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༄༅། །ཨ བྷྷི ཛཱ ཏ སྱ ཀོ ཥ པྲ མཱ ཎ པཱ ར ཏྷི ཀཱ ཊྷི ཀ ནཱ མ བྷི ཧ ར ཏྷི སྨ།།  
༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་ཅྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།  
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་པཱ་ར་ཏྷི་ཀཱ་ཊྷི་ཀ་བྱ་ཀོ་ཥ་ ནཱ་མ།  
བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་ཅྲེས་བྱ་བ།  
མགོན་པོ་འཇམ་པའྷི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྷིག་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའྷི་ཞབས་བརྟན་ཅྷིང་། །བསོད་
ནམས་ལས་གྲུབ་མཛེས་པའྷི་སྣམ་ལོགས་ཅན། །མཚན་བཟང་གསྲེར་གྷི་དྲྭ་བས་སྤྲས་པའྷི་སྐུ། །མགོན་པོ་
དཔལ་ལྡན་འཇམ་པའྷི་དབྱངས་ལ་འདུད། །ཐུབ་པའྷི་གསུང་རབ་གངས་རྷིའྷི་ཁོད་ན་རྒྱུ། །བརོན་པའྷི་ལུས་
གྷིམས་སོབས་པའྷི་གཡུ་རལ་ཁུར། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱྷིན་མཆྲེ་བ་ཆྲེར་བགད་ནས། །ཕྱྷི་རོལ་དྲེགས་པའྷི་གླང་
པོ་ཟྷིལ་གྷིས་མནན། །ཐུབ་པའྷི་བསྟན་པ་འཆྷི་མྲེད་བདུད་རྷིའྷི་རོ། །བོ་གོས་ལྲེ་ཡྷི་དབང་པོས་གུས་གསོལ་
ནས། །བང་དོར་ཐབས་བཅས་དངོས་སྟོབས་རྷིགས་པ་ཡྷིས། །ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལའང་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །གཟུངས་དང་ཏྷིང་འཛིན་ལ་སོགས་ཆོས་ཀྷི་སོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་ནས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པས། །གགས་
པའྷི་ཆུ་འཛིན་ནམ་མཁའྷི་མཐའ་ཀླས་པར། །ཁྱབ་པར་མཛད་ནས་ལྲེགས་བཤད་ཆར་རྒྱུན་ཕབ། །ཐལ་འགྱུར་
གནམ་ལགས་སོབས་པའྷི་གློག་འཕྲེང་ཅན། །བོ་གོས་ཀླུ་རྒྱལ་ཁོས་པའྷི་འབྲུག་སྒྲ་དང་། །འགལ་འབྲེལ་རླུང་གྷིས་
མཁའ་ལ་རབ་བསོད་ནས། །གཞུང་ལུགས་ངན་པའྷི་གངས་རྷི་གཞོམ་པར་བྱ། །འདྷིར་ལྟ་བ་ངན་པའྷི་སྷིད་པའྷི་
གཅོང་རོང་དུ་བོ་གོས་ཀྷི་ལུས་ལྷུང་བ་དྲེ་དག རྷིགས་པའྷི་ཐྲེམ་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་ཐར་པའྷི་ཁང་བཟང་
མས་དགའ་བར་གཞུག་པའྷི་ཕྱྷིར། གཞུང་ལུགས་དུ་མའྷི་སོ་དབྱྲེ་བར་འདོད་ནས་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་བཤད་པ་ལ་
འབད་པར་བྱྲེད་དོ། །འདྷི་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་ཀྷི་དོན་དང་། བརམ་པར་བྱ་བ་གཞུང་གྷི་དོན་
དང་། མཇུག་བསྟན་བཅོས་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ཡོད་པའྷི་མཆོད་བརོད་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། དགོས་པ་དང་། བསྡུས་པ་དང་། ཚིག་གྷི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་དང་གཞན་དང་གྷིས་ཀའྷི་
དོན་གྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རང་དམ་པར་རྟོགས་པ་སྟྲེ་དམ་པའྷི་སོད་པ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། 
འཆད་ན་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཀང་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་ནས་ཞུགས་པས་འཆད་ན་མཐར་ཕྱྷིན་པ་སྟྲེ། བསྟོད་པ་
ལས་བསོད་ནམས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བར་ཆད་ཞྷི་ནས་འཆད་ན་རོམ་པ་གསུམ་གྷི་ བྱ་བ་
མཐར་ཕྱྷིན་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ། ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་ཚོམས།་་་་་ བསོད་ནམས་བསགས་པའྷི་མྷི་དག་ལ། །གཞན་ལས་བྱུང་བའྷི་
གནོད་པ་འམ། །ལྷ་དང་བདུད་ཀྷི་རྷིགས་རྣམས་ཀྷིས། །བར་ཆད་བྱ་བར་མྷི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་པའམ། འདུལ་བ་ལུང་
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ལས།་་་་་བསོད་ནམས་རྣམ་སྨྷིན་བདྲེ་སྟྲེར་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའྷི ་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་
འགྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱྷི་མ་གྷིས་བཤད་པ་ཟོར་ཡང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་སྦྱར་ཏྲེ། གང་གྷིས། 
གང་གྷི་ཚེ། གང་གྷི་ཕྱྷིར། གང་ལ། ཇྷི་ལྟར་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་གང་ཟག་ནྷི། རོམ་པ་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །དུས་
ན་བྱ་བའྷི་ཐོག་མར་རོ། །དགོས་པ་ནྷི་སྔར་བསྟན་པའྷི་གསུམ་གྷི་ཆྲེད་དུའོ ། །ཡུལ་ནྷི་སངས་རྒྱས་སམ་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལའོ། །ཚུལ་ནྷི་བསྟོད་པ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་གྷིས་སོ། །བསྟོད་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། རང་དང་གཞན་གྷི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བསྟོད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐུབ་པ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་དང་། ལོངས་
སོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་སྟྲེ་སྐུ་གསུམ་མངའོ་ཞྲེས་བསྟོད་པ འོ། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་སྐུ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཞྲེས་
སོགས་ཏྲེ། རྟོགས་པ་ནྷི་ཁམས་གསུམ་གྷི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་བདག་དང་བདག་གྷིར་ཞྲེན་པའམ། གཟུང་
འཛིན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྷིང་པོས།་་་་་ སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །སྒྲོ་བཏགས་རྣམ་པ་ཅན་
རྟོག་སྟྲེ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ྷིད་དྲྭ་བ་སྟྲེ་ལུ ས་ཅན་འཁོར་བར་འཆྷིང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེ་དག་འཆྷིང་བའྷི་རྒྱུ་ྷིད་དུ། །ཇྷི་
ལྟར་གཟྷིགས་པས་དྲེ་བཞྷིན་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་པར་བསལ་བ་ནྷི། རང་བཞྷིན་གྷིས་དག་ཅྷིང་
གྲེན་པོས་ཀང་དྲེ་དག་སླར་མྷི་འབྱུང་བར་བྱས་པའོ། །ལོངས་སྐུ་ནྷི་ཟབ་པ་སྟྲེ།  
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༼༥༽ 
སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་འཕགས་པ་ན་རང་གྷི་ཡང་ཡུལ ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ནྷི་རྒྱ་ཆྲེ་བ་སྟྲེ་མཁྱྲེན་པས་
ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅྷིང་། ཕྷིན་ལས་ཀྷིས་གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་དོན་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་ངོ་བོ་ནྷི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟྲེ་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་གདུལ་བྱའྷི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་མངོན་མཐོ་
དང་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པའོ། །གྷི ས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། འོད་ཟྲེར་དག་ཀུན་ནས་འཕོ་བ་ལས་
བྱུང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ། འོད་ཟྲེར་ནྷི་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་འགྲུབ་པའྷི་ཐབས་སྟོན་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་འོད་ཟྲེར་རོ། །ཀུན་
ནས་འཕོ་བ་ནྷི་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་གསུམ་ལས་འཕོ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ན། རྒྱུད་བ་་་་་་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དཔྲེ་མྲེ ད་
དང་སོང་ཆྲེ། །སྲེད་མྲེད་བུ་ཡྷི་སྟོབས་མངའ་མཁྲེགས་པའྷི་སྐུ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་
བསྟོད་པའོ། །བྱང་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟར་ན། སྐུ་གསུམ་ཕྷིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྐབས་དང་
འཚམ་པར་སྦྱར་ལ་སྔར་བཞྷིན་བཤད་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ཕྱག་གྷི་མཆོད་པ་ནྷི། ཕྱག་འཚལ་ཞྲེས་པ་ སྟྲེ། སོ་
གསུམ་གུས་པས་འདུད་པའོ། །གྷིས་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་གྷིས་ལས། གཞན་དོན་དུ་མྷི་རོམ་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། 
སྲེ་བོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྣམ་འགྲེལ་འདྷི་ནྷི་གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པའྷི་བསམ་པ་བདག་ལ་མྲེད་ཅྲེས་སྦྱར་
རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་ལྲེགས་བཤད་དོན་དུ་མྷི་གྲེར་བའྷི ་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་སྡང་བའྷི་ཡང་
ཕྱྷིར་རོ། །དོན་དུ་མྷི་གྲེར་བ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་བྱ་བའམ། གྲུབ་མཐའ་ཕལ་པ་ལ་
ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྷི་རལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་དུ་མྷི་གྲེར་ཡང་སྡང་བ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། ཕག་དོག་
གྷི་དྷི་མས་སྲེམས་ 
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༼༦༽ 
དཀྲུགས་པས་སོ། །རང་དོན་དུ་རོམ་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་སྲེམས་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ལྷུར་ལྲེན་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་ཞྲེན་ཅྷིང་ཆྲེད་ཆྲེར་
འཛིན་པའོ། །ཡང་ན་འདྷི་རང་དགར་མྷི་རོམ་པར་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་འགྲེལ་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཞྲེས་པའྷི་ལན་
དུ། སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་ཀྷིས་སློབ་དཔོན་གྷི་ལྲེགས་བཤད་དོན་དུ་མྷི་གྲེར་བ་དང་། དྲེར་མ་ཟད་
སློབ་དཔོན་དང་དྲེའྷི་ལྲེགས་བཤད་ལ་སྡང་བར་ཡང་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་ལ། དྲེ་ལས་
བཟོག་པར་འདོད་པའྷི་སྷིང་རྲེ་དང་སྲེམས་པ་གྷིས་ཀྷིས་དྲེའྷི་འགྲེལ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཚིག་དོན་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་
རྷིགས་པར་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་དགོས་འབྲེལ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ངག་བཀོད་པའྷི་དགོས་པ་དང་། བསྡུ ས་པ་དང་། 
ཚིག་གྷི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཀུ་མཱ་ར་རོལ་པ།་་་་་ ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། ངག་གྷིས་ངག་གྷི་དོན་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྲེད་ནས་
བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །ངྲེས་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྲེ ད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། སྒྲ་དོན་
ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྷིས།་་་་་ཚིག་དང་དོན་དག་ཐ་དད་མྷིན། །མྲེ་ཡྷིས་ཁ་ནྷི་འཚིག་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པས་བདག་གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་པ་མྷི་འཐད་ལ། དྲེ་བྱུང་ཡང་མྷི་འཐད་དྲེ། བརྡ་དོན་མྲེད་པ་དང་། 
རྫུན་ཚིག་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་བས་སོ། ། སོ་མ་ར་ཛའྷི་འགྲེལ་པ།་་་་་ཡང་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། བསྟན་བཅོས་འདྷི་བརམ་པར་བྱ་བ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱ་རོག་གྷི་སོ་རྟོག་པའྷི་བསྟན་བཅོས་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་ལོག་རྟོག་བཟོག་
དགོས་པར་འདོད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། ལོག་རྟོག་འགའ་ཞྷིག་ཚིག་གྷིས་བཟོག་མྷི་ནུས་ཤྷིང་འགའ་ཞྷིག་བཟོག་
མྷི་དགོས་པ་དང་། དགོས་ 
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༼༧༽ 
མྲེད་ཀྷི་ལོག་རྟོག་ཁོ་ན་བཟོག་ན་ངག་གཞན་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། ། ཤད་ནནྡ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། གཞུང་
མཛེས་པ་བསྲེད་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགོས་འབྲེལ་གྷིས་ཐོག་དངས་ན་གཞུང་མཛེས་པའྷི་ཕྱྷིར། 
ཞྲེས་ཟྲེར་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ། མཛེས་པ་ཙམ་རྟོག་ལྡན་གྷི་དོན་དུ་གྲེར་བྱར་མྷི་རུང་བ ་དང་། མཆོད་བརོད་ལ་
སོགས་པས་ཐོག་དངས་ནའང་མཛེས་པར་འགྱུར་བས། དྲེ་ཁོ་ནའྷི་དགོས་པར་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། ཞྷི་འཚོ།་་་་་ཁ་
ཅྷིག་ན་རྲེ། མཁས་རྣམས་ཞུགས་པའྷི་ལམ་ནྷི་ཆྲེན་པོ་ྷིད་དུ་མྷི་འགྱུར་མྷིན། ཞྲེས་པ་ལྟར་མཁས་པ་སྔ་མ་
རྣམས་ཀྷི་ཆོས་ལུགས་བསང་བའྷི་ཆྲེད་དུ་བཀོད་ཅྲེས་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། སྔ་ མ་རྣམས་ཀྷིས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་
པ་ཡོད་མྲེད་དཔྱད་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དངོས་ཀྷི་དགོས་པ་ནྷི། སྷིར་ངག་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་དགོས་པ་ནྷི་རང་གྷི་བརོད་བྱ་གོ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདྷིའྷི་དགོས་པ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ལ་དགོས་པ་ལ་
སོགས་པ་བཞྷི་ཡོད་པར་ཤྲེས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་རྟུལ་པོ ས་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཤྲེས་ལ། 
དབང་པོ་རྣོན་པོས་དོན་འགྱུར་གྷི་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཚུལ་གྷིས་ཤྲེས་སོ། །ཡང་ན། འབྲེལ་པ་དང་ནྷི་རྲེས་མཐུན་
ཐབས། །སྲེས་བུའྷི་དོན་ནྷི་རོད་བྱྲེད་ངག །ཡོངས་བརྟགས་དབང་དུ་བྱས་ཡྷིན་གྷི། །དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་དབང་
བྱས་མྷིན། །ཞྲེས་པས་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཀང་ལུང་ཚད་མ་ལ་བ རྟྲེན་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་མངོན་དུ་རྒྱུ་མྲེད་པའྷི་ངྲེས་
པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཤྲེས་སོ། །བརྒྱུད་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོག་ལྡན་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་
པའོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། ཆོས་མཆོག་་་་་གང་ཕྱྷིར་འཇྷིག་རྟྲེན་དོན་གྲེར་ནྷི། །ཐྲེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
བཤད་དྲེ། ཀང་གྷི་ 



6   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༨༽ 
སྒྲས་ངྲེས་པ་སྡུད་ པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ངག་མྷི་དགོས་པ་དང་། ངག་གྷིས་མྷི་ནུས་པ་དང་། ཧ་ཅང་
ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པ་ལ་ངག་མྷི་དགོས་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ལ་བོ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་གྷིས་
ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་གྲུབ་སྟྲེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཁ་ཅྷིག་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་ཀང་སྲེ་ལ། ཁ་ཅྷིག་ལ་ཐྲེ་ ཚོམ་
ཙམ་ངང་གྷིས་སྲེ་ཡང་དོན་འགྱུར་གྷི་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པ་ལ་ངག་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ངག་གྷིས་
ངྲེས་ཤྲེས་སྲེད་མྷི་ནུས་ཏྲེ། སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཁ་ཅྷིག་མ་བརྟགས་པར་ངྲེས་
ཤྲེས་སྲེ་ལ། ཁ་ཅྷིག་བརྟགས་ནས་ཀང་སྲེ་སྟྲེ། ངག་ཆོས་གསུམ་ལྡན་དྲེ་གཞལ་བྱའྷི ་གནས་གསུམ་ལ་ཚད་མ་
གསུམ་དང་མྷི་འགལ་བར་འཇུག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རོམ་པ་པོའ ་ིངག་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
འཆད་པ་པོའ ་ིངག་ལས་ཀང་ངྲེས་པའམ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཆད་པ་པོ་ལ་ཆྲེད་དུ་ལོག་
པར་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་སློབ་མ་ལ་ཅོ་འདྷི་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། གལ་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། རོམ་པ་པོ་ལའང་དྲེ་ཡོད་དྲེ། 
སྦྱངས་བ་ཆུང་བ་དང་བོ་མྷི་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར། ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་དག་
ཆྲེད་དུ་ལོག་པར་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བསྡུས་དོན་ལ་ཡང་གསུམ་སྟྲེ། དགོས་འབྲེལ་
བཞྷི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེ་དག་ངག་གྷིས་ཇྷི ་ལྟར་བསྟན་པ་དང་། བསྟན་པ་བཞྷིར་གངས་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུའོ། །དང་
པོ་ལ། བརོད་བྱ་ནྷི་འདྷིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་སྟྲེ། ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་ཡང་
བརོད་བྱ་མཚན་ྷིད་པ་ནྷི་སྒྲ་རྟོག་ལ་སྣང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། བརོད་བྱ་ྷིད་ཕྱྷིར་དྲེ་དངོས་མྷིན། །ཞྲེས་པས་
སོ། །བཏགས་པ་བ་ནྷི་རང་མཚན་ཏྲེ། ། 
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༼༩༽ 
དྲེ་དངོས་སྒྲོ་བཏགས་རྟོག་པ་ཡྷིས། །གཞན་ལས་ལོག་པར་རྟོག་ཕྱྷིར་ཡང་། །ཞྲེས་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྷི་བརོད་
བྱ་རྟོགས་པའོ། །ྷིང་དགོས་ནྷི་དགོས་པའྷི་འབས་བུ་སྟྲེ་སྲེས་བུའྷི་དོན་བྱྲེད་པའོ། །འབྲེལ་པ་ནྷི་ཆོས་འགའ་ཞྷིག་
གཞན་ལ་རག་ལས་པའོ། །དྲེའང་དགོས་པ་བསྟན་བཅོས་དང་། ྷིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་རག ་ལས་པ་གྷིས་
ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་བཤད་རྷིགས་པ།་་་་་བསྟན་བཅོས་དང་ནྷི་དགོས་པའྷི་དོན། །འབྲེལ་པའྷི་གཞྷི་ནྷི་གྷིས་ལ་གནས། །ཞྲེས་
པས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པ་དང་། ཁྱད་པར་གྷི་གཞྷི་དང་ཆོས་དང་། དངོས་དང་
ཤུགས་ལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ྷིང་དགོས་གཙོ་བོ་ཡྷིན་ལ་གཞན་དག་ཕལ་པའོ། །གྷི ས་པ་ལྟར་ན་
དགོས་པ་གཞྷིར་བསྟན་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་འདྷི་རོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སྲེས་ཞྲེས་པའོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་རོམ་ཞྲེ་ན། 
གོམས་པ་ལྷུར་ལྲེན་བསྲེད་ཕྱྷིར་རོམ། །ཞྲེས་པས་ྷིང་དགོས་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་རོ། །དྲེས་ཅྷི་སྟོན་ཅྲེ་ན། ལྲེགས་
བཤད་སྟོན་ཅྲེས་པས་བརོད་བྱའང་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། གསུམ་དངོ ས་སུ་བསྟན་ཏྲེ་སྒྲས་ཟྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་པ་ནྷི་སྒྲས་མ་ཟྷིན་པས་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏྲེ། འབྲེལ་པ་ རྣམ་བཤད་རྷིགས་པ།་་་་་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ངག །དངོས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །འོན་ཀང་དྲེ་ནྷི་རྣམ་འབྱྲེད་ལས། །དོན་གྷིས་གོ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་གངས་ངྲེས་པ ་དངོས་ནྷི། བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྷི་གྲེགས་སྲེལ་
བ་ལ་བཞྷིར་ངྲེས་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་འདྷི་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དམ་སམ་ན་རྟོག་ལྡན་འདྷི་ལ་མྷི་འཇུག་སྟྲེ། 
བྱ་རོག་གྷི་སོ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ནྷི་  
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༼༡༠༽ 
དགོས་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པས་སྲེལ་ཏྲེ། ངག་འདྷི་ལ་བརྟྲེན་ནས་བརོད་ བྱ་རྟོགས་པའྷི་དགོས་པ་ཡོད་པར་ཤྲེས་
ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡོད་ཀང་འདྷིས་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་སམ་སམ་ན་འདྷི་ལ་མྷི་
འཇུག་སྟྲེ། འཇོག་པོའ ་ིགཙུག་རྒྱན་ལྲེན་པའྷི་ཐབས་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ནྷི་བརོད་བྱ་བསྟན་པས་སྲེལ་
ཏྲེ། ཐབས་འདྷིས་བརོད་བྱ་དྲེ་རྟོགས་པ་ལ་གྲེགས་མྲེད་ ཅྷིང་མཐུན་རྲེན་ཚང་བའྷི་སྐབས་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འཇོག་པོའ ་ིགཙུག་རྒྱན་ནྷི་དགོས་པ་ཆུང་ལ་གྲེགས་ཆྲེ་བས་མྷི་འཇུག་གོ །དགོས་པ་ཡོད་ཀང་རྟོག་ལྡན་གྷི་
དོན་དུ་གྲེར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལ་མྷི་འཇུག་སྟྲེ། མ་བག་མར་ལྲེན་པའྷི་ཐབས་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་
ནྷི་ྷིང་དགོས་བསྟན་པས་སྲེལ་ཏྲེ། འདྷིའྷི ་དགོས་པ་དྲེ་ྷིང་དགོས་བཟང་པོའ ་ིརྒྱུར་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དགོས་པ་དྲེ་འདྷི་ལས་སླ་བའྷི་ཐབས་གཞན་གྷིས་འགྲུབ་པར་ཤྲེས་ནའང་འདྷི་ལ་མྷི་འཇུག་སྟྲེ། མཐོ་རྷིས་ཀྷི་
དོན་དུ་སོག་གྷི་མཆོད་སྦྱྷིན་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ལྟ་བའོ། །དྲེ་ནྷི་དགོས་པ་དྲེ་འདྷི་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བར་ཤྲེས་པས་
སྲེལ་ཏྲེ། ཡང་དག་པའྷི་ཤྲེ ས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་རྟོགས་པ་ནྷི་འདྷི་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བསལ་བྱའྷི་གངས་དང་། སྲེལ་བྱྲེད་ཀྷི་ནུས་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
གཞྷི་ལ་བརྟགས་ནས་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལོག་རྟོག་བཞྷིར་གངས་མ་ངྲེས་ཏྲེ། འདྷི་ལ་ཞུགས་ན་
ཚེ་དང་ལོངས་སོད་ཟ ད་ཀྷིས་དོགས་པ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་གྲེགས་མྷིན་ཏྲེ། དོན་
ཆྲེན་པོ་འགྲུབ་ན་དྲེ་དག་ཟད་ཀང་རྟོག་ལྡན་འཇུག་སྟྲེ་རྟག་ཏུ་ངུ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཚིག་གྷིས་ལོག་རྟོག་
སྲེལ་མྷི་ནུས་ཏྲེ། ཚིག་གྷིས་དྲེའྷི་འགལ་ཟ་སྒྲུབ་ 
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༼༡༡༽ 
མྷི་ནུས་པ་དང་། ཚིག་ྷིད་ཀང་དྲེ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ནུས་ཤྷིང་འགལ་ན་དཔྲེ་དང་རྟགས་
ཐམས་ཅད་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་བ།་་་་་འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དབང་པོ་རྣོན་པོའ ་ིལོག་རྟོག་ཚིག་གྷིས་
སྲེལ་མྷི་ནུས་ལ་རྟུལ་པོའ ་ིསྲེལ་ནུས་པས་ྲེས་པ་གྷིས་ཀ་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་
ཀང་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚད་མ་གསུམ ་གྷིས་མྷི་གནོད་པའྷི་ལུང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་ནའང་རྟགས་དང་དཔྲེ་དོན་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་གྷིས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་དགོས་པས་སོ། །དྲེ་
ལ་གཞལ་བྱ་གྷིས་ནྷི་ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་མ་གྲུབ་ཀང་། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་གྲུབ་
ཏུ་རུང་བ་ཡྷིན་ལ། ཤྷིན ་ཏུ་ལོག་གྱུར་ནྷི་ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་འགྲུབ་ཏུ་མྷི་རུང་བའོ། ། རང་ནག་་་་་ཡང་
ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། བརྟགས་ནས་ཞྲེན་པའྷི་ལོག་རྟོག་ནྷི་ངག་གྷིས་སྲེལ་མྷི་ནུས་ལ། འཕལ་དུ་སྲེས་པའྷི་ལོག་རྟོག་
སྲེལ་ནུས་ཞྲེས་ཟྲེར་བའང་མྷིན་ཏྲེ། ཚད་མ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟགས་ནས་འཇུག་ན་
གྷིས་ཀ་སྲེལ་ནུས་ལ། ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་མྷིན་པའམ། ཡྷིན་ཀང་མ་བརྟགས་ན་འཕལ་དུ་སྲེས་པའང་མྷི་སྲེལ་
བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། དན་འབག་་་་་ཡང་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དྲེ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་དྲེའྷི་ལོག་
རྟོག་སྲེལ་ནུས་ལ། ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུར་ཁས་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་སྲེལ་མྷི་ནུས་པས་སོན་གྷིས་ཀ་མྲེད ་
ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་ཡང་རྟོག་ལྡན་ལུང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུར་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའྷི་
ཚེ་བརྟགས་ནས་ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པས་སྲེལ་ནུས་ཏྲེ། གནས་གསུམ་པར་ནྷི་འཕོས་པ་
ན། །བསྟན་བཅོས་ལྲེན་པ་རྷིགས་ལྡན་ 



10   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༡༢༽ 
ཡྷིན། །ཞྲེས་པས་སོ། །གཞལ་བྱ་གྷིས་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚེ ་ལུང་ཁས་ལྲེན་མྷི་དགོས་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་རང་གྷི་
སོད་ཡུལ་ལ། །ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བཤད། །ཅྲེས་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚེ་
ལུང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷིས་སྲེལ་ནུས་ལ། གཞལ་བྱ་གྷིས་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚེ་མྷི་ནུས་པས་སོན་གྷིས་ཀ་མྲེད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གྲེགས་བཞྷི་པོ་དྲེ་དགག་གཞྷི་ཤྲེས་བྱ ་ཙམ་མམ། འོན་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ལ་འགོག དང་པོ་
ལྟར་ན་དགག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་ལ་དགོས་མྲེད་ཀྷི་བྱ་བའང་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ནུས་ཀང་བསྟན་བཅོས་ལ་
འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་བྱ་ལ་ནོར་བུ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་སྷིད་ཀང་དབུལ་
པོའ ་ིཁྱྷིམ་ན་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷི ས་པ་ལྟར་ན་ངག་བཞྷི་མྷི་དགོས་ཏྲེ། ྷིང་དགོས་བསྟན་པས་ཐམས་ཅད་
འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་བསྟན་བཅོས་ལ་འགོག་གོ །དྲེ་ལ་འགོག་ཀང་ྷིང་དགོས་གཅྷིག་བུ་བསྟན་པས་མྷི་ཆོག་
སྟྲེ། དྲེ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་རྒྱུས་དྲེ་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ལོག་རྟོག་ཀང་དགག་དགོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཚིག་དོན་
ནྷི་སྔར་བསྟན་པ་ྷིད་ དོ། །གྷིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་གསུམ་རྟོགས་པའྷི་ཚད་མ་དང་། དྲེ་
ྷིད་གཞན་ལ་སྟོན་པའྷི་ངག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ཡོད་པའྷི་དང་པོ་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའྷི་རང་དོན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
སྷིའྷི་དོན་དང་ཡན་ལག་གྷི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྲེས་དཔག་གྷི་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་
བུའོ། །དང་ པོ་ལ་གྷིས་ལས། ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ཡུལ་ནྷི། སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་
ཏྲེ། དྲེ་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབས་ཤྷིང་ངྲེས་པས་སོ། །རང་མཚན་ནྷི་མ་ངྲེས་པས་དྲེའྷི་ཡུལ་མྷིན་ཏྲེ། ངྲེས་པ་རྣམས་
ཀྷིས་མ་ངྲེས་པ། །དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་དྲེ་ 
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༼༡༣༽ 
ཡུལ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པས་སོ། །སྷི་དྲེ་ཡང་གྷིས་ཏྲེ། གཟུང་ཡུལ ་དང་འཇུག་ཡུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྷི། རྲེས་དཔག་
རང་ྷིད་ལ་སྣང་བའྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པའོ། །རྣམ་པ་དྲེའང་སྷི་ཡྷིན་ཏྲེ། ཙནྡན་དང་དཔལ་སོགས་པའྷི་མྲེའྷི་
རྣམ་པ་དུ་མ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྒྱུ་ལྡོག་པ་མཚུངས་པ་དངོས་པོ་དུ་མ་ལས་སྲེས་
པ་དང་རྣམ་པ་དྲེ་དག་ཀང་ལྡོག་པ་མཚུང ས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་སོ། །དྲེས་ན་མ་དཔྱད་པར་འཇུག་པའྷི་རྟོག་པ་
ནྷི་རང་གྷི་སྣང་བ་ལ་གཅྷིག་དང་དུ་མ་གྷིས་ཀར་འཛིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་མཚུངས་པར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་
པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་འད་པ་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་དུ་མ་དང་འད་ཆོས་ལ་ལྟོས་ནས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་འཇུག་ཡུལ་ནྷི། མྲེ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་བཙོ་སྲེག་ནུས་པའྷི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྣམ་ངྲེས།་་་་་དྲེ་མྷིན་རང་བཞྷིན་ལས་ལོག་པའྷི། །དངོས་པོ་ཙམ་ཞྷིག་རབ་སྒྲུབ་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པས་
སོ། །དྲེས་ན་ཕྱྷིས་ཤ་པའྷི་མྲེ་ཐོབ་ཀང་དྲེ་ཡུལ་མྷིན་ནོ། །འོ་ན་གཞལ་བྱ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ཀས་
རང་མཚན་རྟོགས་པས་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་ངྲེས།་་་་་ཚད་མ་གྷིས་ཀའྷི་དངོས་པོ་ཡྷི། །ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་
བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་སུ་འབྱྲེད་པ་ནྷི་སྣང་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ། སྣ་བ་ཐ་དད་པས། རྣམ་ངྲེས།་་་་་གཅྷིག་
ལ་དྲེ་དག་མྷི་འཐད་ཕྱྷིར། །དོན་གྷི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཚན་ྷིད་དང་། 
དྲེ་འཁྲུལ་པ་དང་། ཚད་མར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་རྲེས་དཔག་རྣམ་གྷིས་རང་དོན་
ནྷི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་འཁྲུལ་པ་ 
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༼༡༤༽ 
ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་སྣང་བ་དོན་མྲེད་པ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེ ་ཚད་མའང་ཡྷིན་ཏྲེ། འཇུག་
ཡུལ་ལ་མྷི་བསླུ་བས་སོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་རྲེས་དཔག་རྟགས་འཛིན་
ལས་སྲེས་ཤྷིག དྲེ་འབས་བུ་དང་རང་བཞྷིན་ཙམ་ལས་སྲེ་ལ། དྲེ་དག་རང་གྷི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྣམ་ངྲེས།་་་་་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་འཛིན་ཕྱྷིར། །འཁྲུལ་ཀ ང་འབྲེལ་ཕྱྷིར་ཚད་མ་ྷིད། །ཅྲེས་པས་སོ། །གྷིས་
པ་རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་ནྷི་གཞན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ནྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ ་་་་་ཚོགས་དོན། གཞལ་བྱ་
དང་། དྲེ་དང་འད་བའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བའྷི་ ་་་་་རྟགས་ཡང་དག་ལས་ལོག་གྱུར། ཤྲེས་པ་ཚད་མ་དང་། དྲེ་དྲེས་རྟོགས་པའྷི་ རྲེས་དཔག་

ཚད་མ་་་་་་ ཐ་སད་ནྷི ་འབས་བུའོ། །གཞུང་དོན་ལ་གྷིས་ལས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས། ཡང་དག་པའྷི་རྟགས་མདོར་བསྟན་ལ་དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། ཕྱོགས་ཆོས་ཞྲེས་པས་ཚུལ་དང་པོ་
བསྟན་ལ། དྲེའྷི་ཆས་ཁྱབ་ཅྲེས་པས་ཚུལ་ཕྱྷི་མ་གྷིས་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ལ་ཕྱོགས་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དྲེ་
གྲུབ་ཟྷིན་པས་ཕྱོགས་སུ་མྷི་འཐད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་དྲེར་བཏགས་པའོ། །འདྷི་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། དྲེའྷི་དགོས་པ་དང་། དངོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྷི། ཚོགས་པའྷི་མྷིང་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ་སྟྲེ། 
ཀུན་བཏུས།་་་་་རྟགས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་པ་ྷིད། །ཡྷིན་ཕྱྷིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག །གཙོ་བོ་མྷིན་ཡང་ཕྱོགས ་
གཅྷིག་ཕྱྷིར། །བསྒྲུབ་བྱ་ྷིད་དུ་འདོགས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དགོས་པ་དངོས་དང་། དྲེ་
ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆོས་ཅན་གྷི་ཆོས་ཞྲེས་བརོད་ན། སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་མྷིག་གྷིས་ 
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༼༡༥༽ 
བཟུང་བྱ་ལ་སོགས་པའང་རྟགས་སུ་དོགས་པར་འགྱུར་བས་དྲེ ་དགག་པའྷི་དོན་དུ་ཕྱོགས་ཞྲེས་བཏགས་
སོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་དུ་དོགས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དཔྲེ་ལ་ཡོད་པའང་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཡྷིན་པས་སོ། །དོགས་པ་དྲེ་
དགག་དགོས་ཏྲེ་ཕྱོགས་དང་མ་འབྲེལ་བས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱོགས་ཆོས་ཞྲེས་བརོད་ན་དྲེ་
ཁྲེགས་ཏྲེ། དཔྲེ་ལ་དྲེར་མ་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དཔྲེ་ནྷི ་ཕྱོགས་དངོས་ཀང་མྷིན་ལ་དྲེར་གདགས་སུ་
ཡང་མྷི་རུང་བས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་མྷིང་གྷིས་བརོད་ན་སོན་ཡོད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། 
བཏགས་མྷིང་གྷིས་བརོད་ན་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀ་མྷི་དགོས་པའྷི་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྐབས་ཀྷི་སྟོབས་དང་། དོན ་གྷི་ཤུགས་ཀྷི་སྷི་སྒྲས་བྱྲེ་བག་གོ་བ་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། དབང་ཕྱུག་སྟྲེ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྷིར་ཆོས་ཞྲེས་བརོད་པ་ཙམ་གྷིས་
གཞྷི་གཅྷིག་ལ་བརྟྲེན་པར་གྲུབ་སྟྲེ་ཆོས་རང་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞྷི་གཅྷིག་ལ་བརྟྲེན་པར་གྲུབ་བཞྷིན་དུ་
བརྣན་ནས་ཆོས་ཅ ན་གྷི་ཆོས་ཞྲེས་བརོད་ན་དྲེ་སྷི་སྒྲ་ཡྷིན་ཡང་བྱྲེ་བག་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་རྟགས་
སུ་གོ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཆོས་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་རང་མྷིང་ལ་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་ནྷི། དྲེ་
ལྟར་ན་དཔྲེའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པའང་དྲེར་གོ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སྐབས་སུ་བབ་པས་སོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ ་ལ་
ཁྱབ་པ་སྟོན་པའམ་དན་དགོས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་མྷི་གོ་སྟྲེ། དྲེའྷི་ཆས་
ཁྱབ་པ་ཞྲེས་པ་དཔྲེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་དཔྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་ན་ཁྱབ་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གྲུབ་
ཀང་དྲེར་དགོས་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་ྷིད་ 
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༼༡༦༽ 
ངྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་བསར་ནས་བ རོད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྲེས་འགོའ ་ིངྲེས་གཟུང་གྷིས་ལྡོག་པར་གྲུབ་
ཀང་དྲེ་སྨོས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཆོས་ཅན་ཞྲེས་པ་སྷི་སྒྲ་ཡྷིན་ཡང་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་སྟྲེ། 
དྲེ་གཙོ་བོ་ཡྷིན་པས་སོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་ནྷི་ཐབས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ། དཔྲེ་ནྷི་དྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དཔྲེ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་གཟོད་བསྒྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤུགས་གྷིས་པོ་
དྲེ་ནྷི་སློབ་མས་རྟོགས་དཀའ་སྟྲེ་སྒྲ་མྲེད་པར་དོན་གྷིས་གནད་ལ་བརྟྲེན་དགོས་པས་སོ། །དྲེ་སང་བའྷི་དོན་དུ་
ཡང་ཕྱོགས་ཞྲེས་བཏགས་སོ། །གཞན་ཡང་མཐའ་མང་པོ་འགོག་པ་ནྷི། བཤད་དཀའ་པས་དྲེའྷི་དོན་དུ་ཡང་ དྲེར་
བཏགས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དྲེ་ལ་ཕྱོགས་སུ་བཏགས་ཀང་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་
ན་དྲེར་མྷི་གོ་སྟྲེ། ཚོགས་དོན་དང་ཆོས་ལ་ཡོད་པའང་རྟགས་སུ་དོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་
ཕྱོགས་སམ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་ཞྲེས་པ་ཡུལ་གསུམ་གྷི་སྷི་སྒྲ་ཡྷིན་པས་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷི ་སྒྲས་བྱྲེ་བག་གོ་
བའྷི་རྒྱུ་དོན་གྷི་ཤུགས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཚོགས་དོན་ལ་དྲེ་ཡོད་པར་མྷི་གོ་སྟྲེ། དྲེ་གྲུབ་ན་རྟགས་མྷི་
དགོས་ལ་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཀང་མྷི་འགྲུབ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་ལའང་དྲེ་ཡོད་པར་མྷི་གོ་སྟྲེ་ཚད་མས་
གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟགས་ན་རྟགས་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་མྷི་རུང་བ་དང་། དྲེ ་ྷིད་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་དྲེ་ལ་གྲུབ་པ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་། དྲེ་
ལ་ཆོས་གཞན་གཅྷིག་སྒྲུབ་པའང་མྷིན་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འགའ་ཞྷིག་འོངས་ཞྲེས་པ་སྷི་སྒྲ་ཡྷིན་
ཡང་རྷི་ལ་སོགས་པ་འོངས་པར་མྷི་གོ་བ་བཞྷིན་དུ་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་རྟགས་ཡྷིན་ཅྲེས་བརོད་ཀང་སྔར་མ་གྲུབ་
པ་གྷིས་ལ་རྟགས་ཡོད་པར་མྷི་གོ་བ་ཡྷི ན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ཀ་བོར་ནས་ 
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༼༡༧༽ 
ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པའྷི་དུ་བ་ལ་སོགས་བརྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པས་ཆོག་མོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཚུལ་
གསུམ་སྟོན་པའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་གངས་མྷི་མམ་པས་སྡྲེབ་སྦྱོར་མས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་དྲེའྷི་ཆས་ཁྱབ་པ་
ཡྷི། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་སྡྲེབ་ད ཀའ་བས་མཁས་པས་བོར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དངོས་ལ་
གནོད་བྱྲེད་ནྷི། དྲེ་ཕྱོགས་མཚན་ྷིད་པ་ཡྷིན་ན་གྲུབ་མ་ཟྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ཕྱོགས་ངོས་བཟུང་བ་
བསྟན་ཏོ། །དྲེའྷི་ཆོས་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་མ་འབྲེལ་བ་བཅད་པའོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་ནྷི། དྲེའྷི་ཆ་
ཞྲེས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་དྲེ་ལ་ཕྱོགས་བཏགས ་པ་དྲེའྷི་ཆར་བཏགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་དྲེ་ལ་ཆ་གྷིས་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཁྱབ་བྱ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་གྷིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་དང་པོ་ཁྱབ་བྱ་ལ་སྦྱར་ན་རོལ་
བྱུང་ལ་མྷི་རྟག་པ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་ཅྲེས་བྱ་བའམ་རོལ་བྱུང་ཁོ་ན་ལ་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་བརོད་ན་མྷི་སྷིད་པས་དྲེ་
ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་ པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་བྱྲེད་ལ་སྦྱར་ན་སྐད་
ཅྷིག་ལ་རོལ་བྱུང་ཁོ་ན་ཡོད་ཅྲེས་པའམ་སྐད་ཅྷིག་ལ་རོལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་བརོད་ན་མྷི་སྷིད་པས་དྲེ་ཁོ་ན་
ལ་ཁྱབ་བྱ་ཡོད་ཅྲེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱར་རོ། །འདྷིས་ཁྱབ་པ་གྷིས་ཀ་བསྟན་ལ་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་
བྱྲེད་ནྷི ་གཞན་དུ་གསལ་ལོ། །དྲེ་ནྷི་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི་སྦྱོར་བའྷི་སོ་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེ་གཅྷིག་ལ་
གསུམ་གའྷི་ཁྱབ་པ་ཚང་བར་བསྟན་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། གལ་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ནྷི། དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་
དུ་ཕྱྲེའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་དག་ཀང་དང་པོ་གྷིས་ནྷི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ། གཅྷིག་ནྷི ་དངོས་པོ་འགོག་
པའོ། །གསུམ་ྷིད་དུ་ངྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ 
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༼༡༨༽ 
མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བྱས་ཡོད་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
བདག་ྷིད་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཐ་དད་མྲེད་པས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྣམ་ངྲེས།་་་་་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྷི་
ཐ་སད་འདྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི་བོ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྷི་བྱྲེ་བག་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །དུ་བའང་མྲེ་
མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ཡང་མྲེ ད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ། ཡོད་པ་ལ་དམྷིགས་པས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟགས་དྲེ་དག་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་ལ་དངོས་པོ་མྷི་སྣང་ཡང་
དྲེ་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་བཞྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དངོས་གང་ཇྷི་ལྟ་
བ། །ཞྲེས་པས་སོ། །རྟགས་ལྟར་སྣང་ནྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུ ར་པ་དག་གོ །རྒྱས་བཤད་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་དང་། འབྲེལ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡང་དག་གྷི་
དབྱྲེ་བ་དང་། དབྱྲེ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་འབས་བུ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པ་ཙམ་
གྷིས་གོ་བྱ་དང་གོ་བྱྲེད་དུ་རུང་ན། མྲེའྷི་ཁྱད་པར་འབར་བ་དང་ར འྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པའང་གོ་བྱར་འགྱུར་ལ། དུ་
བ་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པའང་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེའྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་དུ་བ་
ཙམ་འབྱུང་བས་གོ་བྱར་མྷི་རུང་ལ། མྲེ་ཙམ་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བས་དྲེ་དག་དྲེའྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་
ག་ལ་རུང་དྲེས་ན་རྒྱུ་ལ་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ ། །འོ་ན་མྲེ་ལ་ཆ་ཤས་ཀྷི་སྲེད་བྱྲེད་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེ་ཙམ་
གྷིས་དུ་བ་སྲེད་ལ་ཁྱད་པར་གྷིས་མ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དུ་བ་ 
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༼༡༩༽ 
ལ་ཆ་ཤས་ཀྷི་བསྲེད་བྱ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་སྔོ་ཞྷིང་འཕྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་མྲེས་བསྲེད་ལ་ཤྲེས་བྱ་ལ་
སོགས་པ་མ་བསྲེད་པས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་དག་ཀང་ གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་མྲེའྷི་
ཁྱད་པར་གྷིས་བསྲེད་པའྷི་དུ་བ་སྤུ་རྷིས་ཟྷིན་ན་ཁྱད་པར་ཀང་གོ་བྱར་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་དུ་བས་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པའང་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་བཞྷིན་ནྷི། མྷི་རྟག་པ་ཡང་
བྱས་པ་གྲུབ་ཙམ་དང་རང་ཆས ་སུ་འབྲེལ་ན་གོ་བྱར་རུང་གྷི་དྲེ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེས་ན་མྷི་རུང་
སྟྲེ། རྒྱུ་དྲེས་འབས་བུ་བསྲེད་པར་མ་ངྲེས་པས་སོ། །དྲེས་ན་རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་མ་དམྷིགས་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི། ཚད་མ་རྣམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བྱྲེ་བག་གམ་ལུང་ལ་ལྟོས་ནས་
རྣམས་ཞྲེས་བརོད་དོ། །མྷི་འཇུག་པ་མྲེད་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་རྟོགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་བསྐལ་པ་
གསུམ་མོ། །དྲེ་དག་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་མྷི་འཐད་དྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བདྲེན་མོད་ཀྷི་མྲེད་པ་དང་འད་བའྷི་
ཕྱྷིར་མྲེད་པར་བརོད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་གྷིས་ཀ་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཀྷི་ཐ་སད་མྷི་འཇུག་པར་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བསྐལ་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་གྷིས་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཀང་། དྲེ་དག་ཡོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་སྒྲ་
དང་ཐ་སད་མྷི་འཇུག་ཅྷིང་འགོག་པའྷི་འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་མས་དམྷིགས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམྷིགས་པ་དྲེ་ཡང་གྷིས་ཏྲེ། དམྷིགས་པར་བྱ་བས་ན་དམྷིགས་པ་ནྷི་སྣང་རུང་གྷི་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པའོ། །དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པས་ན་དམྷིགས་པ་ནྷི་སྣང་རུང་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་ཕྱྷི་མ་ནྷི་བུམ་
འཛིན་ལ་བུམ་པ་དྲེ་ཡོད་པར་བཏགས་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་མཚན་ནྷི་དྲེའྷི་དངོས་འབས་ཡྷིན་ 



18   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༠༽ 
པས་དང་། དྲེ་ལས་ཡོད་པའྷི་ཐ་སད་འཇུག་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡོད་པ་
དངོས་མྷིན་ཏྲེ་བུ མ་པ་ཡོད་པ་དང་དྲེ་འཛིན་པ་གྷིས་ཐ་དད་པས་སོ། །དམྷིགས་པ་དྲེ་གྷིས་ཀའང་བསྐལ་པ་
གསུམ་ལ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ནམ་དམྷིགས་པ་ཡང་གྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ། དགག་བྱས་དབྲེན་པའྷི་གཞྷི་དང་དྲེ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །འདྷིར་ཡང་ཕྱྷི་མ་ནྷི་བཏགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། དྲེའྷི་ངོ་བོ་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་པ་འདྷི་ལ་སྷི་
དོན་གསུམ་སྟྲེ། མ་དམྷིགས་པས་མྲེད་པའྷི་དོན་སྒྲུབ་ན་མྷི་འཐད་པ་དང་། ཐ་སད་སྒྲུབ་ན་འཐད་པ་དང་། མ་
དམྷིགས་པ་གྷིས་ཀྷི་ནུས་པ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་བུམ་མྲེད་ཀྷི་དོན་བུམ་འཛིན་བཀག་པས་བསྒྲུབ་ན་བུམ་འཛིན་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་
ལ་རྟགས་དགོས་སམ་མྷི་དགོས། གྷིས་པ་ལྟར་ན་བུམ་མྲེད་ལའང་མཚུངས་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་མྲེད་ནྷི་བུམ་འཛིན་མྲེད་པས་བསྒྲུབས་ལ་བུམ་འཛིན་མྲེད་པ་ཡང་རྟགས་གཞན་གྷིས་སྒྲུབ་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་བུམ་འཛིན་མྲེད་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
བུམ་འཛིན་མྲེད་པར་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་པས་ཐུག་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་འཛིན་ཡོད་པ་རང་གྷིས་གྲུབ་པ་
བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་གྷིས་འད་བས་བུམ་མྲེད་ཀང་རང་གྷིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་མ་དམྷིགས་པ་
དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དག་འཛིན་དམྷིགས་པས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་མྲེད་པར་
མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ། དག་འཛིན་དམྷིགས་པས་ 
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༼༢༡༽ 
འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་མྲེད་ཀང་མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ། ཕྱོགས་དག་པ་དམྷིགས་པས་འགྲུབ་
པས་སོ། །དྲེས་ན་རྟགས་དོན་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། མཁས་པ་ལ་ཐ་སད་ཀང་སྒྲུབ་མྷི་དགོས་ཏྲེ། ཐ་སད་ཀྷི་
ཡུལ་སྔར་དང་འད་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་འགྲུབ་པས་སོ། །དྲེས་ན་རོངས་པ་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་དགོས་པས་དྲེ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། དངོས་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་གང་ཟག་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་སྣང་རུང་མྲེད་པ་མཐོང་ཡང་སྔར་གྷི་དང་
ཡུལ་དུས་ལ་སོགས་པ་ཅུ ང་ཟད་མྷི་འད་བས་འཁྲུལ་ནས་ཐ་སད་མ་ཐོག་པའྷི་རོངས་པ་ལའོ། །ངོ་བོ་ནྷི་མྲེད་པའྷི་
ཤྲེས་པ་དང་སྒྲ་དང་ཐ་སད་དང་གསུམ་སྒྲུབ་བོ། །ཚུལ་ནྷི་གཞན་གྷི་རྟགས་བརོད་པའྷི་ངག་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཏྲེ། 
ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་རོངས་པས་འདྷིར། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཐ་སད་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲུབ་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཁྱབ་པ་
ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དཔྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དཔྲེ་ལ་མངོན་སུམ་
གྷིས་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་ལའང་དྲེས་འགྲུབ་པས་རྟགས་དོན་མྲེད་ལ། དཔྲེ་ལ་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲུབ་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་སྒྲུབ་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྔར་གྷི་བརྡའྷི་ ཡུལ་ལ་སོགས་པ་
དཔྲེར་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། མ་དམྷིགས་པས་གྷིས་ཀས་ཡོད་པའྷི་ཐ་སད་ཁྲེགས་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྒྱུ་
མཚན་ཚད་མས་མ་དམྷིགས་པས་ཁྲེགས་པས་སོ། །འདྷི་ལྟར་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བ་མ་དམྷིགས་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་
ཕྱྷིར་དང་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེ ད་པའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་
ལ་མྷི་འད་སྟྲེ། བསྐལ་པའྷི་དོན་ལ་མ་དམྷིགས་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་གཏན་
ཚིགས་ནྷི་མ་དམྷིགས་ 



20   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༢༽ 
པའོ། །བྱྲེ་བག་ནྷི་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་སྣང་རུང་ངོ་། །དྲེས་ན་མ་དམྷིགས་པ་ལ་ལ་ལ་སྟྲེ་སྣང་རུང་གྷི་ཁྱད་པར་ཅན་
ནྷི། མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས ་བུ་ཅན་ནོ། །གྷིས་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་སྷི་དོན་གསུམ་
སྟྲེ། མཚན་གཞྷི་དང་། སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་དག་མ་དམྷིགས་པར་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགའ་
ཞྷིག་སྒྲུབ་པ་དང་། བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་མྷི་འགལ་བ་གྲུབ་ཀང་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བས་
འགལ་བ་རྟགས་སུ་སྦྱོར་རོ། །འདྷི་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་དང་། དྲེ་
གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། དབྱྲེ་བ་དང་། འགལ་བར་ངྲེས་བྱྲེད་
དོ། །དང་པོ་ནྷི། གང་ཞྷིག་གང་གྷི་རྒྱུ་མ་ཟད་པར་འབྱུང་བ་ཅན་རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མྲེད་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཚ་གང་དང་སྣང་མུན་ལ་སོགས་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཚད་མ་དང་སྒྲོ་འདོགས་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལའང་རྒྱུ་དང་ངོ་བོས་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་
དྲེ་གྷིས་གྷིས་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ངྲེས་བྱྲེད་དངོས་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་ཏུ་གང་རྲེག་རྒྱུ་མ་
ཟད་པར་འབྱུང ་བ་ལ་ཚ་རྲེག་སྟོབས་ལྡན་ྲེ་བས་གང་རྲེག་གྷི་རྒྱུན་མ་དམྷིགས་ན་རྲེ་གྷིས་འགལ་བར་རྟོགས་
ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་གང་རྲེག་རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་མཐུན་རྲེན་ཟད་པ་དང་འགལ་རྲེན་གྷིས་བཅོམ་པ་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་
ལ། དང་པོ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཟད་པ་ཞྲེས་སྨོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གནོད་བྱ་ལྡོག་དུས་ནྷི་གནོད་བྱྲེ ད་
སྟོབས་ཆྲེན་མྱུར་དུ་ལྡོག་སྟྲེ་སྐད་ཅྷིག་དང་པོ་ལ་ཕད། གྷིས་པ་ལ་གནོད་བྱ་ནུས་མྲེད་དུ་སོང་ནས་གསུམ་པ་ལ་
ལྡོག་པ་ཡང་སྷིད་པས་སོ། །འགའ་ཞྷིག་ཡུན་རྷིང་པོར་ 
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༼༢༣༽ 
རྒྱུན་མྷི་ཆད་པ་ཡང་སྷིད་དྲེ་གྲེན་པོ་གོམས་པས་སོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཡང་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པར་
མྷི་འགལ་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་ལ་གནོ ད་ཅྷིང་གཟན་པའམ་ཡུལ་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པ་ལ་དྲེར་བརོད་པས་སོ། །གྷིས་པ་
ལ་ཡང་གསུམ་ལས་དང་པོ་མཚན་ྷིད་ནྷི། གང་ཞྷིག་གང་གྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་དབྲེན་པའོ། །གྷིས་པ་དབྱྲེ་
བ་ནྷི། རྟག་མྷི་རྟག་ལྟ་བུར་རང་བཞྷིན་འགལ་བ་དང་། རྟག་པ་དང་བྱས་པ་ལྟ་བུའྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འགལ་བ་གྷིས་
ཏྲེ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་ཕྱྷི ར་ཏྲེ། །བརྟན་དངོས་དང་ནྷི་འཇྷིག་པ་བཞྷིན། །ཚད་མས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་
སྟྲེ། །ལྟོས་བཅས་དང་ནྷི་ངྲེས་དངོས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པས་སོ། །ཁ་ཅྷིག་དངོས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གསུམ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ནྷི། སྔོན་པོ་ལ་རྟག་པ་མ་དམྷིགས་པས་དྲེ་གྷིས་འགལ་བར་ངྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྲེ་དམྷིགས་
ན་ཕན་ཚུན་མྲེད་པར་མྷི་འ གྲུབ་པས་སོ། །རྟག་པ་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བས་མ་དམྷིགས་པས་མྷི་ཁྲེགས་ཞྲེ་ན། སྔོན་པོ་
དྲེ་ྷིད་ལ་རྟག་པ་ཞྲེས་འདོད་ན་མྷིང་མྷི་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །སྔོན་པོ་དྲེ་ྷིད་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་རྟག་པར་
འདོད་ན་དྲེ་ནྷི་མངོན་སུམ་མམ་རྲེས་དཔག་གྷིས་ཁྲེགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྟག་པ་ནྷི་སྔོན་པོ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་
གྱུར་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དགག་གཞྷི་སྔོན་པོ་འཛིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་ཁྲེགས་ཏྲེ། འགལ་ཟ་གཅྷིག་དམྷིགས་པ་ྷིད་
གཞན་མ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འགལ་བ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་མུན་
ལ་སོགས་པ་ཡང་ཕན་ཚུན་སང་བ་ཡྷིན་ལ། རྟག་མྷི་རྟག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡུལ་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པས་སོ་ཞྲེ་
ན། བདྲེན་མོད་ཀྷི་འོན་ཀང་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དང་པོ་ནྷི། དངོས་པོ་ཐ་དད་སྣང་རུང་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
ལ། གྷིས་པ་ནྷི། དྲེར་མ་ 



22   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༤༽ 
ཟད་དངོས་མྲེད་དང་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ན་རྒྱ་ཆྲེའོ། །གྷིས་པ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ་ལ་
ཡང་ཐ་དད་དང་ཐ་མྷི་དད་བཀག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབས་གྷིས་ཀ་ མ་ཡྷིན་པའྷི་དོན་གཞན་བཀག་པ་ནྷི། 
རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བས་སྣང་རུང་གྷི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་བཀག་པ་གྷིས་སོ། །འབས་བུ་བཀག་པ་ལ་རྒྱུ་ཙམ་
འགོག་པ་ལ་འཁྲུལ་བས་དངོས་རྒྱུ་འགོག་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་ཡང་གྷིས་ཏྲེ་སྣང་རུང་ངོ་བོ་དང་། ཁྱབ་བྱྲེད་
བཀག་པའོ། །གྷིས་པ་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི་གཞུང་དུ་བཤད་པར་བྱའོ ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་
པར་བསྡུ་བ་ནྷི། གང་རྲེག་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་
ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་དང་དགག་བྱ་འགལ་བར་ངྲེས་པ་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། 
དྲེ་དག་གྲུབ་པས་དགག་བྱ་མྲེད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། ། རྒྱུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་ཆོས་ཁྱབ་
པ་གྷིས་ཀ་དྲེ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པར་འདུས་སོ། །ཚིག་དོན་ནྷི་འགལ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། 
དབྱྲེ་གཞྷི་ནྷི་མྲེད་དོན་ཅན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྲེད་པ་དོན་ནམ་བསྒྲུབ་བྱར་ཡོད་པ་ཅན་གྷི་མ་དམྷིགས་པའོ། །གངས་ཀྷི་
དབྱྲེ་བ་ནྷི་རྣམ་བཞྷི་ཞྲེས་པའོ། །དབྱྲེ་བའྷི ་ངོ་བོ་ནྷི། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་ཅྲེས་པ་གང་རྲེག་འགོག་པ་ལ་
མྲེ་དང་དུ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གྷིས་དང་། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་བལྟར་རུང་བའྷི་ཞྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་སྣང་རུང་གྷི་
མྲེ་བཀག་ནས་དུ་བ་འགོག་པ་དང་། དུ་བ་ྷིད་མ་དམྷིགས་པ་སྟྲེ་བཞྷིའོ། །དྲེ་དག་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ན་འདྷི་ན་བ་
མོའ ་ིརྲེག་པ་མྲེད་དྲེ། མྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་འགལ་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ལ། འདྷི་ན་ཤྷིང་ཤ་པ་མྲེད་
དྲེ་ཤྷིང་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་བཞྷིན་མ་ 
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༼༢༥༽ 
དམྷིགས་པ་ལས་ཕྱྲེ་བའོ། །སྲེས་བུ་འདྷི་ལ་སྤུ་ལོང་གྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ་མྲེའྷི་ཁྱད་པར་ྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་དང་། 
ཕྱོགས་འདྷི་ན་སྤུ་ལོང་གྷི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྷི ་མྲེ་མྲེད་དྲེ་དུ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར། ཞྲེས་པ་གྷིས་ནྷི་དགག་བྱ་
འགོག་པ་ལ་ལྟོས་ན་རྒྱུ་མ་དམྷིགས་པར་འདུ་སྟྲེ་གྷིས་ཀས་སྤུ་ལོང་གྷི་རྒྱུ་གང་རྲེག་འགོག་པས་སོ། །རྟགས་ཀྷི་
ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ན་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྷི་འབས་བུ་གྲུབ་པ་གྷིས་སུ་
འདུའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདྷིར་བ རྒྱད་བཤད་ལ་རྷིགས་ཐྷིགས་ལས་བཅུ་གཅྷིག་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགལ་པའྷི་རྒྱུ་དམྷིགས་པ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མྲེའྷི་འབས་བུས་གང་བ་
ཁྲེགས་ན་མྲེའྷི་རྒྱུས་ཀང་གང་བ་ཁྲེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མྲེའྷི་རྒྱུ་ཙམ་
གྷིས་གང་རྲེག་མྷི ་ཁྲེགས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་གང་རྲེག་གྷི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་གྷིས་ཀ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཤྷིང་གྷིས་
གང་རྲེག་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །མྲེའྷི་དངོས་རྒྱུ་ནྷི་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དུ་བས་ནྷི་དགག་བྱའྷི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་འགལ་འ བས་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་བར་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། དུ་བས་ཀང་གང་རྲེག་ལ་སོགས་པ་མྷི་ཁྲེགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དུ་བའྷི་ངོ་བོ་དང་
གང་རྲེག་ལ་སོགས་པ་མྷི་འགལ་ཞྷིང་དྲེ་དག་དང་འགལ་བའྷི་མྲེའང་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ད་ལྟ་མྲེ་མྲེད་པའྷི་དུ་བའང་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་འགལ་འབས་ལ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དུ་བ་ཡོད་ཙམ་གྷི ས་མྷི་ཁྲེགས་ཀང་དུ་བ་ཁྱད་
པར་ཅན་ཡོད་པའྷི་དུས་དང་། དུ་བའྷི་རྒྱུ་མྲེ་དྲེ་ྲེ་བའྷི་ཡུལ་དང་རང་བཞྷིན་དུ་བ་དག་ཏུ་འཕྱུར་བ་དང་གསུམ་ལ་
ལྟོས་ནས་རྟགས་སུ་རུང་ངོ་། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ན་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ 
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༼༢༦༽ 
ཏྲེ་མྲེའྷི་འབས་བུ་ཐལ་བས་མྲེ་གང་བ་སྒྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་འབས་རྟགས ་ཀང་ཡུལ་དུས་ལ་
ལྟོས་ཞྲེས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྒྱུ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་དཔོག་པ་རྟགས་
མྷིན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། རྟགས་གསུམ་དུ་གངས་ངྲེས་ན་ཚོགས་པ་ཚང་བས་འབས་བུ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པ་
རྟགས་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྟགས་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མ་དམྷིགས་པ ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་
བསྒྲུབས་པས་སོ། །འབས་བུའང་མྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་བཀོད་པས་སོ། །རང་བཞྷིན་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ཐ་དད་པས་
སོ། །འདོད་པར་ཡང་མྷི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྒྱུ་
ཚོགས་པས་འབས་བུ་སྲེད་སྷིད་པར་དཔོག་པ་རང་བཞྷིན་དུ་བསྡུ་བ་ནྷི། རྒྱུ ་ཚོགས་པ་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་སྤུན་
ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། འདྷི་ལས་སྣམ་བུ་འབྱུང་སྷིད་དྲེ། དྲེའྷི་རྒྱུ་མ་ལུས་པར་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར། སྣམ་བུ་སྲེས་
ཟྷིན་པའྷི་རྒྱུ་སྤུན་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན། ཞྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་
གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འ དྷི་ལྟར་རུང་བ་ནྷི་རྒྱུའྷི་དོན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཚོགས་པ་
ཡོད་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བས་སོ། །གྷིས་པ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་འབྱུང་ངྲེས་པའམ། དངོས་སུ་དཔོག་ན་
མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ཚོགས་པའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཙམ་གྷིས་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་འབྱུང་ངྲེས་
པའམ་དངོས་སུ་དཔོག་པ་ལ་མ་ངྲེས་པ་ྷིད་ཡྷི ན་ཏྲེ། ཚོགས་པའྷི་ནུས་པ་རྣམས་ཇྲེ་ཆྲེར་ཇྲེ་ཆྲེར་འགྱུར་བ་ལ་
ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ནུས་པ་མ་རོགས་ཀྷི་བར་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེ་འབར་བའྷི་

སྐད་ཅྷིག་དྲེ་མ་ཐག་པ།་་་་་གལ་ཏྲེ་དངོས་རྒྱུ་རྟགས་སུ་འགོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རྟགས་ 
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༼༢༧༽ 
སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་ སུ་མྷི་རུང་བས་སོ། །གྷིས་པ་རོས་གཟུགས་རྟོགས་པ་རྟགས་མྷིན་པར་ཐལ་བ་
སང་བ་ནྷི། རོ་ལས་གཟུགས་རྟོགས་པ་རྟགས་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་
ལན་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་རོས་གཟུགས་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དངོས་དང་རོད་སོང་གྷིས་སོ། །དྲེ་ལ་དང་
པོ་ནྷི་ཚོགས་པ་གཅྷིག་ཅྲེས་པ ་སྟྲེ། བུ་རམ་གྷི་གཟུགས་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེའྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གོང་བུ་འདྷི་ཁ་དོག་སྨུག་
པོར་ཡོད་དྲེ། རོ་མངར་བའྷི་ཕྱྷིར། ཞྲེས་པ་ཡང་དག་ཡྷིན་ལ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་གཟུགས་ལས་རོ་རྟོགས་པའང་སྷིད་
དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རོ་གཟུགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུས་མམ་ཡྷིན་པས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕན་ཚུན་རྟོགས་པ་མྷི་
འཐད་དོ། །ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཏྲེ་འོན་ཀང་རྒྱུའྷི་ཆོས་དཔོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པའོ། །ད་ལྟ་པའྷི་རོས་རང་རྒྱུ་
རོ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དཔག་པ་ན། རོ་སྔོན་མ་དྲེ་ལ་གཟུགས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པའང་དཔོག་ཅྷིང་། ཤུགས་ལ ་
ད་ལྟའྷི་གཟུགས་ཡོད་པའང་དཔོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །འབས་རྟགས་དངོས་སུ་རོ་སྔ་མ་དཔགས་པས་བཞག་ཀང་། 
དྲེར་བརྟྲེན་པས་ན་ཅྷིག་ཤོས་ལའང་འབས་རྟགས་མྷིང་འཐོབ་བོ། །འདྷིར་རྒྱུ་ནྷི་རོ་ད་ལྟར་བའྷི་ྲེར་ལྲེན་རོ་སྔ་
མའོ། །དྲེའྷི་ཆོས་ནྷི་གཟུགས་ཀྷི་རྲེན་ཏྲེ་རོ་ལ་ཡོད་པའྷི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དངོས་སུ་སྲེད་པའྷི་ནུ ས་པའོ། །དྲེ་
དཔགས་པས་དྲེའྷི་དངོས་འབས་སུ་གྱུར་པའྷི་གཟུགས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་གྷི་གཟུགས་དངོས་སུ་དཔོག་པ་ནྷི་མྷིན་
ཏྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་རོ་ནྷི་རོ་སྔ་མ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ཞྷིང་། དྲེ་ནྷི་གཟུགས་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་
འཁྲུལ་ལ་ནུས་པ་དྲེ་ནྷི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ 
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༼༢༨༽ 
བའྷི་ཚུལ་གྷིས་ད པོག་པའོ། །དཔྲེར་ན་དུ་བས་མྲེ་དཔག་པས་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་བུད་ཤྷིང་གྷི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའྷི་
ནུས་པའང་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། ནུས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རོ་ད་ལྟར་བ་བསྲེད་པའྷི་
ནུས་པ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྲེད་ན་རོ་ད་ལྟར་བ་མྲེད་ཅྲེས་པས་ལྡོག་པ་དངོས་སུ་བསྟན་པས་རྲེས་འགོ་ཤུག ས་
ལ་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་གྷིས་ཀྷིས་རོ་སྔ་མ་རོ་ད་ལྟར་བའྷི་ྲེར་ལྲེན་དུ་བསྟན་ཏོ། །རོ་སྔ་མ་དྲེ་ྷིད་རོ་ལས་གཞན་
གཟུགས་ཀྷི་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། ནུས་པ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྷི། 
གཟུགས་མྲེད་དྲེ་ྷིད་གཞན་གྷི་རྒྱུ། །ཞྲེས་གཟུགས་ལ་སྦྱར་བའང་བཤད་དོ། །མདོར་ན་རོ་ག ཟུགས་ད་ལྟར་བ་
གྷིས་ཀ་རོ་སྔ་མའམ་གཟུགས་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་རྟགས་ཀྷི་ནུས་ཡུལ་
བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གྷིས་ཀ་རོ་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་འདས་པ་དང་དུས་གཅྷིག་པའྷི་
གཟུགས་གྷིས་རོ་ལས་རྟོགས་སོ། །གཟུགས་མ་འོངས་པ་ནྷི་མྷི་རྟོགས་ཏྲེ་རོས་གཟུགས་མ་ འོངས་པ་མྷི་སྲེད་
པ་སྷིད་པས་སོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རོ་རྒྱུན་ཆད་པ་སྷིད་པས་སོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་འབས་རྟགས་སུ་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་
པ་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྷིའོ། །དྲེ་ཡང་འདས་པ་རྟོགས་པ་ནྷི་འབས་བུའང་ཡྷིན་ལ་རྟགས་ཀང་ཡྷིན་པས་འབས་རྟགས་
སོ། །ད་ལྟར་བ་རྟོགས་པ་ནྷི་རྒྱུའྷི་ཆོས་དཔགས་པའྷི་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ འྷི་ཕྱྷིར་འབས་རྟགས་སོ། །འདྷིས་གོག་
མ་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆར་པ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་སྷིད་པར་དཔོག་པའང་བསྟན་ཏྲེ། ཆར་པ་ལ་
སོགས་པ་འགྱུར་རུང་གྷི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་གྱུར་པ་འགའ་ཞྷིག་གོག་མ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུག་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་
སོ། །དྲེས་ན་ཆར་བབས་ཟྷིན་དང་འབབ་བཞྷིན་པ་མྷི་དཔོག་ལ་འབབ་པར་ངྲེས ་པའང་མྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་ 
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༼༢༩༽ 
གྲེགས་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་འབས་བུ་དཔོག་པ་ལྷག་ལྡན་
དུ་བསྟན་པ་ནྷི། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་སྲེད་ངྲེས་ལྟ་ཞོག་རུང་བ་དཔོག་ནའང་
ལྷག་ལྡན་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁ་ཡར་བ་ལ་ནུས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་ནུས་པ་དྲེ་འགྱུར་རམ་མྷི་
འགྱུར། གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆྲེ་ཆུང་གང་དུ་འགྱུར། གྷིས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་
འགལ་རྲེན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ནུས་པ་གཏན་མྲེད་སྲེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཆྲེ་བར་གྱུར་ན་གཞན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ནུས་པར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་བསྲེ ད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་ལ་ནུས་
པ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུའྷི་ནུས་པ་ནྷི་འབས་བུ་སྲེ་བ་མཐོང་བས་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ་ཁ་ཡར་བ་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྒྱུ་གཅྷིག་གྷིས་རྲེན་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་དུ་མ་བསྲེད་པ་མཐོང་བས་ས་བོན་གཅྷིག་ལ་ནུས་པ་
གཅྷིག་དང་དུ་མ་གང་ཡོད་པ་རྟགས་ནའང ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་བདག་འཛིན་དང་མ་ཚོགས་པའྷི་
ལུས་དང་དབང་པོ་དང་བོ་ལས་དུག་གསུམ་དཔོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་ཆགས་བལ་གྷི་བྱྲེ་བག་རྡོ་ལ་སོགས་
པ་ལ་རྟགས་དྲེ་དག་མ་མཐོང་བས་ཁྲེགས་ན་ཡང་། ཆགས་བལ་དག་བཅོམ་པ་ལ་དྲེ་དག་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་
ཅན་མྲེད་པས་ལྷག་ལྡན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་འབས ་བུའྷི་སྷིས་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་ལྷག་ལྡན་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། 
མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བ་དྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་
འབས་བུའྷི་སྷིའམ་སྷིའྷི་འབས་བུ་ཆོས་ཅན་ལ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཤྲེས་པའམ་རྟགས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ 
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༼༣༠༽ 
དྲེ་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཚིག་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆགས་ལྡན་དང་དྲེ་
དང་བལ་བ་ལ་སོགས་པ་དཔོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཚིག་ལས་ནྷི་ཆགས་ལྡན་དཔོག་མྷི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་སྷིང་རྲེ་ལ་
སོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བརོད་འདོད་ ལས་ཀང་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་ལྷག་ལྡན་དུ་འགྱུར་བའྷི་
འཐད་པ་ནྷི། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་མ་མཐོང་ཙམ་གྷིས་མ་དམྷིགས་པ་འདྷིས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་མྷིན་ཞྲེས་
པ་དྲེ་ལ་རྟགས་མྲེད་པར་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་པའོ། །དྲེ་ཅྷི་སྟྲེ་ན་འཁྲུལ་པ་སྷིད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ལ་རྟགས་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་
པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་གྲུ་བ་གཅྷིག་གྷི་ནང་དུ་གཙོས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དྲེའྷི་ནང་དུ་ཆུད་པའྷི་འབས་
ཐམས་ཅད་ཆོས་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷི་ལ་ཡང་འབས་འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཚོས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚོས་པ་
འདྷི་དང་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་བཀོད་པའྷི་ཚེ་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་རྟགས་སུ་རུང་
སྟྲེ། རྒྱུ་ཁྱ ད་མྲེད་ལ་འབས་བུའྷི་ཁྱད་པར་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལྷག་ལྡན་གྷི་སྒྲ་དོན་ནྷི། རྟགས་གང་
ཞྷིག་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ན་མ་མཐོང་བ་
ཙམ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་ལྷག་ལྡན་གྷི་ཐ་སད་དུ་བརོད་དྲེ་མ་དམྷིགས་ཙམ་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོ མ་ཟ་བའྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་འགའ་ཞྷིག་ལས་ལྡོག་པར་ངྲེས་ཀང་འགའ་ཞྷིག་ལས་ལྡོག་པར་མ་
ངྲེས་ན་ལྷག་ལྡན་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། རྲེས་དཔག་གང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཡུལ་གྷི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིས་ནྷི་རྷིག་
པ་ཅན་འདོད་པའྷི་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང་སྷི་ལ་མཐོང་བ་ ཞྲེས་པའྷི་ལྷག་ལྡན་དྲེ་བཀག་
པའོ། །མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་སྷིའྷི་འབྲེལ་པ་དང་། སོ་སོའ ་ིའབྲེལ་པ་  
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༼༣༡༽ 
གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་ལ་འབྲེལ་པ་མྷི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། འདོད་པའྷི་ལུགས་
འགོད་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ངྲེས་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ ཏྲེ། རང་གྷི་སྡྲེ་པ་སློབ་དཔོན་
རྟགས་ལ་འབྲེལ་པ་མྷི་བཞྲེད་པར་འདོད་པ་དང་། མུ་སྟྲེགས་པ་རྟགས་ལ་འབྲེལ་པ་མྷི་འདོད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སློབ་དཔོན་རྟགས་ལ་འབྲེལ་པ་བཞྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། མྷི་བཞྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བརོད་པར་མཛད་ཅྲེས་དང་ངོ ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་ངྲེས་
པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཚུལ་གསུམ་པོ་ལའོ། །སུས་བརོད་ན་ཕྱོགས་གླང་དྲེ་ཡྷིས་
སོ། །ཅྷིའྷི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེ་ན་མ་གྲུབ་པའྷི་གྲེན་པོར་ཕྱོགས་ཆོས་ངྲེས་པ་དང་། བཟོག་དོན་དྲེ་འགལ་བ་དང་དྲེ་དང་
ཕྱོགས་མཐུན་པ་འགལ་བའྷི་ལྷག་ལྡན་གྷི་གྲེན་པོར་རྲེས་འགོ་ངྲེས་པ་དང་། འཁྲུ ལ་པ་ཅན་ཐུན་མོང་གྷི་མ་ངྲེས་
པ་དང་དྲེ་དང་མཐུན་པའྷི་ཡང་དག་པའྷི་ལྷག་ལྡན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་མ་ངྲེས་པའྷི་གྲེན་པོར་ལྡོག་པ་
ངྲེས་པར་བརོད་དོ། །གང་དུ་ཇྷི་ལྟར་བརོད་ཅྲེ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གྷིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །མདོར་ན་སློབ་དཔོན་རྟགས་ལ་འབྲེལ་པ་བཞྲེ ད་དྲེ་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པ་བཞྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་མྷི་བཞྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སློབ་དཔོན་ྷིད་ཀྷི་ལུང་ལ་བརྟྲེན་
པའྷི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རྷིགས་པས་ཐོབ་པའྷི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སྟྲེ། ཆོས་མྷི་མཐུན་པ་སོས་པ་
དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་མྷིན་པར་ཐ ལ་བ་དང་། ལྡོག་པ་ཅན་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བ་རྟགས་ཡྷིན་པ་མ་བཟོག་པར་ཐལ་བ་དང་།  
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༼༣༢༽ 
ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་ཀ་འགོག་པའྷི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷིགས་པས་དགག་བྱ་འགོག་
པ་རྷིགས་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། རྷིགས་པའྷི་སོར་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཏྲེ་
མ་ངྲེས་པའྷི་གྲེན་པོར་ཆོས་མྷི་མཐུན་པ་བརོད་དགོས་སོ་ཞྲེས་དམ་བཅས་པ་དྲེ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་
མཐོང་ཙམ་དྲེ་དག་ཏུ་མ་སོས་ཀང་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་མ་མཐོང་འབས་ཅན་དྲེ་ཞྲེས་
པ་ངག་དྲེའྷི་འབས་བུའམ་དགོས་པ་ནྷི་རྟགས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་བ་བཀག་ཙམ་གོ་བར་བྱྲེད་པ ་ཡྷིན་ལ་
དྲེ་ནྷི་མ་བརོད་པའྷི་གོང་རོལ་དུ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གོང་རོལ་དུ་མ་མཐོང་བས་མ་གྲུབ་ན་མཐོང་བར་
འགྱུར་ལ་མཐོང་ན་དྲེ་བརོད་ཀང་བཟོག་མྷི་ནུས་སོ། །མ་མཐོང་བ་དན་པའྷི་དོན་དུ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འཐད་དྲེ། 
མཐོང་བ་མ་དན་ན་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མྷིན་པས་དྲེ་དན་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བརོད་ པར་རྷིགས་ཏྲེ་བརྡ་བྱྲེད་པ་མཐོང་ཡང་མ་
དན་པ་ལ་བརྡའྷི་ཡུལ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྷིར་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཐོང་བ་མ་ཁྲེགས་ན་མ་མཐོང་བ་མྷི་འགྲུབ་
ལ་ཁྲེགས་ན་དྲེ་གྲུབ་པ་ྷིད་དོ། །གྷིས་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་གྲུབ་ཟྷིན་ཀང་
ངྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་བཀག་པས ་མ་མཐོང་བ་མྷི་ངྲེས་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་མྲེད་
ཅྲེས་བརོད་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ཀང་རྟགས་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེས་ཀང་མཐོང་བ་བཀག་ཙམ་དྲེ་
བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་གྷིས་མྲེད་པར་རྟོགས་ཞྲེ་ན་རྟགས་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་ཆོས་མྲེད་ན་མྷི་
འབྱུང་བ་དྲེ་བརོད་ན་དྲེའྷི་ཚེ་མྷི་མཐུན་ཕྱོ གས་ལ་རྟགས་མྲེད་པར་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་རྟོགས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་འགྲུབ་ན་ལྷག་ལྡན་ཅྲེས་པ་འབས་བུ་འདྷི་དག་སྨྷིན་པའམ།  
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༼༣༣༽ 
རོ་མངར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཟོས་པ་འདྷི་དང་ཁ་དོག་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཤྷིང་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པར་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེར་
ན་ཟོས་པ་འདྷི་བཞྷིན། ཅྲེས་པའྷི་སྦྱོ ར་བ་འདྷི་ཇྷི་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མ་མཐོང་ཙམ་གྷི་
ལྡོག་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་ནྷི་ཟོས་མ་ཟོས་གྷིས་ལས་མྲེད་ལ། དྲེ་
དག་ནྷི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་ལ་རྟགས་མཐོང་ཡང་མ་ངྲེས་པར་མྷི་འགྱུར་ལ་འབས་བུ་
གཞན་དང་རྡོ་བ་ལ་སོ གས་པ་ལ་རྟགས་གྷིས་པོ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་ཡང་འཁྲུལ་
པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སྷིད་དྲེ་མཚན་ྷིད་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཡུལ་ཅན་མ་ཚང་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངྲེས་ན་འདྷིར་
ཡང་དམ་བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་སྷིད་པས་ཞྲེ་ན། འདྷིར་རོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་སུ་བྱས་པ་ལ་
མངོན་སུམ་གྷིས་ག ནོད་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་རོ་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་བསལ་བ་མྷི་སྷིད་
དམ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་མངོན་གྱུར་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་དོ། །ལོག་གྱུར་ལ་ཡང་གལ་ཏྲེ་ན་མངོན་
སུམ་གྷིས་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་སོན་མྲེད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་འབྲེ ལ་པ་
ཁས་མྷི་ལྲེན་པས་དོགས་པ་དྲེ་མྷི་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས། འབྲེལ་པ་ཁས་མ་བངས་ཀང་དྲེ་ལ་ཐ་
མལ་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པའྷི་དོགས་པ་མྲེད་དྲེ་ལོག་གྱུར་དྲེའྷི་ཡུལ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྣལ་
འབྱོར་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་དྲེ་ལ་གནོད་པར་དོགས་པར་བརོད་ན་དམ་བཅའ་སོན་མྲེད་མྷི་སྷི ད་ཅྲེས་པར་ཡང་
གསལ་ལོ། །ཐལ་བ་འདྷི་འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ལུང་རྷིགས་དང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ལྡོག་པ་ཅན་
ཞྲེས་པ་ནྷི་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མྲེད་ན་སོག་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་སོག་ལ་སོགས་  
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༼༣༤༽ 
པ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་བདག་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་ཡང་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོ ག་པ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ནྷི་གསོན་ལུས་དང་དྲེ་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་སུ་
ངྲེས་ལ་གསོན་ལུས་ཐམས་ཅད་བདག་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཡང་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་
མྷིན་ཏྲེ་ཕྱོགས་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལ་རྟགས་མཐོང་ཡང་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ ། །གསོན་
ལུས་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པ་ཡྷིན་པས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་སོག་སོགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྡོག་པ་ཅན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་དག་བདག་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། 
འདྷི་ཡང་བུམ་སོགས་མཐོང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་དམྷིགས་པས་གྲུབ་ལ་མ་མཐོང་བ་ལ་རང་བཞྷིན་ཁྱ ད་
མྲེད་ཀྷིས་འགྲུབ་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་ཡང་གཞན་གཞུང་ལ་གགས་པའྷི་ལྡོག་པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་
གསོན་ལུས་བདག་མྲེད་ལ་སོག་སོགས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བུམ་སོགས་བདག་མྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཇྷི་
ལྟར་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་རུང་། ཐལ་བ་འདྷི་འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི ་ལྟར་བུམ་སོགས་
བདག་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ལ་སོག་མ་མཐོང་ཡང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བར་མྷི་རུང་ངོ་། །དྲེ་བདག་
མྲེད་དུ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་གྷིས་མ་མཐོང་བས་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་དྲེ་བལྟར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོག་སོགས་
ལོག་པས་ཀང་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ པས་ཁས་བངས་པས་ཀང་མྷིན་ཏྲེ་
གསོན་ལུས་ཀང་དྲེར་ཐལ་བས་སོ། །བུམ་སོགས་ནྷི་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པས་བདག་མྲེད་དུ་གྲུབ་ལ་
གསོན་ལུས་ནྷི་སངས་རྒྱས་པས་བདག་མྲེད་དུ་ཁས་བངས་ཀང་དྲེར་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་པ་ནྷི་ 
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༼༣༥༽ 
རྷིགས་པ་མྲེད་པར་དབང་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱལ་པོའ ་ིཆོས་ལུགས་ཡྷིན་ནོ། །རྷིགས་པ་གཞན ་གྷིས་འགྲུབ་
ན་གསོན་ལུས་ལའང་མཚུངས་སོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། མ་གྲུབ་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྦྱར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་སྦྱར་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་གྷིས་སོ། །གང་དང་ཞྲེ་ན་མ་གྲུབ་པ་བཞྷི་དང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་མ་གྲུབ་པ་བཞྷི་དཔྲེ་དང་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་གྷིས་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟར་སྣང་དུ ་བསྟན་པའོ། །གང་དུ་སྦྱར་ཞྲེ་ན་སློབ་
དཔོན་གྷི་གཞུང་དུ་སྟྲེ། ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་ནྷི་རོལ་བ་དང་ཕྱྷི་རོལ་བ་གྷིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དྲེ་བཞྷིན་
དུ་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཅྷི་རྷིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་
སོ། །དྲེ་ལ་གཞུང་དང་པོས་ནྷི་གང་ཟག་གྷིས་ཀ་དང་གང་རུང་ ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་གཞྷི་མ་
གྲུབ་པ་སྟྲེ་མ་གྲུབ་པ་བཞྷི་བསལ་ཏྲེ་ཚུལ་དང་པོ་ནྷི་ཚད་མས་ངྲེས་དགོས་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷི་མས་ནྷི་
ཁྱབ་པ་གྷིས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསལ་ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་པ་རྟགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དུ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་མ་གྲུབ་པ་བཞྷི་དང་དཔྲེ་དོན་སྦྱར་ ནས་ཅྷི་རྷིགས་པར་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་འདྷི་བརོད་པར་བྱ་བ་
མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་མཐོང་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་རྟགས་སུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
ཡང་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་ཙམ་ལ་ངྲེས་པ་མྷི་སྷིད་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་དྲེ་ཅྷི་རྷིགས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་
བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོས་པ ས་སོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྒྲ་གང་གྷིས་གྷིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པའྷི་ཚུལ་གསུམ་དང་མ་
གྲུབ་པ་ྷིད་ལ་སོགས་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ཁྱད་ 
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༼༣༦༽ 
པར་ཏྲེ་གན་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ དག་ཆོས་ཅན། རྟག་མྷི་རྟག་གྷིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་
ཐལ་ཏྲེ། གྷིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་གྷིས་ཀ་མ་བཀག་
ན་གྷིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མན་བྱ་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་
པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ད ངོས་པོ་ནྷི་རྟག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྷིས་ཁྲེགས་པས་ཞྲེ་ན། རྷིགས་
པས་འཐད་པས་ཁོ་བོའང་དྲེ་ལྟར་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་འདྷིར་ནྷི་རྟག་པའང་དངོས་པོར་འདོད་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་
ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། སྒྲ་ལས་གཞན་པའྷི་རྟག་མྷི་རྟག་གྷིས་ཀའྷི་དངོས་པོ་ལ་མ་མཐོང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཁོ་བོའ ་ིལུགས་ལ་མན་བྱ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ཡང་དྲེས་རྟག་པའང་མྷི་ཁྲེགས་ཏྲེ་རྟག་པའང་མན་བྱ་དང་
མྷིག་གྷིས་བཟུང་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། 
མན་བྱས་གྷིས་ཀ་འགོག་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་གལ་གཅྷིག་བཀག་ན་
གཅྷིག་འགྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པས་གནོད་པ འྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ད་ནྷི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷི་ཚད་མས་རྟགས་མྲེད་པ་
འགྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྷིས་གནོད་པས་སོ། །མན་བྱ་ཕྱོགས་གྷིས་ལ་མ་མཐོང་བ་ལ་ཚད་མ་
གཞན་གྷིས་གནོད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། མ་མཐོང་བའྷི་ཚད་མ་གཞན་ལ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་གྷིས་གནོད་པ་སྷིད་
དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྷིད་བརྟན ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། མཚན་ྷིད་དང་ལྡན་པ་གཅྷིག་ལ་གནོད་
ན་ཀུན་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྷི། མ་མཐོང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་ལྡན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་མཐོང་བ་ལ་
སྟྲེ་མཐོང་བའྷི་ས་ལ་སོགས་པའྷི་འབྱུང་བ་གསུམ་ལའོ། །  
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༼༣༧༽ 
གང་ཞྲེ་ན། རྲེག་ཅྲེས་པ་རླུང་གྷི་རྲེག་བྱ་སྟྲེ་བཏང་སོམས་པའོ། །ཅྷིས་ཞྲེ ་ན་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ཡང་བྱྲེ་
བག་པས་འབྱུང་བ་གཞན་གསུམ་ལ་མ་མཐོང་བས་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་འགོག་པའོ། །འདྷི་ཡང་འཁྲུལ་པ་
མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་མཐོང་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེག་བྱ་སྣང་རུང་ཡྷིན་
པས་མ་དམྷིགས་པས་ཁྲེགས་པར་ཐལ་བ་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་དགག་ག ཞྷི་སྣང་རུང་གྷི་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་འགོག་
གམ་ཀུན་ལ་འགོག དང་པོ་ལྟར་ན་རང་ྷིད་ལ་ཁྲེགས་ཀང་རང་ྷིད་ས་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་དགག་གཞྷིར་འདོད་
པ་དང་འགལ་ལོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་མྷི་ཁྲེགས་ཏྲེ་ས་སོགས་ཀུན་གྷི་རྲེག་བྱ་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་མཐོང་བའྷི་ས་སོགས་ལ་ཁྲེགས་ན་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཁྲེགས་ཏྲེ། འདྷིར་སྔོན་པོ་ལ་སྲེར་པོ་ཁྲེགས་ན་གཞན་
དུ་ཡང་ཁྲེགས་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་འདྷིར་ནྷི་མཐོང་བ་ཡྷི་ས་ལ་སོགས་པ་ལའང་རྲེག་བྱ་འཇམ་རྩུབ་དུ་མ་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་པས་ཐོབ་པའྷི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། ཡུལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུ་འདྷི་དག་ནྷི་
རོ་དང་ནུས་པ་དང་སྨྷིན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། ཨ་ས ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟོས་པ་འདྷི་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་འདྷི་ཡང་
རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་མཐོང་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཨ་ས་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ་
ཟོས་པ་དང་མ་ཟོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དཔྲེ་ཡྷིན་ལ་གྷིས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་ཡྷིན་པས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་
ནོ། །འབས་བུ་གཞན་དང་རྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དྲེ འྷི་ཚེ་རྟགས་མ་མཐོང་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན། ཐ་དད་
དུ་སྣང་བས་བསལ་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་རོ་དང་ནུས་པ་སྨྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཨ་
སའྷི་རས་རྷིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ལའོ། །ད་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་ཡུལ་དང་སོགས་པས་བསྡུས་པ་དུས་ 
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༼༣༨༽ 
དང་སོ་ནམ་ལྲེགས་པར་བྱ་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རས་ནུས་པ་
ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའོ། །ཨ་ས་གཅྷིག་ལ་རོ་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་
བས་རོ་དྲེ་གཞན་ལའང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་དཔག་པར་རྷིགས་པ་མྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷིས་སློབ་དཔོན་མ་མཐོང་བ་ཙམ་
གྷིས་ལྡོག་པ་བཞྲེད་པར་འདོད་པ་ལ་རང་གྷི་ལུང ་དང་རྷིགས་པ་དང་འགལ་བར་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་མུ་སྟྲེགས་
འབྲེལ་པ་མྷི་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། བདག་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བྱྲེ་བག་པ་སྲེམས་ཅན་ལ་བདག་ཡོད་པ་དང་རྒྱང་
འཕྲེན་པ་ས་ལ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་དང་། སོགས་པ་སྟྲེ་གངས་ཅན་པ་འོ་མ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ལ་ཞོ་ལ་སོགས་པའྷི་
འབས་བུ་ཡོད་པར་འདོད་པའོ། །དྲེ་དག་སངས་རྒྱ ས་པས་འགོག་པ་ན་སྲེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་ལ་
སོགས་པ་མྲེད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གཞན་གྷི་འདོད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བཀོད་དོ། །འདྷིའྷི་ཚུལ་དང་
པོ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། བདག་རང་བཞྷིན་གྷིས་བསྐལ་པས་ཐ་མལ་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་འགྲུབ་ལ། མངོན་སུམ་མྷི་
འཇུག་ན་རང་བཞྷིན་དང་འབས་རྟགས་ཀང་མྷི་སྷིད་ དྲེ། རང་བཞྷིན་ཅན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་དགོས་ལ། རྒྱུ་
འབས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདྲེ་སྡུག་དམྷིགས་པས་བདག་སྒྲུབ་པའང་
མྷི་འཐད་དྲེ་བདག་རྟག་པ་ལ་འབས་བུ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྷིད་ན་རྟག་པ་རྲེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པས་བདྲེ་སྡུག་
རྟག་ཏུ་དམྷིགས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཡང་ས་ལ་ཤྲེས་པ་ཡོད་དྲེ་འབྱུང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་དང་། རྒྱུ་
ལ་འབས་བུ་ཡོད་དྲེ་དྲེ་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པས་ཀང་དྲེ་དག་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པར་ཤྲེས་པར་
བྱའོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མ་མྷིན་པས་བདག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྷིན་
ཞྲེ་ན།  
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༼༣༩༽ 
འོ་ན་མཐོང་བ་བཀག་ཙམ་གྷིས་མ་དམྷིགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་རྟགས་ཁོ་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡྷིན་ནམ་ཅྷི་ཞྲེས་དང་ངོ་། །མདོར་ན་མ་དམྷིགས་ཙམ་དྲེ་རྟགས་ལྡོག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མྷིན་པར་ཐལ། 
ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་འགྲེལ་པ་འདོད་པའྷི་ལུགས་དགོད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གྲུབ་རྟགས་ཀྷི་ཁྱབ ་པ་འབྲེལ་པ་ལ་
ལྟོས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ཅན་གྷི་རྟགས་སྟོན་པའྷི་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། དགག་རྟགས་ཀྷི་ཁྱབ་པ་འབྲེལ་པ་ལ་
ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། མྷི་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལོག་པ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ཆོས་ཅ ན། ཆོས་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་
རྟགས་བཟོག་པར་གྱུར་ཏྲེ། རྟགས་དྲེ་ཡོད་ཙམ་དང་ཆོས་དྲེ་འབྲེལ་པའྷི་ཕྱྷིར། དཔྲེར་ན་ཤྷིང་ལོག་ན་ཤ་པ་ལྡོག་
པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་འབྲེལ་མྲེད་ཀྷི་རྟགས་སློབ་དཔོན་མྷི་བཞྲེད་ཅྷིང་རྷིགས་པས་ཀང་མྷི་འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྒྱུ་ལོག་པ་ཡྷིས་འབས་བུ་ལྡོ ག་སྟྲེ། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
འཁྲུལ་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་དྲེ་ལྟར་མྷིན་ན་རྟ་མྲེད་ན་ཕྱུགས་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རྲེས་འགོ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། དྲེ་
བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ཕྱུགས་ཡོད་ན་རྟའང་ཡོད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མྷི་མཐུན་དཔྲེ་དངོས་
པོར་གྲུབ་པ་མྷི་དགོས་པའྷི་འཐད་པ་དང་། གང་ཟག་གྷི་དབང་གྷིས་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། འབྲེལ་པའྷི་དབང་
གྷིས་སྦྱོར་བའྷི་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞྷི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྷི་འདོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན། ཆོས་མྷི་
མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་ལའོ། །རྟགས་གང་ལ་ཞྲེ་ན་རང་བཞྷིན་དང་འབས་ 
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༼༤༠༽ 
བུའྷི་རྟགས་གྷིས་པོ་འདྷི་ལའོ། །རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པ་ལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་དགོས་ཏྲེ། ལྡོག་ཁྱབ་མངོན་
སུམ་གྷིས་གྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རང་བཞྷིན་དང་རྒྱུ་དྲེ་དག་མྲེད་ན་རང་བཞྷིན་ཅན་དང་འབས་
བུ་དྲེ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ངག་ཏུ་བརོད ་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པ་དྲེ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་མོ་གཤམ་གྷི་བུ་ལ་མྷི་རྟག་པ་
མྲེད་པས་བྱས་པ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པས་ཀང་ལྡོག་པ་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ལྡོག་པར་སྟོན་པ་ནྷི་མྲེད་
ན་མྷི་འབྱུང་བ་སྟོན་པ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་མྷི་མཐུན་དཔྲེ་དངོས་པོ་གཏན་མྷི་སྷིད་དམ་ཞྲེ་
ན། ངྲེས་པར་དྲེ་ཁྱབ་པར་མྷི་འདོད་པ་ཡྷིན་གྷི་འགའ་ཞྷིག་ལ་ཡོད་དྲེ་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་ཆུ་ཀླུང་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བརོད་པ་ལས་རྟོགས་ན་ཇྷི་ལྟར་བརོད་ཅྲེ་ན། གང་ཟག་གྷིས་ལས་མྷི་མཁས་པ་ལ་སྟོན་ཚུལ་
ནྷི་སྟོན་ཏྲེ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གཞྷི་གང་དུ་ཞྲེ་ན་དཔྲེ་ལའོ། །ཆོས་གང་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟ གས་ལས་བསྒྲུབ་
བྱའྷི་ཆོས་རྟགས་དྲེའྷི་ངོ་བོར་སྟོན་ལ། འབས་བུའྷི་རྟགས་ལ་རྒྱུའྷི་དངོས་པོར་སྟོན་ཏོ། །གང་ཟག་ནྷི་འབྲེལ་པ་
གྷིས་པོ་དྲེ་དག་མྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་སྟོན་ནོ། །མཁས་པ་ལ་སྟོན་ཚུལ་ནྷི་འགྲེལ་པ་གྷིས་
པོ་ཤྲེས་ཤྷིང་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ངྲེས་པའྷི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྷི ག་སྟོན་གྷི་ཁྱབ་པ་ནྷི་མྷི་སྟོན་
ཏྲེ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དཔྲེ་ལ་དྲེ་དག་གྷི་འབྲེལ་པ་སྟོན་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར། དན་པ་སྟྲེ་
ངྲེས་པ་ཡང་དག་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཅྷིག་ཤོས་ཏྲེ་མ་བརོད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །རྒྱུ་གང་
ལས་ཞྲེ་ན་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ་གྷིས་ལས་ གང་རུང་གཅྷིག་ས་བ་ལས་སོ། །ཅྷིས་ཞྲེ་ན་དོན་དྲེས་
འབྲེལ་པ་གཅྷིག་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་གོ་བས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྷིས་གོའམ་ཞྲེ་ན་འབྲེལ་པ་ཤྲེས་ན་ཞྲེས་
པས་ 
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༼༤༡༽ 
མྷི་ཤྲེས་ན་མྷི་གོ་བར་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་དགག་རྟགས་ཀྷི་ཁྱབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དགག་
རྟགས་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པ་དངོས་དང་ ། རྷིགས་བསྡུ་བ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་འབྲེལ་པ་གྷིས་
ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་དང་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་ནྷི། འདྷིར་
གསུམ་དུ་བཤད་ཀང་རྣམ་པ་དུ་མར་དབྱྲེར་ཡོད་དྲེ་འབྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་སྦྱོར་བའྷི་སོ་ནས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་སྦྱར་
ན་མ་རྟོགས་རྟོ གས་དབྱྲེ་ཞྲེས་པ་མ་རྟོགས་པ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པའོ། །རྟོགས་པ་ནྷི་དམྷིགས་པའོ། །དབྱྲེ་བ་ནྷི་དྲེ་
དག་གྷི་དབྱྲེ་བའྷི་སོ་ནས་སོ། །དབྱྲེ་བ་དྲེ་དག་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་ཞྲེས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་གསུམ་སྟྲེ་མ་རྟོགས་
པའྷི་དབྱྲེ་བའོ། །དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་ནྷི། རང་བཞྷིན་དང་། རྒྱུ་དང་། ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འགལ་བ་སྟྲེ་གསུམ་
མོ། །སོགས་པ་ནྷི་རང་བཞྷིན་དང་འགལ་བའྷི་འབས་བུ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྷི་འབས་བུ་གྷིས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྷི་
རྟོགས་པའྷི་དབྱྲེ་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བརྒྱད་དོ། །གསུམ་པ་འབྲེལ་པའྷི་ངྲེས་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ལ་སྷིར་བསྟན་
པ་དང་། སོ་སོར་བསྟན་པ་གྷིས་སོ། །དང་པོ་ནྷི། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སྟྲེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྷི ་དངོས་པོ་དྲེ་ལས་
བྱུང་བར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། རང་བཞྷིན་དང་རང་བཞྷིན་ཅན་བདག་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཚད་མ་
གྷིས་ལས། རང་བཞྷིན་དང་རྒྱུ་དྲེ་དག་མྲེད་ན་རང་བཞྷིན་ཅན་དང་འབས་བུ་མྷི་འབྱུང་བར་ངྲེས་དགོས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །འགའ་ཞྷིག་ཏུ་གཅྷིག་མྲེད་པར་གཅྷིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དང་གཅྷིག་ཡོད་པར་གཅྷིག་མཐོང་བ་ཙ མ་ལས་
མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེ་བྱུང་དང་བདག་གཅྷིག་
པའྷི་འབྲེལ་པར་ངྲེས་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞན་དུ་ 
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༼༤༢༽ 
སྟྲེ་དོན་གཞན་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ན། རྟགས་སུ་འདོད་པའྷི་དོན་གཞན་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པའྷི་དོན་གཞན་དང་ག ཞྷི་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་འབལ་བར་ཡོད་པའྷི་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཚད་མ་གང་
ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་ྷིད་ཡོད་ཙམ་དང་མ་འབྲེལ་ན་དྲེས་དྲེ་ལ་མ་ཁྱབ་པར་
ཐལ་བ་དང་། དྲེ་ལས་དྲེ་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་འདོད་ན་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཇྷིག་པ་
དྲེ་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་ལས་དོན ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏྲེ་ཐོ་བའྷི་འབས་བུའྷི་ཆོས་ཅན་
ཡྷིན་ན། ངྲེས་པར་ཡོད་པའྷི་ངྲེས་པ་གང་ཞྲེས་པ་འདྷིར་ཡང་དང་ངོ་། །མདོར་ན་ཡོད་པ་ལ་འཇྷིག་པས་མ་ཁྱབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷིས་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར། གོས་སྔར་ཡོད་ལ་ཆོས་ཕྱྷིས་འབྱུང་གྷིས་མ་ཁྱབ་པ་བཞྷིན་
ཅྲེས་པའྷི་དོན ་ཏོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཆོས་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་བ་མྷི་རྟག་པ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཡོད་པ་ལས་དོན་གཞན་ྷིད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཞན་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཆོས་འགལ་བ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྒྱུ་ཐ་དད་ཅྷིང་ཆོས་འགལ་བ་གྲུབ་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་ན་འགའ་ཡང་གང་ལས་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་གཅྷིག་གྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་བ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ས་
བོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་ཐལ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་
འཇྷིག་བྱྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཁྱྲེད་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་འདོད་ཀང་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་གཞན་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་འཇྷིག་པར་བྱྲེད་པར་ཡང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་
ྷིད་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་ 
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༼༤༣༽ 
གྲུབ་པ་བཞྷིན་སྐད་ཅྷིག་ཀང་དྲེས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་རྟགས་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིད་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུའྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྷིག་བོ་ཞན་པ་དང་
ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་པ་དང་འད་བ་གཞན་འབྱུང་བ་སྟྲེ་གསུམ་ཡྷིན་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་རྒྱུ་དང་པོ་གྷིས་ལ་བརྟགས་
ན་མྷི་འཐད་དོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་གྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པར་དམྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ན ང་གྷི་བདག་ྷིད་མུ་
སྟྲེགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟག་ཏུ་དྲེ་ལྟར་ཡོད་པར་དོགས་པས་བསླུས་པ་ཞྲེས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་ཞན་
པའང་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ། །འད་བ་གཞན་འབྱུང་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀྷི་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ཕྱྷི་ན་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་
ནྷི། དྲེ་འདོད་ན་འཇྷིག་པ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གང་ཡྷིན ་བརྟག་གང་། རྲེ་ཞྷིག་འཇྷིག་པ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་
ྷིད་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འབས་བུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་འོ་ན་འཇྷིག་པའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ག་ལ་ངྲེས་ཞྲེས་པ་མ་ངྲེས་པའྷི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་སོ་སོའ ་ིའབྲེལ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་རྟག་དང་། དགག་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་
བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབས་བུ་དང་། རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲེལ་པའྷི་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་དང་། ཚད་མ་དྲེ་མྷི་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པ་དང ་། 
དོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་བ་ྷིད་དུ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མཐོང་
མ་མཐོང་ཙམ་ནྷི་ཚད་མ་མྷིན་ལ། ངྲེས་བྱྲེད་གཞན་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ལ་
མྷི་འཁྲུལ་ཏྲེ། མྲེའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༤༤༽ 
དྲེ་ཡང་འབས་བུ་སྷིའྷི ་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་འབས་བུའྷི་ཆོས་ྷིད་ནྷི་དོན་གཞན་
སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་
མ་ཁྱད་པར་ཅན་གསུམ་གྷིས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་མྲེ་དུ་གྷིས་ཀ་སྣང་རུང་གྷི་གཞྷི་ལ་དྲེ་ དག་མ་
དམྷིགས་པ་དགོས་ཏྲེ་དྲེས་དུ་བ་མྲེའྷི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ནས་འོངས་པ་དང་། རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེས་
པ་དང་གསུམ་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་རྲེས་ལ་མྲེ་དམྷིགས་པ་དང་དྲེའྷི་རྲེས་ལ་དུ་བ་མྲེ་ལས་བྱུང་བར་
དམྷིགས་པས་དུ་བ་གཏན་མ་སྲེས་པ་དང་། མྲེ་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་དོགས་པ་ཆོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་རུ ང་གྷི་གཞྷི་
ལ་རྟ་བོང་གྷིས་ཀ་མ་དམྷིགས་པ་ལས་རྟ་དམྷིགས་ཏྲེ་དྲེ་ནས་བོང་བུ་དམྷིགས་པས་དྲེ་དག་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་གཞན་ནས་འོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དོགས་པ་ལྡན་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཁྲེགས་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་དྲེ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དུ་བ་མྲེ་ལས་སྲེ་བ ་ལན་ཅྷིག་ཙམ་མཐོང་
བས་དྲེའྷི་རྷིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་འབས་སུ་ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། འགྲུབ་སྟྲེ་དུ་བ་རང་གྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་
ལན་གཅྷིག་ཀང་སྲེ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིད་ན་དུ་བ་ཆུ་ལས་ཀང་ལན་གཅྷིག་ཙམ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེའྷི ་འབས་བུ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
མྲེ་དྲེ་མྲེད་པར་ཡང་དུ་བ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དུ་བ་རྒྱུ་ལྡན་ལས་འདས་ནས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོ་ལས་དུ་བ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་དྲེ་ཡང་ལྡོག་པ་མྲེད་པས་དྲེའྷི་འབས་བུར་ཡང་མྷི་
རུང་ལ་དྲེས་ན་དུ་བ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེའྷི་དུ་བ་མྲེ་མྷིན་ལས་མྷི་སྲེ་ཡང་དྲེ་དང་རྷིགས་འད་བར་
སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་དྲེ་དང་ 
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༼༤༥༽ 
མྲེ་མྷིན་གྷིས་ཀང་ནུས་པ་འད་བར་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་ན་འབས་བུའྷི་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་རྒྱུའྷི་རྷིགས་གཅྷིག་
དང་ཐ་དད་ཀྷི་རྲེས་སུ་མྷི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྣ་ཚོ གས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་དང་མྲེ་མྷིན་གྷིས་ཀ་ལས་སྲེ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཀང་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། 
དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྟག་ཏུ་སྟྲེ་རྒྱུ་ཚང་བ་དང་མ་ཚང་བའྷི་ཡུལ་ དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ནྷི་གཞན་འགའ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ལྡོག་ཁྱབ་ནྷི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་
པོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནྷི་ཡུལ་དུས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་
དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོ་མྲེའྷི་འབས་བུར་གྱུར་པའྷི་དུ་བ་བསྲེད་ནུས་ཀྷི་
རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ན་དྲེ་ྷིད་མྲེར་འགྱུར་ལ་མ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལས་དུ་བ་མྷི་འབྱུང་བར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྷིན་
ཅྲེས་པའྷི་ཤླཽ་ཀ་གཅྷིག་གོ །དྲེ་དག་གྷི་ཁྱབ་པ་ནྷི་དུ་བའྷི་རྒྱུའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་བའྷི་མྲེ་ནྷི་དུ་བ་དྲེ་བསྲེད་པ འྷི་
ནུས་པ་ཡོད་པས་བྱྲེ་བག་སྟྲེ་མྲེ་མྷིན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་དུ་བ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། དུ་བ་
བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་དུ་བ་དུ་བའྷི་ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་མྷིག་ཤྲེས་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྷིག་ལས་གཞན་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར ་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འད་སྟྲེ། དུ་བ་ནྷི་མྲེ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ནའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པས་དྲེ་གཞན་ལས་སྲེ་ན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། མྷིག་ཤྲེས་ནྷི་མྷིག་ཁོ་ནའྷི་
འབས་བུ་མྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོགས་པ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༤༦༽ 
དྲེས་ན་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོགས་པ་ལས་སྲེ་བར་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་ཚོགས་པ་གཞན ་ལས་ཀང་སྲེ་ན་རྒྱུ་མྲེད་
དུ་འགྱུར་བ་ལས་དྲེ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དོ། །དྲེས་ན་འབས་བུས་དཔག་པར་བྱ་བའྷི་རྒྱུའང་ཚོགས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་
མྲེ་དང་བུད་ཤྷིང་གྷི་ཚོགས་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་དུ་བ་དང་པོ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་ལས་མྲེད་པས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་ལ། དུ་
བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དུ་བ་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་མྷི་ སྷིད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་
རྒྱུན་ནྷི་མྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་རྒྱུན་གྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པས་དྲེས་དྲེ་རྲེས་སུ་དཔོག་པའོ། །དྲེས་ན་རྟགས་སུ་རུང་
བའྷི་དུ་བའྷི་རྒྱུན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་དུ་བའྷི་རྒྱུན་མྷི་འད་བར་ཀུན་ལ་གསལ་ལོ། །འདྷིས་
ནྷི་དུ་བས་དུས་གསུམ་གྷི་མྲེ་གང་སྒྲུབ་ཅྲེས་པའྷི་སོན་ལས་ཀང་གོལ་ལོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནྷི། 
རྲེས་སུ་འགོ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྲེས་འགོ་ནྷི་རྒྱུའྷི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ཡོད་ན་འབས་བུ་ཡོད་པའོ། །ལྡོག་པ་ནྷི་རྒྱུད་
མྲེད་ན་འབས་བུ་མྲེད་པའོ། །ལས་ཞྲེས་པ་དྲེ་གྷིས་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཅྲེས་པའོ། ། དྲེས་ན་དུ་བ་
ཆོས་ཅན། མྲེ་དང་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་མྲེ་མྷིན་ལས་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ་དུ་བ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་མྲེ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་
བུ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིས་ཞྲེ་ན་དུ་བ་གང་ཞྷིག་མྲེ་གང་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བར་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཐ་ད ད་མྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་པ་
དང་། དྲེ་ལ་དམ་བཅའ་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་
དང་། བྱས་ཡོད་ལ་འཇྷིག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རང་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ལ་
ཡང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་དྲེ་བྱས་པ་ཡོ ད་ཙམ་དང་མྷི་རྟག་པ་འབྲེལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༤༧༽ 
དྲེས་ན་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་མྲེད་ན་བྱས་པའམ་ཡོད་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ནྷི་རང་བཞྷིན་ཡོད་ཙམ་དང་ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟྷིན་ཡང་གཞན་གྷི་རོད་པ་སངས་ནས། 
རང་གྷི་གཞན་ས་ལ་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷིར་ཡང་བ སྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དམ་བཅའ་རྟགས་སུ་མྷི་
འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་
པ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་ཡུལ་ཐ་དད་
དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དངོ ས་ཀུན་ཞྲེས་པ་ཤ་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ནོ། །རྷིགས་མཐུན་པའྷི་དངོས་
པོ་དང་གཞན་ཞྲེས་པ་མྷི་མཐུན་པའྷི་དངོས་པོའ །ོ །དྲེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཅན་ཞྲེས་པ་ནྷི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ལྡོག་པ་དང་ལྡན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་བྱའོ། །གང་ཕྱྷིར་ནྷི་རྟགས་འདྷི་བའོ། །དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་གྷི ས་རང་རང་གྷི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
རྟགས་འདྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྷི་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གངས་ཅན་ནྷི་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་
གཅྷིག་ཏུ་འདོད་ལ་རྷིག་པ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འདོད་ཀང་སྷིའྷི་སོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་འདྷི་དག་དགག་
པ་འགྲེལ་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལ་
སོགས་པ་གང་དང་གང་ལས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དྲེ་ལྡོག་གོ །དྲེའྷི་རྒྱུ་ཅན་གྷི་རྷིགས་དབྱྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་
ལྡོག་པ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྒྲ་རྟོག་གྷིས་དངོས་པོ་གཅྷིག་ལ་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་
དུ་མར་འབྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དབྱྲེ་བ་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་  
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༼༤༨༽ 
རྟོགས་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པ་རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱྲེད་ཐ་དད་ཀྷི་ཐ་སད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་བྱྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། 
འཇྷིག་པ་དང་རྒྱུས་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཐ་དད་དུ་རྣམ་ པར་གནས་ཏྲེ། བུམ་
པ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཁྱད་པར་འཇྷིག་པ་གང་ཞྷིག་མྷིང་གྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་གང་གྷིས་གོ་བར་འགྱུར་བའྷི་འཇྷིག་པ་དྲེ་
མྷིང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་བྱས་པའྷི་སྒྲས་གོ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ལྡོག་པ་
ཐ་དད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དམ་བཅས་པའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་རྟགས་སུ་མྷི་ འགྱུར་རོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། ཡོད་པ་དང་། མྲེད་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
འཇུག་པ་དགག་པ་དང་། སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
དགག་པ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ གསུམ་སྟྲེ། སྷིར་སྒྲ་རྟོག་ཙམ་དང་། བྱྲེ་བག་རྲེས་
དཔག་དང་། རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
འཇུག་ན་དགག་སྒྲུབ་རྷིམ་གྷིས་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་ཅྲེས་སྟོན་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། 
དོན་གྷི་ཞྲེས་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རང ་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་དྲེའྷི་བྱས་པ་དང་འཇྷིག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཅྷིག་
ཅྲེས་པ་ནྷི་གྲུབ་བདྲེ་གཅྷིག་པ་སྟྲེ་ཆ་ཤས་མྲེད་པའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བདག་ྷིད་དྲེ་ཆོས་ཅན་འཛིན་པའྷི་རང་ངྲེས་ཀྷི་
མངོན་སུམ་གྷི་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་འདྷི་ལ་ཆོས་ཅན་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་རྣམས་ཀྷིས་བརྟག་པར་བྱ་བ་གང་
སྔར་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་མཐོང་ བའྷི་ཆ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །དོན་
ནྷི་འདྷི་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ན་མངོན་སུམ་དང་ཡུལ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ 
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༼༤༩༽ 
ལྟར་ན་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་གྲུབ་ན་
ཆོས་ཅན་སྒྲ་འདྷི་ལ་མྷི ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་འཇལ་བའྷི་ཚད་མ་གཞན་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་རང་
ངྲེས་ཀྷིས་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། གཟུགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
སྦྱོར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །སྦྱོར་བ་ནྷི་སྒྲོ་འདོགས་པའོ། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་རྟག་པ་ལས་གཞན་རྟག་པའོ། །རྒྱུ་
ཅྷིས་ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འད་བ་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་སོ། །དྲེའྷི་དཔྲེ་གང་ཞྲེ་
ན་་ཕྱྷིས་ཀྷི་རྣམ་པ་ལ་དངུལ་གྷི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་གཟུགས་ཆོས་ཞྲེས་པ་
སྔར་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་དབྱྲེ་བས་དང་ཁ་དོག་མཐུན་པ་མཐོང་ནས་རྟོག་པས་འད་བར་བཟུང་བ་ལས་སོ ། །ཁ་ཅྷིག་ན་
རྲེ། ་ཕྱྷིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ནྷི་་ཕྱྷིས་ཀྷི་གཟུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་བས་དྲེར་འཁྲུལ་པ་མྷིན་གྷི་
དངུལ་ལ་ཡོད་པའྷི་གཟུགས་ཀྷི་སྷི་་ཕྱྷིས་ལ་མཐོང་བས་འཁྲུལ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་་ཕྱྷིས་དྲེ་དངུལ་དང་
འད་བ་ཁོ་ནར་ཡོད་ན་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། མྷི་འད་བ་ཁོ་ནར་ཡོད ་ན་དྲེ་གྷིས་ལ་སྷི་གཅྷིག་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འད་མྷི་འད་གྷིས་ཀ་ཡོད་ན་དྲེ་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་བ་དང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །མྷི་
བྱྲེད་ན་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲོ་མྷི་འདོགས་ན་ངྲེད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཞྲེས་པའོ། །འདྷིར་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་མཚུངས་
ཏྲེ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྷི་གངས་དང་མམ་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་འཇུག་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དོན་ཐ་དད་
མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་བས་དོན་ལ་གནས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་བ་
ྷིད་དོ། །འོན་ཀང་མཐོང་བ་དྲེ་ྷིད་ལ་སྒྲུབ་པ་སྟྲེ་འཁྲུལ་པ་སྲེལ་བའྷི་རྲེས་དཔག་ཀང་འཇུག་སྟྲེ་མཐོང་བ་ཙམ་  
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༼༥༠༽ 
གྷིས་དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་སྲེད་པར་ མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་འགལ་རྲེན་ཡྷིད་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་ཟྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགག་པ་དངོས་ནྷི། 
རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པས་འཛིན་པར་འདོད་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཀང་གྷི་སྒྲ་ནྷི་མངོན་སུམ་དུ་མ་
ཟད་ཅྲེས་པའོ། །རྲེས་དཔག་གྷིས་མྲེའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འཛིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེ་དད་དང་ཐ་དད་
མྲེད་པའྷི་མྲེའྷི་ཆོས་རྲེག་བྱ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་པོ་འཛིན་ཀང་ངྲེས་མ་ངྲེས་མྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་མྷི་སྣང་གྷིས་ཀང་མྷི་འགལ་པར་མཚུངས་སོ། །དྲེས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་རྲེས་དཔག་སྲེལ་
བས་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅྷིག་ཆོད་པས་ཐམས་ཅད་ཆོད་པའྷི་ྲེས་པ་འདྷིར་ཐལ་བར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲོ་འདོགས་ཐ་དད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའྷི་འཇུག་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། 
དཔྲེར་ན་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའྷི་དུ་བ་ལས་མྲེ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྷི་ལ་སྔར་མྲེ་མྲེད་དུ་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བོ ་ཁ་
མ་ཕྱོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་དྲེ་ལ་དུ་བ་མ་མཐོང་བའྷི་དུས་སུ་ཕྱོགས་དྲེ་མྲེ་མྲེད་དུ་འཛིན་པ་
ཡོད་དྲེ། སྔར་དྲེ་མྲེ་ལྡན་དུ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མྲེད་ན་ངྲེས་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་སྲེ། གལ་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷིས་
གྲེགས་བྱས་པས་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་སྔར་ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ལ་ཕྱྷིས་སྲེ་ན་དུ ་བ་གློ་བུར་དུ་མཐོང་བ་མྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་འགའ་ཞྷིག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་གྲེགས་ཡོད་པས་དྲེ་སྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ཡྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུ་རྟགས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ལ་རྟགས་ཅན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལོག་ཤྲེས་ཅྷིས་ཀང་ཡོད་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེད་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྷི་རྲེས་སུ་མྷི་འབང ་བ་དང་། ཁྱབ་པ་ལ་གུས་པར་མྷི་བྱྲེད་པར་ཐལ་ 
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༼༥༡༽ 
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྲགས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་
ན་སྲེལ་བའྷི་འོ། །གང་ཞྲེ་ན་རྟགས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་བོའ །ོ །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་སྒྲོ་འདོགས་གྷིས་གཅོད་པའྷི་ཚུལ་
དྲེ་ལྟར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ། སྒྲུ བ་པས་འཇུག་ན་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་ཚད་མ་
འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ན་ཚད་མ་དྲེ་ལས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཆོས་གཞན་ཚད་མ་ཕྱྷི་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཅྷི་
ཡོད་ཅྲེས་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སམ་པའོ། །གསུམ་པ་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་སྒྲུབ་པ་ལ་
འཇུག་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་བའྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འགའ་
ལ་འདྷི་སྔོན་པོའ ་ོསམ་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། སྔོ་མྷིན་
དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་ྷིད་མྲེད་པ འྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་སྷིའྷི་དོན་ཅན་གྷི་རྣམ་རྟོག་ཏུ་འདུག་པས་བསལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་
བཞྷི་ལས། དང་པོ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྷིས་དབྲེན་པ་ལ་འཇུག་པས་སྲེལ་བའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེའང་སྔོན་པོ་
ལས་གཞན་པ་སྔོ་མྷིན་གྷི་ཆར་སྒྲོ་མ་བཏགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་ཙམ་གྷི་སོ་ནས་སྲེལ ་བའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་
དྲེ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་དབྲེན་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། འོག་ཏུ་
ངྲེས་ཤྲེས་འདྷི་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྒྲོ་འདོགས་ཀྷིས་དབྲེན་པ་ལ་འཇུག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཤྲེས་
ཏྲེ། ངྲེས་པ་དང་ནྷི་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་རྟགས་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་ ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ཆོས་
ཅན་གཅྷིག་ལ་སྒྲ་རྟོག་དུ་མ་འཇུག་ཀང་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ 
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༼༥༢༽ 
བསྟན་པ་ནྷི། ཆ་ཤས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དངོས་པོ་གཅྷིག་གྷི་ཆ་ཤས་ལ་དྲེ་མྷིན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་མྷི་རྟག་
པ་ལ་རྟག་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ཡང་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཆོས་ཅན་རྷིལ་པོ་ལ་དྲེ་མྷིན་དུ་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་པས་
ཆ་ཤས་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཇྷི་སྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལས་གཞན་པའྷི་ཆོས་ཇྷི་སྲེད་ཡོད་པས་དྲེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་
པ་སྷིད་པར་བསྟན་པའོ། །དྲེ་རྣམས་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་པ་དང་སྒྲ་ཡང་བསལ་བྱ་དང་གངས་མམ་པ་དྲེ་སྲེད་
ཁོ་ན་འཇུག་གོ །དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལ་འཇུག་ཀང་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་ནོ། །བ ཞྷི་པ་སྒྲུབ་
པས་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གཞན་དུ་ཞྲེས་པ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་ཞྲེས་པའོ། །བུམ་པ་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། 
འདྷིའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲའམ་བོ་གཅྷིག་གྷིས་བརོད་པའམ་ངྲེས་པར་ཐལ་ཏྲེ་གཅྷིག་པུ་སྟྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྒྲ་རྟོག་ཕྱྷི་མ་ཇྷི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་རྣམ་གངས་པ་སྟྲེ་ཡུལ་གཅྷི ག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་རྟོག་གཞན་
གྷིས་རྟོགས་བྱའྷི་ཡུལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའམ། སྔར་གྷི་ལས་གཞན་པའྷི་ཡུལ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་
པའོ། །སྷིའྷི་གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་
ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བྱྲེ་བག་པ་གང་གྷི་ལྟར་ན་འཛིན་ཞྲེས ་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཞལ་བྱ་དང་བྱས་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གྷི་ཆོས་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་མར་གྷི་གོང་བུ་ལ་ཏྷིལ་འབྱར་བ་ལྟ་བུའོ། །གང་
གྷིས་ཞྲེ་ན་རྟོག་པའྷི་བོས་སམ་སྒྲས་ཀང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་དོན་ཐ་དད་ཅྲེས་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ལ་
བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ནང་ཡང་ཐ་ དད་དུ་ཡོད་པས་དྲེ་ལྟར་འཛིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་
དངོས་པོ་འཛིན་ཡང་དྲེ་དག་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་  
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༼༥༣༽ 
ཕྱྷིར་བུམ་སྣམ་བཞྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲ་རྟོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱད་
པར་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཅན་ནྷི་ཁྱད་པར་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་
འདོགས་ན་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཕན་འདོགས་པ་ལ་ནུས་པ་དགོས་པས་དྲེ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ནུས་པ་
དང་ནུས་པ་ཅན་ཐ་མྷི་དད་པ་དང་། ཐ་དད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། 
ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ནྷི་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོ གས་པའོ། །དྲེ་དག་ལ་ཕན་པའྷི་ཡན་ལག་ནྷི་རྒྱུ་སྟྲེ་
ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ནུས་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཁྱད་པར་ལ་ཕན་པའྷི་ནུས་པའོ། །དྲེ་གྷིས་དབྱྲེར་མྲེད་པའྷི་བདག་
ྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། འོ་ན་ཁྱད་པར་དུ་མ་ལ་ཕན་འདོགས་
པའྷི་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ནུ ས་པ་ཅན་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་
ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་དྲེས་ཆོས་ཅན་བདག་ྷིད་ཀུན་བཟུང་ན་
ཞྲེས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་བདག་ྷིད་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ྷིད་དུ་བཟུང་བར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཐ་
དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་བོ་དྲེས་ ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའྷི་བྱྲེ་བག་སྟྲེ་ཁྱད་པར་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་
སོགས་པ་གང་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཀུན་ངྲེས་པར་ཐལ་ཏྲེ། ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་
བྱྲེད་དུ་བཟུང་ན་ཀུན་ལ་ཕན་འདོག ས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བ་བདྲེན་ཏྲེ། ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དང་
ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་ཀུན་ལ་ཕན་ 
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༼༥༤༽ 
འདོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་བཟུང་བས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའྷི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་བཟུང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་དག་ཐ་དད་པས་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་བ ཟུང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་ཕན་
གདགས་བྱ་དང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་གྷིས་ཀའོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་གཅྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། ཕན་
འདོགས་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་ཤྲེས་པའྷི་དུས་ནའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཕན་གདགས་བྱ་ཡན་ལག་དང་འདོགས་བྱྲེད་ཡན་
ལག་ཅན་དྲེ་དག་བདག་ྷིད་ལ་སྟྲེ་འབྲེལ་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར ་རྲེ་ཁོལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་
དག་ནྷི་གཅྷིག་མ་ཤྲེས་ན་གཅྷིག་ཤྲེས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། འོག་ཏུ་གཅྷིག་ལ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བར་འདོད་ན་ནྷི། དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་
ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བའྷི་བོ་དྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ ་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་
བར་ཐལ་ཏྲེ། ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ནྷི་ཁྱད་
པར་གཅྷིག་པོ་དྲེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕན་འདོགས་པ་མཐོང་ན་མ་མཐོང་བའྷི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་མཐོང་སྟྲེ་གཞན་མྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཐ་དད་
དགག་པ་ནྷི། གོང་དུ་ཆོས་ཕན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་ཆོས་ལ་ཕན་པའྷི་ནུས་པ་རྣམས་ནུས་པ་ཅན་ལས་ཐ་དད་
པར་འདོད་ན། འོ་ན་ནུས་པ་དྲེ་དག་ནུས་པ་ཅན་དྲེའྷི་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཅན་འབྲེལ་མྲེད་དུ་
ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །གང་གྷི་ཚེ་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཡྷིས་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་
པ་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་དུས་ནའོ། །ཕན་འདོགས་ན་ཐ་དད་ཀང་འབྲེལ་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེ་དུ་བཞྷིན་  
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༼༥༥༽ 
སམ་པའོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ནུས་པ་དང་པོ་ལ་ཕན་མྷི་འདོགས་ཀང་དྲེ་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་གྷིས་པ་ལ་
ཕན་འདོགས་པས་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཅན་འབྲེལ ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྷིན་ན་ནུས་པ་ལས་ནུས་པ་སྲེ་བས་ཐུག་
མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ནུས་པ་གྷིས་པ་ལ་ནུས་པ་ཅན་གྷིས་ཕན་འདོགས་ན་སྔ་མ་ལ་ཡང་མཚུངས་ལ། 
མྷི་འདོགས་ན་དྲེ་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་པའྷི་ནུས་པ་གཞན་ཡང་བརྟག་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་འདོད་ན་ནུས་པ་
སྔ་ཕྱྷི་ཁོ་ན་འབྲེལ་གྷི་ནུས་པ་ཅན་དང་འབྲེ ལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ་
ནྷི། སྒྲ་རྟོག་གྷིས་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པས་རྷིམ་གྷིས་རྟོགས་སོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འཐད་དྲེ་
གཞྷི་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཆོས་རང་པའྷི་དངོས་པོ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་དྲེ་ཆོས་རང་པས་
དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས ་པས་སྲེས་བུ་ལ་མྷི་མཁོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་ཁས་བངས་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ངྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལ་
ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བའྷི་ཚེ། ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་དྲེས་བཟུང་སྟྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཟུང་ཡང་
ཁྱད་པར་ཐམ ས་ཅད་མྷི་ངྲེས་ཏྲེ་ཡྷིད་འཁྲུལ་པས་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་པ་དྲེ་བཟོག་པའྷི་ཕྱྷིར་བཟུང་
ཟྷིན་པའྷི་དོན་ལ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་
རྟོག་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྷི། ངྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། རྣམ་གཅོད་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུ བ་
སྟྲེ་སྒྲོ་འདོགས་སྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ངྲེས་པ་སྔ་མ་ཡང་དྲེ་དང་འད་བར་བསྟན་པ་ནྷི། ཕྱྷི་མ་དྲེ་ལས་
གཞན་པ་ངྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཡང་ 
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༼༥༦༽ 
ཆོས་ཅན། ཕྱྷི་མ་དྲེ་དང་འད་བར་སྲེལ་བའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་སྟྲེ། སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་པའྷི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ངྲེས་པས་བཟུང་ཡང་མ་ངྲེས་ན་ཧ་ཅང་ ཐལ་བ་ནྷི། གཞན་ཡང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་ངོ་བོ་གང་
མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་སྦྱར་བ་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་ངྲེས་པ་དྲེའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། ངྲེས་པའྷི་བདག་
ྷིད་དུ་སྲེས་པའྷི་བོ་རྣམས་ཀྷིས་ཀང་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མངོན་སུམ་ལ་མྷི་སྣང་ན་མ་བཟུང་བར་
འཇོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ཐལ་བ་དྲེ ་མངོན་སུམ་ལ་མྷི་མཚུངས་པའྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མ་ངྲེས་
ན་བཟུང་བར་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། མངོན་སུམ་གྷིས་ཀང་སྐད་ཅྷིག་མ་བཟུང་བར་ཐལ་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་མ་ངྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་པ་ལ་སྣང་ཡང་མ་ངྲེས་ན་མ་བཟུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་
མཐོང་ཡང་དགར་མ་བཟུང་ན ་མྷི་འགོས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་བཟུང་ན་མ་ངྲེས་པར་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། 
ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆ་ཤས་ནྷི་ཐ་དད་པའོ། །དྲེ་སངས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་ཐ་
དད་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་ཆ་མྲེད་པའྷི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་བཟུང་བར་འད་བ་ལའང་ཁ་དོག་ལ་
སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གང་ལ་དྲེ་རྟོ གས་པའམ་ངྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་འགལ་རྲེན་མྲེད་ཅྷིང་མཐུན་རྲེན་ཡོད་པའྷི་ཁྱད་
པར་དྲེ་ནྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་འགལ་རྲེན་ནྷི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །མཐུན་རྲེན་ནྷི་གོམས་པ་དང་བོ་གསལ་བ་དང་དོན་དྲེ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེས་ན་མྱུ་གུ་
ལ་རྲེན་དུ་མ་དགོས་པ་བཞྷི ན་ངྲེས་པ་ལའང་དགོས་པས་བཟུང་ཡང་རྲེན་མ་ཚང་བས་མ་ངྲེས་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ནོ། །དཔྲེར་ན་བུད་མྲེད་ཀྷི་རོ་གཅྷིག་ལ་སྲེས་བུ་གསུམ་ལ་རྟོག་པ་གསུམ་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། ། 
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༼༥༧༽ 
གྷིས་པ་སྒྲ་རྟོག་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བརྟག་ན་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། སྲེལ་
བའྷི་སྷི་དང་། བརྡ་ སྦྱར་བའྷི་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་རྟོག་གཞན་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་
ན་ཐ་སད་པ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་དང་། དངོས་པོ་ལ་འཇུག་ན་མྷི་རུང་བ་དང་། དྲེས་ན་གཞན་སྲེལ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
བརྡ་ལས་དོན་གོ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གོང་བུ་འདྷི་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ལྡོག་པ་དང་། གོང་བུ་འདྷི་རྟ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལོག་པ་གྷིས་ཐ་དད་ན་སྷི་དོན་གཞན་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་མྲེད་ན་སྒྲ་
གྷིས་དང་རྟོག་པ་གྷིས་འཇུག་པར་འགལ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལན་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་ལའང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྒྲ་རྟོག་སྲེལ་བ་
ལ་འཇུག་པ་དྲེ་ལའང་དཀར་ཟལ་འདྷི་གཞན་རྟ་ལས་ལྡོག་པའྷི་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་ཆོས་དང་། དྲེ་ྷིད་
གཞན་རྟ་ལས་ལོག་པ་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཆོས་ཅན་གྷིས་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་ན་
ཆོས་ཅན་རྟ ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གོང་བུ་འདྷི་དྲེའྷི་ཆོས་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་
ཕྱྷིར་བུམ་སྣམ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ན་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་རྟ་ཡོད་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ལས་ལོག་པས་སོ། །དྲེ་
ཡང་འདོད་ན་ཆོས་ཅན་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ནྷི་རང་མཚན་གྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལྡོ ག་པ་
དང་ལོག་པ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་བརོད་བྱ་མ་ཡྷིན་ཡང་རོད་བྱྲེད་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་བརོད་
བྱར་བཏགས་ 
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༼༥༨༽ 
པའོ། །བརོད་བྱར་གྱུར་པའྷི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཡང་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་ཡྷིན་
ན་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ན་ཁྱད་པར་གཞ ན་སོང་བའྷི་སྒྲས་ཀང་མ་སངས་པ་གོ་བར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་སྒྲ་རྟོག་ཐ་དད་འཇུག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། སྒྲ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་
ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲ་ཐ་དད་དང་ངྲེས་པ་ཐ་དད་པའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརྡས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བས་
སོ། །གྷིས་པ་ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐ་ དད་དུ་སྟོན་པའྷི་རྣམ་དབྱྲེ་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་ནྷི། ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་དོན་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ཏྲེ་ཐ་དད་སྟོན་པའྷི་སྒྲ་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་བམ་ཟྲེའྷི་རྷིལ་བ་ཞྲེས་པ་
བཞྷིན་ཞྲེ་ན་གྷིས་ཀས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པའམ་གོ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ ཐ་དད་པའྷི་དོན་བམ་ཟྲེ་དང་རྷིལ་བ་བཞྷིན་དུའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་རྣམ་དབྱྲེ་བརྒྱད་ཀྷི་
ནང་ནས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་ཡྷིས་སོ། །དོན་ལའང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན་སྒྲ་གྷིས་ཀས་ལྡོག་
པའྷི་དོན་གཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་གོ་བ་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་དྲེ་བརོད་བྱ་ཐ་དད་ལ་སྦྱོར་བ ་
མཐོང་ཞྷིང་དྲེ་གོམས་པའྷི་ཤན་ཏྲེ་ཤུགས་ཀྷིས་སོ། །ཡང་ན་བརོད་བྱ་ལ་བརྡས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཤན་ཙམ་གྷིས་
སོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་ནྷི་དོན་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་བརོད་འདོད་ཀྷི་ས་པར་སྦྱར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དོན་གཅྷིག་
དང་ཐ་དད་ལ་སྒྲ་དྲེ་ལྟར་འཇུག་པའྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་ཐ་དད་དོན་མྲེ ད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། སྒྲ་གྷིས་མྷི་དགོས་པར་ཐལ་ཏྲེ་བརོད་བྱ་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲ་གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་དང་། དྲེ་རྷིགས་ཅན་གཞན་ལ་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་ 
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༼༥༩༽ 
གཞྷིའམ་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་ ན་སྒྲ་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་བརྡའྷི་བྱྲེ་བག་སྟྲེ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་
འོ། །བརྡའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི་རྟོགས་པ་པོའ ་ིའདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཅན་ནོ། །གང་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་ནྷི་བ་ལང་ལའང་
ཡོད་པའྷི་ཆོས་སོ། །གཞན་ནྷི་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་རྟ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དྲེའྷི་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་དང་
བྱས་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའོ ། །སོང་བ་ནྷི་དྲེ་དག་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཆོས་ཁ་ཡར་བའོ། །མྷི་སོང་བ་ནྷི་དྲེ་དག་ལ་
ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྷི་རྲེས་རྷིལ་པོ་སྟྲེ་དྲེ་དག་གོ །མདོར་ན་གོང་བུ་གཅྷིག་ལ་བརྡས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཆོས་ཁ་
ཡར་བ་དང་རས་རྷིལ་པོ་གྷིས་ནྷི་སྒྲ་དྲེ་དག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་དང་ཁྱད་པར་ཡང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །ཆོས་ཅན་
བརོད་པའྷི་སྒྲ་ལ་གཞྷི་མཐུན་དང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་སྷིད་ཀྷི་ཆོས་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ལ་དྲེ་དག་མྷི་སྷིད་
དོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་དྲེ་རྷིགས་ཅན་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དོན་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནྷི་ཀུན་
ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བརོད་པ་ལ་ཡང་
ངོ་། །དྲེ་དག་བརོད་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་བ་ལང་ྷིད་ཅྲེས་པས་བ་ལང་མ་ཡྷིན་པ་བཅད་པ་གོ་བ་ལྟར་
བ་ལང་ཞྲེས་པས་ཀང་དྲེ་གོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནྷི། དོན་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་གཞན་
དྲེ་དག་སོང་བ་དང་མྷི་སོང་བའྷི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྷི་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་དྲེ་ལ་ཕན་པ འྷི་རྲེན་ནམ་བྱྲེད་ལྡན་
གྷི་རྲེན་ནམ་གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལས་གཞན་པ་ཡྷིད་བྱྲེད་ཀྷི་མཐའ་ཅན་ལ་སོགས་པས་བརོད་ཀང་རུང་སྟྲེ་སོང་མྷི་
སོང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ་དོན་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལའང་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐ་
དད་མྲེད་པ་ལ་སོན་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསལ་ ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་རྷིགས་དྲེ་དང་
ལྡན་པའྷི་ 
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༼༦༠༽ 
རས་སྒྲས་བརྒྱུད་ནས་བརོད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་བརོད་པའྷི་སོན་གསུམ་མོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་གཞན་སྲེལ་
སྒྲའྷི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ལའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་ལྡོག་པ་དང་ལྡོག་ལྡན་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐ་
དད་ལ་སོན་ཡོད་པར་བསྟན ་པ་ནྷི། དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་ན་ྲེས་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་བ་ལང་གྷི་སྒྲས་བ་
ལང་གྷི་སྷི་གོ་ལ་དྲེས་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བའང་གོ་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གསལ་
བ་ལ་སྒྲ་རང་དབང་དུ་མྷི་འཇུག་པར་ཐལ་བ་དང་། སྒྲ་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་སྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བ་ལ་ཡོད་པའྷི་
ཁྱད་པར་དུ་མ་མ་བརོད་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་དང་། གསལ་བ་སྒྲས་བརོད་
ཅྲེས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་ན་མྷི་རུང་
པ་ནྷི། གང་དག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གང་དག་གྷི་ལྟར་ན་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བར་རྷིགས་སོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཚིག ་
རྣམས་དངོས་པོའ ་ིདབང་སྟྲེ་དྲེ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་ཀྷིས་བརོད་འདོད་ལ་མྷི་རྟྲེན་པར་འདོད་པ་སྟྲེ་དྲེ་
དག་ལའོ། །གང་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར་ཐལ་བ་དང་ཚིག་དབྱྲེ་བ་དང་
སོགས་པ་སྟྲེ་དྲེའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཕན་པའྷི་རྲེན་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར ་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེ་དུ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་
དག་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གཞན་ཡང་འོག་ཏུ་བཙུན་མོ་གཅྷིག་དང་སོགས་
ཀྷིས་བསྡུས་པ་ཕྱྷི་མ་གཅྷིག་ལ་རྣམས་ཞྲེས་ཐ་དད་དྲེ་མང་པོའ ་ིསྒྲར་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །དོན་
ནྷི་དྲེ་ལ་མང་པོའ ་ིསྒྲ་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ ། །གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་གཅྷིག་ལ་བུ་དང་དགའ་བ་བསྲེད་པ་
ལ་སོགས་པ་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཅྷིག་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   59 

