༄༅། །རྒྱས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ལྲེའུའྱི་རྣམ་བཤད་ཀུན་
བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་བཞུགས།། ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། གང་འདྱིར་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་
ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཞྲེས་འཇྱིག་རྲེན་གསུམ་ན་གསལ་བར་གགས་པ་དྲེའྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲེང་རོག་པ་མྲེད་པ་
ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་དབྱིངས་མཚན་རོག་ཞྱི་བའྱི་ལང་ཚོ་ཅན་
དྲེའྱི་ཕྱག་རྒྱ་གྱིམས་པོས་གང་དུ་ཡང་ནྱི་བཏབ་གྱུར་པ། །སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའྱི་ངོ་མཚར་ལྟད་མོའ་ི ཟོས་གར་མཁན་
དྲེས་རྣམ་སྤྲུལ་གང་གྱིས་གཟུགས་བརན་རྱི་མོ་མ་མས་པ། །མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་དག་པའྱི་ངོས་ལ་མྱི་གསལ་མྱིན་
པར་གང་འཆར་དྲེ་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་སྤྲུལ་མྱིན་པ། །ཆོས་ཀུན་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་གསུང་མཛད་ཚད་མའྱི་
མཁན་པོ་ཡང་དག་རོགས་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་དྲེ་ལ་ཕྱག་བགྱིའོ། །མྱི་ཕམ་གསུང་གྱི་འཆྱི་མྲེད་སྦྲང་རྱིའྱི་
མཛོད། །ཐོགས་མྲེད་སྙན་ཤལ་རྱིང་པོའ་ི དཔག་བསམ་ལས། །དབྱིག་གྲེན་ལྷ་བརྒྱའྱི་འདུ་འགོད་མཁན་དྲེ་
ཡྱིས། །ཕྱོགས་གླང་སུམ་རྲེན་ལག་པའྱི་དཔལ་དུ་བྱིན། །ཀུན་བཟང་རོལ་མཚོའྱི་དབུས་ནས་མྱུར་བཞྲེངས་
པའྱི། །ཆོས་ཀྱི་ྱི་མ་གཞུང་བརྒྱའྱི་འོད་འབར་བ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པའྱི་རོལ་རྲེད་མཁན། །འཛམ་
གླྱིང་བསྟན་པའྱི་རྒྱན་གཅྱིག་འདྱི་ན་ཤར། །སྲེ་བདུན་ཤྱིང་ར་འདྲེན་པའྱི་ཁ་ལོ་བ། །གངས་ཅན་མྱིག་གྱུར་བོ་ལྡན་
བཟང་པོའ ་ི ཞབས། །རྣམ་འགྲེལ་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་ས་སྐྱ་པ། །འཇྱིགས་མྲེད་པཎ་ཆྲེན་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་
བའྱི་ཡུལ། །མྱི་ཕམ་ཞལ་བཟང་གྲུབ་པའྱི་ཟ་བ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་དཔལ་དུ་དྲེང་ཤར་བ། །ཤཱཀའྱི་
གསུང་རབ་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །རྲེ་མོར་འདྲེགས་མཛད་གང་དྲེའྱི་གཙུག་ཏུ་འཕོས། །དྲེ་གསུང་གསྲེར་
གྱི་རྱི་མོ་མ་མས་པ། །དོན་ཡོད་མཁྲེན་པའྱི་ཁམས་ཆྲེན་ངོས་སུ་ཤར། །དཔལ་ལྡན་ཕྱིན་ལས་བཟང་པོའ ་ི
མདངས་གསལ་བ། །བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །རྣམ་འགྲེལ་མཛད་གཞུང་རྱིགས་པའྱི་འོད་
ཕྲེང་ཅན། །དོན་བྲལ་ཚིག་ཕྲེང་བསགས་པའྱི་སྱིན་རུམ་དུ། །བྱིས་རྣམས་མགུ་བྲེད་རྲེ་དགའྱི་རོལ་མོ་
ཡྱིས། །རྱིང་ཞྱིག་སྒྱུ་མའྱི་ལམ་དུ་འཁམས་མཐོང་ནས། །དྲེང་འདྱིར་གསུང་རབ་སོ་བརྒྱའྱི་ལྡྲེ་མྱིག་གྱིས། །མདོ་
སྲེམས་གྲུབ་མཐའ་སོ་ཆྲེན་གྱིས་ཕྱྲེ་ནས། །ངྲེས་དོན་དབུ་མའྱི་ཁང་བཟང་དྲེར་འཇུག་པའྱི། །ཤྱིང་རའྱི་སོལ་
ཆྲེན་དང་པོའ ་ི ལམ་ནས་འཆད། །ཅྲེས་མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས།
གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའྱི་མྱིག་གཅྱིག་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཞྲེས་འཛམ་གླྱིང་ཀུན་ཏུ་ྱི་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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མ་ལྟར་གགས་པ་དྲེ་གང་བཤད་པར་བ་བའྱི་ཆོས་སོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འགྱུར་ལ་འཇུག་པའྱི་བ་བ། བསྒྱུར་
བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། འགྱུར་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱ་གར་ཏྲེ་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་
པྲ་མཱ་ཎ་ཞྲེས་པ། བོད་སྐད་དུ་ཚད་མ། བརྱི་ཀ་ཞྲེས་པ་རྣམ་འགྲེལ། ཀཱ་རྱི་ཀ་ནྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བས་པའོ། །འགྱུར་
གྱི་ཕྱག་ནྱི་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བ་བ།
བཤད་པ་ྱིད་ྲེ་བར་དགོད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མཆོད་པར་བརོད་པ་
དང་། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྱི་ཐོག་མར། ལས་སུ་བ་བ་ནྱི་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་འབུལ་བའོ། །བྲེད་པ་པོ་གང་གྱིས་ན་བསྟན་བཅོས་མཛད་པས་
སོ། །ཡུལ་སུ་ཞྱིག་གྱི་ཆྲེད་དུ་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལའོ། །དྲེ་ལ་ཡོན་ཏན་
གྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཅྲེ་ན། རང་རྒྱུད་ལ་སྐུ་གསུམ་མངའ་བ་དང་། གཞན་ལ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟྲེར་དག་ཀུན་
ནས་སམ་ཡང་དག་པ་ཐམས་ཅད་འཕོ་བའོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་གང་ཞྲེ་ན། རོག་པའྱི་དྲྭ་བ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་། ཟབ་པ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་བ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། །ཡང་ན་སྤངས་པའྱི་ཁད་པར་
གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པའྱི་དྲྭ་བ་རྣམ་པར་བསལ་ཞྱིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཁད་པར་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་གྱིས་མྱི་
རོགས་པས་ཟབ་ཅྱིང་། གཞན་དོན་གྱི་ཁད་པར་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀྱི་སྣང་བ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆྲེ་
བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རང་དོན་དུ་རོམ་པར་བསྟན་པ། སྣོད་མྱིན་གྱི་དོན་དུ་མྱི་རོམ་པར་བསྟན་པ།
ཤུགས་ལ་སྣོད་ལྡན་གྱི་དོན་དུ་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། བསྟན་
བཅོས་རོམ་པ་འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྲེས་ཏྲེ། རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གོམས་
པས་སླར་ཡང་གོང་ནས་གོང་དུ་ལྷུན་ལྲེན་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་
བསྟན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བསམ་པའང་མྲེད་དྲེ། སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་བ་བ་དང་བསྟན་བཅོས་
ཕལ་པ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རལ་མྲེད་པས་ན་ལྲེགས་བཤད་རྣམས་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་
ཕག་དོག་གྱི་དྱི་མ་དག་གྱིས་སང་བར་ཡང་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དྲེས་ནའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་ཤུགས་ལ། བ་བ་
ཕལ་ལ་མ་ཆགས་ཤྱིང་། །ཤྲེས་ལྡན་ལྲེགས་བཤད་དོན་གྲེར་ཅན། །ཕག་དོག་མྲེད་ཅྱིང་བོ་གཟུ་བའྱི། །ན་པོ་
དྲེ་ལ་བསྟན་པར་བ། །ཞྲེས་ཤཱཀ་བོ་བཞྲེད་པ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བསྟན་བཅོས་འཆད་པའྱི་གོ་
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ཤཱཀ་མཆོག།

རྱིམ་དང་། གོ་རྱིམ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་
ལས། ཇྱི་སྐད་དུ། དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྲེད་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་
ལ་ཡང་ལོག་པར་རོག་པས་དྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་པ། ཞྲེས་གསུངས། འདྱིས་ནྱི་གཞུང་འཆད་པ་
དང་ན་པའྱི་ཚེ་ལྲེའུ་འདྱི་ཐོག་མར་སློབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནས་བཤད་པའྱི་རགས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། དྲེ་
མྲེད་པར་ཡང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རང་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་གཞན་ལ་སྟོན་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་གྱིས་གཞལ་བའྱི་གནས་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་
དང་། ཚད་མ་དྲེས་གཞན་རྲེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཐབས་གཞན་དོན་གྱི་ལྲེའུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
ཚད་མའྱི་བསྟན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་མར་བཤད་པ་དང་། ཚད་མའྱི་བསྟན་བཅོས་
དངོས་བཤད་པའོ། །དྲེ་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གོ་བྲེད་ཚད་མ་གྲུབ་པའྱི་ལྲེའུ་དང་། མངོན་གྱུར་གོ་བྲེད་མངོན་
སུམ་གྱི་ལྲེའུ་དང་། ལོག་གྱུར་གོ་བྲེད་རང་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་ལྲེའུ་སྟྲེ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་རྣམ་ངྲེས་དང་མདོ་
ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཆད་དགོས་ཀང་། བསྟན་བཅོས་འདྱིར་རང་དོན་རྲེས་དཔག་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུར་
བསྲེས་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པས་ལྲེའུ་འདྱིར་རྲེན་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དངོས་སུ་བསྟན་པས་བརྲེན་པ་
བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ལྲེའུ་འདྱི་ལ་རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ལྲེའུ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་ནས་ཐོག་མར་སྟོན་ནོ། །འདྱིར་དྲེ་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དགོས་པའྱི་དོན། བསྡུས་པའྱི་དོན། ཚིག་གྱི་
དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལྲེའུ་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་གགས་ཆྲེ་བ་དག་ཏུ་ལྲེགས་པར་མ་བཤད་པ་དང་ལོག་
པར་བཤད་པ་མང་པོ་པ་དག་མཐོང་བ་དྲེ་སྤང་བ་དང་། དྲེ་དག་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་གོ་
བའྱི་དོན་དུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་དག་ཀང་གང་ཞྲེ་ན། འདྱིར་བསྟན་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་
ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ྱིད་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚད་མ་དྲེའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ཟོག་
པར་ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེའྱི་ཤྲེས་བྲེད་དུ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་
གྲུབ་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེ་ཤྲེས་པ་ན་རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་
སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བཀོད་པ་རྣམས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་ཟོག་པར་སྒྲུབ་བྲེད་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་མྲེད་པ་ན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། དྲེ་མ་གྲུབ་པ་ན་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་དྲེ་རྱིག་བྲེད་བདྲེན་
པའྱི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སྟོན་པ་དང་། རྱིག་བྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་རགས་
ཀྱིས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་བཤད་ཀང་། དྲེ་ལ་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་མ་བསྟན་པར་དྲེ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་ྱིད་ལ་
ཚད་མའྱི་བསལ་བ་བསྟན་པ་དང་། དྲེ་དག་གྱི་ཞར་བྱུང་ལ་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྱི་སྱིད་པའྱི་ལོག་རོག་འགོག་
བྲེད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་གསུངས་པར་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ། དྲེ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་གོ་བའྱི་དོན་གྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་ལ་
ངྲེས་བརོད་མཛད་པ་དྲེ་སྐབས་འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བྲེད་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་འཆད་པ་དང་། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མཐོང་ཙམ་གྱིས་རྲེས་འགོ་གྲུབ་པ་འགོག་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། རྲེས་འགོ་གྲུབ་ན་ལྡོག་པ་གྲུབ་དགོས་ཟྲེར་བ་དང་།
རགས་གང་དུ་ཡང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་འགོག་བྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ངོས་མྱི་འཛིན་པར་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དགོས་
ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ན་མྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་དྲེ་རྱིག་བྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་
པའྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འཆད་པ་དང་། དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་པ་རྐྱང་པ་ཅན་དུ་གཞན་གྱིས་ཁས་བངས་
པ་ལ་ནང་འགལ་བརོད་པ་དྲེ་མ་ཤྲེས་པར་དྲེ་དྲེ་ལས་ཟོག་པ་ལ་གནོད་བྲེད་བརོད་པར་རོམ་པ་དང་། སོད་པ་
པའྱི་ངོར་རྱིག་བྲེད་རྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིར་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ལ་ལྲེའུ་འདྱིར་སྒྲུབ་བྲེད་
བཀོད་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་། བསྐལ་དོན་ལུང་གྱི་སྐབས་དང་མ་འབྲྲེལ་ཞྲེས་བཤད་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་
ལོག་གྱུར་རྣམས་བསྐལ་དོན་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལྲེན་པ་དང་། ལྲེའུ་འདྱིར་ཀུན་མཁྲེན་དང་ལྷ་དང་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱྱི་
སོགས་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ན་སྐུར་འདྲེབས་ཀྱི་ལྟ་བར་
སྨྲ་བ་དང་། མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་དགོས་པ་གཞུང་འདྱིའྱི་དགག་བ་ཡྱིན་པ་ལ་རང་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་
ཡང་འདྱིར་གཞན་སྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དྲེ་ལོགས་སུ་བོར་ནས་སྲེལ་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་ཅྲེས་པའྱི་རྒྱ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་འཆད་པ་དང་། དོན་རང་མཚན་དང་གཞན་སྲེལ་གྱི་གཞྱི་མཐུན་སྟོན་བྲེད་ཀྱི་
གཞུང་ཡྲེ་མྲེད་བཞྱིན་དུ་མཐུན་གྲུབ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སྐད་དུ་འཆད་པ་དང་། བོའ ་ི གཞན་སྲེལ་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་རྣམ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། མྲེད་དགག་ཐམས་ཅད་གཞན་སྲེལ་དུ་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བོར་ནས་བུམ་པ་སྣམ་
བུས་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་མ་ཡྱིན་དགག་ཞྱིག་ལ་མྲེད་དགག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། ལོག་པ་དང་ལྡོག་པའྱི་གོ་བ་མ་
རྲེད་པས་དོན་རང་མཚན་རྣམས་ལྡོག་པར་ཁས་ལྲེན་པ་དང་། ལོག་ལྡོག་གྱི་དབྲེ་བ་མ་ཕྱྲེད་པས་ཆོས་དང་ཆོས་
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ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་ངོས་འཛིན་ནོར་བ་སོགས་དྲེ་དག་སྤངས་ནས་མ་ནོར་བར་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཚིག་གྱི་
དོན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ལུས་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་མདོར་བསྟན། ཡན་ལག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། ཕྱོགས་དྲེའྱི་ཆ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་རགས་ལ་ཁབ་པ་སྟྲེ་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་དབྲེ་གཞྱི་དབྲེ་ངོ་རྣམ་པ་གསུམ་ྱིད་དུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། རགས་ཡང་དག་གྱི་རགས་ཆོས་
གྱིས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལས་གཞན་
པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་ཕྱོགས་ཞྲེས་པ་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། དྲེ་ཞྲེས་པ་
ཚོགས་དོན་དང་། ཆྲེས་ཁབ་ཅྲེས་པ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་རགས་ཀྱི་ཁབ་བྲེད་དུ་སྟོན་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་
པ་ནྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་གྱི་མཚོན་བ་ངོས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ྱིད་ཅྲེས་པ་སྦྱོར་བའྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་གྱི། གཞན་
གྱི་ཚེ་འབྲས་རང་གྱིས་སུ་ཡང་འདུས་པར་བཤད་དོ། །མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་འབྲས་སམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་
གང་རུང་ཡྱིན་ལ། ངྲེས་ཤྲེས་པ་ཚད་མས་དངས་པའྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་གྱི། གངས་ངྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། ྱིད་ཅྲེས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། མྲེད་ན་མྱི་
འབྱུང་ཞྲེས་པའྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འབྲས་བུ་དང་། རང་བཞྱིན་དང་། མ་དམྱིགས་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། འབྲས་བུ་དུ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐབས་བབ་ཀྱི་རོལ་བའྱི་ངོར་ལ་མྲེ་ལྡན་དུ་
སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། རྒྱུ་མྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་
མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སྙྲེད་ཅྲེས་པ་མྲེའྱི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ལ་འཆད་དགོས་ཀྱི།
གཞན་ནྱི་འཁྲུལ་ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ངོ་བོ་བས་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་ཞྲེས་པ་དྲེའྱི་ངོར་སྒྲ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་ནས་མྱི་རག་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཅན་
དུ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐབས་བབ་ཅྲེས་པ་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་ཤྲེས་ཤྱིང་། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྲེ་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་འཇལ་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་
འདྱིར་དྲེ་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་།
མྲེད་པ་སྟྲེ་འདྲེ་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འཇུག་པ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་དུ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།

5

ནྱི་སྣང་རུང་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ངོ་བོ། དབྲེ་བ།
རོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་དམྱིགས་པས་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་པ་མྱི་སྱིད་དམ་ཞྲེ་
ན། མྱི་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྲེ་བྲག་སྣང་རུང་ལ་ལྟོས་ནས་མ་དམྱིགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རང་གྱི་དགག་བ་མྲེད་
པར་ངྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་བཞག་བའྱི་འབྲས་བུ་ངོས་འཛིན་པའྱི་
སྐབས་འདྱི་དག་ཏུ་བསྐྱྲེད་འབྲས་ཁོ་ན་ལ་གོ་བར་མྱི་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་དགག་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་ཅན་
གྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞྱིར་ཕྱྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགལ་བ་དག་གྲུབ་པ་
སྟྲེ་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་དང་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་པ་སྟྲེ་འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པ་དང་རྒྱུ་
ལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་སུ་
འབྲེད་པས་སོ། །ཁབ་བྲེད་དང་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཀ་འདྱིར་འདུ་ལ། དངོས་འབྲས་མ་དམྱིགས་པ་
ནྱི་གཞུང་འདྱིར་མ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དུ་བས་གང་རྲེག་འགོག་ནུས་ན་རྒྱུ་བུད་ཤྱིང་གྱིས་ཀང་ནུས་
པར་མཚུངས་སོ་ཤྲེ་ན། གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། གང་རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ་
བུད་ཤྱིང་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་སྦྱོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁབ་པ་འགྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་
ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ཚིགས་དང་དགག་བའྱི་ཆོས་དག་ནྱི་འགལ་བ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགལ་
འབྲས་དུ་བས་གང་རྲེག་འགོག་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་ནྱི་དུས་ལ་སོགས་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་དྲེ། གཞན་
དུ་དུ་བ་ཡྱིན་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་གང་བ་སྒྲུབ་པ་
ལ་དྲེ་ཐལ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཚོགས་པ་ཅན་རགས་སུ་འདུ་བར་བསྟན་པ་
དང་། མ་ཚོགས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་རགས་སུ་
འདུ་བ་དང་། རོ་ལས་གཟུགས་དཔོག་པ་རགས་སུ་འདུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ྱིད་ཅྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་
གངས་ཚང་གྱིས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་དྲེ་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་སོ་ཤྲེ་ན། འབྱུང་རུང་དང་འབྱུང་ངྲེས་
གང་དཔོག་པ་ལ་ཟྲེར། དང་པོ་ལྟར་ན། ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་བའྱི་རགས་ལས་རང་ཕྱོགས་ཆོས་
སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབྲས་བུ་ནས་མྱུག་སྐྱྲེར་རུང་བར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་
གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་དྲེ། བྲེད་པ་པོ་དོན་གཞན་
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ཤཱཀ་མཆོག།

ལ་ནྱི་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ནས་མྱུག་འབྱུང་རུང་གྱི་ངོ་བོར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ནས་
མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དྲེ་གཞྱི་འགར་འབྲས་བུ་ནས་མྱུག་འབྱུང་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པ་
ནྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་འབྱུང་ངྲེས་ནྱི་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་འགྱུར་བ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར།
ཁབ་སྟྲེ། ནུས་པ་འགྱུར་བའྱི་བར་དྲེར་གྲེགས་བྲེད་པ་དག་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོ་ལས་གཟུགས་
དཔོག་པའྱི་རགས་རྣམས་རགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པས་གངས་ངྲེས་ལ་གནོད་དོ་ཞྲེ་ན། བུ་རམ་གྱི་
རོས་གཞྱི་འགར་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བུ་རམ་གྱི་རོ་གཟུགས་ད་
ལྟར་བ་གྱིས་པོ་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་ཁབ་འབྲྲེལ་ནྱི། བུ་རམ་གྱི་རོ་ད་ལྟར་བས་ཁ་
ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྟྲེང་དུ་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་སྔ་མའྱི་ནུས་པ་དངོས་སུ་དཔག་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱུའྱི་ཆོས་
གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དྲེ་ཡང་རྲེས་སུ་སྟྲེ་ཤུགས་ལ་དཔག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དུ་བས་ལ་ལ་མྲེ་དངོས་སུ་དཔག་
སྟོབས་ཀྱིས་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་དུ་བ་དང་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་
ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལུས་པའོ། །ར་བའྱི་རགས་ནྱི། བུ་རམ་གྱི་རོ་སྔ་མའྱི་ནུས་པ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྱི་རོ་
ད་ལྟར་བ་མྲེད་ལ། རོ་སྔ་མ་དྲེ་ྱིད་གཞན་གཟུགས་ད་ལྟར་བའྱི་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ནའོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་རོ་ལས་གོང་བུའྱི་སྟྲེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་རྲེན་འབྲས་བུའྱི་རགས་
ལས་སྐྱྲེ་སྟྲེ། དྲེས་དྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་འདས་པ་རོ་གཟུགས་སྔ་མ་དང་དུས་གཅྱིག་པ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རྣམས་རོགས་
པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་རྲེན་གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྲེན་དྲེ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཅྲེས་བའྱི། རྒྱུ་
ཆོས་རྲེས་དཔོག་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་འཁྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་རྲེས་དཔག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ།
ལྷག་ལྡན་རྣམས་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་འདུ་བར་བསྟན་པ་དང་། དྲེའྱི་ཤྲེས་བྲེད་བཀོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། རང་བཞྱིན་གྱི་ལྷག་ལྡན་ནྱི། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་གཞྱི་འགར་འབྲས་བུ་ནྱི་སྐྱྲེ་བར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་
པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུས་ལས་ཕ་རོལ་པོ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པར་རྲེས་སུ་
དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབྲས་བུའྱི་ལྷག་ལྡན་ནྱི། འབྲས་བུའྱི་སྱི་སྟྲེ་དུ་ཙམ་མཐོང་བ་ལས་ལ་ལ་ཙནྡན་གྱི་མྲེ་
དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གཏན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།

7

ཚིགས་སུ་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཚིག་
ལས་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་ཅན་སོགས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །མ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་ལྡན་ནྱི། ཚིགས་སྨྲ་བ་ཆོས་
ཅན། ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་ཅན་དུ་དཔོག་པའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་
གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འཁྲུལ་པ་སྱིད་པ་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཕྲུ་
བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཕྲུ་བའྱི་ནང་གྱི་འབྲས་ལྷག་མ་ནྱི་ཚོས་པར་དཔོག་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་
ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ།
ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྲེས་འགོ་གྲུབ་ནས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་
འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ནྱི་ལོག་རོག་མྲེད་པས་མ་བཤད་ཅྱིང་། ལྷག་ལྡན་རྣམས་གཏན་
ཚིགས་སུ་དོགས་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་རོག་དྲེ་ྱིད་
ཡྱིན་པས་དྲེ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རགས་ཆོས་ལ་མྲེད་
ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འབྲྲེལ་པ་དྲེ་ྱིད་ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། ལོག་ཕྱོགས་ལ་གནོད་བྲེད་བརོད་པ་དང་། དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ནྱི། རགས་ཡང་དག་གྱི་རགས་ཆོས་གྱིས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་འབྲྲེལ་པ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སློབ་དཔོན་དྲེ་ཡྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྲེས་འགོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཆར་ལའང་ངྲེས་པར་བརོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགོས་པ་ནྱི། མ་གྲུབ་པ་དང་། ཟོག་དོན་
འགལ་བ་དང་། འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ནྱིའོ། །ཚིག་གང་གྱིས་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། གྱིས་ཀ་
ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་སོ། །འདྱིར་སྔ་མ་གྱིས་ཞར་བྱུང་ཡྱིན་ལ། འཁྲུལ་པ་
ཅན་གྱི་གྲེན་པོར་ཞྲེས་པ་ྱིད་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྲེས་འགོ་ཙམ་ལ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་
འདྱི་དང་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པས་དྲེའྱི་ལོག་རོག་འདྱིར་འགོག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
རང་སྲེ་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་དང་། གཞན་སྲེ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱི་གནོད་བྲེད་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས།
ལུང་འགལ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་སློབ་
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དཔོན་གྱིས་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་བརོད་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་རྲེ་ཞྱིག་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་གྱིས་ཀ་བརོད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གསུངས་པ་དྲེ་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་
མཐོང་བ་ཙམ་དྲེ་གོ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ནོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་མ་སྨྲོས་ཀང་མ་མཐོང་ཙམ་དྲེ་རོགས་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་ངག་དྲེས་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་སམ་ཞྲེ་ན། རགས་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བ་བའྱི་ཚིག་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་ཀང་ཆོས་ཅན། རགས་དྲེ་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཁོ་ནར་སྟོན་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིན་ན་ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་
དྲེ་དྲེ་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་གང་གྱིས་རོགས་ཤྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་
པ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་བརོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་རགས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ཙམ་བ་བར་རོགས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་རྣམ་བཤད་མང་པོ་དག་གྱིས་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགོག་བྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དང་དན་ལམ་དུ་
འཕྲེན་བྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པས་ནོངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་ལྡན་དུ་བཤད་
པའྱི་སྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཐོག་དང་། ཤྱིང་སོང་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པར་མཚུངས་པ་དྲེ། ཤྱིང་ཐོག་ལྷག་མ་རྣམས་སྱིན་
པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཅྱི་སྟྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན་ཇྱི་སྐད་དུ།
གཟུགས་མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཚུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ། གསུམ་
པ་ནྱི། རྱིགས་པ་ཅན་པས་ལྡོག་པ་རྐྱང་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའྱི་ལྷག་ལྡན་ཡང་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་
བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་
ཕྱྱིར། འདོད་ན། ཇྱི་སྐད་དུ། ལྷག་མ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སམ་འགལ་བ་ྱིད་དུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྲེ་ཤྱིག་ཐྲེ་
ཚོམ་གྱི་རྒྱུའོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ། བཞྱི་པ་ནྱི། ཕྱོགས་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དག་དཔྲེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདོད་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རོལ་བ་དང་ཕྱྱིར་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པ་དག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་
བརོད་པར་བའོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ། འདྱིར་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ལྡོག་ཁབ་ཀྱི་སྐྱོན་མ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཡྱིན་པར་ཆོས་མཆོག་སོགས་ཀུན་གྱིས་འཆད་དོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཁད་པར་མན་བ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་
རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་གྱིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་མྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། སྱི་དང་ཁད་པར་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་གཅོད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལ་མྱི་འདོད་དྲེ་དྲེ་ལ་ཕུང་གསུམ་
སྲེལ་བའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པས་སོ་ཤྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ལས་རགས་དྲེ་ལ་
མྲེད་ངྲེས་སུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མན་བས་སྒྲ་རག་མྱི་རག་གྱིས་ཀ་འགོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་གཞན་མ་མཐོང་
ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི། བྲེ་བྲག་པས་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ངོར་རྲེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་ས་ཆུ་མྲེ་
གསུམ་ལ་རྲེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་མྱི་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ། སྔ་མ་
དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བྲེད་ན། དྲེ་ཡང་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ། འདྱི་ནྱི་རྲེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་རླུང་ཁོ་ནའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པར་
འདོད་ནས་སྨྲས་པའོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་པའྱི་གནོད་བྲེད་ནྱི། སྐྱུ་རུ་ར་གཅྱིག་རོ་ནུས་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་
གཞན་ཐམས་ཅད་དྲེ་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པར་ཐལ། མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་
སྐྱུ་རུ་ར་དྲེ་ལ་གཅྱིག་རོ་ནུས་སྱིན་པའྱི་ཁད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་བས་གཞན་ལ་དྲེ་ཡོད་པར་ངྲེས་པར་རྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་དང་དུས་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་རྐྱྲེན་ལ་སོགས་པའྱི་ཁད་པར་ལས་རས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་སྟྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསོན་ལུས་ལ་བདག་དང་ས་ལ་ཤྲེས་པ་ཡོད་
པ་སོགས་སུ་མ་མཐོང་བ་དྲེ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ལ། ཁབ་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་དན་ལམ་དུ་འཕྲེན་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པ་ལ་རག་ལས་པར་བསྟན། འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་
ཤྱིང་མ་དན་པའྱི་ངོར་ཚུལ་གྱིས་དཔྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པར་བསྟན། སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཀང་དན་པ་སྐྱྲེ་བ་
སྒྲུབ་ངག་ལ་རག་ལས་པར་བསྟན། འབྲས་རང་གྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་ནམ་དམྱིགས་པའྱི་འབྲྲེལ་པ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་
མྱི་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་
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རགས་ཆོས་ཀྱི་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་ངོར། བས་པ་དྲེ་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཙམ་དང་རང་བཞྱིན་
གཅྱིག་ཏུ་འབྲྲེལ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལོག་ན་བས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའམ།
རྒྱུ་མྲེ་ཡྱིས་ནྱི་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྐྱྲེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མྲེ་ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་དུ་བ་ལྡོག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དོན་གཞན་གཅྱིག་ལོ ག་པས་ཇྱི་ལྟར་
གཞན་ནྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་མྱི་ལ་ར་མྱི་བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ་ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མྱིན་
ནམ་ཅྱི་སྟྲེ་ར་མྲེད་ན་ཕྱུགས་མྲེད་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབྲྲེལ་པ་མྱི་ཤྲེས་ན་ལྡོག་པའྱི་མྱི་འགྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་
དུ། འབྲྲེལ་པ་མྱི་ཤྲེས་ན་གཅྱིག་དུ་བ་དང་གཅྱིག་བས་པ་ྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་གཞན་མྲེ་དང་མྱི་རག་པ་ནྱི་ྲེ་བར་ཇྱི་
ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ། འབྲྲེལ་པ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་མྱི་ལ་ཕྱུགས་ནྱི་བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ར་ཡང་བདོག་
གམ་ཅྱི་སྟྲེ་ཕྱུགས་ཡོད་ན་ར་ཡོད་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་ལྡོག་
པ་མྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་བསྟན་མྱི་དགོས་པ་དང་། རྲེས་འགོ་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་བསྟན་མྱི་དགོས་པ་དང་།
མྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གྱིས་ཀ་ལྟོས་གཞྱིའྱི་སྟྲེང་དུ་སྟོན་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་
པའྱི་ངོར་ཚུལ་གྱིས་བདྲེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་རོལ་བ་འདྱི་ལ་ཆོས་
ཅན། འབྲས་རང་གྱི་ལྡོག་ཁབ་ལྟོས་གཞྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་སོ་ནས་ངྲེས་པར་
གཏན་ལ་འབྲེབས་དགོས་པར་མྱི་འདོད་དྲེ། ཁོད་ཀྱི་ངོར་མྲེ་དང་མྱི་རག་པ་དྲེ་དག་མྲེད་ནའང་དུ་བ་དང་བས་པ་
དྲེ་དག་མྲེད་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ཀླུང་བཞྱིན། ཞྲེས་བརོད་པ་ལས་ཀང་འབྲས་རང་གྱི་ལྡོག་
ཚུལ་དྲེ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
འབྲས་རང་གྱི་རྲེས་འགོ་ལྟོས་གཞྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་ངྲེས་པར་གཏན་ལ་འབྲེབས་དགོས་པར་མྱི་འདོད་དྲེ།
ཁོད་ཀྱི་ངོར་གང་བས་ན་མྱི་རག་པས་ཁབ། བུམ་པ་བཞྱིན། ཞྲེས་དང་། གང་དུ་བ་ཡོད་ན་མྲེ་ཡོད་པས་ཁབ།
དཔྲེར་ན་ཚང་བང་བཞྱིན། ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པས་རྲེས་འགོའ ་ི ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་
པར་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞུང་གྱིས་པོ་དྲེས་བསྟན་པའྱི་དོན་ལ་རོལ་བའྱི་བྲེ་བྲག་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་ཀ་བརོད་
དགོས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་བརོད་པས་ཆོག་པའང་སྱིད་དོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། འོ་ན་འབྲྲེལ་པ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་ཡང་དྲེ་དག་མྲེད་ནའང་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་བརོད་པས་ཆོག་གམ་ཞྲེ་ན།
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཆོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་བས་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་དང་མྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་རོལ་
བ་ལ་དཔྲེ་ལ་སྟྲེ་ལྟོས་གཞྱི་སོ་སོའ ་ི སྟྲེང་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁབ་པ་སྟོན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྟོན་ཚུལ་ནྱི་
འོག་ནས་གཞུང་ྱིད་དུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། འབྲྲེལ་པ་མྱི་ཤྲེས་པ་ལ་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་སྟོན་
དགོས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་ན་འབྲྲེལ་པ་སྟོན་མྱི་དགོས་མོད། བརོད་དགོས་པ་ནྱི་སྱིད་དྲེ། འབྲྲེལ་
པ་ཤྲེས་ཀང་མ་དན་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་དྲེ་ལ་འབྲྲེལ་པ་གྱིས་ཀ་བརོད་དགོས་སམ་ཞྲེ་ན། འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་
ཤྱིང་མ་དན་པའྱི་རོལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་སྨྲས་པས་ཅྱིག་
ཤོས་ལ་དན་པ་ཡང་དག་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དོན་གྱིས་གོ་བས་སོ། །ཚིགས་བཅད་གསུམ་པོ་འདྱིའྱི་འཆད་
ཚུལ་འགྲེལ་མཛད་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཡྲེ་མ་ཐོན་པས་འདྱིར་གཞན་དུ་བཤད་ལ། འགྲེལ་པའྱི་འཆད་ཚུལ་
དང་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་གཞན་ལའང་མང་ངོ་། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། འཕོས་པའྱི་དོན་ནྱི། དང་པོ་ནྱི།
འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་སྨྲས་པས་ཅྱིག་ཤོས་དོན་གྱིས་གོ་
བདྲེའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་རང་གྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངོར་རྒྱུ་དང་ཁབ་བྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་
རགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་ངོར་རྒྱུ་མྲེ་དག་མྲེད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་ཤྱིང་དག་
མྲེད་པས་རང་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབྲས་བུ་དང་ཁབ་བ་འགའ་ཞྱིག་དགག་པའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲུབ་པའྱི་ཡང་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་མྲེ་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། མྲེ་དུའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་
མཚན་མོའ་ི རྒྱ་མཚོ་དུ་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་
དུ་བསྡུ་བ་དང་། བརྒྱད་དུ་ཕྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གྱིས་པོ་དྲེར་མ་ཟད་བུམ་པ་ཡོད་ན་དམྱིགས་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་
དང་ལྡན་པ་ལས་སྣང་རུང་གྱི་བུམ་པ་དྲེ་མ་དམྱིགས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དམྱིགས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་དང་
བུམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངྲེས་པའྱི་རོལ་བའྱི་ངོར་བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕྱོ གས་བུམ་པ་མྲེད་
པའྱི་ཐ་སྙད་བ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ངོར་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་
ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་བསྡུ་ན་གསུམ་པོ་འདྱིར་འདུས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། འགལ་ཟ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་ནང་དུ་འདུ་བས་སོ། །གྱིས་པ་
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ནྱི། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་བཤད་ཀང་། རྒྱས་པར་ཕྱྲེ་ན་རྣམ་པ་དུ་མ་སྟྲེ།
འབྲྲེལ་ཟ་མ་རོགས་པ་དང་འགལ་ཟ་རོགས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་དབྲེ་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱུ་ཁབ་བྲེད་རང་བཞྱིན་མ་
དམྱིགས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་དང་རྒྱུ་ཁབ་བྲེད་རང་བཞྱིན་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་གསུམ་དང་
སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པ་དང་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་
རྣམས་སུ་དབྲེ་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྲེས། རྒྱུ་དང་ཁབ་བྲེད་མ་དམྱིགས་པ། །དགག་སྒྲུབ་གྱིས་
ཀའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། །རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཞྲེས། །གཞུང་དང་རང་གྱི་འགྲེལ་པར་
གསལ། །དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་འགོག་པའྱི། །ཆ་ནས་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ། །ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་
མ་ཡྱིན་པའྱི། །དགག་པའྱི་ཆ་ཞྲེས་གཞུང་ནས་འབྱུང་། །དགག་བ་དྲེ་དང་དྲེ་མྲེད་པའྱི། །ཐ་སྙད་དངོས་པོ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་དང་། །རང་བཞྱིན་རགས་ཤྲེས་གསལ་བར་གསུངས། །དགག་བའྱི་ཁད་གཞྱི་སྣང་
རུང་ན། །སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་གཏན་ཚིགས་སྦྱོར། །ངོ་བོ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་ཡང་། །རྒྱུ་དང་ཁབ་བྲེད་སྣང་རུང་
ན། །རྒྱུ་དང་ཁབ་བྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི། །གཏན་ཚིགས་སྦྱར་བས་གསུམ་དུ་ངྲེས། །ངོ་བོ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་
པ། །སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་དང་། །གཞན་གྱིས་མ་ཡྱིན་དགག་པ་དང་། །མྲེ་དགག་ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བས་
དབྲེ། །འགལ་དམྱིགས་རགས་ལ་རང་བཞྱིན་དང་། །འབྲས་བུ་གྱིས་ལས་མ་བཤད་ཅྱིང་། །དགག་ལ་དྲེའམ་དྲེ་
རྒྱུ་ཞྲེས། །དགག་ཆོས་རང་བཞྱིན་འབྲས་བུར་ངྲེས། །ཁབ་བྲེད་འགལ་དམྱིགས་ཚད་མ་ཡྱི། །གནོད་འགལ་
ལས་གཞན་གཞུང་འདྱིར་མྲེད། །དགག་བའྱི་རང་བཞྱིན་འབྲས་བུ་དག །སྣང་མྱི་རུང་ཚེ་འགལ་ཟ་ཡྱི། །རང་
བཞྱིན་འབྲས་བུ་སྣང་རུང་ན། །དྲེ་ྱིད་རགས་སུ་བཀོད་པས་ཁྲེགས། །དྲེ་ཡྱི་ཁབ་འབྲྲེལ་དགག་བ་ཡྱི། །རྱིགས་
རྒྱུན་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས། །སྒྲུབ་ཕྱྱིར་འགལ་ཟ་དམྱིགས་པ་ཡང་། །སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་རགས་སུ་
བསྡུ། །ཞྲེས་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པ་ལ་རགས་ཆོས་གྱིས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་དོན་ལ་གནས་པ་ཙམ་
གྱིས་ཆོག་གམ་ཞྲེ་ན། ཚད་མས་ངྲེས་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྱི། མྲེ་དུ་ལྟ་བུ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀྱི་སོ་
ནས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་དུའམ་བས་མྱི་རག་ལྟ་བུ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་རང་བཞྱིན་
གཅྱིག་ཅྱིང་། སྲེལ་ངོར་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པར་བྲེད་པ་ལས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་བ་ངྲེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཀང་འབྲྲེལ་བར་བཞག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་
ཙམ་ལས་ཀང་དྲེར་བཞག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་དུ་བ་མྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་ཙམ་གྱིས་
རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་ན་གཞན་དུ་བ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་གཞན་མྲེད་པ་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་གང་ཡོད་
དྲེ། མྲེ་མྱིན་ལས་སྐྱྲེ་བ་མ་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་བས་པ་དྲེ་རག་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཁྲེགས་ན་འབྲྲེལ་པ་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར། བུམ་པའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན།
བུམ་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་ངྲེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་འཇྱིག་པ་དྲེ་རང་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལྟོས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་གོས་དཀར་པོ་ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ན་དྲེ་ྱིད་དུ་འགྱུར་མ་ངྲེས་པ་
བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་རྲེས་འགོ་དཔྲེ་ལ་བསྒྲུབས་ནས། ལྡོག་པ་ནྱི། མྱི་རག་པ་དྲེ་ཆོས་བས་པ་ལས་དོན་གཞན་གྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་དྲེ་བས་པ་ལས་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་དགོས་ཤྱིང་། དོན་གཞན་འབྲྲེལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་
འབྲས་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ལ། རྒྱུ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བས་པ་ལས་ཕྱྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འབྲས་བུ་ཡྱིན་ན་
ཡང་བས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྒྲ་ལྟ་བུ་མྱི་རག་པར་ག་ལ་ངྲེས་ཏྲེ། བས་པ་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྲེགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། རགས་ནྱི་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་དང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་འབྲྲེལ་པ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་རགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་དང་། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་
བྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། འབྲས་བུའྱི་རགས་ཀྱི་དང་། རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་
དང་། དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་མཇུག་སྡུད་དོ། །དང་པོ་ལ། བསྟན། བཤད། བསྡུ་བའོ། དང་པོ་ནྱི། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེའྱི་
འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་སྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྒྱུ་
མྲེད་བཀག་ནས་རྲེས་འགོ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐྱྲེ་བ་བཀག་ནས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྲེ་དྲེ་
མྲེད་པར་ནྱི་དུ་བ་དྲེ་ཡོད་ན་དུ་བ་དྲེ་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་དགོས་པས་ན་ར་བའྱི་རགས་དྲེ་གྲུབ་
བོ། །རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་འདོད་ན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་གཏན་མྲེད་གང་རུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།
རྒྱུ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྐྱྲེན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་རྲེས་འགའ་ཞྱིག་
འབྱུང་བ་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་པར་ནྱི་སོགས་ལ་ཁབ་པ་མ་
ངྲེས་ཏྲེ། དུ་བ་བརྒྱ་སྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྐྱྲེད་བྲེད་ཡྱིན་ན་དྲེ་ྱིད་
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མྲེ་ཡྱིན་དགོས་ལ། འོན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་མྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་སྟྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་རང་
བཞྱིན་མྲེ་དྲེ། དུ་བ་སྐྱྲེད་པ་དྲེ་ཡྱི་ནུས་པའྱི་ཆ་ནས་མྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་བྲེ་བྲག་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དུ་བ་དྲེ་དུ་
བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་སྱི་ལྟ་བུ་ལས་འབྱུང་ན་དུ་བ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། མྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་མྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་ལས་དུ་བ་གང་ཞྱིག་མྲེ་གང་
ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྲེད་པར་མཐོང་བ་དྲེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དང་རྒྱུ་མྱི་མཐུན་པ་
ལས་མྱི་འབྱུང་སྟྲེ། མྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་གཞུང་འགྲེལ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུ་བའྱི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། འབྲྲེལ་པ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ྱིད་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ན་
རགས་ཆོས་ཐ་མྱི་དད་དུ་ཐལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་སུ་མ་ཟད་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ལ་ཡང་མྲེད་ན་
མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཡོད་དྲེ། བས་པ་དང་དངོས་པོ་ནྱི་རང་ཡོད་ཙམ་ནས་མྱི་རག་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། མྱི་རག་པ་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་དངོས་པོར་ཡོད་པའྱི་བདག་ྱིད་བས་པ་དྲེ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
བས་ཡོད་དང་མྱི་རག་པ་སྣང་ངོར་ནྱི་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་བས་ཡོད་དྲེ་སྒྲ་མྱི་རག་སྒྲུབ་
ལ་དམ་བཅའྱི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་རགས་སུ་བཀོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་
ན། ལན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཀུན་
ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་རྱིགས་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་བུམ་སོགས་དང་གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་མ་བས་
རག་སོགས་དག་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་རྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རང་རང་གྱི་
ངོ་བོ་ལ་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་དོན་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་མཐུན་གང་དང་རྱིགས་མྱི་
མཐུན་གང་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་དུ་མ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རྱིགས་དུ་མ་དབྲེར་རུང་སྟྲེ། རོག་ངོར་རྱིགས་མཐུན་
དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱིས་ཀ་ལས་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པ་ན་ར་བར་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། ལྡོག་པ་དུ་མ་དྲེ་
ཡྱི་ཁད་པར་བས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་མྱི་རག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་
ཕྱྱིར་ན་བས་མྱི་རག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། ལྡོག་པའྱི་ཁད་པར་གང་ཞྱིག་བས་པ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་
གང་གྱིས་གོ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་བས་པ་དྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གོ་བར་ནུས་པ་མ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་པོའ ་ི ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རོག་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ། དངོས་མྲེད་ཀྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རོག་དྲེར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། རོག་པ་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་
སྒྲུབ། གྱིས་ཀའྱི་དོན་བསྡུ། སྱི་དངོས་མྲེད་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལ་
སྒྲུབ་བྲེད། སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ལ་གནོད་བྲེད། དྲེ་གྱིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མངོན་
སུམ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་དམ་བཅའ་བཞག དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤངས་ཏྲེ་རོག་པ་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། དོན་རང་མཚན་གྱི་སྒྲ་ལྟ་བུ་རང་གྱི་ངོ་བོར་གཅྱིག་པའྱི་བས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་སྒྲ་འཛིན་མངོན་
སུམ་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ལ་དྲེས་མ་མཐོང་བ་སྟྲེ་གཟུང་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའྱི་ཆ་གཞན་ཚད་མ་ཕྱྱི་མ་རྣམས་
ཀྱིས་བརག་ཅྱིང་གཞལ་བར་བ་བ་གང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་རོག་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་
ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་སྒྲ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་
འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེར་ན་གཟུགས་དཀར་པོ་སོགས་སུ་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས་་
ཕྱྱིས་ལ་དངུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟར་གལ་ཏྲེ་འད་བ་གཞན་འབྱུང་སོགས་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡོན་ཏན་གཞན་
རག་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་ཤྱིང་སྦྱོར་བར་མྱི་བྲེད་ན་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་བདྲེན་ན་ཡང་རག་སོགས་སྒྲོ་འདོགས་པ་
སྱིད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲའྱི་དངོས་པོ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དྲེའྱི་སྟྲེང་གྱི་རས་སུ་གྱུར་
པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མཐོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་། སྒྲ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་
རྲེས་དཔག་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་རྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་ངྲེས་པ་འདྲེན་
པར་མྱི་བྲེད་པས་ན་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ཟོག་པར་བ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པས་སོ། །དྲེ་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་མན་ཆོད་འདྱི་ཡང་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དྲེ་ལ། མངོན་སུམ་ཡུལ་དུ་རས་གཅྱིག་ཅྱིང་། །རོག་ངོར་སོ་
སོ་བདག་གཅྱིག་འབྲྲེལ། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅྲེས་བརོད་དོ། །མངོན་སུམ་ལ་ནྱི་རང་
རང་གྱི །གཟུང་དོན་རས་ཆ་ཇྱི་སྙྲེད་པའྱི། །རྣམ་པ་ཤར་བར་མཚུངས་མོད་ཀྱི། །ངྲེས་པ་དངས་དང་མ་དངས་
པའྱི། །དབྲེ་བས་འགྲུབ་དང་མྱི་འགྲུབ་དང་། །རོགས་དང་མ་རོགས་པ་ཞྲེས་བརོད། །མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་མཐོང་
བ་མྱིན། །རྣམ་པ་ཤར་ལ་མཐོང་བ་དང་། །ངྲེས་པ་དངས་ལ་རོགས་པ་ཞྲེས། །བརོད་པ་རོགས་པའྱི་ངོར་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དགག་སྒྲུབ་ཅྱིག་ཆར་དུ་རོགས་པར་ཐལ་བའྱི་དང་། སྒྲ་བོ་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་
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བའྱི་གནོད་བྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ། གནོད་བྲེད་དྲེ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་དང་། རང་ལ་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མངོན་
སུམ་དུ་མ་ཟད་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་རང་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འཛིན་ན་རྲེས་དཔག་ཆོས་
ཅན། སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་བས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་གཅྱིག་ངྲེས་པར་གྱུར་པས་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀུན་འཛིན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན།
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ྲེས་པ་འདྱིར་ནྱི་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། རོག་པ་ཡུལ་ལ་སྲེལ་བས་འཇུག་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར།
གལ་ཏྲེ་གློ་བུར་བའྱི་རྲེས་དཔག་ལ་བསལ་བ་སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་པས་སྲེལ་འཇུག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་རོག་སྒྲུབ་
འཇུག་ལ་གནོད་བྲེད་འཕངས་ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་བསྟན་པ་དྲེ་ལྟར་གློ་བུར་བའྱི་རགས་ལ་བརྲེན་
པའྱི་རྲེས་དཔག་ཀང་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲགས་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་ཆོས་ཅན་དྲེ་གྲུབ་པར་གྱུར་
ན་དྲེ་ལས་གཞན་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ། མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་
དངས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་དོན་མཐུན་དྲེ་སྲེལ་འཇུག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་ཟྱིན་པས་ན་བསལ་བ་
གཞན་སྲེལ་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་གྱིས་སྔོན་པོར་མཐོང་བ་འགའ་ལའང་སྔོན་པོའ ་ོ ཞྲེས་ཤྲེས་པའྱི་
སྱིའྱི་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་བའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་སྟོབས་
ལས་གཞན་སྔོ་མྱིན་གྱི་ཆར་སྒྲོ་མ་བཏགས་པ་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ངྲེས་ཤྲེས་འདྱི་ནྱི་སྒྲོ་
འདོགས་ཀྱིས་དབྲེན་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཅྲེས་བ་བར་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་པ་དང་ནྱི་དྲེའྱི་བསལ་བར་གྱུར་
པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཡྱིད་ནྱི་གནོད་བ་དང་གནོད་བྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
གནོད་བྲེད་དྲེ་རང་ལ་མྲེད་པར་བསྟན། གཞན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བས་པ་དང་མྱི་རག་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་དང་རོག་པ་དྲེ་དག་ནྱི་སོད་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་བས་རག་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་སྒྲོ་
