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༼སྟོད་ཆ།༽ ༄༅། །བསན་བཅྟོས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་
སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྟོ།། །།མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གི་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་
སྲེལ་ཞྲེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་སྲས་འཕགས་བཞི་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །དགྲེ་ལྲེགས་ཡིད་བཞིན་
ནྟོར་བུས་རབ་གཏམས་ཤིང་། །འཕགས་བཞི་འདབ་སྟོང་ལྡན་པ་བསྐྲུན་པའི་ཡུམ། །གཞན་ཕན་བརླབས་ཕྲེང་བྱྲེ་
བས་བརྒྱན་པ་ཅན། །རྒྱལ་ཡུམ་ཆུ་གཏྲེར་ཆྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །གང་ཞིག་ཆྟོས་སྐུའི་བྱ་ལམ་ཡངས་པར་
ལྟོངས་སྐུའི་དཀིལ་འཁྟོར་ཡྟོངས་རྟོགས་ཤིང་། །ཕུན་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་གཟའ་སྐར་ཕྲེང་བ་དུ་མས་རྣམ་པར་
བསྐྟོར་བ་ཅན། །རྣམ་ཀུན་མཁྲེན་པའི་རི་བྟོང་གིས་མཚན་ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ནི། །དམ་ཆྟོས་བདུད་རིའི་
འྟོད་དཀར་དྲེ་དང་དྲེ་སྒྲུབ་དགྲེ་འདུན་ཚོགས་ལ་འདུད། །གཙང་བདག་བདྲེ་དང་རག་པའི་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན། །སྡུག་
བསྔལ་གིས་གཙེས་ཚུར་རྟོལ་འཁྟོར་བར་བཞུགས། །མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་ ཆད་མྲེད་པ་ཅན། །སྟོར་རྟོག་ཡྲེ་
ཤྲེས་མཐར་ཕྱིན་འཇམ་མགྟོན་མཆྟོད། །བདག་པས་གཞན་གཅྲེས་བྱམས་པའི་དཀིལ་འཁྟོར་རྟོགས། །སྡུག་
བསྔལ་སྟོང་བཞྲེད་ཐུགས་རྲེའི་འྟོད་སྟོང་འཕྟོ། །རྒྱལ་ ཡུམ་འདབ་བརྒྱ་ཀུན་ནས་རྒྱས་མཛད་པ། །མ་ཕམ་ནམ་
མཁའི་ནྟོར་བུར་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །མཐའ་ཡས་བསྐལ་པར་ལྲེགས་བཤད་ལ་གྟོམས་པས། །རྒྱལ་ཡུམ་རྒྱན་
བཅས་དགྟོངས་དྟོན་རབ་རྟོགས་ནས། །ཐུགས་རྲེས་དཔྲེ་འཁྱུད་མྲེད་པར་སྟོན་མཛད་པ། །རྒྱལ་སྲས་བཟང་པྟོའ ་ི
ཞབས་པད་དི་མྲེད་མཆྟོད། །མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རྟོལ་སྟོན། །མཐའ་ཡས་འགྟོ་ལ་ལྲེགས་
བཤད་དགའ་སྟོན་སྲེལ། །མཐའ་ཡས་ཕྱྟོགས་སུ་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །མཐའ་ཡས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བྟོ་བུ་སྟོན་
རྒྱལ། །གང་གི་བྟོ་གྟོས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་ཡངས། །དྲེ་སླད་གསུང་རབ་ངྲེས་དྟོན་རྟོགས་པར་
དགྟོངས། །དམ་ཆྟོས་ཆྲེད་དུ་སྲྟོག་ཀང་གཏྟོང་ནུས་པ། །དྟོལ་བྟོ་བར་གགས་བ་མ་མཆྟོག་ལ་འདུད། །གཞུང་
ལུགས་འདི་དྟོན་མཁས་པའི་དབང་པྟོ་ཡིས། །རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་པའི་རྣམ་བཤད་ཡྟོད་མྟོད་ཀི། །རིག་རྲེས་ནང་དུ་
རྒྱ་མཚོ་ཇི་བཞིན་དུ། །གཞན་བྟོའ ་ིསྟོད་དུ་ཤྟོང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །དྲེ་སླད་རྒྱ་བྟོད་མཁས་པས་ལྲེགས་བཤད་
པ། །ཕལ་ཆྲེར་གསལ་ལ་རྟོགས་པར་བསྡུ་བ་ཡི། །བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་རྟོམ་པ་ལ། །རིང་མྟོ་ཞིག་
ནས་བདག་ཡིད་རབ་ཏུ་སྟོ། །མཁྲེན་བརྲེ་ནུས་མཐུ་དཔག་ཡས་མངའ་བ་ཡི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བ་མའི་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །བདག་བྟོའ ་ིརྟོངས་པ་མཐའ་དག་རབ་བསལ་ནས། །འདི་ལ་ཡང་དག་ཞུགས་པ་མྱུར་གྲུབ་



2   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

མཛོད། །ལྲེགས་པར་བརགས་ན་ཚིག་བཞིའི་དྟོན་ལ་ཡང་། །ཡིད་བརན་མྲེད་པར་མཁས་པར་རླྟོམ་པ་ཡི། །སྲེ་
བྟོ་དག་གིས་ཕག་དྟོག་ཆུ་འཛིན་གིས། །ལྲེགས་བཤད་ཟླ་འྟོད་སིབ་པར་མ་གྱུར་ ཅིག །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་
ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྟོ་ཐུགས་རྲེས་བརླན་པ་དྲེས། སྲེམས་ཅན་མགྟོན་མྲེད་པ་ཤིན་ཏུ་མས་ཐག་པ་རྣམས་སབས་
པའི་ཕྱིར་དུ་རབ་ཏུ་བརྟོན་པས་ཚོགས་གིས་སྒྲུབས་ཏྲེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྟོའ ་ིས་བརྲེས་བར་མཛད་དྲེ། འཁྟོར་ལྟོ་
རིམ་པ་གསུམ་གི་སྟོ་ནས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་གསུ ངས་ཤིང་དྲེ་རྣམས་ལས་ཀང་ཆྟོས་ཀི་རང་
སིའི་མཚན་ིད་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་སྟོན་པའི་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་རྒྱས་འབིང་
བསྡུས་གསུམ་སྟོགས་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མདྟོ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ལ། དྲེ་རྣམས་ཀི་དགྟོངས་པ་འགྲེལ་པའི་
བསན་བཅྟོས་ལ་ཤིང་རའི་སྲྟོལ་འབྱྲེད་བཞིར་གགས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གི་སིང་པྟོའ ་ི
དྟོན་གཙོ་བྟོར་སྟོན་པ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་མཛད་དྲེ། ར་ཤྲེས། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། 
ཞིབ་མྟོ་རྣམ་འཐག རྟོད་བཟླྟོག ཐ་སད་གྲུབ་པ་སྲེ་དྲུག་ལས་ཕྱི་མ་བྟོད་དུ་མ་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་ནི་
ཀུན་རྟོབ་འདི་ཀུན་དཔྱད་ན་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྱུར་པའི་ཆྟོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་འྟོད་གསལ་བ་
སྲེ་ཆད་སྟོང་མིན་ཅིང་ཡྟོན་ཏན་གི་ཆྟོས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཅན་ཞིག་སྲེ་བདྲེར་གཤྲེགས་སིང་པྟོ་ཡིན་
ནྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ཕྱྟོགས་ཀི་གླང་པྟོས་ཡུམ་བསྡུས་པའི་གཙོ་བྟོའ ་ིདྟོན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་སུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་
བརྒྱད་སྟོང་དྟོན་བསྡུར་གགས་པ་མཛད་དྲེ། རྲེན་དང་དབང་དུ་བྱ་བ་དང་། །ལས་ནི་སྟོམ་པ་དང་བཅས་པ། །རབ་
དབྱྲེ་རགས་དང་ལྟུང་བ་དང་། །ཕན་ཡྟོན་བཅས་པར་ཡང་དག་བརྟོད། །ཅྲེས་ཏྲེ། རྲེན་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། 
དྲེ་ིད་ཟབ་མྟོ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དབང་དུ་བྱ་བ་ནི་བྱང་སྲེམས་ལ་སྟོགས་པའི ་འཁྟོར་ཏྲེ། 
གང་གི་ཆྲེད་དུ་བྱས་ནས་ཆྟོས་འདི་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །ལས་ནི་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་དང་སྟོད་པ་སྲེ་བྱང་སྲེམས་
ཡུམ་ལ་ཇི་ལྟར་སྟོད་པའྟོ། །སྟོམ་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྣམ་གཡྲེང་བཅུའི་གྲེན་པྟོར་བསྟོམ་ཚུལ་
བཅུའྟོ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ནི་སྟོང་ིད་བཅུ་དྲུག་གྟོ །རགས་ནི་འདིས་རྟོགས་པར་ བྱྲེད་པས་རགས་སམ་མཚན་མ་
སྲེ། བདུད་ལས་ཀི་རགས་དང་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་གི་རགས་གིས་དང་། ལྟུང་བ་ནི་ྲེས་དམིགས་ཏྲེ་དམ་པའི་ཆྟོས་
སྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པས་ཆྟོས་ཀིས་ཕྟོངས་པའི་ལས་བསགས་ཏྲེ་ངན་སྟོང་དུ་ལྟུང་བ་དང་མཚན་མར་འཛིན་པས་
སྟོད་པ་དུག་དང་བཅས་པའྟོ། །ཕན་ཡྟོན་ནི་འབས་བུ་སྲེ་སྟོང་གསུམ་རིན་པྟོ་ཆྲེས་བཀང་ནས་སྦྱིན་པ་བྱས་པ་
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བས་ཡུམ་ལ་སྟོད་པ་བསྟོད་ནམས་ཆྲེ་བ་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་དག་ཅི་སླྟོབ་དཔྟོན་དཀྟོན་མཆྟོག་འབངས་ཀི་དགྟོངས་
པའྟོ། །ཡུམ་གསུམ་གཞུང་འགྲེལ་གནྟོད་འཇྟོམས་ཞྲེས་པ་བམ་པྟོ་ྲེར་བདུན་ཡྟོད་པ་འདི་གཅིག་ཏུ་བགང་སྲེ་
ཡུམ་གི་དྟོན་ཐམས་ཅད་སྟོ་གསུམ་རྣམ་གངས་བཅུ་གཅིག་གིས་བསྡུས་ནས་སྟོ ན་ཏྲེ། གླྲེང་གཞིས་སྐ བས་ཕྱྲེ་
ནས་་་་་་གཞུང་འགྲེལ་བཤད། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྟོད་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་པས་ཡུམ་གི་དྟོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྲེ་
བསན་པས་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའི་སྟོ། དྲེ་ནས་རབ་འབྱྟོར་གི་ལྲེའུའི་བར་འབིང་དུ་བསན་པའི་སྟོ། དྲེ་ནས་མཇུག་རྟོགས་ཀི་
བར་རྒྱས་པར་བསན་པའི་སྟོ་སྲེ་སྟོ་གསུམ་མྟོ། །རྣམ་གངས་བཅུ་གཅིག་ནི། དང་པྟོ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ནས་རབ་
འབྱྟོར་གིས་བཤད་པ་གཅིག བརྒྱ་བྱིན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་གིས། རབ་འབྱྟོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་བཞི། བྱམས་པ་ལ་བཀའ་
སྩལ་པ་གིས། ཀུན་དགའ་བྟོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས་ཡྟོངས་སུ་གཏད་པ་རྣམས་སྟོ། །འདི་དབྱིག་གྲེན་ཀི་གཞུང་འགྲེལ་ཡིན་
ཞྲེས་བཅྟོམ་རལ་དང་ཆྟོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་པ་གསུངས་ཤིང་། བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེའང་ཕུགས་ཀིས་དྲེར་བཞྲེད་མྟོད་ཀི། འྟོན་ཀང་
འབུམ་འགྲེལ་གནྟོད་འཇྟོམས་དང་ཡུམ་གསུམ་གཞུང་འགྲེལ་གནྟོད་ འཇྟོམས་མ་བྱྲེད་་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཊིཀ་གསུང་ས ྟོས་གིས་སུ་བལྟའྟོ་

སྡུད་དྟོ། །གནས་དྲུག་པ་་་་་་ཁ་ཅིག་ཡུམ་གསུམ་འགྲེལ་པ་གནྟོད་འཇྟོམས་འདི་ཌཾཤཉ་སྲེ་ནས་མཛད་ཅིང་། འབུམ་འགྲེལ་རྒྱལ་པྟོ་
ཁི་སྲྟོང་ལྡྲེའུ་བཙན་གིས་མཛད་པར་གསལ་ཟྲེར་རྟོ། །རྒྱལ་བ་བྱམས་པས་ཡུམ་གི་དྟོན་ཐམས་ཅད་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་
བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་མཛད་དྲེ། དྲེ་ཡང་ཡུམ་གི་དྟོན་རྣམས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྲེ་བས་འཇུག་པ་པྟོའ ་ི
གང་ཟག་ཕལ་ཆྲེར་མགྟོན་པྟོ་ཕྱྟོགས་བསླད་པ་ལྟར་རྟོངས་པ་གྱུར་པར་གཟིགས་ནས་ཡུམ་གི་དྟོན་རྟོགས་དཀའ་བ་བདྲེ་བག་
ཏུ་རྟོགས་པའི་དྟོན་དུ་འདི་མཛད་དྲེ། དྲེས་ན་འདི་མན་ངག་གི་བསན་བཅྟོས་ཡིན་གི་མདྟོ་རྣམས་ནི་འདི་ལ་ལྟྟོས་ན་མན་ངག་
མིན་ཏྲེ་འཇུག་པ་པྟོས་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་བྱྲེད་མིན་གི་ཡུན་རིང་མྟོས་གྟོལ་བ་སྲེད་པ་ཙམ་གི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་
སྟོ། །དྲེ་ལྟར་བཞི་པྟོ་འདིས་ཤིང་རའི་སྲྟོལ་དང་འད་བར་ཡུམ་གི་དགྟོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ཚུལ་འགྲེལ་པ་གཞན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་
སྲྟོལ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་རྲེ་བུ་སྟོན་གསུངས་ཏྲེ་ས་བཤད་དུ་སང་ངྟོ་། །ཡང་ན་ཤིང་ར་སྟོང་རྲེས་སུ་མིག་མྲེད་པ་
རྣམས་ཕྱིན་ཡང་གཡང་དུ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་སྟོགས་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་བཅྟོས་ཀི་རྲེས་
སུ་འཕགས་པའི་མིག་མ་ཐྟོབ་པ་སྟོ་སྲེ་རྣམས་ཀིས་ཞུགས་པས་ལམ་བདྲེ་བར་བགྟོད་ནས་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་
རམ་སམ་མྟོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པས་མཛད་པའི་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་ཆུང་དྟོན་གསལ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་
འདིར་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆྟོས་སྟོ། །འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། བསྒྱུར་བྱྲེད་ལྟོ་ཙྪ་བས་བཀྟོད་པའི་མཚན་དྟོན་སྟོགས་
བཤད། རྟོམ་བྱྲེད་མཛད་པ་པྟོས་བཀྟོད་པའི ་བསན་བཅྟོས་ིད་བཤད། བྟོད་ཡུལ་དུ་གང་གིས་བཀྟོད་པའི་འགྱུར་བྱང་རྣམས་
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བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ། བསན་བཅྟོས་ཀི་མཚན་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཚན་དགྟོད། གཞུང་ཚིག་ལ་
སྟོ་སྐུར་སང་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བམ་པྟོ་དགྟོད། འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྟོ་ཙྪ་བའི་ཕྱག་མཆྟོད་དགྟོད་པའྟོ། །དང་པྟོ་
ནི། རྒྱ་གར་ཞྲེས་པ་ནས་འགྲེལ་བ་ཞྲེས་པའི་བར་ཏྲེ། འདི་ལ་མཚན་གི་ངྟོ་བྟོ། མཚན་འདྟོགས་པའི་རྒྱུ། བཏགས་པའི་དགྟོས་
པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྒྱ་གར་ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ལས་དཀར་པྟོའ ་ིསྐད་ཅྲེས་འདུལ་དཀར་གསུངས་པ་ནི་ཡི་གྲེ་ལམ་
ཞུགས་པའི་བཤད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱ་གར་ལ་བ་ཧྲེར། ཕྱི་རྟོལ་ལ་བ་ཧིར་ཟྲེར་བས་དྲེ་གིས་ས་མཚུངས་པ་ཙམ་གི་སྟོ་ནས་བྟོད་
ཡུལ་ལས་ཕྱིར་གར་བའམ་བྟོད་ཀི་རི་སྟོས་རྒྱ་ལྟ་བུ་ལས་གར་བས་ ་་་་་ཆུ ་མིག་པ་ཞྲེས་གཙང་འབྲེ་སྟོགས་ཟྲེར་བའང་རྒྱ་གར་
ཞྲེས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ས་ཡིན་ན་དྲེ་ལྟར་རུང་བར་མངྟོན་མྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་གར་ནི། ཕྲེང་རྒྱུད་
ལས། མན་ཡྟོད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ཀ །ཝ་ར་ཎ་སི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ནི་དྲུག་པ་སྲེ། །འདི་དག་
གྟོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པྟོར་ཤྲེས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་མན་ཡྟོད་ལ་སྟོགས་པའི་གྟོང་ཁྲེར་སྟོགས་ཡྟོད་པ་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་བའང་བཤད་རྒྱུ་མྲེད་པ་འདྟོད་རྒྱལ་བའི་ས་སྲེ་ཡལ་འདབ་ཅན་ལ་ཤིང་ཞྲེ ས་པ་
བཞིན་ནྟོ། །ཡུལ་དྲེར་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པའི་སྐད་ལ། སཾསིཏ། ཨ་བ་སཾ་ཤ་ག་གི་སྐ ད། དུས་འཁྟོར་ལས་བཤད་་་་་་

པྲ་སི་ཏ་རང་བཞིན་པའི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ཀ་ཤ་ཟའི་སྐད་དམ། རྒྱ་མཚོ་མཐའི་སྐད་དང་ལྔ་ལས། སྐབས་འདིར་སཾསི་ཏ་ལྲེགས་
སྦྱར་གི་སྐད་དུའམ་སྐད་ལ་བསན་བཅྟོས་འདིའི་མིང་ནི་ཨབྷི་ནས་བིཏི་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་གཞུང་གི་སྐབས་སུ་དུ་དང་སུ་
ཞྲེས་སྟོགས་བྱུང་བ་ལ་ཞྲེས་བཤད་བདྲེན་དྲེར་བཤད་པར་བྱ་སྲེ། སྨྲ་སྟོ་ལས། དུ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་དང་མཐུན་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་
མཚོན་ནས་ལ་ཡང་དུ་སྟོགས་སུ་བདྲེན་དྲེར་བཤད་པར་བྱའྟོ། །བྟོད་ནི་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་ཏྲེ་འདྟོད་རྒྱལ་བའི་སར་བཞྲེད་ལ། 
དྲེ་ལ་བྟོད་དང་བྟོད་ཆྲེན་གིས་ཏྲེ་དབུས་གཙང་དང་ཁམས་ལ་རིམ་བཞིན་ཟྲེར་རྟོ། །སིར་དྲེ་གིས་ཀ་ལ་བྟོད་ཟྲེར་བས་བྟོད་
ཡུལ་གི་མིའི་སྐད་དུའམ་སྐད་ལ། བསན་བཅྟོས་འདིའི་མིང་ཤྲེས་རབ་ནས་འགྲེལ་བ་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་བཤད་
པ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ། ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ནི་རྒྱན། ནཱ་མ་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་
ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཨུ་པ་དྲེ་ཤ་ནི་མན་ངག ཤཱས ྠྲ་ནི་བསན་བཅྟོས། བིཏི་ནི་འགྲེལ་བ་སྲེ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་
བསྒྱུར་ན་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅྟོས་ཀི་འགྲེལ་བ་ཞྲེས་
པར་སང་ངྟོ་། །གིས་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པྟོ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་པ་བཤད་ན། ཤྲེས་རབ་ནི་ཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་བྟོ་
སྲེ་དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དུ་རུང་ཞིང་། ས་དྟོན་ནི་བྟོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རབ་བམ་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཤྲེས་རབ་སྲེ་གནད་ཀི་ཟླ་
འྟོད་དུ་རབ་ཀི་ཤྲེས་པ་ནི་ཤྲེས་རབ་ལ་ཞྲེས་དང་། ཤནི་ས་སྟོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤྲེས་པ་ནི་
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ཤྲེས་རབ་་་་་་དག་ལྡན་ཅྲེས་སྟོ། །ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རབ་ཀི་མུ་མཐར་ སྟོན་པའྟོ། །ཞྲེས་པ་སྲེང་བཟང་གི་དགྟོངས་
པའྟོ། །རྒྱས་པར་འྟོག་ཏུ་སྟོན་ཏྟོ། །གིས་པ་མན་ངག་ནི། ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མྱུར་དུ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱྲེད་
པའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཚོགས་ཆུང་ངུས་དགྟོས་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་སྒྲུབ་པའམ་སྦས་པ་ལྟ་བུའི་དྟོན་གསལ་བར་
བྱྲེད་པས་མན་ངག་ཅྲེས་རིམ་བཞིན་འབྲེ་ཁྱུང་འཆད་དྲེ ། རྒྱ་ཕིབས་འགྲེལ་བའི་མན་ངག་དང་གཏྲེར་གི་ཁ་བྱང་
བཞིན་ཞྲེས་བུ་སྟོན་གསུངས་སྟོ། །གསུམ་པ་བསན་བཅྟོས་ལ་གསུམ་ལས། ནང་རིག་པའི་བསན་བཅྟོས་ཀི་
མཚན་ིད་གདུལ་བྱའི་སྲེམས་ྟོན་མྟོངས་ཅན་ལས་བསླབ་པ་གསུམ་ཅར་རམ་གང་རུང་ཅན་དུ་འཆྟོས་ཤིང་
ྟོན་མྟོངས་ཀི་འབལ་བུ་ངན་འགྟོ་དང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ ས་སྟོབ་བྱྲེད་ཀི་བསན་བཅྟོས་སྟོ། །བཀའ་མིན་
པའི་ནང་རིག་བསན་བཅྟོས་ཀི་མཚན་ིད་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མིན་པའི་རྟོམ་པ་པྟོ་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པའི་
ཡིད་ཅན་གིས་བཀའི་དྟོན་བཤད་པ་ཐར་པ་ཐྟོབ་པའི་ལམ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་སྲེ། རྒྱུད་བར། 
གང་ཞིག་རྒྱལ་བ་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་གི །དབང་བྱས་་་་་་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་ཡིད་ཅན་གིས་
བཤད། །ཐར་བ་ཐྟོབ་པའི་ལམ་དང་རྲེས་མཐུན་པ། །དྲེ་ཡང་དང་སྲྟོང་བཀའ་བཞིན་སི་བྟོས་བང་། །ཞྲེས་
སྟོ། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་པྟོར་གནས་ཤིང་སྲྟོང་བས་དང་སྲྟོང་ཞྲེས་ས་སྦྱྟོར་བམ་གིས་ལས་ཏྲེ་འདིར་ནི་སངས་
རྒྱས་ལ་ཟྲེར་རྟོ། །གིས་པ་མཚོན་བྱའི་ས་བཤད་ནི། སླྟོབ་མ་འཆྟོས་པའི་ཕྱིར་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ། སླྟོབ་མ་འཆྟོས་
པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཁད་པར་བསྲེད་པའི་སྟོ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་ཚོགས་པར་
དབྱུང་མི་རུང་བའི་ལས་ལས་བཟླྟོག་ནས་ཚོགས་པར་དབྱུང་རུང་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་
དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བྟོ་བརན་གིས་སྟོ། །ཡང་ན་ཤཱས ྠྲ་ཞྲེས་པ་ཕལ་ཅིང་བསན་ཏྲེ། ཤཱ་ས་ན་ཞྲེས་པ་
མདྟོ་སྲེས་ཞྲེ་སང་ཅན་ལྷག་པའི་སྲེམས་དང་འདུལ་བས་འདྟོད་ཆགས་ཅན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དང་མངྟོན་པས་གཏི་
མུག་ཅན་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ཅན་དུ་འཆྟོས་པས་སྲེ་སྟོད་གསུམ་གིས་གདུལ་བྱའི་སྲེམས་ྟོན་མྟོངས་ཅན་
ལས་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆྟོས་ཤིང་ཏཱ་ར་ཎ་སྟོལ་བའམ་ཏྲ་ཡ་སྟོབ་པ་སྲེ་ྟོན་མྟོངས་ ཀི་འབས་བུ་ངན་འགྟོ་
དང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྟོབ་པས་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ་བཀའ་དང་ནང་རིག་པའི་སྲེ་སྟོད་ཀུན་ལ་ཚང་
ངྟོ་། །རྣམ་བཤད་རིགས་པར། ྟོན་མྟོངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆྟོས་པ་དང་། །ངན་འགྟོ་སྲིད་ལས་སྟོབ་པ་གང་
ཡིན་པ། །འཆྟོས་སྟོབ་ཡྟོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ། །གིས་པྟོ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་
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སྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་བཀའ་བསན་བཅྟོས་མིན་ཞྲེས་པ་ནྟོར་ཏྲེ་རྣམ་བཤད་རིགས་པར། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
གསུང་ིད་བསན་བཅྟོས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ངྲེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ན་འཆྟོས་པ་དང་སྟོབ་པར་
བྱྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་བསན་བཅྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ གསུང་ཁྟོ་ན་དྟོན་དམ་པར་བསན་
བཅྟོས་ཡིན་པས་ཞྲེས་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱྲེད་ལས། རྒྱལ་བ་སྟོན་པ་དྲེ་ཡི་བསན་བཅྟོས་དང་། །མདྟོ་དང་ཆྟོས་
མངྟོན་ཡིན་གསུངས་འདུལ་བ་ནི། །སྟོན་དང་བསན་བཅྟོས་དངྟོས་ཡིན་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོགས་དུ་མ་དང་
འགལ་ལྟོ། །ཁ་ཅིག་བཀའ་དང་བསན་བཅྟོས་གིས་སུ་འདྟོད་པ་མི་འཐད་གསུངས་པ འང་། བཀའ་དྲེ་བསན་
བཅྟོས་དངྟོས་ཡིན་པས་ཞྲེས་པར་བསམ་པ་སྲེ་བཀའ་མིན་གི་བསན་བཅྟོས་དུ་མ་ཡྟོད་པས་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་མི་
འགལ་ལྟོ། །གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ལ་གསུམ་ལས། ངྟོ་བྟོ་ནི་བརྟོད་བྱ་ཁད་པར་བ་སྟོན་པའི་ངག་ཆྲེན་པྟོར་གྱུར་
པའི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་སྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་གསྲེར་དུ་བསན་བཅྟོས་ནི་ངག་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་
ཕལ་ཆྲེར་ནི་ཡིད་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྡན་མིན་འདུ་བྱྲེད་ཡིན་པས་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་
པྟོར་འདུས་པར་འདྟོད་ལ། མདྟོ་སྲེ་པ་ནི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྣ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ཚིག་ཡིན་པས་
གཟུགས་ཕུང་དུ་འདུས་པར་འདྟོད་དྟོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་མངྟོན་པ་བ་རྣམས་མིང་ཚིག་གིས་ཀའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པས་འདུ་བྱྲེད་དང་གཟུགས་ཕུང་གིས་ཀར་དུ་འདུས་པར་འདྟོད་ཅྲེས་མཛོད་འགྲེལ་བ་འགྲེལ་བཤད་
ལས་སྟོ། །སྲེམས་ཙམ་པ་ནི་བྟོ་བརན་གིས་མིང་ཚིག་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་སུ་སང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་ནི་
བསན་བཅྟོས་སྟོ། །ཡང་ན་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པའི་སའི་ཁད་པར་དུ་སང་བའི་
རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་བསན་བཅྟོས་ཞྲེས་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་དུ་རྐྱང་བ་དང་ཚིགས་སུ་སྦྱར་བའི་
སར་སང་བ་འདྟོད་པའི་དྟོན་གི་རྣམ་པའི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཚོགས་སྟོ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་
ཇི་ལྟར་བཤད་ཅྲེ་ན་དྲེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དྲེ་སྐ ད་ཅྲེས་བྱ་ཞྲེས་ན་པ་པྟོའ ་ིརྣམ་རིག་ཏུ་བཙུན་པ་ངྟོ་བྟོ་
ིད་མྲེད་པས་བཤད་དྲེ་བྟོ་བརན་ཡང་བཞྲེད་པར་སང་སྲེ། བྟོ་བརན་་་་་་དྲེ་ིད་ཀིས་རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་
མཛད་ཅིང་བརྟོད་ཅྲེ་ན། མཛད་པ་དང་འཆད་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ལས་ན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་སྲེ་
བས་འདི་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་མདྟོ་སྲེ་པ་དང་སྲེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཅི་རིགས་
པར་འཆད་དྟོ། །དབྱྲེ་ན། བསན་བཅྟོས་ལ་དབྱྲེ་སྟོ་མང་ཡང་མཆྟོག་དམན་གིས་ཕྱྲེ་ན། དྟོན་མྲེད་དྟོན་ལྟོག་དྟོན་
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དང་ལྡན། །ཐྟོས་རྟོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་དང་། །ངན་གཡྟོ་སིང་བལ་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་། །བསན་བཅྟོས་དྲུག་བ ལ་
གསུམ་དུ་འདྟོད། །ཅྲེས་འདྟོན་པ་ལྟར་ཐ་མ་གསུམ་བཟུང་ངྟོ་། །དྲེ་ཡང་དྟོན་མྲེད། ངན་གཡྟོ། ཐྟོས་པ་ལྷུར་ལྲེན་
གསུམ་མུ་སྲེགས་ཀི་བམ་ཟྲེའི་གསང་ཚིག་གྟོ །དྟོན་ལྟོག སིང་མྲེད། རྟོད་པ་ལྷུར་ལྲེན་གསུམ་མུ་སྲེགས་ཀི་སྒྲུ་
ཚད་དྟོ། །དྟོན་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ། བསྡུ་བར་བཤད་དྟོ། །བསན་
བཅྟོས་ཀི་ལྡང་ཚད་ནི། ཡི་གྲེ་དུ་མ་འདུས་པས་དྟོན་གི་ངྟོ་བྟོ་ཙམ་སྟོན་པའི་ས་མིང་། དྲེ་དུ་མ་འདུས་པས་དྟོན་
གི་ཁད་པར་ཙམ་སྟོན་པའི་ཚིག དྲེ་འདུས་པས་འཇུག་ལྡྟོག་བྱ་བའི་དྟོན་གཅིག་སྟོན་པས་ངག དྲེ་དུ་མ་ལས་
འཇུག་ལྡྟོག་གི་དྟོན་དུ་མ་སྟོན་པའི་ཤླཽ་ཀ་མང་རབ་སྟོགས། དྲེ་དུ་མ་ལས་ལྲེའུའམ་སྐ བས་སྟོགས། དྲེ་དུ་མ་
ལས་བསན་བཅྟོས་རྟོགས་པར་འགྲུབ་ཅྲེས་སན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་འཆད་དྟོ་ཞྲེས། བཅྟོམ་རལ་
ལྟོ། །བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ནི། དྲེ་མི་རིགས་ཏྲེ་ངག་དང་ཚིག་ལ་ཁད་མྲེད་ཅིང་ཤུ་ལྟོག་ནས་ཆྟོས་ཕུང་གི་བར་
ཐམས་ཅད་ཚིག་ཡིན་པས་སྟོ་གསུངས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཤྲེས་རབ་སྟོན་མྲེར། ཚིག་གི་དྟོན་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་
ངག་དང་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་དང་བསན་བཅྟོས་ཀི་དྟོན་མི་རྟོགས་ཞྲེས་དང་། དྲེའི་འགྲེལ་བར་ཚིག་བསྡུས་པ་ནི་ངག་
ཡིན་ལ་ངག་བསྡུས་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ཡིན། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བསྡུས་པ་ནི་བསན་བཅྟོས་ཡིན་ཞྲེས་དང་། ཚིག་
གི་དྟོན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མིང་དང་བྱ་བ་ཙམ་བརྟོད་པ་སྲེ་འདིར ་ནི་འགག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ་
དྟོན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཚིག་གི་དྟོན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ངག་གི་དྟོན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། ཚིག་
གི་དྟོན་བསྡུས་པ་སྲེ་འདིར་ནི་གང་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འགྱུར། ནས། པ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་
ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་དྟོན་མང་པྟོ་བསྡུས་པ ས་དྟོན་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་གཅིག་བསན་པ་ནི་ངག་གི་དྟོན་ཞྲེས་
བྱའྟོ། །རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་དྟོན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ངག་གི་དྟོན་བསྡུས་པས་སྐ བས་ཀི་དྟོན་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་སྲེ་འདིར་
ནི་རྐྱྲེན་བརགས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་སྐབས་ི་ཤུ་ར་བདུན་བསན་པ་དག་ནི་རྲེ་རྲེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་
པའི་དྟོན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །བསན་བཅྟོས་ཀི་དྟོན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་གཞུང་མཐའ་དག་གི་དྟོན་ཡྟོངས་སུ་
རྟོགས་པ་སྲེ་ཞྲེས་བཤད་ཅིང་། སྨྲ་སྟོར་དྟོན་གི་ངྟོ་བྟོ་ཙམ་སྟོན་པ་མིང་ཞྲེས་འབྱུང་བས་བཅྟོམ་རལ་ལྟར་ལྲེགས་
པར་གནས་སྟོ། །བཞི་པ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་ནི། ཨ་བྷི་ནི་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པ་དང་ཡང་ཡང་དང་ཟིལ་གནྟོན་
སྟོགས་བཅུ་གིས་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པ། ས་མ་འབྲེལ་པ་དང་མམ་པ་དང་ཀུན་ནས་ལ་
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སྟོགས་དྟོན་བཅུ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་ཡང་དག་པར་ངྲེས་པ། ཨ་ཡ་རྟོགས་པ་སྲེ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པས་
ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་རྟོགས་པ་ནི་མངྟོན་རྟོགས་ཏྲེ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །རང་ཀིར་གིས། 
འབས་བུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་སྲེ་རྒྱུར་གྱུར་པ་བདུན་ནྟོ། །མངྟོན་པར་རྟོགས་
པར་བྱ་བས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་སྲེ་འབས་བུར་གྱུར་པ་གཅིག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྟོད་་་་་་རལ་གི་སྟོགས་དག་ཚོགས་སྦྱྟོར་ནི་
བདག་མྲེད་ལྟ་བ་ལ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པས་མངྟོན་རྟོགས་མཐྟོང་ལམ་ཡན་དྲེ་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་མངྟོན་རྟོགས་ཞྲེས་ཟྲེར་
རྟོ། །ལྔ་པ་རྒྱན་ནི། རྒྱན་དང་འད་བར་དགའ་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པས་དཔྲེའི་མིང་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། རང་བཞིན་གི་རྒྱན་
གཟུགས་བཟང་པྟོ་མཛེས་བྱྲེད་གདུབ་བུ་ལ་སྟོགས་པས་ སས་པ་གསལ་བྱྲེད་མྲེ་ལྟོང་གི་ནང་དུ་ཤར་བ་མཐྟོང་ན་དགའ་བ་སྲེ་
བ་ལྟར། ཡུམ་གི་མདྟོའ ་ིགཟུགས་བཟང་པྟོ་མཛེས་བྱྲེད་སྐབས་བརྒྱད་དྟོན་བདུན་ཅུས་སས་པ་གསལ་བྱྲེད་བསན་བ ཅྟོས་ཀི་
མྲེ་ལྟོང་གི་ནང་དུ་ཤར་བས་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུགས་རྒྱན་རང་བཞིན་ཡྟོན་ཏན་ལྡན་པ་མྲེ་ལྟོང་
ནང་སྟོང་ན། །མཐྟོང་བའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་མཆྟོག་བསྲེད་པ། །དྲེ་བཞིན་ལྲེགས་གསུངས་རག་ཏུ་རང་
བཞིན་ཡྟོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཆྟོས་ཀང་དྟོན་རྣམས་ཕྱྲེ་བས་མཁས་རྣམས་འདི་ན་དགའ་མཆྟོག་བསྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །དྲུག་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མིང་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །བདུན་པ། འགྲེལ་བ་ཞྲེས་པ་ཚིག་གི་དྟོན་མདུད་པ་དང་འད་བ་འགྟོལ་བར་
བྱྲེད་པའི་ཐ་སད་དྲེ། ཚིག་དྟོན་གིས་ཀ་ཞིབ་མྟོར་འབྱྲེད་པ་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་བ། ཚིག་རྲེ་རྲེ་ནས་འབྱྲེད་པ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བ། 
རྟོགས་དཀའ་བའི་དྟོན་ཙམ་འབྱྲེད་པ་དཀའ་འགྲེལ། ར་བའི་དྟོན་བངས་ཏྲེ་འབྱྲེད་པ་དྟོན་ཙམ་གི་འགྲེལ་བ། ར་བའི་དྟོན་བསྡུས་
ཏྲེ་འབྱྲེད་པ་བསྡུས་དྟོན་གི་འགྲེལ་བ། ར་བའི་དྟོན་མདྟོ་དང་སྦྱྟོར་བ་མདྟོ་སྦྱྟོར་གི་འགྲེལ་བ། གཞན་གིས་གྟོ་སླར་བཞག་པ་
འབྱྲེད་པ་གྟོ་སླའི་འགྲེལ་བ། གཞན་གིས་བྱས་པའི་འགྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་འགྲེལ་བཤད་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་ལས། འདི་ཆྟོས་
བཤྲེས་ཀིས་དྟོན་ཙམ་གི་འགྲེལ་བར་བཤད་དྟོ། །རིན་པྟོ་ཆྲེས་གསྲེར་གླིང་པ་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་དུ་བཞྲེད་གསུངས་པ་ནི་འགྱུར་
འཁྲུགས་པར་སང་གི་རྟོགས་དཀའི་འགྲེལ་བར་བཞྲེད་དྟོ། །གིས་པ་ལ། བརྡ་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ། མིང་དངྟོས་ཀི་རྐྱྲེན། གང་ལས་
མཚན་དུ་གསྟོལ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་ཆྲེན་པྟོ་དང་དག་བཅྟོམ་པས་བརྡ་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་
པ། སྟོ་སྲེས་བརྡ་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ ་ས་དྟོན་སང་བའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས་ར་བའི་མཚན་གི་བརྡ་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་
ཡིན་ཏྲེ་སྦྱྟོར་བ་པྟོ་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །འགྲེལ་བ་ཞྲེས་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ་ས་དྟོན་སང་བའི་རྟོག་པ་ཡིན་ཏྲེ་བརྡ་སྦྱྟོར་
བ་པྟོ་སླྟོབ་དཔྟོན་སྲེང་བཟང་ཡིན་ཅིང་དྲེ་སྟོ་སྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། བདག་ིད་ཆྲེན་པྟོ་ཡིན་ཡང་སྟོ་སྟོ་སྲེ་བྟོ་ཡིན་པས་
ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སའི་གནས། ཁྟོག་པ་མགིན་པ་རྐན་དང་ལྲེ། །ས་དང་སི་བྟོ་སྟོ་དང་མཆུ། །ཞྲེས་པ་བརྒྱད་དང་། བྱྲེད་
པ་ནི། ཕད་དང་ཅུང་ཟད་ཕད་པ་དང་། །དྟོག་པ་དང་ནི་ཡངས་པ་ནས། །ཞྲེས་པ་བཞི་དང་། རླུང་དང་བརྟོད་འདྟོད་ལ་སྟོགས་པ་
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སྲེ། དྲེ་ཡང་ྲེར་ལྲེན་ནི་འབྱུང་བཞིའམ་སའི་རྡུལ་ཡིན་ཅིང་བརྟོད་འདྟོད་དང་རྐན་ལྲེ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་རྐྱྲེན་ཡིན་པར་ཤྲེས་
པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། སིར་མིང་འདྟོགས་ཚུལ་ལ། ཡུལ་དང་གང་ཟག་དང་དཔྲེ་དང་དྟོན་གི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་
བཞིར་དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་བཤད་ཅིང་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཡྟོད་མྟོད། འདིར་ཤྲེར་ཕྱིན་དང་མངྟོན་རྟོགས་བརྟོད་
བྱའི་མིང་། རྒྱན་དཔྲེའི་མིང་། མན་ངག་དང་འགྲེལ་བ་བྱྲེད་ལས་ཀི་སྟོ་ནས་བཏགས་སྟོ། །བསན་བཅྟོས་བརྟོད་བྱྲེད་ལས་
སྟོ། །འྟོན་ཀང་མིང་ལ་བཤད་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་། འདྟོད་རྒྱལ་བ་གིས་ལས། བཤད་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྟོ་ནས་མིང་
གཅིག་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསད་དྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱ་སྐད། བྟོད་སྐད། གིས་ཀ་ཐྟོག་མར་སྨྲྟོས་པའི་དགྟོས་པའྟོ། །དང་
པྟོ་ནི། ཆྟོས་ཁུངས་བཙུན་པར་ཤྲེས་པ་དང་། གཞུང་འདི་ལ་སཾ་སི་ཏའི་སྐད་དུ་མིང་འདི་སྐད་ཟྲེར་བརྡ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་
བའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཚིག་གཟུང་བདྲེ་ཞིང་དྟོན་རྟོགས་སླ་ལ་གཞུང་འདི་ལ་བྟོད་སྐད་དུ་མིང་འདི་སྐད་ཟྲེ ར་བརྡ་ཤྲེས་པར་
འགྱུར་བའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སིར་མཚན་ཐྟོག་མར་སྨྲྟོས་པས་གླྲེགས་བམ་བཙལ་སླ་ཞིང་སྐད་གིས་ཀིས་དྟོན་གཅིག་བརྟོད་
པར་མཐྟོང་བས་སྐད་གིས་རྣམ་གངས་སུ་ཤྲེས་ལ་ས་མི་ཤྲེས་པས་མི་གྟོ་བའི་ལྲེགས་སྦྱར་གི་སྐད་སྟོགས་རང་གིས་གྟོ་བའི་
བྟོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བས་བསྒྱུར་བྱྲེད་ལ་བྱས་ཤྲེས་དི ན་གཟྟོ་སྲེ་བའི་དགྟོས་པ་ཡྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། བམ་པྟོ་ནི། སིལ་བུ་མང་
པྟོ་ཕྱྟོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟོམས་པའི་བརྡ་རིང་སྲེ་དྲེ་ལ་བམ་པྟོ་ཆྲེ་བ་ཤླཽ་ཀ་སྟོང་གི་སུམ་ཆ་ལ་བྱས་པ་དང་ཆུང་བ་ཤླཽ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་
ལ་བྱས་པ་གིས་གཙོ་ཆྲེ་ཞིང་གཞན་ཡང་ཡྟོད་མྟོད། དྲེ་གིས་ལས་འདིར་ཐ་མ་སྲེ་རྒྱ་དཔྲེ་ལ་ཤླཽ་ཀ་སྟོང ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྲེས་འབྱུང་
བས་སྟོ། །ཤླཽ་ཀ་ནི་ཚིག་བཅད་ཡིན་ན་རྐང་པ་བཞིའྟོ། །ལྷུག་པ་ཡིན་ན་ཚེག་བར་སྟོ་གིས་ལ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་ཏུ་བགང་
ངྟོ་། །ཆྟོས་བཤྲེས་ལ་ལར་སྟོ་གསུམ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པའྟོ། །དགྟོས་པ་གཞུང་ཚད་མང་ཉུང་རྟོགས་པ་དང་གཞུང་
ཚིག་ལ་སྟོ་སྐུར་སང་བའི་ཕྱིར་ལྟོ་ཙྪ་བས་བྱས་ཀི་རྒྱ་ད པྲེ་ལ་མྲེད་དྟོ། །དང་པྟོ་ཞྲེས་པ་ནི་ལྔ་ཡྟོད་པའི་ཐྟོག་མ་འཆད་པ་ནི་ཞྲེས་
སྦྱར་ཏྲེ། འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དྲེས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ལ་ན། མ་རིག་པའི་
གིད་ལས་སངས་ཤིང་ཤྲེས་བྱ་ལ་བྟོ་རྒྱས་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། བུདྡྷ་ཞྲེས་པ་གིད་སངས་པ་དང་པད་འདབ་རྒྱས་པ་
གིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཅིང་སྔྟོན་གི་ལྟོ་ཙྪ་བས་གིས་ཀ་བསྟོམས་ནས་བསྒྱུར་བའྟོ། །ཇི་སྐད་དུ། མ་རིག་གིད་ལས་སངས་
ཕྱིར་དང་། །ཤྲེས་བྱ་ལ་ཡང་བྟོ་རྒྱས་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ལྟར་སངས་རྒྱས། །དྲེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མཚན་གསྟོལ་
ཏྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་སིབ་གིས་ཀི་ཚོགས་སངས་ནས་བྟོ་རྒྱས་པས་ན་སངས་རྒྱས་སམ། མ་རིག་པའི་གིད་ཀིས་ལྟོག་
པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སབས་པའི་ཕྱིར་སད་པར་མཛད་པས་ནའམ། སིབ་པ་མ་ལུ ས་པ་བསལ་ཞིང་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་རྲེས་དན་འགྲེལ་བར་
རྟོ། །དང་ནི་སྡུད་ཚིག་གྟོ །བདག་མྲེད་གིས་དང་རང་གཞན་གི ་དྟོན་གིས་དང་ཀུན་བྱང་གི་དྟོན་ཀུན་དང་མྱང་འདས་ཐྟོབ་
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པས་མི་ཟད་པའི་རྟོགས་པ་དང་། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་རྟོགས་པས་ན་བྱང་སྲེམས་ཏྲེ། དྲེ་ིད་བཟང་རྟོགས་དྟོན་ཆྲེན་
ལྲེགས་རྟོགས་དང་། །དྟོན་ཀུན་རྟོགས་དང་རག་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཐབས་རྣམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་རྒྱུ། །དྲེས་
ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་པས་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྟོ། །ན་ཐྟོས་
རྣམས་ཀང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ལ་སྲེམས་པས་ན་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་ཆྲེན་པྟོ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བདུན་ནི། 
ཆྟོས། སྲེམས་བསྲེད། མྟོས་པ། བསམ་པ། ཚོགས། དུས། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་རྒྱས་པར ་སཱ་ལུ ་ལྗང་པའི་
འགྲེལ་བར་ཀ་ཤྲེས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། བྱང་ཆུབ་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྟོ། །ཞྲེས་
སྟོགས་དང་། ཆྲེན་པྟོ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པས་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་དྟོ། །ཤྲེས་རབ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ལ་
དམིགས་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ། སིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པས་སྲེམས ་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་
སྟོགས་ལས་མང་པྟོ་བཤད་དྟོ། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའྟོ། །གང་གིས་ན་ལྟོ་ཙྪ་བས་སྟོ། །གང་གི་ཚེ་ན་བསྒྱུར་བའི་ཐྟོག་མར་
རྟོ། །གང་གི་དྟོན་དུ་ན། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་དྟོན་མཐའ་དག་ཐུབ་པའམ། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་དུའྟོ། །ཕྱག་འདི་དག་སྲེ་སྟོད་ངྟོས་འཛིན་དུ་འཆད་པ་ནི་ནྟོར་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་སྟོ།།  །།གིས་པ་ལ་གསུམ། རྟོམ་པ་ལ་
འཇུག་པ་ཐྟོག་མའི་དྟོན། བརམ་པར་བྱ་བ་གཞུང་གི་དྟོན། བརམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཇུག་གི་དྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། 
འགྲེལ་བ་རྟོམ་པ་ལ་འཇུག་པ། ར་བ་རྟོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྟོ ། །དང་པྟོ་ལ། མཆྟོད་བརྟོད་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བཤད། བ་མ་
བརྒྱུད་པས་ཕྱྲེ་ཚུལ་བཤད། རྟོམ་པར་རིགས་ཤིང་སྟོ་བ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། མཆྟོད་བརྟོད་དང་དམ་བཅའ་གིས་ལས་
དང་པྟོ་ལ་དགྟོས་བསྡུས་ཚིག་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ལ། རང་དྟོན་དང་། གཞན་དྟོན་གི་དགྟོས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དམ་པའི་སྟོད་
པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་ན་དམ་པ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་རང་
འདྟོད་པའི་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ལས་ལ་འཇུག་ཅིང་འདིར་ཡང་རྟོམ་པའི་དང་པྟོར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་
སང་བས་སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་ཡང་དམ་པར་རྟོགས་པ་དང་། རྟོམ་པ་མཐར་ ་་་་་གསྲེར་ཕྱིན་པའི་ཡང་ཆྲེད་དྲེ་ཡུལ་ཁད་པར་
ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བས་བསྟོད་ནམས་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ ་ལ་བསྟོད་ནམས་ཅན་གི་བསམ་པ་ངྲེས་པར་འགྲུབ་སྲེ། རྒྱ་རྟོལ་ལས། 
བསྟོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །བྟོ་བརན་གིས་བསྟོད་ནམས་འཕྲེལ་ན་
རྟོམ་པ་ལ་བར་ཆད་དང་། བགྲེགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པར་ཚིགས་ཆུང་ངུས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
དམ་པའི་ཕྱག་གི་ཡུལ་ཡུམ་དྲེ་ཡང་དམ་པ་སྲེ་དམ་པས་འདྟོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་སམ་ནས་དད་པའི་རྲེས་འབང་རྣམས་ཡུམ་
གི་མདྟོ་བསན་བཅྟོས་འགྲེལ་བཅས་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དགྟོངས་པའྟོ། །པཎི་ཏ་རྒྱལ་བ་
ཅན་ནི་དད་པ་མྲེད་པར་བསན་བཅྟོས་ལ་བལྟས་ཏྲེ། མཆྟོད་པར་བརྟོད་པས་ཀང་བསྟོད་ནམས་སུ་འགྱུར་བས་མཆྟོད་བརྟོད་
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བཀྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་གུས་པས་འདུད་དྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། ཕྱག་
གི་ཡུལ་དགྟོད་པ་ནི། ཤྲེས་རབ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་ཏྲེ། འདིར་སྔ་རབས་པ་དག་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་ཐམས་ཅད་ཤྲེར་
ཕྱིན་མཚན་ིད་པར་སྨྲ་བ་ནི་བབ་ཅྟོལ་ཏྲེ། སྡུད་པར། ཐབས་མྲེད་ཤྲེས་རབ་བལ་བས་ན་ཐྟོས་ིད་དུ་ལྟུང་། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་
ནི་མཚན་མར་དམིགས་སྟོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་སྲེ། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་ཞིང་། ཤྲེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པ་
ཡིན་ན་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་དགྟོས་པ་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་མྲེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་
མྲེད་ཅྲེས། ཆྲེར་འྟོས་སྲེམས་བསྲེད་སང་བའི་སྲེ་བྟོ་དག །གཞན་དྟོན་སྲེམས་དང་དྲེ་ཡི་ཐབས་རྲེད་དང་། །དགྟོངས་ཆྲེན་དྟོན་
དང་དྲེ་ིད་མཆྟོག་མཐྟོང་པའི། །བདྲེ་བ་དྲེ་སངས་ཞི་བར་འགྟོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་ལས། བསྲེ་
རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ནི། །ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་དྲུག་མིང་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་སྟོགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་མཚོན་
གཞི་གསུམ་ལས་དང་པྟོ་ནི། སླྟོབ་དཔྟོན་དང་གསྲེར་གླིང་པ་ཨ་བྷ་ཡ་སྟོགས་ཀི་ལུ གས་ལྟར་ན། ཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་
བྟོ་རབ་ཀི་མུ་མཐར་ཕྱིན་པའྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཤྲེར་
ཕྱིན་ནི་ཤྲེར་ཕྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། གསྲེར་གིས་རབ་ཀི་མཐར་སྟོན་པ་སྲེ། །ཞྲེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་དངྟོས་ཡིན་
ཞྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་དྲེ་གསུམ་ཅར་གིས་སྟོ། །ཤཱནི་ལྟར་ན་སྟོང་ིད་ལ་དམིགས་པའི་བྱང་འཕགས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། དག་ལྡན་དུ། 
སྟོང་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཤྲེས་རབ་ཅྲེས་དང་། སྦྱྟོར་ལམ་དང་ཆྟོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་བཏགས་པ་བར་བཤད་
པས་སྟོ། །མདྟོ་ཚིག་ལྟར་ན། ཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་འཁྟོར་གསུམ་དུ་མི་རྟོག་པའི་བྟོ་ཞྲེས་པར་རུང་སྲེ། བདག་ནི་ཤྲེས་རབ་
བསྟོམ་མྟོ། །ཤྲེས་རབ་ནི་འདིའྟོ། །འདི་རྣམས་ཀི་དྟོན་དུའྟོ་སམ་ན་ཤྲེས་རབ་ིད་དུ་འགྱུར་གི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་
འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པས་དྲེ་ལྟར་འཕངས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྟོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མཆྟོག་ཏུ་
གྱུར་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པས་ཤྲེས་རབ། དྲེ་ཡང་ཡིན་ལ་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཅིང་སྟོང་བ་ཡང་ཡིན་པས་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྟོ། །གང་གི་ཕ་རྟོལ་ཅྲེ་ན། བྱང་སྲེའི་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ནི ་དག་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུའྟོ་ཞྲེས་
དག་ལྡན་ལས་སྟོ། །ཡང་པྲ་ཛྙཱ་ཞྲེས་པའི་པྲ་ཕལ་ཏྲེ་པཱ་ར་མཱརྠ་ཞྲེས་བསྒྱུར་བས་དྟོན་དམ་པ་ཛྙཱ་ནི་ཛྙཱ་ན་སྲེ་ཤྲེས་རབ། དྟོན་དམ་
པ་ཤྲེས་པས་ཤྲེས་རབ་སྲེ་དྟོན་དམ་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་བཤད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གཞན་ཡང་། གཞན་ས་ཤྲེས་དང་སྟོ་སྟོར་ནི། །རང་
རིག་རབ་ཏུ་ཤྲེས་ཕྱིར་དང་། །རབ་ཞི་འཐྟོབ་ཤྲེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་། །ཡྟོན་ཏན་འཐྟོབ་ཤྲེས་ཕྱིར་ཤྲེས་རབ། །ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་ཞྲེས་
པས་གཞན་གི་ས་ལས་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཚོགས་སྦྱྟོར་ལའྟོ། །སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཤྲེས་རབ་མཐྟོང་ལམ་དང་འབས་
ཡུམ་ཤྲེས་བྱ་ཇི་སྲེད་པ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་རྲེས་ཐྟོབ། སྟོམ་སང་རབ་ཏུ་ཞི་བ་འཐྟོབ་ཅིང་
རྟོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྟོ་བའི་ཤྲེས་རབ་སྟོམ་ལམ་ལའྟོ། །ཡྟོན་ཏན་མ་ལུ ས་པ་འཐྟོབ་པ་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཁད་པར་
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གི་ལམ་ལའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དྟོན་ནྟོ། །སྟོ་སྟོ་རང་རིག་པའི་ཤྲེས་རབ་མཐྟོང་སྟོམ་དང་འབས་ཡུམ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནི་
ཆྟོས་བཤྲེས་དང་མི་མཐུན་ནྟོ། །ཀི་ནི་གཞི་མཐུ ན་པའི་འབྲེལ་བའི་ས་ཡིན་ལ་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པ་འཁྟོར་བ་ནི་ཚུར་རྟོལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་འདས་ཤིང་རིང་དུ་སྟོང་བས་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྲེ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་
ཕར་ཕྱིན་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། སྟོན་ལམ་དང་བརྟོན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་ལས་ད ང་
སྡུག་བསྔལ་དང་འཁྟོར་བ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ཡྟོན་ཏན་དང་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་རྣམ་པ་འདི་དགུའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་སྟོན་པའི་
ཕྱིར། ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕྱིར་ཕར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱའྟོ་
ཞྲེས་མདྟོ་ལས་སྟོ། །མདྟོར་ན་འཁྟོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་སྟོན་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །གསུམ་པ་ལ་སླྟོབ་དཔྟོན་སྟོགས་
ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དངྟོས་ཡིན་ལ་གཞུང་ལམ་ནི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྲེ་འདྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལམ་ལ་འབས་
བུའི་མིང་གིས་བཏགས། གཞུང་ལ་བརྟོད་བྱའམ་འབས་བུའམ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་ཏྲེ། དྲེ་བརྟོད་བྱར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དང་
དྲེ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་དྲེས་བསན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་སྟོ། །བཏགས་པའི་དགྟོས་པ་དངྟོས་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་
པས་རྒྱུ་དྲེ་གིས་ལ་བསླབ་དགྟོས་སྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་དྟོན་དུའྟོ། །དངྟོས་ལ་གནྟོད་བྱྲེད་སྔར་བཤད་མཚན་ིད་དྲེ་མྲེད་པས་
སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྱུ ་མ་ལྟ་བུ་ནི་དངྟོས་ཡིན་ལ་དྲེ་ཐྟོབ་པ་
དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ིད་ཀིས་ན་ཚིག་དང་ངག་གི་ཚོགས་ཀི་གཞུང་དང་མཐྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་ལམ་
ལ་ཡང་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བཏགས་པ་པའྟོ་ཞྲེས་དང་། །ན་རང་གི་ལམ་ལ་ཡང་གཙོ་བྟོའ ་ིམིང་གིས་བཏགས་ཏྲེ་འགྲེལ་
ཆྲེན་ལས་གཙོ་བྟོ་ལས་དབང་དུ་བྱས་པའྟོ་ཞྲེ ས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་མི་
རྟོག་པ་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་བསྡུས་པ་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །དྲེའི་རྲེས་ལ་ཐྟོབ་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་
དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུ་དང་མམ་པ་ིད་དང་། སྟོ་སྟོར་རྟོག་པ་དང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་
ཀང་དྲེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་བཏགས་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱ་བར་བསན་ཏྟོ། །ཞྲེས་དང་། བྱང་སྲེའི་མྟོས་
སྟོད་ནས་ཆྟོས་སིན་གི་བར་གིས་ཀང་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མིང་ཐྟོབ། གཞུང་ལ་ཡང་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མིང་བརྟོད་ཅྲེས་དྟོན་བསྡུས་
པའྟོ། །ཡང་དྲེ་ལྟར་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱ་བར་བརྟོད་པ་དྲེ་དག་ལས་འདིར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བསྡུས་པའི་ཤྲེས་རབ་འཇིག་
རྲེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་སའི་རྡྟོར་ཏིང་ཤྲེར་ཕྱིན་དངྟོས་དང་དྲེ་
ལས་གཞན་གཞུང་ལམ་འབས་བུ་ཀུན་བཏགས་པ་བར་བ ཞྲེད་དྟོ། །ན་རང་གི་ལམ་ལ་ཡང་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་ཏྲེ ། 
གནྟོད་འཇྟོམས་སུ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པའི་སས་བསྡུས་པ་དག་བཅྟོམ་པའི་ལམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་
ཤྲེར་ཕྱིན་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མིང་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཤཱནིས། སྦྱྟོར་བའི་ལམ་ཅིའི་ཕྱིར་ཕ་རྟོལ་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   13 

ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེའི་དྟོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཆྟོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡིན་ཞྲེ་ན་དྲེའི་
འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་ས་བཅུའི་སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་དངྟོས་སུ་བཞྲེད་དྟོ། །འཕགས་པས་
གསལ་ཁ་དངྟོས་སུ་མི་སང་ངྟོ་། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། འདིར་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་གིས་ཏྲེ། ངྟོ་བྟོ་ིད་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྟོ། །ཅི་ལྟར་
ཞྲེ་ན། ཆྟོས་རྣམས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཆྟོས་རྣམས་ལས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརྟོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཤྲེར་
ཕྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་་་་་་བསྡུས་སྟོགས་དང་ལུང་དང་སྦྱར་ཏྲེ། མདྟོར། ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཡི་གྲེ་མ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་
ལ་སུ་ཡང་སྟོན་པ་ དང་ན་པ་དང་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་སྲེམས་
བྱུང་དགྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་འདུས་བྱས་ཡིན་ལ་དྲེ་བཞིན་ིད་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཁྟོ་ནར་གྲུབ་པའི་
མཐའ་ལས་བསན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཅི་ལྟར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་དུ་འགྱུར། དྲེ་ལྟ་ན་ནི་འགྟོ་བ་རྣམས་ལ་དྲེ་བཞིན་
ིད་ཡྟོད་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་དུ་བཞག་
པ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཤྲེར་ཕྱིན་རྟོགས་པའི་མཐུས་དྲེའི་མིང་འཐྟོབ་ཀི་གཞན་དུ་ན་དྲེ་ཤྲེས་རབ་ཡིན་ཀང་ཕར་ཕྱིན་
དུ་ག་ལ་འགྱུར། རྟོག་པ་གིས་པ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་བཞིན་ིད་རྟོགས་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེག ས་པ་ཡིན་
གི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡྟོད་པས། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མིན་ནྟོ། །དྲེ་བས་ན་དྲེ་ཡྟོད་པས་ངྲེས་པར་ཕན་པར་བྱྲེད་པ་
མིན་ཏྲེ་རྐྱྲེན་གཞན་ལ་ལྟྟོས་པས་ན་དབུལ་པྟོའ ་ིབདག་དབང་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་གཏྲེར་ལྟ་བུའྟོ། །བྱིས་པ་
རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཤྲེར་ཕྱིན་དང་ལྡན་ཡང་དྲེ་མ་རྟོགས་པས་བྱིས་པ་ཞྲེས་བསན་ཏྲེ། རྒྱན་ལས། འགྟོ་བ་
དག་ན་དྲེ་ལས་གཞན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་མིན་ལ། །འགྟོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡང་དྲེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོངས་པའི་
བྟོས། །ཡྟོད་པ་ཀུན་ནས་མི་མཐྟོང་མྲེད་ལ་མངྟོན་ཞྲེན་གང་ཡིན་པ། །འཇིག་རྲེན་རྟོངས་པའི་རྣམ་པ་ཚབས་ཆྲེན་
འདི་ཀྟོ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞྲེས་དང་། ཕལ་ཆྲེན་ལས། བྱིས་པས་བྱང་ཆུབ་མི་ཤྲེས་ཀང་། །དྲེ་དག་དྲེ་ལ་རབ་ཏུ་
གནས། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་རང་བཞིན་གི་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་གཙོ་བྟོའ ་ིཤྲེར་ཕྱིན་ཏྲེ་རབ་ཏུ་གཅྲེས་པའི་ཕྱིར་ཤྲེར་
ཕྱིན་གི་སིང་པྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ནི་ལམ་ལྔ་དང་འབས་བུ་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་། དྲེ་དག་སྟོན་པའི་གཞུང་ངྟོ་། །དྲེ་རྣམས་ལས་ཀང་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་གཙོ་བྟོ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་
དང་ཕྱྟོགས་གླང་གི་ལུང་དང་སྦྱར་རྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་གཙོ་བྟོ་དང་གཞུང་ལམ་འབས་བུ་གསུམ་
ཕལ་བའྟོ། །དྲེ་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་སའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་གཙོ་བྟོ་དང་གཞན་ཕལ་བ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་མྲེད་
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རྟོགས་ཀི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སླྟོབ་ལམ་མམ་བཞག་ཀུན་ཤྲེར་ཕྱིན་ཕལ་བ་ཡིན་ཅིང་ཤྲེར་ཕྱིན་ཕལ་བ་ལ་ཡང་ཤྲེར་
ཕྱིན་གི་མཚན་ིད་ཚང་བས་སླྟོབ་ལམ་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡྟོད་དྟོ། །ཕྱྟོགས་གླང་ཡང་གཙོ་ཕལ་དུ་དགྟོངས་ཏྲེ་ཤྲེས་
རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་ནི་གིས་ཏྲེ། གཙོ་བྟོ་དང་ཕལ་བའྟོ་ཞྲེས་དཀྟོན་མཆྟོག་འབངས་ཀིས་བཤད་ལ་
མི་ཕལ་པས་ཀང་མིའི་གྟོ་ཆྟོད་པ་བཞིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་སླྟོབ་ལམ་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་དངྟོས་མྲེད་ན། ས་བཅུ་ལ་ཕར་ཕྱིན་
བཅུ་རིམ་བཞིན་དུ་རྲེ་རྲེ་གཙོ་ཆྲེ་བར་སྟོད་པ་མིན་པར་འགྱུར་ལ་འདྟོད་མི་ནུས་ཏྲེ་ས་བཅུ་པའི་མདྟོ་དང་དབུས་
མཐའ་རྣམ་འབྱྲེད་དབུ་མ་འཇུག་པ་སྟོགས་ལས་དྲེ་ལྟར་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །ཡང་སླྟོབ་ལམ་
ན་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་མྲེད་པས་སྟོ། །ཁབ་སྲེ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་མི་
གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་ནས། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་བསྟོམ་པ་ཡྟོངས་སུ་རྟོ གས་པར་བྱྲེད་
དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྟོ། །ཞྲེས་དང་། དྲེའི་བཤད་སྦྱར་དུ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་
ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསྟོད་པ་དང་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསྟོད་པ་གིས་
དྟོན་གཅིག་ཏུ་འཕགས་པ་ཀླུ་དང་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་བཤད་ཅིང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་སྦྱྟོར་བ་ལས་བྱུང་བ་
དང་དངྟོས་གཞི་མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་གསུམ་པྟོ་མྟོས་
སྟོད་དང་མཐྟོང་སྟོམ་སྟོགས་དང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་ཡྟོད་པར་ ་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་ར་འགྲེལ་བཤད་དྟོ། །ཡང་བྱང་འཕགས་རྣམས་
ཤྲེར་ཕྱིན་གི་གཟུགས་བརན་ལ་སྟོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སད་པ་སྟོད་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ཀང་ཤྲེར་
ཕྱིན་དངྟོས་རྒྱུད་ལ་མྲེད་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན་ཐྲེག་དམན་པ་དང་ཁད་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །འཇུག་པར་ཡང་། ཕ་
རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་སྦྱིན་པ་འདི་ཡང་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་དང་ལྲེན་པ་པྟོ་དང་སྦྱིན་པ་པྟོར་དམིགས་པ་དང་
བལ་བར་གྱུར་ན་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྟོ་ཞྲེས་དང་། སྦྱིན་པ་དྲེ་ིད་གསུམ་དུ་དམིགས་
པ་ཡྟོད་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཞྲེས་བྱ་བར་བསད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་གཞན་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པས་འཁྟོར་
གསུམ་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཡིན་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་དངྟོས་སུ་འདྟོད་དགྟོས་སྟོ། །ཡང་འཇུག་པར། ཕ་རྟོལ་ཅྲེས་
བྱ་བ་ནི་གང་འཁྟོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕར་འགམ་དང་ངྟོགས་ཏྲེ། ྟོན་མྟོངས་པ་དང་ཤྲེས་བྱའི་སིབ་པ་མ་ལུས་པ་
སངས་པའི་རང་བཞིན་མངའ་བའི་སངས་རྒྱས་ིད་དྟོ། །ཕ་རྟོལ་ཏུ་སྟོན་པ་ནི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྟོ། །ཞྲེས་
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གསུངས་པ་ནི་ས་བཤད་ཡིན་པས་ས་བཤད་ལ་ཁབ་པ་མི་རིའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སུ། གཞན་ནི་ཤྲེས་བྱའི་ཕ་རྟོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པས་ན་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འདྲེན་ཏྲེ། དྲེའི་ཚེ་ཕྱིན་པའི་ས་རྟོགས་པར་དང་ཞྲེས་དང་། ངྲེས་ཚིག་འདི་
དངྟོས་སུ་འབས་བུ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་གཞན་ལ་བཏགས་ནས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་
བཞྲེད་དྲེ། སྡུད་འགྲེལ་ལས། ཤྲེས་རབ་ནི་སིར་ཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕ་རྟོལ་ནི་མྟོས་
པས་སྟོད་པའི་གནས་སྐ བས་ན་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པར་ཡིད་ཆྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་
སྟོགས་པའི་གནས་སྐ བས་ན་ནི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབྲེན་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་གང་དག་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཕ་
རྟོལ་དྲེའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ ནྟོ་ཞྲེས་དང་། མྟོས་སྟོད་ལ་ཡྟོད་
པའི་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་ཞྲེས་རྟོད་པའི་ལན་དུ་བདག་མྲེད་པར་ཡིད་ཆྲེས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་
འདས་པ་དང་གཅིག་ཤྟོས་ཀི་གནས་སྐ བས་དག་ཏུ་ཁད་པར་དུ་རྟོག་པ་མྲེད་པར་སྲེ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་དང་། གང་
ལ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་སྲས་རྣམས་འཇུག་བ་དྲེ་ིད་དྲེ་དག་ གི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་
ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ཀི་ནང་དུ་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
རྣམས་འདུས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་རྒྱུའི་ཤྲེར་ཕྱིན་དང་འབས་བུའི་ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་སུ་བི་
མ་ལ་མི་ཏྲས་བཤད་པ་ལྟར་ལྲེགས་སྟོ། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ཤྲེས་པའམ་ཤྲེས་པའི་མཆྟོག་ཡིན་པས་ཤྲེས་རབ་
བྟོ། །དམ་པའི་དངྟོས་པྟོ་ནི་དམ་པ་ིད་ཅྲེས་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་དམ་པ་ིད་ནི་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བི་མ་ལས་
བཤད་དྲེ་ཞིབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱའྟོ། །རང་ཀིར་བུ་ག་ནས་དྲུག་་་་་་ཁ་ཅིག ཆྟོས་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་
དུ་བཤད་ཀི་དངྟོས་མིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནི་དཔྱད་དགྟོས་ཏྲེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ཤྲེར་ཕྱིན་མིན་
གི་གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡིན་ཞྲེས་ཤྲེར་ཕྱིན་ིས་སྟོང་
ལྔ་བརྒྱད་དང་བདུན་བརྒྱ་བར་བཤད་ཅིང་དྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་མིན་ན་དྟོན་དམ་པའི་ཤྲེར་ཕྱིན་མྲེད་པར་འགྱུར་ ལ། 
འདྟོད་ན་བི་མ་ལས་དྟོན་དམ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་
མཚན་ིད་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནི་ཆྟོས་སྐུ་འདུས་བྱས་ལ་དགྟོངས་སྟོ་ཞྲེ་ན། 
འདུས་བྱས་ཡིན་ན་དྟོན་དམ་པར་འགལ་བས་སྟོ། །རང་ཀིར་ནི། བྲེམ་པྟོ་ལས་ལྟོག་པའི་ལྟོངས་སྐུ་དང་ཐ་མི་
དད་པའི་རང་རིག་པའི་མངྟོན་སུམ་གིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་སྟོང་ིད་དངྟོས་སུ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་
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སྐུ་ཤྲེར་ཕྱིན་དངྟོས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་སྟོང་ིད་ནི་དྲེའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཤྲེར་ཕྱིན། ལྟོངས་སྐུ་ཡང་དྲེའི་རྲེན་
ཡིན་པས་དང་། སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀང་དྲེ ་དང་རྲེན་གཅིག་པས་
དང་། སྤྲུལ་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་དྲེའི་འབས་བུའམ་བྱ་བ་ཡིན་པས་དང་། མངྟོན་རྟོགས་བདུན་དྲེའི་རྒྱུ་ཡིན་
པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ནྟོ་ཞྲེས་བཞྲེད་པའང་དཔྱད་དགྟོས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་གང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞྲེ་ན་གཞུང་
ལམ་འབས་བུ་སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་མ་ལུས་པའམ་འབས་བུ་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ལའྟོ་ ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ལ་ནི་
ཕྱག་འཚལ་པའི་ས་སྦྱྟོར་བའི་ཕྱིར་བཞི་པའྟོ་ཞྲེས་ཤཱཀ་བྟོས་སྟོ། །གིས་པ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། གུས་ཕྱག་
འཚལ་ཞྲེས་ཏྲེ་གུས་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སམ་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བས་སྟོ། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་མཆྟོག་
ཏུ་འདུད་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ནི་ལུས་ལ་སྟོགས་པ་གུས་པས་འདུད་པ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་
པ་ལ་དགྟོས་བསྡུས་ཚིག་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། ཕུང་པྟོ་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་དམ་བཅས་པ་དང་བརྟོན་པའི་
ཁུར་བཞི་ལས། དམ་པ་རྣམས་ལྲེགས་པར་ཁས་བངས་པའི་ཁུར་བྱ་བ་མ་རྟོགས་ཀི་བར་དུ་མི་འདྟོར་བས་
བརམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་སྲེ། ཤྲེས་རབ་སྟོང་བུ་ལས། དམ་པ་མང་པྟོ་ཁས་འཆྲེ་མི་བྱྲེད་ལ། །གལ་ཏྲེ་
དཀའ་བས་ཁས་ནི་བངས་གྱུར་ན། །རྡྟོ་ལ་རི་མྟོ་བིས་པ་ལྟ་བུར་ནི། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་བྱྲེད་པར་མི་འགྱུར་རྟོ་ ་་་་་

དང་ངྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱན་འདི་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་རྒྱན་འགྲེལ་འདི་
རྟོམ་ཞྲེས་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་དྟོན་དུ་ཕྱག་འཚལ་ ་་་་་གསྲེར་ཆྟོས་ཞྲེ་ན། རྒྱན་འདི་དབྱྲེ་བའི་ཕྱིར་རམ་
ཆྲེད་དུའྟོ། །འདི་ལ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་ཞྲེས། །གང་ན་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་འདི་སྲེ། 
ཚིགས་བཅད་ར་བ་བཞི་པ། ཆྟོག་བར་བརྒྱ་དམར་བྱྲེད་པའི་མིང་སྲེ། ཆྟོག་བར་བཅུ་གཅིག་པ་དབང་པྟོའ ་ིརྡྟོ་རྲེའི་སྲེབ་སྦྱྟོར་
སྟོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན་དྟོན་ཙམ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཞིག་གྟོ །ཕྱྲེ་བ་ལ་དགྟོས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། སྔར་བཤད་
པའི་ཤྲེར་ཕྱིན་ཀུན་ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱན་འདི་གཞུང་ལམ་འབས་བུ་སིང་པྟོ་ཤྲེར་ཕྱིར་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་པའམ་གྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །དྲེ་ཡང་སྲེས་པའམ་བུད་མྲེད་ཀི་གཟུགས་ལ་དགའ་བ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་རྒྱན་ཡིན་ཡང་དྲེ་དི་
མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་དགའ་བར་བྱྲེད་མི་ནུས་པས་རྒྱན་གི་བརྒྱན་ནི་རྒྱན་དྲེའི་དི་མ་སྲེལ་བ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་
མཁས་པ་དགའ་བར་བྱྲེད་པའི་རྒྱན་ནི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་ཟིན་ཀང་། ཁ་ཅིག་གི་མ་རྟོགས་
ལྟོག་རྟོག་གི་དབང་གིས་རྒྱན་འདིས་རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས་ཀི་དྟོན་ལྲེགས་པར་སྟོན་མི་ནུས་པས་འདི་རྒྱན་མིན་ནྟོ་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   17 

སམ་དུ་ཀླན་ཀའི་དི་མ་སྲེ་སྲིད་དྟོ། །དྲེ་ལ་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་འགྲེལ་བ་དྟོན་གསལ་བ་སྲེབ་སྦྱྟོར་སངས་པས་ས་
དང་ཐད་དུ་བསན་པ་འདི་མཛད་པས་གཞན་གི་མ་རྟོགས་ལྟོག་རྟོག་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུ ང་བའི་ཀླན་ཀའི་དི་མ་སྲེལ་
བས་རྒྱན་དུ་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་བས་ན་དི་མ་སྲེལ་བས་རྒྱན་ཏྲེ། སླྟོབ་དཔྟོན་ཀ་ཤིས་དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཀླན་ཀ་ངན་པའི་
དིན་མ་བསལ་བས་ན་འདི་ནི་དབུ་མའི་རྒྱན་ནྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རྟོ་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ནི། མངྟོན་
རྟོགས་བརྒྱད་ནི་ཡུམ་དྲེའི་རྒྱན་ཡིན་ཏྲེ་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེ གས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བརྒྱད་པྟོ་དྲེའི་ཚིག་
ལྲེའུར་བྱས་པ་ནི་དྲེའི་ངྟོ་བྟོའ ་ིདྟོན་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཡུམ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་སྟོགས་
ཀི་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་སྲེ་ཆྲེར་བྱྲེ་བས་ྲེ་བར་བསན་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་
སྟོགས་ཀི་དྟོན་བཤད་པས་བརྒྱན་པའི་ཕྱིར་དུ་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོད་སྟོགས་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་བྱ་བར་
བསམ་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་བདག་གིས་བྱམས་པའི་དགྟོངས་པ་ཤྲེས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི་
རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གི་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མཆྟོད་བརྟོད་དང་ དམ་བཅའི་ཚིག་འདིས་བསན་བཅྟོས་
འདིའི་དགྟོས་སྟོགས་བཞི་བསན་ཏྲེ། དྲེའི་རྒྱན་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ནི་སའི་བརྟོད་བྱ་རྒྱལ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་དྟོན་
གི་བརྟོད་བྱའྟོ། །འདི་ལ་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའི་དྟོན་ལྲེགས་པར་བསན་པའམ་འདི་ལས་དྲེ་རྟོགས་པ་དགྟོས་པ། 
དྲེ་ལས་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པ་དགྟོས་པའི་དགྟོ ས་པའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི། རྒྱན་
གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་བརྟོད་བྱ། ཡུམ་གསུམ་གི་རྒྱན་དུ་རྟོགས་པ་དགྟོས་པ། དྲེའི་ཡང་དགྟོས་པ་ནི་ཐྟོས་
བསམ་སྟོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་བཞྲེད་དྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་དྲེ་
བཀག་གྟོ །གིས་ཀ་ལྟར་ནའང་རྟོད་བྱྲེད་བས ན་བཅྟོས་རྒྱུ་དང་དགྟོས་པ་གིས་འབས་བུར་འབྲེལ་བ་འབྲེལ་བ་
སྲེ་ཤུགས་བསན་ནྟོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་ལས། ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་ཕྱྲེ་ཚུལ་ནི། སླྟོབ་དཔྟོན་བདག་ིད་སྔྟོན་གི་
སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བསན་པས་འགྟོ་བ་རྣམས་རང་གི་འགྲེལ་བ་འདི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་དང་། 
གཞུང་དུ་མ་འཚོལ་བའི་སྲེ་བྟོ་ལ་ ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔྟོན་གི་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་སྟོན་
ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ནི་ཅི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཞན་དག་ཀང་ཡྟོད་དམ་ཞྲེ་ན་ཡྟོད་
དྲེ། རྣམ་བཤད་མཛད་ཅྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་གི་ན། ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མདྟོའ ་ིདྟོན་མ་ལུས་པ་བསྡུད་པས་བསན་བཅྟོས་
ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་མངྟོན་རྟོགས་གསྲེར་དངྟོས་་་་་་རྒྱན་ནྟོ། །གང་གིས་ན་སིག་ཏྟོ་མི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ལས་རིང་དུ་སྟོང་བས་འཕགས་པ་སྲེ་
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མཚན་ཐྟོགས་མྲེད་ཅྲེས་པས་སྟོ། །གང་གི་བྟོ་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཐྟོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པས་ཐྟོགས་མྲེད་ཅྲེས་བཅྟོམ་རལ་ལྟོ། །དྲེའི་
ཡྟོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ལས་ཀི་དབང་གིས་སྲེ་གནས་སྟོ་ སྟོར་འགྟོ་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་ ་་་་་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆགས་པ་སྲེ་བྱང་
སྲེམས་རྣམས་སྟོ། །དྲེ་རྣམས་དང་འད་བར་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་མཛད་པ་སྲེ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་སྟོབ་པ་སྲེ་རང་གིས་
གཟིགས་པའི་ལམ་སྟོན་པས་སྲེམས་ཅན་རྲེས་སུ་སྟོངས་བར་མཛད་པས་སྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། དགྟོངས་པ་ནི་
སྲེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་སིང་རྲེས་ཀུན་ཏུ་སྲེ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་སྲེ་སི ང་བརྲེ་བས་དྟོན་མཛད་པ་སྲེ། དྲེས་ན་
འདིར་ཆགས་པ་ནི་སིང་རྲེ་ལ་བཏགས་པ་སྲེ་འདྟོགས་པའི་རྒྱུ་སྲེམས་ཅན་མི་འདྟོར་བར་འད་བ་སྲེ། ཇི་ལྟར་ཕུག་
རྟོན་རང་གི་བུ་མཆྟོག་བྱམས། །རང་གི་བུ་དྲེ་ྲེ་བར་འཁྱུད་ནས་འདུག །དྲེ་འད་བ་ལ་ཁྟོང་ཁྟོ་འགལ་བ་
ལྟར། །བརྲེར་བཅས་ལུས་ཅན་བུ་ལའང་དྲེ་དང་འད། །ཞྲེས་སྟོ། །དགྟོས་པ་བྱང་སྲེམས་སྲེམས་ཅན་མི་འདྟོར་
བར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དྟོ། །གནྟོད་བྱྲེད་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པར་གསུངས་པས་གནྟོད་དྲེ། སིང་རྲེར་མ་གཏྟོགས་
པའི་ནང་སྲེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དངྟོས་དྲེའི་རྒྱུད་ལ་མྲེད་དྟོ། །ཅི་དཔྱད་པས་སམ་ཐྟོས་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་
ཏུ་བརྒྱུད་པས་མཛད་དམ་ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་སྟོགས་ཀིས་མི་ཐུབ་པས་མི་ཕམ་ལྷ་མིའི་མགྟོན་ཏྲེ་དམ་
པའམ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པས་ཞྲེས་གསྲེར་དང་། དམ་པའི་གནས་སུ་ཁིད་པར་བྱྲེད་པས་མགྟོན་ཞྲེས་ ་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་པྟོའ ་ི

འགྲེལ་པར་བྱང་བཟང་གིས་བཤད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཐྟོགས་མྲེད་བདག་ིད་ཀིས་ཏྲེ་བརྒྱུད་པ་སྟོགས་མིན་པར་དགའ་ལྡན་
དུ་བྱྟོན་ཏྲེ་རྒྱན་འདི་དངྟོས་སུ་གསན་ནས། ལྲེགས་པར་བསམས་ཤིང་བསྟོམས་པས་བརན་པར་བྱས་ནས་ཞྲེས་
དྟོན་གིས་ཐྟོབ་བྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་མཛད་པ་པྟོ་ལས་མངྟོན་སུམ་དུ་གསན་པ་ིད་ཡིན་
པས་སྡུད་པ་པྟོ་དང་འད་བར་ཚད་མའི་སྲེས་བུར་གྱུར་པའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་བསན་བཅྟོས་ཆྲེན་
པྟོ་ནི་ཡུམ་གི་མདྟོ་ལ་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ཏྲེ། འྟོག་ཏུ་བསན་བཅྟོས་མཐའ་དག་འདི་ཞྲེས་པར། ྟོན་མྟོངས་དག་
རྣམས་མ་ལུས་འཆྲེས་བ་དང་། །ཞྲེས་སྟོགས་དངས་ནས་ངྲེས་པའི་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་
ཁད་པར་ཅན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྣམས་སྟོ་ཞྲེས་བཤད་ཅིང་འདིར་གསལ་ཁ་མ་བཤད་དྟོ། །དྲེས་ན་བསན་བཅྟོས་
ཆྲེན་པྟོ་ནི་ཡུམ་གི་མདྟོ་ཡིན་གི་རྒྱན་མིན་ཏྲེ་ཤྲེར་ འབྱུང་གིས་འཕགས་པ་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་དག་གིས་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པ་དང་སྦྱར་བ་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་དང་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་ཀང་དྲེ་གིས་ཀིས་སྐ བས་
བརྒྱད་དུ་ཕྱྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་བཅྟོམ་རལ་ལྟོ། །གཞུང་འདིར་སྟོད་ཚུལ་ལ་བརགས་ན་རྒྱན་གི་
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འགྲེལ་པར་གསལ་ལྟོ། །ཡང་ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་ཁ་ཅིག་ཨ་ནི་རིང་པྟོ་ཡིན་པས་ལྷག་པ་ཞྲེས་པར་སྟོན་ཏྲེ་དྲེས་ན་
ཀུན་ཏུ་ཞྲེས་འདྟོད་པ་ནི་མཚམས་སྦྱྟོར་མ་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཨཱ་རིང་པྟོ་ཡིན་ན་མཚམས་སྦྱྟོར་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ། །དྲེས་
ན་དགག་པའི་ཨ་ཐུང་ཡིན་པས་ཆགས་མྲེད་མཛད། །ཅྲེས་ཏྲེ་འབྲུ་ནྟོན་མི་སང་ངྟོ་། །བྟོད་རྣམས། སྲེམས་ཅན་ལ་
ཆགས་པ་སྲེ་སིང་རྲེས་རང་དྟོན་ལ་ཆགས་མྲེད་བུ་སྟོན་ཆྲེན་པྟོ་་་་་་ཅྲེས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཨཱ་རིང་པྟོ་མཚམས་སྦྱྟོར་བ་དུ་མ་ཡྟོད་
པར་སང་བས་སླྟོབ་དཔྟོན་ཆྟོས་བཤྲེས་འཁྲུལ་ལྟོ། །གཞུང་གང་ན་དྲེ་ིད་རྣམ་ངྲེས་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། དྲེ་ིད་རྣམ་པར་
ངྲེས་པར་བཤད་པ་རབ་ཏུ་སྦྱར་མཛད། །ཅྲེས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་འཇམ་དཔལ་ར་བའི་རྒྱུད་ལས། ཐྟོགས་མྲེད་ཅྲེས་བྱའི་
དགྲེ་སླྟོང་ནི། །བསན་བཅྟོས་དྲེ་ནི་དྟོན་ལ་མཁས། །མདྟོ་སྲེ་ངྲེས་དྟོན་དང་བའི་དྟོན། །རྣམ་པ་མང་པྟོ་རབ་ཏུ་འབྱྲེད། །འཇིག་
རྲེན་རིག་པ་སྟོན་བདག་ིད། །གཞུང་འབྱྲེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །དྲེ་ཡི་རིག་པ་གྲུབ་པ་ནི། །ས་ལའི་ཕྟོ་་མྟོ་ཞྲེས་
བརྟོད། །དྲེ་ཡི་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །བྟོ་ནི་བཟང་པྟོ་སྲེ་བར་འགྱུར། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་བྱའི་ཕྱིར། །མདྟོ་ཡི་དྲེ་ིད་
དྟོན་སྡུད་བྱྲེད། །ལྟོ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །དྲེ་ལུ ས་ཞིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགྟོ། །འཁྟོར་བ་རྣམས་སུ་འཁྟོར་བ་ན། །ཡུན་རིང་
བདྲེ་བ་རྲེས་མྱྟོང་ནས། །བདག་ིད་ཆྲེན་པྟོ་མཐར་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡི ན། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏྟོ། །གིས་
པ་ནི། རྣམ་པར་བཀྟོལ། ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་བསན་བཅྟོ ས་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། ་་་་་གསྲེར། །གང་གིས་ན་འགྟོ་བའི་དྟོན་མངྟོན་མཐྟོ་
ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟོན་པར་མཛད་པས་ར་ལག་སྲེ། འདྟོད་པའི་དྟོན་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པས་
སྟོ། །དྲེ་སུ་ཞིག་ཅྲེ་ན། དབྱིག་གི་གྲེན་ཞྲེས་བྱ ་བའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ཡང་ན་དབྱིག་ནི་ངྲེས་པར་དགྟོས་ཤིང་
མཁྟོ་བས་ན་ནྟོར་ཏྲེ་འདིར་ནི་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྟོ། །དྲེ་འགྟོ་བའི་དྟོན་ཡིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
འཕལ་ཕུགས་སུ་མཁྟོ་ཞིང་ངྲེས་པར་དགྟོས་པས་སྟོ། །གྲེན་ནི་ར་ལག་སྲེ་དྲེ་ལྟའི་འགྟོ་དྟོན་དྲེ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་
པའམ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པས་སྟོ་ཞྲེས་སྦྱ ར་ཡང་གསྲེར་དྟོན་དུ་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཤྲེས་བྱ་སྲེ་སྟོ་ལྔའི་དབང་
ཤྲེས་ལ་དྟོན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་ཤྲེས་པ་ཡིན་ཞྲེས་འཆད་མྟོད་ཀི་དྲེ་ནི་མདྟོ་སྲེ་པ་དང་ཁད་མྲེད་དྟོ། །དྲེས་
ན་སྟོ་ལྔའི་དབང་ཤྲེས་ཀིས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ནང་གི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་དག་
པར་བརྲེན་ནས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ན། རང་གི་ལྟ་བ་སྲེམས་ཙམ་ལ་མྟོས་ཤིང་གྟོམས་པ་གཙོར་བྱྲེད་པའམ་
བྱས་པས་སྟོ། །གཞུང་ནི་གཞུང་འགྲེལ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སླྟོབ་དཔྟོན་དབྱིག་གྲེན་གིས་ནི་གཞུང་
གི་འགྲེལ་བར་དྟོན་བཤད་པ་ལ་གནས་ཐྟོབ་གྱུར་ཅྲེས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། དྲེ་འྟོག་
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ཡི་གྲེ་་་་་་བ་སུ་བནྡུ་བ་བསན་པ། །ལྷྟོ་ཡི་ཕྱྟོགས་སུ་བམ་ཟྲེ་ནི། །སྟོན་པའི་བསན་ལ་དྲེ་གཙོ་བྱྲེད། །མཆྟོད་རྲེན་ཀུན་
དགའ་རྭ་བར་གནས། །སྟོན་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིད་འྟོང་གིས། །ས་ནི་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཐར་ཐུག །ཐམས་
ཅད་ཀི་ནི་རྒྱན་དུ་བྱས། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏྟོ། །དབྱིག་ནི་ནྟོར་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་གྲེན་ནི་ལྡན་པ་ཞྲེས་སྟོགས་མུན་
སྤྲུལ་དུ་མ་སང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་ཕྱྲེ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་བསན་བཅྟོས་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །གང་གིས་ན། 
འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པས་འཕགས་པའི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་པ་ཡི་སླྟོབ་དཔྟོན་མཐྟོང་སང་
གི་འཆིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གྟོལ་བའི་སྲེ་ཞྲེས་བྱ་བས་སྟོ། །གསྲེར་གིས་རྣམ་པར་གྟོལ་བ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་བདག་མྲེད་པ་ལ་
ལྷག་པར་མྟོས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡྟོད་མྲེད་སྟོགས་ཀི་མཐའ་སངས་པའི་དབུ་མར་གནས་པའི་བྟོས་ཏྲེ་དབུ་མ་
པའི་ཤྲེས་པས་ཕྱྲེ་་་་་་གསྲེར་ཞྲེས་ཏྲེ། དབུ་མ་རྟོགས་པའམ་ཤྲེས་པའི་སྟོ་ནས་དབུ་མ་དང་མཐུན་པར་ཕྱྲེ་ཞྲེས་སམ་
ཡང་ན་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པའི་དྟོན་དབུ་མར་གནས་པར་རྟོགས་པའི་བྟོས་ བུ་སྟོན་་་་་་དབུ་མར་རྟོ། །སྔྟོན་ཆད་སྐུ་མཆྲེད་་

་་་་གསྲེར་དྟོན་ཀི་ཕྱྲེ་ཟིན་པས་འདི་རྟོམ་པ་མི་རིགས་སྟོ་ཞྲེ་ན། སྐུ་མཆྲེད་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་དྲེ་དག་གིས་བྱས་པའི་འགྲེལ་བ་ནི་ ་

་་་་གསྲེར་སྲེམས་ཙམ་གི་གཞུང་བདྲེན་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་དངྟོས་འདྟོད་པར་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཡུམ་གི་ ་་་་་གསྲེར་མདྟོ་
དྟོན་དྟོན་ཇི་ལྟ་བ་ ་་་་་གསྲེར་བཞིན་དུ་བྱས་པ་མིན་པར་མཐྟོང་སྲེ་ཤྲེས་ནས་ ་་་་་གསྲེར་ཕྱི་ནང་གི་མུ་སྲེགས་ཀུན་གི་ལྟོག་
རྟོག་བཟླྟོག་པའི་ཕྱིར་བྱས་སྟོ་གསྲེར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་དབུ་མའི་ལྟ ་བ་འདི་ནི་
སླྟོབ་དཔྟོན་དབྱིག་གྲེན་དྲེའི་སྟོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་ས་འྟོད་བྱྲེད་པ་བརྲེས་པས་ཀང་དྲེ་གདུལ་བ་
དང་འཚམ་པར་བཀྟོལ་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གཅིག་གི་དྟོན་གི་ཕྱིར། །ཕྱི་མའི་བར་དུ་གནས་པར་བགི། །ཞྲེས་པའི་རྲེས་སུ་
འབངས་པས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཐྟོགས་མྲེད་དབྱིག་གྲེན་་་་་་དྟོན་དྲེ་དག་གིས་སྐ བས་ཀི་ ཆྟོས་བཤད་དངྟོས་དྟོན་མ་བརྟོད་ཅིང་རྣམ་
པར་རིག་པའི་ཞྲེན་པ་མ་སངས་པས་དྲེས་བྱས་བྱས་པ་མིན་པར་མཐྟོང་ནས་མདྟོ་བར་མ་དང་སྦྱར་བ་མཛད། ཅྲེས་སྟོ། །སླྟོབ་
དཔྟོན་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པའི་འདི་དཔྱད་པར་བྱ་དགྟོས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་བཤད་བྱས། ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་
བསན་བཅྟོས་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །གང་གིས་ན། བཙུན་པ་རྣམ་པར་གྟོལ་བའི་སྲེས་ཏྲེ། དྲེའི་ཡྟོན་ཏན་ནི་དད་པའི་ས་ནི་ཚོགས་ལམ་
ཕལ་པ་སྲེ་དད་པ་ཙམ་གིས་ནི་དད་པའི་སའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་གནས་པ་ནི་དྲེའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡྟོན་ཏ ན་དང་
ལྡན་པ་ཡིས་སྟོ། །ཡང་ན་དད་པ་ིད་རྲེན་དུ་གྱུར་པས་ས་སྲེ་དྲེ་ལ་གནས་པ་ནི་དྲེ་དང་ལྡན་པ ་སྲེ།་་་་་མདྟོ་ལས་དད་པས་མི་ཁྟོམ་
སྟོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །དུས་ནམ་ན། འཕགས་གྟོལ་གིས་འགྲེལ་བ་མཛད་པ་
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དྲེ་ཡི་འྟོག་ཏུའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྒྱན་གི་བསན་བཅྟོས་མཐའ་དག་གམ་མ་ལུས་པ་སྲེ་མ་རྲེད་པ་ནི་མཛད་པ་པྟོ་ལས་
དངྟོས་སུ་མ་ཐྟོས་པའམ་མ་མཐྟོང་བའྟོ། །ཡང་ན་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོད་སྟོགས་བསན་བཅྟོས་མཐའ་དག་མ་རྲེད་
པའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ་བཤད་པ་སྔ་མ་ནྟོར་ཞིང་ཕྱི་མ་རུང་ཙམ་མྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་བསན་བཅྟོས་མཐའ་དག་མ་
རྲེད་པར་ཏྲེ་གྲུབ་མཐའ་རབ་འབྱམས་ལ་མ་འདིས་པར་རང་གི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་སྲེ་
འཕྲེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརམས་ཀི་གཞན་ལ་ཕན་འདྟོད་པའམ་མངྟོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ནི་མིན་ཏྲེ། རིག་རྟོམ་
པ་ནི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །འདི་ནི་འདབ་གཤྟོག་ཅུང་ཟད་སྲེས་པའི་བྱ་ཡང་འཕུར་བར་
རྟོམ་པ་དང་འད་བར་བསྔགས་ཚིག་ཡིན་གི་སད་པར་མི་སྦྱྟོར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ལྲེ་མང་རང་དང་རྲེས་མཐུན་ཞྲེས་
སྟོགས་གང་གང་མ་རྲེད་པ་དང་ བཅས་ཏྲེ་བཀྟོད་པ་ནི་མུན་སྤྲུལ་འབའ་ཞིག་སྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། 
རྲེད་ཅྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་འཆྟོས་སྟོབ་ཀི་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཕྱིར་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ་ཁད་པར་ཅན་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་རྒྱལ་བའི་
ཡུམ་མཐའ་དག་གིས་དྟོན་འདིའྟོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་མཁས་པ་ ་་་་་དངྟོས་འཕགས་
གྟོལ་གིས་སང་བ་སྲེ་གསལ་བར་བྱས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱིན་བརླབས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན་
བྱམས་པས་དགྟོངས་པ་དྲེ་ ་་་་་བུ་སྟོན་ལྟར་རྟོ། །རྲེད་པ་ངྟོ་མཚར་བར་བསན་པ་ནི། སྲེང་བཟང་བདག་གིས་རྒྱལ་
བའི་ཡུམ་གི་དྟོན་མཐའ་དག་ཚང་བར་རྲེད་པ་སྲེ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡ་མཚན་ཆྲེ་སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་་་་་་འྟོག་ཏུ་

བསན་འགའ་ཞིག་ཁྟོ་ན་སྲེ། གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཐྟོགས་མྲེད་དང་བཅས་པ་དབྱིག་གྲེན་དང་བཙུན་པ་གྟོལ་
སྲེས་དྲེ་ཚང་བར་མ་རྲེད་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་བདག་ནི་མཆྟོག་ཏུ་སྐ ལ་བ་བཟང་བས་སྔར་བསྟོད་ནམས་མཚར་
གཅིག་བྱས་པ་ལྟ་ཞྲེས་དགའ་བ་སྟོག་པའི་ཚིག་གྟོ །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ནི་མཁས་པ་འཕགས་པ་
ཐྟོགས་མྲེད་ལ་སྟོགས་པས་སང་བ་སྲེ་སྦྱར་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སྟོན་མ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྲེས་དང་། འགའ་ཞིག་ཁྟོ་ན་
ནི་བདག་ལས་གཞན་པའི་མཁས་པ་མམ་པར་བཞག་ དཔྱད་་་་་་པ་རྣམས་ཞྲེས་དང་། བསན་བཅྟོས་ཀུན་ནི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་
པར་གགས་པའྟོ། །མ་རྲེད་པ་ནི། མ་མཐྟོང་བའམ་མ་ཐྟོས་པ་ཞྲེས་དང་། མི་ཡིན་ཡང་རང་གི་བསན་བཅྟོས་ས་ཚོགས་བལྟས་
པས་བྟོའ ་ིཁ་ཤིན་ཏུ་ཕྱྲེ་པས་སིང་པྟོ་མདྟོར་བསྡུས་པའི་རབ་བྱྲེད་ཀི་དྟོན་ས་ཚོགས་མཐྟོང་བའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པ་ཡ་མཚན་ཏྲེ་ངྟོ་
མཚར་ཞྲེས་ཏྲེ་མ་རྲེད་པའི་འབྲུ་ནྟོན་ནྟོར་ཞིང་གཞན་ལྲེགས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་མཁས་པས་བཤད་པ་ཡང་ཤྲེས་ལ། 
ལ་ལས་དྟོན་ཚང་བར་ མ་རྲེད་པ་བདག་གིས་ཚང་བར་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་བསན་ནས། དྲེ་ཡང་ལྷས་བྱིན་པའམ་
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གནམ་བབས་སྟོགས་མིན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུའྟོ་ ཀུན་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་ཞྲེས་སྟོན་པ་སྲེ། ཟབ་མྟོའ ་ིལམ་ཅན་གསྲེར་་་་་་ མངྟོན་
རྟོགས་གསྲེར་་་་་་བརྒྱད་དམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དྟོན་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་འདི་ཆྟོས་ཅན། བསྟོད་ནམས་མ་བསགས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དྟོན་

པའམ་རིགས་པ་ གསྲེར་་་་་་དང་མི་ལྡན་པས་ཤིན་ཏུ་རྲེད་པ་སྲེ་རྟོགས་དཀའ་སྲེ། བསྟོད་ནམས་བསགས་པ་ཁྟོ་ནས་རྲེད་པ་གསྲེར་་

་་་་དྲེ་ལྟས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལས་་་་་་གསྲེར་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ ་་་་་གསྲེར་བྱིན་བརླབས་ཀི་དབང་གི་
རྲེད་པ་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་གིས་རྲེད་པ་དྲེའི་ཕྱིར་འགྲེལ་བ་འདི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དབྱྲེ་བ་སྲེ་
བཤད་ཅིང་འཇུག་པར་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་པ་དགྟོངས་པ་ཡིན་མྟོད་ཀི། འགྲེལ་བ་ལྟར་ན། ཡུམ་དྟོན་སངས་རྒྱས་
ཀི་བྱིན་བརླབས་ཀི་དབང་གིས་རྲེད་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་བྱས་པ་གཟྟོ་བའི་མཆྟོད་པ་བྱ་བར་རིགས་
པས་ན་མཁས་པ་གང་སུ་ཡང་རུང་སྟོན་པ་ལ ་དིན་དུ་གཟྟོ་བ་རྣམས་ཀིས་དིན་ལན་དུ་མཆྟོད་པའི་ངྟོ་བྟོར་ཡུམ་
འདིའི་དྟོན་བྟོ་དང་གཞུང་ལ་དབྱྲེ་བར་རིགས་སྟོ། །མཁས་པས་དབྱྲེ་བར་རིགས་པ་དྲེའི་ཕྱིར་ཡུམ་འདིའི་དྟོན་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲེ་མ་ལུས་པ་ཆྟོས་ཅན། སྲེང་བཟང་བདག་གིས་དངྟོས་སུའམ་མངྟོན་སུམ་དུ་སྟོད་ཡུལ་མིན་ཏྲེ། 
རྒྱལ་བ་་་་་་གསྲེར་ཁྟོ་ནའི་སྟོད་ཡུལ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་ཏྲེ་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་
ལྲེགས་སྲེར་བར་འདྟོད་པས་སངས་རྒྱས་མཆྟོད་པ་སྟོགས་ཀི་བསྟོད་ནམས་དག་བསྒྲུབ་དགྟོས་ཤིང་དྲེ་སྒྲུབ་པ་
དང་བསན་བཅྟོས་འབྱྲེད་པ་དྟོན་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་བསན་བཅྟོས་འབྱྲེད་པར་སྟོ་བ་སྲེས་སྟོ། །སངས་
རྒྱས་མཆྟོད་པ འི་བསྟོད་ནམས་སྒྲུབ་པ་དང་བསན་བཅྟོས་འབྱྲེད་པ་དྟོན་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་
མཆྟོད་པའི་ཐབས་སམ་མཆྟོག་ཀང་བསན་བཅྟོས་འབྱྲེད་པ་འདི་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕྱིན་མཆྟོག་དང་པྟོ་
ལས། ཤྲེར་ཕྱིན་པ་འདི་བི་བ་དང་། ཀླྟོག་པ་དང་ན་པ་དང་འདྟོན་པ་དང་ཁ་ཏྟོན་བྱྲེད་པ་དང་འཆད་པ་དང་
སྲེམས་པ་དང་བསྟོམ་པ་ནི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆྟོད་པའི་ཆྟོ་ག་རྒྱས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཞར་ལ་
གདུལ་བྱ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་ཁྲེངས་པ་མྲེད་ཅིང་གཞན་དྟོན་གི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་བསན་བཅྟོས་འབྱྲེད་
པར་སྟོ་བ་བསྲེད་ཅིང་ཅྲེས་གདམས་ངག་གི་རྐྱྲེན་ཅན་དུ་ཡང་སྦྱར་རྟོ་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོགས་ཀི་དགྟོངས་པ་སྲེ་
བྟོད་རྣམས་གཞན་དུ་འཆད་དྟོ། །འགྲེལ་པའི་མཆྟོད་བརྟོད་ནས་རྟོགས་ཀི་བར་ར་འགྲེལ་གི་སིང་པྟོ་བསྡུས་པ་
སྦྱྟོར་ཕྲེང་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་དུ་ཞིབ་པར་བསན་ཟིན་པས་དྲེར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ།།  །།གིས་པ་ལ། ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་སི་
དང་ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་ལས་སིའི་དྟོན་ནི། རྣམ་བཤད་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་རིགས་པར། མདྟོ་དྟོན་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི། །དགྟོས་པ་
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བསྡུས་པའི་དྟོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དྟོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏྲེ་བསད་པར་བྱ། །ཞྲེས་ཏྲེ་
འདི་ཡང་བྱམས་པ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ིད་ཀི་མན་ངག་བརྒྱུད་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱལ་བ་བྱམས་པས། ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས། དགྟོས་
བསྡུས་ཚིག་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས། དྟོན་གསུམ་དངྟོས་སུ་བསན་ཅིང་གཞན་གིས་ཤུགས་ཀིས་ ་་་་་ཆྟོས་ཀི་བཤྲེས་གྲེན་བསན་
ཏྟོ། །དང་པྟོར་དགྟོས་པ་བརྟོད་པས་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་ཤྲེས་ནས་དྲེ་ཐྟོབ་ཆྲེད་དུ་ན་འཛིན་སྟོགས་ལ་
འབད་པར་འགྱུར་བས་དགྟོས་འབྲེལ་ངག་གིས་དང་པྟོར་དགྟོས་པ་བསན་ཏྟོ། །དྲེ་ཡང་བསྡུས་དྟོན་ལས་རྟོགས་
པས་བསྡུས་དྟོན་ལུས་རྣམ་གཞག་བསན་ཏྟོ། །དྲེ་ཡང་ཚིག་དྟོན་ལས་རྟོགས་པས་ཚིག་དྟོན་ཡན་ལག་རྒྱས་
བཤད་བསན་ཏྲེ། ཚིག་དྟོན་ལའང་། དྟོན་དང་ལྡན་པའི་མིང་གིས་བཤད་པ། ངྲེས་ཚིག་གིས་བཤད་པ། རྣམ་
གངས་ཀིས་བཤད་པ། ལུང་བསན་པའི་རིགས་པས་བཤད་པ། དྟོན་གི་ཤུགས་ཀིས་བཤད་པ་ལས། འདིར་དྟོན་
གི་ཤུགས་ཀིས་བཤད་པ་དང་རྣམ་གངས་ཀིས་བཤད ་པ་གིས་གཟུང་ངྟོ་། །ཚིག་གི་གྟོ་རིམ་མི་འགལ་བ་ནི་
མཚམས་སྦྱར་ལས་ཤྲེས་པས་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་གསལ་བར་བསན་ཏྲེ། སྐ བས་དང་པྟོ་ལ་སྟོ་དྲུག གིས་པ་ལ་
ི་ཤུ། གསུམ་པ་ལ་བཅུ་བཞི། བཞི་པ་ལ་སྟོ་ལྔ། ལྔ་པ་ལ་ྲེར་བདུན། དྲུག་པ་ལ་གཅིག བདུན་པ་ལ་ལྔ། བརྒྱད་
པ་ལ་བཅུ་གསུམ། བར་མ་ལ་གཅིག བསྡུས་པ་ལ་གཅིག་སྲེ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་སྨྲྟོས་སྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་
སྟོ། །འྟོན་ཀང་དྲེ་ཙམ་མི་སང་བས་མཚམས་སྦྱྟོར་ཐྟོབ་པ་དྲེ་ཙམ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ལ་དགྟོངས་སྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་
སྟོ། །རིགས་པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་སྔ་ཕྱི་མི་འགལ་བ་ནི་བརྒལ་ལན་ལས་ཤྲེས་པས། གཞན་གི་ཆྟོས་རྣམས་
ཀང་ཡྟོད་ལ། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་། རབ་ཏུ་སྨྲ་རྣམས་རྒྱུད་མར་རྒྟོལ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་དངྟོས་སུ་བསན་ཏྟོ་
ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །རྣམ་་་་་་བུ་སྟོན་བཤད་རིགས་པར། མདྟོ་དྟོན་ཆྲེ་བ་ིད་ཐྟོས་ནས། །ན་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་
ལ། །ན་པ་པྟོ་དྲེ་གུས་བྱྲེད་པས། །ཐྟོག་མར་དགྟོས་པ་བརྟོད་པར་བྱ། །དྲེ་འགྲུབ་དྲེ་ནི་བསྡུས་དྟོན་
ལས། །བསྡུས་པའི་དྟོན་ནི་ཚི ག་དྟོན་ལས། །གྟོ་རིམ་རིགས་པ་སྔ་ཕྱི་དག །མི་འགལ་བ་ནི་གིས་ལས་
སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས། བརམ་པར་དམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་བཅའ་བའི་དྟོན་དུ་མཆྟོད་པར་བརྟོད་པ་བཤད། བསན་
བཅྟོས་ལ་གཞན་འཇུག་པ འི་དྟོན་དུ་དགྟོས་འབྲེལ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་ལས་སྔ་འགྲེལ་གི་མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། 
ཕྱག་འཚལ། ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ལ་ན། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལའྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན། འཕགས་བཞིའི་བཞྲེད་དྟོན་སྒྲུབ་པ་སྟོགས་
ཀི་ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྟོད་པའི་བསྟོད་པ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །དུས་ནི། རྲེ་ཤིག་ནི་རིམ་པ་སྟོན་པའི་
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ཚིག་སྲེ་ཇི་སྲིད་བསན་བཅྟོས་རྟོམ་པའི་དང་པྟོར་ཏྲེ་དང་པྟོར་འདི་བྱས་ནས་དྲེ་ནས་བྱ་བ་གཞན་ཡང་ཡྟོད་ཅྲེས་པའི་དྟོན་
ཏྟོ། །འྟོག་ཏུ་རྲེ་ཤིག་ཅྲེས་པ་ཀུན་ལའང་དྲེ་བསྲེའྟོ། །གང་གིས་ན། སིག་པ་མི་མངའ་བས་འཕགས་པ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བྱམས་པས་ཕན་འདྟོགས་པར་མཛད་པས་བྱམས་པ་སྲེ་ངྲེས་སྟོ། །གསྲེར་རྟོ། །བྱམས་པ་འཇུག་པའི་
མདྟོར། རྲེ་བཙུན་འདི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆྲེན་གདུགས་ཀི་བསན་པ་ལ་དགྲེ་སླྟོང་བྟོ་གྟོས་བརན་པར་གྱུར་པ་ན་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་བསྟོམ། གཞན་ལའང་དྲེའི་ཐབས་སྟོན། དྲེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པྟོར་སད་པས་བསྟོད་སྟོམས་ལ་བྱྟོན་པའི་
ཚེ་ཁིམ་གང་གི་ཐྲེམ་པ་ལ་ཞབས་བཞག་མ་ཐག་ནས་དྲེའི་ནང་གི་སྲེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེ་བ་
གཅིག་བྱུང་། དྲེ་ལ་ལྷ་རྣམས་ངྟོ་མཚར་ནས། ཨ་ལ་ལ་དགྲེ་སླྟོང་འདི་ནི་བྱམས་པའྟོ་ཞྲེས་འྟོག་མིན་གི་བར་དུ་གགས། སངས་
རྒྱས་དྲེས་ལྷའི་བུ་དག་དགྲེ་སླྟོང་འདི་སད་པ་སྟོད་པ་ནའང་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནའང་བྱམས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་ཐམས་ཅད ་དུ་
བྱམས་པ་ཞྲེས་པའི་མིང་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་པར་བཤད་དྟོ། །ཡང་ན་ཡུམ་བྱམས་མ་ཞྲེས་པ་ལས་བརམ་
པས་སམ། འདིའི་རང་བཞིན་བྱམས་པ་དང་སིང་རྲེ་ཅན་ཡིན་པས་སམ། ཐྟོག་མར་བྱམས་པའི་སྲེམས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐྟོབ་
པའི་ཕྱིར་རམ། སྔྟོན་དང་སྲྟོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀི་འྟོད་ཅྲེས་པར་གྱུར་པ་ན་སངས ་རྒྱས་བྱམས་པ་ཞྲེས་པའི་དྲུང་དུ་བདག་
སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཡང་མིང་བྱམས་པ་ཞྲེས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་སྟོན་ལམ་བཏབ་པས་བྱམས་པའྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་འགྲེལ་
འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྟོ། །དགྟོས་པ་ཅིའི་ཆྲེད་དུ་ན་རང་དྟོན་ནི། རང་ིད་དམ་པའི་སྟོད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པའི་སྟོ་
ནས་གཞན་གིས་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེའི་ཡང་དགྟོས་པ་ནི་དམ་པས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་བརམས་པའི་བསན་
བཅྟོས་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་འཇུག་པའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གཞན་དྟོན་ནི། དང་བ་བསྲེད་པའི་ཆྲེད་
དུའྟོ། །ནྟོར་བུ་ཆུ་དང་བྱྲེད་ལྟར་མ་དད་པ་སྟོགས་སྲེམས་ཀི་རྟོག་པ་སྲེལ་བས་ནའམ། དྲེ་མྲེད་པའི་སྲེམས་བྱུང་
དགྲེ་བ་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ད ང་བ་སྲེ།་་་་་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་བཤད། འདི་ལ་དང་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་ངག་གི་
གདུལ་བྱ་གཞན་དག་གྟོ །གང་ལ་ན་བདུད་བཞི་བཅྟོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ ་་་་་ཐྟོགས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ སམ། ྟོན་མྟོངས་
ལས་སྲེ་བའི་ྟོན་མྟོངས་གསུམ་མམ་སིབ་གིས་བཅྟོམ་པ་དང་ལྡན་པས་བཅྟོམ་ལྡན་ཏྲེ། རྒྱུད་རྡྟོ་རྲེ་རྲེ་མྟོ་ལས། 
ྟོན་མྟོངས་ལས་དང་དྲེ་བཞིན་སྲེ། །ྟོན་མྟོངས་ཤྲེས་བྱའི་སིབ་དྲེ་བཞིན། །གང་ཡང་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཆྟོས་
བཅྟོམ། །དྲེ་འདིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་སུ་བཤད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཡང་ན། བྷ་ག་ནི་སྐ ལ་བ་སྲེ་དབང་ཕྱུག་ལ་སྟོགས་
པའི་སྐ ལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་བཅྟོམ་ལྡན་ཏྲེ། སམ་བྷུ་ཉི་ལས།་་་་་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་དངས། དབང་ཕྱུག་དང་ནི་གཟུགས་
བཟང་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །བརྟོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲེ། །དྲུག་པྟོ་རྣམས་ལ་
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སྐ ལ་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས། དབང་ཕྱུག་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་རྟོག་གི་
དི་མ་མ་ལུས་པས་དབྲེན་པའི་བདག་ིད་དྲེ་རང་གཞན་གི་དྟོན་འགྲུབ་པ་ནི་དྲེས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སྟོ། །གཟུགས་
བཟང་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཞན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རང་
བཞིན་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདིར་མཚན་ིད་གཅིག་པས་སྟོ། །གགས་པ་དང་དཔལ་ནི་མམ་ིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། འགྟོ་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་བསྲེད་པས་གགས་པ་ཕུན་ ཚོགས་ཀི་རྲེན་ཡིན་པ་དང་དཔལ་དང་ལྡན་པས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་
ནི་སྟོར་རྟོག་སྲེ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མ་ནྟོར་བར་རྟོགས་པས་སྟོ། །བརྟོན་འགྲུས་ནི་བྱ་སྒྲུབ་སྲེ་བརྟོན་འགྲུས་ཕར་
ཕྱིན་གིས་ཕྱྲེ་བས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གཞན་ཡང་སླྟོབ་དཔྟོན་དང་ཚུལ་བཟང་པྟོ། ི་མ་གྲུབ། ཨ་བྷ་ཡ་སྟོགས་ཀིས་
གཞན་དུ་བཤད་དྟོ། །འདས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་སྲེ། ས་སྦྱྟོར་བ་མ་གིས་ལས་མདྟོ་སྲེ་ལས་སངས་
རྒྱས་ཀི་མཚན་ལ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་ཀང་འབྱུང་བས་འདས་ཞྲེས་བ་ཐབས་སུ་བསན་ནྟོ། །ཞྲེས་
སྟོ། །འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་བྱྲེད་པས་མའམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་བྱྲེད་པས་མ་སྲེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསྟོད་
པ་ལས། གང་སླད་སངས་རྒྱས་ འཇིག་རྲེན་གཙོ། །ཐུགས་རྲེ་ཅན་རྣམས་ཁྟོད་ཀི་སྲས། །དྲེ་ཡི་སླད་དུ་དགྲེ་མ་
ཁྟོད། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཕྱི་མྟོ་ལགས། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རྟོ། །སྟོབས་བཅུ་་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ལ་སྟོགས་པའི་ཡྟོན་
ཏན་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དང་དཀྟོན་པ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དང་འད་བས་རིན་པྟོ་ཆྲེ་
མཐར་ཐུག་པས་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྲེད་ཅིང་གངས་དང་ཚད་ཀིས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ ་

་་་་གསྲེར་ལའྟོ། །གང་གི་ཆྲེད་དུ་ན། མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ ་་་་་གསྲེར་ལྲེགས་ཀི་དྟོན་གི་དབང་གིས་ཡུམ་ལ་ཐྟོས་སྟོགས་
ཀིས་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། རབ་ཏུ་སྲེ་རྐྱྲེན་ངན་པའི་མི་འཕྟོགས་པའི་ཆྲེན་པྟོར་རྟོ། །དང་བ་
བསྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྲེ་ན། ཤྲེར་ཕྱིན་པ་དང་བའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་ལྲེགས་པ་
ཐམས་ཅད་ ་་་་་གསྲེར་དྲེ་་་་་་དངྟོས་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་རྣམས་འཐྟོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྟོ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་ཡིན་པར་
ཅིས་ཤྲེས་ན། དྲེ་ལྟར་ཡིན་པར་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པའི་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བརྟོད་དུ་མྲེད་ཅིང་
གཞན་ལ་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་དངྟོས་སུ་བསན་མི་ནུས་པའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་དངས་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་ཀིས་ ་་་་་གསྲེར་ངྲེས་པར་བཟུང་
ནས་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་མཁྲེན་པའམ་དྟོན་མཐུན་དུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་ནས་
བརྟོད་མི་ནུས་སམ་ཡྟོད་ཀང་མི་ནུས། དང་པྟོ་ལྟར་ན་བརྟོད་དུ་མྲེད་ཀང་རང་རིག་པར་མི་འཐད་དྲེ་ནམ་མཁའི་



26   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

མྲེ་ཏྟོག་སྟོགས་བཞིན། གིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་ཡྟོད་ན་བརྟོད་མི་ནུས་པར་མི་རིགས་ཏྲེ། རིགས་ན་བུམ ་སྟོགས་
ཀང་བརྟོད་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། དྟོན་དམ་པར་ན་རང་རིག་པ་ཕ་རབ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལྲེན་ལ་ཀུན་རྟོབ་
ཏུ་ནི་རང་རིག་པ་ཡྟོད་ཅིང་དངྟོས་སུ་བརྟོད་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་རང་རིག་པ་བསན་མི་ནུས་ན་རྒྱུད་
གཞན་ཡྟོད་པར་མི་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། རང་རིག་པ་ནི་མངྟོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་སྐུར་བ་མི་གདབ ་ཅིང་རྒྱུད་གཞན་
ཡྟོད་པར་ནི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་ཅྲེས་དང་། གལ་ཏྲེ་རང་རིག་ཡིན་ན་གཞན་རིག་པར་འགལ་ལྟོ་
ཞྲེ་ན། ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་ནི་དྲེ་གིས་འགལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགལ་བ་དྲེ་དག་མི་བསམ་སྲེ་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་འདི་ཅི་ཞྲེ་ན། སྟོ་སྟོར་རྟོག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་
ལ་བལྟས་པས་དངྟོས་པྟོའ ་ིཆ་ཤས་ཕ་རབ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་བགས་ཀིས་བརན་པར་གྱུར་ནས་ནམ་
ཞིག་ན་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མི་རྟོག་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་འྟོད་གསལ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་རབ་འབྱམས་ཚད་
མྲེད་པ་རང་གིས་རིག་པ་སྲེས་པ་ལ་བརྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ར་བ་ལ། བསྟོད་པ་དང་། ཕྱག་
འཚལ་བ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ་གིས། གང་ཟག་གསུམ་གི་བཞྲེད་དྟོན་སྒྲུབ་པའི་སྟོ་ནས་དང་། དྟོན་བསྡུས་
ཏྲེ་འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་བསན་པས་བསྟོད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ། གཞི་ཤྲེས་ཀི་སྟོ་ནས་ན་རང་ྲེར་ཞིར་
ཁིད་ཅྲེས་བསྟོད། ལམ་ཤྲེས་ཀི་སྟོ་ནས་བྱང་སྲེམས་འགྟོ་དྟོན་བསྒྲུབ་པར་བསྒྲུབས་ཞྲེས་བསྟོད། རྣམ་མཁྲེན་གི་
སྟོ་ནས་ཐུབ་པས་ཆྟོས་འཁྟོར་བསྐ ྟོར་བར་བསྐྲུན་ཞྲེས་བསྟོད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཁིད་ཅྲེས་པ་གཞིར་བྱས་པའི་
ཆྟོས་གསུམ་སྲེ། ཁིད་པར་མཛད་པའི་དྟོན། དྲེ་ཡི་འཐད་པ། དྲེ་ལ་ཀླན་ཀ་སང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གང་ཟག་གང་། 
ཐབས་གང་གིས། འབས་བུ་གང་དུ་ཁིད་གསུམ་ལས། གང་ཟག་ཐྲེག་དམན་བསམ་པ་ཞི་བ་ཚོལ། རྣམས་ཀིས་
མཚོན་པའི་དབྱྲེ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ན་ཐྟོས་ཞྲེས་པའི་སྐད་དྟོད། ཤྲ་བ་ཀ་ཞྲེས་པའི་ཤྲ་བ་ཐྟོས་པ། ཀ་ལ་སྟོགས་
པ་སྲེ་ཐྟོས་སྟོགས་ཞྲེས་པར་འགྱུར་བས། དངྟོས།་་་་་རང་གི་གདུལ་བྱ། དངྟོས་་་་་་ལ་ཚིག་གམ་ལུས་ཀིས་ཆྟོས་སྟོགས་
པས་ན་ཐྟོས་ཏྲེ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ ་་་་་དྲེ་ཡང་དངྟོས་སྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། སྟོགས་ཞྲེས་པས་རང་
རྒྱལ་ཡང་དངྟོས་སུ་ཟིན་པར་བསམ་པའྟོ། །ཡང་ན། ན་རང་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ནང་
ནས་རང་བཞིན་གིས་དབང་རྟུལ་གི་གང་ཟག་ཅྲེས་པ་མཚན་ིད་དྟོ། །དང་པྟོ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ ནས་བཟུང་སྲེ་
སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་བར་དུ་ས་བཅས་སུ་ཆྟོས་ན་ཅིང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་ནས་ཀང་ངག་གིས་ས་བཅས་སུ་ཆྟོས་
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སྟོགས་པས་ན་ཐྟོས་སམ་ཐྟོས་སྟོགས་ཏྲེ། ན་ཅིང་སྟོགས་པས་ན་ན་ཐྟོས་ཞྲེས་དགྟོངས་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་བ་
བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་བར་རྟོ། །བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་ལས། ་་་་་དབྱིག་གྲེན་ཀིས་མཛད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་
སངས་རྒྱས་སམ་མཁན་པྟོའམ་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་བཤད་པའི་ས་ན་ནས་གང་ཟག་ལ་བདག་མྲེད་པར་དམིགས་
པར་བྱྲེད་པས་ན་ཕ་རྟོལ་གི་སའི་རྲེས་སུ་འགྟོ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ན་ཐྟོས་རྣམས་ཀི་རྣམ་
གྟོལ་ས་ཕྱིར་འགྟོ། །ཞྲེས་བྱང་སྲེམས་ཀི་སྲེ་སྟོད་ལས་གསུངས་སྟོ། །ཡང་འཇུག་པར། ཡང་དག་པའི་གདམས་
ངག་གི་འབས་བུ་ ་་་་་ཟད་མི་སྲེ་ཤྲེས་གཞན་དག་ལས། ཐྟོས་པར་བྱྲེད་པས་ན་ཐྟོས་དག་སྲེ། འདི་ལྟར་བྱ་བ་བྱས་སྟོ་ཞྲེས་
སྟོགས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྟོ། །ཡང་ན་འབས་བུ་ མཆྟོག་གམ་བ་མྲེད་རྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་ལས་ཐྟོས་ནས་དྲེ་དྟོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ལ་སྟོགས་པར་བྱྲེད་པས་ན་ན་ཐྟོས་དག་སྲེ། 
དམ་ཆྟོས་པད་དཀར་ལས། མགྟོན་པྟོ་དྲེ་རིང་བདག་ཅག་ན་ཐྟོས་གྱུར། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཡང་དག་བསགས་
པར་བགི། །བྱང་ཆུབ་པ་ཡི་ས་ཡང་རབ་ཏུ་བརྟོད། །དྲེ་བས་བདག་ཅག་ན་ཐྟོས་མི་ཟད་འད། །ཞྲེས་གསུངས་པ་
ལྟ་བུའྟོ། །བྱང་སྲེམས་ཡང་དྲེ་ལྟ་ཡིན་མྟོད་ཀི་ན་ཐྟོས་ནི་སྟོགས་པར་བྱྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་ཡང་མི་
སྒྲུབ་པས་བྱང་སྲེམས་དྲེར་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། ཞི་བ་ནི་གསྲེར་་་་་་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ་ཚོལ་བ་ནི་དྲེ་རང་དྟོན་དུ་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་པ་་་་་་གསྲེར་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཕྱི་མའི་ཕུང་པྟོའ ་ིརྒྱུ་ྟོན་
མྟོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་སངས་ཀང་སྔ་མའི་ལས་ྟོན་གི་འབས་བུ་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པྟོ་མ་སངས་
པའི་མྱང་འདས་དྲེ་ཐྲེག་དམན་གི་ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས་ཏྲེ། ཆྲེད་དུ་བརྟོད་པའི་ཚོམས་ལས། མ་འགགས་
པའི་ལུས་ཀིས་སུ། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལྲེན་པ་ན། །དྲེ་ཡི་སྲེམས་ནི་རྣམ་པར་གྟོལ། །མར་མྲེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་
བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །འཇིག་རྲེན་ན་ཡང་ཟད་དུ་ྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཐ་མ་ལ་ལྷག་མ་ཞྲེས་བརྟོད་ཅྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་
སྟོ། །དཔྲེར་ན་དམག་གིས་ཆྟོམ་རྐུན་ཐམས་ཅད་བསད་ནས་གྟོང་མ་བཤིག་པ་ལྟ་བུའྟོ། །ཐྲེག་དམན་དག་བཅྟོམ་
དྲེ་ིད་ཚེའི་དུས་བྱས་པ་ན་སྔ་མའི་ལས་ྟོན་གི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སངས་པའི་མྱང་འདས་ནི་ཐྲེག་
དམན་གི་ལྷག་མྲེད་མྱང་འདས་ཏྲེ། སྔ་མ་དྲེ་ལས། གང་ན་ལུས་ཞིག་ཚོར་བ་འགགས། །འདུ་བྱྲེད་ྲེ་བར་ཞི་བ་
དང་། །འདུ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་བལ་གྱུར་ཅིང་། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནུབ་གྱུར་བ། །ཞྲེས་སྟོ། །དཔྲེར་ན་དམག་གིས་
གྟོང་ཡང་བཤིག་པ་ལྟ་བུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེ་པའི་འདྟོད་པ་སྲེ་མྱང་འདས་དྲེ་གིས་རག་པའི་རས་སུ་འདྟོད་
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དྟོ། །གསུམ་པ། རྣམས་མང་ཚིག་ཡིན་པས་དབྱྲེ་བ་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ན་རང་གི་དབྱྲེ་བ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ་
བཞི་སྲེ། བསྡུ་བར། སྤྲུལ་པའི། མངྟོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་འགྱུར་བའི། ཞི་བ་བགྟོད་པ་
གཅིག་པའི་ན་ཐྟོས་སྟོ་ཞྲེས་དང་། དཀྟོན་བརྲེགས་འྟོད་བསྲུང་ལྲེའུའི་འགྲེལ་པར་བྟོ་བརན་གིས་ཀང་དྲེ་སྐ ད་
བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ན་ཐྟོས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སྟོགས་པ་སྲེ། དྲེ་དག་ན་
ཐྟོས་བཏགས་པ་སྲེ། འདྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆ་ལུགས་འད་བས་སམ། ངག་གིས་ཆྟོས་སྟོགས་པར་འད་བས་
སྟོ། །དགྟོས་པ་བྟོ་དམན་དང་བའི་དྟོན། གནྟོད་བྱྲེད་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོར་གསུངས་པས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་ལ་ལྟོག་པར་མངྟོན་ཞྲེན་ཅན་ཐྲེག་ཆྲེན་བཀའ་མིན་ཞྲེས་འདྟོད་པ་དྲེ་ལ་ཟྲེར་རམ་སམ་
མྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ན་ཐྟོས་རིགས་མ་ངྲེས་པ་སྲེ། རྒྱན་ལས། ན་ཐྟོས་མ་ངྲེས་རྣམ་གིས་ཏྲེ། །ཐྲེག་དྟོན་
མཐྟོང་དང་མ་མཐྟོང་བའྟོ། །དྟོན་མཐྟོང་འདྟོད་ཆགས་བལ་བ་དང་། །འདྟོད་ཆགས་བལ་མིན་འདི་དམན་པའྟོ། །དྲེ་
གིས་འཕགས་པའི་ལམ་ཐྟོབ་པ། །སྲིད་པ་དག་ཏུ་ ་་་་་བསྔྟོ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བསྒྱུར་ བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར། །བསམ་གིས་
མི་ཁབ་བསྒྱུར་བ་ཡི། །སྲེ་བ་དང་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །གཅིག་ནི་སྟོན་ལམ་དབང་གིས་ནི། །སྲེ་བ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད། །གཅིག་ཤྟོས་ཕྱིར་མི་འྟོང་པ་ ་་་་་སྲེ་བསམ་གཏན་དང་། །ལྡན་་་་་་པའི་ཕྱིར་སྤྲུལ་པས་ ་་་་་སྲེ་སྟོབས་ཀིས་ཞྲེས་བཤད་སྦྱར་རབ་ཏུ་
སྒྲུབ། །དྲེ་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནི། །རང་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ལྡན་པས། །མྱ་ངན་འདས་ལ་མངྟོན་དགའི་
ཕྱིར། །རྟོགས་པ་ཕུལ་བ་ཡིན་པར་འདྟོད། །དྟོན་བྱས་མ་ཡིན་དྲེ་སངས་རྒྱས། །མྲེད་པར་སྲེས་ནས་སྤྲུལ་དྟོན་
གྲེར། །བསམ་གཏན་དྟོན་བརྟོན་དྲེར་བསྲེན་ནས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཏྲེ་སྐ བས་འདིར་
ཐྲེག་དྟོན་མ་མཐྟོང་བ་ནི། ད་ལྟ་ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་ལ་གནས་ཀང་ཕྱིས་དྲེ་བྟོ ར་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་སྲེ། 
འགྲེལ་བར་བདྲེན་པ་མ་མཐྟོང་བ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པའྟོ་ཞྲེས་དང་། དྲེའི་འགྲེལ་
ཆྲེན་དུ། སྟོ་སྲེ་དང་མྟོས་སྟོད་པའི་གང་ཟག་གྟོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་མི་ ་་་་་བཤད་སྦྱར་ན་གཏན་མྲེད་སང་ངྟོ་། །མཛོད་ལྟར་ན་
ན་ཐྟོས་དྟོད་རྲེ་བ་སངས་རྒྱས་སུ་དང་བཟྟོད་ འབིང་བ་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་གིས་ཡྟོད་ཅིང་བཟྟོད་ཆྲེན་ནས་
ན་ཐྟོས་ཀི་རིགས་སུ་ངྲེས་པར་འདྟོད་དྲེ་ཁ་ཆྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་སྟོ། །མཛོད་དུ། གིས་སླྟོབ་རིགས་ལས་
བཟླྟོག་ནས་ནི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཞྲེས་སྟོ། །རང་རྒྱལ་ཚོགས་སྟོད་འདྟོད་ན་དྲེར་
མ་ངྲེས་སྟོ། །ཐྲེག་དྟོན་མཐྟོང་བ་ལ། འདྟོད་པ་ལ་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་མ་བལ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། འཚང་
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རྒྱ་བར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ ་་་་་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་སྲེ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་དགུ་སངས་པས་དྲེའི་དབང་གིས་སྲེ་བ་མི་
ལྲེན་ཡང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྟོམས་ནས་སྤྲུལ་པས་འདྟོད་པར་སྲེ་བ་འཛིན་ཏྟོ། །གིས་པ་ནི། འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་
བའི་་་་་་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་ ་་་་་འཕྲེལ་ཆྲེན་འྟོང་སྲེ་འདྟོད་པའི་ལས་ྟོན་གི་དབང་གིས་འདྟོད་པར་མི་ ་་་་་བཤད་

སྦྱར་ནའང་ཡྟོད་སྲེ་ཡི། ཁམས་གསུམ་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་མཐྟོང་ནས་ ་་་་་བཤད་སྦྱར་ནའང་ཡྟོད་གང་དང་གང་དུ་སྲེམས་
ཅན་གི་དྟོན་འགྲུབ་པར་མཐྟོང་བ་དྲེ་དག་ཏུ་སྲེ་བར་གྱུ ར་ཅིག་ཅྲེས་སྟོན་ལམ་བཏབ་སྲེ་དྲེའི་དབང་གིས་གཞན་
དྟོན་་་་་་བཤད་སྦྱར་ནའང་ཡྟོད་དུ་འདྟོད་པར་སྲེ་བ་འཛིན་ཏྟོ། །དྲེ་གིས་འཕགས་པའི་ལམ་ཐྟོབ་པ་སྲེ་འཁྟོར་བར་སྲེ་བའི་
རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་བསྔྟོས་ནས་འཁྟོར་བར་སྲེ་བའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་ལམ་ིད་འཁྟོར་བར་སྲེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་
པས་ན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའི་སྲེ་བ་དང་ལྡན་པའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་གིས་འགྲེལ་ཆྲེན་
དུའྟོ། །བཤད་སྦྱར་དུ། འཕགས་ལམ་ཁྟོ་ནས་སྲེ་བ་མིན་གི་ྟོན་མྟོངས་ལྷག་མ་མ་སངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞྲེས་
སྟོ། །དྲེ་གིས་ཡིད་འབྱུང་དང་རང་དྟོན་མྱང་འདས་འདྟོད་པ་མང་དུ་གྟོམས་པ་དང་དང་པྟོ་ན་ཐྟོས་ཀི་འཕགས་
ལམ་སད་ཀང་། དྲེ་ནས་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བས་རྟོགས་པ་བུལ་བ་ཞྲེས་
བྱའྟོ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་ཏྲེ་བཤད་སྦྱར་དུ་ཅི་ཡང་མི་སང་ངྟོ་། །ཤཱནིས། དབུ་མ་རྣམས་ནི་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་བལ་བས་
བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་གིས་འབས་བུ་ལ་འཇུག་ཅིང་རྣལ་འབྱྟོར་སྟོད་པ་པ་རྣམས་ཀང་ངྟོ་། །དྲེ་བཞིན་
དུ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་བཞིས་རང་གི་འབས་བུ་དམ་པ་ལྲེན་ལ་
ཞྲེས་བཤད་དྲེ། བྱང་སྲེམས་ལས་དང་པྟོ་པས་གངས་མྲེད་གསུམ། ན་རང་འཕགས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་
པས་གངས་མྲེད་བཞི་དགྟོས་པར་བཤད་པས་གངས་མྲེད་གཅིག་གིས་བུལ་བ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་དུ་ཐུབ་
དགྟོངས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་གགས་པའི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་འཇུག་པར་བཤད་དྟོ། །དགྲེ་བ་ལྷས། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་
པའི་དགྲེ་བ་བྱས་པའི་ན་ཐྟོས་ནི་བསྐ ལ་པ་བྱྲེ་བ་གངས་མྲེད་པར་གནས་ཞྲེས་དང་། མྱུར་བ་སྲིད་པ་གསུམ་
གིས་ཐར་བར་འགྱུར་རྟོ། །བྱང་ཆྲེན་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ན་ཐྟོས་དག་ལས་ཀང་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་བཞི་བཅུར་མྱུར་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བཤད་པས་ན་རང་བསྐ ལ་པ་
གངས་མྲེད་བཞི་བཅུས་བུལ་བར་བཤད་དྟོ། །གལ་པ་ ་་་་་ཆུ ་མིག་སྟོགས་བསྐལ་པ་བཞི་བཅུས་བུལ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རྟོ། །ལམ་གི་དྟོན་མ་བྱས་པ་ནི་བདྲེན་པ་ཡང་མ་མཐྟོང་། འདྟོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཡང་མ་བལ་བའི་ན་ཐྟོས་



30   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ཏྲེ་སྟོ་སྲེའམ་མྟོས་སྟོད་པ་སྲེ་དྲེ་འདྟོད་པ་ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་འདྟོད་ཁམས་ཀི་ལྷ་ཚེ་རིང་པྟོའ ་ིནང་དུ་སྲེའྟོ། །དྲེར་
འདུག་པ་ལས། ནམ་སངས་རྒྱས་དང་བསན་པའི་ཆྟོས་ནུབ་པ་ན་སླར་འདྟོད་པར་སྲེས་ནས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་བར་
འདྟོད་པའི་དྟོན་དུ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟོན་ཞིང་སྤྲུལ་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱས་ཤིང་
ཚོགས་གིས་བསགས་ཏྲེ། མཇུག་ཏུ་འཚང་རྒྱའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་གིས་འདིའི་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བཤད་དྲེ་འདི་
ཞིང་སྟོང་དུ་སྲེས་པས་རང་རྒྱལ་གི་ ་་་་་དབྱིག་གྲེན་གནས་སྐ བས་བསན་པས་ན་གནས་སྐ བས་གསུམ་སྲེ་དཔལ་ཕྲེང་
གི་མདྟོར་མྲེའི་དཔྲེས་ན་ཐྟོས་སུ་གྱུར་ནས་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །ཕྱིས་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རྟོ་
ཞྲེས་གསུངས་ཞྲེས་འགྲེལ་པར་དང་། ལི་་་་་་གིས་ཀ་བའི་མྲེ་ལས་རྩྭའི་མྲེར་གྱུར་ནས་རྩྭའི་མྲེ་ལས་ཤིང་གི་མྲེར་
འགྱུར་བ་ལྟར་ཞྲེས་བཤད་སྦྱར་རྟོ། །དང་པྟོར་ལི་བ་ལས་མྲེ་མཆྲེད་དྟོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་དང་ྲེ་བའི་རྩྭ་ལ། དྲེ་ནས་
ཡུལ་འཁྟོར་ན་མཆྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་ནྟོ། །འགྲེལ་བ་རྡྟོག་འགྱུར་ དུ་བདྲེན་པ་མཐྟོང་བ་འདྟོད་པ་ལ་ཆགས་པ་
དང་མ་བལ་པ་ལམ་གི་དྟོན་མ་བྱས་པ་སླྟོབ་པ་ཞྲེས་བསྒྱུར་ཞིང་བཤད་སྦྱར་དུ་དྲེ་བཞིན་འཆད་དྲེ། བརག་
དགྟོས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་རྟོགས་ནས་མཐར་ན་ཐྟོས་དག་བཅྟོམ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་
པར་ངྲེས་པ་སྲེ། འདི་ཡང་མཐར་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་པ་ཁྟོ་ནའྟོ ་ཞྲེས་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་པར་བཤད་
དྟོ། །དགྟོངས་འགྲེལ་ལས། མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ན་ཐྟོས་སྤྲུལ་པའི་ན་ཐྟོས་དང་། གཞན་སྔར་
བཤད་ཕྱི་མ་གིས་དང་འད་བར་བཞིར་བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ནི་བདྲེན་པ་མངྟོན་རྟོགས་སམ། ཡང་ན་མངྟོན་པའི་
ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་མངྟོན་ནྟོ། །ཡང་ལྟ་བ་ཁས་ལྲེན་གི་ན་ཐྟོས་སྟོགས་བཞིར་འབྱྲེ ད་དྲེ། དང་པྟོ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་
སྲེམས་བསྲེད་དང་ལྡན་ཞིང་ལྟ་བ་ན་ཐྟོས་དང་མཐུན་པར་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པར་འདྟོད་པ་ཞིག་ལ་བྟོད་
རྣམས་འཆད་དྲེ། ཁུངས་མ་ལས་བཤད་ན་ན་ཐྟོས་མདྟོ་སྲེ་པ་ལ་འདྟོད་དགྟོས་ཏྲེ་བསྔྟོ་བ་དང་སྲེམས་བསྲེད་
དང་ལྡན་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་པར་ཡང་བགང་ངྟོ་། །ཞྲེས་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་པྟོ་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པར་ གནས་བརན་བྱང་བཟང་གིས་
སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མྟོང་མིན་པའི་ལུགས་ཀི་ཆྟོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་བདྲེན་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་
སིང་རྲེའི་སིང་པྟོ་ཅན་གི་སྲེམས་བསྲེད་མིན་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་གྟོ་ཆྟོད་མི་ཆྟོད་དཔྱད་པར་
བྱའྟོ། །གིས་པ། རང་རྒྱལ་ལ་དབྱྲེ་ན་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་ཚོགས་དང་སྟོད་པ་གིས་སྟོ། །གིས་པ། ཐབས་ནི་
ཕྱི་ནང་་་་་་གསྲེར་གི་དངྟོས་པྟོ་་་་་་གསྲེར་ཀུན་གང་ཟག་གི་བདག་ ་་་་་ངྲེས་དྟོན་དང་ཕྱིའི་གཟུང་བ་སྲེ་བ་ གསྲེར་་་་་་མྲེད་པར་ཤྲེས་
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པ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །ིད་ནི་དངྟོས་པྟོའ ་ིརྐྱྲེན་ཡིན་གི་ངྲེས་གཟུང་མིན་ཞྲེས་གསུངས་ཤིང་། འཇམ་གསར་
སྟོགས་ནི་ཀུན་ཤྲེས་ཁྟོ་ནས་ཁིད་ཅྲེས་སྟོགས་ིད་གསུམ་སྦྱར་ནས་ངྲེས་གཟུང་དུ་འཆད་དྲེ། སྐད་དྟོད་ལ་བཏུ་བ་ན་སྐབས་
དང་ཤིན་ཏུ་འགིག་གྟོ །གསུམ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་མ་ཞི་ཡང་ྟོན་མྟོངས་པ་ྲེ་བར་ཞི་བ་ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས་དང་སྡུག་
བསྔལ་ཡང་ྲེ་བར་ཞི་བ་ལྷག་མྲེད་ཀི ་མྱང་འདས་སུ་ཁིད་པ་སྲེ་་་་་་གསྲེར་ཐྟོབ་པར་མཛད་པའྟོ། །གང་གིས་ཁིད་ན་ཡུམ་
ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་ཏྲེ། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། ན་རང་འཕགས་པའི་ཡུམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རྒྱུད་ལ་གཞི་ཤྲེས་
མཚན་ིད་པ་བྱུང་བར་བྱས་ཏྲེ་ཐབས་དྲེའི་སྟོ་ནས་དྲེ་དག་ཐྲེག་དམན་གི་མྱང་འདས་ཐྟོབ་པར་མཛད་པའི་མི་
རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སྟོ། །གཞི་ཤྲེས་མཚན་ིད་པའང་དྲེའི་མངྟོན་རྟོགས་སུ་ལྡན་པའི་སྟོ་ནས་ཞྲེས་སྟོགས་
བཀྟོད་དྲེ། དྲེའི་ཡུམ་དུ་བསྒྲུབ་བྟོ། །གིས་པ་ནི། ན་རང་གིས་ྲེར་ཞི་གིས་ཐྟོབ་པ་ཆྟོས་ཅན། ཐབས་ཀུན་
ཤྲེས་ཀི་འབས་བུའི་ཐ་སད་བྱར་རུང་སྲེ། ཁྟོད་ཀི་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡྟོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡྟོག་བྱྲེད་པས་
སྟོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། བདག་མྲེད་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན་དྲེའི་སྟོབས་ཀིས་བདག་འཛིན་སངས་ནས་ྟོན་མྟོངས་
དང་དྲེས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ལས་ངན་ལྡྟོག་དྲེ་ལྟོག་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ལྡྟོག་སྲེ། ཏྟོག་ལས། རག་ཏུ་
ཁམས་གསུམ་བདག་མྲེད་རས་མྲེད་ཅིང་། །བྱྲེད་པྟོ་རང་དབང་མྲེད་པར་རྣམ་བལྟས་ནས། །རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་
བཟྟོད་པ་གང་སྟོམ་པ། །དྲེ་དག་འགྟོ་བ་ཀུན་ལས་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་མྲེད་ན་ཕུང་
པྟོ་བདག་དང་བདག་གིར་ཆགས་ཏྲེ་ཆགས་སང་རྟོངས་གསུམ་སྲེ་ཞིང་དྲེས་ལས་ངན་བསགས་ནས་འཁྟོར་བར་
སྡུག་བསྔལ་མྱྟོང་སྲེ། ཏྟོག་ལས། གང་དག་གཟུགས་ཀི་རྣམ་རྟོག་གསྟོག་ལ་ཆགས། །ཐྲེར་ཟུག་རག་པ་བདག་
བརན་དངྟོས་པྟོར་ལྟ། །དྲེ་དག་གི་ནི་སྲེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད། །དྲེ་དག་ངན་སྟོང་ས་ལ་ཤིན་ཏུ་འབབ། །ཅྲེས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྷག་བཅས་ཀི་དག་བཅྟོམ་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ཀི་སྡུག་བདྲེན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་ཏྲེ། ཁྟོད་ཀིས་
ཀུན་འབྱུང་སངས་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་མ་སངས་ཤིང་དྲེས་དྲེའི་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་
བསྔལ་ཅི་རིགས་བསྲེད་དྟོ། །སྟོད་འཇུག་ཏུ། ྟོན་མྟོངས་མྲེད་ཀང་དྲེ་དག་ལ། །ལས་ཀི་ནུས་པ་མཐྟོང་བ་
ཡིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་དག་བཅྟོམ་པ་སྒུར་ཆུང་དང་ཆར་ཀ་སྟོགས་དཔྲེར་བྱའྟོ། །ཡང་ན་དྲེའི་སྔར་གི་ལས་ྟོན་གིས་
སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པྟོའ ་ིརྒྱུན་ཚེ་འདིར་འཕངས་ཤིང་བསྲེ ད་ནས་དྲེ་སྟོང་བར་མི་འདྟོད་པས་རྒྱུན་གིས་འཇུག་
སྲེ་ཕྱིས་རིགས་འད་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། འཕངས་
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ལ་ལྡྟོག་འདྟོད་མྲེད་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ན་རང་གི་ལྷག་མྲེད་ཀི་སྐ བས་ན་རྟོག་པ་ཡྟོད་དམ་མྲེད། ཡྟོད་ན་
མཚན་མ་རྟོག་པའི་འཇུག་པ་མ་ཞི་ བས་ལྷག་མྲེད་དུ་འགལ་ལྟོ། །མྲེད་ན་ཤྲེས་སིབ་སངས་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། 
ན་ཐྟོས་ལྟར་ན་རྟོག་པ་མྲེད་དྲེ་གནས་སྐ བས་དྲེ་ན་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདྟོད་པས་སྟོ། །ཇི་སྐ ད་དུ། ལུས་
བཤིག་ཚོར་བ་བསིལ་བར་གྱུར། །འདུ་ཤྲེས་འགགས་ཤིང་འདུ་བྱྲེད་ཞི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདི་
འད་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན་དྲེའི་སྐ བས་ན་རྟོག་པ་ཡྟོད་ཅིང་མཐར་ཐུག་གིས་
མྱང་འདས་མ་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་དྲེ། རྒྱུད་བར། དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐྟོབ་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་ཐྟོབ་
སྲེ། །འྟོད་དང་འྟོད་ཟྲེར་སངས་ནས་ནི། །ི་མ་བལྟ་བར་མི་ནུས་བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །དཔལ་ཕྲེང་གི་མདྟོར། དག་
བཅྟོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་མཆིས་ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། དྲེ་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་ཟད་པ་མ་མཆིས་ཤིང་དྲེ་རྣམས་
ལ་སང་བར་བྱ་བའི་ཆྟོས་མང་པྟོ་མཆིས་ལ་གང་མ་སངས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་དང་རིང་དུ་འགྱུར་
རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ལམ་ཤྲེས་སུ་རྒྱས་པར་སྟོན་ནྟོ། །དྲེ་དག་གི་ཟད་མི་སྲེ་ཤྲེས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་
དང་དྟོན་ཏྲེ། དགྟོངས་གཞི་རྣམ་པར་ཆད་པའི་འཆི་འཕྟོ་མྲེད་པ་ལ་དགྟོངས། རྣམ་པར་ཆད་པའི་འཆི་འཕྟོ་ནི་
འཁྟོར་བ་པའི་སྲེ། དཔལ་ཕྲེང་གི་མདྟོར། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་ཆད་པའི་འཆི་འཕྟོ་ནི་ིང་མཚམས་སྦྱྟོར་
བ་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀིའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དགྟོས་པ་བྟོ་དམན་དང་བའི་དྟོན་ཡིན། གནྟོད་བྱྲེད་ཤྲེས་
སིབ་རྟོགས་པར་སྟོང་བའི་ན་རང་གི་ལམ་མྲེད་པས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་་་་་་ཆུ ་མིག་སྟོགས་མ་ཤི་བའི་དག་བཅྟོམ་པའི་གང་
ཟག་དྲེ་ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས། ཤི་ནས་ལྷག་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་གྲུབ་མཐའ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཏྲེ་ན་
ཐྟོས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་མྱང་འདས་མཚན་ིད་པ་རག་པའི་རས་སུ་འདྟོད ་དྲེ། ཐར་པ་ནི་རག་པ་དང་དགྲེ་བ་ཡིན་
པ་དྲེའི་ཕྱིར་བ་ན་མྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེས་དང་། ལྡན་པའི་རས་ཇི་སྲེད་པ། བལ་པའི་རས་ཀང་དྲེ་སྲེད་དྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །མདྟོ་སྲེ་པ་ནི་མྱང་འདས་ནི་སྟོ་སྟོར་བརགས་འགྟོག་སྲེ་དྲེ་ནི་ྟོན་མྟོངས་ཅི་རིགས་དང་བལ་བ་ཙམ་ཡིན་
གི་རས་སུ་མི་འདྟོད་དྟོ། །སྲེམས་ཙམ་པའང་དྲེ་དང་མཐུན་ལ་ས་སྲེར་མྱང་འདས་འདུས་མ་བྱས་སུ་བཤད་
དྟོ། །དབུ་མ་པའང་མྱང་འདས་མཚན་ིད་པ་དངྟོས་པྟོར་ཁས་མི་ལྲེན་ཏྟོ། །གསྲེར་འྟོད་དུ་གཟུགས་སྐུ་གིས་
ལྷག་བཅས་སུ་བཤད་པ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་ཕུང་པྟོས་བསྡུས་པ་ཙམ་ལ་བཞྲེད་ཀི་སྐ བས་འདི་དང་མི་འགིག་
གྟོ །གིས་པ་ལ། སྒྲུབ་པར་མཛད་ཅྲེས་པའི་ཆྟོས་གསུམ་སྲེ། དྲེའི་དྟོན་དངྟོས། དྲེའི་འཐད་པ། རྟོད་སྟོང་
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ངྟོ་། །དང་པྟོ་ལ། གང་ཟག་གང་གིས། ཐབས་གང་ལས། དྟོན་གང་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། འགྟོ་བ་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་འྟོངས་པའི་ ་་་་་གསྲེར་ཕན་པ་བསྲེད་པར་ ་་་་་གསྲེར་བྱྲེད་པའི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་
བྱང་སྲེམས་ཀིས་ཕྱིན་དྲུག་གམ་བསྡུ་དངྟོས་བཞི་སྟོགས་ཀི་སྟོ་ནས་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་ཕན་པ་སྒྲུབ་
པའི་སྟོ་ནས་སྲེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པ་ནི་ཕ་མ་དང་རང་ིད་ཀིས་རང་ལ་བྱམས་ཤིང་ཕན་འདྟོགས་པས་ཀང་
བསྒྲུན་དུ་མྲེད་དྲེ། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཕན་པའི་བསམ་པས་འདིར། །འགྟོ་ཀུན་རྣམ་པར་སིན་བྱྲེད་གནས་པ་
ལྟར། །དྲེ་བཞིན་ཕ་དང་མ་དང་གྲེན་བཤྲེས་རྣམས། །བུ་དང་གྲེན་པ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་མི་གནས། །ཇི་ལྟར་
བརྲེ་བདག་བདྲེ་དང་ཕན་ཕྱིར་སྦྱྟོར། །སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་བྱམས་འདྟོད་དྲེ་ལྟར་ནི། །སྲེ་བྟོ་བདག་ལའང་
བྱམས་པར་མི་འདྟོད་ན། །རབ་སྡུག་སྲེ་བྟོ་གཞན་བརྲེན་སྨྲྟོས་ཅི་དགྟོས། ་་་་་ཤིན་ཏུ་མཛའ་བའི་འགྟོ་བ་གཞན་ཅི་སྨྲྟོས། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་

བསྒྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །རབ་སྡུག་སྲེ་བྟོ་ནི་མཛའ་བྟོའམ་གྟོགས་པྟོ་སྲེ་དྲེ་དག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་འདྟོགས་པས་
ཀང་བསྒྲུན་དུ་མྲེད་ཅྲེས་པའི་དྟོན་དུ་བྟོ་བརན་ནྟོ། །རྣམས་མང་ཚིག་སྲེ། གཅིག་ནི་མྟོས་དང་ལྡན་པ་དང་། །ལྷག་
པའི་བསམ་པ་དག་པ་གཞན། །མཚན་མ་དང་ནི་མཚན་མྲེད་དང་། །མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་སྟོད་པ། །ལྔ་པྟོ་
འདི་དག་ས་ཀུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་ཏྲེ། མྟོས་སྟོད་ཀི་ས་བཞི་ལ་གནས་པ་ནི་
མྟོས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྲེ་ཆྟོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྟོ་མངྟོན་དུ་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྟོ་ལ་དད་ཅིང་ཡིད་
ཆྲེས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཚོགས་ལམ་པའང་དྲེར་བསྡུ་དགྟོས་སྟོ། །ས་དང་པྟོ་པ་ལྷག་བསམ་དག་པའི་སྲེ། མཐྟོང་
སང་སིབ་པ་གིས་སངས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ས་གིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་མཚན་མ་
སྟོད་པའི་སྲེ། ས་གིས་པ་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་འབྱྲེད་པའི་མཚན་མ་སྟོད་པས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། འཇིག་ལྟ་
ལྷན་སྲེས་ཀི་མཚན་མ་འབྱུང་བས་སྟོ། །བཞི་པ་ལ་སྡུག་ཀུན་གིས་གནྟོད་འགྟོག་ལམ་ཞི་ བར་མཐྟོང་བའི་མཚན་
མ་སྦྱྟོང་བས་སྟོ། །ལྔ་པ་ལ་བཟྟོའ ་ིལས་ཀི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ལ་རྟོག་པ་འབྱུང་ངྟོ་། །དྲུག་པ་ལ་རྲེན་འབྲེལ་ལུགས་
མཐུན་ལུགས་བཟླྟོག་ལ་རྟོག་པའི་མཚན་མ་ཡྟོད་པས་སྟོ། །ས་བདུན་པ་ལ་མཚན་མྲེད་སྟོད་པའི་སྲེ་དྲུག་པ་མན་
ལ་འབྱུང་བའི་མཚན་མ་རྣམས་སངས་པས་སྟོ། །བརྒྱད་པ་ཡན་མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པ་ལ་སྟོད་པའི་སྲེ། 
དྟོན་གིས་དང་མི་རྟོག་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་་་་་་འདིའི་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བྟོ་བརན་ནྟོ། །གིས་པ་
ནི། ལམ་གསུམ་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་སིང་རྲེ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པ་ིད་ཀིས་
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སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། འཇིག་པ་ལ་བརྲེན་པའམ་ ་་་་་ཤཱ ནིས་སྐ ད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་་་་་་རྒྱུན་ག ིས་འཇིགས་པས་རབ་ཏུ་འཇིགས་པས་
འཇིག་རྲེན་ཏྲེ་བཅུད་ཀི་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དྟོན་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཇི་ལྟར་འྟོས་པ་བཞིན་དུ་དངྟོས་
དང་བརྒྱུད་པའི་སྟོ་ནས་སྒྲུབ་པའམ་ ་་་་་གསྲེར་རྟོགས་པར་མཛད་པའྟོ།་་་་་གསྲེར། །གང་གིས་ན་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་ཏྲེ། 
དྲེ་ཡང་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། བྱང་སྲེའི་ཡུམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤྲེས་བསྲེད་ནས་བྱང་སྲེམས་
མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྟོགས་ཀི་འགྟོ་དྟོན་སྒྲུབ་པར་བསྒྲུབས་པའི། མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས། ཡིན་པས་སྟོ། །ལམ་
ཤྲེས་དྲེའི་ཡུམ་དུ་ཡང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། འདིར་ལམ་ཤྲེས་ནི་སྔར་བཤད་ལྟར་དང་ལམ་གསུམ་ཕྱི ན་ཅི་མ་ལྟོག་
པར་ཇི་བཞིན་ཤྲེས་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་གིས་ཀ་གཟུང་སྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྟོར་བདུད་རི་འཐྟོབ་བྱྲེད་ལམ་ནི་
འདི་ཡིན་གི། ལམ་ངན་སྟོངས་ལ་ལམ་བཟང་མནྟོས་ཤིག་ཅྲེས། །ལྟ་ངན་སྲེམས་ཅན་མཐྟོང་ནས་འདྟོམས་བྱྲེད་
དྲེ། །རྒྱུ་དྲེས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །དྲེས་ན་བྱང་སྲེམས་འཇིག་རྲེན་གི་དྟོན་
བསྒྲུབ་པ་ཆྟོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་ཀི་འབས་བུའི་ཐ་སད་བྱར་རུང་། དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡྟོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགྟོ་ལྡྟོག་
བྱྲེད་པས་སྟོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། རིམ་བཞིན་དུ་ལམ་གསུམ་ཤྲེས་ན་བསན་ནུས་ལ་སིང་རྲེ་སྟོགས་ཡྟོད་ན་བསན་
འདྟོད་དྲེ་ལམ་བསན་པས་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་ལ་འགྟོད་ པས་སྟོ། །སྲེམས་འགྲེལ་དུ། རང་ིད་ངྲེས་པ་
གཞན་དག་ལ། །ངྲེས་པ་བསྲེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །རག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་ནི། །མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་
པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་རང་གིས་ལམ་མི་ཤྲེས་ན་བསན་མི་ནུས་ལ་སིང་རྲེ་སྟོགས་མྲེད་ན་བསན་མི་འདྟོད་དྲེ། 
ཇི་སྐ ད་དུ། རང་གི་རྟོགས་པའི་རྲེས་འབང་བས། །ཇི་ཙམ་ཞིག་ནི་དཔག་པར་ནུས། །ཐབས་བྱུང་དྲེ་རྒྱུ་ལྟོག་གྱུར་
པས། །དྲེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེད་དུ་དངས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ལམ་ཤྲེས་ཁྟོ་ནས་འཇིག་
རྲེན་གི་དྟོན་བསྒྲུབ་པར་མི་རིགས་ཏྲེ་གཞི་ཤྲེས་རྣམ་མཁྲེན་གིས་ཀང་སྒྲུབ་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་འཇིག་
རྲེན་གི་དྟོན་སྒྲུབ་པའི་དངྟོས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཐབས་ལམ་ཤྲེས་ཁྟོ་ནར་འདྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་དྟོན་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ལམ་ཤྲེས་ཁྟོ་ནར་མི་སྨྲའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། གསུངས་པར་མཛོད་ཅྲེས་པའི་ཆྟོས་གསུམ་སྲེ། 
གསུངས་ཤིང་སྟོན་པའི་དྟོན། དྲེའི་འཐད་པ། དྲེ་ལ་རྟོད་སྟོང་ངྟོ་། །དང་པྟོ་ལ། ཐབས་གང་ལས། གང་ཟག་གང་
གིས། འབས་བུ་གང་གསུངས་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། རྣམ་མཁྲེན་གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་སྟོ། །གསྲེར་ནི་
ཡུམ་གང་དང་ཞྲེས་སྟོ། །གང་སི་ས་ཡིན་ཡང་མཁྲེན་པ་གསུམ་ལས་མྲེད་ཅིང་གཞན་གིས་སྨྲྟོས་ཟིན་པའི་ལྷག་ ་
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་་་་ཤཱ ནི་མར་གྱུར་པ་དང་། གང་མངྟོན་རྟོགས་སུ་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཀིས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་ཆྟོས་འ ཁྟོར་བསྐ ྟོར་
ཞྲེས་པའི་དྟོན་གི་ཤུགས་ ་་་་་ཤཱ ནི་ཀིས་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་ལ་གྟོ་སྲེ། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སས་དགྲེ་འདུན་གྟོ་བ་དང་
འགའ་ཞིག་འྟོངས་སྟོ་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནྟོ། །དག་ལྡན་དུ། ལྷག་མ་དང་དྟོན་གིས་ཞྲེས་སྟོ། །ཁད་པར་ཐུབ་པའི་
ཚིག་དང་འབྲེལ་བས་གྟོ་སྲེ་ཛ་མད་ཨག་ནིའི་བུ་རཱ་མ་ཞྲེས་པས་རཱ་མའི་ཁད་པར་ གཅིག་གྟོ་བ་བཞིན་ནྟོ། །དཔྲེ་
དྲེ་དག་ངག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྟོ་གསུམ་མི་དགྲེ་བ་ལ་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་དངྟོས་འཇུག་པ་ཐུབ་པ་སྲེ། ཡང་དག་
པར་་་་་་གསྲེར་བསམས་པ་སྲེ་སངས་རྒྱས་ ་་་་་གསྲེར་ཤཱ ནི་སྟོ། །ཡང་ན་བདུད་བཞི་ཐུབ་ཅྲེས་ཀང་རུང་ངྟོ་། །དྲེ་ཡང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཅན་ཞིག་སྲེ། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར། །ལ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཆྟོས་རྣམས་ལ། །དཔྲེ་འགྟོད་ཇི་སྲེད་བྱྲེད་པ་ནི། །དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་མི་འཚམ་སྲེ། །དྲེ་དག་རྒྱལ་
ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས། །འདི་ལ་དཔྲེ་གཅིག་ཡང་དག་སྲེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་བསན་པ་ལགས། །དྲེ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཆྟོས་དང་མཐུན། །གང་ནའང་དྲེ་ཡི་ཚད་མ་མཆིས། །ནམ་མཁའ་འདིར་ནི་ཇི་ཙམ་པ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་
ཚུལ་ཁིམས་དང་། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་རྣམ་གྟོལ་དང་། །རྣམ་གྟོལ་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྟོང་དྲེ་ཅན། །ནམ་མཁའི་ཚད་ནི་ཇི་
ཙམ་པར། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀང་དྲེ་ཙམ་སྲེ། །འཇིག་རྲེན་མགྟོན་པྟོའ ་ིསི་གཙུག་ཀང་། །ནམ་མཁའི་
ཁམས་དང་མཚུངས་པ་ལགས། །ནམ་མཁས་ཇི་སྲེད་ཁབ་གྱུར་པ། །སྐུས་ཀང་དྲེ་སྲེད་ཁབ་པ་ལགས། །དྲེ་
བཞིན་དུ་སྐུ་དང་འྟོད་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་བྱམས་པ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྐུ་རྣམས་སྦྱར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། 
ས་ཚོགས་འདི་དག་རྣམ་པ་ཀུན་གསུང་ ་་་་་གསྲེར་འགྱུ ར་བ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་འཁྟོར་ས་ཚོགས་
འདི་དག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ ་་་་་གསྲེར་དུ་གསུངས་ཤིང་་་་་་གསྲེར་སྟོན་པར་མཛད་ ་་་་་གསྲེར་པའྟོ། །དག་ལྡན་དུ་
ས་ཚོགས་འདི་དག་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ནི་ཆྟོས་འདི་དག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏྲེ་དྲེ་ཀུན་ནས་
མཁྲེན་པའིའྟོ། །འདིའི་ཡུམ་ཞྲེས་སྟོ། །འགྱུར་འདི་ལྟར་ན། ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་ངམ་སྲེ་སྟོད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ ་་་་་

བུ་སྟོན་གསྲེར་ཞྲེས་སམ་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་ ་་་་་ཆུ ་འྟོད་གལ་གསྲེར་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །གང་གིས་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་གསུང་བར་མཛད་ན། ཡུམ་གིས་ཏྲེ། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། རྟོགས་སངས་
རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྲེན་བསྲེད་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀིས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་ཆྟོས་
འཁྟོར་བསྐ ྟོར་བར་བསྐྲུན་པའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སྟོ། །རྣམ་མཁྲེན་དྲེའི་ཡུམ་དུ་ཡང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། 
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ཐུབ་རྣམས་ཆྟོས་འཁྟོར་གསུངས་པ་ཆྟོས་ཅན། རྣམ་མཁྲེན་གི་འབས་བུའི་ཐ་སད་བྱར་རུང་ཞྲེས་སྟོགས་དགྟོད་
དྟོ། །རགས་རིམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ཅན་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་ན་དྲེ་
བསྐྟོར་ནུས་ཏྲེ། མདྟོར་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ་ནས་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་མྲེད་ན་བསྐ ྟོར་མི་ནུས་
ཏྲེ། འདབ་གཤྟོག་མྲེད་པའི་བྱ་འཕུར་མི་ནུས་པ་བཞིན། མདྟོར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཐྟོབ་པར་མ་
བགིས་པར་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར་བར་མི་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁྲེན་ིད་དྲེའི་རྒྱུར་སྨྲྟོས་
པ་མི་འཐད་དྲེ། ལྗགས་སྟོགས་ཡང་དྲེ་ཡིན་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་མཁྲེན་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་གཞན་ཡང་རྒྱུ་ཡིན་
པ་མི་འགྟོག་གྟོ །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྟོན་དངྟོས། དྲེའི་འཐད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ན་ཐྟོས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་ཚོགས་ཏྲེ་དགྲེ་འདུན་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་ ་་་་་ཤཱ ནི་དངྟོས་བ་མ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་བ་མ་ ་་་་་དྲེའི་ཡང་། ཤཱ ན་

དངྟོས། དམ་པའྟོ། །དྲེ་དག་གི་ ་་་་་ཤཱ ན་དངྟོས་ཡང་བ་མར་གྱུར་པའི་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེ་ལ་བསྟོད་དྲེ། ཚོགས་བཅས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་ཞྲེས་པའི་ ་་་་་ཤཱ ན་ཚིག་གིས་དྲེ་དག་གི་ཡང་ཡུམ་ ་་་་་ཤཱ ན་དྟོན་དུ་བསན་ཏྟོ། །འྟོ་ན་བུ་དང་ལྡན་པའི་
ཆུང་མ་དྲེ་ནི་བུའི་ཡང་ཆུང་མར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། འདིར་བཅས་སམ་ལྡན་པའི་དྟོན་ནི་ལྷན་ཅིག་པ་ལ་བརྟོད་པར་
འདྟོད་པས་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་ ་་་་་ཤཱ ནིས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། འཕགས་བཞིའི་
ཡུམ་ཡིན་ཏྲེ། སྔ་ཕྱི་ལ་ལྟྟོས་ཏྲེ་དྲེའི་ངྟོ་བྟོ་བསྲེད། དྲེའི་གནས་སྐ བས་གསྟོ་བའམ་རྒྱས་པར་བྱྲེད། དྲེ་ལ་ཕན་
ཆྲེན་པྟོ་འདྟོགས་པས་སྟོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ཡུམ་་་་་་ཤཱན་དྟོན་ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་འཕགས་བཞིའི་ཟག་ ་་་་་ཤཱ ན་དྟོན་མྲེད་ཀི་
ཕུང་པྟོ་མ་བསྲེད་ཅིང་དྲེ་དག་གི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཕུང་པྟོ་མ་གསྟོས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་དྲེ ་དག་གིས་ྲེར་ཞི་ཐྟོབ་སྟོགས་
དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་ཐྟོབ་པར་མི་ནུས་པས་ཡང་ཡུམ་མྟོ། །ཡང་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་འཕགས་བཞིས་ྲེར་ཞི་སྟོགས་དྟོན་
ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་ཐྟོབ་པས་ཕན་བཏགས་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་སྲེ། ཤཱནིས། ཡུམ་་་་་་དངྟོས་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེ་ལ་ ་་་་་བསྡུས་ཕྱག་
འཚལ་ལྟོ། །འདི་ཇི་ལྟར་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་ཐྟོབ་པའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། གང་ཡང་འཇིག་རྲེན་གི་ཕན་པ་ཆྲེན་པྟོ་འདྟོགས་པ་དྲེ་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་མ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །གཞན་ཡང་ཇི་
སྲིད་དུ་དྲེ་དག་གི་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཕུང་པྟོའ ་ིབདག་ིད་མ་བསྲེད་ཅིང་མ་གསྟོས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་དྲེ་དག་གིས་ཇི་
སྐ ད་དུ་བཤད་པའི་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ཐྟོ བ་པར་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་དྟོན་གིས་ན་བསྲེད་པ་དང་གསྟོ་བ་ཡིན་
པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་ཡང་འདི་ཡུམ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསྟོད་པ་ལས། གཞན་
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དྟོན་མངྟོན་དགའི་བདག་ིད་ཅན། །དཔའ་བྟོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསྟོ་མཛད་བསྲེད་པར་མཛད་པ་
སྲེ། །ཁྟོད་ནི་བྱམས་མའི་ཡུམ་ལགས་ སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །མཁྲེན་གསུམ་དང་འཕགས་བཞི་ཡུམ་སྲས་སུ་སྒྲུབ་པ་
ཡང་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། སྔ་ཕྱི་བསྲེད་བྱ་སྲེ་བྱྲེད་དང་དུས་མམ་གསྟོ་བ་དང་བཞྲེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡུམ་ཡིན་པའི་
ཚུལ་གིས་སྟོ། །ཡུམ་བྱྲེད་ཚུལ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་བ་མའི་ ་་་་་ཤཱ ནི་ཡང་བ་མར་གྱུར་བའི་
ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེ་ལ་གང་ཟག་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཤཱ ནི་་་་་་སྲེ་སྟོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་
པའྟོ། །འདིར་འཕགས་པས་འཕགས་བཞི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་གི། ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྟོན་ཏན་ྲེ་བར་དགྟོད་པ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བས་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པ་འདི་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གི་མན་ངག་བཤད་སྦྱར་དུ་བྱའྟོ་
སམ་པས་བཤད་པ་ ་་་་་དྟོན་བསྡུས་འདི་སྦྱར་བར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དང་། བཙུན་གྟོལ་ཡང་དྲེ་སྐ ད་འཆད་
པས་དངྟོས་སུ་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་དྲེ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཤུགས་ལ་བརམ་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་
བྱའྟོ། །འྟོ་ན་མཆྟོད་བརྟོད་ཀི་བརྟོད་བྱ་མཁྲེན་གསུམ་གྟོ་རིམ་འཆྟོལ་ཏྲེ། དམན་ཤྟོས་གཞི་ཤྲེས་དང་པྟོར་བརྟོད་
པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། བྟོད་སྔ་རབས་རྣམས་གླྲེང་གཞིའི་འགྲེལ་བ་ཡིན་པས་སྟོན་མྲེད་ཟྲེར་བ་ནི་འཁྲུལ་ཏྲེ་འཕགས་སྲེང་
སྟོགས་རྒྱ་གར་མཁས་པ་སུས་ཀང་དྲེ་སྐད་མ་བཤད་ཅིང་སླྟོབ་དཔྟོན་དང་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་གླྲེང་གཞི་རྒྱན་གི་
མ་བསྡུས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་གླྲེང་གཞིའི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས་དྲེའིའྟོ། །རིམ་བཞིན་དགྟོས་
ན་རྣམ་མཁྲེན་དང་པྟོར་སྟོན་དགྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཅྲེས་ཐྟོག་མར་བྱུང་བས་
སྟོ། །བསན་བཅྟོས་རིན་ཆྲེན་སྟོན་མར། གླྲེང་གཞི་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་དྟོན་མཆྟོག་རྣམས། །ལྲེགས་པར་
བསྡུས་པ་ཕྱག་འཚལ་ཚིགས་བཅད་ཡིན། །ཞྲེས་སྲེང་བཟང་གིས་བཤད་དྟོ་ཞྲེ་ན། བསན་བཅྟོས་དྲེ་ནི་བྟོད་ཁ་
ཅིག་གིས་བྱས་ཀི་སྲེང་བཟང་གིས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལས་མཐར་གིས་པ་དངྟོས་པྟོ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་
སྟོགས་འགལ་བ་དུ་མ་ཡྟོད་ཅྲེས་གསུངས་ཤིང་དྟོན་ལའང་དྲེར་གནས་སྟོ། །གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་མར་མིང་
བཏགས་ནས་བྟོད་ཀིས་བྱས་པ་དྟོན་བསྡུས་སྟོན་མ་དང་སྡུད་པའི་ལྡྲེ་མིག་དང་དྷར་ཤིའི་འབུམ་ཊིཀ་དང་ི་ཁི་
གཞུང་འགྲེལ་ཆུང་བ་སྟོགས་མང་པྟོ་སང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་མཆྟོད་བརྟོད་དུ་མཁྲེན་གསུམ་གི་གྟོ་རིམ་འདི་དམན་
མཆྟོག་གི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། ལུས་རྒྱས་བཤད་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་བསན་པ་ནི་མཆྟོག་དམན་གི་
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རིམ་པའྟོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ་ལྔ། དགྟོས་བསྡུས་ཚིག་དྟོན། མཚམས་སྦྱར་བརྒལ་ལན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ་
གསུམ། ར་བས་ཡུམ་གི་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད། དྲེ་ལས་ཡུམ་ལ་དང་བའི་ཚུལ། དང་བ་ལས་གང་ཞིག་འགྲུབ་པའི་
ཚུལ་ལྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཞྲེས་བྱ་བའི་སྐད་དྟོད། ཨི་ཏི་ནི། སྨྲ་སྟོར། ཨི་ཏི་རྒྱུ་མཚན་གནས་སྐ བས་དང་། །གསལ་
བྱྲེད་སྟོགས་དང་རྟོགས་རྣམས་ལ། །ཞྲེས་དྲེ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་དྲེ་ལྟར་གི་དྟོན་ཡིན་ཞིང་གསུངས་
པ་ནི་བཤད་པ་སྲེ། རྒྱ་དཔྲེ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡྟོད་དྲེ། ཕལ་ཆྲེར་ལ་མི་སང་ཟྲེར་རྟོ། །ན་ཐྟོས་ཞི་ཚོལ་ཞྲེས་སྟོགས་
མཆྟོད་བརྟོད་ཀི་ཚིག་བཅད་འདིས་ནི་ཆྟོས་ཅན། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་འདིའི་ཆྲེ་བའི་ཡྟོན་ཏན་གི་བདག་ིད་དམ་
དངྟོས་པྟོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པར་བརྟོད་དྲེ། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་འཕགས་བཞི་ྲེར་ཞིར་ཁིད་སྟོགས་ཡྟོན་
ཏན་ཁད་པར་བ་སྟོན་པས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས། དད་པའི་རྲེས་འབང་དང་བའི་ཚུལ། ཆྟོས་ཀི་རྲེས་འབང་
དང་བའི་ཚུལ་ལྟོ། །དང་པྟོ་ནི། མཆྟོད་བརྟོད་ཚིགས་བཅད་དྲེས་ཡུམ་གི་ཡྟོན་ཏན་བ རྟོད་པ་ཐྟོས་པས་རྐྱྲེན་བྱས་
ནས་ཡུམ་ལ་དང་བ་སྲེ་ཚུལ་གིས་ཡྟོད་པ་ལས་རྲེ་ཤིག་དང་པྟོ་བརྟོད་ན། དང་བ་སྲེའྟོ། །གང་ཟག་གང་ན། 
ཚིག་ཙམ་ལས་ ་་་་་གསྲེར་ངྲེས་ཤྲེས་སྲེ་བ་དད་པའི་རྲེས་སུ་འབང་བ་སྲེ། དྲེ་ནི་གང་ཟག་གཙོ་བྟོར་བྱས་ནས་འཇུག་
པའྟོ། །ཞྲེས་་་་་་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། ཤཱནིས་སྟོ། །གང་ལ་ན་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡུམ་ལ་དྲེ་འདའི་
ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་དམ་མྲེད་སམ་པའི་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་བྱས་ནས་ཐྟོས་མ་ཐག་ ་་་་་འཇམ་གསར་བུ་སྲེ་བས་མྱུར་དུ་ཆྲེན་པྟོར་
་་་་་གསར་བུ་སྲེ་བས་རབ་ཏུའྟོ། །མཆྟོད་བརྟོད་ཆྟོས་ཅན། དགྟོས་པ་ཡྟོད་དྲེ་ཞྲེས་དགྟོད་དྟོ། །འྟོག་མ་ལ་ཡང་
ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། དང་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ིད་དྟོ། །རྐྱྲེན་ནི། དྲེ་ཐྟོས་ནས་སྟོ། །གང་ཟག་གང་ན། ཆྟོས་ ཀི་
མཚན་ིད་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་བརགས་དཔྱད་བྱས་ནས་འཇུག་པ་ཆྟོས་ཀི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་སྟོ། །ཀང་
ནི་དད་རྲེས་འབང་དུ་མ་ཟད་དྟོ། །འདི་ནི་རང་གི་ཤྲེས་རབ་གཙོ་བྟོར་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ ་་་་་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ ར་ཤཱནིས་
སྟོ། །གང་ལ་ན། ཡུམ་དྲེ་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྐྱྲེན་ངན་པས་མི་འཕྟོགས་པའི་རབ་ཏུའམ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །འྟོ་ན་སྔ་མར་
འདི་ཞྲེས་ྲེ་ཚིག་དང་། འདིར་དྲེ་ལ་ཞྲེས་རིང་བའི་ས་སྨྲྟོས་པ་ཅི་ལྟར་ཡིན་ཞྲེ་ན། ར་བར་ཡུམ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པའི་
ཚིག་ལ་གིས་ཀ་བསྲེག་པས་སྔ་མ་དྲེ་ལ་ཚིག་རིམ་ྲེ་བས་འདི་ལ་ཞྲེས་ྲེ་ཚིག ་དང་། ཕྱི་མ་འདི་དྲེ་བས་ཚིག་
རིམ་རིང་བས་དྲེ་ལ་ཞྲེས་རིང་བའི་ཚིག་སྨྲྟོས་སྟོ། །ལྷ་དབང་བྟོས། དྲེ་ཞྲེས་པ་ནི་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སའྟོ། །འདི་
ཞྲེས་པ་ནི་མངྟོན་དུ་གྱུར་པའིའྟོ་ཞྲེས་བཤད་དྟོ། །དབང་རྣྟོན་མཆྟོད་བརྟོད་ལས་ཡུམ་ལ་དང་བ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་
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མཚན་ལ་གིས་ལས། དྲེའི་བརྟོད་བྱའི་དྟོན་ལ་གནྟོད་བྱྲེ ད་མ་མཐྟོང་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་གཟུང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། 
མཆྟོད་བརྟོད་ངག་གི་གདུལ་བྱ་དབང་རྣྟོན་ཆྟོས་ཅན། དྲེ་འདའི་མཆྟོད་བརྟོད་ངག་ལས་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་རབ་ཏུ་
དང་བ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་དྲེ། གཞི་ཕུང་སྲེ་སྟོགས་དང་ལམ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་ཆྟོས་ིད་དམ་རྣམ་རགས་
མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པ འི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡང་ཡིན། མཆྟོད་བརྟོད་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་བརྟོད་བྱའི་དྟོན་སྲས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གསུམ་བསྲེད་ནུས་ཀི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་ཅན་
ཡང་ཡིན་པའི་ཡུམ་ལ་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་ཡྟོད་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དྟོ་ཞྲེའམ། སྲས་གསུམ་དངྟོས་་་་་་སྲེ་བའི་མཚན་ིད་དང་མི་
ལྡན་ནྟོ་ཞྲེས་རིགས་པ་རྣམ་དག་གིས་གནྟོད་པ་མ་མཐྟོང་ནས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་གིས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་དྲེ་འད་དྲེ་སྲེས་
པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དྟོན་དངྟོས་སྟོ། །བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་གང་ལས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། གཞི་
ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆྟོས་ཅན། བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། བདྲེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དམ་རང་བཞིན་
དང་བལ་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་བརན་བཞིན། སྟོགས་པ་རྒྱུ་ལ་དཔྱྟོད་པ་རྡྟོ་རྲེ་གཟྲེགས་མ། འབས་བུ་ལ་དཔྱྟོད་པ་
ཡྟོད་མྲེད་སྲེ་འགྟོག རྲེན་འབྲེལ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གི་རགས་དང་། རྒྱུ་འབས་གིས་ཀ་ལ་དཔྱྟོད་པ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དྟོན་མུ་བཞི་
སྲེ་འགྟོག་སྲེ་དངྟོས་པྟོའམ་སང་བ་དྟོན་དམ་པར་གདྟོད་མ་ནས་མ་སྲེས་པ་ིད་དུ་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་ིད་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ལ་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དྲེ་བྱྲེད་པས་ཚད་མ་ཞྲེས་བྱ་ཞིང་རྒྱུ་མཚན་
དྲེས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་དབང་ལས་རིགས་པ་ཞྲེས་བས ན། བྟོ་དྟོན་དང་མཐུན་པར་
སྒྲུབ་ཅིང་དྲེར་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་ན་སྒྲུབ་པ་དང་འདྲེན་པ་ིད་དུ་ཡང་བསན་ཏྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །འཐད་པ་
སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་བསྡུས་པ་བདྲེན་དངྟོས་དགག་པའི་རགས་བཞིའམ་ལྔ་སྲེ། དང་པྟོ་ངྟོ་བྟོ་ལ་དཔྱད་པ་
གཅིག་དང་དུ་བལ་ནི། དངྟོས་པྟོའམ་སང་བ་ཆྟོས་ཅན། དྲེ་ཁྟོ་ནར་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོར་མྲེད་དྲེ། དྟོན་དམ་པའི་
བདྲེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་བརན་བཞིན། ལང་གཤྲེགས་ལས། ཇི་ལྟར་མྲེ་ལྟོང་
ངྟོས་རྣམས་ལ། །གཅིག་དང་གཞན་ིད་སངས་པའི་གཟུགས། །སང་ཡང་དྲེ་ན་ཡྟོད་མ་ཡིན། །དྲེ་བཞིན་དངྟོས་
རྣམས་ངྟོ་བྟོ་ིད། །ཅྲེས་དང་། གང་གིས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་དཔྱད་ན། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་ངྟོ་། །གིས་པ་རྒྱུ་ལ་
དཔྱད་པ་རྡྟོ་རྲེ་གཟྲེགས་མ་ནི། དངྟོས་པྟོ་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། དྟོན་དམ་པར་
བདག་ལས། གཞན་ལས། གིས་ཀ་ལས། རྒྱུ་མྲེད་ལས་མི་སྲེ་བས་སྟོ། །ར་ཤྲེར་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་
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གཞན་ལས་མིན། །གིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྲེད་མིན། །དངྟོས་པྟོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་། །སྲེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྟོད་
མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་དཔྱད་པ་ཡྟོད་མྲེད་སྲེ་འགྟོག་ནི། ཆྟོས་ཅན་ཆྟོས་འད། དྟོན་དམ་
པར་འབས་བུ་ཡྟོད་ཟིན་མི་སྲེ། མྲེད་པ་མི་སྲེ་བས་སྟོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། ཡྟོད་པ་སྲེ་བར་རིགས་མིན་
ཏྲེ། །མྲེད་པ་ནམ་མཁའི་པདྨ་བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་རྲེན་འབྲེལ་གི་རགས་ནི། ཆྟོས་ཅན་ཆྟོས་འད། རྲེན་
འབྲེལ་ཡིན་པས་སྟོ། །སྒྱུ་མ་བཞིན་ནྟོ། །བྟོ་གྟོས་རྒྱ་མཚོའི་མདྟོར། གང་རྣམས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །དྲེ་
རྣམས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་མྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །ལྔ་པ་མུ་བཞི་སྲེ་འགྟོག་ནི། ཆྟོས་ཅན་ཆྟོས་འད། དྟོན་དམ་པར་རྒྱུ་
དུ་མས་འབས་བུ་ གཅིག་དང་དུ་མ་མི་བྱྲེད། དྟོན་དམ་པར་རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མ་མི་བྱྲེད་
པས་སྟོ། །བདྲེན་གིས་ལས། དུ་མས་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་མི་བྱྲེད། །དུ་མས་དུ་མ་བྱྲེད་པའང་མིན། །གཅི ག་གིས་
དུ་མའི་དངྟོས་མི་བྱྲེད། །གཅིག་གིས་གཅིག་བྱྲེད་པ་ཡང་མིན། །ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་དབུ་མའི་ ་་་་་ཐལ་རང་བསན་
བཅྟོས་རྣམས་དང་། །མདྟོར་བསྡུས་པ་ ་་་་་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེས་མཛད་པའི་ལུང་གི་སྲེ་མ་སྟོགས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་དག་
ལ་ཡང་དཔྱད་པར་བྱ་རྒྱུ་མང་པྟོ་ཡྟོད་དྲེ་སྐ བས་འགིག་ན་ཕྱིས་བསན་པ་ལའྟོ། །གིས་པ་ལ། སིའི་དྟོན་ཡང་
ལུང་སྲེ་སྟོགས་ལས། ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། གྟོ་སླ་བས་འདིར་མ་བིས་སྟོ། །ཡན་ལག་གི་དྟོན་ནི། ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་
རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་པ་ཁད་པར་ ་་་་་ཆྟོས་དངྟོས་གི་གཞིའྟོ།་་་་་དངྟོས། དྲེའི་ཁད་པར་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ ་་་་་དངྟོས་ིད་
གསུམ་གི་བདག་ིད་ཅྲེས་སྨྲྟོས་ཏྲེ། ཡུམ་དྲེ་ལ་ཡང་ཀུན་རྟོབ་ཙམ་དུ་ཡང་དབྱྲེ་བ་བྱར་མྲེད་དྟོ་སམ་པ་དགག་པ་
དང་སྲས་གསུམ་ཅར་སྲེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཚི ག་འདི་སྨྲྟོས་ཏྲེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསྟོད་པ་ལས། སངས་
རྒྱས་རྣམས་དང་རང་ ་་་་་དངྟོས་སངས་རྒྱས། །ན་ཐྟོས་རྣམས་ཀིས་ངྲེས་བསྲེན་པའི། །ཐར་ལམ་ཁྟོད་ིད་གཅིག་བུ་
སྲེ། །གཞན་ཞྲེས་བགི་བ་མ་མཆིས་ངྲེས། །ཞྲེས་བསྟོད་ཅིང་། ན་ཐྟོས་ཀི་ས་ལ་སླྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཀང་ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་བསླབ་ཅྲེས་སྟོགས་གསུངས་སྟོ། །འྟོ་ན་ཡུལ་འདི་ན་རང་རྣམས་སྲེད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ ་་་་་

ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་བྱང་སྲེམས་དང་སངས་རྒྱས་སྲེས་པས་བདག་གིས་མྲེད་པ་ིད་ཡིན་ལ། 
གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ཙམ་ནི་དན་པ་ྲེར་བཞག་སྟོགས་ལས་ བསན། བདག་གིས་མྲེད་པ་ནི་སྟོང་པྟོ་བཀྟོད་
པ་སྟོགས་ལས་བསན་པས་ཡང་ཡུམ་འདི་བསན་པ་ལ་དྟོན་ལྷག་པྟོ་མྲེད་ལ་ཡུམ་འདི་ཡང་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་རང་
རང་གི་རྟོགས་པ་ལས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཅི་ཡྟོད་སམ་ན། དྲེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ཞྲེས་སྨྲྟོས་ཏྲེ། 
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འདིར་ཡུམ་ལ་མཁྲེན་པ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་ནི་རང་བཞིན་ནམ ་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་མིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་
དབྱྲེ་མི་ནུས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འྟོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན་ དངྟོས། གདུལ་བྱའི་བསམ་པའི་དབང་་་་་་ཀུན་དངྟོས་གིས་སྲས་
གསུམ་གི་ཡུམ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་གི་དྟོན་ལའམ་དངྟོས་སུ་ནི་སངས་རྒྱས་བྱང་ ་་་་་དྟོན་ཐྟོབ་སྲེམས་ཁྟོ་ནའི་ཡུམ་
ཡིན་གི་ན་རང་གཡུང་པྟོ་ལྟ་བུ་ནི་བུད་ ་་་་་ཀུན་དངྟོས་མྲེད་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ལྟ་བུའི་ཡུམ་འདིས་དངྟོས་སུ་ག་ལ་སྲེད། མདྟོ་
སྲེ་དན་པ་ྲེར་བཞག་སྟོགས་ཀང་ཐྲེག་དམན་གི་ལམ་ཙམ་བསན་པས་གཞུང་ཕྱྟོགས་གཅིག་པ་ཡིན་ནྟོ། །སྟོང་
པྟོ་བཀྟོད་པ་སྟོགས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བྱ་བའམ་ཚུལ་དང་འབས་བུ་སྟོགས་གཙོ་བྟོར་བསན་གི་ ན་རང་གི་ལམ་
འབས་མ་བསན་པས་ཕྱྟོགས་གཅིག་པའྟོ། །ཡུམ་འདིར་རིགས་ཅན་གསུམ་ཀའི་བསན་པ་བསགས་པས་གཞུང་
ཆྲེན་པྟོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྲེ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དང་། དྲེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གཅིག་ཁྟོ་ན་ལས་མྲེད་པར་རྐྱྲེན་གཞན་ཁ་
ཅིག་གིས་དུ་མར་སང་བའི་དུ་མ་ཇི་སྲེད་པ་ནི་འདིར་ཚུལ་གི་སས་བསན་ནྟོ། །དྲེས་ན་དུ་མར་སང་ཡང་གཅིག་ཏུ་
སྒྲུབ་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། གཅིག་དུ་མར་སྟོན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་སྟོན་པ་ནི། 
ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཅྲེས་སྨྲྟོས་སྟོ། །དྲེ་ལྟའི་མཐུ་དྲེ་སུའི་མཐུ་སམ་ན་ཤྲེས་རབ་ཀི་
ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞྲེས་ཏྲེ། དྟོན་གི་གྟོ་རིམ་ནི་དྲེ་ལྟར་བལྟ་བར་བྱའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡུམ་ཤྲེར་
ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། སངས་རྒྱས་དང་སྟོགས་པས་ན་རང་བྱང་སྲེམས་ཏྲེ་སྲས་འཕགས་བཞི་དངྟོས་དང་བརྒྱུད་པ་
ཅི་རིགས་པས་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནི་གདྟོན་མི་ཟ་བར་སྲིད་པ་ིད་དྟོ། །གདུལ་བྱའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་
ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་བདག་ིད་དྲེ་དངྟོས་པྟོ ར་དབྱྲེར་ཡྟོད་པའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་
སྟོ། །འྟོན་ཀང་། དྲེ་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་ལ་ཁྟོད་ཡིན་པའི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་མཁྲེན་གསུམ་མཚན་ིད་པ་དབྱྲེར་མི་
རུང་སྲེ། མཁྲེན་པ་གསུམ་གི་ཚུལ་ལམ་ཆ་བྱད་དམ་རྣམ་པར་མཛད་པ་ཅན་ཡིན་གི་ཁྟོད་ཡིན་པའི་གཞི་ཤྲེས་
མཚན་ིད་པ་མྲེད་པས་སྟོ་ཞྲེས་པ་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དགྟོངས་པ་སྲེ་བྟོད་དག་ནི་གཞུང་ཀླྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་
དྟོ། །དྲེས་ན་མཆྟོད་བརྟོད་གདུལ་བྱ་དབང་རྣྟོན་ཆྟོས་ཅན། ངག་དྲེ་ལས་ཡུམ་ལ་རབ་དང་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་
དྲེ། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་གིས་ཆྟོས་ཀུན་དྟོན་དམ་པར་སྲེ་མྲེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་སྲས་འཕགས་བཞི་བསྐྲུན་པའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡང་དག་མཐྟོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་སྲེ་བས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། མཆྟོད་བརྟོད་ངག་གིས་ཡུམ་གི་ཡྟོན་
ཏན་བརྟོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཡུམ་དྲེ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་སྲེས་པ་ལས་བརྟོད་བྱ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེ་ད ང་དྲེ་ལ་བརྲེན་
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པའི་གསུང་རབ་སྲེ་དྲེ་བརྟོད་བྱར་བྱྲེད་པའི་རྟོད་བྱྲེད་ ་་་་་བུ་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་མདྟོ་བསན་བཅྟོས་སམ། ཡང་ན་རྒྱས་
འབིང་བསྡུས་པ་སྟོགས་དྲེ་དང་བརྲེན་པ་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ཞྲེས་རལ་གིའྟོ། །གསྲེར་ནི། ཡུམ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་
པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྟོ་སྟོགས་ཞྲེས་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ནྟོ། །དྲེ་འད་དྲེ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པར་བྱྲེད་
དྟོ། །ཀང་ནི་དང་བར་མ་ཟད་དྟོ། །གང་ཟག་གང་ན། ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་དྲེའི་ཡྟོན་ཏན་ནམ་འབས་བུ་ྲེར་ཞི་ཐྟོབ་པ་
སྟོགས་ལ་མངྟོན་པར་འདྟོད་པའི་གང་ཟག་རྣྟོ་རྟུལ་གིས་ཀ་ཡང་ངྟོ་། །ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། ཚིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་གཟུང་བ་དང་དྟོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཆུབ་པ་ལ་སྟོ གས་པའི་དྟོན་དུའྟོ། །ཡང་ན་དུས་དང་སྐ བས་ཀི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །གུས་པར་བྱས་པའི་རྲེས་དྲེ་ནས་ཐྟོས་པ་དང་སྟོགས་པ་བསམ་པ་དང་
བསྟོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་པའམ་ཤྲེས་རབ་སྲེ་བའི་རིམ་གིས་ཡུམ་ལ་འཇུག་གྟོ །དྲེ་ལ་མིང་ལ་དམིགས་
པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་ཐྟོས་པའི་ཤྲེས་རབ་བྟོ། །མིང་དྟོན་གིས་ཀ་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་བསམ་བྱུང་། དྟོན་
ཁྟོ་ན་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་སྟོམ་བྱུང་གི་ཤྲེས་རབ་ཅྲེས་མཛོད་དུ། ཐྟོས་སྟོགས་ལས་བྱུང་བྟོ་རྣམས་
ནི། །མིང་དང་གིས་ཀ་དྟོན་ཡུལ་ཅན། །ཞྲེས་སྟོ། །དབྱིག་གྲེན་ནི་དྲེ་ལྟ་ན་བསམ་བྱུང་དུ་འདྟོད་པའི་ཤྲེས་རབ་
དྲེ་མིང་ལ་དམིགས་ཆ་ནས་ཐྟོས་བྱུང་དང་དྟོན་ལ་དམིགས ་ཆ་ནས་སྟོམ་བྱུང་དུ་སྟོང་བས་བསམ་བྱུང་དངྟོས་མི་
རྲེད་པས། ཡིད་ཆྲེས་པའི་ལུང་ཚད་མ་ལས་སྲེས་པའི་དང་། རིགས་པས་ངྲེས་པར་བརགས་པ་ལས་སྲེས་པའི་
དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞྲེད་དྟོ། །འདིར་བསམ་བྱུང་གི་རྲེན་
རིགས་པ་ནི་རྒྱུས་འབས་བུ་སྲེད་པ་བྱ་བ་བྱྲེ ད་པའི། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྟོས་པ་ལྟྟོས་པའི། རགས་དང་དཔྲེ་སྟོགས་
ནི་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི། དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་ཡིན་གི་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མིན་པ་ཆྟོས་ིད་ཀི་རིགས་པ་བཞི་སྲེ་རྒྱས་པར་
ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཞུགས་པ་ལས་ལྲེགས་པའི་མཆྟོག་བྱང་ཆྲེན་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །རྣམ་པར་མི་རྟོགས་
པར་བསྟོད་པ་ལས། ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་བསམ་དག་པས། །ཁྟོད་ལ་ཚུལ་བཞིན་བལྟ་བ་གང་། །དྲེས་ཀང་
མཐྟོང་བ་དྟོན་ཡྟོད་ཀི། །དངྟོས་གྲུབ་ངྲེས་པར་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་འཆད་པ་
ནི་ནྟོར་བའྟོ། །དྲེས་ན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཆྟོས་ཅན། ཁྲེད་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་མཐྟོ་རིས་དང་བྱང་ཛ་
ཡ་མཊྣཏ་ཡང་ངྟོ་། །གྟོལ་གི་ལྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐྟོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྟོ་སྲེ་དང་པྟོའ ་ིརྒྱུ་ཡིན་ནྟོ། །མཆྟོད་
བརྟོད་ངག་གིས་ཁྲེད་ཀི་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པ་ལས་དང་། དང་བ་ལས་གུས། གུས་པ་ལས་ཁྟོད་ལ་ཐྟོས་སྟོགས་
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ཀིས་འཇུག ཞུགས་པ་ལས་ལྲེགས་པའི་མཆྟོག་བྱང་ཆྲེན་ཐྟོབ་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་གཙོ་བྟོའ ་ིརྒྱུ་ནི་
བྱྲེད་རྒྱུའྟོ། །ཞྲེས་དང་། གསྲེར་ནི་དངྟོས་ཀི་རྒྱུ་ཞྲེས་གྟོང་དུའྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྔ་ཕྱི་སྲེལ་བའི་
ཚིག་གི་ཕད་དམ། མཆྟོད་བརྟོད་ལ་དགྟོས་བསྡུས་ཚིག་གསུམ་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་བསྡུས་པའི་དྟོན་
ནི་ཞྲེས་སམ། མཆྟོད་བརྟོད་ཀི་དགྟོས་པ་བསན་ནས་མཆྟོད་བརྟོད་དྲེའི་དྟོན་གཏན་ལ་འབྲེབས ་པ་ལ་དང་པྟོ་
བསྡུས་པའི་དྟོན་ནི། བསྟོད་དྟོ། །གང་ལ་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ལའྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་
གི་ཐུན་མྟོང་ ་་་་་ཨཱརྻ་མ་ཡིན་པའི་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགྟོས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གིས་ནི་མདྟོའ ་ིདྟོན་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་བསྡུ ས་ལ་བརྒྱད་པྟོ་དྲེ་དག་ཀང་དངྟོས་
བཏགས་མ་ཕྱྲེ་ན་སིར་ཤྲེར་ཕྱིན་པའི་མིང་འཐྟོབ་པ་ཡིན་ཞིང་། མཁྲེན་པ་གསུམ་པྟོ་དྲེས་ཀང་ན་ཐྟོས་དང་དྲེའི་
ཕྱྟོགས་སུ་བསླན་པ་ཞྲེས་སྟོགས་ཚིག་དྟོན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་འཕགས་བཞིའི་བཞྲེད་པའི་དྟོན་
ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་འགྱུར་ བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བྱམས་མགྟོན་གིས་
ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཏྲེ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དང་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཆྲེད་དུའྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །གསུམ་གིས་
བརྒྱད་བསྡུས་ཞྲེས་པས་དྟོན་ལ་མདྟོའ ་ིདྟོན་ཐམས་ཅད་སྐ བས་གསུམ་དུ་ཡང་བསྡུ་བར་སྟོན་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་
སྟོ། །འདི་ཡང་བསྡུ་བྱ་སྡུད་བྱྲེད་སྟོ་སྟོར་མ་ཕྱྲེ་བས་གསུམ ་གིས་བརྒྱད་བསྡུས་ཞྲེས་བྱ་ཡི། ཕྱྲེ་ན་གསུམ་གིས་
ལྔ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆྟོས་ཅན། མཁྲེན་གསུམ་གི་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པའི་སྟོ་ནས་ཡུམ་ཤྲེར་
ཕྱིན་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་དྲེ། གསུམ་གིས་བརྒྱད་བསྡུས་བརྒྱད་པྟོའང་དངྟོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་
ན་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མིང་འཐྟོབ་ཅིང་གསུམ་པྟོས་འཕགས་བཞིའི་བཞྲེད་དྟོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
དྲེའི་སྟོ་ནས་དྲེ་ལ་བསྟོད་པས་སྟོ། །དྲེ་ལ་དགྟོས་པ་ཡྟོད་དྲེ་དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེས་དགྟོད་དྟོ། །དགྟོངས་
པ་དྲེ་ཡིན་མྟོད་བྟོད་སྟོས་རིང་པ་དང་མི་མཐུན་པས་རྲེས་ཟླྟོས་གྟོམས་པ་རྣམས་ཀི་བྟོར་ཤྟོང་བ་དཀའ་
འྟོ། །འདིར་མཁྲེན་གསུམ་པ་བསྟོད་ཅྲེས་ཕལ་ཆྲེར་འཆད་ཀང་། དངྟོས་སུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་མིན་གི་ཐབས་
གསུམ་པྟོ་དྲེའི་སྟོ་ནས་གང་ཟག་གསུམ་གི་དྟོན་སྒྲུབས་ཞྲེས་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ིད་ལ་བསྟོད་པར་སང་ངྟོ་། །སྟོས་
པ་ལ་དགའ་ན་སྦྱྟོར་ཕྲེང་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་དུ་སྟོས་རིང་པའི་ལུགས་ཡང་བཀྟོད་ཡྟོད་པས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །རང་
ཀིར་ནི། མཁྲེན་གསུམ་དངྟོས་པྟོའ ་ིདབྱྲེ་བས་ཕྱྲེ་བ་ཡིན་ལ་གཞན་རྣམས་ནི་འདི་ལས་སྟོས་པ་ཡིན་པས་མཁྲེན་
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གསུམ་ནི་དངྟོས་པྟོའ ་ིདབྱྲེ་བས་ཕྱྲེ་ཞྲེས་རྟོགས་པའི་ཆྲེད་དུ་གསུམ་པྟོ་འདི་རྣམས་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའི་ཕྱག་
འཚལ་ཞྲེས་སྟོ། །དངྟོས་པྟོའ ་ིདབྱྲེ་བས་ནི་རས་ཐ་དད་གཞན་དང་གཞན་ཡིན་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ནྟོ། །གསུམ་གིས་
བརྒྱད་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ན། དབང་རྟུལ་རིམ་གིས་སངས་རྒྱས་འཐྟོབ་པའི་རིམ་པས་དང་པྟོར་ན་ཐྟོས་ཀི་འབས་
བུའི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ། རྣམ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྣམ་པར་བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན་བསན་ཏྲེ་ན་ཐྟོས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་
བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན་ལམ་གི་གཞིར་བསན། དྲེ་ལ་རྣམ་པ་དུ་ཞྲེས་རྟོག་པ་ལ། མཐྟོང་ལམ་གཙོ་བྟོར་བྱས་ཏྲེ་
གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་མྲེད་པ་ནས་འདུལ་བ་མྲེད་པའི་བར་བཅུ་དྲུག་བསན། གཞི་ཤྲེས་དྲེའི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟ་བུ་
ཞྲེས་རྟོག་པ་ལ། གཞི་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་མཚན་བཅུ་དྲུག་ ་་་་་དྟོན་ངྟོ་་་་་་དྟོན་མཚན་བཞི་སྲེ་ི་ཤུ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་བསན་
གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བྱྲེད་མཚན་ལ་ཡང་ཆ་ཤས་ཐྟོབ་བམ་སམ་མྟོ། །ན་ཐྟོས་ཁྟོ་རང་གི་མཚན་ིད་ྲེར་
གསུམ་ལ་ཟྲེར་དགྟོས་སྟོ། །ན་ཐྟོས་ཀི་སྦྱྟོར་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། འཕགས་པ་ན་ཐྟོས་ལམ་ལ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། 
གཟུགས་སྟོགས་དྲེ་མི་རག་སྟོགས་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་ཤུགས་ལ་བསན་ནྟོ། །དྲེ་ལས་མཐྟོང་ལམ་འབྱུང་
བས་སྐ བས་གིས་པ་གསུམ་པར་ཤུགས་བསན་གིས་མཐྟོང་ལམ་བསན། ན་ཐྟོས་ཀི་འབས་བུ་ནི་གྟོ་སླ་བས་
སམ་ཁྟོ་རང་གི་གཞུང་ལ་ལྟྟོས་པས་སམ། གདམས་ངག་ཏུ། དབང་པྟོ་རྟུལ་དང་རྣྟོན་པྟོ་དག །ཅྲེས་སྟོགས་ཀིས་
ཐུན་མྟོང་དུ་བསན་རུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན། རྣམ་ཀུན་གི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་དང་པྟོ་བཅུ་དྲུག་དང་བྱང་
ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན་དང་མཚན་ིད་གྟོ་གཅིག་གི་ཤུགས་བསན་གི་ན་ཐྟོས་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་ཆ། སྟོད་པ་བཀག་
པའི་ཤུགས་བསན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་རྣམས་ཀི་ན་ཐྟོས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ན་ཐྟོས་ཀི་སྦྱྟོར་ལམ་
དངྟོས། ལམ་ཤྲེས་དང་གཞི་ཤྲེས་ཤུགས་བསན་གི་མཐྟོང་ལམ་ན་ཐྟོས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆ་རྣམས་ན་ཐྟོས་ཀི་
གཞི་ཤཤྲེས་ཀིས་སྡུད་ཚུལ་ཅི་རིགས་པར་བསྡུས་སྟོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྱྟོར་མཐྟོང་རྣམ་ཀུན་གི་རང་
རྒྱལ་གི་ཤྲེས་རྣམ་བཅུ་གཅིག་རང་རྒྱལ་གི་གཞི་ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས་སྟོ། །གཞི་ཤྲེས་ཀི་སྐ བས་བསྡུས་པའྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །ན་རང་ཞི་བའི་དབྱིངས་ལས་ལངས་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་པ་ན། དང་པྟོར་རྣམ་མཁྲེན་དུ་བསན་པའི་
སྲེམས་བསྲེད་དང་པྟོ་གསུམ་བསྲེད་དྲེ། གདམས་ངག་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་སྦྱངས་ནས་རྣམ་ཀུན་
ཏུ་བསན་པའི་ཐར་ཆ་བསྲེད་དྲེ། སྐ བས་དང་པྟོར་བསན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་དང་གྟོ་སྒྲུབ་དང་སྐ བས་བཞི་པ་ལྔ་པར་
བསན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་སྦྱངས་ཏྲེ། སྦྱྟོར་ལམ་དྲེ་དག་གི་རགས་ཐྟོབ་པར་བྱས་ནས། དྲེ་ཡན་ཆད་རིགས་ལ་
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གནས་ཤིང་འཇུག་སྒྲུབ་དང་། ལམ་ཤྲེས་ཀི་མཐྟོང་ལམ་བསྲེད། སྐ བས་ལྔ་པའི་མཐྟོང་སང་རྣམ་རྟོག་སངས་ནས་
ཡང་ལམ་ཤྲེས་ཀི་སྟོམ་ལམ་བསྲེད། ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་གནས། སྐ བས་ལྔ་པར་བསན་པའི་སྟོམ་སང་རྣམ་རྟོག་
སངས་ཏྲེ་ལམ་དྲེ་གིས་ཀི་རྣམ་པ་མཚན་ིད་རགས་དང་བཅས་པར་སྦྱངས་ནས། མཐར་གིས་པ་སྦྱངས་ཏྲེ། 
བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ་ཅན་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ། སྲེམས་
བསྲེད། རིགས། གདམས་ངག དམིགས་པ། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ། ཡྟོན་ཏན་སྟོན་དག་ནི་ཐུན་མྟོང་དུ་ཅི་རིགས་སུ་
སྦྱར་ཏྲེ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་སྐ བས་བསྡུས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན་སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་ཀི་ཐྟོག་མར་སྲེས་པའི་
འདུན་སྟོགས་གསུམ། གདམས་ངག་བཅུའི་དང་པྟོར་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་བས་ཐྟོབ་པའམ་མས་སུ་བངས་བའི་
གདམས་ངག སྒྲུབ་པ་བཞིའི་ཐྟོག་མར་སྲེས་པའི་གྟོ་སྒྲུབ། རྣམ་ཀུན་གི་ཐར་ཆ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ངྲེས་པ་
སྟོགས་ཀི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་ཆ་རྣམས་ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས། རྣམ་མཁྲེན་གི་སྦྱྟོར་ལམ། འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་
སྦྱྟོར་ལམ་བའི་རྟོགས་པའི་ཆ། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པྟོ་བཅྟོ་ལྔའི་ཆ། རྣམ་ཀུན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་གིས། རྲེ་མྟོའ ་ིསྦྱྟོར་
ལམ་རྣམས་སྦྱྟོར་ལམ་གིས་བསྡུས་སྟོ། །ལམ་ཤྲེས་དང་གཞི་ཤྲེས་དངྟོས་བསན་གི་མཐྟོང་ལམ། རྲེ་མྟོའ ་ིམཐྟོང་
ལམ། རྣམ་ཀུན་གི་མཐྟོང་ལམ་རྣམས་མཐྟོང་ལམ་ གིས་བསྡུས་སྟོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀི་སྟོམ་ལམ་རྣམ་ཀུན་གི་དང་། 
རྲེ་མྟོའ ་ིསྟོམ་ལམ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་སྟོམ་ལམ་གིས། ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་རྣམས་སྟོམ་ལམ་
གིས་བསྡུས་སྟོ། །མཐྟོང་སྟོམ་གི་རྣམ་པ་མཚན་ིད་རགས་སང་བྱ་སྟོང་བ་རྣམས་དྲེ་གིས་སུ་འདུས་
སྟོ། །མཐར་སྦྱྟོར་ནི་ལམ་བཞིའི་མ ཐར་སྦྱྟོར་བས་མྲེད་པས་ལམ་བཞིར་འདུས་སྟོ། །སྲེམས་བསྲེད་ལྷག་མ་
རྣམས་ལས་ཐ་མ་གིས་མིན་པ་དང་། གདམས་ངག་ལྷག་མ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་བྱང་སྲེའི་ལམ་དྲེ་དག་ཏུ་
འདུའྟོ། །རིགས་བཅུ་གསུམ་ནི་བརྲེན་པ་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་ལམ་ཤྲེས་སུ་འདུ་བས་དྲེའི་རྲེན་གིས་བསྡུས། 
དམིགས་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་དགྟོས་པས་ཡུལ་དུ་བསྡུས། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དང་ཡྟོན་ཏན་གནས་སྐ བས་དང་མཐར་
ཐུག་གི་ཐྟོབ་བྱར་བསྡུས། སྟོན་རྣམས་ཡུམ་ལ་ཆྟོས་སྟོད་བྱྲེད་པ་ན་དྟོར་དགྟོས་པས་སང་བྱས་བསྡུས་
སྟོ། །སྲེམས་བསྲེད་ཐ་མ་གིས་དང་ཐུན་མྟོང་མིན་པའི་ཤྲེས་རྣམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སངས་རྒྱས་སའི་མཚན་ིད་
རྣམས་དང་། ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་མཐར་ཐུག་གི་ཆ་སྟོགས་རྣམ་མཁྲེན་གིས་བསྡུས་ཏྲེ་གཞན་ཡང་དཔྱད་ཅིང་བསྡུ་བ་
ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཆྟོས་སྐུ་ནི་རྣམ་མཁྲེན་གིས་བསྡུས། འཕིན་ལས་ནི་ཆྟོས་སྐུའི་བྱ་བ་ཡིན་པས་བྱྲེད་པ་པྟོས་
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བསྡུས་སྟོ། །བསྡུ་ཚུལ་ལ་གྲེན་པྟོས་སང་བྱ་བསྡུ་བ་སྟོགས་མང་དུ་ཡྟོད་པས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །བསྡུ་ཚུལ་དྲེ་
དག་ཕལ་ཆྲེར་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དགྟོངས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། གང་ཟག་གསུམ་གི་བཞྲེད་དྟོན་སྒྲུབ་པར་བསྟོད། 
འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ར་བ་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་
ནི། ཐྟོབ་པར་མཛད་དྟོ། །གང་གི་ལན། ན་ཐྟོས་དང་དྲེར་མ་ཟད་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་སྲེའྟོ། །བསམ་པ་ཇི་འད་
ཅན་ཞྲེ་ན། རང་གཅིག་པུ་ཞི་བདྲེའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདྟོད་པ་ཅན་ནྟོ། །རྣམས་ནི་མང་ཚིག་གྟོ །ར་བར་
རང་རྒྱལ་བསན་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱལ་ཆྟོས་ཅན། མཆྟོད་བརྟོད་ཀི་ན་ཐྟོས་ཞི་བ་ཚོལ་ཞྲེས་སྟོགས་རྐང་
པ་དང་པྟོས་མ་བསན་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེས་ཁྟོད་ན་ཐྟོས་ཀི་ཕྱྟོགས་སུ་བསླན་ནས་བསན་པས་སྟོ། །སླྟོན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཞྲེ་ན། ཆྟོས་ཅན། དྲེར་སླྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་དྲེ། གང་ཟག་ཐྲེག་དམན་བསམ་པ་རང་དྟོན་རྟོགས་པ་
གཞི་ཤྲེས་མཚན་ིད་པའི་རིམ་པར་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེར་བསླན་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་ན་ཐྟོས་དང་རང་
རྒྱལ་གི་མངྟོན་རྟོགས་ཐུན་མྟོང་མིན་པ་གཞི་ཤྲེས་ཀིས་ྲེར་ཞིར་ཁིད་ཅྲེས་བསན་པས་ར་བར་རང་རྒྱལ་ ཡང་
བསན་ནྟོ། །ན་ཐྟོས་དང་ཁད་མྲེད་དམ་སམ་ན། ཆྟོས་ཅན། ན་ཐྟོས་པས་ལྷག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱིའི་གཟུང་བ་བདྲེན་
འཛིན་གི་རྟོག་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་སྲེ་གཟུང་བ་བདྲེན་མྲེད་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ལྷག་
གྟོ །རང་རྒྱལ་གིས་གཟུང་མྲེད་རྟོགས་ཚུལ་ནི། སྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ནི་རྲེས་འཇིག རྲེས་འཆགས་པས་དང་། 
བཅུད་ཀི་ཡང་སྲེམས་ཅན་གི་ལུས་རབ་ཏུ་འཇིག་པས་བདག་མྲེད་དུ་རྟོགས་སླ་བས་དྲེར་རྟོགས་ལ་འཛིན་པའི་
སྲེམས་ནི་འཁྟོར་བ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་བརན་པས་དྲེ་དག་བདག་མྲེད་ཅྲེས་དྲེ་དག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མི་འཇུག་གྟོ་ཞྲེས་
ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཐབས་ནི། དམིགས་ཡུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་གང་ཟག་དང་གཟུང་བ་བདྲེན་པའི ་སྲེ་བ་
མྲེད་པར་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །འབས་བུ་གང་ན། ྟོན་མྟོངས་སངས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པྟོ་
དང་བཅས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པྟོའང་མྲེད་པས་ལས་ྟོན་གི་འབས་བུའི་མྲེ་ཞི་བའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་སྲེ་མྱང་འདས་རྣམ་པ་གིས་ཐྟོབ་པར་མཛད་པའི་ཡུམ་གང་ཡིན་པ་དང་། གིས་པ་ནི། གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་དུས་གདུལ་བྱའི་འཁྟོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་འགྟོ་བའི་དྟོན་བྱྲེད་པ་རྣམས། ཐབས་དམིགས་ཡུལ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་

ལམ་གསུམ་པྟོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་མམ་བཞག་ཏུ་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་དང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་ལམ་གསུམ་གི་
ངྟོ་བྟོ་དམིགས་རྣམ་སྟོགས་ལྲེགས་པར་རྟོགས་པ་གྟོགས་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་དང་བཅ ས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས། 
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འབས་བུ་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འགྟོ་བ་མཐའ་དག་གི་དྟོན་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་ཡུམ་
གང་ཡིན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། བསྐྟོར་བར་མཛད་དྟོ། །ཐབས་གང་ལས་ན། དམིགས་ཡུལ་རྣམས་པ་རས་
རིགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་དང་ཇི་སྲེད་པ་མཐའ་དག་ཐུ གས་སུ་ཆུད་པའི་
རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་དང་ལྡན་ན་སྲེ་དྲེས་སྟོ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སང་བྱ་
ཀུན་ཡང་དག་པར་བསམས་པའི་སྐུའམ་རང་བཞིན་ཅན། དབང་ཕྱུག་་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ཆྲེན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་རྣལ་
འབྱྟོར་ཆྲེས་་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ལྷག་པས་་་་་་གསྲེར་ན་རང་བྱང་སྲེམས་ ་་་་་དྟོན་དངྟོས་ནི་རྣལ་འབྱྟོར་ཅན་ ་་་་་གསྲེར་གི་དབང་ཕྱུག་་་་་་

གསྲེར་དངྟོས་གྟོ །རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་གསྲེར་སྟོགས་ཀིས་ཆྲེ་བའི་ ་་་་་གསྲེར་ཡྟོན་ཏན་གིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་དྲེ་
རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནྟོར་བུ་ཡིན་པས་གཙོ་བྟོ་སྲེ་དྲེས་སྟོ། །འབས་བུ་གང་ན། ཆགས་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ཆ་
མམ་སྲེ། ར་བ་བཞི་རྲེ་རྲེ་ལ་ི་ཁི་ཆིག་སྟོང་སྲེ། བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་ལ་སྟོད་པའི་གྲེན་པྟོར་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་
མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་ཆྟོས་འཁྟོར་གི་ས་དྟོན་ནི། གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་མཁྟོ་བར་སང་བས་
སམ། ཙཀ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པས་ཆྟོས་ཀི་ཚོགས་སྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིའཁྟོར་ལྟོ་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ནི་
ཡུལ་ཁམས་སམ་གླིང་གཞན་དུ་འཕྟོ། མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྲེད། རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགྟོད་པར་བྱྲེད། ས་
མཐྟོ་བར་འཕར་དམའ་བར་འབབ་པ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ལ་འཕྟོ། ས་གྟོང་མ་མཐྟོ་བ་པ་རྣམས་
སིབ་པ་ལས་རྒྱལ་ནས་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད། སིབ་པ་སངས་ནས་ཐྟོབ་པ་རྣམས་ལ་བདྲེ་བར་གནས། ཁམས་གྟོང་མའི་
ྟོན་མྟོངས་སྲེལ། དམའ་བ་འདྟོད་པའི་ཡང་ྟོན་མྟོངས་སྲེལ་བས་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་དྲེ་ིད་ལ་འཁྟོར་ལྟོ་
ཞྲེས་དཔྲེའི་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་དུ་མིང་ངྟོ་། །ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར་བ་ཡང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ལ་བྱ་སྲེ། འཕགས་པའི་ལམ་གི་ཆྟོས་དྲེ་ཡང་འཁྟོར་ལྟོ་དང་འད་བའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ཀི་
འཁྟོར་ལྟོ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ཇི་ལྟར་འཁྟོར་ལྟོ་ནི་ལྟྲེ་བ་དང་རིབས་དང་མུ་ཁྱུད་བཞིན་དུ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལས། ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་དང་། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་གསུམ་ནི་ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྟོར་གཏྟོགས་ཏྲེ་ལྟྲེ་བ་དང་འདའྟོ། །ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྟོག་པ་དན་པ་རྟོལ་བ་བཞི་ནི་ཤྲེས་རབ་
ཀི་ཕུང་པར་གཏྟོགས་ཏྲེ་རིབས་དང་འདའྟོ། །ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་སྟོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱྲེད་
པས་མུ་ཁྱུད་དང་འདའྟོ། །རྣམ་པ་གིས་སུ་ན་ཇི་ལྟར་འཁྟོར་ལྟོ་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དྲེས་ཕྱྟོགས་སམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་
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རྒྱལ་བར་བྱྲེད། རྒྱལ་བ་རྣམས་སུ་གནས་འཆའ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ། འཕགས་ལམ་གི་ཆྟོས་འདི་ཡང་ས་གྟོང་མ་མ་
ཐྟོབ་པ་རྣམས་ནི་སིབ་པ་ལས་རྒྱལ་ནས་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད། སིབ་པ་སངས་ནས་ཐྟོབ་པ་རྣམས་ལ་ནི་གནས་
སྟོ། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ན་འཁྟོར་ལྟོ་དྲེ་གྲེན་དུ་འགྟོ་ཞིང་། བ་འྟོག་ཏུ་དག་སྲེལ་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་འཕགས་ལམ་
བརྒྱད་འདི་ཡང་ཤྲེས་རབ་མྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་བ་ལ་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་ཀི་
ྟོན་མྟོངས་པ་སྲེལ། འྟོག་ཏུ་ནི་འདྟོད་པའི་ཁམས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་སྲེལ་བས་འཁྟོར་ལྟོ་དང་འདའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མ་
ལུས་པ་ནི་ཆྟོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་ངྟོ་། །ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་རྲེ་རྲེའི་ཚད་ནི། ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བར་རྒྱལ་
པྟོའ ་ིསྲས་དང་ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། ཤླཽ་ཀ་སྟོང་ིད་དྲེ། ཚིགས་བཅད་རྲེ་ལ་ཚེག་བར་སུམ་ཅུ་ར་གིས་
རྲེའྟོ། །འདིར་ར་གསུམ་ཞྲེས་པ་མ་དག་གྟོ །དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིགས་བཅད་བྱྲེ་བ་
ཕག་བརྒྱད་དང་འབུམ་ཕག་བཞི་བཅུར་འགྱུར་རྟོ། །འདི་ནི་རྲེ་ཤིག་ཐུན་མྟོང་གི་གངས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མཛོད་
འགྲེལ་དུ། རྲེ་རྲེ་ལ་ཤླཽ་ཀ་དྲུག་སྟོང་དུ་བཤད་དྲེ། ཤཱ་རིའི་བུས་མཛད་པའི་བསན་བཅྟོས་ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་དང་
ཚད་མམ་ཞྲེས་སྟོ། །མངྟོན་པ་བ་ཁ་ཅིག་ཕུང་པྟོ་སྟོགས་ཆྟོས་ཅན་རྲེ་རྲེ་སྟོན་པ་ལས་བརམས་པའི་གཏམ་གི་
ཚོགས་རྟོགས་པ་རྲེ་ལ་འདྟོད་དྲེ། དྲེའི་ལྟར་ནའང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚད་འདི་ཙམ་བཞག་རྒྱུ་མྲེད་དྟོ། །མཛོད་དུ། 
ཁ་ཅིག་བསན་བཅྟོས་ཚད་ཅྲེས་ཟྲེར། །ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་གཏམ་རྲེ་ཡིན། །སྟོད་པ་རྣམས་ཀི་གྲེན་པྟོར་
ནི། །ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་མཐུན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ལྷའི་
དབང་པྟོའ ་ིགླང་ཆྲེན་རབ་བརན་ ་་་་་འདིའི་ལུས་ཀི་མཐའ་བསྐ ྟོར་དུ་དཔག་ཚད་བདུན་ཡྟོད་པར་བཤད་ གིས་ཁུར་བར་འྟོས་པའི་སག་ཚས་
ཆྟོས་ཕུང་གཅིག་བི་བར་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་དིན་ལན་བསབ་པར་ལྷས་བྱིན་གིས་སྟོས་ ་་་་་

མདྟོར་ཡྟོད་ཀི་གླང་པྟོ་ཆྲེ་ལྔ་སྟོང་གིས་ཁུར་བར་བྱ་བའི་གླྲེགས་བམ་རྣམས་ཁ་ཏྟོན་དུ་བརྟོད་པར་བྱྲེ ད་དྟོ་ཞྲེས་
གསུངས་པའང་རིགས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཆྟོས་ཕུང་དྲེ་སྲེད་ཡྟོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དྲེང་སང་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་མི་སང་
ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གཞན་ན་སྟོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཕལ་ཆྲེར་ཀླུ་རྣམས་ཀི་གནས་ན་སྟོད་
དྲེ། སླྟོབ་སིང་ལས། བསན་པ་རིན་ཆྲེན་མཆྟོག་ལྟར་བཟང་ལ་འཕན་མྲེད་པ། །རྣམ་པར་དག་ཚུལ་གང་ཡིན་ཀླུ་
མགྟོའ ་ིགདྲེངས་ཀ་ཅན། །ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་གི་རྒྱན་བཞིན་གུས་མནྟོས་ནས། །ས་ཡི་གཏིང་ན་གནས་
པའི་རབ་རིབ་སྲེལ་བར་མཛད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་དྲེ་དག་ཀང་སྲེ་སྟོད་གསུམ་དུ་བཞག་སྲེ། མདྟོ་
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དབྱངས་ལུང་ཚིགས་ཆྲེད་བརྟོད་ཀི་སྲེ་ལྔ་ན་ཐྟོས་ཀི་མདྟོ་སྲེར་འདུ། གླྲེང་རྟོགས་དྲེ་སྲེས་བཞི་གིས་ཀའི་
འདུལ་བའི་སྲེ་སྟོད་དུ་འདུ།་་་་་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་པར་བཤད། ཤིན་རད་གིས་བྱང་སྲེའི་མདྟོ་སྲེར་འདུ། གཏན་ཕབ་གིས་
ཀའི་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོད་དུ་བསྡུས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། ཡུམ་འབུམ་ལྡན་མ་སྟོགས་བྱང་སྲེའི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་
སྲེ་སྟོད་དུ་བསྡུས་ཞྲེས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་མཐྟོང་བའི་ལམ། །ཞྲེས་མཐྟོང་ལམ་ཁྟོ་ན་
ཆྟོས་འཁྟོར་དུ་འདྟོད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་འཕྟོས་དང་བཅས་པ་མཛོད་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། སིར་
ཚོགས་སྦྱྟོར་ནས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་བར་རྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་མི་སླྟོབ་ལམ་ཆྟོས་འཁྟོར་དུ་མ་བཤད་སང་སྲེ་དཔྱད་
པར་བྱའྟོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐ ྟོར་བ་ནི། དང་པྟོ་དང་སྲྟོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་ཀྟོའུ་དི་ནྱ་ལ་
སྟོགས་པ་ལ་བདྲེན་པ་བཞིའི་ཆྟོས་འཁྟོར་བསྐྟོར་ཏྲེ་འདི་ནི་དམན་པའི་ཆྟོས་འཁྟོར་རྟོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་
བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོའ ་ིརི་ལ་སིང་པྟོ་དང་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་དྟོན་སྟོན་པའི་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་ཆྟོས་འཁྟོར། དྲེའི་
འྟོག་ཏུ་རི་མ་ལ་ཡ་ལ་སྟོགས་པར་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོད་མཚན་ིད་གསུམ་ཕྱྲེ་བའི་དྟོན་དམ་རྣམ་ངྲེས་ཀི་ཆྟོས་
འཁྟོར་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་ཕྱྟོགས་སྔར་རྟོ། །དྲེ་ལ་ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། དྲེ་མི་རིགས་ཏྲེ་ཐུབ་པ་ཆྲེན་པྟོས་རིམ་གིས་ཆྟོས་བསན་
པ་མྲེད་དྲེ་ཞྲེས་ལུང་དངས་ཤིང་། ཆྟོས་འཁྟོར་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་ཁྟོ་ན་ལ་བསྐ ྟོ ར་ཡང་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་
དུས་རིང་ཐུང་དང་གསུང་ཐ་དད་ཐྟོས་པར་ཟད་ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ཀུན་ཤྲེས་ཀྟོའུ་དྲེ་ནྱ་སྟོགས་ལ་གསུངས་པའི་
བདྲེན་པ་བཞིའི་ཆྟོས་འཁྟོར་དྲེ་ཆྟོས་འཁྟོར་དང་པྟོ་མིན་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་སྟོན་འདིངས་
པ་སྲེ། མདྟོ་སྲེ་དགྟོངས་འགྲེལ་ལས། དྲེ་དང་པྟོར་བཤད་ཅིང་དྲེའི་འགྲེལ་ བ་རྣམས་དང་བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆྲེན་
སྟོགས་ལས་ཀང་དང་པྟོར་བཤད་དྟོ། །འཁྟོར་ལྟོ་གསུམ་རིམ་ཅན་མིན་པར་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཁྟོ་ན་ལ་བསྐ ྟོར་
ཞྲེས་པའང་མི་འཐད་དྲེ་མདྟོ་དྲེ་ལས་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྟོར་བར་གསུངས་ཤིང་། སྐ ད་ཅིག་གཅིག་ཁྟོ་ན་ལ་བསྐྟོར་ན་
དགུང་ལྟོ་སྟོ་དྲུག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱད་ཅུའི་བར་ཅི་ཞིག་མཛད། ཡང་འཁྟོར་ལྟོ་བར་པ་དང་དྟོན། ཐ་མ་
ངྲེས་དྟོན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་འཁྲུགས་ཞྲེས་གསུངས་པའང་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོན་འཛིན་པ་སྲེ། མདྟོ་དགྟོངས་
འགྲེལ་དུ། དངྟོས་སུ་རྒྱས་པར་དྲེ་སྐ ད་བཤད་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་འཁྟོར་ལྟོ་ཐ་མ་གིས་རང་བཞིན་སྟོས་བལ་
སྟོང་ིད་འྟོད་གསལ་སྟོན་པར་འད་ཡང་ཐ་མ་གསལ་བར་བཅུད་མི་གས ལ་ཞིང་བར་བར་ཐམས་ཅད་མྲེད་ཐམས་
ཅད་ཡྟོད་ཅྲེས་དང་ཐམས་ཅད་དགྲེ ཐམས་ཅད་མི་དགྲེ ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན་ཞྲེས་སྟོགས་དགྟོངས་པ་ཅན་
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མང་པས་དང་དྟོན་དུ་གསུངས་ཤིང་། ཐ་མར་ཡྟོད་མྲེད་སྟོགས་ལྲེགས་པར་ཕྱྲེ་ནས་བསན་པས་ངྲེས་དྟོན་དུ་
གསུངས་པ་སྲེ་རྒྱས་པར་ཤྲེས་དགྟོས་ཤིང་སྐ བས་འགིག་ན་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་འབྱྲེ ད་རྟོམ་པར་སྟོ་བ་
ཡྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། གཙོ་བྟོ་སངས་རྒྱས་འཁྟོར་ན་ཐྟོས་དང་སྟོགས་པ་རང་རྒྱལ་བྱང་སྲེམས་དང་བཅས་
པས་ཡྟོངས་སུ་བསྐ ྟོར་བ་དྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ིད་ཀི་ཡུམ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །ཁ་ཅིག་དྲེ་མི་འཐད་དྲེ་རང་
རྒྱལ་སངས་རྒྱས་དང་དྲེའི་ན་ཐྟོས་མྲེད་པ་ན་འབྱུང་བས་སམ་ན། སྟོན་མྲེད་དྲེ། རང་རྒྱལ་དག་བཅྟོམ་ལ་
བསམ་ན་བསྐ ྟོར་ཞྲེས་པ་ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་གནས་མི་དགྟོས་ཀི་སིར་སངས་རྒྱས་ཀི་
འཁྟོར་ཡིན་པས་སྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིའཁྟོར་བཞིན། སླྟོབ་པ་ལ་བསམ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ིད་
དྟོ། །བཞི་པ་ནི། རྲེ་བཙུན་གིས་ཐྟོག་མར་མཁྲེན་གསུམ་གི་ཡྟོན་ཏན་གི་སྟོ་ནས་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བས་བསན་
བཅྟོས་རྟོམ་པར་དམ་བཅས་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྟོ། །དྲེ་ལ་དགྟོས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དགྟོས་པ་ཡྟོད་པར་དགྟོས་འབྲེལ་གི་ངག་གིས་སྟོན་
ནྟོ། །དགྟོས་ལྡན་གི་བསན་བཅྟོས་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པ་ནི། །ཞྲེས་སྟོགས་ལུ ས་དང་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་
ཀིས་སྟོན་ནྟོ། །ལྔ་པ་ལ་བརྒལ་ལན་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བསྟོད་པ་སྔྟོན་
དུ་འགྟོ་བའི་བསན་བཅྟོས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་་་་་་ཨཱརྻ་དྟོན་རྟོམ་ན་ཅི་ཞིག་བརྟོད་བྱར་བྱས་ནས་རྟོམ། ཆྟོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་དྟོན་དུ་གཞི་ཕྱི་ནང་གི་དངྟོ ས་པྟོ་ཙམ་མམ། སང་བྱ་སང་བའི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དྟོན་ཕྱིར་གྲེན་པྟོ་མ་ལུས་
པ་ཙམ་མམ། ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པའི་ཕྱིར་དུ་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཙམ་སྲེ་དྲེ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་
རྲེ་རྲེ་ཙམ་ཞིག་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པར་མཛད་གང་ན། ཕྱྟོགས་དང་པྟོ་ལྟར་ན་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ཆྟོས་ཅན། 
དུས་ཕྱིས་བྱམ ས་པས་ཁྟོད་རྟོམ་པ་ལ་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་འབད་པ་དྟོན་མྲེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་ཙམ་སྟོན་པའི་ཕྱིར། 
ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོད་དང་ ་་་་་གསྲེར་ཟླྟོས་པའི་སྟོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་འདི་ལས་ནི་མཚན་ིད་ཀི་བསན་བཅྟོས་ཏྲེ་མངྟོན་པའི་སྲེ་སྟོ ད་ལས་མི་སྨྲྟོས་པའི་གཞི་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་འབྱུང་བ་ནི་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་མདྟོ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དྟོན་ལ་སྦྱར་རྟོ། །ཨཱརྻས་མདྟོ་སྲེ་འདི་
ལས་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། གཞུང་གང་ལས་ས་སྟོགས་དངྟོས་པྟོ་རྣམས་སྲབ་ལ་སྟོགས་པའི་མཚན་
ིད་དུ་དྟོན་དམ་པར་ཡྟོད་པར་སྟོན་པས་མཚན་ིད་ཀི་བསན་བཅྟོས་སྟོ ། །གཞུང་གང་ལས་དྟོན་དམ་པར་
མཚན་ིད་མྲེད་པར་སྟོན་པ་ནི་ཀུན་རྟོབ་ཙམ་དུ་མཚན་ིད་སྟོན་ཀང་མཚན་ིད་ཀི་བསན་བཅྟོས་མིན་ཏྲེ་ཀུན་
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རྟོབ་ནི་དྟོན་དམ་པར་གནས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་མིན་པས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རྒྱན་ཆྟོས་
ཅན། སང་བྱ་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་དངྟོས་པྟོ་རང་གི་བརྟོད་བྱར་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། རྣམ་པར་བྱང་བ་ནི་
མྱང་འདས་ཏྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་ལམ་གསུམ་གི་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ཁྟོ་ན་རང་གི་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། འདྟོད་ན། དྲེ་
ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ལ་བརྲེན་ནས་ལམ་གསུམ་པྟོ་འདི་སང་བྱ་གང་གི་གྲེན་པྟོ་ཡིན་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་མི ་འགྱུར་
རྟོ། །འདྟོད་ན། ཡང་འཕགས་བཞིའི་་་་་་གསྲེར་དྟོན་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་རྟོམ་པ་དྟོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལྟོ། །གསུམ་པ་
ལྟར་ན་ཡང་། རྣམ་པ་གཞི་ལས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་ཐ་མི་དད་དམ་ཐ་དད་པ་གཅིག་བསྡུས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་པྟོ་ལྟར་ན་
གཞི་བསྡུས་པ་ལ་བཀྟོད་པའི་སྟོན་ཡྟོད་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་དྟོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱན་ཆྟོས་ཅན། མཐྟོ་རིས་དང་ཐར་
པ་དྟོན་གྲེར་ལ་ྲེ་བར་མཁྟོ་བའི་དྟོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་རྟོག་
པས་་་་་་གསྲེར་དངྟོས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཞིག་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་སྟོ། །ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེ་བསྟོམ་པ་ ་་་་

་གསྲེར་གྟོམས་ཀང་གཞིའི་དྟོན་ གང་ཡང་ ་་་་་གསྲེར་རྟོགས་པའམ་་་་་་གསྲེར་འགྲེལ་ཆྲེན་འགྱུ ར་རིང་ཐྟོབ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདྟོད་ན། 
ཁྟོད་བརམས་པ་དྟོན་ནམ་དགྟོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ཡིན་ནྟོ་སམ་དུ་གཞན་བྟོ་དམན་པ་དག་སྲེམས་སམ་
དྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། སང་བ་དང་རྣམ་འགྲེལ་དུ་ཡང་འདི་དང་འད་བར་སང་ཞིང་། 
འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ནི་མཛད་གང་ན་ཡན་གི་དྟོན་ཕྱྟོགས་སྔར་བྱས་ནས། ཕྱྟོགས་དང་པྟོ་ལྟར་ན་མན་རིལ་པྟོ་རང་
གཞུང་དུ་མཛད་དྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ། གསུམ་ཅར་བསྡུས་ཚུལ་མདྟོར་བསན་པ། དྲེ་ིད་ལུང་གིས་རྒྱས་
པར་སྒྲུབ། བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ཡི་མཇུག་སྡུད་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བསན་བཅྟོས་འདི་ཆྟོས་ཅན། གཞི་གྲེན་རྣམ་
པ་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ཁྟོ་ན་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པ་དྲེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། གཞི་གྲེན་རྣམ་པའི་ཕྱྟོགས་
གསུམ་ཅར་གིས་ཀང་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །རགས་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྟོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། འཕགས་
བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་མཐའ་དག་རང་གི་བརྟོད་བྱར་བསྡུས་པས་སྟོ། །རགས་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། མཁྲེན་
གསུམ་རང་གི་བརྟོད་བྱར་རྟོགས་པར་བསྡུས་པས་སྟོ། །ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། གྟོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་ན། ན་
ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་མཐའ་དག་གཞི་ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་མངྟོན་
རྟོགས་མཐའ་དག་ལམ་ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས། བ་་་་་་ནི་གྟོང་སྲེ་དྲེའི་གྟོང་ན་་་་་་དྲེ་བས་འཕགས་པ་མྲེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྟོན་
རྟོགས་མཐའ་དག་རྣམ་མཁྲེན་གིས་བསྡུས་པས་ན། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གིས་འཕགས་བཞིའི་
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མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་པས་ནའྟོ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །རགས་དགྟོད་དང་ཁབ་སྒྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་ལ་ནི་
འབྲེལ་བ་མྲེད་དྟོ། །གིས་པ་ལ་ལུང་དང་། དྲེའི་དྟོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་ པ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ་གསུམ། ཡུམ་
བར་མ། བསྡུས་པ། རྒྱས་པའི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། བསན། བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ནི། མཁྲེན་
གསུམ་ཆྟོས་ཅན། འཕགས་བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་རམ་གང་ཕྱིར་ན་དྲེ་བསྡུས་པར་
བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཚིག་བར་མ་ི་ཁི་ལྔ་སྟོང་ ་་་་་སྟོམ་རྲེའི་སང་བྱ་རྟོག་པ་ཐ་མ་དགུའི་དང་པྟོ་གསུམ་ག ི་མདྟོ་ཡིན་ པ་ལས་དྟོན་
མཐུན་དུ་བཤད་པས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་བཤད་ན། སུ་བྷུ་ཏི་ཞྲེས་པ་རབ་འབྱྟོར་རམ་ལྲེགས་འབྱྟོར་ཏྲེ། བརྒྱད་སྟོང་
པར་གནས་བརན་རབ་འབྱྟོར་ཞྲེས་པར་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་དུ་མཆྟོད་པ་ལ་སྟོགས་
པས་མཐུ་དང་བརྟོན་པ་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་གནས་བརན་ནྟོ། །ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཛེས་ཤིང་
མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཀི་འབྱྟོར་པ་གང་ལ་ཡྟོད་པ་དྲེ་ནི་རབ་འབྱྟོར་རྟོ། །ཞྲེས་སུའི་ས་རབ་བམ་མཛེས་
པའམ་མཆྟོག་ཏུ་བཤད་པའྟོ། །ཟླ་ཟྲེར་དུའང་གནས་བརན་ནི་མཆྟོད་པའི་དྟོན། དག་བཅྟོམ་ྟོན་མྟོངས་མྲེད་པར་
གནས་པ་རྣམས་ཀི་མཆྟོག་གི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་དུས་ཕྱིས་དྟོན་དྲེ་ལྟར་ཡིན་གི་འདི་ནི་དང་པྟོ་ིད་
ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་ཏྲེ། གང་པྟོ་ལ་སྟོགས་ཀི་རྟོགས་བརྟོད་བརྒྱ་པར། སྔྟོན་སངས་རྒྱས་འྟོད་བསྲུང་གི་
དགྲེ་སླྟོང་ཆྟོས་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏྲེ་སླྟོབ་མ་སླྟོབ་མི་སླྟོབ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྟོད་དྲེ། རྲེ་ཤིག་སང་སྲེམས་ཀིས་སྦྲུལ་གདུག་
པ་རྣམས་ཞྲེས་བརྟོད་པས་སྲེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་ཀླུར་སྲེས་ཤིང་མཁའ་ལྡིང་གིས་ཟས་མཐར་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀི་ན་ཐྟོས་
མཐྟོང་བས་དད་བཞིན་དུ་ཤི་ནས་མན་ཡྟོད་ཀི་དྲེད་དཔྟོན་འབྱྟོར་པའི་བུར་སྲེས་ ་་་་་རལ་གི་འབྱྟོར་པྟོ་ཟྲེར་ནས་མིང་
འདྟོགས་པ་ན་ཕ་འབྱྟོར་པ་ཡིན་ཞིང་སྔར་བུ་མྲེ ད་པས་ད་རབ་ཏུ་འབྱྟོར་འདུག་པས་རབ་འབྱྟོར་ཞྲེས་ཐྟོགས་ཞྲེས་བཏགས་པར་
བཤད་དྟོ། །རབ་འབྱྟོར་ཞྲེས་བྟོས་ནས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ནི་གང་ཟག་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་
མངྟོན་རྟོགས་ཡིན་ནྟོ། །ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ནི་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ཡིན་ནྟོ། །རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི། གང་ཟག་ཆྟོས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་སྟོན་པས་གཞན་དྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ། 
སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་རང་དྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དག་བཅྟོམ་པ། ཕུན་ཚོགས་དྲེ་གིས་ཐྟོབ་
བྱྲེད་ཀི་ལམ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ཡིན་ ནྟོ། །བཤད་པ་དྲེ་
རྣམས་འགྲེལ་ཆྲེན་གིའྟོ། །ས་སྦྱྟོར་བམ་གིས་སུ། ཏ་ཐཱ་ནི་དྲེ་བཞིན། ག་ཏཱ་ནི་གཤྲེགས་པའམ་ཕྱིན་པའམ། མཁྲེན་པའམ་
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གསུངས་པ་ལ་བྱ་སྲེ། ཚིག་གི་དྟོན་ནི། སིར་སྔྟོན་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཤྲེགས་ཤིང་ཕྱིན་པ་དང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
ཀི་རང་བཞིན་དྲེ་བཞིན་ིད་མཁྲེན་ཅིང་གསུངས་པ་ལ་ཡང་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། ཨ་ར་ཧད། ལྷ་མི་ཀུན་གིས་མཆྟོད་པར་འྟོས་
པས་མཆྟོད་འྟོས་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྲེ། འདིར་ནི་ྟོན་མྟོངས་པའི་དག་བཅྟོམ་པས་ན་དག་བཅྟོམ་པ་ཞྲེས་གདགས་ཞྲེས་དང་། སཾ་
མྱག་སཾ་བུདྡྷ་ཞྲེས་པ། སིར་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད་མ་ནྟོར་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་མངྟོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཚན་
ཏྲེ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་གཞི་ཤྲེས་ཀིས་ན་རང་གི་
མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་བྟོས་ནས། གཞི་ཐམས་ཅད་འཚལ་བ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ིད་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་
སླད་དུ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ལགས། ཞྲེས་ཞུས་པའི་ལན་ནི། རབ་འབྱྟོར་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་
བྱ་བ་ནི་སྐབས་འདིར་གཟུགས་སྟོགས་ཕྱི་དང་མིག་སྟོགས་ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་ཆྟོས་རྣམས་ཇི་སྲེད་པ་འདི་ཙམ་ཡིན་ལ། 
མདྟོ་གཞན་དུའང་། བམ་ཟྲེ་ཐམས་ཅད། ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་ཇི་སྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །མཛོད་
འགྲེལ་དུ་དངས་སྟོ། །གཞི་ཕྱི་ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་དྲེ་དག་ཀང་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་མམ་བཞག་ཏུ་རིམ་
པ་ལྟར་གང་ཟག་དང་བདག་ཕྱྲེད་དང་གིས་ཀིས་སྟོང་པར་ཤྲེས་ཤིང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་དྲེ་དག་གི་ངྟོ་བྟོ་ཅི་རིགས་པར་ཤྲེས་པའི་ཆ་
མཚན་འཛིན་གི་བྟོ་ཞིག་་་་་་དབྱིག་གྲེན་གཞི་ཤྲེས་ཡིན་གི། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དམ་ལམ་
གསུམ་ཇི་བཞིན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྟོ་ནས་ཀང་ཤྲེས་པ་མིན་པས་ལམ་ཤྲེས་མ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་རས་རིགས་མ་ལུ ས་པ་ཐམས་
ཅད་མངྟོན་གསུམ་དུ་མཁྲེན་པའང་མ་ཡིན་པས་རྣམ་མཁྲེན་མིན་ནྟོ། །ཀང་ཡང་ནི་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བའི་ཚིག་གྟོ །ཡང་ན། ཐྲེག་
པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་ལམ་ཤྲེས་མིན། ཇི་ལྟར་ཇི་སྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་ཡང་མཁྲེན་པ་མ་ཡིན་པས་རྣམ་མཁྲེན་མིན་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ནི་
ཆྟོས་ཅན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཅྲེས་བྱའྟོ། །མཁྲེན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གང་ཞིག ལམ་ཤྲེས་རྣམ་མཁྲེན་གང་ཡང་མིན་
པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྟོ། །གིས་པ། ལམ་ཤྲེས་ཀིས་བྱང་སྲེའི་མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སླད་དུ་
ལམ་གི་རྣམ་པ་འཚལ་བ་ིད་ནི། གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ལགས། ལན་ནི། རབ་འབྱྟོར་ཞྲེས་
བྟོས་ནས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ཀིས་ནི་མཚན་མར ་གཟུང་སྲེ་བསྟོམས་ན་ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་དུ་
འགྱུར་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཛིན་པའི་མཚན་མར་གཟུང་སྲེ་བསྟོམ་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་
ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱི་གཟུང་བ་བདྲེན་མྲེད་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ལམ་གང་ཡིན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དྲེ། གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་བདག་ཕྱྲེད་གིས་མྲེད་རྟོགས། བདག་མཐའ་
དག་མྲེད་རྟོགས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པར་བྱ་ཞིང་། ལམ་དྲེ་ཐམས་ཅད་མམ་བཞག་ཏུ་རང་བཞིན་
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མྲེད་པར་དང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ལམ་གསུམ་པྟོ་དྲེ་དག་གི་སངས་རྟོགས་ཀི ་
རིགས་ཀང་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ལམ་གསུམ་པྟོ་དྲེ་དག་གི་ལམ་གི་བྱ་བ་སིབ་པ་སྟོང་བ་དང་སྲེམས་ཅན་སིན་པ་
ཡང་བྱ་དགྟོས་ཏྲེ། མཁའ་ཁབ་སྲེམས་ཅན་འཁྟོར་བ་ལས་སྟོལ་བར་བཞྲེད་པའི་སླྟོབ་ལམ་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ན་རང་
གི་སངས་རྟོགས་ས་དང་པྟོར་རྟོགས་གསུངས་ཏྲེ། ས་དང་པྟོ་ཡན་དུ་ྟོན་མྟོངས་སང་བྱ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ན་རང་དག་
བཅྟོམ་གི་སངས་པ་དྲེར་རྟོགས་པས་སྟོ། །ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། ཐྲེག་དམན་དག་བཅྟོམ་གིས་ྟོན་སིབ་སངས་པར་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་
ཀུན་ལས་བཤད་པས་སྟོ། །སྟོད་འཇུག་ཏུ། ྟོན་མྟོངས་སངས་ཀང་དྲེ་དག་ལ། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ་ཡང་། ྟོན་མྟོངས་
མྲེད་དང་། ཞྲེས་དང་། སྲེལ་མར་བསྟོད་པར། བསྲེ་རུའི་རྭ་དང་འད་གང་དང་། །གང་ཡང་ཁྟོད་ཀི་རྲེས་འགྟོ་སླྟོབ། །གྟོལ་བ་
ཙམ་དུ་ཁྟོད་དང་མཚུངས། །རད་བྱུང་ཡྟོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་མིན། །ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོར། དག་བཅྟོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ། ཞྲེས་
སྟོགས་ཏྲེ་ལུང་མཐའ་ཡས་སྟོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཤྲེས་པ་དང་སྟོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་མི་
སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བཟྟོད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་མདྟོར་གསུངས་ཤིང་། ཨཱརྻས། བཟྟོད་པ་
གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆྟོས་ཤྲེས་པའི་བཟྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། མི་སྲེ་བའི་བཟྟོད་པ་ས་བརྒྱད་པ་
ལ་བཤད་ནས་དྲེར་རྟོགས་གསུངས་ཏྲེ། དད་རྲེས་འབང་ནས་རང་བསྡུས་་་་་་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཤྲེས་པ་དང་སྟོང་བ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་པའི་བཟྟོད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཆྲེ་བ་བསན་པ་སྲེ། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དག་
བཅྟོམ་པའི་ལམ་གི་ འབས་བུའི་ཤྲེས་པ་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་རྣམས་ཀི། ས་བརྒྱད་པ་ལ་
ཞུགས་པ་མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པ་ཙམ་ིད་ཀིས་མཐར་གཏུགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གི་ཤྲེས་པ་དང་
སྟོང་བ་ནི་བཟྟོད་པ་དྲེ་ལས་ལྷག་པ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་ཕན་ཆད་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་བཤད་པས། རྟོགས་པའི་དྟོན་ས་བརྒྱད་པར་ཐྟོབ་པའི་སངས་རྟོགས་དྲེ་བས་ལྷག་
པ་ན་རང་དག་བཅྟོམ་ལ་མྲེད་ཀི་དྲེར་དྲེའི་སངས་རྟོགས་ཀི་རིགས་རྟོགས་པའམ་དྲེ་ཐྟོབ་པས་དྲེ་དག་གི་སངས་
རྟོགས་ཀི་དྟོན་མཐར་ཕྱིན་པ་ཙམ་ལ་དྲེ་སྐ ད་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེས་ན་ཨཱརྻའི་ལྟར་མི་ལྲེགས་ཀི་གནྟོད་འཇྟོམས་ལྟར་
ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་སྟོ། །ཨཱརྻ་ལྟར་ན་ས་དང་པྟོ་ཡན་དུ་ྟོན་མྟོངས་སང་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའི་སྟོན་འྟོང་བར་སང་
ངྟོ་། །འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་ནི་རྟོགས་པ་ས་དང་པྟོར་རྟོགས། སངས་པ་ས་བརྒྱད་པར་རྟོགས་ཞྲེས་སྟོ། །རལ་གི་ནི། 
རྟོགས་པ་ས་དང་པྟོ་དང་སངས་པ་ས་བཅུ་པར་འདུས་ཟྲེར་རྟོ། །ཟླ་གགས་ནི། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཐུབ་
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དབང་དབྱངས་སྲེས་བཅས། །རྟོགས་པའི་བྱང་སྲེམས་དང་པྟོ་ལ་གནས་པས། །བསྟོད་ནམས་དབང་གིས་ཐུལ་
ཞིང་རྣམ་པར་འཕྲེལ། །རིང་དུ་སྟོང་བར་དྲེ་ནི་བྟོས་ཀང་ལྷག །ཅྲེས་ས་བདུན་པ་མ་ཐྟོབ་བར་དུ་རྟོགས་པས་ཟིལ་
གིས་གནྟོན་མི་ནུས་གསུངས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་པའི་སངས་རྟོགས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ ཙམ་ཅི་རིགས་པ་ས་དང་པྟོར་
རྟོགས་ཤིང་མ་ལུས་པ་རྒྱུན་མཐར་རྟོགས་གསུངས་ ་་་་་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་སྟོ། །ཞིང་སྡུད་ཚིག་གྟོ །བྱང་སྲེམས་ ་་་་་ཆུ ་མིག་

སམ། ལམ་གསུམ་པྟོ་དྲེ་དག་གིས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཆྟོས་ིད་དི་བལ་གི་འགྟོག་པ་མཐར་ཐུག་མངྟོན་སུམ་
དུ་ནི་མི་བྱའྟོ། །གཏན་ནས་མི་བྱའམ་ཞྲེ་ན། དམིགས་བསལ་སྟོན་པ་ནི་གཞན་དྟོན་བརླབས་ཅན་སྒྲུབ་པའི་སྟོན་
ལམ་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་མ་བྱས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་དྲེ་དག་གི །གཟག་དང་སད་དུ་རུང་བ་སིན་
འདྟོད་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་རྲེན་འདིར་ཕྱྟོགས་གིས་ཞི་བ་དང་། །ཡྟོངས་སུ་སད་ལ་སིན་པ་ིད་དུ་བསན། །ཞྲེས་པ་
ལྟར། གདུལ་བྱའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སིབ་པ་ཅི་རིགས་སྟོང་རུང་དང་གྲེན་པྟོ་སྲེ་རུང་དུ་བྱས་པ་ནི་ཡྟོངས་སུ་
སིན་པ་ཡིན་ལ་དྲེ་ལྟར་མ་བྱས་པ་དང་། རང་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྟོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་ཡྟོངས་སུ་མ་
སྦྱངས་པར་མི་བྱ་ཞྲེས་དངྟོས་སུ་བསན་པས་རྟོགས་སིན་སྦྱངས་ནས་བྱ་ཞྲེས་འཕངས་སྟོ། །ཞིང་སྦྱྟོང་བ་ནི། 
གང་དུ་སངས་རྒྱས་ན་ཞིང་དྲེའི་སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པས་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་ནུས་པའི་
སྟོད་བཅུད་ཅན་ཞིག་ལ་ཟྲེར་གི། དག་པའི་ཞིང་ཁྟོ་ནར་བྱས་པ་མི་དགྟོས་ཏྲེ་གཞན་དུ་མ་དག་པའི་ཞིང་མྲེད་པར་
འགྱུར་རྟོ། །དག་པའི་ཞིང་ལ་ཡང་ཐྲེག་དམན་དང་བུད་མྲེད་ཀི་མིང་ཡང་མི་གགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་ལྟ་བུ་
དང་། ན་ཐྟོས་ཡྟོད་ཅིང་བུད་མྲེད་ཀི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་བདྲེ་བ་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། བུད་མྲེད་ཡྟོད་པ་མངྟོན་དགའ་ལྟ་
བུའྟོ། །དྟོན་ཐྟོབ་འདི་མན་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡྟོད་་་་་་ མ་དག་པའི་ཞིང་ལ་ཡང་སིགས་མ་ལྔ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གིས་ལས་ཕྱི་མ་ན་
སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཡྟོངས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ཡང་དག་མ ཐའ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་
མིན་ཏྲེ། ཚོགས་མ་རྟོགས་པར་དྲེ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་མི་ནུས་པས་མི་བྱ་ཞྲེས་དགག་མི་དགྟོས། ནུས་ན་དྲེ་ལས་
འཕིན་ལས་འབྱུང་བས་མི་དགྟོས་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་དི་མ་ཐམས་ ་་་་་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆྟོས་ིད་ཡིན་
ཏྲེ། དྲེ་དམིགས་བསལ་མ་རྟོགས་པར་མངྟོན་དུ་བྱས་ན་མྱང་འདས་ཆད་པའི་ མཐར་ལྟུང་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །མི་
རིགས་ཏྲེ་དི་མ་ཐམས་ཅད་བལ་བའི་ཆྟོས་ིད་དང་། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ལ་ཁད་མྲེད་དྲེ། རྒྱན་དུ། དྲེ་བཞིན་ིད་དྲེ་
ཐམས་ཅད་ལ། །ཁད་པར་མྲེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་ིད་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོགས་མཐའ་
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ཡས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་མངྟོན་དུ་བྱས་ན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་རུང་སྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཞྲེས་པའི་ལན་དྲེ་ལྲེགས་
སྟོ། །ཆད་པའི་ཡང་དག་མཐའ་ཡང་མིན་ཏྲེ་རྟོགས་སིན་སྦྱངས་ཀང་མངྟོན་ཏུ་མི་བྱྲེད་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་ངྟོ་བྟོ་
ིད་སྐུ་ཡིན་ནྟོ། ་་་་་གལ་ཆུ ་བུ་སྟོན་ཁ་ཅིག་ཆྟོས་ཅན་ཡང་དག་མཐའ་དང་ཆྟོས་ིད་ཡང་དག་མཐའ་གི ས་ཏྲེ་རྟོགས་པ་
ཆྟོས་སྐུ་དང་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡིན་ཞྲེས་མདྟོ་དང་སྦྱྟོར་བ་ནི། མདྟོའ ་ིདགྟོངས་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་གཤིགས་པའི་སྐུ་
ནི་ཡང་དག་པའི་མཐས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བར་བལྟ་སྲེ་འདི་ལྟ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྟོ། །ཞྲེས་པས། ཆྟོས་
ཅན་ཡང་དག་མཐའ་བསན་པར། །བུ་སྟོན་དངྟོས་ཆུ ་མིག་པའི་དྟོན་ བཞྲེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྲེ། འདིར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་ཞྲེས་
པ་དྟོན་དམ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡིན་ལ་དྲེ་ཡང་དག་མཐས་ཕྱྲེ་བ་སྲེ་དྲེ་ིད་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་པ་རང་བཞིན་གི་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་དགྟོངས་ཀི་
ཀུན་རྟོབ་པ་མིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན། འདུས་བྱས་ཀི་རྟོགས་པ་ཆྟོས་སྐུ་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་ཆྟོས་དབྱིངས་སྟོགས་ཡིན་པར་
ཐལ། ཡང་དག་མཐའ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །མ་ཁབ་ན། དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །ཞྲེས་པ་ནས། ཆྟོས་ཀི་
དབྱིངས་ནི་རྣམ་གངས་སྟོ། །ཞྲེས་དབུས་མཐར་བཤད་ཅིང་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པར་ཡང་དྲེ་རྣམས་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ཅིང་། 
ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མདྟོ་ཀུན་ལས་ཀང་ངྟོ་། །འདིར་རྟོགས་སིན་མ་སྦྱངས་པར་ཡང་དག་མཐ འ་མངྟོན་དུ་མི་བྱ་སྲེ་དྲེ་བྱྲེད་པ་ལ་ངྲེས་
པར་རྟོགས་སིན་སྦྱང་དགྟོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཙམ་དུ་མངྟོན་ནྟོ། །ཁ་ཅིག་རྟོགས་སིན་སྦྱངས་པ་གསུམ་འདིར་
དམིགས་བསལ་དུ་འདྟོད་པ་ནི་རྣམ་པར་འཁྲུལ་བ་སྲེ། འྟོ་ན་དྲེ་གསུམ་སྦྱངས་ན་ཡང་དག་མཐའ་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་ཅྲེས་པར་
འགྱུར། ཞྲེས་སྟོགས་ངག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འྟོད་ཟྲེར་སྟོགས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ནི་ཆྟོས་ཅན། ལམ་གི་
རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་ིད་ཅྲེས་བྱའྟོ། །རྟོགས་སིན་མ་སྦྱངས་པར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་པར་གཞན་དྟོན་བྱྲེད་པའི་
སླྟོབ་ལམ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་རྟོ། །གསུམ་པ་རྣམ་མཁྲེན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སླད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད། གང་ཟག་ཕྱིན་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་ཆྟོས་ིད་ཐུགས་
སུ་ཆུད་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པས་སམ། ཇི་ལྟ་བ་ིད་སྟོན་པར་ འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་་་་་་མཛད་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ། མཆྟོད་པར་འྟོས་

འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་པས་་་་་་ཨཱརྻ་དག་བཅྟོམ་པ། ཚོགས་གིས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་
ལགས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྟོའ ་ིའགྲེལ་པར་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་བཤད་སང་ངྟོ་། ཤ།་་་་་ལན་ནི། རབ་འབྱྟོར་རྣམ་པ་ནི་ཁ་དྟོག་དང་དབྱིབས་

ཏྲེ་མྲེ་དངྟོས་་་་་་ལྲེ་ཟླུམ་པ་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་དང་ཁ་དྟོག་སྨུག་པྟོ་ལ་སྟོགས་ ་་་་་དངྟོས་ཏྲེ་ངྟོ་བྟོ་དང་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའི་
རགས་ཏྲེ་འབས་བུ་དུ་ ་་་་་དངྟོས་བ་ལྟ་བུ་འབས་བུ་དང་ ་་་་་དྟོན་མཚན་མ་སྲེ། རྒྱུ་བུད་ཤིང་ལྟ་བུ་རྒྱུ་སྲེ་ངྟོ་བྟོ་འབས་བུ་རྒྱུ་གང་
གིས་ཆྟོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརྟོད་པ་སྲེ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པར ་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་ངྟོ་བྟོ་དྲེ་དག་དང་རགས་འབས་བུ་དྲེ་དག་དང་། 
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མཚན་མ་རྒྱུ་དྲེ་དག་མ་ལུ ས་པར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་མངྟོན་སུམ་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྟོ། །ཏྲེ་ཚིག་ལྷག་མ་ཅན་
ནྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་བཞིན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ནི་ཆྟོས་ཅན། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཅྲེས་བྱའྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
ཀི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མངྟོན་སུམ་གིས་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་དྲེའི་ཕྱིར་རྟོ། །རྣམ་རགས་མཚན་མ་
གསུམ་ལ་རྒྱ་འགྲེལ་རྣམས་ན་མི་འད་བ་མང་སྲེ་རྲེ་རྲེ་ཙམ་འྟོག་ཏུ་ཡང་བཤད་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། གསུམ་ཆྟོས་ཅན། 
བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ཏྲེ་དྲེར་བར་མ་ལས་བཤད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དྟོན་ཁད་མྲེད་ཀང་ཚིག་མ དྟོར་བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་
ལས་ཀང་གསུངས་པས་སྟོ། །ཇི་སྐད་དུ་ན། ན་ཐྟོས་ཀི་ས་ལ་སླྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཀང་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པར་
བྱའྟོ། །སྟོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་བྱང་སྲེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་བསླབ་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ས་ནི་མཁྲེན་གསུམ་
ལ་སླྟོབ་དཔྟོན་འཆད་དྟོ། །ཆྟོས་རྲེ་འཇམ་གསར་སྟོགས། ས་ནི་ལམ་དང་འབས་བུ། ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་གཞི་ཤྲེས་སྟོགས་ཞྲེས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། གསུམ་གིས་བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་པར་ཚིག་རྒྱས་པ་འབུམ་ལས་ཀང་གསུངས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་དྟོན་
རྲེ་རྲེ་ལའང་རྣམ་གངས་དུ་མ་དང་དྟོན་ཚན་རྲེ་རྲེ་ལའང་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་འགྲེས་རྐྱང་པ་ལ་སྟོགས་པས་རྒྱ་
ཆྲེར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། དྟོན་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སམ། མཁྲེན་པ་གསུམ་བསན་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་ད ང་པྟོ་ན་
རང་གི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་མི་དམིགས་པ་གཟུགས་དང་སྟོགས་པ་ཚོར་སྟོགས་ཕུང་པྟོ་ལྔ་སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་
གིས་ཁམས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་ཆྟོས་ལའྟོ། །གཞི་ཤྲེས་དངྟོས་སྟོན་པའི་སྐབས་ཀི་གཟུགས་སྟོགས་ཞྲེས་འབྱུང་བ་རྣམས་སུ་
ཕལ་ཆྲེར་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་རྟོ། །རྣམ་པ་ནི་མི་རག་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྟོགས་བཅུ་དྲུག་གི་རྲེན་ཅན་ནམ་ཡུལ་ཅན་བལ་བའི་འབས་བུ་
གང་ཟག་གམ་བདག་ཕྱྲེད་གིས་སུ་རྟོངས་པ་སངས་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་ནྟོ། །ལམ་ཤྲེས་ིད་ནི། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་བྱང་
སྲེམས་དྲེ་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཐྲེག་པ་ཐ མས་ཅད་ཀིས་ཏྲེ་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་གསུམ་ཅར་གིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་སྲེ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན ་པ་སྲེ། དགྲེ་སླྟོང་དག་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ང་ལན་སྟོང་དུ་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་སྟོ། །ལན་སྟོང་དུ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སྟོ་ཞྲེས་
དང་། ཐྲེག་པ་བརླབས་པྟོ་ཆྲེས་ནི་སག་གྱུར་ཅིང་། །འདི་ནི་སྲེམས་ཅན་དམན་ལ་མྟོས་རིག་ནས། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་འདི་དག་ན་ཐྟོས་འགྱུར། །རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་སྟོན། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ནི་
གང་ཟག་ལ་བདག་མྲེད་པའི་མཐའ་ཞི་བ་ིད་དྲེ། དྲེ་མངྟོན་སུམ་དུ་མི་བྱྲེད་པ་ནི་སྟོམ་པས་སང་བྱའི ་ྟོན་མྟོངས་
རྣམས་མི་སྟོང་ཞིང་དྲེ་མ་སངས་ན་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་སྲེ་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་ནི་བྱང་སྲེམས་ཀི་
ཤྲེས་བྱ་ཡིན་གི་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་མིན་པས་སྟོམ་པའི་ལམ་མ་བསན་ཏྟོ། །ཞྲེས་སྟོན་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་
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ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་དམིགས་པ་རྒྱུའི་ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་ སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་
ལ་དམིགས། རྣམ་པ་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཤྲེས་ཤིང་ལམ་གི་བྱ་བ་བྱྲེད་ཀང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མྱང་འདས་མངྟོན་དུ་
མི་བྱྲེད་པའི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་གསུངས་ བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་་་་་་ཏྲེ། འྟོན་ཀང་ཐྲེག་པ་སྲེ་ལམ་གསུམ་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་
སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བས་རང་རང་གི་སང་བྱ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བྱྲེད་ཀི་ལམ་གསུམ་པྟོ་ལ་དམིགས་ཤིང་བྱྲེད་ལས་
རྟོགས་སིན་མ་སྦྱངས་པར་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཡང་དག་མཐའ་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཅན་བདག་འབས་སྲེམས་ཅན་
འཁྟོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་འཁྟོར་དུ་སྡུད་ཅིང་ཚོགས་ལམ་བསྲེད། སྟོགས་པས་སྦྱྟོར་ལམ་བསྲེད་དྲེ་སིན་མཐྟོང་སྟོམ་བསྲེད་དྲེ་
གྟོལ་བར་བྱྲེད་པ་ཅན་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཅར་གི་ལམ་བསྟོམ་ཞིང་ཐབས་ཀིས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་
འཆད་པའི་མྱང་འདས་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་ཡང་འཚམ་མྟོ ། །སིན་གྟོལ་མུ་བཞི་སྲེ། སྦྱྟོར་ལམ་པ་
སིན་གི་གྟོལ་བ་མིན། མི་སླྟོབ་པ་གྟོལ་གི་སིན་པ་མིན། མཐྟོང་སྟོམ་པ་གིས་ཀ དྲེ་ལས་གཞན་གིས་མིན་ནྟོ་ཞྲེས་བུ་སྟོན་་་་་་

སྟོ། །རྣམ་མཁྲེན་ིད་ནི་དམིགས་པ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྲེན་ཏྲེ་
ཡུལ་ཅན། འབས་བུ་གིས་ལས་གཞན་དྟོན་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐས་གཏུགས་ བཞི་མཐའ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་་་་་་ པར་
སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་དུས་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། ངྟོ་བྟོ་གང་བུ་སྟོན་་་་་་ལ་གང་ཕན་ཚུལ་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་
དང་། རང་དྟོན་ལ་རྟོགས་པའི་ཁད་པར་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཡང་དག་ པའི་མཐའ་རྟོགས་ཤིང་མངྟོན་
དུ་བྱས་པ་དང་། སངས་པ་ྟོན་མྟོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡང་ཡིན་ཡང་སྲིད་པར་ིང་མཚམས་སྦྱྟོར་བ་ཡང་ཡིན་
པས་བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། སྲིད་པར་སྲེ་བྱྲེད་ྟོན་མྟོངས་པའི་བག་ཆགས་ིད་སངས་པའི་
འབལ་འབས་ཅན་ཡིན་ནྟོ། །བག་ཆགས་ཀི་ཞྲེས་གསྲེར་ཆྟོས་གིས་ཀར་དུ་སང་ངྟོ་། །སངས་རྟོགས་དྲེ་དག་
མཁྲེན་པ་དྲེ་དང་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་འབས་བུར་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེ་ན་སྔ་ཕྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་རུང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་
ནི། མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ནི་ཆྟོས་ཅན། འཕགས་བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་རིལ་རྟོགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བྱ་
བ་འདི་འཐད་པ་ཡིན་ནྟོ། །གཞི་གྲེན་རྣམ་པ་མཐའ་དག་བརྟོད་བྱར་བསྡུ ས་ནས་བསན་པས་ནའྟོ། །ཁབ་སྲེ་དྲེ་
གསུམ་གིས་མཁྲེན་གསུམ་བསྡུས། མཁྲེན་གསུམ་གི་འཕགས་བཞིའི་མངྟོན་རྟོགས་ཀུན་བསྡུས་པ་དྲེ་ལྟ་བས་
ནའྟོ། །རྟོད་ལན་འདི་སང་བ་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་དགྟོས་འབྲེལ་གི་འྟོག་ཏུ་བསན་ཅིང་འདིར་མཆྟོད་བརྟོད་ལས་
འཕྟོས་པར་སླྟོབ་དཔྟོན་ིད་ཀིས་མཛད་དྟོ།།  །།གིས་པ་ལ་སྔ་ར་འགྲེལ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། དགྟོས་
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འབྲེལ་གི་ངག་གསུངས་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །ཏྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་ནྟོ། །དྲེའི་བརྟོད་བྱ་གང་ན། བྱམས་པ་རང་གི་བསན་
བཅྟོས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མན་ངག་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་
འདིའི་་་་་་འདི་ཡན་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ བརྟོད་པར་བྱ་བ། རྒྱལ་ཡུམ་མངྟོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་འྟོག་ཏུ་
ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཅར་ཞྲེས་སྨྲྟོས་པ་ནི་ྲེ་བར་མཚོན་པའི་དྟོན་ཙམ་མྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། འགྲེལ་པའི་
སྐ བས་སུ་ཡུམ་གི་དྟོན་ལ་བཤད་པས་མངྟོན་རྟོགས་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་གསུམ་བརྟོད་བྱ་དང་བཅས་པ་འདིའི་
བརྟོད་བྱ་དང་། རྒྱན་ལ་བརྲེན་ནས་ཡུམ་དྟོན་ ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་ལྲེགས་པར་རམ་ ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པ་
དགྟོས་པ་དང་། རྟོགས་པ་ལྟར་སྒྲུབས་པས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ས་དང་པྟོ་ནས་མི་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གནས་པའི་མྱང་འདས་
ཐྟོབ་པའི་བར་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་དགྟོས་པའི་ཡང་དགྟོས་པ་དང་། རྟོད་བྱྲེད་བསན་བཅྟོས་རྒྱུ་དང་བརྟོད་བྱ་ཡུམ་དྟོན་རྟོགས་ཤིང་ཆྟོས་

བཤྲེས་དྟོན་ཐྟོབ་ཀི་དངྟོས་སུ་མྲེད་་་་་་ཐྟོབ་པའི་དགྟོས་པ་གིས་འབས་བུར་འབྲེལ་བ་ནི་འདིའི་འབྲེལ་བ་སྲེ། དྲེ་འདའི་འབྲེལ་
བ་འདི་ཡན་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་དྲེ་ཆྲེད་དུ་མ་བྱས་ཀང་ཤུགས་ི ད་ཀིས་རང་དབང་མྲེད་པར་འབྲེལ་བས་ན་ཁྟོང་ན་ཡྟོད་པ་སྲེ་དྲེས་

ན་འབྲེལ་བས་ནི་་་་་་བསན་བཅྟོས་དགྟོས་པ་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ ཐབས་ཡིན་པར་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་
སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་རྟོད་བྱྲེད་དང་བརྟོད་བྱར་འབྲེལ་བ་ལའང་བཤད་པར་མངྟོན་ནྟོ། །གང་གི་དྟོན་དུ་ན། 
གིས་ཏྲེ་དགྟོས་ིང་དགྟོས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་རྣམ་གཅྟོད། ཡྟོངས་གཅྟོད་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། སིབ་གིས་ཕལ་ཆྲེར་
བཅྟོམ་པ་དང་ལྡན་པས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ང་ལགས་ང་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ། ཞྲེས་པ་ནི་འདིའི་མཚན་མ་ཕམ་པ་ཞྲེས་
འབྱུང་བའི་དྟོན་བསན་པ་སྲེ་འཁྟོར་བའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དག་གང་ལས་མ་རྒྱལ་བ་ནི་བདུད་དྲེ་དྲེ་ལས་ཕམ་པར་རྒྱལ་ཏྲེ་
བདུད་རྣམས་ཕམ་པར་བྱས་པ་སྲེ། གསྲེར་དུ་མ་ཕམ་པ་ཞྲེས་བསྒྱུར་རྟོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྟོར། མ་ཕམ་བདུད་རྣམས་ཕམ་
བྱས་ཁྟོད་སྟོང་ཤིག །ཅྲེས་སྟོ། །དགྲེ་བ་ལྷས་བདུད་རྣམས་ཀིས་ཕམ་པར་མི་ནུས་པས་ན་མ་ཕམ་པ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོད་འཇུག་
འགྲེལ་བར་རྟོ། །སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་རྣམས་བཅྟོས་ལྡན་འདས་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་མིན། ན་རང་དག་བཅྟོམ་་་་་་རང་བི་ར་སངས་
རྒྱས་ཡིན་ལ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་མིན། །སངས་རྒྱས་ གིས་ཀ དྲེ་ལས་གཞན་གིས་ཀ་མིན་ཞྲེས་ལུང་ལས་
བཤད་གསུངས་སྟོ།་་་་་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ། །དྲེ་འདའི་བྱམས་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྔར་གསུངས་བཞིན་དུ་ཡང་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པའི་རིམ་པ་བསན་པ་ལ་དྟོན་ཏྲེ་དགྟོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྟོད་དྲེ་མྲེད་དམ་སམ་དུ་སྲེ་བྟོ་བྟོ ་གྟོས་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་དམན་པ་དག་
དྟོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །དྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྲེ་ན། སྲེ་བྟོ་བྟོ་དམན་པ་དག་དྲེར་དྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་དྲེ། 
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བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཚིག་རྒྱས་པ་དང་འབིང་དང་མདྟོར་བསྡུས་པ་ལ་དད་པའམ་དགའ་བའི་སྲེམས་ཅན་དབང་པྟོ་རྟུལ་འབིང་རྣྟོ་
གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་ཕན་འདྟོགས་པར་བཞྲེད་པའི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ཅན་ིད་
ཀིས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀི་རིམ་པ་གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་
པའི་དྟོན་མཐའ་དག་གསལ་བར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དགྟོས་འབྲེལ་དག་གི་
བསན་བྱའི་དྟོན་ལུ ས་ཀི་དགྟོས་སྟོགས་ཆྟོས་བཞི་ལ་དྟོན་འགྱུར་བསྲེད་པ་སྲེ་བསན་བཅྟོས་ལུ ས་ལ་དགྟོས་སྟོགས་ཆྟོས་བཞི་
ཕལ་ཆྲེར་ཡྟོད་སམ་པའི་དྟོན་འགྱུར་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དུའྟོ། །དྟོན་ལ་ཤྲེས་པ་ལ་ཆྟོས ་བཤྲེས་སྟོགས་་་་་་བུ་ནྟོར་
སང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། དྟོན་འགྱུར་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་པས་རྟོགས་ལྡན་བསན་བཅྟོས་ལ་ཐྟོས་སྟོགས་ཀིས་འཇུག་པ་
དྲེ་ིང་དགྟོས་ཡིན་པས་དྲེའི་ལན་ཡག་གམ་ཐབས་སུའྟོ། །གིས་པ་ལ། དགྟོས། བསྡུས། ཚིག་གསུམ་ལས། 
དང་པྟོ་ནི། དཔྱྟོད་པ་པའི་སྟོན་པ་ཀུ་མཱ་རཱི་ལ་ན་རྲེ། དགྟོས་འབྲེལ་ངག་གི་དགྟོས་པ། ངག་དྲེ་ལས་ངག་གི་དྟོན་
ལ་ས་བྱུང་ཚད་མས་ངྲེས་པ་སྲེས་པ་ཁྟོ་ན་སྲེ ། སིར་ངག་ཚིག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་བརྟོད་བྱ་ལ་ངྟོ་བྟོ་ིད་
ཀིས་རང་བཞིན་འབྲེལ་སྟོབས་ཀིས་དྟོན་གྟོ་བར་བྱྲེད་ཀི་བརྡ་འབྲེལ་ལ་མི་ལྟྟོས་སྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་དགག་པ། 
ངག་དྲེ་ཆྟོས་ཅན། ངག་དྟོན་ལ་ས་བྱུང་ཚད་མས་ངྲེས་པ་དངྟོས་སུ་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངག་དྟོན་དང་
བདག་གཅིག་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མྲེད་པས་སྟོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། བདག་གཅིག་ན། མྲེ་ས་བརྟོད་ལས་
ཁ་ནི་ཅིས་མི་འཚིག །ཅྲེས་་་་་་དུས་འཁྟོར་སྟོགས་སྟོགས་དང་། དྲེ་བྱུང་མྲེད་དྲེ། ངག་དྟོན་དྲེ་མྲེད་པར་བརྟོད་འདྟོད་ལས་
སྲེ་བས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཚད་མའི་བསན་བཅྟོས་སྟོགས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །མཁས་གྲུབ་ཞི་འཚོ་ནི། བསན་
བཅྟོས་འདི་བརམ་བྱ་མིན་ཏྲེ་དགྟོས་པ་སྟོགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བྱ་རྟོག་སྟོ་རྟོག་གི་བསན་བཅྟོས་བཞིན་ འབྲེལ་བ་སྟོགས་

མྲེད་པའི་ཕྱིར་བསྟོད་ཚིག་བཞིན་ཞྲེས་སཱ་ལུ་ལྗང་འགྲེལ་དུ་ཀླུས་སྟོ་ ཞྲེས་བསན་བཅྟོས་རྟོམ་པའི་སྐབས་སམ་བྱ་བ་འགྟོག་པའི་ལྟོག་རྟོག་བཟླྟོག་པ་
དགྟོས་འབྲེལ་ངག་གི་དགྟོས་པ་ཡིན་ཞྲེས་གསུངས་པའང་དྲེ་ཁྟོ་ན་དགྟོས་པར་བཞྲེད་ན་བརྟོད་བྱ་མྲེད་པར་འཛིན་པ་སྟོགས་
བཟླྟོག་པའང་དྲེའི་དགྟོས་པ་མིན་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ཡང་དགྟོས་པར་བཞྲེད་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནྟོ། །འདི་དབུ་མ་བདྲེན་གིས་ཀི་
བཀའ་འགྲེལ་ན་ཡྟོད་པས་སླྟོབ་དཔྟོན་དྲེའི་གཞུང་ན་མྲེད་གསུངས་པ་ནི་ནྟོར་རྟོ། ་་་་་བུ་སྟོན་གསུང་ས ྟོས། །བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་
བའི་བཞྲེད་པར་གགས་ཤིང་ལྟོ་ཙྪ་བ་ཆྲེན་པྟོ་གཞུང་བཀྟོད་པ་མཛེས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའི་དགྟོས་པར་བཞྲེད་དྲེ། 
དྲེས་མཛད་པའི་འདིའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་དྲེ་ཁྟོ་ན་ཡིན་གསུང་བ་སང་སྲེ་དྲེ་མི་འཐད་དྲེ། བསན་བཅྟོས་ལ་དགྟོས་
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མྲེད་ཀི་ལྟོག་རྟོག་བཟླྟོག་པའང་དྲེའི་དགྟོས་པ་མིན་པར་འགྱུར་བ་ལས་འདིར་དྟོན་ཅི་ཞི ག་ཡྟོད་སམ་དུ་དྟོགས་
པ་བསལ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ལྟོ་ཙྪ་བ་དགྟོས་པར་བཞྲེད་ན་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་དང་ཆྟོས་མཆྟོག་སྟོགས་བསན་
བཅྟོས་ལུ ས་ལ་ཆྟོས་བཞི་ཡྟོད་པར་རམ་བསན་བཅྟོས་དགྟོས་པ་གིས་ཀི་རྒྱུར་དྟོན་འགྱུར་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པ་དགྟོས་པར་
བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནྟོ། །ཛྙཱ་ན་ཤི་ངྲེས་པ་སྲེས་པ་དགྟོས་པར་བཞྲེད་དྲེ། དགྟོས་འབྲེལ་ངག་ལས་བསན་བ ཅྟོས་ཀི་
ལུ ས་ལ་དགྟོས་སྟོགས་ཆྟོས་བཞི་ཡྟོད་པར་ངྲེས་པའམ་བསན་བཅྟོས་དགྟོས་པ་གིས་ཀི་རྒྱུར་ངྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་དབང་རྟུལ་
གི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཐད་དྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བསན་བཅྟོས་རྟོམ་པའི་སྐབས་སམ་བྱ་བ་འགྟོགས་པ་བཟླྟོག་པ། གཞུང་བཀྟོད་པ་
མཛེས་པ། དབང་རྣྟོན་ལ་དྲེ་འདའི་དྟོན་འགྱུར་བ་སྲེད་པ། དབང་རྟུལ་ལ་དྲེ་འདའི་ངྲེས་པ་སྲེས་པ། བསན་བཅྟོས་ལ་དགྟོས་
མྲེད་ཀི་ལྟོག་རྟོག་བཟླྟོག་པ། འབྲེལ་མྲེད་སྟོགས་ཀི་ལྟོག་རྟོག་བཟླྟོག་པ། དུལ་ལྷས་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བཤད་པ་
ལྟར་ན་པ་པྟོ་སྟོ་བ་བསྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དྲེའི་དགྟོས་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་་་་་་པའམ་བྱ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལས་རྟོག་ལྡན་
བསན་བཅྟོས་ལ་ཐྟོས་སྟོགས་ཀིས་འཇུག་པ་ིང་དགྟོས་སམ་བྱ་བའི་འབས་བུའི་འབས་བུ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ཡིན་ནྟོ། །སྟོས་
པ་ལྷག་མ་རྣམས་གཞན་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་ཚིག་མངས་སུ་དྟོགས་པས་འདིར་མ་བཀྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། 
དགྟོས་འབྲེལ་ངག་གིས་བསན་བཅྟོས་ཀི་ལུས་ལ་དགྟོས་སྟོགས་ཆྟོས་བཞི་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ལ། 
དངྟོས་སུ་ཟིན་པའི་ཆྟོས་གསུམ་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཆྟོས་གཅིག་གྟོ །དང་པྟོ་ལ་བརྟོད་བྱ། དགྟོས་པའི་
དགྟོས་པ། དགྟོས་ཆྟོས་བཤྲེས་ལྟར་རྟོ་་་་་་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཆྟོས་གང་ཞིག་བསན་བཅྟོས་འདིའི་བརྟོད་བྱ་ཡིན་ཞྲེ་ན། ལྷ་དང་མི་

རྣམས་ཀི་སྟོན་པར་གྱུར་ས ་སྦྱྟོར་བམ་གིས་དངྟོས་་་་་་པས་སྟོན་པ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་རྣམ་དག་ལྲེགས་པའི་་་་་་མཚན་བརྟོད་ལམ་སྟོན་པ་
སངས་རྒྱས་ཀིས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་ ་་་་་ཨ ་སྟོགས་གཞུང་ཤྲེར་ ་་་་་ཨ ་ཕྱིན་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གྟོང་དུ་འདི་ལས་བཤད་པའི་དྟོན་
སྲེང་ཆྟོས་གིས་ཀ་་་་་་གང་ཡིན་པ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དྲེ་དྲེས་སྐ བས་དང་པྟོའ ་ིདྟོན་གི་ ་་་་་ཨ ་བྷ ་གཙོ་བྟོ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་བརྒྱད་
པའི་དྟོན་འབས་ཨ ་བྷ ་་་་་་བུ་ཆྟོས་སྐུ་སྲེ་དྲེ་གིས་བགྟོད་པར་བྱ་ཤཱ ནི་ཨ ་བྷ ་དངྟོས་་་་་་བས་ཨ ་་་་་་ལམ་ཡིན་ལ་འདིར་བགྟོད་པར་བྱྲེད་

པས་ཨ ་་་་་་ལམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཨ ་་་་་་ཀི་རྒྱུའི་ལམ་ཨ ་་་་་་སྲེ་རྣམ་ཨ ་་་་་་མཁྲེན་དུ་ཅི་རིགས་ཨ ་་་་་་པར་འདུས་ཨ ་་་་་་པ་མངྟོན་རྟོགས་ཨ ་་་་་

་གཞན་ཨ ་་་་་་དྲུག་སྲེ་ཕལ་ཨ ་་་་་་བའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཨ ་་་་་་རྒྱུ་དང་འབས་ཨ ་་་་་་བུའི་བདག་ིད་ཨ ་་་་་་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ཨ ་་་་་་བརྒྱད་ཀི་ཨ ་་་་་་ངྟོ་
བྟོའ ་ི་་་་་ཨ ་ལམ་ཨ ་་་་་་དྲེ་བསན་བཅྟོས་འདིའི་བརྟོད་ཨ ་་་་་་བྱའྟོ། །ཨ་བྷ་ཡ་སྲེ། ཆྟོས་བཤྲེས་ལྟར་ན་བརྟོད་བྱ་དྲེའི་་་་་་འགྲེལ་བར་ཆྲེ་བ་
ནི་བྱང་སྲེམས་ ་་་་་ཤཱ ནི་ལས་གཞན་གིས་མྱྟོང་བ་སྲེ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གྟོ་ཞྲེས་རྐང་པ་དང་པྟོ་གསུམ་
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གིས་བརྟོད་བྱ་བསན་ཏྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་འགྲེལ་བར་ཡང་དྲེ་སྐ ད་སྦྱར་རྟོ། །ཨ་བྷ་ཡ་ནི་དགྟོས་པ་ལ་ཕྱིར་སྦྱྟོར་བར་
གསལ་ལྟོ། །གིས་པ་ནི། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ཆྟོས་སྟོད་ནས་བྟོ་དང་ལྡན་པས་རྟོགས་འགྱུར། ཞྲེས་པའི་བར་
རྐང་པ་གསུམ་གིས་ིང་དགྟོས་བསན། བདྲེ་བག་ཏུ་ནི་རྟོགས་འགྱུར་བ་ནས་ཡིན་གིས། དགྟོས་པ་བསན་ཞྲེས་
སྟོ། །དྲེ་ཡང་མཐྟོང་བ་སྲེ། མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པར་ སྲེང་ཨ ་བྷ ་སྟོགས་་་་་་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ཞྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་
ལས་གཞན་གིས་མྱྟོང་བ་མ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ིད་དྟོ། །ཐབས་གང་ལས་ན། སྲེམས་བསྲེད་དང་ལྡན་པའི་
ཆྟོས་སྟོད་ཕར་ཕྱིན་བཅུའི་བདག་ིད་ཀི་ཡུམ་མདྟོའ ་ིདྟོན་ཏྟོ། །བདག་ིད་ཡང་ཡིན་ལ་མདྟོ་དྟོན་ཡང་ཡིན་པས་
ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །ཨ་བྷ་ཡ་ནི་ཆྟོས་ནི། སྲེམས་བསྲེད་དང་གདམས་ངག་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུའི་ཁྟོངས་སུ་
གཏྟོགས་པའི་མངྟོན་རྟོགས་བདུན་དུ་ཕྱྲེ་བ་དྲེའི་སད་པ་སྟོད་པ་རྣམས་ཀིས་བདྲེ་བག་ཏུ་ཞྲེས་སྟོགས་མདྟོ་རྟོམ་
པའི་དགྟོས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་འགྲེལ་བར་ཁ་ཅིག་ཡི་གྲེ་འབི་མཆྟོད་སྦྱིན་པ་སྟོགས་བཅུ་སྲེ་བྱམས་
པ་ིད་ཀིས་གསུངས་ཞྲེས་པ་མི་འཐད་དྲེ། སྦྱྟོར་ལམ་གི་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་ཙམ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཐམས་
ཅད་དུ་མཆྟོག་མིན་པ་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་འགྲེལ་བར་ དངྟོས་་་་་་ཟུང་ཙམ་ཡང་མ་བསན་པས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་དགྲེ་བ་བཅུ་
ལ་འདྟོད་པའང་མི་འཐད་དྲེ། སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་འདིར་ཟུར་དངྟོས་་་་་་ཙམ་ཡང་མ་བསན་པས་སྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སང་འབའ་
ཞིག་ཏུ་ཟད་དྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་གིས་ཀང་ཡི་གྲེ་འབི་མཆྟོད་སྦྱིན་པ་དང་། ནས་བསྟོམ་པའྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ཆྟོས་སྟོད་བཅུ་ཡིན་
པར་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི་སྦྱིན་སྟོགས་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་ིད་ཀིས་
མངྟོན་དུ་བྱྲེད་སྲིད་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སང་སྲེ་ཕྱྟོགས་སྔ་མ་ཡྟོངས་སང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་ཚན་པ་དྲེ་གིས་
དང་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་སྲེམས་བསྲེད་གདམས་ངག་སྟོགས་བཅུ་ཆྟོས་སྟོད་བཅུར་དྟོན་ལ་ཁད་མྲེད་ཅིང་ཐ་སད་གགས ་མ་
གགས་ལ་བྱས་ན་ཡི་གྲེ་འབི་སྟོགས་བཅུ་གགས་ཆྲེ་ཞིང་དྟོན་ལ་ཤཱནི་ལྟར་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་འདའི་མདྟོ་དྟོན། ཐྟོས་བྱུང་གི་ཤྲེས་
རབ་ཀིས་རྟོགས་པ་བཞིན་དུ་བསམ་བྱུང་གི་དན་པ་ལ་བཞག་སྲེ་སྟོམ་བྱུང་ཤྲེས་རབ་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྟོ། །གང་
གིས་ན། བྟོ་དང་ལྡན་པ་བྱང་སྲེམས་ཀིས་ཏྲེ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེ། །བྟོ་ལྡན་ིད་དང་གསལ་བའི་
མཆྟོག །རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་བའི་གཞི་དང་ནི། །རྒྱལ་བྱྲེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། །རལ་ལྡན་དང་ནི་འཕགས་མཆྟོག་དང་། །དྲེད་
དཔྟོན་དང་ནི་གགས་མཆྟོག་དང་། །སིང་རྲེ་ཅན་དང་བསྟོད་ནམས་ཆྲེ། །དབང་ཕྱུག་དྲེ་བཞིན་ཆྟོས་དང་ལྡན། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་
ཡང་འདི་ལ་ཡྟོད་པ་དང་མྲེད་པ་ལས་འདས་པའི་བྟོ་ཡྟོད་པས་ན་བྟོ་དང་ལྡན་པའྟོ་ཞྲེས་དགྲེ་བ་ལྷས་སྟོ། །དབུས་མཐའི་འགྲེལ་
བཤད་དུ། རང་བཞིན་གིས་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལས་དབང་པྟོ་རྣྟོ་བ་དང་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ྲེ་བར་རྟོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་དང་ཆྟོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ལ་མྟོས་པས་བྱ ང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ིད་བྟོ་
ལྡན་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བདག་མྲེད་གིས་ཀ་རྟོགས་པའི་བྟོ་ལྡན་ཞྲེས་་་་་་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་སྟོ། །གསྲེར ་གླིང་
པ་ནི་མདྟོ་དྟོན་ནི་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་དྟོ། །དྲེས་ྲེ་བར་མཚོན་པའི་དྟོན་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དང་། སྦྱིན་སྟོགས་
བཅུའི་ཆྟོས་སྟོད་ཅྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་བརྟོད་བྱ་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་པྟོ་དྲེ་བསན་བཅྟོས་
འདི་ལས་བདྲེ་བག་ཏུ་ནི་རྟོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བསན་བཅྟོས་འདི་རྟོམ་པའི་དགྟོས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཚིག་མདྟོར་
བསྡུས་པས་ཀང་དྟོན་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རྟོགས་པ་ནི་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་མཆྟོག་
སྟོགས་འཆད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། ཕྱིར་རྟོམ་ཞྲེས་སྦྱར་བའི་ཤུགས་ཀིས་བསན་བཅྟོས་འདི་ལས་ཡུམ་དྟོན་བདྲེ་
བག་ཏུ་རྟོགས་ཤིང་དྲེ་ལས་མཐར་རྣམ་མཁྲེན་ཐྟོབ་པའི་དགྟོས་པ་གིས་བསན་བཅྟོས་འདིའི་འབས་བུ་དང་
བསན་བཅྟོས་འདི་དྲེའི་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་ནི་བསན་བཅྟོས་འདིའི་འབྲེལ་བའྟོ་ཞྲེས་པར་སླྟོབ་དཔྟོན་དགྟོངས་སྟོ། །ཇི་
སྐ ད་དུ། བསན་བཅྟོས་དང་ནི་དགྟོས་པའི་དྟོན། །འབྲེལ་བའི་གཞི་ནི་གིས་ལ་གནས། །དྲེ་བསན་འདུས་པ་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར། །དགྟོས་ལས་ལྟོགས་ཤིག་མ་བསན་ཏྟོ། །ཞྲེས་བཤད་དྟོ། །ཡང་ན་བསན་བཅྟོས་འདི་རྟོད་བྱྲེད། ཡུམ་
གསུམ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་འདིའི་བརྟོད་བྱར་འགྲེལ་པ་ནི་འདིའི་འབྲེལ་བའྟོ། །རང་ཀཱིར་ནི་རྐང་པ་དང་པྟོ་
གསུམ་ལ་བྟོ་དང་ལྡན་པས་མཐྟོང་འགྱུར་གིས་དགྟོས་པ་སྲེ། སྟོད་ལྡན་གི་སླྟོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་མངྟོན་རྟོགས་
བརྒྱད་རིམ་བཞིན་ངྲེས་པར་བསྲེད་པ་དགྟོས་པ། ཆྟོས་སྟོད། ཅྲེས་སྟོགས་གིས་དང་། བདྲེ་བག་རྟོགས་འགྱུར་
དགྟོས་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྦྱར་བས་དགྟོས་པའི་དགྟོས་པ་སྲེ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུར་ མས་སུ་ལྲེན་
པའི་མཚན་ིད་དྲེའྟོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ིད་དྲེ་ཆྟོས་ལྟོངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་
གི་བདག་ིད་ཀི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་བརྒྱད་པ་ཆྟོས་སྐུའི་མངྟོན་རྟོགས་སྟོ། །ལམ་ནི་དྲེ་དང་བཅས་པ་སྲེ་
མངྟོན་རྟོགས་བདུན་ནྟོ། །དྲེ་བས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ིད་ལམ་ནི་བ་ལང་ཤིང་ ར་བཞིན་ཏྲེ་མངྟོན་རྟོགས་
བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདིས་རྣམ་མཁྲེན་ནི་ཆྟོས་སྐུ་ལ་
འཆད་དྟོ། །ཤཱནི་ནི། རྣམ་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ིད་དྲེ་དྲེ་ཡང་སྲེས་བུ་དམ་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཇི་སྐ ད་དུ། 
སིབ་པ་ཀུན་གི་དི་མྲེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ། །རིན་ཆྲེན་སྟོད་ནི་ཕྱྲེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་
ིད་ནི་ཡང་དག་བསན། །ཞྲེས་པ་མདྟོ་རྒྱན་་་་་་ལྟར་རྟོ། །དྲེ་ཇི་ལྟར་ལམ་དུ་འགྱུར། བཙལ་བར་བྱ་བས་ལམ་ཡིན་གི་ཚོལ་བར་
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བྱྲེད་པས་ལམ་ནི་མིན་ནྟོ། །སྟོན་པས་མདྟོ་འདི་ལས་བཤད་པ་གང་བྱང་སྲེམས་ལས་གཞན་གིས་མྱྟོང་བ་མིན་པ་སྲེ་མ་རྟོགས་
པའི་དྟོན་བྟོ་ལྡན་བྱང་སྲེམས་མཐྟོང་བ་ནི་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཐྟོབ་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་བསན་བཅྟོས་འདི་ལས་གསལ་
བར་ཤྲེས་ཞྲེས་དགྟོངས་སྟོ། །འདིས་ནི་རྟོམ་པའི་གཙོ་བྟོའ ་ིདགྟོས་པ་བསན་ཏྲེ་ཞྲེས་བསན་བཅྟོས་འདི་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་
མཁྲེན་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་པ་གསལ་པྟོར་ཤྲེས་པས་འདི་ལས་དྲེ་ཐྟོབ་པ་གཙོ་བྟོའ ་ིདགྟོས་པའྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །མདྟོ་འདིའི་དྟོན་
བསན་བཅྟོས་འདི་ལས་གཟུང་སྲེ། དན་པ་ལ་བཞག་ནས། ཆྟོས་ནི་འདིར་མདྟོ་ིད་དྟོ། །སྟོད་པ་ནི་རྣམ་བཅུ་སྲེ། ཡི་གྲེ་འབི་
མཆྟོད་སྦྱིན་པ་དང་། །ན་དང་ཀླྟོག་དང་ལྲེན་པ་དང་། །འཆད་དང་ཁ་ཏྟོན་བྱྲེད་པ་དང་། །དྲེ་སྲེམས་པ་དང་བསྟོམ་པ་
དང་། །སྟོད་པ་དྲེ་བཅུའི་བདག་ིད་ནི། །བསྟོད་ནམས་ཕུང་པྟོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །ཅྲེས་བཤད་པའྟོ། །དྲེ་བདྲེ་བག་ཏུ་ནི་རྟོགས་
འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྲེས་སུ་སྒྲུབས་ཤིག་པའྟོ། །དྲེ་རྟོམ་པའི་དགྟོས་པ་གཙོ་བྟོ་མ་ཡིན་པའྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། བསན་བཅྟོས་ལ་བརྲེན་
ནས་མདྟོ་དྟོན་རྟོགས་ཤིང་དན་པ་ལ་བཞག་ནས་ཆྟོས་སྟོད་བཅུས་བདྲེ་བར་སྒྲུབ་པའམ་སྒྲུབ་པ་དགྟོས་པ་ཕལ་བ་ཡིན་ཟྲེར་
བའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། བརྟོད་བྱ། འབྲེལ་བ། ིང་དགྟོས། དགྟོས་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བསན་ཞྲེས་དང་
ངྟོ་། །གང་ན། སྐ བས་དང་པྟོའ ་ིབརྟོད་བྱ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པས་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པའི་ལམ་དང་དྲེ་སྔ་མ་སངས་རྒྱས་ཕྱི་མར་བགྟོད་པའི་ལམ་ཡིན་
ནྟོ། །སྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་ནྟོ། །དྲེ་བསན་བཅྟོས་ཀི་བརྟོད་བྱར་དངྟོས་སུ་བསན་པ་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་གཞན་
བདུན་པྟོ་ཐམས་ཅད་བསན་བཅྟོས་ཀི་བརྟོད་བྱར་ྲེ་བར་མཚོན་ པའམ་སྟོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་སྲེ་གཙོར་བྱྲེད་
པའམ་བྱས་པ་ཡིན་ནྟོ། །དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པྟོ་གཤྲེགས་སྟོ་བྱས་ན་དཔུང་ཚོགས་བཞི་འགྟོ་བར་འཕངས་པ་ལྟ་བུའྟོ་
སམ་དུ་དགྟོངས་སྟོ། །ཁ་ ་་་་་བུ་ཅིག་གིས་གཞན་དུ་བཤད་དྟོ། །དྲེས་ན་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་པྟོ་དྲེའྟོ། །གང་གིས་ན། 
བདུད་བཞི་བཅྟོམ་པ་དང་ལྡན་ཅིང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་སྲེ་བཅྟོམ་པའི་ཚུལ་ནི། ལན་མི་ལྟོན་པར་བསྟོད་པ་
ལས། །ཁྟོད་ཀིས་དང་པྟོར་ལྷ་ཡི་བུའི། །བདུད་ཀི་མྲེ་ཏྟོག་རྒྱལ་མཚན་བསལ། །དྲེ་ནས་ྟོན་མྟོངས་བདུད་ཀི་
ནི། །ང་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་མཐྟོན་པྟོ་གཏིབ། །ཁྟོད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྟོབ་བར། །འདྟོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལས་
རྒྱལ་ཏྲེ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ། །སྲིད་གསུམ་ ་་་་་ཁམས་གསུམ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་དབང་ཕྱུག་ལས་རྒྱལ་
ལྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སྲྟོད་ལ་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅྟོམ། ཐྟོ་རངས་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་ྟོན་མྟོངས་པའི་
བདུད་བཅྟོམ་པར་མཐུན། སངས་རྒྱས་ནས་རྡྟོ་རྲེའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན་བདུད ་ཀིས་འདའ་བར་གསྟོལ་བས་
འཁྟོར་རྣམ་བཞིའི་དྟོན་མ་བྱས་བར་དུ་མི་འདའ་ཞྲེས་གསུངས་དུས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྟོམ། དཀའ་བ་སྟོད་
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པའི་དུས་སུ་ཕུང་པྟོའ ་ིབདུད་བཅྟོམ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་གྟོ །ཚུལ་ཁིམས་བསངས་ཀིས་ཕན་ཚེགས་འགྲེལ་བར། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་འཆི་བདག་དང་ཕུང་པྟོའ ་ིབདུད་བཅྟོམ་ཟྲེར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་སྔར་དངས་པ་
ལྟར་དངས་ནས་དྲེ་ཡང་གདུལ་བྱའི་སང་བ་དང་འཚམ་པར་བརྟོད་ཀི་དྟོན་ལ་ཅིག་ཁྟོད་བྱང་ཆུབ་པ་དང་དུས་
གཅིག་ཁྟོ་ནར་བདུད་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བཅྟོམ་ལགས་སམ་ཞྲེས་སྟོགས་ཀི་རྲེས་སུ་འབང་ངྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་བདུད་
ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་བཅྟོམ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ནྟོ། ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པས་བསན་ པའི་མདྟོ་འགྲེལ་དུ། །ལྷའི་བུའི་བདུད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་
ཤིང་དྲུང་དུ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་བཅྟོམ། ྟོན་མྟོངས་པའི་བདུད་ཀང་བྱང་ཆུབ་མངྟོན་པར་རྟོགས་
པའི་ཚེ་བཅྟོམ། ཕུང་པྟོའ ་ིབདུད་ཀང་བྱང་ཆུབ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་ཚེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གནས་
ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པས་བཅྟོམ། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀང་གྟོང་ཁྲེར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལས་མི་
འདའ་བར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཚེའི་འདུ་བྱྲེད་སླར་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཚེ་ལ་དབང་ཐྟོབ་པས་བཅྟོམ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་དབྱིག་
གྲེན་གིས་མཛད་པར་གགས་སྟོ་དཔྱད་དྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་སུ་འདྟོད་པའི་ཟག་པ་སངས་པས་ལྷའི་བུའི་བདུད་
ཆྟོམས་སྟོ། །སྲིད་པའི་ཟག་པ་སངས་ པས་འཆི་བའི་བདུད་ཆྟོམས་སྟོ། །མ་རིག་པའི་ཟག་པ་སངས་པས་ྟོན་
མྟོངས་པའི་བདུད་ཆྟོམས་སྟོ། །ལྟ་བའི་ཟག་པ་སངས་པས་ཕུང་པྟོའ ་ིབདུད་ཆྟོམས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ནམ་མཁར་
འགྟོ་བ་དང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་མང་པྟོར་འགྱུར་སྟོགས་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ཏྲེ་དྲེས་དད་པར་ འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་

མཛད། གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་ཁམས་དང་བག་ལ་ལ་མཁྲེན་པ་ཐུགས་ཀུན་བརྟོད་པའི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ཏྲེ་དྲེས་སིན་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

པར་བྱྲེད། དྲེ་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་གདུལ་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆྟོས་བསན་པས་གྟོལ་
བར་མཛད་པ་གསུང་རྲེས་སུ་བསན་པའི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ཏྲེ་དྲེས་གྟོལ་བར་མཛད་པས་ཆྟོ་འཕྲུལ་རྣམ་ པ་གསུམ་གིས་
འགྟོ་བ་མཐའ་དག་ལ་གདམས་ངག་རྲེས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་སྟོ། །གསུམ་པྟོའ ་ིངྟོས་འཛིན་དང་
བྱྲེད་ལས་དྲེ་དག་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྟོ། །དྟོན་གི་ངྟོ་བྟོ་རྒྱུད་བའི་འགྲེལ་བ་སྟོགས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བསན་བཅྟོས་
མང་པྟོར་ཡང་ངྟོ་། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། སྔར་ལྟར་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆྟོ་འཕྲུལ་གི ས་ཟིལ་གིས་གནྟོན། དྲེ་ནས་གདུལ་
བྱའི་སྲེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པས་དད་པར་བྱྲེད། དྲེ་ནས་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་གདམས་ངག་སྦྱིན་པས་དྟོན་
དངྟོས་སུ་མཛད་ཅྲེས་སྟོ། །མཛོད་དུ། གཞན་དུ་བཤད་དྟོ། །གང་ལས་ན། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཅར་ལས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། བརྟོད་པར་བྱ་བ་ིད་དུ་བསན་པའི་དྟོན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བརྟོད་



66   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

བྱའི་གཙོ་བྟོའ ྟོ། །སའི་བརྟོད་བྱ་ནི་གྟོ་སླའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དྟོན་གི་བརྟོད་བྱ་དྲེའི་ཆྲེ་བ་ནི། སྲེང་ཀང་འཇུག་་་་་་

གྲེ་དང་འཕྟོག་བྱྲེད་ ་་་་་དབང་ཕྱུག་སྟོགས་ལྷ་ཆྲེན་པྟོར་གགས་པ་རྣམས་དང་རྒྱས་པ་དང་སྲེར་ས་གྟོག་མཁར་ལ་
སྟོགས་ཕྱི་རྟོལ་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་རྣམས་དང་དྲེ་ལས་གཅིག་ཤྟོས་ཀི་གང་ཟག་ཁམས་གསུམ་ལས་འདྟོད་ཆགས་
དང་བལ་བ་ན་རང་དག་བཅྟོམ་སྟོགས་པ་ན་རང་སླྟོབ་པ་འཇིག་རྲེན་གི་གཙོ་བྟོར་གྱུར་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དྟོན་པ་གཞན་
དྟོན་དུ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ལ་གྟོམས་པར་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྟོས་པ་ལས་བྱུང་བ་
དང་སྟོགས་པ་བསམ་སྟོམ་ ཀི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའི་ལྲེ་དབང་གིས་རིམ་གིས་མ་མྱང་པ་དྲེ་འད་ཞིག་གྟོ །སླྟོབ་དཔྟོན་
མ་ཏི་ཙི་ཌས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པའི་ཕྲེང་བ་ལས། ཁབ་དང་དབབ་ལ་སྟོགས་མ་མྱྟོང་། །དཔག་
ཏུ་མྲེད་པར་གནས་པའི་རྒྱུ། །འཇིག་རྲེན་སི་བྟོར་གྱུར་པས་ཀང་། །མྱྟོང་བར་འགྱུར་པ་མ་ཡིན་པ། །ཡང་དག་
བདུད་རི་དག་པ་འདི། །ཐུགས་རྲེ་དག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མ་གཏྟོགས་པར། །གཞན་གིས་
ལྟོངས་སྟོད་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་བསན་པའི་ལུང་གིས་དྟོན་དྲེ་བསན་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཐྟོས་པ་ལས་ཞྲེས་པ་
ནས་རིམ་གིས་ཞྲེས་པའི་བར་འདི་ ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་འདིར་མྲེད་ཅིང་འྟོག་ཏུ་ིང་དགྟོས་ལ་སྦྱར་ཡྟོད་ནའང་ཕྱྟོགས་གཅིག་ཏུ་
འདིར་བཀྟོད་པའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་ཕྱི་རྟོལ་པ་དང་ཞྲེས་ནས་མ་མྱངས་པ་དྲེ་ཞྲེས་པས་དྟོན་གི་བརྟོད་བྱའི་ཆྲེ་བ་བསན་
ཞྲེས་པས་དྲེ་ཡར་སྦྱར་བ་ལྲེགས་ཏྲེ་མ་མྱངས་པ་དྲེ་ཞྲེས། དྲེ་ཞྲེས་པ་འདས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ས་ཡྟོད་ཀང་། འྟོག་ཏུ་མི་འབྲེལ་
ལྟོ། །དྲེ་ཞྲེས་པ་མྲེད་ན་གང་ཡང་རུང་བར་སང་སྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །བུདྡྷ་ཤིས་ར་བའི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་སང་་་་་་འདིས་ནི་
བརྟོད་བྱ་མྲེད་པ། སྒྲུབ་མི་ནུས། འདྟོད་བྱ་མིན། འབྲེལ་བ་མྲེད་པའི་མཐའ་བཞི་བསལ་ལྟོ། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་
མཁྲེན་ིད་སངས་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་གཤྲེགས་ཤི ང་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པའི་ལམ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་དང་། གསུམ་་་་་་ཡུལ་དང་། བཞི་་་་་་ཐབས་དང་། གཅིག་་་་་་འབས་བུའི་མཚན་ིད་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་
དང་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་གིས་འབྲེལ་བར་མཛད་པའི་ཕྱི་རྟོལ་ཅྲེས་སྟོགས་ནས་མ་སྦྱངས་པའི་བདུད་རི་གང་ཡིན་པ་དྲེ་
བརྟོད་པར་བྱ་བ་ཡིན། ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། རྟོད་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱན་དང་བརྟོད་པར་བྱ་བ་རྣམ་མཁྲེན་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དག་
ལས་རྒྱན་ནི་དྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་དང་། བརྟོད་བྱ་དྲེ་ཐབས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འབས་བུའི་ཚུལ་གིས་
འབྲེལ་བར་མཛད་པ་ནི་བསན་བཅྟོས་ཀི་འབྲེལ་བའྟོ། །དགྟོས་པ་གིས་དང་བསན་བཅྟོས་འབྲེལ་བ་དྲེ་བསན་བཅྟོས་ཀི་འབྲེལ་
བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། རྣམ་མཁྲེན་རྒྱུ་བཅས་སྒྲུབ་ནུས་པར་བསན་པའི་ནང་དུ་དྲེ་འདུས་པ་ཁྟོ་
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ནའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་
དྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ར་བར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཅྲེས་དང་། འགྲེལ་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྐབས་ཐ་མ་ལས་ཇི་
སྐད་བསན་པ་དང་རྣམ་པ་དང་མཚན་ིད་ལས་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་བདག་ིད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་སྐུ་དང་རྣམ་མཁྲེན་གིས་
སྟོ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་དུ་
རིགས་ལ་གནས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་བཅུ་གསུམ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་རང་དང་གཞན་གི་
མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་དྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཅི་ལ་ཡང་མ་རག་པར་ཏྲེ་རག་མ་ལས་པར་ཆས་པ་
སྲེ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་ིད་ཀི་གྟོ་ཆ་བརན་པར་བྱས་པ་དག་ཁྟོ་ནས་སྟོ། །གསྲེར་རྟོ། །ཐབས་གང་ལ་བརྲེན་ནས་
ཟྲེར་ན། སྔར་གི་ཐྟོས་བསམ་གི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཡུམ་གི་མིང་དྟོན་མས་སུ་མྱྟོང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྲེ་སྲེམས་
ལ་གསལ་པྟོར་བྱས་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་བསྟོས་ཤིང་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྔར་
འདིས་པའི་དྟོན་མ་བརྟོད་པའི་དན་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་བཞག་གྟོ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་ཡང་ཡང་གྟོམས་
པས་སྲེམས་དྲེའི་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་བརན་པས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་ཏིལ་ལ་མྲེ་ཏྟོག་ས་མའི་དི་བསྟོས་པ་
ལྟར་མི་བསམ་མྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་མི་བཞྲེད་པར་འྟོག་ཏུ་བཀྟོད་སང་སྲེ་ནྟོར་བའྟོ། །སྔར་གི་
ཐྟོས་བསམ་གི་ཤྲེས་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུ ང་བའི་ནུས་པ་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ་དྟོན་ལ་ཤྲེས་པ་སྔ་
མ་གསལ་པྟོས་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་སྲེ། ཚད་མ་རྒྱན་དུ། རྣམ་
ཤྲེས་སྔ་མས་བཞག་པ་ཡི། །ནུས་པ་བག་ཆགས་ཡིན་པར་བརྟོད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །ཅི་ཞིག་བཞག་ན། ཤྲེར་
ཕྱིན་གི་མདྟོའ ་ིདྟོན་མ་ལུས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་གླྲེང་གཞི་ལ་སྟོགས་པའི་གཞུང་མ་ལུས་པའམ། ཡང་ན་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་

སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་ཙམ་སམ་ན། གཙོ་བྟོར་གྱུར་པས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་དྲེ་སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་
ཡང་དྲེར་འདུས་པས་སྟོ། །གླྲེང་གཞི་སྟོགས་གཞུང་ནི་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ན་གཟིངས་དང་འད་
བས་རྣམ་གཡྲེང་ཡིན་པས་དམན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བརྒྱད་པྟོ་དྲེའི་ངྟོ་བྟོ་བསྡུས་པ་ནི་ཕྱིན་བཅུ་ཡིན་པས་སྟོང་ིད་
སིང་རྲེའི་སིང་པྟོ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་པྟོ་ དབུས་མཐར་དངས་་་་་་

དྲེ་དག་ིད་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་སྲེ་དྲེའྟོ། །དྲེ་ཡང་ལས་དང་པྟོ་པའི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་རྒྱུ་དང ་
འབས་བུའི་ངྟོ་བྟོས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་མི་འབལ་བས་སྦྱིན་སྟོགས་ཡང་དྲེ་དང་ལྡན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་
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སྨྲྟོས་ཏྲེ་སྟོང་ིད་སིང་རྲེའི་སིང་པྟོ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དྲེས་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་ན་སྦྱིན་སྟོགས་ཡང་
སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པར་མི་འགྱུར་བས་དྲེ་གཙོ་བྟོར་སྨྲྟོས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བྱང་ ཆུབ་སྲེམས་དང་ལྡན་པའི་ཞྲེས་བྱ་བ་
ཡིན་པ་ལས་བར་གི་ཚིག་མི་མངྟོན་པར་བྱས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་འདིར་སྟོད་པ་གསུམ་སྲེ་སྟོན་པ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འཇུག་པའི་སྟོད་པ། འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཕྱིན་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་བཅུ་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་སྲེ་
སྔར་ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་སྒྲུབ་པའམ་འབས་བུ་ལྲེགས་པར་སྒྲུབ་པས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གྲུབ་པའི་སྟོད་པ་སྲེ་ཆྟོས་སྐུའི་
འཕིན་ལས་རྣམས་གྲུབ་པས་སྟོ་ཟྲེར་རམ་སམ་མྟོ་་་་་་སྟོ། །ཇི་ལྟར་བཞག་ན། ལྲེགས་པར་ཏྲེ་འདིས་པའི་དངྟོས་པྟོ་མ་བརྲེད་པས་ཚེ་
རབས་གཞན་དུ་ཡང་རྲེས་སུ་འབང་བར་གསལ་པྟོར་བཞག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་བསྒྲུབས་པས་སྟོ། །སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་དྲེ་
སད་པའི་འབས་བུ་ཅི་ཞྲེ་ན། མཚན་ིད་འཛིན་པས་ཆྟོས་ཏྲེ་གཟུགས་སྟོགས་ཆྟོས་ཅན་ཇི་སྲེད་པ་རྣམས་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ཀི་
དབྱིངས་ནི་རང་བཞིན་དྲེ་དག་དངྟོས་ཏྲེ་མྲེའི་ཚ་བ་ིད་ལ་མྲེའི་ཁམས་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ་གིས་རས་ཅུང་ཟད་ཀང་དབྱྲེ་མི་ནུས་
ལ་ཐམས་ཅད་དུ་གཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བརྟོད་དྲེ་འཛིན་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་རྣམས་དང་དྲེའི་དབྱིངས་ཀང་དྲེ་
ལྟར་བལྟའྟོ། །དབྱིངས་དྲེ་ལྲེགས་པར་མཐྟོང་བ་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ་ལྟར་དྲེའི་དབྱིངས་ཀང་དྲེ་དག་ལས་རས་
གཞན་དུ་མ་དམིགས་པས་ན་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བར་རྟོགས་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་གང་ལ་ ་་་་་དྟོན་བསྡུས་ཡྟོད་
པའི་མཚན་གཞི་ས་ ་་་་་དངྟོས་དང་པྟོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་སྟོགས་པས་དི་མ་མྲེད་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྟོགས་ཤིང་ཐྟོབ་
པ་འབྱུང་ངྟོ་། །དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་སྦྱིན་སྟོགས་བཅུ་དན་པ་ལ་བཞག་ནས་ས་བཅུ་རིམ་གིས་ཐྟོབ་པའི་
ཚུལ་གིས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་དགྟོས་པའི་ཡང་དགྟོས་པའྟོ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །བཞི་པ་
ནི་སྔར་བཤད་པའི་ིང་དགྟོས་དྲེ འི་ཆྲེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་ དངྟོས་་་་་་ཐྟོབ་པར་་་་་་དངྟོས་མངྟོན་པར་འདྟོད་པའི་ཤྲེར་ཕྱིན་
པའི་དྟོན་སྔར་བཤད་པའི་སྟོད་པ་གསུམ་ཅར་ དངྟོས་་་་་་བསྡུས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་དྲེའི་ནང་གི་སྒྲུབ་པའི་
སྟོད་པ་ི་ཚེ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པ་དང་། སྟོགས་དྟོན་མ་བཤད་ཀང་དྲེས་བསྲེ་ན་གྲུབ་པའི་སྟོ ད་པའི་
མཚན་ིད་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་བསན་བཅྟོས་རྟོམ་པའི་དགྟོས་པ་ཡིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཕལ་ཆྲེར་ལྲེགས་པར་བཤད་སང་ངྟོ་། །ཐ་མ་འདིར་སྟོན་པ་བྱང་སྲེམས་འཇུག་པའི་
སྟོད་པ་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་བུ་སྟོན་་་་་་བ་ལྟར་ལྲེགས་པར་མངྟོན་ནྟོ།།  །།གིས་པ་ལ་གིས། ཆྟོས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་བསྲེད་པའི་

ཡན་ལག་གླྲེང་གཞི་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་ལས་་་་་་ བཤད། སྲེས་ནས་ཐྟོས་བསམ་སྟོམ་པས་འཇུག་བྱ་མངྟོན་
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རྟོགས་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བསན་བཅྟོས་འདིས་ཡུམ་གི་མདྟོའ ་ིདྟོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སམ་མ་བསྡུས་ཞྲེ་
ན། མ་བསྡུས་ཏྲེ། གླྲེང་གཞི་ནི་ཡུམ་འདི་ལས་ཇི ་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་འཁྟོར་འདུས་པ་སྟོགས་བསན་པ་
ཡིན་པས་རྟོགས་སླ་བས་སྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་ལྲེའུ་ནས་ཆྟོས་ིད་མི་འགྱུར་བའི་བར་ནི་རྟོགས་
དཀའ་བས་བསན་བཅྟོས་ཀིས་བསན་ཏྟོ། །དྲེ་ནས་བསླབ་པ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའི་ལྲེའུ་ནི་མཚན་ིད་གསུམ་གི་དབྱྲེ་
བས་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ཡྟོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ིད་སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་ཐྲེག་པ་གཅིག་ིད་དང་རིགས་
གཅིག་ིད་དུ་བསན་ལ། སིང་པྟོའ ་ིདྟོན་ནི་མདྟོ་སྲེ་དུ་མ་དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་ཤྲེར་ལ་སྟོགས་པར་
གསལ་བར་མཛད་པས་འདིར་བསན་མི་དགྟོས་སྟོ། །རག་ཏུ་ངུ་དང་ཆྟོས་འཕགས་ཀི་ལྲེའུ་ནི་སླྟོབ་མ་དང་དགྲེ་
བཤྲེས་ཀི་ཚུལ་བསན་པ་སྲེ་གདུལ་བྱ་མ་འྟོངས་པ་རྣམས་དྲེ་ལྟར་བསླབ་པའི་ཆྲེད་དུ་སྔྟོན་བྱུང་བསན་པས་གྟོ་
སླའྟོ། །ལྲེའུ་ཐ་མ་ནི་གཞུང་ྲེ་བར་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ཏྲེ་བསན་བཅྟོས་འདི་དང་མ་སྦྱར་རྟོ། །བསྡུར་མི་རུང་བ་མིན་
གི་རྟོགས་དཀའ་བ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པའྟོ། །མདྟོ་དང་སྦྱྟོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གིས་ཏྲེ། ཁ་ཅིག་སྦྱར་བར་
རིགས་པ་དངྟོས་སུ་སྦྱར་བ་ན་དྲེའི་ལྷག་མའང་དྲེ་དང་སྦྱར་བར་ཤུགས་ཀིས་གསལ་ཞིང་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ལུང་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བྱམས་པ་ལ་མངའ་བས་སྟོ། །སྡུད་ཚུལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཟླས་བསྡུས་ཏྲེ་དྟོད་ཀི་སྐ བས་སུ་
བུད་མྲེད་དུ་མི་སྲེ་བར་བསན་པ་བཞིན། ཁ་ཅིག་གཙོ་བྟོས་ཡན་ལག་བསྡུས་ཏྲེ་རྒྱལ་པྟོ་གཤྲེགས་པ་བཞིན་
ནྟོ། །འགའ་ཞིག་ལྲེའུ་དྲེ་དང་དྲེའི་ཁྟོངས་སུ་བསན་ཡང་གྟོ་སླ་བས་ཆྲེད་དུ་མ་བསྡུས་ཏྲེ་དགྲེ་སླྟོང་མང་པྟོ་ལུང་
བསན་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་བྟོ་གྟོས་རྣམ་དག་གིས་ཅི་རིགས་སུ་དཔག་གྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ་མདྟོའ ་ི
དྟོན་ཐམས་ཅད་ནི་དྲེའི་རྒྱན་ཚིགས་ལྲེའུར་བྱས་པས་བསྡུས་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱམས་ཞུས་འཕགས་པས་
འཕིན་ལས་དང་སྦྱར་བསམ་བསྡུས་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་བཞྲེད་པ་ནྟོར་གསུངས་ཏྲེ། ་་་་་བུ། འཕགས་པས་སྦྱར་བ་
མྲེད་པས་འཁྲུལ་ལྟོ། །ཡང་གླྲེང་གཞི་ཞིང་དག་པས་གཙོ་ཆྲེར་བསྡུས། སྲེམས་བསྲེད་སྟོགས་ཀིས་བསྡུས་
པའང་ཡྟོད་དྟོ། །རག་ཏུ་ངུ་ཆྟོས་འཕགས་ལྲེའུ་ཡྟོངས་འཛིན་གིས་བསྡུས། གཏད་ལྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་ཡྟོངས་གཏྟོད་ཀིས་
བསྡུས་གསུངས་བུ་སྟོན་་་་་་སྟོ། །འྟོན་ཀང་བྱམས་ཞུས་ཐ་མ་ནི་ཤཱནི་ཨ་བྷ་ཡས་འཕིན་ལས་དང་སྦྱར་ལ། སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་
བསྡུས་དྟོན་འགྲེལ་བར་མ་བསྡུས་སྟོ། །འཕགས་པས་ཀང་རྒྱན་དང་མ་སྦྱྟོར་རྟོ། །བསན་བཅྟོས་འདིར་སྨྲྟོས་པ་ལས་ཁ་ཅིག་
མདྟོའ ་ིགླྲེགས་བམ་ལ་ལ་ལ་མི་སང་བ་ནི་མདྟོའ ་ིཡི་གྲེ་མས་པར་ཟད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །འདི་དག་ལ་འཐད་མི་འཐད་
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ཀི་རྣམ་བཞག་དང་གླྲེང་གཞིའི་འགྲེལ་པ་ཡི་གྲེ་ལྟོགས་སུ་དགྟོད་ཅིང་དཔྱད་པར་བྱ་རྒྱུ་མང་སྲེ་འཆད་པའི་ཚེའང་རྟོགས་པར་
བྱའྟོ། །དྲེ་ལ་གིས། བཀའ་བསྡུ་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྡུད་པ་པྟོས་གླྲེང་སླྟོང་བའི་དང་། མདྟོ་སྲེ་རིན་པྟོ་སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་འགྲེལ་པར་ཀ་ཤིས། བྟོ་

གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོའ ་ིདབྱིག་གྲེན་མར། རྡྟོར་གཅྟོད་འགྲེལ་པར་ཀ་ཤིས་སྟོ། །་་་་་ཆྲེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གླྲེང་གཞིའི་ཚིག་དྟོན་
ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། མདྟོ་སྲེ་འདི་སུས་བསྡུས་ཤྲེ་ན། གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་དང་སྟོང་འགྲེལ་མན་ངག་རྲེས་འབང་དུ་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་། དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་ཚོགས་བསྲུང་བར་གཏྟོགས་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་བྱང་སྲེམས་
ཕྱག་ན་རྡྟོ་རྲེ་ལ་འཁྟོར་གི་ནང་བྱམས་པ་ལ་དིས་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་དུ་དིས་པ་དང་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐྟོས་ཞྲེས་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་བདག་
གིས་ཐྟོས་པར་བྱམས་པ་ལ་ཁས་འཆྲེས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་སྔར་གིས་རྒྱུ་མཚན་གིས་པྟོ་དྲེའི་སྲེང་དུ་ཕྱག་ན་རྡྟོ་རྲེ་
དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་བསན་པ་གཏད་པའི་ཕྱི ར་དང་ཁད་པར་གི་ཚིག་གཞན་མྲེད་པས་ལང་ལྟོ་ཅན་ན་བ ཞུགས་
པའི་ས་བཅུའི་དབང་ཕྲུག་རྡྟོ་རྲེ་འཛིན་པ་ཆྲེན་པྟོ་ལ་འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་སྟོགས་ པ ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆྲེན་
པྟོས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་རྲེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མདྟོ་བསྡུ་བར་གསྟོལ་བ་བཏབ་པ་ན་འདི་སྐད་སྟོགས་གསུངས་
སྟོ་ཞྲེས་སྔྟོན་ཀི་སླྟོབ་དཔྟོན་རྣམས་འཆད་དྟོ། །གཞན་དག་ནི་འདི་ིད་ཀི་ཡྟོངས་སུ་གཏད་པའི་ལྲེའུ་ལས་ཤྲེར་ཕྱིན་གཏད་
པའི་ཕྱིར་སྡུད་བྱྲེད་འཕགས་པ་ཀུན་ད གའ་བྟོ་ཡིན་པར་སྲེམས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ། འདིར་སྡུད་པ་པྟོ་གང་ཞྲེ་ན། 
ལང་ལྟོ་ཅན་ན་གནས་པའི་ཕྱག་རྡྟོར་ནི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆྟོས་ཀི་ཚོགས་བསྲུང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ཕྱག་རྡྟོར་དབང་
བསྐུར་བ་ལས་བསན་པ་གཏད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཀུན་དགའ་བྟོ་ལ་གཏད་པ་ནི་ན་ཐྟོས་ཡང་གཞུག་པའི་དྟོན་དུ་ཡིན་གི། ཤྲེར་ཕྱིན་
ཀི་བཀའ་བསྡུ་བའི་དྟོན་དུ་མིན་གི་ན་ཐྟོས་ཀི་སྲེ་སྟོད་སྡུད་པ་པྟོ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཕྱག་རྡྟོར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་
སྟོད་སྡུད་པ་པྟོ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཏྟོག་གྲེ་འབར་བར། ར་བའི་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་པྟོ་ཀུན་ཏུ ་བཟང་པྟོ་དང་འཇམ་དཔལ་དང་
གསང་བའི་བདག་པྟོ་དང་བྱམས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྡུས་ཞྲེས་དང་། བདག་ཅག་གི་ར་བའི་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་པྟོ་
ན་ཐྟོས་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྟོའ ་ིའགྲེལ་པར། སྡུད་པ་པྟོ་ནི་ཀུན་དགའ་བྟོ་ཡིན་ཏྲེ་ཀུན་དགའ་བྟོ་ཁྟོད་
ཀིས་འདི་ཟུང་ཤིག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་གིས་སྟོ ། །ཕྱག་ན་རྡྟོ་རྲེ་ཡང་ཡིན་ཏྲེ་ཇི་ལྟར་གཞན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་འཇམ་
དཔལ་གགས་པས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཀུན་དགའ་བྟོ་ནི་ཕྱག་རྡྟོ ར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལས་བཤད་པས་འགལ་བ་མྲེད་པར་མངྟོན་ ་་་་་བྱང་ཆུ བ་

སྲེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡྟོ་རྲེ་ནི། དྲེའི་ཚེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བྟོར་གྱུ ར་ཏྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཞྲེས་མདྟོ་ཀུན་འགྲེ ལ་པར་ཤཱ ནིས་སྟོ་ནྟོ། །དྲེ་ལ་ཨ ྲེ་ཝཾ་ཟྲེར་་་་་་འདི་སྐད་
ཅྲེས་པའི་ཚེག་ཕད་འདི་དཔྲེ་དང་ལུ ང་འབྟོགས་པ་དང་། དིས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་དམ་བཅའ་བ་དང་། ་་་་་ཁས་ལྲེན་པ་དང་། དགྟོངས་

བཞི་བཅུ་བར་་་་་་ཚིག་གི་ལན་དག་ལ་འབྱུང་སྲེ་རིམ་པ་བཞིན་ ་་་་་རྡྟོར་གཅྟོད་འགྲེལ་པར་ཀ་ཤིས། དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པ་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་པར་

དཔྲེར་བརྟོད་ན་ཕྱུག་པ་ལ་རྣམ་ཐྟོས་ལྟར་རམ་འད་བར་ཞྲེས་དང་། འདི་སྐད་ཐྟོན་ཅིག་དང་། བདག་གིས་འདི་
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སྐ ད་ཐྟོས། འདི་སྐད་བཤད། དྲེ་བཞིན་དུ་བྱའྟོ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟའྟོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྟོ། །འདིར་དགྟོངས་བཞི་བཅུ་

པར་་་་་་ནི་དམ་བཅའ་བའམ་ཁས་ལྲེན་པ་ཁྟོ་ན་ལ་བལྟ་བར་བྱ་སྲེ་སྡུད་བྱྲེད་ཀི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀིས་ཁྟོད་ཀིས་
ཇི་སྐ ད་ཐྟོས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བཤད་དུ་གསྟོལ་ཞྲེས་གསྟོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། བྱང་སྲེམས་བདག་གིས་ཐྟོས་པ་དྲེ་
ཁྟོ་ན་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཁས་འཆྲེས་པའྟོ། །ཡང་ན་དིས་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སངས་རྒྱ ས་
ས་འགྲེལ་དང་ས་བཅུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ི་མ་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་དང་དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆྲེན་བམ་པྟོ་བཞི་
བཅུ་པ་བྟོད་ཀི་སྡུད་པྟོ་ཁ་ཅིག་གིས་མཛད་པ་རྣམས་སུ་བཤད་དྟོ། །ཡང་་་་་་བི་མ་ལ་དངྟོས་ན། འདི་ཁྟོ་ན་སྐད་དམ་འདི་
ཁྟོ་ན་བཞིན་དུ་ཐྟོས་ཀིས་ ་་་་་ཤྲེར་སིང་འགྲེལ་བར་བི་མ་ལས་ གཞན་དུ་མིན་ནྟོ་ཞྲེས་པས་སྟོ་སྐུར་སངས་པས་ཆྟོས་ཕྱིན་ཅི་ འགྲེལ་

ཆྲེན་་་་་་མ་ལྟོག་པར་བསན་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་ཏྟོ། །བདག་གིས་ཞྲེས་པས་བ་མ་བརྒྱུད་པ་མིན་གི་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལས་མངྟོན་སུམ་དུ་
ཐྟོས་པར་སྟོན་ནྟོ། །དྲེ་མི་འཐད་དྲེ། གཞན་ལས་ཐྟོས་པའང་ཡྟོད་པས་སྟོ། །ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བྱིན་བརླབས་ཀིས་གཞན་
གིས་བསན་པའང་དྲེ་བས་བསན་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱིན་བརླབས་ཀིས་གཞན་ལས་ཐྟོས་པའང་དྲེ་པ་ལས་ཐྟོས་པ ་ཡིན་ནྟོ་
ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །ཐྟོས་པ་ནི་རྣ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་ཐྟོས་ཀི་འདིའི་དྟོན་རྟོགས་པ་འགྲེལ་བ་ཀུན་་་་་་མྲེད་ཅྲེས་སྡུད་པ་དྟོན་ཐྟོབ་་་་་་

པྟོས་ཁྲེངས་སྐྱུང་མཛད་པའྟོ། །འདི་སྐད་བཤད་དྟོ་ཞྲེས་ཅིའི་ཕྱིར་མ་སྨྲྟོས་ཞྲེ་ན། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསན་པའམ་དབྱིག་

གྲེན་་་་་་དྲེས་བཤད་བུདྡྷ་ཤི་་་་་་པ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྡུད་པ་པྟོའ ་ིཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་ན་བདག་གི་སྟོད་ཡུལ་དུ་ཇི་ཙམ་
གྱུར་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྟོ་གཟུང་ནས་འདི་སྐད་ཐྟོས་ཞྲེས་རྣ་བའི་ལམ་ནས་འྟོངས་པ་ི་ འབུམ་་་་་་ཚེ་བསན་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་
གིས་སྟོ། །འྟོ་ན་བཀའ་ལ་བཀའ་མིན་བསྲྲེས་པའི་སྟོན་ཡྟོད་ཨ ་བྷ ་ཡ་ནི་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མྲེད་པས་དྟོན་དམ་པར་བསན་པ་

མི་སྲིད་པས་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་སྟོ། །་་་་་དྲེ། འདི་སྐད་དང་གསྟོལ་པ་སྟོགས་སྟོན་པས་མ་གསུངས་པ་ཡྟོད་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། སྟོན་མྲེད་དྲེ་
རྲེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན་ཏྲེ། ཆྟོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྟོ་ལས། དགྲེ་སླྟོང་དག་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐྟོས་པ་ཞྲེས་
གིས་ལ་དམ་པའི་ཆྟོས་བསྡུ་བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་དང་། འབྲེལ་བ་དང་གྟོ་རིམ་བསན་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་
སྟོ། །གིས་པ་ལ། མདྟོ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིའི་གླྲེང་གཞི།་་་་་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་བར། ཁད་པར་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་གླྲེང་གཞི་སྲེ་གིས་
སུ་གནྟོད་འཇྟོམས་ལས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་འགྲེལ་བར། ད་ནི་གང་གི་ཚེ། གང་ལས། གང་དུ། 
གང་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མདྟོ་སྲེ་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དཔྲེ་མྲེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཁྟོད་ཀིས་ ཐྟོས་ཞྲེས་འདི་བའི་ལན་གདབ་པ་དང་རང་
ིད་ཚད་མར་བསན་པའི་ཕྱིར་སྡུད་པ་པྟོས་ཡུལ་ལ་སྟོགས་གགས་པའི་ཕྲེང་བ་པ་བསན་པ་ནི་ཐྟོས་པའི་དུས་གཅིག་ན་ཞྲེས་ཏྲེ། 
ཕྱྟོགས་གླང་གིས། སྟོན་པ་དབང་པྟོ་འཁྟོར་དང་ནི། །ཡུལ་དུས་དག་ཀང་ངྲེས་བསན་པ། །སྡུད་པྟོ་རང་ིད་ཚད་མར་ནི། །རབ་
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སྒྲུབ་ཕྱིར་ཡིན་འཇིག་རྲེན་ན། །ཡུལ་དང་དུས་སྟོགས་ཀིས་མཚོན་ཞིང་། །དབང་པྟོར་བཅས་ཚིག་སྨྲ་བ་ཡིས། །སྨྲ་བྟོ་ཚད་
མར་རྲེས་སུ་རྟོགས། །ཞྲེས་བརྒྱད་སྟོང་དྟོན་བསྡུར་་་་་་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དུས། སྟོན་པ། ཡུལ། འཁྟོར་བཞི་ལས། དང་པྟོ་ནི། དུས་གཅིག་
ན་ཞྲེས་པ་ཚིག་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་སྔ་མ་དང་སྦྱར་ན་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ན་འདི་ཐྟོས་ཞྲེས་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྟོས་པ་
ཡྟོད་པ་མིན་ཞྲེས་ ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་བར་་་་་་བསན་པས་མདྟོ་འདི་རྲེད་དཀའ་བར་བསན་ཏྟོ། །ཡང་ན་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་འདི་ཐྟོས་ཞྲེས་
པས་སན་པའི་རྒྱལ་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་་་་་་ པྟོ་སིང་རྲེ་ཅན་བཞིན་དུ་གཞན་གི་ཚེ་གཞ ན་ཐྟོས་ཞྲེས་སྨྲས་པས་སྡུད་པྟོ་ཐྟོས་པ་
མང་བར་བསན་་་་་་ཀ་ཤིས་རྡྟོ་རྲེ་གཅྟོད་པའི་འགྲེལ་ ཏྟོ། །ཡང་ན་དུས་སྐད་ཅིག་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གཅིག་ལ་ཐྟོས་ཞྲེས་བསན་པས་རི་ལམ་དུ་
ལྷ་ལ་སྟོགས་པའི་ ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་་་་་་མཐུས་དུས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཐུང་ངུ་ལ་ལྟོ་བརྒྱ་ལ་སྟོགས་པར་སང་བ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་
རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཐྟོབ་ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆྲེན་ན་མྲེད་་་་་་བྟོ་དང་དྲེ་པའི་བདག་པྟོའ ་ིདབང་གིས་སྐ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐྟོས་
ཤིང་བརྲེད་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་པས་སྡུད་པ་པྟོ་རང་ཚད་མའི་སྲེས་བུར་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་བསན་ཏྟོ། །ཚིག་འགྲེལ་

ཆྲེན་་་་་་ཕྱི་མ་དང་སྦྱར་ན་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ན་འགྲེལ་ཆྲེན་དྟོན་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོའ ་ིརི་ལ་བཞུགས་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་་་་་་ཞྲེས་བསན་པས་
དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བཞུགས་པར་ཡང་བསན་ཏྟོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་བདུན་གིས་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤྲེགས་
ཏྲེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པར། ཡུལ་གཞན་གདུལ་བར་བྱ་ཕྱིར་དང་། །དྲེར་འགྲེལ་ཆྲེན་ཀ་ཤིས་རྡྟོར་ གནས་དགྟོན་པ་་་་་་སྐ ྟོམ་

འགྱུ ར་རིང་བསྲེད་ཕྱིར་དང་། །ན་ཐྟོས་གནས་མང་བྱ་ཕྱིར་དང་། །ཆགས་པ་མྲེད་པར་བསན་པ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་
མཆྟོད་རྲེན་བྱ་ཕྱིར་དང་། །འགྟོ་བའི་བསྟོད་ནམས་དྟོན་ིད་དང་། །ཡམས་ལ་སྟོགས་པ་ཞི་དྟོན་དུ། །སངས་
རྒྱས་རྒྱུ་བར་མཛད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་རྒྱུ་ན་སྟོ་ཐར་ལས། ཇི་ལྟར་བུང་བ་མྲེ་ཏྟོག་གི །ཁ་དྟོག་དི་ལ་མི་
གནྟོད་པར། །འགྱུ ར་ཞྲེས་སིང་ཁུ་བ་གཞིབས་ནས་འཕུར་བ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་ཐུབ་པ་སྐྟོར་དུ་རྒྱུ། །ཞྲེས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་
གིས་དང་མན་ངག་རྲེས་འབང་དུ། དུས་གཅིག་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཡང་རུང་བའི་དུས་ན་ཞྲེས་པའྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དུས་ངྲེས་པ་
མ་མཛད་ཅྲེ་ན། ི་མ་ཚེས་གངས་ཟླ་བ་དུས་འདི ་ལ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་དགྟོས་པ་མྲེད་ཅིང་་་་་་ཆྲེད་མི་ཆྲེ་བས་སྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ མི་དགྟོས་
པ་བཤད་པར་མི་རིགས་སྟོ། །གནས་བསན་པ་ནི་མཆྟོད་རྲེན་དུ་གྱུར་ ་་་་་ཀ་ཤིས་རྡྟོར་གཅྟོད་འགྲེལ་པ་སྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་
བསྟོད་ནམས་སྲེལ་བ་དང་རྟོད་པ་མྲེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ འབུམ་ཊིཀ་་་་་་རྟོ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལན་མང་དུ་བཞུགས་པས་
དྲེར་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ན་ཞྲེས་སྨྲྟོས་པར་སྦྱར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁིམ་
པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱྟོགས་གིས་བསྡུ་བ་དང་། གཟུགས་སྐུ་དང་ཆྟོས་སྐུས་ཕན་འདྟོགས་པར་བསན་་་་་་དངྟོས་པའི་ཕྱིར་
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རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོའ ་ིརི་ཞྲེས་གནས་ག ིས་སྨྲྟོས་སྟོ་གནྟོད་འཇྟོམས་་་་་་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་མ་ག་དྷའི་གྟོང་གི་བྱྲེ་
བག་རྒྱལ་བི་མ་ལ་་་་་་པྟོ་མང་པྟོས་བཀུར་བའི་ཕྟོ་བང་འཁྟོར་ཤཱནི་ཨ ་བྷ ་་་་་་རྟོ། །ཡང་ན་རྒྱལ་པྟོ་གཟུགས་ཅན་སིང་པྟོའ ་ིཁབ་བྟོ། །དྲེ་
ལ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཟྲེར་བ་ནི། གྟོང་ཁྲེར་དྲེ་ར་མཆྟོག་གི་གྟོང་ཞྲེས་གགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མི་ མ་ཡིན་གིས་མྲེ་ཡང་ཡང་བཏང་བས་
རྒྱལ་པྟོས་གྟོང་ཁྲེར་བ་དག་དྲེང་ཕྱིན་ཆད་ཁིམ་དུ་མྲེ་ཤྟོར་བ་དྲེ་བསིལ་བའི་ཚལ་གི་དུར་ཁྟོད་དུ་སྟོང་ལ་ཁིམ་བརིགས་ཏྲེ་
འདུག་ཅིག་ཅྲེས་བསྟོ་བ་དང་ཕྟོ་བང་དུ་མྲེ་ཤྟོར་རྟོ། །རྒྱལ་པྟོ་རང་གི་ཁིམས་བཙན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཁྟོར་དང་བཅས་པ་དུར་
ཁྟོད་དྲེར་སྟོང་སྲེ། ཕྟོ་བང་བརིགས་ཏྲེ་གནས་བཏབ། དྲེ་ནས་སྲེ་བྟོ་གཞན་གིས་བཏབ་པས་དྲེ་སྐད་དྟོ་ཞྲེས་ཀླུའི་སཱ་ལུ་ལྗང་
འགྲེལ་ལས་སྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིམིང་བཏགས་པའི་ཁང་ཁིམ་དག་མི་མ་ཡིན་གིས་མི་འཚེ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དྟོན་དངྟོས་བས་དྲེ་སྐ ད་
བཏགས་ཞྲེས་གག་ཅྲེས་ཀ་ཤིས་ སཱ་ལུ་ལྗང་འགྲེལ་་་་་་སྟོ། །འདི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་འདི་བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་བ་མན་ངག་རྲེས་
འབང་དུ་ཞིབ་ཏུ་བསན་ཏྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་དྲེ་ཡང་རྒྱ་ཆྲེ་བས་དྲེའི་ཕྱྟོགས་གང་ན་བཞུགས་མི་ཤྲེས་ཏྲེ་ འབུམ་ཊིཀ་ཀ་ཤིས་སཱ་ལུ་ལྗང་་་་་་

དྲེ་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཀི་འབུམ་ཊིཀ་་་་་་རི་བྱ་རྒྟོད་འཕུངས་པ་ཞྲེས་ཏྲེ་རི་དྲེའི་དབྱིབས་བྱ་
རྒྟོད་འཕུངས་པ་འད་བས་དྲེ་སྐ ད་དྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ །སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་འགྲེལ་བར་རི་གང་གི་སི་བྟོ་བྱ་རྒྟོད་ཀི་
མགྟོ་འད་བ་དྲེ་ལ་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོའ ་ིརིའྟོ། །ཡང་ན་བདུད་སིག་ཅན་གིས་བྱ་རྒྟོད་ཀི་ཤ་ཚུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་ཆྟོས་གྟོས་དཔྲྟོག་པར་བརལ་བ་ལས་བཅྟོ མ་ལྡན་འདས་ཀིས་བྱིན་བརླབས་ཀིས་མ་ནུས་ནས་དྲེ་
ིད་དུ་བྟོར་ཏྲེ་ཆྟོས་གྟོས་དྲེ་དྲེང་སང་དུ་ཡང་རྡྟོར་གྱུར་ནས་བཞི་རིམ་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཆྟོས་གྟོས་ལྟ་བུར་འདུག་
གྟོ །དྲེས་ྲེ་བར་མཚོན་པའི་རི་ནི་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་ཀླུས་སྟོ། །ཀ་ཤིས་བྱ་རྒྟོད་འད་བར་རིའི་རྲེ་མྟོ་
ཏྟོག་ཏྟོག་པྟོར་འདུག་པས་བྱ་རྒྟོད་ཀི་ཕུང་པྟོ་ཞྲེས་སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་འགྲེལ་པར་རྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་འདྟོད་བྱ་རིན་
པྟོ་ཆྲེ་ས་ཚོགས་ཀི་ཕུང་པྟོ་ཡྟོད་པས་བྱ་རྒྟོད་ཀི་ཕུང་པྟོ། ལྷ་ལ་སྟོགས་པ་བསྟོད་ནམས་འདྟོད་པ་རྣམས་ཚེས་
བརྒྱད་ལ་སྟོགས་པའི་དུས་ཚིགས་ལ་འདུ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་བྱྲེད་པས་ངྲེས་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་རི་བྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཨ་
བྷས་ཡང་དྲེ་ལྟར་རྟོ། །རི་དྲེ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཀི་ཕྱྟོགས་གང་ན་ཡྟོད་ན། སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་འགྲེལ་བར། རྒྱལ་པྟོའ ་ི
ཁབ་ཀི་གྟོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཤར་ལྷྟོའ ་ིམཚམས་ན་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་རི་ཡྟོད་དྲེ་ཞྲེས་ཀླུས་བཤད་
དྟོ། །ཤྲེར་སིང་འགྲེལ་བར། དྲེ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པས་མཆྟོད་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། མྲེ་ལ་སྟོགས་པའི་
འཇིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གཞིག་ཏུ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་སྐ ད་དུ། ཟླ་བ་སྟོན་མ་ལ་སྟོགས་
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པར། རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཀི་ཤར་ཕྱྟོགས་འདི་ིད་དུ། །སངས་རྒྱས་བྱྲེ་བ་སྟོང་ནི་མཐྟོང་གྱུར་ཏྲེ། །ཞྲེས་འབྱུང་ཞྲེས་
བི་མ་ལས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཤར་ན་ཡྟོད་པར་བཤད་དྟོ། །ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྟོར། རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ཀི་ཆུ་དྟོན་ཅན་གི་སྟོ་
ནས་བྱ་རྒྟོད་ཕུང་པྟོར་སྟོང་། ཞྲེས་པར་ལྷྟོ་ཕྱྟོགས་ཀི་སྟོ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པའྟོ་ཞྲེས་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་
བཤད་པས་ལྷྟོར་ཡྟོད་པར་གསལ་མྟོད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཤད་པ་ལྟར་ཤར་ལྷྟོར་བྱས་ན་གིས་ཀ་རུང་ཙམ་
མྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་་་་་་གནས་དྲེ་ན་བཞུགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། སྐུའི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་སྟོད་ལམ་གིས། གསུང་གི་དྲེ་

ཐམས་ཅད་ཆྟོས་འབུམ་ཊིཀ་་་་་་འཆད་པས། ཐུགས་ཀི་དྲེ་ཐམས་ཅད་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇྟོག་
གིས་བཞུགས་པ་སྲེ་དྲེ་གིས་རིམ་བཞིན་དུ་རག་ཏུ་མམ་པར་འཇྟོག་ཅིང་ དབྱིག་འབུམ་གིས་ཀ་འབུམ་ཊིཀ་་་་་་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་

དབྱིག་་་་་་ལ་འཇུག་པས་དང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྟོས་འཇིག་རྲེན་གཟིགས་པ་དང་ལྷ་ལ་སྟོགས་པ་འྟོང་བའི་སྐ བས་དབྱྲེ་
བའི་ཕྱིར་གཅིག་བུ་དབྲེན་པ་ན་བཞུགས་པའྟོ། །ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་དང་སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེ་གནྟོད་འཇྟོམས་ཆྲེ་
བར་ཡང་ངྟོ་། །བཞི་པ་ལ། དགྲེ་སླྟོང་གི་འཁྟོར་དང་བྱང་སྲེམས་ཀི་འཁྟོར་ གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་་་་་་ཞྲེས་ཏྲེ། ཐྲེག་དམན་
གི་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་འཁྟོར་རྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བིཀྴུ་ཞྲེས་པ་སླྟོང་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སླྟོང་བ་གཞན་ལས་ཁད་བསན་པའི་
ཕྱིར་དགྲེ་ཞྲེས་སྔྟོན་ལྟོ་ཙྪ་བས་བ་ཐབས་སུ་བསན་པ་སྲེ། ངྟོ་བྟོ་གསྟོལ་བ་དང་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བཞིའི་ལས་ཀིས་སམ་
ཚུར་ཤྟོག་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ཀིས་བསྲེན་རྟོགས་སྟོགས་བཅུ་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྟོགས་པར་བསྲེན་ ་་་་

་འགྲེལ་ཆྲེན་པས་ྟོན་མྟོངས་པ་བཅྟོམ་པས་དགྲེ་སླྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ ་་་་་མདྟོར་བཞི་བསམ་སྨྲྟོས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་བྟོ་གྟོས་ཀིས་མིང་གི་

དགྲེ་སླྟོང་། ཁས་འཆྲེ་བའི་དགྲེ་སླྟོང་། སླྟོང་བའི་ངང་ཚུལ་གིས་དགྲེ་སླྟོང་། གསྟོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྲེན ་པར་རྟོགས་པའི་དགྲེ་སླྟོང་། ྟོན་མྟོངས་པ་བཅྟོམ་པའི་དགྲེ་སླྟོང་སྲེ། 

དྲེ་ལྟར་ན་དགྲེ་སླྟོང་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །ནྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་དང་ཟླ་ཟྲེར་དུ། ྟོན་མྟོངས་བཅྟོམ་པའི་དག་
བཅྟོམ་པའི་དགྲེ་སླྟོང་འདིར་མི་བཟུང་སྲེ་ཀུན་དགའ་བྟོ་མ་བཟུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་བསྲེན ་པར་རྟོགས་
པ་དྲེ་གཟུང་ སྟོན་འདི་མི་འྟོང་་་་་་ཞྲེས་སྟོ། །སབས་གནས་དང་མི་ཕྱྲེད་པས་ན་དགྲེ་འདུན་ཟླ་གགས་ཤཱ ནི་སྟོགས་་་་་་ཏྲེ། སབས་གསུམ་
བདུན་ཅུ་པར། སངས་རྒྱས་ཆྟོས་དང་དགྲེ་འདུན་རྣམས། །བདུད་རྣམས་བྱྲེ་བ་བརྒྱ་ཡིས་ཀང་། །གང་ཕྱིར་དབྱྲེ་བར་མི་ནུས་
པ། །དྲེ་ཕྱིར་དགྲེ་འདུན་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་དངས་ཆྲེན་པྟོ་ནི་གངས་ ་་་་་ཤཱ ནི་དངྟོས་དང་ཡྟོན་ཏན་ཆྲེ་ ་་་་་ཤཱ ནི་

བས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི་སྟོང་ིས་བརྒྱ་ི་ཁི་་་་་་ལྔ་བཅུའམ། ལྔ་སྟོང་ཙམ་མྟོ། །འབུམ་་་་་་དྲེའི་ཁད་ནི་དགྲེ་འདུན་དང་གང་ཟག་
བགངས་པའི་ཁད་ཡིན། ཞྲེས་ཆུ ་མིག་བུ་སྟོན་སྟོགས་་་་་་སྟོ། །ཡང་ཆྟོས་རྒྱས་བསྡུས་སུ་སང་བ་བཞིན་འཁྟོར་ཡང་མང་ཉུང་དུ་སང་བ་
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ལ་འགལ་་་་་་ཤཱ ནི་བ་མྲེད་གསུངས་ཏྲེ་ ་་་་་བུ་ཀ་ཤི་དང་མཐུན་ནྟོ། །སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་འགྲེལ་ ཀ་ཤིས་་་་་་པར། སྲེང་རྒྱས་འྟོད་སྲུང་
གཡྟོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆུ་ལྷུང་འྟོད་སྲུང་གཡྟོག་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ག་ཡ་འྟོད་སྲུང་གཡྟོག་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། འཕགས་པ་ཤཱ་
བུ་མྟོའུ་འགལ་བུ་གཡྟོག་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅྟོམ་པ་སྲེ་སྟོ་སྲེ་དང་སླྟོབ་པ་མྲེད་ ་་་