༼༦༡༽ 
གྷི་ཚིག་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ནུས་པ་དུ་མར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་གོང་དྲུག་ལ་ཁང་བཟངས་ཀྷི་ཕྲེང་ཞྲེས་དང་མྲེ་ཏོག་མང་པོ་ལ་དྲེའྷི་ཕྲེང་ཞྲེས་པ ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་
མྷིན་པར་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེས་པ་དྲེ་དག་ལ་གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་སྦྱར་མྷི་རུང་བར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་དག་ལ་
སྡུད་བྱྲེད་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་དང་ཡོན་ཏན་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་པས་ཞྲེ་ན། མྲེད་དྲེ་རྡོ་ཤྷིང་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་མྷི་
མཐུན་པས་རས་མྷི་རོམ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །ནམ་མཁའྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་
མཁའ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ནམ་མཁའྷི་རང་བཞྷིན་དང་ནམ་མཁའ་ྷིད་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པས་དྲེའྷི་
དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་དྲེ་ཕན་གྷི་རྲེན་ཡྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྷིན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་
པས་དྲེ་ལའང་དངོས་པོའ ་ིརྲེན་སྦྱོར་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་འདྷིར་བསྟ ན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ནམ་མཁའྷི་ཞྲེས་པ་ལ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དང་དྲེའྷི་མཁའ་ྷིད་སྦྱར་བས་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་ལན་
གྷིས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ཡང་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལན་གྷིས་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
ནམ་མཁའྷི་རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་ཡྷིན་ལ་ནམ་མཁའྷི་ནམ་ མཁའ་ྷིད་ཅྲེས་སྦྱར་བ་ནྷི་དྲེ་ཕན་གྷི་རྲེན་
དྲེ་དག་སྦྱོར་བའང་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེས་པ་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་བརྡ་ལས་དོན་གོ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། གོང་དུ་ཕྱྷི་རོལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རོད་བྱྲེད་དྲེ་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཞྲེས་
དང་ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བཙུན་མོ་རྣམས་ ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གང་ས་བ་སྟྲེ་བརྡ་འདོགས་པ་པོས་དོན་
དྲེའྷི་རོད་བྱྲེད་ྷིད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྷིང་བརྡ་ 
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༼༦༢༽ 
སྦྱར་བ་དྲེས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་བརྡ་ཇྷི་ལྟར་སྦྱར་བ་བཞྷིན་དུ་སྟྲེ་ཁྱྲེད་དྲུག་པ་ལས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དང་གཅྷིག་
དང་མང་པོའ ་ིཚིག་ལས་དྲེ་དག་གོ་བ་ལྟར་འདྷིར་ཡང་དྲུག་པ་ལས་ཆོས་དང་ཆོས ་ཅན་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དང་
གཅྷིག་གྷི་ཚིག་ལས་ལྡོག་པ་གཅྷིག་དང་མང་པོའ ་ིཚིག་ལས་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལའང་རས་ྷིད་དང་ས་ལས་གྱུར་
པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་ལྡོག་པ་དུ་མ་གོ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གཅྷིག་དང་དུ་
མ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བརྡས་ཕྱྲེ་བའྷི་གཅྷིག་དང་དུ་མ་གོ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷི ས་པ་སྷི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
དངོས་དང་། སྒྲ་རྟོག་གྷི་འཇུག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། སྷི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེ་སྷིར་
འཇོག་པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་དོན་ལ་གནས་པ་དགག་པ་དང་། དྲེས་ན་སྷི་འཛིན་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། ཐ་དད་དངོས་རྣམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི་ནྷི་གྷི ས་ཏྲེ། དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོ་ལ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བུམ་
པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྷི་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ནམ་མཁའ་ཡང་དྲེར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་དྲེས་བུམ་མྷིན་ལ་ཡང་ཁྱབ་པས་སོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། རྣམ་རྟོག་ལ་བུམ་པ་ཐ་དད་ཀྷི་རྣ མ་པ་སྣང་བ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བ་དྲེ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་མཐུན་གཅྷིག་ཏུ་
བསྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་འདྷིར་སྟོན་པ་ནྷི་ཐ་དད་མྷིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །སྷི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་
པས་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བྱའོ། །གང་ཞྲེ་ན་བུམ་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་སོ། །དྲེ་དག་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་དམ་ཞྲེ་ན་དོན་གྷི་
བདག་ྷིད་ཐ་དད་ཀང་ངོ་། །འོ་ན་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་དོན་ཐ་དད་པ་ྷིད་སྒྲྷིབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་འབས་བུ་དང་རྒྱུའྷི་རྣམ་བཅད་
འད་བའྷི་ངོ་བོ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་སོ། །གང་གྷིས་སྒྲྷིབ་ཅྲེ་ན་ 
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༼༦༣༽ 
སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ཀུན་རོབ་དྲེས་སོ། །དྲེ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན་དོན་དྲེ་རྣམ་པ་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བའྷི་བོ་རྟོག་པའོ། །དྲེ་གང་ལས་སྲེ་
ཞྲེ་ན་གཞན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་བུམ་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་སྲེ་ན་བུམ་པ་རྣམས་ལས་
བུམ་འཛིན་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་དྲེ་རྣམས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྣམ་རྟོག་སྲེ་སྟྲེ་བུམ་པ་རྣམས་ཆུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་འབས་བུ་དང་འཇྷིམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་འད་བར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་
བསགས་པའྷི་ཕྱྷིར་བག་ཆགས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་དངོས་སུ་སྲེའོ། །དྲེས་ཇྷི་ལྟར་སྒྲྷིབ་ཅྲེ་ན་རྣམ་པ་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བའྷི་བོ་
གང་གྷིས་རང་གྷི་ངོ་བོ་སྲེས་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ཡྷིས་གཞན་ཏྲེ་ཐ་དད་པ་སྒྲྷིབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་མུན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་བསམ་པ་རྟོག་པའྷི ་དབང་གྷིས་ཐ་དད་རྣམས་
ལ་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་ཅྲེས་བསྒྲགས་སོ། །དྲེ་ཡང་བོ་ལ་གསྲེར་དང་རའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་གསལ་བའྷི་རྣམ་
པ་ཐ་དད་སྣང་བ་ལ་དངོས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་ལ། དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་ཞྲེན་ནས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་རྣམས་ལ་
ཡང་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི ། དྲེ་ཡྷིས་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་
པ་རྒྱས་བཤད་ལ་ཡང་གྷིས་ལས། དང་པོ་དོན་གྷི་སྷི་དགག་པ་ནྷི། བུམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་གཅྷིག་པའྷི་
སྷི་མྲེད་དྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་སྷི་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ་མངོན་སུམ་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། གྷིས་པ་ཤྲེས་པའྷི་སྷི་དགག་པ་ནྷི། བུམ་འཛིན་གྷི་
ཤྲེས་པ་ྷིད་སྷི་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བུམ་འཛིན་གྷི་རྟོག་པ་ནྷི་
བུམ་པ་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལས་དྲེ་དང་འད་བར་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་དོན་གྷི་ཁྱད་
པར་གྷི་སྷི་ཡྷིན་ནམ་ཤྲེས་པའྷི ་ཁྱད་པར་གྷི་སྷི་ཡྷིན། རྲེ་ཞྷིག་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་ 
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༼༦༤༽ 
བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གཞན་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འབང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་པ་དྲེ་གསྲེར་བུམ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཤྲེས་པའྷི་ཁྱད་པར་དུ ་མ་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྷི་ཡང་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། འཁྲུལ་པའྷི་ངོ་བོ་དང་། འཁྲུལ་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་དང་། ཐ་དད་ལས་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེ་བའྷི་དཔྲེ་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷི་དོན་དུ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་འཁྲུལ་པ་འདྷིའྷི་རྒྱུ་གང་ ཞྲེ་ན། ས་
བོན་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་འཁྲུལ་པ་འདྷིའྷི་འོ། །གང་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་སོ། །གང་དག་
ཐ་དད་ཅྲེ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྷི་མྷིང་དྲེ་ཆུ་འཛིན་པའྷི་དོན་གང་ལ་ལྡན་པའྷི་ར་དང་གསྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་བུམ་པ་
རྣམས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཐ་དད་ན་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་ལོག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོ། །གསུ མ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྣམ་
ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་དཔྲེ་དང་། སྨན་གྷི་དཔྲེའོ། །དང་པོ་ནྷི། ངྲེས་ཏྲེ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་དོན་ཏྲེ་འབས་བུ་
གཅྷིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པའོ། །འབས་བུ་གཅྷིག་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན། སྷི་གཅྷིག་རྟོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་
ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་མྲེ་དང ་ཁང་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་ཞྲེ་ན་བུམ་
པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ཐ་དད་འགའ་ཞྷིག་སྟྲེ། ཐ་དད་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པའོ། །ཐ་དད་དྲེ་དག་ལ་
སྷི་གཅྷིག་ཡོད་པས་མྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་ཡྷིན་ཡང་ངོ་། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་འབས་བུ་གཅྷིག་མྷི་སྲེད་པ་ལས་ལོག་པའྷི་
རང་བཞྷིན་གྷིས་སོ། །དཔྲེར་ན་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེ ད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་ཀང་
འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་སྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྨན་གྷི་དཔྲེ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དཔྲེ་དངོས་ནྷི། 
དཔྲེར་ན་སྨན་སླྲེ་ཏྲེས་དང་བ་ར་བ་ཏ་ལ་སོགས་པའྷི་སྨན་སྣ་ཁ་ཅྷིག་ལ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་ཅྷིང་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཐ་  
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༼༦༥༽ 
དད་ཀང་དྲེ་དག་ལྷན་ཅྷིག་སྦྱར་བའམ་སོ་སོ་རྲེ ་རྲེས་རྷིམས་དང་དུག་ལ་སོགས་པ་ཞྷི་བའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེད་
པར་མཐོང་ངོ་། །ཐ་དད་དུ་འད་ཡང་ཞོ་དང་རྒྱལ་མོ་ག་གོན་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷིས་མ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྷི། ནད་པ་ནྷི་སྨན་གྷི་སྷིས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྨན་ཐམས་ཅད་ལ་
རྷིམས་ཞྷི་བའྷི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་ ཏྲེ་སྷི་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་སྷིས་ནད་ཞྷི་བ་
མ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྨན་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཞྷིང་ས་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་ཀང་ནད་ཞྷི་བ་མྱུར་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་སྨན་གྷི་སྷིས་ནད་ཅུང་ཟད་ཀང་ཞྷི་བར་མྷི་ནུས་པར་ཐལ་
ཏྲེ་དྲེས་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ འྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བརྟན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྨན་ལ་
ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་ཆྲེ་ཆུང་དང་གཏན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སྟྲེ་གསུམ་མོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་རྟོག་གྷི་འཇུག་ཚུལ་རྒྱས་པར་
བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཇུག་ཚུལ་སྷིར་བསྟན་པ་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་རྲེས་དཔག་གྷི་འཇུག་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སང་
བ་དང་། དྲེ་ད ག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་རྟོག་གྷི་རང་བཞྷིན་དང་། དྲེའྷི་ཡུལ་ལ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་ཞྷིང་ཞྲེན་པ་དང་ཡུལ་དྲེ་དངོས་པོ་ཡྷིན་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ནྷི། རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རང་བཞྷིན་ནྷི་དོན་བྱྲེད་པའྷི ་
དངོས་པོའ །ོ །དྲེ་འཛིན་ནྷི་དྲེ་མས་སུ་མོང་བའྷི་མངོན་སུམ་སྟྲེ་དངོས་ཀྷི་རྒྱུའོ། །དྲེ་ཡྷི་འབས་ཅན་མྷིན་དོན་
ལས། །ཐ་དད་ལས་སྲེས། ཞྲེས་སྦྱར་བ་ནྷི་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཆུ་སོར་བའྷི་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་
ལས་ཐ་དད་པའྷི་དངོས་པོ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ངོ་བོ ་ནྷི།  
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༼༦༦༽ 
རྣམ་རྟོག་བོ། །དོན་མྲེད་ཀང་དྲེ་དོན་ཅན་འད། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བོ་དྲེ་ལ་དོན་ཡུལ་དུ་མྲེད་ཀང་དོན་རང་མཚན་གྷི་
ཡུལ་ཅན་འད་སྟྲེ་དྲེ་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ནྷི། ཐ་དད་མཐར་ཐུག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བོ་དྲེའྷི་
རྲེས་སུ་ཞུགས་པས་བུམ་པ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཆུ་འཛིན་པ་ཅན་མ་ཡྷིན ་པའྷི་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་དངོས་
པོའ ་ིམཐར་ཐུག་པ་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དང་པོ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བར་དུ་དྲེར་ཞྲེན་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མཐར་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟོག་པ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྷི་སྷིའྷི་ངོ་བོ་དྲེ་བོ་
ལས་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་དང་ ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་ལྟ་བུ་དང་གཞན་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་
པའྷི་བུམ་པའྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་ཞྲེན་ན་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྷི་
རྟོག་པ་སྲེས་ཀང་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་བུམ་པ་གང་རུང་ལྲེན་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་ལ་མ་
ངྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དངོས་པོ་ལ་དྲེ་ལྟར་མྷི་བདྲེན་པས་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཆོས་
ཅན། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་དུ་བདྲེན་པའྷི་དངོས་པོ་མྷིན་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་གྷིས་བརྟག་པའྷི་ཡན་ལག་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་ལྡན་ནྷི་ཕན་གནོད་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལ་རྟོག་གོ །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐ་སད ་འཇུག་པའྷི་
ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཐ་སད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་
སྷིའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི། ཤྲེས་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡོད་པ་སྟྲེ་སྣང་བའྷི་དོན་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་
རྣམས་ནྷི་ཐ་དད་མྷིན་པའྷི་སྷི་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་ལས་ལྡོ ག་པའྷི་ངོ་བོ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དྲེས་ན་
སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ལོག་པར་བདྲེན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་དྲེ་བུམ་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐ་དད་
མྷིན་པ་ལྟ་བུར་ 
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༼༦༧༽ 
སྣང་བ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་གཞྷི་མཐུན་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི། རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ལས་ལོག་པ་དྲེ་
ྷིད་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་རྷི གས་མཐུན་ལས་ཀང་ལོག་པར་སྣང་སྟྲེ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྡོག་པ་གྷིས་ཀྷིས་ཟྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་གཞྷི་མཐུན་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་ལོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་དང་། 
འཁྲུལ་པའྷི་རྟྲེན་དངོས་པོར་བསྟན་པ་དང་། འཁྲུལ་པར་འད་ཡང་བསླུ་མྷི་བསླུ་མྷི་འད་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་དོ། །ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ནོར་བའྷི་དོན་ཅན་ཏྲེ་
གཅྷིག་ལ་དུ་མ་དང་དུ་མ་ལ་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་
དང་བརོད་པ་ཡྷིས་ཞྲེས་སོ། །ཤྲེས་བརོད་ྷིད་ཐ་སད་ཡྷིན་ཡང་དྲེའྷི་རྒྱས་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་ ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་ནུས་པ་
བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཚད་མ་དང་འབས་བུར་བསྟན་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཤྲེས་བརོད་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་
སྷི་དང་གཞྷི་མཐུན་གྷི་སོད་ཡུལ་ཅན་ནོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་དྲེ་ལའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དངོས་པོ་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་བརྟྲེན་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཤྲེ ས་བརོད་དྲེ་དག་ཀུན་ནོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཕན་ཚུན་
གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་མྲེད་པའྷི་ལྡོག་པ་ལའོ། །གང་གྷི་ལྡོག་པ་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་
ཀྷིའོ། །ལྡོག་པ་ཅན་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་བརོད་དྲེ་དག་ཆོས་
ཅན། གཞན་སྲེལ་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་སྲེལ་ཅན་ལས ་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གཞན་
སྲེལ་ཅན་དངོས་སུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མྷི་བསླུ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། 
མྷི་རྟག་པར་རྟོག་པ་གང་ལ་ཞྲེས་ 
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༼༦༨༽ 
པ་བོའ །ོ །གྷིས་པ་བསླུ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། རྟག་འཛིན་དང་མྷི་རྟག་པར་འཛིན་པ་གྷིས་རང་གྷི་སྣང་བ་དོན་མ་
ཡྷིན་པ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཆ་ནས་འཁྲུལ་པར་འད་ཡང་གཞན་རྟག་འཛིན་ལས་དྲེ་ཐོབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དངོས་པོ་
ཙམ་དང་འབྲེལ་ཡང་རྟག་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མར་མྲེའྷི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཁྲུལ་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷིའྷི་ཐ་སད་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་དང་། གཞྷི་མཐུན་གྷི་ཐ་སད་འཇུ ག་པའྷི་
རྒྱུ་དང་། དྲེ་དག་བརྡ་ལས་ཡྷིན་གྷི་དངོས་པོ་ལ་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྷི་དང་
གཞྷི་མཐུན་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་སྒྲའྷི་ཡུལ་གྷིས་ཡོད་པ་དྲེ་ལའོ། །དྲེ་ཡང་ཐ་སད་འཇུག་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་
ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་དུ་མ་ཡྷིན་ཡང་གཅྷིག་ྷིད་དུའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརོད་ དང་ཤྲེས་པས་སོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་
དུ་མ་ཆུ་འཛིན་པའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་པ་ལའོ། །བོ་ལ་སྣང་བ་ཁོ་ན་ལ་ཐ་སད་བྱྲེད་ཀང་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་
བསྲེས་ནས་དྲེ་སྐད་བརོད་དོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟར་གཅྷིག་ཅྲེ་ན་བུམ་པ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཆུ་འཛིན་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་སྣམ་
བུ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་དག་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྷི ་ཆུ་འཛིན་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་དྲེས་ན་ལྡོག་པས་བསྡུས་
པའམ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལྡོག་པའྷི་སོ་ནས་དུ་མ་
གཅྷིག་ཏུ་འཇོག་པ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པ་གཅྷིག་ཀང་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་སྲེད་པ་དང་། ཆུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་དྲེ་བུམ་པ་དྲེའྷི་འ བས་བུ་ཅན་མྷིན་པའྷི་དོན་ཀ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐ་དད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་པ་དྲེའྷི་དངོས་པོས་དོན་དུ་མ་བྱྲེད་པ་དྲེ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་རྟོག་པ་
ལ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ།  
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༼༦༩༽ 
མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲ་དོན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བརོད་ཅྲེས་
དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་དོན་བཤད་མ་ཐག་པའྷི་སྷི་འདྷི་དང་ཆོས་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་ལ་འདུས་པའྷི་གཞྷི་མཐུན་
ྷིད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་དོན་དམ་པར་དྲེ་དག་ཡོད་པ་མྷིན་ཡང་རྟོག་པའྷི་ངོར་ཇྷི་ལྟར་གགས་པ་བཞྷིན་དུའོ། །དྲེས་
ན་སྒྲ་དོན་འདྷི་དང་གཞྷི་མཐུན་འདྷི་ ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་མྷི་སྷིད་དྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་གགས་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་དོན་བཤད་པ་ནྷི། ཆོས་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བཞག་
ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཀུན་ནོ། །དྲེ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན་མྷི་རྟག་པ་ནྷི་ཆོས་སོ། །སྒྲ་
ནྷི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞྲེས་ པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་དང་གཅྷིག་དང་ལྡོག་པའྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་པ་དང་བུམ་པ་དུ་
མ་ཡང་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་མྷིན་པར་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་བཞག་ཅྲེ་
ན་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ཀྷི་དོན་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་པ་ལ་མ་བརྟག་པར་ཏྲེ་མ་ལྟོས་པར་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་
ཇྷི་ལྟར་རྟོག་པ་ ལ་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་དྲེ་དོན་ལའང་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གགས་ནས་
ཡོད་པ་དྲེ་ལ་བསྟན་བཅོས་བྱྲེད་པས་ཀང་དྲེ་བཞྷིན་ཁོ་ནར་བརྟྲེན་ནས་ལོ་ཀ་དང་མཐུན་པར་བཞག་གོ །ཅྷིའྷི་
ཆྲེད་དུ་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་པས་ཀང་དམ་པའྷི་དོན་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་མཚན་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
མཁས་པས་ཀང ་དྲེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེའྷི་བོ་ངོར་རྟགས་སྦྱོར་བའྷི་དོན་གསུམ་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་དངོས་པོ་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་པའྷི་དོན་བཤད་པ་ནྷི། དམ་པའྷི་དོན་ཞྲེས་པ་ནྷི་དམ་པའྷི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། འདྷི་
དག་ལ་སྷི་གཅྷིག་གྷི་ཐ་སད་མྷི་སྷིད་དྲེ་རང་བཞྷིན་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ ་ན་དྲེ་དག་ལ་
གཅྷིག་ཏུ་བརོད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་དུ་མ་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅྷིག་  
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༼༧༠༽ 
པའྷི་ཐ་སད་ནྷི་བོ་བསླད་པའྷི་དབང་གྷིས་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་དྲེ་ལ་དུ་མའྷི་ཐ་སད་ཀང་མྲེད་དྲེ་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་
ལ་སོགས་པ་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་པ་གཅྷིག་པུ་དྲེ་ལ་དུ་མའྷི་ཐ་སད་ནྷི་ བོའ ་ི
འཁྲུལ་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མཇུག་བསྡུ་བ་དངོས་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་དངོས་པོ་ལ་གཅྷིག་ལ་
དུ་མ་དང་དུ་མ་ལ་གཅྷིག་མྷི་སྷིད་པ་དྲེས་ན་འདྷི་ནྷི་མང་པོ་རྣམས་ཀྷི་སྷིའོ། །འདྷི་ནྷི་ཁྱད་པར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་བྱྲེ་
བག་སྟྲེ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་འདྷི་ནྷི་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་དོན་ལ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ རོད་སོང་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་
དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱས་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་དྲེ་ལ་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། རུང་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བརྟག་ཅྲེས་
དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་བྱྲེ་བག་གོ །གང་ལ་ཞྲེ་ན་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་
ལའོ། །ཅྷིས་ཞྲེ་ན་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལས་ལྡོ ག་པར་སྣང་བས་སོ། །གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་གྷི་འཇུག་
པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། རྲེས་དཔག་ཀང་རང་མཚན་
འཛིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ལ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་ལ་མྲེ་ྷིད་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷིའྷི་ལན་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལ་དང་མྲེའྷི་ཚོགས་དོ ན་ནྷི་སྒྲུབ་བྱའོ། །དུ་བ་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོག་པའྷི་ཚེ་
ན་ལའྷི་དངོས་པོ་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་མས་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལ་རང་མཚན་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་གཞན་སྲེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
པའྷི་ཁྱད་པར་འཛིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འ གལ་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་ལན་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་གྷིས་ཁྱད་པར་སྷི་
དང་འདྲེས་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ལ་ཁྱད་པར་གྷི་སྒྲ་དྲེ་རང་མཚན་དུ་བཟུང་བར་བྱ་བ་མྷིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡྷིན་  
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༼༧༡༽ 
ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ལ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རང་མཚན་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་ལ་གཅྷིག་
ཏུ་སྣང་བའྷི་སྷི འྷི་རྣམ་པ་དང་གཅྷིག་ལ་མང་པོར་སྣང་བ་ཁྱད་པར་གྷི་རྣམ་པ་དང་སོགས་པས་བསྡུས་པ་ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་ཅྷིར་ཡང་བཟུང་བར་བྱ་བ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་བྱས་པ་
དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེ་བག་མང་པོ་རྣམས་དངོས་པོ་དྲེ་གཅྷིག་ལ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱྲེ་བག་ཇྷི་ལྟ ་
བུ་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིངོ་བོ་མང་པོའ །ོ །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཡྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་མཚན་དྲེའྷི་
ངོ་བོའམ་རང་བཞྷིན་ནྷི་རང་མ་ཡྷིན་པ་ཀུན་ལས་ལོག་པའོ། །ལོག་པ་དྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྷིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་
སྒྲ་ནྷི་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྟོག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་ དག་གྷིས་གང་རྟོགས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་
རྟོག་གྷིས་པོ་སྷི་ྷིད་ལ་འཇུག་པའོ། །གསུམ་པ་བརྡའྷི་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དངོས་པོ་སྒྲའྷི་
ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། གཞན་སྲེལ་སྒྲའྷི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་མཚན་དང་། རྷིགས་དང་། 
རྷིགས་ལྡན་སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲ་རྣམས་ཞྲེ ས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་རང་མཚན་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
བརྡ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརྡའྷི་དགོས་པ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་སྒྲ་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་སྔར་བརྡ་བཏགས་པའྷི་དོན་དྲེ་སྟོན་ཅྷིང་གོ་བར་བྱྲེད་
དོ། །བརྡ་མ་བཏགས་པ་ཡང་གོ་ན་དོན་གཞན་ད ང་བརྡ་བྱྲེད་པ་མ་མཐོང་བས་ཀང་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །བརྡ་དྲེ་ནྷི་
ཕྱྷིས་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་སྲེས་བུ་གཞན་གྷི་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇུག་ལྡོག་གྷི་ཡུལ་རྟོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་བྱས་
པའོ། །དྲེ་མྲེད་པ་ཅྲེས་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་འདོགས་པ་དྲེའྷི་ཚེ་སྔར་བརྡ་  
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༼༧༢༽ 
བཏགས་པའྷི་རང་མཚན་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བརྡ་ དང་ཐ་སད་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྷིས་དུས་
གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འབྱུང་ལ་སྔ་ཕྱྷིར་འབྱུང་ན་ཐ་སད་ཀྷི་ཚེ་དྲེ་དག་འགག་པས་སོ། །དྲེའྷི་ཚེ་རང་མཚན་གཞན་ཡོད་
ཀང་དྲེ་ལ་བརྡ་མ་བྱས་པས་མྷི་གོ་ལ་སྔ་ཕྱྷིའྷི་རང་མཚན་གཅྷིག་ཏུའང་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་བརྡ་དཀའ་
བ་དང་མྷི་ནུས་པའྷི་རྟགས་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། ། གྷིས་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་རྷིགས་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བའྷི་
རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་བརྡ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་སྦྱོར་བར་
བསྟན་པ་ནྷི། ཅྷི་ནས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་རོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་བརྡའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་
ཆུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་རྣམས་ལ་ཞྲེས་པ་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་པ་ལའོ། །ཅྷིའྷི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེ་ན་
སྷིར་རྟོག་ལྡན་གྷི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་ཡང་རྟོག་ལྡན་གྷི་བྱ་བ་ཡྷིན་པས་
དགོས་པ་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱལ་པོའ ་ིཆད་པས་འཇྷིགས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
ཡོད་པར་ཤྲེས་ནས་བ རྡ་སྦྱོར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྷིས་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྨན་དུག་
ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོས་ཕན་གནོད་ཀྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་ཤྲེས་ནས་ཅྷི་ནས་ཀང་དྲེ་དག་སྒྲུབ་པ་དང་དོར་
བའྷི་དོན་དུ་སྲེས་བུ་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དགོས་པ་ཤྲེས་ནས་བརྡ་སྦྱོར ་
རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིགས་བརྡའྷི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དྲེ་ལ་
རྷིགས་ནྷི་བརྡའྷི་ཡུལ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་བཙོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཁ་ཅྷིག་
དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་འདོད་ལ་ཁ་ཅྷིག་བཏགས་པར་འདོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེ་ 
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༼༧༣༽ 
ལྡན་ཞྲེས་པ་རྷིགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའམ་དྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་གསལ་བ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་སྦྱོར་ཞྲེ་ན། 
འདྷི་ཡྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་གསལ་བ་རང་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་འད་བར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
བརྡ་དྲེ་ཡང་ནྷི་གསལ་བ་རང་པ་ལ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་སུ་སྦྱོར་བར་མྷི་བྱྲེད་ཅྲེས་བྷིའོ། །གསལ་བ་ལ ་བརྡ་མྷི་ནུས་
ཏྲེ་དྲེ་མཐའ་ཡས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྷིགས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་འདྷི་ལའང་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མཐའ་ཡས་པར་
མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྷིགས་ཀྷིས་གསལ་བ་ཉུང་ངུ་བཏང་བ་ནྷི་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དང་གསལ་བ་གྷིས་
འབྲེལ་བ་མ་བྱས་ན་མྷི་གོ་ལ་བྱ་བར་ནྷི་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མཐའ་ཡས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི ་ལ་བརྡ་བྱས་པས་
གསལ་བ་རྣམས་གོ་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་ནྷི་སྐབས་གཞན་དུ་བཀག་ལ་
ཡོད་ཀང་མྷི་གོ་སྟྲེ་འཁར་བའྷི་སྒྲས་འཁར་བ་ཅན་མྷི་གོ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གཞན་སྲེལ་ལ་སྒྲ་མྷི་སྦྱོར་བའྷི་
རྒྱུ་མཚན་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། དྲེ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་བྱྲེད་ནྷི་ཆུ་འཛིན་ པ་དྲེ་བྱྲེད་པའྷི་བུམ་པ་རྣམས་སོ། །དྲེ་བྱྲེད་མ་
ཡྷིན་པ་ནྷི་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཀ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལས་ལོག་པའྷི་ཆུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་མ་
ཡྷིན་ལས་ལོག་པའོ། །མཚུངས་པ་ནྷི་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པར་ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་གཞན་སྲེལ་ལ་བརྡ་ཅྷིས་མ་བྱས་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་བ རྡ་མྷི་བྱྲེད་པར་སྷི་གཞན་རྟོག་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་འདྷི་
བའོ། །དྲེ་ལྡན་ཞྲེས་པ་དྷིས་པའྷི་ལན་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་དངོས་པོར་འདོད་པ་ལ་བརོད་བྱའྷི་རྷིགས་བཞྷི་སྟྲེ། ཁྱད་པར་
དང་། རྷིགས་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་དང་། རྷིགས་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་དྲེ་ལྡན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་སློབ་ 
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༼༧༤༽ 
དཔོན་གྷིས་དྲེ་ལྡ ན་རང་དབང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་བཀོད་པ་དྲེ་འདྷི་ལ་ཡང་མཚུངས་
ཏྲེ་རྷིགས་ལྡན་དང་ལྡོག་ལྡན་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷི་གྷིས་མྷི་མཚུངས་པར་བཤད་ཟྷིན་པའམ་འཆད་
དོ། །སོན་མཚུངས་པར་ཁས་བངས་ཀང་བ་སྟྲེ་དྲེའྷི་ནང་ནས་རྷིགས་གཞན་སོན་ཅན་ཁས་བང་མྷི་དགོས་
སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རྷིགས ་འདོད་པས་གཞན་སྲེལ་ཀང་ཁས་བང་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན་རྷིགས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་སྲེལ་མྲེད་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་སྲེལ་འདོད་པས་
རྷིགས་ཁས་ལྲེན་མྷི་དགོས་ཏྲེ་རྷིགས་ཀྷི་དགོས་པ་གཞན་སྲེལ་གྷིས་གྲུབ་པས་སོ། །འདྷི་ལྟར་རྷིགས་ནྷི་གསལ་
བ་རྣམས་ལ་སྒྲ་བོ་གཅྷི ག་འཇུག་པའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་གཞན་སྲེལ་ལ་ཡང་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
གཞན་སྲེལ་སྒྲའྷི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། རོད་པ་སོང་བ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྒྲ་
རྟོག་དོན་ལ་མྷི་བསླུ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་བརྡ་སྦྱར་བའྷི་དགོས་པ་ནྷི། དྲེ་ལས་ ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་སྒྲས་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སང་ནས་ན་པ་པོ་ཆུ་
འཛིན་པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྷི་དོན་དུ་སྒྲ་བརོད་དོ། །ཀང་གྷི་སྒྲ་ནྷི་དགོས་པ་སྔ་མ་བསྡུ་བའམ་ཡང་ན་
ཁོ་ནར་བསྒྱུར་ལ་སངས་ཞྲེས་པའྷི་འོག་ཏུ་གཞུག་སྟྲེ་སངས་པ་ཁོ་ནས་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་བཟོག་ཕྱོགས་མ་
བསལ་ན་དགོས་པ་དྲེ་མྷི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ཡྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་
སྦྱར་བ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ་བུམ་སྒྲ་དྲེས་བུམ་མ་ཡྷིན་དྲེ་དག་རྣམས་ལས་བུམ་པ་འདྷི་མྷི་གཅོད་ཅྲེས་པ་ནྷི་བུམ་
པ་ལ་ཡོད་པའྷི་གཞན་སྲེལ་མྷི་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། ། 
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༼༧༥༽ 
འོ་ན་རྷིགས་སུ་རྟོག་པ་དང་སྲེལ་བར་རྟོག་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྲེལ་བ་མྲེད་ན་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་
འགྱུར་བ་དང་། རང་གྷི་ངོ་བོའང་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཁྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་ཀང་མྷི་འབྱུང་བ་དང་བརྡ་སྦྱར་བའང་
དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ་རྷིགས་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལྟར་མྷི་འགྱུར་རོ། །སྲེལ་བ་ལ་རྷིགས་ཀྷི་དོན་ དང་དགོས་པ་གྷིས་
ཀང་ཡོད་དྲེ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་བོ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་བསལ་ན་
གཞན་སྲེལ་འགྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་འདྷི་ལ་རྣམ་གཅོད་བརོད་བྱར་ཡོད་དྲེ་ཞྲེས་པའམ་བུམ་པ་འདྷི་
ལ་སྒྲའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་རྣམ་གཅོད་ཡོད་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་མུ་སྟྲེག ས་པ་ཁྱྲེད་ལ་སྒྲའྷི་དོན་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པའྷི་སྐབས་དྲེར་སྷི་གསལ་བ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ཅྲེས་བརྟགས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ་དོན་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་སྦྱར་བ་རྣམས་ཀྷི་དགོས་པ་མྷི་འདོད་པ་བསལ་ནས་འདོད་པའྷི་དོན་རྟོགས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེས་བུའྷི་འཇུག་ཡུལ་རྟོགས་པའྷི་དོན་དུ་སྷི ་འདོད་ཅྲེ་ན། དྲེས་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པས་འཇུག་
ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་ཞྲེས་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྷི་མྲེད་ན་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་མྷི་སྷིད་པ་སང་བ་དང་། 
ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་སྷི་ལས་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྔར་གྷི་བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་སམ་པའྷི་ངོ་ཤྲེས་
པའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་ ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ནྷི་ཐ་དད་ལ་སྷི་གཅྷིག་ཀང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་དུ་གསལ་
བ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་ངོ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ལྷན་ཅྷིག་སྦྱར་ནས་ཞྲེས་པ་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་
ནས་སོ། །གང་དག་བསྲེས་ཞྲེ་ན་སྔར་ཟངས་ལས་བྱས་པའྷི་ཆུ་སོར་བའྷི་དོན་རྣམས་མཐོང་ནས་ཕྱྷིས་དྲེ་ལས་
དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ར་ལས་བྱས་པའྷི་ཆུ་སོར་བ་ 
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༼༧༦༽ 
མཐོང་ཡང་ངོ་། །དྲེ་དག་ལ་སྷིའྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཞྷིག་ཡོད་པ་མྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་རྣམས་ནྷི་སྷི་དང་
བལ་བའྷི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཀང་ངོ་། །ཚིག་དང་པོ་འདྷི་ལ་འགྲེལ་ཊྷིཀ་གྷིས་ཀར། ཐ་དད་ཀང་ནྷི་ཤྲེས་སོགས་
དོན། །ཞྲེས་པར་བསྒྱུར་སྣང་ངོ་། །འོ་ན་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་བྱ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་
དང་། བུམ་པ་འཛིན་པ་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་ཅྲེ་ན། ཡུལ་ཅན་གྷི་
ནྷི་སྒྲ་རྣམས་ཀྷིས། །ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲ་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་སྟྲེ་ནང་གྷི་བརོད་པ་རྟོགས་པས་སོ། ། དྲེ་
གང་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལས་ཞྲེས་པའོ། །མདོར་ན་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ནྷི་རྟོག་པའོ། །རྣམ་པ་ནྷི་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་
འཛིན་པའོ། །རྒྱུ་ནྷི་བག་ཆགས་སད་པའོ། །ཡུལ་ནྷི་སྲེལ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བྱ་བ་གཅྷིག་པས་སོ། །གྷིས་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། །འདོད་པ་ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལ ན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞན་གྷི་ལུགས་ལ་སྷི་ལས་ངོ་ཤྲེས་ཀྷི་བོ་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལྟར་ནའང་ངོ་ཤྲེས་ཀྷི་བོ་དྲེ་ནྷི་སྷི་
འབའ་ཞྷིག་ལས་སྲེས་པ་མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་ན་བོ་དྲེས་དུས་རྟག་ཏུ་སྷི་དྲེ་ཙམ་ཁོ་ན་ཤྲེས་པར་ཐལ་ཏྲེ། སྔོ་
འཛིན་སྔོན་པོ་ལས་སྲེ་བས་དྲེ་ཁོ་ན་ཤྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་ པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ན་དྲེས་གསལ་བ་གཏན་མྷི་ཤྲེས་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འདོད་ན་སྷི་ཙམ་འཛིན་པ་དྲེའྷི་ཚེ་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དུས་ནམ་ཡང་དྲེ་ལྡན་གྷི་གསལ་བ་དང་སྷིའྷི་
འབྲེལ་པ་གཏན་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འདོད་ན་རྷིགས་དྲེ་དང་གསལ་བ་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་གྷིས་སྦྱར་ནས་
ངྲེས་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་འ དོད་ན་དྲེ་ལ་ཇྷི་ལྟར་ཐ་སད་འདོགས་ཞྲེས་པ་གསལ་བ་དྲེ་ལ་རྷིགས་
ལྡན་གྷི་ཐ་སད་མྷི་འཇུག་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ 
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༼༧༧༽ 
ཏྲེ། སྷི་དང་བཅས་པའྷི་གསལ་བས་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་སྲེད་པ་དང་། གསལ་བས་ཕན་བཏགས་པའྷི་སྷིས་གཅྷིག་ཏུ་
འཛིན་པ་སྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕན་འདོགས་པའྷི་སྷི ་བཅས་དང་ཕན་མྷི་འདོགས་པའྷི་སྷི་
བཅས་ཀྷིས་གཅྷིག་གྷི་བོ་སྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྷི་དངོས་
པོ་གཅྷིག་གྷིས་ཕན་འདོགས་པའྷི་སོ་ནས་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་གསལ་བ་རྣམས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་ནྷི། འོ་ན་སྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ པོ་དྲེས་གསལ་བ་དྲེ་དག་གྷི་ཐ་དད་པ་ྷིད་སྲེལ་ཏམ་ཅྷི་
ཞྲེས་པ་སྲེལ་ལམ་འོན་ཏྲེ་མྷི་སྲེལ། སྲེལ་ན་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། མྷི་སྲེལ་ན་གསལ་བ་དྲེ་
དག་ལ་ཆོས་ཅན། སྷི་དང་བཅས་ཀང་གཅྷིག་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུར་མྷི་འདོད་དྲེ་ཐ་དད་དྲེ་དུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོ ད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དུ་མའང་སྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་དང་
མ་བལ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་མྷིན་པར་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེད་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་
ནྷི། དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་གསལ་བའྷི་ཚོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེད་པ་ལ་
ནུས་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེ་དག་ལས་ སོ་སོ་སྟྲེ་བུམ་པ་གང་རུང་གཅྷིག་མྲེད་ཀང་གཞན་གང་རུང་གཅྷིག་
ཡོད་པ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྷིའྷི་བོས་གསལ་བ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྷི་
འཛིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྷི་གཅྷིག་གྷིས་བསྲེད་པར་བྱ་བའྷི་འབས་བུར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་གསལ་བ་ལས་མྷི་སྲེ་བ་དང་སྷི་ལས་སྲེ་བར་ཐལ་བ་གྷིས་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སོང་ 
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༼༧༨༽ 
བ་ནྷི། འོ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའང་མྷིག་ཤྲེས་སྲེད་པ་ལ་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རང་པ་དང་ཚོགས་པ་གྷིས་
ཀ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྔོན་པོ་མྲེད་ཀ ང་སྲེར་པོ་ལས་ཁ་དོག་འཛིན་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཁ་
དོག་མང་པོ་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་ནང་ནས་གང་རུང་རྲེ་མྲེད་ཀང་ཚོགས་པ་ལྷག་མ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་
ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མཐོང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྲེ་ན་ནུས་པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་
སྔོ་སོགས་ལའོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་མྷིག ་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་སོ་སོར་མཐོང་སྟྲེ་སྔོན་
པོ་མྲེད་ན་ཁ་དོག་འཛིན་པ་ཙམ་སྷིད་ཀང་སྔོ་འཛིན་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཁ་དོག་གྷི་ཚོགས་པ་ལའང་
དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་འགྲུབ་སྟྲེ་ཚོགས་པ་མྲེད་ན་དྲེ་འཛིན་པ་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྔོ ན་
པོ་མྲེད་ཀང་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་འཛིན་པ་མཐོང་ཞྲེ་ན། དྲེར་ཡང་སྔོན་པོ་དང་ཚོགས་པ་འཛིན་
མྷི་སྷིད་པས་ལྡོག་པ་ངྲེས་སོ། །གསལ་བ་ལ་རང་པ་དང་ཚོགས་པ་ཇྷི་ལྟར་ཡང་རུང་སྟྲེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་
རང་པ་དང་ཚོགས་པས་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་སྷི་མྲེད་ན་གསལ ་བ་དུ་མས་ཀང་སྷི་
འཛིན་པ་སྲེད་མྷི་ནུས་ལ་ཡོད་ན་གཅྷིག་གྷི་ཀང་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གསལ་བ་དུ་མའམ་གང་རུང་གྷིས་བསྲེད་
པའྷི་སྷི་འཛིན་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གསལ་བས་ཕན་བཏགས་པའྷི་སྷིས་སྷི་འཛིན་བསྲེད་པ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ག ལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་གང་རུང་
ཅུང་ཟད་ཅྷིག་ལ་ལྟོས་ནས་སྷི་དྲེས་སྷི་འཛིན་བསྲེད་པར་ནུས་ཀྷི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྷི་སྷི་འབའ་
ཞྷིག་གྷིས་མྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ 
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༼༧༩༽ 
ལ་གསུམ་སྟྲེ། གསལ་བས་བོ་གཅྷིག་ལའང་ཕན་འདོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་དྲེའྷི་འབས་བུར་ཐལ་བ་དང་། 
ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་ པོ་ནྷི། གསལ་བ་དྲེ་དག་སྷི་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་ན། ཇྷི་ལྟར་བོ་
གཅྷིག་ྷིད་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ལའང་ནུས་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། སྷི་འདྷི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་འབས་བུར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་བསྲེད་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་
ཀང་དྲེ་རྣམས་ཀྷི ས་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ནྷི་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་ལ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷིས་
ཁྱབ་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཕན་འདོགས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བས་སྷི་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་ལ་ཕན་མྷི་འདོགས་ཏྲེ་ཐ་
དད་མྷིན་པར ་སྣང་བའྷི་སྷིའྷི་བོ་དྲེ་རྣམ་པ་འགལ་བ་ྷིད་ཀྷིས་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་སྲེ་བ་མྷིན་པར་
འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་ན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ་ཏྲེ་སྔོ་སྲེར་འཛིན་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ་ལན་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གསལ་བ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའྷི་རྟོག་པའྷི ་བོའ ་ི
སྣང་བ་ནྷི་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་ཞྲེས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ནྷི་
གཅྷིག་ལ་མཚུངས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ཁྱབ་པ་མྲེད་དྲེ་སྷི་འཛིན་གསལ་བ་ལས་དངོས་སུ་མ་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟོག་པས་གསལ་བ་དྲེ ་དག་མཚུངས་པར་
འཛིན་ན། གསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་ཐ་དད་པའྷི་བོ་ཁོ་ནས་གཟུང་བར་བྱ་སྟྲེ་ཐ་ 
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༼༨༠༽ 
དད་མྲེད་པའྷི་བོས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་ལ་ཐ་དད་དང་། ཐ་མྷི་དད་
གྷིས་ཀ་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབས་བུ་གཅྷིག་འད་བར ་འཛིན་
པའྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། འབས་བུ་གཅྷིག་པ་ྷིད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
འབས་བུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དོན་ལ་སྷི་གཅྷིག་དང་གསལ་བ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བས་འད་བར་འཛིན་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་སྷི་དྲེ་མྷི་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཅྷི་ཞྲེ་ན་འབས་བུ་ཞྲེས་པ་གསལ་བ་རྷིགས་མཐུན་པ་རྣ མས་འབས་བུ་གཅྷིག་བྱྲེད་པ་
ྷིད་འད་བར་འཛིན་པའྷི་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བ་ཐ་དད་རྣམས་འབས་བུ་
གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་བུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་འབས་བུ་ནྷི་བོ་བུམ་འཛིན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
རྒྱུ་བུམ་པ་ཐ་དད་ལས་སྲེས་པས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆུ ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ལན་དུ་
གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་འཛིན་གྷི་བོ་རྣམས་ནྷི་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བུམ་པའྷི་
འབས་བུ་ཆུ་འཛིན་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པས་རྟོག་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་བུམ་པའྷི་
གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཐ་མྷི་ དད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། བུམ་འཛིན་གྷི་བོ་རྷིགས་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དྲེའྷི་དོན་རྣམས་བཅད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་
ལ་འབས་བུ་གཅྷིག་ཡོད་ན་སྷི་དངོས་པོར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་གཅྷིག་པ་དྲེ་ཡང་དྲེའྷི་
འབས་བུ་ཅན་མ་ཡྷིན་ པ་དང་བལ་བའྷི་སོ་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆུ་མྷི་འཛིན་པ་ལས་ལོག་པར་གཅྷིག་
ཅྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ 
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༼༨༡༽ 
དངོས་པོ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཞྲེས་པ་གསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེ་དག་ལས་གཞན་དུ་
གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་སྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མྲེད་དྲེ་བལྟར་རུང་མ་མ ཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་སྔར་བཀག་པའམ་ཕྱྷིས་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་སྷི་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུར་
མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་རྟག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་བརྡ་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་པ་ནྷི། བརྡ་ནྷི་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་དྲེ་ལ་བརྡ་ནྷི་མྷིང་དང་མྷིང་ཅན་གྷིས་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེ་ཞྲེས་ པ་ནྷི་གཞན་སྲེལ་ལོ། །འདྷི་ལ་གྷིས་
ཏྲེ་དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོ་ལ་སྣང་བའྷི་གཞན་སྲེལ་ལོ། །དྲེ་ལ་སྒྲའྷི་དོན་ནྷི་ཕྱྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་
སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲའྷི་སོ་ནས་འཇུག་པའྷི་སྲེས་བུའྷི་འཇུག་ཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བོ་ལ་སྣ ང་བའྷི་གཞན་སྲེལ་ལོ། །རྷིག་པ་ནྷི་དྲེ་སྣང་བའོ། །དོན་ཅན་ནྷི་བརྡ་གང་ལ་སྣང་
བ་དྲེ་དོན་དུ་ཡོད་པའོ། །ཡང་ན་དྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་གྷི་སྲེལ་བའོ། །དྲེ་རྷིག་པ་ནྷི་དྲེ་ཐོབ་པའོ། །དོན་ཅན་ནྷི་བརྡ་
གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཞུགས་པས་གཞན་དང་བལ་བ་དྲེ་ཐོབ་པ་དོན་དུ་ཡོད་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྒྲ་རྟོག་དོན་
ལ་མྷི་བསླུ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། སྒྲ་ནྷི་དོན་ལ་བསླུ་བར་ཐལ་ཏྲེ་སྒྲའྷི་དོན་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་དངོས་པོར་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མྷི་བསླུ་བའྷི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། དྲེ་བྱྲེད་ཅྲེས་
པ་སྟྲེ་མྷི་སླུ་བར་འདོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྒྲའོ། །ཅྷི་སྲེད་ཅྲེ་ན་རྟོག་པའྷི་བོའ །ོ །དྲེ་ྷིད་
ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཏྲེ་དང་པོ་སྣང་བའམ་ཞྲེན་པའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི། ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་བྱྲེད་པ་མྷིན་པའྷི་
དོན་སྷི་ 
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༼༨༢༽ 
ལ་དྲེ་བྱྲེད་པའྷི་བུམ་པ་དང་འད་མར་སྣང་ཞྷིང་ཞྲེན་པ་ཅན་ནོ། །འདྷིས་ནྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་བསྟན་ཏྲེ་སྣང་
བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི། དངོས་པོ་རྣམས་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་
དངོས་པོ་ཙམ་གྷི་རྟྲེན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བས་སོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་གྷི་ཁྱད་པར་ནྷི། དོན་
དངོས་པོ་ལ་མྲེད་པ་སྣང་བའོ། །གང་ལ་མྷི་བསླུ་ཞྲེ་ན་དྲེ་མ་ཡྷིན་དང་བལ་བའྷི་རང་མཚན་གྷི་དོན་ལའོ། །དྲེ་
གྷིས་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་བུམ་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་མྷི་བྱྲེད་པ་རྣམས་སོང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དངོས་པོ་
རྣམས་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་གཞན་སྲེལ་བདྲེན་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མྷི་རྟག་པ་
ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་ལ་མྷི་བསླུ་སྟྲེ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བའྷི་དོན་ལས་ བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་ལ་བརྡ་སྦྱར་ན་དོན་གཏན་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྷི་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་གཞན་མ་
བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་གྷི་ཡུལ་ཅན་
ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་དྲེ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིངོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི ་ཕྱྷིར་དང་དོན་གྷི་གཞན་སྲེལ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གོང་དུ་བསྟན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་གཞན་སྲེལ་གྷི་འཇུག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
ལྔ་སྟྲེ། ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པའྷི་སོན་སང་བ་དང་། སྒྲ་ལ་གཞན་སྲེལ་གྷིས་མ་ཁྱབ་པ་སང་བ་དང་། གསལ་བྱྲེད་པས་
བཏགས་པའྷི་སོན་སང་བ་དང་། སྒྲ་རྟོག་གཞན་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་
བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། ཤྷིང་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཤྷིང་དང་ཤྷིང་མྷིན་གྷིས་པོ་
ཆོས་ཅན། རྟོག་ 
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༼༨༣༽ 
པ་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པ་ཡྷིས་ཤྷིང་གྷི་དོན་འཛིན་ལ་ཤྷིང་ལས་ལོག་པས་ཤྷིང་
མ་ཡྷིན་གྷི་དོན་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཤྷིང་དང་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་སྲེལ་བ་ལ་དྲེ་དག་ཤྲེས་དགོས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་དག་གང་རུང་ཞྷིག་སྔོན་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་འདོད་ན་ཤྷིང་དང་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་
པ་གྷིས་ཀ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་སྲེལ་བ་ལ་བརྡར་བཏགས་པ་མྷི་སྷིད་ དོ། །ཞྲེས་
གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྷིག་སའོ། །འདྷི་ལ་འགོ་མཚུངས་ཀྷི་ལན་གདབ་སྟྲེ་ཁོ་བོ་ལ་བཀོད་པའྷི་སོན་
དྲེ་བརྟགས་ན་ཁྱྲེད་ལའང་འབྱུང་ལ། དྲེ་ལ་ཁྱྲེད་ཀྷི་ལན་བཏབ་པ་དྲེ་ངྲེད་ཀྷིའང་ལན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྟོན་
ཏོ། །འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ་བརྟགས་ན་ཁྱྲེད་ལའང་སོན་མཚུངས་པ་དང་། མྷི་མཚུངས་པའྷི ་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཅྷིག་ལ་བརྡ་འདོགས་པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་གྷི་ལྟར་ན་ཤྷིང་གྷི་བརྡ་
འདོགས་པའྷི་ཚེ་ཤྷིང་མྷིན་རྣམས་པར་གཅོད་དམ་མྷི་གཅོད། གལ་ཏྲེ་ཤྷིང་མྷིན་རྣམ་པར་གཅོད་ཅྲེ་ན་ཤྷིང་འཛིན་
པའྷི་གོང་དུ་ཤྷིང་མྷིན་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་ཤྲེས་ཏྲེ་མྷི་ཤྲེས་པར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་ ཤྷིང་གྷི་དོན་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དོན་ནྷི་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིང་གྷི་དོན་འཛིན་པ་ལ་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་སྲེལ་དགོས་ལ་དྲེ་ལ་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་ཤྲེས་པས་
ཁྱབ་བོ། །ཤྷིང་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཤྷིང་སྲེལ་དགོས་ལ་དྲེ་ལ་དྲེ་ཤྲེས་པས་ཁྱབ་པས་རྟོག་པ་ཕན་ཚུན་
རྟྲེན་ཞྲེས་པའོ། །བརྡ་འདོགས་པའྷི་ཚེ་ཤྷིང་མྷིན་དྲེ་དག་མྷི་སྲེ ལ་བར་ཤ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྷིར་ཤྷིང་གྷི་བརྡ་
འདོགས་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱྷིས་ཤྷིང་གྷི་ཐ་སད་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྲེས་བུ་རྣམས་བུམ་སོགས་དྲེ་ཡོངས་སུ་
སངས་ནས་ཡལ་ 
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༼༨༤༽ 
འདབ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །བརྡའྷི་དུས་སུ་ཤྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་དཔལ་སོགས་པ་མ་བསལ་བས་
དྲེ་དག་ལ་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁས་བང་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
ཁྱྲེད་ལྟར་རྷིགས་མྷི་མཐུན་གཞན་བཀག་ནས་བརྡའྷི་ཡུལ་མྷི་སྒྲུབ་ཀྷི་འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་རང་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་དྲེ་
མདུན་ན་གནས་པའྷི་གསལ་བ་གཅྷིག་ལ་གནས་པའྷི་སྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཅྲེས་པ་ནྷི་བརྡའྷི་ཡུལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་བརྡ་
བྱས་པས་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་
ན་སྷི་འདྷི་ཤྷིང་ཡྷིན་ཞྲེས་བརྡ་བྱྲེད་ལ་ཕྱྷིས་ཐ་སད་ཀྷི་ཚེ་ཡང་སྷི་དྲེའམ་དྲེ་དང་འབྲེལ་པ་གཅྷིག་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
སྔར་གྷི་ྲེས་པ་མྲེད་སམ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། འདྷི་
ཡང་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྷི ་གཅྷིག་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བའྷི་ཚེ་འདྷིའང་ཤྷིང་ཡྷིན་ཞྲེས་པའམ་འདྷི་ཁོ་ན་ལ་ཤྷིང་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱོར་
ཞྲེས་བརྟག དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་ཡོངས་སངས་ནས་འཇུག་པར་ནྷི་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་པའྷི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད་ལ། 
གྷིས་པ་ལྟར་ན་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པའྷི་ྲེས་པ་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་ཡང་
གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། དངོས་པོ་འགའ་ཞྷིག་ལ་ཤྷིང་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་མཐོང་
ཞྷིང་འགའ་ཞྷིག་སྷི་དྲེས་དབྲེན་པར་མཐོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེའོ། །དྲེ་ལས་དྲེ་གྷིས་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པར་ངྲེས་
ཤྷིང་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེའོ། །རྟོག་པ་དྲེས་ཡལ་འདབ་དང་བཅས་པ་འདྷི་ཁོ་ན་ཤྷིང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་བརྡ་སྦྱར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་ཤྷིང་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་ཡལ་འདབ་
མྲེད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་སྷི་ལ་བརྡ་སྦྱར་བས་ཀང་སྷི་ 
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༼༨༥༽ 
ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ཁོ་ན་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བཟུང་
བའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཡལ་འདབ་མྲེད་པ་རྣམས་ཤྷིང་མྷིན་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྷིང་གྷི་ཐ་སད་ནྷི་བརྡ་
ལས་རྟོག་ལ་ཤྷིང་མྷིན་གྷི་ཐ་སད་ནྷི་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྟོག་པ་རང་ྷིད་ཀྷིས་ངྲེས་པས་སྔར་གྷི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་
ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། གཅྷིག་རྟོག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷི་ཡང་སྷི་ ཡོད་མྲེད་
དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཙམ་མྷི་མཐུན་གྷི་བརྡ་སྦྱོར་བའྷི་ཚུལ་དང་རྷིམ་པ་ནྷི་མཐུན་པར་སྟོན་ཏྲེ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་
ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྒྱུའྷི་དོན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གང་གྷི་རྒྱུ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དང་ཞྲེས་པ་རྷིགས་མཐུན་པ་
རྣམས་གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་མྷིན་ནྷི་རྷིགས་མྷི་འད་བ་རྣམས ་གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་
ལའོ། །གང་ཟག་གང་གྷི་ས་ཞྲེ་ན་བོ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྷི་རྟོག་པ་པོས་སོ། །བོ་གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
རྟོག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷིས་སོ། །རྟོག་པ་གང་ཞྲེ་ན་གསལ་བར་རྷིགས་འད་བ་རྣམས་ལ་སྒྲ་བཏགས་པའྷི་སོ་ནས་
གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཤྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་གསལ་བ་གཅྷི ག་ལ་བརྡ་བྱས་པས་དྲེ་དང་རྷིགས་འད་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྷིགས་མྷི་འད་བའྷི་རྣམ་
པས་དབྲེན་ཅྷིང་རྷིགས་འད་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པའྷི་རྟོག་པ་པོས་ཞྲེས་
པས་དྲེ་དག་གྷི་བོའ ་ིརྣམ་པའང་མྷི་འད་བར་བསྟན་ཏོ། །འདྷི་ད ག་གྷིས་དོན་ཐ་དད་ལས་དྲེ་དག་མོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་
སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་བོ་དྲེ་ལ་ཡུལ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་ཞྷིང་
ཞྲེན་པ་ནྷི། བོ་དྲེ་ཞྲེས་པ་ 
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༼༨༦༽ 
སྟྲེ། གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་ནྷི་ཡལ་འདབ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་བོ་རྟོ ག་པ་དྲེའྷི་
རྒྱུ་ཕྱྷི་རོལ་དང་འད་བ་ྷིད་དུ་སྣང་བ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་བོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་མྷིན་རྷིགས་མྷི་མཐུན་དང་བལ་བ་ལྟ་
བུར་སྣང་བ་དང་། ཕྱྷི་ནང་གྷིས་ངོ་བོ་གཅྷིག་འདར་ཡང་སྣང་སྟྲེ་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་
བརྡ་སྦྱོར་བའྷི་ཚུལ་ནྷི། བདག་ྷིད་ཀྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྦྱོ ར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྐད་དྲེ་བརྡའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་
རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ལས་ཐ་དད་པར་སྣང་བའྷི་བོའ ་ིགཞན་སྲེལ་རྷིགས་མཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་
བཏགས་པ་ལའོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་བརྡའྷི་ཡུལ་དྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་ལས་ཐ་དད་པར་ཤྲེས་
པར་འགྱུར་བའྷི་དོན་དུའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརྡ ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིསྲེས་བུ་ལ་ཡོད་པའྷི་གོང་དུ་བཤད་པའྷི་རྟོག་པ་
ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྷི་བདག་ྷིད་ཀྷིས་སོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་དྲེས་ཡུལ་གཞན་རྟོགས་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། དྲེ་ལས་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཞན་སྲེལ་དྲེའོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་བརྡ་མ་བརྲེད་པ་དྲེ་ལས་
སོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་ཀྷི ་དུས་སོ། །ཐ་སད་ཀྷི་དུས་ཀྷི་དོན་དྲེ་བརྡའྷི་དུས་ཀྷི་དོན་ལས་ཐ་དད་པས་དྲེ་བརྡ་
ལས་ཇྷི་ལྟར་རྟོགས་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་དངོས་པོ་གཅྷིག་ལྟ་བུར་རྟོག་སྟྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པས་སོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་
གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་འཁྲུལ་པས་སོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་ལ་གཞན་སྲེལ་གྷིས་མ་ཁྱབ་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བུམ་
པ་ལ་སོ གས་པའྷི་སྒྲ་ལ་གཞན་སྲེལ་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་ལ་དྲེ་མྲེད་དྲེ་དགག་བྱ་ཤྲེས་བྱ་མ་
ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་ཡང་བོས་ཡུལ་དུ་བྱ་དགོས་པས་དྲེའང་ཤྲེས་བྱར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྷིར་སྒྲ་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བ་  
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༼༨༧༽ 
ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ པ་ནྷི། བོ་དོན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་མྷིང་གྷི་
སྒྲའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརྡ་བྱྲེད་པ་པོ་རྟོག་ལྡན་གྷིས་སོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་རོངས་པའྷི་བོ་བུམ་མྷིན་ལ་སོགས་
པའྷི་དོན་འགའ་ལས་བཟོག་ནས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་འགའ་ཞྷིག་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་
ན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །སྒྲས་དོན་རྟོགས་པ་གཞན་བཟོག་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཅྷི་ཞྲེ་ན་སྒྲ་དྲེའྷི་དོན་གཞན་ལྡན་
རྣམ་གཅོད་དུ་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྒྲས་བཟོག་ཕྱོགས་མྷི་སྲེལ་ན་སྒྲ་སྦྱོར་བ་དོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བུམ་པར་ཆུ་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་བུམ་པ་དང་ཆུ་དང་ཁྱྲེར་འོང་ བ་གསུམ་ངྲེས་པར་
མ་བཟུང་ན་དྲེ་དག་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་ལའང་གཞན་སྲེལ་
ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་བྱ་དང་
ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་ལའོ། །ཚིག་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་ཐ ་སད་དུ་འཇོག་པའྷི་
ཚིག་གོ །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་དྲེ་མྲེད་ན་སྒྲ་སྦྱར་བ་དོན་མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །གར་ཡོད་ཅྲེ་ན་རོངས་པའྷི་དོགས་པ་འགའ་
ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་འདྷི་ལྟར་སྒྲ་རྟག་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པ་དྲེ་ནྷི་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་
བརོད་པས་སྲེལ་བ་དང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆོས་འགའ་ཞྷིག་ཀུན་མཁྱྲེན་གྷི་བོ འྷི་ཡུལ་མྷིན་ནམ་སམ་པ་ལ་དྲེའྷི་ཡུལ་
ཡྷིན་ཞྲེས་བརོད་པས་སྲེལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །མྷི་ཐམས་ཅད་ལྷགས་པ་དང་འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་ཅྲེས་པ་ལ་
ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་གསལ་བྱྲེད་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
སྒྲས་སྲེལ་བ་བརོད་ན་དྲེ་སྒྲུབ་པའམ་སྲེལ་བའྷི་ངོ་བོར་ 
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༼༨ ༨༽ 
སྟོན། དང་པོ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་མས་ལ་གྷིས་པ་ལྟར་ན་སྲེལ་བ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེལ་བའང་གཞན་
རྣམ་པར་བཅད་པས་སྟོན་ལ་དྲེ་ལའང་སྲེལ་བ་གཞན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་བུམ་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲས་དྲེ་མྷིན་བསལ་བ་བརོད་ལ་གཞན་སྲེལ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་འདྷིས་ཀང་སྒྲ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ ་འཇུག་
པ་སྲེལ་ཡང་དྲེ་དག་ལ་སྲེལ་བྱྲེད་གཞན་མྷི་དགོས་ཞྲེས་སྟོན་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། བརྡའྷི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། 
སྒྲས་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའྷི་ཚུལ་དང་། དགག་སྒྲ་དངོས་སུ་སྦྱར་མྷི་དགོས་པའྷི་
འཐད་པ་དང་། བརོད་བྱ་དངོས་པོར་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྒྲའྷི་ཡུ ལ་གཞན་སྲེལ་དུ་
བསྟན་པ་ནྷི། གང་ཞྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དགོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཤྷིང་གང་ཞྷིག་ཤྷིང་མྷིན་ལས་ཐ་དད་
དོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིང་མྷིན་དྲེ་ལས་བཟོག་ནས་སོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་མཚུངས་པར་སྣང་བ་ཅན་ལ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་
ཞྲེ་ན་ཤྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་རྣམས་སོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ཤྷིང་མྷིན་དྲེ་དག་ལས་ཐ་དད ་པར་རོ། །གང་ལས་ཐ་དད་ན་
རྷིགས་མྷི་མཐུན་དྲེ་དག་ལས་སོ། །རྒྱུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྷིང་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་གཞན་སྲེལ་འད་བ་
ཡྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་རྟོག་པ་ལ་མཚུངས་པར་སྣང་བ་ཅན་གྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་ལ་དགོད་ཅྲེས་བྱ་སྟྲེ། 
མཚུངས་པར་སྣང་བ་གཅྷིག་ལ་དགོད། །ཅྲེས་འགྱུར་ཁ་ཅྷིག་ལས་འབྱུང་ངོ ་། །གྷིས་པ་དྲེ་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནྷི། 
དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་བཤད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་དོན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་དོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་
གཞན་ལས་ལྡོག་པ་ཡྷིས་དངོས་པོ་དྲེའྷི་ཆ་འགའ་ཞྷིག་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་སོ། །དྲེས་ཇྷི་
ལྟར་བཤད་ཅྲེ་ན་དངོས་པོ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ འོ། །དྲེའྷི་ཆ་ནྷི་ 
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༼༨༩༽ 
རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བརོད་དོ། །ཡང་ན་
དངོས་པོ་དྲེའྷི་ཆ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ལས་
རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྲེ་ྷིད་རྟག་པ་ལ་ སོགས་པ་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་རྟོགས་པའྷི་སོ་
ནས་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ནྷི་སྒྲའྷི་ལྡོག་པ་ཡྷིན་ལ་དངོས་པོ་དྲེའྷི་ཆ་རྟོགས་པ་ནྷི་རྲེས་འགོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་སྒྲ་
དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྟགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། ལྡོག་པ་དང་ལྡོག་ལྡན་
ཐ་དད་ན་སྷི་དངོས་པོར་ཁས་བངས་པར་ འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ལྡོག་པ་འདྷི་ལ་ངོ་བོ་ནྷི་བོ་འཁྲུལ་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་གྷི་
ལྡོག་ལྡན་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྒྲས་ནྷི་དོན་གཞན་ལ་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་པའྷི་དངོས་པོ་དག་ཁོ་ན་བརོད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པའྷི་དོན་ཡྷིན་པས་འདྷི་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་
པོར་རྟོག་པའྷི་དོན་ནྷི ། སྒྲ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཞན་ལས་བཟོག་པའྷི་དངོས་
པོའ །ོ །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་རྣམས་ཀྷིས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་ལ་སྡང་བ་དྲེ་སྔོན་པོར་
རྟོག་པ་ྷིད་ཀྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་དུ ་བྱས་པའྷི་
ཚུལ་ནྷི། དྲེ་ལ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་དོན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་
བ་དྲེ་ལའོ། །གང་མྲེད་ཅྲེ་ན་སྲེལ་བའྷི་སྷི་འགའ་ཡྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་གཞན་འགའ་ཞྲེས་པ་
སྲེས་བུ་ལ་དབྱུག་པ་ལྟར་སྲེལ་པའྷི་སྷི་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པས་ཁྱ ད་པར་དུ་བྱས་པ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །འོ་ན་ཇྷི་
ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ཐ་དད་ 
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༼༩༠༽ 
ཅྲེས་པ་ན་གཞན་སྲེལ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་གྷིས་ལ་གནས་ཏྲེ་ཤྷིང་མྷིན་ལས་ཐ་དད་པ་ཤྷིང་ལ་ཡོད་ལ་ཤྷིང་ལས་ཐ་དད་
པ་ཤྷིང་མྷིན་ལ་ཡོད་པས་སོ། །དྲེས་ན་སྒྲས་ཤྷིང་ལ་ཡོད་པའྷི་ཐ་དད་དངོས་སུ་རྟོགས་པས་དྲེ་མྷིན་ལ་ཡོད་པའྷི་
ཐ་དད་ཤུགས་ ལ་རྟོགས་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཞྲེས་བརོད་ཀྷི་དྲེ་དག་
ལ་གཞྷི་དང་ཆོས་ཀྷི་དངོས་པོ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྒྲ་གྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲ་
གྷིས་བརོད་དགོས་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྒྲ་གཅྷིག་གྷིས་བྱ་བ་གྷིས་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འཁར་བ་ཐོགས་པ་ཞྲེས་ པའྷི་
སྒྲ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། བརྡ་འདོགས་པའྷི་ཚེ་ལྡོག་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་པའམ་ཤྷིང་མྷིན་དང་བལ་བ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྷི་སྒྲ་
གྷིས་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེ་མྷིན་དང་བལ་བ་མ་བརོད་ཀང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
ཤྷིང་ནྷི་དྲེ་མྷིན་དང་བལ་བའྷི་དོན་ཡྷིན་པས་སོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དྲེ་གྷིས་ཕན་ཚུན་གཅྷིག ་ལ་གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་
ཡོད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་སང་དངོས་ནྷི། འདྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་དངོས་
པོར་ཐལ་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་པ་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་གང་ཟག་འཆད་ན་བྱྲེད་པ་གྷིས་ཀྷིས་བརོད་བྱ་དང་རྟོགས་བྱ་
ཡྷིན་པས་ཞྲེ་ན། སྒྲ་དོན་འདྷི་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ་གནོད་པ་ཅན་ཡོད་པས་ སོ། །དྲེ་ལ་འཆད་ན་བྱྲེད་པས་དངོས་
པོར་མཐོང་བ་ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པའྷི་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་ཡྷིས་བསླད་པའོ། །བོ་
འཁྲུལ་པས་བཟུང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ལྡོག་པ་འདྷི་དོན་དམ་མྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གྷིས་པ་ལྡོག་པ་དྲེ་
དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། གཞན་དུ་ཞྲེས་ པ་སྟྲེ་འདྷིར་ཤྷིང་དང་ཤྷིང་མྷིན་དུ་འཇོག་པ་ནྷི་མུ་སྟྲེགས་པ་
ཤྷིང་གྷི་སྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཅྷིག་ཡོད་མྲེད་ཀྷིས་འཇོག་ལ་འདྷིར་ནྷི་གཞན་སྲེལ་གྷི་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་མྲེད་  
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༼༩༡༽ 
ཀྷིས་འཇོག་གོ །དྲེ་ཡང་དོན་ལ་ཤྷིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྷིང་མྷིན་དང་བལ་བ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དྲེ་ཡྷིན་ལ་བོ་ལ་སྒྲོ་
བཏགས་པའྷི་སོ་ནས་རྟོ ག་པ་ལ་ཤྷིང་གྷི་སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་དང་བལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་
དངོས་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་དང་། བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལས་
གཞན་དོན་དམ་དུ་འདོད་ན་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་གྷི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་གཏན་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ། པ་ལ་ཤ་འདྷི་ལ་ཤྷིང་མྷིན་འདྷི་ལས་ཐ་དད་པའྷི་ཆོས་གཅྷིག་ཡོད་ཅྲེས་བརོད་པ་སྟྲེ་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཤྷིང་མྷིན་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་ཤ་པའམ་དྲེ་ལས་གཞན་པའམ་འོན་ཏྲེ་ཕུང་
གསུམ་གྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་དཔལ་སོགས་པ་ཤྷིང་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྷིང་མྷིན་ལས་
འབྱྲེད་པའྷི་ལྡོ ག་པ་དྲེ་དག་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ལྡོག་པ་དྲེ་ཤ་པ་དང་ཐ་མྷི་དད་ལ་དྲེ་ཡང་གཞན་ལ་རྲེས་
སུ་མྷི་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡྷིན་ན་ཡང་ཐལ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤ་པ་དང་དྲེ་མྷིན་
གྷི་ཤྷིང་གྷིས་ཀ་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤ་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྷིང་མྷིན་པ་ལས་ལོག་ པ་དྲེ་
ལས་ཀང་ལོག་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེ་དག་ཤྷིང་མྷིན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཤ་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་ཤྷིང་གྷི་ལྡོག་པ་འབྲེལ་མྲེད་དུའང་འགྱུར་ལ་འབྲེལ་པ་ཡོད་ན་འབས་བུར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་
རྟོག་གཞན་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། བརོད་བྱ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པར་བསོམས་ནས་འདྷི་ སྐད་ཅྲེས་རོལ་
ཏྲེ་རང་མཚན་ཁོ་ན་བརོད་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེལ་བའྷི་སྷི་ཕྱྷིའྷི་དངོས་པོར་མྷི་འདོད་ཅྷིང་གཞན་གྷིས་བརྟགས་པའྷི་
སྷི་ཡང་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྒྲ་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ 
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༼༩༢༽ 
ཆོས་གཅྷིག་རྟོགས་པ་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྒྲ་རྟོ ག་ཕྱྷི་
མ་དོན་མྲེད་པའམ་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྒྲ་རྟོག་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་
བསྟན་པ་ནྷི། འདྲེས་པའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཅོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གཞྷི་གང་ལ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷི་
ནང་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་པ་དྲེ་ལ་གཅོད་དྲེ་དྲེ་སྒྲའྷི་དོན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་གཞྷི་མ ཐུན་ལ་སོགས་པ་ཡང་དྲེ་ལ་སྷིད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་ཞྲེ་ན་འདྲེས་པའོ། །གང་ལ་འདྲེས་ན་སྒྲ་དོན་ལ་འདྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་མཚན་ནྷི་རང་བཞྷིན་
གྷིས་འདྲེས་པ་མྲེད་ཅྷིང་རྟོག་པས་ཀང་མ་བསྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་འདྲེ་ན་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་མྷི་སྷིད་
པའྷི་ཆོས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་འདྲེ་ན་འད་བ་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་ སོགས་པས་རྟོག་པ་འཁྲུལ་ནས་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་ཚུལ་
གྷིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དོན་གཅྷིག་གཅོད་དོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྒྲའམ་རྟགས་གཅྷིག་གྷིས་བྱ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྒྲ་
རྟགས་གཅྷིག་གྷིས་སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་མྷི་གཅོད་ཅྷིང་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཀང་གཅྷིག་མྷི་གཅོད་དྲེ་བརྡའྷི་ཡུལ་
དང་རྟགས་ཀྷི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་པ་ནྷི། སྒྲས་སྲེལ་བ་ཙམ་བརོད་
པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དངོས་པོ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་གཅྷིག་གྷིས་ཐམས་ཅད་
བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བཅད་པ་ཡྷི་ཞྲེས་པ་སྒྲས་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའྷི་དངོས་
པོའ ་ིབརོད་བྱ་ཅྷི་ཡང་བོ་ ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་སྒྲ་རྣམས་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པས་
སོ། །འོན་ཀང་འཇུག་ཡུལ་དངོས་པོ་སྐད་ཅྷིག་མར་རྟོག་པའྷི་ཚེ་དངོས་པོ་དྲེའྷི་ཆོས་མ་ལུས་པར་རྟོགས་པ་ནྷི་
འགྱུར་རོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་གྷི་དངོས་པོ་གང་གྷིས་རོད་ 
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༼༩༣༽ 
པར་བྱྲེད་པ་མྷི་རྟག་པ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ལས་སོ ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དངོས་པོའ ་ིནུས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ལས་གཅྷིག་མངོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་
བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྷིང་གྷི་སྒྲ་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དུ་མ་ཞྲེས་པ་སྒྲོ་
འདོགས་གཞན་དང་གཞན་གཅོད་པ འྷི་དགོས་པ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེལ་བ་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་དག་གྷི་རྟྲེན་ཆོས་ཅན་ནྷི་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདྷིས་ནྷི་སྒྲའྷི་དོན་གཞན་སྲེལ་ལ་གཞྷི་མཐུན་སྷིད་པར་
བསྟན་ཏོ། །ལྔ་པ་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲས་གཞན་སྲེལ་བརོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་། སྷིས་
དངོས་པོ་བརོ ད་པའྷི་སོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་གཞན་སྲེལ་ལ་གཞྷི་མཐུན་སྷིད་པར་བསྟན་
པ་ནྷི། ཁྱྲེད་ལ་སྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་གཅོད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གང་
གྷི་ཚེ་མྲེ་ཏོག་ལ་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་ཡོད་པའྷི་ནང་ནས་སྔོ་མྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་རྣམ་གཅོད་གཅྷིག་ཅྷིག་ སྔོན་པོ་
ཞྲེས་པའྷི་སྒྲས་སྟོན་པ་ན་རྣམ་གཅོད་གཞན་ཨུཏྤལ་མ་ཡྷིན་པ་མྷི་སོང་ཞྷིང་མྷི་སྒྲུབ་པར་གནས་ཞྲེས་པ་དང་། 
སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལའྷི་སྒྲ་གྷིས་རྒྱུ་མཚན་ཐ་དད་པར་སྟོན་པའོ། །དྲེས་ན་སྔོན་པོའ ་ིསྒྲ་ལས་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་ཆོས་
ཅན་དྲེ་སྔོ་མྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་ངོ་བོར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཨུཏྤ ་ལའྷི་སྒྲ་ལའང་སྦྱར་རོ། །ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་
པོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མྲེ་ཏོག་དྲེས་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྷིན་པ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་ལྡོག་པ་
གྷིས་ལ་ཁྱབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ྷིད་བོ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བོ་རྟོག་པའྷི་ངོར་བྱས་ནས་གཞྷི་
མཐུན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་འཇུག་ཡུལ་ཐོ བ་པའྷི་ཡོན་ཏན་ནྷི།  
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༼༩༤༽ 
སྒྲ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་སྒྲོ་བཏགས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་རོད་པར་བྱྲེད་པར་འདོད་ན་
དངོས་པོའ ་ིཆོས་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་སྒྲ་དྲེ་རྲེག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་པ་དྲེ་ནྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་ན་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ ་པ་སྷི་དངོས་པོ་བརོད་ན་དྲེ་མྷི་ཐོབ་པ་ནྷི། 
སྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ནྷི་སྒྲས་རོད་པར་བྱྲེད་པར་འདོད་ན་མྷིན་ཞྲེས་པ་དངོས་པོ་ལ་རྲེག་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་
ཅྷིང་གཞན་མ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་གཅྷིག་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། འདྷི་དག་ལ་
སྷི་གཅྷིག་མྲེད་དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་ པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ལ་སྣང་བ་མྷིན་ཞྲེས་
པའོ། །མ་ངྲེས་ཞྲེ་ན་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ལ་དགག་བྱའྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ངྲེས་པས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བཞྷི་པ་དོན་བསྡུ་ཞྷིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསྟན་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲ་རྣམས་
དང་བོ་ྷིད་དོ། །ཅྷི་བསྟན་ཅྲེ ་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་གཞན་སྲེལ་གྷི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་རོ། །བོ་གང་ཞྲེ་ན་སྷི་ཡུལ་
ཅན་དྲེ་རྟོག་པའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ཕྱོགས་གླང་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲ་རྣམས་དང་ནྷི་རྟགས་དག་གྷིས། །གཞན་སྲེལ་བ་ནྷི་
རབ་ཏུ་སྟོན། །ཅྲེས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ལ་སྒྲ་རྟོག་དྲེ་དག་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་ྷིད་ཀང་སྒྲ ས་
དངོས་པོ་བརོད་ན་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་དང་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་ཡོད་
པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཞྲེས་དང་། གཞན་སྲེལ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་ཏྲེ་བྱས་ན་
ལྲེགས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པའྷི་སོན་དང་། སྷི་སྒྲ་མྷི ་སྷིད་པའྷི་སོན་དང་། སྷིའྷི་བོ་
མྷི་སྷིད་པའྷི་སོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷི་དང་གསལ་བ་ངོ་བོ་གཅྷིག་ན་གཞྷི་མཐུན་ 
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༼༩༥༽ 
མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་ན་མྷི་སྷིད་པ་དང་། ལྡོག་པ་ས་བ་ལ་མཚུངས་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས། ངོ་བོ་གཅྷིག་ལ་ཐ་དད་ཀྷི་བོ་མྷི་སྷིད་པས་གཞྷི་མཐུ ན་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། དངོས་པོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི་དང་གསལ་
བ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་བོས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་དྲེ། དྲེ་གྷིས་དངོས་པོའ ་ིངོ་
བོ་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ནྷི་བོས་ཐ་དད་དུ་མ་བཟུང་ན་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་གྷིས་ངོ་བོ་གཅྷིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གཅྷིག་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁ་བོའ ་ིངོ་བོར་འདོད་
པའྷི་སྷི་གཅྷིག་ནྷི་ནག་རྒུར་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། ཡང་ཁ་བོའ ་ིངོ་བོར་འདོད་པའྷི་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ནྷི་ནག་
རྒུར་ལས་ལྡོག་པ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིདོན་གཅྷིག་གྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་
མྷི་འགོ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་
ཞྲེ་ན་དབྱྲེར་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་དག་ཀང་ཞྲེས་པ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་གྷིས་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་འཛིན་པས་སོ། །གང་
གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་སྷི་དང་གསལ་བ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པར་འགྱུར་པའྷི་དུས་ནའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཨུ ཏྤལ་དང་སྔོན་པོའ ་ིསྒྲ་
གྷིས་ཀྷིས་རྷིགས་དང་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་དྲེ་དག་གཅྷིག་
ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་ན་ཀ་བ་དང་བུམ་པའྷི་སྒྲ་ལས་ཀང་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་
ན་སྷི་དངོས་པོར་ས་བ་ལ་སྷི་མྷི་སྷིད་དྲེ་འདྷི་ལྟ ར་བུམ་པའྷི་སྷི་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་ན་དྲེ་དྲེའྷི་སྷིར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཧ་
ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་མྲེད་ནའང་སྷིར་མྷི་རུང་སྟྲེ་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ་སྷི་དང་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པ་སང་ 
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༼༩༦༽ 
བ་དང་། དུ་མ་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལྡོག་པ ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གཞན་སྲེལ་སྷིར་འདོད་པ་ལ་
སྷི་དང་གཞྷི་མཐུན་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་དོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རྷིགས་མྷི་མཐུན་ཤྷིང་
མ་ཡྷིན་ལས་ལྡོག་པ་ནྷི་ཤྷིང་གྷི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་རྷིགས་མཐུན་ནང་ལས་ལོག་པའང་ཤྷིང་
ཀུན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་དང་བྱྲེ་བག་གཞྷི་གཅྷིག་ ལ་ཡོད་ཀང་རྲེས་སུ་འགོ་མྷི་འགོ་འགལ་བའྷི་སོན་ཡང་
མྲེད་དྲེ། ལྡོག་པ་གཅྷིག་ད་ཐ་དད་ཀུན་བཏགས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གཞྷི་མཐུན་མྲེད་པའྷི་ྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་གཅོད་གཅྷིག་ཅྷིག་སྟོན་པ་ན་ཞྲེས་པར་
སངས་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེའྷི་འབས་བུ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བརྡར་བྱས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་མཚུངས་པ་གཅྷིག་གོ །གང་
ལ་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མང་པོ་དག་ལའོ། །འོ་ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལའང་སྒྲ་གཅྷིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐ ་དད་དུ་འད་ཡང་ཆུ་འཛིན་པའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་པ་དག་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་བྱྲེད་དོ། །སྒྲ་དྲེ་ཅྷི་ལྟ་བུ་
ཞྲེ་ན་ལྡོག་པའྷི་རྒྱུ་ཅན་ནོ། །གང་ལས་ལྡོག་ཅྲེ་ན་ཆུ་འཛིན་པའྷི་འབས་བུ་ཅན་མྷིན་པའྷི་སྣམ་བུ་ལས་ལྡོག་
གོ །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང ་གྷིས་
ཞྲེ་ན་སྔོན་གྷི་བརྡ་ཤྲེས་པའྷི་རན་པོས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་སྒྲ་མྷི་སྦྱོར་བའྷི་འཐད་པ་
དང་། གཞན་སྲེལ་ལ་སྦྱོར་བའྷི་འཐད་པ་དང་། དུ་མ་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་སྦྱོར་བའྷི་དཔྲེའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་པ་
སྟྲེ། རང་མཚན་ 
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༼༩༧༽ 
ཐ་དད་པ་དྲེ་དག་སྒྲས་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ སོ་སོར་བརོད་པར་དཀའ་བ་སྟྲེ་ཚེགས་ཆྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། རང་མཚན་མཐའ་ཡས་པས་སམ། སྒྲས་བཟོག་ཕྱོགས་མ་བསལ་ན་དྲེ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་བསྟན་
པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལས་ཐ་སད་ཀྷི་ཚེ་དོན་གོ་བའྷི་འབས་བུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་ལ་
བརྡ་སྦྱོར་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་བརྡ ་སྦྱར་ན་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅྷིས་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཀུན་ཞྲེས་པ་ནྷི་
བརྡའྷི་དུས་ཀྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་ཀྷི་དངོས་པོ་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་ཞྲེས་པའོ། །དཔྲེར་ན་ཁ་བོ་ལ་ཡོད་
པའྷི་ཁྱད་པར་བ་ལང་སྲེར་ས་ལ་མྲེད་པ་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཁ་བོ་ཡྷིན་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་
པོ་ལྡོག་པ་རྲེས་སུ་ འགོ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་འབས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བ་ལང་གྷི་འབས་བུ་ནྷི་བཞོ་བ་དང་ཁལ་དགལ་བ་
ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་བརྡ་ཐ་དད་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། དོན་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིགས་ཀྷི་སྒྲའྷི་དབང་དུ་བྱས་
པའོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་འདོད་པས་ཀང་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་ཙམ་བང་བར་རྷིགས་པ་ནྷི། སྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་
མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྟོན་པའྷི་
སྐབས་སྷིད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་
གཅྷིག་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་དྲེའོ། །གང་གྷི་ནུས་པ་ཞྲེ་ན་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དབང་པོ་དང་ཡུ ལ་དང་
ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་སྣང་བའམ། གཞན་ལ་གགས་པའྷི་བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་དང་དོན་དྲེ་དག་ཕད་པའྷི་
འོ། །དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་གཟུགས་འཛིན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷི་འབས་བུ་ཅན་ནོ། །གང་གྷི་
ཚེ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་གྷི་ནུས་པ་འཇུག་པའྷི་དུས་ནའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་མང་པོ་དྲེ་དག་  
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༼༩༨༽ 
སོ་སོར་མྷི་བརོད་པར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཞྲེས་ཚིག་གཅྷིག་གྷིས་སྟོན་པའོ། །དགོས་པ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཐ་
སད་ཚེགས་ཆུང་བའྷི་དོན་དུའོ། །གྷིས་པ་དཔྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བཤད་པར་བྱ་
ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བརྡ་ལས་བྱུང་བའོ། །དྲེ་ལ་བརྡ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་འབ ས་བུ་སྟྲེ་ཐ་སད་
དོ། །དྲེ་ཡང་ཚོགས་པའྷི་སྒྲ་དང་རྒྱུད་ཀྷི་སྒྲ་དང་། གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་སྒྲ་སྟྲེ་གསུམ་ཙམ་བརོད་པར་
བྱའོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྷི། ཆུ་འཛིན་པ་ནྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་རྡུལ་བརྒྱད་འདུས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དག་ཚེགས་
ཆུང་ངུས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ ་གཅྷིག་སྦྱོར་ཏྲེ་འབས་བུ་གཅྷིག་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་སྦྱར་བ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་པའྷི་
བུམ་པ་མྲེད་ཀང་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ནྷི་ཆུ་འཛིན་པའྷི་ནུས་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའོ། །གྷིས་པ་རྒྱུད་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི། ས་བོན་ལས་མྱུ ་གུ་དང་སྡོང་བུ་དང་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་
དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྷི་འབས་བུ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་ས་བོན་གྷི་འབས་བུ་ཞྲེས་འབས་བུའྷི་སོ་ནས་ཚིག་གཅྷིག་གྷིས་
སྟོན་པ་དང་། མྲེ་ཏོག་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུའྷི་རྒྱུན་དུ་མ་ཡོད་ཀང་མྲེ་ཏོག་གྷི་རྒྱུ་ཞྲེས་རྒྱུའྷི་སོ་ནས་ཚིག་
གཅྷིག་གྷིས་སྟོན་པ་དང་། སྲེས་ བུ་ལ་བུ་ཆུང་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་མྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་
གཅྷིག་གྷིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་དང་། དགག་པའྷི་སྒྲས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་རྒྱུ་དུ་མའང་འབས་བུའྷི་སོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་སྟོན་པ་ནྷི། གཟུགས་ཁ་དོག་དུ་མ་ལ་ཡང་བསྟན་དུ་ཡོད་
པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གཅྷིག་གྷིས་སྟོན་པ་དང་ 
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༼༩༩༽ 
རང་ཡོད་པའྷི་སར་གཞན་འབྱུང་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ལ་ཐོགས་བཅས་ཞྲེས་པའྷི་
ཚིག་གྷིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་རྒྱུའྷི་སོ་ནས་འབས་བུ་དུ་མའང་གཅྷིག་ཏུ་སྟོན་ཏྲེ་བ་ཁ་མོའ ་ིབུ་ཞྲེས་པའམ། 
བཙལ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱུང་བ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དགག་པའྷི་སོ་ནས་སྟོན ་པ་ལའང་འབས་བུ་དགག་པའྷི་སོ་
ནས་སྟོན་པ་ནྷི་སྒྲ་ནྷི་མྷིག་གྷིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །རྒྱུ་བཀག་པས་སྟོན་པ་ནྷི་བདག་པོ་མྲེད་པ་དང་སྟོང་པ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་དག་ནྷི་ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་
འགའ་ཞྷིག་སྟྲེ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱུད་དང་གནས་སྐབས་དུ་མ་དྲེ་ དག་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཀུན་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོ་ན་དྲེ་དག་སྲེལ་བ་ལ་མྷི་སྦྱོར་རམ་ཞྲེ་ན་ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་དྲེ་མྷིན་ལས་ལོག་
པའྷི་སྲེལ་བའྷི་སྷི་ལས་ཐ་དད་མྲེད་དུ་ཟྷིན་ཡང་བརྡ་སོ་སོ་སྦྱར་བའྷི་དོན་བཤད་པའོ། །གྷིས་པ་སྷི་སྒྲ་མྷི་སྷིད་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བ་མང་པོ་དག་
ལའང་ཆོས་ཅན། མན་པ་གཅྷིག་འཇུག་སྟྲེ། དྲེ་དག་ལ་སྷི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཅྷིག་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་
སྲེལ་གྷི་སོ་ནས་དུ་མ་འབས་བུ་གཅྷིག་པ་ལ་སྒྲ་འཛིན་གཅྷིག་འཇུག་པ་བཞྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། རྷིགས་པ་སྔ་མ་དང་། གཞན་གྷི ས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་གྷིས་མྷི་འད་སྟྲེ། འབས་བུ་གཅྷིག་ནྷི་
ཡོད་ལ་སྷི་གཅྷིག་ནྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གསལ་བ་ལ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མ་མཐོང་ན་གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་བོ་མྷི་འཇུག་སྟྲེ་དྲེ་དག་དྲེ་མཐོང་བ་ལས་འཇུག་པས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། ། 
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༼༡༠༠༽ 
དང་པོ་ནྷི། གནས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དུ་མས་གཅྷིག་གྷི་རྟྲེན་བྱྲེད་པས་སམ། གསལ་བ་སྟྲེ་དུ་མ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གཅྷིག་
མཐོང་བ་ལ་ཟྲེར་བ་རྟག་གང་། དྲེ་དག་གང་རུང་གཅྷིག་དྲེ་ལ་སྷིད་དམ་ཞྲེ་ན་ཚུལ་གྷིས་པོ་དྲེ་ལྟར་ཡང་སྷི་དྲེ་ལ་
མྷི་རྷིགས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དུ་མ་རྟྲེན ་དུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། གསལ་བྱྲེད་དུ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཕན་མྷི་འདོགས་པ་དང་། གསལ་བ་མྲེད་ཀང་གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་དཔྱད་པའྷི་སོ་ནས་རྟྲེན་དུ་མྷི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་རྟགས་འགོད་པ་ནྷི། རྟག་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྷི་རྟག་པའྷི་
རྟྲེན་མྷིན་ཏྲེ། རྟག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི ་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་མྷི་རྟག་ན་རྒྱུ་རྲེན་ལས་སྲེ་བ་
དང་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་ལ་གཅྷིག་གྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གསལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཕན་མྷི་འདོགས་
ཀང་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་མྷི་འགལ་ཏྲེ་རྟྲེན་དྲེ་ལ་སྷི་དྲེའྷི་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཡོད་པས་སོ། །དྲེས་ན་འབྲེལ་བ་དུ་མ་
འདོད་དྲེ་དྲེ་ལ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ཡུལ་ཐ་མྷི་དད་པར་གྲུབ་པ་ནྷི་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་བརམ་པར་བྱ་བ་དང་
རོམ་པ་པོ་དག་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི་ལྡན་པའྷི་འབྲེལ་བ་སྟྲེ་མྲེ་དུ་བཞྷིན་ནོ། །བུམ་པའྷི་རས་གཅྷིག་
ལ་གཟུགས་དང་རོའམ་ལུས་གཅྷིག་ལ་རྐང་ལག་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ནྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བའྷི ་འབྲེལ་པ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །དྲེ་དག་ཀང་ཕན་མྷི་འདོགས་ན་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕན་འདོགས་ན་
རྒྱུ་འབས་སུ་གྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། འོ་ན་འཁར་གཞོང་རྒྱ་ཤུག་གྷི་རྟྲེན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་
ལ་ཕན་མྷི་འདོགས་པས་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ནུས་ཞྲེས་དང་ ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་འཁར་གཞོང་ལ་སོགས་པས་
སོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་རྒྱ་ཤུག་ལ་སོགས་པ་ལའོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟ་ 
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༼༡༠༡༽ 
བུ་ཞྲེ་ན་ཆུ་བཞྷིན་དུ་རས་ལྷི་བ་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ལྷུང་བའྷི་ཚུལ་ཅན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་
རྒྱ་ཤུག་སྔ་མ་ྲེར་ལྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་འཁར་གཞོང་གྷིས་ཕད་པ་དྲེའྷི་དུས་སུ་རྒྱ་ཤུ ག་རྟྲེན་པར་བསྲེད་ནུས་
པའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་འབས་དྲེ་ཡང་སྷི་དྲེ་ལ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེ་རྟག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
གསལ་བས་སྷི་མྷི་སྲེད་ཀང་སྔར་མྷི་གནས་པ་གནས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟྲེན་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་
ཞྲེས་པ་ཡང་བང་ངོ་། །འདྷི་ལྟར་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྷི ་གནས་པར་བྱྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ས་ན་
ཡང་སྷི་དྲེ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་གནས་ན་སྷི་དྲེ་དུ་མར་ཐལ་བ་དང་གསལ་བ་གཅྷིག་དྲེར་འོངས་བ་ན་སྷི་
དང་མ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་དྲེ་གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྷི་ལྟུང་བའྷི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་དྲེ་
ལྟུང་བའྷི་གྲེགས་གསལ་བར་བྱས་པར ་ཡང་མྷི་འཐད་དོ། །ལྟུང་བའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་འབས་མྷིན་པས་གྲེགས་
བྱས་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་འདྷི་ལྟར་འཁར་གཞོང་གྷིས་རྒྱ་ཤུག་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ངོ་བོར་གྱུར་པའམ། དྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་
གྱུར་པའམ། ལྟུང་བ་བཀག་ཙམ་གྷིས་གྲེགས་བྱས། དང་པོ་ནྷི། མྷིན་ཏྲེ་རྒྱ་ཤུག་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་འཁར་གཞོང་ལ་གནས་པའྷི་རྒྱ་ཤུག་ཀང་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་ལྟུང་བ་ལ་གྲེགས་མ་
བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་གྲེགས་ཀྷིས་མྷི་ལྟུང་བར་བྱྲེད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེས་ཀང་གྲེགས་
དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་གང་བྱྲེད་པ་རྟག་ན་མྷི་འཐད་པ་དང་། དོན་གཞན་ཁོ་ན་བྱྲེད་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྷི་ནྷི་གསལ་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་
གནས་པ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རག་མ་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༡༠༢༽ 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་གནས་པ་དྲེ་ལ་རག་ལས་པར་འདོད་ན་དྲེ་ཡང་མྷི་རྷིགས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་རྣམ་པར་
དཔྱོད་པས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་དཔྱོད་ན་གནས་པ་དྲེ་སྷི་ལས་ཐ་དད་པའམ། ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་དཔྱོད་པས་ཏྲེ་ཐ་དད་ན་
དྲེས་སྷི་གནས་པར་མ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལས་དོན་གཞན་བྱས་པས་སོ། །ཐ་དད་མྲེད་ནའང་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་
ྷིད་རྟག་ཏུ་གནས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ར་ོོ། །གྷིས་པ་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟག་པ་
ལ་གསལ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་པ་དང་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་གྷིས་རྷིགས་ལྡན་བུར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ་གསལ་བས་སྷི་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དགག་པ་དང་། དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྷིར་གསལ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། བདག་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བྱ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་
ཞྲེ་ན་བྱྲེད་པ་ གང་ཞྲེས་པ་བུམ་འཛིན་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་བུམ་པའོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་གཞན་གྷི་ངོར་བྱྲེད་
ཅྲེས་པ་རྲེན་གཞན་སྒྲོན་མའྷི་ངོར་ལྟོས་ནས་བུམ་འཛིན་བསྲེད་པའོ། །བུམ་པས་བུམ་འཛིན་སྲེད་པ་སྒྲོན་མ་ལ་
ཇྷི་ལྟར་ལྟོས་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་བདག་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་རུང་བ་སྟྲེ་ནུས་པ་སྒྲུ བ་པའྷི་དོན་
དུའོ། །མདོར་ན་བུམ་པས་བུམ་འཛིན་བསྲེད་པ་སྒྲོན་མ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་ནྷི་གསལ་བྱའོ། །སྒྲོན་མ་ནྷི་
གསལ་བྱྲེད་དོ། །བུམ་འཛིན་སྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བར་བྱ་བའྷི་ཚུལ་ཏྲེ་དྲེ་མ་སྲེས་ན་སྒྲོན་མ་ཡོད་ཀང་དྲེས་དྲེ་
གསལ་བར་བྱས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མཚན་ྷིད་དྲེ་སྷི་ལ་ཡོད་ན ་གསལ་བ་རྒྱུར་ཐལ་བ་ནྷི། རང་
ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྷི་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་རྒྱུར་ཐལ་ཏྲེ་རུང་ྷིད་དྲེ་དྲེ་ལ་ནུས་པ་སྒྲུབ་པའྷི་
བྱྲེད་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། སྷི་ 
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༼༡༠༣༽ 
འདྷི་ནྷི་རྲེན་དང་མ་ཕད་པའྷི་སྔ་རོལ་ནས་རུང་བ་ྷིད་ཡོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་རྣམ་ཤྲེ ས་བསྲེད་པའྷི་ཚོགས་ལ་བདྲེ་ལ་
ལྟོས་པར་མྷི་རུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་སྷི་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྷི་དང་ལྡན་པའྷི་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་
སྷི་དྲེ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་དང་དྲེས་ཕན་མྷི་འདོགས་པ་གྷིས་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་
དུ་བའང་མྲེའྷི་གསལ་བྱྲེད་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེའྷི་སྲེ ད་བྱྲེད་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྲེའྷི་རང་མཚན་མངོན་
སུམ་དུ་གསལ་བྱྲེད་མྷིན་པར་ཐལ་བ་ནྷི་འདོད་ལ་སྷིའྷི་རྣམ་པ་ཙམ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། གསལ་བས་དབང་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་དྲེའྷི་ཡུལ་དུ་སྷི་གསལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་ལན་ནྷི་མྷིག་སྨན་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་བ་ལང་གྷི་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ འདུ་བྱྲེད་པའམ་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དཀར་ཟལ་ལ་སོགས་
པ་ད་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་དུས་སུ་སྷི་རྡོགས་པ་ལ་གསལ་མྷི་གསལ་གྷི་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་
སྨན་སོགས་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་མྷི་མཐུན་དཔྲེ་སྟྲེ་མྷིག་སྨན་དང་ཐུར་མ་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་ལ་ཕན་བཏགས་
པས་ཡུལ་གསལ་བ་འཛིན་པ་བཞྷིན་འདྷི་ལ་མྲེད ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་ཙམ་གྷིས་རྷིགས་
ལྡན་དུ་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། རྷིགས་རྣམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཚིག་གྷིས་ཀྷིས་ཁས་བངས་བརོད་པའོ། །དྲེ་
དགག་པ་ནྷི་སྒྲོན་མ་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའང་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་དྲེ་དང་
ལྡན་པ་ཐོབ་ཅྲེས་པ་བ་ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་ ལྡན་དུ་ཐལ་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་ནྷི་ཞྲེས་པ་བ་ལང་ྷིད་ལ་
སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྷིགས་ལྡན་ནམ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་ 
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༼༡༠༤༽ 
སྷིའྷི་བོ་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། གང་དག ་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིགས་པ་ཅན་དང་
གངས་ཅན་གང་དག་རྷིགས་དངོས་པོར་གྱུར་བ་གཅྷིག་ནྷི་གསལ་བ་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའམ་གཞན་
མྷིན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དྲེའྷི་ལུགས་ལ། སྔོན་མྲེད་པའྷི་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པའྷི་གསལ་བ་རྣམས་
ལ་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་ཏྲེ་ དྲེ་དག་ལ་སྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྔོན་གྷི་གསལ་བ་གཅྷིག་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བའྷི་སྷི་ནྷི་དྲེ་ལས་གཞན་ཕྱྷི་མྷིའྷི་གསལ་བ་
རྣམས་ལ་དྲེ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ཕྱྷི་མ་སྷི་དང་འབྲེལ་བར་མ་མཐོང་ཡང་དྲེ་ལ་སྷི་
གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་ན་རྟ་ལའང་བ་ལང་གྷི ་སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་
རྟགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་
མྲེད་ན་གསལ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་དྲེ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེ་ཕྱྷི་མ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་དྲེ་སྔ་མ་
ལས་གཞན་ྷིད་མྷིན་པས་སོ། །དྲེ་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་ན་ཡང་ཕྱྷི་མ་ལ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་གསལ་བ་ཐམས་
ཅད་སྷི་དྲེའྷི་རྟྲེན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གསལ་བ་ལས་གཞན་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་རྟག་པ་ལ་རྟྲེན་
པར་བྱྲེད་པ་དང་། གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མྷི་འཐད་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་
ལ་སྷི་མྷི་ བརྟྲེན་ན་གཅྷིག་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་ཞྲེས་པ་དང་སྔོན་མྲེད་གསལ་བ་ཞྲེས་དམྷིགས་ཀྷིས་བཀར་བ་མྷི་
འཐད་ཅྲེ་ན། འདྷི་དག་གཞན་གྷི་འདོད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བཤད་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷི་ྷིད་མྷི་སྷིད་པ་
དང་། དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༡༠༥༽ 
གསལ་བའྷི་བར་ན་སྷི་མྲེད་པ་དང་། ཡོད་པའྷི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྷི་གཡོ་བ་
མྲེད་པའྷི་ལུགས་ལ། ཕྱྷི་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ནྷི་མྷི་འགོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རས་སྔ་མ་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྷི་སྷི་ནྷི་རས་
ཕྱྷི་མ་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་སྟྲེ་གཡོ་བའྷི་བྱ་བ་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསལ་བ་ཕྱྷི་མ ་སྲེས་པ་དྲེ་ན་སྷི་སྔ་
ནས་ཡོད་པའང་མྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་རྟྲེན་ཙམ་ལ་གནས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷིས་ཡོད་མྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་བ་ནྷི་
སྔར་གསལ་བ་གྲུབ་ནས་ཕྱྷིས་སྷི་ནྷི་གཞན་ནས་འོངས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྷི་མྲེད་པའྷི་གསལ་བའང་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་གཡོ་བ་མྲེད་ཀང་མྲེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྙན་འཕོས་པ་ བཞྷིན་དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྷིའྷི་གཟུགས་
བརྙན་ནྷི་དངོས་པོར་ཡོད་ཀང་དངོས་པོར་མྷི་རུང་སྟྲེ། བོ་འཁྲུལ་བའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་མྲེ་ལོང་
དཀྷིལ་ལ་སོགས། །འགལ་བ་ཡྷི་ནྷི་དབྱྷིབས་ཅན་ལ། །རྷི་བོ་ལ་སོགས་དངོས་པོ་ཡྷི། །རང་བཞྷིན་ཡོད་པ་སྷིད་
པ་མྷིན། །ཅྲེས་པས་སོ། །གྷིས་པ་སྷི་གཡོ་བའྷི་ལུག ས་ལ་ཆ་ཕྱྷི་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ནྷི། ཆ་དང་ལྡན་པའང་མྷིན་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི་ཡང་རྟྲེན་གཞན་ལ་འཕོ་བ་ཡོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་རྟྲེན་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཆ་ཤས་ཀྷིས་ཁྱབ་བམ། སྔ་མ་
སངས་ནས་རྷིལ་པོས་ཁྱབ། དང་པོ་ནྷི། ཆ་ལྡན་རྣམས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྷིད་དྲེ། སྣང་བ་དང་། ཐག་པ་དང་། དབྱུག་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་ཆས་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་བཞྷི ན་ནོ། །སྷི་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་དྲེ་ཆ་ལྡན་དུ་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པའང་མྷིན་ཏྲེ་རྟྲེན་སྔ་མ་ནྷི་ཡོང་མྷི་འདོར་ཞྲེས་པ་དྲེས་རང་གྷི་རྟྲེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་སྷི་བསྒྲུབ་པ་འདྷི་བདྲེ་བས་ཕོངས་ཤྷིང་། སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་གོས་ངལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གཞན་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བ་སྔ་མ་ལ་གནས་པའྷི་སྷི་ནྷི་རང་གྷི་རྟྲེན་
གྷི་གནས་སམ་ཡུལ་སྔ་མ་ལས་མྷི་གཡོ་བ་དང་། སྔ་མའྷི་ཡུལ་དྲེ་ལས་ 
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༼༡༠༦༽ 
གནས་གཞན་དུ་སྲེ་བའྷི་གསལ་བ་ལའང་ཁྱབ་པར་གནས་ན་ཤྷིན་ཏུ་རྷིགས་ཞྲེས་པ་ནྷི་བསྟྷིང་བ་སྟྲེ་འགལ་ཞྲེས་
པའོ། །ཡང་ཡུལ་གང་ན་ཕྱྷིས་འབྱུང་ བའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་གནས་པའྷི་ཡུལ་དྲེར་སྷི་དྲེ་འབྲེལ་པ་མ་ཡྷིན་ལ། ཡུལ་དྲེ་
དག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཡུལ་ཅན་གསལ་བ་ཕྱྷིས་འབྱུང་ལ་སྷིས་ཁྱབ་པ་ངོ་མཚར་ཆྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དཔྱས་
པ་སྟྲེ་གངས་ཅན་ན་བ་ལང་གྷི་སྷི་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི་བ་ལང་ལ་དྲེའྷི་སྷིས་ཁྱབ་ཅྲེས་པ་ལྟར་འགལ་བ་
སས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་ཕྱོགས་ཀུན་ན་རྷིགས་ཡོད་ལ་དྲེ་གསལ་བས་གསལ་
བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ནྷི། རྷིགས་ལ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པར་གནས་ལ་རྟྲེན་ནམ་གསལ་བ་
ཡྷིན་ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟྷི ན་ཏོ། །དྲེས་ན་རྷིགས་ནྷི་རྟག་ཏུ་གསལ་བའམ་མྷི་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྟག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷིད་ན་དྲེ་ཞྲེས་པ་བ་ལང་གྷི་རྷིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་ཕྱོགས་
ཀུན་ཏུ་ཅྷིག་ཅར་མཐོང་བར་ཐལ་ཏྲེ་ཁ་བོ་ཡོད་པའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་དྲེ་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་ནྷི་མྷིན་
ཏྲེ་གསལ་བ་ྷིད་དང ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྷིགས་ནྷི་གསལ་བ་ཁོ་ནས་གསལ་བར་
བྱ་བ་མྷིན་གྷི། འོན་ཀང་དབང་པོ་དང་གྷིས་ལྡན་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་གསལ་བ་མྲེད་པའྷི་བར་ན་དྲེ་གྷིས་
ཀྷི་ལྡན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་མྷི་མཐོང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ནའང་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་མཐོང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་བཟོག་མྷི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་རྷིགས་དྲེ་ཡང་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་
ལ་ལྟོས་པ་མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལྟོས་ན་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་གསལ་བྱྲེད་ཀྷི་རས་རྟོགས་པ་མྷིན་ན་གསལ་བྱའྷི་སྷི་རྟོགས་
པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་མ་རྟོགས་ན་བུམ་པ་མྷི་རྟོགས་ 
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༼༡༠༧༽ 
པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྷི་ དང་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་གསལ་བ་གྷིས་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན་བཟོག་པར་འདོད་ཅྲེས་པ་ནྷི་
འདྷིར་རྷིགས་ནྷི་གསལ་བྱ་དང་རྷིགས་ལྡན་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་དོ། །གཞན་དུ་ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བའྷི་ཁྱད་
པར་གྷི་གཞྷིའྷི་བོ་མྷི་འཇུག་ཅྲེས་སྷི་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་མྷི་འཛིན་པར་འདོད་པ་གྷིས་འགལ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་ པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་སྷི་ཡོད་དྲེ་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་སྒྲ་རྟོག་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དྲེ་མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། གཞན་
སྲེལ་སྒྲ་རྟོག་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྟགས་དྲེ་མ་ངྲེས་ཏྲེ་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་
འཚེད་པ་པོ་དང་ཀློག་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་གཅྷིག་གྷིས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲ་ནྷི་མཚོན་པ་སྟྲེ་རྟོག་པའང་
གཅྷིག་གྷིས་ངྲེས་ཞྲེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རོ། །དྲེ་དག་ལ་འཚེད་པ་པོ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་པ་
མྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་མྲེད་དོན་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྷི་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་དྲེ་མྲེད་པར་ཡང་ངོ་། །གྷིས་པ་ལ་གྷི ས་ཏྲེ། རས་
ལ་ཡོད་པའྷི་ལས་དང་རས་ལ་ཡོད་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་སྒྲ་རྟོག་གྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ་
སྟྲེ། ལས་དངོས་དང་། ལས་ཀྷི་རྷིགས་དང་། ལས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དྲེའྷི་དང་པོ་
ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་རྒྱུར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་འཚེད་པ ་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་
གཅྷིག་ཡོད་པས་དྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་ཆོས་ཅན། སྒྲ་བོ་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེ་
ཡང་ཐ་དད་དུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་འཚེད་པ་པོ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བས་སོ། །གྷིས་པ་མྷི་རྟག་པས་རྒྱུ་
མ་ཡྷིན་པ་ 
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༼༡༠༨༽ 
ནྷི། འོག་ཏུ་ལས་ཀང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལས་ནྷི་མྷི་རྟག ་པའྷི་ཕྱྷིར་དུས་རྷིང་དུ་གནས་པ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ལས་འགག་
པའྷི་ཚེ་འཚེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་བོ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །འདས་པའྷི་ལས་ཀང་རས་སུ་ཡོད་ན་ད་
ལྟར་བ་བཞྷིན་དུ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། འོག་ཏུ་ལས་མྲེད་ནའང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། 
འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་ལས་རྒྱུ་ཡྷིན ་ཞྲེ་ན། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་ལས་ནྷི་ཤྲེས་རོད་དག་གྷི་རྒྱུ་མྷིན་
ཏྲེ་འགག་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལས་སྲེ་ན་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་མྷིན་ཞྲེས་པ་དྲེ་དག་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་དག་གྷིས་རྷིགས་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། 
རྲེས་འགའ་བ་མྷིན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལས་ཀྷི་རྷིགས་རས་དང་མ་
འབྲེལ་བས་རྒྱུར་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ལས་ལ་ཡོད་པའྷི་རྷིགས་འཚེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལས་
འདྷིའྷི་རྷིགས་ནྷི་རས་ལ་འཚེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་རས་དང་མ་
འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་ལས་དང་འཕོད་འདུ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ནྷི། རས་དང་ཡོན་
ཏན་ལས་དང་སྷི། །བྱྲེ་བག་འདུ་བ་དྲུག་ྷིད་དོ། །ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་སོ་སོར་འདོད་ལ་རས་ལ་ལས་དང་
ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་བརྟན་པར་འདོད་དོ། །དྲེས་ན་ལས་ཀྷི་རྷིགས་ལས་ལ་དངོས་སུ་བརྟྲེན་གྷི་རས་ ལ་དངོས་
སུ་མྷི་བརྟྲེན་པས་རས་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་སྒྲ་གཞན་
གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་ནྷི། མན་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་གཞན་འཚེད་པ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྷི་སྷི་སྒྲའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ལས་ཀྷི་རྷིགས་ཀ ང་ 
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༼༡༠༩༽ 
རས་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་འདོད་དྲེ་དྲེ་དག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྒྲ་ནྷི་ལས་ཀྷི་
རྷིགས་དང་འབྲེལ་ལ་དྲེ་ནྷི་རས་དང་འབྲེལ་ཞྷིང་ལས་ནྷི་རས་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་འོག་ཏུ་འབྲེལ་པ་མྲེད་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ལས་ཀྷི་སྷི་ནྷི་ཆོས་ཅན། རས་ལས་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ ་ཡྷིན་པ་མྷི་རྷིགས་པ་མྷིན་པ་མྷིན་ཞྲེས་པ་
མྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་རས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཀང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ལས་མྷི་
རྟག་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཞྷིག་པའྷི་ཚེ་ལས་དང་རས་ལ་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མྲེད་ན་རས་དང་ལས་
ཀྷི་རྷིགས་ལ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་འབྲེལ་བ་མྲེད་དོ ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྲེ་རྟའང་བ་ལང་ལ་སྒྲ་
གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ལས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་རས་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་
རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་ལས་ཀྷི་ནུས་པའང་རྒྱུ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་རས་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ནུས་པ་རས་ལས་ཐ ་དད་ན་རས་དྲེ་ལས་ཀྷི་རྒྱུ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནུས་པས་བསྲེད་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་
རས་ཀྷིས་ནུས་པ་བསྲེད་ལ་ནུས་པས་ལས་བསྲེད་དྲེ། འོ་ན་རས་ལ་ནུས་པ་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ན་དྲེས་
ནུས་པའང་སྲེད་མྷི་ནུས་ལ་ཡོད་ན་དྲེའང་རས་ལས་ཐ་དད་ན་ནུས་པ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། ཐ་མྷི་དད་ན་ལས་
བསྲེད་པའྷི་ནུས་པའང་རས་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་མཚུངས་སོ། །གྷིས་པ་རས་ལ་ཡོད་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་སྒྲའྷི་
རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དགག་པ་དངོས་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རས་ལ་འཚེད་པ་པོ་ྷིད་
ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་པས་དྲེ་སྒྲ་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དང་པོ་ྷིད་དུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བྱ་བ་དང་ མ་
འབྲེལ་བའྷི་དང་པོ་རས་གྲུབ་ཙམ་ྷིད་ནས་དྲེ་དག་འཕོད་འདུ་འབྲེལ་བར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་འབྲེལ་བ་  
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༼༡༡༠༽ 
རྲེས་འགའ་བ་མ་ཡྷིན་པར་དང་པོ་ནས་འབྲེལ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ་དོན་ལ་ཕོད་པ་འདུ་བའྷི་ཆོས་
ཅན་གྷི་སྷི་ཇྷི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་ནྷི་འདྷི་སྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འཕོད་པ་འདུ་བ་དག ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པས་སོ། །འོག་ཏུ་
མྷིན་ན་ནྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་དང་པོ་ནས་འབྲེལ་པ་མྷིན་ན་དུས་ཕྱྷིས་འཚེད་པའྷི་བྱ་བ་ཡོད་པའྷི་དུས་ནའང་དྲེ་
དག་འབྲེལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རས་དྲེ་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་
གྷི་འབྲེལ་བ་དང་པོ་ནས་ཡོད་ཀང་མྷི་གསལ་བས་སྒྲ་བོའ ་ིརྒྱུ་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡོད་ན་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་
རུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཡོད་པ་ྷིད་དང་རས་ྷིད་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ནས་གསལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་
ལན་དགག་པ་ནྷི། བྱ་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འཚོད་པའྷི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་རས་ཀྷི་སྷི་གསལ་བར་
བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་སྔར་བྱ་བ་མྲེད་པའྷི་རས་རང ་པས་དྲེ་དག་གསལ་བར་མ་ནུས་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རས་དྲེ་རྲེན་
གྷིས་འགྱུར་རམ་མྷི་འགྱུར། གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེས་སྷི་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་བྱ་
བ་ཡོད་པའྷི་དུས་ནའང་སྔར་གྷི་རང་བཞྷིན་ལས་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་རས་འདྷི་ནྷི་ཕུལ་
བྱུང་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ལྟར ་ནའང་། སྐད་ཅྷིག་ྷིད་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་རས་སྐད་ཅྷིག་མ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ལས་སྐད་
ཅྷིག་མའྷི་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་བྱ་བའྷི་ལས་གང་ལས་སྲེ་སྟྲེ་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་
ལོ། །འདོད་ན་དྲེས་ཕན་བཏགས་པའྷི་རས་ཀྷི་སྷི་གསལ་བའང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་
བོ་སྷི་ལས་སྲེ ་ན་རྷི་ལམ་གྷི་བ་ཡང་བུམ་དང་རབ་རྷིབ་ཅན་གྷི་སྐྲ་ཤད་དུ་མ་དང་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་སོགས་པའྷི་
དངོས་མྲེད་དང་གཞན་གྷིས་བཏགས་པའྷི་གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་གྷི་འབས་བུ་དུ་མ་ལ་སྒྲ་རྟོག་གཅྷིག་མྷི་འཇུག་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་སྷི་ 
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༼༡༡༡༽ 
དངོས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་སྒྲ་བོ་དྲེ་ད ག་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེ་ན་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ཐ་དད་པའྷི་
དངོས་པོ་ལས་དྲེ་མཐོང་བའམ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལས་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་
པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་ལ་དྲེ་ཡང་ཡང་གོམས་པའྷི་བག་ཆགས་དྲེས་དྲེ་དང་རྷིགས་འད་བ་མཐོང་བའྷི་རྲེན་གྷིས་སད་པ་
ལས་སྲེའོ། །གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་ ཀང་དྲེ་དག་གྷི་མཚན་ྷིད་སྟོན་པའྷི་གཞུང་ཐོས་པ་ལས་དྲེ་དག་ཏུ་
འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་ལ་དྲེ་གོམས་པའྷི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་དྲེ་དག་བརོད་པའྷི་སྒྲ་སྲེ་བའོ། །དྲེས་ན་དངོས་
པོ་ཐ་དད་དུ་འད་ཡང་འགའ་ཞྷིག་ལ་སྒྲ་རྟོག་གཅྷིག་འཇུག་ལ་འགའ་ཞྷིག་ལ་མྷི་འཇུག་པ་ནྷི་གཞན་སྲེལ་གྷིས་
བྱས་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་ཐ་དད་མཚུ ངས་པ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གངས་
ཅན་གྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། རྷིག་པ་ཅན་གྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། དྲེས་འཛེམ་མྲེད་པའང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལྡོག་པ་སང་
བ་ནྷི་ལྡོག་པའྷི་སྷི་མ་གཏོགས་པའྷི་ཞྲེས་པའོ། །དངོས་པོའ ་ིརྲེས་འགོ་ནྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་པའོ། །གཞན་ཞྲེས་པ་
ནྷི་ལྡོག་པའྷི་སྷི་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིསྷི་མྲེད་ན་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྷིག་བསྲེད་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ་འདྷི་ལྟར་
སྷིར་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ས་ལ་སོགས་པ་ དུ་མས་མྱུ་
གུ་གཅྷིག་བསྲེད་པ་ན་ས་བོན་ནྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པ་ལ་རོད་པ་མྲེད་པས་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་
རང་བཞྷིན་དྲེ་ཡོད་དམ་མྲེད། གྷིས་པ་ལྟར་ན་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ས་བོན་གཅྷིག་གྷི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷི་འབས་བུ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ 
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༼༡༡༢༽ 
ཤྷིན་ཏུ་ཐ་དད་ཅྲེས་པ་ཁྱད་པར་རྣམས་ནྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་མྷིན་ཐ་དད་ལ་སྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་པོའ ་ིརྲེས་འགོ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གངས་
ཅན་གྷི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། རང་གྷི་འདོད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་བཟོག་པའྷི་རང་རྒྱུད་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་
ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་གཅྷིག་སྲེད་
པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གཙོ་བོའ ་ིབདག་ྷིད་གཅྷིག་ཡོད་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ཐལ་
བ་དངོས་ནྷི། ས་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་གཞན་དག་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ས་བོན་ལ་
སོགས་པ་གང་རུང་གཅྷིག་ལའང་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་རྟགས་ཁས་
བངས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བལ ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་དང་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བ་དང་བལ་ཏྲེ་
འགོ་ཞྲེས་པའོ། །གང་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་དྲེའོ། །གང་དག་
འགོ་ཞྲེ་ན་ས་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་རྣམས་ངྲེས་པ་དང་བལ་བ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བར་ཁས་
བངས་པའོ། །བཞྷི་པ་ བསལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ས་ལྟ་བུ་གཅྷིག་དང་བལ་ནའང་འབས་བུ་
མྱུ་གུ་མྲེད་པས་བསལ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བྱྲེ་བག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུའྷི་བྱྲེ་བག་ཐ་
དད་རྣམས་ལས་འབྱུང་སྟྲེ་དྲེ་དག་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཁྱད་པར་རྣ མས་
དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་དོན་དམ་ཡྷིན་ལ་སྷི་ནྷི་དོན་བྱྲེད་མྷི་ 
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༼༡༡༣༽ 
ནུས་པས་དངོས་མྲེད་དུ་སྟོན་པ་ནྷི་དོན་བྱྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རང་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐ་དད་
གཞན་དང་མཚུངས་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དུ་མས་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེད་པ་མྷི་རུང་བའྷི་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ར ང་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་པ་དང་། ཐ་དད་མྲེད་ན་ྲེས་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་དང་ས་དང་ཆུ་ལས་དྲེའྷི་མྱུ་གུ་གཅྷིག་སྲེ་ན་ནས་དང་ས་ཆུ་ལ་ཕད་པ་ལས་ཀང་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་
གུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་འད་བས་ཞྲེ་ན། གཙོ་བོ་གཅྷིག་ཡོད་པས་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དུ་མས་འབས་བུ་
གཅྷིག་སྲེད་ན་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་སོན་ཡོད་པ་དྲེས་ན་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་རྡོ་
དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་བདག་ྷིད་ཐ་དད་དུ་འད་བ་ཡྷིན་ཀང་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་དང་ས་དང་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་དུ་མ་འགའ་ཞྷིག་འབས་བུ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་དྲེ་བསྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་དྲེའྷི་ས་བོན་དང་ཕ ད་པའྷི་
ཚེ་དྲེ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་པ་སྟྲེ་རྡོ་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་དྲེ་དག་དྲེའྷི་ས་བོན་དང་ཕད་ཀང་དྲེའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་
གྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་རྲེན་དང་ཕད་པ་ན་ནུས་པ་སྲེ་བ་ཡོད ་མྲེད་འདྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་དུ་འད་བ་ལ་ནུས་པ་
ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ྷིད་མྷི་འཐད་ཅྲེ་ན། རང་བཞྷིན་ལ་རོལ་བ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་མྲེས་བསྲེག་ལ་ཆུས་མྷི་བསྲེག་
པ་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ནུས་པ་ཐ་དད་ྷིད་རྒྱུ་ཅྷི་ལ་བྱུང་ཞྲེས་པ་རྟག་པར་རྷིགས་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ལ་རང་བཞྷིན་
ཐ་དད་མྷི་སྷིད་པས་སོ། །དྲེ ས་ན་རྒྱུ་ནྷི་སྔ་མ་སྔ་མ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་ 
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༼༡༡༤༽ 
པ་སྟྲེ་ས་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་འཇྷིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཙོ་བོ་གཅྷིག་ཡྷིན་ཀང་གཙོ ་བོ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ས་
བོན་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་དང་གཙོ་བོ་ཐ་དད་ཅྷིང་རྣམ་འགྱུར་ངན་ཡང་ཐ་དད་པས་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་འཇྷིག་
བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་གཅྷིག་འཇྷིག་པའྷི་ཚེ་སྷིའྷི་བདག་ྷིད་གཙོ་བོ་དྲེ་དག་ནྷི་གནས་པར་
འདོད་ན་སྷི་དྲེ་ཁྱད་པར་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན ་སྷི་དང་ཁྱད་པར་གྷིས་འབྲེལ་བར་སྣང་
བའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཡྷིན་པ་དྲེས་ནའོ། །གསུམ་པ་ལྡོག་པ་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་གཅྷིག་ཞྷིག་པ་ན་སྲེལ་བའྷི་སྷི་ཞྷིག་གམ་མ་ཞྷིག དང་པོ་ལྟར་ན་གསལ་བ་གཞན་ལ་སྷི་མྲེད་
པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་དྲེ་དག་ལ་སྷིའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བ ར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་སྷི་དང་གསལ་བ་ཐ་དད་དུ་
འགྱུར་ལ་འདོད་ན་སྷི་དང་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གཞན་སྲེལ་གྷི་དབྱྲེ་མ་
ཤྲེས་དགོས་པས་དྲེ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོ་ལ་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་གྷིས་ལས། སྲེལ་བ་
མ་ཡྷིན་དགག་ནྷི། རྷིགས་འད་མྷི་འད་ གྷིས་ཀ་ལས་ལོག་པའྷི་རང་མཚན་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལ་གཞན་དང་གཞན་
སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། མཐུན་དངོས་གཞན་པའྷི་དངོས་དག་ལས། །ཞྲེས་པའོ། །འདྷི་ནྷི་སྒྲ་རྟགས་ལ་རྟྲེན་
པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་འཇུག་ཡུལ་ཡྷིན་གྷི་དངོས་སུ་སྒྲ་རྟགས་ཀྷི་བརོད་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་མྲེད་
དགག་ནྷི། དངོས་པོ་རྣ མས་ལ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་བལ་ཙམ་དྲེ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་བའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། ། 
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༼༡༡༥༽ 
དྲེས་ན་བུམ་མ་ཡྷིན་དང་བལ་ཙམ་ནྷི་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟྲེ་ནམ་མཁས་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་ཚུལ་གྷིས་དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ལྟར་སྔོན་གྷི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྷིས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བོ་ལ་ཤྷིང་ྷིད་ལ་
སོགས་པ་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱར་བཞྲེད་པ་དྲེ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷིས་གཞན་སྲེལ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་རང་མཚན་གྷི་ལྡོག་པ་ནྷི་རང་ཞྷིག་པ་ན་དྲེའྷི་ལྡོག་པའང་འཇྷིག་སྟྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤ་
པ་ལ་མྷི་གནས་སམ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལའང་ད་བའྷི་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ནྷི་ད་བ་ལས་ཀང་ལོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །སྲེལ་བ་མྲེད་
དགག་ལ་རོད་ནའང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་རྟོག་པ་མྷིན་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ལྡོག་པ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་
གཅྷིག་ཞྷིག་པའྷི་ཚེ་དྲེ་དག་གནས་སམ་མྷི་གནས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་རྷིང་ཐུང་མྷི་དཔྱོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་བོ འྷི་ལྡོག་པའང་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ཞྷིག་པའྷི་
ཚེ་དྲེ་གནས་མྷི་གནས་ཀྷི་སོ་ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ཡང་ངོ་བོ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྷིའྷི་བོ་
ཡང་བསླད་ཅྲེས་པ་བོས་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཡང་གྷི་སྒྲ་ནྷི་དོན་གྷི་སྲེལ་བ་སྡུད་པའོ། །གྷིས་
པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ དགོད་པ་ནྷི། དྲེ་ཡྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ས་ལ་
སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་དྲེ་མྷི་སྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་དྲེའྷི་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་
པར་བྱྲེད་པའྷི་ངོ་བོའམ་རང་བཞྷིན་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི། 
དྲེ་རྣམས་ལ་དྲེ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་གཏན་མྲེད་པ་ནྷི་མ་གྲུབ་ལ་ས་བོན་ཀྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་འགོད་  
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༼༡༡༦༽ 
ན་མ་ངྲེས་སོ། །ས་བོན་གྷི་ནུས་པ་མྲེད་ན་དྲེའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པར་འགལ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ། དྲེའྷི་ནུས་
པ་གཅྷིག་པུས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྷི་ས་ལ་སོགས་པ འྷི་ཁྱད་པར་ྷིད་
ཀྷིས་མྱུ་གུ་གཅྷིག་སྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་དག་དང་ལྡོག་པ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་
པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་གཙོ་བོའང་
ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅྷིག་བསྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་ལས ་དང་པོ་དྲེ་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་མྷིན་
པ་ནྷི། སྷི་དྲེས་འབས་བུ་དྲེ་སྲེད་པ་མྷིན་ཞྲེས། ཁྱད་པར་གཅྷིག་ལའང་དྲེ་ཡོད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་བརོད་
ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི་སྣང་བའང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་
ན་ས་ཆུ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་སོ ། །གང་གྷིས་དྲེ་ན་སྣང་བའང་གཞན་ལ་མྷི་རྟྲེན་ཅྲེས་པ་བོའ ་ིསྣང་བ་ཐ་
དད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །རང་གྷི་སྒྲས་སྲེ་འཇྷིག་ཀང་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་དག་
གཞན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་མྷི་བརྟྲེན་པས་སོ། །གསུམ་པ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ྷིད་
དོན་ཞྲེས་པ་ལ་སོ གས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གྲུབ་མཐའ་འད་བ་དང་། མྷི་འད་
བའྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐ་དད་ལ་སོན་མྲེད་པའྷི་
དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ཐ་དད་ནའང་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་སོན་ཡོད་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ཐ་དད་མྲེད་
ནའང་ཞྲེས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་གཙོ་བོ་གཅྷིག་ 
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༼༡༡༧༽ 
འདོད་ནའང་སཱ་ལུ་དང་ནས་ཀང་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། མྷི་བྱྲེད་པ་
གྷིས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ས་བོན་དྲེ་གྷིས་གཙོ་
བོའ ་ིརྣམ་འགྱུར་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་ས་ལ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་མྲེད་ལ་སཱ་ལུ་ལ་ཡོད་
པ་མྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། སཱ་ལུའྷི་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མྷི་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་
སྲེད་པར་མྷི་བྱྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་ལས་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། འོན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་
དྲེའྷི་ལན་ཏྲེ་གངས་ཅན་ལ་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཏྲེ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པར་སྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གཙོ་བོའ ་ིནུས་པས་ནས་དང་སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་དངོས་པོ་ཐ་དད་སྲེད་ལ་དྲེ་དག་ནུས་པ་ཐ་དད་
པས་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་མྷི་སྲེད་ལ་སོགས་པ་མྷི་འགལ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ ་ནྷི་སྔར་བཀག་གོ །གྷིས་པ་ནྷི། གཙོ་བོས་
དོན་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཡང་དུས་རྷིམ་གྷིས་ནས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་ྷིད་དུ་འདོད་དྲེ་སྔར་སཱ་ལུའྷི་ས་བོན་གྷི་ཚུལ་གྷིས་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་
འགྱུར་ནས་ཕྱྷིས་ནས་ཀྷི་ས་བོན་གྷི་ཚུལ་ གྷིས་ནས་ཀྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །གོ་རྷིམ་སྔ་ཕྱྷི་དྲེ་ཅྷི་
གཙོ་བོའ ་ིདངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེས་དྷི་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན་གཙོ་བོ་ཐ་དད་མྲེད་པ་དང་རྟག་པ་དང་
གཅྷིག་ཡྷིན་པ་མས་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷི་མྷི་འད་བ་གྷིས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྷིག་པ་ཅན་གྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་སྷི་དང་ཁྱད་པར་གྷིས་དང་ལྡན་པའྷི་
བུམ་པ་ 
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༼༡༡༨༽ 
ལ་སོགས་པའྷི་རས་གཅྷིག་འདོད་ལ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་སྷི་དང་ཁྱད་པར་གྷིས་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་དོ། །གྷིས་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྷི་རས་གཅྷིག་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །ད ང་པོ་ནྷི། སྷི་ནྷི་དུ་
མར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྷི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་དངོས་པོ་རས་དྲེའང་ཆོས་
ཅན། ཤྷིན་ཏུ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ཏྲེ་སྷི་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཁྱད་པར་རྣམས་ནྷི་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་
གཅྷིག་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཁྱད་པར་དྲེ་ད ང་ལྡན་པའྷི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཤྷིན་ཏུ་ཐ་དད་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་
པ་ནྷི། སྷི་དང་ཁྱད་པར་ཐ་དད་གཏན་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་སྷི་ནྷི་འད་བ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའ ་ིརང་བཞྷིན་དུ་
གནས་པའྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་ལ་ཁྱད་པར་ནྷི་མྷི་འད་ བ་སྟྲེ་རྣམ་འགྱུར་གྷི་གནས་སྐབས་ཅན་ཐུན་མོང་མྷིན་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། རྣམ་གངས་ཞྲེས་པ་སྷི་དང་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་འད་མྷི་འདའྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁྱད་པར་སྷི་དང་ལྡན་པར་ཡང་མྷི་འགྱུར་
ཏྲེ་གཙོ་བོ་གནས་པ་ན་ཁྱད་པར་ལྡོ ག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྷི་དང་ཁྱད་པར་ནྷི་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའམ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཁོ་ནའང་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་སྷི་དང་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་ལ་ཡང་སྷི་ནྷི་ནུས་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཙོ་བོས་གཞན་དག་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཁྱད་པར་ནྷི་གསལ་བའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །  
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༼༡༡༩༽ 
དྲེས་ན་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་
བསལ་བ་དགོད་པ་དང་། སྲེས་བུའྷི་འཇུག་ཡུལ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ནུས་པ་དང་གསལ་བའྷི་བདག་ྷིད་
གང་གྷིས་ཁྱད་པར་དང ་སྷི་དྲེ་དག་གྷི་འདྷི་ནྷི་སྷིའོ། །འདྷི་ནྷི་ཁྱད་པར་རོ་ཞྲེས་འཇོག་པའྷི་ནུས་པ་དང་གསལ་བ་
དྲེ་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་ཆོས་སུ་མྷི་རུང་བས་
སོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་དྲེ་དག་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའང་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་ཐ་ད ད་ཡྷིན་ཞྲེ་
ན་སྷི་དང་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ལོག་པའམ་ཐ་དད་ྷིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་ཡྷིན་ན་འོག་ཏུ་སྷི་
དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་དྲེ་དག་ལའང་སྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་པར་སྷི་ཅན་གྷི་བོར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་
ལ་བྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས ་པ་ཐ་དད་ལ་དྲེ་དག་གྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གང་གྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་གང་གྷི་
བདག་ྷིད་བོའ ་ིམདུན་དུ་བྱས་པ་ལའོ། །གང་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུ་འདྷིའོ། །སྲེས་བུ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་
དོན་ཁྱད་པར་དྲེའྷི་འབས་བུ་རོ་ བ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ཅན་ནོ། །དྲེས་ན་འབས་བུའྷི་ཁྱད་པར་དྲེའྷི་རྟྲེན་ཐ་དད་
པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་ཡྷིན་ནམ། ཐ་དད་མྲེད་པ་སྟྲེ་སྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་དཔྱད་པ་ན་དོན་བྱྲེད་པ་ནྷི་རང་གྷི་བདག་ྷིད་གཞན་
ལས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་སོ། །འོ་ན་དཀར་ཟལ་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ཁོ་ན་དོན་དུ་གྲེར་བར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འ བས་བུ་དྲེ་མྷི་བྱྲེད་པ་ལས་ལོག་པའྷི་ལྡོག་པ་མཚུངས་པ་ྷིད་ནྷི་བ་ལང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་
ྷིད་དུ་ 
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༼༡༢༠༽ 
ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་སྷི་རང་མཚན་ལས་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་དཔྱོད་པ་ནྷི་རྷི་བོང་
གྷི་རྭ་དངོས་པོ་ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་དཔྱོད་པ་དང་འདའོ། །འོ་ན་དྲེའྷི་ཚེ་སྲེལ་བའྷི་སྷི ་བརྟགས་པས་ཅྷི་བྱ་
ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུའང་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཆུ་
ལྲེན་པ་ན་སྣམ་བུ་ལའང་འཇུག་པར་ཐལ་བ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་དྲེ་དག་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་འཛེམ་མྲེད་པའང་ཁྲེགས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྷིགས་པ ་སྔ་མས་ཁྲེགས་པ་དང་། གཞན་
གྷིས་ཀང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་འཛེམ་མྲེད་
པ་རྒྱུ་མུན་པས་སྤྲུལ་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་བང་དོར་མྲེད་པའྷི་གང་ཅྷི་ཡང་རུང་བ་ས་བ་དྲེ་དག་གོ །ཇྷི་སྐད་ས་ཞྲེ་ན་རྔ་
མོ་ཡང་ཞོར་འགྱུར་ཞྷིང་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ རྔ་མོ་ནྷི་ཞོར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་མཚན་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྔ་
མོ་ཞོར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་ཞོ་འདོད་པས་རྔ་མོ་ལ་བང་དོར་
གྷིས་ཀ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཞོ་དང་ཞོ་མྷིན་པ་གྷིས་ཀར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་བསལ་ཞྲེ་ན་གངས་ཅན་
གྷི་འདོད་པ་འགོག་ཅྷིང་དོ ན་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་མཐའ་གཅྷིག་པ་
སྟྲེ་ཤྷིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྷི་རྣམ་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཇུག་པ་འཆོལ་བར་ཐལ་
བ་དང་། སྒྲ་བོ་ཐ་དད་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་འདོད་ན་གཅྷིག་ཏུ་སྡུད་པའང་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་གྷིས་ཀའྷི་ངོ་
བོ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྔ་མོ་ཡང་ཞོར་འགྱུར་ཞྷིང་། དྲེ་ྷིད་  
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༼༡༢༡༽ 
ཀང་རྔ་མོ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་གྷིས་གཞན་ཡང་རྔ་མོར་འགྱུར། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཞོ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལ་རྔ་མོ་ཡང་རྣམ་
པ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཞོར་འགྱུར་ལ། དྲེའྷི་ཚེ་རྔ་མོ་དྲེ་ྷིད་ཀང་རྔ་མོ་ྷིད་མྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་ཚེ་གནས་སྐབས་ལ་
ལྟོས་ནས་ཞོ་ཁོ་ནར་སས་པའོ། །གང་གྷིས་གཞན་ཞོ་ཡང་རྔ་མོར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་མཚན་ལ་ལྟོས་ནས་
འདྲེས་པར་སས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་ཞོ་དང་རྔ་མོ་གྷིས་པོ་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་བསལ་བ་སྟྲེ་དྲེ་བས་ཁྱད་པར་མྲེད་
པར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེ ་དག་གྷི་རང་མཚན་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་ཤྷིང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་ཀང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་མྲེད་པར་མ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་འཇུག་པ་འཆོལ་བ་ནྷི་ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། འོན་
ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཞོ་ནྷི་རྔ་མོ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྷི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་འོ་མ་ལས་གྱུར་པའྷི་འབས་བུ་ཁྱད་
པར་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཁྱད་པར་གང་གྷིས་ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་བརོད་པ་ན་ཁྱད་པར་ཞོ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་
ཅྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ན་འོ་མ་ལས་གྱུར་པ་དྲེ་ྷིད་ཞོ་ཡྷིན་པས་ཞོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྔ་མོ་དང་གྷིས་ཀ་འདྲེས་པ་མྷིན་པར་རྔ་
མོ་ལས་གཞན་དུ་ཐལ་ཏྲེ་ཞོར་འཇོག་པའྷི་ཁྱད་པར་དྲེ་གཞན་རྔ་མོ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷི ས་པ་ནྷི། ཐམས་
ཅད་ཅྲེས་པ་འཛེམ་མྲེད་པ་ཁྱྲེད་ལ་བོས་ཤྲེས་བྱ་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པ་དང་སྒྲས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་
ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་གྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པས་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། 
ཐ་དད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་གཅྷི ག་ཏུ་སྡུད་པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་
དུ་མ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ས་བའྷི་འཛེམ་མྲེད་པ་ལའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲ་བོ་ཐ་དད་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
གྷིས་ཀ་ 
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༼༡༢༢༽ 
གཅྷིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་ཡང་དང་པོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པས་ཁྱབ་པའོ། །གྷིས་པ་མྲེད་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་
པ་ནྷི། དངོས་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ ། འོ་ན་མྲེད་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའམ་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་ཅྲེ་ན། དཔྱད་
པར་བྱ་བ་ྷིད་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་དངོས་མྲེད་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ངོ་བོ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པ་བརོད་པའམ་
འོན་ཏྲེ་སྲེལ་བ་བརོད་ཅྲེས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲུབ་པའྷི་སོ་ནས་འཇུག་གམ་སམ་པའྷི་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །དྲེ་
ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་འདྷི་ལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱ་བའམ་ཡུལ་གྷི་ངོ་བོ་འགའ་ཞྷིག་ཀང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ངོ་བོ་
གྲུབ་ན་དྲེ་ལ་མྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་དངོས་མྲེད་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་ཐ་དད་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དངོས་པོ་གཅྷིག་ལའང་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་འ གྱུར་རོ། །རྟག་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལ་
སོགས་པ་བཅད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དུ་མ་འཇུག་ན་འདྷིར་ཡང་དགག་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་དུ་མ་འཇུག་གོ །དྲེས་ན་བུམ་
པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་དྲེ་དག་ནྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དམ་བཅའ་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་རྟགས་སུ་མྷི་
འགྱུར་བར་བསྟན་ཟྷིན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དཔྲེར་བརོ ད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དཔྲེར་བརོད་པ་དངོས་
དང་། ཡོད་པ་རྟགས་ཡྷིན་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། གོ་བྱྲེད་དང་གོ་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བརོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་གྷི་བྱྲེ་
བག་འགའ་ཞྷིག་ལ་ལྟོས་པའམ། འོན་ཏྲེ་ཁྱད་པར ་དང་བལ་བའྷི་རྟགས་འབའ་ཞྷིག་པའོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྷི་དོན་དུའོ། །དཔྲེར་ན་གང་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་འཇྷིག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་བྱས་པ་
དང་ཡོད་པ་ 
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༼༡༢༣༽ 
བཀོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཁྱད་པར་རྟགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལས་ཐ་དད་ཅྷིང་སྒྲས་མ་
བརོད་པ་ནྷི། བྱས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་དྲེ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིརྒྱུ་ལ་ལྟོས་ཀང་དངོས་སུམ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐ་དད་
སྒྲས་བརོད་པ་ནྷི། རྲེན་གྷི་བྱྲེ་བག་གྷིས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུའམ་རོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་ཆོས་རྒྱུ་དངོས་སུ་
བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཐ་མྷི་དད་ཅྷིང་སྒྲས་བརོད་པ་ནྷི། སྲེ་བ ་ཅན་ལྟ་བུ་སྟྲེ་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་ནྷི་ཡོད་པ་
ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་
པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡོད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཏྲེ་རང་མཚན་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འོ་ན་
ཡོད་པའྷི་རང་མཚན་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་ཏྲེ། ཡྷི ན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་
ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ཡོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་སྷིད་པ་དང་། དྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་
སྷིད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོ་
ན་ཡོད་པའྷི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པས་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཁྱད་
པར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་མས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས། ཚད་མའྷི་ཡུལ་མྷི་
ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར། གཙོ་དང་རྲེས་འགོ་རྲེས་འགོ་མྷིན། །ཞྲེས་པས་གངས་ཅན་གྷི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡྷི ན་
ཏྲེ་ཞྲེས་ཡོད་པའྷི་རང་མཚན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ལ་རྲེས་དཔག་ཚད་མའྷི་ཡུལ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་པ་མྷི་
ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ལའང་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། ཁྱད་པར་རྲེས་འགོ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར། །གཏན་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཚིགས་ལས་མས། ཞྲེས་སྦྱར་བ་སྟྲེ། ཆོས་ཅན་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ ཡོད་པ་ནྷི་རྟགས་སུ་ཡང་མྷི་རུང་
སྟྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་གསུམ་སྟྲེ། ཡོད་པའྷི་སྷི་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་
བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་བ་དང་ཡོད་པའྷི་སྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་རུང་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡོད་པའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་སྷི འྷི་ཆོས་ཅན་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་
ལའོ། །གང་ཞྲེ་ན་ཡོད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཡོད་པའྷི་བྱྲེ་བག་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚིག་ཕྱྷི་མ་གྷིས་དང་འགལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྷིག་ཆོས་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་
ཁྱད་པར་ཅན་ནྷི་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྷི ག་ལ་ཞྲེས་པ་འདྷི་ྷིད་ཀྷི་འགྲེལ་པ་ལས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་
ཆོས་སྷིའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་ན་གངས་ཅན་གྷིས་འདོད་པའྷི་དོན་གཙོ་བོ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཀང་མྷི་
འགྲུབ་སྟྲེ་དྲེས་དྲེ་ལ་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སངས་རྒྱས་པའྷི་འདོད་པ་གྲུབ་ཟྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྷི་སྷི་དྲེ་འད་བ་བཀག་
པ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་དྲེ་འད་བ་བཀག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྔར་མ་གྲུབ་པའྷི་དོན་
འགའ་ཡང་འགྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་ནྷི་གཙོ་བོའ ་ིཆོས་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པ་སྒྲུབ་ན་དྲེ་དཔྲེ་ལ་མྲེད་པས་རྟགས་རྲེས་འགོའ ་ིཁྱབ་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྲེས་པའོ ། །ཡོད་པའྷི་སྷི་
བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དང་རོལ་བའྷི་འདོད་པ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་སོན་གྷིས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་གངས་ཅན་ཡོད་པའྷི་རང་
མཚན་བསྒྲུབ་ན་གཙོ་བོའ ་ིཁྱད་པར་ལས་འོས་མྲེད་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་ཡོད་པ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེའྷི་ཞྲེས་  
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༼༡༢༥༽ 
པ་སྟྲེ་མས་པ་མྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྟགས་རྲེ ས་སུ་འགོ་བའོ། །རྟགས་གང་གྷི་ཞྲེ་ན་དྲེའྷི་ཞྲེས་པ་ཚིག་
གྷིས་ཏྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིའོ། །དྲེ་གང་གྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པའྷི་འོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་
རྟགས་དྲེ་ཡོད་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །གྷིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། མ་གྲུབ་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཡོད་པའྷི་སྷི་
དང་ཁྱད་པར་དྲེ ་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་
ཡོད་པའྷི་ཆོས་སམ། གྷིས་ཀའྷི་ཆོས་སམ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་རྟགས་སུ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡོད་པའྷི་ཆོས་ནྷི་
གྷིས་ཏྲེ། དྲེའྷི་འབས་བུ་དང་། རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ། གཙོ་བོའ ་ིའ བས་བུ་མྷི་སྷིད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དུ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་འབས་བུར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚད་མ་གསུམ་མམ་འབས་བུ་ལོག་
པའྷི་རྟགས་ཀང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པའང་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་རྟགས་དོན་མྲེད་ལ་
མ་གྲུབ་ན་དྲེའང་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་ཡོད་པ་དང་དྲེའྷི་ཆོས་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་ཕ་རོལ་གྷི་
བསམ་པའྷི་ངོར་ཁྱད་པར་གཞན་སངས་ནས་བརོད་པའོ། །གྷིས་ཀའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་
འཁྲུལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ཀང་རྟོག་པས་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ྷིད་ཀྷིས་གྷིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དགག་པའྷི་ཆོས་
ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའང་འཁྲུལ་ཏྲེ་རྷིག་པ་ད ང་དངོས་མྲེད་གྷིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེད་
པའྷི་ཆོས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གཙོ་བོའ ་ིརྣམ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་
གྲུབ་ཅྷིང་དངོས་མྲེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་ 
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༼༡༢༦༽ 
དང་པོ་གོ་བྱྲེད་ནྷི། རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རང་གྷི་ཆོས་ཀྷིས་ཁྱབ་པ་ངྲེས ་པའྷི་རང་བཞྷིན་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པ་ནྷི་གོ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཚུལ་གསུམ་མ་ངྲེས་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་སྒྲོན་མ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་གོ་བྱ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བྱས་པ་དྲེ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་དོན་ལ་ངྲེས་པའྷི་མྷི་རྟག་པའྷི་རང་
བཞྷིན་དྲེ་བོས་ཀང་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་གོ་བྱའོ། །གསུ མ་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་ནྷི། འདྷི་
ལྡོག་པ་ན་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་མོ། །བཞྷི་པ་བྱས་ཡོད་ལ་འཇྷིག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་
དགོད་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཚན་མས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྒྱུ་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་
རྲེས་སུ་འབྲེལ་ཞྲེས་དང་ངོ ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་བྱས་པ་ལའོ། །གང་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་པ་སྟྲེ་སྐད་ཅྷིག་མའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་
བྱས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་བྱས་པ་རང་གྷི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་
པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་ཞྷིག་གང་གྷི་ངོ་བོར་འགྱུར་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་དྲེ འྷི་ངོ་བོ་
ལ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཐ་མ་འབས་བུ་ལ་གྲེགས་མྷི་སྷིད་པ་བཞྷིན་བྱས་པའང་འཇྷིག་པའྷི་ངོ་བོར་
འགྱུར་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་འགྱུར་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྷིས་
སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། དངོས་པོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བྱ ས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་
ནྷི་ཆོས་ཅན། ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འཇྷིག་པའྷི་ངོ་བོར་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་འཇྷིག་པའྷི་རྒྱུ་ཐོ་
བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་དྲེ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར་གོས་ལ་ཚོན་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ན་འགའ་ཞྷིག་རྟག་པར་
འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། ལྟོས་ཀང་བུམ་པའྷི་འཇྷིག་པའྷི་ 
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༼༡༢༧༽ 
སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་དྲེའྷི་ངོ་བོར་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན་ཡང་བུམ་པ་འགའ་
ཞྷིག་ལ་འཇྷིག་པ་སྷིད་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མ་ཕད་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དྲེས་འཇྷིག་
པ་སྲེད་པའང་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ྷིད་ཀྷིས་མ་ཚང་བ་དང་གྲེགས་སྷིད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་
ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བཤད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་ལ་འཇྷིག་པས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་སུ་
བཀོད་པའྷི་འཇྷིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཅྷིར་བཤད་ཅྲེ་ན་འབས་བུ་འཇྷིག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་
ནས་འཁྲུལ་པ་ྷིད་དུའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་སྷིར་རྒྱུ་ཙམ་ཐམས་ ཅད་ལ་འབས་བུ་གནས་པ་སྟྲེ་སྲེད་པས་ཁྱབ་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དང་ཚང་ཡང་ནུས་པ་འགྱུར་གྷི་བར་དུ་གྲེགས་སྷིད་པ་དྲེས་
ནའོ། །གང་གྷི་ལུགས་ལ་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་ལྡན་དུ་འདོད་པའྷི་ལུགས་ལའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་རྒྱུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་
པའྷི་འཇྷིག་པ་དྲེའྷི་རྒྱུར་འདོད་པའྷི ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེའྷི་རྒྱུར་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་དག་ལ་འཇྷིག་པ་
སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཐོ་བས་འཇྷིག་པ་དངོས་པོའམ། དངོས་པོ་བཀག་ཙམ་བྱྲེད། དང་
པོ་ལྟར་ན་བུམ་པའམ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་པོ་སྲེད། དང་པོ་ནྷི། ཐོ་བས་བྱ་མྷི་དགོས་ཏྲེ་བུམ་པ་རང་གྷི་རྒྱུ་
ལས་སྔར་གྲུབ་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་ནྷི་དྲེའྷི་ངོ་བོར་མྷི་རུང་སྟྲེ་འགལ་བས་སོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་རྟག་ན་
ཐོ་བས་འཇྷིག་མྷི་ནུས་ལ། མྷི་རྟག་ན་དྲེ་སྲེད་པ་ལ་དྲེ་མྷི་དགོས་སོ། །སྔར་རྟག་ལ་ཐོ་བ་དང་ཕད་པའྷི་ཚེ་མྷི་རྟག་
ཅྲེ་ན། འོ་ན་སྔར་ཡང་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་ཏྲེ་འཇྷིག་པ་ལ་ཇྲེ་ྲེར་སོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན། ཐོ་ 
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༼༡༢༨༽ 
བ་དང་ཕད་པ་ནའང་བུམ་པ་མྷི་འཇྷིག་པར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེས་བུམ་པ་ལས་གཞན་པའྷི་འཇྷིག་པ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་སྣམ་
བུ་ཚིག་པས་བུམ་པ་ལ་མྷི་གནོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དངོས་པོ་བཀག་པ་ཙམ་ནྷི་བྱ་བའྷི་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དངོས་
མྲེད་ཡྷིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འདྷི་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་འཇྷིག་པ་འདྷི་ནྷི་ཆོས་ཅ ན། བྱས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་
གྲུབ་ཙམ་གྷིས་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཐོང་བའྷི་བུམ་པ་གང་
ལ་འཇྷིག་པ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་འབྲེལ་བར་གྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལས་མ་མཐོང་བའྷི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་
གཞན་ལ་ཡང་དྲེ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་འབྲེལ་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་རྟགས་གྷིས་
ཀྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་
པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་ཚད་མར་བསྟན་པའྷི་དོན་དང་། མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷིགས་
པ་མྲེད་པའྷི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ ་མྲེད་པའྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
འཇུག་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སློབ་དཔོན་གྷིས་ཚད་མར་བཤད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་མ་དམྷིགས་པ་གྷིས་
ཀའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་ཡོད་པར་ངྲེས་པའྷི་ཐ་སད་ལ་སོགས་པ་དགག་པ་ལའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བང་དོར་བྱ་བའྷི་ཡུལ་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མ་དམྷིགས་ན་ཡུལ་དྲེ་ལ ་རྟོག་ལྡན་བང་དོར་བྱྲེད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པས་
ཞྲེས་བྱ་བའྷི་རྷིག་པས་སོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་འཇུག་པ་ནྷི་ཚད་མའྷི་བོས་ཡུལ་དྲེ་དམྷིགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ངྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཡོད་  
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༼༡༢༩༽ 
པར་བརོད་པའྷི་སྒྲ་དང་ཡོད་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་ ཐ་སད་དོ། །དང་པོ་ནྷི་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ནྷི་
འཇུག་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་དོ། །ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་
གྷིས་ཆོས་ཅན། ཡོད་ངྲེས་ཀྷི་ཐ་སད་ཁྲེགས་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་
ཚད་མ་གསུམ་ལོག་པས་བསྐལ་པའྷི ་དོན་མྲེད་པའྷི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་བསྟན་བཅོས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འོག་ཏུ་
བསྐལ་པའྷི་དོན་དྲེ་རྣམས་ནྷི་ཆོས་ཅན། མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱར་
མྷི་རུང་སྟྲེ་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་རྟོགས་པས་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་
པས་མ་ཁྱབ་སྟྲེ་བསྐལ་པ འྷི་དོན་འགའ་ཞྷིག་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་སྐབས་ཀྷི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་
སྟྲེ་ན་འགའ་ཞྷིག་སྲེས་བུའྷི་དོན་ལ་མྷི་མཁོ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཡུལ་དང་དུས་ཀྷིས་ཆོད་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིབྱྲེ་བག་ལྟ་
བུའོ། །འགའ་ཞྷིག་མཁོ་ཡང་རྲེ་རྲེ་ནས་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གྷི་རྟོག་པའམ་སྷིན་བུའྷི ་
གངས་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་དགོས་ནུས་མྲེད་པ་ཡང་གཏན་ལ་འབྲེབས་ན་བྱྲེད་པ་པོ་རྟོག་ལྡན་མ་ཡྷིན་པ་དང་བསྟན་
བཅོས་སྲེས་བུའྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་མྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མངོན་སུམ་འཇུག་པས་ཀང་མ་ཁྱབ་སྟྲེ་བསྐལ་
པའྷི་དོན་རྣམས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ ད་ལྟ་མྲེད་
པ་དང་རང་རྷིག་གྷི་ཡུལ་མྷིན་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་དབང་པོའ ་ིརྲེས་སུ་འབང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་
འཇུག་པས་ཀང་མ་ཁྱབ་སྟྲེ་བསྐལ་པ་དྲེ་དག་འབས་བུའྷི་རྟགས་མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་  
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༼༡༣༠༽ 
པ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཡོད་པ་ལ་རང་བཞྷིན་དང་མ་དམྷིགས་པ་འཇུག་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ཚད་མ་
མྷིན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཡོད་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷིགས་པ་འདྷི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ྷིད་དུ་མྷི་གྱུར་ཏྲེ་
བསྐལ་པའྷི་དོན་དྲེ་དག་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྷི་འབས་བུ་ཅན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མ་ནྷི་ངྲེས་པའྷི ་འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྐད་ཅྷིག་འཛིན་
པའྷི་མངོན་སུམ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མ་མྷིན་པའམ་ཡྷིན་ཀང་གཞན་ལས་ངྲེས་པ་འདྲེན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཡོད་པའྷི་ཐ་སད་དགག་པ་ལའང་ཚད་མར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགའ་ཞྷིག་འཇུག་པ་
ལ་ངྲེས་པ་མྷི་དགོས་ཏྲེ་ཞྷིང་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཐྲེ་ཚོ མ་ལས་ཀང་འཇུག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
བདྲེན་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་ཚད་མས་མ་ངྲེས་ནས་འཇུག་པ་དགག་པར་ནུས་པ་ཚད་མར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། རྟགས་
ཀྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྣང་རུང་རྟགས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་ན་ཞྲེས་པ འོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་མ་
དམྷིགས་པ་ཚད་མ་མྷིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པ་འགའ་ཞྷིག་བཀག་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་
སྟོན་པ་ནྷི་བརོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་མ་དམྷིགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཚད་མྷིན་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་
པའོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་ཡོད་པ་ལ་དམྷིགས་པས་མ་ཁྱབ་ཅྲེས་པའྷི་རྷིགས་པ ་འདྷི་ནྷིའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་བསྐལ་པའྷི་
རང་བཞྷིན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད་འབས་བུའྷི་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྲེས་
དཔག་གྷིས་ 
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༼༡༣༡༽ 
མྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལའོ། །དྲེས་ན་བསྐལ་པ་དྲེ་དག་རང་བཞྷིན་དང་འབས་བུ་མ་དམྷིགས་པའམ་
མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་ལ་སོགས་པས་དགག་མྷི ་ནུས་ཞྲེས་པའོ། །ལུང་ནྷི་རྲེས་དཔག་ཏུ་སྡུད་པའམ་ཚད་
མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡྷིན་པས་མ་བརོད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་དགག་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ་དང་། སྒྲུབ་
པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་རྒྱུ་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི། རྒྱུ་མྷི་ཤྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་ཤྲེས་པ་
ནྷི་དྲེ་མ་དམྷིགས་པའོ། །རྒྱུ་མ་དམྷི གས་པ་ནྷི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དགག་ནུས་པར་མ་ཟད་བསྐལ་པའྷི་དོན་ཡང་
ངོ་། །བསྐལ་པའྷི་རྒྱུར་ངྲེས་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་མ་བསྟན་པའྷི་ཡུལ་ཙམ་མྲེད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་གསུངས། 
གྷིས་པ་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི། དོན་གྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དོན་ནྷི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའོ། །དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གྱུར་
པའྷི་རྟགས་ཅན་ནྷི་ཁྱབ ་པར་བྱ་བའོ། །ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་མྷི་
དམྷིགས་པ་ཡང་རྟགས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིང་ཙམ་མྲེད་པས་ཤ་པ་མྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་རྟགས་དྲེ་དག་གྷི་ཁྱད་པར་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཏན་ཚིགས་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་
མྲེད་པར་རྟོག་ པར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་མ་མཐོང་བས་བུམ་པ་མྲེད་
པར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་བུམ་འཛིན་བཀག་པ་དྲེ་བུམ་པའྷི་འབས་བུ་བཀག་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྣང་རུང་གྷི་བུམ་པའྷི་དངོས་པོའ །ོ །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་མ་དམྷིགས་པའྷི་
དངོས་པོ་མྲེད་པར་ཞྲེས་པ་ནྷི་མཐོང་བ་དང་ལྡན་པའྷི་བུམ་པའྷི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་རྟོགས་  
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༼༡༣༢༽ 
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དགག་པ་གྷིས་ཀྷིས་རྣལ་མ་གོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་མྷི་སྷིད་པར་གྱུར་པའྷི་དུས་ནའོ། །དྲེ་
གང་ཞྲེ་ན་རྒྱུའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་རྒྱུའོ། །དྲེ་ལ་སྣང་རུང་ནྷི་བསྐལ ་པ་གསུམ་དང་
བལ་བའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་མྷི་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་ཚང་བའམ་བར་ཆད་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་པ་སྟྲེ་དྲེ་དག་མྷི་སྷིད་པའྷི་དུས་ནའོ། །འདྷི་ཡང་དགག་པ་གྷིས་ཀྷིས་རྣལ་མ་བསྟན་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་
མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་པའྷི་དུས་ན་དྲེ་ཡོད་པར་རྟོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ ་བུའྷི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་
ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་མཐོང་ན་དྲེ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། ། གལ་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ཚིག་ཕྱྷི་མ་འདྷི་གྷིས་སྣང་
རུང་གྷི་བུམ་པ་མ་མཐོང་བ་ྷིད་ལ་སྦྱོར་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་བུམ་པ་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་
ཀང་དྲེ་མྷི་མཐོང་ན་བུམ་པ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ འྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འགལ་བའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ངྲེས་
པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གང་རྲེག་མྲེད་པ་ྷིད་དུའོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་གང་རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བ་མྷི་
དམྷིགས་པ་ནྷི་ཟྲེར་ཡང་ཚིག་རྐང་དང་པོའ ་ིམཐའྷི་ཡང་ཞྲེས་པ་འདྷིར་སྦྱར་ལ་འདྷིའྷི་ནྷི་ཞྲེས་པ་དྲེའྷི་ཤུལ་དུ་
སྦྱར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་གནོད་བྱྲེད་ཕྱྷི ར་ཞྲེས་པ་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་ཞྲེས་པའོ། །འདྷིར་སྒྲུབ་པ་རྟགས་སུ་
སྦྱར་ཡང་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ལས་འགལ་བར་རྟོགས་ཤྷིང་འགལ་བ་ལས་དངོས་པོ་
མྲེད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྣང་བ་མ་དམྷིགས་པ་དང་། མྷི་སྣང་བ་མ་
དམྷིགས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ ། །དང་པོ་ནྷི། གཙོ་བོ་ནྷི་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ 
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༼༡༣༣༽ 
རོ། །ཞྲེས་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཀོད་པ་ལ་གངས་ཅན་ན་རྲེ་སྦྱོར་བ་འདྷི་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་མྷིན་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་དང་ཡོད་པའྷི་ཐ་སད་དགག་པ་གྷིས་ཀ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡོད་
དམ་མྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་དགག་མྷི་ནུས་པ་དང་། དམ་བཅའ་བའྷི་ཚིག་མྷི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་
ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་རོད་པའྷི་ཚིག་དང་མྲེད་དྲེ་ཞྲེས་དྲེ་ལ་དགག་པའྷི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་
པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལན་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་ག ྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་མཚན་
ཆོས་ཅན་ཡྷིན་ན་རོད་པ་དྲེ་འཇུག་ཀང་འདྷིར་ཁོ་བོ་ཅག་གཙོ་བོའ ་ིསྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །བསྒྲུབ་བྱའྷི་
ཆོས་ཀང་སྒྲ་དོན་དྲེ་ྷིད་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་སྒྲ་དོན་སྣང་བའྷི་རྟོག་པ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི ་གཙོ་བོ་རང་མཚན་
ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་པར་སྒྲུབ་པའོ། །རྟགས་ནྷི་རྟོག་པ་དྲེ་གཙོ་བོའ ་ིརྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པར་མ་དམྷིགས་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་གཙོ་བོ་རྟག་པར་འདོད་པས་སོ། །རྲེས་འགོའང་མྲེད་དྲེ་རྟོག་པ་དྲེ་རྟག་ཏུ་སྲེ་
བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་ཡོད་པས་ཆོས་ཅན ་རོད་པའྷི་ཚིག་མྷི་འཐད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་
གསུམ་མྲེད་ལ་རང་མཚན་མྲེད་པས་དམ་བཅའ་བའྷི་ཚིག་མྷི་འཐད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་གྷིས་མྲེད་
དོ། །སྷིའྷི་དོན་ཏོ། །གཞུང་གྷི་དོན་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཆོས་ཅན་གྷི་དོན་ནྷི། ཐོག་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་གྷི་
ཆོས་འདྷི་ནྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །དྲེ་ྷིད་ གང་ཞྲེ་ན་རྟོག་པས་བསྒྲུབས་ཞྲེས་རྟོག་པས་བཟུང་བ་སྟྲེ། དྲེ་
ལ་སྣང་ 
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༼༡༣༤༽ 
བའྷི་རྣམ་པའོ། །རྟོག་པ་དྲེ་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་རྟོག་པ་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་བག་ཆགས་ལས་
སོ། །དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དྲེ་དག་གང་ཞྲེ་ན་ཡོད་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། ཡོད་པར་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པའྷི་
བག་ཆགས་གོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བར་རྟོག་པ་དང་། མྲེད་པར་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པའྷི་བག་
ཆགས་ལས་བྱུང་བ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྲེ་མྲེད་དུ་རྟོག་པ་དང་། གྷིས་ཀར་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པའྷི་བག་
ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་རྟོག་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་རྟོག་པ་དྲེ་ྷིད་
ཀྷིས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་གྷིས་ཀར་ངྲེས་པར་བྱས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་གྷི་ཆོས་ཞྲེས་བྱའོ། །གྷིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་
དོན་ནྷི་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཡོངས་གཅོད་ཀྷི་དོན་ནྷི། དྲེ་དངོས་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པ་ཅན། །སྒྲུབ་ལ། ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་
ཞྲེས་པ་ནྷི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་སྣང་བའྷི་རྟོག་པ་སྟྲེ་དྲེ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་ དངོས་པོའ ་ིྲེར་ལྲེན་
ཅན་མྷིན་པར་སྒྲུབ་པའོ། །གྷིས་པ་རྣམ་བཅད་ནྷི། འོག་ཏུ་དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་དྲེ་ྷིད་
ནྷི་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་འབས་བུའྷི་རྟགས་ཀྷིས་གྲུབ་སྟྲེ་
སྒྲ་དོན་དྲེ་གཞན་ལ་བསྟན་པའྷི་དོན་དུ་སྒྲ་སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གསུམ་པ་རྟགས་ནྷི། དྲེ་མྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་
ཞྲེས་པ་ནྷི་གཙོ་བོའ ་ིསྒྲ་དོན་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི་
གཏན་ཚིགས་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྟག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ ། །གྷིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་དོན་དངོས་པོ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་
དང་། སྒྲ་དོན་ྷིད་བཀག་པའྷི་སོན་དང་། མ་བཀག་པའྷི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། གཙོ་ 
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༼༡༣༥༽ 
བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་མྷི་སོང་ན་རང་མཚན་ཀང་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་
སྟྲེ་ན་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ ་ཁོ་ན་ལ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པས་ཞྲེ་ན་ལན་ནྷི་མཐོང་བའྷི་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་འཇུག་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲ་རྣམས་ནྷིའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་དོན་རྣམས་ལའོ། །དོན་ཇྷི་ལྟ་
བུ་ཞྲེ་ན་མཐོང་བའྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་ཀྷིས་བརྟགས་པའྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲ་འཇུག་
པའྷི་རྒྱུ་རང་མཚན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདས་མ་འོངས་ལ་ཚིག་མྷི་འཇུག་པ་དང་། བརྫུན་ཚིག་མྷི་སྷིད་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བོ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་དོན་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །གཞན་དུ་ན་
ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྒྲ་དོན་ཞྲེས་པ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་ པའྷི་སྒྲ་དོན་
བཀག་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མྷི་སྷིད་དྲེ་སྒྲ་དོན་དང་མྲེད་པའྷི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་ལ་ཡན་གང་པའྷི་མྲེད་པ་
རང་པ་རྷི་བོང་ལ་རྭ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་
བརྟྲེན་ནས་དངོས་པོ་ལ་དཔྱོད་པ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲ་དོན་དྲེ་ྷིད་ལ་དཔྱོ ད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དཔྱད་
པར་བྱ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་གངས་ཅན་གྷིས་དྲེ་
ཡོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་པས་དྲེ་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་བྱྲེ་བག་གྷིས་ཀྷིས་སོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་གཙོ་
བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་ལ་བསོན་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ། མཐུན་ སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རོལ་ཕྱྷི་རོལ་རྣམས་ཀྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་
ན་དངོས་པོ་འདྷི་ལས་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། བརྟག་པས་ཅྷི་བྱ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་
ཞྲེ་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྒྲ་དོན་ 
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༼༡༣༦༽ 
ལའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་འབས་བུ་དོན་དུ་གྲེར་བས་སོ། །དཔྲེར་ན་མ་ནྷིང་ཞྲེས་པའོ ། །གྷིས་པ་ལུང་འགལ་སང་
བ་ནྷི། སློབ་དཔོན་གྷིས་གང་ཡང་བརྟག་པའྷི་ཆོས་མྷི་དམྷིགས་པ་ཞྲེས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བརྟགས་པའྷི་ཆོས་
སྒྲ་དོན་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་རྟགས་སུ་བཤད་ལ། ཁྱྲེད་སྒྲ་དོན་དངོས་པོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མ་དམྷིགས་པ་རྟགས་སུ་
འདོད་པ་གྷིས་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བརྟགས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་ད ང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་
པའྷི་སྒྲ་དོན་ནྷིའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ྷིད་ཡྷིན་པས་སོ། །སློབ་དཔོན་གྷིས་སྒྲ་དོན་ྷིད་ལ་
བརྟགས་པར་བཤད་ཅྲེས་པའོ། །སྒྲ་དོན་དྲེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེ་བར་མ་གྲུབ་པ་སྟྲེ་མ་དམྷིགས་པའོ། །དྲེ་
ཆོས་དྲེ་རྟགས་སུ་གསུངས་པའོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་འདྷི འྷི་ཞྲེས་པ་སྒྲ་དོན་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་མྷིན་པར་
སྒྲུབ་པའྷི་འོ། །དྲེས་ན་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་དགོངས་པ་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མྷི་སྣང་བ་མ་
དམྷིགས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ལོག་པས་བསྐལ་པའྷི་དོན་དགག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཡོད་
པ་ལ་ཚད་མ་གྷིས་འཇུག་པས་མ་ཁྱབ་པས་སོ། །ལུང་ལོག་པ་ནྷི་དགག་ནུས་ཏྲེ་དྲེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སྔར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ཟྷིན་ཏོ། །འདྷིར་ལུང་
ཚད་མ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སོ་སོར་དགག་པ་དང་། སྷིར་དགག་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྲེས་བུས་བྱས་པའྷི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྷིན ་པ་དགག་པ་དང་། མ་བྱས་པའྷི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ཙམ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་བཀག་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཚིག་ཕྱྷི་རོལ་ལ་ 
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༼༡༣༧༽ 
ཚད་མར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། སྒྲ་རྣམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་རྣམས་དྲེ་ལས་ཞྲེས་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྲུ བ་
པ་མྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་གྷིས་ལ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་གྷིས་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་དོན་
ལ་མྷི་འཁྲུལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བརོད་འདོད་ལ་ཚད་མར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྒྲ་དྲེ་
དག་ས་བ་པོའ ་ིབརོད་འདོད་ཀྷི་བསམ་པ་སྟོན་ཅྷིང་དཔོག་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཚིག་དྲེ ་བརོད་འདོད་ལ་རག་ལས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡྷིད་ཆྲེས་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་སྒྲ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་རྲེས་དཔག་གྷི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་
དང་ངོ་། །སྒྲ་གང་ཞྲེ་ན་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་སྟྲེ་ྲེས་པ་ཟད་པའྷི ་ཚིག་གོ །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་མྷི་བསླུ་བའྷི་སྷི་ལས་ཞྲེས་པ་ཡུལ་
གྷིས་ལ་མྷི་བསླུ་བ་དང་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སློབ་དཔོན་ལུང་ཚད་མར་
འཆད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཚད་མར་གྱུར་པའྷི་ལུང་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ལུང་དྲེ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། ལུང་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ྷིད་ཡྷི ན་པས་དྲེར་གསུངས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་དང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ྷིད་ཀྷིས་
རྲེས་དཔག་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྟོག་ལྡན་ལུང་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའྷི་དོན་དུ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ལུང་གྷི་དོན་ནྷི་གང་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པ་ཅྷིས་ཞྲེ་ན། ལུང་གྷི་དོན་ནྷི་དགྲེ་
སྡྷིག་ལས་འབས་བུ་བཟང་ངན་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྷིས་དྲེ་གཞུག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ལུང་གྷི་དོན་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མཚན་
གཞྷི་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི།  
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༼༡༣༨༽ 
འབྲེལ་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ངག་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚད་མ་ཡྷི ན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ངག་ཅྷི་ལྟ་
བུ་ཞྲེ་ན་འབྲེལ་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ངག་རྣམས་བང་བ་དང་དོར་བ་དང་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་བའྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་བསྡུར་
བཏུབ་ཅྷིང་ཕན་འདོགས་པ་སྟྲེ། ཆོས་ནྷི་འཕོས་ནས་བདྲེ་བ་སྟྲེར་བྱྲེད་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་སོ་བཅུ་
འཁུར་བ་དྲུག་འཁར་གཞོང་པགས་པ་ཤ་ཞྲེས་པའྷི་ངག་གཅོད་དོ། །རྲེ ས་མཐུན་ཐབས་ནྷི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པར་
ནུས་པའྷི་ཐབས་སྟོན་པ་སྟྲེ་དུག་ཞྷི་བའྷི་དོན་དུ་འཇོག་པོའ ་ིགཙུག་རྒྱན་ལྲེན་པའྷི་མན་ངག་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་
པའོ། །སྲེས་བུའྷི་དོན་ནྷི་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་སྟོན་པ་སྟྲེ་བྱ་རོག་གྷི་སོ་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་པའོ། །ངག་
ཆོས་གསུམ་ལྡན་དྲེ་སྲེས་བུ་ལུང་ལ་འཇུག་པ་ལས་ གཞན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་ཚད་མ་མྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་མཚན་ྷིད་མྷི་བསླུ་བ་བསྟན་པ་ནྷི། མཐོང་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་བསླུ་བའོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་ལུང་འདྷིའྷི་
འོ། །གང་ཞྲེ་ན་གནོད་པ་མྲེད་པའོ། །གང་ལ་གནོད་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན་མཐོང་དང་ཞྲེས་པ་མངོན་གྱུར་ཏོ། །མ་མཐོང་
ཞྲེས་པ་ལོག་གྱུར་དང་ཤྷིན་ཏུ་ལོ ག་གྱུར་གྷིས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དངོས་པོའ ་ིདོན་དྲེ་དག་ལའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་
མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་རྣམ་གྷིས་ཏྲེ་དངོས་པོ་བས་ཞུགས་དང་ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་
ཀྷིས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ལུང་ལས་ཕུང་པོ་ལྔ་མངོན་གྱུར་དུ་བསྟན་པ་དང་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་དང་བདྲེ་སོགས་
ཕྱྷིའྷི་དོན་མངོན་གྱུར་མྷིན་པར་བསྟན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པའོ། །འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་
ལ་སོགས་པ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་དང་བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ལ་
དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་ 
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༼༡༣༩༽ 
གྷིས་མྷི་གནོད་པའོ། །བདག་ལ་སོགས་པ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་མྷིན་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེ ་དག་ཡོད་པར་དཔོག་པ་ལ་
རྟགས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་རང་བཞྷིན་མ་གྲུབ་ལ་རྟག་པ་ལ་འབས་བུ་ཡང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུང་
ལ་བརྟྲེན་པས་མྷི་གནོད་པ་ནྷི་སྡྷིག་པ་ོན་མོངས་པའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པས་ོན་མོངས་པ་སོང་བྱྲེད་ཀྷི་གྲེན་པོ་
བསྟྲེན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྷི་ལྟ་བུ་བསྟན་ན་ལུང་གྷིས་གནོད ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡྷིག་པ་ོན་མོངས་པའྷི་འབས་བུར་ཁས་
བངས་ནས་ཁྲུས་དང་སྦྱྷིན་སྲེག་ལ་སོགས་པས་དྲེ་འདག་པར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དྲེས་དྲེ་དག་གྷི་རྒྱུ་ལ་མྷི་གནོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་དང་གང་གྷི་རྒྱུ་ལ་མྷི་གནོད་པ་དྲེ་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། མངར་བསྷིལ་སྣུམ་
པའྷི་རས་ཀྷིས་བད་ཀན་ལ་མྷི་ག ནོད་པ་བཞྷིན་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྡྷིག་པའྷི་རྒྱུ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་མ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚིག་ལས་རྟོགས་པ་ལ་མྷི་
བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྷི། ཡྷིད་ཆྲེས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚིགས་ལས་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་མྷི་
བསླུ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚིག་དྲེ་ལས་གཞན་བྱ་གྷིས་ལྲེགས་པར་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་མྷི་བསླུ་བའྷི་སྷི་ཞྲེས་
པ་ནྷི་གཞལ་བྱ་གྷིས་ལ་མྷི་བསླུ་བ་དང་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཁྱབ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་
དང་གང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚིག་ལས་རྟོགས་པ་དྲེ་ནྷི་མྷི་བསླུ་བ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་གཞལ་བྱ་གྷིས་རྟོགས་པ་
བཞྷིན་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་ཚིག་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ཡང་
རྲེས་དཔག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། འདྷི་ཡུལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སློབ་དཔོན་གྷིས་གསུངས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བོ་ནྷི་ཞྲེས་
པ་ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བོ་ནྷིའོ། །དྲེ་ 
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༼༡༤༠༽ 
ཅྷིར་གསུང་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པར་རོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཞྲེ་ན་ལུང་འདྷིའྷི་ཡུལ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལའོ། །དྲེ་ལ་
རྲེས་དཔག་འཇུག་པར་འགལ་ཞྲེ་ན་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པའྷི་གོ་སྐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མངོན་
སུམ་དང་ཚད་མ་གསུམ་པ་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པས་འོས་མྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པའོ། །གསུམ་པ་གཙོ་བོའ ་ིདོན་ལ་མྷི་
བསླུ་བས་སྒྲུབ་པ་ནྷི། བང་དང་ཞྲེས་པ ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཞན་ཞྲེས་
པ་གཙོ་བོའ ་ིདོན་མྷིན་པ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཞན་ལའང་ལུང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བོ་མྷི་བསླུ་བར་དཔག་
པའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ལུང་དྲེས་གཙོ་བོའ ་ིདོན་ལ་མྷི་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སོ། །གཙོ་བོའ ་ིདོན་
གང་ཞྲེ་ན་བང་བར་བྱ་བའྷི་དྲེ་ྷིད་ནྷི་འགོག་བདྲེན་ནོ། །དོར་བྱའྷི་དྲེ་ྷིད་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པའོ། །དྲེ་དག་
གྷི་ཐབས་ནྷི་རྒྱུ་སྟྲེ་རྷིམ་པ་ལྟར་ལམ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པའོ། །དྲེ་དག་ནྷི་ཐར་པ་ཐོབ་པའྷི་རྒྱུའྷི་གཙོ་བོ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དྲེ་ལ་མྷི་བསླུ་བར་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ རྲེས་དཔག་གྷིས་རབ་ཏུ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཞལ་བྱའྷི་གནས་གྷིས་ཀ་ཡང་ཐུབ་པས་གསུང་བ་ལྟར་ཚད་མས་ངྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་གནས་གསུམ་པ་ལ་ལོག་པར་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཚིག་
ཚད་མ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། སྲེས་བུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་ཤྲེས་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་གཞན་སྡྲེ་རྷིག་པ་ཅན་གྷིས་སོ། །ཅྷིར་ཞྲེ་ན་ཇྷི་བཞྷིན་དོན་ཏྲེ་མྷི་བསླུ་བར་རོ། །གང་ཞྲེ་ན་
སྲེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་སྟྲེ་ཤྲེས་རབ་དང་བརྲེ་བ་དང་ལྡན་ཞྷིང་ྲེས་པ་ཟད་པའོ། །དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་ཚིག་སྟྲེ་དྲེ་ལ་
རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཚིག་དྲེ་ཚད་མའོ་ཞྲེས་ཟྲེ ར་རོ། །གྷིས་ 
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༼༡༤༡༽ 
པ་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་མལ་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་པས་དྲེ་ལ་ཚད་མར་མྷི་རུང་བ་དང་། མྷི་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་
སྷིད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པས་མྷི་ཤྲེས་པར་སྟོན་ཏྲེ་
རྟོག་ལྡན་ནྷི་བརྟགས་ནས་ལུང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུར་ཁས་ལྲེན་ལ་བརྟག་ན་ཁྱད ་པར་ཅན་གྷི་ཚིག་འཇུག་པའྷི་
རྒྱུར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཤྲེས་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཚིག་བདྲེན་པ་འགོག་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་
ཚིག་ལ་བསླུ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ལུང་ལ་གང་གྷིས་འཇུག་ཅྲེ་ན། ལུང་དྲེ་གཞལ་བྱའྷི་གནས་གྷིས་
ལ་མྷི་བསླུ་བར་ཤྲེས་ཤྷིང་གསུམ་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི ་སོ་ནས་འཇུག་སྟྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ནྷི་ཕལ་ཆྲེ་བའྷི་རྒྱུ་
མཚན་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཚོང་ལ་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནྷི། འདྷི་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཤྲེས་
ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་གཞན་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྟོགས་དཀའོ་ཞྲེས་སོ། །གང་
རྟོགས་དཀའ་ཞྲེ་ན་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྲེམས་ཀྷི་ སོན་ཡོད་མྲེད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུ་འདྷི་ནྷི་སོན་འདྷི་ལྟ་བུ་
དང་ལྡན་པའམ་ལྡན་པ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཚད་མ་རྙྲེད་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་གཞན་
གྷི་སྲེམས་ཀྷི་སོན་ཡོན་ཐ་མལ་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཡུལ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་ནྷི་ད་ལྟ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་གྷིས་ཀང་མྷི་ཤྲེས་ཏྲེ་རྟགས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་མ་དམྷིགས་པ་ལ་ནྷི་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་ལ་སོན་ཡོན་གྷི་རང་བཞྷིན་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་འབས་བུ་ལུས་ངག་གྷི་
བྱ་བ་ཡང་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་འཁྲུལ་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་ག སུམ་སྟྲེ། ྲེས་པ་
སང་བར་ནུས་པ་དང་། སངས་བ་དྲེ་མྷི་ལྡོག་པ་དང་། ྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །  
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༼༡༤༢༽ 
དང་པོ་ནྷི། འགྷིབ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཟད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཟག་པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་རྒྱུད་ལ་ལར་
རོ། །ཐག་པ་ྷིད་གང་ཞྲེ་ན་བརྟྲེན་པ་ཀུན་ཞྲེས་པ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་མྷི ་མཐུན་ཕྱོགས་ཏྲེ་གྲེན་
པོ་དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དྲེའྷི་གྲེན་པོར་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། གྲེན་པོ་ཡོད་ན་ྲེས་པ་འགྷིབ་ཅྷིང་མྲེད་ན་
འཕྲེལ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཕྲེལ་འགྷིབ་བྱྲེད་ཀང་ར་བ་ནས་ཟད་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་བོ་གྲེན་པོ་
དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཞྲེ ་ན་གྲེན་པོ་དྲེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམ་པ་ལས་སོ། །སྦྱོར་
བ་ནྷི་གང་ཞྷིག་གང་དང་ྲེ་ན་འགྷིབ་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཤྷིན་ཏུ་འཕྲེལ་ན་གཏན་ཟད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ་ཆུའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་མྲེ་
འགྷིབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའང་གྲེན་པོ་དང་ྲེ་ན་འགྷིབ་པར་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། ྲེས་པ་གཏན་ཟད་པར་མྷི་འགྱུར ་ཏྲེ་སླར་ལྡོག་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གྲེན་པོའ ་ིབདག་ྷིད་དུ་
གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ལས་ཀང་ྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ྲེས་པའྷི་བདག་ྲེད་དུ་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ལས་ཀང་གྲེན་པོ་
སྲེ་བ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་འཚེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་བཟོག་སྟྲེ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་འཚེ་བ་དང་
བཅས་པ་ལ་སོ གས་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གསུམ་གྷིས་སོ། །གང་ཞྲེ་ན་ངོ་བོ་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ངོ་བོ་ྷིད་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་
རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་གྲེན་པོའ །ོ །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ྲེས་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་ཟོག་
པའྷི་འབད་པ་མྷི་སྷིད་པས་སོ། །འབད་པ་མྲེད་པར་ཡང་རང་བཞྷིན་བཟོག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་སྔར་གཙང་སྦྲ་ཅན ་དུ་གྱུར་
ན་ཕྱྷིས་ཐོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཀང་གཙང་སྦྲའྷི་རྟོག་པ་སོང་བ་ལ་འབད་དགོས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འབད་པ་མྲེད་པ་ྷིད་
ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་གྲེན་པོའ ་ིསོན་དང་སང་བྱའྷི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ན་འབད་ 
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༼༡༤༣༽ 
པ་བྱྲེད་པར་རྷིགས་པ་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་དོ། །རྲེ་ཞྷིག་གྲེན་པོ་ལ་སོན་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་འཚེ་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ ་འཚེ་བ་
གསུམ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྲེམས་རྣམ་པར་བཅྷིང་བའྷི་འཚེ་བ་མྲེད་དྲེ་ོན་མོངས་པའྷི་ས་བོན་
དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུས་སྲེམས་གདུང་བར་བྱྲེད་པའྷི་འཚེ་བའང་མྲེད་དྲེ་ཆགས་སྡང་མངོན་དུ་རྒྱུའྷི་རང་
བཞྷིན་གྷི་ཀུན་ནས་དཀྷིས་པ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ན་ར་འཆྷི་བའྷི་འཚེ་བའང་མྲེད་དྲེ་ སྲེ་བ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ྲེས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའང་མྷི་སྷིད་དྲེ་རབ་ཏུ་ཞྷི་བའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་
ྲེས་པ་ལ་འབད་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལྲེ་ལོའ ་ིརང་བཞྷིན་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འབད་པ་
ཡོད་ཀང་བཟོག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ལམ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་དང་སྟོང་པ་ལ་སོ གས་པ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། བོ་ནྷི་གྲེན་པོ་དྲེའྷི་ཕྱོགས་འཛིན་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་
ནྷི། ྲེས་པ་ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་ྲེས་པའྷི་ར་བ་མ་རྷིག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན་དྲེ་མ་རྷིག་ཅྲེས་པ་འཇྷིག་
ལྟ་ྷིད་མ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མདོ་ལས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་ཅྷིང་གྷིས་ཀ་རྒྱུར་དགོས་ན་མདོ་
ལ་ལར་གང་རུང་རྲེ་རྒྱུར་འཆད་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། དྲེར་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་མ་རྷིག་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེར་ཆགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བདག་ཏུ་ཆགས་པའོ། །དྲེ་ལ་ཆགས་པ་ནྷི་བདག་གྷི་བ་ལ་
ཆགས་པ་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་འདོད་ཆགས་སོ། །ཆགས་པ་དྲེ་ལས ་ཞྲེ་སྡང་སྲེ་སྟྲེ་ཆགས་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་མྷི་
བཟོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོགས་པའང་འབྱུང་སྟྲེ་དྲེ་ལས་སྲེར་སྣ་དང་ཕག་དོག་དང་ང་རྒྱལ་ཀང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར། 
གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ 
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༼༡༤༤༽ 
ནྷི། དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ན་ཞྲེས་པ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་དྲེ་ལས་ཞྲེ་སྡང་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་
ནའོ། །མདོ་གཞན་ལས་འཇྷིག་ལྟ་རྒྱུར་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་སངས་ན་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྒྱུའྷི་ར་བ་ཡྷིན་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་ཀྷི་གཞན་དུ་ན་ོན་མོངས་པ་རྲེ་རྲེ་ཡང་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་ལུང་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ་བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་རྷིག་བྱྲེད་ཚད་མར་
སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་མྷི་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྷིག་བྱྲེད་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། 
མ་བྱས་པར་ཁས་བངས་ལ་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། སྒྲ་མ་བྱས་པ་ྷིད་དགག་པ་དང་། སྒྲ་རྟག་པ་དགག་པ་དང་། 
མ་བྱས་པའྷི་རྟགས་མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཁས་བང་བརོད་པ་ནྷི། ཚིག་རྣ མས་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྲེ་བུའྷི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ྲེས་པ་ལས་བྱུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་ལུང་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་མྷིན་པར་མྷི་འཐད་དྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་
བདྲེན་པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རྒྱུ་ྲེས་པ་ལས་མ་བྱུ ང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་
པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མགོ་མཚུངས་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། རྷིགས་པ་གཞན་གྷིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
སྲེས་བུའྷི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པ་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེས་བུ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལས་ཀང་
བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་རྷིག་བྱྲེ ད་ནྷི་ཚད་མ་མྷིན་ཏྲེ་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རྒྱུ་ཡོན་ཏན་ལས་མ་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་རྒྱུ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པས་
འབས་བུ་བདྲེན་ 
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༼༡༤༥༽ 
པའྷི་དོན་ཅན་ཡང་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། བརྡ་ལ་ལྟོས་མ་ལྟོས་བརྟག་པ་དང་། དོན་གང་དང་འབྲེལ་བརྟག་
པ་དང་། འབྲེལ་བརྟག་མྷི་རྟག་བརྟག་པ་དང་། འབྲེལ་བ་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་བརྟག་པ་དང་། རོད་བྱྲེད་གང་དང་
འབྲེལ་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་དགག་པ་ནྷི། དོན་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དོན་ཕྱྷིན་
ཅྷི་ལོག་ཏུ་སྟོན་པ་སྷིད་པར་ཐལ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་རྣམས་སོ། །དྲེ་མ་བྱ ས་པས་ན་མྷི་
འཁྲུལ་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་ངོ་བོ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྷིན་ཡང་ངོ་། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བརྡ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་བརོད་འདོད་ལ་བརྟྲེན་པ་དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །བརྡ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་དོན་ཤྲེས་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་སྟྲེ་བརྡ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་དོན་གོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཚིག་སྲེས་
བུས་མ་བྱས་ཀང་དྲེས་བརྡ་ནོར་བར་སྦྱོར་ བ་སྷིད་དྲེ་བསྟན་བཅོས་ནོར་བར་བཤད་པ་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གྷིས་པ་བར་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་དགག་པ་ནྷི། སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེལ་པའམ་བརྡ་ནྷི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པ་
མྷིན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་གྷི་དོན་དང་འབྲེལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བརྡ་གང་ལ་སྦྱར་རྷིག་པ་མྲེད་པར་སྒྲ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་
དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་བཤད་མྷི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་རང་བཞྷིན་གྷིས་འབྲེལ་བ་དྲེ་ནྷི་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བརྡའྷི་འབྲེལ་པ་ལས་གཞན་
པའྷི་བརྟག་པའྷི་འབྲེལ་པ་ལས་དོན་གོ་བའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་བརྡ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ ་ལས་དོན་མྷི་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་དོན་གཅྷིག་དང་འབྲེལ་བ་
དགག་པ་ནྷི། ཚིག་ཅྲེས་པ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་རྣམས་དོན་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་འབྲེལ་བ་ངྲེས་ཞྲེ་  
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༼༡༤༦༽ 
ན། འོ་ན་སྒྲ་དྲེ་ལས་དོན་གཞན་རྟོགས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བརྡའྷི་དབང་གྷིས་གོ་སྒྲ་ལ་
སོགས་པས་དོན་ གཞན་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དོན་དུ་མ་དང་འབྲེལ་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་
པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། སྒྲ་གཅྷིག་ཀང་དོན་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བས་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་དོན་ཐམས་ཅད་རོད་པར་
བྱྲེད་པ་མྷིན་ཡང་སྲེས་བུས་རང་གང་འདོད་པ་ལ་བརྡ་སྦྱར་བས་འདོད་པའྷི་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་
ལ་སྦྱྷིན ་སྲེག་སྦྱྷིན་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ལས་འདོད་པའྷི་དོན་དང་འགལ་བ་ཁྱྷི་གསོད་པའང་གསལ་བ་སྟྲེ་གོ་སྷིད་པར་
འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ངག་དྲེས་སྲེས་བུ་མཐོ་རྷིས་ཀྷི་རྒྱུ་ལས་བཟོག་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་བསལ་བ་
དགོད་པ་ནྷི། ཡང་སྲེས་བུས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེས་བུའྷི་ཚིག་ལ་བསླུ་བ་སྷིད་པ་དྲེ་བསལ་བའྷི་དོན་དུ་སྒྲ ་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པར་བརྟག་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལའང་འཁྲུལ་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་འབྲེལ་པ་གང་ཡོད་
བརྟག་པ་ནྷི། ཐ་དད་རྣམས་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་གང་ཡོད། རྲེ་ཞྷིག་བདག་གཅྷིག་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་
དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་མྷི་དད་ན་གྷིས་ཀའྷི་རང་བཞྷིན་མས་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ། སྒྲ་ཡང་དོན་ཡྷིན་ལ་
དོན་ཡང་སྒྲ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བྱུང་ཡང་མྲེད་དྲེ་བརོད་འདོད་དམ་དོན་ལས་སྲེ་ན་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་ཐ་དད་ལ་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། སྲེས་
བུས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྣ མ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟྲེ་བདྲེན་རྫུན་གྷི་དོན་གྷིས་ཀ་གཏན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདྲེན་རྫུན་གྷི་དོན་གང་ལུང་དང་ལྡན་པ་ལ་སྲེས་བུས་བྱས་པས་ཁྱབ་པའོ། །བརྡ་སྲེས་
བུས་བྱས་པར་ 
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༼༡༤༧༽ 
ཁས་ལྲེན་ན་ཁྱྲེད་ཀྷི་གྲུབ་མཐའ་འདྷི་ནྷི་གླང་ཆྲེན་གྷི་ཁྲུས་དང་འད་སྟྲེ་འཁྲུལ་པའྷི་དྷི་མ་བསལ་བ འྷི་དོན་དུ་མ་
བྱས་པར་འདོད་ལ་དོན་མྲེད་པའྷི་དྷི་མ་བསལ་བའྷི་དོན་དུ་བརྡ་བྱས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྒྲ་
དོན་གྷི་འབྲེལ་པ་དྲེ་རྟག་གམ་མྷི་རྟག གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་སྲེས་བུས་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའམ། མྷི་བྱྲེད་པ་
ཞྷིག དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་བུས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེས་སྲེས་བུས་
འདོད་པའྷི་དོན་ཡུལ་དུས་ངྲེས་པ་ཅན་དུ་སྟོན་མྷི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྷི་བོ་བཞྷིན་དུ་འདོད་པས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་
སྦྱར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟག་ན་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་
དོན་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ ནྷི། འབྲེལ་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེལ་པ་ལ་ཆོས་ཅན། 
རྟག་པ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་ཅན་ཏྲེ་བརོད་བྱ་རྣམས་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟྲེན་ཞྷིག་ན་བརྟྲེན་པའང་འཇྷིག་
སྟྲེ་སྒྲོན་མ་ཞྷིག་ན་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་འོད་འཇྷིག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ནྷི་རྷིགས་
ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ་ དྲེ་ནྷི་མ་ཞྷིག་སྟྲེ་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འདོད་རྒྱལ་བའྷི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་རྷིགས་བརོད་བྱར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཁྱྲེད་རང་རྷིགས་དང་། ཡོན་ཏན་
དང་། བྱྲེད་པ་དང་འདོད་རྒྱལ་བ་སྟྲེ་མྷིང་གྷི་སྒྲ་བཞྷི་འདོད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་འབྲེལ་པ་རྟག་ན་དྲེ ་བརོད་བྱ་ལ་
མྷི་ལྟོས་པས་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པའྷི་དོན་ཡུལ་དུས་ངྲེས་པ་ཅན་དུ་སྟོན་མྷི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། རྷིགས་དོན་
བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་བརོད་བྱར་མྷི་རུང་བ་དང་སྒྲ་ལས་གསལ་བ་གཞན་སངས་ནས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པར་
ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལྲེགས་ 
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༼༡༤༨༽ 
པར་བྱས་ ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྒྲ་དོན་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པའྷི་འབྲེལ་པའོ། །གང་ཞྲེ་ན་དོན་དང་
སྒྲའྷིའོ། །གང་གྷིས་བྱས་ན་སྲེས་བུའྷི་རྟོག་བཅས་ཀྷི་བོས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་བྱས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་དོན་གྷིས་དངོས་པོ་ཐ་དད་
ཀང་མྷིང་དོན་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེ་བའྷི་ཐ་སད་གོམ་པའྷི་དབང་གྷིས་རྟོག་པས་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་བ ཏགས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་
དོན་ལ་འདྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་གྷི་མ་དང་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པའྷི་འབྲེལ་བ་
དགག་པ་དང་། རྟྲེན་ཞྷིག་ཀང་བརྟྲེན་པ་མྷི་འཇྷིག་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་
འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། གཞན་ཡང་སྒྲ་དྲེ་ལ་བརོད་བྱ་གཏན་མྲེད་དུ་འགྱུ ར་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའྷི་བརོད་བྱ་
སྔ་མ་ནྷི་ཞྷིག་ལ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བརོད་བྱའྷི་དོན་ཕྱྷི་མ་རྣམས་དང་ལྷན་
ཅྷིག་སྲེས་པའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སྒྲ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་པ་སྔར་དོན་ཕྱྷི་མ་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་རང་
བཞྷིན་དྲེ་དོན་ཕྱྷི་མ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་བཟོག་པར ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འདོད་པར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། མྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བརོད་བྱ་ཞྷིག་པས་འབྲེལ་
པའང་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་བ་དང་སྒྲ་དོན་འབྲེལ་པ་གཏན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྲེལ་པ་དངོས་པོར་
འདོགས་ལ་བཀོད་པའྷི་ྲེས་པ་འདྷིའོ། །གང་ ལ་ཞྲེ་ན་རྣམ་བརྟགས་ཏྲེ་རྟོག་པས་སྒྲ་དོན་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་པའྷི་
འབྲེལ་པ་ལའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བོས་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་དོན་ལ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་རྟག་ཏུ་ཟྷིན་ཀང་གཞན་ལ་སར་དུའང་
རུང་སྟྲེ་ཐ་སད་གོམས་པའྷི་དབང་གྷིས་འདྲེས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་
པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་ད ང་། དྲེའྷི་ལན་ 
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༼༡༤༩༽ 
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟྲེན་ནྷི་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟག་རྣམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིགས་དང་འབྲེལ་པ་
ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། རྟྲེན་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྟྲེན་ནུས་པ་གང་ཞྲེས་པ་རྟྲེན་ལས་དྲེ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་
བའྷི་ནུས་པའམ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་པ་ལ་བྱྲེད་ པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚན་
གང་གྷིས་གསལ་བ་དང་། བརོད་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་དང་འབྲེལ་བའྷི་རྟྲེན་དུ་འདོད་པ་ཡྷིན། གསུམ་པ་ནྷི། 
རྟྲེན་ཞྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལ་མྷི་བརོད་ཀྷི་གསལ་བ་དང་བརོད་བྱས་རྷིགས་དང་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་
བྱྲེད་པའོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་གསལ་བའྷི ་དོན་རྒྱུ་འབས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་གསལ་བར་འདོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྷིགས་ལ་སོགས་པར་མ་ཟད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བྱར་
གགས་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པའྷིའོ། །གང་ལ་གསལ་བྱར་འདོད་ཅྲེ་ན་སྒྲོན་མ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་བུམ་སོགས་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་གཟུང་བྱའྷི་རང ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་བ་ལའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བུམ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་
པ་སྲེད་པའྷི་རྲེན་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་ན་བུམ་པ་དྲེ་བུམ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྲེད་པར་རུང་བ་
ྷིད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲོན་མས་བུམ་པ་ལ་ཕན་མ་བཏགས་ན་བུམ་པས་བུམ་འཛིན་སྲེད་པ་དྲེ་ལ་
མྷི་ལྟོས་པར་ཐལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་ལ་བུམ་འཛིན་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་
བསྒྲུབས་ཀང་དྲེ་གསལ་བྱར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་ནུས་པ་དྲེ་གསལ་བྱའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ནུས་པ་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་ན་སྒྲོན་མས་བུམ་པ་ལ་ཕན་མ་བཏགས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་སྣང་བ་ལ་མ་
ལྟོས་པར་བུམ་ 
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༼༡༥༠༽ 
སོགས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ནུས་པ་ཐ་དད་ལས་ཤྲེས་པ་སྲེ་ན་དྲེས་ནུས་པ་ྷིད་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་
ན་བུམ་སོགས་གཏན་མྷི་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །སུ་འདོད་ན་རྷིགས་པ་ཤྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་རྷིགས་ལ་
སོགས་པ་ལ་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། འགྱུར་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་དང་བརོད་བྱ་དྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་བ་
ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་རྷིགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་གསལ་བར་འདོད་དྲེ་དྲེས་དྲེ་གསལ་བར་བྱས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་
ལོ། །གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པས་རང་གྷི་གསལ་བྱར་འདོད་པའྷི་རྷིགས་
སོགས་དྲེ་ལ་ནུས་པ་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཅྷི་བྱས་ཏྲེ་བྱས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྷིགས་ལ་
སོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་འགྱུར་མྲེད་དྲེ་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་གཅྷིག་དང་
ཐ་དད་མྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐ་དད་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོར་འདོད་ན་སྒྲ་
དོན་གྷིས་ལས་ཐ་དད་དམ་གཅྷིག་ཡྷིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བོ་སྣ་ཚོགས་ཞྲེས་པ་བོས་སྒྲ་དོན་གྷིས་འབྲེ ལ་པ་དང་
གསུམ་དུ་དམྷིགས་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་འོག་ཏུ་ཡོད་རས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། 
འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྒྲ་དོན་གྷིས་ལ་རག་ལས་པར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དངོས་པོར་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ན་འབྲེལ་པར་མྷི་རུང་སྟྲེ་རག་མ་ལུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ།  །ཡང་འབྲེལ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
གཞན་སྒྲ་དོན་གྷིས་འདྲེས་པའྷི་འབྲེལ་པ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡོད་རས་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལས་རང་བཞྷིན་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་པས་སོ། །འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་ཡོད་པས་སྒྲ་དོན་གྷིས་འདྲེས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གྷིས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་
དགག་པ་ནྷི། འབྲེལ་པ་ནྷི་སྒྲ་དོན་དྲེ་ 
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༼༡༥༡༽ 
དག་ལས་ཐ་དད་མྷིན་ཞྲེ ་ན་འོ་ན་དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྒྲ་དོན་དྲེ་ྷིད་འབྲེལ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་འབྲེལ་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་ནྷི་དྲེ་དག་ལས་ཐ་དད་པའྷི་ཕུང་པོ་གསུམ་པའོ་ཞྲེ་ན་འདྷི་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་
མྷི་སྷིད་དྲེས་དྲེ་ཡོད་མྲེད་དྲེ་གྷིས་དངོས་འགལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ ནྷི། 
དངོས་པོའ ་ིཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །ལྔ་པ་རོད་བྱྲེད་གང་དང་འབྲེལ་བརྟག་ནའང་མྷི་འཐད་དྲེ་རྲེ་ཞྷིག་ཡྷི་གྲེ་ལ་
བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་འབྲེལ་པ་མྲེད་དྲེ་ཡྷི་གྲེ་རང་པ་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་པས་སོ། །ཡྷི་གྲེའྷི་བགོད་པ་རོད་
བྱྲེད་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་བཀོད་པ་ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷིན་ནོ། །ཐ་དད་དུ ་འདོད་ན་འོག་ཏུ་འགོག་གོ །ཚིག་
སོགས་ཀང་རོད་བྱྲེད་མྷིན་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་ལས་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཚིག་
སོགས་ལ་དངོས་པོའ ་ིའབྲེལ་པ་འདྷི་ཇྷི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཚིག་སོགས་དངོས་
པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་འབྲེལ་པ་དངོས ་པོ་མྷི་བརྟྲེན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཀུན་བཏགས་ཏྲེ་
ན་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་རྲེས་ལས་བྱུང་བའྷི་རྟོག་པས་སྒྲ་དོན་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
སྒྲ་མ་བྱས་པ་ྷིད་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ་བྱས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ ་བྱྲེད་པ་པོ་མྷི་དན་པའྷི་རྟགས་དང་། འདོན་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་རྟགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། དཔྱོད་པ་བ་ན་རྲེ་རྷིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་མྷི་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་
ལའང་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་དྲེ་ལྟ་བུ་འགོད་པ་ལ་སྨད་པ་སྟྲེ་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སང ས་ 
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༼༡༥༢༽ 
རྒྱས་པ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་བརྒྱད་པ་དང་མྷིའུ་ཐུང་དང་མྷིའུ་ཐུང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་དན་ལ་བྱྲེ་བག་པས་ནྷི་
དབྱྷིག་གྷི་སྷིང་པོ་སྟྲེ་ཚངས་པ་དན་པས་རྟགས་འདྷི་མ་གྲུབ་པའོ། །རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་དན་པ་མྷི་བདྲེན་ན་
གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེད་པ་པོ་དན་པ་ཡང་མྷི་བདྲེན་ པས་དྲེ་མ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་ཀང་མ་
ངྲེས་ཏྲེ་བྱ་གོ་ལ་རྣམ་ཐོས་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ངག་དང་ཁོན་པ་རྙྷིང་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་ད་ལྟ་རྷིག་བྱྲེད་
འདོན་པ་འདྷི་གཞན་ཏྲེ་སློབ་དཔོན་སྔ་མ་ལ་མ་ཐོས་པར་ ནྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་བཀོད་པའྷི་ཚིག་དང་ཚིག་གྷིས་བཀོད་པའྷི་
ངག་འདྷི་བརོད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་འདོན་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གཞན་ཏྲེ་དང་པོའ ་ིའདོན་པ་པོར་
འདོད་པ་ལ་ཡང་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་བར་ས་སྟྲེ་དྲེ་ཡང་འདོན་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདོན་པ་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་འདོན་པ་པོ་གཞན་སྔོན་དུ་སོ ང་བས་ཁྱབ་པས་རྷིག་བྱྲེད་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་
ཕྱྷིར་འདྷི་མ་བྱས་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་འདོན་པ་པོ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་འདོན་པ་པོ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་
བས་ཁྱབ་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་ད་ལྟའྷི་འདོན་པ་པོ་བཞྷིན་དང་པོའ ་ིདབྱྷིག་གྷི་སྷིང་པོ་ལ་སོགས་པའང་འདོན་པ་པོ་ཡྷིན་
ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་འ དྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེས་སྒྲ་མ་བྱས་པར་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་ཀང་ཚད་
མར་མྷི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། རྟགས་དྲེ་མ་ངྲེས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་དང་། དྲེས་
ཐོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་ཀང་མ་བྱས་པར་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་
ནྷི་སན་ངག་མཁན་པོས་སྲེལ་ 
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༼༡༥༣༽ 
བའྷི་གཞུང་རྷིག་བྱྲེད་ལས་གཞན་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྷིས་ན་རྷིག་བྱྲེད་དྲེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་
རྲེས་སུ་མྷི་དཔོག་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྔ་མའྷི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པར་མཁན་པོ་གཞན་དག་གྷིས་འདོན་
པ་གང་མཐོང་སྟྲེ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདྷི་མ་གྲུབ་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ་ད བྱྷིག་གྷི་སྷིང་པོ་ལ་སོགས་པ་
རང་ྷིད་ཀྷིས་བརམས་ནས་ཀང་འདོན་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རང་བཞྷིན་ཁྱད་
མྲེད་ཀྷི་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། རྒྱུ་སྲེས་བུ་མ་མཐོང་བ་ཅན་གྷི་གཞན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་སྲེས་བུ་དྲེ་
ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་སྒྲའྷི་རྷིག ས་གང་སྲེས་བུ་གང་ལས་གྲུབ་པ་སྟྲེ་སྲེས་བུའྷི་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་ངྲེས་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་དང་འདྷིའྷི་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་མྲེ་གཅྷིག་ཤྷིང་ལས་སྲེས་པར་གྲུབ་ན་
དྲེའྷི་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཤྷིང་ལས་སྲེ་བར་མ་མཐོང་ཡང་དྲེ་ལས་སྲེས་པར་རྟགས་ཀྷིས་འགྲུབ་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་མ་གྲུ བ་སྟྲེ་བཀླག་དཀའ་སླ་དང་ནུས་པ་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་མཐོང་
བས་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་བྱས་མ་བྱས་གྷིས་ཀ་ལ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ད་ལྟར་གྷི་འདོན་པ་ལ་འདོན་པ་
གཞན་སྔོན་དུ་སོང་ཡང་དང་པོའ ་ིའདོན་པ་ལ་སློབ་དཔོན་མྲེད་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་ད་ལྟར་གྷི་མྲེ་ལ་མྲེ་གཞན་སྔོན་དུ་
སོང་ཡང་ཐོག་མའྷི་མྲེ་གཙུ བས་པ་ལས་བྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཐོག་མར་འགོན་པོས་བཏང་བའྷི་མྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། མྲེ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྷིན་གྷི་གཙུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་འགོན་པོས་བཏང་བའྷི་མྲེ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་ད་ལྟའྷི་མྲེ་བཞྷིན་ཞྲེས་པས་མྲེ་ཡང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཐོག་མའྷི་མྲེ་
ནྷི་མྲེ་གཞན་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་གཙུབས་པ་ལ་ 
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༼༡༥༤༽ 
སོགས་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཐོག་མའྷི་རྷིག་བྱྲེད་འདོན་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་སློབ་དཔོན་
མྲེད་པར་རང་ྷིད་ཀྷིས་ཤྲེས་ནས་འཆད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་འགྲུལ་པ་
ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྟགས་སྤྲོས་ པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་དོ། །གང་གྷི་རྟགས་ཞྲེ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་
མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྷིའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་སྒྲ་དང་ཁྱད་པར་མ་བསྟན་པར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་
སྒྲ་དྲེ་ལ་འཇྷིག་རྟྲེན་པའྷི་སྒྲ་དང་སྲེས་བུའྷི་འབས་བུར་ཆོས་མཚུངས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རྣམ་
ཀུན་ཅྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། ཐོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ལས་གཞན་པ་རྡུལ་གྷི་རྲེད་མོ་ལ་སོགས་པའང་མྷི་ལ་མྷི་རྟྲེན་པར་
འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནྷི། ཀླ་ཀློའ ་ིམ་བག་མར་ལྲེན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་འཕགས་པའྷི་ཐ ་སད་
དང་ར་གསོད་པའྷི་མཆོད་སྦྱྷིན་ལ་སོགས་པ་དང་། དགྲེ་སྡྷིག་དང་ཕ་རོལ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའང་ཐོག་མ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་མ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་ཐོག་མྲེད་དུ་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་སྔོན་ལྲེགས་པར་འདུས་བྱས་པའྷི་
མཐུས་རྒྱུན་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་བསལ་བ་ནྷི། དྲེ་འདའྷི་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ ས་གྲུབ་ཀང་
ཚད་མར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། དོན་གྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་མ་བྱས་ཀང་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གྷི་འདུ་
བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སློབ་དཔོན་རྣམས་དོན་ཐ་དད་དུ་འཆད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡྷི་གྲེ་མ་བྱས་པ་དང་། ངག་མ་བྱས་པ་དགག་པའོ། །དང་ པོ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ཞྲེས་པ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་
ཨ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ 
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༼༡༥༥༽ 
ཆོས་ཅན། དྲེ་དག་མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ན་འབས་བུ་ཅྷིར་འགྱུར་ཏྲེ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་གཞན་འཇྷིག་
རྟྲེན་གྷི་ཡྷི་གྲེ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཐ་
དད་མྲེད་ པ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྷི་རྣམ་དབྱྲེ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་
པའྷི་ངག་དགག་པ་དང་། ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིམ་པ་ངག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ་དམྷིགས་པས་
དགག་པ་དང་། བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ངག་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཐ་དད་དུ་མ་དམྷིགས་ཀང་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ངག་ཡན་ལག་ཡོད་པ་དང་། ཡན་ལག་མྲེད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ངག་ཡན་ལག་དུ་མའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་
པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་ལ་དོན་མྲེད་པ་དང་། དོན་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡན་
ལག་དུ་མ་དྲེ ་རྣམས་ཐ་དད་རྲེ་རྲེ་ལ་དོན་མྲེད་པ་ྷིད་དུ་འདོད་ན་ཡན་ལག་ཀུན་ཚོགས་པའང་རོད་བྱྲེད་དྲེའྷི་
དངོས་པོ་ཅན་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་དོན་མྲེད་ན་ཚོགས་ཀང་དྲེ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དྲེ་དག་རྟག་པས་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཚོགས་པ་དྲེ་རོད་བྱྲེ ད་
དྲེའྷི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་བོས་བཏགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་སྲེས་བུས་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་ལ་སྲེང་གྲེ་ལ་
སོགས་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་ནྷི། ཡན་
ལག་རྲེ་རྲེའང་ངག་གྷི་དོན་རོགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞྲེ་ན་བརོད་བྱ་གོ་བྱྲེད་ཀྷི་ངག་ཡན་ལག་དུ་མ་ཅན་དུ་  
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༼༡༥༦༽ 
བཏགས་པ་ལོག་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཕ་མོ་གཅྷིག་རྟོགས་པས་ཀང་ངག་གྷི་དོན་རྷིལ་པོ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ན་པ་པོས་དོན་གོ་བ་ཡན་ལག་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་དང་། སྐད་ཅྷིག་ལ་བརོད་
བྱ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ངག་གྷི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཐོ ས་
པ་ཡྷིན་པས་ཡན་ལག་གཅྷིག་ཁོ་ན་ཐོས་པ་མྷི་སྷིད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ནའང་ངག་གྷི་ཡན་ལག་རྟོགས་པ་དང་བརོད་
བྱ་རྟོགས་པ་ལ་དུས་ཀྷི་ཁྱད་པར་སྔ་ཕྱྷིར་མྷི་རུང་ངོ་། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ཡན་ལག་མྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། 
སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ངག་ཡན་ལག་མྲེད་པའྷི་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ནའང་ངག་ལ་སྔ་ཕྱྷི འྷི་ཆ་ཐ་དད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ངག་ྷིད་དང་དོན་རྷིམ་གྷིས་རྟོག་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ངག་ནྷི་འཆད་
པ་པོའ ་ིཐ་སད་དང་ན་པ་པོའ ་ིཐོས་པ་དང་དྲེ་དག་དན་པའྷི་དུས་གསུམ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟག་མྷི་རྟག་དང་། ཁྱབ་མ་ཁྱབ་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་
དང་པོ་མྷི་རྟག་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། མྷི་རྟག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་མྲེད་པའྷི་ངག་ཡོད་ན་དྲེ་རྟག་གམ་མྷི་རྟག 
གྷིས་པ་ལྟར་ན་ངག་དྲེ་སྲེས་བུའྷི་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིར་མྷི་རྟག་པ་ནྷི་རྒྱུ་
ལས་ངྲེས་པར་སྲེ་ལ་དྲེ་ཡང་སྲེས་བུའྷི་རོལ་བའྷི་རྲེ ས་སུ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྲེས་བུས་
བྱས་པར་ཐལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ཅྷིས་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རྟག་པ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་
པ་ནྷི། ངག་དྲེ་རྟག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནའང་རྟག་ཏུ་བོས་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རྟག་པ་ལ་ཤྲེས་པ་བསྲེད་
པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ན་རྟག་ 
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༼༡༥༧༽ 
ཏུ་མྷི་དམྷིགས་པར་འགྱུར་ལ་ཡོད་ན་དྲེ་ལས་མས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ནུས་པ་དོན་གཞན་ཡང་བཀག་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། འགལ་རྲེན་གྷིས་བསྒྲྷིབས་པ་དང་། མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བས་
མ་ཐོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བར་ཆད་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་བསྒྲྷིབས་པས་སྒྲ་རྟག་ཏུ་གནས་ཀང་མ་ཐོས་ཞྲེ ་ན། 
མྷིན་ཏྲེ་སྒྲྷིབ་གཡོགས་ཀྷིས་དྲེའྷི་ནུས་པ་མས་པར་བྱས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་རྟག་པ་ལས་
སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲྷིབ་པས་སྒྲ་མ་ཐོས་པ་མྷིན་གྷི་སྒྲ་སོ་སོ་ལ་རྲེན་ངྲེས་པ་ཡོད་པས་དྲེ་མ་
ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་འགའ་ཞྷིག་མ་ཐོས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒྲས་ན་ཤྲེས་སྲེད་པ་རྲེ ན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་སླ་སྟྲེ་ཁོ་
བོའང་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་ཁྱྲེད་ལ་སྒྲ་སྔར་གྷི་རང་བཞྷིན་ལ་ངྲེས་པའྷི་རྟག་པ་འགལ་ཏྲེ་རྲེན་གྷིས་འགྱུར་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲ་དྲེ་དག་
ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱ བ་བྱྲེད་མྷིན་ཞྲེས་པ་ཡུལ་འགའ་ཞྷིག་ན་སྒྲ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣ་བས་སྒྲ་མ་ཕད་ཀང་འཛིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་དགོས་ཏྲེ་
ཁབ་ལྲེན་གྷིས་ལགས་འདྲེན་པ་དང་དུག་སྦྲུལ་གྷིས་སྒྲོན་མ་འཇོམས་པ་མ་ཕད་པར་བྱྲེད་ཀང་ཧ་ཅང་ཐག་རྷིང་ན་
མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་ཡུ ལ་ཐག་ྲེ་རྷིང་ལས་སྒྲ་ཐོས་མ་ཐོས་དང་། ཐོས་པ་ལ་ཡང་གསལ་མྷི་
གསལ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
སྒྲ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་ཅྷིག་ཅར་  
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༼༡༥༨༽ 
དམྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ ་དང་དབང་པོ་ལ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་
གྲེགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། སྒྲ་རྲེན་གྷིས་འདུས་བྱས་པ་སྟྲེ་དབང་པོ་
འདུས་བྱས་པས་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐམས་ཅད་དུ་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
སྒྲ་འདུས་བྱས་པ་དང་། དབང་པོ་འདུས་བྱས་དགག་ པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འགྱུར་མྲེད་ཅྲེས་པ་རྐང་པ་གཅྷིག་
གོ །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་ནྷི་དབང་པོ་དྲེས་ཀང་ཞྲེས་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མ་ལུས་པ་ཐོས་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྲེན་གྷིས་ལྲེགས་པར་འདུས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོད་པ་
དང་། ལན་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི ། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བྱས་ཀང་རྣ་བས་
དོན་བུམ་པའྷི་སྒྲ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་འཛིན་པར་ངྲེས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྣ་བའྷི་དབང་པོ་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་
ནུས་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཡུལ་སོ་སོས་དབང་པོ་ལྲེགས་པར་འདུས་བྱས་པའྷི་ཁྱད་པར་
ལས་སོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་མ་ལུས་པ ་ཅྷིག་ཅར་ཐོས་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ནྷི། སྒྲ་ཡྷི་ཞྲེས་པ་གླུ་དང་གླྷིང་བུ་
དང་སན་ངག་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲའྷི་ཚོགས་པ་དུ་མའྷི་ཅ་ཅོའ ་ིསྒྲ་ཇྷི་ལྟར་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཐོས་ཏྲེ། མྷི་ཐོས་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཅ་ཅོའ ་ིསྒྲ་རྷིམ་གྷིས་ཐོས་ཀང་འཇུག་པ་
མྱུར་བས་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གླུ་དང་གླྷིང་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུན་ཡང་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་དག་གྷི་འདྲེན་ཁུག་རྷིང་ཐུང་ཡང་མྷི་ཕྱྲེད་པར་  
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༼༡༥༩༽ 
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། ཅ་ཅོའ ་ིསྒྲ་དྲེ་ལ་སྒྲའྷི་སྷི་ཡན་གར་བ ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྷིན་གྷི་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ངག་ལ་སོགས་པ་ཐོས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དབང་པོ་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པ་
འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རོད་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ལ་ཡྷིན་གྷི་སྒྲ་ཙམ་ལ་མྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷིའྷི་ལན་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་
འདྷི་ལ་རྷིགས་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། སྒྲ་ལས་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲ་ཙམ་ད ང་རོད་བྱྲེད་གྷིས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ཐ་དད་
དུ་འདོད་པ་ལ་རྷིགས་པ་མྲེད་པས་དད་པས་བང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཐ་དད་མ་དམྷིགས་པས་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ས་བའྷི་ཚེའང་རོད་བྱྲེད་མྷི་ཐོས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། སྒྲ་གཞན་ཅྲེས་པ་ནྷི་མྷི་མང་པོ་ཅ་
ཅོ་ས་བ་ན་སྒྲ་ཙམ་ཐོས་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་མྷི་ཐོས་ན་གཞན་ དག་སྒྲ་གཅད་ནས་གཅྷིག་ས་བའྷི་ཚེའང་རོད་བྱྲེད་མྷི་ཐོས་
པར་སྒྲ་ཙམ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཅྷིག་ས་བ་ན་སྒྲ་ཙམ་མྲེད་ན་མང་པོ་ལ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་
ཡོད། གསུམ་པ་དབང་པོའ ་ིནུས་པ་ངྲེས་ན་སྒྲ་ཙམ་ཡང་མྷི་ཐོས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། ཡང་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཅ་ཅོ་ཐོས་
པའྷི་ཚེ་ཇྷི་ལྟར་རོད་བྱྲེད་ལས་ཐ་དད ་པའྷི་སྒྲ་ཙམ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དབང་པོའ ་ིནུས་
པ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་སྒྲ་ཙམ་ཐོས་ན་རོད་བྱྲེད་ཀང་ཐོས་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་
ཙམ་རོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་ནྷི། རྷིག་བྱྲེད་པའམ་དཔྱོད་པ་བ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྒྲ་ཙམ་རོ ད་བྱྲེད་མྷིན་
ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷིའྷི་ཆ་དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྒྲའྷི་ཆ་སྔ་མ་ལ་ཡྷི་གྲེ་གཅྷིག་ཙམ་གྷིས་ནྷི་དོན་སྟོན་
མྷི་ནུས་ལ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་དང་དྲེ་ཚོགས་པའང་མྷི་སྷིད་དྲེ་གཅྷིག་སྲེས་པ་ན་གཅྷིག་འགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
ཆ་མྲེད་པའྷི་ངག་ཚིག་གྷིས་རོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་ ངག་ 
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༼༡༦༠༽ 
ཚིག་གྷིས་ཀང་རོད་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ངག་གྷི་ཆ་སྔ་མ་ཙམ་གྷིས་དོན་རོད་མྷི་ནུས་ལ་ཕྱྷི་མ་དང་ཕད་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་ྲེས་པ་གང་དང་གང་གྷིས་སྒྲ་ཙམ་གྷི་སྷི་རོད་བྱྲེད་དུ་མྷི་འདོད་པའྷི་ྲེས་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་རོད་
བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ངག་ཚིག་གྷིས་ལའང་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲ་ཙམ་དག་གྷིས་ངག་ཚིག་
གྷིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་ལ་གོ་རྷིམ་ཡོད་ན་གསལ་བྱ་
ལའང་ཡོད་དྲེ་ཆ་སྔ་ཕྱྷི་གང་རུང་རྲེས་གསལ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་ངག་ཏུ་འདོད་པ་
དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་མྷི་དད་པའྷི་རྷི མ་པ་དང་། ཐ་དད་པའྷི་རྷིམ་པ་དགག་པ་དང་། ཚད་མས་
གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡྷི་གྲེ་བཀོད་པའྷི་རྷིམ་པ་དང་། གསལ་བའྷི་རྷིམ་པ་ངག་ཡྷིན་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གོ་རྷིམ་སྷིད་ཀང་མ་བྱས་པར་མྷི་འཐད་པ་དང་། རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ལ་རྷིམ་པ་
མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས ་ལས་དང་པོ་ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་མྲེད་པས་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་བཀོད་པའྷི་རྷིམ་པ་ྷིད་ངག་ཡྷིན་ལ་དྲེ་མ་བྱས་པའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་བྱས་པ་མྷིན་ཏྲེ་བྱས་པར་གྲུབ་
པའྷི་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་ངག་ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་དམྷིགས་པར་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགག ་པ་ནྷི། ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིམ་པ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་དག་གྷི་
རྷིམ་པ་ནྷི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཨགྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཨ་སྔ་མ་ཡྷིན་ལ་ག་
ག་ན་ཞྲེས་པ་ནྷི་ག་སྔ་བའང་མཐོང་བས་སོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་མ་བྱས་པའྷི་རྷིམ་པ་ངྲེས་པ་ལ་གོ་རྷིམ་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་རྟག་པའྷི་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་དང་ལོ་དང་དུས་ཚིགས་ལ་སོགས་
པའྷི་ 
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༼༡༦༡༽ 
གོ་རྷིམ་ཀང་གཞན་གྷིས་བསྒྱུར་མྷི་ནུས་ན་རྟག་པ་ལྟ་ཅྷི་སྨོས། གྷིས་པ་ལའང་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་
དགོད་པ་ནྷི། ཁྱབ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲས་བྱ་བ་ན་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའྷི་གོ་རྷི མ་
མྷི་སྷིད་ལ་རྟག་ན་དུས་ལ་ལྟོས་པའྷི་གོ་རྷིམ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་དྲེ་ངག་ལས་གཞན་པའྷི་གོ་རྷིམ་ཀང་མྲེད་ཅྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ནྷི། མྷི་རྟག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྔར་བརོད་པ་ནྷི། མྷི་རྟག་ན་ནྷི་རོལ་བྱུང་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་
པའྷི་སྐབས་སུའོ། །གྷིས་པ་གསལ་བའྷི་རྷིམ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟག་པ་གསལ་བ་ མྷི་སྷིད་པ་དང་། 
སྷིད་ན་དྲེ་འབས་བུར་ཐལ་བ་དང་། གསལ་བའྷི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་གསལ་བའྷི་
རྷིམ་པ་ངག་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་རྟག་པ་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི་གསལ་བར་འདོད་པའྷི་སྐབས་
སུ་བསལ་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་བྱྲེད་པ་ལས་གསར་དུ་གྲུབ་ན་དྲེ་འབ ས་བུར་ཐལ་བ་ནྷི། རྐན་
དང་སོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྷི་གྲེའྷི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་ཅྲེ་ན་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། བྱྲེད་པ་རྣམས་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་གྲུབ་ཟྷིན་ལ་ཁྱད་པར་བསྲེད་པ་གསལ་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། གྲུབ་པའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བྱྲེད་
དུ་འདོད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་ནྷིའོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་གཞན་ཏྲེ་ གསལ་བྱ་འཛིན་པའྷི་
བོའ འིོ། །གསལ་བྱ་ཅྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་སྔར་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་དོན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་གསལ་བྱྲེད་རང་ྷིད་
ཤྲེས་པའྷི་སོ་ནས་སོ། །དཔྲེར་ན་སྒྲོན་མ་རང་ྷིད་ཤྲེས་པའྷི་སོ་ནས་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་བུམ་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་
རྲེན་བྱྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསལ་ བར་བྱྲེད་ན་དྲེའྷི་རྒྱུར་ཐལ་བ་ནྷི། གཞན་དུ་ན་སྟྲེ་སྔར་
མ་གྲུབ་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་ན་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིརྒྱུ་ལས་གསལ་བྱྲེད་འདྷི་ཁྱད་  
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༼༡༦༢༽ 
པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེས་པ་མྷིང་གཞན་དུ་བཏགས་པས་དོན་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ་རྒྱུ་དང་གསལ་བྱྲེད་ཀྷི་ཁྱད་
པར་ནྷི། བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ྷིད་ཀྷི་ཐ་སད་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྐན་ལ་སོགས་
པའྷི་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀུན་ཚོགས་པའྷི་བྱ་བ་ལས་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་ངྲེས་པར་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པའྷི་གསལ་བྱྲེད་ལ་གསལ་བྱྲེད་དམྷིགས་པའྷི་རྲེས་སུ་གསལ་བྱ་ངྲེས་པར་དམྷིགས་པ་
མྷི་སྷིད་དྲེ་བུམ་པས་སྟོང་པའྷི་ས་ཕྱོ གས་སུ་སྒྲོན་མ་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དང་
བལ་བ་གསལ་བར་འདོད་པ་དང་། དྲེའྷི་བོ་སྲེས་པ་གསལ་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་
དང་པོ་ཁས་བངས་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དཔྱོད་པ་བ་ཁྱོད་ཀྷི་སྒྲ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་དྲེས་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྷི་རང་
བཞྷིན་ལ་སྒྲྷིབ་པར་བྱྲེ ད་པ་ངག་གྷི་རླུང་ཞྲེན་པའམ་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས་རྐན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྷིས་བལ་བར་བྱས་པ་ཙམ་ལ་གསལ་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་
གསུམ་ལས་དང་པོ་མྲེད་པ་འབས་བུར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། སོ་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྷི་ནུས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ད ང་བལ་བ་ཙམ་བྱྲེད་པ་ལ་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་རུང་བར་ཐལ། མྲེད་པ་ལ་སྟྲེ་བལ་བ་ཙམ་
དྲེ་མྲེད་དགག་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྟག་པ་ལ་སྒྲྷིབ་པ་ྷིད་མྷི་སྷིད་པར་བཤད་
ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་གཞན་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། སྒྲ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་ཆོས་
ཅན། ར་མཁན་ལ་སོགས་པས་གསལ་བར་བྱས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་དང་གྷིས་དོན་
གཞན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ 
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༼༡༦༣༽ 
བཞྷིན་དུ་ཁས་ལྲེན་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུ་སྔར་མྲེད་སྲེད་པའྷི་བྱ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་སྒྲ་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཡོད་པ་སྦྱོར་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དོན་ལ་སྒྲ་སྦྱོར་བ་ལ་སྔར་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟྲེ་སྟྲེའུ་ཤྷིང་གཅོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་བཞྷིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་ཕྱྷིས་ཡྷི་གྲེ་ཨ་རྟོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ནྷི་སྔར་ཡྷི་གྲེ་ཨ་རྟོགས་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཡུལ་ཅན་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟྲེར་རོ། །མྷི་འཐད་དྲེ་ངོ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྷི་
རྟགས་མྷིན་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དཔྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཅྷི་སྟྲེ་ན་དངོས་པོ་རྣམས་
སྐད་ཅྷིག་གྷིས་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་རྟགས་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ། མར་མྲེ་ ལ་སོགས་པ་མྷི་
རྟག་པ་ལ་ཡང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲ་དང་སྟྲེའུ་ཡང་སྔར་ནས་ཡོད་པ་སྦྱོར་བ་མྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
དོན་གོ་བ་དང་ཤྷིང་གཅོད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཨ་སྟ་ཕྱྷི་རྟོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡང་རང་མཚན་ལ་ལྟོས་
ནས་མ་གྲུབ་ལ། སྷི་མཚན་ལ་ལྟོས་ནས་མྷི་འགལ་ཡང་དྲེ་ཡྷི་གྲེ་མྷིན་ནོ། །རྷིག ས་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲ་ལ་སོགས་
པ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་ངན་པ་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་སྟྲེ་རྷིགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
དྲེའྷི་བོ་སྲེས་པ་གསལ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། བོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བོའ ་ིགོ་རྷིམ་ངག་ཡྷིན་ན་བོ་དང་ངག་གྷིས་ཐ་
དད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་བོ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་རྟྲེ ན་ཅན་ཏྲེ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ངག་
དྲེས་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཁྱྲེད་རང་གྷིས་བོ་སྲེས་བུའྷི་ཡོན་ཏན་དུ་ཁས་བངས་པས་གནོད་དོ། །  
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༼༡༦༤༽ 
མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་སྲེས་བུའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཡྷིད་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེ་བར་
མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་། བོ་སྲེས་བུའྷི་ཡྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་འབས་བུའྷི་ཐ་
སད་སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་དང་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི་གྲུབ་པ་དྲེ་ྷིད་འཇྷིག་རྟྲེན་ལ་གགས་པ་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་གྷིས་
ཅྷིག་ཅར་གནོད་དོ། །གྷིས་པ་ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་གོ་རྷིམ་ངག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
གསལ་བར་བཤད་པ་ནྷི་ངག་ཡན་ལག་ཡོད་མྲེད་བརྟགས་ལ་དགག་པའྷི་སྐབས་སུའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་
ནྷི། ངག་གྷི་བཀོད་པ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཇྷི་ལྟར་སྲེས་བུའྷི་རྟྲེན་ཅན་ནམ་རྒྱུ་ཅན་མྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྟོག་པས་བསྒྲུབས་པ འྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྲ་རྟག་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་དངོས་པོའ ་ིརྟགས་ཀྷིས་མྷི་རྟག་པར་གྲུབ་པ་དང་། 
དྲེས་སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེལ་པའང་མྷི་རྟག་པར་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲའྷི་ནུས་པའང་མྷི་རྟག་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ར་བ་དང་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟགས་དགོས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཇྷིག་པ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྔར་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ནྷི། སྒྲ་ལ་བྱས་པའྷི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དྲེའྷི་ཞར་ལ་རྟག་པའང་
ཁྲེགས་མོད་ཀྷི་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའྷི་ཡོད་པས་འཇྷིག་པ་སྒྲུབ་པའྷི་སོ་ནས་རྟག་པ་འགོག་པ་སྟོན་ནོ། །དྲེ་ལ་ར་
བའྷི་རྟགས་ནྷི་སྒྲ་ནྷི་ཆོས་ཅན། མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟགས་ནྷི་འཇྷིག་པ་
ནྷི་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་གྲུབ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་  
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༼༡༦༥༽ 
བསྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ལྟོས་མྲེད་ལ་རོད་
པ་སང་བ་དང་། ར་བའྷི་རྟགས་ལ་རོད་པ་ས ང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལྟོས་མྲེད་མ་གྲུབ་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་
དང་། གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏ་ོྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། རྷིག་པ་ཅན་ན་རྲེ་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཤྷིང་འཇྷིག་པའྷི་རྒྱུ་མྲེ་ཡྷིན་ལ། བུམ་པ་འཇྷིག་པའྷི་རྒྱུ་ཐོ་བ་
ལ་སོགས་པ ་ཡོད་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་དང་། དྲེ་ྷིད་དང་། ཕུང་
གསུམ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། མྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཤྷིང་ལས་དོན་གཞན་
དུ་གྱུར་པའྷི་འཇྷིག་པ་སྲེ་བར་འདོད་ན་ཤྷིང་འཇྷིག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་ཤྷིང་ནྷི་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་གཞན་སྲེས་པས་ཤྷིང་འཇྷིག་པའམ་མྷི་སྣང་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཧ་ཅང་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་མྷི་
འཐད་པ་དང་། འཇྷིག་པ་སྲེ་ལྡན་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་གཞན་དྲེ་ྷིད་ཤྷིང་འདྷིའྷི་འཇྷིག་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེ་དང་ཤྷིང་གྷིས་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྷིང་མྷི་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཇྷི་ལྟར་གཞན་ཞྲེས་པ་ཧ་ཅང་
ཐལ་བ་སྟྲེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྷིང་གྷི་འཇྷིག་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཤྷིང་ལས་གཞན་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་འད་སྟྲེ་ཤྷིང་འཇྷིག་པ་ནྷི་མྲེ་དང་ཤྷིང་གྷིས་ཀྷིས་བསྲེད་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ དྲེ་གྷིས་
ཀྷིས་མ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིང་རྟག་པ་ནྷི་གང་གྷི་ཡང་རྒྱུར་མྷི་རུང་ལ་མྲེས་ཀང་དྲེ་ལ་ཕན་
འདོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ 
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༼༡༦༦༽ 
ནྷི། འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་ཡོད་ཀང་སླ་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚེའང་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིང་མྷི་སྣང་སྟྲེ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལ་
འགལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྭ་ཡོད་ཀང་མྷི་ཡང་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་དྲེས་ཤྷིང་དྲེ་བཟུང་
ཞྷིང་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣང་བ་མྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་མྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་འཇྷིག་པ་
དྲེ་ཤྷིང་ལ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེའྷི་ཚེ་ཐོགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྷིང་གྷི་རས་འགའ་ཞྷིག་
མ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་དྲེས་ཤྷིང་མྷིན་གྷི་རས་ཐམས་ཅད་མྷི་སྒྲྷིབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བསྒྲྷིབས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བསྒྲྷིབས་ན་དྲེ་ྷིད་ཤྷིང་གྷི་འཇྷིག་བྱྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། ཤྷིང་གྷི་
རས་ཐམས་ཅད་མས་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གཞན་ཡང་འཇྷིག་པས་བསྒྲྷིབས་པས་ཤྷིང་མ ་
མཐོང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་འདྷི་ལྟར་འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེའང་འཇྷིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྷིང་སྒྲྷིབ་པའྷི་རྒྱུ་འཇྷིག་པ་ཞྷིག་པ་དྲེ་ལྟར་འདོད་ནའང་སླར་ཡང་ཤྷིང་མཐོང་བ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་
སྒྲྷིབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ནག་པའྷི་གསོད་བྱྲེད་བསད་ཀང་ནག་པ་ཤྷི ་ཟྷིན་སླར་ལོག་ནས་འབྱུང་བ་
མྷིན་པ་བཞྷིན་དུ་ཤྷིང་འདྷི་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིང་གྷི་འཇྷིག་བྱྲེད་ཞྷིག་ཀང་དྲེ་མྷི་སྣང་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་
ཕྱྷིས་ཀྷི་མྷི་དྲེ་བསད་ཀང་ནག་པའྷི་གསོད་བྱྲེད་བསད་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ནག་པ་ཤྷི་ཟྷིན་
ནས་དྲེའྷི་གསོད་བྱྲེད་ལོག་ཀང་ཤྷི་བ་མྷི་ལྡོག་སྟྲེ་འབ ས་བུ་གྲུབ་ཟྷིན་པས་སོ། །ཤྷིང་བསྲེགས་ཟྷིན་ནས་མྲེ་ལོག་
ཀང་ཤྷིང་མྷི་ལྡོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །བསད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཚེ་དང་དབང་པོ་འགགས་པ་ལོག་ན་ནག་པ་ལྡོག་པ་
བཞྷིན་དུ་ཤྷིང་གཏན་མྷི་སྣང་བར་བྱྲེད་པའྷི་འཇྷིག་པ་ལོག་ན་ཤྷིང་ལྡོག་སྟྲེ་  
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༼༡༦༧༽ 
དགག་པ་བཀག་བསྒྲུབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ྷི ད་དགག་པ་ནྷི། འཇྷིག་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
འཇྷིག་པ་ཤྷིང་ལས་གཞན་ྷིད་མྷིན་ན་ཤྷིང་རང་ྷིད་ངང་གྷིས་འཇྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྷིང་གྲུབ་ནམ་ནས་འཇྷིག་པ་
དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེད་ན་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མྷི་རུང་ངོ་། །དྲེས་ན་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ཤྷིང་འཇྷིག་པའྷི་རྒྱུ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཕུང ་གསུམ་དགག་པ་ནྷི། འདྷི་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་ལ་
རང་གཞན་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོད་པ་
དང་། ལན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཇྷིག་པ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་ནམ་མཁའ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ན་དངོ ས་པོ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་། འཇྷིག་པ་དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པ་དག་
དངོས་པོ་གཅྷིག་ལ་དུས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ནྷི། དངོས་པོ་ཞྷིག་པས་དངོས་མྲེད་མྷི་
རྟག་པར་འདོད་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྟན་ནས་ལན་འདྲེབས་པ་ནྷི་འཇྷིག་པ་ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་མྷི་རྟག་ལ་
སོགས་པའྷི་ཆོས་ག་ལ་སྷིད་དྲེ ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་རྣོ་བརྟུལ་གྷིས་ཀ་ཁྲེགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྷི་
ལས་དང་པོ་འཇྷིག་པ་དངོས་མྲེད་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། མྲེད་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འཇྷིག་པ་དངོས་མྲེད་ལ་ནུས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་པོ་འཇྷིག་པ་མྲེད་པ་ྷིད་དང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་སོན་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་
ཤྷིང་ལ་སོ གས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇྷིག་པ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་འཇྷིག་པ་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་
གང་ལ་འདོད་ཅྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་མར་གནས་པའམ་དངོས་པོ་ལས་ལོག་ཙམ་ལའོ། །གྷིས་པ་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་ལ་
རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འཇྷིག་པ་ 
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༼༡༦༨༽ 
དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མྷི་འཐད་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་གཏན་མྲེད་མ་ཡྷིན་གྷི ་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་ལས་དྲེ་སྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། དངོས་འཇྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བཤད་
ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་དུའོ། །གང་ཞྲེ་ན་དངོས་པོའ ་ིགནས་སྐབས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་
སྡོད་པ་དྲེའོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་འཇྷིག་པ་དྲེ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུའོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་གཞན་དགོས་པའྷི་དོགས་པ་
མྲེད་ལ་འཇྷིག་པ་ལ་དོགས་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་ཆོས་གཞན་སངས་ནས་མྷི་རྟག་པ་ཙམ་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་
རྣམ་པར་རྟོག་པ འྷི་སྲེམས་ཀྷིས་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་དྲེའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་
པས་སོ། །གསུམ་པ་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། མྲེད་པ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མཚུངས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་མྲེད་པ་སྟྲེ་འཇྷིག་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ནས་ཡོད་པར་
འདོད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་པ་དངོས་པོ་ལས་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརྟགས་ནས་འགོག་པའྷི་རྣམ་
རྟོག་འདྷི་མཚུངས་ཏྲེ་འཇྷིག་པ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་ཡྷིན་ན་དངོས་པོ་མྷི་འཇྷིག་པར་འགྱུར་ལ་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་
བུམ་པ་སྲེ་བ་དྲེ་ྷིད་འཇྷིག་པ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་བུམ་པ་སྲེ་བ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི ་
ལན་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་ངོ་བོ་མྲེད་པས་བརྟག་པ་མྷི་འཇུག་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དངོས་པོ་དྲེའྷི་འཇྷིག་པ་ནྷི་དྲེ་ྷིད་
དམ་གཞན་གྷི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཅྷིག་ཏུའང་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །འོ་ན་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་དངོས་པོར་མྲེད་པར་
གྱུར་བ་ཙམ་གྷི་མྲེད་དགག་ཡྷིན་ནོ། །མྲེད་དགག་གྷིས་ཀང་སྒྲུབ་པ་འཕྲེན་ན་མ་ 
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༼༡༦༩༽ 
ཡྷིན་དགག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་འཇྷིག་པ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་བརྟགས་པ་དྲེ་འཇུག་པ་ནྷི། ཡོད་ལ་ཞྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་འཇྷིག་པ་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། མྲེད་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་སློབ་དཔོན་
གྷིས་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་ཞྲེས་པའམ་དངོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པའྷི་ཚིག་གྷིས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ཞྲེས་པའྷི་ལན་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་དངོས་མྲེད་རྒྱུ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱ་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེ་འགག་
གྷི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅྷིག་ཡོད་ན་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་རྷིགས་པ་ལ་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །བཞྷི་པ་འཇྷིག་པ་ཕྱྷིས་འབྱུང་ལ་
རོད་པ་སང་བ་ནྷི། དྲེས་ནྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཁྱྲེད་ཀྷི་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ན་ཡང་འཇྷིག་པ་ སྔར་མ་སྲེས་པ་ལས་
ཕྱྷིས་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་པ་དྲེ་ཡོད་པའམ་དངོས་པོར་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་སྔར་མྲེད་ཕྱྷིས་སྲེས་པས་
དངོས་པོ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནའང་འཇྷིག་པར་འགལ་ཞྲེས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་
པ་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཡོད་པའྷི་རྟ གས་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། 
རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་སྲེ་ལྡན་དུ་འད་ཡང་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཐོགས་བཅས་དང་རྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཐོགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བར་འདོད་པ་དྲེ་
བཞྷིན་དུ་ཡོད་པ་ྷིད་དུ་འད་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་སྲེ་ལྡ ན་གྷི་ཡོད་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
འཇྷིག་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ལ་སྲེ་ལྡན་མྷིན་པའྷི་ཡོད་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྷི་འཇྷིག་པ་མྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་ཡོད་ཙམ་ལ་འཇྷིག་པས་མ་ཁྱབ་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་པོ་ལ་ཐོགས་བཅས་
ཐོགས་མྲེད་གྷིས་སུ་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི། རྒྱུའྷི་ 
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༼༡༧༠༽ 
ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་རྒྱུའྷི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འཇྷིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོགས་བཅས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་
ཡོད་ཀང་ཐོགས་མྲེད་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་དག་རྒྱུ་ལ་མྷི་ལྟོས་ན་རྲེས་འགའ་བ་མྷིན་པར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་འཇྷིག་པ་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ངོ་ བོ་ཆོས་ཅན། 
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡོད་དྲེ་རྒྱུ་རྣམས་ལ་འཇྷིག་མྷི་འཇྷིག་ཐ་དད་དུ་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་སོ་
སོར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ། 
ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྲེ་ལྡན་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་ རྲེ་འདྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྲེ་ལྡན་མཐའ་ཡས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་སྲེ་ལྡན་འགའ་ཞྷིག་འཇྷིག་པར་མཐོང་བས་ཀང་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ། འདྷིར་
འགའ་ཞྷིག་ཐོགས་བཅས་སུ་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ནུས་
པ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བས་འགའ་ཞྷིག་ལ་མྷི་འཇྷིག་པར་སྲེད་པའྷི་ ནུས་པའང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷིར་
ཤྲེས་བྱའྷི་དངོས་པོ་འཇྷིག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་བྱ་རྣམས་ལ་རང་གྷི་ཡུལ་
ཅན་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ན་ནུས་པ་གཞན་ཡང་མྷི་སྷིད་པས་དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ལ་
ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀང་སོན་མྲེད་ དྲེ་དངོས་མྲེད་འཇྷིག་པར་མྷི་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ནུས་པ་
ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་གྲུབ་སྟྲེ་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཤྲེས་ཀང་
འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་ཡང་སྲེ་ལྡན་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་འདོད་ལ་སློབ་དཔོན་
གྷིས་ཀང་དྲེ་ྷིད་བསྒྲུབ་པའྷི་ 
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༼༡༧༡༽ 
ཕྱྷིར་ལན་དུ་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སྲེ་ལྡན་ལ་འཇྷིག་པས་ཁྱབ་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་
དངོས་པོ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེས་སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེལ་པའང་འཇྷིག་པར་སྒྲུབ་པ་
ནྷི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇྷིག་པར་བསྒྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནུས་པ འང་འཇྷིག་པར་སྒྲུབ་པ་
ནྷི། ཁ་ཅྷིག་འབྲེལ་པ་ནྷི་སྒྲ་ལ་ཡོད་པའྷི་དོན་གོ་བའྷི་ནུས་པ་ཡྷིན་པས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ཡང་མྷི་
རྟག་པར་འགྲུབ་སྟྲེ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་ན་ཡང་བསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་
དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་དོན་གོ་བའྷི་ནུས་པ་སྒྲ་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུ ར་བའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་འབྲེལ་པ་ཐ་དད་དུ་
འདོད་པ་ལ་བཀོད་པའྷི་སོན་གྷིས་སོ། །གང་དུ་བཀོད་ཅྲེ་ན་སྔར་བཤད་པ་སྟྲེ། འབྲེལ་པ་ཅན་རྣམས་མྷི་རྟག་
ཕྱྷིར། །འབྲེལ་པ་ལ་རྟག་ཡོད་མ་ཡྷིན། ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུའོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་མ་བྱས་པའྷི་རྟགས་མ་ངྲེས་པར་
བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མ་བྱས་པའྷི་རྟགས་འཁྲུལ་པར་བསྟ ན་པ་དང་། མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པད་ང་། 
སྔགས་མ་བྱས་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་མྷི་རྟོགས་
འཁྲུལ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུར་མཐོང་བ་ནྷི། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་གཏན་ཚིགས་ྷིད་ཀང་ཇྷི་བཞྷིན་
དོན་ཤྲེས་ཏྲེ་ཚིག་དོན་ལ་མྷི་བསླུ་བའྷི་སྒྲུ བ་བྱྲེད་མྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུའྷི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་ལས་མ་
བྱུང་བའྷི་སོན་མྲེད་པའྷི་མྲེ་དང་ཟ་བའྷི་འོད་ལ་སོགས་པའང་རྣམ་པ་གཞན་ཏྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་
རྒྱུར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མྲེ་ནྷི་མཚན་མོ་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དམར་པོར་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པའྷི་
རྒྱུ་བྱྲེད་ལ ། ཟ་བའྷི་འོད་ནྷི་ 
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༼༡༧༢༽ 
སྲེར་པོ་ལ་དཀར་པོར་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བས་སོ། །དྲེས་ན་མ་བྱས་པ་ནྷི་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཁོ་
ནའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་མགོ་བསྒྲྲེ་བའམ་ཡང་ན་བྱས་མ་བྱས་གྷིས་ཀ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ཆ་གྷིས་མཐོང་བས་
རྟགས་མ་ངྲེས་པར་སྟོན་པའོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་རྟག་པས་མྷི་སླུ་བའྷི་ཤྲེ ས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། 
སྒྲ་དྲེ་ནྷི་མ་བྱས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་པར་ཐལ་ལ་འདོད་ན་དྲེ་ན་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུར་མྷི་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་
མྷིན་ཏྲེ་རྟག་པ་རྲེན་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་ཀང་རུང་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་འགའ་
ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུ མ་པ་དྲེའྷི་མ་ངྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་
རྟོག་པ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་ཏྲེ་དྲེ་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནམ་མཁའ་ལས་མ་སྲེས་པར་ཐལ་བ་ནྷི་འདོད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །འོ་ན་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་རྣམ་རྟོག་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་པས་བག་ཆགས་བཞག་པ་
དྲེ་སད་པ་ལས་སྲེའོ། །གང་སྲེ་ན་རྟོག་པའྷི་བོ་དག་འགའ་ཞྷིག་གོ །ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་པ་ཅན་སྲེ་ཞྲེ་ན་ལུང་ལ་བརྟྲེན་
ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་སོད་ཡུལ་ཅན་དུ་སྲེ་ཡྷི་དོན་རང་མཚན་གྷི་སོད་ཡུལ་ཅན་དུ་
ནྷི་མྷིན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྟོག་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞྷིག་
ཏུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་
པ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་ནྷི་བདྲེན་པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་ལ་རྲེས་
འགོ་མྲེད་དྲེ་མ་བྱས་པ་ལའང་བརྫུན་པ་མཐོང་བས་སོ། །འོན་ཀང་གཞྷི་ལ་བཀག་པའྷི ་ལྡོག་ཁྱབ་རང་པ་ཡོད་
པས་དོན་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟགས་མ་བྱས་པ་ལས་བཟོག་པའྷི་བྱས་པས་མྷི་བསླུ་བ་དང་འགལ་བའྷི་བསླུ་བ་ལ་  
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༼༡༧༣༽ 
ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྲེས་བུས་བྱས་པའྷི་ངག་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྷིར་ལྡོག་པ་ཅན་སྷིད་ཀང་འདྷི་ལ་མྷི ་འཐད་པ་དང་། ལྡོག་པ་ཅན་ྷིད་མྷི་སྷིད་པར་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདྷི་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་མྲེད་པས་བཟོག་ཁྱབ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། གོ་བྱྲེད་ཀྷི་རྟགས་
ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་བཟོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ནྷི། མྲེད་
ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟགས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་ལ་ཡོད་པར་དོགས་ཏྲེ་
དྲེ་དྲེ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གནོད་པ་ཅན་གྷི་རྟགས་མ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བྱས་
མ་བྱས་འགལ་བ་གྷིས་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་གཅྷིག་ལ་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་
རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བ ་འགལ་བ་དག་ལ་ཡང་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྷི་རྟག་པ་གཅྷིག་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་མྷི་འགྲུབ་པ་ནྷི། ཀུན་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་བཤད་ཅྲེས་
དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྟགས་མྲེད་པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ལའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་མ་དམྷིགས་པ་
ཙམ་གྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་གཏོགས་པ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཤྲེས་པས་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་འབྲེལ་པ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གྷིས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་
མྷིན། །ཞྲེས་ལྷག་ལྡན་གྷི་སྐབས་སུའོ། །མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་ྷིད་དུ་མྷི་འགྲུབ་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བས་ལྡོ ག་པ་མྷི་འགྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་བཟོག་ཁྱབ་ཀང་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྲེས་འགོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚུལ་གསུམ་  
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༼༡༧༤༽ 
མོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་ཡྷིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པའྷི་དུས་ནའོ། །ཤྲེས་པ་ཅྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ཚུལ་གསུམ་དྲེ་དག་
ངྲེས་པའྷི་འབས་བུ་ཅན་གྷི་ཚད་མའོ། ། ཕྱོགས་གླང་།་་་་་ཇྷི་སྐད་དུ། སྒྲ་གང་ཞྷིག་གྷིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པའམ་སུན་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །རོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གགས་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་ལྡོག་པ ་ཅན་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། གང་
ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟགས་ཐམས་ཅད་རྲེས་འགོ་ཅན་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་གང་ལ་ཞྲེས་པ་གཞྷི་གང་ལ་
བསྒྲུབ་བྱ་ནྷི་བདྲེན་པའྷི་དོན་ཅན་ནོ། །དྲེའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྷི་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ྷིད་
རོད་པ་ནྷི་གང་མ་བྱས་པ་ྷིད་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེ ས་པའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རོད་པ་དྲེ་ྷིད་ནྷི་རྟགས་མ་
བྱས་པ་འདྷིའྷི་ཆོས་མཐུན་པ་ྷིད་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་སྔགས་མ་བྱས་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྷིགས་པས་འཐད་པའྷི་དོན་བཞག་པ་དང་། མྷི་འཐད་པའྷི་དོན་དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་
འཁྲུལ་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྷི་སྔགས་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འདོད་
པ་མྷི་འཐད་དྲེ། སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཡྷིས་གགས་པ་ཐོབ་པའམ་གཞན་གྷི་དོན་ལ་སོགས་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ལྷ་
སན་དང་བ་དང་། གཤྲེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་སྦྱར་ནས་འདྷིས་དོན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་
བརྡ་བྱས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ན་སྔགས་རྣམས་ཀྷིས་ ནད་ཞྷི་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མཐོང་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། སན་ངག་མཁན་གྷིས་བརྡ་བྱས་པ་ལས་དོན་འགྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་
བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཅྷི་སྟྲེ་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔགས་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   173 

༼༡༧༥༽ 
ཀྷི་ཡྷི་གྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲའྷི་དངོས་པོའ ་ིནུས་པ་ལས་དོ ན་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྨན་གྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། 
གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིམ་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། སྔགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཞན་
ལ་ཡང་ཞྲེས་པ་འདོན་པའྷི་གོ་རྷིམ་ལོག་པ་དང་ཆོ་ག་མས་པས་ཀང་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་
ཡྷི་གྲེ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ར་ས་དང་ས་ར་བཞྷིན་ ནོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་རྷིག་སྔགས་ལོག་པར་སྒྲུབ་
པས་གནོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཆོ་ག་མ་མས་ན་ལྷ་མྲེས་པས་འབས་བུ་སྟྲེར་ལ་མས་ན་ལྷ་མ་མྲེས་པས་
མྷི་སྟྲེར་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ནྷི་རང་གྷིས་གནོད་པ་བྱྲེད་ལ་འདས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་འཁོར་འཇྷིག་རྟྲེན་
པས་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷི ་གྲེའྷི་བཀོད་པ་སྔགས་ཡྷིན་པས་གོ་རྷིམ་ལོག་པ་ལ་ནུས་པ་མྷི་འབྱུང་
ཞྲེ་ན། བཀོད་པ་ཡྷི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་ན་སྔར་གྷི་སོན་ལས་མྷི་འདའ་ལ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་བཀོད་པ་ཡང་
སྔར། གལ་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིམ་པ་དག ཡྷིག་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་ཕྱྷིར་མྷིན། །ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་བསལ་བ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་རྟག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེ ད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། སྔགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་རྟག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
སྔགས་དྲེ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཙང་སྦྲ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོ་ག་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་སྲེད་པའོ་ཞྲེ་
ན་འོ་ན་སྔགས་ལ་དང་པོ་ནས་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ཕྱྷིས་ཀང་ནུས་པ་མྷི་འབྱུང་བར་ཐལ་ཏྲེ་རྲེན་
གྷིས་བསྒྱུར་དུ་མྷི་བཏུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེས་རྟག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེད་པའམ་མྷི་སྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་འབས་བུ་སྟྲེར་བར་ཐལ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དངོས་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྟག་པའྷི་ནུས་པ་ལས་འབས་  
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༼༡༧༦༽ 
བུ་དྲེ་འད་འགྲུབ་ན་སྔགས་དྲེ་ནྷི་ཆོས ་ཅན། བམ་ཟྲེ་དང་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྷི་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ་
དངོས་པོའ ་ིནུས་པ་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དངོས་པོ་ནྷི་བམ་ཟྲེ་དང་གདོལ་པ་ལ་རང་བཞྷིན་
གྷིས་ྲེ་རྷིང་མྲེད་ལ་འཕལ་དུ་སྔགས་ལ་བསྟོད་པ་དང་སྨད་པའང་མྲེད་པས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། མཆོད་སྦྱྷིན་ལ་
སོགས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་བམ་ཟྲེས་སྔགས་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་སྷིར་སྔགས་བྱས་པ་
མ་ཡྷིན་པས་བྱྲེད་པ་པོ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། སྲེས་བུ་ལ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་འབས་བུའྷི་
ཁྱད་པར་མྷི་རྷིགས་པ་དང་། སྔགས་ལ་ཁྱད་པར་གྷི་དོན་མྷི་སྷིད་པས་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། སྔགས་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་པོ་མཆོད་སྦྱྷིན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་
བུ་སྟྲེར་བར་མྷི་རུང་སྟྲེ་སྷིར་སྔགས་དྲེ་སྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་བྱས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིར་བྱས་པ་མྷིན་ན་
སྲེས་བུའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཀང་དྲེ་ལ་ཕན་མ་བཏགས་པས་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྷི་རུང་ངོ་། །ག ྷིས་པ་ནྷི། སྔགས་ཀྷི་
དངོས་པོ་སྲེས་བུས་འདུས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྒྱུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་
སྔགས་ཀྷི་ནུས་པ་ཐ་དད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི་བམ་ཟྲེ་དང་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེས་བུ་ཐ་དད་ཀྷིས་བྱས་པ་
ནྷི་མྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྔགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་པོ་བམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱ ད་པར་ལས་སྔགས་ཀྷི་ནུས་པ་སོ་
སོར་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་རྣམས་ལ་བམ་ཟྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷིང་ཐ་དད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་བོ་དང་
དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ཡང་མྷིང་ཙམ་ཐ་དད་ཡྷིན་ཏྲེ་དབྱྷིབས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ནུས་ 
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༼༡༧༧༽ 
པ་ལ་ཐ་དད་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་ནྷི་བརྡ་ལས་གྱུར་པ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། སྔགས་སྒྲུབ་པ་པོ་བམ་ཟྲེ་འདྷི་ཆོས་
ཅན། དོན་ཅྷི་ཞྷིག་བྱྲེད་ནས་བྱྲེད་པོར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏྲེ་སྔགས་ཀྷི་ནུས་པ་སྔར་མྲེ ད་གསར་དུ་
སྲེད་པའམ་སྲེས་ཟྷིན་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་གྷིས་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྷི་
རྟགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
སྔགས་མྷི་གསལ་བ་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་བརོད་ཀྷི་སྲེད ་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གསལ་བ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟག་
པའྷི་གསལ་བ་དྲེ་ནྷི་གོང་དུ་སྷི་གསལ་བར་དཔྱོད་པའྷི་སྐབས་སུ་བསལ་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་
པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གང་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷིར་གསལ་བ་ནྷི་གསུ མ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་དང་དྲེའྷི་སྒྲྷིབ་པ་
སྲེལ་བ་དང་དྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེད་པའོ། །འདྷིར་ཐ་མལ་འདོད་པ་ནྷི་སྦྱོར་བ་སྔགས་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྔགས་དྲེ་
འཛིན་པའྷི་བོ་རྣོ་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པ་ནྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ་བོ་དྲེ་ནྷི་འབས་བུ་ནད་ཞྷི་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱོར་
རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དག་དགག་པ་ལ ་གྷིས་ཏྲེ། གང་ཟག་གྷིས་འབས་བུ་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་
ཐོས་པའྷི་བཟས་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྔགས་ན་པ་པོ་ཡང་དྲེའྷི་འབས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔགས་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ས་བ་པོའ ་ིགསལ་བ་སྟྲེ་སྔགས་འཛིན་པའྷི་ན་ཤྲེས་སྲེས་
པ་འབས་བུའྷི་རྒྱུར་ 
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༼༡༧ ༨༽ 
འདོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་
པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། མངོན་པར་གསལ་བ་མྷིན་ཏྲེ་རྣ་བས་ཐོས་པ་མྷིན་པའྷི་ཤུ་བུའྷི་བཟས་པ་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་སྒྲ་དག་གྷི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྐན་ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྷི་སྦྱོར་ བ་སྟྲེ་ཅུང་ཟད་ཕད་
པ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཡང་བྱྲེད་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཡྷིད་ལ་སྔགས་སྲེམས་པ་ཙམ་གྷི་བཟས་པའང་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་སྒྲ་ཁྱད་པར་ཅན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྣ་བས་མ་ཐོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ཐོས་ཀང་སྒྲ་ཡྷིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། སྒྲ་ནྷི་རྣ་བའྷི་ཡུལ་དུ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་དག་སྔགས་མྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཤུབ་བུ་དང་ཡྷིད་ཀྷིས་བཟས་པའྷི་དུས་སུ་སྔགས་ཀྷི་རྣམ་པ་སྣང་བའྷི་བོ་རྟོག་པ་དྲེའང་ཆོས་
ཅན། གསལ་བ་སྟྲེ་སྔགས་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་བརྒྱུད་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྒྲ་ལས་ན་
ཤྲེས་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་རྟོག་པ་སྲེའོ་ཞྲེ ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཨགྷི་སྭཱ་ཧཱ་ཞྲེས་བརོད་ན་མྲེ་གསལ་ཞྷིང་འབར་བ་ལ་སོགས་
པའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བའྷི་དོན་གྷིས་རྟོག་པའང་སྲེ་བས་དྲེ་ཡང་སྔགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་ན་སྔགས་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཅན་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲ་ལས་བརྒྱུད་ནས་
སྲེས་པའྷི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲའྷི་གསལ་བ་མྷིན་གྷི་སྒྲའྷི་དོན་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་རྟོག་པ་ནྷི་སྒྲའྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེ་
ན་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་པ་ལན་ཏྲེ་རྟོག་པ་དྲེ་ཡང་སྒྲ་རང་མཚན་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་དྲེ་མྲེད་ཀང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོ་ན་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་སྔ་མའྷི་བག་ཆགས་སད་པའྷི་རྲེས་སུ་ འགོ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་
ཁྱྲེད་ལ་ཡང་ཤུབ་བུ་དང་ཡྷིད་བཟས་དོན་ 
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༼༡༧༩༽ 
མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་སྔགས་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཞྲེས་དང་སྟྲེ་ངྲེད་ལ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་སོན་
མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲ་རང་མཚན་གྷི་རང་བཞྷིན་རྣ་བས་ཐོས་པ་དང་སྷི་མཚན་གྷི་རང་བཞྷིན་རྟོག་པ ་ལ་
སྣང་བ་རྣམས་ངོ་བོ་གཅྷིག་ཏུ་བརོད་པར་འདོད་པས་ཏྲེ་ཞྲེན་ནས་བརྡ་བྱྲེད་པའྷི་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་
ཀྷིས་སྔགས་སུ་བརོད་ལ། ཤུབ་བུ་དང་ཡྷིད་བཟས་ཀྷི་དུས་སུའང་སྷི་མཚན་ལ་རང་མཚན་དུ་ཞྲེན་ནས་བཟས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་རང་མཚན་གྷི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་སྔགས་ཀྷི་བརྡ་སྦྱོར་བ་མྷིན་པས ་དྲེ་དག་ལའང་དོན་
ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་བཀག་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གོ་རྷིམ་ལ་ལྟོས་
པ་མྲེད་པའྷི་ཡྷི་གྲེ་ཙམ་སྔགས་ཡྷིན་ན་རོ་དང་མཚོ་ཞྲེས་ཐོས་པ་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ལ་ར་ས་དང་ས་ར་ཞྲེས་ཐོས་
པ་ལ་འབས་བུ་བོ་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚིག་གྷིས་ཀ་ལ་ཡྷི་གྲེ་ར་དང་ས་ལ་ཁྱ ད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་
ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྲེས་བུ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་གོ་རྷིམ་ཡོད་པ་དང་། དྲེས་ན་སྔགས་བྱྲེད་པ་ཁྱད་པར་
ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གོ་རྷིམ་དྲེ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་རྟྲེན་ཅན་ཡོད་པས། 
འབས་བུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་སོན་མྲེད་ཅྲེས་བྱའོ། །གྷིས་ པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གོ་རྷིམ་ྷིད་བཤད་པ་
དང་། དྲེས་ན་ཡྷི་གྲེ་དང་འབས་བུ་ཡང་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་དང་། མ་བྱས་པའྷི་རྷིམ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞྷི་སྟྲེ། ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་དང་། དྲེའྷི་འབས་བུ་ན་ཤྲེས་ཀྷི་རྷིམ་པ་དང་། དྲེའྷི་འབས་བུ་དན་པའྷི་རྷིམ་པ་དང་། 
ཡྷི་གྲེ་རྣམས་བོའ ་ིརྒྱུ་འབས་གྷིས་ཀར་ བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷིར་འཆད་པ་པོའ ་ིཀུན་
སློང་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་ཡྷི་གྲེ་དང་དྲེ་ལས་ན་པ་པོའ ་ིན་ཤྲེས་དང་།  
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༼༡༨༠༽ 
དྲེ་ལས་དན་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་ཞྲེས་སྟོན་ཏོ། །དྲེ་ལ་ས་ར་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ལ་ཡྷི་གྲེ་ལྔ་ཡོད་དྲེ་ས་དང་ཨ་དང་ར་
དང་ཨ་དང་ཚེག་དག་གོ །དྲེ་ལས་ཀུན་ནས ་སློང་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལས་ཡྷི་གྲེ་ས་དང་ཨ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་
རྟོག་པ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཨ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ལས་ཨ་དང་ར་ཀུན་ནས་སློང་
བའྷི་ཤྲེས་པའོ། །ར་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ལས་ར་དང་ཨ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པའོ། །ཨ་ཀུན་ནས་སློང་
བའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཨ་དང་ཚེག་ད ག་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་ཚེག་དག་སྲེའོ། །ཞྲེས་པ་སྷིའྷི་དོན་
ནོ། །དྲེས་ན་ཡྷི་གྲེ་འདྷི་སའོ། །དྲེ་ནྷི་དྲེ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ལས་སྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེས་ཨ་ཀུན་ནས་སློང་
བའྷི་ཤྲེས་པའང་བསྲེད་པས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་སྒྲ་སྟྲེ་ཨ་སྲེའོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན། ཀུན་སློང་ཤྲེས་ལས་ཡྷི་གྲེ ་
དང་། །ཤྲེས་པ་སྲེས་ལས་སྒྲ་སྲེའོ། །ཞྲེས་བསྒྱུར་ན་ལྲེགས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ཡྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་མ་དྲེའྷི་
ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཕྱྷི་མའྷི་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་ནྷི་རྣ་བས་ངྲེས་པ་སྟྲེ་བཟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་ས་དང་ཨ་ཀུན་
ནས་སློང་བ་གྷིས་དུས་མམ་དུ་ཡོད་པས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པ་ལ་རང་འཛིན་པའྷི ་ན་ཤྲེས་བསྲེད་པའྷི་ཚེ་ཨ་
ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཤྲེས་པས་ཀང་ཨ་བསྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ས་འཛིན་པའྷི་ན་ཤྲེས་ཀྷིས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱས་ཏྲེ། 
ཨས་དམྷིགས་རྲེན་བྱས་ནས་དབང་པོ་དང་གསུམ་གྷིས་ཨ་འཛིན་པའྷི་ན་ཤྲེས་བསྲེད་ལ་ན་ཤྲེས་དྲེས་སས་
ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཨ་བཟུང་ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་མས་ཕྱྷི ་མ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཕྱྷི་མ་
སྲེས་པ་ན་སྔ་མ་འགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་མས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེས་བསྲེད་པའྷི་ཨ་
འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི། ཨ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ས་འཛིན་  



རིགས་པའི་མཛོད།   179 

༼༡༨༡༽ 
པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལས་བྱུང་བས་དྲེ ་ལྟར་རྟོགས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེ་ཐོས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དན་པ་
སྲེ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་དན་ཞྲེ་ན་ཡྷི་གྲེ་སྔ་མ་དྲེ་དན་པའོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ཐོས་པ་ཞྲེས་པ་ཡྷི་གྲེ་ཕྱྷི་
མ་དྲེ་ཐོས་པ་ནའོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟར་ཐོས་ཞྲེ་ན་གྱུར་པ་མ་ཡྷིན་པར་ཐོས་པ་སྟྲེ་ཧ་ཅང་མྱུར་ན་དན་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བའྷི་
རྒྱུར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཨ་འཛིན་པའྷི་ན་ཤྲེས་འགགས་པའྷི་དུས་ཕྱྷིས་ནྷི་སྔ་མས་དྲེ་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་
དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཡྷི་གྲེ་ཕྱྷི་མ་ཨའྷི་བདག་ྷིད་ལའང་དན་པ་སྲེའོ། །མདོར་ན་དན་པ་ཡང་རྷིམ་གྷིས་
འབྱུང་བའོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གོང་དུ་བཤད་པའྷི་ཚུལ་དྲེ་ནྷི་གོ་རྷིམ་ཡྷིན ་ལ་དྲེ་སྲེས་བུས་བྱས་ཞྲེས་
འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་ཀྷིའོ། །ཡྷི་གྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་རང་ཡྷིན་ལ་འབས་བུའང་ཡྷིན་པས་
ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ྷིད་ཀྷིའོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་རྒྱུའྷི་སྲེམས་དང་འཛིན་སྲེམས་གྷིས་ཀྷིའོ། །འདྷི་ལྟར་ཡྷི་གྲེ་
རྣམས་རྒྱུའྷི་སྲེམས་ཏྲེ་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་སྲེམས་ ཀྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ལ་འཛིན་པའྷི་སྲེམས་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་སྔགས་ཀྷི་ཡྷི་གྲེ་དང་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཡྷི་
གྲེ་མྷི་རྟག་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། ས་ར་དང་ར་ས་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་དང་ཚིག་ལས་
གཞན་ཞྲེས་པ་ཐ་དད་ཡྷིན་ཏྲེ ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིའདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ཀུན་ནས་སློང་བ་པོའ ་ིསྲེམས་ཀྷི་ནུས་པའྷི་ཁྱད་པར་
ལས་ཐ་དད་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ངག་གཅྷིག་གྷི་ཡྷི་གྲེ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷི་
མ་སྲེས་པ་ན་སྔ་མ་འགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་དག་གྷི་བརོད་བྱ་གཅྷིག་མྷི་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་མ་དྲེ་དག་ཀང་ཕྱྷིས་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷི་གྲེ་ཕྱྷི་མ་དང་རྟོག་པས་ལྷན་ཅྷིག་སྦྱར་  
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༼༡༨༢༽ 
ནས་འབས་བུ་དོན་གོ་བའྷི་ཁྱད་པར་གཅྷིག་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་མ་བྱས་པའྷི་རྷིམ་པ་དགག་པ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་
རྣམས་ཞྲེས་པའོ། །འཇྷིག་རྟྲེན་པའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་སྲེས་བུས་བྱས་ཀང་རྷིག་བྱྲེད་པའྷི་ མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་རྷིག་
བྱྲེད་ཀྷི་གོ་རྷིམ་ཀང་སྲེས་བུས་བྱས་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། མྲེ་དང་ཤྷིང་གྷི་རྷིགས་པ་བཞྷིན་ཏྲེ་མྲེ་ཤྷིང་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའམ་ཤྷིང་ལས་སྲེ་བར་མ་མཐོང་བའྷི་མྲེ་ཡང་ཤྷིང་སྔོན་དུ་སོང་བ་གྲུབ་པ་ལྟར་འདྷི་ལ་ཡང་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། སྲེས་བུ་དང་ནྷི་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་སྔ གས་བྱྲེད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་མྲེད་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རྟོགས་
པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷིར་སྔགས་སྲེས་བུས་བྱས་ལ་དྲེ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷིས་བྱས་ཞྲེས་
སྟོན་པ་ནྷི། ཤྲེས་མཐུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཐུན ་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་དུ་གྲུབ་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྔགས་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་
ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་བྱྲེད་པའྷི་སྲེས་བུའོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་ཐ་མལ་པ་ལས་སོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་དང་མཐུ་
གྷིས་ཀྷིས་སོ། །དྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་སྡྲེབ་དང་དྲེའྷི་ནུས་པ་དང་དྲེའྷི་ཆོ་ག་ཤྲེས་པའོ། །མཐུ་ནྷི་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་
འདོད་པར་བྱྷི ན་གྷིས་རོབ་ནུས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་གཞན་ཐ་མལ་པ་ལ་ཤྲེས་མཐུ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་སྔགས་སྦྱོར་བར་ཐལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་མཁོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཐ་མལ་གྷི་
སྔགས་བྱྲེད་པ་དགག་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་སོང་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང ་། དྲེའྷི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་ན་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྒྱུད་ཤྲེས་པའྷི་ལམ་པོ་ཆྲེའྷི་སྲེས་བུ་ཤྲེས་མཐུ་མྲེད་པ་
ཡང་སྔགས་བྱྲེད་པ་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ནམ་མཁའ་ལྡྷིང་གྷི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་  
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༼༡༨༣༽ 
པའྷི་མྷིས་དུག་ཞྷི་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྔགས་ཅུང་ཟད་བྱྲེད་པ་ཡོད་མོད་ཀྷི་དྲེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྟྲེ་རྒྱུད་ བྱྲེད་པ་པོའ ་ི
མཐུས་ཡྷིན་ཏྲེ་གཙོ་བོ་དྲེས་བཤད་པའྷི་རྷིགས་པ་སྟྲེ་དམ་ཚིག་དང་མན་ངག་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། འབས་བུ་འདོད་པས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བྱས་པ་ནྷི་སྷིར་སྔགས་རྒྱུས་བསྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་ཁྱད་པར་དུ་དྲེ་སྲེས་བུས་
བྱས་པ་ནྷི་སྔགས་ཀྷི་ངོ་བོ་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་འབས་བུ་འབྱྷིན ་པ་ནྷི་སྲེས་བུས་བརྡ་བྱས་པ་དྲེ་ལ་རག་
ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྲེས་བུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དོ། །གང་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་སྲེས་བུ་ལ་སྔགས་སོར་བའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷིའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྔགས་བྱྲེད་པ་
ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷི་ྷིད ་ཀྷིས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་སྔགས་སྦྱོར་བར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཁྱད་
པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡོད་ལ་ཅྷིག་ཤོས་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཅན་མྷིན་
པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་བོ་དང་དབང་པོ་དང་ས་བ་དང་སྲེས་བུ་ྷིད་ཡྷིན་པ་དང་ལག་པ་དང་
ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་ བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་དག་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྷི་བཞྷིན་གྷི་དོན་
རྟོགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་སྟྲེ་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལྷག་
ལྡན་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་སོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ དོན་
ཁྱད་པར་ཅན་གྷིས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་སྟོན་པའོ། །དྲེ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་རྷིག་བྱྲེད་རང་ྷིད་
ཀྷིས་དྲེའྷི་དོན་མྷི་སྟོན་པ་ནྷི། སྒྲ་ནྷི་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་སྲེས་བུས་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་པ་ནྷི་སྲེས་བུས་ཞྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་གཅྷིག་བུས་དྲེ་ྷིད་རྷིག་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི།  
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༼༡༨༤༽ 
དྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེས་བུ་ྲེས་པ་ཅན་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་སོད་པ་བ་གཅྷིག་ཁོ་ནས་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དྲེ་ྷིད་རྷིག་པ་ཡྷིན་
གྷི་གཞན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་མྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཡང་ནྷི་ཞྲེས་པ་ཀུན་གྷིས་དྲེ་ྷིད་རྷིག་གམ་
ཡང་ན་ཀུན་གྷིས་དྲེ་ྷིད་མ་རྷིག་སྟྲེ་སྲེས་བུར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ ་མཚན་མྲེད་པར་རྒྱལ་
དཔོག་པས་དྲེ་ྷིད་རྷིག་པར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེས་བུ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཁྱྲེད་
ཅྷི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ྷིད་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་གར་མྷི་འདོད་དྲེ་འདོད་པར་རྷིགས་སོ། །བཞྷི་པ་
ཚད་མས་མྷི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཚིག་ལུང་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚད་མར་མྷི་འདོད་ཀྷི་འོན་ཀང་སྲེས་བུ་གང་གྷི་ཚིག་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་
པའྷི་མྷི་བསླུ་བ་ཡོད་པའྷི་སྲེས་བུ་དྲེ་དག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རྷིག་པ་ཡྷིན་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་འཆད་པ་མང་ཡང་གཞན་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚད་མ་མྷི་སྷིད་པས་མྷི་བསླུ་
བ་མྷི་འགྲུབ་པ་ནྷི། ཤྷིན་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལ་ཚད་མ་གྷིས་འཇུག་ན་ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ཚད་མས་ལུང་དུ་འཇོག་ན་དྲེ་མ་བྱས་པར་བརྟགས་པ་དོན་མྲེད་པ་ནྷི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྷིན་
པར་བརྟགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ་ཚད་མས་ མྷི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཚིག་ལུང་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཞྲེས་པ་ནྷི་གང་གྷི་ཚིག་ཅྲེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་མོ། །མ་བྱས་ཀང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གསུམ་པ་ལུང་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཤྲེས་ན་ཁྱད་པར་ཅན་ཁས་བང་བ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་ཤྷིན་ཏུ་ཞྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྲེད་ན་རྷི ག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༡༨༥༽ 
དོན་མ་ངྲེས་པས་གཞན་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པ་དང་། སྒྲ་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་བས་གཞན་ལའང་འཇུག་པར་
དོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེས་ན་མྷི་འདོད་པ་
ལའང་འཇུག་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ འོ། །དང་པོ་ནྷི། བདག་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་བརོད་
བྱའྷི་དོན་ནྷི་ཆོས་ཅན། གང་ལས་རྟོགས་ཏྲེ་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་ཏྲེ་གང་ཟག་རང་གཞན་གྷིས་དང་རྷིག་
བྱྲེད་རང་ྷིད་ལས་མྷི་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་སྔར་གཞན་གྷི་མན་ངག་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདག་ྷིད་ཀྷིས་རྷིག་
བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རྷིག་པ་མྷིན་པར་འདོད ་དྲེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་གྷི་
མན་ངག་ལས་ཀང་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་ྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིག་བྱྲེད་རང་ྷིད་ཀང་རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་མྷིན་
ཏྲེ་དྲེ་བཤད་པ་དོན་མྲེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྷིས་རྷིག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ། མཐོ་རྷིས་འདོད་པས ་མྲེ་ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན། །ཞྲེས་ཐོས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཐོས་པ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་
ཀྷི་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐོས་དང་དན་དང་རྷིག་བྱྲེད་དང་། །ཞྲེས་བཤད་པས་སོ། །དྲེ་ཁྱྷི་ཤ་ཟ་བ་ལ་ཡང་
འཇུག་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཁྱྷི་ཤ་བཟའ་བ་དྲེ་སྒྲ་དྲེའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན་མྷིན་ཞྲེས་འདོད་པ་འདྷི་ལ་ཚད་མ་གང་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྔར་བསྒྲུབས་པ་དྲེས་ནའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། 
ཚད་མ་མྲེད་པར་འད་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་མྲེ་ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན་ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་དྲེ་རས་འགའ་ཞྷིག་མྲེ་ལ་སྲེག་པ་
ལ་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱྷི་ཤ་ཟ་བ་ལ་མྷི་འཇུག་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་དྲུག་སྟྲེ ། གགས་པ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་
གྱུར་ལ་མྷི་འཇུག་པས་དྲེའྷི་དོན་ལ་མྷི་ངྲེས་པ་དང་། མ་གགས་པའྷི་དོན་བརོད་པས་ 
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༼༡༨༦༽ 
གཞན་ལ་དོགས་པ་དང་། རྷིག་བྱྲེད་གཞན་ལ་གགས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། གགས་པས་གྲུབ་ན་རང་
ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་། གགས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་། དྲེས་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོ ན་རང་ཞྷིས་བརྟགས་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གང་གྷི་ཞྲེས་པ་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་དོན་ཅན་གྷི་སྒྲ་མྲེ་ལ་
སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན་ཅྲེས་པ་འདྷིའྷི་དོན་མྲེ་ལ་མར་ལྡུགས་པ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་
རོངས་པ་དྲེ་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྷི་དོན་མཐོང་བ་གང་དྲེ་མྲེད ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གགས་པས་
རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ལ་མ་གགས་པའྷི་དོན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷིས་བརོད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་མཐོ་རྷིས་དང་ལྷ་མོ་དང་དགའ་བའྷི་ཚལ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་མཐོ་རྷིས་ནྷི་མྷིའྷི་དགའ་བ་
ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ལྷ་མོ་ནྷི་གཙུབས་ཤྷིང་ངམ་ སྣོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པའོ། །དྲེས་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་གཞན་ཡང་མ་
གགས་པ་ལ་འཇུག་པར་དོགས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཡུལ་གཞན་གྷི་སྒྲའམ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་འགྲེལ་བ་ལས་མྲེ་
ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན་པ་ནྷི་སྔགས་ཀྷིས་སྦྱངས་པའྷི་མར་མྲེ་ནང་དུ་ལྡུགས་པའོ། །ཞྲེས་འཇྷིག་རྟྲེན་དང་མཐུན་པར་
བཤད་པས་གགས་པས་དྲེ་ཡྷི ་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཞྲེ་ན། མྲེ་ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་མ་ངྲེས་པ་
དྲེ་དང་འད་བའྷི་སྒྲ་གཞན་འགྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཁྱྷི་ཤ་ཟ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཐལ་ཞྲེས་པ་དྲེ་འདའྷི་
རྣམ་རྟོག་སྟྲེ་སོན་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་མྲེད་པར་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དང་པོ་འགལ་བ་
དངོས་ནྷི ། གགས་པ་དག་ཀང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཚད་མ་མྷིན་པ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་འགལ་བའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་
རོད་པ་སང་བ་ནྷི། ཅྷི་སྟྲེའམ་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ། །ལྔ་པ་ལ་གྷིས་ལས་  
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༼༡༨༧༽ 
དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གགས་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཆོས་ཅན། མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་རྣམས་དོན་གྷིས་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་
ལ་འཇུག་པར་ངྲེས་པ་ལ་ དོགས་པ་སྲེད་པར་ནྷི་བྱྲེད་དྲེ་གང་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་གགས་པ་དྲེ་ལ་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་
རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ྷིད་དུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་དང་གྷི་རྣོ་བ་ལ་ཡང་མྲེ་ཞྲེས་བརོད་
པའམ་གོ་སྒྲ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནྷི། ངྲེས་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་དུ་
ཞྲེ་ན་ངྲེས་པར་ཞྲེས་པ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ྷིད་དུ་ངྲེས་པ་ཁོ་ནར་རོ། །གང་ཟག་གང་གྷིས་
ཞྲེ་ན་སྒྲ་དྲེ་དོན་སོ་སོ་ལ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཚད་མ་མ་མཐོང་བའྷི་སྲེས་བུ་དག་གྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྒྲ་དྲེ་དོན་
གཞན་དུ་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་སྒྲ ་རང་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྒྲ་རྣམས་ཀྷི་
རང་བཞྷིན་ནྷི་དོན་སྣ་ཚོགས་བརོད་པར་ནུས་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲུག་པ་ནྷི། འགའ་ཞྷིག་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་ལམ་གང་ཡྷིན་དྷིས་པ་ན་ཁ་ཅྷིག་སྡོང་དུམ་འདྷི་ན་རྲེ་འདྷི་ལམ་ཡྷིན་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་དང་ཁ་ཅྷིག་
རང་ྷིད་ཀྷིས་ལམ་སྟོན་པ་གྷིས་སྲེས་བུས་སས་པར་ཁྱད ་པར་མྲེད་དྲེ་སྡོང་དུམ་ལ་སད་བཏགས་ཀང་དྲེ་ལ་ས་
བའྷི་བསམ་པ་དང་བྱ་བ་དང་ཚིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྡོང་དུ་མ་ལ་སད་བཏགས་པས་གླྲེན་པ་མགོ་སྐོར་
ནུས་ཀྷི་སང་པོ་ནྷི་མྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྷིག་བྱྲེད་ལ་སད་བཏགས་པའྷི་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་གཞན་ལ་ཡང་ཤྲེས་
པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ལ་རུ ང་བས་གཞན་ལ་དོགས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་
པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྒྲ་དོན་གཅྷིག་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ནྷི། 
ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྷིག་ 
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༼༡༨༨༽ 
ཁོ་ནའྷི་གསལ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག ་ཏུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་མྷི་རུང་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་ན་སྲེས་བུས་སྒྲ་དྲེ་དོན་འགའ་
ཞྷིག་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འགའ་ཞྷིག་ལ་འགོག་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ངྲེས་ཀང་མྷི་ཤྲེས་པ་
ནྷི། བརོད་འདོད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བརོད་འདོད་སྔོན་དུ་སོང་བ་ནྷི་གྷི་སྒྲ་ཡོ ད་ན་དྲེས་དོན་ངྲེས་པར་རྟོགས་ཏྲེ་འགའ་
ཞྷིག་ཏུ་བརོད་འདོད་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མ་གཏོགས་པའྷི་སྲེས་བུ་གང་གྷིས་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་
དབང་པོ་ལས་འདས་པ་དང་སྒྲའྷི་འབྲེལ་པ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་མྷི་སྷིད་དོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲའྷི་རང་བཞྷིན་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ྲེ་རྷིང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་ཡོད་ན་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་ཤྲེས་སམ་མྷི་
ཤྲེས། དང་པོ་ལྟར་ན་གཞན་གྷིས་བསྟན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྷིས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ལ་གྷིས་པ་ལྟར་ན་རྷིག་
བྱྲེད་འཆད་པ་པོས་ཀང་མྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་བརོད་འདོད་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུར་
བསྟན་པ་ནྷི། བརོད་འདོད་ཅྲེས་པའྷི་རྐང ་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་གཅྷིག་ལ་མ་ངྲེས་པར་
བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྷིག་པ་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་ཡྷིན་པར་
ཐལ་ཏྲེ་རོད་འདོད་དང་བརྡ་དྲེ་ནྷི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྷིན་པ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རང་བཞྷིན་གྷི་དོན་
གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དགག་པ་ནྷི། བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་
ན་དོན་གཞན་ལ་བརོད་འདོད་དྲེས་ཀང་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་སྒྲ་འཛིན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མྷི་
བཏུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །བརྡ་སྦྱར་བ་ཡང་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འགྲེལ་པ་དབང་པོས་རྟོགས་  
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༼༡༨༩༽ 
པའྷི་ཕྱྷིར་སྔོན་པོ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རང་བཞྷིན་གྷིས་ངྲེས་པའྷི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་
འགའ་ཞྷིག་ཁོ་ན་གསལ་བ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་བརྡ་འདོད་པས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བརྡག་པར་འདོད་པ་རང་རྒྱུད་པ་སྟྲེ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་དོན་གཅྷིག་ལ་ངྲེས་ པ་གང་སྟྲེ་
མྲེད་དོ། །ངྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་མྲེ་ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན་ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ལ་ཁྱྲེད་ནྷི་མྷི་འདོད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་
ཏུ་ནྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱྷི་ཤ་ཟ་བ་ྷིད་ཀང་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་མྷི་བསླུ་
བས་ལུང་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི ། གང་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཞན་
ཡང་ཞྲེས་པ། མཐོ་རྷིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྦྱྷིན་སྲེག་སྦྱྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲེ་འད་སྟྲེ་
བདྲེན་པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྲེས་གང་བ་ཟོག་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ངག་བདྲེན་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས ་དྲེ་སྐད་དཔྱོད་པ་བ་རན་རབས་གཞན་དག་ཟྲེར་
རོ་ལོ། །གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྷག་ལྡན་དུ་བསྟན་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཚད་མས་
གནོད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རོ་འད་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བཀག་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་
དཔྱོད་པ་བའྷི་ལུང་ཚད་མའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་འད་ཀུན ་ནོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་རྷིགས་པ་མཁྱྲེན་པས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལྷག་
མ་དང་ལྡན་པའྷི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་བཀག་ཅྲེ་ན་འབས་བུ་མ་ཟོས་པ་འདྷི་དག་ནྷི་ཟོས་པ་
འདྷི་དང་རོ་འད་བའྷི་མངར་མོ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁ་དོག་གྷི་ངོ་བོ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟོས་པ་འདྷི་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་དང་། ཡང་
འབས་འདྷི་དག་ནྷི་ཚོས་པ་ཡྷི ན་ཏྲེ་སྣོད་གཅྷིག་ཏུ་ 
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༼༡༩༠༽ 
བཙོས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟོས་པ་འདྷི་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་དག་དང་འད་བར་བསྟན་པའྷི་སོ་ནས་བཀག་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྲེས་བུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁས་ལྲེན་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་རྒྱང་རྷིང་པོར་འབྲེལ་ལོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་དྲེ་
ཞྲེས་པ་དཔྱོད་པ་བ་རན་རབས་དྲེ་དག་གྷིས་སོ། །གང་ཞྲེ་ན་རོད་པར ་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་བསྟན་བཅོས་
ཐམས་ཅད་དོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་བདྲེན་པའྷི་དོན་གྷི་ཚད་མ་ྷིད་དོ། །ཅྷི་རོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་སྲེས་བུ་རྟག་པ་བྱྲེད་པ་
པོ་ྷིད་དུ་རོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ་། །དྲེ་ལ་སྲེས་བུ་རྟག་པ་ནྷི་སྔ་མ་ལས་མྷི་འབོ་ཞྷིང་
ཕྱྷི་མ་མྷི་ལྲེན་པའོ། །དྲེ་རྒྱུ ་ལས་ཀྷི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་རྣམ་སྨྷིན་ལ་ལོངས་སོད་པའྷི་བྱྲེད་པ་པོར་འདོད་པ་
དང་། སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་རྟག་པར་འདོད་པ་དང་། དབང་པོ་ལས་འདས་པའྷི་སྷི་དང་ལས་དང་
ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དབང་པོས་བཟུང་བྱའྷི་མངོན་སུམ་ྷིད་དུ་འདོད་པ་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་
ལ་མྷི་མམ་པ་སྟྲེ་རྟག་པ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་བྱྲེད་པ་པོར་འདོད་པ་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་གནས་པ་ལ་མྷི་
མམ་པ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་དངོས་པོ་རྟྲེན་གྷི་དབང་གྷིས་གནས་པར་འདོད་པ་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་འཇྷིག་པ་
ལ་མྷི་མམ་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་རོད་པ་དང་གཞན་ཡང་ཚད་མ་གྷིས་
ཀྷིས་བསལ་བའམ་བཀག་པའྷི་ཡུལ་བརོད་པ་ནྷི་བོ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་བསལ་བ་དང་། 
བདྲེན་པ་བཞྷི་མངོན་གྱུར་དུ་འདོད་པ་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་བསལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ལུང་ལ་ལྟོས་པའྷི་རྲེས་དཔག་
ནྷི་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྡྷིག་པ་དག་བྱྲེད་མྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལ་མྷི་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའོ། །དྲེ་ དང་འགལ་བ་
བརོད་པ་ནྷི་ཁྲུས་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་ 
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༼༡༩༡༽ 
པས་སྡྷིག་པ་དག་པར་འདོད་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་བདྲེན་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཚད་མ་ྷིད་དུའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བསྟན་
བཅོས་རྒྱུ་གང་གྷིས་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་ཞྲེ་ན་མ་བྱས་པ་དང་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སོ། །རྟགས་དྲེ་དག་གྷི ས་ཚད་མར་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། ལུང་གྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་
གྲེགས་ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བ་ཀུན་ཏུ་མ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འཇུག་པའྷི་ཡན་ལག་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་
དོན་འབྲེལ་པ་དང་། རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ཐབས་དང་། སྲེས་བུའྷི་དོན་དང་གསུམ་མ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་ཚད་མ་ དང་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་རྟག་ན་རྲེས་འགའ་བའྷི་བྱྲེད་པ་པོར་འགལ་ལ་རྲེས་
འགའ་བའྷི་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྷིན་ན་རྟག་པར་འགལ་བ་དང་། སྒྲ་རྟག་ན་དངོས་པོར་འགལ་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་པོ་ཡྷིན་ནའང་རྟག་པར་འགལ་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ལས་
འདས་པ་མན་ཆད་ལ ་ཡང་འགལ་བ་བརོད་པར་བྱ་སྟྲེ་སྔར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་
བཟུང་ནས་གཞན་ལ་རོད་པ་དྲེ་ཅྷི་དང་འད་ཞྲེ་ན། གཡྲེམ་མ་མུ་ཅོར་གྷིས་རང་གྷི་བདག་པོ་ལས་རྒྱལ་བ་བཞྷིན་
ནོ། །གཡྲེམ་མས་སྲེས་པ་གཞན་བསྟྲེན་པ་བདག་པོས་མཐོང་ནས་ཁྱོད་འདྷི་ལྟར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱས་པས་ངས་མ་
བྱས་ཟྲེར་རོ། །ངས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བྱས་པས་མོས་བག་མ་སྟྲེ་ཕྱྷི་མ་ངའྷི་བདག་པོ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ལ་དད་པ་འདྷི་
ལ་ལྟོས་ཤྷིག ཆོས་བཞྷིན་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆུང་མའྷི་ཚིག་ལ་ཡྷིད་མ་ཆྲེས་པར་ཁོ་རང་གྷི་ཆུ་བུར་གྷི་མྷིག་ལ་ཡྷིད་
ཆྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །གོང་པའྷི་རན་པོ་ལོང་བ་ཤྷིང་ཐུན་ཁྱོད་བོར་ནས་གཟུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྷི་བོ ན་
པོ་མཆོག་གྷི་ཁྱྲེའུ་འདྷི་དང་ང་འདོད་པ་སོད་དམ་ཞྲེས་ཟྲེར་བས་རན་པོ་མགོ་འཁོར་རོ། །འདྷིར་གཡྲེམ་མ་མུ་  
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༼༡༩༢༽ 
ཅོར་ས་བ་དང་འད་བ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་དོ། །དྲེས་སྲེས་པ་གཞན་བསྟྲེན་པ་དང་འད་བ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་སོན་འགལ་བ་
སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རན་པོའ ་ིམྷིག་གྷིས་དང་འད་བ་ནྷི་ཚད་མ་གྷིས་ སོ། །མོ་སྲེས་པ་གཞན་མྷི་བསྟྲེན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གོང་པའྷི་རན་པོ་ཞྲེས་པ་མན་ཆད་དང་འད་བ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཚད་མར་འཇོག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྣམས་
ཡྷིན་ནོ། །རན་པོ་དང་འད་བ་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་རོངས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིག་བྱྲེད་པ་
འདྷི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མྷིན་པ་ཅྷི་སྟྲེ་མྷི་སྷིད་པར ་ཐལ་ཏྲེ་རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་གཅྷིག་བདྲེན་པ་དྲེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་
ཚད་མར་གྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་མང་དུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའྷི་
བསྟན་བཅོས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྲེས་བུས་བྱས་པའྷི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུང་དུ་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ལུང་སྷིར་དགག་པ་ལ་ག སུམ་སྟྲེ། ལུང་ཚད་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་
དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རོད་པ་པོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལུང་ཙམ་ཚད་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན་ཚིག་བརོད་བྱ་ལ་མྷི་
འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་ཚིག་བརོད་བྱའྷི་འབས་བུའམ་རང་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་
ལུང་འདྷི་ཆོས་ཅན། བརོད་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་མྷིན་ཏྲེ་རོད་པ་པོ་སྲེས་བུ་ལ་སྒྲ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ཡང་བརོད་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་སྲེས་བུ་ལ་ཡོད་པ་འགལ་བས་སོ། །ལུང་འདྷི་བརོད་བྱའྷི་འབས་བུའང་མྷིན་ཏྲེ་རོད་
པ་པོ་ལས་སྒྲ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བརོད་བྱའྷི་འབས་བུ་མྷི་ལས་སྲེ་བ་འགལ་བས་སོ། ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་
ལས་གཞན་པའྷི་མྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་དྲེ་མྷི་སྷིད་པར་སྟོན་པ་ནྷི་འདྷི་ལས་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རོད་བྱྲེད་
རྣམ་པ་དོན་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་བརོད་བྱ་ལས་དྲེ་མཐོང་བ་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་བརོད་འདོད་དང་དྲེ་ལས་ཚིག་སྲེ་བས་
བརོད་བྱའྷི་ 
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༼༡༩༣༽ 
འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་རྟ ག་མྷི་རྟག་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་རོད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ལུང་ཐ་དད་
ཀྷི་ཚིག་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ལ་ཇྷི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷིར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་གང་ཟག་ནྷི་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
དྲེས་དྲེ་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ཤྷིན ་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་བང་དོར་དང་དཔྱད་པ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕ་རོལ་མཐོང་བ་
ནྷི་ཕལ་ཆྲེར་གཞན་གྷི་ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་སོ། །གང་ཁས་བང་བར་བྱ་བའྷི་ལུང་ཡང་མ་བྱས་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་ལ། གང་
ཡང་རུང་བས་བྱས་པ་ཡང་ཚད་མ་མྷིན་ཏྲེ་གནས་གྷིས་ལའང་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་
ཚིག་གྷིས་མྷི་བསླུ་ཡང་ལུང་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་རྟོགས་དཀའ་བ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྷི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་ཡང་ཐྲེ་
ཚོམ་གྷི་སོ་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ལ་མྷི་བསླུ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིའྷི་དོན་ཏོ། །གཞུང་གྷི་དོ ན་ནྷི་འོག་ཏུ་
ལུང་དྲེ་ལས་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པ་པོའ ་ིདོན་རྣམ་པ་འགའ་ཡང་གང་ལས་ངྲེས་ཏྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེས་སྦྱར་བ་
བསྒྲུབ་བྱའོ། །ལུང་དང་བརོད་བྱའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སྦྱར་
བ་རྟགས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལུང་བརོད་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་དང་འབས་བུ་གྷིས་ཀ་མྷིན་ པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དྲེས་
ནའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལུང་ལོག་པས་མྲེད་པ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། 
དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་ལུང་འཇུག་པས་མ་ཁྱབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ཚད་མ་གསུམ་
ལོག་པས་མྲེད་པ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། བསྐལ་པའྷི་ 
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༼༡༩༤༽ 
དོན་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་གསུམ་འཇུག་པས་མ་ཁྱབ་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་ལོག་རྟོག་
ཐམས་ཅད་བླུན་པོའ ་ིརྟགས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། རྷིག་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྟགས་ལྔ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་དག་ཅྲེ་ན་
འགལ་བ་སྟོན་པའྷི་རྷིག་བྱྲེད་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་རྟག་པའྷི་དངོས་པོ་འགའ་བྱྲེད་པ་པོར་འདོད་པ་དང་། ཁྲུ ས་
བྱས་པས་ཆོས་འཕྲེལ་བར་འདོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྷིམས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་མྲེད་ཀང་ང་བམ་ཟྲེ་ཡྷིན་ཞྲེས་
རྷིགས་ས་བས་དྲེགས་པ་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་སྡྷིག་པ་གཞོམ་པའྷི་དོན་དུ་མྲེ་ལྔ་བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
གདུང་བ་རོམ་པ་སྟྲེ་ལྔའོ། །ཅྷི་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུ་བླུན་པོ་ཤྲེས་རབ་འཆལ་བར་ན་ངུ འོ། །སྒྲ་དང་
རྟགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དང་། །དྲེ་དང་དྲེ་ཡྷི་ཤྲེས་བྱ་ལ། །གང་གྷིས་ལོག་པར་རྣམ་བརྟགས་པ། །བསལ་ནས་རང་
བཞྷིན་ལྲེགས་པར་བརོད། །ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བསྡུ་བའྷི་ཚིགས་བཅད་དོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་
པའྷི་མཛོད་ལས་རང་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་དང་པོའ །ོ།  ༈  །།ད་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་ལོ ག་གྱུར་ལ་ལུང་ཚད་མར་
བསྒྲུབ་པའྷི་དོན་དུ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་མཆོད་བརོད་ཀྷི་དོན་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
ཐུབ་པ་ཚད་མར་གྱུར་པའྷི་དོན་བསྟན་པ་དང་། དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཐུབ་པ་ལ་ཚད་མ་ྷིད་
ཀྷིས་བསྟོད་པའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཚད་མའྷི་རང་ བཞྷིན་དང་། གྱུར་པ་སོས་པའྷི་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་དུ་གྲེར་བྱའྷི་ཚད་མ་དང་། བསྟོད་པའྷི་དོན་གྷི་ཚད་མའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། ཚད་མའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། མཚན་གཞྷི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཚད་མའྷི་ངྲེས་བྱྲེད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་ 
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༼༡༩༥༽ 
པོ་མཚན་ྷིད་དངོས་ནྷི། ཚད་མ་ཞྲེས་པ ་སྟྲེ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞྲེད་པ། །སྟོན་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་
སོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ། །ཞྲེས་པའྷི་ཐོག་མར་སོས་པའྷི་ཚད་མ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །ཤྲེས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་བསླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ནོ། །འདྷིར་བསླུ་བ་མྲེད་པ་ནྷི་དོན་བདྲེན་པ་དང་། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་
གྷིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ ས་དོན་བདྲེན་པ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའམ་མ་འཁྲུལ་པ་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཚད་
མའོ། །འདྷིར་མྷི་བསླུ་བ་དོན་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་པ་ནྷི་བཙོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་གདོད་མ་
ནས་འཁྲུལ་པ་མ་ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་གནས་པ་ནྷི་མྷི་བསླུ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བརོད་པས་རྷི་ལམ་གྷི་མྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་
པ་ནྷི་བསླུ་བར་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་སྒྲ་དང་རྷི་མོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་ཙམ་ལ་མྷི་བསླུ་བ་བརོད་ལ་མྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་
པ་ཐོབ་པ་ལ་མྷི་བསླུ་བར་བརོད་དོ། །དྲེ་ཡང་གྲེགས་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་མྷི་ཐོབ་པའྷི་
ནུས་པ་ལ་འདོད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་སོན་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མ་ཁྱབ་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་སྒྲ་ བྱུང་གྷི་
ཤྲེས་པ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བཙོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་མྷི་བསླུ་བ་མྲེད་པས་ཞྲེ་ན་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། མྷི་བསླུ་བ་ཡོད་དྲེ་
མངོན་པར་འདོད་པ་སྟྲེ་བརོད་འདོད་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་བཤད་པ་ནྷི ་ས་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཚད་མ་
ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྒྲ་ནྷི་སྟྲེ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཞྲེ་ན་དོན་གང་ཞྷིག་རྟོག་བཅས་ཀྷི་བོ་ལ་
རབ་ཏུ་གསལ་ཞྷིང་སོ་སོར་སྣང་བ་དྲེ་ལའོ། །དྲེ་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ས་བ་པོའ ་ིབྱྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེའྷི་བརོད་འདོད་ཀྷི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །སྒྲ་ལས་ས་བ་པོའ ་ི དོན་དྲེ་ 
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༼༡༩༦༽ 
སྣང་བའྷི་བརོད་འདོད་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་བསླུ་བ་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །སྒྲ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་
ཀྷི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་ྷིད་ཀང་མྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་ཆྲེས་སང་བ་ནྷི། 
རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཚད་མར་ཐལ་ཏྲེ་མྷི་ བསླུ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཀུན་རོབ་སྟྲེ་དན་
པའྷི་བོ་ནྷི་ཆོས་ཅན། ཚད་མར་མྷི་འདོད་དྲེ་སྔར་བཟུང་ཟྷིན་པ་དང་ད་ལྟར་བསྲེས་ནས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་འདྷི་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་མྷི་བསླུ་བ་མྲེད་དྲེ་འདྷིའྷི་ཡུལ་ནྷི་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་
སྔ་ཕྱྷི་འདྲེས་པའྷི་དོན་བྱྲེ ད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངྲེས་པ་འདྷི་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུའྷི་གཙོ་བོ་ཡང་མྷིན་
ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ཀང་གོམས་པ་ལས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོམས་པ་མྲེད་པའྷི་དུས་ན་ངྲེས་པ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
ཡང་དྲེ་ྷིད་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་ཚད་མའྷི་མཚན་གཞྷི་གང་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་
ཡྷིན་གྷི་བོ་ནྷི་ཚད་མ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་མའྷི་འབས་བུ་གྷིས་སྒྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དང་པོ་ཐ་
སད་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ཞྲེས་པ་ཡར་བངས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་བང་དོར་གྷི་དངོས་པོ་འདོར་ལྲེན་ལ་
འཇུག་པའྷི་རྒྱུའྷི་གཙོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེ ད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་པོ་ལ་
སོགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་འཇུག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་པའང་མྷིན་
ཏྲེ་ཁ་ཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པ་མྲེད་ཀང་ཁ་འདོན་བྱང་པོ་འདོན་པ་ལྟར་གོམས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་འཇུག་ལ་ཁ་ཅྷིག་ཏུ་ཐྲེ་
ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དོན་རྟོགས་ བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་པའྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྷི། ཡུལ་ཅན་
རྣམས་ནྷི་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བའོ། །དྲེ་ཐ་དད་པས་བོ་ 
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༼༡༩༧༽ 
ལ་ཡོད་པའྷི་དོན་རྟོགས་པ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་དྲེ་ཡོད་ན་དོན་རྟོགས་
པ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ཚད་མ་ྷིད་དུ་གང་ལས་གྲུབ ་ཅྲེ་ན། ཚད་མ་དྲེ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་རང་
རྷིག་པ་ྷིད་ལས་ཤྲེས་པའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་ཀྷི་ཚད་མ་ྷིད་དུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་རྷིག་ནྷི་འཁྲུལ་
པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གྲུབ་ན་ཚད་མའང་འགྲུབ་སྟྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་རང་རྷིག་དྲེ་
ལ་ཚད་མ་དྲེའང་གསལ་མོད་ཀྷི་ངྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ སྔོན་པོ་དང་སྐད་ཅྷིག་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཐ་སད་དྲེ་ཕྱྷིས་
བྱུང་བ་ཡྷི་ཤྲེས་པ་ལས་ཚད་མ་ྷིད་དུ་ངྲེས་པའོ། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་སམ་ཚད་མ་
གཞན་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་རང་རང་གྷིས་ཚད་མར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མའྷི་བསྟན་བཅོས་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་
ཞུགས་པ་ན་མྷི་བསླུ་བར་རང་གྷིས་ཤྲེས་ཀ ང་བསྟན་བཅོས་ནྷི་འཇུག་པའྷི་སྔ་རོལ་གྷི་ཚད་མ་དང་ཚད་མྷིན་གྷི་
རྣམ་དབྱྲེ་མྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་ཀང་མྷི་དན་པའྷི་རོངས་པ་དང་གྷིས་བརོག་པའྷི་དོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་བསྟོད་པའྷི་དོན་གྷི་ཚད་མ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཚད་མའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། རྟོགས་པ་པོས་སྔར་
མྷི་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུ གས་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡང་ཚད་མའོ། །འདྷིར་དོན་གྷི་སྒྲ་ནྷི་
དངོས་པོ་ཡྷིན་པས་ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་གཅོད་ལ་དྲེའྷི་གནས་ལུགས་ནྷི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་གྷིས་
ཀ་ལ་བཞྲེད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་
རྟོགས་པའྷི་འོག་ཏུ་སྔོན་པོ་ལ་སོ གས་པའྷི་སྷི་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ཚད་མ་ྷིད་ཐོབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་བཟུང་བའྷི་སྷི་གསལ་བར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་
ཤྲེས་ནྷི་མ་རྟོགས་པའྷི་ཡུལ་ཅན་མྷིན་ཏྲེ།  
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༼༡༩༨༽ 
སྔར་མངོན་སུམ་གྷིས་བཟུང་བ་དྲེ་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་རྟོགས་པའྷི་ཡུ ལ་ཅན་ཡྷིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སོན་མྲེད་དྲེ་
ཚད་མ་ནྷི་རང་མཚན་སྔར་མྷི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་འདྷི་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་
ྷིད་ཅྲེས་པའོ། །རང་མཚན་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རྟོག་ལྡན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་རང་
མཚན་ལ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་ཀྷི་མྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །འོ་ན་དངོས་མྲེད་རྟོགས་པ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལས་དགག་གཞྷིའམ་དགག་བྱའྷི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་ཚད་མའྷི་
མཚན་ྷིད་གྷིས་སུ་སོས་པ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་ཐ་སད་པ་དང་དོན་དམ་ལ་དགོངས་པའམ། ཡང་ན་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་
ཚོགས་པ་མཚན་ྷིད་དུ་བཞྲེད་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ ན་ཐུབ་པ་ཚད་མར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྡན་ཞྲེས་པ་ཚད་མ་
དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མའོ། །གྷིས་པ་གྱུར་པ་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐུབ་པ་འདྷི་རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་ཚད་མ་རྟག་པ་དང་པོ་ནས་ཡོད་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ནམ་
སམ་པའྷི་དོགས་པ་བཟོག་པའྷི་ཕྱྷིར་གྷིས་ཚ ད་མའྷི་སྲེས་བུར་འཁྲུངས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་
གྱུར་བ་ྷིད་གསུངས་པའོ། །ཕྱྷིས་ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་རྒྱུ་གཅྷིག་ཡོད་པར་སྟོན་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ལ་
སྔར་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པ་ཕྱྷིས་ཡྷིན་པ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་ཚོགས་གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་
ཚད་མར་གྱུར ་པ་ཡྷིན་པར་རྷིགས་སོ། །འདྷིར་སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་ཞྷིག་གང་གྷིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་
པ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་པ་དྲེས་དྲེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ནད་སྲེལ་བའྷི་ཐབས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བརྟྲེན་པ་
ལྟ་བུའོ། །ཐུབ་པས་ཀང་ཚད་མ་ྷིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་མཛད་ པ་
ཡྷིན་ 
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༼༡༩༩༽ 
ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་རྣམ་གཅོད་ཀྷི་དགོས་པ་དང་། ཡོངས་གཅོད་ཀྷི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབང་ཕྱུག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་
དང་། དབང་ཕྱུག་འགོ་བའྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབ ང་ཕྱུག་རྟག་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་
རང་བྱུང་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཚད་མ་རྟག་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
དབང་ཕྱུག་གྷི་མྷིང་ཅན་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཤྲེས་པ་རྟག་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 
རྟག་པ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་མྷི་རྟག་པ་ལ་
ཤྲེས་པ་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ཤྲེས་པ་ཅན་རྟག་པ་དག་པ་
ནྷི། ཡུལ་མྷི་རྟག་པས་ཡུལ་ཅན་ཡང་མྷི་རྟག་ཀང་ཚད་མ་ཅན་གྷི་སྲེས་བུ་རྟག་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཚད་མ་དྲེ་སྲེས་བུ་
ལས་སྲེའམ་མྷི་སྲེ། གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ་དང་པོ་ལྟར་ན་སྔ་ཕྱྷི་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་
བ་ཅན་གྷི་བོ་དག་ནྷི་སྲེས་བུ་རྟག་པ་ལས་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྟག་ཏུ་སྲེ་བའམ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་རྟག་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྲེས་འགའ་སྲེད་ཅྲེ་ན་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྟག་པ་ལ་དངོས་དང་
བརྒྱུད་པའྷི་རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་ཕྱུག་ཆགས་
བལ་མྷི་རྟག་པ་རང་རྷིག་པ་སྔ་མ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ཅྷིང་བཅྷིངས་གོལ་མྲེད་པ་དྲེ་
ཚད་མ་ཡྷིན་ ་་་་་རྒྱལ་བ་ཅན་ན་རྲེ། ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མྷིན་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ་གཞན་ལ་
སང་གྲེན་སྟོན་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རང་ྷིད་ཀྷིས་ 
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༼༢༠༠༽ 
དྲེ་དག་ལ་གོམས་པར་མ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དབང་ཕྱུག་མྷི་རྟག་པར་འདོད་ན་ཡང་ཡོད་
པའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཚད་མྲེད་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡྷིད་སྨོན་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དབང་ཕྱུག་ལ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུའྷི་རྟགས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྡོད་འཇུག་ཅྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་སྟྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་གནས་དང་ལུང་དང་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཁྱ ད་པར་ཅན་གྷི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་
ནས་བསྒྲུབས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡོད་ཅྷིང་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་སྟྲེའུ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན། ཟླུམ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དབྱྷིབས་
དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁང་བཟང་བཞྷིན། དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །སོགས་པ་སྟྲེ་གངས་དང་ཚད་
དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་འབས་རྟགས་དགག་པ་དང་། དབང་
ཕྱུག་རྟག་པ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གནས་ལ་སོགས་པ་བོ་ཙམ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་ན། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཁྱྲེད་ཀྷིས་འདོད་
པ་དྲེ་གང་ཟག་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །འདྷི་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ལས་ཀྷི་མྷིང་ཅན་གྷི་སྲེམས་
པས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འཇྷིག་རྟྲེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ལས་སྲེས། །ལས་ནྷི་སྲེམས་པ་དང་དྲེས་
བྱས། །ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་གཅྷིག་གྷིས་ཐམས་ཅད་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ན་དཔྲེ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་གྷི ས་བྱས་པར་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བ་སྟྲེ་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ྷིད་ཀང་དབང་ཕྱུག་གཞན་གྷིས་བྱས་
པར་ 
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༼༢༠༡༽ 
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་སྡོད་ཅྷིང་འཇུག་པ་དང་དོན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་དུ་
བྱྲེད་པར ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་གཞན་ཅྷིག་གྷིས་བྱྲེད་དགོས་པས་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ར་མཁན་ལ་སོགས་པས་བྱྲེད་པར་མཐོང་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྟགས་དྲེ་དག་
དང་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ངྲེས་ཀང་འབས་བུའྷི་སྷིས་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་དཔག་མྷི་ནུས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབྱྷིབས་སོགས་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང་། དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་
ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབྱྷིབས་སོགས་
ཀྷི་དོན་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། སྒྲ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དབྱྷིབས་ཁྱད་པར་
ཅན་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ནྷི། བྱྷིན་རོབ་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རྷིགས་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུས་བྱས་པར་རོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་དབྱྷིབས་དང་སྡོད་འཇུག་ལ་སོགས་སྲེས་བུས་བྱས་པ་
དང་ཅྷི་འད་བ་ཞྷིག་ཆོས་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལས་སོ། །དབྱྷིབས་སོགས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་བྱྷི ན་གྷིས་རོབ་པའྷི་
བྱྲེད་པ་པོ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་ན་མྲེད་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དབྱྷིབས་
སོགས་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ཡང་རྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་དབྱྷིབས་ཙམ་མ་ངྲེས་པ་
ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མ་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། ཐ་དད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔོག་རྷིགས་པ ་མྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་
ན་རྷི་ལ་སོགས་པ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་རོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུས་བྱས་པའྷི་ཁང་བཟང་ལ་སོགས་པ་དང་
མ་བྱས་པའྷི་རྷི་ལ་སོགས་པར་དབྱྷིབས་ཙམ་དུ་ཐ་དད་ 
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༼༢༠༢༽ 
མྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སོ། །དྲེ་དག་དབྱྷིབས་ཙམ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་དབྱྷིབས་དབྱྷིབས་ཞྲེས་པའྷི་
སྒྲ་མཚུངས ་པས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་མྷི་རྷིགས་ཞྲེ་ན་ཁང་བཟང་དང་རྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་གྲུ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཙམ་
དུ་འད་ཡང་ཁྱད་པར་མྷི་འད་སྟྲེ་རྒྱུ་ཐ་དད་ཀྷི་དངོས་པོ་ལས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ས་བོའ ་ིརས་
ལས་མྲེ་དཔོག་པ་མ་ངྲེས་པ་བཞྷིན་ཏྲེ་ས་ཚུབས་ལ་སོགས་པའྷི་མྲེ་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ས་རས་ཀང་ཡོད་ པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གོག་མཁར་ཡང་ཆོས་ཅན། ར་
མཁན་དྲེས་བྱས་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ཏྲེ་འཇྷིམ་པའྷི་རྣམ་འགྱུར་དུ་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་ར་མཁན་གྷིས་
ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལྟག་ཆོད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། འདྷིར་དབྱྷིབས་རྟགས་སུ་བཀོད་པ ་ལ་ཁྱྲེད་ཀྷི་དྲེ་ཁྱད་
པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་སོན་བཀོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་དང་མཚུངས་པའྷི་ལྟག་ཆོད་
དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབྱྷིབས་ཀྷི་སྷི་ཡང་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་འབས་མཚུངས་ཀྷི་སོན་
ཇྷི་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་ བུ་དང་མཚུངས་པའྷི་ལྟག་ཆོད་དུ་འདོད་ཅྲེས་དང་
ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རོལ་བས་བྱས་པ་ཙམ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་སྒྲ་དང་སྒྲ་མ་
ཡྷིན་གྷི་བྱས་པ་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་ནས་སྒྲའྷི་བྱས་པ་བཀོད་ན་དཔྲེ་ལ་མྲེད་ལ་སྒྲ་མ་ཡྷིན་པའྷི་བྱས་པ་འགོད་ན་མ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་སོན་བརོ ད་ན་འབས་མཚུངས་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་བྱས་པ་ལ་གྷིས་ཁོ་ནར་འབྱྲེད་པ་ཅྷི་སྟྲེ་
ཞྲེ་ན་འབྲེལ་པ་ཅན་སྒྲ་དང་སྒྲ་མ་ཡྷིན་པ་ཐ་དད་པ་གྷིས་སུ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་འབས་མཚུངས་ཡྷིན་པ་ཅྷི་སྟྲེ་
ཞྲེ་ན་འབས་བུ་བྱས་པའྷི་སྷིས་ཀང་ 
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༼༢༠༣༽ 
མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བྱས་པ་ཙམ ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།་་་་་ ཇྷི་སྐད་དུ། འབས་ྷིད་གཞན་གྷི་ཆ་ལས་ནྷི། །བསྒྲུབ་བྱ་མྷི་འགྲུབ་བར་སྟོན་
གང་། །དྲེ་ནྷི་འབས་མཚུངས་ས་བ་པོའ །ི །བསམ་པ་ལས་དྲེ་རྣམས་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་
ནྷི་སྒྲ་ལ་བུམ་པའྷི་བྱས་པ་བཀོ ད་ན་དྲེ་སྒྲ་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་མ་གྲུབ་པའྷི་ལྟག་ཆོད་དང་། སྒྲའྷི་བྱས་པ་བཀོད་
ན་མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་འགལ་བའྷི་ལྟག་ཆོད་དང་། དྲེ་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་མྲེད་ཅྲེས་རོད་པ་མ་ངྲེས་པའྷི་ལྟག་ཆོད་དོ། །དྲེ་ལ་འབས་མཚུངས་ཞྲེས་
བརོད་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན ་སྒྲ་འབས་བུའྷི་ཐ་སད་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རོལ་བྱུང་ལ་སོན་བཀོད་པ་དང་མཚུངས་པས་
སོ། །འདྷི་ལྟར་རྷིགས་པ་ཅན་གྷིས་སྒྲ་ནྷི་འབས་བུའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱས་ཏྲེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་བརོད་པ་
ལ་དཔྱོད་པ་བ་ན་རྲེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་གསལ་བ་ཙམ་འགོད་ན་མ་ངྲེས་ལ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྔར་
མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བ་འགོད་ན་མ་གྲུབ་ཅྲེས་བརོད་པ་དང་འད་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ཀས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྷི་
རོལ་བྱུང་ཙམ་གྷིས་འབས་བུའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དབྱྷིབས་སོགས་ཀྷི་སྒྲ་རྟགས་སུ་མྷི་
རུང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མྷི་རུང་བའྷི་དཔྲེ་ནྷི་རྷིགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྷིགས་ནྷི་དབྱྷིབས་ཀྷི་སྷིའོ། །དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ་པ་
ལྟར་རྷི་ལ་སོགས་པའང་སྲེས་བུས་བྱས་པར་བསྒྲུབ་པ་མྷི་རྷིགས་པའོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་སྒྲའྷི་སྷི་ཞྲེས་པ་
དབྱྷིབས་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་གཅྷིག་ 