འདོགས་ཇྱི་སྙྲེད་ཡོད་པ་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ན་ངྲེས་པ་དང་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་དྲེ་སྙྲེད་ཁོ་ནར་འཇུག་དགོས་
པ་དྲེས་ནའོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཐལ་འགྱུར་དངོས་དང་། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔ་མ་དྲེ་ལས་
གཞན་དུ་བས་མྱི་རག་གྱི་དངོས་པོ་སོགས་རས་གཅྱིག་བུར་གྱུར་པ་ལ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲའམ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཁབ་
ན་བས་པ་དང་མྱི་རག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་བོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་གངས་པ་ནྱི་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་
གཞན་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲའམ་བོ་ཐ་དད་གང་ཞྱིག དགོས་པ་སོ་སོར་ཡང་མྲེད་པའྱི་དྲེའྱི་ཕྱྱིར།
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བརོད་བ་ཐ་དད་ཡོད་པའྱི་ལན་མྱི་འཐད་པ་དང་། དགོས་པ་ཐ་དད་ཡོད་པའྱི་ལན་མྱི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། བྲེ་བྲག་པ་གང་གྱི་ལྟར་ན་རས་བུམ་པ་འཛིན་པའྱི་བོས་ཁད་
པར་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་ཁོ་ན་འཛིན་གྱི། དྲེའྱི་སྟྲེང་གྱི་ཁད་པར་མང་པོ་དྲེ་མྱི་འཛིན། ཁད་པར་འཛིན་པའྱི་བོས་
ཀང་ཁད་པར་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་པ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་གྱི་དོན་ཐ་དད་པ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རས་
བུམ་པ་དྲེས་ཁོ་རང་གྱི་བས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་མྲེད། མྲེད་ན་ཁད་པར་དྲེ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་མ་འབྲྲེལ་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་དྲེས་ཁོད་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པོ་
ལྟར་ན། ནུས་པ་དྲེ་བུམ་པ་དང་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཐ་དད་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། རས་བུམ་པ་འཛིན་པའྱི་རོག་
པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བཟུང་བར་ཐལ། བུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་གང་
ཞྱིག བུམ་པས་རང་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བུམ་པ་ལས་དབྲེར་
མྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕན་བའྱི་བྲེ་བྲག་དྲེ་དག་གང་གྱིས་ན་མ་ངྲེས་ཏྲེ།
དྲེས་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀུན་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་ཁབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཕན་
པའྱི་ནུས་པ་ཤྲེས་ན་ནྱི་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དང་ཕན་བའྱི་བྲེ་བྲག་གྱིས་ཀ་བཟུང་དགོས་ཏྲེ། ཕན་པའྱི་ནུས་པ་
ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ཕན་བའྱི་བྲེ་བྲག་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ལ་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར། བུམ་པས་དྲེའྱི་
ཆོས་བས་མྱི་རག་སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། ནུས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་
ཅན། བུམ་པ་དྲེའྱི་ཆོས་ཅྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད། བུམ་པ་དྲེ་ཡྱིས་ཁོད་ལ་ཕན་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་དག་ལ་ཕན་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་འཛིན་
པའྱི་རོག་པས་བུམ་པ་དྲེ་གཅྱིག་བས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཕན་བྲེད་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། དྲེ་
ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བར་འདོད་པའྱི་བུམ་པས་དྲེའྱི་མྱི་རག་པ་སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བཟུང་བར་ཐལ།
བུམ་པ་དྲེ་བུམ་པའྱི་བས་པ་དྲེ་ལ་ཕན་བྲེད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ནྱི་བུམ་པས་ཁོ་རང་གྱི་བས་པ་ལ་ཕན་
པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བཟུང་ན་ནྱི་དྲེས་དྲེའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་བཟུང་དགོས་ཏྲེ། རོག་པ་
ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཅྱིང་། དྲེས་དྲེ་དག་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་
ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ངྲེས་པའྱི་རོག་པས་སྒྲའྱི་སྟྲེང་གྱི་བས་མྱི་རག་སོགས་བཟུང་བ་ལ་ཡང་རགས་དང་རྲེས་དཔག་ཕྱྱི་
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མ་གཞན་འཇུག་པར་འདོད་དགོས་ཏྲེ། སྒྲ་རག་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན།
སྒྲ་མྱི་རག་རོགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྣམ་གཅོད་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་སྟྲེ། རང་གྱི་བསལ་བ་
སྒྲ་རག་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་འཇུག་པས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་སྒྲ་ངྲེས་པའྱི་རོག་པའང་ཆོས་ཅན།
རྲེས་དཔག་དྲེ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་སྒྲ་
མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྒྲ་བས་པར་ངྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཇྱི་
ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་བས་པར་ངྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོད་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་འོ་ན་མངོན་སུམ་
གྱིས་ཀང་མ་ངྲེས་ན་དྲེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། རས་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམ་པར་
སྤངས་པའྱི་སྒྲ་བས་མྱི་རག་པ་གསུམ་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལའང་ཆོས་ཅན།
ཡུལ་ཡྱིན་ན་དྲེས་རོགས་མྱི་དགོས་ཏྲེ། ཁད་པར་གང་ལ་རོགས་པ་སྟྲེ་ངྲེས་པ་འདྲེན་པའྱི་རྐྱྲེན་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་
ངྲེས་པའམ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་རོགས་པའམ་ངྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཡྱིད་
གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་དུས་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་མངོན་སུམ་དང་དྲེས་
དངས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་གྱིས་ཀས་མ་རོགས་པར་འད་ན་གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཁས་ལྲེན་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་
གྱིས་དོན་དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་དངས་པས་དྲེ་མྱིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་བ་ལ་དྲེས་དྲེ་རོགས་པ་དང་ངྲེས་ཤྲེས་བརོད་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། དྲེ་ཡྱི་སྟོབས་ཀྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །མན་བས་དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་བཤད། །ཅྲེས་
འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བརགས་ན་མྱི་འཐད་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། དྲེ་ལ་འཕོས་ནས་སྱི་
མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྣམ་གངས་པ་ནྱི་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ། འོ་ན་སྒྲ་
རོག་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་དྲེ་ལའང་ལོག་ལྡོག་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན་སྱི་བསལ་རས་ཐ་
དད་ལ་བརོད་པའྱི་ྲེས་པས་གནོད། གཅྱིག་ན་བ་ལང་དང་ར་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ལ་སྒྲ་རོག་ཐ་དད་མྱི་འཇུག་
པའམ། འཇུག་ན་ཡང་རྣམ་གངས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྒྲ་བརོད་འདོད་ཀྱིས་འཇུག་པ་
ལ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་བསྟན། དངོས་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་ལ་དྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་བསྟན། སྒྲ་
བརོད་འདོད་ཀྱིས་འཇུག་པ་ལ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའྱི་དཔྲེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྒྲ་རོག་ཐ་
དད་འཇུག་པ་ཤྲེས་འདོད་དང་བརོད་འདོད་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན། དྲེས་ན་རང་ལ་མྱི་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ནྱི། གཞན་ལས་ལོག་པ་བ་ལང་རང་མཚན་དང་། གཞན་ལས་ལྡོག་པ་ར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་
དང་ངྲེས་པ་ྱིད་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརོད་བ་རས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརྡའྱི་རྲེས་སུ་བྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། འོ་ན་བ་ལང་གྱི་ར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་པའྱི་རྣམ་དབྲེ་དྲུག་པའྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་
ཚེ་ན་བ་ལང་དང་ར་མ་ཡྱིན་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་གྱིས་ཀས་བརོད་བའྱི་དོན་གནས་ཚུལ་ལ་གཅྱིག་པ་བ་ལང་ལྟ་བུ་
གཅྱིག་ྱིད་བརོད་མོད་ཀྱི། ཐ་དད་དུ་འབྲེད་པའྱི་རྣམ་དབྲེ་དྲུག་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་སྲེལ་ངོར་བརོད་བ་ཐ་དད་པའྱི་དོན་
བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་བྲེད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་བརོད་བ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཤན་ནམ་ཤུགས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་སོ། །འོ་ན་དྲེ་
ལྟར་བརོད་པའྱི་ཚེ་གྱིས་པོ་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྲེ་
ན། ཆོས་ར་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆོས་ཅན་བ་ལང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བརྡའྱི་བྲེ་བྲག་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་པོ་སྟྲེ་ན་
པ་པོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་བ་ལང་དྲེ་ཁད་པར་གཞན་མ་ཧྲེ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་ནྱི་སྤོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་པར་
འདོད་པ་དང་མྱི་སྤོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་དག་ཁོད་ཀྱི་གཞྱིའམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་འདོད་པ་དྲེའྱི་
རྲེས་སུ་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བྲེ་བྲག་པ་ན་རྲེ། བུམ་པའྱི་གངས་ཤྲེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་ན་བརོད་བ་ལ་རས་ཐ་དད་
པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ཀུན་ལ་རས་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དང་དངོས་པོ་སྟྲེ་ཆོས་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་དག་གྱི་
བརོད་བ་ལ་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་ཁད་
པར་ནྱི་ཁད་པར་གཞན་སྤོང་མྱི་སྤོང་འདྱི་ྱིད་དུ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་རྐྱྲེན་དང་བརོད་
ཚུལ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་བརོད་བ་ལ་རས་ཐ་དད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཆོས་ཅན་ནམ་རས་དང་ལྡོག་
པའྱི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྲེད་པར་འདོད་པས་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་མཐའ་ཅན་གྱི་རྐྱྲེན་ནམ་བྲེད་ལྡན་གྱི་རྐྱྲེན་ནམ་གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ལས་གཞན་ཡྱིན་བྲེད་ཀྱི་རྐྱྲེན་ལྟ་བུས་བརོད་ཀང་རུང་། ཁད་པར་གཞན་སྤོང་མྱི་སྤོང་དྲེ་ལས་ཁད་པར་
གཞན་མྲེད་དྲེ། སྒྲའྱི་བརོད་ཚུལ་སོ་སོ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྱིགས་དང་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བསལ་
བ་དག་རས་ཐ་དད་པ་ྱིད་ནྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཞན་ལ་བརོད་པའྱི་ྲེས་པ་གསུམ་པོ་དྲེར་འགྱུར་ཡང་སྒྲ་བརོད་
འདོད་ཀྱིས་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་དང་དྲེ་ལྡན་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་
བརོད་པའྱི་ྲེས་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་རོག་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་འཇུག་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར།
གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། རང་དབང་མྲེད་ཕྱྱིར་དྲེ་ལྡན་མྱིན། །བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་མྱི་སྱིད་ཕྱྱིར། །འབངས་ལ་
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རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞྱིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་ཆོས་ཅན། བསལ་བ་དཀར་ཟལ་སོགས་ལ་རང་
དབང་དུ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། སྱི་རས་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར། བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལོ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་མྱིང་
ཆོས་ཅན། གཞྱི་མཐུན་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱི་རས་གཞན་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བསལ་བ་ལ་དྲེའྱི་མྱིང་
གྱིས་བཏགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་ལ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། བཏགས་པ་ལ་དྲེ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར།
འབངས་ལ་རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རང་ལ་ྲེས་པ་དྲེ་མྱི་འཇུག་པ་ནྱི་གཞན་སྲེལ་ལམ་ལྡོག་པ་ཞྲེས་པ་
བསལ་བ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྒྲ་དང་རོག་པས་དྲེ་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་བསལ་ཙམ་ལ་བརོད་
དོ། །འདྱིར་བོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་གགས་པ་ཅན་དག་གྱིས་འདྱི་ལྟར། ལོག་པ་དང་བྲེ་བྲག་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་
ནས་ལོག་པའྱི་གོ་དོན་ལྡོག་པ་གྱིས་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་དང་། སྱི་བསལ་དང་སྱི་བྲེ་བྲག་ཅྲེས་པ་བརོད་པའྱི་
ལམ་དུ་གང་བྱུང་ཁད་མྲེད་དུ་འཆད་པ་དང་། སྒྲ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲ་དང་སྒྲའྱི་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་པ་
ལྟ་བུའྱི་སོ་ནས་འཆད་པ་དང་། བ་ལང་གྱི་རྭ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཚེ། རྭ་ཁད་གཞྱི་དང་བ་ལང་ཁད་ཆོས་སུ་འཇོག་
པའྱི་ཤྲེས་བྲེད་དུ། དྲེ་སྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བ་སྟྲེ། ཞྲེས་འདྲེན་པར་བྲེད་པ་དག་སྟྲེ་འཁྲུལ་པ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པར་མྱི་
འཚམ་པ་དག་འདྱིར་བས་སོ། །ཡང་ན་ཚད་མའྱི་མདོར་སྱི་རས་གཞན་ལ་ྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་ལ། འོ་ན་
ཁྲེད་རང་གྱི་ལོག་པ་རང་མཚན་དང་ལྡོག་པ་གཞན་སྲེལ་གྱིས་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ལྡོག་པ་ནྱི་སྒྲོ་
བཏགས་དང་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ལ། འོ་ན་བུམ་པའྱི་ལྡོག་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་
བརོད་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཟྲེར་བ་ལ། ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཤྲེས་འདོད་ཡྱིན་གྱི་
བརོད་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསྟན་ནོ། །འདྱིར་དངོས་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ལྡོག་པར་ངྲེས་ལ། དངོས་
པོ་ལ་ལོག་ལྡོག་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས་སྣང་ངོའ ་ི བུམ་པ་ནྱི་ལོག་པ་དང་སྲེལ་ངོའ ་ི བུམ་པ་ནྱི་ལྡོག་པར་འཇོག་ལ། སྔ་
མ་ཆོས་ཅན་དང་ཕྱྱི་མ་ཆོས་སོ། །ཆོས་ལ་ལྡོག་པས་ཁབ་ཅྱིང་། སྱི་དང་བྲེ་བྲག་ལ་ཡང་ལྡོག་པས་ཁབ་པ་དང་།
ལོག་པ་དང་བསལ་བ་ལ་རང་མཚན་དང་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཁབ་པར་ཁས་ལྲེན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྲེ་བྲག་པ་གང་
དག་གྱི་ལུགས་ལ་ཚིག་མཐའ་དག་དངོས་པོའ་ི དབང་གྱིས་འཇུག་པ་ལྷུར་བརོད་ཀྱི། བརོད་འདོད་ལ་མྱི་བརྲེན་
པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་འཐད་དྲེ། དྲུག་པའྱི་སྒྲ་མྱི་རུང་བ་དང་། ཚིག་དབྲེ་བསྡུ་མྱི་རུང་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཀླན་ཀ་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བརོད་བ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཚིག་གང་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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བརྡ་འདོགས་པར་བྲེད་པའྱི་སྨྲ་བ་པོས་ཇྱི་ལྟ་བུར་རོད་བྲེད་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་བྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རོད་
བྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲ་རྣམ་པར་བཞག་པའམ། གོང་དྲུག་ལ་གོང་ཞྲེས་
སོགས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲ་རྣམ་པར་བཞག་པའམ། ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ནམ་མཁའ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བ་
བ་འདྱི་ལ་བརོད་བ་དོན་གཞན་རྒྱུར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་པར་བྲེ་བྲག་པས་ཀང་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར།
སྒྲ་ཡྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བ་ལ། །གཞན་སྲེལ་ྱིད་ཀྱིས་ཁབ་མོད་ཀང་། །སྒྲ་འཇུག་པ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། །རང་
མཚན་མྱིན་པའྱི་གཞན་སྲེལ་ཞྱིག །ཡོད་ཅྲེས་ཁས་ལྲེན་བས་གྱུར་ན། །གཞན་གྱི་ྲེས་པ་སླར་ཡང་འཇུག །དྲེ་
ཕྱྱིར་གཞྱི་མྲེད་ལ་འཁྲུལ་ནས། །སྲེལ་ངོར་གཞན་སྲེལ་བརོད་བར་བཞག །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་བསལ་
བ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བསལ་བ་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་སྱི་
རས་གཞན་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། སྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ། དྲེ་དོན་དམ་དུ་
མྲེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་བཞག་པའྱི་ཚུལ། དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྟན་པ། རོད་པ་སྤངས་ཏྲེ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྱི་ངོས་བཟུང་། དྲེ་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན། དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱི་དོན་
ལ་མྲེད་ཀང་། རོག་པས་རྣམ་པར་བརགས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་སྲེལ་ངོར་
ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ངོ་བོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་ངོ་ཞྲེས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དྲེ་ལ་
བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་སྱི་ཡོད་པར་ནྱི་རབ་ཏུ་བསྒྲགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་གང་གྱིས་ཤྲེ་ན།
ཤྱིང་བསལ་རྣམས་བདག་ྱིད་ཐ་དད་ཀང་། སྒྲྱིབ་བྲེད་དྲེས་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་ྱིད་བསྒྲྱིབས་པ་ཡྱིས་སོ། །སྒྲྱིབ་བྲེད་
དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་བསལ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་སྣང་བའྱི་བོ་ཤྱིང་འཛིན་རོག་པ་གང་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཟུང་
རྣམ་དྲེ་ཡྱིས་སོ། །གང་སྒྲྱིབ་པར་བྲེད་ན་གཞན་ཤྱིང་བསལ་རང་མཚན་གྱི་ངོ་བོ་དྲེའོ། །རོག་པ་དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་
བྱུང་ན་ཤྱིང་བསལ་ཐ་དད་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོག་པ་དྲེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་ཏུ་
བརགས་པའྱི་སྱི་དྲེ་ནྱི་དམ་པའྱི་དོན་དུ་མྲེད་དྲེ། བསལ་བ་རྣམས་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ། རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་
སྱི་གཞན་ནྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རོག་པ་ལ་དྲེར་སྣང་བ་ྱིད་སྱིར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་
འཛིན་རོག་བོ་ལ་ཤྱིང་དུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དོན་གཞན་ཤྱིང་བསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འབྲང་བར་འགྱུར་
ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེས་ན་སྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་ཆོས་ཅན། ལོག་པའྱི་
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ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་རང་མཚན་ཐ་དད་ལ་བདག་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་སྱི་འཛིན་རོག་
བོ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་འཛིན་རོག་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་དང་
དོན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་གང་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་བསལ་ཕན་ཚུན་དུ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་ས་བོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིང་བསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་བསལ་འགའ་
ཞྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་རང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྐྱྲེན་གསུམ་པོ་བཞྱིན་ནམ་སན་སླྲེ་ཏྲེས་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་རས་ཐ་དད་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་པའམ་སོ་སོ་ཡྱིས་
རྱིམས་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་བར་བྲེད་པར་མཐོང་གྱི ཞོ་དང་ག་གོན་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་སན་སྱི་རག་པས་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་ཕྱྱི་
ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སན་དྲེ་དག་ཞྱིང་ས་བཟང་ངན་སོགས་ཐ་དད་ཀང་ནུས་པ་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བརན་པས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལ། སྱི་
སོགས་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་དང་། དྲེར་བཞག་པའྱི་དགོས་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རོག་པ་ངོས་བཟུང་། དྲེ་ལ་ཡུལ་སྣང་བའྱི་ཚུལ། སྣང་བ་དྲེ་ལ་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་
ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུམ་བསལ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སོ་སོ་བ་དྲེ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་
པའྱི་རྣམ་པར་རོག་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་དྲེ་དོན་དུ་མྲེད་ཀང་
དོན་ཅན་འད་བ་དང་ཆུ་སྐྱོར་བ་སོགས་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རང་མཚན་འཇུག་
ཡུལ་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་བྲེད་པ་དང་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་དགོས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རོག་པ་དྲེ་ལ་
སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་ཕྱྱི་རོལ་ལྟ་བུ་དང་གཅྱིག་ལྟ་བུ་དང་གཞན་ལས་ལོག་པ་རང་མཚན་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་
སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གྲེར་སྐྱྲེས་བུས་བརག་པར་བ་བ་ཡྱི་
ཡན་ལག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ལ། བཤད་པ་དང་བསྡུ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བུམ་འཛིན་རོག་པའྱི་
ཤྲེས་པ་ལ་ཡོད་པ་སྟྲེ་སྣང་བའྱི་སྲེལ་ངོའ ་ི དོན་བུམ་བསལ་དྲེ་རྣམས། འདྱི་ལྟར་བུམ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་
པ་ཆྱིག་རྐྱང་དུ་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་སྣང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ལ་སྱི་ཡྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིས་སྱི་ཡྱི་ཐ་སྙད་རྒྱས་པར་བྲེད་དོ། །ཡང་བུམ་
འཛིན་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་གསྲེར་བུམ་དྲེ་ྱིད་གཞན་དངུལ་བུམ་སོགས་ལས་ཀང་ལོག་པར་སྣང་སྟྲེ། དྲེ་ལྟར་
རྱིགས་མྱི་མཐུན་མཐའ་དག་དང་རྱིགས་མཐུན་ནང་སྟྲེ་ལོག་ས་མྱི་འད་བ་གྱིས་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་གྱིས་
ཚོགས་དྲེ་ལ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིས་གཞྱི་མཐུན་གྱི ་ཐ་སྙད་རྒྱས་
པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཐ་སྙད་གྱིས་ཀ་ཡང་ནོར་བའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་དག་དོན་ལ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐ་སྙད་དྲེས་འཇུག་ཡུལ་མྱི་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྱི་དང་
གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཀུན་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་རང་མཚན་ལ་བརྲེན་པ་དྲེས་ནའོ། །ཁབ་པ་ནྱི། གང་ལ་འཇུག་ཡུལ་གྱི་དངོས་
པོ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ན་འཇུག་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་རྲེད་པའྱི་རྲེན་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་འཇུག་
ཡུལ་ལ་མྱི་སླུ་བར་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་བར་
ཐལ། སྒྲ་རག་འཛིན་གྱི་རོག་པ་དང་འཁྲུལ་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། འཁྲུལ་པར་འད་ཡང་། གཞན་སྒྲ་རག་
འཛིན་གྱི་རོག་པ་ལས་འཇུག་ཡུལ་འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མར་མྲེའྱི་འོད་ལས་ནོར་བུ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ།
སྱིའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནྱི། སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་ཚུལ་དྲེ་ལ་སྲེལ་ངོར་
འབྲས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་བུམ་བསལ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པས་
གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཐ་སྙད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྲེད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་
གཞན་ལ་བརན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་ནྱི། དུ་མས་
འབྲས་བུ་གཅྱིག་བྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གསྲེར་བུམ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་སྟྲེ་གཞྱི་མཐུན་
གྱི་ཐ་སྙད་ཤྲེས་ཤྱིང་འཇུག་པར་བྲེད་དྲེ། སྱིར་ཆུ་སྐྱོར་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་གསྲེར་གྱི་ཆུ་སྐྱོར་བ་
དྲེའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལས་ནྱི་ཐ་དད་པས་སོ། །གཅྱིག་ལ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གཅྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་དུ་མ་བྲེད་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ། བསྟན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྲ་དོན་སྱི་འདྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ྱིད་འདྱི་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཚད་མའྱི་ངོར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་། རོག་པའྱི་ངོར་ཇྱི་ལྟ་བུར་གགས་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་
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དུ་བཞག་དགོས་ཤྱིང་། དངོས་པོ་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་
བཞག་པ་དང་བཤད་པ་གཞྱི་མཐུན་དང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་ཅྱི་འད་བ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་མ་བརགས་པར་
འཇྱིག་རྲེན་རོག་པའྱི་ངོར་ཇྱི་ལྟར་གགས་པ་དྲེ་ལ་གགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་ནྱི་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་
པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཀུན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དམ་པའྱི་དོན་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ཚད་མའྱི་ངོར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམ་པའྱི་
དོན་གྱི་དོན་ཐ་དད་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲེ་བ་དང་གཅྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར།
འོན་ཀང་དུ་མ་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་དང་། གཅྱིག་པ་དྲེ་ལ་དུ་མར་སྣང་བ་ནྱི་བོ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིས་བསླད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྲེས་ན་སྱི་དང་ཁད་པར་ཞྲེས་བ་བའྱི་བྲེ་བྲག་འདྱི་ནྱི་བོ་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ལ་
འཇོག་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་སྒྲ་གཅྱིག་པུ་དྲེ་ྱིད་ལ་གཞན་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལྡོག་པས་བས་མྱི་རག་
ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བྲེ་བྲག་མང་པོ་རབ་ཏུ་བརག་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྲེད་དོན་དམ་པར་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལའྱི་མྲེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། དུ་བ་སྒྲུབ་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཇྱི་སྐད་དུ། རྲེས་
སུ་དཔག་པས་ནྱི་གཞན་སྲེལ་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཁད་པར་དག་འཛིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་སོ་ཞྲེ་ན།
དོན་རང་མཚན་ྱིད་ལ་བསྒྲུབ་བ་སོགས་སུ་མྱི་འཇོག་སྟྲེ། བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ལ་
དངོས་པོ་མཐོང་བ་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སློབ་དཔོན་གྱིས་
རྲེས་སུ་དཔག་པས་ཁད་པར་སྱི་དང་འདྲེས་པ་འཛིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་འདྱིར་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
རོག་པའྱི་བཟུང་བར་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་མཚན་དྲེ་ནྱི་སྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་རྣམ་པ་སོགས་ཅྱིར་ཡང་བཟུང་
བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཆོས་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་བྲེ་བྲག་གྱི་ཁད་པར་མང་པོ་རྣམས་རང་མཚན་དྲེ་གཅྱིག་
