར་བསན་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་ཆ་ཤས་ཏྲེ་དྲེས་ན་བསམ་གཏན་རྣམས་ནྱི་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པའོ། །སོམས་པར་
འཇུག་པ་ནྱི་ྲེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞྱིའོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་་་་་་ཚད་དང་མྱིང་དང་བཅས་པ་ལྔ་པོ་རྒྱས་པར་སོན་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དངོས་ནྱི་དང་པོ་ལ་རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དག་འདོད་པ་དང་གནོད་སྲེམས་དང་འཚེ་བ་དང་མྱི་འཆྱི་བའྱི་རྣམ་རྟོག་
སོགས་སྤོང་བས་གྲེན་པོ་དང་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱིས་སྤངས་བས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་སམ་འདོད་པ་ལས་དབྲེན་
པ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་དག་ཕན་ཡོན་དང་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་ངོ་བོའ།ོ །དྲེ་ཡང་འདོད་པས་
དབྲེན་པ་སྱིག་པ་མྲེ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་དབྲེན་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས། དཔྱོད་པ་དང་བཅས། དབྲེན་པ་ལས་
སྐྱྲེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་། བདྲེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ྲེ་བར་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གནས་སོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །གྱིས་པ་ལ་ནང་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་རབ་ཏུ་དང་བར་རྟོགས་དཔྱོད་ཀྱི་འཁྲུག་པ་དང་བལ་བ་ནྱི་
རྟོག་དཔྱོད་སྤོང་བས་གྲེན་པོ་སྲེ། །རབ་ཏུ་དང་བ་དད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །རང་གྱི་སོར་བ་མཐར་
ཐུག་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ནྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དྲེ་རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་
པ་བལ་ཞྱིང་ནང་ཡོངས་སུ་དང་སྲེ་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་རྟོག་པ་མྲེད་པ་དཔྱོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་བའྱི་
འདུ་བྱྲེད་བཏང་སོམས་སོགས་གསུམ་ཡྱིད་བདྲེའྱི་གྲེན་པོའ།ོ །ཚོར་བའྱི་དང་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པའྱི་བདྲེ་བ་མྱོང་
བ་ཕན་ཡོན་ནོ། །དྲེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་བཏང་སོམས་ལ་གནས་ཤྱིང་དན་པ་དང་ཤྲེས་
བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་དྲེ་དན་པ་དང་ལྡན་པ་བདྲེ་བ་ལ་
གནས་པ་བཏང་སོམས་པའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དགའ་བ་མྲེད་པའྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་འདུ་
བྱྲེད་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་སྐྱོན་བརྒྱད་ལ་གོལ་བས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནྱི་བདྲེ་བའྱི་གྲེན་པོ་དང་ཚོར་བ་
བཏང་སོམས་ནྱི་སྐྱོན་མྱི་འབྱུང་བས་ཕན་ཡོན་ནོ། །དྲེ་བདྲེ་བའང་སྤངས་ཏྲེ་ས་ནས་དུཿཁ་ཡང་སྤངས་ཤྱིང་ཡྱིད་
བདྲེ་བ་དང་མྱི་བདྲེ་བའང་ནུབ་པས་བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། དུཿཁ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་བཏང་སོམས་དང་དན་པ་ཡོངས་
སུ་དག་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ཞྲེས་སོ། །བཅོ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་ལས་རས་གྲུབ་ནྱི་དང་པོ་ལྔ་དང་། གྱིས་པའྱི་
ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་། གསུམ་པའྱི་དང་པོ་གསུམ་དང་། བཞྱི་པའྱི་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཏྲེ་བཅུའོ། །རས་སུ་
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བཅུ་གཅྱིག་དང་དག་ན། །ཤྱིན་ཏུ་སང་བ་བདྲེ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་གསུམ་པའྱི་བདྲེ་བའང་ཚོར་བ་ཡྱིན་པས་
ལོགས་སུ་རས་གྲུབ་ཏུ་སྨྲའོ། །དྲེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ནྱི། ོན་མོངས་ཅན་ལ་དགའ་བདྲེ་དང་། །རབ་དང་ཤྲེས་
བཞྱིན་དན་པ་དང་། །དན་དང་བཏང་སོམས་དག་པ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའང་། རྟོག་མྲེད་
བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན། །རྣམ་གསུམ་དྲེ་བདྲེ་མྱིན་སྡུག་མྱིན། །དྲེ་ནྱི་ཚངས་ཆྲེན་འབས་བུ་ཅན། །ཞྲེས་
པའང་ཡོད་དྲེ། རྣམ་གསུམ་ནྱི། རོ་མྱང་ལྡན་དང་དག་པ་དང་། ཟག་མྲེད་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་དང་པོ་བདུན་
ཀའང་དབྱྲེ་ཞྱིང་སྱིད་རྲེ་ལ་ཟག་མྲེད་མྲེད་པས་ན་བརྒྱད་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་
གངས་ངྲེས་ནྱི་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་སྲེམས་དང་ཀུན་འགོ་ལྔ་ངྲེས་པར་ཡོད་ཅྱིང་སྱིད་པ་ལས་འདུན་པ་
སོགས་ཀང་ཡོད་བཞྱིན་དུ་དྲེ་རྣམས་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོའ་ིཞྲེས་ཏྲེ་གྲེན་པོ་དང་ཕན་
ཡོན་དྲེ་དག་གྱིས་ཀའྱི་གནས་ནྱི་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རྟོག་པ་སོགས་འཇུག་པས་སོ། །དྲེ་
གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་ཙམ་བཞག་སྲེ་སར་ཟྱིན་ཏོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་མྲེད་ལ་ཡན་ལག་མྲེད་ཚུལ་
ནྱི་གཟུགས་མྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ་རོ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ས་ཚོགས་གཞག་པར་ནུས་པ་ལ་ཞྱི་གནས་སུ་རོ་
གཅྱིག་པས་སོ། །དྲེས་ན་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པ་སྲེ་གཟུགས་དང་ཐོགས་པ་དང་ས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་བཤྱིག་
ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་དུ་རྣམ་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་ྲེར་བསོགས་ལ་ས་འོག་མའྱི་ཕུང་པོ་ལའང་དང་། 
སོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་རང་གྱི་སའྱི་ཕུང་པོ་ལ་དང་། གྱིས་ཀ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་པར་མོས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ྱིད་ལ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པས་མོས་པ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་
ནས་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། དྲེ་ལས་ཀང་འདས་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་ནད་དང་འབས་དང་
ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ། །འདུ་ཤྲེས་ཡོད་མྱིན་མྲེད་མྱིན་ནྱི་ཞྱི་བ་དང་ག་ནོམ་
པའོ་སམ་དུ་སོར་ཞྱིང་དངོས་ནའང་འདུ་ཤྲེས་གསལ་བ་མྲེད་ཅྱིང་གཏན་མྲེད་ཀང་མྱིན་པ་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་
ཡས་མཁའ་མཐའ་ཡས། །ཅྱི་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་དྲེ་ལྟར། །སོར་ཕྱྱིར་དམན་ཕྱྱིར་འདུ་ཤྲེས་མྲེད། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་
པའང་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ྱི་ཁྱི་སང་བར། བཏང་སོམས་དང་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ན་འདྱི་
རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་གྱིས་དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །རླུང་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་སོམ་ལ་
སྲེམས་གནས་པ་བརྟན་པོ་སྐྱྲེས་ཀང་སོང་པ་ྱིད་སོམ་པའྱི་ལྷག་མཐོང་དང་བལ་ན་འདྱི་རྣམས་སུ་གོལ་སྱིད་དྲེ། 
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སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། །སོང་ྱིད་དང་ནྱི་བལ་བའྱི་སྲེམས། །འགགས་པ་སར་ཡང་སྐྱྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་
སོམས་འཇུག་བཞྱིན། །དྲེས་ན་སོང་ྱིད་བསོམ་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སོམས་འཇུག་རྣམ་གཞག་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་སྲེ་ཞྲེས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་མཐའ་མ་ྱིད་ཀྱིས་སོམས་འཇུག་གྱི་རས་དངོས་གཞྱི་ལ་སྲེ་ལྷག་མ་ནྱི་
ཡྱིད་བྱྲེད་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འགུགས་པས་ན་དྲེའྱི་རྒྱུའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་འོག་མ་དང་གོང་མ་རགས་པ་དང་ཞྱི་བའྱི་
མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་ནྱི་ས་འོག་མ་ལ་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བས་ཤྱིན་ཏུ་དུཿཁ་བ་དང་ཚེ་ཐུང་བས་སྐྱོན་ཅན་དང་
གོང་མ་ལ་དྲེ་ལས་བཟོག་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་སྤྱོད་པ་རྣམ་སོང་ལ་དམྱིགས་པས་སམ་གཞན་མམ་པར་
བཞག་པའྱི་ས་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ལྟ་བ་སྲེ་ཐོས་བསམ་དང་འདྲེས་པའོ། །མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ཐོས་བསམ་
ལས་འདས་ཏྲེ་སོམ་པས་ཞྱི་རགས་ཀྱི་མཚན་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཡང་ཡང་དུ་སོམ་
པའོ། །རབ་ཏུ་དབྲེན་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དྲེ་གོམས་པས་ས་འོག་མྱིའྱི་ོན་མོངས་པ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་སྤོང་
བའོ། །དགའ་བ་སྡུད་པ་ནྱི་སྤོང་བ་ལ་དགའ་ཞྱིང་ོན་མོངས་ཆྲེན་པོས་དབྲེན་པའྱི་དགའ་བདྲེ་ཆུང་ངུས་རྲེག་སྲེ་
རྨུགས་གྱིད་རྒོད་པ་དང་བལ་བ་ལ་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ོན་མོངས་འབྱིང་གསུམ་སྤོང་བའོ། །སྤྱོད་པ་པ་ནྱི་རྒྱུ་
དྲེས་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་མངོན་དུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་དྲེ་ཟད་པར་སྤངས་སམ་མ་སྤངས་བརྟགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་
སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྲེ་རྟོགས་པ་ལ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མྲེད་པའོ། །སོར་བའྱི་མཐའ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་
དཔྱད་ཏྲེ་འོག་མའྱི་ོན་མོངས་པ་ཀུན་སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གྲེན་པོ་སོམ་པས་ཆུང་ངུ་གསུམ་སྤོང་བའོ། །སོར་བའྱི་
མཐའྱི་འབས་བུ་ནྱི་རང་རང་གྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པའོ། །དྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེ་ནས་དྲེ་ཡྱི་ལུས་དང་
སྲེམས། །ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྲེ་ཐོབ་སྲེ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་དང་བཅས་ཤྲེས་བྱ། །འཕྲེལ་བ་རྱིང་དུ་འགོ་བ་
ཡྱིས། །དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་པ་དྲེས་འཐོབ་བོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ཐོས་བསམ་
དང་འདྲེས་པ་ཆོས་ཤྲེས་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་སོར་ལམ་བདྲེན་པ་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་
བཞག་པ་གྱིས་པ་དང་མཐོང་ལམ་གསུམ་པ་དང་སོམ་ལམ་ལ་སྤངས་མ་སྤངས་དཔྱོད་པ་དང་དགའ་བར་བྱ་
བའྱི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་དྲུག་པ་དང་དྲེའྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བདུན་པར་
གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་དག་སོར་ལམ་དང་སྤོང་བའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་གསུམ་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་དང་། ཐ་མ་རྣམ་
གོལ་གྱི་དང་དཔྱོད་པ་པ་ཁད་པར་གྱི་ལམ་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་ཏྲེ། ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་སྤོང་བ་
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ལའང་ལམ་བཞྱི་ཀ་ཚང་བར་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་གཞུང་ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་བར་ཡང་མྱི་དན་པ་ནྱི་མྱི་མད་
དོ། །དྲེས་ན་ན་ཐོས་ཀྱི་སར་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པོ་གྱིས་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། གསུམ་པ་དང་
དྲུག་པ་གྲེན་པོ་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། བཞྱི་པ་རབ་ཏུ་དང་བའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་། ལྔ་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་
དོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ྲེར་བསོགས་བརྒྱད། །དག་པ་བདྲེ་མྱིན་དུཿཁ་མྱིན། །དང་པོ་འཕགས་པའང་ཁ་ཅྱིག་
གསུམ། །དུ་འདོད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་ལ། དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ནྱི་མྱི་ལོགས་མྲེད་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །དྲེ་དབུ་མ་
སོམ་རྱིམ་དུ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་རྟོགས་དཔྱོད་དང་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་སྲེ་ཡན་ལག་བཞྱི་ལྡན་དུ་
གསུངས་སོ། །ཚད་ལ་གྱིས་ལས་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྱི་ཚད་ནྱི་མྱི་གསལ་བ་དང་གསལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་བྱས་པ་
ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བར་བསོམས་པ་གསུམ་མོ། །ཡང་ན་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་དང་གུས་པར་སོམ་པའྱི་སོར་བ་
གྱིས་ཀ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་དང་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའོ། །འབས་བུའྱི་ཚད་ནྱི། བསམ་
གཏན་དང་པོ་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་དང་པོའ་ིསྐྱྲེ་བ་གསུམ་ནྱི་ཚངས་རྱིས་སོགས་སོ། །ལྷག་མ་གསུམ་གྱི་སྐྱྲེ་བ་ལྷའྱི་རྱིས་
གསུམ་གསུམ་སྲེ་འབས་བུ་ཆྲེའྱི་བར་གོང་དུ་བཤད་པའོ། །གནས་གཙང་མ་རྣམས་ནྱི་བཞྱི་པ་སྤྲེལ་མར་
བསོམས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དག་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་བཀོད་པའོ་ཞྲེའོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་
གཞལ་མྲེད་ཁང་གྱི་གནས་གཞན་མྲེད་པས་སྐྱྲེ་བ་ཐ་དད་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་ལ་ཆུང་ངུས་དམའ་ཞྱིང་ངན་པ་དང་འབྱིང་
གྱིས་མཐོ་ཞྱིང་ངན་པའམ་དམའ་ཞྱིང་བཟང་བ་དང་ཆྲེན་པོས་མཐོ་ཞྱིང་བཟང་བར་སྐྱྲེ་སྲེ། དྲེའྱི་མཐོན་པོ་ནྱི་ཚེ་
རྱིང་བ་སོགས་དང་དམའ་བ་ནྱི་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་སྲེ་ངན་པ་ནྱི་ོན་མོངས་ཅན་རོ་མྱང་དང་ལྡན་པ་དང་དྲེ་ལས་
བཟོག་པ་བཟང་པོའ།ོ །ཡང་ན་ཆྲེན་པོའ་ིརང་རང་གྱི་ཆྲེ་ཚད་ཚང་བ་དང་འབྱིང་གྱི་དྲེ་བས་ཅུང་ཟད་དམན་པ་
དང་། ཆུང་ངུའྱི་དྲེ་བས་ཆྲེས་དམན་པ་སོགས་སོ་ཞྲེའོ། །འདྱིར་ཡང་ཀུན་ལ་དག་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་འབས་བུ་སྐྱྲེ་བར་བལྟ་སྲེ་ོན་མོངས་ཅན་གྱིས་ནྱི་སྐྱྲེས་ཟྱིན་པའང་འཆྱི་བར་འགྱུར་བས་
སོ། །མྱིང་གདགས་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་
འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་མྱིང་གངས་མྲེད་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆྲེན་པོ་
ཅན་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་པ་སོམས་འཇུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཡང་ན་རང་དག་བཅོམ་གྱིས་
ཀང་མྱི་ཤྲེས་ན་གངས་ཤྲེས་པའམ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་སོགས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་
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མདོར། །དཔའ་བར་འགོ་བ་དང་རྱིན་ཆྲེན་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དཔག་མྲེད་བསན་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་བསམ་
གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་སོ། ར་བའྱི་བཞྱི་པ་་་་་་།རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་རང་རང་གྱི་ཆུང་ངུ་
ལས་འབྱིང་དྲེ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་དྲེའྱི་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངོན་ཤྲེས་སོགས་
སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འདོད་པ་བཞྱིན་ལས་སུ་རུང་བ་ཐོབ་པས་སོ། །དྲུག་པོ་དྲེ་རྣམས་རབ་མཐའ་པས། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་
དྲུག་བསམ་གཏན་མཐའ། །དྲེ་ནྱི་ས་ཀུན་གྱིས་མཐུན་བྱས། །ཞྲེས་བཞྱི་པ་ཁོ་ན་ལ་རབ་མཐའ་པར་བཤད་ཅྱིང་། 
ས་ཀུན་གྱིས་མཐུན་པར་བྱས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སྱིད་རྲེའྱི་བར་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཞུགས་ཏྲེ་ཡང་བཞྱི་
པའྱི་བར་ལ་ཞུགས་པའོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་ལ་བརྒྱད་ལས། དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི་ཐྲེག་པ་དང་གང་ཟག་སོ་སོ་རང་གྱི་མཐོང་ལམ་རོགས་ནས་མྱི་སོབ་པ་མ་སྐྱྲེས་ཀྱི་བར་གྱི་ཐར་
པར་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྤངས་པ་ནྱི་སོམ་སྤང་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་སྤངས་ཤྱིང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པས་ནྱི་གཙོ་
ཆྲེར་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། མཐོང་བས་སྤང་བྱའྱི་ོན་མོངས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་
ཟད་བྱས་ནས། །ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་ཆྲེད་དུ། །སོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སོར། །ཞྲེས་སོ། རྟོགས་པ་ལ་ཆོས་ྱིད་
རྟོགས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དང་འད་སྲེ། འགྲེལ་ཆུང་དུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་
བྱས་པ་ལས་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སོ། །ཇྱི་སྲེད་པ་རྟོགས་པ་རྒྱན་ཡོན་མྲེད་དང་ཐྲེག་པ་
གསུམ་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་ཇྱི་རྱིགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ནྱི་རྲེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཇྱི་རྱིགས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་
ལ་ངོ་བོས་མམ་རྲེས་གྱིས་དང་ཆྲེ་འབྱིང་དགུ་དང་། སྤང་བྱའྱི་གྲེན་པོས་ས་དགུའྱི་བརྒྱད་བཅུ་ར་གཅྱིག་ཏུ་
དབྱྲེ་ཞྱིང་། རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་དང་སོར་བ་སོགས་བཞྱི་ལ་སོགས་པའོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་རང་
གྱི་ལམ་གྱི་ཆོས་འགྲུབ་པ་དང་གཞན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ། །དྲེ་རྣམས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་
ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྱི་སོང་བར་བྱྲེད། །གཞན་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་རྣམ་འཇོག་པ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་
ཡོངས་སྱིན་བྱྲེད། །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་བསྲེན་པའྱི་སོམ་པས་གོམས་པར་བྱ་བས་ན་སོམ་པ་སྲེ་གོང་
དུ་འགོ་བས་ན་ལམ་མོ། །གཞུང་དོན་ལ་དངོས་དང་། ཞྱི་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཅད་དང་། འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྱི་
ཞར་བྱུང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་མཐོང་ལམ་དུ་ཆོས་བཟོད་སྐྱྲེ་བ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་སྡུག་
བསལ་སོགས་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་དྲེར་རྲེས་བཟོད་སྐྱྲེ་བ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཤྲེས་ལ་
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དམྱིགས་ནས་རྲེས་སུ་རྟོགས་པའམ་རྒྱུར་ཤྲེས་པའོ། །ཕྱོགས་ནྱི་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱིར་ཆོས་ཤྲེས་པ་ཁོ་ནའྱི་གཅྱིག་སྤོང་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་དྲེ་ནས་གཅྱིག་རྣམ་
གོལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀ་རྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་བྱའོ་ཞྲེའོ། །ཤྲེས་པ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་དང་མཚུངས་
ལྡན་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མྱི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ནས་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་བར་ཏྲེ། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་སྱིད་རྲེ་ན། བྱང་
ཆུབ་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་སྤང་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདུ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཏྲེ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ་རྒྱུ་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་པས་ན་ལོ་ཀ་བ་ཁོ་ནའོ། །འདུ་ཤྲེས་མྱི་གསལ་བས་དམྱིགས་པ་ལ་
མཚན་མར་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་མྲེད་པ་ཅྱིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་གྱིས་
འདུ་ཤྲེས་གསལ་བའྱི་སོམས་འཇུག་ལས་ཀུན་ཤྲེས་པ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་རྟོགས་
སོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསན་པས་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ྱིད། སོམ་
ལམ་དུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྱིད་རྲེ་ལོ་ཀ་བ་དང་བདུན་དྲེ་ལས་འདས་པར་ཡང་བསན་ན་མཐར་གྱིས་
གནས་པའྱི་སོམས་འཇུག་དགུ་པ་འགོག་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་སྲེ་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་
རྲེས་ལ་ཐོབ་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་བདག་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ོན་ཡྱིད་འགོག་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དང་པོར་སྐྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ནས་མྱིའྱི་ནང་དུ་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ལའམ་གཟུགས་ཁམས་སུ་
མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །འོ་ན་སྱིད་རྲེའྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་གཟུགས་ཁམས་སུ་ཅྱི་ལྟར་སྐྱྲེ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་འགྲེལ་པར་མུ་
བཞྱི་གསུངས་ཏྲེ། གཟུགས་ལས་ཆགས་བལ་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་མྱི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་
བརྟྲེན་ཏྲེ་ཁམས་གསུམ་ལས་ཆགས་བལ་ལོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་པ་མ་བལ་ཡང་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་
ནུས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པའྱི་འཕགས་པ་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འདོད་པས་སྤོང་ལམ་བསལ་
ཏྲེ་ཁད་པར་གྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་ལམ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་མ་སྤངས་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་ལ་མོས་པ་ལ་
གནས་ནས་སྱིད་རྲེའྱི་བར་གྱི་སྲེམས་ཐོབ་པའོ། །གྱིས་ཡྱིན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་སྤོང་ལམ་ལ་གནས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་ལ་
འཇུག་པའོ། །གྱིས་མྱིན་ནྱི་དྲེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པའོ་ཞྲེའོ། །དྲེ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ོན་མོངས་མ་
སྤངས་པར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐོབ་པ་དཀའ་གསུངས་ཏྲེ་བྱྱིས་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་འཕགས་པ་ལ་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བོ། །སོབ་དཔོན་གག་འགྲེལ་བའྱི་དྲེ་འཕགས་པ་སྐུ་མཆྲེད་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་བ་དང་། 
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དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་སོགས་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་མཛོད་འགྲེལ་དུ་ཕྱྱིས་
སར་ཡོངས་སུ་མས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་གསུང་
ངོ་། །གཟུགས་མྲེད་དུ་ནྱི་འགོག་པ་འདྱི་མངོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གྱུར་པའྱི་
གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པས་དྲེའྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་བཏགས་པས་གནས་པ་རྣམས་འགོག་པ་དྲེ་ལ་འབད་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་སྱིན་དངོས་ནྱི་མྱིན་ནོ་ཞྲེའོ། །ལམ་ཆུང་ངུ་སོགས་གསུམ་གསུམ་དགུར་འབྱྲེད་པ་ནྱི་
སོམ་སྤང་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་བར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུའོ། །གང་གྱིས་ནྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་ོན་མོངས་
པའྱི་རྣམ་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་ནས་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་བར་སྤོང་བའོ། །ཅྱི་སྲེ་ལམ་ཆུང་ངུས་སྤང་བྱ་ཆྲེན་པོ་སྤོང་
བར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོད་མམ་དུ་སྤོང་བར་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། སྤང་བྱ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་དང་ཤྱིན་ཏུ་བལ་
ཞྱིང་འཛེམས་པ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བས་རྟོགས་ས་ཞྱིང་སྤང་ས་བས་དྱི་མ་ཆྲེ་ལོང་ལྟར་གྲེན་པོ་ཆུང་ངུས་
སྲེལ་ལ། ཆུང་ངུ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བཅད་དཀའ་ཞྱིང་ཕ་ལ་ཞྲེན་པས་མུན་པ་ཕ་མོ་བཞྱིན་དུ་གྲེན་པོ་ཆྲེན་པོས་སྤང་
དགོས་པས་རྱིགས་སོ། །དང་པོར་ལམ་ཆྲེན་པོ་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་དྲེ་སྐྱྲེས་པ་ལ་ོན་མོངས་ཆྲེན་པོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འཕགས་པའྱི་ལམ་ཆུང་ངུས་ོན་མོངས་ཆྲེན་པོ་རད་ནས་འཇོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་སོབས་
དང་ལྡན་གྱི་ནག་པོ་རྣམས་མྱིན་ཏྲེ་ཡུན་རྱིང་པོར་བསགས་པའྱི་ནད་སན་ཐུན་གཅྱིག་གྱིས་འབྱྱིན་པ་དང་སྒྲོན་མྲེ་
ཆུང་ངུས་མུན་པ་ཆྲེན་པོ་འཇོམས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པས་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་གཅྱིག་ཆར་བ་
ལྟར་ས་དགུའྱི་ཆྲེན་པོ་དགུ་ཅྱིག་ཅར་སྤོང་བ་སོགས་གསུངས་པ་ལ་ནྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པས་
རྱི་བོང་གྱི་ཅལ་ལྟ་བུའོ། །འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་པ་ལྟར་དང་པོར་འདོད་
སའྱི་དགུ་དང་དྲེ་ནས་དང་པོའ་ིདགུ་སོགས་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་ཞྱིང་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གྱི་རྣམ་
གཞག་ཀང་མཛད་དོ། །དྲེ་ྱིད་རྱིགས་ཏྲེ་རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ལམ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ོན་མོངས་པ་མྱི་སྤོང་
བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་འགྱིག་པས་སོ། །སོར་བའྱི་ལམ་ནྱི་ལམ་གང་བསོམས་པས་ོན་མོངས་
པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ས་བོན་གྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་དང་བལ་བ་ལས་གནས་གྱུར་པས་སྤོང་བའོ། །བར་ཆད་མྲེད་
པའྱི་ལམ་ནྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གང་གྱི་འོག་ཏུ་བར་ཆད་མྲེད་པར་ཏྲེ་མ་ལུས་པར་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་གང་
སྤང་བར་བརམས་པ་དྲེའྱི་ས་བོན་ཀུན་སྤོང་བའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གང་གྱིས་གང་སྤང་བར་བརམས་
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པའྱི་ོན་མོངས་དྲེ་སྤངས་པ་ན་རྣམ་གོལ་གནས་གྱུར་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའོ། །ཁད་པར་གྱི་ལམ་ལ་ལམ་ཕྱྱི་མའྱི་སོ་
ནས་དང་། བྱ་བའྱི་སོ་ནས་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་བཞག་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་བསྡུ་བར་གང་རྣམ་པ་
གཞན་གྱི་སོར་བའྱི་ལམ་དྲེ་ས་མའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་མོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆྲེན་པོའ་ི
ཆྲེན་པོ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཆྲེན་པོའ་ིའབྱིང་སྤོང་བ་ལ་སོར་བ་སོགས་ནྱི་དང་པོ་སྤོང་བ་དྲེའྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་སྲེ་
དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལའང་སར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་དང་མ་སྤངས་པ་སྤོང་བའྱི་སོར་བ་
བསལ་ཞྱིང་བཏང་སོམས་སུ་བྱས་ནས་ཆོས་གསུང་རབ་སྲེམས་པའམ་སར་ཞུགས་པ་བསམ་ཟྱིན་རྟོགས་པའྱི་
ཆོས་ལ་སོ་སོར་རྟོགས་པས་གནས་པའམ་སོམས་འཇུག་གཞན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡང་
མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཡོན་ཏན་སར་མྲེད་སྒྲུབ་པའམ་སྐྱྲེས་ཟྱིན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །ཞར་བྱུང་ལམ་སོམ་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། ལམ་སོམ་པ་བཞྱིར་བསན་པ་དང་། རྣམ་གངས་ཀྱིས་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ས་གོང་མའྱི་
ལམ་སོམ་པའྱི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བས་མདོར་བསན་ནྱི། དྲེ་ལྟར་སོམ་པའྱི་ལམ་རྒྱ་ཆྲེར་
བཤད་ནས་དྲེའྱི་ཞར་ལ་སོམ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཟུར་ལ་འཕོས་ཏྲེ་ལམ་གཞན་གྱིའང་སོམ་པ་འཆད་པ་ནྱི་ཐོབ་པར་
ཞྲེས་སོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡང་དག་འཇོག་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་དང་། ལམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱིས་དང་། གྲེན་
པོ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་དན་པ་ྲེར་བཞག་སོགས་སོ། །གནས་པ་ྱིད་
དགག་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ནྱི་མྱི་མས་པའོ། །ཕྱྱིར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བའོ། །འཕྲེལ་བ་ནྱི་དྲེའྱི་
རྱིགས་ལྷག་པར་འགྱུར་བའོ། །སྤངས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཕྲེལ་བས་སོ། །སྐྱྲེས་པ་ནྱི་མངོན་གྱུར་དུའོ། །མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་
ཆྲེད་དུ་ནྱི་གྲེན་པོས་ས་བོན་བཏོན་པ་ལས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་འཆད་པས་ཡང་སྲེ་
འཕགས་པའྱི་ལམ་སྐྱྲེ་བ་ན་རྱིགས་མཐུན་ཕྱྱི་མ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རང་གྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ཆྲེར་འབར་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལམ་དྲེ་ྱིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའོ། །རང་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་ོན་
མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་འོ། །གནས་གྱུར་པས་ཕྱྱིས་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆོས་ྱིད་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་ས་བོན་
བཏོན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་ཟག་མྲེད་ནྱི་སྐྱོན་མྲེད་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མྱིན་པས་ཟག་བཅས་ྲེར་
ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ནད་དང་འབས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ལྟ་བའོ། །སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་གྲེན་པོ་ནྱི་གྱིས་
ཏྲེ་སར་བཤད་པ་ལྟར་དྲེ་དག་གྱིས་ོན་མོངས་སྤོང་པས་སོ། །རྟྲེན་ནྱི་ཨཱ་དྷཱ་ར་ཞྲེས་པ་སྤངས་པའྱི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་
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འཛིན་པས་སོ། །དྲེའྱི་གོང་མ་ནྱི་ཁད་པར་གྱི་ལམ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་
ལའང་བྱྲེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་གངས་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་དངོས་པོ་ལུས་ཚོར་སྲེམས་ཆོས་ལ་མྱི་གཙང་བ་དང་མྱི་རྟག་པ་
སོགས་སུ་རྟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་བའྱི་དོན་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པས་རོལ་བ་
ལས་བྱུང་བའམ་རོལ་བ་ྱིད་ལམ་དང་སྒྲྱིབ་པ་སངས་པ་ལས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བར་སྐྱྲེད་པས་ན་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་ལམ་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སངས་པས་འཕགས་པའྱི་ལམ་སྐྱྲེད་པ་ལ་
དབང་བྱྲེད་པ་དོད་དང་རྲེ་མོ་ལ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོར་བའྱི་ལམ་དང་། དབང་བྱྲེད་པ་ཐོབ་
པ་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་ལ་མ་དད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོན་པས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ལ་སོར་བས་འདྲེས་པའམ་འབྲེལ་བའམ་སོར་བའྱི་ལམ་དང་། ཐོག་མར་
མངོན་སུམ་དུ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ལམ་དང་སོམ་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་རྣམ་པར་དག་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་དང་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པས་དང་
དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་ལམ་དང་། བསབ་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་གསུམ་སོར་ཞྱིང་དག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་
དང་། ལོ་ཀ་བ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅྱིང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་དང་། སོར་མཐོང་
དང་སོམ་པ་དང་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྡུད་པའྱི་ལམ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་དྲེ་ཡང་དང་པོ་བདུན་
གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྲེ་བདུན་དང་དྲེ་ནས་བཞྱིས་རྱིམ་པས་ལམ་བཞྱི་སོགས་བཞྱིའོ། །ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་ལ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་པ་སོགས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་སྤྱྱིར་བསན་པ་ནྱི། དན་པ་ཞྲེས་དང་
དྲེ་གཞན་དྲུག་ལ་སྲེ་བ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བར་ཞྲེས་སོ། །འདྱིར་སྤྱྱི་དོན་ལ་གྱིས་ལས། དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཏྲེ། ཟད་དང་མྱི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་ནྱི། བྱང་
ཆུབ་དྲེ་དང་མཐུན་ྱིད་ཕྱྱིར། །སུམ་བཅུ་ར་བདུན་དྲེ་ཡྱི་ཕྱོགས། །ཞྲེས་སོ། །གངས་ངྲེས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་
སོམ་ལམ་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཤྱིང་ལྟ་བུ་སོན་པ་ལ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་ཐོག་མ་ནས་རྒྱུད་
ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྱིམ་པ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ས་མཚམས་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས། སྲེ་ཚན་བདུན་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ལས་
ནྱི་དང་པོ་པ་དང་ནྱི། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་དང་ནྱི། །སོམ་དང་མཐོང་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ། ཞྲེས་དོད་རྲེ་བཟོད་
མཆོག་ལ་ཡང་དག་སྤོང་བ་སོགས་བཞྱིར་སྨྲའོ། །འདྱིར་ནྱི་གཞུང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །རས་བཏགས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། 



ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད།   347 

རས་སུ་བཅུ། དད་དང་བརོན་འགྲུས་དན་པ་དང་། །ཤྲེས་རབ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བཏང་སོམས་དགའ། །རྟོག་དང་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱིན་ཏུ་སང་། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ངག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་
བའོ། །དྲེའང་། དན་པ་ྲེར་གཞག་ཤྲེས་རབ་སྲེ། །བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇོག་ཅྲེས་བྱ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏྱིང་
འཛིན་ཏོ། །གཙོ་བོ་སོས་པའོ་དྲེ་རྣམས་ནྱི། །སོར་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཀང་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་
པ་དང་ལྟ་བའང་ཤྲེས་རབ་པོ། །རོལ་བ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་སོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ཡན་
ལག་ལམ་ཡན་ལག །ཟག་པ་མྲེད་པའོ་གཞན་རྣམ་གྱིས། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་སྲེ་སྲེ་ལྔ་ལ་
ཟག་པ་རྒྱས་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཅྱི་སྲེ་དྲེ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ན་ནྱི་མཐོང་སོམ་ལའང་འགྱུར་རོ། །སའྱི་ཁད་པར་
ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཐམས་ཅད། །མྱི་ལོགས་མྲེད་ན་དགའ་མ་གཏོགས། །གྱིས་པ་ན་ནྱི་རྟོག་མ་
གཏོགས། །གྱིས་ན་དྲེ་གྱིས་མ་གཏོགས་སོ། །བསམ་གཏན་བར་ནའང་གཟུགས་མྲེད་པ། །གསུམ་ན་དྲེ་དང་
ཚུལ་ཡན་ལག །བྱང་ཆུབ་དང་ནྱི་ལམ་ཡན་ལག །མ་གཏོགས་འདོད་ཁམས་སྱིད་རྲེ་ན། །ཞྲེས་ཏྲེ། གྱིས་ན་ནྱི་
གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ནའོ། །བསམ་གཏན་བར་ནྱི་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནྱི་གསུམ་
པོའ།ོ །སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བདུན་ལས་ཏྲེ་དང་པོའ་ིདམྱིགས་པ་ལ་དངོས་ནྱི་ལུས་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་
སོགས་བཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་རྱིམ་པ་ལྟར་ལུས་སོགས་བཞྱིའོ། །དྲེ་ལྟར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བྱྱིས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་
བློ་ཅན་རྣམས་ལུས་ལ་བདག་གྱི་གནས་རྟྲེན་གྱི་དངོས་པོ་དང་ཚོར་བ་ལ་བདག་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཞྱིའམ་
དངོས་པོ་དང་སྲེམས་ལ་བདག་གྱི་དངོས་པོ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དང་ཆོས་ལ་བདག་འདོད་
ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་དད་པ་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱྲེད་པའྱི་དངོས་པོར་
རྟོག་པས་དྲེ་བཟོག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་བཞྱིའོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྲེས་པས་ཤྲེས་རབ་དང་། 
དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ཞྲེས་པས་དན་པ་སྲེ་དྲེ་དག་ཀང་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ཀྱི་ཁད་པར་ཅན་
ནོ། །དྲེ་ལ་དན་པ་ྱིད་སོས་པ་ནྱི་དན་པ་ྲེ་བར་གནས་པས་ཤྲེས་རབ་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དྲེ་གཙོ་བོར་ཤྲེས་
པའྱི་དོན་དུའོ། །གོགས་ནྱི་ཤྲེས་རབ་དང་དན་པ་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་ཞྲེས་སོ། །སོམ་པ་
ལ་གྱིས་ཏྲེ། དམྱིགས་རྣམ་གྱིས་དང་གྲེན་པོས་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོའ་ིམདོར་བསན་ནྱི་ནང་གྱི་ཞྲེས་
སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་སོམ་པ་ལའང་གྱིས་ལས་དམྱིགས་པ་ནྱི། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ལུས་གང་ལ་
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ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱིག་སོགས་ལྔ་སྲེ། ཕྱྱིའྱི་ནྱི་གཟུགས་སོགས་ལྔའོ། །དྲེ་ཡང་ལུས་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་པོ་དང་ཐ་
མྱི་དད་དུ་འཇུག་པ་བོར་བའོ་ཞྲེའོ། །ནང་ཕྱྱིའྱི་ནྱི་ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་མྱིག་སོགས་དང་འབྲེལ་ཏྲེ་ཚོགས་པ་ཐ་མྱི་
དད་དུ་འཇུག་པའྱི་གཟུགས་སོགས་དབང་པོའ་ིགནས་རྟྲེན་ནོ། །འོ་ན་དབང་པོའ་ིགནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཁོ་ན་མ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་དང་ཐ་དད་དུ་མྱི་འཇུག་པས་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དབང་པོའ་ིརྟྲེན་གྱི་སྒྲ་འཐོབ་
བོ། །སོམ་པ་པོ་ལས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱིག་སོགས་ཀང་སྲེ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀྱིས་ནང་དང་རྒྱུད་ཀྱིས་ཕྱྱི་ཡྱིན་པས་
སོ། །རྣམ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་ཀྲེང་རུས་དང་རྣམ་པར་རྔོས་པ་སོགས་སང་བའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་ལུས་
དང་རང་བཞྱིན་གྱི་སོ་མའྱི་ལུས་མྱི་གཙང་བར་མམ་པ་ྱིད་དུ་ལྟ་བ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ཆྲེ་བ་དག་ཏུ་རྣམ་
པར་བམ་པ་སོགས་དུ་མ་མཐོང་སྲེ་ལུས་འདྱིའང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྲེས་སོགས་སུ་དཔྱོད་པར་བཀའ་
བསྩལ་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱྱི་མ་གསུམ་གྱི་སོམ་ཚུལ་ལའང་དམྱིགས་པ་ལ་ནང་གྱི་ལུས་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྱི་མྱིག་སོགས་
ལ་དམྱིགས་པ་དང་སོམ་པ་པོའ་ིལུས་ལ་སྐྱྲེས་པས་སོ། །ཕྱྱིའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་
གཞན་གྱི་ལུས་ལས་བྱུང་བས་སོ། །ནང་ཕྱྱིའྱི་ནྱི་རང་གྱི་ཚོར་བས་རང་གྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་
གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། །ཚོར་བ་ལ་ཇྱི་ཅྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཤྲེས་རྱིག་
ཡྱིན་པས་སོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་ཅྱི་རྱིགས་སུ་ནྱི་ཚོར་བ་ཀུན་དུཿཁ་བ་དང་གནས་དང་
དམྱིགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་སྲེམས་མྱི་རྟག་པ་དང་ཆོས་བདག་མྲེད་པར་སོམ་མོ། །དབུས་མཐའྱི་ཉྱི་ཀཱ་རུ་བཞྱི་
ཀ་ལ་མྱི་རྟག་དུཿཁ་སོང་པ་བདག་མྱིན་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་སོ་སོའ་ིརང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་རྒྱུ་འབས་ཁམས་ས་
འགོ་བ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པར་སོམ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་འདྱི་ལྟ་
བུའང་ཡྱིན་ལ་རྣམ་རྟོག་སྤང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་སོམ་པར་ཡང་བཤད་དོ། །མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་
སོམ་པ་བཅུ་བཞྱི་གསུངས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དགུ་པ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་སོམ་པ་ལ་ལུས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་
སང་བས་སྒྱུ་མ་ྱིད། དང་ཚོར་བ་ལོག་པར་མས་སུ་མྱོང་བ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་དང་། སྲེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
འོད་གསལ་བས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་དང་། ཆོས་ནམ་མཁའ་ལ་སྱིན་སོགས་བཞྱིན་དུ་བློ་བུར་བར་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པས་སོམ་པར་བཤད་དོ། །གཞན་བཅུ་གསུམ་ནྱི་འདོད་ན་དྲེའྱི་འགྲེལ་པར་བལྟའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དན་པ་
ྲེར་བཞག་ལ་འདུན་པ་སོགས་དགུ་སྲེ་སོམ་པའྱི་བར་ཆད་སྲེལ་བའོ། །ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་
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སྲེམས་མྱི་འདུན་པའོ། །རོལ་བ་ནྱི་བྱྱིང་རྒོད་ཀྱི་གྲེན་པོ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་
སོ། །ཞུམ་པ་ནྱི་ཁད་པར་ཐོབ་པ་ལ་བདག་དམན་པར་སྲེམས་པས་སྱིད་ལུག་པ་སྲེ། སོ་བ་ནྱི་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། 
གང་ཕྱྱིར་སྲེམས་ཅན་མྱིར་གྱུར་པ། །ཚད་མྲེད་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། །ཞུམ་
པ་དང་དུ་བླང་མྱི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གནོད་པས་སྐྱོ་བ་ནྱི་སང་བུ་དང་ཤ་སང་སོགས་ཀྱིས་ྲེན་པ་མྱི་བཟོད་
པ་སྲེ་མ་ཐན་པ་ནྱི་སོ་བའྱི་མྱིང་གཞན་ནོ། །ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནྱི་དགྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཚིམ་ནས་ལྡོག་པ་སྲེ་ཕྱྱིར་
ནུར་བ་མྲེད་པ་ནྱི་ཕྱྱི་ཤོལ་མྲེད་པའོ། །དན་པ་ནྱི་སྲེམས་གནས་པར་བྱ་བའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིད་ཀྱིས་རོད་པ་སྲེ་
སོམ་པའྱི་དན་པ་ཀུན་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ལ་གཅགས་པ་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་འགོད་པའོ། །བརོན་པ་གཅྲེས་པར་
འཛིན་པ་དོར་བ་ནྱི་བག་མྲེད་ཀྱི་ྲེས་པས་དགྲེ་བ་མཐར་མྱི་ཕྱྱིན་པའོ། །འབས་བུ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་གཙང་བདྲེ་
རྟག་བདག་ཏུའོ། །ཡང་མོས་པ་ལས་བདྲེན་པ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་བདྲེན་པ་རང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་རྟོག་
སྲེ་ལུས་ལ་བརྟགས་པས་ལུས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་དུཿཁ་གནས་ངན་ལྲེན་གྱིས་ཕྱྲེ་བར་རྱིག་ནས་དུཿཁ་ཡྱི་དང་ཚོར་བ་
ཀུན་བྱུང་བདྲེན་པའྱི་གཙོ་བོ་སྲེད་པའྱི་རྒྱུར་རྱིག་སྲེ་ཀུན་འབྱུང་དང་སྲེམས་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པའྱི་གཞྱིར་ཤྲེས་པས་
བདག་ཆད་ཀྱིས་དོགས་ཏྲེ་མྱང་འདས་ལ་སག་པ་མྲེད་པས་འགོག་པ་དང་ོན་མོངས་པ་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་ལ་མ་
རྨོངས་པས་གྲེན་པོའ་ིཆོས་ལ་བསྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །དྲེ་དབུས་མཐར། གནས་ངན་
ལྲེན་ཕྱྱིར་སྲེད་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར། །གཞྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་དང་མ་རྨོངས་ཕྱྱིར། །བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་བྱ་བས། །དན་པ་ྲེ་བར་
བཞག་པ་སོམ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ལུས་སོགས་དང་བལ་བ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་དང་བལ་བ་སྲེ། རྒྱལ་སས་
ཀྱིས་ནྱི་ལུས་སོགས་དང་བལ་བའྱི་དོན་དུའང་མ་ཡྱིན་མྱི་འབལ་བའྱི་དོན་དུའང་མྱིན་པ་ཐོབ་པའྱི་སོམ་པར་མདོ་
སྲེ་རྒྱན་དུ་གསུངས་སོ། །སྲེ་གྱིས་པ་ནྱི་འདྱིས་སྒྲྱིབ་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྤོང་བས་སམ་འདྱིས་སྲེམས་
དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇོག་པས་ན་དྲེ་སྐད་དོ། །དྲེ་ལ་ལྔ་ལས་དམྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཞྲེས་ཏྲེ་སོམ་
པའྱི་མདོ་ལྟར་རོ། །ངོ་བོ་ནྱི། །བརོན་འགྲུས་ནྱི། རྣམ་པ་བཞྱི་རྣམས་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞྲེས་དབུས་མཐར་འབྱུང་བས་
བརོན་འགྲུས་ཏྲེ་དམྱིགས་པས་བཞྱིར་ཕྱྲེ་བའོ། །སོམ་པ་ལ་མདོ་དགོད་པ་ནྱི་སྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་སྐྱྲེས་པ་
རྣམས་སྤང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་དྲེ་མ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་མྱི་སྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་སྐྱྲེད་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་དྲེ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་གནས་པ་དང་མྱི་མས་པ་དང་ཕྱྱིར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་དང་འཕྲེལ་བ་དང་ཡངས་
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པ་ྱིད་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་འདུན་པ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་མདོ་སྲེ་
རྒྱན་དུ། འདུན་པ་ལ་ནྱི་བརྟྲེན་ནས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་མཚན་བཅས་སོམ་པ། །ཡང་དག་སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་
ལ། །གྲེན་པོ་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་གནས་ནྱི་འདུན་པ་སྲེ། འདྱི་དྲེའྱི་སོན་དུ་
འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབད་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོམ་པ་ལ་བརོན་འགྲུས་ཏྲེ་དྲེའང་གནས་སྐབས་གང་
དུ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་ན་ཞྱི་གནས་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ལ་སྲེ། དྲེ་
ན་ཞྱི་གནས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་གྲེན་པོ་སྐྱོན་མྲེད་སོམ་པ་ནྱི་འབད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །བརོན་
འགྲུས་རོམ་པ་ནྱི་བྱྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་སྲེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ྱིད་དྲེ་ཞྲེས་པར་བསྒྱུར་སྲེ་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀྱིས་བཤད་པས་སོ། །མདོའ་ིཚིག་བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་བྱྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་བྱུང་བ་སྲེལ་བ་
གྲེན་པོའ་ིབརོན་འགྲུས་ྱིད་དྲེ། ཅྱི་ལྟར་བརོན་འགྲུས་རོམ་ཞྲེས་པས་བྱྱིང་རྒོད་སྲེལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་བཀའ་
སྩལ་ཅྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཚིག་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བྱྱིང་བའྱི་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། རྒོད་པ་སྲེལ་བའྱི་ཐབས་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ནང་དུ་སྡུད་པའྱི་སོ་ནས་
སྲེམས་འཛིན་པ་སོས་པས་སོ། །འདྱིའྱི་ཐད་དུ་སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེའྱི་འགྱུར་ལ་དོན་མཚམས་མ་ཆོད་པ་ཅུང་
ཟད་སང་སྲེ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཆྲེས་མང་པོ་སྒྱུར་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བྲེལ་བས་ན་མད་དོ། །འབས་བུ་ནྱི་དང་པོ་དང་
གྱིས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ལུས་པར་མས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་གྲེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་གྲེན་པོ་
འཕྲེལ་བའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤྲེས་ལྔའྱི་རྐང་པ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྲུབ་པས་བྱ་བ་སྤྲུལ་
སྒྱུར་རོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ་རྒྱུའམ་གོགས་ཀྱིས་བཞྱིར་ཕྱྲེ་བའོ། །གོགས་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི་འདུན་
པ་སོགས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་དང་མཚུངས་ཞྲེས་སོ། །གོགས་ཅན་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱིར་རྟྲེན་གྱི་
བཤད་པ་ལ་གུས་པར་སོར་བ་ནྱི་འདུན་པ་དག་པོ་དང་སོར་བ་ནན་ཏུར་གྱིས་སོ། །རྒྱུན་དུ་སོར་བ་ནྱི་ནམ་ཡང་
མྱི་སོར་བ་མྱིན་པའོ། །སོན་གྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པས་བཞག་པའྱི་ས་བོན་རྟས་པ་ལས་རང་གྱི་ངང་
གྱིས་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་སྐྱྲེའོ། །དཔྱོད་པའྱི་ནྱི་ལྷག་མཐོང་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཞྱི་གནས་སྒྲུབ་པ་སྲེ་གཞན་ནྱི་དགྲེ་
བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ནོ། །ཡང་དག་འཇོག་གྱི་འབས་བུ་བཤད་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་འདུན་པ་སྐྱྲེད་པ་སོགས་བཞྱི་ནྱི་
ཡང་དག་སྤོང་བ་སོམ་པ་ནའོ། །འཇོག་པ་དང་འཛིན་པ་ནྱི་འདྱིར་སྲེམས་དང་དཔྱོད་པ་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་རྱིམ་པ་
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དང་བསྟུན་པ་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྲེམས་ཀྱིས་སྲེམས་ནང་དུ་འཛིན་ཅྱིང་སྡུད་པ་དང་ཆོས་ལ་ལྷག་མཐོང་གྱིས་
གསལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །སོམ་པ་ལ་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་སོམ་པ་དང་ྲེས་པ་གྱིས་སྤོང་བས་སོམ་པ་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ་བརྒྱད་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྤོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་པའྱི་མདོ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་སོམ་པ་ཀུན་གྱི་
སྐྱོན། དབུས་མཐར། ལྲེ་ལོ་དང་ནྱི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྲེད་དང་བྱྱིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མྱི་བྱྲེད་དང་
འདུ་བྱྲེད་དྲེ། །འདྱི་རྣམས་ྲེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་སྤོང་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ལྲེ་ལོ་ནྱི་དང་
པོ་བཞྱིས་སྤོང་ཞྱིང་བྱྱིང་རྒོད་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་བཞྱི་ནྱི་ལྷག་མས་རྱིམ་པ་ལྟར་སྤོང་ངོ་། །དྲེ་བརྒྱད་བྱྲེད་པའྱི་སོ་
ནས་བཞྱིར་བསྡུ་བ་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཞྲེས་ཏྲེ་འབད་པ་ནྱི་དང་པོ་གསུམ་མོ། །དྲེ་འང་འདུན་པ་རོལ་བའྱི་གནས་ཏྲེ་
དོན་དུ་གྲེར་བ་ནྱི་དྲེ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་རོལ་བས་སོ། །འདུན་པའྱི་རྒྱུ་དད་པ་སྲེ་ཡོད་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པར་ཡྱིད་
ཆྲེས་པ་ལས་དོན་དུ་གྲེར་བས་སོ། །ཤྱིན་ཏུ་སང་པས་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་ལ་དྲེའང་རོལ་བའྱི་འབས་
བུ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། གནས་དང་དྲེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ྱིད་དུ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །དན་ཤྲེས་བཞྱིན་
གྱིས་ྲེ་བར་འདོགས་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་དང་བྱྱིང་རྒོད་ལ་བྱ་ར་
བྱྲེད་པས་སོ། །སྲེམས་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀྱིས་གྲེན་པོ་བྱྲེད་དྲེ་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་
བྱྱིང་བ་དང་འཇོག་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་རྒོད་པ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ྲེ་བའྱི་ོན་མོངས་བྱྱིང་རྒོད་མྲེད་ན་ཞྱི་གནས་
སོགས་རྒྱུན་དུ་འཇུག་པས་ན་མྱི་རོལ་བར་འཇོག་པ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། དམྱིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །བྱྱིང་
དང་རྒོད་པ་རྟོག་པ་དང་། །དྲེ་སྤོང་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་དང་། །ཞྱི་ཚེ་རྣལ་དུ་འདུག་པ་འོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིད་རྨུགས་ཀྱིས་ནང་དུ་སྡུད་པ་དང་དྲེའྱི་གཞྱི་ལྷག་མཐོང་དང་བལ་བ་སྤངས་ཤྱིང་ཞུམ་པ་
མྲེད་པ་དང་མཐུན་པ་སོམ་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྟ་བའོ། །རྒོད་པས་ཕྱྱིར་འཕོ་བ་
གཡྲེང་བ་དང་དྲེའྱི་གཞྱི་མྱི་སྡུག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་བལ་བ་སྤངས་ཤྱིང་གཡྲེང་བ་མྲེད་པ་དང་མཐུན་པ་ལུས་མྱི་
གཙང་བའྱི་རས་སུ་རྟོག་པའོ། །དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་གནས་དང་མཐུན་པ་ནྱི་སང་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་
དབང་དུ་མཛད་དྲེ་རྱིམ་པས་བདག་གྱི་འདུན་པ་ཧ་ཅང་ཞུམ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། ཧ་ཅང་རབ་ཏུ་གཟུང་བར་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཞྲེས་པས་གཞྱི་གྱིས་སྤངས་པ་དང་། ནང་དུ་བསྡུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱྱི་རོལ་དུ་གཡྲེང་པ་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཞྲེས་པས་སྡུད་གཡྲེང་སྤངས་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་དང་ས་མའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཞྲེས་པས་མྱི་ཞུམ་པ་དང་
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མཐུན་པ་དང་། སྲེང་དང་འོག་གྱི་འདུ་ཤྲེས་སུ་བྱའོ་སམ་པ་དང་ཞྲེས་པས་མྱི་གཡྲེང་བ་དང་། མཐུན་པ་དང་དྲེ་
ལྟར་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའྱི་སྲེམས་ཀུན་ནས་བཀྲྱིས་པ་མྲེད་པས་སང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་སོམ་པར་བྱའྱི་བདག་
གྱི་སྲེམས་མུན་པའྱི་ཚུལ་ཅན་དུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞྲེས་པས་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་གནས་དང་མཐུན་པ་བཀའ་
བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ལ་ཕྱྱི་སའྱི་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་སོན་གྱི་མཐའ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །སྲེང་འོག་གྱི་འདུ་
ཤྲེས་ནྱི་སྤྱྱི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐྱིལ་གྱི་བར་ས་སོགས་མྱི་གཙང་བས་གང་བར་ལྟ་བའོ། །འབས་བུ་ནྱི་ཆོས་
མངོན་པར་ཤྲེས་བྱ་གང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤྲེས་སོགས་མངོན་དུ་བྱ་བར་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་
སྲེམས་གཏོད་ཅྱིང་འདུན་པར་བྱྲེད་པའྱི་གང་ཟག་དྲེ་གཏད་པའྱི་རང་རང་གྱི་གནས་ཀྱི་ཆོས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་
བ་སོགས་ལ་མངོན་དུ་ཞྲེས་ཏྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། མཐོང་བ་་་་་་སྤྱན་དང་ནྱི་གདམས་ངག་་་་་་མངོན་ཤྲེས་དྲུག་དང་། །གནས་་་་
་་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་པས་རྣམ་པར་རྲེ་བ་དང་། །སོན་ལམ་་་་་་ཁད་པར་བས་བརྲེ་བ་དང་ནྱི་དབང་རྣམས་དང་། །སོབས་གཅུ་སོགས་་་་་་ཆོས་
ཐོབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། དབུས་མཐར། དྲེ་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ྱིད། །དྲེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
འབྱོར་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །དབང་པོའ་ིདམྱིགས་པ་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་སྲེ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་སོར་བས་བསྡུས་པས་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནྱི་དད་པ་སོགས་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །སོམ་པ་ནྱི་རང་རང་གོམས་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་དབུས་མཐར། ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་བསྐྱྲེད་ནས། །འདུན་
དང་སོར་བར་དབང་བྱྲེད་དོ། །དམྱིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །མྱི་འཕོ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཀང་ངོ་། །ཞྲེས་
གྲུབ་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པས་ནྱི་དང་བ་དང་འདོད་པའང་མཚོན་ནོ། །རྒྱུ་འབས་ལ་དད་པས་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སོ་ཞྲེས་སོ། །ྲེ་བར་གནས་པའང་ཡྱིན་ལ་དན་པའང་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་ཚིག་སར་
རོ། །དན་པ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་གཡྲེང་བ་མྲེད་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སོ། །མམ་པར་བཞག་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་བཟུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་གསལ་བས་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞྲེས་
སོ། །དྲེས་ས་མ་ས་མ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་རྟྲེན་དུ་བསན་ཏྲེ། དབུས་མཐར། འབས་བུ་ཕྱྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ལྟར་རོ། །འབས་
བུ་ནྱི་མྱུར་དུ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་དང་དོད་དང་རྲེ་མོ་འཕལ་དུ་སྲེན་ཅྱིང་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ཕྱྱིས་འབྱུང་དུ་
སྲེན་པས་སྒྲུབ་པ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། །དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་གྱིས་གྱིས་
སོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སོབས་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པ་སོགས་ཀང་དབང་པོའ་ིབཞྱིན་ཏྲེ་འབས་བུ་ལ་ནྱི་བྱྲེ་བག་
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ཡོད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཐོང་ལམ་མྱུར་དུ་སྐྱྲེ་བ་དང་། སོར་ལམ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་འཕལ་དུ་སྲེན་པ་དང་མྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་མ་དད་པ་དང་ལྲེ་ལོ་དང་བརྲེད་ངྲེས་དང་གཡྲེང་བ་དང་ཤྲེས་བཞྱིན་མྲེད་པ་བསབས་ཏྲེ་མངོན་