202   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༠༤༽ 
གྷིས་བརོད་པ་མཐོང་བ་ལས་སོ། །དཔྲེར་ན་ངག་དང་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་གོ་ཞྲེས་
པའྷི་སྒྲ་གཅྷིག་གྷིས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་བརོད་ན་མ་ངྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། སྒྲ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་ལའང་འཇུག་པ་མྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཀྷི་གཞན་དབང་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྒྲ་དྲེ་ཡོད་པ་ྷིད ་ཀྷིས་དོན་འགྲུབ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་དོན་འགྲུབ་པར་ཐལ་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ྷིད་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་
ཀྷིས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པ་ནྷི། འདྷིས་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དཔྱད་པ་སྟྲེ་
བཀག་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ངོ་། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་མྷི་རྟག་པའྷི་
སོགས་ཁོང་ནས་སྲེ་བ་ཅན་སྟོན་པ་ནྷི་རྟགས་སོ། །ཡང་གྷི་སྒྲས་བོ་དང་བདྲེ་བ་བསྟན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ནོ། །སྲེམས་
མྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་སྟྲེ་གངས་ཅན་གྷི་སྦྱོར་བའོ། །ཤྷིང་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ལྡན་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤུན་པ་
ཐམས་ཅད་བཤུས་ན་འཆྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་གཅྲེར་བུ་པའྷི་སྦྱོར་བ་སྟྲེ་དྲེ་དག་བཀག་པའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་
དབྱྷིབས་འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷིས་ནྷིའོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་དག་གྷི་དོན་རྟགས་སུ་འགོད་ན་མྷི་འཐད་དྲེ། འདྷི་ལྟར་
སངས་རྒྱས་པ་འདོད་པའྷི་སྔར་མྲེད་སྲེ་བ་དང་སྔར་ཡོད་འགག་པའྷི་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་གངས ་ཅན་ལ་མ་
གྲུབ་ལ། གནས་སྐབས་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་སོང་བའྷི་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་
བོ། །དྲེ་གྷིས་ལས་གཞན་པའྷི་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དོ། །ཤྷིང་ལ་འཆྷི་བའྷི་རྟགས་ཀང་དྲེ་དང་
འད་སྟྲེ་ཚེ་ལ་སོགས་པ་འགག་པའྷི་འཆྷི་བ་ནྷི་ཤྷིང་ལ་མ་གྲུབ་ལ་སྐམ་པ་ལ་འཆྷི་བར་བརོད་ན་མ ་ངྲེས་ཏྲེ། འདམ་ 
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༼༢༠༥༽ 
དང་ཤ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཆྷི་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་རྟགས་སུ་འགོད་ནའང་མྷི་འཐད་དྲེ་
ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་
གྷིས་ལས་ངོ་བོ་གཙོ་བོའ ་ིདཔྲེ་ནྷི། དབྱྷིབས་ལ་སོགས་པའྷི་ངོ་བོ་རྷི་ལ་སོགས་ པ་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཚུལ་ལམ་
རྷིགས་པ་སྔར་གྷི་འདྷི་དང་འད་སྟྲེ་མ་གྲུབ་པའོ། །རྟགས་ཀྷི་ངོ་བོ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་མ་གྲུབ་ཀང་ཁྱད་
པར་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྷིས་རྟགས་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྒྲའྷི་སྟྲེང་དུ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟྲེན་པ་མ་
གྲུབ་ཀང་བྱས་པ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ ་སྒྲ་དོན་གྷིས་ལས་དོན་གཙོ་བོའ ་ིདཔྲེ་ནྷི། སྒྲ་མ་
གྲུབ་ཀང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལུས་སོགས་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་སངས་རྒྱས་པའྷི་རྷིག་པ་ཅན་ལ་རྡུལ་ཕན་ཆོས་ཅན། མྷི་རྟག་སྟྲེ་
ལུས་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན་རྷིག་པ་ཅན་ལ་སྒྲ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་རྡུལ་ཕན་ལུས་ཅན་དུ་མྷི་འདོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་རས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ལ་ལུས་ཅན་དུ་འདོད་དྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་མ་
གྲུབ་ཀང་རྡུལ་ཕན་ལ་རྲེག་བྱ་གྷིས་ཀས་ཁས་བངས་པས་དོན་གྲུབ་པས་རྟགས་སུ་རུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་
པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དངོས་པོའ ་ིདྲེ་ྷིད་འཁྲུལ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ན་སྒྲ་དྲེ་ལྟར་མྷིན་ཡང་
རྟགས་སོན་ལྡན ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་ཀྷི་དུ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྒྲ་ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་འགོ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟག་པ་རྒྱུར་མྷི་འཐད་པའྷི་
རྷིགས་པ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །  
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༼༢༠༦༽ 
དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུ་མྷིན་གྷི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་རྒྱུར་མྷི་རུང་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་མྲེད་པས་རྒྱུར་མྷི་རུང་བ་དང་། གཞན་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བས་དྲེ་རྒྱུར་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་ པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་འགོ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན། རྟག་ཏུ་
འབས་བུ་སྲེད་པའམ་མྷི་སྲེད་པ་ཞྷིག་བརྟག་གང་། དང་པོ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་འགོ་བ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པའང་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་དང་ནམ་མཁའ་ཡང་རྒྱུར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ ་ཇྷི་ལྟར་དབང་
ཕྱུག་གྷི་དངོས་པོ་དྲེ་དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་རྒྱུ་ཡྷིན་པར་འདོད་ལ་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་དྲེ་ལྟ་བུ་
ལས་མ་འཕོས་བཞྷིན་དུ་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ྷིད་དུས་གང་གྷི་ཚེ་རྒྱུ་མྷིན་པར་ཡང་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ནྷི་
ཆོས་ཅན། རྒྱུར་འདོད་པའྷི་གནས་སྐབས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་གྷིས་རྒྱུ་མ་ཡྷི ན་པར་མྷི་འདོད་དྲེ་འདོད་པར་ཐལ་ཏྲེ་
རྒྱུ་མྷིན་གྷི་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། ཐལ་
བ་དྲེ་འདོད་ན་རྒྱུར་འདོད་པའྷི་དམ་བཅའ་མས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྒྱུ་མྷིན་གྷི་གནས་སྐབས་ནའང་རྒྱུར་ཐལ་ཏྲེ་
རྒྱུའྷི་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྷིན་
གྷི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་དྲེ་རྒྱུར་རྟོགས་ཏྲེ་འོ་སྐོལ་ལྟ་བུས་མ་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་མང་སྷིད་པས་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་མཚོན་དང་འབྲེལ་བས་ནག་པའྷི་ལུས་ལ་ར་སྲེད་པ་དང་། སྨན་དང་འབྲེལ་བས་ར་དྲེ་འདྲུབས་པ་སྟྲེ་
སོས་པ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ ་ལ་ཡང་དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་རྟོག་ན་ར་སྲེད་པ་དང་སོས་པ་གྷིས་དང་འབྲེལ་པ་
གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་སྡོང་དུམ་འདྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ར་སྲེད་པ་དང་སོས་པའྷི་རྒྱུར་རྟོག་པར་མྷི་ཕྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པར་  
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༼༢༠༧༽ 
འགྱུར་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ར་ལ་སྡོང་དུམ་གྷིས་བྱས་པའྷི་ཁྱད་པར་མ་མཐོང་བས་ དྲེ་
རྒྱུར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡང་ཞྲེས་པས་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ར་སྲེད་པ་དང་སོས་པའྷི་བྱྲེད་པ་
པོར་ཡང་མྷི་རུང་སྟྲེ་རའྷི་རང་བཞྷིན་ལ་ཁྱད་པར་སྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟག་པ་ཞྲེས་པ་དབང་
ཕྱུག་ལ་འཇྷིག་རྟྲེན་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ྷིད་ཀང་རྟོགས་པར་དཀའ་སྟྲེ་དབང་ཕྱུག་ལོ ག་པས་འཇྷིག་རྟྲེན་ལྡོག་པ་
མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་རྟག་པར་འདོད་པས་སོ། །དྲེས་ན་དབང་ཕྱུག་དང་འཇྷིག་རྟྲེན་རྒྱུ་འབས་
སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་དག་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་གང་
དག་ཡོད་ན་བུམ་པ་གང་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ྷིད ་དོ། །འཇྷིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལས་བུམ་པ་སྲེ་བར་
མཐོང་བཞྷིན་དུ་གཞན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའང་བུམ་པ་དྲེའྷི་རྒྱུར་རྟོག་པ་ཡྷིན་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་
བུ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྡོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དྲེའྷི་རྒྱུར་བཏགས་པས་ཆོག་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མཚུངས་པ་སང་བ་ལ་གྷིས ་ལས་དང་པོ་ས་སོགས་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། མྱུ་གུ་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་འབས་བུ་མྷི་སྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་རྒྱུར་མྷི་རུང་ན་ས་ལ་སོགས་པའང་མྱུ་གུའྷི་
རྒྱུར་མྷི་རུང་སྟྲེ་མྱུ་གུ་སྲེད་པ་དང་མྷི་སྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་ས་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ས་ཐམས་
ཅད་མྱུ་གུའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷི ན་ནོ། །འོན་ཀང་ས་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་
རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་ས་དྲེ་ལྲེགས་པར་རོ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ན་མྱུ་གུ་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་
བཟང་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ 
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༼༢༠༨༽ 
པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། གལ ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་
མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་བོའ འིོ། །གང་ཞྲེ་ན་ཡུལ་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་ཚོགས་
པའོ། །ཚོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་མ་ཚོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་དང་མ་
ཚོགས་པའྷི་གཟུགས་དང་ཚོགས་པའྷི་གཟུགས་ྷིད་ལ་ཁྱད་པར་མ་མ ཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་ཚོགས་པ་
དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཚོགས་པ་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟར་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་དབང་
ཕྱུག་འདྷི་ཡང་འགོ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རྟགས་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལའང་འབས་བུ་སྲེད་མྷི་
སྲེད་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །འདྷི་ནྷི་གནོད་པ་ཅན་གྷིས་གྲུབ་སྟྲེ་སོ་སོ་རྲེ་རྲེ་ལ་བོ་
སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བྱྲེ་མ་ལས་ཏྷིལ་མར་མྷི་འབྱུང་བ་ལྟར་རྲེན་དང་འཕད་
ཀང་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་ན་དྲེ་དག་ཚོགས་ཀང་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་ཚོགས་པ་
དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །འདོད་ན་འབས་བུ་གཏན་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་
མ་ཚོགས་ན་བོ་མྷི་སྲེ་ལ་ཚོགས་ན་སྲེ་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཚོགས་མ་ཚོགས་དྲེ་དག་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་
པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་དང་བོ་
ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོ་སོ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་ཚོགས་ན་ཡོན་ཏན་ཏྲེ་ནུས་པ་སྲེ་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་
སྟྲེ་ན་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་མྷིན་ཏྲེ་རྲེན་ཚོགས་མ་ཚོགས་
ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་དབང་ཕྱུག་རྟག་མྷི་ 
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༼༢༠༩༽ 
རྟག་གྷིས་ཀ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཡོངས་གཅོད་ཀྷི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། སྟོན་པ་སྔར་ཚད་མ་མྷིན་ན་ཕྱྷིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མར་
གྱུར་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་འདྷི་ལྟར་ཚད་མ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྷི་དོན་མ་ལུས་པར་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་ དྲེའྷི་ཐབས་ལ་ནན་
ཏན་གྷིས་སྒྲུབ་པའྷི་གང་ཟག་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་པའྷི་ཚད་མ་དྲེ་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་སྷིན་བུའྷི་གངས་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་མྲེད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྷིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །གྷི ས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཚད་མའྷི་སྲེས་བུ་
ཚོལ་བའྷི་འཐད་པ་དང་། ཇྷི་ལྟར་ཚོལ་བའྷི་ཚུལ་དང་། གང་བཙལ་བར་བྱ་བའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་
པོ་ནྷི། མྷི་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཚོལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་
ལྲེགས་པར་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྷིག་གོ །གང་ གྷིས་ཞྲེ་ན་རང་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་པར་གཞན་ལ་ལམ་
སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་དོགས་པའྷི་རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ཀྷིས་སོ། །གང་གྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་ཚད་མ་དང་ལྡན་
པ་དྲེས་བཤད་པའྷི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ནད་པས་སྨན་པ་མཁས་པ་ཚོལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། རང་ལ་མཁོ་བའྷི་དོན་ཤྲེས་པའྷི་སྟོན་པ་བཙལ་བར་འོས ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྟོག་ལྡན་དྲེའྷི་བསྒྲུབ་བྱའམ་འདོད་
པའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ལ་ཡོད་དཔྱད་པར་བྱའོ། །སྲེས་བུ་འདྷིས་སྷིན་བུའྷི་གངས་མཁྱྲེན་པ་
ཡོད་མྲེད་དཔྱད་པར་བྱ་བ་མྷིན་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་ཞྷི་བར་འདོད་པས་ངྲེད་ལ་སྐབས་འགར་ཡང་དྲེ་ྲེ་  
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༼༢༡༠༽ 
བར་མཁོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ ་ན་དྲེ་མ་ཤྲེས་ཀང་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་ཙམ་ཤྲེས་པས་
དོན་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་གཞན་མྷི་ཤྲེས་ཀང་ནད་ཞྷི་བའྷི་ཐབས་ཤྲེས་ན་ནད་པ་ལ་དྲེས་ཆོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་འདོད་པའྷི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། མྷི་འདོད་པའྷི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཚད་མ་
ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བང ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་བཞྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་
བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ན་མྷི་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཤྲེས་ན་དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པ་མྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ཤྲེས་པས་
གཞན་ཤྲེས་ནའང་ལྲེགས་མ་ཤྲེས་ཀང་ངྲེད་ཀྷི་སྟོན་པ་ཚད་མར་གྲུབ་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་རྷིང་པོ་མཐོང་བའམ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་ལ་ དགོས་པའྷི་དོན་མ་ཤྲེས་ཀང་ཐག་རྷིང་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མར་འདོད་ན་
གོལ་བར་འདོད་པ་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག་སྲེས་བུའྷི་དོན་ཤྲེས་པའྷི་མཁས་པ་ཐག་རྷིང་མྷི་མཐོང་བ་དོར་ལ་རྷིང་པོ་
མཐོང་བའྷི་བྱ་རོད་དང་ཕག་དང་གཞན་གྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་མཁའ་འགོ་མ་བསྟྲེན་པར་གྷིས་ཤྷིག་
ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་སྒྲུ བ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ལུགས་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཐུབ་པ་
ཚད་མར་གྲུབ་པ་དང་། ལུགས་ལས་བཟོག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཀང་ཐུབ་པ་ཚད་མར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ ་སྟྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་། དྲེའྷི་རྒྱུ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོ་ན་ཚད་
མ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོ། །དྲེ་ནྷི་གཞན་གྷིས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ 
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༼༢༡༡༽ 
དང་དྲེའྷི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་ཞྲེ་སྡང་མྲེད་པའྷི་དགྲེ་བའོ ། །དྲེ་ཁོ་ན་རྒྱུར་འཆད་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་གཞན་སྡུག་
བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་ཡོད་ན་དྲེའྷི་ཐབས་ཚོལ་བའྷི་བོ་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྷི་སྲེམས་སྲེ་ཞྷིང་དྲེས་
སོད་པ་རབས་པོ་ཆྲེ་ལ་སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་ཡུལ་སྡུག་པ་ལ་དམྷིགས་
པའྷི་སྷིང་རྲེ་ཙམ་ནྷི་གཞན་གྷི ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བའྷི་རྲེན་གྷི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་ཀང་སྲེ་མོད་ཀྷི་བོ་དྲེའྷི་
ངང་དུ་གྱུར་ཅྷིང་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་བར་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྷིང་རྲེ་ནྷི་སྲེ་བ་དུ་མར་ཡང་དང་ཡང་དུ་
གོམས་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་
མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། སྷིང་རྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་
གོམས་པ་ལས་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་
མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་བོ་ནྷི་ལུས་ལ་བརྟྲེན་པས་ལུས་ཞྷིག་པ་ན་བོ་ཡང་འགག་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ། །དྲེ་ལུས་ལ་ཇྷི་
ལྟར་བརྟྲེན་ཞྲེ་ན་སྒྲོན་མ་ལ་འོད་ལྟར་ལུས་ཀྷི་འབས་བུའམ་བུ་རམ་ལ་མངར་བ་ལྟར་ལུས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་ནམ། 
ཆང་གྷི་ནུས་པ་ལྟར་ལུས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་ཚུལ་གྷིས་བརྟྲེན་ཏྲེ། བོ་ནྷི་ལུས་ཀྷི་བདག་ྷིད་དང་། །ལུས་འབས་
ལུས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་དང་། །འདྷི་ལྟར་ལུགས་གསུམ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ། །གོམས་པ ་སྷིད་པ་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པས་
གང་ལྟར་ཡང་ལུས་ཞྷིག་པ་ན་བོ་མྲེད་པས་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་བའོ། །གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་
ལས་དང་པོ་ལན་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ལུས་སྲེམས་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་ཁས་བངས་ཀང་སྲེམས་རྒྱུན་ཆད་
པ་མྷིན་ཏྲེ་ལུས་ཞྷིག་ཀང་སྲེམས་ཀྷི་རྟྲེན་འབྱུང་བ་བཞྷི་རྒྱུན་དུ ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟྲེན་ྷིད་དུ་འདོད་པའང་མྷི་
འཐད་དྲེ་འགོག་པའྷི་ 
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༼༢༡༢༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་ཡང་གཞུང་འགྲེས་ཡོད་པས་ཁའུར་དགག་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེ་བ་སྔ་ཕྱྷི་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། བཀག་པ་
ལ་གནོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྲེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་
དང་པོ་དབང་སོགས་ལུས་འབའ་ཞྷིག་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་ཤྷི་བ་ན་སྲེམས་གཏན་མྲེད་དུ་སོང་
ངམ། འོན་ཏྲེ་སྲེམས་མྷི་གསལ་བ་ཙམ་དུ་སོང་། གྷིས་པ་ལྟར་ན་སྲེམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བརྒྱལ་བ་
བཞྷིན་ནོ། །དང ་པོ་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་ལས་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་གཏན་ནས་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་རང་པ་ལས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་དུས་ན་
ལུས་འབའ་ཞྷིག་ལས་སྲེ་བ་མྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ལུས་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་ རང་
རྷིགས་སྔ་མ་ལ་གཏན་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཅན་ནོ། །གང་སྲེ་བ་མྷིན་ཞྲེ་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་པོ་ལྔ་དང་
བོ་སྟྲེ་ཡྷིད་དག་གོ །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབུགས་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་
ཡོད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་དབང་པོ་ལ་ སོགས་པ་
མྷི་སྲེ་སྟྲེ་རྡོ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་
འོག་ཏུ་གང་དུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྡོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་སྲེད་པའྷི་ས་བོན་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་
ཐལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་དབང་སོགས་མྷི་སྲེད་པའྷི་འབྱུང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་གང་དུ་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་
གསུམ་མོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སོགས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་ 
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༼༢༡༣༽ 
པར་འད་བས་སོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཀྷིས་འདོད་པ་བརོད་ནས་དྲེ་ལ་
ཐལ་བ་འཕྲེན་པ་ནྷི་འབྱུང་བ་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གྷི ་རྒྱུར་འདོད་པའྷི་འབྱུང་བ་
དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཇྷི་ལྟར་འབྱུང་བ་གཅྷིག་སྲེམས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྷིན་ནོ། །ངྲེད་ལ་འབྱུང་བ་ཙམ་
དང་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་དང་ཚོགས་པའྷི་འབྱུང་བ་དྲེས་སྲེམས་ཅན་བསྲེད་དྲེ་
ནས་ཀྷི་ས་བོན་དང་ཕད་པའྷི་ས་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གོང་དུ་མཚམ ས་སྦྱོར་བར། ནུས་ལྡན་མཐོང་བ་གང་
དྲེ་ལ། །ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་གྱུར། ཞྲེས་པ་ནྷི་ད་ལྟར་གྷི་རྷིག་པ་སྔ་མ་འདྷིས་ཕྱྷི་མ་མཚམས་སྦྱོར་བར་ནྷི་མཐོང་ན་དྲེ་ལ་
རྒྱུ་མཚན་ལྷག་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད། གང་མྲེད་པ་གང་གྷིས་ཕྱྷི་ནས་མཚམས་སྦྱོར་མྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་འཆྷི་ཀའྷི་ཤྲེས་
པས་ཕྱྷི་མ་མྷི་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྷིན་ཞྲེས་པའོ། །དོན་ནྷི་འཆྷི་ཀའྷི་ཤྲེས་པས་ཀང་ཕྱྷི་མ་དང་མཚམས་
སྦྱོར་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའམ་ད་ལྟར་གྷི་རྷིག་པ་དང་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་དབང་པོས་ཟྷིན་མ་ཟྷིན་གྷི་
ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་མྷིན་པ་སྟོན་ཏོ། །འདྷི་ལ་ གསུམ་སྟྲེ། དབང་པོས་ཟྷིན་པའྷི་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་དུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། 
ཡྷིད་དབང་སོགས་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འདྷིར་དབང་པོས་མ་ཟྷིན་
པའྷི་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་ན་ཤྷི་བའྷི་སྐྲ་སྲེན་ལས་ཀང་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་པོ་ལྔ་དང་བཅས་པའྷི་
ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་རྲེ་རྲེ་སྟྲེ་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་མྷིག་སྲེར་གྷི་
ནད་ཀྷིས་གནོད་ན་ཡྷིད་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་རོ། ། 
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༼༢༡༤༽ 
འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་མྷི་གསལ་བར་འཛིན་པ་མྲེད་པས་སོ། །གལ་
ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་གནོད་པ་ན་ཡྷིད་ལ་ག དུང་བ་སྲེ་བ་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་བུའྷི་ལུས་ཀང་ཕ་མའྷི་བོའ ་ིརྟྲེན་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ་དྲེའྷི་ལུས་ལ་གནོད་ན་ཕ་མའྷི་ཡྷིད་གདུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་པོ་བོའ ་ིརྟྲེན་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་འགྱུར་བའྷི་རྲེས་
སུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་བོ་དབང་པོའ ་ིརྟྲེན་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ བསྟན་པ་
ནྷི། ཡྷིད་འདྷི་འདོད་འཇྷིགས་དང་མ་ངན་དང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པས་འགྱུར་ན་དབང་པོ་དྲེ་དག་ཀང་འགྱུར་བར་
མཐོང་ངོ་། །དྲེས་ན་དབང་པོ་ནྷི་ཡྷིད་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་འགྱུར་བའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ཡྷིད་ཀྷི་རྟྲེན་ལས་སུ་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་བོའ ་ིརྟྲེན་གང་ཞྲེ་ན་དབང་སོགས་བོའ ་ི རྟྲེན་མྷིན་གྷི་བོ་དྲེ་དག་གྷི་རྟྲེན་
ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བོ་གནས་པའྷི་རྟྲེན་ནྷི་འོག་ན་འགའ་ཞྲེས་པ་ལས་ཀྷི་མྷིང་ཅན་གྷི་སྲེམས་པའོ། །ལས་དྲེ་ཡང་
རྷིགས་མཐུན་པའྷི་བོ་སྔ་མ་ྷིད་ལ་བརྟྲེན་པའོ། །ལས་དྲེ་དག་གྷི་ནང་ནས་ལུས་ལ་སྲེད་པ་དང་བཅས་པའྷི་ལས་
ལས་འགའ་ཞྷིག་དབང་པོ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་གྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལས་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་གཟུགས་མྲེད་
དུ་འཕྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་རྟྲེན་པ་འགའ་ཞྲེས་སོས་སོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གཅྷིག་ནྷི་མཇུག་
སྡུད་དོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་སྷིད་པ་ཕྱྷི་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་འདའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །ཅྷིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་སྔར་གྷི་དྲེ་ད ང་འད་བའྷི་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་འགྱུར་བའོ། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་ཕྱྷིས་ཞྲེས་པ་ཤྷི་
བའྷི་འོག་ཏུ་ཡང་ངོ་། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྔར་གྷི་སྲེ་བ་འཕྲེན་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ཡྷིད་བདག་འཛིན་དང་བཅས་པ་དྲེ་འཆྷི་
ཀའྷི་དུས་ནའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཆྷི་ཀའྷི་དྲེས་ཕྱྷི་མ་ 
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༼༢༡༥༽ 
མྷི་འཕྲེན་ན་སྔར་གྷི་དྲེས་ཀང་མྷི་འཕྲེན་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་
སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ལུང་འགལ་སང་བ་ནྷི། ཡྷིད་ལུས་ལ་མྷི་རྟྲེན་ན་ཐུབ་པས་ལུས་དང་སྲེམས་ནྷི་ཕན་
ཚུན་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན་ལུས་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཡྷིད་ལ་
ཕན་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ལུས་ལ་བརྟྲེ ན་པར་བཤད་ཀྷི་དངོས་སུ་ལུས་ཀྷིས་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ནྷི་མྷིན་
ནོ། །དཔྲེར་ན་གཟུགས་མཛེས་མྷི་མཛེས་མཐོང་བ་ལས་ཡྷིད་བདྲེ་མྷི་བདྲེ་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་པ་
དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་མྲེད་པར་བོ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་དབང་པོ་དྲེ་ཡང་བོ་ དྲེ་མྲེད་པར་མྷི་འབྱུང་བས་བོ་ཡང་དབང་པོའ ་ིརྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་ཡང་
དབང་པོ་དང་བོ་དྲེ་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏྲེ་གཅྷིག་མྲེད་ན་གཅྷིག་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཅྷིག་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
ལྟར་ནའང་སྲེ་བ་སྔ་ཕྱྷི་གྲུབ་སྟྲེ་སྲེས་མ་ཐག་གྷི་ལུས་སྲེམས་ནྷི་སྔ་མའྷི་དབང་པོ་དང་བོའ ་ིའབས་བུ་ཡྷིན་པས་སྔ་
མ་གྲུབ་ལ། འཆྷི་ཀའྷི་དབང་པོ་དང་བོ་ནྷི་ཕྱྷི་མའྷི་དབང་པོ་དང་བོའ ་ིརྒྱུ་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་པ་ཡྷིན་པས་ཕྱྷི་
མའང་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་ལུས་རྟག་པ་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་
ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྷིམ་ཅན་ཞྲེས་པ་ཡྷིད་ཆོས་ཅན། རྷིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ལུས་
རྷིམ་པ་ཅན་མྷིན་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེས་སྲེས་ནས་མ་ཤྷིའྷི་བར་གྷི་ལུས་ལ་
རྷིམ་གྷིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུས་ 
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༼༢༡༦༽ 
དྲེ་རྲེན་རྷིམ་པ་ཅན་ལ་ལྟོས་པའང་མྲེད་དྲེ་རྲེན་གྷིས་དྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། བོ་རྷིམ་པ་ཅན་དང་ཚོགས་པའྷི་ལུས་ལས་རྷིམ་གྷིས་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྷི་ལུས་གཅྷིག་པོས་བོ་བསྲེད་པ་
མྷིན་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་བསལ་བ་བཀོད་པས་སྔ་ཕྱྷི ་གྲུབ་པར་
བསྟན་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་སྲེ་བ་བོ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ན་སྲེས་མ་ཐག་གྷི་
ཤྲེས་པའང་བོ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པས་སྲེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་ལུས་དྲེའྷི་ཡང་ཆོས་ཅན། རྷིམ་པ་གསལ་
བར་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ལུས་ལའང་སྐད་ཅྷིག་གྷི་རྷིམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ཏྲེ་བོ་སྐད ་ཅྷིག་མས་ཕན་བཏགས་པ་ལས་རང་
བཞྷིན་གཞན་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ན་ལུས་སྲེམས་གྷིས་ཀའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་སྔ་མ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་
རྲེ་རྲེ་སྟྲེ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་སྔོན་མྲེད་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པར་ད་ལྟའྷི་དུས་སུ་གྲུབ་བོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ན་རྒྱུ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྷི་དང་པོ་སྲེ་
བ་དང་ཐ་མ་འཆྷི་བའྷི་དུས་ཐམས་ཅ ད་ཀྷི་ཚེ་ན་མཐོང་བས་སྲེ་བ་སྔ་ཕྱྷི་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྷི་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། 
གང་གང་འཆྷི་སྲེམས་དྲེ་དང་དྲེ། །སྲེ་བ་གཞན་དུ་རྲེས་འགོ་མྲེད། །འཆྷི་སྲེམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་དཔྲེར། །ྲེས་
བལ་འཆྷི་ཀའྷི་རྷིག་པ་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འགའ་ཞྷིག་འཆྷི་ཀའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མ་མྷི་སྲེད་དྲེ་འཆྷི་སྲེམས་
སམ་རྷིག་པའྷི་ཐ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ྲེས་བལ་འཆྷི་ཀའྷི་རྷིག་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
རྟགས་མ་ངྲེས་པ་དང་། དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐ་མ་སྟྲེ་འཆྷི་ཀའྷི་སྲེམས་ཡྷིན་ཀང་སྲེམས་
གཞན་ཕྱྷི་མ་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅྷི་ཡོད་དྲེ། འགལ་བ་གྷིས་ཀ་མྲེད་པས་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་ 
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༼༢༡༧༽ 
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དཔྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དག་བཅོམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དག་
བཅོམ་པ་འཆྷི་ཀའྷི་ཤྲེས་པས་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མ་མྷི་སྲེད་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་སྟྲེ་ཚད་མ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་ལུང་དགག་པ་ནྷི་ལུང་ལས་དག་བཅོམ་པ་ཤྷི་བ་ན་ཕུང་པོ་ལྷག་མྲེད་ དུ་འགྱུར་བར་བཤད་ཅྲེ་
ན་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གྲུབ་མཐའྷི་རྲེས་སུ་འབང་དུ་མྷི་བཏུབ་སྟྲེ་གྲུབ་མཐའ་འགའ་ཞྷིག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་དོན་སྟོན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་འགའ་ཞྷིག་ལས་མཚམས་སྦྱར་བར་ཡང་བཤད་པས་སོ། །གྷིས་པ་རྷིག་པ་དགག་པ་
ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ྲེས་བལ་འཆྷི་ཀའྷི་ཤྲེས་པ ་ནྷི་ཕྱྷི་མ་མཚམས་མྷི་སྦྱོར་ཏྲེ་
རྷིག་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལུས་སམ་དབུགས་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་དྲེ་
དོན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། འདྷིར་རྟགས་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྒྱུ་དང་བལ་བའྷི་རྟགས་
དྲེ་ྷིད་ཐ་མ་འཆྷི་བའྷི་དུས་འདྷིར་ནྷི་རྷིག་པ་ཕྱྷི་ མ་མྷི་སྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཅྷིས་མ་བརོད་དྲེ་བརོད་པར་རྷིགས་
ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ན་འབས་བུ་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེས་ན་འཆྷི་སྲེམས་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་བཀོད་པས་ཅྷི་
བྱ། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབང་པོས་ཟྷིན་པ་དང་མ་ཟྷིན་པའྷི་ལུས་རྒྱུ་མྷིན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། 
འབས་བུ་ལྡོག་པ་དང ་མྷི་ལྡོག་པའྷི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་ན་དབང་པོ་དང་བཅས་
པའམ་དབང་པོ་མྲེད་པའྷི་ལུས་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དབང་པོ་རྲེ་རྲེའམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱུ་ཡྷིན། 
དང་པོ་མྷི་འཐད་དྲེ་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྷི་ལུས་ལས་ཆོས་ཅན། ཡྷིད་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྷིན་ཏྲེ་མྷིག་དྲེའྷི་  
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༼༢༡༨ ༽ 
བོ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་དབང་པོ་
ཀུན་ལས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཡྷིད་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཐ་དད་མཐོང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ན་མྷིག་གྷིས་གཟུགས་འཛིན་སྲེད་པ་དབང་པོ་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་ཤྷིང ་དབང་པོ་
གཞན་གྷིས་ཤྲེས་པ་གཞན་སྲེད་པའང་དབང་པོ་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་མཐོང་བས་སོ། །གཞན་ཡང་དྲེས་དབང་
པོའ ་ིབོ་བཞྷིན་དུ་དོན་གསལ་བར་འཛིན་པར་ཐལ་བ་དང་། དབང་པོ་གཅྷིག་མྲེད་ན་བོ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་བའང་
བརོད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོས་མ་ཟྷིན་པའྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་སྲེ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་མྲེད ་པའྷི་
ལུས་གཞན་ལས་ཀང་ཡྷིད་སྲེ་བ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ྲེར་ལྲེན་སྲེམས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་མྲེད་ལས་སྲེ་ན་
ལུས་ལས་བལ་བའྷི་སྐྲ་སྲེན་ལས་ཀང་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དབུགས་ལས་སྲེ་བ་ནྷི་འོག་ཏུ་འགོག་གོ །གྷིས་པ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་མྷིན་ན་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་གནས་པའྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འ གྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་
བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་ཀ་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་གནས་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་སམ་གཟུགས་དང་རོ་ལྷན་ཅྷིག་གནས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དབང་པོ་ནད་ལ་སོགས་
པས་འགྱུར་ན་ཡྷིད་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རྟྲེན་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྷི་དོན་གྷི་སོ་ནས ་ཏྲེ་རྲེག་བྱས་ལུས་འཛིན་ལ་ཕན་
བཏགས་ནས། དྲེས་ཡྷིད་ལ་ཕན་བཏགས་པའྷི་སོ་ནས་ཡྷིད་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་གཞན་གྷི་ཁག་ལ་
སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་སོ་ནས་ཀང་ཡྷིད་སྐྲག་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ཀང་བོའ ་ིརྟྲེན་དུ་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕན་འདོགས་ 
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༼༢༡༩༽ 
བྱྲེད་ཁྱད་པར་ ཅན་ལོག་ན་འབས་བུ་ལྡོག་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལོག་ཀང་འབས་བུ་མྷི་ལྡོག་པར་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོག་ཏུ་གང་ཞྷིག་ཅྲེས་པ་དངོས་པོ་གང་ཞྷིག་རང་ྷིད་གྲུབ་ཟྷིན་ནས་ཡོད་པས་དྲེ་དང་
རྷིགས་འད་བའྷི་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་འབས་བུ་ནྷི་དྲེ་ལོག་ན་ལྡོག་
གོ །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་གོང་དུ་འབས་བུའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་དུས་རྟག་ཏུ་ྲེར་ལྲེན་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་
ན་ྲེར་ལྲེན་དྲེའྷི་འབས་བུའྷི་ངོ་བོའ ་ིལྡོག་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་དགྲེ་སློང་དག་འདྷི་ཡོད་
ན་འདྷི་འབྱུང་ཞྲེས་པ་བདུན་པའྷི་སྒྲ་དང་། འདྷི་ཡོད་པ་ལས་འདྷི་སྲེ ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ལྔ་པའྷི་སྒྲ་དང་གྷིས་བཤད་
པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀྷི་ཁམས་སུ་སྲེས་པའྷི་དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ན་སྲེམས་ཀྷི་
རྒྱུན་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་ལུས་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཀང་སླ་སྟྲེ་སྲེམས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ལ་ཕན་འདོགས་
པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཙམ་གྷི་ལུས་ལོག་པས་སྲེམས་ལྡོག་པ་མྷི ན་ནོ། །དཔྲེར་ན་བུམ་པ་དང་གསྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་
ཁྱད་པར་ལ་མྲེས་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཀང་མྲེ་ལོག་པས་བུམ་པ་དང་གསྲེར་གྷི་ངོ་བོ་མྷི་ལྡོག་པ་
བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེམས་ཆོས་ཅན ། ལུས་ཇྷི་སྷིད་གནས་པ་ྷིད་ཀྷི་བར་དུ་ལྡོག་པ་
མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་ཀྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུ་ནྷི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་གནས་ཀྷི་
བར་དུ་གནས་པ་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་ན་ཤྷི་བའྷི་ལུས་ལའང་སྲེམས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བ་དང་། འགལ་རྲེ ན་གྷིས་བཅོམ་པའྷི་ལན་ 
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༼༢༢༠༽ 
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཤྷི་བའྷི་ལུས་ལ་སྲེམས་མྷི་གནས་ཏྲེ། མཐུ་རྲེན་དབུགས་མ་ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷི་
དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བཟོག་པའྷི་དོན་གྲུབ་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རང་ལ་མྷི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། དྲེ་ཡོད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེམས་དྲེ་ལས་ཆོས་ཅན། དབུགས་འབྱུང་རྔུ བས་སྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི་འབྱུང་རྔུབས་ལས་
སྲེམས་དྲེ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེམས་དྲེ་ཡོད་ན་འབྱུང་རྔུབས་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དབུགས་རྷིང་ཐུང་ལ་སོགས་
པ་སྲེམས་ཀྷི་དབང་དུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན་རླུང་ཕྱྷིར་འབྱྷིན་པ་དང་ནང་དུ་འདྲེན་པ་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་
འབད་རོལ་མྲེད་པར་གང་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབུགས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་ན་དབུགས་དྲེ་དག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འཕྲེལ་ན་སྲེམས་ཀང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་དབུགས་དྲེ་དག་འགྷིབ་པ་
ལས་སྲེམས་ཀང་འགྷིབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུའྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་དབུགས་ཀྷི་རྒྱུ ་ཡྷིན་ན་དབུགས་དྲེ་དག་ལ་ཡང་ལུས་གནས་ཀྷི་བར་དུ་དབུགས་ཀང་
ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་། འདོད་ན་ཤྷི་བའྷི་ལུས་ལ་ཡང་དབུགས་འབྱུང་བར་ཐལ་ཞྲེས་པ་སྲེམས་དང་
མཚུངས་པར་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ཁྱྲེད་སྲེམས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་སྲེམས་སུ་འདོད་པ་དྲེ་དག་ལའང་སོན་
མཚུངས་པར་འབྱུང་སྟྲེ་སྲེམས་ཀྷི་ྲེར་ ལྲེན་དུ་འདོད་པའྷི་སྲེམས་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷི་བའྷི་ལུས་ལའང་
སྲེམས་འབྱུང་བར་ཐལ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུ་སྲེམས་སྔ་མ་ཡྷིན་ན་ཐལ་བ་དྲེ་མཚུངས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་གྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ལུས་དྲེ་ལ་སྲེམས་གནས་པའྷི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་སྲེམས་སྔ་མ་ལས་གཞན་པའྷི་སྔ་མའྷི་ལས་དག་ཀང་
རྒྱུ་ཡྷིན་པར་འདོད་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་གདབ་པའོ། ། 
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༼༢༢༡༽ 
དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྡོང་བུ་དྷི་མ་ཅན་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ན་སྔོན་མྲེ་མྷི་འབར་བ་བཞྷིན་དུ་རླུང་མཁྷིས་
ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པས་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྲེན་བྱས་པའྷི་ལུས་ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་མྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། ཤྷི་བ་ན་འགལ་རྲེན་མྲེད་པས་སླར་སྲེམས་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེས་བུ་ཤྷི་བའྷི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། སླར་འཚོ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འགལ་རྲེན་ནད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་རླུང་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་རྣམས་ཆ་མམ་པར་འགྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཆ་མྷི་མམ་ པའྷི་
རྣམ་འགྱུར་ནད་པ་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ལ། ཤྷི་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ་འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྷིང་བསྲེགས་
ནས་མྲེ་ལོག་ཀང་ཤྷིང་གྷི་འགྱུར་བ་སོལ་བ་མྷི་ལྡོག་པ་བཞྷིན་དུ་ཤྷི་བ་ན་ལུས་ཀྷི་ནད་ལོ ག་ཀང་སྲེམས་དྲེ་ནྷི་
སླར་ལོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ལན་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། ཤྷིང་ཚིག་པ་དང་འད་བ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ནད་ཐམས་ཅད་ལ་གསོ་སྦྱོར་བཤད་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསོར་མྷི་རུང་ན་དྲེ་བཤད་པས་ཅྷི་བྱ། 
གྷིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནྷི། འཆྷི་བའྷི་སྔ་རོལ་གྷི་ྲེས་པ་ཆུང་ངུ་གསོ་དཔྱད་ཀྷི ས་འཚོ་ལ། ཤྷི་བའྷི་དུས་ཀྷི་ནད་
ཆྲེན་པོ་ནྷི་མ་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། ནད་ཆུང་ངུ་སླར་སོས་ན་ཆྲེན་པོའང་སོས་པར་རྷིགས་ཏྲེ་གསྲེར་ཆུང་ངུ་
མྲེས་བཞུ་བ་སླར་ལྡོག་པས་ཆྲེན་པོ་བཞུ་བའང་སླར་ལྡོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །ནད་ཆྲེན་པོ་སླར་མྷི་སོས་ན་ཆུང་ངུའང་
སླར་མྷི་སོས་པར་རྷིགས་ཏྲེ་ཤྷིང་མྲེས་ཚིག་པ་ཆྲེན་པོ་མྷི་ལྡོ ག་པས་ཆུང་ངུའང་མྷི་ལྡོག་པ་བཞྷིན་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་
སླར་མྷི་འབྱུང་བར་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་བཅད་ 
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༼༢༢༢༽ 
གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གསོད་བྱྲེད་ལས་ནད་འགའ་ཞྷིག་གསོར་མྷི་རུང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ནྷི་ནད་འཆོས་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྨན་དང་སྨན་པ་རྙྲེད་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར་རམ། ཚེ་དང་ལས་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་བཤད་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ། ནད་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་མྷི་མམ་པའྷི་ནད་པ་ལ་ལ་གཅྷིག་འཆྷི་ལ་འགའ་ཞྷིག་མྷི་འཆྷི་བ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གསོན་པའྷི་མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བས་གཏན་མྷི་འཆྷི་ལ་འགལ་རྲེན་ྲེས་པ་སྟྲེ་ནད་འབའ་
ཞྷིག་གྷིས་འཆྷི་བ་ཡྷིན་ན་གསོ་བྱ་མྷིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་གསོར་མྷི་རུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
མཇུག་སྡུད་ནྷི། ཤྷི་བའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་དྲེ་ཞྲེས་པ་ཤྷི་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཅྷིས་སླར་མྷི་འཚོ་སྟྲེ་འཚོ་བར་ཐལ་
ཏྲེ་གསོན་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཤྷི་བའྷི་དུས་སུ་དུག་དང་རྷིམས་ལ་
སོགས་པ་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མ་ལོག་ཀང་ཤྷི་བའྷི་ཚེ་སྦྲུལ་དྲེའྷི་དུག་ཐམས་ཅད་དྲེའྷི ་སོས་ཟྷིན་པར་འདུ་བ་
ཡྷིན་པས་དྲེ་བཅད་པས་ཆོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལུས་བོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷིར་
ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། མཚན་ྷིད་དྲེ་མྲེད་ན་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྷི་རུང་
བའྷི་དཔྲེ་དང་། ལུས་སྲེམས་གྷིས་ཀང་དྲེ་དང་འད་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ ་ནྷི། ྲེར་ལྲེན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷིར་ྲེར་
ལྲེན་གྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་འགའ་ཞྷིག་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་གྱུར་བའམ་ལོག་པ་མྲེད་པར་ྲེར་ལྲེན་ཅན་ཏྲེ་
དྲེའྷི་འབས་བུར་འདོད་པ་དག་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའམ་ལྡོག་པ་ནྷི་བྱྲེད་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་
འཇྷིམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའམ་ལོག་པ་མྲེད་པར་རའྷི་བུམ་ པ་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་བའམ་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་ཤྷི་བའྷི་ཚེ་ྲེར་ལྲེན་དུ་འདོད་པའྷི་ 
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༼༢༢༣༽ 
ལུས་མ་ལོག་པའྷི་ཕྱྷིར་བོའང་མྷི་ལྡོག་པར་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །འོ་ན་ཆུའང་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུའྷི་ྲེར་ལྲེན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཆུ་
མྲེད་ན་དྲེ་ལྡོག་པས་ཞྲེ་ན་ཆུ་ལོག་ཀང་མྱུ་གུའྷི་རྒྱུན་མྷི་ལྡོག་པས་སོན་མྲེད་ དོ། །མྱུ་གུའྷི་ཁྱད་པར་རན་པ་ནྷི་ཆུ་
ལོག་ན་ལྡོག་སྟྲེ་དྲེའྷི་ྲེར་ལྲེན་ནྷི་ཆུ་ཡྷིན་པས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དངོས་གང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། བ་ལང་
བ་མྲེན་ལ་སོགས་བཞྷིན། །ཞྲེས་པ་ནྷི་བ་ལང་ལོག་ན་བ་མྲེན་གྷི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་ལྡོག་པ་སྷིད་ཀང་ངོ་བོ་མྷི་
ལྡོག་པས་བ་ལང་བ་མྲེན་གྷི་ྲེར་ལྲེན་མྷིན་པ་བཞྷི ན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། 
སྲེམས་དང་ལུས་ཀང་བ་ལང་དང་བ་མྲེན་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལུས་ཀྷིས་སྲེམས་ཀྷི་གནས་སྐབས་ལ་ཕན་འདོགས་ཀང་
ལུས་ལོག་པས་སྲེམས་མྷི་ལྡོག་སྟྲེ་ལུས་དྲེའྷི་ྲེར་ལྲེན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། 
ལུས་སྲེམས་གྷིས་ཀང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་གནས་པ འྷི་ཕྱྷིར་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་
མྲེད་དྲེ་ལུས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཁུ་ཁག་དང་སྲེམས་དྲེའྷི་རྒྱུ་སྲེམས་སྔ་མ་གྷིས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་དུ་གྱུར་
པ་ལས་སྲེ་བའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་སྲེམས་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེ་སྔ་མ་དང་ཟངས་
གྷིས་ཕན་ཚུན་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཟངས་ཞུ་བ་དང་མྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་གནས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་རྟྲེན་དང་
བརྟྲེན་པའྷི་དངོས་པོ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེས་རྷིགས་
ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་དགོད་པ་
དང་། དྲེའྷི་མ་གྲུ བ་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡོད་མྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ལུས་ཆོས་ཅན། བོའ ་ིརྟྲེན་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ། བོ་
ཡོད་མྲེད་གྷིས་ཀའྷི་རྟྲེན་དུ་མྷི་འཐད་པའྷི་ 
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༼༢༢༤༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་ཡོད་ན་གྲུབ་ཟྷིན་པས་རྟྲེན་མྷི་དགོས་ལ་མྲེད་ན་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལྟར་ཕན་གདགས་མྷི་ནུས་
པས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད ་པ་ནྷི། རྟགས་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྷིན་པ་གནས་
པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་ནྷི་རྟྲེན་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བརྟགས་ན་མྷི་
འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གྲུབ་ཟྷིན་གནས་པ་འདྷིའྷི་རྟྲེན་མྲེད་དྲེ་
འདྷི་ལྟར་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ དྲེ་གནས་པ་པོའ ་ིབོ་ལས་གཞན་མྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་གནས་པ་དྲེ་གནས་པ་པོ་ལས་གཞན་ཡྷིན་ན་རྟྲེན་དྲེ་ཆོས་ཅན། གནས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུར་ཐལ་ཏྲེ་དངོས་
པོ་དོན་གཞན་བསྲེད་པས་སོ། །འདོད་ན་རྟྲེན་དྲེས་བརྟྲེན་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཀང་མ་བྱས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་གནས་པ་དོན་གཞན་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། བོ་དྲེ་
གཏན་འཇྷིག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ། རྟྲེན་ལུས་ཀྷིས་རྟག་ཏུ་གནས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལས་འཇྷིག་པའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བརྟྲེན་པའྷི་བོ་དྲེ་འཇྷིག་
པའྷི་རྒྱུ་འགའ་ཞྷིག་དང་ཕད་པ་ལས་རྟྲེན་ཡོད་ཀང་འཇྷིག་པར་འདོད་པས་རྟག་ཏུ་མྷི་འཇྷིག་པར་མྷི་གྱུར་ཞྲེ་ན། 
འཇྷིག་རྒྱུ་དྲེ་ལ་ཡང་གནས་པ་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརྟགས་པའྷི་ཐལ་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། འདྷི་ལྟར་དྲེས་
འཇྷིག་པ་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་དུ་སྲེད་ན་མྷི་དགོས་ཏྲེ་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པས་སོ། །དོན་གཞན་སྲེད་ན་དངོས་ པོ་
མྷི་འཇྷིག་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གནས་པའྷི་རྒྱུས་ཀང་ཅྷི་ཞྷིག་མ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇྷིག་རྒྱུ་དང་མ་
ཕད་ན་རང་ྷིད་ཀང་མྷི་འཇྷིག་ལ། ཕན་ན་གནས་པའྷི་རྒྱུས་ཀང་མྷི་འཇྷིག་པར་བྱ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་རྟྲེན་ 
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༼༢༢༥༽ 
མྲེད་ན་རྒྱུ་མྲེད་ཀང་འཇྷིག་པའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཇྷིག་བྱྲེད་ཀྷི ་རྒྱུ་དང་ཕད་ཕད་ཀྷི་བར་དུ་རྟྲེན་དྲེས་
དངོས་པོ་གནས་པར་བྱྲེད་དྲེ་རྟྲེན་མྲེད་ན་འཇྷིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་ཀང་འཇྷིག་པས་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འཇྷིག་པ་དངོས་
པོའ ་ིཆོས་ྷིད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་འདྷི་ལ་
རྟྲེན་ལ་སོགས་པ་གང་གྷིས་ཀང་གནོད་པ་མྲེད་པ འྷི་ཕྱྷིར་གནས་པའྷི་རྒྱུས་ནྷི་འཇྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་ཀྷི་
བར་དུ་ཡང་གནས་པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱས། གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟྲེན་དང་
བརྟྲེན་པ་མྲེད་ན་ཆུའྷི་སྣོད་དང་ས་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ལ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སོགས་ཀྷིས་བསྡུས་པ་ཡོན་ཏན་
དང་སྷི་དང་ལས་ལ་སོགས་པའྷི་རྟྲེ ན་རས་མཐོང་བ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་དང་པོ་
དངོས་པོ་གཡོ་བའྷི་རྟྲེན་དགག་པ་ནྷི། སྣོད་ཆུའྷི་རྟྲེན་དུ་འདོད་པ་འདྷི་ལ། ཡོད་མྲེད་དག་ལ་རྟྲེན་མྲེད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་
པ་ནས། གནས་པའྷི་རྒྱུས་ཀང་ཅྷི་ཞྷིག་བྱས། །ཞྲེས་པ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་འབྱུང་བས་མྷི་འཐད་དོ། །འོ་ན་
འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་གགས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན་འོག་ཏུ་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྣོད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆུ་ལ་སོགས་པའྷི་
རྟྲེན་དུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེར་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་ཞྷིང་འཇྷིག་པ་
ན་སྣོད་དང་ཕད་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་དངོས་པོའ ་ིརྒྱུན་རྟྲེན་གྷི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྟྲེན་གྷི་དོན་དངོས་པོའ ་ིརྒྱུན་གྷི་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་སྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་རྟྲེན་དུ་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་
པར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་རྟྲེན་དགག་པ་ནྷི། ཐུར་དུ་འབོ་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པར་འཇྷིག་རྟྲེན་
ན་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣོད་ནྷི་ཆུ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟྲེན་དུ་ཁས་ལྲེན་པར་འགྱུ ར་བ་སྷིད་ཀྷི་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་ཞྷིང་ 
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༼༢༢༦༽ 
འགོ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་བུམ་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་དང་
བརང་བསྐུམ་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་རྣམས་ལ་ནྷི་རྟྲེན་ཅྷི་ཞྷིག་དགོས། གྷིས་པ་དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཁྲེགས་
པར་བསྟན་པ་ནྷི། འདྷིས་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་ད ང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་
སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུའྷི་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུའྷི་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་བདག་དང་ལུས་ལ་
སོགས་པ་དང་བུམ་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་གསལ་བ་འགའ་ཞྷིག་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་
འབྱུང་བ་ལ་སྲེམས་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གང་ གྷིས་ཞྲེ་ན་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་འགོག་པའྷི་
རྷིགས་པ་འདྷིས་ནྷིའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་དག་ལ་གཞན་དུ་འགོ་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྷི་
དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་འཇྷིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ལྟོས་
གྷིས་ཀ་ལ་རྟྲེན་དོན་མྲེད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཞན་ལས་ཞྲེ ས་པའོ། །གྷིས་པ་དོན་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་རྟྲེན་ཅན་
ཡྷིན་པས་རྟག་པར་ཐལ་བ་ནྷི། རྟྲེན་བཅས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་
ནའང་འཇྷིག་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བ་ཅན་གྷི་དངོས་པོ་ཀུན་རྟྲེན་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་པར་འདོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདྷི་ལྟར་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བདག་རྟག་པ་ ལ་བརྟྲེན་པར་འདོད་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་སྣོད་ལ་བརྟྲེན་པ་
དང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྷི་བར་དུ་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་བརྟྲེན་པར་འདོད་དོ། །ཁྱབ་པ་ནྷི་རྟྲེན་དང་བཅས་པ་
ཐམས་ཅད་གནས་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇྷིག་མྷི་འཇྷིག་གྷིས་ཀ་ལ་
རྟྲེན་དགོས་ནུས་མྲེད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་འཇྷིག་ཅྲེས་པའོ ། །དྲུག་པ་ལུས་བོའ ་ིདངོས་ཀྷི་རྒྱུ་ 
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༼༢༢༧༽ 
རྲེན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་འགོད་པ་དང་། ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
ལུས་ཀྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཤྲེས་རབ་དང་སྷིང་རྲེ་དང་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། བོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་
སྟྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་གོམས་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་ཁྱ ད་པར་གྷིས་དྲེ་དག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྷིབ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་
དྲེ་དག་ལུས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་མྷིན་ཏྲེ་ལུས་ཀྷི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྷིབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོའ ་ིརྲེས་སུ་བྱྲེད་
ཀང་ལུས་ ཀྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་ཞྲེས་པ་ལན་ཏྲེ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་
ན་མར་མྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་འོད་དང་འཇྷིམ་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བརྟྲེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་
ལའོ། །གང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་ལུས་ལ་བརྟྲེན་པར་འདོད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་བོའ ་ིརྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་
མཐོང་བ་འདྷི་ལྟ་བུ་ནྷིའོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་མར་མྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་འོད་ཀང་མར་མྲེ་ལས་གཞན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དང་། ཆགས་
སོགས་ལུས་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་དར་རྒུད་དྲེ་ལས་ཀང་ཤྲེས་རབ་ལ་སོ གས་པ་
འདྷི་ལ་འཕྲེལ་འགྷིབ་མ་འོང་བས་དྲེ་དག་བོ་ཁོ་ནའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་ལུས་དྲེས་
ལུས་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་དང་དྲེས་སྲེམས་ཏྲེ་ཡྷིད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་རབ་
ལ་སོགས་པ་འཕྲེལ་འགྷིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་མྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཆགས་སོགས་ལུས ་ལས་དངོས་སུ་
མྷི་སྲེ་བ་དང་། དྲེས་གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་ 
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༼༢༢༨༽ 
པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དཔྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། འགའ་ཚེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འཕྲེལ་བ་
མཐོང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཆགས་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་ཞྲེ་སྡང་ངོ་། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་ལུས་རྒྱས་པ་དང་
སོགས་པ་སྟྲེ་རྒུད་པ་ྷིད་ལས་ སོ། །ལུས་ལས་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་ལམ་ཞྲེ་ན་ཚུལ་
བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡོད་པའྷི་དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ནའོ། །དྲེས་ན་ཆགས་སོགས་བོའ ་ིརྲེས་སུ་
བྱྲེད་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་ལན་ནྷི། བདྲེ་སྡུག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། ཆགས་པ་ནྷི་བདྲེ་བ་མོང་བའྷི་ལུས་ཀྷི་
དབང་ཤྲེས་ལས་སྲེས་པ་ཡྷི ན་ལ་ཞྲེ་སྡང་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བའྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །བདྲེ་སྡུག་གྷིས་པོ་དྲེ་ཡང་ནང་སྟྲེ་ལུས་ལ་ཡོད་པའྷི་དོན་རྲེག་བྱའྷི་ཁྱད་པར་ལས་སྲེས་པའོ། །ནང་གྷི་དོན་
གང་ཞྲེ་ན་ཁམས་སོམས་པ་དང་མ་སོམས་པའོ། །འདྷི་སྐད་དུ་བཅུད་ལྲེན་ལ་སོགས་པས་ལུས་རྒྱས་པའྷི་ཚེ་
ཁམས་སོམས་པ་དྲེ་ ལས་ལུས་ལ་བདྲེ་བ་སྲེ་ཞྷིང་དྲེ་ལས་དྲེ་མོང་བའྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་སྲེ་ཞྷིང་དྲེ་ལས་ཡྷིད་
བདྲེ་བ་སྲེ་ཞྷིང་། དྲེ་ལས་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་ཕད་ན་ཆགས་པ་སྲེ་བ་ཡྷིན་པས་ལུས་
དངོས་ཀྷི་རྟྲེན་མྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཞྲེ་སྡང་ལའང་དྲེ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་ལུས་ལས་
དངོས་སུ ་མྷི་སྲེ་བར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་འདུས་པའྷི་རྷིམས་དང་སྦྱར་དུག་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
དན་པ་མས་པ་དང་རོངས་པ་དང་ཡྷིད་གཡྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡང་དྲེ་དག་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བཤད་པར་རྷིགས་པར་བྱའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ནང་དོན་ཏྲེ་ནང་གྷི་རྲེག་བྱའྷི་ཁྱད་པར་བདྲེ་སྡུག་ལས་
སྲེས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་ཡྷིད་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དཔྲེར་ན་རྒྱུད་ཀྷི་ཁྱད་
པར་སྔར་དྲེ་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   227 

༼༢༢༩༽ 
ལྟ་བུ་མ་འཕྷིགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་སྟག་དང་འདྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་གཏམ་རྣ་བས་ཐོས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡྷིད་
རོངས་པ་དང་གཡྲེང་བ་དང་བརྒྱལ་བ་དང་སྐྲག་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་དང་གཞན་གྷི་ཁ ག་དང་གཟུགས་མྷི་
སྡུག་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རོངས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ལུས་
བོའ ་ིདངོས་ཀྷི་རྒྱུ་རྲེན་མྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་ཞྷིག་ཀང་ཡྷིད་མྷི་ལྡོག་པས་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་གྲུབ་བོ། །སྔ་མ་སྒྲུབ་པ་ནྷི་
འོག་ཏུ་སྲེས་མ་ཐག་པའྷི་སྲེམས་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྲེམས་སྔ་མ ་ལ་དངོས་སུ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེམས་སྔ་མ་དྲེ་མྲེད་
ན་མྷི་འབྱུང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ངྲེས་པ་ཁོ་ནར་སྲེམས་སྔ་མ་གང་ྷིད་ཀྷི་གོམས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འདུ་
བྱྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་ནུ་ཞོ་ཚོལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །བདུན་པ་ལུས་སྲེམས་
གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ལུ ས་སྲེམས་གྷིས་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་མྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་ན་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དགག་པ་དངོས་དང་། རང་ལ་བརོད་པའྷི་སོན་
སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གསལ་བར་སྣང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཐོས་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་
བསམ་པ་དང་སོམ་པ་དང་ བཟོ་ལ་སོགས་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་སོ། །དྲེ་དག་ཇྷི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཞྲེ་ན་རང་རང་
གྷི་བྱ་བ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་སྲེམས་ལ་བརྟྲེན་ནས་གོམས་པར་བྱས་པའོ། །གང་ལ་གསལ་ཞྲེ་ན་སྲེམས་ལའོ། །ཇྷི་
ལྟར་གསལ་ཞྲེ་ན་དུས་ཞྲེས་པ་གོམས་པ་དང་དུས་གྱུར་པའྷི་ཚེ་འབད་པ་མྲེད་པར་གསལ་ལོ། །དཔྲེ་དྲེ་ལྟར་
ལུས་ལའང་ཆོས་ཅན། ཐོས་པ འྷི་ཡོན་ཏན་འབད་པ་མྲེད་པར་རྒྱ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་སྲེམས་ཐ་དད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དམན་པའྷི་གནས་ 
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༼༢༣༠༽ 
སུ་མྷི་འཇུག་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། མ་མཐོང་བས་སྔ་ཕྱྷི་མྲེད་པར་རྟོག་པ་དགག་པ་དང་། བར་དོའ ་ིལུས་སྲེ་
གནས་སུ་འཇུག་པ་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ ་བོ་ལྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་སྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
དམན་པའྷི་གནས་མྷི་ལྲེན་པར་ཐལ་ཏྲེ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་འགོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ལྲེན་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཁྱྷི་དང་ཕག་གྷི་མངལ་ལ་སོགས་པ་དམན་ པའྷི་གནས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཡོངས་སུ་སྟྲེ་སྤྲོ་བཞྷིན་
དུའོ། །གང་གྷིས་ལྲེན་ཞྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བདྲེ་སྡུག་གྷིས་དོར་བ་དང་ཐོབ་པར་འདོད་
པས་སོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས་སོ། །རང་དབང་མྲེད་པར་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་དབང་
ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷིས་མྷི་འདོད་པའྷི་སར་ དཀྷི་བར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
ཆོས་ཅན། བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ཡང་དམན་པའྷི་གནས་ལྲེན་ཏྲེ་བདྲེ་སྡུག་ལ་དོར་ཐོབ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་གྲུབ་
པ་མྷིན་ཏྲེ་བདག་ལ་ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་གྷིས་དབང་བསྒྱུར་བས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
རང་དབང་མྲེད་པ་མྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་དབང་ཕྱུག་འགོ་ བའྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་ནྷི་བཀག་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདྲེ་སྡུག་
ལ་དོར་ཐོབ་འདོད་པ་ཡོད་ན་དམན་པའྷི་གནས་ལྲེན་པ་འགལ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷིས་དམན་པར་མ་
ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྦྲང་བུ་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་མངལ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་ཡང་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་དྲེ་ལ་བདྲེ་
བར་འཛིན་པའྷི་བོ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་སྲེད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁོར་བར་སྲེ་བའྷི་
རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །སྲེད་པ་ཇྷི་ལྟ་ 
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༼༢༣༡༽ 
བུ་ཞྲེ་ན་འཁོར་བར་ཀུན་ནས་འཆྷིང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིས་བདག་ཏུ་ཆགས་པའང་བསྟན་ཏོ། །སྲེས་བུ་གང་ལ་
སྲེད་པ་དང་ལོག་ཤྲེས་གྷིས་མྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་འཁོར་བར་སྲེ་བར་མྷི་འགྱུར་ ཏྲེ་གོལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕྱྷི་མར་འགོ་བ་དང་། སྔ་མ་ནས་འོང་བ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་
མྲེད་ཅྲེ་ན་འདྷིར་སྲེས་བུ་ཀུན་གྷིས་མ་མཐོང་བ་ནྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ལྷའྷི་མྷིག་དང་ལྡན་པས་མཐོང་བ་སྷིད་པས་
སོ། །བདག་ྷིད་ཀྷིས་མ་མཐོང་བ་རྟགས་སུ་བྱྲེད་ན་ཁྱོ ད་ཀྷི་དབང་པོ་མྷི་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མ་མཐོང་བ་ཡྷིན་གྷི་
དྲེ་དག་ལ་མྲེད་ནས་མ་མཐོང་བ་མྷིན་ནོ། །ཡོད་ཀང་མ་མཐོང་བ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ན། མ་
མཐོང་ཕྱྷིར་ན་མྲེད་པ་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ཡར་བངས་པ་ནྷི་མཇུག་སྡུད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བར་དོའང་ལུས་ཅན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་བའྷི་གནས་ལ་སོགས་པར ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་བུམ་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན་མྷི་འགལ་ཏྲེ་
བར་དོ་ལུས་ཅན་ཡྷིན་ཡང་ལུས་ཤྷིན་ཏུ་ཕ་ཞྷིང་དྭངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ལུས་ཅན་འགའ་ཞྷིག་ལུས་ལ་ལར་
ནང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་དྲེ་གྷིས་ཀ་ལུས་ཅན་ཡྷིན་ཡང་ར་གསར་པ་ལ་ཆུ་དང་། གསྲེར་ལ་དངུལ་
ཆུ་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །བརྒྱད་ པ་ལུས་གཅྷིག་དང་དུ་མ་བོའ ་ིརྟྲེན་དུ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལུས་
གཅྷིག་རྟྲེན་མྷིན་པ་དང་། དུ་མ་རྟྲེན་མྷིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་དགག་པ་དང་། 
བཀག་པ་ལ་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། འོག་ཏུ་དྲེ་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་
ལུས་ཆོས་ཅན། ཚོགས་པ་སྟྲེ་རགས་པ་ ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ཏུ་བདྲེན་པ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་འགལ་བ་གསུམ་
འདུས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་བྱ་བ་ལ་བརྟྲེན་ 
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༼༢༣༢༽ 
པའྷི་འགལ་བ་འདུ་བ་ནྷི། ལུས་ཀྷི་ཆ་ཤས་ལག་སོགས་གང་རུང་གཅྷིག་གཡོ་བའྷི་དུས་ན་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་
ལུས་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་ཐལ་ཏྲེ་གཡོ་བ་དྲེ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ཀུན་མྷི་གཡོ་བར་ཐལ་ཏྲེ་མྷི་
གཡོ་བ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པས་སོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་འགལ་བ་ཅན་གྷི་ལས་ཏྲེ་བྱ་བ་གྷིས་ནྷི་རས་གཅྷིག་ལ་
འདུ་བ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་དུ་འགལ་བ་འདུས་ན་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡན་
ལག་རྣམས་ལ་གཡོ་མྷི་གཡོ་གྷིས་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་ཅན ་ལ་གྷིས་མྲེད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འགལ་བའྷི་ཆོས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རས་དང་ཆུ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྒྲྷིབ་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་
འགལ་འདུ་ནྷི། ལུས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་བསྒྲྷིབས་པ་ན་ལུས་ཐམས་ཅད་བསྒྲྷིབས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དང་ཐ་དད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཅྷིག་མ་བསྒྲྷིབས་ན་ཐམས་ཅད ་མ་བསྒྲྷིབས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་བསྒྲྷིབས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་ལ་
བརྟྲེན་པའྷི་འགལ་འདུ་ནྷི། ལུས་ཀྷི་ཡན་ལག་གཅྷིག་ཚོན་གྷིས་ཁ་བསྒྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ཁ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་ལ་
གཅྷིག་མ་བསྒྱུར་ནའང་ཐམས་ཅད་མ་བསྒྱུར་བར་རྟོགས་པར ་འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་དག་གྷི་
ཁྱབ་སྒྲུབ་དང་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི་བྱ་བ་ལ་བརྟྲེན་པ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དུ་མ་ྷིད་ནའང་ཞྲེས་པ་ཁྱྲེད་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པའྷི་ལུས་
རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ྷིད་དུ་འདོད་ནའང་སོ ན་ཡོད་དྲེ་ལུས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོས་རྟོགས་པ་མྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཕྱྷིས་
ཀང་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་རྡུལ་ 
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༼༢༣༣༽ 
ཕན་གྷི་ངོ་བོ་ལས་འཕོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྔ་མའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་རྡུལ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
ཐལ་བའྷི་རྟགས་གྷིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེས་རྷི གས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པ་དང་། མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཕྱྷིས་ཀྷི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་རྡུལ་སྔ་མ་དབང་པོ་
ལས་འདས་པ་དང་ཁྱད་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་རྡུལ་སྔ་མ་དྲེ་རྡུལ་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་པ་ལས་ཁྱད་
པར་ཅན་གཞན་སྲེ་བར་ལྲེའུ་གསུམ་པ་ལས་འཆད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ནྷི་དབང་
པོའ ་ིཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷིས་ཀྷི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ཡྷིན་
པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྡུལ་ཕན་ཡྷིན་པའྷི་རྟགས་ཀང་གྲུབ་པ་མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གྲུབ་ན་དབང་པོའ ་ིཡུལ་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟགས་གྷིས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་བསལ་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་
སྔར་གྷི་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྡུལ་ཕན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་འདྷི་ལ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་དང་སོགས་
པ་སྟྲེ་ཐོགས་པ་མྲེད་པ་དང་དོན་བྱྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསལ་བ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རས་གཅྷིག་མྲེད་པས་མྷི་སྣང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རས་གཅྷིག་མྲེད་པས་ནུས་
པ་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དངུལ་ཆུ་དང་གསྲེར་འདྲེས་པའམ། རྡོ་
ཚན་མོ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྣང་བར་ཐལ་ཏྲེ་རྡུལ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པས་རས་མྷི་རོམ་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དག་ལ་རས་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ ་ནྷི། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོ་སོ་ལ་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་
མྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་ཚོགས་ནའང་ནུས་ 
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༼༢༣༤༽ 
མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། མ་ཚོགས་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་གྷིས་རས་མྲེད་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་
ན་རྟོག་པ་སྟྲེ་དབང་ཤྲེས་ཇྷི་ལྟར་སྲེ་སྟྲེ་སྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་པ་ དང་ཚོགས་པ་གྷིས་ཀ་ལ་ནུས་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཤྲེས་པ་ལྡན་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་། སྣང་བ་ལྡན་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་། 
གངས་སོགས་རས་དང་སྒྲ་ལས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོགས་པ་
ལ་རས་མྲེད་ཀང་དྲེས་ལྡན་པ་བསྲེད་ལ་ལྡན་པ་ལས་ཤྲེས་པ་སྲེའོ་ཞྲེ ་ན། དབང་ཤྲེས་ལྡན་པ་ལས་སྲེ་བར་འདོད་
པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ཡང་ཐལ་བ་མཚུངས་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པས་ཤྲེས་པ་སྲེད་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་དུ་ལྡན་
པའང་སྲེད་མྷི་ནུས་པར་མཚུངས་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡན་པ་སྲེད་ན་ཤྲེས་པའང་སྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་ ། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསྲེར་
དང་དངུལ་ཆུ་གྷིས་ལ་རས་མྲེད་ཀང་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྡུལ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ལྡན་པ་ཡོད་པས་དྲེ་ལ་འདྲེས་
པར་སྣང་བ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་རྟྲེན་མ་རྟོགས་པས་བརྟྲེན་པའང་མྷི་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་
ནྷི་གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུའྷི་ལྡན་པ་ཆོས་ཅན། གང་ལས་རྟོགས་ ཏྲེ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡན་པའྷི་རྟྲེན་གསྲེར་
དང་དངུལ་གྷི་རྡུལ་ཕན་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སྦྱར་བའྷི་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་
ཐལ་བ་ནྷི། སྦྱར་བའྷི་བཏུང་བ་ཇ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཏུང་བ་ཞྷིམ་པོའ ་ིཐ་སད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྷི་རོ་
གཟུགས་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་རས་མྷི་སྷིད་ཅྷི ང་ལྡན་པའང་འགལ་ཏྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཡོན་ཏན་ལ་
ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ 
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༼༢༣༥༽ 
ཏྲེ་སྦྱར་བའྷི་བཏུང་བ་དྲེ་ལ་གང་ཤས་ཆྲེ་བའྷི་རོ་དང་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་བརྟགས་ནས་བཏུང་བ་རོ་ཞྷིམ་པ་
དང་གཟུགས་བཟང་བའྷི་ཐ་སད་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་བརྟགས་པ་དང་མ་བརྟགས་པ་གྷིས་བོས་ཐ་དད་དུ་
དམྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དཀར་ཟལ་དང་མྷི་བླུན་པོ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཕྲེང་རྷིང་
པོའ ་ིཐ་སད་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྲེང་རྷིང་པོ་ཞྲེས་པའྷི་ཐ་སད་དུ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་
ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཕྲེང་ནྷི་བཀོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་ལ་རྷི ང་པོ་ནྷི་ཚད་ཀྷི་ཡོན་
ཏན་ཡྷིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་གངས་སོགས་རས་དང་སྒྲ་ལས་ཐ་དད་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་དགོད་པ་
དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལྡན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མྷི་སྣང་ངོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གཅྷིག་ལ་སོགས་
པའྷི་གངས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་འདྲེགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་དང་སྷི་དང་ རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་བོ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་གངས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་དང་གཅྷིག་དང་
གྷིས་ལ་སོགས་པའྷི་རོད་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་མྷི་སྣང་བའོ། །དྲེས་ན་གངས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རས་
དང་སྒྲ་ལས་ཐ་དད་པ་མྲེད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ ། ཐ་དད་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
བཀོད་པ་དགག་པ་དང་། དོན་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་ཐ་དད་མྲེད་པ་
ལ་སྒྲ་ཐ་དད་འཇུག་པའྷི་དཔྲེ་དང་། དཔྲེ་དྲེ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གངས་སོགས་
རས་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ་སྒྲ་རྟོག་ཐ་དད་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ་ཤྲེ ས་པ་གྷིས་ནྷི་ཐ་དད་དུ་བཏགས་
པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ 
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༼༢༣༦༽ 
གྷིས་ཞྲེ་ན་རྣམ་རྟོག་གྷིས་སོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའོ། །དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ནྷི་
དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འབང་ཞྲེས་པས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་བསྟན་ཏོ། །དཔྲེར་ན་ཁྱྲེད་རང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཅྷིག་དང་ཡོན་ཏན་
གསུམ་དང་ཡོན་ཏན་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་ཞྲེས་པའམ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྷིག་པ་སྟྲེ་འདས་
པ་ན་བུམ་པ་གཅྷིག་དང་གྷིས་དང་དུ་མ་བྱུང་ཞྲེས་པའམ་མ་སྲེས་པ་སྟྲེ་མ་འོངས་པ་ན་བུམ་པ་གཅྷིག་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དང་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་སྐབས་འདྷིར་གངས་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་བ་ྷིད་
དུ་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དོན་ཐ་དད་མྲེད་པས་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་བར་
ཐལ་བ་ནྷི། འོ་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གངས་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་བཏགས་པ་བར་ཐལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
ལ་དྲེའྷི་གངས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་རྒྱུ་མཚན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གསུམ་
མོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ལྟོས་ནས་གངས་ཀྷི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ྲེ་བར་
བཏགས་པ་མྷིན་ཏྲེ། དངོས ་མྷིང་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བཏགས་མྷིང་ཡང་མྷི་སྷིད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལྟོས་ནས་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་མྷིང་གང་ཡྷིན་ཐ་དད་དུ་བརོད་པའྷི་སྒྲ་
གང་ལ་གངས་ལ་སོགས་པའྷི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་གཙོ་བོ་སྟྲེ། དངོས་མྷིང་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་ཐ་དད་ཡོད་ན་ཐ་དད་པ་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དངོས་མྷིང་ཡྷིན་  
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༼༢༣༧༽ 
ལ་མྲེད་ན་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ྷིད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷིས་སྒྲོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞྷིག་ཏུ་ཟད་
དོ་ཞྲེས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་རྷིགས་པས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་འཇྷིག་རྟྲེན་ནའང་དངོས་མྷིང་དང་བཏགས་མྷིང་
གྷི་ཁྱད་པར་གཞན་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་སང་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲ་ཐ་
དད་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། དྲུག་པའྷི་སྒྲ་མྷི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་
པོ་རོད་པ་ནྷི། བ་ལང་ཞྲེས་པ་དང་བ་ལང་གྷི་གངས་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ཐ་དད་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་ན་ཞྲེས་པ་རྣམ ་
གངས་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །ཐ་དད་མྲེད་ལ་ཞྲེས་པ་བ་ལང་དང་གངས་གྷིས་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
གྷིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡོན་ཏན་གྷི་གངས་ཀྷིས་མ་ངྲེས་པ་ནྷི་དོན་གཞན་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་
མོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དག་ཀང་ཐ་དད་དུ་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དྲེ་ལའང་གངས་དོན་གཞན་དུ ་
གྱུར་བ་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་དང་རས་གྷིས་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་ཡོན་ཏན་
དང་ལྡན་པ་དང་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་ཞྲེས་པ་གསུམ་ནྷི་རས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡོན་ཏན་ལའང་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་ཐ་དད་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། གངས་དང་ལས་ལ་སོ གས་པ་བུམ་པ་
ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མྷིན་ཡང་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་གངས་དང་ལས་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་མྷི་ལྡན་པ་ལས་ལོག་པར་
གནས་པ་ལ་རྟོག་པས་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བ་བྱས་པས་གངས་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁྱྲེད་རང་
ལྟར་ན་ལས་ལ་འདྷི་རས་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་དང་རས་ལ་འདྷི་ལས་སམ་ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་བཞྷི ན་
ནོ། །གྷིས་པ་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་ནྷི། བུམ་པ་ལས་དྲེའྷི་གངས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ་བུམ་པའྷི་གཅྷིག་
ཅྲེས་ 
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༼༢༣༨༽ 
ཐ་དད་དུ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་བམ་ཟྲེའྷི་རྷིལ་བ་ཞྲེས་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་བརོད་པའྷི་སྒྲའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་པའྷི ་སྒྲའྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་དངོས་པོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བསྟན་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་གངས་
དྲེ་ལྡན་པ་དང་སྷི་ལ་སོགས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་བསྟན་ཅྲེ་ན་ཐ་དད་པ་བཞྷིན་དུའོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་གངས་ལ་སོགས་
པ་དང་ལྡན་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རས་ལས་སོ། །གང་ གྷིས་ཞྲེ་ན། དངོས་པོའམ་ཆོས་བརོད་པའྷི་སྒྲ་
རྣམས་ཀྷིས་སོ། །ཅྷིའྷི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་མྷི་འདོད་པའྷི་ཆོས་གཞན་བཅད་ནས་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་རྟོགས་པར་བྱྲེད་
པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་ཆོས་བརོད་པས་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བ་ནྷི། གངས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་དྲེ་ཙམ་
ཞྷིག་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྷི་འདྷི་བ་པོ་ལ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པ འྷི་ཆོས་གཞན་ཀུན་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་མྲེད་པར་ནྷི་
རོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ལྟར་བརོད་ཅྲེ་ན་བམ་ཟྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་ཆོས་རྷིལ་བ་བརོད་པ་བཞྷིན་
དུའོ། །དཔྲེར་ན་སྐབས་ལ་ལར་སོར་མོ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་སོར་མོའ ་ིལྡན་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཅན་བརོད་པས་ཁྱད་པར་གཞན་ མྷི་སོང་བ་ནྷི། དོན་གཅྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་གཅྷིག་བུམ་
པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྷི་སྒྲར་གགས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་བརོད་པའྷི་སྒྲ་གྷིས་ཀས་བུམ་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་དོན་གཅྷིག་བརོད་པ་ཡྷིན་ཀང་། ཆོས་
ཅན་བརོད་པས་བུམ་པའྷི་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅ ད་ཀང་བོ་ཡུལ་དུ་འཕྲེན་པའམ་མ་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་
ན་སོར་མོ་ལྡན་གྱུར་ཅྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་སྒྲ་གྷིས་ལ་དོན་ཐ་དད་མྲེད་ན་སྒྲ་ཐ་དད་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་  
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༼༢༣༩༽ 
རོ་ཞྲེ་ན། རྟོགས་པ་པོའ ་ིའདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་ལྟར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རོད་པའྷི་བརྡར་བྱས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །བརྡའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བ་དང་མྷི་སོང་བ་ཡྷིན་པར་སྔར་བསྟན་ཟྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་
ལས་དང་པོ་ཚོགས་པ་བརོད་ན་ནུས་པའྷི་ཁྱད་པར་སོང་བ་ནྷི། གཟུགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་འཇུག་
པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་ནུས་པ་
མཚུངས་པ་སྟྲེ་སྷིའྷི་འབས་བུ་ཆུ་སོར་བ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མྷིན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ནུས་པའྷི་ཁྱད་པར་གཟུགས་འཛིན་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་བའྷི་སོ་ནས་
སོ། །འདྷིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ་རྡུལ་དྲེ་དག་
ལའང་ནུས་པ་གྷིས་ཏྲེ་སྷིའྷི་ནུས་པ་ཆུ་སོར་བ་སོགས་བསྲེད་པ་དང་སོ་སོའ ་ིནུས་པ་གཟུགས་འཛིན་ལ་
སོགས་པ་བསྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིགས་
རོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་དྲེ་དག་ལ་གཞྷི་མཐུན་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། ཚོགས་པ་བརོད་ པའྷི་སྒྲ་ནྷི་
རྷིགས་ཀྷི་སྒྲའྷི་ཡུལ་སངས་པའྷི་སོ་ནས་འཇུག་ལ། རྷིགས་ཀྷི་སྒྲ་ཡང་ཚོགས་པའྷི་སྒྲའྷི་ཡུལ་སངས་ནས་འཇུག་
པ་དྲེས་ན་ཚོགས་པའྷི་སྒྲ་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་དང་རྷིགས་ཀྷི་སྒྲ་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་པ་
ཅན་གྷི་སྒྲ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ཡང་ལྟོས་པས་གྷིས་སུ་བསྟན་པ ་ནྷི། ཚོགས་པ་དང་
ཚོགས་པ་ཅན་རོད་པ་ལ་རྷིགས་དང་ཚོགས་པའྷི་སྒྲར་བསྟན་པ་དྲེས་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་འདྷི་ནྷི་རྷིགས་
བརོད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཀང་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་དུ་མའྷི་ནང་ནས་གསྲེར་གྷི་བུམ་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་
བུམ་པ་ཞྲེས་པ་འདྷི་ཚོགས་ 



238   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༤༠༽ 
པ་བརོད་པ་ཡང་ཡྷིན་ཏྲེ་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ན ས་ཆུ་སོར་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་བརོད་པས་སོ། །དྲེས་ན་མུ་གསུམ་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྷིགས་ཁོ་ན་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚོགས་པ་ཁོ་ན་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་
གངས་ཅན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་གངས་ཅན་དུ་མའྷི་ནང་ནས་གཅྷིག་བརོད་པ་མྷི་སྷིད་པས་སོ། །གྷིས་ཀར་འགྱུར་
བ་ནྷི་བུམ་པའྷི་སྒྲ་ལྟ་བུ ་སྟྲེ་སྔར་བཞྷིན་ནོ། །རྷིགས་དང་ཚོགས་པ་གྷིས་ཀ་མྷི་བརོད་པའྷི་སྒྲ་མྷི་སྷིད་པས་མུ་
བཞྷི་པ་མྲེད་དོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། བུམ་པའྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་བུམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་ཀྷི་གཟུགས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་
ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་བརྡ་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བརྡ་བྱྲེད་
པ་ྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་དྲེ་དགོས་པ་མྲེད་པས་ཞྲེ་ན། དགོས་པ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ནྷི་དྲེ་སྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྟོན་པར་བྱྲེད་
ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ཀྷི་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་གཟུགས་འཛིན་ དང་དྷི་འཛིན་
ལ་སོགས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པའྷི་ཁྱད་པར་སྟོན་ཏོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བུམ་པ་དྲེའྷི་སྷི་ཡན་ལག་གམ་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་ཏྲེ་བུམ་པའྷི་གཟུགས་བུམ་པའྷི་དྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཡྷིས་སོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
བུམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱོགས་
འདྷིས་ཙནྡན་གྷི་དྷི་ཞྷིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ལུས་དུ་མ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཚང་བ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། རྲེ་རྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་ཀྷི་
ཡན་ལག་མ་ལུས་པར་ཚང་བ་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཚང་བ་ལས་མྱུ ་གུ་སྲེ་བ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ 
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༼༢༤༡༽ 
སྣ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་གཅྷིག་དང་བལ་ནའང་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རན་དང་བལ་བའྷི་མྱུ་གུ་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་ལ་
རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ན་ནྷི་དུས་ཅྷི ག་ཅར་དུ་ལུས་གཅྷིག་ལའང་རྣམ་ཤྲེས་མང་པོ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དངོས་སུ་བསྲེད་པའྷི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྲེན་ལུས་དུ་མ་ཡྷིན་ཡང་ྲེར་ལྲེན་དབུགས་ཡྷིན་པས་བོ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དགག་པ་དང་། 
དང་པོ་ལུས་ལས་དུ་མ་སྲེས་ཀང་ཕྱྷིས་ རང་རྷིག་པ་ལས་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
དབུགས་རྟག་པ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། མྷི་རྟག་པ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། རང་ལ་ྲེས་པ་སང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབུགས་དུ་མས་གཅྷིག་བསྲེད་པ་དང་། གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་བསྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
ལུས་དུ་མ་ཡྷིན་ཡང་རྲེན་ཙམ་ཡྷི ན་ལ་ྲེར་ལྲེན་དབུགས་ལས་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་དུ་མ་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་འབྱུང་རྔུབས་དག་ནྷི་ཆོས་ཅན། ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ཡང་བོ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ། ལུས་དང་
གྷིས་དུ་མ་ྷིད་དུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དབུགས་ཀང་ལུས་དུ་མ་ལས་སྲེས་པས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། དབུགས་རྟ ག་པ་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་རྔུབས་ནྷི་རྟག་པ་གཅྷིག་ྷིད་དུ་འདོད་ཅྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ནའང་ཅྷིག་
ཅར་དུ་བོ་མང་པོ་གསལ་ཞྷིང་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་བ་དྲེའྷི་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་ྲེ་བར་ཡོད་པའྷི ་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་པ་ཡོད་ཀང་ཅྷིག་ 
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༼༢༤༢༽ 
ཅར་དུ་མྷི་སྲེ་ན་རྟག་ཏུ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་རྔུབས་དང་ལུས་
ནྷི་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ངྲེས་པ་མྷིན་གྷི་བོ་གཅྷིག་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེ ་
ན། འོ་ན་རྷིམ་གྷིས་ཀང་དུ་མ་སྲེད་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔར་གྷི་དྲེ་དང་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། དབུགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དབུགས་རྟག་པ་གཅྷིག་སྷིད་
ཀང་དབུགས་དྲེ་ལས་ཆོས་ཅན། བོ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབུགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ལ་ཡང་ དོན་དུ་
མ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་དུ་མ་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
དོན་སྔ་ཕྱྷི་དུ་མ་ཡང་བོ་གཅྷིག་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའམ་རྣམ་པ་
མྲེད་པ་ལས་གང་ཡྷིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བོ་ལའང་རྷིམ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གྷི ་རྣམ་པ་ལ་རྷིམ་པ་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་རྟོགས་པའྷི་ཚེ་རྣམ་པ་དང་བོ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ནྷི་རྣམ་མྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྔ་ཕྱྷིའྷི་དོན་དུ་མ་དྲེ་ནྷི་བོས་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཤྲེས་པ་ྷིད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ་འགལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡ ང་འཛིན་ན་དོན་ཐམས་ཅད་བོ་ལ་ྲེ་རྷིང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཞྲེས་པའོ། །ཡང་ན་རྷིམ་གྷིས་ཀང་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་མྷི་རྟག་པ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྷིམ་གྷིས་བྱུང་བའྷི་དབུགས་དུ་མས་སྲེད་པ་དགག་
པ་དང་། ཅྷིག་ཅར་བྱུང་བའྷི་དུ་མས་སྲེད་པ་ད གག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། 
རང་རྷིགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་དབུགས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་  
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༼༢༤༣༽ 
མང་པོ་དག་གོ །སྐད་ཅྷིག་མང་པོ་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ། དུས་ཅན་ཞྲེས་པ་དུས་སྔ་ཕྱྷི་རྷིམ་
ཅན་གྷིས་འབྱུང་བའྷི་མང་པོའ །ོ །དབུགས་ཀྷི་རྒྱུ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དབུགས་རང་གྷི་རྷིགས་མྷིན་པ་སྟྲེ་ལུས་ལས་
སྲེ་བར་འདོད་པའོ། །དྲེ་གང་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་དབུགས་དྲེ་དང་འད་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་མང་པོ་ཅན་གྷི་སྲེམས་ྷིད་
ཀྷིའོ། །དྲེས་ན་དབུགས་མྷི་རྟག་པ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་དུ་མ་ལས་སྲེམས་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབུགས་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། རང་རྷིགས་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གོ་རྷིམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དབུགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སྔ་ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ། 
གོ་རྷིམ་དང་ལྡན་པར་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལུས་ལ་རྷིམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷི ས་པ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། དབུགས་ཀྷི་རྒྱུ་ལུས་མྷིན་གྷི་དབུགས་རང་གྷི་རྷིགས་སྔ་མ་རྒྱུ་ྷིད་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཁྱོད་ལ་དྲེ་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི་དང་པོ་མངལ་དུ་འཇུག་པའྷི་
དུས་ན་དབུགས་འབྱུང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དབུགས་དྲེའྷི་རྒྱུ་དབུགས་སྔ་མ་དྲེ་འད་བ་སྔ ར་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་པར་
འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་སྲེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། འོག་ཏུ་ཡོད་ཀང་
ཞྲེས་པ་མངལ་དུ་འཇུག་པའྷི་སྔ་རོལ་ན་དབུགས་ཡོད་ཀང་དབུགས་དུ་མ་ྷིད་འབྱུང་བར་ངྲེས་ཏྲེ་དབུགས་
འབྱུང་བ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འབྲེལ་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བ་ལང་གྷི་ཁྱུ་བཞྷིན ་ནོ། །དྲེས་ན་ྲེར་ལྲེན་དབུགས་དུ་མ་
ྷིད་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཅྷིག་ཅར་
བྱུང་བའྷི་དུ་མས་སྲེད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་ 
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༼༢༤༤༽ 
པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དུ་མ ་ཚང་བ་
རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། གང་རུང་ཡོད་ཙམ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཞན་པ་དང་
བཀག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དུས་སུ་སྲེམས་མྷི་འབྱུང་བར་ཐལ་ཏྲེ་དབུགས་ཀྷི་ཡན་ལག་གཅྷིག་མ་
ཚང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ཚང་ཡང་འབྱུང་ན་ཚོགས་པའྷི་འབས་བུར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཅྷི་སྟྲེ ་དབུགས་
རྷིང་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་པ་གཅྷིག་ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་གྷི་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་མྷི་དགོས་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་རྷིང་ཐུང་དང་གསལ་མྷི་གསལ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་
ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་འབས་བུར་འདོད་པ་གང་ཞྷིག་རྒྱུར་ འདོད་པ་གང་གྷི་ཐ་དད་
པ་ལས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུར་འདོད་པ་དྲེའྷི་འབས་བུ་མྷིན་ཏྲེ་མྲེ་དང་མྱུ་གུ་བཞྷིན་ཡྷིད་ཀང་
དབུགས་དག་ཞན་གྷི་རྲེས་སུ་མྷི་བྱྲེད་ན་དྲེའྷི་འབས་བུར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རང་ལ་ྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། 
སྲེམས་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ལུགས་ལ་ཅྷིག་ཅར་མང་པོ་མྷི་འབྱུང་བ་ཅྷི་ སྟྲེ་ཞྲེ་ན། ལན་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་གཅྷིག་ནྷི་ཕྱྷི་མ་གཅྷིག་གྷི་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་ལས་ཀྷི་བག་ཆགས་སམ་ཚོགས་པའྷི་དབང་གྷིས་ནུས་པ་ངྲེས་
པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་ཡྷིད་ཀྷི ་རྣམ་ཤྲེས་སྔ་མ་དྲེ་དོན་གཞན་སྒྲ་ལ་ཆགས་པ་ཡྷིས་དོན་གཞན་
གཟུགས་མྷི་འཛིན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དོན་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དྲེས་དོན་གཞན་འཛིན་པའྷི་ནུས་
པ་མྲེད་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལུས་ལས་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་སྲེས་ཤྷིང་ཕྱྷིས་རང་རྷིགས་ལས་རྲེ་རྲེར་
ངྲེས་པ་དགག་ 
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༼༢༤༥༽ 
པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མ ངལ་ལ་སོགས་པར་འཇུག་པའྷི་ཚེ་དང་པོ་ལུས་ལས་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་ཞྷིང་དུས་ཕྱྷིས་བོ་
རང་གྷི་རྷིགས་སྔ་མ་ལས་བོ་རྲེ་རྲེ་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལུས་ཀྷིས་བོ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་བསྲེད་པའྷི་
ནུས་པ་ནྷི་ཕྱྷིས་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན་ལྡོག་སྟྲེ་ལྡོག་པ་མྷི་འཐད་པས་ཕྱྷིས་ཀང་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་
སྔར་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུས་བོའ ་ིརྟྲེན་ཡྷིན་པ་བཀག་པ་ལ་
གནོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་སྲེམས་འབའ་ཞྷིག་གནས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། ལུས་འདྷི་སྲེམས་ཕྱྷི་མའྷི་རྟྲེན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལུས་འདྷི་ནྷི ་ལྡོག་པ་སྟྲེ་ཞྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྣམ་པར་ཕྱྲེ་སྟྲེ་ལན་གདབ་པ་དང་། ཚེ་ཕྱྷི་མའྷི་ལུས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་ངོས་བཟུང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུན་ལུས་ལ་གནས་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་སྲེམས་སྔ་མ་དྲེ་
འཆྷི་ཀའྷི་ལུས་ཀྷིས་ལུས་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ཡན ་ལག་གམ་རྲེན་དུ་མྷི་འགྱུར་ན་ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་སྲེམས་འབའ་ཞྷིག་
གནས་པར་ཐལ་བར་འདོད་དྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་བཞྷིན་ནོ། །འཆྷི་ཀའྷི་སྲེམས་དྲེས་ལུས་ཕྱྷི་མའྷི་རྲེན་
བྱྲེད་ན་ཤྷི་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱྷི་མའྷི་ལུས་ཐོབ་པས་དྲེ་ལ་སྲེམས་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །སྲེམས་སྔ་མ་དྲེ་ལུས་ཀྷི་རྲེན་དུ་
ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེའྷི་རྒྱུ ་འཇུག་ཐོབ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལུས་ཕྱྷི་མ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ལུས་སྔ་མའོ། །རྒྱུ་དྲེའྷི་འཇུག་པ་ནྷི་
ལུས་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པ་ལ་དངོས་སུ་ཕྱོགས་པའོ། །དྲེ་སྲེམས་ཀྷིས་གོགས་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་བ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་སང་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེ ད་དགོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཚེ་འདྷིའྷི་སྲེ་མཆྲེད་ལྔའྷི་ཐ་མར་གྱུར་པ་འཆྷི་ཀའྷི་དབང་པོ་ལྔ་ནྷི་ལུས་  
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༼༢༤༦༽ 
གཞན་ཚེ་ཕྱྷི་མའྷི་དབང་པོ་ལྔ་སྲེད་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་དུས་ཀྷི་སྲེམས་ནྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་
སྲེམས་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེའྷི་དུས་ཀྷི་སྲེམས་ྲེར་ལྲེན་དང་ལུས་རྲེ ན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་
ན་རྲེ་འཆྷི་ཀའྷི་ལུས་སྲེམས་གྷིས་ཕྱྷི་མའྷི་ལུས་སྲེམས་གྷིས་ཀྷི་རྒྱུ་རྲེན་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་དག་ལས་ཕྱྷི་མའྷི་
ལུས་སྲེམས་སྲེ་བ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ་ཕྱྷི་མའྷི་ལུས་དྲེའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ་རྲེན་གྷི་དངོས་པོ་
སྲེམས་ཡྷིན་པ་འགོག་པ་དང་། ྲེར་ལྲེན་གྷི ་རྒྱུ་དབང་པོ་ཡྷིན་པ་འགོག་པ་ལ་མ་དམྷིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་
ནྷི་དྲེ་དག་རྒྱུ་རྲེན་མྷིན་པའྷི་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་མྷིན་པར་མ་དམྷིགས་པའྷི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བཤད་དྲེ་ཡྷིན་
ཀང་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་དུ་མྷི་རུང་ཡང་དྲེ་དག་རྒྱུ་རྲེན་མྷིན་པར་འགལ་བ་དམྷིགས་པའྷི་
རྟགས་ཀྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ་ཐ་མའྷི་ལུས་སྲེམས་དྲེ་དག་དབང་པོ་ཡྷིན་པ་དང་སྲེམས་ཡྷིན་པ་དང་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དབང་སོགས་ཀང་ལྷག་ལྡན་ཡྷིན་པས་མྷི་འགྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཚེ་འདྷིའྷི་དབང་པོ་
རང་རྷིགས་ལས་སྲེ་བར་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་། དུས་གཞན་གྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་
ལའང་རྒྱུ་གཞན་རྟོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ད་ལྟའྷི་གནས་སྐབས་ན་དབང་པོ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་རང་
རྷིགས་ཀྷི་དབང་པོ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་དབང་པོ་སྔ་མ་འགྱུར་
བ་སྟྲེ་དྭངས་པའམ་རྙོག་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་པོ་གཞན་སྲེས་མ་ ཐག་
པའྷི་དབང་པོ་དང་གཞན་ཤྷི་བའྷི་འོག་རོལ་གྷི་དབང་པོ་ཡང་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སྔ་མ་ལས་སྲེ་བར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ད་ལྟར་གྷི་དབང་པོ་དང་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལུས་རྒྱུར་
འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི།  
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༼༢༤༧༽ 
གལ་ཏྲེ་ལུས་ལས་ཚེ་འདྷིའྷི་དབང་པོ་དྲེ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན ། འོ་ན་དབང་པོ་དང་བཅས་པའམ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ལུས་
ལས་སྲེ། དང་པོ་ལྟར་ན་དབང་པོ་ལས་དབང་པོ་སྲེ་བར་གྲུབ་སྟྲེ། དབང་པོ་ལྔ་ལས་གཞན་པའྷི་ལུས་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་སྔ་མ་སྟྲེ་ལུས་སམ་དབུགས་ལ་སྲེམས་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལ་བཀོད་པ་བཞྷིན་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྐྲ་སྲེན་གྷི་རྲེ་མོ་དང་། ཤྷི་བ འྷི་ལུས་ལའང་དབང་པོ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། མང་གསལ་
འགྱུར། །དྲེ་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་ྲེ་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་སྲེམས་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པ་
ནྷི། སྲེམས་ལས་ཚེ་འདྷིའྷི་དབང་པོ་ལྔ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལུས་གཞན་ཕྱྷི་མའྷི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀང་སྲེམས་དྲེ་
ྷིད་ལས་ནྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱ ད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྲེ་བ་ཕྱྷི་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཀང་དབང་པོ་སྔ་
མ་ྷིད་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མཚམས་སྦྱོར་བ་མྲེད་པར་
འགྲུབ་པ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུ་འཆྷི་ཀ་མའམ་དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའྷི་སྲེམས་རྣམས་ཀུན་
ནོ། །གང་གྷིས་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་ལུས་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལུས་
ནྷི་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་མྷིན་པར་སྔར་བསྒྲུབས་པ་དྲེས་ནའོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་མྷིན་པའྷི་ལུས་ལོག་ཀང་འབས་བུ་མྷིན་པའྷི་
སྲེམས་མྷི་ལྡོག་ཅྲེས་པའོ། །རྒྱུ་དང་བལ་བའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མ་གྲུབ་ པ་དྲེ་དང་ལྟར་སྣང་དུ་འད་བའྷི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ནྷི་ལྷག་ལྡན་དུ་འདོད་དྲེ་དཔྲེར་ན་འཆྷི་སྲེམས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་དང་། ལུས་འདྷི་ལ་
གནས་པའྷི་སྲེམས་ནྷི་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་མྷི་སྦྱོར་ཏྲེ་ལུས་ཐ་དད་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གྷིས་
སྲེམས་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ 
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༼༢༤༨༽ 
དག་གྷིས་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བ་
སྷིད་ཀང་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་མྷི་འཐད་པ་ལ་ག་ྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། སྷིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ལ་གོམས་པ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྷི་རྟགས་གྲུབ་ཀང་སྔར་གྷི་རང་བཞྷིན་ལས་འདས་ནས་མཐར་ཐུག་པར་
འགོ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་རྟགས་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་མ་ངྲེས་ཞྲེ་ན་མཆོངས་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
མཆོངས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་མཐའ་མྲེད་པར་མཆོངས་མྷི་ནུས་པ་དང་ཆུ་སོས་པའྷི་ཚེ་དོད་ཁྱད་པར་དུ་
འགྱུར་ཡང་མཐར་མྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཆོངས་པ་
དང་ཆུ་སོས་པ་ལ་རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དང་། བརྲེ་སོགས་ལ་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་
རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
དགག་པ་དང་། གལ་ཏྲེ་ན་ཁྱད་པར་གྲུབ་ན་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བྱས་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་གང་
ཞྷིག་སྔར་གོམས་པར་བྱས་པ་དྲེ་སླར་ཡང་སྔར་བཞྷིན་འབད་རོལ་ལ་ལྟོས་པའམ། ཁྱད་པར་དུ་འཕྲེལ་བའྷི་རྟྲེན་
མྷི་བརྟན་ཏྲེ་ཟད་པ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ན་ཁྱད་པར་མཐར་ཐུག་པར་མྷི་འཕྲེལ་བས་ཁྱབ་བོ། །སྷིང་རྲེ་ཆྲེན་པོའ ་ིརང་
བཞྷིན་ནྷི་མཆོངས་པ་ལྟར་ཡང་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ཆུ་སོས་པ་ལྟར་རྟྲེན་མྷི་བརྟན་པ་དྲེ ་འདའྷི་རང་བཞྷིན་མ་
ཡྷིན་ཅྲེས་པས། སྷིང་རྲེ་ལ་རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་མཆོངས་པ་ནྷི་ཡང་རོལ་
བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཆོངས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ནུས་པའྷི་ལུས་ཀྷི་རོལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོངས་
པའྷི་ཁྱད་པར་ཕྱྷི་མ་དག་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇུག་ 
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༼༢༤༩༽ 
པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་སྒྲུབ་པ འྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ནས་ལ་སཱ་ལུའྷི་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་མཆོངས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་རོལ་བ་རྲེ་དགོས་པས་མཐར་ཐུག་པར་མྷི་འཕྲེལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཆུའྷི་ཚ་བ་ཡང་
མཐར་མྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དུས་རྟག་ཏུ་དོད་ཀྷི་རྟྲེན་ཆུ་དྲེ་མྷི་གནས་ཏྲེ་སྐམ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང ་
མཆོངས་པ་དང་ཆུའྷི་ཚ་བ་གྷིས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འཕྲེལ་ཡང་མཐར་ཐུག་པར་མྷི་འགོ་སྟྲེ་མཐར་ཐུག་པར་
འགོ་བའྷི་རང་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལུས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཐོག་མའྷི་
དུས་གང་གྷི་ཚེ་མཆོངས་པ་དང་ཆུ་སོས་པ་ལ་རོལ་བ་བྱས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ལས་ཡང་རོལ་བ་ཕྱྷི་མ་ལ་ལྟོ ས་པར་
མྷི་འགྱུར་བར་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇུག་ན་རོལ་བ་གཞན་ཕྱྷི་མ་དང་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ཀྷི་ཁྱད་པར་མཐར་ཐུག་པ་
འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ནྷི་མཆོངས་པ་ལ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྔར་གྷི་སར་ལོག་ཀྷིན་སྦྱང་དགོས་པས་སོ། །ཆུ་
སོས་པ་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟྲེ་མྲེ་གཏོང་བའྷི་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུ མ་སྟྲེ། མདོར་བསྟན་
པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུན་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་བརྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མྲེད་པ་བཞྷི་དང་། སྲེམས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་སྲེ་ཞྲེས་པ་མཐའ་མྲེད་
དུ་འཕྲེལ་བའྷི་ྲེར་ལྲེན་རྟྲེན་བརྟན་པ་བསྟན་ནོ། །གོམས་པ་ཞྲེས་པས་ནྷི་བརྲེ་སོ གས་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བའྷི་
ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་བསྟན་ཏོ། །གོམས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་རང་གྷི་རང་གྷིས་འཇུག་པ་སྟྲེ་ཡང་རོལ་བ་ལ་མྷི་
ལྟོས་པར་འཕྲེལ་བའོ། །དཔྲེར་ན་མྲེས་ཤྷིང་སྲེག་པ་ནྷི་འགལ་རྲེན་མྲེད་ན་ཐལ་བར་སོང་གྷི་བར་དུ་ངང་གྷིས་
འཇུག་པ་དང་། དངུལ་ཆུ་གདུལ་བ་དང་སྦྱང་བ་ལྲེགས་པ་ནྷི་གསྲེར་ལ་ ངང་ 
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༼༢༥༠༽ 
གྷིས་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྟྲེན་བརྟན་པ་བསྟན་པ་ནྷི། སྲེམས་རྒྱུན་གསྲེར་དང་
འད་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་སྔ་མ་དྲེ་དག་ལས་སྲེས་པའྷི་བརྲེ་བ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་རང་རྷིགས་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཡོན་
ཏན་ཡྷིན་པས་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བའོ། །གྷིས་པ་གོམས་ཟྷིན་འབད་པ་ལ་མྷི་ལྟོ ས་པ་ནྷི། ྲེར་ལྲེན་སྲེམས་སྔ་
མ་ལས་སྲེས་པ་དྲེས་ན་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་བསོམ་པའྷི་རོལ་བ་ཕྱྷི་མ་དང་དྲེའྷི་ཡང་ཕྱྷི་མ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀྷིས་མཐར་ཐུག་གྷི་བར་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གང་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་
བརྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མྲེད་པར་གོ མས་པར་གྱུར་ན་ཚད་ངྲེས་པ་གང་ལ་གནས་
ཏྲེ་གནས་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ྲེར་ལྲེན་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ས་བོན་སྔ་མ་ལས་འཕྲེལ་བ་ཅན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་འབྲུའྷི་ཕུང་པོ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མཐུན་རྲེན་
གོམས་པ་ལས་འཕྲེལ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། ྲེར་ལྲེན་ རང་རྷིགས་ལས་འཕྲེལ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་
པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བརྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བས་ཚད་མྲེད་པར་འཕྲེལ་ན་མཆོངས་པ་
ཡང་ཚད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གོམས་པ་ལས་འཕྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་
མཆོངས་པ་ཚད་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ནྷི། བརྲེ་བ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི ་མ་འཕྲེལ་བ་དྲེ་ལྟར་མཆོངས་པ་ྷིད་སྔ་མ་
ལས་ཕྱྷི་མ་འཕྲེལ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡྷིན་ན་སྤྲྲེའུ་དང་བྱ་ཁྱུང་གྷིས་མཆོངས་པ་མམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གོམས་པ་
མམ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་མཆོངས་པའྷི་རྒྱུ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། མཆོངས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དང་པོ་ནས་ཡོད་པའྷི་ལུས་
ཀྷི་སྟོབས་དང་འཕལ་གྷི་རོལ་བ་དག་ཡྷིན་པས་དྲེ་ དག་གྷི་འབས་བུ་མཆོངས་ 
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༼༢༥༡༽ 
པ་ནྷི་ཆད་ངྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་སྲེམས་ཅན་རང་རང་གྷི་ལུས་སྟོབས་ཀྷི་ནུས་པ་ཚད་ངྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་དང་པོ་མ་སྦྱངས་པའྷི་དུས་ནའང་ཕྱྷིས་སྦྱངས་པའྷི་
དུས་བཞྷིན་དུ་མཆོངས་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་ཀྷི་སྟོབས་དང ་པོ་ནས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་དྲེ་ནྷི་དང་
པོ་སྦྱངས་བ་མ་བྱས་པའྷི་དུས་ན་ཕྱྷིས་སྦྱངས་བ་བྱས་པའྷི་དུས་བཞྷིན་དུ་མཆོངས་པར་འགྱུར་བ་མྷིན་ཏྲེ་ལུས་
ཀྷི་སྟོབས་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྲེན་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རོལ་བས་རྷིམ་
གྷིས་མྷི་མཐུན་པའྷི་རྲེན་བད་ཀན་ཇྲེ་ཆུང ་ཇྲེ་ཆུང་དུ་བཏང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་བསལ་ན་མཆོངས་པ་ཇྲེ་ཆྲེ་ཇྲེ་ཆྲེར་
འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་ཡང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བད་ཀན་མ་ལུས་པར་བྱང་ན་ཚད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྷི་ལུས་སྟོབས་དང་མཐུན་པར་ཚད་ཅན་དུ་གནས་པའོ། །དྲེས་ན་སྦྱངས་
པས་མྷི་མཐུན་པ་སྲེལ་བ་ཡྷིན་གྷི་ལུས ་སྟོབས་བསྲེད་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་སྦྱངས་དགས་ན་ལུས་སྟོབས་མས་པར་
ཡང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཅུད་ལྲེན་དང་ཁ་ཟས་ཀྷིས་ལུས་སྟོབས་བསྲེད་ཀང་དྲེ་དག་གྷི་ནུས་པའང་ཚད་ཅན་
ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མྲེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བརྲེ་
སོགས་རང་རྷིགས་ལས་འཕྲེལ་ལ་རང་རྷི གས་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅན་ཡྷིན་པས་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་
གསུམ་ལས་དང་པོ་འགལ་རྲེན་མྲེད་ན་འཕྲེལ་བར་བསྟན་པ་ནྷི་བརྲེ་རང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྲེམས་ལ་བརྲེ་བ་དྲེའྷི་
བདག་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཚེ་ཞྲེ་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞྲེ་སྡང་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་དུས་
ནའོ། །ཞྲེ་སྡང་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་དྲེའང་ར ང་རྷིགས་སྔ་མའྷི་ས་བོན་ལས་སྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཅན་ནོ། །དྲེས་བརྲེ་བ་ 
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༼༢༥༢༽ 
རང་གྷི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་ན་ཚད་མྲེད་པར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་དྲེས་བར་དུ་ཆོད་པས་མ་
འཕྲེལ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་མཐུན་རྲེན་ཡོད་ན་འཕྲེལ་བ་ནྷི། འདྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ར་བ་སྟྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་
དང་ངོ་། ། གང་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་གོམས་པ་སྔ་མ་དང་། དྲེའྷི་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་སོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརྲེ་བ་དང་འདོད་
ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྷི་ཡང་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །བརྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་སྲེམས་ཀྷི་
ཡོན་ཏན་གྷི་ཆོས་སོ། །གོམས་པ་དྲེ་བརྲེ་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ།  ཁྱད་པར་གསལ་
བ་བསྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །ངོ་བོ་ནྷི་གོམས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་རྷིགས་ལས་སྲེའོ། །འདྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་ནྷི་
འགལ་རྲེན་གྷིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པར་གོམས་ན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དཔྲེ་ནྷི། གོམས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
བརྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་གསལ་ཞྷིང་རྒྱ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བ་དྲེ་དཔྲེར་ན་ཆགས་པ་གོམས་ན་ཡུ ལ་མྷི་སྡུག་པའང་བང་
བྱར་རྟོགས་ལ་ཆགས་བལ་དང་ཡྷིད་ལོག་སྟྲེ་མྷི་སྡུག་པ་གོམས་ན་ཡུལ་སྡུག་པའང་དོར་བྱར་གསལ་བར་རྟོགས་
པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་
དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བརྲེ་ལྡན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྷི ་དོན་དུ་སྦྱོར་ཞྷིང་གོམས་པར་
མཛད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་རང་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ཞྷི་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་བདྲེན་པ་བཞྷི་
པོ་རྣམས་ལའོ། །གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་བརྲེ་ལྡན་གྷིས་སོ། །འོ་ན་བརྲེ་ལྡན་དུ་འགལ་ཞྲེ་ན་མྷིན་ཏྲེ་གཞན་གྷི་སྡུག་
བསྔལ་གཞོམ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ནོ། །རང་གྷི་དྲེ་དག་མངོན ་དུ་བྱས་པས་གཞན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་ཇྷི་ལྟར་
སྲེལ་ན་གཞན་གྷི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བ་ལ་སྡུག་ 
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༼༢༥༣༽ 
བསྔལ་མྲེད་པའྷི་བདྲེ་བ་དང་དྲེ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཐབས་སྟོན་དགོས་ལ་རང་གྷིས་དྲེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་
ན་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཐབས་བྱུང་ནྷི་འབས་བུ་སྟྲེ་སྡུག་བསྔལ་དང་འགོག་པའོ། །དྲེའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ ཀུན་
འབྱུང་དང་ལམ་མོ། །དྲེ་དག་ལོག་ཏུ་གྱུར་ན་དྲེ་གཞན་ལ་འཆད་པ་དཀའ་སྟྲེ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ་སང་བྱ་ལ་བརྟག་པ་དང་། གྲེན་པོ་ལ་བརྟག་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་ཡུན་རྷིང་དུ་བརྟག་པའྷི་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་བརྟག་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། ལུང་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོག་པར་མཛད་ཅྲེ ས་དང་ངོ་། 
གང་གྷིས་ཞྲེ་ན་ལུང་དང་རྷིག་པའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་བོ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སོ། །གང་ལ་ཞྲེ་ན་
སྲེ་ར་ན་འཆྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་དུུཿཁ་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་དང་ཞྲེས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མྲེད་རྟོག་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ན་སང་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ བརྟག་པ་ན་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ཀྷི་
ཁྱད་པར་གྷིས་ཞྲེས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆྲེ་ཆུང་དང་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་སོ་ནས་རྲེས་འགའ་
བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་ལ་རྲེས་འགའ་བ་མྷི་སྷིད་པས་སོ། །རྒྱུ་ཡོད་པར་ཤྲེས་ནས་དུུཿཁའྷི་རྒྱུ་
དྲེ་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷི ན་དུ་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཅྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་དྲེ་རྟག་པའམ་མྷི་རྟག་པ་ཞྷིག་
ཅྲེས་རྟོག་སྟྲེ་རྟག་ན་རྒྱུ་མྲེད་ལྟར་སང་དུ་མྷི་རུང་བས་སོ། །བརྟགས་པ་ན་རྒྱུ་མྷི་རྟག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་དུུཿཁ་རྲེས་
འགའ་བར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་ཀྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཞྲེས་པས་བསྟན་ཏོ། །རྒྱུ་རྟག་ན་འབས་
བུ་རྲེས་འགའ་བར་འགལ་ཏྲེ་རྟག་པ་རྲེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོགས་པས་བསྡུས་པ་རྒྱུ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་
ལའང་ྲེར་ལྲེན་དང་རྲེན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུའྷི་རང་བཞྷིན་དང་ཁྱད་པར་ལ་  
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༼༢༥༤༽ 
སོགས་པ་རྟོག་པའོ། །གྷིས་པ་བརྟགས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་བཟོག་པའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་རྒྱུ་
བརྟགས་པས་ཅྷི་ཕན་ཞྲེ་ན་དྲེ་བཟོག་པ་ལ་རྒྱུ་སང་དགོས་པས་སོ། །དྲེ་ྷིད་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྡུག་བསྔལ་
བསྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་གནས་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པ་གཟྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གྲེན་པོ་ལ་བརྟགས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། དྲེ་རྒྱུ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་
གྲེན་པོ་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། རྒྱུ་ཡྷི་གོས་པ་སྟྲེ་ནད་ཀྷི་རྒྱུ་ཤྲེས་ན་དྲེའྷི་གྲེན་པོ་ཤྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་
སང་གྲེན་གྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི། བདག་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཆགས་
པ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེ་བ་ལ་དགའ་བའྷི་སྲེད་པའོ། །སྲེད་པ་དྲེའྷི་ཡུལ་གང་ཞྲེ་ན་འདུས་ བྱས་པ་སྟྲེ་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་རང་
བཞྷིན་གྷི་སྲེ་བའྷི་སོད་ཡུལ་ཅན་ནོ། །སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་བདག་དང་བདག་གྷིར་འཛིན་པས་བྱས་པའོ། །སྲེད་པ་
དྲེའྷི་གནོད་བྱྲེད་གྲེན་པོ་ནྷི་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་དང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཡུལ་གྷི་སོན་ཡོན་གསལ་བ ར་བསྟན་པ་ནྷི། རྣམ་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རབ་ཏུ་
གསལ་བ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་ཕྱོགས་གྷིས་པོ་དྲེ་ལ་སང་བྱའྷི་སོན་དང་གྲེན་པོའ ་ིཡོན་ཏན་
ཕ་ཞྷིང་ཕ་བ་དག་གོ །གང་ལས་ཞྲེ་ན་གོམས་པ་ལས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་གོམས་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ཐབས་མང་པོ་
དང་དུས་ཡུན་རྷིང་པོར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ཡུལ་ ཅན་གྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་གསལ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་ཐུབ་པས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུའྷི་ོན་མོངས་པའྷི་བག་ཆགས་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མྷི་རུང་བར་
བྱྲེད་པའང་སངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐུགས་ཀང་རབ་ཏུ་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བང་དོར་གྷི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་
བ་དྲེས་ནའོ། །གསུམ་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   253 

༼༢༥༥༽ 
པ་དྲེས་ན ་གོལ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ཐུབ་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་ཐུབ་ཆྲེན་གཞན་དོན་འཇུག་ཅན་གྷིའོ། །གང་ལས་ཞྲེ་ན་བསྲེ་རུ་དང་སོགས་
པ་ནྷི་དག་བཅོམ་པ་ལས་སོ། །གང་ཞྲེ་ན་བག་ཆགས་སང་བ་དང་སང་གྲེན་གྷི་སོན་ཡོན་ལྲེགས་པར་ཕྱྲེད་པ་
འདྷིའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐབས་གོམས་པ་ལས་དྲེར་འདོགས་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། རྒྱུ་
ཐབས་གོམས་པ་དྲེ་ྷིད་འབས་བུ་སྟོན་པ་ཞྲེས་པའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་ནས་སློབ་དཔོན་གྷིས་བསྟན་པར་འདོད་
དོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ཐབས་དྲེ་གཞན་ལ་བསྟན་པའྷི་དོན་དུ་གོམས་པར་མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བསམ་སྦྱོར་
གྷིས་རྒྱུར་བསྟན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གྲུབ་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུར་བཤད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན་བསམ་སྦྱོར་གྷི་རང་
བཞྷིན་འགོ་ལ་ཕན་བཞྲེད་པ་དང་། སྟོན་པ་ཞྲེས་པ་གྷིས་པོ་འདྷིས་ནྷིའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་གྷིས་པོ་འདྷི་མཆོད་བརོད་
གྷི་ཚིགས་བཅད་ནས་དང་པོ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷི་ཞྲེ་ན་རང་གཞན་གྷི་དོན་གྲུ བ་པའྷི་བདྲེ་གཤྲེགས་དང་
སོབ་པ་ལས་དང་པོ་འབྱུང་བའོ། །གྷིས་པ་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་གྷིས་ཏྲེ། རང་དོན་དང་གཞན་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདྲེར་གཤྲེགས་སུ་བསྟྲེན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ ་བདག་འཛིན་དང་སྲེད་པ་སང་
བ་ནྷི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་སུག་ཏའྷི་སྒྲ་ལས་སུ་ག་ཏ་གམ་ན་ཞྲེས་དངས་ན་སང་བ་ལ་
འཇུག་པ་དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན། སུ་སུ་ན་ཏ་རྷི་ཀ སུ་ཀུམྦ་ག་ཏ། སུ་ཎྲེཥྚ་ཛོ་རྷི། ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར་ལྲེགས་པ་དང་།  
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༼༢༥༦༽ 
མ་ལུས་པ་དང་། སླར་མྷི་ལྡོག་པ་སངས་པ་སྟྲེ། ཡོན་ཏ ན་གསུམ་དང་ལྡན་པའྷི་སངས་པའོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལྲེགས་པ་སངས་བ་ནྷི། སྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྟྲེན་ོན་མོངས་
པའྷི་རང་བཞྷིན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐུབ་པ་ནྷི་ལྲེགས་པར་གཤྲེགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལྲེགས་པར་གཤྲེགས་པའྷི་རྒྱུ་གང་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། བདག་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའམ་ སྦྱོར་བ་སྟྲེ་བསོམས་པ་ལས་མཐོང་སང་དང་བསོམ་སང་
གྷི་ོན་མོངས་པ་སོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ོན་མོངས་པའྷི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དང་འགལ་བ་བདག་མྲེད་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སླར་མྷི་ལྡོག་པར་སང་པ་ནྷི། སྲེ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། སྲེ་བ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་
པའོ། །སོན་ནྷི་འདོད ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པའོ། །དྲེ་དག་ནྷི་བདག་ལྟ་མ་སངས་ན་དུས་
ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་སླར་ལྡོག་པའོ། །ཐུས་པ་ནྷི་སྲེ་བའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་འཁོར་བར་སླར་མྷི་གཤྲེགས་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་བདག་ལྟ་སྟྲེ་མ་རྷིག་པའྷི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་འཛིན་ཡོད་ན་དྲེ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ལས་ཆགས་སྡང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་
བདག་མྲེད་རྟོགས་པས་བདག་ལྟ་སོང་ནུས་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་བདག་ྷིད་ཀྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་གྷིས་ལྷན་
ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བདག་ལྟས་ཀང་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་སོང་བར ་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་དྲེ་ཡུལ་བདྲེན་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་
པ་ནྷི། ལུས་ངག་སྲེམས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་ལུས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལ་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ལ་ལུས་
ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་སྤྲྲེ་མཆོངས་བྱྲེད་པ་ 
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༼༢༥༧༽ 
ལ་སོགས་པ་དང་ངག་གྷི་གནས་ངན་ལྲེན་བན ་མོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྲེམས་ཀྷི་གནས་ངན་ལྲེན་
ནགས་སྟུག་པོར་ལམ་མྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའོ། །དྲེ་དག་རྒྱུ་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་
ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ོན་མོངས་མྲེད་དང་ཞྲེས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་མ་རྷིག་པས་ཀུན་ནས་
བསླང་བའོ། །དྲེ་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ནད་མྲེད་དང་ཞྲེས་པ་ནད་འད་བའྷི་གདུང་བ་མྲེད་པའོ། །ཡང་
གཞན་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྷི་ལམ་གྷི་དམྷིགས་རྣམ་དང་དབྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་བཤད་པ་བྱྲེད་པ་ལ་བོ་མྷི་གསལ་
བའྷི་དྷི་མ་ལྷག་མར་ལུས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དག་བཅོམ་པས་འཁོར་བར་སྲེ་བའྷི་རྒྱུན་བཅད་པས་དྲེ་དག་ལ་ཡུན་རྷིང་
དུ་མ་སྦྱངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐུབ་པས་ནྷི་ དྷི་མ་དྲེ་དག་མ་ལུས་པ་སངས་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ་
ཡུན་རྷིང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སངས་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ས་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། རྒྱལ་དཔོག་པ་ཁ་ཅྷིག ་ན་རྲེ་ཐུབ་པ་ཡང་སོན་གཏན་ནས་ཟད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ས་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེས་བུ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཟས་གོས་ལ་ལོངས་སོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྷི་འཐད་དྲེ་འདྷི་དག་འཁྲུལ་པ་ཞྲེས་
སྦྱར་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་པའོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་
རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་རྣམས་མྷི་ཟད་པ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བར་རྟོག་སྟྲེ་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྟག་པ་ནྷི་འབད་པ་བརྒྱས་ཀང་བཟོག་པར་མྷི་ནུས་སོ། །མྷི་རྟག་ཀང་དྲེ་དག་ཟོག་པའྷི་ཐབས་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། ཡང་ 



256   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༢༥༨༽ 
ན་ཐབས་ཡོད་ཀང་དྲེ་དག་སྟོན་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི ་གསུམ་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ྲེས་པ་
རྣམས་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མར་མྲེ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་ལྡན་ཐམས་ཅད་རྲེས་འགའ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་པའོ། །ཐབས་མྲེད་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ྲེས་
པའྷི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་བདག་མྲེ ད་གོམས་པས་དྲེ་ཟད་ན་དྲེའྷི་འབས་བུ་འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པའང་འཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཤྲེས་ན་དྲེའྷི་གྲེན་པོའང་ཤྲེས་ཏྲེ། ནད་ཀྷི་རྒྱུ་ཤྲེས་ན་དྲེ་སྲེལ་
བའྷི་ཐབས་ཤྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྷི་སོབ་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེའང་གང་ཞྲེ་ན་
རང་ྷིད་ཀྷི་ཐར་པའྷི་རྒྱུར་གཟྷིགས་པའྷི་ལ མ་གཞན་ལ་བསྟན་པས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་སོབ་
པའོ། །དྲེས་ན་རྷིག་བྱྲེད་འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་སོབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་བསྟན་ཡང་འཁོར་བ་ལས་མྷི་གོལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སོབ་པ་དྲེ་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་བརྫུན་པ་སྟྲེ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་མྷི་
གསུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ར ང་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་ན་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་སྟོན་པ་སྷིད་དྲེ་སྨན་པ་མྷི་མཁས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །ཐུབ་པ་ལ་མྷི་ཤྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དང་པོ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྷི་རོམ་པ་ཀུན་
ཀང་གཞན་ལ་ཕན་པའྷི་དོན་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་སྦྱོར་ཞྷིང་གོམས་པར་མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་ཀང་
གཡོ་ཅན་བཞྷིན་དུ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་སྟོན་པའང་མྷི་མངའ་སྟྲེ། འབས་བུའམ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་རང་ལ་ཕན་པའྷི་དགོས་པ་མྲེད་དྲེ། རང་དོན་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ལ་གནོད་པར་བྱ་བའྷི་དོན་
དུའང་མྷི་གསུང་སྟྲེ་ཐུགས་བརྲེ་བ་དང་ལྡན་ 
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༼༢༥༩༽ 
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་གསུངས་ཀང་རྟོག་པ་མྷི་མངའ་སྟྲེ་གོམས་པའྷི་ ཤུགས་ཀྷིས་གསུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཕན་པ་དང་
བདྲེན་པ་ཁོ་ན་སྟོན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །ལུགས་ལས་འབྱུང་
བའྷི་ཚུལ་བསྟན་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལུགས་ལས་བཟོག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཚད་མར་གྲུབ་པ་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
སོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་ལས་སྔ་མ་སྔ་མ་གྲུབ་པར ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་ལས་ཚད་མར་གྲུབ་པ་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། སོབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལས་བདྲེ་གཤྲེགས་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལས་
སྟོན་པ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལས་བརྲེ་བ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདྲེན་པ་བཞྷི་སྟོན་པ་སོབ་
པའྷི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་དང་། བསྟན་རྒྱུའྷི་བདྲེ ན་པ་བཞྷི་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡང་ན་སོབ་པ་གང་ཞྲེ་
ན། སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ལ་བདྲེན་པ་བཞྷི་སྟོན་པར་མཛད་པའོ། །དྲེ་དག་བསྟན་པས་སྡུག་
བསྔལ་ལས་ཇྷི་ལྟར་གོལ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྷིས་ནྷི་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་ལ། འགོག་
ལམ་གྷིས་ནྷི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྷི ་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་ན་དྲེ་དག་ལ་བང་དོར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་བདྲེན་པ་བཞྷི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཞྲེ་ན། 
ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་བ་ཆོས་སུ་ ཡོད་པ་ཅན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་རྒྱུན་ནོ། །འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྡུག་བསྔལ་ཞྲེས་
བྱ་བ་གང་ཡང་མྲེད་དྲེ་ཆགས་སྡང་དང་བཀྲེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པའང་བདྲེ་བ་ཁོ་ན་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །  
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༼༢༦༠༽ 
འདྷི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡུལ་གྷི་བདྲེ་བ་མོང་ལ། ཞྲེ་སྡང་གྷིས་དག་འདུལ་ཞྷིང་། ང་རྒྱལ་གྷིས་
ཡྷིད་སོས་པ ར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བཀྲེས་སྐོམ་གྷིས་ཀང་འགང་བ་དང་ངོམས་པའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེ་ན་འདྷི་ནྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཡྷིན་ཏྲེ། འཁོར་བའྷི་ལམ་དུ་ཞུགས་གྱུར་ཏྲེ། །ཡོངས་སུ་ངལ་བས་བདྲེ་མས་
པའྷི། །ཕུང་ྷིད་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ། །མ་རྷིག་པས་ནྷི་གཞན་དུ་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་ པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་འཁོར་བ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་གསར་སྲེ་དགག་པ་དང་། བདྲེན་པའྷི་རྣམ་པ་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བརྡ་སྤྲོད་པ།་་་་་ཁ་
ཅྷིག་ན་རྲེ། ཆོས་གཅྷིག་ྷིད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་ན་འཁོར་བ་ཡྷིན་པ་ལ ། དྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་མྷི་སྷིད་དྲེ། ཕུང་པོ་
ལྔ་རྟག་ན་དུས་གཞན་དུ་འཕོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྷི་རྟག་ན་རྙྷིང་པ་འགགས་ཤྷིང་གསར་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྷི་རྟག་ཀང་འཁོར་བ་འཐད་དྲེ་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྷིག་ཡྷིད་ཀྷི་སོན་ཡོན་ཆགས་སྡང་དང་ཤྲེས་རབ་
ལ་སོགས་པ་དང་བཟོའ ་ིརྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་འདྷི་ དག་སྲེ་བ་སྔ་མ་དང་དྲེའྷི་ཡང་སྔ་མ་ལ་སོགས་པར་གོམས་པ་
སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚེ་འདྷིར་འབད་པའམ་རྲེན་ཆུང་ངུ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཀང་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བདྲེ་བག་ཏུ་
རྟོགས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཚེ་འདྷིར་སྔར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཕྱྷིས་འདོད་ཆགས་དང་ཐོས་
བྱུང་གྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་སྲེ ་བ་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཚེ་འདྷིར་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་གོམས་
པ་ལས་སྲེ་ཡང་སྲེ་བ་སྔ་མར་གོམས་པ་ལས་འདྷིར་མྷི་སྲེ་བ་དང་། འདྷིར་གོམས་པ་ལས་ཕྱྷི་མར་མྷི་སྲེ་ཞྲེས་པ་
ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་རྒྱུ་  
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༼༢༦༡༽ 
མྲེད་དུ་སྲེ་བ་དང་། རྒྱུ་ག ཞན་ལས་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆགས་སོགས་གོམས་པ་ལས་མྷི་སྲེ་བར་རྒྱུ་
མྲེད་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་འདོད་རྒྱལ་དུ་སྲེ་བ་མྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ན་རྲེས་འགའ་སྲེ་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་རླུང་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ལས་ཆགས་སོགས་རྲེ་རྲེ་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། ྲེས་པ་རྲེ་རྲེས་ཀང་ཆགས་སོགས་
ཐམས་ཅད་སྲེད་པ་དགག་པ་དང་། དྲེ་དག་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པ་སྷིར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དྲེ་
རྒྱུར་མྷི་འཐད་པའྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་ནྷི་རླུང་སོགས་ཀྷི་འབས་བུའྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། བད་ཀན་ཅན་
འདོད་ཆགས་ཆུང་ལ་ཞྲེ་སྡང་ཆྲེ་བ་ཡང་མཐོང་བས་འདོད་ཆགས་བད་ཀན་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བད་ཀན་ཅན་ཞྲེ་སྡང་ཆྲེ་བའྷི་ཚེ་བད་ཀན་ལ་མཁྷིས་པའྷི་རང་བཞྷིན་
འདྲེས་ནས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁྲུལ་པའྷི་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་བད་ཀན་ཅན་ལ་མཁྷིས་པ་དྲེའྷི་འབས་བུའྷི་ཆོས་ཞྲེ ་
སྡང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཤ་སྲེར་པ་དང་དྷི་མྷི་ཞྷིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅྷིས་མྷི་མཐོང་སྟྲེ་མཐོང་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་རྲེ་རྲེས་ཀང་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མཁྷིས་པ་ལས་ཀང་དུག་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྲེ་ལ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རླུང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་
ཐམས་ཅད་སྲེ་ན། སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཆགས་སྡང་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ་ཏྲེ། བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡོད་
པ་ཙམ་ལས་ཆགས་སོགས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཆགས་སོགས་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་
ྲེས་པ་ཀུན་གྷི་འབས་བུའྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་ནོ། །མཁྷིས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལས་སྡང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཁྱད་ 
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༼༢༦༢༽ 
བར་སྲེ་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ། ཁྱད་པར་དྲེའང་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཞྷིར་མཚུངས་ཀང་འབས་བུ་གཟུགས་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་མཛེས་མྷི་
མཛེས་དང་ཞྷིམ་མྷི་ཞྷིམ་ལ་སོགས་པ་མྷི་མཚུངས་པ་བཞྷིན་དུ་འདྷིར་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ ་ན། 
གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་སྔ་མའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་ཀྷི་ལས་བཟང་ངན་རྣམས་ཀྷི་བདག་རྲེན་ལ་ལྟོས་
པས་སོན་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་མ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལ་ཡང་སོན་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཆགས་སོགས་རང་བཞྷིན་
ཐམས་ཅད་ཀྷི། །ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་ཅད་གཅྷིག་ནྷི་རྒྱན་གྷི་ཚིག་འདྷིར་ཤོར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ ་འབས་
ཡྷིན་པ་སྷིར་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་རྲེས་སུ་མྷི་བྱྲེད་པས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྷིན་པ་དང་། བྱྲེད་ན་
ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རང་རྷིགས་རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་མྷི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་རྟགས་དགོད་པ་དང་། 
ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆགས་སོགས་གསུམ་ནྷི་ྲེས་པ་གསུམ་གྷི་འབས་བུ ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རླུང་ལ་སོགས་
པའྷི་སོན་རྣམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕྲེལ་བ་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་ཆགས་སོགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ། དཔྲེར་ན་བད་ཀན་ཆྲེར་འཕྲེལ་བ་ན་ནད་ཀྷིས་ལུས་རྒུད་པས་ཆགས་པ་འགྷིབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཚུལ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི ། མ་གྲུབ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ཆགས་སོགས་
ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། མཁྷིས་པ་འཕྲེལ་ན་ནད་ཀྷིས་ལུས་གདུངས་པས་དྲེ་ལས་ཞྲེ་སྡང་
སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འོ་ན་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཞྲེ་སྡང་གྷི་རྒྱུར་ཐལ་ཏྲེ། ྲེས་པ་
ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་སྟྲེ་འཕྲེལ་བ་ཡྷིས་ལུས་གདུངས་ན་དྲེ་ལས་ ཞྲེ་སྡང་སྲེ་བར་ 
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༼༢༦༣༽ 
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ྲེས་པ་ཀུན་ལས་ཆགས་སོགས་ཀུན་སྲེ་བའང་མྷིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་
འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུ་
འཕྲེལ་བ་ལ་འབས་བུ་འགྷིབ་པ་འགལ་བའྷི་དཔྲེ་དང་། དྲེས་ན་ཆགས་སོགས་ དངོས་སུ་བདྲེ་སྡུག་ལས་སྲེ་བར་
བསྟན་པ་དང་། འཁྲུལ་པའྷི་ཚེ་འགལ་རྲེན་གྷིས་གྲེགས་བྱས་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
བད་ཀན་འཕྲེལ་བས་འདོད་ཆགས་འགྷིབ་ཀང་དྲེ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་བད་ཀན་འཕྲེལ་ན་
འབས་བུ་འདོད་ཆགས་འགྷིབ་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ། མཁྷིས་པ་འཕྲེལ་ན་ཚད་པའྷི ་ནད་འཕྲེལ་ལ། རླུང་དང་བད་ཀན་
འཕྲེལ་ན་གང་བའྷི་ནད་འཕྲེལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་ཀྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཆགས་སོགས་ཀྷི་
འཕྲེལ་འགྷིབ་ནྷི་བདྲེ་སྡུག་གྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ལས་སྲེ་ལ། བདྲེ་སྡུག་ཀང་ནང་གྷི་རྲེག་བྱ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ྲེས་པ་གསུམ་ཆ ་མྷི་མམ་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་ནད་
ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་གྲེགས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར། གལ་ཏྲེ་བད་ཀན་འཕྲེལ་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་མྷི་སྲེད་དོ། །འགལ་
རྲེན་གྷིས་གྲེགས་བྱས་པའྷི་ཚེ་འབས་བུ་མྷི་སྲེད་པ་ཙམ་གྷིས་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྒྱུ་དྷི་བ་ནྷི། འོ་ན་རྒྱུ ་ཅྷིས་འདོད་ཆགས་སྲེད་སོས་ཤྷིག གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཁུ་བ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ཆ་མམ་ལས་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འཁྲུལ་བ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ལ་ 
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༼༢༦༤༽ 
ཆ་མྷི་མམ་ཡང་འདོད་ཆགས་སྲེ་ལ། ཁ་ཅྷིག་ལ་མམ་ཡང་མྷི་སྲེ་བ་དང་། ཁ་ཅྷིག་ལ་ཁུ་བ་ཟད་ཀང་སྲེ་ལ། ཁ་
ཅྷིག་ལ་འཕྲེལ་ཡང་མྷི་སྲེ་བ་མཐོང་བ་ནྷི་ཆ་མྷི་མམ་པ་ལའང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་ཡུལ་གཅྷིག་
ལ་ཆགས་པ་དག་པོ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་བ་ནྷི། བུད་མྲེད་གཅྷིག་ལ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་གཟུགས་སོགས་ལས་སྲེ ་
བ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགག་པ་དངོས་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་སོད་ཚུལ་མཛེས་པ་
ལ་སོགས་པའང་འདོད་ཆགས་ཀྷི་ཡན་ལག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁྱྲེད་རྒྱུར་འདོད་པ་ཀུན་གྷིས་འབས་བུ་
འདོད་ཆགས་སྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ངྲེས་ན་ཡུལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཏྲེ་ཡུལ་མྷི་མཛེས་པ་ལ་
ཆགས་པ་འབྱུང་བ་མྷིན་པར་འགྱུར་ལ། གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིད་ཀྷིས་མ་བཟུང་བར་
ཡང་ཆགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་
འཛིན་པ་དྲེའང་ཆགས་པའྷི་ཡན་ལག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་དྲེ་དག་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་
ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་མྲེད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། བད་ཀན་འཕྲེལ་བའྷི་གནས་སྐབས་གང་ལ་ཆགས་པ་ཅན་དུ་
འདོད་ན་བད་ཀན་ཅན་གྷི་སྲེས་བུ་དྲེ་འད་ནྷི་ཞྲེ་སྡང་ཅན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏྲེ། ཆགས་སྡང་དྲེ་གྷིས་ངོ ་བོ་མྷི་
མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་གྷིས་རྣམ་པ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་
ཏྲེ་བད་ཀན་ཅན་འདྷི་ལ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་ཞྲེ་སྡང་མྷི་སྲེ་བར་མཐོང་བ་ནྷི་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རང་རྷིགས་
རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་མྷི་མཚུངས་པ་ནྷི།  
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༼༢༦༥༽ 
སངས་རྒྱས་པ་གང་གྷི་ལུགས་དྲེ་ལ་གཟུ གས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་བཀོད་པའྷི་སོན་འདྷི་རྣམས་སུ་
ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ་ཆགས་སོགས་རང་རྷིགས་སྔ་མའྷི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཟུགས་
སོགས་ལས་དངོས་སུ་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་འབྱུང་བ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྱུང་བའྷི་
འབས་བུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། འབྱུང་བ་ལ ་བརྟྲེན་པ་དགག་པ་དང་། ལུས་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ཏྲེ། ས་དང་ཆུ་ཤས་ཆྲེ་ན་འདོད་
ཆགས་སྲེ་ལ། མྲེ་དང་རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་ཞྲེ་སྡང་སྲེ་ཞྷིང་། ཆུ་དང་རླུང་ཤས་ཆྲེ་ན་གཏྷི་མུག་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
ཟྲེར་རོ། །མྷི་འཐད་དྲེ་ཆགས་སོ གས་ྲེས་པའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་བཀག་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷིས་ནྷི་དྲེ་དག་འབྱུང་
བའྷི་འབས་བུའྷི་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པའང་བཀག་སྟྲེ་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་འཁྲུལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་། 
གནས་སྐབས་གང་ལ་ཆགས་ཅན་འདོད། །དྲེ་འད་ཞྲེ་སྡང་ཅན་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་ྲེས་
པའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་བཀག་པས་འབྱུ ང་བའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་ཁྲེགས་ཏྲེ། ྲེས་པ་དང་འབྱུང་བ་ལ་རང་བཞྷིན་
ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་
པོ་ནྷི། གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་བརྟྲེན་པ་བཞྷིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་འབྱུང་བ་ལ་རྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡོ ད་མྲེད་དག་ལ་རྟྲེན་མྲེད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་སྷིར་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་བཀག་པས་བྱྲེ་
བག་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟྲེན་པའང་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེའང་མ་གྲུབ་སྟྲེ། དཀར་པོ་སོགས་ལ་
བརྟྲེན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ།  
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༼༢༦༦༽ 
དྲེ་དག་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་ན་དྲེ་དག་རྒྱུ་འབས་ ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། རྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་མདོ་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འགལ་ཏྲེ། 
གཟུགས་སོགས་དྲེ་འབྱུང་བ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྒྲའྷི་དོན་ཡང་དུས་སྔ་མའྷི་འབྱུང་ བ་དང་། ཕྱྷི་མའྷི་གཟུགས་སོགས་
གྷིས་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །ཡང་ན་དུས་མཚུངས་པའྷི་རང་གྷི་རྟྲེན་འབྱུང་བ་དག་དང་གཟུགས་
སོགས་དག་དབྱྲེར་མྲེད་པར་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟྲེན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་གྷིས་ལས་གཞན་དུ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་མྷི་འཐད་
དྲེ། ཐམས་ཅད་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས ་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་
དང་པོ་ལུས་སྲེམས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་དཔྲེ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆང་གྷི་རས་དང་ནུས་པ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆང་ལ་ནུས་པ་སྔར་མྲེད་སྲེ་ཞྷིང་སྔར་ཡོད་ལྡོག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོགས་པས་ནྷི་མྲེ་ལ་
སོགས་པ་བསྡུས་ཏྲེ། སྔགས་ཀྷིས་མྲེ་ྷིད་མྷི་ཟོག་ཀང་དྲེའྷི་སྲེ ག་པའྷི་ནུས་པ་ཟོག་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
བཞྷིན་དུ་ལུས་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའང་དབྱྲེར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་དོན་སོན་མྲེད་ཀང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆང་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལས་ནུས་པ་དོན་གཞན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིན་ན་ཆང་ལ་
སོགས་པའྷི་རས་ལས་མོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་མྷི་སྲེ ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ནུས་པ་དོན་གཞན་ལས་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མོས་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཆང་ཡང་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ནུས་པ་ཞྷིག་ན་ཆང་གྷི་དངོས་པོ་ཡང་
འཇྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་ནུས་ 
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༼༢༦༧༽ 
པའྷི་རྟྲེན་ཚང་བ་སྟྲེ་ཆང་གྷི་རས་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་མ་མས་པར་གནས་ན ་བརྟྲེན་པ་ནུས་པའང་འཇྷིག་པ་མ་
ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་འབྱུང་སྲེམས་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྷི་དཔྲེ་མྷི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་
མཚུངས་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཚད་དང་ནུས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་འབྱུང་སྲེམས་གྷིས་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་པར་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་མཚུངས་པ་མྷིན་ཏྲེ་འབྱུང་སྲེམས་གྷིས་ནྷི་ཐ་དད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་
ན། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྲེམས་ནྷི་རང་རྷིགས་ལ་བདྲེ་སྡུག་ལ་
སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་སྣང་ལ། ལུས་ནྷི་ལུས་འཛིན་ལ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའོ། །གསུམ་པ་ལུས་
སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུས་མ་ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་ཤྲེས་པ ་རྣམ་པ་གཅྷིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། 
ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སྔ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལུས་སྲེམས་ཐ་དད་ཀང་ལུས་
སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་སྲེ་བ་སྔ་ཕྱྷི་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ལུས་སྲེམས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ནམ། དམྷིགས་པའྷི་
རྲེན་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་སྲེམས་བྲེམ་པོར་འགྱུར་ལ། གྷིས་པ་ལྟར་ན་ཇྷི་སྷིད་དུ་ལུས་ནྷི་གནས་
སྐབས་མྷི་འད་བར་འགྱུར་གྷི་བར་དུ་ཡྷིད་ཀྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚུངས་པ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ལུས་མ་འགྱུར་གྷི་བར་དུ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་གཟུགས་སོགས་མཚུངས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ འྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྷི། དོན་གྷི་གཞན་དབང་ཅན་ྷིད་གང་། །ཞྲེས་པ་རྟོག་པ་ནྷི་དོན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བག་
ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ 
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༼༢༦༨༽ 
ཁྱྲེད་ལ་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་སྲེ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལས་འགའ་ཞྷིག་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི། གང་ཚེ་ལུས་ལ་
ལྟོས་མྲེད་པར། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་སྲེམས་ཅན་གསར་སྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ཀྷིས་དགག་པ་
དང་། ཐལ་འགྱུར་གྷིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་རྟགས་ དགོད་པ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་མྷིན་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། 
སྲེས་མ་ཐག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྷིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། རྷིག་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་
རྣམ་ཤྲེས་མྷིན་པའྷི་ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་
རོལ་གྲུབ་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །ཡང་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལུ ས་ལས་སྲེ་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར་ཐལ་
ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
སྲེམས་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི་མ་སྲེ་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་འབྱུང་བ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྱུང་བ་ལས་
སྲེའང་སྲེམས་སྔ་མ་ལས་ཕྱྷི ་མ་སྲེ་བར་ཡང་འདོད་དྲེ་འབྱུང་བ་ལ་སྲེམས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིས་ཞྲེ་ན་
འབྱུང་བའྷི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་
འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་གྲུབ་མཐའ་དྲེ་གངས་ཅན་ཕྱུགས་དང་འད་བའྷི་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། རྩྭ་
སོགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ནུས་པ་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ལས་གཞན་ཡྷིན་ན་དྲེ་ཡོད་པས་རྣམ་ཤྲེས་ཡོད་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། ཧ་
ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་ྷིད་ཡྷིན་པར་ཡང་མྷི་འཐད་དྲེ། རྒྱུ་འབས་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འགལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་རྩྭ་ལ་སོགས་པའྷི་སྟྲེང་ 
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༼༢༦༩༽ 
ན་འབས་བུ་གླང་པོ་ཆྲེ་བརྒྱ་སྔོན་ཚེ་རྒྱུའྷི ་གནས་སྐབས་ན་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་བརོད་པ་ནྷི་གངས་
ཅན་ཕྱུགས་དང་འད་བའྷི་ལྟ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གངས་ཅན་ལ་གཞན་རྟོག་གྲེ་བ་རྣམས་ཀྷི་གཙུག་གྷི་ནོར་བུར་རོམ་པའྷི་
ཆད་ལྟ་བ་ཁྱྲེད་ངོ་ཚ་དང་བཅས་པའྷི་ཕྱྷིར་སུ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟ་བུ་བརོད་པའྷི་རོལ་བ་བྱྲེད། གྷིས་པ་གངས་ཅན་
ཕྱུགས་དང་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་ས་བོན་ལ་
སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ལན་བརྒྱར་ཕྱྲེ་ཞྷིང་བཙལ་ཡང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུའྷི་ངོ་བོ་གང་ཞྷིག་སྣང་རུང་དུ་གྱུར་
པའྷི་ངོ་བོ་དྲེ་སྔར་རྒྱུའྷི་གནས་སྐབས་ན་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཇྷི་ལྟར་འབས་བུ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་དྲེ་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་ཐལ་འགྱུར་གྷིས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཆགས་སྡང་ཅན་དུ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ་བ་
དང་། ཆགས་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ལས་སྲེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་
དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འབྱུང་བ་ལས་སྲེམས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྔ་ན་མྲེད་པའྷི་སྲེ མས་
ཅན་གསར་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སྡང་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའམ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འབྱུང་བའྷི་འབས་བུ་ལུས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་ཁ་དོག་ལ་
སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་
བརོད་པ་ནྷི། འབྱུང་བའྷི་བདག་ལས་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་
པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་འད་ཡང་འབས་བུ་མྷི་འད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྱུང་བའྷི་ 
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༼༢༧༠༽ 
ཁྱད་པར་ལས་ཆགས་སྡང་གྷི་ཁྱད་པར་སྲེ་བར་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ས་ལ་སོགས་པ་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་ཁྱད་པར་ལས་ཆགས་སྡང་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་ཁྱད་
པར་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ལ་ཁྱད་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་སོག་དང་ལྡན་
པ་དང་། ཆྲེས་སོག་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤྷིན་ཏུ་སོག་དང་ལྡན ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མྲེད་ཀང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ནྷི་མ་དམྷིགས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འབྱུང་བའྷི་ཁྱད་པར་ལས་
ཆགས་སྡང་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་སྷིད་ན། ཁྱད་པར་འདྷིའྷི་རྟྲེན་འདོད་ཆགས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་སྔར་
སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུ་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་ ཕྱྷིས་ཆགས་པ་དྲེ་གཏན་མྲེད་དུ་འགོ་བའང་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
སྔར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ཕྱྷིས་འགྷིབ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྡན་ཞྲེས་པར་
བསྒྱུར་ན་ལྲེགས་སོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
དགག་པ་དང་། མྷི་སྷིད་པའྷི་དཔྲེ ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ཆགས་སོགས་ཐ་དད་དྲེ་འཕྲེལ་འགྷིབ་བྱྲེད་ཀང་། ཆགས་སོགས་ཀྷི་རྒྱུ་མཚུངས་པའྷི་བདག་ྷིད་འབྱུང་བ་ཙམ་
སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་མྷི་ལྡོག་ཅྷིང་འབལ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆགས་པ་གཏན་མྲེད་དུ་འགོ་བ་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི ། བདག་ྷིད་འད་རྒྱུའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དཔྲེ་ནྷི། རྒྱུ་ནོག་དང་ལོག་ཤལ་
ཅན་དུ་མཚུངས་པའྷི་བདག་ྷིད་ལས་བྱུང་བའྷི་བ་ལང་གྷི་ཤྲེས་པ་ལ་བ་ལང་གྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཆྲེས་བ་ལང་གྷི་
ཤྲེས་ 
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༼༢༧༡༽ 
པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྷིད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་ཐུན་མོང་གྷི་གཞུང་ལས་གགས་པའྷི་དཔྲེའོ། །ཁྱད་པར་དུ་
ཆད་ལྟའྷི་གཞུང་འདྷིར་ཡང་རྒྱུ་ས་ལ་སོགས་པའྷི་འབྱུང་བ་ལ་འབས་བུ་སོག་ཆགས་ྷིད་དང་ཆྲེས་སོག་ཆགས་
ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་རྷིམ་པ་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ལ་ལར་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི། དཔྲེ་གཞན་གྷི་སྟྲེང་
དུ་ཡང་རྒྱུ་འད་བ་ལ་འབས་བུ་མྷི་འད་བ་མ་མཐོང་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་དཔྲེ་ དགག་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁས་བངས་བརོད་པ་ནྷི། མྲེ་ལ་དོ་བའྷི་རྲེག་བྱ་ཆྲེ་ཆུང་གྷི་རྷིམ་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ་མྲེ་
ྷིད་ཆྲེ་ཆུང་ངམ་བུད་ཤྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ནའང་དོ་བའྷི་རྲེག་བྱ་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་མྲེ་
འགའ་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཡོད་པ་མྷིན་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། འདྷིར་ཡང་འབྱུང་བའྷི་ཁྱད ་པར་ལས་ཆགས་སོགས་ཀྷི་
ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་ཆགས་པ་གཏན་མྲེད་མྷི་སྷིད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡོན་
ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་ན་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བའྷི་རྟྲེན་མྷི་སྷིད་པ་དང་། ཐ་དད་ཡོད་ན་ཡོན་ཏན་དང་
བལ་བའྷི་རྟྲེན་སྷིད་པའྷི་དཔྲེ་དང་། འབྱུང་གཟུགས་གྷིས་དང་ལུས་སྲེམས་གྷིས་ མྷི་འད་བར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོ་བའྷི་རྲེག་བྱ་དང་བལ་བའྷི་མྲེ་མྷི་སྷིད་དྲེ། དོ་བ་ལས་མྲེ་གཞན་བཀག་ཅྲེས་པ་དོ་བའྷི་རྲེག་
བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མྲེར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཆགས་སོགས་ནྷི་འབྱུང་བ་ལས་ཐ་དད་པས་ཆགས་
སོགས་མྲེད་ཀང་ས་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གང་ཞྷི ག་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ཏྲེ་
ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ནྷི་འཕྲེལ་འགྷིབ་ཀྷི་ཁྱད་པར་གྷི་རྷིམ་པ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དག་ཡོན་ཏན་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་
ཆུང་ངུ་སོང་བ་ནྷི་ཆོས་ཅན། ལ་ལར་གཏན་ཆད་ཅྷིང་ 
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༼༢༧༢༽ 
མྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། སྣམ་བུ་ཚོས་སུ་བསྒྱུར་ན་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་སྣམ་བུ་ལ་རྒྱུན་
ཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཡོན་ཏན་ཅན་ལས་ཡོན་ཏན་འབལ་དུ་རུང་བའྷི་དཔྲེའང་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་
དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མྷི་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གཟུགས་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་
གཏན་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པ་བཞྷིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ནྷི་འབྱུང་བ་ལ་
གཟུགས་ལྟར་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་དྲེ་དག་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་ཡྷིན་ལ། ཆགས་
སོགས་ནྷི་འབྱུང་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་ཆགས་སོགས་མྲེད་པའྷི་འབྱུང་བ་མྷི་
སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་འད་བར་འདོད་པའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགག་པ་དངོས་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལས་འབལ་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་གྷིས་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་ལུས་
སྲེམས་གྷིས་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། འད་བ་མྷིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་འད་ན་འབྱུང་བ་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་
ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་བ་བཞྷིན་དུ། ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལུས་ཀང་རྟག་ཏུ་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་འཕགས་པའྷི་ལུས་སམ་བུམ་སོགས་ལའང་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་
འབྱུང་སྲེམས་ཐ་དད་དུ་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འབྱུང་བ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་པའྷི་ནུས་པ་སྷིད་ཀང་
དྲེའང་སྲེམས་མ་ཡྷིན་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་
ཡུལ་གྷི་རྒྱུ་ཅན་ཡྷིན་པས་ལུ ས་ཡོད་ཀང་ཡུལ་མྲེད་ན་རྲེས་འགའ་མྷི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡུལ་ཡང་ཆགས་སོགས་རྲེས་འགའ་བར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ 
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༼༢༧༣༽ 
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡུལ་གྷི་རྲེས་སུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱྲེད་ན་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་དང་མ་འཕད་པའྷི་ཚེ་ཆགས་སྡང་
གཏན་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་ཆགས་པ ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་བཏགས་པ་སྟྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྷི་ཡུལ་
ཅན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཆགས་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ནྷི། ཆགས་སོགས་ལ་རྒྱུ་གཞན་རྷིགས་པས་ཁྲེགས་
ཤྷིང་སྐལ་མམ་སྟྲེ་རྷིགས་འདའྷི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཆགས་
སོགས་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་བ་མ་ཡྷིན་པར་
ཐལ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ནྷི། ཆགས་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབྱུང་
བ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཆགས་སོགས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པའྷི་འབྱུང་བ་རྟག་ཏུ་ྲེ་བར་གནས་
པའྷི་ཕྱྷིར། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་ བོ་རྣམས་ཀུན་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་དུས་ཀུན་གྷི་ཚེ་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ཚང་ཞྷིང་གྲེགས་མྲེད་པ་ཡོད་ཀང་མྷི་སྲེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་
བདྲེན་པའྷི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ལ་བཞྷི་ལས་མྷི་རྟག་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྟག་ན་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་
དམྷིགས་པར་ཐལ། ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནོ། །གྷིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི། ཕུང་པོ་དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་ཏྲེ་
བདག་དང་བདག་གྷིར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པའྷི་རྟྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྒྱུའྷི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་
པའྷི་ཕྱྷིར་བན་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་བདག་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི། བདག་མྷིན་ཞྲེས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་གྷི་རང ་
བཞྷིན་མྷིན་ཏྲེ། བདག་དང་མཚན་ྷིད་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བདག་ནྷི་རྟག་པ་དང་ 
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༼༢༧༤༽ 
གཅྷིག་པུ་དང་རང་དབང་ཅན་ཡྷིན་ལ། ཕུང་པོ་ནྷི་མྷི་རྟག་ཅྷིང་དུ་མ་དང་རྒྱུའྷི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བཞྷི་པ་སྟོང་པའྷི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྟོང་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་དོན་གཞན་ གྷི་བདག་
གྷིས་ཀང་སྟོང་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་བདག་གམ། བརོད་དུ་མྲེད་པའྷི་བདག་གྷིས་བྱྷིན་གྷིས་
བརབས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། བདག་དྲེ་ཕུང་པོ་ལྔ་བྱྷིན་གྷིས་རོབ་
པ་པོ་མྷིན་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སྟོང་པ་དང་། ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། 
རང་རྒྱུད་ནྷི་བདག་ནྷི་ཕུང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟག་པའང་ཇྷི་ལྟར་སྲེ་བྱྲེད་
ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་རྷིམ་དང་ཅྷིག་ཅར་གྷི་དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཐལ་
འགྱུར་ནྷི། བདག་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བདག་རྟག་པ་གཅྷིག་ལས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་དུ་
མ་དུས་སྔ་ཕྱྷི་ཐ་དད་པར་སྲེ་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེད་པའམ་མྷི་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྟག་
པ་རྲེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྒྱུ་ལྡན་རྣམས་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་
ཡང་འབས་བུ་མྷི་སྲེད་ན་འབས་བུ་ལྡོག་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དགོས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ཞྷིག་མ་ཚང་བར་དཔོག་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ། རྒྱུ་གཞན་མྷི་དགོས་ན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཚེ་སྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་དྲེ་རྒྱུ་རྟག་པ་ལ་འཇུག་མྷི་སྷིད་
དྲེ། རྟག་པ་རྲེས་འགའ་ལྡོག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་བསྟན་ 
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༼༢༧༥༽ 
ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། རྒྱུ་མྲེད་བསལ་བས་རྒྱུའྷི་རྣམ་པ་དང་། རྟག་པ་གཅྷིག་
བུའྷི་རྒྱུ་བསལ་བའྷི་སོ་ནས་ཀུན་འབྱུང་གྷི་རྣམ་པ་དང་། ངྲེས་པ་མྲེད་པ་བསལ་བའྷི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་སྲེ ་བའྷི་རྣམ་
པ་དང་། ྲེར་ལྲེན་བསལ་བའྷི་སོ་ནས་རྲེན་གྷི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་རང་རྒྱུད་ཀྷི་སོ་ནས་སྡུག་
བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། རྲེས་འགའ་བ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཐལ་འགྱུར་གྷིས་རྒྱུ་མྲེད་དགག་པ་ནྷི། 
རྒྱུ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོ ད་པ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཚེར་མ་ལ་
སོགས་ཀྷི། །རྣོ་བ་ྷིད་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་པ། །ཞྲེས་པ་ལ་ཚེར་མའྷི་སོགས་ཁོངས་སུ་པདྨའྷི་སྡོང་བུ་དང་གྲེ་སར་
དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་སྡུད་ལ་རྣོ་བའྷི་སོགས་ཁོངས་སུ་དྲེ་དག་གྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་དང་རྲེག་བྱ་ལ་སོགས་
པ་སྡུད་པའོ། །འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། རྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི་ རྒྱུས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་གྷིས་གྲུབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་གྷི་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྷིན་དང་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ནྷི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་
པའང་ཡོད་དོ། །དཔྲེར་ན་མདུང་དང་ཁབ་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེ་མོ་ནྷི་མགར་བས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་ལྡན་ཡྷིན་ལ། 
ལགས་ནྷི་མགར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པས་རྒྱུ་མྲེད་ཡྷི ན་ནོ། །ལགས་ཀྷིའང་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྷི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་ནྷི་
རང་བཞྷིན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་མྲེད་ཡྷིན་ལ་འབྱུང་བ་བཞྷི་པོ་དྲེ་ལགས་སུ་སྒྱུར་བར་བྱྲེད་པ་ནྷི་མགར་བ་ལ་
ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་ལྡན་ཀང་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ཁྱད་པར་རྣམས་ནྷི་རྒྱུ་མྲེད་ཀང་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ངྲེས་པ་ལས་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཚེར་མ་དང་ཁབ་ཀྷི་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་མགར་བ་དང་དྲེ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ཀང་སྲེ་བ་མཐོང་
ངོ་། ། 
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༼༢༧༦༽ 
དཔྲེ་དྲེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འདྷི་དག་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཁ་ཅྷིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། 
གང་ཡོད་ྷིད་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འོག་ཏུ་རྒྱ་ཤུག་གྷི་ས་བོན་དྲེ་ནྷི་རྒྱ་ཤུག་གྷི་ཚེ ར་མའྷི་རྣོ་བ་དང་དབྱྷིབས་འཁྱོག་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུར་རབ་ཏུ་བརོད་དྲེ། དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི། གང་ཡོད་ྷིད་ནས་
ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། རྲེག་པའང་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུར་ཐལ་ཏྲེ། རྲེག་
པ་མྲེད་ན་གཟུགས་མཐོང་བ་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཏྲེ་དུས་མམ་པའྷི་རྲེག་པ་དང་གཟུགས་གྷིས་ཕན་
ཚུན་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་འབལ་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་མཐོང་བ་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཐལ་
བར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་རྲེག་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་འབྱུང་བ་བཞྷི་ནྷི་འབས་བུ་གཟུགས་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷི་བརྒྱུ ད་པའྷི་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མྷིག་ཤྲེས་ཀང་རྲེག་པ་ལ་དངོས་སུ་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་
གཟུགས་ཡོད་ཀང་རྲེག་པ་མྲེད་ན་མྷིག་ཤྲེས་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི། 
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལྡན་ཡྷིན་ཀང་རྒྱུ་རྲེན་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྟག་ པ་
གཅྷིག་པུ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟག་རྣམས་ཞྲེས་པ་དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་
གཅྷིག་པུ་ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་སྲེ་བ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷིར་རྟག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྷིགས་པ་གང་གྷིས་བཀག་ཅྲེ་ན་ནུས་མྲེད་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟག་པ་ལ་རྷིམ་དང་ཅྷི ག་ཅར་གྷི་དོན་བྱྲེད་
ནུས་པས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པས་བཀག་གོ །གཞན་ཡང་རྟག་པ་གཅྷིག་བུ་ལས་འབས་བུ་སྲེ་ན་གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པ་རྟག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེན་ལ་ 
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༼༢༧༧༽ 
མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རབ་ཏུ་སྲེ་བའྷི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རབ་སྲེའྷི་ངོ་བོ་དང་། དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ དང་། 
དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་རྟག་པ་ལས་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་
པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་པ་གཅྷིག་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །མྷི་རྟག་པ་ཡང་ལས་དང་ལུས་དང་མ་རྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་མ་ཐག་
པའྷི་རྒྱུར་མྷི་འཐད་པས་དཔྱད་ན་སྷིད་འདོད་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་མ་འོངས་པའྷི་ གནས་དང་ལུས་དང་ལོངས་
སོད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་རབ་སྲེ་ཡྷིན་པ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་མྷི་རྣམས་ཡུལ་གྷི་ཁྱད་པར་
ཞྲེས་པ་མྷི་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡུལ་གྷི་ཁྱད་པར་ཏྲེ། གནས་དང་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་
སོགས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་ལྲེན་པ་ནྷི་དྲེ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྷི་བསམ་པ་སྲེད་པས ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ནྷི་ལྲེན་པའྷི་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེད་པའྷི་རྲེན་གྷིས་ལྲེན་
པ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྷིད་པའྷི་སྲེད་པ་གཅྷིག་པུ་ཀུན་འབྱུང་ཡྷིན་ན་མདོ་ལས་དྲེ་ལ་ཀུན་
འབྱུང་བ་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་སྲེད་པ་འདྷི་ནྷི་ཡང་སྷི ད་པར་འབྱུང་བ་ཅན་དགའ་བའྷི་འདོད་
ཆགས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟ་སྟྲེ་འདོད་པའྷི་སྲེད་པ་དང་། སྷིད་པའྷི་སྲེད་
པ་དང་། འཇྷིག་པའྷི་སྲེད་པའོ་ཞྲེས་སྲེད་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་སྷིད་འདོད་
ཅྲེས་ཤླཽ་ཀ་གཅྷིག་སྟྲེ་སྔར་བསྟན་པའྷི་སྲེད་པ་དྲེ་ནྷི ་ཁམས་གསུམ་གྷི་གནས་དང་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་མངོན་
པར་དགའ་བའྷི་སྷིད་པའྷི་སྲེད་པའོ། །བདྲེ་བ་དང་འཕད་པར་འདོད་པ་ནྷི་འདོད་པའྷི་སྲེད་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་
བལ་བར་འདོད་པ་ནྷི་ 
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༼༢༧༨༽ 
འཇྷིག་པའྷི་སྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་སྔ་མ་ནྷི་འཁོར་བ་སྷི་ལ་སྲེད་པ་ཡྷིན་ལ། ཕྱྷི་མ་གྷིས་ནྷི་བྱྲེ་བག་ལ་སྲེད་པ་ཡྷི ན་
པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །ཡང་ན་འདོད་ཁམས་ཀྷི་སྲེ་བ་ལ་དགའ་བ་ནྷི་འདོད་པའྷི་སྲེད་པའོ། །ཁམས་གོང་མ་
གྷིས་ཀྷི་སྲེ་བ་ལ་དགའ་བ་ནྷི་སྷིད་པའྷི་སྲེད་པའོ། །དྲེ་དག་གྷི་མྷི་འདོད་པ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་ནྷི་འཇྷིག་པའྷི་
སྲེད་པའོ། །བཞྷི་པ་རྲེན་གྷི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེམས་ཀྷིས་ཡང་སྷིད་ལྲེན་པའྷི་རྲེ ན་སྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། 
དྲེ་ལ་ལུང་དགོད་པ་དང་། ལུས་དང་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བདག་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་སྲེད་པ་
གསུམ་པོ་དྲེ་ནྷི་སྷིད་པའྷི་རྟྲེན་ཏྲེ་རྲེན་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱོར་རོ། །དྲེ་ྲེར་ལྲེན་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེད་པ་མྲེད་ཀང་སྷིང་རྲེ་
དང་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པས་ཀང་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །དྲེས་ན་ྲེར་ལྲེན་ནྷི་སྲེམས་ཡྷིན་ལ་རྲེན་སྲེད་པ་
དང་སྷིང་རྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྲེ་བ་བཟང་ངན་དུ་ལྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །སྲེད་པ་དྲེ་འཁོར་བའྷི་རྲེན་ཡྷིན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷིས་ཞྲེ་ན། ཡུལ་འདམ་དུ་ཡོད་པའྷི་ཚེ་བཟང་པོ་དོན་དུ་གྲེར་ལ། འདམ་དུ་མྲེད་པའྷི་ཚེ་ཕག་གྷི་
མངལ་ལ་སོགས་པ་དམན་པའྷི་ག ནས་ཀུན་ལའང་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་དུད་འགོ་མོ་ལ་
འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དམན་པའྷི་གནས་ལ་སྲེད་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་མྷིན་བདྲེ་བར་འདུ་ཤྲེས་པས། །ཞྲེས་པ་
ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བཞྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་བདག་ཏུ་ཆགས་པའྷི་རྒྱུ་ྷིད་ལས་ཏྲེ་མ་
རྷིག་པས་བོ་བསླད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཆགས་བལ་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་
ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ལུས་མྲེད་ཅྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ངྲེས་པས་ཆགས་པ་སྲེ་
བ་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ 
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༼༢༧༩༽ 
ཡྷིན་ན། ལུས་ཀང་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུས་མྲེད་ན་ཆགས་པ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
གཟུགས་མྲེད་ཁམས་པ་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཁྱྲེད་ལའང་འཕགས་པ་རྣམས་སྷིང་རྲེ་ལ་
སོགས་པས་སྲེ་བ་མྷི་ལྲེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་
པའྷི་ལན་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཡུལ་བཞྷིན་དུ་ལུས་ཀང་རྲེས་འགའ་འདོད་ཆགས་ཀྷི་རྲེན་ སྡུག་བསྔལ་གྷིས་
བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་སྔར་གྷི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། སྔར་ལུས་བོའ ་ི
རྒྱུད་འདོད་པ་བཀག་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། སྔར་ལུས་བོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་པ་བསལ་བ་ཡྷིན་གྷི། འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་
རྲེན་བྱྲེད་པ་བཀག་པ་མྲེད་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱང་འཕྲེན་པའང ་དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་སྷིད་པ་གཞན་
གྲུབ་པར་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཐལ་བ་དངོས་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། སྲེ་བ་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་དུ་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སངས་རྒྱས་པས་རྒྱུ་རྲེན་དུ་འདོད་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷིའྷི་རྲེས་
སུ་འབངས་ནས་ཁྱྲེད་ཀང་སྲེམས་སྔ་མ་ཆས་པ་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་དང ་ལུས་སྔ་མ་ཆགས་པ་ཕྱྷི་མའྷི་རྲེན་དུ་འདོད་
དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རང་ྷིད་ཀྷི་འདོད་པ་ཕྱྷི་མ་འདྷིས་རང་ྷིད་ཀྷི་འདོད་པ་སྔ་མ་སྲེ་བ་སྔ་མ་མྲེད་པ་ལ་གནོད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་རྲེན་གྷི་ཚོགས་པ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་སྔ་རོལ་ནའང་ཡོད་དགོས་ལ་དྲེའྷི་སྔ་རོལ་དང་དྲེའྷི་
ཡང་སྔ་རོལ་ནའང་ཡོད་དགོས་པ ས་སྷིད་པ་གཞན་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ལུས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུས་སྲེ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བས་དྲེས་ལུས་ལ་
ཕན་མྷི་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ལུས་སྲེས་ 
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༼༢༨༠༽ 
པ་ལ་ཆགས་པ་མཐོང་གྷི་སྔར་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལུས་ཀ ང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་མ་
ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དུས་མམ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མྲེད་དང་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེ་བ་ཁྲེགས་པས་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། སྐལ་མམ་པ་སྟྲེ་རྷིགས་མཐུན་སྔ་མ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་སྲེ་བ་
ལྲེན་པའྷི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་ཆགས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་བ་སྔ་མ ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྲེད་པ་གཅྷིག་
པུ་རྒྱུ་ཡྷིན་ན། མ་རྷིག་ལས་དང་སྲེད་ལས་བྱུང་རྷིག་མཛོད། །ཅྲེས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་
ལས་དང་པོ་མ་རྷིག་པ་རྒྱུར་མྷི་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། མྷི་ཤྲེས་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་། །མ་བརོད། ཅྲེས་པ་སྟྲེ་
དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་མ་བརོད་དྲེ་ལོག་ཤྲེས་ཡོད་ཀང་སྲེད་པ་མྲེད་ན་དུང་གསྲེར་དུ་མཐོང་ཡང་དྲེ་
ལྲེན་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྲེད་པ་ཁོ་ན་རྒྱུར་འཆད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། སྲེད་པ་ྷིད་བཤད་པ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འཁོར་བར་ཕུང་པོ་ལྔའྷི་རྒྱུན་འཕྲེན་ཅྷིང་དྲེ་ལྲེན་པ་ལ་བསྐུལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དྲེ་མ་ཐག་པ་སྟྲེ་
བར་དུ་མ་ཆོད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལས་ཀང་དྲེར་མྷི་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། ལས་ཀང་མྷིན་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེད་པ་དྲེ་ཡོད་ན་སྲེ་བ་ཡོད་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་ན་ལས་ཡོད་ཀང་སྲེ་བ་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་སྲེད་པ་མྲེད་
ན་ལས་ཀྷིས་ཐོབ་པའྷི་རྒྱལ་སྷིད་ལ་སོགས་པའང་འདོར་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ལས་ རང་པ་ཟད་པས་ཐར་པ་མྷི་
ཐོབ་སྟྲེ་སྷིད་པ་ཡོད་ན་ལས་ཟད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་འབྱུང་གྷི་བདྲེན་པ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །འགོག་པའྷི་
བདྲེན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་སྷིད་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི།  
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༼༢༨༡༽ 
ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་སྡུག་བསྔལ་འགག་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེ་རྟག ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ནྷི་གཏན་དུ་
གནས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ལྡན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་ལྡན་ལ་གཏན་དུ་གནས་པ་འགལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་སྷིད་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་ཚང་ཡང་སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གྲེགས་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འགོག་པ་དྲེ་ཞྷི་བའང་ཡྷིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་ཆགས་སྡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །དྲེ་ག་ནོམ་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་བས་བཟང་བའྷི་ཐར་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བའང་ཡྷིན་ཏྲེ་སླར་མྷི་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཐར་པ་མྷི་
སྷིད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། འབད་པ་མྷི་བྱྲེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། བདག་འཛིན་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཧ་ཅང་
ཐལ་བ་སང་བ་ད ང་། བདག་ཡོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེམས་ཅན་འདྷི་དག་འཁོར་བའྷི་ཆོས་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐར་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེའྷི་ཚ་བ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་སོན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ཐར་པ་
མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གང་བཅྷིངས་པ་དྲེ་ལ་ཐར་པ་མྲེད་དྲེ་བཙོན་བཞྷིན་ནོ། །གང་གོལ་བ་དྲེ་
ལའང་ཐར་པ་མྲེད་དྲེ་བཅྷིངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་པོའ ་ིགང་ཟག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཡང་ཐར་པ་མྲེད་དོ། །ཡང་ན་རྟགས་དྲེ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་ཕྱྷིས་གོལ་བའྷི་དུས་ན་དྲེ་འཁོར་བའྷི་ཆོས་
ཅན་མ་ཡྷིན་ལ། སྔར་མ་དག་པའྷི་དུས་ནའང་འཁོར་བའྷི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྐད་ཅྷིག་ནྷི་ཡུན་ཐུང་བ ས་དུས་
གསུམ་དུ་འཁོར་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྒྱུན་ཀང་དོན་དམ་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
གཞྷི་ཐ་དད་ཀང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མྲེད་པ་དང་། བདག་ 
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༼༢༨༢༽ 
མྲེད་ཀང་ལམ་ལ་བརོན་པ་མྷི་འགལ་བ་དང་། ཆགས་བལ་འཁོར་བར་གནས་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བཅྷིངས་པ་ལ ་གོལ་བ་མྲེད་ཅྷིང་གོལ་བ་ལའང་བཅྷིངས་པ་མྲེད་པས་ཐར་པ་མྲེད་པར་
འདོད་ན་བཅྷིངས་གོལ་གཞྷི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞན་གྷིས་ལམ་ལ་འབད་པས་གཞན་གྷིས་ཐར་པ་
ཐོབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ལས་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་མྷི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་རྟོག་ལྡན་ལམ་ལ་འབད་པ་མྷི་
བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་རྲེ་ཞྷི ག་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མཐོང་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་བརོད་ན་ནྷི་དྲེའྷི་བོ་ངོར་འདོད་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བཅྷིངས་གོལ་གྷིས་དང་ལས་འབས་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་
འཁོར་བ་སང་བ་དང་ཐར་པའྷི་དོན་དུ་འབད་པར་བྱྲེད་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འཁོར་འདས་མམ་པ་ྷིད་དུ་རྟོགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཏྲེ་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་བརོད་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་བཅྷིངས་གོལ་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་འཁོར་བ་སང་བ་དང་ཐར་པའྷི་དོན་དུ་འབད་པ་བྱྲེད་
པའང་ཡྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་སྷིད་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་མ་བཅོམ་པ་དྲེ་སྷིད་དུ་བདག་དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་ཡོངས་སུ་
གདུང་བར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། བཏང་སོམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པ་མྲེད་དྲེ་འཁོར་འདས་ཀྷི་བང་དོར་ལ་
འབད་པ་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་མམ་ྷིད་དུ་མ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གོལ་བ་པོའ ་ིབདག་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་ལམ་ལ་བརོན་པ་མྷི་འཐད་ཅྲེ་ན། གོལ་བ་པོའ ་ིབདག་བདྲེན་པ་ནྷི་མྲེད་ན་ཡང་ལོག་པར་སྒྲོ་བཏགས་
པའྷི་བདག་ཡོད་པས་དྲེའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ྷིད་གཞོམ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བརོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདག་  
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༼༢༨༣༽ 
སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་སྷིད་དུ་བདྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཆགས་བལ་གནས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། གནས་པའྷི་རྒྱུ་ལས་དང་བརྲེ་བར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །ད ང་པོ་ནྷི། ཆགས་
བལ་འཁོར་བར་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། བདག་གྷི་བདྲེ་བ་ལ་རྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། ཆགས་བལ་འཁོར་བར་གནས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པའྷི་བརྲེ་བའྷི་
སོ་ནས་ཡྷིན་གྷི་བདག་ྷིད་སྷིད་པ་ལ་བརྐམ་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །ཡང་ན་སྔོན་བྱས་པའྷི་ལས་
ཀྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཕུང་པོའ ་ིརྒྱུན་རང་གྷི་ངང་གྷིས་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་བརྲེ་བའྷི་ལས་ཀང་སང་བར་ཐལ་ཏྲེ་
འཁོར་བར་འཕྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ་སྷིད་པའྷི་ྲེས་པས་མྷི་གོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་
སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལས་ཀྷིས་གནས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ དང་། བརྲེ་བས་གནས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། 
དྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོན་གྷི་ལས་ལ་སྲེ་བ་གཞན་འཕྲེན་པའྷི་ནུས་པའང་ཡོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདྷིར་གནས་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་གནས་པའྷི་ནུས་པའང་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གནས་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྷི ན་ཏྲེ་སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷིས་འཕངས་པའྷི་ཕུང་པོ་ལ་ལྡོག་པ་
མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་རང་གྷི་རང་གྷིས་མྷི་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཆགས་བལ་ན་དྲེ་སོང་བ་ལ་
འབད་པ་མྷི་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་སོང་བར་འདོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྲེད་པ་ཟད་པའྷི་འཕགས་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ལས་དྲེས་སྷིད་པ་གཞན་འཕྲེན་ནུས་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ལས་དྲེའྷི་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་མ་འོངས་ 
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༼༢༨༤༽ 
པའྷི་ལུས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྷི་སྲེད་པ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བརྲེ་བ་ཡོད་ན་ཆགས་
བལ་བདག་ལྟ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་ཅན་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། ཞྲེ་ སྡང་ཅན་དུ་ཐལ་བ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་ལ་བརྲེ་བ་ཡོད་ན། སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་མ་སངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་
སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་ནས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་སང་ནའང་སྷིང་རྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འོག་
ཏུ་ཆགས་བལ་ལ་བརྲེ་བ་སྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་ད ང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་མ་
ཆོས་ཙམ་གྷི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་ནས་དྲེ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་ལ་ཞྲེས་པ་
འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་ལ་དམྷིགས་ནས་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིར་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་འགལ་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ་འགལ་རྲེ ན་ཞྲེ་སྡང་མྲེད་པའྷི་རྒྱུད་ལའོ། །དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་
རྲེན་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན། འདུ་བྱྲེད་སྔ་མ་ཞྲེས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་སྲེ་
ན་དངོས་ཆོས་ཏྲེ་དངོས་པོ་ནྷི་སྲེམས་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་ཆོས་ྷིད་ཀྷི་ཚུལ་གྷིས་སྲེམས་ལ་ཁྱབ་པར་སྲེ་བ་སྟྲེ་མྲེ་ལ་
ཚ་བས་ཁྱབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྒྱན་ལ ས་འདྷི་ལྟར་འཆད་དྲེ་འོག་ཏུ་བརྲེ་བ་སྲེ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་སྲེ་ཞྲེ་ན་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་ཤྲེས་པའྷི་འཕགས་པ་ལ་སྲེའོ། །ཇྷི་ལྟར་སྲེ་ཞྲེ་ན་
སྲེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་དང་འགལ་བ་མྲེད་པ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྷིང་རྲེ་སྲེའོ། །མདོར་ན་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི ་ར་བ་བདག་འཛིན་སང་བར་འདོད་པའྷི་སྷིང་རྲེ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་
དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ 
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༼༢༨༥༽ 
གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བརྲེ་ལྡན་ཆགས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་མྷི་འདོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་མྷི་
འདོར་བ་ཙམ་མཚུངས་ཀང་འདྷི་གྷིས་ཁྱད་པར་ཆྲེ་སྟྲེ། ཡུལ་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ འྷི་བདག་ྷིད་མ་ཡྷིན་པའྷི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ལ་དམྷིགས་ནས་ཡུལ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ལས་གཞན་པའྷི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཆོས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་ཞྲེན་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་ལ། རྒྱུ་ཡང་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་
སྲེ་ཞྷིང་འབས་བུ་ཡང་ངན་སོང་དུ་འཕྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །བརྲེ་བ་ནྷི་ཡུལ་གཞན་སྡུག་ བསྔལ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕུང་པོའ ་ི
རྒྱུན་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རྷིག་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་དང་བལ་བར་འདོད་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་ལ། རྒྱུ་ནྷི་ཚུལ་
བཞྷིན་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་སྲེས་ནས་འབས་བུ་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་
པ་ནྷི། བརྲེ་ལྡན་ཞྲེ་སྡང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བརྲེ་བའྷི་ཡུལ་ལ ་གཞན་གྷིས་གནོད་པ་བྱས་ན་ཞྲེ་སྡང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན་འཕགས་པ་ལ་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ར་བ་སྲེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གྷིས་གནོད་པ་
བྱས་ཀང་ཁོང་ཁོ་མྷི་སྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི། གཏྷི་མུག་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་གནོད་བྱྲེད་ལ་ཕན་བྱྲེད་བོ་
ལྡན་པས། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེམ ས་ཅན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གཅྷིག་ནྷི་དོན་བསྡུ་བ་སྟྲེ། བརྲེ་བ་ལ་ཆགས་
སྡང་རོངས་པའྷི་དྷི་མས་གོས་པ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལས་དང་། སྷིང་རྲེས་གནས་
པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྔོན་གྷི་འཕྲེན་པ་ཟད་ནས་ཡང་སྷིད་མྷི་ལྲེན་པས་གོལ་བར་འཐད་
པ་དང་། མ་ཟད་ཀང་འཁོར་བའྷི ་ྲེས་པས་མ་གོས་པས་གོལ་བར་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆགས་བལ་ལ་  
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༼༢༨༦༽ 
ལས་ཀྷིས་འཕངས་པའྷི་ལུས་ཡོད་ན་སྷིད་པ་ལས་མ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་
ན། གོལ་བ་མྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ལུས་དྲེ་ལྡོག་པ་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་པས་སྷིད་པ་གཞན་
མཚམས་མྷི་ སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་ཡོད་ཀང་སྲེམས་ཆགས་སྡང་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་གོལ་བ་
འཐད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཕགས་པ་ཁ་ཅྷིག་ལ་ལས་ཀྷི་ནུས་པ་ཟད་པར་འདོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེའྷི་
ནུས་པ་ཟད་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་འབད་པ་མྷི་བྱྲེད་ལ་མ་འབད་ན་དྲེ་མྷི་འཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་གོལ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཇྷི་སྷིད་གནས་ཀྷི་བར་དུ་སྲེ་ར་ན་འཆྷི་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བའྷི་ྲེས་པས་གོས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། འདུ་བྱྲེད་ནུས་པ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྷིང་རྲེས་འཁོར་བར་གནས་
པ་ཡྷིན་ན་རྟག་ཏུ་འཁོར་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྷིང་རྲེ་ལ་རྒྱུན་ཆད་པ་མྷི་མངའ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ ཞྲེ་ན། ན་རང་
ལ་ལྟོས་ནས་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོན་གྷི་ལས་ཀྷི་ནུས་པ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྷིང་རྲེ་དམན་པའྷི་སོ་ནས་ཡུན་
རྷིང་པོར་གནས་པའྷི་འབད་རོལ་ཆྲེན་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ལྟོས་ན་འདོད་པ་ནྷི་གང་
དག་ཅྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་བདག་འཛིན་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཧ་ཅང་ ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། འཇྷིག་ལྟ་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན་ལམ་དང་པོ་མཐོང་ལམ་ྷིད་དུ་ཡང་སྷིད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྷི་ཚེ་འཇྷིག་ལྟ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། འཇྷིག་ཚོགས་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁྷིམས་བཏུལ་ཤུགས་
དང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མ་ངྲེས་པའང་མྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་ལྟ་ནྷི་ྲེས་པའྷི ་ར་བར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་ 
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༼༢༨༧༽ 
པོ་ཆགས་བལ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྷི་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ནྷི། ལྷན་ཅྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེས་འཇྷིག་ལྟ་
ཐམས་ཅད་སངས་པ་ནྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ། ལྷན་སྲེས་མ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ྷིད་གོམས་པ ས་
སང་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ཀུན་བཏགས་ཀྷི་འཇྷིག་ལྟ་སངས་ཀང་དྲེ་གཅྷིག་བུས་སྲེ་བ་ཡྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཆགས་བལ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འདོད་པ་ནྷི། སངས་ནའང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཞུང་
ལུགས་ཁ་ཅྷིག་གྷིས་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོའམ་ཆགས་བལ་སྔོན་དུ་སོང་བའྷི་མཐོང་ལམ་ནྷི་ྲེས་པ ་ཐམས་
ཅད་སོང་བའྷི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྷིས་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པ་མ་
སངས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ནྷི། དྲེས་དྲེ་མ་སངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། བདག་བདྲེ་བ་
དང་ཕད་པར་གྱུར་ཅྷིག་སྡུག་བསྔལ་དང་ཕད་པར་མ་གྱུར་ཅྷིག་སམ་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་
དྲེའྷི་ཚེང་སམ་པའྷི་བོ་དྲེ་སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་ལྷན་སྲེས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཀུན་བཏགས་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། བདྲེ་སྡུག་ལ་བང་དོར་འདོད་པའྷི་ཚེ་ནའང་དྲེ་ལ་ངར་འཛིན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྒྱུན་
ཞུགས་ལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་བདག ་བདྲེ་བར་འདོད་པས་བསོད་སོམས་ལ་
སོགས་པ་ལ་མྷི་རྒྱུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། བཞྲེས་མཐོང་བཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཞྷི་པ་བདག་ཡོད་
པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདག་རྟག་པ་ལ་བཅྷིངས་གོལ་མྷི་འཐད་པ་དང་། བརོད་དུ་མྲེད་པའྷི་
བདག་ལ་བཅྷིངས་གོལ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་སྲེམས་ཅ ན་ལ་བདག་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཁོར་ 
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༼༢༨༨༽ 
བར་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་བཅྷིངས་པ་དང་། དྲེ་ལས་ཐར་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་བཙོན་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་རྟག་
བདྲེ་བདྲེ་སྡུག་གྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ནམ་བདྲེ་སྡུག་སྔར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེད་པ་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་
བཅྷིངས་པ་ལས་ཐར་པ་མྷི་སྷིད་ལ་ཐར་པ་ལ་བཅྷིངས་པ་མྷི་སྷིད ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་བདག་དྲེ་
ྷིད་ཀྷིས་བདག་ལ་བདྲེ་སྡུག་བསྲེད་དམ་གཞན་གྷིས་བསྲེད། དང་པོ་ནྷི། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་རྟག་པ་ལ་བདྲེ་སྡུག་
སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ལས་ཀྷིས་བདག་ལ་བདྲེ་སྡུག་བསྲེད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། 
རྟག་པ་བྱ་བའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས ་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ྷིད་ནྷི་ཞྲེས་པ་ཤླཽ་ཀ་གཅྷིག་
གོ །གྷིས་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བདག་རྟག་ན་སྔར་གྷི་སོན་དུ་འགྱུར་ལ་མྷི་རྟག་ན་ཐར་པ་ལ་འབད་པ་རྟོག་ལྡན་མ་
ཡྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བཅྷིངས་གོལ་གཞྷི་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་མྷི་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་ལ་བདྲེ་སྡུག་
གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་མྷི་རྟག་པ་མ་
ཡྷིན་ན་རྒྱུར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། མྷི་རྟག་ྷིད་དུ་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེ་མྷི་རྟག་པར་བརོད་དུ་མྲེད་ན་རྟག་པར་
འགྱུར་ལ་འདོད་ན་བདག་དྲེ་ནྷི་འབས་བུ་འགའ་ཡྷི་ཡང་རྒྱུ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་འབས་བུ་སྲེས་པའྷི་ ཚེ་
རྒྱུ་མ་ཞྷིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་རྒྱུ་ལ་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་བཅྷིངས་
གོལ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། བརོད་བྱ་མྷིན་ལ་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ་གཞྷི་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མོ་གཤམ་གྷི་བུ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་གྷིས་ཀའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་བདག་མྷི་འཐད་པ་ 
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༼༢༨༩༽ 
ནྷི། གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པའྷི་བདག་ལ་བཅྷིངས་གོལ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་དྲེ་མྷི་འཇྷིག་ན་རྟག་པ་ཡྷིན་པས་སྔར་
རྟག་པ་ལ་བརོད་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། གང་གྷི་རང་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །འཇྷིག་ན། 
གང་གྷི་རང་བཞྷིན་འཇྷིག་པ་ནྷི། །དྲེ་ལ་མཁས་རྣམས་མྷི་རྟག་བརོད། །ཅྲེས་པ་འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་གནོད་དྲེ་མྷི་
རྟག་པ་ལ་བཅྷིངས་གོལ་གཞྷི་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེ་གྷིས་དངོས་
འགལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དོན་བསྡུ་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་ཏྲེ་དངོས་འགལ་ལ་ཕུང་
གསུམ་འདོད་པ་ནྷི་ངོ་ཚ་བའྷི་ལྟ་བ་ཡྷིན་པས་བདག་དྲེ་རྟག་པའམ་མྷི་རྟག་པ་གང་རུང་གཅྷིག་ཏུ་ཁས་ལོངས ་
ཤྷིག་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། ། རྒྱན།་་་་་དྲེ་ཕྱྷིར་རྟག་དང་མྷི་རྟག་པའྷི། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་སྷིད་མ་ཡྷིན། །དངོས་པོ་རྟག་
པའམ་མྷི་རྟག་པ། །མཐའ་གཅྷིག་ྷིད་དུ་རྷིགས་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འགོག་བདྲེན་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །ལམ་
གྷི་བདྲེན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ྲེས་པའྷི་གྲེན་པོར་བསྒྲུབ་པ་དང་། བད ག་ལྟ་གྲེན་པོར་མྷི་
རུང་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྟོང་ྷིད་བསོམས་པས་གོལ་བའྷི་ཚུལ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྟོན་པའྷི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྷི་སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པའྷི་ལམ་དྲེ་ཤྷིན་ཏུ་གོམས་ཤྷིང་དྲེ་རོགས་པ་
ལས་ཀུན་གཞྷིའམ་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུན་དྲེ་གནས་གྱུར་པ་འཐོབ་སྟྲེ་སྲེམས་ སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པ་དྲེའྷི་ངང་དུ་གྱུར་པ་ན་
ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལམ་དང་
མཚུངས་པས་ྲེས་པ་སླར་ལྡོག་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། དྷི་མ་སྲེམས་ཀྷི་  
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༼༢༩༠༽ 
ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པས་འབལ་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། གསྲེར་གྷི་ས ་བ་དང་མཚུངས་པས་ྲེས་པ་སླར་
ལྡོག་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་
གནས་གྱུར་ཀང་འཁོར་བའྷི་སྲེམས་སོན་ཅན་ལས་ལམ་སོན་མྲེད་འབྱུང་བ་བཞྷིན་དུ་གནས་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་
སོན་མྲེད་ལས་ཀང་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་འབྱུང་དགོས་སོ། །དྲེ་ ལྟར་ན་འཁོར་བ་ལས་གཏན་ཐར་བ་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོན་མྲེད་ལས་སོན་ཅན་མྷི་འབྱུང་ན། སོན་ཅན་ལས་ཀང་སོན་མྲེད་མྷི་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། ལམ་གོམས་པའྷི་སྲེམས་ལ་ྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་དང་། 
ྲེས་པ་ལ་ལམ་སོང་བའྷི་འབད་པ་མྲེད་པ་དང་། འཛིན་སྟངས་ འགལ་བ་ཙམ་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བའྷི་དཔྲེ་དང་། 
དྲེས་ན་བྱམས་སོགས་ཀང་ྲེས་པའྷི་ས་བོན་གྷི་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་དང་། བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་གྲེན་
པོར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ནུས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་ཡུན་དུ་གནས་པའྷི་ནུས་པ་
མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གནས་གྱུར་པའྷི་སྲེམས་ལས་ྲེས་པ་སླར་སྲེ་བ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལམ་གྷིས་ྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་གཏན་མྲེད་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཤྷིང་མྲེས་བསྲེགས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དྷི་མ་རྣམས་གློ་
བུར་བ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་རང་ལོག་ཏུ་མྷི་འགོ་བར་བ སྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྷིག་པ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཡུལ་འཛིན་པ་འདྷིའྷི་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་ཡུལ་ལ་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྷིན་དུ་འཛིན་གྷི་  
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༼༢༩༡༽ 
དུང་ལ་སྲེར་པོར་འཛིན་པ་ལྟར་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ཡོད་པའྷི་ཡུལ་དྲེའང་རྣམ་པ་གཏད་
པའྷི་སོ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་འདྷིའྷི་སྲེ ད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་
དང་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ལ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའང་དྲེ་ལྟ་བུ་འཛིན་བྱྲེད་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་ཡྷིན་པས་ཡུལ་བདྲེན་པ་དང་བོ་མ་འཁྲུལ་བའྷི་ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་འདྷི་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱ་དང་
འབུར་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྲེ་བོ་ཀུན་གྷིས་ཡང་དག་པའྷི་དོན་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་འབད་མྲེད་དུ་གོལ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྷི་རང་བཞྷིན་འདྷི་ལས་བོ་དྲེ་རྲེན་གཞན་ཏྲེ་ཡུལ་ལས་གཞན་
པའྷི་རྲེན་དབང་པོའམ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོན་ཅན་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་རང་བཞྷིན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གྷིས་སྣང་
ངམ་རྟག་འཛིན་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྷི་མ་དྲེ་སོང་བ་ལ་འབད་པ་མྷི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
འཕལ་གྷི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་ྷིད་ཀྷིས་རང་ལོག་ཏུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་དུ་བ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྡོག་པ་ནྷི། འཁོར་ལོ་
ཆྲེན་པོ་བཞྷིའམ་གནོད་པ་ཅན་གྷི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །དྲེ་
ཟོག་མྷི་ནུས་པར་ཐལ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྷི་མ་ནྷི་མྷི་བརྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གློ་བུར་གྷི་རྲེན་གྷིས་བསྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དངོས་པོའ ་ིསྟོབས་ཀྷིས་ཞུགས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་གནོད་པའྷི་ཚད་མ་སྷིད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གྷི་བོ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ ནྷི། སྲེམས་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་འོད་གསལ་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ། ཡུལ་གྷི་གནས་ལུགས་ལ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་དྷི་མ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟག་འཛིན་ལ་ 
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༼༢༩༢༽ 
སོགས་པའྷི་དྷི་མ་རྣམས་ནྷི་གྲེན་པོས་སང་དུ་རུང་བའྷི་གློ་བུར་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་གློ་བུར་བའྷི་སྒྲ་ནྷི་
རྒྱུ་མྲེད་ལ་མྷི་བྱ་སྟྲེ་སང་ དུ་མྷི་རུང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསར་དུ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་མྷི་བྱ་སྟྲེ། དྲེའྷི་སྔོན་རོལ་དུ་
སྲེམས་ལ་དྷི་མ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བལ་དུ་རུང་བ་ལ་གློ་བུར་བར་བརོད་པའོ། །དྷི་མ་རྣམས་
གློ་བུར་བ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྷི་མ་རྣམས་ཀྷིས་ཕྱྷིས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྷི་ཚེ་སྲེམས་གྲེན་པོ་དྲེའྷི་ བདག་
ྷིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་གནོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྔར་ཐོས་བསམ་གྷི་དུས་ནའང་གནོད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་ཡུན་དུ་གནས་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ནྷི། ྲེས་པ་ལ་ནུས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་
པ་མྷི་འཐད་དྲེ། དད་པའྷི་དབང་པོ་ཞན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དག་བཅོམ་པའང་མས་པར་བཤད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ ་ན། 
དྷི་མ་རྣམས་ཀྷིས་སྲེམས་ལ་གནོད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་དུ་ཆུག་ནའང་སྲེམས་རྒྱུན་གྷི་དངོས་པོ་ལ་དྷི་མ་རྣམས་
ཡུན་ཤྷིན་ཏུ་རྷིང་བར་གནས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྷི་མ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྷི་ཚད་མ་
སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པའྷི་བོ་མྱུར་དུ་སྲེད་ནུས་པའྷི་སྷིང་པོ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྲེ་ལ་ གནོད་པའྷི་ཆུ་སྲེད་ནུས་པའྷི་ས་
རོན་ལ་ལན་གཅྷིག་མྲེ་འབར་ཡང་ཡུན་རྷིང་དུ་མྷི་གནས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ྲེས་པ་ལ་ལམ་སོང་བའྷི་
འབད་པ་མྲེད་པ་ནྷི། འཚེ་བ་མྲེད་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྔར་བཤད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་
ཙམ་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བའྷི་དཔྲེ་ནྷི། ལམ་གྷིས་ྲེས་པ་སོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན། བདག་མྲེད་མཐོང་བས་འགལ་བ་
ཡྷིན། །ཞྲེས་འདོད་ན། ཆགས་སྡང་གྷིས་ཀང་གཅྷིག་གོམས་པས་གཅྷིག་སང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཞྲེས་པའྷི་རྒྱུ་གཅྷིག་ལས་ 
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༼༢༩༣༽ 
ཆགས་སྡང་གྷིས་ཀ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་བདག་འཛིན་སངས་ན་གྷིས་ཀ་སངས་ལ་དྲེ་མ་སངས་ན་འདོད་ཆགས་
གོམས་ཀང་ཞྲེ་སྡང་སོང་མྷི་ ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་གྷིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་
ཏྲེ་ཞྲེ་སྡང་གྷིས་གདུང་ན་བལ་བར་འདོད་པའྷི་འདོད་ཆགས་སྲེ་ལ། ཆགས་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་ཞྲེ་སྡང་སྲེ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེས་ན་བྱམས་སོགས་ཀང་ས་བོན་གྷི་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དྲེ་
དག་རོངས་པ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པ་གཅྷིག་པུ་ྲེས་པའྷི་གྲེན་པོར་མྷི་
འཐད་དྲེ། ཚད་མྲེད་བཞྷི་ལ་སོགས་པའང་གྲེན་པོར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་ལ་དམྷིགས་པའྷི་
བྱམས་སོགས་རོངས་པ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཤྷིན་ཏུ་སྟྲེ་ས་བོན་སོང་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །མདོ་ལས་གྲེན་
པོར་བཤད་པ་ནྷི་ྲེས་པ་མངོན་གྱུར་གྷི་གྲེན་པོའམ་ཡང་ན་ཆོས་ལ་དམྷིགས་པ་དང་དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཚད་མྲེད་བཞྷི་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ྲེས་པ་ཀུན་གཏྷི་མུག་དྲེའྷི་གཙོ་བོ་སྟྲེ་རྒྱུ་
ཅན་ཡྷིན་པས་དྲེ་མ་སོང་ན་སོང་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་གཏྷི་མུག་དང་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་བསྒྲུ བ་
པ་ནྷི། གཏྷི་མུག་ཡོད་ཀང་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མྲེད་ན་ྲེས་པ་སོང་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གཏྷི་མུག་དྲེ་
ཡང་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འཐད་དྲེ། འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྷི་ལོག་པར་
རྟོག་པ་ཡྷིན་ལ། མ་རྷིག་པ་ནྷི་རྷིག་པ་བཀག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་རྲེ་ཞྷིག་རྷིག་པ་ དང་འགལ་བ་ནྷི་
མ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ལ། རྷིག་པ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དང་རྷིག་པ་བཀག་པ་མ་རྷིག་ 
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༼༢༩༤༽ 
པ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིག་པ་དང་འགལ་བ་མ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ན་འཇྷིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་རྷིག་
པར་གྲུབ་སྟྲེ། རྷིག་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ྷིད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེག་པ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་ཡུལ་དང་མྷི་
མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རམ་རྷིག་པ་སྲེ་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
མ་རྷིག་པ་ནྷི་སྲེམས་བྱུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དམྷིགས་པ་དང་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དམྷིགས་རྣམ་བདྲེན་
པ་འཛིན་པ་ནྷི་ཤྲེས་རབ་ཡྷིན་པས་འདྷི་མྷི་བདྲེན་པ་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལོག་པར་དམྷིགས་ྷིད་མ་རྷིག་
པར། །གསུང་ཕྱྷིར། ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཟ་བ་སྒྲོན་མྲེའྷི་མདོ་ལས། དྲེ་ལ་མ་རྷིག་པ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན་གང་ཡང་དག་པ་ཇྷི་
ལྟ་བ་བཞྷིན་གྷི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཕྱྷིར་གཞན་པ་དང་མྲེད་པ་ནྷི་མ་རྷིག་
པར་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་གྲེན་པོར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱ མས་སོགས་ཀྷིས་
ྲེས་པའྷི་ས་བོན་སོང་མྷི་ནུས་ན། ྲེས་པའྷི་ས་བོན་གྷི་གྲེན་པོ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ྲེས་པའྷི་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་
གནས་པའྷི་འགལ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་འདྷིར་གྲེན་པོར་བཤད་པར་བྱ་སྟྲེ། དྲེའང་གང་ཞྲེ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་
ྷིད་དུ་ལྟ་བ་དང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དྲེ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེ ས་པ་ཀུན་དང་དོན་གྷིས་ལྷན་
ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་འགལ་བར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལྟ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ནད་ཀྷི་རྒྱུ་དང་འགལ་ན་ནད་དང་ཡང་འགལ་བར་གྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་
ྲེས་པ་སྲེམས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པས་འབལ་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་རོད་པ་སང་བ ་ནྷི། ྲེས་པ་རྣམས་གཏན་ཟད་ནས་
འགོ་བ་མྷིན་ཏྲེ་སོག་ཆགས་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   293 