ལ་ནྱི་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་ན་རང་མཚན་དྲེའྱི་ངོ་བོ་རང་མ་ཡྱིན་ཀུན་ལས་ལོག་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ལོག་པ་དྲེ་ཁོ་
ན་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བྲེད་པའྱི་སྒྲ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རོག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་
རོག་པ་རྣམས་སྱི་ཡྱི་ཚུལ་ྱིད་དུ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞྲེས་བ་བའྱི་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་བུ་འདྱིའམ། ཤཱཀ་བོ་ལྟར་ན་
རང་བཞྱིན་དྲེ་འཛིན་མན་ཆད་ཀྱི་ཤླཽ་ཀ་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་ལུགས་མདོར་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པའོ། །དྲེ་ལ། ཐ་དད་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྱི་འཛིན་ལོག་ཤྲེས་དྲེ་ལས་གཞན། །འཇལ་བྲེད་ཚད་མ་མྲེད་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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པའྱི་ཕྱྱིར། །ཚད་མས་གཞལ་བར་མྱི་འགྲུབ་ཀང་། །ལྷན་སྐྱྲེས་རོག་པའྱི་ངོར་ཡོད་པས། །ཡུལ་དང་ཤྲེས་བ་ྱིད་
དུ་བཞག །རོག་ལ་དྲེར་སྣང་སྱི་ཞྲེས་པ། །བོད་བསྡུས་ལུགས་ཡྱིན་གཞུང་གྱི་མྱིན། །སྲེལ་ངོའ ་ི བུམ་སོགས་
དངོས་པོ་དང་། །རྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཕྱྱི་རབས་པ། །གཞན་སྲེལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་གཞལ་བ། །སྲེལ་བའྱི་ངོར་
ཡྱིན་སྣང་བའྱི་ངོར། །རྲེས་སུ་དཔག་པས་རང་རྱིག་པར། །འབྲས་བུ་སྔར་བཞྱིན་བཤད་ལས་ཤྲེས། །ཞྲེས་
སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དངོས་དང་། དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། གཞན་སྲེ་འདོད་པའྱི་བརྡ་ཡུལ་དགག རང་སྲེ་འདོད་པའྱི་བརྡ་ཡུལ་སྒྲུབ། དྲེ་ལ་གཞན་སྲེས་རོད་
པ་སྤང་། དོན་བསྡུས་ཏྲེ་སྱི་འཛིན་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྱི་སླུ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བསལ་བ་རང་
མཚན་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་དང་། སྱི་རང་མཚན་ལ་དང་། སྱི་ལྡན་གསལ་བ་རང་མཚན་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་མྱི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བརྡ་སོད་པ་ན་རྲེ། དོན་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པ་འོན་ཅྱིག་ཅྲེས་
བརོད་པའྱི་ཚེ་ཆུ་སྐྱོར་གྱི་དོན་བྲེད་ནུས་པ་ལྲེན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དོན་རང་མཚན་དྲེ་ལ་བརྡ་
སྦྱོར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་བྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་བརྡ་དུས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །ཁབ་སྟྲེ། རོད་བྲེད་
ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རང་གང་ལ་བརྡ་བཏགས་པ་དྲེ་ྱིད་སྟོན་ལ། བརྡ་དྲེ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར།
གྱིས་པ་ནྱི། བྲེ་བྲག་པ་ན་རྲེ། སྱི་རང་མཚན་དྲེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་ནའང་ཡོད་པས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་རྱིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ན་ལ་བརྡ་སྦྱར་བས་འཇུག་ཡུལ་འཐོབ་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བ་
ལང་གྱི་དོན་བྲེད་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཅྱི་ནས་བཞོ་ཁལ་དོན་གྲེར་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེའྱི་དོན་བྲེད་པར་
ནུས་པ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་ཏྲེ། ནོག་ལོག་ཤལ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་
རྣམས་ལ་རོམ་ནས་རོད་པར་བྲེད་པ་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་བརྡ་སྦྱོར་བར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཅྲེར་
བུ་པ་ན་རྲེ། སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བསལ་བ་རང་མཚན་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚེ་རྲེས་སུ་འགོ་
ཞྱིང་། དོན་བྲེད་པར་ཡང་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། བསལ་བ་རང་མཚན་རྐྱང་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརྡ་དངོས་
སུ་སྦྱོར་བར་མྱི་བྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། མཐའ་ཡས་པ་འདྱི་ནྱི་སྱི་ལྡན་བསལ་བ་ལའང་
མཚུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བའྱི་བ་བ་དྲེ་བྲེད་པ་དང་དྲེ་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་
མཚུངས་པའྱི་ལྡོག་པ་ལ་ཅྱིས་བརྡ་མ་བས། སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བསལ་བ་ལ་བརྡ་སྦྱར་བའྱི་ྲེས་པ་དྲེ་མཚུངས་
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པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། མཚུངས་པ་བ་སྟྲེ། རྱིགས་རས་གཞན་བརྡའྱི་བརོད་བར་མྱི་དགོས་ཏྲེ། བརྡ་གཞན་སྲེལ་ལ་
སྦྱོར་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་བུམ་མ་ཡྱིན་སྲེལ་ལམ་མྱི་སྲེལ། མྱི་སྲེལ་ན་
བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརྡ་སྦྱར་བ་དྲེ་ལ་དགོས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ཡྱིས་བུམ་མ་ཡྱིན་དྲེ་དག་
རྣམས་ལས་བུམ་པ་འདྱི་ལོགས་སུ་མྱི་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །ཁབ་སྟྲེ། དོན་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་
ནས་དོན་དྲེ་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཀང་བསམས་ནས་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་
བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་ལ་བུམ་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་ཁྲེད་ལ་སྒྲ་ཡྱི་བརོད་བ་དྲེར་
སྱི་རས་གཞན་གྱིས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྟྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྦྱར་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ལོག་ཕྱོགས་སྲེལ་བ་དྲེ་
ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྟྲེ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གཞན་སྲེལ་ལ་སྦྱོར་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བུམ་
བསལ་རང་མཚན་རྣམས་ལ་བུམ་པའོ་སྙམ་པའྱི་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་བོ་གཅྱིག་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། བུམ་བསལ་རྣམས་
སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཁབ་སྟྲེ། གསྲེར་གྱི་ཆུ་སྐྱོར་བའྱི་བ་བ་དྲེ་བྲེད་པའྱི་དོན་
རྣམས་མཐོང་ནས་ཕྱྱིས་གཞན་དངུལ་གྱི་ཆུ་སྐྱོར་བའྱི་བ་བ་དྲེ་བྲེད་པའྱི་དོན་མཐོང་ཡང་སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེ་
ལས་གཞན་དང་བྲལ་བ་ཡྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ནྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའོ་ཞྲེས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་ངོ་ཤྲེས་པར་
བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་བྲེ་བྲག་པ་ཁོད་ཀྱི་ལྟར་ནའང་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་སྱི་རག་པ་ནྱི་འབའ་ཞྱིག་ྱིད་ལས་སྐྱྲེ་
བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་ཏུ་སྱི་དྲེ་ཙམ་རྣམ་པར་ཤྲེས་ན་བསལ་བ་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པ་
དྲེའྱི་ཚེ་ན་སྱི་འཛིན་རོག་བོ་ཆོས་ཅན། བསལ་བ་དྲེ་ལ་སྱི་ལྡན་གྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་འདོགས་ཏྲེ། དུས་ནམ་ཡང་ནྱི་
སྱི་དང་དྲེ་ལྡན་བསལ་བའྱི་འབྲྲེལ་བ་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་བསལ་བ་རྣམས་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་
མྱི་འགྱུར་བས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གོགས་བྲེད་པའྱི་བསལ་བ་རྣམས་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་བུ་དྲེས་བསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་ྱིད་སྲེལ་ཏམ་ཅྱི་སྟྲེ་མྱི་
སྲེལ་བས་ན་བསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། སྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུར་མྱི་འདོད་པར་ཐལ། ཐ་
དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བསལ་བ་དུ་མའང་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་འཛིན་
གྱི་བོ་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ཡྱིས་བསལ་བ་རྣམས་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ལ་བསལ་
བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བངས་ཏྲེ། བསལ་བ་དྲེ་དག་སོ་སོ་བ་མྲེད་པར་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཡང་སྱི་དྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་བསྐྱྲེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་སྔོ་སོགས་རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཚོགས་པ་
གྱིས་ཀས་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པ་ལྟར་བསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་སྱི་གྱིས་ཀས་སྱི་འཛིན་གྱི་རོག་བོ་
བསྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནྱི། སྔོ་སོགས་རྲེ་རྲེ་བར་མ་ཟད་ཚོགས་པ་ལའང་རང་འཛིན་མྱིག་
ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རང་འཛིན་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་
སོ་སོར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔོ་སོགས་དྲེ་ལྟར་དུ་སྱི་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་བསལ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ནྱི་ལྟོས་པ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱི་རག་པ་དྲེ་མྲེད་ན་བསལ་བ་ཡོད་ཀང་དྲེ་མྱི་སྐྱྲེ་ལ། དྲེ་ཡོད་ན་བསལ་བ་མྲེད་ཀང་སྱི་འཛིན་
གྱི་བོ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་རག་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་སྐྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་དྲེ་དག་
གང་རུང་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་སྐྱྲེད་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། བསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་
གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཕན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིས་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་དྲེ་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །འདོད་ན་སྱི་
འཛིན་གྱི་བོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། བསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་ཁོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱྱིར།
ཁབ་སྟྲེ། ཕན་འདོགས་གང་ཡྱིན་སྐྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བའྱི་བོ་དྲེ་
བསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པར་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་སྣང་བ་རྣམས་
ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་འཛིན་གྱི་བོས་བསལ་བ་ཐ་
དད་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ་ཞྲེ་ན། བུམ་
བསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མཚུངས་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། འབྲས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྲེད་པར་འད་བའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་འཐད་
དྲེ། བུམ་བསལ་དྲེ་དག་གྱི་འབྲས་བོ་དྲེ་ཡང་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་བསལ་སོ་སོ་འཛིན་པའྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་
ཅན། རྱིགས་ཐ་མྱི་དད་དྲེ། མཚུངས་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱི་དངོས་པོ་ཡྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བུམ་
པ་ཞྲེས་པའྱི་བརྡ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་དྲེའྱི་སོ་ནས་བུམ་བསལ་རང་མཚན་རྱིག་པ་སྟྲེ་འཐོབ་པའྱི་དོན་ཅན་
ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་བསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་དྲེ་ཡང་སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་
དང་བྲལ་ཙམ་གྱི་གཞན་སྲེལ་ལ་བ་བ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་བུམ་བསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་
དངོས་པོ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་འད་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ངོ་། །འོ་ན་འཇུག་ཡུལ་མྱི་འཐོབ་པར་ཐལ།
28

ཤཱཀ་མཆོག།

གཞན་སྲེལ་དངོས་མྲེད་དྲེ་ཁོ་ན་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། རོག་བོ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་སྐྱྲེད་པར་བྲེད་པའྱི་བུམ་པ་
ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དོན་བུམ་བསལ་རང་མཚན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དྲེ། ཆུ་སྐྱོར་བའྱི་བ་བ་
དྲེ་མྱི་བྲེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བུམ་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་
ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁད་པར་གསུམ་པོ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆུ་སྐྱོར་བ་སོགས་ཀྱི་བ་བ་དྲེ་
བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ངོའ ་ི བུམ་བསལ་རྣམས་ལ་དྲེ་བྲེད་པ་དང་འད་བའྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་དང་། བུམ་བསལ་
རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་ས་བོན་ཅན་དང་རང་ལ་སྣང་བ་དོན་ལ་མྲེད་པའོ། །དྲེའྱི་
ཕྱྱིར་བུམ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རོག་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་རང་མཚན་འཇུག་ཡུལ་དུ་བྲེད་པ་ཅན་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཆུ་སྐྱོར་བ་སོགས་ཀྱི་བ་བ་དྲེ་བྲེད་པའྱི་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེ་ལ། རང་ལུགས་བུམ་པའྱི་སྱི་འཛིན་བོ། །ལྡོག་པའྱི་ཆོས་ལ་ལྟོས་མྲེད་པར། །བུམ་བསལ་རང་མཚན་
ྱིད་ལས་སྐྱྲེ། །སྲེལ་ངོར་མཚུངས་ལ་སྱི་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་ཡྱི་འཛིན་སྟངས་བཟུང་བ་ལ། །གཞན་སྲེལ་ཞྲེས་སུ་
བཏགས་པ་སྟྲེ། །སྒྲ་ཡྱིས་དངོས་སུ་དྲེར་བརོད་ནས། །སྣང་བརགས་སོ་སོར་མ་ཕྱྲེ་བར། །སྒྲ་རོག་གྱིས་ཀྱིས་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ། །རང་མཚན་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་
པར་ཐལ་བའྱི་དང་། སྒྲ་ལ་སྲེལ་འཇུག་གྱིས་མ་ཁབ་པའྱི་དང་། སྲེལ་བ་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་དང་། སྒྲ་བོ་རྣམ་
གངས་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་
སྒྲས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱི་སོ་ནས་ཤྱིང་གྱི་དོན་འཛིན་ན་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱིས་པོ་དག་
ཆོས་ཅན། གང་རུང་གཅྱིག་འཛིན་པ་མྲེད་ན་གྱིས་ཀ་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པས་
སོ། །དྲེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་གཞན་སྲེལ་ལ་བརྡར་བཏགས་པ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་སྨྲའོ། །ལན་ལ་མགོ་མཚུངས་དང་། རྣལ་
མའོ། །དང་པོ་ནྱི། རོལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་བརྡར་འདོགས་པ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་
དམ་གཅོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་དྱི། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཅོད་ན་ཤྱིང་གྱི་དོན་འཛིན་པ་མྲེད་ན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཇྱི་ལྟར་
ཤྲེས་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་བརྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་བརྡ་ལས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དྲེ་དག་མྱི་སྲེལ་ན་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་
འདོགས་པར་བྲེད་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དྲེ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་
ཏྲེ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་མྱི་སྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་ཤྱིང་གྱི་ཁད་པར་ལ་འཇུག་པ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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སྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བས་མྱི་གནོད་དྲེ། གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དགག་པ་དང་
ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཀ་མྱི་བྲེད་པར་མདུན་ན་གནས་པའྱི་ལོན་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་རབ་ཏུ་བསྟན་ནས་འདྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་བརྡ་བྲེད་ལ། ཐ་སྙད་འདོགས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་ལོན་པ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་གལ་
ཏྲེ་རྣམ་གཅོད་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་མྲེད་དོ་སྙམ་ན། ྲེས་པ་སྤོང་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ལོན་པ་འདྱི་ཡང་ཤྱིང་
ཡྱིན་ཞྲེས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར་ན་ནྱི་བརྡ་ལས་དྲེ་དག་ཅྲེས་བ་བའྱི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེ ད། འདྱི་ཁོ་ན་ཤྱིང་
ཡྱིན་ཞྲེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར་ན་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྣམ་གཅོད་ཅྲེས་བ་བའྱི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བརྡ་སྦྱོར་བའྱི་སྔོན་དུ་ཤྱིང་བསལ་རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་
གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་རོགས་པ་པོ་སྟྲེ་བརྡ་སྦྱོར་མཁན་པོས་ཤྱིང་འཛིན་རོག་བོའ་ི རྒྱུའྱི་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་
རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྲེད་པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཕྱྲེ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྱིང་འཛིན་རོག་བོ་དྲེ་ལ་
ནྱི་ཡོད་པ་སྟྲེ་སྣང་བའྱི་ཤྱིང་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྱིང་འཛིན་གྱི་བོའ་ི རྒྱུ་ྱིད་དུ་སྣང་བ་དང་། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ངོ་བོ་བྲལ་བ་དང་། ངོ་བོ་གཅྱིག་འད་བར་སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཐ་དད་པར་ནྱི་
ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པས་སྲེལ་ངོར་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གཞན་སྲེལ་ལ་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་
བརྡ་སྐད་སྦྱོར་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་ལ་བརྡ་སྦྱར་བ་དྲེ་ལས་རང་མཚན་དྲེ་རོགས་པའམ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ། བོ་འཁྲུལ་པས་གཞན་སྲེལ་དང་རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལྟར་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་སྲེལ་འཇུག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་ཤྲེས་བ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ཐ་སྙད་དུ་ནྱི་འཇོག་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། ལོག་
ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཅོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། གཞན་དུ་ན་སྒྲ་སྦྱོར་བ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་
ཁབ་སྒྲུབ་ནྱི། ན་པ་པོའ ་ི བོ་ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་འགའ་ལས་རྣམ་པར་བཟོག་ནས་རང་གྱི་ཞྲེན་དོན་འགའ་ཞྱིག་ལ་
འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྲེད་དྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་ཚིག་དྲེས་བརོད་བའྱི་དོན་
དྲེ་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཞན་སྲེལ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་སྲེལ་འཇུག་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ན་གཞན་སྲེལ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་ལ་ཡང་དྲེའྱི་གཞན་སྲེལ་སོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན།
སྲེལ་བ་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གང་ཞྱིག་རང་གྱི་བརོད་བའྱི་དོན་གང་ལས་ཐ་དད་པ་དྲེ་
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རྣམ་པར་བཟོག་ནས་བརོད་དོན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་རང་མཚན་རྣམས་མཚུངས་པར་
འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ྱིད་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲས་ནྱི་གཞན་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིས་དངོས་པོ་རང་མཚན་དྲེའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་
རོགས་ཤྱིང་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་ལུང་གྱིས་རབ་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུང་གྱིས་པ་ཡང་ཤཱཀ་བོས་
སྒྲས་ནྱི་དོན་གཞན་སྲེལ་བར་བྲེད་ཅྱིང་། རང་གྱི་དོན་དག་བརོད་པར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཀང་དངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་
ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ལས་ཤྱིང་བསལ་རང་མཚན་ལ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། གཞན་སྲེལ་དངོས་མྲེད་དྲེ་བརོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། གཞན་སྲེལ་འདྱི་ལའང་དངོས་པོའ ་ི ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མྲེད་མོད། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་རྣམས་ལས་གཞན་
སྲེལ་དྲེ་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ཤྱིང་བསལ་རང་མཚན་རོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་དྲེ་ལ་ནྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་འགའ་ཡྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་རས་གཞན་འགའ་ཞྱིག་
རོགས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲ་གཞན་སྲེལ་གྱི་སོ་ནས་སྦྱོར་ན་དགག་བ་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་བརོད་
དགོས་སམ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ཞྲེས་པ་གཅྱིག་པུས་ཆོག་པ་ཡྱིན་གྱི། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ཤྱིང་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་
དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲ་གྱིས་དངོས་སུ་སྦྱོར་བར་བྲེད་དགོས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ནྱི་ཕན་ཚུན་
དུ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་ཐལ། རོག་པ་ལ་དྲེར་
སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། རོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་འདྱི་དོན་དམ་དུ་སྒྲུབ་
ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་འདྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པ་ལ་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་བོ་འཁྲུལ་པ་
ཡྱིས་བསླད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཤ་པ་དང་རས་གཅྱིག་གམ་རས་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་
ན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཙནྡན་ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོར་མྱི་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཤ་པ་
ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤ་པ་དང་ཙནྡན་འདྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་འདྱི་ལས་རས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེས་ནྱི་
བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྒྲ་རོག་གཞན་སྲེལ་ལ་འཇུག་ན་དགག་གྲུབ་གཅྱིག་ཆར་དུ་རོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
སྒྲའྱི་སྟྲེང་གྱི་མ་བས་པ་བསལ་བའྱི་དང་རག་པ་བསལ་བའྱི་གཞན་སྲེལ་གྱིས་ལ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན།
སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་དོན་རག་པ་ལྟ་བུ་ཅྱིག་གཅོད་པ་ན། མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་སྒྲའམ་བས་པའྱི་
རགས་ནྱི་སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་རག་པ་གཅྱིག་པུ་སྲེལ་བའྱི་བ་བ་བྲེད་ཀྱི། རགས་དང་རྲེས་དཔག་དྲེ་ལ་རག་པ་བཅད་པ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཡྱི་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་བརོད་བར་བྲེད་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ངྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ྲེས་པ་དྲེ་མྱི་འཇུག་ལ། རོལ་
བ་ཁོད་ལྟར་ན་འབྲས་བུའམ་དགོས་པ་དུ་མ་ཅན་གྱི་སྒྲ་དང་རོག་པ་རྣམས་རྲེན་ནམ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། བས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གང་གྱི་བརོད་པར་བྲེད་པ་ལས་མྱི་རག་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པར་ནྱི་
རོགས་པར་འགྱུར་བ་སྒྲ་རོག་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའ་ི དབང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །དོན་ནྱི་
ཨུཏྤལ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་སྔོན་པོ་བརོད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་བརོད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་
ལ་འོ་ན་གཞྱི་མཐུན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དྲེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་གྱིས་
ཀས་ཁབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་པུ་ྱིད་དུ་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཚེ་བོ་རོག་པའྱི་ངོར་བས་ནས་གཞྱི་མཐུན་པ་ནྱི་
ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གྱི་ཚེའམ་ཕྱྱིར་ན་སྔོན་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་སྔོ་མྱིན་བསལ་བའྱི་རྣམ་གཅོད་གཅྱིག་གཅྱིག་
སྟོན་པ་ན་གཞན་ཨུཏྤལ་མྱི་སྤོང་བར་གནས། གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ཀང་སྔོན་པོ་མྱི་སྤོང་བར་གནས་པ་དྲེས་
ནའོ། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྔོན་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྔོ་མྱིན་རྣམས་གཅོད་བྲེད་པ་ན་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་ཨུཏྤལ་ལ་རྲེག་
པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་སྔོ་མྱིན་བསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཨུཏྤལ་དྲེ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བ་བ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ཀང་སྔོན་
པོ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔར་གྱིས་ཀས་གཅྱིག་བརོད་ཅྲེས་པའང་དོན་འདྱི་ྱིད་དྲེ། ར་མ་ཡྱིན་པ་དང་བ་
ལང་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་སྒྲས་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་སོ་སོར་མྱི་སྤོང་བ་ལ་འཆད་དགོས་ཀྱི། བརོད་པ་ྱིད་དུ་བཤད་ན་རྲེན་
གཅྱིག་འགྱུར་ཞྲེས་པས་གནོད་དོ། །གྱིས་ཀས་དོན་གཅྱིག་བརོད་པར་ཁས་ལྲེན་ན་བ་ལང་གྱི་བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་
པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱར་ནས་ལོག་ལྡོག་སོ་སོར་དབྲེའོ། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཚེ་རས་ལྡོག་སོ་སོ་ལ་བསམ་
པས་གྱིས་པོ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་མོད། བརོད་ཚུལ་ནྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ཞྲེས་བ་སྟྲེ། གཞྱི་མཐུན་
བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་པས་སོ། །མདོར་ན་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ནྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་ལ་སྣང་
བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་ལ་མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་པས་ཁབ་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྒྲ་རོག་སྒྲུབ་འཇུག་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་དང་ནྱི་བོ་ྱིད་ཀང་
གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་ཏྲེ། སྱི་དྲེ་དག་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིད་ན་སྱི་བསལ་རས་
གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་བསལ་གྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་
དུ་གང་ལས་སྣང་སྟྲེ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བུམ་སྱི་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། གསྲེར་བུམ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་
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བ་དང་ལྡོག་པ་གྱིས་ཀའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན།
དབྲེར་མྲེད་པ་སྟྲེ་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་ཐ་སྙད་དག་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྱི་བསལ་རས་ཐ་དད་པར་གྱུར་པའྱི་
ཕྱྱིར། འོ་ན་ཁྲེད་རང་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། སྱི་བསལ་རས་གཅྱིག་དང་རས་
ཐ་དད་དུ་བརགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་དྲེ། ལྡོག་པ་གཞན་སྲེལ་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་ཅྱིང་།
སྲེལ་ངོར་བསལ་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་བྲེད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྱི་དོན་གཞན་མྲེད་ན་དུ་མ་ལ་སྒྲ་
བོ་གཅྱིག་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་བ་བྲེ་བྲག་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། སྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་ན་དུ་མས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་
མྱི་སྐྱྲེད་པར་ཐལ་བ་གངས་ཅན་གྱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བུམ་བསལ་རྣམས་ལ་བུམ་པ་ྱིད་
ཅྲེས་བ་བའྱི་སྱི་དོན་གཞན་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྒྲ་རོག་གཅྱིག་
འཇུག་པ་གཞན་སྲེལ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན། སྱི་དོན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེ་