གྱུར་དུ་མྱི་འབྱུང་བས་ན་མྱི་འདྲེ་བས་གྲེན་པོ་ལ་མྱི་རྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་སོབས་རྣམས་སོ། །དྲེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ས་མ་ལས་གཞན་དུའོ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་དག་
པའྱི་དམྱིགས་པ་དོན་དམ་པའོ། །བསྡུས་ན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་ཇྱི་སྲེད་པ་ཤྲེས་པའང་ཡོད་པས་
དཔྱད་པར་བྱའོ། །ངོ་བོ་ལ་གྱིས་ལས་མྱིང་གྱིས་བསན་པ་དན་པ་དང་ཞྲེས་སོ། །ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་གྱིས་
བཤད་པ་ནྱི། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུའང་། རང་བཞྱིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངྲེས་འབྱུང་ཡན་ལག་
སྲེ། །བཞྱི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡྱིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མྲེད་ཡན་ལག །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པ་ནྱི་
བྱང་ཆུབ་མཐོང་མམ་འམ་ཟད་མྱི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པའྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཕྱོགས་གཅྱིག་གམ། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དྲེ་
དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཀུན་ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པས་སམ་དམྱིགས་པ་ལས་མྱི་གཡྲེངས་པས་སོ། །དྲེའང་ཤྲེས་བྱ་མ་
རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་འཁོར་ལོ་རྱིན་པོ་ཆྲེས་ཡུལ་མ་ཕྲེབས་པ་འབྲེབས་པ་
ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། །ཤྲེས་བྱ་མ་རྒྱལ་རྒྱལ་བྱའྱི་ཕྱྱིར། །དན་པ་རྣམས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད། །ཅྲེས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ནྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྲེ། བྱང་ཆུབ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེས་གང་ཟག་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་
པ་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པས་གང་པོས་ཕྱྱིར་རྒོལ་འཇོམས་པ་དང་འད་སྲེ། འདྱི་ཡྱི་རྣམ་འབྱྲེད་རྟོགས་པ་
ཡྱིས། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། །བརོན་འགྲུས་ནྱི་བགོད་བྱ་ཇྱི་སྱིད་པར་འགོ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འོ། །དྲེས་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པས་རྟ་མཆོག་གྱིས་མྱུར་དུ་ས་གཞྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་
དུ་འགོ་བ་དང་འད་སྲེ། འདྱི་ཡྱི་བརོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཕྱྱིར་འཇུག །ཅྲེས་སོ། །དགའ་
བ་ནྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་སྲེ་སྲེམས་རྒྱུད་སྱིམ་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ནོར་བུས་སང་བའྱི་ཁད་པར་གྱིས་རྒྱལ་པོ་དགའ་
བར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། ཆོས་ཀྱི་སང་བ་རྣམ་འཕྲེལ་བའྱི། །དགའ་བས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ཤྱིན་
ཏུ་སང་པ་ནྱི་གང་གྱིས་ོན་མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེས་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་གནས་ངན་ལྲེན་
འཇྱིག་པས་སོ། །དྲེ་བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོའ་ིབདྲེ་བ་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་
པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤྱིན་ཏུ་སང་པ་བདྲེ་བ་ཐོབ། །ཅྲེས་སོ། །གཞྱི་བསྡུ་བར། སྐྱོན་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བས་དགའ་བ་
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བཙུན་མོ་ལྟ་བུ་དང་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་བའྱི་ངོ་བོས་ན་ཤྱིན་ཏུ་སང་པ་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གསུངས་
སོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་གནས་གང་དུ་ོན་མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་གཞྱི་སྲེ་དྲེ་ལ་གནས་པ་ནྱི་གནས་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པས་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུ་སྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བསམས་པའྱི་
དོན། །འབྱོར་པ་ྲེ་བར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །བཏང་སོམས་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཡན་ལག་
སྲེ་བརྣབ་སྲེམས་དང་ཞྲེ་སང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་བལ་བས་སོ། །ཡང་ན་མདོ་སྲེ་རྒྱན་འགྲེལ་དུ་དྲེ་རྣམ་པར་
མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །དྲེ་བློན་པོས་དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་བདྲེ་བར་དབུལ་བ་དང་འདོར་བ་
དང་གནས་པར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། བཏང་སོམས་ཀྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ། །འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་བཞྱིན་གནས་
ཞྲེས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་དབུས་མཐར། འདྱི་ལ་གཞྱི་དང་གནས་དང་ནྱི། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་བསན་པར་
འདོད། །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གོགས་ནྱི་བདུན་པོ་དྲེ་རྣམས་དང་། །ཞྲེས་སོ། །སོམ་པ་ལ་མདོའ་ིཚིག་ལྟར་དུཿཁ་ལ་
དུཿཁ་རུ་དམྱིགས་པའྱི་སོམ་པ་པོ་ནྱི་དྲེས་དབྲེན་པ་ཚོལ་བས་དབྲེན་པ་ལ་གནས་པའོ། །དུཿཁ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་
གཙོ་བོ་སྲེད་པ་ཀུན་འབྱུང་དུ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་དང་བལ་བ་ཚོལ་བས་ཆགས་བལ་ལ་གནས་པའོ། །དུཿཁ་འགོག་
པ་ལ་དྲེར་དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཚོལ་བས་འགོག་པ་ལ་གནས་པའོ། །འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་ལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲེས་དུཿཁ་སྤོང་བས་དྲེ་སོམ་པ་ཚོལ་བས་རྣམ་པར་སྤོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སོམ་སྲེ། དྲེ་
ཡང་དན་པས་བདྲེན་བཞྱི་བརོད་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་འབྱྲེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །མདོའ་ིདོན་སོབ་
དཔོན་གྱིས་བསྡུས་ཏྲེ་འཆད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་སར་ཟྱིན་ཏོ། །ྱི་ཁྱི་སང་བར་དབྲེན་པ་སོགས་བཞྱི་བསམ་
གཏན་དང་པོ་སོགས་བཞྱི་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེད་པ་ལ་བཤད་དོ། །བརོད་འདོད་ཀྱིས་སར་ན་ནྱི་ཚད་མྲེད་
བཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་སོགས་ལའང་སར་དུ་རུང་ངོ་། །འབས་བུ་ནྱི་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཕྱོགས་གཅྱིག་མཚོན་པ་
མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་སྤངས་པ་སྲེ་མཐོང་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
མཐོང་བའྱི་ལམ་མམ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་དྲེའྱི་ཕྱྱི་མར་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བའྱི་འཕགས་ཞྲེས་སོ། །ངོ་བོ་ལ་མྱིང་
དགོད་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅྲེས་ཏྲེ། རྟོག་པ་ནྱི་དཔྱོད་པའྱི་ཟ་བོར་མཛོད་དུ་བཤད་དོ། །ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་
ཚུལ་ལ་ལམ་ནྱི་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཚོགས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་གང་གྱི་ཡན་ལག་གང་ཡྱིན་པ་ལ་ལྟ་བ་ཤྲེས་བར་ནྱི་མཐོང་
ལམ་དུ་མྱོང་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅྱིང་ངྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་གོ །རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྟོག་
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པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས་པའྱི་དོན་བརྟགས་ཤྱིང་དཔྱོད་དྲེ་ངག་ཀུན་ནས་སོང་བས་ན་གཞན་ལ་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་
ཏྲེ་མདོ་སྲེར། མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པར་ཚིག་མྱི་སྨྲའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །དབུས་མཐའྱི་འགྲེལ་པར་ངག་ཀང་
དྲེར་བཤད་དོ། །ངག་གྱིས་རང་གྱི་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་སོན་པ་དང་འབྲེལ་གཏམ་གྱིས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་
ཏུ་གཞན་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལ་སྲེ་འཚོ་བས་ཆོས་ཀྱི་གོས་སོགས་ཚོད་ཟྱིན་པར་ཚོལ་བས་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ཏུའོ། །རོལ་བ་བྱྱིང་རྒོད་
དང་བལ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་དུས་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བས་བསྡུས་པ་ནྱི་སོམ་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་
སྤོང་བས་ོན་ཞྲེས་སོ། །དན་པ་ནྱི་ཞྱི་གནས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་བརྲེད་པས་བྱྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐབས་མྱི་འབྱྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ྲེ་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་མངོན་ཤྲེས་སོགས་སྒྲུབ་པས་ན་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོམས་
འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་སོང་བའྱི་འོ། །དྲེ་དབུས་མཐར། ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བྱྲེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡྱིད་
ཆྲེས་པར་བྱྲེད། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ནྱི། །ལམ་གྱི་ཡན་ལག་དྲེ་བརྒྱད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་འབྱུང་
ངོ་། །འདྱིར་ལྟ་བ་སོགས་མམ་བཞག་ལ་མྱི་སྱིད་པ་རྣམས་ནྱི་དྲེ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་མཐུ་རྲེད་པས་ན་མམ་
བཞག་ལའང་འཇོག་གོ །གོགས་ནྱི་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དང་ཞྲེས་སོ། །སོམ་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དབྲེན་པ་ལ་
གནས་པ་ཞྲེས་རྒྱས་པར་རོ། །ལམ་བཞྱི་ལ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་བུལ་བ་ནྱི་དབང་པོ་དད་པ་སོགས་ལྔ་རྟུལ་བས་
ཏྲེ། དཀའ་བ་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་པས་མྱི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་ཞྱི་གནས་ཞན་པ་དང་གཟུགས་
མྲེད་ལ་ལྷག་མཐོང་ཞན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ། ཡན་ལག་གྱིས་མ་ཟྱིན་པས་ཀང་ངོ་ཞྲེས་ཀང་བཤད་
དོ། །མངོན་ཤྲེས་མྱུར་བ་ནྱི་དབང་པོ་དད་པ་སོགས་རྣོན་པོ་ཆྲེན་པོ་ྱིད་དུ་གྱུར་པས་སོ། །ས་བ་ནྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་
བསམ་གཏན་ཐོབ་པས་ཏྲེ་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་སོ། །ལམ་སྒྲུབ་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་ས། །ས་གཞན་
རྣམས་ལ་དཀའ་བ་ཡྱིན། །བློ་རྟུལ་མངོན་ཤྲེས་བུལ་བ་སྲེ། །ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་ནྱི་མངོན་ཤྲེས་མྱུར། །ཞྲེས་པས་
བསྡུའོ། །ཆོས་ཀྱི་གནས་བཞྱི་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་བསབ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་གནས་རྒྱུ་སྲེ་དྲེའྱི་མྱིང་
ནྱི་བརྣབ་སྲེམས་ཞྲེས་ཏྲེ་དགག་སྒྲ་དག་ནྱི་མྲེད་པ་དང་གཞན་པ་ལ་མྱིན་གྱི་གྲེན་པོ་ལའོ། །དྲེས་བསབ་པ་
གསུམ་སོང་ཚུལ་ནྱི་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་རྲེས་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོས་བསབ་པ་མྱི་འད་བས་ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
སོང་ངོ་། །དན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་མ་བརྲེད་ན་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་པས་ལྷག་པའྱི་སྲེམས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོང་
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ངོ་། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་ནྱི་མམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་བཞྱིན་ཤྲེས་པས་ན་ལྷག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
སོང་ངོ་། །བསབ་པ་གསུམ་གྱི་གངས་ངྲེས་ནྱི་སོམ་་་་་་འཆལ་ཚུལ་སོམ། ཡུལ་སོམ། ོན་མོངས་སོམ། བརོན་ཚངས་སྤྱོད་་་་་་སྤོང་བ་ལྲེན་
ཏྲེ་བར་སྐབས་སུ་སྤོང་གཏན་དུ་སྤོང་ཀུན་ོན་་་་་་སྱིག་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་ྲེས་སྤྱོད་ཀྱི་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པ་ཅན་གྱི་སྲེད་པའྱི་མུ་སྲེགས་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀྱི་
གྲེན་པོ། ངན་འགོ་བདྲེ་འགོ་གནོད་བཅས་ཏྲེ་གནད་མྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ། ལས་ནག་པོ་འདྲེན་མ་དཀར་པོའ་ིགྲེན་པོ་སྲེ་ས་མ་གྱིས་འདོད་ཁམས་པའོ། །ཟྱིལ་གནོན་ཀྱི་ཀུན་རྒྱུའྱི་བག་
ལ་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་གྲེན་པོ། སྱིག་སྤྱོད་འདོད་སྤྱོད་དག་སྤྱོད་ཀྱི་གྲེན་པོ། བདྲེ་འགོ་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་འདས་པའྱི་རྣམ་དག་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ། ཚུལ་ཏྱིང་གྱི་ཏྱིང་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་

རྣམ་གོལ་གྱི་རྟྲེན། དང་པོ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཏྱིང་སྲེམས་མམ་འཇོག་གྱི་ཤྲེས་རྣམ་གོལ་གྱི་བྱྲེད་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་གངས་ངྲེས་སོ། མོངས། །འགོ་དང་ལས་རྣམས་
གསུམ་ཕྱྱིར་དང་། །ོན་མོངས་གནས་སྐབས་སྤྱོད་དང་དག །རྟྲེན་དང་བྱྲེད་རྣམ་གསུམ་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་རྣམ་
བཤད་རྱིགས་པར་གསུངས་པ་བཅུ་ནྱི་བརོད་འདོད་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་འདོད་ན་དྲེ་ྱིད་ར་འགྲེལ་དང་གུ་རུ་གཞོན་
བྱང་གྱི་བརྲེད་བྱང་དུ་བལྟའོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི་ས་མ་ལས་ཕྱྱི་མ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ལ་གསུམ་
ལས། དངོས་ལ་ཞྱི་གནས་ནྱི་གཡྲེང་བའྱི་རྒྱུ་ྲེ་བར་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཡུམ་ཆྲེ་བ་དག་ཏུ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར། 
ནང་ྱིད་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ལ་སྲེམས་འཇོག་པ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ལས་
བསྡུས་ཏྲེ་ཐོག་མར་འདོགས་པའོ། །སྲེམས་གཡོ་བ་རགས་པ་དང་པོར་བཏགས་པ་དྲེ་རྒྱུན་གྱིས་སྡུད་པ་ནྱི་རྒྱུན་
དུ་འཇོག་པའོ། །བརྲེད་དྲེ་ཕྱྱི་རུ་འཕོས་ན་སར་འགུགས་པ་ནྱི་བླན་ཏྲེ་འཇོག་པའོ། །དང་པོ་ྱིད་དུ་སྲེམས་ཕྱྱི་
རོལ་དུ་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དན་པ་འཇོག་པ་ནྱི་ྲེ་བར་འཇོག་པའོ། །དང་པོ་ྱིད་དུ་གཟུགས་སོགས་འདོད་ཡོན་
ལ་ྲེས་པར་ལྟ་བས་སྲེམས་འཕོར་མྱི་སྲེར་བ་ནྱི་འདུ་བར་བྱྲེད་པའོ། །སྲེམས་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་ྲེ་བའྱི་ོན་
མོངས་རྣམ་རྟོག་རྣམས་ལ་ྲེས་པར་ལྟ་བས་འཕོར་མྱི་སྲེར་བ་ནྱི་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པའོ། །བརྲེད་དྲེ་རྟོག་པ་ལ་སོགས་
པ་མངོན་གྱུར་བྱུང་ན་དྲེ་དང་དུ་མྱི་ལྲེན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པའོ། །སྐབས་ཆད་པ་མྲེད་པར་འབད་པས་
ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་འཇོག་པ་ནྱི་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པའོ། །མམ་པར་འཇོག་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པས་འབད་མྲེད་
ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྲེམས་གནས་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བའོ། །མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུའང་། དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་སྲེམས་གཏད་
ནས། །དྲེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡྲེང་མྱི་བྱ། །རྣམ་གཡྲེང་མྱུར་དུ་རྟོགས་བྱས་ནས། །དྲེ་ལས་སར་ནྱི་བླན་པར་
བྱ། །ཞྲེས་ནས། དྲེ་ལ་གོམས་པས་འདུ་མྱི་བྱྲེད། །ཅྲེས་པའྱི་བར་གསུངས་སོ། །ལྷག་མཐོང་ནྱི་ཆོས་ཤྲེས་བྱ་
རྣམས་ལ་འདྱི་ནྱི་ཁམས་དྲུག་རྣམས་སོ་ཞྲེས་སོགས་ཇྱི་སྲེད་ཡོད་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་དང་། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
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ཡོད་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ངོ་བོ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་རྟོག་བཅས་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་དམྱིགས་པ་ལ་མཚན་མར་བྱྲེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་ཅྱིང་ངྲེས་པར་རྟོག་པའོ། །དྲེས་ཡོན་ཏན་ཀུན་
སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི་གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་མྲེན་པོ་ལྷག་མཐོང་དང་། དམྱིགས་པའྱི་མཚན་མའྱི་གྲེན་པོ་ཞྱི་གནས་ཏྲེ། 
དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་བར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྱིས་ལྷག་མཐོང་དང་། །ཞྱི་གནས་སོམ་པར་བྱས་ནས་
ནྱི། །མཚན་མའྱི་འཆྱིང་དང་དྲེ་བཞྱིན་དུ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་འཆྱིང་ལས་གོལ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཕྱྱིན་
ཅྱི་ལོག་རྟག་འཛིན་སོགས་ལས་འབྱྱིན་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་ལ་སྲེམས་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ལས་
ལམ་བཞྱིར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི་ཡང་མདོ་སྲེར་འབྱུང་བ་ལྟར་ལམ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏྲེ། དང་པོ་ནྱི་གང་ཟག་ལ་ལ་ཞྱི་
གནས་སྲེམས་གནས་པ་དགུ་ཐོབ་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་མ་ཐོབ་པ་སྲེ། གང་ཟག་དྲེ་ནྱི་ཐོབ་པ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབྱྲེད་པ་
ནས་དཔྱོད་པའྱི་བར་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་མ་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་
དྲེ་ཆོས་གསུང་རབ་དང་བསོད་ནམས་དང་ལམ་ལ་རྒོད་པ་མ་ཞྱི་བ་ཚར་གཅོད་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་གཞུང་
དང་དོན་ལས་འཛིན་པས་ལྷག་མཐོང་དང་དྲེ་སོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཞྱི་གནས་ྲེ་གྱིས་ཀ་ལ་བརོན་པར་བྱྲེད་
དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ཐོབ་པ་སྲེ་འདྲེས་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་མམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའོ། །དབང་པོ་གསུམ་
ལ་མྱིང་གྱིས་བསན་པ་ནྱི་མྱི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་སོ། །ལམ་སྡུད་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་
འདུན་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་སོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་ལ་ཡྱིད་དང་དད་སོགས་ལྔ་དང་མྱི་ལོགས་
པ་མྲེད་པ་ལ་བརྟྲེན་ན་བཏང་སོམས་དང་སྱིད་པ་ལས་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་། དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་དུཿཁ་དང་ཡྱིད་
མྱི་བདྲེ་བོར་བའྱི་ཚོར་བ་དང་། གསུམ་པ་ལ་ཡྱིད་བདྲེའང་བོར་བ་དང་། བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་བཞྱི་པ་
ཡན་ཆད་ལ་བཏང་སོམས་ྱིད་ཏྲེ་བཅུ་རྣམས་སོན་མ་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཞུགས་པའོ། །འདྱི་
རྣམས་སྱིད་ལྡན་ཡྱིན་གྱི་ངྲེས་ལྡན་མྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བཅུ་པོ་དྲེ་ྱིད་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་སོབ་པའྱི་ལམ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་བར་ལ་སྲེ་སོན་མ་མཐོང་བའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་དག་ལ་ཡྱིད་
མྱི་བདྲེ་ནྱི་སོར་བའྱི་དུས་སུ་རྣམ་ཐར་མཆོག་མཐོང་ལམ་སོགས་འདོད་པས་དོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཀུན་
ཤྲེས་པ་སྲུང་བ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཡྱིད་མྲེ་བདྲེ་བོར་བ་དགུ་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་དབང་བྱྲེད་པའོ། །བསྡུ་བར་ཐྲེག་
ཆྲེན་པ་ལ་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ལ་དང་པོ་དང་། ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་ས་ལ་གྱིས་པ་དང་། 
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གསུམ་པ་འཇོག་པར་གསུངས་སོ། །མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་ལམ་ལ་དགུ །ཞྲེས་ཀང་སྲེ་ཡྱིད་
མྱི་བདྲེ་བོར་བའོ། །གསུམ་པ་ས་གོང་མའྱི་ལམ་སོམ་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་ས་གོང་མའྱི་
ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སོམ་པ་ན་འདོད་པའྱི་ས་སོགས་ས་འོག་མའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་
ཀང་སོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སོམ་པ་ནྱི་ས་བོན་རྟས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ནྱི་ས་གོང་མས་དགྲེ་བའྱི་ར་བའྱི་ཐུན་
མོང་དུ་བྱྲེད་པས་སོ། །དབང་འབྱོར་བ་མཆོག་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆྲེས་སངས་ཤྱིང་གསལ་བ་སྲེ་མངོན་དུ་འགྱུར་
བར་དབང་དུ་གྱུར་པའོ། །མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་བརྒྱད་ཀྱི་དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། གང་ཟག་
དང་ཐྲེག་པ་རང་རང་གྱི་སྤངས་རྟོགས་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྲེད་པར་སོན་ཞྱིང་ཕྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་སོ། །སྤངས་
པ་ནྱི་རང་རང་གྱི་ཐར་པའྱི་གགས་ཀུན་སྤངས་པའོ། །རྟོགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་རང་གྱི་སྤང་བྱ་ཀུན་གྱིས་
དག་པ་དང་། ཇྱི་སྲེད་པ། དག་བཅོམ་བསྲེ་རུ་སོན་རྣམས་ཀྱིས། །སོང་གྱིས་གསུམ་དང་གངས་མྲེད་
མཐོང་། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཟག་པ་ཟད་སོགས་ཡུམ་གྱི་གྲེང་གཞྱིར་འབྱུང་བ་བཅུ་བཞྱི་ཀུན་ལ་ཡོད་
ཅྱིང་། རྣམ་མཁྲེན་གྱི་བར་རྣམས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་ཇྱི་རྱིགས་པའོ། །རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་དང་
བྱས་པ་རྟོགས་པའྱི་ས་དང་སྒྲྱིབ་པ་སྤངས་པའྱི་ས་སོགས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་རྣམ་གོལ་མས་སུ་མྱོང་བ་དང་
འཕྱིན་ལས་ྲེར་བདུན་སོགས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་ནྱིཥྛ་མརྒ་ཞྲེས་པ་བསབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་ཅྱིང་བཙལ་བར་བྱ་བ་
ཡྱིན་པས་ནའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གྱིས་ལས་མདོར་བསན་པ་ནྱི། གནས་ངན་ལྲེན་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་
ཟག་བཅས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཕད་ཅྱིང་ལྡན་པའྱི་ཐོབ་པ་ཞྲེས་དང་། ཟག་པ་དང་གཏན་བལ་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་གང་
ནས་འགྱུར་བ་ནྱི་རྡོ་རྲེ་ཞྲེས་ཏྲེ་གནས་གྱུར་པ་ནའོ། །རྟོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཟད་པ་ཤྲེས་ཞྲེས་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་
བཅུ་སྲེ་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནྱི་མཐར་ཐུག་པའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་མོས་པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་མདོ་སྲེར་
སྲེམས་དང་ཤྲེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བ་གྱིས་སུ་གསུངས་སོ། །སོབ་པ་ནྱི་ད་དུང་འཆྱིང་བས་བཅྱིངས་པས་
དྲེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རྣམ་གོལ་མྱི་འཇོག་སྲེ། བཅྱིངས་ཕྱྱིར་སོབ་མའྱི་ཡན་ལག་ཏུ། །རྣམ་གོལ་མ་བཤད་དྲེ་རྣམ་
གྱིས། །ོན་མོངས་བཅོམ་པ་འདུས་མ་བྱས། །མོས་པ་འདུས་བྱས་ཡན་ལག་ནྱི། །དྲེ་ཡྱིན་དྲེ་ྱིད་རྣམ་གོལ་
གྱིས། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཟད་མྱི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་དྲེ། བྱང་ཆུབ་ཇྱི་སྐད་བཤད་ཤྲེས་པའོ་
ཞྲེས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་དྲུག་ལས། གནས་ངན་ལྲེན་བཤད་པ་ལ་མངོན་པར་བརོད་པ་མྱིང་གྱི་གནས་ངན་
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ལྲེན་མྱིག་སོགས་ཆོས་ཀུན་ལ་འགོ་བ་ནྱི་མྱིང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བག་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་ནས་རྲེས་
སུ་ཞུགས་པ་སྲེ་སོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །ཚོར་བའྱི་ནྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བག་
ཆགས་སོ། །ོན་མོངས་པའྱི་ནྱི་བག་ལ་ལ་རྣམས་སོ། །ལས་ཀྱི་ནྱི་ལས་ཟག་བཅས་ཀྱི་བག་ཆགས་སོ། །རྣམ་
སྱིན་གྱི་ནྱི་རྣམ་སྱིན་མཚན་ྱིད་པའམ་བཏགས་པ་བ་ལས་སུ་མྱི་རུང་བ་ྱིད་དོ། །ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ྱིད་
གནས་ངན་ལྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ོན་མོངས་དག་ཅྱིང་རྒྱུན་རྱིང་བའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནྱི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་
བྱྲེད་པ་མཚམས་མྲེད་སོགས་ངན་འགོ་སྐྱྲེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་ངྲེས་པའོ། །རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནྱི་
མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ངན་འགོ་སོགས་སོ། །སྒྲྱིབ་པའྱི་ནྱི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་སོགས་ལྔས་ཟྱིལ་
གྱིས་ནོན་ཅྱིང་ཤས་ཆྲེ་བའོ། །རྟོག་པའྱི་ནྱི་འདོད་པ་ལ་རྟོག་སོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པའོ། །ཟས་ཀྱི་ནྱི་ཟས་
ངན་དང་མང་ཉུང་དུ་ཟོས་པས་སོར་བར་མྱི་ནུས་པའོ། །འཁྱིག་པའྱི་ནྱི་གྱིས་ཀྱིས་གྱིས་སད་པས་བྱས་པའྱི་
ལུས་སྲེམས་གདུང་བའོ། །རྨྱི་ལམ་གྱི་ནྱི་གྱིད་ལས་གྱུར་པའྱི་ལུས་རོ་ལྟ་བུའོ། །ནད་ཀྱི་ནྱི་ཁམས་མ་སོམས་
པས་མྱི་བདྲེ་བའོ། །རྒ་བའྱི་ནྱི་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་དབང་མྲེད་པའོ། །འཆྱི་བའྱི་ནྱི་འཆྱི་བ་ན་དབང་
པོ་ཀུན་འཁྲུགས་པའོ། །ཡོངས་སུ་ངལ་བའྱི་ནྱི་ལུས་དུབ་པའོ། །དྲེ་རྣམས་ྱིད་གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་
པས་བསོམས་ཏྲེ་བསན་པ་གནས་ངན་ལྲེན་བསན་པ་ནྱི་རྱིགས་ཆད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའོ། །ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ནྱི་ཆྲེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་སྲེ་འདོད་ཁམས་སོགས་གསུམ་དང་སར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་ཕྱུང་སྲེ་ཐྲེག་པ་ལ་
ལྟོས་པས་བསན་པ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་ནྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པའོ། །སོམ་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་མཐར་གྱིས་
གནས་པའྱི་སོམ་འཇུག་དགུའྱི་མྱི་མཐུན་པ་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཤྲེས་པའོ། །ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནྱི་
ཀུན་མཁྲེན་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ཤྲེས་པའྱི་གྲེགས་སུ་གྱུར་པ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཤྲེས་པ་ཐོགས་
པའོ། །འདྱི་རྣམས་ན་རང་གྱིས་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་ཀུན་མྱི་སྤོང་བ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་རྒྱུན་བཅད་པ་ན་མཐར་
ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་སྲེ་དྲེ་སྐད་དུའང་། སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཤྲེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་
ནས་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་རྣམས་རྒྱུན་བཅད་པ་དང་དན་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུས་འདྱི་ལྟར་དྲེའྱི་སོ་དང་པོ་
མྱིག་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་སས་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་བསྲུངས་
བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་བསམས་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་པ་སྲེ་ཡྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་
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བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། དན་པས་མ་སྐྱྲེས་ལས་སས་ཤྱིང་། །ཤྲེས་བཞྱིན་གྱིས་
ནྱི་སྐྱྲེས་ལས་བསྲུངས། །གནོད་དང་ར་བ་བཅོམ་ྱིད་ཀྱིས། །བསམས་དང་བསོམ་པ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་
བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ཕད་བལ་གྱི་ཐོབ་པ་བཤད་པ་ནྱི་གནས་ངན་ལྲེན་རྒྱུད་ལ་བསགས་པ་ལ་ཕད་པའྱི་
དང་། དྲེ་ཟད་པ་ལ་བལ་བའྱི་ཐོབ་པ་ཞྲེས་གདགས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བལ་ཕད་རས་གཞན་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རྡོ་རྲེ་
ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ་དངོས་ནྱི་སོར་བའྱི་ཞྲེས་པ་སོམ་ལམ་གྱི་མཐའྱི་སྤོང་ལམ་གྱིས་ཏྲེ། དགུ་པའྱི་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཡང་། །དྲེ་ནྱི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོ། །སྒྲྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་ཕྱྲེ་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ཀུན་
ནས་སོང་བར་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་སར་རྡོ་རྲེ་ཕ་ལམ་གྱིས་ཤང་ཀ་ཤྱི་ལ་སོགས་འབྱིགས་ཤྱིང་དྲེ་རྣམས་
ཀྱིས་དྲེ་མྱི་ཕྱིགས་པ་ལྟར་འདྱིས་ོན་མོངས་ཀུན་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཅྱིང་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་
པར་གསུངས་སོ། །བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ནྱི་གང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤྲེས་པ་གྱིས་འབྱུང་བ་དྲེའོ། །རྡོ་རྲེ་དང་འད་
ཆོས་ལུང་དང་བཅས་པ་ལ་དྲེའང་བར་ཆད་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེའྱི་འབྱུང་བྱྲེད་ལ་ལོ་ཀ་བའྱི་སྤྱོད་པས་འཕན་མྱི་ཐོད་པས་
སོ། །བརྟན་པ་ནྱི་སོར་ལམ་ལྟར་ས་བས་སོ། །རོ་གཅྱིག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པར་རོ། །ཁབ་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་
གྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་སྲེ་ཆོས་བཞྱི་པོ་འདྱི་ལ་དགོངས་ཞྲེས་པ་སྲེར་ག་མྲེད་པ་དང་
ཁོང་སོང་མ་ཡྱིན་པ་དག་བརྟན་པའྱི་འད་ཆོས་སོ་ཞྲེའོ། །གཞན་ནྱི་རྲེ་རྲེ་དང་སར་རོ། །མྱི་སྒུལ་བ་ནྱི་ཅུང་ཟད་དྲེ་
མྱི་གཡོས་པ་ནྱི་ཆྲེར་རོ། །གནས་གྱུར་པ་བཤད་པ་ནྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་གསུམ་སྲེ་སྲེམས་ཀྱི་གནས་
གྱུར་པ་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་གོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་ཀུན་དང་བལ་བ་སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་
གྱུར་པའོ། །ལམ་གྱི་ནྱི་ལོ་ཀ་བའྱི་ལམ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་དྲེ་ལས་འདས་པར་གནས་གྱུར་ཀང་མ་རོགས་
ལ་འདྱིར་ནྱི་སོབ་ལམ་མྱི་སོབ་པར་གྱུར་པས་གནས་གྱུར་རོགས་པའོ། །གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ོན་
མོངས་ཀུན་གྱི་ས་བོན་དང་བལ་བའོ། །ཟད་མྱི་སྐྱྲེ་ཤྲེས་པ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ཟད་པ་ན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་
པའམ་ཟད་པ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་འབས་བུ་དུཿཁ་ཀུན་གཏན་མྱི་སྐྱྲེ་བར་སྤངས་པ་ན་ཤྲེས་པ་
སྐྱྲེས་པའམ་ཡུལ་འབས་བུ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཟད་པ་ཤྲེས་པ་བདྲེན་རྣམས་ལ། །ཡོངས་
ཤྲེས་ལ་སོགས་ངྲེས་པ་འོ། །ཡོངས་ཤྲེས་བྱར་མྲེད་ཅྲེས་ལ་སོགས། །མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཡྱི་བློར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་
བཤད་དོ། །དབུ་མ་པ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཟད་མྱི་སྐྱྲེ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ལ་འདྱི་དག་བཞྲེད་དྲེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། 
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དྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་བརོད་དྲེ། །ཟད་མྲེད་སྐྱྲེ་མྲེད་ཕྱྱིར་དྲེ་དག །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲུག་པ་མྱི་སོབ་པའྱི་ཆོས་བཅུ་ལ་མྱི་སོབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ངག་དང་ལས་
ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོའ།ོ །དན་པ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིའོ། །ལྟ་བ་དང་
རྟོག་པ་དང་རོལ་བ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིའོ། །རྣམ་གོལ་ནྱི་འགོག་པ་འདུས་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་ཕུང་པོར་མྱི་འཐད་དོ་
ཞྲེ་ན། མོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དྲེའྱི་ཕུང་པོར་འཇོག་པས་སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་
དུའོ། །ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པའྱི་རྒྱན་དུ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་
ལྟ་བ་ལ་འཆད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ལམ་གྱི་སྤྱྱིའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་
ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་ལམ་ནྱི་མ་ག་ཚོལ་བ་ལའོ་ཞྲེས་པའྱི་བྱྱིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས་འདྱིས་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ཚོལ་
བས་ནའོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་པ་ོན་མོངས་པ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མ་རྟོགས་པའྱི་
ྲེས་པས་རྟག་པ་སོགས་སུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རྟོགས་པ་ལ་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངྲེས་
པར་འབྱྱིན་པ་ནྱི་ནྱིར་ཎཱྱི་ཀ་ཞྲེས་པ་ལ་ཡྱི་གྲེ་བསན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་ནྱི་ཏྱ་ཡཱ་ན་རྟག་པ་གཏན་དུ་གོལ་བར་
འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་ཁད་པར་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་འཛིན་བྱྲེད་རྣམས་ལ་
མྱི་རྟག་སོགས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་སོར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་པས་རྣམ་པར་བྱྲེད་པའང་ཡོད། དྲེ་
ལས་འདས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པའང་ཡོད་དྲེ། དྲེ་དག་གྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི་དང་པོ་དྲེ་བཞྱིན་
ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པས་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཞྲེས་དང་། མཐོང་སྤང་གྱི་ོན་མོངས་ཀྱི་བག་ལ་ལ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བའྱི་སྒྲྱིབ་བཅས་དང་སྒྲ་དོན་སར་ཏྲེ་འཛིན་པས་རྟོག་བཅས་ཏྲེ། །ཕྱྱི་མ་ནྱི་དྲེ་གསུམ་ལས་བཟོག་
པའོ། །རྟོག་མྲེད་ལ་རོད་སྤང་ནྱི་དྲེ་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་མྱི་རྟོག་ན་ངྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། མ་ངྲེས་ནའང་ཡང་
དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྱིན་པས་ན་རྟོག་མྲེད་དང་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ་
དོན་མཐོང་ཞྱིང་ཤྲེས་བྱའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་འཛིན་གྱི་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་འདྱི་ྱིད་དོ་ཞྲེས་མྱིང་དང་སོས་པའྱི་སོ་
ནས་རྟོག་པ་མྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དྲེ་བསྒྲྲེ་བ་ནྱི་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་ལའང་ངྲེས་འབྱྱིན་གྱི་དོན་མཐོང་གྱི་ངྲེས་
འབྱྱིན་ྱིད་ཅྲེས་ནྱི་མྱི་མཐོང་ངོའ་ིབར་དུ་སར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གྱིས་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་གསལ་བྱྲེད་
དོ།།  །།མདོར་བསན་དུ་མྱིང་ཙམ་བསན་པའྱི་ཆོས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་དྱིས་པའྱི་ལན་དུ་བརྒྱད་དྲེ། 
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གསུང་རབ་བཤད་པ་དང་། དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེའྱི་དམྱིགས་བྱའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་དང་། བསམ་བྱུང་གྱི་
རྱིགས་པ་དང་། དཔྱད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་མངོན་རྟོགས་དང་། སོམ་བྱུང་གྱི་ས་དང་། ཆོས་ལ་མཁས་གནས་
བཤད་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོའ་ིསྤྱྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས་ངོ་བོ་ནྱི་སྲེ་པ་དག་
གྱིས། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་ནྱི། །གང་རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དྲེ་རྣམས། །ལ་ལ་་་་་་ཚིག་གམ་ཁ་ཅྱིག་་་་་མྱིང་
ཡྱིན་ཞྲེས་དྲེ་རྣམས། །གཟུགས་དང་འདུ་བྱྲེད་དག་ཏུ་འདུས། །ཞྲེས་འདོད་པ་སོགས་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཚད་ནྱི་
སོན་པ་འདྱིའྱི་གསུང་རབ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་རྲེ་རྲེའྱི་ཚད་ནྱི་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་མཛད་
པའྱི་བསན་འཆོས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤ་ཽཀ་དྲུག་སོང་ཡོད་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་འདོད་ལ། གཞན་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་བདྲེན་པ་
སོགས་དོན་ས་རྲེ་རྲེ་ཙམ་འཆད་པ་ལ་འདོད་དྲེ། ཁ་ཅྱིག་་་་་་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚད་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་ངོ་། བསན་བཅོས་ཚད་
ཅྲེས་ཏྲེ། ཁ་ཅྱིག་་་་་་།ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རྲེ་་་་་་ཆོས་ཕུང་། ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་འདྱིར་རྲེ་རྲེའྱི་ཚད་ཤ་ཽཀ་སོང་
ཡྱིན་ལ་ཀུན་བསོམས་པ་ལ་བྱྲེ་བ་ཕག་བརྒྱད་དང་འབུམ་ཕག་བཞྱི་བཅུར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །ཤཽ་ཀའྱི་
ཚད་ནྱི་དབྱངས་ཡྱིག་སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་ཀྱིས་བཅྱིངས་པ་དང་། བོད་སྐད་དུ་ཚེག་བར་དྲེ་སྲེད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
ཚིགས་བཅད་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་མཚན་བརོད་སོགས་མང་པོ་ལ་ནྱི་རྐང་པ་རྲེ་ལ་ཚེག་བར་རྲེ་ཕྱི་སང་ངོ་། །རབ་
ཏུ་སྒྲོན་གསལ་དུ་ནྱི་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་གང་པོ་རབ་བརྟན་གྱིས་ཐྲེག་ཙམ་གྱི་སག་ཚས་ས་རྲེའྱི་སྙུག་གུས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་
ཕུང་གཅྱིག་བྱི་བར་ནུས་ཤྱིང་། འདྱི་མདོ་སྲེ་དྱིན་ལན་བསབ་པར། །ལྷས་བྱྱིན་གྱིས་སྤོས་ཀྱི་གང་པོ་ལྔ་སོང་གྱིས་
ཐྲེག་པའྱི་མདོ་སྲེ་རྣམས་ཁ་ཐོན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའང་བཤད་དོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དགོས་ཆྲེད་ནྱི་འདོད་
ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏྱི་མུག་དང་ང་རྒྱལ་སོགས་ལ་སྤྱོད་པ་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་གྲེན་པོར་ཏྲེ། །དུག་གསུམ་དང་ང་རྒྱལ་སོགས་་་་་་སྤྱོད་
པ་རྣམས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མཐུན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་སོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་གསུང་རབ་བོ། །གཞུང་ལ་གསུམ་ལས་མྱིང་གྱིས་མདོར་བསན་ནྱི་ཆོས་ཞྲེས་ཏྲེ་གསུང་
རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སོ། །ངོ་བོས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་དང་པོ་ལ་དངོས་ནྱི། སོས་པ་མདོར་བསྡུས་
པའམ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྐྱང་པ་ལྷུག་པར་གསུངས་པའོ། །མདོ་སྲེ་གསུངས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་
བཅུ་སྲེ་སོན་པ་པོས་རྣམ་པར་གཞག་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་འགོད་ས་བ་ནྱི་བཞག་བྱ་མང་པོ་བསྟུས་ཏྲེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་
འཇོག་པས་དང་བཤད་ས་བ་ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་མང་པོ་རྒྱས་པར་གོ་བར་བྱྲེད་པས་སོ། །ན་པ་པོ་ལ་བརྒྱད་དྲེ་
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གཞུང་དང་དོན་གྱི་སོ་ནས་གཟུང་ས་བ་དང་། ཆོས་འདྱི་སོམ་པས་ཤྲེས་པར་བྱ་བར་རྟོགས་ཏྲེ་ཆོས་ལ་གུས་པ་
སྐྱྲེས་པས་དད་པ་སོགས་ཚོགས་རོགས་པར་བྱྲེད་པའོ། །མྱུར་དུ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གུས་པས་སོར་བའྱི་ཤྲེས་རབ་རྣོ་
བར་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེ་རྟོགས་ན་བསན་པ་ལྲེགས་པར་གནས་པ་རྟོགས་ཏྲེ་སོན་པ་པོ་དང་བསན་བྱ་དང་དྲེ་སྒྲུབ་
པ་པོ་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའོ། །མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཚེ་འདྱི་ལ་དགོངས་པའྱི་དོན་རོལ་བ་ཆྲེན་
པོས་བསམས་ཏྲེ་རྟོགས་པ་དགའ་བདྲེ་སྐྱྲེ་བའོ། །འབྲེལ་བའྱི་གཏམ་རང་གྱིས་རྟོགས་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་རྒོལ་
བ་དང་ལན་འདྲེབས་པས་དོན་ཟབ་པོ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པས་དམ་པ་མགུ་བ་དང་མཁས་པའྱི་གགས་པ་འབྱུང་བ་
སྲེ་དྲེ་དག་ཕན་ཡོན་གཅྱིག་གོ །མདོ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་ཚིགས་བཅད་མྲེད་པ་ནྱི་མདོ་སྲེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྡུས་པ་
ལ་ལྲེགས་པར་སྐྱྲེས་ཀྱི་མདོ་སྲེ་ལྟ་བུ་དབྱངས་ཀྱིས་བསད་པའོ། །ཡང་དང་དོན་གྱི་མདོ་སྲེ་ནྱི་གྲེ་ཡ་ཞྲེས་པ་
རྟོགས་བྱ་དང་དབྱངས་སུ་བྱ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་རྟོགས་པར་བྱ་ཞྱིང་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ན་
དབྱངས་ཀྱིས་བསད་པའོ། །ལུང་དུ་བསན་པའྱི་སྲེ་ནྱི་མདོ་གང་ལ་ན་ཐོས་དང་དགྲེ་བསྲེན་ཕོ་མོ་དང་མུ་སྲེགས་
པའྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་དགྲེ་སོང་སོགས་འདས་ཤྱིང་དུས་བྱས་པ་དང་མ་འོངས་པ་འབྱུང་བ་ལུང་བསན་པ་ཁྱིམ་
བདག་སྨྲ་མཁས་ལུང་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ངྲེས་པའྱི་ཞྲེས་པ་དྲེས་དགོངས་པ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ན་ལུང་སོན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་སར་བ་ནྱི། རྐང་བར་བཅད་པ་སྲེ། ར་བ་རྐང་པ་གྱིས་པ་ནྱི་དབུས་མཐར། ོན་མོངས་མ་
ཡྱིན་མྱི་མོངས་མྱིན། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་་་་་་།དྲེ་ནྱི་དག་དང་མ་དག་མྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ། ཁབ་
དང་ྱི་ཚེ་ལྷག་པ་དང་། །མམ་དང་ལྲེན་དང་སྤོང་བ་ནྱི། །གྱིས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པར་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །ལྔ་པ་ནྱི་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། བསབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནྱི། །རྒྱལ་བས་
ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དྲེ་དང་པོ་གསུམ། །ཐ་མ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས། །གཅྱིག་ནྱི་གསུམ་ཅར་
ལ་ཡང་གཏོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སམ་སྲེ་དཔྱད་དོ། །རྐང་པ་དྲུག་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ། །ཆོས་སྱིན་ཚུལ་ཁྱིམས་དག་
པ་དང་། །མྱི་སྐྱྲེ་བཟོད་པ་ཐོབ་ྱིད་དང་། །ཐྲེག་ཆྲེན་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །མཐའ་ལ་སྱིང་རྲེ་ལྡན་གནས་
དང་། །ཤྲེས་རབ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཙོ་བོར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་
གཱ་ཐཱ་ཞྲེས་པ་གསུང་རབ་ལ་གགས་པའོ། །སན་ངག་ཏུ་ནྱི་ཚིགས་བཅད་རྐང་བཞྱི་ཅན་ཞྲེས་པ་ཁོ་ནར་འདོད་
དོ། །ཡྱི་རངས་ནས་བསན་པ་གནས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ་
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ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའམ་ཆོས་འདྱི་རྣམས་འབྱུང་སྲེ་ཞྲེས་པ་སོགས་སོ། །གྲེང་གཞྱིའྱི་ནྱི་གང་གྱི་ཆྲེད་དུ་བྱས་ཏྲེ་
གསུངས་པ་དང་བཟང་སྱིན་གྱིས་འཁྱིག་པ་སྤྱད་པ་སོགས་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིན་ཆད་དྲེ་ལྟར་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་
བསབ་པ་བཅས་པ་གསུངས་པའོ། །དཔྲེ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་དཔྲེས་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཀོ་ཤ་ལའྱི་
རྒྱལ་པོ་རྱིང་པོ་ལྲེན་དང་། ཀ་ཤའྱི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པ་བྱྱིན་གྱི་སོན་བྱུང་གསུངས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་བཟོད་
པ་དང་བཟོད་པའྱི་བསགས་པ་སྨྲ་ན་དགྲེ་སོང་སྨྲ་བ་ཆ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །སོན་གྱི་སོར་བ་དང་ལྡན་
པ་ནྱི་ལས་བརྒྱ་པ་སོགས་ལྟ་བུའོ། དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་དཔག་བསམ་
འཁྱི་ཤྱིང་དང་། གང་ཞྱིག་དཔལ་སྲེས་ལུས་བྱྱིན་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ནོར་བུ་གཙུག་ཏོར་གྱིས། །ཟ་བའྱི་འོད་ཀྱིས་
མགོ་བོ་བྱྱིན། །ཞྲེས་སོགས་སོན་པའྱི་མདོའ།ོ །ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ནྱི་སྲེ་སོད་གྱིས་ལས་ན་
ཐོས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་པ་དྲེའྱི་ལུང་ཕོགས་པས་ཕར་ཕྱྱིན་བཅུས་ས་བཅུ་གྲུབ་སྲེ་སོབས་བཅུའྱི་རྟྲེན་
སངས་རྒྱས་ྱིད་འགྲུབ་པའོ། །རྣམ་གངས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་ངྲེས་ཚིག་ནྱི། ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱས་པའྱི་དོན་ནྱི་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དང་ཟབ་པ་ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཆོས་བསན་པས་སོ། །དྲེ་ྱིད་རྣམ་པར་འཐག་
པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་མདོར་བསྡུ་ན་ོན་མོངས་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚུངས་
བལ་ནྱི་འདྱི་དང་མཚུངས་པའྱི་སྲེ་སོད་གཞན་མྲེད་པས་སོ། །འདྱི་གསུམ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཆྲེ་བ་ྱིད་དང་ནྱི། །དྲེ་
བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་གྱིས་རྣམས་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་
དང་། །ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། །སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ལས་ཆྲེན་པོ་སྲེ། །ཆྲེན་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱྱིར། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་ནྱི་ངྲེས་པར་བརོད། །ཅྲེས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིརྣམ་གངས་སུ་
གཏོགས་པ་སྲེ་བདུན་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་སོགས་མདོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སོན་པ་ལ་དམྱིགས་པ་
དང་། རང་གཞན་གྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པ་དང་། བདག་མྲེད་པ་གྱིས་ཀ་ཤྲེས་པ་དང་། བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་
གསུམ་དུ་དཀའ་བ་བརྒྱ་སོང་ལ་སོར་བ་དང་། སྱིད་པ་དང་ཞྱི་བ་ལ་མྱི་གནས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
ཀུན་ཐོབ་པ་དང་། །འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་པར་འགོ་བའྱི་དོན་སྒྲུབ་པས་སོ། །ཆྲེན་པོ་བདུན་མྲེད་པས་ན་ན་ཆོས་ཀྱི་
སྲེ་སོད་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་མ་ཡྱིན་ནོ། འདྱིས་ནྱི་འདྱིས་འགོ་བས་ན་ཐྲེག་པ་དང་ཆྲེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་རྣམས་
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ཀྱི་ཐྲེག་པ་ཡྱིན་པས་ནའམ་ཡང་གཞྱི་མཐུན་པ་སྲེ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འཁོར་བཅས་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་དང་། 
དྲེ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ལའང་བརོད་བྱའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་བརོད་དོ། །དྲེ་ཇྱི་ཙམ་
གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པར། །ཆོས་ལྔ་རྣམས་དང་རང་བཞྱིན་གསུམ། །རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ྱིད་དང་། །བདག་མྲེད་པ་ྱིད་གྱིས་དག་སྲེ། །ཐྲེག་ཆྲེན་མཐའ་དག་ཡོངས་བསྡུས་
འགྱུར། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ལ་གཞན་རྣམས་སྐབས་ཅྱི་ལྟ་བར་བཤད་ཟྱིན་ལ། ཆོས་ལྔ་ལ་གྱིས་ཀྱི་
དངོས་ནྱི་མྱིང་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་དང་པོ་ནྱི་
བརྡར་བཏགས་པ་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ལྷས་སྱིན་མཆོད་སྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་སོགས་ཚིག་བླ་དགས་རྣམས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་མྱིང་མངོན་བརོད་འཇུག་པ་སྲེ་དགྲེ་བསྲེན་བཙུན་པས་གཞན་དབང་གྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་གཟུང་བའྱི་ཆ་ཡྱིན་པར་འཆད་ཅྱིང་། དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་རྣམ་ཤྲེས་
ཚོགས་བདུན་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དབུ་མ་བདྲེན་གྱིས་སུ། 
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །སྒྲོ་བཏགས་རྣམ་པ་ཅན་རྟོག་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་དང་ཁད་
པར་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྲེ། མདོ་རྒྱན་གྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ། ཤྲེས་རྱིག་གྱི་འཛིན་ཆར་སྐྱྲེ་བའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་
སོང་པ་ྱིད་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའོ། །དྲེ་ལྔ་
རང་བཞྱིན་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནྱི་མྱིང་ཀུན་བཏགས་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་རྟོག་གཞན་དབང་དང་ཕྱྱི་མ་གྱིས་
ཡོངས་གྲུབ་སྲེ། དབུས་མཐར། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། །མྱིང་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུ། །ཡང་དག་ཡྲེ་
ཤྲེས་རབ་ཁོ་ན། །གཅྱིག་པུ་ཁོ་ནར་བསྡུས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལྔའྱི་སོས་པ་རྒྱས་པར་བསྡུ་བ་ཆྲེ་
བར་བལྟའོ། ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་རྨད་བྱུང་ནྱི་དད་པའྱི་སོབས་སྐྱྲེས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་མདོར། མཚོ་
དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་པ་པད་མས་ཁྲེབས་པ་གཅྱིག་ལ་ལགས་ཀྱི་ཤྱིང་རྟ་མཁའ་ལྡྱིང་བས་ཀང་མགོགས་པའྱི་
རྟས་དངས་ཏྲེ་པད་མའྱི་འདབ་མའང་མ་སད་པར་འགོ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་སྦྲུལ་ཤྱིན་ཏུ་མགོགས་པ་ཅྱིག་བྱུང་སྲེ་
ལན་བཅུ་བསྐོར་བ་དྲེའྱི་ལན་གཅྱིག་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་དོན་ས་མྱི་འད་བ་བཅུ་གོ་ཞྱིང་འཆད་ནུས་
སོ། །དྲེའྱི་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་བར་ལ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཆོས་དྲེ་འད་བ་སོང་གོ་ཞྱིང་འཆད་ནུས། དྲེ་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་
བར་ལ་མོའུ་གལ་གྱི་བུས་ལོ་ཀའྱི་ཁམས་བརྒྱད་ཁྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདའ་ནུས་སོ། །དྲེ་གཅྱིག་འདའ་བའྱི་བར་
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ལ་རྒྱལ་བས་འཇྱིག་རྟྲེན་ཁམས་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ་ཀུན་གྱི་གྲེང་རྲེ་རྲེར་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་རྒྱས་པ་དང་
དམ་པའྱི་ཆོས་གནས་པ་དང་སྐྱྲེས་རབས་ཀུན་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སོན་པར་བཀའ་བསྩལ་པ་སོགས་སོ། །བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ནྱི་མདོ་སྲེ་ས་བཅུ་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའྱི་མདོར་འབྱུང་བ་སོགས་སོ། །དྲེའང་རྒྱ་
མཚོ་སྱིན་དུ་འདས་པའྱི་དུས་སུ་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་བས་ངོ་མཚར་བ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བས་
རྨད་དུ་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་སོ། །གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསན་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཡང་དག་
པར་རྒྱས་པར་སོན་པ་སྲེ། རྣམ་བཤད་རྱིག་པར་འདྱི་འཕགས་བྱྱིས་གང་རུང་གྱིས་བྱྲེད་པ་དང་། མདོའ་ིདོན་
འཆད་པས་མ་མོར་ཡང་བཤད་དོ། །སྲེ་སོད་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ལ་མདོ་སྲེ་སོགས་ལྔ་ནྱི་
ན་ཐོས་ཀྱི་མདོ་སྲེའྱི་སྲེ་སོད་དྲེ། ན་ཐོས་རྣམས་ལའང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ལ་དྲེ་ལྔའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅན་ཡོད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བར་འདུས་པས་སོ། །གྲེང་གཞྱི་སོགས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྱི་འང་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོན་པའྱི་གྱིས་ཀའྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་སྲེ་སོད་དྲེ་གྲེང་གཞྱི་
འདུལ་བ་དང་གཞན་གསུམ་འཁོར་རོ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་མདོ་སྲེའྱི་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་
མཐུ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དྲེར་ཁད་པར་དུ་སོན་པས་སོ། །ཕྱྱི་མ་ནྱི་ན་ཐོས་པ་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་མངོན་
པའྱི་སྲེ་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་སར་ནྱི་གྲེང་གཞྱི་འདུལ་བ་དང་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་མངོན་པ་དང་གཞན་བཅུ་མདོ་སྲེར་གསུངས་ཏྲེ་འདུལ་བའྱི་འཁོར་རྣམས་མདོ་སྲེ་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་
གསུམ་སོན་པའྱི་རྒྱུ་དགུ་ནྱི་རྒྱུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་ཀུན་བསྡུས་པ་སྲེ་སོད་དྲེ་འབས་བུའྱི་སོད་བཞྱིན་
ནོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་གྲེན་པོའ་ིཕྱྱིར་ན་མདོ་སྲེ་བཞག་སྲེ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་སོམ་ྱི་ཟ་བ་ངྲེས་པར་
བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་སོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་སྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། གང་དུ་གང་གྱིས་གང་གྱི་ཆྲེད་དུ་བཤད་པ་་་་་གནས་རྣམས་དང་
ནྱི་མཚན་ྱིད་་་་་་བདྲེན་གྱིས་དང་། །ཆོས་་་་་་ཕུང་སོགས་གསུམ་དོན་་་་་་དགོངས་པ་སོས་ཕྱྱིར་མདོ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །འདོད་པ་
བསོད་མས་དང་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་གྲེན་པོའ་ིཕྱྱིར་ན་འདུལ་བ་སྲེ་སོག་འཇོག་
བྱྲེད་པས་ལོངས་སྤྱོད་པ་སོགས་སྤོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་བརྒྱ་སོང་རྱི་བའྱི་གོས་སོགས་
གནང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། ལྟུང་བ་སྲེ་ལྔ་དང་འབྱུང་བྱྲེད་བཞྱི་དང་ལྡང་བ་བསམ་པས་ཡྱིན་ཆད་ལས་ཀྱི་མྱིན་པ་དང་། བཤགས་པ་དང་། བསབ་སྱིན་སོགས་
ཆད་ལས་དང་། ཕྱྱིར་བཀག་པ་ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་གནང་བ་དང་། སྐབས་འགར་ཆང་སོགས་བག་ཡང་དུ་བྱ་བ་དང་། མཚན་འགྱུར་ན་ཕོ་མོའ་ིསོས་ཀྱི་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མོས་
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སྤྱོད་པས་མྱི་རྟག་སོགས་སོམ་བཞྱིར་སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། བདྲེན་མཐོང་གྱིས་ལྟུང་བ་གཏན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཐོབ་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་སྲེ་བདུན་ནོ། །ངྲེས་པར་
འབྱུང་དང་བསབ་པ་འཆལ་བའྱི་གང་ཟག་དང་། །དྲེ་ལ་བསབ་པ་མདོར་བཅས་པ་དང་ནྱི་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་དང་། །ལྟུང་དང་ལྟུང་མྱིན་འདྱི་
ཞྲེས་རྣམ་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཕྱྱིར་འདུལ་བ་ྱིད། །ཅྲེས་སོ། །རང་གྱི་འདོད་པའྱི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གྲེན་པོའ་ི
ཕྱྱིར་ན་ཆོས་མངོན་པ་སྲེ་དྲེར་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པས་བློ་བྱང་བས་ཏྲེ། མྱང་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
་་་་མངོན་དུའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཆོས་རྲེ་རྲེ་འང་ཡང་ཡང་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་་་་་་ཡང་ཡང་དང་། །ཟྱིལ་གནོན་་་་་་མདོའ་ིདོན་མངོན་པར་རྟོགས་ཕྱྱིར་
མངོན་པའྱི་ཆོས། །ཞྲེས་པའོ། །ཡང་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་བྱང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་མདོ་སྲེ་སྲེ་འདྱི་ལས་
དྲེ་སོན་པས་སོ། །ལྷག་པའྱི་ཞྲེས་པ་ཨ་དྷྱིའྱི་སྒྲ་དབང་དུ་བྱས་པ་ལའང་འཇུག་པས་ན་ཟག་མྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ ་་་
་་སྨྲ་བར་ཕས་རྒོལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྒྲུབས་ནས་
དྲེ་དང་ལྡན་ན་འགོད་པ་མྲེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འཐོབ་པས་སོ། །མངོན་པས་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་
བསབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་ཐབས་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པས་སོ། །ཡང་ཆོས་
མྱིང་གྱི་ཚོགས་སོགས་དང་དོན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བརོད་བྱ་དག་མདོ་སྲེས་རོད་དྲེ་དྲེ་དག་ལ་བྱང་བར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་
དག་མངོན་དུ་བྱ་བ་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་གཞྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་གནས་བསབ་པ་སྒྲུབ་པར་ཕྱྲེ་བ་ནྱི་འདུལ་
བའོ། །འབྲེལ་ཞྲེས་པ་ཆོས་གསུང་རབ་ཀྱི་གཞུང་དང་དོན་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེར་ཆོས་མང་པོའ་ིརང་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་
ྱིད་རྣམ་པའྱི་རབ་དབྱྲེ་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སྲེ་སོད་གསུམ་མམ་གྱིས་
ཀང་རུང་། །བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་རྒྱུ་དགུར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་བརྟན་ཀུན་
དགའ་བོས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བཟུང་བ་རྣམས་ཀང་སྲེ་སོད་གསུམ་ྱིད་དྲེ། བསྐལ་པ་བཟང་
པོའ་ིམདོར་ཐྲེག་ཆྲེན་ྱིད་ལའང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དྲེ་སྲེད་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །སྤྱྱི་དོན་གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
ལས་དངོས་ནྱི་སྲེ་སོད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་བཅུ་གྱིས་པོ་འདྱི་རྣམས་ཞྲེས་དྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི་ཐོས་
སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སྲེམས་དང་ཞྲེས་སམ་ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་
ཞྲེས་ཏྲེ་སྤྱོད་ཡུལ་ནྱི་དམྱིགས་པའོ། །དྲེའྱི་ལྡན་ཆོས་ལ་རྣམ་པ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་འཕོས་པའོ། །གནས་ནྱི་