༼༢༩༥༽ 
ཀྷི་ཆོས་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། གཟུགས་དང་ལྡན་པའྷི་བུམ་པ་མ་ཟད་ན་གཟུགས་མྷི་འཛད་པ་བཞྷིན་ནམ། མྲེ་
མ་ཟད་ན་དོ་བ་མྷི་འཛད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྷིན་ཞྲེས་པ་སོག་ཆགས་ཀྷི་ཆོས་ྷིད་དྲེ་དྷི་མ་སྲེམས་ཀྷི་རང་
བཞྷིན་ཡྷིན་པའམ་སྲེམས་ལས་སྲེ ས་པ་ལ་བརོད། དང་པོ་ནྷི། མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྲེམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འོད་གསལ་བ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གྲེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ན་མངོན་དུ་རྒྱུ་ལྡོག་པ་ཡང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ྲེས་པ་ཐམས་
ཅད་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མ་ཚང་བའམ་གྲེགས་ཡོད་པའྷི་ཚེ་མྷི་སྲེ་
བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འཛད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་གསྲེར་གྷི་ས་བ་དང་མཚུངས་པས་ྲེས་པ་སླར་ལྡོག་པའྷི་རོད་པ་
སང་བ་ནྷི། ྲེས་པ་ལན་གཅྷིག་སངས་ཀང་སླར་ལྡོག་སྟྲེ་གྲེན་པོ་དང་བལ་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་མྲེ་དང་བལ་ན་
གསྲེར་ལ་སོགས་པའྷི་ས་བ་སླ་བ་ལྡོག་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ྲེས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྲེམས་སྟོང་ྷིད་རྟོགས་
པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དང་འབལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གྲེན་པོ་དང་བལ་བ་ཡང་
སླར་མྲེ་ལྡོག་པ་ཡོད་དྲེ། ཤྷིང་མྲེས་བསྲེགས་ནས་ཐལ་བར་སོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་གྲེན་པོ་དང་བལ་བའྷི་
ཚེ་གསྲེར་གྷི་ས་བ་བཞྷིན་དུ་སླར་ལྡོག་པའྷི་དཔྲེ་གཅྷིག་པོ་དྲེར་མ་ངྲེས་ཏྲེ་མྷི་ལྡོག་པའྷི་དཔྲེའང ་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་
དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་བདག་ལྟ་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདག་ལྟ་ྷིད་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་
དང་། དྲེ་ཡོད་ན་ཐབས་གཞན་བསོམས་ཀང་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདག་འཛིན་གྷིས་
སྡུག་བསྔལ་སྲེད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྲེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ ནྷི། བདག་མྲེད་བསོམས་
པས་གོལ་ན་བདག་བསོམས་པས་ཀང་གོལ་ 
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༼༢༩༦༽ 
ཏྲེ་ལུང་ལས་བདག་ཤྲེས་པར་བྱ་བསམ་པར་བྱ་གོམས་པར་བྱ་ཞྲེས་གསུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་
བསོམས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། སྲེས་བུ་གང་ཞྷིག་གྷིས་ཕུང་པོ་ལ་
བདག་ཡོད་པར་མཐོང་ན། དྲེ་ལ་ནྷི་དམྷི གས་ནས་ངའོ་ཞྲེས་རྟག་ཏུ་ཞྲེན་པ་སྟྲེ་བདག་ཏུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་བུད་མྲེད་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཆགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་འཕགས་པ་ལའང་ཆགས་པ་
ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་ནྷི་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ལ། 
བདག་ཏུ་ཆགས་པ་ལ་ནྷི་བདག་མཐོང་བ་མ་གཏོ གས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་མཐོང་
ཡང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་ན་བདག་གྷི་བ་གཞན་ལའང་ཆགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བདག་ཏུ་
ཞྲེན་པས་བདག་གྷི་བདྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཐ་ན་གྷིད་ལྟ་བུ་ལའང་ཤྷིན་ཏུ་སྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལ་སྲེད་པས་གྷིད་དང་
ཆང་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་རྣམས་བསྒྲྷིབས་ནས ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བར་བྱྲེད་དོ། །ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྷི་སོ་
ནས་ཡོངས་སུ་སྲེད་པས་ནྷི། ངའྷི་ཟས་ངའྷི་གོས་ཞྲེས་བདག་དྲེའྷི་བདྲེ་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཤྲེས་ནས་ཟས་ལ་
སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ། །དྲེ་སྷིད་དྲེ་ནྷི་འཁོར་བར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདག་ཡོད་ན་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྲེའོ། །ཞྲེས་སྟོན་པ་
ནྷི། བདག་ཡོད་ན་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ཐབས་གཞན་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། བདག་གྷིར་ཞྲེན་པ་དང་བལ་བ་གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བ་དང་། ལུང་ནས་བཤད་པའྷི་ཆོ་ག་གྲེན་པོར་
མྷི་རུང་བ་དང་། ལས་དང་ལུས་འཛད་པའྷི་ཐབས་ 
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༼༢༩༧༽ 
གྲེན་པོར་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་བདག་འཛིན་མ་སངས་ན་བདག་གྷིར་ཞྲེན་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་
པ་དང་། སྷིད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེས་ན་བདག་ལྟ་སང་བར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཏུ་
ཞྲེན་པ་མ་སངས་ཀང་བདག་གྷི་བ་ལ་ཞྲེན་པ་སངས་ན་གོལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མྷི་སྷིད་ པའྷི་
རྟགས་དགོད་པ་དང་། ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ངྲེས་པར་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། 
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་གྷི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་སངས་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དྲེ་ྷིད་ཀང་བདག་ཡོད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོ ས་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྟགས་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་མ་གྲུབ་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བདག་ཡོད་ཀང་དྲེ་ལ་
ཆགས་པ་མྲེད་པ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ྲེས་མྲེད་ཅྲེས་པ་བདག་ཡོད་ན་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་
སྷིད་དྲེ། བདག་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ ། ཆགས་
པ་སོན་ཅན་ཡྷིན་ཡང་སོང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། སོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་ཀང་མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་ལ་སྡུག་
བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་ཆགས་པ་སོང་བའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་དྷིས་ལན་གྷི་སོ་ནས་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ སོན་མྲེད་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་
ལ་ཆགས་པ་སོན་ཅན་ཡྷིན་པས་སང་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་མ་རངས་པའྷི་སོ་ནས་དྷི་བ་ནྷི། སོན་ཅན་
ཡྷིན་ན་དྲེ་ལས་ཅྷིར་འགྱུར་སོན་ཅན་དྲེ་སང་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་པས་ངྲེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་  
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༼༢༩༨༽ 
པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་པ་འདྷིའྷི་ཡུལ་བདག་དྲེ་སུན་བྱུང་མྲེ ད་པར་ནྷི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་སོང་བར་
ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ཆགས་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཡུལ་ལ་ཡོན་ཏན་
མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་འདོད་ཆགས་དང་། ྲེས་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་ཞྲེ་སྡང་དང་ལ་
སོགས་པ་སྟྲེ། ཕག་དོག་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་ནྷི་ཆགས་སྡང་སྲེ་ བའྷི་རྒྱུ་མཚན་སོན་ཡོན་དྲེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་
མཐོང་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སོང་བ་ཡྷིན་གྷི་ཕྱྷི་ཚུལ་ཏྲེ་ལུས་ལས་ཚེར་མ་འབྱྷིན་པ་ལྟ་བུའམ། སོན་ཅན་དུ་མཐོང་བ་
ཙམ་གྷིས་སོང་བ་མྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་མ་མཐོང་ན་སླར་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཆགས་པའྷི་ཡོན་
ཏན་གྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བདག་ལ་ཆགས་པའྷི་ཡོ ན་ཏན་མཐོང་ནས་ཆགས་པ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་དོན་དྲེ་བདག་ལ་
འཁོར་འདས་གྷིས་ཀའྷི་རྟྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆང་ལ་ཆགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་
ཆང་འཐུང་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་ཆང་ྷིད་ཀྷི་དྷི་རོ་ལ་ཆགས་ནས་འཐུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བདག་ཏུ་ཆགས་པའྷི་མ་
ཚང་བ་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་བདག་དྲེ་ལ་འབས་བུ་ཆགས ་པ་ཐབས་གང་གྷིས་བཟོག་པར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་ཟོག་ནུས་ན་
རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ལ་འབས་བུས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཆགས་པ་སོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་
པའྷི་རྟགས་མྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དྲེ་མ་ངྲེས་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་
ཏོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆགས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཆག ས་པ་སོན་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྟྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྡུག་
བསྔལ་གྷི་རྟྲེན་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནའང་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་འདྷི་ལ་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་བ་མྷིན་ཏྲེ།  
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༼༢༩༩༽ 
བདག་སོན་མྲེད་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་བདག་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུར་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་ལ་
ཆགས་པ་དང་མ་ བལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་སྲེད་པ་དྲེ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པ་
དང་ལས་དང་། འདུ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི་རྲེན་དྲེ་དག་མྲེད་ན་
བདག་རང་པ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་མྷིན་པས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པ་དང་ལས་ལ་སོ གས་
པའང་དྲེ་དང་འད་སྟྲེ། བདག་མྲེད་ན་དྲེ་དག་རང་པའང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བདག་དང་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པ་གྷིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟར་ན་གྷིས་ཀ་སོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཕྱྷིར་གྷིས་ཀ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་སོ ན་མྲེད་པ་ལའང་ཆགས་པ་དང་
བལ་ན་ཆགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་ཆགས་པ་སོང་
བའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་གསུངས་
པ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དུག་སྦྲུལ་གྷི་སོས་བཟུང་བའྷི་ ཡན་ལག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུར་
བསོམས་པས་སོང་བ་བཞྷིན་དུ་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའང་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུར་གོམས་པས་སོང་བར་
ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་མ་སངས་ན་ཆགས་པ་སོང་མྷི་ནུས་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དཔྲེ་དགག་པ་དང་། དོན་དགག་པ་དང་། ཆགས་རལ་གྷི ་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་གྷི་ཕྱོགས་ལ་ཡན་ལག་འདོར་བར་འགྱུར་ 
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༼༣༠༠༽ 
བའྷི་རྒྱུ་མཚན་འཐད་པ་དང་། གཞན་གྷི་ཕྱོགས་ལ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཡན་ལག་
འདོར་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བདག་གྷི་བའྷི་བོ་བཅོས་པ་སྟྲེ་བདག་ལ་ཕན་མྷི་ཐོགས་པར་ཤྲེས་ནས་སོན་ཅན་དྲེ་
འདོར་བ་ཡྷིན་གྷི། བཟོག་པ་སྟྲེ་བདག་ལ་ཕན་པའྷི་རྲེ་བ་ཡོད་ན་སོན་ཅན་དུ་མཐོང་ཡང་འདོར་བ་མྷིན་ཏྲེ་མྷིག་ན་
ཡང་མྷི་འདོར་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་མྲེད་ན་མྷི་འདོར་བར་བསྟན་པ་ནྷི། ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་
ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་བཟུང་ཡང་སོན་ཅན་དུ་བསོམས་པས་བདག་གྷི་བའྷི་བོ་འདོར་རོ་ཞྲེ་ན། དབ ང་པོ་ལ་
སོགས་ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདག་གྷི་བའྷི་དོ་ལྡོག་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བདག་གྷི་ཡན་ལག་འདྷི་ན་བར་
མ་གྱུར་ཅྷིག་ཅྲེས་སྨོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སོན་ཅན་དྲེ་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་གང་ལས་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་
འགྱུར་བ་ྷིད་དོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ལུས་ལས ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་
གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་གཞན་གྷི་ཕྱོགས་ལ་ཡན་ལག་འདོར་བར་མྷི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདག་
གྷིར་ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུ་འདུ་སོགས་ཀྷི་འབྲེལ་པར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་ཡན་ལག་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་ཡང་མྷི་འདོར་བར་ཐལ་བ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྐྲ ་ལ་སོགས་པ་
དྲེ་ལ་རང་གྷི་བའྷི་བོ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་བདག་དང་ཡན་ལག་གྷིས་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་འདོར་བའྷི་རྒྱུ་
ཡང་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་ཡྷིན་གྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན ་དུ་མ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས་ནྷི་འདོར་བ་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པ་ལ་སོགས་པ་ཟྲེར་ 
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༼༣༠༡༽ 
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པའྷི་དུས་ན་ཡང་བདག་དང་ཡན་ལག་གྷི་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་
སྔར་གྷི་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡན་ལག་སོན་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་པའྷི་ྲེས་པ་མཐོང་དུ་ཟྷིན་ཡང་དྲེ་
སང་བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་གཟུགས་སོགས་ལ་ཞྲེན་པ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་བ་ནྷི། འདུག་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་བདག་གྷི་རྒྱུད་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་འདོད་ཡོན་ལ་བདག་གྷི་བའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་བར་ཐལ་བ་ལས་སྲེ་བ་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་ལ་བདག་གྷི་བའྷི་བོ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་འདུ་འབྲེལ་ལས་མ ་ཡྷིན་གྷི་འདོད་ཡོན་
ཐམས་ཅད་ལ་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབང་སོགས་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་
བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་མ་ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡན་ལག་སོན་ཅན་དྲེ་ལ་བདག་ལ་ཕན་འདོ གས་པའྷི་ནུས་པ་
མཐོང་ཡང་རང་གྷི་བའྷི་བོ་སྲེ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུག་སྦྲུལ་གྷིས་
བཟུང་བའྷི་སོར་མོ་བཞྷིན་དུ་དོར་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་སོན་ཅན་དྲེ་ནྷི་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པས་
སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་མ་གྲུབ་སྟྲེ། སྐབས་ཁ་ཅྷིག་ཏུ་བདྲེ་བའ ང་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་མྷིག་སོན་ཅན་གྷིས་
ཀང་ལམ་རྙྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་རྟོག་དཔྱོད་ཡོད་ཅྷིང་བདྲེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྙྲེད་ན་བདྲེ་བ་
ཅུང་ཟད་པ་དྲེ་སོང་བ་དང་། དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་མྷི་སང་བ་དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡན་ལག་
སོན་ཅན་དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷི ན་པའྷི་ཕྱྷིར་འདོར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུག་དང་བཅས་པའྷི་ཁ་ཟས་ཀྷིས་
འཕུལ་དུ་བདྲེ་བ་སྲེད་ཀང་སོག་འཕོག་པའྷི་ྲེས་ 
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༼༣༠༢༽ 
པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་འདོར་བ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་རྟོག་ལྡན་དུག་དང་མ་འདྲེས་པའྷི་ཁ་ཟས་ཁྱད་པར་ཅན་རྙྲེད་
ན་འདྲེས་པ་ལ་ཆགས་པ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་དུ་ཡན་ལག་སོན་ཅན་དང་བལ་བའྷི་འོ ག་ཏུ་ཁྱད་པར་ཅན་རྙྲེད་ན་སོན་
ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཅན་བདྲེ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། ཁྱད་པར་ཅན་མ་རྙྲེད་པའམ་བཟང་ངན་འབྱྲེད་པའྷི་རྟོག་དཔྱོད་མྲེད་ན་སོན་ཅན་ལའང་ཞྲེན་པས་འཇུག་
ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། བསམ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་དོ ན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བདག་
རྟག་པ་ལ་བསོམ་པ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་གོལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དབང་
སོགས་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་བས་ཞྲེན་པ་ལྡོག་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྲེ་བསོམས་པས་འགྱུར་ན་བདག་མྷི་
རྟག་པར་ཐལ་བ་དང་། མོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟྲེན་བདག་མྲེད་ན་དྲེར་ཞྲེན་པ་ མྷི་འཐད་པ་དང་། བདག་ཡོད་ན་
བདག་དང་བདག་གྷིར་ཞྲེན་པ་སྲེ་བར་བསྟན་པ་དང་། བདག་ཏུ་ཆགས་པ་ཡོད་ན་བདག་གྷིར་ཆགས་པ་དང་
བལ་བའྷི་དོན་དུ་བརོན་ཡང་དྲེ་མྷི་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་དང་། བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བདག་བསོམས་པས་གོལ་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བདག་ཡོད་དུ་ཆུགས་ཀང་དྲེ་བསོ མས་པ་མྷི་སྷིད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བདག་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་དྲེ་བསོམས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པར་
མྷི་འགྱུར་ན་རྟོག་ལྡན་གྷིས་འབད་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་རྟག་པ་དྲེ་ྲེས་པའྷི་རང་
བཞྷིན་ཡྷིན་ན་སོལ་བའྷི་ནག་པོ་ལྟར་སོད་མྷི་ནུས་ལ་རང་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ན་ཡང་དྲེ ་ལ་དྲེས་མ་གོས་པར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེས་ན་ 
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༼༣༠༣༽ 
བདག་རྟག་པ་ལས་གོལ་བ་མྷི་སྷིད་དོ། །བསོམས་པས་འགྱུར་ན་བདག་བསོམས་པས་བདག་འཇྷིག་པར་འགྱུར་
ལ། དྲེ་ལྟར་ན་བདག་འདོད་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་པ་ནྷི། བདག་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བསོམ་
པས་བདག་མྷི་འཇྷིག་སྟྲེ་བདག་གྷི་གནས་སྐབས་འགྱུར་བ་ ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་འཁོར་བའྷི་ཚེ་བདྲེ་
བའྷི་གནས་སྐབས་མས་ལ། གོལ་བའྷི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་གནས་སྐབས་མས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གནས་
སྐབས་ཞྷིག་ན་གནས་སྐབས་ཅན་ཡང་འཇྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་སོམས་པས་བདག་གྷི་ཡོན་ཏན་བདྲེ་སྡུག་འཇྷིག་པ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་ཀང་འཇྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ལས་མྲེད་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདག་བསོམས་པས་དྲེ་མཐར་ཐུག་པའྷི་
ཚེ་བདག་མྲེད་ན་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་བ་དང་། ལས་འབས་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་དང་ཤྲེས་
རབ་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྷི་རྟྲེན་ལོ ག་པ་སྟྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་གོལ་བ་དང་
ལས་འབས་ལ་སོགས་པའྷི་རྟྲེན་དུ་བདག་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཇྷི་ལྟར་ཞྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་རང་བཞྷིན་
ནྷི་བདག་མྷི་རྟག་པའམ་མྲེད་པ་དྲེ་འད་བར་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཡོད་
ཀང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་མྷི་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་ནམ། སྲེ ས་བུ་དམ་པ་ལ་རྷིན་པོ་ཆྲེ་ཡོད་ཀང་དྲེ་ལ་མ་ཆགས་པ་བཞྷིན་
ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བདག་ཡོད་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བ་དང་བརྟྲེན་པ་དང་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་དྲེ་
དྲེའྷི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདག་ཏུ་ཆགས་པ་དྲེ་ནྷི་བདག་གྷིར་ཞྲེན་པ་ 
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༼༣༠༤༽ 
སྲེད་པའྷི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ། ཟས་ལ ་སོགས་པས་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེན་པ་དྲེ་གྷིས་ཀྷིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། བདག་ཏུ་ཆགས་པ་ཡོད་ཀང་བདག་
གྷི་བ་ལ་ཆགས་པ་མྷི་འབྱུང་སྟྲེ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྷི་དོན་དུ་འབད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཏུ་ཆགས་
པའྷི་གང་ཟག་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེའྷི་དོན་དུ་བརོན་པས་རྲེ ་ཞྷིག་བདག་གྷི་བ་ལ་ཆགས་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་ལན་གཅྷིག་
ལོག་ཀང་དྲེ་ལ་གཏན་ཆགས་བལ་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་གྷི་བས་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་
གྷི་ཆ་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་
དང་བལ་བའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་དྲེ་ཟས་ཀྷིས་ཚིམ་པ་ལན་གཅྷི ག་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཡང་སླར་འདོད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །བདག་གྷི་བས་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་པའྷི་སོན་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་སྲེད་པ་མྷི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་གྷི་ཆ་
མཐོང་བ་དྲེས་བདག་གྷི་བ་དྲེའྷི་སོན་བསྒྲྷིབས་ནས་མྷི་མཐོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་ན་
བདག་གྷིར་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་དོ། །ལྔ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
བདག་གྷི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཆགས་བལ་ཡང་
མྲེད་དྲེ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་པོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་བདག་འདོར་བ་ཡྷིན་ན་
བདག་གྷི་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པ་དོན་མྲེ ད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གོལ་བ་པོ་མྲེད་པས་དྲེ་བསོམས་ཀང་གོལ་བ་
མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདག་ཡོད་ནའང་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པ་དོན་མྲེད་དྲེ་དྲེས་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་བདག་
ཏུ་ཆགས་པ་སོང་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ 
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༼༣༠༥༽ 
སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་གོལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཧ་ཅང ་ཐལ་བ་དངོས་དང་། དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་དང་། གཞན་ལ་ཆགས་བལ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་བདག་
འཛིན་ཅན་དྲེ་དག་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ྷིད་དུ་གསལ་བར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་
ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་མྲེད་བསོམས་པ་བཞྷིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་གོལ་ན་དང་པོ ་ྷིད་དུ་གོལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། ན་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ནྷི་མ་བསོམས་པའྷི་སྔར་ཡང་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྲུབ་ན་སྲེམས་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྷིས་མྷི་གནོད་པར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྔར་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟའང་ཆགས་བལ་མྲེ ད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཕྱྷིས་བསོམས་པའྷི་
དུས་ནའང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པས་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་
དན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་དན་པས་འཁོར་བ་ལ་སོ་བ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཚེ་བདྲེ་བ་མཐའ་དག་ཀང་དན་པས་དྲེ་ལ་ ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཞྷི་བའྷི་བདྲེ་བ་མཆོག་ཏུ་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་འཁོར་བའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སྲེད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདག་ལྟ་ཅན་ནྷི་ཞྷི་བའྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོ་བར་
ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། བྱ་རོག་མྷི་གཙང་གནས་ལ་ནྷི། །མངོན་ཞྲེན་དང་ནྷི་རྲེས་འབྲེལ་བའྷི། །དགའ་བ་ཅྷི་འད་དྲེ་འད་
བ། །པདྨའྷི་ནགས་སུ་ཐོབ་མྷི་འགྱུ ར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྲེ་ཞྷིག་དྲེའྷི་བོ་ལྡོག་
ཀང་དྲེ་མྷི་བརྟན་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། བདག་གྷི་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ 
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༼༣༠༦༽ 
དུ་བསོམས་པས་དྲེའྷི་ྲེས་པ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་དགའ་བ་སྲེས་པའྷི་ཡུལ་ལ་
ཡང་ཕྱྷིས་ྲེས་པ་མཐོང་ན་ཆགས་པ་ལྡོག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་བ་
ཡྷིས་སྐད་ཅྷིག་སྟྲེ་ྲེས་པ་མཐོང་བ་དྲེ་སྷིད་དུ་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཆགས་པའྷི་བོ་ལྡོག་ཀང་དྲེ་ལ་གཏན་དུ་ཆགས་བལ་དུ་
མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་དྲེ་ཡང་མཁོ་བས་ཆགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་འདོད་ལྡན་
བུད་མྲེད་འགའ་ཞྷིག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཡང་ག ཞན་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ས་བོན་མ་
སངས་ན་ལན་གཅྷིག་འགག་ཀང་སླར་ལྡོག་སྟྲེ། དགྲེ་སློང་དག་འཕགས་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ཀྷིས་སངས་པ་གང་ཡྷིན་
པ་དྲེ་ནྷི་སངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་སྲེས་བུ་གང་ལ་ཡུལ་ལ་
བང་བྱ་དང་དོར་བྱར་འཛིན་པའྷི་ཁྱད་ཡོད ་ན་དྲེ་དག་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཆགས་སྡང་གྷིས་སྲེའོ། །ཡུལ་གཅྷིག་ལ་སྟྲེ་
བང་བྱ་ལ་དམྷིགས་ནས་བྱུང་བའྷི་ཆགས་པ་དྲེ་ྷིད་ཆགས་པ་ཀུན་ཏྲེ་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བའྷི་ས་བོན་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ྷིད་རྣམ་གངས་ཀྷིས་བསྲེད་ཚེ། །ཞྲེས་པ་ད་ལྟར་གྷི་དོར་བྱ་དྲེ་ྷིད་འགའ་ཞྷིག་
གྷི་ཚེ་བང་བྱར་ཡ ང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་
བང་བྱ་ཁོ་ནའམ་དོར་བྱ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཟས་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་ཆགས་བལ་མྷི་སྷིད་པ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཆགས་བལ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། འོག་ཏུ་ད་ནྷི་གང་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
ཡུལ་གང་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་དང་དྲེའྷི་ 
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༼༣༠༧༽ 
ཡུལ་ཅན་ཆགས་པ་དང་བདག་གྷི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བདག་གྷི་བ་རྣམས་དང་གསུམ་ཀ་སོན་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདྷི་ལྟར་བདག་ནྷི་སངས་རྒྱས་ལྟར་སོན་མྲེད་དུ་འདོད་ན། དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་ཆགས་པའང་དད་པ་ལྟར་སོན་
མྲེད་དུ་གྲུབ་ཅྷིང་། དྲེའྷི་བདྲེ་བ་སྒྲུ བ་བྱྲེད་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའང་སངས་རྒྱས་དགྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཐབས་མཆོད་པ་ལྟར་སོན་མྲེད་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་གསུམ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་ཀང་དྲེ་
གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྷི་སོན་ཅན་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་སྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་སྟྲེ་ཆགས་པ་དང་བལ་
བའྷི་ཡུལ་འཁོར་བའང་གསུམ་ པོ་དྲེ་ཙམ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་ནྷི། འཁོར་བའྷི་གནས་དྲེར་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་སོན་དང་བཅས་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡུག་
བསྔལ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་སང་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་
པ་དྲེ་ནྷི་བདག་ལའང་མ ཚུངས་པས་དྲེའང་འདོར་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་
པ་དྲེའྷི་སོན་ཡོད་ཀང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་འཁོར་འདས་གྷིས་ཀའྷི་རྟྲེན་དུ་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ད་ནྷི་བདག་གྷི་བ་གང་ལ་སྲེས་བུ་དྲེ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་
སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ནྷི་དོར་བར་མྷི་ནུས་པས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་ལ། བདག་གྷི་
བ་དོར་བར་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་སྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལའང་ྲེས་པ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་འདོར་ཡང་
ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྷི་ཚེ་ཡང་ལྲེན་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་  
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༼༣༠༨༽ 
པ་དབང་སོགས་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་བས་ཞྲེན་པ་ལྡོག་པ་མྷི་འཐད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཡུལ་ལ་ཞྲེན་པ་སྲེ་བ་དང་ལྡོག་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་སྷིར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དབང་སོགས་ལ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། དབང་སོགས་ལ་
ྲེས་པ་མཐོང་བ་ྷིད་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་དྲེས་ཞྲེན་པ་སོང་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཞྲེན ་པ་
སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལྡོག་པའྷི་རྒྱུ་ྲེས་པ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། གོགས་པོའ ་ིསོན་ཡོན་མཐོང་བ་
བཞྷིན་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྒྱས་
པར་བསྟན་པ་ནྷི། དབང་པོ་དང་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞྲེན་པ་སྲེ་བ་དང་འཇྷིག་པའྷི་རྒྱུ ་སོན་ཡོན་མཐོང་བ་
ལས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་སོན་ཡོན་ལ་རྟོག་དཔྱོད་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་བྱྷིས་པ་དང་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་ལའང་
དབང་སོགས་ལ་ཞྲེན་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་རུང་ན་མྷིག་རབ་རྷིབ་ཅན་དང་ལུས་ཞ་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་སོན་ལྡན་ལའང་ཞྲེན་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མཛེས་པ་ལ ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཡང་
བདག་གྷི་ལོངས་སོད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་གཞན་གྷི་དབང་པོ་དང་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། བདག་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་པའྷི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་དབང་པོ་སོན་མྲེད་དང་། ད་ལྟར་གྷི་
བདག་གྷི་བ་ལུས་ལས་བོག་པའྷི་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཞྲེན་པ་མྲེ ད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། 
དྲེ་ྷིད་ཕྱྷིར་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་ནྷི། གཞན་ཡང་དབང་སོགས་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་
བས་ཞྲེན་པ་ལྡོག་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་དག་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་བ་ྷིད་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོག་ཏུ་
ཆགས་པས་ཞྲེས་ 
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༼༣༠༩༽ 
པ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གཙང་ བ་དང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་ཆགས་པའྷི་སོ་ནས་ཡོན་ཏན་ཅན་དྲེར་ཡང་མཐོང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཡུལ་གྷི་གནས་ལུགས་ལ་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་མྷིན་ཡང་ཡོན་ཏན་
སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་དབུ་མར་གནས་པའྷི་དུས་ན་ྲེས་པ་མཐོང་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ། ཞྲེན་པ་ལ་
དབུ་མར་གནས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ། །བཞྷི་པ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ཞྲེན་པ་སྲེ་ན། བྱྷིས་སོགས་ལ་ཡང་
མཐོང་ཕྱྷིར་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་ཡོད་ལ་དྲེས་ན་བདག་གྷི་བ་ལ་ཞྲེན་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་
གྷིར་ལྟ་བ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་དབང་སོགས་ལ་སོན་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པས་དབང་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་
མཐོང་བའྷི་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ བདག་གྷི་བ་ལ་ཞྲེན་པ་དྲེ་ལ་ཇྷི་ལྟར་གནོད་དྲེ། འགའ་ཞྷིག་གྷིས་མྲེ་ལ་མྷི་
གནོད་ན་དུ་བ་ལ་མྷི་གནོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །མདོར་ན་ྲེས་པ་མཐོང་བས་དབང་སོགས་ལ་ཞྲེན་པ་ལྡོག་པ་མྷི་
འཐད་དྲེ་ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུ་བདག་གྷིར་ལྟ་བ་ལ་མྷི་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་བདག་ལྟ་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་
བསོམས་ཀང་ཞྲེན་པ་སོང་བ་མྷི་ སྷིད་ལ། སྷིད་ཀང་ཐར་པ་མྷི་ཐོབ་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཆགས་
བལ་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གངས་ཅན་གྷི་ལུགས་ལ་ཆགས་བལ་མྷི་འཐད་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་ལ་ཡྷིད་བྱུང་བ་ཙམ་ཆགས་བལ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། ཀུན་ལ་སྲེམས་སོམས་པ་ཆགས་བལ་དུ་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་རང་བཞྷིན་དང་སྲེ ས་བུ་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པ་ཆགས་བལ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། 
གངས་ཅན་ན་རྲེ་བདག་ལྟ་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པའང་མྷི་སྷིད་ལ། བསོམས་ཀང་གོལ་བའང་མྷི་སྷིད་པ་
བདྲེན་མོད།  
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༼༣༡༠༽ 
འོན་ཀང་། སྲེས་བུ་འདྷི་ནྷི་དོན་དམ་དུ། །རྟོག་པ་དག་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཏྲེ། །རང་བཞྷིན་ྷིད་དུ་མ་ཤྲེས་
ཏྲེ། །རོངས་པ་འཁོར་བར་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པས་གཙོ་བོ་དང་སྲེས་བུ་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་ན་གོལ་ལ། གཅྷིག་ཏུ་
ཤྲེས་ན་འཁོར་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་པོར་རང་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
ཁམས་གསུམ་གྷི་སྲེ་བོ་འདྷི་རྣམས་ཀྷིས་རང་བཞྷིན་དུ་འདོད་པའྷི་དབང་པོ་དང་བདྲེ་སོགས་ལས་བདག་རྟག་པ་
ཐ་དད་དུ་ ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དབང་སོགས་ནྷི་མྷི་རྟག་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་འདྷི་ལྟར་བདག་
གྷི་ལུས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་དོར་ནས་མཆོག་གཞན་ཐོབ་པ་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མ་
གྲུབ་ན་ཐར་པ་ལ་འབད་པ་མྷི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་ན་དམན་པ་སངས་ནས་མཆོག་
ཐོབ་པར་འདོད་པ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་སོགས་མྷི་རྟག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ་སྲེ་འཇྷིག་བོ་ཅན་ཏྲེ་
དབང་སོགས་ཀྷི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་རྲེས་འགའ་བར་སྲེད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་
སོགས་བདག་རྟག་པ་དང་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་ན་དབང་སོགས་མྷི་རྟག་པར་ཤྲེས་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་
ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ལ་མ་ཆགས་པའྷི་ཚེ་གཙོ་བོ་མྲེད་པས་བདག་རང་པར་འགྱུར་ལ་དྲེའྷི་ཚེ་གོལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་གཅྷིག་ཏུ་ཤྲེས་པ་ཆགས་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ྷིད་མཐོང་བས་ཀང་། །ཆགས་
མྷིན། ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སླའོ། །གསུམ་པ་བདག་འཛིན་ཆགས་པའྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་བདག་གྷི་བ་ལ་ཆགས་པ་
དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པའྷི་གང་ཟག་དྲེ་དམྷིགས་པ་ནྷི་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའོ། ། 
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༼༣༡༡༽ 
དྲེའྷི་རྒྱུ་ནང་གྷི་ཡན་ལག་ནྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་བདག་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ངོ་བོ་ྷིད་
ཀྷིས་བདག་ཏུ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལས་བདག་གྷི་བ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡྷིད་བྱུང་བ་ཙམ་ཆགས་བལ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་ཞྲེ་སྡང་
དངོས་སམ་དྲེའྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་། ཞྲེ་སྡང་སྲེས་པ་ྷིད་ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པས་གོལ་བ་ཐོབ་སྟྲེ། ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མཐོང་ན ་དྲེ་ལ་སོ་བ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་ཡྷིད་འབྱུང་བར་ཡོད་ཀང་ཡྷིད་འབྱུང་དྲེ་འད་ནྷི་ཞྲེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ། འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྡྲེ་པའྷི་གཞུང་ལས། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཞྲེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་དྲེ་ཞྲེ་སྡང་གྷི་ རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ། སོད་འཇུག་་་་་ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བའྷི་ཟས་རྙྲེད་
ནས། །ཞྲེ་སྡང་བརྟས་ཏྲེ་བདག་འཇོམས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་ཡྷིད་འབྱུང་བ་དྲེ་གཏན་ཆགས་པ་དང་
བལ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡྷིད་མྷི་བདྲེ་བ་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ཚེའང་ཡུལ་ལ་ལ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་སྡུག་
བསྔལ་དང་བལ་བའྷི་བདྲེ་བའྷི་གནས་སྐ བས་གཞན་འཆོལ་བའྷི་འདུན་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྡུག་བསྔལ་
ལ་ཡྷིད་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་སང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེ་སྡང་གྷི་གོགས་ཅན་དང་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྷིད་
མྷི་བདྲེ་བ་དྲེ་འད་བ་མྷི་དགྲེ་བ་ྷིད་ཡྷིན་ཡང་དགྲེ་བའྷི་ཆོས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐུབ་པས་བསྟྲེན་པར་
གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཞྲེ་སྡང་རྒྱུན་དུ་སྲེ་བ་ྷིད་ཆགས་ 
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༼༣༡༢༽ 
བལ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆགས་པ་སྲེ་བའྷི་སྐབས་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཞྲེ་སྡང་རྒྱུན་དུ་སྲེ་ན་ཐར་པ་མ་ཡྷིན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེ་སྡང་དྲེ་ྷིད་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཞྲེ་སྡང་ཇྷི་སྷིད་དུ་
འཇུག་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི ་སྡུག་བསྔལ་ཇྷི་སྷིད་དུ་འཇུག་པ་དྲེ་སྷིད་དུའོ། །རྒྱུ་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལོག་ན་འབས་བུ་ཞྲེ་སྡང་
དྲེའང་ལོག་ནས་སྲེས་བུ་རང་ྷིད་ཀྷིས་སྔར་གྷི་རང་བཞྷིན་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
འཐབ་མོ་དུ་མ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ཁྱྲེད་ཀྷི་ཆགས་བལ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། འོག་ནས་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུ ག་
གྷི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེམས་མམ་པའམ་བཏང་སོམས་སུ་གནས་ན་ཆགས་པ་ལ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འགའ་
ཞྷིག་གུས་པས་ཙནྡན་གྷིས་ལུས་ལ་བྱུག་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་མྷི་སྲེ་ལ། འགའ་ཞྷིག་སྡང་བས་སྟྲེའུས་ལུས་
ལ་འཇོག་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་མྷི་སྲེ་བ་ལྟ་བུའོ། །འཕགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་དགའ་མྷི་དགའ་མྷི་སྲེ་བ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ ་ན། དྲེས་
བང་དོར་ཐམས་ཅད་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྷིད་དུ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསོམ་བྱ་
སྡུག་བསྔལ་གྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ ཞྲེ་
ན། དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་ལ་
དགོངས་ནས་དྲེ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་བསོམས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། ངྲེད་ཀྷི་དྲེའང་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་རྲེན་ལས་སྲེས་པ་ནྷི་རྟྲེན་འབྲེལ་ཡྷིན་ལ་རྟྲེན་འབྲེལ་དྲེ་བསོམས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི ། བདག་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་
རྟོགས་པའྷི་ 
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༼༣༡༣༽ 
རྟྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །སྟོང་ྷིད་དུ་ལྟ་བ་རྟོགས་པས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཐབས་བསོམས་པ་
རྣམས་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྟོང་ྷིད་དྲེ་རྟོགས་པའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཐུབ་པའྷི་གསུང་ཐམས་ཅད་སྟོང་
ྷིད་ལ་གཞོལ་ཞྷིང་འབབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསོམ་པ་
ྷིད་ཀྷིས་གོལ་ན། སྟོང་ྷིད་བསོམ་པ་བཤད་པ་དོན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་ལུང་དགོད་པ་ནྷི། 
ཐབས་རང་པ་བསོམས་པས་མྷི་གོལ་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། འདུ་བྱྲེད་མྷི་རྟག་པ་རྟོགས་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་ལ། 
སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པ་ལ ས་བདག་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་གསུངས་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། དགྲེ་སློང་དག་གཟུགས་
རྟག་པ་ཡྷིན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན། བཙུན་པ་མྷི་རྟག་པ་ལགས་སོ། །གང་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྷིན་ནམ་
བདྲེ་བ་ཡྷིན། བཙུན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལགས་སོ། །གང་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་
ཅན་ལགས་སོ། །དྲེ་ལ་འདྷི་ ནྷི་ངའྷི་འོ། །འདྷི་ནྷི་ང་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ནྷི་ངའྷི་བདག་གོ་ཞྲེས་ལྟར་རུང་ངམ། བཙུན་པ་
མ་ལགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་སྷིའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་ན་བདག་དང་བདག་གྷི་བ་ལ་
ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྷི་སྷིད་ལ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ལུས་སམ་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྷིང་དྲེས་ལས་
བཟང་ངན་ཀུན་རོམ་པ་ལ ་བརྟྲེན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྷི་གང་ཟག་དྲེ་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་དང་
ལས་ལས་གོལ་བ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ། དང་པོ་གྷིས་ནྷི་ོན་མོངས་པ་ཡྷིན་ལ་ཕྱྷི་མ་ནྷི་ལས་སོ། །མ་རྷིག་པ་དང་
སྲེད་པ་དང་ལས་གསུམ་པོ་དྲེ་འད་ཡོད་ན་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁོར་བས་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 



312   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༣༡༤༽ 
དྲེས་ན་སྡུག་བསྔལ་བསོམས་ཀང་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་སོང་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེས་ཐར་པ་ཐོབ་རྲེ་སྐན། 
གྷིས་པ་སྷིད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། རྷིག་བྱྲེད་ཀྷི་མཐའ་གསང་བར་ས་བ་ན་རྲེ། བདག་ཡོད་ཀང་བདག་གྷི་བ་ཁོ་
ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་མྷི་འདོད་པས་གོལ་ཏྲེ་ཆགས་པ་ནྷི་ཡུལ་ལས་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ རོ་ཞྲེ་ན། བདག་གྷི་བ་
མྲེད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་བདག་གྷི་ཟས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་གྷི་བ་དྲེའྷི་ཟ་བ་པོའ ་ི
བདག་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཟ་བ་པོ་ནྷི་བཟའ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན་དྲེའྷི་ཚེ་
གོལ་བ་དྲེའྷི་རྟྲེན་བདག་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་གོལ་བའང་མྲེད་པར་འགྱུར་ རོ། །བདག་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་བྱ་བ་སྟྲེ་
ལས་བྱྲེད་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་ལོངས་སོད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་དྲེ་རྟག་པའྷི་དངོས་པོའ །ོ །གསུམ་པ་དྲེས་ན་
བདག་ལྟ་སང་བ་གདམས་པ་ནྷི། སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་ལ་མྷི་གནོད་པ་དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ལུང་ལས་གསུངས་པའྷི ་ཆོ་ག་གྲེན་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབང་གོལ་བའྷི་རྒྱུར་འདོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ་དང་། དོན་
བསྡུས་ནས་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་གྲེན་པོར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལུང་ཙམ་ཡྷིད་ཆྲེས་
པའྷི་གནས་སུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བདག་ལྟ་ཅན་ལ་ཐར་པ་ མྲེད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་བདག་དང་དྲེའྷི་ཐར་པ་
གྷིས་ཀ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་གྷིས་ཀའྷི་ལུང་ལས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བདག་ཡོད་ཀང་
དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོགས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་དྲེ་དག་གྷི་ཚིག་ལ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་ཀང་
གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་ལྡན་རྣམས་ནྷི་ལུང་ཙམ་ 
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༼༣༡༥༽ 
ལས་བཤད་པའྷི་ལམ་གྷིས་གོལ་བར་ས་བས་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཡྷིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ལུང་ནྷི་
ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྷི་དོན་ལ་མྷི་བསླུ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
ཚིག་དང་དོན་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ས་བོན་ལ་གྲུབ་པའྷི་དཔྲེ་སྲེ ས་བུ་ལ་སྦྱོར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། 
ལུང་ལས་བཤད་པའྷི་སྔགས་ས་བོན་ལ་བཏབ་པས་འབས་བུ་མྷི་སྲེ་བར་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན་ནམ། དྲེ་བཞྷིན་དུ་
དྲེས་སྲེས་བུའང་སྲེ་བ་མྲེད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་མྷི་མཚུངས་པ་ནྷི་ས་བོན་སོགས་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་
པ་སྦྱྷིན་སྲེག་གྷིས་སྡྷིག་པ་དག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྷི། ག ལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་སང་ལ་གཞལ་ནས་མྲེ་ལྔའྷི་དབུས་
སུ་བཞག་ནས་ཕྱྷིས་སང་ལ་གཞལ་ན་ཡང་བར་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་སྡྷིག་པ་ཟད་པ་ཡྷིན་ལ། སྡྷིག་པ་ཟད་ན་གོལ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྔར་ལྷི་བ་དག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ལུས་མྲེས་གདུངས་པ་ན་ཡང་བར་འགྱུར་བ་ནྷི་ལྷི་བའྷི་ས་
དང་ཆུའྷི་ཁམས་མས་པས་ཡྷིན་གྷིས་སྡྷིག་པ་དང་ བལ་བས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྡྷིག་པ་ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་ལྷིད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལོག་ཤྲེས་དང་སྲེད་པ་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་གྷིས་མཐར་ཐུག་པ་སྔོན་གྷི་ལས་སུ་བསྟན་པ་དང་། དབང་བསྐུར་གྷིས་རྒྱུ་དྲེ་དག་ལ་
མྷི་གནོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ ་ནྷི། ལོག་ཤྲེས་ཏྲེ་མ་རྷིག་པ་དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེད་པ་སྟྲེ་སྲེམས་པ་
གྷིས་པོ་དྲེའྷི་དབང་གྷིས་ཕག་གྷི་མངལ་ལ་སོགས་པའྷི་དམན་པའྷི་གནས་སུ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་
གྷིས་བཅད་ན་དམན་པའྷི་གནས་སུ་འགོ་བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་བདྲེ་དག་ྷིད་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་ལ་
ནུས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ ་གྷིས་ 
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༼༣༡༦༽ 
ཡོད་པ་ཙམ་ལས་འབྱུང་ཞྷིང་གང་རུང་གཅྷིག་མྲེད་ཀང་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ལོག་ཤྲེས་མྲེད་ན་དམན་
གནས་ལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་ལ། སྲེད་པ་མྲེད་ན་དྲེར་བགོད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་
གྷིས་ཁོ་ནས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་ལས་ཀང་རྒྱུར་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར ་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་པ་གྷིས་པོ་དྲེ་དག་
རང་ྷིད་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྲེ་བ་དངོས་སུ་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྲེ་བ་འདྷིར་དགྲེ་སྡྷིག་གྷི་སྲེམས་པ་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པ་ལས་ཚེ་འཕོ་བའྷི་ཚེ་སྷིད་པ་གཞན་ལྲེན་པའྷི་ལོག་ཤྲེས་དང་སྲེད་པ་གྷིས་འབྱུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྟགས་དགོད ་པ་ནྷི། ཁྱྲེད་ཀྷི་ལུང་ནས་བཤད་པའྷི་དབང་བསྐུར་
ལ་སོགས་པས་གོལ་བ་མྷི་འཐོབ་སྟྲེ། འཁོར་བར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མ་རྷིག་པ་དང་། སྲེད་པ་མས་པར་བྱས་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་མ་གྲུབ་པའྷི་ལན་དང་། དྲེ་
དགག་པ་དང་། བཀག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །ད ང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྲེ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བ་དང་། 
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྟྲེན་ནམ་རྒྱུ་ནྷི་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་ལུས་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་དྲུག་
ཡྷིན་ཏྲེ། གནས་གཞན་དུ་ཕྱྷིན་པར་བྱྲེད་པ་པོ་དང་རྟོག་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་དྲུག་ལ་
བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །བྱྲེ ད་པ་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ད་ལྟར་མ་མཐོང་བའྷི་སྔོན་གྷི་ལས་ལས་སྲེ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། དགྲེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ལས་དབང་པོ་དྲུག་བཟང་བར་སྲེ་ལ། མྷི་དགྲེ་བ་བཅུའྷི་ལས་ལས་དབང་པོ་དྲུག་
ངན་པར་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བའྷི་ལས་དབང་གྷིས་ཞྷིག་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར། །དབང་
ཐོབ་པའྷི་སྲེས་ 
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༼༣༡༧༽ 
བུ་སྷིད་པར་འགོ་བ་མྲེད་དྲེ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལས་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཁྱྲེད་འདོད་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་
གྷིས་ལས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འདྷི་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་སྲེ་བ་ནྷི་ལོག་
ཤྲེས་དང་སྲེད་པ་གྷིས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་ པའྷི་ཕྱྷིར་བྱྲེད་པ་དབང་པོ་དྲུག་སྲེད་པ་ལ་བོ་སྟྲེ་
སྲེམས་པ་གྷིས་ཀྷི་ནུས་པ་མཐོང་ཞྲེས་པ་ནྷི། སྲེམས་པ་གྷིས་པོ་འདྷི་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གཞན་གྷིས་མ་ཡྷིན་ན་ཞྲེས་པ་དགྲེ་མྷི་དགྲེའྷི་ལས་ྷི་ཤུས་
བྱྲེད་པ་དྲུག་བསྲེད་པ་མྷི ན་ཏྲེ། སྲེ་བ་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཕགས་པ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ལས་
བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ན་དབང་བསྐུར་ཡང་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་སྲེམས་པ་གྷིས་པོ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེས་བུ་དྲེ་དག་འཁོར་བར་
ཅྷིས་མྷི་འགོ་སྟྲེ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དབང་གྷིས་བོའ ི ་ནུས་པ་
བཅོམ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་བོ་མྷི་འཕྲེན་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། བདག་རྟག་པ་བྱྲེད་པ་པོར་མྷི་
འཐད་པ་དང་། བདག་མྲེད་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་ྲེས་པས་མྷི་གོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལོག་ཤྲེས་
དང་སྲེད་པ་གྷིས་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་དག་དབང་གྷིས་ནུས་པ་མྲེད་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ ་བར་མྷི་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྲེས་བུ་དྲེ་ལ་དབང་དང་སྔགས་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་སྲེམས་པ་གྷིས་ཀྷིས་
བསྐུལ་བའྷི་དབང་གྷིས་ཤྲེས་པས་ཡུལ་འཛིན་པ་དང་། རང་འདོད་པའྷི་གནས་སུ་འཇུག་པ་དང་། སྲེམས་ཐོད་
རལ་དུ་ཡུལ་གཞན་ལ་གཡྲེང་བ་དང་། དྲེ་དག་འགོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ 
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༼༣༡༨༽ 
གྷི་རྒྱུ་སྲེམས་པའྷི་ནུས་པ་མས་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་གྷིས་སྲེམས་ས་གྷིས་པོ་དྲེ་ད་ལྟ་ྷིད་དུ་ནུས་
མྲེད་དུ་མ་སོང་ཡང་ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་ནུས་མྲེད་དུ་བྱྲེད་དྲེ། དྲེས་དྲེའྷི་ནུས་པ་རྷིམ་གྷིས་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
ནུས་པ་རྷིམ་གྷིས་འཇྷིག་ཀང་ཤྷི་བའྷི་འོག་རོལ་ཁོ་ནར་འཇྷིག་པའྷི་དུས་ཀྷི་ངྲེས་པ་མྷི་འཐད་པ ་དང་། ད་ལྟར་
ནུས་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པ་མ་མཐོང་ན་ཤྷི་བའྷི་འོག་རོལ་ཏུ་ནུས་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་འདོད་པའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
དབང་བསྐུར་ཡང་ད་ལྟ་བོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁོར་བའྷི་ཆོས་ལོག་ཤྲེས་དང་འདོད་ཆགས ་ལ་སོགས་པའང་
རྒྱུན་མྷི་ཆད་ལ། ཅྷི་སྟྲེ་སྲེས་བུ་ཤྷི་བ་དྲེའྷི་ཚེ་བོ་རྒྱུན་ཆད་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ལོག་ཤྲེས་དང་འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པའང་སྲེ་བར་མྷི་འགྱུར་བས་གོལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གོལ་བའྷི་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དོན་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་གོལ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་བོ་མྲེད་པ་དྲེ་ཁྱྲེ ད་ལྟར་ན་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཤྷི་བའྷི་འོག་ཏུ་བོ་རྒྱུན་ཆད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་དྷི་མ་རྣམས་ཀྷིས་བོ་
ཕྱྷི་མ་མཚམས་སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ད་ལྟར་གྷི་དྷི་མ་བཞྷིན་ནོ། །དབང་གྷིས་དྷི་མ་དྲེ་རྣམས་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པས་
ཕྱྷིས་ནས་མྷི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ དབང་བསྐུར་བས་གསོན་པོའ ་ིདུས་ྷིད་ནའང་དྷི་མ་རྣམས་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་
མྲེད་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་བསྐུར་བས་གསོན་པོའ ་ིདུས་ནའང་དྷི་
མ་རྣམས་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པ་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྷི་མ་རྣམས་ནྷི་རང་གྷི་ཕྱོགས་སྲེད་པ་དང་
ལོག་ཤྲེས་ལ་སོ གས་པ་འཕྲེལ་ན་ 
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༼༣༡༩༽ 
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྷི་དྷི་མ་རྣམས་འཕྲེལ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ྲེས་པ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུན་ནྷི་རྲེན་གཞན་ལ་
མྷི་ལྟོས་པར་རང་གྷི་རྷིགས་སྔ་མའྷི་ས་བོན་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་གྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོའ ་ི
ཕྱོགས་སྟོང་ྷིད་རྟོགས་པ་འཕྲེལ་ན་དྷི་མ་རྣམས་འགྷིབ་པ་མཐོང་བའྷི ་ཕྱྷིར་དྲེ་དྲེའྷི་གྲེན་པོ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་
དབང་བསྐུར་བ་ལས་དྷི་མ་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་དྷི་མའྷི་གྲེན་པོ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་བསྐུར་བ་མ་བྱས་
ཀང་དྷི་མ་འཕྲེལ་བ་མྲེད་དྲེ་དྷི་མ་རང་གྷི་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་བདག་རྟག་པ་བྱྲེད་པ་པོར་མྷི་
འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་བསྐུར་བ་གཅྷིག་པུ ས་གོལ་བ་མྷི་ཐོབ་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་དྲེ་བདག་རྟག་པའྷི་བྱྲེད་པ་
ལ་ལྟོས་ནས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་རྟག་པས་འབས་བུ་རྷིམ་གྷིས་
བསྲེད་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། རྟག་པས་འབས་བུ་སྲེད་པ་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། སྔར་མ་དག་པ་ཕྱྷིས་དག་
པར་རྷིམ་གྷིས་བསྲེད་པ ་འགལ་ཏྲེ་དག་མ་དག་གྷིས་ཀ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་སྔར་
གྷི་རང་བཞྷིན་ལས་མམ་པར་བྱྲེད་པ་པོར་འགལ་བ་ནྷི། བྱྲེད་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་
གནས་སྐབས་དང་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་གྷིས་བདག་མྷི་འད་ན་དྲེ་རྟག་པར་མྷི་འཐད་ལ་འད་ན་བདག་
འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེ ད་པར་འགལ་ཏྲེ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
རྒྱུ་འབས་གཅྷིག་ཏུ་ཐལ་བ་ནྷི། རྒྱུའྷི་དུས་ཀྷི་བདག་དང་འབས་བུའྷི་དུས་ཀྷི་བདག་གྷིས་གཅྷིག་ན་རྒྱུ་ལས་དང་
འབས་བུ་རྣམ་སྨྷིན་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ལས་  
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༼༣༢༠༽ 
བྱྲེད་པའྷི་དུས་ན་རྣམ་སྨྷིན་ལ་ལོངས་སོད་པ་དང་། འབས་བུའྷི་དུས་ནའང་ལས་མ་ཞྷིག་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་གཅྷིག་ཀང་ལས་འབས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་འབས་དྲེ་དག་བདག་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་དྲེ་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྷིན་ལ། འབས་བུ་ཟ་བ་པོའང་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་མས་པར་ འགྱུར་ཏྲེ། 
བདག་དང་ལས་འབས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་དག་བདག་མྷི་གཅྷིག་པར་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་
བངས་པ་ལ། རྟག་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་རྷིགས་པས་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་རྟག་པ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པ་ནྷི། 
ནུས་པ་ཡང་ནྷི། ཞྲེས་པ་སྟྲེ། རྟག་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །ནུས་པ་ྷིད་ཀང་རྟོགས་པར ་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །བཞྷི་པ་བདག་མྲེད་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་ྲེས་པས་མྷི་གོས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གཞན་གྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། གལ་ཏྲེ་
བདག་མྷི་རྟག་ན་གཞན་གྷིས་མས་སུ་མོང་བ་གཞན་གྷིས་དན་པར་ཐལ་ཏྲེ་མས་སུ་མོང་བའྷི་དུས་ཀྷི་བདག་
དང་དན་པའྷི་དུས་ཀྷི་བདག་གྷིས་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཞན་གྷིས་ལ ས་བྱས་པའྷི་འབས་བུ་ལ་
གཞན་གྷིས་ལོངས་སོད་པར་ཐལ་བ་དང་། སོགས་པ་སྟྲེ་གཞན་གྷིས་མཐོང་བ་གཞན་གྷིས་ངོ་ཤྲེས་པར་ཐལ་ལོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་འདྷིར་བདག་མྷི་རྟག་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་རྟག་པ་འགའྷི་ཡང་དན་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྔར་མས་སུ་མོང་བའྷི་བདག་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་མང་བྱ ་དྲེ་དན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དུས་མམ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷིས་ཀྷི་བདག་གྷིས་དན་ན་ཁྱྲེད་ལའང་གཞན་གྷིས་མོང་བ་གཞན་གྷིས་དན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
སོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་རྟག་པར་འདོད་པ་ལའང་མས་སུ་མོང་བའྷི་བདག་དྲེ་ྷིད་ 
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༼༣༢༡༽ 
ཀྷིས་དན་པ་མྷི་འཐད་པ་དྲེས་ན་སྔར་མོང་བས་བག་ཆགས་བཞག་ནས་ཕྱྷིས་རྲེ ན་གྷིས་སད་པར་བྱས་པ་ལས་
དན་པ་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་གྲེན་པོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་དང་། དྲེའྷི་
གྲེན་པོ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འདྷིར་དབང་བསྐུར་
བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ལ་མྷི་གནོད་པའྷི་ཕྱྷི ར་སྷིད་པའྷི་གྲེན་པོ་མ་ཡྷིན་ལ། བདག་མྲེད་མཐོང་
བ་ནྷི་གྲེན་པོ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གྷི་རྒྱུ་ནྷི་མ་རྷིག་པ་དང་སྲེད་
པའོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་འཁོར་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྒྲོ་བཏགས་ནས་ནྷི་ཡོངས་སུ་སྲེད། །ཅྲེས་པ་མ་རྷིག་པས་
སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་དོན་ལ་སྲེད་པ ས་བདྲེན་པར་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གང་ལ་སྒྲོ་བཏགས་ཞྲེ་ན་བདྲེན་པ་
བཞྷི་ལའོ། །གང་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ཞྲེ་ན་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུའོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ཞྲེ་ན། སྡུག་
བསྔལ་གྷི་བདྲེན་པ་ལ་དམྷིགས་ནས་མྷི་རྟག་པ་ལས་བཟོག་པའྷི་བརྟན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་བཟོག་པའྷི་
བདྲེ་བ་དང་། སྟོང་པ་ལས་བཟོ ག་པའྷི་ངའྷི་ཕུང་པོའ ་ོཞྲེས་པ་དང་། བདག་མྲེད་པ་ལས་བཟོག་པའྷི་ང་ཞྲེས་པ་
བཞྷིར་སྒྲོ་འདོགས་པས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སོགས་ཁོངས་ནས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཀུན་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་
པ་བཞྷི་དང་། འགོག་པ་ལ་འགོག་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་དང་། ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་
བཞྷིར་སྒྲོ་འདོགས་སོ། །གྷིས་པ་ ནྷི། དྲེའྷི་གྲེན་པོ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ྷིད་ལ་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བདྲེན་པ་བཞྷི་པོ་
དྲེ་ྷིད་ལ་དམྷིགས་ནས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་དང་འགལ་བའྷི་དོན། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་ 
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༼༣༢༢༽ 
མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་འཕགས་པ་སྔ་མ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་རྟོགས་པ་ཅན་གྷི་ཡང་དག་
པའྷི་ལྟ་བ་དྲེ་ཡུན་རྷིང་བ་དང་བར་མ་ཆད་པར་ལྲེགས་པར་བསོམས་པས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ན། 
ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་མ་རྷིག་པ་སོང་ལ། དྲེས་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེད་པ་དང་སྲེད་པའྷི་རྲེས་སུ་འབང་
བའྷི་སྲེར་སྣ་དང་ཕག་དོག་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱྲེད་དོ། །ལོག་ཤྲེས་དང་སྲེད་པ་
ལོག་པ་ནྷི་གོལ་བ་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། དྲེ་དག་སངས་ཀང་གོལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
ོན་མོངས་པ་མྲེད་ཀང་འཕགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་ལས་དང་ལུས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་ཡོད་ཀང་
ོན་མོངས་པ་མྲེད་པས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་མྷི་སྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་ལས་དང་ལུས་དག་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལས་དང ་
ལུས་འཛད་པའྷི་ཐབས་གྲེན་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། 
དྲེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལས་དང་ལུས་ཟད་པས་ཀང་ཡང་སྷིད་མྷི་ལྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེ་བ་
རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ོན་མོངས་པ་ཟད་པས་ཡང་སྷིད་མྷི་ལྲེན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ག ྷིས་པ་འདྷི་
དགག་པ་ནྷི། ལས་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་གྷིས་སོང་བའྷི་གྲེན་པོ་སྲེས་བུས་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་
སང་བྱ་སྲེ་བ་སྔ་ཕྱྷིའྷི་ལས་དང་ལུས་མཐའ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོགས་ཀང་གྲེན་པོ་ལ་དྲེ་གྷིས་རང་པ་
སོང་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། སྲེད་པ་མ་ཟད་པར་ཡོད་ན་ལས་དང་ལུས་སླ ར་ཡང་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གྷིས་ཀ་ཟད་པའྷི་དོན་དུ་འབད་པར་ཐལ་ 
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༼༣༢༣༽ 
བ་སང་བ་དང་། དཀའ་ཐུབ་གཅྷིག་གྷིས་ལས་ཐམས་ཅད་འཛད་པ་སང་བ་དང་། ལས་དང་སྲེད་པ་སང་བྱར་འད་
བའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཡང་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་གྷིས་ཀ་ཟད་པའྷི་དོ ན་དུ་འབད་
པར་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ཀ་འཁོར་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཟད་པའྷི་དོན་དུ་འབད་པ་དོན་མྲེད་ཡྷིན་
ཏྲེ། སྲེད་པ་ཟད་ན་དྲེ་ལོགས་སུ་སང་མྷི་དགོས་ལ། མ་ཟད་ན་འབད་ཀང་སོང་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དཀའ་ཐུབ་གཅྷིག་གྷིས་ལས་ཐམས་ཅད་མྷི་འཛད་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཁ ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ལས་
འཛད་པའྷི་ཐབས་མྷི་ཤྲེས་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། སྨྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའྷི་དཀའ་ཐུབ་གཅྷིག་གྷིས་ལས་ཐམས་ཅད་
འཛད་པར་ལུང་ལས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་གཟུགས་བཟང་ངན་དང་ཚེ་རྷིང་ཐུང་ལ་སོགས་པ་སྣ་
ཚོགས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ལས་རྣམས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་གོ །ལས་ལ་ནུས་ པ་དུ་མ་
ཡོད་པ་དྲེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀྷི་ོན་མོངས་པ་གཅྷིག་གྷིས་ལས་ཐམས་ཅད་འཛད་པར་མྷི་ནུས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ནུས་
ན་མྷིའྷི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བས་དམལ་བའྷི་ལས་ཀང་ཟད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། རྟོག་ལྡན་གྷིས་འབད་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། དཀའ་ཐུབ་ཀྷི་ལས་ཀྷི་ནུས་ པ་འདྲེས་པར་
བྱྲེད་པ་དགག་པ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ནའང་རྟོག་ལྡན་གྷི་དཀའ་ཐུབ་དོན་
མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། ཟས་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དཀའ་ཐུབ་ཀྷི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་འགའ་མས་སུ་མོང་བས་
སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེད་པའྷི་ 
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༼༣༢༤༽ 
ལས་ཀྷི་འབས་བུ་མ་འོངས་པ་ན་ཆུང་བ་ཙམ་ དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འབས་བུའྷི་ཆ་ཤས་སད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟན་གྷི་ཆ་ཤས་
སད་ན་ཇྲེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་བཞྷིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེད་པ་དང་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ཅན་གྷི་ལས་ཀྷི་
འབས་བུ་ཟད་པ་ནྷི་ལྟ་ཞོག་ཆུང་བ་ཙམ་དུ་ཡང་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་འབས་བུའྷི་ཆ་ཤས་ཀང་མ་སད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ལས་གཅྷིག་གྷི་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་མོང་བས་ཐམས་ཅད་འཛད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ལས་རྣམས་ཀྷི་ནུས་པ་ཐ་དད་ཡོད་ན་གཅྷིག་ཟད་པས་གཞན་མྷི་
འཛད་ཀང་ནུས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ཟད་པས་ཐམས་ཅད་འཛད་དྲེ། ཅྷི་སྟྲེ་དཀའ་ཐུབ་ཀྷི་ནུས་པ་
ཡྷིས་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ནུས་པ་འདྲེ ས་པར་བྱྲེད་ལ་འདྲེས་པ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་གཅྷིག་མོང་བའམ་དཀའ་ཐུབ་
གཅྷིག་གྷིས་ཟད་པ་ན་ཐམས་ཅད་འཛད་དོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དཀའ་ཐུབ་སྡུག་བསྔལ་
ལས་ཐ་དད་པ་དང་། ཐ་མྷི་དད་པའྷི་ཕྱོགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དཀའ་ཐུབ་དང་ཚེ་འདྷིའྷི་སྡུག་བསྔལ་
གཅྷིག་གམ་ཐ་དད། འོག་ཏུ་གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་ནྷི ་ོན་མོངས་ཏྲེ། ལུས་གདུང་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་
ལས་གཞན་དུ་འདོད་དྲེ། སྡུག་བསྔལ་ནྷི་ལས་ངན་གྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ལ། དཀའ་ཐུབ་ནྷི་ཆོས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོན་ཀང་དྲེ་གྷིས་ཀས་ལས་ཀྷི་ནུས་པ་ཟད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཚེ་འདྷིའྷི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བས་ལས་
ཟད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་ོན་མོངས་པ་སྟྲེ ་སྡུག་བསྔལ་གྷི་ཆ་ཕ་མོ་སྲེན་མོའམ་སྷི་འཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་
མས་སུ་མངས་བས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལས་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   323 

༼༣༢༥༽ 
ཐམས་ཅད་ཀྷི་ནུས་པ་འདྲེས་ནས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་དཀའ་ཐུབ་ཀྷིས་ལས་ཀྷི་ནུས་པ་སོང་ན་ོན་
མོངས་ཏྲེ་མྲེ་ལྔ་བསྟྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལྟོ ས་པ་མྲེད་པར་དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་སྡུག་བསྔལ་
ཀུན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་གྷི་སྒྲས་ལས་འཛད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ྷིད་ཀང་དཀའ་ཐུབ་དྲེས་སང་བར་
འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དཀའ་ཐུབ་ནྷི་ོན་མོངས་པ་སྟྲེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ནྷི་ལས་ངན་གྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པར ་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་དཀའ་ཐུབ་འདྷིས་ལས་རྣམས་ཀྷི་ནུས་པ་
འདྲེས་པ་དང་ཟད་པར་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དམལ་བའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལྟར་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ལས་
ཀྷི་འབས་བུ་ལ་སོད་པའང་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡྷིན་ན་ཚ་གང་ལ་སོད་པའྷི་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པའང་དཀའ་ཐུབ་པར་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ཁྱྲེད་ཀ ང་གཟུངས་སྔགས་ལ་སོགས་པས་ལས་ཀྷི་སྒྲྷིབ་པ་སྦྱོང་བར་འདོད་པ་
དང་འགལ་ཞྲེ་ན། གང་ཡང་ཞྲེས་པ་ཡར་བངས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པ་གང་ཡང་ལས་ཀྷི་སོན་རྣམས་འགོག་པར་
བྱྲེད་པ་ནྷི། ད་གདོད་སྲེ་བར་འདོད་པའྷི་ལས་ཀྷི་རྒྱུ་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་རྣམས་གཟུངས་སྔགས་དང་
བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གྲེན་ པོས་བཅོམ་ནས་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། མྲེ་བཀག་ན་དུ་བ་འགོག་པ་
བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ོན་མོངས་པ་དྲེས་ད་གདོད་སྲེད་པའྷི་ལས་འགོག་པ་ལ་གྲེན་པོ་དྲེས་ནུས་པར་འགྱུར་གྷི་
ཇྷི་ལྟར་སྔར་བྱས་ཟྷིན་པའྷི་ལས་སམ་ལས་དྲེའྷི་འབས་བུ་གྲུབ་ཟྷིན་པའམ་འགྲུབ་པར་ངྲེས་པའྷི་ལས་དྲེ་ནྷི་ཟོག་
པར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལས་ དང་སྲེད་པ་སང་བྱར་མཚུངས་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་ 
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༼༣༢༦༽ 
གྷིས་ལས། དང་པོ་ལས་ཡོད་ཀང་སྲེད་པ་མྷི་སྲེ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། སྲེད་པས་ལས་སོགས་པ་བཞྷིན་དུ་ལས་
ལས་ཀང་འབས་བུ་སྲེད་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་རྣམས་སྲེ་བ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྷིགས་འད་སྲེད་པ་སྔ་ མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྲེད་པ་ཡོད་ཀང་ལས་མྷི་སོགས་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། སྲེད་པའྷི་སོན་དང་ལྡན་ན་ལས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འགའ་ཞྷིག་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་ཕྱྷིར། འོ་ན་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་མྷི་གསོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་སྲེད་པ་མྲེད་ཀང་སྨོན་ལམ་ལ་
སོགས་པས་ལས་གསོག་པ་ནྷི ་སྷིང་རྲེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་དོན་དུ་གྲེར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཟོག་པས་མྷིན་ཞྲེས་
པ་ནྷི་སྲེད་པ་དང་སྷིང་རྲེ་མྲེད་ན་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཀྷི་ལས་སོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རོད་སང་ནྷི། ལས་ལས་ཀང་ོན་མོངས་པ་སྲེ་སྟྲེ་ལས་བཟང་ངན་ལས་བདྲེ་སྡུག་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་
ཆགས་སྡང་སྲེ་ བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ནྷི་བདྲེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཞྲེ་
སྡང་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་ལོག་པའྷི་རྣམ་རྟོག་ཚུལ་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་བདག་
ལྟ་སངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོབ་པ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལས་བདྲེ་གཤྲེགས་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་
ལས། བདྲེ་གཤྲེགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ནྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་མཁྱྲེན་པར་གྲུབ་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཇྷི་ལྟར་
མཁྱྲེན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མཁྱྲེན་པ་སྟྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཇྷི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་དང་། མ་ལུས་པའྷི་ཁྱད་པར་མཁྱྲེན་པ་སྟྲེ་ཇྷི་
སྲེད་པ་རྟོགས་པ་དང་། བརྟན་པར་མཁྱྲེན་པ་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་སླར་མྷི་ལྡོག་པའོ། །མཁྱྲེ ན་པ་དྲེ་གང་ལས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། 
བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་ 
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༼༣༢༧༽ 
གནས་ལུགས་སྟོན་པའྷི་སོབ་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་འགྲུབ་སྟྲེ། མཁྱྲེན་པ་གསུམ་མྲེད་ན་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་
པའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་བསྟན་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔར་བདྲེ་གཤྲེགས་སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པ་
དང་མྷི་འགལ་ཏྲེ། སུ་ག་ཏའྷི་སྒྲ་སུ་ག་མ་ན་ཞྲེ ས་བརོད་ན་སངས་པ་ལ་འགོ་ལ། སུ་ག་ཏྷི་ཞྲེས་བརོད་ན་རྟོགས་
པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་གང་ཟག་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། 
མཁྱྲེན་པ་གསུམ་མངའ་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་མཁྱྲེན་པས་ཕྱྷི་རོལ་པ་ལས་ལྷག་སྟྲེ་དྲེས་བདག་མྲེད་མ་རྟོགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརྟན་པར་མཁྱྲེན་པ ས་སློབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྷིར་འོང་དང་ཕྱྷིར་མྷི་འོང་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟྲེ་
དྲེ་དག་སླར་ཡང་ཁམས་གསུམ་དུ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ལུས་པར་མཁྱྲེན་པས་མྷི་སློབ་པ་དག་བཅོམ་པ་ལས་
ཀང་ལྷག་སྟྲེ་དྲེས་སྟོང་གྷིས་བར་མའྷི་ཆོས་ཅན་ལས་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལས་སྟོན་པ་གྲུབ་པ་
ནྷི། དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར་ག ཞན་དོན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་མངའ་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་རྒྱུ་གཅྷིག་ཡོད་པར་སྟོན་ལ། རྒྱུ་
དྲེའང་གང་ཞྲེ་ན། གཞན་གྷི་དོན་མ་ལུས་པར་མཁྱྲེན་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་ཐབས་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦྱོར་ཞྷིང་གོམས་པར་མཛད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཐབས་ལ་འབད་པ་དྲེ་སྟོན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ་
ལ་འབས་བུའྷི་མྷིང་གྷིས་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་ལས་བརྲེ་བ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གཞན་གྷི་དོན་
དུ་ཐབས་ལ་འབད་པ་བྱྲེད་པའྷི་སྟོན་པ་དྲེ་ལས་ཀང་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་གཞན་
གྷི་དོན་མ་ལུས་པར་མཁྱྲེན་པ་ལ་འབད་པ་བྱྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ན་རང་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས ་པ་ 
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༼༣༢༨༽ 
དྲེ་དག་ལས་ཚད་མར་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མཁྱྲེན་པ་མངའ་བ་ཙམ་གྷིས་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མར་
མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་གཞན་ལ་བང་དོར་གྷི་དོན་བསྟན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཐོས་འགོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་
བཞྷིན་ཞྲེ་ན། ཐུབ་པ་རང་དོན་མཁྱྲེན་པ་གསུམ་གྲུབ་ཀང་མ་ངན་ལས་མྷི་འདའ་བར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ པའྷི་ངོར་
བདྲེན་པ་བཞྷི་སྟོན་པའྷི་མཛད་པ་མྷི་འདོར་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །བདྲེན་པ་བཞྷི་ཇྷི་ལྟར་
སྟོན་ཅྲེ་ན། བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་མངའ་བས་ལྲེགས་པ་སྟྲེ་གཞན་ལ་ཕན་པར་སྟོན་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེན་པོ་མངའ་བ་
ལས་བདྲེན་པ་ཁོ་ན་གསུང་བར་མཛད་པ་དང་། མཁྱྲེན་པ་གྷིས་པོ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐབས་གོ མས་པ་བརྲེ་བ་དང་
བཅས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཕན་པ་དང་བདྲེན་པ་དྲེ་གྷིས་གསུང་བ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་སྡུག་
བསྔལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པ་ཡོད་པ་དྲེས་ན་ཐུབ་པ་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་སྦྱར་
ཏྲེ་ཐུབ་པ་ནྷི་གཞན་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཏྲེ། གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཕན་པར་སྟོན་པ ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་བཞྷི་
མངའ་བ་དྲེས་ནའོ། །དྲེའང་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་འབས་བུ་ནྷི་སོབ་པ་ཡྷིན་ལ། སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའྷི་འབས་བུ་ནྷི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཐུབ་པ་ལ་ཚད་མའྷི་ཡོན་ཏན་གྷིས་བསྟོད་པ་ནྷི་གཞན་
དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གྷིས་བསྟོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུབ་པ ་ལ་ཚད་མ་ྷིད་ཀྷིས་བསྟོད་པའྷི་
དགོས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དགོས་པ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐུབ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་
ཏུ་མྲེད་པ་མངའ་བ་ལས་ཚད་མ་ཁོ་ནའྷི་ཡོན་ཏན་གྷིས་བསྟོད་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བདྲེན་  



རིགས་པའི་མཛོད།   327 

༼༣༢༩༽ 
པ་དང་ཕན་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་སྟོན་པའྷི་ཚད་མའྷི་ཡོན་ཏན་གྷི་སོ ་ནས་བསྟོད་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། 
ཐུབ་པ་དྲེའྷི་བསྟན་པ་ྷིད་ལས་ཚད་མ་རྣམ་པ་གྷིས་ཀྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་གྲུབ་པ་ཡྷིན་གྷི། ཁོ་བོས་བཏགས་ནས་
བཞག་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་བསྟན་པ་ལས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཇྷི་ལྟར་
གྲུབ་ཅྲེ་ན། སྔོན་པོ་ཤྲེས་ཀྷི་སྔོན་པོ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ ནོ། །ཞྲེས་མངོན་སུམ་གྷི་མཚན་ྷིད་རྟོག་བལ་མ་
འཁྲུལ་བར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། ལུང་ལས་རྲེས་དཔག་གྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་གྲུབ་
པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་མ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་ཤུགས་
ལ་གསུངས་པ་ནྷི། དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་བཟོག ་པར་རྷིགས་པ་ལ་མ་བཟོག་པར་འདུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མར་
བཞྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་བཟོག་སྟྲེ་ཕ་རོལ་རབ་ཏུ་ས་བ་ཐམས་ཅད་
བཟོག་སྟྲེ་ང་གཅྷིག་བུ་དྲེ་ྷིད་གསུངས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་
དངོས་སུ་གསུངས་པ་ནྷི། ཅུང་ཟད་སྲེ་བའྷི་བདག ་ྷིད་ཅན་དྲེ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་འགགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་
ཡྷིན་ཞྲེས་རང་བཞྷིན་རྟགས་ཀྷི་སྦྱོར་བ་དང་། དུ་བ་ལས་ནྷི་མྲེར་ཤྲེས་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུའྷི་
རྟགས་ཀྷི་སྦྱོར་བ་དང་། ངའམ་ང་དང་འད་བས་གང་ཟག་གྷི་ཚོད་གཟུང་གྷི་གང་ཟག་གྷིས་གང་ཟག་གྷི་ཚོད་
བཟུང་ན་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ དམྷིགས་པའྷི་སྦྱོར་བ་སྟྲེ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་འདྷིའྷི་
སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་ལུང་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྦྱོར་བ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཏུ་ཇྷི་  
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༼༣༣༠༽ 
ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གང་ཞྷིག་མྲེད་ན་གང་མྷི་འབྱུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་རྟགས་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་
མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་རྲེས་དཔག་ཚད་མའྷི་རྟྲེན་ ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངག་དྲེས་འབྲེལ་པ་ཇྷི་ལྟར་བསྟན་ཅྲེ་ན། གང་
ཅུང་ཟད་ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་དྲེའང་གསལ་བར་བཤད་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་
མྷི་རྟག་པས་གཏན་ཚིགས་སྲེ་བའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེའྷི་བསྟན་པ་
ྷིད་ལས་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི ་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་ཐུབ་པའྷི་
གསུང་། །ཚད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོབ་པའྷི་ཕྱྷིར། །གངས་མྲེད་བསྐལ་པར་བརོན་པ་ཡྷི། །བསམ་སྦྱོར་ལྲེགས་པར་
གོམས་ལས་བྱུང་། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བསྡུ་བའྷི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་
པའྷི་མཛོད་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་ པའྷི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་གྷིས་པའོ།།  ༈  །།གསུམ་པ་གཞལ་བྱ་མངོན་
གྱུར་རྟོགས་པའྷི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཚད་མའྷི་གངས་དང་གཞལ་བྱ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་དང་། 
མངོན་སུམ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་དང་། ཚད་འབས་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྷི་དོན་
ལྔ་སྟྲེ། གང་ལ་དབྱྲེ་བའྷི ་གཞྷི་དང་། ཇྷི་སྲེད་དབྱྲེ་བའྷི་གངས་དང་། གང་གྷིས་འབྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཇྷི་ལྟར་
དབྱྲེ་བའྷི་དོན་དང་། ཇྷི་སྲེད་དབྱྲེ་བའྷི་གངས་ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མཚན་ྷིད་མྷི་བསླུ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ཚད་མ་
ཙམ་མོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཚད་མ་ལ་རྷིགས་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། 
རྲེས་སུ་དཔག་པའྷི་ཚད་མ་གྷིས་ཏྲེ་འདྷི་གྷིས་ཀ་ལ་ཚད་མའྷི་མཚན་ྷིད་ 
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༼༣༣༡༽ 
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་འབས་བུའྷི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་གཞལ་བྱའྷི་དབང་
གྷིས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡུལ་དྲུག་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་དབང་ཤྲེས་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཡུལ་
གཅྷིག་ལ་ལྟོས་ནས་ངོ་བོ་གཅྷིག་མྷི་སྷིད་དྲེ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྲེས་དཔག་དང་། སྷི་མཚན་ལ་འཇུག་
པའྷི་མངོན་སུམ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་རྲེས་དཔག་དང་རང་རྷིག་མངོན་སུམ་ངོ་བོ་
གཅྷིག་པར་ཡང་འདོད་དོ། །ལྔ་པ་ནྷི། ཚད་མ་གྷིས་ཁོ་ནར་གངས་ངྲེས་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གྷིས་ཁོ་ནའྷི་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིའྷི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
གཞལ་བྱ་གྷིས་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། གཞལ་བྱའྷི་གངས་ཉུང་བ་དང་མང་བ་མ་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་
གངས་ཉུང་བ་མ་ཁྲེགས་ཏྲེ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གཞལ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོ ས་མྲེད་
ནྷི་བོའ ་ིཡུལ་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེས་བུ་ལ་ྲེ་བར་མྷི་མཁོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྷི་མཚན་གཞལ་བྱ་མ་
ཡྷིན་པས་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་མྷི་རུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྟོགས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་རྲེས་དཔག་གྷི་རྒྱུ་རྟགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་ཡང་འཁྲུལ་བ་མཐོང་བའྷི ་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཤྷིང་ཕུང་གཅྷིག་
ལས་སྲེས་པས་རོ་མངར་བར་བསྒྲུབས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པས་ཚད་
མའང་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དངོས་མྲེད་གཞལ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཚད་མའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་ངྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དངོས་མྲེད་རང་པ་བོ་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་ཞྷིང་ 
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༼༣༣༢༽ 
སྲེས་བུ་ལ་མྷི་མཁོ་ཡང་དངོས་མྲེད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དངོས་པོ་ཡུལ་དུ་རུང་ཞྷིང་སྲེས་བུ་ལ་མཁོ་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པས་དབྲེན་པའྷི་ས་ཕྱོགས་བཞྷིན་ནོ། །རྟགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བ་ཡང་མྲེད་དྲེ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་
བའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་འགོག་པ་ལ་སྷི་གཞལ་བྱར་མྷི ་རུང་བ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ནྷི་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་རང་གྷི་ཁས་བངས་
ཀྷིས་གནོད་དྲེ། ཚད་དང་ཅྷིག་ཤྲེས་སྷི་གཞན་དང་། །གཞན་བོ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ཕྱྷིར་དང་། །འགའ་ཞྷིག་འགོག་
པར་བྱྲེད་ཕྱྷིར་ཡང་། །ཚད་མ་གཞན་ནྷི་སྷིད་པ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས ་ཀྷིས་ཀང་
གནོད་དྲེ། མངོན་སུམ་ཡང་ནྷི་དོན་མྲེད་ན། །མྷི་འབྱུང་བ་ལས་ཚད་མ་ྷིད། །འབྲེལ་པ་ཡྷི་ནྷི་རང་བཞྷིན་
དྲེའྷི། །རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ན་གྷིས་ཀ་མཚུངས། །ཞྲེས་པས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྷི་བསླུ་བ་དྲེ་
འདྷི་ལའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནོ། །གངས་མང་བ་ཡང་མ་ཁྲེགས་ཏྲེ་རང་མཚན་དང་ སྷི་མཚན་
གྷིས་ལས་གཞན་པའྷི་ཕུང་པོ་གསུམ་པའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་ནྷི་སྒྲ་
དང་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷི་ཚོགས་དོན་ལྟ་བུ་སྟྲེ་སྒྲ་ནྷི་རང་མཚན་ཡྷིན་ལ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ནྷི་སྷི་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་ནྷི་ཟ་བ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་རྟོག་མྲེད ་འཁྲུལ་པའྷི་དམྷིགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པས་རང་མཚན་མྷིན་ལ་གསལ་བར་སྣང་ཞྷིང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་སྷིའྷི་
མཚན་ྷིད་ཀང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞལ་བྱ་གྷིས་ཀྷི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པའྷི་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཀང་
གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་ 
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༼༣༣༣༽ 
པའྷི་ཕུང་གསུམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་ཀ་ཡྷིན་ པའྷི་ཕུང་གསུམ་ནྷི། །སོན་འདྷིར་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། །ཁ་དོག་
སྷི་ལ་སྦྱོར་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པས་འོག་ཏུ་འགོག་ལ། ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པའྷི་གནས་ལུགས་ཀང་། དྲེ་དག་གྷི་
ཡང་དྲེ་ལྟའྷི་དངོས། །བཀག་མྲེད་གསལ་བར་སྣང་བ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་འདུས་
པར་སྟོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྷིན་ཏུ་ལོ ག་གྱུར་ནྷི་གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་ཡྷིན་ཀང་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མའྷི་
ཡུལ་ལས་འདས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མའྷི་གཞལ་བྱ་ནྷི་གྷིས་ཁོ་ནར་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་མ་
ངྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། གཞལ་བྱ་གྷིས་ཡྷིན་ཀང་ཚད་མ་གྷིས་སུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཚད་མ་གཅྷིག་གྷིས་ཀང་གཞལ་བྱ་
གྷིས་ཀ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ ་ས་ཐོབ་པའྷི་མྷིག་གྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའང་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
མྷི་འད་སྟྲེ་ད་ལྟ་མངོན་གྱུར་ལ་རྲེས་དཔག་དང་། ལོག་གྱུར་ལ་མངོན་སུམ་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་གཞལ་བྱ་གྷིས་ཡྷིན་ཡང་ཚད་མ་མང་བ་མྷི་ཁྲེགས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་གཅྷིག་ལའང་ཚད་མ་
རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་དུ་མ་འཇུག་པ ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རང་མཚན་མོང་སྟོབས་ཀྷིས་རྟོགས་པར་མ་
ཟད་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཀང་རྟོགས་པ་མཐོང་སྟྲེ་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཚད་མ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འདྷི་ནྷི་འོག་ཏུ། 
སྐད་ཅྷིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་འགོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ལོག་གྱུར་ལ་རྲེས་དཔག་
འཇུག་པར་མ་ཟད་སྒྲ་ལ ས་བྱུང་བ་དང་ྲེ་བར་འཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་འཇུག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་ཡང་རྲེས་དཔག་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་ལ་མྷི་  
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༼༣༣༤༽ 
བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དག་རྟགས་ལ་མྷི་བརྟྲེན་ན་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པ་འགལ་ལ། ལོག་གྱུར་རྟོགས་ནའང་
རྟགས་ལ་མྷི་ བརྟྲེན་པ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འཐད་དོ། །གྷིས་པ་གཞུང་གྷི་དོན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཚད་མ་གྷིས་སུ་
གངས་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཚུལ་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞལ་བྱ་གྷིས་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གྷིས། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྔར་བཀོད་པའྷི་རྟགས་དྲེ་ྷིད་
དོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་གཞལ་བྱ་གྷིས་ཁོ་ནར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེས་ཚད་མའང་གྷིས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་
གྷིས་ཀྷི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་དགག་པ་དང་། གཞལ་བྱ་གྷིས་ཀྷི་
རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་བཞག་པའྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་དགག་པ་ནྷི། དོན་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུ་སྲེད་ནུས་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་
ནྷི་རང་མཚན་ཡྷིན་ལ། དྲེ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་ནྷི་སྷི་མཚན་ཡྷིན་པས་ཕུང་གསུམ་མྲེད་དྲེ་འབས་བུ་སྲེད་ནུས་
མྷི་ནུས་དངོས་འགལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་འབས་བུ་ནྷི་རང་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དངོས་ སུ་སྲེད་
ནུས་མྷི་ནུས་ལ་དྲེ་དག་ཏུ་བརོད་དྲེ་ལོག་འགྱུར་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་རང་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་
ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་འོག་ཏུ་འད་བ་སྟྲེ་དཔྲེ་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་སྷིའྷི་
མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ལ་མྷི་འད་བ་སྟྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ ནོ། །གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་ལ་ཡང་
འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ། བུམ་པ་གྷིས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚེ་འདྷི་གྷིས་འདའོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། དྲེའང་ 
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༼༣༣༥༽ 
རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་པས་འད་བར་བཏགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཅྷིག་ལ་ཡོད་པའྷི་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་ལ་སོགས་པ་
གཞན་ལ་ཡོད་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་འད་བར་འཛིན་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲ་ཡྷི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མྷིན་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་ནྷི་
སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཡུལ་ནྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ཡང་སྒྲ་ལས་དོན་གོ་བ་རྲེས་སུ་དཔག་པའྷི་ཚད་མར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་སྷི་ལ་
འཇུག་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་ ཀྷི་སྷི་ལ་འཇུག་ཚད་རྲེས་དཔག་ཏུ་ཁས་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཤྲེས་བྱ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་མཚན་སྒྲས་བརོད་པར་དཀའ་བ་དང་མྷི་ནུས་པ་དང་འབས་བུ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རང་མཚན་སྒྲས་རྟོགས་ན་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་གྷིས་ཀང་
དངོས་འགལ་ཡྷི ན་པས་ཕུང་གསུམ་མྲེད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་
རྒྱུའོ། །གཞན་ཡོད་པ་ན་ཞྲེས་པ་ནྷི་བརྡ་འཛིན་པ་དང་རོལ་བ་དང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་
ཡུལ་གང་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བོ་ཡོད་པའྷི་བོ་དྲེའྷི་ཡུལ་ནྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི ་རྒྱུ་
མཚན་ཡུལ་ལས་གཞན་པ་མྷིག་དང་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་ན་ཡུལ་མྲེད་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་བོ་
མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཡུལ་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །མདོར་ན་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་བོའ ་ིཡུལ་ནྷི་རང་མཚན་
ཡྷིན་ལ། དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་བོའ ་ིཡུལ་ནྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ ས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་
གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཟ་བ་གྷིས་དང་སྐྲ་ཤད་ལ་  
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༼༣༣༦༽ 
སོགས་པ་གྷིས་ཀར་ཡྷིན་པའྷི་གཞལ་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཚད་མས་གཞལ་བར་བྱ་
བའྷི་དོན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ད་ལྟར་གྷི་སྲེ་བོ་རྣམས་དྲེ་དག་ལ་དོན་དུ་ཐ་སད་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་
དག་དོན་ཡྷིན་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྷི་ཚད་མ་མཐོང་བས་དོན་དུ་མོས་པ་སྟྲེ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཡྷིད་
ཆྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གཞལ་བྱ་གྷིས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་གྷིས་ཀྷི་ར ང་བཞྷིན་ངོས་བཟུང་བ་
དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་དམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་མྷི་འད་བ་དང་སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་
ཡྷིན་པ་དང་། དོན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་བོའ ་ིཡུལ་ནྷི་གཞུང་ལུགས་འདྷིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྷིན་ལ། དོན་
བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྷིན ་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་ནྷི་རང་གྷི་མཚན་
ྷིད་བཤད་དྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོས་མཚོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་མཚན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་ནྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་བཤད་
དྲེ། སྷིའྷི་ངོ་བོར་སྣང་བའྷི་སོ་ནས་མཚོན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷི་མཚན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་དམ་གྷི་མཚན་
ྷིད་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྷི ་མཚན་ྷིད་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། ཡུལ་ལ་མ་ལྟོས་པའྷི་བོའ ་ིཡུལ་
ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དོན་དམ་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ན་དོན་དམ་པའྷི་
མཚན་ྷིད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རྒྱུ་རྟག་མྷི་རྟག་དང་རྒྱུ་ཞྷིག་མ་ཞྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་བརྟགས་ 
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༼༣༣༧༽ 
ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཡང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ས་བོན་
དང་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱུ་གུ་དང་སྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བོན་
ལ་སོགས་པ་ལ ས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བ་དྲེ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡྷིན་གྷི་དོན་དམ་པར་ནྷི་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཅྷི་སྟྲེ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་འོ་སྐོལ་གྷིས་མྷིང་མ་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྷི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་
དྲེ་གྷིས་ཀས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྷིས་ཀུན་རོབ་ཅྲེས་ པ་དྲེ་ཅྷིའང་མྲེད་པ་
ལ་འདོད་དམ་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཅྷི་སྟྲེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་
ཅྷིའང་མྲེད་པ་ལ་སྲེ་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལས་འགའ་ཞྷིག་སྲེའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲེ་ཞྲེས་པ་དང་སྲེ་བ་སྲེའོ་ ཞྲེས་བརོད་པ་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་མྷི་འཐད་དྲེ་སྲེ་
བ་ལ་སྲེ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱན་གྷིས་འདྷིའྷི་ལུགས་བཀག་ནས་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །འདྷི་དག་ཀང་
དབུ་མ་པ་དང་། དངོས་པོར་ས་བའྷི་བདྲེན་པ་གྷིས་ཀྷི་འཇོག་ལུགས་མ་མཐུན་པའྷི་རོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་
ཀུན་རོབ་ཀྷི་མཚན་ྷི ད་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་སང་དངོས་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཀུན་རོབ་ཀྷི་
མཚན་ྷིད་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་མྷི་འཐད་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་རང་སྷི་ཀུན་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཀུན་རོབ་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ལ། དོན་དམ་གྷི་མཚན་ྷིད་ཁྱབ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐ་ན་རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པའང་སྲེད་པར་མྷི་ནུས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༣༣༨༽ 
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྷི་དང་སྷི་འཛིན་གྷི་བོ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ཡོད་ན་སྷི་
འཛིན་རྟག་ཏུ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་རྟག་ ཏུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིག་དང་གཟུགས་སོགས་བོ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་
པ་ནྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་སྟྲེ་མྷིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔའྷི་བོ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་
པ་ལྟ་བུ་འདྷི་ལ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེས་ནྷི་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷིས་རང་ གྷི་ཡུལ་ཅན་ཙམ་ཡང་སྲེད་པར་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པ་དྲེས་ནྷི་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་དང་
ངོ་། །གང་བཤད་ཅྲེ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་དྷི་དང་རོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟྲེན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་
ནྷི་ཡན་ལག་ཅན་གྷི་རས་ཏྲེ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་ནྷི་རས་ལས་མྷི་སྲེ་བར་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོ ག་མྷི་
བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པ་གྲེན་དུ་འདྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བྱ་བའྷི་ལས་སོ། །བུམ་པ་ྷིད་ནྷི་
སྷིའོ། །བུམ་པ་གཅྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་གངས་ནྷི་ཡོན་ཏན་ནོ། །སོགས་ཁོངས་ནས་བྱྲེ་བག་དང་འདུ་བ་གྷིས་ག་
དོན་ཏྲེ་དྲེ་དག་འཛིན་པའྷི་བོ་ཡང་ལས་ལ་སོགས་པ་ལས་མྷི་སྲེ་བར་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། ། འོ་ན་བོ་དྲེ་དག་གང་
ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན། ནང་རང་གྷི་སྲེམས་ལ་ཡོད་པའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ་རྒྱུའྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །ནང་གྷི་ཡན་ལག་
དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བརྡ་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་དན་པ་དང་། ཡྷིད་ཀྷིས་རོལ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོར་ན་བོ་དྲེ་དག་ཀང་
ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་མ་ལྟོས་པའྷི་ཤྲེས་པ འྷི་སྣང་བ་སྷིར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རོད་པ་
སང་བ་ལ་གྷིས། སྒྲ་སོགས་སྷིར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །  
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༼༣༣༩༽ 
དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་སྷི་ཡྷིན་ན་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའང་སྷིར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་རོད་པ་སང་
བའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ན་ཡུལ་མྲེད་ཀང་འབྱུང་བ འྷི་བོའ ་ིསྣང་བ་སྷི་ཡྷིན་ན་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའང་སྷིར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་མྲེད་ཀང་དབང་པོ་སོན་ཅན་དང་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་
ཤྲེས་པ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་སྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེ་བོ་རྣམས་ཐོག་མར་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་དང་། ཞྲེན་
ནས་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་ནས་ ཐོབ་པ་སྟྲེ་གསུམ་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ལ་ནྷི་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་
ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་སྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་
རང་མཚན་གྷི་སྷིའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་དངོས་པོ་མྲེད་པའང་སྷི་མ་
ཡྷིན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། སྐྲ་སོགས་ཀང་སྷིར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། སྐྲ་སོགས་བོ་ལ་མྷི་སྣང་བར་ཐལ་བ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དངོས་པོ་མྲེད་པ་ནྷི་སྷི་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དོན་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེས་སྔ་ནས་མྲེད་པ་དང་ཞྷིག་ནས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར ་རོ་ཞྲེ་ན། 
དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་སྷི་མྲེད་པ་དང་། དྲེས་མྲེད་པའྷི་བྱྲེ་བག་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་
བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་མྲེད་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་ཀང་བོས་ཇྷི་ཞྷིག་ལྟར་ཤྲེས་བྱར་འཛིན་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་ན་དངོས་མྲེད་མ་ཡྷིན་དགག་ནྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ཡྷིན་ལ་མྲེ ད་དགག་ཀང་དོན་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་མྲེད་ན་དོགས་པ་མྲེད་པར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དགོས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི་  
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༼༣༤༠༽ 
དངོས་མྲེད་ཤྲེས་བྱར་འཛིན་པས་སྷི་ཡྷིན་ན་ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པའང་སྷིར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཟ་གྷིས་ལ་
སོགས་པ་དྲེ་དག་གྷིའང་བདྲེན་རྫུན་དྲེ་ལྟ་བུ་དཔྱོད་པའྷི་བོས་དངོ ས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་སྷི་ཡྷིན་པ་བཀག་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིར་ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །སྔར་སྷི་མ་ཡྷིན་པར་ཁས་བངས་བ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་བ་དྲེས་ཟ་བ་
གྷིས་ལ་སོགས་པ་རང་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་བྱ་གང་དུའང་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཤྲེས་བྱའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་སྣ ང་བར་འཐད་པ་དང་། དཔྱོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྷི་མཚན་
དུ་མྷི་འགལ་བ་དང་། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ཡུལ་མྲེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྷིའང་རང་སྷི་གྷིས་ཀར་མྷི་འགལ་
བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྐྲ་སོགས་ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་དག་དངོས་མྲེད་
ཡྷིན་པས་བོ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ ན། སྐྲ་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བ་ྷིད་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པ་
ྷིད་ཀྷིས་རང་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་རྷིག་
མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་སྐྲ་སོགས་སྣང་བར་འཇོག་པ་ནྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷིས་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་
དང་འད་བས་དྲེར་ྲེ་བར་བཏགས་པ ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྐྲ་སོགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ཡང་དཔྱོད་
པའྷི་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཀང་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་སྔར་གྷི་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་སྐྲ་སོགས་དང་ད་ལྟར་གྷི་
འདྷི་འད་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་དང་། སྐྲ་སོགས་མྷི་བདྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྷི་བོ་ནྷི་སྷིའྷི་སོད་ཡུལ་
ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྐྲ་སོགས་གཅྷིག་ྷིད་ཀང་རང་མཚན་
དང་སྷི་མཚན་གྷིས་ 
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༼༣༤༡༽ 
སུ་མྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པ་དང་རང་མཚན་ནྷི་མངོན་སུམ་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ལ་མྷི་རྟག་པ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་
རྲེས་དཔག་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྐྲ་སོགས་ སུ་སྣང་བའྷི་དབང་ཤྲེས་ནྷི་དོན་མྲེད་པ་ཅན་
ཡྷིན་ཏྲེ་རང་ངམ་གཞན་གྷི་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ལས་སྷི་དྲེ་རང་
མཚན་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། སྐྲ་སོགས་གསལ་བ་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ན་སྷིའང་ཤྲེས་པའྷི་ངོ་བོའ ་ིདོན་ྷིད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྷི ་དྲེ་རང་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཤྲེས་
པའྷི་ངོ་བོ་དང་རང་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་སྷི་མཚན་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། འོ་
ན་དྲེ་སྷིར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འགལ་བའྷི་སོན་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་དོན་གྷི་
ངོ་བོར་བརྟགས་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྷི་ྷིད་དང་མྷི་གསལ་བར་བཞག་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྷིར་སྒྲོ་
འདོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷིར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ངོ་བོ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་རྣམ་པར་མཚུངས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྷིར་བཞག་པ་
ཡྷིན་ནོ། །མཚུངས་པ་དྲེའང་ལྡོག་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་དྲེ་ལྡོག་པ་ཅན་གྷི་དོན་ལས་བརྒྱུད་ནས་
སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལས་ལྡོག་ལྡན་གྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀང་ལྡོག་ལྡན་གྷི་དོན་དང་འད་
བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན། དངོས་སུ་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་དང་། །བརྒྱུད་པ་ཡྷིས་ ནྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར། །དྲེ་ནྷི་སྷི་
དང་དོན་ྷིད་དང་། །ནུས་པ་དང་ནྷི་ནུས་མྲེད་ྷིད། །ཅྲེས་གསུངས་པས་ཟ་ 
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༼༣༤༢༽ 
གྷིས་དང་དོན་སྷི་ལ་སོགས་པ་རང་མཚན་སྷི་དང་དྲེ་དག་འཛིན་པ་ཡུལ་མྲེད་དུ་འདོད་པའང་མྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷི་མཚན་དངོས་མྲེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། རང ་མཚན་དངོས་
པོར་བསྟན་པ་དང་། སྷི་མཚན་གྷི་དབྱྲེ་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་སྷི་མཚན་དངོས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྷིགས་པ་
བརྒྱད་དྲེ། སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་དང་། དོན་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་
ལ་སྣང་བ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དང་། སྷི་ྷིད་ཡྷིན་པ་དང་། འབས་བུ་མ ་ཡྷིན་པ་དང་། བརྡ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་
ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་དང་། རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་ལ་དྲེ་རང་པར་མྷི་སྣང་བ་དང་། དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སྟོང་པའྷི་
རྟགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། སྷི་དྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོར་
གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། སྒྲས་
བརོད་བྱའང་ཡྷིན་ལ་དངོས་པོའང་ཡྷིན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གཟུགས་དང་རོ་ལ་
སོགས་པ་ལ་རང་མཚན་རྟོགས་ན་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
དབང་པོའ ་ིཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྷི་ཡུལ་རྟོགས་པར་བྱྲེད ་པ་ལ་དགོས་པས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མྷིང་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། སྷི་ཡན་གར་བ་
བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། མྷིང་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དང་
མཚན་མའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི ་དངོས་པོ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པས་སྷི་སྒྲས་བརོད་བྱ་
ཡྷིན་ཡང་དངོས་ 
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༼༣༤༣༽ 
པོར་མྷི་འགལ་ལ་དབང་པོའ ་ིཚོགས་དོན་མྲེད་དུའང་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
རྟོགས་པ་ལ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དང་དབང་པོ་གྷིས་ཀའྷི་ཡུལ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ཡང་སྒྲའྷི་ཡུལ་
དབང་པོས་མྷི་འཛིན་ལ། དབང་པོའ ་ིཡུལ་སྒྲས་མྷི་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འགལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་
ལ་གྷིས་ལས་དགག་པ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་འཆད་པ་པོའ ་ིབོ་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་དམ། 
ན་པ་པོའ ་ིབོ་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་དམ། བརོད་བྱ་སྟྲེ་དོན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་
བ་ཅན་གྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་དམ། འོན་ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་མྷིང་སོགས་རང་
པ་བརོད་ཅྲེས་པ་ནྷི་དགག་པའྷི་ཡུལ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའྷི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། མ་འབྲེལ་ བའྷི་མྷིང་
སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་གང་ཟག་གྷིས་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་
བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། དོན་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་དྲེ་འགོག་པའྷི་ཐལ་འགྱུར་རོད་སང་དང་བཅས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཆད་ན་
གྷིས་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་དོན་རང་
མཚན་གྷི་བུམ་པ་ལྲེན་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་མ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་བརོད་ཀང་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མྷིང་སོགས་ལ་རང་མཚན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་སོ་ནས་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ ་ 
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༼༣༤༤༽ 
དོན་དང་མྷིང་སོགས་རང་བཞྷིན་གཅྷིག་པ་ྷིད་ཀྷིས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་དང་། དོན་ལ་མྷིང་སོགས་སུ་བརྟགས་
པའྷི་སོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་དང་། མྷིང་སོགས་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་སོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་སྟྲེ་གསུམ་ཀ་མྷི་
འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་དོན་རང་མཚན་གྷི་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་རང་མཚན་གྷི ་བུམ་པ་དང་འདུ་
བྱྲེད་ཀྷི་བུམ་པ་གྷིས་ཚུལ་འད་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་བུམ་པ་དང་རང་མཚན་གྷི་བུམ་པ་གྷིས་ལ་འད་བ་མྲེད་དྲེ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་
ཡྷིན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་བུམ་པ་ལའང་གཟུགས་སོགས་ཡོད་ན ་དྲེ་གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོའ ་ིནང་དུ་
འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འད་བ་ཡོད་ཀང་སྲེས་བུ་དུས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་འགའ་ཞྷིག་
གྷི་ཚེ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འད་བར་འཛིན་པ་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཐག་ྲེ་བ་ན་་ཕྱྷིས་དང་དངུལ་ཕོར་ལ་
འད་བར་འཛིན་པ་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་འ ཁྲུལ་ནས་འཇུག་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་
ཡུལ་མྷི་འད་བ་ཡང་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་རང་
མཚན་གྷི་བུམ་པ་ལྲེན་པ་ལ་འཇུག་པར་མཐོང་གྷི་གང་ཟག་གྷིས་དང་འབྲེལ་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་བུམ་པ་ལ་ནམ་
ཡང་འཇུག་པར་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐལ་ བ་དྲེ་རང་ལ་མྷི་མཚུངས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། འོ་ན་ཁྱྲེད་
ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་བརོད་བྱར་འདོད་ན། བུམ་པ་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་དོན་ལ་འཇུག་པར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་མ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ 
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༼༣༤༥༽ 
སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་སོན་དྲེ་མཚུངས་པ་མྷིན་ཏྲེ། དོ ན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དྲེ་འད་བའྷི་བོ་དོན་མོང་
བའྷི་བག་ཆགས་སྒྲས་སད་པར་བྱས་པ་ལས་ཡུལ་དུས་མ་ངྲེས་པར་སྲེ་ལ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་དུ་ཐོག་མ་མྲེད་
པ་ནས་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་གྷིས་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་
ནྷི་མ་ཡྷིན་གྷི་འད་བ་ལ་གྷིས་སུ་འཛིན་ དགོས་པ་ལས་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་
ན་རྣམ་པ་དྲེ་གང་གྷི་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དོན་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དོན་གྷི་རང་བཞྷིན་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིང་དང་མཚན་མའྷི་རྣམ་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་ཤྲེས་གྷིས་སུ་མ་འདུས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྷི་སྷིད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་དོན་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་
མཚན་དྲེ་གཞན་ལ་མྲེད་པ་ནྷི། གཞན་ན་ཐོས་ཀྷི་ལུགས་ལ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་དོན་མྷིང་
སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེ་བ་དང་དྲེ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་དྲེ་རྟོག་པའྷི་རྒྱུ་ཕྱྷི་རོལ ་གྷི་དོན་
མྷིང་སོགས་སུ་སྣང་ཞྷིང་མས་སུ་མོང་བའྷི་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་བོ་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་བོ་རྣམ་
མྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་ཁས་ལྲེན་པ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མྷིང་སོགས་བོ་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་རྟོག་པ་དགག་པའོ། །དང ་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མྷིང་སོགས་མས་སུ་མོང་
བ་ལས་སྲེས་པའྷི་རྟོག་པའྷི་བོ་མྷིང་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ནའང་ཡུལ་ཅན་མྷིང་
སོགས་མས་སུ་མོང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལས་ཡུལ་མྷིང་ལ་སོགས་ 
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༼༣༤༦༽ 
པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་མྷིང་ སོགས་ལོག་ན་དྲེའྷི་
འབས་བུའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལྡོག་པ་སྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷིང་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་
མྷིང་སོགས་མྲེད་ཀང་ཡྷིད་གཏད་པ་དང་བརྡ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །རྟོག་པ་
ལ་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀང་དོན་གྷི་རྣམ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་རྟོག་པས་དོ ན་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གཞན་གྷིས་བཀོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་དང་། མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ྲེས་
སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་ དོན་ཏོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་གང་ཅུང་ཟད་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པ་དྲེ་
ཀུན་ཐམས་ཅད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིག་ཤྲེས་བཞྷིན། མྷིང་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་རྟོག་པ་འདྷི་ཡང་ཤྲེས་
པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ལྡན་དུ་འཐད་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་གྷི་
ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ གཞན་དུ་སྟྲེ་དོན་དང་མྷི་ལྡན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་དོན་དང་ལྡན་ན་ཅྷི་
སྟྲེ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་མྷི་ལྡན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ལས་སྲེ་བ་
དགག་པ་ནྷི། རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་མྷི་ལྡན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྷི ་
ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལས་མྷི་སྲེ་བར་མ་ཟད་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ལས་ཀང་སྲེ་བ་མྷིན་ཏྲེ་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་སྔོན་པོ་དང་དབྱྷིབས་གྲུ་བཞྷི་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདུ་  
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༼༣༤༧༽ 
བྱྲེད་ལས་སྲེ་ན་མདོག་དབྱྷིབས་དང་ལྡན་པར་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་མྷིང་སོགས་མདོག་དབྱྷིབས་དང་བལ་ བར་
འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་རང་མཚན་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་སྣང་བ་མྷི་ལྡན་པའྷི་
འདུ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཀང་སྔོ་སོགས་རང་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། རྷི་ལམ་གྷི་སྔོ་
སོགས་ནྷི་རང་མཚན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྷིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། གླང་པོ་ཆྲེའྷི་ཁྱུ་རྷི་
བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་གླང་པོ་ཆྲེ་ཁང་པའྷི་ནང་དུ་འོང་བ་མྷི་འཐད་དོ་ཐོགས་བཅས་ཡྷིན་ན་དྲེར་མྷི་ཤོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བདག་ྷིད་ཕྱྷིར་གྱུར་པར་ཡང་མྷི་འཐད་དྲེ་ལུས་ཐོགས་བཅས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུས་ནང་དུ་བཞག་ནས་
སྲེམས་ཐོན་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་ལུས་ཤྷི་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེམས་གཅྷི ག་ནང་དུ་གནས་ལ་གཅྷིག་ཕྱྷིར་ཐོན་
པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་སྲེམས་ཀྷི་རྒྱུད་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔོ་སོགས་སྔར་ཐོགས་བཅས་ཡྷིན་པ་ལས་
གྷིད་ལོག་པའྷི་ཚེ་ཐོགས་མྲེད་དུ་གསར་དུ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིད་མ་ལོག་པའྷི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་
ཀང་ཐོགས་མྲེད་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱུ་གུ་བཞྷིན་ནོ། །ཐོ གས་མྲེད་དུ་སྲེ་བ་ནྷི་རྒྱུ་གྷིད་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་
སད་པའྷི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡུལ་དྲེར་གྷིད་ལོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་སྔོ་སོགས་ཐོགས་མྲེད་དུ་
མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་རྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་རྡུགས་པར་ཡང་རྷི་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རུང་ཡུལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གང ་རུང་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི་སྲེ་བོ་གཞན་གྷིས་མྷི་ཤྲེས་པར་རང་ཁོ་
ནས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་བཞྷིན་ནོ། །རྷི་ལམ་གྷི་སྔོ་སོགས་ཀང་རང་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་ 
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༼༣༤༨༽ 
སྣང་བ་དང་ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ། །རྷི་ལམ་གྷི་སྣང་བ་ཤྲེ ས་པར་བསྒྲུབ་
པའྷི་རྟགས་རང་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་དྲེས་ནྷི་མྷིང་སོགས་ཀང་དོན་གྷིས་ཤྲེས་པར་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
དྲེ་དག་ཀང་རང་ྷིད་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དུས་དྲེར་དོན་དྲེ་ རྒྱན་་་་་་ཡོད་མྷིན་པར། །འདུ་བྱྲེད་ལས་ནྷི་དྲེ་
ལྟར་སྲེས། །ཡོད་མྷིན་མཐོང་བའང་ཡོད་མྷིན་ཏྲེ། །ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་རང་ྷི ད་རྷིག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་མྷི་
འཁྲུལ་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། མྷིག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ ་ིབོ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་དྲེ་ྷིད་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དང་ལྡན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གྷིས་འདོད། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་ཀང་དྲེར་འདོད་ན་ཟ་
གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའང་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ ་དབང་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་དོན་ལྡན་དུ་འཇོག་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ་དོན་ལ་དྲེ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ནུས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་ཡང་
དོན་མྲེད་ན་དབང་ཤྲེས་མྷི་སྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བརོད་ན། འོ་ན་དབང་ཤྲེས་ལས་གཞན་པ་རྟོག་པའྷི་
ཤྲེས་པ་དོན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི ་དོན་རང་མཚན་དང་སྷི་མཚན་གྷིས་ཀ་མྲེད་ཀང་ཡྷིད་གཏད་པ་ལ་
སོག་པ་ནང་གྷི་ཡན་ལག་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པས་འགའ་ཞྷིག་ལ་སྣམ་བུར་འཛིན་པའྷི་ཚེ་རྟོག་
པ་དྲེ་ལ་བུམ་པའྷི་སྷི་མྷི་སྣང་བ་ནྷི་མོང་བས་གྲུབ་ལ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་བུམ་པའྷི་སྷི་མྲེད་པའྷི་སྟོབས་
ཀྷིས་ཡྷིན་པས་སྷི ་དང་རྟོག་པ་གྷིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་བག་ཆགས་སོ་སོར་སད་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་
ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་སྣམ་བུར་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ྷིད་ལ་ཕྱྷིས་བུམ་པར་བརྟགས་ན་དྲེའྷི་རྣམ་པ་འཆར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རང་མཚན་དང་ 
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༼༣༤༩༽ 
འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གང་ཟག་གྷིས་དང་ འབྲེལ་པའྷི་མྷིང་སོགས་
བརོད་བྱ་མ་ཡྷིན་མོད། དོན་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་བའྷི་མྷིང་སོགས་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པས་མྷིང་སོགས་བརོད་ཀང་
དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་རང་མཚན་དང་མྷིང་ལ་སོགས་པ་བརོད་
བྱ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་རང་མཚན་དང་མྷིང་སོགས་དྲེ་ནྷི་ཟད་པ་སྟྲེ་ད་ལྟར་དངོ ས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེའང་འདས་པའྷི་དྲེ་དག་ཞྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མ་འོངས་པའྷི་དྲེ་དག་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདས་པ་དང་
མ་འོངས་པའྷི་རང་མཚན་དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་མྷིང་སོགས་དངོས་པོར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་མྷིང་
སོགས་དྲེ་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ཐལ་བ་དང་དོན་ལ་མྷི་འཇུག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ ། །གྷིས་པ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་མྷིང་
སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། འབྲེལ་མྲེད་ན་ཡང་འཇུག་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གཅྷིག་སྟྲེ། 
འཆད་པ་པོའ ་ིབོ་ལ་སྣང་བ་དང་། ན་པ་པོའ ་ིབོ་ལ་སྣང་བ་དང་། དོན་རང་མཚན་ཏྲེ་གསུམ་ཀ་དང་མ་འབྲེལ་
བའྷི་མྷིང་སོགས་རང་པ་བརོད་ན་བུམ་པ་འོན་ཅྷིག་ཅྲེས་བརོད་ པའྷི་ཚེ་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མྷི་འཇུག་ཅྷིང་། གང་
ཟག་འཆད་ན་བྱྲེད་པ་གྷིས་མྷི་འཇུག་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་སྒྲས་སྷི་ཡན་གར་བ་
བརོད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ ་ཡྷིན་ཡང་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་སོན་འབྱུང་བར་མྷི་
འདོད་དྲེ། སྒྲས་སྷི་དངོས་པོ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ། དབང་པོས་རང་མཚན་གྷི་ 
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༼༣༥༠༽ 
དངོས་པོ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་གྷིས་ཡུལ་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྒྲས་སྷི་ཡན་གར་བ་
བརོད་པ་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་ཐ ལ་བའྷི་སོན་འདྷི་མྷི་འབྱུང་བ་མྷིན་ཏྲེ་སྒྲས་གསལ་བ་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་སྷི་ཡན་གར་བ་བརོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བརོད་ན་སྒྲའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་རྟོག་
པས་གསལ་བ་ལ་སྷི་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་བུམ་པའྷི་སྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་
རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ ་སྷིད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་དང་། སྷི་འཛིན་ལ་སྔོ་སོགས་མྷི་སྣང་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷི་ཡན་གར་བ་དོན་ལ་ཡོད་ཅྷིང་དྲེ་
སྒྲས་བརོད་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྷི་སྷི་དྲེ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་ཡོད་པའྷི་སྷི་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
གསལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་དྲེ་གསལ་བ་གསྲེར་གྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པས་གསལ་བར་བྱ་
བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་ཡན་གར་བ་སྒྲས་གོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བུམ་པའྷི་སྷི་ཞྲེས་
བརོད་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་དྲེ་གསལ་བ་ལ་རག་མ་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྷི་རྟག་པས་སྲེ་བ་དྲེ་ལ་
རག་མ་ལས་ལ། རྟོགས་པའང་དྲེ་ལ་རག་མ་ལས་ཏྲེ་ཡན་གར་བ་རྟོགས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྷི་དྲེ་
གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་དུས་རྟག་ཏུ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་གྷི་ངོ་བོ་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་དང་། 
དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་དྲེ་རྟོགས་པ་གསལ་བ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགོ ག་
བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེའང་གསལ་བ་གསྲེར་བུམ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བུམ་འཛིན་གྷི་ 
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༼༣༥༡༽ 
མངོན་སུམ་ལ་བུམ་པའྷི་སྷི་དྲེ་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ་གསལ་བ་མྲེད་ན་སྷི་དྲེ་མྷི་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བ་མྲེད་པའྷི་
ཡུལ་དུས་སུ་དྲེ་དམྷིགས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྷི་དྲེ་ལ་སྷི་འཛིན་གྷི་ཤྲེ ས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་
དམ་མྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན་སྷི་དྲེ་རྟག་ཏུ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷིའྷི་བདག་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་
ལ་ནུས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་ནུས་པ་དྲེ་མས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་གསལ་བ་ཡོད་པའྷི་དུས་ནའང་མྷི་དམྷིགས་ པར་འགྱུར་ཏྲེ། ནུས་མྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་
དྲེ་མས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་རྟག་པའང་མཐུན་རྲེན་གྷིས་ནུས་ལྡན་དང་འགལ་རྲེན་གྷིས་ནུས་མྲེད་དུ་བྱ་བར་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་སྷི་དྲེའྷི་ནུས་པ་ཡོད་མྲེད་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི ས་གནས་པ་ནྷི་བཅོས་པའམ་བསྒྱུར་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟག་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཟད་བྱ་ཕྱྷིར་རུ་ནུས་པ་གང་། །ཞྲེས་པ་ནྷི་འགལ་རྲེན་གྷིས་ནུས་ལྡན་ཟད་པར་བྱྲེད་ལ་མཐུན་རྲེན་
གྷིས་ནུས་མྲེད་ཟད་པར་བྱྲེད་ན་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྷི་ཡྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་དྲེ་
དང་། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི ་འཛིན་དྲེ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་མདོག་དབྱྷིབས་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་དྲེ་ལ་གང་
གྷིས་སྤྲུལ། །ཞྲེས་པ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་གཏོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདྷི་ལྟར་སྷི་ཡན་གར་བ་
ལ་ནྷི་རྣམ་པ་མྲེད་ལ་གསལ་བ་ནྷི་དྲེས་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ། རྣམ་པའྷི་ཆ་ ནྷི་རྣམ་ངྲེས་
གང་། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ལ་མདོག་དབྱྷིབས་སྣང་བར་མོང་བས་གྲུབ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ 
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༼༣༥༢༽ 
ཏྲེ། གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ཡང་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་
ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་བདག་རྲེན་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བུམ་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་ལ་བདག་རྲེ ན་དབང་པོ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་བུམ་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ཡྷིན་པས་ཡུལ་གཅྷིག་ཀང་བདག་རྲེན་ཐ་དད་
པས་ཤྲེས་པ་གྷིས་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་མངོན་སུམ་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེའྷི་དངོ ས་པོ་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཡུལ་སྒྲ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གསལ་མྷི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་གྷིས་སྲེ་བར་མྷི་རྷིགས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་བོ་གང་རུང་གཅྷིག་གྷིས་ཡུལ་གྷི་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་ལ་རང་
བཞྷིན་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརོད་བྱ་ཡྷིན་པས་སྷི་དངོས་མྲེད་དུ་བསྒྲུ བ་པ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེ་
ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྷི་སྷི་དངོས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེས་
གྲུབ་པའྷི་དོན་དང་། རྟགས་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་དང་། ཞར་ལ་སྷི་དངོས་པོའ ་ིསོ་ནས་སྒྲ་འཇུག་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། ཕྱོ གས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
དྲེ་ཕྱྷིར་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གང་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིརང་
བཞྷིན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་བཞྷིན་ནོ། །སྷིའང་གསལ་བ་ལས་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས ་ལས། སྷི་དྲེ་ྷིད་དུ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། གངས་ 
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༼༣༥༣༽ 
ཅན་ན་རྲེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྷི་ནྷི་གསལ་བ་དང་བདག་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་འགོག་པ་ནྷི་རྷིགས་
ལྡན་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་གཞན་དུ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། རྷིག་པ་ཅན་ན་རྲེ་སྷི་དྲེ་གསལ་བ་ལས་ཐ་
དད་དུ་གྲུབ་སྟྲེ། རྲེས་སུ་འགོ་མྷི་འགོ ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྷི་དྲེ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་སམ་མྷི་ལྟོས། དང་
པོ་ལྟར་ན་སྷི་དྲེ་གསལ་བའྷི་འབས་བུར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་མྷི་རྟག་པ་དང་དུ་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྟོས་ཕྱྷིར་
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་དོན་གཞན་ཡྷིན་ན་སྷི་དང་གསལ་བ་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་འོག་ཏུ་གཞན་ྷིད་ཡྷིན་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གཅྷིག་གོ །འོ་ན་དུ་
བས་མྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་དུ་བ་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། གྲུབ་ན་མྲེ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
དྲེ་ལ་རག་མ་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་གྲུབ་ཟྷིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་འགག་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
པ་ནྷི་གོང་དུ་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །འོན་ཀང་དུ་བ་འདྷི་མྲེའྷི་འབས་བུའོ་ཞྲེས་བརོད་
པ་ནྷི་རྟོག་པས་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེས་དུ་བ་དྲེ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་དྲེ་གསལ་བའྷི་འབས་བུ་མ་
ཡྷིན་ན་ཇྷི་ལྟར་ཡང་ཅྷི་ཞྷིག་ཅྲེས་པ་དོན་ལའང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ ་རྟོག་པས་ཀང་སྦྲྲེལ་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བུམ་པ་དང་
སྣམ་བུ་བཞྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྷི་ཡྷིན་ན། མྲེད་པ་རྷི་
བོང་གྷི་རྭ་ལ་སོགས་པའང་སྷིར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་པར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ཀང་སྷི་དངོས་པོར་
འདོད་ན་བུམ་པའྷི་སྷིའང་བ་ལང་གྷི ་སྷིར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོར་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བུམ་པའྷི་སྷི་དཀར་  



352   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༣༥༤༽ 
ཟལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བ་ལང་གྷི་སྷིར་མྷི་འགྱུར་ན་མྲེད་པའང་བུམ་པའྷི་རྷིགས་སུ་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བུམ་པ་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་སྷི་ནྷི་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བུམ་པ་ྷིད་རྟོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་དོན་ལ་གྲུབ་པ་དང་སྒྲས་བརོད་པ་དང་བོས་ངྲེས་པའང་ལྟོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་གྲུབ་
པའྷི་དོན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲས་རྷིགས་བརོད་ཀང་ཁྱད་པར་གོ་བར་བསྟན་པ་དང་། སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སྲེལ་བའྷི་སྷི་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྷིགས་དངོས་མྲེད་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་
སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྷིགས་སུ་བརྟགས་པ་དྲེ་སྒྲ་འདྷི་རྣམས་ཀྷིས་རབ་ཏུ་བསྟན་ཅྲེས་སྦྲྲེལ་
ལོ། །གང་ལ་རྷིགས་སུ་བརྟགས་ཞྲེ་ན། རྟོགས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་པའོ། །གང་གྷི་རྷིག ས་སུ་བརྟགས་ཞྲེ་ན། 
བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷིའོ། །རྣམ་པ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཞྲེས་པ་བུམ་སོགས་
ཀྷི་དངོས་པོ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་བུམ་སོགས་ཀྷི་
རྣམ་པ་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་དད་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ ན། ངོ་བོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོག་པ་བུམ་
སོགས་ལས་དངོས་སུ་མ་སྲེས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པས་དྲེར་སྣང་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་རྷིགས་བརོད་པའྷི་
སྒྲ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་ཏྲེ་རང་མཚན་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་སྒྲའོ། །རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་བརོད་པས་
རང་མཚན་གོ་བར་མྷི་འཐད་དྲེ་བུ མ་སྒྲས་བ་ལང་མྷི་གོ་བ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གོ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དང་
རང་ 
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༼༣༥༥༽ 
མཚན་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་རྟོག་པས་ཞྲེན་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་
གྷིས་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་རྟོག་པས་རང་མཚན་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
ཆོས་མཐུན་པ ་མ་མཐོང་ཡང་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་དབང་པོ་མས་པ་དང་
ཡུལ་ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ལ། ཡྷིད་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་གྷིད་དང་གདོན་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་པ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་ཁ་ཅྷིག་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བས་ཡྷིན་ཏྲེ་་ཕྱྷིས་ལ་དངུལ་དུ་འཛིན་པ་
བཞྷིན་ནོ། །ཁ་ཅྷིག་མ་རྷིག་པའྷི་བག་ཆགས་སམ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པར་རྟོག་
པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་དོན་གྷི་ངོ་བོར་སྣང་བ་སྟྲེ་ཞྲེན་པའམ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་
རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྷི་དྲེ་ྷིད་དུ་འཛིན་པའྷི་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པའྷི་ རྟོག་པ་དྲེ་འཁྲུལ་པ་
གཅྷིག་ནས་གཅྷིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ད་ལྟར་གྷི་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེ་བའྷི་
འཁྲུལ་པ་འདྷི་དྲེའྷི་སྔ་མ་ལས་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་དྲེའྷི་སྔ་མ་དང་དྲེའང་དྲེའྷི་སྔ་མ་ལས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐོག་མ་མྲེད་
པའྷི་དུས་ཅན་གྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་རྟོག་མྲེད་ཀྷིས་རྷིགས་མྷི་མ ཐུན་ལས་ལོག་པའྷི་དངོས་པོ་མཐོང་
ནས་དྲེས་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
དངོས་པོ་ཡྷིན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ་ལ་ཞྲེན་པ་དྲེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྤྲུལ་པ་སྟྲེ་བསྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དོན་གྷི་སྲེལ་བ་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ ནྷི། དོན་རྣམས་ཀྷི་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་ 
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༼༣༥༦༽ 
བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ། བུམ་མ་ཡྷིན་བཅད་ཙམ་དྲེ་མྲེད་དགག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་བོའ ་ི
རྣམ་པའྷི་སྷི་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ནྷི། ངོ་བོ་མྲེད་ཅན་སྷི་བོ་ལ། །ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་བདུན་ནོ། །གསུམ་པ་རྟགས་མ་
གྲུབ་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྷི་གཞན་ དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་སྷི་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་དུ་
བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བརོད་བྱ་འགའ་ཞྷིག་ལས་ཞྲེས་པ་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་དྲེ་སྣམ་བུ་
ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་ཅན་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་བུམ་པའྷི་སྷིའང་དྲེ་ལས་ཐ་
དད་དུ་ཡོད་དྲེ་བུ མ་པ་དང་བུམ་པའྷི་སྷི་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་པའྷི་སྷི་དངོས་པོར་འདོད་དོ་
ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྷིན་པས་མ་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་བ་ནྷི། བུམ་པའྷི་
དངོས་པོ་རྣམས་ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་བྱ་མྷིན་
པ་ྷིད་ནྷི་རྟགས་སུ་འགོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་གང་འགོད་ཅྲེ་ན་བུམ་པའྷི་སྷི་ནྷི་བུམ་པའྷི་གསལ་བ་ལས་དྲེ་ྷིད་
དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་ལ་རྟགས་ཡྷིན་པས་མ་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །རྟགས་དྲེས་ཀང་སྷི་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་
ནུས་ཏྲེ་དངོས་པོར་ཡོད་ན་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ལས་ཀང་དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གྷིས་
པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྷིན་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་བ་ནྷི། ྲེར་ལྲེན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བར་ན་འདུག་པས་གཞན་དུ་
བརོད་པར་བྱ་མྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནྷི་བུམ་པའྷི་སྷི་ནྷི་བ་ལང་གྷི་གསལ་བ་ལས་ཀང་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་
མྷིན་ཏྲེ་སྷི་ལ་ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བུམ ་པའྷི་སྷི་ནྷི་བ་ལང་ྷིད་ལ་ 
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༼༣༥༧༽ 
སོགས་པ་སྷི་གཞན་ལས་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ་གྷིས་ཀར་དངོས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་དང་རྟའྷི་རྭ་
བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ྷིད་དང་བ་ལང་ྷིད་ཅྲེས་སྷི་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ྷིད་དང་བ་
ལང་ྷིད་ལ་དངོས་པོ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་ཐ་དད་དུ་ྲེ་བར་བཏ གས་ནས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་སོན་མྲེད་དོ། །འདོགས་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ྲེར་ལྲེན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་དང་བ་ལང་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་སྷི་གྷིས་ཀང་ཐ་དད་དུ་སྟོན་
པའོ། །ཡང་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་བ་ལང་གྷི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་དུ་བརོད་
པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་དོན་ གྷི་ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་གྷིས་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་ནྷི་
ྲེ་བར་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ྲེར་ལྲེན་ཏྲེ་རྟོག་པ་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་རྒྱུ་བུམ་པ་དང་སྣམ་
བུ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ྲེར་ལྲེན་གསལ་བ་གྷིས་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་བོ་གྷིས་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་གྷི་
རྟོག་པའྷི་རྣམ་པ་གྷིས་ལ་དོན་གྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་མྲེད་དོ། །བཞྷི་པ་ཞར་ལ་སྷི་དངོས་པོའ ་ིསོ་ནས་སྒྲ་འཇུག་པ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་ཐལ་འགྱུར་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
སྒྲས་སྷི་དངོས་མྲེད་བརོད་ཀང་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དངོས་མྲེད་སྒྲའྷི་ཡུལ ་དུ་མྷི་རུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲས་རང་མཚན་ནམ་སྷི་དངོས་པོ་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེ་ན། འོ་ན་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ལ་བུམ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་སྷིའྷི་རྒྱུ་
ཅན་གྷི་མན་པ་སྟྲེ་བུམ་པར་གྱུར་པ་དང་བུམ་པར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་ པའྷི་སྒྲ་ 
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༼༣༥༨༽ 
འཇུག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་ལ་རང་མཚན་མྲེད་ཀང་སྷི་དངོས་པོར་
གྱུར་པ་ཆོས་སུ་ཡོད་པས་བུམ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྷི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དྲེ་འདས་མ་
འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་དངོས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་སུ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་
འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་དངོས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་དངོས་མྲེད་
ཀྷི་ཆོས་སུ་མྷི་རུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །སྷི་དྲེ་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་དངོས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་ཡྷིན་ན། ཡང་སྷི་དྲེ་
དངོས་པོར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སྟོང་ པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་ཡྷིན་པས་དངོས་པོ་མ་ཡྷིན་
པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པས་བཏགས་མྷིང་དུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། འཇྷིག་རྟྲེན་ལ་
གགས་པའྷི་དངོས་མྷིང་དང་བཏགས་མྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་དང་། དྲེ་ལས་བཟོག་པར་ཡང་མཐོང་བས་ཁྱོད་ཀྷི་དྲེ་མ་
ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འདས་མ་འོངས་ ཀྷི་བུམ་པ་ལ་རང་མཚན་དང་སྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་ལ་
བུམ་པའྷི་སྒྲ་དངོས་མྷིང་མ་ཡྷིན་ཀང་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་བུམ་སྒྲ་དྲེ་འཇུག་པར་འདོད་དྲེ་བླུན་པོ་ལ་བ་ལང་
གྷི་སྒྲ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་ལ་བུམ་སྒྲ་བཏགས་མྷིང་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཏགས་པའྷི་དགོས་པ་མྲེད ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་འདས་སོགས་ཀྷི་བུམ་པ་དང་ད་ལྟར་གྷི་བུམ་པ་
ལ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་འད་བའང་མྲེད་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་བའང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དགོས་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་མྲེད་ཀང་འདོགས་ན་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལའང་བུམ་པའྷི་མྷིང་འདོགས་པར་ཐལ་ཞྲེས་ནྷི་གང་ཞྷིག་
ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གསུམ་མོ། ། 
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༼༣༥༩༽ 
གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དོན་གོ་བའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི་སྒྲ་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་ནྷི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་དོན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་
སྟྲེང་དུ་བོ་འཇུག་ན་རྟག་ཏུ་དངོས་མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྲེང་གྲེ་སྟྲེ་གཡུ་རལ་དང་སྡྲེར་མོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་
ལ་སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །འོག་གྷི ་འཁྲུལ་རྟོག་ཅན་ཞྲེས་པ་ཡར་བངས་
ཏྲེ་སྒྲ་དྲེས་དོན་གཞན་གྷི་སྟྲེང་དུ་བོ་ཁྷིད་ན་སྒྲོ་འདོགས་ལ་ཞྲེས་པ་བཏགས་མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བམ་ཟྲེའྷི་ཁྱྲེའུ་
ལ་སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པའང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །བཏགས་མྷིང་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ལ་ཞྲེས་
བརོད་པ་ནྷི་ཁྱྲེའུ་ལ་སྲེང་གྲེའྷི་ཆོས་དཔའ་བ་ལ་ སོགས་པ་སྒྲོ་འདོགས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལ་དྲེར་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་བརྡ་འདོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི། དོན་མྲེད་ནའང་ཞྲེས་པའྷི་དོན་གང་ལ་ཐོག་མར་མྷིང་དྲེ་
འདོགས་པའྷི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་མྲེད་ནའང་འགོ་བ་ཡྷིས་ལོག་ཤལ་ཅན་གང་ལའང་མྷིང་དྲེ་གགས་
པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་བ་ལང་གྷི་སྒྲ་བཀོད་པ ་ནྷི་ལོག་ཤལ་ཅན་དྲེ་ལ་བ་ལང་གྷི་སྒྲ་དངོས་ཡྷིན་ཏྲེ་འདོད་རྒྱལ་ཐོག་
མར་སྦྱར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལོག་ཤལ་ཅན་དྲེ་དང་བླུན་པོར་ཆོས་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་འོག་ཏུ་གཞན་ཏྲེ་མྷི་འགའ་
ཞྷིག་ལ་བ་ལང་དུ་བཏགས་པ་ནྷི་ཕལ་པའམ་བཏགས་མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྲེར་འདོགས་པའྷི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་གྷིས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི ་དག་ལ་ཐོག་མའྷི་མྷིང་དང་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྷི་མྷིང་ཞྲེས་པའམ་བཤད་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་མྷིང་ཞྲེས་ཀང་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཁྱོད་ཀྷི་འདོད་པ་ལས་བཟོག་སྟྲེ་
དངོས་པོ་ལ་བཏགས་མྷིང་དང་དངོས་མྲེད་ལ་དངོས་མྷིང་འཇུག་པའང་མཐོང་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་  
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༼༣༦༠༽ 
ན་རང་གྷི་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས ་པོ་འགའ་ཞྷིག་བུ་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་ཅྲེའམ། 
ཞྲེས་པ་འདྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྷི་མན་པ་སྲེ་བོས་བྱས་པ་ནྷི་བཏགས་མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེས་སུ་
འཇུག་པའྷི་མྷིང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་མྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་དངོས་མྷིང་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་
སྲེས་བུ་བྱ་བ་དུ་མ་སྒྲུ བ་ནུས་པ་ལ་གཙོ་བོ་དང་སྲེས་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་མན་པ་སྲེ་བོས་བྱས་པའང་བཏགས་
མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྟོག་པ་ཇྷི་བཞྷིན་དུ་ཞྲེས་པ་
དང་འོག་གྷིའང་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནྷི་གངས་ཅན་གྷིས་གཙོ་བོ་དང་སྲེས་བུ་རྟག་པ་དང་གཅྷིག་པུ་དང་བྱྲེད་པ་པོར་
བཏགས་པའྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་དག་ལ་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟག་པའྷི་ནུས་པ་བཀག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་གངས་ཅན་གྷིས་བཏགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ལ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་དངོས་
མྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐོག་མའྷི་སྒྲ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་སོགས་པ ་ལ་དངོས་
མྷིང་ཡྷིན་ལ་སྲེས་བུ་ནུས་མྲེད་ལ་བཏགས་པའྷི་མྷིང་ཡྷིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་སྲེས་བུ་ནུས་ལྡན་
ལ་བཏགས་མྷིང་ཡྷིན་ལ་གངས་ཅན་གྷིས་བཏགས་པའྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ལ་དངོས་མྷིང་
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་མྲེད་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་ བསྒྲུབ་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། ཞྷིག་ལ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ་གང་མྲེད་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཤྲེས་
པའྷི་སྣང་བ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་བོ་དྲེ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་བུམ་པ་
ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་ལྟ་ 
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༼༣༦༡༽ 
བུའོ། །ད་ལྟར་གྷི་བུམ་པའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་སྒྲ ་རྟོག་ཀང་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་དང་
སྣང་བ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་ཡོད་མྲེད་དུས་དག་ལ། །རྟོག་པ་ཐ་དད་མྲེད་
ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་བུམ་པ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་ཀང་ད་ལྟར་གྷི་
གནས་སྐབས་ན་དོན་བྱྲེ ད་ནུས་པའྷི་བུམ་པའྷི་ངོ་བོ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་སམ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། རྣ་བ་དང་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཡོད་
པ་ཅན་ལ་དུས་གསུམ་གྷི་བུམ་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྣང་བ་དྲེ་དག་ཁྱད་མྲེད་པའྷི་རྟགས་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ་འདས་མ་
འོངས་ཀྷི་བུམ་པ ་མྷི་གསལ་བ་ད་ལྟར་གྷི་བུམ་པ་གསལ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་
དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ད་ལྟར་དང་ད་ལྟར་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་བུམ་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྲེམས་གྷིས་དག་ནྷི་སྣང་བ་
མཚུངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་རང་པ་ཙམ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
སྒྲ་རྟོག་རང་མཚན་གྷི་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཡང་སྷིའྷི་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་འདས་མ་འོངས་ཀྷི་
བུམ་པ་ལའང་བུམ་པའྷི་སྷི་དངོས་པོར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི། །དྲེ་མཚུངས་མྷིན་དང་གསལ་བ་
མྷིན། །ཞྲེས་པ་དང་། ཡོད་པ་མྲེད་ཆོས་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟྷིན་ཏོ། །བཞྷི་
པ་སྷི་ཡྷིན་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པ་འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་
དང་། དྲེས་སྲེལ་བའྷི་སྷི་དགག་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པ་དང་། དངོས་པོའ ་ིསྷིར་འགག་པའྷི་མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་སྷི་དང་ 
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༼༣༦༢༽ 
ཁྱད་པར་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གངས་ཅན་ན་རྲེ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་གཅྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ། 
གཙོ་བོ་གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐ་དད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྷི་
འཐད་དྲེ་ཁྱོད་ཀང་གཙོ་བོའ ་ིཡོན་ཏན་རྡུལ་དང་མུན་པ་སྷིང་སྟོབས་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྲེས་
བུ་དང་དྲེ་ཙམ་ྷི ་ཤུ་ར་བཞྷི་ཡང་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་རྣམས་ཐ་དད་ཀང་གཙོ་བོ་
གཅྷིག་གྷིས་བསྡུས་པས་ཐ་དད་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་ཏྲེ་གང་འགལ་བའྷི་ཆོས་དང་
ལྡན་པ་དག་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་སྡུག་བཞྷིན་ནོ། །སྷི་དང་ཁྱད་པར་ཀང་འགལ་བའྷི་ཆོས་དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་
པའོ། །གལ་ ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་རས་གཅྷིག་ཀང་ཁྱད་པར་གཏན་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གྷི་
དབྱྲེ་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་ན་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་སྔོ་སྲེར་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གྷིས་
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་ཐ་དད་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་གཅྷི ག་ན་སོན་
ཡོད་ཀང་གསལ་བ་བུམ་པ་དྲེ་དག་ལ་མཚུངས་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་སྷི་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡང་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལས་
གཞན་ྷིད་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གསལ་བ་དྲེ་དག་གྷི་སྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
རྒྱུ་འབས་མ་ཡྷིན་པའྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་སྣམ་བཞྷིན་ནོ། །འབྲེལ་ བ་ཡོད་ན་སྷི་མཐོང་བའྷི་ཚེ་
གསལ་བ་མཐའ་དག་ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྲེལ་བའྷི་སྷི་ལའང་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་ཀྷི་སོན་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ལྡོག་པའྷི་སྷི་ལ་ནྷི་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་ཀྷི་སོ་ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ་ངོ་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ངོ་བོ་མྲེད་ཀང་སྷིར་རུང་སྟྲེ་བུམ་མ་ཡྷིན་ 
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༼༣༦༣༽ 
ལས་ལོག་པ་བུམ་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་རྟོག་ཀང་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྷི། སྷི་དངོས་པོའ ་ིདྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བཀག་ན་མྷི་འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་བཅད་མཚུངས་པ་ྷིད་སྷི་ཡྷིན་ལ་
འདྷི་ལ་དངོས་པོ་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་གང་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དྲེ་དངོ ས་མྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་
བཞྷིན། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གལ་ཏྲེ་མཚུངས་པ་དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་གསལ་བ་གྷིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འཕྲེལ་ན་དྲེ་འཕྲེལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་མཚུངས་པ་གསལ་བའྷི་འབས་བུར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྟགས་ཀྷི ས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་སྷི་དངོས་པོར་འདོད་ན་དྲེ་འབས་བུའམ་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་པ་ཞྷིག་པ་རྟག་གང་། དྲེ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་འབས་
བུའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྷི་དུ་མ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུའྷི་ནུས་པ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པས་འབས་བུའང་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཁྱོད་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷི་གཅྷིག་ཡྷིན ་པའྷི་དམ་བཅའ་འཇྷིག་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་སྷི་དྲེ་རྟགས་ྷིད་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་
མྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་པ་ནྷི་དངོས་པོ་ཡོད་ཙམ་དང་རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྲེའྷི་ཚ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
བུམ་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་རྣམས་ནྷི་གསལ་བའྷི ་འབས་བུ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དུ་མར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
སྷི་དྲེ་གསལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །སྷི་དངོས་མྲེད་དུའང་འགྱུར་ཏྲེ་
དངོས་པོ་ལ་འབས་བུས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲུག་པ་བརྡ་དོན་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་  
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༼༣༦༤༽ 
པའྷི་རྟགས་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་ཀྷི ་དོན་བསྟན་པ་དང་། དྲེས་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་དང་། དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་འད་
ཡང་སྷི་རྲེས་སུ་འགོ་མྷི་འགོ་མྷི་འད་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དངོས་པོའ ་ིཞྲེས་པ་སྟྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་ནྷི་སྔོན་གྷི་བརྡ་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་རང་གྷི་ཡུལ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པའྷི་ཡུལ་གྷི་དངོས་པོ་ྲེ་བའྷི་སྟོབས་ཙམ་གྷིས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་ན་ཡུལ་ྲེ་བ་ལས་
སྲེ་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་བརྡ་ནྷི་མཚོན་པ་སྟྲེ་དྲེས་ཡུལ་རྟོགས་བརྟགས་དང་དཔྲེ་ལའང་ལྟོས་པ་མྲེད་
དོ། །བ་ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་འཛིན་པའྷི་བོ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་དངོས་པོ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་ སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་
བུམ་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་ཀྷི་བུམ་པ་ལ་བརྡའྷི་དུས་ཀྷི་བུམ་པར་
སྒྲོ་བཏགས་ནས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གང་བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་དངོས་
མྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲའྷི་དོན་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲ་དོན་བ་ལང་ྷི ད་ལ་སོགས་པའང་བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་པའྷི་
ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ། གྷིས་པ་ནྷི། དངོས་གྷིས་མཐོང་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟ་དང་དཀར་ཟལ་
གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚེ་སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་ལ་དཀར་ཟལ་དང་ནག་རྒུར་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚེ་བརྡ་
དན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཡང་། ཐ་དད་མྲེད་རྲེས་སུ་འ ཇུག་ཅྲེས་པ་རྷིགས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་སྷི་འཛིན་སྷི་ལས་མྷི་སྲེ་ཞྷིང་བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་པ་མྷི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་བརྡ་དན་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་
ཡྷིན་པ་ལ་སྷི་ཡྷིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་ཀྷི་སྷི་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བརྡ་དན་ལས་སྲེ་བར་མྷི་འདོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་འགལ་བ་ 
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༼༣༦ ༥༽ 
མྲེད་དོ། །དྲེས་ན། དོན་ྲེ་བ་དང་འབྲེལ་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་འདྷི་དོན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་སྷི་འཛིན་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་
འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མ་ཡྷིན་ཀང་འབས་བུ་སྷི་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་སྷིའམ་རྷིགས་གཅྷིག་མྲེད་པའྷི་མྷིག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་འབས ་བུ་ཅན་གྷི་མྷིག་དང་སྣང་བ་དང་
ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་ཡུལ་བཞྷི་པོ་དྲེ་ྲེ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་མྷིག་ཤྲེས་གཅྷིག་སྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་འད་བ་ལ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་བ་ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་རྲེས་སུ་འགོ་བ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་བ་ལང་ྷིད་
ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བ་ཅྷི་ཞྲེ་ན། གང་གྷིས ་ཞྲེས་པ་ལྡོག་པས་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐ་དད་འགའ་ཞྷིག་བ་
ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པ་སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་མྷི་སྲེ་བ་ལས་ལོག་ལ། འགའ་ཞྷིག་དྲེ་ལས་མ་ལོག་པའྷི་
ཕྱྷིར་བ་ལང་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་ཀང་དཀར་ཟལ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལ་ཟལ་སོགས་པ་ལ་རྲེས་
སུ་འགོ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་ཁྱོ ད་སྷི་དངོས་པོར་འདོད་པ་ལའང་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདུན་པ་
རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་ལ་སྷི་རང་པ་མྷི་སྣང་བའྷི་རྟགས་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་མ་ངྲེས་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྷི་དངོས་པོ་ཅྷིག་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་གཅྷིག་
བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ ་ན་སྷི་དྲེ་དུ་མར་འགྱུར་ཏྲེ་ནུས་པ་ཅན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་སྷི་དྲེ་དབང་སོགས་དང་གཅྷིག་ཏུ་ཡོད་དམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད། དང་པོ་མྷི་འཐད་དྲེ་གཅྷིག་དང་དུ་
མ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་རྣམ་པ་འགས་ཀང་ 



364   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༣༦༦༽ 
ཞྲེས་པ་གང་རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་པའྷི ་ཤྲེས་པ་ལ་གང་གྷིས་དབྲེན་པར་མྷི་སྣང་བ་དྲེ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་སྷི་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྷི་གཞན་མྷི་སྣང་བ་ལྟ་བུའམ་སྔོ་འཛིན་ལ་སྐད་ཅྷིག་ལྟ་བུའོ། །སྷིའང་རང་གྷི་
ཡུལ་ཅན་ལ་གསལ་བས་དབྲེན་པར་མྷི་སྣང་ངོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྷི་དང་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་མྷི་
སྣང་བས་ཐ་དད་དུ་བདྲེན་ པ་ཁྲེགས་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་དང་དབང་པོའང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོ་སྲེ་བོས་ཐ་དད་དུ་མ་མཐོང་བ་མ་ངྲེས་ཏྲེ་དབང་པོ་དྲེའྷི་ཡུལ་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དྲེས་དབང་པོ་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ཡུལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའྷི་དུས་སུ་
འབས་བུ་མྷི་སྲེ ་ན་རྒྱུ་གཞན་ཅྷིག་མ་ཚང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚང་ན་འབས་བུ་མྷི་སྲེ་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་
གཞན་དྲེའང་དབང་པོ་ཡྷིན་པར་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་རྒྱུ་གཞན་དྲེ་དབང་ཕྱུག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་རྒྱུར་
མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་གཞན་དྲེ་དབང་ཕྱུག་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྷིང་མྷི་མཐུན་ པ་ཙམ་དུ་ཟད་མོད། 
ཁོ་བོ་ཅག་གྷི་སྟོན་པས་ཡུལ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ལ་དབང་པོར་མྷིང་
བཏགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མ་མཐོང་བར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་དབང་པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་པོ་རྣལ་འབྱོར་
པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡོད་ན་དབང་པོ་དྲེ་ལུས་ཡུལ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣལ་ འབྱོར་པའྷི་བོའ ་ིཡུལ་དུ་བྱར་
རུང་གྷི་གཟུགས་ཅན་ནམ་དབང་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་དབང་པོ་
འཛིན་པའྷི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིགས་རྣམས་ནྷི་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཀང་གསལ་བ་
ལས་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྷི་ཡན་ 
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༼༣༦༧༽ 
གར་བ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་འཛིན་པ་གསལ་བ་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པའྷི་
ཕྱྷིར་གསལ་བ་འཛིན་པའྷི་ཚེ་དྲེ་ལས་སྷི་ཐ་དད་དུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ཚེའང་དྲེ་སྒྲ་སྟྲེ་གསལ་བ་དྲེའྷི་མྷིང་དང་
གསལ་བ་དྲེའྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྷི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་པའྷི་སྷི་སྣང་བ་མྲེད་དྲེ་ཐ་དད་དུ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར ་
རོ། །སྷི་དང་ཁྱད་པར་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་པས་ཐ་དད་དུ་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རོ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པའང་ཐ་དད་དུ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །མྷི་འད་སྟྲེ་རོ་གཟུགས་ནྷི་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ལ་སྷི་དང་
ཁྱད་པར་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་གཅྷིག་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་དང་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཤྷིན་ཏུ་འདྲེས་པས་ཐ་དད ་མྲེད་པར་
མཐོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྲེས་པའྷི་དོན་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་ཟྲེར་ན་སྷི་དང་ཁྱད་པར་རང་བཞྷིན་གཅྷིག་ཏུ་གྲུབ་
བོ། །ཐ་དད་ལ་ཟྲེར་ན་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཀང་ཐ་དད་དུ་སྣང་དགོས་ཏྲེ་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་བུམ་པ་
དང་སྣམ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །བརྒྱད་པ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སྟོང་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི ། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྷི་
དྲེ་ནྷི་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐ་ན་རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཙམ་བསྲེད་པའྷི་དོན་བྱྲེད་ཀང་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེའང་རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྷི་མྷི་སྣང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་བྱྲེད་ནུས་ན་རང་གྷི་ཡུལ་
ཅན་ལ་སྣང་བས་ཁྱབ་སྟྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ས མ་པའོ། །དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་ལ་དངོས་མྲེད་ཀྷིས་
ཁྱབ་པ་ནྷི། དྲེ་མྷི་རུང་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་རང་མཚན་དངོས་པོ་བསྟན་པ་ནྷི། ཇྷི་སྐད་
བཤད་ལས་བཟོག་གང་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྔར་སྷི་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་བཤད་པ་ལས་
བཟོག་པ་གང་ཡྷིན་པ་སྟྲེ་སྒྲའྷི་བརོད་ 
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༼༣༦༨༽ 
བྱ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེ་ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་དང་ཁྱད་
པར་ཡོད་པ་དང་། བོས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་སྣང་བ་དང་། འབས་བུ་ཡྷིན་པ་དང་། བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཤྲེས་
པའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་ལ་རང་པར་སྣང་བ་དང་། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རང་
གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྷི་མཚན་གྷི་དབྱྲེ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབྱྲེ་བ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷི་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་ན་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུ་ཐ་དད་དམ་ཞྲེན་
སྟངས་ཀྷི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་ སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་དང་སྣང་རུང་གྷི་དོན་མྲེད་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་མྲེད་དང་ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷི་
དྲེའང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། ། རྣམ་ངྲེས།་་་་་ཡང་ན་གྷིས་ནྷི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་གཅྷིག་ནྷི་
དགག་པའྷི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞྲེས་པའྷི་ད གག་རྟགས་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་སྷི་
དངོས་མྲེད་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་འབས་བུ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་
སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ལས་དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་ལ་མ་
དམྷིགས་པ་ལས ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འབས་བུའྷི་རྟགས་ལས་ནྷི་གྷིས་ཀ་ལ་
བརྟྲེན་པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་ནྷི་དམྷིགས་པ་དང་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཚད་མས་བསྒྲུབ་
དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། གནོད་བྱྲེད་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྷི་འཛི ན་གྷི་
ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་ 
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༼༣༦༩༽ 
དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེ་ན་དངོས་འབྲེལ་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་དངོས་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ལ་
འདོད་ན་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་དྲེ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་ལན་བཏབ་ཕྱྷིར་དང་། ཞྲེས་
པ་སྔར་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་ ཀྷིས་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། དབང་པོའ ་ིཚོགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །འདས་པ་དང་
མ་འོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་རྟོག་པ་ནྷི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྟྲེ་དངོས་པོའ ་ིརྲེས་སུ་གཏན་མྷི་བྱྲེད་
པའང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་རྟགས་མ་ངྲེ ས་པར་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་སང་
བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ལའང་སྷི་འཛིན་གྷི་རྟོག་པ་འཇུག་ན། འོ་ན་དངོས་ཆོས་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་
དམ་བཅའ་མས་སོ་ཞྲེ་ན་སྷི་འཛིན་གྷི་རྟོག་པ་ནྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་དང་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་
སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྷི ་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་འཛིན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་ཆོས་མས་པའྷི་ྲེས་པ་འདྷི་མྲེད་
དོ། །དྲེས་ན་སྷི་འཛིན་པ་ལ་སྔོན་དངོས་པོར་མཐོང་བ་གཅྷིག་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཙམ་ལ་བརྟྲེན་ཅྲེས་བརོད་ཀྷི་དབང་
ཤྲེས་ཡུལ་ལ་བརྟྲེན་པ་ལྟ་བུ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་རང་མཚན་གཅྷིག་ྷིད་ལ་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་བཞག་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་མཚན་ཁོ་ན་གཞལ་བྱར་བཞག་པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
རང་གྷི་མཚན་ྷིད་གཅྷིག་གཞལ་བྱ། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གཞལ་བར་བྱ་ཞྲེས་གོང་དུ་བང་ངོ་། །དྲེ་ལ་ཁྱད་པར་གྷི་ཆོས་
བཞྷི་ལས་དང་པོ་ཡུལ་གང་གཞལ་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་  
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༼༣༧༠༽ 
དཔྱོད་པའྷི་རྟྲེ ན་དང་རྟོག་ལྡན་གྷི་འཇུག་ཡུལ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་གཞལ་བར་འོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྷི་མཚན་
ཀང་གཞལ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྱོད་པའྷི་རྟྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་དཔྱོད་པའང་དངོས་པོའ ་ིསོ་ནས་ཡྷིན་
ཏྲེ་རྟོག་པ་དྲེས་དྲེ་ལ་དངོས་པོར་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་མྷི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་བཟུང་ནས་འཇུག་པ་བ ཞྷིན་
ནོ། །དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་ངྲེས་ན་རྟོག་ལྡན་སུ་ཞྷིག་དཔྱོད་དྲེ་འདོད་ལྡན་མ་ནྷིང་ལ་གཟུགས་བཟང་ངན་མྷི་དཔྱོད་པ་
བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་དངོས་མྲེད་ལ་མྷི་དཔྱོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་མྲེད་རང་པ་
ནྷི་དཔྱད་པའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་འདོད་དྲེ་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ལ་རྣོ་རྟུལ་མྷི་དཔྱོ ད་པ་བཞྷིན་ནོ། །བུམ་པས་དབྲེན་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་དཔྱོད་པ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིསོ་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ་དགག་གཞྷིའམ་དགག་བྱ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དཔྱོད་པ་འཇུག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བོ་གང་གྷིས་འཇལ་ན་དྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ཀས་འཇལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཀང་དངོས་
པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་ན་ཚད་མར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཚད་ མའང་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གཅྷིག་
ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་རྒྱུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་རྲེས་
དཔག་གྷི་རྒྱུ་རྟགས་ཡྷིན་པས་རྒྱུ་ཐ་དད་ཀྷི་སོ་ནས་ཚད་མ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཟྲེར་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་མངོན་སུམ་
གྷི་རྒྱུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་དང་རྲེས་དཔག ་གྷི་རྒྱུ་རྟགས་དུ་མ་ཡོད་པས་ཚད་མ་དུ་མར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་། གཞལ་བྱ་གྷིས་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གྷིས། །ཞྲེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །དྲེས་ན་འཇུག་ཡུལ་
གཅྷིག་ལ་བོའ ་ིསྣང་བ་ཐ་དད་ཀྷི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གྷིས་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་
ཡུལ་དྲེ་ལ་བོ་དྲེ་དག་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་འཇལ་ 
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༼༣༧༡༽ 
ན་ཡོད་མྲེད་ྷིད་དུ་དཔྱོད་ཅྲེས་པ་སྲེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་ཀྷི་དོན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྷི་ཕྱོགས་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་
དཔྱོད་ཅྷིང་འཇལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་ལ་དཔྱོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དཔྱོད་རྣམས་ཀྷི་དོན་བྱ་ཞྲེས་པ་རྟོགས་
ལྡན་ཚད་མའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ནྷི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པའྷི་དོན་བང་དོར ་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་དཔྱོད་པ་
ཡྷིན་ལ་ཕན་གནོད་ཀྷི་དོན་ཡང་རང་མཚན་དྲེ་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་བང་དོར་འབས་ཅན་
པས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སློབ་དཔོན་གྷིས། རང་དང་སྷི་ཡྷི་མཚན་ྷིད་ལས། །གཞལ་བྱ་
གཞན་ནྷི་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་སང་བ་ལ་གྷི ས་ལས། སློབ་དཔོན་གྷིས་གཞལ་བྱ་
གྷིས་སུ་བཞྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། རང་མཚན་གཅྷིག་པོ་དྲེ་ནྷི་རྟོག་མྲེད་ལ་རང་གྷི་ངོ་བོ་སྣང་བའྷི་སོ་ནས་
རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞལ་བྱ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་དུ་བཞག་ལ། རྟོག་པ་ལ་གཞན་གྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་སྷིའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བའྷི་
སོ་ནས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་བཞག་པ ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རང་མཚན་གཅྷིག་ྷིད་ལ་ཐུན་མོང་དང་
ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་སྣང་བའྷི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་བཞག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་གཅྷིག་ྷིད་བོ་ངོ་གྷིས་
སུ་སྣང་བ་ལ་བུམ་པ་གྷིས་སུ་བཞག་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་རྲེས་དཔག་གྷིས་རང་མཚན་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
ཐུན་མོང་བ་སྣང་བ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་ལ་རང་མཚན་མྷི ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་ལ་རང་མཚན་སྣང་ནས་མ་
རྟོགས་པར་ཐལ་བ་ནྷི་འདོད་ལ་དྲེ་མྷི་སྣང་ཡང་དྲེ་རྟོགས་པར་བཞག་སྟྲེ་རང་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་
ཞུགས་པས་རང་མཚན་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་མྲེད་པ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
འཁྲུལ་ 
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༼༣༧༢༽ 
པ་ཡྷིན་ཡང་འབྲེལ་པ་ལས་མྷི ་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་མཚན་རྟོགས་ན་རྲེས་དཔག་མ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། འཁྲུལ་ན་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་
པར་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྲེས་དཔག་མ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་མཚན་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར། མངོན་
སུམ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། ཇྷི་བཞྷི ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་གྷིས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་དོན་གྷི་གནས་
ལུགས་དྲེ་ལྟར་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གྷིས་པ་སྷི་སྣང་བ་ནྷི་འཁྲུལ་པར་འདོད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། རོད་པ་
འགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ལ་གཞན་གྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་སྷིའྷི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་སོ་ནས་རང་
མཚན་རྟོག ས་པར་འདོད་ན། འོ་ན་རྲེས་དཔག་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་སྣང་
བའང་གཞན་ལ་ཐོབ་པའང་གཞན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྲེས་དཔག་འཁྲུལ་པ་
ཡྷིན་ཡང་ཚ ད་མའང་ཡྷིན་ཏྲེ་བསམ་པ་སྟྲེ་མངོན་པར་འདོད་པའྷི་དོན་ལ་བསླུ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་
རྲེས་དཔག་གྷིས་ཀང་རང་གྷི་སྣང་བའྷི་མྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་མྲེར་ཞྲེན་ཅྷིང་དྲེ་ལ་ཞུགས་པས་འབྲེལ་པ་ལས་མྲེ་དྲེ་
ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ན་ཚད་མར་འགལ་ཏྲེ་དུང་སྲེར་འཛིན་བཞྷིན། ཚད་མ་ཡྷིན་ན་ཡང་
འཁྲུལ་པར་འགལ་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། རྣམ་གཞན་གྷིས་ཀང་རྟོགས་པ་མཐོང་། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
འཁྲུལ་ཡང་ཚད་མར་མྷི་འགལ་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མཐོང་བའྷི་སྔོན་པོ་དང་ཐོབ་པའྷི་སྔོན་  
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༼༣༧༣༽ 
པོ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཡང་འཇུག་ཡུལ་སྔོན་པོ་ཙམ་ལ་མ་བསླུས་པས་ཚད་མར་འཇོག་པ་
བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ན་ནོ ར་བུའྷི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པའང་མྷི་བསླུ་བ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཚད་མ་གྷིས་
ཀ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་ཏྲེ་གྷིས་ཀ་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མངོན་སུམ་ལའང་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པར་
ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོ་ཐོབ་པ་མྷི་སྷིད་ལ་ཐོབ་པའྷི་སྔོན་པོ་སྔར་གྷི་སྔོ་འཛིན་ལ་མྷི་སྣང་ཡང་
མཐོང་བ་དྲེ་ྷིད་ཐོབ་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་པ་དང་རྲེས་དཔག་འཁྲུལ་པར་འཇོག་
པ་འགལ་ཞྲེ་ན། ཕྱོགས་འདྷི་ལ་ནྷི་ལན་བཏབ་ཟྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་སྣང་བ་དང་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་སྣང་བའྷི་སོ་
ནས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དུ་བཞག་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་འབྱྲེད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་གྷི ས་ཀའྷི་ཡུལ་
རང་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡྷིས། །ཞྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་ལན་བཏབ་ཟྷིན་ཏོ། །ཡང་ན་
རྲེས་དཔག་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རང་མཚན་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལའང་ལན་བཏབ་ཟྷིན་ཏྲེ། 
བརོད་བྱ་ྷིད་ཕྱྷིར་དྲེ་དངོས་མྷིན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐབས་སུ་དྲེའྷི་ཡུལ་སྷི ་དངོས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དཔྲེ་བསྟན་པ་ནྷི། ནོར་བུ་སྒྲོན་མྲེའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་པདྨ་རཱ་གའྷི་འོད་ལ་
པདྨ་རཱ་གར་འཛིན་པ་དང་། མར་མྲེའྷི་འོད་ལ་པདྨ་རཱ་གར་འཛིན་པ་གྷིས་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་འཛིན་པའྷི་སོ་ནས་
འཁྲུལ་པར་ཁྱད་མྲེད་ཀང་འཇུག་ཡུལ་ནོར་བུ་ལ་བསླུ་མྷི ་བསླུ་ཁྱད་ཡོད་ཅྲེས་པའོ། །འོ་ན་ནོར་བུའྷི་འོད་ལ་ནོར་
བུར་འཛིན་པ་འདྷི་ཚད་མར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇུག་ 
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༼༣༧༤༽ 
ཡུལ་ལ་མྷི་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ནོར་བུ་མྷི་སྣང་བས་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ལ་ནོར་བུ་དང་དྲེའྷི་འོད་དང་འོད ་ཙམ་ཡང་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་བས་རྲེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཕྱྷིར་ནོར་བུའྷི་འོད་ལ་ནྷི། །ནོར་བུར་འཛིན་པའྷི་
ཤྲེས་པ་དྲེ། །དྲེ་ྷིད་དུ་ན་མངོན་སུམ་མམ། །ཡང་ན་རྲེས་དཔག་ྷིད་དུ་ངྲེས། །ཞྲེས་བཤད་དྲེ་རྟོག་གྲེ་རྣམ་པར་
དཔྱད་པ་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་དོན་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཇྷི་བཞྷིན་ཞྲེས་པ ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་དང་རྲེས་དཔག་ལྟར་
སྣང་གྷིས་འཇུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་སོ་ནས་ཚད་མ་དང་ཚད་མྷིན་དུ་བཞག་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་
པར་འད་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མྷིན་གྷིས་ཡོད་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཙམ་དུ་འད་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མྷིན་གྷིས་ཡོད་པ་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ཚད་མའང་གྷིས་སུ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་ལ་གྷིས ་ཏྲེ། དོན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་བོ་
མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་དང་། ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གང་ལ་ཞྲེས་པ་
སྟྲེ་བོ་སྲེའོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཡུལ་གང་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བོ་སྲེ་ཞྲེ་ན། གང་ལ་སྟྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྷིགས་
པའོ། །བོ་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ན་དོན་གྷི ་ནུས་པ་སྟྲེ་དྲེས་རྣམ་པ་གཏད་པ་ལས་སྲེའོ། །བོ་ྷིད་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་རྲེས་འགོ་
ལྡོག་པ་ཅན་ཏྲེ་བོའ ་ིརྣམ་པ་དྲེ་དོན་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་འཛིན་པ་ནྷི་
རང་དབང་ཅན་ཏྲེ་སྷིའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བས་བར་དུ་མ་ཆོད་ཅྷིང་སྒྲ་དང་རྟགས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོ ར་
ན་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྷི་དོན་དྲེ་ྷིད་མངོན་གྱུར་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ 
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༼༣༧༥༽ 
ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པའྷི་སྐབས་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་ལོག་གྱུར་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི། བོ་
ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་སུ་མྷི་སྣང་བའྷི་དངོས་པོ་ནྷི། དབང་པོ་ལས་འདས་པ་སྟྲེ་ལོག་
གྱུར་ཡྷིན་ནོ། །མངོན་གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་གྷིས་ཀང་ཡུལ་དང་དུས་དང་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཡྷིན་
གྷི། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའམ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་སྷི་ནྷི་ལོག་
གྱུར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའྷི་ཐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་དྲེ་ལའང་ལོག་
གྱུར་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ལ་རྒྱབ་ཀྷི་མྲེ་ལྟ་བུ་ནྷི་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་སྣང་ཡང་
ཡུལ་དུ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་རང་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པ་ན་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་རྟོགས་
པའྷི་རྒྱུ་རྟགས་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་ལོག་གྱུར་དྲེ ་རང་གྷི་ངོ་བོ་བོ་ལ་མྷི་སྣང་ན་གང་ལས་རྟོགས་ཞྲེ་ན། མ་
མཐོང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པའྷི་རྟྲེན་ནྷི་ལོག་གྱུར་དྲེ་ྷིད་ལས་དོན་གཞན་གཅྷིག་གྲུབ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པ་
ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་མཐོང་བ་ལས་གཞན་རྟོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་རྟགས་དྲེ་རང་གྷི་
རྟྲེན་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ག ྷིས་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་ཡྷིན་ཞྷིང་དྲེ་དྲེས་ན་དྲེའྷི་ཚེ་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་གྷི་
གཞན་ཙམ་མཐོང་བ་ལས་ནྷི་མ་ཡྷིན་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རྟགས་ལས་ལོག་གྱུར་ཁྱད་པར་དུ་
མྷི་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི། རྟགས་ཀྷིས་རྟགས་ཅན་གོ་བ་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའྷི་ཚེ་གོ་བྱྲེད་དུ་བ་ལ་སོགས་
པའྷི་སྷི་དྲེ་གོ་བྱ་ མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷིའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བར་གྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེ་ལ་སོགས་པའང་  
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༼༣༧༦༽ 
སྷིའྷི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞྷིག་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གོ་བྱྲེད་གོ་བྱའྷི་སྷི་དང་འབྲེལ་བ་དྲེས་ན་ལོག་གྱུར་ཐམས་ཅད་ཁྱད་
པར་དུ་མྷི་རྟོགས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་དུ་བའྷི་སྷི་ལས་རྒྱུ་ཐ་དད་ལས་བྱུང་བའྷི་མྲེ་དང་མྲེའྷི ་དབྱྷིབས་ཐ་དད་དང་ཆྲེ་ཆུང་
ལ་སོགས་པ་མྷི་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཙནྡན་གྷི་དུ་བ་ལས་ཙནྡན་གྷི་མྲེ་རྟོགས་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 
ཁྱད་པར་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་ཁྱད་པར་རགས་པ་འགའ་ཞྷིག་རྟོགས་མོད་ཀང་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་འགའ་
ཞྷིག་མྷི་རྟོགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་དང་ཙནྡན་གྷི་དུ་བ་ཙམ་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར ་རོ། །བཞྷི་པ་ལོག་གྱུར་ལ་རྲེས་
དཔག་ལས་གཞན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། འབྲེལ་བ་ཅན་གྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལོག་གྱུར་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་རྲེས་དཔག་མ་གཏོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་སྟོན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་ལས་
བྱུང་བ་དང་དཔྲེ་ྲེར་འཇལ་ལ་སོགས་པས་དྲེ་མྷི་རྟོ གས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་
མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ངྲེས་པའྷི་མཇུག་བསྡུ་བ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། མངོན་སུམ་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་ཚད་
མའང་གྷིས་སུ་གྲུབ་པ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཞྲེས ་པ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་དྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་གངས་གཞན་ཁྲེགས་
པར་བསྟན་པ་ནྷི། གཞལ་བྱ་གྷིས་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་རོད་པ་ནྷི། ཚད་
ལྟ་བ་ན་རྲེ་མྲེད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་གཞལ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་
བཞྷིན་ནོ། །སྷི་དྲེ་གཞལ་བྱ ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྷིག་ྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་ 
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༼༣༧༧༽ 
གྷིས་ཏྲེ། མྲེད་པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་ཁས་བངས་ལ་ལན་གདབ་པ་དང་། གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པར་ཁས་བངས་
ལ་ལན་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ཁོ་བོའང་མྲེད་པ་
གཞལ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་འདོད་དྲེ། རང་གྷི ་མཚན་ྷིད་གཅྷིག་གཞལ་བྱ། །ཞྲེས་གོང་དུ་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལ་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་འཇོག་པ་ནྷི་བོའ ་ིསྣང་བ་ཐ་དད་ཀྷི་སོ་ནས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱང་འཕྲེན་པ་ལ་
རང་གྷི་འདོད་པས་མ་ངྲེས་པ་ནྷི། མྲེད་པའང་ཞྲེས་པ་སྔ་ནས་མྲེད་པའྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པའང་མྲེད་
པར་བོས་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིའྷི ་མཚན་ྷིད་གཞལ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་དྲེ་མ་ངྲེས་པ་ྷིད་ཡྷིན་
ནོ། །འདྷི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྷི་བོས་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་ན་གཞན་ལ་ཕ་རོལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་མྷི་
འཐད་ལ། མྲེད་པར་ངྲེས་ན་དྲེ་གཞལ་བྱར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་རང་
ྷིད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པ་ དང་། དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དགག་པའྷི་རྲེས་
དཔག་ཁས་བངས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཁས་བངས་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། དྲེ་ངྲེས་ཚད་མ་གྷིས་པ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཚད་མ་གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་རང་
ྷིད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པ་ཡྷི ན་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དགག་པ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་
པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཚད་མས་ངྲེས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དགག་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་ 
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༼༣༧༨༽ 
ཡོད་པས་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། མངོན་སུམ་ལོག་པས་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །ད ང་པོ་ནྷི། འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་
རོལ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་ཀང་རྲེས་དཔག་མྷི་དགོས་ཏྲེ་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་དགག་པ་ནྷི། མྲེད་ལ་དབང་སྲེས་བོ་མྷིན་ཏྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
གཟུགས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་ལྟར་མྲེད་པ་མྷིག་གྷིས་མཐོང་ནས་དགག་པ་རྟོགས་པ་མ་ ཡྷིན་གྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་
རོལ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་མངོན་སུམ་ྷིད་ལྡོག་པ་ལས་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་འགལ་བའམ་ཞྲེས་པ་མངོན་སུམ་ལོག་ན་དྲེས་རྟོགས་པར་འགལ་ལ། མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་ནའང་དྲེ་
ལོག་པར་འགལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དང་དྲེ་ལོག་པ་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་ བུམ་པ་མྲེད་པའྷི་ས་
ཕྱོགས་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྷི། དགག་གཞྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དམྷིགས་པའྷི་ཤུགས་གྷིས་རྟོགས་པ་
ཡྷིན་ལ་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་འགོག་པ་ལ་དགག་གཞྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་
པ་སྣང་རུང་འཛིན་པའྷི་བོ་བཀག་པས་སྣང་རུང་གྷི་བུམ་པ་འགོག་པ་བཞྷིན་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ ་རོལ་འཛིན་པའྷི་བོ་
བཀག་པས་དྲེ་འགོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དགག་བྱ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྲེད་པ་ལ་དགག་བྱ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་ན། 
དྲེ་ྷིད་ལྡོག་པ་ཅན་དང་རྲེས་འགོ་ཅན་གྷི་རྟགས་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་ཏུ་གྲུབ་བོ། །འདྷིར་
ཁྱབ་པ་ནྷི་མྲེད་དྲེ་ཕ་རོལ་ཡོད་པ་ལ་དམྷིགས་པས་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་འདྷི་རྟགས་
སུ་ཁས་བངས་ན་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཀང་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ 
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༼༣༧༩༽ 
ལོགས་སུ་མ་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་འབས་བུའྷི་རྲེས་དཔག་ཁས་བངས་པ་ནྷི། གཞན་སྲེམས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཆད་ལྟ་
བ་འདྷིས་བུ་དང་སློབ་མ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི ་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གྷིས་ཏྲེ་
རྲེས་དཔག་གྷིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་
དྲེ། ཐ་མལ་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་གཞན་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་མྷི་རྟོགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་ཡང་ད་ལྟ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་མལ་པའྷི་ལུས་འཛིན་མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ་ལུས་ སྲེམས་རས་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། །ལུས་སྲེམས་རས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ལུས་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་ཀང་སྲེམས་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་བོས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྔོན་པོ་དང་སྐད་ཅྷིག་ཀང་
རས་མྷི་གཅྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་ གྲུབ་ཀང་སྐད་ཅྷིག་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་
སྐད་ཅྷིག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་རང་མཚན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྷི་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྔོན་པོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
མྷི་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྐད་ཅྷིག་གྷི་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་དྲེ་དང་ངོ་བོ་གཅྷིག་པར་མྷི་འདོད་པས་
སོན་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སློབ་མ་ལ་བོ་ཡོད་པར་མྷི་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེའྷི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་དང་
ཆོས་འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གྷི་རྣམ་རྷིག་ཁྱད་པར་
ཅན་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་ལ་སྲེམས་དྲེའྷི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་པས་ཚད་མ་
གྷིས་སུ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ཡང་ཚད་མ་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་  
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༼༣༨༠༽ 
བསླུ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་
པས་མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་དང་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་མྷི་བསླུ་བས་ཚད་མ་ཡྷིན་ཡང་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའྷི་རྟགས་ལ་ལ་ལ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྷིད་བརྟན་པ་སྟྲེ་མྷི་བསླུ་
བ་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ། དཔྲེར་ན་ལྷ་སྦྱྷིན་གྷི་བུ་ལས་སྔོ་བསངས་དཔོག་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འཁྲུལ་ན་རྟགས་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་དང་། རྟགས་ཡྷིན་ན་འཁྲུལ་པ་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁྱོད་ཀྷིས་རྟགས་ལོག་སྟྲེ་རྟགས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་དྲེར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་དཔག་གྷི་རྒྱུ་རྟགས་
ཏྲེ་ལྷ་སྦྱྷིན་གྷི་བུ་ལས་སྔོ་བསངས་དཔོག་པ་དྲེ་དང་འད་བར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྷ་སྦྱྷིན་གྷི་བུ་ནྷི་སྔོ་བསངས་
དཔོག་པའྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷ་སྦྱྷིན་གྷི་བུ་ཕར་བལྟ ས་ནའང་སྔོ་བསངས་ཡྷིན་ཏྲེ་
དྲེ་གྷིས་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་ཚོགས་མྷི་གཅྷིག་སྟྲེ་ལས་དང་ཟས་དང་དུས་ལ་
སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་རྟགས་མ་ཡྷིན་པ་ལ་
རྟགས་སུ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་རྟགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། 
དགག་རྟགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རྟགས་མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་རྒྱུ་
རང་བཞྷིན་དང་འབྲེལ་པ་ཡྷིན་པ་ནྷི། གང་ལས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡང་མྷི་རྟ ག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ཏྲེ་དྲེ་དྲེའྷི་བདག་
ྷིད་ཡྷིན་ 
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༼༣༨༡༽ 
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་མྲེད་དང་བྱས་ཡོད་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་
གང་ལས་འགའ་ཚེ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་དྲུག་གོ །གྷིས་པ་དྲེས་རྟགས་གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟར་མཚོན་པ་ནྷི། འབས་བུ་
དང་བྱས་ཡོད་ དྲེ་དག་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ནྷི་འབྲེལ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ལས་ཡྷིན་པར་མཐོང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་
ཀྷིས་གཞན་དུའང་མཚན་ྷིད་དྲེ་རྟགས་གཞན་ཡང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་ལས་མྷི་འཁྲུལ་བར་མཚོན་
ཅྷིང་གོ་བར་བྱ་སྟྲེ་འབྲེལ་མྲེད་ལ་རྟགས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་དགག་པའྷི་གཏན་ཚིགས་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་གྷིས་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་བལྟར་
རུང་བའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་སྣང་བ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྷི་སར་ཁྱབ་བྱྲེད་ཤྷིང་ཙམ་
སྣང་བ་མྲེད་ན་ནྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་ཁྱབ་བྱ་ཤ་པའང་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་དྲེ་དག་བཟོག་ན ་བདག་གཅྷིག་ཏུ་
འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་བལྟར་རུང་བའྷི་དུ་བ་རང་གྷི་རྒྱུ་མྲེ་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་གཞན་དག་ཡོད་པའྷི་སར་རྒྱུ་མྲེ་
སྣང་བ་མྲེད་ན་ནྷི་རྒྱུ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་འབས་བུ་དུ་བ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་དྲེ་དག་བཟོག་ན་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་འབྲེལ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་མྲེ་དང་ཤྷིང་ཙམ་བཀག་ པས་དུ་བ་དང་ཤ་པ་ཇྷི་ལྟར་ཁྲེགས་ཏྲེ་བུམ་པ་
བཀག་པས་དྲེ་དག་མྷི་ཁྲེགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་དུ་བ་མྲེ་དང་འབྲེལ་ཡང་མྲེ་དུ་བ་དང་མ་འབྲེལ་ཏྲེ་དུ་
བ་དང་བདག་མྷི་གཅྷིག་ཅྷིང་དུ་བ་ལས་སྲེས་པའང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྲེ་དུ་བ་ལས་མ་སྲེས་
ཀང་དུ་བའྷི་སྲེ་ས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འབྲེལ་བ་ཡོད ་དྲེ་འབྲེལ་བའྷི་གཞྷི་གྷིས་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་བ་
མྲེད་ཀང་མྲེ་བཀག་པས་དུ་བ་ 
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༼༣༨༢༽ 
ཁྲེགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་རྟགས་གསུམ་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་པ་ལ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །ད་ནྷི་གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའམ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པར་
བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྷི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མྷིན་
ན་འོ་ན་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་མྷི་འཇུག་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་
ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྔར་མཐོང་བའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷིས་མ་མཐོང་ན་དྲེ་དག ་ཀང་གཏན་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་གྷི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པས་གཏན་མྲེད་པར་འཇོག་པ་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་མ་ངྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཀང་ལོག་གྱུར་གཏན་མྲེད་
དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་གྷིས་དུས་གཞན་ཏྲེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྷི་དུས་ སུ་རྷིམ་གྷིས་
རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་ཡང་གཏན་མྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཚེ་སྔ་མ་ནྷི་འདས་པའྷི་དབང་
པོས་རྟོགས་ལ་ཕྱྷི་མ་ནྷི་མ་འོངས་པའྷི་དབང་པོས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལོག་གྱུར་འགའ་
ཞྷིག་ལ་དུས་གཞན་གྷི་ཚེའང་དབང་པོས་རྟོགས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་དང་རྒྱུ འྷི་ནུས་པ་དང་དགག་པ་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་དབང་པོའ ་ིབོ་འཇུག་པ་གཏན་ནས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་སོགས་དྲེ་དག་གཏན་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་གྷིས་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་འདོད་ན་དབང་པོའ ་ིབོ་དང་སྲེ་བ་སྟྲེ་དུ་བ་
ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ ། །གསུམ་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། རྣམ་རྟོག་ཅྲེས་པ་
སྟྲེ་མངོན་སུམ་ནྷི་ཆོས་ཅན་ 
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༼༣༨༣༽ 
རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ལ་འཇུག་གྷི་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྣམ་རྟོག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྣམ་རྟོག་མྲེད་
པར་ཡང་སྷི་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་སྲེས་བུ་ལ་བོ་རྟོག་བཅས་རྟོག་མྲེད་གྷིས་ལས་མྲེད་ལ་རྟོག་མྲེ ད་ནྷི་ཡུལ་
གསལ་བར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ལོག་གྱུར་སྷིའྷི་སོ་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་
ལ་རྲེས་དཔག་ཁོ་ན་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གངས་ངྲེས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དགོད་
པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་རང་སྷི་གྷིས་འ དྲེས་པ་རྟོགས་པའྷི་ཚད་མ་
གཞན་དུ་ཐལ་བའྷི་རོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་གངས་ངྲེས་ན་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཚོགས་དོན་འདྷི་གཞལ་བྱ་གྷིས་སུ་འདུས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་གྷིས་ཀ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་གསུམ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་འདུས་ན་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་དུ་རྟོགས་པར་མྷི་ འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ལས་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོགས་ན་འདྲེས་པ་དྲེ་རྟོགས་པའྷི་བོ་ཚད་མ་གྷིས་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདྷི་
ལྟར་དྲེས་སྷིའང་འཛིན་དགོས་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྲེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕུང་གསུམ་
འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེས་ཁྱད་པར་ཀང་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྟག ས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་དྲེའྷི་ཆོས་རྟོགས་པ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྷི་ཚད་མ་གཞན་དུ་གྲུབ་པའྷི་རོད་པ་ནྷི། འདྷིར་
ཁྱད་པར་ནྷི་ཡུལ་དུས་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཁྱྷིམ་གྷིས་མྲེ་འགའ་ཞྷིག་གོ །མྲེ་དྲེ་ནང་ན་གནས་
པའྷི་ཚེ་མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་ཡང་སྲེས་བུ་ཕྱྷིར་ སོང་བའྷི་ཚེ་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་དུ་བའྷི་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་ 
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༼༣༨༤༽ 
ནས་རྟོགས་ན་དྲེ་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྷི་ཚད་མ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ལ་ལྟོས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་རྟགས་དུ་བ་དང་
མྲེ་སྷིའྷི་འབྲེལ་པ་རྟོག ས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་དྲེ་ནྷི་ཚད་མ་གྷིས་ལས་གཞན་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའྷི་རོད་པ་ནྷི། གཞལ་བྱ་རང་མཚན་དང་སྷི་མཚན་དང་དྲེ་
གྷིས་འདྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་མང་པོར་འགྱུར་ལ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གསུམ་གྷི་གངས་
སྲེལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གྷིས་ལས་གཞན་པའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་
རང་མཚན་གཅྷིག་ལའང་ཚད་མ་དུ་མ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གཅྷིག་ཏུ་ཐལ་བའྷི་གངས་སྲེལ་བར་མྷི་འགྱུར་
ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རང་མཚན་གཅྷིག་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་དང་མངོན་སུམ་གྷིས་ཀ་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་
ཚད་མ་གྷིས་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེ ས་པ་མྲེད་པར་མངོན་གྱུར་ལའང་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པ་འཇུག་ལ་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་
པའྷི་ཡུལ་ལའང་མངོན་སུམ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གྷིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ་ཚད་མ་གཅྷིག་གྷིས་ཆོག་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་གྷིས་ཏྲེ། གངས་མང་བར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། ཉུང་བར་
ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ དོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གངས་མང་
བའྷི་སོན་འདྷིར་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་ཕུང་གསུམ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཁ་དོག་གྷི་སྷི་ལ་
མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་སྦྱར་ནས་དྲེས་རྟགས་ལས་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན་  
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༼༣༨༥༽ 
དང་མྷི་རྟག་པ་ཆོས་སུ ་བཟུང་བའྷི་ཚེ་གྷིས་ཀ་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་
ཅན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་མྷི་འགལ་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་
བརོད་ཀྷི་མངོན་སུམ་ྷིད་ཀྷིས་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཞར་ལ་བྱུང་
བའྷི་རོད་པའྷི་ལན་དང་། སྐབས་དོན་གྷི་ལན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མྷི་རྟག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་
སང་བ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མྷི་རྟག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་དངོས་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་དངོས་མྲེད་མྷིན་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་རྟགས་
ཀྷིས་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དྲེ་
དོན་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པས་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དོན་ལའང་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟག ས་ཀྷིས་ཁ་དོག་གྷི་སྷི་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་སྦྱར་
ནས་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ན། གཞན་ལ་གཞན་གྲུབ་མྷིན་ཞྲེས་པ་ཁ་དོག་གྷི་རང་མཚན་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་རང་མཚན་
གྲུབ་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྷི་དང་རང་མཚན་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་
གྷིས་ལས། ལན་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། སོན་དྲེ་ཡོད་པ ་མྷིན་ཏྲེ་རྟོག་པའྷི་ངོར་ཁ་དོག་གྷི་རང་མཚན་དྲེ་ྷིད་ལ་མྷི་
རྟག་པའྷི་རང་མཚན་དྲེ་ྷིད་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ལ་རང་མཚན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། ཞྲེན་ནས་ཞུགས་པ་ན་རང་མཚན་གྷི་དངོས་པོ་ཐོབ་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །ཐོབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྲེས་
དཔག་ 
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༼༣༨༦༽ 
དང་རང་མཚན་བརྒྱུད་ ནས་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྷི་
འབྲེལ་བ་བསྟན་པ་དང་། དགག་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ན་སྒྲོ་བཏགས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བར་
བསྟན་པ་དང་། ལྡོག་པའང་དངོས་པོ་ལ་གནས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་འབྲེལ་བའྷི་ཚུལ་
དངོས་ནྷི། དངོས ་གང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མྲེའྷི་དངོས་པོ་གང་དུ་བ་སྲེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དྲེ་འད་
བའྷི་མྲེ་དྲེ་ནྷི་རྟགས་དུ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཡང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་གང་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་
མྷི་སྡོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཇྷི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དྲེ་འདའྷི་སྒྲའམ་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་ནྷི་རྟགས་བྱ ས་ཡོད་ལ་
སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ཞྲེས་ཤུགས་ཀྷིས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྟགས་དུ་བ་དང་བྱས་པ་དྲེ་ནྷི་རྟགས་
སྲེམས་ཏྲེ་རྟགས་འཛིན་ཚད་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་རྟགས་འཛིན་དྲེ་ལས་མྲེ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟའྷི་དངོས་
པོ་ལས་རྟགས་ཅན་གྷི་བོ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་སྲེའོ། །དྲེས་བསྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྲེས་དཔ ག་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་
ཀྷིས་བརྒྱུད་ནས་བསྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྲེས་དཔག་རྟགས་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཞྷིང་རྟགས་འཛིན་
རྟགས་དང་འབྲེལ་ལ་རྟགས་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བས་མྷི་བསླུ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་རྲེས་དཔག་
འཇུག་ཡུལ་ལ་མྷི་བསླུ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅ ད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་དྲེ་མྷི་བསླུ་ཡང་
འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ཡྷི་ངོ་བོས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་མ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའྷི་ལན་
དུ་སྦྱར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་དག་གྷི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། རྟགས་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བས་མྷི་འཁྲུལ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
དངོས་པོ་རྟོགས་བྱ་ལ་ཞྲེས་ 
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༼༣༨༧༽ 
པ་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུ བ་བྱ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། དངོས་པོ་དང་། དྲེ་བཀག་པའོ། །དྲེ་ལ་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་ཁྱབ་
བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འོ་ན་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་བྱས་པའྷི་ངོ་བོ་མྷི་རྟག་
པའམ་དུ་བའྷི་རྒྱུ་མྲེ་ལ་སོགས་པ་དག་གོ །དྲེ་དག་གང་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་དུ་བ་དང་བྱས་པ ་ལ་སོགས་པ་
ཁྱབ་པར་བྱ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བས་ན་མྲེ་དུ་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ལ། མྷི་རྟག་པ་བྱས་
པའྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ནོ། །དུ་བ་དང་བྱས་པ་ཡང་ཁྱབ་བྱའྷི་སྲེམས་ཏྲེ་རྟགས་འཛིན་གྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་ལ་རྟགས་འཛིན་དྲེའང་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་རྟོགས་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་གྷི་ རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དགག་རྟགས་ཀྷི་
འབྲེལ་བ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དྲེ་ལྟར་སྣང་དང་། འགལ་བ་རྟགས་སུ་
སྦྱར་བའྷི་ཡུལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དགག་པ་ཐམས་ཅད་མ་དམྷིགས་པ་ལས་གྲུབ་པའྷི་འཐད་པ་
ནྷི། དགག་པ་ྷིད་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དགག་པ་སྟྲེ་མྲེད་པའྷི་དོན་དང་ཐ་ས ད་ནྷི་མ་དམྷིགས་པ་ཁོ་ན་ལས་འགྲུབ་པ་
ཡྷིན་ལ་རྟགས་མ་དམྷིགས་པ་གྲུབ་ཙམ་དང་མྲེད་པ་རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་གཅྷིག་པའྷི་
འབྲེལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེའང་མྲེད་པ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པ་
ལས་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ལ་ སོགས་པ་ཡོད་པར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
དྲེ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ས་ན། འོ་ན་དོན་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་བཟོག་པ་སྟྲེ་སྣང་རུང་གྷི་
བུམ་པ་མ་དམྷིགས་པ་ྷིད་ལས་དྲེ་མྲེད་པར་འཇོག་དགོས་ཏྲེ། དངོས་འགལ་ 
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༼༣༨༨༽ 
གཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་བཀག་པ་གཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་ལྔ་
ལས། དང་པོ་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་མ་དམྷིགས་པ་འཕྲེན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དགག་པ་ཐམས་
ཅད་མ་དམྷིགས་པས་བྱྲེད་པར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་གང་རྲེག་འགོག་པ་ལ་མྲེ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། སྤུ་ལོང་གྷི་བྱྲེ་
བག་འགོག་པ་ལ་དྲེའྷི་རྒྱུ་གང་རྲེག་དང་འགལ་བའྷི་མྲེ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའང་མཐོང་བ འྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འགལ་
བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེའང་དགག་བྱ་གང་རྲེག་ལ་སོགས་པ་དྲེའྷི་ཚད་མ་ྷིད་མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་མྷི་འཕྲེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། འགལ་བ་དྲེས་གཞན་དུ་སྟྲེ་དགག་བྱ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཚད་མ་མྷི་
འགོག་ན་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཡོད་པར་བརོད་པས་དགག་བྱ་གཞན་མྲེད་པར་ག ང་ལས་རྟོགས་ཏྲེ་
དགག་བྱ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཚད་མ་མ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་འགོག་པའྷི་བརལ་
ལན་གྷི་ཕྲེང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དགག་བྱའྷི་དམྷིགས་པ་བཀག་པས་དགག་བྱ་འགོག་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་རྟགས་དང་
དགག་བྱ་གྷིས་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྲེས་གང་རྲེག་འགོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་དང་གང་རྲེག་ག ྷིས་འགལ་བ་
དྲེ་ྷིད་ཀང་ཚད་མ་ཅྷིས་འགྲུབ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་འགལ་བ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་ཚ་གང་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དང་འགལ་བར་རྟོགས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་
མྷི་གནས་པ་དྲེའང་ཚད་མ་གང་ལས་ཤྲེས་པར་འདོད། མ་ཤྲེས་ན་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་ཐ་ས ད་བྱར་མྷི་རུང་
ངོ་། །གལ་ཏྲེ་གང་རྲེག་རྒྱུ་མ་གཏུགས་པར་འབྱུང་བའྷི་ཚེ་ཚ་རྲེག་སྟོབས་ལྡན་དང་ྲེ་བའྷི་སྟོབས་  
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༼༣༨༩༽ 
ཀྷིས་མྲེ་ཡོད་པའྷི་སར་སྣང་རུང་བའྷི་གང་རྲེག་དྲེ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པར་
གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྲེད་ལ་དྲེས་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་ཁྱོ ད་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་གྷི་འདོད་པ་གྲུབ་བོ། །བཞྷི་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དགག་བྱའྷི་ཡུལ་ཅན་མ་
བཀག་ན་དགག་པ་མྷི་འགྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་མ་དམྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུར་རང་སྒྲས་བརོད་ན་དགག་བྱ་དྲེ་
ྷིད་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ལ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྒྲུབ་པའྷི་ སྒྲ་བརོད་ན་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཅྲེས་པའོ། །ཡང་ན་རྲེན་
ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་རང་གྷི་སྒྲས་བརོད་ན་ཡང་དགག་བྱའྷི་དམྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡྷིན་ཏྲེ་འགལ་བར་ངྲེས་པ་དྲེ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དགག་པ་གང་ལ་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ནྷི་ཚད་
མྷིན་དུ་འདོད་པའྷི་རོལ་བ་དྲེས་འགལ་བ་ཡང་དག ག་པ་ལ་ཚད་མྷིན་དུ་འདོད་དགོས་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་མྲེད་ན་
འགལ་བ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་དམྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་གྷིས་ཀས་དགག་པ་མྷི་འགྲུབ་ན་ཡུལ་དུས་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགའ་ཞྷིག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དགག་པ་བརོད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་ལས་གཞན་དུ་དགག་བྱ་འགོག་
པའྷི་ཐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་དྲེས་འགལ་འབ ས་དམྷིགས་པའང་གོ་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། རང་བཞྷིན་
འགལ་དམྷིགས་ལ་སོགས་པ་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་དྲེས་ནྷི་འགལ་བའྷི་འབས་བུ་དམྷིགས་པའང་གོ་བྱྲེད་
དུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འདྷི་ནྷི་གང་བའྷི་རྲེག་པ་མྲེད་དྲེ་དུ་བ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྷི་
ཡང་དུ་བས་མྲེ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་དོན་སྒྲུབ་ཡྷི ན་ལ་མྲེས་གང་རྲེག་འགོག་པ་ནྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་
མྲེ་ནྷི་ 
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༼༣༩༠༽ 
དོ་བའྷི་རྲེག་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ན་མ་གྲུབ་པ་ན་གང་རྲེག་མྲེད་པའྷི་དོན་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་འབས་འགྱུར་དུ་བས་
མྲེ་འགྲུབ་ཅྷིང་། །གང་མྲེད་སྔར་བཤད་ཚུལ་གྷིས་འགྲུབ། །གཞན་དུ་གང་མྲེད་མྷི་འགྲུབ་པས། ། དྲེ་ཡང་བརྒྱུད་
ནས་མྲེད་པ་འགྲུབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མྲེས་གང་རྲེག་འགོག་པ་ཡང་མྲེའྷི་གཟུགས་ལས་མྲེའྷི་རྲེག་
བྱ་དཔོག་ལ་མྲེའྷི་རྲེག་བྱས་གང་རྲེག་འགོག་པའང་ཐ་སད་གྲུབ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་གྷིས་ཀ་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་རྲེས་
དཔག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ན་གང་བའྷི་རྲེག་པ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད ་དུ་བྱས་ཏྲེ་དོ་བའྷི་རྲེག་པ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་ར་བའྷི་རྟགས་སོ། །འདྷིའྷི་ཕྱོགས་ཆོས་ནྷི་འགལ་འབས་དམྷིགས་པའྷི་སྐབས་སུ་
དུ་བས་དོ་རྲེག་བསྒྲུབས་ལ་རང་བཞྷིན་འགལ་དམྷིགས་ཀྷི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་གཅྷིག་པའྷི་མྲེའྷི་གཟུགས་ལས་
དོ་རྲེག་བསྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །འགལ་ཁྱབ་དམྷིགས་པའང་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པར ་བྱའོ། །དྲེས་ན་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་
ཀུན་ལ་སྦྱོར་བ་འགོད་པའྷི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་དང་། དགག་པ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
ནང་སྲེལ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྷིན་གྷི་དགག་བྱའྷི་དམྷིགས་པ་འགོག་པའྷི་དོན་ལ་ཐམས་ཅད་ཐ་
དད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགག་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས ་དགག་བྱའྷི་ཡུལ་ཅན་མ་བཀག་ན་
དགག་བྱ་མྲེད་པར་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འགལ་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་
ནྷི་ཞྲེས་པ་ཡར་བངས་ཏྲེ་གང་རྲེག་ལ་སོགས་ 
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༼༣༩༡༽ 
པ་དྲེ་ནྷི་འགོག་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་དགག་བྱ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དང་། དགག་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་ཐབས་བཅས་པ་སྟྲེ་དགག་བྱའྷི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འབས་བུ་བཀག་པ་མྲེད་པར་
འགའ་ཞྷིག་གྲུབ་པ་དང་བཀག་པ་ཙམ་གྷིས་དགག་པ་གྲུབ་པར་ས་ན་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་ལ་གསུམ་ལས་དྲེ ་ལྟར་སྣང་གྷི་དཔྲེ་ནྷི། ས་བ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་སྲེས་བུ་དང་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་
པས་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྷིག་ཀུན་མཁྱྲེན་མ་ཡྷིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་རྟགས་དྲེ་དག་གྷིས་མྷི་འགའ་ཞྷིག་ལ་
འཇྷིག་རྟྲེན་གཞན་མྲེད་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་ལྷ་དང་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ནྷི་སྒྲུབ་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་མ་གྲུབ་པའྷི་དཔྲེ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་དང་འཇྷིག་རྟྲེན་གཞན་ལ་སོགས་
པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་དགག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་འབྲེལ་ཡུལ་མ་
ཁྲེགས་པའྷི་ལྟར་སྣང་གྷི་དཔྲེའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་དུ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྷི། དབང་པོ་ལས་འདས་པ་སྟྲེ་ཀུན་མཁྱྲེན་
ལ་སོ གས་པ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྷི་དོན་རྣམས་ལ་ས་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་ལ་འགལ་བ་གྷིས་ཀ་ཚད་མས་
གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བར་འཕྲེལ་ན་མུན་པ་འགྷིབ་པ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་
རབ་ཀྷིས་རྟོགས་པ་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བར་རྷིམ་གྷིས་འཕྲེལ་བའྷི་ཚེ་ས་བ་རྷིམ་གྷིས་འགྷིབ་པར་མཐོང ་ན་ས་
བས་ཀུན་མཁྱྲེན་དགག་ནུས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཐ་མལ་པའྷི་ཚེ་བརོད་འདོད་
ཙམ་ལས་ཚིག་འཇུག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བོ་ལྲེགས་པར་སྦྱངས་པའྷི་ཚེ་ས་བ་མཁས་  
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༼༣༩༢༽ 
པར་འགྱུར་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བ་དང་ཀུན་མཁྱྲེན་ལ་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་བའྷི་ འགལ་བར་མ་གྲུབ་
ཀང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གྲུབ་སྟྲེ་ངག་དང་སྲེམས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་པ་ཙམ་གྷིས་
གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་དགག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ལ་ས་བ་
པོ་ཡང་ཡྷིན་ལ་ཐམས་ཅད་རྷིག་པའང་ཡྷིན་པ་ལ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་གང་ཞྲེས་པ་དྲེ་གྷི ས་ལ་བྱས་པ་དང་
རྟག་པ་ལྟ་བུའྷི་ཕན་ཚུན་སང་བ་འགལ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་དག་ལ་གནོད་བྱ་གནོད་
བྱྲེད་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་ནྷི་ཀུན་མཁྱྲེན་དང་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེ་བའྷི་ལོག་
ཤྲེས་དང་བརོད་འདོད་ཀྷི་རྟོག་པ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན ། དྲེའྷི་ལན་ལ་མདོ་སྡྲེ་པ་ན་རྲེ་ཐུབ་པ་ལ་སྔ་ཕྱྷི་
གཅྷིག་ཏུ་བསྲེ་བའྷི་ལོག་ཤྲེས་མྲེད་དྲེ། དུས་གསུམ་སྣང་བ་མྲེད་པྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརོད་འདོད་ཡོད་ཀང་རྟོག་པར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ་བརོད་འདོད་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་སྐད་དུའང་། 
རྒྱན།་་་་་དོན་ཀུན་གསལ་བ་ྷིད་དུ་ནྷི། །ཤྲེས་ཀང་བརོད་འདོད་འཇུག་འགྱུར་ཏྲེ། །ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ན་རྲེ་
ཚིག་གྷིས་བརོད་འདོད་དཔག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བརོད་འདོད་མྲེད་ཀང་སྔོན་གོམས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཚིག་འབྱུང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་ཡྷིད་གཞན་དུ་གཡྲེངས་པའྷི་ཚེ་གཞུང་གོམ་པས་གདོན་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་
ཐལ་ཅྲེས་ཟྲེར་ རོ། །དྲེ་སྐད་དུའང་། རྒྱན།་་་་་གོམས་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་བརོད་པ་ནྷི། །གང་ལས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་
ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ཐུབ་པ་ལ་བརོད་འདོད་ཡོད་པས་ཚིག་ས་བ་ཡོད་པའམ་དྲེ་མྲེད་ཀང་གོམས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ས་  
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༼༣༩༣༽ 
བས་དྲེས་དྲེ་དགག་མྷི་ནུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ས་བ་ལ་སོ གས་པའྷི་
སྒྲུབ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་ཀུན་མཁྱྲེན་མྷི་ཁྲེགས་ཀང་ས་བ་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་དྲེ་འད་བ་མ་དམྷིགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ྷིད་དང་པོ་ནས་ཀུན་མཁྱྲེན་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་
པས་ཆོག་མོད་ས་བ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ་དྲེ་འགོག་པ་མཐར་མ་དམྷི གས་པ་ལ་ཐུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོ་ན་མ་དམྷིགས་པས་ཀུན་མཁྱྲེན་ཁྲེགས་སམ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་
སོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེས་ན་ཀུན་མཁྱྲེན་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི་ཡུལ་ལས་ནྷི་འདས་ལ་
འཇྷིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་ད་ལྟ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷི ས་ཏྲེ། འགའ་ཞྷིག་ལ་དོན་
ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་འགལ་བ་རྟགས་སུ་
སྦྱར་བའྷི་ཡུལ་ནྷི། འགལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེའང་རྟགས་དང་དགག་བྱའྷི་ཆོས་ཐ་དད་པ་
ལ་སྦྱོར་བའང་ཡོད་དྲེ་དཔྲེར་ན་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་ཁ་བ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མྲེ་རྟགས་ སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ནྷི་ལྷན་
ཅྷིག་མྷི་གནས་པའྷི་འགལ་བ་མ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། མ་ཚང་མྲེད་རྒྱུ་ཅན་གཅྷིག་དྲེ་ལས་གཞན། །ཡོད་ན་གང་ཚེ་
འབྱུང་བ་མྲེད་འགྱུར་བ། །དྲེ་གྷིས་འགལ་བ་ྷིད་ནྷི་ཡྷིན་པ་དྲེ། །མྲེ་དང་གང་བའྷི་བདག་ྷིད་ལ་མཐོང་
ངོ་། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འགའ་ཞྷིག་ཏུ་རྟགས་དང་དགག་བྱའྷི་ཆོས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ ལའང་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཏྲེ་གངས་
ཅན་གྷིས་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་ཡོད་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་ཁས་བངས་པ་ལ། འོ་ན་མྱུ་གུ་སྲེ་བར་མྷི་འཐད་དྲེ་ཡོད་པས་སྲེ་
བ་ལ་ 
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༼༣༩༤༽ 
གནོད་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟྲེན་པའོ། །འདྷི་ཡང་མྱུ་གུའྷི་བདག་ྷིད་ཐམས་ཅད་དམ་
ཆ་ཤས་འགའ་ཞྷིག་སྔར་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ཡོད་པར་མྷི་ འཐད་ལ་གྲུབ་ནའང་ད་གདོད་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་གྲུབ་
ཟྷིན་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བོན་གྷི་དུས་ན་མྱུ་གུའྷི་ངོ་བོ་གྲུབ་ལ་གསལ་བར་མ་གྲུབ་པས་
དྲེ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྱུ་གུ། སོད་འཇུག་་་་་གསལ་བ་སྔར་མྲེད་སྲེ་བ་ནྷི། །ཁྱོད་མྷི་འདོད་ཀང་གནས་
པ་ྷིད། །ཅྲེས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་ཡོད་པ་འགལ་ན་ཐ་དད་མྲེད་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བྱས་པ་དང་
རྟག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་ནའང་འགལ་བར་མྷི་རུང་སྟྲེ་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་
གངས་ཅན་གྷིས་ས་བོན་གྷི་སྟྲེང་ན་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་སྐ ད་དུ་བརོད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒྲོ་བཏགས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དྲེ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་
མཚན་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཆོས་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་ན་རྟགས་ཀང་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཅྷིག་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་དག་
ལ་རང་བཞྷིན་འབྲེལ་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འབས་བུའྷི་དངོས་པོས་རྒྱུའྷི་དངོ ས་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའམ་ཁྱབ་བྱའྷི་
དངོས་པོས་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྷི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དགག་པ་བྱྲེད་ནའང་འབྲེལ་ཡུལ་གྷི་
དངོས་པོ་བཀག་པས་འབྲེལ་བ་ཅན་གྷི་དངོས་པོ་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་སྒྲོ་བཏགས་ཀྷི་དངོས་པོ་ལ་དགག་
སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ག ྷིས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་དཔྲེ་ནྷི། གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་དངོས་པོ་ལ་
གནས་པར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་སྒྲ་ནྷི་རྟག་པའམ་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་དག་ལས་གང་
རུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་མྷི་ 
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༼༣༩༥༽ 
མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྟགས་ཡྷིན་པ་བསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཅྷི་ཡང་རུ ང་ལ་སྷིད་
ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་རྟག་མྷི་རྟག་གང་རུང་གཅྷིག་དང་འབྲེལ་བ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་
ན། ཕྱོགས་གྷིས་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་རྟོག་པས་སྦྱར་བའྷི་ཆོས་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྲེས་བུས་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་ གྷིས་སུ་འགྱུར་གྷི་མ་བཟུང་ན་མྷི་
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལྡོག་པ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་གྷིས་
མ་དམྷིགས་པར་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པ་བསྟན་པ་དང་། རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའྷི་སོ་
ནས་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་བཞྷིན་ངོས་ྷིད་ རང་ལྡོག་ན། །དངོས་རྣམས་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་
ཡྷིན། །ཅྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ལའང་རྒྱུ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་ལོག་ན་ཁྱབ་བྱ་འབས་
བུ་དང་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པ་སྟྲེ་མྲེད་པའྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་དོ། །ཅྷི་འབྲེལ་བ་དོན་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་གོ་
བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཅྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབ ས་བུ་དང་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་རང་རང་གྷི་ལྡོག་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་དང་
བདག་གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་རྣམ་པ་འགའ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའམ་ཡུལ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་ཚད་
མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྷི་ཚེ་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རང་བཞྷིན་མྷི་དམྷིགས་པའང་མྲེད་པའྷི་གོ་
བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་དོ ན་དམ་པར་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་མྲེད་དྲེ་སྣང་རུང་གྷི་བུམ་པ་འཛིན་པའྷི་ཚད་མ་མྲེད་
པ་དྲེ་ྷིད་བུམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་དོན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་གནག་རྷི་མོ་དང་བུད་མྲེད་ཀྷི་བར་ལའང་སྔོན་དུ་གྲུབ་ཟྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཅྷིའྷི་ 
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༼༣༩༦༽ 
དོན་དུ་བཀོད་ཅྲེ་ན། མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་མ་གྲུབ་པ འྷི་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཤྷིན་ཏུ་
རོངས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་མ་མཐོང་ཡང་མྲེད་པ་མྷི་འགྲུབ་ན་གཙོ་བོ་དང་སྲེས་བུ་
ཡང་ཐ་དད་དུ་མྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་མ་
དམྷིགས་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རྒྱུ ་དང་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་
པ་སྟྲེ་གསུམ་པོ་འདྷི་ཅྷི་ཙམ་ཞྷིག་མྲེད་པ་དང་དྲེའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ལ་ངྲེས་པའྷི་འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་གྷི་འབྲེལ་ཡུལ་
མ་བཀག་པ་ནྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་འབྲེལ་ཡུལ་ཡྷིན་ཡང་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བ་བཀག་པས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་
བས་སྣང་བར་འདོད་པ་སྟྲེ་ཡོད་པ་ལ་དམྷིགས་པས་ ཁྱབ་པའྷི་རྒྱུའམ་རང་བཞྷིན་སྣང་བ་སྟྲེ་མཐོང་བ་མྲེད་ན་
གཏན་ཚིགས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྟགས་ཀྷིས་མྷི་རྟག་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པའྷི་སོ་
ནས་བསྒྲུབས་པའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་
གྷི་མྷི་རྟག་པའྷི་རང་བཞྷིན་རྟོག ས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀྷི་ལུགས་ཀྷི་མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་
བཅས་པ་དང་། རྷིག་པ་ཅན་གྷི་མྷི་རྟག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྲེས་དཔག་གྷིས་རྟོགས་
པའྷི་ཚུལ་ནྷི། ཁ་དོག་སྷི་ལ་སྦྱོར་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཁ་དོག་འདྷི་མྷི་རྟག་པ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེས་སུ་དཔག་པས་མྷི་རྟག་པ་དང་མྲེ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁ་
དོག་གྷི་སྷི་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའྷི་ཚུལ་འདྷིར་འདོད་པས་སོན་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་
མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཁྲུལ་ 
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༼༣༩༧༽ 
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུ བ་པ་དང་། ཡོད་ན་རྲེས་དཔག་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གཞན་དུ་ཞྲེས་པ་རྲེས་དཔག་གྷིས་ཁ་དོག་མྷི་རྟག་པར་འཛིན་པ་ལས་གཞན་དུ་མངོན་སུམ་གྷིས་འཛིན་པའྷི་ཚེ་
རང་མཚན་གྷི་ཁ་དོག་ལ་ མྷི་རྟག་པར་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་ཁ་ཅྷིག་ཏུ་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐད་
ཅྷིག་ཐ་མ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་ཡྷིན་གྷི་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཁ་དོག་ལ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་དུ་འཛིན་པ་ནྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཡྷིན་ལ་དྲེས་སྷི་དང་རང་མཚན་འདྲེས་པ་
འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཚད་མ་ྷིད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་བཟུང་བའྷི་ཁ་དོག་
དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དྲེ་ཡང་དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་ལས་ངྲེས་ཤྲེས་མ་སྲེས་པའྷི་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་མྷིག་ གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཁ་
དོག་གྷི་དངོས་པོ་ལས་དྲེའྷི་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཁ་དོག་གྲུབ་པ་དྲེ་ྷིད་མྷི་རྟག་པ་
གྲུབ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྟག་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་
ྷིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནའང་དྲེ་ྷིད་དངོས་མྲེད་དུ་འ གྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་དང་བདག་
ྷིད་མྷི་གཅྷིག་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མྷི་རྟག་པ་གཞན་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
མྷི་རྟག་པ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་མྲེད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཁ་དོག་གྷི་མྷི་རྟག་པ་ཞྲེས་དྲུག་པའྷི་སྒྲས་  
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༼༣༩༨༽ 
བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྷི་རྟག་པ་དང་ཁ་དོག་ྷིད་ལ་སོགས་པ ་ཐ་དད་མྲེད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་ཆོས་དུ་མ་གཞྷི་
གཅྷིག་ལ་ཚོགས་པའྷི་གཞྷི་མཐུན་པ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རང་མཚན་དུ་མའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་གྲུབ་པ་དང་གཞྷི་
མཐུན་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲས་བརོད་བྱ་མྷིན་ཏྲེ། ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བརོད་བྱ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན་
ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྷི་རྟོག་ པས་བསྲེད་ཅྷིང་སྒྲོ་བཏགས་པའྷི་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་
པའྷི་ཆོས་དུ་མ་རྣམས་སྒྲ་དྲེ་དག་གྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པས་སྒྲས་ཐ་དད་དུ་བརོད་ཀང་དོན་དྲེ་ལྟར་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་སྷི་དབང་པོས་བཟུང་བ་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་ནྷི། མྷི་རྟག་པ་ྷིད་སྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་གྷི་
ཡུལ་དུ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན ། མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་སྷིའྷི་རྟྲེན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྷིས་
གྲུབ་ན་སྷི་དྲེ་ྷིད་ཀང་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྷི་ནྷི་དོན་ལ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཙམ་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་མཁས་པ་ལ་ཐ་སད་ཀྷི་
ཡུལ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ། ནོག་ལོག་ཤལ་གྲུབ་ན་བ་ལང་གྷི་ཐ་སད་འགྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ ་ཡོད་
ན་རྲེས་དཔག་གྷིས་འགྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེས་ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ་པའྷི་ཚུལ་དང་། དྲེ་མཐོང་ཡང་མྷི་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། མྷི་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡྷིད་མ་གོམས་པ་དང་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྷི་
ཚེ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་དྲེ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་དུ་མ་གྲུབ་ན ། སྔར་དཔྲེ་ལ་གྲུབ་
པའྷི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་མྷི་རྟག་པ་དྲེའྷི་ཐ་སད་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་སད་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་
བསྟན་པའྷི་སོ་ནས་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྟགས་ཐམས 
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༼༣༩༩༽ 
ཅད་ཐ་སད་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལྡོག་པའམ་སྷི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ ཏྲེ་འབས་རྟགས་མྲེ་
ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེས་མྲེའྷི་ཁྱད་པར་མ་ལུས་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་
ན་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚད་མ་གཞན་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་གལ་ཏྲེ་དྲེར་ཡང་རྲེས་
དཔག་གྷིས། །དངོས་པོ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ན། །རྣམ་ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར་དྲེ་ ྷིད་ལ། །ཚད་མ་གཞན་དག་འཇུག་མྷི་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་
དངོས་པོའ ་ིབདག་ྷིད་ཐམས་ཅད་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་པའང་བཟུང་བར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་རྟགས་ལ་
མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བཟུང་ཡང་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷི་ཐ་ སད་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྷིན་
ནོ། །འོ་ན་མཐོང་ཡང་ཐ་སད་མ་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་འད་བ་གཞན་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འོག་ཏུ་དབང་པོས་དངོས་
པོའ ་ིསྐད་ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་ཐ་དད་དུ་མཐོང་ཡང་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
དངོས་པོའ ་ིསྐད་ཅྷིག་ཐ་མ་མ་མ ཐོང་བའྷི་གནས་སྐབས་ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མྷི་ཤྲེས་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷི་ཐ་དད་དུ་མྷི་ངྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་རྟོག་པ་འཁྲུལ་ནས་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་པའྷི་ཐ་སད་མ་གྲུབ་པ་
ཡྷིན་ནོ། །རྟོག་པ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དངོས་པོའ ་ིསྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་དང་འད་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་ཕྱྷི་མ་གཞན་
དང་གཞན་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སོ་ང་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་མྷིག་གྷིས་ཐ་དད་
མཐོང་ཡང་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་རྟོག་པ་འཁྲུལ་ནས་ 
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༼༤༠༠༽ 
གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། འད་བ་གཞན་འབྱུང་བ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུར་
ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་སྐད་ཅྷིག་ཐ་མ་ མཐོང་བའྷི་ཚེ་འཇྷིག་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། 
འདྷི་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་སྟྲེ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། མར་མྲེ་དང་སྒྲ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྷི་འཇྷིག་པའོ། །མར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་སྐད་
ཅྷིག་གཞན་དང་འབྲེ ལ་བ་སྟྲེ་མཚམས་སྦྱོར་བ་མྲེད་པའོ། །གང་གྷིས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་མཐོང་བ་སྟྲེ་དབང་པོ་
ལ་སོགས་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་སོ། །གང་ཟག་འཕགས་པ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན་བྱྷིས་པའྷི་བར་གྷི་སྲེ་བོས་
སོ། །བྱྷིས་པས་རྲེས་དཔག་གྷིས་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་གཅྷིག་ཀང་འགའ་ཞྷིག་མྷི་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། སྔོན་པོ་དང་སྐད་ཅྷིག་ངོ་བོ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་
ངྲེས་མ་ངྲེས་ཆ་གྷིས་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པའྷི་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ས་བོན་ལ་
སོགས་པ་རྒྱུའྷི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པས་དྲེ་མཐོང་ཡང་རོངས་འགྱུར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ནུས་པ་དྲེ་མྷི་ངྲེས ་
པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནུས་པ་རྒྱུ་ལ་གཏན་མྲེད་པའམ་རྒྱུ་ལས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ན་དྲེ་ལས་འབས་བུ་སྲེ་བ་མྷི་
སྷིད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མཐོང་ཡང་མྷི་ངྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། དྲེས་གསལ་མྲེད་ཅྲེས་པ་རྟོགས་པ་དྲེ་ལ་
ནུས་པ་ཅན་དྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་དངོས་པོ་དང་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བ་མྲེ ད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ྷིད་ཀང་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་ཀ་ལ་འབས་བུ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ཆོས་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ཡང་རྒྱུ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   399 