་་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་པར་བསན་ཏྟོ། །དག་ྟོན་མྟོངས་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སྟོགས་པ་བཅྟོམ་པའམ་འཁྟོར་བར་སླར་མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་
ིད་ཅན་སྟོགས་པང་དུ་ གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་ལས་་་་་་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །སྲིད་རྲེ་མན་ཆད་འཁྟོར་བར་ཟག་པར་བྱྲེད་པས་
ཟག་པ་སྲེ་འདྟོད་སྲིད་མ་རིག་པའི་ཟག་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་ཟད་པ། ཡང་ན་དྲེ་གསུམ་དང་ལྟ་བའི་ཟག་པ་ཟད་པ་སྲེ་དྲེ་
བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། གཟུགས་སྟོགས་འདྟོད་པའི་ཡུལ་ལྔ་དང་སྲིད་པ་གསུམ་དང་ལྷན་སྲེས་ཀུན་བཏགས་
ཀི་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་སྟོ། །ཞྲེས་ཆྲེ་བར་གནྟོད་འཇྟོམས་མན་ངག་རྲེས་འབང་་་་་་རྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། རིམ་
བཞིན་འདྟོད་ཁམས་སུ་གཏྟོགས་པའི་ྟོན་མྟོངས་དང་། གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་དུ་གཏྟོགས་པའི་ྟོན་མྟོངས། ཁམས་གསུམ་
ཅར་གི་མ་རིག་པ། འཇིག་ལྟ་སྟོགས་ལྟ་བ་ལྔ་ལ་བཤད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་མི་སླྟོབ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཕུང་པྟོས་
འདྟོད་ཟག་ཟད། མི་སླྟོབ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕུང་པྟོས་ལྟ་ཟག མི་སླྟོབ་པའི་རྣམ་གྟོལ་ཕུང་པྟོས་སྲིད་ཟག མི་སླྟོབ་པའི་རྣམ་གྟོལ་
ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྟོང་བའི་ཕུང་པྟོས་མ་རིག་པའི་ཟག་པ་ཟད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། སྡུག་བདྲེན་ཤྲེས་པས་ལྟ་ཟག ཀུན་བདྲེན་སངས་
པས་འདྟོད་ཟག འགྟོག་པ་མངྟོན་དུ་བྱས་པས་སྲིད་ཟག ལམ་བདྲེན་བསྟོམས་པས་མ་རིག་ཟག་ཟད་དྟོ། །ཡང་འདྟོད་སྲིད་མ་
རིག་ལྟ་ཟག་སངས་པས་རིམ་བཞིན་ལྷའི་བུའི་འཆི་བདག་གི་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཕུང་པྟོའ ་ིབདུད་བཅྟོམ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །འདྟོད་
པའི་མ་རིག་པ་མ་གཏྟོགས་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ཀུན་འདྟོད་ཟག གྟོང་མའི་མ་རིག་པ་མ་གཏྟོགས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་
ཀི་ྟོན་མྟོངས་ཀུན་སྲིད་ཟག ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་མ་གཏྟོགས་པའི་ཁམས་གསུམ་གི་མ་རིག་པ་ཀུན་མ་རིག་ཟག ལྟ་ངན་
དྲུག་ཅུ་ར་གིས་ལྟ་ཟག་ཏུ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་དང་ཨ་བྷ་ཡ་ ཟླ་ཟྲེར་་་་་་སྲེ་ལྲེགས་ཤིང་ཟག་པ་གསུམ་དུ་བྱྲེད་དུས་ཕྱི་མ་གིས་
བསྟོམས་སྟོ། །ྟོན་མྟོངས་པའི། ལས་ཀི། སྲེ་བའམ་ཚེའི་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་གསུམ་ནི་ཆགས་སང་སྟོགས་
དང་། དྲེས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དང་། དྲེ་གིས་ཀིས་འཕངས་པའི་མངལ་སྟོགས་ཀི་སྲེ་བའམ་
ཚེའྟོ། །དབུས་མཐའ་སྟོགས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་མན་ངག་རྲེས་འབང་སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་བཞིར་
བཤད་དྲེ་མ་བཀྟོད་དྟོ། །རྫུ་འཕྲུལ། དབང་པྟོ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན། ཤྲེས་རབ་ལ་དབང་བས་དབང་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞི་ལ་
དབང་བས་རིམ་བཞིན་སྟོད་བཅུད་ལ་དབང་བསྒྱུར། སྟོད་ལམ་ཞི་བས་འཇིག་རྲེན་དགའ། བདག་གི་སྲེམས་དབང་དུ་འགྱུར། 
ལས་དང་རྣམ་སིན་ཐམས་ཅད་བཅད་དྲེ་བཅིངས་པ་ལས་གྟོལ་བ་བཞིན་དུ་རང་དབང་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་
གིས་ཞི་འབྱུང་སིང་མཆྟོག་ཟླ་ཟྲེར་རྣམས་སྟོ། །སྲྲེད་པའི་ཕྱྟོགས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་སངས་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྟོམས་པར་
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འཇུག་པས་གནྟོད་འཇྟོམས་ཀུན་་་་་་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྟོལ་བ། མ་རིག་པའི་ཕྱྟོགས་ཀི་སངས་པས་དག་བཅྟོམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཤྲེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྟོལ་བ། དང་པྟོས་དྲེ་ཡན་འབུམ་ཊིཀ་འབུམ་ཊིཀ་ལ་མྲེད་་་་་་ སྟོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་ལས་གྟོལ། གིས་པས་
ྟོན་སིབ་ལས་གྟོལ། གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྟོལ་ནི་དྲེ་གིས་ལས་སྟོ་ཞྲེས་ཕལ་ཆྲེར་གནྟོད་ ་་་་་ཆྲེ་བར་འཇྟོམས་གིས་
འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་སྟོ། །ཅང་ཤྲེས་པ་ནི་བསླབ་པ་རྣམས་དང་འགལ་བར་མི་བྱྲེད་པ་སྲེ་དམུ་རྒྟོད་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ར་ཅང་ཤྲེས་ལྟ་བུའྟོ་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ས་ཡི་འགྲེལ་བར་ངང་ཚུལ་བཟང་པྟོས་སྟོ། །ཆྲེ་བར་་་་་་འཇིགས་པ་མྲེད་
པས་ཅང་་་་་་མདྟོ་ལས་ཅང་ཤྲེས་ལྔ་གསུངས་ཏྲེ། སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་ཐྟོག་འབབ་ཅྲེས།་་་་་ལྲེ་འབབ་པ་ལ་སྟོ གས་འབྱུང་བར་དྟོགས་པ་མྲེད་པས་ཁྱུ་མཆྟོག་ཅང་ཤྲེས་ འཐབ་མྟོའ ་ི
འཇིགས་པ་མྲེད་པས་གླང་པྟོ་ཆྲེ་དང་ར་ཅང་ཤྲེས། གཞན་གིས་གནྟོད་པ་བྱྲེད་པའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པས་སྲེང་གྲེ་ཅང་ཤྲེས། 
འཆི་བའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པས་དག་བཅྟོམ་ཅང་ཤྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོ། །་་་་་ཤྲེས་པ་སྲེ་འཇིག་པའམ་
བག་ཚ་བ་་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་བཞི་སྲེ། མྱ་ངན་སྨྲྲེ་སྔགས་སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདྲེ་མྲེད་པས་མྱ་ངན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་སྡུག་
བསྔལ་གི་འཇིགས་པ་མྲེད། བདག་གིས་དང་། གཞན་གིས་སད་པ། ངན་འགྟོ་འཚོ་བ་མྲེད། ཆད་པས་གཅྟོད་པ། 
མི་སན་འབུམ་ཊིཀ་་་་་་པར་གགས་སུ་དྟོགས་པ། འཆི་བའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པ། འཇིག་རྲེན་ཆྟོས་བརྒྱད་ཀིས་གྟོས་པ་མྲེད་པས་
འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་ཀི་བག་ཚ་བ་མྲེད། མི་ཤྲེས་པ། ཐྲེ་ཚོམ། ལྟོག་ཤྲེས་རྣམས་མྲེད་པས་མི་ཤྲེས་པའི་འཇིགས་པ་མྲེད་
དྟོ། །རིག་པ་གསུམ་ལ་སྟོགས་པ་་་་་་ཁ་ཅིག་སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཐྟོབ་པ། ཁ་ཅིག་ཤྲེས་པ་བརྡ་སྟོད་པ་དང་ལྡན་པ། ཁ་ཅིག་མངྟོན་ཤྲེས་དྲུག་ཐྟོབ། ཁ་ཅིག་

གནས་གཅིག་ཐྟོབ་པ་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོ། །ཐྟོབ་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆྟོས་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་གླང་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་གསུམ་
ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ཟག་ཟད་ཀི་མངྟོན་ཤྲེས་ལ་ཨ་བྷ་ཡས་སྟོ། །ཟླ ་ཟྲེར་དྲེ་ཡང་མི་སླྟོབ་པའི་གསུམ་ཡིན་

གི་སླྟོབ་པའི་གསུམ་གིས་རིག་པའི་མིང་མི་ཐྟོབ་པར་མཛོད་ལས་ སྟོ། །བསླབ་གསུམ་རྟོགས་་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་པས་གིས། 
ངྲེས་པར་བྱ་དགྟོས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱས་པས་བྱ་བ་བྱས་པ། ཞར་ལ་བྱ་བ་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོགས་་་་་་འདྟོད་

ཆུང་ཆྟོག་ཤྲེས་དང་སྦྱངས་པའི་ཡྟོན་ཏན་སྲེམས་ཅན་མགུ་སྟོགས་བྱས་པས་བྱྲེད་པ་བྱས་པ། ཕུང་པྟོ། ྟོན་མྟོངས།ཤདམ་
བཅའ། བརྟོན་པའི་ཁུར་བཞི་བྟོར་བས་ཁུར་བྟོར་བ་སྲེ། རིམ་བཞིན་དྟོར་བར། སང་བར། བསྒྲུབ་པར། ཡྟོངས་
སུ་རྟོགས་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པས། ཀུན་འབྱུང་སངས་པས། ལམ་བསྟོམས་པས། 
འགྟོག་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་དྲེ་བཞི་རིམ་བཞིན་བྟོར་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོགས་རྟོ། །མ་རིག་པ་སངས་པས་ྟོན་
སིབ་སངས་པར་གྱུར་པས་གནྟོད་པའམ་དྟོན་མིན་ འབུམ་ཊིཀ་ཨ ་བྷ ་་་་་་སངས། རིག་པ་བསྲེད་པས་མྱང་འདས་ཐྟོབ་པའི་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   77 

ཕྱིར་དྟོན་གྲེར་ འབུམ་ཊིཀ་་་་་་ཐྟོབ་པས་བདག་གི་དྟོན་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་ཀི་རྲེས་སུ་ཐྟོབ་པ། འདྟོད་ཆགས་་་་་་ཁྟོང་
ཁྟོ་སྟོགས་དགུས་ ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ། ལྟ་བ། ཐྲེ་ཚོམ། ལྟ་བ་མཆྟོག་འཛིན། ཕག་དྟོག སྲེར་སའྟོ། །འདིར་ལྟ་བ་ནི། འཇིག་མཐའ། ལྟོག་ལྟ་གསུམ་མྟོ། །སྲིད་པའམ་
འཁྟོར་བར་ཀུན་ཏུ་སྦྱྟོར་ལ་དྲེ་སངས་པས་སྲིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦྱྟོར་བ་ཡྟོངས་སུ་ཟད་པ། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཤྲེས་པས་འཆིང་བ་ཐམས་
ཅད་དང་ཡང་དག་པར་བལ་བས་ཡང་དག་པར་ཀུན་ཤྲེས་པས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྟོལ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བ། ཡང་ན་རྣམ་ཐར་
བརྒྱད་ཀིས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་གྟོལ་ལྟོ་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོགས་སྟོ། །མཐར་གནས་ཀི་སྟོམས་འཇུག་དགུས་
ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་ལ་རང་དབང་ཐྟོབ་པས་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དམ་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྟོ། །་་་་་སྲེང་

འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་གཞན་ག ིས་དྟོན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །ཀུན་དགའ་བྟོ་ཡང་ཡྟོན་ཏན་དྲེ་དག་དང་ལྡན་
ནམ་ཞྲེ་སིང་མཆྟོག་་་་་་ན། །གང་ཟག་གཅིག་སྟོང་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་གངས་སུ་གཏྟོགས་ཀང་སྔར་སྨྲྟོས་ཡྟོན་ འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་ཏན་དྲེ་
རྣམས་ཀུན་ལྡན་པ་ཅན་གི་ནང་དུ་མ་གཏྟོགས་པ་འདི་ལྟ་སྲེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བྟོའ ྟོ། །དགྲེ་མི་དགྲེའི་བག་ཆགས་ཀིས་
གང་ཞིང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་འགྟོ་བ་ལྲེན་ཅིང་འཛིན་པས་གང་ཟག་སྲེ་རྒྱུན་ནྟོ། །ཚེ་འདྟོད་པར་གྱུར་པས་ཚེ་དང་ལྡན་
པ་སྲེ་མཆྟོད་པའམ་བཀུར་བའི་ཚིག་གྟོ །དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ་འཇིག་རྲེན་ན་འདྟོད་པ་ཡིན་ནྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་གྟོ །ལུང་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་དང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་གིས་དགའ་བ་ཐྟོབ་པ་ིད་ཀིས་ཀུན་དགའ་བྟོའ ྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །གང་ཟག་གི་ས་བཤད་དྲེ་
ཡང་འདིར་རུང་སྲེ་ཀུན་དགའ་བྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའྟོ། །བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ནི། མང་དུ་ཐྟོས་པས་རྒྱུད་
གང་ཞིང་དྲེའི་འབས་བུ་གཞན་ལ་ཟག་པས་གང་ཟག་གྟོ་ཞྲེས་ཀུན་དགའ་བྟོ་རྐྱང་བའི་སྲེང་དུ་ཡང་གསུངས་སྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་བདུད་བཅྟོམ་ནས་སངས་རྒྱས་སྟོ་ཞྲེས་རྒྱལ་པྟོ་ཟས་གཙང་ལ་ཞུས་པ་ན་དགའ་བ་ཆྲེན་པྟོ་འཇུག་བཞིན་པ་ན་
སྲེས་པས་ཀུན་དགའ་བྟོར་བཏགས་ཞྲེས། ཞི་འབྱུང་སྲེ་འདུལ་བའི་མདྟོ་དང་མཐུན་ནྟོ། །གགས་འཛིན་དང་སྲེ་རྒུའི་བདག་མྟོ་
ལ་སྟོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། དགྲེ་བསྲེན་གཟུགས་ཅན་སིང་པྟོ་སྟོགས་དང་དགྲེ་བསྲེན་མ་ས་ག་མ་ལ་སྟོགས་པ་སྲེ ་ཀུན་
ཀང་ཆྟོས་མྱང་འདས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་སྲེ་ཞྲེས་་་་་་ཡུམ་གསུམ་འགྲེལ་དུའྟོ། །བདྲེན་པ་མཐྟོང་བ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་
གྟོ །གིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཆྲེན་པྟོ་ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་པ་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དག་དང་
ཡང་ཐབས་གཅིག་སྲེ། ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐྟོབ་པ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རབ་ཏུ་ཐྟོབ་པ། སྟོང་པ་ིད་ཀིས་
རྣམ་པར་སྟོད་པ། མཚན་མ་མྲེད་པའི་སྟོད་ཡུལ་ཅན། ཞྲེས་པ་ནས། ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པ་བསྐ ལ་པ་མཐའ་ཡས་
པར་མི་ཟད་པ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སག་དང་ཡང་ཐབས་གཅིག་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། སྲེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྟོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བཟང་སྟོང་དང་རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས་དང་། ཞྲེས་ནས་བྱམས་པ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། མང་
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ཆྲེས་པའི་ཕྱིར་ཚད་དང་གངས་ཆད་པར་མ་སྨྲྟོས་སྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ །རྒྱས་པར་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་
ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཐབས་གཅིག་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་པ་སྲེ་ཡྟོངས་སུ་བསྐ ྟོར་བའྟོ ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི། 
འཁྟོར་བཞི་དང་རྒྱལ་པྟོའ ་ིཁབ་ན་བཞུགས་སྟོ། །དཔྲེའི་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་པའི་སྐུ་ནི། ཞམ་འབིང་པ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་དང་བཞུགས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་སྐུ་གིས་ཀི་ཞམ་འབིང་པ་ྲེ་བར་བསན་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་
ལྟོ།།  །།གིས་པ་ལ་གསུམ། གདན་ལ་བཞུགས་པ་བཤམ། ་་་་་བཤལ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར། བཞུགས་ནས་ཆྟོ་འཕྲུལ་མཛད། 
མཛད་ནས་ཆྟོས་གསུང་པའི་དུས་ ་་་་་དངྟོས་གཟིགས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། སྲེངྲེའི་ཁི་བཤམ། སིལ་མྟོ་ཀྲུང་དུ་
བཞུགས་པ་བཤམ་ དངྟོས་་་་་་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་དྲེའི་ཚེ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཀིས་གདན་སྲེངྲེའི་ཁི་བཤམ་ནས་ཞྲེས་

ཏྲེ། ཅིའི་ཕྱིར་ིད་ཀིས་བཤམ་ཞྲེ་་་་་་ྲེ་བར་ན། མདྟོ་གཞན་ལས། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པ་དང་ལྡན་པ་
སྟོན་ན་ན་ཐྟོས་ཀིས། ཐྲེག་ཆྲེན་སྟོན་ན་བྱང་སྲེམས་ཀིས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སྟོ། །འདིར་ཡུམ་
འཆད་པ་ན་ིད་ཀིས་ཤྟོམ་པ་ནི་ཆྟོས་ཐུན་མྟོང་མིན་ཞིང་མཆྟོད་འྟོས་ཆྲེན་པྟོར་བསན་པ་དང་འཁྟོར་གདུལ་བའི་
ཕྱིར་ཏྲེ་བཤད་པ་འདི་ཐུན་མྟོང་མིན་པས་འདིའི་གདན་ཡང་ང་ིད་ཀིས་གདིང་བར་འྟོས་སུ་ཟད་ན་བཤད་པ་ལྟ་
ཅི་སྨྲྟོས་ཞྲེས་བསན་པ་དང་། གཞན་ཡང་འདིར་གདུལ་བྱ་མང་དུ་འདུས་པ་དྲེ་དག་གི་མྟོས་པ་ དང་བསམ་པ་ཡང་
ཐ་དད་པས་ཀུན་དང་ཐུན་པར་བཤམ་པའི་ཕྱིར་ཡང་ིད་ཀིས་གདན་བཤམས་སྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་
དུའྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སྐ ལ་བ་ཞན་པ་རྣམས་འཁྟོར་སྟོགས་མྲེད་པའི་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་བསལ་བ་དང་འདྟོད་པ་
ཆུང་བ་ལ་དགྲེས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ིད་ཀིས་བཤམས་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྐུ་དང་པྟོར་བསྲང་སྲེ་
དགྟོངས་དན་པ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་་་་་་པ་མངྟོན་དུ་བཞག་ནས་སིལ་མྟོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྲེ་བཞུགས་སྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། མམ་པར་བཞག་་་་་

་འགྲེལ་ཆྲེན་པས་མདྟོ་འདི་རྟོགས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་རྡྟོ་རྲེའི་སིལ་མྟོ་ཀྲུང་དུ་སྐུ་དང་པྟོས་བཞུགས་ཆྟོས་
ཀི་འཁྟོར་་་་་་དངྟོས་ལྟོའ ་ིཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་སན་ དངྟོས་་་་་་ཤངས་ཀི་རྲེ་མྟོར་གཏད། དགྟོངས་པ་རྲེ་་་་་་ཏིང་འཛིན་གཅིག་པ་ལ་
མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པར་མཛད་ཅྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ལུས་བསྟོམ་
པ་དང་མཐུན་པར་སིལ་མྟོ་ཀྲུང་བཅས། སྲེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་བསྟོམ་པ་དང་མཐུན་
པར་སྐུ་དང་པྟོར་བསྲང་། རྲེ་གཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྟོམ་པ་དང་མཐུན་པར་དན་པ་མངྟོན་དུ་བཞག་
ཅྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི། ཆྟོས་སང་ཆྲེ་ཆུ ང་དངྟོས་་་་་་བའི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ལྟོ། །དང་
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པྟོ་ལ་གིས་་་་་་ཆྲེ་དངྟོས་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྟོའ །ི སྲེངྲེ་རྣམ་རྟོལ་ཀི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ གིས་དངྟོས་་་་་་ལྟོ། །དང་པྟོ་ལ་རྒྱུ་

མམ་པར་བཞག་པ། དྲེ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་ལྷའི་སན་གིས་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཞྲེས་གཙང་དྲུག་གཟིགས་ནས་འབས་བུ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་གི་དྟོན་

དངྟོས་འྟོད་བཀྲེ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེར་བཞུགས་ནས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གང་དུ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་དང་ ཁྟོང་

དུ་ཆུད་པས་འདུ་བ་དང་ཟྲེར་འདུག་་་་་་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་དང་རྲེས་སུ་འབང་བ་དང་འདུ་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་མམ་པར་བཞག་གྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་བསྒྱུར་རྟོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོ་སྟོའ ་ིབྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་འདི་གཅིག་པུ་

ཁྟོ་ནས་སྒྲུབ་པར་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་པའི་ཐ་ཚིག་གྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལྟོ། །་་་་་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་འདི་ལ་མམ་པར་བཞག་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་
དྟོན་འགྲུབ་ཅིང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐུ་དང་ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡ ན་པས་རྒྱལ་པྟོ་དང་འད་བས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་
པྟོའ ྟོ། །ཚིག་དང་པྟོ་གིས་ཀིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་གཅིག་པར་བསན། ཕྱི་མ་གིས་ཀིས་འྟོད་འབྱྲེད་
སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱྲེད་སྟོགས་བྱ་བ་གཅིག་པར་བསན་ནྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་སྲེ་ཆྲེ་བའི་དྟོན་དངྟོས་སྟོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་འདི་
རྟོག་དཔྱྟོད་དགའ་བདྲེ་དང་བལ་ཞིང་ཟག་པ་མྲེད་པའི་བཏང་སྟོམས་དང་མཚུངས་ལྡན། གཡྟོ་བ་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་
ནྟོ། །འྟོ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པའྟོ་ཞྲེས་ཅིས་མི་བརྟོད་ཅྲེ་ན། དང་པྟོ་གིས་པ་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་ལྟྟོས་ནས་བཞི་པར་བརྟོད་
ལ། དྲེ་པ་ནི་དགྟོས་པ་ལྷག་པྟོ་མྲེད་པར་རིམ་གིས་མི་འཇུག་སྲེ་ ་་་་་བསྡུས་དྲེ་ན་དང་པྟོ་སྟོགས་མྲེད་པས་བཞི་པའི་མིང་མི་
ཐྟོབ་བྟོ། །དྲེ་ིད་བྱ་བའི་བྱྲེ་བག་གིས་དཔའ་བར་འགྟོ་བ་སྲེངྲེ་རྣམ་རྟོལ་སྟོགས་ཀི་མིང་དུ་བརྟོད་ཀི་རང་བཞིན་
ཐ་དད་པར་དབྱྲེ་བ་ནི་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལ་གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྐུ་ཡན་ལག་དང་ིང་ལག་ ནས་དངྟོས་་་་་་

བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་དངྟོས་་་་་་རང་བཞིན་གི་དངྟོས་་་་་་ལྗགས་ལས་དངྟོས་་་་་་འྟོད་བཀྲེ་བའོྟོ། །གིས་ཀ་དངྟོས་་་་་་དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་
ལྡན་་་་་་སྔྟོན་གི་སྟོན་ལམ་འདས་དགྟོངས་ཤིང་ སྲེམས་ཅན་ག ི་དྟོན་བྱ་བའི་དུས་ལ་བབས་པར་་་་་་ ཡང་དག་པར་མཁྲེན་ནས་་་་་་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ །ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ། ལྷའི་་་་་་འཕྲུལ་ག ི་འབུམ་ཁ་ཅི ག་དང་ཊིཀ བྱམས་སིང་རྲེའི་སན་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན། སན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཞིང་། ཐམས་ཅད་ ་་་་་འདི་ལ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་འདྟོན་ཅིང་འཆད་ ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་གཟིགས་ནས་སྐུ་ཐམས་ཅད་
ནས་འྟོད་རབ་ཏུ་བཀྲེ་སྲེ་དྲེའི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་གིས་འཁྟོར་ལྟོ་རིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ལས་ཀང་འྟོད་ཟྲེར་བྱྲེ་བ་
ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་བྱུང་ངྟོ་། །ཞབས་སྟོར་མྟོ་བཅུ། ཞབས་ལྟོང་བུ་གིས། ཞབས་བྱིན་པ་
གིས། ཞབས་པུས་མྟོ་གིས། ཞབས་བརླ་གིས། དཀུ་ས་ཟུར་གིས། སྐུ་ལྟྲེ་བའི་དཀིལ་འཁྟོར། སྐུ་རིབས་
ལྟོགས་གིས། ཐུགས་ཀའི་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིམཚན་དཔལ་ཀི་བྲེའུ་ལས་ཀང་ཞྲེས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་རྟོ། །ཕྱག་
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སྟོར་མྟོ་བཅུ། ཕྱག་ལག་ངར་གིས། དཔུང་པ་གིས། མགུལ་ལམ་མགུར་གི་བུམ་པ། ཚེམས་མཆྲེ་བ་བཞི། 
ཚེམས་བཞི་བཅུ། སན་གིས། སན་གིས། ཤངས་ཀི་སྦུ བས་གིས། སིན་མཚམས་ཀི་མཛོད་སྤུ། སྲེང་གི་སི་
གཙུག ཞལ་གི་སྟོ་ནས་ཀང་ཞྲེས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་རྟོ། །ནང་ངམ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་འཕྟོ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལ་འྟོད་ཟྲེར་
ཞྲེས་སྟོ། །ཕྱིའི་ལྤགས་པའམ། ཁ་དྟོག་རྣམ་པར་འཕྟོ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ནི་འྟོད་དྟོ། །འྟོད་ཟྲེར་དང་གདུལ་བྱ་དང་
དགྟོས་པ་མང་བའི་ཕྱིར་བྱྲེ་བ་ཕ ག་ཁིག་་་་་་ཕག་འབུམ་ཆྲེ་བར་བརྒྱ་སྟོང་ངྟོ་། །སྔྟོ་སྲེར་དམར་དཀར་ ་་་་་ཆྲེ་བར་བརྟོད་ཁའམ་
འབུམ་ཊིཀ་་་་་་ལྲེ་རྒན་འྟོད་གསལ་བ་སྲེ་དྲུག་པྟོ་ཕྱྟོགས་བཅུར་འཕྟོས་པས་དྲུག་ཅུ་ཞྲེས་ཆྲེ་ཆུང་གིས་ཀར་རྟོ། །ལྟྲེ་བ་
ཐུགས་ཀ་མགུལ་ཞལ་མཛོད་སྤུ་གཙུག་ཏྟོར་མ་གཏྟོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་གནས་གིས་གིས་ ཡྟོད་
པས་དྲུག་ཅུ་ལན་གིས་སྨྲྟོས་སྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ཞབས་གིས་སྟོགས་ཕལ་ཆྲེར་ལ་གིས་གིས་པ་བཙན་
པར་བྱས་ནས་ལན་གིས་སྨྲྟོས་ཞྲེས་སྟོ། །འྟོད་ཟྲེར་དྲེའི་ཁྲེད་ལས་ ་་་་་གིས་ཀས་གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་
སང་བའི། སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདྟོགས་པའི་དྟོན་སྒྲུབ་པ་ ་་་་་གིས་ཀ་དངྟོས་འྟོ། །དང་པྟོ་ལ། འདི་སང་བ་དང་གཞན་
སང་བ་གིས་ལས་དང་པྟོ་ནི། འྟོད་ཟྲེར་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དྲུག་ཅུ་པྟོ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྟོང་
གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་སང་བར་བྱས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཤར་ཕྱྟོགས་ཀི་
ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་གང་གིས་འྟོད་དྲེ་མཐྟོང་བ་དང་འྟོད་དྲེས་གང་ལ་རྲེག་པ་གྱུར་པ་དྲེ་
དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་ཏྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྟོན་ལམ་གི་
དབང་གིས་སྟོ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །འདི་གིས་འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་བ་སྤུའི་སྟོ་ཐམས་ཅད་ནས་འྟོད་ཟྲེར་རབ་ཏུ་བཀྲེ་ བ་མཛད་དྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་
ནས་ཡང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་རང་བཞིན་གི་འྟོད་གང་ཡིན་ ནི་སྐུ་མདྟོག་བཟང་ཞིང་འྟོད་གསལ་བ་

འཕྟོས་པའྟོ་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ་་་་་་པ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཞལ་གི་སྟོ་ནས་ལྗགས་ཀི་དབ ང་པྟོ་
བཀམ་སྲེ་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་ལྗགས་ཀི་དབང་པྟོས་ཁབ་པར་མཛད་ནས། ལྗགས་ཀི་
དབང་པྟོ་དྲེ་ལས་འྟོད་རབ་ཏུ་བཀྲེ་སྲེ་འྟོད་དྲེ་ལས་འྟོད་ཟྲེར་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ མདྟོ་དངྟོས་་་་་་ཐྟོན་ཏྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། 
འྟོད་ཟྲེར་གི་རྲེ་མྟོ་རྲེ་རྲེ་ལ་རིན་པྟོ་ཆྲེའི་པདྨ་ལ་བཞུགས་པའི་ས ངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཆྟོས་སྟོན་པ་བྱུང་ཞིང་ཆྟོས་དྲེ་
གང་གིས་ཐྟོས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་བྱང་དུ་ངྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ཆྟོས་སྟོན་པའི་སྔ་ལྟས་སུ། ལྗགས་ལས་འྟོད་བྱུང་། འདི་ན་པའི་་་་་་
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བྱང་སྲེམས་རྣམས་སྟོན་མྲེད་པར་འཇུག་པའི་ལྟས་སུ་པདྨ་བྱུང་། བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་ནས་ཆྟོས་
སྟོན་པའི་ལྟས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་ཆྟོས་སྟོན་པ་བྱུང་ངྟོ་། །གིས་ཀར་དུའྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས། རྒྱུ་
མམ་པར་བཞག འབས་བུ་ཞིང་སྦྱང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་གདན་སྲེངྲེའི་ཁི་དྲེ་ིད་ལ་
བཞུགས་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེངྲེ་རྣམ་པར་ ་་་་་འཁྟོར་གི་འཇིགས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བལ་བས་ཞྲེས་

འགྲེལ་ཆྲེན་རྟོལ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མམ་པར་བཞག་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། སྟོད་ཀི་དྟོར་བྱ་བ། སྲེམས་ཅན་གི་
འཇིག་རྲེན་ལ་ཕན་གདགས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཇི་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མངྟོན་པར་འདུ་མཛད་པས་སྟོང་
གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དྲུག་ཏུ་གཡྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་པ་ནས་མཐར་
འུར་འུར། རབ་ཏུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འུར་འུར་གི་བར་རྟོ། །དྲེ་ལ་ཕྱྟོགས་གཅིག་འགུལ་བས་གཡྟོ། འཁྟོར་
ལྟོ་འཁྟོར་བ་བཞིན་དུ་ཟླུམ་པྟོར་འཁྟོར་བ་ནི་འགུལ་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་ཤིང་ལྗྟོན་པ་ལྡྲེག་པ་བཞིན་དུ་བདག་
ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྡྲེག་པ་ནི་ལྡྲེག་གྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ཏྲེ་གིས་ཀ་ན་འྟོག་མ་གསུམ་ལ་སྐ བས་འདིར་
བཤད་མི་གཡྟོ་བར་འདུག་པའི་མི་རྐང་པ་བརྐྱངས་པ་ལས་བསྐུམས་པ་བཞིན་དུ། དཀིལ་འཁྟོར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྟོན་འདི་ཡིན་་་་་་པ་མི་སང་ངྟོ་། །འྟོག་ཏུ་དྲེ་བཞིན་ིད་
ཀི་ལྲེའུར། ཕྱྟོགས་གཅིག་པར་རབ་ཏུ་ལྡྲེག་པ་ནི ་འགུལ་ཞིང་ལྗྟོན་པ་བཞིན་དུ་བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་འགུལ་བ་ནི་གཡྟོ། 
མགལ་མྲེ་འཁྟོར་བ་བཞིན་དུ་འཁྟོར་བ་ནི་ལྡྲེག ས་སྐད་རིང་དུ་འབྱུང་བས་ཆྲེམ་ཆྲེམ། རྣམ་པར་འཁྲུགས་པས་འཁྲུགས། ས་
བྲེར་བྲེར་པྟོ་ནི་འུར་འུར་རྟོ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆྲེན་པྟོར་ཕྱྲེ་བས་ལྟས་ཆྲེན་པྟོ་བཅྟོ་བརྒྱ ད་དྟོ། །ཡང་
ན་ས་ནི་གཡྟོས་ཤིང་ཐམས་ཅད་འགུལ། རི་ཐམས་ཅད་ལྡྲེག་ལྷའི་རྔ་བྟོ་ཆྲེ་ལ་སྟོགས་པ་ཆྲེམ་ཆྲེམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྟོགས་པ་
འཁྲུགས་འབྲུག་རྣམས་ནི་འུར་འུར་རྟོ་ཞྲེས་འྟོག་ཆྲེ་བ་རྐྱང་པར་ཏུའྟོ། །ས་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པར། འགྱུར་བ་་་་་་རྣམ་པར་དྲུག་ནི ། གཡྟོ་
བ། མཐྟོ་བ། དམའ་བ། སྲེང་དུ་འགྟོ་བ། འྟོག་ཏུ་འགྟོ་ས་ས་རྲེས་སུ་སྟོགས་པའྟོ། །་་་་་སང་བར་ལྟ་ས་ཆྲེན་པྟོ་བཅྟོ་
བརྒྱད་ནི། གཡྟོག་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་པྟོ་འདི་དག་དལ་བ་དང་འབིང་དང་དག་པས་རིམ་བཞིན་དུ་རིག་
པར་བྱའྟོ། །་་་་་ཆུ ང་ངུ་དང་འབིང་ཆྲེན་པྟོ་སང་བར་གཞན་འད། དྟོན་གཞན་དུ་ན། སྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་མངྟོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་
དང་མངྟོན་པར་འདུས་བྱས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་འཇིག་རྲེན་ན་སྲེམས་ཅན་གི་རིས་བཞི་སྲེ་མི་མཁས་པ་
དང་ལྷ་ཐ་དད་ལ་མྟོས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཅན་དང་། རིག་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཡྟོས་པ་ནས་
ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཆྲེམ་ཆྲེམ་གི་བར། ལྟས་བཅྟོ་བརྒྱད་དུ་རིག་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་དབྱིག་གྲེན་གིས་ཏྲེ་ག ཡྟོས་འགུལ་
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ལྡྲེག་འཁྲུགས་འུར་ཆྲེམ་ཞྲེས་འདྟོན་ནྟོ། །ཨཱརྻས་སྟོད་འདུས་བྱས་མ་བྱས་དང་སྲེམས་ཅན་གི་རིས་བཞི་པྟོ་མི་
དགྲེ་བ་ལ་སྟོད་པ་ལྷ་ས་ཚོགས་ལ་མྟོས་པ། ང་རྒྱལ་ཅན་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་སྟོ། །སྟོད་འདུས་བྱས་མ་བྱས་
ནི་མ་དག་པ་དང་དག་པ་སྲེ་མཐྟོ་བ་དག་ས་ལ་སྦྱར་བར་གསལ་བས་ལུང་སྔ་མ་ཅུང་འགྱུར ་འཁྲུགས་སྟོ། །གང་
གི་ཚེ་ཁྟོར་ཡུག་དང་། ཁྟོར་ཡུག་ཆྲེན་པྟོ་སྟོགས་མཐའི་རི་རྣམས་གྲེན་དུ་འཕགས་ཏྲེ་མཐྟོན་པྟོར་བྱུང་ས་གཞི་
སྟོ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་མཐའ་མཐྟོ་ན་དབུས་དམའ། ས་གཞི་གྲེན་དུ་མཐྟོ་ཁྟོར་ཡུག་སྟོགས་སྟོ་ན་གནས་ཚེ་དབུས་
མཐྟོ་ན་མཐའ་དམའ། ཤར་ལྷྟོ་ནུབ་བྱང་ལ་ཡང་ངྟོ་། །སྔ་མ་ལས་ལྟོགས་སུ་མི་བཟང་ངྟོ་ ། །ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ཆྲེ་བས་་་་་་གྟོང་འྟོག་གིས་ཀ་
བསྟོམས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། མཐྟོ་རིས་ལ། མཐྟོ་རིས་ྲེས་མྲེད། སྟོད་པ་དག་པ། བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན། བདྲེ་
ལྡན་ཤྲེས་ལྡན་ལ་འགྟོད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་དྲེའི་ཚེ་སྐ ད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དྲེ་ལ་སྟོང་གསུམ་གི་
སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་ན་ ཞྲེས་ནས་་་་་་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐ ལ་བ་མྲེད་པས་ མི་ཁྟོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟད་ ་

་་་་ཁྟོམ་པ་དང་སྐ བས་ཡྟོད་པ་དང་དལ་བ་རྣམས་རྣམ་གངས་སྟོ་ཆྲེ་བར་ བར་གྱུར་ཏྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་དམུས་ལྟོང་ཇི་
ལྟར་ཡྟོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མིག་གིས་གཟུགས་མཐྟོང་བར་གྱུར་ཏྟོ་སྟོགས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་
དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་མི་དགྲེ་བ་མ་སངས་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྲེ་དག་སངས་པར་
གྱུར་ཏྟོ། །བཞི་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔྲེར་ན་ཕ་མ་དང་ཕུ་ནུ་དང་སྲིང་
མྟོ་དང་མཛའ་བྟོ་དང་གྲེན་དང་གྟོགས་པྟོ་དང་མཚུངས་པའི་སྲེམས་ཀིས་ཕན་ཚུན་སྲེམས་མམ་པ་ིད་དུ་
གྱུར་ཏྟོ། །ལྔ་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་འདི་ལྟ་བུའི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུ ར་ཏྲེ་་་་་་ དཔྲེར་ན་དགྲེ་སླྟོང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་
སྟོམས་པར་ཞུགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏྟོ། །དྲུག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྲེ་བར་དངྟོས་་་་་་

ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམ ས་ཀིས་དུལ་བ་ནི་ལྲེགས་སྟོ། །ཞི་བ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྟོགས་

པས་ྟོན་མྟོངས་ཞི་བར་བྱས་པའྟོ། །་་་་་ནི་ལྲེགས་སྟོ། །ཡང་དག་པར་བསམ་པ་ནི་་་་་་གསྟོ་སྦྱྟོང་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོམ་པའྟོ། །ལྲེགས་སྟོ། །ཡུན་རིང་
དུ་ཚངས་པར་སྟོད་པ་ལ་གནས་པ་ནི་ལྲེགས་ ་་་་་དགྲེ་སླྟོང་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོམ་པའྟོ། །སྟོ། །སྲྟོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་
མི་འཚེ་དབང་པྟོ་བསྔགས་པའྟོ་བ་ནི་་་་་་བྱམས་པ་ལ་སྟོགས་པ་བསྟོས་པའྟོ། །ལྲེགས་སྟོ། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརྟོད་པ་འདི་ཡང་ཆྲེད་དུ་བརྟོད་
པར་གྱུར་ཏྟོ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མདྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དགྲེས་པས་བསྟོད་པའི་ཚིག་ནི་ཆྲེད་དུ་བརྟོད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དཔྲེར་ན་ཆྲེད་
དུ་བྱུང་བའི་རླུང་དབང་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་ཀི་ཤུགས་མངྟོན་པར་འཕྲེལ་ནས་དགྲེས་པས་བསྟོད་
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པའི་ཚིག་ནི་ཆྲེད་དུ་འབྱུང་བ་དང་འད་བས་ཆྲེད་དུ་བརྟོད་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །་་་་་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ན་ཤིན་ཏུ་མི་བརྟོན་པ་དང་། དམན་

པ་དང་ངན་འགྟོར་སྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཤྲེས་རབ་མཆྟོག་ཏུ་གྱུ ར་ལ་ཡང་དག་པར་འབྱུ ང་བར་གཟིགས་ནས། ཨ ྲེ་མའྟོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའ་མཛད་
པའི་ཚེ་ན་དུལ་བ་དང་ཞི་བ་དང་ལྲེགས་པར་སྟོམ་པ་དང་ཚངས་པར་སྟོད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་རད་དུ་བྱུང་སྲེ་དྲེ་དག་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོས་པའི་སྟོབས་ ཀིས་འདི་ལྟ་བུར་དམན་

པ་འདི་དག་ཀང་ཤྲེས་རབ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་གྱུ ར་ཏྟོ། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརྟོད་པར་གྱུ ར་ཏྟོ། །ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལྟོ། །གིས་པ་དངྟོས་་་་་་ལ་གིས་ཏྲེ། སྤྲུལ་པའི། 

བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆྟོ་འཕྲུལ་་་་་་དངྟོས་ལྟོ། །དང་པྟོ་ལ། སྤྲུལ་སྐུས་གཞན་ཟིལ་གིས་མནན། རང་བཞིན་གི་སྐུས་
ཞུམ་པ་བསལ། དྲེ་ལྷ་དང་མིས་མཆྟོད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེའི་ཚེ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས། གདན་སྲེངྲེའི་ཁི་དྲེ་ལ་
བཞུགས་པས་འདི་ལྟ་སྲེ་དཔྲེར་ན་ི་མ་བསིབས་པ་མྲེད་པ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་ན་འདུག་
པའམ་ཟླ་བ་་བའི་དཀིལ་འཁྟོར་ལྟར། ཞྲེས་ནས། འཇིག་རྲེན་ལྷ་དང་བཅས། དབང་པྟོ་དང་བཅས། ཚངས་པ་
དང་བཅས། གཙང་མའི་གནས་དང་བཅས་པ་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྲེ་བཞུགས་ནས། འྟོད་དང་སྐུ་མདྟོག་ དང་གཟི་
བརིད་དང་། དཔལ་གིས་་་་་་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛེས་ཤིང་ལྷ་མྲེ་ལྷན་ནྲེ་ལྷང་ངྲེའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་བྟོད་ཀིས་ནི་ཚངས་པ་འྟོད་སྲེམས་པ་

རྣམས་ཟིལ་ག ིས་མནན་ནྟོ། །སྐུ་མདྟོག་གིས་ནི་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྟོགས་པའི་ལྷ་མདྟོག་བཟང་པྟོས་སྲེམས་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་ནྟོ། །གཟི་བརིད་ཀིས་ནི་བདུད་དང་མུ་སྲེགས་ཅན་

རྣམས་ཟིལ་ག ིས་མནན་ནྟོ། །དཔལ་ག ིས་ནི་མི་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྲེ་བཞུགས་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་སྲེ་ཆྲེ་བའི་དྟོན་དངྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ནས་ཡང་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རང་བཞིན་གི་
སྐུ་་་་་་ནི་དྲེ་བའི་སྐུ་ལྟ་བས་མཆྟོག་མི་ཤྲེས་པའྟོ། །དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་མདྟོག་དང་མི་འད་ལ་འཇིག་རྲེན་ནའང་དྲེ་འདའི་དངྟོས་པྟོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་

མདྟོག་ཅྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །ཅི་འད་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བསན་ཏྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་འདི་ལྟ་བུ་ིད་ཀིས་འདི་ཐུགས་སུ་ཆུ ད་པ ་དང་སྟོན་པར་བྱྲེད་ཀི་བདག་ཅག་ལྟ་བུས་

མིན་སམ་ནས་མི་འབད་པས་མིར་གྱུ ར་པ་ཁྟོ་ནས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ནུས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ་བ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་འདིའི་སྲེམས་ཅན་ག ི་ལུས་དང་འད་བར་བསན་ནི་ཞྲེས་འགྲེལ་

ཆྲེན། གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནས་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདིའི་ གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀི་
ལྷ་དང་། ཞྲེས་ནས། རྒྱལ་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་གང་ཇི་སྲེད་ཡྟོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནས། ལྷའི་བ་དན་དག་གིས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་ མདུན་དུ་་་་་་གཏྟོར་་་་་་བུ་སྟོན་ཕྱྟོགས་བཅུར་མངྟོན་པར་གཏྟོར། ཕྱྟོགས་
བཅུར་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཏྟོར་བས་ན་་་་་་མངྟོན་པར་རབ་ཏུ་གཏྟོར་ཏྲེ་འགྲེལ་ཆྲེན་ག ི་སྐ བས་ཁ་ཅིག་ཏུའྟོ། །་་་་་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་གི་
འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་ན་དུལ་བ་དང་སྟོད་དུ་གྱུར་པའི་མི་ཇི་སྲེད་ཅིག་ཡྟོད་པ། ཞྲེས་ནས། མཆྟོད་པར་བྱྲེད་
པར་གྱུར་ཏྟོའ ་ིབར་རྟོ། །གིས་པ་ལ་དྲེ་བྱིན་གིས་བརླབ། སྐུ་མམ་དུ་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། མྲེ་ཏྟོག་དང་། 
ཞྲེས་ནས། བ་དན་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀིས། བཅྟོམ་ལྡན་
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འདས་ཀི་དབུས་སྲེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མྲེ་ཏྟོག་ལ་སྟོགས་པའི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ི
འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཙམ་དུ་རྲེད་པར་གནས་པར་གྱུར་ཏྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་
མི་རྣམས་ཀིས། །ཞྲེས་ནས་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཀི་མི་ཐམས་ཅད་དང་ལྷ་ཐམས་
ཅད་ཀིས་དྲེ་བའི་སྐུ་ལྟ་བས་ཆྟོག་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མཐྟོང་ནས་འདི་སམ་དུ་སྲེམས་པར་གྱུར་ཏྲེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
པ་བདག་ཅིག་གི་མདུན་ན་བཞུགས་ཤིང་ཆྟོས་སྟོན་ཏྟོ་སམ་མྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ང་རྒྱལ་བཅག་པའི་དྟོན་དུ་སྐུ་ཁད་
པར་ཅན་དུ་བསན། ཞུམ་པ་བསལ་བའི་དྟོན་དུ་རང་བཞིན་གི་སྐུ་དགའ་བདྲེ་སྲེས་ནས་མཆྟོད། སྟོ་བ་བསྲེད་པའི་
དྟོན་དུ་རྒྱ་ཆྲེར་བྱིན་གིས་བརླབ། ཁབ་པའི་བཏང་སྟོམས་ཡྟོད་པར་བསན་པའི་དྟོན་དུ་སྐུ་མམ་དུ་བསན་ནྟོ་
ཞྲེས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གཙང་དྲུག་གསུངས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་བསན་པའི། འཁྟོར་
བསྡུད་པའི་ཆྟོ་འཕྲུལ་ལྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་གདན་སྲེངྲེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་བཞིན་དུ་འྟོད་རབ་
ཏུ་བཀྲེ་བ་མཛད་དྲེ། ཞྲེས་པ་ནས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགྲེ་སླྟོང་གི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་
འཁྟོར་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ གིས་ཀ་དངྟོས་བཞུགས་པ་མཐྟོང་ངྟོ་ཞྲེས་འདྲེས་རྒྱང་རིང་པྟོའ ་ིབར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་མཛད་པའི་
དགྟོས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སྟོ་སྟོ་ན་གནས་པ་རྣམས་ས་གཅིག་ལ་གཅིག་སང་བ་དང་འཁྟོར་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་བསན་ཏྲེ་
དགའ་མགུ་དད་པ་ཐྟོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཐུབ་པ་ཞིང་མ་དག་པར་འཁྲུངས་པས་
ཤྲེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀང་སངས་རྒྱས་གཞན་དང་འགྟོ་དྟོན་མི་མམ་མམ་སམ་པའི་སྲེ་བྟོ་བྟོ་དམན་པའི་དྟོགས་པ་
དགག་པ་དང་། ཚོགས་མམ་དུ་རྟོགས་པའི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་སྟོ་སྟོའ ་ིཞིང་དུ་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་སྟོགས་
སྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ། ལྟས་ཀི་རྒྱུ་ཞུ་ཞིང་བསན། འགྟོ་བར་ཞུ་ཞིང་གནང་། ཕྱིན་ནས་གསུང་སྒྲུབས་ཏྲེ་འཁྟོད་པའྟོ། །དང་
པྟོ་ལ། ཞུས་བསན་གིས་ལས་དང་པྟོ་ནི། འདི་ནས་ཤར་ཕྱྟོགས་སུ་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཞྲེས་ནས། རྐྱྲེན་ཅི་ལགས་ཀི་བར་
རྟོ། །བཞུགས་འཚོ་སྟོང་གསུམ་ནི། མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་་་་་་སྲྟོག་དབང་གི་རྒྱུན་གིས་བཞུགས། སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་ སིང་

འབུམ་ཊིཀ་་་་་་བསྙུན་མི་མངའ་བས་འཚོ། གླྟོ་བུར་གི་བསྙུན་མི་མངའ་བས་ ་་་་་སྐུ་ཚེའི་མངའ་ཐང་བཞིན་དུ། ཚེའི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

གཞྲེས་སམ་སྟོང་ངྟོ་། །ཡང་ན་ཆྟོས་སྐུ་སྟོགས་དང་སྦྱར་རྟོ། །་་་་་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་
འདིར་ལྷགས་པ་རྣམས་ཀི་མཐའ་ལ་ཕ་རྟོལ་ཅྲེས་བྱ་བར་གཟུང་ངྟོ་། །མཐའ་བསན་པས་དྲེའི་བར་གི་འཇིག་རྲེན་
གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་གཤྲེགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཐམས་ཅད་ཅིའི་
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ཕྱིར་མ་གཤྲེགས་ཞྲེ་ན་གང་དག་བྱྟོན་པར་བྱ་བའི་དགྟོས་པ་ཡྟོད་པ་དྲེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འྟོད་ཟྲེར་གིས་
སང་བར་མཛད་ཀི་གཞན་དག་ལ་ནི་མིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཐུབ་པ་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་སྟོན་ལམ་དང་བསྡུ་བ་སྟོགས་
བྱས་པ་རྣམས་ཞིང་གཞན་དུ་སྲེས་ཀང་འདིས་འདུལ་བས་སྟོ་ཤྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ལྟོ། །རང་གཞན་གིས་ཀའི་དྟོན་
གི་དབྱྲེ་བས་གསུམ་མྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །གིས་པ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ནས། ཞྲེས་ནས། དྲེའི་མཐུ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་འད་བྟོའ ་ི
བར་རྟོ། །གིས་པ་ལ་འགྟོ་བར་ཞུ་བ། གནང་བ་སྦྱིན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་ནས་བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོ་ཀུན་ནས་འྟོད་ཟྲེར་གིས་
ཞྲེས་པ་ནས། བལྟ་བའི་སླད་དུ་མཆིའྟོ། །ཞྲེས་པའི་བར་ཏྲེ། རང་གི་བ་མ་ལ་མ་ཞུས་པར་ག ་ཚོམ་དུ་་་་་་འགྟོ་བ་མི་རིགས་པས་
དྲེའི་དྟོན་དུ་ཞུས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །སྐ བས་འདིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་དག་ཀུན་ཀང་ཕལ་ཆྲེར ་གཞྟོན་
ནུར་གྱུར་པ་ཞྲེས་པ་འདི་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚངས་སྟོད་ཀི་དབང་གིས། སའི་དབང་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་
སྲེམས་གང་དག་རང་བཞིན་གིས་ྟོན་མྟོངས་ཆུང་བ་དྲེ་དག་དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནས་ཚངས་པར་སྟོད་པ་
ིད་ཀིས་ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་གནས་པ་དྲེ་ཡང་གཞྟོན་ནུར་གྱུར་པའྟོ། །་་་་་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་བྱང་སྲེ མས་པ་ཆྲེན་པྟོ་ལ་ལ་ནི་སྲེམས་དང་པྟོ་

བསྲེད་ཕྱིན་ཆད་ཚངས་པའི་སྟོད་པ་ཡང་དག་པར་ལྲེན་ཏྲེ། བ་མྲེད་ཡང་དག་རྟོགས་བྱང་དུ་མངྟོན་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་གཞྟོན་ནུར་གྱུ ར་པར་འཁྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་རྒྱས་འབིང་གིས་སུ་

སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་རྟོགས་མཚམས་སུ་བཤད་དྟོ། །ས་བརྒྱད་པ་ཡང་གཞྟོན་ནུར་གྱུར་པ་སྲེ་ ས་དྲེ་ཐྟོབ་པས་རྟོལ་བ་དང་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་གཞྟོན་ནུར་གྱུར་ ་་་་་ཆྲེ་བར་རྟོ་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཕལ་ཆྲེར་འད་ཞིང་ས་
བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་པ་ཞྲེས་སྟོགས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ །གིས་པ་ལ་བཞི་ལས། འགྟོ་བར་གནང་བ་ནི་
རིགས་ཀི་བུ་ཁྟོད་ཀིས་ད་ལྟར་དྲེའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤྲེས་ན་སྟོང་ཤིག་ཅྲེས་སྟོ། །སྲེས་གནང་བ་ནི། དྲེ་ནས་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཞྲེས་ནས། སྟོང་བསྐུར་ཏྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དྟོག་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་
དང་ཞིང་གཞན་ནའང་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པར་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ ཆྲེ་བར་རྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ནི་
ཆྟོས་ལ་གུས་པར་དང་མཆྟོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྟོ། །འཕིན་གནང་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་ཁྟོད་ཀིས་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་དྲེ་ལ་སྟོགས་དང་སྨྲྟོས་ཤིག་གི་བར་རྟོ། །གདམས་ངག་གནང་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཞིང་དྲེར་བག་ཡྟོད་པར་ནས་ ་་་་་ཤྲེས་བཞིན་དུ་ཏ་རྲེའི་་་་་་ཆྲེ་བར་བར་རྟོ་སྲེ། ཞིང་འདི་ན་སིགས་མ་ལྔ་ཡྟོད་པས་མ་མས་པར་
གིས་ཤིག་གྟོ །ལྔ་ནི། ྟོན་མྟོངས། དུས། ཚེ། ལྟ་བ། སྲེམས་ཅན་གི་སིགས་མའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཞིང་འདི་ན་ཆགས་སང་རྟོངས་
གསུམ་ཆྲེར་འབྱུང་བས་མི་དགྲེ་བཅུ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སྲེ་རྒྱུ་དྲེས་ངན་སྟོང་སྟོགས་སུ་སྡུག་
བསྔལ་མང་བར་སང་སྲེ་ཞིང་གཞན་དྲེ་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆྲེར་དྲེ་ལྟ་མིན་ནྟོ། །གིས་པ་ནི། དུས་ངན་ཏྲེ། མུ་གྲེ་ནད་མཚོན་གི་
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བསྐལ་པ་བར་མའི་སྟོབས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དག་པྟོ་དང་བཅས་ཤིང་ཆུ་མྲེ་རླུང་གསུམ་གིས་འཇིག་པའི་དབང་གིས་རིམ་
བཞིན་ཆགས་སང་རྟོངས་པའི་ྟོན་མྟོངས་ཤས་ཆྲེ་བས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཞིང་འདིའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཚེ་ངྲེས་པ་མྲེད་
དྲེ། བར་བར་ནི་གངས་མྲེད། བར་བར་ནི་ཚེ་ལྟོ་བཅུ་པར་འགྱུར་ཞིང་དྲེ་ཡང་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་ཁ་ཅིག་མངལ་དུ། ཁ་ཅིག་སྲེས་
མ་ཐག་འཆི་བ་ལ་སྟོགས་སྟོ། །བཞི་བ་ནི། ཞིང་འདི་ན་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་ལྟ་བུའམ། ལྟོག་པར་ལྟ་བ་སྟོགས་ལྟ་ངན་
རྣམས་སྟོད་པའྟོ། །ལྔ་པ་ནི། མུ་སྲེགས་ཐམས་ཅད་ནི་ཕལ་ཆྲེར་སྐུར་བ་འདྲེབས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མ་དད་པ་མཁས་པ་དང་མི་
མཐུན་པ། དམ་པས་ཤིན་ཏུ་སད་པ་དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྟོད་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞིང་ཚྭ་སྟོ་ཅན་ལྟ་བུ་དྲེ་དག་ཞིང་འདིར་ཡྟོད་པས་སྟོ་
ཞྲེས་གིས་ཀའི་འྟོ། །་་་་་རྒྱ་མཚོ་སིན་ག ིས་ཚེའི་སིགས་མ་ནི་ཚེ་ཡུད་པ་སྲེ་ཚེ་ཐུང་བ་ིད་དྟོ། །སྲེམས་ཅན་ག ི་སིགས་མ་ནི་བདག་གི་དངྟོས་པྟོ་རྒུད་པ་སྲེ། ཡན་ལག་དང་

ིང་ལག་གི་ཚད་ཆུང་བ་དང་མ་ཚང་བར་གྱུ ར་པ་ིད་དྟོ། །ྟོན་མྟོངས་པ་དང་ལྟ་བའི་སིགས་མ་ནི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ཀིས་ཕྟོངས་པ་སྲེ། ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱྟོགས་ལའྟོ། །བསྐ ལ་
པའི་སིགས་མ་ནི་ྲེ་བར་མཁྟོ་བས་ཕྟོངས་པ་སྲེ་ རྟོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་ནུབ་པར་འགྱུ ར་བར་དྲེ་ིད་ཀིས་རྒུད་པར་འགྱུ ར་བས་སྟོ། །ཞྲེས་བྱང་སའི་འགྲེལ་བར་

རྟོ། །སིགས་མ་ནི་དཔྲེར་ན་བསྐ་བའི་རྟོ་དང་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་བཟའ་བའི་འྟོས་མ་ཡིན་པ་ལྟར་
འདི་དག་ཀང་དྲེ་དང་འདའྟོ། །ཡང་ན་སན་གི་བརིགས་མ་བསྐ་བ་མར་གི་ནང་ནས་ཕྱུང་ནས་དྟོར་བར་བྱས་པ་སད་དུ་མི་རུང་
བ་དྲེ་དང་འདའྟོ། །ཡང་ན་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་བཙོས་པའི་གྟོས་ལ་སྟོགས་པ་ཇི་སྲིད་ངུར་སྨྲིག་མཐུ་མྲེད་པར་མ་བྱས་པ་དྲེ་སྲིད་ཚོན་
གཞན་འཛིན་དུ་མི་རུང་བ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་དང་འད་བས་སིགས་མ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་
ལྟོ། །བསྲེན་པར་དཀའ་བ་ནི་ཞིང་ལ་སད་ཀི་བྱང་སྲེམས་ལ་མིན་ཏྲེ་ཞིང་ངན་པ་དྲེར་ནི་བྱང་སྲེམས་ལ་ཡང་དྟོགས་པ་སྲེ་བར་
འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་ཐྟོས་ནས་འདིར་སྲེས་པ་རྣམས་སྲེ་ཞིང་དྲེ་པ་ལ་དད་པ་ཆྲེར་སྲེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ཆྲེ་བར་་་་་་འཇིག་རྲེན་ག ི་

ཁམས་དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྟོན་ཆྲེ་བར་མ་ཟད་ཀི་དྲེར་སྲེས་པ འི་བྱང་སྲེམས་ཡང་སྲེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་འདུལ་འདུལ་ནས་ཐབས་མཁས་ཤིང་མཁྲེན་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་མགུ་

དཀའ་བ་ཡིན་ག ིས། བྱང་སྲེམས་དྲེ་དག་གིས་མ་ཁྲེལ་བར་གིས་ཤིག ཅྲེས་གདམས་ཤིང་རྲེས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ་ རྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནས་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་གྱུར་ཏྲེའི་བར་རྟོ། །བྱང་སྲེམས་འཁྟོར་མང་པྟོ་དང་
བཅས་ཏྲེ་བར་གི་དྲེ་པ་རྣམས་ལ་མཆྟོད་ནས་འྟོངས་ཏྲེ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བས་བསྙུན་གསྟོལ་
ཞིང་པདྨ་ཕུལ་ཏྲེ་རང་གིས་གནས་སུ་འདུག་པར་གྱུར་ཏྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །འདིར་བསྙུན་གསྟོལ་ཚིག་ི་ཤུ་
ལྔ་པ་ཕལ་ཆྲེ་དང་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་བསྙུན་ མི་མངའ་འམ། ན་བཟའ་བསྟོད་སྟོམས་བསྙུན་ག ི་རྐྱྲེན་སན་རྣམས་དང་ལྡན་པས་་་་་་ གནྟོད་པ་མ་

མཆིས་སམ་བགྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པས་སྐུ་ཟྟོར་ལི་བར་མ་གྱུ ར་པས་་་་་་ ཟྟོ་མདྟོག་བདྲེའམ།་་་་་དྲེ་གསུམ་ག ིས་ཕྱི་མ་གསུམ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ སྐུ་མས་དང་
ལྡན་ནམ། བདྲེ་བ་དང་དགྲེས་པར་སྟོད་དམ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྲེ་བར་གནྟོད་པ་ཆུང་ངམ། མ་ང་བ་ཉུང་ངམ། འདིའི་
དྟོན་འྟོག་དང་འད། བསྟོད་པ་ཡང་ངམ། འཚོའམ། སྟོབས་དང་ལྡན་ནམ། བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་པར་གནས་སམ་ཞྲེས་
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ཏྲེ། རིམ་བཞིན་གླྟོ་བུར་གི་བསྙུན་མི་མངའ་བས་དང་ ན་བཟའ་བསྟོད་སྟོམས་གནས་བསྙུན་གི་རྐྱྲེན་ཏྲེ་་་་་་རྐྱྲེན་བཞི་ཤིན་ཏུ་བརྲེས་པ་
དང་། བགྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པས་ཁམས་མས་ཆུང་བ་མྲེད་པས་དང་པྟོ་གསུམ་མྟོ། །དྲེ་ནས་དང་པྟོ་གསུམ་གི་
འབས་བུ་འཚོ་བ་སྟོགས་གསུམ་མྟོ། །དྲེའི་རྲེས་ལ་ཐུབ་པ་ཞིང་མ་དག་པར་འཁྲུངས་ཀང་དྲེའི་ྲེས་པས་མ་གྟོས་
པར་བསན་པ་དང་། ཆྟོས་ལ་མཆྟོད་པའི་ཕྱིར་པདྨ་རྣམས་རང་རང་གི་ཕྱྟོགས་སུ་གཏྟོར་བ་ན་པདྨ་དྲེ་རྣམས་ལ་
དྲེ་པ་རྲེ་རྲེ་བཞུགས་ནས་ཡུམ་སྟོན་པར་མཛད་དྟོ་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཤར་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་རིན་པྟོ་
ཆྲེ་དང་ལྡན་པའམ་རིན་ཆྲེན་ཅན་ནམ་རིན་ཆྲེན་ཡྟོད་པ་ན་དྲེ་པ་རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས། བྱང་སྲེམས་ཀུན་ནས་
འྟོད་ཟྲེར་རམ་འྟོད་ཟྲེར་ཀུན་ནས་འབྱུང་བ། ལྷྟོ་མྱ་ངན་མྲེད་པ་ན་དྲེ་པ་མྱ་ངན་མྲེད་པའི་དཔལ། བྱང་སྲེམས་མྱ་
ངན་དང་འབལ་བ། ནུབ་ྲེ་བར་ཞི་བ་ན། དྲེ་པ་རིན་ཆྲེན་འྟོད་འཕྟོ། བྱང་སྲེམས་སྟོད་པའི་བྟོ་གྟོས། བྱང་རྒྱལ་བ་
ཅན་ན་དྲེ་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པྟོ། བྱང་སྲེམས་རྒྱལ་བས་བྱིན། བྱང་ཤར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་བརྒྱན་པ་ན། དྲེ་པ་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་གླང་པྟོ་དམ་པའི་དཔལ། བྱང་སྲེམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་རྣམ་པར་གནྟོན་པ། ཤར་ལྷྟོ་སིང་པྟོ་
བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱན་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འྟོང་བ་ན་དྲེ་པ་པདྨྟོ་དམ་པའི་དཔལ། བྱང་སྲེམས་ལག་ན་པདྨྟོ། ལྷྟོ་ནུབ་རྡུལ་
དང་བལ་བ་ན་དྲེ་པ་ི་མའི་དཀིལ་འཁྟོར་སང་བ་དམ་པའི་དཔལ། བྱང་སྲེམས་ི་མ་རབ་ཏུ་སང་བ། ནུབ་བྱང་
དབང་དུ་གྱུར་པ་ན། དྲེ་པ་གདུགས་དམ་པ། བྱང་སྲེམས་རིན་ཆྲེན་མཆྟོག འྟོག་པདྨྟོ་ཅན་ན། དྲེ་པ་པདྨྟོའ ་ི
དཔལ། བྱང་སྲེམས་པདྨྟོ་དམ་པ། སྲེང་མདངས་དགའ་བ་ན། དྲེ་པ་དགའ་བའི་དཔལ། བྱང་སྲེམས་དགའ་བས་
བྱིན་ནྟོ། །དྲེ་དག་འཁྟོར་གི་གཙོ་བྟོ་དམ་པ་རྲེ་ཡིན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྟོད་དག་ཅིང་འཁྟོར་འདུས་པར་གཟིགས་
པ་སྲེ། དྲེ་ནས་དྲེའི་ཚེ་སྐ ད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཞྲེས་པ་ནས། བྱང་ཆྲེན་གཞྟོན་ནུར་གྱུར་པ་རྣམས་
ཀང་འདུས་པར་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏྟོའ ་ིབར་རྟོ།།  །།གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད། བར་
མ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། བསྡུས་དྟོན་ལུས་རྣམ་ ཆྟོས་

བཤྲེས་གསྲེར་དྟོན་་་་་་བཞག ཚིག་དྟོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ལ་བཞི་སྲེ། དགྟོས་པ་བསན་ཏྲེ་མཚམས་སྦྱར། དགྟོས་
ལྡན་ལུ ས་བཤད། བཤད་པའི་བསྡུས་དྟོན་བཤད། མ་བཀྟོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་
བསན་བཅྟོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དང་སྟོགས་པ་བརྟོད་བྱ་ལ་སྟོགས་པ་བསད་ཟིན་ནས་ཞྲེས་པ་བཤད་ཟིན་གིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་
དྲེའི་རྲེས་སུ་གསུངས་སྟོ། །ཏྲེ་ལྷག་མ་ཅན་ནྟོ། །གང་ན། ཤྲེར་ཕྱིན་གི་ལུ ས་རྣམ་པར་བཞག་པའྟོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་བརྟོད་བྱ་
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མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད། རྟོད་བྱྲེད་སྐབས་བརྒྱད་་་་་་བུ་ཅྲེས་གསུང་མྟོད་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀི་ལུས་མངྟོན་རྟོགས་
བརྒྱད་དང་དྟོན་བདུན་ཅུ་ཡིན་ཞྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །གསྲེར་གླིང་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེའི་བདག་
ིད་ཅན་གི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་ལམ་དང་གཞུང་གི་བདག་ིད་ཅན་ནྟོ་ཞྲེས་དང་། འདིས་ལམ་དང་གཞུང་
གི་ལུས་གསུངས་ལ་དྲེ་གསུངས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གིས་མྲེད་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡང་བཤད་དྲེ། བྱང་སྲེའི་སྐ བས་ཐམས་
ཅད་དུ་ཀུན་རྟོབ་དང་དྟོན་དམ་པས་བརྒྱན་ཏྲེ ་སྟོན་པར་མཛད་ལ། གཞན་དུ་ན་གདུལ་བྱ་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ལྷུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་མྲེད་ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ལ་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་བསན་
བཅྟོས་འདི་གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་འགྲེལ་པའམ་མན་ངག་ཡིན་པས་གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་ལུས་གསུངས་ཞྲེས་པ་
སྐ བས་དྟོན་ནྟོ། །ཞར་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མན་ངག་གི་བསན་བཅྟོས་འདིའི་ཡང་ལུས་གསུངས་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །དྲེ་
ཡང་ལུས་ཞྲེས་པ་ལའང་སྐ བས་འདིའི་ལུས་ཀི་མཚན་ིད་ཆྟོས་གང་ཚིག་གམ་དྟོན་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་འདུས་
པའྟོ། །དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན་བརྟོད་བྱ་དང་རྟོད་བྱྲེད་ཀི་ལུས་ཏྲེ། རིགས་ཐིགས་འགྲེལ་པར། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་ལུས་ནི་
རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ས་དང་དྟོན་ནྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་མཆྟོག་གིས་སྟོ། །དྲེ་ལ་རྟོད་བྱྲེད་སའི་ལུས་ནི་ཚིགས་བཅད་བཅྟོ་ལྔ་
པྟོ་བར་མ་ཆད་པ་ཡིན་ལ། བརྟོད་བྱ་དྟོན་གི་ལུས་ནི་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་དྟོན་བདུན་ཅུ་པྟོ་ཡིན་ནྟོ། །ལུས་ཀི་ས་
དྟོན་ནི། ཀཱ་ཡ་ཞྲེས་པ་ཚོགས་དང་ལུས་དང་འདུས་པ་ལ་འཇུག་སྲེ། སྨྲ་སྟོར། ཚོགས་དང་ལུས་དང་འདུས་པ ་
ནི། །རྣམ་གངས་དག་སྲེ་དྲེ་བཞིན་སྦྱར། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེར་མ་ཟད་ངྟོ་བྟོའམ་རང་བཞིན་ལ་འཇུག་སྲེ་ངྟོ་བྟོའ ་ིཕྱིར་
ཆྟོས་སྐུར་འདྟོད་ཅྲེས་བདྲེན་གིས་སུ་སྲེ་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །དྲེས་ན་ཚིག་གམ་དྟོན་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་
པའམ་འདུས་པ། ཆ་ཤས་དུ་མ་བསགས་པ་ཡན་ལག་གི་རྲེན་བྱྲེད་ཡན་ལག་ལ་ཁབ་པར་བྱྲེད་པས་ལུ ས་
སྟོ། །གང་གིས་ན། ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་བཅྟོ་ལྔས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། དང་པྟོ་གིས་ཀིས་མདྟོར་བསན་དང་། ལྷག་
མ་བཅུ་གསུམ་གིས་རྒྱས་པར་བསན་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །དགྟོས་པ་ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། དཀྱུས་ས་
བསན་པའི་ར་ཐྟོགས་མྲེད་དུ་རྒྱུག་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་གདུལ་བྱ་ན་པྟོ་རྣམས་ཀིས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་
རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། དཀྱུས་མཐྟོང་བའི་ཁ་ལྟོ་པ་སྲེམས་སྟོབས་
ཆྲེ་ཞིང་ར་ཚར་གཅྟོད་ནུས་པ་ལྟར་རང་གི་བསན་བཅྟོས་དང་པྟོར་ལུས་ཀིས་བཅིངས་པའི་དྲེ་ན་ཕྱི ས་གྟོ་རིམ་
བཞིན་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་བྱས་པ་ན་ཡང་ལུས་དང་ཡན་ལག་རིམ་པ་མ་འཛིངས་པའམ་མ་འཁྲུགས་པ་ིད་ཀིས་
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རྒྱུ་མཚན་གིས་འཆད་པ་པྟོ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པར་བྱ་སླ་བ་སྲེ་དྲེ་འདའི་དགྟོས་པ་གིས་ཡྟོད་པར་རྲེ་བཙུན་
གིས་གཟིགས་ནས་སྟོ། །འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་་་་་་ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀི་བསན་བཅྟོས་ཀི ་དྟོན་ལུ ས་ཀིས་ཚན་ཚན་དུ་
རྣམ་པར་དབྱྲེ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག་མདྟོ་ཙམ་བུདྡྷ་ཤ ི་དུ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ལུ ས་མདྟོར་བསན། ལུ ས་རྒྱས་བཤད་
དྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཡུམ་དངྟོས་བརྒྱད་ཀིས་བཤད་པར་བསན། འཆད་བྱྲེད་དངྟོས་བརྒྱད་གཏན་ལ་དབབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། 
བཤད་དྟོ། །གང་ན་གཞུང་ཤྲེས་རབ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པའི་ལུ ས་ནིའྟོ། །གསྲེར་གསུམ་ག་ལ་སྦྱར་རྟོ། །གང་གིས་ན། ཟླ་ཟྲེར་དུ་
དངྟོས་པྟོའམ་དྟོན་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས་ནས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། དག་ལྡན་དུ། ཡང་དག་སྲེ་མ་ལུ ས་པར་བསན་ཞྲེས་
སྟོ། །ཡང་ན་ལམ་འབས་གིས་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀིས་དང་གཞུང་སྐབས་བརྒྱད་ཀིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཡང་འཚམ་
མྟོ། །འྟོ་ན་དངྟོས་པྟོ་དང་མངྟོན་རྟོགས་དང་སྐབས་བརྒྱད་ལ་ཁད་ཅི་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། །འདྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ནི། མངྟོན་རྟོགས་ཀི་དྟོན་
དམིགས་རྣམ་ལྲེགས་པར་རྟོགས་ནས་བྟོ་གྟོང་མ་ལ་སྦྱྟོར་བ་ཡིན་པས་མཁྲེན་གསུམ་ཆྟོས་སྐུ་མངྟོན་རྟོགས་མིན་ཏྲེ་འདིར་
བསྟོམ་པ་མཐར་ཐུག་པས་སྟོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྟོར་ཏྲེ། འཕགས་པས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་དང་ལམ་ཤྲེས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་
ཀིས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་ཞྲེས་དང་། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཤྲེར་ཕྱིན་གི་དྟོན་བསྡུས་པ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་
བརྒྱད་མདྟོར་བསྡུས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཨ་བྷ་ཡ་དང་རང་ཀིར་གིས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་ཅྲེས་སྟོགས་དང་
འགལ་ལྟོ། །དག་ལྡན་དུ། ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཅི་ལྟར་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་འབས་བུ་ིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། འདིར་ཆྟོས་སྐུ་ནི་འབས་བུ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་དང་མངྟོན་རྟོགས་ནི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའི་འདུས་བྱས་ཀི་
ཤྲེས་པ་ལ་དགྟོངས་པར་སང་སྲེ། ཤྲེར་འབྱུང་གིས་མངྟོན་པར་ཏྲེ་ཀུན་ཏུ་འདིས་སམ་འདི་རྟོགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་
དང་ལས་སྒྲུབ་པའྟོ་ཞྲེས་པ་དང་། རང་ཀིར་ལྟར་མངྟོན་རྟོགས་ལ་རྟོགས་བྱ་ཡིན་པས་དང་རྟོགས་བྱྲེད་ཡིན་པ་གིས་ཅར་ཡྟོད་
ཅིང་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་མངྟོན་རྟོགས་སུ་འགལ་བ་མྲེད་དྟོ། །འདིར་དངྟོས་པྟོ་བརྒྱད་ནི་ཚིག་གི་དྟོན་མངྟོན་
རྟོགས་བརྒྱད་ིད་ལ་ཨ ་བྷ་ཡས་བཤད་དྟོ། །འྟོན་ཀང་འདིར་དངྟོས་པྟོ་ཞྲེས་པ་བརྟོད་བྱའི་ཆ་ནས་དང་མངྟོན་རྟོགས་ཞྲེས་པ་
སྟོམ་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་གི་ཆ་ནས་དང་སྐབས་ཞྲེས་པ་རྟོད་བྱྲེད་ཀི་ཆ་ནས་བསན་གི། སྐབས་འདིའི་དངྟོས་པྟོ་དང་མངྟོན་རྟོགས་
དྟོན་ཁད་མྲེད་དྟོ། །ཅི་ལྟར་མ་ལུ ས་པར་བཤད་ན། གླྲེང་གཞིའི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་
རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་ཞྲེས་སྟོགས་ནས། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་དག་གིས་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
སྲེམས་བསྲེད་པར་གྱུར་ཏྟོའ ་ིབར་རབ་འབྱྟོར་གི་ལྲེའུས་རྣམ་མཁྲེན་བཤད་དྟོ། །གནས་བརན་གི་མའི་མིང་ལས་དས་ནས་
བཏགས་ཏྲེ་མའི་མིག་བྱ་ཤཱ་རི་ཀའི་མིག་འད་བས་ཤཱ་རིར་བཏགས། དྲེ་ལས་སྲེས་པས་ཤཱ་རིའི་བུ་ཞྲེས་སྟོ། །ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་
ཞྲེས་པ་ནི་རིགས་ཤཱ་ར་དྭ་ཏི་ཡིན་པས་ཏྲེ། སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་མ་ཤཱ་རི་ཡིན་པ་དང་རིགས་ཤཱ་ར་དྭ་ཏི་ཡིན་པས་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་
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ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཞྲེས་འདིའི་མིང་རྣམ་པ་གིས་སུ་བྱས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཟླ་ཟྲེར་དུ་ཡང་ངྟོ་། །དྲེའི་ཚེ་ཡང་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་
ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ན་རྒྱལ་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་ཇི་སྲེད་ཡྟོད་པ་ཞྲེས་ནས། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྲེས་ིད་ཀི་ཕྱིར་རབ་འབྱྟོར་
བྱང་སྲེམས་ཀི་ཡུམ་མྟོའ ་ིབར་མཐའ་གིས་རྣམ་དག་གི་ལྲེའུས་ལམ་ཤྲེས་བཤད། རབ་འབྱྟོར་གིས་གསྟོལ་བ། བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་བྱང་སྲེམས་ཀི་ཡུམ་ནི་ཚུ་རྟོལ་གི ་མཐར་མ་ལགས་ཞྲེས་ནས། སུ་ཡང་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་མཆིས་
སྟོའ ་ིབར་སྟོད་པ་ཁད་པར་གི་ལྲེའུས་གཞི་ཤྲེས་བཤད། དྲེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱྟོར་གིས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་
སྐད་ཅྲེས་གསྟོལ་ཏྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྲེ། ཡུམ་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྟོ། །ནས། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་
མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་གིས་མི་འཕྟོགས་པ་ཡིན་ནྟོའ ་ིབར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ལྲེའུས་རྣམ་ཀུན་བཤད། དྲེ་ནས་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱྟོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱྟོར་གལ་ཏྲེ་བྱང་སྲེམས་ཀི་རི་ལམ་ན་ཡང་། ཞྲེས་ནས། 
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཕུང་པྟོ་གསུམ་དུ་ལུང་བསན་ཏྟོའ ་ི བར་བསླབ་པ་ཡྟོངས་སུ་དག་པའི་ལྲེའུས་རྲེ་སྦྱྟོར་བཤད། དྲེ་སྐད་
ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱྟོར་གིས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅྲེས་གསྟོལ་ཏྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་
ལྟ་དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དངྟོས་པྟོ་མ་མཆིས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་ལྔས་
མངྟོན་འཚང་རྒྱ་ན། ཞྲེས་པ་ནས། བདུད་ཀི་རིགས་ཀིས་ཚུགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྟོའ ་ིབར་རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་བསླབ་
པའི་ལྲེའུས་མཐར་གིས་པ་བཤད། དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱྟོར་གིས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་
སྐད་ཅྲེས་གསྟོལ་ཏྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སྟོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སྲེམས་བསྲེད་པ ་གཅིག་གིས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་
ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། ཞྲེས་ནས། མཚན་མ་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོའ ་ིབར་བསླབ་པ་ཡྟོངས་སུ་
རྟོགས་པའི་ལྲེའུས་སྐད་ཅིག་མ་བཤད། རབ་འབྱྟོར་གཞན་ཡང་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་རི་ལམ་ལྟ་བུ། ཞྲེས་ནས། སྟོང་པ་ིད་
ཅྲེས་བྱ་བ་ལྷ་ཡྟོད་པར་འགྱུར་རྲེ་སྐན་གི་བར་བསླབ་པའི་འབས་བུའི་ལྲེའུས་ཆྟོས་སྐུ་བསན་གསུངས་ ་་་་་བུ་སྟོ། །ཞིབ་ཏུ་
འཕགས་གྟོལ་གིས་བསིགས་པའི་ལྲེའུ་བརྒྱད་མ་དང་། སླྟོབ་དཔྟོན་འདིས་བསིགས་པ་བསྡུས་དྟོན་འགྲེལ་པ་
ལས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས། དངྟོས་བརྒྱད་སྟོ་སྟོའ ་ིདྟོན། དྲེའི་ངྲེས་པ་བསམ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་
བརྒྱད། རྣམ་མཁྲེན་ཆྟོས་སྐུའི་བར་རྟོ། །དང་པྟོ་ལ། མཁྲེན་གསུམ་མཚན་ིད་པ་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཅིང་རྣམ་མཁྲེན་
མཚན་ིད་པ་ན་རང་བྱང་སྲེམས་ལའང་ཡྟོད་པར་བྟོད་སྔ་མ་ཕལ་ཆྲེར་བཞྲེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་འཐད་ཅིང་། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁྟོ་ནར་ཡྟོད་དྲེ། མདྟོར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་དྲེ་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཐྟོབ་ནས་
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ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར་ཞྲེས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཐྟོབ་པར་མ་བགིས་པར་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་
ལྟོ་བསྐྟོར་བར་མི་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སིབ་པ་ཀུན་གི་དི་མྲེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་
ིད་ཐྟོབ། །རིན་ཆྲེན་སྟོད་ནི་ཕྱྲེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་ིད་ནི་ཡང་དག་བསན། །ཞྲེས་དང་། འདིར་ཡང་། གང་
དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་ས་ཚོགས་འདི་གསུང་། ཞྲེས་སྟོ། །འཕགས་སྲེང་གིས་ཀིས་ཀང་སྔར་
དངས་པ་ལྟར་གི་མདྟོ་ིད་དངས་ནས་བཤད་པ་དང་། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་
དངྟོས་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ལ་དྲེ་ནི་སྲེས་བུའི་དྟོན་གི་མཆྟོག་གྟོ །དྲེ་ཁྟོ་ན་བརྒྱད་པ་ཆྟོས་སྐུའི་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པ་སྲེ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་བདུན་རྣམས་ཀིས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་ཐྟོབ་པར་བྱ་བའྟོ། །དྲེའི་དྟོན་
ིད་ཀི་ཕྱིར་དྲེའི་ལམ་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ ིད་བཏགས་པ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །རཏྣ་ཀིརིས། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་དང་ལམ་
ཤྲེས་པ་ིད་སྔྟོན་དུ་སྟོང་བ་ཅན་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པར་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ཞྲེས་དང་། འདི་རྣམས་ིད་ནི་དངྟོས་པྟོའ ་ི
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཕྱྲེ་བ་ཡིན་ལ་ཞྲེས་དང་། གསུམ་པྟོ་འདི་རྣམས་ིད་ནི་དངྟོས་པྟོའ ་ིརབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཕྱྲེ་ཞྲེས་
རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་དུ་གསུམ་པྟོ་འདི་རྣམས་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞྲེས་སྟོ། །ཤཱནིས་
དག་ལྡན་་་་་་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་སྲེས་བུ་དམ་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་བཀའ་བསན་
བཅྟོས་ཀི་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་པར་ཡྟོད་དྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞི། ངྟོ་བྟོ་བཞི་ལས། དང་པྟོ་
ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་གམ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་དྟོན་
གིས་མཐར་ཐུག་པ་སྲེ། འཕགས་སྲེང་གིས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་
མྲེད་པའི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྟོ། །དབུ་མ་རྒྱན་དུ། ཆྟོས་ཚུལ་ཟབ་མྟོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་
རྟོལ་གཟིགས། །ཞྲེས་སྟོགས་མང་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་རགས་མཚན་
མའམ། ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་མངྟོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པ་ིད་དྲེ་རབ་འབྱྟོར་རྣམ་པ་གང་དག་ཅྲེས་སྟོགས་
ལྟར་རམ། ཡྲེ་ཤྲེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་འཆད་པ་ལྟར་རྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྟོས་ིད་ཇི་ལྟ་བ་མཁྲེན་པའི་མམ་
བཞག་དང་། ཆྟོས་ཅན་ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་གིས་ཏྲེ། བདྲེན་གིས་ལས། གང་ཚེ་ཤྲེས་དང་ཤྲེས་
བྱ་དག །བདག་ིད་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་བ། །དྲེ་ཚེ་མཚན་མ་མི་འབྱུང་ཕྱིར། །གནས་པ་བརན་ཕྱིར་མི་བཞྲེངས་
སྟོ། །ཞྲེས་དང་། བརགས་པའི་དྟོན་གིས་དབྲེན་པ་ཡི། །ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁྟོ་ན། །རྲེན་ཏྲེ་སྲེས་པ་ཐམས་ཅད་
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ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པས་མངྟོན་སུམ་གཟིགས། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། སིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཡྟོད་མྲེད་དཔྱད། བྱྲེ་བག་སང་བཅས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྟོད་མྲེད་དཔྱད། སྐ བས་དྟོན་ངྟོ་བྟོ་ངྟོས་གཟུང་
བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་བར་ཆད་
མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྲེས་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་དངྟོས་སུ་མྲེད་ཅིང་དྲེ་བཞིན་ིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏྟོ་
ཞྲེས་སྨྲ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སུ་ གྟོང་དུ་ལམ་བཤད་བསད་པར་་་་་་བཀྟོད་ཅིང་། ཇྟོ་བྟོ་རྲེའི་དན་པ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ལས། འྟོ་ན་དྲེ་
དུས་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྟོད་དམ་མྲེད་ཅྲེ་ན། སླྟོབ་དཔྟོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་མི་བཞྲེད་དྲེ། ཇི་སྐད་དུ། སྲེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
ཀིས། །གཟིགས་པར་མ་གྱུར་གཟིགས་མི་འགྱུར། །རང་བཞིན་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གཟིགས་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ནི་དྲེ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་མན་ངག་རིན་པྟོ་ཆྲེའི་
ཟ་མ་ཏྟོག་ཁ་ཕྱྲེ་བར་ཡང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆྟོས་ཀི་སྐུར་གྱུར་ཅིང་དྲེའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་
ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་དྲེས་ན་དབྱིངས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མྲེད་པས་རྣམ་པར་མི ་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཇི་
ལྟ་ཞིག་ཡྟོད་ཅྲེས་དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མི་བཞྲེད་དྟོ། །དུས་དྲེའི་ཚེ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པས་སྟོས་
པ་མ་ལུ ས་པ་ཞི་བ་ཡིན་པས་རྲེས་ལས་ཐྟོས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཇི་ལྟ་རིག་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་དྲེ། ཀླུ་
སྒྲུབ་དང་བ་མ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱི་པ་སྟོགས་བཞྲེད་གསུང་ངྟོ་། །དྲེའི་སླྟོབ་མ་སླྟོབ་དཔྟོན་དབུ་མ་སྲེངྲེས། ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་
བར་ཡང་། དཔྲེར་ན་ཏིལ་མར་དང་སྟོང་བུ་དག་ཡྟོད་ཀི་བར་དུ་མར་མྲེའི་རྒྱུན་འབར་བར་འགྱུར་ལ་སྟོང་བུ་དང་ཏིལ་མར་དྲེ་
དག་ཟད་པའི་དུས་ན་མར་མྲེ་དྲེའི་རྒྱུན་ཀུན་ཏུ་ཆད་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྟོང་བུ་དང་ ཏིལ་མར་ལྟ་བུའི་མ་རིག་པ་ཟད་པ་
ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མར་མྲེ་ལྟ་བུ་འདི་རང་གི་ངང་གིས་རྒྱུན་ཆད་པ་སའི་རྲེ་བརྒྱར་གཤགས་པའི་ཚད་ཙམ་མྲེད་པར་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་བས་ན་གནས་གྱུར་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ནས་ཀང་བྱུང་བ་མྲེད་པའྟོ། །དྲེས་
ན་ཀུན་ནས་སྟོང་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ ་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གཟུང་ངྟོ་། །དྲེ་ལྟ་ན་ཆད་པར་ཅིས་མི་འགྱུར་ཞྲེས་སྟོགས་
དཔྲེ་དྟོན་མང་པྟོ་སང་བའི་དྟོན་བསྡུས་ན། རྒྱུན་མཐའི་ཚེ་སྟོན་ལམ་བྱིན་གིས་རླྟོབ་སྲེ་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་སྐུ་འབྱུང་བར་གྱུར་
ཅིག་ཅྲེས་བཏབ་ནས་མཚན་མྲེད་ཀི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྟོབས། དབང་སྟོགས་དང་རང་རིག་པ་
ནི་སག་པ་སང་ཕྱིར་བསན་པ་ཁྟོ་ནའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་ཇྟོ་བྟོ་དཔྟོན་སླྟོབ་ཀི་དྲེ་དྟོན་དམ་ལ་བསམ་པ་འད་སྲེ། ཇྟོ་བྟོས། སྔ་མ་
དན་པ་གཅིག་པའི་་་་་་དྲེའི་འཕྟོར། དྲེས་ན་གཞན་གི་དྟོན་ལ་མ་གཏྟོགས་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མི་མངའ་ལ། ཞྲེས་དང་། ཟ་མ་
ཏྟོག་ཁ་ཕྱྲེ་བར། སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་ཡང་ད ག་པར་ན་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་མི་བཞྲེད་ལ་རྣམ་པར་མི་
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རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་ལས་ཐྟོབ་པ་ཡང་མི་བཞྲེད་དྲེ་ས་གསུམ་བརྲེས་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་མྲེད་ཐུགས་
སུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ཐྟོགས་མྲེད་ལ་བཤད་དྟོ། །དབུ་མའི་མན་ངག་ཆུང་བར། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་རྲེས་ཐྟོབ་མི་མངའ་སྲེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པར་བཞག་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དབུ་མ་སྲེང་གྲེས་
ཀང་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀི་སྲས་ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ས་ཇི་བཞིན་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་
ཕྱྟོགས་སྔ་བཀྟོད་པ་དང་འད་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྲེ། ཆྟོས་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གིས་དྲེ་དང་
འབལ་མི་ཤྲེས་ཤིང་དྲེ་ིད་ཀང་མིན་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་དག་པར་བཞག་དགྟོས་པ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ན་དྲེ་བཞིན་
ིད་དག་པར་གང་གིས་བཞག གཞན་ཡང་། ཤྲེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། ཆྟོས་ཅན་ལ་མ་བརྲེན་པའི་ ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་དྲེ་བཞིན་
ིད་ཡྟོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་རྣམ ་པར་དག་པ་ཙམ་དུ་ཡྟོད་པས་
སྟོ། །རགས་ཁས་སྟོ། །འདྟོད་ན། དགྟོངས་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏྲེ་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་
ལས་གཞན་ཡིན་ན་དྲེའི་ཚེ་དྟོན་དམ་པ་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་སིའི་མཚན་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་དྟོན་དམ་པ་དྲེ་མཐྟོང་
བས་རྣལ་འབྱྟོར་པ་རྣམས་ཀིས་ྟོན་མྟོངས་པ་སྟོང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ ་ཞྲེས་པའི་སྟོན་ཡྟོད་དྟོ། །ཡང་སངས་
རྒྱས་པའི་ཚེའི་དྲེ་བཞིན་ིད་དག་པ་དྲེ་མ་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ལྟོགས་པ་ཅིག་ཡིན་ན་ཆྟོས་དབྱིངས་ཆ་
ཤས་གིས་སུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་གིས་ཐ་མི་དད་ན་ནི་སངས་རྒྱས་དང་སྲེམས་ཅན་ཕལ་པ་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་
རྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་བདག་དང་གཞན་ཕུང་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ལྟ་བ་ ངན་པའི་དགྟོན་པ་ཆྲེན་པྟོ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མཁས་
པ་དག་གིས་མན་པའི་ཡུལ་དུ་ཡང་མི་འྟོས་པར་སང་ངྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ཟླ་གགས་ཀི་
དགྟོངས་པ་གཏན་ནས་མིན་ཏྲེ། སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། ཆྟོས་རྣམས་དངྟོས་མྲེད་ཁྟོ་ན་ལ། །བྟོ་གནས་
སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་བརྟོད། །ཅྲེས་དང་། མ་རིག་གིད་ནི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་ངྲེས་འབྱུང་
བས། །གང་ཞིག་རྣམ་སད་དྲེ་སངས་རྒྱས། །སྲེས་བུ་གིད་སངས་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །ཞྲེས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་བ་ན་མྲེད་
པ་ཡིས། །ཡང་ན་དྲེ་ིད་ཐུགས་ཆུད་པའམ། །ཞི་བ་ིད་ཀིས་རྟོགས་སངས་རྒྱས། །དྲེ་བས་སངས་རྒྱས་སངས་
རྒྱས་འདྟོད། །ཅྲེས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྟོབས་སྟོགས་ཀིས། །ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞྲེས་
སྟོགས་སྟོ། །འཇུག་པར། ཤྲེས་བྱའི་བུད་ཤིང་སྐམ་པྟོ་བསྲྲེགས་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། འགྲེལ་པར་སྲེམས་སྲེམས་
བྱུང་དང་བལ་ཞྲེས་སྟོགས་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་ཤྲེས་ཕྱྲེ་བའི་ལུགས་ཀི་སྲེམས་རྣམ་ཤྲེས་འཁྟོར་བཅས་འགགས་
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པར་སྟོན་གི་རིག་པ་ཡྲེ་མྲེད་དུ་སྟོན་པ་མིན་ནྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱའི་བུད་ཤིང་བསྲྲེགས་ཞྲེས་པས་ཤྲེས་བྱ་མྲེད་
པར་བཤད་པས་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པར་འགྲུབ་སམ་ན། འྟོ་ན་ས་གསུམ་པ་འཆད་པར། ཤྲེས་བྱའི་བུད་ཤིང་མ་
ལུས་བསྲྲེག་པའི་མྲེ། །འྟོད་འབྱུང་ཕྱིར་ན། ཞྲེས་བཤད་པས་ས་གསུམ་པར་ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་
རྟོ། །འཇུག་པར། བདྲེ་གཤྲེགས་གང་ཕྱིར་ཁྟོད་ལ་མཁྲེན་རབ་ཐུགས་རྲེ་ཐབས་དང་ལྷན་ཅིག་པ། མངའ་དང་། 
ཞྲེས་དང་། མཁྲེན་བཟབ་ཁྟོད་ཀིས་སྐ ད་ཅིག་གིས་ནི་ཤྲེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅྲེས་སྟོགས་དུ་མ་ཡྟོད་
དྟོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ། ཞྲེས་པ་གཟུང་བའམ་མཚན་མ་ལ་ཟྲེར་རྟོ། །མདྟོ་རྒྱུད་ཀི་ལུང་དུ་མ་ཡྟོད་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་
ཞིང་རྒྱས་པར་བསན་བཅྟོས་ལྟོགས་སུ་རྟོམ་པར་སྟོ་ཡྟོད་པས་བཞག་གྟོ །ཛ་ཡ་ཨ་ནན། ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་
བཞྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་མི་བདྲེན་པར་སང་སྲེ་སིར་དྲེས་ལུགས་གིས་བཀྟོད་ཀང་རང་ལུགས་ལ། དྲེ་ིད་ཀི་
ཕྱིར་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆྟོས་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་ལྔ་མངའ་བ་ཡིན་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་ཆད་པར་
འགྱུར་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཆྟོས་ིད་ཀི་སྐུ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཡྟོན་ཏན་གང་ཡང་
མྲེད་དྲེ་དྲེ་རྣམས་ཆྟོས་སྐུ་དང་རྟོ་གཅིག་ཅྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྟོན་དམ་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་
རྟོབ་ཏུ་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྟོད་ཅྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་སྟོགས་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་འདྟོད་ཅིང་ཐ ལ་
འགྱུར་པ་ཡང་དྟོན་དམ་དུ་མྲེད་ཀི་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་ཡྟོད་པར་ངྲེས་པར་བཞྲེད་དྟོ། །འྟོན་ཀང་དྲེའི་ཀུན་རྟོབ་ཀི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་ཡྟོད་ཅིང་དྟོན་དམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྟོན་དམ་དུ་ཡྟོད་པར་ཁས་བང་ངྟོ་། །གིས་པ་ལ། སངས་
རྒྱས་ལ་ཀུན་རྟོབ་སང་བཅས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་འམ་མི་མངའ་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་ནི་སང་བཅས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་ན་
གཟུང་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ྲེས་པར་འགྱུར་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་མྲེད་པ་ཀུན་རྟོབ་པ་ཙམ་ཞིག་རང་རིག་པར་
གྱུར་པ་སྲེ་འདི་ཙམ་ཞིག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གཞན་དག་ནི་བསྐལ་པ་དུ་མར་གཟུང་འཛིན་བརྫུན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་
གྟོམས་པར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་སང་བ་རྣམས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། སྟོད་འཇུག་ལས། ཇི་ལྟར་
མཐྟོང་ཐྟོས་ཤྲེས་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་པར་བྱ་མིན་ཏྲེ། །འདིར་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །བདྲེན་པར་
རྟོགས་པ་བཟླྟོག་བྱ་ཡིན། །ཞྲེས་པས་ངྲེས་པར་སང་བཅས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་ན་ཅི་ལྟར་རྣམ་མཁྲེན་དུ་བརྟོད་ཟྲེར་
རྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་བུ་སྟོན་ནི། ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པས་ཀུན་རྟོབ་སང་བཅས་མངའ་
སྲེ། དྲེ་བཞིན་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་རྒྱས་ ཡྲེ་ཤྲེས་གཅིག་ཅར་སང་། །ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཇི་སྲེད་པ་མ་
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མཁྲེན་ན་རྣམ་མཁྲེན་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པྟོ་ནི། ཀུན་རྟོབ་སང་ནས་མི་མཁྲེན་
ལ་མི་སང་བར་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ ་ལྟར་མཁྲེན་ཞྲེས་གསུང་ངྟོ་། །འྟོན་ཀང་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་ལ་ཇི་
ལྟར་སང་བ་ལྟར་དུ་སང་ནས་མི་མཁྲེན་ཞིང་སྟོ་སྲེ་ལ་མི་སང་བ་ལྟར་སང་ནས་མཁྲེན་ཏྲེ་སྟོ་སྲེ་ལ་བདྲེན་བདྲེན་
པྟོར་སང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ལ་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་ལྟར་སང་ངྟོ་ཞྲེས་ཁས་བང་ངྟོ་། །རྒྱས་པར་ལྟོགས་སུ་སྟོན་པར་
སྟོའ ྟོ། །གསུམ་པ་ནི་ཨཱརྻས་བཤད་་་་་་སླྟོབ་དཔྟོན་བཟང་སྟོང་ནི། ཤྲེས་བྱའི་གནས་དང་མཚན་ིད་སྟོགས་ཆྟོས་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཤྲེས་

བྱའི་གནས་དང་མཚན་ིད་དྲེར་འཇུག་དང་། །དྲེ་ཡི་རྒྱུ་འབས་དྲེ་རབ་དབྱྲེ་བ་དང་། །བསླབ་པ་གསུམ་དང་དྲེ་འབས་སངས་པ་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྲེག་པ་མཆྟོག་གྱུ ར་ཁད་པར་

འཕགས། །ཞྲེས་སྟོ།་་་་་བཅུ་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ལ་བཞྲེད། འདིར་ཆྟོས་ཀུན་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་སྟོང་པ་ིད་
དམ་དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་དམིགས། བདག་པྟོ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ལམ་
གྟོམས་པ་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་ལ་བརྲེན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས ་ཤྲེས་རྣམ། དྟོན་དམ་པར་སྟོས་
པ་ཀུན་གདྟོད་ནས་ཞི་བའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་སྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་འདིའི་
དམིགས་པ་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ། །བདག་པྟོ་ནི་དན་པའྟོ། །རྣམ་པ་ནི་ཞི་བ་སྲེ་མཚན་ིད་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སང་བར་འདྟོད་
པ་དུ་མ་སྨྲྟོས་ཤིང་ཆྟོས་བཤྲེས་སུ་ཡང་སྲེ་དྲེ་དག་བལྟའྟོ། །གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ལ་རྲེས་ཐྟོབ་ཡྟོད་ན་ཐུགས་མམ་པར་མ་
བཞག་པ་མི་མངའ་ཞྲེས་དང་། ཇྟོ་བྟོ་རྲེས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་རྲེས་ལས་ཐྟོབ་པ་མི་མངའ་སྲེ་ཞྲེས་
བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། མམ་བཞག་གིས་མ་ཟིན་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་མྲེད་པ་ལ་དགྟོངས་ལ་རྲེས་ཐྟོབ་ཡྟོད་པར་བཤད་དྲེ། 
རྒྱུད་བར། ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་གྟོལ་རྣམས། །གསལ་ད ང་འཕྟོ་དང་དག་ཕྱིར་དང་། །ཐ་དད་མྲེད་་་་་་པ་སྲེ་འབལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་
འྟོད་དང་ཟྲེར། །ི་མའི་དཀིལ་འཁྟོར་རྣམས་དང་མཚུངས། །ཞྲེས་དང་། དྲེའི་འགྲེལ་བར། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་
ལ་མངའ་བ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་ཤྲེས ་བྱའི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་སིབ་པའི་
མུན་པ་སྲེལ་བར་ྲེ་བར་གནས་པའི་ཕྱིར་འྟོད་གསལ་བ་དང་ཆྟོས་མཚུངས་སྟོ། །དྲེའི་རྲེས་ལ་ཐྟོབ་པ་ཤྲེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ཤྲེས་བྱའི་དངྟོས་པྟོ་མ་ལུས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པས་འྟོད་ཟྲེར་གི་དྲྭ་བ་
འཕྟོ་བ་དང་ཆྟོས་མཚུངས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་འདི་ནི། །རྲེས་ཐྟོབ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་
རྣམས་དང་། །སྲེམས་ཅན་ཡང་དག་སྟོལ་བ་ལ། །འཇིག་རྲེན་ན་ནི་མམ་པ་ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡང་
སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་པར། དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྲེས་ལས་ཐྟོབ་པའི་སངས་རྒྱས་སས་བསྡུས་
པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་དབུ་ མ་རང་སྟོང་པ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུས་བྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྟ་ཅི་སྨྲྟོས། 
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སངས་རྒྱས་སའི་ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་ཅིང་ཆྟོས་ིད་དང་དྲེ་བཞིན་ིད་སྟོགས་ཀང་
དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པར་འདྟོད་ཅིང་ཕུག་གཏུགས་ན་དྟོན་དམ་པར་ཡྟོད་མྲེད་གང་ཡང་མིན་ཞྲེས་བཞྲེད་པ་མང་
སྲེ་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་སྟོགས་དུ་མ་ཡྟོད་མྟོད་ཀི་རྲེ་ཤིག་བཞག་སྲེ་གཞན་དུ་སྟོན་ནྟོ། །གིས་པ། ལམ་ཤྲེས་ལ་ཡང་
སྔ་རབས་ཕལ་ཆྲེར་ན་རང་བྱང་སྲེམས་སངས་རྒྱས་བཞི་ཀ་ལ་ཡང་མཚན་ིད་པ་ཡྟོད་ཟྲེར་ཞིང་། ཁ་ཅིག་
ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཀུན་ལ་ཡྟོད་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་མི་འཐད་ཅིང་། མཚན་ིད་པ་བྱང་སྲེམས་ཁྟོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་
དྲེ། མདྟོར། ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དང་། ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀིས་
འཇིག་རྲེན་དྟོན་སྒྲུབ་ཅྲེས་དང་། འཕགས་སྲེང་གིས་ཀིས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ནི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་མི་
བྱྲེད་པའི་རྲེན་ཅན་ཞྲེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་པ་ལ་གནྟོད་ཅིང་། ཡུལ་ངྲེས་པ་དང་ཞྲེས་དང་། དྲེའི་
འགྲེལ་པར་དྲེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཁྟོ་ནའི་ཡིན་གི་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པའི་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
ཡུལ་སྟོ་སྟོར་ངྲེས་ཞྲེས་ཨཱརྻས་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་དང་ན་རང་ལ་ཡྟོད་པ་གིས་ཀ་ལ་གནྟོད་ཅིང་ཁད་
པར་དུ་ན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་པ་རིག་མྲེད་པར་བྱས་སྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མཚན་ིད། 
མཚོན་བྱའི་ས་བཤད། མཚན་གཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ལམ་གསུམ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པའམ་ལམ་གསུམ་
གི་ངྟོ་བྟོ་དམིགས་རྣམ་སྟོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་རྟོགས་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་ལམ་ཞྲེས་པའྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་
ཚོགས་སྦྱྟོར་གི་སྐ བས་ཀི་དྲེ་འདའི་རྟོགས་པ་ཡང་ལམ་ཤྲེས་ཡིན་ནྟོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་
དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྟོན་ཏན་ྲེ་བར་དགྟོད་ཅྲེས་
ཨཱརྻས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡི་དྟོན་ནི་ྲེར་ཞི་དངྟོས་སུ་ཐྟོབ་པ་སྟོགས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་པས་
འགལ་བ་མྲེད་དྟོ། །དྲེས་ན་མཁྲེན་གསུམ་གིས་ན་རང་གིས་བྱང་སྲེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྟོན་རྟོགས་ཀུན་
བསྡུས་ཞྲེས་པའང་ཡིན་པའི་ ཚུལ་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་གི་དྲེ་མིན་དྲེར་བསྡུས་པ་མིན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་མཚན་ིད་
ལ་མངྟོན་སུམ་གིས་རྟོགས་ཞྲེས་བསན་ནས་སྔ་རབས་ལྟར་མྟོས་ནའང་དྲེ་ལྟར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཐྲེག་པ་
གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་མམ་བཞག་ཏུ་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་ཤྲེས་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་ལམ་གསུམ་ཇི་བཞིན་ཤྲེས་
ནས་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་གྟོགས་སིང་རྲེ་ཅན་ིད་དྟོ། །ལམ་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་
ཞྲེས་དང་། ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་དང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་མཁྲེན་པའི་ཐྲེག་
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ཆྲེན་སླྟོབ་ལམ་མམ་བཞག་དང་། ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་ལམ་རྲེས་ཐྟོབ་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་
ཡྲེ་ཤྲེས་གིས་སྟོ། །མམ་རྲེས་ལ་སིར་འཇིག་རྲེན་པའི་མམ་བཞག་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་སྟོགས་
དང་། འདས་པའི་མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བྟོ་གིས་སྟོ། །རྲེས་ཐྟོབ་ལ་བསམ་གཏན་ལས་ལངས་
པའི་འདྟོད་སྲེམས་ལྟ་བུ་འཇིག་རྲེན་པའི་རྲེས་ཐྟོབ། འདས་པའི་མམ་བཞག་གི་སྟོབས་ཀིས་དྲེའི་དམིགས་རྣམ་
དང་མཐུན་པར་དན་ནམ་མཐྟོང་བ་དཔྲེར་ན་ཆྟོས་ཀུན་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དན་ནམ་
མཐྟོང་བ་ལྟ་བུ་མམ་བཞག་གིས་ཟིན་པའི་རྲེས་ཐྟོབ། མམ་བཞག་གི་དམིགས་རྣམ་སྟོགས་བརྲེད་པའི་དུས་
ཀི་ཡིད་ཤྲེས་རྒྱ་ཡན་པ་ལྟ་བུ་རྲེས་ཐྟོབ་རྒྱ་ཡན་པ། དག་སའིའམ་སངས་རྒྱས་སའི་ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པ་མམ་
བཞག་དང་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པའི་རྲེས་ཐྟོབ། ཐ་མལ་གི་དབང་ཤྲེས་ལྔ་ཀུན་གཞི་ྟོན་ཡིད་སྟོགས་མམ་རྲེས་གང་
ཡང་མིན་པའྟོ། །དྲེ་དག་ནི་ཕལ་ཆྲེར་བྟོའ ་ིངྟོ་བྟོས་ཕྱྲེ་བའི་མམ་རྲེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའྟོ། །དུས་ཀིས་ཕྱྲེ་བའི་
མམ་རྲེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འགྟོག་པའི་སྟོམས་འཇུག་ཀང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་བཤད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་
པར། འགྟོག་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་སྲེ། འཕགས་པའི་ལམ་གི་རྲེས་ལ་ཐྟོབ་
པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡུལ་གིས་ཕྱྲེ་བའི་མམ་རྲེས་ཡུལ་ཆྟོས་ིད་དང་ཆྟོས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་སྲེ་འདིའི་
ལྟར་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་ཀིས་ན་ཐ་མལ་གི་དབང་ཤྲེས་ཡང་རྲེས་ཐྟོབ་ཡིན་ནྟོ། །འདི་ལ་སངས་རྒྱས་སའི་མམ་རྲེས་ལྟ་བུ་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་
པའང་ཡྟོད་དྟོ། །འདས་པའི་མམ་བཞག་གིས་ཟིན་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའམ་སླྟོབ་ལམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ལམ་
ཤྲེས་དངྟོས་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སླྟོབ་པའི་མམ་རྲེས་དྲེ་གིས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན ་དུ་སངས་རྒྱས་སའི་སངས་
རྟོགས་གིས་སྒྲུབ་སྲེ། རྒྱུད་བར། ཆུ་མཚོ་སྟོགས་བཞིན་འདྟོད་ཆགས་སྟོགས། །གླྟོ་བུར་ྟོན་མྟོངས་དག་པ་ནི། །མདྟོར་ན་
མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི། །འབས་བུ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བརྟོད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྟོག་ལྡན་པའི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངྲེས་ཐྟོབ་
པ། །དྲེ་ནི་རྲེས་ལ་ཐྟོབ་པ་ཡི། །ཡྲེ་ཤཤྲེས་འབས་བུ་ཡིན་པར་བསན། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་གསུམ་ན་རྲེས་
ཐྟོབ་ཡྟོད་དྲེ། སྟོམ་ལམ་གཞན་དྟོན་མྟོས་པ་གསུམ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དང་ཆྟོས་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སང་བའི་བྟོ་ཡྟོད་པ་དང་ཇི་སྲེད་
པ་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་གིས་ཕྱྲེ་བའི་རྲེས་ཐྟོབ་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ཡྟོད་པའི ་ཕྱིར་ཞྲེས་སྟོགས་ཤྲེས་
པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ། གཞི་ཤྲེས་ལ་ཞར་ལ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་ཡྟོད་མྲེད་དཔྱད། སྐབས་དྟོན་གཞི་
ཤྲེས་གཏན་ལ་དབབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འཇུག་པ འི་རང་འགྲེལ་དུ། དཔྲེ་སྔྟོན་དུ་བཏང་ནས། ཀྲེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་དྲེ་བཞིན་
དུ་བྱང་སྲེམས་ཡང་སྲེམས་བསྲེད་མ་ཐག་ཏུ་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་ན་ཐྟོས་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་
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གིས་གནྟོན་གི་རང་གི་བྟོའ ་ིསྟོབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱྟོད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ས་བདུན་པ་འདི་ལ་
གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནི་རང་གི ་ཡུལ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེ་བ་ལ་གནས་པས་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྟོ་ཞྲེས་དང་། རིང་དུ་སྟོང་བ་ཁྟོ་ན་ནས་གཟུང་ནས་
གནྟོན་གི་ས་འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ལུང་འདི་ལས་ནི་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་
ཡང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གསལ་བར་ངྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མིན་ན་དངྟོས་པྟོ་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་པའི་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལྟར་སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པའི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཀང་རང་གི་བྟོའ ་ིརྣམ་པར་དཔྱྟོད་པས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནྟོན་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱི་རྟོལ་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་
གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྟོད་པའི་ཕ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྟོ། །གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་རང་གི་དངྟོས་
པྟོར་དམིགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་ཏུ་གདགས་
པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྟོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་སྐད་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་་་་་་དུ། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྟོར་འཛིན་ཡྟོད་པ། །དྲེ་སྲིད་དྲེ་ལ་ངར་འཛིན་
ཡྟོད། །ངར་འཛིན་ཡྟོད་ན་ཡང་ལས་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་ཡང་ནི་སྲེ་བ་ཡིན། །རྒྱུན་ཆགས་པས་་་་་་ལམ་གསུམ་ ་་་་་ནི་ངར་འཛིན་ལས་སྲེ་བ་གསུམ་མྟོ་

ཞྲེས་དྲེའི་འགྲེལ་པར་མི་ཕམ་བཤྲེས་གྲེན་ག ིས་སྟོ། །ཐྟོག་མཐའ་དབུས་མྲེད་དྲེ། །འཁྟོར་བའི་དཀིལ་འཁྟོར་མགལ་མྲེ་ཡི། །དཀིལ་
འཁྟོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གི། །རྒྱུ་ཅན་འདི་ནི་འཁྟོར་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོགས་མང་པྟོ་དངས་སྟོ། །མཐར། དྲེ་ལྟར་
ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དུ། །འགྟོ་བ་དྟོན་མྲེད་ཤྲེས་ནས་ནི། །རྒྱུ་མྲེད་པ་ཡི་མྲེ་བཞིན་དུ། །གནས་མྲེད་ལྲེན་མྲེད་མྱ་
ངན་འདས། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཅི་སྲེ་བྱང་སྲེམས་ཁྟོ་ནས་དྲེ་ལྟར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མཐྟོང་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་སྐད་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །འདི་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། བརྟོད་པར་བྱ་སྲེ། མཇུག་ཐྟོགས་ཁྟོ་ནར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
དབང་དུ་མཛད་ནས། དྲེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཀང་། །མཐྟོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ངྲེས་པར་འདྟོད། །འྟོན་ཀང་
དྲེ་ནི་སིང་རྲེ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ིང་མཚམས་སྦྱྟོར། །ཞྲེས་སྟོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གལ་
ཏྲེ་ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པ་ལས་ཀང་ཆྟོས་ལ་བདག་མྲེད་པ་བསན་ན་དྲེའི་ཚེ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ་
སམ་དུ་སྲེམས་པ་དྲེའི་ལུགས་ལ་ཡང་འདི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བ་རྟོགས་སྟོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་
བསན་པས་ནི་ཆྟོས་ལ་བདག་མྲེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་མིན་གི་འྟོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན། བྱང་སྲེམས་
རྣམས་ཀིས་དང་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྟོན་ལམ་དང་སིང་རྲེ་ལ་སྟོགས་པ་དང་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོ་བ་དང་ཚོགས་
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གིས་དང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆྟོས་ིད་ཀང་ཡིན་ནྟོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། ན་ཐྟོས་ཐྲེག་པ་དྲེ་ལས་
ནི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོན་ལམ་དང་། །སྟོད་པ་ཡྟོངས་བསྔྟོ་མ་བཤད་དྲེས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་ག་
ལ་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་པ་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་བསན་པ་ཡང་རིགས་པ་
ིད་དྲེ་རྒྱས་པར་བསན་པ་བརྟོད་པར་འདྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པ་ལས་ནི་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་པ་
མདྟོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྟོ། །ཇི་སྐ ད་དུ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པར་་་་་་མཚན་མ་མྲེད་པ་མ་མ་ཞུགས་པར་སང་་་་་་

རྟོགས་པར། །ཁྟོད་ཀིས་ཐར་པ་མྲེད་པར་གསུངས། །དྲེ་ཕྱིར་ཁྟོད་ཀིས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས། །དྲེ་ནི་ཚང་བར་བསན་པ་
ལགས། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །སྟོད་འཇུག་ཏུ། བསན་ར་དགྲེ་སླྟོང་ིད་ཡིན་ན། །དགྲེ་སླྟོང་ིད་ཀང་དཀའ་བར་
གནས། །སྲེམས་ནི་དམིགས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མྱ་ངན་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས། །ཞྲེས་སྟོ། །དགྲེ་སླྟོང་གི་དྟོན་
ྟོན་མྟོངས་བཅྟོམ་པས་དག་བཅྟོམ་པ་ཡིན་ན། སྟོང་ིད་མ་རྟོགས་པའི་ྟོན་མྟོངས་བཅྟོམ་པ་དཀའ་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །དགྲེ་
ལྷས་གཞན་དུ་བཤད་་་་་་ཤཱ ནིས། ཆྟོས་སུ་ལྟ་བ་མ་སངས་ན་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་ལྟོག་པར་མི་འགྱུ ར་ཏྲེ། འཕགས་པ་ིད་ཀིས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྟོར་འཛིན་ཡྟོད་པ། །དྲེ་སྲིད་བདག་

ཏུ་ལྟ་བར་འགྱུ ར། །ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འ གྲེལ་པར་བཤད་ལ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་བཤད་དྟོ། །དྟོ། །འྟོན་ཀང་སྡུད་པར། ཐབས་མྲེད་
ཤྲེས་རབ་བལ་བས་ན་ཐྟོས་ིད་དུ་ལྟུང་། །ཞྲེས་དང་། མི་རག་ཡྟོངས་སུ་སྟོན་པ་བཅྟོས་ལ་སྟོད་པ་སྲེ། །ཞྲེས་
སྟོགས་འདིར་ཡང་། དྲེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་སྟོ་ནས། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་། གཟུགས་སྟོགས་ཕུང་པྟོ་སྟོང་ིད་
དང་། །ཞྲེས་ནས། སྟོད་པའི་འདུ་ཤྲེས་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས། །ཞྲེས་སྟོགས་བཀའ་ཐ་མ་ཕལ་ཆྲེ་དང་བཀའ་བར་པའི་
མདྟོ་བསན་བཅྟོས་དུ་མ་ལས་ན་ཐྟོས་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་བཤད་ཅིང་རང་རྒྱལ་ལའང་། 
འཛིན་པ་མི་སྟོང་ཕྱིར་དང་ནི། །ཞྲེས་འཛིན་པ་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་བཤད་དྟོ། །གང་དང་དྟོན་
ངྲེས་དྟོན་ཡིན་ཞྲེ་ན། འཕགས་པས་བྱས་པའི་བསན་བཅྟོས་སུ་འདི་དང་དྟོན་འདི་ངྲེས་དྟོན་ཡིན་ཞྲེས་ཕྱྲེ་བ་སང་
ན་དྲེའི་རྲེས་སུ་འབང་གི་གཞན་དུ་དབྱྲེ་དཀའ་འྟོ་གསུངས་ ་་་་་བུ་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཡུམ་གི་མདྟོ་བསན་བཅྟོས་རྒྱན་
རྲེས་འབང་དང་བཅས་པར་ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་ ཆྲེས་གསལ་བར་བཤད་པས་ས་
བཅུ་པ་དང་འཕགས་པ་ཀླུའི་གསུངས་དྲེ་དག་དགྟོངས་པ་ཅན་དུ་བྱ་དགྟོས་སམ་སམ་སྲེ་ས་བཅུ་པའི་ལུང་དྲེ་ས་
བདུན་པའི་རྟོགས་པ་དང་ཡྟོན་ཏན་སྟོན་པའི་སྐ བས་ཡིན་པས་དྲེའི་ཆྲེ་བ་བརྟོད་པ་དང་ས་བདུན་པ་ཐྟོབ་ནས་རྲེ་
རྲེ་ཙམ་གནས་སྐ བས་ན་རང་དུ་ལྟུང་བ་སྲིད་ཀི་ཕལ་ཆྲེར་མི་ལྟུང་ཞིང་དྲུ ག་པ་མན་དུ་ན་རང་དུ་གནས་སྐ བས་



100   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ལྟུང་བ་མང་པྟོ་ཡྟོད་པས་དྲེ་དག་གིས་ན་རང་ཟིལ་གིས་གནྟོན་མི་ནུས་ཞྲེས་སམ་རང་རྒྱལ་ལ་གཟུང་བ་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པས་དྲེ་ཙམ་ལ་དགྟོངས་པའམ་དྲུག་པ་མན་དུ་རྲེས་ཐྟོབ་རྒྱ་ཡན་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་
ཅིང་མཚན་མ་སྟོད་པ་ཡིན་ལ་བདུན་པ་མཚན་མྲེད་སྟོད་པ་ཡིན་པ་ས་བདུན ་པ་ནས་མམ་རྲེས་གིས་ཀས་
ཟིལ་གིས་གནྟོན་ཅིང་དྲུག་པ་མན་མཚན་འཛིན་མང་བས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་མི་ནུས་པར་གསུངས་སྟོ་ཞྲེས་
སྟོགས་དཔྱད་ཅིང་བྱའྟོ། །འཕགས་པའི་ལུང་གི་དགྟོངས་པ་ཡང་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་ཕུང་པྟོ་དྟོན་
དམ་དུ་གཟུང་ན་ཞྲེས་བཤད་དུ་རུང་ངམ་སམ་མྟོ། །ཡང་ན་ན་རང་དག་བཅྟོམ་གིས་རིམ་པ་ བཞིན་དུ་ཕུང་པྟོ་
གང་ཟག་དང་གཟུང་བས་སྟོང་པར་རྟོགས་ཤིང་སྐ ད་ཅིག་ཙམ་བདག་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའང་མུ་སྲེགས་སྟོགས་
ལས་ཁད་འཕགས་པས་ན་དྲེ་ཙམ་ལ་དགྟོངས་ནས་ན་རང་འཕགས་པའི་ཆྲེ་བ་དབྱུང་བའི་ཆྲེད་དུ་ས་དྲུག་པ་
མན་ཆད་ཀིས་རྟོགས་པས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་མི་ནུས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་གསུངས་ པ་
ཡང་ཁ་ཅིག་སྐད་ཅིག་ཙམ་བདག་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པ་དང་ཁ་ཅིག་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་རྟོགས་པ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། ཐུབ་
དགྟོངས་སུ། ས་བཅུ་པར་གསུངས་པ་ནི་གཞན་དུ་ཡང་འཐད་དྲེ། སྐད་ཅིག་ཙམ་བདག་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་
འཇིག་རྲེན་གི་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་ཕྱི་རྟོལ་པ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ྟོན་མྟོངས་

ཀི་་་་་་བག་ལ་ལ་སངས་པ་ནི་བདག་གི་ སྲེ་རང་རྒྱུད་ཀི་བདག་མྲེད་པ་རྟོགས་པ་ལས་ཀང་འགྱུར་རྟོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་
གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། ཁ་ཅིག་སྐད་ཅིག་མའི་བདག་མྲེད་དང་ཁ་ཅིག་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་དུ་སྦྱྟོར་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་ཐུན་མྟོང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། སྔ་
རབས་རྣམས་བྱང་སྲེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལའང་གཞི་ཤྲེས་མཚན་ིད་པ་ཡྟོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་ཅིང་གཞི་ཤྲེས་
མཚན་ིད་པ་ན་རང་ཁྟོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་དྲེ། མདྟོར། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ནི་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་
ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་འབྱུང་ཞིང་ན་ཐྟོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤྲེས་ིད་ཀིས་ྲེར་ཞིར་ཁིད་ཅྲེས་དང་། སངས་རྒྱས་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ད་ནི་འདི་མན་ཆད་བྱང་ཆུབ་གཞན་ཤྲེས་ནས་སང་བར་བྱ་དགྟོས་པས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་
ཅྲེས་པ་དང་། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་སང་བྱ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་གྲེན་པྟོ་ལམ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེ ས་སྟོགས་དང་། 
མདྟོར། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་ཤྲེས་པ་དང་མཐྟོང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་
སྟོགས་དུ་མ་ཡྟོད་དྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞི་ལས། དང་པྟོ་ནི། གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལྟོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་འཛིན་གི་བྟོའམ་གཞི་ཕུང་སྲེ་ཁམས་ཀི་ ངྟོ་བྟོ་མཚན་ིད་དབྱྲེ་བ་སྟོགས་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་
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མཚན་འཛིན་གི་བྟོ་གང་རུང་ཞྲེས་པ་ལ་རུང་མྟོད་ཀི་ད་ལྟ་གགས་པ་ལྟར་ན་མངྟོན་སུམ་གིས་རྟོགས་ཞྲེས་བསན་ནྟོ། །རབ་
འབྱྟོར་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་དང་གཞི་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པར་རྟོགས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་
ཀིས་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་མམ་བཞག་ཏུ་བདག་གཅིག་གམ་ཕྱྲེད་གིས་ཀིས་སྟོང་པར་ཤྲེས་རྲེས་ཐྟོབ་
ཏུ་གཞི་ཕུང་སྟོགས་ཀི་དངྟོས་པྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་མཚན་ིད་དབྱྲེ་བ་སྟོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་ཤྲེས་པ་ིད་དྟོ། །སྔར་དངས་པ་ལྟར་
མདྟོ་དང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ལ། སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་སྡུད་འགྲེལ་དུ་ས་་་་་་དངྟོས་དང་པྟོ་སྟོགས་ས་བདུན་ ་་་་་དངྟོས་པྟོ་ལ་ལམ་ཤྲེས་
དང་། ས་བདུན་པ་ིད་ལ་གཞི་ཤྲེས་བཞག བརྒྱད་པ་ལ་རྣམ་ཀུན་སྟོགས་ས་མཚམས་སྟོ་སྟོར་མཛད་
དྟོ། །འདིར་ལམ་ཤྲེས་ས་བདུན་ཞྲེས་བསྒྱུར་ཏྲེ་བདུན་པ་ལ་ཐུག་པ་དྲུག་པའི་བར་ལ་དགྟོངས་ཏྲེ་ལམ་ཤྲེས་གཞི་
ཤྲེས་སྦྱྟོར་བཞི་རྣམས་ས་མཚམས་སྟོ་སྟོར་མཛད་པར་སང་ངྟོ་། །དྲེ་ཡང་གཞི་ཤྲེས་བཏགས་པ་བ་གྲེན་པྟོ་
གཞི་ཤྲེས་ལ་ཟྲེར་ནའང་ས་དང་པྟོ་སྟོགས་དྲུག་བརྒྱད་པ་སྟོགས་ན་གྲེན་པྟོ་གཞི་ཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
འདྟོད་ན། མཚན་འཛིན་གི་སྟོང་གྲེན་ས་བདུན་པ་ཁྟོ་ནར་འགྱུར་བའི་སྟོན་ཡྟོད་དྟོ། །མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཀི་གཞི་
ཤྲེས་ལ་ཟྲེར་ན་ས་བདུན་པའི་མངྟོན་རྟོགས་དྲེ་གྲེན་པྟོ་གཞི་ཤྲེས ་ཀི་སང་བྱར་འགྱུར་བ་དང་བྱང་སྲེམས་མཐྟོང་
ལམ་ནས་མཚན་འཛིན་གཞི་ཤྲེས་ལ་ཤྲེས་པ་དང་མཐྟོང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བ་མིན་པར་འགྱུར་རྟོ། །འདྟོད་
ན། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་ཤྲེས་པ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་དངས་པ་ལྟར་དང་། ཨཱརྻས་མཐྟོང་བས་འདའ་བ་
ནི་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དག་ལས་སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་ལྟོ ། །ས་བརྒྱད་པ་སྟོགས་ན་ལམ་
ཤྲེས་མྲེད་ན། །སྐ ད་ཅིག་མའི་མདྟོར། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་སྟོད་ཅིང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྟོངས་སུ་
རྟོགས་པ་ཐྟོབ་ནས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་རྲེས་སུ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དང་། རྒྱུད་བའི་འགྲེལ་པར། བྱང་སྲེམས་
ཀིས་མི་གཡྟོ་བ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སྟོན་མྲེད་པ་རྒྱུན་མི་ ཆད་པ་རང་གིས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ལམ་ཤྲེས་པ་
ིད་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། དག་སའི་རྟོགས་པ་རྣམས་གཞི་ཤྲེས་སམ་རྣམ་མཁྲེན་དུ་འགྱུར་
ཞིང་། འདྟོད་ན། ཁས་བངས་དང་ལུང་དང་འགལ་ལྟོ། །ཨ་བྷ་ཡས། སྲེམས་བསྲེད་དང་པྟོ་ལྔ་གཞི་ཤྲེས་མཚན་
ིད་པར་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་བཞག་པའང་གྲེན་པྟོ་གཞི་ཤྲེས་ལ་བྱྲེད་ན ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་ི་ཤུ་བཞག་དགྟོས་ལ། 
མཚན་འཛིན་ལ་བྱྲེད་ན་དང་པྟོ་ལྔ་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་མིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྔ་པ་ས་དང་པྟོ་ན་མྲེད་པར་
འགྱུར་ལ་འདྟོད་ན་ཁས་བངས་དང་ལུང་དང་འགལ་བ་དང་། དཀྟོན་མཆྟོག་སིན་ལས། མྟོས་པ་སྟོད་པའི་སར་
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བྱང་སྲེམས་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བ ར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་
ལྟོ། །དྲེས་ན་ན་རང་གི་ལམ་ལྔའམ། ན་རང་འཕགས་པ་ཁྟོ་ན་ལ་ཡྟོད་ཅིང་གྲེན་པྟོ་གཞི་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་ནི་སང་
བྱའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སྲེ་འདྟོད་ཁམས་ཀི་ལམ་བདྲེན་བཞིན་ནྟོ། །དྲེས་ན་མཁྲེན་གསུམ། ངྟོ་བྟོ་ཐ་དད་དུ་
རང་ཀིར་དང་ལྟོ་ཆྲེན་གིས་བཤད་ཅིང་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་བཞྲེད་དྲེ་མདྟོ་བསན་བཅྟོས་ཀི་དགྟོངས་པར་ངྲེས་
སྟོ། །བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་ལ། སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་སྡུད་འགྲེལ་དུ་ས་བརྒྱད་པའི་སྐ བས་ཁྟོ་ན་ལ་བཞག་པ་ནི་མི་འཐད་
དྲེ། ཚེགས་ཆྲེན་ཡུན་རིང་རྟོགས་པའི་སྦྱྟོར་བ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་པ་ཆྟོས་ཅན། ཤྲེར་ཕྱིན་ཟབ་གཏིང་
དཔག་དཀའ་ཚད་མྲེད་པ་ལ་སག་སྲིད་པ་མིན་པ་དང་ལས་དང་པྟོ་པ་མིན་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པ་བ་ཡིན་པས་
སྟོ། །འདྟོད་ན། དང་པྟོ་ཁས་བངས་འགལ་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སག་པ་དང་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་འཕགས་པས་
ལས་དང་པྟོ་པར་བཤད་དྟོ། །རྣམ་ཀུན་གི་སྡུག་བསྔལ་རྲེས་བཟྟོད་ཀི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་པའི་བྱང་སྲེ མས་ན་
རང་དུ་ལྟུང་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པ་ཐྟོབ་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན། ཨཱརྻས་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་
བཟྟོད་པའི་སྐ ད་ཅིག་ལ་ནི་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་དང་འབྲེལ་པས་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པའི་སར་ལྟུང་བ་སྲིད་དྲེ། 
ཁམས་གསུམ་པའི་གྲེན་པྟོར་བྱུང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །བྟོ་དྟོང་པ་ན་ རྲེ། རྒྱུན་མཐའ་ན་
མྲེད་ཟྲེར་རྟོ། །ཁ་ཆྲེ་གཞྟོན་ནུ་དཔལ་གིས་ཞིང་དག་པའི་སྦྱྟོར་བ་ནི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྦྱྟོར་
བའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡྟོད་དྲེ། རྣམ་ཀུན་གི་ཐར་ཆ་ཐྟོག་མར་
བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་དང་། ཚེགས་ཆྲེན་ཡུན་རིང་རྟོགས་སྦྱྟོར་ལས་ དང་པྟོ་པ་ནས་ཨཱརྻས་བཤད་པས་
དང་། སྲིད་ཞི་མམ་སྦྱྟོར་མི་སླྟོབ་པའི་དགྲེ་འདུན་ལ་འཕགས་སྲེང་གིས་ཀིས་བཤད་ཅིང་བྱང་སྲེམས་ནང་
ནས་མི་སླྟོབ་པ་སྲེ་རྒྱུན་མཐའི་རྡྟོར་ཏིང་པ་དྲེར་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་བཤད་དྲེ་ལ་ལར་ནི་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ནི་མི་
སླྟོབ་པ་རྣམ་པར་གྟོལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་ཆད་མྲེད་པ འི་ལམ་ཡིན་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ན་མི་སླྟོབ་པར་
གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། གཞི་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། མཁྲེན་པ་གསུམ་ལ་
དབང་གྱུར་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་མཁྲེན་གསུམ་བསྡུས་ནས་བསྟོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ་ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ནི་ཞྲེས་སྟོགས་ད ང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་པྟོ་འདི་ིད་
གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་བདག་ིད་ནི་རྣམ་ཀུན་མངྟོན་རྟོགས་ཞྲེས་སྟོ། །རང་ཀིར་གིས་གསུམ་པྟོ་འདི་རྣམས་ིད་
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འདུས་པ་ནི་མངྟོན་རྟོགས་བཞི་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་་་་་་དངྟོས་པ་ནི་བྱྲེ་བག་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་
སྟོགས་པ་ལ་ཆྟོས་ཀི་བྱྲེ་བག་ཇི་སྲེད་ཡྟོ ད་པ་ཀུན་སྟོན་པའྟོ། །ཀུན་ནི་མཁྲེན་པ་གསུམ་ཅར་གིའྟོ། །མངྟོན་པར་
ནི་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་ཏྲེའམ་སམ་ནི་རྟོགས་པར་རམ་ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྟོ། །རྟོགས་པ་ནི་བསྟོམས་པས་ཁྟོང་
དུ་ཆུད་པའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན་མཁྲེན་པ་གསུམ་ཅར་གི་བྱྲེ་བག་གམ་རྣམ་པ་ལ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་
པས་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའམ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་ཞིག་གྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་
སླྟོབ་ལམ་བཞིའམ་སྦྱྟོར་བ་ི་ཤུའྟོ། །འདིར་རྣམ་རྟོགས་སྦྱྟོར་བ་ནི་རྣམ་ཀུན་མངྟོན་རྟོགས་རྟོགས་པ་བཏགས་པ་
བ། འབས་བུ་རྣམ་མཁྲེན་ནི་དྲེ་མཚན་ིད་པར་ཨ་བྷ་ཡ་བཞྲེད་དྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་རྣམ་པ་ཀུན་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པར་རྟོགས་པ་བཏགས་པ་བ་ནི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ་མཚན་ིད་པ་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཆྟོས་སྐུའི་ནང་དུ་འདུས་པ་
སྲིད་པ་དང་ཞི་བ་མམ་པ་ིད་ཀི་བདག་ིད་འབས་བུ་ཁྟོ་ནའྟོ། །དྲེ་སྐ ད་དུ་དགྟོངས་འགྲེལ་ལས། ྟོན་མྟོངས་
པ་དང་ཤྲེས་བྱའི་སིབ་པ་ཕ་མྟོ་སངས་པ་ལས་ཤྲེས་བྱ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐྟོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ྲེ་བར་རྟོགས་པ་
བཟུང་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བརྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་པ་ནི་ལྲེགས་པར་མངྟོན་མྟོད་བྟོད་
རྒན་རྣམས་དང་མི་མཐུན་ནྟོ། །འྟོ་ན་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ན་འབད་པ་ཡྟོད་པར་ཐལ། དབང་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྟོམ་
པ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། དྲེར་ཐལ། རྣམ་སྦྱྟོར་ཡྟོད་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན། རྒྱུད་བར། སྔྟོན་གི་འཕྲེན་པའི་དབང་དང་
ནི། །རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་བལ་བའི་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་ལུས་ཅན་སིན་པ་ཡི། །དྟོན་དུ་འབད་པ་བྱྲེད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་
དང་འགལ་ཞྲེ་ན། འདྟོད་དྲེ། ས་བཅུ་པའི་མདྟོར། ས་བརྒྱད་པར། ངྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྟོབས་སངས་སངས་རྒྱས་
ཆྟོས་ཀི་རྣམས། །དྲེ་དག་ཁྲེད་ལ་མྲེད་ཀི་དྲེ་ལ་བརྟོན་འགྲུས་རྟོམས། །ཞྲེས་དང་རི་ལམ་བསན་པར། ས་བརྒྱད་
པ་ལ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དང་སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ། དགུ་པ་ལ་སྟོད་པ་ལ། བཅུ་པ་ལ་ཚད་མྲེད་པ་ལ་
རྟོལ་བ་དང་བཅས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྔར་གི་ལུང་ནི་ས་བཅུ་པར་གཞན་དྟོན་འབད་མྲེད་དུ་འབྱུང་བའི་དྟོན་དུ་
ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཚོགས་སྦྱྟོར་སྟོགས་ན་རྣམ་སྦྱྟོར་མྲེད་པར་ཐལ། གསུམ་བསྡུས་བསྟོམ་
མྲེད་པས་སྟོ། །དྲེར་ཐལ། དྲེར་གསུམ་མཚན་ིད་པ་མྲེད་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་པའི་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དྲེར་གཅིག་ཅར་རྟོགས་པར་བྱས་ཏྲེ་བསྟོམ་པ ་ཙམ་ལ་གསུམ་བསྡུས་སྟོམ་
དུ་བཞག་པའྟོ། །འདིར་བུ་རིན་གིས་ལན་མ་བཏབ་སང་ངྟོ་། །ལྔ་པ་རྲེ་སྦྱྟོར་ལ། སྡུད་འགྲེལ་དུ་ས་དགུ་པ་བཅུ་
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པས་བསྡུས་གསུངས་ཏྲེ་ཞིབ་ཏུ་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཡང་དྲེའི་རྲེས་སུ་འབང་ངྟོ་། །འྟོ་ན་སྐ བས་དང་
པྟོར་བསན་པའི་མཐྟོང་སང་གཟུང་འཛིན་གི་རྟོག་པ་བཞི་དང་། རྲེ་སྦྱྟོར་དུ་བསན་པའི་མཐྟོང་སང་གཟུང་འཛིན་
གི་རྣམ་རྟོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་སྟོང་གྲེན་གི་ཟག་མྲེད་ལམ་ཡིན་པ་ཞིག ས་དགུ་པ་མནན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
རྲེ་སྦྱྟོར་གི་མཐྟོང་ལམ་དྲེ་ས་བཅུ་པའི་སྐ བས་ཁྟོ་ན་ལ་བཞག་པས་སྟོ། །རགས་སྡུད་འགྲེལ་དུ་ས་བཅུ་པ་དང་
འབྲེལ་པ་ཞྲེས་རྲེ་སྦྱྟོར་མཐྟོང་ལམ་དུ འྟོ། །འདྟོད་ན་བྱང་སྲེའི་མཐྟོང་ལམ་གིས་སང་བྱ་གང་སྟོང་སྨྲ་དགྟོས་
སྟོ། །མཐྟོང་སང་སྟོང་གྲེན་ས་བཅུ་པར་འདྟོད་པ་ནི་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་མི་འགྱུར་རམ། འགལ་བ་མཐའ་
ཡས་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །འཇམ་གསར། ཚོགས་ལམ་ན་དྲེ་ཡྟོད་པར་འདྟོད་པའང་ནྟོར་ཏྲེ། ཚོགས་
ལམ་ན་རྲེ་སྦྱྟོར་བདུན་པྟོ་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བདུན་པ་ས་ལྷག་པ་གཅིག་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། སངས་རྒྱས་བྱམས་
པ་སྟོགས་ཀི་ས་བདུན་པ་ས་མ་བཤད་དྟོ། །དྟོན་གིས་ཐྟོབ་ཅྲེ་ན། ཚོགས་ལམ་ན་སྐད་ཅིག་མའང་ཡྟོད་པར་དྟོན་
གིས་ཐྟོབ་པར་མཚུངས་སྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། གཞི་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། གསུམ་བསྡུས་
བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། དྲེ་རབ་ཅྲེས་དང་། རྲེ་མྟོའ ་ིམངྟོན་རྟོགས་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་
གསུམ་གི་རབ་ཀི་གནས་སྐ བས་སྟོ་ཞྲེས་འདིར་བཤད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། བསྡུས་བསྟོམ་སྔར་བས་རྲེ་མྟོ་སྲེ་རབ་
ཏུ་ཕྱིན་པའམ་སྟོན་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། བདུན་ཡྟོད་ལ་ས་མཚམས་དྟོད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར ་ན་ཡྟོད་དྲེ་འྟོག་ཏུ་
འཆད་དྟོ། །དྲུག་པ་མཐར་སྦྱྟོར་ལ། སྡུད་འགྲེལ་དུ་ས་བཅུ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དུ་ཐྟོབ་ཟྲེར། ཆྟོས་བཤྲེས་
ཀིས་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་ནས་གཟུང་སྲེ། བདུད་བཏུལ་བའི་བར་ན་ཡྟོད་ཟྲེར་རྟོ། །མི་འཐད་དྲེ། མདྟོ་ལས་
སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པ་ནས་ྲེ་བར་གཟུང་སྲེ་ཞྲེས་པ་དང་། ཨཱརྻས་སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པ་རྣམ་པ་ལྔའྟོ། །་་

་་་གཟུ གས་ལ་སྟོགས་པར་དང་། མཚན་དཔྲེ་ལ་སྟོགས་པར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པར་དང་། སྟོབས་བཅུ་ལ་སྟོགས་པར་དང་། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་ཡིད་

ལ་མི་བྱྲེད་པར་སངས་རྒྱས་དན་པ་སྲེ་ལྔ་དང་པྟོས་ནི་སྲེམས་བསྲེད་པའྟོ། །བཞི་པྟོ་རྣམས་ཀིས་ནི་ངྲེས་པར་འབྱྲེ ད་པའི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་བཞིའྟོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །འདི་ལ་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། གཞི་གསུམ་ལས་དང་པྟོ་ནི། གསུམ་
བསྡུས་བསྟོམ་གྟོ་རིམ་དུ་བསྟོམ་པའི་སྦྱྟོར་བའམ་སྦྱིན་སྟོགས་དཀར་ཆྟོས་བཅུ་གསུམ་གྟོ་རིམ་གིས་བསྟོམས་
པའི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་གྟོ་རིམ་གི་གནས་སྐ བས་སྟོ་ཞྲེས་ དང་རྣམ་གསུམ་རྣམ་
བཅུ་ཞྲེས་པས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ལྟར་ན་རྲེ་སྦྱྟོར་ཐྟོབ་ནས་ཞྲེས་བསན་ཏྲེ་འདི་མི་ལྲེགས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
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བསྡུས་བསྟོམ་མམ་བཅུ་གསུམ་པྟོ་མཐར་གིས་ཏྲེ་སྔ་མའི་རྲེས་སུ་ཕྱི་མ་འབྲེལ་བར་རིམ་གིས་བསྟོམ་པ་ཅན་
ཡིན་པས་མཐར་གིས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། བྱ་བ། བསླབ་པ། བསྒྲུབ་པ་གསུམ་མྟོ། །དྲེ་གསུམ་རིམ་བཞིན་
འཕགས་པས། བགི་བ་སྨྲྟོས་པ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་པ་གཟུང་བའི་དྟོན་དུའྟོ། །བསླབ་པ་སྨྲྟོས་པ་ནི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་
པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཤྲེས་པའི་དྟོན་དུའྟོ། །བསྒྲུབ་པ་སྨྲྟོས་པ་ནི་མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པའི་ལམ་ཤྲེས་པའི་དྟོན་དུའྟོ་
ཞྲེས་སྟོ། །ས་མཚམས་མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ནས་ད ངྟོས་སུ་བྱུང་ཞིང་ཡ་མཐའ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡྟོད་པར་
ཨཱརྻ་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ཏྲེ་དན་པ་ྲེར་བཞག་སྟོགས་བྱང་ཕྱྟོགས་རྟོགས་པས་མཐྟོང་བའི་ལམ་དང་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་བར་གིས་ནི་སྟོམ་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་ ་་་་་ཡིད་ལ་བྱ་རྒྱུ་སྟོང་ིད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་

འཛིན་ནས་རྣམ་མཁྲེན་ག ི ་བར་མདྟོར་སྨྲྟོས་པའི་བཤད་པའི་ཚིག་གྟོ །སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ལྟར་ན་དྟོད་ནས་ཡྟོད་དྲེ། རྲེ་སྦྱྟོར་ཐྟོབ་པས་ཞྲེས་
དང་། སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས། སྦྱྟོར་བའི་གནས་སྐ བས་ནས་བཟུང་ནས་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ཐུག་
གི་བར་དུ་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལུས་སྒྲུབ་པའི ་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། 
མཐར་ཐུག་གི་བར་ཞྲེས་པ་སྔ་ལྟོགས་ཚུན་ཆད་ཀི་དྟོན་ཡིན་པས་རྒྱུན་མཐའི་སྔ་ལྟོགས་ཚུན་ཆད་ཅྲེས་ བུ་སྟོགས་་་་་་

སྟོ། །བྟོད་སྔ་རབས་རྣམས་རྒྱུན་མཐར་བརན་པ་ཐྟོབ་པས་གཅིག་ཅར་སྟོམ་གི་རིམ་བསྟོམ་མྲེད་གསུངས་སྟོ། །བདུན་པ་སྐད་
ཅིག་མ་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་དུ། ཁ་ཅིག་ནི་རིམ་གིས་སྲེ ་བར་ངྲེས་ལ་སྐད་ཅིག་བཞིའི་ངྟོ་བྟོ་ནི་སྐ ད་ཅིག་གཅིག་གི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །གཞན་རྣམས་ནི་དྲེ་བསམ་པར་

བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ་ཞྲེས་བཤད་དྟོ། །ལ། ལྟོ་ཙྪ་བ་ནི། བཞི་པྟོ་རིམ་བཞིན། ས་བདུན། བརྒྱད། དགུ། བཅུ་ལ་ཐྟོབ་བྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རྟོ། །འདིར་ ་་་་་བུ་ཁ་ཅིག་ཤཱནིས་ ་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡྟོད་གནས་སྐ བས་དྲེ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ་ཞྲེས་བཤད་པས་
ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡྟོད་པར་བཞྲེད་གསུངས་པ་ནི་ནྟོར་ཏྲེ་རྣམ་པར་སིན་པའི་སྐ ད་ཅིག་མའི་རྟོགས་བྱ་རྣམ་སིན་
ལ་བཤད་པ་ཡིན་གི་རྟོགས་བྱྲེད་སྐད་ཅིག་མ་ལ་མིན་ནྟོ། །མི་འཐད་དྲེ། སྐ ད་ཅིག་མའི་སིར་བསན་གི་མདྟོར། རྡྟོ་
རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ྲེར་བར་སྒྲུབ་བྟོ། །གླྟོག་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ྲེ་བར་སྒྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་དང་། སྐ ད་ཅིག་མ་
གིས་པའི་མདྟོར། དྲེ་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མ་གཏྟོགས་བར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དང་། 
སྐ ད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། དྲེ་མཐའ་
ཞྲེས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སྐ བས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་
ལྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། གཞི་གསུམ་ལས་དང་པྟོ་ནི། གསུམ་བསྡུས་བསྟོམ་མཐར་ཐུག་པའི་སྦྱྟོར་
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བའྟོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམས་ཀི་སྐ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁྟོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
རྟོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའམ། མངྟོན་སུམ་དུའམ་ཡང་དག་པ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་པ་ནི་རྟོགས་པའྟོ། །མདྟོར་ན་སྲེམས་
ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁྟོ་ནས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མངྟོན་སུམ་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སྦྱྟོར་བ་ཞྲེས་པར་རུང་
ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ིད་ཡུལ་དང་དྲེ་རྟོགས་ཚུལ་གི་སྟོ་ནས་ལྡྟོག་པའི་དབྱྲེ་བས་བཞི་ཡྟོད་ཅིང་ས་
མཚམས་རྒྱུན་མཐའ་ཁྟོ་ནར་ཡྟོད་པར་སྡུད་འགྲེལ་ལ་སྟོགས་སུའྟོ། །ལྡྟོག་པའི་དབྱྲེ་བས་རྣམ་པ་བཞིར་ཅི་ཞིག་
ལྟར་བསྲེན་ཞྲེས་ ་་་་་དང་སྐད་ཅིག་མ་ནི་སྲེམས་ཀི་སྐ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁྟོ་ནས་རྣམ་པ་བཞིར་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་ཅྲེས་ འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྟོ། །འྟོ་ན་སྐད་
ཅིག་མ་གང་རྡུལ་ཕ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་གཅིག་གྟོ་ས་གཅིག་ནས ་གཞན་གཅིག་ཏུ་ལན་གཅིག་འཕྟོས་པའི་ཡུན་
དུས་མཐའི་འམ་སྲེས་བུ་སྟོབས་ལྡན་གིས་ལན་གཅིག་སྲེ་གྟོལ་གཏྟོགས་པའི་ཡུན་ལ་སྐད་ཅིག་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་
འདའ་བའི་འམ། ཆྟོས་བཤྲེས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཟྲེར་རྟོ། །སྲེས་བུའི་འདྟོད་དྟོན་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་
བརམས་ནས་དྲེ་གྲུབ་ཀི་བར་ལྟ་བུ་བྱ་རྟོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་ལ་བྱྲེད། དང་པྟོ་གིས་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཡུན་ཐུང་བས་
ཅི་ལྟར་དྲེ་རྟོགས་པར་ནུས། གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེའི་དུས་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། སིང་པྟོ་བྱང་ཆུབ་དྲེར་
ཡུན་ཇི་སྲེད་ཅིག་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དང་པྟོ་གིས་ལྟར་ནའང་ྲེས་པ་ཆྲེན་པྟོ་མྲེད་དྲེ། དུས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་བདྲེན་པ་མྲེད་ཅིང་རང་གི་ བསམ་པའི་དབང་ལ་རག་ལས་ཞྲེས་བསན་ཟིན་པས་འདི་ལྟ་བུའི་རྟོག་པ་སྲེ་
མཐྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་དྲེ་ལྟར་བསན་ཟིན་ཀང་དབང་ཐྟོབ་པས་སྐད་ཅིག་བསྐ ལ་པར་བྱིན་གིས་རླྟོབ་
ནུས་པས་་་་་་སྔར་ཆྟོས་བཤྲེས་བཤད་བུ་སྟོ། །འདིར་ཕྱྟོགས་གསུམ་པ་གཟུང་སྲེ་བྱང་ཆུབ་སིང་པྟོར་བཞུགས་ནས་བར་
ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མ་བསྲེད་པར་ལྡང་མི་སྲིད་ཅྲེས་གསུངས་པས། དྲེར་དྲེ་ངྲེས་པར་བསྲེད་ལ་དྲེ་ཡང་
རང་བཞིན་དབང་མཚན་པར་བྱས་ན་རང་གི་བཞྲེད་པ་ལ་རག་ལས་པས་དང་། དུས་ལ་མངའ་བརྲེས་པས་དུས་
མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་ཡུན་གིས་དྲེ་བརྲེས་པ་ལ་གནྟོད་པ་མྲེད་མྟོད། གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། པད་
དཀར་ལས། དྲེ་པ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེན་པྟོས་བདུད་བཅྟོམ་ནས་བར་བསྐ ལ་ལྔ་བཅུར་སིལ་ཀྲུང་
མི་བཤིག་པར་བཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་སྟོ། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་བྱང་ཆུབ་སིང་པྟོར་བཞུགས་པའི་ཞག་
དྲེ་ིད་ཀི་ཐྟོ་རངས་སངས་རྒྱས་ ་་་་་བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པྟོ་ནི་གིས་ཏྲེ། གནས་བྱང་ཆུ བ་ཀི་སིང་པྟོ་དང་། རྟོགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པྟོ་ཞྲེས་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་

པར་ཤཱ ནིས་སྟོ། །སྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བདུད་བཏུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་དང་དྲེ་ིད་
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སྐ ད་ཅིག་མའྟོ། །སྐ ད་ཅིག་མ་བཞི་པྟོ་གཅིག་ཅར་རམ་རིམ་གིས་རྟོགས། དང་པྟོ་ལྟར་ན། དང་པྟོ་གིས་པ་
སྟོགས། ཅི་ལྟར་རུང་། གིས་པ་ལྟར་ན་བཞི་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གཅིག་ཅར་རྟོགས་ལ་དང་པྟོ་གིས་པ་སྟོགས་
ནི་གངས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་གི་དྟོན་གི་རིམ་པ་མིན་ནྟོ། །གིས་པ་ལྟར་ཡིན་ནའང་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ་བྱིས་པ་རྣམས་
ཀི་སྐད་ཅིག་དྲེ་དབང་ཐྟོབ་པས་ ་་་་་དངྟོས་བཞིར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །བརྒྱད་པ་ཆྟོས་སྐུ་ལ། 
གཞིའི་སངས་རྒྱས་འདུས་མ་བྱས་ཆྟོས་སྐུ་མིན་པར་འདྟོད་པ་དགག་པ་རྲེ་ཤིག་བཞག་ནས་འཕགས་སྲེང་སྟོགས་འགྲེལ་བྱྲེད་
རྣམས་ཀི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་སྟོན་པ་ལ། མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞི། དྲེ་དག་གི་ཆ་ལ་རྟོད་སྟོང་དང་བཞིའྟོ། །དང་
པྟོ་ནི། ཡུམ་གི་སྦྱྟོར་བ་བསྟོམས་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་གང་ཞིག་ཟག་མྲེད་ཀི ་ཆྟོས་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ཡི་རྣམ་སིན་
ནི་ཞྲེས་དང་། །ཆྟོས་རྣམས་ཀུན་གི་ལུ ས་ཡིན་ཕྱིར། །ཞྲེས་བདྲེན་གིས་ལས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཟག་མྲེད་ཀི་ཆྟོས་མཐའ་
ཡས་པའི་ཡན་ལག་བསག་པའམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པས་སྐུ། ཡྟོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པས་སྐུ། རིགས་པའི་
རྲེས་སུ་འབང་བས་ཐྟོབ་བྱའམ་རྟོགས་བྱའི་ངྟོ་བྟོ་ཡིན་པས་སྐུ་སྲེ། བདྲེན་གིས་ལས། ཆྟོས་རྣམས་ཀུན་གི་ལུ ས་ཡིན་
ཕྱིར། །ཡྟོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བསམ་ཡས་ཕྱིར། །རིགས་པའི་རྲེས་འབང་ངྟོ་བྟོའ ་ིཕྱིར། །སྟོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་སྐུར་
འདྟོད། །ཅྲེས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོའ ་ིཕྱིར་ཞྲེས་པ་འགྟོ་བ་ཐམས་ཅད་དྲེའི ་ངྟོ་བྟོ་ལས་མ་འདས་པས་སྐུ་ཞྲེས་པ་འདི་ཆྟོས་ིད་ཀི་སྐུའི་ས་
དྟོན་ཏྲེ་བདྲེན་གིས་སུ་སྐུ་གསུམ་ལས་མི་འདྟོད་ཅིང་ཆྟོས་སྐུ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་གཅིག་ཏུ་བཞྲེད་པའི་ལུ གས་སྟོ། །འདིར་ཇི་བཞིན་
སྦྱྟོར་བར་མཛད་པ་ནི་ཅུང་་་་་་བུ་ནྟོར་རྟོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚན་ིད་པ་དང་རྲེས་མཐུན་པ་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་ལྔ། སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཡྟོན་ཏན་ཕིན་ལས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་བཞི་སྲེ། སྐུ་གིས་གསུམ་བཞི་ལྔར་དབྱྲེ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྒྱུད་བར། 
ཆྟོས་སྐུ་རྣམ་གིས་ཤྲེས་བྱས་ཏྲེ། །ཆྟོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་དི་མྲེད་དང་། །དྲེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །ས་ཚོགས་ཚུལ་ནི་སྟོན་
པའྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། རྟོགས་པ་ཆྟོས་སྐུ་དང་བསན་པ་ཆྟོས་སྐུ་སྲེ་ཆྟོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་དང་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་ལ་རིམ་བཞིན་་་་་་ཀ་ཤིས། ཆྟོས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། བཤད་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་དང་། རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྐུའྟོ། །རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཡང་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ཡྲེ་

ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཅན་དང་། བསྟོད་ནམས་ཀི་རྒྱུ་ཅན་ནྟོ། །ཞྲེས་རྡྟོར་གཅྟོད་འགྲེལ་པར་ཟྲེར་རྟོ། །དང་པྟོ་དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་བྱ་ཡིན་
པས་དྲེ་སྐད་བྱ་ལ་དྲེ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པའི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་རྒྱུ། དྲེའི་རྒྱུ་དངྟོས་་་་་་མཐུན་པ་ནི་བསན་པའི་་་་་་དངྟོས་ཆྟོས་
ཏྲེ་དྲེ་ཡང་དྟོན་དམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཟབ་མྟོ་སྟོན་པ་བྱང་སྲེའི་སྲེ་སྟོད་ད ང་ཀུན་རྟོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གླྲེང་གཞི་སྟོགས་ཆྟོས་ས་ཚོགས་སྟོན་པ་གླྲེང་གཞིའི་སྲེ་སྟོགས་སྟོ། །གཞན་་་་་་བྟོ་དྟོང་། བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དུ་བཤད་པ་ནི་
ནྟོར་རྟོ། །ཡང་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་ཆྟོས་སྐུ་དམ་པ། བསྟོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་
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པ་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་སྲེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་བསྔྟོ་བར། དགྲེ་བ་འདི་ཡིས། ནས། དམ་པ་གིས་ནི་ཐྟོབ་
པར་ཤྟོག །ཅྲེས་སྟོ། །འདིའི་དང་པྟོ་རང་དྟོན་དྟོན་དམ་པའི་སྐུ། གིས་པ་གཞན་དྟོན་བརྡའ་འམ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་སྐུ་
སྲེ། རྒྱུད་བར། རང་དྟོན་གཞན་དྟོན་དྟོན་དམ་སྐུ་དང་ནི། །དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ཀུན་རྟོབ་སྐུ་ིད་དྲེ། །ཞྲེས་དང་པྟོ་
སྟོབས་སྟོགས་བལ་བའི་ཡྟོན་ཏན་སྟོ་གིས། གིས་པ་མཚན་བཟང་རྣམ་སིན་གི་ཡྟོན་ཏན་སྟོ་གིས་ཅན་ཏྲེ། 
དང་པྟོའ ་ིསྐུ་ནི་སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་མ་འདྲེས་པ་བཅྟོ་བརྒྱད་་་་་་ ལ་སྟོགས། བལ་བའི་ཡྟོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན། །གིས་པ་སྲེས་
བུ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིམཚན། །རྣམ་སིན་ཡྟོན་ཏན་དག་དང་ལྡན། །ཞྲེས་སྟོ། །སང་བྱ་སིབ་གིས་ཀི་དི་མ་སངས་པའི་ཆ་ནས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་
བས་དང་བ་མ་སྲེལ་བསུ་སྟོགས་སྔྟོན་གི་བསྟོད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་རྣམ་སིན་ཡིན་པས་དྲེ་སྐད་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་
ིད་རྣམ་པར་དག་པ་མཐྟོང་ན་དྟོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་མཐྟོང་བར་བརྟོད་ཀི་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པའི་
གཟུགས་མཐྟོང་བ་ཙམ་གིས་དྟོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་མཐྟོང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རྡྟོ་རྲེ་གཅྟོད་པར། གང་དག་ང་ལ་མཚན་དཔྲེ་

སྟོགས་་་་་་གཟུགས་སུ་མཐྟོང་། །གང་དག་ང་ལ་སར་ཤྲེས་པ། །ལྟོག་པར་བཅྟོམ་ ་་་་་སྟོང་བས་ཞུགས་པས་སྲེས་པ་

ཡི། །སྲེ་བྟོ་དྲེས་ནི་ང་མི་མཐྟོང་། །འདྲེན་པ་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ། །ཆྟོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཤའ་མ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་་་་་་ཆྟོས་ིད་ ་་་་་ཞྲེས་བྱ་

དྲེ་ིད་དྲེ་བཞིན་ིད་ཆྟོས་དབྱིངས་ཡང་དག་མཐའ་མཚན་མྲེད་དྟོན་དམ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་རྣམ་གངས་སྟོ་དྲེ་ིད་་་་་་ སངས་རྒྱས་་་་་་སུ་བལྟ་བར་བྱ། །ཆྟོས་ིད་
རྣམ་པར་ཤྲེས་བྱའང་མིན། །དྲེ་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་མི་ནུས། །ཞྲེས་སྟོ། །བརྒྱད་སྟོང་པར། དགྲེ་སླྟོང་དག་ང་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐུར་
མ་ལྟ་བར་ང་ལ་ཆྟོས་ཀི་སྐུར་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་ལྟྟོས་ཤིག་ཅྲེས་པའི་དྟོན་ཡང་དྲེའྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྐུ་གསུམ་
གི་ངྟོ་བྟོ། རྒྱུ། རྣམ་བཞག་དཔྱད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ལ་སྟོགས་པའི་་་་་་ཐ་མི་དད་པ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ། སིབ་པ་དང་བལ་བ་བཞི་

དང་། རང་བཞིན་ག ིས་ས ིབ་པ་མྲེད་པ། རྟོག་པས་དམིགས་བྱ་མ་ཡིན་ལ། མམ་བཞག་སྟོ་སྟོར་རང་རིག་གིས་རིག་པ་གསུམ་ཆྟོས་དབྱིངས་འྟོད་གསལ་བ་ཞྲེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པས། མཚན་ིད་ལྔ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་གི་མཐར་ཐུག་གི་སྐུ་ཞྲེས་པ་སྐུ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་
ཆྟོས་སྐུའི་མཚན་ིད་དྲེ། མཚན་ིད་ལྔ་དང་ཡྟོན་ཏན་ལྔ་ནི། རྒྱུད་བར། ཐྟོག་མ་སྲེ་བ་དབུས་ གནས་པ་མཐའ་འཇིག་པ་

མྲེད་པས་འདུས་མ་བྱས་པའྟོ། །ཅིང་ཡྟོན་ཏན་ག ི་ཆྟོས་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པས་ཐ་མི་དད་པའྟོ། །མཐའ་གིས་མྲེད་པས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ། ས ིབ་པ་

གསུམ་དང་བལ་ཞིང་དི་མྲེད་པ་ནི་རང་བཞིན་ག ིས་སི བ་པ་མྲེད་པ་རྣམ་རྟོག་གིས་དམིགས་བྱར་མྲེད་པ། །ཆྟོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རང་བཞིན་འྟོད་

གསལ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རྟོགས་པ་ནི། །མམ་པར་བཞག་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་པ་ཡིས་མཐྟོང་། །ཞྲེས་མཚན་ིད་ལྔ། གཞལ་མྲེད་པ་རྒྱ་

ཆྲེ་བ་གངྒཱའི་བྱྲེ་མ་ལས་འདས་པ་གངས་མང་བ། བསམ་མྲེད་རྟོག་གྲེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། མམ་མྲེད་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པ་སྲེ་ཡྟོན་ཏན་རྣམས་དང་
ལྡན། །་་་་་དྲེ་ཡན་ག ིས་བཞི་བསན། འདི་མན་གིས་གཅིག་སྲེ་ས ིབ་པས་དག་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྟོན་ཏན་ལྔ་པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་དི་མྲེད་དབྱིངས་དྲེ་
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ནི། །བག་ཆགས་བཅས་པའི་ྲེས་པ་གཏན་སངས་པ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལྟོངས་སྐུ་ནི། གསུང་བརྟོད་པ། སྐུ་སང་བ། 
མཛད་པ་སྒྲུབ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འདི་གྟོང་མ་གསུམ་ཀ་ལ་སྦྱར་་་་་་སྲེ་གསུམ། དྲེ་རྣམས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། སྐུ་གསུང་
ཐུགས་མཛད་པ་དུ་མར་སྟོན་ཡང་དྲེ་དང་དྲེར་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ཞྲེས་པ་མཚན་
ིད་དྟོ། །རྒྱུད་བར། ས་ཚོགས་དམ་ཆྟོས་འྟོད་ཟྲེར་མངའ་བའི་སྐུ། །འགྟོ་བའི་རྣམ་གྟོལ་དྟོན་གྲུབ་ལ་བརྟོན་པ། །མཛད་པ་ཡིད་
བཞིན་ནྟོར་བུའི་རྒྱལ་བཞིན་ཏྲེ། །ས་ཚོགས་དངྟོས་ཀང་དྲེ་ཡི་རང་བཞིན་མིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། འབས་བུ་
གསུམ་གི་རྒྱུའི་གཟུགས་སྐུ་གང་ཞིག་དུས་ནམ་ཡང་ཆྟོས་སྐུ་ལ་གནས་པ ་སྲེ། རྒྱུད་བར། འཇིག་རྲེན་གདུལ་བྱ་འཁྟོར་བ་ལ་ཆགས་པ་

དག་སྲིད་པ་ལ་སྟོ་བ་བསྲེད་ནས་ཞི་བའི་ལམ་མྱང་འདས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཐྲེག་དམན་ལ་ཞུགས་པ་བཟླྟོག་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་རབ་ཏུ་སིན་ཅིང་འདུན་པར་མཛད་པ་

དང་གཅིག དང་བར་མཛད་པ་དང་གིས། བྱང་ཆུ བ་མཆྟོག་ཏུ་ལུང་སྟོན་པས་རྣམ་གྟོལ་ཐྟོབ་པར་བརྟོད་པ་སྲེ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས། །གང་ཡིན་དྲེ་ཡང་
འདིར་ནི་རག་གནས་ཏྲེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །གིས་པ་
ནི། ཡྲེ་ཤྲེས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་་་་་་ཀི་ཚོགས་དང་རང་བཞིན་རྒྱན་་་་་་རིགས་ལས་ཆྟོས་སྐུ། བསྟོད་ནམས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་་་་་་ཚོགས་དང་རྒྱས་
པའི་རྒྱན་་་་་་རིགས་ལས་གཟུགས་སྐུ་གིས་འབྱུང་ཞིང་། ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་པས་ཆྟོས་སྐུ། ྟོན་ཡིད་གནས་གྱུར་པས་
ལྟོངས་སྐུ། འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་གནས་གྱུར་པས་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུ ང་བར་གསྲེར་འྟོད་ལས་སྟོ། །མདྟོར་བསྡུས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་
གསུམ། མམ། མི་མམ་པ། རག་པའི་ཁད་པར་རྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དྲེ་དག་རྲེན་དང་དགྟོངས་པ་དང ་། །འཕིན་ལས་ཀིས་ནི་
མམ་པ་ིད། །ཅྲེས་ཏྲེ་སྐུ་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །གིས་པ་ནི། ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་པ་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །འཁྟོར་ཡྟོངས་སུ་

བསྡུ་བ་དང་ཞིང་དང་མཚན་དང་། །སྐུ་མདྟོག་དང་ཆྟོས་ཏྲེ་རྟོགས་ལྟོངས་སྟོད་དང་། སྲེ་ཆྟོས་ཀི་ལྟོངས་སྟོད་དང་། །མཛད་པ་སྲེ་དྲུག་པྟོ་དག་
གིས་ཐ་དད་དྟོ། །རྒྱན། ཞྲེས་སྟོ། །རང་བཞིན་སྐུ་ནི་ཆྟོས་ིད་ཀིས་མམ་པ་དང་། །རྟོགས་དཀའ་བས་ཕ་ཞིང་ལྟོངས་སྐུ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་
དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ག ིས་ལྟོངས་སྐུའི་ཕུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུ ར་པའྟོ། །དགྲེས་རྒུར་ལྟོངས་སྟོད་བསན་པ་ལ། །ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་འབྱྟོར་རྒྱུར་འདྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ནི། གཞན་དྟོན་ཕུན་ཚོགས་ཏྲེ། བཟྟོ་དང་སྲེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆྲེ། །མྱ་ངན་འདས་པར་རག་སྟོན་
པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དྲེ་ནི། །རྣམ་པར་གྟོལ་བའི་ཐབས་ཆྲེན་པྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་རང་བཞིན་ག ིས་

རག་དང་ནི་ལྟོངས་སྐུ་སྐུ་དྲེ་ིད་འཁྟོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་རག་གྟོ །སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་ཡང་སྟོན་ཅིང་ནམ་ཡང་གང་ན་ཡང་གཏན་མྲེད་མ་ཡིན་པས་རྒྱུན་གིས་རག་

གྟོ་དྲེ་དག་རག་པ་ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །བཞི་པ་ནི། མཚན་བརྟོད་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་
ིད་ཅན། །ཞྲེས་པ་ལ། འཇམ་དཔལ་གགས་པས་དྲེའི་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་འདིར་བཤད་བཞི་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སྐུ་ད ང་ལྔ་ཞྲེས་
སྟོ། །འཇམ་དཔལ་གི་རང་གི་ལྟ་བའི་འདྟོད་པ་མདྟོར་བསན་པར། ་་་་་སྐུ་ནི་གཅིག་གིས་གསུམ་དང་ནི། །བཞི་དང་ལྔ་རུ་གསུངས་པ་སྲེ། །སངས་རྒྱས་

ཐྟོག་མ་ཐ་མ་མྲེད། །དང་པྟོའ ་ིསངས་རྒྱས་རིས་མྲེད་པ། །ཡྲེ་ཤྲེས་མིག་གཅིག་དི་མ་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐུ། ༡ །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་
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ནི། །དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཆྟོས་སྐུ་སྲེ། ༢ །ཞྲེས་དང་། ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དབྱྲེ་བ་ཡིས། །སྐུ་གསུམ་དུ་ནི་རབ་ཏུ་
བསགས། །ཆྟོས་དང་ལྟོངས་སྟོད་སྤྲུལ་པ་རྣམས། །སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་མི་ཡིས་སྒུག༣ །ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོངས་རྟོགས་
པ་ཞུས། །ཞྲེས་སྟོགས་འདི་བཞིན་རྐང་པ་བཞི་བཤད། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྟོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གི་སྤྲུལ་པ འི་སྐུ་
མཆྟོག་གྟོ །ས་ཡི་ཕུང་པྟོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གི་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་སྐུ་མཆྟོག །ཆྟོས་ཀི་ཕུང་པྟོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་
གི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་རབ་བསགས། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཕུང་པྟོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐུ་རབ་བསགས། །བདྲེ་བའི་ཕུང་པྟོ་མཐའ་
ཡས་པ། །བདག་གི་བདྲེ་སྐུ་འགྱུར་མྲེད་མཆྟོག །ཅྲེས་ཆྟོས་ལྟོངས་སྤྲུལ་ཡྲེ་ཤྲེས་བདྲེ་བའི་སྐུ་ལྔར་བཤད་དྟོ། །གསྲེར་ནི་ར་
བའི་ཆྟོས་སྐུ་དང་ལྔ་ཟྲེར་རྟོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིན་མིན་དུ་ཕྱྲེ་བས་ལྔར་་་་་་སྔགས་དྟོན་རྣམ་གཟིགས་སུ་ སྲེག་
པའི་རྡྟོ་རྲེ་དང་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། དབྱྲེ་བ་གསུམ་ལས། རྒྱུ་ནི། ན་རང་དག་བཅྟོམ་མན་ནས་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྟོད་ནམས་བཅུར་བསྲེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་
བསྟོད་ནམས་བརྒྱས་དཔྲེ་བྱད་བཟང་པྟོ་གཅིག དཔྲེ་བྱད་བརྒྱད་བཅུ་འགྲུབ་པའི་བསྟོད་ནམས་བརྒྱས་མཚན་སུམ་ཅུའི་
གཅིག མཚན་སུམ་ཅུ་འགྲུབ་པའི་བསྟོད་ནམས་སྟོང་གིས་མཛོད་སྤུ། དྲེ་འབུམ་གིས་གཙུག་ཏྟོར། དྲེ་བྱྲེ་བ་འབུམ་ཕག་བརྒྱས་
གསུང་ཆྟོས་ཀི་དུང་གཅིག་འགྲུབ་ཅྲེས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་རྟོ། །་་་་་གཙུག་ཏྟོར་བསྟོད་ནམས་བྱྲེ་བ་ནི། །འབུམ་ཕག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྟོབས་

བཅུ་མངའ་བའི་ཆྟོས་ཀི་དུང་། །གཅིག་འབྱུང་བར་ནི་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། གག་སྟོང་གིས་མྲེད་གང་ཞིག ལྷའི་རྔ་བྟོ་ཆྲེ་དང་
རྣམ་པ་བཞིས་མཚུངས་པའི་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཅན་ཞྲེས་པ་མཚན་ིད་དྟོ། །གང་ཟག་དང་དུས་ལ་ཁབ་
པས་ི་ཚེ་བ་མིན་པ། འདི་དང་ཕྱི་མ་ལ་མི་ཕན་པ་སྟོང་བས་ཕན་པ། ཆྟོས་ཀི་དགའ་བདྲེ་སྒྲུབ་ཅིང་ཕྱིན་ཅི་ལྟོ ག་
གི་བདྲེ་བ་སྲེལ་བས་བདྲེ་བ། འཁྟོར་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱིན་པའྟོ། །རྒྱས་པར་རྒྱུད་བ་མ་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། མྲེན་དང་འཇམ་དང་ཡིད་དུ་འྟོང་། །ཡིད་དུ་འཐད་དང་དག་པ་དང་། །དི་མྲེད་གསལ་དང་
སན་ཅིང་འཇྲེབས། །སན་འྟོས་མི་ཚུགས་སན་པ་དང་། །དུལ་དང་མི་རྩུབ་མི་བརླང་བ། །རབ་དུལ་རྣར་སན་ ལུས་
སིམ་བྱྲེད། །སྲེམས་སིམ་སིང་དགའ་དགའ་བདྲེ་བསྲེད། །གདུང་མྲེད་ཀུན་ཤྲེས་རྣམ་རིག་བྱ། །རྣམ་གསལ་
དགའ་བྱྲེད་མངྟོན་དགའ་བྱྲེད། །ཀུན་ཤྲེས་རྣམ་རིག་བྱྲེད་རིགས་པ། །འབྲེལ་དང་མི་བཟླྟོས་སྲེངྲེ་ཤུགས། །གླང་
ཆྲེན་འབྲུག་དང་ཀླུ་དབང་དང་། །དི་ཟ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཚངས། །ཤང་ཤང་ས་དབྱངས་གགས་པ་ ་་་་་རྲེ་རྲེ་སྦྱར་བདུན། །ལྷ་
དབྱངས་རྔ་ས་མ་ཁྲེངས་པ། །མི་དམའ་ས་ཀུན་རྲེས་སུ་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་མ་ཆག་མ་ཚང་མྲེད། །མ་ཞུམ་མི་
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ཞན་རབ་ཏུ་དགའ། །ཁབ་དང་ཐ་བ་མྲེད་རྒྱུན་ཆགས། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་་་་་།འབྲེལ་དང་ ་་་་་གིས་མྲེད་སང་བར་རྟོ་ས་ཀུན་རྟོགས་
པར་བྱྲེད། །དབང་པྟོ་ཚིམ་བྱྲེད་མ་སད་པ། །མི་འགྱུར་མ་བརབས་འཁྟོར་ཀུན་གག །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྟོག་ལྡན་
པ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་ཡིན་ནྟོ། །སང་བ་བཞིན་དུ་སང་། གཅིག་མ་བཏྟོགས་སྟོ། །་་་་་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་བུ་གསུམ་པ་ནི། ཡྲེ་ཤྲེས་
བཞིའམ་ལྔ་སྲེ། རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། བྱྲེད་ལས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། གནས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ཀུན་གཞི་ྟོན་ཡིད་ཡིད་ཤྲེས་དབང་
ཤྲེས་རྣམས་གནས་གྱུར་པ་ལས་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞི་རིམ་བཞིན་འབྱུང་སྲེ། ཙནྟྲ་གྟོ་མིས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་གང་
ཡིན་པ། །མྲེ་ལྟོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ིད་གྱུར་པ། །དྲེ་ཡང་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ནི། །ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་འགའ་ཞིག་འདྟོད། །ཅྲེས་
དང་། ྟོན་མྟོངས་ཅན་ཡིད་གནས་ གྱུར་པ། །མམ་ིད་ཡྲེ་ཤྲེས་བརྟོད་པར་བྱ། །སྟོ་སྟོར་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྲེས་ིད་དྲེའྟོ། །ཞྲེས་དང་། དབང་པྟོ་ལྔ་ཡི་རྣམ་ཤྲེས་གང་། །དྲེ་ནི་དྟོན་ཀུན་ཡྟོངས་འཛིན་
ཕྱིར། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྟོན་དུ་ནི། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ིད་ཐྟོབ། །ཅྲེས་སྟོ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་
རིགས་དི་བལ་དུ་གནས་གྱུར་པས་ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྟོ། །བདག་པྟོའ ་ིརྒྱུ་ནི། ཐྟོས་བསམ་གིས་སྲེ་སྟོད་ཀི་ཆྟོས་་་་་་འཛིན་

པའི་ཕྱིར་དང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གཞན་་་་་་སྲེམས་མམ་་་་་་པའི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་ཆྟོས་་་་་་ཡང་དག་་་་་་པར་སྟོན་ཆྟོས་རབ་སྟོན་

ཕྱིར་དང་། །སྲེམས་ཅན་དང་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་་་་་་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་་་་་་བཟྟོད་ཕྱིར་ཡང་སྲེ། །ཡྲེ་ཤྲེས་བཞི་པྟོ་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞྲེས་
སྟོ། །གིས་པ་ལ། མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། །ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་ ་་་་་པ་མྲེད་པ། །དམིགས་པ་བྲེམ་རིག་ ཛ་ཡ་ཨ ་

ནནྡ་་་་་་གམ་སྟོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་མ་ཆད་པ་སྲེ་ཀུན་ལ་དམིགས་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ། སིབ་གིས་དང་བལ་
བས་ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྟོངས། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མྲེད་པས་མངྟོན་དུ་མ་ཕྱྟོགས་བཞིན་དུ་མྲེ་ལྟོང་ལ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་
གསལ་བར་སང་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་གཞན་གསུམ་གི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྲེ། མྲེ་ལྟོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ང་ཡི་མྲེད། །ཡྟོངས་སུ་མ་ཆད་
རག་ཏུ་ལྡན། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྟོངས་པ། །རག་ཏུ་དྲེ་ལ་མངྟོན་ཕྱྟོགས་མིན། །ཞྲེས་སྟོ། །མམ་ིད་ནི། བྱང་སྲེའི་དུས་སུ་
བདག་གཞན་མམ་པར་བསྟོམས་པའི་རྒྱུ་ལས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུའི་འགྟོ་བ་རྣམས་བདག་གིས་མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་
དུ་རྟོགས་ནས་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ལ་ཞུགས་པ་བྱམས་སིང་རྲེ་གིས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏྲེ། མམ་ིད་ཡྲེ་ཤྲེས་
སྲེམས་ཅན་ལ། །བསྟོམ་པ་དག་པ་ལས་འདྟོད་དྲེ། །མི་གནས་པའི་ཞི་བར་ཞུགས་པ་ནི། །མམ་ིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པར་
འདྟོད། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བྱམས་པ་དང་། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་དག་དང་ལྡན། །ཞྲེས་སྟོ། །སྟོར་རྟོག་ནི། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པར་སྟོ་སྟོར་རྟོགས་པ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྟོ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ ་གྱུར་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། 
སྟོ་སྟོར་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། །ཤྲེས་བྱ་ཀུན་ལ་རག་མི་ཐྟོགས། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀི། །གཏྲེར་དང་འད་བ་ཁྟོ་
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ན་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་གིས་ལྟོངས་སྐུ་སྲེ། །ཙནྟྲ ་གྟོ་མིས། དྲེ་དག་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་སྐུ་ིད། །ཆྟོས་ལ་རྟོགས་
ལྟོངས་སྟོད་སྟོན་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས། །ཆྟོས་ལ་རྟོགས་ལྟོངས་སྟོད་ཕྱིར་ཡང་། །ཞྲེས་སྟོ། །བྱ་སྒྲུབ་
ནི། འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དུ་ས་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པས་སྲེམ ས་ཅན་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་སྲེ། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། །ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ས་ཚོགས་ཤིང་། །དཔག་མྲེད་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སྲེམས་ཅན་དྟོན་ཀུན་སྒྲུབ་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེ། དྲེ་ཡང་རག་པར་ཐམས་ཅད་དུ། །དུས་ཇི་བཞིན་དང་བསམ་ཇི་བཞིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེ། །སྤྲུལ་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་
ལས་གྟོལ་ཞིང་། ཤྲེས་རབ་དང་སིང་རྲེ་གིས་སུ་མྲེད་པ་སངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གནས་ཡྟོངས་སུ་
གྱུར་པའི་ཆྟོས་དབྱིངས་སྟོ། །ཞྲེས་ཨ་བྷ་ཡ་དང་ཛ་ཡ་ཨ་ནནའྟོ། །དྲེ་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུའྟོ། །མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུས་ཆྟོས་དབྱིངས་དང་
ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཤིང་དབྱིངས་རིག་དབྱྲེར་མྲེད་པས་དྲེ་གིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་ཁ ་ཅིག་ཏུ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ། ཁ་
ཅིག་ཏུ་ཆྟོས་སྐུར་བརྟོད་ཅྲེས་ཨ་བྷ་གསུངས་པ་ནི་མི་ལྲེགས་ཏྲེ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡིན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་འདུས་བྱས་ཀི་མྲེ་ལྟོང་
ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཆྟོས་དབྱིངས་གིས་ཀ་ཡིན་པ་མྲེད་པས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་འགྟོག་བདྲེན་མིན་པར་འགྱུར་བ་སྟོགས་སྟོན་དུ་མ་
ཡྟོད་ཅིང་། མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུ་ལྟོངས་སྐུར་མདྟོ་རྒྱན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །གསུམ་པ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞིའི་དང་པྟོས་ཕྱི་མ་
གསུམ་གི་རྒྱུ་བྱྲེད་དྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །ཡྲེ་ཤྲེས་འབྱུང་གནས་ཆྲེན་པྟོ་འད། །ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ིད། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་ཕྱིར་མྲེ་ལྟོང་ལྟ་བུའི་་་་་་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཙནྟྲ་གྟོ་མིས། ཁ་ཅིག་མྲེ་ལྟོང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀང་། །ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་པའི་སྐུ་རུ་རྟོགས། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ིད་ཕྱིར། །ྲེ་བར་བཏགས་ལས་དྲེ་བཞིན་གཞན། །ཞྲེས་ཏྲེ་
མམ་ིད་སྟོར་རྟོག་ལྟོངས་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དང་བྱ་སྒྲུབ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲེ་དང་དྲེར་བརྟོད་ཅྲེས་ ་་་་་ཙནྟྲ་གྟོ་མིའི་ལུང་དྲེ་དག་