དབང་པོ་དྲུག་གོ་ཞྲེའོ། །ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་ཞྲེས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཆོས་ལས་གཞན་པ་ནྱི་རབ་ཏུ་
གགས་པས་སོ། །མདོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྱིང་ཚིག་གྱི་ཡྱི་གྲེས་བསྡུས་པའོ། །རྣམ་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ལས་
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བརམས་ཏྲེ་བསན་པའྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་འད་བས་དོན་གང་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་ལ་ཤར་བའོ། །གནས་གསུམ་
ནྱི་ཐོས་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་འདྲེན་མའྱིའོ་ཞྲེས་སྲེ་བཤད་པའྱི་དུས་ན་གཞན་གྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་རྱིག་
དང་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པ་ལྟར་དན་པས་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་དང་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་དན་པ་མྲེད་ཀང་གོས་པའྱི་
བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཕྱྱིས་སང་བ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེ་ནྱི་བག་ཆགས་རྟོགས་ཞྱི་དང་། །རབ་ཏུ་རྟོགས་
པས་རྣམ་གོལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །མཚུངས་ལྡན་ནྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་གཅྱིག་གྱི་གོགས་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་བྱའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དམྱིགས་པ་མདོ་སོགས་མཐུན་པར་རྟོགས་པའོ། །སྤྱྱིའྱི་
གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་མྱིང་གྱིས་བསན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིའང་སྤྱྱིའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་
ཞྲེས་སོ། །སོ་སོའ་ིདོན་ལ་བཞྱིའྱི། དང་པོ་ལ་དངོས་དང་ནང་སྲེལ་གྱི་བསྡུས་ཚུལ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་དགོས་
པ་གྲུབ་པའྱི་བར་བཞྱིར་དབྱྲེ་ཞྱིང་དྲེ་ལ་མོས་པ་སོན་མ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་སོམ་པ་པོའ་ིཞྱི་ལྷག་གྱི་
དམྱིགས་པས་ཏྲེ་གཅྱིག་ཏུ་ལོ་ཀ་བ་ཡྱིན་པས་རྣམ་རྟོག་དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱྲེ་
པས་སོམ་པའྱི་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པ་དང་དྲེའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཡྱིན་པས་ཕལ་ཆྲེར་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའོ། །གྱིས་ཀ་
ལ་གཟུགས་བརན་ནྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་ཆ་འད་བ་སྲེམས་ལ་ཤར་བའོ། །དངོས་པོའ་ིམཐའ་ནྱི་འདྱི་ལས་
གཞན་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་མ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པ་སྲེ་ཆོས་རྣམས་འདྱི་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་ཇྱི་སྲེད་ཡོད་པ་
ཕུང་པོ་སོགས་སོ།་་་་་ཨཱརྻ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞྱིང་བཀོད་ཀྱི་མདོར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་། སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་འདུས་བྱས་དང་། 
འདུས་བྱས་མ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་གནས་ལུགས་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་
བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གང་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་སྲེད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་སྲེ་བདྲེན་པའྱི་སྐབས་ཀྱིས་དུཿཁ་ྱིད་དུ་
ཤྲེས་པར་བྱ་བ་སོགས་དང་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་བྱྲེ་བག་མྲེད་པར་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་
དང་ཆོས་ཀྱི་སོམ་དུ་ན་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཟག་བཅས་ཀུན་
དུཿཁ་བ་དང་ཆོས་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་དང་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀུན་བདག་ངོ་བོ་དང་དོན་གཞན་མྲེད་པ་
དང་མྱ་ངན་འདས་པ་དུཿཁ་ཀུན་ཞྱི་བའོ། །རྣམ་ཐར་གྱིས་ནྱི་ཆོས་གསུམ་བདག་གྱིས་ཀྱིས་སོང་པ་ྱིད་དང་
བདག་གྱིས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྟྲེན་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་སོན་བར་མྱི་འོས་པ་དང་མཚན་མ་ྲེ་བར་ཞྱི་བས་མྲེད་
པ་སྲེ། རྒྱན་དུ། ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་ནྱི། །བདག་མྲེད་རྣམ་པ་གྱིས་པོ་དང་། །བདག་ཏུ་འཛིན་
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པའྱི་རྟྲེན་དང་ནྱི། །དྲེ་རྟག་ྲེ་བར་ཞྱི་བའྱི་དོན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དགོས་པ་ནྱི་འབས་བུའོ། །གནས་གྱུར་པ་ནྱི་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཅྱི་ལྟར་དྲེ་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་
དམྱིགས་པར་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་རྣམ་ཐར་ནྱི་ཕན་ཚུན་སྡུད་པས་ན་སོང་ྱིད་
ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སོང་པ་དང་བདག་མྲེད་གྱིས་སོ། །སོན་པ་མྲེད་པའྱི་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་དུཿཁ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱི་
བཞྱི་དང་དྲུག་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ན་ཁམས་གསུམ་ལ་མྱི་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་ནྱི་ལྷག་མ་
བརྒྱད་དྲེ་འགོག་ལམ་ལ་མཚན་མར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་སོ། །ཡང་། མཚན་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པ་དང་། །སོང་ྱིད་
བདག་མྲེད་སོང་ྱིད་དུ། །འཇུག་པའོ་སོན་པ་མྲེད་པ་ནྱི། །དྲེ་ལས་གཞན་བདྲེན་རྣམ་པ་དང་། །ཞྲེས་མཚན་མྲེད་
ཀྱི་འགོག་པའྱི་བཞྱི་དང་སོན་མྲེད་ཀྱི་བཅུར་ཡང་འདོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་བྱའྱི་ཡུལ་བཤད་ཅྱིང་ཤྲེས་བྱྲེད་ལ་
བསྡུ་བར་གཞུང་གང་དུ་སོང་པ་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་རྐྱང་པའྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་ཤྲེས་པ་
དང་། སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་ལོ་ཀ་བ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་གང་རུང་གྱིས་
ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སོ་སོང་པ་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་བྱུང་གྱི་རྟོགས་པ་
ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །སྤྱོད་པ་རྣམ་སོང་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤྱོད་པའྱི་གྲེན་པོར་མྱི་སྡུག་པ་ལ་
གསུམ་ལས་སྤྱྱིར་བཤད་པ་ནྱི། ན་ཐོས་ཀྱི་སར་་་་་་གནས་པ་ལྔའྱི་གྲེན་པོའ་ིདམྱིགས་པ་མྱི་སྡུག་པ་དྲུག་གསུངས་ཏྲེ། ནང་རང་
ལུས་ལ་ཆགས་པའྱི་གྲེན་པོ་ལ་ནང་གྱི་མྱི་གཙང་བའྱི་མྱི་སྡུག་པ་ས་སོགས་དྲེའྱི་རས་སུམ་བཅུ་ར་དྲུག་སྲེ་
འཁྱིག་པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའྱི་གྲེན་པོར་རྣམ་པར་རྔོས་པ་དང་རྣགས་པ་དང་འབུས་ཞྱིགས་
པ་དང་བམ་པ་དང་ཟོས་པ་དང་། དབྱྱིབས་ལ་ཆགས་པ་ལ་དམར་བ་དང་། རྲེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་ལ་རུས་གོང་གྱི་
དང་། ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་རྣམ་པར་མཐོང་བ་རྣམས་དང་བཤང་གཅྱི་སོགས་ཀྱིས་གོས་པ་ཕྱྱིའྱི་མྱི་
གཙང་བའྱི་འོ། །དྲེ་དག་ནྱི་མྱི་གཙང་བའྱི་མྱི་སྡུག་པའོ། །ཡུལ་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལ་སྡུག་བསལ་གྱི་མྱི་
སྡུག་པ་ཚོར་བ་དུཿཁ་དང་ངན་པའྱི་མྱི་སྡུག་པ་ཁམས་ཐ་ཆད་དོ། གཟུགས་ཁམས་ལ་ཆགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་པའྱི་
མྱི་སྡུག་པའོ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་མྱི་སྡུག་པ་དང་རབ་ཏུ་འཇྱིག་པའྱི་མྱི་སྡུག་
པའོ། །ཡང་ན་མཛོད་འགྲེལ་ལྟར་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྔོས་པ་རྣགས་པ་བམ་པ་དམར་བ་རྣམ་པར་
ཚིག་པ་ལྔ་དང་། དབྱྱིབས་ལ་ཆགས་པ་ལ་ཟོས་པ་དང་འཐོར་བ་དག་དང་། རྲེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་ལ་འབུས་
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ཞྱིགས་པ་དང་རྒྱུས་པས་སྲེལ་བའྱི་ཀྲེང་རུས་དང་། བསྲེན་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་ལ་ཤྱི་རོ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་
དམྱིགས་པར་སར་རོ། །མྱི་གཙང་བ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་མ་ཆགས་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་སྲེ་ས་ནྱི་
བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་དྲེའྱི་ྲེར་བསོགས་བཞྱི་དང་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་ཁམས་ནའོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་འདོད་
ཁམས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་དང་། རྟྲེན་ནྱི་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱི་ཁོ་ནས་སྐྱྲེད་པར་འདོད་དྲེ། མྱི་སྡུག་་་་་་ངོ་བོ་མ་
ཆགས་་་་་་བསམ་གཏན་བཞྱི་ྲེར་བསོགས་བཞྱི་ཁད་པར་ཅན་འདོད་པ་སྲེ་ས་བཅུ་དང་། །དམྱིགས་པ་འདོད་སང་་་་་་སྒྲ་མྱི་སན་པའྱི་མྱིན་པའྱི་མྱིས་
སྐྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །རུས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་བྱྲེ་བག་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཆགས་པ་བཞྱི་ཅར་རང་གྱི་རྐང་པའྱི་མཐྲེ་བོའམ་
དཔྲལ་བའྱི་དབྱྲེས་སོགས་གང་དགའ་བར་ཤ་མྱགས་ཤྱིང་ཟག་པས་རུས་པར་གྱུར་པ་རྱིམ་གྱིས་རང་ལུས་ཀུན་
དང་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་གྱི་ས་གཞྱི་ཀྲེང་རུས་ཀྱིས་གང་བར་མོས་པས་སོ་ཞྱིང་བསྡུས་པ་ན་རང་གྱི་ལུས་ཙམ་ཀྲེང་
རུས་སུ་སོམ་པ་ལས་དང་པོ་པའྱི་དང་། གཞན་དྲེ་དང་འད་བ་ལ་བསྡུས་པ་ན་རྐང་རུས་བོར་ཏྲེ་ལྷག་མ་རུས་པར་
མོས་པ་ནས་ཐོད་པ་ཕྱྲེད་ཙམ་མོས་པ་སང་བ་བྱས་པའྱི་དང་། ཐོད་པའྱི་ཕྱྲེད་ཀང་བོར་ཏྲེ་སྱིན་མ་དག་གྱི་བར་ལ་
སྲེམས་འཛིན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའོ་ཞྲེས་གག་སྲེ། ཀྲེང་རུས་ཆགས་ཅན་་་་་་དབྱྱིབས་མདོག་
ལྲེགས་པ་བསྲེན་བཀུར་བ། ཐམས་ཅད་ལ། །རུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་དུ་ནྱི། །སོ་ཞྱིང་སྡུད་པ་ལས་དང་པོ། །རྐང་རུས་ནས་
ནྱི་ཐོད་ཕྱྲེད་བར། །བཏང་བས་སང་བ་བྱས་པར་བཤད། །སྱིན་མའྱི་བར་དུ་སྲེམས་འཛིན་པས། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་
རོགས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཞྲེ་སང་ལ་སྤྱོད་པའྱི་གྲེན་པོ་བྱམས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་བདྲེ་བ་ཚོལ་བའྱི་སྲེམས་
ཡྱིན་ནོ། །སོམ་ཚུལ་ནྱི་དང་པོར་མཛའ་བཤྲེས་དང་དྲེ་ནས་ཐ་མལ་པ་དང་མཐར་དག་ལ་སྲེ་བུ་གཅྱིག་པ་དང་
དག་བོ་ལ་བདྲེ་བ་དང་ཕད་འདོད་མམ་པར་གྱུར་པ་ན་འབྱོངས་པའོ། །རྐྱྲེན་ྱིད་འདྱི་པ་འདྱིའྱི་རྐྱྲེན་འདྱིའོ་ཞྲེས་
པའྱི་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་ནྱི་རྱིགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པར་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཙམ་སྐྱྲེད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཚོར་བ་
པོ་མྲེད་པར་སོམ་པའོ། །ཁམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་ཁམས་དྲུག་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་ལུས་འདྱི་
ལ་ས་བ་སའྱི་ཁམས་ཕྱྱི་ས་སོགས་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་ྲེར་གྱིས་དང་། གཤྲེར་བ་ཆུའྱི་གཅྱི་བ་སོགས་བཅུ་
བཞྱི་དང་། མྲེས་ཟས་སོགས་འཇུ་བྱྲེད་དང་། རླུང་གྲེན་འགོ་དང་ཐུར་འགོ་སོགས་དང་། ནམ་མཁའ་མྱིག་རྣའྱི་
སྦུབས་སོགས་དང་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་ཡོད་པས་རྱིལ་པོའ་ིའདུ་ཤྲེས་འཇྱིག་ཅྱིང་ཁྲེངས་པར་མྱི་འགྱུར་
བའོ། །དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དན་པ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་བོ། །ས་ནྱི་ྲེར་བསོགས་དང་པོ་གསུམ་དང་བསམ་
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གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་འདོད་པའྱི་ས་ན་ཡོད་དྲེ། བཏང་སོམས་དང་ལྡན་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་མཐུན་པའྱི་བདྲེ་སྡུག་
དང་མྱི་ལྡན་པས་སོ། །བཞྱི་པའྱི་ྲེར་བསོགས་ལ་མྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་དབུགས་ཀྱི་ས་མྱིན་པས་སོ། །དངོས་གཞྱི་ལ་བཏང་
སོམས་ཡོད་པའྱི་ལུགས་ལ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་དངོས་གཞྱི་དང་ས་བརྒྱད་པའོ། །རྟྲེན་ནྱི་འདོད་པའྱི་མྱི་དང་ལྷ་ནང་
པས་སྐྱྲེད་ཏྲེ། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་དན་པ་ནྱི། །ངོ་བོ་་་་་་ཤྲེས་རབ་ྲེར་བསོགས་བཞྱི་པོ་གསུམ་བསམ་གཏན་ཁད་པར་བ་འདོད་པ་
སྲེ་་་་་་ས་ལྔ་སྤྱོད་ཡུལ་རླུང་། །འདོད་རྟྲེན་ཕྱྱི་པའྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་རྟོག་པ་གཅོད་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ས་ཚོགས་
ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སྨྲ་ལ། གཞན་ནྱི་ཁ་ཕྱྱིར་མ་ལྟས་པས་སོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །སོམ་ཚུལ་ནྱི་ལྔ་སྲེ། བགང་
བས་དང་། ཕུང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་ལ་འཇུག་པས་དང་། བདྲེན་པ་ལ་འཇུག་པས་དང་། 
རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་ཡོངས་སུ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྲེ་རྲེ་ནས་བགང་བ་རྔུབ་པ་གཅྱིག་དང་འབྱུང་བ་གཅྱིག་
ཏུ་བྱས་ཏྲེ་བཅུའྱི་བར་དུ་དང་ཟུང་དུ་བགང་བ་འབྱུང་རྔུབ་དག་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བགང་བ་ཚུལ་དྲེ་དག་གྱིས་གཅྱིག་ནས་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བ་དང་རྲེས་སུ་མྱི་མཐུན་པར་
བགང་བ་བཅུ་ནས་དགུ་སོགས་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་བགང་བའོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་བརྟན་པ་དང་ཟུང་དུ་
བགང་བ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བ་དང་རྲེ་རྲེ་ནས་བགང་བའམ་ཟུང་དུ་བགང་བ་གོང་
ནས་གོང་དུ་བསྐྱྲེད་དྲེ་བརྒྱའྱི་བར་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བའོ། །དྲེ་ཀུན་ལ་བར་ཏུ་སྲེམས་
གཡྲེངས་ན་ཡང་གཞྱི་ནས་བསང་སྲེ་བགང་བར་བྱའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་ནྱི་ཟུང་དུ་བཅུའྱི་བར་དུ་བགང་བ་ཁོ་ན་
གསུངས་སོ། །དྲེ་ཏྱིང་འཛིན་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འབྱུང་རྔུབ་ཀྱི་རྟྲེན་ལུས་གཟུགས་དང་འབྱུང་རྔུབ་
ལ་དྲེར་འཛིན་པའྱི་དན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་མྱོང་བ་ཚོར་བ་དང་ཀུན་ནས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་འདུ་ཤྲེས་དང་། 
དན་པ་དྲེ་ྱིད་དང་ཤྲེས་རབ་དང་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་བྱུང་གཞན་འདུ་བྱྲེད་དང་ཡྱིད་རྣམ་ཤྲེས་
ཕུང་པོ་ཞྲེས་རྟོག་པའོ། །དྲེ་ྲེ་བར་རྟོག་པ་ཡང་སྨྲའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འབྱུང་རྔུབ་ལུས་སྲེམས་ལས་དང་དྲེ་སོག་གྱི་
དབང་པོ་ལས་དང་དྲེ་སོན་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ལས་དང་དྲེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་
ལུགས་མཐུན་དུ་རྟོག་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་རྟྲེན་འབྱུང་ཞྲེས་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་འཇུག་ཅྱིང་
མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་སོམ་སྤང་སྤོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་དན་བཞྱིན་དུ་རྔུབ་པའམ་ཕྱུང་བ་དང་རྱིང་
བ་དང་ཐུང་བར་རྔུབ་པའམ་ཕྱུང་ན་དྲེ་ལྟར་རྔུབས་པའང་ཕྱུང་ངོ་སམ་དུ་སོབ་པ་སོགས་ཏྲེ་རྒྱས་པར་ན་ཐོས་
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ཀྱི་སར་བལྟའོ། །དྲེ་དག་ལ་སྒྱུར་བ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞྲེས་ཀང་སྨྲའོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་རླུང་འདྱི་རྣམས་ཐག་
ཇྱི་སྱིད་དུ་འབྱུང་ངམ་འཇུག ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་བམ་འགར་རྒྱུ་ཞྲེས་དང་། འཇུག་པ་ན་མགྱིན་སྱིང་ལྟྲེ་བ་བརླ་
བྱྱིན་པ་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་ལ་འབྱུང་བ་ན་མཐོ་གང་དང་འདོམ་གང་གྱི་བར་དུ་ཞྲེས་རྟོག་པ་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་རླུང་ནོར་བུའྱི་ཐག་པ་ལྟ་བུར་ས་རྲེ་ནས་རྐང་པའྱི་མཐྲེ་བོང་གྱི་རྲེ་མོའ་ིབར་དུ་གནས་པར་ལྟ་
ཞྱིང་ཅྱི་འདྱི་རྣམས་ཕན་པ་བྱྲེད་པའམ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའམ་གང་ངམ་དོ་ཞྲེས་རྟོག་པ་འཇོག་པ་གྱིས་ཀང་བཤད་
དྲེ། བགང་དང་རྲེས་འགོ་འཇོག་པ་དང་། །རྟོག་པ་དང་ནྱི་སྒྱུར་བ་དང་། །ཡོངས་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅྲེས་
བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་བཤད་དོ། །མཁས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་གསུམ་ལས་ལྔར་བསན་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་
མཁས་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་དང་ལྡན་པའོ། །འོ་ན་མཁས་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཡུལ་མྱི་འཆད་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
བཤད་པ་ྱིད་དྲེ་དམྱིགས་བྱ་ལ་མཁས་པར་བཏགས་པའོ། །ལྔ་པ་བཤད་པ་ནྱི་དྲེ་ཕུང་པོ་སོགས་ལས་གཞན་
པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་ན་ཅྱི་ལྟར་ལྟ་ཞྲེ་ན། རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་ལས་ལྟ་སྲེ་དྲེ་རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་པས་
སོ། །དྲེ་ཡང་དབུས་མཐར། མྱི་འདོད་འདོད་དང་རྣམ་དག་དང་། །མམ་དུ་འབྱུང་དང་དབང་བྱྲེད་དང་། །འཐོབ་
དང་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས། །གཞན་དབང་ྱིད་ཀྱི་དོན་ཏྲེ་གཞན། །ཞྲེས་ཏྲེ། མྱི་དགྲེ་བ་ལས་མྱི་འདོད་པ་དང་
དགྲེ་བ་ལས་འདོད་པ་དང་སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་མ་སྤངས་ཤྱིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མ་བསོམས་ན་རྣམ་དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་
དང་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཞྱིང་གཅྱིག་ཏུ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་གྱིས་གྱིང་བཞྱི་པ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་དུ་མྱི་
འབྱུང་བ་དང་། བུད་མྲེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་སོགས་དབང་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དང་། དྲེའྱི་རྟྲེན་གྱིས་
རང་སངས་རྒྱས་དང་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་འཐོབ་པ་དང་འཕགས་པ་ྲེས་སྤྱོད་ཀུན་ཏུ་མྱི་སྤྱོད་པ་ནྱི་
གནས་ཏྲེ་བཟོག་པ་ཀུན་གནས་མ་ཡྱིན་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་འོ་ན་འདྱི་དག་ལ་བྱྲེ་
བག་ཅྱི་ཡོད་ནས་ཅྱི་ལྟར་མཁས་པ་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུའྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་འབས་བུའྱི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་
བས་ན་དྲེ་ྱིད་དུ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རོལ་བ་ལ། སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་ཅྱིང་སྐུར་འདྲེབས་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྒྱུ་མྲེད་པར་སྐུར་འདྲེབས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་སྤངས་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་
ནས་ས་མ་སྲེ་ཆོས་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་ཡང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་མཐོ་རྱིས་སོགས་རྒྱུ་དང་མཐུན་པར་འབས་བུ་
འབྱུང་གྱི་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སོགས་མྱི་མཐུན་པ་ལས་མྱི་འབྱུང་བ་བཟུང་བས་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་
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ནས་ཕྱྱི་མའོ། །དྲེར་དབང་པོ་དང་དུས་དང་བདྲེན་པ་དང་ཐྲེག་པ་དང་འདུས་བྱས་མ་བྱས་ལ་མཁས་པ་ལྔ་
གསུངས་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་དང་འཆད་འགྱུར་ྱིད་དོ། །ོན་མོངས་པ་རྣམ་སོང་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སར་ཡྱིད་བྱྲེད་
བདུན་གྱི་ཐད་དུ་བཤད་པའྱི་རགས་པ་དང་ཞྱི་བས་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པའྱི་ས་བོན་རྣམ་པར་གནོན་ཅྱིང་ལོ་ཀ་ལས་
འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྡུ་ན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སོས་ན་བདྲེན་པ་བཞྱི་ནྱི་ས་བོན་ལྲེགས་པར་འཇོམས་
པའྱི་འོ། །སྤྱོད་པ་རྣམ་སོང་གྱི་ནྱི་ོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་སྤོང་བའྱི་སྲེ་འདྱི་ནྱི་ས་བོན་སྤོང་བའྱི་འོ་ཞྲེས་པ་ཁད་
པར་རོ། སྤྱྱིའྱི་བཞྱི་པ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ལམ་གྱི་ཆོས་ལ་བརོན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་མདོ་སྲེ་སོགས་ཆོས་ལ་
སྤྱོད་པ་ན་ཞྲེས་ཏྲེ་མདོར་བསན་པ་ནྱི་བཞྱིས་ཞྲེས་སོ། །བཤད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཞྱི་ཅན་ཏྲེ། མྱུ་གུ་
དང་རྣམ་ཤྲེས་སོགས་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་འབྱུང་བ་ན་རང་རང་གྱིས་ས་བོན་སོགས་དང་དབང་པོ་སོགས་ལ་ལྟོས་
པ་ལྟ་བུའོ། །བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ནྱི་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཅན་ཏྲེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀྱིས་རང་རང་དང་མཐུན་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་མྱིག་
སོགས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྟྲེན་སོགས་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཐད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་
དོན་མྱི་རྟག་པ་སོགས་ཚད་མ་མངོན་སུམ་སོགས་དང་མྱི་འགལ་བར་རྟགས་ཀྱིས་སོན་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། དྲེ་
ནྱི་རྲེས་འགའ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། །མྱི་རྟག་ྲེས་པའྱི་རྟྲེན་ཕྱྱིར་དང་། །རྒྱུ་དབང་ཕྱྱིར་ཡང་སྡུག་བསལ་
ཏྲེ། །བདག་མྱིན་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའང་མྱིན། །རྒྱུ་མྱིན་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པོ་མྱིན། །རྟག་པའང་ཅྱི་ལྟར་སྐྱྲེད་བྱྲེད་
ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ྱིད་ཀྱི་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་མྲེ་ཚ་བ་དང་། ཆུ་གཤྲེར་བ་སོགས་དང་། 
སྤྱྱིའྱི་འདུས་བྱས་ཀུན་མྱི་རྟག་པ་སོགས་ཆོས་རྣམས་དྲེ་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་ངྲེས་པའོ། །ཆོས་ྱིད་དུ་གགས་པ་ནྱི་
ལོ་ཀ་བ་ལ་མྲེས་ནྱི་སྲེག་ཆུས་འདྲུལ་ཞྲེས་སོགས་དང་། གསུང་རབ་ལ། འབྱོར་ལྡན་མྱིག་ནྱི་རྟག་པ་ནས་བདག་
གྱི་བའྱི་བར་གྱིས་སོང་ངོ་། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་
རོ། །དྲེས་ན་གསུམ་པོའང་ཆོས་ྱིད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པས་ན་དྲེ་ྱིད་རྱིགས་པའྱི་མཆོག་སྲེ། ཀུན་མཁྲེན་གྲུབ་པར་
བསོད་པར། རྣམ་གོལ་ནང་ན་མྱི་གཡོ་ལྟར། །རྱིགས་པའྱི་ནང་ན་ཆོས་ྱིད་ལྟར། །ཤྲེས་རབ་ནང་ན་ཀུན་མཁྲེན་
ལྟར། །ཁོད་ནྱི་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སྤྱྱིའྱི་ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཚོལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་
བཞྱིའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་དོན་ལ་མྱིང་གོ་བུར་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་ན་བཏགས་
ཡོད་ཡྱིན་གྱི། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་སྤྱོད་པ་དང་ཇྱི་ལྟར་མྱིང་སོགས་ཀྱིས་བརོད་པ་དྲེ་
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བཞྱིན་དུ་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀྱི། མྱིང་ལ་དོན་གོ་བུར་བ་ྱིད་དུ་རྟོག་པ་
སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། མྱིང་དང་དངོས་དག་ཕན་ཚུན་དུ། །གོ་བུར་བ་ནྱི་ྱིད་དུ་བཙལ། །ཅྲེས་སོ། །རོད་བྱྲེད་དང་
བརོད་བྱ་འབྲེལ་པ་བརྡ་བྱས་པ་དོན་འདྱིའྱི་མྱིང་འདྱིའོ་ཞྲེས་པ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་མྱིག་ཅྲེས་སོགས་སུ་བཏགས་པ་
ཙམ་གྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུར་རྟོག་པ་སྲེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་སྲེལ་ལོ། །ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བརྡ་
བྱང་བས་རོད་བྱྲེད་བུམ་པ་ཞྲེས་སོགས་ཐོས་པས་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་དན་ཞྱིང་། བརོད་བྱ་ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་པ་
སོགས་མཐོང་བ་ནའང་རོད་བྱྲེད་དན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱྲེ་བག་ནྱི་རྟག་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་དང་གོང་ན་ཡོད་མྲེད་
སོགས་སོ། །འདྱིར་དྲེ་དག་ཏུ་འདོགས་པ་ཙམ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུའང་ཡྱིན་ཞྲེས་གཞྱི་མཐུན་པ་སྲེ། 
འདོགས་པ་རྣམ་པ་གྱིས་པོ་འདྱིར། །དྲེ་ཙམ་དུ་ནྱི་ཚོལ་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཤྲེས་པ་བཞྱི་ལ་མྱིང་སོགས་ཚོལ་བ་
ལས་གྲུབ་པས་དྲེ་རྣམས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པ་ནྱི་དོན་གྱིས་སོང་པས་རས་
སུ་མྲེད་པའོ། །བསྡུས་ན་བཙལ་བ་ལྟར་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེར་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དག་ཡྲེ་
ཤྲེས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞྲེས་སོ། །སྤྱྱིའྱི་དྲུག་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྲེ་ས་ནྱི་དྲེའྱི་སོར་བ་དང་
ངོ་བོ་དང་འབས་བུའོ། །དྲེ་ལ་གྱིས་ལས་མྱིང་གྱི་བསན་པ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་རྣམ་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ། རྒྱུ་མཐུན་ཆོས་ལ་
དམྱིགས་ནས་ནྱི། །ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། །དོན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་མཐོང་། །དྲེ་ནས་མམ་པ་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་གྱིས་སྲེ། རྒྱུའྱི་ས་བཞྱི་དང་། འབས་བུའྱི་སའོ། །དང་པོ་
ལ་གྱིས་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་དགོངས་པའྱི་མདོའ།ོ །དང་པོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཞྱི་ནྱི་ཚོགས་བསགས་པ་
ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ིབདྲེན་བཞྱི་སོན་པའྱི་ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པའོ། །སྐྱྲེད་པའམ་འཛིན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་དྲེ་ལ་
དམྱིགས་པས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྲེམས་འཛིན་པའོ། །དྲེ་གྱིས་ནྱི་སོར་བའོ། །འདྱིར་ཤྲེས་བྱའྱི་གཟུགས་ལ་
ཀུན་ནས་ལྟ་བས་ན་མྲེ་ལོང་སྲེ་མང་དུ་ཐོས་པ་དྲེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །མཚན་མའམ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
མམ་པར་བཞག་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཤར་བའྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་འད་བའྱི་གཟུགས་བརན་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་ཡང་དག་པའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པས་ན་སང་བ་སྲེ་མངོན་སུམ་པར་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ངོ་བོའ།ོ །གྱིས་པ་ནྱི་མྲེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་སང་བ་འདྱི་
ལ་དགོངས་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ལ་གདམས་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་སན་ཐུབ་པས་ན་བྱང་ཆུབ་
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སྲེམས་པ་ཚོགས་གྱིས་བསགས་པ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པས་ངྲེས་པར་བྱུང་བ་ཆོས་ྱིད་རྟོགས་པ་དང་
མཐུན་པ་ཐོས་པས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་མམ་པར་བཞག་པས་ཡྱིད་ལ་གནས་པ་ཤྲེས་བྱའྱི་གཟུགས་
བརན་མཐོང་བ་ནྱི་སྲེམས་ལས་ཐ་མྱི་དད་པས་ན་གཟུགས་བརན་དྲེ་ལ་དོན་གྱི་འདུ་ཤྲེས་ལྡོག་སྲེ་དོད་དོ། །དྲེ་
ནས་སྲེམས་དྲེ་ྱིད་ཆོས་དང་དོན་ལྟ་བུར་སང་ངོ་ཞྲེས་རང་གྱི་འདུ་ཤྲེས་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་སྲེ་རྲེ་མོའ།ོ །དྲེ་
ལྟར་ནང་དུ་སྲེམས་ྱིད་ལ་སྲེམས་གནས་ནས་གཟུང་བ་ཡོང་ཡྲེ་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་བཟོད་པའོ། །དྲེའྱི་
འོག་ཏུ་ལྟོས་ས་གཟུང་བ་མྲེད་པས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་ཆོས་མཆོག་གོ །དྲེ་ནས་གཟུང་འཛིན་
གྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་དམྱིགས་པར་རྱིག་ཅྱིང་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་སྲེ་མཐོང་ལམ་མོ་ཞྲེས་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པས་ལྲེགས་པར་གསུངས་སོ། །ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ལྲེགས་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཡང་ན་ངོ་
མཚར་བའམ་ངྲེས་གཟུང་ལ་ལན་གྱིས་བརོད་པ་སྲེ། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ངོ་མཚར་བ་དང་རོད་པ་
དང་། །ཁོ་དང་ཞུམ་དང་ངྲེས་གཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི། །ཚིག་གཅྱིག་ལན་གྱིས་བརོད་པར་
བྱ། །ཞྲེས་དངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གནས་ངན་ལྲེན་ཅན་ཏྲེ། དག་པར་གནས་གྱུར་པ་སྲེ་དྲེར། །དྲེ་འདྱིའྱི་གནས་
ཡོངས་གྱུར་པ་སྲེ། །ས་ནྱི་དང་པོ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་སོ། །སྤྱྱིའྱི་བདུན་པ་ལ་
གྱིས་ལས་ཆོས་ལྔས་མཁས་པ་བཤད་པ་ནྱི་གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་རྱིའྱི་བུ་ཆོས་ལྔ་
དང་ལྡན་པའྱི་དགྲེ་སོང་ནྱི་མྱུར་དུ་འཛིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་མདོའ་ིདུམ་བུའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་ཆོས་གསུང་རབ་
རྣམས་ལ་ཆོས་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་ཤྲེས་བྱ་སོགས་ལ་མཁས་པས་མྱུར་དུ་འཛིན་ཏྲེ་མང་དུ་ཐོས་པས་ཚིག་དང་ཡྱི་
གྲེའྱི་ཁོག་ཁོལ་བས་སོ། །དོན་ལ་མཁས་པས་མང་དུ་འཛིན་ཏྲེ་ཆོས་མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་དང་དྲེ་དག་གྱིས་
མཚོན་པའྱི་མདོ་སྲེ་ལ་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་སོགས་ཀྱི་རང་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་གྱིས་
ཚིག་འདྲེན་པས་སོ། །ཡྱི་གྲེ་ལ་མཁས་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་མཁྲེན་པས་ན་ཀུན་མཁྲེན་ཞྲེས་སོགས་ངྲེས་པའྱི་
ཚིག་བཟང་པོ་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་ཤྲེས་པའོ། །ངྲེས་ཚིག་ལ་མཁས་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ལྗོངས་ཀྱི་མྱིང་ལ་མ་ཞྲེན་
པར་དོན་དང་མཐུན་པར་ཡྱི་གྲེ་སོན་པ་དང་སྒྱུར་བ་དང་མྱི་མངོན་པར་བྱྲེད་པ་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་གཞུང་
དང་དོན་རྱིམ་པ་ལྟར་མ་ནོར་བར་འཛིན་པས་ན་ལྲེགས་པར་ཟྱིན་པས་འཛིན་ཏོ། །སོན་མཐའ་དང་ཕྱྱི་མཐའ་
གྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་བཞག་པ་སྲེ་ཕྱྱི་མཐའ་ྱིད་དགོངས་པའོ་གཞྱི་མཐུན་ནོ། །དྲེ་ལ་མཁས་པས་ཟྱིན་
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པ་ཆུད་མྱི་གསོན་ཏྲེ་སར་བཟུང་བས་ཟྱིན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཕྱྱིས་ཕྱྱི་མཐའ་དགོངས་པ་རྟོགས་པས་
ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཤྲེས་པས་བཟུང་བའྱི་སྱིང་པོ་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་དྲེར། དོན་ཤྲེས་
པས་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གཟྱིངས་དང་འད་བ་ྱིད་དུ་རྱིག ཐོས་པས་ཆོག་པར་འཛིན་སྤོང་བ། །དྲེས་ན་ཆོས་
ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད། །ཅྲེས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་ནོ། །ཆོས་ལ་གནས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། 
བཙུན་པ་ཆོས་ལ་གནས་པའྱི་དགྲེ་སོང་ཞྲེས་བརོད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་མདོ་དྲེར་ཐོས་བསམ་གྱི་སོར་བ་རྐྱང་པས་རྣལ་
འབྱོར་སོགས་བོར་བའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་མྱི་རྟོགས་པས་ན་ཆོས་ལ་གནས་པ་གང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་
སོམ་པའྱི་སོར་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བསན་པའྱི་ཆོས་ལ་མ་བརྟྲེན་པས་ན་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་རོགས་པ་མྱིན་
པར་བཞག་ཅྱིང་། ཐོས་བསམ་དང་སོམ་པ་གྱིས་ཀ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་གནས་ན་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པར་ཤྲེས་པར་
མཛད་དྲེ། འདྱི་ལ་དགྲེ་སོང་མདོའ་ིསྲེ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་སྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྲེད་
རང་ཁ་འདོན་བྱྲེད་གཞན་ལ་སྱིན་པར་བྱྲེད་རྟོག་པ་མང་བ་ཞྲེས་དང་དྲེ་ནས་ཕྱྱིས་རྣལ་འབྱོར་མྱི་འདོར་ཞྲེས་
སོགས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་གསུམ་ནྱི་དབུས་མཐར། ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པར་དང་། དྲེ་ཡང་། ཡྱི་གྲེ་འདྱི་
མཆོད་སྱིན་པ་དང་། །ན་དང་ཀློག་དང་འཛིན་པ་དང་། །འཆད་དང་ཁ་འདོན་བྱྲེད་པ་དང་། །དྲེ་སྲེམས་པ་དང་
སོམ་པའོ། །ཞྲེས་པའྱི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་སོ། །མདོའ་ིདོན་བཤད་པ་ནྱི་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྲེད་
པའམ་འཛིན་པ་དད་པས་ཚིག་དོན་དང་གྲེགས་བམ་རང་ལ་ཡོད་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཁ་འདོན་ཚིག་བཟུང་བ་སར་
གོམས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། བཤད་པར་འོས་པ་རྣམས་ལ་བཤད་པས་ཐོས་བྱུང་དང་རྟོག་པ་མང་པས་བསམ་བྱུང་
དུ་བལྟའོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་མདོར་བསན་ཏྲེ་བཤད་པ་ནྱི། རྒྱན་དུ། དྲེ་ལ་རྟག་ཏུ་བྱ་བ་དང་། །གུས་པར་བྱས་
ཏྲེ་སར་བར་བྱ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་མྱི་འདོར་ཞྲེས་པར་བསན་ཏོ། །རྟག་སོགས་སུ་མ་ལོག་པར་
ནྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྱི་འདོར་ཞྲེས་སོ། །ཆོག་པར་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་ནང་དུ་སྲེམས་ཞྱི་གནས་སུ་བྱྲེད་པ་མྱི་འདོར་
ཞྲེས་པའྱི་མདོའ་ིཚིག་གྱིས་བསན་ཏྲེ་དྲེའང་རོ་མྱངས་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་པོ་ཁོ་ནས་ངོམས་པས་རོ་མྱི་མྱང་བ་
དང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ལ་སོར་བས་སོ། །བརྒྱད་པ་ལ་བདུན། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྲེ་སོད་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་ཟབ་རྒྱས་སུ་སོན་པའྱི་རྒྱུ་ཁ་ཅྱིག་མྱི་མོས་པའྱི་རྒྱུ། ཁ་ཅྱིག་མོས་ཀང་
ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ། དྲེར་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་སོགས་སུ་བཤད་པའྱི་དགོངས་པ་དྲེར་ཆོས་ལ་ཏྱིང་
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ངྲེ་འཛིན་གྱི་ཕན་ཡོན་དྲེ་མཆོད་པར་འོས་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་སར་བསན་
ཞྱིང་དྲེ་ྱིད་ལ་མདོ་གཞན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྲེ་སོད་ཅྲེས་ཀང་གསུངས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
དྲེ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་དང་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། དྲེ་གངས་དྲེ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་རྱིམ། །ངྲེས་ཚིག་གོམས་བྱའྱི་ཡོན་ཏན་
དང་། །རབ་དབྱྲེ་བསྡུ་དང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཡོན་ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམ་ངྲེས་ཤྲེས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་དྲེར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་སྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཟོད་པ་དང་བརོན་
འགྲུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམས་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་འདྱིར་བཅུས་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ། དྲུག་ཏུ་གངས་ངྲེས་པ་ནྱི་གསུམ་
ལས་མྱི་མཐུན་པ་དང་གྲེན་པོས་གཞག་པ་ནྱི་མྱི་འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པའྱི་གྲེན་
པོར་རྱིམ་པ་ལྟར་དང་པོ་གྱིས་དང་། འཕགས་ཀང་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་འཁོར་བ་པའྱི་ལོག་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་
བསལ་དང་། ཡུན་རྱིང་པོར་དགྲེ་བ་ལ་སྐྱོ་བའྱི་གྲེན་པོ་གྱིས་དང་། འཕགས་ཤྱིང་མྱི་ལྡོག་ཀང་མས་པའྱི་རྒྱུ་
རྣམ་གཡྲེང་དང་ཤྲེས་རབ་འཆལ་བའྱི་གྲེན་པོར་གྱིས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འགྲུབ་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་
ཀྱིས་ངྲེས་པ་ནྱི་མྱི་གཡྲེང་བའྱི་རྒྱུ་བཞྱིས་མྱི་གཡྲེང་བ་གཅྱིག་འགྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཇྱི་
ལྟ་བར་ཤྲེས་པས་སོབས་སོགས་འགྲུབ་པས་སོ། །སྲེམས་སྱིན་པ་དང་མཐུན་པས་ངྲེས་པ་ནྱི། རྒྱན་དུ། མྱི་
ཕོངས་པ་དང་རྣམ་མྱི་འཚེ། །འཚེ་བཟོད་བྱ་བས་མྱི་སྐྱོ་དང་། །མམ་བཞག་གོལ་ཆྲེད་གདམས་པས་
སྱིན། །གཞན་གྱི་དོན་ནྱི་རང་དོན་ནོ། །ཞྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །མཚན་ྱིད་ལ་སྤྱྱིའྱི་ནྱི་དམ་པ་དྲུག་སྲེ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས་ལ་བརྟྲེན་པས་རྟྲེན་དམ་པ་དང་། དངོས་པོའམ་གཞྱི་ཀུན་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པས་གཞྱི་དང་། སྲེམས་ཀུན་
ལ་ཕན་བདྲེའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱས་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དང་། འཁོར་གསུམ་དུ་མྱི་རྟོག་པས་ཟྱིན་པས་ཐབས་མཁས་དང་། 
བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་བསོས་པས་བསོ་བ་དང་། སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་དག་པར་བྱྲེད་པས་རྣམ་པར་དག་པ་དམ་
པའོ། །དྲེས་ན་མུ་བཞྱི་ནྱི་སྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་ཕར་ཕྱྱིན་མྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་དམ་པ་དྲུག་དང་བལ་བའོ། །བཟོག་པ་དམ་པ་
དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གྱིས་ཡྱིན་དྲེ་
དམ་པ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །གྱིས་མྱིན་དམ་དྲུག་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་སོ། །གཞན་ལྔའང་ཇྱི་རྱིགས་སུ་
སར་ཏྲེ་དྲེས་ན། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ནྱི། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་དྲུག་མྱིང་ཡང་མྲེད། །བཅོམ་ལྡན་ག་ཅྱིག་ཕ་རོལ་
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ཕྱྱིན། །དྲུག་གྱི་སྤྱྱི་ལ་བཞུགས་པ་ལགས། །ཞྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་སོ། །སོ་སོའ་ིནྱི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་སུ་གཏོང་
བ་དང་གདུང་བ་མྲེད་པ་དང་འཁྲུག་པ་མྲེད་པ་དང་དགྲེ་བ་སྡུད་པ་དང་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་པ་དང་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །གོ་རྱིམ་ནྱི། ས་མ་ལ་བརྟྲེན་ཕྱྱི་མ་སྐྱྲེ་ཞྲེས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བ་
ལྟར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། གཤྲེའང་སར་མྱི་གཤྲེ། ཁོས་ཀང་སར་མྱི་ཁོ། མཚང་བྲུས་ཀང་སར་
མྱི་འབྲུ། །བརྡྲེགས་ཀང་སར་མྱི་རྡྲེག་པའྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་དང་གནོད་པ་ལ་སོན་པ་དང་། 
སོམ་པ་ལ་འབད་པ་དང་། སྲེམས་མམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཕྱྱི་མ་ལྔ་འབྱུང་བས་སོ། །ངྲེས་པའྱི་ཚིག་
ནྱི་ལོ་ཀ་བ་དང་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་བའྱི་སྱིན་སོགས་དགྲེ་བ་ཀུན་ལས་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བས་
ནའོ། །སོ་སོའ་ིནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ། དབུལ་བ་འདོར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །བསྱིལ་བ་འཐོབ་དང་ཁོ་བཟོད་དང་། །མཆོག་
ལ་སོར་དང་ཡྱིད་འཛིན་དང་། །དོན་དམ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བསྱིལ་བ་ནྱི་བདྲེ་འགོ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ནོ། །མཆོག་ལ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལའོ། །ཡང་རང་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སྲེལ་
བས་ན་དྲེ་དང་དྲེའོ། །སོམ་པ་ནྱི་ལྔ་སྲེ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོར་བ། སོམ་པ་ནྱི་སོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་གྱིས་དྲུག་
པོ་མས་སུ་ལྲེན་པའོ། །མོས་པས་སོམ་པ་ནྱི་དྲུག་པོ་ལ་དད་པས་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་འདུན་པས་སྒྲུབ་པར་འདོད་
པ་སྲེ། གཞན་ལ་ཕན་པ་མཐུ་མྲེད་ཀང་། །དྲེ་ཡྱི་བསམ་པ་རྟག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་བསམ་པ་དྲེ་ཡོད་པ། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་
དོན་གྱིས་ཞུགས། །ཞྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོམ་པ་ལ་རོ་མྱང་བ་ནྱི་དྲུག་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་
ལྟ་བ་དང་རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་རང་ངམ་གཞན་ལ་གནས་པའྱི་དྲུག་ལ་དགའ་བ་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པ་དྲུག་པོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དང་མྱི་འབལ་བར་སོན་པ་སྲེ་དྲེ་གསུམ་བསམ་པ་
དྲུག་གྱིས་ཟྱིན་པར་སོམ་པའོ། །དྲེའྱི་མྱི་ངོམས་པའྱི་བསམ་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་མམ་སུམ་བཅུ་ར་
གསུམ་ཇྱི་སྲེད་ཀྱིས་འཚང་རྒྱ་བ་དྲེ་སྲེད་ཀྱི་དུས་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་བསྒྲྲེས་པའྱི་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་དྲེ་སྲེད་
དུ་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་རང་གྱི་ལུས་རྲེ་རྲེ་དང་། ཞྱིང་གང་གའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱྲེ་མ་སྲེད་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ས་བདུན་གསྲེར་
དངུལ་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་སྤུག་དང་ཤྲེལ་དང་རྡོའ་ིསྱིང་པོ་དང་། མུ་ཏྱིག་དམར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀང་སྲེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་
ལ་འབུལ་བས་མྱི་ཚིམ་པ་དང་། དུས་དྲེ་སྱིད་ཁོ་ནར་སོང་གསུམ་མྲེས་ཡོངས་སུ་གང་བར་སྤྱོད་ལམ་བཞྱི་བྱྲེད་
ཅྱིང་ཡོ་བྱད་ཅྱིའང་མྲེད་ཀང་ཕྱྱི་མ་ལྔ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པས་མྱི་ངོམས་པའོ། །བསམ་པ་དྲེ་བྱང་ཆུབ་སྱིང་པོ་ལ་
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གནས་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་འདོར་བ་ནྱི་རྒྱུན་རྱིང་བའྱི་བསམ་པའོ། །ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱིས་འགོ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་པོ་
དྲེ་དགའ་ཡྱི་ཕན་བཏགས་པའྱི་འགོ་བ་དྲེ་དྲེ་ཙམ་དུ་མྱི་དགའ་བ་ནྱི་དགའ་བའྱི་བསམ་པའོ། །ཕན་འདོགས་པའྱི་
བསམ་པ་ནྱི་དྲུག་གྱིས་ཕན་བཏགས་པའྱི་འགོ་བ་དྲེ་རྣམས་བདག་ལ་དགྲེ་བའྱི་གོགས་སུ་གྱུར་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་
འདོགས་པར་མཐོང་གྱི བདག་འགོ་བ་དྲེ་རྣམས་ལ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་སྲེམས་པའོ། །ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱིས་དགྲེ་བ་
བསགས་པ་རྣམས་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་བསོ་བ་ནྱི་ཆྲེ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་བསམ་པའོ། །དགྲེ་བའྱི་བསམ་པ་དྲུག་གྱི་
དགྲེ་བ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏྲེ་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བའོ། །གང་རྒྱལ་སས་ཀྱི་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་སོམ་པ་བསམ་པ་དྲུག་གྱིས་ཟྱིན་པ་འདྱི་ཐོས་ཏྲེ་སྲེམས་དང་བ་དྲེ་རྣམས་ཀང་བསོད་ནམས་
ཚད་མྲེད་པ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་སྱིག་པ་ཀུན་བཤྱིག་པར་འགྱུར་ན་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་ལྟ་ཅྱི་སོས། རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི་རྲེ་རྲེ་ལ་
གསུམ་གསུམ་སྲེ། ཆོས་སྱིན་ོན་མོངས་ཅན་མྱིན་པས། །མདོ་སོགས་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་སོན།་་་་་ོན་མོངས་ཅན་གྱིས་
སམ་ནོར་པར་འཆད་པ་ནྱི་རང་གྱི་དགྲེ་བ་མས་བྱྲེད་དོ། །ཅྲེས་དང་། ཟང་ཟྱིང་གྱི་དང་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སྱིན་པ་རྣམས་དང་སོམ་པ་
དང་དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་དང་སྲེམས་ཅན་དོན་བྱྲེད་རྣམས་དང་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ལ་ཇྱི་མྱི་སམ་པ་དང་དུཿཁ་དང་དུ་
ལྲེན་པ་དང་ཆོས་ལ་ངྲེས་པར་རྟོག་པ་རྣམས་དང་གོ་ཅ་དང་སོར་བ་དང་མ་ཞུམ་ཞྱིང་མྱི་འཁྲུགས་ལ་ཆོག་པར་མྱི་
འཛིན་པ་རྣམས་དང་། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་དང་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་སྲེམས་ཅན་
གྱི་དོན་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་སོར་བ་དང་རྣམ་མྱི་རྟོག་དང་དྲེའྱི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པ་རྣམས་
སོ། །བསྡུས་པ་ནྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ཀུན་གྱིས་འདྱི་དྲུག་བསྡུས་ཤྱིང་འདྱི་དྲུག་གྱིས་ཀང་དྲེ་རྣམས་བསྡུས་ཏྲེ། དྲེའྱི་
མཚན་ྱིད་དད་སོགས་རྣམས་དྲེ་དང་མཐུན་པ་དང་སོབས་བཅུ་སོ་སོའ་ིའབས་བུས་བསྡུས་པའོ། །མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཕྱོགས་ལ་སྲེར་ས་དང་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཁོ་བ་དང་ལྲེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡྲེང་དང་འཆལ་བའྱི་ཤྲེས་
རབ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཀུན་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། མ་དད་པ་སོགས་དྲེའྱི་གཞྱི་དང་གཡོ་བ་ལ་
སོགས་པ་དྲེའྱི་འབས་བུས་བསྡུས་སོ། །ཡོན་ཏན་ནྱི་ཕྱུག་པོ་དང་བདྲེ་འགོ་དང་གཡོག་འཁོར་མང་བ་དང་ལས་
ཀྱི་མཐའ་འགྲུབ་པ་དང་། གནོད་པ་ཆུང་བ་དང་། རྱིག་པའྱི་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་
ཅྱིང་བྱང་ཆུབ་སྱིང་པོ་ལ་འདུག་གྱི་བར་དུ་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་བྱ་བར་ྲེ་བར་གནས་པ་རྣམས་སོ། །ཕན་ཚུན་
རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་ཕར་ཕྱྱིན་ཀུན་རྲེ་རྲེའྱི་སྒྲར་བསན་པ་རྡོ་རྲེ་གཅོད་པར། སྱིན་པ་གཅྱིག་པུ་
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བསན་པ་སོགས་ཅྱི་ལ་དགོངས་ཞྲེ་ན། རྲེ་རྲེ་ལ་སོར་བ་ན་དྲུག་ཀ་ཚང་བ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ་དང་པོ་ལ་གཏོང་བ་
དང་དྲེ་ལ་གནོད་པ་སོམ་པ་དང་ཕོངས་པ་སོགས་ལ་ཇྱི་མྱི་སམ་པ་དང་། དྲེ་ལ་སོ་བ་དང་། དྲེ་ལ་སྲེམས་གནས་
པ་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་འབས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལྟར་གཞན་ལའང་ཇྱི་རྱིགས་པར་སར་ཞྱིང་ལྔ་ཀའྱི་སྱིན་
པ་ནྱི་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་འམ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ལྔ་པོ་འཇོག་པས་སོ། །ཡང་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་མྱི་འཇྱིགས་ཚུལ་དུ་
རྣམ་ཕྱྲེ་ན། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་པོ་སྱིན་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན། །ཞྲེས་བཤད་སར་དངས་པ་དང་མདོ་སྲེ་རྒྱན་
འགྲེལ་དུ། །དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ཀ་སྡུད་པར་བཤད་པ་སོགས་སོ། །ཡང་ན་
འདྱི་ནས་བརམས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་ཆོས་སྡུད་ནྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་འགྲེལ་པའྱི་མྱི་ཤར་ན་འགྲེལ་པ་བལྟ་སྲེ་བཤད་
དོ། །འདྱི་ྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྲེ་གངས་ངྲེས་པ་ནྱི་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པ་
དང་རྒྱལ་སས་ཀྱི་ངྲེས་ལྲེགས་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པ་དང་འགོ་ཕན་དང་ོན་མོངས་ཀྱི་གྲེན་པོ་སྒྲུབ་
པས་ངྲེས་པ་གསུམ་མོ། །མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོས་སོ་སོའ་ིདང་འབས་བུ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་
སོ། །གོ་རྱིམ་ལ་ས་མ་ལ་ཕྱྱི་མ་བརྟྲེན་པ་དང་ས་མ་ཕྱྱི་མས་དག་པ་དང་ས་མ་རགས་པའྱི་རྱིམས་པས་དྲེ་གསུམ་
མོ། །ངྲེས་ཚིག་ལ་གྱིས་ལས་སྤྱྱིའྱི་ལ་བཞྱི། ཆོས་དམ་པ་ལྡན་པས་དང་། གང་ཟག་དམ་པས་སྤྱད་པ་དང་
རྟོགས་བྱའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་བས་དང་། མཆོག་ཏུ་གནོད་པ་ལས་སྒྲོལ་བ་སྲེ། པ་ར་མ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དམ་པ་དང་ཕ་
རོལ་དང་མཆོག་ཏུ་ཞྲེས་པས་བཤད་པ་ལས་སོ། །དང་པོ་ལའང་སྒྲུབ་སྲེལ་དམ་པ་དང་ངོ་མཚར་བ་དམ་
པའོ། །དང་པོའ་ིཐད་དུ་འགྲེལ་པའྱི་རྒྱ་དཔྲེ་ལ་འཕགས་པ་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པས་བསན་པའྱི་མདོ་སྲེར་ཇྱི་སྐད་
བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་མྲེད་པ་ལས་བོད་ཅྱིག་གྱིས་མདོའ་ིངག་མང་པོ་རང་དགར་མུན་སྤྲུལ་
དུ་དངས་སང་སྲེ་འདྱི་རྣམས་སྱིན་པ་སྐྱོན་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱིག་གོ །འགྲེལ་པ་མཁན་པོའ་ིའདྲེན་འདོད་
ནྱི། །བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏྱིའྱི་བུ་མྱི་མཐུན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའྱི་སྱིན་པ་མྲེད་དོ། །སྲེམས་ཅན་ལ་
གནོད་པའྱི་སྱིན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་པ་རྣམས་སུ་དགོངས་སོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐྱོན་མྲེད་པ་ནྱི་
བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏྱིའྱི་བུ་གང་ལ་བདག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་མྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སོག་གསོ་བ་སྐྱྲེས་བུ་གང་
ཟག་ཤྲེད་ལས་སྐྱྲེས་ཤྲེད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་ལྔར་སྒྲོ་བཏགས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །སོ་
སོའ་ིངྲེས་ཚིག་ལ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ནྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས། 
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གཞན་་་་་་གྱི་སྒྲ་་་་་་ལས་ཤྲེས་དང་སོ་སོར་ནྱི། རང་རྱིག་རབ་ཏུ་ཤྲེས་ཕྱྱིར་དང་། །རབ་ཞྱི་ཐོབ་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་
བྱུང་། །ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཤྲེས་ཕྱྱིར་ཤྲེས་རབ། །ཅྲེས་དངས་པས་བསྡུའོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་སོ་སོའ་ིདབྱྲེ་བ་ནྱི་གང་རྣམས་
ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་སོར་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྟོན་པར་བྱྲེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སོ། །སྤྱྱིའྱི་རྣམ་
པའྱི་དབྱྲེ་བ་བདུན་ནྱི། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་རྱིགས། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་དང་། །རང་
གཞན་དོན་དང་དྲེ་ྱིད་དོན། །མཐུ་དང་ཡོངས་སྱིན་བྱང་ཆུབ་བོ། །ཞྲེས་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་སས་ཕྱྲེ་བའོ། །དྲེས་དྲུག་པོ་བསྡུས་པ་ལའང་རྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ནྱི་དྲེར། སོར་བའྱི་སོན་དུ་སྱིང་རྲེ་
དང་། །མོས་པ་དང་ནྱི་བཟོད་པ་དང་། །དགྲེ་ལ་ཡང་དག་སྤྱོད་པ་ནྱི། །རྱིགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་
འབྱུང་སྲེ་དགྲེ་བ་ནྱི་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལའོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་སོ་སོའ་ིདང་། སྤྱྱིའྱི་གྱིས་སོ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པ་
ལ་སྱིན་པའྱི་ཡྱིན་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སོམ་པའྱི་ལ་དགོངས་པ་སྲེ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་སྡུད་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་
ན་དོན་བཅུ་པོ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་བལྟའོ། །དྲེ་གསུམ་ཀའྱི་ཡང་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་སྱིད་པ་དང་ཞྱི་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བགོད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་
པ་ཁད་པར་དུ་ཟབ་རྒྱས་སུ་བསན་ནྱི་དྲེའྱི་འབས་བུ་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པ་སྱིན་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་
དང་ཤྲེར་ཕྱྱིན་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བཅས་པའྱི་འབས་བུ་རྟོགས་དཀའ་བ་ཟབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ན་ཐོས་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་མྱི་མོས་ཏྲེ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་སག་པ་ཡྱིད་འབྱུང་བས་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་པ་འདྱི་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་
མྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་ཆོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་དང་བལ་བ་དང་དྲེ་
ལྡན་ཡང་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་སྲེམས་བསྐྱྲེད་སོགས་མ་བསྐྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་བསྐྱྲེད་ཀང་གང་དང་
འགོགས་ན་སྱིག་པ་འཕྲེལ་བའྱི་གོགས་པོས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། རྱིགས་མྲེད་གོགས་ངན་སོན་དགྲེ་
མ་བསགས་བློ་མ་སངས། །ཆོས་འདྱིས་སག་འགྱུར་འདྱི་ན་དོན་ཆྲེན་འདྱི་ལས་ལྟུང་། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དོན་
དམ་པའྱི་དགོངས་པ་མྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་རོབ་ལའང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ཁ་ཅྱིག་མོས་ཀང་དྲེས་འཁོར་བ་ལས་ངྲེས་
པར་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་གོ་འཕང་མྱི་འཐོབ་ཅྲེ་ན། དྲེའྱི་ལན་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི་རང་ྱིད་
ཀྱི་ལྟ་བ་ཞྲེས་ཏྲེ། དོན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཡྲེ་མྲེད་དུ་ཞྲེན་ནས་ཀུན་རོབ་
ལའང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་སྲེ། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་རྟོགས་ན་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་མྲེད་ན་འབས་བུ་མྱི་འཐོབ་
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པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་ྲེ་བར་གནས་པའྱི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་དགོངས་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་
བསྩལ་པས་ཀུན་ཏུ་སྒྲ་བཞྱིན་དུ་དོན་ལ་ཞྲེན་ནས་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་མདོ་ལ་དོན་བསན་པ་
ནྱི་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱིས་མོས་ཀང་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་བ་འདྱི་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱི་མྲེ་ལོང་ཆྲེན་པོ་ནྱི་དྲེས་ཆོས་རྣམས་
ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རྟོག་པས་ན་དད་པ་ཆྲེར་འབྱུང་གྱི་མདོའ།ོ །མདོའ་ིངག་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པས་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་
ལ་མོས་པར་བསན་ཏྲེ་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཆོས་གསུང་རབ་འབྱྲེད་པ་ལའོ། །དྲེ་བཤད་པ་ལ་ལྟ་
བའྱི་ངོ་བོ་བཅུ་བདུན་ལ་མཚན་མའམ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་མཐོང་སྲེ་
དྲེའྱི་དགོངས་པ་མྱི་ཤྲེས་པར་ཅང་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པའོ། །བཏགས་པ་སོགས་གསུམ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་ནྱི་དྲེ་
ཅང་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་མཚན་མ་ལ་ཞྲེན་པས་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་དང་སར་རོ། །ཡོངས་
སུ་འཛིན་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ལྟ་བ་དྲེ་གཞག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྱིགས་པ་ལྟར་སང་འགའ་ཞྱིག་འཛིན་པའོ། །སྒྱུར་བའྱི་ནྱི་
མདོ་སྲེ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ྱིད་སོན་པ་ཀུན་རང་གྱི་ལྟ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་སྒྱུར་བ་ཧ་ཤང་གྱི་མདོ་སྲེ་བརྒྱད་
བཅུ་ཁུངས་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་པ་ནྱི་ལྟ་བ་འདྱི་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་གང་སྤྱད་ཀང་སྐྱོན་མྲེད་པ་ལྟ་
བའོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ནྱི་དྲེས་སོན་བསགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་གོལ་བར་ལྟ་བའོ། །དབང་ཟ་བའྱི་ནྱི་ལྟ་བ་དྲེ་
ལས་བཟོག་པ་ན་ཐོས་ཀྱི་སྲེ་སོད་སོགས་ཁད་དུ་གསོད་པའོ། །རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའྱི་ནྱི་དྲེ་ལ་མྱི་མོས་པ་ན་
ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་པ་སོགས་ལ་ཞྲེ་སང་བའོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ནྱི་རང་གྱི་ལྟ་བའྱི་ཚུལ་ལ་རྣམ་ཐར་སོམ་གསུམ་ཡང་
དག་པར་བཞག་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལྟ་བའོ། །འཕྲེལ་བའྱི་ནྱི་མྲེད་ལྟ་ལ་རང་འཇུག་པ་དང་གཞན་འཛུད་པ་
དྲེ་ཀུན་བསོད་ནམས་མང་པོ་སྐྱྲེད་པ་ལྟ་བའོ། །ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ནྱི་དྲེ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བརྒལ་བ་ན་རང་
ྱིད་ཅྱིའང་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའོ། །ངན་གཡོའ་ིནྱི་ཚིག་དོན་དང་ལྟག་གཅོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་རྒོལ་བའོ། །བཀུར་སྱིའྱི་
ནྱི་དྲེ་རྟོགས་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་བའོ། །རྨོངས་པ་བརྟན་པའྱི་ནྱི་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་བ་དྲེ་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་ནའང་འདྱི་ྱིད་བདྲེན་གྱི་གཞན་ནྱི་ལོག་པའོ་ཞྲེས་མྱི་
འདོར་བའོ། །ར་བའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ལྟྲེ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཏྲེ་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟ་བར་བཏགས་པའོ། །དྲེ་སྐྱོན་གྱི་
སོ་ནས་བཤད་པ་བཅུ་ལ་མཚན་མར་ལྟ་བ་ནྱི་ལྟ་བ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བ་སྲེ། མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་
མ་ལ་ཞྲེན་ཀང་ཞྲེན་པ་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ནས་གསུམ་ནྱི་སོར་བ་སྲེལ་བའྱི་སྲེ། ཀུན་ལ་སྐུར་
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པ་འདྲེབས་པ་པོ་ནྱི་འབད་པ་བྱས་པ་ཆུད་ཟ་བར་འདུ་ཤྲེས་པས་སོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་སྲེ། ཐབས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོར་བ་པོས་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྱི་འཐོབ་པས་སོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི་སྒྲྱིབ་