ཡྱི་འབྲས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དྲེ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བུམ་བསལ་ཐ་དད་པ་འབྲས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་
བྲེད་པ་དག་ལ། བརྡ་སྦྱོར་རན་པོས་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་གཅྱིག་བརྡར་བས་པ་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་
གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་ལས་ལོག་པར་ལྡོག་པ་ཡྱི་
ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་པོ་རང་མཚན་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་མཚན་ཐ་དད་
པ་དག་སྒྲས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི་དཀའ་བ་དང་མྱི་ནུས་པ་དང་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཀུན་
རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཁྲ་བོ་ཡྱི་ནྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེར་སྐྱ་ལ་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་ལྟ་བུའྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡང་
སྒྲའྱི་ཐ་དད་མྱི་རྱིགས་སོ་སྟྲེ་སྒྲ་གཅྱིག་སྦྱོར་བར་རྱིགས་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་
ལོག་པའྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་གྱིས་ཀ་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་བརྡ་སྦྱར་
བ་དྲེའྱི་འབྲས་བུ་དོན་གོ་བ་དྲེ་འདོད་ན་ཡང་སྲེལ་ངོར་དྲེ་འབྲས་མྲེད་ལས་ཐ་དད་པ་ྱིད་ལ་སྦྱོར་རྱིགས་ཏྲེ།
དཔྲེར་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྐྱྲེན་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་གཟུགས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་
ཅན་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་གཅྱིག་གྱིས་སྟོན་པ་དག་ནྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་དྲེས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགོས་པ་ནྱི། རྐྱྲེན་གསུམ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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པོ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྱི་ལས་ནྱི་ཐ་དད་མྲེད་དུ་ཟྱིན་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཞྲེས་པའྱི་བརྡ་ལས་བྱུང་བ་
སྙད་པར་བ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྐྱྲེན་གསུམ་པོ་ཀུན་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་གཅྱིག་ཆར་དུ་རོགས་
པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་བསལ་བ་མང་
པོ་དག་ལའང་མན་པ་གཅྱིག་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། བརགས་ན་གནས་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། འཐད་
དུ་ཆུག་ཀང་བསལ་བ་གསར་བྱུང་ལ་མན་པ་གཅྱིག་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བསྟན་པ་ནྱི། སྱི་
བསལ་བ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ནམ་དྲེས་བསལ་བར་བས་པ་ཡྱིན། དྲེ་གྱིས་ཀ་ལྟར་ཡང་སྱི་
བསལ་དྲེ་ལ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་མདོར་བསྟན་ནས། བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་མྱི་འཐད། དྲེས་
བསལ་བར་བས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། བསལ་བ་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
དྲེས་ཁོད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྡོག་ཁབ་ནྱི། མཐུར་དུ་ལྟུང་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཤུགས་
སོགས་ལའང་མྱི་ལྟུང་བ་དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྐྱྲེད་པ་ནྱི་མཁར་གཞོང་ལ་སོགས་པས་ནུས་ལ། དྲེ་འད་དྲེ་ཡང་སྱི་
བསལ་དྲེ་ལ་མྱི་སྱིད་དོ། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དྲེ་ཆོས་ཅན། བསལ་བ་ལ་གནས་ཤྱིང་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསལ་བ་
དྲེ་མྲེད་ན་ཡང་རག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། རག་པར་མྱི་གནས་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྱི་ཡྱི་གནས་པ་སྱི་དང་
རས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནམ་རས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ཡྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པས་བརགས་ན་མྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། གནས་པ་པོ་ལས་གཞན་མྱིན་ཕྱྱིར། །གཞན་ྱིད་ན་ཡང་དྲེ་རྒྱུ་ཡྱིན། །ཅྲེས་བཤད་པ་
དྲེའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བརྲེན་པའྱི་དོན་དྲེས་གསལ་བ་ལ་བྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་བསལ་བྲེད་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནྱི། མུན་ཁུང་གྱི་བུམ་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒྲོན་འོད་ཀྱི་གསལ་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲོན་འོད་དྲེས་ཁོད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་རུང་བའྱི་དོན་དུ་བལྟ་བ་པོ་གཞན་གྱི་
ངོར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲོན་འོད་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་དྲེ་གསལ་བར་བྲེད་པའྱི་རྒྱུ་རུ་འདོད་དྲེ། བུམ་
གཟུགས་དྲེ་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་རུང་ྱིད་ཀྱི་བྲེད་པ་པོ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་འད་དྲེ་སྱི་གསལ་ལ་མྱི་སྱིད་
དོ་ཞྲེས་པ་ནྱི། སྱི་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་གསལ་བ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྱི་རུང་སྟྲེ། གསལ་བ་
མྲེད་པའྱི་སྔ་ནས་དྲེ་སྐྱྲེད་རུང་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །སྱི་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་ལྡན་གསལ་བ་ལས་གསལ་བར་བྲེད་
དགོས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་མྱིག་སན་གྱིས་མྱིག་དབང་ལ་བཞྱིན་དུ་གསལ་
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བས་སྱི་ལ་ཕན་བཏགས་པས་དྲེ་དག་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མྱིག་སན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བ་
ལས་སྱི་འཛིན་གྱི་དབང་པོའང་འདུ་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དུས་དག་ལ་སྱི་འཛིན་གྱི་
རོགས་པ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གསལ་
བྲེད་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྱིགས་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བ་
ལང་ྱིད་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་འཐོབ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་གསལ་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་བསྟན་པ་དང་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྲེ་བྲག་པ་གང་དག་རྱིགས་ནྱི་གསལ་བ་ལས་གཞན་ནམ་དྲེའྱི་ྲེས་སྤོང་དུ་གཞན་མ་
ཡྱིན་པར་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། སྔོན་མྲེད་པའྱི་གསལ་བ་གསར་བྱུང་རྣམས་ལ་ནྱི་
སྱིའྱི་བོ་གོས་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཅྱིག་གསལ་བ་རྱིང་པ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བའྱི་སྱི་དྲེ་ནྱི་གཞན་གསལ་
བ་གསར་བྱུང་ལ་མཐོང་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བངས་ཏྲེ། སྱི་དྲེ་གསལ་བ་རྱིང་པ་ལས་རས་གཞན་
ྱིད་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་དང་རས་གཅྱིག་དགོས་པས་གསལ་བ་གསར་བྱུང་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད། རྱིང་པ་ལས་
རས་གཞན་ྱིད་དང་གསར་བྱུང་དང་རས་གཅྱིག་ན་ཡང་རྱིང་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་བསྟན་གྱི་གཞན་མྱིན་ཞྲེས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་གངས་ཅན་ལ་སྦྱོར་བ་
སྐབས་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟྲེགས་ཟྱིན་གྱིས་སྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ལ། རྲེས་
འབྲང་གྱིས་ལས། པྲེ་ཐ་ར་ནྱི་རྲེན་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ལ་འདོད། པྲེ་ལུ་ཀ་ནྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ལ་
འདོད་དོ། །ལུགས་དང་པོ་དགག་པ་ནྱི། སྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་གསར་བྱུང་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བར་ཐལ།
གསལ་བ་གསར་བྱུང་སྐྱྲེས་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་སྔར་ནས་ཡོད་པའང་མ་ཡྱིན། ཕྱྱིས་ཡོད་པའང་མ་ཡྱིན། ཆ་དང་ལྡན་
པའང་མ་ཡྱིན། རང་གྱི་རྲེན་གསལ་བ་སྔ་མ་ནྱི་ཡོང་ཡྲེ་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཀྲེ་མ་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཕོངས་པའྱི་རྒྱུ་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཡོང་མྱི་འདོར་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཡུལ་གཞན་གྱི་གསལ་བ་ལ་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་སྱི་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
རང་གྱི་གནས་སམ་རྲེན་དྲེ་ལས་མྱི་གཡོ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ལས་གནས་སམ་རྲེན་གཞན་དུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་གནས་ན་རོལ་
བའྱི་འདོད་པ་དྲེ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིགས་པར་ལྡན་ཡང་། གསར་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལ་
ཁབ་པ་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ངོ་མཚར་ཆྲེ་སྟྲེ། གང་ན་གསལ་བ་གསར་བྱུང་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་
དྲེར་ནྱི་འབྲྲེལ་བ་སྟྲེ་ཡོད་པའང་མ་ཡྱིན་པར་པྲེ་ཐ་ར་ྱིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། པྲེ་ལུ་ཀ་ན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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རྲེ། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་ན་རྱིགས་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ྲེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་དྲེ་
ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་མཐོང་བར་ཐལ། ཡུལ་ཀུན་ན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག ཆ་ཐ་དད་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་གསལ་བས་དྲེ་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་སྱི་དྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། གསལ་བས་གསལ་བར་བས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན་སྱི་དང་དྲེ་དང་ལྡན་པ་
དག་གྱི་རོགས་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལྡོག་པར་འདོད་དྲེ། གྲུབ་མཐའ་ལ་ནྱི་གསལ་བྲེད་ཀྱི་གསལ་
བ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ན་གསལ་བ་སྱི་དྲེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བྲེ་བྲག་པའྱི་
ཐུན་མོང་གྱི་འདོད་པ་ནྱི། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་ན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྱི་སྒྲ་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་
པོ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲ་བརོད་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འཚེད་པའྱི་ལས་དྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། ལས་དྲེ་ཆོས་
ཅན། འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཁས།
ལས་ཀྱི་རྱིགས་དྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། འཚེད་ལས་འདྱི་ཡྱི་རྱིགས་ཆོས་ཅན། འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་
རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཚེད་ལས་ཁོ་ན་དང་འཕོད་འདུས་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལས་ཞྲེས་པའྱི་མན་པ་གཞན་གྱི་
རྒྱུ་མཚན་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲའྱི་རྒྱུ་འཚེད་ལས་ཀྱི་སྱི་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྱི་རྱིགས་
པ་མྱིན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། འཚེད་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དང་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུ་དང་འབྲྲེལ་པ་
མྲེད་ཀང་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་སྔར་འཚེད་ལས་བས་ད་ལྟ་བྲེད་
བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཀང་
གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ནྱི། འཚེད་ལས་མྲེད་ན་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་ཤྲེས་བརོད་དག་གྱི་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལས་མྲེད་ནའང་སྒྲ་དྲེ་འཇུག་ན་དྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་
ཡྱིན་པ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དྲེ་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཀྱི་ནུས་པའང་ཆོས་ཅན།
འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་འཚེད་པ་པོ་
ྱིད་ཅྲེས་བ་བའྱི་སྱི་དོན་གཞན་དྲེ་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། འཚེད་པོ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་སྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན།
ཡོད་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་དང་པོ་འཚེད་ལས་མྱི་བྲེད་པའྱི་གོང་ྱིད་དུ་སྐྱྲེས་བུ་ལ་གསལ་བར་འགྱུར་
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བའམ། མྱིན་ན་ནྱི་ཕྱྱིས་ཀང་གསལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སྔ་ཕྱྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་བ་བས་ཕན་
འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དྲེ། འགྱུར་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། སྱི་འདྱི་ནྱི་བ་བས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བར་ཡོད་ནའང་བ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཚེད་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་སྱི་ལ་
ཕན་འདོགས་བྲེད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེས་ན་རང་གྱི་ལུགས་ནྱི། སྲེལ་ངོར་
འཚེད་པ་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ྱིད་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཤྲེས་པ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ།
གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྲེལ་ངོར་དྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་རྱིགས་ྲེ་བ་གང་གྱིས་
སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་ལ་གཞན་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ། ཕྱོགས་སྔ་
མ་ནྱི། གངས་ཅན་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་ཁྲེད་ལ་ལྡོག་པ་གཞན་སྲེལ་སྤང་པ་ཡྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དངོས་པོར་གྱུར་
པའྱི་རྲེས་འགོ་གཞན་མྲེད་ན་གཅྱིག་ས་བོན་གྱི་འབྲས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གཞན་ཆུ་ལུད་དོད་གཤྲེར་སོགས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་རྣམས་སྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དགག་
པ་ལ། གངས་ཅན་དགག་པ་དངོས་དང་། དྲེས་འཛེམ་མྲེད་པའྱི་འདོད་པ་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། གཞན་
ལ་གནོད་བྲེད་དྲེ་ཡོད་པར་བསྟན། རང་ལ་གནོད་བྲེད་དྲེ་དག་མྱི་འཇུག་པར་བསྟན། གཞན་ལ་ཁས་བངས་ནང་
འགལ་གྱི་གནོད་བྲེད་ཡོད་པར་བསྟན། དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་སྱི་
གཙོ་བོའ ་ི ངང་དུ་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིས་རྒྱུ་དུ་མས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་བྲེད་ན་ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་པའྱི་རྐྱྲེན་དོན་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་བོན་གྱི་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ལའང་མྱུ་གུ་དྲེ་རོགས་པར་སྐྱྲེས་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཐལ་བ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་བྲེད་དུ་མྱི་འགོ་སྟྲེ། ཁད་པར་
རང་མཚན་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་ཁབ་པ་ནྱི། ཁད་པར་རྣམས་ལས་འབྲས་བུ་དྲེ་དག་འབྱུང་
སྟྲེ། ཁད་པར་ས་བོན་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དང་བྲལ་ན་འབྲས་བུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་བྲེ་བྲག་ཅྲེས་པ་ནྱི་ཅུང་མྱི་ལྲེགས་
པས། ལྷར་ཁད་པར་རྣམས་ལས་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་སྱི་དང་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་
མྱི་སྱིད་དྲེ། སྣང་ངོར་དོན་བྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་གསལ་བ་ལ་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་ཅྱིང་། གང་ཞྱིག་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱྲེད་བྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་དང་། གསལ་བ་རྣམས་སྐྱྲེད་བྲེད་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་དང་། སླར་ཡང་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱྲེད་བྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་གནོད་བྲེད་མྲེད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་ན་ནས་ཀྱི་ས་བོན་གྱིས་སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པར་ཐལ། གཙོ་བོའམ་ནུས་པ་
མྲེད་ཀང་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། སྱི་ཡྱིན་ན་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུར་འགལ་བ་དྲེས་ན་གསལ་བ་
རྣམས་བདག་ྱིད་ཐ་དད་ཀང་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་འགའ་ཞྱིག་ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།
གཞན་པའྱི་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་ཁྲེད་ལྟར་ན་གསལ་བ་རྣམས་སྐྱྲེ་འཇྱིག་
གཅྱིག་ཆར་དུ་བྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྱི་གཙོ་བོའ ་ི ངང་དུ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ལས་གནས་
སྐབས་ཐ་དད་པས་ན་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། གསལ་བ་གཅྱིག་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ཁོད་ཀྱི་བདག་ྱིད་མྱི་འཇྱིགས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ནྱིའོ། །འདོད་
པ་དྲེས་ན་ཁོད་དང་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྱི་དང་ཁད་པར་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཁབ་པ་
ཁས་བངས། འོ་ན་ཁྲེད་ལའང་གཞན་སྲེལ་དྲེ་གསལ་བ་དང་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་ཅྲེས་བརགས་ན་ྲེས་པ་དྲེ་
མཚུངས་སོ་ཤྲེ་ན། གཞན་སྲེལ་ལ་མྲེད་དགག་དང་བོ་ལ་སྣང་བ་གྱིས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་དགག་དྲེ་ཆོས་ཅན།
གསལ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ཁོད་གནས་པ་དང་མྱི་གནས་པའྱི་རོག་པས་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཁོད་དངོས་པོའ ་ི ངོ་བོ་ྱིད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་ཡྱིན་དགག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་སྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་འཇྱིག་
པའྱི་ཚེ་ཁོད་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་བརགས་པས་སུན་དབྱུང་བ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་འཛིན་པ་ཡྱི་བོ་ཡང་བསླད་པ་ཡྱིན་པ་
དྲེའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ཞྲེས་པ་སྔ་མར་མ་ཟད་ཅྲེས་པའོ། །གྱིས་པོའ ་ི མཚན་གཞྱི་ནྱི། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲས་བུམ་མྱིན་
རྣམ་པར་བསལ་ཙམ་དང་བུམ་འཛིན་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་བུམ་ཙམ་དྲེའོ། །ཡང་སྒྲས་དོན་རང་མཚན་
འཛིན་པ་ནྱི་ནོར་ཏྲེ། ྲེས་པ་དྲེ་རང་ལ་མཚུངས་པར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། མྱུ་གུ་དྲེའྱི་སྐྱྲེད་བྲེད་
ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་ཇྱི་ལྟར་བསྐྱྲེད་དྲེ། སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ལས་གཞན་པས་སོ་ཞྲེ་
ན། མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་རང་མཚན་ྱིད་འབྲས་བུ་སྐྱྲེད་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལའང་ཐ་དད་མ་
ཡྱིན་པ་སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དུ་ཆུག་མོད་དྲེས་འབྲས་བུ་དྲེ་སྐྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ཟྱིན་པར་
མ་ཟད། གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྱི་གཙོ་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་བྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ལའང་
མྱི་རྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱི་གསལ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གསལ་བ་དྲེ་ྱིད་དོན་དམ་པ་དང་། དྲེ་ནྱི་གཞན་ལས་ལོག་
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པ་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཤད་པ་དང་། དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ནྱི་
བང་དོར་གྱི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི།
ཁད་པར་རྣམས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་མྱི་སྐྱྲེད་པའམ་སྐྱྲེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་སྐྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྱི་གཙོ་
བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། སྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་དུ་ཁད་པར་མྲེད་ནའང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཀུན་གྱི་
སྒྲུབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་དད་ན་ཡང་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་ཁད་པར་རྣམས་འབྲས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ནའྱི་
བྲེད་པ་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་གངས་ཅན་རང་གྱི་ལུགས་ལ་གཙོ་བོའ ་ི ངང་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཁད་པར་
མྲེད་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །རང་ལ་ྲེས་པ་དྲེ་མྲེད་པར་མ་ཟད་ཁྲེད་ལ་
ནས་ཀྱི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ནས་མྱུག་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེད་པར་བྲེད་པ་དང་མྱི་བྲེད་པའྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།
སན་མའྱི་ས་བོན་དང་ཡང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་སན་མའྱི་ས་བོན་ལས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སན་མྱུག་སྐྱྲེད་པའྱི་བ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་རྐྱྲེན་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་
མྱི་སྐྱྲེད་པར་ཐལ། ས་བོན་ལས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོན་ཏྲེ་གཙོ་བོ་དྲེ་ྱིད་གར་མཁན་གྱི་ཚུལ་དུ་
འབྲས་བུ་རྱིམ་བཞྱིན་བྲེད་པ་པོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བྲེད་པ་པོ་དྲེ་ཅྱི་གཙོ་བོའ ་ི དངོས་པོ་གཅྱིག་བུ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིའམ་
སྟྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྔ་ཕྱྱིའྱི་རྱིམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སྱི་དང་དྲེ་ལྡན་གསལ་བའྱི་དངོས་པོ་ཆོས་
ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ནྱི་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ་གྱིས་ཀའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་རྣམ་གངས་ཀྱིས་
ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྲེ། འད་བ་དང་མྱི་འད་བའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ཡང་ཐ་དད་པ་དྲེ་
ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་གངས་ཅན་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་རག་པ་དང་ཁད་
པར་ཡྱིན་པས་མྱི་རག་པའྱི་བདག་ྱིད་གང་གྱིས་ཁད་པར་དང་སྱི་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་དག་རྣམ་གངས་ཀྱིས་ཐ་དད་ན་
སྱི་དང་ཁད་པར་དུ་འདོད་པའང་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་བུམ་སྣམ་སོགས་ཕན་ཚུན་སྱི་དང་ཁད་པར་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་
བཞྱིན་དུ་སྱི་དང་ལྡན་པ་དང་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འབྲྲེལ་མྲེད་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་
འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་ནའང་སྟྲེ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྱི་དངོས་མྲེད་དུ་བསྟན་ཟྱིན་པ་ན་དོན་བྲེད་པ་དྲེའྱི་རྲེན་ནྱི་ཐ་
དད་པ་རང་མཚན་ནམ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་སྱི་དྲེ་ཡྱིན་ཞྲེས་དཔད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེའྱི་ཚེ་ན་རང་མཚན་གྱི་
བདག་ྱིད་ཐ་དད་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། བཙོ་སྲེག་གྱི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་ཅན་གྱི་བསྒྲུབ་བ་མྲེ་དྲེ་དོན་གྲེར་གྱི་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་མྲེ་རང་མཚན་གང་གྱི་བདག་ྱིད་མདུན་དུ་བས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཚེ་
ན་རོག་ངོར་མྲེ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྡོག་པ་དག་ནྱི་ཁབ་བྲེད་དུ་ཡོད་པར་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། གསལ་བ་
ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ཡོད་ན་མྲེ་དོན་གྲེར་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་
ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེར་འདྱི་སྐད་ཅྲེས། ཤཱཀ་བོ་ཞྱི་འཚོའྱི་ལུང་དངས་ནས། རང་མཚན་
གཞན་སྲེལ་ྱིད་དུ་འཆད། །གཞུང་ནས་མ་བཤད་གཞན་སྲེལ་ནྱི། །སློབ་དཔོན་དྲེ་དག་གྱིས་མྱི་བཞྲེད། །དགག་
ཚིག་ལན་བརྒྱར་སྦྱར་ན་ཡང་། །རང་མཚན་སྣང་བ་ལས་མྱི་འདའ། །སྣང་སྲེལ་ཕན་ཚུན་འཆོལ་བའམ། །མངོན་
སུམ་སྲེལ་འཇུག་ྱིད་དུ་འགྱུར། །དྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་ཡྱི། །དངོས་པོ་སྲེལ་བར་མྱི་བཞྲེད་པས། །གཞུང་དུ་
ལྡོག་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི། །མྱིང་ྱིད་ཁོ་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྔར་བཤད་པའྱི་
རྱིགས་པས་ཁྲེགས་པ་དང་། མ་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་བཀག་པའྱི་
རྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཛེམ་མྲེད་པ་སྟྲེ་གཅྲེར་བུ་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གསྲེར་དང་གསྲེར་གྱི་
རྣ་རྒྱན་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཅྱིང་གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མུན་པས་སྤྲུལ་
པ་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ཀང་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་པ་ནྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། འཇུག་པ་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། སྒྲ་བོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་དང་གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་
ཡྱིན་ན་ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་ནྱི་བསྐུལ་བ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རྔ་མོ་འཐུང་བ་ལ་མྱི་རྒྱུག་སྟྲེ་རྔ་ཞོ་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་ཁད་པར་
བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། འོན་ཏྲེ་ཞོ་ལ་རྔ་མོ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གང་གྱིས་ཁད་པར་ཞོ་
ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྔ་ཞོ་གྱིས་པོ་དྲེ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་དང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་གྱིས་
ཀ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ྱིད་ཞོ་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་དྲེ་
གཞན་རྔ་མོ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྒྲ་བོ་གཅྱིག་འཇུག་པ་དང་ཐ་དད་འཇུག་པ་དྲེ་
འད་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་བོ་སྒྲ་ཐ་དད་འཇུག་པར་མྱི་
འགྱུར་ལ། གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་སྨྲ་བ་ལ་སྒྲ་བོ་གཅྱིག་འཇུག་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་
གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་
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དང་ནྱི་རོག་པ་དྲེ་དག་ྱིད་རྣམ་གཅོད་གཞན་སྲེལ་རོད་པར་བྲེད་པར་གྲུབ་སྟྲེ། དངོས་མྲེད་མཐའ་དག་གྱི་ངོ་བོ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ངོ་བོ་བརོད་པ་དང་དཔད་པར་བ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལ། དངོས་མྲེད་ལ་ནྱི་སྣང་ངོ་
དང་། །སྲེལ་ངོ་གྱིས་སུ་དབྲེར་མྲེད་ཅྱིང་། །ལྡོག་པ་གཞན་སྲེལ་ཀུན་མཁྲེན་གྱི། །ཡུལ་དུ་མྲེད་ཀང་ལྷན་སྐྱྲེས་
ཀྱི། །རོག་པའྱི་ངོ་ན་ཡོད་པ་དང་། །མྲེད་པ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་དབྲེ། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རང་
བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དབྲེ་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་། རགས་དྲེའྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དངོས་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་
བཞྱིན་གྱི་རགས་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ངྲེས་པ་ཁད་པར་བྲེད་ཆོས་ཀྱི་བྲེ་བྲག་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པའམ་འོན་ཏྲེ་འབའ་
ཞྱིག་པའྱི་མྱིང་ཅན་མྱི་ལྟོས་པ་གྱིས་སོ། །གྱིས་པོའ ་ི མཚན་གཞྱི་ནྱི་སྒྲ་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྲས་བུ་བས་པ་
དང་ཡོད་པ་ྱིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་སུ་འབྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རོལ་བ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་
བསྒྲུབ་བ་སྒྲ་མྱི་རག་པ་གཅྱིག་བུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བརོད་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྒྲའྱི་སྟྲེང་དུ་ཡོད་པ་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོའ ་ི སྟྲེང་དུ་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་ལ། ཡོད་