ཐུབ་དགྟོངས་སུ་དངས་ཤིང་ཛ་ཡ་ཨ ་ནནས་ཀང་ངྟོ་། །པའྟོ། །གིས་པས་ནི།་་་་་བྱམས་སིང་རྲེ་གིས་ཀིས་ སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མྟོས་པ་

་་་་་དང་འཚམས་པར་བཞིན། འཚམས་པར་་་་་་སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངྲེས་པར་སྟོན། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པས་ནི། འཁྟོར་གི་དཀིལ་འཁྟོར་

རྣམས་སུ་ནི། །བ་ན་མྲེད་པའི་དགའ་བདྲེའི་་་་་་འབྱྟོར་བ་ཐམས་ཅད་སྟོན་་་་་་པར་མཛད་་་་་་ཅིང་པ། །ཐྲེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅྟོད་པ་
ཡི། །ཆྟོས་ཆྲེན་ཆར་ནི་རབ་ཏུ་འབྲེབས། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པས་ནི། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དྲེ་རག་ཏུ། །མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་བྱྲེ་
བག་དང་། །གངས་དང་ཞིང་གིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བསམ་མི་ཁབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། སྟོབས་བཅུ་མི་
འཇིགས་བཞི་མ་འདྲེས་བཅྟོ་བརྒྱད་ནི་བལ་བའི་ཡྟོན་ཏན། མཚན་སྟོགས་ལྡན་པའམ་རྣམ་སིན་གི་ཡྟོན་ཏན། ཡང་ན་ཚད་མྲེད་
བཞི་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་བར་རྒྱན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སྟོགས་ལས་འདི་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །ལྔ་པ་ལ། བྱྲེད་པ་པྟོ་ལ་
ཡྟོད་པའི་འཕིན་ལས་ལ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་གིས་སྟོ། །རྒྱུད་བར། མདྟོ་རྒྱན་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་
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སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ན་ཆྟོས་ིད་རྟོགས་པའི་སྟོམ་བྱུང་གསལ་སང་ཅན་མྲེད་པ་ཕལ་ཆྲེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
ཆྟོས་སྐུ་མྲེད་ཅྲེས་བཞག ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱྟོར་ལམ་དུ་དྲེ་ལ་གསལ་སང་ཅན་གི་སྟོམ་བྱུང་མམ་བཞག་བརན་པྟོ་ཡྟོད་པས་སྐུ་
བཅས། ས་དང་པྟོ་ཡན་ཆྟོས་དབྱིངས་ངྲེས་པ་འདྲེན་ནུས་སུ་མངྟོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པས་སྐུ་ཐྟོབ། ས་བརྒྱད་ཡན་མི་རྟོག་ཡྲེ་
ཤྲེས་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པས་ཆྟོས་སྐུ་རྟོགས་ཞྲེས་བཞག་སྲེ། སྐུ་མྲེད་པ་དང་བཅས་དང་སྐུ་ཐྟོབ་དང་། །སྐུ་ཡྟོངས་རྟོགས་དང་། 
ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན་སླྟོབ་ལམ་ན་དྲེ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྟོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཀི་འཕིན་ལས་རྲེས་མཐུན་པ་ཡྟོད་
ཀི་རྟོགས་པ་མྲེད་དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན་སྟོས་བཅས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །མ་བྱས་ན་མ་མཁྲེན་
པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེ་ན། ཡྟོངས་གཅྟོད་དུ་ཡུལ་མིན་རྣམ་གཅད་ལ་ཆྟོ ས་འགའ་ཡང་མཐྟོང་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གིས་མཐྟོང་བས་ཡུལ་
ཡིན་ཞྲེས་བུ་སྟོན་་་་་་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཡྟོངས་གཅྟོད་ནི་སྒྲུབ་པ་སྲེ ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་སྒྲུབ་ཆྟོས་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་དུ་རྣམ་མཁྲེན་གིས་
ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཁྟོ་ནའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་མིན་ཟྲེར་ཞིང་གསྲེར་དྲེ་འགྟོག་སྲེ་འྟོག་ཏུ་འ ཆད་
དྟོ། །གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྟོད་ན་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་ཏྲེ་གཟུགས་སྐུ་དུ་མ་ཡྟོད་པས་སྟོ། །ཞྲེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཀླུ་རྒྱལ་
རྣམས་ལ་སྦྲུལ་མགྟོ་སྟོང་ལ་སྟོགས་ཡྟོད་ཅིང་དྲེ་སྲེམས་བཅས་ཡིན་ཀང་རྒྱུད་དུ་མར་མི་འགྱུར་བ་དང་རི་ཐ་དད་པའི་དབང་
གིས་འཆར་བའི་ི་མ་བཞིན་ནྟོ། ཤ།དྲེ་ཡང་རང་གི་སྐུ་ིད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་དང་དྟོན་ལ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ིད་དུ་བཤད་པས་སྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྟོད་ཚུལ་ལ་རྒྱན་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་དང་ཨ་བྷ་ཡ་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོགས་ཡྲེ་
ཤྲེས་ིད་ལྟོངས་སྤྲུལ་སྐུ་གདུང་སྟོགས་སུ་སང་བར་བཞྲེད། ཙནྟྲ་གྟོ་མི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུར་བྱས་ནས་ལྟོངས་སྤྲུལ་
སྟོགས་བྱུང་བར་བཞྲེད་དྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་སའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཆྟོས་སྐུར་བཞག་གྟོ །ས་
བཅུ་པའི་བྱང་སྲེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཕིན་ལས་མམ་པར་བཤད་དྲེ། རྒྱུད་བར། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་
ཚུལ་འདི་ནི། །རྲེས་ཐྟོབ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་རྣམས་དག །སྲེམས་ཅན་ཡང་དག་སྟོལ་བ་ལ། །འཇིག་རྲེན་ན་ནི་
མམ་པ་ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་མམ་གི་མམ་པ་དངྟོས་མིན་ཏྲེ། རྒྱུད་བར། དྲེ་ལྟ་མྟོད་
ཀི་ས་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་བ་ལང་རིག་རྲེས་ཀི། །ཁད་པར་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའི་ཁད་དྲེ་ིད། །ཅྲེས་པས་སྟོ་བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་་་་་་གསུངས་ཏྲེ། དྲེའི་དྟོན་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་སྔར་དངས་དྲེས་གཞན་དྟོན་ཁད་
མྲེད་དུ་དང་། ཕྱི་མ་འདིས་རང་དྟོན་ཁད་ཡྟོད་པར་བསན་ཞྲེས་བཤད་པས་དགྟོངས་པ་དངྟོས་མིན་ནྟོ། །གིས་པ་ལ། ཐ་དད། 
གྟོ་རིམ། གངས་ངྲེས་པ་བསམ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གསུམ་མཚན་ིད་པ་རས་ཐ་དད་དྲེ། གང་ཟག་སྟོ་སྟོ་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་
ཡིན་པས་སྟོ། །རྲེས་མཐུན་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅི་རིགས་སྟོ། །སྦྱྟོར་བཞི་ལམ་ཤྲེས་དང་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཅིང་གཞི་ཤྲེས་དང་
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རས་ཐ་དད་དྟོ། །བཞི་པྟོ་ནང་ཕལ་ཆྲེར་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ལ་གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡྟོད་དྲེ། ་་་་་བུ་སྟོན་འདི་གྟོ་ཟླྟོག་པ་ནི་ནྟོར་རྟོ། 

ཚོགས་ལམ་ན་རྲེ་སྦྱྟོར་མྲེད་ཅིང་རྣམ་ཀུན་དང་མཐར་སྦྱྟོར་ཡྟོད་པ་ལྟ་བུའྟོ། །ཆྟོས་སྐུ་དང་རྣམ་མཁྲེན་བདག་
གཅིག་ཅིང་གཞན་དྲུག་དང་བདག་མི་གཅིག་གྟོ །འདིར་རིན་པྟོ་ཆྲེར་ནྟོར་བ་ཡྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། མཁྲེན་
གསུམ་ཐྟོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་ཡུལ། ཕྲེབས་ནས་མས་ལྲེན་སྦྱྟོར་བ། བངས་པའི་འབས་བུ་
ཆྟོས་སྐུ་སྲེ། མས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་འབས་བཅས་ཀི་སྟོ་ནས་བསན་ཏྟོ། །འདིར་འཇུག་ཡུལ་མཁྲེན་གསུམ་ཞྲེས་
འཆད་པ་ནི་འཇུག་ཡུལ་ངྟོས་མ་ཟིན་པའི་མམ་སྲེ་འཇུག་མཁན་བྱང་སྲེམས་ཡིན་མྟོད་གཞི་ཤྲེས་མཚན་ིད་
པ་དྲེའི་འཇུག་ཡུལ་མིན་ཏྲེ་དྲེའི་ཐྟོབ་བྱ་མིན་པས་སྟོ། །འཇུག་ཡུལ་ནི་ཐྟོབ་བྱའམ་དྟོན་དུ་གྲེར་བྱ་ིད་ལ་ཟྲེར་
རྟོ། །གསུམ་ནི་འཇུག་པའི་ཡུལ་གི་རྒྱུའྟོ། །ཞྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་འཆད་པ་ནི་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཆྟོས་སྐུ་སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་
ཞྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ། །མཁྲེན་གསུམ་ཡང་འབས་བུ་ལ་སྟོ་བ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་མཁྲེན་དང་པྟོར་བསན། དྲེ་རྒྱུ་ལ་
མ་གྟོམས་པ་ལས་བྱུང་བས་དྲེ་ནས་ལམ་ཤྲེས་བསན། དྲེ་ལ་གྟོལ་ས་ཤྲེས་དགྟོས་ཤིང་སང་བྱ་སྟོང་དགྟོས་པས་
དྲེ་ནས་གཞི་ཤྲེས་བསན་ཏྲེ་བཤད་རིམ་མྟོ། །སྦྱྟོར་བ་ལ། གསུམ་ཐྟོས་བསམ་གི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དབང་དུ་བྱ་དགྟོས་
པས་དྲེའི་ཐབས་རྣམ་ཀུན་བསན། དྲེ་ལས་དབང་ཐྟོབ་པ་འབྱུང་བས་དྲེ་ནས་རྲེ་སྦྱྟོར་བསན། དྲེ་བརན་པར་བྱྲེད་
ཅིང་མས་ན་གསྟོ་བའི་ཕྱིར་མཐར་གིས་བསན། དྲེ་མཐར་ཐུག་པ་ན་བརན་པ་ཐྟོབ་པ་འབྱུང་བས་དྲེ་ནས་སྐ ད་
ཅིག་མ་བསན་ཏྲེ་དྟོན་རིམ་གཙོ་ ཆྲེའྟོ། །དྲེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཆྟོས་སྐུ་སྟོན་ཏྲེ། དྟོན་རིམ་མྟོ། །དྲེ་ནས་ཀི་སས་
བསན་ཞྲེས་གསྲེར་དགྟོངས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡུམ་གི་རྣལ་འབྱྟོར་མས་སུ་ལྲེན་པ་ལ་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་
ཡུལ། ཕྲེབས་ནས་བསྟོམ་ཚུལ། བསྟོམ་འབས་གསུམ་དུ་ངྲེས་པས་མཁྲེན་གསུམ་སྦྱྟོར་བཞི་ཆྟོས་སྐུར་ངྲེས་
སྟོ། །གསུམ་པྟོ་ཡང་འབས་བུ་རྒྱུ་གྟོལ་སའམ། བང་དྟོར་གསུམ་དུ་ངྲེས་ལ། སྦྱྟོར་བ་འདི་དབང་ཐྟོབ་པའི་དྟོན་དུ་
བསྟོམ་པ་རྒྱུ་འབས་བརན་པ་ཐྟོབ་དྟོན་དུ་བསྟོམ་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྲེས་པས་རྣམ་རྲེ་གིས་མཐར་སྐ ད་གིས་སུ་
ངྲེས་ཏྲེ་ཆྟོས་སྐུའི་རྒྱུའི་རྣལ་འབྱྟོར་ནི་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སྟོ། །ཞུགས་འབས་ཆྟོས་སྐུར་ངྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་གིས་
འདྟོད་དྟོན་མཐའ་དག་རྟོགས་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་མངྟོན་རྟོགས་དྲེ་ ་་་་་གསྲེར་ནི་རྣམ་པ་ ་་་་་གསྲེར་བརྒྱད་དུ་ངྲེས་སྟོ། །དང་
ནི་རྟོགས་ཚིག་གྟོ །ཡང་ན་དྲེ་ནས་ཆྟོས་སྐུ་དང་ཞྲེས་བསྡུ་བ་བྱའྟོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ཟླྟོས་སྟོང་རྣམས་ཐད་ཀ་
ཐད་ཀར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པྟོ་རྣམ་མཁྲེན་གི་དངྟོས་པྟོ་བཅུ་བཤད་པ་ལ། བཞི་ལས་དང་པྟོ་
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ལམ་གི་རང་བཞིན་ནམ་རྲེན་བྱང་ཆུབ་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་མཚན་ིད། གཙོ་བྟོ་སྲེམས་གང་
ཞིག གཞན་དྟོན་ཕྱིར་དུ་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཞྲེས་པ་འཕགས་སྲེང་ངྟོ་། །ཤཱནི་ལྟར་
ན་གཞན་དྟོན་དུ་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདྟོད་པར་གྱུར་པའི་བྟོ་ཞྲེས་པ་སྲེ། དག་ལྡན་དུ། གཞན་
དྟོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདྟོད་པ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་པའི་མཚན་ིད་
དྟོ། །ཞྲེས་དང་། སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ། སྲེམས་བསྲེད་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་བརྟོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དང་པྟོ་ནི། འདུན་པའི་
མཚན་ིད་ཀི་ཁད་པར་རྟོ། །ལྷག་མ་ནི་དྲེའི་གྟོགས་ཀི་ཁད་པར་རྟོ་ཞྲེས་དང་། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུར་བརྟོད་དྲེ། 
དང་པྟོ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་པ་ིད་དྟོ། །ལྷག་མ་ནི་དྲེའི་གྟོགས་ཏྲེ་སྦྱྟོར་བ་དང་བསམ་པ་ལ་སྟོགས་པ་ས་ཚོགས་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ལྲེགས་སྟོ། །དབྱྲེ་ན་ྲེར་གིས་སྟོ། །གསྲེར་གིས་གཞན་དྟོན་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ིད་ཀི་
སྲེམས་འཇྟོག་པ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་དྲེ་སིན་ཅིང་དག་པར་བྱྲེད་པའི་གདམས་ངག་གི་
མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀིས་དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་དྟོན་རྟོགས་ཤིང་ཐྟོབ་པའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ལ་
སྟོགས་པས་འདྟོམས་པའི་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་དམ། དྲེ་ལྟར་གདམ ས་པ་ལྟར་མས་སུ་ལྲེན་པའི་བྟོ་གང་རུང་
ངྟོ་། །ཆྟོས་བཤྲེས་གིས་སྟོ། །གསྲེར་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་ལ་བསླབ་པ་ནི། གདམས་ངག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་
གདམས་པ་དང་རྲེས་བསན་གིས་ཡྟོད་དྲེ་འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །རྒྱན་ལྟར་ན་སྟོན་པ་པྟོ་སངས་རྒྱས། ན་པ་པྟོ་
ཆྟོས་མཆྟོག་པ་ལ་བཤད་སྦྱར་དུ་བཤད་ཅིང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་ཚོགས་ ལམ་པ་ལ་བཤད་དྲེ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པྟོ་
ནས་སྟོ། །རྒྱུ་ཆྟོས་རྒྱུན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་བརགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པ་གང་
ཞིག དམ་པའི་ཆྟོས་འཛིན་པའི་དན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྟོ། །ས་བཤད་ནི་གསུང་རབ་དང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དང་དྟོན་འཛིན་པས་ཆྟོས་ཀི་རྒྱུན་ བརགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་
པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནྟོ། །དྲེ་ཚེ་ཆྟོས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞི་གནས་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཡངས་པ་
ཐྟོབ་བྱའི་ཕྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྲེན་རྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། །བསྟོམ་པའི་ཚུལ་ལ་སྟོགས་པ་རྒྱན་ལས་
རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞིང་མང་དུ་དྟོགས་པས་ཀུན་བཏུས་བཞག་གྟོ །འདིར་བཤད་དང་རྒྱན་དུ་བཤད་པ་རྣམས་མི་འད་ཞིང་
རྒྱུ་མཚན་སྟོགས་འྟོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་གདམས་པའི་འབས་བུ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནི། ངྲེས་འབྱྲེད་དྲེ་གཅིག་
ཏུ་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྟོ། །དམ་པར་མི་རྟོག་པ་རྟོགས་པ་ནི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པ་སྲེ་མཐྟོང་བའི་ལམ་མྟོ། །དྲེ་ཐྟོབ་པ་ནི་ཆའྟོ། །དྲེ་
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ལ་ཕན་པ་ནི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའྟོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་ཡང་དྟོན་དྲེའྟོ། །ནྟོ། །ངྲེས་པ་སྲེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་
རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས། འབྱྲེད་པ་ནི་རྟོགས་པ་སྲེ་མཐྟོང་ལམ་དྲེའི་ཡན་ལག་ནི་རྒྱུ་ཞྲེས་པའྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་ངྲེས་པར་རྟོགས་པ་ནི་
ངྲེས་འབྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དང་། སྟོ་སྟོར་རྟོགས་པ་ནི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །གསྲེར་གིས་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པ་ནི་འཚང་རྒྱ་བ་ིད་
མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་མཚན་ིད་ནི། ཚོགས་ལམ་གི་རྲེས་ཀི་སྟོ་སྲེའི་སྟོམ་བྱུང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཞིག 
བདྲེན་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ། དབྱྲེ་ན་དྟོད་རྲེ་བཟྟོད་མཆྟོག་རྣམ་པ་བཞིའྟོ ། །དང་ཐམས་ཅད་སྡུད་
ཚིག་གྟོ །བཞི་པ་གདམས་པའི་དྟོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་ལས། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་རྒྱུ་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པའི་རིགས་ཀི་མཚན་ིད། ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྱུར་དང་ཡ་མ་བལ་བའི་ཆྟོས་དབྱིངས་རྣམ་
དག་སྲེ། ཨཱརྻས་རང་བཞིན་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ནི་རིགས་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་དྟོ། །ཕྱྲེ་ན་ཆྟོས་ིད་གཅིག་ིད་བརྲེན་པ་བསྒྲུབ་
པ་བཅུ་གསུམ་གི་སྟོ་ནས་བཅུ་གསུམ་དུའྟོ། །གིས་པ་རྲེན་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པའི་མཚན་ིད། རང་བཞིན་
དང་ཡ་མ་བལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྒྲུབ་པ་པྟོའ ་ིཤྲེས་བྱར་གྱུར་པ་སྲེ། ཨཱརྻས་རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ནི་དམིགས་པ་ཞྲེས་
སྟོ། །དབྱྲེ་ན་བཅུ་གཅིག་གྟོ །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དག་གི་མཚན་ིད་ནི། གང་གི་དྟོན་དུ་སྒྲུབ་
པ་བྱྲེད་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཏྲེ། སྡུད་འགྲེལ་དུ། སྐད་ཅིག་མ་བསན་ནས། དྲེའི་རྲེས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་
པ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་པ་དྲེ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་ཏུ་འྟོད་ལ་ཆྟོས་སྐུར་བྱང་ཆུབ་
ཅྲེས་ཏྲེ་འྟོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའྟོ། །དབྱྲེ་ན། གཞན་དྟོན་སངས་རྟོགས་གསུམ་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །བཞི་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་
བྟོ་ལ། སིར་ཐྲེག་ཆྲེན་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད། སྲེམས་བསྲེད་ལ་གནས་ནས་རང་གཞན་གི་དྟོན་རྟོམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོའ ་ི
རྒྱུར་གྱུར་པའི་བྱང་སྲེའི་སྟོད་པའམ་མས་ལྲེན་ཏྲེ། གནས་རྟོམ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཆྲེ་བདག་ིད། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་
སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདྟོད། །ཅྲེས་དང་། སྒྲུབ་པ་ནི་སྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་ཤཱནི་རང་ཀིར་རྟོ། །གསྲེར་ནི་སྒྲུབ་པ་ནི་མས་སུ་ལྲེ ན་པ་སྲེ། 
ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་སྨྲྟོས་བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད། གདམས་ངག་ཐྟོབ་པ་རིགས་ལ་བརྲེན་ནས་དམིགས་པ་རིམ་གིས་
རྟོགས་ཏྲེ་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་གི་ཆྲེད་དུ་བརྟོན་པའི་བྱས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་ངག སྒྲུབ་པའི་རང་ཀིར་་་་་་རྲེན་སྒྲུབ་པ འི་དམིགས་་་་་་

རད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་རང་་་་་་དུ་བྱ་བ་ཞྲེས་དང་རྲེན་ཅན་གི་བྱ་བ་ཞྲེས་སྟོ། །དབྱྲེ་ན། མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་གིས་མི་ཚུགས་པའི་གྟོ་
ཆའི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད། བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པ་གང་ཞིག བསམ་པའི་བྱ་བ་སྲེ། གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། གྟོ་ཆ་ཆྲེན་པྟོ་བགྟོ ས་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྲེམས་དང་པྟོ་ནས་གཟུང་སྲེ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བར་བསན་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ས་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པར། དྲེ་ལ་གྟོ་ཆ་
ནི་སྟོན་པའྟོ། །ཞྲེས་དབྱིག་གྲེན་གིས་སྟོ། །དབྱྲེ་ན་དྲུག་གམ་སྟོ་དྲུག་གྟོ །འདིར་སྨྲྟོས་གྟོ་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད། གང་ཞིག་ཕྱིན་
དྲུག་རྲེ་རྲེར་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་མས་སུ་ལྲེན་པར་གྟོ་བགྟོས་པའྟོ། །གྟོ་བགྟོས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ འི་སྒྲུབ་
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པ་ནི། བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པ་གང་ཞིག སྦྱྟོར་བའི་བྱ་བ། འདིར་སྨྲྟོས་འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད། འཇུག་ཡུལ་ཐྲེག་ཆྲེན་ད གུ་ཆར་
རམ་གང་རུང་ལ་འཇུག་ཅིང་འཇྟོག་པའི་སྒྲུབ་པའྟོ། །དབྱྲེ་ན་དགུའྟོ། །སིར་སྒྲུབ་པ་བཞི་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པའི་ལུ གས་སྟོ། །ཞུགས་
ཏྲེ་དཔུང་གི་ཚོགས་གསྟོག་པའི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད། བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པ་གང་ཞིག རང་འབས་སླྟོབ་ལམ་མམ་མི་སླྟོབ་པའི་
བྱང་ཆྲེན་གི་རྒྱུའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་པའམ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ། དབྱྲེ་ན་བཅུ་བདུན་ནྟོ། །དག་ལྡན་དུ། གང་གིས་
རྒྱུའི་མཐར་ཐུག་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་བཅུ་བདུན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དཔུང་ཚོགས་བསགས་པས་མ་རྒྱལ་བ་
ལས་རྒྱལ་བ་ཐྟོབ་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད། དྲེ་གང་ཞིག ངྲེས་པར་འབྱུང་ས་བརྒྱད་པྟོ་གང་རུང་དུ་
དངྟོས་སུ་ངྲེས་པར་འབྱིན་པ། དབྱྲེ་ན་བརྒྱད་དྟོ། །ཨཱརྻས་གྟོ་བགྟོས་པས་ནི་འཇུག་གྟོ །ཞུགས་པ་ནི་དཔུང་གི་ཚོགས་གསྟོག་
གྟོ །དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་ཐྟོབ་པས་ངྲེ ས་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱས་པར་
འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །སྒྲུབ་པ་དང་སྦྱྟོར་བཞིའི་ཁད་པར་ནི། ལྟོ་ཙྪ་བ་ན་རྲེ། རྣལ་འབྱྟོར་གི་རང་བཞིན་སྦྱྟོར་བ། སྟོད་པ་གཙོ་བྟོར་
གྱུར་པ་སྒྲུབ་པ་གསུངས་སྟོ། །འདིར་སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ་བརྟོན་འགྲུས་ཡིན་གསུངས་ཤིང་དུས་ཕྱིས་སྒྲུབ་པའང་བརྟོན་འགྲུ ས་ཁྟོ་
ན་མིན། སྦྱྟོར་བའང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཁྟོ་ན་མིན་གི་བརྟོན་འགྲུས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་གཙོ་བྱས་པའི་དད་སྟོགས་ཡིན་ནྟོ་
གསུངས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་གཅིག་གྟོ །ངྲེས་འབྱུང་དང་བཅས་པའི་་་་་་ཤཱ ནི་དངྟོས་ཆྟོས་བཅུ་པྟོ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པ་དྲེ་ ་་་་་ཤཱ ནི་པའི་
མངྟོན་རྟོགས་རྣམ་ཀུན་མཁྲེན་པ་ིད་བསན་ཏྟོ། །གིས་པ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་དངྟོས་ ་་་་་ཤཱ ནི་རང་ཀིར་དངྟོས་པྟོ་བཅུ་གཅིག་
ལ། ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དངྟོས་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་ཤྲེས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྟོགས་སངས་རྒྱས་
ཀི་འྟོད་ཀིས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་འྟོད་མྟོག་ མྟོག་པྟོ་གཟི་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའམ་མཛད་པས་ལྷ་རྣམས་ང་རྒྱལ་གི་རྟོགས་
པ་དང་བལ་ཏྲེ་སྲེམས་དང་བར་གནས་པར་གྱུར་ལམ་ལམ་ཤྲེས་སྟོ་རུང་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྟོགས་པ་སྲེ་
བའི་ཡུལ་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་ གསྲེར་བསྲེད་ཅན། རྒྱུའི་རྐྱྲེན་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ། གཞན་དྟོན་དུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའི་རྒྱུ་དགྲེ་བའི་
ར་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཆགས་པ་ཕ་མྟོ་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་མི་སྟོང་བའི་རང་བཞིན། གཞན་དྟོན་གི་བྱྲེད་ལས་ཅན་རྣམས་
སྟོ། །མཚན་ིད་ནི། མཚན་འཛིན་གི་གྲེན་པྟོའ ་ིཡན་ལག་སྲེ། ཤྲེར་འབྱུང་གིས་གྲེན་པྟོའ ་ིཡན་ལག་ནི་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཡན་
ལག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་པ་ངྲེས་པར་སླྟོབ་
དཔྟོན་ལ་ལྟྟོས་པས་སླྟོབ་མ་སྲེ་ན་ཐྟོས་ཀི་ལམ་ཡྟོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྦྱྟོར་དངྟོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བའི་སྟོ་ནས་ཕྱིན་
ཅི་མ་ལྟོག་པར་ཤྲེས་པའི་བྟོ། དྲེ་རྒྱུ་འབས་གིས་ཀི་སྟོ་ནས་སྟོན་ནྟོ། །གིས་པ་བསྲེ་རུས་མཚོན་པ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤྲེས་
པའི་ལམ་ཤྲེས་ནི། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཡྟོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྦྱྟོར་དངྟོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བའི་སྟོ་ནས་མ་ནྟོར་བར་
ཤྲེས་པའི་བྟོ། དྲེ་ཁད་པར་ངྟོ་བྟོ་རྒྱུ་གསུམ་གིས་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་པ་བྱང་སྲེའི་ལམ་ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། 
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བདག་མྲེད་གིས་ཀ་རྟོགས་པའི་སླྟོབ་ལམ་དུ་གནས་པའི་སྟོ་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་ལམ་མ་ནྟོར་བ ར་ཤྲེས་པའི་བྟོ། དབྱྲེ་ན་
གིས་ལས། ཕན་ཡྟོན་ཅན་གི་མཐྟོང་ལམ་ཤྲེས་པ་ནི། ཚེ་འདི་པའི་ཡྟོན་ཏན་ནད་མྲེད་པ་སྟོགས་དང་ཚེ་གཞན་པའི་ཡྟོན་ཏན་
ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་སྟོགས་ཀི་ཕན་ཡྟོན་ཆྲེན་པྟོ་ཅན་གི་མཐྟོང་བའི་ལམ་གི་དངྟོས་པྟོར་གནས་པའི་སྟོ་ནས་དྲེ་མ་ནྟོར་བར་ཤྲེས་
པ། དྲེ་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐྟོང་ལམ་གི་མཚན་ིད། ཟག་མྲེད་སྟོམ་ལམ་མ་སྲེས་གྟོང་གི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཞིག 
རྟོགས་བྱང་དུ་བགྟོད་པའི་གྟོ་སྐབས་ཕྱྲེ་ཤུལ། དབྱྲེ་ན་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གྟོ །གིས་པ་བྱྲེད་པ་ཅན་གི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྟོམ་ལམ་
ཤྲེས་པ་ནི། སྲེམས་དུལ་བ་སྟོགས་ཀི་འབས་བུ་ཅན་གི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྟོམ་ལམ་གི་དངྟོས་པྟོར་གནས་པའི་སྟོ་ནས་དྲེ་མ་ ནྟོར་བར་
ཤྲེས་པ། དྲེ་སྟོན་པ་ལ་གིས། སྟོམ་ལམ་གི་བྱྲེད་པའི་མཚན་ིད་ནི། སྟོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་ཁད་པར་བ་སྲེ་བྱ་བ་དྲེ་བྱྲེད་པ་
ལ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བཞག་གྟོ །ཡང་ན་སྲེམས་དུལ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་འབས་བུ་ཁད་པར་བ་བྱྲེད་པའྟོ། །ཤཱནིས་ཟག་མྲེད་ཀིར་
འཆད་དྟོ། །ཤྲེས་བྱ་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་སྟོམ་ལམ་གི་མཚན་ིད། མཐྟོང་ལམ་གི་རྲེས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་
ཤྲེས་གང་ཞིག བྱང་ཆྲེན་དུ་ཕྱིན་བྱྲེད་ཀི་སླྟོབ་ལམ་མྟོ། །འདིར་དྲེ་གིས་དང་དྲེ་གིས་ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་
གྟོ །གིས་པ་བྱྲེད་པ་ཅན་གི་སྟོམ་ལམ་ལ། རྲེས་ཐྟོབ་དང་མམ་བཞག་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ་གསུམ་གི། དང་པྟོ། དགྲེ་བ་
གསྟོག་བྱྲེད་ཀི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྟོམ་ལམ་མྟོས་པའི་མཚན་ིད། འཕགས་པའི་སྟོམ་ལམ་ཟག་བཅས་གང་ཞིག་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡྟོན་
ཏན་ཅན་ལ་ཡྟོན་ཏན་ཅན་དུ་ངྲེས་ནས་འཛིན་པ ་སྲེ། ྲེར་བདུན་ནྟོ། །དྲེའི་ཕན་ཡྟོན་ནམ་འབས་བུ་བསྟོད་པའི་མཚན་ིད། སྟོམ་
ལམ་རང་དྟོན་མྟོས་པའི་ཆྲེ་བའི་ཡྟོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོ གས་པ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གསྲེར་སྟོགས་ཐུགས་
དགྲེས་པའི་གནས་སྐབས་སམ། རྟོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་པས་སྟོན ་པའི་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་ ་་་་་སྲེང་བཟང་བི་མ་ལ་གང་
ཡང་རུང་བའྟོ། །སྟོམ་ལམ་མྟོས་པའི་ཕན་ཡྟོན་བཀུར་བའི་མཚན་ིད། སྟོམ་ལམ་གིས་དྟོན་མྟོས་པའི་ཆྲེ་བ་
ཞྲེས་སྟོགས། སྟོམ་ལམ་མྟོས་པའི་ཕན་ཡྟོན་བསྔགས་པའི་མཚན་ིད། སྟོམ་ལམ་གཞན་དྟོན་མྟོས་པའི་ཞྲེས་
སྟོགས་དགྟོད་དྟོ། །དབྱྲེ་ན་དགུ་དགུ་སྲེ་ྲེར་བདུན་ནྟོ། །གིས་པ་དགྲེ་བ་མི་ཟད་པར་བྱྲེད་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་
འཕགས་པའི་སྟོམ་ལམ་བསྔྟོ་བ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་མཚན་ིད། ཟུར་དང་པྟོ་འད། དགྲེ་བ་རྣམས་གཞན་དྟོན་དུ་
རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་སྟོབས་པའྟོ། །གསྲེ ར་རྟོ། །བཅུ་གིས་སྟོ། །གསུམ་པ་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བྱྲེད་
ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་སྟོམ་ལམ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་བ་མྲེད་ཀི་མཚན་ིད། དང་པྟོ་འད། རང་
བཞིན་གི་དགྲེ་ར་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའྟོ། །གིས་སུ་བྱས་པ་ནྟོར་རྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས་
དང་པྟོ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སྒྲུབ་པ་སྟོམ་ལམ་གི་མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་ཟག་མྲེད་སྟོམ་ལམ་གང་ཞིག 
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བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དུ་གྱུར་པའྟོ། །དྲེའི་ཁད་ཆྟོས་ལྔ་ཡྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་ཤིན་ཏུ་དག་
པའི་སྟོམ་ལམ་གི་མཚན་ིད། ཟུར་དང་པྟོ་འད། རྣམ་གྟོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ། མྟོས་པ་དང་བཅས་པ་
ལྔ་པྟོ་འདི་ནི་སྟོམ་པའི་ལམ་མྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་འདི་གིས་ཀི་སྔ་མ་རྟོགས་པ་ལམ་བདྲེན། ཕྱི་མ་
སངས་པ་འགྟོག་བདྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཅིང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྟོམ་པའི་ལམ་སངས་རྟོགས་དང་བཅས་པའྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་
འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བདྲེན་གིས་ གསྲེར་་་་་་ལའམ་ཐྲེག་གསུམ་གི་་་་་་བུ་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་

མངྟོན་རྟོགས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་ནི་དངྟོས་་་་་་ཤཱནི་རང་ཀིར་པྟོ་བཅུ་གཅིག་པྟོ་དྲེ་འད་བར་བསྡུས་ནས་མདྟོ་ལས་
བཤད་དྟོ། །ལམ་གསུམ་ཤྲེས་པ་དྲེ་འདར་ཞྲེས་བུ་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་པ་གཞི་ཤྲེས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ཤཱ ནི་རང་ཀིར་་་་་་དགུ་ལ་དང་པྟོ་ནི། 
དུས་གསུམ་མམ་ིད་དུ་ཤྲེས་པས་སྲིད་པ་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། ཆྟོས་ཀུན་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་
མྲེད་པར་རྟོགས་པས་ཚུར་རྟོལ་གི་མཐར་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤྲེས། གིས་པ་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོས་ཞི་བ་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་
ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། མཁའ་མམ་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱྲེད་པའི་བསམ་པས་ཕ་རྟོལ་ཀི་མཐར་མི་གན ས་པའི་གཞི་ཤྲེས། 
གསུམ་པ་འབས་ཡུམ་བསྲེད་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པས་འབས་ཡུམ་ལ་རིང་བའི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། མིང་དང་དངྟོས་པྟོའ ་ི
མཚན་མར་འཛིན་པའི་གཞི་ཤྲེས། བཞི་པ་འབས་ཡུམ་བསྲེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ིད་ཀིས་འབས་ཡུམ་ལ་རིང་བ་མིན་པའི་
མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཐབས་ཤྲེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་གི ་གཞི་ཤྲེས། ལྔ་པ་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཀི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། 
བྱང་སྲེའི་མམ་བཞག་གི་རྟོགས་པའི་སང་བྱར་གྱུར་པའི་གཞི་ཤྲེས། དྲེ་ལ་གཞི་ལམ་འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གསུམ་
མྟོ། །དྲུག་པ་གྲེན་པྟོའ ་ིཕྱྟོགས་ཀི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། རང་གི་སང་བྱ་ཆགས་པའི་མཐའ་མ་ལུ ས་པ་འགྟོག་པ འི་གཞི་
ཤྲེས་གང་ཞིག་བྱང་སྲེའི་རྟོགས་པ་ཡིན་པའྟོ། །བདུན་པ་གཞི་ཤྲེས་དངྟོས་བསན་གི་སྦྱྟོར་བའི་མཚན་ིད། གཟུགས་སྟོགས་
ལ་མངྟོན་ཞྲེན་བཀག་ནས་བསྟོམ་པའི་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ། དབྱྲེ་ན་བཅུའྟོ། །བྟོད་རྣམས་ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་ལམ་བཞིན་ཡྟོད་
ལྟོ། །བརྒྱད་པ་འདིར་དངྟོས་བསན་གི་སྦྱྟོར་བ་དྲེའི་མམ་ིད་ནི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གང་དུ་ཡང་སླྟོམ་སྲེམས་བཀག་ནས་བསྟོམ་
པ་གང་ཞིག དངྟོས་བསན་གི་སྦྱྟོར་བ་བཅུའི་མཚུངས་ཆྟོས་ཏྲེ། ལྡྟོག་ཆས་ཕྱྲེ་ན་བཞིའྟོ། །དགུ་པ་མཐྟོང་ལམ་སྲེ་དྲེ་ལ་གིས་
ལས། གཞི་ཤྲེས་དངྟོས་བསན་གི་མཐྟོང་ལམ་གི་མཚན་ིད། སྔར་ལྟར་རམ། གཞིའི་ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་གིས་གསར་དུ་
མཐྟོང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྟོ། །དབྱྲེ་ན་བཅུ་དྲུག་གྟོ །གཞི་ཤྲེས་ཤུགས་བསན་གི་མཐྟོང་ལམ་གི་མཚན་ིད། གཞི་གང་ཟག་གམ་
གཟུང་བ་བདག་མྲེད་མངྟོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐྟོང་ཞིང་མཚན་འཛིན་གི་བྟོ། མཐྟོང་དམིགས་བྱ་བ་མངྟོན་རྟོགས་ཞྲེས་པ་ནི་
ཐྲེག་དམན་གི་ལུ གས་ཁྟོ་ནའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཤུགས་བསན་གི་དྲེ་འད་དྲེ་ན་ཐྟོས་དང་སྟོགས་པ་རང་རྒྱ ལ་གི་ཀུན་ཤྲེས་ིད་དུ་
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འདྟོད་པ་ཡིན་ལ་དངྟོས་བསན་གི་དྲེ་སྟོགས་པ་བྱང་སྲེའི་སྲེ་གྲེན་ཕྱྟོགས་ཡིན་ནྟོ། །ཇྟོ་བྟོའ ་ིདཔྟོན་པྟོ་་་་་་པཎི་ཏ་ད་ན་ཤྲི་མི་ཏྲ་ན་
རྲེ། ཨ་ཏིའི་ས་འདིར་སྟོགས་མིན་གི་མཆྟོག་ལ་འཇུག་ཅྲེས་དང་། འཇམ་གསར་སྟོགས་ ་་་་་རལ་གི་ནི། སྟོགས་ལ་
བསྡུ་བྱ་མྲེད་ཟྲེར་བ་རྣམས་ནྟོར་བའྟོ། །གསྲེར་གིས་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་ནི། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀི་ཐབས་མིན་དང་ཐབས་དྲེ་འད་ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་གི་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་ཤཱནི་རང་ཀིར་
དངྟོས་བཅུ་གཅིག་གི་དང་པྟོ་རྣམ་པ་ནི། ཡུལ་གཞིའམ་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་བྱྲེ་བག་ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱྟོར་བའི་བསྟོམ་བྱར་གྱུར་པ། དྲེ་
ལ་བསྡུ་ན་གསུམ། ཕྱྲེ་ན་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་མྟོ། །གིས་པ་སྦྱྟོར་བ་ནི། གསུམ་ལ་དབང་གྱུར་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྟོམ་
བྱའི་རྣམ་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏྲེ་སྟོམ་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་རྟོ། །དབྱྲེ་ན་ི་ཤུའྟོ། །བཅས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་པ་སྲེ། ཡུམ་གི་སྦྱྟོར་བ་པྟོ་གང་
ཟག་ནི་སྔྟོན་དུ་ཚོགས་བསགས་པས་ཡུམ་ན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོད་དུ་གྱུར་པའི་སྲེས་བུ་སྲེ། དབྱྲེ་ན་ན་པ། འཛིན་པ། མི་
བརྲེད་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་སྟོད་བཞིའྟོ། །འདི་ཤཱནི་རང་ཀིར་གིས་མ་བགངས་ཤིང་ཞར་བྱུང་ཡིན་ནྟོ། །གསུམ་པ་
སྦྱྟོར་བའི་ཡྟོན་ཏན་ནི། སྦྱྟོར་བ་བསྟོམས་པའི་གནས་སྐབས་སམ། མཐར་ཐུག་གི་ཐྟོབ་བྱའི་འབས་བུ། དབྱྲེ་ན་བཅུ་
བཞིའྟོ། །བཞི་པ་སྦྱྟོར་བའི་སྟོན་ནི། སྦྱྟོར་བ་བསྟོམ་པ་པྟོ་འགའ་ཞིག་གིས་སྦྱྟོར་བ་བསྟོམ་པའི་བར་དུ་གཅྟོད་བྱྲེད་ཀི་ལས། 
ཡང་ན་ཡུམ་ལ་ཐྟོས་བསམ་བསྟོམ་པ་གང་རུང་གི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པའི་ལས། དབྱྲེ་ན་ཞྲེ་དྲུག་གྟོ །ལྔ་པ་སྦྱྟོར་བའི་མཚན་ིད་
ནི། སྦྱྟོར་བ་རྣམས་ཀི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཕིན་ལས་ངྟོ་བྟོ་ིད་གང་ཡང་རུང་བ་མཚོན་བྱྲེད་ཡིན་པ། ཡང་ན་སྦྱྟོར་བ་
རྣམས་རྒྱུའམ་ཁད་པར་ཅན་ནམ་སྦྱྟོར་བའི་ངྟོ་བྟོ་མཚོན་བྱྲེད་གང་ཡང་རུང་བ། དབྱྲེ་ན་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་གྟོ །དྲུག་པ་ཐྟོག་
མར་བསན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་མཚན་ིད། སྟོ་སྟོའ ་ིངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་མ་སྲེས་གྟོང་གི་མྱང་འདས་
ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ནི་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །ན་རང་ལ་ཡང་ངྟོ་། །རྒྱས་པར་འྟོག་
ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །བདུན་པ་དྲེ་ཡྟོངས་སུ་སིན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་རྲེས་ཐྟོབ་ཡིན་པའི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ གི་མཚན་ིད། དམིགས་
ཡུལ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་དག་ལ་སྲེམས་མམ་པ་ལ་སྟོགས་པ་གང་རུང་ཅན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་རྲེས་
ཐྟོབ། དབྱྲེ་ན་བཅུ་གིས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི་ཟག་པ་མྲེད་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཞྲེས་དང་། གསྲེར་ཁད་པར་ལམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་
ཏྲེ། སླྟོབ་དཔྟོན་གི་དགྟོངས་པའྟོ། །བརྒྱད་པ་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཡྟོད་པས་སླྟོབ་པ་རྟོགས་བྱང་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་ཚོགས་ཏྲེ་
དགྲེ་འདུན་གི་མཚན་ིད། ད་ཕྱིན་ཆད་ཐྲེག་དམན་དུ་མི་ལྟུང་ངྲེས་པའི་རགས་ཐྟོབ་པའི་བྱང་སྲེམས་ཏྲེ་སྦྱྟོར་མཐྟོང་སྟོམ་
གསུམ་པ་གསུམ་མྟོ། །འདིར་བཞི་ཡན་ཆད་ཚང་བ་ཞྲེས་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་་་་་་འཇྟོག་པ་ནི་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཁད ་
མ་ཕྱྲེད་པའི་གཏམ་མྟོ། །དགུ་པ་ཆྟོས་སྐུའི་ཡན་ལག་གམ་ ཤྲེར་་་་་་རྒྱུ་སྲིད་དང་ཞི་བ་མམ་ིད་ཀི་སྦྱྟོར་བའི་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   121 

མཚན་ིད། རྣམ་སྦྱྟོར་གང་ཞིག འཁྟོར་འདས་ལ་བང་དྟོར་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་གྲེན་པྟོར་འཁྟོར་འདས་
བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མམ་པར་བསྟོམ་པ། ཡང་ན་དག་སའི་ཞྲེས་སམ་རྒྱུན་མཐའི་སྦྱྟོར་བ་གང་
ཞིག་ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །བཅུ་པ་ྲེ་བའི་ཡན་ལག་ལྟོངས་སྐུའི་རྒྱུ་ཞིང་དག་པ་བ་ན་མྲེད་པའམ་
མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦྱྟོར་བའི་མཚན་ིད། རྣམ་སྦྱྟོར་གང་ཞིག སྟོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ྲེས་པ་མྲེད་ཅིང་ཡྟོན་
ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྟོམ་པ། དྲེ་ལ་སྟོད་བཅུད་དག་པ་གིས་སྟོ། །བཅུ་གཅིག་པ་སྲེམས་ཅན་ཡྟོངས་སུ་
སིན་པའི་ཡན་ལག་ཐབས་མཁས་སྦྱྟོར་གི་མཚན་ིད། རྣམ་སྦྱྟོར་གང་ཞིག ཡུལ་བཅུ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་
དུས་དུས་མིན་ཤྲེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ། དབྱྲེ་ན་བཅུའྟོ། །ཐབས་
མཁས་དང་བཅས་པའི་དངྟོས་པྟོ་བཅུ་གཅིག་པྟོ་འདིས་ནི་རྣམ་ཀུན་མངྟོན་རྟོགས་རྟོགས་པའི་སྐ བས་བསྡུས་
ནས་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ལྔ་པ་རྲེ་མྟོའ ་ིདངྟོས་པྟོ་ ་་་་་ཤཱ ནི་རང་ཀིར་བརྒྱད་ལ་དང་པྟོ་ནི། སྔར་རྲེ་མྟོར་ཕྱིན་དང་
ཞྲེས་བཤད་པའི་རྲེ་མྟོ་དྲེ་ཡི་རགས་སམ་རགས་ཀི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཚན་ིད། བསྡུས་བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་མཚོན་
བྱྲེད་གང་ཞིག་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་དྟོད་ རང་ཀིར་དྟོན་དབྱྲེ་ན་བཅུ་གིས་སྟོ། །གིས་པ་རྣམ་འཕྲེལ་གི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཚན་ིད། 
བསྡུས་བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་རྲེ་མྟོ་གང་ཞིག་བསྟོད་ནམས་ཁད་འཕགས་བཅུ་དྲུག་ཅན་ནྟོ། །དབྱྲེ་ན་བཅུ་དྲུག་
གྟོ །གསུམ་པ་བརན་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཚན་ིད། ཤྲེས་རབ་ཀིས་མཁྲེན་གསུམ་གི་ཆྟོས་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བསྔྟོས་ཤིང་སིང་
རྲེ་གཞན་དྟོན་གི་བསམ་པ་བརན་པྟོ་ཅན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་བཟྟོད་པར་གྱུར་པའྟོ། །བཞི་པ་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ི
མཚན་ིད། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆྟོས་མཆྟོག་གང་ཞིག་བསྟོད་ནམས་ཕུལ་བྱུང་མཐའ་ཡས་པ་
ཅན་ནྟོ། །ལྔ་པ་མཐྟོང་ལམ་རྲེ་མྟོའ ་ིམཚན་ིད། བསྡུས་བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་བྱང་སྲེའི་མཐྟོང་ལམ། དྲུག་པ་སྟོམ་ལམ་རྲེ་
མྟོའ ་ིམཚན་ིད། བསྡུས་བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་བྱང་འཕགས་ཀི་སྟོམ་ལམ་མྟོ། །ཡང་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ངྟོ་བྟོར་གྱུར་པའི་
བྱང་སྲེའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྟོས་བཟྟོད་རང་ཀིར་་་་་་ཁྟོ་ནའི་གནས་སྐབས། སྲེངྲེ་རྣམ་བསིངས་སྔྟོན་དུ་བཏང་སྲེ་བྱང་འཕགས་སྟོམ་
ལམ་པའི་ཐྟོད་རྒལ་གི་སྟོམས་འཇུག་ཁད་པར་པ་ཞྲེས་རིམ་བཞིན་སྦྱར་རྟོ། །རྲེ་མྟོའ ་ིམཐྟོང་སྟོམ་གིས་པྟོ་མཐྟོང་སྟོམ་གི་
གནས་སྐབས་དྲེ་ལ་བཞག་སང་ངྟོ་། །ཞྲེས་བྱ་བའི་ལམ་གིས་པྟོ་སྟོ་སྟོ་ཚེ་དྲེ་ལ་སང་བྱ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འཇུག་ལྡྟོག་རས་
བཏགས་ལ་བརྲེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་བཞིའི་གྲེན་པྟོ་ྲེར་བསྟོགས་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་གིས་ཏྲེ་རྣམ་པ་བཞི་རྲེ་རྲེ་
ལའང་དགུ་དགུའྟོ། །ལམ་གིས་པྟོ་རྲེ་རྲེ་ལ་དང་པྟོར་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ནི་རས་ཀིས་ཕྱྲེ་ཞིང་དྲེ་ནས་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ནི་སང་བྱའི་
དབང་གིས་ཕྱྲེ་བ་སྲེ་ལྡྟོག་པའི་ཆ་ནས་སྟོ། །རྟོག་པ་བཞིའི་མིང་འདྟོགས་མཐུན་པར་གསྲེར་གླིང་པས་འདིར་བཤད། ཨཱརྻ་
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སྟོགས་ཀི་འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །བདུན་པ་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི། བསྡུས་བསྟོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྟོམ་ལམ་ཆྲེན་པྟོའ ་ི
ཆྲེན་པྟོ་གང་ཞིག འབས་བུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་དངྟོས་རྒྱུར་གྱུར་པའྟོ། །བརྒྱད་པ་བསལ་བྱ་ལྟོག་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད། བདྲེན་
གིས་འགལ་བར་བསམ་ནས་རྟོད་པའི་རྟོད་པ། དྲེ་ལ་བཅུ་དྲུག་གྟོ །ལྟོག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་དངྟོས་པྟོ་བརྒྱད་ཀིས་རྲེ་མྟོའ ་ི
མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐབས་བསྡུས་ནས་བསན་རང་ཀིར་་་་་་ནྟོ། །དྲུག་པ་མཐར་གིས་པ། དངྟོས་པྟོ་བཅུ་གསུམ་ལ་སྦྱིན་པའི་
མཐར་སྦྱྟོར་གི། མཐར་སྦྱྟོར་གང་ཞིག འཁྟོར་གསུམ་དག་པའི་སྦྱིན་འགྟོ་རིམ་གིས་བསྟོམ་པ་སྲེ་ཕར་ཕྱིན་གཞན་ལྔ་ལ་ཡང་
སྦྱར་རྟོ། །སངས་རྒྱས་རྲེས་དན་གི་མཐར་སྦྱྟོར་གི། མཐར་སྦྱྟོར་གང་ཞིག དྟོན་དམ་པར་དྲེ་པའི་ཡྟོན་ཏན་དན་པ་མྲེད་ཅིང་
ཡིད་ལ་བྱར་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་དན་པ། དྲེ་བཞིན་དུ་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་
ཆྟོས། སླྟོབ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་གི་ཚོགས། སྟོམ་པ་གསུམ། ཆྟོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ། ལྷར་སྲེས་པའི་འཕགས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་
ཏྲེ། ཆྟོས། དགྲེ་འདུན། ཚུལ་ཁིམས། གཏྟོང་བ། ལྷ་རྲེས་དན་གི་མཐར་སྦྱྟོར་གིའྟོ། །དངྟོས་མྲེད་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་ཤྲེས་པའི་མཐར་
སྦྱྟོར་གི། མཐར་སྦྱྟོར་གང་ཞིག ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེ ད་པར་རྟོགས་ནས་བསྟོམ་པ། དྲེ་ལྟར་དཀྟོན་
མཆྟོག་གསུམ་རྲེས་དན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་གཞན་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་་་་་་གསྲེར་པ་བཅུས་མཐར་ ་་་་་གསྲེར་གིས་པའི་
མངྟོན་རྟོགས་བསྡུས་ནས་བསན་ རང་ཀིར་་་་་་ནྟོ། །བདུན་པ་སྐད་ཅིག་མའི་དངྟོས་པྟོ་བཞི་ལ། དང་པྟོ་རྣམ་སིན་མིན་པའི་སྐད་
ཅིག་མའི་སྦྱྟོར་བའི་མཚན་ིད། རྣམ་སིན་མིན་པའི་ཟག་མྲེད་གཅིག་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་ན་དྲེ་དང་རིགས་མཐུན་ཐམས་ཅད་
གཅིག་ཅར་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སིན་དང་། མཚན་ིད་མྲེད་པ། གིས་སུ་མྲེད་པའི་
སྐད་ཅིག་མའི་མཚན་ིད། རྣམ་སིན་གི་དཀར་ཆྟོས། ཀུན་བྱང་མཚན་ིད་མྲེད་པར། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྲེད་པར་
རྟོ། །དྲེ་དག་ཀང་རས་ཐ་དད་ཀིས་ཕྱྲེ་བ་མིན་གི་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་ཕྱྲེ་བ་རྣམ་པ་བཞིས་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མངྟོན་
པར་རྟོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐབས་བསྡུས་ནས་བསན་ནྟོ། །བརྒྱད་པ་ཆྟོས་སྐུའི་དངྟོས་པྟོ་བཞི་ག་དབྱྲེ ་གཞི་ནི་སངས་རྒྱས་
ཀི་ས་ལ་ཆྟོས་སྐུར་བཞག་པ་ཙམ་མྟོ། །དབྱྲེ་ངྟོ་རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་སྲེ་མ་ནྟོར་བར་བརྟོད་དྟོ། །མདྟོ་ལས། བཞི་པྟོ་གང་
ན། ངྟོ་བྟོ་ིད་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་སྐུ་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་བཞིར་ཨཱརྻ་སྟོགས་སྟོ། །སྐུ་བཞིར་སྲེང་བཟང་སྟོགས་སྟོ། །བཞིའི་
ལུ གས་བཀྟོད་ན། ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་སྐུའི་མཚན་ིད། དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། རྒྱུད་བར། ཆྟོས་དབྱིངས་
ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་ནི། །དག་པའི་ཕྱིར་ན་འྟོད་གསལ་བ། །ཞྲེས་དང་། ྟོན་མྟོངས་ཤྲེས་བྱ་སྟོམས་འཇུག་གི །སིབ་གསུམ་ལས་ནི་
ངྲེས་གྟོལ་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་སྐུའི་མཚན་ིད། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ངྲེས་པ་
ལྔ་ལྡན་ཏྲེ། གནས་ངྲེས་པ་འྟོག་མིན་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་དྲེ་ཡང་གཙང་མའི་གནས་འྟོག་མིན་ཕལ་པའི་སྲེང་ན་ཡྟོད་དྲེ། ལང་གཤྲེགས་
ལས། གཙང་མའི་གནས་དག་སངས་པ་ཡི། །འྟོག་མིན་གནས་ནི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དྲེར་སངས་
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རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པྟོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཞི་འཚོ་ཀ་ཤི་ཡང་ངྟོ་། །བཀའ་བཅད་དུ། འྟོག་མིན་ཕལ་པ་དྲེའི་
ལྟོགས་གཅིག་ན་གྟོང་ལས་དགྟོན་པ་ལྟར་ཡྟོད་པར་འདྟོད་དྟོ། །ངྟོ་བྟོའམ་སྐུ་ངྲེས་པ་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པ། འཁྟོར་ངྲེས་པ་ཨ་
བྷ་ཡ་ཟླ་གགས་སྲེང་བཟང་སྟོགས་ས་བཅུའི་བྱང་སྲེམས། ཆྟོས་བཤྲེས་ས་བཅུ་པའི་བྱང་སྲེམས་ཁྟོ་ན། བྟོ་བརན་ཡང་མཐར་
ཕྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཆྟོས་འགྟོ་བ་མྱྟོང་། ཞྲེས་དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དུའྟོ། །དུས་ངྲེས་པ་སྐུ་དྲེ་
ིད་ཀིས་འཁྟོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་བཞུགས། །ཆྟོས་ངྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཁྟོ་ནའྟོ། །སབས་གསུམ་བདུན་བཅུ་པར། སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །མཚན་དང་དཔྲེ་བྱད་རབ་འབར་ཞིང་། །སྲེ་བྟོ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་གཟུགས། །རང་མྟོས་དབང་
གིས་འཛིན་པར་བྱྲེད། །བསྟོད་ནམས་ཚོགས་ནི་དཔག་མྲེད་ལས། །བྱུང་བ་དྲེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་
རྣམས་ཀིས། །དྲེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྐུར་གཟིགས་སྟོ། །འདི་དྲེ་ཆྟོས་རྟོགས་ལྟོངས་སྟོད་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀིས་སད་
བྱའྟོ། །ཆྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཁྟོ་ན་ལ། །གནས་པའི་བྟོ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྟོད། །འྟོག་མིན་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ནི། །དྲེ་ིད་
མངྟོན་སུམ་བྱ་བར་བཞྲེད། །ཅྲེས་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་དངས་སྟོ། །་་་་་བྟོད་ངན་རིམ་པ་འདི་ཇི་བཞིན་དུ་རིམ་སྟོད། བཅས་ནི་ལྟོངས་སྐུ། 
བཞིའི་ཡ་གལ་དུ་སྡུད་ཚིག་གམ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྟོས་ལ་རྟོགས་པར་ལྟོངས་སྟོད་བཅས་ཏྲེ་ལྡན་པའི་སྐུ་ཞྲེས་སྦྱར་
རྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་སྐུ་གཞན་ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བདག་ིད་ཅན་
ནྟོ། །ཞྲེས་བལྟ་བར་བྱའྟོ། །གསྲེར་རྟོ། །གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་
གང་ཞིག མཐྟོང་སང་གིས་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱའི་དྟོན་དངྟོས་སུ་མཛད་པ། དབྱྲེ་ན་དི་ཟའི་རྒྱལ་པྟོ་རབ་དགའ་
གདུལ་བའི་དྟོན་དུ་དི་ཟར་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་བཟྟོ་དང་། སྟོར་ཕྲེང་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་བ་ ་་་་་ལྷྟོ་ཕྱྟོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་

སྤྲུལ་པར་སྟོར་ཕྲེང་གི་མདྟོར་བཤད་དྟོ། །ཡང་ན་དམ་པ་ཏྟོག་དཀར་ལྟ་བུའམ་ཀ་ཕི་ན་འདུལ་བའི་དྟོན་དུ་འཁྟོར་ལྟོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་བསན་པ་ལྟ་བུའྟོ། །འྟོག་མིན་དུ་སངས་
རྒྱས་ནས་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གིས་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིསྤྲུལ་པ་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའང་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འདྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ཆྟོས་སྐུ་ནི། གནས་གྱུར་པའི་འདུས་བྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་
མཐར་ཐུག་པ། དབྱྲེ་ན་སྲེ་ཚན་ྲེར་གཅིག གསལ་ བ་བརྒྱ་ཞྲེ་བཞིའྟོ། །ཆྟོས་སྐུའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ནི་
རྟོགས་པ་ཆྟོས་སྐུས་སྐ ལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་དྟོན་བསྒྲུབས་པའམ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ། དབྱྲེ་ན་བྱྲེད་པ་པྟོ་ལ་དང་། བྱ་བ་
ལ་ཡྟོད་པའི་གིས་ལས། དང་པྟོའ ་ིམཚན་ིད། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་གང་ཞིག རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ། གིས་པའི་མཚན་ིད་ཟུར་དང་པྟོ་འད། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུལ་བྱས་ཐྟོབ་པའི་དགྲེ་
ལྲེགས་ཅི་རིགས་པ། དབྱྲེ་ན་ྲེར་བདུན་ནྟོ། །བཅས་པ་ནི་ལྡན་པ་སྲེ་མཛད་པ་དང་བཅས་པའམ་ལྡན་པའི་ཆྟོས་
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སྐུ་ཞྲེས་པ་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་དགྟོངས་པ་སྲེ་འྟོག་ཏུ ་སྟོན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་འདིར་སྨྲྟོས་ཚིགས་བཅད་འདིའི་དྟོན་ནི་ཨཱརྻ་
སྟོགས་ལྟར་ཡིན་གི་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལྟར་མིན་ཏྲེ། དུས་འཁྟོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སྐུ་གསུམ་མཛད་པ་དང་བཞིར་
ངྲེས་པར་བྱམས་པས་གསུངས་པ། ངྟོ་བྟོ་ིད་ལྟོངས་ཞྲེས་སྟོགས་ནས་བརྟོད་ཅྲེས་སྟོ་ཞྲེས་གསུངས་
སྟོ། །འདིར་ཆྟོས་སྐུ་ཞྲེས་པའི་གཞུང་ཚིག་སྐུ་བཞིར་ཕྱྲེ་བའི་ཆྟོས་སྐུ་ལ་བྱས་ནས་དབྱྲེ་བའི་ཡ་གལ་དུ་བགང་ན་
ཚིགས་བཅད་འདིས་རྣམ་པ་བཞིར་བརྟོད་པའི་དབྱྲེ་གཞི་མ་ཟིན་པས་དབྱྲེ་གཞི་མྲེད་པའི་དབྱྲེ་བ་བྱས་པར་
འགྱུར་ཞིང་གྟོང་མ་བདུན་རྣམ་མཁྲེན་ནས་སྐད་ཅིག་མའི་བར་རྲེ་རྲེ་ཞིང་སྨྲྟོས་ནས་འདིར་མ་སྨྲྟོས་པས་ལུས་
སམ་སྐ བས་བསྡུ་བའི་ངྟོ་བྟོ་དངྟོས་སུ་ཆད་པར་འགྱུར་རྟོ། །འཇམ་དཔལ་གི་རང་གི་ལྟ་བའི་འདྟོད་པ་མདྟོར་
བསན་དུ། སྐུ་བཞི་སྟོན་པ་ལ་ཚིགས་བཅད་འདི་ཚིག་ཇི་བཞིན་སང་བ་དང་ནི་མི་འད་སྲེ། དྲེར་གྟོང་དུ། སྐུ་ནི་
གཅིག་གིས་གསུམ་དང་ནི། །བཞི་དང་ལྔ་རུ་གསུངས་པ་སྲེ། །ཞྲེས་བསན་ནས་གཅིག་སྟོགས་རིམ་བཞིན་
བཤད་པས་དབྱྲེ་གཞི་གྟོང་དུ་སྨྲྟོས་ཟིན་པའྟོ། །རྒྱས་པར་འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཀི་ཚིགས་བཅད་
བཅྟོ་ལྔ་པྟོ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་ཤྲེས་རབ་ནས་དྲེ་རྣམ་བརྒྱད་ཀི་བར་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་དང་པྟོ་གིས་ཆྟོས་
ཅན། ཡུམ་མམ་བསན་བཅྟོས་ཀི་ལུས་མདྟོར་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཁྟོད་ཀིས་ནི་གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་བརྟོད་བྱའི་
གཙོ་བྟོ་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་མངྟོན་རྟོགས་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་རྒྱན་འདིའི་ལུས་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཐྟོག་མར་བཀྟོད་པའི་
འདིའི་ལུས་ཀི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་ནས་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བརྟོད་ཀི་
བར་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ ་ཆྟོས་ཅན། ཡུམ་མམ་རྒྱན་གི་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་དྲེ། རྒྱན་
འདིའི་ལུས་མདྟོར་བསན་དྲེ་དག་ིད་ཀི་དྟོན་དྟོན་བདུན་ཅུར་དངྟོས་སུ་ཕྱྲེ་ཞིང་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་འདིའི་
ལུས་ཀི་ཚིགས་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་བཅྟོ་ལྔ་ཆྟོས་ཅན། ཡུམ་མམ་རྒྱན་གི་ལུས་
ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཁྟོད་ཀི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་དང་པྟོ་གིས་ཀིས་ཡུམ་མམ་རྒྱན་འདིའི་ལུས་
མདྟོར་བསྡུས་པ་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གིས་དྲེའི་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །བཞི་པ་ནི། བསྡུས་
པའི་དྟོན་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་དྲེ་རྣམས་ནི་འགྲེལ་ཆུང་འདིར་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཐྟོག་མར་ཚིག་རྲེ་རྲེ་
ནས་དངྟོས་སུ་མ་བཀྟོལ་ཏྟོ་སྲེ ་དྲེ་འདའི་འགྲེལ་པ་དངྟོས་སུ་མ་བྱས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེ་འད་བྱས་ན་ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་ཀི་འགྲེལ་པ་དངྟོས་སུ་བྱྲེད་པ་དང་ཟླྟོས་པའི་ྲེས་པར་འགྱུར་དུ་དྟོགས་ནས་སྟོ། །ཟླྟོས་པར་
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དྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བསན་བཅྟོས་མཛད་པ་བྱམས་པ་ིད་ཀིས། སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་གཞན་དྟོན་
ཕྱིར། །ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འཕིན་ལས་ཀི་བར་འྟོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསན་བཅྟོས་མཐའ་དག་གིས། ལུས་
རྣམ་བཞག་དྲེ་དག་འཆད་པས་ན་འགྲེལ་ཆུང་འདིར་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དྲེ་དག་རྣམ་པར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ནས་ཕྱྲེ་ནས་
བཤད་པས་འགྲེལ་ཆུང་འདིར་ལུས་རྣམ་བཞག་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བསམས་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་དྟོགས་སྟོ་ཞྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་དགྟོངས་པ་སྲེ་ཁ་ ་་་་་བུ་སྟོན་ཅིག་གཞན་དུ་འཆད་དྟོ།།  །།སྔར་བཤད་པ་དྲེ་
ལྟར་བསན་བཅྟོས་ཀི་བསྡུས་པའི་དྟོན་ལུ ས་རྣམ་བཞག་ཀུན་བསན་ཟིན་ནས་ད་གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་
ཡུལ་མཁྲེན་གསུམ། ཕྲེབས་ནས་མས་སུ་ལྲེན་པའི་འཇུག་པ་སྦྱྟོར་བ། བངས་འབས་ཆྟོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་
དྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབས་བུ་ཐུན་མྟོང་མིན་པ་རྣམ་མཁྲེན། དྲེའི་རྒྱུ་ཐུན་མྟོང་མིན་པ་ལམ་ཤྲེས། རྒྱུའི་སང་གྲེན་ཐུན་
མྟོང་མིན་པ་གཞི་ཤྲེས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར། བརྟོད་བྱ་ཆྟོས་བཅུ་
བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བཤད་པར་བཞྲེད་དྲེ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན། འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་
ིད་དྲེ་བརྟོད་བྱར་་་་་་གསྲེར་ཆྟོས་སྡུད་པའི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའི་དྟོན་ ་་་་་གསྲེར་ནྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན། སྲེམས་བསྲེད་ ་་་་་

གསྲེར་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་རྣམ་པར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །སྐ བས་གང་དུ་ན། 
མཁྲེན་གསུམ་གི་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དང་པྟོར་རྟོ། །དྲེར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་དྲེ་
ཐྟོབ་པར་བྱ་དགྟོས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་ཆྟོས་ཡིན་པས་སྟོ། །གང་གི་ན། རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ལ་
སྲེམས་་་་་་དངྟོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ ་་་་་དངྟོས་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེ མས་དཔའྟོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀི་མཆྟོག་ཏུ་བྱྲེད་པར་འདྟོད་པ་ནི་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་སྲེམས་ཅན་ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་འདིར་སྲེམས་དཔའ་
ཆྲེན་པའྟོ། །ཞྲེས་སིང་པྟོ་མཆྟོག་གྟོ །དགྟོངས་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་པ་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་པར་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་
ནི་སིང་སྟོབས་ཆྲེ་བ་ཞྲེས་དཔའ་བའི་དྟོན་དུ་འཆད་པ་ནི་རྒྱ་གར་མཁས་པའི ་ས་བཤད་ཀུན་དང་མི་མཐུན་
ནྟོ། །འདིར་དཔའ་བའི་སྐ ད་དྟོད་མྲེད་ཅིང་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཀུན་མི་འཆད་པས་དྟོར་རྟོ། །སྔར་ཡང་འདི་ལ་
བཤད་ཟིན་ཅིང་ད་དུང་ཡང་འཆད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་དྟོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོ་སྔྟོན་གི་དྲེ་པའི་རྲེས་སུ་ཐྟོབ་པར་
འདྟོད་པས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཆྲེད་དུ་གྲེར་བྱའི་འབས་བུ་མཐར་ ཐུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སྦྱྟོར་བ་སྦྱྟོར་ཊིཀ་ལས་
སྟོ། །བརྒྱད་ཀི་དང་པྟོ་ཞྲེས་པ་ནྟོར་ ་་་་་བུ་རྟོ། །གིས་པ་ལ། རྣམ་མཁྲེན་གི་རྲེན་སྲེམས་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དངྟོས་བསྲེད། བྱང་
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ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་བྱྲེད་གདམས་ངག བྟོད་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྟོར་བ་ ་་་་་དངྟོས་ངྲེས་འབྱྲེད་ ་་་་་དངྟོས་

ཡན་ལག སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ། སྒྲུབ་པའི་ཡུལ། སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ། སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ཞྲེས་བདུན་དུ་ཤྲེར་འབྱུང་སྲེ་
ལྲེགས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་སིའི་དྟོན་དང་། ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་སྟོ། །སི་གཞུང་གིས་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་རྒྱ་གར་
མཁས་པའི་ལད་མྟོ་བྱྲེད་འདྟོད་ལ་མ་ཤྲེས་པ་སྲེ་སིའི་དྟོན་དྲེ་གཞུང་གི་དྟོ ན་མིན་ན་དྲེ་བསན་ནས་ཅི་བྱྲེད། ཡིན་
ན་ཟླྟོས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེས་ན་བསྡུས་དྟོན་ཚིག་དྟོན་གིས་ལ་དྲེ་སྐ ད་ཟྲེར་རྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། སྲེམས་
བསྲེད་དང་སྟོམ་པ་གཏན་ལ་དབབ། དྲེ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏྲེ་བསླབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེམས་
བསྲེད། སྟོམ་པ། དྲེ་དག་གི་ཁད་པར་རྟོ། །དང་པྟོ་ལ། རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། ཐྟོབ་པ་དང་མས་པའི་འབས་བུ་སྲེ་གསུམ་
མྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། སྲེ་རྒྱུ་མཐུན་རྐྱྲེན། ལྡྟོག་རྒྱུ་འགལ་རྐྱྲེན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་སར། དྲེ་པའམ་བྱང་
སྲེམས་་་་་་སིར་མངྟོན་ཤྲེས་ཀུན་མཐུ་ཡིན་ཅིང་འདིར་མངྟོན་ཤྲེས་གསུམ་་་་་་ ཀི་ཆྟོ་འཕྲུལ་དང་ གསུམ་་་་་་མཐུ་་་་་་སྲེ་ཟབ་པས་་་་་་རད་བྱུང་རྒྱ་ཆྲེ་བས་་་་་་

བསམ་མི་ཁབ་་་་་་བྟོ་ཞྲེས་རྒྱ་མཚོ་སིན་མཐྟོང་ངམ་ཡིད་བརན་པ་ལས་ཐྟོས་པ། དྲེ་གིས་མྲེད་ཀང་རྟོགས་བྱང་ལས་
བརམས་ཏྲེ་བསན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སྟོད་མན་ནས་དད་ཅིང་དྲེ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་མྟོས་པ། དྲེ་མ་ཐྟོས་ཀང་བྱང་
སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ནུབ་ཏུ་་་་་་རྒྱ་མཚོ་སིན་དངྟོས་ཆ་བར་ྲེ་བར་མཐྟོང་ནས་དྲེ་ཡུན་་་་་་སིན་དངྟོས་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་དུ་

སྲེམས་བསྲེད་དྟོ་སམ་པ། དངྟོས་་་་་་དུས་ངན་སིགས་མའི་ ་་་་་སིན་དངྟོས་སྲེམས་ཅན་ྟོན་མྟོངས་མང་། ་་་་་དབུས་བཤད་ཞིང་ཤས་
ཆྲེ་བས། སྲེམས་བསྲེད་པ་རྲེད་དཀའ་བར་མཐྟོང་བ་སྲེ་རྐྱྲེན་བཞི། ཆྟོས་ིད་ཀིས་ཐྟོབ་པའི། དངྟོས་་་་་་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ཁད་པར་བཞི་་་་་་མི་བླུན། ཡིད་མི་རྨུས། མཁས་ཤིང་མཛངས། ལྟ་ངན་ལ་མ་ཞུགས་པ་གཅིག་གྟོ །བག་མྲེད་པ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། དྲེའི་

གནས་མི་སྒྲུབ་པ་གིས་པའྟོ། །ྲེས་སྟོད་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་དྲེའི་གནས་ཀང་མི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་པའྟོ། །ཡྟོན་ཏན་ཁད་འཕགས་ལ་འདུན་པ་བཟླྟོག་ནས་དམན་པ་འཛིན་དུ་མི་འཇུག་པ་སྲེ་

བཞི་པའྟོ། །ཞྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་ིད་དྟོ། །ལྡན་གིས་ཟིན་པ་སིང་རྲེ་ཆྲེ་བ་འཁྟོར་བའི་དང་བཀའ་སད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མི་འཇིགས་
པ་སྲེ་རྒྱུ་་་་་་འདི་མིན་རྒྱུ་བཞི་ཡང་བཤད་སང་ངྟོ་ བཞི། རྒྱུད་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་་་་་་རང་དང་། དགྲེ་བཤྲེས་་་་་་གཞན་་་་་་ལ་བརྲེན་ནས་དང་། སྔྟོན་ཐྲེག་

ཆྲེན་དང་ལྡན་པའི་དགྲེ་ཆྟོས་གྟོམས་པས་་་་་་རྒྱུ་དང་། ཚེ་འདིར་ཆྟོས་ན་སྲེམས་སྟོགས་་་་་་སྦྱྟོར་བའི་སྟོབས་ཏྲེ་སྟོབས་བཞི་སྲེ། རྐྱྲེན་བཞི་དང་
རྒྱུ་བཞི་པྟོ་ཚོགས་པའམ་སྟོ་སྟོ་ལ་བརྲེན་ནས་རང་དང་རྒྱུའི་སྟོབས་གིས་ཚོགས་པའམ་སྟོ་སྟོ་ལས་སྲེས་ན་
བརན། གཞན་དང་སྦྱྟོར་བའི་སྟོབས་ལས་སྲེས་པ་མི་བརན་ནྟོ་ཞྲེས་ བྟོ་བརན་མར་་་་་་སྟོ། །འྟོན་ཀང་འདིར་སྲེམས་བསྲེད་
སྲེ་བའི་རྲེན། ྲེར་ལྲེན། ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྐྱྲེན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས་ལས། ལུ ས་རྲེན་ནི། སིར་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཙམ་
ཞིག་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆྟོས་ཀི་སྐལ་བ་ཡྟོད་པའི་སྲེམས་ཅན་ལྷ་མི་དུད་འགྟོ་སྟོགས་དྲུག་ཅར་ལ་སྲེ་ཞིང་གནས་སུ་རུང་ངྟོ་། །ངག་
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ལས་ཤྲེས་སྟོ། །གིས་པ། བསམ་པའི་རྲེན་ནི། སབས་འགྟོ་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ། ཡིད་དམ་བང་བར་སབས་གསུམ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་
བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། སིང་རྲེ་དད་པ་འདྟོད་པ་གསུམ་ལས་དང་པྟོ། ཆྲེད་
དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་ཀིས་གཟིར་བ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ། བྱང་སར། སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ཆྲེར་སིང་རྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏྲེ་འདི་ནི་རྒྱུ་བཞི་པའྟོ་ཞྲེས་སྔར་བཤད་རྒྱུ་བཞིའི་རྣམ་གངས་གཞན་སྟོན་པར་
རྟོ། །ཆྟོས་ཡང་དག་སྡུད་པའི་མདྟོར། ཆྟོས་གཅིག་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་
མཆིས་པ་ལགས་སྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་ཡྟོན་ཏན་ཅན་
དུ་ཤྲེས་པའི་དད་པ་སྲེ། དཀྟོན་མཆྟོག་སྟོན་མར། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆྟོས་ལ་དད་གྱུར་ཅིང་། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སྟོད་ལ་
དད་བྱྲེད་ལ། །བྱང་ཆུབ་བ་ན་མྲེད་པ་དད་གྱུར་ནས། །སྲེས་བུ་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ཀི་སྲེམས་སྲེའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ། ཆྲེད་དུ་
བྱྲེད་པ་པྟོ་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཤྲེས་པས་ལྲེན་པར་འདྟོད་པའི་སྟོན་པ་སྲེ། བསླབ་བཏུས་སུ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྟོན་པའི་སྲེམས་ནི་
སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་སྟོན་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ་ ཞྲེས་སྟོ། །འཇུག་པ་ལ་དྲེའི་སྲེང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་
ལ་བསླབ་པར་འདྟོད་པའི་འདུན་པ་དགྟོས་ཏྲེ། རྒྱུས་འབས་བུ་བསན་ཞྲེས་པས་སྟོ། །གསུངས་པ་ནི་དྲེའི་དྟོན་དྲེ་མིན་ཅིང་
འཕགས་སྲེང་ལྟར་ན་འཇུག་པའི་གྟོགས་ཡིན་ཅིང་ཤཱནི་ལྟར་ན་དངྟོས་ཡིན་ནྟོ། །རྒྱུ་མཚན་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། 
བདག་རྐྱྲེན་བཤྲེས་གྲེན་གིས་ཟིན་པ་དགྟོས་ཏྲེ། སྡུད་པར། སངས་རྒྱས་ཆྟོས་རྣམས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་ལ་བརྲེན་ཏྟོ་
ཞྲེས། །ཡྟོན་ཏན་ཀུན་གི་མཆྟོག་མངའ་རྒྱལ་བ་དྲེ་སྐད་གསུང་། །ཞྲེས་སྟོ། །གཙོ་ཆྲེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་སྟོ། །རིགས་རྒྱུར་མི་
དགྟོས་སམ་ཞྲེ་ན། སིང་རྲེ་སྟོགས་ཀིའང་རྲེན་དུ་ཡྟོད་པས་རྒྱུར་གྲུབ་བྟོ། །ཆྟོ་ག་ཡང་རྒྱུར་མི་དགྟོས་སམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྲེད་ཀང་
སྲེ་བ་ཡྟོད་པས་རྒྱུར་བྱང་ས་སྟོགས་སུ་དངྟོས་སུ་མ་གསུངས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྔར་གི་རྒྱུ་དྲེ་དག་མ་ཚང་ན་སྲེ་བ་ལྡྟོག་
ཅིང་། འགལ་རྐྱྲེན་་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པ་མཆྟོག་ཏུ་མཐྟོང་སྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་མི་དགྟོས་པ་དང་། གཞན་དྟོན་་་་་་མི་ནུས་པ་དང་། བདག་གིས་

རང་གི་ཚེ་འདིའི་དྟོན་ཡང་མི་ནུས་ན་གཞན་དྟོན་ལྟ་ཅི་སྨྲྟོས་ཞྲེས་་་་་་ སག་་་་་ཅིང་ཡིད་གསྟོད་པ་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དཀའ་སད་ཀིས་་་་་་སིད་ལུག་པ་སྲེ་སྟོན་པའི་
མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་འཛིན་པ་དང་། འྟོད་བསྲུང་ལྲེའུར་བཤད་པའི། བ་མ་དང་མཆྟོད་འྟོས་བསླུ་བ། གཞན་འགྟོད་
པ་བསྲེད་པའི་གནས་མིན་པ་ལ་འགྟོད་པ་བསྲེད་པ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་མི་བསྔགས་པ་དང་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་བརྟོད་པ། གཡྟོ་སྒྱུས་གཞན་ལ་ྲེ་བར་སྟོད་ཀི་ལྷག་བསམ་གིས་མིན་པ་སྲེ་ནག་པྟོའ ་ིཆྟོས་ ་་་་་

འདི་བཞི་ཀར་ཆྟོས་བཞི་དང་སྦྱར་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །བཞི་དང་ལྟོག་ལྟ་སྲེས་པས་ ལྡྟོག་གྟོ །དྲེ་ཡང་རགས་པ་མངྟོན་གྱུར་ཙམ་རྲེ་
ཤིག་ལྡྟོག་པ་ཡིན་ཀི་ར་བ་ནས་ལྡྟོག་པར་མི་གཟུང་སྲེ་ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་བསམ་པ་བཟང་པྟོ་དྲེ་རྒྱུད་ལ་སྲེས་
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ན་ཕྱིས་སླར་ཡང་སྟོར་ཆུད་པར་འགྱུར་རྟོ། །བྱང་སར། རིགས་དང་མི་ལྡན་པ། སིག་གྟོགས་ཀིས་ཟིན་པ། 
སྲེམས་ཅན་ལ་སིང་རྲེ་ཆུང་བ། འཁྟོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་ཤིང་སག་པ་བཞི་ལྡྟོག་རྒྱུར་བཤད་དྟོ། །་་་་་

འདི་བཞི་སྔར་གི་རྒྱུ་བཞི་ཡས་བཟླྟོག་ནས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་བྱང་སར་རྟོ། །གིས་པ་ལ། མཚན་ིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞི་གཏན་ལ་
དབབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་གིས་གཞུང་དུ་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ལ། ངྟོ་བྟོ་ངྟོས་གཟུང་། དྲེ་གཏན་ལ་དབབ། དྲེའི་རབ་
ཏུ་དབྱྲེ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་སར། བྱང་སྲེམས་ཀི་དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་བྱང་བའི་ཡང་དག་པའི་སྟོན་
ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཡང་དག་པའི་སྟོན་ལམ་གི་དང་པྟོ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་སྟོན་ལམ་ཐམས་ཅད་
སྡུད་པ་ཡིན་ཞྲེས་དང་། རྒྱ་མཚོ་སིན་གིས། འདི་ནི་བྱང་བའི་སྟོན་ལམ་ལ་བྱ་བར་འདྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་དྲེ་
སྲེམས་བསྲེད་མིན་གི་གྟོགས་ཡིན་གསུངས་ཏྲེ་འཕགས་སྲེང་ལྟར་ན་དྲེ་ཡིན་མྟོད་ཀི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་
མངྟོན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་དྲེས་གཞན་དྟོན་དུ་རྟོགས་བྱང་ཐྟོབ་པར་མི་སྟོན་ན་དྲེ་འདའི་སྟོན་ལམ་དང་
དམིགས་རྣམ་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྟོན་ན་དྲེ་སྟོན་ལམ་ཡིན་མྟོད། དྲེ་བཞིན་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་ན་སྲེམས་
བསྲེད་དྲེས་དྲེ་ལྟར་མི་འདྟོད་ནའང་དྲེ་ལྟར་འདྟོད་པ་དང་དམིགས་རྣམ་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞིང་འདྟོད་ན་དྲེ་
ཡང་འདྟོད་པ་ཡིན་མྟོད་ཅི་ཞིག་འགལ། དྲེས་ན་སྟོན་པའམ་འདྟོད་པའི་སྲེམས་བྱུང་དྲེའི་སྟོབས་ཀིས་གཙོ་བྟོ་
སྲེམས་ཀིས་ཀང་སྟོན་ཅིང་འདྟོད་པ་སྲེ་བུདྡྷ་ཤིས་བཤད་པ་འྟོག་ཏུ་བཀྟོད་པ ་ལྟར་རྟོ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་
གཞན་སུས་ཡང་སྲེམས་བསྲེད་གཙོ་བྟོ་སྲེམས་ཁྟོ་ན་དགྟོས་ཀི་སྲེམས་བྱུང་ཡིན་པ་མྲེད་པར་བཤད་པ་མྲེད་
དྟོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གང་ཡིན་ཡང་རུང་བཤད་ཟིན་འཆད་འགྱུར་གི་མཚན་ིད་ཚང་བའི་བྟོ་ཞིག་
མཚན་གཞིར་གཟུང་ངྟོ་། །འདིར་འཕགས་སྲེང་ལྟར་ན། སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ལ་
དམིགས། སིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྟོང་ིད་སིང་རྲེའི་སིང་པྟོ་ཅན་གི་ཡིད་ཤྲེས་དགྲེ་བ་འཁྟོར་
སྲེམས་བྱུང་ཅི་རིགས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཞིག་སྲེ། སང་བར། སྲེམས་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་རྣམ་པར་རིག་
པའྟོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་དཀར་པྟོའ ་ིཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་
པ་ནི་དྲེ་ལ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡིད་ཤྲེས་དྲེ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཤྲེས་
སུ་ཡྟོད་དྟོ། །སྟོ་ལྔའི་དབང་ཤྲེས་གཞན་དྟོན་དང་བྱང་ཆུབ་ལ་མི་དམིགས། ཀུན་གཞི་ྟོན་ཡིད་ལུང་མ་བསན་
ིད་ཡིན་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ ཀི་མཚན་གཞིར་མི་རུང་ངྟོ་། །འྟོ་ན་བྱང་སྲེམས་འགྟོག་སྟོམས་ལ་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   129 

ཞུགས་བཞིན་པའི་རྒྱུད་ལ་སྲེམས་བསྲེད་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡིད་ཤྲེས་མྲེད་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན། དྲེ་དུས་བྱང་
སྲེམས་མིན་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། གནས་མ་གྱུར་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་དྲེ་དུས་སྲེམས་བསྲེད་མངྟོན་གྱུར་མྲེད་
པ་འདྟོད་ཅིང་བྱང་སྲེམས་སུ་མི་འགལ་ཏྲེ་དྲེ་དུས་ན་སྲེམས་བསྲེད་ཐྟོབ་ལ་མ་བཏང་བའི་ཕྱིར་བྱང་སྲེམས་
གིད་ལྟོག་པའི་དུས་བཞིན་ནྟོ། །གནས་གྱུར་དུས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྟོད་པས་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །འྟོན་ཀང་དྲེ་འདའི་འདྟོད་
པའམ་འདུན་པ་དབང་རྒྱུན་ཆགས་སམ་འཕགས་སྲེང་ལྟར་ནའང་དྲེ་འདའི་མཚུངས་ལྡན་དབང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་
འདྟོད་དགྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ཡི་ར་བ་རྒྱུ་སིང་རྲེར་འདྟོད། བསམ་པ་་་་་་།རག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་
སྲེམས།་་་་་པའྟོ། །་་་་་་ཆྟོས་ལ་མྟོས་དང་དྲེ་བཞིན་ དམིགས་པ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་་་་་་དྲེའི། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོལ་བར་དམིགས་པའྟོ། །འགྟོ་བ་་་་་་གྟོང་
དུ་འདུན་པ་འགྟོ་བ་སྲེ། །རྲེན་བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་་་་་་སྟོམ་པ་རྒྱ་ཆྲེན་དྲེ་ཡི་རྲེན། །ྲེས་དམིགས་ལམ་འགྟོག་པ་ནི་མི་
མཐུན་ཕྱྟོགས། ཐྲེག་དམན་ག ི་སྲེམས་་་་་་སླྟོང་ཞིང་དང་དུ་ལྲེན་པའྟོ། །ཕན་ཡྟོན་་་་་་བསྟོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་རང་བཞིན་
གི། །དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བ་དྲེ་ཕན་ཡྟོན། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་་་་་་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་ལ་རག་སྦྱྟོར་བ། །་་་་་འམ་གྟོམས་པ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་བཞི་པྟོ་་་་་་

འདི་ཡི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བརྟོད། །བཞིའྟོ་་་་་་འདི་ཡི་མཐར་ཐུགས་ཡིན་ཏྲེ། །སྟོ་སྟོ་རང་གི་དྲེ་སྦྱྟོར་བས། །་་་་་དྲེ་བཞི་

རིམ་བཞིན་མྟོས་སྟོད། ས་བདུན་ག ི་བར། བརྒྱད་དགུ་བཅུ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སྦྱྟོར་བས་ས་གང་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་དྲེའི་མཐར་ཐུག་ཅྲེས་དབྱིག་ཡང་བཞི་པྟོ་དྲེ་རིམ་བཞིན་ཆྟོས་

མཆྟོག་ས་བདུན་པ། བཅུ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མཐར་ཐུག་པས་མཐར་ཐུག་ཅྲེས་བ་མ་རིན་སྲེང་སྟོགས་སྟོ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེམས་བསྲེད་
པ། །རྣམ་པར་ངྲེས་ ་་་་་གཏན་ལ་ཕྲེབས་པའམ་ཕབ་པ་ པར་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་གཞུང་ལ་སྦྱར་ནས་སྟོན་ནྟོ། །གསུམ་
པ་ལ། མས་པ་ྲེས་དམིགས་ཀི། ཐྟོབ་པ་ཕན་ཡྟོན་ཀི་འབས་བུའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ། དམ་བཅའ་མས་པས་ཀུན་གིས་
སད། མིང་དྟོན་འཕྟོས་པས་རང་གཞན་ལ་གནྟོད། ྲེས་པ་ལི་བས་ངན་སྟོང་དུ་ལྟུང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཡར་སབས་གནས། 
མར་སྲེམས་ཅན། བར་དུ་རང་བསླུས་པས་སངས་རྒྱས་མི་མྲེས། སྲེམས་ཅན་མི་མགུ་རང་དྟོན་མས་ཤིང་ལྷ་དང་རྒྱལ་བ་
སྲས་བཅས་ཀིས་སད་པ་སྲེ། བྟོ་གྟོས་རྒྱ་མཚོའི་མདྟོར། བྟོ་གྟོས་རྒྱ་མཚོ། བྱང་སྲེམས་པས་སྲེམས་ཅན་མ་རྒལ་བ་བསལ་བ་
དང་། མ་གྟོལ་བ་དགྟོལ་བ་དང་། དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་ཡྟོངས་སུ་
མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབུགས་ཕྱུང་ལ་མང་དུ་ཐྟོས་པ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ད གྲེ་བ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་ཕྱྟོགས་ཀི་ཆྟོས་རྣམས་ལ་ཡང་བརྟོན་པར་མི་བྱྲེད་ན་བྱང་སྲེམས་དྲེ་ནི་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་
ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་ལ་བསླུ་བ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་བུ་སྔྟོན་སངས་རྒྱས་མཐྟོང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཐྟོང་ན་འཕྱ་ཞིང་
གཞྟོག་འཕྱས་བྱྲེད་ལ་རྣམ་པར་སྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་པྟོ་རྒྱལ་སྲིད་ལས་མས་པ་ལྟར་བྱང་སྲེམས་ཞྲེས་
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པའི་མིང་དྟོན་ཤྟོར་བས་ཚེ་འདིར་བཀ་མི་ཤིས་པ་ས་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་གཞན་ཡང་མི་དགྲེ་བ་ལ་སྦྱྟོར་བ་སྟོགས་ཀིས་གཞན་
ལ་ཡང་གནྟོད་དྲེ། བརྒྱད་སྟོང་པར། བྱང་སྲེམས་སུན་འབྱིན་པར་རིག་པར་བྱའྟོ། །བྱང་སྲེམས་ཀི་སྲེ་དར་རིག་པར་བྱའྟོ་ཞྲེ ས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚམས་མྲེད་པས་ཀང་ྲེས་པ་ལི་བས་དམྱལ་སྟོགས་ལས་མི་ཐར་ཞིང་བརྒྱ་ལམ་ཐར་ན་ཡང་ལམ་གྟོལ་
བར་ལྟུང་སྲེ། སྡུད་པར། སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞྲེས་དང་། དན་པ་ྲེར་བཞག་ཏུ། ཅུང་ཟད་
གཅིག་བསམ་པ་ལས་མ་བྱིན་ན་ཡི་དྭགས་སུ་སྲེའྟོ། །དམ་བཅས་པ་ལས་མ་བྱིན་ན་དམྱལ་བར་འགྟོའ ྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། སྲེས་ཐྟོབ་ཀི་འབས་བུ་ངྟོ་མཚར། གནས་སྐབ ས་ཀི་འབས་བུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྟོར་བུ་སྲེམས་ལ་རྲེད་པས་དགྟོས་
འདྟོད་ཆར་བཞིན་འབབ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་དྟོན། གཞན་དྟོན། གིས་དྟོན་
ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སིག་པ་ཅི་རིགས་ཀིས་དབྲེན་པས་ངན་འགྟོའ ་ིའཇིགས་པ་མྲེད་ཅིང་བསྟོད་ནམས་བརླབས་ཅན་ཐྟོབ་པས་
མཐྟོ་རིས་ཐྟོབ་པར་ངྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་མྱྟོང་ངྲེས་ཀི་སིག་པ་ཟིལ་གི་གནྟོན་ཏྲེ། སྟོད་འཇུག་ཏུ། སིག་པ་སྟོབས་ཆྲེན་མི་བཟད་
བྱས་ན་ཡང་། །དཔའ་ལ་བརྲེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆྲེན་པྟོ་ལྟར། །གང་ལ་བརྲེན་ནས་ཡུད་ཀིས་སྟོལ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ལ་བག་ཅན་
རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་བརྲེན། །ཞྲེས་སྟོ། །མཛའ་བྟོའ ་ིབུ་ཡི་གཏན་རྒྱུད་སྦྱྟོར། མ་ངྲེས་པའི་སིག་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་ཏྲེ། དྲེས་
ནི་དུས་མཐའི་མྲེ་བཞིན་སིག་ཆྲེན་རྣམས། སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངྲེས་པར་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཕྱིན་ཆད་མི་སྟོག་
པར་ཡང་། བྟོ་ལྡན་སྲེམས་མཆྟོག་བསྲེད་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །མཐའ་ཡས་ྲེས་པར་སྟོད་ལས་སྲེམས་རབ་བསམས། །ཞྲེས་
སྟོ། །བསྟོད་ནམས་བརླབས་ཅན་ཐྟོབ་སྲེ། དཔའ་བྱིན་གིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་བསྟོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སྲེ། །དྲེ་ནི་དྲེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་
དྟོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་དྟོན་དུ་རང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དགའ་བ་ཐྟོབ་པས་འཇིག་རྲེན་གསུམ་གི་མཆྟོད་གནས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། 
སྟོད་འཇུག་ཏུ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་བསྲེད་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་ལ། །འཁྟོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་མས་ཐག་
རྣམས། །བདྲེ་གཤྲེགས་རྣམས་ཀི་སྲས་ཞྲེས་རབ་བརྟོད་ཞིང་། །འཇིག་རྲེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕྱག་བྱར་འགྱུར། །ཞྲེས་
སྟོ། །ཤར་རིའི་སྲེ་པའི་ལུང་ལས། ཤཱ་རིའི་བུས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་བདག་བྱང་པ་སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པ་ལ་ཡང་
ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །ཐ་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་དུད་འགྟོར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ་ཞྲེས་བསླབ་བཏུས་སུ་དངས་
སྟོ། །དག་བཅྟོམ་པ་བརྒྱ་ཕག་ཕྱྲེ ད་དང་བཅུ་གསུམ་གིས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་བྱང་
ཆུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ་ཞྲེས་དགྲེ་འདུན་ཕལ་ཆྲེན་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྲེ་སྟོད་དུ་གསུངས་ཞྲེས་རྟོག་གྲེ་
འབར་བ་དང་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་སྲེ་མང་དུ་སང་བ་ཤྲེས་པར་བྱྟོས་ཤིག གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མྲེས། སྲེམས་ཅན་མགུ། 
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀིས་སྲུང་སབས་སྦ་བ་བྱྲེད་པས་རང་དྟོན་འགྲུབ་སྲེ། སྟོད་འཇུག་ཏུ། འདི་ིད་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་
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མྲེས་བྱྲེད་ཡིན། །སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པའང་འདི་ིད་དྲེ། །རང་དྟོན་ཡང་དག་འགྲུབ་པའང་འདི་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་
སྟོ། །གིས་པ་ལ། རང་དྟོན་ནི། ཀླུས་་་་་་སྲེམས་འགྲེལ་ལས། སྲེམས་ཅན་སབས་པའི་བསམ་པ་ཅན། །དྲེ་དག་སྲིད་པའི་འདམ་
སྲེས་ཀང་། །དྲེ་བྱུང་ྲེས་པས་མ་གྟོས་པ། །ཆུ་ཡིས་པདྨའི་འདབ་མ་བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གཞན་དྟོན་ནི། ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་
ལ་འཇུག་པ་ཕྱག་རྒྱའི་མདྟོར། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྟོ་གང་ལ་ལས་ཕྱྟོགས་བཅུའི་སྲེམས་ཅན་བཙོན་
རར་བཅུག་པ་ཐ མས་ཅད་བཙོན་ར་ནས་བཏྟོན་ཏྲེ། འཁྟོར་ལྟོས་བསྒྱུར་བའི་བདྲེ་བའམ་ཚངས་པ་ིད་ཀི་བདྲེ་བ་ལ་བཀྟོད་པ་
བས་འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྟོ་གཞན་གང་གིས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་མྟོས་པ་ལ་དང་བའི་སྲེམས་ཀིས་ལྟ་བ་ཐྟོབ་
ཅིང་དྲེའི་བསྔགས་པ་ཡང་བརྟོད་ན་འདི་ནི་དྲེ་བས་བསྟོད་ནམས་གངས་མྲེད་པ་བསྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་དྟོན་ནི། སྟོད་
འཇུག་ཏུ། འགྟོ་བའི་འཆི་བདག་འཇྟོམས་བྱྲེད་པའི། །བདུད་རིའི་མཆྟོག་ཀང་འདི་ཡིན་ནྟོ། །འགྟོ་བའི་དབུལ་བ་སྲེལ་བ་
ཡི། །མི་ཟད་གཏྲེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནྟོ། །འགྟོ་བའི་ྟོན་མྟོངས་གདུང་སྲེལ་བའི། །སྲེམས་ཀི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིན། །འགྟོ་བའི་མི་
ཤྲེས་རབ་རིབ་དག །དཔྱིས་འབྱིན་ི་མ་ཆྲེན་པྟོ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྟོད་འཇུག་ཏུ། གསྲེར་འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་
མཆྟོག་ལྟ་བུ། །མི་གཙང་ལུ ས་འདི་བངས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །རིན་ཆྲེན་རིན་ཐང་མྲེད་པར་བསྒྱུར་བས་ན། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
ཞྲེས་བྱ་བ་རབ་བརན་གཟུང་། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལ་སྟོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱ་དགྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། ཆྟོས་ིད་ཀིས་
ཐྟོབ་པ་བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་ཀི་སྟོམ་པ། ཡང་དག་པར་བངས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོམ་པ་གིས་ལས། འདི་ལ་རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། 
འབས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ལ། སྲེ་བའི། ལྡྟོག་པའི་རྒྱུའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཛེ་ཏཱ་རི་ལྟར་ན། སྟོན་འཇུག་སྲེམས་བསྲེད་རྒྱུར་
དགྟོས་ཏྲེ་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་གིས་སྔར་བངས་ནས་བརན་པ་ན་ཕྱིས་སྟོམ་པ་ལྲེན་པར་བཞྲེད་དྟོ། །ཇྟོ་བྟོ་རྲེ་ལྟར་ན། སྟོན་པ་
སྲེམས་བསྲེད་རྒྱུར་དགྟོས་ཏྲེ་དྲེ་སྔར་བངས་ནས་ཕྱིས་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་བདག་ིད་སྟོམ་པ་ལྲེན་པར་བཞྲེད་པས་
སྔར་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་འདིའི་རྒྱུའྟོ། །འདི་དང་པྟོར་ལྲེན་པ་ལའང་བདག་རྐྱྲེན་དགྲེ་བཤྲེས་ཁད་པར་
ཅན་ཡྟོད་ན་དྲེ་ལ་བང་དགྟོས་ཏྲེ། སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པར། བ་མ་སྟོམ་ལ་གནས་ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བང་བར་
བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་འདའི་གང་ཟག་མ་རྲེད་ན་རང་ིད་ཀིས་བངས་པས་ཆྟོག་སྲེ། བསླབ་བཏུས་སུ། བྱང་སྲེའི་སྟོ་སྟོ་ཐར་པའི་
ལུང་དངས་པར། ལུང་ནྟོད་པ་དང་སྟོམ་པ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བྱང་སྲེམས་ཀི་བསླབ་པའི་གནས་ལ་སྟོམ་པ་ལྷུར་ལྲེན་
པ་སྟོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ནྟོད་དྟོ། །དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་མྲེད་ན་ཕྱྟོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་
རྣམས་མངྟོན་དུ་བསྟོམས་ཏྲེ་བདག་གིས་ཅི་ནུས་པ་དང་སྦྱར་ཞིང་ སྟོམ་པ་གཟུང་ངྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གནས་བརན་བྱང་བཟང་གིས་་་་་་

སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པར་གལ་ཏྲེ་ཡྟོན་ཏན་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་མྲེད་པར་གྱུར་ན་དྲེའི་ཚེ་བྱང་སྲེམས་དྲེ་
བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སན་སྔར་རང་ིད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་
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ཡང་དག་པར་བང་བར་བྱ་བ་ ཡིན་གི། སྟོམ་པ་གཞན་བཞིན་དུ་ཕ་རྟོལ་པྟོ་ཁྟོ་ན་ལས་བང་བར་གསུངས་པ་ནི་མ་
ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་་་་་་བྱང་སའི་དྟོན་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་མས་ན་གསྟོ་བ་དང་མ་གུས་པས་ལྲེན་ན་བཤྲེས་གྲེན་ལས་
བང་དགྟོས་པར་བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་པ་མས་པར་གྱུར་པ་ལ་སླར་གསྟོ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། མ་གུས་པས་
སྟོམ་པ་ལྲེན་པ་དག་ནི་སྟོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ་སྔར་ཇི་སྐ ད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བྱའྟོ། །གསུངས་པ་
དང་། བྟོད་དག་དང་པྟོ་བ་མ་དགྟོས། གསྟོ་བ་ལ་མི་དགྟོས་གསུངས་པ་ནི། ཞི་འཚོས། གསྟོ་ལྲེན་གིས་ཀའི་ཆྟོ་
གར་བཤད་པ་དང་འགལ་གསུངས་ ་་་་་བུ་ཏྲེ། བྱང་བཟང་གི་བཞྲེད་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་ཕྱི་མ་དང་འགལ་སང་
ངྟོ་། །འྟོན་ཀང་གསྟོ་ལྲེན་གིས་ཀ་ལ་དགྲེ་བཤྲེས་མྲེད་ཀང་ཆྟོག་པར་གདྟོན་མི་ཟ་སྲེ་ལྲེན་པ་ལ་ནི་གིས་ཀ་
དངྟོས་སུ་གསུངས་ལ། གསྟོ་བ་ལ་དགྟོས་པར་བཤད་ཅིང་མྲེད་ཀང་ངྟོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡྟོད་ཕྱིས་མི་བྱྲེད་པའི་སྟོམ་པས་
བསམས་ནས་བངས་ན་སྟོར་ངྲེས་པར་ཆུད་པར་འགྱུར་རྟོ། །དགྲེ་བཤྲེས་ཡྟོད་མྲེད་ནི། མདྟོ་ཀུན་བཏུས་ཀི་
འགྲེལ་ཤཱ ནི་་་་་་པར། གལ་ཏྲེ་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་མས་པར་འགྱུར་བར་ངྲེས་པ་ལས་ནི་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐར་ཡང་མྲེད་པ་ིད་དྟོ། །མ་
ངྲེས་པ་ལས་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཕ་རྟོལ་ཡང་ཡྟོད་པ་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སྔར་གི་མཐུན་རྐྱྲེན་དྲེ་དག་མ་ཚང་
ན་སྲེ་བ་ལྡྟོག་ལ། བྱང་སར། རྒྱུ་གིས་ཁྟོ་ནས་བྱང་སྲེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་བ་བཏང་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་བ་མྲེད་ཡང་དག་རྟོགས་བྱང་དུ་སིན་པ་ཡྟོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆྟོས་ཀིས་ཀུན་ནས་
དཀིས་པ་ཆྲེན་པྟོ་ཀུན་ཏུ་སྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་དང་། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་གིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་
དག་པར་བངས་པ་དྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བཏང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྲེན་པྟོ་ཡང་། དྲེ་ིད་ལས། འདི་དག་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྟོད་པ་དང་། ངྟོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡྟོད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་བསྲེད་པ་དང་། དྲེས་མགུ་བར་བྱྲེད་ཅིང་
དྲེ་ིད་ལ་དགའ་བ་དང་། དྲེ་ིད་ལ་ཡྟོན་ཏན་ཅན་དུ་བལྟ་བར་གྱུར་་་་་་ཅིང་གསྟོལ་བ ་བཏབ་ཀང་མི་ལྡྟོག་ཅིང་བསམ་པ་མི་གཏྟོང་བའྟོ། །ཞྲེས་པ་བྱང་

བཟང་གིས་བསན་ནྟོ། །གྟོང་མ་རྣམས་འདའྟོ། །པ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ་ཞྲེས་ ་་་་་བྱང་བཟང་གིས་ཀང་ངྟོ་། །སྟོ། བྱང་བཟང་
གིས།་་་་་སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པར་ གང་གི་ཚེ་སླར་ངྟོ་ཚ་བ་དང་ཁྲེལ་ཡྟོད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་སྲེ་བ་དང་། ཕ་རྟོལ་གིས་
གསྟོལ་བ་བཏབ་པས་ལྡྟོག་པ་དྲེ་ནི་འབིང་ལ་གནས་པའྟོ། །གང་གི་ཚེ་མྱུར་བའི་ིད་དུ་ངྟོ་ཚ་བར་བྱྲེད་ཅིང་རང་
ིད་ཀང་རུང་སྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་ལྡྟོག་པ་དྲེ་ནི་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པར་རིག་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཕུལ་བས་ཀང་
ལྡྟོག་སྲེ། བསྡུ་བར། མི་བརྡ་ཕད་པའི་དྲུང་དུ་འབུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་བརྟོད་པར་བྱྲེད་པ་དང་ཞྲེས་སྟོ། །ཐུབ་
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དགྟོངས་སུ་འབུལ་བའི་ཆྟོ་ག་ཡང་བཤད་ཅིང་། ལམ་སྟོན་རང་འགྲེལ་དུ་ཡང་ཕུལ་བས་ལྡྟོག་པར་བཤད་དྟོ། །ར་
ལྟུང་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། ནམ་སིང་གི་མདྟོར། རྒྱལ་པྟོའ ་ིར་ལྟུང་ལྔ། བྟོན་པྟོའ ་ིལྔ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་ཞུགས་པ་ལས་ད ང་
པྟོ་པའི་བརྒྱད་བཤད་པ་བསླབ་བཏུས་སུ་ཚིགས་བཅད་དུ་སྲེབས་པ་ནི། དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གི་དཀྟོར་འཕྟོག་
པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདྟོད། །ན་རང་ཐྲེག་ཆྲེན་གང་རུང་གི་་་་་་དམ་པའི་ཆྟོས་ནི་སྟོང་བྱྲེད་པ། །གིས་པར་ཐུབ་
པས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་དགྲེ་སླྟོང་ལ་་་་་ས ས་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་ལྟ་ཅི་མདྟོའ ་ིདྟོན་དངྟོས་འང་། །ངུར་སྨྲིག་
འབྟོག་དང་རྡྲེག་པ་དང་། །བརྟོན་རར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ་་་་་གསུམ་པའྟོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ ་་་་་འདི་མདྟོར་མི་སང་ལས་
འབྲེབས་པ་དང་། །སྲྟོག་བྲེལ་བྱྲེད་པ་གསུམ་པ་ཡིན། །རྒྱལ་པྟོ་་་་་་མཚམས་མྲེད་ལྔ་ ་་་་་གང་རུང་མདྟོ་པྟོ་བྱྲེད་པ་དང་། །་་་་་

བཞི་པའྟོ། །རྒྱལ་པྟོ་་་་་་ལྟོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་ ་་་་་པས་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་རང་འཛིན་ཅིང་གཞན་འཛིན་འཇུག་པ་ལྔ་པའྟོ། །དྲེ་ཡན་རྒྱལ་པྟོའ ་ིལྔའྟོ། །བྟོན་པྟོའ ་ིལྔ་ནི་མཚམས་

མྲེད་ལྔ་བྱྲེད་པ་ཡན་བཞི་དང་ལྟོག་ལྟའི་ཚབ་ཏུ་ པ་དང་། །གྟོང་ལ་སྟོགས་པ་ ་་་་་ས་ལྗྟོངས་མདྟོ་ཡུལ་འཁྟོར་་་་་་མདྟོ། འཇྟོམས་པའི་་་་་་འཇིག་པ་
ནི།་་་་་ལྔ་པའྟོ། །དྲེ་དག་་་་་།ར་བའི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ལས་དང་པྟོ་པའི་བརྒྱད་ནི་་་་་་བྟོ་སྦྱངས་མ་བྱས་སྲེམས་ཅན་ ་་་་་མདྟོ་
ལ། །སྟོང་པ་ིད་ནི་བརྟོད་པ་དང་། །་་་་་དང་པྟོའ ྟོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་ཞུགས་པ་དག །རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བཟླྟོག་པ་
དང་། །་་་་་གིས་པའྟོ། །སྟོ་སྟོ་ཐར་པ་ཡྟོངས་སངས་སྲེ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ལ་སྦྱྟོར་བ་དང་། །་་་་་གསུམ་པའྟོ། །སླྟོབ་པའི་ཐྲེག་པ་
ཆགས་ལ་སྟོགས། །སྟོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞྲེས་འཛིན། །ཕ་རྟོལ་དག་ཀང་འཛིན་བཅུག་དང་། །་་་་་བཞི་པའྟོ། །རང་
གི་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པ་དང་། །རྲེད་པ་དང་ནི་བཀུར་བསི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་སྟོད་དང་། །་་་་་ལྔ་

པའྟོ། །བདག་ནི་ཟབ་མྟོ་བཟྟོད་པའྟོ་ཞྲེས། །ལྟོག་པ་ིད་ནི་སྨྲ་བ་དང་། །་་་་་དྲུག་པའྟོ། །དགྲེ་སྦྱྟོང་་་་་་རྒྱལ་རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་་་་་་

ཆད་པས་གཅྟོད་དུ་འཇུག་དང་། །གནྟོད་པ་དྲེས་དགྲེ་སྦྱྟོང་དྲེ་དག་་་་་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གི་ ་་་་་ནྟོར་སྦྱིན་་་་་་པར་བྱྲེད་་་་་་དུ་འཇུག་ཅིང་

དང་། །སྦྱིན་པ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ ་་་་་བདུན་པའྟོ། །དང་། །ཞི་གནས་འདྟོར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇྟོག་གི་
ལྟོངས་སྟོད་རྣམས། །ཁ་ཏྟོན་བྱྲེད་ལ་སྦྱིན་པ་ ་་་་་ནི་བརྒྱད་པའྟོ་མདྟོ་ིད་ལས་སྟོ། །རྣམས། །དྲེ་དག་ར་བའི་ལྟུང་བ་
སྲེ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྒྱུ། །རི་ལམ་འཕགས་པ་མཁའ་སིང་པྟོའ །ི །མདུན་དུ་འདུག་སྲེ་བཤགས་པར་བྱ། །ཞྲེས་
སྟོ། །འདིའི་གྟོང་འཇིག་ཡན་ལྔར་བྱས་་་་་་ནྟོར་མདྟོ་མ་གཟིགས་སང་ཤིང་དིལ་བས་བཅུ་བདུན་དུ་ཐུབ་དགྟོངས་ལས་བཤད་ཀང་རྒྱལ་
བྟོན་ལས་དང་པྟོ་པ་སྟོ་སྟོར་ཕྱྲེ་ན་བཅྟོ་བརྒྱད་དམ་ཚིག་ཟིན་གི་རྐང་གངས་བགངས་ན་བཅུ་བཞི་ཡྟོད་དྲེ་ནམ་མཁའི་སིང་པྟོའ ་ི
མདྟོའ ་ིདྟོན་ནྟོ། །བྱང་སར། གསུངས་པའི་བཞི་པྟོའ ་ིདྟོན་ཙམ་ཡང་ཞི་ལྷས་གསུངས་སྲེ། སྔ་མ་དྲེའི་མཇུག་ཐྟོགས་སུ། །བྱང་
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ཆུབ་སྲེམས་ནི་ཡྟོངས་་་་་་གཏྟོང་ལས་ཞྲེས་དབང་པྟོ་ འདྟོར་དང་། །ཆགས་དང་སྲེར་ས་མི་བཟད་པས། །སླྟོང་ལ་སྦྱིན་པར་མི་

བྱྲེད་དང་། །བསིམས་་་་་་འབད་པས་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་དབང་ལྟོས་བསྒྱུར་ ཏྲེ་དགའ་བར་བྱྲེད་པ་ན། །སྲེམས་ཅན་ལ་
ནི་མི་བཟྟོད་པར། །ཁྟོས་པས་སྲེམས་ཅན་བརྡྲེག་པ་དང་། །ྟོན་མྟོངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་པས། །་་་་་ྟོན་མྟོངས་པས་གཞན་རྲེས་ཞུགས་

ཏྲེ། ཞྲེས་དཔང་ལྟོས་བསྒྱུར་ཆྟོས་ལྟར་བཅྟོས་པ་བརྟོད་པའྟོ། །་་་་་ཚན་པ་འདི་དཔང་ལྟོས་གསུམ་དུ་འདྟོད་ ཞྲེས་སྟོ། །སྔ་འགྲེལ་དུ་འགའ་
ཞིག་གི་ལུགས་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྡུ་ཚིག་བརྟོད་ཅྲེས་གསུངས་སྟོ། །་་་་་བྱང་སྲེའི་སྲེ་སྟོད་དང་ཨ ་བྷྱ་བྱང་སའི་དྟོན་
སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པར། རྲེད་དང་བཀུར་བསི་ཆགས་སྟོགས་ཀིས། །བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་སྟོད་པ་དང་། །སྡུག་
བསྔལ་མགྟོན་མྲེད་གྱུར་པ་ལ། །སྲེར་སས་ཆྟོས་ནྟོར་མི་སྲེར་དང་། །གཞན་གིས་བཤགས་ཀང་མི་ན་
པར། །ཁྟོས་པས་གཞན་ལ་བརྡྲེག་པ་དང་། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོངས་སངས་ཏྲེ། །དམ་ཆྟོས་འདར་སང་སྟོན་པ ་་་་་ཨ ་

བྷྱའྟོ། །འྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ལྟུང་བ་བཞི་པྟོ་འདི་རྣམས་ནི་བདག་ལ་བསྟོད་པ་དང་གཞན་ལ་སྟོད་པ་
ཞྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པས་སྟོ་སྟོར་གིས་ིད་དག་སྲེ་བརྒྱད་རྣམས་སྟོ། །་་་་་ནམ་སིང་དུ་བཅུ་བདུན་བྱང་སྲེའི་སྲེ་སྟོད་ཀི་དྟོན་སྟོམ་པ་ི་ཤུ་

པར་བཞིར་བཤད་པ་འགལ་ཞྲེ་ན། མ་ཡིན་ཏྲེ་གང་ཟག་འབིང་དང་ཆུ ང་ངུ་དང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིབྱྲེ་བག་གིས་ལྔ་དང་བརྒྱད་དང་བཞིའྟོ། །ཞྲེས་ལྟུང་བའི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བསན་ལ། གང་ཟག་

གཅིག་གི་ལྟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་རྣམས་གཞན་དག་གི་ཡང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདི་སྲེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་ ་་་་་བྱང་སྲེའི་

སྲེ་སྟོད་དུ་གསུངས་པའི་དྲེའྟོ་ཞྲེས་ར་ལྟུང་། སྔར་བཤད་དབུ་མ་ལུགས་ཞྲེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་ནྟོར་ཏྲེ་བཞི་པྟོ་འདིར་སྔར་
བཤད་རྣམས་འདུས་པར་བཤད་དྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། དྲེ་ལྟ་ན་རྲེ་རྲེ་ལ་ལྟུང་བ་བཅུ་བདུན་བཅུ་བ དུན་རྣམས་
སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེ་སྟོད་དུ་གསུངས་པའི་བཞི་པྟོ་རྣམས་ིད་དུ་གཞན་རྣམས་
འདུས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ལྔ་པྟོ་རྣམས་ཀི་གིས་པ་ནི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་སྟོང་བས་བསྡུས་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་
པྟོར་ནི་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པ་དག་ཀང་སྟོན་ཏྲེ་དྲེ་སངས་པ ས་དྲེ་དག་ཀང་སངས་
པའྟོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་བརྡྲེག་པས་སྟོ། །ལྟོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ནི། །དམ་ཆྟོས་ དམ་ཆྟོས་སྟོང་བ་འདར་སང་
སྟོན་པ་དང་། །ཞྲེས་དང་། གྟོང་ལ་སྟོགས་པ་འཇིག་པ་ནི་བརྡྲེག་པས་སྟོ། །བརྒྱད་པྟོ་རྣམས་ཀི་དང་པྟོ་ནི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་སྟོང་
བ་སྲེ་བྟོ་མ་སྦྱངས་པ་ནི་སྟོང་པ་ིད་སྟོང་བར ་བྱྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་དང་། གིས་པ་ནི་དམ་ཆྟོས་འདར་སང་སྟོན་པ། གསུམ་པ་
དང་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་རྣམས་བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་སྟོད་པ་སྲེ། གསུམ་པའི་སྐ བས་ཀི་་་་་་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་ནི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རང་གིའྟོ། །དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གི་དཀྟོར་འཕྟོག་པ་དང་ངུར་སྨྲིག་འཕྟོག་པ་དང་ ཀ། མཚམས་མྲེད་ལྔའི་་་་་་དགྲེ་
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འདུན་གི་དབྱྲེན་དང་།ཁ དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་ག ི་སྦྱིན་བྱྲེད་སྟོགས་་་་་་ བདུན་པ་ནི་སྲེརག་ས་དང་ཆགས་པ་དག་གིས་ནྟོར་མི་སྲེར་བ་ ་་་་་

དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པས་སྟོ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ནི་ཤིན་ཏུ་དག་པྟོའ ་ིསྲེར་ས་དང་ཆགས་པ་དག་ནི་གང་ལས་ཕ་རྟོལ་རས་དྲེ་ལ་ལྟོ ངས་སྟོད་

པའི་དྟོན་ཅན་ཡང་མི་བཟྟོད་དྲེ།  ཚཀོ ར་འཕྟོག་པར་བྱྲེད། འབྱྲེད་པར་བྱྲེད། སྲེངཁ་་་་་་གསུམ་གི་རས་དུ་འཇུག་པ་དང་
བྱིན་པ་ལྲེན་པ་ཡང་ངྟོ་། །ཞི་གནས་གཏྟོང་དུ་འཇུག་པ་ནི་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ལ་སྲེར་སས་བསྡུས་་་་་་ཏྲེ། སྲེར་ས་དག་པྟོས་རང་
ཡང་མི་སྟོན་ལ་ཕ་རྟོལ་ཡང་སྟོ་སྟོར་གཏྟོང་དུ་འཇུག་གྟོ །བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ཀླྟོག་པ་བ་རྣམས་ལ་སྲེང་དུ་
འཇུག་པ་ནི་ནྟོར་ལ་སྲེར་སས་བསྡུས་ཏྲེ། ཞིག་གི་གང་ཟག་བསམ་གཏན་པ་ལྟ་བུ་་་་་་འགའ་ཞིག་ིད་ལ་སྲེར་སར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ་
ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་ཡྟོངས་འདྟོར་ཞྲེས་སྟོགས་ཀི་དྟོན་དུ་མངྟོན་ཏྲེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་གཏྟོང་བ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་
སྟོང་བས་་་་་་བསྡུས་ཏྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་་་་་་རྒྱལ་བྟོན་ག ི་ལྔ་ལྔ་སྟོགས་ནམ་སིང་གི་མདྟོའ ་ིར་ལྟུང་ དྲེ་ནི་སྟོམ་པ་ཐྟོབ་པའི་སྟོམ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་
མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟ་མྟོད་ཀི་སྟོམ་པ་མ་བངས་པའི་སྔར་བསྐྲུན་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ལྷ་དང་མིའི་བདྲེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་
པར་གཅྟོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །སྟོམ་པ་གཏྟོང་རྒྱུ་ངྲེས་པ་ཅན་ཡིན་ན་བྱང་སྲེའི་སྲེ་སྟོད་དུ་གསུང་དགྟོས་པ་ལ་
མ་གསུངས་ཞྲེས་་་་་་བྱང་སར་སྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ། ཕམ་པའི་ཆྟོས་རྣམས་བྱས་པས་དགྲེ་སླྟོང་གི་སྟོ་སྟོར་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་བཏང་བར་འགྱུ ར་ བ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆྟོས་ལ་ལན་གཅིག་ཙམ་ཀུན་ཏུ་སད་པས་ནི་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བཏང་བར་ མི་འགྱུ ར་
རྟོ། །བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔས་ནི་ཡང་དག་པར་བངས་བ་ཡྟོངས་སུ་བཏང་ཏུ་ཟིན་ཀང་། ཚེ་འདི་ལ་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི ་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཕྱིར་ནྟོད ་པའི་

སྐ ལ་བ་ཡྟོད་དྲེ། །འདི་ལྟ་སྲེ། དགྲེ་སླྟོང་སྟོ་སྟོར་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྐ ལ་བ་མྲེད་པ་ཁྟོ་ནར་འགྱུ ར་བ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བསླབ་བཏུས་སུ་
གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་དག་བྱང་སྲེམས་པ་ཡིན་ན་ཅི་ལྟར་དྲེ་དག་གི་ལྟུང་བ་ངྲེས་ ཤཤིང་གཞན་དག་གི་མ་ངྲེས། ཅི་
སྲེ་དྲེ་དག་སྟོམ་པ་ཅན་མིན་ན་དྲེ་དག་གི་ལྟུང་བར་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག སྟོམ་པ་ཅན་དྲེ་དག་ྲེས་པ་དྲེས་ཟིན་པར་ཡང་ཅི་
ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འདིར་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། གང་དུ་གང་དག་ལ་མང་དུ་འབྱུང་བ་དྲེ་དག་ལ་དྲེར་རང་མིང་ནས་སྨྲྟོས་ཏྲེ་བསན་
པས་འཇིགས་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་བཟླྟོག་གྟོ་་་་་དགྟོས་པའྟོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་སང་བར་
བྱའྟོ། །རང་བཞིན་གིས་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་ཆྲེ་བས་ན་གང་གིས་ཡང་དག་པར་མ་བངས་པ་ན། ཡང་སྐ ལ་བ་མྲེད་པ་
དང་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཆད་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་སྟོམ་པ་ཅན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོམ་ལྡན་ལ་ར་ལྟུང་དུ་
གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་བ ང་དགྟོས་སྟོ། །ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་ནམ་སིང་གི་མདྟོ་དང་བསླབ་བཏུས་སུ་མ་གསུངས་
ཀང་བྱང་སར་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་དྟོན། སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པར། དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་པྟོ་རྣམ་མི་མཆྟོད། །ཅྲེས་
ནས། རྫུ་འཕྲུལ་སིག་ལས་སྟོགས་མི་བྱྲེད། །ཀི་བར་ྲེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་བྱས་པ་
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ྟོན་མྟོངས་ཅན་དང་བརྲེད་ངས་པ་ལ་སྟོགས་པས་བྱས་པ་ྟོན་མྟོངས་ཅན་མིན་པ་རྣམས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། 
མཚན། མཚོན། གཞི་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། བྱང་སྲེམས་ཀི་སང་བྱ་གཞི་དང་བཅས་པ་སྟོང་བའམ་ དགྲེ་བ་
མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའམ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་བྱ་བར་འདྟོད་པའི་སྲེམས་པ་དབང་རྒྱུན་ཆགས་རང་ངམ་
སྲེ་བྟོ་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལས་ཐྟོབ་པ་སྲེ། སྟོད་འཇུག་ཏུ། སྟོང་བའི་སྲེམས་ནི་ཐྟོབ་པ་ལ། །ཚུལ་
ཁིམས་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་གསུངས་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ། བྱང་སྲེའི་བངས་པ་བརྡ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞིག 
སིག་པ་མཐའ་དག་སྟོང་སྲེམས་པ་དབང་རྒྱུན་ཆགས། གང་ཞིག་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་སྲེམས་པ་དབང་
རྒྱུན་ཆགས། གང་ཞིག་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་སྒྲུབ་འདྟོད་ཀི་སྲེམས་པ་དབང་རྒྱུན་ཆགས་རྣམས། 
བྱང་སྲེའི་བངས་བ་བརྡ་བྱུང་གི་སྟོམ་པའི། དགྲེ་བ་ཆྟོས་སྡུད་ཀི། སྲེམས་ཅན་དྟོན་བྱྲེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
མཚན་ིད་དུ་རུང་ངྟོ་། །སིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མཚན་ིད། ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞིག་ཐྲེག་
ཆྲེན་སླྟོབ་པའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའྟོ། །དབང་ནི། སིར་ས་བྟོན་དབང་དང་མངྟོན་གྱུར་གསུམ་མངྟོན་པར་བཤད་
པ་ལས་ད་ལྟ་མངྟོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་དྲེ་བདྲེ་བག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་ཁ ད་པར་ཅན་ཞིག་སྲེ། དྲེ་འབྱུང་བའི་མཐུ་
ཁད་པར་བ་ཐྟོབ་པ་ཞིག་གྟོ །གིས་པ་ནི། དགྲེ་བ་མཐའ་དག་གི་སྟོམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། མི་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་
སྟོམ་ཞིང་འཆིང་བ་དང་། གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བདྲེ་བའི་མཆྟོག་སྲེར་བས་སྟོམ་པའྟོ། །ངྲེས་ཚིག་གི་
བཤད་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། གསུམ་ཡྟོད་ལ། བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ིད་མི་དགྲེ་བ་སྟོང་། དགྲེ་བ་
བསྒྲུབ། སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱྲེད་པའི་ཆ་ནས་གསུམ་དུ་བཞག་པས་ཏྲེ་ནྟོར་བུ་གཅིག་ིད་མུན་པ་སྲེལ་ནྟོར་
སྡུད། རིམས་ནད་ལ་ཕན་པ་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། ་་་་་བྟོད་ཕྱིར་འྟོ། །ཁ་ཅིག་དྲེ་གསུམ་ངྟོ་བྟོ་ཐ་དད་ཡིན་ཏྲེ། བྱང་སར། 
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་སྟོར་ཐར་བའི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་རིས་བདུན་པྟོ་དགྲེ་སླྟོང་དང་
དྲེ་མ་དང་། དགྲེ་སླྟོབ་མ། ནས། དགྲེ་བསྲེན་མའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་
ནི་བྱང་སྲེམས་པའི་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་འྟོ ག་ཏུ་བྱང་ཆྲེན་གི་ཕྱིར་ལུ ས་ངག་གི་དགྲེ་བ་བསགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་སྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ལྡྟོག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རང་བཞིན་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བརན་
པྟོར་བྱས་ནས་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དགྲེ་བ་ཆྟོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཞྲེས་སྟོ། །འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་འདིའི་རྲེན་
དུ་ལྡྟོག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཏྲེ་ཞྲེས་བཤད་དྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ལུ ང་གི་ས་ཇི་བཞིན་པར་བྱས་ན་བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པའི་ཚུལ་
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ཁིམས་དྲེ་སྟོ་ཐར་རིས་བདུན་གི་སྟོམ་པར་འགྱུར་བས་དགྟོངས་པ་ནི། སྟོ་ཐར་རིས་བདུན་གི་སང་བྱ་སྲྟོག་གཅྟོད་སྟོགས་
འདིར་ཡང་སྟོང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ་དྲེས་ན་བྱང་སྲེའི་འདི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་པའྟོ་ཞྲེས་ གསུངས་་་་་་ཐྟོགས་མྲེད་པའྟོ། །སི་
རིགས་དྲེ་གསུམ་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཅིང་གནས་སྐ བས་རས་ཐ་དད་པ་ཡྟོད་དྲེ། རྣམ་མཁྲེན་དང་སངས་རྒྱས་བཞིན་
ཞྲེས་རྟོགས་པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། མས་པ་ྲེས་དམིགས་ཀི་འབས་བུ་ནི། ཏིང་རྒྱལ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་
འཆལ་བ་ངན་འགྟོ་དྲེར་འགྟོ་སྲེ། །དྲེ་ལ་ཐྟོས་པ་མང་པྟོས་སྟོབ་མི་ནུས། །ཞྲེས་སྟོགས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གིས་
པ་ཐྟོབ་པ་ཕན་ཡྟོན་ལ། ཐུན་མྟོང་བ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་དང་འད། ཐུན་མྟོང་མིན་པ་ལ་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུག་
གིའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ལས་མཐའི། སྟོད་པའི། སྲེས་ཐྟོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། སིབ་གིས་
ཀིས་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་ིད་ནས་མི་དགྲེ་བ་མཐའ་དག ་སང་བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་གྟོ་བགྟོས་ནས་སྦྱྟོར་བས་
མི་དགྲེ་བ་ཅི་རིགས་ཀིས་སྟོང་བ། བདྲེ་བའི་ཕར་ཕྱིན་སྟོགས་ཐྟོབ་བྱའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་ིད་ནས་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་
སྒྲུབ་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་གྟོ་བགྟོས་ནས་སྦྱྟོར་བས་དགྲེ་བ་ཅི་རིགས་སུ་སྒྲུབ་པ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་བྱ་
བའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་ིད་ནས་གཞན་ཕན་བྱའྟོ་ཞྲེས་ གྟོ་བགྟོས་ནས་སྦྱྟོར་བས་གཞན་དྟོན་ཅི་རིགས་སུ་བྱྲེད་པ་གསུམ་
རིམ་བཞིན་དྲེ་གསུམ་གི་ལས་མཐའ་འྟོ། །གིས་པ་ནི། ཛེ་ཏཱ་རིས། ལས་དང་པྟོ་ལ་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་
ཆྲེ་བའི་ཕྱིར་ཡིད་དམ་གི་སྟོད་པ་བྱའྟོ། །འདི་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྟོགས་ལ་བཤད་དྟོ། །མྟོས་སྟོད་པ་ལ་དགྲེ་བ་
ཆྟོས་སྡུད་གཙོ་ཆྲེ་བས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྟོད་པ་བྱའྟོ། །ས་ལ་གནས་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་དྟོན་བྱྲེད་གཙོ་ཆྲེ་བས་
སྲེམས་ཅན་བསྲེན་པའི་སྟོད་པ་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཡིད་དམ་བང་བར་བཤད་དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། འགལ་རྐྱྲེན་མ་བྱུང་ན་
ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དྟོན་གིས་ཚུལ་བཞིན ་མཛད་པ་ཆྟོས་ཚོལ་བ་རག་ཏུ་ངུ་
ལྟ་བུ། སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པ་དགའ་མཆྟོག་ལྟ་བུ། བཤྲེས་གྲེན་བསྲེན་པ་ནྟོར་བཟང་ལྟ་བུ་འབྱུང་
ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། སངས། རྟོགས། འཕིན་ལས་གསུམ་མྟོ། །གསུམ་པ་ལ། སབས་འགྟོ་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ཁད་
པར། སྲེམས་བསྲེད་སྟོམ་བའི་ཁད་པར་རྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྒྱུའི་སབས་འགྟོ་དང་སྲེམས་བསྲེད་རྲེན་དང་བརྲེན་
པའི་ཁད་པར་ཡྟོད་ལ་འབས་བུའི་སབས་འགྟོ་དང་དྲེ་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ལ་ལྡྟོག་པ་ཐ་དད་དྲེ། སབས་གནས་ཀི་གྟོ་
འཕང་དྲེ་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་པས་དྲེ་དཔུང་གྲེན་དུ་འཛིན་ཅིང་ཁས་ལྲེན་པའི་ཆ་ནས་སབས་འགྟོ། དྲེའི་གྟོ་འཕང་
དྲེ་གཞན་དྟོན་དུ་ཐྟོབ་འདྟོད་ཀི་བྟོ་བསྲེད་པའི ་ཆ་ནས་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་རྒྱལ་ས་ཐྟོབ་འདྟོད་པས་རྒྱལ་པྟོ་ལ་
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དཔུང་གྲེན་ཞུ་བ་དང་། དྲེ་ཐྟོབ་འདྟོད་ཀི་བྟོ་བསྲེད་པ་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་གསུང་མྟོད། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སབས་འགྟོ་
ཀུན་ལ་གཞན་དྟོན་དུ་སངས་རྒྱས་འདྟོད་པའི་བྟོ་སྔྟོན་དུ་གཏྟོང་བར་གསུངས་ཏྲེ། འདིའི་ནི་དྲེ་དངྟོས་འདྟོད་པས་
ཁས་ལྲེན་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་དྲེ་ཐྟོབ་འདྟོད་དང་དྲེ་དཔུང་གྲེན་དུ་འཛིན་པའི་བྟོ་གིས་སྔ་ཕྱིར་འབྱུང་ཞིང་འཛིན་
སངས་མི་འད་བས་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཏུ་ག་ལ་རུང་། སབས་འགྟོ་གིས་སུ་གང་ལས་གསུངས་ཡང་བརག་པར་
བྱའྟོ། །གིས་པ་ལ། ཛེ་ཏཱ་རིས། གཞན་དྟོན་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཁས་འཆྲེ་བ་སྟོན་པ་སྲེམས་
བསྲེད། སྲེམས་བསྲེད་མི་མས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཁས་འཆྲེ་བ་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད། གཞན་དྟོན་དུ་བྱང་སྲེའི་
བསླབ་པ་མཐའ་དག་གཟུང་བར་ཁས་འཆྲེ་བ་སྟོན་པའི་སྟོམ་པ། སྟོམ་པ་གཟུང་བ་ལྟར་སླྟོབ་པར་ཁས་འཆྲེ་བ་
འཇུག་པའི་སྟོམ་པ་ཡིན་པས་སྔར་སྲེམས་བསྲེད་བརན་པར་བྱས་ནས་ཕྱིས་སྟོམ་པ་ལྲེན་པར་བཞྲེད་དྟོ། །ཇྟོ་བྟོ་
རྲེ་ནི་སྟོན་པ་སྔར་བངས་ནས་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་དང་སྟོམ་པ་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས་ཕྱིས་ལྲེན་པར་བཞྲེད་
དྲེ། དྲེས་མཛད་པའི་ཆྟོ་ག་དང་ལམ་སྟོན་རང་འགྲེལ་བལྟའྟོ། །འཕགས་སྲེང་ལྟར་ན་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གི་ཁད་
ཡྟོད་པར་མངྟོན་ཞིང་། མཁས་པའི་དབང་པྟོས་ ་་་་་ལུང་སྲེར་ཁད་ཆྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྟར་སང་ངྟོ་། །ཁད་མྲེད་ན་
བསླབ་བཏུས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་སྟོ་སྲེ་ལ་ཡྟོད་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཅི་སར་མ་ཆུད་པ་ལ་ཡང་བྱང་སྲེམས་ཀི་སྟོམ་
པ་ཡྟོད་དམ་ཞྲེ་ན་ཡྟོད་པར་རིག་པར་བྱ་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་བཟླྟོས་པར་འགྱུར་གསུང་བ་ནི་ལྲེགས་སྟོ། །ཡང་ན་
སྟོན་འཇུག་ལ་ཆྟོ་གས་མ་བངས་པ་ཡང་ཡྟོད་ཅིང་འདིར་བཤད་བརྡ་བྱུང་གི་སྟོམ་པ་ལ་ཐྟོག་མར་ཆྟོ་གས་བང་
དགྟོས་པའི་ཁད་དང་ ་་་་་ཕྱིའི་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པའང་ཡྟོད་དྲེ་ཐྟོབ་ལ་མ་བཏང་ན་ཚེ་ཕྱི་མར་ཡང་ཡྟོད་པ་བཞིན་ནྟོ། །འདིའི་རྲེན་ནམ་སྔྟོན་དུ་སྲེམས་
བསྲེད་འགྟོ་དགྟོས་ཤིང་དྲེའི་རྲེན་ནམ་སྔྟོན་དུ་འདི་འགྟོ་མི་དགྟོས་པ་སྟོགས་ཁད་དུ་མ་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ས་པཎི་ཆྲེན་་

་་་་ས་པའི་ཞལ་ནས། སྟོན་པའི་སྲེམས། སྟོན་པ་སྲེམས་བསྲེད། དྲེ་མི་མས་པར་བསྲུང་བ་གསུམ། འཇུག་པའི་
སྲེམས། དྲེ་སྲེམས་བསྲེད། འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་མི་མས་པར་བསྲུང་བ་གསུམ་ལས་སྲེམས་བསྲེད་རྐྱང་
པ་མིན་ལ་སྟོན་འཇུག་སྲེམས་བསྲེད་ལ་སང་བྱ་བཞི་དང་ ཕྱིས་བཅས་པ་སྟོང་སྲེམས་ཡྟོད་ན་སྟོམ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའི་
མཚན་ིད་ཡྟོད་པས་སྟོ། །འྟོ་ན་སྟོད་འཇུག་ཏུ། བྱང་ཆུབ་སྟོན་པའི་སྲེམས་ལས་ནི། །འཁྟོར་ཚེ་འབས་བུ་ཆྲེ་འབྱུང་ཡང་། །རྲེས་

མཐུན་པ་དང་།་་་་་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སྲེམས་བཞིན་དུ། །བསྟོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
སྟོན་སྲེམས་རྐྱང་པ་ལ་དགྟོངས་སྟོ་གསུང་ངྟོ་། །སྟོད་འཇུག་གི་གཞུང་དྲེའི་དགྟོངས་པ་དྲེ་མིན་པར་མངྟོན་ཞིང་སིར་དྲེ་ལྟར་
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རིགས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། བྟོད་སྔ་རབས་དག་བྱམས་པ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་ཐྟོགས་མྲེད་ཙནྟྲ་གྟོ་མི་ཇྟོ་བྟོ་རྲེ་སྟོགས་ ་་་་་བཀའ་གདམས་པ་

ཕྱག་ལྲེན་དུ་མཛད་པ་སྲེམས་ཙམ་ལུགས་དང་། འཇམ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞི་ལྷ་པུ་ནྱཱ་ཤ ི་་་་་་སྟོགས་ཕྱག་
ལྲེན་དུ་མཛད་པ་ནི་དབུ་མ་ལུགས་ཏྲེ། འདི་གིས་ལ། རྲེན། བསྲེད། བསྲུང་། ཕྱིར་བཅྟོས་བཞི་མི་འད་ཞིང་། 
སྲེམས་ཙམ་ལུགས་འདི་སྟོ་ཐར་རིགས་བདུན་ཅན་ཁྟོ་ན་ལ་དང་། དབུ་མ་ལུགས་ལྲེན་འདྟོད་དང་དྟོན་གྟོ་ན་
རྒྱལ་པྟོ་ལྷ་ཀླུ་སྟོགས་ཀུན་ལ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུང་བ་ནི་བྱང་བཟང་གིས། སྟོ་སྟོར་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་
ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱྟོགས་གཅིག་གིས་དུ་རིག་པར་
བྱའྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་སྟོ་སྟོར་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་འདིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་
པར་ལྲེན་པའི་སྟོད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བསླབ་པའི་ཚིགས་འདི་ཡང་སྦྱིན་པར་བྱ་ཞྲེས་སྟོག ས་དང་། ལམ་སྟོན་དུ། སྟོ་
སྟོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གི། །རག་ཏུ་སྟོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་
ཡྟོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྲེས་བཤད་པའི་དྟོན་དུ་རླྟོམ་པར་སང་སྲེ། དྲེ་དག་ནི་བྱང་སྲེའི་ཡང་དག་པར་བངས་
འབད་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པའི་རྲེན་སྟོན་གི་སྲེམས་བསྲེ ད་ཙམ་གི་རྲེན་སྟོན་པར་མི་སང་བས་མ་
བརགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སང་བས་སིང་པྟོ་མྲེད་དྟོ། །ཡང་ལམ་སྟོན་རང་འགྲེལ་དུ། སླྟོབ་དཔྟོན་འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་དང་། སླྟོབ་དཔྟོན་འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་འཕགས་པ་ཤན་དྲེ་བ་རྣམས་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་བསྲེད་པའི་ཆྟོ་ག་འདི་ཐ་དད་པ་མྲེད་ཅིང་མཐུན་པ་དང་། ད་ལྟར་བདག་གི་བ་མ་བྱང་ཆུབ་བཟང་པྟོ་དང་
བ་མ་རྲེ་བཙུན་སུ་ཝ་ར་ ་་་་་གསྲེར་གླིང་པ་ན་དྷི་བ་དག་ཀང་འཕགས་པ་དྲེ་དག་གི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དང་བདག་ཀང་བ་མ་དྲེ་
དག་གི་རྲེས་སུ་འབང་པས་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། འཇམ་དཔལ་དང་བྱམས་པས་གསུངས་པའི་སྲེམས་བསྲེད་མི་འད་བའི་
ཁད་ཆྲེན་པྟོ་ཅན་ཞིག་ཡྟོད་ན་སྟོང་པྟོ་བཀྟོད་པར་འྟོང་བར་རིགས་ཏྲེ་ནྟོར་བཟང་གིས་དྲེ་གིས་ཀ་ལ་བརྲེན་ཅིང་ཞུས་པར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཇྟོ་བྟོ་རྲེས་བདག་ལ་སླྟོབ་མའི་ཚོགས་ཀིས་གསྟོལ་བ་བཏབ་ནས་བྱས་པའི་ཆྟོ་གའི་ཐབས་ཅུང་ཞིག་
གིས་བཀྟོད་པ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་དང་། འཕགས་པ་ཤན་ཏ་དྷྲེ་བ་དག་གི་ལུ གས་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་པས་ཆྲེས་གནྟོད་ཅིང་། མདྟོ་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་
ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་གསུངས་པ་དག་ནི་མཐུན་པ་ིད་ཀིས་ཆྟོས་དྲེ་དག་མས་སུ་བང་བ་ནི་ཞྲེས་སྟོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ནི་ཐྟོགས་
མྲེད་གིས། །གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡང་མཚུངས་སྟོ་ཞྲེས། །རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ་སྨྲ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ཀླུས་སྲེམས་
བསྲེད་ཀི་ཆྟོ་ག་གསུངས་ཀི། སྟོམ་པའི་ཆྟོ་ག་མ་གསུངས་ཤིང་། ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་བྱང་སར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པའི་ཆྟོ་ག་
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མཛད་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་མི་སང་ཞིང་ཞི་འཚོ་ཡང་དྲེ་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །བྱང་བཟང་དང་ཇྟོ་བྟོ་རྲེས་གིས་ཀས་མཛད། ཛེ་ཏཱ་
རིས་སྟོན་འཇུག་དང་། སྟོམ་པ་ལྲེན་པ་སྟོ་སྟོར་མཛད། སྟོད་འཇུག་ཏུ། ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་དང་པྟོས་སྲེམས་
བསྲེད་དང་ཕྱི་མས་སྟོམ་པ་ལྲེན་པར་ཤྲེར་འབྱུང་དང་། དྲེ་ཡན་དུ་སྟོན་པ་ཡན་བསྲེད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་འདིར་སྟོམ་པ་
སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། འདིས་སྟོམ་པ་ལྲེན་ཞྲེས་དགྲེ་ལྷའྟོ། །ནག་པྟོ་པས་ཚིགས་བཅད་གིས་པྟོ་དྲེས་སྲེམས་བསྲེད་དང་སྟོམ་པ་
གིས་ཀ་ལྲེན་ཞྲེས་སྟོ། །ཛེ་ཏཱ་རི་ཡང་། ཚིག་དྲེ་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཞྲེས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་བསྲེད་
དང་བསླབ་པ་ཞྲེས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྟོམ་པ་གཟུང་བར་མཛད་དྟོ། །འདི་མས་སུ་ལྲེན་པ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ཆྟོ་ག སྟོམ་
པའི་ཆྟོ་ག དྲེ་གིས་ཀི་བསླབ་བྱ། ཕྱིར་བཅྟོས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྦྱྟོར་བ་སྲེམས་ཀི་ཐབས་སྦྱང་། དངྟོས་གཞི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་ཀི་ས་བྟོན་གདབ། རྲེས་རང་གཞན་དགའ་བ་བསྲེད་དྲེ་བརན་པར་བྱ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཕལ་ཆྲེར་དུ་འདིར་རྲེན་
བཤམ་པ་མ་གསུངས་ཤིང་སྟོམ་པ་ལྲེན་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཤིང་བསན་པ་ལ་འཇུག་པ འི་རིམ་པར་་་་་་རང་ཀིར་གིས་བྱས་དྟོན་
གསུངས་པས། དང་པྟོ་རྲེན་བཤམ། འདི་ནས་ཇྟོ་བྟོ་་་་་་སངས་རྒྱས་བྱང་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་མཆྟོད་སྟོགས་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་
བས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྲེས་བསྲེད་ནས་་་་་་པུས་མྟོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏྲེ་ཐལ་མྟོ་སྦྱར་ནས་ཞྲེས་ཛེ་ཏཱ་

རིའྟོ། །གིས་པ་འདི་སྐ ད་ཅྲེས་གསྟོལ་བ་གདབ་པར་བྱ་སྲེ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས། རིགས་ཀི་བུ་སབས་གསུམ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་
བ་ཅན་གི་སྲེམས་བདག་ལ་སྩྟོལ་ཅིག་ཅྲེས་ལན་གསུམ་གསྟོལ་བ་གདབ་བྟོ། །བཤྲེས་གྲེན་དྲེས་ཀང་ཇི་ལྟར་
ནུས་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཁས་བང་ངྟོ་ཛེ་ཏཱ་རིས་སྟོ། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བཟང་སྟོད་ལྟར་རམ། 
སྟོད་འཇུག་ལྟར་གང་མྟོས་བྱ་ཞིང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་སབས་འགྟོ་ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་པནི་ཏ་དག་འཆད་ཅིང་ཕྱག་
འཚལ་བ་མཆྟོད་པའི་ནང་དུ་བསྡུས་སྟོ། །གང་ལྟར་ཡང་བསྔྟོ་བའི་བར་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ཐྟོག་དངས་ནས་རྲེས་ཟླྟོས་
བཅུག་སྲེ་བྱས་ནས། སབས་འགྟོ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་ཁྟོད་ཀིས་འདི་སྐ ད་སྨྲྟོས་ཤིག་ཅྲེས་བརྟོད་དྲེ། དགྟོངས་
གསྟོལ་འྟོག་ལྟར་བྱས་ནས། བདག་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སིང་པྟོར་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་
རྒྱས་ལ་ནི་སབས་སུ་མཆི། །ཆྟོས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པ་ཡི། །ཚོགས་ལའང་དྲེ་བཞིན་སབས་སུ་
མཆི། །དགྟོངས་་་་་་ཛེ་ཏ་རིས་ཏྲེ་སྟོད་འཇུག་ཏུ་བཤད་གསྟོལ་དང་བཅས་པ་ལན་གསུམ་མྟོ། །ཇྟོ་བྟོ་རྲེ་ནི་སླྟོབ་དཔྟོན་དགྟོངས་
གསྟོལ་ཙམ་རྲེ་རྲེར་སྨྲྟོས་ནས་ལྷུག་པའི་ཚིག་གིས་བྱས་སྟོ། །འཕགས་པ་ཀླུས་སངས་རྒྱས་བྱང་སྲེམས་ལ་
དགྟོངས་གསྟོལ་དང་། གསུམ་པྟོ་དྲེའི་ཡྟོན་ཏན་མང་པྟོ་སྨྲྟོས་ནས་མཛད་སང་ངྟོ་། །གིས་པ་ལ། བསམ་པ་
སྦྱང་། ཆྟོ་ག་དངྟོས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འདི་སྐ ད་བརྟོད་ཅིང་དྟོན་སྲེམས་སུ་འཇུག་པར་བྱ་སྲེ། ལུས་དང་དྲེ་བཞིན་
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ལྟོངས་སྟོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྟོན་སྒྲུབ་ཕྱིར། །ཕངས་་་་་་ལྟྟོས་མྲེད་

ཅྲེས་ཛེ་ཏཱ་རིས་པ་མྲེད་པར་བཏང་བར་བགི། །དབྱིན་ཆད་་་་་་གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟྲེར་རམ། །གཞན་དག་གནྟོད་པ་བྱྲེད་
པའམ། །དྲེ་བཞིན་འཕྱར་ཀ་གཏྟོང་ཡང་རུང་། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་ཤྟོག །དྲེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐའི་གཏུགས་
པའི། །སྲེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ། །བདག་ནི་ྲེར་འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤྟོག །མགྟོན་
པྟོའ ་ིསན་སྔར་རྟོགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་དྟོ། །སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་བདྲེ་ལ་
མགྟོན་དུ་འབྟོད། །ཅྲེས་སྟོན་པའི་མཚན་ིད་སྔྟོན་དུ་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཛེ་ཏཱ་རིས་སྟོ་ལྲེགས་ཏྲེ། བསླབ་བཏུས་སུ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྟོན་
པའི་སྲེམས་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་སྟོན་པ་ལས་སྲེས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྲེའི་ཚིག་ཐ་མ་
བཞིས་སྟོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་བྱས་ནས། ཇི་ལྟར་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོམ་པ་ལྲེན་ཞྲེས་དགྲེ་ལྷ་འཆད་པ་མི་ལྲེགས་སྟོ། །གིས་པ་
ནི། གིས་ཀས་མ་ཡྲེངས་པར་བྱས་ལ་རྲེས་ཟླྟོས་བཅུག་སྲེ། ཕྱྟོགས་བཅུ་ཇྟོ་བྟོ་་་་་་རྣམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྟོངས་སུ་གསྟོལ། ་་་་་ཀླུས་དྲེ་ཡན་ལས་མྲེད་ སླྟོབ་དཔྟོན་བདག་ལ་དགྟོངས་སུ་
གསྟོལ། ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དག་སྔྟོན་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་སད་པ་སྟོད་པའི་ཚེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྟོལ་བ་དང་། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དགྟོད་པའི་སླད་དུ་ཇི་ལྟར་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་
བསྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་མིང་འདི་ཅྲེས་བགི་བ་ཡང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པྟོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྟོལ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བ་
དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལ་དགྟོད་པའི་སླད་དུ་བ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་དྟོ། །ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་སངས་རྒྱས་
བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་དག་གིས་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། ཕུང་པྟོ་དང་
ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་པ། ཆྟོས་བདག་མྲེད་པ་མམ་པ་ིད་ཀི་རང་གི་སྲེམས་
གདྟོད་མ་ནས་མ་སྲེས་པ། སྟོང་པ་ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དྲེ ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་
བ་ཡང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པྟོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་དྟོ། །དང་ཞྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་པྟོས་

ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་གིས་བདུད་དཔུང་དང་
བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་དྲེ། ིད་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་བ་ཡང་
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བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བགིས་ཏྲེ་བདག་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱ་བར ་བགིའྟོ། །ཇི་ལྟར་
སྔྟོན་གི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་གིས་ིད་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་
སངས་རྒྱས་ནས་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་རབ་ཏུ་བསྐྟོར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བདག་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་བ་ཡང་ིད་མངྟོན་པར་རྟོགས་
པར་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་རབ་ཏུ་བསྐྟོར་བར་བ གིའྟོ། །ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་
དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་གིས་ིད་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཚོགས་ཡྟོངས་སུ་བསྡུད་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་བ་ཡང་ིད་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་ཚོགས་ཡྟོངས་སུ་སྡུད་པར་
བགིའྟོ། །བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་གི་སྲེམས་ནི་བསྲེད་པར་བགི། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྟོན་དུ་གྲེར། །བྱང་ཆུབ་
སྟོད་མཆྟོག་ཡིད་འྟོང་སད་པར་བགི། །འགྟོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྟོག །དྲེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླས་ཞྲེས་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཆྟོ་ག་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །དྲེའི་དང་པྟོའ ་ིརིམ་པ་དྲེས་སྟོན་པ་དང་། རིམ་པ་གིས་པས་སྟོ་སྲེའི་
འཇུག་པ་དང་དྟོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་གིས་ཀ་མཛད་པར་སང་སྲེ། ་་་་་རིམ་པ་གསུམ་མཛད་པ་ནི་དང་པྟོས་འབས་བུ་ལ་སྟོན། གིས་པས་རྒྱུ་ལམ་ལ་

འཇུག་པར་སྟོན། གསུམ་པས་འབས་བུ་ཐྟོབ་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་སྟོན་པའྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་པྟོས་རྣལ་འབྱྟོར་བསྟོམ་པའི་ལམ་དུ། དངྟོས་པྟོ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཚིག་ལྔ་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་པ་བྱས་ནས། ཇི་ལྟར་ དྲེ་རྐྱང་འད་དཔྱད་་་་་་དྲེ་སྔྟོན་
དུ་བཏང་བའི་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། དྟོན་དམ་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ལ་དཔྱྟོད་པའི་མཚན་ིད་ཤྲེས་རབ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་འཇུག་པའི་སྲེམས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡི ན་པའི་
ཕྱིར་རྟོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་འཇུག་སྲེམས་ལས་་་་་་གཞན་གང་ཞིག་དཔྱྟོད་པས་ཀུན་ནས་མ་བསླང་བའི་སྲེམས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
ཀི་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ དྲེས་འཇིག་རྲེན་པའི་འཇུག་སྲེམས་བསན་ བཞིན་དུ་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་
པ་ིད་ཀི་སྲེམས་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ་དྲེ་ཁྟོ་ན་ལྟར་རྟོ། །པནི་ཏ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཆྟོ་ག་ལ་ཕལ་ཆྲེར་སྟོན་པ་
ཙམ་ལས་མི་སང་ཞིང་། བསྡུས་ཏྲེ་ལྲེན་ན་དགྟོངས་གསྟོལ་སྔར་དང་འད། ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀིས། །བྱང་འཇུག་པའི་

ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྲེད་པ་དང་། །དྲེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྲུང་ལ། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་འགྟོ་ལ་ཕན་
དྟོན་དུ། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ། །བདག་གིས་དྲེ་ནི་བསྲུང་བར་བགི། །ཞྲེས་
ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་སྟོན་པ་དང་འཇུག་པའི་སྲེམས་གཟུང་བར་་་་་་ཛེ་ཏཱ་རིས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་ཡིད་དམ་བང་བར་རྟོ། །མཇུག་ཏུ་
སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་་་་་་མྱང་འདས་སུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་ནྟོ། །སླྟོབ་མས་་་་་་དྲེ་ཡིན་པ་དྲེ་ལྲེགས་སྟོ་བརྟོད་ཅྲེས་གསུང་
ངྟོ་། །གལ་ཏྲེ་དྟོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ཆྟོ་ག་བཤད་པ་མྲེད་པས་འཁྲུལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། སྔར་བཤད་ལྟར་འཕགས་པ་
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ཀླུའི་དགྟོངས་པ་ངྟོས་འཛིན་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་པྟོས་མཛད་ཅིང་ཆྟོ་ག་ནི་སླྟོབ་དཔྟོན་ བུ་སྟོགས་ིད་ཀིས་སྟོ། །དྲེ་དྲེའི་
དགྟོངས་པ་མིན་ན། དྲེའི་ཆྟོ་ག་གང་ཡིན་མྲེད་དྟོ་ཞྲེ་ན། གསང་འདུས་་་་་་རིམ་ལྔར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་དྟོན་དམ་ཞྲེས་བྱ་བ། །སྐལ་
བཟང་སླྟོབ་མ་བཟང་པྟོ་མན་ངག་ཐྟོབ། །ཐལ་མྟོ་སྦྱར་ནས་མྲེ་ཏྟོག་འཛིན་པ་ཡིས། །བ་མ་ལས་ནི་སླར་ཡང་བང་བར་བྱ། །ཞྲེས་
སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །དྲེ་ཆྟོ་ག་ཙམ་ལས་མི་སྲེ་བས་ཆྟོ་ག་མི་འཐད་དྟོ་ཞྲེ་ན། དབང་བཞིའམ། བཞི་
པའི་ཡང་ཆྟོ་ག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆྟོ་ག་ཙམ་ལས་དངྟོས་སུ་མི་སྲེས་པས་སྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི་དྟོན་ཡིད་ལ་
སྲེམས་བཞིན་པས། དྲེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡྟོད། །མི་ཡི་སྲིད་པ་ལྲེགས་པར་ཐྟོབ། །དྲེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་
སྲེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་དྲེང་བདག་གྱུར། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརམས་
ཏྲེ། །སྟོན་མྲེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རྟོག་པར་མི་འགྱུར་དྲེ་ལྟར་བྱ། །ཞྲེས་རང་དགའ་བ་བསྲེད་ཅིང་། བདག་གིས་དྲེ་
རིང་སྟོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སན་སྔར་འགྟོ་བ་བདྲེ་གཤྲེགས་ིད་དང་ནི། །བར་དུ་བདྲེ་ལ་མགྟོན་དུ་བྟོས་ཟིན་གིས། །ལྷ་དང་
ལྷ་མིན་ལ་སྟོགས་དགའ་བར་གིས། །ཞྲེས་གཞན་དགའ་བ་བསྲེད་ཅིང་། དྲེ་བསླབ་བྱ་མདྟོ་ཙམ་བརྟོད། གཏང་རག་བཟང་་་་་་ས་

ས་བུ་སྟོན་པྟོ་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། རྲེན་ནི་སྟོ་ཐར་རིས་བདུན་ཅན་ཡིན་ན་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ལ་དྲེ་ངྲེས་པ་ཅན་
དུ་མི་དགྟོས་ཏྲེ། ལམ་སྟོན་རང་འགྲེལ་ལས། ད་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པའི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་བསན་
པར་འདྟོད་ནས། སྟོ་སྟོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་ཞྲེས་སྟོགས་བཀྟོད་དྟོ། །འདི་ནི་དག་པའི་རྲེན་དུ་བཞག་ཅྲེས་སྟོགས་
དང་། འདི་ལྟར་འཇུག་པའི་གྟོ་རིམ་དུ་བྱས་པ་དང་། ཡང་ན་སྔྟོན་ཆད་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིབག་ཆགས་མྲེད་པ་དག་
ལ་ནི་སྟོ་སྟོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྟོམ་པ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་ཅིང་། ཐུབ་
དགྟོངས་སུ། དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་ནི་ཇི་སྲིད་འཚོ་བ་བའི་དགྲེ་བསྲེན་གི་སྟོམ་པ་ལ་སྟོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་སྔྟོན་
མ་ཅན་ཁྟོ་ནས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་གང་ཞིག་དགྲེ་བསྲེན་དང་དགྲེ་བསྲེན་མ་དང་། ནས། དགྲེ་སླྟོང་་་་་་བསྡུ་བ་སྟོ་ཁར་ཐྟོན་

མའི་དབྱྲེ་བས་ཇི་སྲིད་འཚོ་བ་པའི་སྟོ་སྟོ་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་བདུན་པྟོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་སྟོ་སྟོ་ཐར་
པའི་སྟོམ་པ་ལ་གནས་པ་ིད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་བང་བར་བྱའི་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
གཞན་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནི་ཐྲེག་པ་ཆྲེ ན་པྟོ་ལ་ཡྟོངས་སུ་ངལ་
བ་མང་པྟོ་མ་བྱས་པ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་སྟོ་སྟོ་ཐར་པའི་སྟོམ་པ་མྲེད་པར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་མི་སྲེ་ན་ནི། 
དྲེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སྟོད་ལ་སྟོགས་པ་དང་། དྲེའི་རྲེས་སུ་འབང་བའི་གཞུང་དུ། འདི་དྲེའི་ར་བར་
བཤད་པར་འགྱུར་རྟོ། །དགྟོས་པ་ནི་གདྟོན་མི་ཟ་བར་བརྟོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོར་བྱང་
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ཆུབ་ཀི་བར་དུ་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྟོ་བ་ལྟ་བུའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ངྲེས་པར་སྟོ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་
རྲེན་དུ་དགྟོས་ ་་་་་དཔང་ལྟོ་ཙྪ་བ་ཡང་གསུང་བར་སང་ ན་ལྷའི་ནང་དང་ཐྲེག་དམན་གི་མིང་ཡང་མི་གག་པའི་དག་པའི་ཞི ང་
ན་བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་མྲེད་པ་དང་། བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པ་ཅན་དྲེ་ཤི་བའི་འྟོག་ཏུ་བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པ་མྲེད་པས་ཁབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་རྲེན་ཏུ་ངྲེས་པར་དགྟོས་པའི་སྟོ་ཐར་རིས་བདུན་བཏང་བས་སྟོ། །དྲེས་ན་སྲྟོག་གཅྟོད་སྟོགས་ལྔའམ་བཅུ་
སྟོགས་སྟོང་བའམ་སངས་པ་དང་། དྲེ་སངས་པའི་རིས་བདུན་མ་ཕྱྲེད་པར་སང་སྲེ་སྟོས་པས་ཆྟོ་ག་གྟོ །དྲེའི་ཆྟོ་ག་དངྟོས་ལ། 
སྦྱྟོར་དངྟོས་རྲེས་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། བང་བའི་ཡུལ་སླྟོབ་དཔྟོན་ནི། བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པ་ལ་གནས་པ། དྲེའི་ཆྟོ་ག་ཤྲེས་པ། 
དྲེ་འབྟོགས་པའི་སྟོ་ནས་སླྟོབ་མ་རྲེས་སུ་བཟུང་བར་ནུས་པའི་ ཁད་སྲེམས་ཞྲེས་བྱང་སར་་་་་་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ནྟོ། །ལྲེན་པ་པྟོ་ནི། 
བྱང་སྲེམས་ཁིམ་པའམ་་་་་་བྱང་སར་རབ་བྱུང་བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སླྟོབ་པར་འདྟོད་ཅིང་ཆྟོ་ག་བཞིན་དུ་
བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་བྱས་པའྟོ། །ཚུལ་ནི། སླྟོབ་དཔྟོན་དྲེའི་ ་་་་་བྱང་རྐང་པ་ལ་གཏུགས་ཏྲེ་ཕྱག་བྱས་
ནས་གསྟོལ་བ་གདབ་པ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་ཁྟོད་ ་་་་་དམ་ཚེ་དང་ལྡན་པའམ་བཙུན་པ་གང་ྲེ་བས་ཞྲེས་གནས་བརན་བྱང་བཟང་ངྟོ་ཇྟོ་བྟོ་སླྟོབ་དཔྟོན་ཁྟོད་

ཅྲེས་སྟོ། །ལས་བདག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ནྟོད་པར་འཚལ་གིས་
དྲེ་ལས་གནྟོད་པ་མ་མཆིས་ན་བདག་ལ་ཐུགས་བརྲེ་བའི་སླད་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ ་་་་་སར་ཞི་གསན་ཅིང་བསྩལ་བའི་
རིགས་སྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་སར་ཞི་འཚོ་་་་་་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ལན་གསུམ་ཞྲེས་བྱང་བཟང་དང་ཇྟོ་བྟོ་རྲེའྟོ། །དྲེ་ནས་བྱང་སྲེམས་ནུས་པ་
དྲེས་བྱང་སྲེམས་འདྟོད་པ་དྲེ་ལ་བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པའི་ཕན་ཡྟོན་རྒྱ་ཆྲེར་བརྟོད་ནས་བསླབ་པའི་གཞིའི་ལི་ཡང་དག་ཀང་བརྟོད་
ཅིང་སྟོ་བ་ཡང་བསྲེད་་་་་་ས་གཞི་དྲེ། འདི་སྐ ད་ཅྲེས། རིགས་ཀི་བུ་ཁྟོད་ྟོན་ཅིག ཁྟོད་འདི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ ་་་་་སྲིད་པའི་རྒྱ་

མཚོ་ལས་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་མ་རྒལ་པ་རྣམས་ ་་་་་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀིས་བསལ་བ་དང་། མ་གྟོལ་བ་རྣམས་དགྟོལ་བ་དང་། དབུགས་
མ་ཕྱིན་་་་་་དམྱལ་བ་ལ་སྟོགས་པ་ཞྲེས་པ་མན་སྲེར།་་་་་རྣམས་དབུགས་ ་་་་་རྣམ་བཤད་རིག་པར། དབུགས་འབྱི ན་པ་ནི་ངན་འགྟོ་ལས་འདས་པ་ལ་འཇྟོག་པ་དང་། ྟོན་

མྟོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གཏན་དུ་གྟོལ་བར་མཛད་པ་དང་། བདྲེན་པ་མཐྟོང་བ་ལ་འཇྟོག་པ་དང་། ལུང་དང་ཤྲེས་དགུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འགྟོད་པ་བཞི་བཤད། འཇམ་དཔལ་

གགས་པས་འཇིག་ཤིང་སག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ནི་དབུགས་ཕྱིན་པའྟོ། །ཞྲེས་མཚན་བརྟོད་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ ། །དབྱུང་བ་་་་་་ངན་འགྟོ་བས་འདས་པར་འཇྟོག་
པ་སྟོགས་བཞི་རྣམ་བཤད་རིགས་པར་འྟོད་སིབ་པ་མྲེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་་་་་་ ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་

རྣམས་ཡྟོངས་སུ་་་་་་མི་གནས་པའི་་་་་་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅད་པར་འདྟོད་དམ། དྲེ་
ལ་ཁྟོད་ཀིས་སྲེམས་བསྲེད་པ་བརན་པ་དང་ཡི་དམ་ལ་བརན་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྔར་མི་ཤྲེས་པའི་རིགས་མཐྟོང་
ནས་སྟོ་བ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་བརྟོད་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ནི་ཆྟོ་ག་དངྟོས་ལམ་ཞུགས་པ་ཞིག་གི་གྟོང་ལ་སྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལྟོ། །འདི་མན་ཆྟོ་ག་རྟོམ་པ་
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ནའྟོ། །དྟོ། །དྲེའི་་་་་་འདི་ཡན་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས་འྟོག་ཏུ་དྲེ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བླུ གས་སྐུའམ་རས་བིས་ལ་སྟོགས་པ་ ་་་་་སའི་དྟོན་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས་
མདུན་དུ་བཞག་ཅིང་དྲེ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟོགས་ཕྱྟོགས་ སར་ཞི་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་སངས་

རྒྱས་བྱང་སྲེམས་ཐམས་ཅད་བསམ་ལ་ཅི་ནུས་་་་་་ས་ཞི་པའི་མཆྟོད་པ་དང་ཕྱག་བྱས་ལ། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་
གྲེན་སན། མཐྟོན་པྟོ་ལ་འདུག་པ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྲེས་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས་ཀིས་ཕྱག་བྱས་ཏྲེ་པུས་མྟོ་གཡས་པའི་
ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་པུར་འདུག་སྲེ་ཐལ་མྟོ་སྦྱར་ནས་སླྟོབ་དཔྟོན་ལ་བསྐུལ་ ཇྟོ་བྟོ་ཏྲེ་རིགས་ཀི་བུའམ་ཚེ་
དང་ལྡན་པའམ་བཙུན་པས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང ་དག་པར་བང་བ་བདག་ལ་བསྩལ་ཏུ་གསྟོལ་་་་་་

ས་སྟོགས་དྲེ་ཡན་ཞྲེས་ལན་གསུམ་མྟོ། །་་་་་ཇྟོ་བྟོ་དྲེ་ནས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་འདུག་གམ་འགྲེང་ཡང་རུང་སྲེ་འདི་སྐ ད་
ཅྲེས། རིགས་ཀི་བུའམ་ཆྟོས་ཀི་ ་་་་་ཡར་སྤུན་མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁྟོད་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡིན་ནམ། བྱང་ཆུབ་
ཏུ་སྟོན་ལམ་བཏབ་བམ། ཞྲེས་དིའྟོ། །དྲེས་ཀང་ལགས་སྟོ་ཞྲེས་ཁས་ལྟོངས་ཤིག དྲེ་ནས་དགྲེ་བཤྲེས་ཤྲེས་
དྲེས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསླབ་པ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་
ཁིམས་དྲེ་དག་ཅི་བདག་ལས་ལྲེན་པར་འདྟོད་དམ་ ཨ ་བྷ ་ཡ་དྟོན་ཞྲེས་སླྟོབ་མ་ལ་དིའྟོ། །དྲེས། དྲེ་ལྟར་ལྲེན་པར་འཚལ་ལྟོ་
ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་པར་གྱུར་ན། གིས་པ་དངྟོས་གཞི་བྱང་སྲེའི་སྟོམ་པ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྲེ་་་་་་འགྲེང་ངམ་འདུག་ཀང་རུང་བྱང་བཟང་ངྟོ་། །བཙུན་པའམ་

ཚེ་དང་ལྡན་པའམ་་་་་་རིགས་ཀི་བུ་་་་་་ཇྟོ་བྟོས་མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁྟོད་བདག་་་་་ཇྟོ་བྟོ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་
བ་ལས་་་་་་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་ ་་་་་འདི་མན་ས་ཞི་སྟོགས་ཀུན་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསླབ་པའི་གཞིར་གྱུར་
པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་ ་་་་་ས་ཞི་བྱང་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མ་འྟོངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསླབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་
དང་། ཇྟོ་བྟོ་་་་་་ད་ལྟ་ན་ཕྱྟོགས་བཅུ་དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསླབ་པའི་གཞི་
གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་དང་། བསླབ་པའི་གཞི་གང་དག་དང་ཚུལ་ཁིམས་གང་དག་
ལ་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསླབ་པར་གྱུར་པ་དང་། མ་འྟོངས་པའི་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སླྟོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱྟོགས་བཅུ་དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
ཐམས་ཅད་ཀིས་དྲེ་ལྟར་སླྟོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་དྲེ། སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 



146   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནྟོད་དམ། ཞྲེས་་་་་་དངྟོས་པ་སྨྲྟོས་ཤིག དྲེས་ཀང་ནྟོད་ལགས་སྟོ་ཞྲེས་ཁས་ ་

་་་་ས་སྟོགས། དངྟོས་ལྟོངས་ཤིག དྲེ་ལྟར་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་ལན་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་གསུམ་གི་བར་དུ་ལྲེན་ནམ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ཅིང་ ་་་་་

ཇྟོ་བྟོ་སླྟོབ་མས་ཇྟོ་བྟོ་རབ་ཏུ་ཇྟོ་བྟོ་་་་་་ལན་ལྲེགས་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་སྟོ། །ཞྲེས་ལན་གསུམ་བརྟོད་པས་སྟོམ་པ་བངས་པར་འགྱུར་
རྟོ། །ཐབས་ལྲེགས་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་རྲེས་ནི། བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལན་
གསུམ་གི་བར་དུ་ཕྟོག་ཅིང་ཁས་ལྲེན་དུ་ཡང་བཅུག་ནས་ནྟོད་པའི་བྱང་སྲེ་མ་ལངས་པར་དྲེ་པའི་སྐུ་ ཇྟོ་བྟོ་གཟུགས་

དྲེ་ིད་་་་་་ས་ཞི་དངྟོས་ཀི་སན་སྔར་ཕྱྟོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་ལྔས་
ཕྱག་འཚལ་ཏྲེ་ཐལ་མྟོ་སྦྱར་ནས་འདི་ ་་་་་ས་ལྟར་མཁྲེན་པར་མཛད་དུ་གསྟོལ་བར་བྱ་སྲེ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་འདིས། བདག་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་པ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་མནྟོས་ ་་་་་ཀུན་ལགས་ཏྲེ། བདག་མིང་འདི་
ཞྲེས་བགི་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞྲེས་བགི་བ་འདིས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་བདག་དཔང་དུ་གྱུར་པར་ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་
མུ་མྲེད་པ་དག་ཏུ་འཕགས་པའི་མཆྟོག་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་ཀང་། ཐམས་ཅད་དུ་ ་་་་་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཇྟོ་བྟོ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་་་་་་ཀི་དྟོན་ཞྲེས་བྱང་བཟང་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་མ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ་རྣམས་ལ་མཁྲེན་པར་གསྟོལ་ལྟོ་ཞྲེས་ལན་གསུམ་གི་
བར་དུ་ཕྱག་འཚལ་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་ཞིང་བརྟོད་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་ནས་བ་མ་གདན་ལ་འདུག་གམ་ ་་་་་དྟོན་ཐྟོབ་འགྲེང་ཡང་རུང་། 
འདི་སྐ ད་བརྟོད་དྲེ། མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁྟོད་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་དངྟོས་ྟོན་ཅིག འདི་ནི་ཆྟོས་ིད་ཡིན་ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔས་བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ ་་་་་སར་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལྲེན་པའི་ལས་བརྟོད་པ་རྟོགས་ ་་་་་ཇྟོ་བྟོ་པ་དྲེའི་ཚེ་ ་་་་་ཇྟོ་