པ་གསོག་པའྱི་སྲེ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིལས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་མྱི་ཟད་པས་སོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི་བསོད་ནམས་མ་
ཡྱིན་པ་འཕྲེལ་བའྱི་སྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་གོགས་ལ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པས་མས་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པས་སོ། །དྲེ་ནས་
གྱིས་ནྱི་འབས་བུ་མྲེད་པའྱི་སྲེ། ཆོས་ྱིད་ལོག་པར་འཇོག་པ་འཛིན་པ་དང་། འཛིན་དུ་འཇུག་པས་ཁད་པར་མྱི་
འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ནས་གྱིས་ནྱི་ཆད་པས་གཅད་པར་བྱ་བའྱི་སྲེ། རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སྨྲ་བ་པོ་རྒྱལ་མྱི་
སྱིད་ཅྱིང་ཚར་གཅད་པ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ནས་གཅྱིག་ནྱི་སྐུར་པ་སོད་པའྱི་ལྟ་བ་སྲེ། མཆོད་པ་ཡྱིན་
པར་མྱི་གསུང་བ་ལ་དྲེར་གསུངས་པར་རམ། ཅང་མྲེད་དུ་མྱི་གསུང་བ་ལ་གསུང་བར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེ་ནས་གཅྱིག་ནྱི་བསད་པ་གཏམ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་བ་སྲེ། འབྲེལ་གཏམ་བྱས་ཀང་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ར་བའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ལྟ་བ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་དྲེ་ལས་ཕྱྱིས་རྟས་པ་ན་ལྟ་བ་ཀུན་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་
ཀུན་གྱི་སྡུད་བྱྲེད་ནྱི་ྲེར་བདུན་པོ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ལྟ་བ་སྲེ། འདྱིས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་འོད་སྲུང་གང་
ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རྱི་རབ་ཙམ་བླའྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་པར་ལྟ་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། དབུ་མ་ར་
བར། སོང་པ་ྱིད་ལ་ལྟ་ྲེས་ན། །ཤྲེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ྲེས་
དང་། །རྱིགས་སགས་ྲེས་པར་བསྒྲུབས་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་དང་། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཆོས་འདྱི་ལོག་པར་བཟུང་
གྱུར་ན། །མྱི་མཁས་རྣམས་ནྱི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདྱི་ལྟར་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ཡྱི། །མྱི་གཙང་དྲེར་ནྱི་བྱྱིང་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཏྲེ་ཧ་ཤང་གྱི་ལྟ་བ་ལྟ་བུའོ། །དབུ་མ་པ་ལ་འདྱིའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། ལང་ཀར་
གཤྲེགས་པར། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་དངོས་རྣམས་སྐྱྲེ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་རང་བཞྱིན་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་
དུ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་ནྱི། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ན་མ་བཟོག་པས། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་
སོགས། །རྣམ་པར་གཞག་པ་འཁྲུགས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དངོས་དང་། དྲེས་
གསུང་གཞན་གྱི་དགོངས་པའང་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དག་ངྲེས་བྱྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཞྲེས་ཏྲེ་
གསུངས་པ་དྲེ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་དགོངས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གངས་ཅན་པ་གཙོ་བོ་ལས་ཡོད་པ་སྐྱྲེ་བར་
འདོད་པ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་འབྱུང་གྱི་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། ཆོས་འགགས་པ་རྣམས་གངས་ཅན་
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པ་ྲེ་བར་ཞ་བ་ཙམ་གྱི་གནས་པར་འདོད་པ་ལྟར་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་འདུག་པ་མྲེད་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་
རྣམས་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་དང་། བྱྱིས་པ་རྟག་བདྲེ་གཙང་བདག་དང་གཟུང་འཛིན་དུ་
འཛིན་པ་བཞྱིན་དུ་མཚན་ྱིད་མྲེད་པས་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་དུ་གསུངས་པ་སྲེ། རང་དང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ། །མྲེད་
ཕྱྱིར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ། །མྱི་གནས་ཕྱྱིར་དང་འཛིན་བཞྱིན་དྲེ། །མྲེད་ཕྱྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་ྱིད། །ཅྲེས་རྒྱན་
དུའོ། །ཡང་མཚན་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མྲེད་པའོ། །གཞན་
དབང་ནྱི་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པས་རང་ྱིད་སྐྱྲེ་བའྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པའོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་
དོན་དམ་པའང་ཡྱིན་ལ་དང་པོ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པའང་ཡྱིན་པས་དྲེ་སྐད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པ་དྲེ་
ལྟར་རང་ལས་མ་སྐྱྲེས་པས་དང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་མ་སྐྱྲེས་པས་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མྱི་གནས་པས་མ་སྐྱྲེས་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་མ་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་འགགས་ཏྲེ་མ་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་མྱི་འགག་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གཟོད་མ་
ནས་ཞྱི་སྲེ། གང་སྐྱྲེ་ཞྱིང་འགག་པ་དྲེ་དང་པོ་ནས་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །གང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་ནམ་
ཡང་མྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་ན་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་ཏྲེ། །ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པས། །ངོ་བོ་ྱིད་
ནྱི་མྲེད་པ་ཡྱིས། །སྐྱྲེ་མྲེད་འགག་མྲེད་གཟོད་ནས་ཞྱི། །རང་བཞྱིན་མྱ་ངན་འདས་པར་གྲུབ། །ཅྲེས་རྒྱན་
དུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དང་དོན་གྱི་མདོ་སྲེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་དགོངས་པ་བཞྱི་སྲེ། མམ་
པ་ྱིད་ལ་ནྱི་ང་ྱིད་དྲེའྱི་ཚེ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟྱིགས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་དང་ནྱི། །ཆོས་སྐུ་འགོ་བའྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི། །མམ་པ་ྱིད་དྲེ་སྐུ་ཚེ་དང་། །རྱིགས་དང་
སྐུ་བོང་ཚད་ཀྱིས་མྱིན། །ཞྲེས་པ་གསུམ་གྱིས་མམ་པ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ་སས་རྒྱས་ལ་བརྲེས་པའྱི་གྲེན་
པོའ།ོ །དུས་གཞན་ལ་ནྱི་བདྲེ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་སོན་ལམ་འདྲེབས་པ་དྲེ་རྣམས་དྲེར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་། 
སངས་རྒྱས་དྱི་མྲེད་ཟ་འོད་དང་རྱིན་ཆྲེན་མང་གྱི་མཚན་བཟུང་བས་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། སོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཚོགས་རོགས་པ་དང་རྒྱལ་བའྱི་མཚན་བཟུང་བས་ས་བོན་སྐྲུན་པ་
སོགས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་དུས་གཞན་ན་ཞྲེས་དགོངས་ཤྱིང་ལྲེ་ལོའ་ིགྲེན་པོའ།ོ །གགས་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ལས་དོན་
གཞན་ལ་དགོངས་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་སོགས་ལྟ་བུའོ། །ཡང་
ཆོས་ལ་བརས་པའྱི་གྲེན་པོར་སངས་རྒྱས་གང་གཱའྱི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྱས་ཏྲེ་གདོད་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་
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ཐོབ་བོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་རྟོགས་པའྱི་ཆོས་ལ་དགོངས་པའོ། །གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་ལ་ནྱི་གདུལ་བྱ་ྲེ་རྱིང་དྲེ་
དང་དྲེའྱི་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདྱི་ལྟར་བསན་ན་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་འཕོད་པར་འགྱུར་བར་དགོངས་པས་
གསུངས་པ་སྲེ། ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཆོག་པའྱི་གྲེན་པོར་གང་གྱིས་ཚིམ་པའྱི་དགྲེ་བ་སྱིན་པ་སོགས་དྲེ་ལ་སད་པ་
དང་། ཁམས་གསུམ་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་འདོད་ཆགས་པའྱི་གྲེན་པོར་བདྲེ་བ་ཅན་སོགས་ཞྱིང་གྱི་འབྱོར་པ་
བསགས་པ་དང་རང་གྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་བའྱི་གྲེན་པོར་རྒྱལ་བའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་
བསགས་པ་དང་། འགོད་པས་དགྲེ་བ་ལ་མྱི་སོར་བའྱི་གྲེན་པོར་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་
ཀུན་ཀང་མཐོ་རྱིས་སུ་འགོའ་ོཞྲེས་པ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོ་ཤ་རྱིའྱི་བུ་སོགས་སངས་
རྒྱས་སུ་ལུང་སོན་ཅྱིང་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་པུ་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་གག་གོ །ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་བཞྱི་ནྱི་རྒྱན་དུ། 
ན་ཐོས་དང་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །དྲེ་བཞྱིན་ྲེས་པ་གདུལ་བ་དང་། །རོད་པ་ཟབ་པ་ྱིད་ལ་ནྱི། །ལྡྲེམ་པོར་དགོངས་པ་
འདྱི་རྣམ་བཞྱི། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྲེ། གཞུག་པ་ལ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ལ་གཟུད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བརྫུས་ཏྲེ་
བྱུང་བའྱི་སྲེམས་ཅན་གང་ཟག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་རྣམས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་གཟུད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་གཟུགས་སོགས་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་དོན་གཞན་ལ་དགོངས་པའོ། །མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ལ་ལྟ་སྲེ་བརྟགས་ལ་
བརྟྲེན་ཏྲེ་མྲེད་པར་བསན་ཞྲེས་སོགས་ལྟར་རོ་ཞྲེས་ཊྱི་ཀས་འཆད་དོ། །གྲེན་པོ་ལ་ནྱི་གདུལ་བྱ་ྲེ་རྱིང་ལ་སྤང་
བྱ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་དྲེའྱི་གྲེན་པོར་གསུངས་པ་སྲེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་པར། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་
བརས་པ་དང་། །ལྲེ་ལོ་ཅུང་ཟད་ཆོག་འཛིན་དང་། །ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་སྤྱོད་པ་དང་། །འགོད་དང་མ་ངྲེས་ལྡོག་
པ་ནྱི། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ། །དྲེ་ཡྱི་གྲེན་པོར་ཐྲེག་མཆོག་བསན། །དྲེས་དྲེའྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་
ཡྱི། །ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏྲེ། དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་དགོངས་པ་བཞྱིའྱི་ཐད་དུ་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སྒྱུར་བ་ལ་ནྱི། སྱིང་པོ་མྲེད་ལ་སྱིང་པོར་ཤྲེས། །ཞྲེས་སོགས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྲེ་སཱ་ར་
ཞྲེས་པ་སྱིང་པོ་དང་བྱི་སཱ་ར་རྣམ་གཡྲེང་ལ་འཇུག་པས་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པ་ལ་སྱིང་པོར་ཤྲེས་པ་དང་རྟག་སོགས་
བཞྱི་ལས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་མྱི་རྟག་སོགས་བཞྱི་ལ་མྱི་མས་པར་གནས་པ་དང་། ཐུགས་རྲེ་ྱིད་ལས་འཁོར་བར་
ཁོད། །ཡུན་རྱིང་ོན་མོངས་འབའ་ཞྱིག་གོ །ཞྲེས་སོམ་གྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་དངས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་
དུ་ཡུན་རྱིང་པོར་དཀའ་བ་སྤྱོད་པས་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་པར་བསྒྱུར་བའོ། །དགོངས་པ་དང་
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ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་བཤད་སར་དུ། དགོངས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ཕ་རོལ་གཟུད་པ་ལ་
ལྟོས་པར་ཁས་མྱི་ལྲེན་ནོ། །ལྡྲེམ་དགོངས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཕ་རོལ་གཟུད་པ་ལ་ལྟོས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དགོངས་
གཞྱི་དང་དགོངས་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་པའྱི་ཆ་ནས་སོ། །དང་དོན་དང་ངྲེས་དོན་ནྱི་གསུང་དྲེའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་
བྱ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པས་ན་དགོངས་པ་གཞན་བཙལ་དགོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པའོ། །འདྱི་རྣམས་
རྒྱས་པར་བདག་གྱིས་འཆད་ན་གསལ་བར་བཤད་པས་དྲེར་བལྟའོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཆོས་ལ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་པའྱི་
བཤད་ན་དྲེ་ལ་མཁས་པའྱི་འབས་རྟགས་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ལྔ་སྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ས་རྣམས་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བློ་
ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། །ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ཀ་ལ། །ལྔ་པོའ་ིབདག་ྱིད་རྣམས་སུ་འདོད། །ཅྲེས་
འབྱུང་བ་ལྟར། ཞྱི་གནས་ཀྱི་གྱིས་ནྱི། གནས་ངན་ལྲེན་གྱི་གནས་ཀུན་གཞྱིའམ་ལུས་སྲེམས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་
ཅད་གྲེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པས་འཇྱིག་པ་དང་བསན་པའྱི་ཆོས་ཀུན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འབབ་པས་ན་རོ་གཅྱིག་
པར་མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་བལ་ཏྲེ་མདོ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པ་དང་། 
ལྷག་མཐོང་གྱི་གྱིས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའྱི་ཆོས་མདོ་སོགས་དན་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་
སང་བ་ཤྲེས་པ་སྲེ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་ཚད་མྲེད་པའོ། །རྣམ་པར་དག་པར་གནས་
གྱུར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ས་ལྟས་སུ་གྱུར་པ་མ་བརྟགས་ཏྲེ་བྱུང་ན་དགའ་མ་བྱས་པའྱི་མཚན་མ་ཆོས་རྒྱུན་ཏྱིང་
ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་དྲེ་ལས་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་དང་། རྨྱི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང་
བ་སོགས་སོ། །དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་སྤངས་པས་གནས་གྱུར་པ་དྲེ་ས་བཅུ་པ་ལ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་མཆོག་ལས་ཀང་ཆྲེས་མཆོག་གྱི་
རྒྱུ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་བག་ཆགས་རྟས་པས་འཛིན་པའོ། །བདུན་པ་ནྱི་སྲེ་སོད་གྱིས་ཀ་ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུ་མཐུན་དུ་འད་
བ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མདོ་སྲེ་ལ་བདུག་པ་བསྲེག་སྤོས་དང་ཕྱྲེ་མ་ཕུར་མ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པར་
གསུངས་པས་དྲེ་འོས་ཀྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ལ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དགྲེ་བ་
ལ་འཛུད་པ་དང་བདྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་ལ་ལམ་བདྲེ་བས་སོར་བའྱི་གཞྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དབུས་མཐར། ཁད་པར་ཕྱྱིར་དང་མྱི་
ཟད་ཕྱྱིར། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་མ་ཞྱིའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུམ་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེར་
འགྲེལ་པའོ།།  །།ད་ནྱི་བལ་བའྱི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་ཞྲེས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དྱི་བའྱི་ལན་ལ་མདོར་
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བསན་པ་ནྱི། གང་ཟག་ཅྲེས་ཏྲེ་གང་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཐོབ་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་
བཞྱི་སྲེ། གང་ཟག་དང་། མངོན་རྟོགས་དང་། མངོན་རྟོགས་སུ་འདུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་
འགའ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་སྤྱྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྲེ། བསན་པའྱི་དགོས་པ་དང་། ངོ་བོ་དང་། རྣམ་པའྱི་
རབ་དབྱྲེའོ། །དང་པོ་ནྱི་གང་ཟག་དང་བདག་ཅྲེས་པ་དོན་གཅྱིག་ཅྱིང་དྲེ་སར་མང་དུ་བཀག་པས་ཅྱི་ལྟར་རྣམ་
པར་འཇོག་ཅྲེ་ན། །དྲེ་རས་སུ་མྲེད་ཀང་བཏགས་ཏྲེ་བསན་ཅྱིང་དྲེ་ལ་དགོས་པ་བཞྱི་ཏྲེ། ས་བར་ཐ་སད་གདགས་
པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་གཟུགས་སོགས་མཚན་ྱིད་དང་མྱིང་ཐ་དད་པ་མང་པོ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་ལྷས་བྱྱིན་ཞྲེས་
སོགས་སོ་ཞྲེས་སོགས་ཚེགས་མྲེད་དུ་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་སོ། །འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་
འཇྱིག་རྟྲེན་ནའང་ཆོས་ཙམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་ཐ་སད་མ་གགས་ཀྱི་ཕལ་ཆྲེར་སྲེམས་ཅན་གྱི་མྱིང་གྱིས་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་དང་
མཐུན་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མཛད་པའོ། །མྱི་སག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་མྱི་མཁས་པ་རྣམས་
གང་ཟག་མྲེད་པར་ཐོས་ཏྲེ་འདྱིར་རྒྱུ་འབས་མྲེད་པར་བསན་ཏོ་ཞྲེས་བསན་པ་ལ་སག་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །བདག་གཞན་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་ོན་
མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་བསན་ན་ཆྲེ་གྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོན་འདྱི་རྣམས་སྤང་སོ། །ཡོན་ཏན་འདྱི་
རྣམས་སྐྱྲེས་སོ་ཞྲེས་མྱི་ཤྲེས་པས་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་དང་པོའ་ིནང་དུ་འདུས་སོ། །དྲེའྱི་གདགས་གཞྱི་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་ངོ་
བོ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་རྒྱུན་ལ་གང་ཟག་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། མཚན་ྱིད་འཛིན་ལ་ཆོས་ཞྲེས་
བྱ། །འདྱི་ན་གང་ཡང་འཁོར་བ་མྲེད། །སུ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། ལ་ལས་ཕུང་པོའ་ི
རྒྱུན་ལ་འདོད་ཅྱིང་། དུས་གསུམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པར། ཁ་ཡར་བ་དང་ཚོགས་པ་ཞྲེས། །བརྟགས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྱི་
རྒྱུན། །གང་ཟག་མ་ཡྱིན་དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ས་བོན་ཀུན་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི། །རྒྱུན་ནྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་
ཏྲེ། ཕུང་པོ་ཁ་ཡར་བ་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་སོགས་ཀང་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ཞྱིང་། ལྔ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་གཟུགས་མྲེད་ན་
གང་ཟག་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེས་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་བདུན་ཇྱི་རྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་དུ་ལ་
ལ་འདོད་དོ། །དྲེ་ལའང་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གང་ཟག་མྱིན་པར་ཐལ་བ་ཡོད་ཅྱིང་ཀུན་གཞྱི་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་
ལ་གང་ཟག་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་ཕུང་པོ་ཇྱི་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུན་ལ་བྱས་ན་བདྲེའོ། །གསུམ་པ་ལ་འཕག༡ས་སྐྱྲེ། 
སོབ༢་མྱི་སོབ་ཐྲེག་༣པ་ཁམས༤་ལམ༥་སར་བ་སྲེ་ལྔར་འདོད་དོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་ལ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་
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སྲེ། སྤྱོད་པས་དབྱྲེ་བ་དྲུག་དང་། བརྟན་པས་དབྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་། མོས་
པས་སྤྱོད་པའོ། །ཐུན་མོང་བ་ནྱི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བས་དབྱྲེ་བ་གསུམ་དང་། སོར་བས་དབྱྲེ་བ་གྱིས་དང་ཞུགས་
པ་དང་པོ་དང་འདོད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་སོ། །ོན་མོངས་ཤས་ཆུང་བའང་འཕགས་པ་སོབ་པ་ལ་ོན་མོངས་
ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་ཤས་ཆུང་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཞུགས་པ་བར་པ་གྱིས་གསུངས་སྲེ་དཔྱད་དགོས་སོ། །ལྷག་མ་སུམ་
བཅུ་ར་བདུན་འཕགས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་མྱི་སོབ་པ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་སྲེ་རྣམ་གོལ་གྱིས་དང་དག་
བཅོམ་གྱི་འབས་གནས་དང་དག་བཅོམ་དྲུག་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་མྱི་སོབ་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་
པའོ། །གྱིས་མྱིན་དང་སོབ་པ་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་དང་པོ་བདུན་དང་སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་གསུམ་དང་བཅུ་སྲེ་དང་པོ་བཞྱི་
ལ་འོག་ལྟར་དཔྱད་དོ། །གོང་མའྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་གྱིས་མྱིན་ཁོ་ནར་སྨྲ་བ་ནྱི་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ི
ཚོགས་སོར་སྐྱྲེ་བ་དང་ཚོགས་སོར་སྐྱྲེས་པ་ལ་གནས་པ་སྱིད་པས་སོ། །སོབ་མྱི་སོབ་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་སྲེ་ཚན་
གྱིས་པ་དང་འདོད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་བཞྱིའོ། །ལྷག་མ་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་ནྱི་སོབ་པ་སྲེ་འདྱིར་སོབ་པ་
ནྱི་ཐར་པ་ལ་བརོན་པའྱི་དགྲེ་བ་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་་་་་་བཞྱི་ལས་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་དགུ་སྲེ་ངྲེས་
འབྱུང་ཕྱྱི་མ་དང་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དང་སྤྱོད་པས་དབྱྲེ་བ་
ལྔའོ། །རང་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཏྲེ་ངྲེས་འབྱུང་བར་མ་དང་འདོད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་སོ། །གསུམ་མྱིན་དང་
གསུམ་ཀ་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་དང་པོ་བདུན་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་བཅུ་སྲེ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་
དོ། །གསུམ་པོའ་ིཐུན་མོང་བ་ནྱི་ྲེ་བར་བསན་པས་དབྱྲེ་བ་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོབ་མྱི་སོབ་དྲུག་དང་སོར་
བས་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ཏྲེ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །ལྷག་མ་ྲེར་བརྒྱད་ན་ཐོས་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་དྲུག་ལས་འདོད་ཁམས་པ་
ནྱི་ཞྲེ་སང་ལ་སྤྱོད་པ་དང་ངྲེས་འབྱུང་བར་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་གོལ་དང་འབས་བུ་ཟུང་དང་པོ་གྱིས་དང་
རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་གྱིས་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་དང་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་དང་། དྲེ་
དང་གོང་མར་སྐྱྲེས་པ་ནྱི། །ཡོངས་མས་དབང་པོ་འཕོ་མྱི་སྲེན། །ཞྲེས་པ་དག་བཅོམ་བཞྱི་པ་དང་དྲུག་པ་བོར་བ་
བཞྱི་དང་འདོད་ཁམས་ཀྱི་སུམ་ཕྲུགས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་འདོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་སྲེ་ྲེར་གཅྱིག་གོ །ཚོགས་སོར་བ་རྣམས་འདོད་ཁམས་པར་ངྲེས་གསུང་བ་ནྱི་མ་ངྲེས་ཏྲེ་
གོང་མ་གྱིས་སུ་ཚོགས་སྐྱྲེས་པ་གནས་སྱིད་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པའྱི་དྲེ་དག་སྐྱྲེ་བ་སྲེ། བསྡུ་བར་བྱང་ཆུབ་
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སྲེམས་དཔའ་དབང་མ་ཐོབ་པ་ལྷག་མཐོང་གྱི་སྤྱོད་པ་ཅན་དང་ན་ཐོས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ཕྱྲེད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་
པ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །གཟུགས་ཁམས་པ་ནྱི་བརྒྱད་ཏྲེ། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་བཞྱི་དང་གཟུགས་ཀྱི་སུམ་ཕྲུག་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འོ། །འདོད་གཟུགས་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་
མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མྲེད་པར་སྤྱོད་པ་སྲེ་དབང་ཐོབ་པས་གཟུགས་མྲེད་དུ་མྱི་སྐྱྲེ་བས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་ནྱི་
དྲེའྱི་སུམ་ཕྲུགས་སོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་ནྱི་གོང་མ་གྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའོ། །ལྷག་མ་ྲེར་དྲུག་ནྱི་ཁམས་གསུམ་
ཐུན་མོང་བ་སྲེ་གོང་མ་གྱིས་ནའང་སྲེད་པ་ཤས་ཆྲེ་སོགས་ཡོད་པས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་བཅུ་ལས་ལམ་ལྔ་ལ་མྱི་
གནས་པ་ནྱི་སྲེ་ཚན་དང་པོ་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དག་ལམ་ལ་གཏན་མ་ཞུགས་པའོ། །ཚོགས་
ལམ་པ་ནྱི་སྤྱོད་པས་དབྱྲེ་བའྱི་དང་པོ་དྲུག་གྱི་ཕྱོགས་ཏྲེ་སོར་ལམ་སྐྱྲེས་པ་ན་གྲེན་པོས་སར་སུན་ཕྱུང་བས་
ོན་མོངས་ཤས་ཆྲེ་བ་དང་མམ་པ་མྲེད་པས་སོ། །འོན་ཀང་དང་པོ་བཞྱི་ལ་ོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབས་
ཤྱིང་དྲེས་འཕགས་པའྱི་ལམ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བཤད་པས་ན་དཔྱད་དགོས་
སོ། །ཚོགས་སོར་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་ྲེ་བར་བསན་པས་དབྱྲེ་བ་དང་མོས་པས་སྤྱོད་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་གསུམ་གྱི་
ཕྱོགས་སོ། །སོར་ལམ་མཐོང་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་སོར་བས་དབྱྲེ་བ་གྱིས་དང་ཞུགས་པ་དང་པོ་སྲེ་མཐོང་ལམ་
གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་དང་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་གསུངས་པ་ནྱི་དྲུག་ཅུའྱི་གངས་འཛིན་བྱྲེད་
མྱིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་པ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་གྱིས་སོ། །མཐོང་སོམ་ཐུན་མོང་
པ་ནྱི་དད་མོས་དང་མཐོང་ཐོབ་དང་སོབ་པ་གསུམ་དང་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དང་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་སྤྱོད་
པའོ། །སོབ་ལམ་བཞྱིའྱི་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཤས་ཆུང་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་པ་ནྱི་མྱི་
སོབ་པ་བཅུ་གསུམ་པོའ།ོ །ལམ་ལྔ་ཐུན་མོང་བ་ནྱི་སྲེ་ཚན་གྱིས་པ་དང་འདོད་པའྱི་རང་རྒྱལ་ཏྲེ་བཞྱིའོ། །ལྷག་
མ་བཅུ་བདུན་སོམ་ལམ་པའོ། །གངས་དང་གོ་རྱིམ་ངྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གྱི་མདོ་དང་དྲེའྱི་རྒྱན་དུ་ྱི་
ཤུ་དང་རྱིམ་པ་གཞན་འབྱུང་ཞྱིང་འོག་ཏུ་ཁ་བསྐང་བྱ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདོད་གཟུགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པས་ན་ལྔ་བཅུ་ར་དགུ་དང་མྱི་དང་ལྷའྱི་རྱིགས་ནས་རྱིགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་དང་འཕར་
བ་གསུམ་ཕྱྲེ་ན་མང་བར་དོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞུང་དོན་ལ་བཞྱི་སྲེ་སྲེ་ཚན་བདུན་དུ་ནང་གསྲེས་དྲུག་བཅུར་
དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་གྱིས་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྤྱོད་པས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་ས་མ་ལ་གོམས་
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པས་སམ་ད་ལྟ་བྱྲེད་པས་དང་འདྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱིས་དང་། འདྱིས་ྲེ་བར་བརྟན་པ་
ཚོགས་ཀྱིས་དང་། འདྱིར་སོར་བ་དད་པ་དང་བསན་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་དང་། ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་འབས་བུས་དང་། 
བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའ་ིསྤྱད་པས་དབྱྲེ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཐྲེག་པ་ནྱི་འདྱིས་ཐྲེག་ཅྱིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་
བྱྲེད་པས་ནའོ། །རྲེས་སུ་འབང་བ་ནྱི་ལམ་གྱིའོ། །དད་པས་རྲེས་སུ་འབང་བ་སོགས་ྱིད་སར་ཡང་ཕྱྲེ་བ་ནྱི་རྒྱུན་
ཞུགས་ལ་བཞུགས་པ་སོགས་བརྒྱད་དོ། །མངོན་དུ་བྱ་བ་ནྱི་ཐོབ་པའོ། །ཡང་དྲེ་བརྒྱད་ྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་སྱིད་
པ་བདུན་པ་སོགས་བཅུ་བཞྱིའོ། །བར་མ་ནྱི་འཆྱི་བ་དང་སྐྱྲེ་བའྱི་འོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་འབད་པ་ཆྲེན་
པོའ།ོ །ཆོས་ཅན་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྱིགས་སོ། །མྱི་འཁྲུགས་པ་ནྱི་རྟོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་སྲེ་བདུན་གྱི་དང་
པོ་ལ་ཤས་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཆགས་བྱའྱི་དངོས་པོ་དམན་པ་ལའང་ཆགས་པ་དག་པོ་འབྱུང་བའོ། །རྒྱུན་རྱིང་བ་ནྱི་བྱུང་
ནས་ཀང་རྒྱུན་རྱིང་དུ་རྲེས་སུ་འབང་བའོ། །རྣམ་རྟོག་ཅྲེས་པ་རང་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་དང་སར་རོ། །རང་བཞྱིན་
དུ་གནས་པ་ནྱི་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་སྤངས་ཏྲེ་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་ོན་མོངས་འབྱུང་བའོ། །ོན་མོངས་པ་ལ་ནྱི་རྡུལ་
ཞྲེས་ཀང་བྱ་ཞྱིང་དྲེ་སབ་པ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་ས་མ་རྣམས་སུ་གྲེན་པོ་གོམས་པས་ཡུལ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལའང་ོན་མོངས་
ཆུང་ངུ་འབྱུང་བའོ། །སྲེ་གྱིས་པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ་ཤྲཱ་ཝ་ཀ་ཞྲེས་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་བར་དུ་སོབ་དཔོན་
ལས་ན་བྱྲེད་དམ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོས་པ་ཙམ་སྒྲོགས་པ། དམ་པའྱི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོར། བྱང་ཆུབ་མཆོག་
གྱི་སྒྲ་ཡང་བསྒྲགས་པར་བགྱི། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒྲར་བརོད་པས་ཆོས་སྒྲོགས་པས་ཐོས་ཏྲེ་རྒྱ་
སྐད་གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དོད་གྱིས་བྱས་པས་ན་ཐོས་སོ། །དྲེའྱི་ཐྲེག་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བས་ན་ཐྲེག་པ་
པའོ། །དྲེ་ལ་བདུན་ལས་རྱིགས་ལ་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་རྐྱྲེན་གྱིས་ཐྲེག་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མྱི་འགྱུར་བ་
སྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་པར་དོད་དང་རྲེ་མོ་པ་འགྱུར་ཞྱིང་རང་རྒྱལ་དུ་བཟོད་པ་ལས་ཀང་སྲེ། གྱིས་སོབ་རྱིགས་ལས་
བཟོག་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཞྲེས་གག་གོ །དབང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤྲེས་
རབ་སོགས་ལྔ་བརྟུལ་བ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ལ་ལྟོས་པའོ། །དྲེ་ྱིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབང་དབང་པོ་རྣོ་བ་སོགས་
ཡོད་དོ། །སོན་ལམ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཙམ་འཁོར་བའྱི་དུཿཁ་ལ་རྣམ་པར་ཞྲེས་ཏྲེ་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ནྱི་སྲེམས་
བསྐྱྲེད་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དུ་སྡུག་བསལ་ཀུན་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་སོམ་ལམ་དུ་ཆགས་བལ་དང་
ོན་མོངས་ལས་སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་ཞྲེས་ཏྲེ་བསམ་པ་ཅན་ནྱི་དད་པ་དང་མོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
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ནོ། །དམྱིགས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་འདྱིས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཁྲེགས་
སོ། །སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཆོས་མྱང་འདས་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ལམ་སྒྲུབ་པའོ། །འབས་བུ་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་
མཐའ་དྲེ་ཕན་ཆད་དུཿཁ་མྲེད་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་མདོ་སྲེར། ལུས་ཞྱིག་ཚོར་བ་བསྱིལ་བར་གྱུར། །འདུ་ཤྲེས་
འགགས་ཤྱིང་འདུ་བྱྲེད་ཞྱི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདྱི་འད་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་མཐའ། །ཞྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །གྱིས་པ་ལ་རང་ནྱི་སོ་སོ་གཅྱིག་པུའོ། །འདྱི་ལའང་བདུན་ཏྲེ་སར་སའོ། །ངྲེས་པ་ནྱི་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ། སོན་
དང་བསྲེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྟྲེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན་ཅྲེས་པ་སྲེ། ཚོགས་དང་སྤྱོད་པ་ནྱི་དོད་
དང་རྲེ་མོར་མྱི་ངྲེས་སོ། །དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ོན་མོངས་ཆུང་བས་སྲེམས་འདུ་འཛི་ལ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་གཅྱིག་
པུ་ལ་དགའ་བ་དང་། སྱིང་རྲེ་ཆུང་བས་སྲེམས་ཆོས་སོན་པ་དང་སྲེམས་གྱི་དོན་བྱ་བ་ལ་མྱི་འཇུག་གྱི་སྲེམས་
ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་ང་རྒྱལ་སྤྱོད་པ་ཡྱིན་པས་སོབ་དཔོན་མྲེད་པ་དང་འགན་ཟ་མྲེད་པར་
བྱང་ཆུབ་བར་འདོད་པའོ། །ཡྱིད་འབྱུང་བ་སོགས་ནྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལས་ས་རོལ་ཏུ་འཁོར་བ་ལས་དང་
མཐོང་ལམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་སྤངས་པས་དང་། སོམ་ལམ་གྱིས་ཏྲེ་རྱིམ་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་སྲེ་སོད་ཅྲེས་པ་
འདྱི་ལ་སྲེ་སོད་གུད་པ་མྲེད་དྲེ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་ན་མྱི་སྐྱྲེ་བས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་འད་བས་སོ། །སྒྲུབ་པ་
ལ་ཐུན་མོང་བ་ཆོས་ཀྱི་ཞྲེས་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནྱི། བསྲེ་རུ་སྐལ་པ་བརྒྱའྱི་རྒྱུས། ཞྲེས་པ་
ལྟར་ཚོགས་གསོག་པས་རྒྱུད་སྱིན་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་རང་བྱང་ཆུབ་པའྱི་དོན་དུ་མཁས་པའྱི་དངོས་པོ་ལྔ་དང་བདྲེན་
པ་སྲེ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྱྲེད་ལ། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོན་སོབ་དཔོན་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་ཚེ་ལ་མ་སྐྱྲེད་པར་
སངས་རྒྱས་མྲེད་པའྱི་ཞྱིང་དུ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་གྱུར་
ཅྱིག་ཅྲེས་སོན་ལམ་བཏབ་པས་དྲེ་ལྟར་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྲེ་གཅྱིག་པུར་གནས་པའོ། །དབང་པོ་འབྱིང་པོ་ནྱི་
བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཚང་བར་ཚོགས་གསོག་པར་མ་ངྲེས་ཤྱིང་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སོན་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱྲེད་པ་
སོན་ཆོས་མངོན་པར་རྟོགས་པས་འབས་བུ་མ་ཐོབ་པ་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པ་སོགས་ས་མ་ལྟར་བྱས་པས་
རང་སྱིག་པའྱི་ཆོས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏྲེ་ཚོགས་ན་སྤྱོད་པ་ཆྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ནྱི་སངས་
རྒྱས་མྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་ཀྱིས་སོན་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པས་ས་མ་ལྟར་བྱས་པས་རང་
རྒྱལ་བ་ཚོགས་དང་སྤྱོད་པ་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པས་ནྱི་
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ཚོགས་དང་སྤྱོད་པའྱི་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་དག་གྱི་ནྱི་ན་ཐོས་དང་འད་བར་གང་ཟག་
གྱི་བདག་མྲེད་ཙམ་རྟོགས་པར་བྱང་སར་བཤད་ལ། བསྲེ་རུས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་གཟུང་བ་
མྲེད་པའང་རྟོགས་ཏྲེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། གཟུང་དོན་རྟོག་པ་སྤོང་ཕྱྱིར་དང་། །འཛིན་པ་མྱི་སྤོང་ཕྱྱིར་དང་
ནྱི། །རྟྲེན་གྱིས་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་ཀང་རྟྲེན་
འབྲེལ་ཟབ་མོ་ལ་རྟོག་ཅྱིང་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པས་གནས་ཤྱིང་། ཞྲེ་འགས་པ་བཟོག་པའྱི་དོན་དུ་
རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ལ་ཞྱི་དུལ་གྱིས་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་ཅྱིང་སྒྲ་མྲེད་དུ་ཆོས་སོན་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ། གང་གང་དོན་ནྱི་
གང་གང་ལ། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་ན་འདོད་པ། །དྲེ་དྲེ་ལ་དོན་དྲེ་དང་དྲེ། །སྒྲ་མྲེད་ཀང་དྲེ་དྲེ་ལྟར་སང་། །ཞྲེས་
སོ། །སར་འདྱི་རྱིགས་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་གནས་པ་རྒྱུ་བ་ལྔས་བཤད་པ་སྲེ། རྟོག་གྲེ་ལ་འབར་བར་
ཡང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤྱིང་གནས་པ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ། དང་པོ་གཅྱིག་པུར་གནས་པ་སྲེ། །ཟབ་མོ་ལ་ནྱི་རྟོག་པ་
ཡྱི། །མོས་པ་དང་ལྡན་ལྷག་མ་གྱིས། །ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ངྲེས་འབྱུང་
གསུམ་པ་ལའང་བདུན་སར་ལྟར་ཏྲེ་སར་སའོ། །ཆོས་ྱིད་ངྲེས་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་
པར་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཏྲེ་མྱི་ལྡོག་པའང་དབང་པོ་རྣོན་པོའ་ིསོར་ལམ་ནས་དང་འབྱིང་པོ་མཐོང་ལམ་ནས་དང་
རྟུལ་པོ་ས་བརྒྱད་པར་བཤད་ལ་དྲེའྱི་རྟགས་ནྱི་གཞན་དུ་བལྟའོ། །མ་ངྲེས་པ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བསྡུས་པར། 
ཡྱིད་ནྱི་མཆོག་ཏུ་གཡོ་བས་ལྡོག །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་ལ་དབུགས་མ་ཕྱུང་། །ས་བཞྱིན་གཡོ་མྲེད་མ་ཐོབ་པར། །བརྟན་
མྲེད་མྱི་གཡོའ་ིས་རྟོགས་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དབང་པོ་རྣོ་བ་ནྱི་གྱིས་པོ་ལ་ལྟོས་པ་སྲེ། མངོན་རྟོགས་
རྒྱན་དུ། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་རྣོན་པ་ཡྱིས། །རྟོགས་ས་རྟུལ་པོས་རྟོགས་དཀར་བཞྲེད། །ཅྲེས་འདྱི་ྱིད་ལའང་
དབང་པོའ་ིངྲེས་པ་ཡོད་དོ། །སོན་ལམ་ནྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་དུ། །སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་ནྱི་
གཞན་དོན་ཆྲེད། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ྱིད་དོ། །དབྱྲེ་བ་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ། སོན་
པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཆོ་ག་མྲེད་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཐོང་བ་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རྲེ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྱིང་
ཐག་པ་ནས་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་སྐྱྲེས་པ་དང་། འཇུག་པ་སྲེམས་སྐྱྲེད་ཆོ་གས་སོམ་པ་བླངས་ཤྱིང་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་སྤྱོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་འདོད་པ་སྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་འཇུག་པར། དྲེ་ལ་དང་པོ་མགོན་པོ་
ཡྱིས། །དོན་གྲེར་རྣམ་པར་ཡང་དག་བཤད། །གྱིས་པ་སྱིན་པ་ལ་སོགས་ལ། །འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་
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བསྒྲགས། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །འདྱིའྱི་གཏན་ལ་དབབ་པ་རྒྱས་པ་བདག་གྱིས་བྱ་ཆུབ་མཆོག་གྱི་སྲེམས་གསལ་
བར་བཤད་ཟྱིན་པ་དྲེར་བལྟའོ། །མྱི་གནས་པ་ནྱི་སྱིད་ཞྱི་ལའོ། །སྒྲུབ་པ་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་སྱིན་
པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་སྤང་བྱ་སྤང་རུང་དང་གྲེན་པོ་སྐྱྲེད་རུང་དུ་བྱྲེད་པ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ཇྱི་ལྟར་རྨ་དང་ཟས་ལ་དྲེ་
དག་གྱིས། །གཟག་དང་སྤྱད་དུ་རུང་བ་སྱིན་འདོད་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་རྟྲེན་འདྱིར་ཕྱོགས་གྱིས་ཞྱི་བ་དང་། །དྲེ་
བཞྱིན་སྤྱད་པ་ྱིད་དུ་སྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །ཞྱིང་སོང་བ་ནྱི་ཐུགས་རྲེའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་དག་པའམ་མ་དག་
པ་གང་འདོད་པ་སྒྲུབ་པ་སྲེ་རྒྱལ་བ་མྱི་འཁྲུགས་པ་དང་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལྟ་བུའོ། །དྲེའང་རང་གྱི་སྲེམས་
སོང་བ་སྲེ། དྱི་མ་མྲེད་པར་གགས་པས་ཞུས་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སོང་བར་འདོད་པས་རང་གྱི་སྲེམས་
སང་བར་བྱའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །ལུང་བསན་པའང་ནྱི་གང་ཟག་རྱིགས་ལ་གནས་པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་
པ་མངོན་སུམ་དང་དྲེ་མྱིན་པར་ལུང་སོན་པ་དང་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་དང་། ཡང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་དང་། 
དུས་ཆྲེ་གྲེ་ན་རྒྱལ་བ་ཆྲེ་གྲེས་ལུང་སོན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ། །གང་ཟག་དུས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་
གྱིས། །བློ་ལྡན་ལུང་སོན་རྣམ་པ་གྱིས། །བྱང་ཆུབ་དང་ནྱི་ལུང་སོན་པར། །གཞན་ཡང་ཆྲེན་པོར་བརོད་པ་
ནྱི། །མྱི་སྐྱྲེའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིས། །ཞྲེས་སོ། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལྲེའུ་གསུམ་པར་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་ལ་ངྲེས་པར་རྟོག་པའྱི་བཟོད་པའམ་ཞྲེས་བཤད་པའོ་་་་་།བཟོད་པ་ནྱི་ད་ཕྱྱིན་ཆད་བདག་འཁོར་བའམ་མྱང་
འདས་སུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ལྟུང་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གཞན་གྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་མ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེའོ། །ཆྲེན་པོའ་ིཁད་
པར། ཡང་དྲེ་ཞྱིང་དང་མྱིང་དང་ནྱི། །དུས་དང་སྐལ་བའྱི་མྱིང་དང་ནྱི། །འཁོར་དང་དམ་པའྱི་ཆོས་རྣམས་
ཀང་། །གནས་པའྱི་སོ་ནས་དྲེར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དང་འད་བར་དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་
མདོར་རྱིགས་ལ་གནས་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་སྲེམས་མ་བསྐྱྲེད་པར་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་མ་ཐག་
ཏུ་དང་། ལྲེ་ལྲེ་ཅན་གསང་སྲེ་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་སོན་པ་བཞྱི་བཀའ་བསྩལ་ཅྱིང་འདྱི་ནྱི་
ཕྱྱི་མར་འགྲེལ་པས་འཆད་དོ། །སྲེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་ལ་སར་བ་དང་། སོར་ལམ་ལ་སར་བ་དང་། 
དྲེ་དག་ཆུང་འབྱིང་གྱིས་ར་བ་མྱི་མས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཚོགས་མ་བསགས་པ་ནྱི་གོང་མ་རྣམས་ལ་
ལྟོས་ནས་ཏྲེ་གང་ཟག་གང་བདྲེན་པ་བཞྱི་སོན་པའྱི་ཆོས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་མོས་པ་དང་
དད་པ་ཆུང་བའོ། །དྲེའང་མོས་དད་ཀྱིས་ཕྱྲེ་བའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཆུང་ངུ་སོར་ལམ་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཚེ་རབས་ཞྲེས་
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སོ། །ས་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཚོགས་བསགས་པའང་ཡྱིན་ལ་ཕྱྱི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་བསགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་ནྱི་མོས་
དད་བར་མ་སྲེ་སོར་ལམ་ཚེ་འདྱི་ཙམ་ལ་སྐྱྲེའོ་ཞྲེས་ཚེ་རབས་ཞྲེས་སོ། །ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་སོར་ལམ་སྐྱྲེ་བས་ཚེ་
རབས་དྲེ་ྱིད་ལའོ། །དད་མོས་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་གསུམ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆུང་དུས་ཀང་མས་པ་དང་། ཆྲེ་བས་
མས་པ་དང་། གང་གྱིས་ཀང་མྱི་མས་པའོ། །ཐར་པ་ནྱི་བལ་བའྱི་ཁད་པར་སྤངས་རྟོགས་རོགས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་
ཆའམ་དྲེ་སྲེན་པ་ལ་ཕན་པའོ། །ཚོགས་ལམ་དུ་དད་པ་གཙོ་ཞྱིང་། སོར་ལམ་དུ་ཤྲེས་རབ་གཙོ་ལ། གྱིས་ཀ་ན་
གྱིས་ཀ་ཡོད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་ཚོགས་ནྱི་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱིའོ། །ཆོས་ངྲེས་པར་
སྲེམས་པའྱི་བཟོད་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་སྲེ། རྒྱན་དུ། མྱི་མཇྲེད་ཇྱི་མྱི་སམ་ཤྲེས་དང་། །ཞྲེས་སོ། །ཚེ་རབས་ཀྱི་དུས་
རྣམས་ནྱི་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལའོ། །དྲེའང་དམྱིགས་བསལ་ལ་ལོ་ཀ་བའྱི་ཆོས་མཆོག་མ་གཏོགས་
པ་ནྱི་དྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་དུས་ཅན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ངྲེས་མ་ངྲེས་དཔྱད་མྱི་
དགོས་པས་སོ། །འདྱི་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་བཟོད་ཆྲེན་སྐད་ཅྱིག་པ། །དྲེ་བཞྱིན་ཆོས་མཆོག་ཅྲེས་དང་འད་བར་མཛད་པ་
སྲེ་རྒྱན་ར་འགྲེལ་རྣམས་སུ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་ལའང་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བ་ཡོད་པར་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐར་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཆྲེན་པོ་ལས་མྱི་མས་པ་ནྱི་བརྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོར་ལམ་ཆུང་
འབྱིང་ལས་མས་པས་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལས་མས་པར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སྡུད་ཀློག་མྱི་བརྟན་པ་ལས་
མས་པས་སོར་ཀློག་བརྟན་པ་ལས་མས་པར་མྱི་ཐལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་འབྱུང་བའམ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ནྱི་
མངོན་གྱུར་རོ། །བག་ཆགས་ས་བོན་ལས་མས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་བ་བསྐྱྲེད་པ་ཡང་བསྐྱྲེད་མྱི་
དགོས་པས་སོ། །ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཆུང་ངུ་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ། རྒྱལ་བས། འཇྱིག་རྟྲེན་པ་ཡྱི་
ཡང་དག་ལྟ། །ཆྲེན་པོ་གང་ལ་ཡོད་གྱུར་པ། །དྲེ་ནྱི་ཚེ་རབས་སོང་རྣམས་སུ། །ངན་འགོར་འགོ་བར་མྱི་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ནྱི་འདྱིར་ལས་འབས་ལ་དད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཤྲེས་
རབ་བོ། །དྲེ་དག་གྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བ་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བཞྱི་དང་དྲུག་ཏུ་འགྲེལ་པར་ཕྱྲེ་སྲེ། དང་པོ་ལ་
སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་པ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་དོན་དུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ཆུང་ངུ་དང་
མོས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཐར་པ་དང་ལྡན་པའྱི་བསན་པ་ལ་མོས་པ་ཅན་དང་ལྷག་པར་འདོད་པ་ལས་གྱུར་པ་དགའ་
བ་དང་དང་བ་དང་ལྡན་པར་་་་་་འདྱི་ལ་དཔྱད་དོ། ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་མང་བ་གྱིས་འབྱིང་དང་ཐོབ་པ་ལས་གྱུར་
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པ་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་པ་ཆྲེན་པོའ།ོ །སོར་ལམ་དྲུག་སྲེ་རྲེས་སུ་མཐུན་བ་པ་བདྲེན་
པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དགྲེ་བ་ཆུང་ངུ་བྱུང་བ་དང་། ཁད་པར་བ་དྲེ་འབྱིང་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྟོགས་པ་
བ་ཆྲེན་པོ་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་བདྲེན་པ་རྟོགས་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་དང་། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་གསུམ་སྲེ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་པ་
རྱིགས་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཁད་པར་བར་སྒྱུར་ཞྱིང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཚེ་གཞན་ལ་སོབ་དཔོན་
མྲེད་པར་བྱང་ཆུབ་པར་སྒྱུར་བ་དང་། སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་པ་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བ་དང་། སན་གཅྱིག་པ་སན་
ཐོག་དྲེ་ྱིད་དུ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེ་བའོ། །སྲེ་བཞྱི་པ་ལ་ཚོགས་ནྱི་ཚོགས་ལམ་དུ་སྲེ་སོར་བའོ་ཞྲེས་པའྱི་གསུང་ལས་
སོ། །དྲེ་དང་འབས་བུའྱི་དུས་ན་དད་པས་མོས་པ་སོགས་བཞག་པས་ན་འདྱི་དག་ནྱི་སོར་ལམ་ནས་བརམས་ཏྲེ་
མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔའྱི་བར་ལ་འཇོག་ཅྲེའོ། །དྲེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་ནྱི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱྱིར་མཐོང་
བའྱི་ལམ། །དབང་པོ་རྟུལ་རྣོ་དྲེ་རྣམས་སུ། །དད་དང་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འབང་བ། །ཞྲེས་མཐོང་ལམ་པ་ྱིད་དུ་འདོད་
དོ། །ཤྲེས་རབ་སོགས་ཀྱི་དབང་པོ་རྟུལ་བས་ཕ་རོལ་པོས་བསན་པའྱི་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཞྲེས་སོ། །ཕྱྱི་མ་
ནྱི་དབང་པོ་རྣོ་བས་རང་ྱིད་ཀྱིས་དཔྱད་ཏྲེ་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་ཞྲེས་སོ། །སྲེ་ལྔ་པ་ལ་གྱིས་
ལས་སྤྱྱི་དོན་ལ་ལྔའྱི་ཁམས་གང་དུ་སྐྱྲེ་བ་ནྱི། འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནྱི། །གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་ལམ་
མྲེད། །མྱི་སྐྱོ་ལུང་ལས་འདྱིར་རོམ་ཞྱིང་། །དྲེར་མཐར་ཕྱྱིན་ཅྲེས་འབྱུང་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་
གོང་དུ་མྱི་འཐོབ་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། མཐོང་ལམ་མྲེད་པས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་ན་ན་པ་མྲེད་པ་དང་ཁམས་འོག་མ་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུགས་ཁམས་པ་མྱི་སྐྱོ་བ་དང་། ལུང་དུ་བར་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སོགས་ལྔ་
འདྱིར་རོམ་ཞྱིང་དྲེར་མཐར་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །འབས་བུ་བར་པ་དག་འཇྱིག་རྟྲེན་པའམ་དྲེ་
ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ཀང་ཁམས་གོང་མར་སར་མྲེད་མྱི་ཐོབ་སྲེ། གོང་མར་སྐྱྲེ་བའྱི་
རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྲེམས་མྲེད་པས་སོ། །འབས་བུ་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། དགྲེ་སོང་ཚུལ་ནྱི་དྱི་མྲེད་
ལམ། །འབས་བུ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །དྲེ་རྣམས་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་འོ། །གོལ་ལམ་ཟད་པ་རྣམས་དང་
བཅས། །ཞྲེས་ཏྲེ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའྱི་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་གོལ་ལམ་བརྒྱད་རྲེ་དང་སོམ་སྤང་སྤོང་བའྱི་བརྒྱད་
ཅུ་ར་གཅྱིག་ལ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་རྣམས་དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་དང་གོལ་ལམ་རྣམས་དྲེའྱི་འབས་བུ་འདུས་བྱས་
དང་ོན་མོངས་ཟད་པ་འདུས་མ་བྱས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མང་པོ་ཡོད་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་བཞྱིར་བཞག་པ་ནྱི། 
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འབས་ལམ་སོན་ལམ་བཏང་བ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་སོམ་དང་། །ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ་
དང་། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་འོ། །ཞྲེས་པ་རྒྱུ་ལྔ་སྲེ་བཞྱི་པོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཞུགས་པའྱི་ལམ་བཏང་བ་དང་འབས་
བུའྱི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་སྤངས་པ་ཀུན་གྱི་ཐོབ་པ་གཅྱིག་རྲེད་པ་དང་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་ཅྱིག་ཅར་
ཐོབ་པ་དང་མྱི་རྟག་སོགས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཀྱི་འབས་བུ་གྲུབ་དུས་ནྱི། མྱུར་བ་སྱིད་
པ་གསུམ་གྱིས་ཐར། །ཅྲེས་ཏྲེ། ས་བོན་འདྲེབས་པ་དང་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་དང་འབས་བུ་སྱིན་པ་གསུམ་ལྟར། ཚེ་དང་
པོ་ལ་ཚོགས་ལམ་དང་། གྱིས་པ་ལ་སོར་ལམ་དང་། གསུམ་པ་ལ་འཕགས་ལམ་སྐྱྲེད་དོ། །བུལ་བ་ལ་ངྲེས་པ་
མྲེད་དྲེ། མགོན་མྲེད་ཟས་སྱིན་གྱི་བུ་མོ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོས་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཀྲྱི་ཀྱིའྱི་
བུ་མོ་གསྲེར་ཕྲེང་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཚོགས་ལམ་བསྐྱྲེད་དྲེ་ཤཱཀ་སྲེང་གྲེའྱི་བསན་པ་ལ་བདྲེན་པར་མཐོང་བར་དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་རྟོགས་བརོད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་ས་གཞག་པ་ནྱི་དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྱི་ས་སོར་ལམ་
དང་། རྱིགས་ཀྱི་ས་ཆོས་མཆོག་དང་། བརྒྱད་པའྱི་ས་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་བཞུགས་པ་དང་། མཐོང་བའྱི་ས་རྒྱུན་
ཞུགས་དང་། བསབས་པའྱི་ས་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དང་། 
བྱས་པ་རྟོགས་པའྱི་ས་དག་བཅོམ་དང་། ཞུགས་པ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ན་ཐོས་ཀྱི་སའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི་མྱ་ངན་འདས་
པའྱི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པས་དང་། འདོད་ཁམས་སུ་ལན་ཅྱིག་སྐྱྲེ་བས་དང་། ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་སྐྱྲེ་བས་དང་། ོན་
མོངས་པའྱི་དག་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པས་སམ་མཆོད་པར་འོས་པས་ནའོ། །གཞུང་དོན་ལ་ྲེར་བདུན་པོ་ཀུན་
འབས་བུ་བཞྱིར་འདུས་ཀང་འཇོག་ཚུལ་གྱིས་གསུམ་སྲེ། དབང་པོ་དང་སོམས་འཇུག་གྱིས་བཞག་པ་ལྔ་དང་། 
ར་བའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཟུང་བཞྱི་དང་། འབས་བུ་བཞྱིའྱི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོའ་ིདང་པོ་དག་ལ་འབས་བུ་ནྱི་གོ་
རྱིམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འབས་བུ་དང་པོའ་ིའོ་ཞྲེའོ། །འོན་ཀང་སོབ་པའྱི་འབས་བུ་གསུམ་ཅར་ཏྲེ་ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་
ནས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་བར་རོ་ཞྲེས་བོད་རྣམས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཚེ་དབང་པོ་རྟུལ་རྣོ་དག །དད་
པས་མོས་དང་མཐོང་བས་ཐོབ། །ཅྲེས་པ་དང་། འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་གསུམ་ཀ་སྱིད་དོ། །ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་
བྱྲེད་པ་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཚང་བ་ཐོབ་པ་སྲེ། འགོག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
འོང་། །ལུས་ཀྱི་མངོན་དུ་བྱྲེད་པར་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་གོལ་བ་ནྱི་ྲེར་བསོགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་
ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་ཀང་དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་པས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་
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སྲེ། ཟག་མྲེད་མྱི་ལོགས་མྲེད་པ་ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་འདོད་ཆགས་བལ། །ཞྲེས་དང་། སོབ་དཔོན་མ་ཁོལ་
གྱིས། ཁོད་ཀྱི་བསན་པའྱི་རྲེས་འབང་བ། །བསམ་གཏན་དངོས་གཞྱི་མ་ཐོབ་ཀང་། །བདུད་ཀྱི་མྱིག་རས་བཙའ་
བཞྱིན་དུ། །སྱིད་པ་རྣམས་ནྱི་ཟོག་པར་བགྱིད། །ཅྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ོན་མོངས་དང་སོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་
པ་གྱིས་ཀའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དག འགོག་ཐོབ་གྱིས་ཀ་ལས་རྣམ་གོལ། །ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་གཅྱིག་ཤོས་སོ། །ཞྲེས་
སོ། །སོམས་འཇུག་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ་ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཤྲེས་པར་བཤད་པས་
ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྲེ་ཐྲེག་ཆུང་བས་ཀང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་མ་སྤངས་ཀང་ཇྱི་རྱིགས་པ་སྤངས་པ་ཡོད་
དོ། །གྱིས་པ་ལ་ཟུང་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས་དོན་དངོས་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་རྱིམ་གྱིས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་ངྲེས་
འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སན་གཅྱིག་པ་ནས། །བཟུང་སྲེ་འབས་བུ་དང་པོ་མ་ཐོབ་པའྱི་བར་རོ། །འབས་བུ་ལ་གནས་པ་ནྱི་
ལམ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་ལ་གནས་པའོ། །མཐོང་ལམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་གསུང་རབ་ཏུ་འདྱི་དག་
གྱིས་ཐ་སད་བྱས་པས་སོ། །ཡང་དག་པ་དག་བཅོམ་པ་འཐོབ་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྲེ། འཕགས་དང་
མཚམས་མྲེད་བྱྲེད་པ་དག་་་་་འདྱི་སྡུག་བསལ་ལ་ཞྲེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། །ཡང་དག་ལོག་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས། །ཞྲེས་པས་སོ། །དོན་
དམ་པའྱི་ཆོས་བདྲེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་རྟོགས་ཤྱིང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའང་མཐོང་ལམ་དྲེའོ། །དྲེ་
ལ་རྟྲེན་གྱི་དབང་གྱིས་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་ལ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ནྱི་ཕྱོགས་ལས་
བལ་ཡང་དྲུག་པ་སོགས་མ་སྤངས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་དང་པོ་སོགས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་མཐོང་ལམ་སྐྱྲེད་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་
ལྔ་ཡན་ཆད་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་འཇུག་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲེའྱི་འབས་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །ོན་
མོངས་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་ཀང་སྲེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ལ་ཞུགས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི། 
འབས་ཐོབ་འབས་བུའྱི་ཁད་པར་གྱིས། ལམ་ཐོབ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །འབས་གནས་ཁད་པར་བྱ་ཆྲེད་དུ། །མྱི་
བརོན་པ་ནྱི་ཞུགས་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་མྱི་བརོན་པ་ནྱི་འབས་བུ་གཞན་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ཕྱྱི་མ་དག་
ལའང་སར་རོ། །ཕལ་ཆྲེར་ལས་བལ་བ་ྲེར་བསོགས་ཀྱིས་འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་དྲུག་པ་སྤངས་པ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་
ཕྱྱིར་འོང་ཞུགས་འབས་སུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དགུ་ཅར་སྤངས་པ་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཞུགས་
འབས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཅྱི་སྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་འབས་བུ་དག་ནྱི། དགྲེ་སོང་གྱི་ཚུལ་གྱི་འབས་
བུར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ནས་ཐོབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། མཐོང་ལམ་གྱི་