པ་ཁད་པར་ཅན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པ་དག་ལས་མས་ན་ཡོད་པ་ཁད་པར་ཅན་ཤྲེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་དག་ལས་མས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འད་དྲེ་བསྒྲུབ་བ་
ཡྱིན་ཀང་རགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ལ། གཅྱིག་ཤོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པས་ནྱི་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བ་དྲེ་
སྒྲུབ་པར་ནུས་པས་མྱི་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ལ། གངས་ཅན་གྱིས་གཙོ་བོའ ་ི སྟྲེང་དུ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་
ན་ཡོད་པ་དྲེ་ཁད་པར་བ་དག་ནྱི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་པའམ་ཡོད་ཙམ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་
བྲེད་པ་གང་རུང་ལས་གཙོ་བོའ ་ི སྟྲེང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་ཙམ་དུ་སྟྲེ་ཡོད་ཙམ་ནྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ན་སྱིའྱི་ཆོས་
ཅན་ཏྲེ་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ལ་ཕྱྱི་རོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཤྲེས་འདོད་ཞུགས་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འགྲུབ་པ་ྱིད་
དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ཡོད་ཙམ་དྲེ་འད་བ་ཡང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཀག་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་དྲེས་
དྲེ་སྲེལ་ངོར་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གངས་ཅན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏྲེ།
གངས་ཅན་གྱིས་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཡོད་པ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་ན་གཏན་
ཚིགས་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སམ། ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ནམ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ཅན་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་ལ་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། ཡོད་ྱིད་དྲེའྱི་ཁད་པར་
རགས་སུ་བཟུང་བ་མྲེད་པར་དངོས་པོ་ཙམ་ནྱི་སྟྲེ་དྲེའྱི་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་བཀོད་པ་ན་དངོས་པོ་དྲེ་ཙམ་ལ་མྱི་
རག་པས་ཁབ་པར་བྲེད་ཅྱིང་། བསྒྲུབ་བ་བཏགས་པ་བ་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། རྲེས་འགོ་མྲེད་ཅན་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྔ་རོལ་གངས་ཅན་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་
དོན་གྱི་སྟྲེང་དུ་ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་དྲེ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ། དངོས་
པོར་མ་གྲུབ་པ་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རོགས་སུ་འགོད་ན་ཕྱོགས་ཆོས་མྲེད།
གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པ་ཤྲེས་བ་ལྟ་བུ་འགོད་ན་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་སོང་། དངོས་པོར་
མྲེད་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་ལ་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི། མྱི་རག་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཡོད་པ་ནྱི་གོ་བྲེད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཁབ་བྲེད་དུ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་ཡྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་མྱི་རག་པ་ནྱི་གོ་བ་ཡྱིན་པས་ན་རྲེས་འགོ་གྲུབ་ལ། མྱི་རག་པ་འདྱི་ལྡོག་པ་ན་ཡོད་པ་དྲེ་ལྡོག་
པར་བྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་མྱི་རག་པ་ྱིད་ལ་བས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བའམ་མྱི་འཇྱིགས་པས་ན་མ་བས་པ་ཡྱིན་དགོས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྲེས་འགོ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན།
འཇྱིག་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིར་འཇྱིག་ལ་ཁོད་རང་སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་
པའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །དྲེའྱི་ཁབ་པ་ནྱི། དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་དྲེ་དང་དྲེར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་
པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་ངྲེས་པར་དྲེ་དང་དྲེར་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་པའོ། །མ་ངྲེས་ཏྲེ། འཇྱིག་རྒྱུ་
གཞན་ལ་ལྟོས་ཀང་འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པས་བུམ་སོགས་འཇྱིག་པར་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བུམ་
པའྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་འཇྱིག་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་གནས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་
གཞན་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུར་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དག་བུམ་
སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་སྐྱྲེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ྱིད་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པ་ན། བུམ་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྱིར་འཇྱིག་ལ་འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཡང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། བུམ་པ་གང་ལ་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྲེས་སུ་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལས་དངོས་པོ་
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གཞན་ལའང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྱིར་འཇྱིག་ན་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་འབྲས་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་བཤད་ཟྱིན་པ་དྲེས་ན་དངོས་པོ་སྟྲེ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་པོ་དྲེ་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།
འབྲས་བུ་དུ་བ་དང་ངོ་བོ་བྲེད་པ་དྲེ་དག་ལས་གྱིས་ཀ་ཡང་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
འབྲྲེལ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་བཤད་པ་དང་།
དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་
པའྱི་རགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་འདྱིས་རང་གྱི་དགག་བ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་
ཐ་སྙད་འགོག་ནུས་པར་བསྟན། མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྲེ་ཤ་ཟའྱི་བུམ་
པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཞྱི་འདྱིར་དྲེ་འད་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགོག་པ་ལ་ཚད་མར་བཤད་དྲེ། བསྐལ་དོན་དྲེའྱི་ངོ་
བོ་མྱི་དམྱིགས་ན་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པར་མྱི་བྲེད་ཅྲེས་བ་བས་སོ། །དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིར་ཆོས་གང་ཡོད་
ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་ལ་དྲེ་དམྱིགས་བྲེད་ཀྱི་བོ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི།
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་བསྐལ་པའྱི་དོན་དྲེ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་མྲེད། ལུང་དང་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་གྱིས་མ་
དམྱིགས་པས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་གྲུབ་སྟྲེ། བསྐལ་པའྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་
དང་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པ་དང་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་དང་སྒྲུབ་བྲེད་ཀྱི་རགས་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཞྱི་
འདྱིར་འདྲེ་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་མྲེད་གང་རུང་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་
ཁོད་རང་ཡོད་པར་ངྲེས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་དང་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱི ར།
གྱིས་པ་ལ་བསྟན་པ་དང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྣང་རུང་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཀྱི་ཁད་
པར་ལ་ལ་རང་གྱི་དགག་བ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། མ་དམྱིགས་པས་
དྲེར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་བྲེད་གསུམ་གྱིས་མྱི་ཤྲེས་པ་སྣང་མྱི་རུང་ལ་
བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། འབྲྲེལ་ཟ་མ་དམྱིགས་པའྱི་དང་། འགལ་ཟ་དམྱིགས་པའྱི་
འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དོན་དྲེ་
མྲེད་པར་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་མྲེ་སྣང་རུང་ཚད་མས་མྱི་ཤྲེས་ན་མཚན་མོའ ་ི རྒྱ་མཚོར་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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འབྲས་བུ་དུ་བ་ནྱི་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་དང་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤྱིང་མྲེད་ཀྱི་བྲག་རོང་དུ་ཤ་པ་མྲེད་པ་
རགས་ཅན་བསྒྲུབ་བར་བས་པ་ལ་སྣང་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤྱིང་ཚད་མས་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་
ཡྱིན་པ་དང་། སྣང་རུང་གྱི་བུམ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་སྱིད་པར་ནྱི་གྱུར་པ་ན་སྣང་རུང་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་
མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལས་ས་ཕྱོགས་སུ་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། གང་རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཚ་རྲེག་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགར་གང་རྲེག་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ངྲེས་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚ་རྲེག་དང་འགལ་བའྱི་གང་རྲེག་གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་དྲེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་
བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་དགག་བ་འགོག་ཚུལ་ལ་དང་། མྱི་སྣང་
བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་དགག་བ་འགོག་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་འགའ་
ཞྱིག་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཙོ་བོ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་
བཤད་པ་འདྱི་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཙོ་བོ་ཡོད་ན་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས། མྲེད་ན་ནྱི་ཆོས་
ཅན་མྲེད་པས་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་འགོག་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་
བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན།
དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་པ་དང་། གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའོ། །དྲེ་ལྟར་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་རྲེན་དངོས་པོར་མྲེད་པ་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་དྲེ་དངོས་པོའ ་ི ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེར་སྣང་
རུང་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་
ཚེ་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་དྲེ་ྱིད་ནྱི་སྲེལ་ངོར་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲ་དོན་ཡོད་ན་
དྲེ་ྱིད་ཡོད་དགོས་ཏྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་བ་དོན་དམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ྱིད ་དོ་
ཞྲེ་ན། དོན་སྒྲ་སོགས་རྣམས་ལ་ནྱི་རོལ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་མཐོང་བའྱི་བྲེ་བྲག་ཐ་དད་པའྱི་དབང་གྱིས་རག་པ་དང་མྱི་
རག་པ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པའྱི་སྒྲ་རྣམས་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་རག་མྱི་རག་
གྱིས་སུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་སྐྱྲེས་པའྱི་བུམ་པ་ལ་ཡང་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་མྱི་
འཇུག་པར་ཐལ་བ་དང་། ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཀང་རྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལྟར་
ན་རོད་བྲེད་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་དག་བོ་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ནམ། སྒྲ་དོན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །གཙོ་བོ་མྲེད་ན་
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དྲེའྱི་སྒྲ་དོན་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྙོན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་གངས་ཅན་གྱིས་ཡོད་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་པས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྲེལ་ངོར་བསྒྲུབ་བ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་
ཆོས་ཀྱི་རྲེན་གཙོ་བོ་ནྱི་རོལ་བའྱི་ཚད་མས་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། ཡན་གར་
བའྱི་ཆོས་དངོས་པོའ ་ི ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་རོལ་བའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
འདྱིར་གངས་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ངོར་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་མྱི་སྱིད་ཅྲེས་འཆད་རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་དོན་བྲེད་ནུས་སྟོང་ལྟ་བུ་དང་། ཤྲེས་བ་ལྟ་བུ་བཀོད་ན་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པ་གང་རུང་དུ་
འགྱུར་བར་བཤད་པས་ཕྱོགས་ཆོས་འགྲུབ་པར་གསལ་ལ། བསྒྲུབ་བ་མྲེད་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་བདག་རག་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་ཚེ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་སྒྲ་དོན་
ཁས་ལྲེན་པ་དང་། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་ཡང་སྒྲ་དོན་ཁས་ལྲེན་པས་བསྒྲུབ་བ་འབྱུང་ལ། སྒྲ་དོན་བསྙོན་
ན་དྲེ་དག་གྱི་ཚེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲེས་འཕྲེན་པའོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་
དུ་འཇོག་ན་འཇུག་ཡུལ་དུ་ཡང་རུང་ངམ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་དོན་བསྙོན་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་སྲེལ་ངོར་ཁས་ལྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
དོན་བྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲེ་བྲག་གྱིས་དངོས་པོ་ྱིད་ནྱི་དཔད་པར་བ་སྟྲེ། བརག་
ཅྱིང་དཔད་པ་འདྱི་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ནྱི་དོན་བྲེད་ནུས་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དོན་བྲེད་
ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དོན་གྲེར་སྐྱྲེས་བུས་བརགས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྟྲེ། མ་ནྱིང་གཟུགས་བཟང་ངམ་མྱི་བཟང་
ཞྲེས་འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་པས་ཅྱི་ཕན་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྒྲ་དོན་ཡོད་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་བརགས་པ་མ་
དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་ཤྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ྱིད་
ཀྱིས་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོའ ་ི རྲེན་ནམ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་སྒྲ་དོན་འདྱིའྱི་ཆོས་སུ་
རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལ། སྲེལ་ངོར་ཡོད་པས་ཐ་སྙད་ཚེ། །ཡོད་
པའྱི་གོ་ཆོད་དོན་དམ་དུ། །མ་ཡྱིན་པས་ན་གྲུབ་པའྱི་མཐར། །ཡོད་མ་ཡྱིན་པ་སྒྲ་དོན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། གྱིས་པ་ནྱི།
བསྟན་བཅོས་སྐབས་དང་ཞྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། འདྱི་ལྟར། ལུང་གྱིས་མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་དགོས་ཏྲེ། ལུང་ཚད་མ་
ནྱི་ཤྲེས་བ་མ་ལུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་རྱིག་བྲེད་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ལུང་
ཙམ་ལས་ལུང་དོན་དྲེ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས། དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་ལས་ཤྱིན་ལོག་སྒྲུབ་ནུས་ཀང་ལུང་དྲེ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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རོགས་དཀའ་བ། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ལུང་མྱི་སྱིད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུང་ཙམ་དྲེ་ལས་རང་གྱི་
བརོད་བའྱི་དོན་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་བརོད་བའྱི་དངོས་པོ་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་
བ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྱིར་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དྲེ་དག་རང་སྨྲ་བ་པོའ་ི བསམ་པ་
སྟོན་པར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས། །ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི། །སྱི་
ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད། །ཅྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག་ཅྲེས་པའྱི་
དང་མྱི་སླུ་ཞྲེས་པའྱི་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་
ཚིག་དྲེ་ལ་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ན་སྔ་ཕྱྱི་འབྲྲེལ་ཆགས་པ་དང་ནྱི་ཐར་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐབས་སྟོན་པ་
དང་། སྐྱྲེས་བུའྱི་དོན་མཐོང་ལྟ་བུ་རོད་པར་བྲེད་པའྱི་ངག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ལས་གཞན་པ་བ་རོག་
གྱི་སོ་རོག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་མ་
མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱི་དོན་དྲེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་
གནོད་པ་མྲེད་ཅྱིང་གྲུབ་པ་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་
དཔག་གསུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་པའྱི་ཤྲེས་བྲེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་
རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ྱིད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་ཏྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡྱི་ཡུལ་ཤྱིན་
ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་ནའང་འཇལ་དགོས་ཤྱིང་། མངོན་རྲེས་གྱིས་ཀྱིས་གཞལ་བའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར།
གྱིས་པ་ནྱི། གཞལ་བ་མངོན་ལོག་གྱིས་སྟོན་པ་དང་། མྱི་སླུ་བའྱི་སྱི་སྟྲེ་མྱི་སླུ་བར་མཚུངས་པའྱི་ལུང་གྱི་
རགས་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ཏྲེ། བང་བ་དང་དོར་བའྱི་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ཐབས་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡྱིས་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་གཙོ་
བོའ ་ི དོན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་ལུང་དྲེ་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ཚེ་ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཁས་
ལྲེན་པ་དང་། མ་དག་པའྱི་ཚེ་ཤྱིན་ལོག་སྟོན་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་ཀང་རང་གྱི་བརོད་བའྱི་དོན་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དོན་
དང་འབྲྲེལ་པ་ནྱི་མྲེད། དྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་སླུ་བར་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་
ཡྱིད་ཆྲེས་པས་བརོད་བའྱི་དོན་བསྒྲུབ་ནུས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ཚེ་བསྐལ་དོན་གྱི་
ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལུང་གྱིས་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཞྱིག་སྱིད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་ར་
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འགྲེལ་གྱི་དོན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་རྱིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། སྐྱྲེས་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ཇྱི་
བཞྱིན་དོན་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལས་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེས་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ་ཐ་མལ་
པས་ཤྲེས་པར་ནུས་ན་དྲེའྱི་ཚིག་ལས་མངོན་ལོག་གྱིས་ཀང་རོགས་ནུས་པའྱི་དོན་འདྱི་འདོད་ན་ཡང་དྲེ་འད་དྲེ་
ཐ་མལ་པས་རོགས་པར་དཀའོ་ཞྲེས་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་པ་ལས་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་ཏྲེ། མདུན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་
ཆགས་སོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་སམ་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཞན་ལ་སྐྱོན་དང་ལྡན་པའམ་སྐྱོན་མྲེད་
པའྱི་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་རྲེད་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྱི་སྱིད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཏྲེ་སྤོང་བྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན་གྲེན་
པོ་དྲེ་གོམས་པ་ལས་གོམས་པ་པོའ ་ི སྲེམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བས་ན་གང་ཟག་ལ་ལའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ཟག་
པ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་ཐ་མལ་གྱི་དུས་འདྱིར་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་ན་ཆགས་སོགས་འགྱིབ་པ་དང་།
གྲེན་པོ་འགྱིབ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་མ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ར་བའྱི་རགས་ནྱི། འཚེ་བ་མྲེད་པ་སྙྱིང་རྲེ་
ཆྲེན་པོ་དང་ཡང་དག་པའྱི་དོན་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཆགས་སོགས་
ཀྱིས་འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་ཟོག་སྟྲེ། གོམས་པ་པོའ་ི བོ་ནྱི་གྲེན་པོ་དྲེའྱི་ཕྱོགས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་དྲེ་
སྤོང་བར་ནུས་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་ྲེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི ་ཕྱྱིར།
དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་མ་རྱིག་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྱིང་། མ་རྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་
དྲེར་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་དྲེ་ལས་ཞྲེ་སང་ལ་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་ལྟ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་
མ་རྱིག་པ་ཁོ་ན་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཏྱི་མུག་
ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །མདོ་གཞན་ལས་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
དྲེ་སྤངས་པ་ན་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ར་བ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལ། སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་སྱིད་ཀང་། །དྲེར་མྱི་
ཤྲེས་ཕྱྱིར་དྲེས་སྨྲས་པ། །གཞལ་བའྱི་གནས་གསུམ་གང་ལ་ཡང་། །སྒྲུབ་བྲེད་ྱིད་དུ་མྱི་འདོད་དོ། །རྣམ་འགྲེལ་
ནས་གསུངས་གཞལ་བ་གྱིས། །དཔོད་ཚེ་དྲེ་ལུང་ཡྱིད་ཆྲེས་མྱིན། །ཡུལ་གྱིས་དག་ནས་ཤྱིན་ལོག་
ལ། །དཔོད་ཚེ་དྲེ་ལུང་ཡྱིད་ཆྲེས་གནས། །མ་རྱིག་ྲེས་པའྱི་ར་བ་ཞྲེས། །འཆད་པ་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་
དང་། །མཚུངས་ལྡན་ཁོ་ནའྱི་དབང་བས་ཕྱྱིར། །གྱིས་ཀ་ྲེས་པའྱི་ར་བར་བཤད། །ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ།
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཕྱོགས་སྔ་མ་ནྱི། སོད་པ་པ་སོགས་ལ་ལ་ན་རྲེ། རྱིག་བྲེད་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུས་
མ་བས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཚིག་རྣམས་དོན་ལོག་པ་སྟོན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ྲེས་པ་ཆགས་
སོགས་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་བརོད་པར་བྲེད་དོ། །ལན་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྐྱྲེས་
བུས་མ་བས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རྱིག་བྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་དགག ཕྱོགས་གཅྱིག་བདྲེན་པའྱི་རགས་
ཀྱིས་བདྲེན་པར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། རགས་དྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་བསྟན། རགས་དྲེའྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན། རགས་དྲེའྱི་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། མགོ་མཚུངས་ཀྱི་སོ་ནས་འགལ་བ་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྲེད་བཀོད་ནས་འགལ་བ་དང་། རྣམ་
པར་བརགས་ནས་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཆོས་ཅན། ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུས་
མ་བས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་བརག་པ་མཐར་བཟུང་བས་ཁབ་འབྲྲེལ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ཀང་། ཁབ་པར་
ཐལ། ཚིག་རྣམས་བདྲེན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་བརྲེ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་དགོས་པའྱི་
ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་མ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་མ་བས་པ་
དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ལོག་པ་ྱིད་དུ་སྱིད་དྲེ། དོན་ཤྲེས་པར་བྲེད་པ་དག་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་བརྡ་ཡྱིན་ལ། བརྡ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་
པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ན་ཚིག་
དྲེ་ལས་རང་གྱི་དོན་གོ་བ་བརྡ་འབྲྲེལ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་ལ་ལྟོས་སམ་མྱི་ལྟོས། མྱི་ལྟོས་ན་བརྡ་རྱིག་པ་མྲེད་པར་
ཡང་འདྱིའོ་སྙམ་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་གོ་བ་བརྡ་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་བ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ལྟོས་ན་གཞན་དག་གྱིས་རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་བརགས་པ་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་
གོ་བ་དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུས་བས་པའྱི་བརྡ་ལས་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ཚིག་
དྲེ་བརོད་བའྱི་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་འབྲྲེལ་ལམ་དུ་མ་དང་ཡང་འབྲྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཨགྲེ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་
རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ལ་བརྡ་སྦྱར་ཡང་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འབྲྲེལ་པ་
ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བརོད་བའྱི་དོན་དང་འགལ་བ་ཡང་གསལ་བར་བྲེད་པ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་དུ་མ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་མངོན་པར་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་ྱིད་
ཀང་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་
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པར་མ་བས་པ་རྣམས་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚིག་དང་དོན་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་འབྲྲེལ་པ་ཡང་རྣམ་
པར་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སྐྱྲེས་བུས་གཏན་ཚིགས་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་བས་པར་
ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྲེད་པ་ཁོད་ཀྱི་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་གླང་ཆྲེན་གྱི་ཁྲུས་དང་འད་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་ཁས་ལྲེན་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་དུ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པར་ཁས་ལྲེན་པས་སོ། །བརག་པ་གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་
ཚིག་དོན་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲྲེལ་པ་ཡོད་ན་དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག རག་ན་དྲེ་ལ་འབྲྲེལ་པ་རག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། འབྲྲེལ་པ་ཅན་གྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན།
རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དག་རྣམ་པར་ཟོག་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་པ་དྲེ་དོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་
པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་རྱིགས་སོ། །དྲེའྱི་དོན་དང་སྒྲའྱི་འབྲྲེལ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུའྱི་བོ་ཡྱིས་
ལྲེགས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའམ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་གང་རུང་ལས་ཕྱྱི་མ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་
ལུགས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དང་རག་དངོས་གང་རུང་གྱི་ྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་རྣམ་པར་
བརགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྲྲེལ་པའྱི་རྲེན་ནྱི་འཇྱིག་ན་ཡང་འབྲྲེལ་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པའྱི་ཕྱྱིར།