༼༤༠༡༽ 
གྱུར་པའྷི་ཚེ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོངས་ན་རྲེས་དཔག་འཇུག་ པ་ནྷི། 
ངྲེས་པ་མྷི་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ྷིད་བཟོག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་མ་རོངས་ན་
མྷི་འཇུག་པ་ནྷི། བོ་གོས་ཆྲེན་པོ་ངྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་འགལ་རྲེན་བོ་ཞྲེན་པ་དང་བལ་ཞྷིང་མཐུན་རྲེན་གོམས་པ་
གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་ྷིད་ལས་དྲེའྷི་ནུས་པ་དང་ མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པས་རྲེས་དཔག་གྷི་དོན་མྲེད་དངོས་པོ་དང་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ྷིད་
ཀྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོམས་པ་གསལ་བ་མྲེད་ཀང་འད་བ་གཞན་འབྱུང་དང་བལ་ནའང་རྲེས་དཔག་དོན་
མྲེད་པར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཚེ་སྷིའྷི་རྟྲེན་གྲུབ་པ་ ྷིད་ཀྷིས་སྷི་དྲེ་གྲུབ་པས་རྲེས་དཔག་
དོན་མྲེད་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པའྷི་ཚེ་རྟྲེན་གྲུབ་ཀང་དྲེ་མྷི་འགྲུབ་པས་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་
རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། རྟོག་པས་ཀང་དུ་མར་མྷི་འཛིན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། རྟོག་མྲེད་ཀྷིས་མྷི་རྟག་པ་
ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ཏུ་མོང་ན་རྟོག་པས་ཀང་དྲེ་དག ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་འབང་ན་རྟོག་མྲེད་ཀྷིས་སྔོན་པོར་མཐོང་ཡང་རྟོག་པས་དྲེ་སྲེར་པོར་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མོང་བའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་མྷིག་གྷིས་སྐད་ཅྷིག་དང་་ཕྱྷིས་མཐོང་ཡང་དྲེ་
དག་ལ་རྟག་པ་དང་དངུལ་ཕོ ར་དུ་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་རྒྱུ་གང་གྷིས་སྒྲ་རྟོག་དུ་མ་འཇུག་ཅྲེ་ན། ལྡོག་པའྷི་
སོ་ནས་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་འཇུག་ཅྲེ་ན་བོ་དང་བརྡར་བཏགས་པའྷི་སྒྲ་ཞྲེས་པ་རྟོག་པ་
དང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་སྒྲའོ། །གང་ལ་འཇུག་ཅྲེ་ན་བྱས་མྷི་རྟག་ལ་སོགས་  
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༼༤༠༢༽ 
པ་ཐ་དད་གཏན་ནས་མྲེ ད་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དྲེ་ལའོ། །དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། 
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་འཇུག་ཅྲེ་ན་ལྡོག་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏྲེ་བུམ་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཀང་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དུ་མར་སྒྲོ་
བཏགས་པའྷི་སོ་ནས་སོ། །ཇྷི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་བརྟྲེན་
པ་ཅན་གྷི་སྒྲ་རྟོག་བཞྷིན་དུ་འཇུག་གོ །གྷིས་པ་རྟོག་པ་གཅྷིག་གྷིས་ལྡོག་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་ཐལ་བ་སང་
བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཡྷིན་པས་མོང་བ་གཅྷིག་གྷིས་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་འཛིན་ན་རྟོག་པ་
གཅྷིག་གྷིས་ཀང་དྲེའྷི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་གྷིས་ཀ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་དྲེ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་འཁྲུལ་པ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་བོ་ཞན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ཅྷིང་ངྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་མཐུན་རྲེན་
ཡོད་ན་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དྲེ་ཡྷིས་རང ་གྷི་གནས་
ལུགས་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྷི་བོ་ངྲེས་པའང་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། བོ་གོས་ཆྲེན་པོས་དོན་ལ་གང་ཡོད་
པ་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དོན་དྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཏོད་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། རྒྱན།་་་་་མས་མོང་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ། །དན་སྲེ ་ངྲེས་ཡྷིན་གཞན་དུ་ནྷི། །གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་
ལོག །གྷིས་ཀར་ངྲེས་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་གྷི་མྷི་རྟག་པ་ནྷི་དངོས་པོ་སྐད་
ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་གནས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྷི་ཚེ་མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་
ལ་ཡོད་པའྷི་ཚེ་རྲེས་དཔག་གྷིས་འགྲུབ་པ་ཡྷི ན་ནོ། །གྷིས་པ་ན་ཐོས་ཀྷི་ 
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༼༤༠༣༽ 
ལུགས་ཀྷི་མྷི་རྟག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མྷི་རྟག་པའྷི་ངོ་བོ་ནྷི། འོག་ཏུ་སྔར་བྱུང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་སྲེ་བ་
ཙམ་མྷི་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེ་འཇྷིག་གྷིས་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་
ན། སྔར་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྷིང་སྲེས་པའྷི་མ ར་མྲེ་ལྟ་བུའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ཕྱྷིས་མྲེད་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་མྷི་རྟག་པའོ་ཞྲེས་
འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོག་ཆགས་ཤྷི་བའྷི་ཚེ་མྷི་རྟག་པར་འཇོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྔར་མ་སྲེས་ན་
ཕྱྷིས་འགག་པ་མྷི་སྷིད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྲེ་འཇྷིག་གྷིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ནྷི། འོ་ན་དྲེ་དག་གང་གྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། སྲེ་བ་ནྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་པས་མངོན་སུམ་མམ་སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་
གྷིས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འཇྷིག་པ་ནྷི་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པས་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་མྷི་འགྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་
དགག་པ་ཐམས་ཅད་མྷི་དམྷིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྐད་ཅྷིག་ཐ་མ་མཐོང་བའྷི་དུས་འདྷིར་
ཡང་སྣང་རུང་གྷི་སྐད་ཅྷིག་ཐ་མའྷི་བུམ་པ་དྲེ་ཕྱྷིས་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ལས་འཇྷིག་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་
ནོ། །ཡང་ན་ཞྲེས་པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུགས་མྷི་རྟག་པ་ལུགས་གྷིས་པ་སྟོན་པའོ། །གསུམ་པ་རྷིག་པ་ཅན་
གྷི་མྷི་རྟག་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀྷི་སོ་ནས་མཇུག་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྷིག་པ་ཅན་ན་རྲེ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་མྷི་རྟག་པར་མྷི་འཐད་དྲེ་བདག་དང་ནམ་མཁའ་
ལ་སོགས་པའང་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའྷི་དངོས་མྲེད་ཀང་མྷི་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་རྷིག་པ་ཅན་གང་གྷི་ལུགས་ལ་སྔ་ ཕྱྷིའྷི་མཐའ་ 
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༼༤༠༤༽ 
གྷིས་ཆོད་པ་སྟྲེ་འགག་པ་དང་མ་སྲེས་པའྷི་དབུས་ན་གནས་པའྷི་ཡོད་པ་ྷིད་ཁྱད་པར་ཅན་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་
ནོ། །ཡང་ན་ཡོད་པ་ྷིད་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེའྷི་འཕོད་པ་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་བ་བརོད་པའྷི་ངང་ཚུལ་ཅན་མྷི་རྟག་པའྷི་
སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྔ་ནས་མྲེ ད་པ་དང་། ཞྷིག་ནས་མྲེད་པའྷི་
མཐར་མྷི་འཐད་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་གྷིས་མཐར་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མཐའ་གྷིས་
མྷི་རྟག་པར་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྷི། ཡོད་པ་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མཐའ་གྷིས་ཆོད་
པ་ཡྷིན་ན་མཐའ་དྲེ་དག་རང་གང་ལ་བརོད་ཅྲེས་དྷིའོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་སྔ ་ནས་མྲེད་པའྷི་མ་སྲེས་པ་དང་། ཕྱྷི་
ནས་མྲེད་པའྷི་ཞྷིག་པ་གྷིས་མཐའ་ཡྷིན་མོད་འདྷི་ལ་འདྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་མཐའ་གྷིས་པོ་དྲེ་ྷིད་དངོས་
པོའ ་ིམྷི་རྟག་པ་ཅྷིས་མ་ཡྷིན། ཡྷིན་ནའང་དྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཡོད་པ་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ཅྷི་
དགོས། གལ་ཏྲེ་མཐའ་གྷིས་མྷི་རྟག་པར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ད ངོས་པོའ ་ིམྷི་རྟག་པ་ཞྲེས་པ་དྲུག་པའྷི་སྒྲ་དང་ཡོད་པ་སྟྲེ་
དངོས་པོ་ལ་མྷི་རྟག་པ་ཡོད་ཅྲེས་པ་བདུན་པའྷི་སྒྲ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དངོས་པོ་དང་དངོས་མྲེད་ལ་སྦྱོར་བ་དང་འདུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འབྲེལ་པ་མྷི་རུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དངོས ་པོ་དང་མཐའ་གྷིས་ལ་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་སྦྱར་དུ་མྷི་རུང་བར་
འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མཐའ་གྷིས་ཆོད་པའྷི་ཡོད་པ་ཞྲེས་དང་མཐའ་གྷིས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
པའྷི་ཡོད་པ་ཞྲེས་རང་ྷིད་ཀྷིས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། རྒྱན།་་་་་ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་ྷིད་ཀྷི། །འབྲེལ་
པ་གང་གྷིས་ཟོག་པར་བྱྲེད། །གལ་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   403 

༼༤༠༥༽ 
ཏྲེ་དྲེ་ཡང་མྲེད་ན་ནྷི། །འོ་ན་མཐའ་ལ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ནྷི། ཡོད་
ྷིད་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཁྱོད་ཀྷིས་སྔར་སྷི་དང་འབྲེལ་པ་གྷིས་ཀ་རྟག་པར་ཁས་བངས་ལ་འདྷིར་དྲེ་དག་མྷི་རྟག་
པར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་གྷིས་རྟག་ན་ སྔ་ཕྱྷིར་མྲེད་པའྷི་མཐའ་གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་དང་འབྲེལ་
པར་འགྱུར་བ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྲེ་འཇྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་འབས་གྷིས་མཐའ་
མྷི་འཐད་པ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་དངོས་པོ་སྔར་མྲེད་མྷི་འདོད་པས་རྒྱུ་འབས་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷིར་མྲེད་
པའྷི་དངོས་མྲེད་མཐའ་མ་ཡྷིན་གྷི ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་རྒྱུ་ནྷི་སྔ་མའྷི་མཐའ་ཡྷིན་ལ་འབས་བུ་ནྷི་ཕྱྷི་མའྷི་མཐའ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཡོད་པ་ྷིད་དམ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
ཡོད་པ་ྷིད་དྲེ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་སྔ་ན་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་གཏན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོ་དང་སྔ་ན་
མྲེད་པ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྷིག་པ་ཅན་དྲེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔར་མྲེད་
འདོད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་སྔར་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཡང་
མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྔར་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ན་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་ལ། སྲེ་བ་མྲེད ་ན་འབས་བུར་མྷི་རུང་
ཞྷིང་དྲེ་མྲེད་ན་རྒྱུ་ཡང་མྷི་སྷིད་པས་ཡོད་པ་དྲེ་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ཁྱོད་ལ་ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ། གྷིས་པ་
སྷི་དང་འབྲེལ་པ་རྟག་པས་རྒྱུ་འབས་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་འདོད་པའྷི་དངོས་པོ་སྔར་མྲེད་སྲེ་བ་ལ་འབས་
བུ་དང་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ལ་རྒྱུར་མྷི་འདོད་པས་ མཐའ་གྷིས་སུ་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ། །འོ་ན་རྒྱུ་འབས་གང་
ཡྷིན་ཅྲེ་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཡོད་པ་ྷིད་ 
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༼༤༠༦༽ 
ཅྲེས་པའྷི་སྷི་དང་འབྲེལ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཕོད་པ་འདུ་བ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་པའྷི་ཆ་ནྷི་འབས་བུ་
ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་དུ་བ་དྲེ་རང་གྷི་རྒྱུ་མྲེ་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འབྲེལ་པར་བྱྲེ ད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཕོད་པ་འདུ་བ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན་
དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཕད་པའྷི་ཆ་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་འཕོད་པ་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པ་ནྷི་དུས་སྔ་ཕྱྷིའྷི་
དངོས་པོ་ཐ་དད་ལ་མྷི་འཇུག་གྷི་དུས་མམ་པའྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་སྒྲྷིལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་འདོད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་
འབས་གྷིས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས ་པའྷི་དངོས་པོ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གག་གོ །འོ་ན་ཡོད་པ་ྷིད་དང་
འཕོད་འདུའྷི་འབྲེལ་བ་འདྷི་གྷིས་ཀྷི་འབས་བུ་གང་ཞྲེས་པ་དྲེ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྷི་དང་འབྲེལ་པ་དྲེ་
གྷིས་ཀ་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷིས་འབས་བུ་སྲེད་པའྷི་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་འཕོ་འདུ་ཡྷིས་སྔར་མྲེད་
བྱྲེད་ན་ར ང་གྷི་འདོད་པ་དང་འགལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཕོད་པ་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པས་འབས་བུ་གང་ཞྷིག་སྔར་རྒྱུའྷི་
དུས་ན་མྲེད་པ་དྲེ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔར་མྲེད་པ་དང་འབྲེལ་པའམ་ལྡན་པ་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡན་ན་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་དང་སྔར་མྲེད་གྷིས་ལ ་
ཁྱྲེད་འབྲེལ་པ་ཁས་ཀང་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ཐམས་ཅད་སྲེ་མྲེད་ཡྷིན་ན་རྟག་པར་ཐལ་བ་ནྷི། དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་ཚིག་རྐང་གཅྷིག་སྟྲེ་གང་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་མྷི་རྟག་
པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་འགའ་ཞྷིག་ཀང་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ ས་པའོ། །གསུམ་
པ་རང་ལུགས་ཀྷི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔ་ནས་མྲེད་པ་དང་ཞྷིག་ནས་མྲེད་པ་གྷིས་དང་དངོས་པོ་
འབྲེལ་ 
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༼༤༠༧༽ 
བ་མྲེད་ན་འོ་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སྒྲོ་འདོགས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་ཞྲེ་ན། སྔ་ནས་མྲེད་པ་དང་ཞྷིག་ནས་མྲེ ད་པའྷི་དོན་ལའོ། །ཇྷི་ལྟར་འདོགས་ཞྲེ་ན་སྔ་ནས་མྲེད་པ་ནྷི་
འབས་བུ་ཡྷིན་ལ། ཞྷིག་ནས་མྲེད་པ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གང་གྷི་སོ་ནས་སྒྲོ་འདོགས་ན་སྒྲས་བརོད་བྱ་ཐ་
དད་དུ་སྣང་བ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ཅན་གྷི་བོ་རྟོག་པས་སོ། །རྒྱུ་འབས་ཀྷི་ཐ་སད་སྒྲོ་བཏགས་ཡྷིན་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
རྒྱུ་འབས་དུས་མྷི་མམ་ན་དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པས་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ། དུས་མམ་ན་ཕན་ཚུན་ཕན་
འདོགས་པ་མྲེད་པས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་ནྷི་ལྡོག་པ་ཐ་
དད་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། ཐ་དད་ཡྷིན་ན་ཅྷི་ཞྷིག་འབྲེལ། །ཐ་དད་མྲེད་ན་རྒྱུ་ འབས་
གང་། །གཞན་ཞྷིག་ཡོད་ན་མ་འབྲེལ་གྷིས། །ཇྷི་ལྟར་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན། །ཅྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་
ཀྷི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་མྲེད་མོད། བདག་གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་པ་ནྷི་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་དང་
མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་ལ་ཡང་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་ དྲེ་དྲེ་འབྲེལ་
ཡུལ་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། གང་ཡང་འབྲེལ་བའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། །གྷིས་ལ་གནས་ཀྷི་གཞན་དུ་མྷིན། །ཅྲེས་
སོ། །དྲེས་ན་འདྷི་ནྷི་བྱས་པའོ། །འདྷི་ནྷི་མྷི་རྟག་པའོ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ཡང་ལྡོག་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་ཐ་དད་དང་ཐ་མྷི་དད་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་འགྲེལ་པ ་མྲེད་དྲེ་མངོན་སུམ་ལ་མྷི་སྣང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་བརྟག་ན་འབྲེལ་པ་མྷི་འཐད་མོད།  
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༼༤༠༨༽ 
ཐ་སད་དུ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ཁས་བང་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན་རྟགས་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་བག་ཆགས་བརྟན་པའྷི་སྣང་བ་ཡྷིན་པས་འབྲེལ ་ཡུལ་གྲུབ་སྟྲེ། ཐ་དད་
དོན་བརྟྲེན་ཁས་ལྲེན་པས། །འཇྷིག་རྟྲེན་དོན་ལ་གནོད་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་གངས་ཉུང་བར་
ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཁྱད་པར་ལ་ངོ་ཤྲེས་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། སྔར་མྷིག་གྷིས་མཐོ ང་བའྷི་མྲེ་དྲེ་ཕྱྷིས་
དུ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འདོད་པ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ་སྔར་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཁྱད་པར་
ཕྱྷིས་རྟགས་ལས་ངོ་ཤྲེས་པ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པ་
ྷིད་ཀྷིས་མྲེ་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་སོ་སོར་ཐ་དད་དྲེ་གཞན་དང་གཞན་ཡྷིན་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པ་ལ་ཁྱད་པར་
ངོ་ཤྲེས་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་རྟག་པ་ལ་སྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷིར་དངོས་པོ་རྟག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཁྱད་
པར་དུ་མྲེ་དྲེ་རྟག་ན་དུ་བ་སྲེད་པ་དང་སྔར་སྣང་བ་ཕྱྷིས་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ངོ་
ཤྲེས་པ་ཁྱད་པར་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་ མྷི་རུང་བ་ནྷི། ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེས་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་ྷིད་ངོ་ཤྲེས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་དག་
ལ་ཡོད་པའྷི་སྷི་ངོ་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྟགས་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་དྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཚད་མ་མ་
ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་མཐོང་བའྷི་མྲེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་ཕྱྷིས་ཀྷི་མྲེ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ ་པ་
དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྔར་མཐོང་བ་དྲེ་དཔྲེ་ཡྷིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཕྱྷི་མ་ལ་སྔ་མའྷི་
ཆོས་རྟོག་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། ། 
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༼༤༠༩༽ 
དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔར་མཐོང་བའྷི་མྲེ་དྲེ་ྷིད་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེ་ཡྷིན་ལ་ཕྱྷིས་ཀྷི་མྲེ་དྲེ་དྲེས་
མཚོན་པར་བྱ་བའྷི་དོན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་ན་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བོ་དྲེ་སྷི་འཛིན་པའྷི་རྲེས་དཔག་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་དཔྲེ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གྲུབ་ཟྷིན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཚད་མ་
གཞན་གྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ཕྱྷི་རོལ་དུ་ཕྱྷིན་པ་ན་སྔར་མཐོང་བའྷི་མྲེ་དྲེ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷིས ་ཀྷི་
ཚད་མ་མྷི་དགོས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་དཔྲེ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བརོད་པ་དྲེ་
ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟགས་ཀྷིས་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་ྷིད་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་ད་ལྟར་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་
ནས་མཐོང་བའྷི་མྲེ་ལ་སྔར་མཐོང་བའྷི་མྲེ་དྲེའྷི་དངོས་པོའ ་ིཆོས་སྔར་མ ་རྟོགས་པ་ཕ་མོ་འགའ་ཞྷིག་ཕྱྷིས་རྟགས་
ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཚད་མའོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་མྲེ་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་གཅྷིག་གམ་ཐ་
དད། གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་ན་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་གྷི་མྲེའྷི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་
གྱུར་པ་ལ་སྔར་གྷི་མྲེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཆོས་ཡོ ད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་མྲེ་
དྲེ་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་གསལ་བ་དང་ཅྷིག་
ཤོས་ཏྲེ་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བོས་གྲུབ་པའྷི་མྷི་གསལ་བ་གྷིས་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་གྷིས་གསལ་
བ་གཅྷིག་གྲུབ་པ་ན་མྷི་གསལ་བ་དང་གྷིས་ཀ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། རྲེས་དཔག་གྷིས་མྷི་གསལ་བ་གཅྷིག་
གྲུབ་པ་ན་གསལ་བ་དང་གྷིས་ཀ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་རྲེས་
དཔག་རྟོག་མྲེད་དུ་ཐལ་ 
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༼༤༡༠༽ 
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལུགས་ནྷི། འོ་ན་བོ་དྲེ་ཚད་མ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སྔར་མཐོང་བའྷི་དོན ་གཞན་དང་ཕྱྷི་
མ་གྷིས་མཚམས་སྦྱོར་བའྷི་ཞྲེན་པ་འདྷི་ནྷི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་དན་པའྷི་བོ་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་སོ། །འོན་ཀང་
སྔར་མཐོང་བའྷི་འདུ་བྱྲེད་མ་བརྲེད་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་དན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ། བརྲེད་ན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
བརྟྲེན་པའྷི་དན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། ག ལ་ཏྲེ་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེ་དུ་བའྷི་
རྟགས་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་དན་པའྷི་བོ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྟགས་ལ་ལྟོས་ཀང་དན་པའྷི་བོར་འགལ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
འདྷི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་རྟགས་ལ་ལྟོས་པ་ནྷི་མ་གྲུབ་ལ། རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་
འགོད་ན་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དན་པ་ནྷི་རྒྱུ་མྲེ ད་དུ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་དང་
གཞན་གྷིས་དྷིས་པ་དང་དུ་བ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དན་པའྷི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གཞལ་བྱ་དང་ཚད་མའྷི་གངས་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་བསྟན་ཟྷིན་ཏོ།།  །།ད་ནྷི་གྷིས་པ་མངོན་སུམ་སོ་
སོའ ་ིངོ་བོ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུ མ་ཡང་དག་པའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། ཞར་ལ་མངོན་སུམ་
ལྟར་སྣང་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྷི་མཚན་ྷིད་དང་། མཚན་གཞྷིའྷི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་
ནྷི། བོ་གང་ཞྷིག་རྟོག་པ་དང་བལ་ཞྷིང་མ་འཁྲུལ་པ་ཞྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མ་འཁྲུལ་པས་མངོན་སུམ་གྷི་རྷིགས་མྷི་
མཐུན་གྷིས་ཀ་བསལ་ཡང་རྟོག་བལ་མཚན་ྷིད་དུ ་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་ལོག་རྟོག་བསལ་བའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་
ནོ། །ལོག་རྟོག་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྒྲ་ཡྷི་རྲེས་འཇུག་མ་གཏོགས་པའྷི། །ཤྲེས་དྲེ་འཇྷིག་ 
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༼༤༡༡༽ 
རྟྲེན་ན་ཡོད་མྷིན། །ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲ་དང་ནྷི། །ལྡན་པ་ྷིད་དུ་ཁོ་བོས་རྷིག །ཅྲེས་འདོད་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་བུམ་པ་
མྷི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྲེས་པས་མྷིག་གྷིས་བུམ་པ་འཛིན་པ་ན་མྷི་རྟག་པ་འཛིན་པ་བཞྷིན་དུ་དབང་པོའ ་ི
ཡུལ་དྲུག་ཀང་རང་རང་གྷི་མྷིང་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྲེས་པས་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ན་མྷིང་ཡང་
འཛིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དཔྱོད་པ་བ་ན་རྲེ། དང་པོ་དབང་པོ་ལས་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལ་ཕྱྷིས་རྟོག ་མྲེད་དྲེའྷི་
རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་དང་དབང་པོ་གྷིས་ཚོགས་ནས་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེའོ། །དྲེ་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཡང་
དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་དུ་བཞག་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གངས་ཅན་ན་རྲེ། རྟོག་མྲེད་དང་རྟོག་པ་
སྲེལ་ནས་སྲེ་བས་འགའ་ཞྷིག་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཡང་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འོ་ན་དྲེ་རྟོག་བལ་དུ་གང་གྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་རྟོག་བལ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པ་
དང་། དྲེ་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་གྷི་རྟོག་བལ་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
འགོད་པ་དང་། གཞན་གྷི་རྟོག་བལ་གྷི་སྒྲུ བ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། རང་ྷིད་ཀྷི་རྟོག་བལ་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ཡང་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་པ་དང་། རྲེས་དཔག་གྷིས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། མངོན་སུམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མངོན་སུམ་ྷིད་ཀྷིས་
འགྲུབ་པ་ཡྷིན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་རྟོག་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་
ཀུན་གྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྷི་མྷིང་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེ་བ་ཅན་ནོ། །རྟོག་པའང་མྷིང་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཕན་  
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༼༤༡༢༽ 
ཚུན་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་རྟོག་པ་ནྷི་སྒྲ་དང་དོན་འདྲེར་རུང་སྣང་བའྷི་ཤྲེ ས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་རྷིགས་
སྦྱོར་བ་དང་། འབྲེལ་པ་སྦྱོར་བ་དང་། ཁྱད་པར་གྷི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ཅྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལའང་སྒྲ་དོན་འདྲེར་རུང་འཛིན་པ་ཡོད་དྲེ། དོན་སྦྱོར་ལ་དྲེ་དག་གྷི་བརྡ་ཤྲེས་
པས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དང་བལ་བའྷི་དོན་ཡང་རྟོག་ པ་དང་བདག་མྷི་གཅྷིག་པས་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟོག་པའང་རང་
རྷིག་ྷིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡྷིན་དྲེ་རྟོག་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྟོག་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་ལ་ཡོད་ན་
དབང་ཤྲེས་སོ་སོ་རང་རང་གྷི་རང་རྷིག་གྷིས་རྷིག་པས་ཁྱབ་སྟྲེ་སྣང་རུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དབང་ཤྲེས་དང་རྟོག་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་
དང་རྟོག་པ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་ལ་དྲེ་
གྷིས་མྷི་འབལ་བར་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོག་པ་མྷི་འཕོ་བའྷི་ཚེ་མྷིག་
གྷིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་སོག ས་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ལས་ནྷི་ཞྲེས་
པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ཞྷིང་འདུག་པས་བསལ་ཅྲེས་པའོ། །དབང་
སྲེས་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་རྟོག་པ་
ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོས་པའྷི་ཚེ ་རང་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི་གཟུགས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་
ལས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་བསྡུས་པའྷི་དུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་ལ་
རྟོག་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་ན་དྲེ་ྷིད་རྟོག་པ་ཡྷིན་པས་ 
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༼༤༡༣༽ 
རྟོག་བཅས་སུ་འགྱུར་ལ་མ་ངྲེས་ན་རྟོག་བལ་གྷི་ཐ་སད་དུ་བྱར་མྷི་ རུང་སྟྲེ་ཐ་སད་ནྷི་ངྲེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ཚེ་རྟོག་པ་དང་བལ་ལོ་སམ་པའྷི་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །འོ་ན་རྟོག་བལ་གྷི་ཐ་སད་ཇྷི་ལྟར་
གྲུབ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ཀྷི་མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་སུ་མ་ངྲེས་ན་ཐ་སད་མྷི་འཐད་ལ་ངྲེས་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་
མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་སུ ་བོ་གཞན་གྷིས་ངྲེས་པ་དྲེ་ལའང་ངྲེས་བྱྲེད་གཞན་དང་གཞན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་བཅས་རང་རྷིག་གྷིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་བཅས་ནྷི་
ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་རྟོག་པ་གཞན་ཞྷིག་གྷིས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་སླར་ཡང་ཡུལ་ལ་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
ནྷི། ཁོ་བོའ ་ིརྣམ་རྟོག་འདྷི་དང་འདྷི་འད་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་རྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྔར་བཤད་པའྷི་ཡྷིད་
བསྡུས་པའྷི་གནས་སྐབས་ཀྷི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ལ་རྟོག་པ་མྲེད་པའང་ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པས་འགྲུབ་པས་
ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་སྲེས་ཡྷིན་པ་ཙམ་གྷིས་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྲེན་འགའ་ཞྷིག་
དང་ཚོགས་ན་དབང་པོས་ཀང་རྟོག་པ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཟད་པར་འབྱུང་བའྷི་གང་རྲེག་གྷིས་རྲེན་མྲེ་དང་
ཕད་ན་ཕྱྷི་མ་ནུས་མྲེད་དུ་སྲེད་ལ་མ་ཕད་ན་ནུས་ལྡན་དུ་སྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་གལ་
ཏྲེ་ཚོགས་པ་ལས་རྟོག་ན། །སྔོ་སྲེར་ཐ་དད་མྲེད་འགྱུར་ཏྲེ། །བསྡོམས་པས་ གཞན་དུ་གྱུར་པ་འདྷི། །སྲེས་སོ་
ཞྲེས་ནྷི་རྟོག་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་གྷིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་རྟོག་
བཅས་སུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། རྟོག་བཅས་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བརྡ་ལ་ལྟོས་ནས་
དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་མྷིང་དོན་བསྲེས་ 
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༼༤༡༤༽ 
ནས་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། མ་ལྟོས་པར་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་
དོན་འདྲེས་པར་འཛིན་ན་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ལ་བརྡ་བཏགས་ཕྱྷིན་ཆད་འདྲེས་པར་འཛིན་ནམ། དྲེའྷི་གོང་རོལ་ནས་
འདྲེས་པར་འཛིན། དང་པོ་ལྟར་ཡྷིན་ན་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྟགས་འགོད་
པ་དང་། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དྲེ་ལ་ཐོག་མར་རྟགས་འགོད་པར་བྱ་སྟྲེ་འོག་ཏུ། དྲེ་ཕྱྷིར་དབང་པོ་ལས་སྲེས་
བོ། །ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཅན་ྷིད། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ནྷི་སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
བརོད་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་ ཡུལ་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། 
འདྷི་ལྟར་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་མཐོང་བའྷི་བུམ་པ་གཞན་དུ་བོ་དྲེ་ྷིད་དམ་གཞན་གྷིས་མྷི་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་ཡང་དྲེ ་དག་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྷི་རྲེས་སུ་
འགོ་བས་དབང་ཤྲེས་ཁྱད་པར་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་སྷི་ནྷི་མྲེད་དྲེ་ཐ་དད་
དུ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་ནྷི། དྲེ་ལས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་
པའྷི་སྷི་ཡོད་ན་གསལ་བ་དང་ཁྱད་མྲེད་ལ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྷི ་སྷི་ནྷི་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་དུ་མྷི་
རུང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ཁྱད་པར་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་ལ་སྒྲ་སྦྱོར་བ་ཅྷི་
འགལ་ཅྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཁྱད་པར་ལ་བརྡ་མྷི་འདོགས་པའྷི་ 
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༼༤༡༥༽ 
རྒྱུ་མཚན་དང་། བརྡའྷི་ཡུལ་ཁྱད་པར་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ད ང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། །ཁྱད་པར་ནྷི་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པས་བརྡ་བཏགས་པ་ལ་
དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །འོ་ན་སྒྲ་གང་ལ་སྦྱོར་ཞྲེ་ན་སྒྲ་རྣམས་ཀྷི་ཡུལ་ཡང་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་
གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་བུམ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ ་དྲེ་རྣམས་སྦྱོར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་དང་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ཐ་
དད་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། འོ་ན་སྒྲའྷི་ཡུལ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་ལ་
སྣང་བའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་དོན་ལོག་ཤལ་ཅན་དྲེའྷི་མྷིང་བ་ལང་ཞྲེས་པ་འདྷི་ཡྷིན་
ནོ། །ཞྲེས་སྒྲ་དོན་གྷི་འབྲེ ལ་བ་བྱྲེད་པ་ན་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་མཁན་གྷི་རྟོག་པ་ལ་དོན་དང་སྒྲའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བ་གང་
ཡྷིན་པ་དྲེ་དག་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ནྷི་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་རྟོག་
པས་རང་མཚན་རྟོགས་པས་དབང་པོ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་པོའ ་ིདོན་སྒྲའྷི་ཡུལ་དུ་
མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བོ་གང་གྷིས་ཀང་བརྡ་བྱ་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་ྷིད་རྟོག་པ་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། རྟོག་མྲེད་ལ་དཔྱོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་དབང་
པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་དབ ང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་
དོན་དྲེ་ལྟ་བུ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་རྟོག་པ་དང་དབང་ཤྲེས་ཡུལ་ཐ་དད་དྲེ་གསལ་བ་
དང་མྷི་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ནྷི་གཅྷིག་ཏུ་འགལ་ཏྲེ་ཤྲེས་  
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༼༤༡༦༽ 
པའྷི་སྣང་བའམ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཡྷིས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་རྣམ ས་ཁྱད་པར་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། 
འོ་ན་བུམ་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཀང་དུ་མར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐག་རྷིང་ན་མྷི་གསལ་ལ་ཐུང་ན་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། བོ་
གང་ལ་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་མྷི་གསལ་ན་དྲེ་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། དྲེའྷི་གནས་ལུགས་མ་རྟགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཆུང་ངུ་ཆྲེན་པོར་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །ཤྲེས་པའྷི་སྣང་ བ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནས་དོན་རྣམས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པར་མ་ཟད་
དྲེ་རྒྱུའྷི་ནུས་པ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་དབྱྲེ་བར་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཀང་སྣང་བ་ཐ་
དད་པའྷི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའང་ཐ་དད་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་རྷིང་པོ་ ལ་བརྡ་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་དོན་དྲེ་དངོས་སུ་མྲེད་པས་སྒྲ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཡང་
དོན་ྲེ་བ་ལ་བརྡ་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་གོང་བུ་འདྷི་བུམ་པའོ་
ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེ་ན། མྷིག་སོགས་ཀྷི་དབང་པོ་ལ་རང་རང་གྷི་དོན་ྲེ་བ་སྣང་བའྷི་དུས་ན་ཡང་། འདྷི་
བུམ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརྡ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་བསྟན་པ་ན་ཡང་རང་གྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཁ་གཡྲེལ་བ་ལ་
སོགས་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་སྒྲ་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་པོའ ་ིསོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ཁ་གཡྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྷི་བརྡ་
སྦྱོར་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་སྒྲ་ལས་དོན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པ ར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་
དབང་པོ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པའྷི་བྱ་བ་མྲེད་པའྷི་གང་ཟག་ལ་གཞན་གྷིས་འདྷི་ནྷི་རོ་མངར་པོའ ་ོཞྲེས་བརོད་
པའྷི་ཚེ་ངག་ཙམ་ལས་མངར་པོའ ་ིརང་མཚན་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྲ་དོན་
འདྲེས་པ་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི 
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༼༤༡༧༽ 
ཡུལ་ལ་བརྡ་མ་བྱས་ཀང ་སྒྲ་དོན་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་དོན་དྲེ་ྷིད་དང་པོ་ནས་རང་རང་གྷི་མྷིང་དང་
འདྲེས་ནས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འབྲེལ་བ་སྟྲེ་བརྡ་མ་བྱས་པ་ཅན་གྷི་རང་མཚན་ནྷི་དང་པོ་ནས་བརོད་བྱའྷི་རང་
བཞྷིན་དུ་སྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་རང་གྷི་དོན་དྲེ་ྷིད་མཐོང་ཙམ་གྷིས་མྷིང་
ཤྲེས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མཐོང་རྟོག་གཅྷིག་ཏུ་
ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ྷིད་རྟོག་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོས་ཡུལ་བཟུང་བའྷི་ཚེ་འདྷི་བུམ་པའོ་འདྷི་སྦྲུལ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །དྲེའྷི་ཚེ་རྟོག་
པ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་ལས་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་
གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འཇུག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མཐོང་རྟོག་
ཐ་དད་ན་གང་ཟག་གཅྷིག་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བ་ དམྷིགས་པར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྟོག་པ་དང་རྟོག་མྲེད་གྷིས་ཀ་བར་ཆད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སོན་མྲེད་དྲེ་
འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་རྟོག་བཅས་ཀྷི་ཡྷིད་དང་རྟོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཡྷིད་གྷིས་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་འཇུག་
པའྷི་ཕྱྷིར་སྲེས་བུ་བླུན་པོ་དག་མཐོང་བ་དང་རྟོག་པ་དྲེ་དག་ལ་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེ ན་ཅྷིང་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་
གཅྷིག་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟོག་པ་ནྷི་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་འཛིན་ལ། དབང་ཤྲེས་ནྷི་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་རྣམ་ཤྲེས་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱོགས་ལའང་བླུན་པོས་དྲེ་དག་ལའང་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་  
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༼༤༡༨༽ 
པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་རྟོག་བཅས་རྟོག་མྲེད་དྲེ་དག་སྲེལ་ན ས་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ནྷི་རང་གྷི་འདོད་པ་མ་
ཡྷིན་ཀང་ཁྱྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་ལའང་མཐོང་རྟོག་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་མྷི་འགལ་ཅྲེས་སྟོན་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
མཐོང་བ་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང་ཡུལ་ལྔ་ག་ྲེ་བའྷི་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། 
མགལ་མྲེ་ལ་འཁོར་ལོར་སྣང་ བའྷི་རྒྱུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མངོན་
སུམ་ྷིད་རྟོག་པ་ཡྷིན་ན་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ། རང་ྷིད་ལ་རང་ྷིད་ཀྷིས་བར་དུ་
གཅོད་པ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་ཞྷིང་བོ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་ན་མངོན་སུམ་ནྷི་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡྷིན་ལ་རྟོག་
པ་ནྷི་ཡུལ་འཛིན་པས་སྟོང་པ་ཡྷིན་པས་ཡུལ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་རྟོག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་བར་དུ་བཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་
པོའ ་ིབྱྲེད་པ་མ་མས་པའྷི་དུས་ན་ཡང་ཡུལ་མཐོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཐོང་
རྟོག་ཐ་དད་ཅྷིང་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ཡང་འགྱུར་ཡང་རྟོག་བཅས་རྟོག་མྲེད་གྷིས་དུས་གཅྷི ག་སྲེ་བར་འདོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ནྷི་རྣལ་མའྷི་ལན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བར་ཁས་བངས་པའྷི་ལན་ནྷི། གཞན་ཡང་
མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་པའྷི་ལུགས་ལའང་རྟོག་པ་ནྷི་གྷིས་ཏྲེ། ཡུལ་ད་ལྟར་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་ཡུལ་
གཞན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྟོག་པའོ། །འདྷི་གྷིས་ཀང་རྷིགས་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ད་ལྟར ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་ཡུལ་
གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྷིན་ལ་ཅྷིག་ཤོས་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་ྲེ་བ་ལ་རྟོག་པ་འཇུག་པའྷི་
ཚེ་དྲེ་ལས་རྷིགས་ཐ་དད་པའྷི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་རྣམ་རྟོག་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་
ལ་འཇུག་ 
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༼༤༡༩༽ 
པའྷི་རྟོག་པའམ་མཐོང་བ་ཇྷི་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་པ་མྷིན་ཏྲེ ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་བཀོད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མགལ་མྲེ་
ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡུལ་སྔ་མ་སྔ་མ་སངས་ནས་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་མ་ཡྷིན་ཀང་
འཇུག་པ་མྱུར་བས་སྔ་ཕྱྷི་མཚམས་སྦྱར་ཏྲེ་འཁོར ་ལོར་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་ད་ལྟར་གྷི་དངོས་པོ་མཐོང་བའྷི་
ཕྱོགས་ཀྷི་རྟོག་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིགས་ཐ་དད་ཀྷི་རྟོག་པ་བར་དུ་ཞུགས་ཀང་མཐོང་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མཐོང་བའྷི་ཕྱོགས་གངས་མང་སྟྲེ་མཐོང་བ་གྷིས་
ཀྷི་བར་དུ་མ་མཐོང་བ་གཅྷིག་ ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མཐོང་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་ཀང་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ་ཕྱོགས་གཞན་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཡྷི་གྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། བར་
ཆད་ཡོད་མྲེད་མྷི་འཐད་པ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་གཅྷིག་པུ་འཇུག་པའྷི་ཚེ་ཡུལ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། མཐོང་བ་རྒྱུན་མྷི ་ཆད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ནྷི་དུས་གཞན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྟོག་པ་ལའང་མཚུངས་
པས་གཞན་ལ་འཇུག་པའྷི་རྟོག་པའང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཡུལ་ལ་མཐོང་བའྷི་རྟོག་པ་སྐད་
ཅྷིག་གྷིས་ཀྷི་བར་དུ་མཐོང་བ་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡུལ་མྲེད་པའྷི་རྟོག་པ་གྷིས་ཀང་འཇུག་པ་
མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ ན་འདྷི་ལྟར་བཤད་དྲེ་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་
ནྷི་གཞན་ཁོ་བོ་ཅག་གྷི་ཕྱོགས་ལའང་མཚུངས་པས་མཐོང་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་
མཐོང་རྟོག་ཐ་དད་ཅྷིང་རྷིམ་གྷིས་ 
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༼༤༢༠༽ 
སྲེ་ཡང་མཐོང་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་མང་བ་དང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་མཐོང་བའྷི་ཕྱོགས་ སྟོབས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། མཐོང་བ་འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་ན་ར་
ས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡྷི་གྲེའང་སྔ་ཕྱྷིའྷི་གོ་རྷིམ་མྲེད་པར་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་ན་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་མྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ནྷི ་ཆུའྷི་ཐྷིག་པ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་མྱུར་བ་
གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
ཡྷི་གྲེ་གྷིས་འགའ་ཞྷིག་ལ་ལྟོས་ནས་མྱུར་ཡང་ཤྲེས་པ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་མྱུར་བ་ལྟ་བུ་
འདྷི་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བའྷི་སྐབས་འདྷིར་དབང་པོའ ་ིདོན་ཀུན་དང་ཅྷིག་
ཅར་དུ་འདུས་པའྷི་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷིད་ན་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་སྲེས་པའྷི་ཚེ་སྔར་གྷི་གཟུགས་འཛིན་པ་དང་ཕྱྷིས་ཀྷི་
གཟུགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྷིས་བར་
དུ་ཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྷི་ལུགས་ལ་ཐོག་མར་གཟུགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སྒྲ་
འཛིན་པ་དང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དྷི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱ་དང་ཆོས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་རྲེས་སུ་ཡང་གཟུགས་
འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷིས་བར་དུ་ཆོད་ཀང་དྲེ་དག་ཀང་འཇུག་པ་
མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་བར་ཆད་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་
མྷིང་གྷི་མཐར་ཐུག་པའྷི་ཡྷི་གྲེ་ས་ར་ལྟ་བུ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་ 
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༼༤༢༡༽ 
འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྷིག་དང་འདྲེས་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་ལ་གཞན་བར་དུ་
ཞུགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་གཞན་མང་པོས་བར་དུ་
ཆོད་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་ལ་ཡྷི་གྲེ་ལ་བར་ཆད་གཏན་ནས་མྲེད་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྷི་སྲེ་ན་
བར་ཆད་མྲེད་པ་ལ་བར་ཆོད་པར་སྣང་བ་དང་། ཡོད་པ་ལ་མ་ཆོད་པར་སྣང་བ་དྲེ་ངོ་མཚར་ཆྲེ་ཞྲེས་བསྟྷིངས་
པའོ། །རྒྱུ་རྲེན་གྷི་ཚོགས་པ་ཚང་ན་བོ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྲེན་ཅྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་བོ་ནྷི་ཅྷིག་
ཅར་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ལྔ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་བར ་ཆད་དང་བཅས་པ་དང་
གང་རུང་རྲེ་རྲེ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་བར་ཆད་མྲེད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་འཐད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། གྷིས་ཀའྷི་ཚེ་རང་རང་གྷི་
ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བར་ཆད་ཡོད་ན་གསལ་བར་སྣང་བ་འགལ་ཏྲེ་ལ་བས་
བར་དུ་ཆོད་པའྷི་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཇུག་པ་མྱུར་བས་རྣམ་ཤྲེས ་གཞན་གྷིས་བར་དུ་ཆོད་
ཀང་མ་ཆད་པར་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེ་ན་དབང་ཤྲེས་ལྔ་འགག་པའྷི་རྲེས་སུ་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འབའ་ཞྷིག་
འཇུག་པ་ན་ཡུལ་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་འཇུག་པ་མྱུར་ཞྷིང་བར་ཆད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་
མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཡུལ་ལྔ་ཀ་ྲེ་བའྷི་ཚེ་
རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་ན་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ཡུལ་ལྔ་
ཀ་ྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ལྔ་ཀ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་གང་རུང་རྲེ་འཛིན་པར་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ 
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༼༤༢༢༽ 
རོ་ཞྲེ་ན། གནས་སྐབས་ལ་ ལར་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ཀུན་ལ་ཆགས་སྲེམས་ཡོད་པའྷི་སྲེས་བུ་དྲེ་དོན་ྲེ་བ་འགའ་
ཞྷིག་ལའང་འཛིན་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་དུ་མ་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་གཞན་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཡྷིད་རྟོག་
བཅས་ཏྲེ་ཡུལ་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བ་དང་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བ་
གྷིས་ཀ་ལའང་རོད་པ་འདྷི་མཚུངས་པར་ཡོད་དྲེ། འདྷི་ལྟར་དོན་ལྔ་ཀ་ྲེ་བ་ན་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ཁོ་ན་སྲེ་བ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་མྲེད་ན་དྲེར་འཇོག་པ་མྷི་འཐད་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་གང་ཡྷིན། ཡྷིད་སྔ་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ སྲེད་པ་
ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁ་ཅྷིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡུལ་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པའྷི་ཚེ་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཡང་དྲེ་ལྟར་འདོད་པས་རྲེན་ཇྷི་ལྟ་
བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རོད་ལན་གྷིས་ཀ་མཚུངས་ པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
ཡྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བྲེམ་པོ་ཡུངས་ཀར་གྷི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་སྷིང་གྷི་དབུས་ན་གནས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེ་
དབང་པོའ ་ིསོ་གང་དང་འབྲེལ་བ་དྲེའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་
འཐད་དོ། །གསུམ་པ་མགལ་མྲེ་ལ་འཁོར་ལོར་སྣང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ ་རྷིམ་གྷིས་སྲེའང་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེ་བར་
སྣང་བ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་མགལ་མྲེ་ཡུལ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པའང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཅྷིག་ཅར་སྣང་བ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། 
མགལ་མྲེའྷི་སྣང་བ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཁོར་ལོར་སྣང་བའྷི་འཁྲུལ་པ་སྲེའོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །དྲེ་  
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༼༤༢༣༽ 
ཡུལ་གྷི་སྟོབས་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གནོ ད་པ་ཅན་གྷི་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལས་སྲེའོ། །འོ་ན་གང་གྷིས་གནོད་པ་
བྱས་ཞྲེ་ན་མགལ་མྲེ་དང་གྲུར་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བས་དབང་པོ་འཁྲུལ་
པས་རྲེན་བྱས་པའོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འཁོར་ལོར་མཐོང་བ་ནྷི་མྲེ་སྟག་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་འཇུག་པ་མྱུར་བས་
མཚམས་སྦྱར་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་དབང་པོ ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཁོར་ལོར་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ད་ནྷི་
གཞན་གྷི་རྟོག་བལ་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
སྷིད་པའྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་ན་རྲེ། དབང་པོའ ་ིབོ་ནྷི་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་སོགས་པ་སྟྲེ ་མོང་བའྷི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡྷིད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གསར་དུ་སྲེས་པའྷི་
བྱྷིས་པའྷི་དབང་པོའ ་ིབོ་བཞྷིན་ནོ། །བྱྷིས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་རྟོག་མྲེད་དུ་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བརྡ་
མས་པ་སྟྲེ་བྱྷིས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་དོན་གྷི་འགྲེལ་པ་འཛིན་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ས འོ། །གྷིས་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་རྟགས་དགག་པ་དང་། དྲེས་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། དྲེ་དག་གྷི་ལྟར་ན་བྱྷིས་པའྷི་བོ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་སྟྲེ་ཡུལ་
གསལ་བར་སྣང་བ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྟོག་མྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ ་ལ་བསལ་བ་དགོད་
པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བརྡ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་རྟོག་པ་དང་བལ་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱྷིས་པ་དྲེ་ནྷི་དུས་ཕྱྷིས་
ན་ཚོད་སྨྷིན་པའྷི་དུས་སུའང་བརྡ་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་བ་དང་། བྱ་བ་གཞན་  
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༼༤༢༤༽ 
བཏང་ནས་གཞན་ལ་འཇུག་པར་ཡང་མྷི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར ་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱྷིས་པ་ལ་བརྡའྷི་རྒྱུ་
རྟོག་པ་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། བྱྷིས་པ་བརྡ་ལ་མ་བྱང་དུ་ཟྷིན་ཀང་བང་དོར་ལ་དཔྱོད་པའྷི་ཡྷིད་ཡོད་པ་དྲེས་ན་
ཕྱྷིས་བརྡ་དྲེ་འཛིན་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། སྔར་བརྡ་མྷི་ཤྲེས་ པའྷི་ཡྷིད་ཕྱྷིས་བརྡ་འཛིན་
པའྷི་རྟོག་པར་འགྱུར་བ་བཞྷིན་དུ་བྱྷིས་པའྷི་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡང་སྔར་བརྡ་མྷི་ཤྲེས་པ་ལས་ཕྱྷིས་
བརྡ་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའམ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ཕྱྷིས་ཀང་རྟོག་པར་འགྱུར ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ། དབང་པོ་ལས་
སྲེས་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་འད་བའྷི་རྟགས་འདྷི་ཡང་ལྷག་ལྡན་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་མྲེད་དང་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་ཅྷིང་རྟོག་
པ་དང་འགལ་བ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་སྲེས་ནྷི་རྟོག་པ་དང་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷི་འཛིན་པས་
སྟོང་པའྷི་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བྱྷིས ་པའྷི་རྒྱུད་ལ་དབང་ཤྲེས་རྟོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྟགས་
སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པས་སྟོང་པ་དྲེ་ྷིད་རན་པོའ ་ིགནས་སྐབས་འདྷིར་ཡང་བརོད་པར་བྱ་སྟྲེ་གྷིས་ཀ་དབང་
པོའ ་ིབོར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་བྱྷིས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་རྟོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་བརྡ་མས་པ་དྲེ་
ྷིད་འདྷིར་ཡང་ཞྲེས་སྦྱ ར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་
འདྷིས་ནྷི་མོང་བ་དང་ཡྷིད་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་ཀང་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར། གཞན་  
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༼༤༢༥༽ 
ཐམས་ཅད་ནྷི་འད་ལ། དྲེ་བཞྷིན་དབང་སྲེས་ལའང་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་མན་ཆད། དྲེ་བཞྷིན་མོང་བ་ལ་ཡང་
འགྱུར། །ཞྲེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ལ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་
ཡང་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པ་འགོག་པ་དང་། སྒྲ་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པ་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་དང་། རྟགས་དགོད་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁྱད་པར་དང་
ནྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། འདྷི་དག་དོན་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པ་འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ལ། དོན་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པ་
ནྷི་དོན་གྷིས་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་གྷིས་ལས། ཐ་དད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་
ནྷི་དབྱུག་པས་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་དད་མྲེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ ནྷི་བ་ལང་གྷི་རྷིགས་
དང་ཡོན་ཏན་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་བྱ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་གོང་བུ་
འགའ་ཞྷིག་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་དྲེ་དག་གྷིས་འགའ་ཞྷིག་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ལ་ཆོས་བཞྷི་པོ་སོ་སོར་
འཛིན་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་དབྱུག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་སྲེས་བུ་ལ་སོགས་པ འྷི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་
བའྷི་གཞྷི་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་དང་། འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་གཞུང་ལུགས་ནྷི་དྲེ་དག་སོ་སོའ ་ིབརྡ་སྟྲེ་བཞྷི་པོ་དྲེ་
བོ་གང་གྷིས་སོ་སོར་བཟུང་ནས་ཡོད་ན་བཞྷི་པོ་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་འདྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ལྟར་
རྟོགས་ཞྲེས་པ་ཕྱྷིས་དྲེ་དག་བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་ལའང་སྔར་དྲེ་དག་སོ་སོ ར་འཛིན་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གཞན་དུ་མྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་བཞྷི་པོ་སོ་སོར་འཛིན་པ་མྲེད་ན་དྲེ་དག་བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་སྷིད་ 
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༼༤༢༦༽ 
པ་མྷིན་ཅྲེས་པའོ། །དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་བརྡ་ཤྲེས་ན་
དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་ལ་མྷི་ཤྲེས་ན་མྷི་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། ། དྲེ་ལ་དོན་ལ་དོན་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་ཡང་དག་
པར་ན་མྲེད་དྲེ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྷི་གཞྷི་ཐ་དད་དང་ཐ་མྷི་དད་གྷིས་ཀ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་
གྷིས་ཐ་དད་ན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཐ་མྷི་དད་ན་སྦྱར་རྒྱུ་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། རྷིགས་སོགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་འོག་ཏུ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་འདྷི་ལ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྡན་གྷི་རས་
ལ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དབང་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་
རྷིགས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྷི་གཞྷི་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྷི་གོང་བུ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་འབྲེལ་བ་
དང་། དྲེ་དག་གྷི་བརྡ་སྟྲེ་བཞྷི་པོ་དྲེ ་བྱྲེ་བག་སྟྲེ་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །འདྷིའྷི་ལྡོག་ཁྱབ་ནྷི་གོང་དུ་བསྟན་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གཅྷིག་ནྷི་དོན་བསྡུ་བར་ཡང་གསལ་
ལོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་ཆོས་བཞྷི་སོ་སོར་འཛིན་པ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་མྷི་
སྷིད་ཀང་དབྱུག་པ ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དབང་པོས་ཀང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དབང་པོས་སྲེས་
བུ་དབྱུག་པས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་འདྷི་ནྷི་འདྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དཔྱོད་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གང་དག་སྦྱར་བའྷི་རྷིགས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པ་
དང་། གང་གྷིས་སྦྱོར་བའྷི་རྒྱུ་འཕོད་འདུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྷིགས་མྲེད་ཀང་གཅྷིག་གྷི་སྒྲ་བོ་མྷི་འགལ་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པས་སྷི་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ 
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༼༤༢༧༽ 
བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་སྷི་སོད་དྲེ་སྷི་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྲེས་འགོ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ ན། 
ཤྲེས་པ་ཡོད་མྲེད་དྲེ་ལ་ཡང་སྷི་སྣང་བ་མྲེད་དྲེ་བ་ལང་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་དང་སྔོན་མཐོང་བའྷི་གསལ་བའྷི་ཁ་དོག་དང་
དབྱྷིབས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞྷིག་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀང་སྷི་མྲེ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁ་
དོག་དང་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དབྱྷིབས་དང་། བ་ལང་ཞྲེས་པའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་རྣམ་པ་ཡྷིས་ སྟོང་པ་དྲེ་བ་ལང་ྷིད་
ཅྲེས་བྱ་བས་སྷིར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་ལ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་མདོག་དབྱྷིབས་ཐམས་ཅད་
འདྲེས་པའྷི་ཐུན་མོང་བར་སྣང་བ་གཅྷིག་དགོས་པ་ལས་དྲེ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་
སྣང་བའང་སྷིའྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་ལ་མ་ཁྱབ་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སྷི་སྷིད་ཀང་
དབང་པོ་ལ་མྷི་སྣང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ྷིད་སྷི་ཡྷིན་ཏྲེ། གསལ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་མཚུངས་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། 
རྟོག་པ་ལ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་དམར་པོ་དང་ཆྲེ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་ལ་ འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་བ་ལང་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་དང་རོ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་མྷི་གསལ་བ་
དང་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་ཙམ་ཞྷིག་མཚུངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ལ་ཡང་འདྷི་ཁོ་ན་སྷི་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་ངོས་གཟུང་བ་དཀའ་སྟྲེ་ཀུན་བཏགས་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །རྟོག་པའྷི་སྣང་བ་ལ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་
མཚུངས་པའྷི་སྷི་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་
མཐོང་བ་མྲེད་དྲེ་དབང་པོའ ་ིརང་གྷི་ཡུལ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ 
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༼༤༢༨༽ 
གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བའྷི་སྣང་བ་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་འདྷི་བུམ་པའོ ་ཞྲེས་མྷི་
གསལ་བར་འཛིན་པའྷི་ཚེ་སྣང་བ་གྷིས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ཚེའང་མཐོང་རྟོག་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྒྱུ་ཐ་
དད་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མཐོང་བ་ནྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེ་ལ་རྟོག་པ་ནྷི་བག་ཆགས་
ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །རྒྱུ་ཐ་དད་ལས་སྲེས་ཀང་བོ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འཇུ ག་པའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་རྙྲེད་པར་དཀའ་སྟྲེ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་
སྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་ཀང་གཅྷིག་ཏུ་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྷི་དབང་པོས་
མྷི་འཛིན་པས་དྲེས་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་ཇྷི་ལྟ ར་འཛིན། དྲེ་བཞྷིན་དུ་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་དང་། ཐ་
དད་མྲེད་པའྷི་སྷི་ཡོད་ཀང་དབང་པོའ ་ིཡུལ་དུ་མྷི་རུང་ངོ་། །གྷིས་པ་གང་གྷིས་སྦྱོར་བའྷི་རྒྱུ་འཕོད་འདུ་མ་གྲུབ་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཕོད་འདུ་སྷིད་ཀང་དབང་པོ་ལས་འདས་པར་ཁྱོད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པ་དང་། བརྟགས་ན་
འཕོད་འདུ་ྷིད་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་ དོན་གཞན་གྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་འབྲེལ་པ་བོས་མྷི་འཛིན་པ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་འཕོད་འདུའྷི་འབྲེལ་པ་མྷི་འཛིན་ན་རྷིགས་
དང་རྷིགས་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོས་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི
འཕོད་འདུ་མྷི་འཛིན་པར་ཁྱོ ད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོས་རྷིགས་དང་རྷིགས་ཅན་གྷི་འབྲེལ་པ་མྷི་
མཐོང་ལ། མ་མཐོང་ནའང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འཕོད་འདུའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དགག་པ་དང་། སྣལ་མ་དང་ 
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༼༤༢༩༽ 
སྣམ་བུའྷི་སྒྲ་དོན་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཕོད་འདུའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་དྲེ་སྣ ལ་མ་འདྷི་དག་ལ་སྣམ་བུའོ་སམ་པའྷི་
བོ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྒྲ་འདྷི་
དག་ནྷི་རང་གྷི་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་པ་དང་གགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདྷི་ལྟར་རྷིགས་པས་མྷི་འཐད་དྲེ་སྣལ་མ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ ལ་སྣམ་བུ་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྷིས་དུས་
གཅྷིག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་གགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏྲེ་བ་ལང་འདྷི་ལ་རྭ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་
འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཐ་སད་ཡོད་ཀྷི་རྭ་འདྷི་ལ་བ་ལང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བརོད་པ་མྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་
དུ་སྣམ་བུ་འདྷི་ལ་སྣལ་མ་ཡོད་ཅྲེས་ གགས་ཀྷི་སྣལ་མ་འདྷི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་ཅྲེས་གགས་པ་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་བ་
ལང་འདྷི་ལ་རྭ་ཡོད་ཅྲེས་འཛིན་པའྷི་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡང་འཕོད་འདུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་བ་ལང་ཞྲེས་བྱ་
བའྷི་སྒྲ་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་རྭ་མ་གཏོགས་པའྷི་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་
རྟྲེན་དུ་བྱས་ནས ་དྲེ་དག་དང་བར་མ་ཆད་པའྷི་རྭ་ལ་བརྟྲེན་པར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་བ་ལང་
གཞན་གྷི་རྭ་གཞན་ལ་སྦྱར་བའྷི་ཚེ་རས་གཅྷིག་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བ་མྲེད་པས་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་ཅྲེས་བརོད་དུ་
མྷི་རུང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་བ་ལང་མྷི་སྷིད་ཀང་དྲེ་དག་རྟྲེན་དང་
བརྟྲེན་པར་འཇྷིག་རྟྲེན་དུ་གགས་པ་ནྷི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་སྣལ་མའྷི་སྣམ་
བུའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲའྷི་དོན་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དུས་མྷི་མམ་པ་ལ་སྒྲ་འཇུག་པའྷི་
ཚུལ་ 
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༼༤༣༠༽ 
ནྷི། སྣལ་མ་ནྷི་རྒྱུའྷི་གནས་སྐབས་ཡྷིན་ལ། སྣམ་བུ་ནྷི་འབས་བུའྷི་གནས་སྐབས་ཡྷིན ་ནོ། །དྲེས་ན་སྣལ་མ་དྲེ་
རྣམས་ཀྷི་སྣམ་བུ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་སྣལ་མ་ནྷི་འདས་པ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ་སྣལ་མ་ཐག་པས་འདུ་
བྱས་པ་ལ་ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་འབས་བུ་ནྷི་སྣམ་བུར་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་སྣལ་མ་འདྷི་རྣམས་ཀྷི་སྣམ་བུ་ཞྲེས་
བརོད་ན་སྣལ་མ་ནྷི་ད་ལྟར་བ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུ ང་བའྷི་སྣམ་བུ་འབས་བུ་བརོད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །ཇྷི་ལྟར་ཡང་རྒྱུ་སྣལ་མ་ཡང་འདྷི་ཡྷིན་ལ་འབས་བུ་སྣམ་བུའང་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གྷིས་ཀ་ད་ལྟར་བའྷི་ཚིག་
གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་བརོད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྒྱུ་འབས་དུས་གཅྷིག་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྣལ་མ་དང་
སྣམ་བུ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ པས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་བརོད་དུ་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སྷིར་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་
རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་ཆོས་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྣམ་བུ་གྲུབ་པའྷི་ཚེ་སྣལ་མ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་
པས་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དངོས་པོ་ཐ་དད་ལའང་དུས་མྷི་མམ་པའྷི་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྷི་རྒྱུ་འབས་ཁོ་
ན་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་མྷི་རུང་ངོ་། །དུས་མམ་པའྷི་དངོས་པོ་ཐ་
དད་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ན་ཚོགས་པ་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་ཏྲེ་འཁར་གཞོང་དང་རྒྱ་ཤུག་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དུས་མམ་པ་ལ་སྒྲ་འཇུག་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྣམ་བུ་གྲུབ་པའྷི་ཚེ་སྣལ་མ་དང་སྣ མ་བུ་
ཐ་དད་མྲེད་ན་སྔོན་གྷི་སྣལ་མ་དྲེ་དག་ད་ལྟར་གྷི་སྣམ་བུ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་བོ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། དོན་དམ་པར་ན་མྷི་འཇུག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །འོན་ཀང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་ནྷི་སྲེས་བུ་འགའ་ཡྷིས་
འབས་བུ་སྣམ་བུ་ལ་རྒྱུ་སྣལ་མར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་  
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༼༤༣༡༽ 
ལ་སྣལ་མ་ཞྲེས་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཡང་ན་སྣམ་བུའྷི་སྒྲ་འཇུག་པའྷི་རྟྲེན་ནམ་རྒྱུ་སྔོན་གྷི་
སྣལ་མ་དྲེ་དག་གང་ཡྷིན་ཅྲེས་འདྷི་བ་ལ་དྲེ་སྟོན་པའྷི་ཚེ་ན་སྣམ་བུའྷི་སྣལ་མ་གཅྷིག་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་འདྷི་
སྣལ་མའོ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་དྲེའྷི་ཚེའང་འབས་བུ་སྣམ་བུ་ལ་སྣལ་མ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲ ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་
པ་སྣལ་མ་དུ་མ་ལ་སྣམ་བུར་བརོད་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྣལ་མ་རྲེ་རྲེ་ཞྷིང་ལོགས་སུ་བཀར་ན་སྣམ་བུ་མྷི་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཇྷི་ལྟར་སྣམ་བུའྷི་ཐ་སད་བརོད་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་དང་སྤུན་ལ་སོགས་པའྷི་སྣལ་མ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕན་
གདགས་པར་བྱ་བ་དང་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་འབྲེལ་བ་ལས་ལྷག ་པ་ལས་སོབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོར་
གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣམ་བུར་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་སྣལ་མ་དྲེ་དག་ཐག་པས་འདུས་བྱས་པ་ལས་བར་ཆད་པ་
མྲེད་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྣམ་བུར་བརོད་པ་ཡྷིན་གྷི་དུས་མམ་པའྷི་སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཙམ་
ལས་དྲེར་བརོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་གཞན་གྷི་ རྒྱུ་མཚན་ཅན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་གཞན་
མྲེད་ཀང་དངོས་མྲེད་སྷིད་པ་དང་། སྷི་རས་ལས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་ཚད་མ་མྲེད་པ་དང་། གཞན་གྷི་དངོས་མྷིང་
དང་བཏགས་མྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྣལ་མ་ལས་སྣམ་བུ་ཐ་དད་མྲེད་ན་སྣལ་མའྷི་སྣམ་བུ་
ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་བཏགས་མྷིང་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བླུན་པོ་ལ ་བ་ལང་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། དོན་གཞན་གྷི་རྒྱུ་མཚན་
མྲེད་ཀང་དང་པོའ ་ིབརྡ་བཏགས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྣམ་བུའྷི་སྒྲ་ནྷི་
དངོས་མྷིང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། འཁྲུལ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དཔྲེ་མ་གྲུབ་
པས་རྲེས་དཔག་མྲེད་པ་དང་། རྟག ས་མ་ངྲེས་པས་རྲེས་དཔག་མྲེད་པའོ། ། 
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༼༤༣༢༽ 
དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་སྷི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་དྲེ་དཀར་ཟལ་ལ་སོགས་པ་མཚན་
ྷིད་མཐུན་པའྷི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་སྒྲ་བོ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་ཐ་
དད་པའྷི་ཁྱད་པར་དབྱུག་པ་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷི ས་དབྱུག་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་མཚུངས་པར་རྟོགས་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་
ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཀར་ཟལ་གྷི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་གྷི་རྷིགས་དང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཐ་
སད་དུ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དཔྲེ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྲེས་དཔག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་
པ་དཔྲེ་ཡྷིན་མོད་ཅྲེ་ན། སྲེས་བུ་ ལས་དབྱུག་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་དབྱུག་པ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་འབྲེལ་པ་
ལ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཇོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་འབྲེལ། ཡུལ་དུས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་སྲེས་བུ་ དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཇོག་པ་བཞྷིན་དུ་དབྱུག་པའང་སྲེས་བུ་ཅན་དུ་འཇོག་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་
དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དབྱུག་པ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དང་། དབྱུག་པ་ཅན་ཕན་གདགས་བྱར་
འཛིན་པའྷི་བོ་ཀུན་རོབ་པའྷི་རྟོག་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་འདོགས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་དབྱུག་པ་སྲེས་བུའྷི་ཁྱད་པར་དུ་འཇོག་པ་ཀུན་རོབ་ཡྷིན་ཡང་དབྱུག་པ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་བཞྷིན་དུ་
རྷིགས་གསལ་བའྷི་ཁྱད་པར་དུ་འཇོག་པ་སྒྲོ་བཏགས་ཡྷིན་ཡང་རྷིགས་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་གྷིས་མྷི་མཚུངས་ཏྲེ་དབྱུག་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་ལ་རྷིགས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། མ་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲ་རྟོག་དངོས་ 
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༼༤༣༣༽ 
པོའ ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྷིན་ན་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་ལ་དངོས་པོ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚིག་གྷི་
དོན་དྲུག་ལས་གཞན་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིཤྲེས་བྱ་ཁྱོད་རང་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁང་བཟངས་ཀྷི་དྲེ་དག་ཞྲེས་
པའྷི་སྒྲའང་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁང་བཟངས་ཞྲེས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་བཀོད་པའྷི་ཡོན་ཏན་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་པ་དངོས་
པོ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁང་བཟངས་ནྷི་རས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྡོ་ཤྷིང་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པས་རས་མྷི་
རོམ་པར་ཁྱྲེད་རང་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཁང་བཟངས་ཀྷི་སྒྲ་ལྡན་པ་ལས་འདོད་ པ་
དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཁང་བཟངས་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་རས་སམ་རྷིགས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་རྡོ་ཤྷིང་ལ་སོགས་པའྷི་
ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གྷི་ལྡན་པའང་མྷི་སྷིད་མོད་རྲེ་ཞྷིག་ཁས་བངས་ཀང་མྷི་འཐད་དྲེ། 
ཁང་བཟངས་དྲེའྷི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་གྷི་ནང་ནས་ཅྷི་ཞྷིག་ཡྷིན། རྲེ་ཞྷིག་རས་ནྷི ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
འདྷི་ཁང་བཟངས་ཞྲེས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡོན་ཏན་དང་ལས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་ལ་དྲེ་
དག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདུ་བ་དང་བྱྲེ་བག་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷི་འབས་བུའམ་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྲེང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་ཚིག་གྷི་དོན་ དྲུག་གྷི་ནང་ནས་རྷིགས་
ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་ནྷི་ཡོན་ཏན་ལའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁང་བཟངས་གཅྷིག་ལའང་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བརོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། ད་བ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ལའང་ཤྷིང་གྷི་སྒྲར་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཁང་བཟངས་ཀྷི་ཕྲེང་བ་
མང་པོ་དག་ལ་དྲེའྷི་སྒྲ་སྟྲེ་ཁང་བཟངས་ཀྷི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ཇྷི ་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྷིགས་ལ་
རྷིགས་གྷིས་པ་བརྟྲེན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ 
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༼༤༣༤༽ 
རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཁང་བཟངས་ཀྷི་ཕྲེང་བ་ཆྲེན་པོ་དང་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་ཀང་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
ལྡན་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་ཕྲེང་བ་དང་རྷིགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་ཕྲེང་བ་ལ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་མཚན་
ྷིད་ཀྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། ཁང་བཟངས་ཀྷི་
ཕྲེང་བ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྲེང་བ་ལས་ཆྲེན་པོ་ཐ་
དད་དུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷི་བོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆྲེན་པོའ ་ིསྒྲ་ད ངོས་
མྷིང་དུ་འདོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ་བོ་མ་འཁྲུལ་པའྷི་གཟུང་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་
པ་གཞན་གྷི་དངོས་མྷིང་དང་བཏགས་མྷིང་གྷི་ཁྱད་པར་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དངོས་མྷིང་དུ་འདོད་
པ་ལའང་དོན་གཞན་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གྷིས་ཀས་དངོས་མྷིང་དུ་འདོད་པའྷི་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སོགས ་
པའང་སྒྲའྷི་རྒྱུ་དབྱུག་པ་དྲེ་དབྱུག་པ་ཅན་ལས་དོན་གཞན་མྷིན་པ་ྷིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ཕྲེང་བ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་
ལ་སོགས་པ་ལས་ཡང་མཚུངས་པར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་ལ་ཚིག་གྷི་དོན་ཚིག་
གྷི་དོན་ཅྲེས་པའྷི་སྒྲ་གཅྷིག་ཏུ་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་དོན་དྲུག་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་གང་ལ་ལྟོས ་པར་མཐོང་། 
གལ་ཏྲེ་ལྟོས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གྷི་དོན་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དྲེ་
དག་གྷི་ཁྱད་པར་གཞན་དུ་གགས་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་གགས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གོ་སླའོ། །གསུམ་པ་གགས་པའྷི་རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་ནྷི། གགས་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གགས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་བརྡ་དང་བརོད་འདོད་ཡྷིན་ ལ་འབས་བུ་ནྷི་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་དོན་གོ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སྡྲེབ་ 
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༼༤༣༥༽ 
སྦྱོར་མཁན་པོས་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞྷིག་ལ་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་མྷིང་བཏགས་
པ་དང་། སྒྲ་པས་སྒྲའྷི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྷིག་ལ་སྒྲའྷི་བྱྷིངས་དང་རྲེན་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རྷིགས་མྲེད་ཀང་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་སྒྲ་བོ་མྷི་འགལ་བ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། དུ་མ་ལ་སྒྲ་གཅྷིག་འཇུག་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། སྒྲ་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་ཅྷིང་དངོས་
པོ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས། འབས་བུ་གཅྷིག་ ཁོ་ན་སྒྲ་
གཅྷིག་གྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྷི། ཐ་དད་ཀང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་རྟོགས་ཞྲེ་ན་
གསྲེར་གྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་དུ་མ་དྲེ་དག་གོ །དོན་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་དྲེ་འདའྷི་རྣམ་
ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུར་གྱུར་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་རྟོགས་ཞྲེ་ན། གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ ་ལྟར་རོ། །གང་གྷིས་རྟོགས་ན་ཤྲེས་པ་
དྲེས་སོ། །དྲེ་དག་ལ་སྷི་གཅྷིག་ཡོད་པས་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷི་དང་བལ་བའྷི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཀང་
ངོ་། །དུ་མ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེ་བ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྷི་སྲེད་པ་
ལས་ལོག་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ་ དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བ་ནྷི། བུམ་པ་དུ་མ་འབས་བུ་གཅྷིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟྲེ་གསྲེར་བུམ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཆུ་སོར་
བའང་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། ཅྲེ་ན་གཅྷིག་ཏུ་རྟོགས་རྒྱུའྷི་ཕྱྷིར། །བོ་རྣམས་
ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྷིན། །བོ་ གཅྷིག་རྒྱུ་ཡྷི་དངོས་པོ་ཡྷིས། །གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་མྷི་དད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ 
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༼༤༣༦༽ 
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་གཅྷིག་པའྷི་དོན་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཆུ་སོར་བ་མྲེད་པའྷི་སྣམ་བུ་
ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བ་ཙམ་གྷིས་གཞན་སྲེལ་དྲེ་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྟྲེང་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་བས་དྲེ་ལ་འབས་
བུ་གཅྷིག་པར་བརོད་དྲེ། དྲེ་ལས་མ་ལོག་ན་བུམ་པར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྷི་
ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་པ་དྲེ་བུམ་པའྷི་དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ལ། སྒྲ་ཡང་དྲེ་མ་ཡྷིན་གཅད་པའྷི་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པའྷི་
མན་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གྷིས་སྲེལ་བ་དྲེའྷི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་སྒྲ་དངོས་པོའ ་ིསྲེལ་བ་ལ་འཇུག་ན་དྲེ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་ནྷི་ལྡོག་པའྷི་རང་བཞྷིན་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་བྱྲེད་ནུས་ པའྷི་རྣམ་གཅོད་ལ་རྲེག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ལན་མང་དུ་
བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །འོ་ན་སྒྲ་དངོས་པོ་ལ་བསླུ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་། སྒྲ་དོན་ཆོས་ནྷི་
རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྲེས་དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྒྲ་དོན་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འོན་ཀང་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྒྲ་དྲེ་ནྷི་དངོས་པོ་ལ་མྷི་བསླུ ་སྟྲེ་སྲེས་བུ་ལ་དངོས་པོའ ་ིལྡོག་པ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་སྒྲ་ནྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྷི་གཟུགས་བརྙན་དང་འབྲེལ་ལ། གཟུགས་བརྙན་ནྷི་གཞན་སྲེལ་དྲེའྷི་མཐར་ཐུག་
པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་རྟོག་པ་དྲེ་དྲེ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་དངོས་པོ་ལས་
བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པ འྷི་ཕྱྷིར་དང་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀང་གཞན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་སྣང་
བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་ནས་ཞུགས་ 
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༼༤༣༧༽ 
པ་ན་དྲེ་ཐོབ་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་དོན་གྷི་སྲེལ་བ་ལ་དངོས་སུ་མ་རྲེག་ཀང་མཐར་དྲེ་ལ་མྷི་
བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་སྲེལ་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་དྲེས ་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་
སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། དྲེའྷི་
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བོ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་གཟུགས་བརྙན་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། 
ཐ་མྷི་དད་པ་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་རྟོག་པ་ལ་དོན་གྷི་གཟུགས་
བརྙན་སྣང་བ་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ། བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
སྔོ་སྲེར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་ཐ་དད་དུ་བདྲེན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ནྷི་མྷི་
འགྲུབ་ལ། འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣ ང་བས་དྲེར་མྷི་འགྲུབ་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། གསྲེར་གྷི་བུམ་པ་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་
ལྡོག་པ་དོན་ལ་གནས་པ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་གཞན་དུ་
བུམ་པའྷི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་ཐ་དད་པའྷི་དོན་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་
བདྲེན་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཐ་དད ་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་དྲེ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་བཞྷིན་ནོ། །འཁྲུལ་པ་དྲེ་རྒྱུ་
གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། སྔོན་དོན་མས་སུ་མོང་བའྷི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། སོ་སོ་དགག་པ་དང་། སྷིར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། གཟུགས་བརྙན་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་
ྷིད་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། རྒྱ་གར་པཎྷི་ཏ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་
བའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་བརོད་བྱ་ཡྷིན་ཏྲེ།  
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༼༤༣༨༽ 
བརོད་བྱ་ནྷི་གཞན་སྲེལ་ཡྷིན་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་དངོས་པོར་གྱུར་པའྷི་གཞན་སྲེལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །ཤྲེས་པ་སྒྲས་བརོད་ན་དོན་མྷི་རྟོགས་པར ་འགྱུར་ལ། དྲེ་མ་རྟོགས་ན་བརྡ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། 
དྲེ་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་བོའ ་ིརྣམ་པ་ཙམ་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། རྒྱ་གར་པཎྷི་

ཏ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་གཟུགས་བརྙན་དྲེ་ྷིད་བརོད་བྱ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ྷིད་གཞན་སྲེལ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ྷིད་དོན་གྷི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བའྷི་གཞན་སྲེལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། འོག་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་
རྣམ་པ་དྲེ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་དྲེ་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་དོན་རྟྲེན་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་
དྲེས་དོན་མྷི་ལོགས་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་བརྡ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ ས་ན་གོང་དུ་འགའ་ཞྷིག་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲས་དོན་རྷིལ་པོར་བརོད་པ་མྷི་འཐད་པས་དོན་དངོས་པོའ ་ིཆ་ཇྷི་ཞྷིག་བརོད་ཅྲེས་འདྷི་
ན་འདྷི་བ་པོ་དྲེ་ལ་དོན་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་གྷིས་ཡོད་པའྷི་རྣམ་བཅད་གཞན་སྲེལ་གྷི་ཆ་བརོད་དོ་ཞྲེས་
ལན་འདྲེབས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་སྷིར་དགག་པ་ནྷི། འདྷིར་གཞན་སྲེལ་བ་ ནྷི་སྷིར་འདོད་པ་ཡྷིན་ལ་ཁྱྲེད་
འདོད་པའྷི་བོའ ་ིརྣམ་པ་སྷིར་མྷི་རུང་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་བ་ལང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེས་འགོ་ཅན་གྷི་སྒྲ་སྦྱར་
བའྷི་དགོས་པ་ནྷི་རྲེས་འགོ་ཅན་གྷི་དོན་དྲེ་ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་ནམ་དགོས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་
ྷིད་ཀྷིས་འབས་བུ་གཅྷིག་པའྷི་གཞན་སྲེལ་ལ་སྒྲ ་སྦྱོར་བ་ཡྷིན་ནོ། །མཐོང་བ་གོམས་པས་སྤྲུལ་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་
དོན་གྷི་སྷིར་མྷི་རུང་སྟྲེ་དོན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་སྣང་མཁན་གྷི་བོ་
ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བོ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་རྣམ་པ་དང་། བོའ ་ིརྣམ་ 
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༼༤༣༩༽ 
པ་གྷིས་ཀ་ཡང་དོན་གྷི་ཆའྷི་གཞན ་སྲེལ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རང་གྷི་ལུགས་ལ་གྷིས་ལས། བོའ ་ིགཟུགས་
བརྙན་བརོད་བྱར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲའྷི་བརོད་བྱར་འདོད་པའྷི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་དངོས་པོ་ལ་
བརྟྲེན་པའྷི་སྲེལ་བ་ཡྷིན་ན་སྒྲ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། མ་ཡྷིན་ན་དྲེ་དངོས་པོའ ་ིཆར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། 
བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་ཅ ན་གྷི་བོ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བུམ་པའྷི་དངོས་པོར་སྒྲོ་བཏགས་ཤྷིང་སྣང་བཏགས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་
པ་དྲེ་སྒྲ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པ་ཡྷིས་གཞན་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པའྷི་བུམ་པའྷི་དངོས་པོའང་རྟོགས་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་བུམ་པ་ལ་དོན་གྷི་བུམ་པར་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཁྲུལ་པའྷི་དོན་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེ ་ན། 
བོའ ་ིབུམ་པ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བུམ་པའྷི་ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་གཞན་གྷི་ཐ་
སད་མྷི་འཐད་དྲེ། བུམ་པ་ལ་རྟའྷི་ཐ་སད་མྷི་འཐད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་འཁྲུལ་པའམ། སྣང་
བཏགས་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པ་གོམས་པའྷི་བག་ཆགས ་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་གཙང་
བ་ལ་གཙང་བར་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྒྲའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་ཅྲེས་འདྷི་ན་དོན་གྷི་གཟུགས་བརྙན་ཅན་
གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་ནྷི་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཤྲེས་པ་དྲེ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པ་དང་། སྷི་ཡྷིན་པ་དང་། གཞན་ སྲེལ་ཡྷིན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་གྷི་
གཟུགས་བརྙན་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པ་བདག་རྲེན་སྒྲ་ཡྷིས་ངྲེས་པར་སྤྲུལ་པ་དྲེ་དག་དོན་ལོག་པར་སྣང་བའྷི་ལོག་
ཤྲེས་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་རྟག་འཛིན་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་དངོས་པོ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྷིར་མྷི་རུང་ངོ་། ། 
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༼༤༤༠༽ 
ཞྲེ་ན་གསྲེར་གྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གྷི་ཆ་སྟྲེ་བྱྲེ་བག་ལ་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་འདྷི་རྲེས་
སུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་སྷི་ཡྷིན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་རྲེས་སུ་འགོ་ཞྲེ་ན་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ལ་གསྲེར་གྷི་
བུམ་པ་དང་རའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཚུལ་གྷི ས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ན་
མན་པ་གཞན་སྲེལ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དྲེ་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་གཞན་སྲེལ་དུ་བདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་བུམ་པ་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པར་བདྲེན་པ་བཞྷིན་དུ་བོའ ་ིབུམ་པའང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་པ་མ་
ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་འདྷི་བུམ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པར ་བྱྲེད་པའྷི་གནོད་པ་ཅན་གྷི་ཚད་མ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་བུམ་པས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འཁྲུལ་པ་མ་ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་དྲེ་
ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་མོང་བ་ལ་དོན་མོང་བར་འཇོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་འཁྲུལ་པར་འགལ་ཞྲེ་ན་མྷི་
འགལ་ཏྲེ་དྲེ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྷི ན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་བོ་རྣམ་བཅས་ཀྷི་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་
པ་ལ་སྣང་བའྷི་གཟུགས་བརྙན་གྷི་བུམ་པ་བུམ་མ་ཡྷིན་དང་བལ་བའྷི་གཞན་སྲེལ་དུ་སྣང་བ་ལ་གཞན་སྲེལ་
བདྲེན་པར་ཞྲེན་པའྷི་ཆ་བརོད་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ཐ་སད་ཀྷི་དུས་སུའང་སྒྲས་
མྷི་འདོད་པ་སངས་ནས་འཇུག་པ་དྲེ འྷི་ཕྱྷིར་དང་པོ་བརྡ་འདོགས་པའྷི་དུས་ནའང་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་
གཞན་སྲེལ་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གཞན་སྲེལ་ཅྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བསྟན་པའྷི་དོན་ཅྲེས་པ་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་དོན་གྷི་གཟུགས་བརྙན་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་སྒྲས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུགས་བརྙན་དྲེ་དང་རྒྱུ་
འབས་སུ་འབྲེལ་བ འྷི་གཞན་སྲེལ་ནྷི་སྒྲ་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ 
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༼༤༤༡༽ 
པའོ། །འོ་ན་རྟོག་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དོན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་གཞན་སྲེལ་མཐོང་བ་སྟྲེ་ཐོབ་པའྷི་
འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་སྲེལ་བདྲེན་པ་ཡོད་ན་དོན་གྷི་སྲེལ་བ་དང་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བཞྷི་པ་སྒྲ་གཞན་སྲེལ་ལ་འཇུག ་ཅྷིང་དངོས་པོ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་གཞན་སྲེལ་ཁོ་ན་
ལ་སྦྱོར་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། སྒྲ་དྲེ་དོན་རྷིགས་མཐུན་པ་དང་མྷི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་ན་དྲེ་
ྷིད་མྷི་གོ་སྟྲེ། གོ་སྒྲ་ལྟར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ལ་མ་མཐོང་ན་ཡང་མྷི་གོ་སྟྲེ་གསལ་འང་མ་
གགས་པའྷི་སྒྲ་འགའ་ཞྷིག་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྷིང་གྷི་སྒྲ་དྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་
མཐོང་བ་དང་། ད་བ་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་མཐུན་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་དྲེ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རྟགས་དང་ཀ་ལྷི་དང་
མ་ཏྷིའྷི་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ། །སྒྲས་དོན་གོ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་པོ་དྲེ་ནྷི་གསལ་བའམ་སྷི་དངོས་པོ་ལ་སྒྲ་སྦྱོར་ན་མྷི་
རུང་སྟྲེ་རྷིགས་མཐུན་པ་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་དངོས་པོ་གཅྷིག་ལ་མཐོང་བས་
ཐམས་ཅད་ལ་མྷི་གོ་བའྷི་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ལ་མ་མཐོང་བ་ནྷི་མྷི་དགོས་ཏྲེ་
མངོན་སུམ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་སྒྲུབ་པའྷི་སོ་ནས་འཇུག་ན་རྣམ་བཅད་མྷི་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟགས་ཀང་སྒྲུབ་པ་ལ་
འཇུག་ན་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིགས་དང་
ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དབང་པོའ ་ིཡུལ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རྷིགས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་རས་ཀང་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས ་ན་
དབང་པོས་ 
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༼༤༤༢༽ 
རྷིགས་སོགས་ཀྷི་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ག་ལ་སྷིད། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྷི་གཞྷི་བུམ་པ་ལྟ་
བུའྷི་དོན་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་རྷིགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་དང་དྲེ་རྣམས་ཀྷི་འབྲེལ་བའྷི་དངོས་པོ་ལ་
མན་པ་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས ་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོ་ན་གང་ལ་སྦྱོར་ཅྲེ་ན། གཞན་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ལྡོག་པ་ཁོ་ན་ལའོ། །གྷིས་པ་སྒྲ་སྦྱོར་གྷི་རྟོག་པ་དགག་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟོག་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཚེ་བརྡ་དན་མྲེད་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་དབང་པོས་རང་གྷི་ཡུལ་རྷིགས་ལ་སོགས་པས་ཁྱ ད་པར་དུ་བྱས་ནས་མྷི་འཛིན་ཀང་དོན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དང་
སྦྱར་ནས་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྒྲ་
དོན་བསྲེས་ནས་འཛིན་པ་དྲེར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དྲེའྷི་བརྡ་མ་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྔར་
བརྡའྷི་དུས་སུ་མཐོང་བ་དང་ ཕྱྷིས་ཐ་སད་ཀྷི་ཚེ་མཐོང་བ་གྷིས་འཛིན་པས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བརྡ་མ་
དན་ཡང་སྒྲ་དོན་བསྲེས་ནས་འཛིན་པ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། སྔར་དོན་དྲེ་ལ་བརྡ་བྱྲེད་པ་མཐོང་བ་དན་ན་དྲེའྷི་རྷིགས་
ཅན་གཞན་ཡང་མཐོང་བའྷི་ཚེ་འདྷིའྷི་མྷིང་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྲེས་ནས་འཛིན་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་པ་ནྷི་གོང་དུ་བརྡ་
དན་པའྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་རྟོག་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཚེ་དབང་ཤྲེས་རྟོག་བལ་དུ་
བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གཞན་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་རྟོག་པས་ད་ལྟར་གྷི་ཡུལ་ལས་གཞན་འདས་པའྷི་ཡུལ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་སྒྲ་དོན་
འཛིན་པའྷི་ཚེ་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་ད་ལྟར་གྷི་གཟུགས་མཐོང་བ་ནྷི་མོང་བས་གྲུབ་བོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གནས་སྐབ ས་དྲེར་
མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་གསལ་ 
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༼༤༤༣༽ 
བར་སྣང་བའྷི་གཟུགས་དང་། དྲེའྷི་བརྡ་བསྲེས་ནས་མྷི་འཛིན་ཏྲེ་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བརྡ་མྷི་འཛིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བརྡ་དན་པ་དྲེས་བསྲེད་པའྷི་སྒྲ་དོན་བསྲེས་ནས་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པའང་དབང་
ཤྲེས་ལ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་རྟོག་པའང་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག ་པའྷི་དུས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་དང་དྲེའྷི་སྒྲ་
སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་བརྡ་མ་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་
འཛིན་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གང་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དབང་ཤྲེས་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་དང་སྒྲ་སྦྱར་ནས་འཛིན་
པའྷི་རྟོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། བརྡའྷི ་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ངག་དོན་དུ་བཀོད་དོ། །མ་ངྲེས་པ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་གང་ལ་མྷིང་གྷི་སྒྲ་ངྲེས་པར་འགོད་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་དམྷིགས་ན་སྒྲ་སྦྱོར་བའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་བར་
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་ཤྲེས་སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་ཤྲེས་དང་སྒྲ་རྟོག་
ཡུལ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་དབང་ཤྲེས་དང་སྒྲ་རྟོག་ཡུལ་གཅྷིག་པ་དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་ཡུལ་ལ་འདོད་པས་
འཇུག་པ་བཞྷིན་དུ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པའང་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་འཇུག་པ་སྟྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཡང་ན་སྒྲ་རྟོག་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་བཞྷིན་དུ་དབང་ཤྲེས་ཀང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དབ ང་
ཤྲེས་ཀྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གཏན་མྷི་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྟོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་
ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་རྷིག་པའྷི་ཚེ་རང་མྷི་རྷིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། རང་རྷིག་མྲེད་ན་ཐམས་
ཅད་ལོང་ལྐུགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐ ལ་བ་
དགོད་པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་  
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༼༤༤༤༽ 
པོ་ནྷི། ཁྱོད་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་ན་མྷིག་གྷིས་གཟུགས་ལ་དམྷིགས་ནས་འདྷི་ནྷི་གཟུགས་
སྔོན་པོའ ་ོཞྲེས་མཐོང་བའྷི་དུས་ན་འདྷི་ནྷི་གཟུགས་དྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཇྷི་ལྟར་མཐོང་སྟྲེ་རྟོག་གྷིས་
ཅྷིག་ཅར་མྷི་ སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་མས་སུ་མོང་བ་སྟྲེ་རང་རྷིག་པ་
ཡོད་པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མྲེད་ན་གཟུགས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་མོང་
བའྷི་རང་རྷིག་དྲེ་ནྷི་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་པས་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པར་མྷི་འགྱུར་ཅྲེ་ན། ཇྷི་ ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁྱོད་བོ་
ཐམས་ཅད་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་མོང་བར་མྷི་
འཐད་པ་ནྷི། གཟུགས་འཛིན་པའྷི་གཞན་རྷིག་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་བོ་དྲེ་མས་སུ་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ཡུལ་དང་
བོ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་མས་སུ་མོང་ན་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྷི་མཐོང་བ་མྲེད་
དོ། །རྷིམ་གྷིས་མོང་ན་བོ་གཅྷིག་གྷིས་བོ་མོང་བ་དང་ཡུལ་རྷིག་པའང་མྷི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དུས་
མམ་གྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་རྷིག་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་མོང་བ་ལ་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པར་
ཐལ་བའྷི་སོན་བཀོད་པ་དྲེས་ནྷི་གཟུགས་འཛིན་དང་དུས ་མཚུངས་པར་སྲེས་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གྷིས་
གཟོུ གས་འཛིན་དྲེ་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའང་མྷི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པར་
ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཞན་དྲེ་ལའང་མོང་བྱྲེད་མྷི་དགོས་ན་སྔ་མ་ལའང་མཚུངས་ལ། དགོས་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་
ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པས་ རྷིག་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་
གཅྷིག་གྷིས་སྔར་སྲེས་པའྷི་གཟུགས་འཛིན་པ་དྲེ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེ་དན་པའྷི་  
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༼༤༤༥༽ 
ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་འདས་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀྷི་ལུགས་ལ་
གཟུགས་འཛིན་པ་དྲེ་སྔར་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར ་དྲེ་དན་པར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དན་པ་ནྷི་མོང་བའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་རྷིག་འདས་པའྷི་བོ་ཕྱྷི་མས་རྷིག་པར་བྱྲེད་ནའང་རང་
བོའ ་ིཞྲེས་པ་སྟྲེ་རང་གྷི་བོ་ནྷི་རང་གྷི་གཟུགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །དྲེའྷི་བོ་ནྷི་གཟུགས་འཛིན་དྲེ་འཛིན་པའྷི་
ཤྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཡོངས ་སུ་གཅོད་པའྷི་ཚད་མ་དང་གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་གཟུགས་འཛིན་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་
ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་ཚད་མ་གྷིས་རྲེས་དཔག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྷིས་ཀའང་ལོག་གྱུར་ལ་
འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་རང་གྷི་བོ་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་ཁྱད་པར་དུ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རང་གྷི་བོ་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་ཡང་རྲེས་དཔག་ལས་གཞན་པའྷི་ཚད་མས་རྟོགས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
གཞན་གྷི་བོ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་དང་། ལོག་གྱུར་ལ་རྲེས་དཔག་ལས་གཞན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་རང་རྷིག་མྲེད་ན་ཐམས་ཅད་ལོང་ལྐུགས་སུ་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་རྷིག་འདས་པ་
མྷི་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་སྔར་སྲེས་པའྷི་དོན་རྷིག་འདས་པ་འདྷི་འོག་ཏུ་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེས་ཚད་མ་
གང་གྷིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདས་པ་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་འཇུག་པ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། 
རྟགས་ཅན་རྲེས་དཔག་ཀང་འཇུག་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་ཡུལ་མ་ ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
དང་། རྲེས་དཔག་ཀང་མྷི་འཇུག་སྟྲེ་མཐུན་དཔྲེ་དང་བལ་ཞྷིང་རྟགས་ཀང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་མངོན་
སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པས་བོ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྷི་མཐུན་དཔྲེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ 
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༼༤༤༦༽ 
ལ། རྟགས་ཀང་མྲེད་དྲེ་དོན་རྷིག་འདས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་སྔར་བོ་འདྷི་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟྲེ ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་ན་ཆོས་
ཅན་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་མྷི་སྷིད་ལ། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་འདྷི་ལ་བོ་འདྷི་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟྲེ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་ན་
བོ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པ་ྷིད་ཀྷི་སྷིད་དང་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལ་རྟགས་ཀྷི་ངོ་
བོ་ཡང་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ྲེས་སོང་ གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། འདྷི་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷི་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
འདྷི་ལྟར་བོ་སྔ་མ་དྲེའྷི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན་གྷི་དྲེའྷི་རྲེས་ཐོགས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་བོས་བོ་སྔ་མ་
དྲེ་གཟུགས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མདོ་སྡྲེ་པ་གཟུགས་
ལ་སོགས་པར་སྣང་ བའྷི་བོས་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པར་འཇོག་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཟུགས་
འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་མང་པོ་ཅན་ཡྷིན་པས་གཟུགས་འཛིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་ཐ་མ་དྲེ་བོ་ཕྱྷི་མ་དྲེས་འཛིན་
པར་རྷིགས་ཀང་གཟུགས་འཛིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་བོ་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེས་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
སྐད་ཅྷིག་མ་ཐ་མས་བར་དུ་ཆོད་པས་སྔ་མའྷི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་
རྲེ་རྲེའྷི་རྲེས་སུ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་སྲེལ་ནས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མཐོང་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་གྷི་བོ་སྐད་ཅྷིག་དུ་མ་ཡྷིན་ཡང་རྒྱུན་ གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་
བས་དྲེ་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་གཅྷིག་གྷིས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱྷིས་ཀྷི་བོ་དྲེ་བོའ ་ིརྒྱུན་དྲེ་རྷིམ་པ་མ་ཡྷིན་པར་
སྣང་ན་དྲེས་ལོ་སྔ་མའྷི་སྔ་ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་མྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་རྟག་པར་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྔ་
ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་དང་བཅས་པར་སྣང་ན་བོ་གཅྷིག་གྷིས་བཟུང་བར ་འགལ་ལོ། ། 
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༼༤༤༧༽ 
གསུམ་པ་མངོན་སུམ་གཅྷིག་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་ན་གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་དྲེ་དཔྲེར་ན་གཟུགས་རང་
གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་རྟོག་པ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་མས་སུ་མོང་བའྷི་བོ་དྲེ་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་པས་དོན་རྷིག་འདས་པ་
རང་རྷིག་གྷིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྟོག་མྲེད་དུ་འཇོག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ ཅྷི་ཡོད། བརྡའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པས་
ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་རྟོག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། བརྡ་བྱ་བར་མྷི་ནུས་
པའྷི་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐལ་
བ་བཀོད་པ་ནྷི། སྷི་བརོད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྷིག་པ་ཅན་ཁྱོད ་སྒྲ་ནྷི་སྷིའྷི་རང་བཞྷིན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་རྟོག་པའང་
སྒྲ་དྲེ་དང་དོན་གཅྷིག་སྟྲེ་སྷི་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ཅྷིང་སྲེས་བུ་ལ་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་གསལ་བའྷི་ཁྱད་པར་བོ་གང་གྷིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་སྷི་
སྣང་བའྷི་ཚེ་ཁྱད་པར་ ཀང་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྒྲའྷི་ཤྲེས་པའང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །སྒྲའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་དབང་པོ་དང་
ཡུལ་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་མྷི་འཛིན་ན། སྒྲ་དང་རྟོག་པ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ྲེས་
སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་བོ་རྟོག་མྲེད་འགའ་ཞྷིག་ཀང་ ཡོད་
པས་སྲེས་བུ་ལ་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་བོ་མྲེད་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྟོག་མྲེད་དུ་འདོད་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་
པའྷི་རྒྱུ་ཅན་དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྟོག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབས་བུའྷི་བདག་
ྷིད་ཐ་དད་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྒྱུ་ཐ་དད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལས་ཡྷིན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའང་ རྒྱུ་ཐ་དད་ 
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༼༤༤༨༽ 
མྲེད་པ་ལས་ཡྷིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་མངོན་སུམ་དང་རྟོག་པ་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟོག་པ་དང་དབང་ཤྲེས་རྒྱུ་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་
མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟོག་པ་དང་དབང་ཤྲེས་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ ་ཐ་དད་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་
སྟོན་པ་ནྷི། རྟོག་པ་ནྷི་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་སྒྲ་དོན་སྦྱོར་བའྷི་བོ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་
ལས་སྲེ་ན་སྔར་བརྡ་བྱྲེད་པ་མཐོང་ཞྷིང་དྲེ་དན་པ་ལས་སྲེའོ། །རྟོག་པ་ཕྱྷི་རོལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དན་པའྷི་རྲེས་སུ་
བྱྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་རྟོག་མྲེད ་ནྷི་བརྡ་ཤྲེས་ཤྷིང་དན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་གཟུང་དོན་གྷི་དངོས་པོའ ་ིནུས་པ་ྷིད་
ལས་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་
བརོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ཡང་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
དབང་པོའ ་ིཡུལ་ནྷི་རང་རང་གྷི་བརྡ་དན་པ་དང་ཚོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་དབང་པོའ ་ིབོ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་
པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ས་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་པའྷི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་འབྱུང་བ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དབང་ཤྲེས་བརྡ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་གཟུགས་འཛིན་རྲེས་དཔག་ཏུ་ཐལ་བ་ནྷི། རྟགས་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོའ ་ིདོན་
འདྷི་དན་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་རྲེས་དཔག་ཁོ་ན་སྲེད་པའྷི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། རང་རང་གྷི་བརྡ་དན་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་དོན་སྦྱོར་བའྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་རྲེས་དཔག་ཏུ་ འགྱུར་
རོ། ། 
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༼༤༤༩༽ 
མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བ་ལས་དྲེའྷི་བརྡ་དན་ལ་དྲེ་ལས་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་མཐོང་ནས་དྲེ་དང་ཆོས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་དན་ཏྲེ་འབྲེལ་ཡུལ་རྟོགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་
སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་ནྷི ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ནྷི་དན་པ་དྲེ་དང་འབྲེལ་
བས་དན་ཡུལ་ལ་དམྷིགས་ནས་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དན་པ་ལས་དབང་པོའ ་ིབོ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྷི་
དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་མྷིན་ཅྲེས་པ་དབང་ཤྲེས་བརྡ་
དན་ལ་ལྟོས་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་གྲུ བ་དུས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བ་ནྷི། དན་པ་དྲེ་ལས་དབང་ཤྲེས་
སྲེ་ན་གཟུགས་ཡོད་པའྷི་དུས་ལས་གཞན་མྲེད་པའྷི་དུས་སུའང་གཟུགས་འཛིན་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དན་པའྷི་ཡུལ་
ལ་དམྷིགས་ནས་སྲེ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་ཚང་བའྷི་དུས་ནའང་
གཟུགས་འཛིན་མྷི་སྲེ་བ་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ འྷི་ཚེ་དྲེའྷི་བརྡ་མ་དན་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གནས་
སྐབས་ལ་ལར་སྲེམས་ཡུལ་གཞན་ལ་གཡྲེང་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ཡང་ལན་དགག་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་དོན་གཅྷིག་གྷིས་བོ་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་སྲེད་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བ་བརྡ་
དན་ལ་ལྟོས་ཀང་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས ་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་བོ་གྷིས་ཀའྷི་རྒྱུ་
བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དོན་དྲེས་དང་པོ་བརྡ་དན་པ་སྲེད་ནས་ཕྱྷིས་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
དོན་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྔར་བརྡ་དན་སྲེད་དུས་ྷིད་ན་དབང་ཤྲེས་ཀང་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ། །སྔར་དབང་ཤྲེས་མྷི་ 
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༼༤༥༠༽ 
སྲེད་དྲེ་དོན་དྲེས་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལྟོས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེས་དོན་རྟག་པ་ལ་
ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་བསྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དན་པས་རྲེན་བྱས་ནས་དབང་ཤྲེས་ཡུལ་ལ་ངྲེ ས་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་སྲེ་བ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་རྲེན་གསུམ་
ཙམ་ལས་སྲེ་ན་མ་ངྲེས་པར་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དན་པས་རྲེན་བྱས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཡུལ་གྷི་རང་
བཞྷིན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅྷིང་གསལ་བར་སྲེ་ན་རྟོག་པ་མྲེད་པའྷི་དབང་ཤྲེས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་ལ་དྲེ་བས་ལྷག་
པའྷི་ཁྱད་པར་གཅྷིག་ཡོད་ན་དྲེ་ཡང་དབང་ཤྲེ ས་ལས་ཤྲེས་པ་གཞན་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར། རྒྱན།་་་་་གལ་ཏྲེ་
རང་བཞྷིན་དྲེ་ངྲེས་ན། །ཐ་དད་མྲེད་ཅྷིང་སྔ་ྷིད་འགྱུར། །དྲེ་དངོས་མྷིན་ན་དབང་སྲེས་ལས། །དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་གཞན་
ྷིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་དོན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པས་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་བརྡ་དན་དང་ད བང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་དབང་པོའ ་ིབོའ ་ིརྒྱུ་དོན་གྷི་སྐད་
ཅྷིག་གཞན་ཕྱྷི་མ་ཡྷིན་ལ་བརྡ་དན་གྷི་ཡུལ་ནྷི་དོན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་ཡྷིན་པས་བོ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བར་
མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་ཕྱྷི་མ་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པ་དྲེ་ལའང་བརྡ་དན་དོན་མྲེད་ དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་
གྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཡང་བརྡ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པའང་ཅྷི་འགལ་ཏྲེ་མྱུ་གུ་ས་
བོན་ལ་ལྟོས་ཀང་ཆུ་ལའང་ལྟོས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་བརྡ་དན་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་སྔོན་ཇྷི་ལྟར་བརྡ་བཏགས་
པའྷི་དོན་དྲེ་བོ་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཡྷིན ་ལ། དབང་ཤྲེས་ནྷི་གསལ་བའྷི་ཁྱད་པར་བརྡ་
བཏགས་པ་མྲེད་པའྷི་དོན་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པ་ཡྷིན་པས་དོན་དྲེས་དབང་ཤྲེས་སྲེད་པ་དྲེ་ལ་ 
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༼༤༥༡༽ 
དན་པའྷི་དོན་ཅྷི་ཡོད། མདོར་ན་དན་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་འདས་པ་ཡྷིན་ལ་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི་ད་ལྟར་བ་ཡྷིན་པས་
དན་པའྷི་ཡུལ་ལ་མྷི་འཇུག་གོ །གལ་ཏྲེ་འཇུག་ན་དྲེ་ལའང་དན་པ་རྒྱུ ར་དགོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ནྷི་སྷི་
ཙམ་ཞྷིག་འཛིན་པ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་
སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །མངོན་སུམ་སྷིའྷི་དོན་བཤད་ཟྷིན་
ཏོ།།  །།གྷིས་པ་ད་ནྷི་མཚན་གཞྷིའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ ། དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་
སུམ་དང་། རང་རྷིག་པའྷི་མངོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མཚོན་བྱ་
དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཐ་སད་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། མཚན་ྷིད་རྟོག་བལ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བ་དང་། ལྡོག་པ་དུ་མ་
དང་སྷི་གཅྷིག་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་བསྟ ན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་འདྷི་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པས་དབང་ཤྲེས་སུ་
བརོད་ན་འོ་ན་ཡུལ་ལས་ཀང་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གྷི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་
ལན་ལ་གསུམ་ལས། སྷིར་རྟོག་ལྡན་བརྡ་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བརྡ་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་དོན་དྲེ་ཐུན་མོང་མ་
ཡྷིན་པར་གོ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་དོན་དྲེ་ལ་ཐ་སད་ངྲེས་པར་སྦྱོར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྔའྷི་སྒྲ་དང་
ནས་ཀྷི་མྱུ་གུ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་ན། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་དབང་པོ་ཐུན་མོང་མྷིན་རྒྱུའྷི་ཕྱྷིར། །དྲེ་ཡྷི་ཐ་སད་དབང་
པོས་བྱས། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་དབང་པོའ ་ིཐ་སད་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཡོད་པ་ནྷི། དབང་པོའ ་ིཞྲེས་པ་སྟྲེ་
དབང་ཤྲེས་ཞྲེས་བརོད་ན་ཤྲེས་པ་ 
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༼༤༥༢༽ 
དྲེ་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་གོ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུལ་གྷི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་ན་ཡྷིད་ཀྷི་
ཤྲེས་པ་དང་དབང་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཇྷི ་སྐད་དུ། ཡུལ་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
དང་རྒྱུད་གཞན་དག་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཐ་སད་དྲེ་
སྦྱར་བར་བྱ་བའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལའང་དབང་སྲེས་ཞྲེས་པ་དྲེ་སྒྲ་བཤད་པའྷི་ཆོས་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་སོ་སོར་
ལ་ཅྷིག་ཅར་བརྟྲེན་ནས་ཡུལ་གསལ་བར་རྷིག་པ་ཡོད ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིས་ནྷི་དབང་ཤྲེས་རྟོག་བལ་དུ་མཚོན་
ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ཐ་སད་དྲེ་ལ་དོན་གོ་བའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་པའྷི་ཐ་སད་འདྷི་ལ་སྦྱར་བྱ་ཟྲེར་ཡང་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་
ཏྲེ་དོན་དྲེ་ལ་བརྡ་འདྷི་ཁོ་ན ་རྷིགས་ཏྲེ་འདྷིས་དོན་དྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་གོ་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །དྲེའང་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཁྱབ་བྱྲེད་དོན་གོ་བའྷི་ནུས་པ་དྲེ་ལོག་ན་ཁྱབ་བྱ་རྟོག་ལྡན་གྷིས་བརྡ་འདོགས་པ་དྲེ་
ལྡོག་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་མཚན་ྷིད་རྟོགས་བལ་ལ་ལུང་
འགལ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐུབ་པའྷི་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། སློབ་དཔོན་དབྱྷིག་གྲེན་གྷི་ལུང་དང་
འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྟོན་པས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཁམས་རྣམས་ནྷི་བསགས་པ་ལ་དམྷིགས་པ་ཅན་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་ཁྱྲེད་དབང་ཤྲེས་རྟོག་མྲེད་དུ་འདོད་པ་གྷིས་འགལ་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་བསགས་པའྷི་སྒྲས་
ནྷི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ལ་ཚོགས་པ་དྲེ་ནྷི་སྷི་ཡྷིན་ནོ། །སྷི་དྲེ་ལ་དབང་
པོའ ་ིབོས་དམྷིགས་པར་འདོད་ན་འོ་ན་དབང་ཤྲེས་ནྷི་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་བོ་ཡྷིན་པའྷི་  
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༼༤༥༣༽ 
ཕྱྷིར་གདོན་མྷི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ནྷི་དོན་གཞན་ད ང་ནྷི་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཇྷི་ལྟར་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ན་
མྱུ་གུ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་
དུ་མ་ཚོགས་ན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་ལ་ཕན་འདོགས་པས་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་ནུ ས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་
ལ་བསགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲས་བཤད་ལ་དྲེ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་
ན་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རགས་པའྷི་སྣང་བ་སྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྡུལ་ཕན་གཅྷིག་གྷིས་
རྷི་བོ་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྡུལ ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་ན་རྷི་བོ་སྲེད་ནུས་པ་ལྟར་འདྷིར་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འདུས་ཀང་རས་ཕན་ཚུན་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པ་མྷི་འཐད་
ལ་མ་འདྲེས་ན་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་གཡག་རྔ་དང་ནྲེའུ་སྲེང་ལ་ཐག་རྷིང་པོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་མཐོང་བ་
ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ། ། འོ་ན་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དུ་མ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ནྷི། 
འཇུག་པ་ལས།་་་་་ད་ལྟའྷི་སྲེ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས། །གནོད་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །མ་འཁྲུལ་པར་བཤད་དོན་དམ་
དུ། །དམྷིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སློབ་དཔོན་དབྱྷི ག་གྲེན་
གྷིས་འདྷི་དག་ནྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་གྷི་རས་ཀྷི་
རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྲེ། དང་པོ་ནྷི། དོན་གང་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་
འདུས་ན་ཤྲེས་པ་ 
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༼༤༥༤༽ 
ལ་རྣམ་པ་གཏོད་ནུས་པ་དྲེ་ཡྷིན་ལ། གྷིས་པ་ནྷི་ཡན་ལག ་ཅན་གྷི་རས་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་དབང་
ཤྲེས་ནྷི་རྡུལ་ཕན་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ལན་
དངོས་ནྷི། རྡུལ་ཕན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རྡུལ་ཕན་གཞན་དག་མ་ཚོགས་ན་རྲེ་རྲེ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་ལ་
ཤྲེས་པ་དྲེའང་རྡུལ་ཕན་གཅྷིག་ལ་སྟྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་དམྷི གས་ནས་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ལ་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་
ཚོགས་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་སྷི་མྲེད་པ་ལ་སྷི་
ཡོད་པར་སྒྲོ་བཏགས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དབང་ཤྲེས་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
རགས་པར་སྣང་བ་ནྷི་ཕྱྷིའྷི་དོ ན་མ་ཡྷིན་གྷི་བོ་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རྟོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། འོ་ན་རྟོག་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གནས་ལུགས་ལ་རྟོག་པའྷི་
ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྟོག་པ་ཡོད་མྲེད་གྷིས་
སུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། སྣང་བ་དྲེ་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་རྣམ་རྟོག་གྷིས་དོན་དུ་བཟུང་བ་ལ་ལྟོས་
ནས་རྟོག་པར་བཞག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་རྟོག་པའང་རང་རྷིག་ྷིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡྷིན་དྲེ་རྟོག་
ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ད གག་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྲེ་མཆྲེད་ཀྷི་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་
གཅྷིག་ཡྷིན་པར་བརོད་དུ་རུང་ཡང་དྲེ་དག་བོ་ལ་རགས་པ་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ། དྲེ་དག་ལ་ཡན་ལག་
ཅན་གྷི་རས་གཅྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྔོ་སྲེར་ལྟར་དུ་མ་ཡྷིན་ནའང་གཅྷིག་ཏུ་ སྣང་ 
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༼༤༥༥༽ 
བ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འདྷི་ལྟར་བོས་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པ་སྷིད་ན་རགས་སྣང་སྷིད་ཀང་ཅྷིག་ཅར་དུ་
དོན་དུ་མ་འཛིན་པ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིད་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིམ་གྷིས་འཛིན་ནའང་རགས་སྣང་
མྷི་སྷིད་དྲེ་ཕ་མོ་རྲེ་རྲེ་ལ་རགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རགས་པ་གཅྷིག་ཏུ ་སྣང་བ་ནྷི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡྷིན་
པས་དྲེ་འཛིན་པའྷི་དབང་ཤྲེས་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། ཏྷིལ་ལ་སོགས་པའྷི་
སྣང་བས་མ་ངྲེས་པ་དང་། ཁ་བོའ ་ིསྣང་བས་མ་ངྲེས་པ་དང་། ནོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་བ་ལང་མྷི་
འཛིན་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གཞན་མཐོང་ཡང་གཞན་དུ་འཛིན་ པར་ཐལ་བ་དང་། ཅྷིག་ཅར་དུ་
མ་འཛིན་པ་གངས་ཅན་གྷི་ལུགས་ལའང་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་
པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་དུ་མ་མྷི་འཛིན་ན་ཏྷིལ་དང་འབས་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དྲེ་དུ་མའྷི་ཕུང་པོ་ལ་ཇྷི་
ལྟར་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་ལ་ཡན་ལ ག་ཅན་གྷི་རས་གཅྷིག་ཡོད་པའང་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་དུ་མས་རས་མྷི་རོམ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་མྷི་འཛིན་པ་ནྷི་
མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འབྲུ་དྲེ་དག་རྷིམ་གྷིས་
མཐོང་ཡང་བོ་དྲེ་དག་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཅྷིག་ཅར་དུ་མ ཐོང་བར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་རྷིགས་པ་སྔ་མས་དགག་པ་ནྷི། འབྲུ་སྣ་ཚོགས་ཅྷིག་ཅར་དུ་མཐོང་བ་འདྷི་ལ་བོའ ་ིའཇུག་པ་
མགོགས་པས་ཅྷིག་ཅར་དུ་མཐོང་བར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་ལན་ནྷི། ཡྷི་གྲེའང་ཅྷིག་ཅར་ཐོས་པར་
འགྱུར། །ཅྲེས་པའྷི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྷིན་ 
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༼༤༥༦༽ 
ཏྲེ་ར་ས་ལ་ སོགས་པའྷི་ཡྷི་གྲེ་ཅྷིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་པ་
གཞན་གྷིས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྷིམ་བཞྷིན་མྱུར་དུ་འབབ་པའྷི་ཏྷིལ་སོགས་ལ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྣང་བ་ཐལ་བ་
དང་། བོ་སྐད་ཅྷིག་མ་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེའྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཇུག་པ་མྱུར་བ་
གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན་ནམ་མཁའ་ནས་རྷིམ་པ་བཞྷིན་མྱུར་དུ་འབབ་པའྷི་ཏྷིལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ྷིད་ལ། 
ཇྷི་ལྟར་རྷིམ་མྷིན་འཛིན་མྷི་འགྱུར། །ཅྲེས་པ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བོ་
རྣམས་དག་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གོ་སླའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བོ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷི ན་པ་དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་དབང་པོའ ་ིདོན་ཀུན་འཛིན་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ལ་དབང་པོའ ་ིདོན་འདྷི་ནྷི་རྷིམ་མྷིན་ཁོ་ནར་སྣང་བར་ཐལ་ཅྲེས་
པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཁ་བོའ ་ིསྣང་བས་མ་ངྲེས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཁ་
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་གཅྷིག ་ཏུ་འདོད་པའྷི་གང་
ཟག་ལ་དཔྱད་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ཡྷིན་པས་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་མྷི་འཛིན་པར་འདོད་པ་དྲེ་བས་ཀང་ཆོས་སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་ཏུ་འདོད་པ་འ དྷི་ངོ་མཚར་ཆྲེ་སྟྲེ། 
གཅྷིག་དང་སྣ་ཚོགས་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་
གཅྷིག་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། བོ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྷི་རྟགས་ཀྷིས་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། དྲེ་དག་  
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༼༤༥༧༽ 
ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། གང་ཞྷི ག་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་
གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྷིགས་ཐ་དད་པའྷི་ནོར་བུའྷི་གཟུགས་ཀྷི་ཁ་དོག་བཞྷིན་ར་བྱའྷི་
མདོངས་ལ་སོགས་པའང་སྣ་ཚོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རྟགས་ཀྷི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་
སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་ཁྱད་པར་མྷི་འཐད་པ ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ནོར་བུ་དང་ཕྱྲེ་
མ་ལྲེབ་ཀྷི་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་མྷི་མཚུངས་ཏྲེ་ནོར་བུའྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་ཡོད་ལ་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཀྷི་སྔོ་
སོགས་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཕན་ཚུན་འབྱར་མ་འབྱར་དང་རྲེག་བྱ་གཅྷིག་མྷི་གཅྷིག་དང་
གཡོ་འགུལ་གཅྷིག་མྷི་གཅྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ་ཞྲེ་ན། དབྱྲེ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་ཁྱད་པར་
མྲེད་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། སྔོ་སོགས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་གཅྷིག་དང་སྣ་ཚོགས་མྷི་འགལ་བའྷི་
ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁ་བོ་དྲེ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་སྣ་ཚོགས་སུ་མཐོང་བ་ནྷི་མ་གྲུབ་ལ་
ཡན་ལག་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་པས་ཡན་ལག་ཅན་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྲུ བ་ནའང་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡན་ལག་གྷི་
གཟུགས་འབའ་ཞྷིག་སྣ་ཚོགས་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡན་ལག་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་པ་
ལ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་སྣ་ཚོགས་སུ་མཐོང་བ་ྷིད་ཀྷིས་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲུབ་སྟྲེ། སྔོན་པོ་
ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་སང་བའྷི་ཡན་ལག་ཅན་མ་དམྷི གས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། བཅོས་མའྷི་ཁ་བོའ ་ིསྔོ་  
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༼༤༥༨༽ 
སོགས་རྷིམ་གྷིས་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་བཞྷིན་གྷི་ཁ་བོའ ་ིསྔོ་སོགས་ཀྷི་
ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ཡོད་པས་ཅྷིག་ཅར་དམྷིགས་པ་ཡྷི ན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
སྔོ་སོགས་འཛིན་པའྷི་བོ་གྷིས་ལ་དུས་སྔ་ཕྱྷི་དང་རྣམ་པ་མང་ཉུང་མྷི་འཐད་དྲེ་བོའ ་ིདུས་སྐད་ཅྷིག་དང་དོན་གྷི་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། དུས་དང་དོན་གྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་
གོ །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དགོད་ པ་དང་། དྲེའྷི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། དོན་བསྡུས་པས་དབང་
ཤྲེས་རྟོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་གང་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་སྣ་ཚོགས་
སུ་བདྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ནོར་བུ་རྷིགས་ཐ་དད་པའྷི་ཕུང་པོ་བཞྷིན་བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཁ་
བོ་རྣམས་ཀང་བོ་མ་འཁྲུལ་ པ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བོ་རྣམས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་
སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་མཛེས་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བས་དོན་སྣ་ཚོགས་
སུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཟ་བ་གྷིས་
འཛིན་པ་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། འོ་ན་དོན་སྔོ་སྲེར་ལ་སོགས་ལ་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་འདྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ་སྣང་
བ་ཐ་དད་པ་ལས་གཞན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུ་དང་རྒྱུ་ཐ་དད་ཀང་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྷི་
མཐར་ཐུག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་བོ་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་རྒྱུ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡན་ ལག་ཅན་
གཅྷིག་ྷིད་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་གྷི་ཡན་ལག་སྣ་ཚོགས་ནྷི་དྲེའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
ཚོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཡན་ལག་ཅན་གྷི་རས་རོམ་པ་མྲེད་པའྷི་  
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༼༤༥༩༽ 
ཕྱྷིར་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པའྷི་རྷི་མོ་དང་སྟན་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་ལས་བོ་སྣ་ཚོགས ་སུ་སྣང་བ་སྲེ་བ་མྷིན་པར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བཅོས་མའྷི་ཁ་བོ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་ཀང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་ལྡན་པའྷི་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་པས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ལྡན་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་བོ་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ། ལྡན་པ་
ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ ་ན། ལྡན་པ་ལ་གཟུགས་ཀྷི་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡན་པ་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་མྲེད་ཀང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་སོགས་པ་ཁ་བོའ ་ི
ཡན་ལག་ཅན་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དྲེ་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བཏགས་པ་ལ་བརྟྲེན་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁ་བོའ ་ིཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པ ས་འད་བའྷི་ཡུལ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་
གྲུབ་ཀང་འད་བ་པོ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་གང་ལ་ལྡན་པ་ཡོད་པའྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཅྷིག་ཅར་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་ཕྱྲེ་མ་
ལྲེབ་ཁ་བོ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་སྔོན་པོ ་ལ་སོགས་པ་རྷིམ་བཞྷིན་དུ་བཟུང་བ་ལ་རྷིམ་གྷིས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་རོགས་
པར་བཟུང་བའྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་བོ་གཅྷིག་གྷིས་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལ་བསྲེས་ནས་ཕྱྲེ་མ་
ལྲེབ་འདྷི་ནྷི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའོ་ཞྲེས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་ཁྱོད་བོ་གཅྷིག་གྷིས་དོན་དུ་མ་
ཅྷིག་ཅར་དུ་མྷི་འཛི ན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་མ་བཟུང་ནའང་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་བོ་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་གང་
སྣང་བའྷི་དོན་དྲེ་སྣ་ཚོགས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཁ་བོ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྣང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བོ་གཅྷིག་
ྷིད་དོན་དུ་མའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ། ། ཀུན་བཏུས་ལས།་་་་་དྲེར་དོན་མང་པོས་ 
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༼༤༦༠༽ 
བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །རང་གྷི་དོན་ལ་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དྲེའང་གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་འོག་ཏུ་དབང་ཤྲེས་
རྟོག་པ་མྲེད་པ་དྲེའང་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན་ཁྱོད་དབང་ཤྲེས་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་པའྷི་
ལུགས་ལའང་བོ་དྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་རྟོག་པ་ན་རུང་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི ་དཀར་པོ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྟོག་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་རྟགས་དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟགས་མ་ངྲེས་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་དང་། ཧ་ཅང་
ཐལ་བའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། སྣ་ཚོ གས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གལ་ཏྲེ་
ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་པར་བསྒྲུབ་ན། ཁ་བོ་འཛིན་པའྷི་བོ་ཡང་
གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ཏྲེ་དོན་དང་བོ་
སོན་མྷི་མཚུངས་པའྷི་སོ་ནས་ལན་གདབ་པ་དང་། མཚུངས་ཀང་རྟ གས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་སོ་ནས་ལན་
གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི་བོ་དོན་གྷིས་
མྷི་མཚུངས་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ནྷི་དོན་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་བདྲེན་པར་འདོད་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་རྷིགས་པས་དཔྱད་ན་སྣང་བ་
བཞྷིན་དུ་བདྲེན་པར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ ཇྷི་ལྟ་ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་བོ་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་རྣམ་པའང་གཅྷིག་ཏུ་
འགྱུར་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡྷིན་ན་བོ་ཡང་དུ་མར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་རྷིགས་པས་དོན་གྷི་གནས་ལུགས་གང་དུ་གྲུབ་
བསམས་ན་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་བལ་ཏྲེ་གཅྷིག་དང་དུ་མ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་དྲེ་གཅྷིག་ཏུ་
མ་གྲུབ་སྟྲེ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དུ་མར་ཡང་མ་གྲུབ་སྟྲེ་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ཤྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ལས་མྷི་
སྲེ་བར་ 
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༼༤༦༡༽ 
གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་སྔོ་འཛིན་དྲེ་ྷིད་ལ་རུང་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་པའྷི་སྣང་རུང་གྷི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་མྷི་
སྣང་ན་སྔོན་པོ་དྲེ་ྷིད་ཀང་མྷི་སྣང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གཅྷིག་དང་དུ་བལ་གྷིས་དཔྱད་ན་ཤྲེ ས་བྱ་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྷིད་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་གསུངས་པ་དྲེ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། 
གཟུགས་ནྷི་གཟུགས་ཀྷིས་སྟོང་ངོ་། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སྟོང་ངོ་། །ཆོས་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྷིད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མ་དཔྱད་ན་བོ་གཅྷིག་གྷིས་དོན་དུ་མ ་མཐོང་བ་ནྷི་
མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་གཅྷིག་དང་དུ་བལ་གྷིས་སྣང་བ་ཁྲེགས་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་ལ། མ་
ཁྲེགས་ན་སྣང་བ་དྲེ་བདྲེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སྣང་བ་ནྷི་མྷི་ཁྲེགས་སོ། །འོན་ཀང་བདྲེན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རྷི་
ལམ་གྷི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་རྷི་ལམ་གྷི་རྟ་གླང་ཡང་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ ན་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྣང་བ་ཙམ་
གྷིས་བདྲེན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་སྣང་བ་བདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་སྣང་བ་ལས་
གཞན་ཡྷིན་ན་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གཞན་དང་གཞན་བརྟག་དགོས་པས་ཐུག་པ་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་སྣང་བ་དང་ཐ་དད་མྲེད་ན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་ པ་ཐམས་ཅད་ལའང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་
ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བོ་མ་འཁྲུལ་པའྷི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་
སྣང་བ་ནྷི་ཐ་དད་ཡྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ། འགའ་ཞྷིག་གྷི་ནྷི་ཐ་དད་དྲེ། །འགའ་ཞྷིག་གྷི་ནྷི་བཟོག་པ་ཡྷིན། །རྣམ་པར་
དབྱྲེ་བས་གནས་པ་ནྷི། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷི ན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཅྷིག་དང་དུ་བལ་གྷི་
བོ་ཡང་སྟོང་ྷིད་དུ་གྲུབ་ན་སྲེམས་ཙམ་གྷི་ལྟ་བ་མས་པར་ 
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༼༤༦༢༽ 
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་རྣམ་མྲེད་ཀྷི་ལྟ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡྷིན་པ་ལྟར་བོ་ཡང་དུ་མར་ཐལ་
ཅྲེས་པའྷི་སོན་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་གོས། གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་མྲེད་
པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མྲེད་པའྷི་ལུགས་ལ་རང་བཞྷིན་
མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཁས་བངས་ཀང་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་དྷི་བ་ནྷི། གལ་ ཏྲེ་བོ་གཅྷིག་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་
ལྟར་བདྲེན་ན་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་ཅྷིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བོ་གཅྷིག་ྷིད་སྣ་ཚོགས་སུ་བདྲེན་ན་ར་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་
གཅྷིག་ཀང་སྣ་ཚོགས་སུ་བདྲེན་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་སྣང་བ་ལྟར་མྷི་བདྲེན་པའྷི་ལན་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་
བཞྷིན་བདྲེན་པར་འདོད་ན་སོན་དྲེར་འགྱུར་ཡང་ འདྷིར་བོ་གཅྷིག་པོ་དྲེ་ལའང་དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ནྷི་བདྲེན་
པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རྷིགས་པས་དཔྱད་མྷི་བཟོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལྟར་མྷི་བདྲེན་པའྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་བདྲེན་ན་དགག་མྷི་ནུས་པ་དང་། མྷི་བདྲེན་པར་རྷིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི ། གལ་ཏྲེ་དོན་ཤྲེས་བྱ་རྣམས་ཀྷི་བདག་ྷིད་བོ་ལ་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་
བདྲེན་པའྷི་རང་བཞྷིན་འདྷིར་གྲུབ་པར་འདོད་ན་བདྲེན་པ་དྲེ་འགོག་པ་ལ་ངས་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིག་པ་བཀོད་པས་
ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ་ནམ་མཁའྷི་རང་བཞྷིན་ལྟར་དགག་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་
མྷི་བདྲེན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དོན་གཟུང་བ་དང་ཤྲེས་པ་འཛིན་པ་སྟྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
གཅྷིག་དང་དུ་མ་གྷིས་ཀ་ལ་རགས་སྣང་མྲེད་པའྷི་ 
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༼༤༦༣༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རགས་སྣང་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་སྷི་གཅྷིག་གམ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ལ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་དག་སྔར་
བཀག་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྡུལ་ཕན་མང་པོ་ལའང་རགས་སྣང་ཡོད ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་ལ་རགས་པ་
མྲེད་ལ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལའང་མྲེད་དྲེ་དྲེ་དག་གཅྷིག་ཏུ་མ་འདྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། ནང་ཤྲེས་པའྷི་གཟུང་འཛིན་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེས་ཕྱྷིའྷི་དོན་ལ་ལྟོས་པའྷི་
གཟུང་འཛིན་ཀང་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་དང་། དྲེས་ན་ཆོས ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཀྷི་ཆ་ལ་གཟུང་འཛིན་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་
རགས་པར་སྣང་བ་འདྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྷིན་ན། འོ་ན་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། ཡོངས་གཅོད་དྲེ་འཛིན་པ་ནྷི་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ནང་མོང་བའྷི་ཆ་ཡྷིན་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོ ན་པོ་ལྟར་རྒྱངས་ཆད་པར་གནས་པ་འདྷི་ནྷི་ཤྲེས་པ་
དྲེའྷི་ཆ་གཞན་ཏྲེ་གཟུང་བའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡོད་དམ་མྲེད་ཀང་རུང་སྟྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་
འཇོག་པ་ནྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་ཚུལ་གྷིས་སུ་སྣང་བ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གྷིས་སྣང་དྲེ་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་བོ་དྲེ་ྷིད་གྷིས་སུ་སྣང་བ་མྷི ་འཐད་དྲེ་དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ནང་གྷི་ཆས་ཕྱྷི་རྷིག་
པ་མྷི་འཐད་ལ་ཕྱྷིའྷི་ཆས་ཀང་ནང་རྷིག་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་རྷིག་བྱྲེད་གཞན་གཅྷིག་ཁས་
བངས་ནའང་བོ་ཚུལ་གསུམ་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་རྷིགས་པས་དཔྱད་ན་འཐད་པའྷི་གཟུང་
འཛིན་དུ་མྷི་འདོད། གནས་ལུགས་ནྷི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་མྲེད་ཅན་ཏྲེ་ཐ་དད་ཀྷིས་སྟོང་པའྷི་ཤྲེས་པ་གསལ་བ་
གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ 
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༼༤༦༤༽ 
ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་བསླད་པའྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཟ་གྷིས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་འཁྲུལ་སྣང་གྷིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ག ལ་ཏྲེ་གྷིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཡང་
གྷིས་ཀ་སང་མྷི་དགོས་ཏྲེ་གཟུང་བའྷི་ཆ་སངས་པས་གྷིས་མྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
གཟུང་འཛིན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཡྷིན་པས་གཅྷིག་བཞག་ནས་གཅྷིག་སང་དུ་མྷི་རུང་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པའྷི་
རྐང་པ་གྷིས་སོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་གྷིས་ཀྷིས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བསྟ ན་པ་ནྷི། གྷིས་སྣང་བདྲེན་པ་མྷི་འཐད་པ་
དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་ཕུང་པོ་
ལྔའྷི་གཟུང་འཛིན་དང་སྲེ་འཇྷིག་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོག་ཏུ་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་གཟུང་འཛིན་
ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ནྷི་མ་རྷིག་པས་བསླད་པ་ཡྷིན་ན་ གཟུགས་ཀྷི་ཕུང་པོ་ཡུལ་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕུང་
པོ་བཞྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བྱས་པའྷི་གཟུང་འཛིན་དྲེ་དག་གྷི་ཐ་དད་ཀང་བསླད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
ཕུང་པོ་ལྔའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་འདྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་འཇྷིག་ཀང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇོག་སྟྲེ་བོ་ལ་སྣང་བ་ལ་སྲེ་བ་དང་མྷི་སྣང་བ་
ལ་ཞྷིག་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་ཐུབ་པས་བཤད་
དྲེ་གཟུང་འཛིན་གྷིས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་སྟོང་པར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་གྷིས་
ལས་གཞན་པའྷི་ཆོས་མྲེད་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གོང་དུ་གཟུང་དང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་
ཕྱྷིའྷི་དོན་ཁས་བངས་ཀང་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ 
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༼༤༦༥༽ 
ཕྱྷིའྷི་དོན་མྲེད་ན་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་གཟུང་འཛིན་གྷིས་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་གྲུབ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྷིན་
མྲེད་པར་གྲུབ་ཀང་ཕྱྷིའྷི་དོན་ཁས་བངས་ན་དྲེ ས་མྷི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཕུང་པོ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་ཁམས་དང་སྲེ་
མཆྲེད་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྷིན་མྲེད་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། དྲེ་དག་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཁྱད་
པར་ཅན་དུ་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་གྷིས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། མངོན་པ་མཛོད་ལས།་་་་་སྤུངས་དང་སྲེ་
སོ་རྷིགས་ཀྷི་དོན། །ཕུང་པོ་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་ཡྷིན། །ཅྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ྷིད་དུ་བདྲེན་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་དང་གཞན་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་
ནས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ཀང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ མཚན་
ྷིད་བལ་བར་གྲུབ་བོ། །རྒྱན་ལས། དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་འདྷི། །ཞྲེས་པ་ནས། དྲེས་ཀང་དྲེ་དག་མཚན་
ྷིད་བལ། །ཅྲེས་པའྷི་བར་གྷི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྷིས་རྷིམ་པ་ལྟར་དབུ་མ་པ་དང་སྲེམས་ཙམ་པ་དང་ན་
ཐོས་ཀྷི་ལུགས་ཀྷི་སྟོང་ྷིད་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ ། རང་
བཞྷིན་མྲེད་ན་གྷིས་སྣང་མྷི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། ཐ་མལ་པས་ཀང་གྷིས་མྲེད་མཐོང་བར་ཐལ་བ་
སང་བ་དང་། ཐུབ་པས་ཕྱྷི་རོལ་ཡོད་པར་མྷི་སྟོན་པར་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྷིན་མྲེད་ན་གཟུང་འཛིན་གྷིས་སུ་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ིབདག་ྷིད་ལ་ཡུལ་འཛི ན་པའྷི་
རྣམ་རྷིག་ཡུལ་གྷི་གནས་ལུགས་དྲེ་བཞྷིན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེ་ན་ཐོག་མ་ 
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༼༤༦༦༽ 
མྲེད་པའྷི་མ་རྷིག་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་བོ་བསླད་པ་ལས་སོ། །དཔྲེར་ན་རབ་རྷིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་དང་ཟ་བ་
གྷིས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་བཞྷིན་དུ་སྣང་བ་ལྟ ་བུའོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་མྷི་ལྟོས་ན་རྣམ་
རྷིག་ཙམ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པ་མྷི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དུས་དྲེར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
རང་རང་གྷི་སྣང་བ་འཆར་བའྷི་ྲེར་ལྲེན་ནྷི་མ་རྷིག་པའྷི་བག་ཆགས་ཡྷིན་ལ་བག་ཆགས་དྲེ་སད་པར་བྱྲེད་པའྷི་
རྲེན་ནང་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་བྱྲེ་བག་འགའ་ཞྷི ག་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་དུས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་སྣང་བ་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཐམས་ཅད་ཀྷིས་གྷིས་སུ་མྲེད་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གནས་ལུགས་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་ནམ་མཁའ་མཐོང་བ་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། ཕ་རོལ་ཏྲེ་སྟོང་ྷིད་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་
གྷིས་སུ་མྲེད་པའྷི་དྲེ་ཁོ་ན་ྷི ད་དྲེ་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གྷིས་སུ་སྣང་བའྷི་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའྷི་བསླད་པ་མྲེད་ན་འཁོར་བ་པ་དྲེ་ནྷི་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་སྣང་ཡོད་ན་གྷིས་མྲེད་
མྷི་མཐོང་ལ་མྲེད་ན་སྲེས་བུ་དྲེ་སོ་སོ་སྲེ་བོར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཐུབ་པས་
གྷིས་སུ་མྲེད་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པར་མྷི་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷིར་ཐུབ་པས་སྟོང་ྷིད་མ་གཟྷིགས་པའམ་གཟྷིགས་ཀང་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་གསུངས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྷི་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་རྣམས་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་དྲེས་ན་རྲེ་ཞྷིག་དྲེ་ཁོ་ན ་ྷིད་ཀྷི་དོན་
བཏང་སོམས་སུ་མཛད་པས་ཐུབ་པས་གླང་ཆྲེན་ལྟར་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་གཟྷིགས་ཀང་མ་གཟྷིགས་པའྷི་ཚུལ་དུ་མཛད་
ནས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་དཔྱོད་པ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དགྲེ་སློང་དག་ཇྷི་ལྟར་སྣང་
བ་ྷིད་རྟོགས་པར་ 
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༼༤༦༧༽ 
གྷིས་ཤྷིག་སྣང་བ་ལ་བཟོག་པར་འཛིན་པར་མ་བྱྲེད་ཅྷིག་ཅྲེ ས་གསུངས་པ་ནྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་གཞག་
ཤྲེས་ན་གང་ཟག་གྷི་བདག་ཁྲེགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚན་ྷིད་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་བདྲེན་པར་སྒྲུབ་པའྷི་དོན་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་བོ་སྟོང་ྷིད་ལ་རྷིམ་གྷིས་
གཞུག་པར་བཞྲེད་པའྷི་ཐུགས་དགོངས་འབའ་ཞྷིག་གྷིས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཆོས་གསུང་ཡང་རྟོག་པ་མྷི་མངའ་
སྟྲེ། སྔོན་གོམས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷིས་སྲེམས་ཙམ་རྣམ་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་བརྟྲེན་
ནས་གང་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་པ་དྲེ་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་མ་ངྲེས་པ་སང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ད་ནྷི་རྣམ་
བདྲེན་པའྷི་ལྟ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟག ས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་སོ་ནས་ལན་འདྲེབས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ཕྱྲེ་མ་
ལྲེབ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁ་བོ་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་ནུས་པའྷི་སྣ་ཚོགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་
རྟགས་སུ་འགོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་བོའ ་ིསྣ་ཚོགས་ལ་མྷི་འཇུག་སྟྲེ་བོའ ་ིསྣ་ཚོགས་ནྷི་དབྱྲེ་བར་
མྷི་ནུས་པ་ཡྷི ན་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་དྲེའྷི་གཅྷིག་མ་དམྷིགས་ན་གཞན་ཡང་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སོན་
མཚུངས་ཀང་རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་སོ་ནས་ལན་གདབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྷི་སྣ་ཚོགས་དབྱྲེར་
མྲེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། དོན་གྷི་སྣ་ཚོགས་དབྱྲེར་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། རྟགས་དགོད་
པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་ག ཅྷིག་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ནྷི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རྒྱུ་ལས་དྲེ་ལྟར་སྲེས་པའྷི་ཁྱད་
པར་ཡྷིན་གྷི་དོན་གཞན་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཐ་དད་མྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བའྷི་སྣ་ཚོགས་ནྷི་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་མ་མཐོང་ན་སྲེར་པོ་ལྟ་བུར་ཡན་གར་བར་མཐོང་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་  
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༼༤༦༨༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པ་
དང་འགལ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་དབྱྲེ་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ཚེ་འདྷི་ནྷི་སྔོན་པོའ །ོ །འདྷི་ནྷི་སྲེར་པོའ ་ོ
ཞྲེས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣ མ་དབྱྲེ་བྱྲེད་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དྲེ་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་ལ་འཇུག་ཅྲེ་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ྷིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་གང་ལ་ད་ལྟར་གྷི་དོན་གཅྷིག་དང་དུ་མ་ལ་སོགས་པར་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་དྲེ་ལྟ་ྷིད་དུ་
མས་སུ་མོང་བ་ཡྷིན་གྷི་ང་ལ་འདས་པའྷི་དུས་སུ་འདྷི་ལྟར་སྣང་བ ར་གྱུར་ཏོ། །མ་འོངས་པའྷི་དུས་སུ་འདྷི་ལྟར་
སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་རྷིག་པ་མྲེད་དྲེ་མངོན་སུམ་དུས་གཞན་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་
བ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྣ་ཚོགས་དྲེ་དག་ལ་གཅྷིག་མ་དམྷིགས་ན་གཞན་དམྷིགས་པ་མྷི་སྷིད་པ་
དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྲེམས་ཀྷི་རྣམ་པ་ནྷི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ ཡང་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་གྷི་ངོ་བོར་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་ལྟར་རས་ཁ་བོ་དང་། ར་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུགས་ཁ་དོག་སྣ་
ཚོགས་པ་ཡང་གཅྷིག་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོའ ་ིསྣ་ཚོགས་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རས་ལ་སོགས་པའྷི་
སྣ་ཚོགས་པའང་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པར ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་དྲེའང་བོ་ྷིད་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་མ་གཏོགས་
པ་ལ་སྣ་ཚོགས་དབྱྲེར་མྲེད་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་བོ་གཞན་གྷིས་མཐོང་བ་དང་
དུས་ཕྱྷིས་མཐོང་བ་དང་བཀས་པས་དུམ་བུར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་ནྷི་རྣམ་པར་
དབྱྲེ་བར་ནུས་པའྷི་ཕྱྷི ར་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   467 

༼༤༦༩༽ 
ར་བྱ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཡན་ལག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྷིན་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ནྷི་དྲེ་ལྟར་སྣང་
བ་མ་ཡྷིན་པས་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཐ་དད་པ་ཅན་གྷི་ཡན་ལག་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བསལ་ན་ཐ་དད་
མྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མྲེད་དྲེ་ད་ལྟ ར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་གཅྷིག་དབང་པོས་གཟུང་བར་མྷི་ནུས་པ་ལྟར་དུ་མ་
ཚོགས་ཀང་གཟུང་མྷི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་བོ་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དུ་མ་ཚོགས་ཀང་ཡན་
ལག་ཅན་གཅྷིག་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ ལན་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དུ་མས་བོ་གཅྷིག་སྲེད་པ་མྷི་
འགལ་བའྷི་དཔྲེ་ནྷི། དབང་པོ་དང་དོན་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་ཚོགས་ནས་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེད་པའམ་ཁྱྲེད་
ལྟར་ན་བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་དང་དོན་ཕད་པ་ཞྲེས་པའྷི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེ་བ་བཞྷིན་དུ་
སྔར་མྲེད་ཀྷི་ཁྱད་པར་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་རྡུ ལ་ཕན་མང་པོ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་ན་བོ་གཅྷིག་སྲེད་པ་ལ་འགལ་
བ་ཅྷི་ཡོད། གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་ངོ་
ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡུལ་ཡྷིན་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་རྒྱུའྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །འོ་ན་དབང་པོའང་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་
ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་བོ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་
བར་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་དྲེ་ནྷི་བོ་དྲེའྷི་གཟུང་བ་ཡྷིན་གྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཀང་གཟུང་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་
ལྟ་བུར་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྡུལ་ཕན་ཀང་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་ རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེའྷི་རྣམ་པར་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྡུལ་ཕན་རང་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བ་  
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༼༤༧༠༽ 
ནྷི་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་རགས་པའྷི་སྣང་བ་འདྷི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་ནས་སྲེད་པར་ཅྷིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། དོན་
ཁས་བངས་པའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྣང་བ ་མྷི་འཐད་པར་རྷིགས་པས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ནོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་བ་ལང་མྷི་འཛིན་པར་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐལ་
བ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་དུ་མ་མྷི་འཛིན་ན་བ་ལང་རང་གྷི་ཡན་ལག་མགོ་བོ་དང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་
དང་བཅས་པ་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཡན་ལག་ཅན་ཇྷི་ལྟར་གཟུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་བཟུ ང་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་
དྲེ་ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། ཡོན་ཏན་ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་མ་བཟུང་ན་དྲེ་བ་ལང་དུ་ངོ་མྷི་ཤྲེས་པར་ཐལ་
ཅྲེས་པ་ནྷི་ལོག་ཤལ་ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
ཡོན་ཏན་འགའ་ཞྷིག་དང་ལྷན་ཅྷིག་འཛིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅ ད་རས་ཀྷི་ཁྱད་པར་
དུ་དོན་ལ་གནས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ནོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ནམ་ཡན་ལག་འགའ་ཞྷིག་
དང་། གཙོ་བོ་སྟྲེ་བ་ལང་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་དག་དུ་མ་ཡྷིན་ཀང་ཅྷིག་ཅར་རྟོགས་པར་འདོད་པས་རས་དྲེ་བ་ལང་
དུ་ངོ་མྷི་ཤྲེས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་བ་ལང་མ་ཡྷིན་པ་ ལས་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་
པའྷི་བ་ལང་གྷི་ཡན་ལག་རྭ་དང་རྷིག་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་འཛིན་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
རས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་སྲེད་པའྷི་ཆོས་ཡན་ལག་འགའ་ཞྷིག་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅྷིག་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་
བ་ལང་དུ་ངོ་མྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྭ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་བ་མྲེན་ལའང་ཡོད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་
ཡན་ལག་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཡོན་ 
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༼༤༧༡༽ 
ཏན་ཁ་དོག་དང་རྣ་བ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་པའྷི་ལས་དང་ལྡན་པར་བ་ལང་གྷི་རས་
དྲེ་མྷི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཡན་ལག་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བས་རས་དང་འབྲེལ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བ་ལང་གྷི་རས་དྲེ་ཡན་
ལག་གཅྷིག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ཏྲེ་
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རས་ཀྷི་ཁྱད་པར་དུ་དོན་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་
པོ་ལ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། བརོད་འདོད་ཀྷི་ག ཞན་དབང་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་བ་ལང་རྭ་ཅན་ཅྲེས་པའམ་རྭ་ཅན་
བ་ལང་ཞྲེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་ན་སྔར་ཡན་ལག་སྟྲེ་ཁྱད་པར་ྷིད་དུ་ྲེ་བར་བཟུང་བའྷི་རྭ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་
ཕྱྷིས་སྲེས་བུ་གཞན་ནམ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་རྭ་དྲེ་ཁྱད་པར་གྷི་གཞན་འཛིན་པའང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དངོས་
པོ་གཞན་མཐོང་བ་ན་གཞན ་དུ་འཛིན་པར་ཐལ་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། རང་གྷིས་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་གཞན་དང་གཞན་མཐོང་ཡང་དྲེ་དག་བོས་གཅྷིག་ཏུ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གོང་དུ་བུམ་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་
གཞན་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ལས་ཐ ་དད་མྲེད་པར་ཁྱྲེད་རང་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བ་ལང་རང་གྷི་རས་དྲེ་
ྷིད་བ་ལང་མ་ཡྷིན་གྷི་བ་ལང་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་སྷི་དང་ལྡན་པས་བ་ལང་དུ་འཇོག་པ་དང་། སྣམ་བུའྷི་རས་རང་ྷིད་
དཀར་པོ་མ་ཡྷིན་གྷི་དཀར་པོ་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་དྲེར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་དང་
ཡོན་ཏན་ལ་སོ གས་པའྷི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཛིན་ཅྲེ་ན། ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རས་ཐ་དད་དུ་  
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༼༤༧༢༽ 
བྱྲེད་པའང་མ་བཟུང་བར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བཟུང་ན་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་
པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔར་རས་འབའ་ཞྷིག་མཐོང་ནས་ཕྱྷིས་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཀང་
བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་དུ་མ་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་
ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་མོད་དྲེ་ལྟར་ནའང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་འདྷི་དག་གྷི་འབྲེལ་པ་འཆོལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཡན་ལག་དྲེ་དག་རས་གང་གྷི་ཡྷིན་མྷི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྔར་ནྷི་ཡན་ལག་དང་མ་འབྲེལ་
བའྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཁོ་ན་མཐོང་ལ། ཕྱྷིས་ནྷི་རས་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཡན་ལག་ཁོ་ན་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྔ་པ་
དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་པ་གངས་ཅན་གྷི་ལུགས་ལའང་གྲུབ་པ་ནྷི། སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཙམ་
ལྔའམ་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་དུ་མའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཅྷིག་ཅར་དུ་
ལྔའམ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྷི་དུ་མ་འཛིན་པར་གྲུབ་བོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བཀོད་པ་ཅན་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་
དུ་མ་མ་བཟུང་བར་དྲེ་བཀོད་པའྷི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་སོར་མོ་མ་བཟུང་ན་ཁུ་ཚུར་མྷི་
འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་མ་བཟུང་ཡང་འབ ས་
བུ་སྒྲ་སོགས་འཛིན་པ་ཅྷི་འགལ། གལ་ཏྲེ་འགལ་ན་ཁྱྲེད་ལའང་ས་བོན་མ་བཟུང་བར་མྱུ་གུ་མྷི་འཛིན་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་ཁྱྲེད་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པར་འདོད་པས་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔར་འབས་
བུ་མྷི་གསལ་བ་ཕྱྷིས་གསལ་བར་འགྱུར་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་རྟག་པ་ལ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གསུམ་པ་
ལྡོག་པ་དུ་མ་དང་སྷི་གཅྷིག་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༤༧༣༽ 
ལྡོག་པ་དུ་མ་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་བ་དང་། སྷི་གཅྷིག་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་དུ་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་དུ་མ་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་འཛིན་ན་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཅྷིས་གྲུ བ། རྲེས་དཔག་གྷིས་
གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་དང་པོའ ་ིཆོས་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་པ་
དགོས་ལ། དྲེའྷི་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལའང་རྲེས་དཔག་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མངོན་སུམ་
གྷིས་འཛིན་ནའང་ཆོས་དུ་མའང་འཛིན་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་དུ་མ་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི། ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རང་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཁམས་གསུམ་གྷི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པའྷི་ངོ་བོ་ཆ་མྲེད་གཅྷིག་ཏུ་གནས་པའོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་
ཐ་དད་དུ་མར་འཇོག་པ་ནྷི་རྟོག་པས་བཏགས་པའྷི་ཐ་དད་ཅན་དྲེ་ཐ་དད་གང་ལ་བཏ གས་པས་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་དྲེ་
ལ་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའོ། །དྲེས་ན་བཏགས་པའྷི་དུ་མ་དྲེ་ྷིད་ལྡོག་པ་དུ་མའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཅྲེས་བྱའོ། །གང་ལ་བརྟྲེན་
ནས་བཏགས་ཞྲེ་ན་ཆོས་ཅན་དྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་གང་དང་རྷིགས་མཐུན་པ་གང་ལས་ལོག་པའྷི་ལྡོག་པ་ཐ་
དད་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི ། བཏགས་པའྷི་སྣ་ཚོགས་དྲེ་
དག་ནྷི་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་སྲེམས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་སྣ་ཚོགས་མྷིན་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཆ་མྲེད་པའྷི་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་
བའྷི་ཕྱྷིར་དང་དོན་མྷི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་ན་རྲེས་འགའ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་པ་ནྷི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་
སྣང་བ་དང་། རྒྱུ་དོན་གྷི་ནུས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་རྟོ ག་པ་དང་མངོན་སུམ་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་གྷིས་
ཀ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མངོན་སུམ་དང་སྒྲ་ 
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༼༤༧༤༽ 
རྟོག་ཡུལ་ཐ་དད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད་པ་དང་། ཐ་མྷི་དད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེས་རྷིགས་
ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང ་པོ་ལ་གྷིས་ལས། རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དཀར་པོ་ལ་
སོགས་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོས་ཀང་ཁ་དོག་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དུ་
འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དཀར་སོགས་ཡོད་ཀང་དབང་པོའ ་ིསོད་ཡུལ་གྷི་དཀར་སོགས་དྲེ་ནྷི་སྒྲས་མྷི་བརོད་ལ་
སྒྲས་བརོད་པ་དྲེ་དབང་པོས་མྷི་འཛིན་ཏྲེ་ཤྲེ ས་པ་གྷིས་ཀྷི་སྣང་བའྷི་རང་བཞྷིན་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་
དབང་པོ་ལ་དཀར་སོགས་སྣང་ཡང་དྲེ་ཆོས་དང་བུམ་པ་ཆོས་ཅན་ནམ་དབྱྷིབས་ལས་ཐ་དད་པའམ་མྷི་གསལ་
བར་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ལ་རྟོག་པས་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། རྟོག་པ་ཡོད་
མྲེད་ཀྷི་བོ་རྣམས་སྣང་བ་ཐ་དད་ཀང་དོན་དྲེ ་ཡུལ་དཀར་པོ་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །ཡུལ་གཅྷིག་ཀང་སྣང་བ་ཐ་དད་
པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ། རྟྲེན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ནྷི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་དང་རྟོག་པ་ནྷི་ཡྷིད་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པས་རྟྲེན་སྣ་
ཚོགས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་དྲེར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་མྷིག་སྲེར་གྷི་ནད་ཡོད་
མྲེད་ཀྷིས་དུང་ལ་སྲེ ར་པོ་དང་དཀར་པོར་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ད་ནྷི་རྣ་བ་དང་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་
སྲེམས་རྣམས་ཀང་ཐ་དད་དོན་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཟྲེར་ཀང་། དོན་གཅྷིག་རྟྲེན་ལས་ཐ་དད་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་སྟྲེ་
དབང་ཤྲེས་ལྔ་ལ་ཡུལ་ལྔ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡང་ཡུལ་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་ཀང་རྟྲེན་མྷིག་གྷིས་དབང་པོ་ལ་སོགས་
པ་ཐ་དད་པའྷི་སོ ་ནས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་མགོ་བསྒྲྲེའོ། །མྷི་འད་སྟྲེ་དབང་ཤྲེས་དང་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་ནྷི་
དཀར་པོ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ཡྷིན་ལ་དབང་ཤྲེས་ལྔའྷི་ཡུལ་ནྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའྷི་  
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༼༤༧༥༽ 
ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ལྔ་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ྷིད་དུ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེས་ན་རྟྲེན་ཐ་དད་ཀང་ཡུལ་གཅྷིག་
འཛིན་ན་སྣང་བ་ཐ་དད་མྷི་འཐད་ཅྲེས་པ་ནྷི། སྲེམས་ཀྷི་རྟྲེན་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དང་སྒྲ་རྟོག་ཡུལ་གཅྷིག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་སྒྲས་བརོད་པ་དྲེ་ཕྱྷིས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚེ་ན་
ངོ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱྷིས་མཐོང་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒྲ་མྷི་འཇུག་ པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་མཐོང་བ་རྟོགས་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །འོ་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་
འཇྷིག་རྟྲེན་ན་མཐོང་བ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་རོམ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁྲེགས་པའྷི་དོན་དངོས་ནྷི། བ་ལང་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ ་སྟྲེ་རོད་པ་དང་
རྣམ་རྟོག་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་རྷིགས་གཅྷིག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་དྲེ་ཡང་སྒྲ་
རྟོག་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷིས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་མ་ངྲེས་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་
དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དུ་མ་ལ་སྷི་གཅྷིག་མྲེད་ན་གཅྷིག་ ཏུ་འཛིན་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་འཇུག་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་
ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་དུ་མ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་གོམས་པའྷི་
བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་མཐོང་བ་ཐ་དད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །ད་ནྷི་གྷིས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་ བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་
དང་། འཐད་པའྷི་ལན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སློབ་དཔོན་གྷིས། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་ཡྷིད་ཀང་དོན་
ལ་ཆགས་ 
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༼༤༧༦༽ 
ལ་སོགས། །རང་རྷིག་རྣམ་པར་མྷི་རྟོག་པའོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོས་སྔར་བཟུང་
བའྷི་དོན་འཛིན་ནམ་མ་བཟུང་བ་འཛིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡྷིད་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྟོགས་
ཟྷིན་ལ་འཇུག་པས་དན་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་ལོང་བ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པས་
ཀང་དོན་མཐོང་ཞྷིང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷིད་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ལན་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ ་དང་པོའ ་ིལན་དང་། གྷིས་པའྷི་ལན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡུལ་མྷི་གཅྷིག་པའྷི་
འཐད་པ་དང་། གཅྷིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་གྷིས་དུས་མྷི་མམ་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ལ་དངོས་སུ་
སྣང་བའྷི་གཟུང་དོན་དྲེ་འདས་པ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་དྲེ་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷི་
མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་བ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་དྲེ་དབང་ཤྲེས་སྲེས་པའྷི་ཚེ་
འདས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་བཟུ ང་བ་མྷིན་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དྲེས་རྣམ་པ་མ་གཏད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་དྲེ་གྷིས་དུས་མམ་ནའང་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིགཟུང་ཡུལ་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་ན་ཡུལ་གཅྷིག་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་གཟུང་དོན་
དྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་མ་སྲེས་པའྷི་བར་དུ་སྡོད་པའྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ ཡུལ་གཅྷིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མངོན་སུམ་གྷི་མཚན་ྷིད་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། དབང་པོའ ་ིཡུལ་སྐད་
ཅྷིག་མར་མྷི་འདོད་ན་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་ 
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༼༤༧༧༽ 
རྟོགས་ཟྷིན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་གྷི་མཚན་ྷིད་འདས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་རྟོག་
བལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ འམ་རྟོག་པ་དང་བཅས་ཀང་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་གཞན་གྷི་མཚན་ྷིད་
ལས་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བ་ནྷི། སྔར་གྷི་
དབང་ཤྲེས་དྲེས་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་མ་དངས་ན་དྲེ་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
འཇུག་ལྡོག་གྷི་རྒྱུར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངྲེས་པ་དངས་ན་དྲེའྷི་འདུ་བྱྲེད་མ་བརོད་པ་ལའང་སྔོན་པོའ ་ོསམ་པའྷི་
ངྲེས་ཤྲེས་འདྲེན་པ་དྲེ་ཚད་མར་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྟོགས་ཟྷིན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་བཅད་ཟྷིན་ལ་ཡང་གཅོད་པ་མྷི་སྷིད་
པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཅན་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་འབས་བུ ་
བསྒྲུབས་ཟྷིན་པའྷི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྷི་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེའྷི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཤྷིང་བཅད་ཟྷིན་པའྷི་སྟ་རྲེ་ལྟ་བུའོ། །ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་ཡང་སྔར་གྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་ངྲེས་པ་བསྲེད་པའྷི་ཡུལ་
ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྷི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྷི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱའོ། །གསུ མ་པ་བོ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བར་
ཐལ་བ་ནྷི། གཟུང་དོན་རྟག་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟག་པའྷི་ནུས་པ་ལ་རྷིམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟག་པའང་རྲེན་ལ་
ལྟོས་ནས་འབས་བུ་རྷིམ་གྷིས་སྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའང་མྷི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གཞན་གྷིས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་
གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ཐལ་བ་གྷིས་པའྷི་ལན་ནྷི། དབང་པོའ ་ིཡུལ་རྟག་ན་སོན་དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ཀྷི་
མངོན་སུམ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་ཡུལ་ལས་ 
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༼༤༧༨༽ 
རས་གཞན་པ་དྲེའྷི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་མའམ་ཁ་ཅྷིག་དྲེའྷི་རྒྱུན་ཡང་འཛིན་པ ར་འདོད་དོ། །འོ་ན་དྲེ་
ྲེར་ལྲེན་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། དབང་པོའ ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དབང་ཤྲེས་ཡྷིན་པས་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་མཐོང་བ་ཡྷིན་གྷི་རང་དབང་དུ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོའ ་ིགཟུང་
དོན་མཐོང་བ་དབང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གཞན་འཛིན་ཡང་ལོང་ བ་ལ་སོགས་པས་མཐོང་བ་མྷིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་འདྷི་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འབྱུང་ན་གཞན་བྱ་གཅྷིག་ལ་འཇལ་བྱྲེད་གྷིས་དོན་མྲེད་ལ། དབང་
ཤྲེས་རྒྱུན་ཆད་པའྷི་ཚེ་འབྱུང་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་བྱྲེད་པ་མས་ན་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱན་ལས། གོམས་ནས་མདུན་ན་གནས་པ་ ལ། །འདྷིའོ་ཞྲེས་སོགས་
ཤྲེས་པ་གང་། །མངོན་དུ་བྱྲེད་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་ནྷི། །ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་ཡྷིན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པས་མྷིག་ཤྲེས་ནྷི་
གཟུགས་སྣང་བ་ཙམ་ཡྷིན་ལ། ཡྷིད་ནྷི་གོམས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འོ་ན་རྷིམ་དང་ཅྷིག་ཅར་ཇྷི་ལྟར་སྲེ་ཞྲེ་ན། དྲེའང་རྒྱན་ལས། འོ་ན་དུས་ གཅྷིག་ཏུ་རྣམ་པ་གྷིས་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་རྣམ་པ་གྷིས་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་ནམ། འོ་ན་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། རབ་རྷིབ་
ཅན་གྷིས་ཀྷིས་ཟ་བ་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚུལ་དུ་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡུལ་མ་ངྲེས་པ་འཛིན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོས་མ་བཟུང་བའྷི་
དོན་འཛིན་ན་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་དུས་ཀྷིས་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་པའང་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་
ཤྲེས་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་དུང་དཀར་པོར་འཛིན་ལ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་སྲེར་ 
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༼༤༧༩༽ 
པོར་འཛིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན། རྒྱུ་དབང་པོ་སོན་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལས་ཡྷིན་ ནོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷིར་ཡང་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་དབང་ཤྲེས་དང་ཚོགས་པའྷི་དོན་དྲེས་རྣམ་པར་གཏད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་
པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་དོན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རང་གྷི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའོ། །དྲེའྷི་དོན་ནྷི་དབང་པོའ ་ིགཟུང་ཡུལ་
ལོ། །དྲེའྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་དོན་ནྷི་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི ་དོན་གྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པ་ཁོ་
ནའམ་འགའ་ཞྷིག་དྲེའྷི་རྒྱུན་ལའང་འདོད་པ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་ཅན་གྷི་དབང་སྲེས་ཀྷི་བོ་དྲེ་
མ་ཐག་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་འདྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་ཡུལ་དྲེ་དབང་པོའ ་ི
ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པར་མྷི་རུང་བའྷི་རོད་པ་སང་ བ་ནྷི། ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་གྷི་གཟུང་དོན་དག་ནྷི་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་
དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་དང་དུས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་ནས་གོགས་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དང་ཡུལ་གྷིས་དུས་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་གྷི་
གཟུང་ཡུལ་ནྷི་རང་གྷི ་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་གྷི་དུས་ན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དང་
ཤྲེས་པ་ནྷི་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་པས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་འདྷི་ལྟར་འབས་བུ་མྲེད་པའྷི་ཚེ་དུས་མམ་པར་མྷི་
རུང་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་རྒྱུའང་མྲེད་པས་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུ་གྲུབ་པའྷི་དུས་ཕྱྷིས་ཀང་དུས་མམ ་པར་
མྷི་རུང་སྟྲེ། དྲེའྷི་ཚེ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་ལ་ནུས་པ་ྲེ་བར་མྷི་སྦྱོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འབས་བུ་མ་གྲུབ་
པའྷི་ཚེ་རྒྱུས་ཕན་འདོགས་མྷི་ནུས་ལ་གྲུབ་པའྷི་ཚེ་ཕན་གདགས་མྷི་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུའྷི་
སྔར་ཡོད་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་རང་གྷི་བོ་དང་རྒྱུ་གཟུང་དོན་གྷིས ་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༤༨༠༽ 
གཟུང་འཛིན་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། དུས་ཐ་དད་པས་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དུས་སྔ་ཕྱྷིའྷི་བོ་དོན་གཟུང་འཛིན་དུ་རུང་ན་ད་ལྟར་གྷི་བོ་འདྷིས་འདས་པའྷི་བུམ་པ་ཐུག་མྲེད་ཀང་
འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྷིགས་པ་ཤྲེས ་པ་ཞྲེས་པ་མན་ཆད་ལན་ཏྲེ་སླའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དག་ལ་གཟུང་འཛིན་
དུ་འཇོག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ལ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་ནའང་འབས་བུ་ཤྲེས་པའྷི་
རྣམ་པ་གང་ཞྷིག་རྒྱུ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ཅྷིང་སྲེ་བ་གང་ཡྷིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་ཡུལ་
སྔོན་པོ་དྲེ་ཡྷི་བོ་སྔོ ་འཛིན་གྷི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་དྲེ་བཞག་གོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ཅན་གྷི་བོ་
དྲེས་ཀང་སྔོན་པོ་དྲེ་བཟུང་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བུས་ཕའྷི་གཟུགས་བཟུང་ཞྲེས་གགས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །ཡྷིད་ཀྷི་མངོན་སུམ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གསུམ་པ་རང་རྷིག་པའྷི་རང་བཞྷིན་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་རྷིག་
རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རང་རྷིག་ྷིད་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རང་རྷིག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་མས་སུ་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པའྷི་
ཤྲེས་པ་ནྷི་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ། རྟོག་པ་ཡྷིན་ན་མངོན་སུམ་དུ་འགལ་ལ་མངོན་སུམ་ ཡྷིན་ནའང་རྟོག་པར་
འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།་་་་་རྟོག་པའང་རང་རྷིག་ྷིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡྷིན་དྲེ་རྟོག་
ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་རང་རྷིག་རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི་འོག་
ཏུ་དྲེ་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཀྷི་དོན་ནྷི་བོ་གང་ ཞྷིག་ཡུལ་གང་གྷི་བརྡ་མྷི་འཛིན་པ་དྲེ་ནྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་
རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྷི་ལ་མྷིག་གྷི་བོ་ལྟ་བུའོ། །རང་རྷིག་པའང་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་བརྡ་འཛིན་པ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་
པའོ། །འདྷི་ 
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༼༤༨༡༽ 
ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན་བདྲེ་སོགས་བརྡའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་བཀག་པས་འགྲུབ་སྟྲེ་འདྷི་ལྟར་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་
བརྡའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ལ་བོ་གང་གྷིས་ཀང་བརྡ་བྱྲེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདྲེ་
སོགས་རང་མཚན་ལ་རྟོག་པས་བརྡ་བྱ་བ་ནྷི་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་དྲེའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུལ་ཡྷིན་ན་དབང་
པོ་མྲེད་ཀང་གཟུགས་སོགས་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བདྲེ་སོགས་སྲེ་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་མྲེད་རང་རྷིག་གྷིས་
ཀང་དུས་གསུམ་གྷི་བདྲེ་སོགས་ལ་བརྡ་བྱ་བར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་འདས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ནྷི་རང་རྷིག་ད་ལྟར་བའྷི་
ཡུལ་མ་ཡྷིན་ལ་བདྲེ་སོགས་ད་ལྟར་བ་ལ་བརྡ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བརྡ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྡའྷི་ཡུལ་མཐོང་བ་དང་བརྡ་བརོད་
པར་འདོད་པ་དང་བརྡ་འདོགས་པ་སྟྲེ། ཇྷི་ལྟར་མྱུར་ཡང་སྐད་ཅྷིག་གསུམ་དགོས་ལ་བདྲེ་སོགས་དང་རང་རྷིག་
གྷིས་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བདྲེ་སོགས་དང་རང་རྷིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡང་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདྲེ་སོགས་བརྡའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བརྡ་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་མྷི་རྟྲེན་ཅྲེས་པ་ཐ་སད་ཀྷི་ཚེ་ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་མྷི་རྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བྱྲེ་བག་པ་ནང་གྷི་དོན་བྲེམ་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། གངས་ཅན་ཕྱྷིའྷི་དོན་
བྲེམ་པོར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། བདྲེ་
སོགས་དྲེ་དག་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཇྷི་ལྟར་རྷིག་སྟྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གཞན་གྷིའང་རྷིག་བྱྲེ ད་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ནང་གྷི་བྲེམ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་ན་ཡུལ་གཞན་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་རྣམ་
ཤྲེས་ཀང་རང་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་མྷིན་ན་གཞན་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་གྷིས་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཇྷི་
ལྟར་རྷིག་ 
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༼༤༨༢༽ 
ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །འོ་ན་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་འདྷི་ཇྷི ་ལྟར་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་དོན་གཅྷིག་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། གཞན་དག་ཀང་ནྷི་
འདྷིར་བདག་ྷིད། །འདོད་དང་སྡང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན། །རྟྲེན་དང་ཀུན་འཇུག་ཟ་བྱྲེད་པོ། །རང་ྷིད་བྲེམ་པོའ ་ི
དངོས་པོར་འདོད། །ཅྲེས་པས་བདག་དྲེ་ལ། ཤྲེས་པ་བདྲེ་སྡུག་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན། །འདུ་བྱྲེད་པ་དང་འབད་
ཤུགས་རོལ་བའོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོ ན་ཏན་དུ་མ་བརྟྲེན་པར་འདོད་པས་བདྲེ་སོགས་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་མ་
ཡྷིན་གྷི་བདག་ལ་ཡོད་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷིས་རྷིག་པར་བྱ་བའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་མྷིག་གྷིས་བུམ་པ་
མཐོང་བ་ལྟར་གཞན་རྷིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་བྲེམ་པོའ ་ིདོན་གཅྷིག་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྷིས་བདག་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བདྲེ་སོགས་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་རང་རྷིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེས་དོན་ཡང་མོང་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་ཤྲེས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་བོ་གཞན་གྷིས་མོང་བར་འ་དོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། དང་པོ་ཁྱ བ་པ་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེ་དང་དྲེ་མྷིན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། དངོས་པོ་རྷིགས་འད་བ་དང་མྷི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་
འདྷི་ཅྷི་ལས་བྱུང་ཞྲེས་བརྟགས་ན། རྒྱུ་མྲེད་པ་ལས་བྱུང་བར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྷིན་
སོ་སོར་ངྲེས་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་ཡོད་པ་ལའང་རྒྱུ་འད་བ་ཁོ་ནའམ་མྷི་འད་བ་ཁོ་ན་ལས་ཀང་བྱུ ང་བར་
མྷི་འཐད་དྲེ་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་སུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་འད་བ་ལས་སྲེས་པའྷི་འབས་བུ་རྣམས་འད་
བར་འོང་ལ་མྷི་འད་བ་ལས་སྲེས་པའྷི་འབས་བུ་རྣམས་མྷི་འད་བར་འབྱུང་བ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུ་ལས་ཞྲེས་པའྷི ་ཚིག་ 
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༼༤༨༣༽ 
རྐང་གྷིས་ཀྷི་དོན་ནྷི། གང་དང་གང་རྒྱུ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་
མཚུངས་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་མྲེ་གྷིས་ལྟ་བུའོ། །བདྲེ་སོགས་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་དང་རྒྱུ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལས་སྲེས་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ག ྷིས་ཀ་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེ་བར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་བཅས་ཞྲེས་པ་
ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་ལ་དམྷིགས་ནས་སྲེ་བའྷི་བདྲེ་བ་ནྷི་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་
པོ་དང་ཡྷིད་འཕོག་ནུས་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། མ་ངན་དང་རས་ལ་སོ གས་པས་མ་མས་པའྷི་ཡྷིད་
ཡོད་ན་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །ཡྷིད་ཀྷི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་བདྲེ་སོགས་དང་མཚུངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེན་གསུམ་ཚང་བ་ཙམ་གྷིས་སྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདྲེ་སོགས་དང་རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུ་མཚུངས ་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། བདྲེ་སོགས་ནྷི་ཆོས་དང་
ཆོས་མ་ཡྷིན་པ་ལས་སྲེ་བར་ཆད་ལྟ་བ་མྷིན་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ལས་ལས་
བདྲེ་སོགས་བྲེམ་པོར་སྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་ལ་ལས་རྒྱུར་དགོས་པ་མྲེད་དོ། །ཡང་ན་རྣམ་ཤྲེས་ནྷི་འདུ་
བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་གོམས་པ་ལས་རྷིག་ པར་སྲེ་ལ་བདྲེ་སོགས་ལ་དྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཞན་ལས་
མྷིན་ཅྲེས་པ་དྲེ་དག་སྲེ་བ་ལ་ལས་དང་འདུ་བྱྲེད་རྒྱུར་མྷི་དགོས་ཏྲེ་རྲེན་གསུམ་པོ་དྲེ་ལས་བདྲེ་སོགས་དང་བོ་
གྷིས་ཀ་སྲེ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་རྲེན་གསུམ་དྲེ་དག་མྲེད་ན་འགའ་ཞྷིག་ལ་བདྲེ་སོགས་
དང་བོ་གྷིས་ཀ་མྷི་སྲེ་ལ་ཡོ ད་ན་དྲེ་དག་སྲེ་བར་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ 
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༼༤༨༤༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེའང་ལས་རྒྱུར་རྟོག་ན་མགལ་དུམ་ལ་སོགས་པའང་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རྒྱུར་ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་བདྲེ་སྡུག་ལས་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་གསུངས་པ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་དྲེས་བདྲེ་སྡུག་གྷི་
རྒྱུ་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན ་ཏྲེ། ཆོས་མྷིན་ྷིད་ཀྷིས་མ་ངན་ལ། །སོགས་པའྷི་ཚོགས་ལ་བསྒྲུབས་
པ་ན། །དྲེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་སྲེ་འགྱུར་གྷི། །ཆོས་མྷིན་ལས་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་དྲེ་
དག་རྒྱུར་དགོས་ཀང་བདྲེ་སོགས་བྲེམ་པོར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ལས་ཀང་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། 
བདྲེ་སོགས་ལའང་ཤྲེས་པ་སྔ ་མ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་སྲེམས་དང་
སྲེམས་བྱུང་དང་བདྲེ་སྡུག་དང་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པའང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་འད་བ་ལས་སྲེས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་གྷི་ནང་གྷི་ཁྱད་པར་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་དང་དབང་པོ་གསལ་མྷི་གསལ་དང་
ཡྷིད་ལ་བྱྲེ ད་པ་གོམས་མ་གོམས་ལ་སོགས་པ་ལས་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་
དུ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་གོམས་པ་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་ལས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་
གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་སྲེ་བ་ལྟ་བུའམ། འོ་མས་སངས་པ་དང་མ་སངས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལས་
སྐྱུ་རུ་རའྷི་རོ་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་ཡང་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པར་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་བོ་གཞན་གྷིས་མོང་
བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བོ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་གཞན་གྷིས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། 
ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་གཞན་གྷིས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བདྲེ་སོགས་དང་ ལྷན་
ཅྷིག་སྲེས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་མོང་བ་མྷི་  
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༼༤༨༥༽ 
འཐད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་ན་དྲེ་དག་མས་སུ་
མོང་བས་སྲེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྷི ས་རྷིག་པས་
ཕན་གནོད་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་རྷིག་གམ་གཞན་གྷིས་རྷིག དང་པོ་
ལྟར་ན་དོན་གང་ྲེ་བས་ཞྲེས་པས་བོ་དང་བདྲེ་སོགས་གྷིས་ཀ་ཡུལ་ལས་སྲེས་ནས་དྲེ་ནས་བོས་རང་གྷི་ཡུལ་
བོར་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པ་མྷི་རྷིགས་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པས ་དྲེ་མྷི་འཛིན་པར་
འགྱུར་ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་གཏད་པས་དྲེ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཡྷིད་
ཤྲེས་གཅྷིག་གྷིས་ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་ཅྷིག ་ཅར་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྷི་བོ་དྲེ་བར་ཆད་མྲེད་པར་སྣང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་འཛིན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་འཛིན་པའང་བར་མ་ཆད་པར་སྣང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པས་བར་དུ་
ཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་འཇུག་པ་མགོ གས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་བར་མ་ཆད་པར་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་མགོགས་པ་དྲེ་ཡུལ་མོང་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྷི་སྣང་བ་མྲེད་པར་ཡུལ་མོང་
བའྷི་ཤྲེས་པ་བར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་ཅྷིས་མ་ཡྷིན། གལ་ཏྲེ་གྷིས་ཀ་བར་མ་ཆད་པར་སྣང་ན་དུས་གཅྷིག་ཏུ་
འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དབང་ཤྲེས་གཅྷིག ་གྷིས་གྷིས་ཀ་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་
དང་། ཅྷིག་ཅར་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། བདྲེ་སོགས་རང་པ་འཛིན་པ་ 
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༼༤༨༦༽ 
མྷི་འཐད་པ་དང་། དོན་རང་པ་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷིས་དོན་དང་བདྲེ་
སོགས་གྷིས་ཀ་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་པས་ཡུལ་བོར་ནས་བདྲེ་སོགས་རང་པ་འཛིན་པའྷི་ྲེས་པ་དང་ ། རྷིམ་གྷིས་
འཛིན་ན་བར་ཆད་པར་སྣང་བར་ཐལ་བའྷི་ྲེས་པ་གྷིས་ཀ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབང་ཤྲེས་
ཡུལ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། བདྲེ་སོགས་དང་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དབང་
ཤྲེས་གཅྷིག་གྷིས་ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་ཤྲེས་པའང་འཐད་པ་མྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེ ས་པའྷི་
སྲེམས་རྣམས་ནྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་
དབང་པོ་ཐམས་ཅད་འཇུག་ན་དབང་པོ་དུ་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ནྷི་
ཆོས་ཀྷི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྷིན་པས་ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདྲེ་སོགས་བོའ ་ིརྒྱུ ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་
སྲེད་པ་ལ་བདྲེ་སོགས་དྲེའྷི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་བདྲེ་སོགས་མྲེད་ཀང་རྲེན་གཞན་
ཚང་བའྷི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་དབང་པོའ ་ིབོ་སྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྷི། མྷིག་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སྣང་བའྷི་ཚེ་དཀར་པོ་སངས་ཀང་ཁ་དོག་ གཞན་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མཐོང་
ངོ་། །དྲེ་ཙམ་གྷིས་དཀར་པོ་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་མྷི་འགྲུབ་པ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་ཀང་དྲེ་
ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་གྷིས་ཚོགས་པས་ཀང་དབང་ཤྲེས་སྲེད་ལ་སོ་སོས་ཀང་དབང་ཤྲེས་སྲེད་
ནུས་པས་བདྲེ་སོགས་དང་དབང་ཤྲེས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ ་ན། འོ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རང་པ་དབང་
ཤྲེས་ཀྷིས་འཛིན་པ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་མྲེད་པའྷི་བདྲེ་སོགས་འབའ་ཞྷིག་ཀང་དབང་པོས་འཛིན་པར་འགྱུར་ 
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༼༤༨༧༽ 
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེའྷི་རྒྱུ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་རོ་ཞྷིམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་མ་བཟུང་
བར་བདྲེ་སོགས་དྲེ་མོང་བར་མྷི་རྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མོང་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་བདྲེ་བ་འདོད་
པས་འདོད་ཡོན་ལ་མྷི་རྒྱུག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བདྲེ་སོགས་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་
དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་
རང་པ་དབང་པོས་མྷི་འཛིན་ཡང་གཟུགས་ལ་སོ གས་པའྷི་དོན་དང་དུས་ལྷན་ཅྷིག་ཚོགས་པའྷི་བདྲེ་སོགས་ྷིད་
དབང་པོས་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལའང་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ནུས་པ་ཅྷིའང་མྲེད་དོ། །དྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན་བདྲེ་
སོགས་དྲེས་བསྲེད་པའྷི་དབང་པོའ ་ིབོ་རོལ་བ་གྷིས་ཀ་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་བདྲེ་སོགས་རང་པ་
འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ ་དོན་ལ་གཏན་ནས་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞྷིག་མྷིག་
སོགས་ཀྷི་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ཀྷིས་མོང་བར་འདོད་ན་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྷི་དང་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་དུ་འོང་
བ་དང་མྷི་འོང་བའྷི་ཁྱད་པར་རྣམས་བུད་མྲེད་དང་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་རང་གྷི་བདྲེ་སྡུག་སྒྲུབ་པའྷི་རྒྱུར་ནམ་
ཡང་མྷིག་ལ་སོགས་པས་འཛིན ་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་སྡུག་གྷི་རྒྱུ་དྲེ་ལས་གཞན་ཡོད་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མ་ངྲེས་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་ནང་ན་བདྲེ་སྡུག་སྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ་རྒྱུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་དོན་ཡོད་
པར་ཤྲེས་ནས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བུད་མྲེད་ཀྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདྲེ་སྡུག་གྷི་རྒྱུར་མཐོང་བ་སྟྲེ་འཛིན་པར་མྷི་
འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དོན་རང་པ་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའྷི་དོན་རང་པ་འཛིན་ན་དབང་པོ་དང་དོན་དང་ཡྷིད་ཕད་པ་དྲེ་ལས་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་བདྲེ་ 
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༼༤༨༨༽ 
སོགས་མོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དུ་མ་དུས་ གཅྷིག་ཏུ་མྷི་སྲེ་བར་
འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡྷིད་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པས་དྲེས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
བོ་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་གཞན་གྷིས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། 
བོ་དུ་མ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བས་གཟུགས་སོགས་དང་བདྲེ་སོགས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་མོ ང་བ་སྷིད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་
ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་དབང་པོའ ་ིབོ་སྲེ་བས་དྲེས་ཡུལ་རྷིག་པར་བྱྲེད་ལ་བདྲེ་
སོགས་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྷི་བོ་སྲེ་བས་དྲེས་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། ཡུ ལ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཡོད་པ་
ཙམ་གྷིས་བོ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་ན། འོ་ན་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ཅྷིག་ཅར་འདོད་པ་དང་། མྷི་འདོད་པའྷི་དོན་ཡོད་
པའྷི་དུས་ན་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགལ་བ་དག་ཅྷིག་ཅར་དུ་རྷིག་ཅྷིང་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་
ནུས་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་སྲེ ་ཡང་གང་སྟོབས་ཆྲེ་བ་གཅྷིག་གྷིས་ཟྷིལ་གྷིས་
མནན་པའྷི་ཕྱྷིར་གྷིས་ཀ་མས་སུ་མྷི་མོང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེའྷི་ཚེ་གང་རུང་གཅྷིག་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚོར་
བའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མས་སུ་མོང་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། ནང་གྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། ག ལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་བདྲེ་སྡུག་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་ནང་
གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་བདྲེ་སྡུག་གྷི་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་དྲེ་དང་ཡུལ་ཚོགས་
པ་ཡོད་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ཅྷིར་ 
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༼༤༨༩༽ 
འགྱུར་ཞྲེ་ན། ྲེར་ལྲེན་ཡྷིད་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པས་གཅྷིག ་པོ་དྲེ་ནྷི་བདྲེ་སྡུག་འགལ་བ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་
སྲེད་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་མྷིན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་གང་གྷིས་ཡྷིད་ཀྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་མྷི་ཤྲེས་
པ་སྟྲེ་བདྲེ་སོགས་བྲེམ་པོའ ་ིརྒྱུར་འདོ ད་ཅྲེས་པ་ྲེར་ལྲེན་རྷིག་པ་ལས་སྲེ་ན་བདྲེ་སོགས་ཀང་རྷིག་པར་འགྱུར་
ལ། བདྲེ་སོགས་བྲེམ་པོ་ཡྷིན་ན་རྷིག་པ་ལས་སྲེ་བ་འགལ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། 
ཡྷིད་སྔ་མ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ྲེར་ལྲེན་མ་ཡྷིན་གྷི་བདག་རྲེན་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་རྷིག་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་ཅྲེ་
ན། འོ་ན་ཡྷིད་དྲེས་བ དྲེ་སྡུག་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེད་པའང་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་རྲེན་དྲེ་ནྷི་འབས་བུ་
འགལ་བ་དག་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེད་པའང་ནུས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ྷིན་མོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྣང་བ་
གཅྷིག་གྷིས་འུག་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་མོ་རྒྱུ་བའྷི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྷི་དབང་པོས་གཟུགས་མཐོང་བའྷི་འགལ་
རྲེན་བྱྲེད་ལ་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོས་གཟུགས་མཐོང་བའྷི་མཐུན་རྲེན་བྱྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་
དཔྲེར་ན་སྣང་གཅྷིག་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེས་དོན་ཡང་མོང་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་དོན་མོང་བར་འཇོག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། རང་རྷིག་མྲེད་ན་དུས་གཅྷིག་པ་དང་མྷི་གཅྷིག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྷིས་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་མྷི་སྷིད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ནྷི་རང་རྷིག་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེར་མ་ཟད་
བདྲེ་སོགས་ཀྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡང་རྷིག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མར་མྲེས་རང་གཞན་གྷིས་ཀ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་
བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ 
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༼༤༩༠༽ 
གྷིས་དོན་ཇྷི་ལྟར་རྷིག་ཅྲེ་ན་བདྲེ་སོགས་རང་ྷིད་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གཟུགས་ལ་སོགས ་པའྷི་གཟུགས་བརྙན་འཕོས་
པའྷི་དོན་དྲེ་སྣང་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་རྷིག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེ་ལོང་ལ་བཞྷིན་གྷི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པ་དྲེ་སྣང་ཡང་
དོན་རྷིག་པར་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་དོན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འད་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྷིས་མོང་
བའྷི་ཕྱྷིར་དོན་མོང་ངོ་ཞྲེས་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཐ་སད་འ དོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དོན་དངོས་སུ་མྷི་མོང་བའྷི་
འཐད་པ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ནྷི་དངོས་སུ་མོང་བ་མྷིན་ཏྲེ་མོང་ན་བྲེམ་པོར་འགལ་ལ་བྲེམ་པོ་ཡྷིན་ནའང་མོང་
བར་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བོ་དང་ཕྱྷི་རོལ་ལ་འབྲེལ་པ་ཅྷི་ཡོད་སམ་ན་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་
བདག་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ ། །གསུམ་པ་མོང་བ་དང་དམྷིགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་སྔོན་
པོ་མོང་ཞྲེས་པ་དང་ཤྲེས་པས་སྔོན་པོ་ལ་དམྷིགས་ཞྲེས་བརོད་ན། དྲེ་གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དོན་
གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བདག་ྷིད་དང་འད་བའྷི་རྣམ་པ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་གྷི་རང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་
གྱུར་པ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེས་ མོང་བ་ཡྷིན་པར་འདོད་དྲེ་གསལ་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་གྷི་རྣམ་པ་དྲེ་བོའ ་ི
བདག་ྷིད་དུ་གསལ་བ་དྲེས་ན་བོས་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་བར་བཤད་ལ་བོ་དྲེའྷི་དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་
ནྷི་སྔོན་པོ་དྲེར་སྣང་བ་ཕྱྷི་རོལ་ན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དྲེའོ། །གྷིས་པ་གངས་ཅན་གྷིས་ཕྱྷིའྷི་དོན་བྲེམ་པོར་འདོད་པ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གངས་ཅན་འགའ་ཞྷིག་ན་རྲེ་བདྲེ་སོགས་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་ན་
སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཙམ་ལྔའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གནས་པ་དང་། སྲེམས་མྲེད་པའྷི་བྲེམ་པོ་དང་། བདྲེ་སོགས་ཀྷི་
བདག་ྷིད་ཅན་གྷི་བོའ ་ིགཟུང་ཡུལ་ཡྷིན་པར་སའོ། །དྲེ་ 
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༼༤༩༡༽ 
ཡང་ཁོའ ་ིགཞུང་ལས། རང་བཞྷིན་ལས་ཆྲེན་དྲེ ་ལས་ང་རྒྱལ་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་ཚོགས་ནྷི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
འབྱུང་། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་བ་དྲེ་ལས་ཀང་། །དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལྔ། །ཞྲེས་བཤད་པས་རང་
བཞྷིན་ནམ་རྒྱུ་ནྷི་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ར་བ་གཙོ་བོ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་ཀང་བྱ། བོ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ་
ཤྲེལ་གྷི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཕྱྷི་ རོལ་ནས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འཆར་དུ་རུང་ཞྷིང་ནང་ནས་སྲེས་བུའྷི་རྣམ་པ་
འཆར་དུ་རུང་བ་གཅྷིག་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལས་ང་རྒྱལ་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་བོའ ་ིདབང་པོ་ལྔ་དང་། ལས་ཀྷི་
དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཡྷིད་ཀྷི་དབང་པོ་སྟྲེ་དབང་པོ་བཅུ་གཅྷིག་དང་དྲེ་ཙམ་ལྔ་སྟྲེ་བཅུ་དྲུག་སྲེའོ། །དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་སྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ནྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ལ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ྷི་ཤུ་ར་གསུམ་ནྷི་དྲེའྷི་
རྣམ་འགྱུར་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇྷིམ་པ་དང་དྲེའྷི་རྣམ་འགྱུར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཤྲེས་རྷིག་གྷི་
སྲེས་བུ་ནྷི་རང་བཞྷིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གྷིས་ཀ་མ་ཡྷིན་ལ་སྲེས་བུ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐ མས་ཅད་བྲེམ་པོ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕྱྷིའྷི་དོན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། ནང་སྲེམས་སུ་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། གཅྷིག་ཏུ་འདོད་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གངས་ཅན་དྲེའྷི་ལུགས་ལའང་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་ཡུལ་དང་བདྲེ་སོག ས་གྷིས་བོ་
གཅྷིག་གྷིས་འཛིན་པ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པའྷི་སྐབས་སུ། གཅྷིག་གྷིས་གྷིས་ཤྲེས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དབང་པོའ ་ི
སྲེམས་ནྷི་ངྲེས་ཕྱྷིར་དང་། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིམ་གྷིས་འཛིན་ནའང་སྔར་
བཤད་པའྷི་སོན་ 
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༼༤༩༢༽ 
དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོ ད་པ་ནྷི། ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་
བདྲེ་སོགས་དང་རང་བཞྷིན་གཅྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཚོར་བ་གསུམ་མམ་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་གྷི་བཀོད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཅྷིག་ཅར་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དགག་པ་ད ང་། གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྷི་རྟགས་ཀྷིས་
དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡུལ་དང་བདྲེ་སོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་བོ་ལ་ཐ་
དད་དུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྔོ་སྲེར་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི། ཐ་དད་སྣང་ཅན་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡྷིན་ན་གོ མས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལས་བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་
ཆྲེ་ཆུང་གྷི་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་
བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་དྲེར་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བཟོག་པ་རང་རྒྱུད་ནྷི་གང་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འགྱུར་བ་དྲེ་བོ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ ལ་སོགས་པ་བཞྷིན། བདྲེ་སྡུག་ཀང་གོམས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་དགའ་བ་
དང་གདུང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་པས་བསོམས་པའྷི་སྟོབས་
ཀྷིས་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྷི་མཐར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྲེམས་སུ་གྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་
ཡྷིན་ལ་འདྷིར་སྔོ་སོགས་གོམས་པས་མྷི་འགྱུ ར་བར་བརོད་པ་ནྷི་ཐ་སད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྷིན་པས་མྷི་
འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བོའ ་ིབདྲེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་བདྲེ་
སོགས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ 
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༼༤༩༣༽ 
ཁྲེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱྷིའྷི་བདྲེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱ ད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ནྷི་མ་གྲུབ་ལ་
བོའ ་ིབདྲེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་དྲེས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བདྲེ་སོགས་ཤྲེས་པར་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་
རྟགས་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཕྱྷི་རོལ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་དུ་བོའམ་ཆྲེན་པོ་ཡང་
བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚོར་བ་གསུམ་གྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པས་ཕྱྷི ་རོལ་གྷི་བདྲེ་སོགས་གོམས་པར་མྷི་འགྱུར་ཡང་
བོའ ་ིབདྲེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྷི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དྲེ་ཙམ་ལྔ་པོ་དྲེ་
བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚོར་བ་གསུམ་གྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཇྷི་ལྟར་རྟོགས་ཏྲེ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་དྲེས་སྲེ ས་བུ་ལ་བདྲེ་སྡུག་གྷི་ཕན་གནོད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷི་རོལ་དང་བོའ ་ིབདྲེ་
སོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་གྷིས་ཀ་གཙོ་བོ་གཅྷིག་གྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་ཀང་བདྲེ་སོགས་ཡྷིན་པར་རྷིགས་པས་གྲུབ་སྟྲེ་ནང་བོའ ་ིབདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་བདྲེ་སོགས་དང་
གཟུང་འཛིན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྷིགས་ཐ་དད་ན་གཟུང་འཛིན་དུ་མྷི་
རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་རྷིག་གྷི་སྲེས་བུ་ནྷི་ཡུལ་ཀུན་གྷི་འཛིན་བྱྲེད་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ལྟར་ན་
ཡུལ་ཐམས་ཅད་བྲེམ་པོ་ཡྷིན་པས་སྲེས་བུ་དང་རྷིགས་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྲེ ས་བུ་ནྷི་ཡུལ་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་ཟ་བ་པོ་ཡྷིན་པ་མས་ཏྲེ་ཡུལ་ཀུན་གྷི་འཛིན་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་བདྲེ་སོགས་མ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ནང་གྷི་བདྲེ་སོགས་དང་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྷིགས་མྷི་
མཐུན་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེའང་སྲེས་བུ་ ཀུན་གྷི་ 
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༼༤༩༤༽ 
འཛིན་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་རྷིག་པ་འདྷིས་བསལ་ཏྲེ། སྲེས་བུ་དང་ཡུལ་གྷིས་བྲེམ་རྷིག་གྷི་ཡུལ་མྷི་
མཐུན་པས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་སྲེས་བུ་ཀུན་གྷི་འཛིན་བྱྲེད་དང་ཟ་བ་པོ་ཡྷིན་པ་མས་སོ་
ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བདྲེ་སོགས་དང་པོའ ་ིབདྲེ་སོགས་ རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་
གཟུང་འཛིན་གྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་དང་ཕྱྷིའྷི་བདྲེ་སོགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གྷི་མཚན་ྷིད་
ཡོད་ནའང་མཚན་ྷིད་དྲེ་ནྷི་གཞན་སྲེས་བུ་དང་བདྲེ་སོགས་ལ་ཡང་ཡོད་དགོས་ཏྲེ། མྲེད་ན་སྲེས་བུ་ཀུན་གྷི་
འཛིན་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སྲེ ས་བུ་དང་བདྲེ་སོགས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་ལ་
བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་དྲེའྷི་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་ལ་ཤར་ན་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་ལྟར་
སྲེས་བུ་ལའང་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནང་སྲེམས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཕྱྷིའྷི་དོན་ཡྷིན་པ་
ཁྲེགས་པས་ན་དུ་གྲུབ་པ་ནྷི ། གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་ནང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེའང་སྲེམས་
ཀྷི་བདག་ྷིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། བཟོག་ཁྱབ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནྷི། མང་བྱ་ྷིད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། གང་མང་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་པ་དྲེ་སྲེམས་ཡྷིན་ཏྲེ་
སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་མོང་བ་བཞྷིན། བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའང་མང་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བོ་གང་ཞྷིག་བདྲེ་སོགས་གང་གྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་རྣམ་པར་མོང་བ་མ་ཡྷིན་ན་བོ་དྲེ་ནྷི་བདྲེ་
སོགས་དྲེའྷི་མོ ང་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན་གྷིས་སྲེར་པོ་མྷི་མོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །མདོར་  
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༼༤༩༥༽ 
ན་བོ་ལ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་དྲེས་དྲེ་མོང་བ་མྷི་འཐད་ལ། ཤར་ན་རྣམ་པ་དྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་དངོས་པོ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་དང་མྷི་འད་སྟྲེ་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷིས་གཏད་པ་ཡྷིན་ལ་བ དྲེ་
སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ནྷི་ནང་གོམས་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། འདྷི་འདྷིས་མོང་བར་བྱྲེད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་འཇོག་པ་ནྷི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་མྷི་ལྟོས་ཀྷིས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཙམ་མམ། རྷིག་པ་ཡོད་པ་
ཙམ་གྷིས་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ་མྷིག་ཤྲེས་ཀྷིས་ཀང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རྷིག་པ ར་འགྱུར་ཏྲེ་
རྷིག་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། སྲེས་བུས་ཡུལ་
འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྷི་དགོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དགོས་ན་རྟག་ཏུ་རྣམ་པ་ཤར་ན། ཡུལ་རྟག་ཏུ་འཛིན་པར་
འགྱུར་ལ། མ་ཤར་ན་རྟག་ཏུ་ཡུལ་མྷི་འཛིན་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྲེས་འགའ་བ་ཡྷིན་ན་ དྲེ་མྷི་རྟག་པར་
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བདྲེ་སོགས་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་མྷིན་པའྷི་མོང་བ་སྟྲེ་ཤྲེས་
རྷིག་གྷི་སྲེས་བུས་བོའམ་ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་པའྷི་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་གཟུགས་བརྙན་དྲེ་རྷིག་པ་ལ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་
རྷིག་པ་པར་ཇོ་གྲེ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ ་བོ་མོང་གྷི་ཁྱད་པར་དྷིས་ལ་
དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དང་དན་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དྲེ་རྟོགས་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་བོ་གྷིས་ཀྷིས་མོང་བ་མ་
གཏོགས་པའྷི་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་གངས་ཅན་འདྷིའྷི་བོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་གང་ཡྷིན། ལྷག་པར་ཞྲེན་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་མོང་བ་གང་ཡྷིན། མས་སུ་མོང་བའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི ་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་དད་དུ་མྷི་འཐད་
དོ། །གྷིས་པ་མ་དམྷིགས་པས་དགག་པ་ནྷི།  
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༼༤༩༦༽ 
འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པའྷི་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བདྲེ་སྡུག་མོང་བ་གཅྷིག་ྷིད་འབྱུང་བར་མཐོང་གྷི་ཞྲེས་
པ་ནྷི་ཡོངས་གཅོད་དོ། །རྣམ་བཅད་ནྷི་ཡུལ་དང་མོང་བ་གྷིས་ཀྷི་བར་དུ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་གཞན ་ནྷི་ཡོད་པ་མ་
མཐོང་ཞྲེས་པ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་མོང་བའྷི་བར་དུ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མྲེད་
དྲེ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་གསུམ་སྟྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། 
དྲེ་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལགས་ཀྷི་གོང་ བུ་མྲེར་འབར་བའྷི་ཚེ་དྲེའྷི་
གཟུགས་དང་རྲེག་པ་ཐ་དད་དུ་གནས་ཀང་ཡུལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འདུས་པས་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་བོ་
མོང་གྷིས་དོན་ལ་ཐ་དད་ཀང་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཐ་
དད་ལའང་ཐ་དད་དུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་ཞུགས་པས་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གཅྷིག་ཏུ་སྣང་ཡང་གཞན་འདྲེས་པར་དོགས་པས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ན། 
འོ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཐ་དད་མྷིན་བཞག་མས་ཞྲེས་པ་གཅྷིག་གྷིས་ཐ་སད་དུ་བྱར་མྷི་
རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་གཞན་འདྲེས་པར་དོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཐ་ད ད་ཀྷི་རྣམ་གཞག་ཀང་མས་ཏྲེ་
ཐ་དད་ནྷི་གཅྷིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། དོན་གང་ཐ་དད་མྲེད་
པར་བོས་མས་སུ་མོང་བ་དྲེ་གཅྷིག་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ན་གཅྷིག་ཏུ་མོང་བ་དྲེ་ལྟར་གང་མྷིན་པ་སྟྲེ་དྲེ་
ལས་བཟོག་པའྷི་ཐ་དད་དུ་མོང་བ་དྲེ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཐ་དད་དུ་མོང་བ་
འདྷི་ཐ་དད་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན་ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་  
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༼༤༩༧༽ 
ཤྲེས་བྱ་ལ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། གངས་ཅན་ཁྱྲེད་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཚོར་བ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་གྷིས་བོ་ལ་ཐ ་དད་དུ་སྣང་བཞྷིན་དུ་ཐ་དད་མ་ཡྷིན་པར་འདོད་ན་ཀྲེ་
མ་ཐ་དད་ཀྷི་རྟྲེན་ཅྷི་ཞྲེས་པ་ཁྱྲེད་རང་གྷི་ཤྲེས་བྱ་ྷི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །ཡང་བོ་
དང་མོང་བ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བོ་ལ་སྣང་བཞྷིན་དུ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འདོད་ན་ཀྲེ་མ་ཐ་དད་མྲེད་པར་
འཇོག་པའྷི་རྟྲེན་ཅྷི་ཞྲེས་པ་ཁྱྲེད་རང ་གྷི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའ ་ིརང་བཞྷིན་དུ་གཞག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ་ཅྲེས་
པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་མ་དམྷིགས་པས་ཐ་དད་ཡྷིན་པ་ཁྲེགས་ན་སྲེམས་གཅྷིག་གྷི་
འཁོར་དུ་སྲེམས་བྱུང་དུ་མ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་ནའང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་གཅྷིག་ལས་མ་དམྷིགས་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཐ་དད་དུ་མ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་ཀུན་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་སྲེ་བར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་
ཞྲེ་ན། སྲེམས་བྱུང་མང་པོ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་ཚོགས་རྣམ་པ་གསལ་བ་བདྲེ་སྡུག་ལྟ་བུ་གཅྷིག་སྲེས་པས་
གཞན་ཚོ་བསྒྲྷིབས་ནས་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྷི་སྣང་བས། སྷིར་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་དག་ཐ་དད་པའྷི་རྣམ་གཞག་དྲེ་ཐ་སད་
དུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་ན་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་གྷི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་གཞན་སྲེས་པའྷི་རྒྱུན་
དག་ལ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་པར་མཐོང་བ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ྷི་མས་ཟྷིལ་གྷིས་མནན་པའྷི་ཚེ་སྐར་
མ་མྷི་སྣང་ཡང་མུན་པ་བྱུང་བའྷི་ཚེ་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །བོ་མོང་གྷིས་ལ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ ་
ནམ་ཡང་ཐ་དད་དུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་རྷིག་པའྷི་མངོན་སུམ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །བཞྷི་པ་རྣལ་འབྱོར་གྷི་
མངོན་སུམ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷི་མཚན་གཞྷི་དང་།  
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༼༤༩༨༽ 
དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་མཚན་ྷིད་དང་། རྟོག་བལ་གྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣལ་འབྱོར་པའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་
ཤྲེས་པའང་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འོ་ན་དྲེའྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་ཟད་པར་གྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་
པའང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྔར་ལྲེའུ་གྷིས་པར་བཤད་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་
བཅས་པའྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་རྟོག་པ་དང་བལ་ཞྷིང་མ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུ ང་ཞྲེ་ན། རྣལ་
འབྱོར་པ་དྲེ་དག་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ཡུན་རྷིང་བ་དང་བར་མ་ཆད་པར་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྟོག་བལ་གྷི་རང་བཞྷིན་དང་། མ་འཁྲུལ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་དགོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མཇུག་ བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
རྟོག་པའྷི་དྲྭ་བ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གང་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་རྟོག་པ་མྲེད་དྲེ་ཟ་གྷིས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣལ་
འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡང་བསོམས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་
ལས། དང་པོ་གོམས་པ་ལས་གསལ་སྣང་སྲེ་བའྷི་དཔྲེ་ནྷི། འདོད་པ་ཅན་ད ང་འཇྷིགས་པ་ཅན་དང་མ་ངན་གྷིས་
བརམས་པ་སྟྲེ་དྲེ་དག་གྷི་ཡུལ་གོམས་པར་བྱས་པ་དང་རྐུན་པོ་རྷི་བ་ནྷི་གོམས་པ་དང་གྷིད་གྷིས་ཀས་བསླད་
པ་ཡྷིན་ལ། སོགས་པ་ནྷི་མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་དང་འཆྷི་ལྟས་ལ་སོགས་པས་བོ་བསླད་པ་ལ་མདུན་ན་གནས་པའྷི་
བུམ་པ་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཆགས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ ་དག་ཀང་གསལ་བར་མཐོང་བ་
བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་པར་ཅྷིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། རྣམ་ངྲེས་ལས།་་་་་བསླད་པས་ཇྷི་བཞྷིན་གུས་པར་
ནྷི། །བསྒྲུབ་པར་རབ་ཏུ་ 
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༼༤༩༩༽ 
མཐོང་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ཆགས་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་འཁྷིག་ཚིག་ས་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཇྷིགས་ཡུལ་
གསལ་བར་སྣང་བས་འབོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ང ག་གྷི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་
བཟོག་ཁྱབ་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་བོ་གསལ་བར་སྣང་ཡང་རྟོག་པ་ཡོད་པ་ཅྷི་འགལ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་
སྒྲ་དོན་འཛིན་པའྷི་རྟོག་པ་ཡོད་ན་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་རྟགས་ལྡོག་སྟྲེ་སྒྲ་དོན་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་ལ་བརྡ་དན་
དགོས་ལ། དན་པ་ནྷི་ལོག་ཏུ་གྱུ ར་པའྷི་དོན་འདས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་པར་རྟོག་དང་ཞྲེས་
པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པས་མ་ངྲེས་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བར་སྣང་ཡང་
རྟོག་བཅས་སུ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་སྣང་མྲེད་
དྲེ་འདྷི་ལྟར་རྷི་ལམ་ན་ཡང ་དན་པའྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་བ་དྲེ་འད་བའྷི་དོན་ལྡན་མྷིན་པར་མྷི་
གསལ་བར་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷི་ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྷིག་གསལ་བར་སྣང་ཡང་དྲེ་ལ་རྟོག་པ་མྲེད་དོ། །རྷི་
ལམ་གྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་གྷིད་ཀྷིས་བསླད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་རྷི་ལམ་
གསལ་སྣང་འབའ་ཞྷིག་ཏུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་མ་ཡྷིན་པ་ལ་གསལ་སྣང་མྷི་སྲེ་བར་
འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་བསོམས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་
གསལ་བར་སྣང་བ་ནྷི་འཐད་དྲེ་བསོམས་པས་བོ་མ་རྷིག་པ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷིག་ཕྱྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །བསོམས་
ཀང་སྟོང་ ྷིད་གསལ་བར་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་གསལ་བྱར་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲོན་མྲེས་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་གསལ་
བར་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་འདས་ 
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༼༥༠༠༽ 
པ་དང་མ་འོངས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་བོ་ལ་མྷི་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་གྲུབ་
སྟྲེ་དུས་གསུམ་རྲེས་སུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ རོ། །འདྷི་མྷི་འཐད་དྲེ་མྷི་གཙང་བ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྲེང་རུས་
སུ་བསོམས་པ་དང་། ཟད་པར་ས་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ལ་མྲེད་ཀང་གསལ་བར་སྣང་ཞྷིང་རྟོག་པ་མྲེད་
པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་མྲེད་པར་ཡང་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྲེང་རུས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ས་དང་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་ད་ལྟར་གྷི་སྲེས་བུ་མ་འཁྲུལ་པའྷི་མངོན་སུ མ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིའང་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་
གཞན་གྷིས་ཀང་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་སར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
རྣལ་འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པས་མཐོང་བའྷི་
རྟགས་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ཟད་པར་གྷི་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་ ལ་སོགས་པ་བསོམས་བྱུང་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བསོམས་བྱུང་མ་འཁྲུལ་པ་ནྷི་ཐོས་པའྷི་དོན་བསམས་བྱུང་གྷིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཤྷིན་ཏུ་གོམས་པར་
བྱས་པས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་ཚེ་གོམས་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་བོ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་
བསྡུ་བ་ནྷི། གོམས་པ་ལས་གསལ་སྣང་སྲེ་བ་དྲེའྷི་ ཕྱྷིར་འོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་བོ་ནྷི་མྷི་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གོམས་
ཡུལ་དྲེ་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷི་ཚེ་གསལ་ཅྲེ་ན་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟྲེ་མཐར་ཕྱྷིན་པའྷི་དུས་
ནའོ། །གང་གསལ་ཅྲེ་ན་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་དང་མྷི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་མྷིན་
པའྷི་དོན་གང་དང་གང་ཤྷིན་ཏུ་བསོམས་པར་གྱུ ར་པའྷི་དོན་དྲེའོ། །འབས་བུ་ཅན་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་བསོམས་པ་
ནྷི་བོ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་འབས་བུ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ནོ། །གྷིས་པ་མ་འཁྲུལ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི། འོ་
ན་བདག་རྲེན་ 
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༼༥༠༡༽ 
བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བོ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་དང་བརྫུན་པའྷི་
དོན་གྷིས་བསོམས་པ་དྲེ་ལས་སྔར་ལྲེའུ་གྷིས་པར་དཔྱད་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷིའྷི་དངོས་པོ་མྷི་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞྷིན་གསལ་བར་སྣང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་རྒྱུ་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་
བའྷི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་དང་འཕགས་པའྷི་བདྲེན་པ་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་བསླུ་བ་
མྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་མ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་དོན་བསོམས་པ་ནྷི་གསལ་བར་སྣང་ཡང་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ྲེ་བར་བསླད་པ་སྟྲེ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་
པ་རྟོག་བལ་གྷི་དོན་བསྟན་པ་ནྷི། རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་རང་རྷིག་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྟོག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་པར་འཇོག་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གང་ཡུལ་གང་
ལ་སྒྲ་སྟྲེ་བརྡའྷི་དོན་འདས་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ནྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདས་པ་ཞྷིག་པ་མྷི་
གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པའྷི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་ པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་
པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ནྷི་སྒྲའྷི་དོན་མྷིན་ཏྲེ་བརྡ་གདགས་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ་
ལྟོས་ནས་རྟོག་པ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རང་གྷི་ངོ་བོ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པའྷི་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་
གྷིས་ཀང་། རྟོག་པའང་རང་རྷིག་ལ་མྷི་འདོད། །དོན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག ་པའྷི་ཕྱྷིར། །ལོག་གྱུར་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་
པས། །རང་གྷི་ངོ་བོར་མྷི་རྟོག་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་བཤད་དོ། །མངོན་སུམ་ཡང་དག་པ་རྣམས་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལྟར་སྣང་གྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལྟར་ཕྱྲེ་བའྷི་དགོས་  
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༼༥༠༢༽ 
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སློབ་དཔོན་གྷིས་ལྟར་སྣང་བདུན་དུ་བ ཤད་དྲེ། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། །རྲེས་
དཔག་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། །དན་དང་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རྷིབ་
བཅས། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་ནྷི་སྨྷིག་རྒྱུ་དང་། ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆུ་དང་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པའོ། །ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནྷི་བུམ་པའྷི་གཟུགས་ལ་ དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའམ་བུམ་པའྷི་
གངས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའོ། །རྲེས་དཔག་ནྷི་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའོ། །རྲེས་སུ་
དཔག་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་རྲེས་དཔག་ཚད་མའོ། །དན་པ་ནྷི་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་
ངྲེས་ཤྲེས་སོ། །འདོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་བརོ ད་འདོད་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ་སྒྲའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་རྟོག་པའོ། །དྲེ་དག་
ནྷི་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྷིན་ལ། རབ་རྷིབ་བཅས་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྷིན་
ནོ། །འདྷིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཞྷིར་བསྡུས་ནས་བཤད་དྲེ། དྲེ་ཡང་། རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་རྣམ་གསུམ་
དང་། །ཞྲེས་པ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང ་། ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། ལྷག་མ་བཞྷི་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་དོན་ཅན་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གསུམ་ཡྷིན་ནོ། །རྟྲེན་དབང་པོ་བསླད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྟོག་མྲེད་མངོན་སུམ་
ལྟར་སྣང་ཞྲེས་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་བཞྷིའོ། །དྲེ་ལ་སྨྷིག་རྒྱུ་དང་ཐག་པ་མཐོང་བ་ནྷི་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་
ལ་ཆུ་དང་སྦྲུལ་ དུ་འཛིན་པ་ནྷི་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ནྷི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྷི་བྱམས་
པ་ལ་དྲེའྷི་གཟུགས་མྷིག་གྷིས་མཐོང་བ་ནྷི་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ལ་གཟུགས་དྲེ་ལ་སྔོན་པོ་མཐོང་བའྷི་དྷི་དང་རོ་ལ་
སོགས་པའང་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །གཟུགས་ལ་དྷི་རོ་ཡོད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ ་
མཚན་ནྷི་དྲེ་དག་འདུ་བའྷི་གཞྷི་ཡན་ལག་ཅན་ 
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༼༥༠༣༽ 
གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པའྷི་གངས་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ཡང་རྟོག་
པ་ཡྷིན་ནོ། །ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྷི་དོན་ཅན་ལ་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་དང་རྲེས་དཔག་ནྷི་སྔོན་མཐོང་བའྷི་མྲེ་ལ་
སོགས་པ་དན་པ་མྲེད་ནྷི་མྷི་སྲེ་བའྷི ་ཕྱྷིར་རྟོག་པ་ཡྷིན་ལ་དན་པ་དང་བརོད་འདོད་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་ཀུན་ལ་རྟོག་
པར་གསལ་ལོ། །དྲེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་རྣམ་ངྲེས་ལས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྷིས་སུ་བཤད་དྲེ། རྣམ་རྟོག་དངོས་
མྷི་སྣང་ཕྱྷིར་དང་། །ྲེ་བར་བསླད་པ་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར། །ལྟར་སྣང་བ་ནྷི་གྷིས་སུ་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། རྟོག་པ་ལ་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བའྷི་དགོས་པ་དང་། དྲེ་ལས་བསླད་པ་ལོགས་སུ་བཀར་བའྷི་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། རྟོག་པ་དང་
པོ་གྷིས་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་རས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་བྱྲེད་ན་ཉུང་ལ་རྷིགས་
ཀྷི་དབྱྲེ ་བ་བྱྲེད་ན་མང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པས་དབྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་བདག་རྲེན་དབང་པོ་
ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་པར་གྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་གྷིས་བཤད་དྲེ། 
མུ་སྟྲེགས་པ་ཁ་ཅྷིག་དྲེ་གྷིས་དབང་སྲེས་སུ་འདོད་པའྷི་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ ལྟར་དབང་པོ་དང་
དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ངྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་མངོན་སུམ་མོ་ཞྲེས་འདོད་དོ། །དྲེ་
ལ་དབང་པོ་སོས་པས་དབང་པོ་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཅད་ལ། དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བས་
དོན་མྲེད་པ་འཛིན་པའྷི་ཟ་གྷིས་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཅོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འཁྲུལ ་པ་མྲེད་པས་ནྷི་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་
ཆུར་ 
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༼༥༠༤༽ 
འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་བཅད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆུར་འཛིན་པ་ནྷི་དབང་སྲེས་སུ་མྷི་འདོད་ན་དྲེ་གཅོད་པའྷི་དོན་དུ་མ་
འཁྲུལ་པ་སོས་པ་དོན་མྲེད་དྲེ་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་
ལས་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་དབང་སྲེ ས་སུ་གསལ་བར་འདོད་དྲེ་བུམ་པའྷི་རས་དང་ལས་ལ་སོགས་
པ་དམྷིགས་པ་ལ་སོགས་པས་འཛིན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་བ་དྲེ་བཟོག་པའྷི་དོན་དུ་དང་པོ་
གྷིས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྷི་དོན་ཅན་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། འོ་ན་རྲེས་དཔག་ལ་
སོགས་པ་འདྷིར་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུ ར་ཏྲེ་དབང་པོ་ལས་མ་སྲེས་པར་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
དགོས་པ་གཞན་གྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་སྔ་མ་གྷིས་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་པར་སྒྲུབ་པའྷི་དཔྲེར་བརོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་ལ་སོགས་གྲུབ་ཟྷིན་ཀང་། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཕྱྷིར་སྨོས་པ་ྷིད། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྷི་གྲུབ་པ་
ྷིད། །དཔྲེ་ྷིད་དུ་ནྷི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཅྲེས་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་དཔྲེ་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། སྔ་མ་གྷིས་དབང་སྲེས་སུ་དགོས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཕྱྷི་མས་དྲེ་དག་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་པར་
སྒྲུབ་ནུས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འཁྲུལ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་གྷིས་ལ་འགའ་ཞྷིག་དབང་
སྲེས་སུ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་བརྡ་རྟྲེན་ཅན་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པར་འཁྲུལ་ཅྲེ་ན། བརྡའྷི་རྟྲེན་ཅན་གྷི་རྟོག་པ་འཁྲུལ་ཅྲེས་སྦྱར་
རོ། །བརྡའྷི་རྟྲེན་ཅན་ནྷི་ཡན་ལག་ཅན་དང་ལས་དང་སྷི་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཏུ་འཇོག ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་
བརྡ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དོན་གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་རྟོག་པའང་དབང་སྲེས་སུ་  
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༼༥༠༥༽ 
འཁྲུལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དོན་གཞན་ནྷི་དབང་པོ་གཞན་གྷི་ཡུལ་ལས་དོན་གཞན་པ་མྷིག་གྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་བུམ་པའྷི་
གཟུགས་ལ་དྷི་དང་རོ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། ཡ ང་དོན་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ཅྲེས་སྦྱར་
ཏྲེ་སྨྷིག་རྒྱུ་དང་ཐག་པ་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཆུ་དང་སྦྲུལ་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལའང་
བརྡའྷི་རྟྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་གྷིས་ཀ་ཡོད་དྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་པའྷི་བརྡ་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་
ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་ལའང་གྷིས་ཀ་ཡོད་དྲེ་ལྟར་བུམ་པ་དང་
གངས་ལ་སོགས་པའྷི་བརྡ་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྷི་བུམ་པ་ལ་རས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་
སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་དབང་སྲེས་སུ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་
མངོན་སུམ་གྷིས་སྨྷིག་རྒྱུ་ད ང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་རྟོག་པ་དྲེ་དག་དབང་སྲེས་དྲེ་དང་ྲེ་བ་སྟྲེ་
བར་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་ྲེ་བར་འཇུག་པ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས་དྲེ་དག་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བོ་གང་ལ་ལོ ག་
གྱུར་དོན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྷི་རྟོག་པ་འདྷི་མངོན་སུམ་ཏྲེ་ད་ལྟར་གྷི་དོན་ལ་འཛིན་པའྷི་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་
སྦྱར་རོ། །ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་དོན་ཅན་གྷི་རྟོག་པ་གང་ཞྲེ་ན། དན་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་བརོད་འདོད་ལས་བྱུང་བ་
དང་རྲེས་དཔག་དང་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ་བཞྷིའོ། །དྲེ་དག་དབང་པོ་ལས་མ་སྲེས ་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྔོན་གྷི་བརྡ་
དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྲེ་བའྷི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དོན་ལའང་ཡོད་པར་
བསྟན་པ་ནྷི། རྲེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟར་ 
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༼༥༠༦༽ 
འཁྲུལ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་གྷིས་པོ་དྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་ལས་མས་པ་སྟྲེ་དབང་སྲེས་མ་ཡྷི ན་ཅྲེས་སྦྱར་
རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྔོན་མས་སུ་མོང་བའྷི་བརྡ་དན་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་དབང་པོས་བཟུང་བའྷི་དོན་བུམ་པ་
དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བུམ་པའྷི་རས་དང་གངས་དང་ལས་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའང་
ཡོད་པ་མྷིན་པས་ཞྲེས་པ་ནྷི་བརྡ་དན་ལོག་ན་རྟོག་པ་དྲེ་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྲེས་པའྷི ་དོན་ཏོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཆུའྷི་
བརྡ་མ་དན་ན་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་མྷི་འབྱུང་ལ་སྔོན་མོང་བའྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་མ་དན་ན་མྷིག་གྷིས་མཐོང་
བའྷི་བུམ་པ་ལའང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའྷི་རྟག་པའང་མྷི་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བོ་དྲེ་དག་
དན་པ་ལས་སྲེས་པས་དབང་སྲེས་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་སྟོན་པ་སྟྲེ ་གང་དན་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་བོ་དྲེ་ནྷི་མངོན་སུམ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྲེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་བཞྷི་ལྟ་བུའོ། །བུམ་པའྷི་རས་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་
སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའང་དན་པའྷི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་བསླད་པ་
ལོགས་སུ་བཀར་བའྷི་དགོས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་ གྷི་ལུགས་བཞག་པ་དང་། གཞན་གྷི་ལུགས་དགག་པ་དང་། 
དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བསླད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་
ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཁ་ཅྷིག་སྐྲ་ཤད་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྟོག་པར་འདོད་པས་དྲེ་བཟོག་པའྷི་དོན་དུ་རབ་རྷིབ་
བཅས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་དྲེས་ཕྱྷི་ནང་གྷི་རྲེ ན་གྷི་རྟྲེན་དབང་པོ་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་བོ་རྟོག་བལ་
ཡྷིན་ཡང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའང་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོག་
པ་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཙམ་གྷིས་མངོན་སུམ་  
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༼༥༠༧༽ 
དུ་འཇོག་མྷི་ནུས་ཀྷི་མ་ འཁྲུལ་པ་རང་དགོས་སོ་ཞྲེས་བསྟན་པའྷི་དོན་དུ་ཕྱོགས་ཀྷི་གླང་པོས་མངོན་སུམ་ལྟར་
སྣང་འཆད་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ལྟར་སྣང་བཞྷི་པ་ནྷི་དན་པ་དང་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་རྟོག་
པའྷི་སྡྲེ་ཚན་ལས་ལོགས་སུ་དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་པའྷི་ཤྲེས་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་པའྷི་རྟོག་བལ་
གྷི་ཤྲེས་པ་ཐ མས་ཅད་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་པའོ། །དཔྲེར་ན་མདོ་ལས། དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སྷིར་བཏང་བ་ལ་འོ་ན་འཁོར་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་
ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་ལོག་རྟོག་བཟོག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་གང་ཟག་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་བ་ལྟ་བུའོ། །བསླད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སྟོན་པ་དྲེ་ལ་རབ་རྷིབ་འབའ་ཞྷིག་
སོས་པ་ནྷི་རྟྲེན་ལ་ྲེ་བར་གནོད་པའྷི་མྷིག་སྲེར་དང་མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་དང་གྲུར་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པས་གནོད་
པ་བྱས་པའྷི་བསླད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། དམྷིགས་བསལ་གྷི་དོན་
གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིག་
ཤྲེས་ཀྷིས་ཟ་བ་གཅྷིག་མཐོང་བ་ལ་རྟོག་པས་ཟ་བ་གྷིས་སུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། མྷིག་གྷིས་སྨྷིག་རྒྱུ་མཐོང་བ ་
ལ་རྟོག་པས་ཆུར་བཟུང་བ་བཞྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལུང་གྷིས་དགག་པ་དང་། རྷིགས་
པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལུང་དང་འགལ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། སློབ་དཔོན་གྷིས་རོད་པ་
གྲུབ་པར་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་དམྷིགས་རྲེན་བརྟགས་པའྷི་སྐབས་ 
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༼༥༠༨༽ 
སུ་ན་ཐོས་ན་རྲེ། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོ ན་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་དོན་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་པས་སམ་དྲེ་ལས་སྣང་བས་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན། འོ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་མ་
འཁྲུལ་པ་དང་། ཟ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་ཡང་དབང་པོའང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། དབང་
པོའང་ཡུལ་དུ་ཐ ལ་ཅྲེས་པའྷི་གཞུང་འདྷི་དང་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་འགལ་ལོ། །ཟ་གྷིས་སུ་སྣང་
བ་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ན་དབང་པོ་དྲེའྷི་རྒྱུར་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བརོད། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཡྷིད་
ཀྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཡང་དྲེའྷི་རྒྱུར་དབང་པོའང་བཤད་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་བརྒྱུད་པས་དབང་པོའང་ཡྷིད་འཁྲུལ་པའྷི ་
རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དབང་པོ་ལས་དབང་ཤྲེས་སྲེ་ལ་དྲེ་ལས་ཡྷིད་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བས་སོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྷི་སོད་ཡུལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡྷིན་ན་དྲེས་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་
སམ་དྲེ་ལས་སྣང་བས་ཡྷིན་ཞྲེས་དཔྱད་ནས་འགོག་པ་འདྷི་ལ་ཡྷིད་འཁྲུལ་པའྷི་བརྒྱུད་ པའྷི་རྒྱུ་སྟོན་པ་འདྷི་
སྐབས་སུ་ཇྷི་ལྟར་འབབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན། འདྷི་ལྟར་དབང་པོ་ཡྷིད་ཀྷི་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུར་སློབ་དཔོན་བཞྲེད་ན་
དབང་པོའང་ཟ་གྷིས་འཛིན་པའྷི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཐལ་བ་བརོད་པ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་གཞན་དག་དངོས་ཀྷི་
རྒྱུའྷི་རྡུལ་ཕན་ཡུལ་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གལ་ཏྲེ་བརྒྱུ ད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མྷི་རྷིགས་སོ་
ཞྲེས་བརོད་པར་རྷིགས་ཀྷི། ཡྷིད་ཀྷི་ནྷི། སྐབས་སུ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྷིན། །ཅྲེས་བརོད་པར་མྷི་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན་
འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་རྡུལ་ཕན་ཕན་ཚུན་དབྲེན་པ་ནྷི། །དང་པོ་སོ་སོར་སྣང་བ་ཡྷིན། །རྣམ་པར་རྟོག་
པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ། །རྷིལ་པོའ ་ིརྣམ་པར་སྣང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པས་རགས་པར་སྣང་བ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་
ལ་རྡུལ་ཕན་ནྷི་དྲེའྷི་བརྒྱུད་ 
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༼༥༠༩༽ 
པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་ཡུལ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པའྷི་རོལ་བ་ལ་ཐལ་བ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འོ་ན་དབང་པོའང་རྟོག་པའྷི་
ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྷི་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྡུལ་ཕན་བཞྷིན་ཞྲེས་ཐལ ་བ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་
འགོག་པ་ལ་སྐབས་སུ་སྟྷིར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷིར་དབང་པོའ ་ིཡུལ་བརྟགས་པའྷི་སྐབས་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡྷིད་ཀྷི་ཡུལ་གང་དུའང་དཔྱད་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡུལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
རྷིགས་པས་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྣམ་པར་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང ་། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། བོ་འགའ་ཞྷིག་དབང་པོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་གང་ཡྷིན། གལ་ཏྲེ་སྔོན་པོ་འཛིན་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་གང་རྒྱུ་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་སྟྲེ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་དབང་པོའ ་ིརྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཟ་བ་གྷིས་ འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་མཚུངས་པར་ཡོད་པས་དྲེ་དག་དབང་
པོ་ལས་སྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྔོན་པོ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་གང་རྒྱུ་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་
འཇུག་པ་སྟྲེ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་པོའ ་ིརྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ལའང་མཚུངས་པར་ཡོད་ པས་དྲེ་དག་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་གསལ་བ་དང་མྷི་
གསལ་བར་གྱུར་པ་ལས་བོ་གསལ་མ་གསལ་དུ་གྱུར་པ་དང་ལྡན་ན་དྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་མཚན་ྷིད་
ཡྷིན་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཙམ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དབང་པོ་འགྱུར་ན་འགྱུར་བ་དྲེ་ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་འདྷི་
ལའང་ཡོད་པ་ྷིད་ཡྷིན ་པས་དྲེའང་དབང་སྲེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདྷི་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་འགོག གྷིས་པ་ནྷི། ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་འདྷི་ཡང་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ན་ཐག་པ་
ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའྷི་འཁྲུལ་པ་དབང་པོའ ་ིའགྱུར་བ་ཡོད་པའྷི་དུས་
ནའང་ཡུལ་དཔྱད་པས་ལྡོག་པ་བཞྷིན་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྷི་ཚེ་དབང་པོ་རབ་རྷིབ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་ཅན་དུ་
འགྱུར་བ་ 
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༼༥༡༠༽ 
ཡོད་ན་ཡང་གྷིས་འཛིན་ལྡོག་པ་སྟྲེ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ་དབང་པོའ ་ིབསླད་པ་ལོག་ཀང་ལྡོག་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
དབང་པོ་ལས་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་དང་དུས་ྲེ་བ་དབང་ པོས་བསླད་པ་ཅན་གྷི་གཞན་གྷི་
རྒྱུད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་ཟ་བ་གྷིས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དག་གྷིས་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ཟ་གྷིས་ཀྷི་
རྟོག་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེན་གཞན་ཚང་བའྷི་ཚེ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་འདྷི་སྦྲུལ་སྦྲུལ་ཞྲེས་བརོད་ན་དྲེར་འཛིན་
པའྷི་རྟོག་པ་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཟ་བ་གྷིས་མཐོ ང་བ་ད་སྔར་གྷི་ཟ་བ་གྷིས་མཐོང་བ་དྲེ་དན་པ་
དང་། དྲེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་སྔར་མཐོང་བའྷི་ཆུ་དན་པ་དང་། ད་
ལྟར་གྷི་སྣང་བ་དྲེ་སྔར་གྷི་ཆུ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཟ་གྷིས་དྲེ་བོ་ལ་གསལ་བར་
སྣང་བར་ཡང་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷིད་རྟོག ་བཅས་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དམྷིགས་བསལ་གྷི་དོན་
གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་བའྷི་དོན་བོ་འགའ་ཞྷིག་རྟོག་པ་མྲེད་ཀང་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་མ་ཡྷིན་གྷི་ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཡུལ་གསལ་
བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་ ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་ཡོད་པས་དྲེ་དགག་པའྷི་དོན་དུ་རྟོག་པའྷི་སྡྲེ་ཚན་
ལས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་བསྟན་ཡང་རང་གྷི་ངོ་བོ་རྟོག་པ་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། གྷིད་ལོག་པའམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་གྷིད་
ལོག་པ་དང་སད་པའྷི་གནས་སྐབས་གྷིས་ཀར་ཡང་བོ་འགའ་ཞྷིག་གསལ་བར་སྣང་ན་རྟོག་མྲེད་ཡྷིན་ལ། རྟོག་
པ་ཡྷིན་ན་གསལ་སྣང་མྷི་སྷིད་དྲེ་གསལ་བ ་དང་རྟོག་པ་གྷིས་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་
དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་ལ་སོགས་པ་བོ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གྷིས་འཛིན་དྲེ་སྒྲ་དོན་
སྣང་ 
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༼༥༡༡༽ 
བའྷི་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྟོག་པ་མྲེད་ཀང་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རབ་རྷིབ་བཅས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་དྲེ་
ཚད་མ་ཡྷིན་པ་ བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་འགོག་པ་ཅྷི་སྟྲེ་ན་དྲེས་འཇུག་ཡུལ་ལ་བསླུ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་
འཁྲུལ་པ་མངོན་སུམ་དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་དུ་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་ཡང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
གྷིས་སུ་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚད་འབས་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཚད་འབས་ཀྷི་རྣམ་
གཞག་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། རྣམ་གཞག་དྲེ་ྷིད་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་གཞུང་
དང་སྦྱར་ན་བཞྷི་སྟྲེ། བྱྲེད་དང་བཅས་ལྟར་རྟོག་ྷིད་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས། འབས་བུའྷི་རྟོག་པ་དང་པོ་
དང་། གྷིས་སུ་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབས་བུའྷི་རྟོག་པ་གྷིས་པ་དང་། གང་ཚེ་ཕྱྷི ་
རོལ་དོན་གཞལ་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབས་བུའྷི་རྟོག་པ་གསུམ་པ་དང་། སྣང་བ་ཅན་གང་དྲེ་གཞལ་
བྱ། །ཞྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཕྱྷིའྷི་དོན་མྲེད་ཀང་ཚད་འབས་ཀྷི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་སྷིའྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཚད་འབས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཚད་མ་འདྷིའྷི་འབས་བུ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཚད་མ་ལ་སྲེས་བུའྷི་དོན་གྲུབ་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་འབས་བུ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། འདྷིར་འབས་བུ་ནྷི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའོ། །འོ་ན་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ནྷི་
ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ད་ནྷི་ཚད་མ་གང་ཞྷིག་ཡྷིན་ཞྲེས་འ དྷི་བ་འདྷི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་
ཐ་དད་སམ་དུ་བསམ་པའོ། །འདྷི་ལ་མུ་སྟྲེགས་པ་ནྷི་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་དང་། དོན་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཁྱད་
པར་གྷི་ཤྲེས་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ 
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༼༥༡༢༽ 
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། གང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དྲེ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ། 
ཤྲེས་པ་དང་གཞལ་བྱ ་རྟོགས་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དབང་པོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་ཚད་མ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དབང་པོ་ལ་སོགས་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚད་མའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འདྷིར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་དུ་མ་ལ་འཇུག་སྟྲེ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ལ ་བསྒྲུབ་
བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་དང་། བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་གོ་བ་གོ་བྱྲེད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་དང་། 
མཚན་ྷིད་དང་མཚོན་བྱ་ལྟ་བུ་དྲེའྷི་ཐ་སད་དུ་བཞག་པ་དང་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་
པའོ། །དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་འབས་བུའོ་ཞྲེས་བརོད་ ཀང་རྒྱུ་ཚད་མ་ལས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཞྷིག་
མྷི་དགོས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་གྷི་ཆ་ལ་ཚད་འབས་གྷིས་ཀ་གཞག་ཏུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཤྲེས་པའྷི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་མྷི་རུང་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། བྱ་བ་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད། ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ རྒྱུ་གཅྷིག་གྷིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ནུས་ན་སྲེས་བུ་རྣམས་འབད་པ་
ཆུང་ངུས་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །ཡང་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འོག་ཏུ་
འོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་གང་གྷིས་གཞལ་བྱ་རྟོག་པའྷི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་དྲེ་ཡྷིན་ལ་
དྲེ་ཡང་དོན་དང་འད ་བ་ལས་གཞན་ལ་མྷི་སྷིད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཤྲེས་པ་སྔོན་པོ་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཚེ་དོན་
དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་དུའང་འཇོག་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་
དོན་རྟོགས་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་ལས་ཏྲེ་ཡུལ་ཀུན་ 
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༼༥༡༣༽ 
གྷི་དོན་རྟོགས་ཀྷི་སྒྲུབ ་བྱྲེད་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་འད་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཡྷིན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་
དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་རྒྱུ་གཅྷིག་གྷིས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེད་མྷི་ནུས་པ་དང་། རྟགས་གཅྷིག་གྷིས་
བསྒྲུབ་བྱ་དུ་མ་གོ་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ལས་རང་རང་གྷི་འབས་བུ་གང་ཡྷིན་ པ་འགྲུབ་
པའྷི་རྒྱུ་དྲེ་ན་འབས་བུ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཤྲེས་པ་སྔོན་པོ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ནྷི་སྔོན་པོ་
རྟོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་ལས། གང་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་ནུས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ བསྟན་པ་ནྷི། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་མས་སུ་མོང་བའམ་རྷིག་པ་ཙམ་དུ་འད་བའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་
གང་གྷི་ལས་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་སྒྲ་དང་དྷི་ལ་སོགས་པའམ། སྔོན་པོ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་
ནས་ཤྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་སྒྲ་རྟོག་པའོ། །འདྷི་ནྷི་དྷི་རྟོག་པའོ ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་དགོས་པ་དྲེའང་ཤྲེས་པ་
དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་འད་བ་ཡྷིན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་མྷི་
ནུས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་
དབང་པོ་དང་ཡུལ་ད ང་དྲེ་དག་ཕད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་བསྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཐ་དད་ཡོད་ཀང་དོན་རྟོགས་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ། ཐ་དད་ཀྷི་ལས་ཞྲེས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་
ནས་མོང་བ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་དུ་ངྲེས་
པ་སྟྲེ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཤྲེས་པ་ཐམས་ 