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འབས་བུས་སྤངས་པའང་དྲེ་ལ་བསྲེས་པས་དང་། ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཐོབ་པས་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་སྤངས་པའང་འཛིན་པ་
སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཐོབ་འབས་ནྱི། །བསྲེས་དང་ཟག་མྲེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སོམ་པས་སྤང་
བྱ་མ་སྤངས་ན། །འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའྱི་བར་བཅོམ་གྱིས་པ་ལ། །དགུ་པ་ཚུད་ཆད་ཟད་པ་
ཡྱིན། །འདོད་པའམ་ཡང་ན་གོང་མ་ལ། །ཆགས་བལ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ། །གང་ཞྱིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་
ཡྱི། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲེ་འབས་གནས། །ཞྲེས་དང་འདའོ། །མཐོང་ལམ་གྱིས་དག་བཅོམ་ནྱི་མྱི་འཐོབ་སྲེ་དྲེས་སོམ་
སྤང་མྱི་སྤོང་པས་དང་། ཡང་སྱིད་པའྱི་རྲེ་མོ་ལས་ཆགས་བལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་འདས་ཀྱིས་སྱིད་
རྲེ་ལ། །ཆགས་བལ་གཞན་ལས་རྣམ་པ་གྱིས། །ཞྲེས་པས་སོ། །རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྱི་གང་གྱི་
ཚེ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཡུམ་དུ་གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་གསུམ་སྤངས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའོ་ཞྲེས་སོགས་ན་
ཐོས་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མདོ་དྲེ་དང་དྲེར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརོད་ཅྲེ་ན། གསུམ་པོས་དྲེའྱི་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་བསྡུ་བ་དང་དྲེ་
བཟུང་བས་གཙོ་མྱིན་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་གཙོ་བོ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་གནས་ལ་དགའ་བས་དུཿཁ་
ལས་མྱི་འཕགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གྱིས་འཕགས་ཀང་ལམ་ངན་པ་ལ་ཞྲེན་
པས་ལོག་པས་འབྱུང་བ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་ལམ་བཟང་པོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཡང་དག་པས་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ཏྲེ། འགོ་མྱི་འདོད་དང་ལམ་ནོར་དང་། །ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དྲེ་སྲེད་ཅྱིག །ཐར་པ་བགོད་ལ་གྲེགས་
བྱྲེད་པ། །དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་གསུམ་བསན་ཏོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་གསུམ་པོས་རྱིམ་པ་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་དང་ལྟ་བ་དང་གྲེན་
པོ་ལ་ལོག་ཅྲེས་ཏྲེ་དུཿཁ་ཙམ་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་བར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་ལྟ་ངན་གྱིས་འདག་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་
པ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ངྲེས་པར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟུང་གྱིས་པ་ལ་འཇུག་པ་མཐར་གྱིས་པ་ནྱི་
རྒྱུན་ཞུགས་མཐོང་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པ་ྱིད་ལོ་ཀ་བའམ་དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་འདོད་པའྱི་ོན་
མོངས་ལྔ་སྤངས་པ་སྲེ། རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱི་བར་བཅོམ་པ། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ལན་གཅྱིག་
ཕྱྱིར་འོང་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་པ་འབྱིང་གྱི་ཆུང་ངུ་སྤངས་པ་སྲེ། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དྲེ་ནྱི་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་
འོང་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །མདོར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་བསབས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་
འོང་བའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཟུང་གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དངོས་ལ་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་དྲེ་ྱིད་ས་མ་ལྟ་བུའྱི་
སོམ་ལམ་ལ་འདོད་པའྱི་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྤངས་པའོ། །དགུ་པ་ནྱི་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སྲེ། ྲེས་ཆ་བདུན་དང་
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བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅྱིག་བར་ཆད་གཅྱིག་པ་དང་། །གསུམ་པ་ལ་ནྱི་ཞུགས་པའང་ཡྱིན། །དྲེ་དགུ་ཟད་པས་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་། །ཞྲེས་སོ། །ཟུང་འདྱི་གྱིས་ནྱི་སར་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་གྱུར་པ་ལའང་ལོ་ཀ་བ་དང་དྲེ་ལས་འདས་
པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་རང་རང་གྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་པས་ཐོབ་པ་གྱིས་གྱིས་ཡོད་དོ། །སར་དབང་པོའ་ིསྐབས་སུ་
གྱིས་ནྱི། བདུན་ནམ་བརྒྱད་དམ་དགུས་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ན་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཡུམ་བརྒྱད་སོང་པ་སོགས་སུ་གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་ཐ་མའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་ཀུན་སོར་ལྔ་སྤངས་པས་ཕྱྱིར་མྱི་
འོང་བའོ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གྱི་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ལྔ་པོས་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་གཙོ་བ་ནྱི་བདག་
ལྟ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་འགོ་བ་ཐ་མ་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་
ཅྱིང་། འདོད་ཡོན་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སྲེམས་ཀྱིས་ཁམས་ཐ་མ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་
ཕྱྱི་མ། གྱིས་ཀྱིས་འདོད་ལས་མྱི་འདའ་ལ། །གསུམ་པོ་ཡྱིས་ནྱི་ཟོག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་ཀང་ངོ་། །ཐ་མ་ནྱི་ངན་
པའོ། །ཟུང་བཞྱི་པ་ལའང་དྲེ་ལྟར་གྱིས་ཀྱི་དངོས་ནྱི་གསལ་ཏྲེ། སྱིད་རྲེའྱི་ཆ་བརྒྱད་བར་ཟད་པ། དག་བཅོམ་
ྱིད་ལ་ཞུགས་པ་སྲེ། །དགུ་པའྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཡང་། །དྲེ་ནྱི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །དྲེ་ཟད་ཐོབ་དང་ཟད་པ་
ཤྲེས། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་མྱི་སོབ་དག་བཅོམ་ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེས་ཏྲེ་འཁོར་བའྱི་གོང་མ་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྲེད་པ་དང་མཐུན་ཅྱིང་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་ཀུན་སོར། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་ལས་སྐྱྲེས་
པའྱི། །འདོད་ཆགས་གྱིས་རྒོད་དང་ང་རྒྱལ་རྨོངས། །ཞྲེས་པ་ལྔ་སྤངས་པས་དག་བཅོམ་དུ་བརོད་པ་ནྱི་དྲེའྱི་
སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་བསྡུ་བ་སྲེ་འདོད་ཆགས་གྱིས་ཀྱིས་འདོད་པ་ནས་གོང་མ་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དང་ཕྱྱི་མ་གསུམ་
གྱིས་མྱི་གཏོང་སྲེ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྲེད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་བསམ་གཏན་པ་ྱིད་དུ་དྲེར་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པས་སོ། །ཟུང་བཞྱི་པོ་དྲེར་འབས་བུས་ཕྱྲེ་བ་ཀུན་འདུས་ཤྱིང་མཐར་གྱིས་འཇུག་པ་ལ་ཞུགས་
པ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་འབས་གནས་དང་པོ་གསུམ་དུ་འདུས་པས་བསྡུ་ན་ལྔ་ྱིད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་སྲེ། རྒྱུན་
ཞུགས་ཀྱི་འབས་བུའྱི་བྱྲེ་བག་དང་། ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་གྱི་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་
དང་། དག་བཅོམ་དྲུག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ྱིད་དྲེ་ཡན་མན་ནྱི་འདྱིར་བདྲེན་
པ་མཐོང་ན་ལྷ་རྣམས་སུ་འགོ་ཞྱིང་དྲེ་ནས་འདྱིར་འོངས་ཏྲེ་ལྷ་རྣམས་སུ་འགོའ་ོཞྲེས་པའྱི་རྱིམ་པ་འདྱིས་སོ། །འདྱི་
མྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་ན་མྱི་ནང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཞྱིང་ལྷའྱི་ནང་དུ་ཐོབ་ན་དྲེའྱི་ནང་དུའོ། །འཁོར་བ་ནྱི་
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བགོད་པ་སྲེ་སྡུག་བསལ་གྱི་མཐའ་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུ་ྱིང་མཚམས་མྱི་སོར་བ་སྲེ། འབས་གནས་
སོམ་སྤང་བྱ་མ་ཟད། །རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །ཞྲེས་སོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བས་མྱི་དང་ལྷ་དང་དྲེ་དག་གྱི་སྱིད་
པ་བར་མ་བདུན་རྲེ་སྲེ་ྲེར་བརྒྱད་ལྲེན་ཡང་བདུན་ཚུན་དུ་མཐུན་པས་དྲེ་སྐད་བརོད་དྲེ། གནས་བདུན་ལ་
མཁས་པའྱི་དགྲེ་སོང་དང་ཤྱིང་འདབ་མ་བདུན་པ་ལྟར་དུ་སྨྲའོ། །གནས་བདུན་ནྱི་གཟུགས་དང་། དྲེ་ཀུན་འབྱུང་
བ་དང་། དྲེ་འགོག་པ་དང་། དྲེ་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་དང་། དྲེའྱི་རོ་མྱང་བ་དང་། ྲེས་དམྱིགས་དང་། ངྲེས་
པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་བར་ལའོ། །འོ་ན་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་གང་སྱིད་པ་བརྒྱད་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གནས་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་གཅྱིག་ཏུ་
འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །འོ་ན་འོག་མྱིན་དང་སྱིད་རྲེའྱི་བར་དུ་གོང་དུ་འཕོ་བ་ལྷ་ྱིད་དུ་སྱིད་པ་བརྒྱད་པས་
མང་པ་ལྲེན་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འདོད་ཁམས་སུ་མྱི་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་པས་མྱི་སྐྱོན་ནོ། །རྲེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞྲེས་
པ་ནྱི་དྲེ་སྱིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་ངྲེས་ཤྱིང་། དྲེ་སྱིད་ཀྱིས་རྒྱུད་ངྲེས་པར་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་སྦྲུལ་གོམ་པ་
བདུན་པ་དང་རྱིམས་ྱིན་ཞག་བཞྱི་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ་
ལྷའམ་མྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་པ་གྱིས་འཁོར་ནས་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ལ་འཇུག་
པའོ། །སྤངས་བ་ནྱི། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞྱི་ལས་གོལ་བ། །ཚེ་གྱིས་གསུམ་དུ་རྱིགས་ནས་རྱིགས། །ཞྲེས་པ་སྲེ། 
རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པ་ན་མྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་སྤངས་ན་དྲུག་པའང་ངྲེས་པར་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་བར་
ཆད་གཅྱིག་པའྱི་ལྟར་འབས་བུ་ལ་གྲེགས་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཁམས་ལས་འདའ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པའྱི་
ཁད་པར་ཅན་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་བ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་འཇུག་པ། ྲེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །འདོད་ལྷའྱི་
ནང་དུ་སྐྱྲེ་བ་གཅྱིག་བླངས་ཏྲེ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །འདྱི་ནྱི་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཚེ་གཅྱིག་གྱིས་དང་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ལ་ྲེས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་ཆོད་པས་མྱིང་དུ་བྱས་ཏྲེ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྱིན་ལ་འདྱིས་མ་ཁབ་
བོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔའྱི་དང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཀུན་སོར་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་མངོན་པར་གྲུབ་
པ་སྱིད་པ་བར་མའྱི་ཀུན་སོར་མ་སྤངས་པས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དྲེ་གྲུབ་པ་ན་མྱུར་བར་ལམ་གྱི་མཐའ་བསྐྱྲེད་
དྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་སྐྱྲེ་སྱིད་དུ་འགོ་བར་མྱི་སྲེམས་ཤྱིང་མྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་
མངོན་པར་བསམས་ཤྱིང་བྱ་བ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བ་མ་ཐོབ་པར་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྲེ། 
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ལགས་བསྲེག་པའྱི་ཞོགས་མ་དང་ཚ་ཚ་ཡར་བའྱི་དཔྲེ་གསུམ་གྱིས་མདོར་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཀར་
ནྱི་སྐྱྲེ་བར་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱིའོ། །སྐྱྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུའོ། །གསུམ་པ་ལ་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པ་
ནྱི་སོན་གོམས་པས་ལམ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ལམ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་མྲེད་
པས་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ལམ་གྱི་འཇུག་སོམ་པའོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་འོག་མྱིན་དུ་འཕོ་བ་ནྱི་རོ་
མྱང་བ་མང་བས་བསམ་གཏན་ཆུང་ངུ་སོགས་སྐྱྲེས་པའྱི་རོ་མྱང་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་ཚངས་རྱིས་ནས་བཟུང་སྲེ་ས་
དང་ས་ལྟ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཟད་པ་ཚངས་ཆྲེན་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་གནས་གཞན་ཀུན་
ཏུ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་སྤྲེལ་མར་བསོམས་པས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་དྲེར་ཐར་པའོ། །ཡང་འདྱིར་བསམ་གཏན་
སྤྲེལ་སྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིརོ་མྱངས་པས་གོང་མ་གསུམ་ལས་མས་པ་ཚངས་རྱིས་སུ་སྐྱྲེས་ནས་སོན་
གོམས་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སྤྲེལ་ནས་འོག་མྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བ་འཕར་བ་དང་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་པོ་ནས་གནས་གཙང་
མ་འོག་མ་བཞྱི་གང་རུང་དུ་དང་དྲེ་ནས་འོག་མྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བ་ཕྱྲེད་དུ་འཕར་བ་སྲེ། དྲེ་འཕར་ཕྱྲེད་འཕར་ཐམས་ཅད་
དུ། །འཆྱི་འཕོ་གཞན་སྱིད་རྲེ་མོར་འགོ །ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ལྷག་མཐོང་དང་། ཕྱྱི་མ་ཞྱི་གནས་སྤྱོད་པའོ། །གྱིས་
པ་སྱིད་རྲེར་འཕོ་བ་ནྱི་ལ་ལ་ཞྲེས་ཏྲེ་སྤྲེལ་མར་མ་བསོམས་པས་གནས་གཙང་མ་བོར་ནས་གནས་ཀུན་ཏུ་འཆྱི་
འཕོ་བ་ལྟར་སྱིད་རྲེར་སོང་སྲེ་ཐར་པའོ། །དྲེ་ལྔ་ལ་གནས་གཞན་ཚངས་ཆྲེན་བོར་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། མས་པའྱི་
ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་དྲུག་དང་། རང་རང་གྱི་སའྱི་འཆྱིང་བ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ནས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་
འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་བར་ཏྲེ་དགུ་དང་། དབང་པོ་རྣོ་འབྱིང་རྟུལ་གསུམ་རྣམས་ས་མ་ས་མ་ལ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་
མས་བསྒྲྲེས་པས་བར་དོར་ཐར་པ་ྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ར་གྱིས་ཏྲེ་གོང་དུ་འཕོ་བ་ལ་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་བའྱི་
ལྔའྱི་བར་དུའང་བར་དོར་འདའ་བ་དྲེ་དང་འད་བས་ཀུན་སོམ་ན་གཟུགས་སུ་ྲེར་འགོ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཁྱི་ྱིས་སོང་
དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་དོ། །བར་དོར་འདའ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་ན་ནྱི་ཁྱི་དྲུག་སོང་བརྒྱ་ཞྲེ་
བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་སྤྲེལ་མ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་སྤྲེལ་མར་ཞྲེས་ཏྲེ། དང་པོར་བཞྱི་པ་སྤྲེལ་བར་
བྱྲེད། །སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་བསྲེས་པས་འགྲུབ། །སྐྱྲེ་དང་གནས་པར་བྱ་ཕྱྱིར་དང་། །ོན་མོངས་པས་ནྱི་འཇྱིག་ཕྱྱིར་
ཡང་། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །གནས་གཙང་སྐྱྲེ་བ་ལྔ་ཁོ་ནའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཀུན་པས་ལས་སུ་རུང་བ་
དང་ལམ་ས་བའྱི་མཆོག་ཡྱིན་པས་དྲེ་དང་པོར་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་སྤྲེལ་ཞྱིང་རྒྱུན་ཕྱི་ནས་ཟག་མྲེད་སྐད་ཅྱིག་
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གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཟག་བཅས་སྐད་ཅྱིག་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ན་གྲུབ་པའོ། །དྲེའང་དང་པོར་གྱིང་གསུམ་དུ་དང་ཕྱྱིས་
མས་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྤྲེལ་ལོ། །དབྱྱིག་གྲེན་ཞབས་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱིན་པས་སྐད་ཅྱིག་སྤྲེལ་མྱི་
ནུས་པས་ན་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འདོད་པར་སོམས་པར་འཇུག་པས་རོགས་པར་བཞྲེད་དོ། །དྲེའྱི་
དགོས་ཆྲེད་ནྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་གནས་གཙང་མར་སྐྱྲེ་བ་དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་སྲེ་རྟུལ་པོ་དྲེ་དག་དང་། རོ་མྱང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐག་བསྱིངས་པས་ཡོངས་སུ་མྱི་མས་པའྱི་ཆྲེད་
དུའང་ངོ་། །དག་བཅོམ་སྤྲེལ་བ་ལ་ནྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆྲེད་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཆུང་ངུ་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་
སྲེམས་གསུམ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའོ། །ཚུལ་དྲེས་དྲུག་དང་དགུ་དང་བཅུ་གྱིས་དང་བཅོ་ལྔ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་
འབྱིང་དུ་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལྔའྱི་འབས་བུ་ནྱི་རྱིམ་པས་མྱི་ཆྲེ་བ་སོགས་ལྔར་སྐྱྲེའོ། །བཙུན་པ་དཔལ་ལྲེན་ན་རྲེ། སོམ་
པ་ལ་དད་པ་ལྷག་པས་མྱི་ཆྲེ་བར་སྐྱྲེ་བ་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ལྷག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར། གཞན་
ནྱི་གཟུགས་མྲེད་འགོ་རྣམ་བཞྱི། །ཞྲེས་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་འདོད་པ་ནས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་བར་དོ་མྲེད་པས་
སྐྱྲེས་ནས་ཐར་པ་སོགས་གོང་དུ་འཕོ་བའྱི་བར་བཞྱི་དང་། གཞན་ནྱི་འདྱི་ལ་མྱ་ངན་འདའ་ཞྲེས་པ་འདོད་པར་
ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ྱིད་ལ་ཐར་པ་རྣམས་གཞུང་དུ་མ་སོས་པ་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་སྲེ། ཕྱྱི་མ་དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི། 
འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་པའྱི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནྱི་འགོ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ཚེ་དང་པོ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་
སམ་ལན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་འོང་ཐོབ་སྲེ་ཚེ་གྱིས་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པ་ནྱི་འདོད་ཁམས་ལ་སྐྱོ་བས་ཚེ་དྲེ་ྱིད་ལ་མྱ་
ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གཟུགས་ཁམས་སུ་ཚེ་གྱུར་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ན་ཁམས་གོང་དུའང་འཇུག་གོ །འབས་བུ་བཞྱི་
པའྱི་ཁད་པར་ལ་དྲུག་གྱི་དང་པོ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ལྔ་གཏན་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་མྱོས་པ་ནྱི་རྲེད་པ་དང་བཀུར་བསྱིས་གཡྲེན་སྤྱོ་
བས་དབང་མས་པས་ཏྲེ་དག་བཅོམ་པ་ལྲེགས་འོངས་ལྟ་བུའོ། །གསོད་མྱི་གསོད་ནྱི་རང་གྱིས་རང་གྱི་སོག་
གཅོད་པ་དང་མྱི་གཅོད་པའོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེར་གནས་ནྱི་ལོ་ཀ་བའྱི་བསམ་གཏན་རྣམས་སོ། །འདྱིས་
འཕགས་པའྱི་ལམ་ལས་མས་པ་ཡོད་པར་བསན་ཏོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། བཞྱི་ནྱི་རྱིགས་ལས་ལྔ་འབས་
ལས། །མས་འགྱུར་དང་པོ་ལས་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་ནོ། །དྲེའང་འབས་བུ་དྲེ་སོར་མ་ཚུད་པར་མྱི་
འཆྱི་ཞྱིང་འབས་གནས་ཀྱིས་མྱི་བྱ་བ་མས་ཀང་མྱི་བྱྲེད་སྲེ། འབས་ལས་མས་པ་འཆྱི་བ་མྲེད། །བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
དྲེ་མྱི་བྱྲེད། །ཅྲེས་འདོད་དོ། །མདོ་སྲེ་པ་ནྱི་འཕགས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སྤངས་པ་གང་དྲེ་ནྱི་ལྲེགས་པར་སྤངས་
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པའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པས་འབས་བུ་ལས་མྱི་མས་པར་སྨྲ་སྲེ། དབྱྱིག་གྲེན་ཞབས་ཀང་འདྱི་ྱིད་བཞྲེད་
དོ། །སྤྱྱིར། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ྲེར་སྤྱད་ལས། །ཡོངས་མས་རྣམ་པ་གསུམ་ཤྲེས་བྱ། །སོན་ལ་ཐ་མ་མྱི་གཡོ་
ལ། །བར་པའང་གཞན་ལ་རྣམ་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གསོད་ན་མས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཚེ་དང་ལྡན་
པ་གནག་ཚོགས་ཅན་སོབ་པར་གྱུར་པ་ཡང་ཡང་མས་པས་ཡྱི་ཆད་དྲེ་མཚོན་གྱིས་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་ལ་འཆྱི་
བའྱི་དུས་ཁོ་ནར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མྱོས་ན་མས་ཤྱིང་རྲེས་སུ་བསྲུངས་ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་དང་སྨྲ་བ་ལ་དང་རོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་རྱིང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་སོར་བ་དང་ལྡན་པ་
དང་། ནད་ཡུན་རྱིང་པོ་ཐྲེབས་པ་སྲེ་རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱིས་མདོ་ལས་དངས་པའྱི་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་རྐྱྲེན་ལྔ་
སོབས་ལྡན་མྲེད་ན་མྱོང་ཀང་མྱི་མས་ཤྱིང་མངོན་པར་བརོན་པ་མྲེད་ན་དབང་པོ་དད་སོགས་ལྔ་སོང་ཞྱིང་ཆྲེ་
བར་བྱྲེད་པའྱི་སྐལ་པ་མྲེད་པའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དབང་པོ་སོང་ཞྱིང་མྱི་གཡོ་བ་རྟོགས་པའྱི་སྐལ་པ་ཅན་ནོ། །དབང་པོ་
འཕོའང་མྱི་སོབ་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་དང་གཟུགས་མྲེད་དང་པོ་གསུམ་སྲེ་ས་དགུ་དང་སོབ་པ་བསམ་གཏན་
དྲུག་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟུལ་པོའ་ིལམ་གྱི་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་པ་བཏང་ཞྱིང་རྣོན་པོའ་ིལམ་གྱི་དྲེ་
འཐོབ་པ་སྲེ། །མྱི་གཡོ་རྣམ་གོལ་བར་ཆད་མྲེད། །ལམ་དགུའོ་ཤྱིན་ཏུ་སྲེན་ཕྱྱིར་རོ། །མཐོང་བས་ཐོབ་ལ་རྲེ་རྲེ་
འོ། །ཟག་མྲེད་མྱི་ཡྱི་ནང་དུ་སྤྲེལ། །མྱི་སོབ་ས་དགུ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ། །སོབ་པ་དྲུག་ལ་གང་གྱི་ཕྱྱིར། །འཕྲེལ་བ་
འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན། །བཏང་སྲེ་འབས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབང་པོ་
རྣོ་བས་སང་མྱི་དགོས་པ་དང་སངས་པས་རྣོ་བ་སྲེ་ཡྲེ་མྱི་མས་པའོ། །དོན་དྲེ་རྣམས། དག་བཅོམ་དྲུག་འདོད་དྲེ་
རྣམས་ལས། །ལྔ་ནྱི་དད་པས་མོས་ལས་སྐྱྲེས། །དྲེ་རྣམས་རྣམ་གོལ་དུས་དང་སོར། །མྱི་གཡོའ་ིཆོས་ཅན་མྱི་
གཡོ་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་དྲེ་དུས་མྱི་སོར་གོལ། །དྲེ་ནྱི་མཐོང་ཐོབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་དང་པོ་ནས་དྲེའྱི་རྱིགས། །ཁ་
ཅྱིག་སངས་པ་ལས་གྱུར་ཏོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དག་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོ་བྱད་དང་ནད་མྲེད་པ་དང་
ཡུལ་གྱི་བྱྲེ་བག་ལ་ལྟོས་པས་སམ་མས་སྱིད་པས་དུས་དང་སོར་བ་དང་འདོད་དགུར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མངོན་དུ་
འགྱུར་བས་སམ་མས་མྱི་སྱིད་པས་དུས་དང་མྱི་སོར་བའོ། །འདྱིར་མཐོང་ལམ་ལ་དད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་
འབང་དང་སོམ་ལམ་ལ་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་དུས་དང་སོར་མྱི་སོར་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་དྲུག་
འདྱི་ལྟར་ལམ་གསུམ་ལ་གྱིས་གྱིས་ཞྲེས་འདོད་ཅྱིང་། དད་པས་རྲེས་འབང་དབང་པོ་རྟུལ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་
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རྟུལ་བ་དང་། ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་རྟུལ་བ་གསུམ་དང་། །སོབ་དང་འཕགས་མྱིན་རྱིགས་དྲུག་ལྡན་ཞྲེས་པ་རྱིགས་ལྔ་
དང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་དང་ཆགས་བལ་གྱི་སོ་ནས་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་ནས་སྱིད་རྲེ་བོར་བའྱི་ས་བརྒྱད་ལས་
ཆགས་བལ་གྱི་བར་གཞན་བདུན་ལ་དགུ་དགུ་དང་། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་ལ་བཅུ་རུ་ཕྱྲེ་བས་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དང་
གྱིང་གསུམ་དང་ལྷའྱི་རྱིས་དྲུག་ཏུ་སྐྱྲེས་པས་རྟྲེན་གྱིས་དགུ་སྲེ། །དྲེ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བསྒྲྲེས་པས་འབུམ་བཞྱི་
ཁྱི་བདུན་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔར་འགྱུར་ཞྱིང་གང་ཟག་གཞན་ལའང་ཇྱི་རྱིགས་པར་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བརྱི་སྲེ། 
འགའ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོ་སས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་འདོད་ན་བལྟའོ། །སྲེ་དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགུ་
སྤྱྱིར་བཤད་པ་ནྱི། གང་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་ལས་ཀྱིས་ཐ་དད་དུ་སྐྱྲེ་བས་ན་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ།ོ །གྱུར་པ་
ནྱི་དྲེའྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་སོ། །འཕགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ལམ་མོ། །ཀུན་སོར་ནྱི་ོན་མོངས་
ཏྲེ་དགུ་དང་གསུམ་དང་ལྔ་ཚན་གྱིས་བརོད་ཟྱིན་ཅྱིང་། དྲེའྱི་ལྷག་མ་ཡོད་པས་མྱི་སོབ་པ་གཅོད་དོ། །འཕགས་
པའྱི་ཆོས་ཐོབ་པ་ནྱི་སོབ་པའང་ཡྱིན་པས་ཀུན་སོར་གྱི་ལྷག་མ་མྲེད་པའོ། །བསྒྲྲེ་བ་ནྱི་གཟུགས་དང་གཟུགས་
མྲེད་དུ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་གྱུར་པ་ཞྲེས་སོགས་སར་རོ། །འདོད་གཟུགས་ཀྱི་བཞྱི་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོས་བསྡུས་པས་དྲེ་ས་ལ་ཞུགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་
ཏྲེ་བཤད་པ། མཐུའྱི་ཁད་པར་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་གནས་མྱིན་པའྱི་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་
བ་སྤངས་པའྱི་དྲེའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྡན་ཞྲེས་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྲེ་བའོ། །བོད་རྣམས་ས་བརྒྱད་
པ་ཡན་ཆོད་དོ་གསུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་ཏྲེ་དབུ་མ་ར་བར། རོགས་
སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞྱིང་། །ན་ཐོས་རྣམས་ནྱི་ཟད་པ་ན། །རང་སངས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། །རྟྲེན་པ་མྲེད་ལས་
རབ་ཏུ་སྐྱྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་རྟོགས་ཤྱིང་གསུང་བས་སམ། སོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་
གཤྲེགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཤྲེགས་པས་ན་དྲེ་སྐད་ཏྲེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་
ཅན་ནྱི་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྱི་བར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་དང་མངོན་པར་
རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པའང་འདོད་
ཁམས་སུ་སོན་པ་སྲེ། རྒྱུད་བླ་མར། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་འཇྱིག་རྟྲེན་མཁྲེན། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་
པར། །སྤྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ས་ཚོགས་ཀྱིས། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དང་། །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་དང་
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བལྟམས་པ་དང་། །བཟོ་ཡྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བཙུན་མོའ་ིའཁོར་གྱིས་རོལ་པ་དང་། །ངྲེས་འབྱུང་དཀའ་
བ་སྤྱོད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་པ་དང་། །བདུད་སྲེ་བཅོམ་དང་རོགས་པར་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །མྱ་ངན་འདས་པར་གཤྲེགས་མཛད་རྣམས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །སོན་པ་འདྱིའྱི་
རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ནྱི་རྒྱས་པར་རྒྱ་ཆྲེར་རོལ་པ་སོགས་སུ་བལྟའོ། །སྲེ་བདུན་པ་ལ་ལྔའྱི་དང་
པོ་ནྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པ་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་ཆོས་ྱིད་ལ་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་དུ་མོས་
པས་སྤྱོད་པའྱི་ས་ཚོགས་སོར་ལ་ཆོས་ངྲེས་པར་སྲེམས་པའྱི་བཟོད་པ་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་བ་རྟོན་པས་དབྱྲེ་བར་
བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་སྐལ་པ་གངས་མྲེད་དང་པོས་རོགས་པ་སྲེ་དྲེ་རོམ་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། །བཟང་དང་
སོན་ལམ་སོབས་ཅན་དང་། །སྲེམས་བརྟན་ཁད་པར་འགོ་བ་ཡྱི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་གངས་མྲེད་
གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རོམ་པ་མཛད་ཅྲེས་བརོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར། དགྲེ་བ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོན་པ་
བཟང་བའྱི་སོབས་ཅན་དང་སོན་ལམ་གྱིས་རྟག་ཏུ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་དང་ཕད་པ་དང་སྲེམས་བརྟན་པ་མྱི་
དགྲེ་བའྱི་གོགས་པོས་བཟོག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་མྱི་གཏོང་བ་དང་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱྱི་མར་
དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་མས་ཤྱིང་འཕྲེལ་བ་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་སྤྱྱི་དོན་ལ་བཅུ་སྲེ། དྲེ་མྱིན་
ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད། རྟོགས་པ་དང་། སྤངས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་དང་། འཕོ་འཚམས་དང་། 
ཡོངས་སོང་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། སྐྱྲེ་བ་ལྲེན་པ་དང་། རྨྱི་རྟག་དང་། ངྲེས་ཚིག་གོ །དང་པོ་ལ་ས་བཅུའྱི་སྤྱྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི། ཐྲེག་པ་གསུམ་ལས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་འཕགས་པ་སོབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་
ཡོན་ཏན་གྱི་རྟྲེན་བྱྲེད་པ་སྲེ་རྒྱུད་བླ་མར། ས་བཞྱིན་དཀར་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་སན་རྣམས་མ་ལུས་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
གཞྱིར་གྱུར་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའོ་ཞྲེས་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་
པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོ་ན་ཆར་ཕྱྲེ་བ་ནྱི་སའྱི་མྱིང་འཐོབ་སྲེ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྟྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞྲེས་དང་། དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུ། ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་གནས་སྐབས་རྣམས་ནྱི་
དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ས་རྣམས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྟོགས་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་ཇྱི་
ཙམ་རྟོགས་པ་ལ་གསུམ་ལས་མྱི་འཐད་པ་དགག་པ་ནྱི། འབྱི་ཆྲེན་པོ་་་་་་བླ་མ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཤྲེས་རབ་འབར། ཆོས་
དབྱྱིངས་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་ཅྱིང་ཆོས་དབྱྱིངས་མཐོང་སྤང་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བ་
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སོགས་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པ་ལ་དང་། ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་དོན་སོགས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ྱིད་རྟོགས་པ་ལ་དང་། རྲེས་
ཐོབ་ཀྱིས་ཀུན་རོབ་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ཅྲེས་གསུང་ངོ་། །དྲེའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ཆོས་ྱིད་ཙམ་རྟོགས་པ་ལ་
ཁད་པར་མྲེད་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་ཙམ་རྟོགས་པ་ལའང་ཁད་པར་མྲེད་པར་མཚུངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ལུང་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསར་མ་་་་་་བླ་མ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཆྲེན་པོ་འཇམ་དབྱངས། སོགས་ཆོས་ྱིད་ཙམ་དང་། ཆོས་སྐུ་ཙམ་དང་། 
ཆོས་ཅན་ཙམ་གྱི་སྤྱྱི་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་གསུམ་གྱི། བྱྲེ་བག་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་
པའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྤྱྱི་ནྱི་རྟོག་པས་དུ་མ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་མྲེད་པས་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་ཤྲེས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་མམ་བཞག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྤྱྱི་འཛིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྟོག་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྣམ་རྟོག་མྲེད་པར་སྤྱྱི་འཛིན་མྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འཐད་པ་བརོད་པ་
ནྱི། ས་བཅུར་ཆོས་དབྱྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་མྲེད་ཅྱིང་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་འད་བ་གཅོད་པས་ཁད་པར་
ཡོད་དྲེ། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། གང་གྱི་ཚེ་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་བདག་ྱིད་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་ནའང་ངྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་རྟོགས་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྱིན་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་སྐྱྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་
མཐོང་བའྱི་ལམ་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ལ་ཆོས་ཀུན་སོང་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སོང་བའྱི་ཆོས་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་དང་། གྱིས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་མཆོག་གྱི་
དོན་དང་། གསུམ་པ་ལ་བསན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱི་སྲེ་དྲེ་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས་མཆོག་གོ་ཞྲེས་དང་། 
བཞྱི་པ་ལ་དྲེ་རང་གཞན་གང་གྱིའང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བདག་གྱི་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་དང་། ལྔ་
པ་ལ་དྲེ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ནང་གསྲེས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་རྣམས་དང་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་
ཐ་དད་མྲེད་པར་དང་། དྲུག་པ་ལ་དྲེ་ལ་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རང་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་
ཞྱིང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པས་གསར་དུ་དག་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་། བདུན་པ་ལ་མདོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་
ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་དྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་
པས་ོན་མོངས་འགྱིབ་པ་དང་རྣམ་བྱང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་དང་ཡང་ོན་ཡྱིད་གནས་གྱུར་པས་མཚན་མ་
མྱི་འབྱུང་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་ལ་དབང་བའྱི་དོན་དུ་དང་། འཛིན་པ་ལྔ་གནས་གྱུར་
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པས་འདོད་པ་བཞྱིན་ཞྱིང་དང་འཁོར་སོན་པའྱི་མཐུ་བརྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ཞྱིང་དག་པ་ལ་དབང་བའྱི་གནས་སུ་
དང་། དགུ་པ་ལ་ཡྱིད་ཤྲེས་རྟོག་པ་གནས་གྱུར་པས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་དྲེའྱི་གནས་ཀྱི་དོན་དུ་དང་། བཅུ་པ་ལ་གནས་གྱུར་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སྲེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ལས་ལ་དབང་བ་ཐོབ་པས་དྲེའྱི་གནས་ྱིད་དུ་ཆོས་དབྱྱིངས་རྟོགས་ཏྲེ་དབུས་
མཐར། ཀུན་ཏུ་འགོ་དོན་མཆོག་གྱི་དོན། །རྒྱུ་མཐུན་དོན་གྱི་མཆོག་ྱིད་དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་དོན་
དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པ་དང་། །ོན་མོངས་རྣམ་དག་མྱིན་དོན་དང་། །ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་ྱིད་
དང་། །བྱི་མྲེད་འཕྲེལ་བ་མྲེད་དོན་དང་། །དབང་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱི་གནས། །ཞྲེས་དང་། རྒྱན་དུ། ཡྱིད་དང་འཛིན་
དང་རྣམ་པར་རྟོག །གྱུར་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་དང་། །ཞྱིང་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་རྣམས་ལ། །དབང་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་
ཡྱིན་ནོ། །དབང་དྲེ་མྱི་གཡོ་ལ་སོགས་པའྱི། །ས་གསུམ་ལ་ནྱི་རྣམ་བཞྱི་སྲེ། །གཅྱིག་ལ་རྣམ་གྱིས་དྲེ་ལས་
གཞན། །དབང་དྲེ་རྲེ་རྲེར་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་རྟོག་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནྱི། །དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཐོགས་མྲེད་ལ། །འབྱོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ཡང་
ཆོས་ྱིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གསལ་བ་དང་ཆྲེས་གསལ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་དྲེ་
དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀ་རུ། ས་བཅུ་པས་ཤྲེས་བྱའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལག་མཐྱིལ་གྱི་སྐྱུ་རུ་ར་དར་ལ་སབ་པོས་མྱིག་
གཡོགས་པ་ལ་སང་བ་ལྟར་དང་། བཅོམ་ལྡན་གྱིས་དྲེ་བསལ་བ་ལྟར་རྟོགས་པར་བཤད་ཅྱིང་། སོར་ལམ་གྱི་ཚེ་
བདྲེན་པ་རྟོགས་པ་དར་གྱིས་ཆོད་པ་ལྟར་མཐོང་ལམ་གྱི་ཚེ་དྲེ་བསལ་བ་ལྟ་བུར་གསུངས་པས་སོ། །ཆོས་ཅན་
རྟོགས་པ་ལའང་བཅུ་ལ་རྒྱ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་ཡོད་དྲེ་ཇྱི་རྱིགས་པར་ས་བཅུ་པའྱི་མདོར་བལྟའོ། །རོད་སྤང་་་་་་ལ་དང་པོ་
སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་མྱི་ཆོད་ལ་རོད་པ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་ན་དྲེ་བདག་འཛིན་ལས་མྱི་འདའ་བས་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལས་མྱི་འདའ་བར་མ་གྲུབ་སྲེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་མ་རྱིག་པ། །ོན་མོངས་ཅན་
མྱིན་སྒྲྱིབ་པ་བཅུ། །ས་བཅུའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི། །གྲེན་པོ་རྣམས་ནྱི་ས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དབུས་མཐར་
གསུངས་པས་ན་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་འཕགས་པས་ཀང་མཐོང་བ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཀུན་མྱི་ཆོད་
ན་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། རྣམ་པ་ཇྱི་སྲེད་ཙམ་
ཞྱིག་བསལ་ན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བལ་བ་དྲེ་སྲེད་ཙམ་གྱིས་དྲེ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་
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འཕགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སྒྲོ་འདོགས་རྣམ་པ་ཀུན་ཆོད་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་ཁོ་ན་སྲེ། རྨ་བྱའྱི་
མདོངས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་ཡང་། །ཞྲེས་སོགས་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གསལ་མྱི་གསལ་རོད་སྤང་ནྱི། འཕགས་པའྱི་
བློ་ལ་གསལ་མྱི་གསལ་མྱི་རུང་སྲེ། གངས་ཅན་གྱི་གཞུང་དུ། ཧ་ཅང་ྲེ་ཕྱྱིར་རྱིང་ཕྱྱིར་དང་། །ཆ་ཕའྱི་ཕྱྱིར་དང་
བསྒྲྱིབ་ཕྱྱིར་དང་། །ཟྱིལ་མནན་ཕྱྱིར་དང་འདྲེས་ཕྱྱིར་དང་། །དབང་པོ་མས་དང་ཡྱིད་མྲེད་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་སྨྲས་
པའྱི་མྱི་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་བརྒྱད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། བདག་རྐྱྲེན་ཡྱིད་དབང་ནུས་པ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཁད་
ཡོད་པས་ཏྲེ། མྱིག་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་མྱིག་ཤྲེལ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས་པ་ནྱི། རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་
པ་ལ་འཇུག་པའྱི་གཟུངས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་དང་
མཚུངས་པར་མཐོང་ངོ་། དྲེའྱི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་སོགས་བརྒྱད་དང་
མཚུངས་པར་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཅྱིང་། དྲེའྱི་དོན་དབུ་མ་པ་ལ་མམ་བཞག་སང་མྲེད་དང་རྲེས་ཐོབ་
སང་བཅས་སུ་བཞྲེད་ལ། རྣམ་རྱིག་པས་ཡོང་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་རྲེས་ཐོབ་ཀྱིས་གཞན་དབང་གཟུང་
འཛིན་དུ་སང་བ་བཞྱིན་མྱི་བདྲེན་པར་རྟོགས་པར་འདོད་དྲེ། སུམ་བཅུ་པར། དྲེ་མ་མཐོང་བར་དྲེ་མྱི་
མཐོང་། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་། དྲེ་ལྟར་རང་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་
དབྱྱིངས་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་དབུས་མཐའྱི་ཊྱི་ཀཱ་རུའོ། །གང་མམ་བཞག་ལམ་ཡྱིན་གྱིས་ས་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྲེས་
ཐོབ་དྲེ་ལས་བཟོག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པས་མུན་སྤྲུལ་དུ་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྤངས་པ་
ནྱི། ས་ལ་འཇུག་པར། ཡན་ལག་བཅུ་གཅྱིག་རོགས་པ་ཡྱིས། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་བཅུ་གཅྱིག་ས། །རྨོངས་
གྱིས་གནས་ངན་ལྲེན་གཅྱིག་སྲེ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་ཐ་དད་དོ། །ཞྲེས་དང་། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་མདོར། །ས་
དང་པོ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་དང་། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་བའྱི་ོན་མོངས་པའྱི་
འཇྱིགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་དྲེའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་། གྱིས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཕ་མོའ་ིའཁྲུལ་པའྱི་དང་
ལས་ཀྱི་འགོ་བ་ས་ཚོགས་ལ་དང་། གསུམ་པ་ལ་་་་་་མཐོང་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་དང་། གཟུངས་དམ་པའྱི་མཆོག་ཐོབ་པ་འདོད་པས། འདོད་པའྱི་
འདོད་ཆགས་ཀྱི་དང་ཐོས་པའྱི་གཟུངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དང་། བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྲེད་
པའྱི་དང་། ཆོས་ལ་སྲེད་པའྱི་དང་། ལྔ་པ་ལ་འཁོར་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་པ་དང་་་་་་གསྲེར་འོད་དམ་པར་འཁོར་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱོ་
བའྱི་རྨོངས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་རྨོངས་པ་གྱིས་གསུངས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་དང་། མྱ་ངན་
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ལས་འདས་པ་ལས་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་པའྱི་དང་། མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་དང་། །དྲུག་པ་ལ་འདུ་བྱྲེད་
འབྱུང་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་དང་། མཚན་མ་མང་དུ་་་་་་སོམ་པོ་མངོན་དུ་འབྱུང་བའྱི་དང་། བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་ཕ་མོ་
འབྱུང་བའྱི་དང་། གཅྱིག་ཏུ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་
དང་མཚན་མ་རྣམས་ལ་མྱི་དབང་བའྱི་དང་། དགུ་པ་ལ་ཆོས་བསན་པ་ཚད་མྲེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དང་ཡྱི་གྲེ་
ཚད་མྲེད་པ་་་་་་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་རྨོངས་པ་དང་སྤོབས་པ་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་རྨོངས་པ་གྱིས་གསུངས། ཞྲེས་དང་གོང་ནས་གོང་གྱི་ཤྲེས་རབ་དང་
སྤོབས་པ་ལ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་གྱི་དང་། སྤོབས་པའྱི་དབང་གྱི་དང་། བཅུ་པ་ལ་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་
མྱི་དབང་བའྱི་དང་། གསང་བ་ཕ་མོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་་་་་་ཡུལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་ཤྲེས་
སྒྲྱིབ་ཀྱི་རྨོངས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཤྱིན་དུ་བར་མའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་འཕྲེན་པའྱི་རྨོངས་པ་གྱིས་གསུངས་ལ་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཆགས་པ་
དང་ཐོགས་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྨོངས་པའྱི་དང་། དྲེ་དང་དྲེའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་སྤོང་ངོ་། །ཡང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་དོན་
སོགས་རྟོགས་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་པའྱི་ཤྲེས་སྒྲྱིབ་སྤོང་སྲེ་སར་ལྟར་རོ། །འཇྱིགས་པ་ལྔ་སྤོང་བ་ནྱི། ས་ཐོབ་གྱུར་མ་
ཐག་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ལྔ་དང་བལ། །འཚོ་བ་ཆད་དང་འཆྱི་དང་མྱི་བསགས་ངན་འགོ་དང་། །འཁོར་གྱི་ནང་དུ་
འཇྱིགས་བལ་དྲེ་ལ་བག་ཚའྱི་རྣམ་པ་མྲེད། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་བདག་གྱི་གནས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་
ཏོ། །དུཿཁའྱི་ཆུ་བོ་བཞྱི་སྤངས་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་མར་འཕགས་པས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྱི་པ་ལ་དྲུག་ལས་
དང་པོ་བསབ་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི། བསབ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུས་ཕྱྲེ་བ་ས་དང་པོ་དང་། ངོ་བོས་ཕྱྲེ་བ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ཀྱིས་གྱིས་པ་དང་། སྲེམས་ཀྱིས་གསུམ་པ་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དྲེ་ནས་གསུམ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་
བདྲེན་པ་བཞྱི་དང་རྟྲེན་འབྲེལ་ཤྲེས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སོ། །བསབ་པ་དྲེ་གསུམ་གྱི་འབས་བུས་ཕྱྲེ་བ་ལྷག་མ་
བཞྱི་སྲེ་འབད་པས་མཚན་མ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མཚན་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་
པར་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་སྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་
སར། །རྱིགས་དང་དྲེ་བཞྱིན་མོས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །ལྷག་པའྱི་སྲེམས་དང་ཤྲེས་
རབ་གསུམ། །མཚན་མ་མྲེད་པ་རྣམ་གྱིས་ཏྲེ། །རོལ་དང་བཅས་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་
མཆོག །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གནས་པ་མཆོག །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོས་དབྱྲེ་བ་
ནྱི། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ཆོས་ྱིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་འདྱིར། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནྱི་ཕུང་པོ་སོར། །དྲེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་ཏྱིང་
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འཛིན་དང་། །ཤྲེས་རབ་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག །དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། །སྒྲྱིབ་རྣམ་བཞྱི་དང་ཐོགས་པ་
ཡྱི། །སྒྲྱིབ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་གོལ་དང་། །གོལ་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་སོང་། །ཞྲེས་ཏྲེ། གཞན་ནྱི་བདུན་པ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བར་རོ། །སྒྲྱིབ་པ་བཞྱི་ནྱི་འབས་བུ་ས་མར་བཤད་པ་བཞྱི་ལའོ། །གོལ་བ་འྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དག་པ་
ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཕར་ཕྱྱིན་གྱིས་དབྱྲེ་བ་ནྱི། དབུས་མཐར། སྱིན་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་དང་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཐབས། །སོན་ལམ་སོབས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། །འདྱི་
རྣམས་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་བཅུ་འོ། །ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མྲེད་ནྱི། །ས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་འབྱུང་
བས་དྲེ་བཅུ་ས་བཅུ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཤས་ཆྲེ་ཞྱིང་ཀུན་ན་ཀུན་སྤྱོད་དྲེ། རྒྱན་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ནྱི་མམ་པ་
ྱིད། །རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་དྲེ་ཡྱི་ཚེ། །རྟག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་དང་མཚུངས་པའྱི་སྲེམས་ཐོབ་
སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདག་གཞན་མམ་པར་རྟོགས་པས་རང་དོན་བཞྱིན་དུ་གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པས་དང་། 
མཆོག་གྱི་དོན་ལ་སོན་པས་རང་ྱིད་སོད་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ཐོས་པས་མྱི་ངོམས་པས་དྲེའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །བརྒྱལ་
བཟོད་པ་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་གནས་པ་དང་། དོན་
དམ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་སོམ་པ་མང་བ་དང་། ོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་རྟྲེན་འབྱུང་ཟབ་མོ་རྟོགས་
པ་དང་། མཚན་མ་ཀུན་མཚན་མྲེད་དུ་རྟོགས་ཤྱིང་མཚན་མར་བྱས་པའྱི་ཐ་སད་ཀང་མྱི་འགོག་པ་དང་། དབང་
གྱིས་ཐོབ་པས་དགྲེ་བ་ལ་བར་ཆད་མྲེད་པར་སོར་བས་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སོབས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་
དང་། ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཁད་པར་ལྡན་པས་སོ། །ཕར་ཕྱྱིན་ཕྱྱི་མ་
བཞྱི་ནྱི་དྲུག་པར་འདུས་ཏྲེ་དྲེས་བྱང་ཆུང་ཆྲེན་པོར་བསོས་པས་སྱིན་སོགས་མྱི་ཟད་པར་བྱྲེད་པས་དང་མཐུན་
པའྱི་སྐྱྲེ་བ་འཛིན་པས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་མྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་སྱིན་སོགས་ལ་འཇུག་པས་དང་། སོ་སོར་
རྟོག་པ་དང་སོམ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྤང་བྱ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་སོགས་ལ་ངྲེས་པར་འཇུག་པ་དང་། 
ཆོས་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་རྨོངས་པ་དང་བལ་བས་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་མྱོང་ཞྱིང་སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། མྱི་ཟད་པ་དང་རྟག་འཇུག་དང་། །ངྲེས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྱིན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་པས་དྲེ་
བཞྱི་ནྱི་བྱྲེད་པས་བཤད་དོ། །བཞྱི་པ་གཟུངས་ཀྱིས་དབྱྲེ་བ་ནྱི། བཅུ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཁད་པར་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་དང་དྱི་མ་མྲེད་པ་དང་། ལྲེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང་། སྲེམས་ཀྱི་
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རྒྱན་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲོན་མ་དང་། ཁད་པར་འགོ་བ་དང་། རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་དང་། སོ་མཐའ་
ཡས་པ་དང་མྱི་ཟད་པའྱི་ཟ་མ་ཏོག་གྱི་གཟུངས་ཐོབ་སྲེ་གཟུངས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་གསྲེར་འོད་དམ་པའྱི་
མདོར་བལྟའོ། །ལྔ་པ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་དབྱྲེ་བ་ནྱི། དྲེ་ྱིད་དུ། རྱིན་ཆྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡང་དག་འཕགས་ཀྱིས་དང་
གནས་མྲེད་པ་དང་རབ་ཏུ་མྱི་གཡོ་བ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་དང་། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་། ྱི་མའྱི་འོད་ཀྱི་གཟྱི་
བརྱིད་དང་། དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་
སྒྲོན་མ་དང་། དཔའ་བར་འགོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་ས་བཅུ་ཐོབ་པར་བཀའ་
བསྩལ་ཏོ། །དྲུག་པ་གྲུབ་པས་བཤད་པ་ནྱི། མོས་པས་སྤྱོད་པའྱི་ས་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་ལྷག་མ་གྲུབ་པ་དང་དྲེ་ྱིད་
ལའང་བདུན་མ་གྲུབ་པ་དང་བརྒྱད་པ་སོགས་གྲུབ་པ་སྲེ་རྒྱན་དུ། 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་འབྱུང་ངོ་། །ལྔ་པ་
འཕོ་ཚུལ་ནྱི་དགོངས་འགྲེལ་ཀྱི་མདོར། །སྐྱོན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ལྟུང་བའྱི་འཁྲུལ་པ་ཆ་ཕ་མོ་ལ་ཤྲེས་བཞྱིན་
དུ་སྤྱོད་པར་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་དང་པོའ།ོ །གང་གྱི་ཚེ་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཡན་ལག་དྲེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་
གྱིས་པ་སྲེ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ལ་སར་རོ། །དྲེ་ནས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ལོ་ཀ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཀུན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་
དང་ཐོས་པའྱི་དོན་ཀུན་འཛིན་པར་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་གྱིས་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་
ཐོབ་ཟྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ལན་མང་དུ་གནས་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཤྱིང་སོམས་འཇུག་ལ་སྲེད་པ་དང་ཆོས་ལ་སྲེད་པ་
ལ་བཏང་སོམས་སུ་འཇུག་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་གསུམ་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་བདྲེན་པ་བཞྱི་སོམ་པ་ན་འཁོར་བ་
ལ་མྱི་ཕྱོགས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཕྱོགས་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་བཟོག་སྲེ་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སོམ་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་བཞྱི་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་འཇུག་པ་ལ་སྐྱོ་བ་མང་བས་
མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་མང་དུ་གནས་མྱི་ནུས་པ་སྱིད་དུ་ལྔ་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་མཚན་མ་མྲེད་
པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་ཀྱིས་མང་དུ་གནས་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་སྱིད་དུ་དྲུག་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་པར་
མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་གནས་མྱི་ནུས་པ་སྱིད་དུ་བདུན་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱིས་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་སོན་པ་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་བརྒྱད་པའོ། །དྲེ་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དང་
འཁོར་དང་སྤྲུལ་པ་སོགས་སོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་སྲེམས་སྱིན་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་
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པའྱི་བར་དུ་དགུ་པའོ། །དྲེ་ནུས་ནས་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་ཐོབ་བར་དུ་བཅུ་པ་སྲེ་
ཐོབ་པ་ན་སངས་རྒྱ་ཀྱི་སར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེས་ན་ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡང་བཏགས་ཏྲེ་
གསུངས་ཤྱིང་དྲེ་དང་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་དགོངས་ཏྲེ་རྒྱུད་བླ་མར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྟོག་པ་
འདྱི། །ཐོབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་རྣམས་དང་། །སྲེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒྲོལ་བ་ལ། །ལོ་ཀ་རྣམས་ན་མམ་པ་
ྱིད། །འོན་ཀང་ས་གཞྱི་རྡུལ་ཕན་དང་། །རྒྱ་མཚོ་བ་ལང་རྨྱིག་རྲེས་ཀྱི། །ཁད་པར་གང་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའྱི་ཁད་དྲེ་འོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡུམ་དང་དྲེའྱི་རྒྱན་ལྟར་ན་རང་རང་གྱི་ཡོངས་སོང་
རྣམས་མ་རོགས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་ས་དྲེ་དང་དྲེ་ཡྱིན་ཅྱིང་རོགས་ནས་ས་གོང་མར་འཕོ་བའོ་ཞྲེས་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་
ཆྲེན་དུ་བཤད་དོ། །དྲུག་པ་ཡོངས་སོང་ནྱི་ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡྱིས། །ས་ནྱི་དང་པོ་ཐོབ་འགྱུར་
ཏྲེ། །བསམ་དང་ཕན་པའྱི་དངོས་ྱིད་དང་། །ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་དང་དྲེའྱི་རྒྱན་དུ་བལྟའོ། །བདུན་པ་
ཡོན་ཏན་ནྱི། སོམས་འཇུག་ཐུབ་མཐོང་བྱྱིན་བརླབས་ཤྲེས། །གཡོ་འགོ་སང་སྱིན་སྐལ་པར་གནས། །སོན་ཕྱྱི་
ཆོས་སོ་ལུས་བརྒྱ་སོན། །ལུས་རྲེར་རྒྱལ་སས་བརྒྱ་རྲེས་བསྐོར། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་
འཇུག་པ་སོགས་ས་དང་པོ་ལའོ། །གྱིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་མཐོང་བ་དང་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བྱྱིན་བརླབས་ཀྱི་
འཇུག་པ་ཤྲེས་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ལོ་ཀའྱི་ཁམས་འབུམ་གཡོ་བ་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཞྱིང་ཐྲེར་
འབུམ་སང་བར་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཁག་ཁྱིག་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་སོགས་སོ། །སོགས་ཀྱིས་
ནྱི་གོང་འོག་གྱིས་ཀ་སྡུད་དོ། །དྲུག་པ་ལ་བཅུ་གྱིས་ཕག་དྲེ་རྣམས་བྱྲེ་བ་འབུམ་དང་། བདུན་པ་ལ་བྱྲེ་བ་ཕག་
ཁྱིག་འབུམ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་སྲེད་དང་། དགུ་པ་ལ་སོང་གསུམ་
གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྲེད་དང་། བཅུ་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའྱི་སོང་གསུམ་གངས་མྲེད་པ་བྱྲེ་
བ་ཕག་ཁྱིག་འབུམ་ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་སྲེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གྱིས་ཕག་འཐོབ་པོ། །གཞན་ཡང་ས་དང་པོ་
ལ་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་སོགས་དང་བཅུ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དང་། རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕ་
རབ་གཅྱིག་ལ་ཞྱིང་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་རྣམ་འཕྲུལ་དང་སྲེམས་ཅན་ཀྱི་ཁམས་འཇྱིག་
འཆགས་སོགས་སོན་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་མདོར་བལྟའོ། །བརྒྱད་པ་སྐྱྲེ་བ་