རྱིགས་དང་འདའོ་ཞྲེ་ན། བསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་རྱིགས་དྲེའྱི་རྲེན་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རག་པ་རྣམས་ལ་རྲེན་གྱི་ནུས་པ་གང་འཇུག་སྟྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་བསལ་བ་ལ་བརྲེན་པའྱི་དོན་དྲེས་
དྲེ་བསལ་བར་བས་པ་ལ་འཆད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་པ་ཤྲེས་པས། བུམ་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་
སྐྱྲེ་བ་ལ་ནྱི་སྒྲོན་འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་འདོད་དྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པར་བྲེད་པ་ཡྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་པའྱི་རྒྱུ་
རྣམས་ཚོགས་པ་ན་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་སྐྱྲེད་པར་ནྱི་རུང་བ་ྱིད་དུ་སྒྲོན་འོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསལ་
བྲེད་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས་བུམ་བསལ་དྲེས་ཆོས་ཅན། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་བུམ་སྱི་དྲེ་གསལ་བར་
འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་རག་པ་རྣམས་ལ་སྔ་ཕྱྱི་ཁད་པར་མྲེད་པས་ན་རག་པ་དྲེ་ལ་ཁོད་རང་གྱིས་
གསལ་བྲེད་ཀྱི་དོན་ཅྱི་བས་ཏྲེ་མ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་པ་དངོས་པོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པར་
གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། དྲེ་སྒྲ་དོན་དང་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན་དྲེ་དང་དྲེའྱི་འབྲྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་
འཁྲུལ་བས་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྲྲེལ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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སྒྲ་དོན་ལ་རག་ལས་པའམ་གཞན་གྱི་འབྲྲེལ་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་
ལས་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ྱིད་དྲེའྱི་འབྲྲེལ་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ན་སྒྲ་དོན་ལ་དངོས་པོའ ་ི
འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲྲེལ་བ་ནྱི་རོག་པས་བས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་དང་དོན་གྱི་དངོས་པོའ ་ི ངོ་བོ་ནྱི་འབྲྲེལ་མྲེད་ཐ་དད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརག་པ་བཞྱི་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་མྱིང་ཚིག་སོགས་དང་བརོད་བའྱི་དོན་ལ་འབྲྲེལ་
པ་གྲུབ། ཅྲེས་བརགས་པ་ན་གྱིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ཡྱི་གྲེ་རྲེ་རྲེས་ཞྲེ་འདོད་ཀྱི་དོན་སྟོན་པ་མྲེད་པ་ཅན་
དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། མྱིང་ཚིག་སོགས་ནྱི་རོག་པས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའྱི་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་ལ། དྲེ་དང་བརོད་འྱི་དོན་
ལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་འབྲྲེལ་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་
སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་ཚིག །དོན་དང་འབྲྲེལ་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། །བརོད་བའྱི་དོན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱྱིར་
ཚིག་ལས་དོན་མྱི་འགྲུབ། །རྱིག་བྲེད་ལས་འབྱུང་བརོད་བའྱི་དོན། །བདྲེན་ལ་བསལ་བ་འདྱིར་མ་
བཤད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ནྱི་བརོད་དོན་དང་། །འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་དཔད་གསུམ་གྱིས། །རྣམ་པར་དག་ནས་
གནས་གསུམ་པར། །འཕོ་བའྱི་ཚེ་ན་ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག །རྱིག་བྲེད་ནང་འགལ་དང་བཅས་པས། །གནས་གསུམ་
པར་ནྱི་འཕོ་མྱི་སྱིད། །ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་ཤས་སྐད་ཅྱིག་མ། །རྱིམ་གྱིས་ཐོས་ནས་དན་རོག་གྱིས། །དོན་སྟོན་ངག་ཏུ་སྒྲོ་
བཏགས་ཕྱྱིར། །ཚིག་སོགས་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རྱིག་བྲེད་མ་བས་
པར་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། འགྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། མ་བས་
པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དགག་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་མ་བས་པ་ྱིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྲེད་གྱིས་
ཀྱིས་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། འགྲུབ་ནའང་ཡོན་ཏན་མྲེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྲེད་པ་པོ་རྣམས་
མྱི་དན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་ཡང་འདོད་དོ་ལོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་
འདྱི་ལའང་ཆོས་ཅན། བོ་གོས་ངན་པའྱི་མུན་པས་ཁབ་སྟྲེ། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའྱི་གནོད་
བྲེད་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད་པ་དྲེས་ནའོ། །ཡང་གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལའང་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་
བུས་མ་བས་ཏྲེ། ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། འདོན་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་འདོན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་
ལྟར་ད་ལྟ་རྱིག་བྲེད་འདོན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་མ་ཐོས་པར་ཡྱི་གྲེ་དང་ཚིག་གྱི་བཀོད་པ་ནྱི་
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བརོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་འགའ་ཞྱིག་སྨྲའོ། །འོ་ན་གསར་དུ་སྤྲེལ་བ་ཡྱི་ནྱི་གཞུང་གཞན་དྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་ན་ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རྲེས་སུ་མྱི་དཔོག་སྟྲེ་དཔོག་རྱིགས་པར་ཐལ། སློབ་དཔོན་
སྔ་མའྱི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པར་གཞན་དག་གྱིས་འདོན་པ་གང་མཐོང་སྟྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར།
ཚིག་གྱི་རྱིགས་གང་སྐྱྲེས་བུ་གང་ལས་སྐྱྲེ་བར་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ན། རྒྱུ་སྐྱྲེས་བུ་ལས་བྱུང་བར་མ་མཐོང་བ་ཅན་
གྱི་ཚིག་གཞན་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ལས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། ཚིག་ཏུ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མྲེ་
དང་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཚིག་དྲེ་ལ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཚིག་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་དང་། རྱིག་བྲེད་མ་བས་
པའྱི་ཁད་པར་དག་ནྱི་མ་བསྟན་པར་བྲེད་པ་པོ་མྱི་དན་པ་སོགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སོས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་
དག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚིག་ཐམས་ཅད་སྐྱྲེས་བུའྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པར་མཐོང་བའྱི་
ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། དྲེ་ལྟར་ན་སྐྱྲེས་མྱིན་རྲེན་ཅན་དུ་འགྲུབ་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་ྱིད་ཡྱིན་དགོས་ན་སྐྱྲེས་བུས་བས་པའྱི་ཐ་སྙད་
གཞན་ཡང་མྱི་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཀླ་ཀློ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་དང་། རྒྱང་
འཕན་གྱིས་ལས་འབྲས་མྲེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ། ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། སྔོན་གྱི་རན་རབས་དག་གྱིས་འདུས་བས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་དྲེའང་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་ནའང་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། དོན་གྱི་འདུ་བྲེད་ཀྱི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་མཐོང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དག་ཀང་ཟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། ཡྱི་གྲེ་དང་ངག་སྐྱྲེས་བུས་
མ་བས་པ་དགག ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་མ་བས་པ་དགག རྱིག་སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་མྱི་འཐད་པར་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་ན་ཡྱི་གྲེའམ་ངག་གང་མ་བས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། རྱིག་བྲེད་
ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པར་བྲེད་ན་འབྲས་བུ་ཅྱིར་འགྱུར་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུས་བས་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་
གཞན་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་དང་། བརགས་ནས་དགག་པ་
གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ངག་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར།
གྱིས་པ་ལ། ཆ་ཡོད་མྲེད་ལ་དང་། རག་མྱི་རག་ལ་དང་། ཁབ་མ་ཁབ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ངག་དྲེ་ཆ་དང་བཅས་སམ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན། ཡན་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆ་ཤས་
རྲེ་རྲེས་དོན་སྟོན་ནམ་མྱི་སྟོན། ངག་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཐ་དད་པ་རྲེ་རྲེས་དོན་སྟོན་པ་མྲེད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེ་ན།
རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་དོན་སྟོན་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཅན་
མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཆ་ཤས་དུ་མས་དོན་སྟོན་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་བྲམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ལ་
སྲེང་གྲེ་ྱིད་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ངག་གྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་དོན་སྟོན་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ནའང་དོན་སྟོན་པ་ལ་ངག་གྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ྱིད་དགོས་པར་བཏགས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་།
ངག་གྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་ནྱི་རོགས་པས་ཀང་ངག་གྱི་དོན་དག་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་དོན་སྟོན་
པའྱི་ཕྱྱིར། མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཆར་དུ་ཐོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ནའང་མྱི་འཐད་དྲེ། སྔ་ཕྱྱིར་ཐོས་
པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་ངག་དྲེ་
ཆོས་ཅན། རྱིམ་གྱིས་རོགས་པ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ངག་དྲེ་རག་གམ་མྱི་
རག མྱི་རག་ན་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྲེས་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུའྱི་རོལ་བ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རག་པར་ནྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དམྱིགས་རུང་གྱི་
རག་པ་གང་ཞྱིག སྒྲྱིབ་གཡོགས་ཀྱིས་སྒྲྱིབ་པར་བར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་རྐྱྲེན་འགའ་ཞྱིག་
མ་ཚང་བའྱི་ཚེ་ཐོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཀང་རྐྱྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་ཡྱིན་པ་བ་སྟྲེ་རག་
པར་ངྲེས་པ་དག་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྐྱྲེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ངག་དྲེ་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་
ཡྱིན་ནམ་མ་ཁབ་པ་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་ངག་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་མ་
དམྱིགས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཆ་ཤས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་དམྱིགས་པ་དག་ཏུ་
འགྱུར་ཏྲེ། དམྱིགས་རུང་གང་ཞྱིག ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྐྱྲེན་གྱིས་འདུས་བས་པའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྐྱྲེན་གང་གྱིས་འདུ་བྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣ་བའྱི་དབང་
པོ་ལྲེགས་པར་བས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ན། དྲེས་ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་མ་ལུས་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
དྲེའྱི་མཐུན་རྐྱྲེན་མཐའ་དག་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བས་པའྱི་ཁད་པར་ལས་ཡུལ་
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ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བས་པ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། སྒྲ་ཡྱི་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཡྱི་ཅ་ཅོ་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཐོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་
སྒྲའྱི་ཚོགས་པ་དྲེ་ལ་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་ཅྱིག་ཐོས་པར་འགྱུར་གྱི། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མྱི་
འཐད་དྲེ། སྒྲ་རང་མཚན་དག་ལས་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བ་བ་འདྱི་ལ་རོལ་བ་ཁོད་རང་
ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་བ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲ་གཞན་དག་ནྱི་མྱི་གག་པར་གནས་པ་ན་ན་
ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གཅྱིག་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་ཁོ་ན་ཐོས་པའྱི་ཕྱྱིར།
ཡང་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རོད་བྲེད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་
སྒྲ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པ་ལ་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་དྲེ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། རོད་བྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བརོད་བའྱི་དོན་མྱི་སྟོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་གང་དང་གང་གྱིས་
ཀང་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲར་མྱི་འདོད་པའྱི་ྲེས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དྲེ་ལ་མྲེད་དྲེ། དྲེས་
ཀང་སྒྲ་ཙམ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་མྱི་སྟོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དོན་སྟོན་པ་སྒྲ་ཙམ་དག་གྱིས་གསལ་བ་ལ་རག་ལས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་
གསུམ་སྟྲེ། བསྟན་པ། བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པའྱི་ངག་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡྱི་གྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་དག་རྣམ་པར་
བཞག་པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡུལ་དུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གཞན་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྲེ།
ཡུལ་དུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་འཐད་པ་དང་། གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། ཡྱི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐམས་
ཅད་དུ་ཁབ་པ་དང་རག་པར་བརོད་ཅྱིང་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་རག་པ་དང་ཁབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཁས་
བངས་འགལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡང་སྔར་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་འདོད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི།
རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་བྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་གྱི་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པས་དྲེ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པའང་ངག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པ་ལ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པའང་གོང་དུ་བསལ་
ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡྱི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བྲེད་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་བ་བ་ྱིད་ལས་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ཁོད་གསར་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་ཁོད་དྲེའྱི་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བྲེད་རང་ྱིད་ཀྱི་སྔ་
རོལ་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་རུང་དུ་བས་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་གསལ་བ་འཛིན་པའྱི་བོའ ་ི རྒྱུ་
བྲེད་པ་ནྱི་གསལ་བྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་མུན་ཁུང་གྱི་བུམ་གཟུགས་དང་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་ནོ། །སྔར་
ཡོད་གསལ་བར་བྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་གསལ་བྲེད་འདྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེད་པར་བྲེད་པ་པོ་ལས་ཁད་པར་ཅྱི་
ཡོད་དྲེ། སྔར་མྲེད་གསལ་བར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་འདྱི་བྲེད་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཚོགས་པའྱི་བ་བ་ལས་ནྱི་ངྲེས་པར་ཡང་གསར་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འབྲས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། གསལ་བར་
བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བྲེད་ལ་གསར་དུ་སྐྱྲེད་པ་དྲེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སོད་པ་པ་ཁོད་
ཀྱི་ལུགས་ལ་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཐོས་པའྱི་སྒྲྱིབ་བྲེད་དང་བྲལ་ཙམ་དྲེ་ཡྱི་གྲེ་གསལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་
མ་བས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་བྲལ་ཙམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བྲེད་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
ན་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་དག་ཀང་གསལ་བྲེད་ཡྱིན་པ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། བྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲའྱི་གསལ་བྲེད་གང་ཞྱིག སྒྲ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེད་བྲེད་དུ་དོན་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ཐལ།
གསལ་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པ་གསུམ་པ་ནྱི། རྱིག་སྒྲ་ཐོས་པའྱི་བོ་ན་ཤྲེས་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་གསལ་བའྱི་
རྱིམ་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ངག་གོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་སོད་པ་པས་བོ་ན་ཤྲེས་ནྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་
ཅན་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་ཞྲེན་དོན་ལ་རོལ་བ་རང་
གྱི་ཁས་བངས་དང་མངོན་སུམ་དང་གགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་རྣམ་རོག་གཏྱིང་ཚུགས་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་
མ་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཆར་དུ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྱིམ་པའང་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བར་དཔད་ཅྱིང་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་
ལྟར་ན་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ།
རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་མྱི་འཐད་པ་དང་། མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་པ་ན་རྲེ། འདྱིའོ་
སྙམ་དུ་ངོ་ཤྲེས་པ་དང་སྔར་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རང་གྱི་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། སྔར་རོགས་པའྱི་ཨ་དང་ཕྱྱིས་རོགས་
པའྱི་ཨ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པ་སོགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྱིག་སྒྲ་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། རགས་དྲེས་
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ཤཱཀ་མཆོག།

དྲེ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དངོས་རྣམས་ནྱི་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ངན་པ་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བར་བ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ལ་མྱི་རག་པས་ཁབ་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། རགས་དགོད་པ་
དང་། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་སྟྲེ། ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ལ་གྱིས་ལས། བསྟན་པ་ནྱི། ཁབ་སྟྲེ། ཡོད་པ་ནྱི་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་དང་འབྲྲེལ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། ལྟོས་མྲེད་ཀྱིས་རྲེས་འགོ་སྒྲུབ་པ་དང་། གནོད་པ་ཅན་གྱིས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་འཇྱིག་པས་ཁབ་ཀང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པས་མ་ཁབ་སྟྲེ། ཤྱིང་འཇྱིག་
པ་མྲེ་དང་བུམ་པ་འཇྱིག་པ་ཐོ་སོགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་བཅས་ལ་གནོད་
བྲེད་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མྲེད་ལ་གནོད་བྲེད་མྱི་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འོ་ན་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་ལས་དོན་
གཞན་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཤྱིང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་འཇྱིག་པ་དག་མྲེ་ལས་སྐྱྲེ་ན། ཤྱིང་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྲེས་
བསྲེགས་པའྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་གྲུབ་སྟྲེ། དོན་གཞན་དྲེ་
ྱིད་ཤྱིང་དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་ཤྱིང་དང་འབྲྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ནྱི་གཞན་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པར་
འགྱུར་བ་བ་སྟྲེ་ཡྱིན་དུ་ཆུག ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཤྱིང་མྲེས་བསྲེགས་པའྱི་འོག་ཏུ་མྱི་སྣང་བ་ཡྱིན། འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་
དྲེས་བདག་གྱིར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་ཤྱིང་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་
འཇྱིག་པ་དྲེ་ཡྱིས་ཤྱིང་མྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ།
མྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཤྱིང་མྲེས་བསྲེགས་པའྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ནག་པ་གསོད་བྲེད་བསད་པ་ན་ནག་པ་སླར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་
འདྱི་ལའང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། ནག་པ་གསོད་བྲེད་དྲེ་ནག་པ་བསད་པའྱི་ཆ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། བརག་པ་གྱིས་པ་ལྟར་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་ལས་གཞན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྲེ་ལས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ྱིད་
གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་གྲུབ་སྟྲེ། དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྲེ་ཆོས་
ཅན། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་པ་དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་
ཤྱིང་དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འཐད་དྲེ། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་འདྱི་ལས་གཞན་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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པའྱི་རྣམ་པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། དངོས་འགལ་རས་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་དང་། གཅྱིག་དང་
ཐ་དད་མཚུངས་པའྱི་ྲེས་པ་མྱི་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནའང་དངོས་པོར་
མྲེད་པས་རག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་སྟྲེ་མྱི་རག་པ་དང་འཇྱིག་པ་སྟྲེ་རག་པ་དག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་ན་དངོས་པོར་མྲེད་པ་ཡྱིན་དགོས་ཀང་དྲེར་མྲེད་པ་ལ་རག་པ་ྱིད་གང་ལས་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་དུ་རག་མྱི་རག་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་དངོས་པོའ ་ི དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་
ལ་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་རག་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མྱི་རུང་སྟྲེ། གང་
གྱི་ཕྱྱིར་ན་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་འཇྱིག་པ་དག་ནྱི་མྱི་འདོད་མོད། སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་
རྒྱུ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་ན་བུམ་པའྱི་འཇྱིག་པ་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་
དབྲེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འཐད་མྱི་དགོས་ཏྲེ། བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལྟོས་མྲེད་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་སྲེམས་ཀྱིས་ནྱི་བུམ་པ་དང་དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་ཐ་དད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་
རྲེད་མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་
མྲེད་པ་འཇྱིག་པ་དྲེ་བུམ་སོགས་རང་ྱིད་གྲུབ་ཙམ་ལས་ཡོད་ནའང་། དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་
དད་དུ་བཏགས་པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་ནྱི་མཚུངས་སོ་ཤྲེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བརག་པ་དྲེ་
ཡྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་གནོད་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། བུམ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་
གྱུར་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་པ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་
འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་སྟྲེ་རས་ནྱི་དངོས་པོ་དང་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
དབུས་མཐར། མྱི་རག་པའྱི་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བ་བའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ཐོ་
སོགས་ཀྱིས་བུམ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ལ་ཕན་པའྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་ན་འཇྱིག་པ་དྲེ་གཞན་ཐོ་སོགས་ལ་
ལྟོས་པར་འགྱུར་གྱི། ཐོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྱི་སྟྲེ་འཇྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལྟོས་སར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན།
འཇྱིག་པ་ཕྱྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནའང་མ་སྐྱྲེས་པ་ལས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་དངོས་པོར་མྲེད་
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དགོས་པས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ྱིད་དང་འཇྱིག་པ་སྟྲེ་རག་པ་དང་དངོས་མྲེད་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱོན་གྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་བུམ་པ་སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་སྲེལ་ངོར་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་
དང་། རྱིགས་པས་བརགས་ན་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་གནས་པས་དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་རག་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འདོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་གཞུང་འགྲེལ་གྱི་དངོས་བསྟན་ལ་དངོས་པོ་ལ་མྱི་རག་པས་ཁབ་པ་དང་། མྱི་རག་པའྱི་དོན་
འཇྱིག་པ་དང་། འཇྱིག་པའྱི་དོན་དངོས་མྲེད་དང་། དངོས་མྲེད་ལ་རག་པས་མ་ཁབ་པ་དང་། རག་པ་ལ་དངོས་
པོས་ཁབ་པ་རྣམས་གསལ་བར་བཤད། བོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དག་ཏུ་དྲེ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་འཆད་མ་བདྲེ་ནས་རག་
རས་ཞྲེས་དང་། འཇྱིག་པ་དགོས་སར་ཞྱིག་པ་ཞྲེས་དང་། ཞྱིག་པ་ལ་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་ལ་དངོས་པོའ་ི ཁབ་
པ་ཁས་བངས་ནས་འཆད་མོད། བསྡུས་སྐད་ཁུངས་མྲེད་ཚད་མར་བས་པས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལས་མས་
སོ། །འོ་ན་ཅྱི་དངོས་པོ་ལ་དངོས་མྲེད་ཀྱིས་ཁབ་པ་ཁས་ལྲེན་ནམ་ཞྲེ་ན། གཞན་སྲེལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ངོར་
དངོས་པོ་ྱིད་དུ་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་དོན་དམ་པ་ལ་དངོས་པོར་མྲེད་དགོས་ཏྲེ། ཤྱིང་རའྱི་
སོལ་འདྱིར་ནྱི་མྱི་རག་དོན་ནྱི་མྲེད་དོན་དང་ཞྲེས་འཆད་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྲེས། འཇྱིག་རྲེན་དུ་ནྱི་
དངོས་པོ་ལ། །རག་དང་མྱི་རག་གྱིས་ཕྱྲེ་བ། །སྒྲ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་ཡྱི། །རོག་པའྱི་ངོར་ཡང་དྲེ་ྱིད་
དོ། །རོག་ངོའ ་ི དངོས་ཀུན་སྐད་ཅྱིག་ཀང་། །མྱི་གནས་ཕྱྱིར་ན་འཇྱིག་པ་དང་། །དངོས་མྲེད་ྱིད་དུ་གང་འཆད་
པ། །བསྟན་བཅོས་ྱིད་དང་གྲུབ་པའྱི་མཐའ། །རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་དང་རང་ངོ་བོས། །སྟོང་པ་མྱི་འགལ་དྲེ་ཡྱི་
ཕྱྱིར། །དངོས་ཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ལ། །མྱི་རག་ཅྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །མྱི་རག་པ་ལ་དངོས་པོ་ཡྱིས། །ཁབ་པ་
གཞུང་ནས་བཤད་པ་མྲེད། །ཞྱིག་པ་མྱི་རག་པ་མྱིན་ན། །སྔར་བྱུང་དངོས་པོ་མྲེད་དང་འགལ། །གཞུང་འདྱིར་ཕ་
བའྱི་མྱི་རག་པ། །གསལ་བར་གསུངས་ཕྱྱིར་ཐོས་བསམ་གྱིས། །སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚེ་དངོས་པོ་ཀུན། །རང་
སྟོང་ྱིད་དུ་གསལ་བར་བསྒྲགས། །ཞྲེས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་པ་ན་རྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྐྱྲེ་ལྡན་