བྟོ་ཕྱྟོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་དང་ ་་་་་ས་ཆྲེན་པྟོར་ཆུ ད་པའི་ཞྲེས་སར་་་་་་བྱང་སྲེམས་ཐམས་
ཅད་ལ། ལྟས་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་དག་གིས་འདི་ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཆྲེ་གྲེ་མྟོ་ ཞིག་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེ་གྲེ་མྟོ་ཞྲེས་བྱ་བས། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། བྱང་སྲེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ། ལྲེགས་པར་མནྟོས་སྟོ་
ཞྲེས་ཡང་དག་པར་མཁྲེན་པར་འགྱུར་རྟོ། །བྱང་ས་་་་་་དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་དག་དང་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་བརྲེ་བས་བུ་དང་སྤུན་ལྟ་བུར་དགྟོངས་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་དགྟོངས་
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པས་བསྟོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་པར་བྱའྟོ། །ཡང་དྲེས་དྲེ་ལ་འདི་
སྐ ད་ཀང་བརྟོད་དྟོ། །མིང་འདི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཁྟོད་ྟོན་ཅིག བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་
འདི། དད་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱ་སྲེ། གང་གི་ཕྱིར་དད་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་རབ་ཏུ་བསན་ན་དད་པ་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་
པ་ལ་མ་དད་པས་སྟོང་བར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེས་ན་ཇི་སྲེད་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྟོམ་པ་ལ་
གནས་པ་དྲེ་ལ་བསྟོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པྟོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དྲེ་སྲེད་ཀི་བསྟོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པྟོ་དང་
མ་དད་པ་དྲེ་ལྡན་པར་འགྱུར་རྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
ལས་ཡྟོངས་སུ་བསྲུངས་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་གཞན་སིག་པ་ལས་ལྡྟོག་པར་བྱ་སྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་མཆྟོག་ཏུ་དགྲེ་བའི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གསང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ ་་་་་དྟོན་ཐྟོབ་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་ནས་སྟོམ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཕམ་པ་
དང་ྲེས་བྱས་ྟོན་མྟོངས་ཅན་དང་དྲེ་མིན་པ་རྣམས་ཀང་བསན་པར་བྱ་ཞིང་། མདྟོར་བསྡུས་པ་སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པ་
དང་བྱང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྲེའུ་བཤད་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཇྟོ་བྟོ་རྲེ་སྲེ་བྱང་སའི་དགྟོངས་པའྟོ། །བསྡུས་ཏྲེ་ལྲེན་ན། 
ཇི་ལྟར་སྔྟོན་གི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀིས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་གཟུང་སྲེ། །དྲེ་དག་བྱང་སྲེམས་བསླབ་པ་
ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་འགྟོ་ལ་ཕན་དྟོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྟོམ་པ་གཟུང་བགི་ཞིང་། །དྲེ་
བཞིན་བསླབ་པ་དྲེ་དག་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནས་པར་བགི། །ལན་གསུམ་བརྟོད་པས་སྟོམ་པ་སྦྱིན་
ནྟོ། །ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མྲེད་ཀི་གཟུགས་བརན་ཡང་སྐབས་ཇི་ལྟ་བར་དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་སྟོན་ནྟོ། །དྲེ་ནས་ལངས་
ཏྲེ་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་ཕྱག་བཙལ་དགྲེ་བཤྲེས་ཀི་རྐང་པ་གིས་ལ་གཏུགས་ཏྲེ་ནུས་པ་བཞིན་ཡྟོན་ཕུལ་ནས། 
དྲེང་དུས་བདག་ཚེ། ནས། དྲེ་ལྟར་བྱའི་བར་སྟོགས་སྔར་ལྟར་རྟོ། །ཛེ་ཏཱ་རིས་་་་་་ཡིད་མ་བང་པ་སྟོ། །སྲེམས་བསྲེད་
སྟོམ་པ་ལྷན་ཅིག་ལྲེན་ན། དགྟོངས་གསྟོལ་སྔར་དང་འད། ཇི་ལྟར་སྔྟོན་ཀི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀིས། །བྱང་ཆུབ་
ཐུགས་ནི་བསྲེད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །དྲེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་
འགྟོ་ལ་ཕན་དྟོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནི་བསྲེད་བགི་ཞི ང་། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་
བསླབ་པར་བགི། །ལན་གསུམ་མྟོ་ཞྲེས་ནག་པྟོ་པས་བཤད་དྟོ། །གསུམ་པ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་གིས་ཀི་བསླབ་
བྱ་གང་ཡིན་སྟོམ་པའི་ཡང་ཡིན་པས་ཐུན་མྟོང་དུ་བཤད་ན། སྟོན་འཇུག་ཐུན་མྟོང་གི་བསླབ་བྱ་མདྟོར་བསན། 
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སྟོ་སྟོའ ་ིབསླབ་བྱ་རྒྱས་པར་བཤད། ཆྟོས་གཅིག་གིས་དྟོན་བསྡུ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་
གྲེན་ལ་གུས་པ། དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅྟོད་པ། སྲེམས་ཅན་བྟོས་ ་་་་་སི་བྱྲེ་བག་གི་མི་སྟོང་བ་སྲེ། 
བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཆྟོས་གསུམ། ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བ་མྲེད་པའི་གཟུགས་བརན། ལྟུང་བ་མྲེད་པ་དང་ལྟུང་བའི་
གཟུགས་བརན་ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཆྟོས་བཞི། ཞུམ་པ་སིད་ལུག་པ་འཁྟོར་བའི་ྲེས་པས་སག་པ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་གསུམ་སང་བ་ལ་བསླབ་བྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྟོན་པའི་འཇུག་པའི་
འྟོ། །དང་པྟོ་ལ་འགལ་རྐྱྲེན་སང་བ། མཐུན་རྐྱྲེན་བསྒྲུབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ནག་པྟོའ ་ིཆྟོས་བཞི། མི་དགྲེ་བའི་
གྟོགས་བསྲེན་པ། བསམ་པ་ཕག་དྟོག་པ། རྒྱུད་ཁྟོན་དུ་འཛིན་པ། ྲེར་ལྲེན་ཡིད་གསྟོད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་
དམན་པ་ལ་མྟོས་པ་སྲེ་བྱང་སྲེམས་མི་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུ་དྲུག་སང་བ་ལ་བསླབ་བྟོ། །གིས་པ་ནི། རྟོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཐྟོབ་པར་བྱ་སམ་པ་འབས་བུ་ལ་སྟོན་པ། ས་དང་ལམ་ཐམ ས་ཅད་ལ་བསླབ་པར་བྱ་སམ་པ་ཐབས་ལ་སྟོན་
པ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྲེ་བ་བསྐ ང་བར་བྱ་སམ་པ་འཕིན་ལས་ལ་སྟོན་པ་སྲེ་སྲེས་བུ་དམ་པའི་སྟོན་པ་
གསུམ་དང་། སྔར་བཤད་སང་བྱ་སྟོང་བྱྲེད་ཀུན་ལ་བསླབ་བྟོ། །གིས་པ་ལ་འགལ་རྐྱྲེན་སང་། མཐུན་རྐྱྲེན་
བསྒྲུབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གཞན་སིན་པ་ལ་རང་སིན་དགྟོས་པས་རང་སིན་པའི་གྲེགས་ཐྟོས་པ་ལ་མི་མྟོས། 
བསམ་པ་ལ་གཡྲེས། བསྟོམ་པ་ལ་ལྷྟོད་པ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་ཀི་གྲེགས་གསུམ། སྦྱྟོར་བ་ལྲེ་ལྟོ་ཆྲེ་བ། སྟོད་པ་གཞན་
མ་དད་པ། དངྟོས་གཞིའི་དུས་སུ་ཕན་མི་འདྟོགས། འདྟོགས་ཀང་ཆྟོས་མིན་པས་ཕན་འདྟོགས། རྲེས་ལམ་གྟོལ་
བ་ལ་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། གཞན་དྟོན་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལྔ་སྟོང་བའྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མི་མས་པའི་རྒྱུ། འཕྲེལ་
བའི་རྐྱྲེན་ལ་བསླབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཚེ་འདིར་མི་མས་པའི་རྒྱུ་སྲེམས་བསྲེད་སྲེས་པའི་ཕན་ཡྟོན། མས་
པའི་ྲེས་དམིགས། རྲེད་དཀའ་བ་དན་པ་སྲེ་གསུམ། ཕྱི་མར་མི་མས་པའི་རྒྱུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱུན་དུ་བྱྲེད་
པ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་གསྟོལ་བ་འདྲེབས་པ། བདུད་ལས་ཤྲེས་ཏྲེ་འབད་པས་སྟོང་བ་སྲེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་
པའི་ཐབས་གསུམ། འདི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མས་པའི་རྒྱུ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བས་གཅྲེས། སིར་
ཆྟོས་ལ་ནྟོར་བུ་རིན་ཆྲེན་པས་གཅྲེས། བྱྲེ་བག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་གཞན་དང་མི་མམ་ཞིང་མིག་འབས་
པས་གཅྲེས། དགྲེ་བཤྲེས་ལ་དམིགས་བུ་བས་གཅྲེས། འབྱུང་འགྱུར་གི་སངས་རྒྱས་ལ་རང་གི་འཚོ་བ་བས་
གཅྲེས་པས་མྱུར་དུ་ཐྟོབ་པར་འདུན་པ་སྲེ་བ་ན་མྲེད་པའི་འདུན་པ་ལྔ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ནི། སྲྟོག་གི་
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ཕྱིར་ཡང་རྫུན་མི་སྨྲ་བ། གདུལ་བྱ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་སྦྱྟོར་བ། བྱང་སྲེམས་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྲེས། གཡྟོ་སྒྱུ་མྲེད་པར་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་སྟོད་པ་སྲེ་ནག་ཆྟོས་བཞིའི་གྲེན་པྟོ་དཀར་ཆྟོས་ ་་་་་བྱང་ས་འྟོད་སྲུང་

ལྲེའུ་བཞི་དང་ཚད་མྲེད་བཞི་ལ་བསླབ་བྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔལ་ཕྲེང་གི་མདྟོར། བྱང་སྲེམས་ཀི་སྟོན་ལམ་གངྒཱ་
ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཐམས་ཅད་སྟོན་ལམ་ཆྲེན་པྟོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏྲེ་དམ་པའི་ཆྟོས་ཡྟོ ངས་སུ་འཛིན་པར་
རྟོ། །ཞྲེས་དང་། སྲེང་གྲེས་ཞུས་པར། གྟོང་དང་གྟོང་ ཁྲེར་རྣམས་སུའམ། །གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་རྣམས་
སུ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ཡང་དག་འཛུད། །དྲེས་ནི་སྲེམས་འདྟོར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འཕགས་པ་ཡི་གྲེ་མྲེད་
པ་ཟ་མ་ཏྟོག་རྣམ་སང་གི་སིང་པྟོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་གང་བྱང་སྲེམས་རག་པར་རྒྱུན་དུ་མངྟོན་པར་བསྲུང་བར་
བྱ་བའི་ཆྟོས་གཅིག་སྲེ། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་སྲེམས་གང་བདག་མི་འདྟོད་པ་དྲེ་གཞན་ལ་མི་བྱའྟོ། །རིགས་ཀི་བུ་
གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆྟོས་གཅིག་པྟོ་དྲེ་བསྲུངས་ན་དྲེས་དྲེ་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་བསྲུངས་བར་
འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །བྱང་ས་སྟོགས་སུ། སྟོམ་པ་བངས་པས་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་
བ་རྣམས་མི་འབྱུང་བར་བསླབ་པར་བཤད་དྟོ། །བཞི་པ་ལ། བསླབ་བཏུས་སུ། ིན་དང་མཚན་མྟོ་ལན་གསུམ་
དུ། །ཕུང་པྟོ་གསུམ་པ་ ་་་་་སིག་བཤགས་ཡི་རང་སངས་རྒྱས་བསྐུལ་བ་ལ་བསླབ་བཏུས་ལས་སྟོ། །སྟོད ་འཇུག་ཏུ་བསྔྟོ་བ་དང་གསུམ་ལ་བཤད་དྟོ། །གདྟོན་བྱ་
ཞིང་། །རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་བརྲེ ན་པས། །ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་ ་་་་་ར་ལྟུང་གཞན་སྟོགས་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ལུས་ངག་གི་དགྲེ་ལྷས་ དྲེས་
ཞི་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཀུན་དཀིས་ཆྲེན་པྟོས་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་ི་མའི་སུམ་ཆ་ཙམ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ན་གཏྟོང་
བས་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་བཤགས་པ་བྱས་ལ་སླར་རང་ངམ་གཞན་ལས་བང་། ྲེས་པ་གཞན་རྣམས་ཕུང་པྟོ་
གསུམ་པ་དང་དྲེ་པའི་ཡི་གྲེ་བརྒྱ་པ་སྟོགས་ཀིས་བཤགས་པར་བྱའྟོ། །ཡང་ན་རྲེ་བཙུན་ནམ་མཁའི་སིང་པྟོ་ལ་
གསྟོལ་བ་བཏབ་པའི་སྟོ་ནས་བཤགས་བསམས་བྱས་ཏྲེ་བསླབ་བཏུས་སུ་བལྟའྟོ། །སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པར་ ་་་་་ཀུན་དཀིས་

ཆྲེན་པྟོས་རྣམ་པ་སད་ན་་་་་་སྟོམ་པ་སླར་ཡང་བང་བར་བྱ། །ཟག་པ་འབིང་ ་་་་་ཀུན་དཀིས་འབིང་གིས་སད་པ་་་་་་ནི་གསུམ་ལ་
བཤགས། །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ ་་་་་ཆྲེ་འབིང་གི་་་་་་ལྷག་མ་ཀུན་དཀིས་ཆུང་ངུས་བསྲེད་པ་་་་་་རྣམས།་་་་་ཞྲེས་ཞི་འཚོ་གནས་བརན་བྱང་བཟང་ངྟོ་། །ཞྲེས་
པ་ལྟར་སྟོན་སྲེམས་སངས་སམ་ཀུན་དཀིས་ཆྲེན་པྟོས་ཕམ་པ་བྱུང་ན་བསར་ནས་ལྲེན། འབིང་གིས་སད་ན་
གསུམ་ལ། ྲེས་བྱས་རྣམས་གཅིག་ལ་སྲེ་རྒྱས་པར་བྱང་ས་དང་སྟོམ་པ་ི་ཤུ་པ་དང་དྲེའི་འགྲེལ་པ་ཞི་འཚོ་དང་
བྱང་བཟང་གིས་མཛད་པ་སྟོགས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ་ལ། དྲེའི་མཚན་ིད། དམིགས་ཡུལ། རབ་
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དབྱྲེ་ ་་་་་དྲེ་གསུམ་ཤྲེར་འབྱུང་ས་མཚམས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་པ་རང་་་་་་འགའ་ཞིག་དངྟོས་

ཏྲེ་འདུན་པ་སྟོགས། འགའ་ཞིག་གྟོགས་ཏྲེ་སིན་སྟོགས་འགའ་ཞིག་འབས་བུ་སྲེ་བགྟོད་གཅིག་སྟོགས་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གི་ངྟོ་བྟོ་གང་ལ་དམིགས་པ་སྲེ་
དྟོན་དུ་གྲེར་བྱའི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་གསུངས་པ། ར་བ་ནི། འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་སྟོང་ིད་སིང་རྲེའི་
སིང་པྟོ་ཅན་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་མཚོན་བྱ། མཚན་ིད། གཞན་ནི་རང་ལས་
གཞན་པའི་སྲེམས་ཅན་ ་་་་་ཤཱ ན་དྟོན་རང་ཀིར་དངྟོས་ཐམས་ཅད་དྟོ། །དྟོན་ནི་ཕན་པ་སྲེ་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མྱང་འདས་
ཏྲེ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ ་་་་་དྟོན་ནི་འཁྟོར་བ་དང་འཁྟོར་བའི་རྒྱུད་ལས་ས ྲེལ་བ་དང་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ལ་འགྟོད་པ་སྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རྟོ། །པྟོ། །དྲེའི་
ཕྱིར་རམ་་་་་་དངྟོས་ཆྲེད་དུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞན་གི་དྟོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པའི་ ་་་་་རང་ཀིར་

བྟོའ ྟོ། །དག་་་་་་རང་ཀིར་ལྡན་་་་་་གསུམ་འབྲེལ་གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། སྲེམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་མངྟོན་པར་འདྟོན་པ་ལ་བྱ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་སྲེས་པ་བསན་པ་ལ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་ལྲེའུ་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ནྟོ། །མདྟོ་ནི། བྱང་སྲེམས་ཅི་ནས་བདག་
བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། གཞན་གི་དྟོན་བསྒྲུབ་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་ལྟར་དྟོན་དུ་གྲེར་བར་
བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་དང་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །གཞན་ནི་བྱང་ཆུབ་མདྟོར་བསན་དང་སྦྱྟོར་ཞིང་སྔ་མ་ནི་
སྐ བས་འདི་ན་མི་སང་ངྟོ་། །མཚོན་བྱའི་ས་བཤད་ན། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་བྱང་ཆུབ། དྲེའི་རྒྱུར་
དགྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་སྟོག་པའམ་བསགས་པས་སྲེམས་ ་་་་་ཙིཏ ་དྲེ་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའམ་འབྱུང་བས་བསྲེད་
པའྟོ། །ཨཱརྻས། བསྲེད་པ་སྨྲྟོས་པ་ནི་ སྔར་་་་་་མ་བསྲེད་པ་ཕྱིས་་་་་་བསྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་
སྲེམས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ལ་དང་པྟོའ ་ིམཚམས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་བསན་པའི་དྟོན་དུ ་་་་་བསྲེད་པ་དང་འབྱུང་ལ་དྟོན་གཅིག་ཅྲེས་ངྟོ་བྟོ་

ྲེད་མྲེད་པའྟོ། །སྲེམས་རྒྱུད་ཀི་སྲེང་དུ་དུས་འདི་ཙམ་ནས་འབྱུང་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་དྟོན་ཡིན་ཞྲེས་པའྟོ་ འྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས། མཚན་ིད་
དབྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ། མཚན་ིད་ལ་རྟོད་པ་སྟོང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི། 
མཚོན་བྱའྟོ། །མཚན་ིད་གཞན་གི་དྟོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པའི་བྟོའ ྟོ། །འཕགས་སྲེང་
ལྟར་ན་སྔར་ལུས་སུ་བཀྟོད་དྟོ། །སྲེས་བུ་ཅི་འད་ཞིག་གི་ཡིན་ཞྲེ་ན། རང་ིད་དང་པྟོར་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་ནས་
གདུལ་བྱ་གཞན་གི་དྟོན་གི་ཕྱིར་དུ་མངྟོན་མཐྟོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྟོགས་ཀི་སྐ ལ་པ་ཡྟོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ དུ་དྲེ་ཐྟོབ་
པའི་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིའྟོ། །དྲེས་ན་བཞྲེད་ཚུལ་གིས་ཕྱྲེ་ན་རྒྱལ་
པྟོ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ ་་་་་ཤཱ ནིས་བསྲེད་དྲེ་འདིས་བསྲེན་ཅིང་། སྔྟོན་ལ་སྲེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ལ་བཀྟོད་ནས་གདྟོད་
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རང་འཚང་རྒྱ་བ་ཕྱུགས་རི་ལྟ་བུའི་སྲེམས་བསྲེད་ཀང་ཡྟོད་དྲེ། འཇམ་དཔལ་ལྟ་བུའྟོ། །དྲེའི་ཞིང་བཀྟོད་དུ།་་་་་རྒྱལ་

པྟོ་ནམ་མཁའ་བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་རིངས་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྟོས་ཤིང་སྟོ་བ་མྲེད། །སྲེམས་ཅན་གཅིག་གི་དྟོན་གི་
ཕྱིར། །ཕྱི་མཐའི་བར་དུ་གནས་པར་བགི། །ཞྲེས་པས་དྲེ་བསན་ཞྲེས་ ་་་་་དྲེའི་འགྲེལ་པར་རྟོ་ཤཱནིས་སྟོ། །དྲེ་གིས་
ཤཱནིས་བཤད་དྟོ། །རང་གཞན་མམ་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདྟོད་པ་མན་པ་ལྟ་བུ་ཡྟོད་གསུངས་ ་་་་་བྟོད་ཕལ་ཆྲེར་སྲེ་
ཁུངས་ཁྟོ་བྟོས་ནི་མ་མཐྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་འདའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་སྲེམས་བསྲེད་ལ་ངྟོ་བྟོའ ་ིསྟོ་ནས་ཕྱྲེ་ན། བསམ་་་་་་

བུདྡྷ་ཤ ི་པས་སྟོན་པ་དང་སྦྱྟོར་བས་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་འཇུག་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་རྣམ་པ་གིས་སྟོ། །འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ལ། 
སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། སྟོ་སྲེའི་སྟོན་པ། ས་རབ་དགའ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ནས་འཇུག་སྲེམས་ཡྟོད་པར་བཞྲེད། ལྟོ་
ཙྪ་བའང་། བྱང་ཆུབ་མ་ཐྟོབ་པ་ན་ཐྟོབ་པར་སྟོན་པ་སྟོན་སྲེམས་དང་། ཐྟོབ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་འཇུག་པ་
སྲེམས་བསྲེད་ཡིན་པས་སྟོ་སྲེ་ལ་མྲེད་པར་བཞྲེད་དྟོ། །འྟོ་ན་སྟོ་སྲེ་ལ་བྱང་སྲེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྟོམ་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་རྲེན་ནམ་ངྟོ་བྟོ་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་མྲེད་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན། བྱང་སར། དྲེ་ལྲེན་པའི་
སྔྟོན་དུ་སྟོམ་པ་དྲེའི་བསླབ་བྱ་སྟོགས་མི་ཤྲེས་པའི་རིགས་ལ་བསགས་པར་བྱ་ཞྲེས་སྟོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་
ལྟོ། །གཞན་ཡང་སྟོན་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཤཱནིས། སྟོན་་་་་་པ་དང་འཇུག་གྟོ །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ ་་་་་བསྡུ་བ་ན། འབས་བུ་དང་རྒྱུ་
ལ་འདྟོད་ཅྲེས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། འབས་བུའི་དམ་པ་འདྟོད་པ་ནི་སྟོན་པ་ཡིན་ལ་དྲེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་
ནི་འཇུག་་་་་་ལྲེགས་སྟོ་པ་ཡིན་ནྟོ། །ལ་ལ་ན་རྲེ། དྟོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྟོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པ་ནི་
འཇུག་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་རྟོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སིང་རྲེ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ནི་སྟོན་པ་ཡིན་ནྟོ། །ལ་ལ་ན་རྲེ། 
དགྲེ་བའི་ར་བ་མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ནི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། མངྟོན་པར་འདུ་མི་བྱྲེད་པ་ནི་སྟོན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཟྲེར་
རྟོ། །ལ་ལ་ནི། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྟོན་པར་འདྟོད་དྲེ། སྟོན་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སྦྱྟོར་བ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ནི་འཇུག་པར་འདྟོད་དྲེ། མས་སུ་ལྲེན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཟྲེར། ཞྲེས་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་
བཤད་དྟོ། །འདྟོད་ཚུལ་མང་དུ་ལམ་སྟོན་འགྲེལ་པར་བྱུང་ངྟོ་། །འདིར་འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་དགྟོངས་པ་ནི། 
ལམ་དུ་འགྟོ་བའམ་ཞུགས་པ་མིན་པར་འགྟོ་འདྟོད་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིལམ་མས་ལྲེན་ལ་སྦྱྟོར་བས་མ་
ཞུགས་པར་དྲེ་ཐྟོབ་པར་སྟོན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ཐྟོག་མའི་སྟོན་པ་སྲེམས་བསྲེད། ལམ་དུ་འགྟོ་བཞིན་པ་ལྟར་
བྱང་ཆྲེན་གི་ལམ་ལ་སྦྱྟོར་བས་ཞུགས་པའི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ལམ་གི་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ། སྟོད་འཇུག་



152   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ཏུ། འགྟོ་བར་འདྟོད་དང་འགྟོ་བ་ཡི། །བྱྲེ་བག་རིམ་བཞིན་ཤྲེས་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གིས་
ཀི། །བྱྲེ་བག་རིམ་བཞིན་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་དང་དགྲེ་ལྷས། འགྟོ་བར་འདྟོད་ཀི་འགྟོ་བ་ིད་ནི་
མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དཔྲེ་ལ་འཆད་དྟོ། །བུདྡྷ་ཤིས་ཀང་། བསམ་པས་སྟོན་པ། སྦྱྟོར་བས་འཇུག་པ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་
བཤྲེས་ནི། སྟོན་པ་ནི་སྟོན་པ་ཙམ་སྲེ་ཚོགས་བསགས་པས་སྲེམས་དྲེ་བསྲེད་པའི་ཚོགས་བང་བ་ཡང་མ་བྱས་
པའྟོ་་་་་འདི་ཤྲེར་འབྱུང་ཡང་ངྟོ་། །འཇུག་པ་ནི། དགྲེ་བཤྲེས་ལས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་གི་བར་དུ་གཏྟོགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་དང་། དྲེ་ཞི་ལྷའི་དགྟོངས་པར་འཆད་དྟོ། །ཁ་ཅིག ཕྱིར་
མི་ལྡྟོག་ཐྟོབ་པའི་འཇུག་པ། མ་ཐྟོབ་པའི་སྟོན་པར་འདྟོད་ཅྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དཔལ་ཡྲེ་ཤྲེས་གགས་པས། 
འདུན་སྟོགས་གསུམ་གི་དབྱྲེ་བ་ལས། །སྟོན་པའི་སྲེམས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །འཇུག་པ་ཞྲེས་བྱའི་སྲེམས་རྣམས་
ནི། །བཅུ་དགུ་རྣམས་སུ་འདྟོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི། ྲེར་གིས་པྟོ་
འཇུག་པ་ཁྟོ་ན་ཡིན་གི་སྟོན་པ་མྲེད་གསུང་ངྟོ་། །ཀ་ཤིས། དྲེ་ལ་འགྟོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་
གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་ཐྟོག་མར་དྟོན་དུ་གྲེར་བ་ནི་སྟོན་པའི་སྲེམས་སྟོ། །གང་ཕན་ཆད་སྟོམ་པ་བཟུང་སྲེ་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་ནི་འཇུག་པའི་སྲེམས་སྟོ ། །ཞྲེས་ཏྲེ། འཇུག་པ་དང་སྟོམ་པ་གཅིག་ཏུ་བཞྲེད་པར་མངྟོན་
ནྟོ། །ཁ་་་་་་ར་ནག་རིན་ཡྲེ་ཅིག སྟོན་འཇུག་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཅྲེས་དང་། ཁ་་་་་་རལ་གི་ཅིག་ངྟོ་བྟོ་ཐ་དད་ཅྲེས་འདྟོད། སིར་རྒྱ་
གར་པའི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་ན་ངྟོ་བྟོ་མི་གཅིག་པར་གསལ་མྟོད། དང་པྟོ་རིམ་ཅན་དུ་འཐྟོབ་ཅིང་ཕྱིས་འཇུག་པ་ལ་
སྟོན་པའང་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཅྲེས་རུང་སམ་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་གིས་གཞན་སྟོན་པ་ལ་ནི་འདུན་པ་ཙམ་ིད་ཀིས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་

ལས་དང་པྟོ་པའི་ས་ནས་ཁད་པར་མྲེད་པར་བཤད་དྟོ། །མྟོ། །སྲེ་ཚུལ་གིས་དབྱྲེ་ན། བངས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་དང་། དྟོན་དམ་
སྲེམས་བསྲེད་དྲེ། གྟོགས་སྟོབས་རྒྱུ་སྟོབས་ར་བའི་སྟོབས། །ནས། གཞན་གིས་བསན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་
བཤད། །ཅྲེས་དང་། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་བསྲེན་བྱས། །བསྟོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་རབ་
བསགས། །ཆྟོས་ལ་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། །སྲེས་ཕྱིར་དྲེ་ནི་དམ་པར་འདྟོད། །ཅྲེས་སྟོགས་རྒྱས་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་
སྲེ། གཞན་གིས་བསན་ཅིང་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལས་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་བརྡ་བྱུང་། ས་དང་པྟོ་ཡན་གི་མམ་
བཞག་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །ས་མཚམས་ཀིས་ཕྱྲེ་ན། །སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ནི་ས་རྣམས་ལ། །ཚོགས་སྦྱྟོར་ལ་་་་་་མྟོས་་་་་་པའི་དང་
དང་པྟོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལ་་་་་་ལྷག་བསམ་དག་པ་ ་་་་་འི་དང་། །དག་པ་ས་གསུམ་ལ་་་་་་རྣམ་པར་སིན་པ་གཞན་དུ་འདྟོད། །དྲེ་བཞིན་ ་་་་་
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སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སིབ་པ་སངས་པའྟོ་་་་་་ཡི་སྲེམས་བསྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དཔྲེའམ་གྟོགས་གཙོ་ཆྲེ་བའི་སྟོ་ནས་ཕྱྲེ་ན། འྟོག་ཏུ་
འཆད་པ་ལྟར་རམ་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་ལྟར་ྲེར་གིས་སྟོ། །བཞྲེད་ཚུལ་གིས་ཕྱྲེ་བ་བཤད་ཟིན་
ཏྟོ། །གིས་པ་ལ། རྟོད་ལན་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཆྟོས་ཅན། ཅི་ལྟར་ན་ཡང་
དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པ་དྲེ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མིན་པར་ཐལ། གཙོ་བྟོ་སྲེམས་ཡུལ་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་གཞན་གསྲེར་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་དྟོན་དང་བྱང་ཆུབ་སང་བ་སྲེ་དམིགས་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཏྲེ་ཡིན་པའི་ ་་་་་ཆྟོས་

བཤྲེས་དྟོན་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དྲེ་འདའི་འདྟོད་པ་ིད་ནི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལ་སྲེལ་ཚིག་གྟོ །དྲེར་
ཐལ། དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་འདུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེར་ཐལ། གཞན་དྟོན་བྱང་ཆུབ་དྲེ་དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་བྟོ་ཡིན་
པས་སྟོ། །ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས། རྒྱུ་མིང་འབས་ལ་བཏགས་པའི། གྟོགས་མིང་གྟོགས་ཅན་ལ་བཏགས་
པའི་ལན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་དྲེ་འདའི་འདྟོད་པ་དངྟོས་མིན་པ་བདྲེན་མྟོད་ཀི་འྟོན་ཀང་མཚན་ིད་
སྟོན་པའི་ར་ཚིག་འདིར་སྲེམས་བསྲེད་ལ་དྲེའི་མིང་གིས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན་པས་སྲེམས་
སྲེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་བའམ། སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་སུ་འགྱུར་བའི་ྲེས་པ ་མྲེད་དྟོ། །གསྲེར་ནི་ྲེ་བར་གདགས་
པས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་ཟྲེར་རྟོ། །བཏགས་པ་བ་ལ་དྲེའི་ཆྟོས་གསུམ་ཚང་དགྟོས་པས། དྲེར་
བདྟོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྲེམས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་རྣམས་བལྟས་ནས་དྲེ་འདྟོན་
འདྟོད་ཀི་བསམ་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་པ་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་འདུན་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་དྟོན་དུ་གྲེར་བ་དྲེ་རྒྱུར་ཡྟོད་ན་
བྱང་ཆུབ་ཀི་དྟོན་དུ་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྲེམས་བསྲེད་པར་བྱྲེད་ ་་་་་ཨཱརྻ་པས་ར་བར་བཤད་པའི་རྒྱུ་གཞན་དྟོན་འདྟོད་པ་སྨྲྟོས་
པས་འབས་བུ་སྲེམས་བསྲེད་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཏྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་གི་ཚིག་གྟོ །ི་མའི་འྟོད་ཟྲེར་ལ་ི་མ་ཞྲེས་པ་
བཞིན་ནྟོ། །དགྟོས་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྟོལ་བ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་འདུན་ ཨཱརྻ་་་་་་ཅིང་དྟོན་དུ་
གྲེར་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་འདུན་པ་ལས་སྦྱྟོར་བའི་བརྟོན་འགྲུས་འབྱུང་བས་དྲེ་དག་གི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྲེམས་བསྲེད་
སྟོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཏྲེ་ཁད་པར་དུ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཏག ས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་
འདྟོན་པ་མ་དག་གྟོ །གིས་པ་ནི། ལན་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་འདིར་གྟོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་སྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་
རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་པའི་སྟོན་ལམ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་གྟོགས་ཡིན་ཞིང་དྲེ་ནི་བྱང་ཆུབ་དྟོན་དུ་གྲེར་བ་སྲེ་ཡང་
དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པ་ིད་ཡིན་ལ་དྲེ་འདའི་སྟོན་ལམ་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྟོད་པ་སྲེ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་
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སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་གྟོགས་དྲེ་འདའི་སྟོན་ལམ་དྲེའི་སར་བཏགས་ནས་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཨཱརྻ་ནི། དྟོན་གྲེར་ནི་སྟོན་ལམ་
ཡིན་ཞིང་སྲེམས་བསྲེད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་དྟོན་གྲེར་གཙོ་ཆྲེ་བས་ལྷན་ཅིག་སྟོད་པའི་སྲེམས་བསྲེད་ ལ་དྟོན་གྲེར་དུ་བསན་
ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་དྟོན་ནི་དྲེ་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་གྟོགས་ཡིན་ཅིང་དྲེའི་གནས་སྐ བས་སུ་དྲེ་གཙོ་ཆྲེ་བས་དྲེའི་མིང་གིས་བཏགས་ཞྲེས་སྦྱྟོར་བ་འགྟོད་དྲེ་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡང ་དྟོན་དྲེ་འདྟོད་

དྟོ། །དགྟོས་པ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དྲེ་འདའི་སྟོན་ལམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་སྲེའྟོ།ཤ།ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཏགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །བུདྡྷ་ཤི་ནི། འདྟོད་པ་དྲེ་རྣམ་
རིག་གི་བདག་ིད་ཡིན་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་ཀི་གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་འབས་དང་གྟོགས་ལ་དྲེའི་མིང་བཏགས་པས་དྲེའི་
རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ཅི་ལྟར་འགྲུབ་ཟྲེར་རྟོ། །གིས་པ་ལ། དི་བས་མཚམས་སྦྱར། ར་འགྲེལ་བསྡུ་གསུམ་གིས་ལན་
གདབ། ལན་གི་མདྟོ་ལུང་རྒྱས་པར་མ་བིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་བསན་ཟིན་
ནས་ཡང་འདི་གཏན་ལ་དབབ་ཅྲེས་པའྟོ། །གྟོ་འཕང་གང་འདྟོད་པའི་བདག་ིད་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི ་བྱང་
ཆུབ་དྲེ་ནི་གང་ཡིན། ཕུགས་ཀི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གང་གི་དྟོན་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་གཞན་གི་དྟོན་ནི་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
གིས་པའི་ར་བ་ནི། ཇི་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ལྟར་དིས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ནི་བ་མའི་ལུང་གིས་མདྟོ་ལས་ཇི་སྐ ད་བསན་པ་
བཞིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞིང་མདྟོ་ལས་ཀང་དྲེ་དག་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པའི་སྟོ་ནས་བརྟོད་པར་ཤྲེས་པར་
བྱའྟོ། །ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་ ་་་་་དྲེ་ལན་དངྟོས་རྟོ། །རྲེ་བཙུན་ིད་ཀིས་རང་དགར་བསན་པ་སང་ཞིང་མདྟོ་ལས་
ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མདྟོ་བཞིན་ཞྲེས་སྨྲྟོས་ ་་་་་དྟོན་དངྟོས་སྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །མདྟོ་བཞིན་ནི་མདྟོ་དང་རྲེས་
སུ་མཐུན་པར་བྱས་ཀི་རང་དགར་ནི་མིན་ནྟོ་ཞྲེ ས་རང་ཀིར་རྟོ། །འགྲེལ་བ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་ཀི་དྟོན་དུ་གྲེར་
བྱའི་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་གི་དྟོན། བསན་ནྟོ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །ཏྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་
ནྟོ། །གང་ལས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་ ་་་་་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་འབིང་་་་་་ི་ཤུ་ལྔ་པ། བསྡུས་པ་ ་་་་་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཞྲེས་གསྲེར་རྣམ་པ་གསུམ་
ཆར་ལས་སྟོ། །ཀང་ནི་རྲེ་རྲེར་མ་ཟད་ཅྲེས་པའྟོ། །སྔར་མཆྟོད་བརྟོད་འགྲེལ་བར། དྲེའི་ཡྟོན་ཏན་འདྟོད་པའི་གང་
ཟག་གིས་ཀ་ཡང་། ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན། ཡུམ་བསྡུས་པ་ལས་མདྟོར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་
འབིང་གིས་རྒྱས་པར་བསན་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་རྲེ་རྲེས་ཡང་བསྡུས་རྒྱས་གིས་ཀར་བསན་ཟྲེར་ན། 
བསྡུས་པ་དང་རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་ག་ལ་བསན་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་
པའི་མདྟོའ ་ིདྟོན་དང་མི་འགལ་བར་ཏྲེ་རང་བཟྟོར་མིན་གི་མདྟོ་ལས་དྲེ་ཁྟོ་ན་སྐད་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་ཟུར་གིས་
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བསན་ཏྲེ་འདི་ནི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ ་རི་ལ་ལ་སྦྱར་རྟོ་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ནི། དཀྟོན་མཆྟོག་རྣམ་བདུན་
གི་མདྟོ་དང་སྟོང་པྟོ་བཀྟོད་པ་ལ་སྟོགས་ཀི་མདྟོའ ་ིདྟོན་ཞྲེས་ཏྲེ། སླྟོབ་དཔྟོན་འདིའི་དགྟོངས་པ་ནི་མིན་ཏྲེ། ར་
བའི་མདྟོ་བཞིན་དུ་ཞྲེས་པའི་འགྲེལ་ཚིག་གྟོ །ཚིག་གང་དང་གང་གིས་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་ཆྟོས་ཐམ ས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྟོད་པས་ཤྲེར་
ཕྱིན་པ་ལ་བརྟོན་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་བྱང་ཆུབ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའི་དྟོན་ཅན་གི་ངག་གིས་བྱང་ཆུབ་མདྟོར་བསན་
ནྟོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་གསུངས་པས་བྱང་ཆུབ་རྒྱས་པར་བཤད་དྲེ། ཤཱ་བུ་འདི་ལ་
བྱང་ཆྲེན་པྟོ་མི་གནས་པའི་ ཚུལ་གིས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་གནས་ཏྲེ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་དང་སྦྱིན་པ་པྟོ་དང་ལྲེན་པ་པྟོ་མི་
དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཡྟོངས་སུ་བཏང་བ་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ ་་་་་མདྟོར་

སང་འྟོ། །ལྟུང་བ་དང་མི་ལྟུང་བའི་བྱ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས། འཁྲུག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བཟྟོད་པ། ལུས་དང་
སྲེམས་ཀི་བརྟོན་འགྲུས་མས་པ་མྲེད་ མདྟོ་པའི་ཕྱིར་བརྟོན་འགྲུས་རྟོ་མྱང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན། ཆྟོས་ཐམས་

ཅད་མི་དམིགས་པའི་་་་་་རྒྱས་འབིང་དངྟོས་ཕྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་ཡྟོངས་སུ་བསྒྲུབ་པ་སྲེ་རྟོགས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་བྱང་ཆུབ་ཤྲེས་
བྱྲེད་ཀི་ངག་གིས་རྒྱས་པར་བསན་ནྟོ། །སྡུད་པར། བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་བྱར་དྲུག་པྟོ་འདི་ཀུན་རྟོ་གཅིག་འགྱུར། །ཞྲེས་
པས་བྱང་ཆུབ་རྒྱས་བཤད་དུ་འྟོང་གསུང་ངྟོ་། །་་་་་བྟོད་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་དང་དྲེ་ནི་མདྟོ་བཞིན་བརྟོད་ཅྲེས་པ་ཡིན་
གི་འཕགས་སྲེང་སྟོགས་ཀི་འདི་མིན་ཞྲེས་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པྟོ་གསུང་ངྟོ་། །གདུལ་བྱའི་སྐ ལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
དུ་ཕྱྟོགས་བཅུའི་སྲེམས་ཅན་ཟག་མྲེད་ཀི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ནས་ལྷག་མྲེད་ལ་འགྟོད་པའི་བར་གིས་གཞན་དྟོན་བསན་
ཏྲེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཤར་ཕྱྟོགས་ཀི་འཇིག་རྲེན་གང་ཀླུང་བྱྲེ་མ་སྲེད་ན་སྲེམས་ཅན་ཇི་སྲེད་འཁྟོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཚུལ་ཁིམས་ཀི། ཏིང་འཛིན། ཤྲེས་རབ། རྣམ་གྟོལ། དྲེའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྟོང་བའི་ཕུང་པྟོ་ལ། རྒྱུན་འབས། ཕྱིར་
འྟོང་། མི་འྟོང་བའི། དག་བཅྟོམ། རང་བྱང་ཆུབ། ཕུང་པྟོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་ཀི་བར་
ལ་དགྟོད་པར་འདྟོད་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་ིད་ལ་སྒྲུབ་པ་སྲེ་བསླབ་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཕྱྟོགས་དགུ་ལ་སྦྱར་
རྟོ། །ཞྲེས་པས་གཞན་དྟོན་མདྟོར་བསན་ནྟོ། །སྲེམས་ཅན་སྲེར་ས་ཅན་རྣམས་ནི་སྦྱིན་པ་ལ། སྟོགས་པས་ཚུལ་
ཁིམས་འཆལ་བ་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ལ། གནྟོད་སྲེམས་མང་བ་རྣམས་བཟྟོད་པ་ལ། ལྲེ་ལྟོ་ཅན་རྣམས་བརྟོན་
འགྲུས་ལ། སྲེམས་གཡྲེངས་བ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ། ཤྲེས་རབ་འཆལ་བ་རྣམས་ནི་ཤྲེས་རབ་ལ་དགྟོད་པར་
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འདྟོད་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ། ་་་་་ཇི་བཞིན་ཨཱརྻས་བཤད་འགྲེལ་ཆྲེན་ཆྟོས་བཤྲེས་ཡང་ངྟོ་། །ཞྲེས་གཞན་དྟོན་རབ་ ཏུ་སྟོན་པ་
ལྷུར་ཏྲེ་གཙོར་བྱྲེད་པའི་ངག་གིས་གཞན་དྟོན་རྒྱས་པར་བཤད་དྟོ། །ཕྱི་མ་འདི་བར་མར། སྲེམས་བསྲེད་ཡན་
གི་མདྟོན་མི་སང་ཡང་སྐ བས་གཞན་ན་ཡྟོད་ཅིང་གཞན་དྟོན་མདྟོར་བསན་དྲེ་སྲེམས་བསྲེད་ཚོགས་གིས་ལྡན་
གི་མཇུག བྱང་ཕྱྟོགས་ལྡན་གི་བར་ན་སང་ངྟོ་། །མདྟོ་རྣམས་སུ་མན་ངག་ལ་ལྟྟོས་པར་བྱ་བའི ་ཕྱིར། དཀྲུགས་ཏྲེ་
བསན་པ་ཡིན་ཞིང་རྲེ་བཙུན་གིས་བསན་པས་མདྟོན་ཡྟོད་པར་གསལ་བས་སམ་ནས་ལྲེ་བརྒྱད་མ་དང་སྦྱར་
བར་སང་ངྟོ་། །བསྡུ་བ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་གི་དྟོན་
གི་ཕྱིར་དུ་དངྟོས་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པའི་བདག་ི ད་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་
བྱའྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། དི་བ་གསུམ་བཀྟོད་ནས་སྲེམས་བསྲེད་དྲེའི་བྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་གང་ཡིན་གི་ལན། སྦྱིན་བྱ་
སྦྱིན་པྟོ་ལྲེན་པྟོ་མི་དམིགས་པར་སྒྲུབ་སྟོགས་ཀིས་བསན། བྱང་ཆུབ་གང་ཡིན་གི་ལན། སྐ ལ་བ་བཞིན་མྱང་
འདས་ངྟོ་བྟོ་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ལ་འགྟོད་པས་དྟོན་གིས་བསན། གཞན་དྟོན་གང་ཡིན། སྲེར་ས་ཅན་སྟོགས་ཀིས་བསན་ཞྲེས་ཏྲེ་བུ་
སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེས་དྲེ་མིན་དུ་ལན་གསུམ་སྦྱར་རྟོ། །གང་ཡང་དགྟོངས་པ་མིན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་་་་་་གལ་ཏྲེ་དྲེ་
དང་དྲེ་དག་མདྟོ་ལས་གསུངས་ན་་་་་་དངྟོས་ཇི་སྐ ད་གསུངས་པ་འདིར་སྨྲྟོས་ཤིག་ཅྲེས་ ་་་་་དངྟོས་འདི་ན། དངྟོས་་་་་་ལན་དུ། 
གཙུག་ལག་གི་གཞུང་ངམ་མདྟོ་སྐ བས་ཀི་དྟོན་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དྟོན་སྟོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ནི་རྒྱས་འབིང་
བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་གསུངས་མྲེད་ཀི་ཚིག་མངས་ན་མདྟོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བྱའི་བྟོ་
འཁྲུག་པར་འགྱུར་དྟོགས་ནས་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཁུངས་ིད་དུ་རྒྱས་པར་མ་བིས་ཀི་བརྟོད་མི་ནུས་པ་ ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་
ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སྲེམས་བསྲེད་པ་དམིགས་པ་དང་རང་
གི་ངྟོ་བྟོ་དང་བཅས་པ་བརྟོད་ཟིན་ནས། དྲེའི་རྲེས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྲེའི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་རྣམ་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་
གསུངས་སྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེ་འཆད་པ་སྐ བས་སུ་བབ་པ་དྲེ་ནི་སྲེ་དྲེའི་རྒྱུ ་མཚན་གིས་སྟོ། །གང་གིས་ན། 
བར་སྐ བས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་ཀིས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སྔར་སྲེམས་བསྲེད་མདྟོར་དུས་ཏྲེ་གསུངས་པའི་
ཁད་པར་གིས་རབ་དབྱྲེ་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པའི་སྐ བས་ཀི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་པས་བར་ཚིགས་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། 
འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་བསྲེའྟོ། །ར་བ་ལ། སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ཡང་ རང་ཀིར་སྟོགས་་་་་་དབྱྲེ་གཞི། དབྱྲེ་ངྟོ་ནི། བྟོ་གྟོས་མི་
ཟད་པའི་མདྟོར། དང་པྟོ་སྲེམས་མི་ཟད་པ། ནས། ཐ་མ་ཐབས་མཁས་ཀི་བར་ྲེར་གིས་བསན་པ་དང་སྦྱར་རྒྱུ་
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ཡིན་པས་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། སྲེམས་མི་ཟད་པ་ནི། དབྱིག་གྲེན་གིས། སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། བསམ་པ་
དང་། ཞྲེས་སྟོགས་འདྟོན་ཞིང་། ཤཱནི་ཡང་། དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་ིད་ཡིན་ལྷག་མ་གྟོགས་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་
སྲེམས་བསྲེད་པའམ། དབྱིག་གྲེན་དག་ལྡན་སིང་མཆྟོག བདུན་པ་ནི། ས་དང་འད་ཞྲེས་ཏྲེ། དབྱིག་གྲེན་གིས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་
གཞི་བསན་ནྟོ། །ཞྲེས་པས་རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་པ་ལྟར་རྟོ། །དྲེ་ལ་གྟོགས་མྲེད་ལྷག་མ་གྟོགས་དང་བཅས་ཞྲེས་དག་ལྡན་
ནྟོ། །བསམ་ལྡན་ནི་གསྲེར་་་་་་དབྱིག་གྲེན་ག ི་དྟོན་དངྟོས། དག་ལྡན་སྟོགས་བཟང་པྟོ།་་་་་འད་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་སྦྱྟོར་ལྡན་ནི་ཟླ་ ་་་་་མདྟོ་བ་ཡར་ཚེས། 
ལྷག་བསམ་ལྡན་ནི་མྲེ། སྦྱིན་ལྡན་གཏྲེར། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་རིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས། བཟྟོད་ལྡན་མཚོ། བརྟོན་
ལྡན་རྡྟོ་རྲེ། བསམ་གཏན་ལྡན་རི། ཤྲེས་རབ་ལྡན་སན། ཚད་མྲེད་བཞི་ལྡན་་་་་་ཤཱ ན་དངྟོས་བཤྲེས་གྲེན་ནམ་མཛའ་ ་་་་་

རྒྱན་ཤཱ ན་ཆྲེན། མངྟོན་ཤྲེས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་ནྟོར་བུ། བསྡུ་དངྟོས་ལྡན་ི་མ། སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་རིག་ལྡན་དི་ཟའི་གླུ་
དབྱངས།་་་་་རྒྱན་ཤཱ ན་རྟོན་ལྡན་རྒྱལ་པྟོ། ཚོགས་གིས་ལྡན་ ་་་་་ཤཱ ནི་བང་མཛོད། བྱང་ཕྱྟོགས་ལྡན་ལམ་པྟོ་ཆྲེ། ཞི་ལྷག་
ལྡན་བཞྟོན་པ། གཟུངས་སྟོབས་ལྡན་བཀྟོད་མའི་ཆུ། ཆྟོས་་་་་་དག་ལྡན་བཤད་ལྡན་ནམ་ཆྟོས་ཀི་མདྟོ་བཞི་་་་་་དབྱིག་གྲེན་

སིང་མཆྟོག་ལྡན་ས་སན་ནམ། སན་་་་་་སིང་པྟོ་མཆྟོག་སྨྲ། བགྟོད་ཅིག་ལམ་ལྡན་ཆུ་བྟོ། ཐབས་མཁས་ལྡན་སིན་ལྟ་བུ་་་་་དག་ལྡན་

འྟོ། །སྲེམས་བསྲེད་བསམ་སྦྱྟོར་ལྷག་བསམ་དང་། །ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཚད་མྲེད་དག །མངྟོན་པར་ཤྲེས་དང་བསྡུ་
དངྟོས་དང་། །སྟོ་སྟོར་རིག་རྟོན་ཚོགས་དག་དང་། །བྱང་ཆུབ་ཕྱྟོགས་མཐུན་ཞིག་ནས་སྟོགས། །གཟུངས་
སྟོགས་ཆྟོས་ཀི་མདྟོ་བཤད་དང་། །བགྟོད་ཅིག་ལམ་དང་ཐབས་མཁས་པའྟོ། །དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་མི་ཟད་
པ་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་གྟོགས་དང་བཅས་པ་མི་ཟད་པ་ ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ་དག་ལྡན་ནྟོ། །ཚད་མྲེད་མན་བཅུ་ཚན་
གིས་པ་ལ། དུ༤ས་མད༥འ་དུ༤ས་མ༡ཚོ་དུ༤ས་ལག༢་པ། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ༢ག་རྐ ༢ང་མཚོ། །བཅུ་ཚན་
གིས་པའི་ཐ་དད་ཀིས། །མི་ཟད་བརྒྱད་ཅུ་དྲེ་དག་ཡིན། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ། མདྟོ་དང་དབྱིག་གྲེན་དང་མཐུན་
པའྟོ། །ཐ་དད་ནི། དང་པྟོ་ནི་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཁྟོ་ནའྟོ། །བར་པ་རྣམས་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་དང་སྔ་མའི་འབས་བུ་གིས་
ཀའྟོ། །ཕྱི་མ་གིས་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཁྟོ་ནའྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །ཤཱནི་སྟོགས་ཀིར་མི་མངྟོན་
ནྟོ། །གངས་ངྲེས། སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་རྣམས་སུ་ཕྱྲེ་བ་ིད་ཀིས་རྣམ་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་ཡིན་ལ་དྲེས་རྒྱུ ་དང་འབས་
བུའི་བདག་་་་་་གསྲེར་ིད་ཅན་གི་སྲེམས་བསྲེད་སྟོ་ ་་་་་གསྲེར་སྲེ་བྱང་སྲེམས་དྲེ་པའི་བར་གི་བསྡུས་པས་མ་ཚང་པའང་
མིན་ལྷག་པའང་མིན་པར་འདི་ཙམ ་་་་་གསྲེར་ཁྟོ་ནར་ངྲེས་སྟོ་གསྲེར་རྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། མིང་དང་
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དཔྲེ་དང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དང་། །བསྡུ་བའི་སྟོ་ནས་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡིན་གི་གྟོགས་དང་ཞྲེས་པ་ནི་ནྟོར་
ཏྲེ། འགྲེལ་པར་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་དང་ལྡན་ཞྲེས་ལྡན་མཐའི་གསལ་བྱྲེད་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྨྲྟོས་ཀི་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱྟོར་དགྟོས་
ཤིང་། རང་ཀིར་གིས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་སྦྱར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། འགའ་ཞིག་སྲེམས་བསྲེད་དངྟོས་
གཙོ་བྟོར་སྟོན་པ་སྲེ་བདུན་པ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །ཁ་ཅིག་དྲེ་འཕྲེལ་བའི་གྟོགས་ལ་དྲེར་གདགས་ཏྲེ་སྦྱིན་སྟོགས་
སྟོ། །ཁ་ཅིག་དྲེའི་འབས་བུ་ལ་དྲེར་གདགས་ཏྲེ་བགྟོད་ཅིག་ལམ་ལ་སྟོགས་པའྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ་དཔྱད་དྟོ། །མིང་། དཔྲེ། 
ངྟོ་བྟོའམ་ཆྟོས་མཐུན་པའི་དྟོན་རྣམས་གྟོ་རིམ་བཞིན་སྦྱར་ན། གཞན་དྟོན་དུ་བྱང་ཆྲེན་ལ་བདུན་པ་དྲེ་སྲེམས་
བསྲེད་དངྟོས་སུ་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོར་བཤད་མྟོད། སླྟོབ་དཔྟོན་ལྟར་ན། དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞྲེས་
ཀུན་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། དྲེ་ནི་ལྟོ་ཐྟོག་སྟོགས་ཀི་གཞིས་ལྟ་བུ་སྲེ། ཚོགས་ལམ་འབིང་ཡན་གི་ཆྟོས་དཀར་པྟོ་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཨཱརྻ་དག་ལྡན་་་་་་ཆྟོས་དང་དྲེའི་རྒྱུ་་་་་་ཨཱརྻ་དག་ཚོགས་སྲེ་ཞིང་འཕྲེལ་་་་་་དག་ལྡན་བའི་གཞིའི་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་རྲེན་བྱྲེད་པའི་
ཕྱིར། མདྟོ་བྱང་ཆུབ་མདྟོར་བསན་བཞིན་ ་་་་་ཨཱརྻས་དངས་ནྟོ། །ཕྱིན་དྲུག་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའམ་དྲུག་གིས་བསྡུས་
པའི་ཕན་བདྲེའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བཞུ་བརྟུལ་ཅི་བྱས་ཡང་རས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་མི་འགྱུར་བ་གསྲེར་བཟང་པྟོ་ལྟ་
བུ་སྲེ། རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་ཀི་བར་དུ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདྲེ་སྒྲུབ་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རྟོ། །མདྟོ་བྱང་ཆུབ་རྒྱས་བཤད་བཞིན་ ཨཱརྻས་དངས་་་་་་ནྟོ། །སྟོ་བདུན་སྟོགས་་་་་་མཐའ་ཡས་པ་སྨྲྟོས་སྟོ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་
པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཡར་ངྟོའ ་ིཟླ་བ་ཚེས་པ་དང་འད་སྲེ། དན་པ་ྲེར་བཞག་ ་་་་་ཤིན་ཏུ་མང་མ དྟོ་ཤཱ ནི་

སྟོགས་དགྲེ་བའི་ཚེས་མཐའ་དག་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དན་པ་མི་དམིགས་
པའི་ཕྱིར་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པར་ཡྟོད་དྟོ། །སྲེ་
མྲེད་གསུམ་བསྟོམ་པའི་སྦྱྟོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནི། མྲེ་དང་འད་སྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་སྲེ་གཞི་
ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་སིབ་པའི་བུད་ཤིང་ཅི་རིགས་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁད་པར་
རྟོགས་པར་འདྟོད་པས་ལྷག་བསམ་ཞྲེས་ཤཱནི་སྟོགས་མང་པྟོས་བཤད་དྟོ། །ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་ཤྲེས་པ་
དང་མཐྟོང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བར་འདྟོད་པས་ཡུམ་བསྟོམ་ཞྲེས་ཨཱརྻས་དངས་ ་་་་་དྟོན་འདུག་སྟོ། །རྒྱན་འགྲེལ་
དང་དག་ལྡན་དུ། སྦྱྟོར་ལྡན། ཡར་ངྟོའ ་ིཟླ་ཚེས་བཞིན་ཏྲེ། དགྲེ་ཆྟོས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་སྟོ། །ལྷག་བསམ་
ལྡན། མྲེ་དང་འད་སྲེ། ཤིང་གི་བྱྲེ་བག་གིས་མྲེ་བཞིན་དུ་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགྟོ་བའི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཏྲེ། 
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བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་དུ་ཡང་ངྟོ་། །འདི་དང་སྔ་མ་དཀྟོན་བརྲེགས་སུ་གྟོ་བཟླྟོག་སྲེ་བསན་པ་དང་། མི་
འགལ་ཏྲེ་སིའི་རིགས་ནས་གཅིག་གི་སྔྟོན་དུ་གཅིག་འབྱུང་བར་སྟོན་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་དང་ཐུབ་དགྟོངས་ཀི་དྟོན་
ནྟོ། །མི་རིགས་པར་མངྟོན་ནྟོ། །སླྟོང་བ་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ཇི་ ་་་་་གསྲེར་བཞིན་སྲེར་བ་སྟོགས་ཀི་སྦྱིན་པའི་ཕར་
ཕྱིན་ལྡན་ནི། དུང་དང་དུང་ཆྲེན་པདྨ་པདྨ་ཆྲེན་གི་གཏྲེར་ཆྲེན་པྟོ་འད་སྲེ། ཟང་ཟིང་ ཨཱརྻ་་་་་་ལྟོངས་སྟོད་ཀིས་སྲེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱྲེད་ཀང་་་་་་ཨཱརྻ་མི་ཟད་པའི་ཕྱིར་ ་་་་་སྲེར་ས་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པ་ལ་འཇྟོག་པར་འདྟོད་པ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་དྲུག་ག་ལ་ཨཱརྻས་

དངས་པ་ནི་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ན་མི་སང་ངྟོ་རྟོ། །ཨཱརྻ་་་་་་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པའི་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་རྲེས་སུ་ཡི་རང་
དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་མདྟོ་ལ་ལར་བཤད་པ་གཅིག་གིས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་པར་འདྟོད་པས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་ཅྲེས་
སྟོ། །ལྲེགས་སད་ཀི་ལས་སུ་གྱུར་པའི་་་་་་གསྲེར་ཚུལ་ ཁིམས་ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། རིན་པྟོ་ཆྲེའི་འབྱུང་ཁུ ངས་ཀི་གནས་
འད་སྲེ། ཞི་ལྷག་མ་ཆགས་པ་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་རྲེན་གི་དངྟོས་པྟོ་བྱྲེད་པའི་
ཕྱིར། ན་རང་ཐྲེག་པ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྲེས་སྟོགས། གནྟོད་པ་མན་ནུས་པ་ ་་་་་གསྲེར་སྟོགས་ཀི་བཟྟོད་པའི་ཕར་
ཕྱིན་ལྡན་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པྟོ་འད་སྲེ། མི་འདྟོད་པ་ནད་དང་མཚོན་སྟོགས་ཐམས་ ཅད་ཐྟོག་ཏུ་བབ་པས་ཀང་
སྲེམས་་་་་་ཨཱརྻ་མི་འཁྲུག་པའི་ཕྱིར། ན་རང་གི་ཐྲེག་པ་བའི་བཟྟོད་པ་སྟོགས། དགྲེ་བ་ལ་སྟོ་བའི་བརྟོན་འགྲུས་
ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། རས་ཀི་རྡྟོ་རྲེ་ཕ་ལམ་ ་་་་་ལུག་གི་དྭས་ཤིག་པར་མྱང་འདས་ཆྲེན་པྟོར་བཤད་དྟོ་ འད་སྲེ། དགྲེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་
ཆྲེས་པ་བརན་ཅིང་གཏིང་ཚུགས་པས་ ལྲེ་ལྟོ་སྟོགས་ཀི་ས་པའི་ཕྱྲེད་པའམ་མི་ཤིག་ དག་ལྡན་་་་་་པའི་ཕྱིར། ན་རང་གི་
ཐྲེག་པ་བའི་བརྟོན་འགྲུས་སྟོགས། ཡང་དག་པའི་དྟོན་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། རིའི་རྒྱལ་པྟོ་
རི་རབ་འད་སྲེ། མཚན་མར་རམ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བས་མི་བསྟོད་ཅིང་མི་བསྐུལ་པའི་ཕྱིར། ན་
རང་ཐྲེག་པ་བའི་བསམ་གཏན་སྟོགས་སྟོ། །ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་དང་འདབ་ཆགས་དང་། །རྒྱ་མཚོ་དག་གིས་རི་རབ་ལྟར། །བརན་པ་
གྟོགས་ངན་སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཟབ་མྟོ་ཐྟོས་པས་མི་གཡྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །རང་བཞིན་མྲེད་རྟོགས་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཀི་
ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། སན་བཟང་པྟོ་འད་སྲེ། ཆགས་སང་སྟོགས་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་། འཁྟོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པ་སྟོགས་ཤྲེས་བྱའི་
སིབ་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ན་རང་ཐྲེག་པ་བའི་ཤྲེས་རབ་ཅྲེས་སྟོགས། ཕྱིན་དྲུག་གིས་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་

བསགས་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་བྱང་དུ་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་བསྔྟོ་བའི་ཐབས་མཁས་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། 
དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ ་་་་་རྒྱན་དུ་མཛའ་ཆྲེན་བཞིན་ཞྲེས་སྟོ་འད་སྲེ། ཚད་མྲེད་བཞིས་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོར་གནས་སྐ བས་
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ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་ཡྟོངས་སུ་མི་གཏྟོང་ཞིང་ཡལ་བར་མི་འདྟོར་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་གི་དྟོན་དུ་སྦྱིན་པ་ཆུང་ངུ་བྱིན་ཡང་ཐབས་མཁས་པས་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོ་བའི་ཚུལ་གིས་ཇི་ལྟར་
ན་ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་པར་འགྱུར་སམ་ན་ཡང་བྱང་ཆྲེན་པྟོས་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །་་་་་དབུས་མཐའི་

འགྲེལ་ཐུབ་དགྟོངས་དངྟོས་སྟོ། །་་་་་སྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྟོད་པར་སྲེ་བའི ་སྟོན་ལམ།་་་་་ཕྱི་མ་ལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་མཆྟོད་པ་དང་རིམ་འགྟོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་བྱ་བའི། སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆྟོས་ཡྟོངས་སུ་གཟུ ང་ཞིང་བསྲུང་བའི། ཆྟོས་ཀི་ཚུལ་ཡང་
དག་པར་གཟུང་བར་བྱ་བའི། དགའ་ལྡན་ག ི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས ་པའི་བར་གི་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའི་སྟོད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྲེགས་པར་སད་
པར་བྱ་བའི། སྲེམས་ཅན་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་བྱ་བའི། འཇིག་རྲེན་ག ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསན་པར་བྱ་བའི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྟོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་
འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བྱང་སྲེམས་ཐམས་ཅད་བསམ་སྦྱྟོར་གཅིག་པར་བྱ་བའི། ཡང་དག་པའི་སྦྱྟོར་བ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཡྟོད་པར་བྱ་བའི། བ་མྲེད་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུ བ་ཏུ་

མངྟོན་རྟོགས་རྒྱ་བའི་སྟོན་ལམ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པྟོས་ཞུས་པའི་མདྟོར་བཤད་དྟོ། །དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པ་བམ་པྟོ་བཞི་བཅུ་པར་བཀྟོད་དྟོ་ བཅུ་
སྟོགས་ཀི་་་་་་ཨ ་བྷ ་དངྟོས་ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། ཡིད་བཞིན་གི་ནྟོར་བུ་འད་སྲེ། ཡིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྟོན་པའི་འབས་བུ་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བསྒྲུབ་པར་འདྟོད་པ་དང་མི་ཆྲེན་པྟོའ ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་ཐྟོབ་
པར་འདྟོད་པས་ཞྲེས་སྟོགས། ི་མ་སྟོ་སྟོར་དྲེ་རྣམས་ལ་སྟོ་སྟོར་རྟོག་པ་དང་བསྟོ མ་་་་་་དབུས་མཐའི་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་ཐུབ་

དགྟོངས་པའི་སྟོབས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་དང་ལྡན་པ་ནི། ི་མ་འད་སྲེ། བསྡུ་དངྟོས་བཞིས་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་གདུལ་བྱའི་ལྟོ་
ཐྟོག་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། བྱང་ཆྲེན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་
རྟོགས་པར་བྱ་བར་འདྟོད་པ་དང་ཟས་སྐ ྟོམ་སྟོགས། ནས། ཡྟོ་བྱད་དང་ལྟོངས་སྟོད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱའྟོ་སམ་ན་ཡང་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པ་སྟོགས། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ ་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་

དངྟོས་དགྟོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ས་ཇི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལྡན་ནི། ཆྟོས་ཀི་ས་དབྱངས་ནི་བརྡ་
ཆད་དང་བསན་ན་ལྷའི་རྔ་བྟོ་ཆྲེ་ཆྟོས་ཀི་ས་དབྱངས་སན་པའམ། ་་་་་གསྲེར་གིས་གཞན་དུ་བཤད་ཀང་དྟོན་མིན་ རྒྱན་ལྟར་ན་དི་ཟའི་
དབྱངས་སན་འད་སྲེ། སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་རིག་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མདྟོ་བཞིས་གདུལ་བྱ་དད་ཅིང་འདུན་པར་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་སྟོན་
པའི་ཕྱིར། སྟོང་གསུམ་པྟོའ ་ིཁམས་ཀི་ཤིང་དང་ར་ཞྲེས་སྟོགས། ནས། ས་ཆྲེན་པྟོའ ་ིལྷུན་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་
རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཚུལ་དུ་ཤྲེས་པར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་ཅྲེས་དང་། འྟོག་ཏུ། སྦྱིན་པ་འདི་ལྟར་བྱིན་ན་ནི་
འབས་བུ་ཆྲེན་པྟོར་འགྱུར་ཞྲེས་སྟོགས། སླྟོབ་དཔྟོན་བྟོ་བརན་དང་སྲེང་བཟང་ནི། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ནི་མི་
རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་ཐྟོབ་ཡིན་གི་མི་རྟོག་པ་མིན་ཞྲེས་བཞྲེད་ལ། ཨ་བྷྱ་དང་ཞི་བ་འབྱུང་གནས་ནི། དྲེ་ནྟོར་ཞིང་
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ཤྲེར་ཕྱིན་གི་ངྟོ་བྟོ་རྲེས་ཐྟོབ་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མིན་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་
དྟོ། །འྟོན་ཀང་ཡང་དག་མིན་པའི་རྣམ་རྟོག་ཏུ་མི་བཞྲེད་ཅིང་སྔ་མ་རིགས་སྟོ། །མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་
ནི། རྒྱལ་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་དང་འད་སྲེ། གཞན་དྟོན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པས་རྟོན་པ་བཞིས་གཞན་གི་དྟོན་
ཆུད་མི་ཟ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཤར་ཕྱྟོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་པྟོ་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་གཅིག་གིས་འགྟོ་བར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ། ཕྱྟོགས་གཞན་ བྟོ་གྟོས་མདྟོ་དགུ་ལ་སྦྱར་རྟོ་
ཞྲེས་དང་། བསྐལ་པའི་མྲེ་ཁ་དབུགས་གཅིག་གིས་ཞི་བར་འདྟོད་པས་དང་། རྣམ་པར་འཐྟོར་རླུང་སྲེན་མྟོ་གཅིག་གིས་ཁྲེབས་
པར་འདྟོད་སྟོགས་དང་། ཕྱྟོགས་རྲེ་རྲེའི་སངས་རྒྱས་ལྷ་མིག་གིས་བལྟ་བར་འདྟོད། དྲེས་ཆྟོས་བསན་པ་ལྷའི་རྣ་བས་ན་པར་
འདྟོད། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེམས་ཀི་སྟོད་པ་ཤྲེས་པར་འདྟོད། དྲེ་རྣམས་ཀི་སྔྟོན་གི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པར་འདྟོད། 
ཟག་པ་ཟད་པའི་ཤྲེས་པ་མངྟོན་པར་བསྒྲུབ་པར་འདྟོད་ཅིང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངྟོན་དུ་མི་བྱ་བར་འདྟོད་པའི་བྱང་སྲེམས་
ཞྲེས་སྟོ། །སྐབས་འདིར་མི་སང་ཡང་སྐབས་གཞན་དུ་ཡྟོད་པས་འདིར་དངས་པར་སང་ངྟོ་། །འྟོན་ཀང་གྟོང་དུ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་
པ་དྲུག་ལ་གནས་པར་འདྟོད་པས་ཞྲེས་པ་ཡྟོད་པ་དྲེ་འདིར་དང་བར་བྱའྟོ། །བསྟོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ནི། 
རས་མང་པྟོ་བཞག་པའི་བང་མཛོད་དང་འད་སྲེ། བསྟོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་མང་པྟོའ ་ིམཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །ཕྱྟོགས་བཅུ་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་བྱང་སྲེའི་འཁྟོར ་དང་ན་ཐྟོས་ཀི་འཁྟོར་དང་བཅས་པ་ཇི་
སྲེད་ཅིག་བཞུགས་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྟོད་སྟོམས་གཅིག་གིས་ཁད་པར་བྱ་བར་འདྟོད་སྟོགས། ན་བཟའ་སྟོགས་དང་
རྒྱུན་ཞུགས་ནས་མྱང་འདས་ལ་འགྟོད་པར་འདྟོད་པས་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །སྦྱིན་ཚུལ་བཟྟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་གསུམ་བསྟོད་
ནམས། ཤྲེར་ཕྱིན་གཅིག་བུ་ཡྲེ་ཤྲེས། བརྟོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕྱིན་ནི་གིས་ཀའི་ཕྱྟོགས་ཞྲེས་བྱང་སར་
རྟོ། །ཚུལ་མང་ངྟོ་། །བསྟོད་ནམས་ཀི་འདི་བཞིན་མདྟོར་བསན་དུ་དངས་ འབས་བུ་བྱང་སྲེ་གནྟོད་པ་མྲེད་པར་འཁྟོར་བ་ན་འཁྟོར་ཞིང་
སྡུག་བསྔལ་གིས་ཤིན་ཏུ་གཟིར་བ་མྲེད་དགའ་མགུར་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱྲེད། ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་ནས་འཚང་རྒྱ་ཞྲེས་བྱང་ དྟོན་

བསྡུས་་་་་་སར་རྟོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྟོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆྟོས་སྟོ་་་་་་ཨཱརྻ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ནི། ལམ་པྟོ་ཆྲེ་དང་འད་སྲེ། 
འདས་ད་ལྟར་གི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཤྲེགས་ཤིང་མ་འྟོངས་པ་རྣམས་རྲེས་སུ་གཤྲེགས་པའི་
ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་འདས་པ་དང་མ་བྱྟོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྟོན་ཏན་ཤྲེས་པར་འདྟོད་པ་དང་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཞྲེས་དང་འདུས་བྱས་མ་བྱས་ཟག་པ་ཡྟོད་
མྲེད་དགྲེ་མི་དགྲེ་སྟོགས་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་ཅྲེས་སྟོ། །གྟོགས་སྟོ་བདུན་ལ་
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འཕགས་པ་ཀུན་དང་གྟོགས་ཅན་ སྲེམས་བསྲེད་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཀུན་གཤྲེགས་ཞྲེས་རྒྱལ་སྲས་ཐྟོགས་
མྲེད་ཅྲེས་བྟོ་དྟོང་པ་འཆད་དྟོ། །སིང་རྲེ་དང་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐྟོང་དང་ལྡན་པ་ནི། གཞྟོན་པ་ར་ཅང་ཤྲེས་སྟོགས་
དང་འད་སྲེ། ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འགྟོ་ ཨཱརྻ་དྟོན་བས་འཁྟོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུ་ཡང་མི་ལྟུང་བར་

བྱང་སྲེམས་དྲེ་མི་གནས་པའི་མྱང་་་་་་གསྲེར་དྟོན་དངྟོས་འདས་སུ་བདྲེ་བག་ཏུ་འགྟོ་བའི་ཕྱིར། ཡང་ན་གཞན་དྟོན་གི་ཁུར་
བདྲེ་བག་ཏུ་ཁྲེར་ཏྲེ་ཞྲེས་ ་་་་་བུ་སྟོ། །ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བར་དང་། སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་གི་འཁྟོར་ ་་་་་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསང་བ་ཕ་མྟོ་ལ་འཇུག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས ་ལ་ཞུགས་པའྟོ། །ཨཱརྻ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཁྟོར་
མང་པྟོ་དང་ལྡན་ཞིང་ཐྟོབ་འདྟོད། ཡྟོན་སྦྱྟོང་བར་ཞྲེས་སྟོགས། དྟོན་འཛིན་པའི་གཟུངས་དང་གཞན་ལ་སྟོན་པའི་
སྟོབས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆུ་སྲེ་་་་་་དག་ལྡན་ཞིང་མི་ཟད་པར་འཛིན་ ་་་་་དག་ལྡན་དངྟོས་པའི་བཀྟོད་མའི་ཆུ་དང་འད་སྲེ། 
གཟུངས་ཀི་མཐུས་སྔར་ཐྟོས་པའི་ཆྟོས་མི་བརྲེད་པར་འཛིན་ཅིང་སྟོབས་པའི་མཐུས་སྔར་མ་ཐྟོས་པའི་ཆྟོས་
འབྱིན་ཅིང་མི་ཟད་པར་སྟོན་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྒྱན་འགྲེལ་གི་དགྟོངས་པའྟོ། །སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་
དག་ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སུ་ཆྟོས་གང་སྟོན་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་དན་པའི་སྟོབས་དང་ཤུགས་
གཅད་དུ་མི་ཆྟོད་པས་ཡང་ད ག་པར་གཟུང་བར་འདྟོད་པ་དང་བ་མྲེད་ཡང་དག་རྟོགས་བྱང་མངྟོན་རྟོགས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆུད་མི་ཟ་བར་འདྟོད་པས་དང་། དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་མདྟོ་དང་དབྱངས་
ཀིས་བསད། ནས། རད་དུ་བྱུང་བ་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་ཐྟོས་པ་གང་ཅི་སྟོན་ཀང་རུང་སྲེ་དྲེ་
དག་ཐམས་ཅད་ཐྟོས་པར་འདྟོད་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བཀྟོད་མའི་ཆུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆུ་གཏིང་ནས་འབྱིན་པའྟོ། །ཆུ་
མིག་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆུ་གླྟོ་ནས་འབྱིན་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་ཀི་དགའ་སྟོན་དང་ལྡན་པ་ནི། ས་སན་པ་ནི། སྔར་ལྷའི་
རྔ་ལ་མ་སྦྱར་ན་ལྷའི་རྔ་སའམ། སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ། སན་པར་སྨྲ་བའི་ས་ཞྲེས་ཏྲེ་གཏམ་སན་ ་་་་་དྟོན་ཐྟོགས་མྲེད་ནམ་
འཕིན་ཡིག་སན་པྟོ་ལྟ་བུ་སྲེ། སྲིད་ཞི་ལས་ཐར་པ་བྱང་ཆྲེན་ནམ། འཁྟོར་བ་ལས་ཐར་པ་མྱང་འདས་འདྟོད་པའི་
གདུལ་བྱ་ལ་སན་པ། ཆྟོས་ཀི་སྟོམ་བཞི་སྟོགས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཕྱྟོགས་བཅུ་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་
གྱུར་པའྟོ། །ལུས་ཀི་འྟོད་ཀིས་སང་བར་འདྟོད་ཅྲེས་སྟོགས་ད ང་། གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་ཆྟོས་ཀི་ས་
དང་དགྲེ་འདུན་གི་ས་མི་ཐྟོས་པའི་འཇིག་རྲེན་དུ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་གིས་དྲེ་ཐྟོས་པར་བྱ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་
ལྟ་བ་ལ་དགྟོད་པར་འདྟོད་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་བགྟོད་པ་གཅིག་པའི་སངས་
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རྒྱས་སའི་མམ་བཞག་གི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆུ ་བྟོ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྒྱུན་དང་འད་སྲེ། མི་སྲེ་བའི་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་ཆྟོས་ལ་
བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་པས་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་ཅིང་གཞན་གི་དྟོན་བྱ་བ་འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཐ་
མི་དད་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཨཱརྻའི་དྟོན་ནྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཤྲེས་དང་ཤྲེས་བྱ་མམ་ིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཐབས་
ཤྲེས་དང་ཐུགས་རྲེས་གཞན་དྟོན་ཞྲེས་སྟོ། །ཕྱྟོགས་བཅུ་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། ཁམས་ན་སྲེམས་ཅན་འྟོ་ན་
ལྟོང་། །ནས། ངན་སྟོང་དུ་ལྟུང་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་ཐར་བར་བྱས་ཏྲེ་མིའི་ལུས་ཐྟོབ་པར་བྱ་
སམ་སྲེ་དྲེ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྟོགས་ལ་འགྟོད་པར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །ཆྟོས་ཀི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་ནི། སྟོད་ཀི་འབྱྟོར་བའི་རྒྱུ་སིན་ལྟ་བུ་སྲེ། 
དགའ་ལྡན་གི་གནས་ན་བཞུགས་པ་དང་སྟོགས་པ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་སྟོགས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་རུང་ ་་་་་ཞྲེས་པ་དང་ཐ་

མ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་བཤད་པ་འགལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་ག ི་ཁམས་ཁ་ཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ིད་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་དགའ་ལྡན་
ན་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔར་སང་བས་རིམ་ག ིས་བྱང་ཆུབ་པར་ཡང་སྟོན་ཏྲེ་ཞྲེས་ལང་གཤྲེགས་དང་སྦྱར་རྟོ། །འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བྱང་པ་ས་བཅུའི་དབང་
ཕྱུག་དག་དགའ་ལྡན་ན་བཞུགས་ཤིང་། རིམ་གིས་འཛམ་བུའི ་གླིང་འདིར་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱས་པར་ཡང་དག་པའམ་སྤྲུལ་པ་སྟོན་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །འདིར་ནི་དང་པྟོའ ་ིདབང་དུ་

བྱས་སྟོ། །བ་སྲེ་ནུས་པའི་ཕྱིར། བར་གི་དང་རྣམས་བསྡུ་བའྟོ། །ཤཱ་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་སྲེམས་དྲེ་པའི་སྟོད་ལམ་
སྟོན་པར་འདྟོད་པ་དང་། དྲེ་པའི་སྟོད་པ་དང་ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དྲེ་པའི་སྐུའི་འཕིན་ལས་དང་གསུང་གི་
འཕིན་ལས་དང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡྲེ་ཤྲེས་དག་པ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བ་དང་། གླང་པྟོ་ཆྲེའི་ལྟ་སངས་ ་་་་་

ནི་འདིར་སངས་རྒྱས་སྟོགས་དྲེས་གཟིགས་པའི་སངས་མ་ཐབས་སྟོ་འབུམ་ཊིཀ་ ཀིས་བལྟ་བར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །་་

་་་གླང་ཆྲེན་ཅང་ཤྲེས་ཀིས་གཏྲེར་ སྟོགས་མཐྟོང་ཡང་བསན་པར་འྟོས་པ་སྟོན་མི་འྟོས་ནམ་མཐྟོང་བ་ལྟར་བྱས་ནས་མི་སྟོན་ཞྲེས་འཆད་དྲེ་དཔལ་ལྡན་གགས་པའི་དགྟོངས་པའྟོ། །ཆྲེ་
བར། གླང་པྟོ་ཆྲེའི་ལྟ་སངས་ཞྲེས་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་ཀི་ལྟ་སངས་ཏྲེ། སྲེང་ན་འདུག་པ་ལ་བཀྲེད་དྲེ་མི་ལྟ། འྟོག་ན་འདུག་པ་ལ་བཏུད་དྲེ་མི་ལྟ། གཡས་གཡྟོན་འདུག་པ་ལ་མིག་གཟུ ར་
ཏྲེ། རྒྱབ་ན་འདུག་པ་ལ་འཇིང་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། ཐག་རིང་པྟོ་ན་འདུག་པ་ལ་ས ིམས་ཏྲེ། ཐག་ྲེ་བ་ན་འདུག་པ་ལ་ས ིམས་པ་མྲེད་པར་མི་ལྟའམ་ཇི་ལྟར་འདུག་པའི་སྟོད་ལམ་དང་ཇི་ལྟར་ལྟ་

བའི་མིག་གིས་འཇིག་རྲེན་ཀི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བ་ནི ་དྲེ་པའི་ལྟ་སངས་སྟོ་ཞྲེས་འཆད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་
དང་སྦྱར་ནས་ཞིབ་ཏུ་ཡི་གྲེ་ལྟོགས་སུ་དགྟོད་དྟོ། །བསྡུ་བ་ནི། མིང་དང་དཔྲེ་དང་ངྟོ་བྟོ་བསན་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། དྲེ་ཡང་ས་
གསྲེར་ཟླ་བ་མྲེ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སྟོགས་པས་སྲེམས་བསྲེད་པའི་ི་ཤུ་ར་གིས་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་དང་ཆ་མཐུན ་དུ་
བཤད་པ་ཡིན་ནྟོ། །བཞི་པ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ན་ས་དང་པྟོ་གསུམ་ནི་ལས་དང་པྟོ་པའི་ས་
ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་དང་པྟོ་གསུམ་ནི་གཞན་དྟོན་མངྟོན་པར་འདྟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆྲེན་པྟོའམ། 
གསྲེར་་་་་་འདུན་པ་ཆུང་འབིང་ཆྲེན་པྟོ་་་་་་རང་ཀིར་སྲེ། རིམ་བཞིན་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆྲེ་གསུམ་གིས་སྟོ། །གསུམ་པྟོ་
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དྲེའི་འྟོག་ཏུ་གཅིག སྦྱྟོར་ལྡན་ནི་ས་དང་པྟོ་ལ་འཇུག་པ་སྦྱྟོར་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་སྟོ། །བཞི་པྟོ་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ལྡན་གི་བར་བཅུ་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ས་བཅུས་བསྡུས་ཏྲེ། དང་པྟོ་མཐྟོང་བའི་ལམ་དང་། 
གིས་པ་སྟོགས་དགུ་སྟོམ་པའི་ལམ་གི་སྟོད་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་དྲེའི་གནས་སྐ བས་སམ་ཆྟོས་ཡིན་ནྟོ། །བཅུ་བཞི་པྟོ་
དྲེའི་འྟོག་ཏུ། མངྟོན་ཤྲེས་ལྡན་སྟོགས་ལྔ་ནི་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་སྟོ་ཞྲེས་ཨ་བྷྱ་སྲེ། ཆྟོས་བཤྲེས་
ནི་བར་ཆད་མྲེད་རྲེས་སམ་སྐད་ཅིག་མས་བསྡུས་པར་རྟོ། །བཅུ་དགུ་པྟོ་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཐ་མ་
གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན་དུ་བྱང་སྲེའི་ས་དང་འབྲེལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འཇུག་པའི་སྦྱྟོར་བའི་ལམ་དང་སངས་
རྒྱས་ཀི་སའི་དངྟོས་གཞི་མམ་བཞག་དང་། མཇུག་སངས་རྒྱས་སའི་རྲེས་ཐྟོབ་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བསྡུས་ཏྲེ། ་་་་་སྲེམས་གང་གིས་དང་པྟོ་ལས་ལ་སྦྱྟོར་དྲེ་ནི་སྦྱྟོར་བའི་ལས་

སྟོ། །གང་གིས་ལས་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནི་དངྟོས་གཞིའྟོ། །ལས་རྟོགས་པར་བྱས་པ་ལས་སྲེམས་གང་གིས་ལྲེགས་པར་བྱས་སྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སྟོགས་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་མཇུག་སྲེ་

ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །དྲེས་ན་འདིར་བཤད་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སྲེམས་བསྲེད་པའི་རབ་ཏུ་ དབྱྲེ་བ་ྲེར་གིས་ཆྟོས་ཅན། ལས་
དང་པྟོ་པའི་ས་ནས་གཟུང་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་རྲེས་ཐྟོབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བར་གིས་བསྡུས་པ་དྲེ་ལྟར་ནའི་ཕྱིར་རྟོ། །བུདྡྷ་ཤ ི་ནི་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་བཞི་དང་གིས་དང་གིས་ནི་

ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་དང་བཅུ་པས་བསྡུས་ཞྲེས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ལ་མ་སྦྱར་ཞིང་། ཆྟོས་བཤྲེས་ཡང་སངས་རྒྱས་ས་མི་སྦྱྟོར་བར་སང་ངྟོ་། །བུདྡྷ་ཤ ིས། རྒྱལ་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་

པར་འདིར་བཤད་ལྟར་བཤད་དྟོ། །་་་་་ཨ་བྷ་ནི། གསུམ་གི་དང་པྟོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་བསྡུས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་
སས་བསྡུས་ཞྲེས་སྲེང་བཟང་ཟྲེར་བ་ནྟོར། ཞྲེས་ཏྲེ་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་མཐུན་ཞིང་། འདིར་ཚིག་སྟོན་ནྟོ། །གིས་ནི་འདི་དང་འད་
བར་ཟླ་ཟྲེར་དུ་མངྟོན་ནྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། དངྟོས་སྐུ་གིས་སམ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྔ་མ་བཞི། མཇུག་སྤྲུལ་སྐུའམ་བྱ་སྒྲུབ་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་

གིས་སྟོན་པ་དང་འཇུག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་བྱང་ཆུ བ་ཀི་སྲེམས་རྣམ་པ་གིས་ཀ་ཡང་གཞན་ག ི ་དྟོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད་པ་ིད་ལས་མི་འདའ་ཡང་ལུས་དང་
ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཡྟོད་པ་མྲེད་པ་ལས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་རྟོགས་པར་བྱའི། དམིགས་པ་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་ག ི་དྟོན་དང་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུ བ་མྟོས་
པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། གལ་ཏྲེ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཐ་དད་ པ་མྲེད་པར་བརྟོད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་འཇུག་པ་ཁྟོ་ནའི་ཡིན་ག ི་སྟོན་པའི་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ནི་སའི་དབྱྲེ་བས་ཁད་པར་སྲིད་
པའི་ཕྱིར་དང་གཞན་ལ་ནི་འདུན་པ་ཙམ་ིད་ཀིས་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །སྟོན་པ་ཙམ་ཚོགས་མ་བང་པ་ཁྟོ་ན་ལ་སྟོན་སྲེམས་སུ་བཞྲེད་པར་སང་ངྟོ་། །རྒྱལ་བའི་ལམ་

ལ་འཇུག་པར། འདི་ནི་འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི། །སྲེམས་ཀི་དབྱྲེ་བར་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤ ིས་ཏྲེ་ཤྲེར་འབྱུང་དང་མཐུན་ནྟོ། །ཅྲེས་སྟོ། །་་་་་ས་མཚམས་དྲེ་དག་གཙོ་ཆྲེ་

བའི་དབང་དུ་བྱས་བུ་་་་་་གསུང་ཡང་། དགྟོངས་པ་ནི་ྲེར་གིས་སུ་ཕྱྲེ་བའི་ནང་གི་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ས་མཚམས་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ིད་ན་ཡྟོད་ཀི་གཞན་ན་མྲེད་ཅིང་སིར་སྦྱིན་ལྡན་ལྟ་བུ་

གྟོང་འྟོག་ཀུན་ན་ཡྟོད་པར་བཞྲེད་དགྟོས་སྟོ། །མདྟོར་ན་ས་མཚམས་དྲེ་དང་དྲེའི་སྲེམས་བསྲེད་རྣམས་འདུན་པ་སྟོགས་དྲེ་དང་དྲེ་གཙོ་ཆྲེ་ཞྲེས་དགྟོངས་པའྟོ། །གིས་པ་ལ། 
གདམས་ངག་བཅུ་སིར་བསན། རྟོགས་དཀའ་དགྲེ་འདུན་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། སྔ་ར་འགྲེལ་པ། 
གངས་ངྲེས་ཀིས་མཇུག་བསྡུ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་པ་ནི་གཞན་དྟོན་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་
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སྲེམས་བསྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་གཙོ་བྟོར་བསན་ཅིང་ངྟོ་བྟོ་དྲེ་ིད་ཀི་གནས་སྐ བས་ཙམ་ལ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་བཞག་
པའི་ཕྱིར་དབྱྲེ་བ་ཞར་ལ་བརྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །རྣམ་མཁྲེན་གི་དངྟོས་པྟོ་བཅུ་ལ་ངྟོ་བྟོ་བགང་གི་ྲེར་
གིས་མི་བགང་བས་སམ། སྲེམས་བསྲེད་ནས་གདམས་ངག་ན་དགྟོས་ཤིང་དྲེ་ལ་ྲེར་གིས་རྟོགས་ནས་
ན་ན་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་ནས་ན་དགྟོས་པར་འགྱུར་བས་སྲེམས་བསྲེད་དང་པྟོ་ཐྟོབ་ནས་ན་པས་ཆྟོག་པས་
དབྱྲེ་བ་ྲེར་གིས་ཞར་བྱུང་ཡིན་ཞྲེས་ལམ་མས་ལྲེན་ལ་ལྟྟོས་ནས་དྲེ་སྐ ད་བརྟོད་དྟོ། །དྲེ་བསན་ནས་དྲེ་
གདམས་ངག་འཆད་པ་ལ། འདྟོམས་སྟོ། །གང་ལ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་པྟོ་འདུན་ལྡན་དང་སྟོགས་པ། 
བསམ་ལྡན་སྟོགས་བསྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལའྟོ། །བྱང་ཆུབ་ནི་རྟོགས་བྱང་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྲེམས་པས་
དང་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆྟོག་ཏུ་བྱྲེད་པར་འདྟོད་པས་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་སིང་མཆྟོག་གྟོ །བུདྡྷ་ཤི་
དང་པྟོ་དྲེ་དག་དང་པྟོ་སྟོགས་གསུམ་ཞྲེས་འཆད་པ་ནི་ནྟོར་རྟོ། །དུས་ནི། རྒྱུའི་སྲེམས་བསྲེད་རྣམས་རང་རང་
གི་ས་མཚམས་གང་དང་གང་གི་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་མས་ཤིང་འཕྲེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབད་ཅིང་དྲེའི་
རྒྱུར་གདམས་ངག་དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་ཚེའྟོ། །ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། རྒྱུའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་པ་ི་ཤུ་དང་དྲེས་
འཕངས་པ་་་་་་འི་ཆྟོས་ནི་ཆྟོས་དཀར་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིའི་དངྟོས་པྟོ་སྟོགས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ འབས་བུའི་་་་་་དངྟོས་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་སངས་རྒྱས་སའི་ ་་་་་དངྟོས་ཆྟོས་རྣམས་འགྲུབ་པའམ་ཐྟོབ་ ་་་་་དངྟོས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྲེས་བསན་གི་དགྟོས་
པའྟོ། །སྔར་ཡྟོན་ཏན་ཐྟོབ་པ་ ་་་་་ནི་དགྲེ་བཤྲེས་སྟོགས་ལ་སྲེམས་སྔར་བསྲེད་པས་གཞན་ལ་སབས་སུ་མི་འགྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ཡྟོངས་སུ་
བསྲུང་བའི་་་་་་ནི་བརྐྱང་པའྟོ་གསྲེར་རྟོ། །དྟོན་གིས་ཏྲེ་དབང་གིས་གྟོང་མ་གྟོང་མར་མངྟོན་པར་འཕྲེལ་བའི་ཕྱིར་ ་་་་་ནི་སྲེམས་

བསྲེད་སྟོགས་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་འཕྲེལ་བའི་རིམ་ག ིས་ལྷག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གསྲེར་རྟོ། །ཏྲེ་་་་་་དྲེ་ཡན་ཆྟོས་བཤྲེས་གདམས་པའི་དགྟོས་པའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་
དྟོན་དུ་གྲེར་བའི་དྟོན་ཐྟོབ་པའི་བྱ་བ་ྲེ་བར་སྟོན་པ་ ་་་་་དངྟོས་ནི་གདམས་པ་དང་རྲེས་བསན་ཏྲེ། དབྱྲེ་ན། གདམས་
ངག་གང་ཞིག ཐྟོབ་ཟིན་པའི་ཡྟོན་ཏན་སྟོང་བའི་དྟོན་གིས་མི་བརྲེད་པར་བྱྲེད་པ་གདམས་ངག་གདམས་པ། 
གང་ཞིག་མ་ཐྟོབ་པའི་ཡྟོན་ཏན་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པ་རྲེས་བསན་ནྟོ། །ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །ན་སར། སྲེམས་དང་
ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ལ་འདྟོམས་པ་གདམས་པ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་འདྟོམས་པ་རྲེས་བསན་ཏུ་བཤད་
དྟོ། །གིས་པ་ལ། སྐ བས་འདིར་གདམས་ངག་ནི་ཡུལ་གི་དབང་ ་་་་་རང་གི་དངྟོས་གིས་བཅུ་ཡི་བདག་ིད་དུ་ཤྲེས་
པར་བྱའྟོ། །བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་པ་ནི། ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སྟོད་པའྟོ། །ཤཱནིས་སྟོ། །སྲེམས་བསྲེད་ནས་སངས་རྒྱས་



166   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ཐྟོབ་ཀི་བར་དུ་དཀར་ཆྟོས་མཐའ་དག་ལ་རྲེན་ནམ་དྲེ་ཡུལ་དུ་བྱ ས་ནས་སིར་སླྟོབ་པ་དང་ཁད་པར་དུ་གྟོ་འཇུག་
ཚོགས་ངྲེས་སུ་བཤད་པའི་སྦྱྟོར་མཐྟོང་སྟོམ་ཁད་པར་གི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་བསྒྲུབ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
རྟོགས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ལ་གདམས་པའྟོ། །རང་ཀིར་རྟོ། །དྲེ་དང་། དམིགས་པ་བདྲེན་པ་བཞི་རྣམས་དང་ནི། རྲེན་
སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ། མ་མས་པའི་རྒྱུ་མ་ཞྲེན་པ། མི་སྟོ་བའི་རྒྱུ་ཡྟོངས་སུ་མི་ངལ་བ་
དང་། ཐྲེག་དམན་དུ་མི་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལམ་ནི་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གཞན་དིན་མི་འཇྟོག་པའི་རྒྱུ་
སན་ལྔ་དང་། དྟོན་གིས་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མངྟོན་ཤྲེས་ཀི་ཡྟོན་ཏན་དྲུག་དང་། སིབ་གིས་དག་པའི་རྒྱུ་མཐྟོང་
ཞྲེས་བྱ་དང་། སྟོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ལམ་སྲེ་བཅུ་དང་དྲེ་ལ་གདམས་པའང་བཅུའྟོ། །དྲེ་ཡང་འདིར་བཤད་
གདམས་ངག་ན་པྟོ་ནི་སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་ནས་ན་ཏྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་བསྲེད་པའི་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་པས་སྟོ། །སྟོན་པ་པྟོ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་ཅི་རིགས་ཏྲེ། འྟོག་ཏུ། 
སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཞྲེས་འདི་དང་བུདྡྷ་ཤིའྟོ། །རང་ཀིར་ཡང་། སངས་རྒྱས་སྟོགས་པས་བསན་པ་ལ་
བསླབ་ཅྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་གི་མས་ལྲེན་འདིར་མ་བསན་པར་འགྱུར་རྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ནི། 
པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག འྟོག་གི་བསྟོད་བཀུར་སྟོགས་གགས་པ་ལས་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐུགས་དགྲེས་པའི་གནས་
སྐ བས་ལ་བཞག་པ་ལྟར་རང་གིས་འདྟོམས་པ་སྲེ་མས་སུ་ལྲེན་པ་ིད་ལ་བྱ་ཟྲེར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་དྲེའི་བ་མ་
དང་བཅས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་རམ་ཡང་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཞན་གིས་འདྟོམས་པ་དང་གདམས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་
ཡང་དྲེ་ཡིན་ཞྲེས་གསུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོ། །བྱྲེད་པ་པྟོ་དང་ལས་ལ་ཡྟོད་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཡྟོད་པས་ཕྱི་མ་
ལྲེགས་སྟོ། །ཞི་བ་བར་ཆད་ཚེ་རྟོགས་དགྟོས་སྟོ། །མས་སུ་ལྲེན་ཚུལ། མདྟོ་རྒྱན་དུ་དམིགས་པ་དྲུག ཡིད་
བྱྲེད་བཅུ་གཅིག་གསུངས་པ་ནི། འདིར་བཤད་མས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་དང་ཅུང་མི་འད་བས་དྲེར་ཤྲེས་པར་
བྱའྟོ། །འདིར་ཡང་སྲེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུས་ལྲེན་དགྟོས་པས་དྲེ་བཤད་ན། དང་པྟོ་ིད་དུ་ཕྱིའི་དམིགས་
པ་ལས་སྲེམས་བཀུག་སྲེ་ནང་དུ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་ ་་་་་བྟོ་བརན་ཏུ་འཇྟོག་པ་ནི་འཇྟོག་པར་བྱྲེད་པ། དྲེ་ིད་ལ་རྒྱུན་
བསྲིངས་ཏྲེ་ཕ་མྟོར་བྱྲེད་པས་སྲེམས་མངྟོན་པར་སྡུད་པ། རྒྱུན་དུ་་་་་་ཀུན་ཏུ་འཇྟོག་་་་་་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ། བརྲེད་ནས་ཕྱི་
རྟོལ་ཏུ་ཡྲེངས་ན་དྲེར་ཤྲེས་ནས་སླར་ནང་དུ་བཀུག་པ་ནི། གླན་ཏྲེ་འཇྟོག་པ། སྲེམས་ཕྱིར་ནི། འཕྟོ་བར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་་་་་་ཤཱ ནི་དང་པྟོ་ིད་ནས་དན་པས་གཟུང་སྲེ་སིམ་པ་ནི། ྲེ་བར་འཇྟོག་པར་བྱྲེད། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡྟོན་ཏན་ ་་་་་
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རྒྱན་མཐྟོང་ཞིང་་་་་་བྟོ་རྣམ་གཡྲེང་གི་རྒྱུ་གཟུགས་ ངྲེས་པར་ཞྲེས་སྟོགས་ཀི་ྲེས་དམིགས་མཐྟོང་བས་སྲེམས་ཕྱིར་འཕྟོར་མི་
སྲེར་བ་ནི། འདུལ་བར་བྱྲེད། རྣམ་གཡྲེང་རྟོག་པའི་ྲེས་བ་ཤྲེས་པས་ཕྱིར་འཕྟོར་མི་སྲེར་བ་ནི། ཞི་བར་བྱྲེད། བརྲེད་རྒྱལ་སྲས་

ནས་བརྣབ་སྲེམས་ལ་སྟོགས་པ་ལངས་ན་དང་དུ་་་་་་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཏུས་མི་ལྲེན་པ་ནི། རྣམ་་་་་་ྲེ་བར་ཟྲེར་པར་ཞི་བར་བྱྲེད། 
མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་ ་་་་་འབད་རྟོལ་བྟོ་བརན་པ་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་ ་་་་་ར་བའི་དྟོན་ནང་དུ་
གནས་པ་ནི། རྲེ་་་་་་རྒྱུད་ཟྲེར་གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་པ། དྲེ་ཤིན་ཏུ་གྟོམས་པ་ན་འདུ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་གི་རྒྱུན་གཡྲེང་བ་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་ནི། མམ་པར་འཇྟོག་པ་སྲེ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས། འཆད་དྟོ། །དམིགས་
པ་ལ་ནི་སྲེམས་གཏད་ནས། །དྲེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡྲེང་མི་བྱ། །རྣམ་གཡྲེང་མྱུར་དུ་རྟོགས་བྱས་ནས། །དྲེ་ལ་སླར་
ནི་བརླན་པར་བྱ། །བྟོ་ལྡན་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་ཡང་། །སྲེམས་ནི་ནང་དུ་བསྡུས་པར་བྱ། །དྲེ་ནས་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་
བའི་ཕྱིར། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྲེམས་འདུལ་ལྟོ། །རྣམ་གཡྲེང་གི་ སྟོན་ག ིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྲེམས་མི་དགའ་ བར་གྱུ ར་པ་ན་དྲེའི་ྲེས་པ་

མཐྟོང་བའི་ཕྱིར། ཏིང་འཛིན་་་་་་།དྲེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བྱ། །བརྣབ་སྲེམས་ཡིད་མི་བདྲེ་ལ་སྟོགས། །་་་་་ཆགས་འདར་ནི་དཀུད་ས་

པའི་སྲེམས། །ཞྲེས་དང་། ཡུལ་ལ་མགལ་བ་སྲེས་སམ་ཞྲེ་སང་ཞྲེས་སྟོགས་བྟོ་བརན་ལངས་བ་དྲེ་བཞིན་ཞི་བར་བྱ། །དྲེ་ནས་སྟོམ་བརྟོན་ ་་་་་རྣལ་
འབྱྟོར་པ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་ཅན་གིས་ནི། །སྲེམས་ལ་མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་བཅས། །རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་འཐྟོབ། །དྲེ་
གྟོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྱྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །འཕྟོས་རྒྱས་པར་རྒྱན་དུ་བལྟའྟོ། །བཅུའི་དང་པྟོ་ཚོགས་སྦྱྟོར་པ་ལ། བདྲེན་པ་ནས་
མངྟོན་ཤྲེས་བར་སྦྱྟོར་ལམ་པ་ལ་གདམས་སྟོ། །ལྷག་མ་གིས་གྟོ་སླའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྒྲུབ་
པའི་ངྟོ་བྟོ། དམིགས་ཡུལ། རྲེན། སྒྲུབ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འཇུག་པར་བྱའྟོ། །གང་ལ་ན། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་གསྲེར་་་་་་ྲེར་གིས་ཀི་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་ལྲེན་པ་ལའྟོ། །དྟོན་ནི་ྲེར་གིས་
མས་སུ་ལྲེན་པ་ལ་ཞྲེས་པར་སང་ངྟོ་། །ཚུལ་གང་གིས་ན། བྱང་སྲེམས། བྱང་ཆུབ། ཡུམ། དྲེ་གསུམ་གི་མིང་། བྱང་སྲེའི་་་་་་

འབིང་སྟོད་པ། སྟོད། མི་སྟོད། གིས་ཀ་གིས་མིན་ལ་གསྲེར་གཟུགས་ནས་རྣམ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་མི་དམིགས་པའི་

ཚུལ་གིས་སྟོ། །ཤཱ་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སྟོད་པའི་ཚེ་བྱང་ཆྲེན་་་་་་དུ་གྱུ ར་བཞིན་དུ་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་པྟོ་ཡྟོད་བཞིན་དུ་ ་་་་་ཞྲེས་བྱ་

བ་ནི་ཆྟོས་ིད་ཀི་བྱང་སྲེམས་ཡྟོད་པས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་བྱང་ཆུབ་བྱང་སྲེམས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །དྲེའི་མིང་།་་་་་

ཁར་ཐྟོན། དྲེའི་སྟོད་པ། བྱང་ཆུབ། དྲེའི་མིང་། ཤྲེར་ཕྱིན་་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་སུ་བྱང་ཆུ བ་ཤྲེར་ཕྱིན་སང་མིང་མི་སང་མིང་། སྟོད་ཅྲེས་བྱ་
བར་མི་སྟོད་ཅྲེས་བྱ་བར། སྟོད་ཀང་སྟོད་ལ་མི་སྟོད་ཀང་མི་སྟོད་ཅྲེས་བྱ་བར། སྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་སྟོད་པ་
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ཡང་མ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བར། གཟུགས་ཀང་ཚོར་འདུ་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་ཤྲེས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་ རྒྱས་

འབིང་ལ་མྲེད་ཞྲེས་སྟོ། །མི་སྟོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཡན་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་ཤྲེས་མི་མཐྟོང་གི་
བར་གིས་ཆྟོས་བདག་མྲེད་བསན་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོ། །མདྟོར་ན་ཆྟོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མི་དམིགས་པའི་
ཚུལ་གིས་སྟོ། །གསྲེར་ཡང་ངྟོ་། །དྲེ་ཡང་ཁད་པར་བཞི་ལྡན་ཏྲེ། རྣམ་པ་བདག་གིས་མི་དམིགས་པ་ཅན། ཆྲེད་དུ་བྱ་ཨཱརྻ་་་་་་བ་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་་་་་་ཨཱརྻ་འདའ་བ། སྦྱྟོར་་་་་་ཨཱརྻ་བ་ཕྱིན་དྲུག ཐྟོབ་་་་་་ཨཱརྻ་བྱ་་་་་་རྟོགས་པ་ཨཱརྻ་ཆྟོས་སྐུ་འཐྟོབ་་་་་་ཨཱརྻ་

ཐྟོབ་པ་བཞིས་ན་ཐྟོས་དང་སྟོགས་པ་རང་རྒྱལ་དང་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའྟོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏྲེ་ཕྱྟོགས་བཅུ་རྲེ་
རྲེ་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་དགྲེ་སླྟོང་ཤཱ་བུ་དང་མྟོའུ་འགལ་གི་བུ་ཤ་སག་གིས་
འདི་ལྟ་སྲེ། འདམ་བུ། འྟོད་མ། བུ་རམ་ཤིང་། སིག་ མ། འབས་ཀི་ཚལ་ལམ། ཏིལ་གི་ཚལ་་་་་་ཨཱརྻས། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་

ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པྟོ་རྣམ ས་དང་མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པའི་ལམ་དག་ལ་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་་་་་་གནྟོད་པ་ཆུ ང་ངུ་མི་བཟྟོད་པ། འདམ་བུ་ལྟར་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པའི་གནྟོད་པ་ཆུང་ངུ་
མི་བཟྟོད་པ་དང་། འྟོད་མ་ལ་མྲེ་དང་མཚོན་དག་གིས། ཅུང་ཟད་ཀིས་གནྟོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་པ་དག་པྟོའ ་ིགནྟོད་བྱྲེད་དང་ཕད་ཀང་དགྲེ་བའི་ར་བ་མི་འཆད་

པ་དང་། བུ་རམ་ཤིང་ར་བ་དང་ཡལ་ག་སྟོགས་སུ་གྱུ ར་པ་་་་་་ དང་འད་བར་གནས་སྐ བས་གཞན་ཐྟོབ་ཀང་ངན་སྟོང་འཆད་པའི་ཕྱིར་བདྲེ་
འགྟོ་སྲེ་བ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སྦྱྟོར་བས་ཆྟོས་བསྟོམ་པའི་མངར་བ་ལས་མི་འདའ་བ་ིད་དམ། སིག་མ་་་

་་་སྲེ་མྱུར་པ་དང་འད་བར། མྱུར་དུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མཐྟོང་བའི་ལམ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་ིད་དང་འབས་དང་འད་བར།་་་་་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་རྟོགས་པའི་འབས་
བུ་མཆྟོག་ིད་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ན་མཐྟོང་བ་ལ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར།་་་་་ཏིལ་དང་འད་བར་མྲེ་ཏྟོག་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཐ་མི་དད་དུ་ཟིན་ཀང་དུས་གཞན་དུ་
བསྟོམ་པ་ལས་སང་བའི་ཁད་པར་མཐྟོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དཔྲེ་དྲུག་པྟོ་རྣམས་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཚལ་སྨྲྟོས་པའི་དྟོན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་གི་ཁད་པར་རྣམས་ཀི་
དབང་པྟོའ ་ིཁད་པར་ལ་སྟོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་དྟོ་བར་གྱུ ར་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་ཐ་མི་དད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་དུ་ཡིན་ཏྲེ། དྟོན་མང་པྟོ་བརགས་ན་ཡང་དཔྲེ་

གཅིག་གིས་ཆྟོག་བར་འགྱུ ར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་སུ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བས་ཤིན་ཏུ་བསྟུག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་མཐྟོ་བས་རིམ་པར་སྨྲྟོས་པར་འཆད་དྲེ་དྲེ་ིད་བལྟའྟོ། །ལྟར་
གང་བར་གྱུར་ཀང་། དྲེ་དག་གི་ཤྲེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དྲེས་བྱང་སྲེམས་ཡུམ་ལ་སྟོད་པའི་ཤྲེས་རབ་ིན་གཅིག་བསྟོམ་པའི་
བརྒྱའི་ཆར་ཡང་། སྟོང་དང་། བརྒྱ་སྟོང་ནས་བྱྲེ་བ་བརྒྱ་སྟོ ང་གི་ཆ། གངས། ཆ། བགང་། དཔྲེ། རྒྱུར་ཡང་མི་བཟྟོད་དྟོ། །དྲེ་
ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤཱ་བུ་དྲེའི་འདི་ལྟར་བྱང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཤྲེས་རབ་ནི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ ཅད་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དྟོན་
དུ་ྲེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཤྲེས་རབ་ནི་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། 
ཀུན་རྟོབ་སང་ཙམ་དང་དྟོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་སྲེ་དཔྱད་ན་ཅིར་ཡང་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་ལས་མི་འདའ་བས་སྟོ། །ཞྲེས་སང་
བཞིན་དུ་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་སྟོང་པར་རྟོགས་ནས་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སླྟོབ་པའམ་མས་སུ་ལྲེན་པ་ནི། 
ལས་ལ་ཡྟོད་པའི་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ལ་འདྟོམས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྟོགས་ཀིས་འདྟོམས་པ་བྱྲེད་པ་པྟོ་ལ་ཡྟོད་པའི་
སྒྲུབ་པ་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །དང་ནི་སྡུད་ཚིག་གྟོ །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀིས་ནི་མྲེད་དང་ཡྟོད་པ་དང་། །སྟོ་འདྟོགས་སྐུར་བའི་
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རྟོག་དང་གཅིག་ིད་དུ་མ་ིད། །རང་དང་ཁད་པར་རྟོག་དང་མིང་དྟོན་ཇི་བཞིན་དུ། །མངྟོན་པར་ཞྲེན་པའི་རྟོག་པ་ཡང་དག་
སང་བར་བྱ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཀུན་རྟོག་གི་གཡྲེང་བ་བཅུའི་ཡུལ་མི་དམིགས་པར་མི་རྟོག་པའི་ཚུལ་གིས་ཞྲེས་ཤཱནིའི་དགྟོངས་
པའྟོ། །གིས་པ་ལ། ལུ ང་སྲེར་སི་དྟོན་རྒྱ་ཆྲེན་མཛད་པ་ནི་དྲེ་ིད་ལས་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞིང་གྟོང་འྟོག་དུ་མར་སྟོན་ཅིང་སྐབས་ལ་
གང་བབ་བབ་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །ཐར་པ་དྟོན་གྲེར་གིས་ཤྲེས་བྱ། སང་བྱ། ཐྟོབ་བྱ། བསྲེན་བྱ་ལ་འདི་བཞིར་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། རྒྱུད་
བར་ནང་ནི་ཤྲེས་བྱ་ནང་གི་རྒྱུ་ནི་སང་བྱ་ལ། །བདྲེར་གནས་ཐྟོབ་བྱ་སན་ནི་བསྲེན་པར་བྱ་བ ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་
འགྟོག་པ་དང་དྲེ་བཞིན་ལམ། །ཤྲེས་བྱ་སང་བྱ་རྲེག་པར་བྱ་ཞིང་བསྲེན་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འདི་བཞིར་མ་
འདུས་ཏྲེ་བརགས་མིན་ནམ་མཁའ་མི་རག་པའི་འགྟོག་པ་མ ་འདུས་ཤིང་ཀུན་བཏགས་ཡང་མ་བསྡུས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་ིད་མ་
འདུས་པར་བཤད་པ་ནི་བརགས་འགྟོག་བསྟོམས་པས་བལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་དྟོན་ལ་བརགས་འགྟོག་སྲེ། དཔལ་ཕྲེང་གི་
མདྟོ་སྟོགས་བལྟའྟོ། །དྲེས་ན་འདིར་བཞི་སྲེ། འབས་བུ་སྡུག་བདྲེན་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ། དྲེ་འགགས་འགྟོག་བ དྲེན་ལ། 
འགྟོག་རྒྱུ་ལམ་བདྲེན་ལ་གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད་ནི། ྟོན་མྟོངས་པའི་ཟག་བཅས་
འབས་བསྡུས་སྟོ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་མམ་བརྒྱད་ཀིས་རབ་ཏུ་ྟོན་མྟོངས་པས་ན་སྡུག་བསྔལ། ྟོན་མྟོངས་པའི་ཟག་བཅས་
འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་འཕགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་གཟིགས་པ་ལྟར་དྲེར་གནས་པས་ན་དྲེའི་དྟོན་དྲེར་བདྲེན་
པའྟོ། །མཚན་གཞི་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ། སྡུག་བསྔལ་གི་བདྲེན་པ་གང ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་དང་སྲེ་བའི་གནས་ཀིས་ཀང་
རིག་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་པས། ལས་ྟོན་གིས་བསྲེད་པའི་སྟོད་བཅུད་དྟོ། །སྟོ་སྲེས་རག་པ་དྲེ་སྟོགས་སུ་འཛིན་པས་སྟོ་ སྲེའི་
བདྲེན་པ་མི་ཟྲེར་གི་འཕགས་པས་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་སྟོགས་སུ་གཟིགས་པས་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་ཟྲེར་རྟོ། །འྟོག་མ་གསུམ་ལ་
ཡང་ངྟོ་། །མཛོད་སྟོགས་སྟོ། །སིར་སྡུག་ཀུན་ངྟོ་བྟོ་གཅིག ཀུན་འབྱུང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་ཁབ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཀུན་
འབྱུང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྲེ། ན་རང་དག་བཅྟོམ་གི་གཟུགས་སྟོགས་ཕུང་པྟོའ ་ིཐ་མ་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་ལྟ་བུ་དང་། དྲེའི་འཇིག་རྲེན་
པའི་དགྲེ་བ་ ་་་་་བསྡུ་བར་བཤད་དང་། སྟོ་སྲེའི་རྣམ་སིན་ལུང་མ་བསན་ད་ལྟ་སྲེས་བུའི་རྟོལ་ ་་་་་བསྡུ་བར་བ་ལས་བྱུང་བའི་
བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྟོམས་ལུང་མ་བསན་ལྟ་བུ་སྲེ་དཔྱད་ཅིང་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །འདི་ལ་གང་ལ། ཇི་ལྟར་གདམས་
གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གི་བདྲེན་པ་ལའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཀུན་འབྱུང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་་་་་་རིམ་པ་འདིས་སམ ་པ་དྟོན་དམ་པར་གཅིག་དང་དུ་བལ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚད་མས་དཔྱད་ན་འདྟོན་
པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ ་་་་་གསྲེར་སྟོང་པ་ིད་དང་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཤྲེར་ཕྱིན་བདག དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་
རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དྟོན་དམ་པར་སྲེ་བ་ ་་་་་གསྲེར་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོར་ཏྲེ་དྲེ་ིད་དུ་རང་བཞིན་གཅིག་པས་དྟོན་
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དམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་རྟོགས་ནས་མས་སུ་ལྲེན་པ་དང་དྲེ་ལྟར་འདྟོམས་པ་སྡུག་བདྲེན་ལ་འདྟོམས་
པའྟོ། །གཟུགས་སྟོང་པ་ིད་ལ་བརྟོན་ན་བརྟོན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ནས། ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་ཤྲེས། མིག་
སྟོགས་དྲུག་སྟོགས་གཟུགས་སྟོགས་དྲུག་ཁམས་བཅྟོ་བརྒྱད་མ་རིག་པ་སྟོགས་རྲེན་འབྲེལ་བཅུ་གིས་ཆྟོས་
ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་མ་བྱས་རང་བཞིན་སྟོང་ིད་ཀི་བར་རྟོ། །གིས་པ་ལ། ཀུན་བདྲེན་གི་མཚན་ིད། ྟོན་
མྟོངས་པའི་ཟག་བཅས་རྒྱུས་བསྡུས་སྟོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བར་འཕགས་པས་གཟིགས་ཤིང་དྲེ་ལྟར་དུ་
གནས་པས་དྲེའི་དྟོན་དྲེར་བདྲེན་པའྟོ། །མཚན་གཞི་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ། ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། 
ྟོན་མྟོངས་པ་དང་ྟོན་མྟོངས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ལས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ལ་གང་ལ་གདམས་ན། ཀུན་
འབྱུང་བའི་བདྲེན་པ་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་གདམས་ན། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་དག བདྲེན་དངྟོས་ཀིས་སྟོང་པར་ཐ་མི་དད་པ་སྲེ་དབྱྲེར་མྲེད་པ་ིད་ཀི་ན་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཀུན་བདྲེན་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་སྲེ་སྲེ་བ་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་དང་འགྟོག་པ་སྲེ་འགག་པ་ ་་་་་གསྲེར་འཇིག་དང་
ཆགས་སྟོགས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་དད་སྟོགས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆྟོས་དྲེ་རྣམས་ལྡན་པ་ཅན་མ་ཡིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་རྟོགས་ནས་མས་སུ་ ལྲེན་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་སྟོན་པ་གིས་ནི་ཀུན་བདྲེན་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །གཟུགས་
སྲེ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ནམ་འགག་པའི། གཟུགས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའམ་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆྟོས་ཅན་དུ་ཡང་
དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། འགྟོག་བདྲེན་གི་མཚན་ིད། འདུས་མ་བྱས་གང་ཞིག རང་རྒྱུ་ལམ་བདྲེན་གི་བལ་འབས་
ཡིན་པའྟོ། །ྟོན་མྟོངས་སམ། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པས་འགྟོག་པ། དྲེར་འཕགས་པས་གཟིགས་ཤིང་གཟིགས་
པ་ལྟར་གནས་པས་དྲེའི་དྟོན་བདྲེན་པས་འགྟོག་བདྲེན་ནྟོ། །བརགས་མིན་ནི་འགྟོག་པ་བཏགས་པའྟོ། །དབྱྲེ་ན། 
འཇིག་རྲེན་་་་་་ཀུན་བཏུས་པའི་ལམ་གིས་ྟོན་མྟོངས་མས་སད་པས་ ་་་་་བཏུས་འགྟོག་པའི་འགྟོག་པ་བརྡའི་འགྟོག་པ་སྲེ་
རྲེས་མཐུན་པ། འཕགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ས་བྟོན་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་དངྟོས་ཅི་རིགས་པར་བཅྟོམ་པས་བཀག་པའི་འགྟོག་
པ་དྟོན་དམ་པའི་འགྟོག་པ་སྲེ་མཚན་ིད་པ་གིས་དང་། སླྟོབ་་་་་་རྒྱུན་ཤུགས་ཕྱིར་འྟོང་ཕྱིར་མི་འྟོང་ལ་བཤད་པའི་འབས་བུས་
བསྡུས་པའི་འགྟོག་པ་མ་རྟོགས་པའི། མི་སླྟོབ་་་་་་དག་བཅྟོམ་པ་ལ་བཤད་པས་བསྡུས་པ་རྟོགས་པའི་འགྟོག་པ་གིས་
དང་། དག་བཅྟོམ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གྟོལ་གི་དྲེ་རྫུ་འཕྲུལ་མངྟོན་ཤྲེས་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་ཀིས་མ་བརྒྱན་ལས་
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རྒྱན་མྲེད་ཀི། གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྟོལ་གི་དྲེ་ རིག་པ་གསུམ་དང་མངྟོན་ཤྲེས་དྲུག་གི་ཡྟོན་ཏན་ལ་བཤད་་་་་་དྲེས་བརྒྱན་པས་རྒྱན་ཅན་

གི་སྲེ་དྲེ་གིས་དང་། ཕུང་པྟོའ ་ིལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་ཀི་དྲེ་ལྷག་མ་ཡྟོད་མྲེད་གིས་དང་། སངས་རྒྱས་་་་་་དངྟོས་བྱང་་་་་་དངྟོས་

སྲེམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ཀིས་བསྡུས་པ་དྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ ་་་་་དངྟོས་བདྲེའི་རྒྱུར་གནས་
པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འགྟོག་པ་སྲེ། ཚན་པ་ལྔའྟོ། །འདི་ལ་གང་ལ་གདམས་ན། འགྟོག་པའི་བདྲེན་པ་ ་་་་་

གསྲེར་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་གདམས་ན། བདྲེན་དངྟོས་སམ་དི་མས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ིད་དྲེ་ལ་ནི་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་
པར་ྟོན་མྟོངས་ཀི་ཆྟོས་གཟུགས་མྲེད། ནས་ཞྲེས་པས་ཚོར་སྟོགས་མྲེད། ལས་ཀི་ཀུན་སླྟོང་མ་རིག་པ་སྲེ་ བ་
མྲེད། ཡང་གིས་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་དྟོ། །རྣམ་བྱང་གི་ཆྟོས་མ་རིག་པ་འགག་པ་མྲེད། ཡང་གིས་རྒ་ཤིའི་
བར་དུ་འགག་པ་མྲེད། རྟོགས་པ་པྟོ་སངས་རྒྱས་མྲེད། ཀང་སས་རྒྱུན་ཞུགས་སྟོགས་མྲེད། རྟོགས་བྱ་བྱང་ཆུབ་
ཀི་དངྟོས་པྟོའ ་ིབར་དུ་སྲེ་མཐར་ཐུག་པར་སྨྲྟོས་པའི་ཚིག་གྟོ །དྲེ་མྲེད་དྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྟོན་དམ་པར་འདུས་
བྱས་ཀི་མཚན་ིད་སྲེ་བ་དང་འགག་པ ་་་་་ར་མི་འགྱུ ར་ཏྲེ་རག་པས་སྟོ་དང་། སང་གྲེན་གི་མཚན་ིད་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་
པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་་་་་ར་མི་འགྱུ ར་ཏྲེ་འགྱུ ར་བ་མྲེད་པས་སྟོ་དང་། གནས་སྐ བས་ཀི་ཁད་པར་སྔར་ཡྟོད་མས་པ་དང་སྔར་
མྲེད་འཕྲེལ་བ་ ་་་་་ར་མི་འགྱུ ར་ཏྲེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ལ་སྟོགས་པ་དུས་གསུམ་དང་བལ་ ་་་་་ཏྲེ་རག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་བའི་
ཕྱིར་རྟོ། །སྟོང་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་མི་སྲེ་མི་འགག་ཅིང་། ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བྱང་
བ་མ་ཡིན། འགིབ་པ་མྲེད་ཅིང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འྟོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་
བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ཡང་དྲེ་ལ་ནི། གཟུགས་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འདིར་སྟོང་པ་ིད་ཅྲེས་པའང་། ཀླུའི་
སྲེམས་འགྲེལ་ལས། དགྲེ་དང་མི་དགྲེའི་རྣམ་རྟོག་རྣམས། །རྒྱུན་ཆད་པ་ཡི་མཚན་ིད་ཅན། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀིས་སྟོང་ིད་གསུངས། །གཞན་དུ་སྟོང་ིད་འདྟོད་པ་མིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡིན་གི་ཅི་མྲེད་ཅིང་མྲེད་ཞིག་
ལ་མི་བཞྲེད་དྟོ། །བཞི་པ་ལ། ལམ་བདྲེན་གི་མཚན་ིད། ཟག་མྲེད་འདུས་བྱས་གང་ཞིག འགྟོག་བདྲེན་གི་
འབས་རྒྱུ་ཡིན་པའྟོ། །དྲེ་དག་ནི་ཐུན་མྟོང་བ་དང་བསྟུན་པའྟོ། །ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཀི་འགྟོག་བདྲེན་
མཚན་ིད་པ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྟོས་ིད་གཙོ་ཆྲེའྟོ། །མྱང་འདས་ཀི་གྟོང་ཁྲེར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱྲེད་པས་
ལམ། དྲེར་འཕགས་པས་གཟིགས་ཤིང་གཟིགས་པ་ལྟར་གནས་པས་དྲེའི་ངྟོར་དྲེར་བདྲེན་པའྟོ། །མཚན་གཞི་ནི། 
སིར་ལམ་ཀུན་བཏུས་་་་་་ལྔ་བཤད་དྟོ། །དྲེ་ཡང་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་ལྟར་ན། ཚོགས་སྦྱྟོར་ལམ་བདྲེན་རྲེས་སུ་
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མཐུན་པ། ཟག་མྲེད་ཀི་གསུམ་མཚན་ིད་པའྟོ། །ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་ཀི་འདུས་བྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་ལམ་
བདྲེན་མིན་པར་འདྟོད་པ་ནི་ནྟོར་ཏྲེ། འྟོ་ན་འགྟོག་བདྲེན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཐྟོབ་བྱའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཅིང་
དྲེ་མིན་པས་སྟོ། །འདྟོད་ན། འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ིད་
ཀི་ལམ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་ཞིང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་འདྟོད་ཆགས་དང་
བལ་བའི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་རྒྱུད་བའི་འགྲེལ་པར་ ་་་་་ཐུབ་པ་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར་གི་འགྲེལ་པར་ བཤད་པས་
གནྟོད་དྟོ། །འདི་ལ་གང་ལ་ན། ལམ་གི་བདྲེན་པ་ ་་་་་གསྲེར་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལམ་་་་་་དངྟོས་དང་། རིག་སྒྲུབ་་་་་་དྟོན་ངྲེས་
འབྱིན་དངྟོས་་་་་་ལ་འདྟོམས་པས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྦྱིན་་་་་་ཨཱརྻ་སྟོགས་དྲུག་ལམ་་་་་་དངྟོས་དུ་གགས་པའི་ཕྱིར་ལམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྲེ་
དྲེ་དྟོན་དམ་པར་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་པའི་ ་་་་་མདྟོ་དྟོན་ཕྱིར། ལམ་སྦྱིན་སྟོགས་ལ་ལམ་སྒྲུབ་པྟོ་བདག་ིད་ལྡན་པ་དང་མི་
ལྡན་པ་ནི་བརྟོན་མི་བརྟོན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་ཞྲེས་པས་དྲེ་གིས་གང་དུ་ཡང་མ་དམིགས་པར་
ལམ་སྒྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་མས་སུ་ལྲེན་པ་དང་སྟོན་པའྟོ། །དྲེ་དམ་ཞྲེས་པས་བསྡུས་སྟོ། །སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བརྟོན་
ཞྲེས་བྱ་བའམ་མི་བརྟོན་ཞྲེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ ་་་་་མདྟོ་

རྟོ། །གིས་པ་ནི། དྟོན་དམ་པར་སྦྱར་ས་སྦྱྟོར་པྟོ་གིས་སྟོང་པ་ ་་་་་མདྟོ་དྟོན་དངྟོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ནང་སྦྱྟོར་བ་པྟོ་
སྟོང་་་་་་དག་ལྡན་པ་ིད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ ་་་་་དག་ལྡན་དངྟོས་བསྟོམ་པ་ནི་ཕྱི་སྦྱར་ས་སྟོང་པ་ིད་དང་ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་ནི་
སྦྱྟོར་བའམ་སྡུད་ ་་་་་མདྟོ་པ། མི་ལྡན་པ་ནི་མི་སྦྱྟོར་བའམ་འབྱྲེད་པ་ ་་་་་མདྟོ་སྲེ། སྦྱྟོར་མི་སྦྱྟོར་རམ་འབྱྲེད་སྡུད་གང་ཡང་
མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་རྟོགས་ནས་སྒྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྟོགས་པ་ནང་སྦྱྟོར་བ་པྟོ་མཚན་མྲེད། སྟོན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་བསྟོམ་པ་ནི་ཕྱི་བསྟོམ་བྱ་མཚན་མྲེད་སྟོན་མྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ། །སྟོང་པ་ིད་དང་སྟོང་པ་ིད་དུ་མི་
སྡུད་མི་འབྱྲེད་དྲེ་སྟོང་པ་ིད་ཀི་རྣལ་འབྱྟོར་དང་ཡང་མ་ཡིན་ནྟོ་མཚན་མྲེད་སྟོན་མྲེད་པ་ལ་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་
རྟོ། །འདིས་ལམ་བདྲེན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བསན་ཞྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ། དྲེ་ིད་རིག་སྒྲུབ་ཡིན་ནྟོ། །ནང་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་གསུམ་བསྟོམ་པ་ལ་དག་ལྡན་དུ་དངྟོས་སུ་ཡྟོད་དྟོ། །གསྲེར་ནི། ནང་སྟོང་པ་ིད་ལ་ཕྱི་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་
མི་སྦྱྟོར། ནས། སྟོང་ིད་བཅུ་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་མདྟོ་དང་མི་ མདྟོར་མྲེད་་་་་་མཐུན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྟོན་དམ་པར་དུས་

གསུམ་མམ་ིད་་་་་་ཨཱརྻ་སྲེ་སྦས་དྟོན་ཡྟོད་ཀི་ཕྱིར། སྔྟོན་གི་མཐའ་འཁྟོར་བ་ནས་ཕྱི་མའི་མཐའ་མྱང་འདས་སུ་ལྡན་མི་
ལྡན་ཏྲེ་ངྲེས་པར་འབྱིན་མི་འབྱིན་མ་ཡིན་པ་སྲེ་དྲེའི་སྟོས་བ ལ་དུ་རྟོགས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་བྟོ། །ཞྲེས་སམ་དྲེ་ལྟར་
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མས་སུ་ལྲེན་པ་དང་སྟོན་པ་སྔྟོན་གི་མཐའ་ལ་ཕྱི་མའི་མཐའ་སྦྱྟོར་བར་མི་བྱྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་དྲེ་དག་ནི་ལམ་
བདྲེན་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །དང་ནི་སྡུད་ཚིག་གྟོ །་་་་་རང་ཀིར་ནི། སྡུག་བསྔལ་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་འབས་བུ་སྲེམས་ཅན་ག ིས་འཇིག་རྲེན་གིས་བསྡུས་པ། 

ཀུན་འབྱུང་ནི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེད་བྱྲེད་རྒྱུར་གྱུ ར་པའི་སྲེམས་ཅན་ག ིས་བསྡུས་པ། འགྟོག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བཅྟོམ་པ། ཕུན་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཞིག་གྟོ །ལམ་ནི་འགྟོག་པའི་རྒྱུ་སྲེ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དྟོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའིའྟོ། །ཡང་རྣམ་ཤྲེས་ཡྟོངས་སུ་གྱུ ར་
པ་ྟོན་མྟོངས་དང་བཅས་པའི་འཁྟོར་བའི་གནས་སྐ བས་འབས་བུར་གྱུ ར་པ་ནི་སྡུག་བདྲེན། རྣམ་ཤྲེས་ཡྟོངས་སུ་གྱུ ར་པ་དྲེ་འདའི་འཇིག་རྲེན་ཕ་རྟོལ་གི་རྒྱུར་གྱུ ར་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་
ངྟོ་། །རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ཡྟོངས་སུ་གྱུ ར་པ་མཚན་དཔྲེ་འབར་བ་སྟོན་མྲེད་ཅིང་ཡྟོན་ཏན་བྱྲེད་པ་འགྟོ ག་བདྲེན་ནྟོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཡྟོངས་སུ་གྱུ ར་པས་ཕྱིན་བཅུ་འདུས་པ་ནི་ལམ་བདྲེན་ནྟོ། །དྲེ་

ཐྲེག་ཆྲེན་པའི་ཡིན་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་སྟོན་པ་བདྲེན་བཞི་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ།།  །།གསུམ་པ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་
གིས། སབས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དྲེ་ལ་སབས་སུ་འགྟོ་བའི་ཚུལ་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་
ལུ གས་དང་། ཐྲེག་པ་ཐུན་མྟོང་གི་ལུ གས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། དངྟོས་དང་། སབས་གསུམ་དུ་བཞག་པའི་འཐད་པ། དྟོན་དམ་གི་
སབས་གཅིག་ཏུ་བསན། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ས་དྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྒྱུད་བར། གང་ཞིག་ཐྟོག་མ་དབུས་མཐའ་མྲེད་ཞི་སངས་
རྒྱས་ིད་རང་རྣམ་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་ནས་ནི་མ་རྟོགས་རྟོགས་ཕྱིར་འཇིག་མྲེད་རག་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །མཁྲེན་
བརྲེའི་རལ་གི་རྡྟོ་རྲེས་མཆྟོག་བསམས་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་གཅྟོད་མཛད་ཅིང་། །ས་ཚོགས་ལྟ་ཐིབས་ཀིས་བསྐྟོར་ཐྲེ་ཚོམ་རིག་
པ་འཇིག་མཛད་དྲེ་ལ་འདུད། །ཅྲེས་པས། ཡྟོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་བསན་ཏྲེ། མཚན་ིད་ནི། སབས་གནས་
གང་ཞིག དྟོན་གིས་མཐར་ཕྱིན་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །གཞན་གི་རྐྱྲེན་གིས་རྟོགས་མིན་
པ། །མཁྲེན་དང་བརྲེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དྟོན་ཐྟོགས་མྲེད་གིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ིད། །ཅྲེས་ཏྲེ། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་
ིད་སྲེ་གནས་འཇིག་གསུམ་དང་བལ་བས་འདུས་མ་བྱས་པ། ་་་་་ར་འགྲེལ སྟོས་པ་དང་རྣམ་ ་་་་་འགྲེལ་པར་དངྟོས་རྟོག་ཐམས་ཅད་
ཞི་བས་ལྷུན་གྲུབ། སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་རྟོགས་བྱ་ཡིན་པས་ས་རགས་སྟོགས་གཞན་གི་
རྐྱྲེན་གིས་དངྟོས་སུ་རྟོགས་བྱ་མིན་པའི་ཡྟོན་ཏ ན་གསུམ་ལྡན་ནི། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ། དྲེ་ལྟར་རད་དུ་བྱུང་ཞིང་བསམ་
དུ་མྲེད་པའི་ཁད་པར་ ་་་་་དྲེ་ལྟར་རྣམ་གསུམ་རྟོགས་ཕྱིར་མཁྲེན། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་དྲེ་ིད་སླྟོབ་དཔྟོན་མྲེད་པར་
རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་བརྲེད་དུ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པའམ་རྟོགས་པ་དྲེ་མཁྲེན་པ། དྲེ་མཁྲེན་
ནས་དྲེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པར་དྲེ་ལྟ་བ་ལ་དམུས་ ་་་་་དངྟོས་ལྟོང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཇིག་
མྲེད་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ ་་་་་དངྟོས་སྟོན་པ་བརྲེ་བ། དྲེ་ལྟ་བུའི་མཁྲེན་བརྲེའི་ ་་་་་གིས་ཀའི་དཔྲེ་དངྟོས་སུ་བཤད་རལ་
གིས་སྡུག་བསྔལ་གི་མྱུ་གུ་གཅྟོད་པས་རལ་གི། མཁྲེན་བརྲེ་དྲེ་གིས་ཀིས་ ་་་་་འཇིག་ཚོགས་ལ་ཞྲེན་པ་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བ་ཅན་ག ི་ ལྟ་
བ་་་་་་དངྟོས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་བསྡུས་པའི་མཐྟོང་སང་གི་ ་་་་་ར་བར་དངྟོས་ྟོན་མྟོངས་ལམ་མ་སྲེས་ ་་་་་དྟོན་པའི་འཇིག་རྲེན་་་་་་
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དངྟོས་པའི་ཤྲེས་པས་སྟོན་ཡྟོན་སྟོགས་རྟོགས་དཀའ་ཞིང་འཇྟོམས་མི་ནུས་ ་་་་་དྟོན་པས་ཕིགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ ་

་་་་དངྟོས་ན་ནགས་ཐིབས་པྟོས་བསྐ ྟོར་བའི་རིག་པ་དང་འད་ལ་དྲེ་འཇིག་པར་བྱྲེད་པས་རྡྟོ་རྲེས་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དང་
མཐུན་ནྟོ། །་་་་་དངྟོས་ཡྟོན་ཏན་ཕྱི་མ་གསུམ་གཟུགས་སྐུའི་དབང་དུ་བྱས་པ ་་་་་དྲེ་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་སང་བ་རྒྱན་ག ི་མདྟོ་དང་སྦྱར་ནས་འགྲེལ་པར་

བཤད་པ་བལྟ་དགྟོས་སྟོ། །འྟོ། །དང་པྟོ་གསུམ་རང་དྟོན། ཕྱི་མ་གསུམ་གཞན་དྟོན་ནྟོ། །དྟོན་གིས་དང་བཅས་པས་ཡྟོན་
ཏན་བརྒྱད་འགྲེལ་བར་དངྟོས་སུ་བཤད་དྟོ། །དྲེ་དག་ཀང་། ཐྟོག་མ་དབུས་མཐའ་མྲེད་པ་ཡི། །རང་བཞིན་ཡིན་
ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས། །ཞྲེས་ནས། ཕྱི་མ་གསུམ་གིས་གཞན་དྟོན་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་སྟོ། །གིས་
པ་ནི། གང་ཞིག་མྲེད་མིན་ཡྟོད་མིན་ཡྟོད་མྲེད་མ་ཡིན་ཡྟོད་མྲེད་ལས་གཞན་དུའང་། །བརག་པར་མི་ནུས་ངྲེས་
ཚིག་དང་བལ་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་ཞི་བ། །དི་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་འྟོད་ཟྲེར་སང་ལྡན་དམིགས་པ་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་
དང་། །སང་དང་རབ་རིབ་རྣམ་པར་འཇྟོམས་མཛད་དམ་ཆྟོས་ི་མ་དྲེ་ལ་འདུད། །འདིས་ཅི་བསན་ཞྲེ་ན། བསམ་
མྲེད་གིས་མྲེད་རྟོག་མྲེད་པ། །དག་གསལ་གྲེན་པྟོའ ་ིཕྱྟོགས་ིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བལ་
བ། །བདྲེན་གིས་མཚན་ིད་ཅན་དྲེ་ཆྟོས། །འདིས་ཡྟོན་ཏན་བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་དཀྟོན་མཆྟོག་
བརྟོད་དྟོ། །་་་་་དངྟོས་བརྒྱད་གང་ཞྲེ་ན་་་་་དངྟོས། བཏག་མིན་ཕྱིར་དང་བརྟོད་མིན་ཕྱིར། །འཕགས་པས་མཁྲེན་ཕྱིར་
བསམ་མྲེད་ིད། །ཞི་ིད་གིས་མྲེད་རྟོག་མྲེད་དྲེ། །དག་སྟོགས་གསུམ་ནི་ི་བཞིན་ནྟོ། །ཞྲེས་པས་མུ་བཞིར་
བརག་མི་ནུས་པས་རྟོག་གྲེའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ངྲེས་ཚིག་བརྡ་མངྟོན་བརྟོད་དག་གིས་བརྟོད་དུ་མྲེད་ ་་་་་

དངྟོས་ཅིང་། ས་སྐ ད་བརྟོད་པ་ངག་གི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་པས་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་བྱ་ ་་་་་དངྟོས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་བསམ་མྲེད་དྟོ། །ར་བའི་་་་་་ཞི་བ་ལ་གིས་ལས་ལས་ྟོན་ཞི་བ་གིས་མྲེད། དྲེའི་རྒྱུ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྲེད་ཞི་བས་
རྟོག་མྲེད་དྟོ། །ཁད་པར་དྲེ་གསུམ་ཅན་གི་འགྟོག་པ་དང་། དྲེ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པའི་ལམ་བདྲེན་མཐྟོང་སྟོམ་ནི། ི་མ་དང་ཆྟོས་
མཐུན་ཏྲེ། ངྟོ་བྟོ་ལ་ལྟྟོས་ཏྲེ་ྲེ་ྟོན་གི་དི་མ་མྲེད་པས་དག་པ། ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་ཀི་ཤྲེས་བྱ་སང་བར་བྱྲེད་པས་གསལ་བ། དྲེ་ཁྟོ་ན་
ིད་མཐྟོང་བའི་གྲེགས་ཀི་གྲེན་པྟོ་བྱྲེད་པས་གྲེན་པྟོར་མཐུན་ནྟོ། །དྲེས་ན། ཡྟོན་ཏན་དང་པྟོ་གསུམ་ཅན་གི་འགྟོག་བདྲེན་
ནི་གང་ཞིག་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ། ཕྱི་མ་གསུམ་ཅན་གི་ལམ་བདྲེན་ནི་གང་གིས་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ སྲེ། ཆགས་
བལ་ིད་ནི་འགྟོག་པ་དང་། །ལམ་གི་བདྲེན་པ་དག་གིས་བསྡུས། །གྟོ་རིམ་ཇི་བཞིན་དྲེ་དག་ཀང་། །ཡྟོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་
གིས་རིག་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན་ཆགས་བལ་རྣམས་ཀི་མཆྟོག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་འགྟོག་ལམ་གང་རུང་ཡིན་པ་མཚན་ིད་དུ་
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དགྟོད་་་་་་མདྟོ་དང་སྦྱར་ཏྲེ་འགྲེལ་པར་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་དྲེ་རང་བཞིན་འྟོད་གསལ་བས་ན་ྟོན་མྟོངས་ངྟོ་
བྟོ་མྲེད་གཟིགས་པས། །གང་དག་འགྟོ་ཀུན་བདག་མྲེད་མཐའ་ཞིག་ཡང་དག་རྟོགས་ནས་ཐམས་ཅད་
ལ། །རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྲེས་ཞུགས་གཟིགས་པ་སིབ་པ་མྲེད་པའི་བྟོ་མངའ་བ། །སྲེམས་ཅན་རྣམ་དག་
མཐའ་ཡས་ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟིགས་མངའ་དྲེ་ལ་འདུད། །འདིས་ཅི་བསན་ཞྲེ་ན། ཇི་བཞིན་ཇི་སྲེད་ནང་གི་
ནི། །ཡྲེ་ཤྲེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕྱིར། །བྟོ་ལྡན་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་ཚོགས། །བ་མྲེད་ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡན་
ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་མིན་པའི་དྲེའི་མཚན་ིད་ནི་རིག་གྟོལ་གི་ཡྟོན་ཏན་ཅན་གི་འཕགས་པ་སླྟོབ་པ་
ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་ཅྲེས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་འྟོད་གསལ་བར་དང་། ་་་་་དངྟོས། ྲེ་བའི་ྟོན་
མྟོངས་གདྟོད་ནས་ཟད་ཅིང་། ་་་་་དངྟོས། ངྟོ་བྟོ་མྲེད་པར་ ་་་་་ར་བ་གཟིགས་པས་འགྟོ་བ་ཀུན་ཀི་བདག་གིས་ ་་་་་དྟོན་དངྟོས་

མྲེད་པའི་མཐའ་སྲེ་ ་་་་་དངྟོས་བདག་གིས་གཟྟོད་མ་ནས་ཞི་བའི་ངྟོ་བྟོ་ ་་་་་དངྟོས་ིད་དུ་རྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ། 
འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་དངྟོས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ་་་་་དངྟོས་ཐ་ན་དུད་འགྟོའ ་ིསྲེ་གནས་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་པའི་སིང་པྟོ་ ་་་་་དངྟོས་ཡྟོད་པར་མཐྟོང་བ་ཇི་སྲེད་པ་རྟོགས་ ་་་་་ས་དང་པྟོ་ནས་སྲེ་འགྲེལ་པར་རྟོ་པ། ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་
གིས་་་་་་དངྟོས་ཀིས་་་་་་དངྟོས་གཞན་དང་ཐུན་མྟོང་མིན་པའི་འཇིག་རྲེན་ལས་ ་་་་་དངྟོས་འདས་པའི་ལམ་རྟོགས་པ་ ་་་་་དངྟོས་

དྲེ་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་ ་་་་་ར་བ་རིག་པ། དྲེ་གསུམ་རིག་པའྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་དང་པྟོས་ཁམས་རང་བཞིན་ ་་་་་དངྟོས་གིས་རྣམ་
དག་མཐྟོང་བས་ཆགས་པའི་སིབ་པ་མྲེད། གིས་པས་ཤྲེས་བྱ་མཐའ་མྲེད་རྟོགས་པས་ཐྟོགས་པའི་སིབ་པ་མྲེད ། 
གསུམ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་ ་་་་་དངྟོས་གི་བྱང་སྲེའི་སྟོ་སྟོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ནི་དྲེ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བ་མྲེད་དང་
ྲེ་བར་གནས་པའམ་གང་དང་ལྡན་པས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་གི་བྱང་སྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སབས་སུ་འགྱུར་ ་་་་་

ཀུན་དངྟོས། འདི་དངྟོས་སུ་མི་སང་བས་དམན་པའི་སིབ་པ་མྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་གསུམ ་གྟོལ་བའྟོ། །འདིར་ཐྲེག་དམན་གི་དགྲེ་འདུན་
ནི་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་མ་དག་པས་མཆྟོད་ ་་་་་དངྟོས་པའམ་སབས་ཀི་འྟོས་མིན་པས་མ་སྨྲྟོས་སྟོ། །དྲེ་རྣམས་
འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་དགྟོངས་པ་ལྟར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། སྟོན་པ་བསན་པ་སླྟོབ་དྟོན་གི། །ཐྲེག་པ་གསུམ་
དང་བྱྲེད་གསུམ་ལ། །མྟོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བྱས་ནས། །སབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། 
སྟོན་པའི་ཡྟོན་ཏན་བསན་པའི་ ་་་་་དངྟོས་དྟོན་དུ་སངས་རྒྱས་ིད་དྟོན་དུ་གྲེར་བར་ཞུགས་པའི་བྱང་སྲེའི་གང་ཟག་
དང་། སངས་རྒྱས་ལ་མཆྟོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མྟོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ནི་སབས་
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ཡིན་ཏྲེ། རྐང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བཞག་གྟོ །སྟོན་པའི་བསན་པའམ་ཡྟོན་ཏན་བསན་
པའི་དྟོན་དུ་རང་ིད་རྲེན་འབྲེལ་གི་ཆྟོས་ ་་་་་དངྟོས་ཟབ་མྟོ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་གང་ཟག་དང་། 
ཆྟོས་ལ་མཆྟོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མྟོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆྟོས་ནི་སབས་ཡིན་ཏྲེ། འདྟོད་ཆགས་
དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བཞག་གྟོ །སྟོན་པའི་བསན་པ་ལ་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པའི་
སླྟོབ་མའི་ཡྟོན་ཏན་བསན་པའི་དྟོན་དུ་གཞན་ལས་ཐྟོས་པའི་སས་རྲེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ན་ཐྟོས་
ཀི་གང་ཟག་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་མཆྟོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པར་མྟོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ད གྲེ་འདུན་ནི་
སབས་ཡིན་ཏྲེ། ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བཞག་གྟོ །མདྟོར་ན་ ་་་་་སྟོན་པ་བསན་པ་སླྟོབ་མའི་ཡྟོན་ཏན་

བསན་པའི་་་་་་དྟོན་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ ་་་་་ཐྲེག་གསུམ་དང་བྱྲེད་པ་གསུམ་ལ་མྟོས་པའི་་་་་་གང་ཟག་དྲུག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཅྟོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་སབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་འདི་ནི་ཀུན་རྟོབ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཐྲེག་པ་ལ་རིམ་
གིས་གཞུག་པའི་དྟོན་དུ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་པར་རྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སང་ཕྱིར་བསླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་ཕྱིར། །མྲེད་
པའི་འཇིགས་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། །ཆྟོས་རྣམ་གིས་དང་འཕགས་པའི་ཚོགས། །གཏན་གི་སབས་མཆྟོག་མ་
ཡིན་ནྟོ། །དམ་པའི་དྟོན་དུ་འགྟོ་ བ་ཡི། །སབས་ནི་སངས་རྒྱས་ག་གཅིག་ཡིན། །ཐུབ་པ་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ཅན་
ཕྱིར། །ཚོགས་ཀང་དྲེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཆྟོས་་་་་་དྟོན་ལ་གིས་ཀི་ལུང་གི་ཆྟོས་ནི་ལམ་མངྟོན་པར་
རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་གཟིངས་ལྟ་བུ་སྲེ་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ན་སང་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་དང་། རྟོགས་པའི་ཆྟོས་སླྟོབ་པའི་ལམ་བདྲེན་ནི་བརྫུན་པ་ ་་་་་མཐར་ཐུག་འགགས་ནས་འགྟོ་བས་བསླུ་བའི་ཆྟོས་ཅན་གི་
ཕྱིར་དང་། འགྟོག་བདྲེན་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་ཚུལ་གིས་ྟོན་མྟོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་ལ་
དྲེ་ལྟར་ན་མྲེད་དགག་ཙམ་ལས་དྟོན་ལ་མ་འདས་པས་མྲེད་པ་ནི་སབས་སུ་འྟོས་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །འདིས་རང་སྟོང་
པའི་ལུགས་ཀི་འགྟོག་བདྲེན་མཐར་ཐུག་ཡང་སབས་མིན་པར་བསན་ནྟོ། །དགྲེ་འདུན་ཡང་འདིར་ན་རང་གི་
ཐམས་ཅད་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་སླྟོབ་་་་་་དྟོན་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་འཇིགས་པ་དྲེ་ལས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བ་ཚོལ་བ་དྲེ་པ་ལ་སབས་སུ་སྟོང་བ་སླྟོབ་པ་བྱ་བ་དང་བཅས་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་འཇིགས་ ་་་་་དངྟོས་པ་དང་
བཅས་ཞྲེ་ན། ན་རང་སླྟོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨྲྟོས་ ་་་་་དྟོན་དྲེའི་དག་བཅྟོམ་པ་ ་་་་་དངྟོས་རྣམས་ཀང་འཁྟོར་བའམ་དྲེའི་སྡུག་
བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་འདུ་ཤྲེས་འབྱུང་སྲེ་རལ་གི་གདྲེངས་པའི་གཤྲེད་མའི་སྲེས་བུ་ལ་
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བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཡང་ས་བདུན་མན་ཐྲེག་དམན་གིས་འཇིགས། ས་བརྒྱད་ཡན་སངས་
རྟོགས་མཐར་མ་ཕྱིན་པས་འཇིགས་བཅས་སུ་བཞག་གྟོ་ཞྲེས་རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་བ་གསུང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་དྲེ་
དག་གཏན་གི་སབས་མིན་ནྟོ། །སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་ཐུབ་པ་ནི་རྣམ་བྱང་གི་བདྲེན་པ་གིས་ཀི་
མཚན་ིད་ཅན་གི་ཆྟོས་སྐུ་མངའ་བ་དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་ཀང་ཆྟོས་སྐུ་རྣམ་དག་དྲེ་ཐྟོབ་པས་མཐར་
ཕྱིན་པར་འགྱུར་བའི་ དངྟོས་ཕྱིར་རག་པའི་སབས་གཡུང་དྲུང་གི་སབས་དྟོན་དམ་པའི་སབས་ནི་གཅིག་ིད་དྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ་དྲེ་
པ་དག་བཅྟོམ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོ། །འདི་རྒྱས་པར་དཔལ་ཕྲེང་གི་མདྟོ་བཞིན་རྟོགས་པར ་བྱའྟོ་་་་་་འགྲེལ་

པར་ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་ལམ་བདྲེན་ནི་སླྟོབ་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྲེ་ཐུབ་པ་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདྲེན་པ་
གིས་ཀི་ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་པས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི།་་་་་གསྲེར་སྟོགས་ནྟོར་བུ་དབུལ་པྟོ་ལ་དཀྟོན་པ་ལྟར་དད་སྟོགས་ནྟོར་གིས་ཕྟོངས་པའི་སྲེམས་

ཅན་ལ་འབྱུང་བ་་་་་་འམ་རྲེད་པ་དཀྟོན་ཕྱིར་ ་་་་་ནྟོར་བུ་སྦྱངས་པ་དི་མ་མྲེད་པ་ལྟར་ྲེ་ྟོན་ག ི་་་་་་ དི་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ནྟོར་བུ་རིན་ཆྲེན་ནི་གསལ་ཕྟོ་སྟོགས་

བྱྲེད་པའི་མཐུ་ཡྟོད་པ་ལྟར་མངྟོན་ཤྲེས་དྲུག་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་ག ི་་་་་་ མཐུ་ལྡན་ཕྱིར་དང་་་་་་ནྟོར་བུ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསི་བྟོ་སྟོགས་སུ་འདྟོགས་ཤིང་རྒྱན་བྱྲེད་པ་ལྟར་དགྲེ་བ་ཐམས་

ཅད་རྒྱུར་གྱུ ར་པས་ལྷར་བཅས་་་་་་འཇིག་རྲེན་གི། རྒྱན་་་་་་དུ་གྱུར་ཕྱིར་དང་ ་་་་་ནྟོར་བུ་རིན་ཆྲེན་ནྟོར་བུ་བཅྟོས་མ་ལས་མཆྟོག་ཡིན་པ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་ལས་

འདས་པས་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ལས་་་་་་མཆྟོག་ིད་ཕྱིར། ནྟོར་བུ་རིན་ཆྲེན་གི་ངྟོ་བྟོ་ངན་པ་སྟོགས་སུ་འགྱུ ར་བ་མྲེད་པ་བཞིན་དུ་བསྟོད་སད་སྟོགས་ཅིས ་་་་་་འགྱུར་
བ་མྲེད་ཕྱིར་དཀྟོན་མཆྟོག་ིད། །ཅྲེས་ཏྲེ། དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་པྟོ་ནྟོར་བུ་རིན་པྟོ་ཆྲེ་དང་ཆྟོས་དྲུག་གིས་
མཐུན་པར་བརྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། སངས་རྒྱས་དྲེའི་ཆྟོས་དགྲེ་འདུན་ནི། །ཐར་
པ་འདྟོད་པ་རྣམས་ཀི་སབས། །ཞྲེས་དང་། ཐུབ་དབང་གི་ནི་སྐུ་གསུམ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་གང་ཟག་
བརྒྱད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་གསུམ་སྲེ་དྲེ་ཡང་ཨ་བྷ་ཡས། སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་སངས་རྒྱས་
སྟོ། །དྲེ་ནི་བྱང་ཆུབ་པྟོ་དྲེ་ིད་ལམ་གི་འབས་བུའྟོ། །གཟུགས་སྐུ་གིས་ཀང་ངྟོ་། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ལམ་འཁྟོར་
བཅས་ཆྟོས་དཀྟོན་མཆྟོག་གྟོ །ལམ་དྲེའི་རྲེན་གཟུགས་སྐུའི་ངྟོ་བྟོ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་གི་བྱང་སྲེའི་ཚོགས་དགྲེ་འདུན་
དཀྟོན་མཆྟོག་གྟོ །བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་མྱང་འདས་ཆྲེན་པྟོ་ཆྟོས་དཀྟོན་མཆྟོག་ཏུ་སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར་
འབྱུང་བ་ལྟར་ན་གཟུགས་སྐུ་ཁྟོ་ན་སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་གྟོ །ལམ་དགྲེ་འདུན་དཀྟོན་མཆྟོག་གྟོ །ཡང་རང་
བཞིན་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དི་བལ་བྱང་ཆྲེན་གི་སངས་པའི་ཆ་ཆྟོས་དཀྟོན་མཆྟོག བྱང་ཆུབ་དྲེའི་རྟོགས་པའི་ཆ་
དང་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སྟོགས་ཀི་ལམ་དགྲེ་འདུན་དཀྟོན་མཆྟོག་ཏུ་ ་་་་་ལ་ལར་
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བཞག་གྟོ །འདིར་སངས་རྒྱས་གིས་ཏྲེ། དྟོན་དམ་པ་ནི་སྐུ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའྟོ། །ཐ་སད་པ་ནི་སྐུ་གདུང་གི་
མཆྟོད་རྲེན། སྐུ་གཟུགས་མཆྟོད་རྲེན། བྱང་སྲེའི་གཟུགས་ཏྲེ་འདི་རྣམས་ལ་མཆྟོད་ན་སངས་རྒྱས་མཆྟོད་
པའྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སྟོ། །ཆྟོས་ཀང་གིས་ཏྲེ། དྟོན་དམ་པ་ནི་མྱང་འདས་སྟོ། །ཐ་སད་པ་ནི་ལམ་དང་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་གླྲེགས་བམ་རྣམས་སྟོ། ་་་་་འདི་རྣམས་ལ་མཆྟོད་ན་ཆྟོས་ལ་མཆྟོད་པར་ཨཱརྻ་གསུང་ངྟོ་། །དགྲེ་འདུན་ཡང་
གིས་ཏྲེ། དྟོན་དམ་པ་ནི་བྱང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྣམས་དང་གང་ཟག་བརྒྱད་དྟོ། །ཐ་སད་པ་ནི་སྟོ་སྲེ་ཡང་སྲེ་
སྲེ་བ་བཞི་དང་དགྲེ་སླྟོང་དང་དགྲེ་སླྟོང་མའྟོ་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ཟླ་གགས་ནི་བྱང་སྲེམས་
སངས་རྒྱས་སུ་འདུས་པར་བཞྲེད་དྲེ། སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། ཤཱར་རིའི་་་་་་སྲེ་བའི་ལུང་ལས་དག་བཅྟོམ་
གིས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་ཕྱག་བྱས་ཏྲེ། །དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་ལས་ཕྱི་རྟོལ་མིན། །སངས་རྒྱས་ ནང་དུ་
འདུས་པར་དགྟོངས། །་་་་་དཔང་ལྟོས་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་བསྒྱུར་ཞྲེས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནི་སབས་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ནི་མི་སླྟོབ་
པ་ཟད་མི་སྲེ་ཤྲེས་འཁྟོར་བཅས་ཏྲེ་གཟུགས་སྐུ་ནི་ས བས་མིན་ཏྲེ་སྟོ་སྲེའི་སྐ བས་དང་ཁད་མྲེད་པས་སྟོ། །དགྲེ་
འདུན་དུ་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་སླྟོབ་མི་སླྟོབ་ཀི་ལམ་གིས་ཀ་སབས་ཡུལ་དགྲེ་འདུན་ནྟོ། །ཆྟོས་ནི་མྱང་འདས་འགྟོག་
བདྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སབས་སུ་འགྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་ཁ་ཆྲེ་བའི་ལུགས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་སབས་ལ་བསམ་མྟོ་གསུང་
ངྟོ་། །གིས་པ་ལའང་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་། ཐུན་མྟོང་གི་ལུགས་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་སབས་འགྟོའ ་ི
མཚན་ིད། སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྟོལ་བར་བཞྲེད་པའི་སིང་རྲེས་བསླང་ནས་གཞན་དྟོན་དུ་སངས་
རྒྱས་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་པས་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་སབས་སུ་ཁས་ལྲེན་པའི་སྲེམས་སམ་ངག་གི་རིག་བྱྲེད་གང་རུང་
ངྟོ་། །སབས་འགྟོ་འདི་ཡང་། ངྟོ་བྟོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་ཅྲེས་པ་དྲུག་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ། འདི་ནི་དྲེ་
དངྟོས་འདྟོད་པས་ཁས་ལྲེན་དྲེ་ཡང་སིང་རྲེ་ལས་རིག་བྱ། །དྲེ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་ཕན་དང་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་
ལ་སྟོ་བ་མྲེད། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཐྲེག་པ་ཀུན་གིས་རྟོན་པའི་ཡྟོན་ཏན་རག་ཏུ་ལྡན། །བརྡ་དང་ཆྟོས་ིད་ཐྟོབ་པ་
བྟོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སབས་འགྟོ་འདི་མཆྟོག་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ། ཁས་ལྲེན། རྟོགས་པ། ཟིལ་
གནྟོན་བཞིས་གཞན་ལས་མཆྟོག་སྲེ་རྒྱན་ལས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །ཕན་ཡྟོན་ནི། སབས་སུ་འགྟོ་བ་འདིར་སྟོང་
དྟོན་ཆྲེན་ཏྲེ། །དྲེ་ནི་ཚད་མྲེད་ཡྟོན་ཏན་ཚོགས་འཕྲེལ་འགྱུར། །འགྟོ་བ་འདི་ལ་སིང་རྲེའི་བསམ་པས་
ཁབ། །མཚུངས་མྲེད་འཕགས་ཆྲེན་ཆྟོས་ཀང་རྒྱས་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་ཏྲེ་ཡྟོན་ཏན་དཔག་མྲེད་འཕྲེལ་བ་རང་དྟོན། 
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བསམ་པས་འགྟོ་བ་ལ་སིང་རྲེས་ཁབ། སྦྱྟོར་བས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྟོས་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པ་གཞན་དྟོན་ནྟོ། །གིས་
པ་ལ། རྒྱུ་གང་གིས། ཚུལ་ཇི་ལྟར། དུས་ཇི་ཙམ་དུ། བསླབ་བྱ། དབྱྲེ་བ། ས་དྟོན། ཕན་ཡྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི་སྡུག་
བསྔལ་གིས་འཇིགས་པ་དང་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཡྟོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྟོགས་ཅི་རིགས་པ་སྲེ། མདྟོ་རྒྱལ་མཚན་
དམ་པ་ལས། གང་ཚེ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དང་། །ཆྟོས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་སབས་སྟོང་། །ཞྲེས་ནས། སབས་
དྲེ་གཙོ་བྟོ་ཡིན་པ་སྲེ། །སབས་དྲེ་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །སབས་དྲེ་ལ་ནི་བརྲེན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་
ལས་གྟོལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོ། གིས་པ་ནི། སིར་ཐྲེག་པ་སིའི་ལུགས་ལ། མཚན་ིད་ནི། རང་རང་གི་
སྲེམས་ཀིས་དམིགས་པའི་འཇིགས་པ་སང་བའི་ཕྱིར་དུ་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་ལ་བརྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་པའི་
རིག་བྱྲེད་དྟོ། །འདི་ལ་གཞན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟིན་གི་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་རྒྱུར་དང་། རང་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་འབས་
བུར་དམ་འཆའ་བ་གིས་རིམ་བཞིན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་སབས་འགྟོ་སྲེ། དང་པྟོ་རྒྱུད་བ་གིས་པ་མདྟོ་རྒྱན་
ལུགས་ཞྲེས་ལྟོ་ཙྪ་བ་ཆྲེན་པྟོ་སྟོགས་ བུ་སྟོན་གསུང་སྲེ་དཔྱད་པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐྲེག་དམན་པ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར། 
ཐྲེག་ཆྲེན་པ་བྱང་ཆུབ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུའྟོ། །བཞི་པ་ལ། ཐུན་མྟོང་གི་སྟོ་སྟོའ འིྟོ། །དང་པྟོ་ནི་སྲེས་བུ་དམ་པ་དང་འགྟོགས་
པ། དམ་པའི་ཆྟོས་ན་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བ། ཆྟོས་ཀི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆྟོས་སྒྲུབ་པ་དང་། དབང་པྟོའ ་ིསྟོ་བསམས་
པ། སྲེམས་ཅན་ལ་སིང་བརྲེ་བ། དཀྟོན་མཆྟོག་མཆྟོད་པ་ལ་བརྟོན་པ། སྟོམ་པ་ཅི་ནུས་ལྲེན་པའྟོ། །གིས་པ་ནི། མྱང་འདས་
ཆྲེན་པྟོར། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སབས་འགྟོ་བ། །དྲེ་ནི་ཡང་དག་དགྲེ་བསྲེན་ཏྲེ། །ནམ་དུའང་ལྷ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སབས་
སུ་སྟོང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དམ་པའི་ཆྟོས་ལ་སབས་ཚོལ་ན། །འཚེ་ཞིང་གསྟོད་པའི་སྲེམས་དང་བལ། །དགྲེ་འདུན་ལ་ཡང་
སབས་སྟོང་བས། །མུ་སྲེགས་ཅན་ལ་ཕྱག་མི་བྱ། །ཞྲེས་དང་། སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། དགྲེ་བསྲེན་ིད་དུ་དམ་བཅས་
ནས། །སབས་གསུམ་པྟོ་རྣམས་བསྲུང་བར་བྱ། །མུ་སྲེགས་གཞན་ལ་གུས་པ་དང་། །ཕྱག་དང་མཆྟོད་པ་རྣམས་མི་བྱ། །ཞྲེས་
སྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ལྔ་པ་ལ། ཐུན་མྟོང་ཡིན་མིན་རྒྱུ་འབས་ཀིས་བཤད་ཟིན་ཏྟོ། །བརན་མི་བརན་ནི། དཀྟོན་
མཆྟོག་གི་ཡྟོན་ཏན་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པས་བརན། གཞན་ནི་མི་བརན་ནྟོ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་ནི། འཇིགས་སྟོབ་
ལྲེགས་སྟོན་ཙམ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་གིའྟོ། །དྲུག་པ་ནི། རག་ཏུ་་་་་་ྟོན་མྟོངས་པའི་ལས་ཀི་འཚེ་བ་མ་སྲེ་བའི་ྟོན ་མྟོངས་པ་སྲེ་་་་་་ྟོན་མྟོངས་
ཚོགས་ཀུན་དང་། །ྲེས་པར་སྟོད་པ་ ་་་་་མི་དགྲེ་བཅུ་སྟོགས་་་་་་ཐམས་ཅད་དང་། །རྒ་དང་འཆི་བ་དག་ལས་ཀང་། །སངས་
རྒྱས་ིད་ནི་ཡྟོངས་སུ་སྟོབ། །འཚེ་བ་་་་་་འྟོ་ན་ཕྟོང་སྟོགས་རྣ་བ་སྟོགས་ཐྟོབ་པར་བྱས་ཏྲེ་སྟོབ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། ངན་སྟོང་ ་་་་་བ་

རྣམས་དྲེ་ལས་ཐར་པར་བྱས་ཏྲེ་སྟོབ་དང་ནི་ཐབས་མིན་ ་་་་་མུ་སྲེགས་ཅན་ག ི་ལྟ་བ་རྣམས་དྲེ་ལས་ལྟོག་པར་བྱས་ཏྲེ་སྟོབ་ དང་། འཇིག་ཚོགས་ ་་་་་སྡུག་བསྔལ་
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ཀི་ཕུང་པྟོ་ཅན་རྣམས་མྱང་འདས་དང་རིགས་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་ ཐྲེག་པ་དམན་་་་་་པར་མི་ལྟུང་བར་བྱས་དག་ལས། །སྟོབ་ཕྱིར་སབས་ཀི་དམ་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་དཀྟོན་མཆྟོག་དྲེ་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་སིབ་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྟོལ་བའི་དཔུང་
གྲེན་ཞུ་ཞིང་། བསྲེན་ཏྲེ་སྟོང་བའམ་བསྲེན་པར་སྟོང་བས་སབས་འགྟོ་སྲེ་ ་་་་་སཾ་སི་ཏིའི་ངྲེས་ཚིག་གི་བཤད་
པའྟོ། །བདུན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཐར་ཐུག་གི གནས་སྐ བས་ཀི་ཕན་ཡྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་
སབས་སུ་སྟོང་བས་འཚང་རྒྱ། ཆྟོས་ལ་སྟོང་བས་ཆྟོས་ཀི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར། དགྲེ་འདུན་ལ་སྟོང་བས་འཁྟོར་
དགྲེ་འདུན་གིས་བསྐ ྟོར་བའྟོ། །གིས་པ་ནི། སྟོམ་པ་ཀུན་གི་རྒྱུར་དགྟོས་ཏྲེ། མཛོད་ལས།་་་་་དགྲེ་བསྲེན་ལས་་་་་་གཞན་
ལའང་བསྲེན་གནས་ཡྟོད་མྟོད་ཀི། །སབས་སུ་མ་སྟོང་བ་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། སབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་བར། 
དགྲེ་བསྲེན་གསུམ་ལ་སབས་འགྟོ་བ། །དྲེ་ནི་སྟོམ་བརྒྱད་ར་བ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །བསྲུང་བ་ཆྲེན་པྟོར་འགྱུར་ཏྲེ། 
སངས་རྒྱས་ིད་དྲེ་སབས་ནི་དཔྲེ་མྲེད་མཆྟོག་ཏུ་འདྟོད། ས་ཚོགས་འཇིགས་འགྱུར་འཇིག་ཚོགས་ཀུན་དང་
ཐྲེག་པ་དང་། །ངན་སྟོང་རྣམ་མང་སྡུག་བསྔལ་ཐབས་མིན་སྟོང་བ་རྣམས། །སྲེ་དང་འཆི་དང་ྟོན་མྟོངས་ལས་
རྣམས་ཀུན་ལས་བསྲུང་། །ཞྲེས་དང་། ཕག་མྟོའ ་ིརྟོགས་བརྟོད་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སབས་འགྟོ་ བ། །དྲེ་
ནི་ངན་འགྟོར་མི་འགྟོ་སྲེ། །ལྷ་ཡི་ལུས་ནི་སངས་ནས་ཀང་། །ལྷ་ཡི་ལུས་སུ་སྲེས་པར་གྱུར། །ཆྟོས་དང་དགྲེ་
འདུན་ལ་ཡང་སྦྱར་རྟོ། །གཏམ་བརྒྱུད་ཀིས་བཤད་དྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྟོ་སྲེ། རྒྱ་རྟོལ་ཏུ་གསུམ་
ལ་སབས་སུ་འགྟོ་བ་ནི་ཆྟོས་སང་བའི་སྟོ་ ་་་་་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །དམ་པའི་གངས་སུ་བགང་སྲེ། དམ་པའི་བྱ་བ་
བྱས་ཤིང་དབང་ཕྱུག་སྟོགས་་་་་་ལྟོག་པར་མྟོས་པའི་སིབ་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རྟོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དྟོན་ལ། 
སངས་རྒྱས། ཆྟོས། དགྲེ་འདུན་ལ་གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། གང་ལ་ན། སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་ལའྟོ། །ཇི་
ལྟར་ན་གསུམ་སྲེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབས་བུ་དང་རྒྱུར། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་མི་སྦྱྟོར་བར་
གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གཟུགས་སྟོགས་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་མཁྲེན་དྟོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་
གཟུགས་སྟོགས་ཡུལ་རྣམ་མཁྲེན་ཡུལ་ཅན་དུ་ཞྲེན་ནས་མི་སྦྱྟོར་རྟོ་ཞྲེས་རྟོགས་ནས་སླྟོབ་པ་དང་སྟོན་པ་ཡང་
སངས་རྒྱས་ལ་གདམས་པའྟོ། །གཟུགས་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་མི་སྦྱྟོར་མི་འབྱྲེད་དྲེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་ིད་
ཀང་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐྟོང་ན། ཞྲེས་སྟོགས་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། སྟོགས་ཞྲེས་པས་
སྦྱིན་སྟོགས་དྲུག་སྟོང་ིད་བཅུ་དྲུག བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ། བསམ་གཏན། ཚད་མྲེད། 
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གཟུགས་མྲེད། རྣམ་ཐར། མཐར་གནས། སྟོ་གསུམ། མངྟོན་ཤྲེས་ཏིང་འཛིན། གཟུངས་སྟོ། སྟོབས་བཅུ། མི་
འཇིགས་བཞི། རིག་བཞི། བྱམས་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་མ་འདྲེས་པ་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རྒྱུ་དང་རྣམ་མཁྲེན་འབས་
བུར་མི་སྦྱྟོར་རྟོ། །སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་མི་སྦྱྟོར་མི་འབྱྲེད་དྟོ། །སྦྱིན་ཕར་ིད་ཀང་ཡང་
དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐྟོང་ན་ཞྲེས་སྟོགས་མ་འདྲེས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་སྦྱར་སང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་དང་རྣམ་མཁྲེན་དག་ཆྟོས་སྐུའི་བདག་ིད་དུ་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་དངྟོས་མཚན་ིད་གཅིག་པ་ིད་ཀིས་
སངས་རྒྱས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་ཀི་མཚན་ིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུའྟོ་ཞྲེས་
དང་། རྣམ་མཁྲེན་གིས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་བྱང་ཆུབ་བྟོ། །ཞྲེས་མི་སྦྱྟོར་རྟོ། །ཞྲེས་ཕྱི་མ་
གནྟོད་འཇྟོམས་དངྟོས་དང་དང་པྟོ་གིས་ཀང་གནྟོད་འཇྟོམས་ཀི་དྟོན་དངྟོས་ཏྲེ། དང་པྟོ་གིས་ལ། གནྟོད་འཇྟོམས་་་་་་

དྲེར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དམིགས་པའི་དངྟོས་པྟོར་རམ། གཟུགས་འདི་ནི་
སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་བསྟོད་ནམས་བྱ་བའི་ངྟོ་བྟོར་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་འབས་
བུར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་རྒྱུའི་དངྟོས་པྟོར་རྟོག་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ མཁྲེན་པ་ིད་དུ་སྦྱྟོར་བ་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །སངས་རྒྱས་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་མི་སྦྱྟོར་ཞྲེས་དང་། བྱང་ཆུབ་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་མི་སྦྱྟོར་ཏྲེ་བྱང་
ཆུབ་ིད་ཀང་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ཞྲེས་སྟོ། །དག་ལྡན་དུ། ཕུང་པྟོ་དང་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ནི་དབྱྲེ་བས་
མ་མཐྟོང་བས་དྲེ་ལ་དྲེས་མི་སྦྱྟོར་རྟོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྦྱྟོར་བ་གཅིག་གྟོ །དྲེ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་པ་ལ་
སྟོགས་པའི་ལམ་འདིས་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གིས་པའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་མི་སྦྱྟོར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་དང་མི་སྦྱྟོར་ཏྲེ། གསུམ་པྟོ་དག་ཐ་དད་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་གདམས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ཡང་གཞན་གིས་བྟོད་འདིར་མ་
ཤྲེས་སྟོ། །མདྟོར་ན་འདི་ ་་་་་ཨཱརྻ་ནི་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཡུལ་དང་དམིགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡུལ་ཅན་དྟོན་དམ་པར་
སང་བ་་་་་་གསྲེར་མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ལུང་
འབྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །བྱྲེད་པ་པྟོ་དང་ལས་གིས་ཀ་ཤྲེས་དགྟོས་
སྟོ། །གིས་པ་ལ། གང་ལ་ན་ཆྟོས་དཀྟོན་མཆྟོག་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་
གི་ནང་ནས་གཞི་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པའི་གཞི་གཟུགས་སྟོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དྟོན་
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དམ་པར་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དང་། གཟུགས་་་་་་མདྟོ་ཨཱརྻ་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་ཅྲེས་བྱ་བར་མི་སྦྱྟོར་མྲེད་ཅྲེས་མི་སྦྱྟོར་
སྟོགས། ལམ་ཤྲེས་ཀིས་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པའི་གྲེན་པྟོ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་
མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་གི་དྟོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སྟོད་དྟོ། །ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས། སྟོང་ིད་བཅུ་
དྲུག་སྟོགས་དང་སྟོ་བདུན་ཏིང་འཛིན་གཟུངས་ཀི་སྟོའ ་ིབར་མང་དུ་སྨྲྟོས་སྟོ། །རྣམ་མཁྲེན་གིས་ཡུལ་དུ་བསྡུས་
པའི་རྣམ་པས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་རིག་བཞི་
བྱམས་སིང་རྲེ་མ་འདྲེས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་གི་དྟོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞི་གྲེན་རྣམ་
པ་མཐའ་དག་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཆྟོས་
གང་ཡང་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་པར་རྟོགས་ནས་སྒྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་དང་མས་ལྲེན་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་སྦྱར་རྟོ། །གཞི་
དང་གྲེན་པྟོ་དང་རྣམ་པ་མཐའ་དག་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་ ཅྲེས་གསྲེར་དང་བུདྡྷ་ཤི་
འདྟོན་ཅིང་འཆད་དྟོ། །བསྡུས་གསུམ་ལྟོ་ཙྪ་བ་བཞྲེད་པར་གགས་ཏྲེ་དཔྲེ་མ་དག་པ་ཡིན་ནམ་སམ་མྟོ། །དག་ན་
དང་པྟོ་ཡུལ་དུ། གིས་པ་ཐམས་ཅད། གསུམ་པ་ནང་དུ་འདུ་བའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། གང་ལ་ན། དགྲེ་འདུན་དཀྟོན་
མཆྟོག་ལའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཞུགས་གནས་ཀི་མིང་ཅན་གང་ཟག་བརྒྱད་པྟོ་ལ་དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་དང་རྲེས་འབང་
དང་སྟོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་བར་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་བྱྲེ་བག་གིས་གངས་ི་ཤུར་ཆད་པའམ་ངྲེས་པ་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སིག་པ་མི་མངའ་བས་འཕགས་པ་ད་དུང་རྟོགས་བྱང་གི་དྟོན་དུ་བསླབ་རྒྱུ་ཡྟོད་པས་སླྟོབ་པ་
རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་རྣམས་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ིད་དུ་རྟོགས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་
པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ལུང་འབྟོགས་པ་དགྲེ་འདུན་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །ཇི་ལྟར་བྱས་པས་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། འབས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་པྟོ་གསུམ་གི་མིང་ཅན་དང་། འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་བཞིའི་མིང་ཅན་གི་བྱྲེ་
བག་གིས་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པྟོ་བདུན་པྟོའ ་ིམིང་ཅན་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟོམས་
པས་སྟོ། །འྟོ་ན་དགུར་འགྱུར་ཏྲེ་དག་བཅྟོམ་ཡང་ཡྟོད་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་དག་བཅྟོམ་པ་ཆྟོས་ཅན། སངས་
རྒྱས་ལས་ལྟོགས་སུ་བཀར་བའི་དགྲེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་གཏྟོགས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཁྟོངས་སུ་
གཏྟོགས་ཤིང་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །གཞན་རྣམས་ཀིས་མ་ཤྟོད་དྟོ། །རང་ཀིར་ནི། སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ནི་
སངས་རྒྱས་སྟོ་ཞྲེས་འདྟོམས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་དང་། ཆྟོས་ནི་ལུང་རྟོགས་ཏྲེ། བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོགས་རྟོགས་པ་
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དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀི་ཡྟོན་ཏན་དང་། དྲེ་རྟོད་བྱྲེད་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ཆྟོས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཆྟོས་ལ་
དང་། བྱང་སྲེའི་སྟོམ་ལྡན་སྟོ་སྲེ་ནས་བཟུང་སྲེ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བདག་ིད་ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་རྣམས་ནི་བྱང་སྲེའི་
དགྲེ་འདུན་ནྟོ། །དགྲེ་སླྟོང་གི་སྟོམ་ལྡན་ནས་བཟུང་སྲེ་གང་ཟག་བརྒྱད་སྟོགས་ན་ཐྟོས་ཀི་དགྲེ་འདུན་ནྟོ་ཞྲེས་
ངྲེས་བྱྲེད་དགྲེ་འདུན་ལ་གདམས་པ་ཞྲེས་ཏྲེ། སྔར་བཤད་མམ་བཞག་གི་ལམ་ཁྲེར་དང་འདི་རྲེས་ཐྟོབ་ཤན་
འབྱྲེད་པའི་གདམས་ངག་ཏུ་རུང་བས་ཚུལ་གིས་གིས་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྒྲུབ་པའི་
གྲེགས་སྲེལ་གི་ཆྟོས། སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་དིན་མི་འཇྟོག་པའི་རྒྱུ་སན་ལྔ། དྟོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་
མངྟོན་ཤྲེས་དྲུག སང་བྱ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བའི་རྒྱུ་ལམ་ལ་གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བྱ་བ་ངན་ཞྲེན་
གི་ལྲེ་ལྟོ་སྟོང་བྱྲེད་མ་ཞྲེན་པར། སིད་ལུགས་པའི་ལྲེ་ལྟོ་སྟོང་བྱྲེད་མི་ངལ་བར། བདག་ིད་བརས་ནས་ཞུམ་
པའི་གྲེན་པྟོར་ལམ་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པར་གདམས་པའྟོ། །སྟོད་འཇུག་ཏུ། ལྲེ་ལྟོ་ངན་ལ་ཞྲེན་པ་དང་། །སིད་
ལུགས་བདག་ིད་བརས་པའྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །དང་པྟོ་ནི་གང་ལ་ན། མ་ཞྲེན་པའམ་མ་ ་་་་་གསྲེར་ཆགས་པ་
ལའྟོ། །ཅིའི་ཆྲེད་དུ་ན། དབང་རྟུལ་ ་་་་་གསྲེར་ལ་ལ་གནས་སྐ བས་ཀི་བདྲེ་བ་ཕ་མྟོའ ་ིརྒྱུ་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་མངྟོན་པར་
ཞྲེན་ནས་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་མི་ལྲེན་པས་དྲེ་འད་དྲེ་ལ་མ་ཞྲེན་པའི་ཆྲེད་ལ་སྲེ་ཆྲེད་དུའྟོ། །ནམ་ཀི་ཚེ་ཞྲེན་ན། དམ་
བཅས་པའི་དྟོན་བསྒྲུབ་པའི་བརྟོན་འགྲུས་བརམས་པ་ིད་ཀིས་སྔར་ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་དྟོན་རྒྱུའི་སྲེམས་ ་་་་་གསྲེར་