512   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༥༡༤༽ 
ཅད་ཀྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དབང་པོ་ལ་སོགས་པས་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་
དུ་འཇོག་མྷི་ནུས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་འདྷིའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པ འྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ལས་ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་སྔོན་པོ་འདྷི་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ྷིད་ནྷི་ལས་ཏྲེ། 
ཡུལ་སོ་སོ་ལ་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་དོན་དང་འད་བ་དྲེ་དོན་རྟོགས་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅན་དུ་
གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས ་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་ལུགས་ཀྷི་ཚད་འབས་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་
ལུགས་ཀྷི་ཚད་འབས་དགག་པ་དང་། རང་གྷི་ལུགས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་བཞྷི་སྟྲེ། ཚད་མའྷི་རང་
བཞྷིན་དང་། འབས་བུའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ལ་བྱ་བྱྲེད་མྷི་འགལ་བའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེའྷི་དཔྲེ་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་གཞ ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་གསལ་མྷི་
གསལ་དང་ཡུལ་ཐག་ྲེ་རྷིང་ལ་སོགས་པས་ཤྲེས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་རྟོགས་ཀྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་རྣམ་པ་འགས་ཤྲེས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་ལ་སོགས་པ་
ཐ་དད་དུ་སྲེ་ནའང་དོན་རྟོགས་ཀྷི་སྒྲུ བ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་དང་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་དོན་སྔོན་པོ་འདྷི་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྷི་ཤྲེས་
པ་དོན་གྷི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ལས་གཞན་ལ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔོན་པོ ་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྔོན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ཅྷི་ཞྷིག་ཡྷིན། མཐོང་བྱ་དོན་གྷི་
ཆོས་ཡྷིན་ན་དོན་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔོན་པོ་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །མཐོང་  



རིགས་པའི་མཛོད།   513 

༼༥༡༥༽ 
བྱྲེད་བོའ ་ིཆོས་ཡྷིན་ན་དོན་གྷི་རྣམ་པ་བོ་ལ་ཤར་བ་ལས་གཞན་མྲེད་པས་འད་ བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་མཐོང་བ་ཡྷིན་ན། འོ་ན་དབང་པོའང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་
འད་བ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། གཞན་གྷིས་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་མྷི་ནུས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་དང ་འད་བའྷི་ཚད་མ་དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་
འབས་བུ་དོན་རྟོགས་པ་ཡང་ཚད་མ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་དོན་དང་འད་བར་
སྲེས་པའྷི་ཆ་ནས་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེས་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། སྔོ་
འཛིན་གྷིས་སྔོན་པོ་རྷིག་པ་མྷི་འ ཐད་དྲེ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ཙམ་རྷིག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་
ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་གཅྷིག་ལ་རྷིག་བྱ་རྷིག་བྱྲེད་གྷིས་མྷི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། མྷི་
འགལ་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དམ་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རང་གྷི་ལས་ཏྲེ་ཡུལ་
ལ་དངོས་སུ་ འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པར་སྣང་སྟྲེ། དྲེ་ལས་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པའྷི་བདག་
ྷིད་ཀྷི་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྟ་བུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྷིགས་པས་དཔྱད་ན་ཤྲེས་པ་དོན་དངོས་སུ་འཛིན་པ་མྷི་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་ལོངས་སོད་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ ་མ་
གྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་འགལ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་དོན་དྲེ་དངོས་སུ་འཛིན་པར་
བྱྲེད་པ་པོ་མ་ཡྷིན་ཡང་། དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པ་དྲེའྷི་དབང་གྷིས་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་དྲེར་བཞག་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ། རང་བདག་རྷིག་བྱྲེད་འདྷི་དག་ནྷི། ། 
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༼༥༡༦༽ 
དོན་ལས་སྲེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། །ཅྲེས་ པ་ལྟར་རོ། །ཐ་དད་མྲེད་ཀང་མོང་བར་འཇོག་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་བདྲེ་
བར་སྲེས་པ་ལ་དྲེ་མོང་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། དཔྲེར་ན་འབས་བུ་བུ་ཚ་རྒྱུ་ཕ་མའྷི་གཟུགས་
དང་འད་བར་སྲེས་པ་ལ་བུ་ཚས་ཕ་མའྷི་གཟུགས་བཟུང་ཞྲེས་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བརོད་ཀང་དྲེས་དྲེའྷི་ལུས་དངོས་
སུ་མྷི་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གཞན་ལུགས་ཀྷི་ཚད་འབས་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མདོར་
བསྟན་པ་ནྷི། འད་བ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དོན་མཐོང་བ་དང་དབང་པོ་དང་། དོན་དང་དབང་པོ་འབྲེལ་
བ་དང་། ཁྱད་པར་གྷི་བོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་དག་ནྷི་ཚད་མར་མྷི་འདོད་དོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་བྱ་བ་སྟྲེ་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཐ་
སད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་ཆོད་པ་སྟྲེ་དངོས་སུ་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་
དབང་པོ་ལ་སོགས་པས་ཞྲེས་པ་སྲེད་མྷི་ནུས་སམ་ཞྲེ་ན། ནུས་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བྱ་བ་ནྷི་འབས་བུ་
ཡྷིན་ལ་བྱྲེད་པ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་རྒྱུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཤྲེས་ པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ྲེ་བར་སྦྱོར་
ཡང་ཡུལ་ཐག་རྷིང་ན་དབང་པོས་ཡུལ་གྷི་སྤུ་རྷིས་མྷི་ཕྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐག་ྲེ་ཡང་དབང་པོ་མས་ན་སྤུ་རྷིས་
མྷི་ཕྱྲེད་པས་དྲེ་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཐག་ྲེ་ཞྷིང་དབང་པོ་མ་མས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་དབང་པོ་མ་མས་པར་ཅྷིས་འགྲུབ། ཡུལ་གྷི་རྣ མ་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་ཤར་བས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་
རོད་པའྷི་ལན་གྷི་ཐ་མ་དོན་རྟོག་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པའྷི་བོའ ་ིརྣམ་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་དོན་རྟོགས་པ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དམ་
པར་ཁྱྲེད་ཀང་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ྲེ་བ་དང་དབང་པོ་མ་མས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ། འདྷི་
ྷིད་དང་པོར་བརོད་པས་ཆོག་མོད ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་ 
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༼༥༡༧༽ 
པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དབང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་གྷི་བོ་དང་། འབྲེལ་བ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། བྱྲེ་བག་ཏུ་ས་བ་ན་རྲེ། དབང་པོ་དོན་རྟོགས་
ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེད ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཟྲེར་བ་མྷི་འཐད་དྲེ། དབང་པོ་ནྷི་ཡུལ་
སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཀུན་གྷི་མཚུངས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་ནྷི་སྔོན་པོ་རྟོགས་
པའོ། །འདྷི་ནྷི་སྲེར་པོ་རྟོགས་པའོ་ཞྲེས་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པ་འདྷི་འད་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་
རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ ་ཏྲེ་དབང་པོ་གསལ་མྷི་གསལ་གྷིས་ཤྲེས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་བསྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། དབང་པོའ ་ིཁྱད་པར་ལ་མ་ཤྲེས་པ་དྲེ་གསལ་མྷི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་
གྷིས་ཀའང་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་འདྷི་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བྱ་
བ་དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་གསལ ་བ་དང་མྷི་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་ནྷི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
དྲེས་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། དབང་པོ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་དོན་དང་འད་བ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་འདྷིས་ནྷི་ལྷག་མ་དོན་ལ་བལྟ་བ་དང་། འབྲེལ་པ་དང་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་
པར་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡ ང་དཔྱོད་པ་བ་ན་རྲེ། དོན་ལ་ལྟ་བའྷི་ཤྲེས་པ་རྟོག་མྲེད་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་
སྲེས་པའྷི་སྷི་དང་བྱྲེ་བག་ལ་སོགས་པར་ཞྲེན་པར་བྱྲེད་པའྷི་བོ་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ཞྲེན་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་
ལ་དྲེ་ལས་སུ་ལ་དྲེ་ལྲེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་འཇུག་པ་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་དོན་དྲེ་ཐོབ་པ་ནྷི་
འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ཐོབ་པ་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་དོན་གྲུབ་པ་ནྷི་འབས་བུ་ 
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༼༥༡༨༽ 
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེའང་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་མྲེད་ན་དོན་ལ་ལྟ་བ་མྷི་འགྲུབ་ལ་འད་ན་དྲེ་ྷིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བ ག་ཏུ་
འབྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བོ་གྷིས་ཁྱད་
པར་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་། བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ཁྱད་པར་གྷི་བོ་དྲེ་ལ་དོན་ལ་འད་བ་ཡོད་ན་དྲེ་ྷིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པས་གཞན་བརོད་པ་དོན་ མྲེད་དོ། །དོན་གྷི་
ཁྱད་པར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་འད་བ་དྲེའྷི་དངོས་པོ་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་ལ་མྲེད་ན་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་དང་ཁྱད་པར་
ཅན་གྷི་བོ་ཡང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་གཞན་ཏྲེ་
ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་བོ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ཁྱད་པར་གྷི་བོ་ད ང་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཁྱད་པར་
གྷི་བོ་ཚད་མ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་བོ་འབས་བུར་འཇོག་པ་འགལ་ལོ། །ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་འཛིན་
པའྷི་བོ་ནྷི་སྔར་སྲེ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རས་འཛིན་པའྷི་བོ་ནྷི་ཕྱྷིས་སྲེ་བས་དུས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། 
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞྷི་མ་བཟུང་བར་ཆོས་ འཛིན་པ་བོ་རྟོག་པ་ཡོད་མྲེད་གྷིས་ཀ་ལ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། ཚད་འབས་གྷིས་ཡུལ་གཅྷིག་གམ་ཐ་དད། གྷིས་པ་ལྟར་ན་མྷི་འཐད་དྲེ། བྱ་བ་དང་ནྷི་ཞྲེས་པ་གཅོད་བྱྲེད་
སྟ་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ཤ་པ་ལ་ཞུགས་པས་བཅད་པ་དབལ་མྷི་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ་སམ་པའོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་
ལ་བོ་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་འཇུག ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོ་གྷིས་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་སྔ་མ་གྷིས་ལ་ཚད་མ་
དང་ཕྱྷི་མ་འབས་བུའྷི་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་གྷིས་ 
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༼༥༡༩༽ 
རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་མྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་གྷིས་བསྲེད་པ་ལ་སྔ་ཕྱྷི་མྷི་རྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་
གྷིས་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བར་འདོད་ན་བ སྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བོ་གྷིས་ཐ་དད་དུས་མམ་པ་ལའང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ན་ཁྱྲེད་ཚད་
འབས་གྷིས་ཤྲེས་པ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ལྡོག་པ་ཐ་
དད་པའྷི་རྣམ་གཞག་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཀྷི་ཆ་ལ་དོན་དང་འད་བ་དང་དོན་རྟོགས་པ་གྷིས་པོ་
དག་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཞག་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་
པ་འབྲེལ་བ་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དགག་པ་དངོས་ནྷི། རྷིག་པ་ཅན་ན་རྲེ། དབང་པོ་
དང་དོན་ཕད་པ་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལས་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ནྷི་འབས་བུར་འདོད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཕད་པ་ནྷི་འབྲེལ་བ་
ཡྷིན་པས་དྲེ་ལ་དྲུག་སྟྲེ། སྦྱོར་བ་དང་། སྦྱོར་བར་འདུ་བ་དང་། སྦྱོར་བར་འདུས་པའྷི་འདུ་བ་དང་། འདུ་བ་དང་། 
འདུས་པའྷི་འདུ་བ་དང་། སྦྱོར་བའྷི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་དངོས་པོའ ོ ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྷི། མྷིག་ལ་
སོགས་པའྷི་དབང་པོ་དང་། རའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་སྦྱོར་བའྷི་འབྲེལ་བའོ། །བུམ་པ་ལ་འདུས་པའྷི་ཡོན་ཏན་
ཁ་དོག་དང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་དང་དབང་པོ་ནྷི་སྦྱོར་བར་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པའོ། །ཡོན་ཏན་ལ་ཡོད་པའྷི་དཀར་པོ་
ྷིད་དང་དྷི་ྷིད་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་སྷི ་ནྷི་དབང་པོ་དང་སྦྱོར་བར་འདུས་པའྷི་འདུ་བའྷི་
འབྲེལ་པའོ། །རྣ་བའྷི་དབང་པོ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་གྷི་སྒྲ་ནྷི་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པའོ། །སྒྲ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་སྷི་
དང་རྣ་བའྷི་དབང་པོ་ནྷི་འདུས་པའྷི་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པའོ། །ས་ཕྱོགས་བུམ་པ་མྲེད་པ་དང་  
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༼༥༢༠༽ 
དབང་པོ་ནྷི་སྦྱོར་བའྷི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ ཅན་གྷི་འབྲེལ་པའོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་སྦྱོར་བའྷི་འབྲེལ་
པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དོན་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ན། དོན་གཅྷིག་ཁོ་ན་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དུ་བ་མཐོང་བ་ན་དྲེ་དང་འབྲེལ་
བའྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པའང་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྦྱོར་བར་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
རྟོགས་པ་ཡྷིན་ན། བདག་ྷིད་ཀུན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཁ་དོག་འགའ་ཞྷིག་ཁོ་ན་
མྷིག་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་ངྲེས་པ་དྲེར་མྷི་འགྱུར་བར་མྲེ་ཏོག་ལ་ཡོད་པའྷི་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པའང་མྷིག་གྷིས་མཐོང་
བར་འགྱུར་ཏྲེ། དབང་པོ་དང་སྦྱོར་བར་འདུ་བའྷི་འབྲེལ་པ་ལ་ཁ་དོག་དང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྲེ་
བག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། འབྲེལ་པ་དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་དོན་དང་འད་བའྷི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ལས་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་རྟོགས་ལ་འགའ་ཞྷིག་མ་རྟོགས་པའྷི་ཐ་དད་དུ་
འཇོག་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་ཚད་མ་ྷིད་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་འད་བ་ལས་གཞན་ལ་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་
ནྷི། ཤྲེས་པ་ལ ་རྣམ་པ་མྲེད་ཅྷིང་འབྲེལ་པར་ཁྱད་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་གོམས་པའྷི་སོ་ནས་འདུས་བྱས་པ་ལས་ཁ་
དོག་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་སོ་སོ་ལ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་གོམས་པའྷི་མོང་བ་ལ་དོན་དྲེའྷི་
རྣམ་པའྷི་དངོས་པོ་མྲེད་ན་གོམས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་དོན་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལ་གོམས་པ་ཞྲེས་པ་གཞག་ཏུ་མྲེད་དྲེ་རྣམ་
པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གོམས་པ་ལ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཡོད་ན་མ་གོམས་པའྷི་མོང་བ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་
འད་བ་ྷིད་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རང་གྷི་ལུགས་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རོད་པ་
དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་དོན་རྟོགས་པ་དང་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་དོན་དང་འད་བའྷི་ཚད་མ་གྷིས་  
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༼༥༢༡༽ 
གཅྷིག་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་འད་བ་དང་། དོན་རྟོགས་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི། འདྷི་དག་དོན་དམ་པར་འགལ་བར་བརོད་པ་ནྷི་མྷི་བདྲེན་ཞྲེས་
པ་ལ་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའྷི་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ ཕྱྷིར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཤྷིང་གཅོད་
པའྷི་ཚེ་སྟ་རྲེ་གྲེན་དུ་འཕྱར་བ་དང་ཐུར་དུ་འབབ་པ་ནྷི་སྟ་རྲེ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཐ་དད་དུ་གཅྷིག་
ཡྷིན་ན་བྱ་བྱྲེད་དུ་འགལ་ཡང་། འདྷིར་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་འདོད་དྲེ་འད་བ་དང་དོན་རྟོགས་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་ངོ་བོར་
ལྡོག་པའྷི་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་མྲེད་པ ར་འདོད་པ་དང་ཡང་མྷི་འགལ་ཏྲེ་དངོས་སུ་སྟྲེ་
དོན་དམ་པར་འད་བ་དང་དོན་རྟོགས་པ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་དྲེ་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་
ན་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཚད་འབས་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་
ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡྷི ན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ས་བོན་དང་མྱུ་གུའམ་མྲེ་དང་དུ་བ་ལྟར་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྷི་
བྱ་བྱྲེད་ཀྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ལའང་རྟོག་པས་སྒྲོ་འདོགས་པའྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་འཇུག་པ་ཡྷིན་གྷི་དངོས་
པོ་ལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་གྷི ས་དུས་མྷི་མམ་པས་གཅྷིག་ཡོད་པ་ན་གཅྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུའྷི་
རྟོག་པ་གྷིས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡོད་ཀང་དྲེ་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པས་རང་རྷིག་པ་ྷིད་འབས་བུར་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་
ནོ། །དོན་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་རྷིག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དག ག་
པ་དང་། དོན་རྷིག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཤྲེས་ 
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༼༥༢༢༽ 
པས་དོན་རྷིག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྷི་བ་དང་། བརོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་སྣང་བ་དང་
འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མདོ་སྡྲེ་པ་ཁྱྲེད་གཞལ་བྱའྷི་དོན་རྷིག་པ་ཚད་མའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་གག་ན། དོན་རྷིག་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་གང་ཡྷིན་ཞྲེས་དྷིའོ། །དྲེ་ལ་མདོ་སྡྲེ་པ་ན་རྲེ། གང་ཟག་གྷི་རྒྱུད་སོ་སོ་
རང་གྷིས་རྷིག་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་དོན་རྷིག་པ་ཡྷིན་མོད་དྲེ་
ལ་དྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྔོན་པོ་མོང་བར་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་མོད་སྔོན་པོ་མོང་བའྷི ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་
གྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་སྔོན་པོ་རྷིག་པར་འཇོག་པ་ཡྷིན། བོ་དྲེ་དོན་དྲེ་དང་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལས་དོན་དྲེ་རྷིག་
པར་འཇོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། འད་བ་རང་པ་དགག་པ་དང་། སྲེས་ལ་འད་བ་དགག་པ་དང་། 
ངྲེས་ཤྲེས་དང་གསུམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་འད་བ་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་དོན་རྟོགས་པར་འཇོག་ན་འད་བ་དྲེ་མྷི་
སྷིད་དྲེ། འདྷི་ལྟར་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྷི་རས་དང་འད་བར་མྷི་སྷིད་དྲེ། ཁྱོད་རང་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ལ་ཡན་
ལག་ཅན་གཅྷིག་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡོད་པར་འདོད་ཀང་རྷིགས་པས་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕ་མོ་
དུ་མ་དང་འད་བ་ཡང་མྷི་སྷིད་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་རགས་པ་གཅྷིག་གྷི་རྣམ་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་འོག་ཏུ། 
རྡུལ་ཕན་དྲེ་དག་གང་གྷིས་ན། །ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །ཕ་རགས་གྷིས་ཀ་དང་འད་བ་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེ ས་པ་དྲེ་ནྷི་དོན་གྷི་དངོས་པོ་དང་འད་བ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་འད་བ་བཀག་པའྷི་དོན་
བསྡུ་བའོ། །གྷིས་པ་འད་བ་སྷིད་ཀང་ 
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༼༥༢༣༽ 
མྷི་འཐད་པ་ནྷི། གོང་དུ། འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཅྲེས་པ་དང་། འོག་ཏུ། གཞན་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་
གསུམ་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་ཡང་དྲེས་དོན་རྟོགས་པར་སྒྲུབ་མྷི་ནུས ་ཏྲེ་གང་ཟག་དུ་མའྷི་ཟ་འཛིན་ཀང་ཕན་
ཚུན་དམྷིགས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ལ་ཏྲེ་འད་བ་རང་པས་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཀང་ཤྲེས་པ་དོན་དྲེ་
དང་འད་བ་དང་དོན་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་སྟྲེ་སྲེས་པ་གྷིས་ཚོགས་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་དོན་མོང་བའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ པར་མཚུངས་པ་ཅན་གྷི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེས་རང་གྷི་
མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་མོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷིས་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་
ཞྷིང་དྲེ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འད་བ་དང་སྲེས་པའྷི་སྟྲེང་དུ་ངྲེས་པ་དང་གསུམ་ཚོགས་པ་
དོན་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷི ན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་ངྲེས་གཟུགས་འདྷི་མཐོང་ངོ་། །སྒྲ་འདྷི་ཐོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་གང་ལ་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་བོས་ངྲེས་པའྷི་དོན་དྲེ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའྷི་
ཤྲེས་པ་དྲེས་དོན་མོང་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་ངྲེས་པ་ནྷི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལ་མྷི་འཇུག་པར་དོན་ཁོ་
ནའྷི་རྲེས་སུ་འབང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པ་གང་གྷིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་གྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་
དོན་རྟོགས་པ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷི་རྒྱུ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་
རང་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྣང་བའྷི་ཡུལ་དང་མཐོང་བའྷི་བོ ་དྲེ་དག་གྷི་ྲེ་བ་སྟྲེ་དོན་རྟོགས་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ྷིད་དཔྱད་ནས་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ངྲེས་པ་ནྷི་མོང་བ་ལས་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་དག་འབྲེལ་པ་ 
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༼༥༢༤༽ 
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། གོང་དུ། འོན་ཏྲེ་འདྷི་མོང་དྲེ་གང་ལས། །ཞྲེས་པ་མདོ་སྡྲེ་པ་ན་རྲེ། འོ་ན་
སྔོ་འཛིན་འདྷིས་སྔོན་པོ་མོང་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་རྷིག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཙམ་པ་ན་རྲེ་
འདྷི་ནྷི་ཤྲེས་པས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་རྷིག་པ་འདྷི་ྷིད་ཁྱྲེད་མདོ་སྡྲེ་པའྷི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་ཡོད་པར་ས་བའྷི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཁྱྲེད་རྷིགས་པ་དང་ལྡན་པར་གགས་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ངྲེད་ལ་
སྔར་གྷི་དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའྷི་དོན་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་རྒྱུ་མྲེད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་
བ་དོན་མ་ཡྷིན་པ་གྲུབ་སྟྲེ་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་མྲེད་པར་སྣང་བའྷི་མ་ཤྲེས་པ་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་སྣང་བ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་ གསུམ་སྟྲེ། དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གྷིས་
མྷི་སྷིད་པ་དང་། གྷིས་སུ་སྣང་བའྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པ་དང་། དྲེས་ན་རང་རྷིག་འབས་བུར་བསྟན་པའོ། །དང་
པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་སྣང་བ་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་ཤྲེས་པ་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་འདྷི་
གང་ལས་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་སྔོ་སོགས་མོང་བ ་ནྷི་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་
དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྔོན་པོའ ་ིམོང་བ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེ་
ཡང་དོན་ཕྱྷི་རོལ་ན་གནས་པ་གཞན་འགའ་ཞྷིག་གྷི་མོང་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་ནྷི་བོ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མྲེད་གང་གྷི་
ཡང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་སྔོ་སོགས་མོང་བ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན་འདྷིར་མངོན་སུམ་
གྷིས་སོ་སོར་རྷིག་པར་བྱ་བའྷི་སྔོ་སོགས་དྲེ་ནྷི་བག་ཆགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཤྲེས་པ་སྔོ་སོགས་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་
གསལ་བར་སྲེས་པ་ཡྷིན་གྷི་གཟུང་འཛིན་གྷི་ 
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༼༥༢༥༽ 
ཚུལ་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་རྷིག་བྱ་དྲེ་དང་ནྷི། །རྣམ་པ་ ྷིད་ཡྷིན་དོན་གཞན་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་དོན་དང་ཤྲེས་པའྷི་གཟུང་འཛིན་གྷིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནྷི། སྔོ་སོགས་ཤྲེས་པའྷི་དངོས་པོ་
ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་དྲེས་མས་སུ་མང་བར་བྱ་བའྷི་དོན་གཞན་མྲེད་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་མོང་བར་བྱྲེད་
པའྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་གཅྷིག་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན་གྷི ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་འཛིན་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་
གཅྷིག་ཡོད་ན་དྲེར་ཡང་བརད་པ་སྟྲེ་དོན་བཟུང་བར་འདོད་པ་ལ་བཀོད་པའྷི་སོན་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་ཡྷིན་
ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་གཞན་དྲེ་ལ་སྔོ་འཛིན་གྷི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་འཛིན་པར་མྷི་རྷིགས་ལ་ཤར་ན་རྣམ་པ་དྲེ་ཤྲེས་
པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་དོན་གཞན་འཛིན་པ་ མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་
འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་བག་ཆགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པ་རང་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གསལ་
བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རྷིག་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་གགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་
འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བོས་རང་གྷི་ངོ་བོ་མོང་ངོ་ཞྲེས་བརོ ད་པར་རྷིགས་པ་ལས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་ངོ་ཞྲེས་
བརོད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ནམ་ངོ་བོ་མས་སུ་མོང་བར་གྱུར་ཀང་སྔོན་པོ་
དྲེ་མས་སུ་མོང་བར་སྣང་བ་སྟྲེ་བརོད་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་
རང་བཞྷིན་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །དྲེས་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་མོང་བའམ་མཐོང་ངོ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་བརོད་པ་ནྷི་བོའ ་ིསྔོན་པོ་དྲེ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ལ་ངས་བོ་ལས་གཞན་པའྷི་སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་
གགས་པ་ནྷི་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་གནས་ 
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༼༥༢༦༽ 
ལུགས་ལ་བོ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་བོའ ་ིརང་གྷི ་ངོ་བོར་གྱུར་པའྷི་སྔོན་པོ་མོང་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་
པས་དྲེ་ལྟར་ཡང་རྷིག་པ་མྲེད་དྲེ། འོན་ཀང་ཕྱྷི་ནང་གྷིས་ཀས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྷི་སྔོ་སོགས་མང་བར་
སྣང་བ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་བྱ་བྱྲེད་གྷིས་མྲེད་ཀང་གསལ་བ་འཐད་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་རང་གྷི་
ངོ་བོ་གསལ་བར་མྷི་འཐད་དྲེ། སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་ པས་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་རང་ྷིད་གསལ་
བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་རང་ྷིད་ལ་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རལ་གྷིའྷི་སོས་རང་ྷིད་མྷི་གཅོད་པ་
བཞྷིན་ཅྲེ་ན། འདྷིར་སྒྲོན་མའྷི་དཔྲེས་གྲུབ་སྟྲེ་སྒྲོན་མ་དྲེ་གསལ་བྱྲེད་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་ཤྷིང་དོན་དམ་པར་རང་
གྷིས་རང་གསལ་བར་བྱས་པ་མྲེད་ཀང་གས ལ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲོན་
མ་དྲེ་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྲེས་པ་ན་སྒྲོན་མྲེ་དྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པ་
བཞྷིན་དུ་བོའ ་ིབདག་ྷིད་ཀང་རང་ྷིད་གསལ་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རྷིག་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལྔ་པ་
དོན་གཞན་ཡྷིན་ན་མོ ང་བ་མྷི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། བོ་དྲེའྷི་རྷིག་བྱ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གཞན་
ཡྷིན་ན་ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱྲེད་འཐད་པར་དཀའ་སྟྲེ་མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྔོ་སོགས་
མོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་བོ་དྲེ་རང་ྷིད་གསལ་བ་མ་ཡྷིན་ན་དྲེས་དོན་གཞན་གྷི་སྔོན་པོ་གསལ་བར་མྷི་འཐད་ དྲེ་མུན་
པས་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །རང་ྷིད་གསལ་བ་ཡྷིན་ན་ནྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའང་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་
ཀྷི་རྣམ་པ་ནྷི་བོ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སྔོ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་མྲེད་ན་བོས་དོན་མོང་བ་
གཏན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷིག་གྷིས་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ 
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༼༥༢ ༧༽ 
སྔོན་པོ་དང་དྲེ་མོང་བ་ཐ་དད་མྲེད་ན་གཟུང་འཛིན་གྷིས་སུ་སྣང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རྷིག་བྱ་སྔོན་པོར་སྣང་
བ་དང་རྷིག་བྱྲེད་སྔོ་འཛིན་གྷིས་དངོས་པོ་ལ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡྷིན་
ལ་དྲེ་ལ་རྷིག་པས་བརྟགས་ནས་བརད་པར་མྷི་རྷིག་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི། རྷིག་བྱ་རྷིག་བྱྲེད ་རྣམ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དོན་བྲེམ་པོ་མྷི་སྷིད་ཅྷིང་སྷིད་ཀང་དྲེ་བོས་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་པ་དྲེས་
ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་དོན་རྷིག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། ཕྱྷིའྷི་དོན་མོང་ཡང་
གང་ཟག་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། དོན་མོང་བ་རྷིག་པས ་མྷི་འཐད་པ་དང་། རྣམ་རྷིག་ལ་རོད་པ་སང་
བ་དང་། དོན་བསྡུས་ནས་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའྷི་བོས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་ན་ཆོས་ཀྷི་གགས་པ་ཁྱོད་
ལ་ྲེས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ང་ལ་ཕྱྷི་རོལ ་གྷི་དོན་མོང་ཡང་ྲེས་པ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་དོ། །འོ་ན་ཁྱོད་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མོང་
བ་བཀག་ནས་རང་རྷིག་འབས་བུར་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་བརོད། འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཇྷི་ལྟར་གགས་པ་བཞྷིན་བཞག་པས་ཆོག་
མོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་རྷིག་བྱྲེད་པ་ཁྱོད་ཀང་མཆོད་སྦྱྷིན་ལ་སོགས་པ་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་ཐ་སད་བཀག་ནས་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པའྷི་རྷི ག་བྱྲེད་ལས་བཤད་པའྷི་མཆོད་སྦྱྷིན་བསྒྲུབས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད། འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་འཁྲུལ་པ་
བཀག་ནས་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ཡང་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ། གང་ཚེ་ཕྱྷི་རོལ་འཛིན་མྲེད་
པ། །དྲེ་ཚེ་ཆགས་སོགས་སང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ 
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༼༥༢༨༽ 
ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བོ་རྣམ་མྲེད་ཀྷིས་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མང་བས་གང་ཟག་ལ་
གནོད་པ་མྲེད་ཀང་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་བོས་མོང་ངོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ྷིད་
ཀྷིས་དོན་ཅྷི་ཞྷིག་བརོད་པ་ཡྷིན། རྲེ་ཞྷིག་བོ་རྣམ་མྲེད་ཀྷིས་མོང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་བོ་དང་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་རྟོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་བོ་རྣམ་བཅས་ཀྷིས་རྟོགས་ན་
དཔྱད་པ་འཇུག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་ནྷི་ཡུལ་དྲེའྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷིས་དོན་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་གྷི་རྣམ་པ་བོ་
ལ་རྲེས་སུ་ཞུགས་པ་ཅན་དྲེ་ཡོད་པར་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་མོད་བོའ ་ིརྣམ་པ་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོ ན་ལས་སྲེས་པའམ་
གཞན་ཏྲེ་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་དཔྱད་པར་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །བོ་རྣམ་མྲེད་ཡྷིན་ན་དཔྱད་པར་ཡང་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ། མཐོང་བ་དྲེ་ྷིད་དོན་དུ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་
པ་དཔྱད་ན་དོན་མྷི་འཐད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། འོ་ན་སྔོན་པོ་དང་བོ་ཐ་ད ད་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ལྷན་ཅྷིག་
དམྷིགས་པ་ངྲེས་པས་གྲུབ་སྟྲེ། འོག་ཏུ་སྔོ་སོགས་སྣང་བ་ནྷི་མཐོང་བ་བོའ ་ིརང་བཞྷིན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་མཐོང་བྱྲེད་སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཁྱད་པར་དང་བལ་བའྷི་སྔོན་པོ་རང་པ་མྷི་འཛིན་ལ། སྔོན་པོ་
དང་བལ་བའྷི་སྔོ་འཛིན་རང་པའང་མྷི ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི། དགག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ལ་སྔོ་
འཛིན་དྲེ་འཛིན་ན་སྔོན་པོ་དྲེ་འཛིན་ལ་སྔོན་པོ་དྲེ་འཛིན་ནའང་སྔོ་འཛིན་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའོ། །མདོར་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་ནྷི་གཅྷིག་མ་དམྷིགས་ན་གྷིས་ཀ་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་མྷི་
དམྷིགས་ལ་གཅྷིག་ 
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༼༥༢༩ ༽ 
དམྷིགས་ན་གྷིས་ཀ་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཕྱྷི་རོལ་ལན་གར་དོན་ཡོད་
མྷིན། །ཅྲེས་པ་ནྷི་དོན་བསྡུ་བ་སྟྲེ། བོ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་དོན་མྲེད་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་རྣམ་རྷིག་ལ་རོད་པ་སང་
བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་མྷི་ལྟོས་ན་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྷི་ཚེ་ བུམ་པ་མྲེད་ཀང་
བུམ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ལས་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་ལྡོག་པའྷི་རྟགས་ལས་དོན་གྲུབ་པ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་རྷིག་གྷི་སྐབས་འདྷིར་མྲེ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་བོ་འགའ་ཞྷིག་ནྷི་དུ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་
བོ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱྲེད་ཀྷི། བོ་ཐམས་ཅད་ཀྷི ས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བག་ཆགས་སད་
པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བག་ཆགས་སད་པའྷི་རྲེན་གར་དང་གང་ྲེ་བའྷི་ཡུལ་དུས་དྲེར་བོ་རྣམ་པར་
ངྲེས་པ་ཡྷིན་གྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་དུས་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་འབས་བུ་ལྡོག་པའྷི་རྟགས་
ལས་བོའ ་ིརྒྱུ་ཙམ་ཞྷིག་འགྲུབ་ཀྷི་ཁྱད་པར་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་ངྲེ ས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་དོན་བསྡུས་ནས་བོ་ཚུལ་
གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་མྲེད་ན་གཟུང་འཛིན་གྷིས་སུ་སྣང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་བ་
རྷིགས་པས་མྷི་འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་གཅྷིག་ལ་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་དང་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་སྟྲེ་ཚུལ་
གྷིས་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཅྷིག་ཡྷིན་ཡང་གྷི ས་སུ་སྣང་བ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། རྷིགས་པའྷི་སོ་ནས་ནྷི་བོ་གཅྷིག་
ཡྷིན་ལ། བརྟགས་པའྷི་སོ་ནས་ཚུལ་གྷིས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་ཚུལ་གྷིས་སུ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། བོ་
དྲེ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་དྲེ་ལྟར་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པས་ཀང་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་
དང་བཅས་པ་དྲེ་ལྟ ར་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་འདྷིའྷི་ཚུལ་རྣམ་པ་གྷིས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པའྷི་
ཆ་དྲེ་ྷིད་ 
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༼༥༣༠༽ 
ལས་གཟུང་བའྷི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ནྷི་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་ལ་མོང་བའམ་རང་རྷིག་པ་ྷིད་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ཞྷིང་འཛིན་
པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ལྔ་པ་དྲེ་དག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ལ་གསུམ་ལས ། དོན་ཡོད་ཀང་
དཔྱད་ན་རང་རྷིག་འབས་བུར་བསྟན་པ་ནྷི། སྔོ་འཛིན་སྲེས་པའྷི་དུས་གང་གྷི་ཚེ་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྷི་རྣམ་རྷིག་གྷི་
རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་ཡུལ་དོན་གཞན་དྲེ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པར་གནས་ཀང་འདོད་མྷི་འདོད་དྲེའྷི་དངོས་
པོར་དོན་དྲེ་སྔོ་འཛིན་གྷིས་མ་གྲུབ་སྟྲེ། སྔོ་འཛིན་སྲེས་པ་ན་ཡུལ་དྲེ ་འགག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་
སྔོན་པོ་དྲེ་ནྷི་འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་མོང་བ་ཡྷིན་པས་དཔྱད་ན་རང་རྷིག་པ་ྷིད་འབས་བུ་
ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དོན་མྲེད་ཀང་མ་དཔྱད་ན་དོན་རྷིག་འབས་བུར་བསྟན་པ་ནྷི། མ་དཔྱད་པར་འཇུག་པ་གང་
གྷི་ཚེ་ཤྲེས་པའྷི་ཆ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་ དོན་དུ་བཞག་པ་སྟྲེ་དོན་དུ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་དང་
བཅས་པར་འདོད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པའྷི་བདག་ྷིད་མས་སུ་མོང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་བག་ཆགས་
ཀྷི་སྟོབས་ཀྷིས་དོན་དུ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཡྷིན་པས་དྲེའྷི་ཚེ་དོན་རྷིག་པ་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་ཁས་
བངས་ཀང་རང་རྷིགས་འབས་བུར་འདོད ་དགོས་པ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཇྷི་ལྟར་གནས་ཀང་བོས་ཇྷི་ལྟར་མས་
སུ་མོང་བ་བཞྷིན་དུ་དོན་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རྷིག་པ་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་འདྷི་བདག་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འཇྷིག་རྟྲེན་མ་འཁྲུལ་བའྷི་བོ་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་ཡང་དོན་དཀར་པོར་
གནས་སོ་ཞྲེས་མྷི་བརོ ད་དོ། །འབས་བུའྷི་རྟོགས་པ་གསུམ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དོན་ཡོད་ཀང་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་མོང་
བ་མྷི་སྷིད་པ་དང་། དྲེས་ན་རྣམ་རྷིག་པའྷི་ཚད་འབས་གྲུབ་པ་དང་། དོན་གཞལ་  
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༼༥༣༡༽ 
བྱར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་
བསལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ འྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་འདོད་ན་དོན་རྷིག་པ་འབས་བུར་
རྷིགས་ཏྲེ་དོན་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དོན་ཡོད་ན་རང་རྷིག་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་མྷི་འཐད་ཅྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་ཅྲེས་པ་དོན་ཡོད་ཀང་རང་རྷིག་འབས་བུར་རྷིགས་ཏྲེ་ཇྷི་ལྟར་མས་སུ་མོང་བ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་
སྔོན་པོ་ལ་སོ གས་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་ཡུལ་སྡུག་མྷི་སྡུག་ལ་སོགས་པ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་
དམ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིས་ཏྲེ་ན་དོན་དྲེ་ཡོད་ཀང་རང་གྷི་ངོ་བོས་མས་སུ་མོང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མོང་ན་དོན་དྲེ་དུ་མའྷི་བདག་ྷིད་དུ་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་ལ་སྲེ ས་བུ་དུ་
མས་མཛེས་མྷི་མཛེས་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱོད་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྲེས་
བུས་དུ་མར་བཏགས་ཀང་དོན་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བོས་བཟུང་བ་ལྟར་
དོན་ཡང་དུ་མར་ཁས་བངས་ན་ཡང་སྲེས་བུ་སོན་མཚུངས་པ་གྷིས་པོ་དག་གྷིས་དོན་ དྲེ་ཐ་དད་པར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་
མོང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་བུ་གྷིས་ཀ་ལ་མཛེས་མྷི་མཛེས་ལ་སོགས་པ་གྷིས་ཀར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལས་ཀྷིས་བསྒྲྷིབས་པའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དུ་མར་སྣང་བ་རྟོགས་པར་
འདོད་པའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མ་མཐོང་བའྷི་ལས་ཀྷིས་གང་རུང་གཅྷིག ་མཐོང་བ་ལ་བསྒྲྷིབས་པའྷི་
ཕྱྷིར་སྲེས་བུ་རྲེ་རྲེས་གྷིས་ཀ་མོང་བ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་ཇྷི་ལྟར་གནས་པའྷི་དབང་གྷིས་བོས་རྟོགས་
པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་ལ་མཛེས་མྷི་མཛེས་གྷིས་སུ་ 



530   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༥༣༢༽ 
གནས་ཀང་བོས་གཅྷིག་ལས་མ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཛེས་མྷི་མཛེས་ལ་སོགས་པ་དུ་
མའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་གཟུགས་ཀྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་གང་རུང་གཅྷིག་གྷི་བདག་ྷིད་དུ་མཐོང་བར་བྱྲེད་པའྷི་མ་མཐོང་
བ་སྟྲེ་ལས་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་ན་དོན་མཐོང་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ལས་ཀྷིས་བསྒྲྷིབས་པའྷི་བོ་དྲེས་དོན་
གྷི་བདག་ྷིད་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཅྲེས་པའོ། །མདོར་ན་ལས་རྷི་རབ་ལྟ་བུས་དོན་ཟ་བ་ལྟ་བུའྷི་ཆ་ གཅྷིག་ནྷི་
བསྒྲྷིབས་པས་མ་མཐོང་ཡང་ཆ་གཅྷིག་མཐོང་བའྷི་བོ་དྲེ་ཟ་བའྷི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པ་
ལྟ་བུ་སྟྲེ་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་རྷིགས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ཡང་འདོད་པ་དང་མྷི་འདོད་པ་ལ་
སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ནྷི་རྟོག་པའྷི་བོ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་ལྟ་ བུའོ། །དོན་འཛིན་པ་དབང་
པོའ ་ིབོ་ནྷི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྷིན་པས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་དྲེ་ལའང་འཆྷི་
ལྟས་ཀྷིས་ཟྷིན་པའྷི་ཚེ་སྔར་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྡུག་པར་འཛིན་པའྷི་སྲེམས་དྲེ་ཕྱྷིས་མྷི་སྡུག་པར་འཛིན་པ་ཡང་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོགས་པ་སྟྲེ་མྷིག་སྲེར་གྷི་ནད་ཀྷིས་ཐྲེབས་བ ་ལ་དོན་དྲེ་གཞན་དུ་སྣང་བ་དང་། སོག་
ཆགས་ཀྷི་བྱྲེ་བག་གྷིས་སྒྲ་དང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་གྷིས་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བདྲེ་
སྡུག་སྲེད་པ་མཐོང་སྟྲེ། མྷི་དང་རྔ་མོ་ལ་ལན་ཚྭ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྣམ་རྷིག་པའྷི་ཚད་འབས་གྲུབ་པ་ལ་བཞྷི་
སྟྲེ། རང་རྷིག་འབས་བུར་འཇོག་པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཚེ་འད་བ་ཚད་མར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ཚད་མར་འཇོག་
པའྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་མས་སུ་མང་བ་མྷི་སྷིད་པ་དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་གཞལ་བྱར་འདོད་པའྷི་ལུགས་ལའང་རང་ྷིད་མོང་བ་འབས་བུ་ཡྷིན་གྷི་དོན་རྷིག་པ་ནྷི་  
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༼༥༣༣༽ 
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཕྱྷིའྷི་དོན་དྲེ་ྷི ད་བོ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དྲེ་དོན་རྷིག་པར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་
གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། ཇྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་འདྷི་ལ་སྣང་བའྷི་གཙང་བ་དང་མྷི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ་ལྟར་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་རང་གྷི་ངོ་བོ་སྣང་བས་ནྷི་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི ། 
གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་འབས་བུ་ཡྷིན་ན་ཚད་མ་ཡང་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་རྷིག་
འབས་བུ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཚེའང་དོན་དང་འད་བར་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པ་འདྷི་ྷིད་ནྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དོན་རྷིག་
འབས་བུར་མྷི་འཇོག་པ་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་ལ་དོན་ཡོད་དུ་ཟྷིན་ཀང་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོ ན་དྲེ་ལ་འཛིན་པའྷི་
བདག་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟོས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པ་ྷིད་
ཀྷིས་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་གཞན་གྷིས་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་རྣམ་མྲེད་ཀྷིས་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འད་བ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་གང་གྷི་ཕྱྷི ར་ཞྲེ་ན། ཇྷི་ལྟར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་བདག་ྷིད་དྲེ་
ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པའྷི་རྣམ་པ་གཙང་མྷི་གཙང་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་འདྷི་ནྷི་བོ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་
ལྟར་ངྲེས་པ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་རང་རྷིག་པར་འཇོག་པ་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་
རྣམ་པ་རྷིག་པ་དང་རྲེས་སུ་མ ཐུན་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་རྷིག་ཏུ་མྷི་
འཐད་པ་སང་པ་ནྷི། འོ་ན་ཤྲེས་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་རྣམ་པ་རྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་རྷིག་ཏུ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དོན་
གྷི་གནས་ལུགས་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་འཇོག་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་རྷིག་པ་དྲེ་ྷིད་དོན་རྷིག་པ་
ཡྷིན་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་དོན་རྷིག་མྷི་སྷིད་པར་ 
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༼༥༣༤༽ 
འགྱུར་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དོན་གྷི་བདག་ྷིད་ནྷི་བོ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྣམ་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དོན་རྷིག་ཏུ་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྷི་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་དོན་དམ་པར་ན་
རང་རྷིག་པ་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །འབས་བུ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི་བོ་ལ་གནས་པའྷི་དོན་དང་འད་བ་ཡྷིན་ནོ། །དོན་དང་
འད་བ་དྲེའྷི་བྱ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་ནྷི་གནས་ལུགས་ལ་རང་རྷིག་པ་དྲེ་ཡྷིན་ནོ། །རང་རྷིག་པ་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་གང་
གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཇྷི་ལྟར་དོན་གྷི་གནས་ལུགས་དྲེ་ནྷི་བོ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ལྟར་དོན་དྲེ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་སྟྲེ་དྲེ་ལྟར་
འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཚད་འབས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཚད་འབས་གྷིས་ཡུལ་ཐ་
དད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྷི་དོན་ལ་འཇུག་ལ་འབས་བུ་ནྷི་ཤྲེས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་གཙང་བ་དང་མྷི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པ་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་ལ་བརྟྲེ ན་ནས་
འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་རྷིག་པ་དྲེ་རང་རྷིག་ཡྷིན་ཡང་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་རྷིག་ཏུ་འདོད་དྲེ་
རྣམ་པ་དྲེ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་ངོ་གྷིས་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་འབས་གྷིས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་དོན་དམ་པར་འབས་བུ་རང་རྷིག་ཡྷིན་པ་ལྟར་ཚད་མའང་འཛིན་པའྷི་རྣམ་ པ་དྲེ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོན་
པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ྷིད་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཚད་མ་དོན་དང་འད་བ་
ཡྷིན་པ་ལྟར་འབས་བུའང་དོན་རྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ། དོན་གྷི་རྣམ་པ་རྟོགས་པ་ལ་དོན་རྟོགས་པར་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་རང་རྷིག་འབས་བུར་འདོད་པ་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྷི་ཚེ་
རང་རྷིག་འབས་བུར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་དོན་དང་ཤྲེས་པ་  



རིགས་པའི་མཛོད།   533 

༼༥༣༥༽ 
གང་ཡྷིན་རྷིག་པས་དཔྱོད་པ་ན་དོན་གཞལ་བྱར་འདོད་པ་ལའང་རང་རྷིག་འབས་བུར་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་རྷིག་པ་ཡང་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུ ར་པའྷི་རྣམ་པ་རྷིག་པ་ལ་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
སློབ་དཔོན་གྷིས་གང་གྷི་ཚེ་ཕྱྷི་རོལ་ྷིད་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཚེ་ནྷི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ྷིད་འདྷིའྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་
ནོ། །འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་རང་གྷིས་རྷིག་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ཡང་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་དུ་སྣང་བ་ྷིད་འདྷིའྷི་
ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ། །གང་གྷི་ཕྱྷིར་ དོན་དྲེ་ནྷི་དྲེས་གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཇྷི་ལྟར་དོན་གྷི་རྣམ་པ་སྡུག་སུ་ལ་
སོགས་པར་སྣང་བ་ལ་གནས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཡུལ་དྲེ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཚད་མའྷི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་
གཞལ་བྱ་ལ་ྲེ་བར་འདོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་གཞལ་བྱར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་འབས་བུ ་ཡྷིན་ཡང་དོན་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་དོན་གྷི་གནས་ལུགས་ཇྷི་ལྟ་བ་
བཞྷིན་དུ་བོ་ལ་མྷི་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་ནོ། །འད་བ་
ཡང་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྔར་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་དྲེ་དང་འད་བ་སྟྲེ་རྣམ་བཅས་ཀྷི་ཕྱོགས་
སམ་འད་བ་དྲེ་ལས་གཞན་ཏྲེ་མྷི་འད་བ་རྣམ་མྲེད་ཀྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་རྷིགས་པས་དཔྱད་ན་གཟུང་འཛིན་མྷི་སྷིད་དྲེ་
རྷིག་པའྷི་སྟོབས་མྷི་བཟོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དཔྱད་པ་བོར་ནས་དོན་ནྷི་གཞལ་བྱ་ྷིད་དུ་འདོད་
དོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྷི་རྒྱུ ་ནྷི་དོན་ཡང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡང་གྷི་སྒྲས་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྡུད་པའོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་དོན་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཏྲེ་དབང་པོ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཟ་བ་གྷིས་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ 
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༼༥༣༦༽ 
དོན་མྲེད་ཀང་སྲེ་བའྷི་ཤྲེས་པ་དམྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་འཛིན་ཟ་གྷིས་ལས་མ་སྲེས་ཀང་ ཟ་བ་གཅྷིག་ལ་
སོགས་པའྷི་དོན་འགའ་ཞྷིག་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ཞྲེས་
པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྷི་ལྟར་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་ཏྲེ་མྷི་འཛིན་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་དངོས་པོ་ལ ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་དོན་དུ་སྣང་བ་ཅན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེར་ན་རྷི་ལམ་དུ་སྣང་བའྷི་རྟ་གླང་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་ཡུལ་དྲེ་དང་
དུས་དྲེར་ཡོད་པའྷི་དོན་ལ་མྷི་ལྟོས་ཀང་ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་མཐོང་བ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བར་འདོད་ནའང་མྷི་འཐད་དྲེ། 
དྲེ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བ་སྷིད་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྲེད་བདྲེན་རྷིག་པས་དཔྱད་ན་མྷི་འཇྷིག་
པའྷི་གཟུང་འཛིན་དྲེ་འབངས་ཀང་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་སོ། །འདྷིར་དོན་གཞལ་བྱར་
འདོད་པ་ནྷི་མ་དཔྱད་པར་བཞག་པའམ་ཡང་ན་རང་གྷི་ཞྲེ་འདོད་མ་ཡྷིན་ཀང་དྲེ་འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་འདྷི་དང་
བའྷི་ཕྱྷིར་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ཕྱྷི་ དོན་མྲེད་ཀང་ཚད་འབས་ཀྷི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཐ་སད་ཀྷི་
ཚད་འབས་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་བཞག་པ་དང་། ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་བདྲེན་པར་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་
སང་བ་དང་། སྐབས་དོན་རྣམ་རྷིག་པའྷི་ཚད་འབས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དབྱྲེར་མྲེད་ཐ་
དད་དུ་སྣང་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི། ཚ ད་མ་དང་འབས་བུ་དང་གཞལ་བྱ་གསུམ་བོའ ་ིབདག་ྷིད་གཅྷིག་ལས་རྣམ་པར་དབྱྲེར་
མྲེད་ཀང་གཟུང་བ་སྟྲེ་གཞལ་བྱ་དང་འཛིན་པ་སྟྲེ་ཚད་མ་དང་མོང་བ་ནྷི་འབས་བུ་དོན་རྟོགས་པ་སྟྲེ་གསུམ་པོ་
དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་བཞྷིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་སྟྲེ་མ་དཔྱད་པའྷི་  
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༼༥༣༧༽ 
མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་ཅྲེས་པའྷི་དོ ན་ཏོ། །དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་སྣང་ཞྲེ་ན། མཐོང་བས་ཏྲེ་མ་རྷིག་པས་བསླད་པའྷི་བོ་
ཕན་ཅྷི་ལོག་རྣམས་ཀྷིས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་སྣང་ངོ་། །དྲེས་ན་དོན་མྲེད་ཀང་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་འབས་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་
སྣང་བ་བཞྷིན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་མྲེད་ཀང་སྣང་བའྷི་དཔྲེ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་བསྟན་
བཅོས་ལས་གགས་པའྷི་ དཔྲེ་ནྷི། མྷིག་གྷི་དབང་པོ་སྔགས་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་རས་དང་ཏྷིང་ངྲེ་འཛིན་གྷིས་བསླད་
པའྷི་མྷི་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མའྷི་རས་ཀྷི་འཇྷིམ་དུམ་དང་གོ་མོ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རས་དྲེ་དག་གྷི་རྣམ་
པ་ལས་གཞན་དུ་རྟ་དང་གླང་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་ལྟར་རས་དྲེ་དག་
ལས་སྔར་མྲེ ད་ཀྷི་རྟ་གླང་གསར་དུ་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྟ་གླང་ལ་སོགས་པ་དྲེའྷི་གཟུགས་དང་བལ་བ་སྟྲེ་
མྲེད་པའང་དྲེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །རས་དྲེ་དག་ལ་རྟ་གླང་མྲེད་པར་ཅྷིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། འཇྷིམ་དུམ་ལ་སོགས་པའྷི་རས་
དྲེ་དག་སྔགས་སོགས་ཀྷིས་མ་བསླད་པའྷི་མྷིག་ཅན་གྷི་སྲེས་བུས་རྟ་གླང་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བ་ མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་དྲེར་གནས་པའྷི་མྷིག་མ་འཁྲུལ་བས་མཐོང་བས་
ཁྱབ་བོ། །གྷིས་པ་འཇྷིག་རྟྲེན་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཐག་རྷིང་བ་དང་མ་ངམ་སྟྲེ་ཐང་ཆྲེ་བ་དང་། ཁད་སོམས་པ་
ན་གཟུགས་ཆུང་ངུ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ཆྲེན་པོ་རྷི་ལ་སོགས་པ་དང་འད་བར་སྣང་བ་བཞྷི ན་ནོ། །གསུམ་
པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གཟུང་བ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཇྷི་ལྟར་རྲེས་སུ་སྣང་བ་བཞྷིན་བྱས་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྲེས་སུ་
སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷིས་མས་སུ་མོང་བ་ལ་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྲེས་
པའོ། །གྷིས་ 
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༼༥༣༨༽ 
པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་མྷིན ་ན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་འདྷི་ནྷི་སྣ་ཚོགས་
གྷིས་མྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་བཀག་ནས་རྣམ་བརྫུན་པའྷི་ལུགས་སྒྲུབ་པའྷི་གཞུང་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་རྒྱན་
ལས་ལོངས་སོད་བྱྲེད་ཀྷི་བདག་གཅྷིག་ྷིད་ལོངས་སད་བྱའྷི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་གངས་ཅན་
གྷིས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་དགག་པར་འདོད་དོ། །གང་ལྟར་ཡྷིན་ཡང་འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། 
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་མྷིན་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གསུམ་གྷི་དོན་ནྷི་སྣང་བ་བཞྷིན་བདྲེན་ན་
འགལ་བ་འདུས་པ་བདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་གཅྷིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་དུ་མར་བདྲེན་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་བདྲེན་ན་བོ་གཅྷིག་ྷིད་དུ་
སྣང་བ་དྲེ་བདྲེན་པར་འདོད་པ་དྲེ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གཅྷིག་ཏུ་བདྲེན་པ་དགག་པ་ནྷི། 
གཞན་ལ་སྟྲེ་བོ་གཅྷིག་ྷིད་དུ་སྣང་བར་བདྲེན་པར་འདོད་ན་གཞན་ྷིད་དྲེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་བདྲེན་པར་
འདོད་པ་མས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུ མ་པ་གྷིས་ཀར་བདྲེན་པ་དགག་པ་ནྷི། སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་ཏུ་
བདྲེན་པར་འདོད་པ་ཡང་མྷི་འཐད་དྲེ་རང་བཞྷིན་སྣ་ཚོགས་ནྷི་གཅྷིག་ཏུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
མ་གྲུབ་ན་བོ་གཅྷིག་ྷིད་དང་དངོས་པོ་སྟྲེ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་དང་སྣ་
ཚོགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བོས་ངྲེས་པར་འགྱུར ་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་གཅྷིག་དང་དུ་མ་འགལ་བར་མཐོང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་ཏུ་མ་ངྲེས་ཀང་ཁས་ལྲེན་ན་རོལ་བ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་
དགོད་པ་ནྷི། གང་བདྲེན་པའྷི་གཅྷིག་དང་དུ་མ་དང་ 
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༼༥༣༩༽ 
བལ་བ་དྲེ་བདྲེན་པའྷི་དངོས་པོར་མྷི་རུང་སྟྲེ་ནམ་མཁའྷི་པད་མོ་བཞྷིན་ནོ། །གཟུང་འཛི ན་གྷིས་ཀང་བདྲེན་པའྷི་
གཅྷིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་ལོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། གང་གྷིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །འདྷི་
དག་ནྷི་རྣམ་བརྫུན་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཇྷི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྷིན་བདྲེན་པ་བཀག་པའོ། །འདྷིར་རྣམ་བདྲེན་
པ་ལྟར་ན། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི། །སྣ་ཚོགས་གཅྷིག་པའྷི་ངོ་བོར་འགྱུར ། །ཞྲེས་པས་སྣ་ཚོགས་ནྷི་ཤྲེས་པ་
གཅྷི་གྷི་ངོ་བོར་བདྲེན་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཀར་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཐ་སད་ནྷི་ཤྲེས་པ་ལ་མ་ཡྷིན་གྷི་དོན་ལ་ཞུགས་པའྷི་བོས་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་གཅྷིག་དང་ཐ་
དད་ཐམས་ཅད་མྷི་བདྲེན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གོམས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷི ར་ཏྲེ་ཡང་དག་པའྷི་དོན་གོམས་པས་
གཅྷིག་དང་དུ་མར་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཟོག་པར་ནུས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་
པ་དགོད་པ་ནྷི། འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ལ་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྷི་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་ནྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་
ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བས་ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཆོས་མཐུན ་པ་ཞྲེས་པ་ནས། འཁྲུལ་པ་སྲེས་ཞྲེས་པའྷི་
བར་ནྷི་བཟོག་ཁྱབ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་སྣང་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པར་འཇོག་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་གྷིས་སྣང་འདྷི་ལ་
འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་བརྫུན་གྷིས་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
འགོ་བ་འཁོར་བ་པ་འདྷི་ལ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་དྲེ འྷི་བདག་ྷིད་གཅྷིག་ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་ཡོད་ན་སྔོན་ནམ་ཕྱྷི་མའྷི་དུས་གང་གྷི་ཚེ་ཡོད། དྲེའྷི་ཚེ་བོ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མྲེད་གང་གྷི་ཚེ་ཡོད། དྲེའྷི་  
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༼༥༤༠༽ 
ཚེ་བོ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མྲེད་གང་གྷིས་གཟུང་བ་དྲེ་རྟོགས་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་ལ། ད་ལྟར་གྷི་གཟུང་འཛིན་ཀང་
བདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེན་པ་དྲེ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གྷིས་
སྣང་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་བ་འགའ་ཞྷིག་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་
ལས་སྲེ་ཡང་ནང་གྷི་བསླད་པ་སྟྲེ་མ་རྷིག་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ནྷི་རང་བཞྷིན་ཏྲེ་སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་ཕྱྷིན ་
ཅྷི་ལོག་ཏུ་སྣང་བ་ཅན་འདྷི་ལའང་ཡོད་དོ། །དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་རྲེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་དྲེ་ལྟར་འབྱུང་
བ་ཅྷི་སྟྲེ་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་སྟྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པའྷི་བག་ཆགས་ངན་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་

དྲེ་ནས་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྷི་གཙོ། །དྲེ་བཞྷིན་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྷི་ནྷི། །དབང ་ཕྱུག་འགོ་ཀུན་བྱྲེད་པོ་སྟྲེ། །ལྷ་ཡྷི་
མཆོག་ནྷི་བག་ཆགས་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་དུ་
སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་དྲེར་ཞྲེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་རབ་རྷིབ་ལས་སྐྲ་ཤད་དང་། མྷིག་སྲེར་གྷི་ནད་ལས་དུང་
སྲེར་པོར་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཚད་འབས་ དངོས་བསྟན་པ་དང་། དཔྲེའྷི་སོ་ནས་དོན་གཞན་ལ་
སྦྱར་བ་དང་། གཞན་ལ་སྦྱར་བ་དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ལུང་འགལ་སང་བའམ་རྣམ་གངས་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣམ་རྷིག་པའྷི་ལུགས་དྲེ་ལ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་གཞལ་བྱ་ནྷི་དོན་མྷི་སྷིད་
པའྷི་ཕྱྷིར་བོ་ནྷི་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་ཚད་མ་ ནྷི་སྲེམས་གདུང་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པར་
འདོད་པ་དྲེའོ། །འབས་བུ་ནྷི་བདག་རྷིག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་མ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞལ་བྱ་ཤྲེས་པ་
ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འཛིན་པའྷི་ 
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༼༥༤༡༽ 
རྣམ་པ་དྲེ་རང་རྷིག་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དཔྲེར་ན་འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་བ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་རང་གྷི་བདག་ྷིད་
གཞལ་བྱ་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན་གཞལ་བྱ་དང་འཇལ་བྱྲེད་དང་འབས་བུ་དང་གསུམ་ཐ་དད་མྲེད་པར་གནས་པ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་གཞག་འདྷི་ནྷི་གཞན་རྷིག་ཏུ་འདོད་པའྷི་ཚད་མ་ཀུན་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་ཚད་མ་ལ་སོགས་
པ་གསུམ་ཐ་དད་མྲེ ད་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་ནྷི་རང་རྷིག་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་
པས་དྲེ་གཞན་རྷིག་གྷི་དཔྲེར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། གཞན་རྷིག་ཏུ་འདོད་པའྷི་ཚད་མ་དྲེ་ལའང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་
པར་སྣང་བ་ནྷི་མས་སུ་མོང་བའྷི་བདག་ྷིད་དུ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་དྲེ་དག་ནྷི་
མོང་བ་རང་གྷི ་བདག་ྷིད་མས་སུ་མོང་བ་ཞྲེས་པའྷི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་མོང་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་
སྲེས་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་བོ་ལ་མྷི་གསལ་ན་རྟོགས་པར་མྷི་རུང་ལ་གསལ་ན་ཤྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རུང་ྷིད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་ཤྲེས་པའྷི་བདག་ྷིད་གཞལ་བྱ་ ཡྷིན་
ཅྷིང་རང་རྷིག་ཅྲེས་པ་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ། །མདོར་ན་བོའ ་ིརྣམ་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་ལྡོག་པའྷི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འཛིན་པའྷི་རྣམ་པ་ཚད་མར་འདོད་ན་སློབ་དཔོན་གྷི་ལུང་དང་འགལ་ཏྲེ་
སློབ་དཔོན་གྷིས་རང་རྷིག་ཚད་མར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་ཤྲེས་ པའྷི་བདག་ྷིད་ལ་
འཛིན་པའྷི་རྣམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་རང་ྷིད་ལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་ཚད་མ་དྲེ་ལ་རུང་བ་ྷིད་ཅྲེས་
བྱ་བ་དང་ཚད་མ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་། རང་རྷིག་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་  
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༼༥༤༢༽ 
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་རང་རྷིག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཆ་ནས་ཚད་མར་བཤད་ལ་ ཁོ་བོས་ནྷི་རང་
རྟོགས་པའྷི་ཆ་ནས་འབས་བུར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པའོ། །སློབ་དཔོན་ཞྷི་འཚོ་ནྷི། རང་རྷིག་ཀང་ཡྷིན་ཚད་མའང་
ཡྷིན། །རུང་བ་དང་ནྷི་གཅོད་པའང་ཡྷིན། །ཅྲེས་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་བཞྷིར་འདོད་ལ་རྒྱན་ན་ནྷི་ཚིགས་བཅད་
འདྷི་མྷི་སྣང་ངོ་། །ཚད་མ་དང་འབས་བུའྷི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་རྣམ་ག ཞག་དྲེ་ྷིད་ངྲེས་
པར་བྱ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། བོ་རང་རྷིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་ཡྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིས། །ཞྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། དུས་ཕྱྷིས་དན་པ་ལས་ཀང་ཡྷིན། །ཅྲེས་
པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་ཁས་བངས་ནས་ག ྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁས་མ་
བངས་པར་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་ཁས་བངས་ནས་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་གཞན་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སློབ་དཔོན་གྷི་གཞུང་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རང་ྷིད་ཀྷི་རྷིགས་པས་བསྒྲུབ་
པའོ། །འདྷིའྷི་དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞུང་དྲེའྷི་དོན་གཞན་གྷིས་བཤད་པ ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། སློབ་
དཔོན་གྷིས་བཤད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེའྷི་དགོངས་པ་རང་གྷིས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་ལྡན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེས་མ་གྲུབ་ན་
དོན་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་ པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་
བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་སྣང་བའྷི་རྒྱུ་ཤྲེས་པ་དྭངས་པས་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལ་དབང་པོའང་
སྣང་བར་འགྱུར་ལ་ཡུལ་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་སྣང་ན་ཡང་དྲེ་ལ་དབང་  
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༼༥༤༣༽ 
པོའང་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཤྲེ ས་པ་སྲེ་བ་ལ་ཡུལ་ལས་གཞན་
པའྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའང་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་རྒྱུའྷི་ལག་རྲེས་སོ་སོར་འཇོག་པའྷི་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ྷིད་ཀྷིས་ཡུལ་
དང་འད་བར་སྲེ་ཞྲེས་པ་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་དཔྲེ་ནྷི། དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་བུ་ཚ་སྲེ་བ་ལ་ཟས་དང་དུས་
དང་སྔོན་གྷི་ལས་དང་ཕ་མ་ཡང་རྒྱུ་ཡྷིན་མོད་ཀྷི་གཞན་གྷི ་གཟུགས་མྷི་འཛིན་པར་བུ་ཕ་དང་བུ་མོ་མའྷི་
གཟུགས་འཛིན་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་དབང་པོའ ་ིརྣམ་པ་མ་ཤར་
ཡང་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པས་དབང་པོའང་རྟོགས་པར་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ལ་ཡུལ་དྲེ་ལས་
གཞན་པའྷི་དབང་པོའང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་ཡུལ་སྒྲ་ལ་སོག ས་པ་དག་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པར་འད་ཡང་ཤྲེས་
པ་ལ་རྒྱུ་དྲེ་དག་གྷི་རྣམ་པ་སྣང་མྷི་སྣང་མྷི་འད་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དྲེའྷི་ནང་ནས་ཡུལ་གྷི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཆོས་དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་ཁོ་ནའྷི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡྷིན་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བོ་
ལ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་དྲེ་མྲེད ་པར་གྱུར་ན་ཡུལ་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་དྲེར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དབང་ཤྲེས་དྲེ་
ཡུལ་ལ་འཛིན་ནུས་སུ་དབང་པོས་སྲེད་ལ་རྷིག་པ་ཙམ་དུ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གྷིས་རང་གྷི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་བསྲེད་ན་དྲེ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད། དབང་པོ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་ཤྲེས་པ་ལ་མྷི་སྣང་སྟྲེ་དྲེ་དྲེ འྷི་
དམྷིགས་རྲེན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བསྒྲུབ་དགོས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པར་མྷི་འཐད་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷི ས་དྲེའྷི་ 
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༼༥༤༤༽ 
དོན་དུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་གྷིས་ཀང་མྷིན་ཏྲེ་དཔྲེ་མྲེད་པས་ཞྲེ་ན། དོན་དང་ལྡན་པ་སྟྲེ་ཡུལ་ལྔ་དང་
ལྡན་པའྷི་དབང་པོའ ་ིསྲེམས་ལ་དོན་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་དོགས་པ་བདྲེན་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེ་བོ་ལས་
རྒྱངས་ཆད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྣམ་མྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་གྲུབ་མཐ འ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་དང་མྷི་
ལྡན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཟ་གྷིས་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གྲུབ་སྟྲེ་ཟ་གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ནྷི་མོང་བས་གྲུབ་ལ་
དྲེ་དོན་ཡྷིན་པ་རྷིག་པས་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདས་པའྷི་དོན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་དན་
པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཀང་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་བོའ ་ིརྣ མ་པ་དང་དོན་གྷི་རྣམ་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་སུ་སྣང་བ་གྲུབ་སྟྲེ་བོ་དྲེ་
ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ནྷི་མོང་བས་གྲུབ་ལ་དྲེ་དོན་ཡྷིན་པར་རྷིགས་པས་ཁྲེགས་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་དོན་ཞྷིག་ནས་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རང་རྷིག་པའང་གྲུབ་སྟྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པའང་ཤྲེས་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དན་པ་དྲེ་རྷིགས་ཀྷི་དོན་ལྡན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་དོན་ལྡན་དུ་
འདོད་པ་དགག་པ་དང་། རང་མཚན་གྷི་དོན་ལྡན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དན་པ་དོན་དང་མྷི་ལྡན་
པར་འདོད་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་གསལ་བ་ཞྷིག་ཀང་རྷིགས་མ་ཞྷིག་པས་དྲེ་དན་པས་འཛིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྡན་མྷིན་ཅྲེས་པ་དན་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་རྷིགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་སྔོན་
པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཐ་དད་ཅན་དྲེ་དུ་མར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྷིགས་ནྷི་ཁ་དོག་དང་དུ་མས་
སྟོང་པར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྷིགས་དངོས་པོ་ནྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་དོན་མ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྷིགས ་
དྲེ་མྷི་རྟག་པར་འདོད་ན་དྲེ་རྷིགས་སུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་སྐད་ཅྷིག་དུ་མའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་  
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༼༥༤༥༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་རྟག་པར་འདོད་ནའང་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་བོའ ་ིཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོའ ་ིསྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལ་གྷིས་ལས། དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་དྲེས་རྷིགས་མྷི་འཛིན་ཀང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྷི ན་ཏྲེ་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་དངོས་པོ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷིང་གྷི་མཚན་མ་ཅན་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་དོན་གྷི་མཚན་མ་
ཅན་གྷི་འདུ་བྱྲེད་ཀྷི་དངོས་པོ་རྟོག་པས་འཛིན་པ་ནྷི། མྷིང་སོགས་བརོད་ན་འཆད་པ་པོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་མྷི་སྷིད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེས་གྲུ བ་པའྷི་དོན་ནྷི། དན་པའྷི་ཚུལ་ནྷི་དོན་
ལྡན་གྷི་ཤྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དོན་གྷི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་དོན་མྲེད་ན་དྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་འདོད་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་མྷི་
གསལ་བ་འདྷི་འད་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་ད ན་པའྷི་རྣམ་རྟོག་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡང་སྔར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤྷིན་ཏུ་
གསལ་བར་མོང་བའྷི་བག་ཆགས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྲེན་གྷིས་སད་པར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་
ནོ། །དན་པའྷི་རྒྱུ་མོང་བ་དྲེ་ཡང་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་དན་པ་དྲེ་ནྷི་ཇྷི་
ལྟར་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི ་རྣམ་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། ཞྲེས་པ་དྲེ་དང་མྷི་ལྡན་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྣམ་བུ་མོང་
བ་ལས་བུམ་པའྷི་དན་པ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དན་པ་དོན་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་
དང་། དན་པ་ལ་སྣང་བ་དོན་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། རྣམ་པ་དྲེ་བོ་ལས་ཐ་དད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་དན་པ་མོང ་བ་ལས་བྱུང་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་དན་པ་དོན་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དན་པ་སྲེས་པ་དྲེའྷི་ 
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༼༥༤༦༽ 
ཚེ་དོན་དྲེ་ཞྷིག་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དན་པ་དོན་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དོན་ལས་སྲེས་པས་དོན་གྷི་
རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ན་དན་པའྷི་བོ་དྲེ་ལྟར་མོང་བ་སྟྲེ ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་དོན་གྷི་རྣམ་པ་དང་
ལྡན་པ་དྲེར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྷི་དོན་རང་
མཚན་གྷི་རྣམ་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་གསལ་བའྷི་རྣམ་པས་དབྲེན་པ་སྟྲེ་མྷི་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་
གཅྷིག་ྷིད་རྟོག་པས་བཟུང་བའྷི་ཚེ་མྷི་ག སལ་བ་ལ་དབང་པོས་བཟུང་བའྷི་ཚེ་གསལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
དོན་དྲེ་ཅྷིར་འགྲུབ། མྷི་གསལ་བར་གྲུབ་ན་དབང་པོ་ལ་དྲེའྷི་རྣམ་པར་སྣང་བ་མྷི་འཐད་ལ་གསལ་བར་གྲུབ་ན་
རྟོག་པ་ལ་དྲེའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བར་མྷི་འཐད་ཅྷིང་གྷིས་ཀར་གྲུབ་ན་བོ་ཐམས་ཅད་དོན་གྷི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ་འདྲེས་པར་སྣང་བའྷི་བོ ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཁྱབ་པ་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཡྷིན་ཞྷིང་དྲེ་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་འདོད་ན་
ཡུལ་དུས་དྲེར་གནས་པའྷི་སྲེས་བུ་གཞན་གྷིས་ཀང་བདག་ལ་སྣང་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་
རུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གཞན་གྷིས་མྷི་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་
དང་། རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣམ་པ་དྲེ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཀང་
གཞན་གྷིས་མྷི་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་གྷི་རྒྱུད་ལ་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་བདག་གྷི་ནང་ན་གནས་པའྷི་སྷིང ་
གཞན་གྷིས་མྷི་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྣམ་པ་དྲེ་འདྷི་དང་འདྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ཀང་གཞན་གྷིས་
རྟོགས་པར་མྷི་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་ཐོས་བྱུང་གྷི་ཤྲེས་རབ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ། །བརོད་པའྷི་  
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༼༥༤༧༽ 
ཚེ་གཞན་གྷིས་རྟོགས་ན་བདག་གྷི་རྒྱུད་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་པ་མས་སོ། །གཞན་ཡང་འབྲེལ་བའྷི ་དོན་དྲེ་ལས་
བྱུང་བའྷི་ཚུལ་དུ་ཡྷིན་ན་བདག་གྷི་རྒྱུད་མ་མཐོང་ཡང་དྲེ་མཐོང་བ་སྷིད་དྲེ་མྲེ་མ་མཐོང་ཡང་དུ་བ་མཐོང་བ་
བཞྷིན་ནོ། །བདག་ྷིད་གཅྷིག་ཏུ་འབྲེལ་ན་གློ་རྣམ་བཅས་དང་རང་རྷིག་ཏུ་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྟོག་པ་ལ་སྣང་
བའྷི་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་བརོད་པའྷི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྷི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་ བའྷི་བུམ་པ་དྲེ་སློབ་མས་མྷི་གོ་ཡང་སློབ་
མ་རང་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་བུམ་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་གོང་ས་བརོད་ཀང་མྷི་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་
དོ། །ལུས་ཀྷི་སྷིང་དང་མྷི་འད་སྟྲེ་བདག་གྷི་ལུས་ཀྷི་སྷིང་ནྷི་གཞན་གྷི་ལུས་ཀྷི་དབང་པོས་མྷི་འཛིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་
མ་ཕད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གཞན་གྷི་མྷི་ག ཞྷིས་ཀང་མྷི་འཛིན་ཏྲེ་པགས་པ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཡྷིད་ཀྷིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནྷི་ཕད་པ་དང་ཆྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་སོ་སོ་རྲེ་རྲེའྷི་རྒྱུད་དང་
འབྲེལ་པ་སྒྲས་བརོད་པ་ཡྷིན་ན་འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོའ ་ིསྲེམས་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་དག་མཚམས་སྦྱོར་བར་
མྷི་འགྱུར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་ མཚམས་སྦྱོར་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན་བཤད་བྱ་དང་གོ་བྱའྷི་དོན་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་མངོན་
པར་ཞྲེན་པའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་དུའོ། །མདོར་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་པ་དྲེ་སློབ་མས་མ་གོ་བ་དང་། སློབ་མས་
གོ་བ་དྲེ་སློབ་དཔོན་གྷིས་མ་བཤད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་དག་ཐ་
དད་ཀང་དྲེ་ད ག་འད་བ་ཡོད་པས་འད་བ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོ་སོའ ་ིརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་
ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཐ་སད་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཡོད་དྲེ་་ཕྱྷིས་ལ་དངུལ་ཕོར་དུ་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་
མཚམས་སྦྱོར་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ འད་
བར་མ་གྲུབ་ 
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༼༥༤༨༽ 
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་འད་བར་འཛིན་པ་ལ་གྷིས་ཀ་གཟུང་དགོས་པ་ལས་གཞན་གྷི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའྷི་
རྣམ་པ་དྲེ་བདག་གྷི་བོས་ནམ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་གྷི་བོ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་བདག་གྷིས་གྲུབ་
ཀང་དྲེ་གྷིས་འད་བར་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ། ཐ་དད་བདག་ྷིད་ཇྷི་ལྟར ་གཟུང་། །ཞྲེས་པ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་མ་
བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དྲེར་སྣང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་དུ་མ་
བཟུང་ན་ཡང་འད་བར་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་གཅྷིག་ལ་འད་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྷི་རྣམ་
པ་དྲེ་དག་ཐ་དད་ཀང་བོས་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་ བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེའྷི་ཚེ་བོ་དྲེ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་
བོ་དྲེ་དོན་དམ་ཡུལ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་ཚུལ་གྷིས་སུ་གྲུབ་བོ། །གྷིས་པ་
གཞུང་དྲེའྷི་དོན་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྣམ་བཅས་ཀྷི་
ལུགས་དགོད་པ་དང་། རྣམ་མྲེད་ཀྷི་ལུགས་དགག་པ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་བོ་རྣམ་བཅས་ཀྷི་དོན་བསྟན་པ་ནྷི། ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་ཡྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིས། །བྱྲེ་བག་ལས་ནྷི་ཚུལ་གྷིས་
ྷིད། །ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་རྣམ་
པ་གྷིས་ཡོད་དྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་དང་ཤྲེས་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པའོ། །ཤྲེས་པ་དང་པོ་དྲེ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དྲེ། ཤྲེས་པ་དང་པོའ ་ིརྣམ་པ་གྷིས་དང་རང་ྷིད་ཀྷི་རྣམ་པའོ། །དཔྲེར་ན་སྔོན་
པོར་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེ་གསུམ་ པས་
འཛིན་པ་དང་གསུམ་པ་དྲེ་བཞྷི་པས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེས་ 
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༼༥༤༩༽ 
ལྷག་པའོ། །དྲེ་ལ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དོན་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་གནོད་པ་ཅན་གྷིས་རྣམ་ལྡན་དུ་གྲུབ་ཀང་ཤྲེས་པ་ཐམས་
ཅད་རྣམ་བཅས་སུ་མྷི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་སྔོན་པོ་མས་སུ་མོང་བའྷི་ཤྲེ ས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཡང་
དྲེ་འཛིན་ཕྱྷིར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པས་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཤྲེས་པ་དང་པོ་དྲེ་ནྷི་རང་གྷི་རྣམ་པའྷི་
སྟྲེང་དུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་ནོ། །ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེ་ནྷི་
ཆ་གྷིས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་རྣམ་པ་གྷིས་པ་ཅན་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པའྷི་ད ན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་
འདྷི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །ཞྲེས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པ་གསུམ་པ་དང་བཞྷི་པ་ལ་སོགས་པའང་
དན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་སྔོན་པོ་ལས་ནྷི་ཐ་དད་དུ། །སྔོན་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་ནྷི། །ཕྱྷི་མའྷི་ཤྲེས་
པས་མཐོང་མྲེད་དྲེ། །ཐ་དད་རྟོགས་པའྷི་བོས་སྤྲུ ལ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་བོ་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ཁྱད་མྲེད་
དུ་ཐལ་བ་ནྷི། གཞན་དུ་ཤྲེས་པ་དང་པོ་དྲེ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་ན་ཇྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་
ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ལ་སྔ་མ་དྲེ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རང་
གྷི་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ལའང་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་མྲེད་ལ་རང་ྷིད་ཀྷིས་ཀང་ཡུལ་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་
བོ་སྔ་ཕྱྷི་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་བོ་སྔ་མ་ནྷི་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷིས་དྲེ་ལྟར་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་རྣམ་པ་ལྷག་པར་བསྟ ན་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་
དང་པོ་རྣམ་ལྡན་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འདྷི་ལྟར་གྷིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་ཤྲེས་པ་
རྣམས་ནྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་སྟྲེ་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་  
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༼༥༥༠༽ 
ལྷག་པར་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་མདོར་བསྟན་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་དང་པོ་དྲེ་ནྷི་བདག་
གྷི་རྣམ་པའྷི་སྟྲེང་དུ་དོན་གྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་རྣམ་པ་བསྣན་པས་རྣམ་པ་གྷིས་པ་ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པས་
འགའ་ཤྷིག་གྷི་ཚེ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་དམྷིགས་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་གྷིས་པས་བདག་གྷི་རྣམ་པ་དང་
བཅས་པར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེ་ནྷི་གསུམ་པའྷི་ཤྲེས་པས་རྟོགས་ལ་གསུམ་པ་དྲེའང་བཞྷི་པས་
རྟོགས་ཏྲེ་ཇྷི་སྷིད་དུ་དན་པ་དང་བརྷི་བར་ནུས་ཀྷི་བར་དུའོ། །འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་དང་པོས་ནྷི་སྔོན་པོ་འཛིན་ལ་
གྷིས་པས་ནྷི་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའོ། །གསུམ་པས་ནྷི་སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་
པ་ལྟ་བུའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི།  རྣམ་མྲེད་པ་ན་རྲེ། 
ཤྲེས་པ་གྷིས་པས་དང་པོ་དྲེ་དན་པའྷི་ཚེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་དན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དང་པོ་ལ་
དོན་གྷི་རྣམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་དན་ན་ཞྲེས་པ་གྷིས་པས་ཤྲེས་པ་དང་པོ་དྲེ་རང་པ་དན་པ་ཡྷིན་
ནོ། །དྲེས་ཅྷིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེ་ནམ་དན་པའྷི་ཚེ་དོན་ཡང་དན ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་
འབས་ྷིད་ཀྷིས་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་གྷི་འབས་བུ་ྷིད་དམ་དོན་འཛིན་པའྷི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་དོན་མྲེད་
ན་དྲེ་མྷི་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་དོན་མ་དན་ན་ཤྲེས་པ་དན་པ་མྷི་སྷིད་ཅྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་དན་པ་
ན་དོན་དན་པའྷི་ཕྱྷིར་བོ་འཁྲུལ་པའྷི ་སོ་ནས་དན་པའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྷི་བོ་དོན་དྲེ་གྷིས་བསྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྣམ་པ་
དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་
པ་དང་། རྣམ་པ་དྲེ་ལ་གནོད་པ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ 
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༼༥༥༡༽ 
ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། འོ ་ན་སྣང་བ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། དབང་པོ་ལའང་ཤྲེས་པ་དན་པའྷི་ཚེ་དྲེ་
དག་དན་པ་དང་བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་དྲེར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་མྷི་འད་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཛིན་པའྷི་བྱ་བ་མྲེད་ལ་ཡུལ་ལ་འཛིན་པའྷི་
བྱྲེད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྣང་བ་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་དན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་བ་མ་བཟུང་བར་
གཟུགས་མྷི་འཛིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྣང་བ་ལ་ཤྲེས་པ་འཛིན་པའྷི་བྱྲེད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་ལོགས་
སུ་དན་མྷི་དགོས་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྷི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཡང་གཟུགས་ལ་བབས་པ་ན་གཅྷིག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་འདྷིའང་ཡུལ་གྷི་
གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཡང་ཡུལ་ལ་བབས་པ་ན་ཡུལ་གྷི་རང་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་བོ་རྣམ་བཅས་གྲུབ་
བོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། དྲེ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་སླའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་གཞན་མྷི་དན་པར་དོན་ཁོ་ན་ལ་དན་པ་སྲེ་བ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྷིས་བྱས་པའྷི་
མས་སུ་མོང་བའྷི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་ཡོད་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ནམ་དན་པའྷི་ཚེ་དོན་དང་འདྲེ་
བ་སྟོན་པ་སྟྲེ་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་དན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པ་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོག ས་པའྷི་འབས་བུ་ལ་དྲེ་
ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པས་སོ་སོར་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་གྷིས་བྱས་པའྷི་མས་སུ་མོང་བའྷི་བྱྲེ་
བག་ཅྲེས་པ་དྲེ་གང་ལ་བརོད། དྲེ་ནྷི་འདྷིའོ་ཞྲེས་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་ཡང་མྷི་འགྲུབ་བོ། །འོ་ན་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་དན་པའྷི ་ཚེ་ 
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༼༥༥༢༽ 
དོན་དན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན་ཞྲེས་པའམ། རྒྱུ་གཞན་དང་མྷི་འད་བར་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྷིས་བྱས་པའྷི་ཁྱད་པར་
ཡོད་ཅྲེས་བརོད་པ་དྲེ་གང་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཡྷིན་གྷི་རྒྱུ་མཚན་
གཞན་ཅྷིར་འགྱུར་ཏྲེ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་དོ། །འོ་ན་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་དན་པ་ དྲེ་དོན་དན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཤྲེས་པ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་དང་འད་བ་ལས་དོན་དུ་འཁྲུལ་ནས་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དཔྲེར་
ན་མཚེ་མ་དང་་ཕྱྷིས་དང་དངུལ་ཕོར་འད་བ་མཐོང་བ་ལས་དྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེར་སྒྲོ་འདོགས་པ་མཐོང་བ་བཞྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དོན་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་པོ འྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ་ལ་ཡུལ་དང་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་གྷིས་ཡོད་པ་
མྷིན་ན། འོ་ན་དྲེ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེའང་སྔ་མ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་ཁོ་
ན་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་འཛིན་པའྷི་སྲེམས་
གསུམ་པ་དྲེས་ཤྲེས་པ་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ཐ ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་ཤྲེས་པ་
དང་པོ་དྲེ་ཡུལ་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་ན་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་ཙམ་ནྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དྲེ་གྷིས་ཀའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྣམ་བཅས་འཐད་པའྷི་
དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། རྣམ་པ་མྲེད་ན་ བོ་དང་པོ་དང་གྷིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཡུལ་གྷི་ངོ་བོའམ་རང་བཞྷིན་དུ་གྱུར་པའྷི་དོན་རྷིག་པའྷི་བོ་མདུན་ན་གནས་པ་སྟྲེ། འདས་པ་དྲེ་མ་
ཐག་པ་དྲེ་དྲེའྷི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྲེས་པའྷི་བོ་གྷིས་པ་དན་པའྷི་ཤྲེས་པས་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་དམྷིགས་ཞྲེ་ན་དོན་སྲེ་བ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་བ་ནྷི་དོན་ 
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༼༥༥༣༽ 
དང་འབྲེལ་པའོ། །འབྲེལ་པ་ནྷི་ལྡན་པ་སྟྲེ་བོ་སྔ་མ་གང་ལ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པར་དམྷིགས་པའོ། །ཡང་
ན་དོན་སྲེ་བ་ྷིད་ཀྷི་འབྲེལ་པ་གང་ལ་ཡོད་པའྷི་བོ་གྷིས་པ་དྲེས་དམྷིགས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་མ་དན་
པའྷི་ཤྲེས་པ་འབའ་ཞྷིག་ཀང་ དན་པ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ། ངས་སྔར་དོན་གཅྷིག་མཐོང་སྟྲེ་མ་དན་ཞྲེས་བརོད་པ་
དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ལའང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ངའྷི་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྷི་བོ་འདྷིས་མཐོང་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འཛིན་པའྷི་སྷི་ཙམ་ཞྷིག་དན་ན་གཟུང་བའྷི་སྷི་ཙམ་ཞྷིག་ཀང་དན་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་གཟུང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཕྱྷིར་དྲེས། །འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །འཛིན་པ་དྲེར་ནྷི་སྷིར་ངྲེས་
ན། །ཚུལ་འདྷི་གཟུང་བ་ལ་ཡང་མཚུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་དང་མྷི་འད་སྟྲེ། 
དོན་གྷིས་བྱས་པའྷི་སྔོན་པོ་ནྷི་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ལ་བུམ་པ་ནྷི་ར་མཁན་ལ་སོགས་པའྷི ་རང་བཞྷིན་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྣམ་མྲེད་མྷི་འཐད་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གཞན་དུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁྱྲེད་བུམ་འཛིན་གྷི་
ཤྲེས་པ་དན་པའྷི་ཚེ་བུམ་པའང་དན་ཏྲེ་དྲེ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བརོད་ན་དང་པོའ ་ིབུམ་འཛིན་
གཅྷིག་པོ་དྲེ་ྷིད་དོན་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དང་འབྲེལ་བ ར་དན་དུ་ཆུག་ནའང་བུམ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་
པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ནྷི་ཡུལ་དང་སྦྱར་ནས་དན་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྟྲེ་
དང་པོའ ་ིདོན་དྲེ་དང་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་འབྲེལ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སློབ་དཔོན་གྷིས་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་
ཕྱྷི་མ་ལ་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་ཡུལ་སྣང་བར་ཡང་མྷི ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་དྲེའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། ། 
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༼༥༥༤༽ 
འདོད་པར་ནྷི་མྷི་ནུས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བར་དན་པར་མོང་བས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དགོངས་པ་རང་གྷིས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། ལྷན་ཅྷིག་དམྷི གས་ངྲེས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། རྟགས་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ངྲེས་པར་བོ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་
གང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཟ་བ་གྷིས་ལ་སོགས་པ་
བཞྷིན་ནོ། །སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་དང་དྲེ་དོན་རྷིག་པའང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་པར་ངྲེས་སོ་
ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་ནྷི་རང་གྷི །ཡུལ་ཅན་དྲེ་ལས་གཞན་ྷིད་དུ། །རྣམ་གང་གྷིས་ནྷི་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ཡུལ་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ལས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་པར་ངྲེས་པས་ཐ་དད་མྲེད་པར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་གནོད་བྱྲེད་ཀྷི་
ཚད་མ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཐ་དད་དུ་བདྲེན་ཏྲེ་བདྲེ་སྡུག་བཞྷིན། གཟུང་འཛིན་
གྷིས་ཀང་ཐ་དད་དུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་ཐ་དད་དུ་མྷི་འགྲུ བ་སྟྲེ། ཟ་བ་གྷིས་
འཛིན་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལའང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ནྷི་མ་
གྲུབ་སྟྲེ། འཁོར་བ་པའྷི་བོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་འཇུག་པ་
མྷི་སྷིད་དྲེ་སྔོ་སྲེར་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ ་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་
དྲེ་ལྟར་མོང་བའྷི་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ 
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༼༥༥༥༽ 
ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གཟུང་འཛིན་གྷིས་ནྷི་སྔོ་སྲེར་ལྟ་བུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མོང་བའྷི་བོ་
དམྷིགས་པ་མྲེད་པར་གཟུང་བའྷི་དོན་འགའ་ཡང་དམྷིགས་པ་མྲེད་ལ་གཟུང་བའྷི་དོན་དམྷིགས་པ་མྲེད་པའྷི ་
མོང་བ་འགའ་ཡང་མོང་བ་སྟྲེ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་པ་ངྲེས་པ་དྲེས་
ན་གཟུང་འཛིན་དྲེ་དག་ཐ་དད་མྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་སྐབས་ལ་སྦྱར་བའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་
རྐང་པ་གསུམ་སྟྲེ། བཟོག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཚུལ་གྷིས་སུ་འདོ ད་པ་འདྷི་རྣམ་
མྲེད་པས་འབད་པ་བརྒྱ་བྱས་ཀང་དགག་པར་མྷི་ནུས་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་དང་གཅྷིག་
ཡྷིན་ན་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་འདྷི་ལྟར། གྷིས་དག་དབྲེན་པར་བཟུང་ན་ནྷི། །ལྷན་ཅྷིག་
ཅྲེས་བྱ་རྷིགས་འགྱུར་ན། །སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ལས་གཞན་པའྷི། །ཤྲེས་པ་ངྲེས་པར་རྟོགས་པ་མྲེ ད། །ཅྲེས་ཟྲེར་
རོ། །ཚུལ་གྷིས་རང་རྷིག་གྲུབ་པའང་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཡྷིན་པས་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་ཡོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་དང་། དོན་མྲེད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་
ན་རྲེ་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་ངྲེས་ཀྷིས་དོན་དགག་མྷི་ནུས་ཏྲེ། དོན་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བུམ་
འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་དག་སྟྲེ། དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་ཚོགས་པའྷི་
དུས་ན་ཡང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་བུམ་འཛིན་གྷི་དབང་པོའ ་ིབོ་མྲེད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་ལྡོག་
པའྷི་རྟགས་དྲེས་བུམ་འཛིན་སྲེད་པ་ལ། ཐ་དད་པ་སྟྲེ་ད བང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་པའྷི་རྒྱུ་གཅྷིག་རྲེས་སུ་
དཔོག་པ་ཡྷིན་ནོ། ། 
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༼༥༥༦༽ 
དྲེའང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བུམ་པ་ལས་འོས་མྲེད་དྲེ་མྷིག་དང་སྣང་བ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཚོགས་པའྷི་སར་བུམ་པ་མྲེད་
ན་བུམ་འཛིན་མྷི་འབྱུང་ལ་བུམ་པ་ཡོད་ན་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བུམ་འཛིན་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྣམ་རྷིག་པ་དྲེ་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ཡོད་མྲེད་ལས་བུམ་འཛིན་སྲེ་བ་དང་མྷི་སྲེ་བ་
ངྲེས་པར་མྷི་ས་ན་ཁྱྲེད་ཀྷིས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྷི་ཚེ་བུམ་འཛིན་མྷི་སྲེ་བ་ནྷི་དྲེའྷི་དྲེ་
མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་མྲེད་པས་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ཡང་བག་ཆགས་མ་སད་པས་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ ། །དྲེས་ན་
འབས་བུ་ལྡོག་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་རྒྱུའྷི་ཁྱད་པར་དཔོག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱད་པར་མཐོང་བས་
ཀང་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་རང་གྷི་བོའ ་ིཡུལ་དང་། དུས་གཅྷིག་པ་དང་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་བོ་དང་སྲེས་བུ་གཞན་གྷི་བོ་ཡྷིས་
ཀང་སྒྲུབ་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བག་ཆགས་སད་པ་ལའང་མཚུ ངས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་འོས་མྲེད་ཀྷི་
རྷིགས་པས་འགྲུབ་སྟྲེ་འདྷི་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྒྱུ་
འབས་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། འབས་རྟགས་མྷི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། རོལ་བ་དགོད་པ་
ནྷི། ཁྱྲེད་རྣམ་རྷིག་པ་ལྟར་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མྲེད་པས་རྒྱུ ་འབས་དང་ཤྲེས་བྱ་དང་ཤྲེས་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་འཆོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར། རྒྱན་

ལས།་་་་་ཕྱྷི་རོལ་མྲེད་ན་རྒྱུ་དང་ནྷི། །འབས་ྷིད་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པར་འགྱུར། །དྲེ་དག་ལ་ཡང་ངྲེས་མྲེད་ཕྱྷིར། །འབས་
བུ་མྲེད་ཅྷིང་རྒྱུ་ཡང་མྲེད། །དཔྲེ ར་ན། སྔོན་པོར་སྣང་ལ་སྲེར་པོར་སྣང་། །དྲེ་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་ལྡན་པ། །དྲེ་ལྟར་
ཕན་ཚུན་ཡྷིན་པས། །ཇྷི་ལྟར་རྒྱུ་འབས་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སྔོ་འཛིན་ལས་སྲེར་འཛིན་ 
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༼༥༥༧༽ 
སྲེ་བ་དང་། སྲེར་འཛིན་ལས་ཀང་སྔོ་འཛིན་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཕྱྷིའྷི་དོན་
ཡོད་ན་སྔོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་འདྷི་ལོག་ན་མོའ ་ིསྔོ་སྲེར་ལས་སྲེ་ལ་སྔོ་འཛིན་གྷི་རྲེས་སུ་
སྲེར་འཛིན་འབྱུང་བ་ནྷི་སྔོ་འཛིན་ཀང་སྲེར་འཛིན་གྷི་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་དུ་རུང་བས་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བའྷི་
སོན་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་བོའ ་ིརྣམ་པ་དོན་ལས་སྲེ་ན་དངུལ་སྲེར་པོར་སྣང་བ་དང་ཆུང ་ངུ་ལ་ཆྲེན་པོར་སྣང་བ་ལ་
སོགས་པ་མཐོང་བས་དྲེར་ཡང་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པས་ྲེས་པ་
མྲེད་དོ། །ཁྱད་པར་དུ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་གྷིས་རྒྱུ་འབས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ས་བོན་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་
ལས་མྱུ་གུར་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེ་ཡང་རྲེས་འགའ་དྲེ་ལས་བ ཟོག་པར་ཡང་དམྷིགས་པས་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་
འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་ས་བོན་ལས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དྲེ་འདའྷི་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་
བརྟྲེན་པ་ཅན་གྷི་བསྲེད་པར་བྱས་དང་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོར་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་
ཀྷི་དངོས་པོའང་མྷི་འཐད་དྲེ་འདྷི་ལྟར ་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་མྲེ་དྲེ་རང་གྷི་བོ་ལ་མྷི་སྣང་ན་མྲེ་མ་ཡྷིན་ལ་སྣང་ན་
མངོན་གྱུར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱར་འགལ་ལོ། །རང་གྷི་བོ་ལ་ཕྱྷིས་སྣང་བར་འགྱུར་བའྷི་མྲེ་སྒྲུབ་པའང་མྷི་
འཐད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བོ་ཕྱྷིས་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་གྷི་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་དུ་བས་གཞན་གྷི་བོ ་ལ་
སྣང་བའྷི་མྲེ་སྒྲུབ་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་འདའྷི་
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཕྱྷི་རོལ་ཕྱྷི་དོན་ལ་བརྟྲེན་པ་ཅན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི། ཁྱྲེད་ཀྷིས་གང་སས་པ་དྲེ་ཡང་ ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཕྱྷི་རོལ་འདོད་པའྷི་ལུགས་ 
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༼༥༥༨༽ 
ལ་དོན་མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བོ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མྲེད་གང་གྷི་ཡང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་མྲེ་ཡོད་ཀང་བང་དོར་གྷི་ཡུལ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་མྷི་ནུས ་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་བདྲེ་སྡུག་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་གྲུབ་
མཐའ་གྷིས་ཀའྷི་ལུགས་ལ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་མྲེ་ྷིད་བང་དོར་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་ཕན་གནོད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བོ་ལ་སྣང་བའྷི་མྲེ་མྷི་བདྲེན་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་མྲེ་ཡང་མྷི་བདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྣང་བ་ལས་གཞན་པའྷི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སྣང་བ་བདྲེན་ན་རྷི་ལམ་གྷི་མྲེ་ཆུ་ཡང་བདྲེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་བག་ཆགས་བརྟན་པའྷི་སྣང་བ་ལ་བདྲེན་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་དྲེའྷི་ངོ་བོར་སྣང་བའྷི་
བོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེའྷི་རྲེས་ཐོགས་ཁོ་ནར་ངྲེས་པར་འབྲེལ་ནས་སྲེ་བའྷི་མྱུ་གུར་སྣང ་བའྷི་བོ་སྟྲེ་དྲེ་
གྷིས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་རྒྱུ་འབས་སུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ན་རྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་
ཅྷི་ཡང་མྲེད་དོ། །འོ་ན་མྱུ་གུ་རང་པར་སྣང་བའྷི་བོ་མྷི་སྷིད་ན་མོང་བ་དང་འགལ་ལ་སྣང་ན་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེའྷི་སྔ་རོལ་དུ་ས་བོན་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ལའང་མྱུ་གུ་ས་བོན་གྷི་འབས་བུར་
མྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་གྷིས་ཀ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་པས་ཚད་མ་གང་གྷིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འབས་བུ་དོན་དུ་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ལས་གྲུབ་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ། འབས་བུ་ལས་དོན་ཡོད་པ་དང་
དོན་ཡོད་པ་ལས་འབས་བུར་འདོད་པ འྷི་ཕྱྷིར་རྟོག་པ་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་
ཞྲེན་པས་དོན་ཡང་མཐོང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་ལའང་དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པས་འགལ་བ་མྲེད་
དོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། འོ་ན་དུ་བ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་མྲེས་བསྲེད་པ་མྷིན་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་དུ་བའྷི་བག་ཆགས་ལ ས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ 
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༼༥༥༩༽ 
མྲེས་མ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུར་འདོད་པའྷི་དུ་བ་ལས། རྒྱུར་འདོད་པའྷི་མྲེ་རྟོགས་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེར་སྣང་བ་ཡང་དུ་བར་སྣང་བའྷི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་པས་དུ་བ་དྲེའྷི་རྒྱུ་མྲེར་སྣང་བ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དུ་བར་སྣང་བ་ཡང་མྲེའྷི ་་འགྱུར་ཏྲེ། མྲེར་སྣང་བའྷི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་དུ་བ་གང་ལས་མྲེ་ངྲེས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་
ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་འདོད་པ་དྲེ་ལའང་དུ་བར་སྣང་བའྷི་བོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཀྷི་ས་མྲེར་སྣང་
བའྷི་བོ་སྲེས་པ་དྲེ་ྷིད་རྟོགས་པ་ཡྷིན་གྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དུ་བས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་མྲེ་ྷིད་རྟོགས་པ་ནྷི་ས་ཡྷིན་ཏྲེ། མྲེ་དུ་
གྷིས་ཀ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་མྲེར་སྣང་བའྷི་བོ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མྲེར་སྣང་བའྷི་རྒྱུའྷི་
བག་ཆགས་དུ་བས་གསལ་བར་སད་པར་བྱས་པ་ཅན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གྷི་ལུགས་ལ་ཡང་དུ ་བར་སྣང་བའྷི་བོས་
དུ་བའྷི་བག་ཆགས་དཔག་པས་ཕྱྷིས་འབྱུང་བའྷི་མྲེར་སྣང་བའྷི་བོ་དཔོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་
ཚར་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མྲེར་སྣང་བསྲེད་པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་དུ་བར་སྣང་བ་སྲེད་
པའྷི་བག་ཆགས་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་དུ་བར་སྣང་བའྷི་བོ་བསྲེད་ལ་དུ་བར་སྣང་བའྷི ་བག་ཆགས་གསལ་བར་
སད་པ་དྲེས་མྲེར་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་འདོད་པ་ལའང་དུ་བས་མྲེ་
དཔོག་པ་ནྷི་མྲེ་དུ་ཚོགས་པ་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་འབྲེལ་པ་ལས་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བོའ ་ིདུ་བ་ལས་
བོའ ་ིམྲེ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་འདྷི་རྣམ་པར་དཔྱད་པའམ་མ་དཔྱད་པར་འཇོ ག་གང་ན། དཔྱད་ན་དྲེའང་མྷི་
འགྲུབ་སྟྲེ་རྷིགས་པས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་དཔྱད་ན་ཚད་མ་གྷིས་ཀ་དོན་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་ 
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༼༥༦༠༽ 
གཞག་དགོས་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ལ་དོན་དུ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ན་མ་འོངས་པའྷི་ཐོབ་ཡུལ་
ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མར་འཇོག་པ་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་ཚད་མའྷི་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་ཡྷི ན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ཤྲེས་བྱའྷི་
གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པའྷི་སྲེ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་གྷིས་ཀ་དོན་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཡང་ད་ལྟར་བའྷི་
ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །ཤྲེས་བྱའྷི་གནས་ལུགས་ཅུང་ཟད་རྟོགས་པ་རྣམས་ནྷི་ཚད་མ་གྷིས་ཀ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་བའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དྲེ་དུ་བར་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པས་མྲེའྷི ་བག་ཆགས་རྟོགས་ལ་བག་ཆགས་དྲེ་ལ་ཕྱྷིས་
འབྱུང་བའྷི་མྲེའྷི་སྣང་བར་ཞྲེན་ནས་མྲེར་སྣང་བ་དྲེ་ཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཕྱྷིའྷི་དོན་འདོད་པ་རྣམས་མྲེའྷི་
སྷི་ལ་མྲེར་ཞྲེན་ནས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྷི་མྲེ་ལ་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་རྣམས་ནྷི་བོ་ཐམས་
ཅད་སྣང་བ་ཙམ་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་མ་རྟོགས་ཅུང་ཟད་རྟོགས་སོགས་ཀྷི། །དབྱྲེ་བས་དྲེ་རྣམས་
ཐ་དད་གསུམ། །དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པ་འདྷི་དག་ནྷི། །ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ྷིད་དུ་རྟོགས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་
དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དུ་བ་དུ་བའྷི་བག་ཆགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་ན་མྲེ་ལས་མ་སྲེས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་འཁོ ར་བ་པའྷི་སྲེམས་རྒྱུད་ནྷི་མྲེ་དྲེར་སྣང་དུ་རུང་བའྷི་བག་ཆགས་ཀྷི་སྷིང་པོ་ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་
ལས་མྲེར་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྲེམས་རྒྱུད་དྲེ་དུ་བའྷི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་
ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་ཡང་སྲེམས་གཞན་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ཕན་བཏགས་པ་ལས་དུ་བར་སྣང་བའྷི་བོ་དག་ཀང་གསལ་
བར་བྱྲེད་པ ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་དུ་བའྷི་བག་ཆགས་ནྷི་དྲེའྷི་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་ལ་མྲེའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་
པའྷི་རྲེན་བྱས་པ་ལས་དུ་བ་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་མྲེར་སྣང་ 
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༼༥༦༡༽ 
བའམ་ཕྱྷིས་ཐོབ་པའྷི་མྲེའྷི་ྲེར་ལྲེན་ནྷི་མྲེའྷི་བག་ཆགས་ཡྷིན་ལ་དུ་བའྷི་བག་ཆགས་སམ་དུ་བར་སྣང་བ་ནྷི་དྲེའྷི་
ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན ་ནོ། །དྲེས་ན་ཚོགས་པ་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའྷི་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་
ཡྷིན་ནོ། །ཚོགས་པ་གཅྷིག་ལ་རག་ལས་ན་དུ་བར་སྣང་བ་དང་མྲེར་སྣང་བ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་རོ་གཟུགས་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། འོ་ན་དུ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྲེས་དཔག་སྲེས་པའྷི་ཚེ་ཐོབ་བྱའྷི་མྲེ་དྲེའང་ཡོད་
པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ནྷི་དྲེ་དུས་ཀྷི་མྲེ་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་གྷི་ཕྱྷིས་ཀྷི་མྲེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་འདྷིར་ཡང་དྲེའྷི་ཚེ་ཡོད་པའྷི་མྲེའྷི་བག་ཆགས་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་གྷི་མྲེར་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་
བྱའོ། །དྲེའྷི་ཚེ་མྲེའྷི་བག་ཆགས་ཡོད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱྲེད་ལའང་དྲེའྷི་ཚེ་མྲེ་ཙམ་ཡོད་པར་ཅྷིས་གྲུབ།  
ཕྱྷིས་མྷི་ཐོབ་པ་ལས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ཡང་ཕྱྷིས་མྲེ་སྣང་བའྷི་བོ་སྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པས་མཚུངས་སོ། །དྲེས་
ན་ཚད་མ་གྷིས་ཀ་ཐོབ་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་མ་ཐོབ་ན་སྔར་གྷི་ལ་ཚད་མར་མྷི་
འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་ཐམས་ཅད་དུ་ནྷི་མ་འོངས་པ། །གོ་བྱ་ྷིད་ཅྲེས་བསྒྲུབ་པ་ ཡྷིན། །དུ་བ་ལས་ཀང་
ཐོབ་བྱའྷི་མྲེ། །སྐད་ཅྷིག་དྲེ་ལས་གོའམ་ཅྷི། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། ཁྱྲེད་རྒྱུ་འབས་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བོའ ་ིརང་བཞྷིན་དུ་འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གྷིས་ཕྱྷིའྷི་དོན་མ་བཀག་པར་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་
བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྣང་ བ་ཐམས་ཅད་སྲེམས་སུ་བསྒྲུབ་
པའྷི་རྷིགས་པ་བརོད་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅྲེས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ལ་མྷི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་
ཁས་བངས་ 
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༼༥༦༢༽ 
བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཚེ་བོ་ཚུལ་གྷིས་པོ་དྲེའང་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་ངྲེས་
ཀྷི་རྟགས་ཀྷིས་གྲུབ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ ། །གྷིས་པ་སློབ་དཔོན་རང་ྷིད་ཀྷི་རྷིགས་པས་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་
པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བའྷི་སྣང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། འཁྲུལ་བའྷི་སྣང་བ་ལ་བརྟྲེན་
ནས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་
སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོག་ཏུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་ཤྷིང་། དོན་དང་འད་བ་དྲེར་སྣང་བའྷི་རྣམ་ལྡན་
གྷི་ཤྲེས་པ་མྷིན་ན་གཟུགས་དྲེའྷི་དོན་ཅན་ཏྲེ་གཟུགས་དྲེ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་སྲེས་བུ་ཐ་དད་ཀྷི་ཡྷིད་ཀུན་ནྷི་རང་
བཞྷིན་གཅྷིག་པ་སྟྲེ་སྣང་བ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གཅྷིག་པ་དམྷིགས ་
པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་མཛེས་པའམ་མྷི་
མཛེས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཡུལ་དྲེ་མཛེས་
པའམ་མྷི་མཛེས་པ་གང་རུང་གཅྷིག་ཏུ་དམྷིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གོང་དུ་ཤྲེས་ པ་
དོན་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་སོ་ཞྲེས་པ་དྷི་ལྟ་བུའྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པའང་བདག་རྲེན་དབང་པོ་
དྭངས་པ་དང་རྙོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བ་དང་དྲེ་གྷིས་
འདྲེན་མ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་དཀར་པོ་ལ་སྲེར་པོར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་བོའ ་ིསྣང་བ་ཐ་དད་དྲེ་དུ་མར་འཛིན་པ་
མཐོང་བས་བསལ་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་རྣམ་བཅས་ཀྷི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་དོན་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་
པའྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ 
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༼༥༦༣༽ 
ཅད་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དྲེ་ལས་སྲེས་ཤྷིང་དྲེ་དང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་ལས་
སྲེས་ཤྷིང་དོན་དྲེའྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་རྣམ་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ཀང་ཕྱོགས་ཐ མས་ཅད་ནས་འད་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་
ཡུལ་ལས་གཞན་པའྷི་རྒྱུ་དབང་པོ་སོན་ཡོད་མྲེད་དང་བག་ཆགས་སད་པའྷི་རྲེན་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་ལས་
ཀང་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་མྷི་གསལ་དང་ཡྷིད་དུ་འོང་མྷི་འོང་ལ་སོགས་པའྷི་ཆ་འགའྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་དྲེ་ཡུལ་དང་
མྷི་འད་བར་ཡང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཟ་བ་ག ཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བོ་ཡྷིན་ཡང་དབང་པོ་སོན་ཡོད་
མྲེད་ཀྷིས་དྲེ་གཅྷིག་དང་གྷིས་སུ་སྣང་བ་བཞྷིན་ནམ། གཞན་ཡང་དཔྲེ་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕ་ལས་སྲེས་པའྷི་བུས་
ཕའྷི་གཟུགས་འཛིན་ཅྲེས་བརོད་ཀང་ལས་བཟང་ངན་དང་དུས་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྷིག་ལས་ཀང་
སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་ཆ་འགའྷི་སོ ་ནས་ཐ་དད་པ་སྟྲེ་ཕ་དང་མ་འད་བར་དམྷིགས་པ་ལྟ་
བུའོ། །གྷིས་པ་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའྷི་སྣང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འཁྲུལ་
པའྷི་སྣང་བ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དྲེས་ཕྱྷི་དོན་གསར་སྲེས་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། རྣམ་པ་དྲེ་ྷིད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཀྷི་
རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མར ་མྲེ་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་སོགས་ཁོངས་སུ་ཟ་བའྷི་དཀྷིལ་འཁོར་ལ་
སོགས་པ་བསྡུའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྣང་བ་དྲེ་མར་མྲེའྷི་རྣམ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མར་མྲེ་བས་ཡུལ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བོ་ྷིད་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ལ་ཚུལ་གྷིས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་མར་མྲེ་ལ་ར ་བྱའྷི་མདོངས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའྷི་བོ་དྲེ་ཡྷི་ར་བྱའྷི་མདོངས་དྲེ་མར་མྲེ་མ་ཡྷིན་ཀང་མར་
མྲེ་དང་དབང་པོ་སོན་ཅན་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་ལྟ་ 
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༼༥༦༤༽ 
བུའྷི་དངོས་པོ་གསར་དུ་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མྷིག་གསལ་བས་ཀང་
མཐོང་བར་ཐལ་བ་ནྷི། དབང་པོ་སོན་ཅན་དྲེའྷི་སྔོ་དམ ར་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་གསལ་བས་
ཀང་མཐོང་བར་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བ་ནྷི། ཡང་དག་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་བདྲེན་
པ་མཐོང་ན་མར་མྲེ་ལ་ར་བྱའྷི་མདོངས་ཀྷི་རྣམ་པ་དྲེར་མཐོང་བའྷི་སྲེས་བུ་དྲེ་དབང་པོ་མ་མས་པར་ཐལ་ཅྲེས་
པའོ། །གསུམ་པ་རབ་རྷིབ་ཀྷིས་དབང་པོ་ལ་ཕན་ བཏགས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། དྲེས་ཡུལ་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་
དབང་པོ་མ་མས་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་གྷི་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རབ་རྷིབ་
ཀྷིས་ཕན་བཏགས་པའྷི་དབང་པོ་དྲེས་དབང་པོ་སོན་མྲེད་ཀྷིས་མཐོང་བའྷི་མར་མྲེ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་
མཐོང་བར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི། རབ་རྷིབ་ཀྷིས་སྦྱངས་ཞྲེས་ པའྷི་ཚིགས་བཅད་དག་གོ །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
འཁྲུལ་སྣང་རང་པ་བོའ ་ིརྒྱུ་མ་ཡྷིན་པ་དང་། མར་མྲེ་དང་ཚོགས་པ་བོའ ་ིརྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས། རང་རྒྱུད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། སྣང་དབང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་མར་མྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ར་བྱའྷི་མདོངས་ཀྷི་
རྣམ་པ་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་དྲེའྷི ་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྲེད་པ་ལ་སྣང་བ་དང་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་
བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་པའྷི་ཡུལ་མར་མྲེ་གཅྷིག་གྷི་ནུས་པ་རྟོགས་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་མར་མྲེ་ལོག་
སྟོབས་ཀྷིས་དྲེ་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་པར་ར་བྱའྷི་མདོངས་ཀྷི་རྣམ་པ་དྲེ་མྲེད་པས། བོ་དྲེ་ལྡོག་ན་
འཁྲུལ་པའྷི་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྷི་དུས་ནའང་འཁྲུལ་ཤྲེས་དྲེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཀྷིལ་འཁོར་དྲེ་ནྷི་དོན་ལ་རྟག་
ཏུ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དཀྷིལ་འཁོར་དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ 
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༼༥༦༥༽ 
ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཡང་གཟུང་ཡུལ་ཡྷིན་པ་ཅྷི་འགལ་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ན་གཟུང་ཡུལ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་
གཟུང་ཡུལ་ལ་རྒྱུས་ཁྱབ་ པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐལ་འགྱུར་གྷིས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དཀྷིལ་འཁོར་དྲེ་ྷིད་
བོ་འཁྲུལ་པ་དྲེའྷི་རྒྱུའམ་གཟུང་ཡུལ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཇྷི་ལྟར་དྲེ་སྲེ་བ་མར་མྲེ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མར་མྲེ་
མྲེད་པར་ཡང་དཀྷིལ་འཁོར་དྲེའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་གམ་རྷིལ་པོར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། མར་མྲེ་
དང་དཀྷིལ་འཁོར་གྷིས་ཀ་འཁྲུལ་ཤྲེས་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མར་མྲེ་རང་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་བོ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་དྲེ་གྷིས་ཀ་ཚོགས་པའང་བོ་དྲེའྷི་དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་གྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཡྷིན་ན་བོ་དྲེས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་
གྷིས་ཀ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་དྲེ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ྷིད་ཡྷིན་པས་བོ་ཚུ ལ་གྷིས་པར་གྲུབ་
བོ། །གྷིས་པ་དོན་ཁས་མ་བངས་པར་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྣམ་མྲེད་འགོག་པའྷི་ཐལ་བ་
དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཤྲེས་པ་རྣམ་མྲེད་ཡྷིན་ན་ཡུལ་ཐག་ྲེ་བ་
དང་ཤྷིན་ཏུ་ྲེ་བ་དང་རྷིང་བ་དང་ཤྷིན་ཏུ་རྷིང་བའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་དོན་གཅྷིག་པོ ་དྲེ་གསལ་བ་དང་ཤྷིན་ཏུ་གསལ་
བ་དང་མྷི་གསལ་བ་དང་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་གསལ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་མྷི་རུང་བ་དོན་གཅྷིག་ལ་གསལ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་བཞྷིན་དུ་མ་ཡོད་ནའང་གཅྷིག་ལ་རང་བཞྷིན་དུ་མར་སྣང་
བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དུ་མ་ྷིད་དུ་མར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྣང་བ ་ཐ་དད་པའྷི་ལན་དགག་པ་
དང་། སྣང་བ་གསལ་མྷི་གསལ་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། ལས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ལན་དགག་པའོ། ། 
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༼༥༦༦༽ 
དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ཡུལ་ཐག་ྲེ་རྷིང་ལ་སྣང་བའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གསལ་མྷི་གསལ་དྲེར་འགྱུར་ བ་
ཡྷིན་གྷི་བོ་རྣམས་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྣང་བའྷི་ཁྱད་པར་དྲེ་ནྷི་ཅྷི། ཡུལ་དང་བོའ ་ི
བར་དུ་རྷི་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྷིས་ཆོད་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་མ་ཆོད་པ་དག་ལས་གང་ཡྷིན། གལ་ཏྲེ་མ་
ཆོད་པ་ཡྷིན་ན་ཐག་རྷིང་པོའ ་ིགཟུགས་ལ་དྲེ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་ བའྷི་
གཟུགས་བཞྷིན་ནོ། །བར་དུ་ཆོད་ན་ཐམས་ཅད་མྷི་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྷིའྷི་ཕ་རོལ་གྷི་གཟུགས་
བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྣང་བའྷི་ཁྱད་པར་ཅྲེས་པ་སྒྲྷིབ་པས་བར་དུ་ཆོད་མ་ཆོད་མྷི་བརོད་ཀྷི། ཐག་
རྷིང་པོའ ་ིཚེ་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་ཐག་རྷིང་པོའ ་ིམར་མྲེའྷི་འོད་ལྟར་མྷི་གསལ་བས་ཡུལ་དྲེའྷི་རྷིགས་ པ་མཐོང་ཡང་ཆ་
ཕ་མོ་འགའ་ཞྷིག་མ་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྣང་བ་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ་ཐག་ྲེ་བ་ན་ཆ་ཕ་མོའང་མཐོང་བས་སྣང་བ་
གསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཐག་ྲེ་རྷིང་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡུལ་རྷིགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་
གཅྷིག་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་ཡོད་དམ་ཕ་མོ་དུ་མ་ལ་ཡོད་བརྟག་གང་། དང་པོ་ནྷི། མྷི་རྷི གས་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་དོན་
གཅྷིག་ཅྲེས་པ་གཅྷིག་ལ་མཐོང་མྷི་མཐོང་ཆ་གྷིས་ཡོད་ན་ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་དུ་མར་ཐལ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་
ལྟར་ན་ཕ་མོ་ནྷི་ཡན་ལག་དང་ྷིང་ལག་དང་རྡུལ་ཕན་གྷི་བར་དུ་འགྱུར་ལ། རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཐ་དད་ནྷི་གཅྷིག་
མཐོང་ན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའམ་གཅྷིག་མ་མཐོང་ན་ཐམས་ཅད་མྷི་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུ གས་འད་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྡུལ་ཕན་ལ་གསལ་མྷི་གསལ་གྷི་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྷིན།  
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༼༥༦༧༽ 
གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྣང་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་མྷི་འཐད་པ་དང་། སྣང་བའྷི་ཁྱད་པར་ྷིད་དགག་པ་དང་། 
ཐག་ྲེ་བས་གསལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བའྷི་
ཁྱད་པར་གྷིས་དོན་གཅྷིག་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བོ་གསལ་མྷི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི་བོའ ་ིརྣམ་པ་ཐ་དད་
པས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྣང་བ་དང་དོན་དྲེ་གཅྷིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་
གཅྷིག་ན་དོན་དྲེ་ཐག་རྷིང་བའྷི་ཚེའང་གསལ་བར་འགྱུར་ལ་མྷི་གསལ་བ་དང་གཅྷིག་ན་ྲེ་བའྷི་ཚེའང་མྷི་གསལ་
བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་ཀ་དང་གཅྷིག་ན་དོན་དྲེའང་གསལ་མྷི་གསལ་གྷིས་སུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་
གཟུགས་ལས་གཞན་པའྷི་སྣང་བ་གསལ་མྷི་གསལ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་གཟུགས་མཚན་
གང་ལས་བོ་ལ་གསལ་མྷི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་འགྱུར་ན་བུམ་སྣམ་གྷིས་ཐ་དད་པས་
བུམ་པའྷི་བྱས་མྷི་རྟག་གྷིས་ཀང་ཐ་དད ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཐག་རྷིང་བའྷི་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་
ཅྷིས་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན། ཅྲེས་དྷིའོ། །གལ་ཏྲེ་ཐག་རྷིང་བའྷི་ཚེ་དུ་བ་དང་ས་རྡུལ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲྷིབས་པའྷི་
ཕྱྷིར་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ཀྷི་ས་རྡུལ་དྲེ་ཐག་ྲེ་བའྷི་སྐབས་འདྷིར་ཡང་ཅྷིས་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་མ་
ཡྷིན་ཅྲེས་པ་སྒྲྷི བ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ན་ཡང་ས་རྡུལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་བ་ནྷི་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ས་རྡུལ་
དྲེ་སབ་པ་སྟྲེ་ཉུང་བའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བ་ཡྷིན་ལ་ཐག་རྷིང་བ་ན་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དྲེ་མང་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་ཐག་ྲེ་བའྷི་ཚེ་སྣང་བའྷི་རྡུལ་ཕན་ཡང་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དྲེ་ལྟར་ཉུང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཟུ གས་མྷི་གསལ་བར་འགྱུར་
ལ། ཐག་ྲེ་བ་ལས་ 
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༼༥༦༨༽ 
གཞན་དུ་རུང་བ་ན་སྣང་བའྷི་རྡུལ་ཕན་སབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་མང་པོར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བར་
འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཐག་ྲེ་བ་ན་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ས་བུ་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྣང་བ་གསལ་ལ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་གསལ་
བར་འདོད་ན་ཤྷིན་ཏུ་ྲེ་བ་སྟྲེ་མྷིག་དང་དོན་སྦྱ ར་པའྷི་ཚེ་སྣང་བ་ཆྲེར་གསལ་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེའྷི་ཚེ་
གཟུགས་དྲེ་ཡང་མྷིག་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷིག་གྷི་རང་གྷི་ནང་གྷི་རྡུལ་མྷི་མཐོང་བ་
བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ཐག་ྲེ་རྷིང་གྷིས་དོན་གསལ་མྷི་གསལ་གྷི་སྐབས ་དྲེར་ཡང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ལས་ལ་བརྟྲེན་ནས་གསལ་བ་
དང་མྷི་གསལ་བའྷི་གཟུགས་སྔར་གྷི་དོན་དྲེ་ལས་གཞན་པ་གསལ་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཐག་ྲེ་རྷིང་ན་
གནས་པ་གྷིས་ཀྷིས་སོ་སོར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་མ་མཐོང་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནྷི ། གལ་ཏྲེ་ལས་ཀྷིས་གཟུགས་གསལ་མྷི་གསལ་དྲེ་
དག་བསྒྲྷིབས་སམ་མ་བསྒྲྷིབས། གཟུགས་གསལ་མྷི་གསལ་དྲེ་དག་རྣམས་ནྷི་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷི་ལས་ཀྷིས་
གཅྷིག་ལ་བསྒྲྷིབས་ནས་གཞན་མྷི་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལས་ནྷི་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ལས་དྲེ་
ཡུལ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་སྣང་བ་ལ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དུ ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ཐག་ྲེ་བ་དང་རྷིང་བ་ན་གནས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷིས་གཟུགས་གསལ་མྷི་གསལ་དྲེ་ལ་སྒྲྷིབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་གཅྷིག་པོ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
བུམ་པ་དང་སྲེས་བུའྷི་བར་གྷི་ལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་ན་གཟུགས་གསལ་མྷི་གསལ་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་བའྷི་ཚེ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་གཅྷིག་པུ ་མཐོང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་ 
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༼༥༦༩༽ 
སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དྲེ་ལྟ་བ་པོའ ་ིརྒྱབ་ངོས་ན་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐག་ྲེ་བ་དང་རྷིང་བར་གནས་པ་གྷིས་ཀར་
སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དྲེ་ཐག་ྲེ་བ་ན་གནས་པའྷི་རྒྱབ་ངོས་ནས་མཐོང་བར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་གྷིས་ཀས་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་དྲེ་དོན་གྷི་ར་ན་
ཡོད་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རྒྱབ་ན་ ཡོད་ན་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་མྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་
ལས་དྲེས་དོན་དྲེ་མ་བསྒྲྷིབས་པར་འདོད་ན་ཐག་ྲེ་རྷིང་ན་གནས་པ་གྷིས་ཀས་ཀང་ཅྷིག་ཅར་དུ། དོན་དྲེ་
གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལས་ལས་གསལ་མྷི་གསལ་གྷིས་གསར་དུ་སྲེས་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཐག་རྷིང ་བས་གསལ་བ་དང་ྲེ་བས་མྷི་གསལ་བར་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཚེ་འདྷིར་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ཚེ་སྔ་མའྷི་ལས་ཀྷིས་གསལ་མྷི་
གསལ་གང་རུང་གཅྷིག་བསྒྲྷིབས་ནས་མ་མཐོང་བ་ཡྷིན་གྷི་གང་རུང་གཅྷིག་ནྷི་མཐོང་བ་ྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་
གསལ་བ་དང་མྷི་གསལ་བར་མཐོང་བ་གང་གྷིས་དོན་དང་དོན་མྷི ན་ཅྲེས་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལས་ནྷི་
སྲེས་བུའྷི་རྒྱུད་ལ་བདྲེ་སྡུག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་གཟུགས་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་སྲེས་བུ་
ལ་ཕན་གནོད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བའྷི་ལས་ཀྷི་ཅྷི་ཞྷིག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། འོ་ན་རོད་མ་ཁའྷི་མྲེ་ཡང་ད་ལྟ་
སྲེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར ་ལས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འད་སྟྲེ། དྲེ་ནྷི་རྲེན་
དང་ྲེ་བ་ན་ཕན་གནོད་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ནོར་བུ་ལྲེན་པ་དྲེའྷི་ཁར་སོང་ནས་ཤྷི་བ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དོན་
བསྡུ་བ་ནྷི། དོན་གཅྷིག་ལ་དུ་མར་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ཁས་བངས་པའྷི་ཚེའང་དོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེས་པར་
གྱུར་བའྷི་མོང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀང་ཇྷི་ལྟ་བའྷི་རྒྱུ་བཞྷིན་དུ་ 
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༼༥༧༠༽ 
ཞྲེས་པ་ནང་གྷི་བག་ཆགས་དང་དབང་པོའ ་ིཁྱད་པར་ལས་གསལ་མྷི་གསལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་
འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ཁས་བངས་ཀང་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ལྷག་མ་སྣང་བ་ཐ་དད་དང་
ལས་ཀྷི་བྱྲེ་བག་གྷིས་གསལ་མྷི་གསལ་དུ་སྣང་བ་ཡྷི ན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་བོ་གོས་ངན་པ་རྣམས་ཀྷི་ལུགས་
ངན་ཏྲེ་མྷི་རྷིགས་པར་ས་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་ཁས་བངས་ནས་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་
གཞན་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་མྲེད་ཀང་དྲེའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲ་
དང་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་མྷི་རྟག་པར་ཁས་ ལྲེན་ན་དྲེ་དག་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་སྒྲ་དང་མར་མྲེ་ལ་
སོགས་པ་མྷི་སྣང་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེད་ཀང་དྲེ་དག་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་
གྷིས་སྒྲ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་སྒྲ་དྲེ་མྲེད་ཀང་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་ཀང་གསལ་ན་རྷི་བོང་གྷི་རྭ་ཡང་
གསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འོག ་ཏུ་སྦྱར་རོ། །ཤྲེས་པ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་ཡུལ་དྲེ་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། སྔ་མ་སྟྲེ་
ཤྲེས་པའྷི་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བའྷི་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་རྣམས་ནྷི་དྲེའྷི་ཚེ་ཞྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུལ་དྲེ་
ཤྲེས་པའྷི་སྔ་རོལ་ཏུ་འོངས་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ན། གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་སྒྲ་དང་མར་མྲེ་
རྣམས་ནྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་ཤྲེས་པ་དང་། ཅྷིག་ཤོས་ཏྲེ་རྟོག་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཤྲེས་པས་ནྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྟོག་བཅས་དང་རྟོག་མྲེད་གྷིས་ཀ་སྲེད་ལ་
སྒྲ་དང་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པས་ཀང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་ཀང་རྟོག་བཅས་རྟོག་མྲེད་གྷིས་ཀ་བསྲེད ་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དུས་མམ་པའྷི་དོན་སྣང་བར་ 
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༼༥༧༡༽ 
འདོད་པ་དགག་པ་དང་། སྲེད་བྱྲེད་དྲེ་ྷིད་སྣང་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔར་བྱུང་བའྷི་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པས་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་
སྐད་ཅྷིག་སྔ་མས་བསྲེད་པའྷི་ ཤྲེས་པ་དང་དུས་མམ་པའྷི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དུས་མམ་
པའྷི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དུས་མམ་པའྷི་དོན་དྲེས་ཤྲེས་པ་ལ་
ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དུས་མམ་པའྷི་དོན་ཤྲེས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་
དོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་ དུས་མམ་པའྷི་དོན་གཞན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་དྷི་རོ་
ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོའ ་ིདོན་ཀུན་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམྷིགས་པ་
རྟགས་ལས། གཅྷིག་ཆའང་མྷི་འཁྲུལ་ཕྱྷིར་ན་རྲེན། །ནུས་པ་འཇུག་ཕྱྷིར་རྷིམ་གྷིས་ཡྷིན། །ཅྲེས་བཤད་
དོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་དོན་སྔ་མ་དྲེ་ལས་བུམ་འཛིན་
དྲེ་ནམ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་བུམ་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་ཕྱྷི་མ་དྲེའང་སྲེས་པ་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དུས་མམ་པའྷི་དོན་ཤྲེས་
གྷིས་རྒྱུ་ཅྷིག་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ལ། དབང་པོའ ་ིདོན་གཞན་དང་དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་མ་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པས་དུས་མམ་པའྷི་དོན་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་གཅྷིག་ལ་
རག་ལས་པའྷི་འབྲེལ་བ་ལས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་རྟོག་པ་འདྷིའང་འཐད་པ་མྲེད་དྲེ་དུས་མམ་པའྷི་དབང་པོའམ་
ཡུལ་དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གྷིས་ལས། རང་གྷི་རྒྱུ་སྣང་བའྷི་འཐད་པ་ནྷི། 
དོན་སྔ་མ་དྲེས་བསྲེད་པར་བྱས་པའྷི་འབས་ 
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༼༥༧༢༽ 
བུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་དོན་དྲེ་ྷིད་སྣང་བ་མྲེད་ཀང་རང་གྷི་གཟུང་བའྷི་དོན་དྲེ་གསལ་ལོ་ཞྲེས་དོན་ཁས་བངས་པའྷི་ཚེ་
བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་དྲེ་ྷིད་དང་འད་བའྷི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་དྲེ་
གཏོད་པའྷི་དོན་ལོག་ན་ མོ་ཡོད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན་རྣམ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་འགྲུབ་སྟྲེ་ཆུ་
ནང་གྷི་ཟ་བ་བཞྷིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་ཡང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡྷིན་ཏྲེ་བརྟགས་ན་མངོན་སུམ་དོན་ལ་ཚད་མར་མ་
སོང་ན་རྣམ་པ་དྲེའྷི་འབས་བུར་མྷི་འགྲུབ་པས་རྲེས་དཔག་མྷི་རུང་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་མངོན་
སུམ་ལ་སྣ ང་བ་དྲེ་ལྟ་བུར་མ་བསྒྲུབས་ན་ཡང་མངོན་སུམ་དོན་ལ་ཚད་མར་མྷི་འགྲུབ་པས་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་
བརྟྲེན་པའྷི་སོན་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི། །མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་
ཅན། །གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་རྲེས་དཔག་ལ། །ལྟོས་ནས་ཕན་ཚུན་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན ་
རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་ཆོས་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་ན་རྲེས་དཔག་ལོང་བ་བརྒྱུད་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུ་ལྡོག་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་རྒྱུ་གཞན་བསྒྲུབས་པ་ཡང་
མཐར་རྒྱུ་གཞན་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
དུས་མམ་པའྷི་དོན་མྷི་སྣང་བའྷི་འཐད་པ་ནྷི། བོ་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་སྲེས་པའྷི་བོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྷི་བོ་
དྲེའྷི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་བོ་ལ་རང་གྷི་རྣམ་པ་གཏོད་པར་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་དྲེས་དྲེ་ལ་ཕན་
འདོགས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དུས་མམ་པའྷི་དོན་ ནྷི་དུས་མམ་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་རང་གྷི་རྣམ་པ་
གཏད་པའྷི་སོ་ནས་རང་གྷི་རྣམ་པ་དང་འད་བར་བྱྲེད་པ་མྷིན་པའྷི་ 
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༼༥༧༣༽ 
ཕྱྷིར་དུས་མམ་པ་དྲེ་བོ་ལ་གསལ་བ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་གྷིས་ཀ་བོ་ལ་སྣང་བ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་སྲེད་བྱྲེད་དྲེ་ྷིད་སྣང་བ་དགག་ པ་ནྷི། སྒྲ་དང་མར་མྲེ་ལ་སོགས་
པ་སྐད་ཅྷིག་མ་རྣམས་ནྷི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་ཞྷིག་པས་སྣང་བ་མྷི་འཐད་ཀང་རྡོ་རྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟག་པ་
རྣམས་ནྷི་རང་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་དུས་ནའང་མ་ཞྷིག་པར་ཡོད་པས་སྲེད་བྱྲེད་དྲེ་ྷིད་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་
པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། བརྟན་པའྷི་དངོས་པོ ་གང་རྡོ་རྲེ་དང་རྡོ་བ་དང་བག་རྷི་ལ་སོགས་
པར་འདོད་པའྷི་དོན་འདྷི་རྣམས་ཀྷིས་རང་འཛིན་པའྷི་འགོ་བ་ཀུན་གྷི་ཤྲེས་པ་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་རྟག་པ་ཁོ་ནས་
བསྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེས་འབས་བུ་སྲེད་པ་རྲེན་གཞན་དང་ཕད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྟག་པར་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེས་སྟོན་དཔྱྷིད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅྷིག་ཅར་དུ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དུས་ཀྷི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་རྟག་པ་གཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་མྷིག་གྷིས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་པ་
འདྷིའྷི་འབས་བུ་བོ་དྲེ་དག་རྷིམ་གྷི ས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བལྟ་བྱ་རྟག་པ་དྲེ་དག་ཀང་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ལྟ་བྱྲེད་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བའྷི་གཟུང་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྐད་ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་སོ་སོར་རྡོ་རྲེ་
ལ་སོགས་པ་གཞན་དང་གཞན་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་འདྷིར་ཡང་སོན་སྔར་བརོད་པ་
བཞྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་དོན་མྲེད་པས་དྲེ་མྷི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གྷིས་པ་དུས་
ཕྱྷིས་དན་པ་ལས་ཀང་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞྷི་ 
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༼༥༧༤༽ 
སྟྲེ། ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་འགྲུབ་པ་དང་། དོན་གྷི་རྣམ་པ་རྟགས་ལས་འགྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རྣམ་པ་
མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ བ་དང་། རྒྱུ་གཞན་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དུས་ཕྱྷིས་
དན་པ་ལས་ཀང་ཡྷིན། །མོང་བ་མྲེད་པར་དྲེ་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ་ཀང་གྷི་སྒྲས། ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་ཡྷི་ཤྲེས་པ་
ཡྷིས། །ཞྲེས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་གྲུབ་པར་མ་ཟད་དན་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་ཀང་འགྲུབ་ཅྲེས་སྟོན་པའོ། །འདྷི་ལ་ཁ་ཅྷིག་
ན་རྲེ་ཡུལ་དང་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་རང་རྷིག་གཅྷིག་ྷིད་ལ་རྷིག་བྱ་རྷིག་བྱྲེད་
དུ་ཕྱྲེ་བའྷི་ཚུལ་གྷིས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ། འདྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་
མྲེད་པ་འགོག་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རང་རྷིག་ནྷི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་
པ་དྲེ་སྔོ་སོགས་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་སྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་རང་རྷིག་མ་གཏོགས་པའྷི་མོང་བ་ཙམ་ལ་རོད་པ་སྟྲེ་མྷི་
མཐུན་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །རང་རྷིག་ལ་མྷི་མཐུན་པ་ཡོད་དྲེ་འགའ་ཞྷིག་མོང་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་
རང་རྷིག་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མོང་བ་ཁས་བངས་ན་རང་རྷིག་ཀ ང་དོན་གྷིས་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་ནྷི། སྔོ་སོགས་དྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཡྷིན་པ་ལ་རོད་པ་ཡོད་དྲེ་འགའ་ཞྷིག་རྣམ་མྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་
ན་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོ་དྲེ་དོན་གྷི་རང་བཞྷིན་ཏྲེ་རྣམ་པར་མ་གྲུབ་ན་དྲེའང་ཡང་དག་པ་སྟྲེ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་
དང་ཤྲེས་པའྷི་རྣམ་པ་གྷིས་སོ་སོར་དན་ པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཤྲེས་པ་ལ་ཚུལ་གྷིས་མྲེད་ན་སོ་སོར་
དན་པ་མྷི་སྷིད་ལ་དྲེ་དོན་དངོས་ཡྷིན་ནའང་དན་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྷི་དོན་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཤྲེས་ 
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༼༥༧༥༽ 
པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྷི་སོད་ཡུལ་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པས་སོ་སོར་ཕྱྲེ་བ་མྲེད་ཅྷིང་གས ལ་
བ་ཙམ་ལ་ཐ་དད་པར་ཡང་མོང་བ་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་འཛིན་ལ་སོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཤྲེས་པ་འདྷི་
ནྷི་ཡུལ་སྒྲ་འཛིན་པ་འདྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ལ་ཤྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་སྒྲ་འཛིན་འདྷི་ལྟར་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་དན་པ་ནྷི་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །ཐ་དད་དུ་མ་མོང་ཡང་ཐ་དད་དུ་དན་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱྷིབས་སམ་བྱས་ པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པའང་ཐ་དད་དུ་དན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པའྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེར་
མྲེད་ཀང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་གཞན་གྷིས་བསྲེད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཐ་དད་དུ་དན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་
ལས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་མས་སུ་མོང་བ་ཙམ་དུ་འད་བ་ྷིད་ ཀྷི་ཕྱྷིར་དན་པས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་འགའ་ཞྷིག་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་ཕ་མོ་དྲེ་དག་གསལ་བར་
རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྷི་བོ་དན་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་མཚེ་མ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་ཕ་མོ་འགའ་ཞྷིག་ཡོད་ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ མ་རྟོགས་པས་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་བོ་རང་རྷིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྷིགས་པ་སྔ་མས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྷིགས་པ་གཞན་གྷིས་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཤྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཡུལ་དང་མོང་བའྷི་རྣམ་པ་སྟྲེ་ཚུལ་གྷིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་
རྷིགས་པ་ཡུལ་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོ ད་པའྷི་དན་པའྷི་རྟགས་དང་ལྷན་ཅྷིག་དམྷིགས་ངྲེས་པ་ལ་
སོགས་པས་ཀང་རང་རྷིག་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་ཕལ་ཆྲེར་གྷི་སྒྲ་ནྷི་རྟགས་དྲེ་དག་གྷིས་ཚུལ་གྷིས་དངོས་
སུ་བསྒྲུབས་པས་རང་རྷིག་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་ 
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༼༥༧༦༽ 
པའམ་ཞར་ལས་གྲུབ་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྷིག་བྱ་རྷིག་བྱྲེད་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རང ་རྷིག་
མྷི་འཐད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བོ་གང་ཞྷིག་བྲེམ་པོ་དང་དངོས་མྲེད་ལས་ལོག་ནས་རང་ྷིད་གསལ་བར་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རང་རྷིག་པར་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ན་རང་ྷིད་གསལ་བར་སྲེས་པ་ནྷི་རྷིག་བྱྲེད་
ཡྷིན་ལ་གཞན་གྷིས་རྷིག་བྱ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་ཆ་ནས་རྷིག་བྱ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་གཟུང་དང་འཛིན་པའྷི་
དངོས་པོ་ནྷི། །དོན་དམ་དུ་ན་ཡོད་མ་ཡྷིན། །གཞན་གྷིས་རྟོགས་མྷིན་རང་བཞྷིན་ནྷི། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་མྷིན་ལས་ལྡོག་
ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའྷི་རྷིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། མདོ་
མཛད་པའྷི་རྷིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟྲེ། ཚུལ་གྷིས་གྲུབ་པས་རང་རྷིག ་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་
དང་། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་གསལ་བ་དཔྱད་ནས་རང་རྷིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། བདྲེ་སོགས་མས་སུ་མོང་
བས་བོ་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་དང་། བོ་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། བོ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་
རྷིགས་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་གྲུབ་པ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། ཤྲེས་ པ་དྲེ་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང་འད་བར་སྣང་བའྷི་སོ་ནས་ཚུལ་གྷིས་སུ་གྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཚེ་བོ་དྲེ་མོང་བའམ་
རང་རྷིག་པས་ཀང་གྲུབ་སྟྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་བོ་ལས་གཞན་ཡྷིན་པ་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། བོ་སྔ་མ་ཕྱྷི་མས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། མོ ང་བ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་དང་། བོ་གཞན་
གྷིས་མོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། རང་རྷིག་མྲེད་ན་དོན་མྷི་མོང་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་
མ་ཚུལ་གྷིས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་ 
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༼༥༧༧༽ 
པ་དྲེ་བོ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་བོ་ཤྲེས་པ་སྔ་མའྷི་རྣམ་པ་ཅན་ག ཅྷིག་གྷིས་དྲེ་
ལྟར་རྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་དངོས་ཅན་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་བོ་ཕྱྷི་མ་ཡྷིས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཚུལ་
གྷིས་སུ་སྲེས་པ་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་མོང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་འགག་ནས་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །མ་འགགས་ཀང་དུས་མམ་གྷི་དངོས་པོ་ཐ་དད་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ ས་མོང་བ་མྷི་འཐད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བོ་ཕྱྷི་མ་དྲེས་རང་གྷི་ངོ་བོ་མས་སུ་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་མང་བྱའྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཡང་
དྲེའྷི་ཚེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་བོ་རྣམ་མྲེད་ཡྷིན་པས་ཡུལ་མོང་བའང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར། དོན་ནམ་བོའ ་ིམས་སུ་
མོང་བ་སྟྲེ་རྟོགས་པ་མ་ལུས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་དག་ཤྲེས་པ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སོད་འཇུག་

ལས།་་་་་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ཤྲེས་ཡྷིན་ན། །ཤྷིང་ཡང་ཤྲེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་བོ་ཡང་བོ་གཞན་གྷིས་མས་སུ་མོང་བར་འདོད་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་པའྷི་
ཤྲེས་པ་གཞན་རྷིག་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པར་སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་རང་གྷི་བོ་
ལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་བོ་དྲེའང་རྟག་ཏུ་ཕྱྷི་རོལ་ཏུ་ཕྱོགས་པར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མང་བར་བྱ་བ་གཞན་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་རང་གྷི་བོ་རྷིག་པ་ནྷི་རྟག་ཏུ་ནང་ནས་མངོན་པར་ཕྱོགས་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་གཞན་ཡྷིན་ཡང་བདག་རྒྱུད་ཀྷི་བོ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ནང་དུ་ཁ་བལྟས་ནས་
འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདག་གྷི་བོ་སྔ་མ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་དན་པ་ཡང་ནང་དུ་ཁ་བལྟས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་འདས་པ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༥༧༨༽ 
བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་ དགོད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་ན་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་
གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་བའྷི་རྣམ་པ་བོ་ལ་སྣང་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་རྣམ་ལྡན་གྷི་བོ་དྲེས་མོང་བ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
མྲེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་དང་འད་བ་ཙམ་
རྒྱུ་མཚན་དུ་མྷི་འཐད ་པ་དང་། འད་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྷི་འཐད་པ་དང་། འད་བ་དགག་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་མྲེད་ཀང་གཞན་རྷིག་པའྷི་བོ་ཡྷིན་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་བོ་ནྷི་དོན་དྲེ་དང་
འད་བར་སྲེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྷི་དོན་གཞན་མོང་བར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད། དྲེས་ན་
རང་རྷིག་མྲེད ་ཀང་སྔོན་པོ་སྔོ་མྷིན་དུ་མྷི་འགྱུར་བ་ལྟར་རང་རྷིག་མྲེད་པས་གཞན་རྷིག་བོ་མ་ཡྷིན་པར་མྷི་འགྱུར་
ཏྲེ་དྲེས་དོན་མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དོན་དང་འད་བར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་གངས་ཅན་འདོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྔོ་
འཛིན་ཀང་སྔོན་པོ་དང་འད་ལ་སྔོན་པོའང་སྔོ་འཛིན་དང་འད་བས་འད་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕན་ ཚུན་དུ་སྔོ་
འཛིན་གྷིས་སྔོན་པོ་མོང་བ་ལྟར་སྔོན་པོས་ཀང་སྔོ་འཛིན་མང་བར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་ཀ་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་པར་
ནྷི་མཚུངས་སོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འད་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་མང་
བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཅན་གྷི་འད་བ་མོང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ན་མྲེ ་ལོང་དང་ཤྲེལ་ལ་སོགས་
པའང་དོན་གྷི་མོང་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རོལ་བ་འདྷི་མདོ་སྡྲེ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་རྷིག་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱྲེ་
བག་ཏུ་ས་བ་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་རྣམ་མྲེད་དུ་འདོད་པས་འད་བ་ཁས་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གངས་ཅན་བོ་
བྲེམ་པོ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་མོང་བར་འདོད་ 
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༼༥༧༩༽ 
པ་དྲེ་འགོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་རྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། འད་བ་དྲེ་དོན་
རྷིག་གྷི་ཐ་སད་ཀྷི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང་། དོན་འདོད་པ་ལ་དྲེ་མྲེད་ན་དོན་རྷིག་མྷི་སྷིད་པ་དང་། དྲེ་དོན་རྷིག་ཏུ་
འདོད་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འད་བ་ཙམ་དོན་རྷིག་པའྷི་རྒྱུ ་མཚན་དུ་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
ལ། རྷིག་པ་ཡོད་ཙམ་དོན་རྷིག་ཏུ་བྱས་ནའང་རང་རྷིག་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་ཡོད་པས་བོའ ་ིངོ་བོར་གྱུར་
པའྷི་འད་བ་ནྷི་དོན་དྲེ་མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འད་ལས་མོང་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་བོའ ་ིའད་བ་མོང་
བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་བོ་དང་མོང་བ་ད ང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་ཡྷིན་ལ། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འད་
བས་མོང་ན་འད་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་མོང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་དྲེ་ནྷི་འད་བ་ཙམ་གྷིས་མོང་བའྷི་ཐ་
སད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བོ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་མོང་བའམ་འད་བ་དྲེ་རང་རྷིག་པའྷི་
བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་རྷིག་པ་དྲེ་ནྷི་འད་བའྷི་རྒྱུ་ཅན་ནམ་འབས་བུ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་དྲེ་རྷིག་བྱྲེད་
གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཙམ་གྷི་ཆ་ནས་རང་རྷིག་ཏུ་བཞག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རང་རྷིག་འད་བ་ལ་མྷི་ལྟོས་
ན་འད་བ་བརོད་པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་བྱ་བ་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པའྷི་ཐ་སད་དོ། །ལས་
ནྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་ལོ། །བོ་དྲེས་དོན་དྲེ་རྟོགས་པའྷི་རྣམ་པར་གཞག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བོ་དྲེ་
དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པའོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་འདྷི་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་འདོད་པའྷི་དུས་
ན་རྒྱུ་སྟྲེ་བོས་དོན་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ ་དོན་དང་འད་བ་མྲེད་ན་དོན་རྟོགས་པ་མྷི་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་ 
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༼༥༨༠༽ 
པ་ནྷི། འོ་ན་བོ་དྲེས་ཤྲེས་པའྷི་སྔོན་པོ་རྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་རྷིག་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་པ་རང་གྷི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྷི་སྔོ་སོགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ་མས་སུ་མོང་བ་ལ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འཁྲུལ་
པའྷི་བག་ཆགས་ཀྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་བར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཡུལ་མོང་བར་གགས་པ་ཡྷིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་གྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་སྔོ་སོགས་མོང་བ་ལས་
དྲེར་འཇོག་པ་ནྷི་མྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ནྷི་ཚད་མ་གང་གྷིས་ཀང་རྷིག་པ་མྲེད་དྲེ་མངོན ་སུམ་ནྷི་རང་
གྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་སྔོན་པོ་རྷིག་པ་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་སྔོན་པོ་རྷིག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྷིག་ན་དྲེ་ལ་རང་གྷི་ངོ་བོའ ་ིསྔོན་པོ་དང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོན་པོ་གྷིས་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །མངོན་
སུམ་ལོག་གྱུར་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེས་དཔག་གྷིས་ཀ ང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དོན་དང་འད་བའྷི་ཤྲེས་པ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདྷི་ལྟར་འབྲེལ་བ་རྲེས་དཔག་གྷིས་སྒྲུབ་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་མྷི་འགྲུབ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་ཀང་མྷི་
འགྲུབ་སྟྲེ་འབྲེལ་ཡུལ་དོན་ལོག་གྱུར་ ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བར་རྷིག་པ་ལས་དོན་
རྷིག་པར་འཇོག་པ་ཡྷིན་གྷི་དོན་དམ་པར་ན་རང་རྷིག་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་བོ་དྲེ་ྷིད་སྔོ་སོགས་ཀྷི་དངོས་པོ་དང་འད་
བར་སྲེས་པ་རྷི ག་པ་ཡྷིན་ན། ཤྲེས་པ་ལས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་གྱུར་བའྷི་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཚད་མ་གང་ཡྷིན། ཚད་མ་མྲེད་ནའང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པའྷི་ཐ་སད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བོ་དྲེའྷི་ 
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༼༥༨༡༽ 
དོན་དང་འད་བར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་བོ་ནྷི་ སྔོ་སོགས་ཀྷི་དངོས་པོ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་དྲེ་
རྷིག་པ་ལ་དོན་རྷིག་པར་འཇོག་པ་མྷིན་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་དོན་མོང་བར་འཇོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེར་འཇོག་པའྷི་
རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་འད་བ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་དོན་
རྷིག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་རང་རྷིག་པ་ཙམ་མ་ཡྷིན་ ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་དོན་རྷིག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
རང་རྷིག་དྲེ་ནྷི་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཚེ་དོན་རྷིག་པར་འཇོག་པ་ཡྷིན་པས་འད་བ་ྷིད་མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འད་བ་སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པ་དང་། བརྟགས་ན་འད་བ་ྷིད་མྷི་སྷིད་པ་
དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ ། །དང་པོ་ནྷི། གང་གྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་འདྷིས་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་བའྷི་
བདག་ྷིད་ནྷི་དོན་དང་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་འདྷི་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་དྲེ་
ཤྲེས་པ་རང་ྷིད་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པའམ་སྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷིས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཅྷི་ཞྷིག་ྲེ་
བར་བསྒྲུབས། གལ་ཏྲེ་མོང་བ་འད་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྷིན་ན་འད་བ་མྲེད་ན་རང་རྷིག་ལྡོག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གཞན་ཡང་གངས་ཅན་ལ་དོན་རྷིག་པ་ཞྲེས་པ་ཐ་སད་ཙམ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་རྷིག་གྷི་སྲེས་བུ་ལ་དོན་རྟོགས་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འད་བ་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་དང་ཤྲེས་པ་གྷིས་བདག་ྷིད་ཀུན་གྷིས་འ ད་
ན་ཤྲེས་པའང་ཤྲེས་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བྲེམ་པོ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྲེམ་པོའང་ཤྲེས་པ་ྷིད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་བདག་ྷིད་ཀུན་
གྷིས་མཚུངས་པར་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་ཆ་ཤས་འགའ་ 
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༼༥༨༢༽ 
ཞྷིག་གྷིས་མཚུངས་པས་དོ ན་མོང་བ་ཡྷིན་ན་ཤྲེས་བྱ་དང་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་མྷི་འད་
བའྷི་ཤྲེས་བྱ་མྷི་སྷིད་པས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་མང་བར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་དྷི་འཛིན་གྷིས་ཀང་སྔོན་
པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མང་བར་འགྱུར་ལ་དོན་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་མང་བར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གལ ་ཏྲེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྷིས་ཆ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྷི་འད་ལ་རྷིག་པ་དང་རྷིག་པ་མ་
ཡྷིན་པའྷི་ཆ་ཙམ་གྷིས་མྷི་འད་བའྷི་རྷིག་བྱྲེད་དྲེས་ཡུལ་རྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྔོ་འཛིན་གཅྷིག་གྷིས་འཇྷིག་
རྟྲེན་གྷི་ཁམས་ཀྷི་སྔོན་པོ་ཐམས་ཅད་རྷིག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་སྔོན་པོ་འགའ་ཞྷིག་
ལས་སྔོ་འཛིན་དྲེ་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གང་ལས་སྲེས་པའྷི་སྔོན་པོ་དྲེ་དྲེས་རྷིག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་
ལ་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན་ན་འོག་ཏུ་དགག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྲེས་པ་དང་འད་བ་གྷིས་མོང་
བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ངྲེས་ཤྲེས་དང་གསུམ་ཚོགས་པ་མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འ དོད་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོ་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་སྔོ་སོགས་
མས་སུ་མོང་བར་འདོད་ན། འོ་ན་དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་མས་སུ་མོང་བ་སྟྲེ་མཚུངས་པ་དྲེ་
མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་སྔོ་འཛིན་སྔ་མའྷི་ངོ་བོ་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷི ར་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དུ་གྱུར་བའྷི་སྔོ་འཛིན་སྔ་མ་
དྲེའང་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་སྔོ་འཛིན་ཕྱྷི་མ་དྲེས་མས་སུ་མང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ནྷི་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་གྷིས་གཏད་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་ལ་ཤྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མས་སྔ་མ་མ ་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའང་མས་སུ་ 
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༼༥༨༣༽ 
མྷི་མང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་གཏད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ལ་སྔ་མ་
མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་སྲེས་ལ་འད་བ་ཡོད་ཀང་མས་སུ་མོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེའང་ངས་མས་སུ་མོང་ངོ་
སམ་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས ་བསྲེད་པ་མྷིན་པ། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ངྲེས་སྔ་མ་མས་སུ་མོང་བར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་
ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །འོ་ན་ཇྷི་ལྟ་བུའྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། དོན་བཞྷིན་དུ་ཞྲེས་པ་སྔོ་འཛིན་གྷིས་དོན་སྔོན་པོ་མོང་ངོ་
སམ་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་སྲེད་པ་ལྟ་བུ་འདྷི་ལ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དོན་ནྷི་འདྷི་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན ་གྷིས་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་
སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྔོན་པོ་ལས་སྲེས་པ་དང་། སྔོན་པོ་དང་འད་བ་དང་། སྔོན་པོ་ངྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་གསུམ་ཚང་བས་ཡྷིན་ལ། ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མས་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་སྔ་མ་རྟོགས་པ་ལས་སྲེས་པ་
དང་འད་བ་གྷིས་ཡོད་ཀང་སྔ་མ་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མས་ སྔ་མ་མྷི་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་རོད་
པའོ། །དྲེ་འགོག་པ་ནྷི་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལའང་ངྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་རྟག་ཏུ་མྲེད་དྲེ་ཡྷིད་གཞན་དུ་
ཡྲེངས་པའྷི་ཚེ་དོན་མོང་ཡང་ངྲེས་པ་མྷི་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ངྲེས་པ་ནྷི་དོན་གྷི་འབས་བུ་མ་
ཡྷིན་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་གོམས་པ ་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷི་ལམ་གྷི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
དོན་ལ་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ་དོན་ལས་སྲེས་ཤྷིང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མོང་བ་སྔ་མ་
ལའང་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་དྲེ་ལའང་ངྲེས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་ལ་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་དོན་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་རྲེན་མ་ཚང་བ་ལས་ཡྷིན་ན་འདྷི་ལའང་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་བོ་
དང་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ 
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༼༥༨༤༽ 
ངྲེས་པའང་མྷི་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ངས་སྔོན་པོ་མོང་ངོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་མཐོང་ལ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་མོང་
ངོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ཇྷི་ལྟ ར་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་ནྷི་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་གོམས་པ་
དྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་སྔ་མའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པ་ནྷི་དྲེར་འཛིན་པའྷི་བག་ཆགས་མྲེད་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་
པ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་གསལ་བ་དཔྱད་ནས་རང་རྷིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེ་གང་ཡྷིན་
བརྟག་པ་དང་། བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །ད ང་པོ་ནྷི། རང་རྷིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྷིགས་པ་གཞན་ཡང་དཀར་པོ་དང་
སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་
གྷིས་ཡྷིན་ནམ། འོན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གཅྷིག་ཡོད་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་
མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ཡོད་པ་ ཙམ་གྷིས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་གང་ཡྷིན་
དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་རྷིག་པ་གསལ་བར་སྲེས་པ་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་
མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བ་དྲེ་ཅྷི་ཡུལ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་གསལ་བ་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལས་
གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག ་ཡྷིན་ནམ་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཡྷིན་བརྟག་
གང་། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གསལ་བྱྲེད་ལས་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། གསལ་བྱྲེད་རང་གྷི་དངོས་
པོར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡུལ་མྷི་གསལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ཡུལ་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་ཁྱད་པར་
ཅན་དུ་མྷི་འཛིན་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་ 
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༼༥༨༥༽ 
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་
མཚན་ཡུལ་དྲེ་དག་གསལ་བར་སྣང་བ་འདྷི་གསལ་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་གྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ན་ཡུལ་གསལ་
བར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་གསལ་བ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདོ ད་ན་དཀར་པོ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེས་ཇྷི་ལྟར་
དཀར་པོ་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་ྷིད་གསལ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མུན་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་གསལ་བ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་ྷིད་གསལ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་
ཏྲེ་སྒྲོན་མྲེ་དང་ྲེ་བའྷི་ཚེ་བུམ་སོགས་ཀང་གསལ ་བར་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་སྒྲོན་མྲེ་ལས་གཞན་གསལ་
བར་བྱྲེད་པའྷི་འོད་ཟྲེར་ཕྱྷིར་འཕོས་པས་ཡྷིན་ལ། ཤྲེས་པས་གཞན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ཤྲེས་
པ་ལ་ཤར་བས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཐལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། ཤྲེས་པས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱྲེད་
པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡུལ་དྲེའྷི་རྣམ་པ་ཤར་བའྷི་སོ་ ནས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་
གསལ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བའྷི་འགོ་བ་མ་ལུས་པའང་གསལ་བ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་
རོ། །དཔྲེར་ན་མྲེ་ལོང་གྷིས་བཞྷིན་མཐོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་དྲེའྷི་གཟུགས་བརྙན་མྲེ་ལོང་ལ་ཤར་བས་ཡྷིན་ལ་མྲེ་
ལོང་མྷི་གསལ་ན་གཟུགས་བརྙན་ཀང་མྷི་གསལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དཀར་པོ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་
སྲེས་པའྷི་ཚེ་རང་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ཀང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་པས་སྔ་མ་དྲེ་
གསལ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ཡང་གསལ་བར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡུལ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་
དྲེ་གསལ་བ་གཞན་གྷིས་པས་གསལ་བར་བྱྲེད་ལ་དྲེའང་གསུ མ་པ་ལ་སོགས་པས་གསལ་བར་བྱྲེད་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་གསལ་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ 
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༼༥༨༦༽ 
ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་ཡུལ་གསལ་བ་མྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་
དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡུལ་གསལ་བའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་
གསལ་བར་མ་གྲུབ་ན་མཐོང་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་དང་མཐོང་བྱའྷི་དོན་གྷིས་ཀྷི་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་འབྲེལ་པ་
ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ཇྷི་ལྟར་དོན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་
འགྱུར་རོ། །དབྱུག་པ་དང་སྲེས་བུ་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་འབྲེལ་པ་མ་ཤྲེས་ན་སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་མྷི་
འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དོན་འདྷི་བོ་འདྷིས་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་དོན་བོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་
འཛིན་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་འབྲེལ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། དོན་དང་ཤྲེས་པ་གྷིས་ལས་གཅྷིག་སྟྲེ་དོན་རྟོགས་པའྷི་ཚེ་གྷིས་པ་ ཤྲེས་པ་མཐོང་
བ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་པ་
སྲེས་པའྷི་ཚེ་དོན་རྟོགས་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་འགགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཇྷི་ལྟར་དོན་ཤྲེས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
ནས་འཛིན་ཏྲེ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་མ་ཚོགས་པའྷི་དབྱུག་པ་དང་སྲེས་བུ་བཞྷིན་ནོ། ། འདྷིའྷི་བཟོག་ཁྱབ་ནྷི་དོན་དང་
ཤྲེས་པ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་འབྲེལ་བ་མཐོང་ན་དོན་འདྷི་བོ་འདྷིས་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་དོན་བོའ ་ིཁྱད་པར་
ཅན་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབྱུག་པ་ཅན་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། འད་བ་འདོད་ན་རང་རྷིག་ཏུ་
གྲུབ་པ་དང་། འད་བ་ཙམ་གྷིས་མོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། འད་བ་ཚད་མས་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། འད་བ་མྷི་འདོད་
ནའང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོ་འཛིན་སྲེས་པའྷི་ཚེ་སྔོ་འཛིན་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ཡུལ་དང་  
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༼༥༨༧༽ 
ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་མཐོང་བའྷི་ཐ་སད་རྒྱུན་མྷི་ཆད་དྲེ་འདྷི་
ལྟར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གང་གྷི་མཐོ ང་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡུལ་དྲེ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་
སྲེམས་གཞན་གྷིས་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་དོན་འདྷི་བོ་འདྷིས་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་བོས་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་
བརོད་དྲེ་དབྱུག་པ་དང་ལྡན་པའྷི་སྲེས་བུ་ལ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྲེས་བོ་གཞན་གྷིས་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
དོན་རྟོགས་པ འྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་རྷིག་ཏུ་འགྲུབ་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་འདྷི་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་
ཤྲེས་བྱ་ལ་དོན་སྲེམས་གྷིས་ལས་མྲེད་ལ་དོན་ནྷི་དོན་དང་འད་བར་སྲེ་བ་མྷི་སྷིད་པས་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་
པ་ྷིད་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་ཤྲེས་པ་ནྷི་རང་ྷིད་གསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་གཞན་གྷི་གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ སྒྲོན་མ་
བཞྷིན་ནོ། །ཅྷི་སྟྲེ་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེས་རང་གྷི་དངོས་པོ་མྷི་རྷིག་ན་ཇྷི་ལྟར་དྲེས་གཞན་གྷི་ངོ་
བོ་རྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མུན་པ་བཞྷིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་བོ་དོན་གྷི་
ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་ཆོས་སུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་བྱས་ཆོས་བྱྲེད་ཆོས་ནྷི་ རྟོགས་པས་བཏགས་པ་ཡྷིན་པས་
ཐམས་ཅད་དུ་གཞྷི་དང་ཆོས་དྲེ་ལྟར་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་ཁྱད་པར་དང་ནྷི་ཁྱད་པར་ཅན། །གྷིས་ཀ་
དམ་པའྷི་དོན་དུ་མྷིན། །འགའ་ཚེ་འགའ་ཞྷིག་འགའ་ཞྷིག་གྷི །ཁྱད་པར་ཅན་སོགས་ྷིད་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འད་བ་ལས་ཞྲེས་པ་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། འད་བ་ཙམ་ གྷིས་མོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
འད་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ། །མོང་བ་ྷིད་ནྷི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྔར་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། 
དོན་དང་ཤྲེས་པ་འད་བ་ཡྷིན་ཀང་དྲེ་ཚད་མས་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ།  
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༼༥༨༨༽ 
འདྷི་ལྟར་འོག་ཏུ་ཕྱྷིས་སྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེས་དོན་ལོག་ན་མོ་དྲེ་ནྷི་མཐོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས ་པ་འདྷི་དང་འད་བ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བར་ཇྷི་ལྟར་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་ལོག་ན་མོ་
ནྷི་སྔར་སུས་ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཐོང་བའྷི་ཡུལ་དང་འད་བ་པོ་གྷིས་ནྷི་
འད་བར་འཛིན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་མཚེ་མ་གྷིས་བཞྷིན་ནོ། །བཞྷི ་པ་ནྷི། རྣམ་མྲེད་པ་ཁ་ཅྷིག་ཤྲེས་པས་དོན་རྟོགས་པའྷི་
རྒྱུ་མཚན་འད་བ་ྷིད་ཀང་མྷི་འདོད་པའྷི་རོལ་བ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལ་དོན་དང་ཤྲེས་པ་གྷིས་ཀ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་དོན་རང་གྷི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཤྲེས་པ་ལ་རང་རྷིག་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་
ཤྲེས་གྷིས་ཀ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ འྷི་ཚེ་འདྷི་ནྷི་དོན་ནོ་འདྷི་ནྷི་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་དག་གྷི་ཐ་སད་སྨོས་སུ་ག་ལ་
ཡོད་ཅྲེས་པ་དྲེ་དག་གྷི་བརོད་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལོང་བ་དང་ལྐུགས་པ་ལ་སོགས་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་གསལ་བྱྲེད་རང་གྷི་དངོས་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་བོ་རང་རྷིག་ཏུ ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ཅྷི་སྟྲེ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ནྷི་གསལ་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་
རང་གྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་ྷིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྲུབ་སྟྲེ་དཀར་སོགས་གསལ་བ་དྲེ་
ྷིད་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་གསལ་བ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
རང་རྷིག་མྷིན ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། བོ་རང་རྷིག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། བོ་དྲེ་རང་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་
ན་དྲེས་དོན་གཞན་ཡང་མྷི་གསལ་བ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཡང་
ཁྲེགས་པ་ནྷི། ཁྱོད་བོ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་ན་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་  
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༼༥༨༩༽ 
ཅྲེས་པ་ནྷི་བདག་རྷིག་མྷིན་པའྷི་ཞྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བདྲེ་སོགས་མོང་བས་བོ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་རང་རྷིག་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དམ་བཅའ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟྲེན་
དམྷིགས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་བོ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་དག་བོ་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་ བདྲེ་སྡུག་དང་
འདོད་པ་དང་སྡང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་གོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། 
རྟྲེན་དབང་པོ་གསལ་མྷི་གསལ་དང་དམྷིགས་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིད་དུ་འོང་མྷི་འོང་དང་། ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་གོམས་པའྷི་
ཁྱད་པར་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབས་བུ་བདྲེ་སོགས་ཆྲེ་ཆུང་དང་དག་ཞན་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་ འཇུག་པ་ཅན་
ནོ། །དྲེ་དག་བོ་ྷིད་ཡྷིན་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། མངོན་སུམ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། དྲེ་དག་དགའ་བ་དང་གདུང་བ་ལ་སོགས་
པར་མས་སུ་མོང་བའྷི་རང་རྷིག་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་ཅྲེས་པའོ། །སྲེམས་ཅན་གྷི་རྒྱུད་ལ་མོང་བ་ལས་གཞན་
དུ་གྱུར་པའྷི་བདྲེ་སོགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྷིམ་གདུང་ལ་སོགས་པར་མོ ང་བ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་
པའམ་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ་ཤྲེས་པ་གང་ཡང་རྟོགས་པ་མྲེད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་བདྲེ་སོགས་ལ་རང་
རྷིག་མྲེད་པར་འདོད་པའྷི་དམ་བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་ གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་
དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་གཞན་གཅྷིག་གྷིས་བདྲེ་སོགས་དགའ་བ་
དང་གདུང་བའྷི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་རྷིག་པ་ཡྷིན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ྷིད་མོང་བའྷི་ངོ་བོར་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་པས་དམ་
བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་བདྲེ་སོགས་ཇྷི་ལྟར་ཡོ ད་པ་བཞྷིན་ 
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༼༥༩༠༽ 
མས་སུ་མོང་ན་སྲེས་བུ་གཞན་གྷི་ཡྷིད་ཀྷིས་ཀང་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྷིན་ལོངས་སོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་བདྲེ་སོགས་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་གྷིས་མྷི་འད་སྟྲེ་བདག་གྷི་
བདྲེ་སོགས་ནྷི་བདག་གྷི་ཡྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲེ ས་པ་ཡྷིན་ལ་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ནྷི་
དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདྲེ་སོགས་རང་རྷིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། ཡུལ་བདྲེ་སོགས་མྷི་མཚུངས་
པའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མོང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན ་མཚུངས་པ་དང་། མྷི་མཚུངས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་
བདྲེ་སོགས་མོང་བ་མྷི་མཚུངས་ཏྲེ། བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེས་བསྲེད་པ་
དང་བདྲེ་སོགས་དྲེར་སྣང་བའྷི་བོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བདྲེ་སོགས་དྲེ ་རྷིག་ཅྷིང་མས་སུ་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གཞན་གྷི་
བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྷིན་ཡང་མོང་བ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་
ལས་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་རྒྱུད་ཀྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་བདག་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
གཞན་ཡར་བངས་ཏྲེ་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ལ་ད མྷིགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྷི་
རྒྱུ་མཚན་སྲེས་པ་དང་འད་བ་གྷིས་པོ་འདྷི་གདོན་མྷི་ཟ་བར་ཡོད་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་སྣང་
བར་ནྷི་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པས་དྲེ་ལས་སྲེས་པར་ཡང་གྲུབ་སྟྲེ་མ་སྲེས་ན་དྲེའྷི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་མྷི་
རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ག ཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ 
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༼༥༩༡༽ 
ལས་སྲེས་པ་མྷིན་ཞྷིང་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེར་སྣང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྷིན་ན། འོ་ན་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་
འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ཡུལ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ལ་ཡུལ་ཅན་གྷི་མཚན་ྷིད་སྲེས་ལ་འད་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་གྷི་
བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་ཡང་རང་གྷི་བདྲེ་སོགས་ལས་སྲེས་ཤྷིང་འད་བ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་དྲེས་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རང་མཚན་མ་བཟུང་ཡང་ཡུལ་མྲེད་པར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་སྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་སོགས་ཀྷི་གསལ་བ་དྲེ་མ་བཟུང་ན་དྲེའྷི་སྷིའང་མྷི་
འཛིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་སྷི་ནྷི་ཡན་གར་བ། །མྷི་འཛིན་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་དང་། སྷི་དྲེ་ནྷི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁ་དོག་ལ་
སོགས་པའྷི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་དབྱྷིབས་ཡྷིག་རྣམ་པ་ཡྷིས། །སྟོང་པ་བ་ལང་ྷིད་དུ་
བརོད། །ཅྲེས་སྔར་བཤད་པས་སྷི་རང་པ་བོའ ་ིཡུལ་དུ་མྷི་རུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གཞན་གྷི་བདྲེ་
སོགས་རང་མཚན་དང་སྷི་མཚན་གྷིས་ཀ་མྷི་འཛིན་པར་འདུག་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བོ་དྲེ་ལ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་
དོན་སྣང་བ་དྲེ་ནྷི་གང་ལ་སྣང་བའྷི་བོ་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མྷིན་གྷི་བོའ ་ིབདག་ྷིད་ཡྷིན་པ་དྲེ ས་ན་སྟྲེ་དྲེ་ཕྱྷིར་
མངོན་སུམ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བདག་རྷིག་པའྷི་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཡུལ་བདྲེ་སོགས་མྷི་
མཚུངས་པའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་
སུམ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཡུལ་བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་དང་གཞན་གྷི་ བདྲེ་སོགས་
གྷིས་མྷི་འད་སྟྲེ་བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་ནྷི་མངོན་གྱུར་ཡྷིན་པས་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ 
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༼༥༩༢༽ 
སྲེས་པའྷི་ཚེ་སྷིམ་གདུང་མས་སུ་མོང་ལ། གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ནྷི་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་པས་གཞན་གྷི་བདྲེ་
སོགས་དྲེ་ལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་ཀང་མངོན་སུམ་ྷིད་མ་ཡྷིན་གྷི་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བདྲེ་སོགས་ མངོན་
གྱུར་ཡྷིན་མ་ཡྷིན་གྷིས་མོང་བའྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རང་གྷི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་བདྲེ་
སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཤར་བས་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནམ། ཡྷིད་ཤྲེས་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོར་སྲེས་པས་མོང་བ་ཡྷིན། 
གྷིས་པ་ལྟར་ན་བདྲེ་སོགས་རང་རྷིག་ཏུ་གྲུབ་བོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་རང་གྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་ལ་ར ང་གྷི་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་
རྣམ་པ་དང་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་ཤར་བ་གྷིས་རྣམ་པའྷི་དོན་མཚུངས་པར་འདུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་
གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་གྷིས་ལ་རྣམ་པ་གསལ་མྷི་གསལ་དང་། མས་སུ་མོང་མ་མོང་དང་བོ་མངོན་སུམ་ཡྷིན་
མ་ཡྷིན་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གཏན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རྣམ་པ་
འད་ཡང་མོང་བ་དང་མྷི་མོང་བའྷི་ཁྱད་པར་མྷི་འགལ་ཏྲེ་བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྷི་རྒྱུ་སྔོན་མ་མཐོང་བའྷི་
ལས་ཡོད་ལ་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྷི་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་དང་བདག་གྷི་
ཡྷིད་གྷིས་བདག་གྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་ལ་གཞན་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། བདག་ གྷི་དབང་པོ་དང་བདྲེ་
སོགས་གྷིས་ལ་ལྡན་པའྷི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ་གཞན་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་དབང་ཕྱུག་དགའ་བ་
དང་མྷི་དགའ་བའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་བདག་གྷི་བདྲེ་སོགས་ནྷི་མོང་ལ་གཞན་གྷི་མྷི་མོང་བར་མ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ནྷི་གཞན་གྷིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུ ར་ཏྲེ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ལས་ལ་
སོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལས་དང་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ཀང་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་
འཛིན་པ་ཙམ་མྷི་འགལ་ 
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༼༥༩༣༽ 
གྷི་ལས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་ན་མོང་བ་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མོང་བའྷི་དབྱྲེ་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་རྣམ་པ་ཤར་བ་
ཙམ་གྷིས་མོང་ན་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ཀང་མང་ བར་འགྱུར་ལ་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་ངོ་བོར་སྲེས་མ་སྲེས་ལ་བརོད་
ན་བདྲེ་སོགས་རང་རྷིག་ཏུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་ལ་མྲེས་སྲེག་པའྷི་ལས་ཡོད་ན་མྲེ་མྷིག་གྷིས་
མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་སྲེག་པར་འགྱུར་ལ། ལས་མྲེད་ན་ལུས་ཀྷིས་རྲེག་ཀང་མྷི་སྲེག་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་
ལ་བཞྷི་སྟྲེ་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ ལན་དགག་པ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་། དམྷིགས་པ་དང་
མོང་བའྷི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐ་མལ་པ་ལས་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པར་དྲེ་མོང་བ་
དྲེ་མོང་བ་མྲེད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་གང་དག་འཇྷིག་རྟྲེན་རྒྱང་འཕྲེན་པ་དང་དཔྱོད་པ་པ་མ་
གཏོགས་པ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་ སུམ་ཁས་ལྲེན་པས་དྲེས་གཞན་གྷི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བའྷི་དུས་
ན་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེའང་བདག་གྷི་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པའྷི་གང་ཟག་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གདུང་བ་དང་དགའ་བ་ལ་སོགས་པར་
ཡང་འགྱུར་ཏྲེ་གྷིས་ཀ་བདྲེ་སོགས་མངོན་སུམ་གྷིས་མས་སུ་མོང་བར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སྡུག་ནྷི་ཡུལ་དང་དབ ང་པོ་ཕད་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་གྷིས་ཕད་པ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྡུག་
བསྔལ་ནྷི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་དག་ལ་སྲེ་བ་མྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བདྲེ་སྡུག་སྲེ་བའྷི་ཡུལ་གཟུགས་མཛེས་
མྷི་མཛེས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་དབང་པོ་གྷིས་འདུས་པ་སྟྲེ་ཕད་པ་མྲེད་པས་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ནྷི་
བདག་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྲེས་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ནྷི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་པ་
ཙམ་གྷིས་མོང་ན་བདག་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྷི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ཡྷིད་ཀྷིས་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཚེ་ནའང་སྡུག་བསྔལ་སྲེ་
བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གང་ལས་བདྲེ་སྡུག་མོང་བར་འདོད་ཅྲེ་ན། སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་མྷི་མོང་གྷི་འོ ན་ཀང་སྔར་
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་བདག་ 
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༼༥༩༤༽ 
རྒྱུད་ལ་སྲེས་ནས་ཕྱྷིས་དྲེ་དག་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་མོང་བར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྣལ་
འབྱོར་པ་ལ་བདྲེ་སྡུག་མ་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་མོང་བ་མྷིན་ཅྲེས་པ་ལན་དུ་ཇྷི་ལྟར་རུང་། གསུམ་པ་ནྷི། འོ་ན་ཁྱོད་
ལའང་རྣལ་འབྱོར་པས་རང་གཞན་གྷི་ བདྲེ་སྡུག་མོང་བས་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྷིས་ཀ་མངོན་སུམ་
གྷིས་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣལ་འབྱོར་པས་གཞན་གྷི་བདྲེ་སྡུག་འཛིན་པའྷི་ཚེ་རང་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་གཞན་གྷི་
བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་སྲེས་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གྷི་བདྲེ་སྡུག་གྷིས་རྣལ་འབྱོར་པ་
ལ་གདུང་བ་དང ་ཕན་འདོགས་པའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་གང་གྷིས་ཕན་གནོད་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། གང་གྷི་ཚེ་བོ་རང་ྷིད་
སྡུག་བསྔལ་གྷི་རང་གྷི་ངོ་བོར་སྣང་བ་སྟྲེ་མོང་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་སྲེས་ན་རང་གྷི་རྒྱུད་གདུང་བ་ཡྷིན་ལ་བདྲེ་བའྷི་
ངོ་བོར་སྲེས་ན་ཕན་འདོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་གཞན་གྷི་བདྲེ་སྡུ ག་དྲེ་ལ་དམྷིགས་
པ་ཙམ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་གྷི་རྒྱུད་དྲེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་རྒྱུད་ལ་བདྲེ་སྡུག་གྷི་ཕན་གནོད་དང་བཅས་
པར་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། བདྲེ་སྡུག་ལ་དམྷིགས་ན་ཕན་གནོད་མྲེད་ལ་མོང་ན་ཕན་གནོད་ཡོད་པ་
དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་དམྷིགས་པ་ཞྲེས་པ་དང་མོང་བ་ཞྲེ ས་པ་གྷིས་ནྷི་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བ་
ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་གང་ཞྲེ་ན་བོ་གང་ཞྷིག་གཟུང་བའྷི་དོན་དྲེ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ནྷི་
དམྷིགས་པ་ཞྲེས་བརོད་ལ་རྣམ་པ་དྲེ་གཏོད་པའྷི་རྒྱུད་ལ་དམྷིགས་པ་དྲེའྷི་རྲེན་ཅྲེས་བརོད་དོ། །བདྲེ་བ་ལ་
སོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ྷིད་གསལ་བར་སྲེས་པའྷི་ ཆ་ནས་དྲེ་བདག་མོང་བ་ཞྲེས་པའམ་རང་རྷིག་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་བོ་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༥༩༥༽ 
རང་གྷི་བོ་རྟགས་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་འདོད་པའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞན་ཡང་རང་གྷི་བོ་
མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པ་མྲེད་ན་དྲེ་ལོག་གྱུར་དུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན ་རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་བོ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ནྷི་
རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྲེས་དཔག་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རང་གྷི་བོ་ནྷི་རྟགས་ལས་རྟོགས་
པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་ཀང་མྷི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། དབང་པོ་ལ་སོག ས་པ་རྟགས་སུ་བརྟག་པར་རྷིགས་པ་དང་། བདག་དང་ཡྷིད་
ཕད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེར་བརྟགས་པར་མྷི་འོས་པ་དང་། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེར་བརྟགས་ཀང་རྟགས་སུ་མྷི་
རུང་བ་དང་། རང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་བོའ ་ིཆོས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྟགས་དྲེ་
ཡང་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ཡྷིན་ནམ་དྷི ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཡྷིན་ནམ། མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་ྷིད་
ཡྷིན་ནམ། ཡང་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྔ་མ་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་བརྟག་གང་། བཞྷི་པོ་འདྷི་
དག་ཁོ་ན་དྲེར་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི་བོ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་བཞྷི་པོ་འདྷི་ལས་མྷི་སྷིད་སམ་དུ་དགོངས་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བདག་དང་ཡྷིད་ཕད་པ་ལ་སོགས་པའང་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པས་དྲེ་ཡང་རྟགས་སུ་བརྟགས་
པར་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་རྒྱུ་ནྷི་དབང་པོ་དང་དོན་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའོ། །འབས་བུ་ནྷི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་སྟྲེ། 
ཚོགས་པ་བཞྷི་པོ་འདྷི་དག་ཙམ་ལས་བོ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་བདག་ཡྷིད་འཕད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡོད་པ་
ཡང་མྷིན་ཏྲེ་བདག་ལ་སོ གས་པ་དང་བོ་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དག་ལ་བོ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མཐོང་བ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བཞྷི་པོ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་འཐད་ 
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༼༥༩༦༽ 
པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོའ ་ིའབྲེལ་བ་ཅན་བཞྷི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དབང་པོ་ནྷི་བོ་གོ་བྱྲེད་ཀྷི་
རྟགས་མྷིན་ཏྲེ་གྷིད་ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚེ་དབང་པོ་ཡོད་ཀང་བོ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དོན་ཡང་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་བཞྷིན་དུ་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་ཡོད་ཀང་རྲེན་གཞན་མ་ཚང་
བའྷི་ཚེ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྷི་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གཞན་གྷི་སྒྲ་འཛིན་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་ག ཞན་
དཔག་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དོན་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཡུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པས་གཞན་གྷིས་ཀང་རྲེས་སུ་
དཔོག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྔ་མ་ཡང་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་
དག་བསྒྲུབ་བྱ་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་རྟ གས་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དོན་མ་ཤྲེས་ན་བོ་གར་ཡང་མྷི་འགྲུབ་པས་དོན་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བའམ་ཤྲེས་ན་བདག་ལ་བོ་ཡོད་དྲེ་དོན་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་བོ་སྒྲུབ་པའྷི་
རྟགས་ཡྷིན་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་བོའམ་བོས་ཁྱད་པར་དུ ་བྱས་
པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། གསལ་བ་དོན་གྷི་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཅྷི་དོན་གསལ་བ་
དྲེ་ྷིད་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་མྷིན་ནམ། ཡྷིན་ན་དྲེ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་སུ་ཇྷི་ལྟར་རུང་། གལ་ཏྲེ་
དོན་གསལ་བ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་གྷི་བོས་གསལ་བར་གྱུར་པའྷི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྷིན་ནོ ་ཞྲེ་ན། བོ་ྷིད་
རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པ་རྟགས་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་གསལ་བ་བོས་ཁྱད་པར་དུ་
གྱུར་བའྷི་དོན་རྟགས་སུ་འདོད་པའང་བསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་
རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་མས་སུ་ 
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༼༥༩༧༽ 
མོང་བ་མྷིན་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡྷིས་གསལ ་བར་གྱུར་པའྷི་དོན་མྷི་ངྲེས་ཏྲེ་མོང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་མུན་པ་བཞྷིན་
ཅྲེས་ལན་གཅྷིག་མ་ཡྷིན་པར་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་རྟག་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྷི་སྷིད་པ་དང་། སྷིད་
ཀང་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོན་ཏྲེ་གསལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བོའམ་བོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་གྷི་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ འྷི་དོན་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཁྱད་པར་སྔར་མྷི་གསལ་བ་ལས་ཕྱྷིས་གསལ་བར་གྱུར་བ་འགའ་ཞྷིག་
ཡྷིན་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། ཁྱོད་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་སྲེ་འཇྷིག་མྲེད་པའྷི་རྟག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
དོན་ལ་སྔར་བོས་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཚེ་མྷི་གསལ་བ་ལས་ཕྱྷིས་འཛིན་པའྷི་ཚེ་གསལ་བའྷི་ཁྱད་པར་དུ་འགའ་ཡང་
སྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ལ་སྲེ་འཇྷིག་མྲེད་ཀང་བོའ ་ིབྱྲེད་པས་སྔར་མྷི་གསལ་བ་ལས་ཕྱྷིས་
གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མར་མྲེས་བུམ་པ་གསལ་བར་བྱས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་དང་སྒྲོན་མ་ནྷི་ཡུལ་ཇྷི་
ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་འཛིན་པའམ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི་དོན་གྷི་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ ས་ན་དོན་
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའྷི་རྟག་པ་ལ་བོས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་སྔར་མྲེད་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཇྷི་ལྟར་རུང་། 
གལ་ཏྲེ་དོན་སྲེ་འཇྷིག་མྲེད་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟྲེ་སྔར་དོན་དྲེ་མྷི་གསལ་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལོག་ནས་
ཕྱྷིས་གསལ་བའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་སྲེ་བ་དྲེ་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་
བུ་ཤྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་སོ་སོར་སྲེས་པའྷི་ཚེ་དྲེའྷི་རྒྱུར་འདོད་པའྷི་དོན་ཡང་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འཇྷིག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་དུས་མམ་པ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གསལ་བ་ཤྲེས་པ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་
བ་དང་། མ་ཤྲེས་པ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། དྲེའྷི་ དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་གྷི་ཁྱད་པར་གསལ་བ་ཞྲེས་
བྱ་བ་དྲེའང་བོས་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་ 
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༼༥༩༨༽ 
པའམ་ཤྲེས་པར་མ་གྱུར་པ་གཅྷིག་རྟགས་ཡྷིན་བརྟག་གང་། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་བོའ ་ིརྟགས་ཡྷིན་ན་ཤྲེས་
བྱྲེད་ཀྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་ཤྲེས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བོ་དྲེས་དོ ན་གསལ་བ་
དྲེ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་དྲེས་རང་ྷིད་ཀྷི་དོན་ཇྷི་
ལྟ་བུར་ཤྲེས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་བཅད་པ་མྲེད་ན་དོན་གསལ་བ་དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་བོའ ་ིགོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེར་མྷི་འགྱུར་
རོ། །དཔྲེར་ན་བོ་རང་ྷིད་དུ་བར་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཡུལ་དུ ་བར་མྷི་འགྲུབ་ཅྷིང་དྲེ་མ་གྲུབ་ན་མྲེའྷི་གོ་བྱྲེད་
དུ་མྷི་རུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་གསལ་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཞྲེ་ན་
མཐོང་བ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་གྷི་ཁྱད་པར་གསལ་བ་དྲེ་ཡྷིན་ལ་དོན་གསལ་བ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མཐོང་གྱུར་མྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་དོན་གསལ་བ ་ལ་གསལ་བ་དྲེ་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མྷིན་པ་སྟྲེ་གསལ་བར་
མ་ཤྲེས་པ་རྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གང་ཟག་གཞན་གྷིས་མཐོང་བར་གྱུར་པའྷི་དོན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པས་
ཀང་རང་དང་གཞན་གྷི་བོ་རྲེས་སུ་དཔག་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ལ་གསལ་བར་གྲུབ་ན་དྲེ་ལྟར་བོས་མ་ངྲེས་
ཀང་རྟགས་སུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་ཟག་ གཞན་གྷི་བོས་གསལ་བར་བྱས་པའྷི་དོན་དྲེ་བདག་གྷིས་ཡུལ་
དུས་འགར་ཡང་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་ལ་རང་གྷི་བོས་གསལ་བར་བྱས་པའྷི་ཁྱད་
པར་ནྷི་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་གྷིས་མཚུངས་ཏྲེ་བོས་རྟགས་སུ་འདོད་པའྷི་
དོན་གསལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཁྱད་པར་དྲེ་སྲེ ས་བུ་གཞན་གྷིས་མཐོང་བ་ལའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་གྷིས་
མཐོང་བ་རང་གྷིས་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་ན་རང་གྷིས་མཐོང་བའྷི་དོན་ཡང་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རང་
རྷིག་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་རང་གྷིས་མཐོང་བའང་མ་ 
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༼༥༩༩༽ 
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གཞན་གྷིས་མཐོང་བའྷི་དོན་ལས་ཀང་རང་དང་གཞན་གྷི་བོ་ ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཐུན་མོང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་ཡང་རྷིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་གཞན་གྷི་བོའ ་ིསོད་
ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྷི་རྷིག་པ་བསལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དོན་རྟག་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྷི་སྷིད་པ་དང་སྷིད་ཀང་
བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བོ་རང་གྷི་ཆོས་སམ་རང་གྷི་འབས་བུ་ལ་ སོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་
དོན་གྷི་ཆོས་ཡན་གར་བ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ནྷི་བདག་གྷི་བོ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟགས་མ་
ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་རང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཆོས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་ལ་གྷིས་ལས། བོ་ལས་
གཞན་མ་ཡྷིན་པ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། གཞན་ཡྷིན་པ་རྟགས་སུ་མྷི་རུ ང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་དྲེའྷི་རྟགས་
སུ་འདོད་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཕྱོགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་པ་གྷིས་ཀ་མ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་དགོས་ལ་དྲེ་ཡང་བོ་རང་གྷི་ཆོས་གཅྷིག་རྟགས་སུ་
འགོད་དགོས་ཏྲེ་བོའ ་ིའབས་བུ་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་པས་བོ ་ཙམ་དཔག་ནུས་སུ་ཆུག་ཀང་ཁྱད་པར་རང་གྷི་བོ་
དཔག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རང་གྷི་ཆོས་ཀང་བོ་དྲེ་ྷིད་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་བ་མ་ཡྷིན་པས་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་སྟྲེ་དྲེ་གྲུབ་ན་བོ་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བྱས་པའང་མྷི་རྟག་པའྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་
གྲུབ་ན་མྷི་རྟག་པའང་གྲུབ ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་འདྷི་ལ་འཁྲུལ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་སུ་
རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་རང་གྷི་ཆོས་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྟགས་སུ་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བདྲེ་སོགས་དྲེ་བོ་དང་རྒྱུ་འད་
བ་ལས་སྲེས་སམ་མྷི་འད་བ་ལས་སྲེས་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡུལ་ 
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༼༦༠༠༽ 
དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ ་མཚུངས་པ་ལས་སྲེ་བའྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ནྷི་བོ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་ངོ་། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་བདག་གྷི་དབང་པོ་དང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་མ་སྲེས་པར་དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའྷི་
ཡུལ་རང་པ་ལས་སྲེས་པའྷི་བདྲེ་སོགས་ཀྷིས་བདག་གྷི་བོ་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་
གྷི་རྒྱུ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་གཞན་གྷི་རྒྱུད་དང་མ་འབྲེལ་
པར་ཚད་མས་མྷི་འགྲུབ་བོ། །བདག་གྷིས་གཞན་གྷི་བདྲེ་སོགས་མྷི་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་བདག་
གྷི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་པར་ཡང་མྷི་ཤྲེས་ཏྲེ་རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་རང་རྷིག་པ་ྷིད་མ་
ཡྷིན་ན། །རྣམ་དབྱྲེ་འདྷི་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འབས་བུ་གསུམ་ལས་མྷི་
སྷིད་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་
ཆོས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་ཡང་བོའ ་ིའབས་བུ་རྟགས་སུ་རུང་བ ་ཡྷིན་ན་དྲེའང་གཟུགས་དང་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་སྒྲ་དང་
དྷི་དང་རོ་དང་རྲེག་བྱ་སྟྲེ་ཡུལ་ལྔ་པོ་དང་མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པས་ན་
དམྷིགས་པ་སྟྲེ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དྲེ་དག་གོ །བཅོ་ལྔ་པོ་དྲེ་ལས་མ་གཏོགས་པའྷི་བོ་དྲེའྷི་འབས་བུར་
རྟགས་སུ་རུང་བ་གཞན་ནྷི་ཐུབ་པས་ཀང་ྲེ་བར་མཚོ ན་ཅྷིང་རྟོགས་པས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འབས་བུར་
འདོད་པའྷི་ཆོས་དྲེ་དག་ལ་དབང་པོ་དང་དམྷིགས་པ་གྷིས་ནྷི་བོ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དབང་པོའ ་ིཡུལ་
ལས་འདས་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་ནྷི་ལོག་གྱུར་དུ་ཁས་བངས་ལ་དབང་པོ་ནྷི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་
ལྡོག་པའྷི་རྟགས་ལས་དཔག་དགོས་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཟུགས་ལ་ 
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༼༦༠༡༽ 
སོགས་པའྷི་དོན་ལྔ་དག་ལས་ཐ་དད་ལྟ་ཕར་ཞོག་གང་རུང་གཅྷིག་ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྷི་བོ་
ལས་སྲེས་པར་རྟོགས་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་འདྷི་ནྷི་རྲེས་འགོ་མ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ལ་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེ་བར་སྷིད་པ་
དང་བལ་བ་གཅྷིག་ཀང་རྟོགས་པ་མྲེད་ཅྲེས་པས་བོ་དང་ལྡོག་པ་མྲེ ད་པར་སྟོན་ཏྲེ། དོན་ལྔ་ནྷི་འབྱུང་བ་ལ་
སོགས་པ་ལས་སྲེ་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོའ ་ིྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེ་ན་དྲེ་དག་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ྷིད་དུ་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར། དྲེ་ལྟར་ན་རང་གཞན་གྷིས་ཀའྷི་བོའ ་ིའབས་བུར་ཤྲེས་པའྷི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་དབང་པོ་
དང་དོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་བོ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟ གས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་ལྲེགས་པར་མ་བརྟགས་པར་བབ་
ཅོལ་དུ་སས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྟགས་སྷིད་ཀང་མྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་བ་དང་། རྟགས་དྲེས་སྔར་དཔྲེ་ལ་གྲུབ་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། དོན་ལས་བོ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་འཐད་པ་གཞན་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་སྒྲུབ་པ འྷི་རྟགས་གཅྷིག་ཡོད་པ་སྷིད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དྲེས་ཇྷི་ལྟར་རང་གྷི་བོ་རྟོགས་
པར་འགྱུར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་རྟགས་དྲེ་དང་བོ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བོ་ནམ་ཡང་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་ཡུལ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་མཐོང་
ཡང་གནོད་པ་ཅན་གྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་རྟགས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྲེགས་ན་འབྲེལ་བ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་
ན། རྟགས་འགའ་ཞྷིག་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་འདྷི་ལ་མྷི་སྷིད་དྲེ་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་རྲེས་འགོ་མ་གྲུབ་ན་ལྡོག་པ་མྷི་འགྲུབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྟགས་དག་ནྷི་སྒྲོན་མ་བཞྷིན་དུ་རང་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་མ་མཐོང་བའྷི་ ལོག་གྱུར་གྷི་གསལ་
བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་གོ་བ་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རང་ལ་བོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་
པའྷི་ 
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༼༦༠༢༽ 
རྟགས་དྲེ་ྷིད་ལས་རང་ལ་བོ་མ་གྲུབ་ཀྷི་སྔ་རོལ་དུ་གང་ཟག་གཞན་ལ་བོ་དྲེ་ནྷི་གྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་དྲེ་དཔྲེར་བྱས་
ནས་ཕྱྷིས་རྟགས་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་རང་ལ་བོ་དཔོ ག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཞན་ལ་བོ་དཔོག་པའྷི་རྲེས་དཔག་དྲེ་
ལ་དཔྲེ་མྷི་དགོས་ན་འདྷིར་ཡང་མཚུངས་ལ་དགོས་ན་དྲེ་ལའང་དཔྲེ་གཞན་ཞྷིག་སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་དགོས་ལ་
དྲེ་ལའང་དཔྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་དགོས་པས་དཔྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྲེས་དཔག་
སྔ་མ་ལ་དཔྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས ་གྲུབ་ན་འདྷིར་ཡང་འགྲུབ་པས་རྲེས་དཔག་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་འགྲུབ་པ་བོ་ལ་རག་ལས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། དོན་བོའ ་ིསྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ན་
སོན་དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྔོ་འཛིན་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་ལས་དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པ་དང་ཡྷིན་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། དོན་ཡོད་པ་དང་ཡྷིན་པའྷི་ཐ་སད་དྲེ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་ལས་ཇྷི་
ལྟར་ཡང་ཞྲེས་པ་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་དང་དོན་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་བོ་དྲེ་འགྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ། འགྲུབ་ན་
ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བོ་དྲེ་རང་ྷིད་དོན་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་
པར་གྱུར་ན་དོན་རང་ྷིད་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་དྲེའྷི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་རྷིག་མྲེད་ན་
གཞན་གྷི་བོ་ཡང་མྷི་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། བདག་ྷིད་ཀྷི་རྒྱུད་ལ་བོ་མངོན་སུམ་གྷིས་བོ་མཐོང་བ་དང་བོ་དྲེ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེའྷི་འབས་བུ་ངག་གྷི་བརོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལུས་ཀྷི་གཡོ་འགུལ་དང་ གདོང་གྷི་མདངས་ལ་
སོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྲེ་བར་མཐོང་ན་བོ་དང་རྣམ་རྷིག་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་
བོ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབས་བུ་དྲེ་གཞན་ལ་མཐོང་ན་གཞན་གྷི་བོའང་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྷིན་པ་ལ་འདྷིར་
ལུས་ངག་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་དྲེས་གཞན་གྷི་སྲེམས་རྲེས་སུ་དཔག་མྷི་ནུས་པར་ 
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༼༦༠༣༽ 
གྱུར་ཏྲེ་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བདག་རྒྱུད་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་བོ་དང་ལུས་
ངག་གྷི་རྷིག་བྱྲེད་གྷིས་ཀྷི་འབྲེལ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་དོན་ལས་ཡྷིད་དཔག་
ཏུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། མྷིག་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་དོན་ལྡན་ཡྷིན་པས་དོན་གྷིས་བསྒྲུབ་ པ་སྷིད་དུ་ཆུག་ནའང་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་
སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་གྷི་རྟགས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དོན་ལས་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་བོ་སྷི་
དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལས་སྲེ་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་སྷི་རང་པ་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གོང་དུ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཡྷིད་ ཀྷི་བོ་ནྷི་དོན་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་
ནོ། །ལྔ་པ་བོ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་རྷིག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བོ་སྔ་ཕྱྷི་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་
མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། རང་རྷིག་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རང་རྷིག་མྲེད་པར་
འདོད་པ་ཁྱོད་ཀྷི་ལུགས ་ལ་དོན་བོས་གསལ་བར་བྱས་ན་བོ་ནྷི་བོ་གཞན་གྷིས་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་གག་ན་
ཇྷི་ལྟར་བོ་གཞན་བོ་གཞན་གྷིས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་རྷིག་མྲེད་ན་བོ་གཞན་གྷིས་
རྷིག་པའང་མྷི་འཐད་པའྷི་དྷི་བའོ། །འདྷི་ལ་དྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་བོ་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷི་མ་དྲེས་བོ་སྔ་མ་ གསལ་
བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི་དུས་མམ་པའྷི་བོ་ཕན་ཚུན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོ་ཕྱྷི་མས་སྔ་མ་
གསལ་བར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན། ཕྱྷི་མ་དྲེ་སྔ་མ་དང་འད་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འཐད་དྲེ་བོ་སྔ་
ཕྱྷི་གྷིས་ཀ་རང་ྷིད་གསལ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ བོ་སྔ་མ་གསལ་བྱ་དང་ཕྱྷི་མ་
གསལ་བྱྲེད་དུ་གང་ལས་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་སྔ་ཕྱྷི་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། དོན་གསལ་བར་འཇོག་ 
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༼༦༠༤༽ 
པའྷི་འཐད་པ་དང་། བོ་སྔ་ཕྱྷིའང་དྲེ་ལྟར་དུ་འདོད་ན་རང་རྷིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནྷི། རང་རྷིག་མྲེད་ པའྷི་བོ་གསལ་བ་མ་ཡྷིན་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་ཡང་ཇྷི་ལྟར་གསལ་བའྷི་ཐ་སད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ནྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་གསལ་བར་སྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཀང་གསལ་བར་
གྲུབ་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྷི་ངོ་བོ་སྟྲེ་རྣམ་པ་འཕོས་པའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསལ་བ་དང་རྣམ་པ་ཐ་དད་
པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་ྷིད་གསལ་བའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེའང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་དྲེའྷི་རྣམ་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སྲེ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དོན་འདྷི་ྷིད་མྷི་གསལ་བ་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་རང་ྷིད་རབ་ཏུ་གསལ་དགོས་ཏྲེ་དོན་
གྷི་གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲོན་མ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་གྷི་རྣམ་པ་བོ་ལ་འཕོས་ན ས་གསལ་བ་དྲེ་
ལྟར་བོ་ཕྱྷི་མ་ལ་བོ་སྔ་མའྷི་རྣམ་པ་འཕོས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་གསལ་བར་འདོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་བོ་སྔ་མ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་དོན་
གྷི་བདག་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་ཕྱྷི་མའྷི་དམྷིགས་པའྷི་རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བོ་སྔ་མ་ནྷི་
ཕྱྷི་མའྷི་བདག་རྲེན་ནམ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་བོ་ཕྱྷི་མས་སྔ་མ་ལ་དན་པའྷི་ཚུལ་
གྷིས་དམྷིགས་པ་ཙམ་ནྷི་མྷི་དགག་གོ །གཞན་ཡང་བོ་སྔ་མ་དྲེ་ལ་རང་རྷིག་ཡོད་ན་བོ་ནྷི་རང་རྷིག་པར་གྲུབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིག་བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །བོ་སྔ་མ་ལ་རང་རྷིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་ཡུལ་བུམ་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་བྲེམ་པོ་དང་བོ་སྔ་མ་ གྷིས་རང་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་པར་ལྷན་ཅྷིག་ཆོས་མཚུངས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་བོ་
ཕྱྷི་མས་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་བོ་སྔ་མ་ལ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་ཀང་བོ་ཕྱྷི་མའྷི་དམྷིགས་
རྲེན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷི་རོལ་ྷིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
བོ་དང་དོན་གསལ་བར་འཇོག་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་དང་། འད་བ་ 
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༼༦༠༥༽ 
ཙམ་གྷིས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་དོན་བསྡུ་བ་དང་། གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་རུང་བ་དང་མྷི་
རུང་བའྷི་དཔྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོ་ནྷི་རང་གྷི་ངོ་བོས་གསལ་བ་ཡྷིན་ཞྷིང་དོན་ནྷི་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་འཕོས་པའྷི་
སྟོབས་ཀྷིས་གསལ་བར་བརོད་པ་དྲེའྷི ་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ནྷི། བོ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་སྔ་མ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་སྔ་མ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ཡྷིན་ཡང་བོ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ཡྷིས་བོ་གཞན་སྔ་མ་དྲེ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱས་
པར་མྷི་འདོད་དྲེ་བོ་སྔ་མ་དྲེའང་རང་ྷིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་གང་གྷིས་གང་གསལ་བར་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད། གལ་ཏྲེ་བོ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་བོ་སྔ་མ་དང་འད་བར་སྲེས་ཀང་སྔ་མའྷི་གསལ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ན་སྔོ་འཛིན་གྷིས་ཀང་
སྔོན་པོ་གསལ་བར་མྷི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔོན་པོ་དང་འད་བར་སྲེས་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་ཀང་
ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་སྔོན་པོ་གསལ་བར་བྱས་པ་ནྷི་མྲེད་ཀྷི་དོན་སྔོན་པོ་དྲེའྷི་ངོ་བོ་བོ་ལ་འཕོ ས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བོ་རང་
ྷིད་གསལ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བོ་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་ཀ་གསལ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི་དཔྲེར་ན་སྒྲོན་
མ་གྷིས་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་གསལ་བར་མྷི་བྱྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་ཀ་མྷི་གསལ་ནའང་གསལ་བྱ་གསལ་
བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཤུགས་ཀྷིས་བསྟན་ཏོ ། །གྷིས་ལས་གང་རུང་གཅྷིག་
གསལ་ལ་གང་རུང་གཅྷིག་མྷི་གསལ་ན་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་རུང་བའྷི་དཔྲེ་ནྷི་མར་མྲེ་དང་བུམ་པ་དག་
ལས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བྱ་དང་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པའྷི་ངོ་བོ་ཡྷིས་གསལ་བྱ་
གསལ་བྱྲེད་ཀྷི་ཐ་སད་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་དོ། །འོ་ན་མར་མྲེ་དང་བུམ ་པ་གྷིས་གསལ་བྱ་
གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེར་བརྟྲེན་ནས་ཞྲེས་པ་བུམ་པ་མྷི་གསལ་བ་དང་མར་མྲེ་གསལ་བར་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་
བརྟྲེན་ནས་ 
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༼༦༠༦༽ 
དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །ཡང་ན་ལྷན་ཅྷིག་བྱྲེད་པའྷི་རྲེན་མར་མྲེ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བུམ་པའང་གསལ་བར་
སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེས་དྲེ་གསལ་བར་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་རང་ རྷིག་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་
མྲེད་ན་དོན་དང་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྷི་ནྷི་འདྷི་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གང་རུང་ཡུལ་གཅྷིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཙམ་གྷིས་ཡུལ་དྲེ་མཐོང་བའྷི་བོ་ཙམ་ཞྷིག་སྲེས་
ཀང་དཀར་པོ་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྷི ་ངྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིད་མ་གཏད་པའྷི་
དུས་ཀྷི་མངོན་སུམ་བཞྷིན་ནོ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ངྲེས་པ་མྷི་འདྲེན་པ་དྲེས་ན་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མོང་
བའྷི་ཁྱད་པར་གང་ལས་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་ངྲེས་པ་འདྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ངྲེས་པ་དྲེ་སྲེས་ན་
དོན་ལས་གཞན་པའྷི་ ཤྲེས་པ་དྲེའང་དོན་མཐོང་བ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཚེ་ན་མཐོང་བར་གདོན་མྷི་ཟ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་བོ་སྔ་མ་ལ་
རང་རྷིག་མྲེད་ན་ཕྱྷི་མས་དྲེ་དན་པར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མདོ་མཛད་པའྷི་རྷིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དན་པའྷི་རྟགས་ལས་བོ་ཚུལ་གྷིས་སུ ་
གྲུབ་པར་མ་ཟད་བོ་བདག་ྷིད་རྷིག་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་ཡུལ་ཤྲེས་དྲེའྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལས་
རང་རྷིག་པ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་དན་པའྷི་རྟགས་ལས་ཀང་རང་རྷིག་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་རྷིག་པ་དྲེ་དན་པའྷི་རྒྱུ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔར་མས་སུ་མ་མོང་ཡང་དན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། སོད་འཇུག་་་་་གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་
ཡོད་མྷིན་ན། །རྣམ་ཤྲེས་དན་པར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། དན་པའྷི་རྟགས་
ཀྷིས་མོང་བ་ཙམ་སྔོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་ཀང་དྲེ་ལྟར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །རང་རྷིག་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་མོང་བ་བསྒྲུབ་ན་མ་ངྲེས་ ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཕྱྷི་མ་ 
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༼༦༠༧༽ 
ཕྱྷི་མ་གཞན་གྷིས་མོང་བ་ལས་ཀང་བོ་སྔ་མ་ལ་དན་པ་སྲེས་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའྷི་ལན་དང་། མདོ་མཛད་པའྷི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། 
དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི་རང་དོན་དུ། ཡྷི་ གྲེ་ཀུན་སློང་ཤྲེས་པ་ལས། །སྲེས་ལ་ཤྲེས་པས་སྒྲ་སྲེའོ། །ཞྲེས་
བཤད་དྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་རྒྱུ་ཀུན་སློང་གྷི་རྷིམ་པ་དང་། དྲེ་ལས་ཡྷི་གྲེའྷི་རྷིམ་པ་དང་། དྲེ་ལས་ན་ཤྲེས་ཀྷི་རྷིམ་པ་དང་། 
དྲེ་ལས་དན་པ་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་བར་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་ཡྷི་གྲེ་རྷིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས ་ཅད་དུས་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ན་ཤྲེས་ཀྷིས་རྷིང་པོར་འཛིན་པའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
དྲེས་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ད་ལྟ་བ་ཡང་སྐད་ཅྷིག་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡྷི་གྲེ་
ལ་སོགས་པ་རྷིང་པོར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་དན་པའྷི་རྟོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །དན་པ་དྲེའང་ཤྲེས་པ་གཞན་གྷིས་མོང ་
བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་མང་བྱའྷི་ཤྲེས་པ་དུ་མའྷི་མཐར་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེ་ན་དན་པ་མྷི་སྷིད་དྲེ་དྲེའྷི་འདས་མ་
ཐག་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མ་གཏོགས་པ་དྲེའྷི་སྔ་མ་རྣམས་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མང་བྱའྷི་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྷིག་མ་
རྲེ་རྲེའྷི་རྲེས་སུ་དྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྷིག་མ་རྲེ་སྲེལ་ནས་སྲེ་ ན་མཐོང་བ་དང་མོང་བ་གྷིས་ཀ་བར་ཆད་
དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་རྷིང་པོར་དན་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུའྷི་ན་ཤྲེས་འདྷིས་
ཡྷི་གྲེ་རྷིང་པོ་དང་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ཐུང་ངུ་དང་ཤྷིན་ཏུ་རྷིང་པོ་འཛིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། ན་ཤྲེས་དྲེ་ཡུན་རྷིང་པོ་
སྟྲེ་ཡྷི་གྲེ་གཅྷིག་མ་རོགས་ཀྷི་བར་དུ་མྷི་འགག ་པར་གནས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། རྒྱན་ལས།་་་་་ཡྷིག་ཕྱྷི་མང་པོར་
གནས་མྲེད་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་བཤད་དྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཕྱྷི་མོ་ནྷི་དང་པོའ ་ིཆ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་སྲེད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་མང་ 
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༼༦༠༨༽ 
པོར་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་རོགས་ཀྷི་བར་དུ་མྷི་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཐུང ་ངུ་གྷིས་བརོད་པའྷི་ཚེ་
ཕྱྷི་མ་རོགས་པ་ན་སྔ་མ་འགག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན། གནས་ན་གོ་རྷིམ་མྲེད་པས་ན། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའང་ཡྷི་གྲེ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་དོ། །འདྷིར་བོ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་དྲེ་ཡུན་རྷིང་པོ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་རོགས་ཀྷི་བར་དུ་
གནས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཡྷི་གྲེ་སྣང་བའྷི་གོ་རྷིམ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ ར་ན་བོ་ལ་ཡྷི་གྲེ་ཅྷིག་ཅར་སྣང་བར་
འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་བོ་དྲེ་ལ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་མྲེད་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བར་མྷི་
འགྱུར་ཏྲེ། དུས་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་མང་པོའ ་ིམཐར་འདྷི་རྷིང་པོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་འཇོག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་སྐད་ཅྷིག་མ་ཡྷིན་པ་ཡང་ཡྷི་གྲེ་སྔ ་ཕྱྷིའྷི་ཆ་དུ་མ་སྣང་བ་ཅྷི་འགལ་ཅྲེ་ན། ཕན་ཚུན་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེ་
བ་མྲེད་པའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དུས་སྔ་ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་དང་ལྡན་པ་དྲེས་ཇྷི་ལྟར་བོ་སྐད་ཅྷིག་རྷིམ་མྲེད་ལ་ཕན་
འདོགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་དང་པོས་བོ་སྐད་ཅྷིག་མ་དྲེ་སྲེད་ན་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ལ་སྔ་མས་སྲེ ད་མྷི་ནུས་ན་ཕྱྷི་མ་རྣམས་ཀྷིས་ཀང་སྲེད་མྷི་ནུས་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཡུལ་སྔ་ཕྱྷི་དུ་
མ་ཡྷིན་ན་བོ་ཡང་སྔ་ཕྱྷི་དུ་མར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བོ་གཅྷིག་པའྷི་
ཕྱོགས་ལ་རྷིང་སོགས་འཛིན་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། དུ་མའྷི་ཕྱོགས་ལ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྷིམ ་
ལྡན་མཐའྷི་བར་དུ་གནས་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། རྷིམ་མྷིན་དུ་སྲེ་བ་དུས་གཞན་དུ་སྡོད་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲའྷི་ཆ་དུ་མ་ལས་བོ་གཅྷིག་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་བདག་ྷིད་རྷིང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཅྷིག་ལས་
བོ་གཅྷིག་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་སྔ་མ་སྔ་མ་ནྷི་མཐའྷི་ ཆ་མ་རོགས་ཀྷི་བར་དུ་གནས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་འོག་ནས་འོག་ཏུ་ཡྷི་གྲེའྷི་སྒྲའྷི་ཆ་ཇྲེ་ཆྲེ་  
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༼༦༠༩༽ 
ཇྲེ་ཆྲེ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆ་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་སྟྲེང་དུ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་བསྣན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཡྷི་གྲེ་རོགས་པའྷི་
ཚེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་རྷིམ་པ་མ་ཡྷིན་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྷི ག་ཏུ་ཚོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་ན་ཐ་མར་རྷིམ་ལྡན་གྷི་བོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་རྷིང་པོ་ལ་སོགས་པའང་འཛིན་པ་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་དང་པོ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་ཆ་ཐ་མ་རོགས་ཀྷི་བར་དུ་གནས་པས་དྲེ་ལ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་རྷིམ་
པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་བོར་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་རོགས་ པ་དྲེའྷི་འོག་ཏུ་ཡུལ་ཡྷི་གྲེ་དྲེ་གནས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཡྷི་གྲེ་འཛིན་པའྷི་བོ་ནྷི་རང་ྷིད་རང་པར་གནས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །བོ་དྲེ་ཡུལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ྷིད་གནས་
ན་ཕྱྷིས་ཀང་སྟྲེ་དུས་རྷིང་པོར་བོ་དྲེ་མྷི་འཇྷིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བོ་སྔ་མ་ཡུལ་མྲེད་ཀང་མྷི་འཇྷིག་པ་དྲེ་དང་ཁྱད་
པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར ་ན་ཡྷི་གྲེ་ཤྷིན་ཏུ་རྷིང་པོར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་འགགས་པས་རྷིང་པོར་
མྷི་འཛིན་ན་རྷིང་པོར་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཤས་ཙམ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཡྷི་གྲེའྷི་བདག་ྷིད་གཅྷིག་ཁོ་ན་སྔ་ཕྱྷིའྷི་རྷིམ་པ་མྲེད་པའྷི་དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྲེས་ནས་དྲེ་དུས་
གྷིས་པ་དང་གསུམ་པ ་ལ་སོགས་པར་ཡང་སྡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་པོར་འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལའང་སྔར་
བརོད་པའྷི་སོན་དྲེ་ྷིད་ཡོད་དྲེ་ཅྷིག་ཅར་སྲེས་ནས་དུས་ཅུང་ཟད་གཅྷིག་སྡོད་ན་དྲེ་དུས་རྟག་ཏུ་སྡོད་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་སྔར་གྷི་མྷི་འཇྷིག་པ་དྲེ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་སྔར་ཡང་མྷི་སྡོད་པར་འགྱུར་རོ། ། ཅྷིག་ཅར་
སྲེ་བ་ལ་སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ་དྲེ་དང་པོ་ལན་གཅྷིག་རོལ་བ་བྱས་པ་ལས་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་
སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆ་སྔ་ཕྱྷི་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡྷི་གྲེ་བརོད་པའྷི་རོལ་བ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མ་དོན་མྲེད་
དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ 
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༼༦༡༠༽ 
རོལ་བའྷི་ཡྷི་གྲེ་རྣམས་གྲུབ་ཟྷིན་ག སལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་གྷི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལའང་སོན་
འདྷི་ཡོད་དྲེ་རོལ་བ་ལན་གཅྷིག་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་གསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོལ་བ་གཞན་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །རོལ་བ་ཐ་དད་ལས་ཆ་ཐ་དད་སྲེ་ན་ཆ་མྲེད་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་ངོ་། །དྲེས་ན་ན་ཤྲེས་ཀྷི་སྐད་ཅྷིག་རྲེ་རྲེས་
ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཤས་རྲེ ་རྲེ་ལས་མྷི་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིང་པོར་འཛིན་པ་ཇྷི་ལྟར་སྷིད། བོ་གཅྷིག་གྷི་ཕྱོགས་བསྟན་
ནོ། །གྷིས་པ་བོ་དུ་མའྷི་ཕྱོགས་ལ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དུ་མ་རྷིམ་གྷིས་འཇུག་པ་ལ་རྷིང་པོ་འཛིན་པ་མྷི་
སྷིད་པ་དང་། ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པ་ལ་མྷི་སྷིད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྷིམ་ལྡན་མ་སྲེལ་བར་སྲེ་བ་དང་། སྲེལ་
ནས་སྲེ་བ་མྷི་སྷིད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བོའ ་ིསྐད་ཅྷིག་མ་རྲེ་རྲེས་རྷིང་པོ་འཛིན་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་ན་ཤྲེས་ཀྷི་སྐད་
ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་དུ་མ་ཡྷིས་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དྲེ་འཛིན་ལ་དྲེ་དག་བོ་གཞན་གྷིས་མས་སུ་མོང་བ་ལས་རྷིང་པོར་
འཛིན་པའྷི་བོ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མང་བྱ་ དང་སྲེལ་ནས་སྲེ་བ་ནྷི་འོག་ཏུ་འགོག་ལ་མང་བྱ་
ཡྷི་གྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་རོགས་པའྷི་རྲེས་ལ་སྲེས་ན་འདས་མ་ཐག་པ་མ་གཏོགས་པའྷི་བོ་སྔ་མ་རྣམས་དྲེས་
མོང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བོ་གཞན་གྷིས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མོང་བྱྲེད་དྲེས་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཐ་མ་འཛིན་པའྷི་
བོ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་མོང་བ་ཙམ་ཡྷིན ་ལ་ཐ་མའྷི་བོ་དྲེ་ཡང་ཡྷི་གྲེ་རྷིང་པོ་འཛིན་པ་མྷིན་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་མོང་
བྱྲེད་ཀྷི་བོ་དྲེ་ཡྷིས་ཡྷི་གྲེ་རྷིང་པོ་འཛིན་པའྷི་བོ་དན་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཡྷི་གྲེའྷི་ཆ་ཐ་མ་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ཙམ་ལས་
མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི།  ཡྷི་
གྲེའྷི་ཆ་ཤས་འཛིན་པའྷི་ན་ཤྲེས་ཀྷི་བོ་སྐད་ཅྷིག་མ་རྣམས་ཀྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་བོ་སྐད་ཅྷིག་མ་རྲེ་
རྲེས་མང་བྱ་རྣམས་སོ་སོ་ 
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༼༦༡༡༽ 
ཐ་དད་དུ་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་གྲེལ་ནས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ན་ཤྲེས་དྲེས་ཡྷི་གྲེའྷི་ག་ཐོས་པ་
ནྷི་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣ ང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་རྣམ་ཀྷིས་བར་དུ་ཆོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བར་དུ་
ཆོད་ཀང་མ་ཆོད་པར་སྣང་ན་ན་ཤྲེས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བར་དུ་ཆོད་ཀང་མ་ཆོད་
པར་སྣང་བ་མྷི་འགལ་ཏྲེ་དོན་མཐོང་བའྷི་བོ་འཇུག་པ་མྱུར་བས་སྔ་ཕྱྷི་མཚམས་སྦྱར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྷིགས་པ་སྔ་མས་ཁྲེགས་པ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་གཞན་ལའང་མཚུངས་པ་ཡྷིན། །ཡྷི་
གྲེའང་ཅྷིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པས་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་སོ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་པའང་བསལ་
ཟྷིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་པ་གཞན་གྷིས་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། རྣམ་
པར་བརྟགས་ལ་དགག་ པའོ། དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་བར་ཆད་པ་ཐོས་པའམ་མཐོང་ན་ཡང་སྒྲ་
ཐོས་པ་ནྷི་འཇུག་པ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར། བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ན་ས་ར་ལྟ་བུའྷི་ཡྷི་གྲེ་ཐུར་དུ་
གྷིས་བརོད་པའྷི་ཚེ་ནའང་བར་ཆད་མྲེད་པར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་མཚམས་སྦྱར་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། ཡྷིད་ཤྲེས་ཀྷིས་མཚམས་སྦྱར་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་
གྷིས་འདུས་ནས་མཚམས་སྦྱར་བ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
མྱུར་བས་འཁྲུལ་ནས་མཚམས་སྦྱར་བ་དྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའམ་ཡྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་
ན་ན་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་བར་ཆད་པ་མཐོང་ན་ཡང་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ྷིད་ལས་བར་ཆད་མྲེད་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་དཔྱོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་།  
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༼༦༡༢༽ 
སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་མགལ་མྲེའྷི་འཁོར་ལོར་
སྣང་བ་བཞྷིན་དུ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ན་གཟུ གས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ ་ིབོ་རྣམས་ཀུན་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་
འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་མྷིང་གྷི་མཐའྷི་ཡྷི་གྲེའྷི་ཚད་བསྟན་པ་ནྷི། ཡྷི་གྲེ་
ཀུན་གྷི་མཐའ་མ་ཐུང་ངུ་གཅྷིག་བརོད་པ་ཡང་དབང་པོ་སོན་མྲེད་ཀྷིས་མྷིག་འཛུམ་པའྷི་ཡུན་ཚོད་ཀྷིས་རོགས་
པ་ཡྷིན་ནོ། །མྷིག་འཛུམ་པ ་དྲེའང་རྷིམ་གྷིས་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་གཅྷིག་ཤུལ་དུ་གཅྷིག་གོས་འཕོས་པ་དང་འབྲེལ་
བས་རོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དུས་མཐའྷི་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་ཚད་བསྟན་པ་ནྷི། གཟུགས་ཀྷི་ཆུང་ངུའྷི་མཐར་
ཐུག་རྡུལ་ཕན་གཅྷིག་གོས་ནུར་པ་སྟྲེ་གོས་སྔ་མ་སངས་ཙམ་གྷིས་ཡུན་ཚོད་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན། 
ཆུང་བའྷི་མཐར་ཐུག་རྡུལ་གཅྷིག་གམ། འདས་པའྷི་དུས་ཀང་སྐད་ཅྷིག་འདོད། །ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་
ན་ཡྷི་གྲེ་རྷིམ་གྷིས་འཛིན་པ་ནྷི། ན་ཤྲེས་ཀྷི་བོ་སྲེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཡང་སྐད་ཅྷིག་དྲེའྷི་ཡུན་ཚོད་ཙམ་ཡྷིན་
པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེས་ཡྷི་གྲེ་ཐུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྷིམ་གྷིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་ནྷི་སྐད་ཅྷིག་ལས ་
མྲེད་ལ་ཡྷི་གྲེ་ཐུང་དུ་གཅྷིག་ཀང་སྐད་ཅྷིག་དུ་མས་རོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། ན་ཤྲེས་
ཀྷིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པར་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷི་གྲེ་སྟྲེ་སྒྲ་དང་གཟུགས་དང་དྷི་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ལ་མོང་
བྱྲེད་ཀྷི་བོ་གཞན་གྷིས་བར་དུ་ཆོད་ན་ཡང་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ནྷི་དབང་ཤྲེས་ཀྷིས ་མཚམས་སྦྱར་བ་
ཡྷིན་ན་དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྷི་དོན་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཡྷིད་ཀྷི་འཁྲུལ་པས་མཚམས་
སྦྱོར་བ་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། སྔ་ཕྱྷི་མཚམས་སྦྱོར་བ་ནྷི་དབང་པོའ ་ིའཁྲུལ་པ་མ་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལས་གཞན་དོན་མཐོང་
བའྷི་བོའ ་ིདངོས་པོ་རྣམས་བར་དུ་ཆོད་བཞྷིན་དུ་དངོས་པོ་ཐ་དད་ 
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༼༦༡༣༽ 
ཡྷིན་པ་ལ་དྲེ ་ལྟར་མཚོན་ཅྷིང་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཡྷིད་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་གཅྷིག་གྷིས་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འཁྲུལ་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རྣམ་རྟོག་ཡྷིན་ཏྲེ་ངན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིར་
འགྱུར་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་དྲེ་ལ་ནྷི་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་བར་མ་ཆད་པར་གསལ་བར་སྣང་བ་མྷི་སྷིད་དྲེ་བརོ ད་པ་དང་
འབྲེལ་བ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པར་སྣང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྟོག་
པ་མྷིན་ཏྲེ། དབང་པོའ ་ིདོན་གསལ་བར་སྣང་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྒྲའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟ་བ་
དོན་དང་པོ་ནས་སྒྲ་དང་འདྲེས་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་ལ་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་ལ་སྒྲ ་སྦྱོར་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་
གོང་དུ་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་གྷིས་ཀ་འདུས་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བ་མྷི་འཐད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་དཔྱོད་པ་མྲེད་པས་
མཚམས་མྷི་སྦྱོར་ལ་རྟོག་པ་ལ་གསལ་སྣང་མྲེད་པས་དབང་པོས་དོན་མཚམས ་སྦྱོར་བ་མྷི་སྷིད་མོད། འོན་ཀང་
དབང་པོས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་བཅས་པར་མཐོང་ཡང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྷི་རྟོག་པས་སྔ་ཕྱྷི་
མཚམས་སྦྱར་ནས་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པར་སྣང་བ་དང་
དྲེའྷི་མོང་བ་སྟྲེ་སྒྲ་དྲེའྷི་ཤྲེས་པ་རྒྱུན་མྷི་ཆད་པར་སྣ ང་བ་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་སུ་འདོད་པ་ལ་རྷིགས་པ་དམ་
པའྷི་གནོད་པ་ཅན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བར་དུ་ཆོད་པར་སྣང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་འགྲུབ། བར་ཆད་
མྲེད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་ཅྷིང་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་ན་དྲེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལས་དྲེ་ལྟ་བུ་མྷི་
སྷིད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུ མ་ལས། དང་པོ་རྷིགས་པའྷི་གནོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་རྣམས་ལ་
རང་རྷིག་མྲེད་པས་གཞན་གྷིས་ 
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༼༦༡༤༽ 
རྷིག་པར་བྱ་དགོས་ལ་དྲེའང་རྒྱུན་གྷི་མཐར་སྲེས་པའྷི་མོང་བྱྲེད་གཅྷིག་གྷིས་ཐམས་ཅད་རྷིག་པར་མྷི་ནུས་པས་
མང་བྱ་རྲེ་ལ་མོང་བྱྲེད་རྲེ་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་གྷིས་ཀང་ཅྷིག་ཅར་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་བོ་སྔ་མ ་རྣམས་ལ་བོ་ཕྱྷི་མ་རྲེ་རྲེ་
སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ནུས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་གང་ལས་འདོད། དུས་ཅྷིག་ཅར་དུ་བོ་དུ་མ་
སྲེ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར་
གྲུབ་བོ། །རྷིགས་པས་དཔྱད་ན་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བ་སྒྲུབ་ ཅྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་འདྷི་ལྟར་དཔྱད་ནས་འགོག་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ལུང་གྷི་གནོད་པ་སང་བ་ནྷི། སྲེམས་དུ་མ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྷིས་བཀག་སྟྲེ། 
སྲེམས་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་འབྱུང་བ་གང་ཡྷིན་པ་འདྷི་ནྷི་གནས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གོ་སྐབས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་དགོངས་པ་ནྷི་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན ་ཏྲེ་རྟོག་བཅས་རྟོག་མྲེད་ཀྷི་བོ་སྔ་མ་དྲེ་རྣམས་རང་རང་གྷི་
རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྲེ་རྲེ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ྲེར་ལྲེན་གཅྷིག་ལ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་
མ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་དུ་མའང་བསྲེད་དྲེ་མྷིག་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷིས་རང་
རྷིག་ཕྱྷི་མ་དང་རྲེས་སུ་སྲེ ས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་གྷིས་སྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྷིགས་མཐུན་པ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ཅྷིའྷི་
ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། འདྷི་ལྟར་རྣམ་རྟོག་རྣམས་རྒྱུད་ལ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྟོག་པ་ནྷི་མྷིང་
ལ་བརྟྲེན་ནས་དཔྱོད་པ་ཡྷིན་ལ་མྷིང་ཡང་ཡྷི་གྲེའྷི་གོ་རྷིམ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །གསུམ་ པ་
དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། རྒྱལ་དཔོག་པ་ན་རྲེ་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་
དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་དང་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་གྷིས་གཅྷིག་ཅར་
སྲེ་བར་མཐོང་ 
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༼༦༡༥༽ 
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ཡང་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིཡུལ ་གསལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་བཞྷི་ལས། རྷིགས་པ་སྔ་མས་དགག་པ་ནྷི་རྷིགས་མཐུན་པའྷི་དབང་ཤྲེས་ཅྷིག་
ཅར་མྷི་སྲེ་བར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་རྟོགས་དག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པ་དྲེའང་བསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་
མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང ་ཞྷིག་དབང་པོས་མཐོང་བའྷི་དོན་ལ་
གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་པས་དྲེ་དང་དུས་མམ་དུ་སྲེས་པའྷི་རྟོགས་ལའང་དོན་དྲེ་གསལ་བར་སྣང་ངམ་སམ་དུ་
འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་གང་ཟག་གཅྷིག་གྷི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅྷིག་ཏུ་ཡུལ་སྔོན་པོ་ཞྲེས་གགས་པ་གཅྷིག་ལ་
མཐོང་རྟོག་གྷིས་ཀ་འཇུག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དངོས་པོ་ལ་ ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་སྔ་ཕྱྷི་བསྲེས་ནས་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་པ་གཞན་གྷིས་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་
གསལ་སྣང་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་འདྷི་ལྟར་སྐྲ་བྲེགས་པ་སླར་སྲེས་པ་དང་། སྒྱུ་མའྷི་སོ་ང་ཐ་དད་
པ་དང་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་ལ་སོག ས་པ་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་དག་ལ་གཅྷིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་
དྲེའང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་གསལ་སྣང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཐ་དད་ལ་གཅྷིག་ཏུ་
འཛིན་པ་དྲེ་འདའྷི་བོ་འཁྲུལ་པ་ཇྷི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡྷིན་པར་འགྱུར། དྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་བོ་
འཁྲུལ་པ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་ངོ་ཤྲེས་པ་ནྷི་སྔ་ཕྱྷི་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པས་གསལ་སྣང་མྲེད་ལ་
ཡོད་ཀང་ཐ་དད་ལ་གཅྷིག་ཏུ་འཛིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་པས་མངོན་སུམ་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ། རྟོག་པ་གསལ་བར་
སྣང་མྷིན་པས། །དྲེ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་མངོན་སུམ་ྷིད། ། 
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༼༦༡༦༽ 
གསལ་བར་སྣང་བ་མྷིན་ན་ཡང་། །འཁྲུལ་ཕྱྷིར་ཚད་མ་ྷིད་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟ ར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དོན་བསྡུ་
བ་ནྷི། ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་བོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡྷི་གྲེ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཐ་དད་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱར་མྷི་རུང་ངོ་། །འདྷིས་ནྷི་ལ་ཅྷིག རྒྱན།་་་་་ཡྷིག་རྣམས་ཕྱྷི་མོ་ཐ་དད་ཀང་། །ངོ་ཤྲེས་
པ་ཡྷི་གཅྷིག་ྷིད་དུ། །རྟོགས་པ་དྲེས་ནྷི་རྷིང་ པོ་སོགས། །ཅྷི་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་དྲེ་བསལ་
བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ངོ་ཤྲེས་པས་བཟུང་བ་དྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་འགོག་པའྷི་
རྷིགས་པ་གཞན་བསྟན་པ་ནྷི། སྔོན་མས་སུ་མོང་བ་མྲེད་ན་དན་པ་མྷི་འབྱུང་ལ་དན་པ་མྲེད་ན་ཡང་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་
བོ་མྷི་སྷིད་དྲེ། འདྷི་ལྟ ར་སྔོན་མས་སུ་མོང་བ་དན་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་དྲེའྷི་ཆོས་ད་ལྟར་གྷི་
མཐོང་བའྷི་དོན་ལ་གཅྷིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ན་སྔོན་གྷི་དྲེ་ྷིད་འདྷི་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངོ་ཤྲེས་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདས་པ་ལ་འཇུག་པའྷི་བོ་དྲེའང་ཇྷི་ལྟར་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྷི་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ ངོན་
སུམ་ནྷི་ད་ལྟར་བའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་བོ་ཅྷིག་ཅར་འཇུག་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་
མྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཁྱྲེད་ཀྷིས་བོ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་ཤྲེས་པའྷི་བོ་དང་བོ་དྲེ་ཤྲེས་
པའྷི་བོ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་བར་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཁྱྲེད་ཀྷི ས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ྷིད་ལ་བརྟྲེན་
ནས་རང་རྷིག་མྲེད་ཀང་མོང་བ་ཡོད་དྲེ་ལྷན་ཅྷིག་སྲེས་པའྷི་བོ་གཞན་གྷིས་མོང་དུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། རང་གྷི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་དང་། རྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་
པ་སང་བ་དང་། བོ་རྷིམ་གྷིས་འབྱུང་བ་ལའང་སོན་ 
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༼༦༡༧༽ 
འདྷི་འབྱུང་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དོན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་དང་། སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པས་དྲེ་མོང་
བ་དག་ཅྷིག་ཅར་མྷི་འབྱུང་བར་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་བངས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྲེ་རྲེ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཁྱྲེད་ཀྷིས་སས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རང་གྷི་འདོད་པ ་སྔ་ཕྱྷི་འགལ་ལོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དོན་
སྔོན་པོ་སྣང་བ་དང་སྔོན་པོ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པའྷི་སྣང་བ་གྷིས་པོ་དྲེ་བོ་གཞན་གྷིས་སོ་སོར་རྟོགས་པའང་མྷི་
སྷིད་དྲེ་ཤྲེས་པའང་དོན་གྷིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བས་ན་གྷིས་ཀ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
ཤྲེས་པ་སྔོན་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་དུ་སྲེས་པ་མོ ང་བ་དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་སྔོན་པོ་མོང་ངོ་ཞྲེས་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་བརོད་དྲེ། 
རྣམ་པ་དྲེ་ལ་སྔོན་པོ་ཞྲེས། །ཐ་སད་འདོགས་ཀྷི་གཞན་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་
བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བོས་གཅྷིག་ཏུ་ཟུང་བ་མྷི་འཐད་པ་དང་། ཐ་དད་གསལ་བར་མ་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་
པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔོན་ པོ་དང་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་དུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་སྔོན་
པོར་རྣམ་པ་གཅྷིག་པ་ྷིད་ཀྷིས་བོ་གཞན་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འཐད་དྲེ་དོན་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པར་སྣང་བའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་སྔོན་པོ་འབའ་ཞྷིག་པ་གྷིས་བོ་རྣམ་པ་གཅྷིག་པ་ཅན་གྷི ས་
གཟུང་དུ་རུང་བ་མྷིན་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་ལ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་གྷིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་བོ་རྣམ་པ་གཅྷིག་པ་ཅན་གྷིས་བཟུང་ན་སྔོ་འཛིན་དང་སྔོན་པོ་རང་པ་གྷིས་ཐ་
དད་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་བོ་མ་འཁྲུལ་པས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བཟུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མོང་
བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཞྲེས་བརོད་ཀང་ཐ་དད་གསལ་བར་མ་རྟོགས་པ་ཙམ་ལ་དྲེ་ལྟར་
བརོད་ 
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༼༦༡༨༽ 
པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཟུགས་དང་སྣང་བ་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་ཐ་དད་དུ་ལྲེགས་པའམ་གསལ་བར་
རྟོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷིས་ཕྱྷི་ནས་དྲེ་དག་སོ་སོ་ལ་དན་པ་སྲེ ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་བོ་དྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་
གཞན་དྲེ་ལ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་ལྲེགས་པར་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དོན་དང་དོན་ཤྲེས་དྲེ་དག་ཕྱྷི་ནས་རྲེས་སུ་
སྲེས་པའྷི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་སོ་སོར་དན་ཏྲེ་དན་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སོ་སོར་དན་ན་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་རང་པ་དང་དོན་དང་ བཅས་པའྷི་རྷིག་པ་སྟྲེ་གསུམ་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་ནྷི་སྣང་བ་མྷི་སྷིད་ལ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་སྔོན་པོ་ནྷི་སྔོ་འཛིན་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། དོན་རྷིག་པ་དང་དོན་གྷི་ཡུལ་ཅན་གྷི་ཡྷིད་མོང་བ་
གྷིས་སྔ་ཕྱྷི་རྷིམ་པ་བཞྷིན་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལའང་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་ལ་དོན་
རང་པ་དང་ཤྲེས་པ་རང་པ་དང་དོན་དང་བཅས་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་གསུམ་དུ་སྣང་བར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་བརད་པའྷི་
སོན་འདྷི་གདོན་པར་དཀའ་སྟྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀྷི་ཤྲེས་པའང་རྣམ་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས ་པ་རང་པར་
སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་དོན་རྷིག་པའྷི་ཤྲེས་པ་རྷིག་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་དང་བཅས་པར་མ་རྷིག་ན་དོན་
འཛིན་པའྷི་རྷིག་པར་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱུད་ལས།་་་་་དོན་རྷིག་པ་ནྷི་དག་པ་ཡྷི། །རྷིག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་
མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ ་ཐལ་བ་འདོད་པར་ནུས་པ་
ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་སྔོན་པོ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་རྣམ་པ་ནྷི་མོང་བྱྲེད་སྔོ་འཛིན་དང་གཅྷིག་ྷིད་དུ་
རྟོགས་པའམ་ཡང་ན་མོང་བ་སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྔོ་སོགས་ཀྷི་རྣམ་པ་དང་གཅྷིག་ྷིད་དུ་རྟོགས་པ་ཡྷིན་གྷི་
སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྷི་མོང་བྱྲེད་དྲེ་ལ་སྔོན་པོའ ི་རྣམ་ 
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༼༦༡༩༽ 
པ་མ་གཏོགས་པའྷི་མང་བར་བྱ་བ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་པས་བསལ་ཅྲེས་བྱའོ། །ཡང་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་
པའྷི་རྣམ་པ་གཅྷིག་དང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་མོང་བ་གཅྷིག་ྷིད་རྟོགས་ཀྷི་བདྲེ་བ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་
མོང་བ་ལ་མོང་བར་བྱྲེད་པ་གཞན་ཡོད་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་ལ་ཡང་གཞན་དགོས་པས་ཐུག་མྲེད་ དུ་འགྱུར་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་མདོ་མཛད་པའྷི་ལན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་
ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་གཞན་གྷིས་རྲེས་སུ་མང་བར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་སྔོ་འཛིན་གྷི་ཤྲེས་པ་མོང་བྱྲེད་དྲེ་ལ་དན་
པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི ་ནུས་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལའང་
བདག་གྷི་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་འདྷི་ལྟར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་དན་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རང་རྷིག་མྲེད་ཀང་མོང་
བ་མྷི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མོང་བྱྲེད་གང་གྷིས་མོང་བ་ཡྷིན། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གྷིས་པ་དྲེ་
ཡང་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་གསུམ་པ་གཞན་གྷི ས་མོང་ལ་དྲེ་ཡང་བཞྷི་པ་ལ་སོགས་པས་མོང་བ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་མོང་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་ཁས་བངས་པས་མཐར་ཐམས་ཅད་ལ་མོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་ཁས་བངས་ཀང་
རྲེ་ཞྷིག་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་གོ །དྲེས་ན་འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཆོས་ཀྷི་གགས་པའྷི་རྷིགས་པ་དང་། 
ཕྱོགས་གླང་གྷི་རྷིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ ་གསུམ་སྟྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་
དང་། དོན་བསྡུ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་
པ་དང་། ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དང་དྲེ་རྷིག་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མའྷི་ཕྲེང་བ་
གཅྷིག་ཤུལ་དུ་གཅྷིག་འབྲེལ་བ་ཅ ན་འདྷི་དག་སྲེད་པར་ 
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༼༦༢༠༽ 
བྱྲེད་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མྷི་འཐད་དོ། །རྒྱུ་ལྡན་ཡྷིན་ན་ཡང་ཡུལ་དྲུག་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྷི་ཐོག་མའྷི་ཤྲེས་པའྷི་
ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣང་བ་དང་དངོས་པོའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མས་སྔ་མ་འཛིན་པ་ལ་དྲེ་དག་མྷི་
དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིའྷི་རྒྱུ་གང་ཞྷིག་ཡྷི ན་ཅྲེས་དྷི་བའོ། །གལ་ཏྲེ་སྔ་མ་སྔ་མའྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་དྲེ་འཛིན་
པར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་དག་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་
གཞན་ལ་གཏན་མྷི་འཕོ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུང་ཡུལ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཟུང་བའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་ཤྲེས་
པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མས་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གཞན་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལས་མ་སྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་
དྲེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མས་བོ་སྔ་མ་སྔ་མ་དྲེ་དག་མྷི་འཛིན་པར་མྷི ་
རྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷིས་བོ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་ལྟར་བསྲེད་ཅྲེ་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་
རྣམས་ཀྷི་གཟུང་ཡུལ་གྷི་མཚན་ྷིད་དུ་གྱུར་པའྷི་སོ་ནས་ྲེ་བ་སྟྲེ་དྲེའྷི་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་
དོ། །མདོར་ན་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་སྲེད་བྱྲེད་དྲེ་མྷི་འཛིན་པར་གཏོད་བྱྲེད་ མ་ཡྷིན་པར་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཅྲེས་
པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་སྔ་མ་ལས་སྲེས་ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་
ཡུལ་གཞན་ལའང་འཇུག་སྟྲེ་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ྲེ་བས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་འཛིན་པའྷི་གྲེགས་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དོན་ལྡན་གྷི་ཤྲེས་པ་ལ་གྲེགས་ མྷི་སྷིད་པ་དང་། དོན་མྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་
གྲེགས་མྷི་སྷིད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་གྷིས་གྲེགས་མྷི་ནུས་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། བདག་ལ་
ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ནང་གྷི་ 
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༼༦༢༡༽ 
ཡན་ལག་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་དྲེ་དག་ལ་གཞན་ཕྱྷི་མའྷི་ཡན་ལག་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གང་གྷིས་གྲེགས་བྱྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་དག་བདག་ྷི ད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རང་བཞྷིན་དུ་ངྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ལ་གྲེགས་མྷི་སྷིད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནུས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། ཕྱྷི་རོལ་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་གཞན་དུ་སྟྲེ་དོན་ྲེ་བས་གྲེགས་ནུས་ན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ྲེ་བའྷི་དུས་ན་སྲེས་བུ་འགས་ཀང་བོ་
སྔ་མ་མོང་བ་གཏན་མྷི་སྷི ད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་འཐད་པ་བསལ་བ་དང་འགལ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་སྔ་
མ་མོང་བ་མྷི་སྷིད་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་མྷི་ྲེ་བའྷི་གནས་སྐབས་སུ་མོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་དབང་པོའ ་ིདོན་ལྔ་པོ་ྲེ་བ་དྲེ་མྷིན་པའྷི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ཡང་འདོད་ཡོན་དང་བལ་ན་སྲེམས་ཅན་འཚོ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བོ་མོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་འདོད་ན་རྟག་
ཏུ་དོན་ྲེ་བ་དྲེས་ན་དན་པའྷི་ར་བའམ་རྒྱུ་བོ་མོང་བ་མྲེད་པས་དྲེའྷི་འབས་བུ་བོ་རྣམས་ཀྷི་དན་པའང་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ཨ་རྲེ་མཛེས་ཞྲེས་པ་དན་པ་དང་མོང་བ་གྷིས་ཀ་མྲེད་ན་བོ ་ཕྱྷི་མས་སྔ་མ་མོང་
བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དབང་ཤྲེས་ཡུལ་ལས་སྲེ་བ་དོན་ྲེ་བས་གྲེགས་བྱས་པ་སྷིད་
དུ་ཆུག་ཀང་རྟོག་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་པས་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི་འདས་སོགས་ཞྲེས་
པའོ། །གལ་ཏྲེ་རྟོག་པའང་ཡུལ་དུས་གཞན་གྷི་དོན་དང་སྷི་ལ་ལྟོས་པ ས་གྲེགས་སྷིད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་
མོང་བ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གྲེགས་མྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་ལན་དགག་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཟད་ནས་འཕོ་བའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རྒྱུ་ 
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༼༦༢༢༽ 
ཡྷིན་ཡང་གཟུང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི ་ནུས་པ་ཟད་ནས་འཕོ་བའྷི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་བདག་ྷིད་ལ་དམྷིགས་པའྷི་ཤྲེས་
པ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་རྲེན་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་རྷིམ་གྷིས་ཟད་པ་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྷི་སྲེའོ། །དྲེའྷི་
ཚེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་ བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། འོ་ན་
དབང་པོའ ་ིདོན་འཛིན་པའྷི་བོ་དྲེ་ྷིད་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཏན་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
སྔར་གྷི་བོ་ནྷི་བོ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འོག་ཏུ་བོ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་
མྲེད་པར་བོ་ཕྱྷི་མ་སྲེ་བ་སྷིད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྷི་དུ་བ་མྷི་སྷིད་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་དོན་
གཞན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྲེམས་ཆགས་པས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པའྷི་ནུས་པ་མས་ན་ཤྲེས་པ་
ཕྱྷི་མ་སྲེ་བ་མ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་འདྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྔ་མ་ལ་མྷི་ལྟོས་ན་དྲེ་ནུས་པ ་མས་པ་
དང་མ་མས་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་གོང་དུ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དོན་གཞན་ལ་
འཕོ་བར་གཏན་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ྷིད་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་
ཀུན་གཞྷིའྷི་རྣམ་ཤྲེས་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྷིག་པ་ཕྱྷི ་མ་ནྷི་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྔ་མའྷི་རྲེས་སུ་
བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབས་བུ་ལ་ྲེར་ལྲེན་གྷིས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་ཀུན་གཞྷི་
ལས་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ལན་དངོས་ནྷི། ཀུན་གཞྷི་ལས་དུས་ཅྷིག་ཅར་རྷིགས་མྷི་མཐུན ་པའྷི་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་སྲེ་བར་བཤད་
ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་ཀུན་གཞྷི་ལས་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་མ་གཏོགས་པ་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པའྷི་མྷིག་ཤྲེས་ལ་
སོགས་པ་དུ་མ་འབྱུང་ 
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༼༦༢༣༽ 
བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་ཀུན་གཞྷིས་ཤྲེས་པ་གཞན་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་དྲེ་མས་པར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། 
ནུས་པ་མྲེད་པར་ཡང་འབས་བུ ་སྲེ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷིས་མས་པར་བྱས་ན་ཤྷིན་ཏུ་ཡུལ་གསལ་
བར་འཛིན་པའྷི་འཇུག་པའྷི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྷིག་གྷིས་ཏྲེ། བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་
ནོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྷི་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་ཡྷིད་
དྲེ་ྷིད་ལ་ཀུན་གཞྷིར་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ྷིད་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གཞྷིར་བརྟགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་ལན་དྲེ་འཐད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། ཡྷིད་སྔ་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་ཡྷིད་འཇུག་མཚུངས་ལ་
ཞྲེས་པ་ཡྷིད་སྔ་མ་ལ་ཡུལ་གྷི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཕྱྷི་མའང་ཡུལ་དྲེ་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་སྲེད་པའྷི་ནུ ས་པའོ། །དྲེ་ལ་
ཡྷིད་གཞན་ཕྱྷི་མ་སྲེ་བ་མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཡྷིད་སྔ་མ་དྲེ་ཕྱྷི་མའྷི་མཚུངས་
པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་རྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡྷིད་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྔ་ཕྱྷི་རྷིམ་པ་བཞྷིན་དུ་སྲེ་བ་མཐོང་བའྷི་
ཕྱྷིར་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ནྷི་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་སྔ་མ་ལས་མྷི་སྲེ་ན་རྒྱུ་གཞན་མྷི་སྷིད་པས་རྒྱུ་མྲེད་
དུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བ་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་
བརོད་པ་དང་། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། ཡྷིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བདག་གྷི་ཡོན་ཏན་རྟག་པ་རྡུལ་
ཕན་ཙམ་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི ་ཕྱྷིར་དྲེ་གཞན་ལ་ཆགས་པ་སྟྲེ་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལྟ་བུ་དང་འབྲེལ་ན་རྣ་བ་ལ་སོགས་
པ་གཞན་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དབང་པོ་གཞན་གྷི་ཤྲེས་པ་མྷི་སྲེ་བ་ཡྷིན་གྷི་ཡྷིད་སྔ་མ་ལས་
རྲེ་རྲེ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཐལ་འགྱུར་གྷིས་ 
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༼༦༢༤༽ 
དགག་པ་དང་། བརྟགས་ལ་དགག་པ ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེ་བ་
མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། ལ་ལར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་འཇུག་པ་མཚུངས་ལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་ལ་མཚུངས་
པར་འཇུག་པའོ། །དྲེ་ཡང་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཡུལ་ལྔ་ཀ་གསལ་མྷི་གསལ་ཆ་མམ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྲེས་
བུའྷི་སོ་ནས་ཡུལ་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་དོ ན་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་པར་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པའྷི་དུས་ནའང་ཡྷིད་
གཅྷིག་ལས་མྲེད་པར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་དང་མྷི་མཚུངས་པར་འཇུག་པའྷི་དུས་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་ཚེ་ཡུལ་གཅྷིག་ལས་གཞན་རྟོགས་པའྷི་ཤྲེས་པ་དུ་མ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་
གནས་སྐབས་ལ་ལར་ཡུལ་ལྔ་ཀ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས ་པ་ཅྷིག་ཅར་འབྱུང་བ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཁྱྲེད་ལ་ཡང་
ཡྷིད་ལྔ་མ་གྷི་ག་ལས་མྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ནྷི་ཡྷིད་དྲེ་ཡུལ་ལ་མམ་པར་འཇུག་པའྷི་
ཚེ་ཅྷིག་ཅར་སྲེ་ལ་མྷི་མམ་པར་འཇུག་པའྷི་ཚེ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་བས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་རྷིམ་གྷིས་སྲེ་
བ་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། ཁྱྲེ ད་ལྟར་ན་ཡྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་བདག་གཅྷིག་པོ་དྲེ་དང་ཡྷིད་ལྡན་པ་
ཙམ་ལས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དབང་ཤྲེས་དང་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་ཐམས་ཅད་ཅྷིག་ཅར་ཁོ་ནར་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྷིད་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱ་བ་སྟྲེ་འབས་བུ་ཤྲེས་པའང་གཅྷིག་ཁོ་ན་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་ཇྷི་ལྟར་མར་མྲེ་གཅྷིག་སྲེས་བུ་དུ་མས་མཐོང་བའྷི་ཚེ་མྷིག་ཤྲེས་དུ་མ་མྷི་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །མར་མྲེ་ནྷི་ལྟ་
བ་པོ་དུ་མའྷི་དབང་གྷིས་བོ་དུ་མ་སྲེད་ན་འདྷིར་ཡང་དབང་པོ་དུ་མའྷི་དབང་གྷིས་བོ་དུ་མ་སྲེ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཁྱྲེད་ཀྷི་ཡྷིད་དྲེ་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་དུ་མ་སྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ན་ཅྷི ག་ཅར་ཡང་སྲེད་པར་
འགྱུར་ལ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ 
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༼༦༢༥༽ 
མ་ཡྷིན་ན་རྷིམ་གྷིས་ཀང་དུ་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷིས་ཀང་དུ་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པ་
ལས་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡྷིད་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །གཅྷིག་ལ་བྱ་བ་
གཅྷིག་འགོག་པའྷི་གཞུང་ཚིག་རྐང་ པ་གྷིས་པོ་འདྷིས་ཆད་ལྟ་བ་ལུས་གཅྷིག་གྷིས་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་དང་གངས་
ཅན་ཤྲེས་རྷིག་གྷི་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་པ་དགག་པའང་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར་ལུས་གཅྷིག་
དང་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པས་བྱ་བ་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་མར་མྲེ་དུས་མས་མཐོང་བ་དང་འགལ་ལ་ལུས་དྲེ་ལ་བོ་
དུ་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་ན ་དང་པོ་དུ་མ་སྲེད་པས་ཕྱྷིས་སྲེད་མྷི་དགོས་པར་འགྱུར་ལ་ནུས་པ་མྲེད་ན་ཕྱྷིས་
ཀང་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རྟག་པར་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྲེས་བུ་ཡུལ་དུ་མ་ལ་ལོངས་སོད་
པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་ན་སྡང་ྷིད་འགྱུར་ལ་མྲེད་ན་ཕྱྷིས་ཀང་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་
པའོ། །རྒྱན་ལས་གངས་ཅན་ལུས་དང་སྲེས་བུ་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱ་བ་གཅྷིག་ལས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་འགོག་
པ་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཡྷིད་ལྡན་པ་ཙམ་ལས་སྲེའང་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་
འདུ་བྱྲེད་པ་ལས་བོ་རྲེ་རྲེ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན་འདུ་བྱྲེད་ཀང་སྔར་ནས་ཡོད ་པའྷི་རྟག་པ་
ཡྷིན་ན། དྲེ་ལ་བོ་དུ་མ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་མྲེད་བརྟགས་ན་སྔར་གྷི་སོན་ལས་མྷི་འདའོ། །འདུ་བྱྲེད་དྲེ་སྔར་
ནས་མྲེད་དྲེ་ཕྱྷིས་སྲེས་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་གང་ལས་སྲེས་འདུ་བྱྲེད་ནྷི་བོ་སྔ་མ་ལས་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་མོད་ཁོ་
བོ་ཅག་གྷི་འདོད་པ་གྲུབ་སྟྲེ་འདུ་བྱྲེད་དང་གོམས་པ་དང་བག་ ཆགས་ཞྲེས་བྱ་བ་བོ་སྔ་མའྷི་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱུ་ཡྷིན་ཀང་གཟུང་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་ཕྱྷི་མ་རྣམས་སྔ་
མ་ལས་སྲེས་ཀང་ཡུལ་གཞན་མྷི་ 
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༼༦༢༦༽ 
འཛིན་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ་བོ་སྔ་མ་རྒྱུ་ཡྷིན་ཡང་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། བོས ་གཟུང་བར་
བྱ་བའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པ་ལ་གཟུང་བ་དྲེ་ྷིད་བོའ ་ིསྲེད་བྱྲེད་ལས་གཞན་མྷིན་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་
དྲེ་ྷིད་ཀང་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མའྷི་གཟུང་ཡུལ་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱྷི་མའྷི་སྲེད་བྱྲེད་ཀང་ཡྷིན་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཡང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཡུལ་མ་ཡྷིན་ན་ཕྱྷི་མ་དྲེས་སྔ་མ་
མས་སུ་མྷི་མང་བར་འགྱུར་རོ། །དཔྲེར་ན་གཟུགས་རྟོག་པ་སྣང་བ་ལ་རག་ལས་པའྷི་སྲེམས་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་
ན་སྣང་བ་ནྷི་གཟུང་བ་མ་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་མྷི་སྷིད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་ནྷི་ཐམས་ཅད་དུ་བོས་
གཟུང་བར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་ཐག་ྲེ་བ་དང ་ཤྷིན་ཏུ་རྷིང་བ་དང་ཆ་ཕ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་བོ་སྲེད་བྱྲེད་
ཡྷིན་ཡང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྣང་བ་ནྷི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་བོ་ཕྱྷི་མའྷི་མང་
བྱར་གྱུར་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་དང་པོ་ལ་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཕ་བ་དང་
ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྷི་ནུས་པ་མས་པའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཤྲེས་པ་སྔ་
མའྷི་ནུས་པ་ཟད་པ་ན་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པའྷི་གཟུང་བ་སྟྲེ་རྣམ་པ་
གཏོད་པའྷི་ནུས་པ་ཙམ་ཞྷི ག་མས་པ་ཡྷིན་གྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་ནུས་པའྷི་བདག་ྷིད་གཞན་ནྷི་མས་
པ་མྷིན་པས་དོན་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་མྷི་ནུས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཕྱྷི་
མའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ནམ་མ་ཡྷིན། ཡུལ་མ་ཡྷིན་ན་དྲེས་མོང་བ་མྷི་འཐད་ལ་ཡུལ་ཡྷིན་ན་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་
གྷི་ཡུལ་ལ་ 
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༼༦༢༧༽ 
ནྷི་བོ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའྷི་གཟུང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྷི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་ཞྲེས་པ་གཞན་ལོགས་པ་
མྲེད་དྲེ་དཔྲེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་གཟུང་བ་བོ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟ་མྷིན་པར་སོང་ན་འཛིན་པའྷི་བོ་
ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུང་བར་མྷི་རུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ ནྷི། གཟུང་བ་སྟྲེ་བོ་ལ་
སྣང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ལས་མ་གཏོགས་པའྷི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདྷི་བོའ ་ིགཟུང་བའྷི་དངོས་པོར་ངྲེས་པ་
གཞན་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་རང་སྣང་བར་སྲེད་པ་དྲེ་ྷིད་གཟུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །བོ་སྔ་མ་ལ་ཡང་བོ་ཕྱྷི་མ་རང་ལ་སྣང་བའྷི་
ཚུལ་གྷིས་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་དྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་བོ་སྔ་མ་དྲེ་ཡང་ ཕྱྷི་མའྷི་གཟུང་བ་དྲེ་ྷིད་དུ་རྣམ་པར་
གནས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་ཀྷི་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་རང་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མའྷི་ྲེར་ལྲེན་བྱྲེད་
པ་དང་མོང་བ་སྟྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་རང་གྷི་ངོ་བོར་སྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྷི་གྷིས་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བོ་ཡྷིན་ཡང་
གཞན་གྷི་བོ་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འཛིན་པའྷི་ྲེར་ ལྲེན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡུལ་ཡྷིན་ཡང་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའྷི་འགའ་ཞྷིག་ཀང་མྷི་འཛིན་ཏྲེ་ཕ་བ་དང་ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པར་སོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་ཤྲེས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོས་གཟུང་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ྲེར་
ལྲེན་ཡྷིན་པ་དགོས་ལ་ཡུལ་གྷི་གཟུང་བ་ཕ་བ་ལ་ སོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ་དགོས་ན་འོ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་
ཀྷིས་རྷིག་པས་གཞན་གྷི་བོ་དང་གཟུགས་ཕ་བ་དང་ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་རྷིག་པ་འདྷི་གཟུང་བ་མ་ཡྷིན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཛིན་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་དང་རགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་
ཡུལ་ལྔ་ཕ་བ་དང་ཐག་རྷིང་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྷིན་པ ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་སྲེམས་འཛིན་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་ལྟ་
བུ་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལས་ 
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༼༦༢༨༽ 
གཞན་ནྷི་གཟུང་བའྷི་མཚན་ྷིད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དཔྱད་པ་འདྷི་མཐོང་སང་གྷི་སྒྲྷིབ་པས་མ་དག་པའྷི་བོ་ཅན་ལ་
ལྟོས་ནས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྷིས་ཡུལ་ད་བ་དང་ཐག་རྷིང་པོ་རྷིག་པ་དང་ གཞན་གྷི་
སྲེམས་རྷིག་པ་ནྷི་ཇྷི་ལྟར་རྷིག་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་བསམ་པར་མྷི་བྱ་སྟྲེ་དྲེ་དག་གྷི་རྟོགས་པ་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྣལ་འབྱོར་པའྷི་བོ་ནྷི་བསྐལ་པ་གསུམ་གྷི་དོན་ལའང་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུང་འཛིན་གྷི་རྣམ་
པར་གཞག་པ་བསམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ཡུལ་གཞན་ལ་མྷི་འཕོ ་བའྷི་མྷི་འཐད་པ་
སང་བ་ནྷི། རྷིག་པ་སྔ་མ་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མའྷི་ཡུལ་དང་རྒྱུར་ཁས་བངས་ཀང་རྟག་ཏུ་རྷིག་པ་སྔ་མ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་
མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བོའ ་ིརྒྱུ་དང་ཡུལ་ཡྷིན་ཡང་རྲེས་འགའ་མྷི་འཛིན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
གྷིས་མྷི་མཚུངས་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་ དང་། སོགས་པ་སྟྲེ་ཐག་
ྲེ་བ་རྷིང་བར་སོང་བ་དང་། བར་ཆད་མྲེད་པ་ཡོད་པར་སོང་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་སྔར་བོས་གཟུང་བ་ཡྷིན་
ན་དྲེ་ཕྱྷིས་གཟུང་བ་མྷིན་པར་ཡང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཡུལ་ཡྷིན་ཡང་རྟག་ཏུ་མྷི་འཛིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཡུལ་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་བོ་སྔ་མ་ལ་སྔར་བོའ ་ིགཟུང་བ་ཡྷིན་པ་ལ་ཕྱྷིས་གཟུ ང་བ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་
མཚན་སྔར་མྲེད་ཕྱྷིས་སྲེས་པ་ནྷི་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་ཅྷི་ཡང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བོ་ནྷི་ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་
པས་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་མྷི་སྷིད་ལ་འཛིན་པའྷི་ྲེར་ལྲེན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐག་ྲེ་བ་རྷིང་དུ་སོང་བ་དང་བར་
ཆད་དང་བཅས་པ་སང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དོ ན་བསྡུ་བ་ནྷི། རང་རྷིག་མྲེད་ན་སོན་དུ་མ་ཡོད་པ་དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་རང་གྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་དན་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ཙམ་སྷིད་ཀང་མྷིག་གྷིས་
གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟར་དངོས་སུ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དོ། ། 
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༼༦༢༩༽ 
གལ་ཏྲེ་རང་གྷི་བོ་སྔ་མ་བོ་ཕྱྷི་མས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་སྷིད་ ན་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་འདྷི་རྣམས་ཀྷིས་བསྐལ་པའྷི་བར་
དུ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གཞན་རྟོགས་པ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་
རྒྱུར་གྱུར་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་ཏྲེ་
དྲེ་མ་ཐག་པའྷི་སྲེམས་ཞྲེས་སྦྱར་བ་ནྷི་སྐ ད་ཅྷིག་སྔ་མའྷི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སྲེས་པ་སྟྲེ་འབས་བུའྷི་སྲེམས་སོ། །དྲེའྷི་
རྒྱུའྷི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མའྷི་སྲེམས་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་ཕྱྷི་མས་འཛིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཡང་
རྷིག་པའྷི་སྐད་ཅྷིག་སྔ་མ་དྲེ་རང་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ་དུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་
ལ་རོད་ པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེས་བོ་ཕྱྷི་མ་རྷིམ་གྷིས་བསྲེད་ནས་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ་དགག་པ་དང་། ཅྷིག་
ཅར་བསྲེད་ནས་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྷིར་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
དྲེ་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་རྷིག་པ་སྔ་མ་ལའང་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་དྲེ་རྲེ ས་
འགའ་ནྷི་རང་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པས་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེས་སྔ་མ་ཁོ་ན་འཛིན་ལ། རྲེས་འགའ་ནྷི་དོན་དྷི་ལ་
སོགས་པ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པས་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་ནུས་པ་གཅྷིག་དང་དུ་མ་དགག་པ་ནྷི། དངོས་པོ་གཅྷིག་ལ་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ ད་
པ་དང་དུ་མ་ལ་ནུས་པ་གཅྷིག་ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅྷིག་བསྲེད་པ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་མ་ཡྷིན་
ནོ། །འདྷི་ལྟར་པདྨའྷི་ས་བོན་གཅྷིག་ལ་སྡོང་བུ་དང་ལོ་མ་དང་གྲེ་སར་ལ་སོགས་པ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པའྷི་དངོས་པོ་
དུ་མ་ཡོད་ན་ས་བོན་དྲེའང་དུ་མར་འགྱུར་ལ་འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དུ་མར་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་ 
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༼༦༣༠༽ 
དུ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་དུ་མ་ལའང་ནུས་པའྷི་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་
པ་ལ་གཅྷིག་ཏུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་
གྷི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་སྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་དུ་མས་ འབས་བུ་གཅྷིག་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་
དོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་པད་མའྷི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་དུ་རང་གྷི་
རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་དངོས་པོ་གཅྷིག་ཀང་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་དོ། །དྲེས་ན་ནུས་པ་གཅྷིག་
དང་དུ་མ་ནྷི་བོས་སྒྲོ་བརྟགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་མ་འ བས་བུ་གཅྷིག་མྷི་བྱྲེད་པ་ལས་ལོག་པ་དང་གཅྷིག་འབས་བུ་དུ་
མ་མྷི་བྱྲེད་པ་ལས་ལོག་པའྷི་ཆ་ནས་དྲེ་ལྟར་བཞག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། རང་གྷི་སྡྲེ་
པ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། པད་མའྷི་ས་བོན་གྷི་སྟྲེང་ནའང་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་དྲེ་སྡོང་བུ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་སྣ་
ཚོགས་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་གཅྷིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་འབྱུང་ན་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་འདོད་ཀང་རྒྱུ་གཅྷིག་ལ་འབད་པས་ཆོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སོན་
ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་འགའ་ཞྷིག་རྒྱུ་གཅྷིག་ལས་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེ་བ་ཡོད་དྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྷི་སྐད་
ཅྷིག་སྔ་ཕྱྷི་ལྟ་བུའོ། །འབས་བུ་ཕལ་ཆྲེར་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་སྟྲེ་ས་དང་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་
ལས་སྲེ་བའྷི་མྱུ་གུ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྷི་ལྟར་བཤད་དྲེ་དངོས་པོ་གཅྷིག་གྷིས་ཀང་རྒྱུ་རང་པ་གཅྷིག་ལས་
འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ། རྲེན་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་ན་རྟག་ཏུ་སྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར། སོད་