ལྲེན་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། གྱིང་བཞྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། བརྒྱ་བྱྱིན་དང་། འཐབ་བལ་
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དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་དང་། སོང་སྤྱྱི་ཕུད་ལ་
དབང་བའྱི་ཚངས་པ་དང་། སོང་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོར་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་རང་ལུགས་?སུ་འབྱུང་བའོ། །སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ནྱི་གཞན་དུའང་སྐུ་སྐྱྲེ་སྲེ་རྒྱན་དུ། 
བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ལས་དང་ནྱི། །གཞན་ཡང་སོན་ལམ་རྣམས་དང་ནྱི། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་དབང་འབྱོར་
བའྱི། །དབང་གྱིས་སྐྱྲེ་བར་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་འབྱུང་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་མོས་པས་སྤྱོད་པ་པ་དགྲེ་བས་འདོད་
པའྱི་འགོ་བར་སྐྱྲེ་བ་དང་། ས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་དུ་དུད་འགོ་སོགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་དང་། བསམ་
གཏན་བཟོག་སྲེ་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱྲེ་བ་དང་། སྤྲུལ་པས་དགའ་ལྡན་སོགས་སུ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་ཀུན་ཏུ་སོན་
པའོ། །དགུ་པ་རྨྱི་རྟགས་ནྱི་དང་པོ་ལ་སོང་གསུམ་གཏྲེར་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་གྱིས་གང་བ་མཐོང་བ་སོགས་
བློ་གོས་མྱི་ཟད་པས་ཞུས་པ་ཆུང་ངུ་དང་གསྲེར་འོད་དམ་པར་བཀའ་བསྩལ་ཅྱིང་། གཞན་མང་པོ་རྨྱི་ལམ་བསན་
པར་ཏྲེ། འདོད་ན་དྲེ་རྣམས་སུ་བལྟའོ། །གལ་ཏྲེ་དོད་ནས་གྱིད་སོགས་སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་ཟད་པས་ན་ས་ཐོབ་པ་ལ་རྨྱི་
ལམ་གྱི་རྟགས་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་གྱིད་ལ་ནྱི་རང་དབང་མྲེད་པ་ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྱི་གྱིད་དང་། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལུས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པའྱི་གྱིད་གྱིས་ལས། དང་པོ་
སྤངས་ཀང་གྱིས་པ་ཡོད་ཅྱིང་གཞན་ནྱི་གོ་བུར་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་སང་བ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ལ་རྨྱི་ལམ་གྱི་སྒྲས་
བཏགས་པ་སྲེ། ས་དྲེ་རྣམས་སུ་ཆོས་ཀུན་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །གང་གྱིས་
གནས་སྐབས་མ་ཡྱིན་པར་མཚན་མ་འདྱི་རྣམས་མཐོང་ན་བདུད་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའམ་སགས་ཀྱི་
མཐུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བཅུ་པ་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་འབྱུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཕྱྱི་
ཕྱྱིར་ཞྱིང་གོང་དུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་ཏྲེ་རྒྱན་དུ། འབྱུང་པོ་དཔག་མྲེད་འཇྱིགས་མྲེད་ཕྱྱིར། །དཔག་ཏུ་
མྲེད་པ་དྲེ་རྣམས་ལ། །ཕྱྱི་ཕྱྱིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕྱྱིར། །དྲེ་རྣམས་ྱིད་ནྱི་སར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བྷུ་མྱི་
ཞྲེས་པ་ལ་ཡྱི་གྲེ་བསན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་བཤད་པའོ། །གཞུང་དོན་ལ་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་
སུ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམ་དག་གྱི །དཀར་པོའ་ིཆོས་རྣམས་ཀུན་རོགས་དང་། །བཟོད་རྣོན་ཐོབ་དང་རང་
གྱི་ཐྲེག །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྲེ་བསན་པ་ལ། །རྟོག་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། །མྱི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། །འདོད་པ་དང་ནྱི་མོས་པ་དག །དག་པ་བསམ་པ་དག་པ་ྱིད། །ཅྲེས་ལྟར་ཏྲེ། ཚོགས་བཟོད་དམྱིགས་པ་
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ཡྱིད་བྱྲེད་གྲེན་པོ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་
རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ན་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་མཚན་མ་དང་འདྲེ་ཞྱིང་གཟུང་འཛིན་
མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནྱི། བྱང་ཆུབ་ལ་ནྱི་ྲེ་བས་དང་། །སྲེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་
མཐོང་བ་ལས། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱྲེ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་རབ་དགའ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཅྲེས་སོ། །དྱི་མ་མྲེད་པ་ནྱི། 
འཆལ་ཚུལ་རོམ་པའྱི་དྱི་བལ་ཕྱྱིར། །དྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ས་ཞྲེས་བརོད། །ཅྲེས་དང་། ཐྲེག་པ་གཞན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་
པའྱི་དྱི་མ་ལས་འདས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །འོད་བྱྲེད་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སང་བ་ཆྲེན་པོ་ནྱི། །བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འོད་
བྱྲེད་པ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོབས་གྱིས་ཆོས་ཚད་མྲེད་པ་ཚོལ་ཞྱིང་གཞན་ལ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོད་
འཕོ་བ་ཅན་ནྱི། འདྱི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲེག་བྱྲེད་འོད་ལྟ་བུ། །དྲེ་དང་ལྡན་ཕྱྱིར་ས་དྲེ་
ནྱི། །གྱིས་པོ་སྲེག་བྱྲེད་འོད་འཕོ་ཅན། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་དྲེས་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྲེག་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སང་དཀའ་བ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྱིན་བྱྲེད་ཅྱིང་། །རང་གྱི་སྲེམས་ཀང་སྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །བློ་
ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སང་དཀའ་བ། །དྲེ་ཕྱྱིར་སང་དཀའ་ཞྲེས་བྱ་འོ། །སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་བརོན་ཡང་
དྲེའྱི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པས་དྲེ་གཞན་གྱིས་བྱ་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སུ་དུར་ཛ་ཡ་
ཞྲེས་པ་ཞྱིང་ཁམས་ཀུན་ན་གནས་པའྱི་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ཐུབ་པར་མྱི་ནུས་པས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཐུབ་པར་
དཀའ་བ་སྲེ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བའྱི་ལྲེའུ་བཞྱི་པར། ལྔ་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱལ་དཀའ་བདུད། །ཀུན་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཐུབ་
དཀའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་། །མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་བརྟྲེན་ནས། །འཁོར་བ་དང་ནྱི་མྱ་
ངན་འདས། །གྱིས་འདྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཞྲེས་བརོད། །ཞྲེས་ཏྲེ་སྱིད་ཞྱི་ལ་མྱི་
གནས་པས་དྲེ་དག་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །མཚན་མ་མྲེད་པར་སྤྱོད་པ་ནྱི། བསྒྲྱིམས་ན་ཇྱི་སྱིད་འདོད་པར་མཚན་
མ་མངོན་གྱུར་མྱི་འབྱུང་བས་སོ། །རྱིང་དུ་སོང་བ་ནྱི། བགོད་གཅྱིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྱིང་དུ་སོང་
བའྱི་སར་འདོད་དོ། །གཅྱིག་ཏུ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པས་མྱི་གཡོ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་གངས་མྲེད་གྱིས་པས་
རོགས་པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མྲེད་པ་ནྱི། ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །མྱི་གཡོ་བ་ནྱི་
འདུ་ཤྲེས་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོའ་ིཕྱྱིར། །མྱི་གཡོ་བ་ཡྱི་སར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་གྱིས་ནྱི་མཚན་མ་ཅན་ལ་རོལ་
བའྱི་དང་། མཚན་མ་མྲེད་ལ་རོལ་བའྱི་འོ། །ལྲེགས་པའྱི་བློ་གོས་ནྱི། སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་བློ་བཟང་། །ས་དྲེ་
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ལྲེགས་པའྱི་བློ་གོས་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་སྱིན་ནྱི། སྱིན་བཞྱིན་གྱིས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ཆོས། །ཁབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་ན་ཆོས་ཀྱི་སྱིན། །ཞྲེས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀྱི་སྱིན་གྱིས་ཐོས་པའྱི་ཆོས་རྟྲེན་ལ་ཡོད་པ་མཁའ་ལྟ་བུ་
ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་གངས་མྲེད་གསུམ་པས་རོགས་པའོ། །བཞྱི་པ་རྒྱུན་ཞུགས་གྱིས་དཔྱད་པ་ལ་གསུངས་པ་
ནྱི་མདོ་དང་སར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་བཤད་ཟྱིན་དན་པ་ལ་སར་བ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་འབས་བུ་
བཞྱི་རྱིམ་གྱིས་བགོད་པ་སར་བསན་པ་ྱིད་དོ། །ཅྱིག་ཅར་བའྱི་ལམ་དང་འབས་བུའྱི་ཚུལ་ནྱི་མཐོང་ལམ་བསྐྱྲེད་
ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིྲེར་བསོགས་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་འདོད་པ་ནས་སྱིད་
རྲེའྱི་བར་གྱི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་དགུ་དུས་གཅྱིག་སྤོང་བ་སོགས་རྣམ་པས་ཅྱིག་ཅར་སྤོང་གྱི 
ལོ་ཀ་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་པ་ལྟར་སའྱི་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སོ་སོར་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ། སོར་མོའ་ིརྲེ་མོའ་ི
མདོར། །གཟུགས་སོགས་ལྔ་འདས་པ་སོགས་བཅུ་གཅྱིག་པོ་ཀུན་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་
དོ། །གཅྱིག་ཏུ་ཟླུམ། གཅྱིག་ཏུ་སོམ། ཕུང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བྱས་ནས་འདྱི་ལྟར་སོབ་སྲེ་འདྱི་ཀུན་མྱི་
རྟག་པ། འདྱི་ཀུན་དུཿཁ་བ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འདྱི་མཐོང་སྤང་ཀུན་སྤངས་པ་ན་འབས་བུ་དང་པོ་དང་
སོམ་སྤང་ཀུན་སྤངས་པ་ན་དག་བཅོམ་དུ་བཞག་གྱི བར་པ་གྱིས་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་སྤང་པའྱི་རྱིམ་སར་
བཤད་པ་ལྟ་བུ་འདྱི་ལ་མྱི་རུང་བས་སོ། །འདྱིའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་མདོར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་
འོག་ཏུ་དག་བཅོམ་བཞག་གོ །དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་དྲེ་ལ་ཀུན་ཤྲེས་པ་དག་
བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དོ། །མྱི་བྱྲེད་ནའང་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་དང་། 
འདོད་པའྱི་ོན་མོངས་ཀུན་མ་སྤངས་པས་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱྲེ་སྲེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ན་དྲེའྱི་ན་ཐོས་དང་དྲེ་
མྲེད་ན་རང་རྒྱལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །མངོན་རྟོགས་ལ་གསུམ་སྲེ། དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེ་
ཆུང་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོའ་ིདབྱྲེ་གཞྱི་ལ་གྱིས་ལས་ངོ་བོ་ནྱི། བསྡུ་བར། བདྲེན་པ་རྣམས་
ལ་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་འབང་དང་བཅས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་གསུངས་ཤྱིང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཡང་དག་
པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ་ཞྲེའོ། །ངྲེས་ཚིག་ནྱི། མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་དང་མངོན་སུམ་ལ་ཕྱོགས་པར་རྟོགས་
པས་སོ། །གངས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བཅུའོ། །གསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ཆོས་མངོན་རྟོགས་སོགས་ཏྲེ་དང་པོ་བདུན་ངོ་བོས་
དབྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྱི་མ་གསུམ་རྣམ་པའྱི་དབྱྲེ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཆོས་མངོན་རྟོགས་ནྱི་གཞན་གྱི་སྒྲའྱི་དབང་དུ་
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བྱས་ཏྲེ་ཆོས་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚོགས་ཙམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་མོས་དད་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་སྲེ། དྲེ་ཐོབ་པས་
བདྲེན་པ་རྣམས་ཆོས་མངོན་པར་རྟོགས་པས་རྟོགས་ཞྲེས་བརོད་པས་སོ། །དོན་མངོན་རྟོགས་ནྱི་སོར་ལམ་དུ་
དམྱིགས་པ་སྲེ་སོད་ཀྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་བདྲེན་པ་ལ་ཆོས་མྱི་རྟག་
སོགས་སུ་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤྱིང་དཔྱོད་པའྱི་བཟོད་པ་ཚོགས་ལམ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་ཆྲེན་
པོའ་ིཆུང་ངུ་ནྱི་དོད་དོ། འབྱིང་ནྱི་རྲེ་མོ་དང་བཟོད་པའོ། །ཆྲེན་པོ་ནྱི་ཆོས་མཆོག་གོ །ཆོས་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་བདྲེན་
བཞྱི་མངོན་རྟོགས་ནྱི་མཐོང་ལམ་སྲེ། དྲེ་ལ་ནྱི་བདྲེན་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་རྣམ་བཞག་བྱྲེད་པ་རྲེས་ཐོབ་
ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ས་བོན་བཏབ་པས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་
རྒྱུན་མྱི་འཆད་དུ་འབྱུང་བས་ལོ་ཀ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་དུ་ནྱི་མྱི་བྱྲེད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་
པ་དྲེ་རྣམས་སོམ་ལམ་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ། །མཐོང་ལམ་གྱི་རྲེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ནྱི་མཐོང་ལམ་ལས་སྲེང་དུ་
སོམ་ལམ་ལོ་ཀ་བའམ་དྲེ་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ནྱི་ཨྲེ་མ་
བཅོམ་ལྡན་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སོ། །དྲེའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ནྱི་ལྲེགས་པར་གསུངས་
པའོ། །དྲེའྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགྲེ་འདུན་ནྱི་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པའོ་ཞྲེས་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པས་རྟོགས་ནས་ཡྱིད་
ཆྲེས་པའོ། །ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀང་འདྱིར་བསྡུས་ནས་དབྱྲེ་བ་བཞྱི་དང་རས་གྱིས་སུའང་འཆད་དྲེ། 
བདྲེན་གསུམ་མཐོང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །ཆོས་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ། །ལམ་མངོན་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་
དང་། །དྲེ་ཡྱི་དགྲེ་འདུན་དག་ལའང་། །ཞྲེས་དང་། སྐབས་འདྱིར། ཆོས་བདྲེན་གསུམ་དང་རང་སངས་
རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །རས་སུ་གྱིས་ཏྲེ་དད་པ་དང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་དྱི་མ་མྲེད་པ་
རྣམས། །ཞྲེས་སོ། །མྱི་དགྲེ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སོམ་པ་འཕགས་པ་དགྲེ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཐོབ་པ་ལས་འཕགས་པ་སོབ་
པ་ཞྲེས་ཏྲེ་དམྱལ་བ་སོགས་ྱིད་བསྡུས་ནས་རྣམ་གངས་གཞན་གྱིས་བརོད་པ་ཞྲེས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཟད་པའྱི་
རྒྱུ་ནྱི་ྲེས་སྤྱོད་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ོན་མོངས་ཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ཀང་ངན་སོང་སྐྱྲེད་པའྱི་ལས་ཞྲེས་
སོ། །མངོན་རྟོགས་འདྱི་གྱིས་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ྱིད་ན་འཐོབ་སྲེ་ཤྲེས་ནས་ཞྲེས་དང་སོབ་པ་
ཞྲེས་པའྱི་གསུངས་ལས་སོ། །སོམ་ལམ་གྱི་རྲེས་ལ་གསུངས་པས་དྲེ་ལ་མངོན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེའོ། །མཐར་ཐུག་
པའྱི་མངོན་རྟོགས་ནྱི་གནས་ངན་ལྲེན་ཀུན་སངས་པ་སོགས་ཏྲེ་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །ཆོས་སོགས་མངོན་རྟོགས་
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བདུན་པོ་དྲེ་རྣམས་ྱིད་བསྡུས་ཏྲེ་གཞན་གྱི་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཐོབ་པས་ཞྲེས་སོ། །བདུན་པོ་དྲེ་རྣམས་ཕལ་
ཆྲེར་དང་ཇྱི་རྱིགས་པར་སོབ་དཔོན་གྱི་སྒྲ་ལ་མ་བརྟྲེན་པ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཚང་བ་མྱི་རྟྲེན་པའོ། །དྲེས་ན་
མངོན་རྟོགས་བདུན་ནྱི་ཐྲེག་ཆུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཤྱིང་དྲེ་རྣམས་ལ་ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གདུལ་བའྱི་ཐབས་
ལ་མཁས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྱི་བཟོད་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་བདུན་འགྲུབ་པ་དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་
པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། བརྲེ་ལྡན་དུཿཁ་གཞོམ་དོན་དུ། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནྱི་མངོན་སོར་མཛད། །ཐབས་བྱུང་དྲེ་
རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པས། །དྲེ་འཆད་པ་ནྱི་དཀའ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་བདུན་མངོན་དུ་མ་བྱྲེད་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་
ལྟ་བས་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུས་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་མངོན་རྟོགས་བསན་ནས་
མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་མངོན་རྟོགས་སོན་པ་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་སྐྱོན་ཟག་པ་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནྱི་ཐོག་མ་ྱིད་དུ་
འཕགས་པའྱི་ས་ལ་འཇུག་པའོ། །རབ་དགའ་ཙམ་སོས་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་ར་འགྲེལ་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ས་དང་པོར་
ཆོས་དབྱྱིངས་རྟོགས་པ་ན་དྲེ་དང་རྱིགས་འད་བས་ན་ས་ཀུན་རྟོགས་པ་སྲེ། ཇྱི་ལྟར་སྨྱུག་ཚིགས་དང་པོ་
ལ། །བཀས་པའྱི་ཚུལ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དྲེ་ལྟར་མྱུར་དུ་གས་པར་འགྱུར། །དྲེ་བཞྱིན་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག །ཅྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་ཁད་པར་སྤྱྱིར་བསན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་
ཁད་པར་ནྱི། དྲེས་ན་ཐོས་ཀྱི་སྲེ་སོད་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ལ་འདྱིས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། །ྲེ་བར་
རྟོན་པའྱི་ནྱི་སྱིད་པ་ཙམ་ལས་ཚོགས་མྱི་གསོག་པ་དང་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་གསོག་པས་སོ། །རྟོགས་པའྱི་ནྱི་
བྱང་སར་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་མྲེད་པའྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་དམྱིགས་པས་ཆོས་གཟུང་འཛིན་མྲེད་པར་མྱི་ཤྲེས་
པ་དང་བདག་མྲེད་གྱིས་ཀ་ཤྲེས་པས་སོ། །ཁས་ལྲེན་པའྱི་ནྱི་རང་དོན་ཙམ་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་དང་རང་གཞན་
མམ་པར་ཁས་ལྲེན་པས་སོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ནྱི་དྲེ་ས་བདུན་གྱིས་དང་། འདྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས། རྣམ་རྟོག་མྲེད་པའྱི་ངྲེས་འབྱུང་ནྱི། །ས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཤྲེས་བྱ་སྲེ། །ཐོབ་པ་དང་ནྱི་གྲུབ་ཕྱྱིར་
རོ། །ཞྲེས་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ནྱི་ཞྱི་བར་ལྟུང་བ་དང་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་
འདས་འཛིན་པས་ཏྲེ་རྒྱུད་བླར། བདག་སྲེད་མ་ལུས་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བཅད་དྲེ། །སྲེམས་ཅན་སྲེད་ཕྱྱིར་བརྲེ་ལྡན་
ཞྱི་ཐོབ་མྱིན། །དྲེ་ལྟར་བློ་རྲེ་བྱང་ཆུབ་ཐབས་སྲེན་པ། །འཕགས་པ་འཁོར་བའང་མྱ་ངན་འདས་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་
འབྱུང་ངོ་། །གནས་དང་འཁོར་གྱི་ནྱི་དྲེས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་འདྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སོང་བ་དང་གདུལ་བྱའྱི་སྐྱྲེ་བོ་
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སྡུད་པས་སོ། །བཙུན་པར་སྐྱྲེ་བའྱི་ནྱི་ཡབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་མྱི་ནུས་པ་དང་བུ་ཐུ་བོ་ལྟར་ནུས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱྲེ་བ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྐྱྲེ་བས་སོ། །འབས་བུའྱི་ཁད་པར་བྱྲེ་
བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི། སྤྱྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི། རྒྱན་དུ། སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་
བསོད་ནམས་ཀྱི། །ཚོགས་ཡྱིན་ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི། །གསུམ་པོ་གཞན་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་སྲེ། །ལྔ་ཅར་ཡང་ནྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཚོགས། །ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་གྱིས་སྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་གྱིས་རོགས་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེའང་དུས་
རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་སངས་པས་ཡུན་རྱིང་བར་མྱི་བསམ་སྲེ་དུས་གསུམ་བརྟགས་པར། རྨྱི་
ལམ་ན་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་ཀུན། །ཡུད་ཙམ་གྱིས་ཀང་དམྱིགས་པ་སྲེ། །དྲེས་ན་དཔག་མྲེད་དུས་རྣམས་ཀང་། །སྐད་
ཅྱིག་ྱིད་དུ་འདུ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། བསོད་པར་རབ་ཏུ་བརོན་པ་ཁོད་ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཀང་ཐུང་
ངུར་འདས་ཞྲེས་བཤད་སར་དུ་དངས་སོ། །སངས་རྒྱ་ཚུལ་ནྱི་འོག་མྱིན་ཆྲེན་པོར་ལོངས་སྐུའྱི་རྟྲེན་ལ་ཆོས་སྐུ་
མངོན་དུ་མཛད་ཅྱིང་སྤྲུལ་སྐུ་གྱིང་བཞྱི་པ་ཐྲེར་འབུམ་དུ་ཅྱིག་ཅར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏྲེ་ལང་ཀར་
གཤྲེགས་པར། གཙང་མའྱི་གནས་རྣམས་སྤངས་པ་ཡྱི། །འོག་མྱིན་གནས་ནྱི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་
རོགས་སངས་དྲེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་འདྱིར་ནྱི་མངོན་སངས་རྒྱས། །ཞྲེས་དང་། སྐྱབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་
པར། འོག་མྱིན་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ནྱི། །དྲེ་ྱིད་མངོན་སུམ་བྱ་བར་བཞྲེད། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་
པ། །ས་ཡྱི་སྲེང་དུ་སོན་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ལ་ལ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པའྱི་
དུས་ྱིད་ན་སྤྲུལ་པའྱི་ལུས་དྲེར་བཞག་སྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ལུས་ཀྱིས་འོག་མྱིན་དུ་བྱོན་ནས་སངས་རྒྱས་པར་
བཞྲེད་དོ། །དྲེ་མྱིན་ལས་འབྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་སྤང་བྱ་ཀུན་སྤངས་ཤཤྱིང་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཀུན་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའོ། །བཞྱི་པ་དངོས་པོ་ལ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་དྲེའྱི་འཇོག་ཚུལ་གཞན་བསན་པ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་
ལའང་གསུམ་ལས་རང་བཞྱིན་པའྱི་སྐུ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྱི་ཆོས་ྱིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དྱི་མ་མྲེད་ཅྱིང་ཐོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཡུམ་གྱི་རྒྱན་དུ། ཐུབ་པའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་གང་རྣམས། །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དྲེ་རྣམས་རང་བཞྱིན་
མཚན་ྱིད་ཅན། །ཞྲེས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཚད་མྲེད་དང་། །ཞྲེས་པ་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་པ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་ཀྱི་བར་དང་། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད། །སྒྲྱིབ་གྱིས་དག་པའྱི་མཚན་
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ྱིད་དྲེ། །དངོས་པོ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་དམྱིགས། །དབང་ཟད་མྱི་ཤྲེས་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་དང་། །སོབ་དཔོན་ཙན་ཏ་
གོ་མྱི་ཡྱིས་ཀང་། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་ཆོས་སྐུའོ། །རྣམ་རྟོག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མྱིན། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་
དག་ཕྱྱིར། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ། །ཞྲེས་དང་། བདུན་བཅུ་པར། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་ཁོ་ན་
ལ། །གནས་པའྱི་བློ་ལ་སངས་རྒྱས་བརོད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་
བཞྱིའྱི་དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྱིན་དང་གནས་སྐབས་སོ་སོ་བ་མྲེ་ལོང་ལ་གཟུགས་
ལྟར་གསལ་བར་སང་བ་གང་དང་ལྡན་པས་ཀུན་མཁྲེན་ཏུ་བརོད་པ་སྲེ། རྒྱན་དུ། མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ང་ཡྱི་
མྲེད། །ཡོངས་སུ་མ་ཆད་རྟག་ཏུ་ལྡན། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་པ། །རྟག་ཏུ་ཤྲེས་བྱ་དྲེ་ལ་མངོན་ཕྱོགས་མྱིན།་་་
་་དྲེ་རྣམ་པ་མྲེད་པའམ་མྱི་རྟོག་པས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་དང་པོར་བདག་གཞན་མམ་པ་ྱིད་དུ་རྟོགས་པ་དྲེ་རབ་ཏུ་
སོན་པ་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་ལ་ཞུགས་པ་སྲེ། སོམ་པ་དག་པས་སྲེམས་ཅན་ལ། །མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་འདོད། །མྱི་གནས་ཞྱི་བར་ཞུགས་པ་ནྱི། །མམ་ྱིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པར་འདོད། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་
བྱམས་པ་དང་། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་དང་ལྡན། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་པ་བཞྱིན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནྱི་
ངྲེས་པར་སོན། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་སོགས་ཏྲེ། སོ་སོར་
རྟོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྟག་མྱི་ཐོགས། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀྱི། །གཏྲེར་དང་
འད་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན། །འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་ནྱི། །འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་སོན་མཛད་པ། །ཐྲེ་ཚོམ་ཐམས་
ཅད་གཅོད་པ་ཡྱི། །ཆོས་ཆྲེན་ཆར་ནྱི་རབ་ཏུ་འབྲེབས། །ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་སྲེ། བཙུན་
པ་ཟ་བས། སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ྱིད་དྲེ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འགོ་བའྱི་དོན་སྒྲུབ་
པར་མཛད་པ་སྲེ། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི། །ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ས་ཚོགས་ཤྱིང་། །དཔག་མྲེད་བསམ་ཡས་
སྤྲུལ་པ་ཡྱིས། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་དོན་སྒྲུབ་པ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་སྲེ། །དབང་
པོ་ལྔ་ཡྱི་རྣམ་ཤྲེས་གང་། །དྲེ་ནྱི་དོན་ཀུན་ཡོངས་རོགས་ཕྱྱིར། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་ནྱི། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་
ཙམ་ྱིད་ཐོབ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་འཇུག་ཚུལ་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདྱི་རྣམས་མམ་བཞག་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་རྲེས་ཐོབ་
མྲེད་ཏྲེ་ཐུབ་པའྱི་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདུལ་བ་ལུང་དུ། གང་ཆྲེན་བཞྲེངས་
ཀང་མམ་པར་བཞག །གང་ཆྲེན་བཞུགས་ཀང་མམ་པར་བཞག །རྟག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་
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གསུངས་པས་སོ། །གང་ཡང་བཅོམ་ལྡན་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལས་བཞྲེངས་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནྱི་གདུལ་བྱའྱི་
སང་བ་ལ་ལྟོས་པའོ། །གཞན་ནྱི་རྒྱུད་བླ་མར། ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་གོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕོ་དང་དག་
ཕྱྱིར་དང་། །ཐ་དད་མྲེད་ཕྱྱིར་འོད་དང་ཟྲེར། །ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་དང་མཚུངས། །ཞྲེས་པ་དྲེར་མམ་
བཞག་རྲེས་ཐོབ་ཕྱྲེ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྲེས་ཐོབ་ཡོད་ཅྲེས་འདོད་དྲེ་གཞུང་དྲེའང་གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་ལ་
དགོངས་པར་མངོན་ནོ། །གང་ཡང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་པ་ལྲེའུ་བཅུ་གྱིས་པར། རྒྱལ་བ་ལ་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་རྟོག་པ་
ཡོད་པར་བཤད་པ་འདྱི་དང་དྲེའྱི་ལྲེའུ་བཞྱི་པར། རྣམ་རྟོག་མ་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོར་བཤད་པ་ནྱི་འགལ་མྱི་འགལ་
བརྟག་དབུ་མ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་འཇུག་པར། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་ཐབས། །རྣམ་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་
བས་ན། །དྲེ་ཡྱི་ཀུན་མཁྲེན་རོམ་པ་ྱིད། །དྲེ་དོན་ཡྱིན་ཕྱྱིར་ྲེས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་དཔྱད་དགོས་ཏྲེ་
ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཀང་མྱི་རྟོག་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཕྱྱིར་ཕྱྱི་རོལ་དོན་གྲུབ་ཏུ། །རྱིང་དང་ཕ་
སོགས་ཤྲེས་པ་ལས། །རྣལ་འབྱོར་ཅན་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་དབྱྲེའྱི། །ཐམས་ཅད་མཁྲེན་མྱིན་ཐལ་འགྱུར་ཕྱྱིར། །གྱིས་
ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་གོལ་མྱིན། །ཞྲེས་གཟུང་འཛིན་དྲེ་ན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་མ་
རྱིག་པའྱི་ལུགས་སོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་བྱ་མཁྲེན་ཚུལ་ནྱི་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དག རྒྱུན་གྱིས་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་
དཔྲེར། །མྲེ་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་སྲེག་འདོད་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་འདོད་བྱའྱི། །ཅྱིག་ཅར་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་ཕྱྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་དགུ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་རྱིམ་གྱིས་ཀུན་མཁྲེན་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་
རྒྱལ་བས་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ཚད་མྲེད་མཁྲེན་གྱི་ཀུན་མྱི་མཁྲེན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་མ་འདྲེས་པ་སོན་པའྱི་མདོར་
དུས་གསུམ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྱིགས་པ་ལ་འཇུག་ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་འགལ་བས་
དང་། །ཅྱིག་ཅར་དང་ཀུན་མྱི་མཁྲེན་པ་རྒྱུ་མྲེད་དང་རྒྱུ་གཞན་མྱི་རུང་བས་ན་སྒྲྱིབ་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྒྲྱིབ་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤངས་རྟོགས་མ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་དགག་པ་རྒྱ་ཆྲེར་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་པའྱི་
ཤྲེས་བྱ་མཐའ་མྲེད་མཁྲེན་པར་ལྟའོ། །གང་ཡང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཤྲེས་པ་ལ་སང་བས་ཁབ་ཅྱིང་སང་བ་
འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ན་འཁྲུལ་པ་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀུན་གཞན་
སང་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བཞག་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་འཐད་མྱི་འཐད་ཀྱི་དཔྱད་པ་ནྱི་འདྱིར་སྐབས་མ་ཡྱིན་པས་བཞག་
གོ །ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེས་ཁད་པར་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་ད་ལྟར་བ་དངོས་སུ་མཁྲེན་པས་ཤུགས་ལ་འདས་མ་འོངས་
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མཁྲེན་པར་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་པར་གསུངས་པའང་ཡུལ་འདྱིའྱི་ཤྲེས་བྱ་དངོས་སུ་མཁྲེན་པས་ཤུགས་ལ་ཡུལ་
གྱི་བསྐལ་བ་རྣམས་མཁྲེན་པར་མཚུངས་པས་ཤྱིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའོ། །དྲེས་ན་སོན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་
པས་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ཅྱིག་ཅར་མཁྲེན་ཏྲེ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་
སྤྱན། །དུས་ལའང་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྒྲྱིབས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། བདྲེན་གྱིས་སུ། མཁྲེན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་
ནྱི། །ཤྲེས་བྱའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁབ་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི་འདས་མ་འོངས་
ད་ལྟར་བའྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པས་དྲེ་དངོས་སུ་མཁྲེན་ན་དངོས་མྲེད་དངོས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྲུལ་པར་ཐལ་
ལོ་ཅྲེ་ན། ལན་ལ་གྱིས་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡུལ་གྱིས་ཆོད་པའང་ཡུལ་དྲེ་ན་མྲེད་པས་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་
ཞྲེས་མཚུངས་ལ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་དོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་དག་ཀང་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་དུ་ཡོད་དོ། །དོན་བྱའང་
དྲེའྱི་ཡུལ་ྲེ་བ་ན་ཡྱིན་པ་ལྟར་དྲེ་དག་གྱིའང་དུས་ྲེ་བ་ནའོ། །མ་ངྲེས་པའྱི་ལན་ནྱི་ཡང་དངོས་མྲེད་མཁྲེན་པ་
ཡང་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་འདྱི་ནྱི་དྲེ་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པས་ན་ག་ལ་འཁྲུལ། དྲེས་འདས་མ་
འོངས་སོགས་མཁྲེན་པ་སོགས་ནྱི་དད་པ་ལ་སོབས་སྐྱྲེད་པའྱི་མདོར་གཙུག་གཏོར་དང་མཛོད་སྤུས་ཀང་
གཟྱིགས་པར་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དཔྱོད་
པ་འདྱི། །མ་དག་བློ་ཅན་ལ་ཡྱིན་གྱི། །རྣལ་འབྱོར་པས་རྟོགས་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅྲེས་དང་། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་
པར། གནས་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་གསུངས་པས་སོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་དང་དྲེ་ལ་དོགས་
སྲེལ་རྒྱ་ཆྲེར་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་རྒྱན་དུ་བལྟའོ། །གྱིས་པ་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི། མཚན་ནྱི་སུམ་བཅུ་
ར་གྱིས་དང་། །དཔྲེ་བྱད་བརྒྱད་བཅུའྱི་བདག་ྱིད་འདྱི། །ཐྲེག་ཆྲེན་ྲེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱྱིར། །ཐུབ་པའྱི་ལོངས་
སྤྱོད་རོགས་སྐུར་བཞྲེད། །ཅྲེས་ཡུམ་གྱི་རྒྱན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རང་ྱིད་སར་ཆུད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་སྐུ་མས་སུ་བསར་བ་དང་གཞན་
དོན་ཕུན་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་རྟྲེན་ནོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་བྱྲེ་བག་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་པྱི་ཝང་ལྲེན་པ་
སོགས་བཟོ་དང་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་མ་ཐལ་དུ་སྐྱྲེ་བ་སོན་པ་དང་ཤཱཀ་སྲེང་གྲེས་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་སོན་པ་
སོགས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མོས་སྤྱོད་པ་དང་ན་ཐོས་སོགས་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པ་སྲེ། རྒྱན་གྱིས་སུ། 
གང་གྱིས་སྱིད་པ་ཇྱི་སྱིད་པར། །འགོ་ལ་ཕན་པ་ས་ཚོགས་རྣམས། །མམ་དུ་མཛད་པའྱི་སྐུ་དྲེ་ནྱི། །ཐུབ་པའྱི་
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སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད། །ཅྲེས་དང་། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མྲེད་པ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་ནྱི་འདོད་པ་སྲེ། །དོན་
གྱིས་་་་་་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་་་་་་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གྱིས་ལ་གནས།་་་་་རྱིམ་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་
པའྱི་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ། །བཟོ་དང་སྐྱྲེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆྲེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་རྟག་སོན་པས། །ཞྲེས་སོ། །སྐུ་དྲེ་གྱིས་ལ་མུ་
བཞྱི་ལས་ལོངས་སྐུ་ཡྱིན་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་མྱིན་པ་ནྱི་འོག་མྱིན་ན་ངྲེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པའོ། །བཟོག་པ་ནྱི་རྒྱལ་
པོ་ཀཔ་ཕྱི་ཎ་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་སྤྲུལ་པ་དང་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་རྒྱུ་འདུལ་བ་ལ་ཚངས་པར་
སྤྲུལ་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་ཡྱིན་ནྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་གསྲེར་འོད་དམ་པར་གསུངས་སོ། །གྱིས་
མྱིན་ནྱི་བྱྱིས་པ་སོགས་སོ། །གྱིས་པ་དྲེའྱི་འཇོག་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་ལ་འདྱིར་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཆོས་
སྐུ་རྣམ་གངས་སུ་བྱས་ཏྲེ་རྒྱན་གྱིས་དང་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཤྱིང་། གང་ཡང་བཟང་པོ་
ཞབས་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དག་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་སྐུ་དང་གཞན་གྱིས་གཟུགས་སྐུར་འཆད་
པ་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་སུ་སྐུ་གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་ལྟ་བར་གསུངས་པ་ལ་དོན་གསང་དུ་ཆོས་ྱིད་ཆོས་སྐུ་དང་། ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀུན་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སར་ཆུད་པ་རྣམས་ལ་མཚན་དཔྲེར་སང་བ་ལོངས་སྐུ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་
དབང་ལས་རྒྱལ་སས་མོས་པས་སྤྱོད་པ་སོགས་ལ་མཚན་དཔྲེ་ཅན་སོགས་སུ་སང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེ་ས་ཕྱྱི་དག་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཁད་པར་དུ་འཆད་པ་དང་། བཤད་སར་དུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཆོས་སྐུ་དང་། ཕྱྱི་རོལ་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱལ་སས་སར་ཆུད་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོ་
སོར་མྱོང་བ་དང་། དྲེའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་རྒྱལ་སས་ལས་དང་པོ་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་མཛད་
པ་དག་སྐུ་གྱིས་སུ་འཆད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀྱི་་་་་་སྡུད་འགྲེལ་དུ། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་པོ་ཆོས་སྐུ་དང་། བར་པ་
གྱིས་ལོངས་སྐུ་དང་། ཕྱྱི་མ་སྤྲུལ་སྐུར་བཤད་པ་དང་། ལ་ལ་རྒྱན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ྱིད། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་ཕྱྱིར་དྲེའོ། །ཞྲེས་པས་མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་ལོངས་སྐུའོ་ཞྲེས་དང་གཞན་
ནྱི་དྲེ་ལོངས་སྐུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་སྐད་གསུངས་པའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་་་་་་ཙན་ད་གོ་མྱིས་ཁ་ཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱི་ཁོ་ན་ལ། ཁ་ཅྱིག 

སྤྲུལ་པ་ཡྱི་ནྱི་སྐུ་རུ་རྟོགས། དབང་པོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གང་། །དྲེ་ཡྱི་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་སྐུར་རོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར། སོ་སོར་རྟོག་པ་ྱིད་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེ་བྱ་བ་
སྒྲུབ་པ་ལོངས་སྐུའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་མོས་པས་བཞག་པ་ན་འགལ་བ་མྲེད་པར་མངོན། གཞུང་དོན་
ལ་གནས་གྱུར་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་ཀ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤངས་པས་ཡོན་ཏན་བླ་མྲེད་ཀུན་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་
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པའོ། །དྲེའྱི་དབྱྲེ་བ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་ན། །དོན་ཀུན་འཇུག་དང་ཐམས་ཅད་
ལ། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་། །འབྱོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་དུ་མ་དང་། ཐྲེག་
བསྡུས་སུ་ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་གྱུར་པས་རྱིམ་པ་ལྟར་ཞྱིང་དང་སྐུ་དང་མཚན་དཔྲེ་དང་དབྱངས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་
དབང་འབྱོར་བ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྲེད་ཅྱིང་ཚད་མྲེད་ལ་ཆྲེ་བའྱི་བདྲེ་བར་གནས་པ་ལ་དང་། མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་
ཚོགས་ཀུན་གྱིས་བསན་པ་ལ་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་སྒྱུར་བ་དང་འཁོར་བསྡུ་བ་དང་དཀར་པོའ་ིབསྡུ་བ་ལ་དང་། ཡྲེ་
ཤྲེས་བཞྱི་ལ་དབང་འབྱོར་བ་བརྲེས་པར་གསུངས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི་སོབས་བཅུ་སོགས་
འཆད་པའོ། །རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་འགྲེལ་པར། རྣམ་པར་དག་དང་ཡོངས་དག་དང་། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པ་
དང་། །ལས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །ཁད་པར་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། ོན་མོངས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟད་པས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་སོང་བས་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པས་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་
གྱི་ཆོས་ས་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་དང་། ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིང་མཐའ་ཡས་མུ་མྲེད་
པར་རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པ་སྒྲུབ་པས་སོ། །སྐུ་གསུམ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྷག་
མྲེད་ཀྱི་མྱང་འདས་སུའང་འགོ་བ་ལ་ཕན་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པས་ཏྲེ། །འདྱིའྱི་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ནྱི་
སོབ་དཔོན་ཀླུའྱི་བཤྲེས་གྲེན་གྱིས་སྐུ་གསུམ་གྲུབ་པར། ཕུང་པོར་བཅས་པའྱི་མྱ་ངན་དང་། ཐུབ་སྐུ་གྱིས་ལ་
བཞག་པ་ཡྱིན། །ཕུང་པོ་ཀུན་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕུང་པོ་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པའོ། །རྟྲེན་རོ་
གཅྱིག་པས་འདྲེས་ཤྱིང་རང་གྱི་ངོ་བོ་རོ་གཅྱིག་པས་ྲེ་བར་འདྲེས་པའྱི་ཅྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་རྣམ་དག་དང་དྲེ་
ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་ལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་སོ་སོར་མཐུ་དང་ལྡན་པས་སོ། །སྒྲྱིབ་པ་དག་པའྱི་ནྱི་གྱིས་ཀ་
རྣམ་པ་ཀུན་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྲེས་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། །ཀུན་ཀང་འདྲེས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཅན། །རྒྱ་
མཚོར་ཆུ་འད་ཞྲེས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེ་གདུལ་བའྱི་ངོར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་རྐྱྲེན་མཛད་པས་
སོ། །མངོན་པར་ཞྲེས་པ་དང་པོ་ཐ་མ་དག་སོས་པས་མཛད་པ་ཀུན་སོན་པ་ནྱི། དྲེ་ྱིད་དུ། ལ་ལར་རོགས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་སོན། །ལ་ལར་མྲེ་བཞྱིན་མྱ་ངན་འདའ། །ནམ་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྟག་པའྱི་
སྐུ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སྐྱོབ་པ་ལྔ་ནྱི་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ྲེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཐབས་མ་ཡྱིན་
དང་ངན་སོང་དང་། །འཇྱིག་ཚོགས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ལས། །དྲེ་ཕྱྱིར་སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་འོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཐུབ་པའྱི་
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མཐུས་ལོང་བས་མྱིག་ཐོབ་པ་སོགས་དང་། ལོ་ཀ་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་བཀོད་པས་ལྟ་ངན་ཀུན་དང་བལ་
བར་མཛད་པས་དང་། མཐོང་ལམ་ལ་བཀོད་པས་ངན་འགོ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་བཟོག་པས་དང་། དག་བཅོམ་པ་ྱིད་ལ་
བཀོད་པས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཐར་པར་མཛད་པས་དང་། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་དག་ལས་འདུན་
པ་བཟོག་པར་མཛད་པས་སོ། །འདྱི་ལྔ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། ཡུམ་དང་
དྲེའྱི་རྒྱན་དུ། འགོ་རྣམས་ཞྱི་བའྱི་འཕྱིན་ལས་དང་། ཞྲེས་སོགས་ྲེར་བདུན་གསུངས་པའང་འདྱི་ལྔར་འདུས་
སོ། །དྲེ་དག་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དྲུག་སྲེ། མངོན་རྟོགས་གང་གྱིས་བསྡུས་པ་དང་། ངོ་བོའ་ིདབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་
བོ་དང་། སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། སྤྱྱིའྱི་རྣམ་་་་་་དགོས་པའྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པ་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་ཟྲེར། པའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིབྱྲེད་ལས་
སོ། །དང་པོ་ཚད་མྲེད་ཅྲེས་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མངོན་རྟོགས་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་འཕགས་པའྱི་ཆོས་
འགའ་ཡང་མྲེད་པས་དྲེ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་ཞྲེ་ན། རྲེས་དང་མཐར་ཐུག་པ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་ཕལ་ཆྲེ་
བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཤྱིང་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །གཞན་དུ་ན་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་སོགས་བྱྱིས་པ་
ལའང་འབྱུང་བ་དང་ཡོངས་དག་སོགས་དག་བཅོམ་ལའང་གཏན་མྲེད་པ་དང་ཅྱི་ལྟར་མྱི་འགལ། གྱིས་པ་ནྱི་
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་བ་དྲེ་རྣམས་ཀང་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕན་འདོད་དང་སྒྲྱིབ་པ་ལས་རྣམ་
ཐར་དང་དམྱིགས་པ་ཟྱིལ་གྱིས་ཞྲེས་ཏྲེ་ཚད་མྲེད་དང་མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔ་དང་འགོག་པ་བོར་བའྱི་རྣམ་ཐར་
ཟྱིལ་གནོན་ཟད་པར་རྣམས་བྱྱིས་པ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ། །མྱི་སྡུག་ཟད་པར་ས་ལ་
སོགས། །ཡང་དག་མྱིན་ལའང་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ། །མངོན་ཤྲེས་ཡན་ཆད་ན་རང་དང་ཡང་ཐུན་མོང་
བའོ། །མཚན་དཔྲེ་དང་ཡོངས་དག་དང་སར་བཤད་པའྱི་དབང་བཅུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་དང་ཐུན་
མོང་བའོ། །སོབས་སོགས་དགུ་ཐུབ་པ་ཁོ་ནའྱི་མ་འདྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་སྲེ་ཚན་བཅུ་དགུ་སྲེ་འདྱི་རྣམས་ནྱི་
ཇྱི་རྱིགས་པར་གནས་དང་། དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། རང་བཞྱིན་དང་། གོགས་ཏྲེ་ལྔས་བཤད་པར་
བྱའོ། །སྲེ་དང་པོ་་་་་་ཚད་མྲེད་ལ་སྤྱྱི་དོན་གསུམ་ལས་སྤྱྱིའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་
དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་གསུམ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲེ་རྣམས་བདྲེ་འདོད་དང་། །སྡུག་བསལ་
གྱིས་མ་ཐག་དང་བདྲེ་བ་དང་། །ོན་མོངས་ཅན་དང་དྲེ་རྣམས་བསན་ཆོས་དང་། །དྲེ་ཡྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་རབ་
ཏུ་འཇུག །ཅྲེས་ལྟར་སྲེམས་ཅན་རང་རང་གྱི་དམྱིགས་བྱ་དང་ལྡན་པ་དང་དམྱིགས་བྱ་དྲེ་རྣམས་སོན་པའྱི་གཞུང་
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ལུགས་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་འགོ་བ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དྲེ་གསུམ་
རྱིམ་པ་ལྟར་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པའྱི་དང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་
དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱིའོ་ཞྲེས་འཆད་དོ། །ངོ་བོ་ནྱི། །ཞྲེ་སང་མྲེད་བྱམས་སྱིང་རྲེ་ཡང་། །ཡྱིད་བདྲེ་བ་ནྱི་དགའ་བ་
སྲེ། །བཏང་སོམས་མ་ཆགས་རྣམ་པ་ནྱི། །ཀྲེ་མ་བདྲེར་འགྱུར་དུཿཁ་ཅན། །དགའ་གྱུར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སོམ་
པ་འོ། །ཞྲེས་འཆད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་གཞུང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དམྱིགས་དབྱྲེ་བ་ནྱི་འདྱི་བཞྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མ་ཐོབ་པས་
སོམ་པའང་ཡོད་ལ་ཐོབ་ཀང་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཚངས་པའྱི་གནས་བཞྱི་ཞྲེས་པའང་ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་དག་ལ་
ཡང་ཕན་ཡོན་ཆྲེ་སྲེ། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲེང་བར། ལྷ་མྱི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །དྲེ་རྣམས་ཀང་ནྱི་སྲུང་བ་
དང་། །ཡྱིད་བདྲེ་བ་དང་བདྲེ་མང་དང་། །དུག་དང་མཚོན་གྱིས་གནོད་མྲེད་དང་། །འབད་པ་མྲེད་པར་དོན་ཐོབ་
དང་། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་སྐྱྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །གལ་ཏྲེ་གོལ་བར་མ་གྱུར་ཀང་། །བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་
ཐོབ་པོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཞུང་ལ་བཞྱི་ལས་བྱམས་པ་ནྱི། གནས་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་གང་རུང་
ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ལ་རྣམ་པ་བདྲེ་བ་དང་འཕད་པར་ཤོག་ཅྱིག་
པའོ། །ངོ་བོ་དམྱིགས་རྣམ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་བསམ་པའྱི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་ཞྱིང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་
པར་དབང་བྱྲེད་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྲེ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གོགས་ནྱི་རང་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །སྱིང་རྲེ་ནྱི་རྒྱན་དུ། རབ་འབར་དག་ཡྱི་དབང་དུ་སོང་། །སྡུག་བསལ་གྱིས་ནོན་
མུན་པས་བསྒྲྱིབས། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་འབར་བ་དང་དགྲེ་བ་ལ་
བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་བྱས་པ་དང་དམྱལ་བ་སོགས་མས་ཐག་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་སྱིག་པ་བྱྲེད་པ་སོགས་དུཿཁ་རྒྱུ་
བཅས་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དྲེ་དང་བལ་བར་བསམ་པ་ཞྲེས་སོ། །དགའ་བ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་
ལ་དྲེ་དང་མྱི་འབལ་བར་བསམ་པའོ། །བཏང་སོམས་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ོན་མོངས་ཅན་རྣམས་ལ་ོན་མོངས་པ་
རྲེས་སུ་ཆགས་པ་སོགས་ལས་གོལ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་བསམ་པའོ། །གནས་དང་གོགས་མ་སོས་པ་ཀུན་ལ་དྲེ་
དག་སར་བར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་དྲེ་མངའ་བས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་བསོད་ཅྱིང་། དྲེ་ྱིད་
ཐྲེག་བསྡུས་སུའང་བཀོད་པ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྲེ་བ་ཅན། །ཕད་དང་བལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན། །མྱི་
འབལ་བདྲེ་བའྱི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདྲེའྱི་དགོངས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་ཐར་
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སོགས་སྲེ་གསུམ་གྱི་གང་ཟག་ནྱི། གཟུགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྱི། །རྟྲེན་ཅན་ལྷག་མ་མྱི་ལས་
སྐྱྲེས། །ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་རྣམ་ཐར་ལ་གྱིས་ལས་གཟུགས་ཅན་པའྱི་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་
པོ་གྱིས། མྱི་སྡུག་བསམ་གཏན་གྱིས་ན་ཡོད་ཅྲེས་འཆད་ཀང་། འདྱིར་དང་པོ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་ཀྱི་རྣམ་གནས་
ལྟ་བུར་གསུངས་ཏྲེ། དགོས་ཆྲེད་དམ་ངྲེས་ཚིག་ནྱི་སྤྲུལ་པ་དང་སྒྱུར་བ་མྱི་ནུས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་ཐར་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སྲེ། འགྲེལ་པར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ལ་བརྟྲེན་ནས་
ཞྲེས་ཀང་གསུངས་སོ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་དོན་ནྱི་ལྟ་བ་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བདག་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་བཞག་ཅྱིང་
བྱས་པས་སོ། །གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་དོན་ནྱི་དམྱིགས་པ་སང་བའྱི་རང་བཞྱིན་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་
ལྟ་བ་སྲེ་ཁ་དོག་མཛེས་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་སོགས་གང་སྤྲུལ་པར་འདོད་པར་མོས་བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡང་དག་ཅྲེས་
སོ། །རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་ལ་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལྟ་བ་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བདག་ྱིད་ལ་མྱིང་
བཞྱིའྱི་ཕུང་པོའ་ིའདུ་ཤྲེས་བཞག་ཅྱིང་བྱས་པས་སོ། །འདྱིའང་འགྲེལ་པར་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་ལ་
བརྟྲེན་པར་བཤད་ཅྱིང་བླ་མ་རྣམས་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཐོབ་ལ་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པ་སྲེ། རང་ལ་གཟུགས་
མྲེད་དུ་འདུ་ཤྲེས་དགོས་པས་དང་། སང་བའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་དགོས་པས་སོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །ལྷག་མ་ས་མ་
བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གསུམ་པ་མཐའ་ན་དྲེ་མ་ཆགས། །ཞྲེས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་གྱིས་པའྱི་ས་
པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་འདོད་ཆགས་མྲེད་པས་དང་བདྲེ་བའྱི་སྱིང་པོས་བསྐྱོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་ཐར་མ་བཞག་པར་འཆད་
ཀང་། འདྱིར་གནས་ནྱི་བཞྱི་པ་ྱིད་དྲེ་དགོས་ཆྲེད་ནྱི་སྱིང་དུ་སྡུག་མྱི་སྡུག་སྤྲུལ་པ་ལ་སྤྲུལ་པར་སྩོལ་བའྱི་རྲེས་
ཆགས་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་ལྲེ་ལོའ་ིཀུན་ནས་ཞྲེས་ཏྲེ། རང་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སྡུག་མྱི་སྡུག་གྱི་གཟུགས་
རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་འདྱི་ནྱི་འདྱི་བས་སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་ན་མྱི་སྡུག་པ་
དང་། མྱི་སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་ན་སྡུག་པར་འགྱུར་གྱི། མ་ལྟོས་པར་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ་མམ་པོ་མཐོང་ན་སྡུག་མྱི་སྡུག་གྱི་བློ་
མྱི་འབྱུང་བས་སོ་སམ་པ་དང་། དྲེའྱི་རྒྱུ་ལས་ཕན་ཚུན་སྡུག་པ་ལའང་མྱི་སྡུག་པ་དང་དྲེ་ལའང་སྡུག་པ་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་ཞྱིང་སྡུག་པར་གགས་པའང་དཔགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་ས་དང་སྤུ་དང་སྲེན་མོ་དང་སོ་དང་གོག་པ་དང་དྱི་
མ་དང་པགས་པ་དང་ཤ་དང་རུས་པ་དང་རྒྱུས་པ་དང་ར་དང་མཁལ་མ་དང་སྱིང་དང་མཆྱིན་པ་དང་གོ་བ་དང་རྒྱུ་
མ་དང་གྲེ་མ་དང་། ཕོ་བ་དང་སུལ་མང་དང་ལོང་ཀ་དང་མཆྲེར་པ་དང་ཕྱྱི་ས་དང་། མཆྱིལ་མ་དང་རྔུལ་དང་
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སབས་དང་། ངར་སབས་དང་ཞག་དང་ཆུ་སྲེར་དང་རྐང་མར་དང་ཚིལ་དང་མཁྱིས་པ་དང་བད་ཀན་དང་རྣག་དང་
ཁག་དང་། ཀླད་པ་དང་ཀླད་རྒྱས་དང་གཅྱི་བ་སྲེ་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་སུམ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པས་སམ་
པ་དང་དྲེ་ལྟར་གཟུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་བསྲེས་ནས་སྡུག་པར་རོ་གཅྱིག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཐོབ་པ་སྲེ། མདོར། སྡུག་
པའོ་ཞྲེས་མོས་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་པའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལྔ་ལས་
དང་པོ་བཞྱི་ནྱི། །གཟུགས་མྲེད་མམ་བཞག་དགྲེ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་པ་སྲེ་ཐར་པའྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ནྱི་ཟག་
མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་དག་པ་པའོ། །འདྱི་བཞྱིའྱི་གནས་ནྱི་རང་རང་གྱི་
དངོས་གཞྱི་དག་པ་སྲེ་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནྱི་གནས་པ་ཡང་
དག་པར་འབྱོར་པ་དགོས་སོ། །དགོས་ཆྲེད་དང་རྣམ་ཐར་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་ཐར་གཟུགས་ལས་
འདས་པའྱི་གཟུགས་མྲེད་ལ་ཆགས་ཤྱིང་རོ་མྱང་བ་ལས་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོམ་པའོ། །འགོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་
འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་མྱི་ཤྲེས་ཤྱིང་མྱི་ནུས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ལས་ཐར་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྱིད་རྲེའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་
བརྟྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གནས་པ་ལས་འདས་པ་དྲེ་ཐོབ་ཅྱིང་དོར་ནས་ལམ་ཟག་མྲེད་ཀྱིས་གནས་གྱུར་པས་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་
བ་དང་ོན་ཡྱིད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་པ་དང་མཐུན་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབྱོར་བའྱི་ཤྲེས་རྱིག་
འགོག་པའོ། །རྱིག་པ་མྲེད་པས་དམྱིགས་རྣམ་དང་གོགས་མྲེད་དོ། །འཕགས་པ་རྣམས་འདྱི་བརྒྱད་ཀྱིས་གནས་
པས་ན་འདྱི་རྣམས་འཕགས་པ་གནས་པའྱི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཅྲེས་བརོད་དོ། དྲེ་ཡང་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་
མཆོག་ཡྱིན་པས་མང་དུ་གནས་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་གྱིས་ལ་ལུས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་
གནས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཆོག་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་
སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་གྱིས་བརམས་པའྱི་གནས་གྱུར་རོགས་པར་མངོན་དུ་
བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཟྱིལ་གནོན་བརྒྱད་ལ་གསུམ་ལས་རྣམ་ཐར་གང་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་མདོར། །ནང་གཟུགས་སུ་
འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་མཛེས་པ་དང་ཁ་དོག་མྱི་སྡུག་པ་དང་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་རྣམས་
ལ་ལྟ་སྲེ། གཟུགས་དྲེ་རྣམས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཤྲེས། ཤྲེས་ནས་ལྟ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་འདུ་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་
ཟྱིལ་གནོན་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་པོའ།ོ །དྲེ་ལྟར་ཆྲེན་པོ་སར་བ་ནྱི་གྱིས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་རྣམ་ཐར་དང་པོ་ལས་
འབྱུང་ངོ་། །ནང་གཟུགས་མྲེད་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་དྲེ་ལྟར་ལྟ་བ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་ཐར་གྱིས་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་
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ལྟར་ན་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཅྲེས་སོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་སོན་པོ་ཁ་དོག་སོན་
པོ། །སོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། །འོད་སོན་པོར་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྲེ་དཔྲེར་ན་ཟར་མའྱི་མྲེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་བཱ་ར་
ཎ་སྱིའྱི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་པོ་སོགས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྱིའྱི་སོན་
པོ་སོགས་ལ་ལྟ་ཞྱིང་ཟྱིལ་མནན་ནས་ཤྲེས་མཐོང་སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེར་པོ་ལ་དོང་ཀའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་། དམར་པོ་ལ་
བན་དྷུ་ཛི་ཀའྱི་མྲེ་ཏོག་དང་། དཀར་པོ་ལ་སྐར་མ་པ་ཝ་སངས་དང་། གསུམ་ཀ་ལའང་རས་སར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུར་
འདུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་པའོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་བཞྱི་ནྱི་སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་
གཅྱིག་གྱིས་འགྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི་རྣམ་ཐར་ལས་ཟྱིལ་གནོན་འབྱྱིན་ན་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་
ཅྲེ་ན། རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཆུང་ངུ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པར་འདོད་པས་མོས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཟྱིལ་གནོན་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་སང་བར་བྱྲེད་པ་དང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་སྤྲུལ་སྒྱུར་ལ་དབང་བྱྲེད་ཅྲེས་སོ། །མདོའ་ིདོན་བཤད་
པ་ནྱི། སྲེམས་ཅན་གྱི་རྣམས་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཁང་བ་དང་རྱི་སོགས་ཆྲེན་པོ་སྲེ་ཁ་དོག་བཟང་བ་དང་ངན་པ་
ནྱི་ཁ་དོག་སྡུག་མྱི་སྡུག་གོ །མྱིའྱི་རྣམས་ནྱི་ངན་པ་དང་ལྷའྱི་རྣམས་ནྱི་བཟང་བའོ། །ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་ནྱི་
དབང་བསྒྱུར་ནས་སོ། །ཤྲེས་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་ལམ་གྱིས་སོ། །མཐོང་ནྱི་ལྷག་མཐོང་གྱིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུར་འདུ་
ཤྲེས་པ་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པ་ལ་དྲེར་དང་མ་མནན་པ་ལའང་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་པས་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མྲེད་
པའོ། །སོན་པོ་སོགས་བཞྱི་ནྱི་མདོར་བསན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་དང་སར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་
ལ་འོད་འབྱུང་བས་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔྲེའང་མྲེ་ཏོག་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་དང་རས་སར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་
འོ། །དཔྲེའྱི་འང་སོན་པོ་སོགས་ཚིག་བཞྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་དཔྲེ་གྱིས་ཀའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་མྲེ་ཏོག་གྱི་དང་
རས་ཀྱི་དང་གྱིས་ཀ་ལ་འོད་གསལ་བ་ཡོད་པས་ཏྲེ་སྲེར་པོ་སོགས་ལའང་སར་རོ། །སོམ་ཚུལ་སོགས་ལྷག་མ་
གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ཞྲེས་སོགས་ནྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་གནས་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་དང་དམྱིགས་པ། དང་པོ་འདོད་གཏོགས་སང་ཡུལ་ཅན། །ཞྲེས་འཆད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱི་
གཟུགས་དང་རྣམ་པ་ཆུང་ངུ་དང་སོན་པོ་སོགས་སུ་ལྟ་བའོ། །ཟད་པར་ལ་གྱིས་ལས་དངོས་ནྱི། ཟད་པར་བཅུ་
འོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །བསམ་གཏན་མཐའ་ན་སྤྱོད་ཡུལ་ནྱི། །འདོད་པའོ་གྱིས་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་དག །སྤྱོད་
ཡུལ་རང་གྱི་ཕུང་པོ་བཞྱི། །ཞྲེས་བཤད་ཅྱིང་། འདྱིར་ནྱི་ཟྱིལ་གནོན་གྱིས་དམྱིགས་པ་ལ་དབང་སྒྱུར་ནས་ཟད་
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པར་ཏྲེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་མཐའ་ཡས་པར་ཁབ་པར་བྱྲེད་པ་འབྱོར་པ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་ངོ་བོ་བཅུ་སྲེ་ཟད་
པར་ས་ཆུ་མྲེ་རླུང་དང་སོ་སྲེར་དམར་དཀར་དང་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །བྱྲེད་ལས་ནྱི་སས་ཆུ་སོགས་
སར་སྤྲུལ་ཏྲེ་མྱི་འབྱྱིང་བ་འགོ་བ་དང་། ཆུས་ས་སོགས་ཆུར་སྤྲུལ་པ་དང་། མྲེས་དུ་བར་འཐུལ་ཞྱིང་མྲེའྱི་ཆར་
འབྲེབས་པ་དང་། རླུང་གྱིས་རླུང་ལྟར་མགོགས་པ་དང་རླུང་སོ་བ་སོགས་བྱྲེད་དོ། །སོན་པོས་གང་འདོད་བཻཌཱུརྻ་
སོགས་སོན་པོར་སྒྱུར་བ་དང་མུན་པ་སོགས་བྱྲེད་དོ། །སྲེར་པོས་གསྲེར་སོགས་སུ་བྱྲེད་ལ། དམར་པོས་མུ་
ཏྱིག་དམར་པོ་སོགས་སུ་སྒྱུར་ཏྲེ། དཀར་པོས་དཀར་པོར་སྒྱུར་ཞྱིང་། ནམ་མཁས་གང་འདོད་པ་ནམ་མཁར་
སྒྱུར་རོ། །རྣམ་ཤྲེས་དག་པས་ནྱི་ོན་མོངས་མྲེད་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་དང་། སོན་ལམ་ཤྲེས་པ་
སོགས་སྒྲུབ་བོ། །དྲེ་བཅུ་རྒྱས་པར་ནྱི་ྱི་ཁྱི་སང་བར་བལྟའོ། །དྲེའྱི་ཁད་ཆོས་དཔྱད་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་ཐར་དང་
ཟྱིལ་གནོན་ལ་འབྱུང་བ་བཞྱི་མྱི་བཞག་པར་ས་སོགས་ལ་ཟད་པར་གདགས་ཤྲེ་ན། གནས་འབྱུང་བ་དང་བཅས་
པའྱི་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ལ་ཁབ་པ་སྲེ་འབྱུང་བ་མྲེད་ན་འབས་བུའྱི་གཟུགས་སོན་པོ་སོགས་ཀྱིས་ཁབ་པར་
བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་སོ། །ལྷག་མ་གཟུགས་མྲེད་ཀྱི་ཟད་པར་གྱིས་ནྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་མཐུན་པ་འདྱིས་
རྒྱས་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་ལས་སོགས་རྣམ་ཐར་གྱིས་རོམ་ལ་ཟྱིལ་གནོན་གྱིས་སོང་ཞྱིང་ཟད་པར་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་སོ་སྲེ། ཐུབ་པས་སྒྲྱིབ་ཀུན་ངྲེས་པར་གོལ། །འཇྱིག་རྟྲེན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་
གྱིས་གནོན། །ཁོད་ཀྱིས་མཁྲེན་པས་ཤྲེས་བྱ་ཁབ། །ཐུགས་གོལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
ན་རང་གྱི་རང་རང་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་སར་སོས་པ་ལས་ཐར་པ་ཙམ་དང་རང་གྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་པ་ཟྱིལ་གྱིས་
གནོན་པ་དང་ྱི་ཚེ་ལ་ཁབ་པ་ཙམ་ལས་ཆྲེས་ཁད་པར་འཕགས་སོ། །ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་ོན་
མོངས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་འབྱུང་བ་རྲེས་སུ་སྲུང་བ་བདག་མཐོང་བའྱི་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་བདག་ལ་དམྱིགས་
ནས་ོན་མོངས་སྐྱྲེ་མྱི་སྐྱྲེ་བསམ་ཤྲེས་ཀྱིས་བལྟས་ནས་དྲེའྱི་གམ་དུ་མྱི་འགོ་བའམ་འགོའང་ོན་མོངས་མྱི་
འབྱུང་བར་མཛད་པ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འདུལ། །ོན་
མོངས་འཇོམས་མཛད་ོན་མོངས་ལ། །ཐུགས་རྲེར་བཅས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞྲེས་དང་། དྲེའྱི་ཁད་པར་
ཡང་ཡུམ་གྱི་རྒྱན་དུ། ན་ཐོས་ོན་མོངས་མྲེད་པའྱི་ལྟ། །མྱི་ཡྱི་ོན་མོངས་ཡོངས་སྤོང་ྱིད། །གོང་སོགས་སུ་
དྲེའྱི་ོན་མོངས་རྣམས། །རྒྱུན་གཅོད་རྒྱལ་བའྱི་ོན་མོངས་མྲེད། །ཅྲེས་པ་སོར་མོའ་ིཕྲེང་བའྱི་ལྟ་བུའོ། །དྲེའང་



430   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

སྐྱྲེ་བོ་གདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། བསྒྲྱིབས་ཤྱིང་རྒྱུ་དང་མྱི་ལྡན་ལ། ལས་བྱྲེད་པ་དང་རྣམ་སྱིན་
མྱོང་ཟྲེར་་་་་་།ངྲེས་པ་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ཡྱི། །སྲེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མངའ་
དབང་མྲེད། །ཅྲེས་འབྱུང་བས་སོ། །བསམས་ནས་ཤྲེས་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དུས་གསུམ་པ་སོགས་གང་ཤྲེས་པར་
འདོད་པ་འདྱི་རྣམས་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་བསམ་གཏན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤྱིང་ལངས་པས་
ཤྲེས་བྱ་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཆགས་མྱི་མངའ། །ཐོགས་པ་མྱི་མངའ་རྟག་པར་ནྱི། །མམ་པར་
བཞག་ཅྱིང་འདྱི་ཀུན་གྱི། །ལན་ལྡོན་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ན་རང་གྱི་ནྱི་བཤད་པ་ལྟར་དྲེ་ལས་
བཟོག་པའོ། །དྲེས་ན་བསམས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་སྐད་བརོད་ཅྱིང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་
རྣམས་ཀང་སོན་ནས་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེའོ། །སྲེ་བདུན་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྲེ། 
དྲེའྱི་དང་པོ་ནྱི་དམྱིགས་པ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་དང་རྒྱལ་བ་དང་ཐུབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་
དང་དཔལ་སྟུག་སོགས་ལྟ་བུ་དང་མ་རྱིག་པ་དང་མྱི་ཤྲེས་པ་དང་མྱི་མཐོང་བ་དང་མངོན་པར་མྱི་རྟོགས་པ་
སོགས་རྟྲེན་ལ་རྣམ་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་མཁྲེན་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྤྱྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་དང་དོན་གཞན་སོགས་ལ་དགོངས་པ་རྟྲེན་པ་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྲེན་པ་འབྱོར་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
ཡུལ་སྐད་སོ་སོ་བ་ཀུམ་བྷ་དང་བུམ་པ་སོགས་དང་ཆོས་ཀྱི་ངྲེས་པའྱི་ཚིག་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་མཁྲེན་པས་ཀུན་མཁྲེན་
ཞྲེས་སོགས་སྐད་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྲེན་པ་འབྱོར་པ་སྲེ་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིས་བཞྱི་ན་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་
ཨྲེ་ནྲེ་དང་མྲེ་ནྲེ་དང་དམ་པོ་དང་ད་དམ་པོ་ཞྲེས་གགས་པར་བཤད་པ་སོགས་སོ། །སྤོབས་པའྱི་ནྱི། དམྱིགས་པ་
ཆོས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་སོགས་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཁྲེན་པ་འབྱོར་བ་སྲེ། རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་
བཤད་བྱ་དང་། །གསུང་དང་མཁྲེན་པ་འཆད་བྱྲེད་ལ། །བློ་གོས་རྟག་ཐོགས་མྱི་མངའ་བ། །ལྲེགས་སོན་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །སྲེ་བརྒྱད་པའྱི་སྤྱྱི་དོན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་དྲུག་གྱི་དང་པོ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་ལུས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཅྱིང་མང་པོར་གྱུར་པ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་རྱིག་ཅྱིང་སང་བས་ངོ་
བོ་ཡང་དག་ཅྲེས་སོ། །ལྷའྱི་རྣ་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཕྱྱིར་ཏྲེ་སྒྲ་ས་ཚོགས་ནྱི་མྱིའྱི་དང་། ལྷའྱི་
དང་། རྣ་བར་ཤུབ་པ་སོགས་སོ། །འདྱིར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་ནྱི་ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྷའྱི་རྣ་བར་བརོད་
དོ་ཞྲེའོ། །གཞན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་སོགས་སོ། །སོན་གྱི་མཐའྱི་སྤྱོད་པ་ནྱི་
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འདས་པའྱི་ཚེ་རབས་བརྒྱུད་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་མྱི་དང་རྱིགས་དང་རུས་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འཆྱི་
འཕོ་བའང་ཡྱིན་ལ་སྐྱྲེ་བའང་ཡྱིན་པ་བར་དོའ་ིསྱིད་པ་སྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ས་མ་ལས་འཆྱི་འཕོ་ཞྱིང་ཕྱྱི་མར་སྐྱྲེ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་བཟང་ངན་དང་བདྲེ་འགོ་དང་ངན་འགོར་འགོ་བ་སོགས་མཐོང་བའོ། །འདྱི་ལ་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་
ཤྲེས་ཞྲེས་ཀང་བྱའོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་ནྱི་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ་ཅྲེའོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་
ནྱི་གང་གྱིས་ཟད་ཅྱིང་མྱི་སྐྱྲེ་བ་དང་ཟད་ཅྱིང་མྱི་སྐྱྲེ་བ་གང་ཡྱིན་པའོ། །གཤྲེགས་ནས་སྤྱོད་པ་མཁྲེན་མཛད་
དྲེ། །དྲེ་རྣམས་སྐད་ཀྱིས་སྲེམས་ཅན་གྱི། །འོང་དང་འགོ་དང་ངྲེས་འབྱུང་བ། །ལྲེགས་འདོམས་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བྱྲེད་ལས་ཀྱིས་བསོད་དོ། །སྲེ་དགུ་པ་ནྱི། མཚན། ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་དང་རུས་
སལ་ཞབས་ཞྲེས་སོགས་སུམ་བཅུ་ར་གྱིས་དང་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པོ། ཐུབ་པའྱི་སྲེན་མོ་ཟངས་མདོག་
དང་། །ཞྲེས་སོགས་བརྒྱད་བཅུས་བརྒྱན་པའྱི་སྐུ་གདུལ་བྱ་ལ་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ཤྲེས་རབ་སྲེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་
རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཀུན་ཏུ་སོན་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱིའང་དྲེ་དང་འད་ཞྱིང་དྲེ་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་དྲེ་ལས་འབྱུང་བའྱི་
རྣམ་སྱིན་ཏྲེ། །བྱང་སར་མཚན་རྣམས་རྱིགས་ཀྱི་ས་ལ་ས་བོན་ཙམ་གནས་པ་དང་མོས་སྤྱོད་ལ་འཐོབ་པའྱི་
ཐབས་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ལྷག་བསམ་དག་པ་ལ་རྣམ་སྱིན་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་། དྲེའྱི་གོང་མའྱི་ས་ལ་རྣམ་པར་དག་
པ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་སར་དག་པ་ཤྱིན་ཏུ་བླ་ན་མྲེད་པར་གསུངས་པས་སོ། །དྲེར་མཚན་གཟུགས་ཅན་དུ་
གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ནྱི་མཚན་གྱི་རྒྱུ་ལ་དྲེར་བཏགས་པའམ། འདྱིར་བཤད་པ་ལྟར་
ན་གཟུགས་རྣམས་ནྱི་མཚན་དཔྲེའྱི་འབས་བུ་ལ་དྲེར་བཏགས་པར་མངོན་ཏྲེ། ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ཁོད་མཐོང་
ན། །སྐྱྲེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞྲེས་བྱྲེད་ལས་ཀྱིས་བསོད་དོ། །སྲེ་བཅུ་པ་ལ་གནས་སྐུ་ལུས་ལྲེན་པ་འབྱོར་བ་གང་དུ་བཞྲེད་པ་དྲེར་སྐྱྲེ་བ་
འཛིན་པ་སྐྱྲེ་བ་ལ་དབང་བ་དང་གནས་བཞུགས་པ་ཚེ་ལ་དབང་བ་དང་གནས་གཏོང་བ་འབྱོར་པ་བཞྲེད་ན་སྐུ་
ཚེའྱི་འདུ་བྱྲེད་འདོར་བ་སྲེ་དྲེ་གསུམ་བཞྲེད་པ་ནྱི་རྣམ་པའོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་ནྱི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་བཏགས་
ནས་དྲེའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་པའོ་ཞྲེའོ། །སོན་མྲེད་པ་སྤྲུལ་པ་དང་སོན་རྒྱུན་ཡོད་པའྱི་ས་སོགས་གསྲེར་སོགས་སུ་
སྒྱུར་བ་འབྱོར་པ་མོས་པ་ལ་དབང་བ་དང་། མཁྲེན་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའོ། །ཐུགས་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
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ཏོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་སོ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དུ་མ་སྐྱྲེ་བའྱི་སོར་གྱུར་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་འགའ་ཞྱིག་སྲེ། དྲེ་ལ་དབང་
སྒྱུར་བ་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཞྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དཔག་མྲེད་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་སྲེམས་ལ་དབང་
པའོ། །འདྱིས་ཚིག་དང་དོན་སོགས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པས་ན་གཟུངས་དན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སོ་ཡྱི་གྲེ་
རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡྱི་གྲེ་བཞྱི་བཅུ་ར་གྱིས་ལས་གང་རུང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ན་དྲེ་དང་པོར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་
ཀྱི་རྣམ་གངས་ཀུན་བརོད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་སྲེ་ཨ་ཡྱིག་ནྱི་དང་པོ་ནས་མ་སྐྱྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སོའ།ོ །ཞྲེས་དང་། ར་པ་ཙ་སོགས་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་དུ་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནྱི་གཟུངས་བཞྱི་ལས་བཟོད་
པའྱི་གཟུངས་སུ་ྱི་ཁྱི་དག་ལྡན་དུ་བཤད་དྲེ། ཨ་སོགས་ཀྱི་དོན་སྐྱྲེ་མྲེད་སོགས་ཀྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་མོས་པར་
བྱས་ནས་སོམ་པ་རོགས་པ་ན་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་དོན་དམ་ལ་བཟོད་པ་སྐྱྲེ་བས་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་བཟོད་པ་འཛིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་བྱང་སར་བཟོད་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའྱི་སགས། ཏད་ཐ་ཨྱི་ཉྱི་མྱི་ཉྱི་ཀྱི་ཉྱི་ནྱི་
ཀྵན་ཏྲེ་པ་དཱ་ནྱི་སྭཱ་ཧཱ། ཞྲེས་པ་དྲེ་དོན་དམ་པར་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་སོམ་ཞྱིང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བས་ཆོས་
ཀུན་སོང་པ་ྱིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་དགའ་བ་སྐྱྲེ་ཞྱིང་བཟོད་པ་སྐྱྲེ་བས་མྱུར་དུ་ས་དང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་གསུངས་
སོ། །ཆོས་ཀྱི་གཟུངས་རྒྱལ་བ་རྒྱས་སས་ཀུན་གྱིས་བསན་པའྱི་ཆོས་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་
འཛིན་པ་དང་། དོན་གྱི་གཟུངས་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དྲེ་དག་གྱིས་འཛིན་པ་དང་། སགས་ཀྱི་གཟུངས་འགོ་བ་ལ་
ཕན་པའྱི་སགས་རྣམས་རང་རང་གྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའོ། །དྲེ་ལ་བྱང་སར་
དང་པོ་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་སར་འཐོབ་བོ། །ཕྱྱི་མ་གསུམ་ས་དང་པོ་ནས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སར་སོན་ལམ་དང་བསམ་གཏན་
གྱི་དབང་གྱིས་ཐོབ་ཀང་། ངྲེས་པ་དང་བརྟན་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་
དབང་བ་སྲེ། །ལྲེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང་། །སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་དང་། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཡྲེ་
ཤྲེས་ལ། །མངའ་བརྲེས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སྲེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླ་
མར། །གནས་དང་གནས་མྱིན་ལས་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་སྱིན་དང་ནྱི་དབང་པོ་དང་། །ཁམས་རྣམས་དང་ནྱི་མོས་པ་
དང་། །ཀུན་འགོའ་ིལམ་དང་བསམ་གཏན་སོགས། །ོན་མོངས་དྱི་མ་མྲེད་པ་དང་། །སོན་གནས་རྲེས་སུ་དན་པ་
དང་། །ལྷ་ཡྱི་མྱིག་དང་ཟག་པ་ཟད། །མཁྲེན་པའྱི་སོབས་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྱིང་དྲེའྱི་དང་པོ་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་རབ་མཐའ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་འབུམ་ཉྱིཀ་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ལས་
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འདས་པས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའང་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ཟག་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་
མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྱྲེས་པ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པར་བཏགས་པའོ་ཞྲེས་འཆད་མོད། འདྱིར་ནྱི་ཁམས་དྱི་བཅས་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ཡང་ས་ཟག་མྲེད་དུའང་འདོད་དོ། །དམྱིགས་པ་གནས་དང་གནས་མྱིན་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྱིན་ཏྲེ་བཤད་
ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པའོ། །ལས་བདག་གྱིར་བྱ་བ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་སྲེམས་རྒྱུད་སོ་སོ་ལ་
ངྲེས་པའྱི་སོ་ནས་འབྱུང་བ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ལྷག་མ་བརྒྱད་ལའང་སར་བར་བྱ་སྲེ། སོ་སོའ་ིདམྱིགས་
པ་རྱིམ་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་དང་སོམས་འཇུག་དགུ་དང་དད་
སོགས་དབང་པོ་མཆོག་དང་དམན་པ་དང་། རྒྱན་དུ། འདོད་པའྱི་ཁམས་པའྱི་དྲེ་ཁྱི་འད། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་པའྱི་
རུས་སལ་འད། །རང་དོན་བྱྲེད་པའྱི་བན་དང་འད། །གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་འད། །ཞྲེས་སོགས་མོས་པ་ས་
ཚོགས་དང་ཁམས་ས་བོན་ས་ཚོགས་དང་། ལྷ་སོགས་འཁོར་འདས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའྱི་ལམ་དང་རྱིག་པ་གསུམ་
གྱི་ཡུལ་ཏྲེ། རྣམ་པ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་མ་ཆགས་ཤྱིང་མ་ཐོགས་པར་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་
སོགས་ནྱི་སོབས་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱིས་ན་སོབས་སུ་བརོད་པའོ་ཞྲེའོ། །དྲེའྱི་དང་པོའ་ིབ་ལང་གསད་
པའྱི་མཆོད་སྱིན་གྱིས་ཐར་པ་ཐོབ་ཅྲེས་སོགས་ཐབས་དང་། གྱིས་པས་དབང་ཕྱུག་གྱིས་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་
པར་འདྲེན་ཞྲེས་སོགས་སྐྱབས་དང་། གསུམ་་་་་རྒྱུད་བླའྱི་བདུན་པ་པས་བསམ་གཏན་སོགས་ཐར་པའོ། །ཞྲེས་རྣམ་དག་
དང་། ལྷག་མ་བདུན་གྱིས་ལས་དང་པོའ་ིརྒྱལ་སས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་འདུན་པ་བཟོག་པ་སོགས་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བ་ལ་སླུ་བའྱི་བདུད་འཇོམས་སྲེ། ཐབས་དང་སྐྱབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྲེག་ཆྲེན་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་
ལ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་སླུ་བའྱི། །བདུད་འཇོམས་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་དོ། །སྲེ་བཅུ་
གྱིས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཤྲེས་བྱ་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་ཅྱིང་རྟོགས་པར་དམ་བཅའ་
འཇོག་པ་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལ་དཀའ་ཐུབ་དང་རྱིགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་སོབས་དང་ཆགས་བལ་
གྱིས་ང་རྒྱལ་བའྱི་དགྲེ་སོང་དང་བམ་ཟྲེ་དང་ལྷ་དང་བདུད་དང་ཚངས་པའམ་སུས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ང་
ལ་ཆོས་འདྱི་མ་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་ངག་གྱིས་རྒོལ་བའམ་སྲེམས་ཀྱིས་འགན་པའྱི་མཚན་མ་མ་མཐོང་སྲེ། དྲེས་
བདག་ལུས་བདྲེ་བ་དང་སྲེམས་མྱི་འཇྱིགས་པ་དང་ངག་བག་ཚ་མྲེད་པ་ཐོབ་ཅྱིང་གནོད་པ་དང་འཇྱིགས་པ་ཀུན་
དང་བལ་བས་ཁྱུ་མཆོག་བླ་ན་མྲེད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་དམ་འཆའོ། །དྲེ་གཞན་ལ་བརྲེ་
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བས་བསན་པས་ན་ཚངས་པ་ཞྱི་བ་བསྱིལ་བར་གྱུར་པ་ཐུབ་པའྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། །བསྲེངས་པ་མྲེད་ཅྱིང་
ཕས་རྒོལ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པས་སྲེང་གྲེའྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་པ་ཟག་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཟད་
པར་དམ་འཆའ་བ་ང་ཟག་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ་འདྱི་མ་ཟད་དོ་ཞྲེས་དགྲེ་སོང་ཞྲེས་པ་དང་། དམྱིགས་པ་བར་དུ་
གཅོད་པའྱི་ཆོས་མཐའ་གྱིས་སོགས་རྣམ་པ་ཀུན། སོན་པར་ཞལ་གྱིས་འཆྲེ་བ་ངས་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་བར་
ཆད་ཀྱི་ཆོས་གང་བསན་པ་དྲེ་བསྲེན་ཀང་བར་དུ་མྱི་གཅོད་ཅྲེས་དགྲེ་སོང་ཞྲེས་དང་། དམྱིགས་པ་འཁོར་བ་
ལས་ངྲེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་ལམ་བདག་མྲེད་བསོམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་སོན་པར་ཞལ་གྱིས་འཆྲེ་བ་ངས་ན་ཐོས་
རྣམས་ལ་འཕགས་པ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་བཤད་པ་དྲེས་ངྲེས་པར་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་དགྲེ་སོང་ཞྲེས་
པའོ། །དྲེའྱི་དང་པོ་གྱིས་རང་དོན་དང་ཕྱྱི་མ་དག་གཞན་དོན་ལ་བརམས་པ་སྲེ། རང་གཞན་དོན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་། །སྤངས་དང་ངྲེས་འབྱུང་གྲེགས་མཛད་ལ། །སོན་མཛད་མུ་སྲེགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས། །མྱི་རྱི་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པས་སོ། །སྲེ་བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་མདོར། འདྱི་ལ་སོན་པ་ཐུགས་བརྲེ་བ་ཅན་ཐུགས་རྲེ་དང་
ལྡན་པ་དོན་བཞྲེད་པ་ཕན་པ་བཞྲེད་པས་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་དགྲེ་སོང་རྣམས་འདྱི་ནྱི་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཕན་
བདྲེ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའོ་ཞྲེས་ཆོས་སོན་པ་ལ་ན་ཐོས་དྲེ་རྣམས་གུས་པར་ན། ཐོས་བསམ་སོམ་པས་རྱིམ་པ་
ལྟར་རྣ་གཏོད་ཀུན་ཤྲེས་པའྱི་སྲེམས་ྲེ་བར་འཇོག་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐུབ་པ་དགྲེས་
པ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་བ་དང་ཐུགས་དགའ་ཡ་ཡ་བོར་མྱི་འགྱུར་གྱི་བཏང་སོམས་ཅན་དུ་གནས་ཏྲེ་དན་པ་དང་ཤྲེས་
བཞྱིན་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ནྱི་མ་འདྲེས་པའྱི་དན་པ་ྲེར་བཞག་དང་པོའ།ོ །ཡང་ཆོས་སོན་པ་ལ་ན་ཐོས་དྲེ་རྣམས་
གུས་པར་མྱི་ན་པ་སོགས་ལ་ཐུབ་པ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་དང་མྱི་བཟོད་པ་དང་ཐུགས་མྱི་ཆྲེས་པ་དང་
ཐུགས་མྱི་མྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི་བཏང་སོམས་དང་ཞྲེས་པ་གྱིས་པའོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་འདོད་པ་སོགས་
དང་ཁ་ཅྱིག་ན་མྱི་འདོད་པ་སོགས་ལ་ཐུབ་པ་དགྲེས་པ་དང་མྱི་མྲེས་པ་གྱིས་ཀར་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་གསུམ་
པའོ། །དྲེས་ན་དམྱིགས་པ་ཚོགས་འཁོར་ཀུན་གུས་པར་དང་ཀུན་མྱི་གུས་པར་དང་ཁ་ཅྱིག་གུས་ཤྱིང་ལ་ལ་མྱི་
གུས་པར་ན་པ་ལ་རྣམ་པ་རྲེས་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གནས་ངན་ལྲེན་
ཡང་ཟད་པས་ཀུན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བའོ། །བཅུ་བཞྱི་པ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་
འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྲེ་རང་ལ་སོ་གསུམ་གྱི་ཕྱིན་ལས་མ་དག་པ་མྲེད་པས་གཞན་གྱིས་
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ཤྲེས་སུ་འོང་ཞྲེས་བཅབ་པར་དགོངས་པ་མྱི་མངའ་བར་བཀའ་བསྩལ་པའོ། །དྲེས་ན་ཚོགས་གདུལ་བྱ་སྡུད་པ་
ལ་ཚུར་སྐྱོན་བརོད་དོགས་མྲེད་པས་ཇྱི་ལྟར་བཞྲེད་པ་ལྟར་ཚར་བཅད་དྲེ་སྤ་སྐོངས་ནས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཟྱིན་
བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་གདམས་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྲེས་སུ་བསན་པ་སོར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་
རྒྱུད་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐྱོན་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །སྲེ་གྱིས་མངའ་བས། བསྲུང་མྲེད་བསྲེལ་བ་མྱི་མངའ་
བས། །འཁོར་གྱི་ནང་ན་བག་བསྐྱང་གསུངས། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གྱིས་སྤངས་པ། །ཚོགས་སྡུད་ཁོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་དྲེ་མྱི་བསྲེལ་བས་དན་པས་ཆགས་སང་སྤོང་བའོ། །བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཆོས་ྱིད་ནྱི་
འཇུག་པ་སྲེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྐུའྱི་མཛད་པ་དང་ངག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལ་
དམྱིགས་ནས་བརོད་པ་འབྱོར་པ་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་པ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བྱ་བ་ལ། །ཁོད་ནྱི་དུས་ལས་
མྱི་འདའ་བས། །མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དོན་མངའ་བ། །མྱི་བསྲེལ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་པའོ། །བཅུ་དྲུག་པ་
ལ་ཀུན་མཁྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མོའུ་གལ་གྱི་བུ་སྐྱྲེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་སྲེའུར་གྱུར་པའྱི་གནས་ངན་ལྲེན་གྱིས་སྲེའུ་ལྟར་
མཆོང་ཞྱིང་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཀུན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་མ་འདྲེས་པ་དང་པོ་གྱིས་ཏྲེ། ཀུན་མཁྲེན་ཁོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། 
གནས་པ་ཀུན་ལ་རྟག་པར་ཡང་། །ཀུན་མཁྲེན་མྱིན་སྤྱོད་མྱི་མངའ་བ། །ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁོད་ཕྱག་
འཚལ། །ཞྲེས་སོ། །བཅུ་བདུན་པ་རྟག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དུཿཁ་ལ་དམྱིགས་པ་སྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་
ཀུན་ལ་ྱིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་ནྱི་སོ་སོར་གཟྱིགས། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །ཕན་དགོངས་ཁོད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་དོ། །འདྱིའྱི་ཆྲེན་པོ་ྱིད་ནྱི། ཚོགས་དང་རྣམ་པ་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། །མམ་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་ཆྲེས་ཆྲེའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་བཤད་སར་དུ་བཤད་དོ། །སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་མ་འདྲེས་པའྱི་
བཤད་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་བ་ལས་གཞན་ལ་མྲེད་པ་སྲེ། དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། ལུས་
ངག་སྲེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན། །ལམ་བཤད་མྱི་གསལ་ྱིད་ལུས་ཡྱིན། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བུད་མྲེད་མྱི་
རྱིགས་པས་བསྐྱྲེད་པས་བོས་པའྱི་ཁྱིམ་དུ་འགོ་བ་དང་། འཕྱ་བ་སོགས་དང་། བརྲེད་ངས་དང་སོམས་པར་
ཞུགས་ན་མམ་པར་བཞག་གྱི་ལངས་ན་མ་བཞག་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་དང་ཕུང་པོ་མྲེད་པའྱི་མྱང་
འདས་ལ་ཞྱི་བར་ཐ་དད་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང་། མ་བརྟགས་པར་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བཏང་སོམས་སུ་བྱྲེད་པ་དང་
ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དག་པ་ལས་བརམས་ཏྲེ་འདུན་སོགས་དྲུག་མ་ཐོབ་པས་མས་པ་དང་། སོ་གསུམ་གྱི་ལས་
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ལུང་མ་བསན་ལའང་རྲེས་འཇུག་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་བྱ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་རྟོགས་པས་ཆགས་
ཤྱིང་། འབད་ཀང་ཀུན་མྱི་རྟོགས་པས་ཐོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་བཟོག་སྲེ། རྒྱུད་བླ་
མར། འཁྲུལ་དང་ཅ་ཅོ་མྱི་མངའ་སྲེ། །སོན་ལ་དན་པ་མས་མྱི་མངའ། །མམ་པར་མ་བཞག་ཐུགས་མྱི་
མངའ། །འདུ་ཤྲེས་ས་ཚོགས་ཀང་མྱི་མངའ། །མ་བརྟགས་བཏང་སོམས་མྱི་མངའ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་སྐུ་དང་གསུང་
དང་ཐུགས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་དག་པ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་དང་བཞྱི་འབྱོར་པ་སྤྱོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང་། འདུན་
པ་བརོན་འགྲུས་དན་ཏྱིང་འཛིན། །ཤྲེས་རབ་རྣམ་གོལ་རྣམ་གོལ་གྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བ་མས་མྱི་མངའ། །ཞྲེས་
དང་། རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བརོན་འགྲུས་སོགས་བཞྱི་གནས་འདུན་པ་དང་འབས་བུ་རྣམ་གོལ་དང་བཅས་པ་མ་
ཐོབ་པའྱི་མས་པ་མྲེད་པ་འབྱོར་པ་རྟོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང་། ལས་གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་སོན་འགོ་
དང་། །ཞྲེས་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེས་སུ་
འབངས་བས་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་འབྱོར་པ་དང་། དུས་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྒྲྱིབས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་
བྱུང་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་གནས་པ་འབྱོར་པ་སྲེ། སྤྱོད་པ་དང་ནྱི་རྟོགས་པ་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་ནྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །ན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི། །བླ་མ་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་
དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིང་འཛིན་སོགས་རྣམས་ལ་དྲེ་སྐད་
བརོད་དོ་ཞྲེའོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ཐུབ་པ་ལ་ལུང་མ་བསན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྱི། རྒྱལ་སས་དོན་གྲུབ་སོ་སོ་སྐྱྲེ་
བོར་སྨྲ་བ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བརྟགས་པའོ། །བཅུ་དགུ་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་རབ་མཐའ་པ་ལ་བརྟྲེན་
ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ཕུང་སོགས་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྣམ་པ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྱི་
མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཆ་འདྱི་མྱི་མཁྲེན་ཞྲེས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་དང་། ངོ་བོ་དམྱིགས་
རྣམ་དྲེ་འད་ལ་གནས་པ་འབྱོར་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་ཏྲེ། རྲེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱིས་སྐུ་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་
ཆུབ་ཆྲེ། །རྣམ་པ་ཀུན་བརྲེས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་རྣམས། །གཅོད་པ་ཁོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞུང་མཆོག་འདྱིར། །རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ཆྲེ་བ་དག་ཏུ་ཡང་ཡང་སོས་པའྱི་
གཟུགས་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པའྱི་བར་ཕུང་པོ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག རྲེག་དྲུག་ཚོར་དྲུག་ཁམས་དྲུག་
དང་། །རྟྲེན་འབྲེལ་བཅུ་གྱིས་ལྔ་བཅུ་གསུམ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་འདྲེས་སུ་འདོད། །ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་སོང་ྱིད་
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བཅོ་བརྒྱད། །བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་བདུན་བདྲེན་པ་བཞྱི། །བསམ་གཏན་ཚད་མྲེད་གཟུགས་མྲེད་བཞྱི། །རྣམ་པར་
ཐར་བརྒྱད་སོམས་འཇུག་དགུ། །སོ་གསུམ་མངོན་ཤྲེས་དྲུག་ཏྱིང་འཛིན། །གཟུངས་སོ་སོབས་བཅུ་མྱི་འཇྱིགས་
བཞྱི། །སོ་སོ་རྱིག་བཞྱི་བྱམས་པ་ཆྲེ། །སྱིང་རྲེ་མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཟུང་བཞྱི་རང་རྒྱལ་རྒྱས་སས་དང་། 
སངས་རྒྱས་མཁྲེན་གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལྔ། །རྣམ་བྱང་འདྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན། །འདྲེས་རྐང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་
འདོད། །ཅྲེས་པ་ཀུན་ལྲེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དམ་པ་མཛད་
དོ། །བཞྱི་པ་དྲེ་རྣམས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་གྱི། སྒྲུབ་པ་པོ་གང་ཟག་དང་སྒྲུབ་པའྱི་རྟྲེན་སོན་པ་ནྱི། ཆོས་འདྱི་ལ་
ཕྱྱི་རོལ་པ་ཞྲེས་དང་སར་བཤད་པའྱི་དག་པ་ཞྲེས་པས་སྲེ་དང་པོའ།ོ །དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བར་མངོན་ཤྲེས་དང་པོ་ལྔ་ཡང་སྲེ། 
མྱ་ངན་བསལ་བར། དང་སོང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་མངོན་ཤྲེས། །མཁའ་ལ་རྒྱང་རྱིང་འགོ་བ་ཡང་། །གང་ན་སྤྱོད་ཡུལ་
འཆྱི་མྲེད་པ། །དྲེར་ནྱི་འགོ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྷག་མ་རྣམ་ཐར་སོགས་ཐུན་མོང་ཡྱིན་མྱིན་
གྱིས་ན་ཐོས་ཞྲེས་དང་། རབ་མཐའ་ལ་འདོད་པ་བཞྱིན་ལས་སུ་རུང་བའྱི་བཞྱི་པ་ཞྲེས་སོ། །ཐུབ་པའྱི་ནྱི་མངོན་
དུ་ཕྱོགས་པར་མཛད་པ་ྱིད་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའོ་ཞྲེའོ། །སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ནྱི་དྲེའང་ཅྱི་རྒྱུར་བྱས་ནས་ཞྲེ་ན། ཇྱི་
ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཞྱི་ནྱི་སར་བསན་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལྟར་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ལན་
མང་དུ་སོམ་པ་རྒྱུར་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་ཏྲེ། སར་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་གནས་ཀྱི་ྲེ་བར་མཚོན་ནོ། །ལྔ་པ་དགོས་
པའྱི་སོ་ནས་མམ་རྲེས་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་ལ་རང་གྱི་བྱ་བ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བ་སོགས་ལ་གནས་པ་ནྱི་རྲེས་
ཐོབ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་སྲེ། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཀུན་རོབ་བློ། །ཞྲེས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་དྲེ་ཁོ་ནར་འཆད་དོ། །ནང་
དུ་སྲེམས་གནས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་མམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཚད་མྲེད་པ་སོགས་སོ། །དྲེས་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པར་བཤད་དོ། །དྲུག་པ་ནྱི་རང་གྱི་བྱ་བ་
ཞྲེས་བསན་པ་འཆད་པ་ལ་བཅུ་དགུ་སྲེ་སར་སའོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྱི་གནོད་སྲེམས་དང་། རྣམ་འཚེ་དང་། མྱི་
དགའ་བ་དང་། ཆགས་སང་སྲེ། གནོད་སྲེམས་ལ་སོགས་གྲེན་པོའ་ིཕྱྱིར། །ཞྲེས་སོ། །ཐུགས་བརྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་
སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པས་སོ། །མྱི་སྐྱོ་བ་ནྱི་འགོ་བ་ཀུན་ལ་བརྲེ་བས་བདག་ལ་མྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་རྒྱན་
དུ། སྱིང་རྲེས་ཟྱིན་པའྱི་བརྲེ་ལྡན་རྣམས། །ཞྱི་ལའང་ཡྱིད་ནྱི་མྱི་གནས་ན། །འཇྱིག་རྟྲེན་བདྲེ་དང་རང་སོག་
ལ། །ཆགས་པར་འགྱུར་བ་སོས་ཅྱི་དགོས། །ཞྲེས་པས་སོ། །རྣམ་ཐར་དང་པོ་གྱིས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ལས་སྒྲུབ་
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པོ། །གསུམ་པ་བཟང་པོ་སྤྲུལ་པ་ལ་ོན་མོངས་མྱི་སྐྱྲེའོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀྱིས་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་ཞྲེས་སོ། །བརྒྱད་པའྱི་
མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་མོས་པ་དང་རྣམ་ཐར་གྱིས་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་གཅྱིག་པས་མོས་པའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་དོན་
ནོ། །མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བ་ནྱི་ོན་ཡྱིད་ཀང་མྲེད་པས་སོ། །རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་པ་ཟྱིལ་ཞྲེས་
སོ། །རྒྱས་པར་མཛད་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པར་ཐར་ཅྲེས་སོ། །ཚིག་གཟུང་བར་འོས་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་སྲེམས་སྲུང་
བ་གཙོ་བོར་བྱྲེད་པས་དྲེའྱི་བློ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བས་སོ། །དུས་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་བྱ་ལུང་སོན་པས་འདྱིས་ཀུན་
ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་གུས་པའྱི་ཕྱྱིར་མང་པོས་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །སྲེམས་ཚིམ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་མང་པོས་ཐྲེ་ཚོམ་
གཅོད་པས་སོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་འདུན་པར་མཛད་དོ། །ལྷའྱི་རྣ་བས་སྒྲའྱི་
རྣམ་པ་ཀུན་རྟོགས་ནས་དྲེ་བརོད་པས་གདུལ་བྱའྱི་ངག་གྱི་ལས་མན་པས་དང་གཞན་སྲེམས་རྱིག་པས་
སྲེམས་ཤྲེས་ནས་བརོད་ཅྱིང་བསན་པས་སོ། །དྲེས་སྲེམས་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་སོན་གནས་དན་པས་
འོང་བ་དང་ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་འགོ་བ་མཁྲེན་ནས་ཟག་ཟད་ཀྱིས་ངྲེས་པར་ཞྲེས་ཏྲེ། སར་གྱི་བསོད་པ་ལྟར་
རོ། །ཆྲེན་པོ་སྲེ་མཆོག་ྱིད་དུ་ཞྲེས་དང་། གདུལ་བྱ་དང་བར་མཛད་དྲེ་བསོད་པ་ལྟར་རོ། །གནས་དག་པས་འགོ་
བའྱི་དོན་དུ་བསམ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་པ་གསུམ་མོ། །དམྱིགས་པ་དག་པས། ཆོས་དངོས་པོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་
རོ། །ཐུགས་དག་པས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་དག་པས་གཟུངས་ཀྱིས་དམ་པའྱི་ཆོས་འཛིན་ཏོ། །སོབས་
དང་པོས་རྒྱུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་། གྱིས་པས་རང་གྱིས་མ་བྱས་ཀང་ལས་འོང་ངོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་བསལ་ནས་
འཁོར་བའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་བསན་ཏོ། །གསུམ་པས་སྲེམས་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། བཞྱི་པས་
ཆོས་བཤད་པའྱི་སོད་དད་སོགས་དབང་པོ་སྱིན་པ་དང་། ལྔ་པས་བསམ་པ་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་ལ་མོས་པ་དང་། 
དྲུག་པས་བག་ལ་ལ་ོན་མོངས་སྐྱྲེས་ནུས་དང་། བདུན་པས་དམྱིགས་པ་བསན་པའྱི་ཆོས་དང་། བརྒྱད་པས་
སྐྱྲེ་བ་ས་མར་འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་། དགུ་པས་ཕྱྱི་མ་ལ་འོས་སུ་གྱུར་པ་སྐལ་པ་དང་། 
བཅུ་པས་འཁོར་བ་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ལམ་རྟོགས་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་ལམ་བསན་ཏོ། །སོབས་ྱིད་ནྱི་བཅུ་ཅར་
གྱིས་བདུད་བཞྱི་ཆར་གཅོད་པས་སོ། །ཡང་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་སྤངས་པས་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བཅུ་པོའ་ི
ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་ལྲེན་འདྲེབས་སོ། །འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བདག་སོན་པ་ཡང་དག་པ་རང་གཞན་ལ་
ཕན་པར་ཞུགས་པར་འཇོག་སྲེ། རང་ྱིད་མ་ཐུལ་ན་གཞན་མྱི་ཐུལ་པས་སོ། །རང་རང་གྱི་དོན་བཞྱི་པོ་ལ་རྒོལ་
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བའྱི་མུ་སྲེགས་རྣམས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཚར་བཅད་དོ། །གུས་པར་ན་པ་སོགས་རྲེས་ཆགས་སོགས་ཀྱི་
ཀུན་ཅྲེས་སོ། །རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ྲེས་པ་བརོད་དུ་དོགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པ་མྱི་
འདོར་བ་ནྱི་འགོ་བའྱི་དོན་བྱ་བ་ྲེ་བར་གནས་ན་སྐད་ཅྱིག་ཀང་དུས་ལས་མྱི་འདའ་བ་སྲེ་ལས་བརྒྱ་པར། རྒྱ་
མཚོ་ཆུ་སྱིན་རྣམས་ཀྱི་གནས། །དུས་རླབས་ཡོལ་བར་གྱུར་པའང་སྱིད། །གདུལ་བར་བྱ་བའྱི་སས་རྣམས་
ལ། །སངས་རྒྱས་དུས་ལས་ཡོལ་མྱི་མངའ། །ཞྲེས་ལྟར་རོ། །ོན་མོངས་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་སྤྱོད་པ་ནྱི་དག་
བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དང་ཅ་ཅོ་སོགས་ལྟ་བུའོ། །ལན་དྲུག་གྱིས་མཚོན་པ་རྒྱུན་དུ་འཇྱིག་རྟྲེན་ལ་
གཟྱིགས་པ་སུ་ནྱི་མས་སུ་འཕྲེལ་ཕྱྱིར་ཅྲེས་སོགས་ཀྱིས་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །རྒྱལ་བའྱི་མ་འདྲེས་པ་དང་པོ་
དྲུག་གྱིས་སོ་གསུམ་གྱི་འཕྱིན་ལས་དག་པས་དང་། དྲེ་ནས་དྲུག་གྱིས་ཐོབ་པས་དང་། འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་བསྡུས་
པས་གཤྲེགས་པས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་བཞུགས་པས་ཀང་ན་ཞྲེས་སོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་པ་ནྱི་
ཀུན་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཆོས་ཁོ་ན་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་ཚུལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡུན་རྱིང་དུ་
འཇོག་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྲེན་གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སྡུད་པ་པོས་བསྡུས་པས་
སོ། །ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་ཇྱི་ཙམ་གནས་ཞྲེ་ན། མཛོད་འགྲེལ་དུ། །དྲེ་དག་ཀང་ལོ་སོང་དུ་གནས་སོ་ཞྲེས་བཤད་
དོ། །གཞན་རྣམས་རྟོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་གྱི་ལུང་ནྱི་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འབུམ་ཉྱིག་སོགས་
སུ་ལོ་དགུ་སོང་གནས་པ་ལས་བུད་མྲེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཞྱི་སོང་འགྱིབས་ཏྲེ་ལྔ་སོང་གནས་པ་ལས་རྟོགས་
པའྱི་དུས་དག་བཅོམ་དང་ཕྱྱིར་འོང་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པའྱི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་རྲེ་དང་། སྒྲུབ་
པའྱི་དུས་ཤྲེས་རབ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་རྲེ་དང་། ལུང་གྱི་དུས་མངོན་པ་དང་མདོ་
སྲེ་དང་འདུལ་བའྱི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་རྲེ་དང་། དྲེ་ནས་རྟགས་ཙམ་པ་ལྔ་བརྒྱའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དྲེས་
སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་ཏྲེ་གོལ་བ་ནྱི་འཆྱིང་བ་ལས་སོ། །བཞྱི་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། མངོན་
རྟོགས་ཀྱི་འདོར་ལྲེན་དང་། ཟད་སོབས་དང་མྱང་འདས་ཀྱི་ཁད་པར་རྒྱས་བཤད་དང་། སོབས་དང་རྣམ་མཁྲེན་
གྱི་བྱྲེད་ལས་ལ་འཕོས་པའྱི་དྱིས་ལན་དང་། རྒྱལ་སས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དང་སྐྱྲེས་བུ་ཟུང་གསུམ་ལ་འཕོས་ཏྲེ་
དྱིས་ལན་དང་། རྒྱལ་སས་ཀྱི་གྲེན་པོ་སོམ་ཚུལ་དང་། དྲེ་མཁས་པ་དང་དབང་པོ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་
མངོན་རྟོགས་བཅུ་པོ་འདྱི་རྣམས་ལས་ཞྲེས་པ་འབས་བུ་ལ་གནས་པའྱི་ལམ་ཐོབ་ན། འཇུག་པའྱི་ལམ་འདོར་བ་



440   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

སོགས་ཏྲེ་ཡང་མངོན་དུ་མྱི་བྱྲེད་པའོ། །སོམ་ཞྲེས་པ་ནྱི་འབས་བུ་གང་དང་གང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེའྱི་
སྤང་བྱ་མ་ལུས་པ་སྤངས་བའྱི་གནས་གྱུར་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཟད་སོམས་དང་ཞྲེས་དང་མཐུན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་
ན་ཐོས་ལམ་རྒྱུན་གཅོད་པ་ནྱི་མངོན་གྱུར་གཏན་མྲེད་པས་འདོར་བ་སྲེ། ལྷག་མྲེད་ཀྱི་སར། ཞུམ་པ་མྲེད་པའྱི་
སྲེམས་ཀྱིས་ནྱི། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལྲེན་པ་ན། །མར་མྲེ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་བཞྱིན། །དྲེ་ཡྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་
ཐར། །ཞྲེས་དངས་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ནྱི་རྒྱུན་གཅོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་དུས་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མྱི་ཟད་པ་དང་། འབས་དུས་ན་ཡོན་ཏན་མྱི་ཟད་པར་བརོད་
དྲེ། བློ་གོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདོར་མྱི་ཟད་པ་བརྒྱད་བཅུ་བསན་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དྱི་བ་ཀུན་ལུང་སོན་ཅྱིང་
ཀུན་གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་གཅོད་ནས་ལུང་དུ་མྱི་སོན་པ་བཅུ་བཞྱི་འཇོག་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཅྲེ་ན། ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
ལན་གདབ་ཏུ་མྱི་རུང་བ་འདྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡང་རྒྱུ་འབས་སོགས་བཞྲེད་པ་བཞྱི་ལས་བརམས་པ་
སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གང་ཟག་བཞག་པར་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མཐོང་ལམ་ལས་བརམས་ཏྲེ་བརོད་
ན་རྒྱལ་སས་སྐྱོན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི། མྱི་གནས་པའྱི་
ལམ་ཐོབ་པས་ན་རང་གྱི་མྱང་འདས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའྱི་སྤང་བྱ་རྣམས་སྤངས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལན་
གཅྱིག་ཅྲེ་ན། འདོད་པར་ལན་གཅྱིག་འོང་བར་མ་ཟད་བློ་སོན་དུ་བཏང་སྲེ་སྐྱྲེ་བ་ཚད་མྲེད་ལྲེན་པས་འདོད་པར་
ཡང་ཡང་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱིར་མྱི་འོང་དུ་མྱི་གཞག་སྲེ་འདོད་པར་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། དྲེ་
བཞྱིན་གཤྲེགས་རྱིགས་སྐྱྲེ་བ་དང་། ལུང་བསན་པ་དང་དབང་བསྐུར་དང་། །བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡང་། །ངོ་
མཚར་ཆྲེ་བ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་དང་། དྲེའྱི་འགྲེལ་པར། ས་དང་པོ་དང་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་སོབ་པའྱི་
འབས་བུ་གསུམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འབས་བུ་བཞྱི་པར་བཤད་པ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའ་ི
མདོར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་བརྒྱད་པ་སོགས་དུ་མ་བཞག་པ་དྲེ་དང་འདྱི་མྱི་འགལ་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཀྱིས་
འཇོག་ཚུལ་ཐ་དད་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི་རྒྱལ་སས་མཐོང་ལམ་རྟོགས་ནས་ས་བཅུ་པ་རྣམས་སུ་སོམ་ལམ་ལ་ཞྲེས་
པ། རྒྱན་གྱི་ཊྱི་ཀར་་་་་་ས་དང་པོ་ལའང་སོམ་པའྱི་ལམ་ཡོད་པར་མངོན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་འགྱིག་གོ །དྲེ་ལ་གཙོ་ཆྲེར་ཤྲེས་
སྒྲྱིབ་ཀྱི་གྲེན་པོ་སོམ་གྱི་ོན་སྒྲྱིབ་ཀྱི་གཙོ་བོར་མྱིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་ནྱི་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་
སྐད་ཅྱིག་ལ་སྲེ་བསགས་ངོས་བསགས་བསོད་དུ། ཁོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མ་བརྲེས་པར། འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་
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ལས་རྒྱལ་ཏྲེ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ། །སྱིད་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ལས་རྒྱལ་ལོ། །ཞྲེས་འབྱུང་
ངོ་། །སྒྲྱིབ་པ་གྱིས་སྤངས་ན་ཅྱིག་ཅར་དག་བཅོམ་ཞྲེས་སོ། རྒྱལ་སས་དྲེ་ོན་མོངས་མ་སྤངས་ཀང་སགས་
སན་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཟྱིན་པས་ས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ྲེས་པ་བདག་ལ་གནོད་པ་
སོགས་མྱི་སྐྱྲེད་དོ། །ོན་མོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆ་ཡྱིས་ཟད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ོན་མོངས་ཐུལ་ལ་སྤངས་པ་མྲེད། །སགས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་དུག་དང་འད་ཞྲེས་
སོ། །དྲུག་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྲེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཞར་བྱུང་སྲེ། དྲེ་ལ་གྱིས་ལས་མདོར་བསན་
པ་ནྱི། ཡང་བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་སོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔའྱི་དང་པོ་ཤྲེས་བྱ་ལ་མཁས་པའྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་གཟུང་
འཛིན་དུ་ཞྲེན་པའོ། །འཁྲུལ་པའྱི་གནས་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ། དབུས་མཐར། ཡང་དག་
མ་ཡྱིན་ཀུན་རྟོག་ཡོད། །དྲེ་ལ་གྱིས་པོ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའོ། །མ་འཁྲུལ་བའྱི་གནས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་
གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བལ་བའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དྲེ། དྲེ་ྱིད་དུ། གྱིས་དངོས་མྲེད་པའྱི་དངོས་ཡོད་པ། །དངོས་པོ་
སོང་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་པའོ། །འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱིས་ཡྱིན་ནྱི་ཟག་མྲེད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོས་
བསམ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ལ་རྟོག་པ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱི་རྟོག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་སོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་དགྲེ་བའོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་
པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་སྲེ། དྲེས་བསྡུས་ནས་དགྲེ་བ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཤྲེར་ཕྱྱིན་ཏྲེ་སྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱྱིན་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་གྱི་བར་རོགས་པར་བྱྲེད་འདོད་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ཆྲེན་པོས་ཡུམ་འདྱི་ྱིད་ལ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པས་སོ། །མངོན་ཤྲེས་མྱུར་
བ་ལ་ནྱི། ྱིན་མཚན་ལན་དྲུག་སྱིག་པ་བཤགས་པ་དང་། དགྲེ་བ་ལ་ཡྱིད་རང་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་
གདབ་པ་དང་། དགྲེ་ར་བསོ་བ་བྱྲེད་པ་སྲེ་བསྡུ་བར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ོན་མོངས་ཅན་
གྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་སྤོང་ཞྱིང་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་དང་། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་མ་བསགས་པ་
དང་། ཟང་ཟྱིང་དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་བཞྱིའྱི་གྲེན་པོར་གསུངས་སོ། །ཡན་ལག་དང་བཅས་ན་
ཕྱག་དང་མཆོད་འབུལ་དང་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྲེ། འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ་དང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་
སོགས་སུ་བཀའ་བསྩལ་པ་ལྟར་བྱའོ། །ལམ་རྒྱུན་ཞྲེས་པ་ནྱི། མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་ཀྱིས་ཞྱིང་ཀུན་ཏུ་
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གདུལ་བྱ་ཇྱི་ལྟ་བར་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱུན་དུ་ཀུན་ཏུ་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དག་མྱིན་རྟོག་ལ་
མཁས་པ་ལ་གྱིས་ལས། སྤྱྱིར་བཤད་པ་ལ་ར་བའྱི་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ་རྟོག་པ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་དུ་གྱུར་
པས་སོ། །མཚན་མའྱི་ནྱི་ལུས་དང་གནས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་སྲེ། གཟུང་བྱའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་
ཕྱྱིར་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང་རྱིམ་པ་ལྟར་སར་
རོ། །མཚན་མར་སང་བའྱི་ནྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་ོན་ཡྱིད་དྲེ་གཟུང་བའྱི་མཚན་མ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པས་
སོ། །མཚན་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ནྱི་ལུས་སོགས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྐྱྲེད་པའྱི་རྟོག་
པའོ། །མཚན་མར་སང་བ་འགྱུར་བའྱི་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་སོགས་བདྲེ་བ་སོགས་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་སྐྱྲེད་
པའོ། །གཞན་གྱིས་བསན་པའྱི་ནྱི་བསན་པར་བསྡུས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྲེའྱི་ཚོགས་ལ་རྟོག་པའོ། །ཚུལ་མྱིན་གྱི་
དང་ཚུལ་བཞྱིན་གྱི་ནྱི་ྲེས་བཤད་དང་ལྲེགས་བཤད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་རྟོག་
པའོ། །མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་ནྱི་ཚུལ་མྱིན་གྱི་རྟོག་པ་ལས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་སུ་བསྡུས་པའྱི་རྟོག་
པའོ། །མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་སམ་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ལས་གཡྲེང་བའྱི་རྣམ་རྟོག་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་གྱི་རྟོག་པ་
ལས་རྟོག་པ་འོག་མ་བཅུའོ། །ཕྱྱི་མ་བཅུར་དབྱྲེ་བ་ལས། དངོས་པོ་མྲེད་པར་རྟོག་པ་ནྱི་གཞན་དབང་ངམ་ཕུང་པོ་
ཀུན་རོབ་པའང་མྲེད་ཅྲེས་ཞྲེན་པ་སྲེ། དྲེའྱི་གྲེན་པོར་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་དུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ྱིད་དུ་ཡོད་
བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་དང་། དངོས་པོར་རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་དང་དྲེའྱི་མྱིང་དང་ཤྲེས་ཕྱྱིན་དང་སྤྱོད་
ཅྲེས་དང་མྱི་སྤྱོད་ཅྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ཞྲེས་ཏྲེ་ཀུན་བརྟགས་པའྱི་བདག་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོར་མྱིང་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྱི་བར་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་སོང་སྲེ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པར་བརྟགས་པ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྱི་གྲེན་
པོར་སོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཏྲེ། མྱིང་དྲེ་ཀུན་བཏགས་དང་བལ་བར་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པས་སོ། །གཅྱིག་ཏུ་
རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོར་གཟུགས་ཀྱི་སོང་པ་ྱིད་གང་དྲེ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་
ཀུན་བརྟགས་དང་། སོང་པ་ྱིད་ཡོངས་གྲུབ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ྱིད་ཐ་དད་དུ་རྟོག་པའྱི་གྲེན་
པོར་སོང་པ་ྱིད་ལས་གཟུགས་གཞན་པའང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཟུགས་ྱིད་སོང་པ་ྱིད་དོ། །སོང་པ་ྱིད་གཟུགས་
སོ་ཞྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་བར་ལ་སྲེ་ཆོས་ཅན་མ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རྟོག་པའྱི་
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གྲེན་པོར་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པའྱི་བར་མྱིང་ཙམ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ལང་ཀར་
གཤྲེགས་པ་སྱིད་པ་འཕོ་བའྱི་མདོར། འདྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱིང་ཙམ་སྲེ། །འདུ་ཤྲེས་ཙམ་ལ་རབ་ཏུ་
གནས། །རོད་བྱྲེད་ལས་ནྱི་གཞན་གྱུར་པའྱི། །བརོད་པར་བྱ་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པས་སོ། །ཁད་པར་དུ་རྟོག་
པའྱི་གྲེན་པོར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སྐྱྲེ་མྱི་འགག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་
ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་སོགས་ཁད་པར་བཀག་པས་སོ། །མྱིང་ཇྱི་ལྟ་བར་དོན་དུ་རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོར་མྱིང་བཅོས་མ་ལ་ཆོས་
དྲེ་རྣམས་སོ་སོར་བརྟགས་ཏྲེ་མྱིང་གོ་བུར་བས་རྲེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་ཐ་སད་
འདོགས་པ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་མངོན་པར་ཞྲེན་ཏོ་ཞྲེས་སོ། །དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་མྱིང་དུ་རྟོག་པའྱི་གྲེན་པོར་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་མྱིང་དྲེ་ཀུན་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །མྱི་མཐོང་བས་ཞྲེན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་
ཞྱིང་། དྲེར་ཡང་། མྱིང་ནྱི་གང་དང་གང་གྱིས་ནྱི། །ཆོས་ནྱི་གང་དང་གང་བརོད་པ། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཡོད་མྱིན་