བསྲེད་དང་དྲེས་འཕངས་པའི་ཆྟོས་ལ་སྟོགས་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པའམ་སྒྲུབ་ ་་་་་གསྲེར་པའི་དུས་ལ་སྲེ་
དུས་སུའྟོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཞྲེན་ན། ལུས་དང་སྟོགས་པས་ངག་ཡིད་ཀི་བྱ་ བ་དམན་པ་ལ་བསྟོད་མས་ཏྲེ་བདྲེ་
བར་རྟོ་མྱང་བ་ིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྟོ། །གསྲེར་གིས་བསྟོད་མས་ིད་ཀིས་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ིད་ཀིས་སྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །བྟོད་རྣམས་ནི་དྲེ་འད་དྲེས་བསྟོད་ནམས་མས་པར་བྱྲེད་པས་བསྟོད་མས་ཞྲེས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་གདམས་
ན། ཞྲེན་བྱ་ལུས་དང་སྟོགས་པ་ངག་ཡིད་དང་བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་པ་སྟོགས་དྲེ་དག་དྟོན་དམ་པར་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་
པས་ཞྲེན་པར་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བསན་པའི་འདྟོམས་པ་དང་བསན་པ་ལྟར་ལག་ལྲེན་ལ་འདྲེབས་པའི་གདམས་ངག་
གིས་སྟོ། །ལུས་མི་དམིགས་ངག་མི་དམིགས་ཡིད་མི་དམིགས་པ་དྲེའི་ཚེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིལུས་དང་ངག་དང་
ཡིད་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གང་ལ་ན་ཡྟོངས་སུ་ངལ་
བ་མྲེད་པ་ལའྟོ། །ཅིའི་དྟོན་ན། དུས་ཅུང་ཟད་ལ་རིང་པྟོར་རླྟོམ་པའི་དངང་བའམ་ ་་་་་གསྲེར་འཇིགས་པའི་རང་བཞིན་
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ཅན་གི་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞིག་རླྟོམ་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱྲེད་པ་ལ་ཡྟོངས་སུ་སྲེ་ལྷག་པར་སྟོ་ཞིང་
སིད་ལུག་སྲེ་ཡིད་ཆད་ནས་འཕྟོ་གཅྟོད་པར་འགྱུར་བས། ངལ་བའམ་སྟོ་ནས་སིད་ལུག་པ་དྲེ་དགག་པའི་ཆྲེད་
དུའྟོ། །གང་གི་ཚེ་སྟོ་ཞྲེ་ན། དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་ཞིག་ཏུ་ལམ་གྟོམས་པ་ལ་འབད་པར་བྱས་ཀང་འདྟོད་པའི་དྟོན་
བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་པ་ལ་སྟོགས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ནའྟོ། །ཇི་ལྟར་གདམས་ན། ཀུན་རྟོབ་ཙམ་དུ་ཡང་ཡིད་ཆད་པ་
དྟོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མིན་ལ་དྟོན་དམ་པར་ནི་མ་མཐའ་གཟུ གས་དང་ཚོར་བ་སྟོགས་པ་ནས་ཡ་མཐའ་ཡང་དག་
པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་ལ་སྲེ་བར་དུ་དྲེ་དག་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་པས་དྲེ་དག་གང་ལ་ཡང་རླྟོམ་
སྲེམས་མྲེད་པ་ིད་དུ་གིས་ཤིག་ཅྲེས་བསན་པའི་དང་བསན་པ་ལྟར་ལག་ལྲེན་ལ་འདྲེབས་པའི་གདམས་ངག་
གིས་ཡྟོད་དྟོ། །བྱང་ཆྲེན་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་སྟོད་ཚེ་གཟུགས་ལ་རླྟོམ་ པ་མྲེད། ཅྲེས་ནས། བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་ལ་
རླྟོམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །འདིར་ཕུང་པྟོ་ལྔ། སྲེ་མཆྲེད་བཅུ་གིས་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་དབང་པྟོ་དྲུག་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་ས་
སྟོགས་ཁམས་དྲུག་རྲེན་འབྲེལ་བཅུ་གིས། ཕྱིན་དྲུག་སྟོང་ིད་བཅུ་དྲུག བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན། བདྲེན་བཞི། 
བསམ་གཏན་བཞི། ཚད་མྲེད་བཞི། གཟུགས་མྲེད་བཞི། རྣམ་ཐར་བརྒྱད། མཐར་གནས་དགུ། སྟོ་གསུམ། 
མངྟོན་ཤྲེས་དྲུག ཏིང་། གཟུངས་སྟོ། སྟོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་བཞི། རིག་བཞི། བྱམས། སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ། བཅྟོ་
བརྒྱད། འབས་བུ་བཞི། རང་བྱང་ཆུབ། ལམ་ཤྲེས། རྟོགས་བྱང་གི་བར་རྟོ། །བྟོད་དག་འདྲེས་རྐང་བརྒྱ་ར་
བརྒྱད་དང་ྟོན་མྟོངས་རྣམ་བྱང་གི་ཕྱྟོགས་སུ་ཕྱྲེ་བ་དང་བཅས་པ་བྱྲེད་པ་ནི་འྟོལ་སི་ཙམ་དུ་ཟད་དྟོ། །གསུམ་པ་
ལ། གང་ལ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལམ་ཡྟོངས་སུ་གཟུངས་བ་ལའྟོ། །ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། ཕྱྟོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་པ་ལ་བརྟོད་ ་་་་་གསྲེར་བྱའི་དྟོན་མི་འད་བ་རྲེ་རྲེ་ཞྲེས་པས་ས་ཚོགས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་ལམ་གི་ལུང་ནྟོད་ཅིང་དཀའ་བ་སད་པར་བྱ་དགྟོས་ན་དྲེ་འད་བ་བདག་གིས་ག་ལ་ནུས་དྲེ་བས་ཚིགས་སུ་
བཅད་་་་་་ཏྟོག་ལས། ཇི་ལྟར་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་རྒྱུ་བཅས་བྱྲེད། །རྒྱུད་ལྡན་འབྱུང་དང་ལས་དང་ྟོན་མྟོངས་དང་། །ལྡྟོག་རྒྱུ་དྲེ་ཡང་འདྲེན་པས་རབ་ཏུ་གསུང ས། །གང་ན་སྲེ་དང་

རྒ་དང་རྒུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ངྲེས་པར་མི་གནས་པ། །ཐར་པའི་མཆྟོག་དྲེ་ལྟ་བའི་ཁྱུ་མཆྟོག་དྲེ་ཡིས་རང་གི་མཁྲེན་ཏྲེ་གསུངས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོ། །པ་གཅིག་གི་
དྟོན་རྟོགས་པ་ཙམ་གིས་འཕགས་ལམ་ཐྟོབ་པའི་ཐྲེག་པ་ལ་འཇུག་པ་མཆྟོག་གྟོ་སམ་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དཀའ་སད་
ལ་སྲེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་སང་བའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཆྟོས་རྣམས་གདྟོད་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་
སྲེས་པ་སྲེ་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་རྟོགས་ནས་སྟོམས་ཤིག་དང་དྲེ་ལས་དྲེ་རྟོགས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་ཞིང་དྲེ་སྲེས་
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ནས་སིལ་ཀྲུང་གཅིག་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཆྟོས་ན་ནུས་སྟོ་ཞྲེས་འདྟོམས་ཤིང་ཇི་ལྟར་
བསན་པ་ལྟར་བསླབ་ཅིང་མས་སུ་ལྲེན་པའི་གདམས་ངག་གྟོ །དང་ནི་སྡུད་ཚིག་གྟོ །མདྟོའ ་ིཞུ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་

ཤྲེས་དྲེ་གང་ལགས་་་་་་ཤཱ་བུ་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་གསུམ་འབྲེལ་དུ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་བྱང་སྲེ་རྣམས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེ་བ་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་པར་སིན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྟོ་

ཞྲེས་དང་། དྲེ་རྣམ་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་བཏགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །གང་དང་ལྡན་པས་ཤར་ཕྱྟོགས་
ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཀི་དྲེ་པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཀང་མཐྟོང་ངྟོ ་། །ཆྟོས་ཀང་ན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་ལྷྟོ་སྟོགས་ལ་སྦྱར་རྟོ། །ཕྱིན་དྲུག་
ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་བསྟོམ་སྲེ་དྲེ་དག་མི་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་རྲེ་རྲེ་ནས་རྒྱས་པར་རྟོ། །གཞན་ཡང་ཞུམ་པས་
འདྟོད་པའི་དྟོན་མི་འགྲུབ་སྲེ། ལྲེགས་པར་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་་་་་་སྲེས་རབས་སུ། ཞུམ་པས་ཕྟོངས་ལས་ཐར་ལ་མི་ཕན་
གི། །དྲེ་ཕྱིར་མི་དགའ་འཛིན་པ་བཏང་བར་གིས། །དགྟོས་པ་བསྒྲུབ་ལ་མཁས་རྣམས་སྲན་ཐུབ་པ། །རབ་ཏུ་
དཀའ་བའང་སླ་བས་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྟོགས་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱའྟོ། །གིས་པ་ལ། གང་ལ་དང་། ཇི་ལྟར་
རྟོ། །དང་པྟོ་སན་ལྔ་ལའྟོ། །འདི་ལ་རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། འབས་བུའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སན་ལྔའི་རྒྱུ་ནི་ཕྱིན་དྲུག་
སྲེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོ་མིག་ལྔ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱང་བར་འདྟོད་པ་དང་ཐྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་བརྟོན་པར་
བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གཙོ་བྟོ་ཤྲེར་ཕྱིན་རྒྱུར་བཤད་དྲེ། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཤྲེར་ཕྱིན་པ་ནི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་
ཅད་དང་མིག་ལྔ་བསྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་བསྟོམ་པ་ཅན་གི ་ཤའི་སན་གི་རྒྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་
རྐང་པའང་འགྱུར་ཏྲེ། མདྟོ་རྒྱན་བཤད་སྦྱར་དུ། ཤའི་སན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བསྟོམས་པས་ཞྲེས་
པའྟོ། །བྟོ་བརན་མར་ཡང་དྲེ་ིད་དྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྲེའི་
མཚན་ིད་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱྲེན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའམ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་རྟོགས་ཀི་
ཤྲེས་རབ་བསྟོམ་པ་ལས་རང་ཡུལ་ཇི་བཞིན་མཐྟོང་བའི་མིག་གྟོ །མཐྟོང་བ་དང་ནི་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཙཀྴུ་
ཞྲེས་སམ་ནྲེ་ཏྲ་ཞྲེས་སམ། ལྟོ་ཙ་ན་ཞྲེས་པ་མིག་ཡིན་ལ། དརྴ་ན་ལྟ་བྱྲེད། བྷཉྫ་ན་གསལ་བྱྲེད། ན་ཡ་ན་འདྲེན་
བྱྲེད་ཅྲེས་གསུངས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་དབྱྲེ་གཞི། བྱང་སྲེའི་སན་ཙམ་མྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། སྔར་སན་ལྔ་བཤད་
པ་ནི་དྲེ་པའི་སྐ བས་སུ་བསན། འདིར་ནི་བྱང་པའི་སན་ལྔ་བཤད་པའི་སྐ བས་སུ་བསན་ཞྲེས་སྟོ། །དབྱྲེ་ངྟོ་སྔ་ཕྱི་
གིས་མིང་དྟོན་གངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། བྱང་སྲེའི་ཤའི་སན་ནི་དངྟོས་པྟོ་སྟོ་སྟོར་ངྲེས་པ་དཔག་ཚད་
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བརྒྱ་ནས། སྟོང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡང་མཐྟོང་པས་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་བྱང་པའི་
ས་མཐྟོ་དམའ་དང་ཡྟོན་ཏན་ཆྲེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་ལས་ལ་ལའི་ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་མཐྟོང་། 
ལ་ལས་ནི་དཔག་ཚང་སྟོང་མཐྟོང་། ལ་ལས་ནི་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཀུན་མཐྟོང་
བ་ཡྟོད་དྲེ། མདྟོར་ན་དངྟོས་པྟོ་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པར་འཇུག་པ་ནི་བྱང་སྲེའི་
ཤའི་་་་་་ཕྱི་མ་འདི་ཆྲེ་བར་ཡྟོད་མིག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་སྲེའི་ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་མཐྟོང་བ་ཡྟོད་དྟོ། །ིས་བརྒྱ། སུམ་
བརྒྱ། བཞི་བརྒྱ། ལྔ་བརྒྱ། སྟོང་གི་བར་དུ། འཛམ་བུའི་གླིང་། གླིང་གིས། གསུམ། བཞིའི་འཇིག་རྲེན་གིས་ཁམས། སྟོང་གི 
གིས་ཀི། སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་མཐྟོང་བ་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཨཱརྻ་ལྟར་ན་དྲེ་བས་ལྷག་པ་མི་
མཐྟོང་སྲེ། སང་བར། དྲེ་ནི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ིད་ཀིས་ཡུལ་སྟོ་སྟོར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་རམ། ཤའི་མིག་ནི་བདག་པྟོའ ་ི་

་་་་རྐྱྲེན་མིག་དབང་གི་་་་་་འབས་བུའི་་་་་་ཡང་ཡིན་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡིན་པས་སྟོ། །འབས་བུ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། སྟོ་སྲེའི་མིག་དབང་་་་་་དྲེ་ཡང་སྟོང་
གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདིའི་བདག་རྐྱྲེན་མིག་གི་
དབང་པྟོ་འདི་ིད་ཁད་པར་ཅན་ཐ་མལ་གི་མིག་ལས་མཐྟོང་བ་རྒྱ་ཆྲེ་བར་གྱུར་པ་ལ་བརྲེན་པས་ཡུལ་སྟོ་སྟོར་
ངྲེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པར་མངྟོན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་བྱང་སྲེ་སྟོ་སྲེའམ་དབང་པྟོ་ལྔ་གནས་མ་གྱུར་གི་བར་རྟོ། །ལྷག་
མ་བཞིའི་བདག་རྐྱྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་ཞྲེས་བྟོད་ཀི་སླྟོབ་དཔྟོན་རྣམས ་འཆད་དྟོ། །སྔྟོན་གི་་་་་་མར་མྲེ་ཕུལ་བ་སྟོགས་དགྲེ་
བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་སྲེའི་ལྷའི་སན་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེ་མཐའ་ཡས་པ་མང་
པྟོའ ་ིགང་ནས་འཆི་འཕྟོ་བ་དང་གང་དུ་སྲེ་བ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་ ་་་་་ཨཱརྻས་འདི་བསམ་བཤད་དྟོ། །པ་སྲེ། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་ རིས་ཀི་
མིག་ནས་་་་་་ཁ་ཐྟོ་ན་འྟོག་མིན་གི་ལྷའི་མིག་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བྱང་སྲེས་ཤྲེས་ཀི་བྱང་སྲེའི་མིག་ ་་་་་དང་དྲེའི་སྟོད་ཡུལ་ཞྲེས་འབུམ་

ཊིཀ་ནི་རིས་བཞི་ནས་འྟོག་མིན་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མི་ཤྲེས་སྟོ། །ལྷའི་མིག་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆྲེན་པྟོས་ནི་
ཤར་ཕྱྟོགས་ཀི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གང་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ཀི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཆི་འཕྟོ་དང་སྲེ་བ་རབ་
ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །ལྷྟོ་ནས་་་་་་དྲེ་བས་མྲེད་དྟོ། །སྲེང་གི་བར་རྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། བྱང་སྲེའི་ལྷ་མིག་དག་པས་འདྟོད་པ་དང་
གཟུགས་ཀི་ལྷའི་མིག་ཅི་འད་བ་དང་། དྲེ་དག་གི་སྟོད་ཡུལ་དང་ལྷ་དྲེ་དག་གི་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་། ཕྱྟོགས་བཅུའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད ་ཀི་སྲེ་བ་དང་ཚེ་འཕྟོ་བ་རྣམས་ཐྟོགས་མྲེད་དུ་ཤྲེས་ཤིང་ཞྲེས་
སྟོ། །བྱང་སྲེའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སན་ནི། འདུས་བྱས་མ་བྱས་དགྲེ་མི་དགྲེ་ ་་་་་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་ཡྟོད་མྲེད་ཀུན་ྟོན་ཡྟོད་མྲེད་འཇིག་རྲེན་འདས་མ་
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འདས་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀི་བར་གི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྟོ་ནས་དྲེ་
ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་སྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་གང་དང་ལྡན་པས་འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ཅི་ཡང་
མི་ཤྲེས་ཏྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻས་དངས་སྟོ། །རྒྱས་འབིང་ན། སྔར་སྨྲྟོས་ལྟར་ ་་་་་བསྡུས་གི་ཆྟོས་་་་་་དངྟོས་གང་ཡང་མི་ཤྲེས་པ་
མྲེད་པ་དང་། ནས། ཆྟོས་གང་ཡང་མ་མཐྟོང་མ་ཐྟོས་མ་བསམ་པའམ་ཁྟོང་དུ་མ་ཆུད་པ་མྲེད་པ་འདི་ནི་ ཤཱ་བུ་
བྱང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་ཡྟོངས་སུ་དག་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ཡང་མདྟོར་ན་འདུས་བྱས་དང་
འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་མིང་གིས་སྨྲྟོས་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པར་འཇུག་ཅིང་མཁྲེན་པ་
ལ་ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་སྲེའི་ཆྟོས་ཀི་སན་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་
ཐམས་ཅད་ཀི་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྟོས་ཀི་མིག་གིས་གང་ཟག་འདི་ནི་དད་པའི། གང་ཟག་
འདི་ནི་ཆྟོས་ཀི་རྲེས་སུ་འབང་བ། ཞྲེས་ནས། འདི་ནི་རྟོགས་བྱང་ལས་ཕྱིར་ལྡྟོག་པར་མི་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་པའི་
བར་ཨཱརྻས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་དྲེའི་རྲེས་སུ་ཡང་འདི་ནི་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པའྟོ། །འདི་ནི་ལུང་མ་བསན་
པའྟོ། །འདི་ནི་ངྲེས་པའྟོ། །འདི་ནི་མ་ངྲེས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་རབ་ཏུ་མང་པྟོ་སང་ཞིང་། བྱང་ཆྲེན་འདིས་མངྟོན་
ཤྲེས་ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་རྟོ་དང་། བྱང་སྲེ་་་་་་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལྲེགས་པ་བརྟོད་པར་མི་མཛད་འ དི་སངས་
རྒྱས་དང་ྲེ་བར་མི་གནས་སྟོགས་བཤད་པས་སྟོ་སྲེའི་རྟོགས་པ་ཤྲེས་པར་བཤད་ཅིང་དྲེར་མ་ཟད་འདི་རྒྱལ་
རིགས་བཞི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀི་ལྷར་སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་ཡང་ངྟོ་། །་་་་་མདྟོར། ཀུན་འབྱུང་བའི་ཆྟོས་ཅན་
དྲེ་ཐམས་ཅད་ནི་འགག་པའི་ཆྟོས་ཅན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་ལ། འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་མྟོས་སྟོད་ཀི་ས་ལ་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆྟོས་

སྲེ་བའི་ཆྟོས་ཅན་དྲེ་ཐམས་ཅད་འགག་པའི་ཆྟོས་ཅན་དུ་ཤྲེས་པས་དབང་པྟོ་ལྔ་ཐྟོབ་པར་འགྱུ ར་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཤྲེས་པ་ཡང་བྱང་སྲེའི་ཆྟོས་ཀིས་མིག་ཡྟོངས་སུ་ད ག་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ནི། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི ་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། བྱང་ཆྲེན་
པྟོ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་་་་་་རྒྱས་འབིང་སྟོགས་ལ་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་རྣམ་ ་་་་་རྒྱས་འབིང་

ཇི་བཞིན་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་དྟོ། །དྲེ་ནི་དྲེ་པའི་སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་བཅྟོ་བརྒྱད་བྱམས་སིང་རྲེ་དགའ་
བ་བཏང་སྟོམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་རྣམ་པར་ཐར་པ་སིབ་པ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། དྲེ་དང་ལྡན་པས་མ་
མཐྟོང་མ་ཐྟོས་མ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེས་སྟོ། །་་་་་མདྟོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སན་རྣམ་པ་ལྔ་རྣམ་པ་བཞིར་བཞག་སྲེ། གཟུ གས་མཐྟོང་བ་དང་། ཀུན་རྟོབ་ཀི་ཆྟོས་

མཐྟོང་བ་དང་། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པའྟོ། །དྲེ་ལ་གཟུ གས་མཐྟོང་བ་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་ལས་བྱུང་བ་དང་བསམ་གཏན་ག ི་འབས་བུའྟོ། །ལས་ཀི་རྣམ་པར་
སིན་པ་ལས་གྲུབ་པའི་མིག་ལ་ནི་འཕྲུལ་ག ི་སན་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། གང་སྟོང་གསུམ་ག ི་འཇིག་རྲེན་ག ི་ཁམས་གཅིག་གི་ནང་ན་ཡྟོད་པའི་གཟུ གས་ཀུན་མཐྟོང་བའྟོ། །བསམ་གཏན་ག ི་འབས་
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བུ་ནི་གཟུ གས་ཀི་ཁམས་ཀི་བ སམ་གཏན་བཞི་བསྒྲུབ་པ་ལས་ཐྟོབ་སྲེ་གང་ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་ག ི་ཁམས་ན་ཡྟོད་པའི་གཟུ གས་ཀུན་མཐྟོང་བ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་འཕྲུལ་ག ི་སན་ཞྲེས་
བྱའྟོ། །གང་གིས་དྟོན་དམ་པ་གང་འགག་པ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་མཐྟོང་བ་ལ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །གང་གིས་ཀུན་རྟོབ་ཀི་ཆྟོས་མཐྟོང་བ་ལ་ནི་ཆྟོས་ཀི་སན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །གང་གི་
འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཡང་ན་ཤའི་སན་དང་། འཕྲུལ་ག ི་སན་ནི། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་པའི་
སྐུ་ལ་མངའ་སྲེ། ཤའི་སན་ག ིས་ནི་ད་ལྟར་གི་གཟུ གས་ཐམས་ཅད་མཐྟོང་ངྟོ་། །འཕྲུལ་ག ི་སན་ག ིས་ནི་འདས་པ་དང་མ་འྟོངས་པའི་གཟུ གས་ཐམས་ཅད་མཐྟོང་ངྟོ་། །བསམ་གཏན་བཞི་
དང་སྟོམས་འཇུག་བཞི་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་ཆྟོས་ཀི་སན་ནྟོ། །ཀུ ན་ཏུ་འགྟོ་བའི་ལམ་དང་། ལས་བདག་གིར་དང་། མྟོས་པ་ས་ཚོགས་དང་། ཁམས་ས་
ཚོགས་མཁྲེན་པ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སན་ནྟོ། །རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ག ི་འྟོག་ཏུ་འཕགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་དང་། དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བ་མཁྲེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

སན་ནྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་ཏྲེ་གཞན་ཡང་ཚུལ་འགའ་ཡྟོད་དྟོ་ གསུམ་འགྲེལ་དུ། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཤྲེས་པ་ནི་ཤ འི་མིག་གྟོ །ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་དང་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ནི་ལྷའི། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀི། གནས་དང་
གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྲེན་པ་མ་གཏྟོགས་པའི་ཤྲེས་པ་དགུ་པྟོ་དག་ནི་ཆྟོས་ཀི་མིག་གྟོ །རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མིག་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོ་རྒྱན་བཤད་སྦྱར་དུ། ཤའི་སན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བསྟོམས་
པས་བྱང་སྲེམས་གང་གིས་ན་སྟོང་གསུམ་ལ་སྟོགས་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སུ་གཏྟོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ཤིན་ཏུ་ ་་

་་་ཆྲེ་ཕ་བ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་གཞན་འདི་བཞིན་ནྟོ་ཕ་བ་ཡང་མཐྟོང་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་སིན་པའི་མིག་དྲེ་ལྟ་བུ་མངྟོན་པ ར་འགྲུབ་སྲེ་
ཞྲེས་དང་། ལྷའི་སན་ནི་བསམ་གཏན་གིས་མངྟོན་པར་ ་་་་་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྟོགས་གྟོམས་པ་ལས་གྲུབ་སྲེ་ཕྱྟོགས་དུས་གསུམ་ག ི་གཟུ གས་

ཆྲེ་ཕ་ཐམས་ཅད་མཐྟོང་བའྟོ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་ནྟོ། །འདུས་བྱས་པ་སྲེ། ཤའི་སན་པས་ཆྲེས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་དང་། 
ཤྲེས་རབ་ཀི་སན་འཕགས་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་སྟོགས་བྟོ་བརན་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་
ནྟོ། །ཆྟོས་ཀི་སན་ནི་མདྟོའ ་ིསྲེ་དང་དབྱངས་ཀིས་བསད་པའི་སྲེ་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ། ཐམས་
ཅད་དུ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །་་་་་འདི་ཇི་བཞིན་བྟོ་བརན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྟོ་བརན་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་ཕལ་ཆྲེར་ཏྲེ་མཆན་བུ་
ལྟར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ནི་ཟག་པ་ཡྟོད་མྲེད་འདུས་བྱས་མ་བྱས་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་མདྟོ་རྒྱན་གི་འགྲེལ་ཆྲེན་དུའྟོ། །ཐ་དད་ནི། ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པའང་ཡྟོད་དྲེ། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནའྟོ། །དྲེར་མ་ཟད་དག་ས་ནའང་ངྟོ་བྟོ་གཅི ག་ལ་འདིར་དང་པྟོ་ཡུལ་ངྲེས་པ་བཤད་པ་ནི་མ་
དག་ས་པའམ། སྟོ་སྲེའི་ལ་དགྟོངས་སྟོ། །མ་དག་སའི་སྐ བས་སུ་ཕལ་ཆྲེར་ངྟོ་བྟོ་ཐ་དད་དྲེ་ཡུལ་དང་ས་
མཚམས་ཐ་དད་པས་སྟོ། །ས་མཚམས་ནི། དང་པྟོ་ཚོགས་ལམ་ནས་གིས་པ་རྣམ་སིན་ལས་བྱུང་བ་ནི་ལྷ་
རྣམས་ལ་ཡྟོད།་་་་་པས་ལྷར་སྲེས་པའི་སྦྱྟོར་ཡང་ཡྟོད་དམ་སམ་མྟོ། །བསྟོམས་བྱུང་ནི་རྣལ་འབྱྟོར་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྟོམས་པས་
ཐྟོབ་ཅྲེས་བྟོ་བརན་ཏྲེ་བྟོད་དག་སྦྱྟོར་ལམ་ནས་ཟྲེར་རྟོ། །གསུམ་པ་མཐྟོང་ལམ་མམ་བཞག་ནས། བཞི་པ་
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མཐྟོང་ལམ་རྲེས་ཐྟོབ་ནས་སྟོ། །བྟོ་བརན་གིས་ལྔ་པ་ན་རང་དག་བཅྟོམ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་བཤད་དྟོ། །ཡང་ན་
རྡྟོར་ཏིང་ནའྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། དང་པྟོའ ་ིབག་ཙམ་སྲྟོག་ཆགས་ཕལ་ཆྲེར་ལ། །གསུམ་པའི་བག་ཙམ་རྒྱུན་
ཞུགས་འབས་ཞུགས་ལ། །བཞི་པའི་བག་ཙམ་ ་་་་་གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྟོལ་གི་་་་་་དག་བཅྟོམ་པ་ལ་ཡྟོད། །ཅྲེས་
སྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སན་གི་ཡྟོན་ཏན་དྲེ་ལྟ་བུ་བྱང་པའི་ས་བཅུ་ལ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་རྒྱུས་
ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ལྔ་པའི་ངྟོ་བྟོ་ཙམ་ས་བདུན་
པ་ནས་ཁས་ལྲེན་དགྟོས་ཏྲེ། བདུན་པའི་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་དུ་སངས་རྒྱས་ མདྟོ་་་་་་ཀི་སན་ཐྟོབ་པ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །གངས་
ངྲེས་་་་་་ལ་སན་བཞིར་བྱས་ལ་ཡུལ་མ་ལུས་པ་དང་། ཕྱྟོགས་རྲེ་བ་མཐྟོང་བ་གིས་ལས། དང་པྟོ་སངས་རྒྱས་ཀི། གིས་པ་ལ་ཆྟོས་ིད་ཆྟོས་ཅན་མཐྟོང་བ་གིས་སུ་ངྲེས། དང་པྟོ་

ཤྲེས་རབ་ཀི། གིས་པ་ལ་སྟོད་བཅུད་མཐྟོང་བ་སྲེ། དང་པྟོ་ཤའི། གིས་པ་ལ་སྟོ་སྲེས་དང་འཕགས་པའི་རྟོགས་པ་མཐྟོང་བ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལྷའི། གིས་པ་ཆྟོས་ཀི་མིག་ཅྲེས་བུ་

སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེའི་གསུང་ངྟོ་ཡུལ་ལྔ་ཡྟོད་པའི་དབང་གིས་སྟོ། །་་་་་འདི་ཡན་བུ་རིན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་དིང་མི་
འཇྟོག་ཅིང་འཚང་རྒྱ་བ་སྲེ་ སྐབས་འདིའི་མཇུག་བསྡུས་ཀི་མདྟོ་་་་་་མིག་ལྔ་པྟོ་དྲེ་དག་ལ་བསླབ་པའི་བྱང་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ནི་བ་
མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་མངྟོན་འཚང་རྒྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། སན་ཡུལ་བཅས་དྟོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་དུ་
གཅིག་པ་ིད་དུ་སྲེ་སྟོས་བལ་ལམ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་འདྟོམས་པ་
དང་བསན་པ་ལྟར་སླྟོབ་པ་གིས་སྟོ། །དང་ནི་སྡུད་ཚིག་གྟོ །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། གང་ལ་ན། མངྟོན་པར་
ཤྲེས་པ་དྲུག་ལའྟོ། །འདི་ལ་རྒྱུ། ངྟོ་བྟོ། འབས་བུའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཐུན་མྟོང་གི་རྒྱུ་ལ་རྲེན་ནི། ན་ཐྟོས་པ་ལྟར་ན། 
ལྔ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་དག་ན། །ཞྲེས་དང་པྟོ་ལྔ་བསམ་གཏན་བཞིའི་དངྟོས་གཞི་དག་པ་གང་རུང་ངྟོ་། །ཟག་
ཟད་ས་ཀུན་ན་ཡྟོད་པར་བཤད་དྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། རྲེན་ནི་བཞི་པའི་དངྟོས་གཞི་དག་པ། ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་
མི་རྟོག་་་་་་བྟོ་བརན་པས་ཟིན། ཡིད་བྱྲེད་ནི། མངྟོན་ཤྲེས་གང་དང་གང་རྒྱུ་གང་ ་་་་་བྟོ་བརན་དང་གང་གིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་
མདྟོ་སྲེ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིད་ལ་ ་་་་་བྟོ་བྱྲེད་པ་སྲེ། བསྡུ་བར། རླུང་ལྟར་ཡངས་བ། རས་བལ་ལྟར་འཇམ། འགྟོ་
ས་སྟོགས་ནམ་མཁར། ལུས་སྲེམས་ཕན་ཚུན་གནས་པར་གཏྟོད་པ་ཕ་བའི། རིང་པྟོ་ྲེ་ཕ་མྟོ་རགས་པ་སྟོགས་
སུ་མྟོས་པའི་འདུ་ཤྲེས་ལྔས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། སྲེ་བྟོ་ས་ཚོགས་འདུས་པའི་གླྲེག་ཅྟོར་གི་སའམ་ཆུ་ཀླུང་གི་སའི་
མཚན་མ་བཟུང་ནས་ ་་་་་མམ་བཞག་ས་པའི་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་ལྷ་མིའི་ས་ལ་སྲེམས་གཏྟོད་པས་ལྷའི་རྣ་བ། རང་གི་ལུས་འདི་འད་
ལ་སྲེམས་འདི་འདར་གྱུར་པ་བཞིན་གཞན་ལའང་ཞྲེས་ལུས་ཀི་མཚན་མ་བཟུང་ནས་སྲེམས་གཏད་པས་
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སྲེམས་ཤྲེས་་་་་་གྲུབ་ནས་ལུས་ལ་མི་ལྟྟོས་སྟོ། །སྔྟོན་ག ི་སྟོད་པ་རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་དན་པའམ་་་་་་རང་སྲེམས་འགག་མ་ཐག་གི་མཚན་མ་
བཟུང་ནས་ལུགས་ལྡྟོག་ཏུ་སྲེ་སྲེམས་ཀི་བར་དུ་ ་་་་་བར་སྲིད་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དན་ན་གྲུབ་པས་སྟོ་ ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་སྔྟོན་གནས་
རྲེས་དན། སང་བའི་མཚན་མ་བཟུང་ནས་ལས་དགྲེ་མི་དགྲེས་སྲེམས་ཅན་ ་་་་་དངྟོས་ས་ཚོགས་སུ་སྲེ་ ་་་་་དྟོན་འཆིར་
འགྱུར་བའི་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་ལྷའི་མིག་གི་མངྟོན་ཤྲེས། རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནྟོན་ཟད་པར་གི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་འཕགས་
པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་འགྲུབ་སྲེ་དྲེས་སྤྲུལ་པས་དངྟོས་པྟོའ ་ིབྱ་བ་བྱྲེད་ལ་གཞན་ནི་སང་བ་ཙམ་མྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲུག་པའི་
སྦྱྟོར་བ་ནི། ཚུལ་གནས་ཐྟོས་དང་བསམ་ལྡན་སྟོགས་སྟོ། །ཞྲེས་གང་སྲེལ་ལྟོ། །སྟོ་སྟོའ ་ིརྒྱ་ནི། ཀླུ་རྒྱལ་རྒྱ་
མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཀླུའི་བདག་པྟོ་གཞན་ཡང་མར་མྲེ་བྱིན་པས་ནི་ལྷའི་མིག་གི སིལ་སན་དང་ཕྲེག་རྡྟོབ་པ་
དང་གླུ་དབྱངས་སན་པ་བྱིན་པས་ནི་ལྷའི་རྣ་བའི། ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་པ་བྱིན་པས་ནི་གཞན་གི་སྲེམས་
ཤྲེས་པའི། གཞན་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་དན་པར་བྱྲེད་ཅིང་བསྐུལ་བས་ནི་སྔྟོན་གི་གནས་རྲེས་སུ་དན་པའི། གཞན་གི་
འགྟོད་པ་བསལ་བས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི། ཆྟོས་བྱིན་པས་ནི་ཟག་པ་ཟད་པའི་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་རྣམ་པར་དག་པར་
འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱྲེན་བསམ་གཏན་གི་དངྟོས་གཞི་ལ་
བརྲེན་ནས་མངྟོན་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེ་བྟོ་ལ་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ས་ཚོགས་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ་
ཞྲེས་པ་སིའིའྟོ། །ཆྟོས་མངྟོན་པ་བ་ཁ་ཅིག་དྲུག་པྟོ་དྲེ་རྣམ་གྟོལ་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ཤྲེས་རབ་སྲེ། མཛོད་དུ། རྣམ་གྟོལ་བྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ནི་བཞི་ནི་ཀུན་རྟོབ་ཤྲེས་པའི་བྟོ་

དང་སྲེམས་ཤྲེས་ནི་ཟག་མྲེད་ཡིན་ན་ཆྟོས་ཤྲེས་རྲེས་ཤྲེས་ལམ་ཤྲེས་སྟོ། །ཟག་བཅས་ཡིན་ན་ཀུན་རྟོབ་ཤྲེས་པ་དང་སྲེམས་ཤྲེས་ལྔའྟོ། །ཟག་ཟད་མངྟོན་ཤྲེས་ནི་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྲེན་

པའི་སྟོབས་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུའྟོ་ཞྲེས་སྟོ་་་་་་ བྱྲེ་བག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྲེའི་མཚན་ིད། རང་གི་བདག་རྐྱྲེན་བསམ་གཏན་བཞི་
པ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྔར་བཤད་དྲེ་འདའི་ཡུལ་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་

དང་དྲེ་གིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་བྟོ། བྱྲེ་བག་ཏུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྲུག་པྟོའ ་ིརིམ་བཞིན། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་
གི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་ཡང་དག་པར་ འབྱྟོར་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་དང་ ་་་་་དྲེ་གིས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པ། ས་ས་ཚོགས་ན་པ། སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་གི་སྲེམས་ཀི་སྟོད་པ་ལ་འཇུག་པ། སྔྟོན་གི་མཐའི་
སྟོད་པ་རྲེས་སུ་དན་པ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཆི་འཕྟོ་དང་སྲེ་བ་མཐྟོང་བ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་ཀུན་
བཏུས་སྟོ། །་་་་་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །ཡང་ན་ཕྱི་མ་ལ་སྲེ་བ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐམས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་རྒྱན་ཏྲེ། ་་་་་གཞན་ག ི་་་་་་

སྲེ་་་་་་བ་ཤྲེས་པ་ནི་འཆི་འཕྟོ་དང་སྲེ་བ་ཤྲེས་པ་་་་་་ དང་ཅི་སྨྲ་བའི་་་་་་ངག་་་་་་ཤྲེས་པ་ལྷའི་རྣ་བའི་སྲེམས་་་་་་ཤྲེས་པའི། སྔར་གི་དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་ ་་་་་བས་་་་་་
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བསྲེད་་་་་་པ་ཤྲེས་པ་ནི་སྔྟོན་གནས་རྲེས་དན། གདུལ་བྱ་གང་ན་འཁྟོད་པ་་་་་་དྲེ་ཡི་གནས་་་་་་སུ་འགྟོ་བ་ཤྲེས་པ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་་་་་་དང་་་་་་སྲེས་པ་ལས་ངྲེས་པར་་་་་་

འབྱུང་བ་་་་་་ཤྲེས་པ་ནི་ཟག་ཟད་དྲེ་དྲུག་གིས་ཡུལ་་་་་་མངྟོན་སུམ་ དུ་གྱུ ར་པ་་་་་་གང་།་་་་་ཡིན་པའི་་་་་་ཤྲེས་་་་་་བྟོ་བརན་ནྟོ་པ་་་་་་འཇིག་རྲེན་ག ི། བསམ་
ཀུན་དང་དུས་གསུམ་ ་་་་་ཀུན་་་་་་ཏུ་་་་་་འགྟོ་་་་་་བས་སྟོ་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བཅས་ལ། འཇིག་རྲེན་ཀི་ཁམས་ཀུན་དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བས་་་་་་

ཐྟོགས་མྲེད་ ་་་་་དྟོ་བརན་པ་ཐྟོབ་པའི་ ་་་་་བྱང་སྲེའྟོ་མཐུ་་་་་་ནི་མངྟོན་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་ཕྱི་མ་རྣམས་བྟོ་བརན་ནྟོ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མངྟོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ཤྲེས་པས་མངྟོན་ཤྲེས། ཡུལ་དུས་ཐམས་
ཅད་དུ་བྱ་བ་ཐྟོགས་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པས་མཐུ་སྲེ། རྒྱན་འགྲེལ་ལས། ཤྲེས་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་
པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པས་བསྡུས ་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
སྟོ། །གསུམ་པ་ལ་དབྱྲེ་གཞི་མངྟོན་ཤྲེས་ཙམ་མྟོ། །དབྱྲེ་ངྟོ་དྲུག་སྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངྟོན་ཤྲེས་ནི། ས་གཡྟོ་བ་་་་་་ས་

ཞིང་ལ་དབང་ངྟོ་། །དང་། གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་མང་པྟོར་འགྱུར་པ་སང་བར་གྱུར་ཅིང་མི་སང་བར་བྱྲེད་པ་ ་་་་་ས་ལུས་ལ་དབང་ངྟོ་

རིག་དང་རྭ་བ་ལ་ཐད་ཀར་འགྟོ་རི་ལ་མི་ཐྟོ གས་པ་སྟོགས་བྱྲེད་པ་ལ་དབང་བ་བརྒྱད་ཅྲེས་ཛ་ཡ་ཨ ་ནནའྟོ་ སྟོགས་སྒྲུབ་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་དང་། ས་ཆྲེན་པྟོ་འདི་
ཡང་གཡྟོ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་སྟོགས། ལྷའི་རྣ་བའི་མངྟོན་ཤྲེས་ནི། ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་མཐའ་ཡས་
མང་པྟོ་ན་གནས་པའི་ས་ཆུང་ངུ་དང་གཅིག་ཤྟོས་ཆྲེན་པྟོ་ཐྟོས་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་དང་། ལྷ་དང་མི་གིས་ཀའི་ས་ཐྟོས་ཏྲེ། ་་་་་ནས་

རླྟོམ་སྲེམས་སུ་འགྱུ ར་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་ནི། གཞན་གི་སྲེམས་འདྟོད་
ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། སྟོགས་པ་བལ་བ་སྟོགས་ཤྲེས་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་ཏྲེ། འདྟོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་
སྲེམས་སྟོ་ཞྲེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །་་་་་རླྟོམ་སྲེམས་སུ་འགྱུ ར་བ་མྲེད་དྟོ་ ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །སྔྟོན་གི་
གནས་རྲེས་སུ་དན་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་ནི། རང་དང་གཞན་གི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དུ་མ་རྲེས་སུ་དན་པའི་མངྟོན་ཤྲེས་
སྟོ། །སྲེ་བ་གཅིག་ཀང་རྲེས་སུ་དན་ནྟོ། །་་་་་རླྟོམ་སྲེམས་སུ་འགྱུ ར་བ་མྲེད་དྟོ་ ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཚེ་འདིར་བསམ་གཏན་མངྟོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་མིག་གི་མངྟོན་ཤྲེས་ནི། སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་འཆི་འཕྟོ་སྲེ་བ་དང་ཁ་
དྟོག་སྡུག་མི་སྡུག་བཟང་ངན་སྟོགས་གཟུགས་ཕ་རག་ཐམས་ཅད་དྲེ་མཐའ་ཡས་མང་པྟོ་དང་སྲེམས་ཅན་འདི་
དག་ངན་འགྟོ། འདི་དག་བདྲེ་འགྟོར་འགྟོ་སྟོགས། མཐྟོང་བའི་མངྟོན་ཤྲེས་ཏྲེ། ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་མི་
ལས་འདས་པས་སྲེམས་ཅན་འཆི་འཕྟོ་བ་དང་སྲེ་བ་དང་ཁ་དྟོག་སྡུག་པ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་ ་་་་་ལྷའི་སན་དང་འདིས་ཁད་པར་ནི། 

ཨཱརྻས། མིག་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏྲེ། སན་ལྔས་བསྡུས་པའི་ལྷའི་སན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། མངྟོན་པར་ཤྲེས་པས ་བསྡུས་པ་འདི་ནི་
བསམ་གཏན་མངྟོན་པར་འདུས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བཤད་མྟོད། ལྷའི་མིག་གི་མངྟོན་ཤྲེས་ཡང་མར་མྲེ་ཕུལ་བའི་རྣམ་སིན་དུ་སྔར་ལུང་དངས་པས་ལྡྟོག་པའི་ཆ་ཤས་



192   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ཀིས་བཞག་པར་མངྟོན་ནྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ནི་དང་པྟོ་འཆི་འཕྟོ་སྲེ་བའི། གིས་པ་གཟུ གས་ཕ་རགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ག ིས་ཕྱྲེའྟོ། །མདྟོ་རྒྱན་ག ི་འགྲེལ་ཆྲེན་བྟོ་བརན་མར། ལྷའི་སན་ཡང་

བསམ་གཏན་གིས་པ་སྟོགས་བསྟོམ་པ་ལས་གྲུབ་ཅྲེས་དང་། དྲེའི་བཤད་སྦྱར་དུ་ཡང་དྲེ་སྐ ད་བཤད་པས་འཕགས་པའི་འདིས་ཁད་མི་ཕྱྲེད་དྟོ་ སྟོ། །བྱང་སྲེའི་ཟག་པ་ཟད་
པའི་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་ནི། ཆགས་སྟོགས་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་གཟུང་རྟོག་སྟོགས་ཤྲེས་བྱའི་སིབ་པ་སྟོང་བར་བྱྲེད་པའི་མངྟོན་
ཤྲེས་ཏྲེ། ཟག་པ་ཟད་པ་མངྟོན་དུ་བྱ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངྟོན་པར་སྒྲུབ་ཀང་ན་་་་་་བསྡུས་རང་གི་ཐྟོབ་པར་མི་བྱྲེད་ནས། དྲེས་
རླྟོམ་སྲེམས་སུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཐ་དད་ནི། ཅི་རིགས་པ་སྲེ། དང་པྟོ་ལྔ་ཕྱི་རྟོལ་པ་ལའང་ཡྟོད་དྲེ། ར་
དབྱངས་ཀིས། དང་སྲྟོང་ཆྲེན་པྟོ་ལྔ་མངྟོན་ཤྲེས། །མཁའ་ལ་རྒྱང་རིང་འགྟོ་བ་ཡང་། །གང་ན་སྟོད་ཡུལ་འཆི་མྲེད་
པ། །དྲེར་ནི་འགྟོ་བར་ནུས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་སྟོ། །ན་རང་ལའང་ཡྟོད་དྟོ། །དྲུག་པ་མཚན་ིད་པ་ན་རང་ལ་མྲེད་
པར་འཆད་མྟོད་ཀི་ ་་་་་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ག ི་འྟོག་ཏུ་འཕགས་པ་དག་བཅྟོམ་པ་དང་དྲེ་པ་རྣ མས་ཀི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བ་མཁྲེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ཞྲེས་མདྟོ་

རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྟོལ་ལ་ཡྟོད་དྲེ། ྟོན་སིབ་ལ་ཟག་པར་འདིར་བཤད་ཀི་ཤྲེས་སིབ་ལ་མིན་
ནྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པྟོ་ཡན་ཆད་ན་དང་པྟོ་ལྔ་ཅི་རིགས་པར་ཡྟོད་དྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ཇི་ལྟར་
རིགས་པར་ཚོགས་ཀི་སར་དང་གྟོང་མ་གྟོང་མའི་སྲེམས་ཀི་གནས་སྐ བས་རྣམས་སུ་ཡང་མཆྟོག་དང་རབ་
མཆྟོག་ལ་སྟོགས་པའི་བྱྲེ་བག་གིས་སན་ལྔ་རྣམས་སྟོ་སྟོར་ཐྟོབ་ལ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་རྣམས་ཀང་སྲེ་ཞྲེས་
སྟོ། །དྲུག་པའི་ངྟོ་བྟོ་རྟོགས་པ་ཙམ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡྟོད་དྲེ། དག་ལྡན་དུ། ཇི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་དང་
མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་པ་བྱང་བ་ལ་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། བྱང་བ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ནི་དྲེ་གིས་ཀ་ཐྟོབ་པ་ཡིན་ལ། སངས་
རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ནི་དྲེ་གིས་ཀ་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་དང་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཏྲེ། 
ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །རྲེས་མཐུན་པ་ས་དང་པྟོ་ནས་ཡྟོད་དྟོ། །གངས་ངྲེས་ནི་ཀུན་བཏུས་སུ་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ་
དང་། རྲེས་སུ་ཐྟོས་པ་དང་། སྟོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འྟོང་བ་དང་། འགྟོ་བ་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
ཡང་ངྟོ་ཞྲེས་པས། ལུས་ཀི་ལས་མི་དགྲེ་བས་དག་པས་གདུལ་བྱའི་གནས་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ། ངག་དག་པས་ཅི་
སྨྲས་པའི་ཚིག་ཐྟོས་ཤིང་ཤྲེས་པ། ཡིད་དག་པས་སྲེམས་ཅན་གི་སྲེམས་ཀི་སྟོད་པ་དང་མཐུན་པར་འཇུག ་པ་
སྲེ་དང་པྟོ་གསུམ་དུ་ངྲེས་སྟོ། །ཚེ་རབས་བརྒྱུད་དྲེ་འྟོང་བ་ཤྲེས་པ་རག་ལྟའི་གྲེན་པྟོ། མ་འྟོངས་པའི་སྲེ་བར་
འགྟོ་བ་ཤྲེས་པ་ཆད་ལྟའི་གྲེན་པྟོ། ཁམས་གསུམ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཤྲེས་པ་མཐར་འཛིན་གི་གྲེན་པྟོ་སྲེ་
ཕྱི་མ་གསུམ་དུ་ངྲེས་སྟོ། །འབས་བུ་ནི། གང་གིས་འཕགས་དང་ལྷ་དང་ཚངས་པ་ཡིས། །གནས་པ་དཔྲེ་མྲེད་རྒྱ་
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ཆྲེས་རག་ཏུ་གནས། །ཕྱྟོགས་སུ་དྲེ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སྲེམས་ཅན་དང་། །ཡང་དག་མཆྟོད་བྱྲེད་རྣམ་པར་དག་པ་
བསྲེད། །ཅྲེས་ཏྲེ། རྣམ་ཐར་སྟོ་གསུམ་དང་འགྟོག་སྟོམས་ནི་འཕགས་པའི་གནས་པ་ ་་་་་ནི་ྟོན་མྟོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྟོལ་བའི་

མཚན་ིད་དྟོ་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །ལྷའི་གནས་་་་་་འདི་ཐུབ་དགྟོངས་ནས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ཚད་མྲེད་བཞི་ཚངས་པའི་
གནས་པར་བྱང་སའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ལྲེའུར་རྟོ། །ཨཱརྻས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་
ལ་འགྟོད་པ། འཕགས་པའི་སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ ་་་་་མདྟོ་བྱམས། ཡིད་དུ་འྟོང་ མདྟོ་་་་་་བའི་ཡུལ་དང་ཕད་ཅིང་མི་འྟོང་བ་མི་

མྱྟོང་། ལྷ་རྣམས་ཀིས་་་་་་འདི་གཅིག་ཕྱག་བྱ་བར་འྟོས། ལུང་བསན་་་་་་མདྟོ་དྟོན་དངྟོས་འཐྟོབ་པ་སྲེ་འདི་ལ་གསུམ་སྲེ། དགྲེ་སླྟོང་
སུམ་བརྒྱ་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་དང་། ལྷ་བུ་དྲུག་ཅུ་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ། བྱམས་པ་མྲེས་པར་
བྱྲེད་ཅིང་དྲེས་ལུང་སྟོན་པར་དང་། འཁྟོར་དྲེའི་ནང་ནས་སྲྟོག་ཆགས་སྟོང་ཕག་བཅུ་སངས ་རྒྱས་རྒྱན་གི་རྒྱལ་
པྟོ་ཞྲེས་པར་ ་་་་་དང་འཁྟོར་དྲེའི་ནང་ནས་སྲྟོག་ཆགས་བྱྲེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་མྲེ་ཏྟོག་ཅྲེས་པར་ ལུང་བསན་ནྟོ། །འདིར་
གསུང་སྟོས་ནྟོར་རྟོ། །བྱྲེད་ལས་སྟོགས་རྒྱན་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གིས་པ། ཇི་ལྟར་ན། བཟྟོད་མ་སྲེ་
དྟོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་སྟོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཡི་རླྟོམ་སྲེམས་སུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་
འདྟོམས་པ་དང་། གདམས་པ་ལྟར་མས་སུ་ལྲེན་པ་གིས་སྟོ། །དང་སྡུད་ཚིག་གྟོ །མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་
གིས་རླྟོམ་སྲེམས་སུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དྟོ། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ། ཅིའི་
ཕྱིར་་་་་་ཨཱརྻ་དུ་གདམས་ ་་་་་ཨཱརྻ་པ་མཛད་སམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ན། མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྲེན་ཐྟོབ་པ་སྲེ། མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་
ཡྟོངས་སུ་དག་པས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གཏྟོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། མཐྟོང་སྟོམ་ལ་གདམས་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གང་ལ་ན། མཐྟོང་བའི་ལམ་ལའྟོ། །དྲེ་ཇི་འད་ཞིག་ན། 
ཡུལ་བདྲེན་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཆྟོས་བཟྟོད་བཞི་དང་། རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པའི་བཟྟོད་པ་བཞི་དང་། ཆྟོས་ཤྲེས་པ་བཞི་དང་། རྲེས་ཤྲེས་བཞིའི་བདག་ིད་ཅན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཞི་
ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སྦྱྟོར་ ་་་་་ི་སྦས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོགས་བས་རྣལ་འབྱྟོར་རྟོ། །དྲེ་གང་ལ་ཡྟོད་པ་དྲེ་ནི་རྣལ་འབྱྟོར་པ་སྲེ་
འདིར་བྱང་སྲེམས་པ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པ་སྟོང་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྱུ་མ་
མཁན་རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་ལ་ཆགས་ཞྲེན་མྲེད་པ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་
པའི་ལུས་ཏྲེ་རང་་་་་་གསྲེར་དྟོན་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གི་མཐྟོང་ལམ་དྲེས་སང་བར་བྱ་བའི་སིབ་པ་ཀུན་
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བཏགས་སུ་གྱུར་པའི་དངྟོས་པྟོའ ་ིགྲེན་པྟོ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བསྟོམ་པར་བྱྲེད་དམ་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་དང་། བསན་
པ་ལྟར་མས་སུ་ལྲེན་པ་གིས་ཀ་མཐྟོང་བའི་ལམ་ལ་འདྟོམས་པའྟོ། །དང་སྡུད་ཚིག་གྟོ །རབ་འབྱྟོར་ཁྟོད་བྱང་
ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ལ་ཤྲེར་བ་ལས་བརམས་ཏྲེ་སྟོབས་པ་བསྲེད་ཅིག ནས། འདུས་བྱས་་་་་་འཁྟོར་བར་ཨཱརྻ་ཀི་དབྱིངས་
ཀིས་འདུས་མ་བྱས་་་་་་མྱང་འདས་སུ་ཨཱརྻ་ཀི་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་དབྱིངས་ཀིས་འདུས་བྱས་ཀི་དབྱིངས་ཡང་
དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོའ ་ིབར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། གང་ལ་ན། སྟོམ་པའི་ལམ་ལའྟོ། །དྲེ་ཇི་ཞིག་ཅྲེ་ན། ཐྲེག་
ཆྲེན་གི་ཟག་མྲེད་ཀི་སྟོམ་པའི་ལམ་ཆྟོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མཐྟོང་ལམ་གི་ཡུལ་དྲེ་བཞིན་ིད་བསྟོམ་པ་ལས་
མ་གཏྟོགས་པའི་ལམ་མཚན་ིད་པ་སྲེ་རང་རྒྱུད་པ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དྟོན་མཐུན་ནི་བྱར་མྲེད་དྲེ། 
ཐྲེག་ཆྲེན་མཐྟོང་བའི་ལམ་དང་ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཐ་དད་མྲེད་ནས་འད་བས་སྟོ། །རགས་གྲུབ་
སྲེ། དྲེ་འདའི་སྟོམ་པའི་ལམ་ཆྟོས་ཅན། དྲེར་འད་བར་ཐལ། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མཐྟོང་
བའི་ལམ་གིས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱས་པའི་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་དྟོན་ཆྟོས་དབྱིངས་ལས་ཐ་མི་དད་པ་དྲེ་ིད་ལ་དམིགས་
པའི་མངྟོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་གིས་ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བ ར་ཅིག་གྟོ །དཔྲེར་ན་
འདུས་བྱས་ལམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་དང་འདུས་མ་བྱས་སངས་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་འགྟོག་པ་དག་སྲེ་དྲེ་གིས་དྟོན་དམ་པར་སྟོང་
པ་ིད་དུ་་་་་་གསྲེར་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པ་སྲེ་མམ་པའི་ིད་ཀིས་ཕན་ཚུན་རས་སྟོ་སྟོ་ཐ་དད་པར་གདགས་པར་མི་ནུས་
པ་བཞིན་དུའྟོ། །འདུས་བྱས་མ་བྱས་ནི་ཨཱརྻས་གྟོང་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འཁྟོར་འདས་དང་། འདིར་ལམ་སངས་
ལའྟོ། །གསྲེར་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་ལའྟོ། །འདུས་བྱས་ཀི་དབྱིངས་མ་ཡིན་པར་ཡང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་དབྱིངས་
སུ་གདགས་པར་མི་ནུས་སྟོ། །འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཞྲེས་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་ཅིང་། མཐར་དྲེ་ིད་གདམས་ངག་ཡིན་
ཏྲེ་དྲེ་ིད་རྲེས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནྟོའ ་ིབར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་འདུས་བྱས་མ་བྱས་ཀི་དབྱིངས་དག་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་རང་
བཞིན་གཅིག་ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་མདྟོ་དང་མཐུན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་གདམས་ན་དྲེ་ལྟར་ཡིན་མྟོད་ཀི་འྟོན་ཀང་མཐྟོང་ལམ་
གི་རྲེས་སུ་སྟོམ་ལམ་དྲེ་རྣམ་པར་བསྟོམ་པར་བྱྲེད་དམ་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་གིས་ཡུལ་གཅིག་པས་མཐྟོང་ལམ་
གི་ཁྟོངས་སུ་སྟོམ་ལམ་འདུས་མྟོད། དྲེ་བསྟོམ་པ་དྟོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་སྟོམ་ལམ་དྲེ་ ་་་་་གསྲེར་ནི་དྲེས་སང་བར་
བྱ་བའི་དངྟོས་པྟོ་སིབ་པ་ལྷན་སྲེས་ཀི་གྲེན་པྟོ་ིད་དུ་བསྟོམ་དགྟོས་སྟོ། །དྲེ་གིས་ཡུལ་གཅིག་པ་ིད་ཀིས་
ནུས་པ་ཐ་དད་ག་ལ་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། ཆྟོས་ིད་མཐྟོང་བ་ཙམ་གིས་སྟོམ་སང་སྟོང་ མི་ནུས་ཀི་དྲེ་གྟོམས་པའི་སྟོམ་
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ལམ་གིས་སྟོམ་སང་སྟོང་བ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆྟོས་ིད་དྲེ་རྒྱུ་འབས་ ་་་་་དངྟོས་ཀི་ཆྟོས་བསམ་ ་་་་་དངྟོས་

གིས་མི་ཁབ་ ་་་་་དངྟོས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་གསྲེར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་འདྟོམས་པའྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གྟོ །སྲེ་ནི་འདིར་
རྟོགས་ཚིག་གྟོ །བཞི་པ་ནི། གདམས་ངག་སྟོན་པའི་སྐ བས་འདིར་ཆྟོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་གདམས་ངག་ནི་རྣམ་པ་
བཅུར་ངྲེས་པའྟོ། །བཅུ་པྟོ་འདི་ཙམ་ཁྟོ་ནས་བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པའི་དྟོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྲུབ་
པར་འགྱུར་བས་སྟོ། །དྲེར་ཐལ། འདི་ཙམ་ཁྟོ་ནས་བྱང་སྲེའི་སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ་དམིགས་ཡུལ་རྲེན་འགལ་རྐྱྲེན་སྟོང་
བའི་རྐྱྲེན་མཐུན་རྐྱྲེན་ཚང་བའི་རྐྱྲེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞིང་མ་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྟོན་པ། སིར་གདམས་ངག་དྲེ་
ལྟར་བཤད་པར་བྱས་པ་ན་རྒྱུའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་དྲེས་འཕངས་པའི་དཀར་པྟོའ ་ིཆྟོས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་
ིད་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་བདག་གིས་སུའམ་ཅིར་ཡང་མི་
དམིགས་པ་ཅན་དང་། སྒྲུབ་པ་དྲེའི་བང་དྟོར་གིས་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་དང་། 
རྲེན་གང་ཡིན་པ་སབས་གསུམ་དང་། འགལ་རྐྱྲེན་སྟོང་བའི་རྐྱྲེན་སྒྲུབ་པ་མི་མས་པར་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་གྟོང་ནས་གྟོང་
དུ་ཁད་པར་དུ་འགྟོ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་བྱ་བ་ངན་པའམ་བདྲེ་བ་དམན་པ་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལས་མི་
ལྡྟོག་པར་བགྟོད་བྱ་ཨཱརྻ་ཇི་སྲིད་བར་འགྟོ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་ཡྟོངས་སུ་མི་ངལ་བ་ཡི་མ་ཆད་པ་དང་། ཐྲེག་
ཆྲེན་ལས་ཐྲེག་པ་གཞན་དམན་ལམ་གིས་མི་འགྟོ་བ་སྲེ་དྲེར་མི་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལམ་
ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མཐུན་རྐྱྲེན་བང་དྟོར་རང་གིས་ཤྲེས་པས་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན ་གི་དིང་མི་འཇྟོག་པར་
འགྟོ་བ་ིད་ཀི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་སན་ལྔ་དང་། ཚོགས་གིས་བསགས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་
ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་
མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པའི་ལམ་དག་སྲེ། དྟོན་གིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅུ་པྟོ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་གི་སྐ བས་
སུ་བསན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། དགྲེ་འདུན་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྐ བས་སུ་དྲེའི་
དབྱྲེ་བ་བདྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བརྟོད་དྲེ། བར་སྐ བས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་
སྟོ། །གིས་པ་ར་བ་ལ། མཚོན་བྱྲེད་དཔྲེའི། མཚོན་བྱ་དྟོན་གི་དགྲེ་འདུན། དྲེ་དག་གི་རྣམ་བཞག་དཔྱད་
པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། མཛོད་ལྟར་གཙོ་བྟོར་བཤད་ན། དབང་པྟོ་རྣྟོ་རྟུལ་དྲེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆྟོས་ཀི་རྲེས་འབང་
བ། །སྟོམ་པས་སང་བྱ་མ་སངས་ན། །འབས་བུ་དང་པྟོ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་བཅྟོམ་གིས་པ་ལ། །དགུ་
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པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་ཡིན། །འདྟོད་པའམ་ཡང་ན་གྟོང་མ་ལས། །ཆགས་བལ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ། །གང་ཞིག་
གང་ལ་ཞུགས་པ་ནི། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲེ་འབས་གནས། །དྲེ་ཚོ་དབང་པྟོ་རྣྟོ་རྟུལ་དག །དད་པས་མྟོས་དང་མཐྟོང་
བས་ཐྟོབ། །འབས་ཐྟོབ་འབས་བུའི་ཁད་པར་གི། །ལམ་ཐྟོབ་མྲེད་པས་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །འབས་གནས་ཁད་པར་བྱ་
བའི་ཕྱིར། །མི་བརྟོན་པ་ནི་ཞུ གས་མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། འདི་ལ་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་སྐ ྟོར་དང་། 
མཐར་གིས་པ་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ན་ཐྟོས་མཐྟོང་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་དང་རྲེས་འབང་དང་དབང་རྣྟོན་ཆྟོས་
རྲེས་འབང་གིས་པྟོས་མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་སྟོམ་སང་ཡྲེ་མ་སངས་སམ། ཡང་ན་དྲེའི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་
ལམ་གིས་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གཅིག་ ་་་་་འགྲེལ་བཤད་གིས་ཀ་གམ་གིས་སམ་གསུམ་མམ་བཞིའམ་ ་་་་་གིས་ཀ་ལྔ་མན་
སངས་ནས་ད་ལྟ་བཅྟོ་ལྔ་པྟོ་གང་རུང་ལ་གནས་པ་ཀུན་འབས་བུ་དང་པྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་
ནྟོ། །འབས་བུ་བཞི་ཅར་རིམ་གིས་ཐྟོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་བུ་དང་པྟོ་ཡིན་པས་འདིར་དྲེའི་
དབང་དུ་བྱས་ཀི་སིར་འབས་བུ་དང་པྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཁྟོ་ན་མིན་ཏྲེ། ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་འབས་གནས་
གིས་པྟོ་ཡང་སྟོ་སྟོར་འབས་བུ་དང་པྟོ་ཡིན་ ་་་་་རང་འགྲེལ་སྟོགས་ཀི་དྟོན་དངྟོས་ནྟོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ། དྲེ་འདའི་
གང་ཟག་གིས་མཚན་གཞི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པར་མཚོན། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་བུ་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའི་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་གྟོ །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན། ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་སན་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་སྔར་འདྟོད་
པའི་སྟོམ་སང་ཡྲེ་མ་སངས་སམ་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་སྦྱར་བ་མཚན་གཞི། དྲེར་མཚོན། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་
བུ་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆྟོས་མཆྟོག་པའམ་མཐྟོང་ ལམ་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་ཡིན་པའྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ི
སྲས་ཀིས། ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སན་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་དང་པྟོའ ་ིའབས་བུ་མ་ཐྟོབ་པའི་
བར་དུའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་ལྔ་མན་སངས་པའི་མཐྟོང་ལམ་པ་དྲེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་
དང་། དྲེ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་དྲེའི་འབས་ག ནས་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་དུ་འདྟོད་པ་ནི་ཆགས་བལ་སྔྟོན་
སྟོང་གི་དྟོན་ལ་བྟོ་ཁ་མ་ཕྱྟོགས་པའི་གཏམ་སྲེ། དྲེའི་དྟོན་ནི་ལམ་དང་གང་ཟག་དྲེ་དང་དྲེའི་སང་བྱའི་ངྟོ་སྐལ་དྲེ་
མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་གིས་སངས་ནས་དྲེ་རྲེས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་ཅིང་ད་ལྟ་སྐ ད་ཅིག་བཅྟོ་
ལྔ་པྟོ་གང་རུང་ངམ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་སམ་ཕྱིར་འྟོང་གི་ཞུགས་འབས་སྔྟོན་དུ་མ་
བཏང་བར་རིམ་བཞིན། ཕྱིར་འྟོང་ངམ་ཕྱིར་མི་འྟོང་གི་ཞུགས་འབས་པ་སྲེ་འབས་བུ་ཐྟོད་རྒལ་དུ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་
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པ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ། ལྔ་པ་དྲེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སང་བྱ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་སྲིད་རྲེའི་མཐྟོང་
སང་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་གིས་སྟོང་བ་མི་སྲིད་དྲེ། དྲེས་སྟོང་ན་འྟོག་ས་ལ་རགས་པ་གྟོང་མ་ལ་ཞི་བར་
བལྟས་ནས་སང་དགྟོས་ཤིང་སྲིད་རྲེ་ལས་གྟོང་སའི་འཇིག་རྲེན་པ་མྲེད་པས་སྟོ། །འཇིག་རྲེན་འདས་ཀིས་སྲིད་
རྲེ་ལ། །ཆགས་བལ་གཞན་ལ་རྣམ་པ་གིས། །ཞྲེས་མཛོད་དྟོ། །འྟོ་ན་འདིར་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་སྟོན་ པ་ན་
སྨྲྟོས་པ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ཅི་རིགས་སངས་པ་ཀུན་ཕྱྟོགས་གཅིག་ཏུ་སྟོན་
པར་བཞྲེད་ནས་བསན་པ་ཙམ་མྟོ། །ཆུ་མིག་པ་སྟོགས། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་ནྟོར་བ་
སྲེ། བཅུ་དྲུག་པ་ཐྟོབ་པར་ཐལ་ཏྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་མཐྟོང་བའི་ལམ་ཀི་སྐད་
ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་ཕྱི་མ་གསུམ་གི་ཞུགས་པའང་
ཕྱིར་འྟོང་སྟོགས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་གིས་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གི་
ྟོན་མྟོངས་དྲུག་པ་སངས་དྲེ་ཡན་མ་སངས་སམ། བདུན་པ་སངས་བརྒྱད་པ་མ་སངས་སམ། བརྒྱད་པ་སངས་
དགུ་པ་མ་སངས་བའི་ངང་ནས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་ད་ལྟ་མཐྟོང་ལམ་སྐ ད་ཅིག་བཅྟོ་ལྔ་པྟོ་གང་རུང་ལ་གནས་བཞིན་
པའི་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཕྱིར་འྟོང་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་ཞུགས་པའམ་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་ཕྱིར་
འྟོང་ཞུགས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དམ། ཡང་ན་དྲེ་འད་དྲེ་མཚན་གཞི། ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་
ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་པར་མཚོན། ཕྱིར་འྟོང་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་འབས་གནས་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའི་མཐྟོང་
ལམ་པ། དྲེ་འདའི་ངང་ནས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་ནས་ད་ལྟ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་གང་ཟག་
གང་ཡང་རུང་བ། དྲེའི་འབས་གནས་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དམ། ཡང་ན་དྲེ་འད་མཚན་གཞི། ཕྱིར་འྟོང་ཆགས་
བལ་སྔྟོན་སྟོང་འབས་གནས་སུ་མཚོན།ཤརྒྱུན་ཞུགས་སྔྟོན་དུ་མ་བཏང་བའི་ཕྱིར་འྟོང་འབས་གནས་གང་ཞིག 
བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པའྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་ཀིས། འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་
མ་ཐྟོབ་པ་ཁྟོ་ནར་སྐ ད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཁྟོ་ན་ལ་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འྟོ་
ན་འདིར་གིས་པ་ལ་ཞྲེས་འབས་བུ་གིས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྟོ་སམ་ན། སྔར་བཤད་ལྟར་འབས་བུ་
བཞི་ཅར་རིམ་གིས་འཐྟོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕྱིར་འྟོང་གིས་པ ་ཡིན་པས་དྲེ་སྐ ད་བཤད་ཀི་དྟོན་ལ་ཁྟོ་རང་
སྐ བས་འདིར་འབས་བུ་དང་པྟོའ ྟོ། །བྟོད་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། འདི་ལ་འབས་གནས་ཙམ་དང་ཁད་པར་ཅན་ནྟོ། །དང་པྟོ་
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ནི། དྲེ་འདའི་དྲུག་པ་སངས། དྲེ་ཡན་མ་སངས་ཤིང་སྟོང་བའི་སྦྱྟོར་བ་ལའང་མི་བརྟོན་པའི་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་
པའི་གང་ཟག་གྟོ །གིས་པ་ནི། འདྟོད་པའི་བདུན་པ་སྟོང་བའི་སྦྱྟོར་བ་ལ་བརྟོན་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་འདྟོད་པའི་
དགུ་པ་སྟོང་བར་བརྟོན། དྲེ་ཡན་མ་སངས་པའི་གང་ཟག་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པའྟོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་
ཁྟོ་བྟོ་ནི་མི་འདྟོད་དྟོ། །མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་གིས་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་
དགུ་པ་སངས། དྲེ་ཡན་མ་སངས་ པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྟོའ ་ིདྲེ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་སངས་དྲེ་ཡན་མ་སངས་
སྟོགས་ནས། གྟོང་མ་ཅི་ཡང་མྲེད་ཀི་དྲེ་སངས་སྲིད་རྲེའི་ཡན་མ་སངས་བའི་བར་གང་རུང་གི་ངང་ནས་མཐྟོང་
ལམ་ཐྟོབ་ད་ལྟ་བཅྟོ་ལྔ་པྟོ་གང་རུང་ལ་གནས་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཡང་རུང་བ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཆགས་བལ་སྔྟོན་
སྟོང་ཞུགས་པ་སྲེ། དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དམ། དྲེ་མཚན་གཞི། དྲེར་མཚོན། དྲེའི་འབས་གནས་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་
པའི་མཐྟོང་ལམ་པའྟོ། །དྲེ་འདའི་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་དྲེའི་འབས་
གནས་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དམ། ཡང་ན་དྲེ་མཚན་གཞི། དྲེར་མཚོན། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འྟོང་གང་ཡང་
སྔྟོན་དུ་མ་བཏང་བའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་འབས་གནས་གང་ཞིག་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པའྟོ། །འྟོ་ན་གསུམ་
པ་ལ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། སྔར་ལྟར་རྟོ། །སྔར་གི་དང་རྲེས་འབང་ནི། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་ན་དད་པས་
མྟོས་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། དད་པ་ལྷག་པས་མྟོས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སྟོ། །ཤྲེས་རབ་མྲེད་པ་མིན་གིས་དྲེས་རབ་ཏུ་
མ་ཕྱྲེ་བས་དྲེའི་མིང་མི་འཐྟོབ་བྟོ། །ཆྟོས་རྲེས་འབང་ནི། མཐྟོང་བས་ཐྟོབ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ཤྲེས་རབ་ལྷག་པས་ལྟ་
བས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སྟོ། །དད་པ་མྲེད་པ་མིན་གི་དྲེས་རབ་ཏུ་མ་ཕྱྲེ་བས་དྲེའི་མིང་མི་འགྲུབ་བྟོ་ཞྲེས་རྒྱལ་པྟོ་
སྲས་ཏྲེ། གང་སྲེལ་ཡང་དྟོན་དྲེའྟོ། །བྟོད་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་ལའང་འབས་གནས་ཙམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གིས་སུ་
དབྱྲེར་རུང་སྲེ། འདྟོད་པའི་དགུ་པ་སངས། དྲེ་ཡན་མ་སངས། སྟོང་བའི་སྦྱྟོར་བ་ལ་མི་བརྟོན་པ་དང་། དྲེ་ལ་
བརྟོན་པ་ནས་སྲིད་རྲེའི་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་སྟོང་བར་བརྟོན་པ་མ་སངས་པའི་བར་རྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་ཁྟོ་བྟོ་ནི་མི་
འདྟོད་དྟོ། །ཁ་ཅིག་སྔ་མའི་འབས་གནས་ལ་གིས་ཡྟོད། འདི་ལ་འབས་གནས་ཙམ་པྟོ་ལས་མྲེད་ཅྲེས་དང་། ཁ་
ཅིག་གིས་ཀ་ལ་འབས་གནས་ཙམ་པྟོ་ལས་མྲེད་ཟྲེར་རྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེའི་སྦྱྟོར་བ་ལ་བརྟོན་པ་ན་བཅུ་དྲུག་
པའི་རྟོགས་པ་བཏང་ཞིང་འདི་གིས་ལ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པས་ཁབ་ཅྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །ཁ་ཅིག་ན་
རྲེ་འྟོ་ན་མཐར་གིས་པའི་སྐ བས་སུའང་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་པ་
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འདྟོད་པའི་ལྔ་པ་མན་སངས་པ་གཅིག་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མཐར་གིས་པའི་སྐ བས་སུ་དྲེ་འདའི་ལྔ་པ་སངས་པའི་
ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། སྟོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་པྟོ་ལྔ་པ་ཐྟོབ་པས་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་བཏང་བའི་
ཕྱིར་ཞྲེས་མཚུངས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འདའི་འབས་གནས་ཀི་གང་ཟག་གང་དག་བཅྟོམ་ནི་མ་ཐྟོབ་དུས་ཕྱིས་དྲེ་
ཐྟོབ་ཕྱིར་དུ་བརྟོན་པ་གཅིག་ཡྟོད་མྟོད་དྲེ་སུ་ཞིག་ཡིན་སྨྲ་དགྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །ཆུ་མིག་པ་སྟོགས། 
ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་ཞུགས་པ་དྲེ་ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་དངྟོས་ཡིན་ཏྲེ། དྲུག་པ་སངས་པའི་དང་
དགུ་པ་སངས་པའི་ན་ཐྟོས་སླྟོབ་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པས་སྟོ་གསུང་ངྟོ་། །ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་དང་མཐར་
གིས་པའི་དྲེ་དང་དྲེ་ནི་མིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་སླ་ཞིང་གཞན་དངྟོས་སུ་མ་བཤད་དྟོ། །འྟོན་ཀང་དྟོན་གིས་ཐྟོབ་སྲེ་ཕྱིར་
འྟོང་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་དུས་ཕྱིས་ཕྱིར་མི་འྟོང་དུ་གྱུར་པ་དང་ལྔ་པ་མན་སངས་ནས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་རྲེས་སུ་
ཕྱིར་འྟོང་དུ་གྱུར་པ་དང་མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་སངས་པའི་རྒྱུན་
ཞུགས་གང་གསུམ་མམ་བཞིའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་མ་ཐྟོབ་པ་དང་ཐྟོབ་པ་གིས་ཀ་དང་ ་་་་་རང་སྟོགས་སུ་བཤད་ཕྱིར་འྟོང་
འབས་གནས་མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་བདུན་བརྒྱད་སང་བ་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་ཐྟོབ་མ་ཐྟོབ་ག ིས་བཤད་པས་
དྲེ་ཐྟོབ་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་གིས་གང་ཡང་མིན་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་དང་མཐར་གིས་པའི་གང་
ཟག་གིས་ཞུགས་འབས་ཀུན་མ་བསྡུས་ཤིང་། དྲེ་གིས་དང་ལམ་གཅིག་ཅར་པ་གསུམ་ཀས་ཡང་ཀུན་མ་
བསྡུས་པས་འདི་ནི་གཙོ་ཆྲེ་བའི་དབྱྲེ་བསྡུ་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་གངས་ཅན་འདིར་བྟོ་ཁ་ཕྱྟོགས་པ་གཅིག་བུའྟོ། །དྲེས་
ན་གནད་དྲེ་མ་ཤྲེས་བར། ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་གི་ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་དང་། ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་གི་ཆགས་བལ་སྔྟོན་
སྟོང་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པར་འདྟོད་པ་ནི་ཞིབ་ཞིབ་འད་བའི་ཐ་སད་རྟོངས་པ་མགུ་བར་བྱྲེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྟོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་འབས་བུ་བར་པ་གིས་ཁྟོ་ན་ལ་ཆགས་བལ་སྔྟོན་སྟོང་བཤད་ཀི་སྔ་ཕྱི་གིས་ ལ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་
ལ་མྲེད་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་ཅིང་། དག་བཅྟོམ་ལ་མྲེད་དྲེ་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་གིས་སྲིད་རྲེའི་སྟོམ་སང་
སྟོང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་མ་སངས་ ་་་་་རྒྱལ་སྲས་པའི་དྲེ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདིར་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་ནི་
གྟོང་མའི་ྲེར་བསྟོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གང་སྲེལ་ལས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་ཀང་སྲེམས་
བཅུ་དྲུག་པ་ཐྟོབ་མ་ཐག་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཁྟོ་ན་ ་་་་་རང་འགྲེལ་དངྟོས་ཡིན་གི་ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་པ་ཅིས་མིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་
ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྟོ་ཐྟོབ་ནས་དྲེ་ལ་གནས་བཞིན་པ་ཡིན་ན་སྟོམ་སང་དང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་གྲེན་ ་་་་་
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རྒྱལ་སྲས་པྟོ་ཟག་མྲེད་མ་ཐྟོབ་པས་ཁབ་བྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འད་དྲེ་ྟོན་མྟོངས་སྔར་མ་སངས་པ་སྟོང་བའི་ཕྱིར་དུ་འབས་
བུ་གཞན་ཕྱིར་འྟོང་ཐྟོབ་པར་བྱ་བའི་ཆྲེད་དུ་མི་བརྟོན་པ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་ཞུགས་པ་མིན་ནྟོ། །ཤུགས་ཀི ས་ན་
རབ་ཏུ་སྦྱྟོར་བའི་ཚེ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་བཤད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས། དྲེ་སྔྟོན་ྟོན་མྟོངས་པ་
སངས་པའི་གྲེན་པྟོ་སྔར་མ་ཐྟོབ་པ་དང་། དྲེའི་སངས་པ་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡང་སྲེ་བྟོ་ཞྲེས་འབྱུང་བས་སྟོ། །ཞྲེས་
རྒྱལ་པྟོ་སྲས་སྟོ། །འདིར་གྲེན་པྟོ་ནི་ཟག་མྲེད་ཡིན་གི་འཇིག་རྲེན་པ་སྔར་ནས་ཐྟོབ་ཟིན་པས་སྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་
འབས་བུ་གཞན་གིས་ལ་ཡང་སྦྱར་ ་་་་་རང་འགྲེལ་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་ལས། རྒྱུན་ཞུགས་སྐ ྟོར་ལ། ཁ་
ཆྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཞུགས་པ་བཤད་ཟིན་ཅིང་འབས་གནས་ལ། ཙམ་པྟོ་དང་། ཁད་པར་ཅན་
གིས་སྟོ། །འབས་གནས་སྟོམ་སང་བྱ་མ་ཟད། །དྲེ་ལྟར་ཐྟོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །ཞྲེས་སྟོ། །སི་རིགས་ནས་
སྔར་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གཏན་མ་སངས་ད་ལྟ་སྟོང་བའི་སྦྱྟོར་བ་ལའང་མི་བརྟོ ན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་
གནས་ལ་མང་སྲེ་སྲེ་བ་གཅིག་བངས་ནས་འདའ་བ། དྲེ་བཞིན་དུ། གིས་དང་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་བངས་ནས་
འདའ་བ་ཡང་ཡྟོད་དྟོ། །དྲེ་གིས་སམ་གསུམ་བངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་མ་ཡིན་མྟོད་ཀི་ཞྲེས་རྒྱལ་
སྲས་སྟོ། །དྲེ་འདའི་རྒྱུན་ཞུགས་གཞིར་བྱས་ལ་རྲེ་ལྟར་ཐྟོགས་ན་སྲིད་པ་ལན་བདུ ན་ལྲེན་པ་གཅིག་ཡྟོད་དྟོ། །དྲེ་
འདའི་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལན་བདུན་པ་མ་ཡིན་པས་རྲེ་ལྟར་ཐྟོགས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་
ཤལ་ལྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པ་མཚན་གཞི། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་
འབས་གནས་ཙམ་པྟོར་མཚོན། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་གང་ཞིག སྔར་སྟོམ་སང་ཡྲེ་མ་སངས་ཤིང་སྟོང་
བའི་སྦྱྟོར་བ་ལའང་མི་བརྟོན་པའི་གང་ཟག་གྟོ །དྲེའི་ནང་ཚན་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པ་ལ། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདྟོ་
སྲེ་པའམ་དྲེ་ཡན་གི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། མིར་བདུན་ལྷར་བདུན་བར་སྲིད་བདུན་བདུན་ཏྲེ་ྲེར་
བརྒྱད་ལྲེན་ཡང་བདུན་ཚན་དུ་འད་བའི་ཕྱིར་ལན་བདུན་པ་ཞྲེས་བཤད་ དྲེ། དགྲེ་སླྟོང་་་་་་གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་ ་་་་་

ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྟོ། ཞྲེས་འགྲེལ་་་་་་བཤད་དྟོ། །དང་ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞིན་ནྟོ། །བདུན་ནི་གཟུགས་ཡང་
དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །གཟུགས་ཀུན་འབྱུང་བ། གཟུགས་འགྟོག་པ། གཟུགས་འགྟོག་པར་
འགྟོ་བའི་ལམ། གཟུགས་ཀི་རྟོ་མྱང་བ། གཟུགས་ཀི་ྲེས་དམིགས་དང་། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཚོར་འདུ་འདུ་བྱྲེད་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཡང་ངྟོ་། །བདུན་ཚན་ལྔའམ་
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སུམ་ཆུ་ར་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ ་་་་་གིས་པ་ནྟོ། །འདབ་མ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཡྟོད་ཀང་བདུན་ཚན་དུ་འད་བས་ཤིང་དྲེ་
སྐ ད་དྟོ། །དཔྲེ་གིས་སྨྲྟོས་པ་དང་པྟོ་བསན་བཅྟོས་ལས་གིས་པ་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་ ་་་་་གིས་ཀ་པས་སྟོ། །དྲེ་
ཡང་དང་པྟོ་མིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཐྟོབ་ན་མཐར་མིའི་རྲེན་ཁྟོ་ན། དང་པྟོ་འདྟོད་ལྷར་ཐྟོབ་ན། འདྟོད་ལྷའི་རྲེན་ཁྟོ་ན་ལ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་ ་་་་་རང་འགྲེལ་དངྟོས་པས་ལྷ་མིའི་སྲེ་བ་སྲེལ་མར་ལྲེན་པར་མངྟོན་པ འམ། དང་པྟོ་གང་
རུང་གཅིག་ཏུ་དྲུག གཞན་དྲེར་བདུན། མཐར་དང་པྟོར་འྟོང་ནས་སྟོ། །ལུགས་འདི་ལ་ྲེར་བརྒྱད་ཀི་དང་པྟོ་བར་
སྲིད་ནས་མགྟོ་འཛིན་དགྟོས་ ་་་་་གཞན་དུ་ན་བར་སྲིད་ལ་འདའ་བར་འགྱུ ར་རྟོ། །སྟོ། །བར་སྐ བས་སུ་འཕགས་ལམ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་
ཅིང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་སྲེ། དྲེ་སྲིད་དུ་སྲིད་པ་མྱྟོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་སྟོབས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ ་་་་་རང་དངྟོས་

རྟོ། སྲིད་པ་བརྒྱད་པ་མི་འགྲུབ་སྲེ། །དྲེ་སྲིད་ཀིས་རྒྱུད་སིན་པས་སྟོ། །བདུན་ཚན་བཞིའམ་མདྟོ་སྲེ་པ་ལྟར་ན། 
བདུན་ངྲེས་པར་ལྲེན་དགྟོས་ཏྲེ་སྦྲུལ་གྟོམས་པ་བདུན་པས་ཟིན་པ་དང་རིམས་ིན་བཞི་པ་བཞིན་ ་་་་་རང་འགྲེལ་ཏྲེ། 
བདུན་ཕན་ཆད་དུ་ཡང་མིན་ཚུན་ཆད་དུ་ཡང་མིན་པར་དྲེ་ིད་དུ་འཆི་བ་དང་ི་མ་བཞི་ཚུན་མིན་ཕན་ཡང་མིན་
པར་བཞི་ཞིག་འདྲེབས་པ་བཞིན་ ་་་་་འགྲེལ་བཤད་གིས་ཀའི་ནྟོ། །སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་ན། ་་་་་བསན་པ་

ནུབ་ན། ཞྲེས་གང་་་་་་སྲེལ་ཁིམ་པའི་རྲེན་ལ་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་ལ་ཁིམ་ན་མི་གནས་སྟོ། །མི་སླྟོབ་ལམ་ཐྟོབ་པའི་ཆྟོས་
ིད་ཀི་མཐུས་དགྲེ་སླྟོང་གི་མཚན་མའམ་རགས་འཐྟོབ་བྟོ། །འདི་སངས་རྒྱས་དང་མ་ཕད་ན་རང་རྒྱལ་དག་
བཅྟོམ་ཚོགས་སྟོད་དུ་འགྱུར་བར་སླྟོབ་དཔྟོན་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པར་གསུངས་སྟོ། །མདྟོ་
སྲེ་པ་ན་རྲེ། འྟོ་ན་གང་ཟག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲིད་པ་བརྒྱད་འགྲུབ་པ་གནས་མྲེ ད་ཅྲེས་མདྟོ་ལས་བཤད་
པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འགྟོ་བ་གཅིག་ཏུ་དགྟོངས་སྟོ། །ས་ཇི་བཞིན་པར་བྱས་ན་བར་སྲིད་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་
རྟོ། །འྟོ་ན་གྟོང་འཕྟོ་གཟུགས་སུ་སྲེ་བ་བཅུ་དྲུག་ལྲེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ཤུགས་བརྒྱད་ཡི་འགྲུབ་པའི་

སྐ བས་་་་་་འདིར་འདྟོད་ཁམས་ལ་དགྟོངས་པས་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །མདྟོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། གང་ཞིག་མིར་བདྲེན་པ་མཐྟོང་བ་དྲེ་
ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ལན་གསུམ་འཁྟོར་ལ་མིར་ལན་གསུམ་ཁྟོ་ན་འཁྟོར་ནས་ལྷར་འྟོངས་ཏྲེ་འདའ། ལྷར་བདྲེན་
པ་མཐྟོང་བ་ཡང་མིར་གསུམ་ལྷར་གསུམ་འཁྟོར་ནས་མིར་འྟོངས་ཏྲེ་འདའ་བས་བདུན་ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ནི། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བའི་གཞུང་འཛུགས་ཏྲེ། འྟོད་བསྲུང་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་སུ་ལན་བདུན་མི་རྣམས་
སུ་ལན་བདུན་ཞྲེས་སྟོ་སྟོར་ཡང་འདྟོན་པས་འདི་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པར་མི་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་འདིས་
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ངྲེས་པར་ྲེར་བརྒྱད་དམ། བཅུ་བཞི་བང་དགྟོས་ཏྲེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྟོ། །ཁ་ཅིག ལན་བདུན་པ་འདི་ཡང་
ལན་བདུན་ལྲེན་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་ལ་གྟོང་འཕྟོ་གིས་ཡང་ འྟོག་མིན་དང་སྲིད་རྲེར་འགྟོ་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། 
རྒྱལ་པྟོ་སྲས་སུ། གྟོང་དུ་འཕྟོ་བ་འྟོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགྟོ་བ་དང་། སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཐར་ཐུག་པར་
འགྟོ་བ་ཡང་། འྟོག་མིན་དང་སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོར་མ་ཞུགས་པར་བར་སྐ བས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་རུང་བར་
བལྟ་སྲེ། ཞྲེས་དང་། འྟོག་མིན་དང་སྲིད་པ འི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཐར་ཐུག་པ་ིད་ནི་དྲེ་ཕན་ཆད་དུ་འགྟོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། འྟོག་མིན་དང་སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོ་ལས་གྟོང་དུ་འགྟོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དཔྲེར་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཆྟོག་ཏུ་
ཐྟོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ིད་བཞིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་སྲིད་པ་གིས་སམ་གསུམ་མངྟོན་པར་གྲུབ་ནས་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་མྟོད་ཀི་དྲེ་ཕན་ཆད་སྲིད་པ་བརྒྱད་པ་མངྟོན་པར་འགྲུབ་པར་མི་བྱྲེད་པས་
མཆྟོག་ཏུ་ཐྟོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཞྲེས་བཤད་དྟོ་ཞྲེས་འབྱུང་ངྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །དྟོན་མ་གྟོ་བ་སྲེ། ཕྱིར་མི་འྟོང་ལྔའི་ནང་
གི་ལྔ་པ་གྟོང་འཕྟོ་དྲེ་འྟོག་མིན་སྲིད་རྲེའི་མཐར་ཐུག་བར་འགྟོ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ཡང་གྟོང་དུ་འཕྟོ་བའི་ཕྱིར་མི ་འྟོང་
དྲེ། དྲེ་གིས་གང་རུང་དུ་ངྲེས་པར་འགྟོ་མི་དགྟོས་དྲེ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡང་འདར་རུང་ཡང་དྲེ་གིས་ཕན་ཆད་དུ་
འགྟོར་མྲེད་པས་དྲེ་སྐ ད་བརྟོད་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་སྟོམ་སང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ཡང་ཐྟོགས་ན་སྲིད་པ་
ལན་བདུན་ལྲེན་པར་བཤད་པ་བཞིན་ཏྲེ། སྟོམ་སང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ལ་སྲིད་པ་ གིས་སམ་གསུམ་
གྲུབ་ནས་ཀང་འདའ་བ་ཡྟོད་མྟོད་བརྒྱད་ཕན་མི་ལྲེན་པས་དྲེ་སྐ ད་བརྟོད་ཅྲེས་པ་སྲེ། གངས་ཅན་དུ་དྟོན་འདི་
སྔར་ཤྲེས་པ་བྱུང་བ་མི་འད་སྲེ་ཁྟོ་བྟོ་གཅིག་པུའྟོ། །རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པའི་མཚན་
ིད། རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྟོ་གང་ཞིག འདྟོད་པར་ལྷ་མིའི་སྲེ་བ་བདུན་ནམ་བཅུ་བཞི་
གང་རུང་ངྲེས་པར་ལྲེན་པའི་གང་ཟག་གྟོ །དྲེ་ལྟར་ན་ཙམ་པྟོ་ལའང་རིགས་གཅིག་ནས་བདུན་ལྲེན་པའི་བར་
མང་་་་་་སྟོ་སྲེ་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པའང་ཡྟོད་པར་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་དྟོ། །ངྟོ་། །གིས་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ། རིགས་ནས་རིགས་སྲེ་དང་། 
དྲེ་མིན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལ་གྟོལ་བ། །ཚེ་གིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞྲེས་ཏྲེ། 
རྒྱུན་ཞུགས་ ་་་་་རང་འགྲེལ་གང་སྲེལ་དྲེ་ིད་ཚེ་དྲེ་ལ་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་མམ་འབིང་གི་ཆྲེན་པྟོ་སངས་དྲེ་
ཡན་མ་སངས། རྟོགས་པ་སྟོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་པྟོ་ཆུང་གསུམ་མམ་འབིང་གི་ཆུང་ངུ་ཐྟོབ་པ། སྲེ་བ། 
གསུམ་སངས་ན་གསུམ་བཞི་སངས་ན་གིས་ལྲེན་པ་སྲེ། ལམ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཁད་པར་ཅན་
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རིགས་ནས་རིགས་སྲེའི་མཚན་ིད་ནི། ལམ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག 
འདྟོད་པའི་ལྷའམ་མི་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ཚེ་གིས་ཡན་མཐུད་ནས་ལྲེན་པ། དབྱྲེ་ན། ལྷའི། མིའི་རིགས་ནས་རིགས་
སྲེ་གིས་ལས། དང་པྟོའ ་ིམཚན་ིད། ཟུར་དང་པྟོ་འད་འདྟོད་ལྷར་སྲེ་བ་གིས་ཞྲེས་སྟོགས། གིས་པ་ལ། 
ཟུར་དང་པྟོ་འད། མིར་སྲེ་བ་ཞྲེས་སྟོགས་ ་་་་་དྲེ་གིས་ནི་ལྷར་གིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁྟོར་ནས་ལྷའི་རིགས་དྲེའམ་གཞན་དུ་འདའ་བ་དང་མིར་གིས་སམ་

གསུམ་འཁྟོར་ནས་གླིང་དྲེའམ་གཞན་དུ་འདའ་འྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་རིགས་ནས་རིགས་སྲེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ིད་དྲེ་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པ། 

ལྷའམ་མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ངྲེས་པར་སྲིད་པ་གིས་འཁྟོར་བར་བྱས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་འྟོ། །སྟོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་སྟོ། །་་་་་ཁ་ཅིག འདི་དག་ཡང་གིས་
ཡན་ལྲེན་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། རང་འགྲེལ་དུ། སྲེ་བ་ནི་གལ་ཏྲེ་གྟོང་མའི་སྐ ལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཆྲེས་ཉུང་
ངུར་ཡང་འགྱུར་བས་དྲེའི་ཕྱིར་སྨྲྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་པས་སྟོ་སམ་ན། མིན་ཏྲེ། ར་བ་དྲེར་ཟག་ ་་་་་རང་འགྲེལ་སྟོགས་དྟོན་དངྟོས་

མྲེད་ཀི་དབང་པྟོ་དངྟོས་སུ་མ་སྨྲྟོས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཕྱིས་སྟོམ་སང་སྟོང་ན་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་ ཀི་དབང་
པྟོ་ངྲེས་པར་ ་་་་་གིས་ཀ་འྟོང་བས་དྟོན་གིས་གྲུབ་སྲེ། དྲེས་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་སྟོམ་སང་ ་་་་་རྒྱལ་སྲས་སང་ནའང་
དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་འཐྟོབ་ལ། ཚེ་གིས་གསུམ་ཞྲེས་སྲེ་བ་སྨྲྟོས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ ་་་་་གསུམ་གའི་དངྟོས་འབས་
གནས་རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྟོལ་བ་ལ་ཚེ་དྲེའམ་བར་དྟོའམ་སྲེས་ནས་འདའ་བའང་ ་་་་་གསུམ་གའི་དྟོན་དངྟོས་ཡྟོད་
པའི་ཕྱིར། རིགས་་་་་་གིས་ཀའི་དྟོན་སྲེ་འདིའི་སྲེ་བ་ངྲེས་པ་ཅན་བསན་པའི་ཕྱིར་དྲེ་སྐད་སྨྲྟོས་ཏྲེ། དྲེ་ནི་རྒྱུ་གང་ཡང་
རུང་བ་ཞིག་མ་ཚང་བས་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྲེ་བ་ཡིན་པར་མི་འདྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་གང་སྲེལ་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་རང་
འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་གིས་ཀི་དགྟོངས་དྟོན་དངྟོས་སྟོ། །རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་གིས་མཐྟོང་ལམ་གི་
སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཞི་སངས་ཀང་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་མ་ཐྟོབ་ན་རིགས་
ནས་རིགས་སྲེ་མིན་ལ་ཐྟོབ་ན་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་རང་འགྲེལ་སྟོགས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་གཅིག་རྣམ་གིས་ལས་
གྟོལ་བ་དྲེ་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ ་་་་་རྒྱལ་སྲས་ན། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། རིགས་སྲེ་དྲེ་ིད་དྲེ་རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྟོལ། སྨྲྟོས་པ་
ནི་དཔྲེར་བརྟོད་དམ་མཐའ་བསན་པའྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །ཁ་ཅིག གིས་སངས་ན་་་་་་ཚེ་ལྔའམ་གཅིག་སངས་ན་་་་་་དྲུག་པ་ཡིན་
ཏྲེ། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྟོལ་བ། །ཞྲེས་ཁད་པར་གི་ཚིག་སྨྲྟོས་པས་སྟོ་ཟྲེར་ཏྲེ། འདི་བཤད་བྱྲེད་རྣམས་
ཀིས་མ་དཔྱད་པས་དཔྱད་དགྟོས་ཞྲེས་རྒྱལ་སྲས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ལྔ་པ་སངས་བ་རིགས་ནས་རིགས་སྲེ་མིན་ནམ་
ཞྲེ་ན། མིན་ཏྲེ། ལྔ་པ་སངས་ན་ཚེ་དྲེ་ལ་དྲུག་པའང་སྟོང་བས་ཕྱིར་འྟོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ་ ་་་་་གསུམ་གའི་དྟོན ་དྲེ་དག་
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ཁམས་གྟོང་མར་མི་འགྟོ་སྲེ། འདྟོད་པར་ཚེ་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་འདྟོད་པའི་ཆགས་བཅས་ཡིན་པས་
སྟོ། །གཟུགས་སུ་ཚེ་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི་གཟུགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་སྲིད་དྲེ། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་བཞིན་ནྟོ། །འདྟོད་
པར་་་་་་རྒྱུན་ཞུགས་སམ་ཕྱིར་འྟོང་ཐྟོབ་ནས་ཚེ་གིས་པ་ལ་ཕྱིར་མི་འྟོང་དུ་གྱུ ར་པ་ ནི། གིས་ཀའི་དྟོན་དངྟོས་་་་་་ཚེ་ཡྟོངས་གྱུར་པའི་འཕགས།་་་་་པ་ཕྱིར་མི་

འྟོང་ཡིན་ལ་དྲེ་ལ་བར་མ་དྟོར་འདའ་བ་སྟོགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་དྲེ་མི་སྲིད་དྲེ་ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགྟོ་བ་མྲེད། ་་་་་པས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་འགྲེལ་དུ་ཚེ་དྲེ་ིད་ལ་

ཕྱིར་མི་འྟོང་གི་འབས་བུ་ཐྟོབ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕྱིར་རྟོ ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་དང་གྟོང་མར་སྲེས་པ་་་་་འི་འཕགས་པ་་་་་་ནི། ཡྟོངས་མས་ ་་་་་དང་དབང་
པྟོ་འཕྟོ་མི་བརྲེན། །ཞྲེས་ཏྲེ། འདིས་དངྟོས་སུ་ཚེ་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་བསན་ཅིང་ཞར་ལ་འདྟོད་པར་
འཕགས་ཆྟོས་ཚེ་གིས་བསྲེན་པའི་ཆགས་བཅས་ཡང་ཚེ་ཡྟོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འཆད་ལ། ཁ་ཅིག་་་་་་དཔལ་

ལྡན་བྱང་ཆུབ་རྲེ་མྟོ་རང་འགྲེལ་སྟོགས་སུ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ལ་སྦྱར་བས་འདྟོད་པར་ཚེ་གྱུར་འཕགས་པ་ཁམས་གཞན་དུ་མི་
འགྟོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཞིག་དགྟོས་གསུང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དྲེ་ིད་སྔར་
འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་རྣམ་པ་ལྔའི་བར་བཅྟོམ་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཁད་པར་ཅན ་ཞིག་གྟོ །་་་་་འདི་ཚེ་དྲུག་ལྲེན་སྲིད་ཟྲེར་བ་ནི་ཆྲེས་

ནྟོར། གིས་པ་ཕྱིར་འྟོང་སྐ ྟོར་ལ། ཞུགས་གནས་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བར་བཅྟོམ་པ། །གིས་པ་
ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། །ཞྲེས་པས་དྲེ་འད་དྲེ་ིད་འབས་བུ་གིས་པ་ཕྱིར་འྟོང་ལ་ཞུགས་པའང་ཡིན་ལ་དྲུག་
པ་སྟོང་བའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་པའང་ཡིན་ ནྟོ། །རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ིད། ལམ་རིམ་
གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག ཕྱིར་འྟོང་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པ། ་་་་་སྲེ་རིགས་སྲེ་ཡང་དྲེར་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་ཀིས་བཤད་

དྟོ། །གིས་པ་ལ། ཁད་པར་ཅན་མིན་པ་དང་། ཡིན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དྲེ་ནི་ལན་
ཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བ། །ཞྲེས་ཏྲེ། འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་དྲུག་པ་སངས་ཤིང་དྲེ་ཡན་མ་སངས། སྟོང་བའི་
སྦྱྟོར་བ་ལའང་མི་བརྟོན་པ་ཞིག་གྟོ །དྲེ་ལ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ཆུང་ངུ་གསུམ་ལུས་ཤིང་དྲེས་འདྟོད་པར་ལན་
གཅིག་ལས་སྲེ་མི་སྲིད་པས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་འདྟོད་ལྷར་ལན་གཅིག་སྟོང་ནས་མིར་ལན་གཅིག་འྟོང་སྲེ ། སྲེ་བ་རིས་
འད་གཅིག་ལས་མི་ལྲེན་པས་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འྟོང་དུ་བཞག་གྟོ །གིས་པ་ནི། ྲེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་
པ། །ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། །ཞྲེས་ཏྲེ། འབས་བུ་གིས་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ིད། རྒྱུ་གསུམ་གིས་
བར་ཆད་གཅིག་པ་སྲེ། ྟོན་མྟོངས་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་བའི་ཕྱིར་དང་། དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་པ་
མྲེད་པའི་དབང་པྟོ་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚེ་གཅིག་ལུས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་པས། ལམ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འྟོང་
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འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པའི་མཚན་ིད། རིམ་གིས་པའི་དྲེ་འབས་གནས་གང་ཞིག འདྟོད་
པའི་སྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་བདུན་པ་སྟོང་བར་བརྟོན་པའང་བདུན་བརྒྱད་གང་རུ ང་སངས་པ་ཡིན་པ། ཕྱིར་
འྟོང་འབས་གནས་བར་ཆད་གཅིག་པ་དྲེས་བརྒྱད་སངས་ན་ཕྱིར་མི་འྟོང་གི་འབས་བུ་ལ་ྟོན་མྟོངས་གཅིག་གིས་
བར་ཆྟོད་ཅིང་བརྒྱད་པ་མ་སངས་ན་མྱང་འདས་ལ་ ལྷའི་་་་་་ཚེ་གཅིག་གིས་ཆྟོད་པས་བར་ཆད་གཅིག་པར་བརྟོད་
དྟོ་ཞྲེས་རང་འགྲེལ་གི་དྟོན་གང་སྲེལ་ ་་་་་ལྷའི་ནང་དུ་སྲིད་པ་གཅིག་འཁྟོར་ནས་འདའ་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་རྒྱལ་སྲས་སྟོ། །ལྟོ། །བདུན་
བརྒྱད་སངས་པ་གིས་ཀའང་ཚེ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ་བདུན་སངས་ཙམ་དྲེ་ྟོན་མྟོངས་གཅིག་གི་བར་ཆད་གཅིག་
པ་མིན་ནྟོ། །ཕྱིར་འྟོང་འབས་གནས་གང་གིས་མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ྟོན་མྟོངས་བདུན་པའམ་
བརྒྱད་པ་སངས་ཀང་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབང་པྟོ་ གིས་ཀ་སྲེ་རང་དྟོན་་་་་་མ་ཐྟོབ་ན་བར་ཆད་གཅིག་པ་མིན་ལ། 
རྒྱས་སྲས་རྐྱང་པའི་ཡིན་་་་་་དྲེ་ཐྟོབ་ན་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་རང་འགྲེལ་གི་དྟོན་རྒྱལ་སྲས་སྟོ། །གསུམ་པ་ཕྱིར་
མི་འྟོང་གི་སྐ ྟོར་ལ། ཞུགས་གནས་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། །ཞྲེས་པས་
འདིར་བཤད་བར་ཆད་གཅིག་པ་དྲེ་ིད་དྲེ། མཚན་ིད་ནི། ལམ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་འྟོང་འབས་གནས་གང་
ཞིག དྲེའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའྟོ། །གིས་པ་ལ། མཚན་གཞི་ནི། རིམ་གིས་པའི་འདྟོད་པའི་སྟོམ་
སང་གི་ྟོན་མྟོངས་དགུ་ཟད་པར་ནས་བཟུང་སྲེ། སྲིད་རྲེའི་བརྒྱད་ཟད་པ་དང་། དྲེར་མ་ཟད་དགུ་པ་སང་བར་
བརྟོན་པའི་བར་ཐམས་ཅད་ཡིན་པས་མཛོད་དུ། དྲེ་དགུ་ཟད་པ་ཕྱིར་མི་འྟོང་། །དྲེ་ནི་བར་སྲེས་འདུ་བྱྲེད་
དང་། །འདུ་བྱྲེད་མྲེད་ཡྟོངས་མྱ་ངན་འདའ། །གྟོང་དུ་འཕྟོ་བ་རྣམས། ཞྲེས་ཏྲེ། མཚན་ིད། ལམ་རིམ་གིས་པའི་
འབས་གནས་གང་ཞིག འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ྟོན་མྟོངས་དགུ་ཟད་ཅིང་སྲིད་རྲེའི་དགུ་པ་མ་སངས་པའི་འཕགས་
པའྟོ། །དབྱྲེ་ན། ཙམ་པྟོ་ནི། ལམ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་འབས་གནས་གང་ཞིག འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་
དགུ་སངས་ཤིང་དྲེ་ཡན་མ་སངས་སྟོང་བར་མི་བརྟོན་པ། ཁད་པར་ཅན་ནི། གང་ཞིག བསམ་གཏན་དང་པྟོའ ་ི
ྟོན་མྟོངས་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་སྟོང་བ་ལ་བརྟོན་པ་ནས་སྲིད་རྲེའི་སྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་དགུ་པ་མ་སངས་ཤིང་
སྟོང་པར་བརྟོན་པའི་བར་གང་རུང་ཡིན་པའྟོ། །དབྱྲེ་ན། །གཟུགས་སུ་ྲེར་འགྟོ། གཟུགས་མྲེད་དུ་ྲེར་འགྟོ། 
མཐྟོང་ཆྟོས་གཞི། ལུས་མངྟོན་བྱྲེད་བཞི་ལས། དང་པྟོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མངྟོན་པར་འགྲུབ་ ་་་་་རང་སྟོགས་པ་ཙམ་གི། 
སྲེས་ནས་མྱྟོང་ ་་་་་རང་འགྱུར་གི། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྟོང་ ་་་་་རང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་ནྟོ། །དང་པྟོ། གཟུགས་ཀི་ སྟོམ་



206   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

སང་གི་་་་་་ྟོན་མྟོངས་མ་སངས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་གཞིར་བྱས་ལ། དབང་རྣྟོན། ྟོན་མྟོངས་ཆུང་ངུ་། གཟུགས་སུ་སྲེ་
བའི་ཀུན་སྦྱྟོར་སངས་མངྟོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྱྟོར་མ་སངས ་པས་གཟུགས་ཀི་བར་དྟོར་སྲེས་ནས་དྲེར་
ལམ་ཟག་མྲེད་བསྟོམས་ཏྲེ་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་ནས་ཚེ་མ་རྟོགས་པར་མྱུར་དུ་ལྷག་མྲེད་དུ་འདའ་སྲེ་ ་་་་་གིས་ཀ་དྟོན་དངྟོས་

དྲེ་ལ་མྱུར་བ་དང་། མྱུར་བ་མིན་པ་དང་། དུས་རིང་པྟོ་ཞིག་ན་འདའ་བ་གསུམ་སྲེ། བར་དྟོའ ་ིཚེ་སྟོད། ཚེ་དཀིལ་
གིས་དང་། ཐ་མ་འདི་ཚེ་མ་རྟོགས་པ འི་བར་དྟོའ ་ིམཇུག་གི་སྐ བས་ལ་བཞག་དགྟོས་སྟོ། །དཔྲེར་ན། ཞྟོགས་་་་་་

རྒྱལ་མ། ཆུང་ངུ་མྲེ་སག་གྲུབ་ཙམ་ནས་འདའ་བ་དང་། ལགས་ཀི་ཚ་ཚ་ཡར་བ་ཐུར་དུ་མ་ལྟོག་པར་འདའ་བ་དང་། 
དྲེ་ས་ལ་མ་ལྷུང་ཙམ་དུ་འདའ་བ་ དྲེ་གསུམ་སྲས་་་་་་བཞིན་ནྟོ། །་་་་་གིས་ཀར་བཤད་ཟྲེར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེའི་དབང་འབིང་། 
ྟོན་མྟོངས་ཡང་འབིང་པྟོ་ཅན། གཟུགས་སུ་སྲེ་བ་གཅིག་བངས་ནས་འདའ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེས་མ་ཐག་ལྷག་
བཅས་སུ་འདའ་བ། ཚེ་དཀིལ་ཙམ་ལ་འབད་རྟོལ་ལ་བརྲེན་ནས། ལྷག་བཅས་་་་་་འདའ་བ། ཚེ་རྟོགས་ནས་འབད་མྲེད་
དུ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་དུ་འདའ་ ་་་་་རང་སྲས་སྟོགས་བ་སྲེ། ལགས་ཀི་ཚ་ཚ་ཡར་བ་ས་ལ་བབས་མ་ཐག་དང་། ར་ཤིང་
ཅུང་ཟད་བསྲྲེགས་ནས་དང་། །མང་པྟོ་ཚིག་ནས་འདའ་བ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་གསུམ་ཚན་དང་པྟོ་གིས་པྟོ་དྲེ་
ྟོན་མྟོངས་དབང་པྟོའ ་ིབྱྲེ་བག་ལས་དབྱྲེ་ཞིང་། ལས་ནི་དང་པྟོ་གསུམ་མངྟོན་པར་འགྲུབ་པའི། གསུམ་ཚན་
གིས་པ་ནི་སྲེས་ནས་མྱྟོང་འགྱུར་དུ་འདའྟོ་ཞྲེས་ ་་་་་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་གསུམ་ཚན་དང་པྟོ ་གིས་ནི་ལས་ཀི་བྱྲེ་བག་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུ ར་པ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་

སྟོ། །སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེའི་དབང་རྟུལ། ྟོན་མྟོངས་ཆྲེན་པྟོ་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྟོང་འགྱུར་གིས་ལས་ཅན་སྲེ་
བ་གྟོང་དུ་བརྒྱུད་ནས་འདའ་དགྟོས་པ་སྲེ། དྲེ་ནི། བསམ་གཏན་སྲེལ་ན་འྟོག་མིན་འགྟོ། །དྲེ་འཕར་ཕྱྲེད་འཕར་
ཐམས་ཅད་དུ། །འཆི་འཕྟོ་གཞན་སྲིད་རྲེ་མྟོར་འགྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱུ་བསམ་གཏན་ ་་་་་རང་སྲེལ་ན་འྟོག་མིན་འགྟོ། རྒྱུ་
དྲེ་མ་་་་་་རང་སྲེལ་བ་སྲིད་རྲེར་འགྟོའ ྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སིར་འདིར་བཤད་བསམ་གཏན་སྲེལ་བའི་རྲེན་ནི། གླིང་གསུམ་
གི་མི་དང་། ཕྱིས་མས་ན་གཟུགས་སུ་ཡང་རུང་ལ། གང་ཟག་ནི། དག་བཅྟོམ་དང་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཅི་རིགས་
སྟོ། །འདིར་འདྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་གི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཞིག་གཞན་ ་་་་་རང་བས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ལམ་སླ་བ་རྣམས་ཀི་
་་་་་ནང་ནས་སྟོན་བརྒྱད་ལས་གྟོལ་བས་མཆྟོག་ཡིན་པས་བཞི་པ་དང་པྟོར་སྲེལ་ཏྲེ། བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བཞི་པ་ཟག་མྲེད། 
ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ ཟག་བཅས། ཡང་བཞི་པ་ཟག་མྲེད་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་སྲེལ་ནས་སྟོམས་པར་
འཇུག་ཅིང་། དྲེ་ནས་རྒྱུན་ཕི་ནས་ ་་་་་རང་སྐ ད་ཅིག་་་་་་རང་གིས་ཟག་མྲེད་ ་་་་་རང་ལ། སྐད་ཅིག་གིས་ཟག་བཅས་ལ། 
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ཡང་ཟག་མྲེད་སྐད་ཅིག་གིས་ལ་འཇུག་པའི་བར་ནི་སྦྱྟོར་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ནས་སྐ ད་ཅིག་མ་རྲེ་རྲེ་བསྲྲེས་པས་
སྲེལ་ནུས་ན་དངྟོས་གཞི་གྲུབ་པས་དང་པྟོ་ ་་་་་ཟག་མྲེད་ཟག་བཅས་གིས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ ་་་་་ཟག་མྲེད་

རྣམ་གྟོལ་ལྟ་བུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་བཞི་པ་སྲེལ་ནས་དྲེའི་སྟོབས་ཀིས་གཞན་ཡང་སྲེལ་ལྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་ནི། སངས་
རྒྱས་མིན་པས་སྐ ད་ཅིག་སྲེལ་མི་ནུས་པས། རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇི་སྲིད་སྟོམས་པར་འཇྟོག་ནུས་ན་རྟོ གས་
པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་ལ་ལྔ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་ཕྱིར། །གནས་གཙང་སྲེ་བ་ལྔ་ཁྟོ་ན། །ཞྲེས་པས་བཞི་པ་
སྲེལ་བ་ལ་ཟག་མྲེད་གིས་ཀི་བར་དུ་ཟག་བཅས་གཅིག་སྲེལ་བ་གསུམ་ ་་་་་རང་སྲེལ་ཏྲེ་ཆུང་ ་་་་་སྲས་ངུ་། དྲེ་ཚན་པ་
སྲས་་་་་་གིས། བཞི་ལ་གིས་སྲེལ་འབིང་་་་་་སྲས་དྲུག་རང་་་་་་སྲེལ། དང་པྟོ་གསུམ་སྲེལ་་་་་་དྲེ་ཚན་པ་གསུམ་དུ་འཇུག་པས་ཆྲེ ན་་་་་་སྲས་པྟོ་
དགུ་་་་་་རང་སྲེལ། གསུམ་སྲེལ་་་་་་དྲེ་ཚན་པ་བཞི། བརྒྱད་ལ་བཞི་སྲེལ་ཤིན་ཏུ་་་་་་པས། ཆྲེ་་་་་་དང་བ་བཅུ་གིས་སྲེལ། གསུམ་སྲེལ་་་་་་དྲེ་
ཚན་པ་ལྔ། བཅུ་ལ་ལྔ། སྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་བཅྟོ་ལྔ་སྲེལ་ཏྲེ། མ་མས་ན་གནས་གཙང་མ་ལྔར་སྲེ་མྟོད། དང་པྟོའ ་ིརྟོ་
མྱངས་པས་གྟོང་མ་གསུམ་ལས་མས་ཤིང་འདྟོད་པར་ཚེ་འཕྟོས་ཏྲེ་ཚངས་རིས་སུ་སྲེས། དྲེར་སྔྟོན་གྟོམས་པའི་དབང་གིས་
བཞི་པ་བཅྟོ་ལྔ་སྲེལ་བསྟོམས་ནས་བར་རྣམས་སུ་མ་ཞུགས་པར་འྟོག་མིན་དུ་སྲེས་ནས་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་པ་དྲེ་དབང་རྣྟོན་
འཕར་བ། སྔར་བཞིན་ལས་དྲེ་ཚངས་རིས་ནས་གཙང་མའི་གནས་གཅིག་གམ་གིས་སུ་སྲེས་ནས་འྟོག་མིན་དུ་འཇུག་པ་
དབང་འབིང་ཕྱྲེད་དུ་འཕར་བ། དྲེ་ཚངས་ཆྲེན་མ་གཏྟོགས་གཟུགས་ཀི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་རིམ་གིས་སྲེས་ནས་
མཐར་འྟོག་མིན་དུ་འཇུག་པ་དབང་རྟུལ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕྟོ་བའྟོ། །དྲེ་དག་ནི་ལྷག་མཐྟོང་སད་པའྟོ། །ཚངས་ཆྲེན་
ནི། དང་པྟོ་སྲེས་པའི་ཚངས་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ངས་བསྲེད་པའྟོ་སམ། དྲེར་ཕྱིས་སྲེས་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་གི་
ཚངས་ཆྲེན་དྲེས་ངྲེད་རྣམས་བསྲེད་ཅྲེས་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། དྲེའི་ཚངས་ཆྲེན་དྲེ་གནས་དྲེར་འགན་ཟླ་མྲེད་པའི་ལས་
བསགས་པས་གཙོ་བྟོ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པས་དྲེ་དྲེར་སྲེས་ན་གཙོ་བྟོར་འགྱུ ར་དུ་འྟོང་ངྟོ་་་་་ ་དྲེར་མི་སྲེའྟོ། །གིས་པ་ནི། གྟོང་འཕྟོ་བསམ་
གཏན་མ་སྲེལ་བར་ཞི་གནས་ཤས་ཆྲེར་སད་ལ་སྟོམས་འཇུག་རྣམས་ཀི་རྟོ་མྱང་བར་བྱྲེད་ཅིང་ཚངས་ཆྲེན་མ་
གཏྟོགས་ཚངས་རིས་ནས་འབས་ ་་་་་རང་བུ་ཆྲེ་བའི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ནས་གཙང་མ་བྟོར་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་
བཞིར་རིམ་གིས་སྟོང་ནས་སྲིད་རྲེར་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་པའྟོ། །ཕྱིར་མི་འྟོང་ལྔར་ཕྱྲེ་བའི་གྟོང་འཕྟོ་ནི་དྲེ་གིས་སུ་
མ་ཞུགས་པར་ཡང་འདར་རུང་ངྟོ་། །འྟོག་མིན་འགྟོ་ནི་འྟོག་མིན་དང་། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་ནི་སྲིད་རྲེར་ངྲེས་པར་འགྟོ་
དགྟོས་ཏྲེ་སྔར་བཤད་དྟོ། །ཕྱིར་མི་འྟོང་གྟོང་འཕྟོ་ད་ཕྱིས་འྟོག་མིན་འགྟོའ ་ིམཚན་ིད། ཕྱིར་མི་འྟོང་གྟོང་འཕྟོ་
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གང་ཞིག ལྷག་མཐྟོང་ཤས་ཆྲེར་སད་པས་ཚངས་རིས་དང་འྟོག་མིན་དུ་ངྲེས་པར་སྲེ་བ། དྲེ་འཕར་བའི་མཚན་
ིད། ཕྱིར་མི་འྟོང་འྟོག་མིན་འགྟོ་གང་ཞིག མདུན་ན་འདྟོན་ནས་ག་ནྟོམ་སང་གི་བར་དུ་མ་ཞུགས་པར་ཚངས་
རིས་ནས་འྟོག་མིན་ིད་དུ་འཇུག་པ། གཞན་གིས་ལའང་བསྲེའྟོ། །ཕྱིར་མི་འྟོང་གྟོང་འཕྟོ་ད་ཕྱིས་སྲིད་རྲེར་
འགྟོའ ་ིམཚན་ིད། ཕྱིར་མི་འྟོང་གྟོང་འཕྟོ་གང་ཞིག ད་ཕྱིས་གནས་གཙང་མ་དང་ཚངས་ཆྲེན་མ་གཏྟོགས་
གཟུགས་ཀུན་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞི་ཅར་དུ་རིམ་གིས་སྲེས་ནས་མཐར་སྲིད་རྲེར་དག་བཅྟོམ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་
པའྟོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ནི་གཟུགས་མྲེད་འགྟོ་རྣམ་བཞི། །ཞྲེས་པས། གཟུགས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་སངས་ཀང་
གཟུགས་མྲེད་ཀི་ྟོན་མྟོངས་མ་སངས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ལ། དྲེར་སྲེས་ནས་འདའ་བ། བྱྲེད་མྲེད། བྱྲེད་བཅས། 
གྟོང་འཕྟོ་བཞིའྟོ། །གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་བའི་བར་དྟོ་མྲེད་པས་བར་དྟོར་འདའ་བ་མྲེད་ ་་་་་གང་སྲེལ་དྟོ། །མཚན་ིད་ནི། 
ལམ་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་འབས་གནས་གང་ཞིག འདྟོད་པ་ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་གཟུགས་སུ་མི་སྲེ ་བར་
གཟུགས་མྲེད་ཁམས་སུ་སྲེས་ནས་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །དབྱྲེ་བ་བཞི་པྟོ་ལ་བརགས་ཤིང་འགྟོད་
དྟོ། །དྲེ་དག་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་པའི་རྲེན་དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཐྟོབ་པའི་དབྱྲེ་བའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐྟོང་ལམ་གི་
རྲེན་ལ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཐྟོབ་ནས་ཁམས་གྟོང་གི་ྟོན་མྟོངས་ཀི་གྲེན་པྟོ་ཚེ་དྲེ་ལ་རྟོ གས་པར་བྱས་ནས་ཚེ་དྲེ་ལ་
དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པའི་རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཞྲེས་པ། རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་མཐྟོང་ཆྟོས་
ཞིའི་མཚན་ིད་ ་་་་་ཀུན་དགའ་བྟོ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་འཇམ་གསར་རྟོ། །དྲེ། གཞན་ནི་འདི་ལ་མྱ་ངན་འདའ། །ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོ་ལས། དམ་
པའི་འགྟོ་བ་བདུན་བཤད་པ་ནི། བར་དྟོར་འདའ་བ་གསུམ་སྲེས་ནས་འདའ་བ་གསུམ་གྟོང་འཕྟོ་གཅིག་ཏུ་
བགངས་བ་དང་བདུན་ནྟོ། །ཕྱིར་མི་འྟོང་དགུར་བཤད་པ་ནི། བར་དྟོར་གསུམ་སྲེས་ནས་གསུམ་གྟོང་འཕྟོ་ལ་
འཕར་གསུམ་མྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་དྟོ། །བཞི་པ་ནི། འགྟོག་པ་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་། །ལུས་ཀིས་མངྟོན་
སུམ་བྱྲེད་པར་འདྟོད། །ཅྲེས་པས། རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་ལུས་མངྟོན་བྱྲེད་ཀི་མཚན་ིད། རིམ་གིས་པའི་
ཕྱིར་མི་འྟོང་གང་ཞིག འགྟོག་པའི་སྟོམས་འཇུག་དྲེ་སྲེམས་མྲེད་ལུས་ཀིས་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་མིའི་
རྲེན་ལ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཐྟོབ་ནས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྟོམས་འཇུག་རྟོགས་པར་བྱས་ཤིང་འགྟོག་པའི་
སྟོམས་འཇུག་ཐྟོབ་པར་ བྱས་ནས་འདའ་བར་བྱྲེད་པ་ཞིག་སྲེ། འདྟོད་པར་ཚེ་གྱུར་འཕགས་པ། རང་འགྲེལ་དངྟོས་་་་་་

ཡིན་ན་ཚེ་དྲེ་ལ་འདའ། མ་འགྱུར་བའི་རྟུལ་ན་མས་སྲིད་པས་ཕྱི་མ་ལ་གཟུགས་སུ་སྲེས་ནས་འགྟོག་པ་ལ་
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ཞུགས་པས་མྱང་འདས་དང་འད་བའི་ཆྟོས་ལུས་ཀི་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་ ་་་་་རང་དངྟོས་དྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་ཀིས་ཤྲེ་ན། དྲེའི་
ཚེ་སྲེམས་མྲེད་པས་ལུས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། ་་་་་ཐྟོབ་པས་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུ ར་པ་དང་ཤྲེས་པས་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུ ར་པ་གིས་ལས། དྲེ་
ལས་ལངས་ནས་འགྟོག་སྟོམས་ནི་མྱང་འདས་ ་་་་་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཞི་བ་དང་འད་བར་་་་་་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་
ཡིན་ནྟོ་སམ་དུ་སྲེམས་པར་འགྱུར་བ་ ་་་་་ནི་ཤྲེས་པས་མངྟོན་དུ་བྱས་པས་སྟོ། །རྣམ་ཤྲེས་དང་བཅས་པའི་ ་་་་་རང་སྲས་གིས་ཀ་ལུས་ཞི་
བ་སྔྟོན་མ་ཐྟོབ་པ་ཐྟོབ་ ་་་་་བས་ན་ཐྟོབ་པས་མངྟོན་དུ་བྱས་པའྟོ་ཞྲེས་གང་སྲེལ་ཏྲེ་རང་དྟོན་ནྟོ། །པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་དག་
བཅྟོམ་སྐ ྟོར་ལ། ན་ཐྟོས་རིམ་གིས་པའི་དག་བཅྟོམ་ཞུགས་གནས་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ཕྱིར་མི་་་་་་རང་འྟོང་དྲེ་
ིད་བསམ་གཏན་དང་པྟོའ ་ིསྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་གཅིག་ནས་སྲིད་རྲེའི་བརྒྱད་ཟད་པའི་བར་དང་དྲེར་མ་ཟད་
དགུ་པ་སྟོང་བའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་པའི་བར་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཡིན་པས་དྲེ་
རྣམས་མཚན་གཞིའྟོ། །མཚན་ིད་ནི། རིམ་གིས་པའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་འབ ས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞིག ན་
ཐྟོས་དག་བཅྟོམ་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པ། སིར་འགྟོད་ན། ན་ཐྟོས་དག་བཅྟོམ་ཞུགས་པའི་མཚན་ིད། ན་ཐྟོས་ཀི་
མི་སླྟོབ་ལམ་ཐྟོབ་ཕྱིར་དུ་བརྟོན་བཞིན་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གྟོ །སྲིད་རྲེའི་བར་ཆ་བརྒྱད་ཟད་པ། །དག་
བཅྟོམ་ིད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཡང་། །དྲེ་ནི་ ་་་་་ཕ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཇྟོམས་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པས་ རྡྟོ་
རྲེ་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ན་ཐྟོས་དག་བཅྟོམ་གི་མཚན་ིད། སྲིད་རྲེའི་སྟོམ་སང་དགུ་པ་ཟད་
པའི་ཐྟོབ་པ་ཅན་གི་ན་ཐྟོས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་སྲེ། དྲེ་ཟད་ཐྟོབ་དང་ཟད་པ་ཤྲེས། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་མི་སླྟོབ་དག་
བཅྟོམ། །ཞྲེས་ཏྲེ། དགུ་པ་ཟད་པའི་ཐྟོབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དྲེ་ཟད་པ་ཤྲེས་པའི་རྣམ་གྟོལ་ལམ་ཐྟོབ་པ་ན་འབས་བུ་
གཞན་གི་ཕྱིར་ད་བསླབ་ ་་་་་རང་བྱ་མྲེད་པས་མི་སླྟོབ་པ། རང་་་་་་དྲེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་གཞན་་་་་་རང་དྟོན་བྱྲེད་ ་་་་་རང་པར་འྟོས། 
ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆྟོད་པར་འྟོས་པས་དག་བཅྟོམ་ རང་་་་་་མྟོ། །དབྱྲེ་ན། དྲུག་ཡྟོད་པ་རྒྱས་པར་ཤྲེས་
དགྟོས་སྟོ། །རང་རྒྱལ་འྟོག་ཏུ་སྟོན་ནྟོ། །དྲེ་དག་ནི་མཛོད་ལྟར་བཤད་དྟོ། །མདྟོ་སྲེ་པའམ་དྲེ་ཡན་ཆད་པ་དག་རྒྱུན་ཞུགས་
གཅིག་ཅར་པ་འདྟོད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། གཅིག་ཅར་ངྲེས་པར་འབྱིན་པ་ནི་གང་བདྲེན་པ་རྣམས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་བྱས་
ནས་མི་ལྟོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་པ་
རྣམས་རྣམ་པས་གཅིག་ཅར་སྟོང་སྲེ། འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དང་དག་བཅྟོམ་པའི་འབས་བུ་སྲེ་འབས་བུ་གིས་
ལ་གདགས་སྟོ། །ཕལ་ཆྲེར་ནི་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་སམ། འཆི་བའི་ཚེ་ཀུན་ཤྲེས་པ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་དྟོ། །གལ་ཏྲེ་མི་བྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་
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སྟོན་ལམ་གི་སྟོབས་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སྟོན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདྟོད་པའི་ཁམས་ིད་དུ་སྲེས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་
ན་རང་རྒྱལ་་་་་་ཚོགས་སྟོད་པར་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་མི་སང་ཡང་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ན་
ཐྟོས་དབང་པྟོ་རྣྟོན་པྟོའ ་ིཡང་རྣྟོ་ཤས་འགའ་ཞིག་ཁམས་གསུམ་གི་སྟོམ་སང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་ནས་ཆུང་ངུའི་
ཆུང་ངུའི་བར་དགུ་པྟོ་འཆིང་དིལ་དུ་སངས་ནས་མཐར་དག་བཅྟོམ་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སྐ ྟོར་
དང་། དག་བཅྟོམ་སྐ ྟོར་རྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཞུགས་གནས་གིས་ལས། དང་པྟོའ ་ིམཚན་ིད་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་
སྟོམ་སང་ཆྲེ་འབིང་ཆུང་དགུར་འཆིང་དིལ་དུ་སྟོང་བར་ཞུགས་པའི་ན་ཐྟོས་སྦྱྟོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་གང་
ཟག་གམ་ན་ཐྟོས་མཐྟོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅྟོ་ལྔ་པྟོ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་ངྟོ་། །འབས་
གནས་ལ། ཙམ་པྟོའ ་ིམཚན་ིད། དྲེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་འདྟོད་པའི་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་མ་སངས་པ འི་བཅུ་དྲུག་པའི་
རྟོགས་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག ཁད་པར་ཅན་གི་མཚན་ིད། ན་ཐྟོས་རྒྱུན་ཞུགས་གཅིག་ཅར་པ་གང་ཞིག 
འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ྟོན་མྟོངས་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་ནས་སྲིད་རྲེའི་ཆུང་ངུའི་འབིང་གི་བར་གང་རུང་སངས་ཤིང་
དྲེ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཡན་མ་སངས་པའྟོ། །གིས་པ་ལ། ཞུགས་གནས་གིས་ལས་དང་པྟོ་ནི། ན་ཐྟོས་རྒྱུན་
ཞུགས་གཅིག་ཅར་པ་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་མཚན་གཞི། ན་ཐྟོས་གཅིག་ཅར་པའི་དག་བཅྟོམ་ཞུགས་པར་མཚོན། 
ན་ཐྟོས་གཅིག་ཅར་པའི་མི་སླྟོབ་ལམ་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཁད་པར་ཅན་ནྟོ། །དྲེའི་འབས་གནས་
ཀི་མཚན་ིད། ཁམས་གསུམ་གི་སྟོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་འཆིང་དིལ་དུ ་སངས་པའི་ན་ཐྟོས་དག་
བཅྟོམ་པའྟོ། །འདིས་སྟོམ་སང་སྟོང་བའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་སྟོམ་ལམ་དགུ་ཡིན་ན་ནི་དྲེ་དག་བཅྟོམ་མ་ཐྟོབ་ཀི་
བར་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་མི་འྟོང་བར་སང་ལ་མ་ཡིན་ན་ནི་མཐྟོང་ལམ་ལས་མ་འདས་པས་མཐྟོང་ལམ་གིས་སྟོམ་
སང་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་སྟོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོན་དུ་མར ་འགྱུར་བས་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཚད་མ་རྒྱན་
མཛད་པ་ནི། ཟག་མྲེད་གསུམ་གི་དང་པྟོ་མཐྟོང་ལམ་གིས་སྟོང་བར་བཞྲེད་པར་གསལ་ཏྲེ། དབང་པྟོ་རྣྟོན་པྟོའ ་ི
ལམ་དང་པྟོ་ིད་ ་་་་་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཟད་བྱྲེད་ཡིན་པས་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྲེས་སྟོང་བས་
རྒྱུན་ཞུགས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་ནས་ཡང་སྲིད་ཆད་པར་འདྟོད་པའི་ལུགས་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་རང་གཞུང་སྦྱར་
རྟོ། །འྟོན་ཀང་རྒྱུན་ཞུགས་ལ། བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པ་དགྟོས་པ་ཁ་ཆྲེ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་སྟོགས་
པའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་འདིར་མི་དགྟོས་པར་ཁས་བངས་ནས། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྟོམ་ལམ་
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ལ་བཤད་པར་བྱའྟོ། །འདི་ལ་ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་མྲེད་ཚུལ་ནི་སླ་ཞིང་རྒྱས་པར་ངག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །ཀུན་བཏུས་
འགྲེལ་བར། ལུས་མངྟོན་བྱྲེད་ཀང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལུས་ཀིས་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སྲེ་
ཡང་སྲེ་བ་ངྲེས་པར་གིས་འཁྟོར་ཞྲེས་དང་། འྟོག་མིན་འགྟོ་ཡང་། ཚངས་རིས་ནས་བཟུང་སྲེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ལན་རྲེ་རྲེ་སྲེས་ནས་འྟོག་མིན་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་ཞྲེས་ཚངས་ཆྲེན་དུ་ཡང་སྲེས་པར་
བཤད་དྟོ། །དག་བཅྟོམ་དྲུག་ཀང་ཚུལ་ཅུང་མི་འད་བར་བཤད་ཅིང་། དག་བཅྟོམ་འབས་བུ་ལས་མས་པར་
འགྱུར་མི་འགྱུར་སྟོགས་ལྲེགས་བཤད་དུ་མ་ཡྟོད་དྲེ། གྲུབ་ན་ཡིག་ཆ་ལྟོགས་པར་བྱ་སམ་པས་དང་འདིར་
མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སྟོ།།  །།གིས་པ་ལ། འཕགས་པ་སྟོགས་ལྟར་ན། ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་ལྔ། 
གནས་པའི་མིང་ཅན་བཅུ་བཞི། རང་རྒྱལ་གི་མིང་ཅན་གཅིག་གྟོ །ཡང་ན་འད་བ་ལྔ་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ། །དང་
པྟོ་ནི། ལམ་ཤྲེས་ཀི་མཐྟོང་ལམ་སྐ ད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པྟོ་རྣམས་སུ་བྱང་སྲེ་དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོར་གྱུར་པ་དྲེ་ནི་དད་
པས་རྲེས་འབང་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ། དད་པས་ལམ་དྲེའི་རྲེས་སུ་འབང་བས་སྟོ། །་་་་་དད་པས་དྲེའི་ལམ་གི་ཞྲེས་གནྟོད་ཟླ་དང་། དད་པས་

ལམ་གི་རྲེས་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནྟོ། །བྱང་སྲེ་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་མི་དང་སྐ ལ་བ་མམ་པ་ིད་དུ་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་ཕྱིར་མི་
ལྡྟོག་པ་མ་གཏྟོགས་པར་དབང་པྟོ་རྟུལ་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཤྲེར་ཕྱིན་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻའི་འདི་མན་མངྟོན་འདུག་གི་རྣལ་འབྱྟོར་ལ་མྱུར་དུ་
མམ་པར་གཞྟོག་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སྟོ་རྣམས་མྱུར་དུ་མངྟོན་དུ་མི་འགྱུར་རྟོ་
ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་སྟོ་སྲེར་གསལ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་བཀྟོལ་བ་ནི། ས་དྲེར་ནི་དབང་རྣྟོན་གིས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་
པ་ཨཱརྻའྟོ། །དྲེ་འདའི་བཅུ་དྲུག་པྟོ་རྣམས་སུ་དབང་པྟོ་རྣྟོན་པྟོར་གྱུར་པ་དྲེ་ནི་ ་་་་་དངྟོས་ཆྟོས་ཀིས་རྲེས་འབང་སྲེ། 
ཤྲེས་རབ་ཀིས་ལམ་དྲེའི་རྲེས་སུ་འབང་བས་སྟོ། །་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་ཆྟོས་ནི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་དྲེས་ལམ་གི་རྲེས་སུ་འབང་
བས་སྟོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དང་ཟླ་ཟྲེར་དུ། དྲེ་གིས་སྐ ད་ཅིག་བཅྟོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་བཤད་
དྟོ། །བྱང་སྲེ་ས་དང་པྟོ་པ་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞིག་ཆྟོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་རྲེས་འབང་ངྟོ་ཞྲེས་རྣམ་
བཞག་བྱར་རུང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱྟོར་ཕྲེང་ན་ལྲེགས་པར་བཤད་དྟོ། །བྱང་ཆྲེན་པྟོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་
ནམ་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིས་ནས་ ་་་་་མདྟོར་མི་ཡང་སང་ཤི་འཕྟོས་ནས་འདིར་སྲེས་པ་དྲེ་ནི་དབང་པྟོ་རྣྟོན་པྟོར་འགྱུར་
ཞྲེས་་་་་་དྟོན་ཚང་ཙམ་སྟོ་ཇི་བཞིན་མི་སང་ངྟོ་། །འབས་བུ་དང་པྟོ་ལ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་གིས་པྟོ་ས་དང་པྟོ་ལ་
འགྲེལ་ཆྲེན། ཟླ་འྟོད་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་ན་མྲེད་དྟོ། །གསུམ་པ་ལ། ཨཱརྻས། ལམ་ཤྲེས་ིད་ལས་དགུ་པྟོ་རྣམས་ཀི་ྟོན་
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མྟོངས་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་སྟོང་བའི་དྟོན་དུ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སྟོགས་པའི་དབྱྲེ་བས་སྟོམ་པའི་
ལམ་རྣམ་པ་དགུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལས་དད་པ་དང་ཆྟོས་ཀིས་རྲེས་སུ་འབང་བའི་གང་ཟག་
གིས་གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲུག་གམ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྔར་སངས་པར་གྱུར་ན་ནི་དྲེ་ལས་དྲེ་དག་འབས་བུ་
གིས་པ་ལ་ཞུགས་པ ར་འགྱུར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་དགུ་པ་ཡང་སངས་པའི་ཕྱིར་འདྟོད་པའི་ཁམས་སམ་གྟོང་
མ་ཅི་ཡང་མྲེད་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་བར་ལས་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བར་གྱུར་ན་ནི་དྲེ་ལས་འབས་བུ་གསུམ་པ་
ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །སྐ ད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ནི་དྲེ་གིས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བ་དང་ཕྱིར་མི་འྟོང་བའི་
འབས་བུ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་གི་དག་བཅྟོམ་ལ་མིན་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་པའི་
ལམ་གིས་་་་་་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་ག ིས་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་གིས་སྟོ་ འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་གི་ྟོན་མྟོངས་དྲུག་གམ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་
ནས་མཐྟོང་ལམ་ཐྟོབ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པ འི་བྱང་སྲེ་སྔར་དབང་རྟུལ་དང་རྲེས་འབང་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་འདིར་
འབས་བུ་གིས་པ་གསུམ་པ་དང་འད་བའམ་དྲེའི་མིང་ཅན་རིམ་བཞིན་བདུན་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ལམ་རིམ་བཞིན་
དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་དམ་དགུ་ཐྟོབ་པ་ན་དད་པས་མྟོས་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ་དད་པ་ལྷག་པ་ིད་ཀིས་ན་ལྷག་པར་མྟོས་པས་རབ་ཏུ་
ཕྱྲེ་བས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་་་་་་མདྟོ་དངྟོས་པྟོ་ལ་མམ་པར་གཞྟོག་ཅིང་ཕར་
དྲུག་ལ་ཡང་སྟོད་དྲེ་དྲེ་དག་བསམ་གཏན་ཐྟོབ་པས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ནི་ཐབས་མི་མཁས་པས་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྟོམས་འཇུག་མངྟོན་དུ་བྱས་ཏྲེ་དྲེར་

སྲེ་བ་ཟླྟོག་པར་མི་བྱྲེད་པར་ལྷ་ཚེ་རིང་པྟོའ ་ིནང་དུ་སྲེས་ཤིང་ ་་་་་རིང་ཞིག་གནས་ནས་ཤི་འཕྟོ ས་ཏྲེ་་་་་་གལ་ཏྲེ་མི་་་་་མདྟོ་ིད་འི་ནང་དུ་སྲེ་བ་ཐྟོབ་
ནས།་་་་་ཤྲེས་རབ་རྟུ ལ་བས་དད་པས་མྟོས་ཀི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་ཅྲེས་དགག་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དག་ལ་བསྲེན་བཀུར་
བྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་དག་དབང་པྟོ་རྟུལ་ཞིང་དབང་པྟོ་མི་རྣྟོ་བ་ཡང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་བར་
སྲེས་པའི་བྱང་སྲེ་དྲེ་གང་ཡིན། བདྲེན་མཐྟོང་མིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་ལ་སྟོགས་ཀི་ཡན་ལག་ཟད་པ་དང་། ཞྲེས་
པས་སྟོ། །སང་བ་ཐྟོབ་སྟོགས་ཡང་མིན་ཏྲེ། མི་ཁྟོམ་ཟད་པ་དང་། ཞྲེས་པས་སྟོ། །དད་པའི་ས་པའང་མིན་ཏྲེ། 
འདིར་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་དགྲེ་འདུན་ཞྲེས་པའི་སྐ བས་སུ་མ་བབ་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་ཡུལ་ཨྟོ་དྲེ་ཤ་པའི་མཁས་
པ་་་་་་ཆྲེན་པྟོ་སང་དག་མགིན་གཅིག་ཏུ་འདིར་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་ནི་ཕལ་ཆྲེ་ཡི། གཞན་ཡང་ཡྟོད་དྲེ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་མ་
གཏྟོགས་པར་ཞྲེས་དམིགས་བསལ་ཡྟོད་ཟྲེར་རྟོ། །ཀྟོང་ཀན་པ་དག་ནི། སྲེམས་ཅན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་གིས་
ཏྲེ། མི་ཁྟོམ་པ་དང་། དྲེ་མིན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཕྱི་རྟོལ་པའི་ལམ་ལ་སྟོགས་པ་ ་་་་་འདྟོད་པས་ཁམས་དང་ས་འྟོག་མ་
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འྟོག་མ་་་་་་གསུམ་པ་མན་སུན་ཕྱུང་ནས་དྲེར་སྲེས་པ་དྲེ་དག་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་ལྟོག་པར་ལྟ་བའི་ ་་་་་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། ལྷ་ཚེ་

རིང་པྟོ་ནི་འབས་བུ་ཆྲེ་བའི་ཕྱྟོགས་གཅིག་ན་གནས་པའྟོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕྱིར། མི་ཁྟོམ་པར་སྲེས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། ལུས་དྲེ་ཞི་བ་དང་ཚེ་ཟད་པའི་ཚེ་ལྡྟོག་པར་ལྟ་བའི ་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ཤཱ ནིས་

སྟོ། །དབང་གིས་དམྱལ་བར་ལྟུང་བས་མི་ཁྟོམ་པར་བགང་ཞིང་བྱང་སྲེ་སྟོ་སྲེ་ ་་་་་བདྲེན་པ་མ་མཐྟོང་ཟྲེར་དག་བརྒྱ་ལམ་ན་
བཤྲེས་གྲེན་ངན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་དྲེར་སྲེས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་ལ་སྟོགས་པའི་མཐུས་སྔར་བཤད་དྲེ་དག་ལྟར་ ་་་་་དམྱལ་བ་སྟོགས་སུ་མི་སྲེ་བའི་དྟོན་མས་པར་མི་འགྱུར་བས་ལྷ་ཚེ་
རིང་པྟོར་སྲེས་ཀང་མི་ཁྟོམ་པར་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། ཞྲེས་མདྟོའ ་ིདྟོན་དུ་སྨྲ་བའྟོ། །བཾ་ག་ལ་པ་དག་གིས། དྟོད་ལ་
སྟོགས་པའི་ཚེ་ཕལ་ཆྲེར་ཟད་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་ཀི། ངྲེས་པར་ཟད་པ་བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་པ་ཁྟོ་ན་ནས་ཏྲེ། དྲེས་ན་
ངན་འགྟོ་མྲེད་པས་ཆྟོས་ཆྲེན་ ལ་བཟྟོད། །ཅྲེས་འཆད་པས་འདི་ནི་དྟོད་རྲེ་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་དག་གནས་ངན་པ་དྲེར་
ཡང་ཡུན་ཐུང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བ་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །རྲེ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་བ་མ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས་ནི་ ་་་་་

མཚན་ིད་པ་མིན་ག ི་དགྟོས་པའི་དབང་གིས་་་་་ཞུགས་པ་ལ་སྟོགས་པར་བསན་པར་ཟད་པས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི ་བར་དུ་་་་་་ཅི་

རིགས་པར་སྦྱར་རྟོ་གསུང་ངྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །བར་པ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་པའི་དུས་སུ་དྲེར་སྲེས་པ་
དྲེ་དབང་རྟུལ་དུ་འཐད་དྟོ་གསུང་ ་་་་་བུ་ངྟོ་། །སྔར་སྟོ་སྲེའི་དུས་སུ་དྲེར་སྲེས་པའི་དབང་རྟུལ་འདྟོད་པའི་ལྔ་པ་
སངས་པ་ད་ལྟ་དྲུག་ ་་་་་ཟླ་ཟྲེར་ན་ཡྟོད་པ་པ་ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་ པ་དང་མྟོས་པར་བརྟོད། དྲེ་ད་ལྟ་བརྒྱད་དགུ་པ་ཕྱིར་མི་
འྟོང་ཞུགས་པ་དང་མྟོས་པར་བརྟོད་དྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །སྔར་ཨཱརྻའི་དྟོན་བཤད་ལྟར་གི་བྱང་སྲེ་སྔར་དབང་རྣྟོན་ཆྟོས་
རྲེས་འབང་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་འདིར་འབས་བུ་བར་པ་གིས་དང་འད་བའམ་དྲེའི་མིང་ཅན་བདུན་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ལམ་
དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་དགུ་ཐྟོབ་པ་ན་མཐྟོང་བས་ཐྟོབ་པ་ཞྲེས་བརྟོད་དྲེ། ཤྲེས་རབ་ལྷག་པས་ན་མཐྟོང་བའམ་ཤྲེས་་་་་་འདི་དག་ལྡན་

དངྟོས་རབ་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བས་སྟོ་་་་་ཨཱརྻའི། །བྱང་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོ་བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མྲེད་བཞི་བྱང་
ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན་སིང་རྲེ་ལའང་འཇུག་ཅིང་ཐབས་མཁས་པས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ཀི་དབང་གིས་མི་
སྲེ་ཞྲེས་སྟོགས་ནས། བསྐལ་པ་བཟང་པྟོ་འདི་ིད་ལ་འཚང་རྒྱའྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བསྡུས་པའྟོ། །བདག་ཅག་གི་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་

བྱམས་པ་ལྟ་བུའྟོ་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་དུ་སྲེ་དྟོན་འབུམ་ཊིཀ་ཡང་ངྟོ་། །་་་་་བསྐལ་པ་བཟང་པྟོའ ་ིསངས་རྒྱས་སྟོང་དུ་བཞིས་མ་ཚང་བའྟོ་ཞྲེས་ ་་་་

་ཐུབ་དགྟོངས་དག་ལྡན་ནྟོ། །ས་མཚམས་སྔར་ལྟར་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་རྟོ། །འབས་གནས་ཀི་མིང་ཅན་ལ། གིས་ལས། 
མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་འཇིག་རྲེན་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པའི་སྟོམ་ལམ་ ་་་་་ཤྲེར་གིས་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་གསུམ་མམ་བཞི་



214   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

སངས་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཟག་མྲེད་དབང་པྟོ་ཐྟོབ་སྲེ་བ་གསུམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་མམ་གིས་སུ་མིར་རྒྱལ་རིགས་བམ་ཟྲེ་
ཁིམ་བདག་ཏུ་སྲེ་བའི་ ་་་་་དངྟོས་བྱང་སྲེ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སྲེའི་མིང་ཅན་ཏྲེ། རྒྱལ་ཨཱརྻ ་རིགས་
བམ་ཟྲེའི་ཁིམ་བདག་གི་རིགས་ཆྲེ་ཞིང་། མཐྟོ་བའི་ཐུབ་དགྟོངས་དངྟོས་རིགས་སུ་སྲེས་དངྟོས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་སྲིད་པ་ལ་རྐམ་པའི་ཕྱིར་མ་
ཡིན་གི་སྲེམས་ཅན་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཚུལ་སྔར་བཞིན་ལས། འདྟོད་ལྷ་དྲུག་ཏུ་སྲེ་བའི་བྱང་སྲེ་
ནི། ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སྲེའི་མིང་ཅན་ཏྲེ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས། ཞྲེས་ནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྲེད་ཀི་ལྷ་
རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་སྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ན་གནས་ཤིང་སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ས་གིས་པ་ནས་ལྔ་
པའི་བར་ལ་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །ཟླ་འྟོད་དུ་ལྔ་པ་རྐྱང་སང་སྲེ་འགྱུར་ཆད་དམ་སམ་མྟོ། །གསུམ་པ་ཕྱིར་འྟོང་ནི། འཇིག་རྲེན་
འདིར་ལན་གཅིག་འྟོངས་ཏྲེ་གཞན་དུ་འདའ་བས་དྲེ་འདིར་བྱང་སྲེ་དྲེའི་མིང་ཅན་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་པ་ལ་ ་་་་་མྱང་འདས་ལ་ཞྲེས་དང་ལྡན་

ནྟོ། །ཚེ་གཅིག་གིས་བར་ཆྟོད་པས་བར་ཆད་གཅིག་པ་སྲེ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་དྲུག་ལས་རིང་དུ་སྟོང་བས་རིང་དུ་སྟོང་བའི་
ས་པའྟོ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་དུའྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་བདུན་པ་ལའྟོ། །དབང་པྟོ་ཤིན་ཏུ་རྣྟོན་པྟོ་ལ་དྲེ་རུང་ངྟོ་། །འཕགས་པ་ནི། 
མཐྟོང་ལམ་གི་སྔར་ལམ་འཇིག་རྲེན་པས་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་བདུན་དང་བརྒྱད་སང་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་ཟག་མྲེད་ཐྟོབ་སྲེ་བ་
གཅིག་ལུ ས་པས་ཕྱིར་འྟོང་ཙམ་པྟོ་ལས་ཁད་འཕགས་པས་བར་ཆད་གཅིག་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟ་ནས་བརྒྱད་དགུ་ལ་
བཞག་དགྟོས་པར་མངྟོན་ནྟོ། །སང་བྱ་བརྒྱད་དགུ་སྟོགས་ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་དགུ་པྟོ་ཡིན་པ་འཕགས་པའི་དགྟོངས་
པར་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་འཆད་དྲེ། ཨཱརྻའི་དགྟོངས་པ་གཏན་མིན་ནྟོ། །བྱང་ཆྲེན་པྟོ་བསམ་གཏན་བཞི། ནས། མ་འདྲེས་བཅྟོ་
བརྒྱད་ཀི་བར་ཐྟོབ་པ་དག་བདྲེན་བཞི་ཁྟོང་དུ་ཆུད ་པའི་དྟོན་དུ་སྟོད་ཀང་དྲེ་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་དྟོ་དྲེ་དག་ནི་ཚེ་
གཅིག་གིས་ཐྟོགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བར་ཆད་གཅིག་པ་ནི་བསམ་གཏན་ནས་མ་འདྲེས་པའི་བར་ཐྟོབ་ཀང་ད་
དུང་སངས་རྒྱས་མཆྟོད་སྟོགས་ཀི་ཕྱིར་གནས་པ་ཚེ་གཅིག་གིས་ཐྟོགས་པ་སྲེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་མདྟོར་དྲེ་སངས་རྒྱས་ལ་གདུགས་ཕུལ་

བས་་་་་་འཇམ་དཔལ་ཁྟོད་ད་དུང་ཡང་དྲེ་པ་ལ་མཆྟོད་པའི་ལས་ཀིས་མ་ཚིམ་མམ། ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་
བཤྲེས་སྟོ། །བཞི་པ། ཕྱིར་མི་འྟོང་ནི། མཛོད་་་་་་འྟོག་ས་དང་ད་ལྟ་གང་དུ་སྲེས་པ་དྲེར་ཕྱིས་མི་འྟོང་ ་་་་་མཛོད་འགྲེལ་བ་སྲེ། དྲེའི་
མིང་ཅན་ནི་འདིར་ལྔ་སྲེ། བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་བར་དྟོར་འདའ་བའི་མིང་ཅན་ནི། ས་བཅུ་པའི་བྱང་སྲེ་འདྟོད་པ་
དང་གཟུགས་མྲེད་ཀི་བར་གི་འྟོག་ ་་་་་དག་ལྡན་དངྟོས་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདིར་བྱང་ཆུབ་པ་ལ་སྟོགས་སྟོན་ ་་་་་ཨཱརྻ་

པ་སྲེ། ཚངས་རིས་ནས་འྟོག་མིན་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲེར་སངས་རྒྱས་ནས་སྲེམས ་ཅན་
གི་དྟོན་བྱྲེད་པ་ཡྟོད་དྟོ། །་་་་་འབུམ་དང་ལྲེ་མངས་ན་མྲེད་ཞྲེས་སྟོ། །ཤཱནིས། དྲེ་ིད་དུ་ཞྲེས་པ་འདིར་འྟོག་མིན་ིད་དུ་ཞྲེས་
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ཏྲེ་ལྲེགས་སྟོ། །ཨཱརྻས། ཚངས་རིས་ནས་འྟོག་མིན་གི་བར་གི་ལྷའི་རིགས་གང་ཡང་རུང་བར་ཞྲེས་དང་། ཟླ་
ཟྲེར་དུ། ཚངས་རིས་དང་འྟོག་མིན་གི་བར་དུ་ཞྲེས་དང་། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ཚངས་རིས་ནས་བརམས་ནས་
འྟོག་མིན་ཇི་སྲིད་པ་ཞྲེས་པ་འདིར་བར་མ་དྟོ་སྲེ། ལྷའི་རིགས་གང་ཡང་རུང་བར་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་ཏྲེ། བར་མ་
དྟོ་ཞྲེས་པ་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་དུ་འཆད་དྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས། ཚངས་རིས་སུ་སྲེས་ནས་ལུས་དྲེ་
ིད་ཀིས་ཚོགས་བསགས་ནས་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བརག་མི་བཟྟོད་པས་ཤཱནི་ལྟར་རྟོ། །བྱང་
སྲེའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་སྲེས་ནས་འདའ་བའི་མིང་ཅན་ནི། འྟོག་མིན་ནས་ ་་་་་དག་ལྡན་ཟླ་ཟྲེར་གིས་ཀ་ན་ཀུན་ཡྟོད་དགའ་ལྡན་དུ་དྲེ་
ནས་འཛམ་གླིང་དུ་འྟོངས་ནས་ཁིམ་ནས་བྱུང་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་སིལ་ཀྲུང་བཅས་མ་ ་་་་་དག་ལྡན་ཐག་ཏུ་
སྲེམས་དང་པྟོ་ ་་་་་མདྟོ་བསྲེད་ནས་དྲེས་་་་་་མདྟོ་སངས་རྒྱས་ནས་དམ་ཆྟོས་བར་བསྐ ལ་ ་་་་་དག་ལྡན་ལམ་དྲེ་བས་ ་་་་་དྲེའི་ཕྱྟོགས་

གཅིག་ནི་བསྐལ་པ་ལ་ལྷག་པར་་་་་་འྟོ་དག་ལྡན་ཐུབ་དགྟོངས་གནས་པའི་ས་བཅུ་པ་བ་སྲེ། དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ིད་ཀིས་བ་
མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་འཚང་རྒྱ་ཞིང་། ནས། དྲེ་དག་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་དམ་པའི་ཆྟོས་བསྐལ་
པའམ་་་་་་ནི་འདིར་བར་གི་བསྐ ལ་པའྟོ་དྲེའི་ཕྱྟོགས་གཅིག་ནི་ བསྐ ལ་པ་ལས་ལྷག་པར་ ་་་་་འྟོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ་གནས་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་སྲེམས་དང་པྟོ་ནི་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་འདུ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པས་འདའ་
བའི་མིང་ཅན་ནི། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་ལ་མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་བརྟོན་པས་ཐྟོབ་པའི་ལམ་ཅན་
ནྟོ། །དྲེ་གིས་ཀ་དག་ཐུབ་ཟླ་གསུམ་སྲེ། ཨཱརྻའི་ཡང་ངྟོ་། །བྱང་ཆྲེན་ཕྱིན་དྲུག་ལ་གནས་ཤིང་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་དྟོན་དུ་རག་ཏུ་བརྟོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འདྟོད་ཞི ང་་་་་་དྲེ་ཡན་ཐུབ་དགྟོངས་

སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ངན་སྟོང་གི་ལམ་གསུམ་པྟོ་རྒྱུན་གཅྟོད་པ་ཡྟོད། ཅྲེས་དང་། གྟོང་དུ་དྲེ་དག་ནི་བསྐལ་པ་
ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་པས་བ་ན་མྲེད་པར་འཚང་རྒྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་སྟོལ་མ་འཇམ་
པའི་དབྱངས་ལྟ་བུའྟོ་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་འདུ་བྱྲེད་པ ་མྲེད་པར་འདའ་བའི་མིང་ཅན་ནི། 
རིགས་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་རྟོལ་བ་ཆུང་ངུས་འཚང་རྒྱ་བའི་བྱང་སྲེ་ས་བཅུ་པ་སྲེ། བྱང་ཆྲེན་
སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པ་ ་་་་་འདི་པདྨ་དཀར་པྟོ་ལྟར་ན་སྲེམས་བསྲེད་དང་པྟོ་རང་ཡིན་ཏྲེ་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་ལུགས་ལའྟོ། །དྟོན་དྲེ་ིད་དྟོ། །ིད་ཀིས་བྱང་
སྲེའི་སྟོན་མྲེད་པར་ཞུགས་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་ས་ཐྟོབ་པ་ཡྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་་་་་་བྱང་སྲེའི་སྟོན་མྲེད་པ་ནི་ས་དང་པྟོ་སྲེ། འབུམ་ཊིཀ་དུ་

ས་དང་པྟོ་ཐྟོབ་ནས་རིང་པྟོ་མ་ལྟོན་པར་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་ས་བརྒྱད་པ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་བསན་པ་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །སྟོ། །རང་བཞིན་དང་རྐྱྲེན་
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གིས་སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པ་ིད་ཀིས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་གིས་ཐྟོབ་པས་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་བ་སྲེ་ཇི་ལྟར་དགྲེ་
སླྟོང་མི་འཁྲུགས་ ་་་་་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པ་དྲེར་གྱུ ར་པ་དང་། བམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་དང་ཤཱ ཀ་ཐུབ་དྲེར་གྱུ ར་་་་་་འཁྟོར་བསྒྱུར་ནམ་

མཁའ་་་་་་འཇམ་དབྱངས་དྲེར་གྱུ ར་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཕྱིར་མི་འྟོང་གྟོང་འཕྟོ་ནི་གྟོང་དུ་འགྟོ་ཡི་གང་དུ་སྲེས་
པ་དྲེར་མི་འདའ་བ་ ་་་་་ཨཱ་རྻ་ཐུབ་དགྟོངས་སྲེ། དྲེ་ལ་འྟོག་མིན་དང་། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་གིས་ཡྟོད་ལ། དང་པྟོ་བྱང་སྲེ་ཕྱིར་
མི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་དགྟོས་འྟོང་འྟོག་མིན་འགྟོའ ་ིམིང་ཅན་ནི། འཁྟོར་ལྟོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདྲེ་བའི་ཡྟོ་
བྱད་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཅིང་ཟས་འདྟོད་པ་ལ་ཟས་སྲེར། སྟོགས་ནས། སྲེམས་ཅན་དགྲེ་བཅུའི་ལམ་ལ་བཞག་ནས་ཚངས་
རིགས་ནས་འྟོག་མིན་གི་བར་དུ་སྲེས་ནས་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་སྲེ། མདྟོ་ཡང་། ཚིག་དྲེའི་མཇུག་ཏུ། དག་ཀང་ཡྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་འདི་མདྟོ་གྟོང་འྟོག་མང་པྟོ་ཞིག་བསྡུས་པར་སང ་ཤཱནི་བུདྡྷ་ཤི་དྲེ་གཅིག་ཏུ་བགང་ངྟོ་། །ཨཱརྻ་སྟོགས་ལྟར་ན། དྲེས་
མདྟོར་བསན་ནས། དབྱྲེ་ན་འཕར་སྟོགས་གསུམ་སྲེ། བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་འཕར་བའི་མིང་ཅན་ནི། བྱང་སྲེ་སྟོ་
སྲེའི་སྐ བས་སུ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་དང་པྟོར་བསམ་གཏན་བཞི་རྟོགས་པ་ལས་རྐྱྲེན་འགའ་ཞིག་གིས་མས་པ་ན་
སླར་བསམ་གཏན་དང་པྟོ་ཐྟོབ་པར་བྱས་ནས་ཚངས་རིས་སུ་སྲེས། དྲེར་བསམ་གཏན་གྟོང་མ་རྣམས་ཐྟོབ་པར་
བྱས་ནས་དུས་ཕྱིས་འཕགས་ལམ་ཐྟོབ་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་སྲེ་སྔར་ ་་་་་དངྟོས་གྟོམས་པའི་དབང་གིས་བཞི་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་

སྲེལ་ཏྲེ་ཨཱརྻ་ཆྟོས་བཤྲེས་་་་་་ཤི་ནས་འྟོག་མིན་དུ་སྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ་སླར་ཡང་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་པར་སྟོན་པའི་
ས་བཅུ་པ་བ་སྲེ། བྟོད་དག་ནི། ས་བཅུ་པ་ལ་སྦྱྟོར་དགྟོས་པས་མས་ཚུལ་བསན་ཞྲེས་གྟོང་འྟོག་བཞི་ལ་སྦྱྟོར་
རྟོ། །བསམ་གཏན་བཞི་བསྒྲུབས་ཏྲེ་བསམ་གཏན་རྣམས་ལས་ཡྟོངས་སུ་མས་ཏྲེ་བསམ་གཏན་དང་པྟོ་
བསྒྲུབས་ཏྲེ་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྲེ་ཞིང་དྲེ་དག་ཏུ་ཡང་བསམ་གཏན་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་འྟོག་མིན་གི་
ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྲེས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བ་དག་
ཡྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཕྱྲེད་དུ་འཕར་བའི་མིང་ཅན་ནི། ཚུལ་སྔར་བཞིན་ལས་ཚངས་རིས་
ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་གནས་གཙང་དུ་སྲེས་ཏྲེ་གནས་གཙང་གི་གནས་གཅིག་ ་་་་་ཨཱརྻ་གམ་གིས་བརྒལ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཏྲེ་
འྟོག་མིན་དུ་སྲེས་ནས་ཞིང་གཞན་དུ་ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་གནས་གཙང་
མར་སྲེས་ཏྲེ། གནས་གཙང་མའི་གནས་གཅིག་གམ་གིས་བརྒལ་ཏྲེ་འྟོག་མིན་ དུ་སྲེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཞིང་ས་ཚོགས་སྟོགས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕྟོ་བའི་མིང་ཅན་ནི། ཚངས་རིས་
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ནས་གཟུགས་ཀུན་ཏུ་སྲེས་ནས་འྟོག་མིན་དུ་འཇུག་པའི་ས་བཅུ་པ་སྲེ། ཚངས་རིས་ནས་འྟོག་མིན་གི་ལྷའི་བར་
དུ་སྲེས་ཏྲེ་ཐབས་མཁས་པས་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དང་དུད་འགྟོའ ་ིསྲེ ས་གནས་པ་དང་གཤིན་རྲེའི་འཇིག་
རྲེན་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྟོས་སྟོན། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གྟོང་འཕྟོ་གིས་པ། བྱང་སྲེ་སྲིད་རྲེའི་མཐར་ཐུག་
འགྟོའ ་ིམིང་ཅན་ནི། སྔར་སྟོ་སྲེའི་དུས་ ་་་་་ཨཱརྻ་དགྟོངས་སུ་སྟོམས་འཇུག་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབས་ཤིང་གནས་གཙང་
མིན་པ་གཟུགས་ཀུན་ཏུ་སྲེས་ནས་གཟུགས་མྲེད་བཞིར ་རིམ་གིས་་་་་་དགྟོངས་སྟོང་སྲེ་མཐར་སྲིད་རྲེ་ཕྱིན་ནས་
ཕྱིས་འཕགས་ལམ་ཐྟོབ་སྲེ་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ས་བཅུ་པ་སྲེ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་
པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དག་ཚངས་རིས་ནས་དགྲེ་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྲེ་ཞིང་དྲེ་
ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ནས་སྲི ད་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ིབར་དུ་སྲེ་བར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་སྲེ་བར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྟོམ་གི་མིང་ཅན་
ནི། སྔར་སྟོ་སྲེའི་དུས་སུ་འདྟོད་པ་ནས་ཤི་འཕྟོས་ནས་གཟུགས་སུ་མ་ཞུགས་པར་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་ཤིང་
ཕྱིས་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ས་བཅུ་པ་སྲེ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་
སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ཐྟོབ་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྲེ་མཆྲེད་ནས་སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ིབར་དུ་
སྲེ་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྟོགས་སྟོ། །འྟོ་ན། སྡུད་པར། བྱང་ཆུབ་ཡྟོན་ཏན་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་
མས་འགྱུར་འྟོང་ཞྲེས། །གཟུགས་མྲེད་ཁམས་སུ་སྲེ་བ་དྟོན་དུ་གྲེར་མི་བྱྲེད། །ཅྲེས་དང་། ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་ ་་

་་་གྟོང་དུའང་བཤད་པར། བྱང་སྲེམས་ནི་འདྟོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྟོད་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སྟོད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཡྟོངས་སུ་སིན་པའི་གནས་མིན་པའི་ཕྱིར། མཐུའི་ཁད་པར་ཐྟོབ་པ་དག་དྲེར་མི་སྲེ འྟོ་ཞྲེས་
པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མཐུ་ཐྟོབ་པ་བྱང་སྲེམས་དབང་རྣྟོན་གི་དབང་དུ་བྱས་ལ། འདིར་དབང་རྟུལ་སྟོ་སྲེའི་
དབང་དུ་བྱས་པས་འགལ་བ་མྲེད་དྟོ། །ཁ་ཅིག གཟུགས་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐྟོབ་པས་དྲེར་འགྟོ་བའི་ནུས་པ་
ཡྟོད་པས་སམ་དྲེར་སྟོང་ན་གཞན་དྟོན་འགྲུབ་ན་འགྟོ་སྲིད་པ་ལ་དགྟོངས་སྟོ་གསུངས་པ་ནི ། འདིར་བྱང་
འཕགས་སྲྲེད་རྲེར་འགྟོ་བར་བསན་པར་བསམ་པ་སྲེ་ནྟོར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འཕར་བ་གསུམ་སྟོགས་ལྔའི་མདྟོ་ཇི་
བཞིན་རྒྱས་འབིང་ན་མི་སང་ཞིང་ལྲེའུ་བརྒྱད་མར་ཡྟོད་ལ་ཨཱརྻ་ཤཱནི་སྟོགས་དྲེ་དང་སྦྱྟོར་བར་སང་ངྟོ་། །འདི་
དག་སྦྱར་བྱང་སྲེམས་སྟོ་སྲེའི་དུས་སུ་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་ིད་ཀི་དབ ང་དུ་བྱས་ཀི་འཕགས་པ་ཐྟོབ་རྲེས་སུ་
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དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་མི་སྲིད་ལ་ན་ཐྟོས་དང་ཆ་འད་ཙམ་མིན་པ་ཇི་བཞིན་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱར་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཁྟོ་
ནའྟོ། །པཎི་ཏ་ཞི་བ་འབྱུང་གནས་དང་ཆྟོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པྟོ་དག མདྟོ་ཚིག་ཏུ་རླྟོམ་པ་མང་པྟོ་ཞིག་མངྟོན་
རྟོགས་དང་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་དུ་སྲེང་བཟང་གིས་རང་བཟྟོར་ བརམས་གསུང་ངྟོ་། །དཔྱད་པ་འདི་ཡྟོད་དྲེ་ལྲེ་མདས་
ལ་ཤླཽ་ཀ་ི་ཁི་ལྔ་སྟོང་ད་ལྟའི་རྒྱ་དཔྲེ་ལ་ཚང་ན་འཕགས་སྲེང་གི་རང་བཟྟོར་འྟོང་ལ་མ་ཚང་ན་མདྟོ་ཚིག་མས་
པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མྲེད་དམ་སམ་སྲེ། པཎི་ཏ་དག་གི དྲེ་བགང་བ་ཙམ་ཞིག་མ་དན་པར་ཐད་དྟོ། །བྱང་སྲེ་
ཕྱིར་མི་འྟོང་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་ཞི་བ་ཐྟོབ་པའི་མིང་ཅན་ནི། མཚན་སྟོ་གིས་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་དབང་པྟོ་གསལ་
ཞིང་དག་པར་གྱུར་ནས་དྲེ་ལུས་ ་་་་་འདི་དག་མདྟོ་ཇི་བཞིན་ཡྟོངས་སུ་དག་པས་སྲེ་བྟོ་མང་པྟོ་དགའ་བ་དང་མྟོས་པ་བསྲེད་
དྲེ་འགྟོ་བ་མང་པྟོའ ་ིསིང་དུ་སྡུག་ཅིང་དྲེ་དག་དྲེ་ལ་སྲེམས་མྟོས་པའི་དགྲེ་ར ས་རིམ་གིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་
མྱང་འདས་ཐྟོབ་བྱྲེད་ཀི་ས་བཅུ་པ་སྲེ། བྱང་ཆྲེན་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྟོད་ཚེ་མི་ཆྲེན་པྟོའ ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཏྲེ་དབང་པྟོ་གསལ་ཞིང་། ཞྲེས་སྟོགས་ནས། སྲེམས་མྟོས་པར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་དྲེ་ིད་
ཀིས་རིམ་གིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས ་འདའ་བར་བྱྲེད་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་དང་། འྟོག་
ཏུ་འཁྟོར་ལྟོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་འཛིན་ཅིང་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་
སྟོང་དུ་མ་མྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བྱང་སྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ལུས་ཀིས་མངྟོན་སུམ་བྱྲེད་པའི་མིང་ཅན་ནི། 
སྟོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགྟོག་པ་སྲེལ་བའི་ཐྟོད་རྒལ་གི་སྟོམས་འཇུག་ཐྟོབ་པའི་ས་བཅུ་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་གནས་
གྱུར་པའི་ལུས་ཀིས་ཆྟོས་སྐུ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ཨ་བྷ་ཡའྟོ། །་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ལུས་ནི་རྲེན་ཏྲེ། དྲེ་གནས་གྱུ ར་པས་ལུས་

ཀིས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་ནི་ལུས་ཀིས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྟོ། །དཔྲེར་ན་འཕགས་པ་བྱམས་པ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ལྲེའུ་བཅྟོ་བརྒྱད་པར་ཡང་བཤད། ལྟ་བུ་སྲེ། སྟོམས་པར་འཇུག་པ་

ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཤྲེར་ཕྱིན་པ་ལ་སྟོད་པ་བསམ་གཏན་བཞི་ཚད་མྲེད་བཞི་
གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྟོམས་འཇུག་ ་་་་་བསྡུས་གིས་རྣམ་པར་རྲེ་ཞིང་བསམ་གཏན་དང་པྟོ་ ལ་སྟོམས་པར་འཇུག་གྟོ །དྲེ་
ལས་ལངས་ནས་འགྟོག་པའི་སྟོམས་འཇུག་ལ་མམ་པར་བཞག་གྟོ །ནས། སྲིད་རྲེ་ནས་འགྟོག་པའི་བར་རྒྱ་
ཆྲེར་སྦྱར་ ་་་་་དྲེ་ལྟར་ཕྱིར་མི་འྟོང་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཆྟོས་སིན་ལ་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་བཤད་ རྟོ། །ཞུགས་པ་ལྔ་པ་དག་བཅྟོམ་ཞུགས་པའི་བྱང་སྲེ་ནི། 
སྲིད་རྲེའི་ྟོན་མྟོངས་བརྒྱད་ ་་་་་ཨཱ་རྻ་ཟླ་ཟྲེར་དངྟོས་པ་སངས་པའི་ས་བཅུ་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་པ་སྲེ། དྲེ་པའི་མཛད་པ་
ཐྟོབ་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པར་འཆད་འགྱུར་དྲེའྟོ་ཞྲེས་ ཨཱརྻའྟོ། །སྲེམས་ཅན་ལྟོག་པར་ལྟ་བའི་མུན་པ་ཅན་རྣམས་
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ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་སང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། བདག་ིད་ཀང་ནམ་བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་སང་བ་དྲེ་དང་ནམ་ཡང་འགྲེལ་བར་མི་བྱྲེད་པ་དག་ཀང་ཡྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ།་་་་་དགྲེ་འདུན་ག ི་མདྟོ་མཇུག་མའྟོ། །བྱང་སྲེ་
བསྲེ་རུ་སྲེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐྟོས་མྲེད་པའི་ཞིང་དུ་རང་སངས་རྒྱ ས་ཀི་
གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པའི་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱང་སྲེ་སྲེ། སངས་
རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ན་ཐྟོས་མྲེད་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སུ་རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱ་བ་ཡྟོད་དྲེ་
དྲེ་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྲྟོག་ཆགས་བྱྲེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པྟོ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་ཡྟོང ས་སུ་སིན་པར་བྱས་
ནས་བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་མངྟོན་འཚང་རྒྱའྟོ། །་་་་་ལྲེའུ་བརྒྱད་མར་ཡྟོད། ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པར་མྲེད་
དྟོ། །རང་རྒྱལ་དང་ཆ་གིས་ཀིས་མཐུན་ཏྲེ། གཞན་ལས་མ་ཐྟོས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་སང་བར་བྱྲེད་པ་
དང་། རང་རྒྱལ་གི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱྲེད་པའྟོ། །དག་ཟླ་ཐུབ་གསུམ་མྟོ། །ཆྟོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྟོར། 
ནམ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་འདུལ་བ་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་རང་སངས་
རྒྱས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ལམ་བསན་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་བྱྲེད། ཅྲེས་སྟོ། །བསྐ ལ་པ་རྣམ་
པར་སང་བ་ལ་འཇམ་དཔལ་གིས་རང་རྒྱལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་དྟོན་བྱས་པ་ལྟ་བུ འྟོ། །དྲེ་དང་ནི་ི་ཤུའྟོ། །འདི་ནི་ ་་་་་ཨཱརྻ་

ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་བྱང་སྲེའི་དགྲེ་འདུན་ཏྲེ། ཤཱ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་འདི་གང་
དག་ལ་ཡྟོད་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པའི་བྱང་སྲེ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །དང་རྲེས་
འབང་གི་་་་་་སྲེང་བཟང་ཨ ་བྷ ་ཡ་ཡང་ ངྟོ་། །མདྟོ་དང་མི་མཐུན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་གངས། མཚན་བཏགས་སྟོ། །དང་པྟོ། 
ཨཱརྻའི་དགྟོངས་པ་ཡིན་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་ཟིན་ཏྟོ། །བྟོད་དག་མི་འད་བ་དུ་མ་འཆད་
དྟོ། །དགྲེ་འདུན་གི་མདྟོའ ་ིམགྟོར་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་གནས་པས་ཞྲེས་པར། ཤཱནིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་
པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་སྟོགས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། དྲེས་ན་དང་པྟོ་གིས་སྦྱྟོར་ལམ་པར་འཆད་པར་
མངྟོན་ནྟོ། །རང་ཀིར་ནི། འདིར་ི་ཤུ་ནི་འཕགས་པ་དང་གང་ཟག་ལ་དམ་བཅས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
འཕགས་པའི་དགྟོངས་པ་སྔར་བཤད་ལྟར་དུ་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་བཤད་ཅིང་དྲེ་ལྟར་ ཡིན་ལ། བྟོད་དག་གིས་
ཨཱརྻའི་དགྟོངས་པ་མ་ལྟོངས་སང་ངྟོ་། །རར་ཀིར་ནི། རྲེས་འབང་གིས་དང་ཐྟོབ་ཀི་བྱྲེ་བག་ཟྲེར་ཡང་གཞི་ཡིན་
པས་མི་བགང་ཞིང་དད་ཐྟོབ་གིས། རྒྱུན་ཞུགས་ཙམ། རིགས་སྲེ་གིས། ཕྱིར་འྟོང་ཞུགས་འབས་གསུམ། 
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ཕྱིར་མི་འྟོང་ཞུགས་པ། འདའ་བ་བཞི། འཕར་གསུམ། མཐྟོང་ཆྟོས་ཞི། ལུས་མངྟོན་བྱྲེད། དག་བཅྟོམ་ཞུགས་
སྟོ། །རང་རྒྱལ་དང་ི་ཤུར་བགང་ངྟོ་། །གནད་ཀི་ཟླ་ཟྲེར་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་འགྱུར་རིང་དུ། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་གིས་
ཏྲེ། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བལ་དང་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་ཞི་བ་ལུས་མངྟོན་བྱྲེད་དྟོ། །གཞན་འགྲེལ་ཆུང་ལྟར་རྟོ། །དྲེ་
དག་ཐམས་ཅད་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་ཅྟོ་འདི་བ་སྲེ་མིང་དངྟོ ས་སུ་སྨྲྟོས་ནས་ི་ཤུའྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་
སྟོ། །དྲེས་ན་ཤཱནི་དང་བུདྡྷ་ཤིས། ར་བ་ཇི་བཞིན་པར་ི་ཤུར་བགང་ཞིང་། ་་་་་འཇམ་གསར་རལ་གི་ཡང་ངྟོ་། །དྲེ་རྲེ་བཙུན་གི་
དགྟོངས་པའྟོ། །གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སུ། མདྟོའ ་ིདུ་མ་བུ་ཞྲེ་ལྔ་ཡྟོད་པ་ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ་རྒྱལ་སྲས་ཞྲེ་ལྔ། དྲེ་ཡང་
ཐབས་མཁས་མི་མཁས་གིས་ཏྲེ། དད་རྲེས་འབང་དང་དད་མྟོས་ཀི་མདྟོ་དང་འདིར་སྦྱར་བ་གིས་པྟོ་ཐབས་
མི་མཁས་པ། ཞྲེ་གསུམ་ཐབས་མཁས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཤད། འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ས་མཚམས་ཡང་ཅི་རིགས་སྦྱར་
ཞིང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ལ། འདིར་ཨཱ་རྻས་བཤད་པའི་འཕར་གསུམ་སྟོགས་ཀི་མདྟོ་དྲེར་མྲེད་དྟོ། །དྲེས་ན་མདྟོ་ལྟར་
ན། བྱང་སྲེ་སྲེ་འཕགས་གིས་ཀ་ཡྟོད་ཅིང་། རང་ཀིར་ནི། སྔར་དགྲེ་འདུན་ལ་གདམས་པར་ནི་འཕགས་པ་དང་
དྲེ་མིན་ ་་་་་ཁར་ཐྟོན་པ་དང་ན་ཐྟོས་དང་བྱང་སྲེམས་ཐུན་མྟོང་དུ་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་པའི་ཕྱྲེད་བདྲེན་ནྟོ། །འདིར་ི་
ཤུ་ནི་འཕགས་པ་དང་དྲེ་ཡང་ན་ཐྟོས་དང་ཐུན་མྟོང་གི་དབྱྲེ་བ་སྟོན་ཞྲེས་རང་ཀིར་རྟོ། །ཆྟོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་
ཆྲེན་པྟོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་དང་དགྲེ་འདུན་ི་ཤུ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པའི་ཚིག་གིས་ཟིན་པའི་དྟོན་
མིན་གི། དང་པྟོ་ནི་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་དྟོན་ནྟོ། །གིས་པ་ནི། ཐྲེག་དམན་གི་དགྲེ་འདུན་ཞར་ལ་བསན་པ་
ཡིན། འཕགས་སྲེང་སྟོགས་ཀིས་མདྟོ་འདི་དང་སྦྱྟོར་བ་ནི་ནྟོར་ཞྲེས་སྟོགས་ གསུངས་སྟོ། །བརྟོད་པར་བྱ་བ་
མང་སྲེ་བཞག་གྟོ །གསུམ་པ་ནི། བྱང་སྲེམས་རྒྱུན་ཞུགས་སྟོགས་དྲེ་དག་དངྟོས་བཏགས་ཅི་ཞྲེ་ན། བཅྟོམ་རལ་
ནི། དྟོན་མཚན་ིད་པ་ས་བཏགས་པ་བ་སྲེ། དྲེ་དང་དྲེའི་མཚན་ིད་ཡྟོད་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དག་སའྟོ་ནི་
དངྟོས་དང་། །ཁྱུང་པྟོ་ནི། བཏགས་པ་ཞྲེས་སྟོ། །ཁ་ ་་་་་ཆུ ་མིག་ཅིག ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་འཁྟོར་ལྟོའ ་ིམདྟོའ ་ིལུགས་ཀིས་
མཚན་ིད་པ། མདྟོ་འདིའི་ལུགས་ཀིས་བཏགས་པ་བ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་རྣམ་པར་འཁམས་སྟོ། །དྲེས་ན་མཚན་
ིད་པ་མིན་ཏྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། ཅིའི་ཕྱིར་བྱང་སྲེའི་སྟོན་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ལ་འཇུག་པ་ཡྟོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། 
བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྲེ་བ་ཚད་མྲེད་པ་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱིར་མི་འྟོང་བར་མི་
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འགྱུར་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་རྣམས་ཀིས་གནས་ཤིང་འདྟོད་པའི་ཁམས་སུ་སྲེ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་པས་
སྟོ། །དྲེས་ན་བཏགས་པ་བ་སྲེ། འདྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེ་དང་དྲེར་སྤྲུལ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་བ་དང་ས་འཇུག་་་་་་ཆྟོས་

བཤྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆྟོས་འགའ་འད་བ་སྲེ། ཐྲེག་པ་བརླབས་པྟོ་ཆྲེ་ནི་སག་གྱུར་ཅིང་། །ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་དངས་
པ་ལྟར་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་འཁྟོར་ལྟོའ ་ིམདྟོར། །ལྟོག་པ་བརྒྱད་ལས་ཡང་ ་་་་་ཤིན་ཏུ་དག་འདས། །རྣམ་པར་ཐར་
པ་བརྒྱད་ལ་རྲེག །ཡང་དག་བརྒྱད་ལ་ཞྲེན་པ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་བརྒྱད་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །སངས་རྒྱས་མཐྟོང་ལ་
ཆགས་མྲེད་དྲེ། །སྲེམས་ཅན་དཔག་མྲེད་དད་པར་བྱྲེད། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཆགས་མྲེད་དྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་བྟོ་ལྡན་དད་པས་
འབང་། །ཆྟོས་རྒྱུན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། །རྒྱུན་དྲེ་ལས་ཀང་འདའ་མི་བྱྲེད། །ཆྟོས་ིད་དྲེ་ ཡི་རྲེས་སུ་
ཐྟོབ། །དྲེ་ཕྱིར་ཆྟོས་རྲེས་འབང་ཞྲེས་གསུངས། །ལམ་ལ་རྒྱུན་ཞྲེས་ངས་བརྟོད་དྲེ། །བསམ་དུ་མྲེད་པས་སངས་
རྒྱས་ལམ། །གང་དག་ལ་ལ་དྲེར་ཞུགས་པ། །དྲེ་དང་དྲེ་ནི་རྒྱུན་ལ་གཞྟོལ། །གང་གིས་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་འགྱུར་
བའི། །རྐྱྲེན་རྣམས་མང་པྟོ་གང་གསུངས་པ། །བདག་གིས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས། །དྲེ་ཚོལ་བར་ནི་འྟོངས་པ་
ཡིན། །འགྟོ་བ་རྣམ་གསུམ་གང་དུ་ཡང་། །དྲེ་ནི་ཁིར་ཞིང་མི་འགྟོ་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཆྟོས་རྣམས་ཐྟོབ་པས་
ན། །དྲེས་དྲེ་ཕྱིར་མི་འྟོང་ཞྲེས་བརྟོད། །གང་གིས་སྲེམས་ཅན་རབ་སྡུག་བསྔལ། །ྟོན་མྟོངས་ཐམས་ཅད་དྲེ་
ཡིས་བཅྟོམ། །ྟོན་མྟོངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་གྟོལ། །དྲེས་དྲེ་དག་བཅྟོམ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །མ་རིགས་ནམ་མཁའ་ཇི་
བཞིན་དུ། །ཆྟོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཚན་ིད་མྲེད། །འདི་ནི་མངྟོན་སུམ་གྱུར་པས་ན། །རང་རྒྱལ་བ་ཞྲེས་
བརྟོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །བཏགས་པའི་དགྟོས་པ་ནི། དག་ལྡན་དུ། དྲེ་དག་ན་ཐྟོས་ཀི་གང་ཟག་དང་མིང་ཙམ་
མཐུན་པའི་སྟོ་ནས་དགྲེ་འདུན་དུ་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་དུའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དངྟོས་ལ་གནྟོད་བྱྲེད། སྔར་དངས་
པ་ལྟར་དང་། མདྟོ་དྲེར་བྱང་སྲེམས་ན་ཐྟོས་དང་རང་རྒྱལ་བཤད་པས་དྲེ་དང་དྲེ་དངྟོས་སུ་འགྱུར་ཞིང་ན་རང་
དག་ན་རང་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་འཁྟོར་ལྟོའ ་ིདྟོན། བཅྟོམ་རལ་ལྟར་གསལ་ཏྲེ་
བྟོ་ཡུལ་དུ་མི་བདྲེའྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ལྔའི་དང་པྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ ། ཞུགས་པ། ཙམ་པྟོ། ཁད་པར་ཅན་ནྟོ། །དང་པྟོ་
ནི། འྟོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ ་་་་་ཞྲེས་པས་བྱང་སྲེམས་སུ་བསན་ནྟོ། །མཐྟོང་བའི་ལམ་
སྐ ད་ཅིག་བཅྟོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པ་ནི། འབས་བུ་དང་པྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་ཡིན་པ་སྲེ། 
བཅུ་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་ཐྟོབ་ཕྱིར་བརྟོན་པའི་མཐྟོང་ལམ་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེའང་ཡུན་རིང་པྟོས་ ་་་་་གསྲེར་



222   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

ཤྲེས་པ་དབང་རྟུལ་དད་པས་རྲེས་འབང་དང་། མྱུར་བར་ཤྲེས་པ་དབང་རྣྟོན་ཆྟོས་ཀིས་རྲེས་འབང་གིས་
སྟོ། །གིས་པ་ནི་ཞུགས་པ་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་ལམ་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དངྟོས་གིས་འདྟོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་
མ་བལ་བ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གསྲེར་མཐྟོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་གནས་པ་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་
འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིམིང་ཅན་ཡིན་ནྟོ། །བཅྟོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ་ཕྱྲེ་ནས་འབྲེལ་ཆྲེན་དང་ཟླ་ཟྲེར་གསྲེར་
ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། ཙམ་པྟོ་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་རྒྱུན་ཞུགས་དྲེ་ིད་འདྟོད་པའི་ལྷ་ དང་མིའི་རིགས་ནས་
རིགས་སུ་སྲེ་བ་ིད་ཀིས་ཙམ་པྟོ་ལས་གཞན་ཁད་པར་ཅན་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་ནྟོ། །ར་བ་ལྟར་རྟོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་ལས། ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་རྟོགས་པའི་འྟོག་ཏུ་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ྟོན་མྟོངས་ལྔ་
སངས་པ་དྲུག་པ་སྟོང་བ་ལ་བརྟོན་པས་སམ། ཕྱིར་འྟོང་་་་་་གསྲེར་གིས་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པས་འབས་བུ་གིས་པ་ལ་
ཞུགས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་སྔར་གི་དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་ནི་འདིར་དད་པས་མྟོས་པ་དང་། རྣྟོན་པྟོ་ནི་འདིར་མཐྟོང་བས་
ཐྟོབ་པ་སྲེ་དྲེ་གིས་འདིར་གཅིག་ཁྟོ་ནར་བགང་དགྟོས་པ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ཡིན་ནྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེ་རྲེ་རྲེར་
བགངས་ན་ྲེར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་ སྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་སྟོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་སྟོགས་འཆད་
པ་ནི་རང་བཟྟོར་བས་སྟོ། །གིས་པ། འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིམིང་ཅན་ནི། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་
དྲུག་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་སངས་པས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འྟོང་བ་ཙམ་པྟོ་ཡིན་ནྟོ། །གསུམ་པ། ཁད་པར་ཅན་གི་མིང་ཅན་
ནི། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ཕྱིར་འྟོང་དྲེ་ིད་ཙམ་པྟོ་ལས་གཞན་ལྷར་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྲེ་བ་གཅིག་ལྷག་ལུས་པས་བར་ཆད་གཅིག་
པ་ཡིན་ནྟོ། །ར་བ་ལྟར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ཕྱིར་འྟོང་བ་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཚད་མྲེད་སྟོགས་ཐྟོབ་པས་དྲེ་
དག་གི་འབས་བུ་མངྟོན་དུ་མི་བྱྲེད་པར་དགའ་ལྡན་དུ་སྲེས་ཏྲེ་དྲེར་གནས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང ་
འདིར་བབས་ནས་བྱང་ཆུབ་པར་སྟོན་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །སྐ བས་འདི་རྣམས་སུ་ལྔ་པ་སྟོགས་སངས་ཞྲེས་པ་ནི། 
ཤྲེར་འབྱུང་གིས་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་པའི་ལམ་གིས་ཞྲེས་པ་ལྟར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་མཐྟོང་ལམ་གི་སྔྟོན་དུ་ཞྲེས་པར་
འཕགས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དགྟོངས་པ་སྲེ་ཆ་མཐུན་སྦྱྟོར་བ་ཙམ་མྟོ། །གསུམ་པ། ཕྱིར་མི་འྟོང་ལ་གིས་ལས་
ཞུགས་པ་ནི། ཕྱིར་འྟོང་དྲེའི་འྟོག་ཏུ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་བདུན་ནམ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བརྒྱད་སངས་པ་ནི། ཕྱིར་མི་འྟོང་
གི་འབས་་་་་་གསྲེར་བུ་བསྒྲུབ་པས་འབས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྲེ། དྲེ་ལའང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་དབང་རྟུལ་ནི་
འདིར་དད་མྟོས་དང་། རྣྟོན་པྟོ་ནི་འདིར་མཐྟོང་བས་ཐྟོབ་པ་དག་སྲེ་གི ས་གཅིག་ཁྟོ་ནར་བགང་དགྟོས་པ་ཡིན་
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ནྟོ། །གིས་པ་འབས་གནས་ནི། འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་དགུ་པ་སངས་པས་ཕྱིར་མི་འྟོང་བ་སྲེ། དྲེ་
ལ་ལྔ་ལས། བར་མ་དྟོར་འདའ་བ་ནི། སྲེ་བའི་ཀུན་སྦྱྟོར་སངས་མངྟོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྱྟོར་མ་སངས་པས་
གཟུགས་ཀི་བར་དྟོ་འགྲུབ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པའམ་གྲུབ་་་་་་གསྲེར་པ་ན་ལམ་མངྟོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐའ་ཐྟོབ་
པའྟོ། །དྲེ་དང་ ་་་་་མཚན་ཆ་འད་བའི་བྱང་སྲེམས་ནི་ར་བར་བཤད་པ་ལྟར་དགྟོས་སྟོ། །ཀུན་སྦྱྟོར་གིས་ཀ་མ་སངས་
པས་གཟུགས་སུ་སྲེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐའ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པ་ནི། སྲེས་ནས་འདའ་བའྟོ། །ཆ་མཐུན་བྱང་
སྲེའྟོ། །གཟུགས་སུ་སྲེས་ནས་མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པས་ལམ་མངྟོན་དུ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་
མཐའ་ཐྟོབ་པ་ནི། མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དྲེར་སྲེས་ནས་འབད་མྲེད་དུ་ལམ་མངྟོན་དུ་བྱས་
ནས་འདའ་བ་ནི། མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་
བཞིའྟོ། །ཆ་མཐུན་བྱང་སྲེ་སྲེ་ར་བ་ལྟར་རྟོ། །་་་་་བར་དྲེར་འདའ་བ་ནི་ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་དུ་སྲེས་ནས་ལུས་དྲེ་ིད་ཀིས་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་རྟོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བའྟོ། །སྲེས་ནས་འདའ་བ་ནི་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དང་ཚེ་ཚད་མྲེད་པར་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚེ་གཅིག་པྟོ་
དྲེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྟོ། །བྱྲེད་བཅས་ནི་འཇིག་རྲེན་ཁམས་དཔག ་མྲེད་དུ་འབད་པས་འགྟོ་བ་མང་པྟོ་གདུལ་ཞིང་
དྲེར་ཡང་བདག་ིད་མ་སྨྲས་པར་དྟོན་བྱྲེད་པའི་དབང་གིས་ལམ་སྦྱྟོང་བའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ ་་་་་བྱྲེད་མྲེད་སྔར་བཤད་

དྟོ། །སྟོ། །ལྔ་པ་གྟོང་འཕྟོ་ལ། འྟོག་མིན་དང་། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ཕྱིར་མི་འྟོང་དྲེ་
ིད་འྟོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགྟོ་བ་སྲེ། དབྱྲེ་ན། འཕར་བ་དང་། ཕྱྲེད་དུ་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམ ས་ཅད་
དུ་འཆི་འཕྟོ་བ་ིད་ཀིས་འྟོག་མིན་དུ་འགྟོ་བས་གྟོང་དུ་འཕྟོ་བ་སྲིད་རྲེར་འགྟོ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་
མྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ཕྱིར་མི་འྟོང་དྲེ་ིད་སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོའ ་ིམཐར་ཐུག་པར་འགྟོ་བ་ནི། གཟུགས་ཀི་
ྟོན་མྟོངས་སངས་པས་གཟུགས་ཀི་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སྲེ། དབྱྲེ་ན་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་ཞི་བ་ཐྟོབ་པ་དང་། 
ལུས་ཀིས་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འྟོག་མིན་འགྟོ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གིས་སྟོ། །ཞྲེས་འབྱུང་འདི་ལྟར་
དུ་ཤྲེར་འབྱུང་འཆད་དྟོ། །འབྲེལ་ཆྲེན་འགྱུར་རིང་། ཆྟོས་བཤྲེས། གསྲེར་ནི། སྲིད་རྲེའི་མཐར་ཐུག་པ ར་འགྟོ་བ་
སྲེ།་་་་་དྲེ་ལ་གིས་ལས་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བལ་དང་། མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་ཞི་བ། ལུས་ཀིས་མངྟོན་སུམ་དུ་
བྱྲེད་པ་གིས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །རང་ཀིར་ཡང་། སྲིད་རྲེར་འགྟོ་དང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྟོམ་དབྱྲེ་བར་མི་བགང་
ཟྲེར་རྟོ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད། གང་ཞིག་ཡྟོད་པ་མི་མཐྟོང་མྲེད་མཐྟོང་བ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་གྱུར་སང་བས་རྣམ་
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པར་འཁམས་པ་ཞིག་སྲེ། ངག་ལས་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ་མངས་སུ་དྟོགས་པ་ཁྟོ་ནས་མ་བིས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། དྲེའི་
འྟོག་ཏུ་སྲིད་རྲེའི་བརྒྱད་སངས་པ་དག་བཅྟོམ་པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ལྔ་པ་རང་རྒྱལ་ནི། དྲེའི་འྟོག་
ཏུ་ན་ཐྟོས་ཀི་སྲེ་སྟོད་ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་ལམ་མངྟོ ན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ་ན་རང་སངས་
རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་སྲེ་ི་ཤུའྟོ། །དྲེ་ལྟར་འགྲེལ་ཆྲེན་ཇི་བཞིན་བཀྟོད་པ་སྲེ། ཤྲེར་འབྱུང་གསྲེར་ཡང་དྲེ་ཇི་བཞིན་
ནྟོ། །འྟོན་ཀང་འཆད་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་ན་ཐྲེག་དམན་ིད་ལ་འགིག་ཅིང་། དངྟོས་སུ་དྲེ་ལྟར་བཤད་ནས་དྲེ་
དཔྲེར་བཞག་ནས་དྟོན་ར་བ་ལྟར་སྦྱར་ན་ལྲེ གས་ཀི་གཞན་དུ་ན་སིང་པྟོ་མྲེད་པའི་གནས་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོད་དྟོ། །འདི་
དག་ཏུ་འཕགས་པས་ཆགས་བལ་སྔྟོན་འགྟོ་བཤད་པ་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་དཔྲེར་སྦྱར་གི་དྟོན་མིན་ ་་་་་བུ་གསུང་པའང་
དགྟོངས་པར་མི་སང་ངྟོ་། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ལྔ་པ་དྲུག་པ་སངས་ཞྲེས་སྟོགས་འཕགས་པས་བཤད་པའི་དྟོན་
གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་དགུ་ལ་འཆད་པ་ནི་དགྟོངས་པ་གཏན་མིན་ནྟོ། །འདིར་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ྟོན་
མྟོངས་པ་དྲུག་གམ་བདུན་བརྒྱད་སངས་པས་རྒྱུན་ཞུགས། སྟོགས་ནས། སྲིད་རྲེའི་བརྒྱད་སངས་དག་བཅྟོམ་
པའྟོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་བར་སངས་པས་གདགས་པ་ནི། ཆྟོས་མངྟོན་པ་ལས་གསལ་བ་དང་། འདིར་དྲེ་ལྟར་སངས་པ་
གཙོ་བྟོ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་བརྟོད་པས་ ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྲེས་གསུང་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མྲེད་དྲེ། སྔར་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ཀི་
འཆད་ཚུལ་དྲེ་ལ་སིང་པྟོ་མྲེད་དྟོ། །ས་མཚམས་སྔར་བཤད་ལའང་ཡིད་བརན་མི་སང་ངྟོ་། །དྲེ་དག་གི་ལུགས་
ལྟར་ནི་ངག་དྟོན་སྦྱྟོར་ཕྲེང་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ།།  །།གསུམ་པ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་ལས། དང་
པྟོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྲེན་བརྲེན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས་ལས། ལུས་རྲེན་ནི། ན་ཐྟོས་ལྟར་ན། སྦྱྟོར་ལམ་དང་པྟོ་
གསུམ་གླིང་གསུམ་གི་མི་ཁྟོ་ན་ལ་སྲེས། སྲེས་ཟིན་འདྟོད་ལྷ་ལའང་ཡྟོད་དྟོ། །ཆྟོས་མཆྟོག་འདྟོད་པའི་ལྷ་མི་
གིས་ཀ་ལ་དང་པྟོ་སྲེར་རུང་ངྟོ་། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། སྦྱྟོར་ལམ་དང་པྟོ་གསུམ་སྲེམས་བསྲེད་སྲེ་བའི་རྲེན་ལ་
རུང་ཞིང་། ཆྟོས་མཆྟོག་མཐྟོང་ལམ་སྔར་དང་འད་བར་འདྟོད་དྟོ། །སྲེམས་རྲེན་ནི། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་
བརྲེན་ཅིང་འདྟོད་སྲེམས་རྣམ་གཡྲེང་ཆྲེ་བས་དང་གཟུགས་མྲེད་ལྷག་མཐྟོང་ཆུང་བས་མི་བརྲེན་པར་མཛོད་དུ་
བཤད་ཅིང་ཐྲེག་ཆྲེན་པ་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་གསལ་ལྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི། ཐར་ཆའི་རྲེས་ཀི་
ཐར་ལམ་གང་ཞིག བདྲེན་པ་མངྟོན་རྟོགས་ལ་སྦྱྟོར་བའི་སྟོ་སྲེའི་ལམ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྲེའི་མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་
གི་ཞྲེས་བསན་ནྟོ། །ན་རང་གི་ལ་ཡང་ངྟོ་། །གིས་པ། མཚོན་བྱའི་ས་བཤད་ནི། བདྲེན་པ་མངྟོན་རྟོགས་ལ་
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སྦྱྟོར་བས་སྦྱྟོར། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཕྱིན་པ ར་བྱྲེད་པས་ལམ་མྟོ། །ཡང་ན་མཁྲེན་གསུམ་གི་སྦྱྟོར་བ་བུད་ཤིང་གཞན་
ཁད་པར་ཅན་གིས་མྲེ་བཞིན་དུ་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་ཁད་པར་འགྟོ་བར་བྱྲེད་པས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྦྱྟོར་བ་ནི་རབ་
ཏུ་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། བར་ཆད་མྲེད་ན་མཐྟོང་ལམ་ཤིན་ཏུ་ྲེ་བར་བསྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
མཐུན་གི་གཞུང་དུ་འཆད་དྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། གནས་སྐ བས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷག་པར་མྟོས་པ་བརན་པ་
ཡིན་པས་མྟོས་པ་སྟོད་པའི་ས་ཞྲེས་བཤད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །མྟོས་པ་བརན་པ་ལས་དང་ཡྟོན་ཏན་གི་སྟོ་སྟོར་
གནས་སུ་གྱུར་པ་ིད་ཀིས་མྟོས་པས་སྟོད་པའི་སར་བརྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །སིར་ཚོགས་སྦྱྟོར་བ་
གིས་ཀ་མྟོས་སྟོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། མྟོས་པས་སྟོད་པ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནི་
རིགས་ལ་གནས་པ་ཐྟོག་མར་སྟོན་ལམ་ཆྲེན་པྟོ་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་ལ་མ་ཞུགས་ཀི་
བར་དུ་སྲེ་སྟོ་སྟོ་རང་གི་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཐྟོབ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ལུང་གི་སྲེ་མར། མྟོས་
སྟོད་པ་སྦྱྟོར་ལམ་པ་ཁྟོ་ནར་བཤད་པ་ནི་ནྟོར་རྟོ། །གསུམ་པ། མཚན་ིད་ལ་བཞི་སྲེ། ངྟོ་བྟོའ །ི ཆྲེ་འབིང་གི 
ཁད་པར་གི་དབྱྲེ་བ། ཕྱྲེ་བའི་བྟོ་རིག་དཔྱད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། དྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྟོད་རྲེ་བཟྟོད་མཆྟོག་
བཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཚོགས་ལམ་རྟོགས་རྲེས་སུ་བྱང་སྲེམས་མམ་པར་བཞག་པས་གཟུགས་སྟོགས་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་རྣམ་རྟོག་ལ་སང་ ་་་་་བྟོ་བརན་དངྟོས་བར་ཟད་ཀི་དྲེ་ལས་མ་གཏྟོགས་པར། སྲེམས་ལས་་་་་་དངྟོས་

ལྟོགས་ན་མ་མཐྟོང་བས་ཕྱིའི་དྟོན་བདྲེན་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་ཤིང་། ་་་་་དྲེ་ཡན་བྟོ་བརན། རྣམ་རྟོག་ིད་རང་སིའི་མཚ ན་
ིད་་་་་་དབྱིག་དུ་སང་བར་མཐྟོང་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སང་བ་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ནི། སང་བ་ཐྟོབ་པ་ཅྲེས་བྱ་སྲེ་དྟོ་
བའི་སྐ བས་སྟོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་འདར་གྱུར་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མམ་བཞག་པས། །ཡིད་ཀི་བརྟོད་པ་ ་་་་་

ནི་རྟོག་པའྟོ་མ་གཏྟོགས་པ། །དྟོན་ཀུན་རབ་ཏུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོ། །མཚན་ིད་ནི། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་གང་
ཞིག སང་བ་ཐྟོབ་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ ་་་་་ཞི་གནས་དང་ཤྲེས་རབ་་་་་་ལྷག་མཐྟོང་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྲེ། ཀུན་བཏུས་
སུ། དྟོ་བར་གྱུར་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྟོ་སྟོ་་་་་་གང་ཟག་རང་གི་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ ་་་་་དམིགས་ནས་སང་བ་ཐྟོབ་པའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་ཀིས། ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐྟོང་ནི་དྟོ་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་པས་བཞི་ཅར་ངྟོ་བྟོ་ཞི་ལྷག་གྟོ །གིས་པ་ནི། ཆྟོས་ཀི་
སང་བ་དྲེ་ིད་སྲེལ་བའམ། ཇྲེ་ཆྲེ་ཇྲེ་ཆྲེར་འཕྲེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ ་་་་་བྟོ་བརན་དངྟོས་ཕྱིར་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་



226   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

གནས་་་་་་དབྱིག་ཤིང་མི་འདུག་པར་བདག་མྲེད་བསྟོམས་པ་ལ་བརྟོན་འགྲུས་བརན་པྟོ་རྟོམ་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

བསྟོམ་རིམ་དང་པྟོའ ་ིཐུབ་དགྟོངས་དངྟོས་ ཀི་སང་་་་་་དབྱིག་བ་འབིང་ཙམ་དུ་གསལ་བ་ནི། སང་བ་མཆྲེད་པ་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་སྲེ། ཆྟོས་ཀི་
སང་བ་འཕྲེལ་བའི་ཕྱིར། །བརྟོན་འགྲུས་བརན་པྟོ་ཀུན་ཏུ་རྟོམ། །ཞྲེས་སྟོ། །མཚན་ིད་ནི། བྱང་སྲེམས་པའི་
སྦྱྟོར་ལམ་གང་ཞིག སང་བ་མཆྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྟོ། །ཀུན་
བཏུས་སུ། སྟོ་སྟོ་རང་གིས་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་སང་བ་མཆྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་པར་
ལྡན་པ་དང་བཅས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི་ཆྟོས་ཀི་བྟོ། སང་བ་དྲེ་ཤྲེས་ཆྲེར་འཕྲེལ་ནས་དྟོན་དུ་སང་བ་
ཐམས་ཅད་སྲེམས་ ་་་་་དབྱིག་དངྟོས་ཁྟོ་ནར་ཟད་ཀི་དྟོན་སྲེམས་ ་་་་་དངྟོས་ལས་གཞན་མིན་ནྟོ་ཞྲེས་མཐྟོང་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
སང་བ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སྦྱྟོར་ལམ་ནི། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ ་་་་་བྟོ་ཀི་ཕྱྟོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་་་་་་ཀུན་བཏུས་

སྲེ། མཚན་ིད་ནི། གང་ཞིག དྲེ་ཁྟོ་ནའི་ ་་་་་བྟོ་བརན། ཕྱྟོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྟོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། སྟོ་སྟོ་རང་་་་་་བྟོ་གིས་་་་་་བྟོ་བདྲེན་པ་རྣམས་ཀི་ གཟུང་བས་སྟོང་པའི་རྒྱལ་སྲས་

ཆྟོས་ིད་ལ་བཟྟོད་པས་་་་་་ཕྱྟོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་དང་།་་་་་འཛིན་པ་ལ་སྟོང་པའི་ཆྟོས་ིད་རྟོགས་རྒྱལ་སྲས་པའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པས། རྲེས་སུ་སྟོང་
བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིའི་སྐ བས་སུ་ཕྱིའི་གཟུང་བའི་
རྣམ་གཡྲེང་སངས་ཤིང་འཛིན་པའི་རྣམ་གཡྲེང་ལུས་སྟོ། །ཆྟོས་ཀི་སང་བ་འཕྲེལ་ནས་ནི། སྲེམས་ཙམ་ལ་ནི་
གནས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ནས་དྟོན་ཀུན་སང་བ་ནི། །སྲེམས་སུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་ཡི་གཟུང་བ་
ཡི། །རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དྲེས་སྟོང་འགྱུར། །དྲེ་ནས་དྲེ་ལ་འཛིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་འབའ་ཞིག་
ལུས། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། གཟུང་བ་མྲེད་ན་འཛིན་པ་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་རྟོགས་ནས་ ་་་་་བྟོ་བརན་དངྟོས་འཛིན་པ་
བདྲེན་འཛིན་གི་རྣམ་གཡྲེང་མྲེད་པའི་འཇིག་རྲེན་པའི་སྟོམ་བྱུང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་རྟོགས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་པ་
ནི་དྲེ་མ་ཐག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཅན་ཞིག་སྲེ། དྲེ་ཚེ་བར་ཆད་མྲེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རྲེག །འདི་
ལྟར་དྲེ་ཡི་མཇུག་ཐྟོགས་སུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་སྟོང་། །འདི་དག་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་ནི། །དྟོ་སར་
གྱུར་སྟོགས་ཡིན་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་གཡྲེང་སྟོང་བར་བྱྲེད་ཅིང་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་
དང་པྟོར་འཇུག་པས་ན་དྲེ་མ་ཐག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་ནྟོ། །མཚན་ིད་ནི། གང་ཞིག 
དྲེ་མ་ཐག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྟོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། སྟོ་སྟོ་རང་གིས་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   227 

བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་མ་ཐག་པའི་སྲེམས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ཆ་མཐུན་དྲེ་དག་གིས་མཐྟོང་ལམ་བསྲེད་པར་མ་ངྲེས་པ་དང་། ངྲེས་པ་དང་། ཚེ་
དྲེ་ལ་བསྲེད་ངྲེས་པ་དང་གསུམ་ སྲེ། རིམ་བཞིན་དུ་ཆྟོས་ལ་ངྲེས་རྟོག་གི་བཟྟོད་པ་ཆུང་འབིང་ཆྲེ་གསུམ་
མྟོ། །གསུམ་པ་ནི་དྲུག་སྲེ། ་་་་་རྒྱལ་སྲས་དངྟོས་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་བ། ཁད་པར་བ། རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་བ། གཞན་དུ་
ཡྟོངས་སུ་བསྒྱུར་པ་བ། སྲེ་བ་གཅིག་པ། སན་ཅིག་པའྟོ། །་་་་་དངྟོས་དང་པྟོ་ནི། དངྟོས་་་་་་གང་བདྲེན་པ་ལ་དམིགས་
པའི་རྣམ་པའི་དགྲེ་ར་དང་པྟོ་ིད་དུ་ཆུང་ངུར་འབྱུང་བའྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་འབིང་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་སྔ་མ་དྲེ་བས་
ཆྲེས་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚེ་དྲེ་ིད་ལ་བདྲེན་པ་རྟོགས་པ་ཤས་ཆྲེན་པྟོར་གྱུར་པའྟོ། །བཞི་
པ་ནི། མ་ངྲེས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བར་ཡྟོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་སླྟོབ་དཔྟོན་མྲེད་པར་མངྟོན་རྟོགས་ཆུབ་པར་ཡྟོངས་སུ་བསྒྱུར་བ། ཞྲེས་་་་་་རྒྱལ་

སྲས་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་རིགས་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཁད་པར་ཅན་རྟོགས་བྱང་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཡང་རྟོགས་
བྱང་དུ་བསྒྱུར་བའམ། ཁ་ཅིག་་་་་་བུ་སྟོན་ན་ཐྟོས་སྦྱྟོར་ལམ་ལས་རང་རྒྱལ་གི། དྲེ་ལས་ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱྟོར་ལམ་དུ་
བསྒྱུར་བའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ལྔ་པ་ནི། ཚེ་དྲེ་ིད་ལ་མཐྟོང་ལམ་སྲེ་བའྟོ། །དྲུག་པ་ནི། སན་དྲེ་ིད་ལ་མཐྟོང་ལམ་སྲེ་
བའྟོ། །དྲེ་དག་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར་བྱུང་ངྟོ་། །བཞི་པ་ནི། འདིར་མི་མཐུན་པ་མང་སྲེ། ལྟོ་ཙྪ་བ་ཆྲེན་པྟོ་ ་་་་་འབྟོམ་

སྟོགས། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་མམ་བཞག་རྣམས་ནི་རྣལ་འབྱྟོར་མངྟོན་སུམ་ཡིན་གི་དྲེའི་སྐ བས་ན་རྟོག་པ་མྲེད་
གསུང་ངྟོ་། །འདྲེ་དང་འདུལ་དཀར་སྟོགས་ནི། རྲེས་དཔག་གི་རྒྱུན་བཅད་ཤྲེས་ཡིན་ནྟོ། །གསུང་ངྟོ་། །འཇམ་
གསར་ནི། ཡུལ་སྟོང་ིད་སང་བའི་ཚོགས་དྟོན་ལ་རྲེས་དཔག་དང་བཅད་ཤྲེས་གིས་སུ་ཡྟོད་དྲེ། གཅིག་དང་དུ་
བལ་ལ་སྟོགས་ཀི་རགས་ལ་བརྲེན་པའི་རྲེས་དཔག་དང་དྲེས་རྟོགས་ཟིན་ལ་ཕྱིས་འཇུག་པ་བཅད་ཤྲེས་སྟོ་
གསུང་ངྟོ་། །བཅྟོམ་རལ་ནི། ཚད་མིན་གི་ནང་ནས་སྔར་འདིས་པའི་ཡུལ་བདག་མྲེད་མ་བརྲེད་པར་འཛིན་པའི་
དན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཆུ་མིག་པ་ནི། རྲེས་དཔག་དང་རྟོག་པ་བཅད་ཤྲེས་དང་ཡིད་དཔྱྟོད་ཅི་རིགས་ཡིན་
ཞྲེས་དང་། ས་དྟོན་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་ཞྲེས་སྟོ། །འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་ནི། སང་ཡུལ་ལ་རྟོག་མྲེད་ལྟོག་ཤྲེས། 
ཆྟོས་ིད་ཀི་རིགས་ལ་བཅད་ཤྲེས་ཆྟོས་ིད་དྟོན་ལ་གནས་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས་ཡིད་དཔྱྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་ལ་
མངྟོན་སུམ་དུ་འདྟོད་པ་ལ་ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བ་དང་། མཐྟོང་སང་ས་བྟོན་སངས་བར་དང་། རྟོག་
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བཅས་མིན་པ་དང་། སྟོ་སྲེའི་རྟོགས་པ་མིན་པར་ཐལ་ལྟོ། །འདྟོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ། ཤྲེས་བྱ་ལ་ལྲེགས་པར་མ་
ཞུགས་པ་དང་། སིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལྟོ། །བཞི་
པ་ལ། ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། གང་གཅིག་ཤྟོས་རྣམས་ཀི་མངྟོན་སུམ་དྲེ་ནི་དྟོན་དམ་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་མ་འཁྲུལ་བར་མི་བརྟོད་དྟོ། །གཞན་དུ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱྟོར་པ་ཁྟོ་ནར་འགྱུར་གི་ཚུར་རྟོལ་མཐྟོང་
བར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོན་འཛིན་པར་མཛད་དྟོ། །་་་་་བུ་སྟོན་སྟོགས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརྲེན་
པའི་རྲེས་དཔག་སྟོགས་སུ་འདྟོད་པ་ནི་འཁྲུལ་བ་སྲེ། ཡང་དག་པའི་དྟོན་བསྟོམས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཆྟོས་ིད་ལ་
གསལ་སང་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མིན་པར་ཐལ་ལྟོ། །འདྟོད་དྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་གསལ་ཞྲེས་
སྟོགས་་་་་་ཨ ་བྷ ་ཡ་བཤད་པ་ནི་རང་རིག་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཙམ་མྟོ་ཞྲེས་ཆུ་མིག་པ་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་
ན་བྟོ་རང་རིག་ཡྟོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་མྟོད་དྟོན་ཁད་པར་བ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྟོ། །བཅྟོམ་རལ་ནི། ཡྲེ་ཤྲེས་
རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སིབ་པ་རགས་པས་དག་པས་གསལ་བར་བཤད་ཀི་ཡུལ་བདག་མྲེད་གསལ་བ་མིན་ཟྲེར་ཏྲེ། ཡུལ་
མི་གསལ་ན་སིབ་པས་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གསལ་པྟོར་འགལ་ལྟོ། །འདི་དག་གི་དགག་པ་གཞུང་འཆད་པའི་ཐད་
ཀར་སྟོན་ནྟོ། །བུ་སྟོན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ནི། བྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་རང་རིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་སྲེ་མ་འཁྲུལ་བ་
དང་ཆ་མཐུན་པའི་རྟོག་མྲེད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཞིག་གྟོ་གསུང་ཞིང་དུས་ཕྱིས་ཡྲེ་ཤྲེས་མིན་པར་བཞྲེད་དྟོ། །བྱང་སྲེའི་
སྦྱྟོར་ལམ་མམ་བཞག་ཆྟོས་ཅན། སྟོ་སྲེའི་ལྟོག་ཤྲེས་མིན་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་དྲེ་
མཐྟོང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་གསལ་ ལུང་སྲེར་ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེ་མ་ཡིན་ལ་དྲེར་
འཛིན་ཕྱིར། །འཁྲུལ་ཞྲེས་རྣམ་ངྲེས་སྟོགས་ལས་སྟོ། །ཡང་ན་རགས་ཟུར་དང་པྟོ་མ་གྲུབ་ན། ཆྟོས་ིད་གསལ་
བར་སང་བ་འགལ། གིས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་མིན་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ི་ཤུ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཐུབ་དགྟོངས་
སུ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྲེས་པ་དྲེའི་ཚེ་བཟྟོད་པའི་གནས་སྐ བས་ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། བརྒྱད་སྟོང་
འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་དམིགས་རྣམ་རྟོགས་མཚམས་སུ་ཡྟོད་དང་དབུ་མ་བསྟོམ་རིམ་དང་པྟོ་དང་ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་
ཅུང་ཟད་གསལ་བས་ཡིད་ཙམ་ཁྟོ་ནར་བལྟ་བའི་ཚེ་དྟོ་བར་གྱུར། ཅྲེས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་འབིང་དུ་
གསལ་བ་ནི་རྲེ་མྟོ། ཞྲེས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྲེ་བའི་ཚེ་བཟྟོད་པ། ཞྲེས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀི་སང་བ་རྟོགས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཆྟོས་མཆྟོག ཅྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་ལྟོ། །ཡང་དག་པའི་ཆྟོས་ིད་གསལ་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   229 

སང་ཅན་ཡིན་ན་ཡྲེ་ཤྲེས་མིན་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་འགལ་ལྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་ིད་གསལ་སང་ཅན་དང་སྟོ་སྲེའི་
འཁྲུལ་ཤྲེས་སུ་བཞྲེད་པ་ནི་ནང་འགལ་བ་སྲེ། ཆྟོས་ཆྟོས་ིད་རྣམ་འབྱྲེད་དུ། དྲེ་སང་བས་ཆྟོས་ིད་མི་སང་ཞིང་
དྲེ་མི་སང་བས་ཆྟོས་ིད་སང་ངྟོ་། །ཞྲེས། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་ན་དྲེ་མི་སང་བར་བཤད་ལ་སྟོ་སྲེའི ་རྟོག་
མྲེད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ན་གིས་སང་གི་ལྟོག་ཤྲེས་ལས་མ་འདས་སྟོ། །སྟོ་སྲེའི་རྟོག་མྲེད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ན། 
ཡུལ་མ་ངྲེས་པ་ཡིན་ལ། འདིས་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་སྟོང་གི་མཚན་ིད་མ་ངྲེས་ན་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་གཡྲེང་
ཅི་ལྟར་སྟོང་། སིའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་ན་ནི་ས་དྟོན་འཛིན་པའི་རྟོག་པར་འགྱུར་རྟོ ། །དྲེས་ན་བྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་ཡང་དགྲེ་
བའི་དྟོན་བསྟོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྟོས་ིད་གསལ་སང་ཅན་ཡིན་པས་རྣལ་འབྱྟོར་མངྟོན་སུམ་དུ་
ཁས་བང་དགྟོས་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་ན་མངྟོན་སུམ་ལས་མ་འདས་ཤིང་དབང་ཡིད་མངྟོན་སུམ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སླ་
ཞིང་། རང་རིག་མངྟོན་སུམ་ཡིན་ན་སྟོ་སྲེ་ལས་འྟོས་མྲེད་ལ་དྲེ་ཡིན་ན་ཁྟོ འ ་ིཡུལ་དྲེ་མས་སུ་མྱྟོང་ཞིང་རས་
གཅིག་པ་དགྟོས་པས་ཆྟོས་ིད་མྱྟོང་བ་དང་རས་གཅིག་གང་ཡང་མིན་པས་སྟོ། །འྟོ་ན་མཐྟོང་སྟོང་སངས་པར་
ཐལ། ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བས་སྟོ་ཞྲེ་ན། ས་དང་པྟོས་ཡང་མཆྟོག་གི་དྟོན་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ིད་
དགུའི་སིབ་པ་སངས་པར་ཐལ། དྲེ་དགུ་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ངྲེས་པར་མཚུངས་
སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྡུས་པར་བསྡུ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། སིར་ཟག་བཅས་ཀི་སྦྱྟོར་ལམ་
ཙམ་ལ་དགྟོངས་པའམ་རྒྱུད་དབང་བཙན་པར་མཛད་པའྟོ། །འཕགས་པར་ཐལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། མཐྟོང་སང་སངས་པའི་
ཚུལ་གིས་ཆྟོས་ིད་མཐྟོང་བ་མིན་པས་དྲེ་ཙམ་གིས་དྲེར་མི་འགྱུར་རྟོ། །འགྱུར་ན་ས་དང་པྟོ་པའང་སྟོམ་ལམ་
དགུ་གང་རུང་གི་ཨཱརྻར་ཐལ། མཆྟོག་གི་དྟོན་སྟོགས་ཆྟོས་ིད་དགུ་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བས་སྟོ་ཞྲེས་
མཚུངས་སྟོ། །མི་འད་སྲེ་སྟོམ་སང་རིམ་གིས་སྟོང་དགྟོས་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། མཐྟོང་སང་ཡང་ཕ་རགས་རིམ་གིས་
སྟོང་དགྟོས་སྟོ། །དྲེ་མིན་ན་མཐྟོང་ལམ་གིས་མཐྟོང་སང་མངྟོན་གྱུར་སྟོང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཆྟོས་བཟྟོད་ཀིས་
ཀུན་སྟོང་པས་ཀུན་འབྱུང་ཆྟོས་བཟྟོད་སྟོགས་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ། དབུས་མཐར། རྲེས་སུ་
མཐུན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །ཅྲེས་པའང་སྦྱྟོར་ལམ་ཙམ་དང་རྒྱུད་དབང་བཙན་པར་མཛད་པའྟོ། །རྒྱུད་བར། སྟོ་སྟོའ ་ི
སྲེ་བྟོ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག །བདྲེན་པ་མཐྟོང་བ་བཟླྟོག་པ་སྲེ། །ཞྲེས་པའང་སྟོ་སྲེ་སིར་བཏང་གི་དབང་དུ་མཛད་པའྟོ། །དྲེ་
མིན་ན་སང་བ་ཐྟོབ། །མཆྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་དང་འགལ་ལྟོ། །དྲེས་ན་སྲེ་མ་སྔ་བཙན་གི་དབང་དུ་མི་བཏང་
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ངྟོ་། །འདི་བྟོར་མི་ཤྟོང་ན་བུ་རིན་གི་རྲེས་སུ་འབང་བར་བྱའྟོ། །བྱང་སྲེའི་འདི་དག་ནི་ ཡྟོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དུ་
མ་དང་ལྡན་ཏྲེ། དཀྟོན་མཆྟོག་སིན་ལས། མྟོས་པ་སྟོད་པའི་ས་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་སྲེ་ནི་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་ཡིན་
ན་ཡང་བྱིས་པས་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་དང་རྣམ་པར་
ཐར་པ་དང་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཡྟོན་ཏན་གངས་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན ་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁད་ཆྟོས་དང་བཅས་ཏྲེ་མདྟོར་བསན། ཁད་ཆྟོས་རྒྱས་བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་
འགྲེལ་ནི། བྱང་སྲེ་ལས་དང་པྟོ་པ་སྔར་བཤད་དྲེ་ལྟར་གི་གདམས་ངག་ཐྟོབ་པ་བསྟོད་ནམས་ཀི་ ་་་་་གསྲེར་ཏྲེ་མདྟོ་རྒྱན་

འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་དྟོན་ཚོགས་དང་ལྡན་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་འགྲུབ་ ་་་་་རྒྱན་དྟོན་གསྲེར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྐ ལ་པ་གངས་
མྲེད་པས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་མྟོས་པས་སྟོད་པའི་ས་སྦྱང་བའི་དྟོན་དུ་ཞུགས་པ་ ་་་་་ཀུན་གསྲེར་ལ་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་
པའི་ཡན་ལག་འབྱུང་བས་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཡན་ལག་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆྲེན་པྟོ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྲེན་པྟོ་བཞི་སྟོན་ནྟོ། །་

་་་་ཐུབ་དགྟོངས་ངྲེས་པ་ནི་མ་ལུས་པར་རྟོ། །འབྱྲེད་པ་ནི་འཇྟོམས་པའྟོ། །ཆ་ཕྱྟོགས་གཅིག་གྟོ །ཨི་ཡ་ནི་འཕྲེན་པ་སྲེ་
རྒྱུ་རུ་གཏྟོགས་པའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། མཐྟོང་སྟོང་མ་ལུས་པར་འཇྟོམས་པའི་རྒྱུར་གཏྟོགས་པ་ཞྲེས་
པའྟོ། །རང་ཀིར་ནི། རྟོག་མྲེད་ཀི་མཐྟོང་ལམ་སྐ ད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཡན་ལག་རྒྱུ་ཞྲེས་སྟོ། །ལུས་སུ་
ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྟོ། །ཡང་དག་པའི་དྟོན་ངྲེས་པས་རྒྱུད་མཐྟོང་སང་དང་འདྲེས་པ་འབྱྲེད་པས་མཐྟོང་ལམ་གི་རྒྱུ་
ཞྲེས་ཀང་བྱའྟོ། །གིས་པ་ར་བ་ལ། ཁད་པར་འཕགས་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན། བྱང་ཆུབ་ནི་ཆྟོས་སྐུ་ཡང་དག་
པའི་མཐའ་སྲེ་དྲེ་ལ་བསམ་པས་ན་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་སྟོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །རང་གིས་
མས་སུ་་་་་་རྣམ་འགྲེལ་བཞྲེས་པའི་ལམ་མ་ནྟོར་བར་བསན་ནས་ྲེས་པའམ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྟོལ་བ་སྟོབ་པ། དྲེའི་
རྟོག་པ་དྟོད་རྲེ་སྟོགས་ཀི་བདག་ིད་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆུང་དང་འབིང་དང་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོད་པ་རྣམས་སྟོ། །གང་ལས་ན། ན་
ཐྟོས་དང་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་རང་རྒྱལ་དང་བཅས་པ་སྲེ་ལྷན་ཅིག་པའི་དྟོ ད།་་་་་རང་ཀིར་ཡང་སྟོགས་དག་ལས་
སྟོ། །གང་གིས་ན། ཐྲེག་དམན་ལམ་གི་རྣམ་པར་འདྟོད་པའི་མི་རག་སྟོགས་བཅུ་དྲུག་དམིགས་པར་ཡྟོད་པ་དང་། 
ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །ཡང་ན་རང་གིས་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོགས་པའི་བདྲེན་བཞི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་
དང་། གང་ལ་ཡང་ཅིར་ཡང་མ་ཞྲེན་པའི་རྟོགས་པ་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་དང་། ཅིར་ཡང་ཞྲེན་བྱར་མྲེད་པའི་སྟོང་ིད་
དྟོན་རྣམ་དང་། རྒྱུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་དང་། དྟོད་སྟོགས་
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བཞི་པྟོ་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད་འགྱུར་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་བཞི་པྟོ་མཚུངས་ལྡན་དུ་བསྲེན་པ་སྲེ་གནས་
པའམ་དང་པྟོར་ལྡན་ཞིང་རྒྱུན་གིས་ བསྲེན་པ་སྲེ་འཇུག་པ་སྲེ་ལྔས་སྟོ། །ཟླ་ཟྲེར་དག་ལྡན་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་
ནྟོ། །སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས། རྟོག་པ་མ་གཏྟོགས་པ་བཞིས་སྟོ། །རང་ཀིར་་་་་་བཞིའི་སྲེང་དུ་རྣམ་རྟོག་བཞི་པྟོ་སྟོང་བའི་
སྦྱྟོར་བ་དང་ལྡན་པ་དང་ཆུང་འབིང་ཆྲེན་པྟོས་འཕགས་ཞྲེས་དྲུག་གིས་སྟོ། །བྟོད་དག་ཨཱརྻའི་བཞྲེད་པའང་དྲེར་
འཆད་པ་ནི་དགྟོངས་པར་མི་སང་ཞིང་ཨཱརྻའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ལུགས་འད་བར་སང་སྲེ་ཁད་པར་བཞིས་འཕགས་
པའང་བརྟོད་པར་བྱ། ཞྲེས་སྟོགས་དྲེ་ིད་ལ་བལྟས་པས་སྟོ་མ་སྔ་བཙན་ལ་དབང་མ་ཤྟོར་ན་རྟོགས་པར་འགྱུར་
རྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ། ན་རང་གི་སྦྱྟོར་ལམ་ལྔ་བལ་དུ། བྱང་
སྲེའི་དམིགས་ཚུལ་ས་ཚོགས་སུ་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་དང་
ངྟོ་། །གང་ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པྟོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་ཆུང་
ངུ་དང་འབིང་དང་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོད་པ་རྣམས་ནིའྟོ། །ཆ་མཐུན་ཇི་འད་ན། བསྟོད་ནམས་ཚོགས་ནི་ཡང་དག་
རྟོགས། །དྲེ་ནས་བྟོ་ལྡན་བསམ་པ་བརན། །དད་སྟོགས་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་རྣམས་ཀིས། །རྒྱུད་ནི་ཡྟོངས་སུ་བསྟོས་
གྱུར་པ། །བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་ངྲེས་འབྱུང་བས། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་ནི་འགྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །མངྟོན་ཤྲེས་གདམས་
ངག་བསན་པ་ཡིས། །སྟོད་པའི་ས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅྲེས་པ་ལྟར་ཐྟོས་པ་དང་ལ་སྟོགས་པ་བསམ་པ་སྲེ་ཐྟོས་
བསམ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའི་བསྟོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཐྟོབ་པ་ཐར་པའི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་ཚོགས་ལམ་གི་དད་པ་དང་བརྟོན་འགྲུས་སྟོགས་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་དགྲེ་བའི་ར་བ་རྟོགས་པའི་འྟོག་ཏུ་
བྱུང་བ། བྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་འཇིག་རྲེན་པ་སྟོ་སྲེའི་རྒྱུད་ལ་གནས་པས་རྒྱུད་དབང་བཙན་པར་བྱས་པས་འཇིག་རྲེན་པའི་
བསྟོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས། རྣམ་པ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་རྟོགས་པ་མཐྟོང་ལམ་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་སྲེ་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་གི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ལྟ་བུ་མིན་པའྟོ། །གསྲེར་ནི། ཐྟོས་ སྟོགས་
མཐར་ཕྱིན་པས་ཐྟོབ་པའི། །ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་གང་ཞྲེ་ན། གཙུབས་ཤིང་རྩུབས་པ་ན་མྲེའི་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མྲེའི་སྔ་ལྟས་ིད་ ་་་་་ཟླ་ཟྲེར་ཐུབ་དགྟོངས་དངྟོས་ཀི་ཕྱིར་དྟོ་བར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དགྲེ་བའི་
ར་བ་དང་། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་དགྲེ་ ་་་་་དངྟོས་ར་གཡྟོ་བའི་ ་་་་་དངྟོས་རྲེ་མྟོར་གྱུར་པ་ ་་་་་ཟླ་ཐུབ་དང་། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་་་་་་ཐུབ་དངྟོས་འཇིག་
རྲེན་པའི་ཆྟོས་མཆྟོག་ལ་བཟྟོད་པར་ ་་་་་བཟྟོད་པར་ནི་མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་མྟོས་པ་བརན་པྟོས་སྟོ། །བཟྟོད་པའི་ཕྱིར་རྟོ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར། །གྱུར་པ་དང་། 
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དྲེའི་འྟོག་ཏུ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་ཀི་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ནི། ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་གཟུ ང་བ་མི་དམིགས་པ་དྟོ་བར་གྱུ ར་པ་དང་། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་རྣམ་པར་བྱང་བའི་

གཟུ ང་བ་མི་དམིགས་པ་རྲེ་མྟོར་གྱུ ར་པ་དང་། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་གང་ཟག་ིད་ལ་འཛིན་པ་མི་དམིགས་པ་བཟྟོད་པར་གྱུ ར་པ་དང་། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྲེས་བུ་ིད་ཀིས་འཛིན་པ་མི་དམིགས་པ་

ཆྟོས་ཀི་མཆྟོག་ཅྲེས་སྟོ། །མཆྟོག་་་་་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རྟོ། །ཅྲེས་བྱ་བ་བཞིའྟོ། །་་་་་ངྟོས་འཛིན་བཞི་ཨ ་བྷ ་ཡའྟོ། །གྱུར་པ་དང་རྣམ་
པ་དང་བྱྲེ་བག་རྣམས་དྟོན་གཅིག་གྟོ་ཞྲེས་ཆུར་ལྷུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །་་་་་ལ་ལར་གྱུ ར་པའི་ས ་སིའི་ཚིག་ཏུ་བརྟོད་དྲེ་དྟོ་

བར་གྱུ ར་པ་ཞྲེས་སྟོགས་དག་ལྡན་ཐུབ་དགྟོངས་ཏྲེ་དྟོ་བར་གཏྟོགས་པ་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ནྟོ། །ལ་ལར་གསལ་བའི་དབྱྲེ་བའི་མང་ཚིག་སྲེ་དྟོ་བ་རྣམས་ཞྲེས་སྟོགས་དག་ཐུབ་བྟོ། །གྱུར་
པ་ནི་འཁྲུངས་པ་ལའང་ལྷ་དབང་བྟོ་སྟོགས་་་་་་བཤད་དྟོ། །ཆུང་ངུ་ལ་སྟོགས་ལ་ནི་བཞི་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་པྟོ་དྲེའི་རིམ་གིས་སྲེ་བའི་
ཚུལ་གིས་དང་པྟོར་སྲེ་བ་ཆུང་ངུ་བར་དུ་སྲེ་བ་འབིང་མཐར་སྲེ་བ་ཆྲེན་པྟོའམ། ཡང་ན་བཞི་པྟོ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་བྱང་
སྲེམས་དང་འབྲེལ་བ་སྲེ་དྲེའི་རིགས་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ཅན་གི་་་་་་དངྟོས་དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་དང་ལ་སྟོགས་པ་འབིང་དང་རྣྟོན་
པྟོའ ་ིབྱྲེ་བག་གིས་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། དད་སྟོགས་དབང་པྟོ་ཆུང་ངུས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ནི་
ཆུང་ངུ་ཞྲེས་སྟོགས་སུ་བཞྲེད་དྟོ། །འདིར་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཙམ་སྟོན་གི་གང་ཟག་རྲེ་རྲེའི་མི་སྟོན་པས། 
གསུང་སྟོས་སུ་གལ་པ་སྟོགས་དང་རྟོད་ལན་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྟར་འཐད་གསུང་པ་རྣམས་དྟོན་
མྲེད་དྟོ། །སམ་ཞྲེས་པ་ཕན་ཚུན་ལྟྟོས་པའམ། སྡུད་པ་སྲེ་གིས་ཀ་ཡང་ཡིན་པར་སྟོན་པའྟོ། །གང་ལས་ན། ན་
ཐྟོས་དང་རང་རྒྱལ་ལ་སྟོགས་པའི་དྟོ་བ་དང་ རྲེ་མྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ལས་སྟོ། །གང་གིས་ན། ལྔ་ཡིས་ཏྲེ་འཆད་པར་
འགྱུར་པའི་དམིགས་པའི་ཁད་པར་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞིའི་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་ནི་

ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ལ་དམིགས་པ་དང་། མི་རག་སྟོགས་ཆྟོས་སུ་ལྟ་བའི་མངྟོན་ཞྲེན་གི་གྲེན་པྟོ་ིད་
ཀིས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པའི་ཤྲེས་རྣམ་དང་། ཞྲེན་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་
ིད་དྟོན་རྣམ། ཐྲེག་པ་གསུམ་ཅར་གི་སངས་རྟོགས་ཐྟོབ་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་ ་་་་་ཨཱརྻའི་དྟོན་མཐྟོང་ལམ་གི་རྒྱུའི་ངྟོ་བྟོའམ་
གཙོ་བྟོ་དང་། ཡང་ན་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཅར་གི་མྱང་འདས་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་
བཤྲེས་གྲེན་སྲེམས་མི་འགྟོང་བ་སྟོགས་འཚང་རྒྱ་བའི་ ་་་་་གསྲེར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གིས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་སྲེ་བདག་གིར་བྱས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྲེ་མྟོས་བསྡུས་པའི་མཐྟོང་
བ་དང་སྟོམ་པས་སང་བར་བྱ་བའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་པྟོ ་འྟོག་ནས་འཆད་པར་
འགྱུར་པའི་ཚུལ་དང་འབྲེལ་པ་སྲེ་མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བས་སྟོ། །རང་ཀིར་ནི། སྟོང་བར་འབྲེལ་ཞྲེས་སྟོ། །ཨ་
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བྷྱ་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་ནི་དྲེ་དག་གི་གྲེན་པྟོ་ནི་མཐྟོང་བའི་ལམ་མྟོ་ཞྲེས་སང་བར་བཤད་པས་སྟོམ་སང་དུ་འཕགས་པས་
མ་བཤད་ཅིང་དྟོན་ལའང་མིན་པས་སྲེང་བཟང་ནྟོར་ཟྲེར་རྟོ།ཤ །དྲེས་ན་འདིར་བཤད་རྟོག་པ་བཞི་མཐྟོང་སང་དུ་
ཁས་བང་དགྟོས་ཏྲེ་ཨཱརྻས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ལྔ་པྟོ་དྲེས་དྲེ་དྲེ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲེ་ལྔ་
ན་རང་ལ་མྲེད་པས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོན་པ་ནི། ན་རང་དྲེ་དག་གི་དྟོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བ་
རྣམས་ནི། གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་ལ་སྟོགས་པ་མས་སུ ་མྱྟོང་་་་་་གསྲེར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་མཚན་ིད་ཀི། བདྲེན་
པའི་དངྟོས་པྟོའ ་ིབདག་ིད་ཀི་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གྲེན་པྟོ་ཙམ་
ིད་ཀིས་མི་རག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐྲེག་དམན་རང་གི་ཐྲེག་པའི་འབས་བུ་རྟོགས་པ་
ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་མྱང་ ་་་་་གསྲེར་འདས་ཐྟོབ་པ་་་་་་གསྲེར་ཁྟོ་ནའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་
པ་དང་བལ་བ་དང་། འདིར་བསན་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་ཞིང་། 
ཕྱིས་རང་གིས་དངས་པའི་ཟག་མྲེད་ལམ་གི་སང་བྱར་མི་ལྡན་པར་འབྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
རྟོ། །གང་ལས་ན། ན་ཐྟོས་ཀི་ལུགས་ལས་ཏྲེ་ལུང་ལས་སྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། ནྟོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁྟོ་རང་གི་གཞུང་
ལས་ཁྟོ་རང་དགྲེ་བཤྲེས་དང་བལ་ཞྲེས་སྟོགས་འཆད་པ་མི་འཐད་དྟོ། །དྲེས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་
ལས་གསུངས་བར་གསལ་ལྟོ། །འདིར་བསན་རྣམ་རྟོག་བཞི་ན་རང་ལ་ལྡན་ཡང་སང་བྱར་མི་ལྡན་ཞྲེས་འཆད་
པ་ནི་ནྟོར་བ་སྲེ། དྲེ་ན་རང་ལའང་ལྡན་ན་དྲེ་བྱང་སྲེ་ཅི་ལྟར་འཕགས་སྟོམས་ཞིག གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྟོན་
དངྟོས། རྟོད་པ་སང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི། 
བདྲེན་པ་བཞིའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། གསྲེར་གིས། ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་
འབས་བུའི། འགྟོག་བདྲེན་ལ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི། ལམ་བདྲེན་ལ་ཆྟོས་ིད་ཀི་རྣམ་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་
གི་རྲེན་འབྲེལ་གི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་རྟོགས་བཞིན་པའི་འབས་བུ། སྟོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད། ཐ་མི་
དད་པའི་བདག་ིད་ཆྟོས་ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། ཐྲེག་པ་མ་ལུས་པའི་རྒྱུ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་
ིད་ཀི་མངྟོན་སུམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །ཆྟོས་དབྱིངས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་རང་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་གནས་
པ། ཆྟོས་དབྱིངས་ཀི་རང་བཞིན་དྲེ་ཡང་ཀུན་རྟོབ་པའི་དམིགས་རྣམ་སྟོགས་བྱྲེ་བག་དུ་མར་རྲེན་འབྲེལ་གི་
ཆྟོས་ིད་ཀི་རྣམ་པའི་མཐུའི་ཆྲེ་བས་གནས། ཞྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ལྟར་ན། བཟྟོད་འབིང་གི་སྐ བས་ཁ་ཅིག་ཏུ་
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ནི་རྣམ་དག་གི་རྒྱུའི་སྟོ་ནས། ཆྟོས་མཆྟོག་ཆུང་ངུའི་སྐ བས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་འབས་བུའི་སྟོ་ནས། 
བཟྟོད་ཆུང་གི་སྐ བས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བདྲེན་སྟོང་གི་ཆྟོས་ིད་གཟུགས་སྟོགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞྲེས་པའི་ངྟོ་བྟོ་
ིད་ཀི་སྟོ་ནས་སམ་བདྲེན་གིས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་སྟོ་ནས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སྲེ་གཞན་དགུས་ཆྟོས་ིད་ཀི་རྣམ་པའི་
སྟོ་ནས་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཀི་མྲེད་པ་རྣམ་པས་མིན་ནྟོ། །འདིས་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་མམ་
གཞག་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པ་ལ་གནྟོད་དྟོ། །རྣམ་པ་དྲེ་དག་གིས་དམིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་ པའི་
ཐབས་སམ་རྒྱུ་ལ་མཁས་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་རྲེས་ཐྟོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབས་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་ཀུན་རྟོབ་ཀི་རྣམ་པ་ས་
ཚོགས་པ། མམ་གཞག་ཏུ་ཆྟོས་ིད་ཀི་རྣམ་པས་ཏྲེ་བདྲེན་གིས་ཀི་རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་ཀང་
རུང་ངྟོ་། །ལ་ནི་སྲེལ་ཚིག་གྟོ །སྔ་མ་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་གིས་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྟོ་ནས་དམིགས་པར་བསན་མ་
ཐག་བཞིན་དུ་སྦྱྟོར་ལམ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་བྱང་སྲེའི་མཐྟོང་སྟོམ་གིས་ཀང་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྟོ་
ས་ཚོགས་ནས་ཀུན་ཏུ་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གསྲེར་ནི། རྣམ་པ་གཞན་མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་
ལ་སྟོགས་པས་ཞྲེས་སྟོ། །ཆུ ་མིག་རལ་གི་བུ་སྟོན་སྟོགས་་་་་་ཁ་ཅིག་ནི་རྣམ་པ ་གཞན་རྣམ་ཀུན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་སྟོགས་ཀིས་
ཀང་། ཞྲེས་སྟོ། །འདིར་ནི་མངས་སུ་དྟོགས་ནས་མདྟོར་བསྡུས་ཏྲེ་རྣམ་པར་བཀྟོལ་བ་ཙམ་དུ་བརྟོད་པར་འདྟོད་
པས་ཚིག་རྒྱས་པར་མ་སྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བདྲེན་བཞི་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མ་གཏྟོགས་པ་དུ་མའི་
སྟོ་ནས་སྦྱྟོར་མཐྟོང་སྟོགས་ཀིས་དམིགས་ན། མཛོད་དུ། དི་མྲེད་བཅུ་དྲུག་གཞན་རྣམ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་དང་
འགལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་ྟོན་སིབ་ཙམ་གི་གྲེན་པྟོའ ་ིདབང་དུ་བྱས་ཤིང་། འདིར་ནི་སིབ་པ་མ་ལུས་པའི་གྲེན་
པྟོར་བསྟོམ་པས་སྟོན་མྲེད་ཅྲེས་སྟོན་པར་གཞུང་འདི་འཆད་དྟོ། །་་་་་རལ་གི་བུ་སྟོགས་གསྲེར་ནི། མང་བཀུར་བའི་སྲེ་པ་
རྣམས་ངྲེད་ཀི་སྲེ་སྟོད་གསུམ་ལ་ཁྲེད་ཀི་ཐྲེག་པ་མི་སང་བས། ཁྲེད་ཅག་གི་ཐྲེག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་
གསུངས་པ་མིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་གཞན་ཐྲེ ག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ནི། 
ཐྲེག་ཆྲེན་ནི་གང་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སུན་འབྱིན་པ་བརྟོད་པར་མི་བྱའྟོ། །གང་གི་ཕྱིར་
ན། ཐྲེག་ཆྲེན་འདི་ནི་ཐྲེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལས་རྣམ་པར་བཞག་པའམ་ཚུལ་གཞན་ཏྲེ་ཁད་པར་འཕགས་པ་
ཁྟོ་ན་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་ཕྱིར་ཁད་པར་ལྔས་འཕགས་ཟྲེར་ཡང་། ཁད་པར་རྣམ་པ་བཅུས་འཕགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་
བསྡུས་པར། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་་་་་་ཤྲེས་བྱའི་གནས་དང་།་་་་་ངྟོ་བྟོ་ིད་གསུམ་ནི་ཤྲེས་བྱའི་མཚན་ིད་ ་་་་་དྲེ་རྣམ་རིག་ཙམ་ནི་མཚན་ིད་དྲེར་
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འཇུག་་་་་་པ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ནི་་་་་་དྲེ་་་་་་ལ་འཇུག་པ་ཡི་རྒྱུ་འབས་་་་་་སྟོ། །ས་བཅུ་ནི་་་་་་དྲེའི་་་་་་རྒྱུ་འབས་སྟོམ་པའི་རབ་དབྱྲེ་ ་་་་་འྟོ་བ་དང་། བྱང་

སྲེའི་སྟོམ་པ་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས། དམའ་བར་འགྟོ་ལྟོགས་ལྷག་སྲེམས་རྣམ་པར་མི་རྟོག ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྷག་པའི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་་་་་་བསླབ་པ་གསུམ་དང་། མི་གནས་པའི་

མྱང་འདས་་་་་་དྲེ་འབས་ ་་་་་བུར་གྱུ ར་པའི་སངས་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་ནི་དྲེའི་འབས་བུ་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་ས་བཅུ་བསན་པར་ཐྲེག་དམན་ལས། ཐྲེག་པ་མཆྟོག་
གྱུར་ཁད་པར་འཕགས་ ་་་་་སླྟོབ་དཔྟོན་རང་གིས་སྟོ། །བསན་འདི་འདི་ལྟར་གཞན་ན་མ་མཐྟོང་ལ། འདི་དག་བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་
གི་རྒྱུར་མཐྟོང་བས། །གནས་བཅུ་བསན་པས་ཁད་ཞུགས་གང་ཡིན་པ། །ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་སངས་རྒྱས་བཀར་འདྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་བཀར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཞན་ཡང་གསུངས་ཏྲེ། སྔར་ལུང་མ་བསན་ལྷན་ཅིག་
བྱུང་། །སྟོད་ཡུལ་མ་ཡིན་གྲུབ་པ་དང་། །ཡྟོད་དང་མྲེད་ན་ཡྟོད་མྲེད་དང་ ། །གྲེན་པྟོ་དང་ནི་ས་གཞན་
ཕྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་འདི་སངས་རྒྱས་འདས་པའི་འྟོག་ཏུ་དམ་པའི་ཆྟོས་ནུབ་ཅིང་མྲེད་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་སྟོགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བྱས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་པར་བཏགས་ཀི་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཚིག་མིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། །་་་་་བྟོ་བརན། འདི་དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་བར་ཆད་ཆྲེན་པྟོར་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། ་་་་་དབྱིག་གྲེན་རྒྱལ་པྟོ་
ཀི་ཀིའི་རི་ལྟས་ ་་་་་གླང་ཆྲེན་ཁྟོན་པ་ཕྱྲེ་དང་ཙནྡན་གླང་ཆྲེན་བྲེའུ། དྲེ་བཞིན་ཀུན་དགའ་རྭ་བ་དང་ནི་ས ྲེལ་དབང་བསྐུར། །མི་གཙང་སྲེའུ་དང་རས་ཡུལ་འཐབ་མྟོ་ཞྲེས་བྱ་

བ། །རི་ལམ་བཅུ་ནི་རྒྱལ་པྟོ་ཀི་ཀི་མཐྟོང་བ་ཡིན། །ཞྲེས། མཛོད་ཀི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པྟོ་ཟས་བུའྟོ། །ཆྟོས་ཀི་རྣམ་གངས་ཀི་བརྲེད་བྱང་དུ་བཅྟོ་བརྒྱད་བཤད་དྟོ། །བཞིན་དུ་
སྟོན་པས་སྔ་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་ལུང་མ་བསན། འདི་ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བྱུང་བར་དམིགས་ཀི་ཕྱིས་
མིན་པས། དུས་སྔ་ཕྱིའི་སྟོ་ནས་ཀང་བཀའ་མིན་དུ་ཅི་ལྟར་ཤྲེས། འདི་རྟོག་པ་ཁྟོ་ནས་བྱས་པའང་མིན་ཏྲེ། ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཆྟོས་འདི་རྟོག་གྲེའི་སྟོད་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མུ་སྲེགས་ཅན་གི་བསན་བཅྟོས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་
དམིགས་པས་སྟོ། །འྟོན་ཏྲེ་ཕྱིས་གཞན་ཞིག་སངས་རྒྱས་ནས་བཤད་དྟོ་ཞྲེ་ན། འྟོ་ན་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་
གྲུབ་བྟོ། །ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་དམ་མྲེད། ཡྟོད་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་་་་་་བྟོ་བརན་གི་མདྟོ་སྟོགས་འདི་ིད་ཡིན་དགྟོས་
ཏྲེ། གཞན་མྲེད་པས་སྟོ། །མྲེད་ན་ན་ཐྟོས་ཀི་ཐྲེག་པའང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྟོན་པ་པྟོ་སངས་རྒྱས་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པ་ ་་་་་བྟོ་བརན་མྲེད་པས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པ་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་མི་
འབྱུང་བས་སྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་བསྟོམས་ན་ྟོན་མྟོངས་པའི་གྲེན་པྟོར་འགྱུར་ཏྲེ། མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་གནས་སུ་
གྱུར་པས་སྟོ། །འདི་ལས་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་བཤད་པས་བཀའ་མིན་ཞྲེ་ན་ ་་་་་བྟོ་བརན་ཤྲེར་ཕྱིན་གི་མདྟོར་ཤྲེར་
ཕྱིན་སྟོགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནི་ས་ཇི་བཞིན་པའི་དྟོན་མིན། ་་་་་གི་གཟུང་འཛིན་མྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོན། པས། དྲེར་བསམ་
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ནས་བཀའ་མིན་ཞྲེས་རྒྟོལ་བར་མི་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ར་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་གིས་དང་། ཁད་པར་
དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་བྟོ་བརན་མ་ལས་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གཞན་ཡང་། སྟོད་འཇུག་དང་དབུ་མ་སིང་པྟོ་ར་འགྲེལ་ ་་་་་རྟོག་

འབར་སྟོགས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པའང་ཤྲེས་པར་བྱ་ལ་བསྡུས་པ་ཙམ་ལུང་གི་སྲེ་ མ་ལས་ཀང་ངྟོ་། །འདིར་
མངས་དྟོགས་པས་བི་མ་ནུས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ། མཚུངས་ལྡན་རྟོག་པ། 
ཡྟོངས་འཛིན་གི་ཁད་པར་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་བཤད་པ་དངྟོས། 
བརྟོད་ཚུལ་ལ་རྟོད་སྟོང་ངྟོ་། །དང་པྟོ་ནི། ཁད་ཆྟོས་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེའི་
ལན་གདབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྦྱྟོར་ལམ་བཞིའི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དག་པར་སྐ བས་ཀི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་བདུན་གིས་བཤད་དྲེ་བར་ཚིགས་ལ་སྔར་ལྟར་བསད་དྟོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དྟོད། རྲེ། བཟྟོད། 
མཆྟོག་གི་དམིགས་རྣམ་མྟོ། །དང་པྟོ་ལ་ར་འགྲེལ་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། བྱང་སྲེའི་དྟོད་མམ་གཞག་
ཅྲེས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་སྟོགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞིའི་རྲེན་ཡྟོད་པ་ཅན་ཏྲེ་དྲེའི་ཆྟོས་མི་རག་སྡུག་
བསྔལ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པྟོ་དྲེ་དྟོད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་སྲེ་དམིགས་ཤིང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པས་ནའྟོ། །་

་་་་རང་ཀིར་ཨཱརྻ་སྟོགས་ཀིས། རྣམ་པ་ལ་དམིགས་ཞྲེས་དངྟོས་སུ་བཤད་ཅིང་། ཤྲེར་འབྱུང་གིས་ངྲེས་པ་ཅན་
དུའྟོ། །དྲེ་ལའང་རུང་སྲེ་ན་ཐྟོས་པའི་ལུགས་ཀིས་བཅུ་དྲུག་གྟོ་རྣམ་པ་ཁྟོ་ནར་འདྟོད་ཅིང་། དྲེ་འདིར་དམིགས་
པར་བྱས་ནས་རྣམ་པ་ཞྲེན་མྲེད་སྟོན་པས་ཁད་འཕགས་སྟོ། །བྟོད་རྣམས་ནི། བཅུ་དྲུག་ཅན་གི་བདྲེན་བཞི་སྒྱུ ་མ་
ལྟ་བུ་དམིགས་པར་འཆད་དྟོ། །ཡང་སྡུག་བདྲེན་མི་རག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་བདག་མྲེད་ཞི་སྟོང་མཚན་མྲེད་སྟོན་
མྲེད་དུ་ཤྲེས་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སང་བྱ་འགྟོག་པ་མངྟོན་དུ་བྱ། ལམ་བསྟོམ་བྱ་སྟོགས་སུ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། 
ལ་སྟོགས་པ་ལྷག་པར་གནས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པ་འགྟོག་པའམ་བཀག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆ་ དྟོད་ཆུང་ངུ་
དྲེ་ཡི་ནི་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་དག་དྲེ་དང་དྲེར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་བྱ་སྟོགས་སུ་མྲེད་པའི་སྟོང་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །མདྟོར་
སང་བྱའི་སྟོ་ནས་བསན་ཏྲེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཡུམ་ལ་སྟོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་མི་རག་ཅྲེས་བྱ་བར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་
དང་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་ཀུན་ཤྲེས་པ་འདི་ནི། ཤཱ་བུ་བྱང་སྲེའི་མཐུན་པའི་་་་་་སྲེ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་ཆྟོས་་་་་་ཞྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ་ཀུན་

རྟོབ་ཏུ་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་ཞིག་ལ་ཟྲེར་རྟོ། །བྟོད་རྒན་རྣམས་ཀིས་མ་གྟོ་བར་མཆན་འད་བཏབ་སང་ངྟོ་། །ལ་སྲྲེད་པ་སྲེ་སྟོན་ ་་་་་ནི་ྟོན་མྟོངས་པ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་དུ་འགྱུར་
བའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྡུག་བསྔལ་སྟོགས་ལ་སྦྱར་རྟོ། །གཟུགས་འདི་སང་བར་བྱའྟོ། །འདིས་གཟུགས་སང་བར་
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བྱའྟོ། །ཚོར་བ་སྟོགས་སྟོ། །འགྟོག་པ་འདི་མངྟོན་དུ་བྱའྟོ། །འདིས་འགྟོག་པ་མངྟོན་དུ་བྱའྟོ། །ལམ་འདི་བསྟོམ་
པར་བྱའྟོ། །འདིས་ལམ་བསྟོམ་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་གི་བྟོས་ཀུན་ནས་བསླང་སྲེ། 
དང་པྟོར་ཡྟོད་མྲེད་སྟོགས་སུ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ཆུང་ངུ་། བར་དུ་དྲེ་ིད་རྒྱུན་དུ་ལྷག་པར་འཛིན་པའམ་
དམིགས་པ་འབིང་། མཐར་ཐུག་པར་བདྲེན་ཞྲེན་གཏིང་ཚུགས་པས་འཛིན་པ་ཀུན་ཤྲེས་པ་སྲེ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །དག་
ལྡན་དུ། དངྟོས་པྟོར་ཤས་ཆྲེར་ལྔར་མངྟོན་ཞྲེན་ནི་ཆྲེན་པྟོ། འབིང་ནི་གནས་པ། ཆུང་ངུ་ནི་འདུ་ཤྲེས་པའྟོ། །ཞྲེས་
ཏྲེ། ཟླ་ཟྲེར་ཡང་འགྱུར་ྲེས་པ་མིན་པ་དྟོན་དྲེའྟོ། །ཅི་མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་མྲེད་ཙམ་ཡིན་ན་ནི་གྲེན་པྟོར་མི་
རིགས་ཏྲེ་མྲེད་དགག་ཡིན་པས་སྟོ། །མངྟོན་ཞྲེན་མིན་པ་ཙམ་ཡིན་ན་མིག་སྟོགས་ཀང་གྲེན་པྟོར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་
ན། མི་བདྲེན་པའི་རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ཡྟོད་མྲེད་དུ་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་འཛིན་པའི་བྟོ་ནི་སང་བྱ་མངྟོན་ཞྲེན་ཡིན་
ལ། དྟོན་དམ་པར་ཡྟོད་མྲེད་གིས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་ ་་་་་མདྟོ་ལས་འམ་དྲེ་འདའི་མངྟོན་ ་་་་་མདྟོ་ཨཱརྻ་ཞྲེན་དྲེ་མྲེད་
པའི་་་་་་ཨཱརྻ་དག་ལྡན་དྟོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ནི་གྲེན་པྟོ་མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་སྲེ་དུ་མ་ ་་་་་ལྡན་པས་དབྲེན་པའི་ཕྱྟོགས་
ིད་བུམ་པ་མྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻ་དག་ལྡན་བགྲེས་སྟོ། །ལྷག་པར་མི་གནས་ཀུན་མི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟར་རྟོ་
ཨཱརྻའྟོ། །་་་་་རང་ཀིར་ནི་མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་པར་ཆྟོས་ཅན་ཆྟོས་རྣམས་གསལ་བ་ཙམ་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྟོད་ནི་་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་བྱང་
ཆུབ་་་་་་དག་གསུམ་མམ་རྟོགས་པ་ ་་་་་སླྟོབ་དཔྟོན་མྱང་འདས་སམ་་་་་་གསྲེར་ཡྟོན་ཏན་འཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་སྲེ་ ་་་་་དག་ལྡན་དུ་རྣམ་པ་གསུམ་ཐྟོབ་

པའི་རྒྱུའྟོ། །གང་དག་རིགས་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྟོབ་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པའི་དྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པས་ནི་ནམ་ཡང་བྱང་ཆུ བ་

དམ་པ་ཐྟོབ་པར་མི་བྱྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ་ཟླ་ཟྲེར་ཡང་ངྟོ་། །ཐྲེག་པ་གསུམ་པྟོ་རྣམས་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་ཏྟོ ། །ཞྲེས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་དང་ཤཱནི་
རང་ཀིར་སྟོགས་ནི། དྟོད་ལ་སྟོགས་པ་ཞྲེས་སྟོ། །མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་སྟོགས་དྲེ་ིད་དྟོན་དམ་པར་གཟུགས་
སྟོགས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་འདུ་འགྟོད་དྲེ་སྲེ་ ་་་་་རང་ཀིར་གསྲེར་འཇིག་གམ་དགག་སྒྲུབ་སྟོགས་བཀག་པ་ཡིན་པས་
གཟུགས་སྟོགས་ལ་མངྟོན་ཞྲེན་སྟོགས་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ིད་དྟོད་འབིང་ གི་དམིགས་པ་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་
ངྟོ་། །ཡང་ན་དྟོན་དམ་པར་འདུ་འགྟོད་འགྟོག་པ་སྲེ་མྲེད་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་སྟོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་
འབིང་དམིགས་སྟོ། །འྟོག་གི་བལ་འདིར་སྦྱར་བ་དང་མཐའི་མྲེད་གནས་ལ་སྦྱྟོར་བ་ནི་ནྟོར་བའྟོ། །རང་ཀིར་
གིས། འགྟོག་ཅྲེས་གྟོང་མ་ལ་སྲེགས་ཞྲེས་སྟོ། །འགྱུར་གཞན་ཕལ་ཆྲེར་ ་་་་་ངག་གསྲེར་གཟུགས་སྟོགས་སྲེ་འཇིག་
ཅྲེས་སྟོགས་་་་་་དག་ལྡན་དུ་འདུ་བ་ནི་མིང་གིས་གཞན་ལས་རྟོགས་པ་འགྟོག་པ་ནི་མིང་གིས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་སྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་དམིགས་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །གཟུགས་ཀིས་
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འདུ་བ་དང་།་་་་་ནི་སྲེ་བའྟོ། །བཀྟོད་པ་་་་་་ནི་འགྟོག་པའི་མྟོས་པ་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་ མ་འཚལ་་་་་་དྲེ་ཁྟོ་ན་ཡིད ་བྱྲེད་ཀིས་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་
རྲེས་སུ་མ་མཐྟོང་ ་་་་་འདི་རྒྱས་འབིང་ན་མྲེད་བརྒྱད་སྟོང་པར་ཡྟོད་དང་པྟོ་མདྟོར་བསན་མངྟོན་སུམ་ག ིས་མ་དམིགས་རྲེས་དཔག་གིས་རྲེས་སུ་མ་མཐྟོང་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་

རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །རྒྱས་འབིང་དུ།་་་་་ཡང་དག་པར་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ས ྟོ་བཏགས་པ་ནི་ འཕྲེལ་བ་་་་་འྟོ། །དང་ཡང་དག་པར་ཡྟོད་པ་ལ་སྐུར་པ་ནི།་་་་་འགིབ་
པའྟོ། །་་་་་ཞྲེས་གསུམ་འགྲེལ་ཏྲེ་འབུམ་ཊིཀ་ནི་དང་པྟོ་འད་གིས་པར། མ་དམིགས་མ་འཚལ། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །མྲེད་པ་ལ་སྟོ་
འདྟོགས་པ་ནི་འདུ་བ་ཡྟོད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་ནི་འགྟོད་པའྟོ། །ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ ་་་་་བ་ནི་རྒྱུན་དང་མི་འད་བ་

ིད་ཀིས་སྟོ། །དྟོན་དམ་པར་ཡྟོད་པར་བརྟོད་ན་སྟོ་འདྟོགས་ཡྟོངས་གྲུབ་ཆྟོས་ིད་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པར་བརྟོད་པས་
སྐུར་འདྲེབས་ཀི་མཐར་ལྷུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པ། ་་་་་པཎི་ཏ་ཞིང་བཅུ་གནས། མན་ངག་རྲེས་སུ་འབང་བར་
རྟོ། །གནས་བལ་ནི་རྒྱུན་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་མི་འད་བའྟོ། །གནས་པ་ནི་རྒྱུན་འད་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་བའྟོ། །དྲེ་གིས་འགྟོག་ཞྲེས་ ་་་་་

རང་ཀིར་སྲེགས་ཏྲེ་རྒྱུན་འད་མི་འདའི་མིང་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་འབིང་གི་དྟོན་རྣམ་འབིང་
གིས་དྲེར་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །བརྒྱད་སྟོང་པར་ ་་་་་དག་ལྡན་དུ་མིང་དྲེ་སྟོན་བྱྲེད་ལ་གནས་པ་མྲེད་གྲེན་པྟོ་ལ་བལ་ཞིང་འཕྟོས་པ་མྲེད་པ་རྣམ་པའྟོ་

ཞྲེས་མདྟོ་ལ་འབྲུ་བསྟོན་ནྟོ། །མིང་དྲེ་ཡང་ ་་་་་འདུས་བྱས་ཀི་ཆྟོས་བཞིན་དུའམ་རྒྱུན་ག ི་ངྟོ་བྟོ་ལ་ གནས་པ་ཡང་མ་ལགས་ ་་་་་རགས་སྟོགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། 

འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་དྲེ་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ། འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་གནས་པ་་་་་་ཡང་མ་ལགས་་་་་་ཞྲེས་བཤད་པ་གིས་

སྟོ། །གནས་པ་དང་བལ་བ་ཡང་མ་ལགས། གནས་པ་དང་བལ་བ་མ་ལགས་པ་ཡང་ ་་་་་དྲེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རྟོ་ཞྲེས་ཞི་བ་འབྱུང་གནས་

སྟོ། །མ་ལགས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱས་འབིང་དུ་མིང་དྲེ་ ་་་་་འདུས་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ལྟར་གནས་པ་མ་མཆིས། ནམ་མཁའ་སྟོགས་འདུས་མ་

བྱས་ལྟར་མི་གནས་པས་་་་་་ཐུག་པ་མ་མཆིས་་་་་་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་ཀས་སྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་གནས་མི་གནས་གིས་ཀི་མཐའ་མ་སངས་པས་དྲེ་གིས་མིན་པའི་

དངྟོས་པྟོ་ཞིག་ཏུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་མ་མཆིས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཨཱརྻས། མིང་དྲེ་གནས་པ ་་་་་སྲེ་བ། སྟོན་བྱྲེད་ལ་གནས་པ་མ་
མཆིས་གནས་པ་དང་བལ་བ་ ་་་་་ནས་ན་པ་པྟོ་མ་འཕྟོས་པ་ནི་འ གག་པའྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་ཡང་མ་མཆིས་ ་་་་་པ་རྣམ་པའྟོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ལགས་
སྟོ། །ཞྲེས་དངས་ཤིང་འབྲུ་རྣྟོན་སྔར་ལྟར་རྟོ། །ཡང་གཟུགས་སྟོགས་ཀི་མིང་དྲེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་
ཡིན་གི་དྟོན་སྟོན་བྱྲེད་ལ་དམ་པར་རྒྱུན་འད་མི་འདའི་མིང་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་དྟོད་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཤྲེར་
འབྱུང་ངྟོ་། །ཡང་ན་དྟོན་དམ་པར་བརྟོད་དུ་མྲེད་པའི་བཏགས་པ་ཙམ་གི་ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་སངས་རྒྱས་ཀི་
བར་དམིགས་པའྟོ། །ཨ་བྷ་ཡའི་དྟོན་ནྟོ། །ཡང་ན་བྱང་སྲེའི་མིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་མིང་མི་དམིགས་
པའྟོ། །ཤཱནི་སྲེ་མདྟོ་དྟོན་དངྟོས་སྟོ། །བྱང་པ་ཞྲེས་ཆྟོས་ཀི་བརྡར་བགི་བ་དང་ཆྟོས་སུ་གདགས་པ་དྲེ་ཡང་ཕུང་
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པྟོའམ་ཁམས་སམ་སྲེ་མཆྲེད་དམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བརྟོད་དུ་མ་མཆིས་
ཏྲེ་ཆྟོས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྣམ་པའི་མདྟོ་དང་བསྲྲེས་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །རྣམ་པ་ནི། 
ཕུང་སྲེ་ཁམས་མ་འདྲེས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་གང་གིས་ཀང་དྟོན་དམ་པར་བརྟོད་དུ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ི ད་དྟོན་རྣམ། 
དྲེས་དྲེར་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །དཔྲེར་ན། རི་ལམ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མིང་ནི་གང་གིས་ཀང་བརྟོད་དུ་མ་མཆིས་
སྟོ། །ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །གིས་པ་ལ། དྟོད་ཆུང་འབིང་ཆྲེ་གསུམ་གི་དམིགས་རྣམ་དྲེ་ལ་སྲེ་
དྲེའི་ནང་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྟོགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་པྟོ་ལ་བརྲེན་པའི་ཆྟོས་མི་རག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པ་
བཅུ་དྲུག་ནི་དྟོད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་ན་ར་བ་ལྟར་རྟོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་བདྲེན་པ་ལ་མི་རག་
སྟོགས་སུ་དང་། ལ་སྟོགས་པས་ཀུན་འབྱུང་སང་བྱ་འགྟོག་པ་མངྟོན་དུ་བྱ་ལམ་བསྟོམ་བྱ་སྟོགས་སུ་མངྟོན་པར་
ཞྲེན་པ་དང་ལྷག་པར་དམིགས་པ་སྟོགས་པ་འདུ་ཤྲེས་པ་འགྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེ ས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆ་དྟོད་ཆུང་དྲེའི་
ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་བཀག་པའི་ཆྟོས་ིད་དྲེའི་དྟོན་རྣམ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དམིགས་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་
འདའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བྱང་སྲེ་དབང་རྣྟོན་གི་དྟོད་སྐ ད་ཅིག་དང་པྟོ་ཆྟོས་ཅན། དྟོད་ཆུང་ངུ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་འདའི་དྟོད་
སྐ ད་ཅིག་དང་པྟོ་ཡིན་པས་སྟོ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །འདི་འད་འྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པ་ཐམས་ཅད་བུདྡྷ་ཤིའི་དགྟོངས་
པའྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པས་རྲེ་མྟོ་བཟྟོད་མཆྟོག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐྲེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་རྟོགས་པ་
འཐྟོབ་པའི་རྒྱུའི་ངྟོ་བྟོའམ་དངྟོས་པྟོ་ཡིན་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྟོ། །སྔར་ལྟར་རྟོ། །ཡང་མྟོས་པ་ཡིད་བྱྲེད་
ཀིས་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དག གང་དུ་ཡང་མི་དམིགས་ཤིང་། དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་དྲེར་མི་མཐྟོང་
བའི་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྟོད་འབིང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །དག་གིས་ཚིག་
གྟོ །ཡིད་བྱྲེད་དྲེ་གིས་ནི་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་བསྟོམ་པ་དང་པྟོར་ཨཱརྻས་བཤད་ཅིང་གིས་པ་ནི་
དྟོན་དམ་པ་མཐྟོང་བའྟོ། །ཡང་རང་རིགས་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་རྒྱུན་ཏྲེ་སི་བྟོ་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་དྲེའི་་་་་་གསྲེར་འམ་
དྲེ་དང་མི་འད་བ་གསལ་བ་རང་མཚན་ ་་་་་གསྲེར་ནྟོ། །རྒྱུན་འད་བ་སིའྟོ། །འདི་གིས་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ཀི་མཚན་ིད་ནི། 
དྟོན་བྱྲེད་ནུས་མི་ནུས་སྟོ། །དྲེས་ན་སི་བརྟོད་པ་དང་རང་མཚན་བརྟོད་པའི་ས་འཇུག་པའི་ དྟོན་བརྟོད་བྱ་བདྲེན་
པ་མྲེད་དྲེ། རྟོད་བྱྲེད་མིང་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །གསྲེར་ཏྲེ། རྒྱུན་འད་མི་འད་བརྟོད་བྱ་
ལ་སྦྱར་གི་རྟོད་བྱྲེད་མིང་ལ་མི་སྦྱར་རྟོ། །དྲེས་ན་དྟོན་དམ་པར་རྟོད་བྱྲེད་མིང་མྲེད་པས་བརྟོད་བྱ་རང་སིའི་
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མཚན་ིད་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་དྟོད་འབིང་དྲེའི་དྟོན་རྣམ། དྲེ་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་ཡིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །བྟོད་ ་་་་་ཆུ ་མིག་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་རྣམས་ནི། གཞི་ཐ་དད་ཀི་ཆྟོས་མི་འད་བ་བརྟོད་པ་རྒྱུན་མི་འད་བ ས་
ཏྲེ། ས་བྱས་བུམ་པ་ལྟྟོ་ལྡིར་ཞྲེས་སྟོགས། གཞི་གཅིག་གི་ཆྟོས་དུ་མ་བརྟོད་པ་རྒྱུན་འད་བ་སྲེ། ས་བྱས་མི་རག་
ཤྲེས་བྱ་ཞྲེས་སྟོགས་བཞིན་ནྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །དམིགས་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་ཅན་གི་བྱང་སྲེའི་དབང་རྣྟོན་
གི་དྟོད་བར་དུ་སྲེ་བ་དྲེ་ཆྟོས་ཅན། དྟོད་འབིང་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་དགྟོད་དྟོ། །ཡང་གཟུགས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་བའི་བར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དང་པྟོར་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆྟོས། ཕྱིས་ཐ་སད་དུ་བྱས་པའི་
བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་དྟོད་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །དགྲེ་མི་དགྲེ་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོད་མྲེད་
ཀི་་་་་་མདྟོ་བར་གང་དུ་ཡང་བརྟོད་དུ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དང་དྲེ་རྟོགས ་པའི་ཆ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་དྟོད་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྣམ་
པ་ཡིན་ནྟོ། །ཏྲེ་ལྷག་མ་ཅན་ནམ་རྟོགས་ཚིག་གྟོ །དམིགས་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དྲེ་ཅན་གི་བྱང་སྲེ་
དབང་རྣྟོན་གི་དྟོད་མཐར་ཐུག་པ་དྲེ། དྟོད་ཆྲེན་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྔར་ལྟར་རྟོ། །འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་འདྟོན་པ་
བསྒྱུར་བ་གནད་ཆྲེའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། དམིགས་པ་མི་རག་ལ་སྟོགས། ཞྲེས་
སྟོགས་ཤླཽ་ཀ་ཕྱྲེད་དང་གིས་ཀི་བསན་བྱའི་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའི་གང་ལ་དམིགས་པ་ཡུལ་དང་། གང་གིས་
དམིགས་པའི་རྣམ་པ། རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆྲེན་པྟོ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆྟོས་ཅན། དྟོ་བར་གྱུར་པ་
ཡིན་ཏྲེ། མཐྟོང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མི་སྲེ་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་བཞིའི་དང་པྟོ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ ་་་་་དྟོ་བར་གྱུ ར་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆུ ང་འབིང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརིགས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་ནམ། ཡང་ན་དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་གང་ཟག་གི་རིགས་ཐ་དད་ཀང་

འདིའི་དམིགས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའི་དྟོན་དུ ་ཡིན་ནྟོ། །རྲེ་མྟོར་གྱུ ར་པ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་བརྟོད་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །རྟོ།་་་་་འདི་དང་ཐར་ལམ་ལ་ཁད་

ཅི་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། འདི་ནི་བར་ཆད་མྲེད་ན་མཐྟོང་ལམ་ཤིན་ཏུ་ྲེ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །གིས་པ་ལ། ར། འགྲེལ། བསྡུ་གསུམ་མྟོ། །དང་
པྟོ་ལ། ཆུང་འབིང་ཆྲེ་གསུམ་གི་དམིགས་རྣམ་གསུམ་གི་དང་པྟོ་ལ། བདྲེན་བཞིའི་དབང་དུ་མ་མཛད་པའི་
དམིགས་རྣམ་ནི། གཟུགས་སྟོགས་མ་འདྲེས་པའི་བར་དྲེ་དག་ནི་དྟོན་དམ་པར་གཟུགས་སྟོགས་དྲེའི་ངྟོ་བྟོར་
རང་བཞིན་ཏྲེ་བདྲེན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ན། དྲེ་རྣམས་ལ་མི་གནས་པ་སྲེ་ ་་་་་གསྲེར་བདྲེན་པར་་་་་་གསྲེར་མངྟོན་པར་མ་
ཞྲེན་པ་སྲེ། མདྟོར་ན་དྟོན་དམ་པར་གཟུགས་སྟོགས་སུ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་བྱར་མྲེད་པའི་གཟུགས་སྟོགས་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུ་དམིགས་པའྟོ། །གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བགིའྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རྟོ། །དྲེ་
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ཅིའི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་་་་་་གསྲེར་གཟུགས་ཀིས་སྟོ ང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་སྟོགས་ དང་
དྲེའི་སྟོང་ིད་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག་སྲེ། རང་བཞིན་གཅིག་པས་གཟུགས་སྟོགས་སུ་
ཞྲེན་བྱས་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་ིད་དྲེ་དྟོན་རྣམ་ ་་་་་ཨཱརྻའྟོ་རྲེ་མྟོ་ཆུང་ངུས་དྲེ་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །གཟུགས་ཀི་
སྟོང་པ་ིད་གང་ལགས་པ་དྲེ་ཡང་གཟུགས་མ་ལགས་ ་་་་་འདིས་རག་པའི་མཐའ་བཀག གཟུགས་ལས་་་་་་རས་གཞན་ན་ཡང་
སྟོང་པ་ིད་མ་མཆིས་སྟོ། །་་་་་ཆད་པའི་མཐའ་བཀག་ཅྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །ཅིའི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ིད་ཀང་སྟོང་པ་ིད་སྟོང་པ་
ིད་ཀང་གཟུགས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བདྲེན་་་་་་ཨཱརྻ་བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་དམིགས་རྣམ་ལ། མི་རག་སྟོགས་དང་
རང་བཞིན་སྟོང་ིད་དྲེ་རྣམས་དྲེ་དང་དྲེའི་ངྟོ་བྟོ་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོས་སྟོང་པས། གཟུགས་སྟོགས་དྲེ་རྣམས་མི་
རག་པ་དང་། སྟོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་བདག་མྲེད་ཞི་སྟོང་མཚན་མྲེད་སྟོགས་པར་ཞྲེན་པས་མི་གནས་པ་སྲེ། དྟོན་
དམ་པར་མི་རག་སྟོགས་སུ་ཞྲེན་བྱས་སྟོང་པའི་མི་རག་སྟོགས་དམིགས་པའྟོ། །ཡང་ན་དྲེ་འདའི་གཟུགས་
སྟོགས་དམིགས་པའྟོ། །གཟུགས་མི་རག་ཅྲེས་བགི་བར་གནས་པར་མི་བགིའྟོ། །ཅི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་མི་
རག་པ་ནི་གཟུགས་མི་རག་པས་སྟོང་། ཞྲེས་སྟོགས་ རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །རྣམ་པ་ནི། མི་རག་སྟོགས་དང་རང་བཞིན་
སྟོང་ིད་དྲེ་དག ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག་སྲེ་རང་བཞིན་གཅིག་པས། མི་རག་སྟོགས་སུ་ཞྲེན་བྱས་
སྟོང་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ། དྲེ་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་ཀི་སྟོང་པ་ིད་གང་ལགས་པ་དྲེ་
ཡང་གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་མ་ལགས། གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་ལས་གུད་ན་སྟོང་པ་ིད་མ་མཆིས་ཏྲེ། 
གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་ཀང་སྟོང་པ་ིད། སྟོང་པ་ིད་ཀང་གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་དྟོ། །སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་གཟུགས་སྟོགས་དང་མི་རག་སྟོགས་དང་སྟོང་ིད་སྟོགས་གང་གི་ཡང་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ཁད་པར་བ་དྲེ་འད་ཞིག་བྱང་སྲེའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁྟོར་ ་་་་་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གཞན་དང་གཞན་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པས་

སྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་་་་་་ནི་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཞྲེས་སྟོགས་
མདྟོར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་ནས་བཅྟོ་བརྒྱད་ ་་་་་དང་ཡི་གྲེ་དང་གཅིག་དང་གིས་དང་ཐ་དད་ཅྲེས་མདྟོར་ཡྟོད། བར་གི་ཆྟོས་
རྣམས་ནང་སྟོང་ིད་ནས་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡིན་པའི་རྒྱུས། གཟུགས་ནས་བཅྟོ་བརྒྱད་བར་ གི་་་་་་མདྟོ་

དྟོན་ཇི་བཞིན། མཚན་མར་མི་འཛིན་པ་སྲེ་དྲེ་འདའི་མཚན་མར་གཟུང་བྱས་སྟོང་པའི་རྣམ་མཁྲེན་ནི་འབིང་གི་
དམིགས་པ་སྲེ། བྱང་ཆྲེན་པྟོ་རྣམ་མཁྲེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དྲེ་ཡང་ནང་སྟོང་པ་ིད་ནས་
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དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྟོང་པ་ིད་ཀི་སླད་དུ་ཡྟོངས་སུ་གཟུང་ བ་མ་མཆིས་པའྟོ། །དྲེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ནི་མཚན་མས་བརྟོད་པ་མ་ལགས་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་མཚན་མ་ལས་ྟོན་མྟོངས་པ་འབྱུང་སྲེ། མཚན་མ་དྲེ་
དག་གང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ནི་མཚན་མའྟོ། །ནས། བཅྟོ་བརྒྱད་་་་་་རྲེ་རྲེར་བགང་ཀི་བར་དང་། ཡི་གྲེ་དང་། གཅིག་དང་། 
གིས་དང་། ཐ་དད་དུ་བརྟོད་པ་ནི་མཚན་མ་སྲེ། དྲེ་ནི་ྟོན་མྟོངས་པ་ཞྲེས་བགིའྟོ། །གལ་ཏྲེ་མཚན་མར་གཟུང་
བ་ཞིག་ལགས་ན། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་་་་་་ནི་མི་རྟོགས་ཀི་རབ་བྱུང་འགའ་ཞིག་སྲེ། ཞྲེས་རྒྱ་འགྲེལ་དུ་ཡྟོད་དྟོ། །ཕྲེང་བ་ཅན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲེ་སྐད་དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །འདི་ལ་དད་པ་ཐྟོབ་པར་མི་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱུ་མཚན་རྒྱ་ཆྲེར་
རྟོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། རང་གི་བསན་པ་ལ་མཚན་མར་བཟུ ང་བས་ཡུན་རིང་པྟོར་ཐར་པར་མ་མཐྟོང་བས་ཀུན་ཏུ་སྟོ་བར་གྱུ ར་པའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཕྲེང་བ་་་་་་བརྒྱད་སྟོང་པར། སྲེ་

ཅན་ཞྲེས་སྟོ། །སྡུད་པར་བཟྟོད་སྦྱངས་ཞྲེས་སྟོ། །ཅན་དཔྲེར་བྱས་པ་ ནི། མུ་སྲེགས་དང་འབྲེལ་བས་ཕྱིར་ལྟོག་པར་རྟོགས་པ ་་་་་འི་

གནས་ཡིན་ཡང་རྟོགས་པའི་སྟོབས་ཁྟོ་ནས་དྟོན་དྲེ་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལ་དཔང་ིད་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་དྟོན་
དུའྟོ་ཨཱརྻའྟོ། །རྣམ་པ་ནི། མཚན་མ་དྲེ་དག་ནང་ཕྱི་གིས་ཀ་གིས་མིན་གང་དུ་ཡང་དྟོན་དམ་པར་ཡྟོད་པར་མི་
མཐྟོང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་རྣམ་དྲེ་ དྲེར་མཐྟོང་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །དྲེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞྲེ་ན་འདི་ལྟར་ ་

་་་་ཕྲེང་བ་ཅན་དྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་རྟོགས་པ་དང་ཐྟོབ་པར་བགི་བའི་ཚུལ་གིས་ནང་དུ། ཕྱི་རྟོལ་དུ། ཕྱི་ནང་དུ་དྲེ་ལས་
གཞན་དུ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཀིས་ཅི་
ཞིག་བདག་དང་ཆྟོས་གང་གི་ཡིན་རས་ཡྟོན་ཏན་བྱ་བ་ ་་་་་ཡན་ཨཱརྻ་རིགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འདུ་བ་བྱྲེ་བག་གང་ཡིན་པར་
ཡྟོངས་སུ་རྟོག་པའམ་བརག་ཏུ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕྱིན་དམིགས་པའྟོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་ནི་ ་་་་་རས་སྟོགས་པ་ནི་ཨཱརྻ་དུག་

འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་གང་་་་་་ཡིན་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་ནི་ ་་་་་བདག་གམ་ཆྟོས་གང་གི་ཤྲེར་ཕྱིན་འདི་ནི་ ་་་་་ཕུང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་ཅི་ཞིག་ཅིའི་
ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་ཞྲེས་ཡྟོངས་སུ་བརག་པར་བགི་སྲེ། ནས། ཆྟོས་གང་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་མི་དམིགས་
པ་དྲེ། ཤྲེར་ཕྱིན་ཡིན་ནམ་ཞྲེས་སྟོད་ན་ཤྲེར་ཕྱིན་ལ་མི་སྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་ནས་ ་་་་་ ཨཱརྻ་

རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་དམིགས་སུ་མྲེད་པར་རྟོགས་པའམ་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་
པའམ་མི་ཞྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཤྲེས་རྣམ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་དམིགས་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་
མྟོ། །ཚེ་ལྡན་ཤཱ་བུ་ནང་སྟོང་པ་ིད་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་མྲེད་ཅིང་ མི་དམིགས་སྟོགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་
བར་རྟོ། །བྱང་ཆྲེན་པྟོ་འདི་ལྟར་རྟོག་ཅིང་སྲེམས་པའི་ཚེ། སྲེམས་ཞུམ་པ་མྲེད་ཅིང་མི་འཇིགས་མི་དངང་སག་
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པར་མི་འགྱུར་ན་ཤྲེས་རབ་དང་མ་བལ་བར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །ཨཱརྻ་ལྟར་མདྟོ་དང་སིགས་ནས་དཔྱིས་
ཕྱིན་པར་བཀྟོད་པ་སྲེ་དྲེ་དག་ཡང་ཨཱརྻ་ལྟར་གངས་ཅན་དུ་ཁྟོ་བྟོ་འ བའ་ཞིག་གིས་རྟོགས་སྟོ། །་་་་་དག་ཐུབ་ཏུ་རྐང་པ་དང་པྟོ་

གིས་ཀིས་དམིགས་པ་གསུམ་པས་རྣམ་པ། དྲེ་ནས་གིས་ཀིས་འབིང་གི་དམིགས་པ་གཅིག་གིས་རྣམ་པ། རྐང་པ་བདུན་པ་མན་ཨཱརྻ་ལྟར་རྟོ། །གིས་པ་ལ། 
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་པ་སྲེ་གནས་བྱར་མྲེད་དྲེ། དྟོན་
དམ་པར་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སྟོང་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །རགས་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། དྟོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དང་
བལ་བའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྟོན་དམ་པར་གཟུགས་སྟོགས་སུ་ཞྲེན་བྱར་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་
གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ནི་རྲེ་མྟོ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་བྱང་སྲེ་ཆྟོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་
དྲེ་དག་ལ་རག་པ་དང་མི་རག་པ་དང་བདྲེ་སྡུག་ལ་སྟོགས་པ་ིད་དུ་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་པར་འཐད་དྲེ། སྟོང་པ་
ིད་ལ། དྟོན་དམ་པར་མི་རག་པ་ལ་སྟོགས་པ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ། དྟོན་དམ་པར་གཟུགས་
ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དང་སྟོང་པ་ིད་དག་ཕན་ཚུན་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་སྲེ་བདྲེན་དངྟོས་ཀིས་སྟོང་པར་
མམ་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་སྟོགས་ལ་མི་རག་སྟོགས་གང་དུ་ཡང་མངྟོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་གང་དུ་ཡང་དྟོན་དམ་པར་ཞྲེན་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོ ན་རྣམ་མྟོ། །ཡང་མི་
རག་པ་ིད་ལ་སྟོགས་པ་དང་སྟོང་པ་ིད་དག་ཆྟོས་ཅན། ཕན་ཚུན་བདག་ིད་གཅིག་པ་སྲེ་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པར་མམ་སྲེ། དྟོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་བ་མྲེད་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །རགས་མ་
གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ། རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་ིད་ ཀིས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཕན་ཚུན་
བདྲེན་མྲེད་དུ་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་མི་རག་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་དང་སྟོང་པ་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་རྲེ་མྟོ་འབིང་
གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན། རང་གིར་མི་བྱྲེད་པ་སྲེ། བདག་གིར་གཟུང་
བྱས་སྟོང་སྲེ། དྟོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་བདྲེན་དངྟོས་བཀག་པ་ིད་ཀི ས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་བདག་གིར་
མི་འཛིན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ། དྲེར་གཟུང་བྱས་སྟོང་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་
མྟོ། །ཡང་གཟུགས་ཚོར་ལ་སྟོགས་པ་དྲེ་དག་ལ་ཆྟོས་ཅན། སྔྟོན་པྟོས་མཚོན་པའི་གཟུགས་སྟོགས་པས་བདྲེ་
སྡུག་ལ་སྟོགས་པའི་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་མི་མཐྟོང་བ་སྲེ་གཟུང་བྱར་མྲེད་དྲེ། དྟོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་
བདྲེན་དངྟོས་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །དྲེས་ན་གཟུགས་སྟོགས་ཀི་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་མཐྟོང་བྱར་མྲེད་པའི་
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གཟུགས་སྟོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྲེ་མྟོ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་གཟུགས་ ་་་་་གསྲེར་སྟོགས་ལ་དཔྱྟོད་
པའི་་་་་་གསྲེར་རྒྱུ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཆྟོས་གཟུགས་སྟོགས་དང་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་ཀུན་གསྲེར་ཁྟོ་རང་ཡང་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་ ་་་་་

གསྲེར་དུ་ཡང་དག་སྲེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་སྟོ་ནས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་
གི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྲེ་དམིགས་སུ་མྲེད་པར། ་་་་་ཞྲེས་པ་གིས་སུ་མྲེད་པར་

དམིགས་པའི་བདག་ིད་དྟོ་ཞྲེས། རང་ཀིར་རྟོ། །ངྲེས་པར་རྟོགས་པ་སྲེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་
ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ། དྲེ་དག་ཅིར་ཡང་དམིགས་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་ ་་་་་གསྲེར་རྣམ་མྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི། 
འདིར་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་དགྟོངས་པར་འཆད་
དྟོ། །རགས་ལ་དགྟོད་དྲེ་སྔར་དྟོད་དུ་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་སྟོ། །་་་་་རང་ཀིར་ཡང་དམིགས་རྣམ་སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་དང་འདའྟོ། །ཕྱི་མ་འདི་
གསྲེར་རྟོ། །གསུམ་པ་ནི། བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། གཟུགས་སྟོགས་མི་གནས་ཞྲེས་སྟོགས་ཚིགས་བཅད་
ཕྱྲེད་དང་གསུམ་གི་དངྟོས་བསན་གི་དམིགས་པ་དང་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆྲེན་པྟོ་རྣམ་པ་
གསུམ་པྟོ་ཆྟོས་ཅན། རྲེ་མྟོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། དད་སྟོགས་སྟོབས་ལྔ་མ་ཐྟོབ་པས་འདུས་བྱས་ཀི་དགྲེ་བའི་ར་བ་
གཡྟོ་བ་སྲེ་ཆད་སྲིད་པའི་རྲེ་མྟོ་ཆད་མི་སྲིད ་པར་ཕྱིན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་བཞིའི་གིས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །མཛོད་དུ། རྲེ་མྟོ་ཐྟོབ་པ་ ་་་་་མས་ན་མཚམས་མྲེད་བྱྲེད་ཅིང་ངན་སྟོང་དུ་འགྟོ་སྲིད་ཡང་འདུས་བྱས་ཀི་དགྲེ་ ར་མི་འཆད། ཅྲེས་སྟོ། །གསུམ་
པ་ལ། ར་འགྲེལ་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ནི། གསུམ་ལས། དྟོན་དམ་པར་རང་གི་རང་སིའི་ངྟོ་བྟོ་བདྲེན་དངྟོ ས་
མྲེད་པའི་གཟུགས་སྟོགས་བཟྟོད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པའྟོ། །གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དང་བལ་
བའྟོ། །ཚོར་སྟོགས་རྣམ་མཁྲེན་ནས། ཡང་དག་མཐའི་བར་རྟོ། །ཅི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་
དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ། །ནས། ཡང་དག་མཐའི་བར་རྟོ། །ཡང་དྟོན་དམ་པར་སི་དང་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཁད་པར་གིས་སམ་
མཚན་མཚོན་གི་དངྟོས་པྟོ་བདྲེན་པ་དྲེ་མྲེད་པའི་སྟོང་པ་དྲེ་གཟུགས་སྟོགས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་རང་བཞིན་ཡིན་པས་
གཟུགས་སྟོགས་དྟོན་དམ་པར་སི་དང་ཁད་པར་རམ་མཚན་ིད་དང་མཚོན་བྱའི་རང་བཞིན་མྲེད་པའི་ཆྟོས་
ིད་བཟྟོད་ཆུང་ ་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དངྟོས་གི་དྟོན་རྣམ་དྲེས་དྲེར་རྟོགས་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །ཤཱ་བུ་གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཀི ་མཚན་
ིད་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ནས་ཡང་དག་མཐའི་བར་དང་། མཚན་ིད་ལ་ཡང་ ་་་་་ཀུན་རྟོབ་ཏུ་བརྟོད་བར་ག ི་ཆྟོས་རྣམས་ལས་ལྟོགས་ཤིག་ན་དྟོན་

དམ་པར་མཚན་ིད་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་དྟོ། །མཚན་ིད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་ ་་་་་ཨཱརྻས་མཚན་ིད་དྲེ་སིར་རང་བཞིན་ནི་ཁད་པར་
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བཞག་ཅྲེས་སྟོགས་མཚན་་་་་་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ིད་ཀི་རང་བཞིན་ ་་་་་ཞྲེས་བྱ་བ་ཞིག་ལྟོགས་ཤིག་ན། མྲེད་དྟོ་་་་་་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་དྟོན་
དམ་པར་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཚེ་ཡང་སྲེ་བ་མྲེད་ལ་རྣམ་བྱང་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་མཁྲེན་དུ་ངྲེས་འབྱུང་བདྲེན་
དངྟོས་མྲེད་པའི་གཟུགས་སྟོགས་དྲེ་དག་འབིང་གི་དམིགས་པའྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་གི་དྟོན་ནྟོ། །ཤཱ་བུ་དྲེ་ནི་འདི་
ལྟར་་་་་་དྟོན་དམ་པར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མ་སྲེས་ ་་་་་རྣམ་མཁྲེན་དུ་མ་བྱུང་་་་་་ཀུན་རྟོབ་ཙམ་དུ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ནས་ ་་་་་དྟོན་

དམ་པར་གཟུགས་གཟུགས་ཀིས་སྟོང་སྲེ་ ་་་་་རང་བཞིན་ག ི་སྟོང་པར་དྲེ་ལ་་་་་་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་ཚེ་སྲེ་བ་ཡང་མི་དམིགས་ ་་་་་རྣམ་པར་

བྱང་བའི་ཚེ་ཡང་རྣམ་མཁྲེན་དུ། འབྱུང་བ་ཡང་མི་དམིགས་ ་་་་་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ་ཆྲེ་བར་ཆྟོས་ིད་ལ་སྦྱར་ནས་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་
རྟོ། །ཡང་གཟུགས་སྟོགས་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་དྲེ་འདའི་སྲེ་བའམ་ངྲེས་འབྱུང་གང་ཡང་མྲེད་པར་རྟོགས་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་དག་དྲེ་འདའི་སྲེ་བ་དང་ངྲེས་འབྱུང་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཆྟོས་
ཐམས་ཅད་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ སྟོང་པར་རྟོགས་ནས་བསྟོམས་པས་སྟོ་གསུམ་མཚན་ཞིང་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
ཐྟོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་དྲེའི་ཕན་ཡྟོན་གི་རྣམ་པའམ་བྱྲེད་པའི་རྣམ་པ་སྲེ། འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ཕན་ཡྟོན་བསན་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྒྱུའི་སྟོ་ནས་བསླབས་པས། ཞྲེས་
སྟོ། །ལུས་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་ངག་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་ཡིད་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་མཚན་ཡྟོངས་སུ་དག་
པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །ནས། དྲེ་ཐྟོབ་པས་ཆགས་སང་གཏི་སྟོགས་ཀི་སྲེམས་མི་བསྲེད་དྲེ་མ་བསྲེད་པས་རག་
ཏུ་རྫུས་ཏྲེ་སྲེ་ཞིང་སྦྱྟོང་སྲེམས་ཅན་སིན་ ་་་་་བསྡུས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འབས་བུ་རྣམ་དག་དྲེ་ཡང་ཡང་དག་པར་
འདའ་བ་གསུམ་གིས་བསྡུས་ཏྲེ། ་་་་་ལས་ྟོན་ག ི་རྣམ་སིན་ལས་འདའ་བ་ནི། སྟོ་གསུམ་གི་ལས་མི་དགྲེ་བས་དག་ ་་་་་

འགྲེལ་ཆྲེན་མཚན་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་གསལ་ལ་རྟོགས་པས་ ་་་་་དྲེ་གསུམ་འགྲེལ་ཆྲེན་ དག སྟོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་འྟོག་ཏུ་
བཤད་པ་ལྟར་དག་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ངན་འགྟོའ ་ིརྒྱུ་ལས་འདའ་བ། འདྟོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་མི་སྲེ་སྟོགས། 
ཡྟོངས་སུ་མས་པ་ལས་འདའ་བ། རག་ཏུ་རས་ཏྲེ་སྲེ་བའྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །ཡང་གཟུགས་ཚོར་སྟོགས་བཅྟོ་
བརྒྱད་ཀི་བར་དང་རག་མི་རག་བདྲེ་སྡུག་བདག་ཡྟོད་མྲེད་ཞི་མ་ཞི་དབྲེན་མི་དབྲེན་སྟོགས་ཀི་མཚན་མར་ ་་་་་ཆྲེན་

པྟོས་མ་ཞྲེན་པའི་གཟུགས་སྟོགས་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདམིགས་པའྟོ། །གཟུགས་ལ་སྟོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་
ནས། གཟུགས་རག་ཅྲེས་བྱ་བར། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །ཡང་བཟྟོད་ཆྲེན་དྲེས་གཟུགས་སྟོགས་དྲེ་ཡིས་
མཚན་མར་མི་བརྲེན་པ་སྲེ་ ་་་་་གསྲེར་མ་ཞྲེན་པས་མྟོས་པ་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་མཚན་མར་མ་ཞྲེན་ཅིང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ཡིད་བྱྲེད་
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ཀིས་མཚན་མར་འདུ་ཤྲེས་པའམ་འཛིན་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཤྲེས་རྣམ། མཚན་མའི་རྲེན་མྲེད་པས་མྟོས་པ་
དང་དྲེ་ཁྟོ་ན་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་མཚན་མར་གཟུང་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོ ས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །གཟུགས་ལ་མྟོས་ཤིང་
འདུ་ཤྲེས་དྲེ་བྱིན་གིས་རླྟོབ་ན། །ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་སང་བྱ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་འདི་འཕངས་ཤིང་། གཟུགས་
ལ་མི་སྟོད། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །འཕགས་པས། གཟུགས་ལ་གནས་པ་མྲེད་ལྷག་པར་མྟོས་པ་མྲེད་
ཀུན་ཤྲེས་པ་མྲེད། ཅྲེས་ཏྲེ། རྒྱས་འབིང་ན་མི་སང་ངྟོ་། །གིས་པ་ལ། གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི་གཟུགས་སུ་
རུང་བ་སྟོགས། དྲེའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ནི་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ིད་ནི་ས་ལ་སྟོགས་པའྟོ། །དྲེའི་མཚན་ིད་
ནི་སྲ་བ་ལ་སྟོགས་པ་སྲེ། ་་་་་གསྲེར་འདི་དག་ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་དྲེ། དྟོན་དམ་པར་
སྟོང་པ་ིད་དུ་གཅིག་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་པའི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཁད་པར་ཅན་
གི་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་དང་དྲེའི་མཚན་ིད་དང་ས་སྟོགས་དང་དྲེའི་མཚན་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནི་བཟྟོད་པ་
ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །གསྲེར་རྟོ། །ཡང་ན་ར་བ་ལྟར་ཏྲེ་ངྟོ་བྟོ་ིད་ནི་མཚོན་བྱ་སྲེ་མཚན་མཚོན་
ནྟོ། །ཕར་དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་ིད་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའི་ངྟོ་བྟོའམ་རང་བཞིན་ཡིན་
པར་རྟོགས་པ་བཟྟོད་ཆུང་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་རྣམ་པ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་པས་གཟུགས་སྟོགས་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པ་དྲེ་
མམ་གཞག་གི་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་དྟོན་རྣམ། གཟུགས་སྟོགས་བདྲེན་མྲེད་ཀི་
སྟོང་ིད་མམ་གཞག་ གི་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཀུན་རྟོབ་དང་དྟོན་དམ་པའི་སྟོ་ནས་རྣམ་པ་ནི། ཞྲེས་
འདི་ལྟར་རྟོ། །གཟུགས་སྟོགས་རང་བཞིན་ནམ་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་པ་ཡིན་མྟོད་ཅི་ལྟར་བདྲེན་མྲེད་དྲེ་དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་
བརྟོད་ཟྲེར་ན། སྲེ་བྟོ་དམིགས་པ་ཅན་ཕྱི་རྟོལ་ཞྲེན་པ་ གསྲེར་་་་་་ཟྲེར་ཡང་རང་བཞིན་ཡྟོད་པར་ཞྲེན་པའི་ངྟོར་དྲེ་སྐད་
བརྟོད་པ་ཙམ་ཡིན་གིས་དྟོན་དམ་པར་དྲེ་ལྟར་ཡང་བཞག་ཏུ་མྲེད་དྟོ་སམ་དུ་བསམ་པའྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་འདི་
སྟོགས་རང་སྟོང་པའི་ལུགས་དཔྱིས་ཕྱིན་ཏྲེ་གཞན་དག་ཀླྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྟོ། །ཡང་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ལ་
ཆྟོས་ཅན། དྟོན་དམ་པར་ལས་ྟོན་ལས་སྲེ་བ་འཁྟོར་བ་ཡང་མྲེ ད། དྲེ་འགགས་པའི་མྱང་འདས་ཀང་མྲེད་དྲེ། 
དྟོན་དམ་པར་གདྟོད་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྲེས་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །དྲེ་འདའི་སྲེ་མྲེད་ངྲེས་འབྱུང་མྲེད་པའི་
གཟུགས་སྟོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བཟྟོད་འབིང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་བཟྟོད་འབིང་གི་རྣལ་འབྱྟོར་ཆྟོས་ཅན། 
ལུས་ངག་ཡིད་མཚན་ཞིང་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད ་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྟོབ་ ་་་་་ཤཱ ནི་པའི་རྒྱུ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡིན་
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ཏྲེ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སྟོང་ིད་ལ་གསལ་སང་སྲེས་ནས་རྟོགས་པའི་སྟོབས་ཐྟོབ་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་
ཡིན་པ་ཁྟོ་ནས་སྟོ། །དྲེ་ལས་དྲེ་ཐྟོབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་ཕན་ཡྟོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ར་བ་ལྟར་
ངྲེས་པར་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །ཡང་གཟུགས་སྟོགས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཆྟོས་ཅན། གཟུགས་སྟོགས་དང་ ་་་་་ གསྲེར་རག་
མི་རག་་་་་་མདྟོ་སྟོགས་ཀི་མཚན་མ་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པ་ིད་དྟོ། །དྟོན་དམ་པར་རང་དང་སིའི་མཚན་ིད་དྟོན་
བྱྲེད་ནུས་་་་་་གསྲེར་མི་ནུས་སམ་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སྟོགས་དང་སྲེ་འཇིག་སྟོགས་ཡྟོད་པར་མི་འཐད་པས་
སྟོ། །དྲེ་འདའི་མཚན་མ་མྲེད་པའི་གཟུགས་སྟོགས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཡིན་
ནྟོ། །ཡང་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན་གཟུགས་སྟོགས་ཡྟོད་པར་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་ཞྲེན་པའི་མྟོས་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་
པས་མི་མྟོས་ཏྲེ། ཁད་པར་གི་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་ཞྲེན་བྱར་དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་གསྲེར་མྲེད་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ིད་
དུ་ཤྲེས་་་་་་གསྲེར་པའི་དྲེ་ཁྟོ་ན་ིད་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཁད་པར་གི་མཚན་མར་དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་གསྲེར་དྟོན་འདུ་ཡྟོངས་
སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དྟོན་དམ་པར་གདྟོད་ནས་རང་བཞིན་ཁྟོ་ནས་ཁད་པར་གི་མཚན་མ་རྣམས་ཀི་རྲེན་དང་བལ་
བ་ིད་ཀིས་སྟོ། །དྲེས་ན་ར་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྣམ་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི། སྔ་
མའི་རྣམ་པ་ཕྱི་མའི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་དགྟོངས་པར་འཆད་པ་ལྟར་ཡང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། 
སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། གཟུགས་སྟོགས་ ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད། །ཅྲེས་སྟོགས་ཀི་དངྟོས་བསན་གི་དམིགས་
པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་པྟོ་ཆྟོས་ཅན། བཟྟོད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
ཁྟོད་ཐྟོབ་པའི་སྲེས་བུ་དྲེ་ཕྱིས་ལས་ྟོན་གི་དབང་གིས་ངན་འགྟོར་སྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་མི་སྲེས་པའི་ཆྟོས་ཆྲེན་པྟོ་ལ་
བཟྟོད་ཅིང་ཡིད་དུ་འྟོང་བའི་ཐྟོག་མའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ལས་ྟོན་གི་དབང་གིས་མི་འགྟོའ ་ིགཞན་དུ་
ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོགས་མཛེས་དགའ་ཁིད་ནས་དམྱལ་བར་རྒྱུར་ སྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོགས་མདྟོ་དུ་མ་དང་འགལ་
ལྟོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་དྟོན་ནྟོ། །བཞི་པ་ལ། ར་འགྲེལ་དྟོན་གསུམ་ལས། དང་པྟོ་ལའང་། གསུམ་ལས། ཆྟོས་
ཐམས་ཅད་སྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཏིང་འཛིན་སྟོགས་བརྒྱ་ལྷག་ ་་་་་ཨཱརྻ་འདིར་སྨྲྟོས་སྟོགས་རྣམས་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆུང་
ངུའི་དམིགས་པའྟོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །་་་་་དཔའ་

བར་འགྟོ་བ་སྟོགས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེའི་བྱྲེད་པ་ནི། མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་ ་་་་་མདྟོར་བྱང་ཆུབ་པ་སྲེ་དྲེ་ིད་རྣམ་པའྟོ། །ཞྲེས་དག་
ལྡན་ནྟོ། །རང་ཀིར། དྲེའི་སྲེང་དུ་དཀའ་བ་མྲེད་པར་འགྟོ་བའི་དྟོན་བྱྲེད་པ་བསན་ ནས་དྲེ་རྣམ་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་
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དྲེའི་བྱྲེད་པའི་རྣམ་པའམ་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་དྟོན་རྣམ་དང་། ཆྟོས་མཆྟོག་ཆུང་ངུ་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་དག་
གིས་མྱུར་དུ་རྟོགས་བྱང་ཐྟོབ་པར་རྟོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་མྟོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེས་རྣམ་པར་སྟོད་པའི་བྱང་སྲེ་ཆྲེན་
པྟོ་མྱུར་དུ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་འཚང་རྒྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་བྱང་སྲེ་སངས་རྒྱས་སུ་
ལུང་སྟོན་པའི་རྒྱུ་འཛིན་པའི་རྣམ་གཡྲེང་ཞི་བའི་ཆྟོས་ིད་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་ཆྟོས་
མཆྟོག་འབིང་གི་དམིགས་པའྟོ། །བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་དག་གིས་རྣམ་པར་སྟོད་པ་དྲེ་ནི་སྔྟོན་གི་དྲེ་པ་
དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་ རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་ལུང་བསན་ཏྟོ། །ད་
ལྟར་བས་ཀང་བསན་ ་་་་་བསྡུས་ཞྲེས་སྟོ། །འདི་དག་ཏུ་བདྲེན་བཞི་ལ་དམིགས་ཞྲེས་གགས་པས་དྲེའི་དྟོན་བདྲེན་པ་
བཞི་ཅར་ལ་དམིགས་དགྟོས་པར་བསམ་ནས། ཡིག་་་་་་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་འཇྟོག་དང་གསུང་སྟོས་རྣམས་ནི་ནྟོར་བ་སྲེ། 
ལམ་ལ་དམིགས་ནའང་བདྲེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་གྟོ་ཆྟོད་པ་ལ་སྟོགས་པ་སྲེ་བཞི་སྟོམས་མི་དགྟོས་ཏྲེ་ངག་
ལས་ཤྲེས་སྟོ། །ཡང་ཆྟོས་མཆྟོག་འབིང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེས་དྲེ་འདའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལ་བདག་ནི་དུས་ཕྱིས་མམ་
པར་འཇྟོག་གྟོ །འདས་པ་ན་བཞག་པར་གྱུར་ཏྟོ། །ད་ལྟ་གཞག་གྟོ་སམ་པའི་རླྟོམ་པ་ཟད་པའི་རྟོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཀི་ཆ་ཤཤྲེས་རྣམ། དྲེ་འདའི་རླྟོམ་བྱར་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །བདག་ནི་མམ་པར་འཇྟོག་
གྟོ །བདག་གིས་མམ་པར་གཞག་པར་བྱའྟོ། །བདག་ནི་མམ་པར་བཞག་པར་གྱུར་ཏྟོ། །ཞྲེས་རླྟོམ་སྲེམས་སུ་
འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་དག་མྲེད་ཅིང་མི་རྒྱུའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདིས་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་
མམ་གཞག་ས་རྟོག་ཏུ་འདྟོད་པ་རྲེག་མྲེད་པར་བྱས་སྟོ། །ཤཱནིས་་་་་་དག་ལྡན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། བདག་སྟོམས་པར་
ཞུགས་པར་མི་དམིགས་ཤིང་རླྟོམ་པ་ཟད་ཅྲེས་སྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་ཏུ་གང་འདིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་པ་ལ་རླྟོམ་པ་ཟད་ཅྲེས་སྟོ། །ཡང་བསྟོམ་པྟོ་

བྱང་སྲེ་སྟོམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྟོམ་བྱ་ཡུམ་གསུམ་པྟོ་ཕན་ཚུན་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པ་སྲེ་དྟོན་དམ་པར་་་་་་མདྟོ་དྟོན་དབྱྲེར་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དངྟོས་

མྲེད་་་་་་དངྟོས་པའི་བྱང་སྲེ། ཏིང་འཛིན། ཤྲེར་ཕྱིན་གསུམ་མམ་ཡང་ན་གསུམ་པྟོའ ་ིདྲེ་བཞིན་ིད་ཆྲེན་པྟོའ ་ི
དམིགས་པའྟོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་ིད་ཀང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ིད་ཀང་བྱང་སྲེམས། བྱང་སྲེམས་ིད་ཀང་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན། ཞྲེས་དང་། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བྱང་སྲེ། བྱང་སྲེ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། 
ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་གསུམ་གི་ཆྟོས་ིད་གཅིག་ཡིན་པས་ ་་་་་མདྟོ་དྟོན་དྲེ་སྐ ད་གསུངས་པ་ཁྟོ་ནའྟོ། །འདིར་ངྟོ་བྟོ་
གཅིག་པ་ནི་དྟོན་དམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པའམ་ཆྟོས་ིད་གཅིག་པ་སྲེ། མདྟོར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་ཀི་
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ཕྱིར། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བྱང་སྲེ། སྟོགས་དང་། འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། དྟོན་དམ་པར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བྱང་སྲེ་དབྱྲེར་མྲེད་
པས། ཞྲེས་དང་། དྟོན་དམ་པར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བྱང་སྲེ་དངྟོས་པྟོ་
མྲེད་པར་རྟོ་གཅིག་པས་ ་་་་་རྣམ་སྦྱྟོར་ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མྲེད་པས་ ་་་་་མདྟོ་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་དུ་རྣམ་པ་ཡྟོད་མྲེད་ཀི་སྲེམས་གང་གི་སྟོ་ནས་ཀང་མི་རྟོག་པའི་རྟོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཆ་ཤྲེས་རྣམ། དྟོན་
དམ་པར་དྲེ་ལྟར་བརག་བྱར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོག་པ་མྲེད་དྲེ། 
དྲེ་ལྟར་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལ་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ནྟོ། །སྔར་བསན་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་བྱང་སྲེའི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་
མཐུན་ནི་ཆྟོས་ཅན། བཅུ་གིས་་་་་་རང་ཀིར་གིས་འཆད་ལ ་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྲེད་བཞི་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ཆུང་དང་འབིང་དང་ཆྲེན་
པྟོར་ཡྟོད་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་གིས་ནི་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ནྟོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནྟོ། །གིས་པ་ལ། 
གསུམ་རིམ་བཞིན་ཏྲེ། གང་གིས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་མི་བྱྲེད་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། 
གང་གིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོད་ཡུལ་མྱྟོང་བར་བྱྲེད་པས་དཔའ་བར་འགྟོ་བ་དང་། ལ་སྟོགས་པ་རིན་
ཆྲེན་ཕྱག་རྒྱ་ཟླ་བ་སང་བ་སྟོགས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བརྒྱ་ི་ཤུ་སྟོགས་ ་་་་་རྔྟོག་ལྟོས་འབུམ་དུ་མཐའ་ཡས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་བསྟོམ་
པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་རྣམས་ནི་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་
ཡིན་ནྟོ། །ཡང་སྲེམས་ཅན་མ་བརྒལ་བ་བསལ་ཞྲེས་སྟོགས་རང་གི་སྟོན་ལམ་དང་། སྦྱིན་སྟོགས་བསྟོད་ནམས་
དང་། འཁྟོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ ཚོགས་གིས་དང་། ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་མི་འགྱུར་ཞིང་དག་ལ་
བདྲེན་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྲེ་མང་པྟོར་གདུལ་
བྱའི་སྐ ལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབད་མྲེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བརྒྱ་ི་ཤུ་སྟོགས་ཀི་བྱྲེད་པའམ་བྱ་
བ་འཇུག་པས་དྲེ་རྣམ་པའྟོ། །ཞྲེས་ར་བ་ལྟར་རྟོ། །ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེ་དགག་བྱ་དྲེ་རྣམ་པར་གཅད་པའི་རྣམ་གཅྟོད་
ཙམ་ཡིན་ན་མྲེད་དགག་ཡིན་པས་བྱིན་བརླབས་ཅི་ཞིག་ཡྟོད་སྟོམས་ཤིག ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆྟོས་མཆྟོག་འབིང་
གི་རྣལ་འབྱྟོར་པ་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ལ་འདས་ ་་་་་མདྟོ་ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་འཐྟོབ་པར་
ལུང་སྟོན་པར་མཛད་དྲེ། གཟུང་བར་མ་ཟད་འཛིན་པའི་རྣམ་གཡྲེང་ཞི་བའི་ཆྟོས་ིད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་
པའི་ཆྟོས་མཆྟོག་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་སྲེ་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་བཞིན་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཁབ་པ་ཡྟོད་
དྲེ། དྲེ་ཡིན་ན། དྲེ་ལྟར་མཛད་པ་འདི་ནི་རྲེན་འབྲེལ་གི་ཆྟོས་ིད་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་འདའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་
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ནི་ཆྟོས་མཆྟོག་འབིང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་འཛིན་པའི་རྣམ་གཡྲེང་ཞི་བའི་ཆྟོས་ིད་ལ་མམ་པར་
བཞག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སྟོང་ིད་ལ་རྲེ་གཅིག་པ་རྟོགས་པ་སྲེ་ཐྟོབ་པའི་བྱང་སྲེ་ཆྟོས་མཆྟོག་
འབིང་གི་རྣལ་འབྱྟོར་པ་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ཆྟོས་ིད་ལ་མམ་པར་བཞག་དུས་ན་བདག་ནི་ད་ལྟ་མམ་པར་བ ཞག་
པའྟོ། །སྟོགས་པས་འདས་པར་ཡང་བཞག་པར་གྱུར་ཏྟོ། །མ་འྟོངས་པ་ན་བཞག་པར་བྱའྟོ་སམ་པའི་ཤྲེས་པ་
རླྟོམ་སྲེམས་དྲེ་རང་རྒྱུད་ལ་མི་འབྱུང་སྲེ། དྲེའི་དུས་ན་ངར་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མངྟོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་
རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བར་མི་འཐད་པས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་རླྟོམ་པ་ཟད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེ ས་བྱ་བ་ནི་
དྲེའི་ཤྲེས་རྣམ་ཡིན་ནྟོ། །དྟོན་རྣམ་སྔར་ལྟར་རྟོ། །འདིས་ས་རྟོག་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་གྟོང་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་
ཞྲེས་པས་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པ་བཀག་གྟོ །ཡང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བྱང་པ་དང་ཤྲེར་ཕྱིན་པ་དང་དྟོན་རྣམ་པ་
གསུམ་པྟོ་ཆྟོས་ིད་ ཀིས་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་གྟོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྔར་བཤད་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྲེན་པྟོའ ་ི
དམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་མདྟོ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པར་
རྟོགས་པ་ིད་ཀིས་བསྟོམ་བྱ་ཡུམ་སྟོམ་བྱྲེད་བྱང་སྲེ་འདི་ནི་བདག་གི་བསྟོམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནྟོ་ཞྲེས་བསྟོམ་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་རྟོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཆ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་ལྟར་བརག་བྱར་མྲེད་
པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོན་རྣམ་མྟོ། །དྲེ་འདའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་རྟོགས་བྱང་ཐྟོབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་དྲེ་
བསྲེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ཡི་བྱྲེད་པ། ཞྲེས་
སྟོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གི་དངྟོས་བསན་གི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ལྡན་པ་ཆུང་སྟོགས་རྣམ་པ་གསུམ་པྟོ་ཆྟོས་
ཅན་ཆྟོས་ཀི་མཆྟོག་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྟོ་སྲེ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་པའི་
སྦྱྟོར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །མཐྟོང་སང་མ་སངས་པས་འཇིག་རྲེན་པ། ཁྟོའ ་ིརལ་གིས་མཐྟོང་ལམ་འདྲེན་པས་
མཆྟོག་ཀང་ང་ོྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ལས། རྟོད་པ་ནི། འདིར། དམིགས་པ་མི་རག་ཅྲེས་སྟོགས་དྟོད་སྟོགས་
བཅུ་གིས་ཀི་དམིགས་རྣམ་སྟོན་པའི་རྒྱན་གི་སཾ་སི་ཏའི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་དྟོད་སྟོགས་ཀི་དམིགས་རྣམ་གི་
རྲེན་ཆྟོས་ཅན་ཡང་།་་་་་གསྲེར་དངྟོས། བསན་པར་རིགས་མྟོད་རྲེན་་་་་་གསྲེར་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ཙམ་བསྟོམ་པར་མི་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་

རིགས་སྟོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་ཆྟོས་ཅན་མ་བསན་པར་ཆྟོས་ཙམ་བརྟོད་པ་མི་ ་་་་་དྟོན་འཐད་དྟོ་ཞྲེ་ན། ལན་
ལ་གིས་ཏྲེ། བདྲེན་པ་རྲེན་དུ་དངྟོས་སུ་བསན་པའི་ལན། མ་བསན་ན་ཡང་འཆད་པྟོས་བཤད་བྱར་བསན་
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པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སའི་དབྱྲེ་བས་དྟོན་སྟོན་པར་བྱྲེད་པས་ན་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆྟོས་ཀི་ཁད་པར་ཅན་གི་
ཆྟོས་ཅན་བརྟོད་པས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཆྟོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ཅན་གི་ ་་་་་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆྟོས་ཞྲེས་གསྲེར་

རྟོ། །ཆྟོས་བརྟོད་པའི་ཚུལ་གིས་བརྟོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཡང་། དམིགས་པ་མི་རག་ལ་སྟོགས་པ་བདྲེན་པའི་རྲེན་
ཅན། ཞྲེས་བྱ་བ་དྟོད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་སྟོན་པར་ཆྟོས་ཀི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆྟོས་ཅན་བརྟོད་པས་དྲེ་མ་
གཏྟོགས་པར། དམིགས་པ་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་སྟོན་པའི་རྒྱན་གི་སཾ་སི་ཏའི་ཚིགས་
བཅད་ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་གིས་ཀ་ཆྟོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆྟོས་བརྟོད་པའི་ཚུལ་
གིས་བརྟོད་པ་སྲེ་བརམས་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས་ནི་དམིགས་རྣམ་གི་རྲེན་ཆྟོས་ཅན་ཀུན་ཏུ་དངས་པ་ལྟ་བུར་
ཐམས་ཅད་དུ་བཤད་པས་བདྲེན་པ་བརྲེན་ཆྟོས་ཅན་དུ་དངྟོས་སུ་བསན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་དྲེ་དག་གིས་
བདྲེན་བཞིར་གཏྟོགས་པའི་དམིགས་རྣམ་སྨྲྟོས་ཤིང་དྲེ་དག་ནི་བདྲེན་བཞིར་གཏྟོགས་པར་གགས་ཤིང་ཆྟོས་
དང་ཆྟོས་ཅན་གིས་ འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། དྟོད་སྟོགས་ཀིས་ཆྟོས་ཅན་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ཙམ་བསྟོམ་པའི་སྟོན་མྲེད་
དྟོ། །ཅི་ཆྟོས་བརྟོད་པས་ཆྟོས་ཅན་རྟོགས་པ་ཡྟོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡྟོད་དྲེ། ལྡྟོག་པའི་ཁད་པར་གཞན་སྟོང་བའམ་
རང་ཀིར་མི་བྱྲེད་པ་དང་། མི་སྟོང་བའམ་རང་ཀིར་བྱྲེད་པ་མ་གཏྟོགས་པར་གཞི་གཅིག་གི་ཆྟོས་བརྟོད་དང་
ཆྟོས་ཅན་བརྟོད་པའི་ས་འདི་དག་ལ་བརྟོད་བྱའི་དྟོན་བདག་ིད་གཅིག་གྟོ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་
མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན། བ་ལང་ིད་ཅྲེས་ཆྟོས་བརྟོད་དང་། བ་ལང་ཞྲེས་ཆྟོས་ཅན་བརྟོད་པ་གིས་ཀས་བ་ལང་མིན་
པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་སྟོན་པར་ཁད་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱས་པར་དཔལ་ལྡན་གགས་པའི་ལུགས་ལས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། ཀུན་ལ་རས་དང་དངྟོས་བརྟོད་པའི། །ས་མི་ཁད་པར་འདི་ིད་དྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་
དྲེ་དག་བརྟོད་བྱ་ལ། །ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ་གསྲེར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་ཁད་པར་གཞན་
རིགས་མི་མཐུན་སྟོང་མི་སྟོང་གསུང་བ་ནི་མི་ལྲེགས་སྟོ། །བ་ལང་ར་མིན་པ་ིད་ནི་ཁད་པར་གཅིག་ཡིན་ལ་བ་
ལང་མ་ཧྲེ་མིན་པ་དང་རས་ིད་སྟོགས་ཁད་པར་གཞན་ཏྲེ་དྲེ་སྟོང་མི་སྟོང་ནི། དྲེར་གནས་མི་གནས་ཞྲེས་དྟོན་
དང་། དྲེར་འཕྲེན་མི་འཕྲེན་ས་གིས་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་རྟོགས་དགྟོས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལས་ལན་
གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྔར་བཤད་དྲེ་འདའི་རྒྱན་གི་སཾ་སི་ཏའི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་རྣམས་སཾ་སི་ཏའི་སྐད་ལ་
སྲེབ་སྦྱྟོར་མས་པའི་ྲེས་པ་སང་བའི་ངྟོར། ཆྟོས་ཅན་བདྲེན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་སྲེ་ཀུན་ཏུ་དངས་ཏྲེ་བརྟོད་པའམ་
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བརམས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་སྟོགས་པའི་བདྲེན་པར་གཏྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཁྟོ་ ན་སྐ བས་
འདིར་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡིན་པར་འཆད་པ་པྟོས་བཤད་དགྟོས་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། མངྟོན་པར་ཞྲེན་ནས་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་གཟུང་བའི་དྟོན་ལ་སྟོགས་པ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་ལྡན་
པའི་བདག་རག་པ་ལ་སྟོགས་པ་དག་རིམ་མམ་གཅིག་ཅར་གིས་དྟོན་བྱྲེད་པར་མི་རིགས་པས་དྲེ་ཁྟོ་ནར་ཏྲེ་དྟོ ན་
ལ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་གིས་ཏྲེ་སྲེ་འཇིག་དང་བལ་ཞིང་དྲེས་མཚོན་ནས་ཡུལ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 
ཀུན་རྟོབ། དྟོན་དམ་གང་དུ་ཡང་མྲེད་པས་དམིགས་རྣམ་དྲེའི་རྲེན་དུ་མི་རིགས་ཤིང་དམིགས་རྣམ་དྲེ་ཐར་པ་དྟོན་
གྲེར་གི་བང་དྟོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆྟོས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འྟོག་མ་དག་ལ་སྲེ་གང་དུ་ ཆྟོས་ཙམ་ཞིག་བསན་པ་
དྲེར་སྔར་བཤད་དྲེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་དུ་བདྲེན་བཞི་ཁྟོ་ན་ཆྟོས་ཅན་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་
གསྲེར་རྟོ། །གསལ་བར་དིལ་ན་སྦྱྟོར་འཕྲེང་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །འདིར་ཤྲེར་འབྱུང་ནི། ན་ཐྟོས་
སྟོགས་ཀི་བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པྟོ་དྲེ། འདིར་དྟོད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་བཞིན་
དུ་དྟོད་ཆུང་ངུ་རྣམ་པ་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་ལྷག་པར་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་བཀག་པ་དང་ལྡན་པ་དག་དྲེ་ཁྟོ་ནར་
འདུ་འགྟོད་དམ་སྒྲུབ་དགག་དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་སྲེ་དྲེ་ཡིན་པས་འབིང་གི་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་
ནྟོ། །འབིང་གི་རྣམ་པ་ཆྟོས་ཀི་བརྡ་རྒྱུན་འད་མི་འད་མྲེད་པ་དྲེ་ནི་ཆྲེ ན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །རྲེ་མྟོ་ལ་
སྟོགས་པ་འྟོག་མ་དག་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འཆད་ཤྲེས་ན་ཤིན་ཏུ་འགིག་པར་སང་
ངྟོ་།་་་་་བུདྡྷ་ཤ ིས་ཐྟོག་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཁད་པར་གི་ཆྟོས་ཅན་དང་ཆྟོས་བརྟོད་པར་རིགས་མྟོད། ཁད་པར་ཅན་ག ི་ཆྟོས་བརྟོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྟོད་

པ་ནི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སྲེབས་པའི་ངྟོར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁད་པར་གཞན་སྟོང་བ་དང་མི་སྟོང་བ་མ་གཏྟོགས་པ་དྟོན་ག ི་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མྲེད་པས་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་བཀག་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྟོགས་པའི་བདྲེན་པར་གཏྟོགས་པ་ཞྲེས་སྟོགས་འདི་ལྟར་རྟོ། །བྟོད་ཕལ་ཆྲེར་གིས། སཾ་སི་ཏའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་བརྟོད་ཚུལ་ལ་
རྟོད་པ་ཡིན་པར་མ་ཤྲེས་པར་བྟོད་སྐད་ལ་སྦྱར་བ་དང་བརླབ་ཅྟོལ་ས་ཚོགས་པ་ཞིག་སྨྲས་ཏྲེ་ཆ་མྲེད་པའི་རྒྱུས་གཏམ་ཙམ་དུ་
ཟད་དྟོ། །གིས་པ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། སྐབས་འདིར་རྟོག་པ་བཞི་དང་གྲེན་ཚོགས་སུ་
བརྒྱད་དང་རྲེ་མྟོར་བརྒྱད་བཤད་པ་ལ་འདིར་བཤད་བཞི་ནི། དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་དང་གྲེན་པྟོའ ་ིཕྱྟོགས་ལ་བ རྲེན་པ་
སྲེ་གཟུང་རྟོག་གིས་དང་། གང་ཟག་རས་སུ་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་དང་སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་ཏྲེ་
འཛིན་རྟོག་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཀུན་བྱང་གི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡུལ་ཅ ན་ཡིན་གི་སྟོ་སྟོ་བ་ཁྟོ་ནའི་
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མིན་ཏྲེ། ཨཱརྻས། ཙམ་སྨྲྟོས་པ་ནི་ཁད་པར་བསལ་བའི་དྟོན་དུའྟོ། །ཞྲེས་དང་། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་
པྟོ་ནི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་པ་ཁྟོ་ན་ཡིན་ལ། ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཁྟོ་ནའི་ཡུལ་
ཅན་ཡིན་གི་ཀུན་བྱང་ཐམས་ཅད་པའི་ཡུལ་ཅན་མིན་ ་་་་་བཙུན་པ་ཡང་ངྟོ་། ཏྲེ་ཨཱ་རྻས་གིས་པ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་བའི་
དངྟོས་པྟོ་ཁྟོ་ན་ ་་་་་བཙུན་པ་ཡང་དྲེ་པ་ཡིན་ཏྲེ་འདི་ནི་གཟུ ང་རྟོག་གིས་ཀི་ཁད་པར་རྟོ་ཞྲེས་སྟོ། དྲེས་ན་གཟུང་རྟོག་དང་པྟོ་འདི་གཟུང་རྟོག་
གིས་པའང་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི་དང་པྟོ་མིན་ཏྲེ། ཨཱརྻས། དང་པྟོ་དྲེ་ནི་གིས་པའང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི། དཔྲེར་ན། 
གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པྟོར་གྱུར་པ་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་པ་བཞིན་ནྟོ། །གིས་པ་ཁྟོ་ན་ཡིན་གི་དང་པྟོ་
མ་ཡིན་པ་ནི།་་་་་བཙུན་གྟོལ་ཡང་འདི་དང་དྟོན་ཁད་མྲེད་དྟོ། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གིས་པ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཙམ་ལ་བརྲེན་
པ་བཞིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་དང་པྟོ་སི་དང་། གིས་པ་ཁད་པར་རྟོ། །མིང་འདྟོགས་དྲེ་ལྟར་འགྲེལ་
ཆྲེན་གི་ལུགས་གཅིག་དང་སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤཱནི་ཨ་བྷ་ཡང་ངྟོ་། །དག་ཐུབ་ཏུ། གཞི་ནི་འཇིག་རྲེན་ལ་
གགས་པའྟོ། །གཅིག་ཤྟོས་ནི་དྲེའི་གྲེན་པྟོ་སྲེ་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའྟོ། །ཞྲེས་དང་། སིང་
མཆྟོག་ཟླ་ཟྲེར་དུ་ཡང་དང་པྟོ་དྲེ་ལྟར་སང་ངྟོ་། །དྲེའི་དྟོན་ནི། ཡུལ་གཞིའམ་དངྟོས་པྟོ་ནི། འཇིག་རྲེན་ལ་གགས་
པའི་དངྟོས་པྟོའམ་གཞི་ཞིག་ཡིན་ལ། གྲེན་པྟོ་ནི། ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་སང་བྱའི་གྲེན་པྟོ་རྣམ་བྱང་དུ་གགས་པ་
སྲེ་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་གིས་སྟོ། །འདིར་ྟོན་མྟོངས་དང་རྣམ་བྱང་གཟུང་རྟོག ཅྲེས་གཟུང་རྟོག་ གིས་
བཤད་ཅིང་གཟུང་རྟོག་དྲེ་གིས་རས་ཐ་དད ་ཁྟོ་ནར་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་བཤད་དྟོ། །རང་ཀིར་ཡང་དྲེ་ལྟར་འདྟོགས་
སྟོ། །འཛིན་རྟོག་གིས་ལ། འདིར་མིང་ཙམ་མིན་པ། ཨཱརྻས་མ་བཤད་ཅིང་། རྲེ་མྟོར་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྟོ་སྲེས་
བདག་རས་སུ་ཡྟོད་པར་འཛིན་པས་སྟོ་སྲེའི་འཛིན་པ་ལ་རས་འཛིན་ཟྲེར། དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་ལ་རས་
འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཞྲེས་བྱ། འཕགས་པས་བདག་བཏགས་པར་འཛིན་པས་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་བཏགས་
འཛིན་ཟྲེར། དྲེ་ལ་དམིགས་པས་བཏགས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་སྟོགས་ཞིབ་ཏུ་རྲེ་སྦྱྟོར་དུ་སྦྱྟོར་ཊིཀ་ཏུ་
རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྟོ། །འདིར་བཤད་བཞི་པྟོ་རིམ་བཞིན་ཆ་མཐུན་བཞིར་གྱུར་ཅྲེས། གྟོལ་སྲེ་གིས་སྲེང་གྲེ་
དང་དག་ཐུབ་སྟོགས་སུ་བཤད་ཅིང་བྟོད་རྣམས་འདྟོད་པས་ན། བུདྡྷ་ཤིས་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞྲེས་བཤད་
ཅིང་། ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀིས། དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་ནི། གང་གིས་ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ལ་
བརྟོད་པ་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པའྟོ། །གྲེན་པྟོ་ལ་བརྲེན་པ་ནི། གང་གིས་ཕར་ཕྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་བྱང་བའི་
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དངྟོས་པྟོ་ཁྟོ་ན་ལ་སྲེམས་ཙམ་དུ་ རྣམ་པ་འཇྟོག་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །གང་ཟག་གི་རས་ལ་བརྲེན་པ་ནི། གང་གིས་ན་
འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གང་ཟག་གི་རས་སུ་སྟོ་བཏགས་པ་གཙོ་བྟོར་སྲེམས་ཅན་ལ་སྟོགས་པར་ལྟ་བའི་ཡུལ་གི་
དངྟོས་པྟོ་འགྟོག་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །དྲེར་གདགས་པ་ལ་བརྲེན་པ་ནི། གང་གིས་དྲེར་གདགས་པ་ཙམ་ཡང་འཛིན་
པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ཨཱརྻ་སྟོགས་ལྟར་ན་ཀུན་བྱང་གི་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་མམ། 
སླྟོབ་དཔྟོན་ལྟར་ན། ྟོན་མྟོངས་ཀི་གཟུང་བ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་དྟོད་ལ། རྣམ་བྱང་གི་
གཟུང་བ་དྲེར་ཤྲེས་པ་རྲེ་མྟོ་ལ། རས་འཛིན་དྲེར་ཤྲེས་བཟྟོད་པ་ ལ། བཏགས་འཛིན་དྲེར་ཤྲེས་ཆྟོས་མཆྟོག་ལ་
མཚུངས་པར་ལྡན་ནྟོ་དྲེ་ཡང་རས་ཐ་དད་པའི་མཚུངས་ལྡན་མིན་གི་ཆ་མཐུན་བཞི་པྟོ་དྲེ་དྲེ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་
ལྡན་པའྟོ།་་་་་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །གྲེན་ཚོགས་སུ་བརྒྱད་བཤད་པའི་མཐྟོང་སང་བཞི་འདི་དང་མིང་འད་
ཞིང་དྟོན་ཡང་འདའྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཨཱརྻ་ལྟར་མིང་བཏགས་སྟོ། །སྟོམ་སང་བཞི་ཡང་འགྲེལ་ཆུང་དུ། མིང་
མཐྟོང་སང་དང་འད་ཞིང་། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། དངྟོས་པྟོ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྲེན་པ། གྲེན་པྟོའ ་ིརྣམ་པ་ལ་བརྲེན་པ། 
འཛིན་རྟོག་གིས་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །དྲེས་ན་རགས་པ་ཀུན་བཏགས་བཞི་མཐྟོང་སང་། ཕ་བ་བཞི་སྟོམ་སང་དུ་
བཞག་གྟོ །ཨཱརྻས། སྟོམ་སང་བཞི་ལ། དངྟོས་པྟོ་ཙམ་གི་རྣམ་པ། གྲེན་པྟོའ ་ིརྣམ་པ་ལ་བརྲེན་པ་གིས། 
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པ། བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པའི་འཛིན་རྟོག་
གིས་སྟོ། །རྲེ་མྟོའ ་ིབརྒྱད་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་། གྲེན་ཚོགས་ཀི་སང་བྱ་བརྒྱད་ཀི་མིང་
སླྟོབ་དཔྟོན་ལྟར་རྟོ། །ཡང་འདིར་བཤད་ཀི་རྟོག་པ་བཞི་པྟོ་མཐྟོང་སང་ཁྟོ་ན་ཡིན་གི་སྟོམ་སང་མྲེད་པས། སྲེང་
བཟང་གིས་སྟོམ་སང་བཤད་པ། ཨཱརྻ་དང་འགལ་བས་ནྟོར། ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་སྲེ། ཨཱརྻས། དྲེ་ལ་མཐྟོང་
བའི་ལམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྟོགས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ་ཞྲེས་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་བཞི་པྟོ་རྣམས་ཀི་གྲེན་པྟོ་མཐྟོང་བའི་ལམ་མྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བཙུན་གྟོལ་གིས་ཀང་། མཐྟོང་
བའི་ལམ་ཀི་སང་བར་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཞིའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །སླྟོབ་དཔྟོན་རྲེས་འབང་བཅས་དང་རང་ཀིར་ནི། ལམ་
གིས་ཀའི་སང་བྱར་འཆད་པས་ཕ་རགས་སྟོ། །རྲེ་མྟོར་གཟུང་རྟོག་འཛིན་རྟོག་གིས་ཀ་ཡིན་པ་ཨཱརྻས་
བཤད་པ་ནི། སིར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་འདི་བཞི་ཆ་མཐུན་བཞི་རྲེ་རྲེར་མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པས་གཞི་
མཐུན་མྲེད་དྟོ། །འདི་དག་སྒྲུབ་རྟོག་ཏུ་བྱས་ནས་འཛིན་སངས་དྟོན་དང་མཐུན་མི་མཐུན་དང་སྦྱྟོར་ལམ་དུ་སྟོང་
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བས་ཁད་ཆྟོས་ཡིན། ཞྲེས་སྟོགས་དང་། རས་འཛིན་ཡང་ཡིན་རྟོག་པ་ཡང་ཡིན་པས་རས་རྟོག ཅྲེས་སྟོགས་
དང་། གཟུང་བ་ྟོན་མྟོངས་དྟོར་བྱའི་ཡུལ་དུ་འཛིན་པ་དང་རྣམ་བྱང་བང་བྱར་འཛིན། ཞྲེས་སྟོགས་འཆད་པ་
དང་། ལ་རྟོག་དང་། དུ་རྟོག ཅྲེས་སྟོགས་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དཔྱིས་མ་ཕྱིན་ཅིང་འདི་སྦྱྟོར་བའི་
ལམ་དུ་སྟོང་བ་མིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་དང་། འཕགས་སྲེང་གིས་ཀང་། མཐྟོང་སྟོམ་གིས་སྟོང་། ཞྲེས་སྟོགས་
དང་འགལ་ལྟོ། །རྒྱས་པར་འྟོག་ཏུ་འཆད་དྟོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མཚམས་སྦྱར། བསན། བཤད། བསྡུ་
བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་དུ་མ་ཟད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡང་བར་སྐ བས་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཤད་དྟོ། །ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། དྲེའི་དྟོན་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གཟུང་རྟོག་འཛིན་རྟོག་མདྟོར་བསན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ར། འགྲེལ་ལས། དང་པྟོ་ནི། གཟུང་བར་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ནི་རྣམ་ ་་་་་གསྲེར་པ་གིས་ཏྲེ། གང་ལས་ཞྲེ་ན་ ་་་་་གསྲེར་གཞི་སྲེ་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་སྲིད་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་
བརྒྱུད་པའི་བྱ་བ་བྱྲེད་ ་་་་་གསྲེར་པས་ཏྲེ་ཆགས་སྟོགས་ ་་་་་གསྲེར་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ལ་དམིགས་པའི་དང་། ྟོན་མྟོངས་
དྲེ་ཡི་གྲེན་པྟོ་ ་་་་་གསྲེར་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པའྟོ། །གིས་པྟོ་དྲེ་ལ་ནི། སྟོ་སྟོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཡང་རྟོངས་པ་
མ་རིག་པ་སྟོགས་དགུ་དང་། རྣམ་བྱང་ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ཡུལ་དགུ་ཡྟོད་པའི་བྱྲེ་བག་གིས་རྣམ་པ་དགུ ་
དགུའྟོ། །གིས་པ་ནི། གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་གཞིའི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་དང་། 
ྟོན་མྟོངས་དྲེའི་གྲེན་པྟོའ ་ིརྲེན་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་ིད་ཀིས་རྣམ་པ་གིས་ཡྟོད་ཅིང་དྲེ་ལ་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་སྟོགས་
པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕུང་པྟོ་ཁམས་ལ་སྟོགས་པ་ཡུལ་དགུ་དགུའི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་ཡུལ་ཅ ན་རྟོག་པའང་
རྲེ་རྲེ་ལ་དགུ་དགུའྟོ། །མཚན་ིད་ནི། འདིར་བཤད་ྟོན་མྟོངས་གཟུང་རྟོག་ནི་བྱང་སྲེའི་དྟོད་ལ་ལྡན་པའི་གཟུང་
རྟོག་གང་ཞིག་གཟུང་བ་ཀུན་ྟོན་ཙམ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་འཛིན་པ། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་རྲེ་ལ་མཚུངས་
པར་ལྡན་པ་གང་ཞིག་གྲེན་པྟོ་རྣམ་བྱང་རང་བཞིན་མྲེད་འཛིན་གི་གཟུང་རྟོག་གྟོ །གིས་པ་ལ། ར་འགྲེལ་
ལས། དང་པྟོ་ནི། དྲེར་མ་ཟད་འཛིན་པའི་རྟོག་པའང་རྣམ་པ་གིས་ཡྟོད་པར་འདྟོད་དྲེ། གང་ན། རས་འཛིན་གི་
རྲེན་ཅན་དང་། བཏགས་འཛིན་གི་རྲེན་ཅན་གིའྟོ། །རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་གཟུང་རྟོག་ཡུལ་གི་དབྱྲེ་བས་དགུ་ཡྟོད་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ་བདག་རང་དབང་ཅན་གི་ངྟོ་བྟོ་སྟོགས་འཛིན་པའི་རས་འཛིན ་དགུ་དང་། བཏགས་པའི་ཕུང་ཁམས་
སྟོགས་རྲེན་ཏྲེ་ཡུལ་དུ་ཡྟོད་པའི་བཏགས་འཛིན་དགུ་ཡྟོད་པ་ལས་དགུ་དགུའྟོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་གང་ཟག་
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རས་སུ་ཡྟོད་པ་དང་སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པ་ལ་དམིགས་པས། དྲེ་འཛིན་པའང་རས་འཛིན་དང་བཏགས་
འཛིན་གིས་ཡྟོད་ཅིང་། དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་རས་རྟོག་བཏགས ་རྟོག་རྣམ་པ་གིས་ཡྟོད་
པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་ཡང་བདག་རང་དབང་ཅན་སྟོགས་དང་། བཏགས་པའི་ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ཡུལ་དགུ་དགུ་ལ་
དམིགས་པའི་རས་འཛིན་དགུ། བཏགས་འཛིན་དགུ་པྟོ་ིད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་གིས་པྟོ་སྟོ་སྟོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་
ལ་ཡང་གཟུང་རྟོག་གིས་ལ་དགུ་དགུ་ ་་་་་ཤཱ ནིས་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རྣམ་པ་དགུ་དགུའྟོ། །མཚན་ིད་ནི། བྱང་སྲེའི་
སྦྱྟོར་ལམ་བཟྟོད་པ་ལ་མཚུངས་ལྡན་གི་འཛིན་རྟོག་གང་ཞིག་རས་འཛིན་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རྟོགས་པ། ཆྟོས་
མཆྟོག་ལ་ཞྲེས་སྟོགས་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་རྟོ། །གསུམ་པ་ལ། རྟོག་པ་བཞི་པྟོ་དྲེ་ལ་ ་་་་་གསྲེར་དངྟོས་བརྟོད་པར་བྱ་བ་
མང་དུ་ཡྟོད་ ་་་་་གསྲེར་ན་ཡང་མདྟོར་བསྡུས་ན་རྟོག་པ་བཞིའི་དྟོན་ནི་ ་་་་་གསྲེར་འདི་ཡིན་ཏྲེ། བཞི་ལས། དང་པྟོ་ྟོན་
མྟོངས་གཟུང་རྟོག་བཤད་ན། དབྱྲེ་གཞི། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་གི་བྱྲེད་ཆྟོས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་གཞིའི་
རྲེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟོག་གྟོ །དབྱྲེ་ངྟོ་། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་རྣམས་སྟོ། །གངས་ངྲེས་ནི་ཡུལ་དགུ་ཡྟོད་པ་ལས་
ཏྲེ། དང་པྟོ་བཞི་ྟོན་མྟོངས་པའི་ངྟོ་བྟོ། དྲེ་ནས་གིས་ྲེས་དམིགས། དྲེ་ནས་གིས་འཛིན་སངས། ཐ་མ་ནི་
གཟུང་རྟོག་དང་པྟོ་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ལུགས་ཨཱརྻ་ལྟར་འདིར་ཤྟོར་བ་སྲེ། འདིར་རྟོག་
པ་འདི་གིས་ཡུལ་ཐ་དད་པས་ཁྟོ་རང་གིས་ཡང་ཐ་དད་པར་འདྟོད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་དྲེ་ཇི་བཞིན ་མི་རུང་
བས་ྟོན་མྟོངས་ཀི་འབས་བུའྟོ་ཞྲེས་བྱ་དགྟོས་སྟོ། །ལ་ཞྲེས་པ་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་དྟོད་མམ་
བཞག་ལ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ྟོན་མྟོངས་གཟུང་རྟོག་ཆྟོས་ཅན་ཡུལ་ལས་འབས་དང་དྲེ་ཁྟོ་ནའི་དྟོན་ལ་
རྟོངས་པའི་མ་རིག་པ་ལ། དགག་རྟོག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རྟོགས་པའི ་དྟོད་ཀི་རྟོག་པ་
ཡིན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་ཏྟོ་ཤྟོད་ཅིག ཆྟོས་འདི་དག་ནི་བྱིས་པ་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོས་ཇི་ལྟར་མངྟོན་པར་
ཆགས་པར་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཇི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྟོད་པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡྟོད་པ་
མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཟག་བཅས་ཀི་གཟུགས་ཚོར་ལ་སྟོགས་པའི་ཕུང་པྟོ་ལ་
སྲེ། གཟུགས་ནང་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ནྟོ། ་་་་་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྟོང་པ་ིད་ཀི་བར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་མ་
འདྲེས་པའི་བར་རྟོ། །ཚོར་སྟོགས་ཟག་བཅས་ཀི་མིང་བཞི་དང་མིག་སྟོགས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྟོ་ལ་དྟོན་ལ་མྲེད་
པའི་ཆྟོས་བཏགས་ནས་མངྟོན་པར་ ཞྲེན་པའི་བྟོ་ལ་སྲེ། བྱིས་པ་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་རྣམས། །ཞྲེས་ནས། གང་མྲེད་
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པའི་ཆྟོས་དྲེ་དག་ཡྟོངས་སུ་བཏགས་ནས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་མངྟོན་པར་ཞྲེན། ཞྲེས་སྟོ། །རག་ཆད་ ་་་་་གསྲེར་

དངྟོས་ཀི་མཐའ་གིས་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞྲེན་པ་ལ་སྲེ། མྲེད་་་་་་དྟོན་བསྡུས་པའི་མཐའ་གིས་དག་ཏུ་རྟོག་པར་བྱྲེད་
དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དངྟོས་ཤི་སྟོགས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་ ་་་་་ནི་འདྟོད་ཆགས་སྟོགས་ཞྲེས་

གསྲེར་དང་སྟོ་བདུན་ ་་་་་སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་རམ་བུདྡྷ་ཤ ི་ དང་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ ་་་་་ནི་མྱང་འདས་

ཞྲེས་གསྲེར་རང་བཞིན་མི་ཤྲེས་པ་ལ་སྲེ། སྲེད་མཆྲེད་དང་ཁམས་དང་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་ཤྲེས་མི་
མཐྟོང་ངྟོ་། །བྱང་ར་བདུན་མི་ཤྲེས་མི་མཐྟོང་ངྟོ་། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་མ་འདྲེས་པའི་བར་དུ་ ་་་་་འདི་བཞིན་སང་མི་
ཤྲེས་མི་མཐྟོང་ངྟོ་་་་་་ཨཱརྻས་དངས་པ་བཞིན་མི་སང་ཞྲེས་སྟོ། །སྦྱིན་སྟོགས་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ནས་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་འཕགས་པའི་
ལམ་ལ་མི་གནས་པ་ ་་་་་ནི་མཐྟོང་བའི་ལམ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་ཞྲེན་པའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ ལ་སྲེ། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་
ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་མ་འདྲེས་པའི་བར་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན། ཞྲེས་སྟོ།་་་་་མདྟོ་དངྟོས། གཟུགས་སྟོགས་བྱང་
ཆུབ་ཀི་བར་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ཏུ་དམིགས་ ་་་་་དམིགས་པ་ནི་གཟུ གས་སྟོགས་ལ་ཞྲེན་པའྟོ་གསྲེར་ཤིང་ཞྲེན་པ་ལ་སྲེ། ཤྲེར་ཕྱིན་མི་
དམིགས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་ལྟར་སླྟོབ་ན་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གི་
འབྱུང་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་བདག་དང་ ་་་་་གཞན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པའྟོ་གསྲེར་སྲེམས་ཅན་སྟོགས་སུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། ཤིན་ཏུ་
རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་བདག་མི་དམིགས་སྟོ། །སྲེམས་ཅན་འགྟོ་བ། གསྟོ་བ། སྲེས་བུ། གང་ཟག ཤྲེད་ཅན། 
ཤྲེད་བདག བྱྲེད་པྟོ། ཚོར་པྟོ། ཤྲེས་པྟོ། མཐྟོང་པྟོ་མི་དམིགས་སྟོ་ ་་་་་འདི་སྔ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀི་འགྟོར་ཡྟོད་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་
རྟོ། །ྟོན་མྟོངས་ཀི་རང་བཞིན་གདྟོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པས་དྲེ་ལ་བསྲེད་པ་སྲེ་དྟོན་དམ་པར་སྲེ་བ་དང ་
སྟོགས་པ་འབྱུང་བ་སྟོགས་མྲེད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ལ་ཞྲེས་སམ་ ་་་་་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲེད་པ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་འཁྟོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་

བསྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་དག་པར་སྦྱངས་པའི་དག་པ་གསུམ་མྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །གང་གི་རང་བཞིན་གདྟོད་ནས་དག་པའི་ྟོན་མྟོངས་པའི་འབས་
བུ་བསྲེད་པ་སྲེ། ་་་་་འཁྟོར་བ་པར། སྲེ་བ་དང་འབྱུང་བ་ལ་སྟོགས་པ་ལ་སྲེ། དག་ལྡན་དུ་སྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་
རྟོག་པའི་གྲེན་པྟོར་ནི། གང་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སྟོགས་ནས། ཞྲེས་པ་སྲེ་ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་སྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ལགས། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མ་སྲེས་པ་དང་མ་འགགས་སྟོགས་ནས་འབྱུང་བ་མྲེད་
མངྟོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མྲེད་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོ། །ཨཱརྻས། མ་རིག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ། ནས། 
རྣམ་དག་སྲེ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཅྲེས་སྟོ། །ཡུལ་མ་རིག་པ་སྟོགས་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་
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པར་རྟོགས་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས། མ་རིག་པའི་རྟོག་པ་ཞྲེས་སྟོགས་སུ་བྱའྟོ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་ནི། དགག་
རྟོག་ཏུ་འདྟོད་པ་ལྟར་ན། ཡུལ་སྟོ་སྟོ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་འདིར་བཤད་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་གྟོ །གིས་པ། རྣམ་
བྱང་གཟུང་རྟོག་ནི། དབྱྲེ་གཞི། ྟོན་མྟོངས་ཀི་གྲེན་པྟོའ ་ིརྲེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟོག་གྟོ །དབྱྲེ་ངྟོ་། །རྣམ་བྱང་གི་
གཟུང་བར་ཏྲེ་ཡུལ་སྦྱིན་སྟོགས་རྣམ་བྱང་ཕྱྟོགས་སྲེམས་ ་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་
རྣམས་སྟོ། །གངས་ངྲེས་ནི། ཡུལ་དགུ་ཡྟོད་པའི་དབང་གིས་ཏྲེ། རྣམ་བྱང་གི་ངྟོ་བྟོ་གཅིག རྒྱུ་གསུམ། དམིགས་
པ་གཅིག སྟོད་པ་གཅིག དབྱྲེ་བ་གསུམ་སྲེ་དགུ་ལ་ལ་སྦྱར་བའྟོ། །བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་རྲེ་མྟོ་མམ་གཞག་ལ་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་རྣམ་བྱང་གཟུང་རྟོག་ཆྟོས་ཅན། རྣམ་བྱང་དུ་མ་སྤུངས་པའི་ ་་་་་ཨཱརྻས་རྣམ་པར་བྱང་པའི་ཆར་གཏྟོགས་པའི་

ཕུང་པྟོ་དང་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཕུང་པྟོ་ལ་དགག་རྟོག་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་བརགས་ཤིང་དགྟོད་དྟོ། །ཐབས་མི་
མཁས་པས་གཟུགས་ལ་རྟོག་ཅིང་ཞྲེན་ནས། རྣམ་ཤྲེས་ཀི་་་་་་ཨཱརྻས་དངས་རྒྱས་འབིང་ན་མི་སང་བར་རྟོ། །རྣམ་བྱང་གི་རྣམ་
ཤྲེས་སྲེ་བའི་སྟོ་སྲེ་མཆྲེད་ ་་་་་ཨཱརྻ་ལ་སྲེ། མིག་ལ་རྟོག་ཅིང་ཞྲེན་ནས་ཡིད་དང་གཟུགས་ནས་ཆྟོས་ཀི་ ་་་་་ཨཱརྻས་སྟོ་རྒྱས་

འབིང་ན་མི་སང་བར་རྟོ། །རྣམ་བྱང་གི་རིགས་ ་་་་་རིགས་ནི་ཁམས་བཅྟོ་བརྒྱད་དྟོ་གསྲེར་འད་བསྲེད་པའི་ས་བྟོན་ཁམས་ལ་སྲེ། མིག་
དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་སྟོགས་སྟོ།་་་་་ཨཱརྻ་མདྟོར་མྲེད། །སྔར་མ་བྱུང་བ་ལས་ ་་་་་ཟླ་ཟྲེར་སྲེ་བ་ཞྲེས་སྟོ་སྲེ་བ་རྣམ་
བྱང་གི་རྲེན་འབྲེལ་ལ་སྲེ། ་་་་་དག་ལྡན་དུ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དྟོན་ག ི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞྲེས་སྟོ། །རང་ཀིར་ཡང་ངྟོ་། །མ་རིག་པར་རྟོག་ཅིང་། 
སྟོགས་ཏྲེ་སང་བྱའི་སྟོ་ནས་འཕངས་སྟོ། །ཨཱརྻ་སྟོགས་་་་་་ཤཱ ནི་ཨ་བྷྱ་དྟོན་ཞྲེས་པ་ཀུན་ལའྟོ། །མྲེད་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཙམ་
བདག་ལྟ་་་་་་ཨཱརྻ་སྟོགས་ཀི་གྲེན་པྟོར་མི་རུང་བས་ནང་སྟོང་ནས། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་བར་སྟོང་པ་
ིད་ཟབ་མྟོའ ་ིདྟོན་ལ་སྲེ། ནང་སྟོང་པ་ིད་ནས། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྟོང་པ་ིད་ཀི་བར་ལའྟོ། །མྲེད་པ་་་

་་་ཨཱརྻ་ཙམ་དྟོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པས་ཕྱིན་དྲུག་གི་དྟོན་ ་་་་་ནི་འཚང་རྒྱ་བའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་ལ་སྲེ། ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་ལ་རྟོག་ཅིང་སྟོགས། ཡྟོད་པའི་བཟྟོད་ཤྲེས་ཀི་སྐ ད་ཅིག་མ་རྣམས་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻ་མཐྟོང་སང་སྟོང་བ་ལ་ནུས་
པ་ཅན་་་་་་དྟོན་དུ་འགྱུར་བས། སྟོ་བདུན་གི་ངྟོ་བྟོ་མཐྟོང་ ་་་་་ཨཱརྻ་ལམ་ལ་སྲེ། བྱང་ར་བདུན་ལ་རྟོག་སྟོགས། ཡྟོད་པར་
གནས་པས་རིམ་བཞིན་ཡན་ལག་ ་་་་་ཨཱརྻ་མི་འད་བ་དང་དམིགས་ ་་་་་ཨཱརྻ་པས་འདའ་བའི་སྟོམ་ལམ་བསམ་གཏན་
གཟུགས་མྲེད་སྟོགས་ལ་སྲེ། བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། ནས། གཟུགས་མྲེད་པའི་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བསླབ་པ་
རྟོགས་པའི་མཚམས་ཡིན་པས་མི་སླྟོབ་པའི་ལམ་ལ་སྲེ། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་རྟོག་སྟོགས་སྟོ། །སྟོང་པ་མན་
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གི་མདྟོ་རྒྱས་འབིང་ནའང་ཡྟོད་ཅིང་གྟོང་མ་བཞིའི་མི་སང་ངྟོ་། །གསུམ་པ། རས་རྟོག་ལ། དབྱྲེ་གཞི། གང་ཟག་
རས་སུ་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་གི་རས་འཛིན་རྟོག་པའྟོ། །དབྱྲེ་ངྟོ་། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དགུ་ལ་འཛིན་
པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་རྣམས་སྟོ། །གངས་ངྲེས། ཡུལ་དགུ་ཡྟོད་པ་ལས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་བདག་གི་ངྟོ་བྟོ་བཞི། 
རྲེན་ཆྟོས་ལྔ་འཛིན་པའི་རས་འཛིན་དགུ་ལ་མཇུག་ཏུ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་བཟྟོད་པ་མམ་གཞག་
ལ་མཚུངས་ལྡན་གི་རས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཆྟོས་ཅན། གཞན་ལ་མི་ལྟྟོས་པས་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་འཛིན་ལ་
དགག་རྟོག་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་དགྟོད་དྟོ། །བདག་ྲེ་བར་མི་དམིགས་སྲེམས་ཅན་དང་སྲྟོག་གང་
ཟག་་་་་་ཨཱརྻས་དངས་མི་དམིགས་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ།་་་་་ཚད་མས་བདག་མྲེད་པར་བརགས་པ་ནི་བདག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ། །ཨཱརྻ། །འདི་
སྔར་བདག་ལ་སྟོགས་པ་དང་ཞྲེས་པའི་མདྟོར་སང་ངྟོ་། །ཆགས་མྲེད་པས་གཅིག་བུའི་བདག་འཛིན་ལ་སྲེ། 
གཟུགས་མི་དམིགས་རྣམ་ཤྲེས་མི་དམིགས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། ་་་་་ཕུང་པྟོའ ་ིདྟོན་གཅིག་པུར་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻ། །བདག་རྣམ་ཤྲེས་
སྟོགས་ཀི་རྒྱུར་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། མིག་མི་དམིགས། ནས། ཆྟོས་ཀི་བར་རྟོ།་་་་་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་དྟོན་ནི་བདག་རྒྱུར་འཛིན་ག ི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་