འཇུག་་་་་རྲེན་གཅྷིག་གྷིས་ནྷི་ཀུན་ནུས་པ། །གང་ན་ཡང་ནྷི་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་བཤད་དོ། །དྲེས་ན་གང་ཅུང་ཟད་
སྲེ་བའྷི་འབས་ 
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༼༦༣༡༽ 
བུ་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྒྱུ་རྲེན་གྷིས་དང་གསུམ་དང་བཞྷི་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་
རྒྱུ་གཅྷིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་བར ་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་གཅྷིག་ཀང་རྲེན་དུ་མ་དང་
འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་པ་གྷིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དངོས་པོ་གཅྷིག་པོ་དྲེ་ནྷི་
འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་དོ། །དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་གཅྷིག་ྷིད་སྲེས་བུ་དུ་མའྷི་དབང་པོ་དང་འབྲེལ་པ་ལས་
དྲེ་འཛིན་པ་དུ་མ་སྲེད་པའམ ་གཟུགས་དང་རྲེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་རྲེན་དང་རྲེན་ཅན་དུ་གྱུར་པས་
འབས་བུ་རང་དང་གཞན་གྷི་རྷིགས་དུ་མ་སྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མར་མྲེ་གཅྷིག་གྷིས་རྣམ་
ཤྲེས་དུ་མ་སྲེད་པ་བཞྷིན་དུ་བོ་སྔ་མ་དྲེས་ཀང་བོ་གཞན་ཕྱྷི་མ་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་འཛིན་པ་དང་། རྣམ་ཤྲེས་
སྔ་མ་འཛིན་པའྷི་བོ་གྷིས་ཅྷིག་ཅར་བསྲེད་པས་ཡུལ་གཞན་ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ནྷི་སྔ་
ཕྱྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་བརོད་པ་སྟྲེ་ཡྷི་གྲེ་སྔ་ཕྱྷི་གྷིས་རྷིམ་མྷིན་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་
རོ། །བོ་གང་ལ་ཞྲེ་ན་དཔྱོད་པ་སྟྲེ་ཡྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་མྷིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའྷི་སྲེམས་གཅྷི ག་ལ་
ཅྷིག་ཅར་སྣང་བར་ཐལ་བའོ། །དོན་ནྷི་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིག་པ་སྔ་མ་དྲེས་རྷིག་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་བོ་སྔ་མ་རང་ྷིད་
འཛིན་པ་དང་མ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྲེད་ན་ཡྷི་གྲེ་ཨ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེས་
ཡང་རང་ྷིད་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་དོན་ཡྷི་གྲེ་ཨྷི་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་ཀ་དུས་གཅྷིག་ཏུ ་བསྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཨྷི་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་སྔར་གྷི་ཡྷི་གྲེ་ཨ་དང་ཕྱྷིས་ཀྷི་ཡྷི་གྲེ་ཨྷི་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་
སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཨྷི་ནྷི་རང་གྷི་དོན་ཡྷིན་པས་སྣང་ལ་ཨ་ནྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མའྷི་དོན་ཡྷིན་པས་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཤྲེས་པ་སྔ་མའྷི་དོན་ཡྷིན་ཡང་ཨ་མྷི་སྣང་བ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན།  
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༼༦༣༢༽ 
ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དྲེས་སྔ་མ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཚེ་ཨས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་
གཟུགས་འཛིན་གྷི་རྲེས་སུ་སྒྲ་འཛིན་སྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་ལ་སྒྲ་གཟུགས་འཛིན་པ་གྷིས་ཀ་སྣང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྱར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་བརོད་པ་གྷིས་དུས་རྟག་ཏུ་རྷི མ་གྷིས་བྱུང་བར་
མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཡྷི་གྲེ་གྷིས་སྔ་ཕྱྷི་སྣང་བ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་དོན་
སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ྷིད་ཀང་བོ་ལ་གྷིས་གྷིས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་སྔོན་པོའ ་ིབདག་ྷིད་དང་སྔོན་པོ་དྲེ་
རྷིག་པའྷི་བོའང་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ ཏྲེ་སྔོན་པོ་རང་པ་དང་བོ་དང་ཚོགས་པའྷི་སྔོན་པོ་གྷིས་
སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ྷིད་ཀྷི། །བརད་པའྷི་སོན་འདྷི་གདོན་པར་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་མདོ་མཛད་པའྷི་རྷིག་པས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་
དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི ། ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྷི་མ་ཕྱྷི་མས་མོང་ན་མོང་བྱྲེད་ཐུག་པ་
མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་མྷི་འཕོ་བར་ཐལ་བ་གྷིས་སློབ་དཔོན་གྷིས་བརོད་པ་ལ། དྲེའྷི་ལན་དུ་
གཞན་དག་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡུལ་གཞན་ལ་མྷི་འཕོ་བའྷི་ཚེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་འཛིན་ལ། དྲེ་ནམ་ཡུལ་གཞན་ལ་
འཕོ་བའྷི་དུས་ན་ཤྲེས་པ་ཐ་མ་དྲེའྷི་རྲེས་སུ ་རང་མས་སུ་མོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་གང་
སྲེད་ཅྲེ་ན་དྲེའྷི་རྲེས་སུ་དོན་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་སྲེ་བས་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་མྷི་འཕོ་བ་དང་། སྣང་བ་སྣ་
ཚོགས་སུ་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་ཀང་མས་སུ་མོང་བ་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་ པ་ཐ་མ་དྲེ་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་མོང་བ་ཕྱྷི་མ་དྲེ་
ལ་རག་ 
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༼༦༣༣༽ 
ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་གཞན་གྷིས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་མས་སུ་མོང་ཡང་བདག་གྷིས་མས་སུ་
མྷི་མོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་གྷི་བོ་སྔ་མ་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་ཀང་བདག་ྷིད་ ཀྷི་རྒྱུད་དང་
འབྲེལ་བའྷི་བོ་ཕྱྷི་མས་རྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ལ། གཞན་གྷིས་མོང་བ་ནྷི་རང་རྷིག་ཀང་མྲེད་ལ་
བདག་གྷི་བོས་ཀང་མས་སུ་མོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྷིས་བདག་
གྷིས་མོང་བ་ནྷི་རང་རྷིག་མྲེད་ཀང་མངོན་སུམ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་བརོད་པ་དྲེ་ བདག་གྷི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་ཕྱྷི་
མས་མོང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གང་ལས་འགྲུབ་སྟྲེ་མོང་བྱྲེད་དྲེ་ལའང་རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་གཞན་གྷིས་མོང་
བ་ལའང་སོན་བརོད་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རང་གཞན་གྷི་མོང་བ་གྷིས་ཀྷི་ཁྱད་པར་དབྱྲེ་བར་མྷི་ནུས་པ་
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། རང་རྷིག་མྲེད་པས་མོང་བའྷི་ཐ་ སད་མྷི་འཐད་ན་མྷིག་གྷི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསལ་
བའམ་མས་སུ་མང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཐ་སད་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་གསལ་བ་སྟྲེ་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་དབང་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་མ་གྲུབ་ཀང་བདག་གྷི་དབང་པོ་
གསལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་པའྷི་ཐ་སད་འགྲུབ་པར་ འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་བདག་གྷི་རང་རྷིག་པའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་ཤྲེས་པ་
བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་གསལ་བར་འདོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་རང་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ན་མོང་བའྷི་ཐ་སད་འཇུག་
པ་མྷིན་ཏྲེ་གཞན་གྷིས་གསལ་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རང་ྷིད་གསལ་བའམ་རྷིག་པར་མ་
གྲུབ་ཀང་རང་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་དོན་གསལ་བ ར་འགྱུར་ན་འགོ་བ་དྲུག་པོ་འདྷི་མཐའ་དག་ཀང་གསལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རང་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ན་གཞན་གསལ་བར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་  
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༼༦༣༤༽ 
བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རང་རྷིག་པ་ཁས་བངས་དགོས་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་བཞྷིན་ནོ། །གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྲེད་གངས་
དང་ནྷི། །ངོ་བོ་དང་ནྷི་འབས་བུ་རྣམས ། །གྲུབ་མཐའ་གྷིས་ཀྷི་ལུགས་བཞྷིན་དུ། །བདྲེན་པ་ྷིད་ལ་བརྟྲེན་ནས་
བཤད། །ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བསྡུ་བའྷི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་
ལས། མངོན་སུམ་གྷི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།གཞལ་བྱའྷི་གནས་གསུམ་རྟོགས་པའྷི་
ཚད་མ་བཤད་ནས། ད་ནྷི་གྷིས་པ་དྲེ་ ྷིད་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྷི་ངག་གྷི་རང་བཞྷིན་གཞན་དོན་རྲེས་
དཔག་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའྷི་ངག་དང་། སུན་འབྱྷིན་པའྷི་ངག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་དང་། དཔྲེ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་ངག་གྷི་ རང་བཞྷིན་དང་། བརོད་བྱ་དོན་གྷི་རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་ངག་གྷི་
མཚན་ྷིད་དང་། དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མདོ་ལས་གསུངས་པ་འདྷི་ལྟ་སྟྲེ། གཞན་
དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྷི། །རང་གྷིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་པའོ། །འདྷིར་རང་གྷི་སྒྲ་རོལ་བ་ལ་
སྦྱར་ཡང་རོ ད་པའྷི་སྐབས་ཀྷི་གང་ཟག་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་སྟྲེ། རྟགས་གང་ཟག་གསུམ་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་
གྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་ཚད་མས་རྟགས་མ་མཐོང་ཡང་དྲེ་ལ་རྲེས་དཔག་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ། །དོན་ཅྲེས་པ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གྷིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང་འདྷིར་རྟགས་ཡྷིན་པར་བལྟ་སྟྲེ་བསྒྲུབ ་བྱ་
སྟོན་པ་འོག་ནས་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རབ་གསལ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་དྲེ་སྒྲ་སོན་མྲེད་ཀྷིས་བརོད་པ་སྟྲེ་ལྷག་
ཆད་ནོར་གསུམ་དང་བལ་བའྷི་སྒྲས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྟགས་བརོད་པའྷི་ 
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༼༦༣༥༽ 
ཚིག་ནྷི་བྲེམ་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ངག་འདྷི་གཞན་ལ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་
སྲེད་པའྷི་ཐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་དཔག་ཏུ་བརོད་དྲེ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུར་བཏགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྷི་
དྭགས་རྒྱུག་པ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་འགའ་ཞྷིག་གཞན་ལ་མངོན་སུམ་སྲེད་པའྷི་ཐབས་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་གཞན་དོན་གྷི་མངོན་སུམ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འད་སྟྲེ། རྒྱན།་་་་་ཇྷི་ལྟར་ཚིག་ལས་ མཐོང་བ་
ཡྷི། །འབྲེལ་བ་དན་པར་གྱུར་པ་ན། །རྲེས་དཔག་སྲེ་བ་དྲེ་བཞྷིན་དུ། །འགའ་ཡང་མངོན་སུམ་སྲེ་མ་ཡྷིན། །ཚུལ་
གསུམ་རྟགས་ནྷི་དན་པ་ན། །རྲེས་དཔག་ངྲེས་པར་སྲེ་བར་འགྱུར། །རང་གྷིས་རྟོགས་པའྷི་དོན་ཙམ་ནྷི། །བརོད་
པས་མངོན་སུམ་རྷིག་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པས་ཚིག་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་མངོན་སུམ་སྲེ་བ་མྲེད ་དྲེ་དམུས་ལོང་གྷི་
མདུན་དུ་མར་དཀར་པོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྷི་དྭགས་རྒྱུག་པ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚིག་ལ་
བརྟྲེན་ནས་དྲེ་མཐོང་བའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ཡང་ཚིག་ལས་རྲེས་དཔག་སྲེ་ཞྷིང་རྲེས་དཔག་ལས་མངོན་སུམ་སྲེ་བ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ སྟྲེ། རང་གྷིས་མཐོང་བའྷི་
རྣམ་བཅད་དང་། དོན་སོས་པའྷི་རྣམ་བཅད་དང་། ཚིག་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
བཅད་པ་གཞན་གྷི་ངག་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་། དྲེ་རྟགས་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། རང་གྷི་ཐལ་བའྷི་ངག་ལ་
མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟགས་སྟོན་པ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་ཡྷི ན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པས་ཆོག་
མོད་རང་གྷིས་མཐོང་བ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འདྷིར་མུ་བཞྷི་ལས་གང་ཟག་གྷིས་ཀས་རྟགས་མ་
མཐོང་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་། གྷིས་ཀས་མཐོང་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པར་བདྲེ་བག་ཏུ་ཤྲེས་སོ། །  
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༼༦༣༦༽ 
རོལ་བས་མཐོང་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་མ་མཐོང་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ ཕྱྷི་རོལ་གྷི་བོ་ཡུལ་དུ་དོན་དྲེ་བསྒྲུབ་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མུ་བཞྷི་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཀང་འགའ་ཞྷིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པས་དྲེ་དགག་པའྷི་ཕྱྷིར་
སྨོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་འོག་ཏུ་རོལ་བ་བདག་ྷིད་ཀྷིས་བོ་བདྲེ་བའྷི་སྟྲེང་དུ་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པའྷི་རྟགས་
ཚད་མ་གསུམ་གྷིས་མཐོང་བ་ མྷིན་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་གཞན་དག་གྷིས་རང་གྷི་ལུང་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་
རྟག་པར་མཐོང་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་པ་མྲེད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་ཕྱྷི་རོལ་ལ་བསྟན་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པ་བསྲེད་
པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་བོ་བདྲེ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་པ་ཅན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་སོགས་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གངས་ཅན་རོལ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ཕྱྷི་རོལ་དུ་བྱས་པ་ལ་
རྟགས་སུ་རུང་ངོ་ཞྲེས་གངས་ཅན་ཁ་ཅྷིག་ཟྲེར་བ་དྲེ་སང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོལ་བ་བདག་ྷིད་ཀྷིས་མཐོང་བའྷི་ཚིག་
སོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་རྟགས་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་ཚད་མ་མྷིན་པས་དྲེས་གྲུབ་པ་རྟག ས་
སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། ལུང་ལས་གྲུབ་པ་གོ་བྱྲེད་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་དང་། འབྲེལ་པ་
དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། 
རོལ་བའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང་། ཁས་བངས་པའྷི་ལུང་ལས་སམ་མ་གྲུབ་པར་མ་ཤྲེས་པའྷི ་ཚེ་
རྟགས་སུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཚིག་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་རྲེས་དཔག་
དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་རྟགས་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་སྟྲེ་སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུང་ལས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རོལ་བ་ གངས་ཅན་ལ་མ་
གྲུབ་སྟྲེ་གངས་ཅན་གྷི་ 
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༼༦༣༧༽ 
ལུང་ལས་མ་བཤད་ཅྷིང་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུང་དྲེ་ཚད་མ་
ཡྷིན་ནམ་མ་ཡྷིན་པ་བརྟག་གང་། འོག་ཏུ་རྲེས་དཔག་གྷི་ཡུལ་ལ་སངས་རྒྱས་པའྷི་ཚིག་ཚད་མ་ྷིད་དུ་འདོད་པ་
མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྟགས་དྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ལའང་མ་ གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཚད་མ་ཡྷིན་ན་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུང་དྲེ་གངས་ཅན་ལ་ཚད་མ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་མ་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་ལུང་དྲེ་གང་ཟག་ཀུན་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ ར་འགྱུར་ཏྲེ་གོང་དུ། ཡོངས་བརྟགས་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པའྷི་
ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་རྷིག་པས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་གང་ལ་མྷི་བསླུ་བ་ཡོད་པའྷི་ལུང་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །སངས་རྒྱས་པས་མ་བརྟག་པར་ཁས་བངས་ན་དྲེ་ཚད་མར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་མྷི་མཁས་པའྷི་དམ་བཅའ་
བཞྷིན་ནོ། །རོལ་བ་གྷིས་ཀ་ལ་ཚད་མར་ཐལ་བ་འདོད་ན་ལུ ང་དྲེ་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ནམ་ཡུལ་
གསུམ་ཀ་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ལུང་གྷི་ཡུལ་དྲེར་ནྷི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་འཇུག་
པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་ཀ་ལ་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་ཡང་རྲེས་དཔག་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་ཚིག་ཙམ་གྷིས་དོན་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་གངས་ཅན་གྷི་ལུང་གྷིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་གྲུབ་
ཟྷིན་པས་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲེས་དཔག་མྷི་དགོས་ལ་སངས་རྒྱས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་
རྲེས་དཔག་གྷིས་དགག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་རོ། །ཚིག་ཙམ་ཚད་མ་མྷིན ་ཀང་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཚིག་དང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་ 
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༼༦༣༨༽ 
པའྷི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་སྔར་རང་དོན་དུ་བཀག་ཟྷིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ནྷི། །ཤྲེས་
པར་ནུས་ན་དོན་འདྷི་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ྷིད་ཀང་། །ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་
དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་དྲེས་ལུང་ལ་གནོད་
ན་དྲེ་ཚད་མར་མྷི་རུང་བ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཀང་ཚད་མ་ཡྷིན་པས་དྲེས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡང་སྒྲུབ་ནུས་
སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་སྟོན་པའྷི་ལུང་དྲེ་ལ་གནོད་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་ཏྲེ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་
མྲེད་བསྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཁྱོད་ཀྷིས་བརོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུང་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་གནོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལུང་ལ་གནོད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་
སྲེས་བུ་ལ་ངྲེ ས་པའྷི་ལུང་མྲེད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལུང་དྲེ་གངས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་བོ་བདྲེ་སྲེ་འཇྷིག་ཅན་དུ་སྟོན་
པའྷི་ལུང་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྟགས་དྲེ་ལུང་ལས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་གང་གྷིས་ལུང་གང་ཡྷིན་
ཅྲེས་དྷིའོ། །བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྟོན་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ནྷི་གངས་ཅན་གྷི་ལུང་ཡྷིན་ལ་སྲེམས་པ ་ཅན་དུ་སྟོན་
པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་པའྷི་ལུང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འཐད་དྲེ་ལུང་དང་སྲེས་བུ་ལ་རང་བཞྷིན་གྷི་འབྲེལ་བ་གྷིས་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དངོས་པོ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ཞྷིང་ཚད་མར་ཁས་ཀང་མ་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུང་དང་འབྲེལ་བ་
མྲེད་ཀང་ལུང་ལྡན་ཡྷིན་ན་གངས་ཅན་ཀང་ལུང་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད ་ན་དྲེ་ལའང་སྲེ་བ་ཅན་ལ་
སོགས་པའྷི་རྟགས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་ཚད་མས་གནོད་པས་ལུང་དུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། བོ་བདྲེ་  
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༼༦༣༩༽ 
སྲེམས་པ་ཅན་དུ་སྟོན་པའྷི་ལུང་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་གནོད་ན་དྲེ་ལུང་ཚད་མ་མ་
ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུང་ཚད་མ་མྷི་བསླུ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ ཚད་མས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་
སོ། །ལྔ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པས་དྲེ་ཚད་མར་མྷི་རུང་བ་ནྷི། བོ་བདྲེ་སྲེམས་ཡོད་དུ་སྟོན་པའྷི་ལུང་
དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་ལུང་གྷི་དོན་དྲེ་བདྲེན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་རོལ་བས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་མྷི་
འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་ལུང་དྲེ་དང་
འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་ན་ལུང་དྲེའྷི་དོན་མྷི་བདྲེན་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ལུང་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པ་
འདོར་བའྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ལུང་དྲེ་ཚད་མ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་ཁས་བངས་པ་འདོར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་ལས་ཞྲེས་པའྷི ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་རོལ་བའྷི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གངས་ཅན་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ཡོད་ན་བརོད་
པར་རྷིགས་པ་དང་། ལུང་གྷིས་གྲུབ་ན་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བརྟག་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་
སུམ་གྷིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གངས་ཅ ན་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྟོགས་པའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མྲེད་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རང་གྷིས་ཀང་མ་རྟོགས་པས་གཞན་ལ་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་སོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡོད་ན་གང་ཡྷིན། རྲེ་ཞྷིག་སྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་གཏན་ཚིགས་ནྷི་རང་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱྷིར་རོལ་ཁོ་
ནས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྟོགས་པའྷི་ ཐབས་སུ་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལས་གཞན་གཅྷིག་ཡོད་ནའང་འདྷིར་
བརོད་པར་རྷིགས་ཏྲེ་དོན་མྲེད་པའྷི་བོ་གོས་ངལ་བ་ནྷི་རྟོག་ལྡན་གྷི་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་རང་  
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༼༦༤༠༽ 
རྟོགས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རོལ་བ་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རང་གྷིས་ལུང་ཚད་མ་
ལས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷིར་མྷི་བརོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱས་པས་ཀང་ལུང་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་
མྲེད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་པས་མྷི་རྟོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ལུང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་གངས་ཅན་པས་ཀང་མྷི་རྟོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་ལུང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རོལ་བ་ལ་ཚད་ མ་
ཡྷིན་ན་ཕྱྷི་རོལ་བ་ལའང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་གྷི་ལུང་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་
མ་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ལ། གངས་ཅན་གྷིས་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེས་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅྷི་ཡྷིན། རྷིགས་པས་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱ ས་
པས་ཀང་ཁས་བང་བར་འོས་ཞྲེས་པ་ནྷི། རྷིགས་པ་གང་གྷིས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། རོལ་བས་བོ་བདྲེ་
སྲེམས་མྲེད་དུ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷིས་རྟོགས་ལ་དྲེ་ྷིད་གཞན་ལ་སྒྲ་རྟགས་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ན ས་སྟོན་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྟོན་པས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གྷིས་གཟྷིགས་ནས་གཞན་ལ་སྒྲ་རྟགས་ཀྷི་སོ་ནས་
སྟོན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱས་པའྷི་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་སོགས་པའྷི་དམ་བཅའ་ཡང་རང་ལ་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་ནས་གཞན་ལ་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ འོ། །གལ་ཏྲེ་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་མྲེད་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ྷིད་གངས་ཅན་ལ་
ཡང་མཚུངས་སོ། །ཡང་ན་རོལ་བའྷི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྟོགས་པའྷི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ནྷི་གདོད་མ་
ནས་རང་  



རིགས་པའི་མཛོད།   639 

༼༦༤༡༽ 
བཞྷིན་གྷིས་གྲུབ་པའམ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་སྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ ། རྟགས་ལས་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་སྐབས་སུ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷི་རོལ་ཡང་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྟོགས་པར་འདོད་ན་རྣལ་འབྱོར་གྷི་
མངོན་སུམ་དགོས་ལ་དྲེ་ལ་དྲེའྷི་རྒྱུ་ལ་འབད་པར་བྱྲེད་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྟོན་པར་རྷིགས་པ་ནྷི་སྔར་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །དྲེའང་གཞུང་འདྷི ་ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ་སྔར་འཁོར་བའྷི་གནས་སྐབས་སུ་རོལ་བ་ཐ་མལ་པ་སྟྲེ་
ཚུ་རོལ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལས་ཕྱྷིས་རྟྲེན་བརྟན་ཞྷིང་བྱས་ཟྷིན་འབད་རོལ་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་གང་དག་གྷིས་ལམ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷི་ཐབས་སམ་རྒྱུར་རྟོགས་པ་དང་། 
ཐབས་དྲེ་མས་སུ་བངས་པ་ལས་དབ ང་པོའ ་ིསྟྲེ་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་འབྱུང་བར་རྟོགས་ནས་ཐབས་ལ་
འབད་པས་ཕྱྷིས་རྣལ་འབྱོར་པར་གྱུར་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཐབས་
དྲེའྷི་དོན་ཏྲེ་འབས་བུ་རྣལ་འབྱོར་གྷི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའྷི་ནུས་པ་ཐབས་དྲེ་ལ་ཡོད་པར་ཤྲེས་པའྷི་གང་ཟག་ལ་
བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་བསྟན་པར་ནུས་པ་ཡྷིན་པས་ཕྱྷི་རོལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའྷི་ཐབས་བསྟན་
པར་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སངས་རྒྱས་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་འདོད་ན་དྲེའྷི་རྒྱུ་ཐབས་ཤྲེས་རབ་ལ་
འབད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྟགས་བཀོད་
པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མྲེད་ན་དྲེ་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲུབ་པར་མྷི་ནུས་ལ་ཡོད་ན་རྟགས་དོན་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གཞན་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའྷི་ཐབས་བསྟན་པར་མྷི་
ནུས་ཏྲེ་སྷིས་ཀང་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ཐབས་དྲེ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འབྱུང་ངྲེས ་པ་ལྟ་ཞོག་སྷིད་ 
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༼༦༤༢༽ 
པ་ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་གང་ཡང་འབྲེལ་བ་རྣམས་གཅོད་ཅན་ཅྲེས་པ་ལམ་
བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བོ་
བདྲེ་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་དང་སྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་དྲེ་དག་ལ་འདྷི ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འདྷི་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་བོའ ་ིདཔྱོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའྷི་ཡུལ་
མ་ཡྷིན་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ཡང་དྲེ་ྷིད་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་རོ ། །གསུམ་པ་ལུང་ལས་གྲུབ་པའྷི་ཁས་བངས་པ་རྟགས་སུ་འདོད་པ་
དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཤྲེས་བྱའྷི་གནས་ལུགས་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པ་ལ་རག་ལས་པར་ཐལ་བ་ནྷི། སྲེས་
བུའྷི་བསམ་པའྷི་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་སྲེས་བུ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ནྷི་རྟགས་ལ་རག་ལས་ཤྷིང་
རྟགས་ལུང་ལ་རག་ལས་ལ་ལུང་ཚད་མར ་འཇོག་པ་སྲེས་བུའྷི་ཁས་བངས་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ཁས་བངས་ནྷི་
འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ལ། འདོད་པ་ནྷི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །དྲེས་ན་གཞན་གྷིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྷིས་རྟགས་བསྒྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ནྷི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་ལ་
ཡོད་པ་དང་དྲེའང་ཤྲེས་པ་སྟྲེ་ངྲེ ས་པ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་ལ་གཏན་མྲེད་པ་དང་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤྲེས་
ནའང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན་ཏྲེ་ཡྷིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། སྲེ་བ་ཅན་ལ་
སོགས་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀང་བོ་བདྲེ་སྲེམས་པ་མྲེད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་སྟྲེ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དྲེ་དོན་ལ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་གཞལ་བྱས་མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་དོན་ལ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་བསྒྲུབ་
བྱའྷི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ 
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༼༦༤༣༽ 
རྟགས་ལས་རྟོགས་པ་ནྷི་ཆུ་གཏན་ནས་མྲེད་པའྷི་སྨྷིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་ནས་རྟོགས་པའྷི་ལོག་ཤྲེས་དང་གྷིས་
ཀ་དཔྱད་ན་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བར་མཚུངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ ་དྲེ་གྷིས་ཀ་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་
གྲུབ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དོན་རྟགས་དང་མཚུངས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འདྷི་ནྷི་ཡྷིད་དཔྱོད་འགོག་པའྷི་
གཞུང་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ལྟར་སྣང་ལ་སོགས་པ་ལས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ངྲེས་ཀང་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་རྒྱུ་ཚད་
མ་གྷིས་མྲེད་པས་དཔྱད་ན་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུ ར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ལོག་ཤྲེས་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་མོང་བ་དང་རྟགས་ལ་
མ་བརྟྲེན་པའྷི་རྟགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་གོ་བྱྲེད་གསུམ་དུ་མ་
འདུས་པས་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་བ་ནྷི། རང་བཞྷིན་དང་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ནྷི་ཡང་
དག་པའྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཏན ་ཚིགས་གསུམ་གྷི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་
པ་འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། སྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་དང་བོ་བདྲེ་
སྲེམས་མྲེད་གྷིས་རང་བཞྷིན་འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་ན་རོལ་བ་ལ་ཡང་སྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྟགས་སུ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་ཀང་རྟགས་དྲེ་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྟོགས་པར་མྷི་
རྷིགས་ཞྲེས་པ་ནྷི། འབྲེལ་དྲེ་ཞྲེས་པ་ནས་མྷི་རྷིགས་ཞྲེས་པའྷི་བར་རོ། །གསུམ་པ་རང་གྷི་ཐལ་བའྷི་ངག་ལ་
མཚུངས་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཞན་གྷིས་ཁས་བངས་བརྟགས་སུ་མྷི་རུང་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྷིས་གཞན་གྷི་
ཁས་བངས་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་མྷི་འདོད་པའྷི་ཆོས་གཞན་ཐལ་བར་འཕྲེན་པ་འགལ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་
གྷིས་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པས་སྷི་གཅྷིག་ྷིད་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པར་བརྟགས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སྷི་གཅྷིག་པོ་དྲེ་ྷིད་
དུ་མར་ཐལ་བ་ 
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༼༦༤༤༽ 
བསྒྲུབ་པ་ནྷི་གཅྷིག་སྟྲེ་སྷི་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མ་དྲེ་མྲེད་ན་གཞན་ཏྲེ་ཁྱབ་བྱ་དུ་མ་དང་འབྲེ ལ་པའང་མྲེད་པར་ཐལ་
ཅྲེས་པ་སྷིའྷི་སྟྲེང་དུ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་པ་དྲེ་དགག་པའྷི་ཕྱྷིར་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་དུ་
མ་ལ་ཡོད་པ་དང་དུ་མ་གྷིས་རང་བཞྷིན་འབྲེལ་བར་གཞྷི་གཞན་གྷི་སྟྲེང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་
པའོ། །འདྷིའྷི་སྦྱོར་བ་ནྷི་དཔྲེར་ན། རྣམ་ངྲེས་ལས།་་་་་དུ་མ་ལ་ཡོ ད་པ་གཅྷིག་པོ་ནྷི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་
གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཀྷི་ཁྱད་པར་ངྲེས་པའྷི་གསལ་བ་གཅྷིག་དང་
འདྲེས་པས་རྣམ་པར་མ་བཅད་པའྷི་རང་བཞྷིན་གཞན་གྷིས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་ཡུལ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཅན་དང་ལྡན་པར་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ པ་ལྟ་བུའོ། །གཞུང་འདྷིས་སྷི་ནྷི་གསལ་བ་དུ་
མ་ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དུ་མར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་ཐལ་འགྱུར་ནྷི་ཤུགས་ལ་བསྟན་ལ། དུ་མས་སྟོང་པའྷི་ཕྱྷིར་གསལ་བ་
དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྷི་རང་རྒྱུད་ནྷི་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་མ་གྲུབ་ན་རང་རྒྱུད་
ཀྷི་རྟགས་མྷི་འགྲུབ་ལ་གྲུབ་ན་དགག་མྷི་ ནུས་ཞྲེ་ན། སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་སྷི་མྲེད་པ་ལའང་དུ་མས་སྟོང་པའྷི་
རྟགས་འགྲུབ་སྟྲེ་དུ་མས་སྟོང་པ་མྲེད་པ་ལ་མྷི་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཞན་དག་ནྷི་སྷི་འཛིན་
གྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་རྣམ་པ་སྷི་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལ་དུ་མས་སྟོང་པའྷི་རྟགས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་དོན་
སོས་པའྷི་རྣམ་བཅད་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དོན་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གང་ཟག་གྷིས་ཀའྷི་ཚད་
མས་གྲུབ་ན་རྟགས་དོན་ལ་གནས་པར་ཡང་གྲུབ་ཟྷིན་པས་དོན་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཀང་དོན་མ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་མཚན ་ྷིད་ལ་ 
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༼༦༤༥༽ 
དོན་སོས་པའྷི་དགོས་པ་དྲེ་ནྷི་སྒྲ་སྟྲེ་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་དང་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་
ཕྱོགས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་རྟགས་མྷིན་པར་བསྒྲུབ་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་
རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་སྒྲུབ་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་གཏན་
ཚིགས་ཀྷི་དངོས་པོ་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྷིན་གྷི་རྟགས་སྒྲོ་བཏགས་ནྷི་དངོས་པོ་ལ་
རག་ལས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲོ་བཏགས་དང་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
ལ་དངོས་པོ་ནྷི་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན ་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟོག་དང་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་
གཅྷིག་གོ །དྲེས་ན་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟྲེ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་བཀོད་ན་གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་སྒྲ་དྲེ་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའྷི ་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་རྭ་ཅན་ལ་འཁྲུལ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་
ན་རྟགས་སུ་རུང་བ་ཡོད་དྲེ། གོང་བུ་འདྷི་ནྷི་རྭ་ཅན་ཡྷིན་ཏྲེ་བ་ལང་དང་བ་མྷིན་གང་རུང་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ཚིག་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཚིག་གྷིས་ཀ་དངོས་སུ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་ མཚུངས་པ་དང་། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་མྷི་མཚུངས་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་རོད་
པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོག་ཏུ་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྷི་ཚིག་ནྷི་དོན་ལ་ནུས་མྲེད་ཅྲེས་
སྦྱར་ཏྲེ་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚིག་དང་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ ངྲེས་
པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་ཅན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་གྷིས་འབྲེལ་ཡུལ་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་  
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༼༦༤༦༽ 
རྟོགས་པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པས་ཀང་སྒྲ་རྟག་པར་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱོགས་དང་རྟགས་བརོད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱོགས ་ཀྷི་ཚིག་ནྷི་དངོས་སུ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཚིག་བརྒྱུད་
ནས་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་དང་རྟགས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས་ཕྱོགས་ཚིག་ཚད་མར་འགོ་བའྷི་ཡུལ་བསྟན་པ་ནྷི། འོ་ན་སློབ་ད པོན་གྷིས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཚད་མ་བཤད་
པ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ས་བ་པོའ ་ིབརོད་འདོད་ཀྷི་བསམ་པ་སྟོན་པར་
བྱྲེད་པ་ལ་ཚད་མར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དོན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། སྒྲ་མྷི་རྟག་
ཅྲེས་བརོད་པའྷི་ཚིག་ནྷི་དངོས་སུ་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོ གས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་དྲེ་ལས་མྷི་རྟག་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ན་རྟགས་བཀོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་དངོས་སུ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷི ན་པར་མ་ཟད་བརྒྱུད་པ་ཡྷིས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་ད་གཟོད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། རྒྱན།་་་་་འགྲེལ་བ་
འགྲེལ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས། །གང་དུའང་བསྟན་པར་འགྱུར་མ་ཡྷིན། །དྲེ་བཞྷིན་མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་པ། །དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ནྷི་
རབ་གྲུབ་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གཏན་
ཚིགས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་བསྒྲུབ་བྱའྷི་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡྷི། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར། ། 
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༼༦༤༧༽ 
ཚིག་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་བརོད་དྲེ། །དྲེ་རང་ྷི ད་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་ལ་རོད་པ་
སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལུང་འགལ་སང་བ་དང་། རྷིགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ན་སློབ་དཔོན་གྷི་ལུང་དང་འགལ་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར། རང་ྷིད་ ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་ངྲེས་བཞྷིན་གཞན་དག་
ལ། །ངྲེས་པ་བསྲེད་པར་འདོད་པ་ཡྷིས། །ཕྱོགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་དག །བརོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་
བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཀང་ཡྷིན་ལ་དོན་ཡང་ཡྷིན་པས་ན་
གཏན་ཚིགས་ཀྷི་དོན་གྷིས་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པའྷི་ཚེ་དྲེའྷི་ནང་དུ་
འདུས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་བྱ་དྲེར་བསྟན་པ་ནྷི། །གཏན་
ཚིགས་དོན་གྷི་ཡུལ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱོགས་དྲེ་ནྷི་འབྲེལ་པ་བརོད་པའྷི་ཚེ་རྟགས་ཀྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་གདོན་མྷི་ཟ་བར་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེ ས་བཤད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མདོའ ་ིཚིག་གྷི་དོན་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ལས་གཞན་སང་
བར་བྱ་བ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྷི་ཞྲེ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་དང་ལྡན་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དག་བརོད་
པར་བྱའོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་བྱས་པ་དྲེ་ནྷི་མྷི་རྟག་པའོ་ཞྲེས་བརོད ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྷིགས་
པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་གྷི་རོད་པའྷི་ལན་རྷིགས་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞན་གྷི་རོད་པའྷི་ལན་
མྷི་རྷིགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྷི་འཐད་པ་དང་། 
རྟགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་འཐ ད་པ་དང་།  
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༼༦༤༨༽ 
ྲེས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་གྷི་ཕྱོགས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་དྲེ་ལ་
ཡང་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་དྲེ་ཕྱོགས་བརོད་ན་དྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་ཆོ་ག་འཇུག་
ལ་མ་བརོད་ན་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང ་ཐལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྟགས་ཀྷི་ཚིག་འཇུག་པ་དྲེ་ནྷི་
ཕྱྷི་རོལ་སྒྲ་རྟག་མྷི་རྟག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲ་དྲེ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པར་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་
དང་། །དྲེའྷི་ཕྱྷི་རོལ་བ་མཁས་པ་ལ་དྷི་བ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དང་། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་ཤྲེས་འདོད་རོལ་བས་རྟོགས་པ་
དང་། རོལ་བའྷི་འདོད་པ་ལ ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞན་དོན་
རྲེས་དཔག་གྷི་ངག་གྷི་ཡན་ལག་བཅུར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐྲེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྷི་ཡན་
ལག་ལྔ་དགོད་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་རྟག་པར་ཁས་ལྲེན་པ་ཡང་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྷི་གྲེན་པོ་གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་སྟྲེ་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་འཇུག་པ་དྲེ་
མཚུངས་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་སྒྲུབ་པའྷི་ངག་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རང་གྷི་
སྟྲེ་རང་གྷི་རྒྱུད་ལ་རྲེས་དཔག་སྲེད་པའྷི་ཡན་ལག་ནྷི་གཏན་ཚིགས་ཡྷིན་ལ། དྲེའྷི་ནུས་པ་ནྷི་མཚན ་ྷིད་ཚུལ་
གསུམ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་ན་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་རྲེས་དཔག་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། 
གཞན་གྷི་རྒྱུད་ལ་རྲེས་དཔག་སྲེད་ན་ཚུལ་གསུམ་དན་པར་བྱ་དགོས་ལ། ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ལ་དན་པ་སྲེད་པ་ནྷི་
ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ྷིད་རོད་པའྷི་ཚིག་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རང་ལ་ཚུལ་གསུ མ་ངྲེས་པ་
ཙམ་གྷིས་རྲེས་དཔག་སྲེ་བ་བཞྷིན་དུ་གཞན་ལའང་ཚུལ་གསུམ་དན་པ་ཙམ་གྷིས་རྲེས་དཔག་  
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༼༦༤༩༽ 
སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་དམ་བཅའ་བ་དང་མཇུག་སྡུད་དང་ྲེ་བར་གཏོད་པ་རྣམས་བརོད་པ་ནྷི་དགོས་པ་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་
དམ་བཅའ་བ་ནྷི་ལུང་ཚད་མ། གཏན་ཚིགས་ནྷི་རྲེས་དཔག་ཚད་མ། དཔྲེ་ནྷི་མངོན་སུམ་ཚད་མ། ྲེ་བར་ གཏོད་
པ་ནྷི་དཔྲེ་ྲེར་འཇལ་གྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ལ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བྱྲེད་པའྷི་ཡུལ་སྟོན་པ་ནྷི་མཇུག་སྡུད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། མྷི་འཐད་དྲེ། རྒྱན།་་་་་གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ལས་གྲུབ་ན། །ཚད་མ་གཞན་གྷིས་འདྷིར་ཅྷི་བྱ། །རྲེས་དཔག་ལས་མྷི་
འགྲུབ་ཅྲེ་ན། །ཚད་མ་གཞན་གྷིས་འདྷིར་ཅྷི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ྲེས་སོ ང་གྷི་ལན་དགག་པ་ལ་
གསུམ་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་ཡུལ་དམ་བཅའ་བསྟན་པ་མྲེད་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་
གཏན་ཚིགས་ཀྷི་ཚིག་འཇུག་པ་མྷི་སྷིད་ལ་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ལས་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་ཀང་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ་ ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། 
དྲེ་ལྟར་ན་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཤྲེས་འདོད་ལ་སོགས་པའང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་ཅྲེས་བརོད་ཟྷིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཡན་ལག་
ལྔའྷི་སྦྱོར་བ་ལ་ཕྱོགས་བསྟན་དགོས་སམ་ཁྱབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྷི་སྦྱོར་བ་ལ་བསྟན་དགོས་བརྟག་གང་། 
དང་པོ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་བསྟན་ཡང་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མྲེད་ན་མྷི ་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་བ་མ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་
པ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་བསྟན་མྷི་དགོས་ཏྲེ་ཁྱབ་པ་སྟྲེ་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྷི་སྦྱོར་བ་ལ་ཕྱོགས་དྲེ་
བརོད་པ་མྲེད་ཀང་གང་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་འདྷི་འད་ཀུན་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞྷིན་སྒྲ་ནྷི་བྱས་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པས་ཀ ང་སྒྲ་དྲེ་ནྷི་འཇྷིག་པ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའྷི་བོ་རྲེས་དཔག་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་དོན་གྷིས་ཞྲེས་པ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་ནས་ཁྱབ་བྱ་  
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༼༦༥༠༽ 
བྱས་པ་སྒྲ་ལའང་ཡོད་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དམ་བཅའ་མ་བརོད་ན་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་གཏན་ཚིགས་
འགལ་བར་མྷི་ཤྲེས་ པའྷི་ཕྱྷིར་དམ་བཅའ་བརོད་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འཐད་དྲེ། རྒྱན།་་་་་ཕྱྷི་རོལ་བ་དག་འགལ་བ་
ནྷི། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་སམ་ནས། །དམ་བཅའ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །རང་གནོད་པ་ལ་ཇྷི་ལྟར་
རོད། །ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། སྒྲ་ནྷི་རྟག་སྟྲེ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་
རྟགས་དྲེ་འགལ་བར་ཤྲེས་ལ་དྲེ་ནས་དམ་བཅའ་བརོད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་
ནྷི། ཕྱོགས་བསྟན་པ་མྲེད་ཀང་སྒྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། འགྲུབ་པ་ལ་ནྷི་གྲེགས་མྲེད་
ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་དྲེ་མ་བརོད་ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་རྲེས་དཔག་སྲེར་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཚུལ་
གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་གཅྷིག་རོལ་བས་མ་བསྟན་ན་སྒྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེས་ཕྱྷི་རོལ་ལ་
རྲེས་དཔག་སྲེད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བཞྷི་པ་རང་གྷི་ཕྱོགས་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟགས་
མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་བའྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཕྱོགས་ཀྷི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་
མཚན་ྷིད་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཁྱོད་ཀྷིས་བརོད་པ་དྲེ་མྷི་འཐད་དྲེ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཙམ་དམ་
བཅའ་བརོད་པ་ཡྷིན་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའང་དམ་བཅའ་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་
སྟྲེ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ས་བའྷི་རོ ལ་བ་དྲེ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དམ་བཅའ་
བརོད་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་འཐད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཚེ་དྲེ་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྟན་པ་ྷིད་ཀྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་ལ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་རྟགས་བྱས་པ་  
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༼༦༥༡༽ 
དང་དཔྲེ་བུམ་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། གངས ་ཅན་ལ་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་
དམ་བཅར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་སོན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་བ་མྷིན་ནོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཁྱྲེད་དམ་བཅའ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
སྒྲུབ་བྱྲེད་གྷིས་ཀར་འདོད་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའང་དམ་བཅར་ཐལ་ཅྲེས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་
དག་ནྷི་སྔར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ལ་ཕྱྷིས་བསྒྲུབ་བྱའང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའང་ད མ་བཅའ་
དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་ཕྱྷིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་
བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ངྲེས་གཟུང་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་
བྱ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུའང་བཀོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ ་ཏྲེ་ངྲེས་གཟུང་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་
མ་བྱས་པའྷི་ཚེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའང་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་གཟུང་གྷི་ཁྱད་
པར་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ན་ཡང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་
དོགས་པ་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྷིགས་མྷི་གཅྷིག་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །རྷིགས་གཅྷིག་ན་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་འགྱུར་
ཏྲེ་ནགས་ན་མྲེ་ཏོག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་དོགས་ཀྷི་རྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པའྷི་དོགས་པ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་བརོད་པས་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དམ་
བཅར་འགྱུར་ན་ར་མཁན་གྷི་བུམ་པ་དང་། ཐག་ པའྷི་རས་ཡུགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་དག་ཀང་ 
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༼༦༥༢༽ 
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྟགས་ལ་ལྟོས་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་
དམ་བཅའ་མ་ཡྷིན་པར་འབད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་སྟྲེ། དྲེ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་གཞན་གྷི་ལན་མྷི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ན་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་
གཞན་དག་ལ་ཡང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའྷི་སོན་མྲེད་དྲེ་རྟགས་ལྟར་སྣང་ནྷི་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྷིན་
པ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དམ་བཅའ་བ་ནྷི་མ་གྲུབ་པའང་ཡྷིན་ལ་སྒྲུབ ་
བྱྲེད་ཀང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྟགས་ནྷི་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བས། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་
གཅྷིག་བརོད་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ད་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱའམ་དམ་བཅའ་བསྟན་པ་དག་ཅྷི་ལྟར་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམ་བཅའ་ནྷི་མ་གྲུབ་པ་ྷིད་ཀྷི ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཀྷི་
ཡུལ་ྷིད་དུ་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། །འོ་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའང་མ་གྲུབ་པ་ྷིད་ཀྷིས་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་གཞན་གྷི་རོད་ལན་མྷི་རྷིགས་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ལྟར་སྣང་བཅས་སོགས་
བཀོད་པ་དང་། །ལན་ནྷི་འབྲེལ་མྲེད་བཞད་གད་དྲེ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ། རྷིགས་པའྷི་སོའ ་ིའགྲེལ་བཤད་
བྱྲེད་པས། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་དང་དྲེ་འགོག་པའྷི་ལན་འདྷི་ལྟར་བཤད་དྲེ། 
དམ་བཅའ་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་ཏྲེ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དང་ལྷན་ཅྷིག་བརོད་པ་ནྷི་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྷིག་བརོད་པ་རྒྱུ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་རོ། །དྲེ་སུན་འབྱྷིན་པ་ན་རྲེ། རྟགས་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་ངྲེས་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་ལྷན་ཅྷིག་ 
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༼༦༥༣༽ 
མཐོང་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་རོལ་བ་ན་རྲེ། ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་ཏྲེ ་དམ་
བཅའ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་ཕྱྷི་རོལ་ན་རྲེ། འོ་ན་སུན་འབྱྷིན་པས་མ་ངྲེས་ཏྲེ་
དྲེ་ལའང་ཚིག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དམ་བཅའ་བརོད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་རོལ་བ་ན་
རྲེ། སུན་འབྱྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དམ་བཅའ་བརོ ད་པ་རྟགས་ཡྷིན་པས་སོན་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་རོལ་བས་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་ཏྲེ་བརོད་པ་
དང་། ཚིག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང་། སུན་འབྱྷིན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་པ་བཀོད་པ་རྣམས་ནྷི་མཁས་པའྷི་བཞད་གད་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་ ཏྲེ་རྟགས་དང་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་
པས་དྲེ་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་སུན་འབྱྷིན་པས་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་ངྲེས་པ་དང་སུན་འབྱྷིན་པས་མ་
ངྲེས་པའྷི་ལན་བརོད་པ་ཡང་བཞད་གད་ཀྷི་གནས་ཡྷིན་ཏྲེ་རོད་པ་དང་ལན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་རོད་ལན་འདྷི་ནྷི་རྷིགས་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་པར་ལྲེའུ་དང ་པོར་བཤད་ཟྷིན་ཏྲེ། ཇྷི་ལྟར་སྲེས་བུ་འདྷི་གཞན་
ལས། །མ་ཐོས་པར་ནྷི་ཡྷི་གྲེ་དང་། །ཚིག་བཀོད་པ་འདྷི་བརོད་ནུས་མྲེད། །དྲེ་ལྟར་གཞན་ལའང་འགའ་ཞྷིག་
ས། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེའང་རྷིག་བྱྲེད་པ་ན་རྲེ། འདོན་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ནྷི་འདོན་པ་པོ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་བས་
ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལ། སུན་འབྱྷིན་པ་ན་རྲེ ། རྒྱས་པ་རང་ྷིད་ཀྷིས་བརམས་ནས་འདོན་པས་མ་ངྲེས་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་རོལ་བ་ན་རྲེ། རྷིག་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་འདོན་པ་ལ་འདོན་པ་པོ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་བས་
ཁྱབ་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ལ། སུན་འབྱྷིན་པ་ན་རྲེ། རྷིག་ 
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༼༦༥༤༽ 
བྱྲེད་ལ་ངག་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །གང་ཞྷིག་གཞན་དུ་གདོན་པར་མྷི་ནུས་པའོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་
ལྟ་བུ་སྟྲེ་སྔར་བརོད་ཟྷིན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའྷི་རྷིགས་པ་ྷིད་ཀྷིས་སུན་
འབྱྷིན་པ་ཡྷིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའྷི་ངག་གྷི་མཚན་ྷིད་བཤད་ཟྷིན་ཏོ།།  །།གྷིས་པ་ངག་དྲེའྷི་བརོད་བྱ་དོན་གྷི་རང་
བཞྷིན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཤུགས་ཀྷི་བརོད་བྱ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། དངོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་
རང་བཞྷིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་ལུགས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་བསྟན་པ་དང་། གཞན་ལུགས་ཀྷི་
བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་དགག་པ་དང་། གཞན་གྷི་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་གྷི་དཔྲེའང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། དམ་ བཅའ་མ་བརོད་ཀང་སྒྲུབ་པའྷི་ངག་སོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་ན་ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་བསྟན་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའྷི་ངག་གྷི་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བརོད་པ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་
པའྷི་དོན་ཅན་ཡྷིན་ཡང་འདྷི ར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་བརོད་དགོས་ཏྲེ་དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་ལ་རོངས་པ་མྲེད་པར་བྱ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། བསྟན་བཅོས་རོངས་པ་ཟོག་བྱྲེད་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རོངས་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་
མ་ཡྷིན་པ་ལ་ཡྷིན་པ་དང་། ཡྷིན་པ་ལ་མ་ཡྷིན་པར་རྟོགས་པ་དུ་མ་མཐོང་སྟྲེ་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །འོ་ན་
བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན་ངོ་བོ་དང་ཚིག་ཕད་དྲེ་ཁོ་ན་དང་། བདག་ྷིད་དང་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་བཞྷི་པོ་དག་
གྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྷི་མཚན་ྷིད་བཞྷི་འདྷིར་བསྟན་ལ་མ་བསལ་བ་ནྷི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །བཞྷི་པོ་དྲེའྷི་དོན་གང་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན་སྔར་མ་གྲུབ་པ་དང་ 
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༼༦༥༥༽ 
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་མྷིན་པ་དང་། དོ ན་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་བརོད་པ་སྟྲེ་འདོད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། རོལ་
བ་རང་ྷིད་ཀྷི་ཁས་བངས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ངོ་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །འདྷིར་རང་ྷིད་དང་འདོད་པ་གྷིས་
སྔ་ཕྱྷི་གོ་བཟོག་ལ་ཚིག་རྐང་ཕྱྷི་མ་གྷིས་ཀྷི་གོ་རྷིམ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དྲེ་དག་གྷིས་རྷིམ་པ་ལྟར་སྒྲ་ནྷི་
མན་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་ བུའྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དང་། མ་གྲུབ་ཀང་རྟགས་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་རྟགས་དང་
དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྐབས་ཀྷི་རོད་གཞྷི་མ་ཡྷིན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ལ་སོགས་པ་རོལ་
བས་ཁས་མ་བངས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་བསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། 
འདོད་པ་རྒྱས ་པར་བཤད་པ་དང་། རང་ྷིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྒྱས་བསྡུས་
བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་དང་། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞྷི་ལས། དང་ པོ་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི། རོལ་བའྷི་ངག་ཏུ་མ་བརོད་ན་ཡང་དྲེའྷི་འདོད་པས་ཁྱབ་
པ་སྐབས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་དྲེ་དྲེ་རོད་པའྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷིས་གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདུས་ཤྷིང་བསགས ་པའྷི་ཕྱྷིར་
མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་ལ་ངག་ཏུ་མ་སས་ཀང་བདག་རྟག་པའྷི་དོན་བྱྲེད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །མ་སས་ན་རོལ་བའྷི་འདོད་པ་གང་ལས་རྟོགས་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པའྷི་སྐབས་ལས་
རྟོགས་ཏྲེ་སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་རོད་གཞྷི་ 
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༼༦༥༦༽ 
ལ་དཔག་འདོད་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་རོལ་བ་རྟོག་ལྡན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་གལ་ཏྲེ་སྐབས་
སུ་གཞན་བབ་ལ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གཞན་ྷིད་ནྷི། །དྲེ་ནྷི་རོལ་བ་ྷིད་མྷིན་པའྷི། །སོན་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མྱུར་དུ་
འཇུག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ཞར་ལ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲའྷི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རོལ་བའྷི་
འདོད་པས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ན་ཕྱྷི་རོལ་བ་དང་། དབང་པོ་དང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ི
འདོད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་རོལ་བའྷི་དཔག་འདོད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་
རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲའྷི་བསལ་བྱ་ཡང་འདོད་པ་སོས་ པས་བསལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་རང་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲས་ནྷི་བསྟན་བཅོས་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་ཁས་
བངས་པ་སྟོན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ནྷི་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲའྷི་བསལ་བྱར་བཤད་པ་
དང་འགལ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་འདོད་པ་སོས་པས་རོལ་བ་ལས་གཞན་གྷི་འདོད་པས་ཡུལ་དུ་ བྱས་པ་ཐམས་ཅད་རོལ་
བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་བཟོག་ན་ཡང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྷི་འགྲེལ་པར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་
ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་བདག་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་བཤད་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་དགོས་པའྷི་གནས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་
པ་སྒྲ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རོལ་བའྷི་ཡང་འདོད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་སྲེ་
བས་དྲེ་བཟོག་པའྷི་དོན་དུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་པ་སྨོས་པས་གཞན་གྷི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་པ་བསལ་ཡང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་རོལ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་མྷི་
བཟོག་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རོལ་བས་སྔར་བསྟན་བཅོས་དྲེ་ཚད་མ ར་ཁས་ 
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༼༦༥༧༽ 
བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་འདྷི་ནྷི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་དྲེ་བཟོག་པའྷི་དོན་ཁོ་
ནར་བྱས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འདོད་པ་མ་གཏོགས་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཐམས་ཅད་ནྷི་ལོག་རྟོག་སྲེལ་བ་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར ་བའྷི་ཚུལ་ནྷི། འདོད་པས་ཡུལ་
དུ་བྱས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ནྷི་སྒྲས་ྲེ་བར་བཀོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྲེས་འགའ་ཆོས་དག་གྷི་ཁྱད་པར་དུ་བརོད་ལ། 
རྲེས་འགའ་ཆོས་ཅན་དག་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བརོད་དྲེ་དཔྲེར་ན་མྷིག་ལ་སོགས་པ་འདྷི་དག་འདུས་པ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བརོད་ན་ཆོས་ཀྷི་ཁྱ ད་པར་ཡྷིན་ལ། མྷིག་ལ་སོགས་འདུས་པ་
མ་ཡྷིན་པ་འདྷི་དག་ནྷི་གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ན་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་ཡྷིན་ནོ། །བདག་གྷི་
དོན་དྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གང་ལ་སྦྱར་ཡང་ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་གྷི་
དོན་ནྷི་དངོས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་སས་པའྷི་ ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་གྲུབ་ན་བདག་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་
ཤུགས་ལ་འགྲུབ་སྟྲེ་ཤྲེས་བྱ་ནྷི་ྷི་ཤུ་ར་ལྔར་ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ་མྷིག་ལ་སོགས་པ་ྷི་ཤུ་ར་བཞྷི་ནྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་
པས་གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་ཀང་བདག་གྷི་དོན་ལས་འོས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་གཞན་
གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་དང་བ དག་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའོ། །བཞྷི་པ་འདོད་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི། བདག་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ངག་ཏུ་མ་བརོད་ནའང་གངས་ཅན་པ་དག་རྟག་
པའྷི་དོན་བྱྲེད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ནྷི། རོད་པའྷི་སྐབས་ལས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲས་དོན་གོ་བ་ནྷི་སྐབ ས་ཀྷི་
སྟོབས་དང་དོན་གྷི་ཤུགས་དང་ཁྱད་པར་གྷི་སྒྲ་ྲེ་བ་ལས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ།  
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༼༦༥༨༽ 
རྒྱན།་་་་་དྲེ་ཕྱྷིར་དམ་པའྷི་ལུགས་གནས་དང་། །གང་གྷི་མཐར་ཐུག་བརྟགས་ནས་ནྷི། །ངག་དོན་ངྲེས་པར་བྱ་བའྷི་
ཕྱྷིར། །འཇུག་པ་གོལ་བའྷི་ཚུལ་ལུགས་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་སོན་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ ན། བདག་
དྲེ་དཔྲེ་མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའྷི་སོན་ཡོད་དྲེ། ཇྷི་སྐད་དུ་སློབ་དཔོན་གྷིས་རོད་པ་གྲུབ་
པར། བདག་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་གཞན་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་སྒྲས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དཔྲེ་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བཤད་པ་
བཞྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྦྱོར་བ་དྲེར་ནྷི་འདུས་ཤྷིང་བསགས་པའྷི་ རྟགས་དྲེ་འདོད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་བདག་
རྟག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་འགལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཡོད་མྲེད་གང་ལ་རོད་པའྷི་ཚེ་གངས་ཅན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པའྷི་བདག་རྟག་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་
བྱ་མ་ཡྷིན་ན། འོ་ན་ཁྱོད་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ ས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གཞན་
དུ་ན་སྟྲེ་སས་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་རང་མྷི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའམ་ཡང་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་མྷི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བ་ནྷི་མུ་སྟྲེགས་བརྡ་སྤྲོད་པ་བ་ཁ་ཅྷིག་སྒྲ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་
ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅྷིག་ནྷི་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་མྲེད་པར་འདོད་དོ། །སྒྲ་དོན་དང་ལྡན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་ཕྱྷི་
རོལ་གྷི་དོན་གྷིས་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་དང་ལྡན་པ་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་པར་འདོད་དོ། །ཡང་
རྷིགས་ཀྷི་སྒྲ་དང་མྷིང་གྷི་སྒྲ་གྷིས་སུ་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར ་འདོད་པ་རྣམས་ནྷི་རྷིགས་
ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་དོན་ལྡན་དུ་འདོད་དྲེ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་བ་ལང་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མྷིང་གྷི་སྒྲ་ཡང་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་དོན་ལྡན་ 
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༼༦༥༩༽ 
དུ་འདོད་དྲེ་ལྷས་བྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྷས་བྱྷིན་ཞྲེས་བཤད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ན་དྲེ་དག་སྒྲ་གྷིས་ཀ་ཕྱྷི་རོལ་
གྷི་དོན་ལྡན་དུ་འདོད་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དོན་ལྡན་དུ་མྷི་འདོད་དོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་མྲེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་
ནྷི་རྷིགས་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་གྷི་དོན་ལྡན་དུ་འདོད་དྲེ། སྔ་མ་ལྟར་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མྷིང་གྷི་སྒྲ་ནྷི་བརྡ་བཏ གས་ཕྱྷིན་ཆད་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལྡན་ཡྷིན་ཡང་མ་བཏགས་པའྷི་ཚེ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་
ལྡན་དུ་འདོད་དོ། །དྲེ་ལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་མྲེད་པས་བཤད་དུ་ཡོད་པ་ལ་མྷིང་གྷི་སྒྲ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དོན་ལྡན་དུ་
སྒྲུབ་པའྷི་ཟོལ་ཐབས་ཀྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་ལྟར་འགོད་དྲེ། མྷིང་གྷི་སྒྲ་འདྷི་དག་ནྷི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ ། རྣམ་དབྱྲེ་
བརྡ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྷིགས་ཀྷི་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེའྷི་ཚེ་མ་སས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ན་བྱྲེ་
བག་ཏུ་བཤད་དུ་མྲེད་པར་འདོད་པ་རང་ྷིད་མྷི་འདོད་པའྷི་མྷིང་གྷི་སྒྲ་དྲེ་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལྡན་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་རྣམ་དབྱྲེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་མྷིང་གྷི་སྒྲ་ དྲེ་དོན་ལྡན་ཙམ་དུ་གྲུབ་ལ་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷི་དོན་ལྡན་མྷི་
འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དོན་དྲེ་ལྡན་ལ་གྷིས་ལས་ཀང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟགས་དྲེས་ངོ་བོ་ྷིད་ཀྷིས་དོན་ལྡན་
མྷི་འགྲུབ་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་སས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་
ཀང་འགྲུབ་ན་རང་མྷི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱས་
སྟོང་པ་དང་རྟགས་འགལ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་རྟགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ནྷི། མྷིག་ལ་
སོགས་པ་འདྷི་དག་ནྷི་གཞན་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདུས་ཤྷིང་བསགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་སོགས་
པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་ལ་བདག་གྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ནྷི་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་མ་སས་  
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༼༦༦༠༽ 
པ་ྷིད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བདག་གཞན་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་པས་རྟགས་དྲེས་གཞན་གྷི་དོན་
བྱྲེད་པ་ྷིད་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྷིག་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་
གཞན་པའྷི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་བྱྲེད་པ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་
གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དྲེས་གྷིས་བཅས་ཀྷི་སྦྱོར་བའང་སོན་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། མྷི་འདོད་པའྷི་
སྷི་བཀག་ཀང་མྷི་གནོད་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གྷིས་བཅས་ཀྷི་སྦྱོར་ བ་སོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྷི་
རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ན་
ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། རོལ་བའྷི་འདོད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་བདག་གྷི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་དྲེ་
དཔྲེ་ལ་མྲེད་ན་དཔྲེས་བསྒྲུབ་བྱས་སྟོང་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་བཀག་ན་ རྟགས་འགལ་བར་ཐལ་བའྷི་རྷིག་པ་
འདྷིས་ནྷི་རྒྱང་འཕྲེན་པའྷི་གྷིས་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ལའང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་རྟགས་
འགལ་བར་ཐལ་བའྷི་ྲེས་པ་གྷིས་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལ་གྷིས་བཅས་ཀྷི་སྦྱོར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་
གཅྷིག་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྷི། བུམ་པ་ནྷི་མངོན་པར་གསལ་བའྷི་སྲེམས་པ་ཅན་ལུས་ ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྲེས་བུ་
དང་། བུམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའྷི་གྷིས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷིག་པ་བཞྷིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱའོ། །དྲེ་ལ་ལུས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྲེས་བུ་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་རོལ་ནས་མ་འོངས་པའྷི་ལུས་སྲེམས་རས་
གཅྷིག་པའྷི་སྲེས་བུ་སྟྲེ་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པས་རྟགས ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །ཞྲེ་འདོད་ཀྷི་བསྒྲུབ་
བྱ་ནྷི་དྲེ་ྷིད་དོ། །གང་ཡང་རུང་བའྷི་ཞྲེས་པ་ནྷི་སྷིར་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་དང་བཅས་ཞྲེས་  
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༼༦༦༡༽ 
པ་ནྷི་ཟ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་ཟ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ལ་ཡང་ན་བུམ་པ་
དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཟ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པའམ ། ཡང་ན་བུམ་པ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་ཟ་བཅས་ཀང་ཡྷིན་ལ་བུམ་པ་
དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཟ་བཅས་ཀང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པའོ། །ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཨུཏྤ་ལ་ལས་གཞན་པའྷི་
དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །རྷིག་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པས་ནྷི་རྲེས་འགོ་བསྟན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་
སོགས་པའྷི་དངོས་མྲེད་ལ་བསྒྲུ བ་བྱའྷི་ཆོས་ཟ་དང་བཅས་པ་ལོག་པས་ཨུཏྤ་ལ་ལས་གཞན་པའྷི་རྟགས་ཀང་
ལྡོག་པར་གྲུབ་བོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྟགས་དྲེས་བུམ་པ་དྲེ་ཟ་བཅས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ན་ཁྱད་པར་སྲེས་བུའྷི་ཟ་བཅས་
སུ་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་སྟྲེ་བུམ་པ་དྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་གྷིས་པ་དང་བཅས་པར་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་སམ་
པའོ། །འདྷིའང་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་དྲེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་དྲེ་སྲེས་བུ་གྷིས་པ་དང་བཅས་པར་བསྒྲུབ་ན་རྲེས་
འགོ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྲེས་བུ་མྷི་སྷིད་པས་རྷིག་པ་ནྷི་སྲེས་བུའྷི་ཟ་བཅས་སུ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
བུམ་པ་དྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཟ་བཅས་སུ་བསྒྲུབ་ན་ཚིག་འདྷི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་བུམ ་པ་དྲེ་ྷིད་
ལས་དོན་གཞན་དུ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སྷི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ན་དྲེ་མྷི་སྷིད་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་བུམ་པ་ནྷི་སྲེས་བུ་ཁོ་ནའྷི་གྷིས་པ་དང་བཅས་པའམ་བུམ་པ་ཁོ་ནའྷི་གྷིས་པ་དང་བཅས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་
མ་ཡྷིན་གྷི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྷི་དྲེ་གྷིས་གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་གྷིས་པ་ད ང་བཅས་པར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ལུས་སམ་བུམ་པ་གང་རུང་གྷི་སྷི་གྷིས་བཅས་སུ་བསྒྲུབ་པའམ་གྷིས་པ་དང་བཅས་
པ་ཙམ་ཞྷིག་བསྒྲུབ་བརྟག་གང་། དང་པོ་ནྷི། མྷི་འཐད་དྲེ་འོག་ཏུ་  
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༼༦༦༢༽ 
འགྲུབ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་དྲེ་གྷིས་གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་དྲེ་ྷིད་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་པ་སྟྲེ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལུས་ཀང་
དོན་གཞན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གསལ་བ་གྷིས་ཀ་དོན་
གཞན་དུ་མྷི་སྷིད་ན་སྷི་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའང་མྷི་སྷིད་དྲེ་སྷི ་ནྷི་གསལ་བ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལྟར་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་སྣམ་བུའྷི་ཟ་བཅས་དང་སྣམ་བུ་བུམ་པའྷི་ཟ་བཅས་ལ་
སོགས་པ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གང་ཡང་རུང་བའྷི་ཟ་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ཀང་བུམ་
པ་དོན་གཞན་དུ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ བུམ་པ་སྲེས་བུ་ཁོ་ནའྷི་ཟ་དང་བཅས་པར་འཕན་པའྷི་ཕྱྷིར་གང་རུང་
སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གང་རུང་སོས་པས་རྲེས་འགོ་འགྲུབ་པའྷི་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ་བུམ་པ་རྷིག་
པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ཡང་སྲེས་བུ་རྷིག་པ་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་བས་དཔྲེ་བསྒྲུབ་
བྱས་སྟོ ང་པར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བར་གྲུབ་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་སྲེས་བུའང་རྲེས་སུ་འགོ་བར་འགྲུབ་
བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྟགས་སམ་ཚིག་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་འགྲུབ་བརྟག་གང་། དང་པོ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྷིན་པ་དང་དྲེ་
ལྟ་བུའྷི་སྲེས་བུའྷི་གྷིས་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང ་སྒྲུབ་ནུས་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ཕ་
རོལ་ནས་འོངས་པའྷི་སྲེས་བུ་གྷིས་བཅས་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཀང་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ཚིག་དང་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། རྒྱན།་་་་་ཚོན་པོ་ྷིན་པར་མྷི་ཟ་ཞྲེས། །དྲེ་སྐད་བརོད་པར་གྱུར་པ་
ན། །མཚན་མོ་ཟ་བར་གདྲེང་མྷིན་ཏྲེ། །ལོག་པར་བརོད ་པའང་སྷིད་ཕྱྷིར་ 



རིགས་པའི་མཛོད།   661 

༼༦༦༣༽ 
རོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་འོག་ཏུ་སྲེས་བུ་འདྷིའྷི་གྷིས་བཅས་ཀྷི་སྦྱོར་བ་དྲེ་མྷི་ཤྲེས་པ་གཏྷི་མུག་གྷིས་ཀུན་
ནས་བསླངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བརོད་བྱས་སྟོང་པའྷི་ཚིག་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་
ཡྷིན་པར་མ་ཟད་རྟགས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྒྲ་ནྷི་ རྟག་སྟྲེ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ལས་གང་ཡང་
རུང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེའྷི་ཚེ་སྒྲ་དྲེ་གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱོགས་ྷིད་དུ་ངྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དང་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་
འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་ཤུགས་ཀྷིས་ངྲེས་པ་ཐོབ་འགྱུར་ཞྷིང་། །གང་རུང་བརོད་པས་རྣམ་བརྟགས་
ཡྷིན། །ངྲེས་པ་དང་ནྷི་རྣམ་པར་བརྟག །གྷིས་ཀ་གཅྷིག་ལ་འགྱུར་བར་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་
རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་བརྟགས་ན་མྷི་འཐད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གྷིས་བཅས་ཀྷི་
སྦྱོར་བ་ལ་ལུས་ཀྷི་གྷིས་བཅས་བསྒྲུབ་ ན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་བུམ་པའྷི་གྷིས་བཅས་བསྒྲུབ་ན་འགལ་བ་
དང་ཟ་བཅས་ཙམ་བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་སྒྲུབ་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་དང་བུམ་པའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་དོན་
བརྟགས་ན་འཇྷིག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྲེ། སྒྲ་ལ་བུམ་པའྷི་མྷི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་ན་འགལ་ལ་སྒྲའྷི་མྷི་རྟག་པ་
བསྒྲུབ་ན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་། མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་
གྷིས་ཀས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྷི་འཇྷིག་པ་ཙམ་ཞྷིག་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ནྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པའྷི་ཚེ་གྲུབ་
ཟྷིན་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མྷི་རྟག་པ་ཙམ་ཞྷིག་གྲུབ་ཀང་དྲེའྷི་ཚེ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པར་མ་གྲུ བ་པས་སྒྲ་མྷི་
རྟག་པའྷི་སྷི་དྲེ་དང་ལྡན་པར་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ཡང་གང་  
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༼༦༦༤༽ 
ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ལུས་སམ་བུམ་པ་གང་
རུང་གྷི་སྲེ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་གྲུབ་པ་ཡོད་ན། ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ཡང་ཆོས་གང ་རུང་གཅྷིག་གྷིས་སྷི་དྲེ་དང་
ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྷིག་ན། གང་ཡང་རུང་བའྷི་སྷི་ནྷི་མྷི་སྷིད་དྲེ་ལུས་དོན་གཞན་དུ་ཁྱྲེད་རང་གྷིས་
མྷི་འདོད་ལ་བུམ་པ་དོན་གཞན་དུ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བརོད་
ཀང་དོན་ལ་ཆོས་ཅན། སྒྲའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ ར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བར་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་
དྲེ་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ཡར་བངས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་རྟག་
པ་དྲེ་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པའམ་བཟོག་པ་ཙམ་ཞྷིག་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲ་ལ་རྣམ་བཅད་དུ་
མ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན ། ཡོད་དྲེ་མྷི་ལྡན་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་པ་གྷིས་ཞྲེས་པའོ། །འདྷིར་མྷི་ལྡན་རྣམ་
གཅོད་དུ་སྒྲུབ་པས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། མྷི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་
པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། སྷི་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་ངྲེས་ པའྷི་ཚེ་
གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གཞྷི་དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་མྷི་རྟག་པ་ཙམ་ཞྷིག་བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྷིན་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་
ཡང་འདྷིར་སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྷི་མ་འབྲེལ། རྣམ་གཅོད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་སྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ཡང་གྲུབ་
ཟྷིན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་ན་སྷི ར་འགལ་ལ་སྷི་ཡྷིན་ན་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བར་འགལ་
ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་སྷི་ནྷི་རྣམ་བཅད་མཚུངས་པ་ཡྷིན་པས་སྒྲ་ལ་ཡོད་པ་དང་འད་བའྷི་འཇྷིག་པ་ཞྷིག་བུམ་པ་
ལའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། ཆོས་ཅན་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་ 
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༼༦༦༥༽ 
གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་མྷི་འདོད་པའྷི་སྷི་བཀག་ཀང་རྟགས་འགལ ་བར་མྷི་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་
པའྷི་སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ཚོད་དུ་སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་སྒྲ་དང་སྒྲའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་
གྷི་མྷི་རྟག་པ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་བྱས་པ་དྲེ་དག་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་
འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན ་ཏྲེ་རོལ་བས་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷིས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་དང་ཆོས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་དག་འགལ་བར་ཐལ་ཅྲེས་
པའང་བསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་སྒྲ་དྲེ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པའམ་མྷི་རྟག་པ་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལྟར་མྷི་བསྒྲུབ་
ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་རོལ་བས་དྲེ ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །མདོར་ན་དྲེ་དག་ལ་
དཔག་འདོད་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་བཀག་ཀང་འགལ་
བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་བྱས་པས་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཚོགས་
པ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཚོགས་པ་བཀག་ཀང་འགལ་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་གྷི་
ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན་སྒྲ་དྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་
འདོད་པའྷི་ཚོགས་དོན་བཀག་པས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ན་བྱས་པས་སྒྲ་དང་རྟོག་པའྷི་ཚོགས་དོན་བཀག་པ་
ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ཡང་དག་གྷི་རྟགས་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་གཞྷི་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པ་
འདྷིར་རང་འདོད་པའྷི་ཆོས་འབའ་ཞྷིག་བསྒྲུབ་ན་འདོད་པའྷི་སྷི་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ལ་སྷི་དྲེ་བཀག་ན་ཡང་རྟགས་དྲེ་
འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་བ་ལ་སྷི་དྲེ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་བྱྲེད་པས་  
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༼༦༦༦༽ 
མ་ཁྱབ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་
བོ་དང་ཁྱད་པར་འགོག་པ་གྷིས་དང་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་འགོག་པ་གྷིས་ཏྲེ། བཞྷི་ཀ་ཡང་འདོད་པའྷི་
སྷི་དྲེ་བཀག་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འགལ་བའྷི་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ྷིད་རྒྱས་པར་བ ཤད་པ་
ལ་གྷིས་ཏྲེ་རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རང་ྷིད་སྨོས་པའྷི་
དགོས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་གོ་
སླའོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏ་ོྲེ། མུ་སྟྲེགས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། མདོའ ་ིའགྲེལ ་པ་བྱྲེད་
པ་ལུང་དོན་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། སྷིའྷི་
དོན་བསྡུ་བ། སྷིའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་ཁས་བངས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྷི་ཆོས་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་ཀྷི ས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་
པ་དགག་པ་དང་། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་འགོག་པའྷི་རྷིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་དྲེ་
དགག་པ་ནྷི། འོ་ན་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་གཏན་ཚིགས་བྱས་པ་འདྷི་འགལ་ བར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ཐལ་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་ལས་དྷི་སའྷི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པ་རྟགས་དྲེས་བཟོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་
གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ནྷི་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་མྷི་སྷིད་ལ་བྱས་པས་རྟག་པ་བཀག་པའྷི་ཚེ་དྲེ་ལ་
བརྟྲེན་པའྷི་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའང་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༦༦༧༽ 
གལ་ཏྲེ་དྷི་ནྷི་སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྷི་ལ་སའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་ཀང་འགལ་བ་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་དྲེ་ནྷི་གཞན་སུ་ལ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་ལའང་མཚུངས་ཏྲེ་རོད་པའྷི་གཞྷི་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་འདྷིར་ཆོས་ཅན་སྒྲ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྷིན་པས་དྲེའྷི་ཆོས་ནམ་མཁའྷི་ཡོ ན་ཏན་ཀང་སྐབས་
སུ་བབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན་སྐབས་སུ་བབ་ཀང་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་
བྱར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་
པའྷི་སོ་ནས་འབྲེལ་པ་ཡྷིན་ན་དྷི་དྲེ་ལ་སའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་ཡང་འགལ་བར་ འགྱུར་ཏྲེ་ཁས་བངས་པའྷི་བསྟན་
བཅོས་ཀྷི་དོན་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལའང་གྷིས་ལས། འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའྷི་སོ་ནས་རོལ་བས་ཀང་སྒྲའྷི་ཆོས་སུ་བཤད་པའྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་སྒྲའྷི་ཆོས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག ་པ་ྷིད་བཞྷིན་ནོ། །སོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི་བསྒྲུབ་
བྱའྷི་སྷིའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་ཁྱད་པར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་
ལ་རྟག་ཏུ་དཔག་འདོད་འཇུག་པ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་འགོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གྷི་ཆོས་ཡྷིན་པ་དང་། སྷིའྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་ནྷི་རྟག ་ཏུ་དོན་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་གྷི་ཆོས་ཡྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
རྟགས་ཀྷིས་རོལ་བའྷི་འདོད་པ་ཤྲེས་པར་མྷི་ནུས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། འོ་ན་གང་གྷིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། 
རོད་པའྷི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡྷིས་ཏྲེ་སྒྲ་རྟག་མྷི་རྟག་རོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་རོལ་བས་དྲེ་  
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༼༦༦༨༽ 
གྷིས་གང་རུང་གཅྷིག་ལ་དཔ ག་འདོད་འཇུག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོད་པའྷི་སྐབས་ནྷི་དཔག་འདོད་ཀྷི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་
མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱྷི་རོལ་གྷིས་རོལ་བའྷི་འདོད་པ་དྲེ་རྟོགས་པ་ཡང་སྐབས་དྲེ་དག་གྷིས་ཡྷིན་
ནོ། །སྐབས་ལས་འདོད་པ་རྟོགས་པ་མྷི་འཐད་དྲེ། སྐབས་ནྷི་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པ་
ནྷི་མ་ངྲེས་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྐབས་ནྷི་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡྷིན་པས་རྟོགས་པའོ། །སྐབས་དྲེ་
འདོད་པའྷི་དངོས་རྒྱུར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འདོད་པའྷི་འབས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚིག་འགོད་པ་མཐོང་བ་ལས་ཡྷིན་
ནོ། །འོ་ན་འབས་བུ་ལས་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྐབས་ལས་རྟོགས་པ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ ་ཚིག་
ལས་སྐབས་ཀྷི་ནུས་པ་རྟོགས་ལ་ནུས་པ་ལས་ལས་དྲེའྷི་དངོས་འབས་སུ་གྱུར་པའྷི་འདོད་པ་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
རྒྱན།་་་་་དྲེ་ྷིད་ནུས་པའྷི་ཚིག་ལས་ནྷི། །རྟོགས་གྱུར་དྲེ་ལས་འདོད་པ་ན། །ངྲེས་པ་ྷིད་རྟོགས་དྲེ་ཡྷི་ཕྱྷིར། །སྐབས་
ལས་རྟོགས་པར་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་འདོད་པའྷི་རྒྱུ་སྐབ ས་སམ་འབས་བུའྷི་ཚིག་ལ་
སོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ནན་གྷིས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་རོལ་བ་ཁྱོད་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་
པ་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི། གསལ་བ་ཁོ་ནར་དབང་
གྷིས་ཕྱུག་པ་རྒྱལ་པོའ ་ིསོད་པ་བཞྷིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་འབ ས་བུའྷི་རྟགས་ཅན་ནྷི་སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་མྷི་
རྟག་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའྷི་ངག་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབས་བུའྷི་རྟགས་ཅན་མྷིན་པ་ནྷི་
ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྐབས་དང་ཚིག་གྷིས་ཀ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འབས་བུའྷི་རྟགས་
ཅན་མྷིན་པའྷི་ 
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༼༦༦༩༽ 
ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ན་རོད་པ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྷིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལ་
དཔག་འདོད་མྲེད་པར་རོལ་བའྷི་རང་རྷིག་གྷིས་གྲུབ་པས་གནོད་ཅྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པའྷི་རྷིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། རྷིགས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། 
དོན་བསྡུ་བ་དང་། རོད ་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་སྐབས་སུ་མ་བབས་ཀང་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་ན་མྷི་རྟག་པ་ལའང་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་གནོད་དྲེ་དྲེ་གྷིས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་གནོད་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་ལོ ། །འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པ་བཀག་ན་མྷི་རྟག་པའང་ཁྲེགས་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་གྷིས་གནོད་པ་དང་། མྷི་གནོད་པའྷི་ཡུལ་བསྟན་པ་དང་། རྲེས་དཔག་ལུང་ལ་
ལྟོས་པ་དགག་པ་དང་། མྷི་འདོད་པ་བཀག་པས་འདོད་པ་ལ་གནོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
དངོས་པོ་སྟོབས ་ཞུགས་ལ་ལུང་གྷིས་མྷི་གནོད་པ་དང་། ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཚེ་དྲེ་དང་འགལ་ན་དྲེས་གནོད་པ་
དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ལུང་གྷིས་མྷི་གནོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་མྷི་རྟག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་མྷི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལུང་དང་འགལ་བ་ྷིད་ཀྷིས་རྟགས་ལྟར་སྣང་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་ནྷི་རང་གྷི་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ལ་ལུང་
འགའ་ཞྷིག་དང་འགལ་ཡང་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཚུལ་གསུམ་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་  
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༼༦༧༠༽ 
རྷིགས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མངོན་སུམ་གྷིས་མཐོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །བཤད་ཅྲེས་པ་ནྷི་ རྲེས་སུ་དཔག་
པའྷི་ཡུལ་ལ་ཚིག་ཚད་མ་ྷིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་དྲེར་རོ། །དྲེས་ན་ལུང་དང་འགལ་ཡང་རྲེས་དཔག་
དྲེས་གྲུབ་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་ལྲེགས་པར་གྲུབ་སྟྲེ། ཚད་མ་གཞན་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་ཅྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གནོད་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཚེ་དྲེའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྷིན ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་འགའ་ཞྷིག་
ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ལ་ལུང་གྷིས་གནོད་ན་ལུང་ཐམས་ཅད་དམ་
འགའ་ཞྷིག་གྷིས་གནོད་བརྟག་གང་། དང་པོ་ནྷི། མ་གྲུབ་སྟྲེ་བྱས་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་སངས་རྒྱས་
པའྷི་ལུང་དང་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་དག་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་ག ནོད་ཀང་རྟགས་འགལ་བར་
མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། རྷིགས་པ་སྟོབས་ཆྲེ་བ་ྷིད་ཀྷིས་ལུང་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། 
ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་པ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་ལ་རོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་སྟོབས་
ཞུགས་ལ་རོད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་དྲེ་བདྲེན་པའམ་བརྫུ ན་པར་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁས་
བངས་པ་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་ལུང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷིས་གནོད་ན་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་ཁས་ལྲེན་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོག་ཏུ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ལ་རོད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་ལུང་དྲེ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་ཀང་སྔར་ཚད་
མར་ཁས་བངས་པ་དྲེ་འདོར་བའྷི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུ་མྷི ན་ཏྲེ་ལུང་གྷི་དོན་བདྲེན་བརྫུན་རྟོགས་པ་འདྷི་ནྷི་ལུང་དུ་
ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཚེ་དྲེ་དང་འགལ་ན་དྲེས་གནོད་པར་
བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལུང་གྷིས་གནོད་པའྷི་དུས་ནྷི་དངོས་པོ་ 
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༼༦༧༡༽ 
སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་དུས་སུ་ལུང་གྷིས་མྷི་གནོད་ན་གང་གྷི་ཚེ་གནོད་ཅྲེ་ན། ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་གཞལ་བྱ་གྷིས་
ལྲེགས་པར་གཏན་ལ་ཕྲེབས་ནས་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་ཚེ་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་
ལྟར་ཡུལ་གྷིས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །དྲེའྷི་ཚེ་དྲེས་གནོད་པ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན་དྲེས་གྲུབ་དོན་ལ་
ཞྲེས་པ་ལུང་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་དཔྱོད་པ་ལ་ལུང་དྲེ་ དང་འགལ་བར་སྲེམས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཚད་
མ་མ་ཡྷིན་པར་ཁས་བངས་ན་གཞྷི་མ་གྲུབ་པའྷི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱོད་པ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལུང་
གྷིས་གནོད་པའྷི་ཡུལ་ནྷི། གཏན་ལ་དབབ་བྱའྷི་གནས་གསུམ་པར་འཕོས་ནས་དྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ན་བསྟན་
བཅོས་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ལྲེན་པ་ནྷི་རྷིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ ། རྒྱན།་་་་་དོན་འདྷི་ལ་ནྷི་རྒྱལ་པ་
ལས། །ལྷག་པའྷི་ཚད་མ་གཞན་དུའང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ནྷི། དྲེའྷི་
ཚེ་ལུང་གྷི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཙམ་གྷིས་རྟགས་འགལ་བར་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུང་གྷིས་གནོད་པའྷི་
སྐབས་དྲེར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་དངོས་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ལ་གནོ ད་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡྷིན་པ་སང་བར་བྱ་བ་
ཡྷིན་གྷི་འབྲེལ་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པ་གཞན་ལ་གནོད་པས་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྷིན་ན་དྷི་ལས་
སའྷི་ཡོན་ཏན་བཟོག་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་འགལ་བར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ལུང་ཀུན་གྷི ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་གྲུབ་མཐའ་ཁས་མྷི་ལྲེན་ན་ཁས་ལྲེན་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཕ་རོལ་སུན་ཅྷི་ཕྱྷིན་དུ་རོལ་
ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ 
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༼༦༧༢༽ 
ལ་ལུང་ཁས་ལྲེན་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བ་སྷིད་ཀང་ཡུལ་གྷིས་ལ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལྲེན ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གྷིས་ལའང་བསྟན་བཅོས་དོར་ན་ཁས་ལྲེན་མྲེད་པའྷི་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལུང་ནྷི་ཡུལ་
ཀུན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྱོད་པ་ཀུན་ལ་སྟྲེ་ཡུལ་གསུམ་པོ་ཀུན་ལ་དཔྱོད་ཅྷིང་གཏན་
ལ་འབྲེབས་པའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་ངོ་། །ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ལུགས་འ དྷི་གང་གྷིས་བྱས། གལ་ཏྲེ་
རྷིགས་པས་བྱས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ད་ནྷི་བ་ལང་རྷི་ལ་སོགས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་རྣམས་ཀྷིས་དུ་བ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་མྲེ་ཡོད་པར་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལུང་ཁས་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་མྷི་འཐད་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ལུང་ཁས་མ་བངས་ན་ལུང་གྷིས་གནོད་པར་དོགས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ལ་ཁས ་བངས་ན་རྟགས་ལ་ལུང་གྷིས་
གནོད་པར་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་གནོད། དྲེ་གྷིས་
འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འགལ་ཡང་ལུང་གྷིས་ཚད་མ་ལ་མྷི་གནོད་ཀྷི་ཚད་མས་ལུང་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁས་
བངས་པས་དོར་བར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་གནོད་པ་ཡོད་ཀང་དོར་བར་མྷི་རྷིགས ་ཏྲེ་བདག་ྷིད་ཀྷི་ལུང་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། བདག་ྷིད་ལ་དང་པོ་ནས་འབྲེལ་བའྷི་ལུང་མྲེད་དྲེ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་རྲེང་བུ་སྟྲེ་བདག་ྷིད་གཅྷིག་པུར་
སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷན་ཅྷིག་མ་སྲེས་ཡང་ཕྱྷིས་སོན་ཡོན་མཐོང་ནས་ཁས་བངས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུང་
ཁས་བངས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་མ་བངས་པའྷི་ྲེས་པ་ མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ལུང་ལ་དངོས་པོ་
སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་ཚད་མས་གནོད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ལུང་ཀུན་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་
འདྷི་ལ་གྲུབ་མཐའ་མྷིང་བཏགས་ཀང་འདྷི་ནྷི་མྷི་ཟད་པའྷི་གདོན་ཆྲེན་པོ་ཞྷིག་སྟྲེ་དཔྲལ་  
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༼༦༧༣༽ 
བར་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཀྲེ་མ་འདྷི་ལྟ་བུའྷི་གདོ ན་འདྷི་ནྷི་རང་དང་ལྷན་ཅྷིག་མ་སྲེས་པས་སུས་བགོས་པ་ཡྷིན་
ཏྲེ་སོན་མཐོང་ཡང་དོར་བར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྲེས་དཔག་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་
སྟྲེ། ཁྱབ་པ་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་དགག་པ་དང་། མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་རྟགས་ལ་གཞན་གྷིས་མྷི་གནོད་པ་དང་། རྟགས་ཀྷིས་
ལུང་དོན་བཀག་པ་རོལ་བའྷི་ྲེས་པར་ འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལུང་གྷི་བརོད་བྱ་དང་མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་
ཀུན་གྷིས་བྱས་པ་ལྟ་བུའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཅྷིག་ྷིད་ལ་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ནྷི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་དང་མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་ལ་བརྟྲེན་
ནས་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་སང་བར་བྱའོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལུང་གྷི་ཆོས་མ་ལུས་པས་
ཁྱབ་པའྷི་རྟགས་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྟགས་འདྷི་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའྷི་ལུགས་ཡྷིན་གྷི་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་
དཔྲེ་མྷི་སྷིད་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་མ་བསྟན་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་རུང་བ་ཡོད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་གཏན་ཚིགས་ནྷི་ལུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བ་སོང་བར་མྷི་
ནུས་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ལུང་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཡྷིན་ན་ལུང་ནང་གལ་ཡོད་པས་དྲེ་དང་འགལ་བ་སོང་མྷི་ནུས་ལ ་ཚད་
མ་མ་ཡྷིན་ནའང་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་དང་ཡང་དག་པའྷི་རྟགས་ལ་འགལ་བ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་མྷི་
སྷིད་ཀང་རྟགས་སུ་རུང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་པས་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པ་གྲུབ་ཀང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་མ་
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ལན་ནྷི་འབྲེལ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་  
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༼༦༧༤༽ 
བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་འབྲེལ་མྲེད་ཀྷི་ཆོས་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་
ན་རྟགས་ནྷི་རང་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྲུབ་ན་ལུང་ལ་གནོད་ཀང་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་རུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཅན་དྲེའྷི་ཆོས་མ་ལུས་པས་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པའྷི་དཔྲེ ་མྲེད་ཀང་རྟགས་སུ་
རུང་བ་ནྷི། བསྟན་བཅོས་ཀྷི་ཆོས་མ་ལུས་པས་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་དཔྲེ་ལ་བསྟན་མྷི་དགོས་ཀང་བསྟན་བཅོས་
ལས་བཤད་པའྷི་ཆོས་ཅན་སྒྲའྷི་མ་ལུས་པས་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་དཔྲེ་ལ་བསྟན་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །དྲེས་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་ཆོས་མ་ལུས་པས་ཁྱབ་པ་མྷི་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་ནྷི་འཇྷིག ་རྟྲེན་ལས་འདས་
པའྷི་ལུགས་མ་ཡྷིན་ལ་ལུང་ཤྲེས་པ་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ཀང་མྷི་ཤྲེས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པས་གྲུབ་
མཐའ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྷི་དུ་བ་ལས་མྲེ་མྷི་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྷི་སོན་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་ལན་ནྷི་ཆོས་ཅན་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འོ་ན་སྲེ་བོ་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྷིས་ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་སྲེས་བུ་སྲེ མས་ལྡན་དུ་མྷི་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་
དང་། དུ་བ་དང་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མྲེ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའྷི་ཆོས་ཅན་སྒྲའྷི་ཆོས་མ་ལུས་པ་དཔྲེར་བངས་མྲེད་ཅྲེས་པ་དུ་མ་ལ་སོགས་པའྷི་
སྟྲེང་དུ་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ནའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི ་ནུས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷིས་ཀང་དུ་སོགས་
ལས་མྲེ་སོགས་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་བྱས་པས་མྷི་རྟག་བསྒྲུབ་པ་འདྷི་ལུང་ཤྲེས་
པ་ལ་རྟགས་མ་ཡྷིན་ལ་མྷི་ཤྲེས་པ་ལ་རྟགས་ཡྷིན་ན། རྟགས་དང་རྟགས་མ་ཡྷིན་པ་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པ་ལ་རག་
ལས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་རྟགས་ལ་གཞན་གྷི ས་མྷི་གནོད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་
ལུང་ 
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༼༦༧༥༽ 
གྷི་མྷི་གནོད་པ་ནྷི། མྷི་འཁྲུལ་པས་ན་ཞྲེས་པ་སྟྲེ། འོག་གྷི་དོན་ཅྲེས་པ་བྱས་པ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྷི། རང་གྷི་
རང་བཞྷིན་མྷི་རྟག་པ་དང་རྒྱུ་མྲེ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དག་དྲེ་ལ་མྷི་
འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་ལ་མྷི་འཁྲུལ་ཡང་ལུང་དང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལུང་བྱྲེད་པ་
འགའྷི་ས་བ་སྟྲེ་ལུང་གྷི་དོན་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ལ་གནོད་པས་ཀང་། རྟགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ལས་
ལྡོག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུང་གྷིས་རྟགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་འབྲེལ་པ་དགག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གང་ཟག་
གྷིས་མྷི་གནོད་པ་ནྷི་རྟགས་ཀྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ལས་མྷི་ལྡོག་ཀང་ལུང་ཤྲེས་པ་ལ་རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ལུང་གྷིས་
གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟགས་དྲེ་ནྷི་རོལ་བ་རང་ྷིད་འདོད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་དོན་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་
མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞན་ཏྲེ་ཕྱྷི་རོལ་ལུང་ཤྲེས་པ་དག་ཀང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྷི་རྟགས ་
དྲེས་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྷི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན། རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་
ནྷི་ལུང་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྐང་པ་གསུམ་པ་དྲེ་རྟོགས་པ་
ལ་རྟགས་དྲེས་གཞན་དག་ཀང་ཞྲེས་བསྒྱུར་ན་ལྲེགས་སོ། །གསུམ་པ་རྟགས་ཀྷི་ལུང་དོན་བཀག་པ ་རོལ་བའྷི་
ྲེས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་གཞན་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཀང་རོལ་བ་མྷི་རྷིགས་པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་
བངས་ནས་ཕྱྷིས་རྟགས་ཀྷིས་དྲེ་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རོལ་བས་རྟགས་མ་བརོད་ རུང་གནོད་དམ་
བརོད་པས་གནོད་ཅྲེས་བརྟག་གང་། དང་ 
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༼༦༧༦༽ 
པོ་ལྟར་ན་རོལ་བས་འདྷིར་ྲེས་པ་ཅྷི་བྱས་ཏྲེ་མ་བརོད་ཀང་བྱས་པ་ྷིད་ཀྷིས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལྟར་ཡང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོལ་བ་དྲེས་བྱས་པ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྷི་ྲེས་པས་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་
ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོ ད་བྱྲེད་དུ་བྱས་པ་དྲེ་སྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དོན་ལ་འགལ་བ་སྒྲའྷི་རྲེས་སུ་མྷི་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཚ་གང་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་མྷི་གནོད་པའྷི་མྷི་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་བརོད་
པས་ཆོག་མོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རོལ་བ་ཁ་བཀག་ནས་འདུག་པས་ཆོག་མོད་ཅྲེ་ན། 
མྷི་ཆོག་སྟྲེ་སྒྲུབ་པའྷི་ཡན་ལག་མ་བརོད་ན་རོལ་བ་ཚར་གཅད་པའྷི་གནས་སུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཕྱྷི་རོལ་ལ་
ཕན་མ་བཏགས་པར་ཡང་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དྲེ་བརོད་པས་
སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྷི་རོད་སང་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་པ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ཀང་ རོལ་བས་མ་
བརོད་ན་གཞན་གྷིས་དྲེ་མྷི་ཤྲེས་པ་ལས་དྲེ་བརོད་པས་གཞན་གྷིས་ཤྲེས་པས་རོལ་བའྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་མ་བརོད་ན་བྱས་པ་དྲེ་ཅྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྷིན་ནམ་ཡྷིན། དང་པོ་ནྷི། མྷི་
རྷིགས་ཏྲེ་དྲེས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དང་འགལ་བའྷི་མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷི ས་པ་ལྟར་ན་རོལ་བ་དྲེ་
མྷི་རྷིགས་པའམ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དང་འགལ་བར་བྱྲེད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། རོལ་བ་དྲེ་ཅྷིས་ན་སོན་ཅན་ཡྷིན། 
གྷིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་རོད་པ་སང་ནྷི། འོ་ན་རྟགས་ལྟར་སྣང་བརོད་པའང་རོལ་བའྷི་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རོལ་
བས་བརོད་པས་དྲེ་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །དྲེས་ན་རྒྱན་་་་་་གཏན་ཚིགས་བརོད་རུང་མ་བརོད་
རུང་། །མ་གྲུབ་རོལ་བས་འདྷིར་ཅྷི་བྱས། །དྲེ་ཡྷིས་བརོད་པའྷི་ 
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༼༦༧༧༽ 
ྲེས་པ་ཡྷིས། །དྲེ་ནྷི་མ་གྲུབ་འགལ་བ་མྷིན། །ཅྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ལྟར་སྣང་བརོད་པ་
ནྷི་རོལ་བའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན ། དོན་མྲེད་པ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་རྟགས་
ལྟར་སྣང་བརོད་པ་ནྷི་གཞན་ཕྱྷི་རོལ་བ་དག་ལ་རང་གྷི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའྷི་ནུས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བྱས་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པ་བརོད་ཀང་རོལ་བའྷི་
སོན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱས་པས་རང་འདོད་པའྷི ་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་སྒྲུབ་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མྷི་འདོད་པ་བཀག་
པས་འདོད་པ་ལ་གནོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲའྷི་སྟྲེང་དུ་མྷི་རྟག་པ་ཡང་འགོག་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྷི་ཆོས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་གྷི་
ཆོས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ལ་ལར་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་
སྒྲའྷི་སྟྲེང་དུ་རྷིགས་པ་མྷིན་པས་དྲེ་རྟགས་ཀྷིས་བཀག་པ་ན་རྷིག་པར་ས་བའྷི་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་
ཀང་རྟགས་ངྲེས་འགོག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྷི་རྒྱལ་པོའ ་ིལུགས་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྷི་གཅྷིག་གྷིས་གནོད་པ་བྱས་
ན་དྲེའྷི་འབྲེལ་བ་གཞན་དུ ་མ་ལའང་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྟགས་གཅྷིག་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་གྷི་སྟྲེང་
དུ་འབྲེལ་མྲེད་འགོག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ་སོན་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་སྷིའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་
ལུང་གྷི་དོན་གཅྷིག་ལ་གནོད་ན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པས་ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པར་དགོས་
སོ་ཞྲེ་ན། མ ་ཡྷིན་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ྷིད་དུ་མཚུངས་པར་བྱས་ནས་དཔྲེའྷི་སྟྲེང་དུ་དྲེ་
དག་གྷིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྷི་ 
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༼༦༧༨༽ 
སུས་ཀང་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་སྷིད་པ་དྲེས་ན་ལུང་ཁས་ལྲེན་པ་ཀུན་དུ་
བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་རྣམ་གཞག་འདྷི ་མས་པ་སྟྲེ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྷི་པ་སྷིའྷི་རོད་སང་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། འགལ་བ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པ་སོན་མྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་རོད་སང་དང་། བསྟན་བཅོས་ལ་གནོད་པས་འགལ་
བར་འདོད་པའྷི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་མྲེད་ཡྷིན་ན་
འགལ་བ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པ་ཅན ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་བ་ལ་
མྷི་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་གྷི་སྟྲེང་དུ་རྟགས་གཞན་གྷིས་གྲུབ་པའྷི་དོན་དང་འགལ་བས་གྲུབ་པའྷི་སོན་དུ་
འགྱུར་ན། འདྷིར་ཡང་ཆོས་ཅན་གཅྷིག་ལ་རྲེས་དཔག་དང་ལུང་ཚད་མ་འགལ་བས་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷིར་ཆོས་ཅན་སྷི་ལྟ་བུ་གཅྷིག་ལ་རྟགས་གྷིས་ཀྷིས་བསྒྲུབས་པའྷི་ཆོས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་
དང་མ་ཁྱབ་པའྷི་འགལ་བ་གྷིས་པོ་དག་སྷི་གཅྷིག་ལ་ཚོགས་སུ་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་འགལ་བ་ངྲེས་པ་
གྷིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང་མ་ཁྱབ་པ་གྷིས་ཕན་ཚུན་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྟག་མྷི་རྟག་
བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྷི་དྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ནའང་མ་ཁྱབ་པ་མྷི་འགྲུབ་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ནའང་
ཁྱབ་པ་མྷི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་གྷིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བྱས་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ནྷི་འགལ་བ་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་བསྒྲུབ ་བྱ་དྲེ་འད་བའྷི་
འགལ་བ་སྟྲེ་མྷི་རྟག་པ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་གྷིས་སྒྲ་གཅྷིག་གྷི་སྟྲེང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྲེས་
དཔག་ཚད་མས་བསལ་བ་ྷིད་ཀྷི་ལུང་གྷིས་སྒྲའྷི་སྟྲེང་དུ་ནམ་ 
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༼༦༧༩༽ 
མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཡུལ་དུའང་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འགལ་བ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་རྟགས་
གྷིས་སྟོབས་མཚུངས་པ་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་ལ་གནོད་མྷི་ནུས་ལ་ལུང་དང་རྲེས་དཔག་གྷིས་སྟོབས་མྷི་
མཚུངས་པས་རྲེས་དཔག་གྷིས་ལུང་ལ་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལྷའྷི་མྷིག་དང་ལྡན་པས་བྱས་པའྷི་བསྟན་
བཅོས་ལ་རྲེས་དཔག་གྷིས་མྷི་གནོད་པས་སྟོབས་མཚུངས་ལ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འགལ་བ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ཀྷིས་རྲེས་དཔག་དང་འགལ་བ་ཁས་མྷི་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གང་གྷི་ཚེ་
བསྟན་བཅོས་ཀྷིས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་བརྫུན་པར་སྟོན་པ་དང་རང་བཞྷིན་སྲེ་བལ་ལ་སོགས་པས་འབས་བུའྷི་རྲེས་
དཔག་འགོག་པ་ནྷི་ཐ་སད་པའྷི་ཚད་མ་ལས་འདས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། 
དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། སྒྲའྷི་ཆོས་དྲེ་དག་ལས་མྷི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་གནོད་བྱ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་
པ་གནོད་བྱྲེད་མྷིན་ཞྷིང་། མྷི་རྟག་པ་དང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་བྱས་པས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་
ཏན་བཀག་ན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་བསླད་པར་མ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། འོ་ན་དྷི་སའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པས་ཀང་བྱས་པའྷི་རྟགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ལ། རོལ་བྱུང་ལ་སོགས་པའྷི་
རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་ན་ཡང་བྱས་པའྷི་རྟགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བསྟན་
བཅོས་ཀྷི་དོན་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་དྲེ་ལ་ནམ་མཁའྷི་
ཡོན་ཏན་འགྲེལ་ནས་ཡོད་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཅན་ 
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༼༦༨༠༽ 
སྒྲ་དྲེ་ྷིད་ལ་རྟགས་བྱས་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་ན་རྟགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཚེ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷི ན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀུན་རང་
རང་གྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་ནུས་པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་། མྷི་ནུས་པའྷི་སོན་དཔྱོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྒྲུབ་
བྱ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སོན་ཡོན་འཇོག་ན་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གྷིས་ཀ་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བའྷི་སོ་ནས་ྲེས་པ་དྲེ་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ནྷི། ཁྱྲེད་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་བཀག་
པས་མྷི་རྟག་པའང་བཀག་པར་འདོད་པ་ནྷི། འདྷིར་འབྲེལ་བའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་མ་ཡྷིན་གྷི་བསྟན་བཅོས་ལ་གནོད་
པ་ཁོ་ནའྷི་སོ་ནས་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ན། དྲེ་ནྷི་རོལ་བྱུང་ལ་སོགས་པ་རྟགས་གཞན་གྷིས་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་
ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་སའྷི་ཡོན ་ཏན་ལ་སོགས་པ་བཀག་པས་ཀང་བྱས་པའྷི་རྟགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
བསྟན་བཅོས་ལ་གནོད་པར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། མྲེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་
གོ །གྷིས་པ་མདོའ ་ིའགྲེལ་པ་བྱྲེད་པ་ལུང་དོན་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཧ་ཅང་
ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན ་དགག་པ་དང་། རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་
རྲེ། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དུ་སྟོན་པའྷི་བསྟན་བཅོས་རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་
བཅོས་དྲེ་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བའྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་མ་ལུས་པ་བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་
ཀང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་ཆོས་གཅྷིག་བཀག་ན་ཡང་རྟགས་ 
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༼༦༨༡༽ 
འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོལ་བའྷི་
དམ་བཅར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་འགའ་ཞྷིག་གྷི་ཚེ་བསྟན ་བཅོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་དྲེ་
དག་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་བརོད་པར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་དམ་བཅའྷི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདོད་པའམ་ཚིག་ཕད་སོས་པས་དྲེ་ལྟར་མྷི་
འགྱུར་བའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེ ད་ྷིད་དུ་བརོད་པའྷི་དཔྲེ་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་དམ་བཅའ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པ་ལ་
བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དགོས་སོ་ཞྲེས་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་སོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེ་མ་
གྲུབ་པ་ལ་སོ གས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ལྡོག་པའམ་
དགག་པར་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་རྷིགས་པས་ཐོབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་ཐམས་ཅད་ནྷི་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ཏྲེ། བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་རྷིགས་པས་གྲུབ་ཅྷིང་ཐོབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །དཔྲེར་
ན་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚིག་གྷིས་མྷི་བཟོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྷིགས་པར་སྟོན་པའྷི་ཚིག་གྷིས་ཀང་མྷི་བཟོག་སྟྲེ། 
དྲེ་ྷིད་རྷིགས་པ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བསྒྲུབ་འདོད་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འགྱུར་
བའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྷིགས་པས་གྲུབ་པའྷི་དམ་བཅའ་ཡང་མ་ཡྷི ན་ལ་
རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འདོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་ལུང་གྷི་ཆོས་དཔྲེ་མ་ 
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༼༦༨༢༽ 
གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་
འདོད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྷིན་པའྷི་ནམ་མཁ འྷི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པས་བྱས་པའྷི་གཏན་ཚིགས་ཅྷི་ཞྷིག་འགལ། 
གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་པ་ནྷི་ལུང་གྷིས་གྲུབ་པར་མ་ཟད་རྷིགས་པས་ཀང་གྲུབ་སྟྲེ། འདྷི་ལྟར་སྒྲ་
ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་ན་སྒྲ་གང་དུ་སྲེས་པའྷི་གནས་དྲེ་ཁོ་ནར་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་དུའང་ཐོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་དུ་ཐོས་པའྷི་རྒྱུ ་མཚན་ནྷི་གཞན་གྷི་ནམ་མཁའ་འང་སྒྲའྷི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡུལ་གཞན་དུ་སྒྲ་དྲེ་མྷི་ཐོས་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེ་ྷིད་དུ་འཛིན་པར་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གཟུགས་བཞྷིན་
ནོ། །འོ་ན་ཐག་རྷིང་ན་འདུག་པས་ཀང་ཐོས་པ་དང་འགལ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་གཟུགས་ཀང་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དུ་
འགྱུར་ཏྲེ་ཐག་རྷིང་ན་འདུག་པས ་ཀང་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་གྷི་ནམ་མཁའ་གཅྷིག་ཡྷིན་
ན་ཡུལ་འདྷིར་བརོད་པའྷི་སྒྲ་ཡང་ནམ་མཁས་གང་དུ་ཁྱབ་པར་ཐོས་པར་འགྱུར་ལ་ནམ་མཁའ་དུ་མ་ཡྷིན་ན་ཡུལ་
འདྷིའྷི་སྒྲ་འདྷི་ྷིད་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་འདྷིའྷི་སྒྲ་ནྷི་ཡུལ་འདྷིའྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་རྷིགས་མྷི་མཐུན་གཅོད་པ་ལས་
ཕྱྷི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྷི་ལོག་རྟོག་སྲེལ་བའྷི་དོན་ཅན་གྷི་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་སོས་པའང་དོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་རོལ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་ལོག་རྟོག ་མ་
ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་ནྷི་ལོག་རྟོག་དྲེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་བཟོག་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་འདོད་ཐམས་ཅད་བཟོག་ན་ཡང་། ། 
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༼༦༨༣༽ 
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྐབས་སུ་དྲེ་ལྟར་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
བསྟན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འ ཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་ནུས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། 
གགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་
ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། རྷིགས་པ་དྲེ་ རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
འདྷིར་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་བཀོད་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་རོལ་བས་སྔར་འདོད་པ་ཙམ་
གྷིས་ཁས་བངས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་དྲེ་རོད་པ་བྱྲེད་པའྷི་ཚེ་དོར་ནས་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་
འཇུག་པའམ་ཁས་བངས་པར་ནུས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་གང་ཟག་
གྷིས་ལས་རྟོག་པ་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རོལ་བ་རང་ྷིད་ཀྷི་འདོད་པས་བསྟན་བཅོས་གཞན་
དོར་ནས་གཞན་ལ་འཇུག་མྷི་ནུས་སམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་ཡོད་དམ་མྲེད། གྷིས་པ་ལྟར་ན་རང་ྷིད་སོས་པ་
དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ང ག་འདྷི་ལ་བཅད་བྱ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཇྷི་སྐད་དུ། གཞན་དུ་སྦྱོར་བ་དོན་མྲེད་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། འོ་ན་གང་ཟག་འདྷིའྷི་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་བསྟན་བཅོས་ལ་བང་དོར་
བྱ་མྷི་ནུས་སམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་དོགས་པའྷི་རྒྱུ་མྲེད་པས་དོགས་པ་མྷི་
སྷིད་ཅྲེས་པ འྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རྟོག་ལྡན་གྷི་འཇུག་པ་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་
ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལུང་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་དམ་ 
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༼༦༨༤༽ 
མྷི་གནོད། གྷིས་པ་ལྟར་ན་རྟོག་ལྡན་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འཛིན་པ་ཚིག་གྷིས་བཟོག་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མྷིག་གྷིས་
གཟུགས་མཐོང་བ་ཚིག་གྷིས་བཟོག་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་ པ་ནྷི། དྲེ་ནྷི་ཚད་མས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་
སོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ཚིག་གྷིས་ལུང་ཁས་ལྲེན་དུ་གཞུག་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་མཁས་པ་ལོག་པའྷི་ལམ་དུ་ཚིག་གྷིས་
བཀྷི་བར་མྷི་ནུས་པ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཚད་མས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །དྲེས་ན་རྷིག་པའྷི་རྲེས་
སུ་འབང་བ་ནྷི་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་བསྟན་བཅོས་གཞན་དོར་ན ས་གཞན་ལྲེན་པ་མ་ཡྷིན་པས་རང་ྷིད་སོས་པ་
དོན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་་་་་རྟོག་པ་སྔོན་བཅས་བྱྲེད་པ་ནྷི། །འདོད་པ་ཙམ་ལས་འཇུག་མ་ཡྷིན། །རྣམ་པར་དཔྱོད་
བྱྲེད་སྲེས་བུ་ནྷི། །བོ་བཟང་གྷིས་ནྷི་དང་པོ་བསྟྲེན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་རྟོག་པ་དང་མྷི་ལྡན་པའྷི་འཇུག་
པ་རང་གྷི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྷི ་དྲེ་དག་སྔར་ཡང་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་བླུན་པོ་དག་ནྷི་མ་
བརྟགས་པར་ཁས་ལྲེན་ཞྷིང་དྲེ་དོར་ནས་ཡང་མ་བརྟགས་པར་གཞན་ཁས་ལྲེན་པར་མོང་བས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་
ལའང་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་སྐད་དུའང་། རྒྱན།་་་་་གལ་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་མྷིན་ན་
ནྷི། །འདོད་ྷིད་དྲེ་ཡྷི ་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ། །དྲེ་ཡྷི་དང་པོ་ཁས་ལྲེན་པ། །དྲེ་ཙམ་གྷིས་ནྷི་ཞུགས་པའྷི་ཕྱྷིར། །དྲེས་ན་
གྷིས་པ་གསུམ་པ་ཡང་། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་ནྷི་འགྱུར་བ་ཡྷིན། །ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་
བ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སང་བའྷི་དོན་དུ་བརོད་པ་ཡྷིན་ལ་
བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་ནྷི་འདོད་པ་སྨོས་པ་ྷིད་ཀྷིས་སང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རོལ་
བའྷི་དཔག་འདོད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བསྟན་བཅོས་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་ 
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༼༦༨༥༽ 
སང་བའྷི་དོན་དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོག་ཏུ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་ཁ་ཅྷི ག་
ན་རྲེ། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ནྷི་རོལ་བས་ཅྷིས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་དགོས་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ཁས་
བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བསྟན་བཅོས་ལ་གནོད་ན་རྟགས་ཀྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བའྷི་ལོག་པར་རྟོག་པ་
མཐོང་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་འདྷིར་སློབ་དཔོན་གྷིས་རང་ྷི ད་ཀྷི་སྒྲ་སོས་པ་
མཛད་དོ། །དྲེ་ལ་ལོག་རྟོག་ཇྷི་ལྟར་སྲེལ་ཅྲེ་ན་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ་གོང་དུ་འདོད་གནོད་མྲེད་དང་ཞྲེས་
པ་སྟྲེ་བསྟན་བཅོས་ལ་གནོད་ཀང་བྱས་པའྷི་རྟགས་འགལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རང་འདོད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་
པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ ་དྲེ་རྟགས་ཀྷི་ནུས་ཡུལ་དངོས་ཀང་མ་
ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀང་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པས་དྲེའྷི་དོན་
ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའང་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་ན་རང་གྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྷི་གནོད་ཀང་ནམ ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་འགའ་ཞྷིག་
བཀག་པས་འགལ་བར་འགྱུར་ན་རྟགས་ཡང་དག་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་འགལ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་གགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་
པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི་གཞུ ང་ལུགས་ཀྷིས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་
གཅྷིག་སྟྲེ་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། རང་ྷིད་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་གཞན་ཡྷིན་ཏྲེ་རོད་པའྷི་སྐབས་སུ་བསྟན་བཅོས་མཁན་
པོས་བརྟགས་པའྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ 
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༼༦༨༦༽ 
པའྷི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཅན་དྲེ་རོད་གཞྷི་ཡྷིན་པ་སངས་ནས་རང་ྷིད་ལ་དང་པོ་ནས་ཡོད་པར་གགས་
པའམ་གྲུབ་པའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཅན་དྲེ་རོད་གཞྷིར་གཟུང་ངོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་
བའྷི་དོན་དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་བརོད་དོ་ཞྲེས་པཎྷི་ཏ་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དོན་
དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་བཀོད་པ་དོན་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོད་པའྷི་རྟྲེན་རབ་ཏུ་གགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ནྷི་གྲུ བ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རོད་པའྷི་སྐབས་སུ་རྟག་མྷི་རྟག་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་
ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་མ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱོད་པ་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་རང་གྷི་འདོད་
པས་བརྟགས་པའྷི་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་དབྱྲེ་ལས་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པ འྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་སྒྲའྷི་དངོས་
པོ་རྣམས་ལ་རྟག་མྷི་རྟག་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རོད་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚུལ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྷི་
གཞྷི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྒྲ་ཙམ་ཞྷིག་གྲུབ་པ་ནྷི་གགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་ལ་བསྟན་
བཅོས་མཁན་པོ་ནྷི་བརྟགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ སྒྲ་ཆོས་ཅན་དུ་འདོད་པས་དྲེ་མ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་བཀོད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་ཅྷི་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ནྷི་
རོལ་བ་རང་ྷིད་ལ་གྲུབ་ཟྷིན་པ་གཅྷིག་ཡྷིན་པར་ར ང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲས་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་བསྒྲུབ་བྱ་
མྷིན་པར་ཤྲེས་པའྷི་དོན་དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་
སམ་པའྷི་དོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་རང་གྷི་ 
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༼༦༨༧༽ 
ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་གཞན་ལ་བ སྟན་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཚིག་འདྷི་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཆོས་
ཅན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་གང་ཞྷིག་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་པའྷི། །རྟོག་ལྡན་དྲེ་ནྷི་
འགའ་ཡོད་མྷིན། །དྲེ་ཚེ་རྟོགས་པ་དྲེ་ྷིད་ནྷི། །ཇྷི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། ། གྷིས་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ཚིག་ཕད་དགོས་པ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པ་དང་། རྲེས་དཔག་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་
བསྟན་པས་ཀང་དྲེ་གྲུབ་པ་དང་། རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་གཞན་གྷི་ྲེས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གྲུབ་ཟྷིན་པ་
ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་དང་། འགའ་ཞྷིག་མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ངོ་བོ ར་བསྟན་པའྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་
ལ་སོགས་པ་དག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ན་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་
ནར་བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཚིག་འདྷི་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་གྷི་ལོག་རྟོག་དང་ཐྲེ་ཚོམ་བཟོག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་བ སྟན་པ་ཞྲེས་སོས་པ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དང་མ་གྲུབ་
ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པ་བཟོག་པའྷི་དོན་ཁོ་ནར་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། 
སློབ་དཔོན་གྷིས་རྲེས་དཔག་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པས་ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་འདྷིར་རང་ྷིད་
ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་དྲེ་སྐད་མ་བརོད་ཀང་ཕྱོ གས་ལ་འགལ་བ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ཟྷིན་པའམ་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་
ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་ཡོད་པར་
བསྒྲུབ་དགོས་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡོད་པ་ནྷི་རང་མཚན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདོད་ན་རྟགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ན་དངོས་  
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༼༦༨༨༽ 
པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་འགལ་ལ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ན་ཡང་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་
བུད་ཤྷིང་གྷི་འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་དོ་བའྷི་རྲེག་པའྷི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཆ་ནས་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྷི ན་ལ་དྲེ་ྷིད་
དཔྲེ་ལ་ཡོད་པ་དང་འད་བར་རྟོགས་པའྷི་ཆ་ནས་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ནྷི་ཡུལ་དུས་གཞན་
གྷིས་མྲེ་དང་འད་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྷིགས་འད་མྷི་འད་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པའྷི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའྷི་ཆ་ནས་
རང་མཚན་གྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་གཞན་གྷི་ྲེས་པར་བསྟན ་པ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན་དྲེ་ལས་སོན་ཅྷིར་འགྱུར་ཞྲེས་དྷི་
བའོ། །ཆོས་ཅན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ། རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྟགས་
ནྷི་ཆོས་ཅན་དང་བཅས་ནས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པས་རྟགས ་ལ་ཆོས་ཅན་གྷིས་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་འདྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་དྲེ་དག་གྷི་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་
མྲེད་པ་དང་དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱས་སྟོང་པའྷི་སོན་མྷིན་ནམ། ཡྷིན་ན་དམ་བཅའྷི་མཚན་ྷིད་ཡན་ལག་ལས་ཕྱྷི་མ་སྟྲེ་ཕྱྷི་
རོལ་དུ་གྱུར་པའྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་སོན་མྲེད་ལ་ལྟོ ས་ནས་བསལ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་འདོད་པ་
མྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྟགས་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་གྷིས་ཀང་མཐར་དམ་བཅའ་འགྲུབ་པའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེའྷི་
སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ྷིད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཕྱོགས་ དྲེ་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་གཞན་ལ་སོན་ཡོད་པས་
གཞན་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ 
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༼༦༨༩༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་ཙམ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་
ྷིད་རྒྱས་བསྡུས་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། རྒྱས་པར་ བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་དང་། བསྡུས་ནས་བསྟན་
པའྷི་དགོས་པ་དང་། ངྲེས་བཟུང་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། རང་ྷིད་སོས་པའྷི་དགོས་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེས་ན་རྟགས་ཀྷི་སོན་ནྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་བསལ་
བྱ་མ་ཡྷིན་ལ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ཡང་རྟགས་ཀྷི་བསལ་བྱ་ མ་ཡྷིན་པས་དམ་བཅའྷི་སོན་ནྷི་དམ་བཅའྷི་མཚན་ྷིད་
ཀྷིས་བསལ་བར་བྱ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་རྒྱུ་སོགས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་སྷིར་མཚན་ྷིད་
ཐམས་ཅད་ནྷི་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སོང་བའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ལ་རྟགས་དང་དཔྲེའྷི་སོན་ནྷི་མ་བསལ་ཡང་དམ་
བཅའྷི་སོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ ་ཆྲེས་གྷིས་དང་བལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་རྟགས་
དང་དཔྲེའྷི་སོན་སང་བའྷི་དོན་དུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་སོས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། འོ་ན་མ་
ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་གྷིས་གང་དང་གང་གྷིས་སྲེལ་ཅྲེ་ན། རང་ྷིད་ཀྷི་ཚིག་ཕད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷི ས་པ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་ཕྱོགས་
མཚན་ྷིད། །ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གལ་ཏྲེ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་བྱ་བ། །བདག་ྷིད་འདོད་དང་མ་བསལ་བའོ། །ཞྲེས་སྔར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྷི་
མཚན་ྷིད་བཤད་ལ། འདྷིར་ཡང ་། བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་ཕྱོགས་མཚན་ྷིད། །ཅྲེས་ལན་གྷིས་བཤད་པ་མྷི་
འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་སྔ་མ་ནྷི་ 
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༼༦༩༠༽ 
རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ལ་འདྷི་ནྷི་མཇུག་བསྡུ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་སྔར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ངོ་བོ་ཙམ་
ཞྷིག་བསྟན་ནས་འདྷིར་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་མཇུག་བསྡུ་བས་ཅྷི་ཞྷི ག་བྱ། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། སྔ་
མ་ནྷི་མདོ་མཛད་པའྷི་ལུགས་ཡྷིན་ལ་འདྷི་གྷིས་ཐ་དད་ཅྲེས་ཟྲེར་བའང་མྷི་འཐད་དྲེ་མཁས་པ་གྷིས་དགོངས་
པ་གཅྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྔ་མ་ནྷི་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ལོག་རྟོག་སྲེལ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་མཚན་ྷིད་
སྔར་བསྟན་ལ་འདྷི་ནྷི་རྷིག་པའྷི་སོར་རྷིགས་མྷི་མཐུན་སྲེལ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་
པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ཡང་རོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལ་བྱས་ན་ངག་ཏུ་མ་སས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མ་ཁྱབ་པས་
ཁས་བངས་པའྷི་དོན་ནྷི་དཔག་པར་འདོད་པ་ལ་ཟྲེར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་གྱུར་
པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་མཐའ་དག་བཅད་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །འོ་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་
དོན་ཡང་རོལ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྷིར་དྲེའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་མྷི་དགོས་ལ་གལ་ཏྲེ་ཁས་
བངས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྷི ་རྟགས་ཀྷིས་དཔག་འདོད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འོ་ན་དྲེས་རྷིགས་མྷི་མཐུན་ཇྷི་ལྟར་སྲེལ་ཞྲེ་ན། རྷིགས་མྷི་མཐུན་གྲུབ་ཟྷིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་ནྷི་
ཕྱོགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བསལ་བཞུགས་ནས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་ལྲེན་པ་
ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ལྷག་མ་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དང་ མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་དང་ངག་ཏུ་མ་སས་པ་དང་
བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་ལ་མཚན་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དྲེ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་མོང་བས་  
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༼༦༩༡༽ 
གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ངྲེས་གཟུང་གྷི་དོན་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་འདྷིར་ཚིག་ ཕད་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རོལ་བ་རང་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་
པ་ཞྲེས་བརོད་པས་ངྲེས་གཟུང་གྷི་དོན་རྟོགས་པ་སྟྲེ་ཚིགས་ཕད་ཀྷི་དགོས་པའང་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་ཚིག་ཕད་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པ་གཅད་པའྷི་དོན་
དུ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་རང་ྷིད་འདོད་པ་སོས་པས་ཀང་འགྲུབ་སྟྲེ་དྲེ་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་ཚེ་རང་ྷིད་བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི། བསྒྲུབ་བྱའྷི་གཙོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་མ་འོངས་པའྷི་ཚིག་
དང་མ་འབྲེལ་བའྷི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་ཡང་འདྷིར་ནྷི་གཙོ་བོ་དྲེ་བྱྲེད་པའྷི་མཐའ་སྟྲེ་མ་འོ ངས་པའྷི་ཚིག་དང་འབྲེལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་གཅད་པར་མྷི་ནུས་སོ། །དྲེ་ཇྷི་ལྟར་མ་འོངས་པའྷི་ཚིག་དང་འབྲེལ་ཅྲེ་ན། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་བྱ་
བ། །ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཙོ་བོ་མ་འོངས་པའྷི་ཚིག་དང་འབྲེལ་ན་དྲེའྷི་ཁྱད་པར་གྷི་ཆོས་རང་ྷིད་དང་
འདོད་པའང་མ་འོངས་པ་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ ་བ་རང་ྷིད་འདོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ནྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལའང་
ཡོད་པས། དུས་གཞན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བའྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའྷི་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་དམ་
བཅའ་བའྷི་ཚེ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་ པ་གཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་ངྲེས་བཟུང་བཤད་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་ཡང་འདོད་པ་ལ་གྱུར་པའྷི་རྲེན་སྦྱར་བས་
ཆོག་མོད་ཅྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་འཆད་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་འདོད་པའྷི་ 
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༼༦༩༢༽ 
སྐད་ཀྷི་བྱྷིངས་ཨྲེ་ཤ་ལ་གྱུར་པའྷི་རྲེན་ནྲེཥྚ་ཡན་ལག་ཏུ ་སྦྱར་དུ་བཏུབ་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ྷིད་དུ་འདོད་པར་
འགྱུར་བ་ཞྲེས་མ་འོངས་པའྷི་ཚིག་དང་འབྲེལ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་རྷིགས་པའྷི་སོར་ཡང་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་
གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཚིག་ཕད་སོས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྷིགས་པའྷི་སོར་ནྷི་
འདོད་པའྷི་སྐད་ཀྷི་བྱྷིང ས་ལ་ནྲེཥྚ་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱར་དུ་བཏུབ་པ་ྷིད་ཡྷིན་པས་གྱུར་བའྷི་སྒྲ་དྲེས་གཏན་ཚིགས་
མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་དོགས་པ་འགོག་སྟྲེ་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་གྱུར་པ་ཡོད་
ཀང་འདོད་པར་གྱུར་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེར་ཚིག་ཕད་མྷི་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་རང་ྷིད་ཀྷི་
དགོས་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགོས་པ་དངོས་ནྷི། རང་ྷིད་ཅྲེས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་བསྟན་
བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་ནུས་སོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
རོད་བྱྲེད་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲའྷི་དགོས་པར་མྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རོལ་བ་ རང་ྷིད་ཀྷི་
བདག་ྷིད་འདོད་པའྷི་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་རང་ྷིད་སོས་
པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྷི་དོན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེའྷི་དོན་
ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི ་རྟགས་དགོད་པའྷི་ཚེ་ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་
པར་རང་ྷིད་འདོད་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བསྟན་བཅོས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་
དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་རང་ྷིད་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བརོད་པ་འདྷིས་
མྷི་འདོད་པ་དང་འབྲེལ་བའམ། འདྲེས་པའྷི་འདོད་པ་ལ་ གནོད་པ་སྟྲེ་བཀག་ཀང་ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་ 
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༼༦༩༣༽ 
ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་འདོད་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་
བྱས་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་ཚེ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་དང་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གྷི་མྷི་རྟག་པ་བཀག་
ཀང་སོན་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །ག ཞན་ཡང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་གྷི་དུས་སུ་ལུང་ལ་མྷི་ལྟོས་
པར་བཤད་པ་འདྷིས་ལུང་ལ་ལྟོས་པའྷི་དམ་བཅའ་བྱྲེད་པའང་སྐབས་སུ་མ་བབ་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་
སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་པ་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་སྷི་དང་དོན་གཅྷིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གྷི་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞྷི་པ་ མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། སྲེལ་བྱྲེད་གང་གྷིས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གང་ལ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་འཐད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དཔྲེ་མྷི་སྟོན་པའྷི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ ཏྲེ། བསལ་བ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་བསལ་བ་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། ཁས་བངས་པ་དྲེའང་ཚད་མ་དག་གྷིས་བཀག་པ་མྲེད་
པ་སྟྲེ། བསལ་བ་མྲེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པར་འདོད་དོ། །བསལ་བ་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་པ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གཏན་
ཚིགས་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་བསལ་བ་ནྷི་ཆོ ས་ཅན། ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་རྟྲེན་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་
གཏན་ཚིགས་ཀྷི་ནུས་པ་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
མངོན་དུ་རྒྱུ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པའྷི་ནུས་པའང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཏན་
ཚིགས་ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་ལ་ 
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༼༦༩༤༽ 
བརོད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་དོན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེའང་
གཏན་ཚིགས་ཀྷི་ཡུལ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མངོན་དུ་རྒྱུ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟྲེ་གློ་བུར་བའྷི་རྲེས་དཔག་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་
གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའྷི་ཡུལ་བསྟན་པའྷི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའམ་ཕྱོགས་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷི ན་ནོ། །གྷིས་པ་
བསལ་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་གྷིས་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བསལ་བའང་གྷིས་སུ་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བའྷི་སོ་ནས་བསལ་བ་བཞྷིར་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་ཀྷི་
ཚད་མ་དུ་མ་ཡོད་པས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་གགས་པ་དང་ཁས་བངས་ཀང་རྟགས་ལ་བ རྟྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྲེས་
དཔག་གྷི་དབྱྲེ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེས་དཔག་ལ་གྷིས་སུ་དབྱྲེ་བ་དྲེ་ལ་ཁས་བངས་ནྷི་འབས་བུའྷི་
རྟགས་དང་མཐུན་པ་ཡྷིན་ལ་གགས་པ་ནྷི་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་དང་མཐུན་པ་ཡྷིན་པས་རྲེས་དཔག་ཅྲེས་བརོད་
དོ། །གལ་ཏྲེ་འདྷི་དག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྟགས་མྷིན་ན་རྲེས་དཔག་གྷི ་དབྱྲེ་བར་མྷི་འཐད་ལ། ཡྷིན་ན་
རྲེས་དཔག་གྷི་གསལ་བ་གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དང་པོ་ནྷི། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་མྷི་བསླུ་
བར་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་ཐམས་ཅད་རྫུན་མྷི་ས་བ་ཡྷིན་ན་མྷི་བསླུ་བ་སྷིད་ཀང་དྲེ་མ་གྲུབ་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡྷིད་ཅྲེས་པའྷི་བསལ་བ་དང་། གགས་
པའྷི་བསལ་བ་དང་། མངོན་སུམ་གྷི་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་པར་ཁས་བངས་དང་
རང་ཚིག་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པའྷི་དོན་ངྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། རྷིགས་པའྷི་སོར་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པའྷི་
དོན་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ལུང་དང་རང ་ཚིག་གྷི་བསལ་བ་གཅྷིག་ཏུ་སྡུད་པའྷི་རྒྱུ་ 
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༼༦༩༥༽ 
མཚན་དང་། གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པའྷི་དགོས་པ་དང་། གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྷི། ཡང་དག་
ཅྲེས་པ་སྟྲེ་རང་ཚིག་གྷི་བསལ་བ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྷི་བསལ་བ་གྷིས་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་བསལ་བ་ཞྲེས་པ་
གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་དོ་ཞྲེས་ད ང་ངོ་། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བདག་རོལ་བ་དང་གཞན་
བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིཚིག་གྷིས་ཀ་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་གནས་སུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཚིག་
དོན་གྷི་འབས་བུར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན་ཡང་དག་པའྷི་དོན་ཚད་མས་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡོད་ན་ངག་འཇུག་ལ་མྲེད་ན་ངག་མྷི་འཇུག་པར་ ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བརོད་འདོད་ཅྲེས་པ་ནྷི་
ཁས་བངས་པ་ལ་ཟྲེར་བ་ཡྷིན་ནོ། །གང་ཟག་གྷིས་ཀྷི་ཚིག་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་གནས་སུ་ཁས་མྷི་ལྲེན་ན་རོད་པའྷི་
དུས་སུ་ཅང་མྷི་ས་བར་གནས་པའམ་ས་ན་ཡང་ངའྷི་རོད་པ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དོན་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་ས ་བ་དྲེ་ྷིད་བདྲེན་ན་ས་བ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་དུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ས་བ་དྲེ་ྷིད་མྷི་བདྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་བདྲེན་ནའང་ཐམས་ཅད་བརྫུན་དུ་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་
ངག་དྲེས་གཞན་བདྲེན་པ་ས་བ་མྷི་ཁྲེགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། རྒྱན།་་་་་ས་བ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་ནོ་ཞྲེས། །བྱ་བ་དྲེ་ྷི ད་
འགོག་མྷིན་ཏྲེ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་འགོག་ན་ནྷི། །སྐབས་ཀྷི་དོན་ནྷི་འགྲུབ་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་
ནྷི། ཇྷི་ལྟར་བདག་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོ་ན་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལས་བསལ་བ་འདྷི་གྷིས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་དང་
འགལ་ཅྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་དགོས་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་ཅྲེས་པ་ནྷི་གཞན་ལ་འདྷི་གྷིས་ མཚུངས་
པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ལུང་འདྷི་རང་ཚིག་དང་ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་བཤད་ཅྲེས་ 
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༼༦༩༦༽ 
སྦྱར་རོ། །དྲེ་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་མཚུངས་ཞྲེ་ན་གོང་དུ་ཇྷི་ལྟར་རོལ་བ་བདག་ྷིད་དོན་ལ་ཚད་མ་མྷིན་ན་དྲེ་བརོད་
པའྷི་ཚིག་འཇུག་པར་མྷི་འགྱུར་བར་ཁས་བངས་པ་བཞྷིན་དུ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལ་མྷི་བརྟྲེན་
ནའང་ལུང་དྲེར་ག གས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་ཁྱད་པར་གྷི་དཔྱོད་པ་ཡང་མྷི་འཇུག་གོ་ཞྲེས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་
སྟྲེ་ཚིག་དོན་གྷི་འབས་བུར་ཁས་བངས་པ་ནྷི་གྷིས་ཀ་ཡང་འདའོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་དྲེ་གྷིས་དོན་གྷི་
འབས་བུར་འད་བར་རྟོགས་པ་ྷིད་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཁ་ཅྷིག་བསྟན་བཅོས་དྲེ་རོད་པའྷི་སྐབས་ཀྷི་རྟྲེན་
ྷིད་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པའྷི་དོན་འདྷི་མྷི་བདྲེན་པར་བསྟན་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་འདྷི་གྷིས་
བསལ་བ་གཅྷིག་ཏུ་བཤད་པས་ལུང་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དངོས་པོ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པར་
འད་ལ་མ་ཡྷིན་ཀང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཡང་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷན་ཅྷིག་ཏུ་མ་བཤད་ན་ཁ་ཅྷིག་ལུང་ ནྷི་
རང་ཚིག་ལས་ནུས་པ་ཆྲེ་བར་དོགས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ལུང་གནོད་བྱྲེད་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་
དོན་དུ་འདྷི་གྷིས་བསལ་བ་གཅྷིག་ཏུ་འཆད་པ་འགལ་བས་གཞུང་གྷི་དོན་ནྷི་ཁོ་བོས་བཤད་པ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྷིན་
གྷི་གཞན་གྷིས་བཤད་པ་ཕལ་ཆྲེར་ནྷི་དམུས་ལོང་རྷི་དྭགས་ལ་མདའ་འཕྲེན་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་བ སྟན་
བཅོས་དྲེའྷི་སྐབས་རྟྲེན་ྷིད་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྷི་བསྟན་བཅོས་ཀང་སྐབས་ཀྷི་རྟྲེན་ལ་གནོད་པ་སྟྲེ་གྲེགས་
བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་ལྷན་ཅྷིག་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྣམ་ངྲེས་ལས་རང་གྷི་འབས་བུ་
ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་དྲེས་ནྷི་རང་ལས་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་ཁས་བངས་པའྷི་གྲེགས་བྱྲེད་དོ་ ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཡང་གནོད་བྱྲེད་ཀྷི་སྒྲར་བརོད་པ་མྷི་འགལ་ཏྲེ། གནོད་པ་དྲེ་ནྷི་རྣམ་ 
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༼༦༩༧༽ 
བཞྷིར་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་གཅྷིག་ཏུ་བསྡུས་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གྷིས་ཀ་ལ་རུང་
བའྷི་དཔྲེ་དང་། ལུང་ཁོ་ན་ལ་འཐད་པའྷི་དཔྲེའོ། །དང་པོ་ནྷི། འདྷི་གྷིས་ནུས་པ་འ ད་བ་དྲེས་ན་བསལ་བ་འདྷི་
གྷིས་ལ་དཔྲེ་ཡང་མཚུངས་པ་སྟྲེ་གཅྷིག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གཞལ་བྱའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཚད་མ་དག་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའོ། །འདྷི་གྷིས་ཀའྷི་དཔྲེར་ཇྷི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། སྷིར་ཚད་མ་རྣམས་ཡོད་པ་མྷིན་ན་བསྟན་བཅོས་
དང་རང་ཚིག་གྷིས་ཀང་ཚད་མར་མྷི་རུང་ལ། ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་ཚིག་བརོད་པ་དོ ན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་དཔྲེ་འདྷི་ནྷི་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་གསལ་བ་སྟྲེ་ཁྱབ་པའྷི་དཔྲེ་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ངག་གཅྷིག་ྷིད་
ཀྷིས་བརོད་བྱ་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་མཚོན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལུང་གྷི་བསལ་བ་ལ་ནྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཙམ་
མཚོན་པའྷི་དཔྲེ་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ངག་སྔ་ཕྱྷི་འག ལ་བ་ཙམ་མཚོན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་སྔར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་ཕྱྷིས་ཚད་མ་རྣམས་བཀག་པའྷི་ཆ་ནས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། 
འོ་ན་ལུང་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པའྷི་དཔྲེ་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། སྔར་ཚེ་འཕོས་ནས་བདྲེ་བ་སྟྲེར་བའྷི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་
ནས་ཕྱྷིས་མ་འོངས་པའྷི་དུས་ན་སྦྱྷིན་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཀྷིས་ལོངས་སོད་ ལ་སོགས་པའྷི་བདྲེ་བ་མྷི་འགྲུབ་
ཅྲེས་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་རྷིགས་པའྷི་སོར་འདྷི་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་ཇྷི་ལྟར་
ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་གསུམ་སྟྲེ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། ཁས་བང་བར་བྱ་བའྷི་
ལུང་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། བྱྲེད་པའྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་བར་ འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་
ཕྱྲེ་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་ 
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༼༦༩༨༽ 
པ་དང་། དྲེ་དག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་
དང་། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི ་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆོས་ཅན་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ྷིད་ཀྷིས་
ཚད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་གཞྷི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱོད་པ་མྷི་འཇུག་པར་
ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་ཚད་མར་མྷི་འཐད་དྲེ་ལུང་ྷིད་ལ་ནང་འགལ་མཐོང་བའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར། 
སྲེམས་ཀྷི་ནང་ན་གནས་པའྷི་སོན། །འཇུག་ངོགས་ཁྲུས་ཀྷིས་དག་མྷི་འགྱུར། །དྲེ་ནྷི་ལན་བརྒྱར་བཀྲུས་བྱས་
ཀང་། །ཆང་བུམ་བཞྷིན་དུ་གཙང་མྷི་འགྱུར། །ཅྲེས་ལུང་ཁ་ཅྷིག་ཁྲུས་ཀྷིས་སྡྷིག་པ་མྷི་འདག་པར་འདོད་ལ་ཁ་
ཅྷིག་འདག་པར་འདོད་དྲེ། རྒྱན།་་་་་གངྒཱའྷི་སོ་དང་ཀུ་ཤའྷི་འཁྱྷིལ། ། བྷིལ་བ་ཅན་དང་སྔོན་པོའ ་ིརྷི། །ཀ་ན་མ་ལྲེའྷི་
འཇུག་ངོགས་སུ། །ཁྲུས་བྱས་ཡང་འབྱུང་སྷིད་མ་ཡྷིན། །ཞྲེས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁྲུས་ཀྷིས་སྡྷིག་པ་
འདག་པའྷི་ལུང་ནྷི་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ངག་སྔ་
ཕྱྷིའང་འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་ན་
གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་
འགྱུར་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། དྲེའྷི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་མྷིན་ཅྲེས་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྐང་པ་དྲུ ག་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་རང་ཚིག་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ཏྲེ་ལུང་དྲེའང་ཆོས་ཅན་ཚད་
མས་གྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཚེ་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུང་ལ་མྷི་ 
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༼༦༩༩༽ 
ལྟོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལའང་བསྟན་བཅོས་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་མྷི་
འཐད་དྲེ་བྱྲེ་བག་པའྷི་ལུང་ལས་སྒྲ་ནམ་མཁའྷི ་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་པར་བསྟན་པས་སྲེས་བུའྷི་སྒྲ་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་
མ་ཡྷིན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་བྱས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་སྒྲ་ནམ་
མཁའྷི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྷིན་པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལུང་དང་དམ་བཅའ་དྲེ་དག་གྷིས་ལས་གང་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཚད་མ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྷི་གཞན་ཚད་མ་མྲེད་ པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ལུང་གྷིས་ཚད་མ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་མྷི་ནུས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མྷིན་ན་ཞྲེས་པ་གང་རུང་ལ་ཚད་མ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། གྷིས་ཀ་ལ་ཚད་མ་མྲེད་པར་
འད་ཡང་ལུང་གྷིས་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྷིགས་པའམ་ཚད་མ་དང་བལ་བའྷི་དམ་
བཅའ་སྔ་མ་དྲེས་འོག་ཏུ་དམ་བ ཅའ་འམ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཀང་དམ་བཅའ་ཕྱྷི་མ་ལ་ཇྷི་ལྟར་གནོད་དྲེ་དམ་བཅའ་གྷིས་
ནུས་པ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་གང་རུང་གཅྷིག་ལ་ཚད་མ་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་མྲེད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་
འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་མྷིན་ཏྲེ་ལུང་ཁོ་ན་ཚད་མ་དང་ལྡན་པ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ན་མྷི་འཐད་དྲེ་རྷིགས་པ་དང་བལ་
བའྷི་དམ་བཅའ་ལུང་དྲེས་ཇྷི་བཞྷིན ་དོན་ཅན་གྷི་རྲེས་དཔག་ལ་ཇྷི་ལྟར་གནོད་དྲེ་སྟོབས་མྷི་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་ནྷི་རྷིགས་པ་དང་བལ་བར་མྷི་འཐད་དྲེ་ཚད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་
བུས་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པའྷི་ལུང་རྣམས་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་སྔར་ལྲེའུ་དང་པོར། རོད་པ་པོ་ལ་སྒྲ་གནས་
པས། །འདྷི་དངོས་རང་བཞྷིན་ནམ་འབས་མྷིན། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་བཟོག་ཟྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཚད་
མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྷིས་མྷི་གནོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་  
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༼༧༠༠༽ 
པ་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁས་བངས་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པ འྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་ནྷི་འདྷི་གྷིས་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་ཡུལ་ལ་
ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐ་དད་དུ་བསྟན་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏྲེ་གོ་སླའོ། །འདྷི་གྷིས་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་
མྷིན་ན་རྲེས་དཔག་གྷི་བྱྲེ་བག་གྷི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་ཏྲེ་འབས་བུ་དང་རང་
བཞྷིན་དང་མ་དམྷིགས་པའྷི་གསལ་བའང་ལོགས་སུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དྲེ་ལོགས་ཤྷིག་བྱས་པ་དོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་དང་བྱྲེད་པ་གྷིས་ཀ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ཚིག་རྲེས་དཔག་ལས་
ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། འོ་ན་རང་ཚིག་བསྟན་བཅོས་ལས་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ངག་
ཙམ་བརོད་པ ་ནྷི་དམ་བཅའ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྷིན་གྷི་གནོད་བྱྲེད་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུའོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་གཞན་གྷི་འདོད་པ་བརོད་པའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་དག་ལས་
བྱྲེད་པའྷི་དབྱྲེ་བ་འབའ་ཞྷིག་མྷི་འཐད་ཅྲེས་འགོག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པས་ལུང་
གྷི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ན། འོ་ན་རོལ་བ་དྲེ་ཡྷིས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་གཞལ་བྱའྷི་
དངོས་པོ་ཀུན་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་དྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ལུང་ཚད་མར་མྷི་
འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནམ་ཅྷི་སྟྲེ་མ་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ལུང་ལས་གནོད་བྱྲེད་དུ་འདོད་པས་ཀང་ གནོད་
བྱྲེད་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་མྷིན་པར་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྔར་ཁས་བངས་པ་ཕྱྷིས་དགག་པར་མྷི་
རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཀག་ན་ཅྷིར་འགྱུར། རང་ཚིག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།  
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༼༧༠༡༽ 
འོ་ན་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་
ལུང་འདྷི་སྲེ ས་བུའྷི་འདོད་པས་ཚད་མར་བྱས་པ་ཡྷིན་ན་ལུང་ནྷི་ཚད་མའྷི་མཚན་ྷིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྷི་ཚད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་བཞད་གད་དུ་བྱས་པའོ། །དོན་ལ་རང་ཚིག་ཀང་ཚད་མར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་
བུས་ཚད་མར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཕྱྲེ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་
ན་རྲེ། ལུང་དང་རང་ཚིག་ལ་བྱྲེད་པའྷི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་དྲེ་གྷིས་ཀ་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། རབ་གགས་དོན་དག་ལ། །བསྟན་བཅོས་དོར་ནའང་ྲེས་
པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ནྷི་གཞལ་བྱའྷི་གནས་གྷིས་ལ་བརད་པའྷི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའོ། །འོན་ཀང་
རང་ཚི ག་དང་འགལ་བ་ནྷི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྟྲེང་དུ་འཇུག་པར་འདོད་དོ། །ཁས་བང་དང་འགལ་བ་ནྷི་ལོག་
གྱུར་དག་ལ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ་ལུང་ལ་མ་བརྟྲེན་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྷི་དཔྱད་པ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་
ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྟོན་པའྷི ་གཞུང་ཁས་
བངས་ནས་ཕྱྷིས་རྟག་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཡང་ལུང་གྷི་བསལ་བ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལུགས་
ནྷི། རྣམ་ངྲེས་ལས་བཤད་པ་འདྷིར་སྦྱར་བར་བྱ་སྟྲེ་གལ་ཏྲེ་ལུང་དང་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་འདྷི་ལ་ཡུལ་དང་
བྱྲེད་པའྷི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ན་རྷིགས་པའྷི་སོར་འདྷི་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འཆད་པའྷི་རྒྱུ་ཅྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། དམ་བ ཅའ་བའྷི་ངག་
གྷི་དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོལ་བའྷི་ངག་སྔ་ཕྱྷི་འགལ་ན་ཁས་བངས་པའྷི་བསལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་
ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་ཕྱྷིས་དྲེ་དང་འགལ་ 
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༼༧༠༢༽ 
བ་ཁས་ལྲེན་པ་ལྟ་བུའམ། བུད་མྲེད་གཅྷིག་ལ་སྔར་མར་ཁས་བངས་ནས་ཕྱྷིས་མོ་གཤམ་དུ་དམ་འཆའ་བ་ལྟ་
བུའོ། །རང་གྷི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ནྷི་ངག་གཅྷིག ་ྷིད་ཀྷི་དངོས་དང་ཤུགས་ཀྷི་བརོད་བྱ་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་
ན་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྷིར་དངོས་སུ་རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཡྷིན་པ་བཀག་
ལ་ཤུགས་ལ་འབས་བུའྷི་རྲེས་དཔག་ཁས་བངས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དམ་བཅའྷི་ཚིག་དྲེ་ྷིད་དོན་གྷི་འབས་བུར་ཁས་
བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་དང་རང་ཚི ག་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་ངག་སྔ་ཕྱྷི་དང་ངག་གཅྷིག་གྷི་ཡང་བརོད་བྱ་
དངོས་ཤུགས་གྷིས་ཕན་ཚུན་གྲེགས་ཙམ་ཡང་བྱྲེད་མྷི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་
སྟོབས་མཚུངས་པས་གྷིས་ཀ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་གང་རུང་གཅྷིག་འགྲུབ་པའྷི་གྲེགས་བྱས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་དམ་བཅའྷི་སོན་དུ་འ གྱུར་ན་ཕྱོགས་སོན་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་འདྷིར་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བ་ཙམ་གྷིས་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་མ་ཡྷིན་གྷི་དམ་བཅའ་བའྷི་ཚིག་གྷིས་གཞྷི་གཅྷིག་ལ་ངག་སྔ་ཕྱྷིའྷི་དོན་རྣམས་
བརོད་བྱ་དངོས་ཤུགས་ཀྷི་དོན་མྷི་སྷིད་པ་གྷིས་ཁས་བངས་པས་གཞྷི་དྲེ་ལ་ཆོས་དངོས་འགལ་གྷིས་ཀང་མྷི་
སྷིད་ལ་གང་རུང་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེ ས་པའྷི་གྲེགས་བྱས་པའྷི་ཆ་ནས་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་སོན་ཆགས་ཀང་དོན་ལ་
སོན་མྲེད་པས་དམ་བཅའྷི་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཞན་དོན་གྷི་སྐབས་སུ་ཚིག་གྷི་སོན་གཙོ་ཆྲེ་བར་བྱྲེད་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་བརོད་ན་ས་བ་པོ་ལ་ཀླན་ཀར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁས་བང་བར་བྱ་བའྷི་ལུང་
ངོས་བཟུང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལུང་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཐབས་དང་། ཐབས་ལ་ཞུགས་པའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་ལུང་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་ན་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་ཀྷི་སྒྲུབ་  
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༼༧༠༣༽ 
བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་དྲེ་ལ་དཔྱད་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལུང་གྷི་དོན་འདྷི་ལ་
བརྟག་པ་བྱྲེད་པ་ཕལ་ཆྲེ ར་ནྷི་ལུང་དང་འགལ་བ་བརོད་པའྷི་སོ་ན་བརྟག་པ་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ཕྱྷི་རོལ་པའྷི་
བསྟན་བཅོས་འགའ་ཞྷིག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མ་ཡྷིན་པའྷི་ར་བར་འདོད་པ་དང་། ཡང་ཁྲུས་དང་
སྦྱྷིན་སྲེག་ལ་སོགས་པས་ཆོས་མྷིན་ཏྲེ་སྡྷིག་པ་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྷི་འགལ་བ་ལུང་ལ་
ཡོད་མྲེད་རྟོག་ པའོ། །འདྷི་ལྟ་བུ་ནྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྡྷིག་པ་སྲེམས་ཀྷི་ཆོས་ཡྷིན་ན་ལུས་བཀྲུས་པས་མྷི་འདག་
ལ། ཁྲུས་ཀྷིས་འདག་ན་སྲེམས་ཀྷི་ཆོས་མ་ཡྷིན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ལ་
དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཚད་མ་གསུམ་དང་མྷི་འགལ་བའྷི་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་
ལྟར་མཐོང་བའྷི་དོན་དག་ལ་རྷིགས་པས་གྲུབ་པས་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་བསྟན་བཅོས་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
གཟུང་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་དཔྱོད་པ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལ་མཐོང་བའྷི་དོན་ནྷི་མངོན་གྱུར་དང་
ལོག་གྱུར་གྷིས་ཡྷིན་ཏྲེ། ལོག་གྱུར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་འགའ་ཞྷིག་གྷི ་ཚེ་མཐོང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གཞལ་བྱ་སྟོན་པ་ལ་རྷིགས་པ་སྟྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ཀྷིས་གྲུབ་པས་གནོད་པ་མྲེད་ན་ལུང་
དྲེ་གཟུང་དུ་རུང་ངོ་། །ཡང་མ་མཐོང་བའྷི་དོན་དག་ལ་རང་ཚིག་གྷིས། གནོད་མྲེད་བསྟན་བཅོས་གང་ཡྷིན་
དྲེ། །གཟུང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གོ་སླའོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་དང་རང་ཚིག་ཀང་བརོད་འདོད་ལ་ཚད་ མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་གནོད་
བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཆ་ནས་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་བཞག་པའྷི་ཕྱྷིར་
མྷི་འགལ་ལོ། །ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་བསལ་བ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་གགས་ 
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༼༧༠༤༽ 
པའྷི་བསལ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྷི་དོན་དང་། གཞུང་གྷི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ལ་བཞྷི་ལས། དང་པོ་གགས་པའྷི ་རྲེས་
དཔག་གྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་འབྲེལ་བ་ཁས་བངས་པ་དང་བཅས་པའྷི་ཚུལ་གསུམ་ལས་
གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྲེས་དཔག་དྲེས་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ནྷི་གགས་པའྷི་
བསལ་བ་སྟྲེ། རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནོད་པའོ། །གྷིས་པ ་གགས་པའྷི་
སྒྲ་དོན་ནྷི། རྒྱན་ལས། གཡོ་བ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ནྷི་གགས་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེའང་བརོད་འདོད་ཀྷིས་ཀུན་ནས་
བསླངས་པའྷི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱར་རུང་སྟྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེའོ། །དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་
རྲེས་དཔག་ནྷི་གགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ། རྒྱན།་་་་་ འདོད་པའྷི་སྒྲ་ཡྷི་བརོད་བྱ་
བ། །གཡོ་མྲེད་གང་ཡྷིན་གགས་པ་ཡྷིན། །གགས་པ་ྷིད་ནྷི་ཐ་སད་དྲེ། །དྲེ་བསྲེད་ཕྱྷིར་ན་དྲེ་སྐད་བརོད། །ཅྲེས་
སོ། །སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྷི་གགས་པ་ནྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་ཅན་སྲེ་བོ་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་གཏྷིང་ཚུགས་པའྷི་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ཡྷིན་ལ་ཐ་སད་ནྷི་རྟོག་པ་དྲེ་ལ་སྣང་བ འྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྷི་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཆོས་ནྷི་
འདོད་པའྷི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱར་རུང་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གགས་པའྷི་ཡུལ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་གགས་པའོ་ཞྲེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་གགས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་སྒྲའྷི་གགས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྷི་
སྒྲའྷི་གགས་པ་གྷིས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ ཟྲེར་རོ། །བཞྷི་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གགས་པའྷི་རྟགས་ལ་རང་
བཞྷིན་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་ཏུ་འགྱུར་བས་རྲེས་དཔག་གྷི་བསལ་བ་ལས་ཐ་
དད་དུ་བརོད་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲེལ་བ་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ན་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་  
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༼༧༠༥༽ 
བསལ་བ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་འབྲེལ་བ་ནྷི་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཡྷིད་
ཆྲེས་པའྷི་བསལ་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཇྷི་ལྟར་བརོད་ཅྲེ་ན། འཇྷིག་རྟྲེན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གགས་པས་གནོད་པ་ནྷི་
གགས་པའྷི་བསལ་བ་ཡྷིན་ལ། རོལ་བ་དང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིགགས་པས་བསལ་བ་ནྷི་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་
བསལ་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཡང་ན་རོལ་བས་སྒྲུབ་པ འྷི་ཐལ་བ་འཕྲེན་པའྷི་ཚེ་རང་བཞྷིན་རྟགས་ཀྷི་ཐལ་བ་ནྷི་གགས་པ་
ཡྷིན་ལ། འབས་བུའྷི་རྟགས་ཀྷི་ཐལ་བ་ནྷི་ཡྷིད་ཆྲེས་ཡྷིན་པས་གྷིས་སུ་བསྟན་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་འདྷི་ནྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་
ཐམས་ཅད་དང་། །འགལ་ཡྷིན་སྔ་མ་རང་ྷིད་དང་། །ཡང་ན་རང་བཞྷིན་འབས་བུ་ཡྷི། །ངོ་བོས་ཐལ་འགྱུར་འདྷི་
བྱས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གང ་ན་གགས་པ་ནྷི་འཁྲུལ་པ་མ་ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་ངྲེས་པར་ཁས་བངས་དགོས་ལ། 
བསྟན་བཅོས་དང་རང་ཚིག་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་པས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་གང་ཕྱྷིར་ཀུན་ཚེ་ཐ་སད་པས། །སྒྲ་
དོན་རྲེས་སུ་འབང་བྱ་ཡྷི། །བསྟན་བཅོས་མ་ཡྷིན་དྲེས་དྲེ་ལ། །ཐ་དད་ཕྱྷིར་འདྷིས་ལོགས་ཤྷིག་བྱས། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་རོ། །ཡང་ན ་གགས་པ་ནྷི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྷིའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་ལ་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་ནྷི་ཕྱྷི་རོལ་གྷི་ཡུལ་ཅན་
ཡྷིན་པས་ཐ་དད་དྲེ། རྒྱན།་་་་་ཡུལ་ནྷི་སྷི་དང་ཅྷིག་ཤོས་ཀྷིས། །ཐ་དད་པར་ནྷི་བརོད་འདོད་པ། །བསྟན་བཅོས་
གགས་པས་གནོད་པ་ཡྷི། །རྣམ་དབྱྲེ་ཡྷིན་ཕྱྷིར་ཐ་དད་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་གགས་པ་ལ་ རང་
བཞྷིན་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་སུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གགས་པ་ནྷི་སྒྲ་ལ་ལྟོས་པའྷི་ཆོས་བསྒྲུབས་
ལ་རྲེས་དཔག་ནྷི་སྒྲ་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཙམ་གྷིས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ན་
རྟགས་གསུམ་གྷི་རྲེས་དཔག་གྷི་བསལ་བ་ཡང་ཐ་ 
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༼༧༠༦༽ 
དད་དུ་འཇོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ དྲེ་དག་གྷི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷིའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་གཞུང་གྷི་
དོན་ལ་གསུམ་སྟྲེ་གགས་པའྷི་བསལ་བའྷི་རང་བཞྷིན་དང་། གགས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་དང་། རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་
དུ་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ལུང་དང་
སྦྱར་བའོ། །དང་པོ ་ནྷི། སྲེས་བུའྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་སློང་བའྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲས་བརོད་
པར་བྱ་བ་ྷིད་ནྷི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་མྲེད་ཅྲེས་པ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་
བུའྷི་བརོད་འདོད་ཀྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །འདྷིའྷི་འབྲེལ་བ་ཁས་བངས་པ ་
ལ་བརྟྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་གནོད་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རང་ཚིག་བཞྷིན་ཅྲེ་ན། ཐམས་ཅད་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་ཁས་
བངས་པ་ལ་གཞན་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པའྷི་ངག་འདྷི་ནྷི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདོད་ལ་འདྷི་གཞན་ལ་གནོད་
པར་བྱྲེད་པའང་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡྷིད་ཆྲེས་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་གཞལ་བྱ་བརོད་རུང་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷི ར་རོ། །ཡྷིད་
ཆྲེས་ཀྷི་བསལ་བ་ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། གགས་པའྷི་སྒྲ་
དོན་བཤད་པ་དང་། གགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་འགོག་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐ་སད་ལས་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ནྷི་སྷི་དོན་དུ་སྔར་བཤ ད་ཟྷིན་ཏོ། །ཡང་ན་ཐ་
སད་ནྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྷི་ཆོས་ནྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྷི་སྒྲས་བརོད་པར་
བྱར་རུང་བའོ། །སྒྲས་བརོད་རུང་དྲེ་གགས་པའྷི་སྒྲས་བསྟན་ཏྲེ་གགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གྱུར་པའྷི་སྒྲ་ལས་སྲེས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༧༠༧༽ 
དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་ག གས་པ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །འོ་ན་གགས་པའྷི་བསལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་གགས་པའྷི་
ཡུལ་བརོད་རུང་གྷིས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ལ་
སོགས་པའྷི་གཞལ་བྱས་བསལ་བ་ལ་ཡང་འཇལ་བྱྲེད་ཚད་མའྷི་སྒྲར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་མངོན་སུམ་གྷི་བསལ་བ་
རྲེས་དཔག་གྷི་བསལ་བ་ཞྲེས་བརོད ་པ་བཞྷིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་སྒྲ་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་སྒྲ་དྲེ་
ྷིད་མན་བྱར་གྲུབ་པས་སྲེལ་བ་ཡྷིན་གྷི་ན་ཤྲེས་ཀྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་དང་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་མྷི་
འགལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཚད་མ་ནྷི་དོན་འགལ་བར་གནས་པ་ལ་དྲེ་ྷིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ ་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་བརོད་པ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཅན་གྷི་འདོད་པའྷི་སྒྲས་
བརོད་པར་བྱར་རུང་བ་ྷིད་ནྷི་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་དགག་ཏུ་མྲེད་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་སྦྱོར་བ་ནྷི་གང་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པ་ཙམ་གྷིས་
འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནྷི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པའྷི་དོན་གྷི་རྣམ་པ་ལྟ་
བུའོ། །ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་འདོད་པའྷི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱར་རུང་བ་ྷིད་ཀང་སྲེས་བུའྷི་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱའོ། །འདྷིའྷི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་སྒྲ་ནྷི་བརྡའ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ལ་ཞྲེས་པ ་ལ་སོགས་པའྷི་
སྐབས་སུ་འཆད་དོ། །དྲེས་ན་སྔར་བརྡའ་བྱས་པ་རྷི་བོང་ཅན་ལ་ཟ་བ་ལྟ་བུ་དང་མ་བྱས་པ་བུམ་པ་ལ་ཟ་བ་ལྟ་བུ་
སྟྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དོན་རྣམས་སུ་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ཀྷིས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །རང་བཞྷིན་གྷིས་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟོག་པ་ལ་
གནས་ 
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༼༧༠༨༽ 
པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེས་ ན་གང་ཞྷིག་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ནྷི་འདོད་པའྷི་
སྒྲས་བརོད་པར་ནུས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། ལྟོ་ལྡྷིར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བུམ་པའྷི་སྒྲས་བརོད་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །རྷི་བོང་
ཅན་ལ་སོགས་པའང་རྟོག་པ་ལ་གནས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྷི་རང་བཞྷིན་
ཡྷིན་ན་སྒྲའྷི་བརོད་བྱར་མྷི་རུང་སྟྲེ་གོང ་དུ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་བུམ་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་དུ་རུང་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་བརོད་བྱར་རུང་
བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་གཅྷིག་ཀང་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་དུ་རུང་ལ་དོན་གཅྷིག་ཀང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་
ཀྷི་བརོད་བྱར ་རུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྟོག་པ་ལ་གནས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དྲེས་ན་རྟོག་
པ་ལ་སྣང་བའྷི་དོན་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྷི་སྒྲའྷི་བརོད་པར་རུང་བ་ྷིད། དྲེ་ཡྷིས་དྲེ་དང་མྷི་མཐུན་
པའྷི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲས་འགའ་ཞྷིག་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་དམ་བཅས་པ་དག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་
རོ། །འོ་ན་སྒྲ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བྱུང་བའམ་ནྷི་འབྱུང་འགྱུར་བ། །ཞྲེས་པ་སྔར་བརྡའ་བཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་
པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་བརོད་དུ་རུང་བའོ། །དྲེས་ན་བུམ་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་ཞྲེས་དམ་བཅས་
པའང་གགས་པས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལ་ད་ལྟ་བུམ་པ་ནྷི་ཟ་བའྷི་སྒྲའྷི་བརོད་བྱར་ གྲུབ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་
འགོག་ན་གགས་པས་གནོད་པ་མྲེད་ཀང་བུམ་པ་ནྷི་ཟ་བའྷི་སྒྲས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་གང་
ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་འགོག་པའམ་ད་ལྟའང་བུམ་པ་ནྷི་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་ཙམ་ཡང་ཡྷིན་པ་
འགོག་ན་གནོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་ཕྱོགས་ནྷི་གང་ཚེ་བུམ་པ་ལ། །ཟ་བའྷི་སྒྲ ས་ནྷི་བརོད་བྱ་ 
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༼༧༠༩༽ 
ྷིད། །འགོག་པ་དྲེར་ནྷི་གགས་པ་ཡྷིས། །གནོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་མངོན་པར་འདོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་
དྲེ་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོད་སང་གྷི་ཚུལ་གྷིས་ལུང་གྷི་འབྲེལ་བཀོད་པ་དང་། ལུང་དང་བ་དང་། ལུང་
གྷི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་དོན་ཐམས་ ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་མྷི་འཐད་དྲེ། བུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་གགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གགས་པའྷི་གསལ་བར་མྷི་རུང་སྟྲེ། བུམ་པ་ཟ་
བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་གགས་པས་བསལ་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་ གགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་དོན་གྷིས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་བུམ་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དྲེ་དངོས་སུ་གགས་པ་མྲེད་ཀང་འོག་ཏུ་
བུམ་པ་དྲེ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དྲེ་ནྷི་གྲུབ་པར་སློབ་དཔོན་གྷིས་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ལ་ཟ་བ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་
པའྷི་སྒྲ་ཀུན་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྲེལ་བ་དྲེ ས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཟ་
བའྷི་སྒྲ་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བ་དྲེའྷི་སྟོབས་ྷིད་ལས་ཡྷིན་ནོ། །འཇུག་ཏུ་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་དོན་
གྷིས་འདྲེ་རུང་དུ་སྣང་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ནྷི་སྒྲའྷི་དངོས་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གགས་པའྷི་དངོས་རྒྱུས་ཁྱ བ་
པ་ལ་གགས་པས་ཁྱབ་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྟྲེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་
གྷིས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྷིན་པར་དངོས་སུ་ཁྱབ་པར་འདོད་ན་གགས་པའྷི་བསལ་བའྷི་སྐབས་འདྷིར་གགས་པ་ལ་གནོད་
བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ྷིད་དུ་མྷི་འགྱུར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རྷི་བོང་ ཅན་ཟ་
བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །  
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༼༧༡༠༽ 
ཞྲེས་བཀོད་པའྷི་ཚེ་བུམ་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དངོས་སུ་གགས་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་བུམ་པ་དཔྲེར་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བརོད་རུང་གྷིས་ཁྱབ་པར་འདོད་ན་བུམ་པ་དཔྲེར་རུང་སྟྲེ་བུམ་པའང་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ྷིད་ཀྷིས་ཟ་
བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འདྷིར་མ་བཤད་ཀང་ལུང་གངས་དགོས་ཏྲེ་ལུང་གྷི་བཤད་པ་
མཛད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྷི་འགྲེལ་པར།་་་་་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ། 
སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་གགས་པ་དང་འགལ་བའྷི་དོན་གྷིས་བསལ་བ་དྲེ་ཡང་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སོ ། །གསུམ་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་དང་པོའ ་ིདོན་གགས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། ལུང་གྷིས་པའྷི་དོན་གགས་
པ་ལ་འགན་ཟ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། ལུང་དང་པོའ ་ིདོན་གཞན་དུའང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གང་ལ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ་ཞྲེས་པ་འདྷིས། ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་རུ ང་བའྷི་དོན་ཐམས་ཅད་
ལ་དགག་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པས་འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པས་དགག་མྷི་ནུས་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡོད་པས་དགག་མྷི་ནུས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འདྷི་ལྟར་བརོད་རུང་མངོན་སུམ་གྷིས་དགག་མྷི་ནུས་ཏྲེ། 
འོག་ཏུ་སྒྲའྷི་བརོད་རུང་ནྷི་སྒྲ་དོན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྷི་མ ངོན་སུམ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེའང་མངོན་སུམ་གྷིས་འགོག་པ་དྲེ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་མ་དམྷིགས་པས་ཡྷིན་ལ་བརོད་རུང་དྲེ་ལ་སྣང་དུ་མྷི་
རུང་སྟྲེ་རྟོག་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གལ་ཏྲེ་རུང་བ་དྲེ་འགོག་པ་སྷིད་ན་རྲེས་དཔག་ལས་འགོག་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་གྷིས་ལས་མངོན་སུམ་གྷིས་དགག་མྷི་ ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་དཔག་གྷིས་
འགོག་ན་རྟགས་གང་ཡྷིན། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་རྟགས་ 
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༼༧༡༡༽ 
ཡྷིན་ཏྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡོད་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་གྷི་
ཡུལ་ཡྷིན་ན། རྟགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྟོག་པའྷི་ཡུལ་དུ ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ན་འགལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ནྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སློབ་དཔོན་གྷིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་བཤད་
པ་དང་མྷི་འགལ་ཏྲེ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཙམ་གྷི་ཆ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་དང་འད་བ་ལ་
དགོངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བ་བསྒྲུབ་པའྷི་ཡོད་པ་ ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྲེས་སུ་འགོ་
བའྷི་མཐུན་དཔྲེ་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བ་དང་ལྡན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་
བརོད་དུ་མྷི་རུང་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བྱས་པ་དང་རོལ་བྱུང་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་གཞན་གྷིས་
བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་བསྒྲུབ་པའང་མྷི་འཐ ད་དྲེ། དྲེ་དག་ཀང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་མྷི་སྷིད་པའྷི་འགལ་བ་ཁོ་
ནར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་ཡོད་པ་ལ། རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དཔྲེར་བརོད་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་རྟགས་
གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྷི་དོན་དུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གང་ལ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་
གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་ནྷི། གནོད་བྱྲེ ད་མྷིན་པར་མ་ཟད་རུང་བས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་ཡོད་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ། སྒྲ་ནྷི་ཞྲེས་པ་འོག་ཏུ་སྒྲས་རྒྱུ་བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའྷི་བརོད་པར་བྱར་རུང་བ་ནྷི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ་བརོད་རུང་གྷི་རྒྱུ་སྒྲ་ནྷི་སྔོན་བརྡའ་བཏགས་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ལ་
བརྡ་འདྷི་ཡང་སྲེ ས་བུའྷི་བརོད་འདོད་ཙམ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཤྲེས་
བྱ་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ལ་གྲེགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གགས་ 
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༼༧༡༢༽ 
པ་བརོད་རུང་ལ་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་གགས་པ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་སློབ་དཔོན་གྷིས་
གསུངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གགས་པ་ྷིད་ཀྷི ས་ཁྱབ་པ་ལ་འདོད་ན་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་གགས་པ་ལ་འགན་ཟ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ནྷི་སྷི་རྲེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་
ཅན། གཅྷིག་ལ་རྟགས་གྷིས་ཀྷིས་ཆོས་དངོས་འགལ་གྷིས་བསྒྲུབ་པའྷི་འགལ་བ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཅྲེས་
པ་དྲེ་མྲེད་པར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི ་གགས་པ་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྟོན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་གགས་པ་ནྷི་གཞལ་བྱ་མཐའ་གཅྷིག་ཏུ་ངྲེས་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་
དཔག་ནྷི་གནོད་བཅས་དང་གནོད་མྲེད་གྷིས་ཡྷིན་ལ་གནོད་མྲེད་ལ་འགན་ཟ་མྷི་སྷིད་ཀང་གནོད་བཅས་ལ་
འགན་ཟ་སྷིད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྲེ ས་དཔག་གནོད་མྲེད་ལ་ཡང་འགན་ཟ་མྲེད་པར་ཀུན་མཁྱྲེན་མ་གཏོགས་པའྷི་
སྲེས་བུ་ཙམ་གྷིས་མྷི་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་བླུན་པོ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་དྲེ་ལ་འགན་ཟ་མ་
མཐོང་ཡང་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་བོ་ལྡན་གྷིས་མཐོང་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་ཡུན་རྷིང་པོར་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་
ཕྱྷིས་མཐོང་བ་སྷིད་ པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྷིད་བརྟན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྷིས་ནྷི་
མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པའྷི་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འགན་ཟ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གཅྷིག་
ཏུ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུང་དང་པོའ ་ིདོན་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། གགས་པ་དང་རྲེས་དཔག་
ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསྟན ་པ་དང་། དྲེའྷི་དགོས་པ་དང་། གགས་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡྷིན་པ་དགག་པ་དང་། 
རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ་ཞྲེས་
པའྷི་ 
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༼༧༡༣༽ 
ལུང་གྷི་དོན། ཡང་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་བརོད་པ་སྟྲེ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱར་རུང་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེ ད་དངོས་པོ་
སྟོབས་ཞུགས་ཀྷི་རྲེས་དཔག་གཏན་ནས་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན་གགས་
པའྷི་ཡུལ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་མྷི་འཇུག་པར་བསྟན་པ་དྲེས་ནྷི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང་གགས་པ་
གྷིས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པའྷི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པ་ྷིད་ ལ་དགོས་པ་ཅྷི་
ཡོད་ཅྲེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ནྷི་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ལ་གགས་པ་ནྷི་
འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་ཤྲེས་པ་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། དྲེས་ན་དངོས་རྣམས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་
བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་ནྷི། རྷི་བོང་ཅན་ནྷི་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་མཚན་མོ་
གསལ་བྱྲེད་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་འདྷི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡྷིན་པ་ལ་གནོད་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རང་བཞྷིན་འབྲེལ་བ་
མྲེད་པ་དང་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པས་
རྟགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ྲེས་པ་ཡང་ཡོད་པས་ཏྲེ། འོག་གྷི་དྲེ་ཞྲེས་པ་རོལ་བ ་དྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲར་
འཇྷིག་རྟྲེན་ལ་གགས་ཟྷིན་པ་ཡང་ཟ་བར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་ཅན་དྲེ་ལ་བུམ་པ་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་
པའྷི་གགས་པ་གཞན་གང་ཞྷིག་འདོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཟ་བ་དང་ཟ་བ་མྷིན་པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་
འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་གགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའམ། ཡང་ ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་
མྷི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཟ་བར་མྷི་འདོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དང་ལྡན་  