ཏྲེ། །འདྱི་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ྱིད་དོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །རྒྱས་པར་རྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་སོང་
དོན་བསྡུས་ར་འགྲེལ་དུ་བལྟའོ། །མྱི་རྟོག་པ་ལ་མཁས་པ་ལ་མྱི་རྟོག་པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཆོག་པར་འཛིན་
པའྱི་མྱི་རྟོག་པ་ནྱི་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོའ་ིསྲེ་མྱི་རྟག་སོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ནྱི་འདྱི་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚིམ་པ་ཐོབ་ནས་
གོང་མ་དུཿཁ་སོགས་ལ་མྱི་རྟོག་པའོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ནྱི་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་རྟག་པ་སོགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
གྱི་གྲེན་པོར་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཙམ་དུ་བརྟགས་ནས་རྟག་བདྲེ་སོགས་སུ་མྱི་རྟོག་པའོ། །སོས་པ་མྲེད་པའྱི་
ནྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྲེ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཙམ་དྲེ་འང་སོས་པར་རྱིག་ནས་ཆོས་ཀུན་གྱི་
མཚན་མ་བཤྱིག་སྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བར་རྟོགས་པའོ། །དྲེ་ནྱི་
རྣམ་མྱི་རྟོག་གསུམ་དུ་བསན་པའོ། །སོས་མྲེད་ཀྱི་མྱི་རྟོག་པ་དཔྱད་པ་ནྱི། བཟོག་པའྱི་སོ་ནས་ངོ་བོ་སོན་པ་སྲེ། 
དམུས་ལོང་ལ་གཟུགས་བསད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་རོད་མྱི་ནུས་པས་སོ། །ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་མ་
ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་ལྔ་སྲེ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པ་ལྟར་གྱིད་ལོག་པ་དང་། མྱོས་པ་སོགས་དྲེར་ཐལ་བ་དང་བསམ་གཏན་
གྱིས་པ་སོགས་དང་ན་ཐོས་སོགས་ཀང་དྲེར་འགྱུར་བ་དང་འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་ཀང་དྲེར་འགྱུར་བ་
དང་། གཟུགས་ཀང་དྲེར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་རྟོག་ྱིད་དྲེར་འགྱུར་བས་སོ། །འོན་ཀང་སྲེ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་
ཅྱིང་བཀྲ་བར་མྱི་འཛིན་པ་སྲེ། ཐྲེག་བསྡུས་སུ། རྣམ་རྟོག་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད། །རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་རྣམ་སྤངས་
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ཤྱིང་། །ཡང་དག་དོན་ལ་བཀྲར་འཛིན་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་ཚོགས་སོར་དུ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་
གདམས་པ་ལ་རྟྲེན་ཏྲེ་གོམས་པར་བྱས་པས་ས་དང་པོར་སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་དབང་པོ་སོང་
བ་ཤད་པ་ནྱི། རྒྱལ་སས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབང་པོ་རྣོ་བར་སར་བཤད་ན་ཅྱི་ལྟར་དབང་པོ་སང་དགོས་ཞྲེ་ན། 
རྣོན་པོ་ྱིད་ལའང་ཆུང་འབྱིང་ཆྲེ་གསུམ་ཡོད་པས་ས་མ་ས་མ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཡུམ་གྱི་
རྒྱན་དུ་མདོ་ལྟར། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ཅྲེས་གསུངས་པས་སོ། །ཀུན་ལས་
བཏུས་པ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པའོ།།  །།རྱིམ་པས་འོངས་པའྱི་འབྲེལ་གཏམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་སྐབས་བྱྲེད་
པ་ལ་དྱི་བའྱི་ལན་དུ་རྣམ་པ་གང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དྲེ་མདོར་བསན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བདུན་ཞྲེས་ཏྲེ། དྱི་
བ་སོན་མ་ཅན་གྱི་རྣམ་ངྲེས་དང་། སྨྲ་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་རྣམ་ངྲེས་ཞྲེའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བདུན་གྱི་དང་པོ་ལ་
གྱིས་ལས། ངོ་བོ་དང་དབྱྲེ་བས་མདོར་བསན་པ་ནྱི་དོན་དྲུག་ཅྲེས་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་མར། དག་ཐོབ་བལ་བ་རང་
གཞན་དོན། །དྲེ་རྟྲེན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་དང་། །བདག་ྱིད་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པས་བྱང་ཆུབ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟ་
བུའོ། །དོན་དྲུག་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག །སོ་སོའ་ིངོ་བོས་བཤད་པ་ལ། །འདྱིར་ཤྲེས་བྱ་སྤྱྱིའྱི་
དོན་དྲུག་གསུངས་ཤྱིང་བྱྲེ་བག་སྐྱབས་འགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་ལ་སར་བ་མདོ་རྒྱན་ན་མང་སྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་
བལྟའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་གསུམ་ནྱི་ཀུན་བརྟགས་སོགས་སོ། །རྒྱུ་གསུམ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱུ་སོགས་
རྐྱྲེན་བཞྱི་སྲེ་དྲེ་ལས་འདུས་བྱས་ཀུན་འབྱུང་བས་སོ། །འཇུག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གང་གྱི་རྱིམ་གྱིས་གང་
འཇུག་པ་སྲེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་སོགས་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྲེ་རྱིམ་གྱིས་ོན་
མོངས་དང་རྣམ་བྱང་འཇུག་པས་སོ། །འགྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ལོག་གྱུར་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྟགས་
སོ། །འབས་བུའྱི་དོན་ལ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྔ་ལས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ནྱི་ཀུན་བཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་ནྱི་
དགྲེ་བ་ལས་དགྲེ་བ་སྐྱྲེས་བ་སོགས་རྒྱུ་དང་རྱིགས་འད་བ་སྲེ། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འད་བ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །བདག་
པོའ་ིནྱི་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་བདག་རྐྱྲེན་ལས་བྱུང་བའོ། །སོན་
བྱུང་མ་ཡྱིན་འདུས་བྱས་ནྱི། །འདུས་བྱས་ཁོ་ནའྱི་བདག་པོའ་ིའབས། །ཞྲེས་ཀང་འཆད་དོ། །སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་ནྱི་
སོ་ནམ་གྱི་ལོ་ཏོག་དང་། ས་འོག་མ་པའྱི་སོར་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ས་གོང་མའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་སྐྱྲེ་བོའ་ིརོལ་བ་
ལས་བྱུང་བ་སྲེ། གང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གང་སྐྱྲེ་བ། །འབས་དྲེ་སྐྱྲེས་བུ་བྱྲེད་ལས་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་སོ། །བལ་བའྱི་
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འབས་བུ་ནྱི།་་་་་མཛོད་དུ། །ཟག་བཅས་སྤོང་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །ལས་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་འབས་བུར་བཅས། །ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ་དཔྱད་དོ། འཕགས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ས་
བོན་གཏན་བཅོམ་པ་སྲེ། བལ་བ་བློ་ཡྱིས་ཟད་པ་འོ། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ལྔ་གང་ལ་སྱིད་པ་དང་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་
ནྱི། འདུས་བྱས་བལ་བཅས་འབས་བུ་ཡྱིན། །རྣམ་སྱིན་འབས་བུ་ཐ་མའྱི་ཡྱིན། །བདག་པོའ་ིའབས་བུ་དང་པོའ་ི
ཡྱིན། །རྒྱུ་མཐུན་སྐལ་མམ་ཀུན་འགོ་བའྱི། །སྐྱྲེས་བུ་པ་ནྱི་གྱིས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། གྱིས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་
འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །ལས་ཀྱི་དོན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏྲེ་རོལ་བ་དང་འབད་པ་ནྱི་རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་
ཐ་དད་པའོ། །མང་པོ་ཚོགས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་ཁང་པའྱི་ཤྱིང་དང་ཕ་གུ་སོགས་ཁང་པ་ལ་ལྡན་པའོ། །རྲེས་སུ་
འཆྱིང་བའམ་འབྲེལ་བ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་ོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་སོགས་ཡོད་ན་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་དྲེ་དང་ལྡན་
པའོ། །འབྲེལ་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་རྱིག་པ་དང་སྐྱྲེ་གནས་ཀྱིས་སྲེལ་བའྱི་རང་གྱི་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
པའོ། །གནས་སྐབས་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་རྲེས་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་དང་ལྡན་པའོ། །འགྱུར་བ་ལས་
གྱུར་པའྱི་ལྡན་པ་ནྱི་སྲེམས་རྲེས་འདོད་ཆགས་དང་དད་སོགས་དང་ལྡན་པའོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་འཇུག་པ་ནྱི་
དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྲེ་སོགས་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་གྱིས་སོ། །རྟྲེན་ལ་ནྱི་རྟྲེན་ལ་བརྟན་བྱ་གནས་པ་
སྲེ་ས་ལ་སྲེམས་ཅན་སོགས་ལྟ་བུའོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡང་དག་མྱིན་པར་
རོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་མོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྱི་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀུན་དུས་གསུམ་དང་ནང་
ཕྱྱི་སོགས་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་དབྱྲེ་བའོ། །རྣམ་བཤད་རྣམ་ངྲེས་ནྱི་གང་གྱིས་མདོ་སྲེ་སོགས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་
པ་སྲེ། དྲེ་ལ་གྱིས་ལས་རྣམ་བཤད་ཀྱི་སོ་དྲུག་ལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་བྱའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཏྲེ་གཏན་ལ་
དབབ་བྱའོ། །ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་རྟག་སོགས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཚུལ་ལོ། །དྲེ་གྱིས་ཡུལ་ཤྲེས་བྱ་གཙོ་
བའོ། །ཤྲེས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་དབང་པོའ་ིསོ་སོམ་པ་སོགས་སོ། །ཤྲེས་པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལམ་མོ། །ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །དྲེ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་
རྣམ་གོལ་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་འབས་བུའོ། །དྲེ་རྣམས་ནྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཚང་བ་དང་ཁ་ཡར་
བ་ཇྱི་རྱིགས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །སོ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་ངག་རྒྱས་པའྱི་སོའ།ོ །དྲེ་ལ་རྣམ་བཤད་སྡུད་པའྱི་སོ་ནྱི་
ངག་གང་དུ་མདོའ་ིགྲེང་གཞྱི་དང་དགོངས་པ་དང་། དགོས་པ་་་་་་བསྡུས་པ་ཚིག་དོན་བརྒལ་ལན་མཚམས་སར་སོགས་ལྔ་བརོད་
པའོ། །དངོས་པོ་བསྡུ་བའྱི་ནྱི་གང་དུ་བསབ་པ་གསུམ་དང་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་དངོས་པོ་སོགས་སོན་པ་སྲེ། སྱིག་པ་
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ཐམས་ཅད་མྱི་བྱ་འོ། །དགྲེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། །རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདྱི་ནྱི་སངས་
རྒྱས་བསན་པའོ། །ཞྲེས་པ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་རྐང་པ་ས་མ་གསུམ་རྱིམ་པ་ལྟར་སར་རོ། །ཡན་ལག་མདོར་
བསན་་་་་་ནམ་སྤྱྱིའྱི་དབྱྲེ་བ་དང་། ྲེ་བའྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་་་་་་དམ་ཡན་ལག་གྱི་དབྱྲེ་བའྱི་ཀྱི་སོ་ནྱི་དཔྲེར་ན་བདག་འབྱོར་པ་
དང་གཞན་འབྱོར་པ་ཞྲེས་པས་བསན་ཏྲེ། དང་པོ་མྱིར་སྐྱྲེས་པ་སྐྱྲེས་པ་དང་བུད་མྲེད་ྱིད་དང་། དབུས་ཡུལ་དུ་
སྐྱྲེས་པ་དང་། དབང་པོ་མྱིག་སོགས་ཚང་བ་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལོག་པ། མཚམས་མྲེད་སོགས་མ་བྱས་པ་
དང་། གནས་དམ་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་དད་པའོ། །ཕྱྱི་མ་སོན་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་དུ་བྱོན་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་
བསན་པ་དང་། བསན་པའྱི་ཆོས་གནས་པ་དང་། གནས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་དམ་པ་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པས་
སྐལ་ལྡན་ལ་གདམ་ངག་སོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྱིང་བརྲེ་བ་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་སོམས་སོགས་
སྲེར་བའོ། །གོང་ནས་གོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནྱི་ས་མས་ཕྱྱི་མ་སྒྲུབ་པར་སོན་པ་དབང་པོ་ལྔ་ལ། དད་ན་བརོན་འགྲུས་
རོམ་མོ། །དྲེ་བརམས་ན་དན་པ་གནས་སོ། །གནས་ན་སྲེམས་མམ་པར་འཇོག་གོ །བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་
ལྟ་བར་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤོང་བའྱི་སོ་ནྱི་ཆོས་འགའ་ལ་བརམས་ཏྲེ་གང་ཟག་འགའ་སྤོང་བར་
སོན་པ་སྲེ་སྲེའུ་ཡུ་ལྟ་བུའྱི་མདོར། ཟག་ཟད་ལས་བརམས་ནས་ཕྱྱི་རོལ་པ་དང་། ཆོས་འདྱི་པ་ཐོས་བསམ་ཙམ་
གྱིས་ངོམས་པ་དང་། སོམ་པས་ཡྱིད་ཆད་པ་དང་། ཚོགས་མ་རོགས་པ་རྣམས་སྤངས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་
དགྲེ་སོང་རྣམས་ང་ནྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་མཐོང་། མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཟག་པ་རྣམས་ཟད་པར་སྨྲའོ་ཞྲེས་སོགས་དང་། 
སོམ་པར་སོར་བ་ལ་བརོན་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། སྲེ་ཡུའྱི་དཔྲེ་དང་གྲུའྱི་དཔྲེས་སྤངས་སོ། །ཡུམ་དུ་རྣམ་དག་གྱི་
སོད་ལ་ཆོས་སྤོང་བ་སྤངས་པ་སོགས་སོ། །ཡྱི་གྲེ་སྒྱུར་བའྱི་སོ་ནྱི་འོག་ཏུ་མང་དུ་འཆད་དོ། །ཆུད་ཟ་མྱི་ཟའྱི་སོ་ནྱི་
ལྲེགས་པར་སྐྱྲེས་ཀྱི་མདོར། །རབ་ཏུ་ཆུད་ཟ་བ་ཕྱྱིའྱི་རས་བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་དང་། ནང་གྱི་རས་ྲེར་ལྲེན་གྱི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཆུད་མྱི་ཟ་བ་དྲེ་གྱིས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཆུད་ཟ་བའྱི་ཐབས་རབ་ཏུ་
མྱི་འབྱུང་བ་དང་བྱུང་ནས་ཀང་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བ་ལ་བག་མྱི་བྱྲེད་པ་དང་ཟོག་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བའྱི་ཐབས་
སོ། །དྲེ་ལ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་ལྲེགས་པར་སྐྱྲེས་འདྱི་ནྱི་གྱིས་ཀྱིས་མཛེས་ཏྲེ་ས་དང་ཁ་སྤུ་བྲེག་པ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་
བའྱི་བར་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ནས་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་དང་། དྲེ་དབྱངས་ཀྱིས་བསད་པར། དགྲེ་སོང་
འདྱི་ནྱི་གྱིས་ཀྱིས་མཛེས། །ྲེ་བར་ཞྱི་ཞྱིང་ཟག་པ་ཟད། །ཅྲེས་པས་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་དང་ཐབས་དང་དབྱྲེ་བ་དང་
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བཅས་པ་བསན་པས་བཟོག་ནས་ཆུད་ཟ་བ་དང་ཐབས་དང་དབྱྲེ་བ་བསན་ཏོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་དྲེའང་། འདོད་
ཆགས་བལ་ཞྱིང་བལ་བ་སྲེ། །ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པས་མྱ་ངན་འདས། །བདུད་ཀྱི་སྲེ་ནྱི་ཕམ་བྱས་ནས། །ལུས་ཀྱི་ཐ་མ་
འཛིན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཆགས་བལ་དང་། དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ཐ་མའྱི་ཆ་
མཐུན་དང་། གོང་མའྱི་ཆ་མཐུན་གྱི་ཀུན་སོར་སྤངས་པ་དང་ནང་གྱི་རས་སྤངས་པར་བསན་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་
ཟག་གཞག་པའྱི་ནྱི་ཆུ་ལས་གྱུར་པ་ལྟ་བུའྱི་མདོར། གང་ཟག་སོ་སོ་སྐྱྲེ་བོ་དང་འཕགས་པ་གྱིས་དང་། བྱྱིས་པ་
ལ་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དཀར་པོ་དང་ཆྲེས་དཀར་བ་དང་། འཕགས་པ་ལའང་འབས་གནས་བཞྱིར་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་གཞག་པའྱི་ནྱི་མུ་བཞྱི་སོགས་དྱི་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བརོད་པ་སྲེ། མྱི་རྟག་
པའྱི་མདོར། འདྱི་ཀུན་མཐོང་ལ་གཟུགས་མ་མཐོང་བ་མྱིང་གཞྱི་ལ་རྟག་གཙང་བདྲེ་བདག་ཏུ་སྒྲོ་མ་བཏགས་པར་
ཤྲེས་བྱ་དང་སྤང་བྱར་ལྟ་བའྱི་འོ། །གཟུགས་མཐོང་ལ་འདྱི་ཀུན་མ་མཐོང་བ་གཟུགས་ལ་རྟག་གཙང་བདྲེ་བདག་
ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ལྟ་བའྱི་འོ། །གྱིས་མཐོང་ནྱི་གཟུགས་ལ་མྱི་རྟག་སོགས་སུ་ལྟ་བའྱི་འོ། །གྱིས་མ་མཐོང་ནྱི་
མྱིང་གཞྱི་ལ་རྟག་སོགས་སུ་བཟུང་སྲེ་ཤྲེས་བྱ་མྱིན་པ་དང་སྤང་བྱ་མྱིན་པར་ལྟ་བའྱིའོ། །གཟུགས་ལ་མུ་བཞྱི་ཇྱི་
ལྟ་བར་ཚོར་བ་སོགས་ཀུན་ལ་མུ་བཞྱི་བལྟའོ། །ཡང་བྱ་བ་བྱས་པ་འདྱི་ལས་སྱིད་པ་གཞན་ཤྲེས་པ་ཚེ་རྱིལ་དགྲེ་
བ་སྤྱོད་པའྱི་བྱྱིས་པ་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ཆད་ལྟ་བ་སོགས་དང་། གྱིས་ཡྱིན་མྱི་སོབ་དང་གྱིས་མྱིན་རྣམ་
པ་དྲེ་གསུམ་མ་གཏོགས་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཚུལ་གྱི་སོ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་དོན་གྱི་དང་། །འཐོབ་པ་དང་། 
བཤད་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་མཐའ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་དང་། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་དང་། དགོངས་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་འཆད་པ་སྲེ། རོ་མྱང་བའྱི་མདོར། །དགྲེ་སོང་རྣམས་གཟུགས་ལ་རོ་མྱང་བ་དང་། ྲེས་དམྱིགས་དང་ངྲེས་
པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པས་སྐུར་པ་འདྲེབས་པའྱི་དང་། །གཟུགས་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་བར་སོས་པས་
བདག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་མཐའ་སྤངས་པས་དང་པོ་དག་དང་། དགྲེ་སོང་རྣམས་ངས་ཇྱི་ཙམ་དུ་བླ་ན་མྲེད་པ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་ནང་དུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པས་
བར་པ་དག་སྲེ། རྱིགས་པ་ནྱི་རྒྱུད་བླ་མར། ངག་ཡུལ་མྱིན་ཕྱྱིར་དོན་དམ་གྱིས་བསྡུས་ཕྱྱིར། །རྟོག་གནས་མྱིན་
ཕྱྱིར་དཔྲེ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། །བླ་ན་མྲེད་ཕྱྱིར་སྱིད་ཞྱིས་མ་བསྡུས་ཕྱྱིར། །རྒྱལ་ཡུམ་འཕགས་རྣམས་ཀྱིས་
ཀང་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅྲེས་པའོ། །ཕྱྱི་མ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་བྱ་གཟུགས་སོགས་དང་། ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་རོ་
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མྱང་བ་སོགས་དང་། ་་་་་ཤྲེས་བྱའྱི་རྒྱུ་སར་འདར་ཨྲེ་ཡྱིན་དཔྱད། ཤྲེས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་ལྟར་གསུམ་དུ་སྒྱུར་བས་ཇྱི་ལྟ་བར་
ཤྲེས་པ་དང་། ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལས་གོལ་བ་དང་། དྲེ་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་སངས་
རྒྱས་པར་ནང་དུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་མདོ་དྲེ་ཀུན་བཤད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སོགས་ཀྱི་
སོ་ནྱི་རོ་མྱང་བའྱི་མདོ་དྲེ་ྱིད་ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེ་ཁོ༡་ན་ྱིད་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་དུཿཁའྱི་བདྲེན་པ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ལས་བརམས་ནས་ཡོངས་སུ༢་ཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ས་མ་ལྟ་བུ་དང་སྤོང་བ༣འྱི་མཚན་ྱིད་དང་། མངོན་དུ༤་
བྱྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲྱིབ་པ་སྤོང་བ་དང་། གནས་གྱུར་མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྟྲེན་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བ་དང་། སོམ༥་པ་དང་། དྲེ་ལྔ་ལ་རྱིམ་པས་རྣམ་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དྲེ་ཁོ་ན༡་ྱིད་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། 
གྱིས་པ་ལ་རོ་མྱ༢ང་ཤྲེས་པ་སོགས་གསུམ་དང་གསུ༣མ་པ་དང་བཞྱི་པ༤་ལ་ོན་མོངས་དང་དུཿཁ་ལས་གོལ་
བ་གྱིས་དང་། ལྔ་པ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་བལ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་དང་མང་དུ་གནས་པས་སོམ་ལམ་
གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་དང་། གནས་དང་གནས་པར་འབྲེལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ས་མ་ས་མ་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་གནས་སུ་སོན་
པ་དང་། ཡོངས་ཤྲེས་སོགས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་རོ་མྱང་སོགས་གསུམ་དུ་སྒྱུར་བ་མྱི་ཤྲེས་པ་
དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ྲེས་དམྱིགས་སོགས་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་དང་། 
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སོགས་ཀྱི་ྲེས་དམྱིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་གོལ་བ་ནས་སངས་མྱི་རྒྱ་བའྱི་བར་དང་། དྲེ་ལས་
བཟོག་པ་ཕན་ཡོན་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེར་སོན་པས་སོ། །སོབས་དང་སོབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནྱི་གང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་
མ་བརོད་ནའང་དོན་མྱི་གོ་བས་ཚིག་སོ་སོ་ཀུན་གྱི་ནུས་པ་སོན་པ་སྲེ། རྟྲེན་འབྲེལ་གྱི་མདོར། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྱྲེན་
གྱིས་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་སོགས་རྲེས་བྱྲེད་གཅྱིག་མ་ཚང་ནའང་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་སོན་མྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཟས་ཏྲེ་
བརོད་པ་ནྱི་སར་མདོར་བསན་པ་སར་ཡང་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་འཆད་པའོ། །དཔྲེར་ན་ཆོས་དྲུག་དང་
ལྡན་པའྱི་དགྲེ་སོང་ནྱི་ཁའྱི་དབུགས་ཀྱིས་རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་གངས་རྱི་ཡང་འཐོར་ན་རོ་ལྟ་བུའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། 
དྲུག་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ལྡང་བ་དང་། འཕྲེལ་བ་དང་། འབྱི་བ་དང་། ཐབས་ལ་
མཁས་པ་རྱིམ་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། མས་པ་ཆ་མཐུན་གནས་པ་ཆ་མཐུན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། 
དྲེ་ཁད་པར་ཆ་མཐུན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། ཡང་དག་སྤོང་བ་སྒྲུབ་ཕྱོགས་པ་གྱིས་དང་། སྲེལ་ཕྱོགས་པ་གྱིས་
དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཐོབ་པའོ་ཞྲེས་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟ་བུའོ། །མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནྱི། 
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གང་དུ་ཚིག་སོ་སོ་ལ་བཞྱི་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་པར་སོན་ཅྱིང་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་རྲེ་རྲེ་ལའང་
གཞན་བཞྱི་སོགས་ཀྱིས་སོ་ཞྲེས་པས་ཐུག་མྲེད་དུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་སངས་རྒྱས་རོམ་པའྱི་
མདོར། བཞྱི་པོ་འདྱི་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་
ཆོས་རྣམས་ཏྲེ་སོང་པ་ྱིད་སོམ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཞྲེ་འགས་པ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་དང་། བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ཕན་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་
པ་སོན་པའོ། །ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་སོང་ྱིད་སོམ་སྲེ་ནང་དུ་སྲེམས་མྱི་རྟོག་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་དང་། 
མོས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་སོབས་བསྐྱྲེད་པ་དང་། སོབ་ལམ་དུ་ཆོས་ཀུན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྟོགས་
པར་བྱྲེད་པ་དང་། མྱི་སོབ་ལམ་དུ་སྒྲྱིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་པའོ། །ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་གྱིས་པ་སྲེ། ཚེ་རབས་
ས་མའྱི་བྱམས་པ་སོམ་པ་དང་། ལོག་སྒྲུབ་ལ་མྱི་འཁྲུགས་པ་དང་། གནོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་མཚན་མ་ལ་མྱི་རྟོག་པ་
དང་། གཞན་ཕན་ལ་འབད་པ་ལ་སྐྱོ་བ་བཟོད་པའོ། །ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་གསུམ་པ་སྲེ། བདག་ཡོངས་སུ་
འཇལ་བས་ང་རྒྱལ་བཅག་པ་དང་དམའ་བ་ཡང་དག་པའྱི་གདམ་ངག་ལ་འཇུག་པ་དང་། མཚུངས་པ་ལ་དྲེས་
ཤྱིང་འགོགས་ན་བདྲེ་བ་དང་། ལྷག་པ་ལ་མཆོད་ཅྱིང་རྲེད་བཀུར་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་བཞྱི་པ་
སྲེ། རྲེད་པ་དང་བཀུར་སྱི་བར་ཆོད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། རྨོངས་པ་དང་བྱྱིང་བ་སྲེལ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡང་
དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་གྱི་ངང་གྱིས་མགོན་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་ལ་དགའ་བའོ་
ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་ངྲེས་གསུམ་པ་ལ་གཅྱིག་ནས་རྟོག་པ་ནྱི་ཆོས་དུ་མ་སྲེ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ལ་
ཆོས་དང་པོ་ལྷག་མ་གཞན་དུ་ཡོད་པ་དང་སར་ཏྲེ་དྱིས་ནས། གྱིས་པའང་གཞན་དང་སར་འདྱི་ཞྱིང་། ཀུན་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་འདྱི་བས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་སྲེ་གང་མྱིག་དང་ལྡན་པ་དྲེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་
ཟ་བོ་དང་བཅས་དྱིས་ན་ཚིག་་་་་་འདྱི་ལ་དཔྱད། གོང་མ་དང་སོར་བ་དང་། མྱིག་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ཆོས་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་
པའྱི་བར་གྱིས་དྱིས་ལན་དང་། དྲེ་ནས་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་མྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་བར་དང་ལྡན་
ནམ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་མྱིག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་བར་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་པའྱི་བར་དུ་དཔྱོད་པ་
ལྟ་བུའོ། །ཚིག་གོང་མ་དང་སོར་བ་ཟུང་ཅྱིག་དྱིས་པ་ལ་ས་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་སྲེ། ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་ཤྲེས་
བྱའམ། །ཤྲེས་བྱ་གང་དྲེ་ཤྲེས་པའམ་ཞྲེ་ན། ས་མ་དང་སར་ཏྲེ། དྲེའང་ཤྲེས་པ་གཞན་ནམ་རང་རྱིག་གྱིས་ཤྲེས་
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བྱ་ཡྱིན་པས་སོ། །འོག་མ་དང་སོར་བ་ནྱི། ཟུང་དྱིས་པ་ལ་འོག་མ་ལྟར་སོན་པ་སྲེ། གཟུང་བ་གང་དྲེ་འཛིན་པའང་
དྲེའམ། འཛིན་པ་གང་ཡྱིན་གཟུང་བའང་དྲེའམ་ཞྲེ་ན། ཕྱྱི་མ་སྲེ་མྱིག་སོགས་ལྟ་བུའོ། །མུ་གྱིས་པ་ནྱི། ཟུང་དྱིས་
པ་ལ་མུ་གྱིས་ཁོ་ན་སོན་པ་སྲེ། ཕུང་པོའ་ིགངས་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཁམས་ཀྱི་གངས་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་ཟུང་དུ་དྱིས་
པ་ལས་ས་མ་ཡྱིན་ལ་ཕྱྱི་མ་མྱིན་པ་གཟུགས་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་བཟོག་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཏྲེ། དྲེ་
གྱིས་གཞྱིར་བྱས་ལ་མུ་གཞན་གྱིས་མྱི་སྱིད་དོ། །མུ་གསུམ་པ་ནྱི། ཕུང་པོའ་ིགངས་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་པ་སྐྱྲེ་
མཆྲེད་ཀྱི་གངས་གཅྱིག་ཀང་དྲེའམ་ཞྲེས་ཟུང་དུ་དྱིས་པ་ལ། ས་མ་ཡྱིན་ལ་ཕྱྱི་མ་མྱིན་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
དང་བཟོག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དང་། གྱིས་ཡྱིན་རྣམ་ཤྲེས་ཕུང་པོ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲེ། གྱིས་མྱིན་དྲེ་
དག་ལ་མྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མུ་བཞྱི་པ་ནྱི་སར་གྱི་གཅྱིག་ནས་རྟོག་པའྱི་གསུམ་པ་ལ་མྱིག་དང་ལྡན་པ་དྲེ་རྣ་བ་དང་། 
རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་མྱིག་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེ་ན། མུ་དང་པོ་མྱིག་སྐྱྲེས་ཤྱིང་མ་མས་ལ་འོན་པ་དང་། མུ་གྱིས་པ་
རྣ་བ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་མ་མས་ལ་ལོང་བ་དང་། མུ་གསུམ་པ་གྱིས་ཀ་སྐྱྲེས་ཤཤྱིང་མ་མས་པ་དང་། བཞྱི་པ་རྣམ་པ་དྲེ་
རྣམས་མ་གཏོགས་པའོ། །དྲེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མགོ་གཅྱིག་ཏུ་ལུང་སོན་པ་སྲེ། འདུ་བྱྲེད་ཀུན་མྱི་རྟག་གམ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤོང་བ་ནྱི་དྱི་བ་འགོག་པ་སྲེ། ཕུང་པོར་མ་གཏོགས་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་བདྲེན་པ་གང་གྱིས་
བསྡུས་ཞྲེ་ན། དྲེ་འད་མྲེད་ཅྲེས་སྤོང་བའོ། །ཡང་མགོ་གཅྱིག་པ་དང་རྣམ་ཕྱྲེ་དང་། །དྱི་དང་བཞག་པར་ལུང་བསན་
པ། །འཆྱི་དང་སྐྱྲེ་དང་ཁད་པར་འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །དྱི་བ་རྣམ་
པར་ངྲེས་པ་ལ་གྱིས་ལས། སྒྲའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་བདུན་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་དྱི་བས་ངྲེས་པ་ནྱི་ས་མའང་དྱི་བ་ཡྱིན་
མོད། འདྱི་ཚུལ་གཞན་གྱིས་བསན་པ་ཅྱི་ཞྲེས་བསན་ཞྲེས་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་སུ་ཞྱིག་མྱི་དམྱིགས་ན་ཤྲེར་ཕྱྱིན་ཐོབ་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའོ། །ལས་ཅྱི་མྱི་དམྱིགས་ན་གཟུང་འཛིན་ནོ། །བྱྲེད་པ་ཅྱི་ཡྱིས་མྱི་དམྱིགས་ན་ཤྲེར་ཕྱྱིན་
གྱིས་སོ། །དགོས་ཆྲེད་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་མྱི་དམྱིགས་ན་སྲེམས་ཅན་བསྐྱབ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་པའྱི་དོན་
དུའོ། །རྒྱུ་ཅྱི་ལས་མྱི་དམྱིགས་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་སོར་བས་དགྲེ་བ་གསུམ་ལས་
སོ། །འབྲེལ་པ་ཅན་ཅྱིའྱི་མྱི་དམྱིགས་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཀུན་གྱིའོ། །གནས་སྐབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་དམྱིགས་ན། མོས་པ་
སྤྱོད་པ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་དུའོ། །དུ་མྱི་དམྱིགས་ན། སྐྱྲེས་ནས་འགགས་པ་དང་། མ་སྐྱྲེས་པ་དང་། མངོན་དུ་
གྱུར་པ་དང་། རྒྱུའྱི་སོབས་དང་། མཛའ་བོའ་ིསོབས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སོང་པ་ྱིད་དང་། 
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ངའོ་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་པ་དང་། དྲེ་མྲེད་པ་དང་ཚོགས་མ་བསགས་པ་དང་། བསགས་པ་རྣམས་མྱི་
དམྱིགས་ཏྲེ། འདས་པ་ནས་ཐག་ྲེ་བའྱི་བར་རོ །གང་ཞྲེས་བསན་པ་ལའང་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་གང་ཞྱིག་དང་། 
གང་གང་གྱིས་གང་གྱི་ཆྲེད་དུ་གང་ལས་གང་གྱི་གང་དུ་ཇྱི་སྲེད་མྱི་དམྱིགས་ཞྲེས་སར་རོ། །རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་
ལམ་བཞྱི་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ། སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་ྲེས་པ་བརོད་ནས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །སྒྲུབ་
བྱྲེད་ནྱི་རང་གྱི་ཕྱོགས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཇོག་པའོ། །གཅོད་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེལ་བའོ། །ཁོང་དུ་ཆུད་
པར་བྱྲེད་པ་ནྱི། དོན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་རྨོངས་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་སོན་པའོ། །ལྔ་པ་བསྡུ་བ་རྣམ་ངྲེས་ནྱི། །རྣམ་པར་ངྲེས་
པ་རྣམས་བཅུས་བསྡུ་བ་སྲེ། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་དཔྱོད་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་རྣམས་ཕན་
ཚུན་འཚོ་ཐབས་སོགས་དགོས་པ་སྒྲུབ་པའོ། །འཇུག་པ་ནྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལས་གང་ལ་འཇུག་ཅྱིང་གཞུག་ཅྲེས་
དཔྱོད་པའོ། །མོས་པ་ནྱི་ཐོས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དོན་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའོ། རྱིགས་པས་ནྱི་བསམ་བྱུང་གྱིས་
ས་ཕྱྱིའྱི་དགོངས་པ་འཇལ་བའོ། །འབྲེལ་བའྱི་གཏམ་ལ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་ཤྱིང་བསམས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྲེང་
བས་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའོ། །རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སོགས་གསུམ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་དང་། ཡོན་ཏན་
ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པས་ན་ཁད་པར་གྱི་ལམ་མོ། །ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ནྱི། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་
པ་སོགས་ཀྱིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ཡྱིས་ཆོས་མཐའ་ཡས་སོན་པའོ། །ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རོལ་བ་མྲེད་པར་རོལ་བ་
བཞྲེད་པ་ཙམ་གྱི་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཆགས་མྲེད་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པས་
སོ། །དྲེ་བསགས་འོས་བསགས་བསོད་དུ། །བྱ་བ་མཛད་པ་ཁོད་ཀྱིས་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱྲེད་ཙམ་གྱིས་
སུ། །ཁོད་ལ་བཞྲེད་རྒུ་ཀུན་འགྲུབ་པ། །དྲེ་ལྟར་ཆོས་དབྱྱིངས་ལྲེགས་ཐུགས་ཆུད། །ཅྲེས་འབྱུང་ངོ་། །སྨྲ་བ་རྣམ་
ངྲེས་ལ་གྱིས་ཀྱི་མདོར་བསན་པ་ནྱི་ཐོས་པའྱི་སར། སྨྲ་དང་དྲེའྱི་ཞལ་ཅྲེ་བ། །དྲེ་ཡྱི་གཞྱི་དང་རྒྱན་རྣམས་
དང་། །དྲེ་ཡྱི་ཆད་པས་གཅད་པ་དང་། །འབྱུང་དང་གཅྲེས་སས་བྱ་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་
བདུན་གྱི་སྨྲ་བ་ལའང་མདོར་བསན་ནྱི། །སྨྲ་བ་དང་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲུག་གོ །དྲེ་རྒྱས་བཤད་ལ་སྨྲ་བ་ནྱི་ངག་བརོད་པ་
ཀུན་ནོ། །རྨད་ཁྲེར་བའམ་རྣམ་པ་ལས་སྨྲ་བ་ནྱི་གགས་པ་སྨྲ་བའོ། །མྱི་མཐུན་པ་སྨྲ་བ་ནྱི་འདོད་ཡོན་དང་ལྟ་སྤྱོད་
ཀྱི་དོན་ལའོ། །ངན་པ་སྨྲ་བ་ནྱི། ཚིག་རྩུབ་དང་ཚོགས་པར་དབྱུང་མྱི་འོས་པ་དང་ངག་ཁལ་དང་ྲེས་བཤད་ཀྱི་
འཆད་པ་དང་། འབྲེལ་གཏམ་དང་འདོད་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བ་རྣམ་དག་མཐོང་སོམ་དང་མཐུན་པ་ལྲེགས་
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པར་གསུངས་པའྱི་ཆོས་སོན་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་གཏམ་མོ། །གདམས་པ་ནྱི་གང་ཟག་ལྷག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་
བརོན་པར་འདུན་པ་ལ་སྲེམས་ཞྲེས་སོ། །སྨྲ་བའྱི་ཞལ་ཅྲེ་བ་སོགས་ནྱི་རང་དང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་དང་འགྲུབ་པ་
དང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་བའྱི་ཚིག་ནྱི་སྨྲ་བའོ་ཞྲེས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ་ཞལ་ཅྲེ་བའམ་གང་དུ་སྨྲ་བར་བྱ་བ་
ནྱི། རྒྱལ་པོ་རང་ྱིད་བཞུགས་པ་དང་། བསྐོས་པ་འདུ་བ་གང་དུ་རྒྱལ་པོས་བསྐོས་པ་ཡོད་པ་དང་། འདུས་པ་
ཚོང་བ་སོགས་དང་། ཚད་མར་རུང་བའྱི་ཟ་གོགས་ཚིག་ལ་རྒོལ་ཕྱྱིར་རྒོལ་གྱིས་ཀ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་། ཆོས་
གཞུང་དང་དོན་ལ་མཁས་ཤྱིང་བློ་བྱང་བའོ། །སྨྲ་བའྱི་གཞྱི་ལ་མདོར་བསན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ཏྲེ་
དྲེའང་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་ཞྲེས་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་ཞྲེས་པས་བསན་ཏོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི་
གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཕུང་པོ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་དོ་འམ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་། བདག་གྱི་ཁད་
པར། བཞྱི་བརྒྱ་པར། །ལ་ལས་ཀུན་ཏུ་སོང་བར་མཐོང་། །ལ་ལས་སྐྱྲེས་བུའྱི་ལུས་ཙམ་ཞྱིག །ལ་ལས་རྡུལ་
ཙམ་ཞྱིག་མཐོང་སྲེ། །ཤྲེས་རབ་ཅན་གྱིས་མྲེད་པར་མཐོང་། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་སོགས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་
གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་སོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་བརྒྱད་བཤད་པ་ལ་དམ༡་བཅའ་ནྱི་སོབས་དང་སོབས་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སོས་ཏྲེ། བདག་འདོད་པས་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱས་རང་ཕྱོགས་གྲུབ་ཟྱིན་དང་
གཞན་ལ་ཅྲེས་པས་གཅྱིག་པུ་དྲེའྱི་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་གོ་བར་བྱྲེད་པས་ལུས་ཀྱིས་དོན་དྲེ་བརྡ་སོད་པ་དང་སོན་པས་
ན་པ་པོས་དོན་དྲེ་མ་ཤྲེས་པའང་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ལོ། །རྟག༢ས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ྱིད་ལ་མ་གགས་ཤྱིང་
མ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དུ་བ་སོགས་དང་། མ་གྲུབ་
པ་བྱས་པ་དང་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བལ་བ་སོགས་བསད་པའོ། །དཔྲེ་ནྱི་གཞྱི་གཞན་དུ་མཐའ་མཐོང་བ་ཚང་བང་
སོགས་དང་མ་མཐོང་བ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་གཞྱི་གྱིས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡོད་པར་མཚུངས་པ་སར་བ་སྲེ། རྟགས་
བསྒྲུབ་བྱ་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ྱིད་སོན་པའོ། །ྲེ་བར་སར་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབས་པ་ན་ལྷག་མ་མ་
གྲུབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་འད་བ་ལ་དྲེ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་དྲེའྱི་ཆོས་སར་བའྱི་ཆྲེད་དུ་
མཐུན་ཅྱིང་རྱིགས་པ་འད་བར་བསད་པ་སྲེ། ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྲེ་ལྟར་བུད་ཤྱིང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡོད་
ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རྱིགས་པས་ལྲེགས་པར་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་
པའོ། །དྲེ་ཡང་དཔྲེར་བརོད་ན་རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱྱིར་རྒོལ་དང་བཅས་པ་ལ་བདག་མྲེད་སྨྲ་བ་པོས་བད༡ག་
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མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་དང་། ཕུ༢ང་པོ་ལ་འཇོག་པ་ལ་ྲེས་པ་བཞྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་དང་། ད་ལྟ༣ར་ལ་འདས་པ་
འདོགས་པ་བཞྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ན་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ྲེས་པ་དང་། ད་ལྟར་ལ་བརྟྲེན་ན་མ་
འགགས་པ་འགགས་པ་དང་། འབྲེལ་པར་མྱི་རུང་བ་དང་། ད་ལྟར་ལས་གཞན་པ་སང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་དང་། 
ད་ལྟར་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀང་འདས་པར་འགྱུར་བས་འདས་པ་རས་སུ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་དང་། 
རྱིག༤ས་པ་འདྱིས་རྟག་པ་སོགས་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཕུ༥ང་པོ་ལྔ་རྣམས་མྱི་རྟག་པ་ནས་བདག་
མྲེད་པའྱི་བར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །མངོན་སུམ་ལ་རང་གྱི་དོན་མྱིག་གྱི་གཟུགས་ལྟ་བུ་སྲེ། ཡོད་པ་སོས་པས་བཞྱི་
བརྒྱ་པར། །གཟུགས་མཐོང་ཚེ་ན་བུམ་པ་ནྱི། །ཐམས་ཅད་ཁོ་ན་མཐོང་མྱི་འགྱུར། །བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཞྲེས་བྱ་
ཡང་། །དྲེ་ྱིད་རྱིག་པ་སུ་ཞྱིག་སྨྲ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བུམ་པ་སོགས་ལོ་ཀ་ན་མངོན་སུམ་དུ་གགས་པ་རྣམས་
བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་དང་། སང་བས་བསྒྲྱིབས་པ་སོགས་ཀྱིས་མྱི་སང་བ་དང་། མ་ནོར་
བས་འགལ་མྲེ་བསྐོར་བ་དང་སྒྱུ་མ་དང་སྱིག་རྒྱུ་སོགས་སྲེལ་ལོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ལྷག་མ་ནྱི་ལོག་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
རྟགས་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་ལ་རྟགས་ལས་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དུ་བ་མཐོང་བ་ལས་མྲེ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་གྱིས་ཀ་དང་མྱི་
འགལ་བ་ནྱི་མངོན་གྱུར་སོན་ན་མངོན་སུམ་དང་མྱི་འགལ་ཞྱིང་ལོག་གྱུར་སོན་ན་རྲེས་དཔག་དང་མྱི་འགལ་བ་སྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་དུ། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ་དག་ལ། །རྱིགས་པས་གྲུབ་དང་རང་ཚིག་གྱིས། །མྱི་གནོད་བསན་
འཆོས་གང་ཡྱིན་ཏྲེ། །གཟུང་བར་བྱ་ཕྱྱིར་སྤྱོད་འཇུག་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་སྨྲ་བའྱི་རྒྱན་ནྱི་གང་
དང་ལྡན་ན་སྨྲ་བ་པོ་སྨྲ་བ་ལ་མཛེས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ཚིག་དོན་ལྲེགས་པར་
ཤྲེས་པ་དང་ཚིག་ཟུར་ཕྱྱིན་པ་སྒྲ་འབྱྱིན་པ་ལ་འཆད་པའྱི་གཏམ་གྱི་ྲེས་པ་མྲེད་པ་དང་། མྱི་འཇྱིགས་པ་མཁས་
པ་དུ་མ་འདུས་པར་ཡང་སྨྲ་ཞྱིང་། བག་མྱི་ཚ་བ་དང་། བརྟན་པ་ངག་རོགས་ནས་ཡྱི་དལ་དུ་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་
བྱྲེད་པ་རང་བཞྱིན་བཟང་བས་གཟུ་བོ་དང་ཕྱྱིར་རྒོལ་གྱི་བློ་དང་མཐུན་པར་བྱྲེད་པའོ། །སྨྲ་བ་ཆད་པས་ཏྲེ་ཚར་
བཅད་པ་ལ་གཏམ་འདོར་བའམ་རྲེས་གཅད་པ་ནྱི་བདག་གྱི་ནྱི་མ་ལྲེགས་སོ་ཁོད་ཀྱི་ནྱི་ལྲེགས་སོ་ཞྲེས་རང་གྱི་
ཞྲེས་སོ། །གཏམ་མས་པའམ་འཕོ་ལུས་པ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོ་རོད་ཟས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་
སྒྱུར་བ་དམ་བཅའ་སོགས་ས་མ་བཏང་ནས་གཞན་ལ་འཆྲེལ་བ་དང་སྐབས་བོར་ཏྲེ། །གཏམ་གཞན་ཟས་སྐོམ་
དང་རྒྱལ་པོའ་ིགཏམ་སོགས་སོ། །མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་ཁོ་བ་སོན་པ་ནས་སྤོབས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་པའྱི་བར་



454   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

བཅུ་གསུམ་སྲེ་ཐོས་པའྱི་སར་བལྟའོ། །ཅལ་ཅོལ་ནྱི་སྐབས་བོར་ཏྲེ་གཏམ་ས་ཚོགས་འཕོ་བའོ། །འཁྲུགས་པ་ནྱི་
ཁོས་པའམ་དགའ་བས་གཡྲེངས་བའོ །བརྡ་མྱི་སད་པ་ནྱི། ཆོས་དང་དོན་འཁོར་དང་ཕྱྱིར་རྒོལ་གྱིས་མྱི་གོ་
བའོ། །མྱི་དན་པ་ནྱི་ལྷག་པ་དང་ཟོས་པ་དང་ཉུངས་པའོ། །དོན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་དགོས་པའྱི་དོན་མྲེད་པ་དང་། 
བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་བལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པས་རྱིགས་པ་དང་བལ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འད་བ་ཡང་
བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཚོགས་པར་དབྱུང་མྱི་འོས་པ་དང་ལྟག་ཆོད་དང་ལྡན་པའོ། །དུས་
ཚིགས་མྱིན་པ་སར་སྨྲ་བྱ་ཕྱྱིས་སྨྲ་བ་སོགས་སོ། །མྱི་བརྟན་པ་ནྱི་དམ་བཅས་ནས་འདོར་བ་དང་། དོར་ནས་སར་
དམ་འཆའ་བ་དང་། ཏབ་ཏབ་པོར་གྱུར་ཏྲེ་མྱི་གསལ་བའོ། །མྱི་གསལ་བ་ནྱི་ལྲེགས་སར་ལ་བརྡ་སོད་པར་འབྱུང་
བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་འགལ་བ་དང་། རྲེས་བརོད་མ་བྱས་པར་ལན་སྨྲ་བ་དང་། ལྲེགས་སར་གྱིས་མགོ་བརམས་
ཏྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་གྱིས་མཐར་ཕྱུང་བ་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པའང་ངོ་། །རྒྱུན་ཆགས་མྱིན་པ་ནྱི་སྤོབས་པ་
ཐོགས་ཤྱིང་ཆད་པའོ། །སྨྲ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་སྐྱོན་ཡོན་བརྟགས་ནས་སྨྲ་མྱི་སྨྲའྱི་ཚོད་ཤྲེས་པ་སྲེ། 
ཕྱྱིར་རྒོལ་མྱི་དགྲེ་བ་ལས་བསང་སྲེ་དགྲེ་བ་ལ་བཞག་མྱི་ནུས་པ་དང་། འཁོར་མྱི་གོ་བ་དང་། གཟུ་བོར་མྱི་
གནས་པ་དང་། བདག་ྱིད་ཀང་རང་གཞུང་འཛུགས་པ་དང་། རོད་ཟ་ཚར་གཅོད་པའྱི་མཐུ་མྲེད་པར་རྱིག་ནས་
སྨྲ་བར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་གསུམ་ལས་བཟོག་ན་སྨྲ་བར་བྱ་བའོ། །བདུན་པ་སྨྲ་བ་ལ་གཅྲེས་སས་བྱ་བའྱི་ཆོས་ལ་གྱིས་
ལས། དངོས་ནྱི། གང་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ངྲེས་པར་དགོས་པ་གསུམ་སྲེ། དང་པོས་གཏམ་གྱིས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་དུ་
སྨྲ་བར་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པས་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེ། དུ་མ་བཙུན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཅན་དུའང་
ངོ་། །གསུམ་པས་ནྱི་བཞྱི་པ་རྱིགས་པ་གོལ་བར་ནྱི། །མངོན་བརོད་ལམ་ལ་དབང་ྱིད་ལ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ལྲེགས་པར་འདོད་པས་མྱི་བརད་པར་གདམས་པ་ལ་དངོས་ནྱི་རོད་པའྱི་ཚུལ་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པས་འདྱི་བྱ་
བ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་འགའ་སྲེམས་ཏྲེ་དྲེས་ན་གསུངས་པ་ཡང་བདག་ལྲེགས་པ་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པ་འདོད་པའྱི་གང་
ཟག་གྱིས་རོད་པའྱི་ཚུལ་གནས་ལུགས་ཤྲེས་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་མདོས་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་བསན་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་ཞྲེས་
ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་བརོན་པ་དྲེ་ཡང་རྲེད་བཀུར་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་མྱིན་གྱི་བསམ་པ་དག་པར་བསན་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་ནན་ཏན་སྱིང་པོར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཅན་སྡུད་པ་ནྱི། ན་རང་ལས་དབྱྲེ་བའྱི་དོན་དུ་སྲེ་གཞན་
ཕན་ལྷུར་ལྲེན་པའོ། །རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་བཞུགས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཞྲེས་སར་རོ། །གནས་བཅུ་
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གྱིས་བཤད་པ་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་དགོས་པ་དང་བརོད་བྱའྱི་དོན་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཟབ་པས་མྱི་རོད་པར་སྨྲའང་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་པོ་དཀོན་ན་རོད་པས་ལྟ་ཅྱི་སོས། གང་དང་ལྷན་ཅྱིག་རོད་
པས་སྨྲ་བར་བྱ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཀུན་ཤྲེས་ཞྲེས་ཏྲེ། སྐྱོན་གདགས་པའྱི་བསམས་པས་སྨྲ་བའོ། །ན་པ་པོ་
ཚོགས་པའང་མཁས་ཤྱིང་བརྟག་པ་བྱྲེད་པ་མྱིན་གྱི་ཕྱོགས་ཞྲེན་ཅན་ནོ། །ྲེས་པ་དྲུག་སྤོང་བ་དཀོན་པ་ནྱི་
གནས་གཅྱིག་སྲེ་ཕྱོགས་ལྟ་བ་ངན་པ་དང་པོར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་འཛིན་ཅྱིང་རྒྱུན་གྱིས་ཞྲེན་པའྱི་ྲེས་པ་དང་ངན་
གཡོ་ཚིག་གྱི་དོར་དང་ལྟག་གཅོད་དང་། འོས་མྱིན་པ་ཚར་གཅད་ལ་སོར་བ་དང་། དུས་མྱིན་པ་རོད་ཟའྱི་ངག་
མ་རོགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། རོད་ཟས་ལྲེགས་པར་སྨྲས་ཀང་ཁད་དུ་གསོད་ཅྱིང་སོད་པ་དང་། ཚིག་བརླང་བ་རྩུབ་
པོས་རོད་ཟ་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་སུན་འབྱྱིན་པ་དང་། རང་ཡང་དྲེ་རྣམས་ལ་སྲེམས་འཁྲུགས་པ་དང་དྲུག་
གོ །འཁྲུག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཁོ་བ་དང་དགའ་བས་མ་གཡྲེངས་བས་ྲེ་བར་ཞྱི་བའོ། །གཞན་གྱི་སྲེམས་སྲུང་བ་ནྱི། 
གང་གྱིས་གཞན་དང་བ་འཐོབ་པའོ། །རང་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སྲུང་བ་ནྱི། རྣམ་གོལ་གྱི་གནས་དང་ལྡན་པས་སྲེམས་
མམ་པར་འཇོག་པའོ། །རོད་པ་ཕལ་ཆྲེ་ལ་རང་རྒྱལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཕམ་པར་གྱུར་ན་སམ་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། 
རྒྱལ་ཕམ་ལ་རྲེས་ཆགས་དང་གདུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ོན་མོངས་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའྱི་ལས་བདྲེ་བ་ལ་མྱི་གནས་
ཤྱིང་། རྲེག་པར་མྱི་གནས་པ་ལ་དགྲེ་བ་རྒྱུན་དུ་སོམ་པ་མྲེད་དྲེ། ངན་སོང་བ་རྣམས་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལས་ཁད་
པར་ཐོབ་པ་ལ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཡོངས་མས་སུ་འགྱུར་བ་སྲེམས་ནང་དུ་མམ་པར་ཞྲེས་དང་། འཆྱིང་བ་ལས་རྣམ་
པར་ཞྲེས་ཏྲེ་རོད་པ་དམ་པའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ལྡྲེམ་དགོངས་རྣམ་ངྲེས་ལ་
གྱིས་ལས། སྒྱུར་བ་ལྡྲེམ་དགོངས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རོད་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་དངོས་སུ་དོན་གཞན་དུ་བརོད་ལ་ཞྲེའྱི་
དོན་གཞན་དུ་སྒྱུར་བའོ། །མདོའ་ིངག་དཔྲེར་བརོད་པ་ལ་བཞྱི་ལས་སྱིག་ཏོ་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་དང་ཕ་ནྱི་སོ་
སོར་ངྲེས་པའྱི་སྐྱྲེ་བོ་བླ་མའོ། །ཐུན་མོང་བའྱི་བླ་མ་ལ་རྒྱལ་པོ་ནྱི་སྐྱོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་དང་། །གཙང་ས་ཅན་དགྲེ་
སོང་དང་། བམ་ཟྲེ་གྱིས་སྱིན་གནས་ཀྱི་སྲེ་དྲེ་བཞྱི་སྐྱྲེ་བོ་བླ་མའོ། །སྐྱྲེ་བོ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་མང་བ་ཡུལ་འཁོར་གྱི་མྱི་
དང་བ་ལང་དང་རྟ་དང་མ་ཧྲེ་སོགས་དང་བཅས་པ་སྲེ་བཅོམ་པ་ནྱི་བསད་པའོ། །དྲེ་རྣམས་ལོ་ཀ་ན་སྱིག་ཏོ་ཆྲེ་
བར་གགས་པའོ། །དྲེ་རྣམས་དག་པར་བསྒྱུར་ན་མ་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྲེད་པ་དང་། ཕ་འཕྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་དང་རྒྱལ་
པོ་ྲེར་ལྲེན་དང་བཅས་པའྱི་ཀུན་གཞྱི་དང་། གཙང་ས་ཅན་མཆོག་འཛིན་གྱིས་དང་ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དང་



456   དཔངས་ལོ་བློ་གོས་བརྟན་པ། 

བཅས་པ་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྲེ་དྲེས་ན། ལས་དང་སྲེད་པ་སྤང་བྱ་ཞྱིང་། །ྲེར་ལྲེན་རྣམ་
ཤྲེས་མཆོག་འཛིན་གྱིས། །སྐྱྲེ་མཆྲེད་སྤྱོད་ཡུལ་བཅས་བཅོམ་ན། །མྱི་དྲེ་དག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བརོད། །ངན་
པ་མཆོག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ལ་ཡྱིད་དང་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ངན་པ་བཞྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་དགྲེ་བ་ལ་
འཇུག་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ལོ་ཀ་ཕ་རོལ་སོགས་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་པས་སྱིན་པ་སོགས་ལ་མྱི་སོར་བ་དང་མྱི་དགྲེ་
བ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པ་བྱས་མྱི་ཤྲེས་པ་སོན་ཕན་བཏགས་པ་ལ་མྱི་ལྟ་བར་ཕ་མ་གསོད་པར་སྲེམས་པ་
དག་དང་ཁྱིམ་འབྱིགས་པ་རྐུ་བས་འཚོ་བ་ཤྱིན་ཏུ་སད་པ་དང་། བདྲེན་པའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་
སོགས་ལྷུར་ལྲེན་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཚོགས་པར་འཇུག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་ཁྱི་དང་བྱ་རོག་དང་
ཡྱི་དྭགས་སོགས་སོ། །འདྱི་རྣམས་མཆོག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ན་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་པར་རྣམ་གོལ་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
མཐོང་བ་དང་ལྡན་པས་རང་གྱིས་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་། ཨ་ཀྲྱི་ཏ་ཛྙཱ་ཞྲེས་པ་མ་བྱས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཤྲེས་
པ་དང་ཁྱིམ་འབྱིགས་པ་ཡང་སྱིད་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་སྤངས་པ་དང་ཕྱྱི་མ་ལ་འགོ་བ་ཀུན་ཏུ་དུཿཁ་འགྲུབ་
པའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་དང་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ལུས་འཛིན་ཀང་ལོངས་
སྤྱོད་དང་སོག་ལ་རྲེ་ལྟོས་མྲེད་པས་སོ། །སྱིད་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་སྒྱུར་བ་ནྱི་སྱིང་པོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །འདྱིའྱི་འང་རྐང་པ་དང་པོས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརྟྲེན་པ་དང་། གྱིས་པས་མཐོང་ལམ་དང་། གསུམ་པས་
སོམ་ལམ་བསན་ཏོ། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་གྲེན་པོར་སྒྱུར་བ་ལ་གྱིས་ལས་སྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལ་སྲེར་
སའྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྲེར་ས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་གནས་གྱུར་པ་མངོན་དུ་བྱྲེད་
པས་སོ། །སྱིན་པ་སྐྱོ་བ་ནྱི། ཡུན་རྱིང་པོར་མགོ་ཕངས་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱིས་སྐྱོ་སྐྱོ་ལྟར་བྱྲེད་པས་སོ། །སོང་
བ་ལ་ཚིག་པ་ཟ་བ་ནྱི་རང་རང་གྱིས་བླངས་པས་ཆོག་པ་ལ་སམ་པའོ། །རྲེས་འགའ་མྱིན་གྱི་རྟག་ཏུ་སྲེར་བ་དང་། 
ཅུང་ཟད་ཆུང་ངུ་ཉུང་ངུ་སྱིན་པར་མྱི་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཀུན་སྱིན་པའོ། །སྱིན་པ་ལས་རྱིང་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ྲེ་བ་ལ་
སྱིན་པ་དང་། ལན་ལ་རྲེ་བ་དང་། གགས་པ་འདོད་པས་སྲེར་བ་སོགས་མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་རྱིང་དུ་སྤངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཚངས་སྤྱོད་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི། ཡང་ཞྲེས་ཏྲེ་ཚངས་སྤྱོད་མཆོག་དང་ནྱི་ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ་དང་ལྡན་པའོ། །དྲེ་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ནྱི་གོ་ས་ལ། དགོངས་དོན་ལ་འཁྱིག་པ་ལས་ཞྲེས་པ་ནྱི། འཁྱིག་པ་དྲེ་
བཞྱིན་ྱིད་དུ་རྟོགས་པས་དྲེ་སྤོང་བ་སྲེ། མདོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ནྱི་མ་གཏོགས་པ། །གང་ཕྱྱིར་ཆོས་
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མྲེད་དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་རྣམས་ལས། །ངྲེས་འབྱུང་ཆགས་སོགས་ཡྱིན་པར་
དགོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཁྱིག་པ་སྤངས་པ་ལ་ཨུ་པྲེ་ཀྵ་གཡྲེལ་བའམ་བཏང་སོམས་སུ་བྱྲེད་པ་ནྱི། 
ཡྱི་གྲེ་བསན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་བཤད་ན་ཨུ་པཱ་ཡ་ཨཱྱི་ཀྵ་ཎཾ། ཞྲེས་པ་དྲེ་སྤོང་བའྱི་ཐབས་ལ་རྟོག་པའོ། །དང་དུ་
ལྲེན་པའྱི་སྐད་དོད་ཨ་དྷྱི་བ་ས་ན་ཞྲེས་པ་ལ་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་ཨ་དྷྱཱ་ད་མ་སྐྱྲེས་པ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་པྲ་ཝཱ་ས་ནཾ་ཞྲེས་པས་
ནང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ཕྱྱི་རོལ་དུ་སྤོང་བའོ། །འཁྱིག་པའྱི་གྲེན་པོས་ཨུད་ཏ་སྱ་སག་པ་ནྱི་ཨུད་ཏ་ར་ཎཱ་ཡ་བསྒྲལ་བའྱི་
ཆྲེད་དུ། བྱ་བ་སྱ་ཏྱི་རོལ་བ་སྲེ། དྲེས་སྲེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོན་པའོ། །ཡང་ཡང་དུ་གྱིས་ཀྱིས་
གྱིས་སོར་བ་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱིས་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དང་དྲེ་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ལ་
སོམས་པར་འཇུག་པས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལྔ་པའྱི་བཤད་པའོ།།  །།གསུམ་པ་མཚན་གྱི་ངྲེས་ཚིག་ལ་
རྒོལ་བ་ནྱི། བསན་འཆོས་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའོ། །ཡྱི་གྲེ་བརྣན་པའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱིས་ལན་ནྱི་ས་མུ་
ཙྪ་ཡ་ཞྲེས་པའྱི་སམ་ལ་ཨྲེ་ཏྱ་བསན་པས་ས་མྲེ་ཏྱ་ཞྲེས་པ་རྟོགས་ནས་ཨུ་ཙྪ་ཡ་བཏུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པས་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་པར་རྟོགས་ནས་བསྡུས་པས་སོ། །ཡང་ས་མན་ཏཱ་
ཞྲེས་པས་ཀུན་བཏུས་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོ་ལས་བཏུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་བསམ་བྱའྱི་གནས་ཀུན་བསྡུས་པས་
སོ། །ཡང་ས་མྱཀ་ཡང་དག་པྲ་ཨུཙྪ་མཐོ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཨཱ་ཡ་ཏ་ན་གནས་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། འདྱིས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་
པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་བར་ཤྲེས་རབ་གོམས་པ་ལས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པས་སོ།།  །།རྒྱལ་བའྱི་
གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྒྱན། །དམ་ཆོས་མངོན་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་འདྱི། །ཡང་དག་བཤད་པའྱི་
རྒྱལ་མཚན་རྲེར་བཀོད་དྲེ། །ཚིག་དོན་ངོ་མཚར་ལྷམ་མྲེ་གསལ་བར་བྱས། །སོབ་དཔོན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་
གྱི། །གཞུང་ལས་འཐད་མང་ལྲེགས་དངས་ཤྱིང་། །གཞུང་གཞན་འདྱིར་ཕན་མང་བསྡུས་ནས། །རང་གྱི་སོབ་
མས་བསྐུལ་ཏྲེ་བགྱིས། །མ་བཤད་ྲེས་བཤད་སྐབས་སུ་མ་བབ་བཤད་པ་ཀུན་བལ་བ། །རྣམ་བཤད་འདྱི་དང་
གངས་ཅན་འདྱི་ཡྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་རྣམ་བཤད་གཞན། །གཞུང་འདྱིར་ཞུགས་མ་ཞུགས་དང་གཞུང་གཞན་རྣམས་
དང་མཐུན་མྱི་མཐུན། །མཁས་པ་གཟུ་བོའ་ིབློ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལྲེགས་པར་དཔྱད་པར་མཛོད། །ཆོས་མངོན་
པད་ཚལ་དོན་ཟབ་སང་རྱིའྱི་གནས། །མང་དུ་ཐོས་པའྱི་ྱི་མ་ལས་བྱུང་བའྱི། །རྣམ་བཤད་ཚ་ཟྲེར་མཆོག་གྱིས་
རྒྱས་བྱས་འདྱིས། །བློ་ལྡན་དོན་གྲེར་རྣམས་ཀྱི་རྣ་རྒྱན་མཛོད། །གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་རྱིན་ཆྲེན་འབྱུང་
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གནས་སུ། །དག་གསལ་ཡངས་པའྱི་བློ་གོས་སྲུབ་ཤྱིང་གྱིས། །ཨྲེ་མ་བརོན་པ་བརྟན་པས་བསྲུབས་པ་
ལས། །གཞུང་འདྱིའྱི་གནད་ཟབ་བདུད་རྱི་རྱིང་ནས་རྲེད། །གཞུང་ཆྲེན་ཚིག་དོན་ཤྱིན་ཏུ་གཏྱིང་དཔག་
དཀའ། །འཕགས་པའྱི་བློ་གོས་འཁྲུལ་མྲེད་མ་ཐོབ་ཅྱིང་། །རྣམ་གཡྲེང་ལྲེ་ལོའ་ིདབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །འདྱིར་
ྲེས་དམ་པ་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །འདྱིར་འབད་དགྲེ་བས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྱིས། །སྲེམས་རྒྱུད་ཐྲེག་
ཆྲེན་རྱིགས་ཀྱི་ཁང་བཟང་དུ། །ཚོགས་གྱིས་རྱིན་ཆྲེན་གང་བར་བསགས་པ་ལས། །སྐུ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་
ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །རྣམ་བཤད་འདྱི་ཡང་བསན་པ་གནས་ཀྱི་བར། །གནས་ནས་འཇྱིག་རྟྲེན་མང་པོས་
ལྲེགས་བཟུང་སྲེ། །བསན་པ་ྱིན་མོའ་ིྱི་མ་ྱིད་བྱྲེད་ཅྱིང་། །དྲེ་ཀུན་ཀུན་མཁྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །གཞོན་
ནུ་ྱིད་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་བཟུང་སྲེ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་བདག་རྐྱྲེན་དམ་པ་ལས། །གཞུང་འདྱིར་རྣམ་
བཤད་རབ་གསལ་འགོད་མཛད་པ། །བརྲེད་བྱང་མཛད་པ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གྱི་དྱིན་ལས་བློ་ཞན་
བདག་འདའྱི་བློས། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྲེའྱི་དོན་ལྡན་གཞུང་འདྱིའྱི་དོན། །ཆ་ཡྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྱིག་རྟོགས་གྱུར་
པ། །སྲེང་གྲེའྱི་མཚན་ཅན་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་
ཤྲེས་བྱ་གསལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་སག་སྲེ་པ་དཔལ་ལྡན་སྲེང་གྲེ་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་བློ་གོས་ཀྱི་ནུས་པ་རྟས་པས་སྲེ་སོད་གསུམ་ལ་བློའ་ིསང་བ་རྒྱས་ཤྱིང་། སྒྲ་དང་ཚད་
མ་དང་། མངོན་བརོད་དང་། ཚིག་རྒྱན་དང་། སན་ངག་དང་། སྲེབ་སོར་དང་། ངྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་། སྐར་རྱིས་
དང་། བསབ་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་དགྲེ་སོང་
དཔལ་ལྡན་བློ་གོས་བརྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་སར་བ་གང་ཟག་དམ་པ་དག་གྱི་གདན་ས་དཔལ་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པ་
སྲེང་གྲེའྱི་གྱིང་དུ་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །འདྱིས་འགོ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ  །།ཆོས་མངོན་
པའྱི་བརྒྱུད་པ་ནྱི། བྱམས་པ། ཐོགས་མྲེད། དབྱྱིག་གྲེན། བློ་བརྟན། གང་པ་སྤྲེལ། ཁ་ཆྲེ་ཛི་ན་མྱི་ཏ། དྲེ་ལ་ལོག་
གྲུ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཞང་ས་སམ་སང་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ། རྒྱལ་བ་ཡྲེ་ཤྲེས། གྲུ་མཆོག་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས། གྲུ་རྒྱལ་བ་
ཡྲེ་ཤྲེས། སྲེ་བཙུན་གཞོན་ནུ་དབང་ཕྱུག གར་མྱི་ཡོན་ཏན་གཡུང་དྲུང་། ཁུ་ལྷ་སྱིངས་པ་བརོན་འགྲུས་གཡུང་
དྲུང་། རྒྱ་རྒྱལ་བུ་ཚུལ་ལྲེ། བང་ཏྱི་དར་མ་སྱིང་པོ། འབན་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྲེ། ཐོ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྲེ། བྱང་ཆུབ་
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སྐྱབས། གཞོན་བྱང་། འབྱིང་འཚངས་ཞང་། རྱིན་རྲེ། སག་སྲེ་སྲེང་རྒྱལ། དཔང་ལོ་ལོ་ཙ་བ་ཆྲེན་པོ་དཔལ་ལྡན་
བློ་གོས་བརྟན་པའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 