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཐོགས་བཅས་ྱིད་དུ་འདོད་ལ། འགའ་ཞྱིག་ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེ་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་
རྣམས་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུ་སྐྱྲེ་ལྡན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོར་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ། མྱི་རག་པ་ལས་ཐ་དད་པར་སྐྱྲེད་བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
རྣམས་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པ་ལས་འབྲས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་སོ་སོར་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་མྱི་རག་ཀང་སྒྲའྱི་ནུས་པ་དང་འབྲྲེལ་པ་རག་གོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་
རྱིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་དང་དོན་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འབྲྲེལ་པ་ཡང་རག་པ་ྱིད་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲ་མྱི་རག་པར་
གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲའྱི་ནུས་པའང་སྔར་བཤད་པའྱི་འབྲྲེལ་པ་རག་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའྱི་སྐྱོན་གྱིས་བསལ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནུས་པ་ཅན་མྱི་རག་ན་ནུས་པ་མྱི་རག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པ་ཞྲེས་བ་
བ་ྱིད་དྲེ་རྱིག་བྲེད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཤྲེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུའྱི་ྲེས་པས་སྐྱོན་མྲེད་པའྱི་མྲེ་
ལ་སོགས་པ་དོན་བདྲེན་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་དྲེ་ནྱི་མ་བས་པར་འདོད་ན་དོན་
ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་བས་ཁབ་སྟྲེ། རག་པ་དག་ལས་དངོས་པོའ ་ི ནུས་པ་འགའ་ཡང་སྐྱྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེའྱི་དཔྲེ་ནྱི་རྣམ་རོག་སྔ་མའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ནམ་མཁའྱི་སོད་ཡུལ་
ཅན་གྱི་བོ་དག་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བག་ཆགས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བར་
འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ཟོག་པས་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་འགལ་བ་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུས་བས་པའྱི་ངག་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ་ཞྲེ་ན། རགས་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ཟོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན།
ཟོག་ཏུ་ཆུག་ཀང་ར་བའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུས་མ་བས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ནྱི་
དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་གཏན་ཚིགས་
མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དངོས་པོ་འགལ་བ་བདྲེན་རྫུན་གྱིས་ཀ་དག་ལ་ཡང་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་ཅྱིག་གྱིས་
ཁབ་པར་བྲེད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རགས་ཀུན་ལ་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེས་ནྱི་བཤད་
ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ནྱི་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ལྡོག་པ་རྐྱང་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མྱི་སྱིད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་
མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་དང་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ྱིད་དྲེ་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་ཡྱི་འབྲས་
བུ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་བཟོག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་གང་ལ་བསྒྲུབ་བའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལས་བཟོག་པ་ྱིད་དུ་བརོད་པ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱིའྱི་ཆོས་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །གྱིས་པ་
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ལ་གསུམ་སྟྲེ། སྔགས་དང་དྲེའྱི་གོ་རྱིམ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པར་སྒྲུབ། བྲེད་པ་པོ་དྲེ་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྲུབ་
པ། དྲེས་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྱི་སྱིད་པའྱི་ལོག་རོག་ཀང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི།
སྔགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཡྱིས་ནད་ཞྱི་བ་སོགས་སུ་བརྡ་བས་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ན་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་བྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་སྟྲེ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ནའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། སྔགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གཞན་དུ་སྟོན་པ་ལའང་སྔགས་འབྲས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྱི་ཡྱིག་འབྲུ་ལ་
ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྔགས་ལས་དོན་གཞན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཡྱི་སྔགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡོད་པའང་སྔར་ནྱི་
བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྐྱྲེན་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་འབྲུ་ཁོ་ན་ལ་སྔགས་འབྲས་འགྲུབ་
པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལས་སྔགས་འབྲས་འགྲུབ་ནུས་པ་
དྲེ་འད་ན་སྔགས་འབྲས་དོན་གྲེར་དྲེའྱི་འདོད་དོན་རག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྔགས་དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཀུན་
གྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྔགས་ཆོས་ཅན། སྔགས་འབྲས་འགྲུབ་པ་བྲེད་པ་པོའ ་ི ཁད་པར་ལ་ལྟོས་
པ་ཡང་མྱི་རུང་བར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་བས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁབ་སྟྲེ། སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོའ ་ི
འབྲས་བུ་ཐ་དད་དྲེ་བྲེད་པ་པོ་ཐ་དད་ཀྱིས་བྲེད་པ་ཡྱིན་ན་སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྐྱྲེས་བུས་འདུས་བས་པ་ཡྱི་ཁད་
པར་ཡང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྔགས་འདོན་པར་བྲེད་པ་པོའ ་ི རྱིགས་བཟང་ངན་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཁད་
པར་ལས་སྔགས་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་བཟང་ངན་ནྱི་བརྡ་ཙམ་
ལས་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔགས་ཆོས་ཅན། བྲམ་ཟྲེས་གཙང་སྦྲ་སོགས་ཅྱི་ཞྱིག་བྲེད་ནས་སྔགས་འབྲས་བྲེད་པོར་
འགྱུར་ཏྲེ། རྐྱྲེན་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བར་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་སྔགས་སྒྲ་མངོན་པར་གསལ་བ་
དྲེ་འབྲས་བུར་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རག་པ་ལ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་གོང་དུ་བསལ་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་
སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གང་ལས་བོ་ན་ཤྲེས་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་སྔགས་སྒྲ་གསལ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་འབྲས་བུར་སྦྱོར་རོ་ཞྲེ་ན།
ན་པ་པོ་གདོལ་པའང་ཆོས་ཅན། སྔགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་འབྲྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྨྲ་བ་པོ་བྲམ་ཟྲེ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་
ན་ཤྲེས་ལ་སྔགས་སྒྲ་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་སྒྲ་ངག་གྱི་བྲེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་
བ་ཅུང་ཟད་སྐྱོད་པའམ་སྔགས་ཡྱིད་ཀྱིས་བཟས་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔགས་སྒྲ་མངོན་པར་གསལ་བ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། མངོན་པར་གསལ་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་རྣ་བའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་སྔགས་ཀྱི་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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དོན་སྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་རོག་པ་དྲེའང་བརྒྱུད་པས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྔགས་སྒྲ་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
དོན་སྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་མྱི་འགྲུབ་སྟྲེ། རོག་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྔགས་ཡྱིད་ཀྱིས་བཟས་པའྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན། སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་བརྡ་སྦྱོར་བ་མ་ཡྱིན་ཀང་སྔགས་
འབྲས་འགྲུབ་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། སྔགས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་པར་
འདོད་ནས་བརྡ་བྲེད་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་སྔགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི།
གལ་ཏྲེ། སྔགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དོན་གཞན་མྲེད་ན་ནྱི་ས་རཿདང་ར་སཿཞྲེས་ཐོས་པ་ལས་འབྲས་བུ་རོ་དང་མཚོ་ཞྲེས་
ཐ་དད་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་ལྔ་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་གྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་ཡོད་དྲེ།
ཀུན་སློང་ལས་སྐྱྲེ་བ་དང་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་དང་དན་ཤྲེས་ཀྱིས་དན་པའྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏྲེ། ཡྱི་གྲེ་ས་ཀུན་སློང་གྱི་ཤྲེས་པ་ལས་ས་དང་སའྱི་སོག་ཡྱིག་ཨ་ཀུན་སློང་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་ལ། ཨ་ཀུན་སློང་གྱི་
ཤྲེས་པ་ལས་སྒྲ་སྟྲེ་ཨ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐོག་མར་ཡྱི་གྲེ་ས་ཐོས་དྲེ་ནས་ས་དྲེའྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཨ་དྲེ་ནྱི་རྣ་
བས་ངྲེས་པ་སྟྲེ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡྱི་གྲེ་ལྔ་པོ་དྲེ་ཐོས་པ་མྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐོས་པ་ཅན་
གྱི་ཚེ་ན་ཐོག་མར་ས་དྲེ་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྱི་ཕྱྱིས་ནྱི་ཨའྱི་བདག་ྱིད་ལ་དན་པར་བྲེད་པས་སོ། །སའྱི་སོག་
ཡྱིག་ཨ་ཆོས་ཅན། སའྱི་ཁད་པར་ཅན་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། ས་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཀུན་སློང་དང་འབྲས་བུ་རང་འཛིན་པའྱི་སྲེམས་ྱིད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་
དག་ནྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་ལ། དྲེ་དག་ཀང་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱི་གྲེ་ས་རཿཞྲེས་པའྱི་ངོ་བོའ ་ི
ཚིག་དང་ར་སཿཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྱིག་པ་སྟྲེ་ཡྱིག་འབྲུ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པར་བརོད་ཀང་འབྲས་
བུའྱི་ཁད་པར་གཞན་ྱིད་གོ་བར་བྲེད་དྲེ། བྲེད་པ་པོའ ་ི ཀུན་སློང་གྱི་འདུ་བྲེད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་ན་
ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དྲེའང་སྐྱྲེས་བུས་སྤྲེལ་བར་བྲེད་པ་ལས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་
འགལ་བར་གྲུབ་པ་ཅན་གྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་རག་པར་གནས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐྱྲེས་བུ་དང་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་ལྔ་པོ་
རྣམས་རྒྱུ་འབྲས་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་ཀུན་སྐྱྲེས་བུ་ལས་བྱུང་སྟྲེ། མྲེ་དང་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་པ་
བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྔགས་ཞྲེས་པའྱི་གོ་རྱིམ་བྲེད་པའྱི་ཚུལ་ཅན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་གཞན་
དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་སྟྲེ། སྔགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སྲེབ་ཤྲེས་པ་དང་སྔགས་འབྲས་བྱིན་གྱིས་རོབས་
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པའྱི་མཐུ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་སོ། །ཁབ་སྟྲེ། གཞན་ལ་ཤྲེས་མཐུ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་ཡང་ནམ་མཁའ་
ལྡྱིང་གྱི་རྒྱུད་རྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གསང་སྔགས་འགའ་ཞྱིག་བྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་གྱི་སྔགས་དྲེ་ཆོས་
ཅན། གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྒྱུད་རོམ་པ་པོ་དྲེའྱི་མཐུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་
འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་འདོད་པས་སྔགས་རྣམས་ནྱི་སྱིར་བས་པ་དང་བྲེ་བྲག་སྐྱྲེས་བུས་བས་
ཤྲེས་བརོད་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། སྔར་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་དགག་པ་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ནུས་པ་ཅན་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ནྱི་
བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ། དངོས་དང་། ནང་འགལ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། སོད་པ་པས་སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དུ་གང་བརོད་པའྱི་བོ་དང་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་།
ངག་སྨྲ་བ་དང་སྐྱྲེས་བུ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་རོགས་བྲེད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ལྷག་མ་དང་ལྡན་པས་ན་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྲེད་
ན་རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་མྲེད་ཀང་དྲེ་འཐད་པའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
རྱིགས་བྲེད་དོན་ངྲེས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་ངྲེས་འདྱི་ནྱི་སྐྱྲེས་བུས་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་འདོད་ཆགས་
ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་གྲུབ་སྟྲེ། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་བོས་བརོད་པའྱི་དོན་དང་འདྱི་དོན་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པར་མྱི་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་དང་སོང་རྒྱལ་སྤོགས་ཀྱིས་རྱིག་ནས་སོད་
པ་པ་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར། སོད་པ་པ་ཁྲེད་བྱུང་རྒྱལ་སྤོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེས་བུ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་
འགས་ཀང་རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཅྱིས་མྱི་འདོད་དྲེ། རྒྱལ་སྤོགས་པ་དྲེ་གཅྱིག་བུས་དོན་
དྲེ་ྱིད་རྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གྱིས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་པར་ཡང་ནྱི་སུ་ཡྱིས་བས་ཏྲེ་མ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟྲེ། དོན་དྲེས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། གགས་པས་དང་། རྱིག་བྲེད་རང་ྱིད་
ཀྱིས་སྨྲས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་གང་གྱི་ཚིག་ཚད་མར་
གྱུར་པ་ཡྱིས་མྱི་སླུ་བ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འཐད་དྲེ། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་
གྱུར་པའྱི་དོན་ངྲེས་རྣམས་ལ་ལུང་ཚད་མ་ཡོད་པར་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་མ་གྲུབ་ན་རྱིག་བྲེད་སྐྱྲེས་བུས་
བས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཚིག་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིས་མྱི་སླུ་བར་གྲུབ་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
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དྲེ་ཡྱིས་བས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཐོབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་རགས་མ་གྲུབ་ན་ཤྱིན་ཏུ་
ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་ཤྲེས་པ་སྱིད་ན་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་
བུ་འགའ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ནྱི་མངོན་པར་འདོད་རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་ནྱི་གང་ལས་
རོགས་ཏྲེ། སོད་པ་པ་བདག་ྱིད་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའམ་སྐྱྲེས་བུ་གཞན་ལས་རྱིག་བྲེད་
དོན་ངྲེས་དྲེ་རྱིག་པ་ཡང་ནྱི་མ་ཡྱིན། རྱིག་བྲེད་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་རྱིག་པར་བྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །དྲེས་
ན་མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྦྱྱིན་སྲེག་སྦྱྱིན་ཞྲེས་ཐོས་པ་ལ། ཁྱི་ཤ་ཟ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་དོན་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་འདྱི་
ལ་ཚད་མ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་སོ་ཞྲེ་
ན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེ་ལ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་སྒྲ་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་འདྱི་གང་གྱིས་
རྣམ་པར་དབྲེ་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། གགས་པ་དྲེ་ལས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་མཐོང་བ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། རྱིག་བྲེད་དུ་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བརོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་འཁྲྱིག་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་མཐོ་
རྱིས་དང་གཙུབ་སྟན་ལ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་བསྟན་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གཞན་དག་
ཡུལ་གཞན་དུ་དོན་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཨགྲེ་ཞྲེས་པ་དྲེ་དང་འད་བའྱི་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གཞན་
དག་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ངྲེས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་མ་དྲེ་འདའྱི་རྣམ་རོག་མཚུངས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་
ན་གགས་པ་དག་ཀང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པའྱི་སང་བ་དང་སླར་ཡང་དྲེ་ལས་
དོན་ངྲེས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་གགས་པ་ལས་རལ་བའྱི་
རོག་དཔོད་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། གགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་དོན་ངྲེས་དྲེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ། རབ་ཏུ་
གགས་པ་ཚད་མ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་ལ་གགས་པ་ངྲེས་བྲེད་དུ་མ་མཐོང་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་དག་གྱིས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པར་ནུས་པ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རང་ྱིད་དོན་
གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་འདོད་པ་ལ་དོགས་པ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། གགས་པ་དོན་གཞན་གྱི་
ཡུལ་ཅན་དུ་མྱི་སྱིད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། གགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྒྲ་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་
ལ་དོགས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་གགས་པ་དྲེ་ལ་རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་
འཇུག་པ་ཅན་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་རྱིག་བྲེད་རང་ྱིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་
62

ཤཱཀ་མཆོག།

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྲེད་དོན་ངྲེས་སྐྱྲེས་བུས་བས་པར་ཐལ། དྲེ་སྐྱྲེས་བུས་བས་པ་དང་རྱིག་བྲེད་རང་ྱིད་ཀྱིས་
སྨྲས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་ཟོལ་འཇོག་དྲེ་དག་བྲེ་བྲག་བརག་པར་གྱིས་ཤྱིག་སྟྲེ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔྲེར་ན་སྐྱྲེས་
བུ་འགའ་ཞྱིག་གོང་དྲེར་འགོ་བའྱི་ལམ་ནྱི་ཤར་མ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོམ་དུམ་འདྱི་ནྱི་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
བ་དང་། གཞན་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་གོང་དྲེར་འགོ་བའྱི་ལམ་སྨྲ་བ་དྲེ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གདོད་མ་
ནས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་ཡང་ཕྱྱིས་དོན་གྱི་ཁད་པར་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནའྱི ་གསལ་བྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་གསལ་བར་བྲེད་པ་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་
ཏུ་རུང་ན་དོན་གཅྱིག་གྱི་གསལ་བྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐྱྲེས་བུའྱི་བརོད་
འདོད་ནྱི་སྒྲ་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བརྡ་ནྱི་དྲེའྱི་གསལ་བྲེད་ཡྱིན་ལ། བརྡའ་དང་བརོད་
འདོད་དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྲེད་ན་སྐྱྲེས་བུའྱི་ཚིག་ནྱི་རྫུན་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟྲེ། སྒྲ་བརོད་
འདོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ངྲེས་པ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ངྲེས་ཤྲེས་བ་
བ་དྲེ་ཤྲེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ལ་བརྡ་སྦྱར་བའྱི་སོ་ནས་ཀང་
འཇུག་ཏུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྲེད་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་
བརྡ་སྦྱར་བ་ཡང་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། བརྡ་ལས་ཁད་པར་གྱི་དོན་རྲེ་རྲེ་བའྱི་གསལ་
བྲེད་པའང་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཡུལ་གང་ལ་འདོད་
པ་ཙམ་གྱིས་རང་རྒྱུད་དུ་སྦྱར་བ་དྲེ་ལ་དོན་གཅྱིག་ལ་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བ་བ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེས་ན་
བརྡ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་གསལ་བྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་
བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ་ཞྲེས་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུ་ནུས་མྲེད་སྒྲུབ་བྲེད་
ནྱི། །ཞྲེས་པ་མན་ཚོད་ཞར་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་ནས་བཤད་པའྱི་
ཚིག་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དྲེ་འད་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིག་བྲེད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
དཔྲེར་ན་མྲེ་གང་བ་ཟོག་བྲེད་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ངག་བདྲེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དྲེ་སྐད་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ་ལོ། །དྲེ་
དགག་པ་ལ། སྒྲུབ་བྲེད་འཁྲུལ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྐྱོན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་འདྱི་འད་
ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཤྲེས་པས་བཀག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་རོ་འད་
རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།

63

བར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚུངས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་དང་། སྣོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པའྱི་རགས་
ཀྱིས་འབྲས་ལྷག་མ་ལ་ཡང་ཆོས་པར་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྲེད་པ་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་
གཡྲེམ་མས་མུ་ཅོར་གྱི་ཚིག་སྨྲས་པས་རང་གྱི་བདག་པོ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོ་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།
ནང་འགལ་བ་ཀུན་ཏུ་མ་བསལ་ཞྱིང་། སྐྱྲེས་བུ་ལ་མཁོ་བའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཀང་མ་བསྟན་ལ། ཕྱོགས་
གཅྱིག་བདྲེན་པ་དྲེ་མཐའ་དག་བདྲེན་ནོ་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར། ནང་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུ་
རག་པ་བྲེད་པ་པོ་ྱིད་དང་དངོས་པོ་རྣམས་རག་པ་དང་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་སྱི་སོགས་དབང་པོས་བཟུང་
བ་དང་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མྱི་མམ་པ་རག་པ་ལས་དང་གནས་པ་མྱི་མམ་པ་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པའྱི་རྲེན་དང་
འཇྱིག་པ་མྱི་མམ་པ་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་གྱིས་འཇྱིག་པ་དང་། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་
པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསལ་བའྱི་སོད་ཡུལ་རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་
ཕ་རོལ་མྲེད་པར་འདོད་པ་སོགས་སམ་ལུང་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དང་འགལ་བ་ཁྲུས་ལས་སྱིག་པ་འདག་པ་
ལ་སོགས་པ་དག་ནྱི་བརོད་པར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་བདྲེན་པ་དྲེ་ལྟར་
ཚད་མའྱི་དོན་ཅན་དུ་གྲུབ་ན། འོ་ན་སྐྱྲེས་བུའྱི་ཚིག་འདྱི་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ། སྐྱྲེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་
ལ་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅྱིག་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཚིག་
དོན་ལ་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་དྲེ། བརོད་པ་པོའ་ི བརོད་འདོད་ལ་གནས་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་བརོད་བའྱི་དངོས་པོ་དག་གྱི་རང་
བཞྱིན་ནམ་འབྲས་བུ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟྲེ། བདག་གཅྱིག་དང་དྲེ་བྱུང་འདྱི་ལས་རྣམ་པར་བཟོག་
པས་ཀང་འབྲྲེལ་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་སྟྲེ། རོད་བྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་
པ་ནྱི་བརོད་བའྱི་དོན་མཐོང་བས་བྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་སྒྲ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་དག་ཏུ་ནྱི་འགལ་བ་རག་པ་དང་
མྱི་རག་པར་བརོད་པའྱི་ཚིག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་གཅྱིག་ལ་འགལ་བ་ཅན་གྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། དྲེས་ན་རོད་བྲེད་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་ལས་བརོད་བའྱི་དོན་གང་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དང་དོན་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་
རོགས་པ་པོའ་ི རྣམ་པ་འགས་ཀང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའོ། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་མངོན་སུམ་དང་
དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དཔོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་འགའ་
ཞྱིག་མ་དམྱིགས་པས་ནྱི་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅན་དུ་མྱི་འགྲུབ་སྟྲེ། ལུང་དྲེ་ནྱི་འཇལ་བྲེད་དུ་ལོག་ནའང་བསྐལ་
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དོན་གྱི་དངོས་པོ་མྲེད་ངྲེས་སུ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་འབྲྲེལ་པ་ངྲེས་བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་
བཤད་པ་དྲེ་དག་སྣང་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཞྲེས་པར་གྲུབ་བོ། །མདོར་ན་རྱིག་བྲེད་
ལས་གང་བཤད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་ཁས་ལྲེན་པའྱི་སོད་པ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། བླུན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་
འཆལ་པའྱི་རགས་ལྔ་ཚང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྲེད་ཡུལ་མ་ལུས་པ་ལ་ཚད་མ་དང་ནྱི་སྐྱྲེས་བུ་
རག་པ་འགའ་བྲེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ཁྲུས་ལས་ཆོས་འདོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མྲེད་ཀང་བྲམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྱིགས་སུ་སྨྲ་བས་དྲེགས་པ་དང་། སྲེམས་ཀྱི་སྱིག་པ་གཞོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ལུས་ཀྱི་གདུང་བ་རོམ་ཞྲེས་བ་བ་སྟྲེ།
ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་ན་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དྲེ་ལ། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་འབྲྲེལ་བ་དང་། །གཞན་སྲེལ་རྣམ་
གཞག་ཞྱིབ་མོ་དང་། །དངོས་ཀུན་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ། །ལྲེའུ་འདྱི་ཡྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན། །འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ན་མྱི་
འབྱུང་སྟྲེ། །ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ཁོ་ནར་ངྲེས། །ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་འདྱི་ངྲེས་ན། །བསྒྲུབ་བ་མ་ལུས་སྒྲུབ་པར་
ནུས། །རང་མཚན་རོག་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས། །སྒྲ་རོག་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་བ། །དྲེ་ལ་དགག་ཚིག་མ་སྦྱར་
ཀང་། །ལྡོག་པ་གཞན་སྲེལ་ཞྲེས་བར་བསྙད། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་དུ་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱིས། །སྟོང་ྱིད་བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ཇྱི་
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