712   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༧༡༤༽ 
པའྷི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྦྱོར་བ་དྲེ་ནྷི་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་ད ང་འད་བའྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་པར་
སློབ་དཔོན་གྷིས་བཞྲེད་དོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་
གགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་ཟ་བ་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པ་ྷིད་
ཀྷིས་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ལ་དཔྲེ་ཡོད་པར་ འོག་ཏུ་འཆད་ལ་གལ་ཏྲེ་འདྷི་ལ་དཔྲེ་མྲེད་ཀང་
གགས་པ་ཐམས་ཅད་སོན་ཅན་དུ་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བ་མ་ཡྷིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་
པས་བསལ་པའྷི་དཔྲེ་འདྷི་ཁོ་ནའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་
ལ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་བཤད་པ་ནྷི་མྷིན་ཏྲེ་གགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད ་ཀྷིའང་མཚན་ྷིད་དུ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་
ན་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ད་ཏྷིག་ཤྷིང་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་
བརོད་པའྷི་དམ་བཅའ་ལ་ཡང་གགས་པས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ད་ཏྷིག་ཤྷིང་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་
ལ་དཔྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤ་པ་ལ་སོགས་པ འྷི་ཤྷིང་གཞན་ཡང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་
བར་སྒྲུབ་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ཡང་དཔྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོས་སྦྱོར་གྷི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ལས་ག་བུར་
དང་དངུལ་ཆུ་ལ་ཟ་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་སྲེས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཟ་བའྷི་སྒྲ་
མཐོང་སྟྲེ་བམ་ཟྲེ་ཟ་བ་ཞྲེས་པ་ ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་དངོས་པོ་
གཅྷིག་ལས་མྲེད་ཀང་བརྡ་བཏགས་པའྷི་དབང་གྷིས་དཔྲེ་འགྲུབ་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནྷི། 
བརྡ་ལས་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ན་རྷི་རབ་ལ་སོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལས་མྲེད་པས་  
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༼༧༡༥༽ 
གགས་པ་མྷི་འཇུག་པར་འགྱུར་ ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་ལྷུན་པོ་མན་དྷཱ་ར་མྷིན་དང་། །ཏྷི་ཤྷི་ཨུ་ཤྷི་ར་ལ་སོགས། །རྲེ་རྲེའྷི་
བདག་ྷིད་ཡྷིན་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། །དཔྲེ་འགའ་ཡང་ནྷི་ཡོད་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་གགས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷིར་གགས་པ་བརྡ་ལ་བརྟྲེན་ཡང་སྒྲ་ཐམས་
ཅད་དོན་ཐམས་ ཅད་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་ལྷས་བྱྷིན་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་ག་བུར་
ལ་སོགས་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་པ་ནྷི་སོས་སྦྱོར་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པས་ཅྷི་ཡང་རུང་བར་བཏགས་པ་ཙམ་
ཡྷིན་གྷི་དངོས་པོ་ལ་དྲེ་ཟ་བའྷི་སྒྲའྷི་བརོད་བྱར་གནས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དྲེ་དོ ན་གང་ལ་
གྲུབ། གལ་ཏྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དྲེ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཟ་བའྷི་སྒྲ་དོན་དངོས་
པོའ ་ིསྟོབས་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ཡོད་ན་དྲེ་གྲུབ་ལ་མྲེད་ན་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡོད་
པས་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བར་བསྒྲུབས་འདྷི་གགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་ གནོད་པའྷི་དཔྲེར་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་
རོ། །རྷི་བོང་ཅན་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ན་རྷི་བོང་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་
ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཟ་བའྷི་སྒྲ་བཟོག་ཏུ་མྲེད་དྲེ་གགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཚིགས་བཅད་འདྷི་ལྷ་དབང་བོ་དང་རྣམ་ངྲེས་ལ་ནྷི་མྷི་སྣང་ ངོ་། །གྷིས་པ་གགས་པའྷི་དབྱྲེ་བ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་སྒྲ་ཡུལ་ངྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྒྲ་ཡུལ་
མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་འཇུག་པ་ནྷི་བསྷིལ་བ་དང་
དཀར་བ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡོ ད་པས་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བར་སྒྲུབ་ 
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༼༧༡༦༽ 
པ་འདྷི་གགས་པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དཔྲེ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ག་བུར་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་འཇུག་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྷིལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ལའང་ཡོད་ན་དྲེ་ལའང་ཟ་བའྷི་སྒྲ་བཟོག་
ཏུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མཚན་མོ་གསལ་བྱྲེད་ཀྷི ་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ། །བསྷིལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་
མྲེད་ན་རྷི་བོང་ཅན་ལ་ཟ་བའྷི་སྒྲ་བཟོག་ཀང་ྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཏྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ལ་འཚེད་པ་པོའ ་ིསྒྲ་མྷི་འཇུག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ་བརོད་རུང་གྷིས་དོན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྷི་རྒྱུ ་མཚན་དང་། དྲེས་ན་དྲེ་འགོག་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་
གྷི་དོན་བསྡུ་བ་དང་། གགས་པའྷི་ཡུལ་མ་ངྲེས་པས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་
དངོས་ཀྷི་དོན་ནྷི། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་སྒྲ་ཡུལ་ངྲེས་ཀང་འདོད་རྒྱལ་པའྷི་སྒྲ་ཡུལ་མ་ངྲེས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། དངོས་
ངྲེས་མྲེད་བ རྡ་ཅན་ཟྲེར་ཡང་དངོས་པོ་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་བརྡ་ཅན་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཆོས་རྣམས་ཀྷི་རུང་བ་ནྷི་
ཆོས་ཅན། དོན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲའྷི་རྒྱུ་བརོད་འདོད་ཀྷི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་སྒྲ་ནྷི ་དོན་འགའ་ཞྷིག་
གྷི་རོད་བྱྲེད་མྷིན་ཀང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་ཤ་པ་ལ་
སོགས་པའྷི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ནྷི་རྷི་བོང་ཅན ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་རུང་སྟྲེ་
ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་ལ་ལར་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་
གྷིས་ཏྲེ་འདྷི་ 
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༼༧༡༧༽ 
དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡྷིན་ན་དཔྲེ་མྲེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གགས་པས་གྲུབ་པར་
ཁས་ལྲེན་ན་རྷི་བོང་ཅན་ལའང་ཟ་བའྷི ་སྒྲ་བཟོག་ཏུ་མྲེད་དོ། །གྷིས་པ་ནྷི། རུང་བ་ྷིད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་གནོད་
པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་ན་ཁྱྷི་ཤ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདྷི་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཁོ་ནའྷི་སྒྲ་
དྲེ་འགོག་པ་ལའོ། །གང་གྷིས་གནོད་ན་གགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་སོ། །དྲེ་གང་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་
ཅྲེ་ན་སྒྲས་བརོ ད་དུ་རུང་བ་ཙམ་གྷི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །གགས་པ་དྲེ་གང་ལས་སྲེས་ཞྲེ་ན། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ་
འཇུག་པ་འགོག་པ་མྲེད་པའྷི་བརོད་འདོད་ལས་སྲེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྷི། གགས་པ་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
པར་བསྟན་པ་འདྷིས་ནྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་གགས་པས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་འདྷི་ཡུལ་
གང་ལ་བཀག་ཀང་གགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་གནོད་ཅྲེས་བསྟན་པའོ། །གལ་ཏྲེ་རྷི་བོང་ཅན་ཟ་བའྷི་སྒྲས་
བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་དམ་བཅའ་བའྷི་གང་ཟག་དྲེ་སུ་ཡྷིན། རྷི་བོང་ཅན་ལ་ཟ་བའྷི་ཐ་སད་ཤྲེས་པ་ནྷི་དྲེ་སློང་བར་
མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་ཟ་བའྷི་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྷི་ཤྲེས་པས་དམ་བཅའ་བ་ཡྷིན་ན་དྲེ་ལ་གགས་པའྷི ་
རྟགས་ཀྷིས་ཇྷི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། འདྷི་ལ་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྷི་རྷིག་པ་ས་བའྷི་དབང་ཕྱུག་གྷིས་ཀྷིས་
བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། གགས་པ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་
རུང་བར་བརོད་པ་དྲེས་ནྷི་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །ཅྷི་ཞྷིག་བསྟན་ཅྲེ་ན་ཟ་བ་ལ་ཆ་ཤས་ཅན་ལ་སོག ས་
པའྷི་མྷིང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྷི་སྒྲའྷི་བརོད་བྱའྷི་དོན། དོན་དམ་པ་ྷིད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་པའྷི་དམ་བཅའ་དང་བུམ་པ་
ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་སྒྲ་རྣམས་ 
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༼༧༡༨༽ 
ཀྷིས་བརོད་པར་བྱ་བའྷི་དོན། དོན་དམ་པ་སྟྲེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ྷིད་འགོག་པའྷི་དམ་བཅའ་ལ་གགས་པའྷི་རྲེས་
དཔག་གྷིས་གནོད་པ་མྲེད་པར་བ སྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དམ་བཅའ་ལ་གགས་པས་གནོད་ན་
གགས་པའྷི་སྒྲའྷི་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གྷིས་
ལས། དང་པོ་གགས་པ་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། གགས་པའྷི་རྲེས་དཔག་རྲེས་དཔག་
ཙམ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པ་ ནྷི་མྷི་འཐད་དྲེ་གྷིས་ཀ་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གགས་
པའྷི་ཡུལ་ནྷི་སྒྲའྷི་དོན་ཡྷིན་ལ་རྲེས་དཔག་གྷི་ཡུལ་ནྷི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་དོན་ཡྷིན་པར་གོང་དུ་བསྟན་པ་
དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ། བྱྲེད་པ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་བཞག་གོ་ཞྲེས་
པའྷི་དོན་ཏོ། །སྔ་མ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཡྷིད་ཆྲེས་པའྷི་བསལ་བའྷི་རྲེས་དཔག་ལས་ཡུལ་གྷི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་
བཞག་པ་བཞྷིན་དུ་འདྷིར་ཡང་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཡྷིད་ཆྲེས་དང་གགས་པ་གྷིས་ཀ་རྲེས་
དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བསལ་བ་འདྷི་གྷིས་རྲེས་དཔག་གྷི་བསལ་བ་ལས་ཐ་
དད་དུ་འཇོག་པ འང་མྷི་འཐད་དྲེ་འདྷི་གྷིས་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར། དྲེ་ལ་ཁས་བངས་འབས་
རྟགས་ཏྲེ། །འགོ་ལ་གགས་པ་རང་བཞྷིན་རྟགས། །ཞྲེས་པ་དང་རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱྷི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མྷིན་ཅྲེས་
བཤད་པས་ཞྲེ་ན། གྲུབ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་ཏུ་གྲུབ་པའྷི་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་གྷིས་རྲེས་
དཔག་ལས་ཐ ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དགོས་པ་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། ལུང་དང་རང་ཚིག་
གྷིས་ནྷི་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྷི་སྟོབས་ཀྷིས་སྐབས་ཀྷི་རྟྲེན་ལ་གནོད་ 
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༼༧༡༩༽ 
པར་བྱྲེད་པའྷི་རྲེས་དཔག་ཡྷིན་ལ། གགས་པ་ཡང་དངོས་པོའ ་ིརང་སྟོབས་ཀྷིས་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡྷིན་
གྷི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཆོས་དཔག་པ ས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དགོས་པ་འདྷི་གྷིས་བསྟན་པ་
སྟྲེ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསལ་བ་འདྷི་གྷིས་གནོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པར་སློབ་དཔོན་གྷིས་རབ་ཏུ་
བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། ། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་འདྷི་ལྟར་གཞལ་བྱའྷི་དོན་ཅན་གྷི་ཚད་མ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་
གྷིས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ དང་། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྷི་གགས་པས་གནོད་པ་ཡྷིན་གྷི་དངོས་པོའ ་ི
སྟོབས་ཀྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསལ་བྱའྷི་དམ་བཅའྷི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བསྟན་པ་ཡྷིན་
ནོ། །མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་གྷིས་གནོད་པའྷི་སྐབས་སུ་སྒྲ་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། བུམ་པ་རྟག་
པའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས ་པ་བསལ་བྱ་དམ་བཅའ་འབའ་ཞྷིག་ལ་གནོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་མ་བསྟན་
ཏོ། །སློབ་དཔོན་གྷིས་བསལ་བ་འདྷི་གྷིས་རྲེས་དཔག་ལས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་མྷི་བཞྲེད་ན་ཡྷིད་ཆྲེས་པ་དང་
གགས་པའྷི་བསལ་བས་གནོད་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་མྷི་སྟོན་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གགས་པའྷི་བསལ་བ་
བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །ད་ནྷི་མངོན་སུམ་གྷི་བ སལ་བ་འཆད་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། བསལ་བྱའྷི་དམ་བཅའ་དཔྲེར་བརོད་པ་
དང་། དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། མན་བྱ་སོས་པའྷི་དགོས་པ་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་འདྷི་ལ་ཡང་ཞྲེས་པའྷི་ཡང་གྷི་སྒྲ་ནྷི། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྷི་གླང་
པོས་སླ་བར་དགོངས་ནས་མ་བཤད ་ཀང་འདྷི་ལའང་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་སྒྲའྷི་ངོ་
བོ་ྷིད་གང་ཞྷིག་ན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ 
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༼༧༢༠༽ 
ལ་གྷིས་མྲེད་པར་སྣང་བར་འགྱུར་བ་འདྷི་ྷིད་ནྷི་སོང་ན་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
སྦྱར་རོ། །འདྷི་ནྷི་མཚོན་པ་སྟྲེ་གཟུགས་འཛིན་ལ་གྷིས་མྲེད་པར་སྣང་བ་སོང་བ་ ལ་ཡང་གཟུགས་འཛིན་མངོན་
སུམ་གྷིས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲ་དྲེ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྷིག་ཅྲེ་ན། གོང་དུ་སྒྲ་ནྷི་སྷི་དང་འབྲེལ་བ་དང་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་
ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་དུ་མའྷི་དངོས་པོ་ྷིད་དུ་འཇྷིག་རྟྲེན་ལ་གགས་པའོ། །དྲེ་དག་ལས་གང་ན་ཤྲེས་ལ་
སྣང་བ་དྲེ་བཀག་ན་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་ཀྷི་གཞན་ བཀག་པ་ལ་ནྷི་མྷི་གནོད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ན་
ཤྲེས་ལ་གྷིས་མྲེད་པར་སྣང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་སྷི་དང་གསལ་བ་གྷིས་དུས་གཅྷིག་ཏུ་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
སྷི་བཀག་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་སྒྲ་ལ་སྷི་དང་གསལ་བ་
གྷིས་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣ ང་བའྷི་བོ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྷི་བོང་གྷི་མགོ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
སྒྲ་ནྷི་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྷི་
དོན་དུ་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་བཤད་
པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་མངོན་སུམ་གྷི་དོན་དང་དོན་མ་ཡྷིན་པའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པ་ནྷི། ན་ཤྲེས་ལ་སྣང་
བའྷི་ངོ་བོ་དྲེ་ྷིད་ནྷི་སྒྲ་དྲེ་ལ་དོན་དམ་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་
བྱྲེད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ལྷག་མ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་དང་ཤྲེས་བྱ་ྷིད་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ལྡོག་པའྷི་མཚན་ྷིད ་ཅན་གྷི་
སྷི་ཡྷིན་པས་སྒྲ་དྲེ་ལ་རྣམ་བཅད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་གྷི་དོན་དུ་ནྷི་གྲུབ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་སྷིའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི་
དངོས་མྲེད་ཀྷི་ངོ་བོ་རྣམ་དཔྱད་ཙམ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ལྡོག་ 
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༼༧༢༡༽ 
པ་དྲེ་དག་དབང་ཤྲེས་ཀྷི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེས་ན་སྷི་བཀག་ཀང་མངོན་སུམ་གྷིས་མྷི་གནོད ་
པའྷི་དཔྲེ་བསྟན་པ་ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །འདྷིར་སྒྲ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཡང་
མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་མན་བྱ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འདྷིར་སྒྲ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་
བརོད་ན་ལྡོག་པ་ལའང་དོགས་པ་སྲེ་སྟྲེ་སྒྲ་སྐད་ཅྷིག་མ་ྷིད་དུ་མྲེད་པའམ་རྟག་པ་ྷིད་དམ་ཁྱ བ་པ་ྷིད་དུ་མྲེད་
དམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་ལ་ཡོད་པའྷི་ལྡོག་པ་འགོག་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྷིས་
གནོད་པའྷི་དོགས་པ་སྲེ་བས་དྲེ་བཅད་པའྷི་དོན་དུ་མན་བྱ་སོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། 
འོ་ན་མན་བྱ་སོས་པས་ཀང་དབང་པོའ ་ིསོད་ཡུལ་ཁོ་ནར་མྷི་རྟོ གས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མན་བྱ་ནྷི་སྒྲ་རང་མཚན་
དང་སྷི་མཚན་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རོད་བྱྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ན་ཤྲེས་ལ་སྣང་བའྷི་སྒྲ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་རྣམ་པ་
ཀུན་དུ་བརོད་བྱའྷི་དངོས་མྷིན་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ། སྒྲ་ཞྲེས་པ་ཙམ་གྷིས་དྲེ་བརོད་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་མན་བྱ་
ཞྲེས་སོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་མན་བྱ ས་སྒྲ་རང་མཚན་དྲེ་དངོས་སུ་བརོད་དམ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་མཚན་སྒྲའྷི་
བརོད་བྱར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་མན་བྱ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ལྷག་པར་སྦྱར་བས་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པ་དྲེ་
དབང་པོའ ་ིགཟུང་ཡུལ་དུ་རྟོག་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་མན་བྱ་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་རང་གྷི་མཚན་
ྷིད་མྲེད་དོ་ཞྲེ ས་བརོད་པའྷི་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེའྷི་སྒྲའྷི་སྷི་འགོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྷིས་གནོད་པའྷི་དོགས་པ་མྲེད་
པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། འོག་ཏུ་མན་བྱ་སོས་པས་དབང་
པོའ ་ིསོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི་རང་མཚན་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ 
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༼༧༢༢༽ 
ཡྷིན་ཏྲེ། ན་ཤྲེས་ཀྷི་ཚད་མ་དྲེའྷི་སྟོབས་ ཀྷིས་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་
ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་སྒྲ་རང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དམ་བཅའ་དྲེ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མན་
བྱ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་གྷིས་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྷི་རྣམས་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྷིན་པར་འགྲུབ་པས་སྷི་སོང་བ་
ལ་མངོན་སུམ་གྷི་གནོད་པ་ མྲེད་པར་རྟོགས་པ་དང་། མན་བྱས་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ན་ཤྲེས་
ཀྷིས་སྒྲ་མན་བྱར་གྲུབ་པ་ལས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་རྟོགས་པའོ། །བཞྷི་པ་རྲེས་དཔག་གྷི་བསལ་བ་ནྷི། རྟོགས་སླ་བས་
འདྷིར་མ་བརོད་དྲེ་འོན་ཀང་བུམ་པ་རྟག་གོ་ཞྲེས་དམ་འཆའ་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ་ནྷི་རྲེས་དཔག་གྷིས་གནོད་དྲེ་
བུམ་པ་ནྷི་རྟག་པར ་མྷི་སྷིད་དྲེ་སྲེ་བ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བསལ་བ་བཞྷི་
བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་ཆོས་ཅན་གང་ལ་བསལ་བའྷི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་གྷི་ཆོས་
ཅན་ཞྲེས་སོས་པའྷི་ཡོངས་གཅོད་ཀྷི་དགོས་པ་དང་། རྣམ་བཅད་ཀྷི་དགོས་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་དགོས་པ་དངོས་བསྟན་པ་ནྷི། ཀུན་ཏུ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷིར་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ། 
ཚད་མས་ རྒྱན་་་་་་གནོད་པས་ཕྱོགས་མྷིན་ཞྲེས། །འདོད་པ་འདྷི་ནྷི་རྷིགས་པ་ཡྷིན། །ཆོས་ཅན་དྲེའམ་གཞན་ལ་
ཞྲེས། །བྱ་བ་འདྷི་ནྷི་གང་དུ་དགོས། །ཞྲེས་རོལ་ཏྲེ་ཚད་མས་གནོད་པ་ཕྱོགས་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པར་
རྷིགས་ཏྲེ་ཚད་མ ས་གནོད་ན་གཏན་ཚིགས་འཇུག་ཏུ་མྷི་རུང་བས་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཆོས་
ཅན་གྷི་དབྱྲེ་བ་བྱྲེད་པ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་ཀང་དམ་བཅར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
རང་ྷིད་ཀྷི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་བསལ་བ་ཞྲེས་སོས་པ་ལ་དོན་མྲེད་ 
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༼༧༢༣༽ 
དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དམ་བཅའ་བའྷི་གནས་ སྐབས་ཀུན་ཏུ་རང་དང་གཞན་གྷི་འདོད་པས་བཏགས་པའྷི་ཆོས་དྲེ་
དག་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཡྷིན་ཀང་། རོད་པའྷི་སྐབས་སུ་རོལ་བ་བདག་ྷིད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའྷི་ཆོས་
མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའྷི་སོན་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྷིན་གྷི། ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོ གས་པ་ཆོས་གཞན་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་
གནོད་ཀང་དམ་བཅའ་བའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོས་
པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ཆོས་གཞན་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་
ཀང་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་འདྷི་ལ་རང་འདོད་པའྷི་ཆོ ས་ཅྷི་ཞྷིག་གྷིས་བཀག་སྟྲེ་བཀག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་
འདོད་པའྷི་ཆོས་མ་བཀག་ཀང་གཞན་བཀག་པས་འགལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་སོང་
ནྷི། འོ་ན་ཆོས་ཅན་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་རོལ་བ་རང་ྷིད་འདོད་པ་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད ་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་རང་ྷིད་འདོད་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་བསལ་བ་ཕྱོགས་ཡྷིན་པར་
རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་དོན་འདྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་མཚན་ྷིད་རང་ྷིད་འདོད་པ་ཞྲེས་སོས་པའྷི་ཤུགས་
ཀྷིས་རྟོགས་ཀང་འདྷིར་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི་ཆོས་ལ་གནོད་པས་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་
འགྱུར་བར་མ་ཟད་རྟྲེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་ཀང་ཕྱོགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་འདྷི་གྲུབ་པའྷི་
དོན་དུ་བཀོད་པའོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྟྲེན་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་སྟྲེ་བཀག་པར་འགྱུར་བའྷི་ཆོས་
ཅན་དྲེར་བརྟྲེན་པའྷི་ཆོས་ཀང་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་སྟྲེ་བཀག་པར་ 



722   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༧༢༤༽ 
འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་སྒྲ་བཀག་ན་དྲེའྷི་ ཆོས་མྷི་རྟག་པའང་བཀག་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་དགོས་པ་
དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཞན་དུ་སྟྲེ་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་
གྷི་ཚིག་མ་སོས་ན་སྐབས་སུ་བབས་པའྷི་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་རྣམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྷི་ཆོས་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོ ད་པའྷི་ཕྱྷིར། ཆོས་དྲེ་ལ་གནོད་པ་ྷིད་ཀྷི་སྟྲེ་ཁོ་ན་དམ་བཅའྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་སམ་དུ་དོགས་
པར་འགྱུར་གྷི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་སམ་དུ་སྲེམས་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ན་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་
ཞྲེས་སོས་སོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དོན་གྷིས་གྲུབ་ཀང་ལོག་རྟོག་བཟོག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་སོས་པ་དང་། ལོ ག་
རྟོག་གྷི་སྦྱོར་བ་ྷིད་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་། དྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཆོས་
ཅན་ལ་གནོད་པས་ཆོས་ལ་གནོད་པ་འདྷིའང་ཕྱོགས་ལ་གནོད་ན་དམ་བཅའྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་དོན་
གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་མྷིན་ནམ་ཞྲེས་པ་ཤུགས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་གྷི་ངོ་བོ་ལ ་གནོད་པའམ་རྟྲེན་ལ་
གནོད་པས་ཀང་ཆོས་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིའྷི་ཆྲེད་དུའང་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་སོས་པ་དོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། ཤུགས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་བདྲེན་ཏྲེ་རོལ་བ་འགའ་ཞྷིག་རང་འདོད་པའྷི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྷི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྷིན་
ཀང་སྷིར་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྷིག་བཀག་པ་ཙམ་གྷིས་རོལ་བའྷི་དམ་བཅའྷི་སོན ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་པས་དྲེ་ལྟ་
བུའྷི་ལོག་རྟོག་བཟོག་པའྷི་ཆྲེད་དུ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་རྲེན་གཞན་དག་
གྷིས་སྔོན་མྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བསྲེད་པར་བྱར་མྲེད་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་དུ་སྒྲ་དང་རྲེག་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་
མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྲེ ན་ 
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༼༧༢༥༽ 
གྷིས་བསྲེད་པར་བྱར་མྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་ན་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་ཅྷིག་ཅར་ཁོ་ནར་སྲེད་པར་ཐལ་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྷི་སྦྱོར་བ་རོལ་བ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་བཤད་པ་ལ་སུན་འབྱྷིན་པར་བྱྲེད་པས་འདྷི་སྐད་རོལ་
ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་བྱ་བའྷི་རྟགས་འདྷི ས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་མྲེད་
པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བསྲེད་པར་བྱར་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་འདྷི་སྒྲུབ་ནུས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་
སོགས་པ་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོར་འདོད་པའང་དངོས་པོར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟགས་འདྷི་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ། སྒྲ་སོགས་ཅྷིག་ཅར་རྒྱུ ་མྷིན་ཕྱྷིར། ཅྲེས་པའྷི་རྟགས་འདྷིས་རོལ་བ་འདོད་པའྷི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྷི་གནོད་ཀང་ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་བཀག་པའྷི་ཕྱྷིར་དམ་བཅའ་བའྷི་སོན་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། འདྷིས་རོལ་བའྷི་དམ་བཅའ་ལ་ཇྷི་ལྟར་མྷི་གནོད་ཅྲེ་ན། རོལ་བ་ནྷི་དངོས་པོར་
གྱུར་པའྷི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་དུ་འདོད་པ་མ ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ནྷི་རྲེན་གྷིས་སྔར་མྲེད་པའྷི་རང་
བཞྷིན་དུ་བསྲེད་པར་བྱར་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་དོན་ནྷི་ནམ་མཁའ་ནྷི་གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་དུ་
གནས་པས་སྟོང་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀང་ཅྷིག་ཅར་གྷི་དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་ཡྷིན་ནོ། ། དྲེས་ན་དངོས་པོར་གྱུར་པའྷི་ནམ་མཁའ་བཀག་པས་རོལ་བ་ལ་ཇྷི་ལྟར་གནོད་དྲེ་རོལ་བ་
ནྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་ནམ་མཁའ་གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་དུ་གནས་པས་སྟོང་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་དྲེའྷི་ཚེ་དངོས་པོར་གྱུར་པའྷི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་དྲེ་བཀག་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྷི་
གནོད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་ པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་རང་གྷི་ཆོས་ 
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༼༧༢༦༽ 
ཅན་ཞྲེས་སོས་སོ། །ཡང་ན་རོལ་བའྷི་སྦྱོར་བའྷི་དོན་འདྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔོན་མྲེད་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་བསྲེད་པར་
བྱར་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྷི། ནམ་མཁའ་ནྷི་མྷི་རྟག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་
མྷིན་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པ་ནྷི་ནམ་མཁའ་ནྷི་རྷིམ ་གྷིས་དོན་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་སུན་འབྱྷིན་པ་ན་རྲེ་
རྟགས་དྲེས་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་
དྲེའྷི་ཚེ་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ཆོས་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་མྷི་རྟག་པའྷི་ནམ་
མཁའོ། །དྲེ་ནྷི་མྷི་རྟག་ པ་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། རྒྱན།་་་་་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། །དབྱངས་ཀྷི་དབྱྲེ་བ་ཡོད་ཕྱྷིར་
རོ། །བད་ཀན་སོགས་ཀྷིས་མགྷིན་པ་ཡྷི། །བུ་ག་མས་པར་གྱུར་པ་ན། །མགྷིན་པའྷི་སྦུབས་ཀྷི་ནམ་མཁའ་
ནྷི། །མས་པས་དབྱངས་ནྷི་ཐ་དད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མགྷིན་པའྷི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ཡངས་དོགས་ལས་
སྐད་ཐ་དད་དུ་ འགྱུར་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ནམ་མཁའ་གཅྷིག་གྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་སྟོང་པར་གནས་པའམ་
མྷི་རྟག་པའྷི་རང་བཞྷིན་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་རོལ་བའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནམ་མཁའ་རྟག་པའམ་དངོས་པོར་
གྱུར་པ་བཀག་པས་གནོད་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་པ་ྷིད་དོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་གང་ལ་གནོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་
པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་པ་འདྷིས་ནྷི་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཅྷི་ཞྷིག་བསྟན་ཅྲེ་ན་
སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། 
སྐབས་སུ་བབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་ཀང་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ྷིད་ཀང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྷི་གའྷི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ 
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༼༧༢༧༽ 
ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་འདོད་པའྷི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཆོས་ཅན་རང་པ་བཀག་པས་ཕྱོགས་ལ་
གནོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འོག་ཏུ་འབའ་ཞྷིག་མྷིན་ཅྲེས་པ་ཆོས་ཅན་རང་པ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་དྲེ་ཇྷི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆོས་མྷི་
རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་
དྲེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་
པས་ཆོས་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྷིན་ན་འདྷིར་གནོད་ཅྲེས་པ་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་ལ་གཙོ་བོ་མྷི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྟགས་འདྷི་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་གངས་ཅན་གཙོ་བོ་རྟག་པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྷི་
གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་རྒྱུར་འདོད་དོ། །དྲེ་འགོག་པ་ནྷི་ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བའྷི་རྒྱུ་མྷིན་པའྷི ་
ཕྱྷིར་བདྲེ་སོགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་གྷི་གཙོ་བོ་ནྷི་རྲེན་གཞན་གྷིས་གཞན་དུ་སྲེད་ནུས་པ་མྷིན་པ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་
པ་ནྷི་རྲེན་གྷིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྲེད་མྷི་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་པས་བཀོད་པའོ། །དྲེ་སུན་
འབྱྷིན་པ་ནྷི་བཤད་མ་ཐག་པ་སྔ་མ་བཞྷིན་ཏྲེ། ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་ཀྷི་རྒྱུ་མ་ཡྷིན་པའྷི་རྟ གས་དྲེས་གཙོ་བོ་རྲེན་
གྷིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྲེད་མྷི་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཙོ་བོ་རྟག་པའྷི་དངོས་པོར་
མྲེད་པ་ཡང་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་དམ་བཅའ་བའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྔར་བཤད་པའྷི་སང ས་རྒྱས་པའྷི་སྦྱོར་བ་འདྷི་ལ་ཅྷིག་ཅར་
གྷིས་དོན་བྱྲེད་པས་སྟོང་པའྷི་གཏན་ཚིགས་འདྷི་ཚད་མས་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ན་ཆོས་ཅན་དང་འགལ་བར་འགྱུར་  
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༼༧༢༨༽ 
བ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཙོ་བོ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་ཀྷི་
རྒྱུ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྷིམ་གྷིས་སྒྲ་སོགས་ ཀྷི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་རྟགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྷིམ་པ་བཞྷིན་
དོན་བྱྲེད་པ་དང་གཙོ་བོ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ལ་འགལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན། 
ཅྷིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་མྷིན་ཕྱྷིར། །ཅྲེས་པའྷི་རྟགས་འདྷིས་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྷི་མྷི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་ལྷག་ལྡན་ཡྷིན་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་གྲུབ་པ་དང་ཁྲེགས་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། གང་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་རང་འདོད་པའྷི་ཆོས་
དྲེའྷི་རྟྲེན་དྲེ་ལ་གནོད་ན་དམ་བཅའ་བའྷི་སོན་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེ་ན། རོལ་བ་རང་ྷིད་འདོད་པའྷི་ཆོས་བ སྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྷིག་པ་ལ་གནོད་པ་དང་སའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་
སོགས་པ་ཆོས་གཞན་གྷི་རྟྲེན་ལ་གནོད་ཀང་སོན་དུ་འགྱུར་བ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་དཔྲེ་
བསྟན་པ་ནྷི། མཚན་ྷིད་ཀྷི་སྐབས་སུ་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲ་སོས་པ་ཡྷིས་ནམ་མཁའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་སོ གས་པའྷི་ཆོས་
གཞན་ལ་གནོད་པས་རོལ་བའྷི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདྷིར་རང་
གྷི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོས་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་ཀང་ཆོས་ཅན་གཞན་ཏྲེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའྷི་ཆོས་ཅན་དང་གྲུབ་ཟྷིན་
པའྷི་ཆོས་ཅན་རང་པ་ལ་གནོད་པ་ལའང་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ཁྱ ད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ལ་
སོགས་པ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་འཐད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རང་གྷི་ཆོས་ཅན་ལ་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་
གཞན་པའྷི་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ནམ་འདྷི་ལྟར་ཁྱད་པར་ཅན་ 
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༼༧༢༩༽ 
མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྷིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ཡང་གཞན་དག་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་དུ་འདོ ད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྷི་དཔྲེར་ན་བདག་ནྷི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་མ་
གྲུབ་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྒྲ་ནྷི་མྷི་རྟག་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་མྷི་རྟག་པ་གངས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་
བོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བདག་ནྷི་འདུ་བ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ་བདག་དང་འདུ་བ ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་གྷིས་ཀ་
མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་དག་འདྷིར་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་དུ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་སྟོན་ཅྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྷི་བརྟགས་ན་ཕལ་ཆྲེར་
ཕྱོགས་སོན་དུ་མྷི་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བདག་ནྷི་ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན་སོན་ཅྷི་
ཡོད། ཆོས་ཅན་བདག་མྲེད་པས་རྟགས་ཀྷི་རྟྲེན་མ་གྲུབ ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་རྟགས་ཀྷི་སོན་དུ་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་འཇྷིག་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོན་ཅྷི་ཡོད། ཁྱད་པར་འཇྷིག་པ་གངས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པའམ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན་དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱས་སྟོང་
པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་སོན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཡོན་ཏན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གངས་ཅན་ལ་དྲེ་ལས་བཟོག་པའྷི་སྒྲ་རྟག་པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
རྟག་པར་ལོག་ཤྲེས་ཀྷིས་གྲུབ་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་མྷི་འགྱུར་ལ་དྲེ་སྒྲ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ནྷི་མྷི ་སྷིད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ཡང་བདག་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་ལ། འདུ་བ་ཅན་
གྷི་རྒྱུ་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་འཇྷིག་པ་ལྟར་བརྟགས་ལ་དགག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་རྟགས་ཀྷི་སོན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱོགས་
ཀྷི་སོན་དུ་ 
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༼༧༣༠༽ 
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྷིས་ཕྱོགས་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའྷི་སོན་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ྷིད་དུ་འདུས་པས་རྟགས་ཀྷི་སོན་ལ་སོགས་པ་ལོགས་སུ་བརོད་མྷི་དགོས་པར་འགྱུར་
རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དཔྲེ་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་སོན་ཐམས་ཅ་ཀྷིས་ཕྱོགས་ྷིད་འགྲུབ་པ་
ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་ཡྷིན་ ནའང་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་གང་གྷི་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། དམ་བཅའ་བའྷི་མཚན་ྷིད་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་
བ་ཅན་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྷི་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ཡྷིན་ཏྲེ་འགའ་ཞྷིག་བསྒྲུབ་མྷི་དགོས་ལ་འགའ་ཞྷིག་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡན་ལག་ཕྱྷི་མ་རྟགས་དང་དཔྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་སོན་མ་གྲུབ་པ་དང་། དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱས་
སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ནྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་དྲེ་ྷིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གོང་དུ། 
རྒྱུ་སོགས་མཚན་ྷིད་བསལ་བྱ་ལ། །ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བཤད། ཅྲེས་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རྟྲེན་ཆོས་ཅན་དང་སོགས་པ་
སྟྲེ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་སྟྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་མྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དཔྲེ་མྷི་
སྟོན་པའྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོ་མཛད་པའྷི་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་འགོག་པའྷི་དཔྲེ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་
དང་། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས་སོ་སོར་དཔྲེའྷི་ཕྱོགས་ཙམ་བསྟན་པ་དང་། དྲེས་དཔྲེར་བརོད ་གཞན་ཡང་རྟོགས་
པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ནྷི་མན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ། །བུམ་པ་ནྷི་རྟག་པའོ། །རྲེས་དཔག་ནྷི་ཚད་
མ་མ་ཡྷིན་ནོ། །རྷི་བོང་ཅན་ནྷི་ཟ་བ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་དག་ནྷི་ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་འགོག་པའྷི་དཔྲེ་ཁོ་ན་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར། ཆོས་ཅན་གྷི་ 
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༼༧༣༡༽ 
ངོ་བོ་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་དཔྲེ་ཡ ང་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཀྷི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྷི་དཔྲེ་
བརོད་པ་འདྷིས་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཀྷི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་གསུམ་ཀ་
ཡང་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཀང་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། དཔྲེར་བརོད་དངོས་བསྟན་པ་དང་། བྱྲེ་བག་པའྷི་དམ་བཅའྷི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དམ་བཅའ་
བའྷི་དོན་ཡན་ལག་ཅན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འགལ་བ་བཞྷིན་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོས་འགོག་པ་
ལ་སོགས་པའྷི་འགལ་བ་གསུམ་གྷི་དོན་བསྟན་པ་སྟྲེ་རྟོགས་པའྷི་དོན་དུ་འདྷིར་དཔྲེའྷི་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྷིག་བརོད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་གང་ཡྷིན་ཅྲེ་ན་བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྷིས་ཐ་དད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཆོས་
འགལ་བ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མཐོང་མ་མཐོང་དང་གཞན་སྒྲུབ་པར་ནུས་མྷི་ནུས་དང་ཐོགས་པ་ཡོད་
མྲེད་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་འགོག་པ་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྷི་ཡན་ལག་ཅན་ནྷི་ཡན་
ལག་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སང་དམའ་བའྷི་ཁྱད་པར་མྷི་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་
འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་སྣང་ཚོད་དྲེ་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལ་རྟགས་གྲུབ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་
ལྡན་པ་དང་། བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། འཕོད་པ་འདུ་བའྷི་རྒྱུ་ཞྲེས་པའྷི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྷི་རས་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི ་
ཁྱད་པར་ཡྷིན་པས་དྲེ་རྟགས་ཀྷིས་འགོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྷི་ལྷིད་ཀྷི་སྟྲེང་དུ་ཡན་ལག་
ཅན་གྷི་ལྷིད་བསྣན་པས་སྔར་བས་སང་མདའ་དམའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །ཡང་ཡན་ལག་རྣམས་ནྷི་
ཡན་ལག་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ 
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༼༧༣༢༽ 
མངོན་སུམ་གྷིས་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཆོས་ཀྷི ་ཁྱད་པར་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྔར་བརོད་པའྷི་མཚན་
ྷིད་ཅན་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ནྷི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན།་་

་་་གང་ཞྷིག་གང་གྷི་རང་བཞྷིན་ལས། །ཐ་དད་དྲེ་ནྷི་དྲེ་བཞྷིན་དམྷིགས། །དྲེ་ཡྷི་ངོ་བོར་དམྷིགས་མྲེད་ན། །ཐ་དད་
པར་ནྷི་འགྲུབ་མྷི་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རས་ནྷི་ཡོན་ཏན་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྷི་ལ་སོགས་
པའྷི་ཡོན་ཏན་དང་དབྱྲེར་མྲེད་པར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རས་སྣང་
ཚོད་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ཁྱད་པར་ཡྷིན་པས་མྷི་འགོག་ལ་རས་བདྲེན་པ་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་ཡྷིན་པས་དྲེ་འགོག་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་གྷི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གྷིས་ཀ་འགོག་པའྷི་དཔྲེ་ནྷི་ངག་ཐམས་ཅད་ནྷི་བདྲེན་པའྷི་དོན་
ཅན་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་ཚིག་ཀུན་བདྲེན་པའྷི་དོན་མྷིན་ཞྲེས། །ངག་དང་བདྲེན་མྷིན་པ་ྷིད་
ཀྷི། །དྲེ་ཡྷི་ངོ་བོས་ཁྱད་པར་དག །སོང་བ་བརོད་འདོད་ལ་སོན་ཡྷིན། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་
བྱྲེ་བག་པ་རགས་པ་སྣང་ཙམ་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་ཐ་དད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནམ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་
གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ཅྲེ་ན། གྷིས་པ་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་
བྱ་བ་ལྡན་པའྷི་དོན་རས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་མངོན་
སུམ་གྷིས་མཐོང་བ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ། །དབང་པོས་མ་མཐོང་བ་དང་ཆོས་
གསུམ་གྷི་ཁྱད་པར་ཅན་མྷིན་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དྲེ་གྲུབ་
ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ 
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༼༧༣༣༽ 
ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་བྱྲེ ་བག་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པར་ཅྷིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། མ་མཐོང་བ་སྟྲེ་མཐོང་དུ་མྷི་
རུང་བའྷི་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་ལ་སོགས་པ་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འབས་བུ་མྲེད་
པར་བྱྲེ་བག་པའྷི་བོས་མཐོང་ནས་དྲེ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཅན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པ་
ཆོས་གསུམ་གྷི་ཁྱད་པ ར་ཅན་མྷིན་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པར་སྣང་བ་ཙམ་ཞྷིག་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་
ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ན་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཀུན་རོབ་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་ནྷི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་སངས་
རྒྱས་པས་ཀང་ཁས་བངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རྡུལ་ཕན་ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་ལག་ནྷི་མཐོང་དུ་མྷི་རུང་ལ་
རགས་པ་ནྷི་མཐོང་དུ་རུང་བ་ལ་ སོགས་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་མཐོང་བ་ལ་འབས་མྲེད་པ། །མཐོང་ནས་
ཡན་ལག་ཅན་སྒྲུབ་འདོད། །ཅྲེས་པའྷི་ཚིག་རྐང་འདྷི་གྷིས་རྒྱན་གྷི་ར་བ་ན་མྷི་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་དམ་བཅའྷི་
དོན་ཡན་ལག་ཅན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ལྷིད་ཀྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་འཐད་པའྷི་སོ་ནས་དགག་པ་དང་། དྷི་ལ་སོགས་
པའྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་འཐད་པའྷི ་སོ་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པའྷི་སོ་ནས་དགག་པ་ནྷི། འོ་ན་བྱྲེ་བག་པ་འདོད་པའྷི་ཡན་
ལག་ཅན་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་འདྷི་ལ་ལྷི་བའྷི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་འོག་ཏུ་འགོ་བའྷི་བྱ་
བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆུ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སང་གྷི་མགོ་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་འཇྷིམ་པའྷི་དུམ་བུ་བརྒྱ་
མ་འདྲེས་པར་སང་ལ་གཞལ་བ་དང་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་གཅལ་བ་གྷིས་ལ་ལྷིད་ཀྷི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་སོ་སོ་བ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྷི་ལྷིད་མྲེད་ལ་འདྲེས་པ་ 
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༼༧༣༤༽ 
ལ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན ་ཏོ། །སོ་སོ་དང་འདྲེས་པ་ལ་ལྷིད་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་འདྷི་ལ་
ཡོན་ཏན་ལྷི་བ་དང་བྱ་བ་ཐུར་དུ་འགོ་བ་གྷིས་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡན་ལག་ཅན་འདྷི་ཡོན་ཏན་དང་བྱ་བ་གྷིས་
འདུ་བ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཅན་འདྷི་ལ་རས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་སོ་ནས་དགག་པ་ནྷི། འདྷི་ལ་རས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཡན་ལག་
ཅན་དྲེ་ཡན་ལག་ལས་ཐ་དད་དུའང་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྷིན་པར་ཐལ་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྷི་
འབས་བུ་ལྷི་བ་དང་འོག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་
ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྷི། ཡན་ལག་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་
འོག་ཏུ། གཞན་གྷི་ཁྱད་པར་གནོད་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ནྷི་གཞན་ནྷི་རགས་པར་སྣང་བའྷི་གཞན་ཙམ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་
ཁྱད་པར་ནྷི་རས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷི་ཆོས་གསུམ་ཡྷིན་པས་དྲེ་ལ་སང་དམའ་བའྷི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་
པའྷི་རྟགས་ཀྷིས་གནོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཁྱད་པར་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་མྲེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མྷི་འབྱུང་
བའམ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡྷིན་ཏྲེ། གཞན་ཙམ་ནྷི་གྲུབ་ཟྷིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། རྒྱན།་་་་་འདྷི་ལྟར། 
ལྷི་བ་ྷིད་དང་འོག་འགོ་བ། །སངས་ནས་སྣང་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར། །སྣང་བ་ཙམ ་ནྷི་རྣམ་ཤྲེས་ལས། །ཐ་དད་པར་ནྷི་
འཐད་པར་དཀའ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དྲེ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལྷིད་ཡོད་པའྷི་རས་ཕ་མོ་འགའ་ཞྷིག་ནས་བརམས་ཏྲེ་ཕ་མོ་གྷིས་དང་གསུམ་ལ་
སོགས་པའྷི་རས་ཀྷི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་སང་ལ་བཅལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རས་གཞན་ཏྲེ་ར ས་ཕ་མོ་ 
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༼༧༣༥༽ 
དུ་མའྷི་ནང་ན་གནས་པའྷི་རས་ཕ་མོ་གཅྷིག་ལ་ལྷི་བ་དང་ཐུར་དུ་འགོ་བའྷི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་། དྲེའྷི་ལྷིད་སང་
གྷིས་མྷི་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རས་བལ་གྷི་ཁུར་གྷི་ནང་དུ་རས་བལ་གྷི་འདབ་མ་གཅྷིག་བཞག་ཀང་དྲེའྷི་ལྷིད་མྷི་
རྟོགས་པའམ་ཏྷིལ་དུ་མའྷི་ནང་དུ་ཏྷིལ་ག་མ་གཅྷིག་བཞག་ཀང་མཐོ་དམའ་མྷི ་ནུས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོན་ཀང་
རས་བལ་དང་ཏྷིལ་ལ་ལྷིད་དང་ཐུར་དུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་
དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོན་དགག་པ་ནྷི། འོ་ན་རས་མང་པོ་དྲེའྷི་ཅྷིག་ཅར་ལྡན་པ་སྟྲེ་དུ་མ་ཅྷིག་ཅར་
འདྲེས་པ་དང་སོ་སོར་ལྡན་པ་སྟྲེ་རྷིམ་གྷིས་འདྲེས་པའྷི་རྡུལ་སོགས་ སམ་འཇྷིམ་པ་དག་སོ་སོར་ལྷན་ཅྷིག་སང་
ལ་བཅལ་བ་ན་ལྷིད་ནྷི་ཐ་དད་འགྱུར་ཞྲེས་པ་འཇྷིམ་པའྷི་དུམ་བུ་བརྒྱ་རྷིམ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནྷི་ལྷིད་ཆྲེ་
བར་འགྱུར་ལ་ཅྷིག་ཅར་འདྲེས་པ་ནྷི་ལྷིད་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། རྷིམ་གྷིས་འདྲེས་པ་
ལ་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་མ་ཡོད་ལ་ཅྷིག་ཅར ་འདྲེས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པར་འདོད་པ་
དྲེའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སོ་སོར་ལྷན་ཅྷིག་བཅལ་ཅྲེས་པ་ནྷི་སོ་སོ་ནྷི་དུ་མ་རྷིམ་གྷིས་འདྲེས་པ་དང་། ཅྷིག་ཅར་
འདྲེས་པ་གྷིས་སོ་སོར་སང་ལ་བཅལ་བའོ། །ལྷན་ཅྷིག་བཅལ་བ་ནྷི་འཇྷིམ་པའྷི་དུམ་བུ་བརྒྱ་བསྲེས་ནས་དུས་
གཅྷིག་ཏུ་བཅལ་བའོ། །འདྷི་དག་ལྷིད་ཐ་དད་ པར་འདོད་པར་ནྷི་མྷི་ནུས་ཏྲེ་འཇྷིམ་པའྷི་དུམ་བུ་མམ་པོ་བརྒྱ་
རྷིམ་གྷིས་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་བཅལ་པ་དང་ཅྷིག་ཅར་དུ་གཅྷིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་བཅལ་བ་ལ་ལྷིད་ཐ་དད་མ་
དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྷིམ་གྷིས་འདྲེས་པ་ལའང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་མ་མྲེད་དྲེ་འདྲེས་པའྷི་ཚེ་སོ་སོའ ་ི
ཡན་ལག་ཅན་ཞྷིག་ནས་སྷིའྷི་ཡན་ལག་ཅན་ག ཅྷིག་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་དུ་མས་ 
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༼༧༣༦༽ 
རགས་པ་རོམ་པའྷི་ཚེ་རྡུལ་ཕན་གྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཞྷིག་པས་རྡུལ་ཕན་ཀང་ཞྷིག་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྡུལ་
ཕན་རྟག་པར་འདོད་པའྷི་དམ་བཅའ་མས་སོ། །གཞན་ཡང་དུ་མ་རྷིམ་གྷིས་བསྡོམས་པའྷི་ཚེ་སྔ་མ་དྲེ་དག་གྷི་
ཡན་ལག་ཅན་འཇྷིག་ན་གསྲེར་མ་ཤ ་དང་འོལ་མ་ཟྷི་དང་ར་ཏྷི་ལ་སོགས་པའྷི་རྷིམ་པ་གངས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་
གཅྷིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་ན་སོ་སོའ ་ིགནས་སྐབས་དང་གངས་མཚུངས་པར་མ་ཤ་ལྔའྷི་གོང་བུ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་
པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་དུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྷིད་ཀྷི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཅྷིག་
ལས་མྲེད་ཀང་ལྔའྷི་གངས་རུང་ན་གངས ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་ཉུངས་ཀར་ཅྲེས་པ་སྟྲེ། ཉུངས་ཀར་གཅྷིག་ནས་བརམས་ཏྲེ་གྷིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་ན་དྲེ་དག་གྷི་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྷིག་གྷི་ལྷིད་རྟོགས་ཀང་དྲེ་དག་སོ་སོའ ་ིའབས་
བུ་ཕྲེང་བའྷི་ལྷིད་རྟོགས་པ་མ་ཡྷིན ་ཏྲེ་ཉུངས་ཀར་གཅྷིག་ལ་གཅྷིག་བསྣན་པས་གྷིས་ཀའྷི་ལྷིད་སོ་སོར་མྷི་
རྟོགས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཉུངས་ཀར་བར་གྷི་སྟྲེ་ཉུངས་ཀར་བས་ཆུང་བའྷི་ལྷིད་ཀང་མྷི་རྟོགས་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་ཆུང་ངུའྷི་ལྷིད་ནྷི་ཆྲེན་པོ་བས་ཤྷིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འབས་བུའྷི་ལྷིད་མྷི་རྟོགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་ལྷིད་ཅན་གྷི་རགས་པ་གོང་མ་གོང་མ་ཡང་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འདོད་ན་རགས་པ་ཆྲེན་
པོ་དྲེའྷི་རྒྱུ་དྲེ་བས་ཆུང་བ་དང་དྲེའྷི་རྒྱུ་དྲེ་བས་ཀང་ཆུང་བ་ལ་སོགས་པ་གཞལ་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་
ན་རགས་པའྷི་རྒྱུ་ཆུང་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྡུལ་ཕན་ཡྷིན་པས་དྲེ་ཁོ་ན་སང་གྷི་གཞལ་བྱར་འགྱུར་རོ། །གསུམ ་པ་
དཔྲེ་དགག་པ་ནྷི། རས་བལ་གྷི་འདབ་མ་དང་དཔྲེ་མྷི་མཚུངས་ཏྲེ་རས་བལ་ནྷི་ལྷིད་ཀྷི་སོ་ནས་མ་རྟོགས་ཀང་
རང་ 
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༼༧༣༧༽ 
གྷི་ངོ་བོ་སྣང་བའྷི་སོ་ནས་དྲེ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་གྷི་དོན་མཚན་ྷིད་གསུམ་ལྡན་དྲེ་ཇྷི་
ལྟར་ཡང་རྟོགས་སུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་རས་བལ་གྷི་འདབ་མ་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་ཡན་ལ ག་ཅན་དྲེ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ངོ་བོའ ་ིསོ་ནས་མ་རྟོགས་ཀང་འབས་བུའྷི་སོ་ནས་རྟོགས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཡན་
ལག་ཅན་དྲེའྷི་འབས་བུར་འདོད་པའྷི་ལྷི་བ་དང་སྒྲྷིབ་པ་ལ་སོགས་པའང་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་འཐད་པའྷི་སོ་ནས་དགག་པ ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ལྷིད་ཀྷི་སོ་ནས་དྲེ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡྷིན་
ཏྲེ་དྷི་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་གྷི་
ཡོན་ཏན་ལྷི་བ་ྷིད་རྟོགས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་དྲེའྷི་ཡོན་ཏན་དྷི་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ ་ཏྲེ་རྟོགས་པ་ཡོད་ན་གསྲེར་མ་ཤ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་རྣམས་
ལ་དྲེའྷི་ཡན་ལག་ཅན་དྷི་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པ་སྟྲེ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ། །མྷིན་ཅྲེས་པ་འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ལྷག་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སློབ་དཔོན་
གྷིས་ཡན་ལག་ཅན་དགག་པའྷི་སྐབས་སུ་སང་དམའ་བ འྷི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ལྷིད་ཁོ་
ནས་དགག་པ་བརོད་ཅྲེ་ན། སང་དམའ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྷི་ྲེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་ཡྷིན་ཏྲེ་འོག་གྷི་ཇྷི་བཞྷིན་ཞྲེས་པ་
ནྷི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལྷིད་ཁྱད་པར་ཅན་རྟོགས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་གཟུགས་དང་དྷི་རོ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡན་
ལག་རྣམས་ལ་དྲེ་དག་པས་ལྷག་པའྷི་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་ ཀང་ལྷག་པ་ཡོད་པ་ཇྷི་ལྟ་བ་བཞྷིན་དུ་རང་གྷི་དབང་
པོས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་དཔྲེར་བརོད་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ནྷི། རོལ་བའྷི་  
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༼༧༣༨༽ 
དམ་བཅའ་འདྷི་ལ་ཁས་བང་བ་དང་རང་གྷི་ཚིག་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་རྲེས་དཔག་དང་གགས་པ་དང་མངོན་སུམ་
གྷིས་གནོད་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཇྷི་སྐད་བཤད་པའྷི་ ཆོས་ཅན་གྷི་ངོ་བོ་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྷི་འགལ་བའྷི་ཕྱོགས་
ཀྷིས་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་འགོག་པའྷི་དཔྲེར་བརོད་འདྷི་ལས་སྷི་འགོག་པ་ལ་སོགས་
པའྷི་དཔྲེར་བརོད་པ་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་གཞན་གྷི་ལུགས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཕྱོགས་
ཀྷི་མཚན་ྷིད་ཁྱབ་ཆྲེས་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེའྷི་ྲེ ས་སོང་གྷི་ལན་དགག་པ་དང་། རྣམ་པར་བརྟགས་ལ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། རྷིགས་པ་ཅན་ན་རྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་ནྷི་
ཕྱོགས་ཏྲེ་དམ་བཅའ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲ་མྷི་རྟག་སྟྲེ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་
བྱ་བའྷི་རྟགས་བྱས་པ་དང་དཔྲེ་བུམ་པ་གྷི ས་པ་སྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་གངས་ཅན་ལ་ལྟོས་ན་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་རྟགས་མྷིག་གྷི་
གཟུང་བྱ་དང་ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་པས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་དཔྲེ་བོ་ལ་སོགས་པའང་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བྱ་བའྷི་སྒྲ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་ལ་འཇུག་པའྷི་ལན་དགག་པ་
དང་། མ་གྲུབ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ཡང་རྟགས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བར་གྱུར་ཟྷིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ནྷི་ད་གཟོད་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་
པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བྱ་བའྷི་སྒྲ་ནྷི་དུས་གསུམ་གྷི་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་འཇུག་ཏུ་  
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༼༧༣༩༽ 
རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་འདོད་ནའང་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འདྷི་ལྟ ར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་གྱུར་
ཏོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་ན་བྱ་བའྷི་སྒྲ་དྲེ་དུས་གྷིས་ཁོ་ན་
ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་མྷི་འདོད་པ་གང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟའྷི་བདག་ྷིད་མྷིན་ཅྲེས་པ་མྷིག་
གྷི་གཟུང་བྱ་དྲེ་ལྟའྷི་བདག་ྷིད་མྷིན་པའྷི་ཆོས་ཅན་ག ཞན་དག་སྟྲེ་སྒྲ་ཡང་མྷིག་གྷི་གཟུང་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་
དྲེ་ལྟར་བཀོད་པའྷི་རྟགས་དྲེ་དང་ཡང་རྟག་པ་དྲེ་ལྟའྷི་བདག་ྷིད་མྷིན་པའྷི་གཞན་དག་སྟྲེ་བོ་དང་བདྲེ་བ་ལ་སྒྲ་
རྟག་པ་དང་མཐུན་པ་དྲེ་ལྟར་བཀོད་པའྷི་དཔྲེ་སྟྲེ་དྲེ་དག་གོ །དུས་ནྷི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་
ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེའྷི་ཚེ་བསྒྲུ བ་བྱར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་
ཀང་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་ནམ་སམ་པའྷི་དོགས་པ་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་བུམ་པ་བསྒྲུབ་བྱའོ་ཞྲེས་
བརོད་ཀང་དྲེ་རྟགས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པ་མྷི་སྲེ་བ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་བུམ་པ་ནྷི་སྲེད་བྱྲེད་རྒྱུས ་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྷིན་ལ་འདྷིར་ནྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པས་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་སྒྲ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་ཕྱྷིས་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་སྒྲས་རང་འདོད་པའྷི ་ཁྱད་པར་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་དམ་
བཅའ་ཁོ་ན་སྟོན་ནུས་པ་མྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་སྟོན་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་མ་གྲུབ་
པ་དུ་མའྷི་ནང་ནས་དཔྲེ་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་དཔྲེར་བྱས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིག་མ་གྲུབ་
ས། །དམ་བཅའ་ 
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༼༧༤༠༽ 
བ་ནྷི་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེས་ན་སྐབས་ལ་ལྟོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱར་
དམ་བཅའྷི་མཚན་ྷིད་དྲེས་འཕྲེན་ན། རྷི་བོང་གྷི་རྭ་དང་མོ་གཤམ་གྷི་བུ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཀང་
བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་ཅྲེས། དྲེ་དག་ལའང་ཁྱབ་ཆྲེས་པར་བསྟན་པར་རྷིགས་པ་ལས་མ་བསྟན་པ་ནྷི་སྐབས་ལ་ལྟོས་
པར་དགོངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ྲེས་སོ ང་གྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་བསྟན་
ཀང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་བར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་ལས་ལ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིརྲེན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །འདྷི་ལྟར་ཐམས་ཅད་ནྷི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ལས་དང་བྱ་བ་གསུམ་གྷིས་བསྡུས་པ་ཡྷིན་ལ་འདྷིར་བྱྲེད་པ་པོ་ནྷི་
བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིཁྱད་པ ར་ཙམ་དོན་དུ་གྲེར་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་ལས་ྷིད་འདོད་པའྷི་ཡུལ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་
བྱྲེད་པ་པོ་ར་མཁན་ནྷི་བུམ་པ་བྱྲེད་པའྷི་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་
མ་ཡྷིན་པར་བུམ་པ་ྷིད་ཕུགས་ཀྷི་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་ཡྷིན་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་འདྷིར་ཡང་རྟགས་དང་དཔྲེ་
མ་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་སྒྲ་འཇུག་ཀང་རོལ་པའྷི་ཕུགས་ཀྷི་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་མ་ཡྷིན་པས་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་
བྱར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་ཡང་འདྷིར་གྲུབ་པའྷི་མཐའ་ནྷི་བཞྷི་སྟྲེ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྷི་གྲུབ་པའྷི་
མཐའ་དང་། རོལ་བའྷི་རྒྱུད་ཀྷི་གྲུབ་པའྷི་མཐའ་དང་། སྐབས་ཀྷི་གྲུབ་པའྷི་མཐའ་དང་། ཁས་བ ངས་པའྷི་གྲུབ་པའྷི་
མཐའ་འོ། །དྲེ་ལྟར་བཞྷི་ལས་དམ་བཅའྷི་མཚན་ྷིད་ནྷི། ཁས་བངས་པའྷི་གྲུབ་པའྷི་མཐའ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཡང་
རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པར་མྷི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེར་མ་ཟད་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་
གྷི་ངག་གྷི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡྷིན་ཏྲེ། འདྷི་ལྟར་དམ་བཅའ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་།  
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༼༧༤༡༽ 
དཔྲེ་དང་། ྲེ་བར་སྦྱར་བ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དྲེ་དག་ལས་འདྷི་ནྷི་དམ་བཅའ་བའྷི་ཡན་ལག་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐལ་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་སྷིར་
དགག་པ་ནྷི། འདྷིར་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལན་དུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དམ་བཅའ་དང་རྟགས་འགའ་ཞྷིག་དང་། དཔྲེ་འགའ་
ཞྷིག་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་འགའ་ཞྷིག་གྷིས་མ་གྲུབ་པ་དྲེས་ན་ལས་ལ་བྱ་བའྷི་རྲེན་ཡོད་པ་དང་། སོགས་པ་སྟྲེ་
ཁས་བངས་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ཡྷིན་པ་དང་། དམ་བཅའ་བརོད་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ྲེ་བར་
བཀོད་པའྷི་ལན་གྷིས་དམ་བཅའ་དྲེ་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ ་ཡང་
ལས་ལ་བྱ་བའྷི་རྲེན་ཡོད་ཀང་བྱ་བ་ནྷི་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བར་གོང་དུ་བསྟན་པས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་
འཇུག་ཏུ་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། དམ་བཅའ་བརོད་པའྷི་སྐབས་ཡྷིན་པའྷི་
ལན་དགག་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཡྷིན་པའྷི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རོལ་བས་སྒྲུབ་པའྷི་ངག་ད གོད་པའྷི་
དང་པོར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འདོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོ་སོའ ་ིམཚན་ྷིད་
ཀྷི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་སོ་སོར་དབྱྲེ་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་སྒྲུབ་པ་བཀོད་པའྷི་སྔ་
རོལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོ ད་པའྷི་ཕྱྷིར་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའང་
བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཡན་ལག་གྷི་སྐབས་ཡྷིན་ཅྲེས་བརོད་པ་
རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བའྷི་ལན་དུ་རུང་བ་མྷིན་ཏྲེ། དྲེས་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་
དོགས་པ་གཅོད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། ། 
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༼༧༤༢༽ 
གྷིས་པ་ནྷི། རོལ་བ་གང་གྷིས་ཁས་བངས་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའྷི་
མཚན་ྷིད་དུ་འགྱུར་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་དྲེའང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་
པའྷི་གྲུབ་མཐའ་ྷིད་དུ་མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྔར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བངས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར ་མྷི་འགྱུར་བ་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ། དྲེ་ཕྱྷིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཡང་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། 
བསྒྲུབ་བྱའྷི་དོན་གང་ཡྷིན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང་། ངྲེས་བཟུང་གྷི་སྦྱར་བ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། འདྷིར་རྟགས་ཀྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ཆོས་ རང་པའམ་ཆོས་ཅན་
རང་པའམ་དྲེ་དག་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་བརྟག་གང་། དྲེ་ལ་དང་པོ་གྷིས་ཡྷིན་ན། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་་ཆོས་བསྒྲུབ་
བྱ་ན་ཆོས་མཐུན་མྲེད། །ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་གལ་ཏྲེ་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་
ཆོས་ཅན་གང་དང་ཡང་མ་འབྲེལ་བའྷི་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷི ན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་
མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་རྟགས་ཡོད་ཀང་མྷི་
རྟག་པ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྟགས་དྲེ་དག་ནྷི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་གྷི་ཆོས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་ན་རྟགས་ དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་ཀ་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྷིན་ནའང་མྷི་འཐད་དྲེ་ཆོས་མཐུན་མྲེད་པ་དང་རྟགས་དོན་མྲེད་པའྷི་སོན་གྷིས་ཀ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་པ་ལ་སོན་མྲེད་དྲེ་གྲུབ་མ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དཔྲེ་དང་རྟགས་ཀྷི་ཆོས་
མཐུན་པའང་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྷིན་ན་ཡང་ཆོས་ 
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༼༧༤༣༽ 
དང་ཆོས་ཅན་གྷིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚོགས་པ་ནྷི་ཚོགས་པ་ཅན་
ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའྷི་མཚན་ྷིད་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་
ཆོས་མྷི་རྟག་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ཆོས་ཅན་སྒྲའྷི ་ཆོས་སྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་མྲེད་པས་རྟགས་
རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། ཆོས་ཅན་སྒྲས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་མྷི་རྟག་པ་དང་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་རྟགས་སྲེ་བ་
ཅན་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་མཐུན་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། གོང་དུ་བརོད་པའྷི་སོན་
གྷིས་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་མྷི ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་འདྷིར་བསྒྲུབ་བྱའྷི་སྒྲ་ནྷི་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཁྱྲེད་ཀྷིས་ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་སུ་བཏགས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པའྷི་
མཚན་ྷིད་སྟོན་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ཀྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ་དྲེ་དག་ཅྷི་རྷིགས་པར་འཇྷིག་རྟྲེན་པ་རྣམས་རང་ྷིད་ཀྷིས་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སོགས་པ་བརྟགས་ནས་འཇུག་པ་སྟྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སོགས་པར་ཁས་ལྲེན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་
བསྟན་བཅོས་ལས་ཇྷི་སྐད་བཤད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་གནས་ལུགས་ནྷི་རང་གྷིས་ཇྷི་ལྟར་བརྟགས་
པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་གྷི་མཚན་ྷིད་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ཀྷིས་
དགོས་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད། གྷིས་པ་ངྲེས་བཟུང་གྷི་སྦྱར་བ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནྷི། འདྷིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་
བརོད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ངྲེས་གཟུང་གྷི་སྒྲ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འོ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་བསྟན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྔར་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་སྦྱོར་ར མ། བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་ནྷི་ 



742   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༧༤༤༽ 
དམ་བཅའ་བ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཕྱྷིས་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་སྦྱོར་བརྟག་གང་། དྲེ་ལ་ཅྷིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས།་་་་

་སྔ་མར་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་འདྷིར། །ཕྱྷིས་ངྲེས་གཟུང་ན་མྷི་འདོད་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྷི་
ལྟར་སྔར་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་དྲེས་མྷི ་འདོད་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཟོག་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་དྷི། གལ་ཏྲེ་གྲུབ་ཟྷིན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྷིན་
པ་བཀག་ནས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་སྟོན་པའོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྟན་པའྷི་ཤུགས་
ཀྷིས་མ་གྲུབ་པའྷི་དོན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ྷིད་དུ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཡང་གྲུབ་ཟྷིན་ན་རྟགས་དོན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷི ར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པའྷི་དོན་དུ་ངྲེས་གཟུང་སྦྱོར་ཅྲེ་ན་
མྷི་འཐད་དྲེ་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་གྲུབ་པ་གྷིས་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་
བསྟན་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། གོང་དུ་དྲེ་དག་མ་གྲུབ ་ཀང་དྲེ་དག་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་
སོགས་པ་སྟྲེ་དཔྲེའྷི་མཚན་ྷིད་ཀྷིས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་དྲེའྷི་ཚེ་དྲེ་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཕྱོགས་ཀྷི་སྔ་རོལ་དུ་ངྲེས་གཟུང་སྦྱར་ན་དྲེ་ཡྷིས་གྲུབ་ཟྷིན་པ་དང་མ་གྲུབ་ཀང་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་དམ་བཅའ་ཡྷིན་པ་ཁྲེགས ་པའྷི་ཕྱྷིར་དམ་བཅའྷི་མཚན་ྷིད་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ། །སྔར་ངྲེས་པར་གཟུང་ན་དོན་མྲེད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འོས་མྲེད་པའྷི་ཤུགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་ནྷི་
དམ་བཅའ་བ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་ཕྱྷིས་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་དྲེར་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ངྲེས་གཟུང་དྲེ་ཁྱབ་
པའྷི་འབས་ཅན་དྲེ་མ་འབྲེལ་བ་རྣ མ་པར་བཅད་པ་ཡྷིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའམ་མ་
གྲུབ་པ་དྲེ་དམ་བཅའ་ལ་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཡྷིན་ན་ཁྱྲེད་མྷི་འདོད་པའྷི་རྟགས་དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་  



རིགས་པའི་མཛོད།   743 

༼༧༤༥༽ 
པའང་དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལའང་མ་གྲུབ་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གཞན་གྷི་དམ་
བཅའྷི་མཚན་ྷིད་དགག་པ ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གསུམ་པ་གཞན་གྷི་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་གྷི་དཔྲེའང་དགག་པ་ནྷི། བྱྲེ་བག་

པ།་་་་་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་གྷིས་འགལ་ན་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་ཕྱོགས་
ལྟར་སྣང་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྷི་ནྷི་འགལ་བ་ཡྷིན་
ཏྲེ་ཐམས་ཅ ད་མྷི་རྟག་ན་སྒྲ་རྟག་པར་མྷི་རུང་ལ་སྒྲ་རྟག་ནའང་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པར་མྷི་རུང་སྟྲེ་སྒྲའང་ཐམས་
ཅད་ཀྷི་ནང་དུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་འགལ་བའྷི་དོན་བརྟག་པ་དང་། 
བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འདྷིར་འགལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྷི་དོན་ཅྷི་ཞྷིག་ཡྷིན། བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་སུ་འ དོད་
པ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའོ་ཞྲེ་ན། འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེའང་ཅྷི་ཞྷིག་ཡྷིན། རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཕན་པ་མྲེད་པ་
སྟྲེ་དྲེས་དྲེ་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའོ། །ཡང་ན་རྟགས་དང་ཆོས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ལ་གྷིས་
ཏྲེ། ཕན་པ་མྲེད་པ་དགག་པ་དང་། ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟགས་ཀྷི ས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་
མྷི་ནུས་པ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟར་འདོད་ན། རྟགས་ཀྷི་སོན་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ་
དོན་ནྷི་ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་སོན་སོ་སོར་བཞག་པ་དོ ན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་ལ་
གྷིས་ཏྲེ། ལྷན་ཅྷིག་མྷི་གནས་ན་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་གྷི་འགལ་བར་མྷི་འགྱུར་བའྷི་འཐད་པ་དང་། མ་གྲུབ་པར་
འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི།  
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༼༧༤༦༽ 
འགལ་བའྷི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེ་གྷིས་ལྷན་ཅྷིག་མྷི ་གནས་
པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་པའྷི་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ཕྱོགས་ཀྷི་སོན་དུ་མྷི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་སྒྲའང་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་
པས་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་རྟགས་དྲེས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེ ད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་རྟགས་དྲེས་
སྒྲ་རྟག་པའྷི་དམ་བཅའ་དྲེ་ནྷི་བཟོག་པ་སྟྲེ་བཀག་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་ཚད་མས་བསལ་བའྷི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་
ཡྷིན་གྷི་འགལ་བ་ཙམ་གྷིས་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ་འདྷིས་མྷི་མཐུན་དཔྲེ་སྟོན་པས་རྟགས་མ་ཡྷིན་
པ་དང་། ཁྱད་པར་རྟག་པར་འདོད་པས་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། མྷི་ རྟག་པ་ྷིད་འགོག་པ་སྷིད་ན་འགལ་བར་
བསྟན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་ཡྷིན་པ་རྟགས་སུ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིག་འདྷི་ལ་སྒྲ་རྟག་པའྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་དཔྲེ་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ལས་དོན་གཞན་ཅྷི་ཞྷིག་མཐོང་བའམ། 
རྟོགས་པ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །འདྷི་ལྟར་ཐམས་ཅད ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་འདྷིས་རྟགས་སྟོན་
པ་མ་ཡྷིན་གྷི་སྒྲ་རྟག་པའྷི་མྷི་མཐུན་དཔྲེ་ཁོ་ན་སྟོན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་
རྟག་སྟྲེ་མྷི་རྟག་པ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དོན་གྷིས་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་དྲེ་ནྷི་དཔྲེ་ྷིད་མ་སྦྱངས་
དག །ཆོས་མྷི་མཐུན་པར་ བརོད་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཚེ་རྟགས་སུ་
མྷི་རུང་ངམ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་ནྷི་མྷི་རྟག་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྲེས་བརོད་ན་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་སྷིད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་རྟག་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་ན་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་དམ་བཅའ་བའྷི་ཚིག་གྷི་ཁྱད ་པར་ 
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༼༧༤༧༽ 
སྒྲ་ལ་མྷི་རྟག་པ་ལས་གཞན་པའྷི་རྟག་པར་བརོད་ནས་རྟགས་བརོད་པའྷི་ཚིག་གྷིས་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་སྷིའྷི་ཆོས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་སྟྲེ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་སྒྲ་དྲེ་ལ་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་
ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །མདོར་ན་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་རྟགས ་འདྷིས་ཁྱད་པར་སྒྲ་དྲེ་ལ་མྷི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། སྒྲ་དྲེ་དམྷིགས་ཀྷིས་བཀར་ནས་རྟག་པར་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་
ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་བས་སྷིར་བཏང་ལ་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན།་་་་་དམྷིགས་ཀྷིས་བསལ་བའྷི་
ཡུལ་བཞག་སྟྲེ། །སྷིར་བཏང་བར་ནྷི་འཇུག་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་སོ། །གཞན་ཡང་སྷི་ཐམས་ཅད་ལ་མྷི་རྟག་པ་རྲེས་
སུ་འཇུག་པར་བརོད་པ་ལ་འབས་བུའང་ཅྷི་ཞྷིག་ཡོད་དྲེ་དྲེས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་
པ་ནྷི། འདྷིར་ཐམས་ཅད་མྷི་རྟག་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྷིན་གྷི་སྒྲ་ནྷི་རྟག་སྟྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་རྟགས་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འདྷི་ལྟ་བུའྷི་སྦྱོར་བ་ ནྷི་རོངས་པ་ལའང་མྷི་སྷིད་དོ། །མྷི་སྷིད་མོད་བརྒྱ་ལ་འདྷི་ལྟ་བུ་བཀོད་ན་
རྟགས་དང་དམ་བཅའ་འགལ་བའྷི་སོན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁོ་བོའང་འདོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟ་བུའྷི་རྟགས་ཀྷིས་དམ་
བཅའ་འགོག་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དམ་བཅའ་ནྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་དམ་བཅའ་
ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་ཡུལ ་ྷིད་ཀྷིས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སློབ་དཔོན་གྷིས་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་གནས་པ་
ཡྷིན་ན་འདྷིར་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་དམ་བཅའྷི་དོན་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྷི། དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའྷི་
རྐང་པ་གྷིས་སོ། །འོན་ཀང་རོད་པའྷི་ཚེ་འདྷི་ལྟ་བུ་འགོད་པ་ནྷི་མྷི་སྷིད་དོ། །བཞྷི་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཀུན་ ལ་
གགས་པའྷི་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། འགའ་ 
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༼༧༤༨༽ 
ཞྷིག་ལ་གགས་པའྷི་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་པ་རྟགས་སུ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་དངོས་ཀྷི་
དོན་ནྷི། སྒྲ་ལས་ཡུལ་གཞན་པའྷི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་པ་དང་འགལ་བའྷི་མྷི་རྟག་པས་ཁྱབ་
པར་སས་པའྷི་ཕྱྷིར་སྒྲ་ནྷི་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་ ཡྷིན་པར་བརོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་ནྷི་རྟག་སྟྲེ་ཐམས་ཅད་
ལས་གཞན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པའམ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་རྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷིའྷི་
སྒྲ་ནྷི་རང་གྷི་ཁྱད་པར་མྷི་སོང་བ་སྟྲེ་ཁྱད་པར་སོང་བ་ལ་མྷི་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་དྲེའང་
རྟགས་སུ་འཐད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྷིང་གྷི ་སྒྲས་ཤ་པ་མྷི་སོང་བ་བཞྷིན་ནོ། །དོན་ནྷི་སྒྲ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ནང་དུ་
འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སོང་བ་ནྷི། སྒྲ་ནྷི་ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་
ཕྱོགས་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མྷི་རྙྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ཡྷི ན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་སྒྲས་ཁྱད་པར་མྷི་སོང་བར་མ་གྲུབ་སྟྲེ་དཔྲེར་ན་སྐབས་
འགའ་ཞྷིག་ཏུ་ཤྷིང་ཤ་པ་ྷིད་ནྷི་ཤྷིང་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྷི་ཤ་པ་ཁོ་ན་ཤྷིང་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་
སྟོན་པ་ཡྷིན་གྷི་ཤ་པ་ཤྷིང་གྷི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་སྒྲ་ནྷི ་
ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྷི་སྒྲ་མན་པ་སྟྲེ་སྒྲ་གཅྷིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པ་ཡྷིན་གྷི་
སྒྲ་ནྷི་ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་ཙམ་གྷིས་སྒྲ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མྷིན་པར་
སྟོན་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མྷིན་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི ་ཁྱད་པར་
ཀུན་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྷི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དྲེ་མྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ 
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༼༧༤༩༽ 
ན་ཐམས་ཅད་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གསལ་བ་ཀུན་ཐམས་ཅད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་
ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་མ་ལུས་པ་སྡུད་
པའྷི་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་ཡྷིན་པ་རྟགས་ཡྷིན་ན་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་མོད། འདྷིར་སྒྲ་མ་གཏོགས་པའྷི་ཐམས་
ཅད་ལས་གཞན་བརྟགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་མ་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྒྲ་མ་གཏོགས་པའྷི་ཐམས་ཅད་
ལས་གཞན་པ་དྲེ་སྒྲ་ྷིད་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲ་མ་གཏོགས་པའྷི་ཐམས་
ཅད་ལས་གཞན་པ་དང་ཆོས་ཅན་སྒྲ་གྷིས་མྷིང་གྷི་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཡང་འདོད་ན་སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་སྒྲ་མ་
གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་བཀོད་པའྷི་ཚེ་དམ་བཅའ་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་
རྟགས་ཡྷིན་པས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འདྷི་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་གྲུབ་པའྷི ་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། སྒྲ་གྲུབ་ཀང་དྲེ་རྟགས་སུ་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་
པ་མྷིན་ཏྲེ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལ་ཐ་དད་ཀྷིས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཅྲེས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་རང་ྷིད་རང་ྷིད་ཀྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷི ན་ན་མར་མྲེ་ཡང་རང་ྷིད་རང་
ྷིད་ཀྷི་གསལ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འད་སྟྲེ་རྟགས་ནྷི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་པ་
ཡྷིན་ལ་འདྷིར་ནྷི་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་གྷི་སྦྱོར་བ་སྷི་ལ་རོད་
པ་སང་བ་དང་། བྱྲེ་བག་འགའ་ཞྷིག་ལ་རོད་པ་ས ང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། སྒྲ་ལ་
སོགས་པའྷི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆོས་ 
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༼༧༥༠༽ 
མྷི་རྟག་པ་དང་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་བཞྷིན་གྷི་
སྦྱོར་བ་ཀུན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ྲེས་པ་འདྷི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་ ལན་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མྷིན་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་དངོས་པོ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡོད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྡོག་པ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་ལྔའོ། །དྲེ་ལ་དྲེ་ྷིད་གཞན་ྷིད་འགོག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟོགས་
པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ྷིད་དྲེ་གཅྷིག་བཀག་ནས་དུ་མར་ཡང་བོས་བྱྲེད་ལ་གཞན་ྷིད་ཅྲེས་པ་དུ་ མ་བཀག་ནས་གཅྷིག་
ཏུའང་བོས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྷི་ཐ་སད་བོ་ལ་སྣང་བ་ལ་བརྟྲེན་པ་ནྷི། དཔག་བྱ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་རྲེས་སུ་
དཔག་པ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྷི་ཐ་སད་འདྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི་བོ་ལ་ཡོ ད་པའྷི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྷི་བྱྲེ་
བག་དག་ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་དྲེ་དོན་ལ་མྷི་འཁྲུལ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། བདག་ྷིད་ཇྷི་ལྟའྷི་
ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་བོ་ལ་གནས་པའྷི་གཞན་སྲེལ་ནྷི་དོན་གྷི་གཞན་སྲེལ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྟྲེན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཀུན་རོབ་ཀྷི་སྣང་ བ་ལ་ཐ་སད་ཡོད་ཀང་མྷི་བསླུ་བ་མྲེད་ལ་དོན་དམ་པ་
ལ་མྷི་བསླུ་བ་ཡོད་ཀང་ཐ་སད་མྲེད་པས་སྲེས་བུ་འཇུག་པ་ལ་གྷིས་ཀ་དགོས་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་འདྷིར་མ་
གྲུབ་པར་འཇོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། འདྷིར་ནྷི་ཐ་སད་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་བོ་ལ་སྣང་བའྷི་ཐ་སད་
ཀང་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་བྱྲེ་བག་འགའ་ཞྷིག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཡང་དག་
ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་། མ་ངྲེས་པ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་འདུས་བྱས་ནྷི་མྷི་རྟག་སྟྲེ་འདུས་  
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༼༧༥༡༽ 
བྱས་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་འདྷི་རྟགས་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ྷིད་རྟགས་སུ་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདུས་བྱས་ཀྷི་བྱྲེ་བག་ནྷི་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་ལ་སྷི་ནྷི་རྟགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །སྷི་དང་བྱྲེ་བག་
ཡྷིན་པ་དྲེས་ན་བྱྲེ་བག་ཆོས་ཅན་དང་སྷི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ནྷི་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་ཐ་དད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་དང་
རྟགས་ཅན་དུ་རུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྒྲ་ནྷི་མྷི་རྟག་སྟྲེ་ རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ྷིད་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་འདྷིར་ཡང་དམ་བཅའ་བའྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྟགས་རོལ་
བྱུང་གྷིས་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་རོལ་བྱུང་ཕྱོགས་ཀྷི་ཡན་ལག་སྟྲེ་སྒྲའྷི་ཁྱད་པར་
ཡྷིན་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་ཐ་དད་མ་གྲུབ་པ་མྷིན་ཏྲེ། ག ནོད་མྲེད་ཕྱྷིར་ཅྲེས་པ་རྟགས་ནྷི་རོལ་བྱུང་གྷི་སྷི་
ཡྷིན་ལ་ཆོས་ཅན་ནྷི་བྱྲེ་བག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དཔྲེར་ན་གོང་བུ་འགའ་ཞྷིག་ལ་རྟར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བའྷི་ཚེ་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདྷི་ནྷི་རྟ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྭ་ཅན་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཡང་ན་རོལ་བྱུང་དྲེ་
བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན་གྷི་ཡན་ལག་མྷིན་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་དྲེས་སྒྲའྷི་བྱྲེ་བག་དྲེ་ཆོས་ཅན་
དུ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་དྲེ་ྷིད་ཆོས་ཅན་ཡྷིན་པ་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ལྷ་སྦྱྷིན་གྷི་ཁྱྷིམ་ཞྲེས་པ་ལྟར་
ཆོས་ཅན་དྲེ་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ནྷི། སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་མན་བྱ་ཡྷིན་པ འྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེས་པའྷི་ཚེ་ནའང་གཞྷི་རྟགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་ྷིད་མན་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་
མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་མན་བྱ་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ལོག་པའྷི་ལྡོག་པའྷི་ཆོས་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་མན་
བྱ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང་དམ་བཅའ་སྟྲེ་སྒྲ་དང་དོན་གཅྷིག་ཏུ་འཐད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །སྒྲ་ལ་ 
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༼༧༥༢༽ 
སྒྲ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ནྷི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དངོས་ཀྷི་བརོད་བྱ་གཏན་
ཚིགས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་དང་རྟགས་ལྟར་སྣང་གྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མདོར་བསྡུ ས་པའྷི་སོ་ནས་ཀུན་ལས་བཏུས་
པར་སློབ་དཔོན་གྷིས་གསུངས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་དགོས་པ་ནྷི་བདྲེ་བག་ཏུ་གཟུང་བ་གྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཇྷི་ལྟར་གསུངས་ན། རྲེ་ཞྷིག་མ་གྲུབ་པ་བོར་ཏྲེ་ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད་པའྷི་ཡང་དག་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་
པ་སྟྲེ་གསུམ་གྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་སོ་ནས་སོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར ་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྷི་དོན་
ངྲེས་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་དབྱྲེ་བའྷི་དོན་ངྲེས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་ཕྱོགས་
ངོས་གཟུང་བ་ནྷི། དྲེ་ཚོགས་དོན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྟགས་ཀྷི་དུས་ན་དྲེ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྲུབ་བསལ་བྱུང་བའྷི་
ཆོས་ཅན་གྷིས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཤྲེས་འ དོད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷི་ལྟར། ཤྲེས་པར་འདོད་
པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀྷི་རང་བཞྷིན་ྷིད། །ཅྲེས་དང་། རྣམ་ངྲེས།་་་་་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
ནྷི། །ཟ་ན་ཆོས་ཅན་ཙམ་ྷིད་ཕྱོགས། །ཞྲེས་པས་ཤྲེས་འདོད་ཀྷི་ཆོས་ཅན་ཕྱོགས་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྲེར་བཏགས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིའྷི་རང་བཞྷིན་རྒྱས་པར་ནྷི་རྷིགས་པ་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་
ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་རྟགས་ཆོས་ཅན་གྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ་
མ་བྱས་ན་ཕྱོགས་ཀྷི་ཆོས་སུ་མྷི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ནྷི་ཆོས་ཅན་གྷིས་རྟགས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་མོད་རྲེས་
འགོ་མྲེད་པར་མྷི ་འགྱུར་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་སྒྲ་  
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༼༧༥༣༽ 
ལ་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ངྲེས་གཟུང་སྦྱར་བའྷི་སྒྲའྷི་རྣམ་
གཅོད་ནྷི། ཆོས་ཀྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འདྷིར་ཆོས་ནྷི་རྟགས་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ཚིག་ཕད་ནྷི་ངྲེས་པར་བཟུང་བའོ། །ཚིག་ཕ ད་དྲེ་
ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་སྦྱར་ས་ཐ་དད་ལ་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟགས་དྲེ་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་མྷི་ལྡན་པ་དང་
མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་དང་དྲེ་ལ་ཤྷིན་ཏུ་མྷི་སྷིད་པ་སྟྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་གཅོད་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་
རྷིམ་པ་བཞྷིན་ཆོས་ཆོས་ཅན་ལ་རྟགས་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་ཁྱད་པར་རྟགས་དང་ངྲེས་གཟུང་ལྷན་ཅྷི ག་སྦྱར་ནས་
བརོད་ན་མ་འབྲེལ་བ་གཅོད་ལ། ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་རྟགས་ཡོད་ཅྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྷིག་
བརོད་ན་གཞན་དང་ལྡན་པ་གཅོད་ཅྷིང་ཆོས་ཅན་ལ་རྟགས་སྷིད་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ་སྷིད་པ་དང་ལྷན་ཅྷིག་བརོད་
ན་དྲེ་ལ་མྷི་སྷིད་པ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལ་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་ཀྷིས་ཁྱད་ པར་དུ་བྱས་པས་སོན་
གང་ཡང་མྲེད་དོ། །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྷིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ན་རྟགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་། 
ཚིག་ཕད་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ངྲེས་གཟུང་མ་སྦྱར་བའྷི་སྒྲའྷི་རྣམ་
གཅོད་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ངྲེས་གཟུང་མ་སྦྱར་བར་ངྲེས་གཟུང་གྷི་དོན་རྟོགས་ན་ཚིག་ཕད་ དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ་མྷི་
རྟོགས་ན་ངག་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ངག་ཐམས་ཅད་ངྲེས་གཟུང་ཅན་ཁོ་ནར་བརོད་དགོས་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ངག་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་སུ་ངྲེས་གཟུང་དྲེ་སྦྱར་བ་མྲེད་ཀང་ངྲེས་གཟུང་དྲེའྷི་དོན་ནྷི་རྟོགས་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་འདོད་པའྷི་ཀུན་སློང་ལས་སྲེས་པའྷི་སྒྲ་ ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །བརོད་འདོད་ངྲེས་
པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྷིང་། །བརྡ་ནྷི་དྲེ་ཡྷི་གསལ་བྱྲེད་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་གང་གྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ངག་བརོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྷི་ 
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༼༧༥༤༽ 
འབས་བུའམ་དགོས་པ་ནྷི་བཟོག་ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་ངག་ནྷི་རྣམ་གཅོད་
འབས་ཅན་ཏྲེ། །འགར་ཡང་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མྷིན། །ཁོ་ནའྷི་སྒྲ་སྦྱར་མྲེད་པར་ཡང་། །ཚིག་རྣམས་ཀྷིས་ནྷི་
རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་གྷི་དཔྲེ་གསུམ་ནྷི་རྷིམ་པ་ལྟར། ནག་པ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྷི་
རྐང་པ་གསུམ་མོ། །གལ་ཏྲེ་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་འཕོང་སྲེན་པ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་
དང་དྲེ ་ྷིད་ཀྷི་དཔའ་བ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོན་ཏན་མྷི་གཅོད་པ་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཞྲེ་ན། ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པ་ྷིད་
དོ། །ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཚེ་སྐབས་དྲེར་ཡང་འཕོང་སྲེན་པའྷི་ཟ་བོ་མྷི་སྲེན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྷི་དོན་རྣམས་ཁོ་ན་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་ནམ་མྷི་སྲེན་སམ་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་འདྷི་བའྷི་ཚེ་འཕོ ང་མྷི་སྲེན་པ་དྲེའྷི་
འགལ་ཟ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ངག་གྷིས་ན་པ་པོའ ་ིཐྲེ་ཚོམ་མྷི་སྲེལ་ན་ངག་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་
ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇྷིག་རྟྲེན་ན་འདོད་པས་དམྷིགས་པའྷི་ཟ་བོ་གང་ཡྷིན་པ་དྲེ་ྷིད་རྣམ་པར་གཅོད་པ་
ཡྷིན་གྷི་གཞན་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་གགས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འགལ་ཟ་མྷི ་གཅོད་ན་ཚིག་ཕད་དོན་མྲེད་དུ་
འགྱུར་བས་དྲེས་འགལ་ཟ་གཅོད་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། སྒྲས་དོན་གོ་བ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་འདོད་པའྷི་རྲེས་སུ་
འབང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲ་ནྷི་སྒྲོན་མ་ལྟར་རང་རང་གྷི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་
པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ནོར་བའྷི་སྒྲ་བཞྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེས་ན་མྷི་ལྡན་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་
བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་དབྱྲེ་བའྷི་དོན་ལ་གསུམ་སྟྲེ་གང་ལ་དབྱྲེ་བའྷི་གཞྷི་དང་། ཇྷི་སྲེད་དབྱྲེ་བའྷི་གངས་
དང་། དྲེ་ལྟར་ཕྱྲེ་བའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཙམ་ལ་དབྱྲེ་བ་མ་  
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༼༧༥༥༽ 
ཡྷིན་གྷི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད་པ་གཞྷིར་བྱས་པ་ལ་ཡྷི ན་ཏྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།་་་་་གང་ཕྱྷིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་
ནྷི། །དྲེ་སྣང་ཕལ་ཆྲེར་ཕྱོགས་ཆོས་ྷིད། །དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྷི །སྔོན་དུ་དྲེ་དབྱྲེ་བསྟན་པར་
བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ་དབྱྲེ་བའྷི་ངོ་བོ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་། ཡུལ་གང་ལ་ལྟོས་
ནས་དབྱྲེ་བ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་ས ང་བ་དང་། ངྲེས་པ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རྣམ་ངྲེས།་་་་་ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་
ཕྱོགས་ཡོད་མྲེད་དང་། །རྣམ་གྷིས་རྲེ་རྲེ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་། །ཡོད་མྲེད་
རྣམ་པ་གྷིས་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད་པ་དྲེ་ྷིད་གཞྷིར་བྱས་པ་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་
ནས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྟགས་དྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་གྷིས་ཀའོ། །དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་གཞྷིར་
བྱས་པ་ལ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་ྷིད་
ལ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་གྷིས་ཀ་སྟྲེ་གསུམ་མོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པ་
ལའང་གསུམ་དང་། གྷིས་ཀ་ལའང་གསུམ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་དགུའོ། །དྲེ་དག་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡང་། གཞལ་བྱ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་གོ །བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་གོ །མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་
གོ །མན་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་གོ །རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་གོ །མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོལ་ བ་ལས་མ་བྱུང་
བའོ། །རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་རྟག་གོ །རྲེག་བྱ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྟག་གོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཅན་ནྷི་
ཕལ་ཆྲེར་སྒྲ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་དག་རྟོགས་སླ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསྡུས་ན། ཀུན་བཏུས།་་་་་གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མྷི་རྟག་དང་། །བྱས་
དང་མན་ 
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༼༧༥༦༽ 
བྱ་རོལ་བྱུང་དང་། །མྷི་རྟག་རོལ་བྱུང ་རྷིག་མྷིན་ཏྲེ། དགུ་པོ་འདྷི་དག་རྟག་སོགས་ལའོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་དགུ་
བསྡུས་པའོ། ། རྒྱན།་་་་་རྟག་དང་མྷི་རྟག་རོལ་བྱུང་དང་། །བར་དུ་རྟག་པ་གསུམ་དག་དང་། །རོལ་བྱུང་མྷིན་པ་མྷི་རྟག་
རྟག །སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞལ་བྱ་ྷིད་སོགས་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱ་དགུ་བསྡུས་པའོ། །གྷིས་པ་ནྷི། ཕྱོགས་
གྷིས་ལ་ལྟོས་ནས་དགུར་ཕྱྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་ཕྱོགས་གྷིས་པོ་ཇྷི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྷི་ཆོས་ཀྷི་
སྷིས་དོན་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཀྷིས་སྟོང་པ་ཐམས་ཅད་ནྷི་མྷི་མཐུན་
པའྷི་ཕྱོགས་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི། བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཀྷིས་སྟོང་པ་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཡྷིན་ན ་དྲེ་དངོས་མྲེད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་དགག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་ན་དྲེ་ལ་རྟགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་དགག་ཏུ་མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་
མྲེད་པ་ནྷི་དགག་གཞྷིར་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དགག་
པ་བཀག་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཡང་མྷི་མཐུན་ཕྱོག ས་ལ་རྟགས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་དུ་
མྷི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ན་མ་གྲུབ་སྟྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་དང་འགལ་བ་དང་དྲེ་ལས་
གཞན་པ་ཡང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་གཞན་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ནྷི་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་
ལས་གཞན་པའྷི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ཏྲེ། མཐུན་ཕྱོགས ་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་
སྒྲ་མྷི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྷི་མཐུན་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་མྷིག་གྷི་གཟུང་བྱ་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་གཞན་དང་
ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མདོར་ན་བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་དང་ལྡན་ན་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་ཡང་དྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་ལ་
བསྒྲུབ་བྱའྷི་ཆོས་ཀྷིས་སྟོང་ན་ཆོས་གཞན་དང་མྷི ་ལྡན་ཡང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ 
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༼༧༥༧༽ 
ཏོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཕྱོགས་ཆོས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་ཆོག་གམ་ངྲེས་པ་དགོས་ཞྲེ་ན་ཡང་དག་
དང་འགལ་བ་ལ་ངྲེས་པ་དགོས་ཏྲེ་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའམ་ཕྱྷིན་ཅྷི་ལོག་ཏུ་ངྲེས་ནས་འདོད་
པའྷི་དོན་བསྒྲུབ་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། འ གལ་བ་ལ་མྷི་འདོད་པའྷི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་ངྲེས་
ན་དྲེ་རྟོགས་པར་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་ལ་ནྷི་དྲེའྷི་ཡན་ལག་ངྲེས་པ་མྷི་དགོས་ཏྲེ་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་
ལ་མཐོང་ན་ཐུན་མོང་གྷི་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གྷིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་མ་
ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གང་རུ ང་གཅྷིག་ལ་མཐོང་ཡང་གང་རུང་གཅྷིག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་མ་ངྲེས་
པར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལྟར་ཕྱྲེ་བའྷི་དགོས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། 
རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མ་དམྷིགས་པའྷི་དཔྲེར་བརོད་མྷི་སྟོན་པའྷི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། རང་བཞྷིན་བྱས་
པ་དང་འབས་བུ་རོལ་བྱུང་གྷིས་རང་ གྷི་རང་བཞྷིན་དང་རྒྱུ་གྷིས་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་སྒྲ་མྷི་རྟག་སྟྲེ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་གཏན་
ཚིགས་གྷིས་བསྟན་ཏོ། །ཡང་བྱས་པ་དང་རོལ་བྱུང་གྷིས་ཀྷི་རང་གྷི་རང་བཞྷིན་དང་རྒྱུ་འགོག་ན་འགལ་བ་
ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་གྲུབ་པ ར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་སྒྲ་རྟག་སྟྲེ་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་
བཟོག་པ་སྟྲེ་འགལ་བ་གྷིས་བསྟན་ཏོ། །ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ་རྟགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མྷི་དགོས་ཏྲེ་རྲེས་
འགོ་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་དང་ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་རྲེས་འགོ་རང་པ་ཅན་གྷིས་འདོད་པའྷི་དོན ་སྒྲུབ་ནུས་སོ་
ཞྲེས་པའྷི་རོད་པ་བཟོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ཁྱད་པར་མན་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །  
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༼༧༥༨༽ 
ཞྲེས་པ་དང་སྷི་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་གྷིས་བསྟན་ཏོ། །སྦྱོར་བ་ལྷག་མ་གསུམ་ནྷི་རྟགས་ཀྷི་ལྡོག་
པའྷི་ཁྱབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་ལྟར་ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་རྟགས་ལ་རྲེས་འགོ ་ཡོད་པ་ཙམ་གྷིས་
ཆོག་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲ་ནྷི་རོལ་བྱུང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་
མཐུན་ཕྱོགས་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ཀྷི་རྟགས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་དྲེ་ནྷི་རྟགས་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷི ས་རྲེས་འགོ་འབའ་ཞྷིག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཆ་མམ་པ་རྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྒྲ་ནྷི་རྟག་སྟྲེ་ལུས་ཅན་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་
འདྷི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལ་ཆ་གྷིས་སུ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཁ་ཅྷིག་
ན་རྲེ་དྲེ་ཡང་རྟགས་མ་ཡྷིན་ཏྲེ ་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་མྲེད་པས་ན་རྲེས་འགོ་གཙོ་ཆྲེ་བ་མ་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་སྒྲ་ནྷི་རོལ་བྱུང་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགྱུར་ཏྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅྷིང་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གྷིས་སུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ཡང་རྟགས་ མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྷི་མཐུན་
ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་ཡོད་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཆ་མམ་པ་དང་
རྲེས་འགོ་སྟོབས་ཆྲེ་བའང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་གསུམ་པོ་དྲེ་ནྷི་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་ སྒྲུབ་པའྷི་
ཐབས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། སྦྱོར་བ་དང་པོ་བཞྷི་སོས་པའྷི་དགོས་པ་དང་། ཁྱབ་པར་དང་སྷི་སོས་
པའྷི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་འབས་བུ་ལ་རོལ་བྱུང་དཔྲེར་བརོད་པའྷི་དགོས་པ་
དང་།  
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༼༧༥༩༽ 
རང་བཞྷིན་ལ་བྱས་པ་དཔྲེར་བརོད་པའྷི་དགོས་པ་དང་། གྷིས་ཀ་བསྟ ན་པའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། འབས་བུས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བྱས་པ་རང་བཞྷིན་དང་རོལ་བྱུང་འབས་
རྟགས་སུ་མྷི་འཐད་དྲེ་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་ཡང་བརོད་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་ལ་འབས་
རྟགས་ཀྷི་མཚན་ྷིད་དང་། བྱས་པ་ལ་རང་བཞྷིན་གྷི་མཚན་ྷིད ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རང་བཞྷིན་གྷིས་
མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རང་བཞྷིན་དང་རང་བཞྷིན་ཅན་ཁྱབ་མམ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རང་
བཞྷིན་ལས་གཞན་པའྷི་འབས་བུ་ནྷི་གོ་བྱ་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྷིར་རྒྱུ་ཙམ་
ནྷི་འབས་བུ་སྲེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ འྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་ནྷི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་མྲེད་གྷིས་སུ་འཇུག་པ་
ཡྷིན་ལ་རོལ་བྱུང་ཡང་ཡོད་མྲེད་གྷིས་སུ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་རྟགས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རོལ་བྱུང་འབས་
རྟགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། འོ་ན་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྷི་ཤྲེས་པ་རྒྱུ་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་
ཇྷི་ལྟར་འགྲུབ་སྟྲེ་ རོལ་བ་ལ་འབས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རོལ་བས་སྔར་ཡོད་གསལ་བར་བྱྲེད་
པའང་ཡོད་དྲེ་སྒྲོན་མ་འདྲེགས་པའྷི་རོལ་བ་ལས་བུམ་པ་གསལ་བ་བཞྷིན་ནོ། །རོལ་བས་སྔར་མྲེད་པ་བསྲེད་
པའང་ཡོད་དྲེ་ར་མཁན་གྷི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྷི་རོལ་བ་ལས་བུམ་པ་འབྱུང་བ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷིར་སྒྲ་ནྷི་རྟག་པ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ངོ་ཤྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྷི་སྒྲ་རོལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྷིན་ལ་གསལ་བ་ཡང་
དྲེ་དམྷིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་ར་བའྷི་རྟགས་དགོད་པ་ནྷི། གང་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྷི་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྷི་རྒྱུ་མྷི་རྟག་པའྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་བཞྷིན། རྔ་སྒྲ་འཛིན་ 
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༼༧༦༠༽ 
པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡང་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་ན་ཤྲེས་དྲེ་སྒྲ་
རྟག་པའྷི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཅྷི་འགལ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རོལ་བའྷི་སྔ་རོལ་ནས་ཡོད་པའྷི་སྒྲ་རྟག་པའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་ན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ནྷི་རྔ་ལྡྷིང་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་རོལ་བ་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བར་ངྲེས་ པ་མྷིན་པར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་ངྲེས་ཏྲེ་རོལ་བས་སྒྲ་རྟག་པ་འཛིན་པའྷི་འགལ་རྲེན་སྲེལ་བ་དང་མཐུན་རྲེན་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གལ་རྲེན་དྲེ་སྒྲྷིབ་བྱྲེད་ལ་རོལ་བ་དྲེ། རྣམ་ཀུན་ྲེར་སྦྱོར་མྲེད་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
སྦྱར་རོ། །འདྷི་ལྟར་སྒྲ་རྟག་པ་ལ་སྒྲྷིབ་པར་བྱྲེད་པ་མྷི་སྷི ད་ལ་གལ་ཏྲེ་སྷིད་དུ་ཆུག་ཀང་མྷི་འཐད་དྲེ་སྒྲྷིབ་པས་
སྒྲའྷི་ནུས་པ་མས་པར་མ་བྱས་ན་དྲེས་ན་ཤྲེས་སྲེད་པ་བཟོག་མྷི་ནུས་ལ་མས་པར་བྱས་ན་དྲེ་རྟག་པར་མྷི་
རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་རོལ་བས་དབང་པོ་ལ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བའང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོལ་བས་དབང་པོ་ལ་ཕན་
བཏགས་པའྷི་ཚེ་སྒྲ་དྲེས་ན་ཤྲེས་སྲེད ་ལ་མ་བཏགས་པའྷི་ཚེ་ན་ཤྲེས་མྷི་སྲེད་ན་སྒྲ་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །རོལ་བས་སྒྲ་ལ་ཕན་འདོགས་པའང་མྷི་འཐད་དྲེ་སྒྲ་དྲེ་མྷི་རྟག་པར་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་རོལ་
བ་སྔ་མས་སྒྲ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོལ་བ་ཕྱྷི་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྔ་སྒྲ་འབྱྷིན་
པའྷི་རོལ་བ་མྲེད་པར་ཡང་དྲེ་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། རྲེན་ལ་མྷི་ལྟོས་པའྷི་སྒྲ་རྟག་
པས་འབས་བུ་ན་ཤྲེས་རྲེས་འགའ་མྷི་སྲེད་པ་འགལ་ཞྲེས་པ་ནྷི་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་
སོ། །དྲེས་ན་རོལ་བའྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་པ་འདྷི་འད་ནྷི་རྒྱུ་སྒྲ་རྲེས་འགའ་བའྷི་འབས་བུར་གྲུབ ་པར་འགྱུར་
བས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པ་དྲེའྷི་རྟགས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་རང་བཞྷིན་ལ་བྱས་པ་དཔྲེར་བརོད་པའྷི་དགོས་
པ་ལ་ 
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༼༧༦༡༽ 
གསུམ་ལས་དང་པོ་རང་བཞྷིན་ཡང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གྷིས་སུ་འཇུག་པའྷི་དོགས་པ་བཟོག་པའྷི་དགོས་པ་
ནྷི། འདྷིར་བྱས་པའྷི་རྟགས་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཀྷི་དཔྲེར་བརོད་དུ་བསྟན་པ ་ནྷི་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་འདྷི་ྷིད་
ཀྷིས་རང་བཞྷིན་རྟགས་ཀྷི་དཔྲེར་བརོད་ཀང་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རོལ་བྱུང་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཡྷིན་
པར་ནྷི་རོལ་བ་ཀུན་ལ་མཐུན་ལ་འབས་བུའྷི་རྟགས་ཡྷིན་པར་ནྷི་ད་ལྟ་ྷིད་དུ་བསྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དཔྲེ་
གཅྷིག་གྷིས་ཆོག་པ་ལ་གྷིས་བསྟན་པར་མྷི་རྷི གས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ྷིད་ཀྷིས་ནྷི་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་ཀང་
དཔྲེར་བརོད་ཐ་དད་བྱས་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། འབས་དང་ལྷན་ཅྷིག་བསྟན་ཅྲེས་པ་རོལ་བྱུང་འདྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མ་ཁྱབ་པའྷི་འབས་རྟགས་སུ་བསྟན་པས་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་
ནའོ་སམ་པའྷི་ལོག་རྟོག་སྲེའོ། །དྲེ་བཟོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ནྷི་རོལ་བྱུང་དྲེ་འདར་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པར་ཤྲེས་པར་མྷི་འགྱུར་བར་བྱ་བའྷི་དོན་དུ་ཁྱབ་པའྷི་བྱས་པ་བསྟན་པའོ། །གྷིས་པ་
དྲེ་སྐབས་འདྷིར་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་ནྷི། རྟགས་འདྷི་དག་གྷི་མཚན་ྷིད་རང་དོན་དུ་བཤད་ཟྷིན་ཀང་དོན་དྲེ་ྷིད་
རོལ་བས་ཕྱྷི་རོལ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྷི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པ་ཕྱྷིན་ཅྷི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའྷི་
དོན་དུ་འདྷིར་རྟགས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཙམ་ཞྷིག་བཤད་དྲེ་ཇྷི་སྐད་དུ། རྒྱན།་་་་་དྲེ་ལ་རྷིགས་མཐུན་ལ་ཡོད་
དང་། །རྣམ་གྷིས་མྲེད་ལ་མྲེད་གང་ཡྷིན། །དྲེ་ནྷི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལས་བཟོག །འགལ་བ་གཞན་ནྷི་མ་ངྲེས་
ྷིད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚན་ྷིད་ཚུལ་གསུམ་ལ་ནྷི་ཐ་དད་མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་རོལ་བྱུང་གྷི་དགོས་པ་གཞན་
བསྟན་པ་ནྷི། འདྷིར་འབས་བུའྷི་རྟགས་ཀྷི་དཔྲེར་རོལ་བྱུང་བསྟན་པར་མྷི་རྷིགས་ཏྲེ།  
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༼༧༦༢༽ 
དྲེ་འབད་པས་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་འབས་བུར་བསྒྲུབ་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རོད་པ་མྲེད་པ་
དཔྲེར་དགོད ་པར་རྷིགས་སོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དགོས་པ་གཞན་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་རོལ་བྱུང་དཔྲེར་
བསྟན་པ་དྲེས་སྐབས་འདྷིར་འབས་བུའྷི་རྟགས་སུ་བསྟན་པ་ྷིད་ཀྷིས་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྷི་ཕྱོགས་གཅྷིག་ལ་བརྟྲེན་
པའྷི་རང་བཞྷིན་ཡང་རྟོགས་པའྷི་དོན་དུ་བཤད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དྲེས་ན་སློབ་དཔོན་གྷིས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ འྷི་
གསལ་བ་འབས་བུའྷི་རྟགས་དང་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྷི་སྲེ་བ་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་གྷིས་ལ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་འད་བ་རྲེ་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་དང་དྲེའྷི་ཤྲེས་པ་གྷིས་ཀ་ཡང་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་
འབྱུང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་ནྷི་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་རོ ལ་བ་ལས་སྒྲ་སྲེ་ལ་སྒྲ་
ལས་ན་ཤྲེས་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷི་ནྷི་རོལ་བ་ལས་སྒྲ་གསར་དུ་སྲེ་བར་མྷི་འདོད་པར་སྒྲ་གསལ་བར་
འདོད་པའྷི་ལུགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་བཀོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་རོལ་བ་ལས་སྒྲ་མྷི་སྲེ་སྟྲེ་སྒྲ་རྟག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་རོལ་
བས་སྒྲ་དྲེ་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྷིན་ལ་གསལ་བའང་དྲེ་འ ཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་
ཟྲེར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བའྷི་དྲེ་མ་ཐག་པར་ན་ཤྲེས་འབྱུང་ན་དྲེ་ྷིད་སྒྲའྷི་ཡང་འབས་བུ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲ་དང་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ན་ཤྲེས་ཀྷིས་སྒྲ་རྟག་པ་འཛིན་ན་དུས་གསུམ་ག་ལ་ཁྱབ་པའྷི་སྒྲ་འཛིན་པར་ཐལ་
བའྷི་ཡང་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འ དྷི་ནྷི་སྒྲ་མྷི་རྟག་པའྷི་འབས་བུར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་གྷིས་ཀ་བསྟན་པའྷི་དགོས་
པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འབྲེལ་བ་གྷིས་ཁོ་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་བསྟན་པ་ནྷི། ཡོད་པ་གང་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་
བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་འབྲེལ་བ་གྷིས་ཁོ་ན་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་ 
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༼༧༦༣༽ 
དོན་གཞན་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པ་ནྷི་འབས་བུ་ཁོ་ན་ཡྷིན་གྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་པ་ཙམ་གྷིས་དོན་གཞན་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པ་མ་
ཡྷིན་ཏྲེ་ཐལ་བ་ཡང་དྲེའྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པར་
བསྟན་པ་ནྷི། ལྡན་པ་ཅན་སོགས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ་ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་དང་རྲེ་ཁོལ་གྷི ་འབྲེལ་བ་
ལ་སོགས་པ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །མྲེད་
ན་མྷི་འབྱུང་བ་མྲེད་ཀང་ལྡན་པ་ཙམ་གྷིས་གོ་ན་རྒྱུ་མྲེ་ལ་སོགས་པས་ཀང་འབས་བུ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་གོ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ལྡན་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །རྒྱུའྷི་དུས་ན་འབས་བུ་མྲེད་པས་ ལྡན་པ་མྲེད་ན་འབས་བུའྷི་དུས་ནའང་རྒྱུ་
མྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཁོལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལ་ཡང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཡྷིན་ན་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྷིད་མྲེ་ལ་སོགས་པའྷི་དོན་རྟོགས་པའྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པས་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་བརྟགས་
པས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྷི་འབྲེལ་བ ་ངྲེས་པ་ནྷི་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འབྲེལ་བ་
ངྲེས་པ་མྲེད་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ཁྱད་པར་དང་སྷི་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཁྱད་
པར་ལྡོག་པ་ཅན་བསྟན་པའྷི་དགོས་པ་དང་། སྷི་རྲེས་འགོ་ཅན་བསྟན་པའྷི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བྱྲེ་བག་ཏུ།་་་་་ཁ་
ཅྷིག་ན་རྲེ། གསོན་པོའ ་ིལུས་ནྷི་བདག་དང་བཅས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་
འདྷི་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཀང་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་
ཤྲེས་བྱ་ནྷི་གསོན་ལུས་དང་དྲེ་མ་ཡྷིན་པ་གྷིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ་གསོན་ལུས་ཐམས་ཅད་ནྷི་ཤྲེས་འདོད་ཀྷི ་
ཆོས་ཅན་ཡྷིན་པས་ཕྱོགས་གྷིས་པོ་གང་ཡང་མ་ཡྷིན་ནོ། །གསོན་ལུས་མ་ཡྷིན་པ་ནྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་  
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༼༧༦༤༽ 
ཁོ་ན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྟགས་འདྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གྷིས་ཀ་མྲེད་དྲེ་མཐུན་
ཕྱོགས་བདག་དང་བཅས་པ་གཏན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། མྲེད་པ་ནྷི་དགག་གཞྷིར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ ། །དྲེས་ན་
བདག་མྲེད་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་ལྡོག་པའྷི་ཁྱབ་པ་རང་པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ། །མན་བྱ་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདྷི་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་
མྷི་འཐད་པ་དང་། དྲེ་མན་བྱ་དང་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡ ང་དྲེ་ལྟར་འགྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲེལ་བ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང་། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་
དང་། ཐལ་འགྱུར་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དངོས་བསྟན་པ་
དང་། དྲེ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བ་དང་། བཟོག་ཁྱབ་ཀྷིས་ལྡོག་ཁྱབ་བསྒྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང ་པོ་ལ་གྷིས་ལས་
འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་རྲེས་འགོ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་
ྷིད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་ན། འོ་ན་བདག་མྲེད་ན་སོག་མྷི་འབྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་
བདག་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་བདག་དང་སོག་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་དྲེ་མྷི་མ ཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་
རྟགས་ལྡོག་པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དགག་གཞྷི་ཐམས་ཅད་ཀང་སྣང་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྷིར་བདག་དང་སོག་འབྲེལ་བར་ངྲེས་ན་བདག་མྲེད་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པར་འགྲུབ་སྟྲེ། 
རྒྱན།་་་་་བདག་ྷིད་ལ་ནྷི་འབྲེལ་བའྷི་ཕྱྷིར། །གཞན་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ ཡྷིན། །དྲེ་ལས་གཞན་ལས་ལྡོག་མྷིན་
ན། །ཇྷི་ལྟར་དྲེ་ལ་འབྲེལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་ 
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༼༧༦༥༽ 
ལ་འབྲེལ་བ་དགོས་ལ་འགྲེལ་ས་ཡོད་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་ན་རྲེས་འགོའང་གནས་པའྷི་ལྡོག་པ་ཅན་ཁོ་ན་མ་ཡྷིན་
ནོ། །གྷིས་པ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་ཁྱབ་པ་གྷིས་ཀ་མྷི་སྷིད་པ་ནྷི། བདག་གྷི་སོ ག་སོགས་རང་གྷི་བདག་ྷིད་དམ་
རྒྱུའྷི་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་བདག་ལོག་པས་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྷིག་ན་དྲེ་གྷིས་ཀ་མྷི་སྷིད་
པར་འོག་ཏུ་སྟོན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ན་ཁྱད་པར་སོག་ལ་སོགས་པ་ནྷི་བདག་དང་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དང་། རྲེས་འགོའང་
ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་སློབ་དཔོ ན་གྷིས་མན་བྱ་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་
འགལ་ཞྲེ་ན། སློབ་དཔོན་གྷིས་ཕྱོགས་གྷིས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྷི་གྲུབ་མཐའ་
ལ་བརྟྲེན་ནས་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཀང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་མྷི་འགྲུབ་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་མ་
ངྲེས་པར་བཤད་དོ། །གཞན་དུ་སྟྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ གྷིས་ལྡོག་པ་ངྲེས་པར་སློབ་དཔོན་བཞྲེད་ན་དྲེ་གོ་བྱྲེད་དུ་
སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་དངོས་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་བདག་
ལོག་ན་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་ངྲེས་ཏྲེ་སོག་སོགས་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་པ་ལ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་
བདག་ལོག་པ་ཡྷིས་སོག་སོགས་ལྡོག་པ ར་འགྱུར་ན་གཞྷི་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་སོག་སོགས་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་པ་
ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྷིག་ན་དྲེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་གྷིས་ལ་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འབྲེལ་མྲེད་
གཞན་ལྡོག་པས་གཞན་ལྡོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི། གཞན་ལྡོག་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་
ལན་དགག་པ་ནྷི། དྲེ་དག་འབྲེལ་ བ་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། འདྷི་ཐམས་ཅད་ནྷི་བདག་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པའྷི་ཚུལ་གྷིས་
སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ 
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༼༧༦༦༽ 
རོ། །ཡང་ན་བདག་དྲེ་ལས་སོག་སོགས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་བདག་ནྷི་འདུ་བ་ཅན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེ་
ཞྷིག་དྲེ་གྷིས་བདག་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་བདག་རྟག་ལ་སོ ག་སོགས་མྷི་རྟག་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་དག་
རྒྱུ་འབས་ཀང་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ནྷི་ཚད་མ་གསུམ་མམ་ལྔས་འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གལ་ཏྲེ་བདག་ནྷི་
ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གསུམ་མོ། །འདྷིར་ཚད་མ་དྲེ་དག་འཇུག་མྷི་སྷིད་པ་སྟྲེ་བདག་ཤྷིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་ཤྷིན་ཏུ་ཞྲེས་པའྷི ་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གྷིས་པ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སོག་སོགས་མྲེད་པས་ཁྱབ་པའྷི་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་
བདག་མྲེད་པ་གང་ཡྷིན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་བདག་མྲེད་པར་ཅྷིས་གྲུབ། མ་དམྷིགས་པས་སོ་
ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་ལ་ཞྲེས་པ་ཡུལ་དུ ས་ལ་ལར་བདག་དྲེ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མཐོང་ནས་འདྷིར་མ་མཐོང་ན་འདྷི་ན་སྔོན་
པོ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ལ་བདག་ནྷི་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་སོགས་ཁོ་ན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཇྷི་
ལྟར་རྟོགས། དྲེས་ན་ལྡོག་པ་སྟྲེ་བུ མ་སོགས་བདག་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་མྲེད་ལ་སོག་མྲེད་ཀྷིས་
ཁྱབ་པའྷི་ལྡོག་པའྷི་ཁྱབ་པའང་ཇྷི་ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་མྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་
ཏྲེ་བུམ་སོགས་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་བདག་ཀང་མྲེད་པར་རྟོགས་སུ་རུང་སྟྲེ་
མཚུངས་པའྷི་ཕྱྷིར ་རོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འད་སྟྲེ་སོག་སོགས་ནྷི་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མཐོང་བ་ྷིད་ཀྷིས་སྣང་རུང་ཡྷིན་
པའྷི་ཕྱྷིར་གསོན་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་སོག་སོགས་ཡོད་པ་དང་བུམ་སོགས་ལ་མྲེད་  
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༼༧༦༧༽ 
པར་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བདག་ཀང་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མཐོང་བར་འདོད་ན་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་ཡོད་པ་
དང་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཞྷིག་ན་བདག་ནྷི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གང་དུའང་མཐོང་བར་
འགྱུར་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་ཐལ་འགྱུར་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་གསོན་ལུས་ལ་
སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། འདྷི་དགག་པ་ལ་གྷིས་ལས། 
དང་པོ་འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིག ས་པ་ནྷི། སོག་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་བདག་གང་ཞྷིག་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་བུམ་
སོགས་ལ་དྲེའྷི་འབས་བུ་སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་དྲེའྷི་ཚེ་གསོན་ལུས་ལ་རྒྱུ་བདག་མྲེད་
པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུ་སོག་སོགས་དྲེ་ལུས་ལའང་མྲེད་པར་ཐལ་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྷིགས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །འདྷིར་བུམ་
སོགས་ཀྷི་སྟྲེང་དུ་བ དག་དང་སོག་སོགས་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ་བདག་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་
ལ་སོག་སོགས་སྲེ་བ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། གལ་ཏྲེ་མཐོང་ཡང་བདག་ལོག་པས་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་མྷི་
འགྲུབ་སྟྲེ་བདག་རྟག་པ་ནྷི་ནམ་ཡང་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཅུང་
ཟད་ཆོས་མཐུན་པས་ཐལ་བ་འཕྲེན་པ་མྷི་འཐད་པ་དང་། བདག་སོག་སོགས་ཀྷི་བརྒྱུད་པའྷི་རྒྱུར་མྷི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནྷི། བདག་དང་སོག་སོགས་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་ངྲེས་ཀང་ཁྱྲེད་གསོན་ལུས་བདག་མྲེད་དུ་འདོད་པ་
ལྟར་ན་བུམ་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་ཙམ་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་འདུག་པའྷི་ཕྱྷིར་གསོན་ལུས་བུམ་པ་དང་ཐ་དད་པ་
ཡང་སོག་མྲེད་དུའང་ཆོས་མཐུན་པར་ཐལ་ཅྲེས་འཕྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་གསོན་ལུས་དང་བུམ་པ་གཞལ་
བྱ་ྷིད་དུ་ཆོས་མཐུན་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་སོགས་ཀང་བདག་དང་བཅས་པར་ཅྲེས་མྷི་དཔོག་སྟྲེ་  
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༼༧༦༨༽ 
དཔོག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ནྷི་གྲུབ་པའྷི་མཐའ་ལས་བདག་དང་བཅས་པར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
དྲེ་ལྟར་མྷི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འདོད་ཀང་བུམ་སོགས་བདག་དང་བཅས་པར་ཁས་བངས་པར་རྷིགས་ཏྲེ་ཚད་
མས་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྷི་འདོད་པ་སྟྲེ་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལྲེན་པ་ཀུན་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཚད་མ་མྲེད་པར་འདོད་ན་ཤྲེས་བྱ་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་
གཞག་ཐམས་ཅད་མས་པར་འགྱུར་རོ། །སྲེས་བུའྷི་འདོད་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པར་འཇོག་པའང་
མྷི་འཐད་དྲེ་གཅྷིག་གྷི་འདོད་པ་གཅྷིག་གྷིས་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ལ་
བདག་ལོག་པས་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ། བོ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ཀང་སོག་
སོགས་ལྡོག་པར ་དོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བུམ་སོགས་ལ་སོག་མྲེད་པ་ནྷི། བདག་མྲེད་པས་ཡྷིན་ནམ་བོ་
ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ལོག་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་མྷི་འགལ་ཏྲེ་བདག་ནྷི་བོ་ལ་
སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་བོ་ནྷི་སོག་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོག་སོགས་བསྲེ ད་པ་
ལ་བོ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་གྷི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷིར་སོག་སྟྲེ་དབུགས་ཕྱྷི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་
མྷིག་འབྱྲེད་འཛུམ་དང་མཆུ་འགུལ་ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་ནྷི་དན་པ་དང་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་དང་ལུས་ཀྷི་ནུས་པ་དང་
བོ་དང་རོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡྷིན་ལ་དན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཀང་ཡུལ ་དྲུག་དང་དབང་པོ་དྲུག་
དང་བོ་སྟྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ནོ། །ཡུལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་
ལ་ཕན་བཏགས་པའྷི་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྷི་རང་རང་གྷི་རྷིགས་མཐུན་པ་སྔ་ 
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༼༧༦༩༽ 
མ་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དབང་པོ་ཕྱྷི་མ་འདྷི་དབང་པོ་སྔ་མའྷི་ྲེར་ལྲེན་དང་ཡུལ་ད ང་ཡྷིད་ལ་བྱྲེད་པའྷི་
རྲེན་ལས་སྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་རྲེན་གྷི་ཚོགས་པ་དྲེ་ཙམ་ལ་ནྷི་བདག་གྷི་དངོས་པོ་སྟྲེ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་
གྷི་མཚན་ྷིད་ཅན་གྷི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྷིན་ནོ། །འདྷི་ལྟར། རྒྱན་ལས།་་་་་དྲེ་
འགྱུར་ན་ནྷི་འགྱུར་ཕྱྷིར་དང་། །རྲེས་འགོ ་ལྡོག་པའྷི་རྲེས་བྱྲེད་ཕྱྷིར། །འདྷི་ནྷི་རྒྱུ་འབས་དངོས་པོ་སྟྲེ། །དྲེ་ལྟ་མྷིན་
ན་གཞན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་དག་གྷི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བཞྷིན་དུ་བདག་ཀང་རྒྱུ་ྷིད་དུ་
རྟོགས་ན་སྡོང་དུམ་ལ་སོགས་པའང་རྒྱུར་རྟག་ཏུ་རུང་བས་རྒྱུ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་ཐུག་མྲེད་ནྷི་
ཚོགས་པ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུའང་མྷི་སྷིད་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་མན་པ་དང་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་
པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་མཚུངས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་དང་། མྷི་མཚུངས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་། སོག་
སོགས་བདག་གྷི་གོ་བྱྲེད་དུ་མྷི་རུང་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས་དང་པོ་མཚུངས་པར་
དམ་བཅའ་བ་ནྷི། མན་བྱ་དང་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་མ་ཟད་འཁྲུལ་པ་སྟྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བ་ྷིད་ཀྷི་སོ་ནས་ཀང་མཚུངས་ཏྲེ་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྷིས་ལྡོག་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། འདྷི་གྷིས་འཁྲུལ་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མན་བྱ་འདྷི་ལྡོག་པ་ཅ ན་
ཡྷིན་ཡང་འདྷིའྷི་ལྡོག་པ་ནྷི་འཁྲུལ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་ཇྷི་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་དྷིའོ། །བསྒྲུབ་མྷིན་ྷིད་
ལས་དྲེ་ལྡོག་མྷིན། །ཞྲེས་པ་མན་བྱ་ནྷི་མྷི་མཐུན་པའྷི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་ཁྱྲེད་ཀྷི་ངྲེས་གཟུང་དྲེའྷི་དོན་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་མན་བྱ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྟྲེ ་མཐུན་ཕྱོགས་ 
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༼༧༧༠༽ 
ཀྷི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའང་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་མན་བྱ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་
ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡྷིན་ཞྲེས་དངོས་སུ་བརོད་པས་ཤུགས་ཀྷིས་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་བསྟན་ཞྲེས་
པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེས་ན་མན་བྱ་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པས་འཁྲུལ་ན་སོ ག་སོགས་ཀང་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ནྷི་གཞན་སོག་སོགས་ལའང་མཚུངས་པར་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཕྱོགས་
ཆོས་གྲུབ་ཅྷིང་ཕྱོགས་གྷིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བས་ཐྲེ་ཚོམ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་མྷི་མཚུངས་
པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ངྲེས་གཟུང་ལ་དཔྱད་ནས་ལྡོག་ པ་ཅན་དགག་པ་དང་། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་
མ་གྲུབ་པས་ལྡོག་པ་ཅན་དགག་པ་དང་། དྲེ་དག་གྷི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། འགོག་བྱྲེད་ཀྷི་རྷིགས་
པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། བསྒྲུབ་མྷིན་ཅྲེས་པ་ནྷི་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །ྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་ཁོ་ནའོ། །རྣམ་བཅད ་ཅྲེས་པ་ནྷི་རྟགས་མྲེད་པའོ། །མདོར་ན་མྷི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་རྟགས་མྲེད་ཅྲེས་པ་ཡྷིན་ན་ངྲེས་གཟུང་དྲེས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་མྷི་གཅོད་ན་ལྡོག་
པའྷི་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། གཅོད་ན། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནས་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་བརྟགས་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྟགས་མྲེད ་པ་བཅད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་འོག་ཏུ། 
བཀག་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི། །སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅྷི་འད་ཞྷིག །ཅྲེས་པ་དྲེ་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་བཀག་ན་ཡོད་
པར་འགྲུབ་སྟྲེ་ལྷ་སྦྱྷིན་མྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ཅྲེས་བརོད་ན་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་
དྲེ་ལ་ལུང་དགོད་པ་ནྷི། གཅྷིག་གྷི་ངྲེས་ 
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༼༧༧༡༽ 
གཟུང་གྷིས་གཅྷིག་ཤུགས་ལ་གོ་བ་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་ཕྱྷིར་སློབ་དཔོན་དོན་གྷི་ཤུགས་ཀྷིས་གོ་བས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་
གྷིས་གང་རུང་གཅྷིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས་གྷིས་ཀ་བསྟན་པར་བཤད་དྲེ། ཡང་ན་དོན་གྷིས་གོ་བ་གང་ཡང་
རུང་བས་གྷིས་ཀ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། དྲེ་ཕྱྷིར ་ཅྲེས་པའྷི་རྐང་པ་
གྷིས་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་ན་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་ཅྲེས་པ་འདྷི་འད་བའྷི་མྷི་འཁྲུལ་པའྷི་ལྡོག་པ་མྷི་
འགྲུབ་ཅྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། སོག་ལ་སོགས་པ་
མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་ཅྲེས་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ནྷི་གཏ ན་མྲེད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་
པའོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་མྲེད་པ་ནྷི་མྲེད་དགག་ཡྷིན་པས་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་ལ་དངོས་མྲེད་
དྲེ་ལས་རྟགས་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ་དངོས་མྲེད་ནྷི་རྟགས་ལྡོག་པའྷི་གཞྷི་དང་ལྡོག་པའྷི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་མྷི་འཐད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །སོག་སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན ་བསྒྲུབ་མྷིན་ཏྲེ་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་ྷིད་ལ་
རྟགས་མྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དངོས་མྲེད་ལ་ལྡོག་པའང་དགག་ཏུ་མྲེད་པར་
ཐལ་བ་དང་། དངོས་མྲེད་ལ་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས་དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་མྲེད་པ་ལ་རྟག ས་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ས་ན། 
དགག་བྱ་ལྡོག་པ་དྲེ་ྷིད་ཇྷི་ལྟར་དགག་གཞྷི་དངོས་མྲེད་ལས་ལྡོག་པར་འདོད། ཅྲེས་པ་ལྡོག་པ་དགག་པར་མྷི་
རྷིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་པ་དགག་གཞྷི་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདོད་པར་མྷི་ནུས་ཏྲེ་དགག་གཞྷི་མཐུན་
ཕྱོགས་གཏན་མྲེད་པའྷི་དངོས་མྲེད་ལ་དགག་བྱ་རྟགས་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ་ 
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༼༧༧༢༽ 
ཞྲེས་འགོག་པ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མྲེད་པ་དགག་གཞྷི་མ་ཡྷིན་ན་ལྡོག་པའང་དགག་ཏུ་མྷི་རུང་ཞྲེས་པའྷི་དོན་
ཏོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་སྨད་པ་ནྷི། མྲེད་པ་ལ་
རྟགས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ནྷི་སྒྲུབ་པ་སྟྲེ་རྟགས་ཡོད་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་སོག་སོགས་དངོས་པོར་ཡོད་པའྷི་རྟགས་ནྷི ་
དངོས་མྲེད་ལའང་ཁྱོད་ཀྷིས་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྷིན་ལ་རྟགས་ཀྷི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ནྷི་དངོས་མྲེད་ལ་ཡོད་
པ་མྷིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར། འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པའྷི་བླུན་པོའ ་ིདཔྱོད་པའྷི་ཤྲེས་རབ་ལ་ལྟོས་ཞྲེས་པ་ལྷ་
རྣམས་དགའ་བའྷི་ཤྲེས་རབ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་དྲེ་ལས་རྟགས་ལྡོག་པ་མྲེད་ན་དངོས་མྲེད་ལ་རྟགས་དྲེ་འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཞྲེས་དྷི་བར་
བྱའོ། །དྲེ་ལ་རྟགས་འཇུག་ན་དྲེ་ཡང་མྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁྱྲེད་ལྟར་ན་དྲེ་ལ་རྟགས་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་དགོས་ཏྲེ་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཀག་པའྷི་དོན་ནྷི་རྟགས་འཇུག་པ་འདྷི་ྷིད་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་རྟགས་ཡོད་པ་ཅྷི་སྟྲེ་འགོག གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་འགོག་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྟགས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ལ་
དྲེ་ལྟར་ན་མན་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་
དགག་སྒྲུབ་གྷིས་ཀའྷི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཐལ་བ་ནྷི། སྒྲུབ་དང་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་འོག་ཏུ་སོག་ སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་ཡོད་མྲེད་དཔྱོད་པའྷི་སྐབས་འདྷིར་ནྷི་བདག་ྷིད་མྷི་ས་བར་ཁ་རོག་འདུག་པ་ྷིད་འཐོབ་སྟྲེ་སོག་སོགས་
བདག་དང་བཅས་པ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་པའྷི་སྒྲུབ་པ་དང་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་འགོག་པའྷི་ཐ་སད་དྲེ་གྷིས་ཀ་ཡང་དངོས་
མྲེད་ལ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་སྒྲའྷི་ཐ་སད་ལ་དགག་ 
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༼༧༧༣༽ 
སྒྲུབ་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་སྒྲུབ་དང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཅུང་ཟད་ལྷགས་དང་བཅས་
པའོ། །གྷིས་པ་དགག་པའྷི་ཐ་སད་མྷི་སྷིད་པར་ཐལ་བ་ནྷི། འདྷིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྷི་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
དགག་མྷི་ནུས། ྷིད་ཀྷིས་དགག་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དགག་པ་དྲེ་ནྷི་བུམ་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལའ ང་
ཡོད་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མྲེད་པ་དགག་གཞྷིར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྷིགས་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་པོ་འདྷིའྷི་
སོ་ནས་འགོ་བ་གསུམ་པོ་འདྷི་ལ་དགག་པ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་གཏན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་དགག་
པ་བྱྲེད་ན་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་གང་རུང་གཅྷིག་དགག་དགོས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་ པ་སང་བ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་དགག་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་ཡོད་པ་ྷིད་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྷིན་འགའ་ཞྷིག་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་
ཡུལ་འདྷི་ན་ཡོད་པའྷི་བུམ་པ་འདྷི་ན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་སྔར་གྷི་རྷིགས་པས་མྷི་སྷིད་དྲེ་
ཡོད་པའྷི་ཡུལ་དུས་སུ་དགག་མྷི་ནུས་ལ་མྲེད་པའྷི་ཡུལ་དུས་སུ་དགག་ཏུ་མྷི་རུ ང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི། ཇྷི་
ལྟར་ཅྲེས་པའྷི་ཚིགས་རྐང་གཅྷིག་སྟྲེ། རྒྱན།་་་་་གལ་ཏྲེ་ཡོད་པར་བཅད་ན་ནྷི། །དྲེ་ལ་སྒྲུབ་པ་དོན་མྲེད་ཡྷིན། །མྲེད་
པར་ཡོངས་སུ་བཅད་ཕྱྷིར་ན། །སྒྲུབ་པ་གཞན་དུ་ནུས་མ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གྷིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་
སང་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་དོན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟྲེན་ དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟྲེན་ཡྷིན་པ་
དགག་པ་དང་། སྒྲ་དོན་ལས་དགག་སྒྲུབ་ཇྷི་ལྟར་རྟོགས་པའྷི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལའང་དགག་
སྒྲུབ་ཀྷི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡོད་པ་རྣམས་དགག་པར་མྷི་ནུས་ཤྷིང་མྲེད་པ་ནྷི་དགག་མྷི་དགོས་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་རང ་མཚན་ 
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༼༧༧༤༽ 
ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ན་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་རང་མཚན་ནྷི་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟྲེན་མྷིན་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །འོ་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་རྟྲེན་གང་ཞྲེ་ན། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྷི་སྒྲ་དོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་འདྷིར་ནྷི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་
པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཡྷིན་ཞྲེས་བྱའོ། །སྒྲ་དོན་དྲེའང་ཇྷི་ལྟ་ བུ་ཞྲེ་ན། དངོས་དངོས་མྲེད་རྟྲེན་ཅན་ཞྲེས་པ་དང་
དངོས་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྒྲ་དོན་དང་། དངོས་མྲེད་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྒྲ་དོན་དང་གྷིས་ཀ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་སྒྲ་དོན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་སྔར་ཡོད་བཀག་པ་དང་སྔར་མྲེད་གྲུབ་པ་ཇྷི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། ཕྱྷི་རོལ་གྷི་དགག་སྒྲུབ་དྲེ་
འད་མྲེད་ན་ཡང་ཆོས་ཅན་ཏྲེ་སྒྲ་དོ ན་དྲེ་དགག་སྒྲུབ་དྲེ་དག་དང་འབྲེལ་བར་སྣང་བའྷི་ཕྱྷིར་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་ཐ་སད་
བྱྲེད་དོ། །སྒྲ་དོན་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ་འདྷི་ལའང་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མྲེད་ཅྲེས་བཤད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་
སྒྲ་དོན་དྲེ་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་ཐ་སད་ཀྷི་རྟྲེན་དུ་འདོད་དྲེ་དྲེ་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་སྟོ ན་པའྷི་
སྒྲ་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་དགག་
སྒྲུབ་ཀྷི་གཞྷི་ཡྷིན་པ་དྲེ་ལྟ་མྷིན་པར་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྷི་གཞྷི་ཡྷིན་ན་ཞྲེས་པའམ། སྒྲ་དོན་གྷིའང་ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྷིན་ན་བུམ་པའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་བསྒྲུབ་པའམ་ དགག་པ་ན་དྲེའྷི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའམ་བཀག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་རང་བཞྷིན་ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་
རྣམས་ཀྷི་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །རྟག་མ་གྲུབ་སྟྲེ་བུམ་པའྷི་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་
དད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པའྷི་བྱས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པའམ་ བུམ་པའྷི་བྱས་པ་དང་མྷི་རྟག་པ་
བཀག་པ་དག་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་གཅྷིག་ལ་མྷི་འདུ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་བཀག་པ་  
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༼༧༧༥༽ 
དང་སྣམ་བུ་བཀག་པའམ། བུམ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྣམ་བུ་བསྒྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་གཞན་དང་གཞན་
ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ལས་དགག་སྒྲུབ་ཇྷི་ལྟ ར་རྟོགས་པའྷི་ཚུལ་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། 
རྟོགས་ཚུལ་དངོས་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་དུ་མ་སྲེ་བའྷི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། དྲེ་དག་འཁྲུལ་པར་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་གཞྷིར་གྱུར་
པའྷི་ཆོས་ཅན་སྒྲའྷི་དོན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྷིག་གྷི་དབང་དུ་ བྱས་ཏྲེ་སྒྲ་རྟགས་ཀྷི་ཆོས་གཅྷིག་བསྒྲུབ་པ་ན་ཆོས་ཅན་
དྲེ་ཆོས་དྲེ་དང་འབྲེལ་བར་སྣང་ལ་ཆོས་གཅྷིག་བཀག་ན་ཆོས་ཅན་དྲེ་ཡང་བཀག་པ་དྲེས་དབྲེན་པར་སྣང་ཞྷིང་
དགག་སྒྲུབ་མ་བྱས་པའྷི་ཆོས་རྣམས་འཕྲེལ་འགྷིབ་མྲེད་པར་སྣང་ངོ་ཞྲེས་པ་ནྷི་གཅྷིག་བསྒྲུབ་པ་ན་ཞྲེས་པའྷི་
ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ལ་སྔར་མྲེད ་སྲེ་བ་དང་སྔར་ཡོད་དགག་པ་མྲེད་ཀང་མྲེད་པའྷི་དོན་
ཅན་གྷི་སྒྲ་རྟོག་གྷི་ཐ་སད་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། འོ་ན་ཐ་སད་དྲེ་དག་གནོད་བཅས་སུ་
འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་གནོད་པ་མཐོང་བའྷི་ཚེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་རྟག་འཛིན་བཞྷིན་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དགག་
སྒྲུབ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ལ་སོ གས་པའྷི་ཐ་སད་ཇྷི་ལྟར་རྟོག་པའྷི་བོས་བསྟན་པའྷི་འཇྷིག་རྟྲེན་པའྷི་དོན་ལ་
རྷིགས་པས་གནོད་པར་མྷི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །རྷིགས་པས་འཇྷིག་རྟྲེན་པའྷི་ཐ་སད་བཟོག་པར་མྷི་ནུས་
ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེའྷི་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་བཞྷིན་ྷིད་དྲེ་དངོས་པོའ ་ིགནས་ལུགས་མ་བརྟགས་པར་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་དོན ་ལ་བརྟྲེན་པར་ཁས་བངས་ནས་འཇུག་པའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དྲེ་ཡང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྷི་བག་
ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའྷི་ 
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༼༧༧༦༽ 
སྣང་བ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྷི་དྲེ་དག་རྣམས། །ཐ་དད་དོན་དམ་དུ་དྲེ་མྷིན། །དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་ཐ་
དད་དང་། །ཐ་དད་མྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ ་པ་ནྷི། ཆུ་སོར་བ་དྲེའྷི་འབས་བུ་ཅན་གྷི་
བུམ་པ་དྲེ་ཆུ་སོར་བ་དྲེའྷི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་གྷི་སྣམ་བུ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པར་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གཅྷིག་
གོ །འདྷི་ལྟར་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་མ་ཡྷིན་ལས་ཐ་དད་པར་དོན་གཅྷིག་ལ་བུམ་མ་ཡྷིན་ཐམས་ཅད་ཀང་བུམ་
པ་ལས་ཐ་དད་པར་དོན་གཅྷིག་གོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་ལྟ ་བུའྷི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཕྲེལ་བ་སྟྲེ་སྒྲོ་
འདོགས་པ་དང་འགྷིབ་པ་སྟྲེ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་པ་བསླད་པའྷི་སྒྲ་རྟོག་བསམ་གྷིས་མྷི་ཁྱབ་པ་དྲེ་དག་
འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ལྟ་བུ་ཞྲེས་པ་ནྷི་དོན་ལ་འཕྲེལ་འགྷིབ་མྲེད་ཅྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། ཐ་སད་ལ་
འཇུག་པ་དྲེ་དག་གྷིས་བོ་དྲེ་དག་འཁྲུ ལ་པར་ཤྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། བོ་དྲེ་དག་བསླད་པ་ཡྷིན་ཡང་སྲེས་བུ་དྲེ་དག་
གྷིས་འཁྲུལ་པར་ཤྲེས་པ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བོ་དྲེ་འཕྲེལ་འགྷིབ་ཀྷི་དོན་དྲེ་
ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ྷིད་མ་ཡྷིན་ཡང་བོ་དྲེས་མཐོང་བའྷི་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དྲེས་ན་སྟྲེ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ཡང་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། བོ་དྲེ་དང་དོན་ལ་བརྒྱུད་པའྷི་འབྲེལ་བ་འགལ་ཡོད་པ་ལས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེས་ན་འཁྲུལ་པ་མ་ཞྷིག་གྷི་བར་དུ་འཇྷིག་རྟྲེན་གྷི་ཐ་སད་རྷིགས་པས་དགག་མྷི་ནུས་པའྷི་ཕྱྷིར་མཁས་
པའང་འཇྷིག་རྟྲེན་དང་མཐུན་པར་འཇུག་སྟྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་དཔྱོད་དང་ཐ་སད་དག་གྷི་ནྷི། །འཇྷིག་རྟྲེན་པ་ཡྷི་ ལམ་
གནས་པ། །བྱྷིས་པ་དང་ནྷི་མཁས་པ་དག །ཤྲེས་དང་བརོད་པ་འད་བ་ྷིད། །ཅྲེས་བཤད་དོ། །གྷིས་པ་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་མ་གྲུབ་པས་ལྡོག་པ་ཅན་དགག་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༧༧༧༽ 
སོག་སོགས་བདག་མྲེད་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་གྲུབ་ཀང་བདག་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ་བུམ་ སོགས་བདག་མྲེད་དུ་མྷི་འགྲུབ་པ་དང་། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་མྷི་
འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བུམ་སོགས་བདག་མྲེད་དུ་མྷི་འགྲུབ་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ནྷི། བུམ་
སོགས་ལ་བདག་ཡོད་པ་ྷིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་རོལ་བའྷི་ངག་འཇུག་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་ལ་བདག་དྲེ་
མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་མ་ཡྷིན་ནོ ། །བུམ་སོགས་ལ་བདག་གྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷི་འཇུག་ན་གསོན་ལུས་ལའང་མྷི་
འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འད་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་སོགས་ལ་བདག་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ལ་བདག་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་མྷི་ཟ་སྟྲེ་སངས་རྒྱས་པས་བདག་མྲེད་དུ་ཁས་བངས་པའྷི་
ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། འདྷིས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ཚད ་མ་ཅན་ཡྷིན་ན་གྷིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ཚད་མ་ཅན་མྷིན་པ་
ལས་དྲེ་བདག་མྲེད་ྷིད་དུ་རྷིགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་གསོན་ལུས་ཀང་བདག་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
དྲེས་ན་གྷིས་ཀ་ལས་ལྡོག་པར་དོགས་པ་ནྷི། ཁྱྲེད་ཀྷིས་མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་མྲེད་པ་ལས་སོག་སོགས་ལྡོག་
པ་མྲེད་པར་བརོད་ན་ཡང་། མཐུན་ཕྱོགས་ལས ་ཀང་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལས་ཀང་
ལྡོག་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་སོགས་བདག་བཅས་སུ་དོགས་པ་ལ་སོག་སོགས་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །མཐུན་ཕྱོགས་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྟྲེ་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་དོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་བདག་མྲེད་
པ་ལས་ཀང་སོག་སོགས་ལྡོག་པར་དོགས་པར་འགྱུ ར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདག་ཡོད་
མྲེད་ཀྷི་ཕུང་པོ་གྷིས་ལས་མྷི་སྷིད་པས་དྲེ་དག་ལས་གང་རུང་གཅྷིག་ 
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༼༧༧༨༽ 
ལ་སོག་སོགས་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྷི་རྲེས་འགོ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་དྲེ་ལས་གཞན་ལ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྷི་ལྡོག་པ་
འགྲུབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་མྲེ་མྲེད་ལས་ལྡོག་པ ར་ངྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷིར་ནྷི་དྲེ་ལྟར་
མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོག་སོགས་བདག་བཅས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་བདག་མྲེད་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པར་མ་
གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་སོག་སོགས་བདག་མྲེད་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་མྷི་ཟ་བ་སྟྲེ་བདག་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ལ་སོག་སོགས་མཐོང་བའྷི ་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་བུམ་སོགས་བདག་
མྲེད་ལ་སོག་སོགས་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་དང་། དངོས་འགལ་ལ་ཕུང་གསུམ་ཡང་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འདྷིར་བུམ་སོགས་བདག་མྲེད་པར་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་བདག་མྲེད་པ་མཐའ་དག་ལ་སོག་སོགས་མྲེད་པར་མྷི་
འགྲུབ་སྟྲེ་བདག་མྲེད་པའྷི་བྱྲེ་བག་ལ་སོགས་པའྷི་བུམ་པ་མཐོང་བའྷི་བུ མ་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྷིག་ལ་སོག་
སོགས་མ་མཐོང་བ་ཡྷིན་ཡང་འདྷིར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་བདག་མྲེད་ཀྷི་བྱྲེ་བག་དག་ལ་སོག་སོགས་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་བདག་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོག་སོགས་མྲེད་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་
ལྟར། བདག་མྲེད་པའྷི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོག་སོགས་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཡོད ་པ་མ་ཡྷིན་ཡང་བདག་མྲེད་པ་
དྲེའྷི་རྷིགས་སུ་གྱུར་པའྷི་དོན་འགའ་ཞྷིག་ལ་སོག་སོགས་ཡོད་པའང་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར། འདྷིར་བུམ་སོགས་ལ་
སོག་སོགས་མ་མཐོང་བས་འགར་ཅྲེས་པ་བདག་མྲེད་པའྷི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོག་སོགས་མྲེད་པས་ཁྱབ་
པ་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ། །དཔྲེར་ན་མཁྲེགས་པའྷི་བྱྲེ་བག་ཤྷིང་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆྲེར་མཚོན་གྷི ས་ཆོད་པ་མཐོང་ཡང་
རྡོ་རྲེ་ལ་མཚོན་གྷིས་མྷི་ཆོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་རྡོ་རྲེའང་མཚོན་ 
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༼༧༧༩༽ 
གྷིས་བཅད་དུ་རུང་སྟྲེ་མཁྲེགས་པའྷི་བྱྲེ་བག་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རྩྭ་དང་ཤྷིང་བཞྷིན་ཞྲེས་བརོད་ན་མ་ངྲེས་པ་བཞྷིན་
དུ་འདྷིར་ཡང་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་མྷི་འགྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པའྷི ་བྱྲེ་བག་
འགའ་ཞྷིག་ལ་སོག་སོགས་ཡོད་ན་དྲེ་བདག་མྲེད་པར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་མྷི་འགལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་དང་སོག་སོགས་
ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་གྷིས་གང་ཡང་མ་མཐོང་བའྷི་ཕྱྷིར་གསོན་ལུས་ལ་སོག་སོགས་ཡོད་ཀང་བདག་མྲེད་པར་
དོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན། ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་བདག་མྲེད་པ་ལ་ཡང་སོག་
སོགས་ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །གལ་ཏྲེ་སོག་སོགས་དང་བདག་མྲེད་དངོས་སུ་འགལ་བ་
མྲེད་ཀང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོག་སོགས་ནྷི་བདག་གྷི་ཁྱབ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སོག་
སོགས་དང་བདག་ལ་བདག་ྷིད་གཅྷིག་པའམ་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་ དུ་
ངྲེས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་ཁྱབ་བྱ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ནྷི་འབྲེལ་བ་ལས་གཞན་ལ་མྷི་སྷིད་ཅྲེས་
པ་ནྷི། དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །བདག་དང་སོག་སོགས་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་བདག་མྲེད་པ་
ལས་ཀང་སོག་སོགས་འདྷི་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་གྲུབ་ཀང་བདག་མྷི་འགྲུ བ་པ་ནྷི། ཁྱྲེད་
འདོད་པ་ལྟར་བདག་ལོག་པས་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་དང་། སོག་སོགས་ལོག་པས་བདག་ལྡོག་པ་བདྲེན་ཁོངས་
སུ་ཆུག་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གསོན་ལུས་ལ་སོག་སོགས་ཀྷི་བདག་མྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེ་བཀག་པ་ལས་ཀང་བདག་དང་
བཅས་པར་གྲུབ་པར་མྷི་འགྱུར་ཏྲེ་དགག་པ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྷི་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི ་མྷི་མཐུན་
ཕྱོགས་མྷི་སྷིད་པའྷི་རྒྱུ་ 
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༼༧༨༠༽ 
མཚན་གང་གྷིས་རྷིག་པ་ཅན་དྲེ་ནྷི་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་མྲེད་པ་བཀག་པ་ནྷི་ངྲེས་པར་དངོས་པོ་སྟྲེ་བསྒྲུབ་པར་
འདོད་པ་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །རྷིག་པ་ཅན་དགག་པ་བཀག་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྷི་འདོད་པ་ཅྷིས་གྲུབ་
ཅྲེ་ན། དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུ མ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། རྟགས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་ན་
དྲེའྷི་རྒྱུ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་སོག་སོགས་ཀྷི་རྟགས་རྲེས་འགོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་ཅན་མྷིན་ན་ལྡོག་པ་ཅན་
ཡང་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་རྲེས་འགོ་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་གསོན་ལུས་ཀང་
བདག་མྲེད་པའང་མ་ཡྷིན་བདག་དང་བཅས་པའང་མ་ཡྷིན་པའྷི་ཕུང་པོ་གསུམ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་སོག་
སོགས་བདག་གྷི་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་རྟགས་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་དང་། འབྲེལ་བ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་དང་། འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་
ཡྷིན་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟྲེ་འདྷི་ལྟར་འཇུག་ལ་སྟྲེ་རྟགས་ཀྷིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་ལྟ་བུ་གང་གྷི་
རང་གྷི་བདག་ྷིད་མྲེ་གང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མྲེ་དྲེ་ྷིད་ལོག་ན་དུ་བ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་
ཡྷིན་གྷི་གཞན་ལོག་པས་ནྷི་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་བཞྷིན་དུ་མྲེ་ནུས་པ་མཐུ ་ཅན་དུ་འཇུག་ནའང་དུ་
བ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དྲེ་ལྟ་བུའྷི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་
རང་རང་གྷི་ཚད་མས་དྲེ་ལྟར་རྟོགས་པ་གཅྷིག་དགོས་ཀྷི་བྱ་རོག་དང་ཏ་ལའྷི་ཚུལ་དུ་ནྷི་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྷི། 
མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གྷི ས་ཏྲེ། དྲེ་བྱུང་གྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་དང་། 
བདག་གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ཏྲེ།  
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༼༧༨༡༽ 
རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་ཚད་མ་དང་། དྲེ་བདག་དང་སོག་སོགས་ལ་མྷི་སྷིད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། འབས་
བུ་མཐོང་དང་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ཏྲེ། རྒྱུ་འབས་ནྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོ ག་གྷི་མཐར་ཐུག་ལ་དྲེ་ཡང་མཐོང་བ་དང་
མ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ་རྟགས་དགོད་པ་དང་། ཚུལ་
བསྒྲུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། དྲེ་ཡོད་ཅྲེས་པ་སྟྲེ་སོག་སོགས་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེ་ལས་
ཆོས་ཅན་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྷི་བདག་རྟོགས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སོ ག་སོགས་དྲེ་ཡོད་ན་བདག་ཡོད་པའྷི་ངྲེས་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ལ་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བའྷི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་སྟྲེ། བདག་ལོག་ན་སོག་
སོགས་ལྡོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་གྲུབ ་སྟྲེ་བདག་དྲེ་མྲེད་པའྷི་དུས་ན་སོག་སོགས་དྲེ་དག་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མྷི་
སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་སྟྲེ་ན་བདག་ནྷི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་འདོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་
ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་བདག་ལོག་པས་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་མྷི་སྷིད་ཀང་སོག་སོགས་ཡོད་པ་ལ་བདག་
ཡོད་པའྷི་རྲེས་འགོ ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྷིར་འབས་བུའྷི་རང་བཞྷིན་ཁ་དོག་དང་
དབྱྷིབས་དང་རོ་དང་དྷི་ལ་སོགས་པའྷི་ཐ་དད་རྣམས་རྒྱུ་ཐ་དད་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ཡུལ་དང་
དུས་དང་རང་བཞྷིན་ངྲེས་པ་མྷི་འཐད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པ་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་ལ་མྷི་
ལྟོས་ན་རྒྱུ་འདྷི་མྲེད་ཀང་འབས་བུ་འདྷི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཁས་
བངས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ 



780   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༧༨༢༽ 
ཏྲེ་རྒྱུ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་གཞན་ལས་ཀང་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ན་ཇྷི་ལྟར་འབས་བུ་དྲེ་རྒྱུ་དྲེས་བསྲེད་པའྷི་རང་
བཞྷིན་ཡྷིན་ཏྲེ་གཞན་གྷི་འབས་བུ་གཞན་ལས་འབྱུང་ན་ ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་རྣམས་
ཀྷི་ནུས་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་འབས་བུའྷི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་སྣ་ཚོགས་པའྷི་ངོ་བོ་ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུའྷི་
ནུས་པ་ཐ་དད་པ་འབས་བུ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྷིན་ན་འགོ་བ་གསུམ་པོ་འདྷི་ངོ་བོ་
གཅྷིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་འཇོ ག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། ལན་གདབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། འོག་ཏུ། གཅྷིག་ནྷི་
རང་བཞྷིན་དུ་མ་ན། །ཞྲེས་པ་མྲེ་ལོག་པས་དུ་བ་ལྡོག་པར་མྷི་འཐད་དྲེ་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོ་གཅྷིག་ནྷི་མྲེ་དང་མྲེ་
མ་ཡྷིན་པའྷི་རང་བཞྷིན་དུ་མ་ཅན་ཡྷིན་ལ་དྲེ་ལས་ཀང་དུ་བ་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདྷིའྷི་ལན་ལ་གསུམ་ལས་
དང་པོ་ལན་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། གོང་དུ། འདྷི་ཐ་དད་བྱྲེད་ཐ་དད་བྱྲེད། །མྷིན་ན། ཞྲེས་པ་ནྷི་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོ་
ནྷི་མྲེ་དང་མྲེ་མ་ཡྷིན་པའྷི་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་གྷིས་བྱྲེད་དམ་འོན་ཏྲེ་ཐ་དད་གྷིས་བྱྲེད་པ་མྷི ན་པར་མྲེ་ཁོ་ནའྷི་
འབས་བུ་བྱྲེད་བརྟག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོ་དྲེ་རང་བཞྷིན་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་མས་ཏྲེ་གཞན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་འབས་བུ་རྷིགས་མྷི་འད་བ་གྷིས་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་ཁོ་ནའྷི་འབས་བུ་སྲེད་ན་འོག་ཏུ་
དྲེ་ལ་མྲེ་དང་མྲེ་མྷིན་གྷི་རང་བཞྷིན་གྷིས་ཡོད་པ་མས་ཏྲེ་མྲེ་མྷི ན་གྷིས་མྲེའྷི་འབས་བུ་སྲེད་པ་འགལ་བའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། བརྒྱ་བྱྷིན་གྷི་སྷི་བོས་དུ་བ་སྲེད་ནུས་ན་དྲེ་ྷིད་མྲེ་ཡྷིན་ལ་མྷི་ནུས་
ན་དྲེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་མྷི་འཐད་ཅྲེས་པ་ 
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༼༧༨༣༽ 
ནྷི། དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྷི། རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་ལས་འབྱུ ང་བ་མྷི་
འཐད་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ནྷི་རྒྱུ་འབས་སོ་སོར་ངྲེས་པའྷི་དོན་བསྡུ་བ་ཡྷིན་ལ། སོ་སོར་ངྲེས་པ་
དྲེས་ན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་ནྷི་རྒྱུའྷི་རང་བཞྷིན་མཐོང་ན་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པ་བཞྷིན་དུ་དྲེ་དག་གྷི་
འབས་བུ་མཐོང་ནའང་རྒྱུའྷི་རྷིགས་གཅྷིག་དང་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ ས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་རོད་
པ་སང་བ་ལ་བཞྷི་ལས་དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཆུ་དང་འོ་མ་དངོས་པོ་ཐ་དད་ལས་འབས་ལ་སོགས་
པའྷི་དངོས་པོ་རུལ་པའྷི་འབས་བུ་གཅྷིག་སྲེ་བར་མཐོང་བ་བཞྷིན་དུ་རྒྱུ་རྷིགས་མྷི་མཐུན་པ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་
གཅྷིག་ཇྷི་ལྟར་སྲེ་བར་མྷི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་ནྷི ། ཆུ་དང་འོ་མ་གྷིས་ཀ་ལ་དངོས་པོ་གཤྲེར་བར་
བྱྲེད་པའྷི་ནུས་པ་ཡོད་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་འབས་བུ་རུལ་པ་ྷིད་ཅྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་
ནོ། །འབས་བུ་གཅྷིག་ཡྷིན་པའྷི་དུས་དྲེར་ཆུ་དང་འོ་མ་གྷིས་ཀ་ཡང་གཤྲེར་བ་ྷིད་ཅྲེས་པ་གཅྷིག་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་
དྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཅྷི་འདྷི་ནྷི་ཞྲེ ས་པ་ནྷི་ཁྱོད་ཀྷི་ལན་འདྷི་ནྷི་ཅྷི་ཞྷིག་ཡྷིན་ཆུ་དང་འོ་མ་དངོས་པོ་
ཐ་དད་གཅྷིག་པའྷི་བདག་ྷིད་དུ་འདོད་པ་ཡྷིན་ནམ། དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་ཡྷིན་ཡང་གཤྲེར་བ་ྷིད་དུ་གཅྷིག་པ་ཇྷི་
ལྟར་ཡྷིན་ཏྲེ་གཅྷིག་ཡྷིན་ན་ཐ་དད་དུ་གལ་ལ་ཐ་དད་ཡྷིན་ན་གཅྷིག་ཏུ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ན་
ཆུ་དང་འོ་མ་གྷིས་ཐ་དད་ཅྷིང་དྲེའྷི ་འབས་བུ་རུལ་པ་ྷིད་ཀང་ཐ་དད་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྷི་
ངོ་བོ་ལ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོན་ཀང་གཤྲེར་བ་ྷིད་ཅྲེས་པ་དྲེའྷི་རང་བཞྷིན་ཅན་དྲེ་ཡུལ་ཅན་གྷི་རྟོག་པའྷི་བོ་
དྲེ་དག་ཐ་དད་མྲེད་པར་འཛིན་ 
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༼༧༨༤༽ 
པའྷི་ཤྲེས་པ་གཅྷིག་སྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་དག་གཤྲེར་བ་ྷིད་དུ་གཅྷིག་གོ་རུལ་བ་ྷིད་དུ་ག ཅྷིག་གོ་ཞྲེས་བརོད་པ་
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེའྷི་དཔྲེ་ནྷི། གཞན་སྲེལ་གྷི་སོ་ནས་གཤྲེར་བ་ྷིད་དུ་བརོད་པ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་དུ་བ་དང་རྟག་
པ་ལ་སོགས་པའྷི་མྲེ་ཐ་དད་ཀང་ཆ་གང་གྷིས་ཏྲེ་མྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོག་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་གྷིས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་
མྲེར་རྟོག་པའྷི་རྟོག་པ་གཅྷིག་སྲེད་པའྷི་རྟྲེན་ཡྷིན་ལ་མྲེ་མ་ཡྷིན་ལས་ལོ ག་པའྷི་མྲེ་ཙམ་དྲེས་ནྷི་འབས་བུ་དུ་བ་
ཙམ་སྲེད་པ་དྲེས་ན་དུ་བས་མྲེའྷི་སྷི་དྲེ་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྷིན་ནོ། །འོ་ན་དུ་བ་མྲེ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་ངམ་ཞྲེ་
ན། མྲེ་རྷིགས་གཅྷིག་ཏུ་ཤྲེས་པའྷི་རྲེས་དཔག་ནྷི་དུ་བ་ལས་སྲེ་ལ་དུ་བ་ནྷི་ཡན་ལག་གཞན་ཏྲེ་བུད་ཤྷིང་གྷི་རྲེན་
ལ་ལྟོས་པའྷི་མྲེ་ྷིད་ལས་བྱུང་བའྷི་ཕྱྷིར ་དུ་བ་བུད་ཤྷིང་གྷི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་པའྷི་མྲེ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་
ཅན་ཡྷིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་འབས་གཞན་དྲེ་བཞྷིན་གྲུབ། །ཅྲེས་པ་ནྷི་མྲེ་ཐ་དད་ཀང་ལྡོག་པའྷི་སོ་ནས་གཅྷིག་ཏུ་རྟོགས་
པ་དྲེ་ལྟར་འབས་བུ་གཞན་ཏྲེ་ཆུ་དང་འོ་མ་ཐ་དད་ཀང་ལྡོག་པའྷི་སོ་ནས་གཤྲེར་བ་ྷིད་ཅྲེས་པ་གཅྷིག་ཏུ་རྟོགས་
པ་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་དཔྲེ་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། འོ་ན་དུ་བ་མྲེ་ལ་མྷི་འཁྲུལ་པར་ཅྷིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དུ་བ་བུད་ཤྷིང་
འགྱུར་བ་ཡྷི། །ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་བདག་གཅྷིག་པའྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་ནྷི། ཇྷི་ལྟར་
རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཀྷི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྷི་རྒྱུ་སྟྲེ་ལྟོས་མྲེད་ལ་སོག ས་པའྷི་རྟགས་ལ་
ལྟོས་ནས་རང་བཞྷིན་གྷི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲེད་ན་མྷི་འབྱུང་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟྲེ། འཇྷིག་པ་དང་བཅས་
པའྷི་འབྲེལ་བ་གོང་དུ་ཇྷི་སྐད་བཤད་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའང་། རྒྱུ་མྲེད་ཕྱྷིར་ན་འཇྷིག་པ་ནྷི། །རང་གྷི་ངོ་བོའ ་ིརྲེས་
འབྲེལ་ྷིད། །ཅྲེས་པ་ 
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༼༧༨༥༽ 
ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་དྲེས་རྷིགས་ཅན་གཞན་ཡང ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། ལྡོག་ཅན་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་
བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ། སློབ་དཔོན་གྷིས་ཀང་མན་བྱ་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པའྷི་མ་ངྲེས་པར་བསྟན་པས་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་
རྷིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་མ་ཡྷིན་པར་བརོད་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་མཐུན་ཕྱོགས་མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་དག་
ལས། །ལྡོག་པ་ཡང་དག་ྷིད་དུ་ནྷི། །སྷིད་མྷིན་མ ་མཐོང་བ་ཙམ་གྷིས། །ལྡོག་པ་ཅན་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །ལྡོག་པ་ཅན་དགག་པ་བཤད་ཟྷིན་ཏོ། །གྷིས་པ་སྷི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་དགག་པ་ནྷི། ཁ་ཅྷིག་ན་རྲེ་
སྒྲ་མྷི་རྟག་སྟྲེ་གཞལ་བྱ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། མྷི་མཐུན་ཕྱོགས་སྐད་ཅྷིག་བཀག་པ་ལ་རྲེས་སུ་མྷི་འགོ་སྟྲེ། 
སྐད་ཅྷིག་གྷིས་སྟོང ་པ་ནྷི་དངོས་མྲེད་ཡྷིན་པ་ྷིད་ཀྷིས་གཞལ་བྱར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྷི་རྲེས་འགོ་རང་པ་ཅན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མྷི་འཐད་དྲེ་རྲེས་འགོའ ་ིངྲེས་གཟུང་གྷིས་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་ཁྲེགས་ན་དྲེ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཁྲེགས་ན་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་
དུ་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་རྟགས་ལྡོག་པ་མྷི་རུང་སྟྲེ་མྲེད་པ་དགག་གཞྷིར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་
ན། འོ་ན་མྲེད་པ་ལ་རྟགས་ཡོད་པར་ཐལ་ཏྲེ་དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་
ཀང་བོས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཤྲེས་བྱ་ཡྷིན་ལ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་འདྷི་ཐུན་མོང་གྷི་མ ་ངྲེས་པ་ཡྷིན་
ནོ། །གསུམ་པ་མ་དམྷིགས་པའྷི་དཔྲེ་ལོགས་སུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་
དམྷིགས་པ་ལོགས་སུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པ་ལོགས་སུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་ 
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༼༧༨༦༽ 
ཅན་མ་དམྷིགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས ་དང་པོ་མ་དམྷིགས་པ་གྷིས་ཀྷི་དཔྲེ་གྲུབ་
ཟྷིན་པར་བསྟན་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྷི་སྐབས་སུ་མ་དམྷིགས་པའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའང་
བསྟན་པར་རྷིགས་ཏྲེ་དྲེའང་རྟགས་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གཞན་ཡང་མ་དམྷིགས་པ་འབྲེལ་བ་གྷིས་ལ་བརྟྲེན་ན་
རང་བཞྷིན་དང་འབས་བུ་གྷིས་སུ་འདུས་པར་འགྱུར་ལ། མྷི་བརྟྲེ ན་ན་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་
གྷིས་ལས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་འདྷི་གྷིས་ནྷི་འབྲེལ་བ་གྷིས་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་
ཕྱྷིར་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས།་་་་་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར། །འབས་དང་ཁྱབ་བྱ་མྲེད་པ་ནྷི། །གོ་འགྱུར་
དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡྷི། །སྒྲུབ་བྱྲེ ད་གཞན་ནྷི་འགའ་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དངོས་པོ་བཀག་པ་ལས་མ་
གཏོགས་པའྷི་དངོས་མྲེད་རྟོགས་པའྷི་ཐབས་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །དྲེ་དག་འདྷིར་དཔྲེར་བརོད་
ཟྷིན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྷི་ལྡོག་པ་བརོད་པ་ྷིད་ཀྷིས་དྲེ་དག་གྷི་དཔྲེ་གྲུབ་པས་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་ཅྲེས་པ་
ནྷི། རྒྱུ་དང་ཞྲེས་པའྷི ་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གྷིས་པ་རྟགས་ཀྷི་ཁྱད་པར་སྣང་རུང་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྷི། 
མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་བལྟར་རུང་དོན་ལ་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་གོ་བྱྲེད་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་ཟྷིན་ཏོ། །ཇྷི་ལྟར་
བསྟན་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ་གསོན་ལུས་ལ་བདག་ཡོད་དྲེ། སོག་སོགས་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་འདྷི་མྷི་
མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་སོགས་བདག་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལ་སློབ་དཔོན་གྷིས་
བདག་བལྟར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་མྲེད་པ་ྷིད་མ་གྲུབ་སྟྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་ནྷི་ཐྲེ་
ཚོམ་གྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེས་ 
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༼༧༨༧༽ 
ན་བུམ་པ་ལ་སོག་སོགས་སུ་མ་མཐོང་ཡང་བདག་མྲེད ་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ་བུམ་པ་བདག་མྲེད་དུ་
མ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུས་མཐོང་མྲེད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ལ་བདག་ཡོད་ཀང་མཐོང་ནྷི་མྷི་རུང་
བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་གྷིས་མྷི་ཁྲེགས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྷི་གཏན་ཚིགས་ནྷི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྷི་རྒྱུར་བཤད་
པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་ད མྷིགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་བལྟར་རུང་བ་དགོས་པར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་མ་དམྷིགས་པ་
ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྷི། རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་གཞན་སྲེལ་བསྒྲུབ་ན་ཐམས་ཅད་དགག་པའྷི་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་འདྷིས་ནྷི་ས་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པའྷི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་ལའང་དངོས་
པོའ ་ིཆ་ཁས་བངས་པའམ་འཕངས་པ་མྲེད ་པའྷི་མྲེད་པར་དགག་པ་ྷིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་དགག་རྟགས་ཡྷིན་
ལ། སྔ་མ་འབས་བུ་རང་བཞྷིན་དག་གྷིས་རྟག་པ་དྲེ་མ་ཡྷིན་པའྷི་གཞན་སྲེལ་བའྷི་མྷི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་སྒྲུབ་རྟགས་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པ་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་པའྷི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞྷི་སྟྲེ། 
མ་དམྷིགས་པའྷི་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ པར་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དྲེ་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ་
དང་། ལོགས་སུ་མྷི་སྟོན་པའྷི་འཐད་པ་བསྟན་པའྷི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྷི། རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་
པ་འབྲེལ་བ་གང་ལ་བརྟྲེན་ཞྲེ་ན། བདག་གཅྷིག་པ་ལ་བརྟྲེན་ཅྲེས་སྟོན་པ་ནྷི་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྟྲེ་དམྷིགས་སུ་རུང་
བའྷི་ཡོད་པའྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དམྷིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་པར་བསྟན་པས་དམྷིགས་རུང་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་
ནྷི་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དངོས་འགལ་གཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་བཀག་པ་གཅྷིག་གྷི་མཚན་ྷིད་
ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ། ཚད་མས་གྲུབ་པར་ས་ 
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༼༧༨༨༽ 
རྣམས་ཀྷི། །དོན་གྷིས་བཟོག་པ་ྷིད་ལས་ཡྷིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ ་བུམ་པ་མྲེད་པ་དང་བུམ་འཛིན་མྲེད་
པ་གཅྷིག་ཏུ་མྷི་རུང་སྟྲེ་དགག་བྱ་བུམ་པ་དང་བུམ་འཛིན་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མྷི་འགལ་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་
ལས་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་དམྷིགས་པ་ལས་ཡོད་པའྷི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དམྷིགས་
པ་ཡོད་པའྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མྷི་འཐད་དྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཀང་དོ ན་ཡོད་པ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་མྲེད་ཀང་བུམ་
པ་ཡོད་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདྷིར་དམྷིགས་པའྷི་སྒྲ་ནྷི་དམྷིགས་པར་བྱ་བ་ལ་བྱས་ན་དོན་གྷི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཡྷིན་ལ། 
དམྷིགས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་བྱས་ན་ཡུལ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྣང་རུང་ལ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དམྷིགས་པ་ཡོད་པའྷི་མ ཚན་ྷིད་ཡྷིན་པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་མྷི་དམྷིགས་པ་ནྷི་མྲེད་པའྷི་མཚན་ྷིད་ཡྷིན་
པར་གྲུབ་པས་མ་དམྷིགས་པ་དང་མྲེད་པ་གྷིས་དྲེ་དྲེའྷི་བདག་ྷིད་ཀྷི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་
རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པའྷི་དཔྲེ་གཅྷིག་ཏུ་བཞྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ྷིད་མྲེད་པ་
ཡྷིན་ན་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲུབ་ པའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་པ་ལ་དོན་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡུལ་མྷི་དམྷིགས་པ་ཤྲེས་ཀང་མྲེད་པའྷི་
ཐ་སད་མྷི་ཤྲེས་པའྷི་རོངས་པ་ཡོད་པས་དྲེས་ཐ་སད་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་བསྟན་པ་ཡྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་བཟོག་ཕྱོགས་དགག་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་བསྟན་པ་ནྷི། ཡོད་པར་ངྲེས་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་
ཚད་མས་དམྷིགས་པ་མྲེད ་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེར་ཅྲེས་པ་ཡུལ་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དྲེའྷི་ཡུལ་ཅན་ཡོད་པའྷི་ཤྲེས་པ་དང་
བརོད་པ་དང་ཡོད་པར་དོགས་པའྷི་ཐྲེ་ཚོམ་གསུམ་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །དཔྲེར་ན་ཀྷིང་ཤུའྷི་མྲེ་ཏོག་གྷི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲེར་དོགས་ 
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༼༧༨༩༽ 
པའྷི་ཚེ་འདྷི་སྲེག་པར་བྱྲེད་པ་མྷིན་པའྷི་ཕྱྷི ར་མྲེ་མ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་
བསྒྲུབ་བྱའྷི་རང་བཞྷིན་ནྷི་མྲེ་མ་ཡྷིན་པ་སྲེག་བྱྲེད་མ་ཡྷིན་པ་ལས་ཐ་མྷི་དད་པ་བཞྷིན་དུ་དམྷིགས་རུང་མྲེད་པ་
ཞྲེས་པའྷི་བསྒྲུབ་བྱ་ནྷི་རྟགས་མྷི་དམྷིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་ཕྱྷིར་གང་དུ་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ཡོད་པ་
ལས་མ་དམྷིགས་པ་དྲེའྷི་རྒྱུ ་མཚན་ཅན་གྷི་མྲེད་པའྷི་སྒྲ་དང་ཤྲེས་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །མ་དམྷིགས་པས་མྲེད་
པའྷི་དོན་སྒྲུབ་ན་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་བདག་གཅྷིག་པར་མྷི་རུང་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་
ནྷི། མ་དམྷིགས་པས་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་མྷི་འཐད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི་རྒྱུ་ཡྷིན་ལ་ཐ་སད་ནྷི་འབས་བུ་ཡྷིན་
པས་རྒྱུ་ལ་ འབས་བུས་མ་ཁྱབ་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་སྣང་དུ་རུང་བའྷི་དོན་མ་མཐོང་ན་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྷི་
ཐ་སད་འདྷི་དབུལ་པོའ ་ིཁྱྷིམ་ལ་སོགས་པར་སྔོན་དུ་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར། ཐ་སད་དྲེ་འབས་བུ་ཡྷིན་ཡང་རྒྱུ་ལ་
སོགས་མ་དམྷིགས་པ་དྲེ་ལས་ནྷི་མྲེད་པའྷི་བོ་སྒྲ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྷི ། གལ་ཏྲེ་མ་
དམྷིགས་པ་ལས་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་གྲུབ་ཟྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དྲེ་རྟགས་ལ་མྷི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
འགའ་ཞྷིག་ཏུ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷི་ཡུལ་ནྷི་ཡུལ་དང་
དུས་ལ་སོགས་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་མ་དམྷིགས་པ་ཡྷིན་ནོ་སམ་དུ་ཐ་སད་ཀྷི་རྒྱུ་ མཚན་ལ་རོངས་པས་སྐབས་
སུ་བབ་པའྷི་ཡུལ་འདྷིར་གཞན་རོངས་པ་དག་སྔོན་གྲུབ་པའྷི་རྲེས་སུ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་མྷི་བརོད་པ་སྟྲེ་མ་གྲུབ་པ་
ན་མཁས་པས་སྔོན་ཐ་སད་གྲུབ་པའྷི་ཡུལ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་འདྷིར་ཡང་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ལས་རོངས་པ་ལ་
བརྡ་དན་པར་བྱྲེད་པ་འབའ་ཞྷིག་ཡྷིན་གྷི་དོན་ནྷི་བསྒྲུབ་ 



788   འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེངེ། 

༼༧༩༠༽ 
ཏུ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའོ། །ཇྷི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མཐོང་བ་སྟྲེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མ་མཐོང་བ་སྟྲེ་མྲེད་ན་མྲེད་པའྷི་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་མྲེ་རྒྱུ་དང་དུ་བ་འབས་བུའྷི་ཐ་སད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྷི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་རྒྱུ་འབས་བུ་
གྷིས་ཀྷི་ཐ་སད་གཞན་དུ་མྲེད་པ་བཞྷིན་ནོ། །འོ་ན་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་རྒྱུ ་འབས་ཀྷི་བརྡ་བཏགས་པ་ལ་དགོས་
པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་ན་མྲེད་པ་དྲེ་གྷིས་ལ་འབས་བུ་དང་སོགས་པ་སྟྲེ་རྒྱུའྷི་སྒྲ་སྦྱར་བ་ནྷི་
ཐ་སད་སླ་བར་བྱ་བའྷི་ཕྱྷིར་མཁས་པས་བཀོད་པ་ཡྷིན་ནོ། །བཞྷི་པ་ནྷི། རང་བཞྷིན་མ་དམྷིགས་པའྷི་དཔྲེ་ལོགས་
སུ་བསྟན་མྷི་དགོས་ཏྲེ་དཔྲེར་བརོད་ཟྷིན་པའྷི་རང་བཞྷིན ་རྟགས་ཀྷི་ནང་དུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནྷི་རྒྱུ་
ལས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་དམྷིགས་པའྷི་རང་བཞྷིན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། 
སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་དང་། མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷིགས་པ་དང་། མ་དམྷིགས་པའྷི་སྦྱོར་བའྷི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གྷིས་ལས། དང་པོ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྷི། མ་དམྷི གས་པ་ལ་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་ཀྷིས་ཁྱབ་པ་ནྷི། སྔར་རྷི་བོང་གྷི་
མགོ་ལ་སོགས་པའྷི་སྟྲེང་དུ་མ་དམྷིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྷི་བརྡ་ལན་གཅྷིག་སྦྱར་བས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲུབ་སྟྲེ་རང་
བཞྷིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡང་། །སྒྲ་ཡྷི་ཐ་དད་མྷི་རྷིགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །གྷིས་པ་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མ་དམྷིགས་པ་ཤྲེས་པའྷི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་དང་། མ་དམྷིགས་
པ་མངོན་སུམ་གྷིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནྷི། མ་དམྷིགས་པ་
ལས་བུམ་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའྷི་བོ་སྲེ་བ་མྷི་འཐད་དྲེ་མ་དམྷིགས་པ་ནྷི་དགག་བྱ་ལ་དམྷིགས་པའྷི་བོ་བཀག་པ་
ཙམ་ཡྷིན་པའྷི་ 
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༼༧༩༡༽ 
ཕྱྷིར་རོ། །མ་ངྲེས་པ་མྷིན་ཏྲེ་གྷིད་ལོག་པའམ་མྷིག་འཛུམ་པ་ན། དགག་བྱ་འཛིན་པའྷི་བོ་མྲེད་ཀང་དགག་བྱ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་མྷི་སྲེ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པ་ནྷི་མ་དམྷིགས་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྷིན་གྷི་དགག་གཞྷི་
ཁྱད་པར་ཅན་དམྷིགས་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། གཅྷིག་དམྷིགས་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་
གོ །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། འོ་ན་གཅྷིག་དམྷིགས་པ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེས་བརོད་པར་རྷིགས་ཀྷི་མས་སུ་
མོང་བ་ལས་ཞྲེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྷི་ཡོད་ཅྲེ་ན། མཐར་རྟགས་རང་རྷིག་གྷིས་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་འདྷི་
ལྟར་མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ནྷི་དགག་གཞྷིས་ཕྱོགས་དག་པ་འཛིན་པ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་དགག་བྱ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པས་
དབྲེན་པར་རྟོགས་པ་ྷིད་ལ་བརྟྲེན་ནས་དོན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དགག་གཞྷི་དག་པ་དྲེ་དགག་བྱ་བུམ་པ་དང་
བལ་བར་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་མོང་བ་གཞན་དང་བལ་བ་དྲེ་ལྟའྷི་བདག་ྷིད་ཅན་དུ་མོང་བ་
འདྷི་ནྷི་ཤྲེས་པ་དྲེ་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཅྷིང་ལོག་པར་རྟོག་པའྷི་བོའ ་ིརྒྱུ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་དོན་ཁྱད་པར་ཅ ན་དུ་
རྟོགས་པ་མོང་བ་ལ་རག་ལས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྷི་དོན་ནྷི། བོ་གྲུབ་པ་རང་རྷིག་ལ་རག་ལས་
པ་དྲེའྷི་ཕྱྷིར་བོའ ་ིངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གྷི་དབྱྲེ་བ་ནྷི་བོ་རང་ྷིད་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་རྷིག་ཡོད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །བོའ ་ིངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་གྷིས་བོ་དྲེའྷི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྷི ་དོན་གྷི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་
པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་ལ་རང་རྷིག་མྲེད་པ་ྷིད་ཀྷིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དོན་
བཞྷིན་དུ་ཤྲེས་པའང་ཤྲེས་པ་ཕྱྷི་མ་དང་དྲེའྷི་ཕྱྷི་མས་བསྒྲུབ་དགོས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེའྷི་
ཕྱྷིར་དོན་དང་ཤྲེས་པ་འགའ་ཡང་གཞན་ ལས་ 
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༼༧༩༢༽ 
ཐ་དད་པའམ་ཐ་དད་མྲེད་པར་གཏན་མྷི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གྷིས་པ་ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་འགྲུབ་པའྷི་
རྒྱུ་མཚན་ནྷི། དགག་གཞྷི་དམྷིགས་པས་དགག་བྱ་མྲེད་པར་མྷི་འགྲུབ་སྟྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ཐ་དད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་དགག་ཡྷིན་པས་དྲེ་གྷིས་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ་རང་བཞྷིན་ཁྱད་པར་ཅན་ས་ཕྱོགས་མོ ང་བའྷི་ཤྲེས་
པ་ལས་གཞན་བུམ་འཛིན་བསལ་བ་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྷིན་ལ་དྲེ་བཞྷིན་དུ་ས་ཕྱོགས་ལས་བུམ་མྲེད་ཀང་
གཞན་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དགག་བྱ་མྲེད་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་དགག་གཞྷིའྷི་དངོས་པོ་ཡྷིན་ལ་དགག་གཞྷི་དྲེ་ྷིད་ལའང་
བུམ་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བརོད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །ཐ་དད་མྲེད་པ་འདྷིའྷི་ཕྱྷིར་བུམ་པ་དྲེ་མྷི་དམྷིགས་པ་ཞྲེ ས་པ་ཡང་
དགག་བྱ་བུམ་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྷི་བུམ་པ་མྲེད་པའྷི་ཁྱད་པར་ཅན་གྷི་ས་ཕྱོགས་དམྷིགས་པ་ྷིད་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་
པས་སྟོང་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྷིན་ནོ། །གྷིས་པ་གྲུབ་པའྷི་ཚུལ་ནྷི། དགག་བྱས་དབྲེན་པའྷི་དགག་གཞྷི་
དམྷིགས་པ་ལ་མྷི་དམྷིགས་པར་བརོད་པ་དྲེས་ན་མ་དམྷིགས་པའྷི་རྟགས་འདྷི་རང་ྷིད་རྷིག་པའྷི་མངོན་སུམ་
ལས་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྣང་རུང་མ་དམྷིགས་པ་རང་ྷིད་ཡོད་ཙམ་གྷིས་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་འཇུག་པ་
ཅན་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་དགག་བྱ་དྲེ་མྲེད་པའྷི་རྣམ་གཞག་སྟྲེ་ཐ་སད་མ་དམྷིགས་པས་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྷིན་ནོ། །དྲེས་
ན་མ་དམྷིགས་པ་དང་མྲེད་པའྷི་ཐ་སད་བདག་གཅྷིག་ཏུ་གྲུབ་པས་དྲེ་རང་བཞྷིན་གྷི་ནང་དུ་འདུས་པར་བརོད ་པ་
ཡྷིན་ནོ། །གསུམ་པ་མ་དམྷིགས་པ་མངོན་སུམ་གྷིས་མ་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྷི། བུམ་པ་མྲེད་པ་བུམ་འཛིན་
བཀག་པས་བསྒྲུབས་ལ་བུམ་འཛིན་མྲེད་པ་དྲེ་འཛིན་པའྷི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། གཞན་དུ་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་གོ །  
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༼༧༩༣༽ 
གྷིས་པ་མྷི་སྣང་བ་མ་དམྷི གས་པ་ནྷི། མྷི་སྣང་ཞྲེས་པའྷི་ཚིགས་བཅད་གྷིས་ཏྲེ་གོ་སླའོ། །གསུམ་པ་མ་
དམྷིགས་པའྷི་སྦྱོར་བའྷི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ལ་གྷིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྷི། 
གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་ཟ་མ་དམྷིགས་པ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྟགས་ནྷི་བཤད་ན་འགལ་བ་ལ་བརྟྲེན་པའྷི་རྟགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་
ཡྷིན་ནམ། དྲེ་ཅྷིའྷི་ཕྱྷིར་ འདྷིར་མ་བརོད་ཅྲེ་ན། མ་དམྷིགས་པའྷི་ནང་དུ་འདུས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་མ་
དམྷིགས་པའྷི་རང་གྷི་སྦྱོར་བ་དག་ལ་མ་དམྷིགས་པ་དྲེའྷི་རང་གྷི་ངོ་བོ་རྟགས་སུ་སྦྱོར་བའང་ཡོད་དྲེ། རང་
བཞྷིན་དང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འབས་བུ་མ་དམྷིགས་པ་སྟྲེ་བཞྷི་ལྟ་བུའོ། །ཡང་འགའ་ཞྷིག་ཏུ་དགག་བྱའྷི་དོན་
ལ་གནོད་པར་བྱྲེད ་པའྷི་འགལ་བའྷི་ངོ་བོ་རྟགས་སུ་སྦྱོར་བའང་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་འགལ་བ་དང་། འགལ་བའྷི་
འབས་བུ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྷིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་དྲེ་དག་འགལ་བར་ཇྷི་ལྟར་གྲུབ་ཅྲེ་ན་
མྲེ་ལྟ་བུ་ཞྷིག་ྲེ་བ་ན་ཡོད་ན་རྒྱུ་མ་གཏུགས་པ་ཅན་གྷི་གང་རྲེག་སྔར་ཡོད་པ་ལས་ཕྱྷིས་མྲེད་པར་སོང་བའྷི་ཕྱྷིར་
འགལ་བར་རྟོགས་པ་ཡྷིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ནྷི་གནོད་པ་མྷི་བྱྲེད་ཀང་རང་བཞྷིན་ཐ་
དད་དུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྷིས་འགལ་བ་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྷི། ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །འདྷི་ནྷི་རང་
བཞྷིན་གཅྷིག་ཡྷིན་པ་འགོག་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ས་ཕྱོགས་འདྷི་ནྷི་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡྷིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡོངས་སུ་
སངས་ཏྲེ་གནས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ཚ་གང་ལྟ་བུ་དོན་ཕན་ཚུན་གནོད་པས་གཅྷིག་གྷིས་གཅྷིག་
འགོག་པར་མ་ཟད་དོན་ལས་གཞན་ཚད་མས་གནོད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཡང་འགོག་པ་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་ངྲེས་པར་གྱུར་
བ་དང་ལྟོས་བཅས་གྷིས་ཕན་ཚུན་ 
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༼༧༩༤༽ 
འགོག་པ་བཞྷིན་ནོ། །དྲེའང་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ལྟོས་པ་མྲེད་པའམ་ངྲེ ས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་གྷིས་ནྷི་ཕན་
ཚུན་སང་བའྷི་དངོས་འགལ་ཡྷིན་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་ངྲེས་པ་གྷིས་ནྷི་ཚད་མས་གནོད་པའྷི་བརྒྱུད་འགལ་ཡྷིན་
ཏྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྷི་མྱུ་གུ་ནྷི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ། །འདྷིར་
ཚད་མས་འགལ་ཟ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཡྷིན་ཡང་ཚད་མས་གནོད་པའྷི་འགལ་བ་ཞྲེས་ བརོད་པ་ནྷི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འགལ་
བས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའྷི་དོན་ཏོ། །གྷིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལྟོས་བཅས་ལ་
འཇྷིག་པར་ངྲེས་པ་དགག་པ་དང་། ལྟོས་མྲེད་ལ་འཇྷིག་པར་མ་ངྲེས་པ་དགག་པ་དང་། ལྟོས་མྲེད་ཀྷི་སྦྱོར་བ་
བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྷི། གལ་ཏྲེ་ཐོ་བ་ ལ་སོགས་པའྷི་རྒྱུ་གཞན་ལས་
བུམ་པ་འཇྷིག་པ་སྲེ་ན། འོ་ན་ྲེ་བར་ནྷི་གདོན་མྷི་ཟ་བར་འཇྷིག་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅྲེས་པ་བུམ་པ་ལ་འཇྷིག་པས་མ་
ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་དྲེའྷི་ལན་དགག་པ་ནྷི། བུམ་པའྷི་དངོས་པོ་སྲེད་
པའྷི་རྒྱུ་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལས་བུམ་པ་ནམ་སྲེས་པའྷི་ཚེ་བུ མ་པའྷི་ཆོས་མྷི་རྟག་པ་ྷིད་ཅྲེས་བྱ་བའང་སྲེས་
ནས་དྲེས་བུམ་པ་འཇྷིག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པའྷི་རྒྱུས་འཇྷིག་པ་བསྲེད་ནས་དྲེས་བུམ་པ་འཇྷིག་པར་
བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྷི་བརྒྱུད་པའྷི་དུབ་པ་འདྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ་སྟྲེ། བུམ་པ་དང་རྒྱུ་གཅྷིག་ལས་སྲེས་པ་ྷིད་ཀྷིས་བུམ་པ་
རང་ྷིད་འཇྷིག་པར་གྲུབ་པའྷི་ཕྱྷིར་ རོ། །འདྷི་ལྟར་གལ་ཏྲེ་བུམ་པའྷི་རྒྱུ་དྲེས་འཇྷིག་པ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་
བསྲེད་ནས་དྲེས་བུམ་པ་དྲེ་ནྷི་འཇྷིག་པར་ཁྱོད་འདོད་ན། འོ་ན་བུམ་པའྷི་རྒྱུ་དྲེས་བུམ་པའྷི་དངོས་པོ་དྲེ་ྷིད་
འཇྷིག་པའྷི་ངང་དུ་བསྲེད་ན་ཁྱོད་ལ་ྲེས་པ་ཅྷི་ཞྷིག་ཏུ་འགྱུར། ྲེས་པ་མྲེད་ 
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༼༧༩༥༽ 
ནའང་བརྒྱུད་པ་འདྷིས་ཅྷི་ཞྷིག་བྱ། གལ་ ཏྲེ་བརྒྱུད་པ་ནྷི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྷིན་ཡྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་བུམ་པ་
དྲེ་ནྷི་བདག་ྷིད་རང་གྷི་རྒྱུ་ལས་འཇྷིག་པར་འགྲུབ་ན་བདག་ྷིད་འཇྷིག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྷི་རྒྱུ་
གང་ཡྷིན་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་ཞྲེས་པའོ། །བདག་ྷིད་འཇྷིག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མྷིན་
ནའང་བུམ་པ་དྲེ་ཡྷི་ལྟོས་པར ་བྱ་བ་གང་ཞྷིག་ཡྷིན་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །གྷིས་པ་ནྷི། དངོས་པོ་རྣམས་
འཇྷིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུས་ནམ་ཡང་འཇྷིག་པ་དྲེ་ལྟར་མྷིན་པར་
སྡོད་པར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་གྷི་ངང་གྷིས་འཇྷིག་པའྷི་ཕྱྷིར། རྷི་གཟར་པོ་ལ་ཆུ་འབབ་པ་བཞྷིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་
སྒྲ་རྟག་པར་འདོད་པ འྷི་ལུགས་ལའང་རྔ་སྒྲ་དྲེ་ྷིད་འཇྷིག་ཁ་མར་འདོད་པ་ལ་བརྟྲེན་པར་མྷི་འདོད་པ་བཞྷིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་འཇྷིག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྷིན་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐད་ཅྷིག་ཀང་དངོས་པོ་ཡོད་
པའྷི་སྐབས་སྷིད་པ་མྷིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་གཞན་ལ་མྷི་ལྟོས་ཕྱྷིར། །ཞྲེས་པ་བཞྷིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་
སྐད་ཅྷིག་ག ྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ྷིད་དངོས་པོ་ཡྷིན་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འདྷི་ལྟར་དྲེ་དངོས་མྲེད་
ཡྷིན་ན་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ལ་འགྱུར་བ་མྷི་སྷིད་པའྷི་ཕྱྷིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྷི། དངོས་པོ་གང་དག་ལ་སྐད་ཅྷིག་གྷིས་པར་མྷི་སྡོད་པ་དྲེ་ཡོད་ན་འཇྷིག་རྒྱུ་གཞ ན་ལ་ལྟོས་པ་
མྲེད་པའྷི་ཕྱྷིར་འཇྷིག་པ་དྲེ་དག་ལྟོས་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ངྲེས་པའམ་ཁྱབ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཚོགས་
པ་ཐ་མ་བཞྷིན་ཅྲེས་པ། འབས་བུའྷི་ཞྲེས་པའྷི་རྐང་པ་གྷིས་སོ། །སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པའྷི་ངག་བཤད་ཟྷིན་
ཏོ། །གྷིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ནྷི། རྣམ་ངྲེས་ལས་བཤད་པ་ 
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༼༧༩༦༽ 
འདྷིར་སྦྱར་བར་བྱ་སྟྲེ ་ཇྷི་སྐད་དུ། ཤྲེས་བྱྲེད་ཡན་ལག་མ་གྲུབ་ན། །ཤྲེས་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡོད་མྷིན་ཕྱྷིར། །ཚུལ་
གསུམ་མ་གྲུབ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །རྟོགས་པ་པོ་ཡྷི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན། །ཞྲེས་སོ། །སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་གྷི་མཚན་ྷིད་ཀང་དྲེ་
ྷིད་ཡྷིན་ནོ། །དྲེའྷི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྷི། གཅྷིག་རབ་མ་གྲུབ་ཐྲེ་ཚོམ་ན། །མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་པ་
ཅན། །གྷིས་མ་གྲུབ་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ན། །འགལ་བ་དང་ནྷི་འཁྲུལ་པ་ཅན། །ཞྲེས་པ་འདྷི་ལ་གྷིས་ཏྲེ། ཚུལ་རྲེ་རྲེ་
མ་གྲུབ་པའྷི་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་དང་གྷིས་གྷིས་མ་གྲུབ་པའྷི་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལའང་དོན་ལ་མ་
གྲུབ་པ་དང་། བོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་གྷིས་གྷིས་སུ་ཕྱྲེ་བས་བཞྷིར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པ་སོན ་ཅན་གྷི་སྒྲུབ་པ་ལྟར་
སྣང་ཡང་དོན་གྷིས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དཔྲེ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྷིན་པ་དགག་པ་ནྷི། གཏན་ཚིགས་
མཚན་ྷིད་གསུམ་ཡྷིན་ཕྱྷིར། །དཔྲེ་ནྷི་ལོགས་ཤྷིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྷིན། །དྲེ་ཡྷི་ཚུལ་ལ་མ་རྲེག་ནའང་། །མ་འབྲེལ་
ཕྱྷིར་ན་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་སུན་འབྱྷིན་པའྷི་ངག་ནྷི། མ་ཚང་སོགས་བརོད་སུན་འབྱྷིན་
ཡྷིན། །དྲེར་སྣང་བ་ནྷི་ལྟག་ཆོད་དྲེ། །ལོག་པའྷི་ལན་ལ་མཐའ་མྲེད་ཕྱྷིར། །དྲེ་དག་འདྷིར་ནྷི་སྤྲོ་བྱ་མྷིན། །ཅྲེས་
པའོ། །འདྷི་དག་ཐམས་ཅད་ནྷི་རྷིགས་པ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྷིན་པས་དྲེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་
མཇུག་བསྟན་བཅོས་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་བའྷི་ཚུལ་ལ་གྷིས་ལས། དང་པོ་འདྷིའྷི་ དོན་འགོ་བས་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་
པར་དཀའ་བ་ནྷི། ཚིགས་བཅད་གཅྷིག་སྟྲེ། དྲེ་ལ་བོའ ་ིནུས་པ་ཆུང་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ནྷི་བོ་གོས་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པ་
ཡྷིན་ལ་ཀང་གྷི་སྒྲས་བོ་གོས་ཆུང་བའང་བསྡུ་བའོ། །བརོན་འགྲུས་ཤྷིན་ཏུ་ལྷག་པས་ནྷི་བརོན་འགྲུས་ཆྲེ་བ་
བསྟན་ལ་ཀང་གྷི་སྒྲས་བརོན་འགྲུས་ཆུང་བའང་ 
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༼༧༩༧༽ 
བསྟན་ཏོ། །ཟབ་མོའ ་ིདྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་དང་མཆོག་གྷི་དྲེ་ྷིད་ཅྲེས་པ་ནྷི་གཞུང་འདྷི་ལས་བརོད་པའྷི་རྷིགས་པའྷི་
གནས་ལུགས་སོ། །དྲེས་ན་འགོ་བ་རྣམས་ཀྷི་ནང་ནས་ཆོས་ཅན། ཁོ་བོའ ་ིརྣམ་འགྲེལ་གྷི་གཞུང་འདྷི་ཤྲེས་རབ་
ཆྲེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་ཁོ་བོ་འདས་པའྷི་འོག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མྷི་རྙྲེད ་པ་ཡྷིན་ཏྲེ། 
ཤྲེས་རབ་ཆྲེ་ཆུང་དང་བརོན་འགྲུས་ཆྲེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྷིས་ཟབ་མོའམ་མཆོག་གྷི་དྲེ་ྷིད་མཐོང་བ་མྲེད་པའྷི་
ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་བསྟན་བཅོས་འདྷི་ྷིད་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྟོགས་པར་རྷིགས་པས་ཀང་མ་རྟོགས་པའྷི་ཕྱྷིར་རོ་
ཞྲེ་ན། མ་ཡྷིན་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀང་ཁ་ཅྷིག་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་དོན་དུ་མྷི་ གྲེར་ལ། ཁ་ཅྷིག་ཕག་
དོག་གྷི་དྷི་མས་ལྲེགས་བཤད་ལ་སྡང་བར་འགྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར་རོ། །འོ་ན་འདྷི་ཇྷི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་རྒྱ་
མཚོ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་བཞྷི་མཚོ་མ་དོས་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་འབབ་ཅྷིང་སླར་ཡང་རྒྱ་མཚོ་དྲེ་ྷིད་དུ་ཐྷིམ་
པ་བཞྷིན་དུ། ཁོ་བོའ ་ིབོ་གོས་ཀྷི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྡྲེ་བདུན་གྷི ་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་འབབ་ཅྷིང་སླར་ཡང་དྲེ་ྷིད་ཀྷི་བོ་ལ་
ཐྷིམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའོ། །གྷིས་པ་རྟོགས་ན་ཕན་ཡོན་ཆྲེ་བར་བསྟན་པ་ནྷི། ཚུལ་དང་ཚུལ་མྷིན་ཅྲེས་པ་
ལ་སོགས་པའོ། །སྒྲུབ་པའྷི་ལགས་ཀྱུས་ལྲེགས་བཟུང་སྟྲེ། །སུན་འབྱྷིན་རྷིགས་པས་བརྡ་སྤྲད་ནས། །དམ་པའྷི་
དགོས་པ་ལྲེགས་བསྒྲུབ་པས། །གཞན་དོན་ཅྲེ ས་ནྷི་བརོད་པ་ཡྷིན། །ཅྲེས་པ་ནྷི་བསྡུ་བའྷི་ཚིགས་བཅད་
དོ། །ཚད་མ་རྣམས་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་ལས་གཞན་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་བཞྷི་
པའོ།།  །།གང་ལ་མཁས་པ་འཇུག་པའྷི་སོ། །ལུས་ཅན་ཞྷི་བར་བགོད་པའྷི་ལམ། །ལྷ་མྷིའྷི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའྷི་
ཐབས། །སྡྲེ་སྣོད་ཀུན་གྷི་དྷི་མྲེད་རྒྱུ ན། །ལྟ་ངན་ཀུན་སྲེལ་རྷིགས་པའྷི་གཞུང་། །ཀུན་གྷི་མཐར་ཐུག་རྣམ་འགྲེལ་
འདྷི། །རྒྱན་དང་ཆོས་ 
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༼༧༩༨༽ 
མཆོག་ལྷ་དབང་བོའ །ི །ལུགས་བཞྷིན་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་འདྷི་བསྒྲུབས། །འདྷི་བཤད་དགྲེ་བས་སྲེ་བ་སྲེ་བ་
རུ། །རྷིགས་པའྷི་འོད་ཀྷིས་བདག་བོའ ་ིམུན་བསལ་ཏྲེ། །ལྟ་ངན་གཡང་སར་ལྟུང་བའྷི་འགོ་བ་རྣམས། །སྒྲུབ་དང་
སུན་འབྱྷིན་རྷིགས་པས་རྲེས་འཛིན་ཤོག །གངས་ཅན་འདྷི་ན་བོ་ཅན་ཐོས་པ་ཅན། །བདག་རྒྱུད་དྲེགས་པའྷི་ཁུར་
གྷིས་ནོན་པས་ཀང་། །སྣ་ཚོགས་ལྟ་བ་སྟོན་པ་རྣམས་འགྲེལ་གྷི། །གཞུང་འདྷི་མཐོང་ན་ལོང་བ་བཞྷིན་དུ་
གྱུར། །དན་དང་བརོན་འགྲུས་བོ་གོས་སྦྱངས་པར་ལྡན། །གཞུང་མང་ཐོས་དང་བསམ་དང་ གོམས་པར་
ལྡན། །ལྲེགས་བཤད་རོམ་དང་འཆད་དང་རོད་པ་ལ། །རྷིགས་པའྷི་སྲེང་གྲེ་རྷིགས་པའྷི་མྷིག་དང་ལྡན། །གང་
དག་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་མ་ཞུགས་པས། །ལྲེགས་བཤད་ནོར་བུའྷི་འབྱོར་བས་དབུལ་ན་ཡང་། །རྷིགས་
པའྷི་གཞུང་ལ་བརྟྲེན་ནས་མྷི་རྷིགས་པ། །རྒྱ་ཆྲེར་སྤྲོས་པས་བདག་རྒྱུད་ངོམས་པ་མཐོང་། །བདག་གྷིས་སྡྲེ་
བདུན་རྷིགས་པའྷི་རྒྱ་མཚོ་ནས། །རྷིགས་པའྷི་ནོར་བུ་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་བྱྲེད་པ། །བོ་གོས་དྲེད་དཔོན་རྲེས་འབངས་
བརོན་པས་བངས། །རྷིགས་པའྷི་ལམ་ཞུགས་འགོ་བའང་ཚིམ་པར་བྱྲེད། །གཡོ་སྒྱུས་རྷིགས་ལམ་འདོར་བ་
གངས་ཅན་གྷི། །ལྟ་ལས་རྷིང་དུ་མ་སོང་རན་རབས་ཀྷི། །རྲེས་ཟོས་གྷིས་ཤྷིག་འདྷི་ཡྷིས་ཡྷིད་ཚིམ ས་
ན། །འཁོར་དང་གགས་པ་ལོངས་སོད་འབྱུང་ངོ་ལོ། །བདག་གྷི་མཁས་པའྷི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་ཡང་། །སྷིད་
མཚོར་འཁྱམས་པའྷི་འགོ་བ་བསྒྲལ་ཕྱྷིར་ཡྷིན། །ཟང་ཟྷིང་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་འཇྷིག་རྟྲེན་པ། །ཁྱྷི་ཕག་ལོངས་སོད་
མྷི་བདག་ག་ལ་སྨོན། །རྷིགས་པའྷི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྣམ་གྷིས་ཀྷི། །དགོངས་པ་འདྷི་ལས་གཞན་ དུ་ 
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༼༧༩༩༽ 
འཐད་མ་ཡྷིན། །འདྷི་ལ་བརོན་པར་གྷིས་ཤྷིག་ཤྲེས་ལྡན་དག །མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྷི་གནས་སུ་
འགོ། །འོན་ཀང་ཐུབ་པའྷི་བསྟན་པ་མས་ཕྱྷིར་དང་། །གྷིད་རྨུགས་ལྲེ་ལོ་རྣམ་གཡྲེང་གོམས་ཕྱྷིར་
དང་། །ལྲེགས་སྦྱར་ཀླ་ཀློའ ་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྷི་ཕྱྷིར། །ྲེས་པའྷི་ཆ་ལ་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་
དགོངས། །རྒྱས་པའྷི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྷི་འགྲེལ་པ། གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་ཀྷི་ལོངས་སོད་
ཀྷིས་གཏམ་པའྷི་རྷིགས་པའྷི་མཛོད་འདྷི་ནྷི། མཁས་པའྷི་འབྱུང་གནས་སན་པའྷི་བ་དན་དང་ལྡན་ཞྷིང་། རྟོག་ལྡན་
སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྷིས་བགོད་པའྷི་ས། ན་ལྲེནྡྲ་དང་མཚུངས་པའྷི་དཔལ་ལྡན་ས་སའྷི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། མགོ ན་པོ་
འཇམ་པའྷི་དབྱངས་རང་ྷིད་ཀྷིས་ཐུགས་རྲེས་བསྐུལ་ནས་བལྟམས་པའྷི་ཚུལ་བསྟན་པ། མཁས་པ་མཁས་པ་
ཞྲེས་བྱ་བའྷི་གངས་སུ་བགངས་པའྷི་ཡོན་ཏན་གྷི་ཆ་ལ་སུས་ཀང་འགན་པར་མྷི་ནུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་
རྷིགས་དང་ཆོ་བང་རྣམ་པར་དག་ཅྷིང་། འཁོར་དང་ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ། སན་པའྷི་འབྲུག་སྒྲས་
ཚངས་པའྷི ་འཇྷིག་རྟྲེན་མན་ཆད་དུ་ཁྱབ་པས་འཛམ་བུའྷི་གླྷིང་གྷི་སའྷི་ཆ་ན་གནས་པའྷི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྷིས་ཀང་། ཞབས་ཀྷི་རྡུལ་སྷི་བོས་ལྲེན་པའྷི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྷི་པཎྷི་ཏ་ཆྲེན་པོའ ་ིགསུང་གྷི་བདུད་རྷིས་
བོ་གོས་ཀྷི་ལུས་རྒྱས་པའྷི། རུ་མཚམས་ཀྷི་སའྷི་ཆ་ང་ཡུལ་འོ་ཡུག་གྷི་དགྲེ་སློང་རྷིགས་པའྷི་སྲེང་ གྲེ་ཞྲེས་བྱ་
བས། རྒྱན་དང་ཆོས་མཆོག་དང་ལྷ་དབང་བོའ ་ིའགྲེལ་པ་དང་། ཤཀ་བོའ ་ིཊྷི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བོ་གོས་
ཀྷི་མྷིག་གྷིས་བལྟས་ནས། དལ་འབྱོར་གྷི་ལུས་བརྷིད་ཆུང་ཡང་།  
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༼༨༠༠༽ 
བོ་གོས་ཀྷི་ྷི་འོད་ནང་ནས་གསལ་བའྷི་ཁང་གྷི་སྟོན་པ་ཞྲེས་བྱ་བས། ཐོག་མར་ཤོག་བུ་དང་སྣག་ཚ་སུལ་ནས་
གསོལ་བ་བཏབ་ཅྷིང་། ཕྱྷིས་ནྷི་མང་དུ་ཐོས་ཤྷིང་ལྲེགས་བཤད་ཀྷི་གཏམ་ལ་དགྲེས་པ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་སྲེང་གྲེ་
ཞྲེས་བྱ་བས་གོགས་བྱས་ཏྲེ། དོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ཀྷིས་ཀང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ལྲེགས་པར་སྦྱར་བ་འདྷི་
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