ཨཱརྻ། བདག་ལྟ་བ་པྟོ་དང་བལྟ་བྱ་ལ་སྟོགས་པར་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་ཤྲེས་མི་དམིགས། 
ནས། ཡིད་ཆྟོས་ཡིད་ཤྲེས་མི་དམིགས། ཞྲེས་སྟོ།་་་་་ཁམས་ཀི་དྟོན་ནི་བདག་ལྟ་བྟོ་སྟོགས་སུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻ། །བདག་མ་རིག་
པ་སྟོགས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་རྲེན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། ་་་་་རྲེན་འབྲེལ་ག ི་དྟོན་ནི་བདག་ྟོན་མྟོངས་ཀི་རྲེན་དུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻ། 

རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་མི་དམིགས་ ་་་་་འདི་མདྟོར་མི་སང་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་མི་དམིགས་ཀི་ ་་་་་འདི་སང་བར་
རྟོ། །མདྟོ་འདི་རྒྱས་་་་་་པར་རྲེན་འབྲེལ་རྲེ་རྲེ་སང་འབིང་ན་སང་བར་མར་དང་པྟོ་བཞི་མི་སང་ཞིང་ཕུང་སྲེ་ཁམས་མི་
དམིགས་ཞྲེས་པ་ཙམ་དུ་བསྡུས་སྟོ། །རྒྱས་པར་གྟོང་མ་རྣམས་སང་ངྟོ་། །བདག་དྲེ་ཞི་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་རགས་སུ་ལྟ་བ་
འཇིག་རྲེན་་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་པའི་ལམ་གིས་འྟོག་ས་ལ་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རྲེན་དུ་འ ཛིན་པ་ལ་སྲེ། ་་་་་བསམ་གཏན་གཟུ གས་

མྲེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་དམིགས་པས་འདའ་བའི་ཆགས་བལ་གི་དྟོན་ནི་བདག་དྲེ་འདའི་ཆགས་བལ་གི་རྲེན་དུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻ། གཟུགས་ཀི་ཁམས་མི་
དམིགས་སྟོ། །གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་མི་དམིགས་སྟོ། །རྒྱས་པར་ཡྟོད་དྟོ།་་་་་འབིང་ན་མྲེད། །བདག་དྲེ་བདྲེན་པ་ ་་་་་

བུདྡྷ་ཤ ི་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བའི་ལམ་གི་རྲེན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ་ ་་་་་བདྲེན་པ་མཐྟོང་བའི་དྟོན་ནི། བདག་དྲེ་བདྲེན་པ་མཐྟོང་ལམ་ག ི་རྲེན་དུ་འཛིན་

པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻའྟོ། །འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་རྣམས་མི་དམིགས་ཞྲེས་སྟོ། ་་་་་གིས་ཀར་ཡྟོད། །བདག་དྲེ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་
སྟོམས་འཇུག་དགུའི་སྟོམ་པའི་ལམ་གི་རྲེན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། ་་་་་ལུས་ཀི་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པའི་བསྟོམ་པའི་དྟོན་ནི་བདག་དྲེ་འདའི་སྟོམ་ལམ་ག ི་
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རྲེན་དུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོའ ྟོ་ཨཱརྻ། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་དང་མཐར་གིས་གནས་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་མི་
དམིགས་་་་་་གིས་ཀར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །བདག་རང་གཞན་གི་དྟོན་བྱ་བ་བྱས་པའི ་རྲེན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། སྟོབས་བཅུ་་་་་་

བདྲེན་དངྟོས་སུ་མི་དམིགས་སྟོགས་སྟོ། །འདིར་རས་འཛིན་དགུ་དང་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྟོག་པ་དགུ་སྟོ་སྟོར་འཕགས་
པ་བཞྲེད་དྲེ། བདག་མི་དམིགས་པར་ཚད་མས་བརག་པ་སྟོགས་མཆན་བུ་འདིར་བཀྟོད་པ་ལྟར་དགུ་རས་
འཛིན་དགུའི་གྲེན་པྟོར་བཤད་ལ། རྟོག་པ་དགུའི་གྲེན་པྟོ་མཐྟོང་ལམ་ིད་དུ་གསལ་པྟོར་བཤད་པས་སྟོ། །བྟོ་
རིང་དག་གིས་མི་ཤྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་བཏགས་རྟོག་ལ། དབྱྲེ་གཞི། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་གི་
འཛིན་རྟོག་གྟོ །དབྱྲེ་ངྟོ་། །བཏགས་པར་འཛིན་པ་དགུ་ལ་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགུ་རྣམས་སྟོ། །གངས་
ངྲེས། ཡུལ་གི་དབང་གིས་ཏྲེ། དང་པྟོ་བཞི་ལས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལས་བྱུང་བའི་བཏགས་པ་ཙམ། ཕྱི་མ་ལྔ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
སྒྱུ་མ་ལས་བྱུང་བའི་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། བཏགས་ཡྟོད་དགུ་ལ་བཏགས་པར་འཛིན་པ་དགུ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་
མཇུག་ཏུ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་ཆྟོས་མཆྟོག་མམ་གཞགས་ལ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་རྟོག་པ་ཆྟོས་
ཅན། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་སྟོགས་ཕུང་པྟོ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པར་འཛིན་པ་ལ་དགག་རྟོག་ཡིན་ཏྲེ། 
ཞྲེས་སྟོགས་བརགས་ཤིང་དགྟོད་དྟོ། །གཟུགས་ཀང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སམ་མམ། ནས། 
རྣམ་ཤྲེས་ཀི་བར་རྟོ།་་་་་ཨཱརྻ། །དྲེ་ཡང་གཟུགས་སྟོགས་ཕུང་པྟོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྲེ་ཕུང་པྟོ་ནི་སྤུངས་པའི་དྟོན་
ཡིན་ཅིང་དྲེ་དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་ཨཱརྻ་རས་སུ་མྲེད་པས་སྟོ། །སྲེ་མཆྲེད་བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། མིག་ཀང་
གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སམ་མམ། ཡིད་ཀི་བར་རྟོ། །མིག་སྟོགས་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྟོན་ལ་བཏགས་
པ་ཙམ་སྲེ། དྟོན་དམ་པར་རས་སུ་མྲེད་པས་སྲེ་སྟོའ ་ིདྟོན་མྲེད་པས་སྟོ། ་་་་་ཨཱརྻ། །མིག་གཟུགས་སྟོགས་ཀི་ཁམས་
བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་རྣམས་ཀང་གཞན་ཞྲེས་སྟོགས་
སྟོ། །ཁམས་ཀང་དྟོན་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། དྲེ་དྟོན་དམ་པར་རས་སུ་མྲེད་པས་རིགས་ཀི་དྟོན་མྲེད་པས་
སྟོ། །མ་རིག་པ་སྟོགས་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡང་གཞན་སྟོགས་སྟོ། །མ་རིག་པ་སྟོགས་རྲེན་འབྲེལ་རྣམས་ཡང་བཏགས་ཡྟོད་ཙམ་སྲེ། དཔྱད་ན་ངྟོ་
བྟོས་སྟོང་པས་དྲེ་རྣམས་སྟོ་སྟོ་དང་ཚོགས་པ་ལ་སྲེ་བའི་དྟོན་མྲེད་པས་སྟོ། ་་་་་ཨཱརྻ། །སྟོ་བདུན་སྟོགས་རྣམ་པར་
བྱང་བ་་་་་་ནི་མྱང་འདས་སྟོ་ཞྲེས་གསྲེར། བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། བྱང་ཕྱྟོགས་སྟོ་བདུན་ཡང་གཞན་ལ་ཞྲེས་སྟོགས་
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སྟོ། །སླྟོབ་ལམ་གི་བྱང་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ཕྱྟོགས་ཀི་རྣམ་བྱང་ཡང་དྟོན་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། གཟིངས་དང་འད་བར་
གཏན་དུ་བ་མིན་པས་སྟོ།་་་་་ཨཱརྻ། །སྟོ་གསུམ་གི་ངྟོ་བྟོ་མཐྟོང་བའི་ལམ་བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། སྟོང་ིད་
མཚན་མྲེད་སྟོན་མྲེད་ཀང་གཞན་ལ། ཞྲེས་སྟོགས་ སྟོ། །སྟོ་གསུམ་པྟོ་དྲེ་ཡང་སངས་གྲེན་དུ་ཚོགས་པ་ཙམ་
གིས། དྟོན་དམ་པར་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་པས་སྟོ། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ཀི་སྟོམ་ལམ་བཏགས་ཡྟོད་དུ་
འཛིན་པ་ལ་སྲེ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་གཞན། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་
དག་ཀང་ཡན་ལག་དང་དམིགས་པས་འདའ་བས། དྟོན་དམ་པར་རས་སུ་མྲེད་པས་སྟོ། །སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་
ཁད་པར་གི་ལམ་བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། སྟོང་ིད་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞན་ལ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །སྟོང་
པ་ིད་དྲེ་ཡང་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། དགག་བྱ་ཀུན་བཏགས་པས་སྟོང་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སྟོ། །སྟོབས་སྟོགས་མི་
སླྟོབ་པའི་ལམ་བཏགས་ཡྟོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེ། སྟོབས་བཅུ་ཡང་གཞན། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །མི་སླྟོབ་ལམ་དྲེ་
ཡང་དྟོན་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། བདྲེན་པའི་དངྟོས་མྲེད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་
ཨཱརྻའྟོ། །སི་བྱྲེ་བག་གི་དང་རྣམས་ཟླས་དབྱྲེའྟོ། །ཕུང་པྟོ་བཏགས་པའི་རྟོག་པ་སྟོགས་འདིར་བཤད་དགུ་ཆྟོས་
ཅན། སྦྱྟོར་ལམ་གི་བྱྲེད་ཆྟོས་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཡིན ་ཏྲེ། བྱང་སྲེའི་ཆྟོས་མཆྟོག་མམ་གཞག་ལ་མཚུངས་
ལྡན་གི་འཛིན་རྟོག་གང་ཞིག ཕུང་སྟོགས་བཏགས་འཛིན་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གྟོང་མ་
གསུམ་ལ་ཡང་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་རྟོ། །འདི་དག་སྦྱྟོར་བ་དངྟོས་གཞི་རྲེས་ཀི་སྟོ་ནས་ཆ་མཐུན་བཞི་རྲེ་རྲེ་ན་ཡྟོད་
པར་བུདྡྷ་ཤིས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཤཱནི་ལྟར་ན། དང་པྟོ་གསུམ་གི་མདྟོ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་གྲེན་པྟོ་བསན་ནས་སང་བྱ་
རྟོག་པ་ཤུགས་བསན་དུ་གསལ་ཞིང་དགག་རྟོག་མི་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ནྟོ། །ཟླ་ཟྲེར་དུ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་
རྣམས་དྟོད་ཀིས་བསྲབས་པར་བྱྲེད་ཀི་རབ་ཏུ་སྟོང་བར་ནི་མི་བྱྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་སང་བས་དགག་རྟོག་
ཏུ་མི་བཞྲེད་པར་མངྟོན་ ནྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི།་་་་་ཡང་སྒྲུབ་རྟོག་ཏུ་བཞྲེད་པ་ལྟར་སང་སྲེ། ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་དངྟོས་པྟོ་དང་
གང་ཟག་རས་སུ་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་གིས་སྲིད་པར་སྲེ་བས་ན། 
རྣམ་པར་བྱང་བའི་དངྟོས་པྟོ་དང་སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་དག་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། དགག་རྟོག་ཏུ་འདྟོད་པ་ལྟར་ན། དྲེ་སྐ ད་
བཤད་པ་ནི་རྟོག་པ་བཞིའི་ཡུལ་ལ་དགྟོངས་སྟོ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཕུགས་ཏིག་པ་བཞག་དཀའ་བར་སང་ངྟོ་། །བཞི་པ་
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ནི། སྔར་བཤད་དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་བཞི་དང་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མམ་
གཞག་བཞི་པྟོ་གངས་བཞིན་དུ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནྟོ། །རྣམ་རྟོག་མཐའ་ཡས་ཀང་ལམ་དུ་གཏྟོགས་པ་ཁྟོ་
ནའི་རྣམ་རྟོག་བསན་གི་གཞན་ནི་ཆྲེད་དུ་བང་དྟོར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པས་མ་བསན་ཏྟོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །གསུམ་པ་ལ་
གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་ལམ་གི་བྱྲེད་ཆྟོས་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པའི་བཤྲེས་གྲེན་ཆྟོས་ཅན། 
དྲེའི་བྱྲེད་ཆྟོས་མདྟོར་བསན་དུ་བྱྲེད་ཆྟོས་རྟོག་པའི་སྔར་གསུངས་པ་ལ་དགྟོས་པ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེར་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་སྦྱར་བ་དང་། མཐུན་པར་སྲེབ་སྦྱྟོར་མ་མས་པར་བྱ་བའི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་ལྟར་བཤད ་པས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་
ཡིན་ན་ཡང་། དྲེ་ཆྟོས་ཅན། སླར་ཡང་བྱྲེད་ཆྟོས་རྒྱས་བཤད་དུ་རྟོག་པའི་མཇུག་ཐྟོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་དགྟོས་
པ་ཡྟོད་དྲེ། དྲེར་དྲེའི་མཇུག་ཏུ་བཤད་པ་དྲེའི་སྟོབས་ཀིས་ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་རྟོག་པ་བཞི་ཡང་བྱང་སྲེའི་སྦྱྟོར་
ལམ་གི་ཁད་པར་བྱྲེད་ཆྟོས་སུ་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་དྲེ་ལྟར ་བཤད་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་བར་སྐབས་
ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ཡྟོངས་འཛིན་སྟོན་ནྟོ། །གིས་པ་ར་བ་ལ་བཞི་སྲེ། ནང་ཡྟོངས་་་་་་སིང་མཆྟོག་ཟླ་

ཟྲེར་དངྟོས་འཛིན་ཐབས་མཁས། ཕྱི་ཡྟོངས་འཛིན་དགྲེ་བཤྲེས། དྲེའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་སྟོ་སྟོར་བྟོར་ ་་་་་སིང་ཟླ་དངྟོས་

བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྟོས་བལ་ལ་སྲེམས་དང་པྟོར་མི་འགྟོད་པ་ིད་དང་སྟོགས་པ་
བར་དུ་མི་དངང་། མཐར་ཤིན་ཏུ་སག་པར་མི་འགྱུར་བའི་བྱང་སྲེ་སྦྱྟོར་ལམ་པའི་ཐབས་མཁས་དྲེ་ཆྟོས་ཅན། 
བྱང་སྲེ་སྦྱྟོར་ལམ་པའི་ཡྟོངས་འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་འད་དྲེ་ལ་འཇིགས་དངང་སག་པ་ལ་སྟོགས་པར་མི་འགྱུར་
བར་བྱྲེད་པའི་ཐབས་མཁས་དྲེ་ཡིན་པས་སྟོ ། །མདྟོར། བྱང་ཆྲེན་པྟོ་མི་འཇིགས་མི་དངང་སག་པར་མི་འགྱུར་
རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས། ཤཱནིས། དག་ལྡན། སག་པ་ིད་ནི་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར། སག་
པ་དང་དངང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་དངང་བར་འགྱུར་བ། ཞྲེས་སྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། ན་པའི་ཚེ་ཅུང་ཟད་འཇིགས་པ་
འཇིགས་པའྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྲེམས་པའི་ཚེ་འབིང་དུ་འཇིགས་པ་དངང་བའྟོ། །ཐ་མར་བསྟོམ་ཚེ་རབ་ཏུ་
འཇིགས་པ་སག་པ། ཞྲེས་གསུངས་སྟོ།་་་་་གནས་མིན་པ་ལ་འཇིགས་པ་ནི་སག་པ་རྒྱུན་དུ་འཇིགས་པ་ནི་དངང་བ། དངང་བ་བརན་པར་གྱུ ར་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

དངང་བ་ཞྲེས་བཙུན་གྟོལ་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྟོ། །བརྟོད་འདྟོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྦྱར་ཡང་རུང་ངྟོ་། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆྟོས་ཅན། 
ཆྟོས་འད། རགས་ནི། ཕན་པ་ཐྟོབ་པའི་དྟོན་དུ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད་མྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་
སྲེམས་བསྲེད་བསྔྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐབས་དང་མི་ཕན་པ་སྟོང་བའི་དྟོན་དུ་བདུད་ལས་སིག་གྟོགས་སྟོགས་
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སྟོན་པར་བྱྲེད་པའི་འཕགས་ཆྲེན་ ཡིན་པས་སྟོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་བསན་པས་དྲེ་འདའི་ཐབས་ཤྲེས་དང་མི་ལྡན་
པར་ལྟུང་བ་ལས་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པའྟོ། །བྱང་བའི་དགྲེ་བཤྲེས་ནི་གང་དྲེ་ལ་གཟུགས་མི་རག་ཅྲེས་བྱ་བར་དྲེ་མི་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆྟོས་སྟོན་ཅིང་དགྲེ་ར་དྲེ་དག་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་མ་གཏྟོགས་པར་ན་ཐྟོས་ཀི་
སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོར་མི་འཇུག་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་བཞི་པ་ནི། ཐབས་
མཁས་དྲེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཕར་ཕྱིན་ནས་མ་འདྲེས་པའི་བར་དུ་མཚན་མར་དམིགས་ཏྲེ་བསྟོམ་ཞིང་རླྟོམ་ ་་་་་

ཨཱརྻ་པ་སྟོགས་ཐབས་་་་་་དག་ལྡན་མི་མཁས་པ་བྟོར་བའྟོ། །ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་ཟབ་མྟོ་འདི་ཐྟོས་ན་དངང་སག་
ཀུན་ཏུ་སག་པས་ཟིན་པར་འགྱུར། ཞྲེས་སྟོ། །དགྲེ་བཤྲེས་དྲེའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་མདྟོ་སྲེ་འདི་དག་ནི་རང་བཟྟོར་
བྱས་པ་སྲེ་མན་པར་མི་བྱའྟོ་སྟོགས་གཞུང་སྟོང་བའི་སིག་གྟོགས་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བཟླྟོག་ཅིང་མྟོས་པ་མྲེད་པར་
བྱྲེད་སྟོགས་ལམ་སྟོང་བའི་སིག་གྟོགས། ན་ཐྟོས་ཀིས་མངྟོན་དུ་གིས་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ཀིས་ཁྟོད་ལ་ཅི ་ཞིག་
བྱ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་བདུད་ལས་མི་སྨྲ་མི་སྟོན་པ་འདི་ནི་སིག་པའི་གྟོགས་པྟོར་རིག་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར་འབས་བུ་སང་བའི་སིག་གྟོགས་རྣམས་བྟོར་བའྟོ། །ཨཱརྻའི་དགྟོས་པ་པའྟོ།་་་་་དག་ལྡན་དུ་དྲེའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ནི་ཐབས་མི་

མཁས་པ་དང་སིག་པའི་གྟོགས་པྟོའ ྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཆྟོས་ཅན། དྲེའི་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་
ཡིན་ནྟོ། །དྲེའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་བཞིན་སྟོང་ིད་
སྟོགས་ལ་དང་པྟོར་སྲེམས་མི་འགྟོད་བར་དུ་མི་དངང་མཐར་མི་སག་པ་དང་། སྲེམས་བསྲེད་བསྔྟོ་བ་ལ་སྟོགས་
པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྟོ་ནས་རྒྱལ་པྟོ་འཆར་བྱྲེད་ཀི་བཙུན་མྟོའ ་ིམཆྟོག་སྔྟོ་བསངས་མ་ ་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་ཤི་བ་
བརྡ་སྟོད་པའི་ཚུལ་དུ་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དངྟོས་པྟོ་མཐའ་དག་བདག་གིས་
མྲེད་པར་དང་བསྔྟོ་བ་དང་བདུད་ལས་སིག་གྟོགས་སྟོགས་སྟོན་པར ་བྱྲེད་པ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་
ཕྱྟོགས་སྲེར་ས་དང་འཆལ་ཚུལ་སྟོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཡྟོངས་འཛིན་གིས་འཕགས་
པར་མི་རིགས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཡྟོངས་འཛིན་ཡིན་པས་དྲེ་རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་སྟོན་པར་འད་བས་སྟོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེར་འད་ཡང་སྔར་བཤད་ལྟར་གི་ཐབས་ཤྲེས་རབ་སྟོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ ་དང་སུ་རྲེས་སུ་འཛིན་མི་འཛིན་གི་
ཁད་ཡྟོད་དྲེ། ནྟོར་བུའམ་ི་མ་བཞིན་ནྟོ། །བཞི་པ། རྒྱུའམ་རྲེན་རིགས་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་
སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་་་་་་ཡྟོད་པ་དང་་་་་་ཞྲེས་བྟོ་བརན་མཆྟོག་དང་མཚན་ིད་དང་། །རགས་དང་རིགས་
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རབ་དབྱྲེ་བ་དང་། །ྲེས་དམིགས་དང་ནི་ཕན་ཡྟོན་དང་། །དཔྲེ་རྣམ་གིས་ཏྲེ་ ་་་་་རྲེ་རྲེ་ལ་རྣམ་པ་བཞི། །ཞྲེས་པ་ལྟར། 
བརྒྱད་ལས་དང་པྟོ། རིགས་ཀི་མཚན་ིད་བཤད་ན། རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱས་པ་དང་། །དྲེ་ནི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་
དང་། །ཡྟོད་མྲེད་ིད་དང་ཡྟོན་ཏན་ནི། །སྟོལ་བའི་དྟོན་དུ་རིགས་ཞྲེས་བྱ། །ཞྲེས་ཏྲེ། སིར་ཐྲེག་པ་སྟོ་སྟོ་ལྟར་ན། 
བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། མདྟོ་ལས། བསྟོད་སྟོམས་དང་གནས་མལ་དང་ཆྟོས་གྟོས་ངན་ངྟོན་ཙམ་གིས་ཆྟོག་ཤྲེས་པ་
དང་། སྟོང་བ་དང་བསམ་གཏན་ལ་དགའ་བ་འཕགས་པའི་རིགས། ཞྲེས་བཞི་གསུངས་པ། མ་ཆགས་པར་
འདུས་པས། སྲེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ་འཕགས་པའི་རིགས་སུ་འདྟོད་དྲེ། མཛོད་དུ། མ་ཆགས་འཕགས་
རིགས། ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་སྲེ་མཆྲེད་དབང་པྟོའ ་ིབྱྲེ་བག་ལ་ཡང་འདྟོད་དྲེ། །མཛོད་དུ། ཁ་ཅིག་དང་པྟོ་
ནས་དྲེའི་རིགས། ཁ་ཅིག་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་ཏྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོ་སྲེ་པ། སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་སིབ་པ་
སང་རུང་ལ་འདྟོད་དྲེ། བསྡུ་བར། སིབ་པ་གིས་ཀ་སང་དུ་མི་རུང་ན་རིགས་ཆད། ྟོན་སིབ་ཙམ་སང་དུ་རུང་ན་
ན་རང་གི་རིགས་གིས་ཀ་་་་་དྟོན་བྱང་སར་ཡང་ཡྟོད། སང་དུ་རུང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས། ཞྲེས་གསུང་་་་་་བུ་བ་ནི་
དཔྱད་དགྟོས་སྟོ། །སྲེམས་ཙམ་ལུགས། མདྟོ་རྒྱན་ནམ་བྱང་ས་བཞིན་ཞྲེས་གསུང་བ་ནི་ནྟོར་ཏྲེ། ཆྟོས་བཤྲེས་
དང་ཁྲེད་རང་གིས་ཀ་སྲེམས་ཙམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རི གས་ཆད་འདྟོད་པར་བཞྲེད་ལ་དྲེ་གིས་སུ་
རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཆད་མི་བཞྲེད་དྟོ། ་་་་་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ཞྲེས་པ་ནི་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས། འགྟོ་ཀུན་དྲེ་ཡི་སིང་པྟོ་ཅན། །ཞྲེས་བཤད་པ་

དང་། །བྱང་སར། དྲེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པའི་རིགས་ནི། བྱང་བ་རྣམས་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་གང་
ཡིན་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྲེ་འྟོངས་པ་ཐྟོག་མ་མྲེད་པའི་དུས་ཅན་ཆྟོས་ིད་ཀིས་ཐྟོབ་པ་དྲེ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་ནི། སྔྟོན་དགྲེ་བའི་ར་བ་གྟོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཐྟོབ་པ་
གང་ཡིན་པ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོ། །འདིས་ནི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་ཆྟོས་ིད་གདྟོད་ནས་གནས་པའི་རང་བཞིན ་འྟོད་གསལ་
དྲེ་ིད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་པར་བསན་པའྟོ། །ཤཱནིས། རིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཐྟོག་མ་མྲེད་པའི་
དུས་ཅན་རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་གིས་འདུས་མ་བྱས་པ་ཆྟོས་ིད་ཀིས་ཐྟོབ་པ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྟོ། །ཞྲེས་པས་བྱང་སའི་ལུང་དྲེའི་དྟོན་ཐྟོག་མྲེད་ནས་བརྒྱུད་པ་ཆྟོས་ིད་ཀི ས་ཐྟོབ་པ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་ཁད་
པར་འདུས་བྱས་ཞིག་ལ་དགྟོངས་པ་བངས་པ་ནི་ ་་་་་ཨཱརྻ་ནྟོར་བ་ཁྟོ་ནའྟོ། །དྲེས་ན་མདྟོ་རྒྱན་བྱང་སྲེའི་དགྟོངས་
པའང་ཆྟོས་དབྱིངས་ལ་དྲེར་བཞྲེད་པ་ཁྟོ་ནའྟོ། །རྒྱ་མཚོ་སིན་གིས། ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ིད་
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ཀིས་ཐྟོབ་པ་སྲེ་སུས་ཀང་མངྟོན་པར་འདུས་མ་བྱ ས་པའི་ཕྱིར་དང་མ་འྟོངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་དྟོན་ནྟོ། །ཞྲེས་
དང་།་་་་་དྲེ་མདྟོ་རྒྱན་འགྲེལ་དུའང་། འཁྟོར་བ་ཐྟོག་མ་མྲེད་པའི་དུས་ནས་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་ཁད་པར་སུས་མ་བྱས་མ་བཅྟོས་བར་མདྟོ་ན་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུ ར་བའི་ས་བྟོན་དང་ལྡན་པ་སྲེ་

དྲེའི་སྐ ལ་བ་ཡྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་པའྟོ། །ཡང་དྲེ་དགྲེ་བ་ཁྟོ་ན་དང་དྲེ་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཐལ་བས་གནྟོད་དྲེ། རྒྱུད་བར། རང་བཞིན་འགྱུ ར་བ་མྲེད་པ་དང་། །དགྲེ་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་་་་་་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་སྲེས་པའི་དགྲེ་བའི་ར་བས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟོ་
ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་ིད་ལ་རིགས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ ། སྟོང་པྟོ་བཀྟོད་པ་ལས། ཀྲེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་རིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ལྷུར་ལྲེན་པ། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ། རང་བཞིན་
གིས་འྟོད་གསལ་བ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོ།་་་་་དྲེ་ལ་གནས་པའི་་་་་་ནི་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའ་ནི་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྟོམ་ལྡན་ འདས་རྣམས་

ཀི་རིགས་སུ་སྲེས་པ་ཡིན་མ་འྟོངས་པའི། ད་ལྟར་བའི་སྟོགས་སྟོ། །མདྟོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། དྲེའི་དྟོན་འདི་ལྟར་བཤད་དྲེ། དྲེ་ལ་དྲེ་པ་ཅི་རིགས་ནི་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་དང་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། དྲེས་ས་དང་པྟོ་ཐྟོབ་ནས་ས་དང་པྟོ་ལ་དྲེ་པའི་རིགས་སུ་སྲེས་པ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་ས་བཅུ་པའི་ལུང་དང་སྦྱར་རྟོ། །དྲེས་ན་ཁ་ཅིག་ ་་་་་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་

འདུས་བྱས་ཀི་སྲེམས་རིག་ཅིང་གསལ་ཙམ་འདི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སུ་འདྟོད་པའང་དྲེ་དགྲེ་བ་ཁྟོ་
ན་དང་དྲེ་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཐལ་བས་གནྟོད་དྲེ། རྒྱུད་བར། རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་དང་། །དགྲེ་དང་རྣམ་
པར་དག་པའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ནི་ནྟོར་ལ། ཁ་ཅིག་ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེར་བྱས་ན་བྲེམ་པྟོ་དང་དངྟོས་མྲེད་
ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་དི་བཅས་ིད་དྲེ་ཡིན་ཞྲེས་པའང་། ཆྟོས་
ིད་དུམ་བུར་ཆད་པར་ཐལ་བས་གནྟོད་ལ། ཀུན་གཞིའི་སྲེང་གི་ཟག་མྲེད་ཀི་ ་་་་་རལ་གིས་བསླབ་གསུམ་རྒྱན་ག ི་མྲེ་ཏྟོག་ཏུ་བཤད་དྟོ། 

ས་བྟོན་དྲེར་འདྟོད་པའང་དྲེ་འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན། དང་པྟོ་ནི་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་སྟོགས་སུ་
བརགས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རགས་པས་འཇིག་སྲེ་དག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །མཚན་ིད་ནི། གང་ལ་བརྲེན་ནས་ཐར་ལམ་
ལ་འབད་ན་ཐར་པ་ཐྟོབ་བྱྲེད་ཀི་འདུས་མ་བྱས་ཀི་དགྲེ་བ་ཞྲེས་པའྟོ། །འདུས་མ་བྱས་ཀི་དགྲེ་བ་གང་ཞིག ངྟོ་བྟོ་
ིད་སྐུའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པ། ལམ་གི་སྐ བས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཀི་མཚན་ིད་དྟོ། །དྲེ་ལ་
བརྲེན་ནས་རྐྱྲེན་གིས་བསྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའི་རིགས་
ཏྲེ། མཚན་ིད་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་སྟོ། །ཐྲེག་གསུམ་སྟོ་སྟོར་ཡང་སྦྱར་ཏྲེ། 
རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་རྒྱས་རིགས་ཀིའྟོ། །གཞན་ལ་ཡང་
ངྟོ་། །རྒྱུད་བར། གཏྲེར་དང་འབས་བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རིགས་དྲེ་རྣམ་གིས་ཤྲེས་བྱ་སྲེ། །ཐྟོག་མྲེད་རང་
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བཞིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བངས་པ་མཆྟོག་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་ཞིང་ཤྟོད་ཅིག འཇིག་རྲེན་ལས་
འདས་པའི་ཆྟོས་ཀི་ས་བྟོན་ལ་རིགས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་རྒྱ་སིན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་གཟུང་ངྟོ་། །དང་པྟོ་རྲེན་ཕྱི་
མ་བརྲེན་པ། དང་པྟོ་རྒྱུར་ཡྟོད་བསྲེད་པའི་འབས་བུར་མྲེད། ཕྱི་མ་གིས་ཀའྟོ། །ས་བཤད་ནི། ཡྟོན་ཏན་ནི་སྟོལ། 
ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། གྟོ་ཏྲ་ལས་གུ་ཎ་ཏཱ་ར་ཞྲེས་པ་བསྒྱུར་ན། ་་་་་རིགས་ལ་གྟོ་ཏྲ་ཞྲེས་ཡྟོན་ཏན་བ་ན་མྲེད་ཅྲེས་གྟོའ ་ིདྟོན་ནི་གུ་ཎ་ཡྟོན་ཏན་ཏྲ་ཡ་ས ྟོལ་

ཞྲེས་སྟོ། །མདྟོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །འདིར་རྒྱ་གར་གི་སྐ ད་ལ་རིགས་ལ་གྟོ་ཏྲ་ཞྲེས་འབྱུང་ཞྲེས་དང་ཡྟོན་ཏན་ག ི་དྟོན་དུ་དངས་ཞྲེས་པས་བྟོད་ལ་འད་བར་མི་འཁྲུལ་ལྟོ། །ཡྟོན་
ཏན་སྟོལ་བའི་དྟོན་གིས་རིགས་ཏྲེ་འདི་ལས་ཡྟོན་ཏན་སྟོལ་ཞིང་ ་་་་་དབྱིག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཡང་ན་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བྟོ་

བརན་མར་རིགས་ལ། གྟོ་ཏྲ་སྲེ། གྟོ་དྟོན་དགུ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ ་་་་་དག་ཕྱྟོགས་ས་དང་འྟོད་ཟྲེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མིག་དང་རྡྟོ་རྲེ་དང་། །མཐྟོ་རིས་ཆུ ་དང་དྟོན་

དགུ་ལ། །མཁས་པས་གྟོ་ས ་ངྲེས་པར་གདགས། །ཞྲེས་ཞིབ་མྟོ་རྣམ་ཐག་གི་རང་འགྲེལ་དུ་འཕགས་ཆྲེན་ཀླུས་སྟོ། །འདིར་ཕྱྟོགས་སམ་ས་ལའྟོ། །ཏྲ་ཡན་སྟོབ་པ་
སྲེ་ཕྱྟོགས་སམ་སས་བསྡུས་པའི་སྲེམས་ཅན་སྟོབ་པས་གྟོ་ ཏྲ་སྲེ་རིགས་སྟོ། །ཡང་ན་ཀུ་ལ་སྲེ། ཀུརྦ་ནི་ངན་པ། ལ་ལ་ཐིམ་་་་་་བུ་

རིན་གསུང་པ་སྲེ་ངན་ཐིམ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཞྲེས་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་སིང་རྲེའི་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དབང་གིས་དམྱལ་སྟོགས་འགྟོ་བ་ངན་
པར་ཐིམ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་པས་སམ། ཀུ་ནི་ཀུ་ཉ་ ་་་་་འདི་ཐུབ་དགྟོངས་སུའང་སྲེ་བརྲེགས་་་་་་བུ་རིན་སམ་ཚོགས། ལ་ནི་ཨ་ལ། བུ་རིན་་་་་་

ཡ་སྲེ་གཞིའམ་རྲེན་ཏྲེ། ཡྟོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀི་རྲེན་དུ་གྱུར་པས་ཀུ་ལའྟོ་ཞྲེས་ཕྱི་མ་གིས་ ཀར་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ།་

་་་་དག་ཐུབ་ཏུ་གྟོ་ཞྲེས་པའི་བྱིངས་ག་མི་ནི་གནས་པ་ལ་འཇུག་སྲེ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་བ་ཞྲེས་པ་བཞིན་མི་གཡྟོ་བའི་ཚུལ་ག ིས་འཛིན ་པས་སྟོབ་པ་སྲེ་རིགས་

སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །མི་གཡྟོ་བ་ནི་མི་མས་ཤིང་བརན་པའྟོ། །བྱང་སར། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆྟོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་་་་་་རིགས། དྲེ་ནི་་་་་་འབས་བུ་དྲེས་པར་

འཛིན་པས་གཞི་དང་། འབས་བུའམ་གནས་པའི་རྒྱུན་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་་་་་་སྟོན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབས་བུའི་དུས་ནའང་འཇུག་པས་་་་་་རྲེན་དང་། 
རིམ་གིས་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པས་་་་་་ྲེར་གནས་དང་། འབས་བུའི་་་་་་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བ་དང་། འབས་བུ་གནས་པ་དྲེར་འགྟོ་བས་་་་་་གནས་ཞྲེས་ཀང་
བྱའྟོ། །རིགས་དྲེ་ནི་ ་་་་་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པས་འབས་བུ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་ ས་བྟོན་ཞྲེས་ཀང་བྱ་ རང་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་འཛིན་པས་་

་་་་ཁམས་དང་། བཅྟོས་མ་མིན་པས་རང་བཞིན་ཞྲེས་ཀང་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཞྲེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱ་མ ཚོ་སིན་ནྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ང་
ོྟོ། །གིས་པ། ཡྟོད་དང་ཞྲེས་པ། ཐྲེག་པ་་་་་་བྟོ་བརན་གསུམ་གི་རིགས་ཡྟོད་པར་བསན་པས་དྲེ་འདའི་རིགས་ཡྟོད་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ། གསུམ་སྲེ། སིར་རིགས་ཡྟོད་པའི། གནས་སྐ བས་ཐྲེག་གསུམ་གི་རིགས་ཡྟོད་པའི། རང་
བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སྒྲུ བ་བྱྲེད་དྟོ། །དང་པྟོ་ནི། དཔལ་ཕྲེང་གི་མདྟོའ ་ིདྟོན། 
རྒྱུད་བར། གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཁམས་མྲེད་ན། །སྡུག་ལ་སྟོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་འདྟོད་པ་
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དང་། །དྟོན་གྲེར་སྟོན་པའང་མྲེད་པར་འགྱུར། །སྲིད་དང་མྱ་ངན་འདས་ལ་དྲེའི། །སྡུག་བདྲེའི་་་་་་འདི་བཞིན་ཡྟོད་སྟོན་
ཡྟོན་མཐྟོང་བ་འདི། །རིགས་ཡྟོད་ལས་ཡིན་གང་ཕྱིར་དྲེ། །རིགས་མྲེད་དག་ལ་མྲེད་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་
པ་ནི།་་་་་རྒྱུ། ཁམས་་་་་་ས་ཚོགས་ཏྲེ་བ་རུ་རའི་ཕུང་པྟོའ ་ིམདྟོ་ལྟར་རྟོ། །རྣམས་དང་ནི་རྐྱྲེན་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ། མྟོས་་་་་་པས་རྟོགས་པ་དང་། 
ངྲེས་མ་ངྲེས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་་་་་་པའི་ དབྱྲེ་བ་དང་། འབས་བུ་་་་་་བྱང་ཆུབ་ཐ་དད་ ་་་་་པ་གསུམ་ལ་དམིགས་ ་་་་་འདི་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱར་རྟོ། །པའི་ཕྱིར། སྲེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཐྲེག་པ་གསུམ་ག ི་་་་་་རིགས་ཡྟོད་ིད་དུ་ངྲེས་པར་བརྟོད། །ཅྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་བར།་་་་་ཁམས་རང་བཞིན་ག ིས་

རྣམ་དག འདི་ལ་ ་་་་་ཀུན་ྟོན་བསལ་བྱ་ཅི་ཡང་མྲེད། །ནས་་་་་་རང་གླྟོ་བུར་བའི་དི་མ་དང་བལ་བ་ནི་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྟོ། །རྣམ་བྱང་གི་ཡྟོན་ཏན་

བཞག་བྱ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་དག་པའི་ཆྟོས་ིད་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྟོ། །གྟོལ། རྣམ་དབྱྲེར་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །གླྟོ་
བུར་དག་གིས་ཁམས་སྟོང་གི །རྣམ་དབྱྲེར་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །བ་མྲེད་ཆྟོས་ཀིས་སྟོང་མ་ཡིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་པའི་་་་་་

འགྲེལ་ཆྲེན་རིགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་དག་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འདི་ལ་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་ལ་ལྟྟོས་ཏྲེ་དི་མ་བསལ་
དགྟོས་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ། རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འདུས་མ་བྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྟོན་ཏན་
གངྒཱའི་་་་་་མདྟོའ ྟོ་ཀླུང་གི་བྱྲེ་མ་སྲེད་ལས་མང་བ་རྣམས་གསར་དུ་བཞག་དགྟོས་མྲེད་དྲེ། དྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཚང་
བས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རིམ་པ་ལྟར་དི་མ་ནི་དྲེ་ལས་རྣམ་དབྱྲེར་བཅས་པས་འབལ་ལ་གཅིག་ཤྲེས་ནི་
འབལ་མི་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །རྒྱུད་བར།་་་་་ྲེས་པ་གླྟོ་བུར་དང་ལྡན་དང་། །ཡྟོན་ཏན་རང་བཞིན་ིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་ཕྱིས་དྲེ་

བཞིན། །འགྱུ ར་བ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་རང་བཞིན་གནས་པའི་ཁམས་དྲེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྟོག་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་
ཏྲེ། སྟོ་སྐུར་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཡང་དྲེ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་ཡང་ཡིན་
ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གི་དུས་སུ་ཡྟོད་ཀང་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དི་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གདྟོད་ནས་དག་པ་ཡང་ཡིན་གནས་
སྐ བས་རྒྱུད་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ནས་དི་མས་མ་དག་པ་ཡང་ཡིན། དི་མྲེད་ཀི་དུས་སུ་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སྔར་དི་མར་
རམ་དྲེས་གྟོས་པར་མ་གྱུར་བཞིན་དུ་རྒྱུད་དབང་བཙན་དུ་བྱས་པས་དི་མས་དག་པའི་ཡང་ཕྱིར་རྟོ། །རྒྱུད་བར། 
དག་དང་ྟོན་མྟོངས་ལྡན་ཕྱིར་དང་། །ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་མྲེད་དག་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དང་
ཡྟོད་སའི་གནས་སྐ བས་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྣམ་དབྱྲེ་འདི་མ་ཕྱྲེད་པའི་སྟོན་གིས་སྲེམས་ཅན་ལ་བདྲེ་
སིང་མྲེད་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གི་སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་རང་བཞིན་འྟོད་གསལ་དྲེ་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ ་མིན་པ་ལ་སྟོགས་
པར་སྨྲ་བ་མང་ངྟོ་། །སྲེམས་ཅན་ལ་དྲེ་པའི་སིང་པྟོ་ཡྟོད་པར་ངྲེས་དྟོན་མདྟོ་ལྔ་སྟོགས་དང་། རྒྱུད་བ་སྟོགས་སུ་
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རྒྱ་ཆྲེར་བསྒྲུབས་ཤིང་། དྲེ་མྲེད་ན། རྒྱུད་བར་གསུངས་པའི་རང་བཞིན་གི་རིགས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་གིས་
གཅིག་ཏུ་དྲེ་ིད་དུ་རྒྱས་པར་རྟོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གིས་ཁད་ཆྲེ་སྲེ་ བདྲེ་སིང་ནི་སིབ་པ་གིས་བལ་ཡིན་ལ་གཅིག་
ཤྟོས་ནི་གླྟོ་བུར་དི་བཅས་སྟོ་ཞྲེ་ན། ངྟོ་བྟོའམ་རྒྱུད་དབང་བཙན་གིས་འཇྟོག དང་པྟོ་ལྟར་ན། ཆྟོས་ིད་དུམ་བུར་
ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། རྲེས་བཟང་རྲེས་ངན་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ིད་དང་སྲེམས་ཅན་གི་
ཆྟོས་ིད་གཅིག་མིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་མིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངྟོ་བྟོ་
ིད་སྐུ་མི་རག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྔར་མྲེད་པར་ཕྱིས་ཡྟོད་པས་སྟོ།ཤ།ཞྲེས་སྟོགས་མཐའ་ཡས་སྟོ། །གིས་པ་ལྟར་
ན། ཡྟོད་སའི་རྒྱུད་ལ་ཁད་ཡྟོད་པར་ཁྟོ་བྟོ་ཅག་ཡང་འདྟོད་དྟོ། །དྲེས་ན་རྲེན་ཆྟོས་ཅན་དི་བཅས་ལ་ཡྟོད་པ་ན་དི་
བཅས་སུ་བཞག རྲེན་དི་མྲེད་ལ་ཡྟོད་པ་ན་དི་མྲེད་དུ་བརྟོད་པ་ཡིན་གི་ངྟོ་བྟོ་ལ་དི་མ་གཏན་ནས་མྲེད་དྲེ། ནམ་
མཁའ་བཞིན་ནྟོ། །འྟོ་ན་སྲེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ཀི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྟོའ ་ིརྒྱུད་ལ་
སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡྟོད་པས་སྟོ། །ཞྲེ་ན། ཡྟོད་ཀང་དྲེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གི་ཡྟོད་པ་མིན་གི་
དྲེ་ཆྟོས་ིད་ ཡིན་པས་ཆྟོས་ིད་ཀིས་ཆྟོས་ཅན་ལ་ཁབ་པར་ཡྟོད་པའི་ཚུལ་དྲེས་ཡྟོད་པས་སྟོན་མྲེད་ལ། དྲེས་
ན་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མྟོས་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ལྷུམས་ན་རྟོགས་སངས་ཡྟོད་
པས་སྟོ། །ཞྲེས་ཅི་སྲེ་མི་མཚུངས། གལ་ཏྲེ་ཚོགས་མ་བསགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཡྟོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེམས་
ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཡྟོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་དྲེས་སྔར་ཚོགས་གིས་མ་བསགས་པས་སྟོ། །ཞྲེ་ན། 
ཚོགས་གིས་ལ་ཡང་། ཀུན་བཏགས། རྣམ་བརགས་ཀི་དང་། ཆྟོས་ིད་ཀི་གསུམ་ཡྟོད་དྲེ། བྱམས་ཞུས་སུ། 
གཟུགས། ནས། སངས་རྒྱས་སམ་ཆྟོས་ིད་ཡང་དག་མཐའ་སྟོགས་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་བཤད་དྟོ། །དྲེས་ན་
དྲེ་ཆྟོས་ིད་ཀི་ཚོགས་གིས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གདྟོད་ནས་གནས་པས། ཚོགས་གཏན་མ་བསགས་མ་གྲུབ་ལ། 
དྲེ་ཐྟོབ་ཅིང་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་འདུས་བྱས་ཀི་ཚོགས་གིས་བསག་དགྟོས་པ་ཡིན་ནྟོ། །སྲེམས་ཅན་དྲེ་ཚོགས་
མ་བསགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་ཐལ་བ་འཕྲེན་པ་ནི། རྣམ་པར་མ་འཚམས་པའི་རྟོངས་པ་སྲེ། ཡྟོད་
པ་དང་ཡིན་པའི་ཁད་མ་ཕྱྲེད་པའྟོ། །ཁྲེད་ལྟར་ནའང་། ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་སིབ་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་ན་ནི། 
སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ཚོགས་བསག་དགྟོས་པས་ཇི་ལྟར་བསགས། མིན་ན། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡྲེ་ཤྲེས་མིན་པར་
འགྱུར་ལ། འདྟོད་ན། རྒྱུད་སྲེ་ཀུན་དང་འགལ་ཞིང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཨ་བྷ་ཡ་སྟོགས་དང་འགལ་ཞིང་། ཁྲེད་རང་
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གི་ཁས་བངས་དང་ཡང་འགལ་ ཏྲེ། ཆྟོས་དབྱིངས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་སིབ་གིས་དང་བལ་བ་ཤྲེས་རབ་སིང་རྲེ་གིས་
སུ་མྲེད་པ་གནས་མ་ལུས་པར་གྱུར་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་ཁས་བངས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་ཆྟོས་དབྱིངས་པ་དྲེར་སིང་མིན་
ཞྲེ་ན། མདྟོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་དྲེ་གིས་ལ་ཁད་མ་བཤད་ཅིང་། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། གང་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་
པར་དག་པ་གླྟོ་བུར་གི་ དི་མ་རྣམས་ཀིས་མི་སང་བར་བྱས་པའི་རིགས་དྲེ་ིད་ཕྱིས་དི་མ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བ་
ལས་གསལ་བར་གྱུར་པ་ིད་དྲེ་ནི་རྡྟོ་རྣམས་ལས་ལགས་དང་ཟངས་དང་དངུལ་དང་གསྲེར་གི་རིགས་དང་
འདའྟོ། །ཆྟོས་ིད་ཀི་བདག་ིད་ཀི་རིགས་འདི་ཁྟོ་ན་དྲེ་པའི་སིང་པྟོ་ཞྲེས་པར་གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་དང་
འགལ་ལྟོ། །རྒྱས་པར་ཡི་གྲེ་ལྟོགས་སུ་དགྟོད་དྟོ། །གསུམ་པ། མཆྟོག་ཏུ་བསན་པ་ནི། བྱང་སྲེའི་རིགས་་་་་་དྲེ་་་་་་ས ིབ་གིས་

སྟོང་བའི་དགྲེ་་་་་་བ་ཁད་པར་ ་་་་་དུ་འཕགས་་་་་་པའི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་དང་། སྟོབས་སྟོགས་དགྲེ་བ་་་་་་ཐམས་ཅད་ ་་་་་ཀི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་དང་ནི་་་་་་དྟོན་གིས་བསྒྲུབ་

པས་དྟོན་ཆྲེན་ ་་་་་པྟོའ ་ིརྒྱུ་བྱྲེད་པ། དང་། ལྷག་མྲེད་དུ་ཡང་་་་་་།མི་ཟད་པ ་་་་་ས་སྟོབས་སྟོགས་མི་ཟད་པར་འབྱུང་བ་་་་་་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། ་་་་་དང་ན་ཐྟོས་

སྟོགས་ཀི་རིགས་དྲེ་བཞི་ལས་ཟླྟོག་པའི་བྱང་སྲེམས་ཀི་རིགས་དྲེ་ན་ཐྟོས་སྟོགས་ཀི་རིགས་ལས། །རིགས་མཆྟོག་ིད་ཅྲེས་བརྟོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་
སྟོ།་་་་་མཆན་རྣམས་འགྲེལ་ཆྲེན་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །བཞི་བརགས་ནི། སྦྱྟོར་བའི་་་་་་སྲེ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་སྟོགས་པ་སྔྟོན་དུ་་་་་་སྲེ་སྔྟོན་རྟོལ་ནས་སྲེམས་ཅན་

སྡུག་བསྔལ་བར་རྟོགས་ཏྲེ་དྲེ་བསལ་སམ་པའི་་་་་་སིང་རྲེ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་ག ི་ཆྟོས་ཐྟོས་པས་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་། མཆི་མ་འབྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་་ ་་་་མྟོས་པ་དང་ནི་ ་་་་་

སིང་རྲེས་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་དུ་མགྟོ་གཏྟོང་བ་སྟོགས་དང་ཚ་གང་སྟོགས་དཀའ་སད་ལ་་་་་་ བཟྟོད་པ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་གི་་་་་་དགྲེ་ལ་ཡང་དག་སྟོད་པ་ ་་་་་

རྣམས་ནི། དུ་བ་ཡྟོད་སར་མྲེ་ལྟར་རིགས་ཀི་ཡྟོད་པའི་་་་་་རགས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ།་་་་་མཆན་བུ་རྣམས་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ལྔ་པ་རབ་
དབྱྲེ་ནི། རིགས་ནི་ངྲེས་དང་མ་ངྲེས་པ། །རྐྱྲེན་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་འཕྟོགས་དང་། །འཕྟོགས་པ་ིད་དྲེ་མདྟོར་ན་
རིགས། །དབྱྲེ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞྲེས་ཏྲེ། ངྲེས་མ་ངྲེས་གིས་པྟོ་འཕྟོགས་མི་འཕྟོགས་གིས་གིས་སུ་
ཕྱྲེ་བས་བཞིའྟོ། །ལང་གཤྲེགས་ལས། ན་རང་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ངྲེས་པ་གསུམ། རིགས་མ་ངྲེས་པ། ཆད་པ་སྲེ་ལྔ་
བཤད་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་སུ་དངས་དྲེ། རིགས་ངྲེས་པ་ནི་བར་མ་ཆྟོད་པར་ལམ་དྲེའི་བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་ངྲེས་པ། མ་ངྲེས་པ་ནི། 
དྲེའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྟོབ་བར་དུ་ལམ་གཞན་ཡང་འགྱུར་སྲིད་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐྲེག་ཆྲེན་
དུ་རིགས་ངྲེས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ན་ཐྟོས་ཀི་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད ་དྟོ། །རང་རྒྱལ་ནི། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་བསྐལ་པ་
བརྒྱའི་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ཟིན་པའི་ཚོགས་ལམ་ནས་ངྲེས། ཚོགས་སྟོད་ཆྲེ་བ་བཟྟོད་ཆྲེན་ནས་ཆུང་བ་
སྟོམ་ལམ་མམ་མཐྟོང་ལམ་ནས་ངྲེས། དྲེ་མན་མ་ངྲེས་གསུང་སྲེ། དང་པྟོ་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་
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གིས་དཔྱད་དགྟོས་པར་སང་ངྟོ་། །བྱང་སྲེའི་ལ་དབང་པྟོ་རྣྟོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་ལས། རྣྟོ་ན་སྦྱྟོར་ལམ་ནས་ངྲེས་
ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། ལ་ལ་རིགས་མ་ངྲེས་པ་ཡིན་ཀང་དབང་པྟོ་རྣྟོ་བས་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་
པའི་གནས་སྐ བས་སུ་ཐབས་ཀི་ཁད་པར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པ་ཡིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཚོགས་ལམ་མན་ཕལ་ཆྲེར་མ་ངྲེས་ཤིང་ངྲེས་པའང་མང་པྟོ་ཡྟོད་དྟོ། །དབང་འབིང་མཐྟོང་ལམ་
ནས་ངྲེས་དྲེ་མན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། དབང་པྟོ་འབིང་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བར་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་སྲེ། ཇི་སྲིད་
ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་མ་ཐྟོབ་ཀི་བར་དུ་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོ། །དབང་རྟུལ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་
ངྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ིད་དུ། དབང་པྟོ་རྟུལ་པྟོ་ནི་ས་མི་གཡྟོ་བ་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་སྲེ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པ་
ིད་ཀིས་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གྟོ །ཞྲེས་སྟོ། །ས་བདུན་པ་མན་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཇི་སྲིད་ས་བརྒྱད་
མ་ཐྟོབ་པ། །དྲེ་སྲིད་ཐྲེག་པ་དམན་པས་འཇིགས། །ཞྲེས་དང་།་་་་་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དམ་རྡྟོ་རྲེ་རྲེ་མྟོ་ གང་རུང་གཅིག་ཏུ་ཡྟོད། དཔའ་
བྟོས་ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པར། ཡིད་ནི་མཆྟོག་ཏུ་གཡྟོ་བས་ལྡྟོག །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་དབུགས་མ་བྱུང་། །ས་བཞིན་གཡྟོ་
མྲེད་མ་ཐྟོབ་པར། །བརན་མྲེད་མི་གཡྟོའ ་ིས་རྟོགས་དཀའ། །ཞྲེས་སྟོ། །ས་བཅུ་པར། བྱང་སྲེ་ས་བརྒྱད་པ་བ་
སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བསྐུལ་ན་མྱང་འདས་སུ་ལྟུང་བར་བཤད་པ་ནི། ཐྲེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་དངྟོས་མིན་གི་
དགྟོངས་པ་ཅན་གི་མྱང་འདས་ཏྲེ་དགྟོངས་གཞི་དུས་རྲེ་ཤིག་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་རྒྱུན་ཆད་པ་ཙམ་
མྟོ། །ཨཱརྻས། ལམ་ཤྲེས་མཐྟོང་ལམ་བརྒྱད་པར་ཚད་མྲེད་བཞི་མ་བསྟོམས་ན་འགྟོག་པར་ལྟུང་བར་བཤད་པ་
ཡང་དུས་རྲེ་ཤིག་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་རྒྱུན་ཆད་པ་ཙམ་ལ་དགྟོངས་སྟོ། །འྟོ་ན་སར་ལྟུང་བའང་དྲེ་བཞིན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པའི་སར་ལྟུང་བ་ནི་རྟོགས་པ་སྲེ། ཞྲེས་པ་རྣམས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །དྲུག་
པ་ྲེས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་རིགས་ཡྟོད་ཀང་དྲེ་མ་སད་པའམ་ཞྲེ་སང་སྟོགས་ཀིས་སིབས་ན་སངས་རྒྱས་མི་
ཐྟོབ་་་་་་བྟོ་བརན་པས་སིབ་པའི་སྟོན་སྟོན་ཞྲེས་ཏྲེ། ཆགས་སང་སྟོགས་་་་་་ྟོན་མྟོངས་གྟོམས་ ཤིང་མང་བ་་་་་་དང་མི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་དགའ་

བའི་་་་་་གྟོགས་ངན་དང་ ་་་་་གིས་སིག་པ་ལ་སྦྱར་བ་ཡྟོ་བྱད ་ཀིས་་་་་་ཕྟོངས་དང་།་་་་་བན་ལྟར།་་་་་གཞན་གི་དབང་ ་་་་་དུ་གྱུ ར་ཏྲེ་དགྲེ་བ་བྱྲེད་དུ་མི་སྲེར་བ་

ིད་དྲེ། མདྟོར་ན་རིགས་ཀི་ྲེས་དམིགས་དག །རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཤྲེས་པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །བདུན་པ་ཡྟོན་ཏན་
ནི། བྱང་སྲེའི་རྒྱས་པའི་རིགས་ཡྟོད་པས་མཚམས་མྲེད་སྟོགས་བྱས་པས་བསྐ ལ་པའམ་ལྟོ་་་་་་ རིང་མྟོ་ཞིག་་་་་་གིས་བར་བཅད་ནས་ངན་སྟོང་་་་་་རིང་ནས་ངན་སྟོང་

འགྟོ་བ་དང་ཞྲེས་བསྒྱུར་རྟོ། །དུ། །འགྟོ་ཞིང་སྟོང་ཡང་དུས་ཅུང་ཟད་འདུག་གི་་་་་་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང་། དམྱལ་སྟོགས་ངན་སྟོང་་་་་་།དྲེར་ཡང་སྡུག་
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བསྔལ་གཞན་ལས་ཆུང་ངུ་མྱྟོང་། མི་དགྲེ་བའི་ལས་ལ་་་་་་སྟོ་བཅས་་་་་་ཞིང་དམྱལ་བའིསྲེམས་ཅན་དགྲེ་བ་ལ་འཇྟོག་ཅིང་་་་་་སིན་པར་
བྱྲེད།་་་་་བྟོ་བརན་མར་ཏྲེ་རྒྱས་པར་དྲེ་ིད་བལྟའྟོ། །ཅྲེས་སྟོ། །རང་བཞིན་རིགས་སད་པ་རྒྱས་རིགས་ཡྟོད་པའི་རགས་
སྟོ། །བརྒྱད་པ་དཔྲེ་གིས་ནི། གསྲེར་གི་རིགས་བཞིན་ཤྲེས་པར་བྱ། །དགྲེ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའི་གནས། །ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་ནི་དི་མྲེད་ལྡན། །མཐུ་རྣམས་ཀི་ཡང་གནས་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་དང་། རིན་ཆྲེན་མཆྟོག་རིགས་བཞིན་
ཤྲེས་བྱ། །བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེ་དང་ཏིང་འཛིན་འཕགས། །སྲེམས་ཅན་མང་པྟོའ ་ི
དྟོན་གནས་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །འྟོ་ན་རིགས་ཆད་སྲིད་དམ་མི་སྲིད་ཅྲེ་ན། ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་ ་་་་་རྟུ ལ་པྟོས་རྟོགས་དཀར་བཞྲེད་

ཅྲེས་པར་རྟོ། །རྣལ་འབྱྟོར་སྟོད་པ་བདག་ནི་རིགས་ཆད་པ་ས་བྟོན་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་དྲེ་པའི་སིང་པྟོ་སྐུར་བ་སྨྲ་
བར་བྱྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་ཙམ་པ་རིགས་ཆད་འདྟོད་པར་བཤད་དྲེ་བརག་གྟོ །འདི་ལ་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཆད་
པ་མི་སྲིད་དྲེ། ཆྟོས་ིད་མྲེད་པ་མི་སྲིད་པས་སྟོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་མཆྟོག་དང་པྟོའ ་ིལུང་སྟོགས་སྐ བས་གིས་པར་
དངས་པ་ལྟར་འདིར་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །རྒྱས་པའི་རིགས་གཏན་ཆད་པ་ནི་སྲིད་ལ། སིར་ལ་ལ་་་་་་མཚམས་མྲེད་སྟོགས་

བྱྲེད་པ་གཅིག་ཏུ་་་་་་མི་དགྲེ་བ་སྟོད་དང་ཞྲེས་བསྒྱུར་ྲེས་པར་སྟོད་ངྲེས་ཡྟོད། །ལ་ལ་་་་་་ལྟོག་ལྟས་དཀར་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་རྣམས་བཅྟོམ་ཞྲེས་བསྒྱུར་་་་་་

པྟོའ ་ིཆྟོས་་་་་་འདུས་བྱས་ཀི་དགྲེ་ར་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཅྟོམ། །ལ་ལ་ཐར་པ ་་་་་འི་ཕྱྟོགས་དགྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་བསྒྱུར་ ཆ་མཐུན་་་་་་ཏྲེ་མྱང་འདས་ཐྟོབ་

འགྱུ ར་ག ི་ཚོགས་གིས་ཀི་ཆུ ང་དུ་ཡྟོ ད་རྒྱུ་དགྲེ་བ་མྲེད། །དཀར་པྟོ་་་་་་དང་བལ་ཞྲེས་འདིའི་འགྲེལ་ཆྲེན་བྟོ་བརན་མར་བསྒྱུར་རྟོ། །མཆན་གཞན་ཡང་

དྲེའིའྟོ། །དམན་པ་ ་་་་་ཚོགས་གིས་མ་རྟོགས་ཀི་ཚོགས་ཅུང་ཟད་ཡྟོད་པ་རྒྱུ་དང་བལ། །ཞྲེས་སྟོ། །དཀར་པྟོ་དམན་པ་ཡྟོད་པ་ཡན་
བཞི་་་་་་དབྱིག་གྲེན་པྟོ་དྲེ་རྲེ་ཤིག་འཚང་མི་རྒྱ་བའྟོ། །ཐྲེག་པ་གསུམ་་་་་་བྟོ་བརན་གི་མྱང་འདས་ཀི་རྒྱུ་རྒྱས་པའི་རིགས་
མྲེད་པ་ནི་རྒྱུ་རིགས་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའྟོ། ་་་་་དབྱིག །ས་རྡྟོ་སྟོགས་
སྲེམས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་འདའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དྲེའི་འབས་བུ་ཅི་ལྟ་བུ་
ཞྲེ་ན། ཡྟོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་བསྲེད་ཕྱིར། །བདྲེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པྟོ་ཞི་བ་ཐྟོབ་བྱའི་
ཕྱིར། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་བདྲེ་བྱྲེད་པ་འབས་བུའི་ཕྱིར། །རིགས་མཆྟོག་དྲེ་ནི་ར་བ་བཟང་པྟོ་ལྟ་བུ་
ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །སྐུ་གིས་འགྲུབ་པ་སྟོགས་དང་། བྱང་སར་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་དྟོ། །གིས་པ་ལ། རིགས་ཀི་དབྱྲེ་
བ་དང་། རྟོད་སྟོང་ངྟོ་། །དང་པྟོ་ལ། སྔ། ར། འགྲེལ། བསྡུ་བཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འཆད་འགྱུར་གི་སྒྲུབ་པ་མས་སུ་
ལྲེན་པ་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དང་ལྡན་པའི་བྱང་སྲེ་ལ་ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ཇི་སྐ ད་བཤད་ཟིན་པ་དང་མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པ་
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ལ་སྟོགས་པའི་ལམ་ལ་སྟོགས་པ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བས་སྒྲུབ་པའི་རྲེན་རིགས་འཆད་དྟོ། ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་ལུང་གཞན་དུ་

བཤད་དྲེ་འབིང་། །གིས་པ་ནི། ཆྟོས་དྲུག་གི་རྲེན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་རིགས་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་སྟོགས་ ་་་་་ཨཱརྻ་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཞིང་
དྟོད་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཀི་རྲེན་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་ལ་བྱའི་རྲེས་མྲེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྟོ། །རབ་འབྱྟོར། དྲེ་བཞིན་
དུ་བྱང་པའི་ཚིག་གི་དྟོན་མྲེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྟོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་སྲེ་བའམ་ཡྟོད་པའམ་
དམིགས་པ་མྲེད། ཅྲེས་སྟོགས། དྲེ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མའི་དཔྲེ་བརྒྱད་ལ་སྦྱར་རྟོ། །དྟོད་སྟོགས་ཀི་ཚིག་གི་དྟོན་
བདག་དང་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་བདྲེན་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་ཀི་དྲེའི་ཆྟོས་ིད་ ་་་་་དག་ལྡན་སྟོང་པ་ིད་ཆྟོས་དབྱིངས་ནི་བྱང་
སྲེམས་ཀི་ཚིག་གི་དྟོན་ནམ་ ་་་་་དག་ལྡན་གནས་ཏྲེ་དྟོད་སྟོགས་ཀི་རྲེན་རིགས་ཡིན་ཞྲེས་པ་ཀུན་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་ཤཱནིའི་
དྟོན་ནྟོ། །ཨཱརྻས་ཀང་། འདིས་ནི་བརྲེན་པ་བྱང་ཆུབ་་་་་་ནི་དྟོད་སྟོགས་སྟོ་དག་ལྡན་རས་སུ་མྲེད་པས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་
ཆྟོས་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་གི་རིགས་ནི་བྱང་པའི་ས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ ་་་་་རིགས་ཡིན་གི་དངྟོས་པྟོར་གྱུར་པའི་ཚིག་
གི་དྟོན་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་སྟོན་ཏྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྲེ་མྟོའ ་ིརྟོགས་པའི་སྲེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་གནས་མྲེད་ཅྲེས། ་

་་་་དྲེ་བཞིན་ིད་སྟོགས། སྟོགས་སྟོ། །བཟྟོད་པའི་རྟོགས་པའི་སྲེ། སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུའི་གཟུགས་ལ་གནས་མྲེད་སྟོགས་ ་་་་་ཚོར་

སྟོགས་ཆྟོས་མཆྟོག་གི་རྟོགས་པའི་སྲེ། སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་ནང་སྟོང་པ་ིད་ལ་སྟོད་པའི་ཚིག་གི་དྟོན་མྲེད་དྟོ་སྟོགས་
སྟོ། །་་་་་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར། མཐྟོང་ལམ་གི་རྟོགས་པའི་སྲེ། དྲེ་པའི་གཟུགས་ལ་གནས་མྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་ ་་་་་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །སྟོམ་
ལམ་གི་རྟོགས་པའི་སྲེ། སྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་གནས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ སྟོགས་་་་་་འགག་མྲེད་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །དྲེ་དྲུག་དྟོན་དམ་པ་
རྟོགས་པས་རྟོགས་པ་སྲེ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནྟོ། །གྲེན་པྟོ་སྲེ་བའི་སྲེ། ི་མའི་དཀིལ་འཁྟོར་འཆར་བའི་ཚེ་མུན་པའི་
གནས་་་་་་ནི་ནམ་མཁའ་དྲེ་ལ་རས་ཀི་མྲེད་ཅྲེས་པའི་དཔྲེས་སྟོ། །མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ ་་་་་ཨཱརྻ་དངྟོས་སྟོང་བའི་སྲེ། བསྐལ་པའི་མྲེ་
འབར་་་་་་དག་ལྡན་བའི་ཚེ་་་་་་ས་སྟོགས་འདུ་བྱྲེད་ཀི་གནས་མྲེད་པའི་དཔྲེའི་སྟོ་ ་་་་་དྟོན་མྲེད་ནས་སྟོ། །གྲེན་པྟོ་དང་། སྟོང་བ་
དྲེ་དག་ཡྟོངས་སུ་གཏུགས་པ་ནི་མཐར་ ་་་་་ཟླ་འྟོད་འགྟོ་བ་སྲེ། གྲེན་པྟོ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་ཅིང་མཐར་ཐུག་པ་དང་། 
མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཟད་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་སྲེ། དཔྲེ་དག་བཅྟོམ་ཡང་དག་རྟོགས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཚུལ་
ཁིམས་ངན་པའི་གནས་མྲེད་སྟོགས་སྟོ། །དག་ཟླ་ཐུབ་ཏུ་བཤད་དྟོ། །་་་་་དཔྱད། ཨཱརྻས། སང་གྲེན་གི་རྣམ་རྟོག་
གཏུགས་པ་སྲེ་སངས་པ་ལ་འཆད་དྟོ། །སྲིད་ཞིར་མི་གནས་པའི་ཤྲེས་རབ་སིང་བརྲེར་བཅས་པའི་སྲེ། ི་མ་དང་
ཟླ་བའི་འྟོད་ལ་གནས་ ་་་་་ནི་ནམ་མཁའ་དྲེ ་ལ་གཟུ གས་ཅན་ག ི་རས་མྲེད་་་་་་དག་ལྡན་སྟོགས་སླྟོབ་མ་ན་ཐྟོས་སྟོགས་དང་ཐུན་མྟོང་
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མིན་པའི་ཡྟོན་ཏན་གི་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྲེ། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་གཟའ་དང་སྐ ར་མ་དང་ནྟོར་བུ་རིན་པྟོ་ཆྲེ་
དང་། གླྟོག་གི་འྟོད་ལ་གནས་མྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གཞན་གི་དྟོན་དགྲེ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ལྲེགས་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་ཁད་པར་
དུ་འགྟོ་བའི་་་་་་ཨཱརྻ་གྟོ་རིམ་མམ་རྒྱུའི་སྲེ། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འྟོད་ལ་གནས་མྲེད་ཅྲེས་སྟོགས་
སྟོ། །སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་ ་་་་་ཨཱརྻ་དང་མཐྟོང་བའི་ཆྟོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་ ་་་་་ཨཱརྻ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོལ་བ་མི་མངའ་བར་
ཏྲེ་ལྷུན་གྲུབ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཏུ་འཇུག་པའི་རྲེན་ལ་སྲེ། དྲེ་པ་དག་བཅྟོམ་ཡང་དག་རྟོགས་རྒྱས་ཀི་འྟོད་ལ་གནས་མྲེད་ཅྲེས་
སྟོགས་སྟོ། །གནས་་་་་་ཨཱརྻ་ནི་རྲེན་གི་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྲེ་དྲེ་ྲེ་བའི་རིགས་པ་འདིས་
སངས་རྒྱས་ཀི་འྟོད་དཔྲེར་བསན་ཞྲེས་སྟོ། །བཅུ་གསུམ་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལྟ་བུ་ལ་བཞྲེད་ པར་མངྟོན་ནྟོ། །མྲེད་པ་ནི་
ཆྟོས་ིད་དྲེ་རིགས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། ངྟོ་བྟོ། གྟོ་རིམ། གངས་ངྲེས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བསྒྲུབ་པའམ་རིགས་བཅུ་གསུམ་རྲེ་
ཤིག་སྲེ་རིམ་པར་སྟོན་པའི་དང་པྟོར་འདི་འཆད་ཅྲེས་པའྟོ། །བཅུ་གསུམ་གི་དང་པྟོར་འཇིག་རྲེན་པའི་ངྲེས་པར་འབྱྲེད་པའི་ཆ་
དང་མཐུན་པ་བཞི་རྣམས་སྟོ། །སྦྱྟོར་ལམ་དྟོད་ཀི་སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་ཆྟོས་ཅན། དྟོད་གནས་་་་་་གསྲེར་དག་ལྡན་དྟོན་བྱང་སྲེའི་
རིགས་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རྟོགས་པ་མ་སྲེས་པ་སྲེས་པ་དང་སྲེས་ཟིན་འཕྲེལ་བའི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྟོས་ིད་ཡིན་
པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ་སྟོར་སྦྱར་རྟོ། ་་་་་རགས་ཆྟོས་དྲེ་ལྟར་གསྲེར་རྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུའམ་རྲེས་ལ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་
མཐྟོང་བ་དང་དྲེའི་རྒྱུན་གྟོམས་པའི་སྟོམ་པའི་ལམ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་རྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་
ཆྟོས་དྲུག་པྟོ་་་་་་གསྲེར་དྟོན་དངྟོས་དྲེ་དག་སྲེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་རྐུན་པྟོ་ཕྱུང་བ་དང་འད་བར་དྲེའི་སང་བྱ་འགགས་པ་
དང་དུས་མམ་དུ་སྲེ་བའི་ས་བརྒྱད་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་མྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྔར་གི་དྲེ་རྣམས་སྲེས་པས་སྟོ་
འཕར་བཅད་པ་དང་འད་བར་སང་བྱ་བྱུང་བ་འགག་ཅིང་འབྱུང་བ་འགྟོག་པའི་ས་དགུ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
མྟོ། །་་་་་རྐུན་པྟོ་བྱུང་བ་དང་སྟོ་འཕར་བཅད་པ་དུས་མམ་པས་འདི་སྟོགས་བཤད་དུ་འགྟོ་ཡང་བུདྡྷ་ཤི་ལྟ ར་བྱས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ལྟར་ན། འདིས་དྟོན་
དྲུག་པྟོའ ་ིབལ་བ་དང་བལ་ཐྟོབ་ནི་རིམ་བཞིན་འགག་སྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ས་བཅུ་པ་ལ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་སང་གྲེན་
དྲེ་དག་དྟོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པས། སང་གྲེན་དྲེ་དག་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ཤྲེས་སིབ་སངས་བའི་བར་ ཆད་མྲེད་ལམ་མྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ས་གསུམ་པྟོ་དྲེ་དག་ིད་ཀི་རྣམ་གྟོལ་
ལམ་ལ། སངས་རྒྱས་་་་་་གསྲེར་ ཐྟོབ་ནས་གཞན་དྟོན་བྱའྟོ་ ་་་་་གསྲེར་ཞྲེས་པའི་སྔྟོན་གི་སྟོན་ལམ་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་
སྟོགས་པ་བདྲེན་པར་མི་འཛིན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཁྟོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
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མི་གནས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་ས་བརྒྱད་པའི་ཤྲེས་རབ་དང་ཐབས་རྣམ་གྟོལ་ལམ་གི་བསྡུས་པའྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་
དྲེ་འདའི་ཐབས་ཤྲེས་དྲེ་དག་སྲེས་པས་ན་ཐྟོས་ལ་སྟོགས་པ་དང་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྟོས་ ་་་་་ཨཱརྻ་འཇིག་རྲེན་
མཐའ་ཡས་སུ་འཕྟོ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྟོ་སྟོ་རིག་བཞི་ལ་སྟོགས་པ་དགུ་པའི་རྣམ་གྟོལ་ལམ་གིས་བསྡུས་
པའྟོ། །གསྲེར་སྟོབས་བཅུ་ཟྲེར་རྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་འགྟོད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་གཞན་གི་
དྟོན་གི་གྟོ་རིམ་མྟོ། །ཇི་ལྟར་འགྟོད་ན། གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན། དགྟོངས་
ལྡྲེམ་དགྟོངས་བརྒྱད་ཀི་སྟོ་ནས་སྟོ། །བརྒྱད་གང་ཞྲེ་ན། ལྡྲེམ་དགྟོངས་བཞི་དགྟོངས་པ་བཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། 
ན་ཐྟོས་དང་ནི་ངྟོ་བྟོ་ིད། །དྲེ་བཞིན་ྲེས་པ་འདུལ་བ་དང་། །བརྟོད་པ་ཟབ་པ་ིད་ལ་ནི། །ལྡྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་
པ་འདི་རྣམ་བཞི། །ཞྲེས་ཏྲེ། ས་དྟོན་ནི། ས་སྦྱྟོར་བམ་གིས་སུ། ལྡྲེའུ་་་་་་འམ་ཡུལ་ལ་ལར་སྐ ་སྐུགས་ཞྲེས་ཟྲེར་ལ་ལར་ལྡྲེམ་ཟྲེར་བྱིས་པ་

རྲེད་མྟོའ ་ིགབ་ཚིག་སྲེ་དཔྲེར་བརྟོད་དག་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །བཞིན་དུ་ཚིག་ཐྲེལ་གིས་མི་དབབ་པར་བསྒྱུར་ཏྲེ་བསན་པ་ཡིན་པས། ལྡྲེམ་
པྟོར་དགྟོངས་པ་བཞི་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་སྟོ། །སྲེམས་ཙམ་པའམ་རྣལ་འབྱྟོར་སྟོད་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ན་ཐྟོས་
ཕྱི་རྟོལ་ལ་ཞྲེན་ ་་་་་དབྱིག་གྲེན་པ་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཟུགས་སྟོགས་ཕྱིའི་དྟོན་ཡྟོད་པར་བསན་པ་ལྟ་
བུ་གཞུག་པ་ལ་ལྡྲེམ་དགྟོངས་ཏྲེ། ི་ཤུ་པར། གཟུགས་སྟོགས་སྲེ་མཆྲེད་ཡྟོད་པར་ནི། །དྲེས་འདུལ་བ་ཡི་སྲེ་བྟོ་
ལ། །དགྟོངས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་སྲེ། །རྫུས་ཏྲེ་སྲེ་བའི་སྲེམས་ཅན་ ་་་་་ཡྟོད་པར་བསན་པའང་དྲེ་ཡིན་པ་
བཞིན། །ཞྲེས་སྟོ། །མཚོན་པ་ཙམ་མྟོ། །མཚན་ིད་དམ་ངྟོ་བྟོ་ིད་གསུམ་ལ་དགྟོངས་ནས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
མྲེད་དྟོ་ ་་་་་དབྱིག་གྲེན་ཡྟོད་དྟོ། །་་་་་གཞན་དུ་བཤད། རང་བཞིན་གིས་མྱང་འདས་སྟོ། །ཞྲེས་་་་་་བྟོ་བརན་མར་བསན་པ་མཚན་ིད་
ལ་ལྡྲེམ་དགྟོངས་སྟོ། །གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་མྲེད་དྟོ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྟོ། །་་་་་བྟོ་བརན་མར་ནམ་མཁའ་
བཞིན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤཱནིས་ ་་་་་ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ་སྟོ། །སངས་རྒྱས་ཆྟོས་ལ་བརས་པ་དང་། །ལྲེ་ལྟོ་ཅུང་ཟད་ཆྟོག་ ་་་་་

རྔྟོག་དང་ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་འཛིན་དང་། །ང་རྒྱལ་འདྟོད་ཆགས་སྟོད་པ་དང་། །འགྟོད་དང་ བྱང་སྲེ་་་་་་མ་ངྲེས་་་་་་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་ལྡྟོག་
པ་ནི།་་་་་འྟོ་དབྱིག་གྲེན། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སིབ་པ་སྲེ། །དྲེ་ཡི་གྲེན་པྟོར་ཐྲེག་མཆྟོག་ ་་་་་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་ནྟོ། །དབྱིག་གྲེན་

ནྟོ། །གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་སིབ་པ་བརྒྱད་ཀི་གྲེན་པྟོ་ལ་ལྡྲེམ་
དགྟོངས་བརྒྱད་དྲེ། ང་དྲེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ ་་་་་དབྱིག་རྣམ་གཟུགས་ ་་་་་དག་ནས་འྟོད་སྲུངས་་་་་་ཤཱ ནིའི་མན་ངག་གི་བར་དུ་
གྱུར་ཏྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའྟོ། །སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་བྱྲེ་སྲེད་དང་མམ་པ་བསྲེན་བསྐུར་ན་གཟྟོད་ཐྲེག་ཆྲེན་རྟོགས་པ་
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སྲེ་བྟོ། །ཞྲེས་དང་། བདྲེ་བ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་སྟོན་ལམ་བཏབ་ན་དྲེར་སྲེ་བྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་དང་། ་་་་་དྲེ་པ་དི་མྲེད་ཟླ་འྟོད་ཀི་མཚན་

སྨྲྟོས་པ་ཙམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཞྲེས་སྟོགས་དབྱིག་གྲེན་ཤཱ ནི། ལ་ལར་སྦྱིན་པ་སད་ལ། ལ་ལར་བསྔགས་པ་ལྟ་བུ། སངས་རྒྱས་ འགའི་
ཞིང་གི་འབྱྟོར་བ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་ལའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུ། སངས་ རྒྱས་
བྱང་སྲེམས་ལ་གནྟོད་པ་བྱྲེད་ན་མཐྟོ་རིས་སུ་འགྟོ། ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ། ན་ཐྟོས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་
ཐྲེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །སིང་པྟོ་མྲེད་ལ་སིང་པྟོར་ཤྲེས། །ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་
ལྲེགས་པར་གནས། །ྟོན་མྟོངས་པས་ནི་རབ་ྟོན་མྟོངས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལ་་་་་བྟོ་

བརན་ག ིས་ཚིག་དྲེའི་ཐད་ཀར་ནི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་དང་འདྟོད་པའི་ཡྟོ ན་ཏན་ལྔ་ནི་སིང་པྟོའ ྟོ། །དྲེ་ལ་དམ་པ་དང་། ་་་་་གཙོ་བྟོར་འཛིན་པ་ནི་སིང་པྟོ་མྲེད་ལ་སིང་པྟོར་རྟོག་པའྟོ། །རག་

པ་དྲེ་གཙང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་ལ་གནས་པའྟོ། །ཆགས་སང་སྟོགས་ནི་ྟོན་མྟོངས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རག་ཏུ་སྟོད་པས་སྲེམས་དི་མ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ནི་ྟོན་མྟོངས་སས་ྟོན་

མྟོངས་པའྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་ཅྲེས་པའི་དྟོན་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དུའྟོ། །སིང་པྟོ་ནི་སྲེམས་ཀི་རྣམ་གཡྲེང་ ་་་་་གི་སྐ ད་དྟོད་ཨ ་སར། སར་སྲེམས་ཕྱིར་གཡྲེང་བ་

ལ་བྱ། ཨ ས་བཀག་པས་མི་གཡྲེང་ཞིང་རྲེ་གཅིག་པའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །སྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་ལ་སིང་པྟོ་མཆྟོག་གཙོ་བྟོར་སྲེམས་པ་དང་། རག་བདྲེ་
གཙང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་མི་རག་སྟོགས་ལ་གནས། ་་་་་རྟོགས་པའྟོ། །ཡུན་རིང་ཆྟོས་ལ་དཀའ་སད་ཀི་ྟོན་
མྟོངས་པས་རབ་ཏུ་ྟོན་མྟོངས་པར་བྱས་ན་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡྲེམ་དགྟོངས་
སྟོ། །གིས་པ་ནི། མམ་པ་ིད་དང་དྟོན་གཞན་དང་། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གི་ནི་
བསམ་པ་ལ། །དགྟོངས་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤྲེས་བྱ། །ཞྲེས་ཏྲེ། རྒྱུ་་་་་་ཚོགས་གིས་འབས་་་་་་བུ་ཆྟོས་སྐུ་བྱྲེད་པ་་་་་་གཞན་དྟོན་

གསུམ་མམ་ཆྟོས་སྐུ་ ་་་་་དབྱིག་སྟོགས་མམ་པ་ལ་དགྟོངས་ནས་ང་སངས་རྒྱས་ ་་་་་དབྱིག་གྲེན་རྣམ་གཟིགས་སུ་གྱུར། 
ཞྲེས་སྟོགས་ལྟ་བུའྟོ། །ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བྱ་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་སུ་ཞིང་། །ཞྲེས་སྟོགས་ལྟ་བུ་ ་་་་་ཆྟོས་ལ་བརྲེས་པའི་གྲེན་པྟོ་སྔར་བཤད་དྲེ་

ལྟ་བུ་ལ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་བཤད་དྟོན་གཞན་ལ་དང་ ་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་མྲེད་མ་སྲེས་ཞྲེས་སྟོགས་ལྟ་བུ་ས ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་དབྱིག་

གྲེན། རིན་ཆྲེན་མང་གིས་མཚན་བཟུང་བ་དང་། བདྲེ་བ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་སྟོན་ལམ་བཏབ་ན་སྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ། ་་་་་ཐྲེག་བསྡུས། དབྱིག་ཤཱ ནི། 

དུས་གཞན་ལ་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་བསྟོད་སད་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགྟོངས་པའྟོ། །་་་་་དྲེ་བརྒྱད་ཐྲེག་ཆྲེན་འདིར་སང་

བ་ལྟ་བུར་གཟུང་ཞིང་དྲེ་བརྒྱད་ཀི་འགྟོ་དྟོན་ལ་འབད་པ་ནི། ར་འདུལ་སྦྱྟོང་བྱྲེད་པ་ལྟར་ངྲེས་པར་དུལ་བར་འགྱུ ར་བས་ཐྲེག་གསུམ་ལ་འགྟོད་པའི་གྟོ་རིམ་མྟོ། །འདི་རྣམས་
དང་ངྲེས་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཤཱནིས། དང་པའི་དྟོན་ནི་དྲེ་པས་བསན་པ་རྣམས་དགྟོངས་པ་བཞི་དང་ལྡྲེམ་པྟོར་
དགྟོངས་པ་བཞིས་བཤད་ཅྲེས་ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། བརྒྱད་ཀ་དང་དྟོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་ ་་་་་ཤཱ ནི་བྟོད་
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ཕལ་ཆྲེར་བཞྲེད་ལ་ཆྲེན་པྟོ་ཁ་ཅིག་་་་་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པྟོ་ཆུ ་མིག་པ། དང་ངྲེས་གིས་ཀ་ཡྟོད་དྲེ། ངྲེས་དྟོན་ནི། གྲེན་པྟོའ ་ི
ལྡྲེམ་དགྟོངས་གིས་པ་དང་བརྒྱད་པ་ལྟ་བུའྟོ་གསུངས་སྟོ། །འདི་ལྲེགས་ཏྲེ་ཐྲེག་བསྡུས་སུ། དགྟོངས་པ་བཞི་
དང་ལྡྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་པ་བཞིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཐམས་ཅད་ཁྟོང་དུ ་ཆུད་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་དང་། མཚན་
ིད་ལ་ལྡྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་པ་ནི། ་་་་་ཤྲེས་བྱའི་མཚན་ིད་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་བཤད་སྦྱར་རྟོ། །གང་དུ་ཆྟོས་ཀི་མཚན་ིད་བསན་
པས་ངྟོ་བྟོ་ིད་གསུམ་པྟོ་དག་སྟོན་པའྟོ། །གྲེན་པྟོ་ལ་སྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་པ་ནི། གང་དུ་སྟོད་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་
སྟོང་གི་གྲེན་པྟོ་བསན་པའྟོ། །ཞྲེས་པས་དྲེ་ཁྟོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནྟོ། །སིར་དང་ངྲེས་ལ་སྟོ་མང་སྲེ། ཀུན་རྟོབ་སྟོན་པ་
དང་དྟོན། དྟོན་དམ་སྟོན་པ་ངྲེས་དྟོན། ལམ་དང་གང་ཟག་སྟོན་པ་དང་དྟོན། འབས་བུ་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདྟོར་

སྟོན་པ་ངྲེས་དྟོན། གང་ཟག་དང་སྲེམས་ཅན་སྟོགས་སྟོན་པ་དང་། སྟོང་ིད་སྟོན་པ་ལ་དང་ ངྲེས་སུ་བཤད་པ་ ་་་་་

མདྟོ་ན་དངྟོས་སུ་ཡྟོང་སྟོགས་ལས། ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ། མདྟོ་གང་དག་གི་དྟོན་ས་ཇི་བཞིན་པ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པའི་དྟོན་
ཏྟོ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་དྟོན་གིས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འདིས་དྟོན་ངྲེས་པ་ཁྟོ་ནའྟོ་ཞྲེས་བྱ་བས་ན་ངྲེས་པའི་དྟོན་
ནྟོ། །གང་གིས་དྟོན་ངྲེས་ཞྲེ་ན། མདྟོ་དྲེ་ིད་དམ། དྲེ་ལས་གཞན་པ་དང་། དྲེ་ཡན་དངྟོས་་་་་་གིས་ཀས་ཀང་ངྟོ་། །ཞྲེས་ཏྲེ། 
དང་པྟོ་དགྟོངས་འགྲེལ་ལང་གཤྲེགས་སྟོགས། གིས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་སྟོགས། གསུམ་པ་ི་ཁི་ལྔ་སྟོང་པ་སྟོགས། ཞྲེས་
སྟོགས་དང་། མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། ལུ ང་གི་དྟོན་རིགས་པས་བརགས་པ་དང་། ལུང་བསན་པས་ན་དབྱྲེན་བྱས་པ་
དང་། ལུ ང་གི་དྟོན་ལུང་གིས་བཤད་པ་དང་། ལུང་གི་དྟོན་ལུང་དང་མི་འགལ་བར་བསན་པ་སྲེ། མཚན་ིད་འདི་བཞིས་ངྲེས་
པའི་དྟོན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ། དྲེ་པ་དང་དྲེས་ཚད་མར་གནང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་
སྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ངྲེས་པར་མཛད་པའི་དྟོན་ནི་དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དྟོན་དུ་དང་བར་མི་བྱ་སྲེ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཚད་
མའི་སྲེས་བུར་གྱུར་པ་དང་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གང་གི་དྟོན་ས་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་
མི་རུང་བའི་མདྟོ་སྟོགས་ནི་དང་དྟོན་ཡིན་ཞྲེས་ཐྟོབ་བྟོ། །སྔར་དངས་པ་ལྟར། དང་བའི་དྟོན་ནི་དྲེ་པས་བསན་པ་རྣམས་ཞྲེས་
སྟོགས་ཤཱནིས་སྟོ། །དྲེ་པའི་གསུང་ལ་དང་དྟོན་ཡྟོད་མྟོད་དྲེའི་དགྟོངས་འགྲེལ་བསན་བཅྟོས་ལས་དང་དྟོན་སྟོན་པ་མི་འཐད་
ཅྲེས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་མདྟོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་ལྟོ། །འྟོ་ན་དགྟོངས་ལྡྲེམ་དགྟོངས་ཀི་ཁད་པར་ཅི་ན། སིར་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་
སྲེ་དགྟོངས་པ་བཞི་གྲེན་པྟོ་ལ་ལྡྲེམ་དགྟོངས་ཀི་ནང་ན་སང་ཞིང་ལྡྟོག་ཆའི་ ་་་་་ལྟྟོས་ས་ལ་ལྟྟོས་ཁད་ཡྟོད་དྲེ། དགྟོངས་གཞི་
གཙོ་བྟོར་བྱས་ནས་བསན་པའི་ངག་དགྟོངས་པ་ཅན། སྐ བས་ཀི་ཚིག་གི་དགྟོངས་པ་གཙོ་བྟོར་བྱས་ནས་བསན་
པའི་ངག་ལྡྲེམ་དགྟོངས་ཏྲེ། ཤཱ ནིས་་་་་་ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ། དྲེ་ལ་བརྟོད་པར་འདྟོད་པའི་དྟོན་བཤད་པ་ནི་དགྟོངས་
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པའྟོ། །བསན་པའི་སའི་དགྟོངས་ ་་་་་དགྟོས་པ་ཟྲེར་འདི་མ་དག་རྒྱ་དཔྲེ་གིས་ལ་དགྟོངས་པ་ཞྲེས་སྟོ། །པ་བཤད་པ་ནི་ལྡྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་
པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་དགྟོས་པ་ ་་་་་འྟོད་ཟྲེར་མགྟོན་པྟོ་སྟོགས་གཙོ་བྟོར་བྱས་པ་དང་དགྟོངས་དྟོན་གཙོ་བྟོར་བྱས་
པའྟོ། །ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་དུ། དགྟོངས་པ་ནི་ཡིད་ལ་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ག ི་ཕ་རྟོལ་གཟུ ང་བ་ལ་ལྟྟོ ས་པར་ཁས་མི་ལྲེན་པའྟོ། །ལྡྲེམ་པྟོར་དགྟོངས་པ་ནི་དྲེ་ིད་ཕ་རྟོལ་གཟུ ང་

བ་ལ་ལྟྟོས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཞྲེས་ཐྲེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་རྟོ། །རྔྟོག་ལྟོ་ནི་སྨྲ་བ་པྟོས་བསམ་པའི་དྟོན་ལས་གཞན་ན་པ་པྟོས་གྟོ་བར་བྱྲེད་པ་ན་དགྟོངས་པ། སྨྲ་པ་

པྟོས་བསམ་པའི་དྟོན་དྲེ་ིད་ན་པ་པྟོས་གྟོ་བར་བྱྲེད་པ་ནི་ལྡྲེམ་དགྟོངས་སྟོ་ཞྲེས་ སྟོ། །དྲེའི་འྟོག་ཏུ་འབད་རྟོལ་གི་་་་་་ཕྱིས་ཞྲེས་གསྲེར་མཚན་མ་མྲེད་ཅིང་
འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གཞན་གི་དྟོན་གི་སྲེ་བྱྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་འབྱུང་བ་དྲེའི་རྲེན་
ལ་རིགས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །བུདྡྷ་ཤིའི་དགྟོངས་པའྟོ། །ཡང་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོལ་བ་མི་མངའ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྲེ་དྲེར་
འཇུག་གམ་འབྱུང་བ་བཅུ་པའི་ཁད་པར་ལམ། ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ཤཱནི་རང་ཀིར་གི། ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོལ་བ་མི་མངའ་བ་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དང་པྟོ་ཆྟོས་དྲུག་ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་རྟོལ་བ་མི་མངའ་བའི་བར་
འབྱུང་བ་དྲེའི་ཕྱིར། བཅུ་གསུམ་པྟོ་འདི་ནི་དྟོན་ནམ་རྟོགས་པའི་གྟོ་རིམ་ཡིན་གི་བཤད་པའི་རིམ ་པ་ཁྟོ་ན་མིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་པའི་དྟོན་རྲེ་རྲེ་སྦྱར་ཟིན་ཏྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་ས་མཚམས་བྱས་པ་དྲེའི་འགྲེལ་པར་བལྟའྟོ། །ཆྟོས་
བཤྲེས་ནི། བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་སྦྱྟོར་བ་མི་རིགས་ཏྲེ་བྱང་སྲེམས་བཅུ་གསུམ་ཞྲེས་དང་འགལ་
ཟྲེར་རྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་རང་ཀིར་སངས་རྒྱས་ལ་འཆད་དྟོ། །་་་་་དྲེའི་ཡང་རིགས་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་དྟོན་སང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི། བྱང་སྲེའི་
བསྒྲུབ་པ་ཆྟོས་ཅན། བཅུ་གསུམ་པྟོ་འདི་ལ་ལྷག་ཆད་ཀིས་སྟོན་མྲེད་དྲེ། བཅུ་གསུམ་པྟོ་འདིས་སྲེས་བུ་བྱང་
སྲེའི་བྱང་ཆྲེན་སྒྲུབ་པའི་དྟོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཚང་ཞིང་མ་ལྷག་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཀང་གིས་
གདམས་ངག་བཅུ་པྟོར་མ་ཟད་དྟོ། །དྟོད་སྟོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚོགས་ལམ་ཡང་བསྡུས་པས་དྲེའི་ཡང་རྲེན་ ་་་་་

མདྟོར་དུ་གསུངས་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཤཱ ནི་ཨ བྷྱས་ཀང་ངྟོ་། །བཞི་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ཆྟོས་སྒྲུབ་པ་བཞིའམ། སྲེམས་བསྲེད་ལ་
སྟོགས་་་་་་གསྲེར་པ་ིད་ཀི་གནས་སྐ བས་ཐ་དད་པའི་བྱྲེ་བག་གིས་བྱང་ཆུབ་ལ་དགྟོད་པའི་ཕྱིར་དུ ་སྲེམས་དཔས་
བྱང་སྲེམས་བཅུ་གསུམ་པྟོར་ཕྱྲེ་བའི་སྲེམས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དྲེ་དྲེ་ཆྟོས་ཅན། ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས། ཁྟོད་
ཁྟོ་ན་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྲེན་རང་བཞིན་གི་རིགས་ཞྲེས་བསན་པ་འཐད་དྲེ། ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་བྱང་སྲེའི་རྟོགས་པའི་
ཆྟོས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆྟོས་ིད་ཡིན་པས་སྟོ། །ཁྟོ་ན་ཞྲེས་པ ས་ཆྟོས་ཅན་ཀུན་རྟོབ་པ་རྣམས་དྲེ་ཡིན་པ་
གཅྟོད་པའྟོ། །་་་་་འདིར་བྱང་སྲེམས་བཅུ་གསུམ་པྟོ་ལ་རིགས་སུ་བསན་ཞྲེས་གསྲེར་དུ་དང་འྟོག་ཏུ་བྱང་སྲེམས་རིགས་ཡིན་ན། ཞྲེས་སྨྲྟོས་ཡང་སྔར་བཤད་ལྟར་ཡིན་དགྟོས་
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སྟོ། །རང་ཀིར་ནི། བྱང་སྲེ་ཚོགས་ལམ་པ་ིད་བཅུ་གསུམ་པྟོ་བསྲེད་པས་དྲེའི་རྲེན་རིགས་ཡིན་གི་ཆྟོས་དབྱི ངས་ནི་
དམིགས་པ་ཡིན་གི་རྒྱུ་མིན་པས་དངྟོས་སུ་རིགས་མིན་ཟྲེར་རྟོ། །འྟོ་ན་་་་་་ཐར་ཆ་ངྲེས་འབྱྲེད་སྲེམས་བསྲེད་སྟོགས་ཀི་
ཡང་སྔྟོན་དུ་འགྟོ་བས་དང་པྟོར་བསན་པར་རིགས་ཞྲེ་ན། དྟོན་གི་རིམ་པ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་བདྲེན་མྟོད་ཀི་འདི་ནི་
འབས་བུ་སྔར་བཤད་ནས་རྒྱུ་ཕྱིས་འཆད་པ་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ།་་་་་ཨཱ་རྻས་དྲེ་དྟོན་ག ི་རིམ་པ་དང་། 

འདི་འབས་བུས་རྒྱུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པས་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནྟོ། །་་་་་གསྲེར། གིས་པ་ལ། རྟོད་ལན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ་འདྟོད་པ་བརྟོད། དྲེས་
སྟོན་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་དྲེ་འཕགས་པའི་ཆྟོས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་དྲེ་ཁྟོ་ན་འཕགས་པའི་རིགས་དང་དྲེའི་བདག་ིད་དམ་རང་བཞིན་ཅན་གི་བྱང་པ་བ་མྲེད་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆྟོས་སྟོབས་སྟོགས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ནའྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཡིན་
པ་འྟོ་ན་ནི་རིགས་འཆད་སྐ བས་འདིར་ཆྟོས་ཅན། བྱང་པ་ཁྟོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
ཆྟོས་དབྱིངས་ིད་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཆྟོས་ིད་དྲེ་ནི་ན་རང་བྱང་སྲེ་ཀུན་
ལ་སིར་ཏྲེ་ཐུན་མྟོང་བར་གནས་པའི་ཕྱིར་སམ་པའི་སྲེ་བྟོ་བྟོ་དམན་པ་ལུང་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀི་ངྟོར་ཏྲེ། དྲེ་
རྣམས་ལ་བརྲེ་བས་དྲེའི་མི་ཤྲེས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དྟོགས་པ་བསུ་བ་སྔར་གསུངས་ཤིང་རྒྟོལ་བ་བསླང་ནས་
རྟོད་ལན་བར་སྐ བས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་སྟོ། །འདིར་བཤད་རིགས་ནི་ཆྟོས་ཅན། ན་རང་གི་མིན་
པར་ན་རང་ལས་ཐ་དད་པ་བྱང་སྲེ་ཁྟོ་ནའི་རིགས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྟོས་དབྱིངས་ཡིན་པས་
སྟོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་ལ་ཆ་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེར་མྲེད་པར་ན་རང་བྱང་སྲེ་ཀུན་ལ་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་པར་འདིར་
བཤད་དྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་མ་གཏྟོགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཨཱརྻ་སྟོགས་ལྟར་ན། སྐ བས་འདིར་ཆྟོས་ཅན། འདི་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི། 
འདི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི། འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སྟོ་ཞྲེས་རིགས་ནི་ཐ་དད་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ ར་ཐལ། 
ཆྟོས་དབྱིངས་ཁྟོ་ན་རང་བཞིན་རིགས་ཡིན་པས་སྟོ། །ཁབ་སྲེ། ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་ཆར་དབྱྲེར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། ལན་ལ། དྟོན་གི་སྟོ་ནས། དཔྲེ་ཡི་སྟོ་ནས་ལན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རྲེན་ཆྟོས་དབྱིངས་ལ་བརྲེན་པ་རྟོགས་པ་
གྟོང་མ་གྟོང་མའི་རིམ་གིས་ན་ཐྟོས་དང་སྟོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པའམ་ ་་་་་དངྟོས་ལམ་ཇི་ལྟ་བར་བྱང་
སྲེས་དམིགས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བྱང་སྲེའི་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ཁྟོ་ན་ན་ཐྟོས་རང་རྒྱལ་སྟོགས་ཀི་རིགས་ིད་དུ་ཐ་
སད་འདྟོགས་སྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེ་ན་རང་འཕགས་པ་སྟོགས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཆྟོས་རྟོགས་ཤིང་ཐྟོབ་པར་
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བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་རྣམ་པར་འཇྟོག་པའི་སྟོ ་ནས་སྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བའི་ལན་ཞིག་ཀང་བྱམས་པས་
གཟིགས་མྟོད་དྲེ། མདྟོ་སྲེ་ལས་བསན་པའི་ཕྱིར་རྟོ་གསྲེར་དགྟོངས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། ན་ཐྟོས་བདག་
སྲེམས་ཙམ་པ་ལྟར་རིགས་ཐ་དད་དང་རིགས་ཆད་མི་འདྟོད་ཀི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངྲེས་པའི་རིགས་ཅན་
དུ་འདྟོད་པས་ཁྲེད་ཀི་ལུགས་ཀི་རིགས་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་རྐྱྲེ ན་གིས་བྱས་པའི་ན་ཐྟོས་དང་རང་རྒྱས་
གི་ཐྲེག་པ་ལ་སྟོགས་རྟོགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་པས་རིགས་ཐ་དད་འཐད་པར་འདྟོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཁྟོ་བྟོ་
ཅག་ཀང་རང་བཞིན་རིགས་ཆྟོས་དབྱིངས་ཁྟོ་ནར་འདྟོད་ཀང་འཕགས་པའི་ཆྟོས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་
ཆྟོས་དབྱིངས་འཕགས་ཆྟོས་དྲེ་དང་དྲེའི་རྒྱུའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་ རྣམ་པར་འཇྟོག་པའི་སྟོ་ནས་རིགས་ཁད་པར་ཅན་
བཅུ་གསུམ་ིད་དུ་ཐ་སད་འདྟོགས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་ན་སྦྱྟོར་ཕྲེང་བལྟའྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟ་མྟོད་ཀི་དྲེ་
བཞག་ནས་བསན་པ་དང་གྟོ་བར་སླ་བའི་ཆྟོས་ིད་དུ་བྱས་ནས་འཇིག་རྲེན་པའི་ཁ་དངགས་ཏྲེ་གགས་པའི་དཔྲེ་
ཡིས་ལན་གཞན་དུ་སྟོན་ནྟོ། །མཐར་ཐུག་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པ་འདྟོད་ལ། གནས་སྐ བས་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། 
དཔྲེར་ན། ྲེར་ལྲེན། འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་མངྟོན་པར་གྲུབ་ཅིང་རྐྱྲེན་མྲེ་ལྲེ་གཅིག་གིས་སྟོ་བཏང་བའི་རྲེན་ར་
བུམ་དང་ལྷུང་བཟྲེད་ལ་སྟོགས་པ་གཅིག་ཡང་བརྲེན་པ་ནང་གི་བཅུད་སང་རི་ ་་་་་ཤཱ ནི་རད་དང་ལི་ཁར་ར་སྲེ་བུ་རམ་
དང་མར་ ་་་་་རང་ཀིར་དང་ཏིལ་་་་་་ཤཱ ནི་མར་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོད་ིད་ཀིས་རྲེན་བུམ་པ་ཐ་དད་པར་བཞག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། ་

་་་་ནམ་མཁའ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཀི་ལམ། བྱ་ཁྱུང་གི་ལམ། ི་མའི་ལམ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་སིང་མཆྟོག་དྟོན་ནྟོ། །བརྲེན་པའི་ཆྟོས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་
བསྡུས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཐ་དད་པའི་བྱྲེ ་བག་ིད་ཀིས་རྲེན་རང་བཞིན་རིགས་ཐ་དད་དམ་དྲེའི་དབྱྲེ་བ་ཡྟོངས་
སུ་བརྟོད་ཅིང་བསན་ཏྟོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། སྒྲུབ་པའི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ཇི་སྐ ད་བཤད་
པའི་བྱང་སྲེ་བཅུ་གསུམ་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། དམིགས་པ་གསུངས་ཏྲེ་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ར་བ་ནི། 
སྒྲུབ་་་་་་མདྟོ་དྟོན་པྟོའ ་ིདམིགས་པ་ཆྟོས་ ་་་་་ཨཱརྻ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེའྟོ། །དྲེ་ཡང་གང་ཡིན་ན་དྲེ་ཡང་དགྲེ་བ་དང་
སྟོགས་པ་མི་དགྲེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཡིན་ནྟོ། །ཅི་དྲེ་དག་ཁྟོ་ནར་ཟད་དམ་ཞྲེ་ན། ་་་་་ཨཱརྻ་འཇིག་རྲེན་པའི་རྟོགས་
པ། ནས། ཐུབ་པའི་ཐུན་མྟོང་མིན་པར་རྟོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དང་ལུང་མ་བ སན་པ་དང་
འཇིག་རྲེན་པ་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྲེད་པ་དང་། འདུས་ བྱས་
དང་འདུས་མ་བྱས་དང་། ཐུན་མྟོང་དང་ཐུན་མྟོང་མིན་པ་སྲེ། རབ་འབྱྟོར་དྲེ་དག་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བྱའྟོ་
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ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་དམིགས་པ་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་མྲེད་པར་སླྟོབ་ཅྲེས་མདྟོར་རྟོ། །འགྲེལ་བ་ནི། དུས་རྲེ་ཤིག་བཅུ་གཅིག་གི་དང་པྟོར་འདི་
བཤད་དྟོ། །གང་ན། དགྲེ་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སིར་ཞྲེས་ ་་་་་གསྲེར་པ་ན་ཐྟོས་སྟོགས་དང་ཐུན་མྟོང་དུ་བཤད་ན་ ་་་་་

གསྲེར་དངྟོས་མིང་དྟོན་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། དགྲེ་སྦྱྟོང་ཚུལ་ནི་དི་མྲེད་ལམ། །ཞྲེས་་་་་་མཛོད་ལས་སྟོ། །པ་ལྟར། ལམ་
ཟག་མྲེད་དང་སྟོགས་པ་སྲྟོག་གཅྟོད་པ་སྟོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས་ཏྲེ། མཚན་གཞི་དགྲེ་བར་མཚོན། མི་དགྲེ་
བའི་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་གང་ཞིག དམ་པས་བསྔགས་པར་བྱ་བ། དགྲེ་བའི་ལས་སུ་མཚོན། སང་བྱ་
མི་དགྲེ་བའི་གྲེན་པྟོར་གྱུར་པའི་ལས་སྟོ། །བསམ་བཞིན་མ་ནྟོར་བར་ནི་གཞན་གསྟོད་པའི་ལས་དང་། 
སྟོགས་པ་མ་བྱིན་ལྲེན་སྟོགས་བཅུ། མཚན་གཞི། མི་དགྲེ་བར་མཚོན། དགྲེ་བའི་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་
གང་ཞིག དམ་པས་སད་པར་འྟོས་པ། དྲེའི་ལས་སུ་མཚོན། དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་གནྟོད་བྱར་གྱུར་པའི་ལས། ཟུར་
ཕྱི་མ་ཡང་ངྟོ་། །ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། སྟོགས་ངག་ཡིད་བཟྟོ་སྤྲུལ་སྟོད་ལམ་རྣམ་སིན། 
མཚན་གཞི། ལུང་དུ་མ་བསན་པར་མཚོན། དགྲེ་མི་དགྲེ་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཆྟོས་སྟོ། །དྲེའི་ལས་སུ་
མཚོན། ཕན་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་གནྟོད་དམ། དགྲེ་མི་དགྲེའི་སྲེམས་གང་གིས་ཡང་མ་བསླང་བའི་ལས་སྟོ། །་་་་་མདྟོ། དྲེའི་
འྟོག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་ས་བྟོན་རུལ་བ་དང་འད་བས་ ་་་་་གསྲེར་རང་ཀིར་དངྟོས་དྟོར་ལ་དགྲེ་མི་དགྲེ་དྲེ་དག་ ིད་ལ། འཇིག་
རྲེན་པ་དང་འདས་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པ་གིས་པྟོའ ་ིདབྱྲེ་བ་སྲེ་ཟུང་དུ་སྦྱར་བ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཕག་བཞི་ིད་ཀིས་
གསུམ་གི་ལྷག་མ་རྣམས་ཏྲེ། ར་བའི་གངས་བཞིན་དུ་བསན་ན་ ་་་་་ན་ཚོད་རྒན་པྟོའ ་ིཟླས་དངས་པ་དྲེ་དང་སྲེས་མ་ཐག་པ་སྟོགས་མཁས་པའི་

ཟླས་དངས་པ་རྟོངས་པའྟོ་འདིར་འཕགས་པའི་ཟླས་དངས་པའི་བྱིས་པ་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ ་་་་་ཕྱིར་ཨཱརྻ་

ཕུང་པྟོ་ལྔ་དང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་སྟོགས་འཇིག་རྲེན་པའྟོ། །འཕགས་པའི་སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ ་་་་་

ཕྱིར་ཨཱརྻ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྲེད་མ་འདྲེས་སྟོགས་འཇིག་རྲེན་འདས་པའྟོ། །གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ ་ལྟ་
བའི་གྲེན་པྟོ་ ་་་་་ཨཱརྻ་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་ྲེ་བར་ལྲེན་པའི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་དང་ཁམས་སྲེ་མཆྲེད་བསམ་གཏན་བཞི་
ཚད་མྲེད་བཞི་གཟུགས་མྲེད་མངྟོན་ཤྲེས་ལྔ་ནི་ཟག་བཅས་སྟོ། །ྲེར་ལྲེན་ནི། མ་འྟོངས་པའི་ཕུང་པྟོ་ལ་འདུན་པ་
དང་ད་ལྟར་བ་ལ་འདྟོད་ཆགས་ལ་ཀུན་བཏུས་སུ་བཤད། མཛོད་དུ་ྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད ་
དྟོ། །བདག་དྲེར་ལྟ་བའི་གྲེན་པྟོ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཆགས་སྟོགས་ྟོན་མྟོངས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་དན་པ་ྲེར་བཞག་བཞི་
སྟོགས་སྟོ་བདུན་དང་ནས་མ་འདྲེས་པའི་བར་ནི་ཟག་མྲེད་དྟོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། ཟག་པ་དྲེའི་བདག་ིད་དང་། 
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ཟག་པ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། ཟག་པས་བཅིངས་པ་དང་། ཟག་པའི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་། ཟག་པའི་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་དང་། ཟག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་བལྟའྟོ། །ཞྲེས་ཟག་པའི་སྟོ་དྲུག་གང་
རུང་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་དང་། མཛོད་དུ། ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དམིགས་པའམ་
མཚུངས་ལྡན་ཅི་རིགས་པའི་སྟོ་ནས་རྒྱས་སུ་རུང་བ་ལ་བཤད་དྟོ། །་་་་་ཞིབ་ཏུ་ཤྲེས་དགྟོས་ཟག་མྲེད་ལམ་གི་བདྲེན་པ་
དང་། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གསུམ་ཡང་སྲེ། །ཞྲེས་སྟོ། །འདྟོད་པའི་ཁམས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་མ་འདྲེས་
བཅྟོ་བརྒྱད་སྟོགས་ཆྟོས་ཅན། འདུས་བྱས་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་ལ་རག་ལས་པས་སྲེ་བའི་ཕྱིར། ཞྲེས་གྟོང་
འྟོག་ཏུ་བསྲེའྟོ། །རྒྱུ་རྐྱྲེན་ལ་མི་ལྟྟོས་པས་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་འདྟོད་ཆགས་ཟད་པའི་འགྟོག་པ ་སྟོགས་འདུས་མ་
བྱས་སྟོ། །ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་འཕགས་པའི་སྲེ་བྟོ་མང་པྟོའ ་ིརྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་ ་་་་་ཕྱིར་ཨཱརྻ་བསམ་གཏན་ཚད་མྲེད་
གཟུགས་མྲེད་མངྟོན་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཤྲེས་ལྔ་ནི་འཕགས་ཆུང་དང་སངས་རྒྱས་ཐུན་མྟོང་གི་ཆྟོས་སྟོ། །ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པ་
ནི་སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་ལ་མིན་གི་ན་རང་བྱང་སྲེམས་ལ་ཡང་འབྱུང་བ ས་ཞྲེས་སྟོན་པའྟོ། །ཡང་དག་
རྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་ཆྟོས་ཅན་སྟོབས་བཅུ་སྲེ། རྲེ་རྲེ་ལའང་སྟོབས་དཔག་མྲེད་ཡྟོད་པས་
དྲེའི་རྲེན་ནམ་ཆྟོས་ཅན་ནྟོ། །ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་ཀི་གཙོ་བྟོ་སྟོབས་བཅུ་ཡིན་པས་འདིར་
ཆྟོས་ཅན་གི་སས་གཙོ་བྟོ་བསན་ལ་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཡྟོན་ཏན་ནི་ཆྟོས་ཀི་སས་སྟོ། །ཞྲེས་འདྟོད་
དྟོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དགྲེ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོགས་དྲེ་ལྟ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་སྟོགས་པས་དྲེ་
མཚོན་པ་སྲེ་རྒྱས་པར་ནི་རང་སིའི་མཚན་ིད་མ་ལུས་པ་བཟུང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བསན་ཏྲེ། 
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་མི་བསླབ་པའི། །དངྟོས་དྲེ་གང་ནའང་ཡྟོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་སྒྲུབ་
པ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་རིམ་གིས་ལས་དང་པྟོ་པས་ཞྲེན་ནས་དང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མར་ཞྲེན་མྲེད་དུ་
དམིགས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་བྱང་སྲེ་བཅུ་གསུམ་པྟོ་ས་དང་པྟོར་དགྲེ་བ་ལ་དམིགས་པ་ནས་མཐར་སྟོབས་བཅུ་ལ་
རིམ་གིས་དམིགས་པ་ནི་རྟོགས་པའི་རིམ་པའྟོ་ཞྲེས་འདྟོད་དྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆྟོས་ཤྲེས་སྟོ། །གསྲེར་ལྟར་ན། 
ཕུང་པྟོ་ལྔ་སྟོགས་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་སྟོགས་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱར་རྟོ། །དྲེ་ལྟར་དམིགས་པས་ན་སི་དང་བྱྲེ་བག་གི་སྟོ་ནས ་
དམིགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གྟོ །ཤྲེར་འབྱུང་ངྟོ་། །རིགས་དང་དམིགས་པའི་ཁད་ནི། རང་བཞིན་གཙོ་བྟོར་
གྱུར་པ་ནི་རིགས་ཡིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་ཞྲེས་པའྟོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་
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ལས། མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། དམིགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་
གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་སྟོན་ནྟོ། །ར་བ་ནི། གང་གི་དྟོན་དུ་ཚོགས་གིས་བསྲེད་ཅིང་སྟོག་པ་ ་་་་་རང་ཀིར་ནི་
ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་སྲེ་འདི་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གང་གི་ན། རང་འབྱུང་བས་རང་འབྱུང་ ་་་་་སིང་མཆྟོག་གི་སྲེ་བྱང་སྲེམས་
ཀིའྟོ། །དྲེ་ཡང་རང་འབྱུང་དངྟོས་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་ཡིན ་པས་དྲེར་བཏགས་སྟོ། །ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཆྲེན་
པྟོ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་ ་་་་་ཤཱ ནི་པར་བྱའྟོ། །ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་སྒྲུབ་ན། སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆྟོག་ིད་ཡིན་
པའྟོ། །གསུམ་པྟོ་གང་ན། རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ ་་་་་མདྟོ་སྲེམས་བརླབས་པྟོ་ཆྲེའི་སྲེམས། མི་བསྒུལ་བའི་སྲེམས། ཕན་
བདྲེའི་སྲེམས། མྟོས་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལྔ་ནི་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོ་ིད་དང་། ་་་་་དྲེ་ལྔ་ནི་མདྟོ་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ་བསྡུ་ན། སྲེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་དུ་འཁྟོར་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་བདག་གིས་གྟོ་ཆ་བགྟོས་ཏྲེ་བདྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་བར་བྱའྟོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེམས་མམ་པར་བྱའྟོ། །དྲེ་དག་
ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཞིང་འདས་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་ན་རང་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཡིད་བྱྲེད་ཀི་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྟོད་དྲེ། ཆྟོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྟོ་རྟོགས་པ་དང་
ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེ་ཡང་བྱང་ཆུ བ་མ་ཐྟོབ་བར་དུ་བདག་གིས་དྲེའི་སྡུག་བསྔལ་མྱྟོང་བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྲེམས་བསྲེད་ནས་ད་གཟྟོད་
བདག་གིས་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་འཚང་རྒྱའྟོ་སམ་པའི་སྲེམས་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའིའྟོ། །སྲེམས་དང་པྟོ་བསྲེད་ཕྱིན་ཆད་ན་རང་སྟོགས་ཀི་སྲེམས་མི་བསྲེད་པ་བརླབས་པྟོ་ཆྲེའི་སྲེམས། རག་
ཏུ་རྣམ་མཁྲེན་ཡིད་ལ་བྱྲེད་ཅིང་དྲེའི་རླྟོམ་སྲེམས་མྲེད་པ་མི་སྒུལ་བའི་སྲེམས། སྲེམས་ཅན་སྟོབ་ཅིང་མི་གཏྟོང་ལ་དྲེས་རླྟོམ་སྲེམས་མྲེད་པ་ཕ ན་བདྲེའི་སྲེམས། རང་བཞིན་དབྱྲེར་
མདྟོའ ྟོ་མྲེད་ཀི་ཆྟོས་ལ་རག་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྟོང་ིད་ཐམས་ཅད་དང་སྟོ་བདུན་དང་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དང་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆགས་པ་མྲེད་པས ་གྟོལ་ཞིང་གྟོས་པ་མྲེད་པའི་ཏིང་

འཛིན་ག ི་བར་ལ་མི་དམིགས་པས་གནས་པའི་སྲེམས་ནི་མྟོས་པའི་སྲེམས་བསྲེད་པའྟོ། །མདྟོར་མྟོས་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་ཞྲེས་སྟོ། །སྲེམས་ཅན་གི་ཕུང་པྟོ་ཆྲེན་པྟོ་དང་
སྲེམས་ཅན་གི་སྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ཀུན་གི་མཆྟོག་ིད་དུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་འདི་ཇི་བཞིན་

མི་སང་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར་ཆྟོས་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་ནི་སྟོང་བ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ། ཐབས་མཁས་པས་ལྟ་བའི་རྣམ་
པ་དྲེ་དག་སང་བའི་ཕྱིར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆྟོས་སྟོན། ཞྲེས་སྟོ། །ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ིད་
ཀི་བར་དུ་ཆགས་པ་མྲེད་པར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་མི་
མམ་པ་དང་མམ་པའི་སྲེམས། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྟོང་མ་ལགས་པའི་
སྲེམས། ཟག་པ་མ་མཆིས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏྟོགས་པའི་སྲེམས་གང་ལགས་པ་དྲེ་ཡང་རང་བཞིན་
གིས་སྟོང་པའི་སླད་དུ་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པས་དྲེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆྲེན་པྟོ་ཞྲེས་བྱའྟོ། ་་་་་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཨཱརྻ་དག་
ཟླ་སྲེ། རང་ཀིར་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཀུན་མཆྟོག་ཏུ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་གསུམ་ག་ལ་སྦྱར་རྟོ། །དྲེས་ན་འདིར་བཤད་ཆྲེད་
དུ་བྱ་བ་ནི་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཞིང་སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ཟྲེར་བས་ཆྟོས་སྐུའི་བདག་ིད་ཀི་འབས་
བུ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ཞྲེས། ཤཱནི་གཞྟོན་ནུ་དཔལ་སྟོགས་ཟྲེར་བ་འཐད་ལ་ཆྲེན་པྟོར་གསུམ་སླྟོབ་ལམ་ནའང་ཡྟོད་
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ཅིང་། ཁ་ཅིག་དྲེ་ཡྟོད་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་སླྟོབ་ལམ་ན་ཡྟོད་ཅྲེས་གསུང་བ ་ནི། གསུམ་དང་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་ཁད་མ་
ཕྱྲེད་པར་སང་ཞིང་། ཁ་ཅིག ཁད་མྲེད་དུ་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ས་ཁྟོ་ནར་སྦྱྟོར་བའང་མདྟོ་མ་མཐྟོང་བར་ཟད་
དྟོ། །འདི་ཡང་གངས་ཅན་དུ་སྔར་མ་རྟོགས་སང་ངྟོ་། །རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ཉུང་ངྟོ་། །ཡང་འགྲེལ་བྱྲེད་གཞན་ནི། ཆྲེད་
དུ་བྱ་བ་ིད་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་དུ་འཆད་ཅིང་། ཁད་པར་དུ་ཇི་སྲེད་པ་རྟོགས་པ་སྲེམས་ཆྲེན། སིབ་གིས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་བལ་བ་སྟོང་ཆྲེན། སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་སྟོགས་རྟོགས་པ་སྲེ་ཐྟོབ་པ་ནི་རྟོགས་ཏྲེ་
ཐྟོབ་ཆྲེན་ཞྲེས་རང་ཀིར་རྟོ། །འགྲེལ་པ་ནི། ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན་འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་སངས་རྟོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པའི་སྟོ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་བའི་བྱང་བ་རྣམས་ིད་ཀི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། གཞན་དྟོན་སངས་རྟོགས་ ་་་་་འདི་གསུམ་ཤྲེར་འབྱུང་དངྟོས། 

ཆྲེན་པྟོ་ིད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་པ་གསུམ་དུའྟོ། །ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་ལྡན་དགྟོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ན། གསུམ་པྟོ་
དྲེ་ིད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕྱིར་རྟོ། །གསུམ་པྟོ་གང་ན། སྲེམས་
ཅན་གི་ཕུང་པྟོ་འཁྟོར་བ་པའི་ཚོགས་ ་་་་་ཏྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ནི་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྟོ། །གཅིག་ཀང་འཁྟོར་བ་ཐྟོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འཇུག་པས་རྒྱུན་ཆྲེན་པྟོར་འགྱུར་བས་དྲེ་

བཅད་པའི་དྟོན་དུ་ཕུང་པྟོ་སྨྲྟོས་སྟོ། །ཨཱརྻའྟོ། །དང་སྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ནི་ཞུགས་གནས་ཀི་གང་ཟག་ཅྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀུན་གི་
མཆྟོག་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་བྱའྟོ། །་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས་ཞྲེས་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ ་་་་་ཁ་རག་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་ཟྲེར་སྲེམས་པ་ཆྲེན་པྟོ་
ིད་དང་། ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་ནི། དྲེ་གཞན་དྟོན་ཆྲེན་པྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །ཆྟོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྟོ་མ་
དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་སྲེམས་ཆྲེན་དང་། ྟོན་མྟོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་སྟོང་བ་ཆྲེན་པྟོ་
ིད་དང་། ཡུལ་དུས་ཀིས་ཆྟོད་པ་དང་དངྟོས་པྟོ་ཕ་བ་ཡང་ཤྲེས་པས་རྟོགས་པ་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་པའི་ཐད་
དུ་སྲེ། དང་པྟོ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྲེན་པ། གསུམ་པ་ཇི་སྲེད་པ་རྟོགས་པའྟོ། །ཡང་ར་བར། དང་པྟོ་ཆྟོས་བཤྲེས་དང་དྟོན་
འད། གིས་པ་ཨཱརྻ་དང་འད། གསུམ་པ་ལ་འདྟོད་ཆགས་སྟོགས་མ་ལུས་པ་སངས་ནས་ཀང་བྱང་ཆུབ་རྟོགས་
པར་བྱྲེད་པས་རྟོགས་ཆྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་དྲེ་རྣམས་གསྲེར་རྟོ། །དམིགས་པ་དང་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་ཁད་པར་ནི། དམིགས་
པ་ནི་དྲེའི་ཚེ་ ་་་་་ྲེ་བ་གསྲེར་བ་ཡིན་ལ། ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་འྟོངས་པའི་ཚེ་ ་་་་་བསྐ ལ་པ་ཟྲེར་ཨཱརྻ་བ་ཡིན་ཏྲེ་ ་་་་་རྒྱང་རིང་བ་ཞྲེས་གསྲེར་

མདའ་ལྡྟོང་སྦྱྟོར་བ་དང་འབྲེན་ལ་ཕྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །བདུན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པ་སིའི་མཚམས་
སྦྱར། སྟོ་སྟོའ ་ིདྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ། བྱྲེ་བག་གི་ས་མཚམས་སྟོ། །དང་པྟོ་ནི། སྔར་
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བཤད་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་རིགས་དང་སྟོགས་པ་དམིགས་པ་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་རྣམས་བརྟོད་ཟིན་ནས་
དྲེའི་སྐ བས་སུ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་སྔར་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་པའི་མིང་ཙམ་ཞིག་ལན་དུ་མར་བྱུང་བས་མིང་ཅན་སྒྲུབ་
པ་དྲེའི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་གང་ཅི་ཞིག་ཡིན་སྟོན་ཅིག་ཅྲེ་ན། ་་་་་ཀུན་ཆྟོས་བཤྲེས། ལན་ནི། ཡུལ་གིས་དང་། སྦྱྟོར་བའི་སྒྲུབ་པ་
གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ཐྟོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་
སྐ བས་ལ་སྲེ་སྐ བས་སུ་ནི་ཐྟོས་སྟོགས་གསུམ་དང་ཤྲེས་རབ་གསུམ་སྟོགས་མ་ཕྱྲེ་བར་ ་་་་་དྟོན་ཐྟོབ་སིར་གྟོམས་པའི་
མཐུ་མ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དཀར་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་པྟོ་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྟོ་གང་ཡང་རུང་བ་ནས་སྟོགས་པའི་རྲེན་
བྱྲེད་པ་ཅན་གི་བྱང་སྲེའི་བྱ་བ་ནི་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པའྟོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངྟོན་རྟོགས་རྟོགས་
པ་དང་སྟོགས་བརྲེ་མཐར་སྐད་རྣམ་པ་བཞི་ལ་ཡུན་རིང་དུ་འདིས་པའི་མཐུས་མངྟོན་པར་རྟོགས་པ་བཞིའི་
སྐ བས་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཡང་དགྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཇི་སྲེད་པ་ཕར་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་རྲེན་ཅན་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྒྲུབ་པ་
ནི་སྦྱྟོར་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་གིས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀི་དགྟོངས་པའྟོ། །གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་པས་གིས་
ཀ་བསན། གཞན་གསུམ་དང་པྟོའ ྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། གཞན་གསུམ་གིས་པའྟོ་བྱས་ན་ཅུང་ལྲེགས་ཤིང་
སིར་ནྟོར་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་ལ། འཆད་ཚུལ་དྲེ་མཛད་ནས་སིར་སྒྲུབ་བྱྲེ་བག་སྒྲུབ་ཅྲེས་ ་་་་་བུ་བཞྲེད་པའང་ནྟོར་
རྟོ། །གསྲེར་ལྟར་ན། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་སྟོགས་པར་སིར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་
ནི་ཆྟོས་དབྱིངས་ཏྲེ་དྲེའི་རྲེན་ཅན་ནི་ཡུལ་ཅན ་ནྟོ། །ཆྟོས་དབྱིངས་ཀུན་འགྟོ་རྟོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཡུལ་མཁྲེན་
པ་གསུམ་གི་སྒྲུབ་པའྟོ་ཞྲེས་པར་མངྟོན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་འཕགས་སྲེང་གི་དགྟོངས་པ་འདིར་མངྟོན་ཏྲེ། སིར་
དཀར་ཆྟོས་སྟོ་གང་རུང་ནས་སྟོད་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་མཁྲེན་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི་ངྲེས་
པར་ཕྱིན་དྲུང་ཚང་བ་མི་དགྟོས་ཏྲེ་གཞི་ཤྲེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡྟོངས་ཡྟོད་པས་སྟོ་སམ་
པའྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་། སི་དང་བྱྲེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཕྱི་མ་དྲེ་ལྟར་རམ་རང་ཀིར་དང་གིས་ཀི་དྟོན་སྦྱྟོར་
ཕྲེང་ལྟར་ཤྲེས་དགྟོས་སྟོ། །ཆྟོས་སྐུ་ལ་སྒྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ་འབས་བུ་ཡིན་པས་བྱ་བ་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ། 
རྣམ་མཁྲེན་ལའང་མཚུངས་ཏྲེ་དྲེ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པ་མྲེད་དྟོ། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནི་གིས་ཀ་ལ་ཡྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། 
སིར་སྒྲུབ་པ་གིས་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པ་བཞི་དང་ལམ་བཞི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་ལ་ནི་
སྦྱྟོར་བའི་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་མཐྟོང་བའི་ལམ། ཚོགས་སྒྲུབ་ནི་སྟོམ་པའི་ལམ། ངྲེ ས་པར་
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འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་གི་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དྲེ་དྲེ་ིད་ཡིན་ནྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས། ཤས་ཆྲེ་བའི་དབང་དུ་
བྱས་ཟྲེར་རྟོ། །ཤྲེར་འབྱུང་གསྲེར་ཆྟོས་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་། འགྲེལ་ཆུང་གི་དྟོན་དྲེར་བཤད་ནས་ཤིན་ཏུ་
ནྟོར་ཟྲེར་རྟོ། །ཁ་ཅིག དྲེ་མིན་ཏྲེ་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་ མ་མཐུན་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་འདི་མི་འད་བ་མང་སྲེ་ངག་ལས་དིས་
ཤིག འགྲེལ་ཆྲེན་ལྟར་ན། སྦྱྟོར་བ་ལ་དངྟོས་དང་བརྒྱུད་པ་དང་མངྟོན་སུམ་དུ་སྦྱྟོར་བ་ལས། གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་ནི་
མཐྟོང་ལམ་ལ་བརྒྱུད་པས་སྦྱྟོར་བ་ཚོགས་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་དངྟོས་སུ་སྦྱྟོར་བ་སྦྱྟོར་
ལམ་དང་པྟོ་གསུམ་དང་ཆྟོས་མཆྟོག་འབིང་མན་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པྟོ་བཅྟོ་ལྔ་མངྟོན་སུམ་དུ་སྦྱྟོར་
བ་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྲེན་པྟོའ ་ིངྟོ་བྟོ་ིད། ས་རབ་དགའ་དང་མཐྟོང་སང་གྲེན་པྟོའ ་ིཚོགས་སྒྲུབ་མཐྟོང་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ། 
ས་དགུ་དང་སྟོམ་སང་གྲེན་པྟོའ ་ིཚོགས་སྒྲུབ་སྟོམ་པའི་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད། ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་སྟོམ་པའི་ལམ་
གི་ཁད་པར་གི་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་ནྟོ། །ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན་ས་མཚམས་དྲེ་
བས་མི་མཐྟོ་མི་དམའ་ཞྲེས་པའྟོ། །ཐྟོགས་མྲེད་ཀི་གསུང་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་དངས་པ། དྲེ་ལ་གྟོ་
ཆ་དང་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་དག་ནི་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་དངྟོས་སུ་སྦྱྟོར་བའི་རང་བཞིན་ཚོགས་དང་
མྟོས་པས་སྟོད་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་བརྲེ་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་གཟུངས་ཀི་བར་ནི་
མངྟོན་སུམ་དུ་སྦྱྟོར་བའི་རང་བཞིན་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྲེན་པྟོས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ས་དང་པྟོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་
རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་མཐྟོང་བའི་ལམ་གི་བདག་ིད་ཡིན་ལ། གིས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རང་བཞིན་
ནི་སྟོམ་པའི་ལམ་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡིན་ཞིང་གྲེན་པྟོའ ་ིཕྱྟོགས་ཀི་བདག་ིད་ཅན་གི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་ལམ་
གིས་ཀའི་སྟོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནྟོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་ པ་ནི་སྟོམ་པའི་ལམ་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
གསུངས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པའི་ལམ་གིས་པྟོ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ནས་བཟུ ང་ནས་སྲེམས་བསྲེད་པ་ི་ཤུ་པའི་བར་ནི་ངྲེས་པར་

འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་སྲེ་ཞྲེས་ཏྲེ་སྟོམ་ལམ་དགུ་ནི་ཡྟོད་པར་བཞྲེད་དྟོ། །འགྲེལ་ཆུ ང་དུ་ཁད་པར་གི་ལམ་ཞྲེ ས་པས་ཆྟོས་བཤྲེས་ལྟར་མངྟོན་ནྟོ། །བཞི་པ་འདི་ཆྟོས་བཤྲེས་
བར་ཆད་མྲེད་རྲེ་དང་གཅིག་ཅྲེས་སྟོགས་ཡང་ཡང་དང་། ཨཱརྻས།་་་་་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་གསུམ་པའི་ཐད་དུ་འདི་ནི་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་རྣམ་

པས་བསྡུས་པའི་ལམ་ནི་སྲེམས་ཅན་ག ི་དྟོན་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་བསན་ཏྲེ། ལམ་ཡང་བྱང་བའི་ས་རྣམ་པ་བཅུས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ས་བཅུ་
ཅར་ན་ཡྟོད་པར་བཤད་པར་མངྟོན་ཅིང་དྲེ་ལྟར་བུ་་་་་་བཞྲེད་པ་ནི་ནྟོར་བར་མངྟོན་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་དང་
འགལ་བས་སྟོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གྟོ འཇུག ཚོགས། ངྲེས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་ལས་སྔ་འགྲེལ་ནི། བཞི་
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པྟོ་དྲེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དང་པྟོར་གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། སྒྲུབ་པ་བྱྲེད་དུས་གྟོ་ཆའི་
བརྟོན་འགྲུས་དགྟོས་ཤིང་དྲེ་གྟོ་ཆའི་བརྟོན་འགྲུས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སྟོ། །རྲེ་རྲེར་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་
སྒྲུབ་པ་ལ་སྲེམས་ཀི་སྲན་ཚུགས་པས་བར་ ་་་་་འདི་རྣམས་ཆྟོས་བཤྲེས་དུ་གཅྟོད་པའི་མདའ་མཚོན་གིས་མི་ཕིགས་པས་
གྟོ་ཆ་ཡིན་ལ་དྲེ་ཅན་ ་་་་་དྟོན་དངྟོས་གི་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེའི་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་བར་གི་ཚིག་མི་མངྟོན་པའྟོ། །ར་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། 
གྟོ་བགྟོས་ཡུལ་ཕྱིན་དྲུག་གཏན་ལ་དབབ། གྟོ་བགྟོས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གངས་དང་
དྲེ་ཡི་མཚན་ིད་གྟོ་རིམ་དང་། ངྲེས་པའི་ཚིག་དང་གྟོམས་བྱ་ཡྟོན་ཏན་དང་། ་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་སུ་གྟོམས་བྱ་ཡྟོན་ཏན་དང་ཞྲེས་བསྒྱུར་

རྟོ། །དྲེ་དག་རབ་དབྱྲེ་བསྡུ་དང་མི་མཐུན་ནྟོ། །ཡྟོན་ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམ་ངྲེས་ཡིན། །ཞྲེས་བྱ། འགྲེལ་བཤད་བྟོ་
བརན་མར་ ་་་་་བཤད་སྦྱར་ན་ཅི་ཡང་མྲེད་ཡྟོན་ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམས་ངྲེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་སྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་དྲེ་ིད་དམ་ལུང་
སྲེར་ཤྲེས་པར་བྱ་ཞིང་འདིར་མངས་སུ་དྟོགས་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དྲུག་དང་བཞི་བཤད། དྲུག་གི་ཁད་
ཆྟོས་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་མཚན་ིད། མཚོན་བྱའི་ས་བཤད། མཚན་གཞིའི་རབ་དབྱྲེའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ཕར་ཕྱིན་
སིའི་མཚན་ིད། སྲིད་ཞིའི་ཕ་རྟོལ་དུ་ཕྱིན་པའམ་ཕྱིན་བྱྲེད་གང་ཞིག འཁྟོར་གསུམ་དུ་མི་རྟོག་པའི་བྟོ་ཞྲེས་པ་
དགུ་མ་འཇུག་པ ་ལྟར་རྟོ། །བྱྲེ་བག་གི་ནི། སྦྱིན་པ་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལྡན། །འདྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་རྟོགས་བྱྲེད། །སྲེམས་ཅན་རྣམ་སིན་བྱྲེད་རྣམ་གསུམ། །་་་་་ཐྲེག་གསུམ་གི་སིན་པ་ཞྲེས་
དང་། དྟོན་རྣམས་གཏྟོང་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །ཞྲེས་པས་སྦྱིན་བྱ་ཅི་རིགས་པ་ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་བའི ་ཆྟོས་བཞི་
ལྡན་ཏྲེ། འགལ་ཟླ་སྲེར་ས་མས་པ་ ་་་་་བྟོ་བརན་མར་བདག་མྲེད་གིས་རྟོགས་པའི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ ་་་་་འགྲེལ་བཤད་

ཟིན་པ་གང་ཅི་འདྟོད་པ་དྲེ་ལ་སྦྱིན་པས་འདྟོད་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ། སྦྱིན་པས་བསྡུས་ནས་སྐ ལ་བ་བཞིན་ཐྲེག་
པ་གསུམ་གིས་སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པ་བཞིའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་གནྟོད་ལ་གཞི་དང་བཅས་པ་སྟོང་
བའི་བྟོ་ཆྟོས་བཞི་ལྡན། བཞིའི་དང་པྟོ་གིས་སླ་སྲེ་འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །གསུམ་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་
འདི་སམ་དུ་བྱང་སྲེ་འདིས་བདག་དང་ལྟོངས་སྟོད་ཆུང་མ་སྟོགས་ལ་གནྟོད་པ་མ་བྱས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་
ལས་དྲེ་ཁྟོ་ན་བཞིན་གནྟོད་པ་མི་བྱྲེད་པར་ ་་་་་དྲེ་ཡན་བྟོ་བརན་མར་སྟོ་་་་་་དབྱིག་གསུམ་སྟོམ་པས་འདྟོད་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་
པའྟོ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བསྡུས་ནས་ཞྲེས་སྟོགས་སྔར་ལྟར་ཏྲེ་འྟོག་མ་ལ་ཡང་ངྟོ་། །་་་་་ཡང་ན་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་ག ི་

ཚུལ་ཁིམས་ཆྟོས་བཞི་ལྡན་དྲེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅྲེས་སྟོ། །དྲུག་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པར་གནས་པ། སྟོ་ཐར་གི་སྟོམ་པར་བསམས་པ། ཆྟོ་ག་ཕུན་ཚོགས། སྟོད་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས། 
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ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་ཕ་རབ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་བ། བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཏྲེ་སླྟོབ་པའྟོ། །མི་འཁྲུགས་པའི་བྟོ་ཆྟོས་བཞི་ལྡན། ཆྟོས་
གསུམ་པ་ནི་བྱང་སྲེ་ལ་གཞན་གིས་གནྟོད་པ་བྱས་ཀང་དྲེ་རྲེས་སུ་འདིས་ལན་དུ་གནྟོད་པ་མ ་བྱས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་ལས་
དྲེ་བཞིན་མི་བྱྲེད་་་་་་བྟོ་བརན་མར་པར་་་་་་དབྱིག་གནྟོད་པ་ལ་བཟྟོད་པས་སྟོ། །དགྲེ་བ་ལ་སྟོ་བའི་བྟོ་ཆྟོས་བཞི་ལྡན། གསུམ་
པ་ནི། སྲེམས་ཅན་གི་ལས་སུ་བྱ་བ་གང་དང་ ་་་་་བྟོ་གང་ཡྟོད་པའི་གྟོགས་ དབྱིག་་་་་་བྱྲེད་པས་སྟོ། །སྲེམས་རྲེ་གཅིག་
པ་ཆྟོས་བཞི་ལྡན། གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་མཐུས་རྫུ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་བསན་ནས་སྟོ། །ཆྟོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་བྟོ་ཆྟོས་བཞི་ལྡན། གསུམ་པ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཆྟོས་ཀི་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཤྲེས་པར་བྱས་
ནས་་་་་་བྟོ་བརན་མར་སྲེམས་ཅན་གི་ཐྲེ་ཚོམ་གཅྟོད་པས་སྟོ། །་་་་་དབྱིག་བཞིའི་མཚན་ིད་ནི། ཐབས། སྟོན་ལམ། 
སྟོབས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རིམ་བཞིན། ཕྱིན་དྲུག་གི་དགྲེ་ ་་་་་བྟོ་བརན་དབུས་མཐར་བ་རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོས་པས་མི་ཟད་པར་
བྱྲེད་པའི་ཕར་ཕྱིན། ཚེ་རབས་དུ་མར་སངས་རྒྱས་མྲེས་པར་བྱྲེད་ཅིང་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྟོད་པར་སྲེ་ ་་་་་བྟོ་བའི་
སྲེམས་ཀི་སྟོན་པའི་ཕར་ཕྱིན། སྟོ་སྟོར་རྟོག་པ་དང་བསྟོམ་པའི་སྟོབས་གིས་ཀི ས་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་
ཕྱྟོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནྟོན་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྦྱིན་སྟོགས་ལ་འཇུག་པའི་ཕར་ཕྱིན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྟོས་
ལ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོག་པའི་རྟོངས་པ་དང་བལ་བས་ཕྱིན་དྲུག་སྟོགས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྟོས་ལ་ལྟོངས་སྟོད་ཅིང་
དྲེས་སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕར་ཕྱིན། ཞྲེས་དབུས་མཐའ་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་རྟོ། །གིས་པ་
ནི། དྲུག་གི་རིམ་བཞིན་སྐ ད་དྟོད་ལ། དཱ་ན་སྲེ། དཱ་རི་ཏྲ་དབུལ་བ། ནཱ་ཤ་སྲེལ་བའམ་འཇྟོམས་པ་ ་་་་་མྲེད་པར་བྱྲེད་བྟོ་བརན་

སྲེ། དབུལ་བ་འདྟོར་བས་དང་། ཤཱི་ལ། ཤཱི་ཏ་བསིལ་བ། ལབྦྷ་ཐྟོབ་པ་སྲེ། ཚེ་འདིར་ཡུལ་ལ་ཆགས་པས་ཆགས་
སང་སྟོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བང་ བའི་སྟོ་གསུམ་གི་བྱ་བ་ངན་པ་ས་ཚོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་བར་མི་
བྱྲེད་པ་འཐྟོབ། ཚེ་གཞན་དུ་ངན་སྟོང་དུ་མི་གདུང་ཞིང་ལྷ་མིའི་བསིལ་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། མཐར་མྱང་འདས་ཀི་
བདྲེ་བའི་བསིལ་བ་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པས་སྟོ་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །ཀྵཱནི། ཀྵཱ་མ་་་་་་ཀྵྟོ་བྷ ་འཁྲུག་པ་ཞྲེས་རལ་གིས་འཁྲུག་པ་ཤཱནི་ཞི་
བ་སྲེ། ཁྟོ་བ་བཟྟོད་པས་དང་། ་་་་་ཀྵ་ནི་ཟད་པ་ཏི་ནི་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཁྟོ་བ་ཟད་བྱྲེད་ཅྲེས་བྟོ་བརན་མར་རྟོ། །ཝིརྻ། ཝི་་་་་་རལ་གི་བུ་ཝ་ར་མཆྟོག ཡྟོ་ག་
སྦྱྟོར་བ་སྲེ། དགྲེ་བ་མཆྟོག་དང་སྦྱྟོར་བས་དང་ ་་་་་ཝི་ནི་དམ་པ་རྻ་ནི་སྦྱྟོར་བ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་དགྲེ་ར་དམ་པ་ལ་སྦྱྟོར་ཞྲེ ས་བྟོ་བརན་མར་

རྟོ། །དྷཱ་ན་་་་་་དྲེ་བྟོ་བརན་མར་དྷཱི་ཡིད།་་་་་བུ་དྷ་ར་འཛིན་ནམ། མ་ན་ཡིད་དྲེ། ཡིད་ནང་དུ་འཛིན་པས་དང་། པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མཱརྠ་
དྟོན་དམ་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲེས་པས་ཏྲེ། དབུལ་བ་འདྟོར་བར་བྱྲེད་པ་དང་། །བསིལ་བ་ཐྟོབ་དང་ཁྟོ་བཟྟོད་
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དང་། །མཆྟོག་སྦྱྟོར་བ་དང་ཡིད་འཛིན་དང་། །དྟོན་དམ་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་བཤད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་གང་འགྲུབ། 
འཕྲེལ། འཐྟོབ། སྟོང་བྱྲེད་དུ་རིགས་པ་ནི་ཐབས་སྟོ། །དྲེ་ལ་མཁས་པ་ནི། ཐྟོག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་སྲེ། ཆྟོས་གང་འགྲུབ་
པར་བྱ་བ་དང་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་དང་འཐྟོབ་པར་བྱ་བ་དང་། སང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་
དྲེའི་ཐབས་ཡིན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་མཁས་པ་ནི་ཐྟོག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་སྲེ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྟོ། །སིར་རྣམ་པ་དུ་མར་སྟོན་པ་
ཡིན་མྟོད་ཀིས་འདིར་དགྲེ་བ་དང་མཐུན་པའི་སྲེ་བ་ལ་སྟོན་པས་སྟོན་ལམ། ཤྲེས་རབ་དང་དགྲེ་ཆྟོས་གྟོམས་
པར་བྱྲེད་པས་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནྟོན་པས་སྟོབས། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆྟོས་ལ་ས་ཇི་བཞིན་གི་
རྟོངས་པ་དང་བལ་ནས་ཇི་བཞིན་ཤྲེས་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། བྟོ་བརན་གི་ ་་་་་དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་ དགྟོངས་པའྟོ། །གསུམ་
པ་ནི། གསུམ་གསུམ་སྲེ། ཆྟོས་དང་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་གཏྟོང་། །ཞྲེས་དང་། བརྡར་བཏགས་ཆྟོས་ིད་ཐྟོབ་པ་
སྲེ། དང་པྟོ་སྟོ་ཐར་གིས་པ་ལ་བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་ཀི་གིས་སྟོ། །མི་མཇྲེད་ཇི་མི་སམ་ཤྲེས་དང་། །ཞྲེས་
དང་། དྲེ་དག་ལ་ནི་དྲེ་རྣམ་བདུན། །ཞྲེས་ཏྲེ། ལུས་ཀི་བརྟོན་འགྲུས་ ་་་་་རྔྟོག་ལྔ་སྲེ་མི་ ་་་་་བྟོ་དགྲེ་བ་སྟོང་ཞིང་དགྲེ་བ་
སྒྲུབ་པའི་བརྟོན་འགྲུས་གང་དབང་ ་་་་་གིས་ཀ་ཤྲེས་ལྔ་དང་མཚུངས་ ་་་་་བཤད་སྦྱར་ལྡན་དུ་གནས་པ་ལྔ་སྲེ་དྲེ་ནི་དབང་
པྟོའ ་ི་་་་་བཤད་སྦྱར་དངྟོས། གཅིག་ན་མྲེད་སྟོ་བ་སམས་ཏྲེ་གནས་ ་་་་་སྦྱར་བས་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གུས་སྦྱྟོར་རག་སྦྱྟོར་གི་
བརྟོན་འགྲུས་སྟོ། །སྲེམས་ཀི་བརྟོན་འགྲུས་གིས་ཏྲེ། ་་་་་བྟོ་དངྟོས་གཅིག་དྟོན། ལྷག་སྲེམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གུས་སྦྱྟོར་
རག་སྦྱྟོར་གི་བརྟོན་འགྲུས་དྲུག་པའྟོ། །ལྷག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གུས་རག་ ་་་་་བྟོ་བརན་སྦྱྟོར་གི་བརྟོན་
འགྲུས་དྲེ་བདུན་པའྟོ། །་་་་་བཤད་སྦྱར་དྲེ་ལྟར་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་གུས་རག་གི་སྦྱྟོར་བའི་སྟོ་ནས་བདུན་དུ་བྟོ་བརན་
མར་ཏྲེ་བཤད་སྦྱར་དང་དྟོན་གཅིག་གྟོ །བྟོད་དག་ནྟོར་བ་ ་་་་་བུ་སྟོགས་ཇི་སྲེད་ཅིག་སྨྲའྟོ། །བསམ་གཏན་ལ་རྟོག་
བཅས་དཔྱྟོད་བཅས། རྟོག་མྲེད་དཔྱྟོད་ཙམ། རྟོག་མྲེད་དཔྱྟོད་མྲེད་ཀི་ ་་་་་འགྲེལ་བསམ་གཏན་གསུམ་མྟོ། །ཤྲེས་
རབ་ལ། འཇིག་རྲེན་པའི་ཤྲེས་རབ། འདས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཆུང་ངུ་ན་རང་གིའྟོ། །འདས་ཆྲེན་བྱང་སྲེའི་ ་་་་་བྟོ་བརན་

མར་འམ་ཐྲེག་ཆྲེན་གིའྟོ། །་་་་་ཐྟོས་བསམ་སྟོམ་པའི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་དུ་ཡང་སྲེ་རང་ཀིར་སྟོགས། ཐྲེག་བསྡུས་ལྟར་ན། སིའི་མཚན་ིད་དམ་
པ་དྲུག་ལྡན་གི་ཤྲེས་པའྟོ། །དྲུག་ནི་བྱང་ཆུབ་ ་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་འདི་ལྟར་བསྡུས་ཏྲེ་ཀི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ ་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་པས་
གནས་དམ་པ། ཕྱི་ནང་་་་་་བཤད་སྦྱར་གི་དངྟོས་པྟོ་མཐའ་དག་གཏྟོང་སྦྱར་བས་དངྟོས་པྟོ་དམ་པ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཕན་བདྲེའི་ཆྲེད་དུ་སྟོད་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ། འཁྟོར་་་་་་བཤད་སྦྱར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི་ ་་་་་རང་ིད་ཡྲེ་ཤྲེས་
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ཀི་་་་་་རང་སྦྱར་གིས་ཟིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དམ་པ། རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོས་པས་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོ་བ་དམ་པ། 
སིབ་གིས་དག་པར་འགྲུབ་པས་ ་་་་་དངྟོས་རྣམ་པར་དག་པ་དམ་པའྟོ། །དྟོན་བསྡུའྟོ། །རྲེ་རྲེ་ཡང་དྲུག་ཅྲེས་བཤད་
སྦྱར་ཏྲེ་སྟོ་སྟོར་བཀྟོད་ན། ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་བ་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་ཞྲེས་སྟོགས་དགྟོད་དྟོ། །ངྲེས་་་་་་རང་ིད་ཚིག་ནི། 
འཇིག་རྲེན་པ་དང་ན་རང་གི་སྦྱིན་སྟོགས་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ཕ་རྟོལ་ཏུ་འགྟོ་བས་ཕར་
ཕྱིན་་་་་་དངྟོས་རྣམས་སྟོ། །སྲེར་་་་་་རྲེ་རྲེའི་ས ་བཤད་ནི་ཇི་བཞིན་ ས་དང་དབུལ་བ་འཇྟོམས་པ་དང་ལྟོངས་སྟོད་ཆྲེ ན་པྟོ་དང་
བསྟོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པས་སྦྱིན་པའྟོ། །འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ངན་འགྟོ་ཞི་བར་བྱྲེད་པ་
དང་བདྲེ་འགྟོ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་སྟོ། །ཁྟོ་བ་དང་འཁྟོན་པ་ཟད་པར་བྱྲེད་པ་དང་
བདག་དང་གཞན་དག་ལ་བདྲེ་བར་བྱྲེད་པས་བཟྟོད་པའྟོ། །ལྲེ་ལྟོ་དང་སིག་པ་མི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས ་རྣམས་དང་
འབལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་ཚད་མྲེད་པ་རྣམ་པར་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པས་བརྟོན་འགྲུས་སྟོ། །རྣམ་པར་
གཡྲེང་བ་སྲེལ་བ་དང་ནང་དུ་སྲེམས་གནས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་བསམ་གཏན་ནྟོ། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་དང་
འཆལ་བའི་ཤྲེས་རབ་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བ་དང་ཡང་དག་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྟོས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པས་
ཤྲེས་རབ་བྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཇི་བཞིན་ནྟོ། །གསུམ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྲེ། །ཞྲེས་ནས། དང་པྟོ་འད། སྟོམ་པའི་དགྲེ་
བའི་ཆྟོས་སྡུད་སྲེམས་ཅན་དྟོན་བྱྲེད་ཀི་དང་ ་་་་་དགྟོངས་འགྲེལ་གསུམ་པ་འད་་་་་་དགྟོངས་འགྲེལ་གྟོ་ཆའི་་་་་་རྲེ་རྲེ་སྦྱར་སྦྱྟོར་བའི་་་་་་

སྲེམས་ཅན་ག ི་དྟོན་བྱ་བའི་བརྟོན་འགྲུས་གསུམ་ དུ་དགྟོངས་འགྲེལ་དུ་བཤད། མི་ཞུམ་ཞིང་མི་ ་་་་་མངྟོན་འགྲེལ་འཁྲུགས་ལ་ཆྟོག་པར་མི་འཛིན་པའི་
བརྟོན་འགྲུས་དང་། མཐྟོང་ཆྟོས་ལ་་་་་་བདྲེ་བར་་་་་་མདྟོ་གནས་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་པའི། མངྟོན་སྟོགས་་་་་་ཡྟོན་ཏན་་་་་་མདྟོ་མངྟོན་པར་ ་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་

སྒྲུབ་པའི་སྲེམས་ ་་་་་མདྟོ་ཅན་གི་བྱ་བ་་་་་་བསྡུས་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་ནྟོ། །་་་་་མདྟོ་དང་གིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་སྦྱྟོར་
བའི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་རྲེས་ལ་ཐྟོབ་པའི་ཤྲེས་རབ་བྟོ། །དགྟོངས་འགྲེལ་དུ། ཀུན་
རྟོབ་ཤྲེས་པ། དྟོན་དམ་ཤྲེས་པ། སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་ལ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དྟོ། །གིས་པ་ལ་གངས་
ངྲེས་ནི། དང་པྟོ་གསུམ་གིས་ལྟོངས་སྟོད། བདྲེ་འགྟོའ ་ིལུས། སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཐྟོབ་པས་
མངྟོན་མཐྟོའ ་ིལམ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་གིས་དགྲེ་བ་ལ་སྦྱྟོར་བའི། སྲེམས་ཅན་སིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་
སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གསུམ་གིས་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་ལམ་སྲེ་དྲུག་ཏུ་ངྲེས་ཤིང་མི་མང་མི་ཉུང་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་འགྲེ ལ་
ལྟོ། །གྟོ་རིམ་ནི། སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ཕྱི་མ་སྲེ། །དམན་དང་མཆྟོག་ཏུ་གནས་ཕྱིར་དང་། །རག་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་
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ཕྱིར། །དྲེ་དག་རིམ་པར་བསན་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །འབས་བུ་ནི་་་་་བལ་འབས་རང་རང་གི་སང་བྱ་སང་བ། རྒྱུ་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་ཕྱི་མ་

བདག་འབས་བྱང་ཆྲེན། མཐྟོང་ཆྟོས་ལ་བདག་གཞན་རྲེས་སུ་འཛི ན་པ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་འབས། རྣམ་སིན་ནི་དང་པྟོ་གསུམ་གི་ནི ་རིམ་བཞིན། ལུས་དང་ལྟོངས་
སྟོད་ཕུན་ཚོགས་དང་། །བདྲེ་འགྟོ་གནས་པ་སྦྱིན་བྱྲེད་དང་། །ཕན་ཡྟོན་ལྔར་ ་་་་་འཁྟོན་མྲེད་པ། དབྱྲེ་ན་མྲེད་པ། བདྲེ་བ་དང་ཡིད་བདྲེ་

བ་མང་བ། འག ྟོད་པ་མྲེད་པར་འཆི་བ། ཤི་ནས་བདྲེ་འགྟོར་སྲེ་བ་ལྔའྟོ། །ནི་ཡང་ངག་བཤད། །་་་་་ཕྱི་མ་གསུམ་ག ི་རྣམ་སིན་སྲེམས་ཅན་དབང་དུ་འགྱུ ར་བ། ལུས་ལ་གནྟོད་པ་

མྲེད་པ། དབང་ཆྲེ་བར་གགས་པ་གསུམ་རིམ་བཞིན་ནྟོ། །ཀུ ན་བཏུས་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་སྟོ། །བན་སྟོགས་ཡྟོན་ཏན་འཕྲེལ་བྱྲེད་དང་། །བདྲེ་བ་སྲེ་
བར་བྱྲེད་པ་དང་།་་་་་བྱྲེད་འབས། །ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་ཤིན་དུ་གྟོལ། ་་་་་བལ་འབས། །ཞྲེས་པའི་དྟོན་བཤད་དྟོ། །བཅུ་པྟོའ ་ི
བྱྲེད་ལས་ནི། དབུས་མཐར། ལས་ནི་རྲེས་སུ་འཛིན་བྱྲེད་དང་། །གནྟོད་མི་བྱྲེད་དང་དྲེ་ལ་བཟྟོད། །ཡྟོན་ཏན་
འཕྲེལ་དང་་་་་་བསམ་གཏན་ག ི་མཐུས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་ནས་བསན་པ་འདི་ལ་ཛུད་ནུས་དང་། །རྣམ་པར་གྟོལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་བཞི་སྔར་

ག ི་མཚན་ིད་ཀིས་ཤྲེས།་་་་་།མི་ཟད་པ་དང་རག་འཇུག་དང་། །ངྲེས་པར་་་་་་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པའྟོ། །ལྟོངས་སྟོད་སིན་
པར་བྱྲེད།་་་་་སྔར་བཤད་མཚན་ིད། །ཅྲེས་སྟོ། །ཕན་ཚུ་བསྡུ་བ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་བཟྟོད་ཕར་གིས་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་
པས་བསྡུས་ཏྲེ། གཞན་ལ་གནྟོད་པ་མི་བྱྲེད་པ་དང་གཞན་གི ས་བྱས་པ་ལ་བཟྟོད་པས་ཕ་རྟོལ་ཏུ་གདུང་བར་མི་
བྱྲེད་པས་སྟོ། །བརྟོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་ཤྲེས་རབ་ཕར་ཆྟོས་སྦྱིན་གིས་བསྡུས་ཏྲེ་མི་སྟོ་བར་བསམ་གཏན་
རྣམས་བསྲེད་ནས་ཕ་རྟོལ་གི་བསམ་པ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ནས་སྟོན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་ཐུབ་
དགྟོངས་དྟོན་ནྟོ། །དགྲེ་བ་ཆྟོས་སྡུད་ཀིས་ལྔ་པྟོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་སླའྟོ། །སྦྱིན་ཕར་ནི་ཟང་ཟིང་
གི་སྦྱིན་པ། གཞན་ལྔ་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པའྟོ། །ཐམས་ཅད་ཆྟོས་ཀི་སྦྱིན་པ་སྲེ་གཞན་གི་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་
བསྲེད་པས་སྟོ། །ཞྲེས་དང་། ཚུལ་ཕར་ནི་སྦྱིན་ཕར་ཡིན་ལ། སྦྱིན་ཕར་ཡིན་ལ་ཚུལ་ཕར་མིན་པ་ཡྟོད་དྲེ། ཚུལ་
ཕར་གིས་མ་ཟིན་པའི་སྦྱིན་ཕར་རྟོ། །ཕྱི་མ་འདི་འྟོག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་རྟོ། །ཞྲེས་དང་ ་་་་་དཔྱད་དགྟོས་སྦྱིན་པ་
ཡིན་ལ་སྦྱིན་ཕར་མིན་པ་བྱང་ཆྲེན་དུ་མ་བསྔྟོས་པའི་སྦྱིན་པའྟོ། །གིས་ཡིན་བསྔྟོས་པའྟོ། །གིས་མིན་དྲེ་
གིས་མ་གཏྟོགས་པའྟོ། །ཤྲེས་རབ་ཀི་བར་ལ་གསུམ་མྟོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་ཀུན་བཏུས་ འགྲེལ་པར་རྟོ། །ཐྲེག་
བསྡུས་སུ། སྦྱིན་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པ་མིན་པའང་ཡྟོད་ཅྲེས་མུ་བཞིའྟོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་གསུངས་པ་ལ། 
བཤད་སྦྱར་དུ། དང་པྟོ་དམ་པ་དྲུག་བལ་གི་སྦྱིན་པ། གིས་པ་དྲུག་ལྡན་གི་ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས། གསུམ་པ་
དྲུག་ལྡན་གི་སྦྱིན་པ། གིས་མིན་ནི་དྲུག་བལ་གི་ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས་སྟོ ་གཞན་ལ་སྦྱར་རྟོ། །འདིར་སྦྱིན་པ་
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དང་ཕར་ཕྱིན་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་གི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་སྟོགས་མ་སྦྱར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་བཤད་དྟོ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་གིས་ན། དྲུག་ཚན་དྲུག་གིས་སྟོ། །དྲེར་ཚུལ་གང་གི་སྟོ་ནས་འགྱུར་ན། 
དྲུག་པྟོ་དྲེ་དག་སྟོ་སྟོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་ཚང་བའི་སྟོ་ནས་
དྲེར་འགྱུར་རྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། མདྟོ་ལས་ཇི་ལྟར་ ་་་་་དག་ལྡན་དངྟོས་གསུངས་པ་བཞིན་དུའྟོ།་་་་་དངྟོས། །སྟོ་དྲུག་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བཤད་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་གསྲེར་རྟོ། །སྦྱིན་པ་གང་ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་བ་དྲེ་དག་ན་ཐྟོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་མིན་གི་རྣམ་མཁྲེན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་གཏྟོང་ཞིང་རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོ་
བ། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ་མདྟོ་ིད་བལྟའྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྲུག་ཚན་དྲུག་ཏུ་དབྱྲེ་བ། དྲུག་ཏུ་བསྡུས་
ཏྲེ་བསན་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གྟོ་ཆ་དྲུག་ཚན་དྲུག་དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཕན་དྲུག་སྲེ། ཆྟོས་ཀི་སྦྱིན་པ་དང་ཟང་ཟིང་
གི་སྦྱིན་པ་སྟོགས་སྦྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ན་སྦྱིན་པ་དྲེ་ིད་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྟོང་དུ་བྱས་ཏྲེ་རྟོགས་
བྱང་དུ་བསྔྟོ་བར་གྟོ་བགྟོས་པ་སྦྱིན་ ་་་་་ཆྲེ་ཆུ ང་གིས་ཕར་གི་གྟོ་ཆ། དྲེ་ལྟར་བསྔྟོས་པ་སྦྱིན་པའི་སྦྱིན་པ། དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་
བདག་གཅིག་པུ་དུལ་ ་་་་་གསྲེར་བར་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོགས་ན་ཐྟོས་ཀི་ཡིད་བྱྲེད་སྟོང་བར་གྟོ་ ་་་་་འཇྟོམས་གིས་ཨཱརྻ་བགྟོས་པ་
སྦྱིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གྟོ་ཆ། སྟོང་བའི་བྟོ་ིད་སྦྱིན་ཚུལ་ལྟོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཤྲེ་བ་
ལ་སྟོགས་པའི་མི་སན་པར་སྨྲ་བ་བཟྟོད་པར་གྟོ་བགྟོས་པ་སྦྱིན་པའི་བཟྟོད་པའི་གྟོ་ཆ་བཟྟོད་པ་དངྟོས་སྦྱི ན་
བཟྟོད། འཁྟོར་གསུམ་མ་དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་ཆྟོས་ཟབ་མྟོ་ལ་བཟྟོད་པ་ནི་བཟྟོད་པའི་གྟོ་ཆའྟོ་ཞྲེས་
གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོ། །་་་་་རྣམ་མཁྲེན་ག ི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་ཅིང་འདྟོད་པའི་ནི་བཟྟོད་པའི་གྟོ་ཆ་ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་དགྲེ་ ་་་་་གསྲེར་བ་ལ་
འདུན་པའམ་མངྟོན་ ་་་་་གསྲེར་པར་འདྟོད་པ་བསྲེད་པར་གྟོ་བགྟོས་པ་ནི་སྦྱིན་པའི་བརྟོན་འགྲུས་ཀི་གྟོ་ཆ། དྲེ་བསྲེད་
པ་སྦྱིན་བརྟོན། ཡང་དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་ ་་་་་དངྟོས་སྦྱིན་པ་བྱྲེད་པ་ལ་སྟོམས་ལས་མྲེད་པ་དང་མི་སྟོ་ཞིང་བརྟོན་འགྲུས་
མས་པར་མི་བྱྲེད་པ་དྲེའྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ཀྟོ །ཨཱརྻས་དགྲེ་ར་རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོས་ལ་དྲེར་བཤད་གནྟོད་འཇྟོམས་ཆྲེ་བ ར་རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོས་པས་

སྦྱིན་པ་ལས་བརྟོན་འགྲུས་འཕྲེལ་བ་ནི་བརྟོན་འགྲུས་ཀི་གྟོ་ཆའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་ཐྲེག་པ་གཞན་དམན་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་
པར་གྟོ་བགྟོས་པ་སྦྱིན་པའི་བསམ་གཏན་གི་གྟོ་ཆ། རྲེ་གཅིག་པ་དངྟོས་སྦྱིན་པའི་བསམ་གཏན་ནྟོ། །རྟོགས་བྱང་དུ་བསྔྟོ་བ་
དྲེར་ཨཱརྻ་་་་་་ལྟར་ན་བརྟོན་འགྲུས་དང་འདི་ལ་ཁད་མི་སང་ངྟོ་། །དང་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྲེས་ྲེ་བར་
གནས་པས་སྦྱིན་པར་ གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་བྱ་བ་དང་སྦྱིན་པྟོ་ལྲེན་པྟོ་མི་དམིགས་པར་གྟོ་བགྟོས་པ་སྦྱིན་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་གྟོ་
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ཆ། མི་དམིགས་པའི་བྟོ་སྦྱིན་པའི་ཤྲེས་རབ་བྟོ། །ཕྱི་མ་འདི་ཨཱརྻའྟོ། །གཞན་ལྔ་ལ་ཡང་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་
བྱ་བསྲུང་བྱྲེད་མ་དམིགས་པ་ལ་སྟོགས་པར་སྦྱར་ཏྲེ་སྔ་མ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བར་བྱྲེད་པ་དྲུག་ཚན་གིས་པ། 
བཟྟོད་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་གསུམ་པ། བརྟོན་འགྲུས་རྟོམ་པ་བཞི་པ། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པ་ལྔ་པ། ཤྲེས་རབ་སྟོམ་པར་བྱྲེད་
པ་དྲུག་པའྟོ། །ཡང་ན་གཞུང་ཚིག་ཇི་བཞིན་སྦྱར་ཏྲེ་ཆྟོས་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་ཕར་ཕྱིན་ཁྟོ་རང་སྦྱིན་ཕར་ཡིན་མྟོད། དྲེ་ལ་གཞན་ལྔ་
ཚང་བར་བཤད་ནས་སྦྱིན་བྱ་སྟོགས་མ་དམིགས་པའི་གྟོ་ཆ་ིད་ཀིས་སྔར་བཤད་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པ་ནི་སྦྱིན་པའི་གྟོ་ཆ་ཞྲེས་
སྟོགས་གཞན་ལ་ཡང་ཞྲེས་གསྲེར་གླིང་པ་སྲེ་འགྲེལ་པ་འདིའི་ དྟོན་དྲེ་ཡིན་ནྟོ། །མདྟོ་ིད་གསལ་ལྟོ། །གིས་པ་ནི། སྔར་
བཤད་དྲེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་པ་དྲུག་པྟོ་དྲེ་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་སྟོ་སྟོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེས་ཀང་བསྡུས་པ་དྲུག་ཚན་
དྲུག་གིས་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །འྟོ་ན་གྟོ་སྒྲུབ་སྟོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་མྟོད་ཀི་གྟོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་
རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་སྟོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་སྦྱིན་པའི་དྲུག་སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞིང་དྲེའི་མས་ལྲེན་པས་
ཕྱྲེ་བས་སྦྱིན་པར་ཆྟོས་མཐུན། སྟོགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲུག་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ཆྟོས་མཐུན་པ་སྟོགས་ཀི་
ཕྱིར་ནའྟོ། །བསྡུས་པའི་དགྟོས་པ་ནི་རྒྱས་པར་བསན་པ ་རྣམས་བསྡུས་ན་གྟོ་སླ་བས་སྟོ། །དཔྲེར་ན། མདྟོའ ་ི
ལྲེའུ་མང་པྟོ་རྣམས་འཕགས་པ་རྣམ་གྟོལ་སྲེས་ལྲེའུ་བརྒྱད་དུ་གདགས་པ་མཛད་པ་ལྟ་བུའྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་
བཤྲེས་སྟོ། །ལྲེའུ་བརྒྱད་མ་འཕགས་པས་བྱས་པར་བཞྲེད་དྟོ། །ཡང་ན་དྲུག་པྟོ་དྲེའི་སྦྱིན་པ་དྲུག་སྦྱིན་པར་
མཐུན་ཞྲེས་ཀང་དྲེའི་ལུགས་གཅིག་ཏུ་མངྟོན་ནྟོ། །བམ་པྟོ་གིས་པ་འཆད་དྲེ། གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་
འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་མཁྲེན་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པས་ཕྱིན་དྲུག་མཚན་མར་མི་དམིགས་པར་བསྒྲུབ་པར་གྟོ་
བགྟོས་པ་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་བས་སྒྲུབ་པ་གིས་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་སྟོན་ནྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ནི། 
ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་འཇུག་པ་ཐྟོབ་ནས་བསྒྲུབ་ཅྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ཡན་དུ་འདུན་པ་ཙམ་གིས་སྟོད་པ་སྲེ་ཞྲེས་མཐྟོང་
ལམ་ལ་སྦྱྟོར་རྟོ། །ར་བ་ལ། འཇུག་ཡུལ་ཐྲེག་ཆྲེན། དྲེ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། མཚན་
ིད་ནི། རྟོགས་བྱང་མཐར་ཕྱིན་པའམ། དྲེར་བགྟོད་པའི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ནྟོ། །དྲེ་ལ་གིས་ལས། རྒྱུའི་ཐྲེག་
ཆྲེན་གི་མཚན་ིད་ནི། རང་གང་གིས་བཞྟོན་པར་གྱུར་པའི་སྲེས་བུ་ད་ཕྱིས་རྟོགས་བྱང་དུ་བགྟོད་པར་བྱྲེད་པའི་
ཐབས་ཁད་པར་ཅན་འབས་བུའི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མཚན་ིད། བགྟོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པའྟོ། །ས་བཤད་ནི། དམིགས་
པ་་་་་་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་ིད་དང་ནི། །དྲེ་བཞིན་ ་་་་་རང་གཞན་གི་དྟོན་བསྒྲུབ་པ་་་་་་ཆྲེན་པྟོ་གིས་དག་དང་། བདག་མྲེད་གིས་ཀ་རྟོགས་པའི་་་་་་།ཡྲེ་
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ཤྲེས་་་་་་ཆྲེན་པྟོ་དང་། གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་གུས་སྦྱྟོར་རག་སྦྱྟོར་གི་བརྟོན་འགྲུས་རྟོམ་པ་དང་།་་་་་ཆྲེན་པྟོ་འཁྟོར་བར་གནས་ཀང་ྟོན་མྟོངས་ཀིས་ཡན་ལག་བཅུ་

གིས་སྟོགས་མི་གྟོས་པའི་་་་་་།ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ ་་་་་ཆྲེན་པྟོ་དང་། །ཡང་་་་་་སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་སྟོགས་དག་འགྲུབ་པ་ཆྲེན་པྟོ་
དང་། བྱང་ཆུ བ་པ་དང་མྱང་འདས་སྟོན་པ་སྟོགས།་་་་་།སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ། །ཆྲེན་པྟོ་འདི་རྣམས་དང་ལྡན་
པས། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་ནི་མངྟོན་པར་བརྟོད། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཆྲེན་པྟོ་བདུན་དང་ལྡན་པས་འདི་་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་་་་་་ག ི་མཚན་ིད་

དུ་བཞག་པ་ཅུང་མི་ལྲེགས་སྟོ། །ནྟོ། །མཚན་གཞི་ནི། དྲེ་བདུན་ཡང་དྲེ་ཡིན་ཞིང་། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་
གིས་ཁྟོ་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་སྟོགས་མཐའ་ཡས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། 
འཇུག་པའི་བསྒྲུབ་པ་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་དུ་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་དང་པྟོར་ འཇུག་ཅིང་ཕྱིས་གྟོང་ནས་
གྟོང་དུ་ཁད་པར་རྟོགས་པས་འཇྟོག་པ་ཡིན་པར་རྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །ཨཱརྻ་ནི། དྟོན་གཅིག་གསུང་ངྟོ་། །འགྟོ་
བའི་རྟོམ་པ་འཇུག་པ་དྲེ་ིད་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལམ་ལ་འཇྟོག་པའྟོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ་ཟླ་ཟྲེར་ཡང་ངྟོ་། །དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་
ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ནས། རྣམ་ཀུན་མཁྲེན་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་དགུའྟོ། །འགྲེལ་པ་
ལ། དང་པྟོ་རང་གི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་
པ་ལ་སྦྱྟོར་བའི་བརྟོན་འགྲུས་ཀིས་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་སྲེ། བསམ་
གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་མམ་པར་གཞྟོག་ཅི ང་ལྡང་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱས་པར་
རྟོ། །རྣམ་པ་ནི་འདྟོད་པས་དབྲེན་ ་་་་་དངྟོས་སྟོགས་འྟོག་སའི་སྟོན་སངས་པ། རགས་ནི། རྟོག་དཔྱྟོད་སྟོགས་གྲེན་
པྟོའ ་ིཡན་ལག་གི་ཆ། མཚན་མ་ནི། དགའ་བདྲེ་སྟོགས་ཕན་ཡྟོན། ཡང་ན་ས་གྟོང་འྟོག་གི་དབྱྲེ་བས་ཞི་རགས་
སྟོགས་རྣམ་པའྟོ། །ས་གང་ལ་ཚོར་བ་གང་ཡྟོད་རགས་སྟོ། །སྟོམས་འཇུག་གི་བདྲེ་བའི་རྟོ་མྱྟོང་བ་ནི་མཚན་
མའྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །འདིར་མཐའ་དཔྱད་ན། ངྟོ་བྟོ། ཡན་ལག་སྟོམས་པར་འཇུག་པ། ྟོན་མྟོངས། རྣམ་བྱང་། 
ཚད་དང་དྲུག་གྟོ །དང་པྟོ་ལ། མཛོད་དུ། བསམ་གཏན་དག་ནི་རྣམ་གིས་བཞི། །ཞྲེས་སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་
གཏན་ནམ་རྒྱུའི་བསམ་གཏན། སྲེ་བའམ་འབས་བུའི་བསམ་གཏན་གིས་ཡིན་ལ ། གིས་པྟོ་དྲེ་ལ་དང་པྟོ་ནས་
བཞི་པའི་བར་བཞི་བཞིའྟོ། །དྲེའི་གིས་པ་ནི། མཛོད་དུ། དྲེར་སྟོ་སྟོ་ཡི། །བསམ་གཏན་ས་ནི་གསུམ་པ་
ཡིན། །བཞི་པ་ས་ནི་བརྒྱད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་ཀི་དང་པྟོ་བཤད་ན་བཞི་ལས། དང་པྟོ་ལ། མཚན་ིད་
ནི། སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གང་ཞིག རྟོག་པའམ་དཔྱྟོད་པའི་ས་པ་ཡིན་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ྟོན་མྟོངས་ཅན་
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རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའྟོ། །ཡང་ན། གང་ཞིག རྟོག་དཔྱྟོད་གང་རུང་ཅན་ནྟོ། །ྟོན་
མྟོངས་ཅན་ནི་སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དངྟོས་མིན་ཏྲེ། དགའ་བདྲེ་སྟོགས་ཡན་ལག་མྲེད་པས་སྟོ། །འྟོན་
ཀང་ལྟོག་པར་རྲེ་གཅིག་པ་ཙམ་ཡྟོད་པས་ས་དྟོན ་ཐྟོབ་པས་དྲེར་བརྟོད་དྲེ། ས་བྟོན་རུལ་བ་བཞིན། ཞྲེས་འགྲེལ་
བཤད་དུའྟོ། །ཡང་ན་རྒྱུ་སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་། སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གིས་སུ་འབྱྲེད་
དགྟོས་པར་མངྟོན་ཏྲེ། དང་པྟོའ ་ིཁད་པར་ཅན་ལ་ཟག་མྲེད་དག་པ་རྟོ་མྱང་ཅན་གསུམ་ཡྟོད་པར་ར་བར་བཤད་
དྟོ། །རྟོ་མྱང་ཅན་རྒྱུ་ྟོན་མྟོངས་འཇུག་གི་བསམ་ གཏན་མིན་ཏྲེ། དགྲེ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། མཛོད་ལས། སྟོམས་
འཇུག་དགྲེ་བ་རྲེ་གཅིག་པ། །ཞྲེས་དང་། རྟོ་མྱང་ཅན་སྟོགས་གཅྟོད་པ་ལ་དགྲེ་བ་ཞྲེས་སྨྲྟོས་ཞྲེས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
དྲེ་ནི་སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་མས་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འབས་བུ་སྲེ་བའི་བསམ་གཏན་དུ་སྲེ་མི་
ནུས་ཏྲེ་དྲེར་སྲེ་བ་ལ་དག་པ་བ་ དགྟོས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ྟོན་མྟོངས་པའི་འདྟོད་པ་ ་་་་་འདྟོད་ཁམས་ཀི་ཆགས་སྟོགས་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་དབྲེན། དངྟོས་པྟོའ ་ིའདྟོད་པ་ལ་ ཡུལ་ལྔ་དྟོན་དུ་གྲེར་ནས་་་་་་དམིགས་པ་ལས་དབྲེན། ྟོན་
མྟོངས་པའི་འདྟོད་པའི་རྒྱུ་ཅན་སྟོ་གསུམ་གི་ྲེས་སྟོད་ ་་་་་མཚོན་ག ི་འདྲེབས་སྟོགས་མི་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་གིས་དབྲེན་ པ། 
རྟོག་དཔྱྟོད་ལ་སྟོན་དུ་མ་མཐྟོང་བས་ ་་་་་དྲེ་ཡན་གནྟོད་འཇྟོམས་ཆྲེ་བ་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་སྟོགས་ འདྟོད་པ་ནི་རགས་དང་པྟོ་ནི་
ཞིའྟོ་ཞྲེས་སྲེམས་པའམ་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་འཇུག་འགྲེལ་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་ངྟོ་བྟོ་ཙམ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་རྟོག་པ་སྲེམས་
པའམ་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་འདྟོད་པ་ནི་ཚེ་ཐུང་ྟོན ་མྟོངས་མང་བ་སྟོགས་ཀིས་རགས། དང་པྟོ་དྲེ་ལས་
བཟླྟོག་པས་ཞིའྟོ་སམ་དུ་ཁད་པར་ཞིབ་མྟོ་འབྱྲེད་པ་དཔྱྟོད་པ་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་མདྟོ་སྲེ་འདྟོད་པའི་ ་་་་་འདི་ཡན་གནྟོད་འཇྟོམས་གྲེན་
པྟོ་རྟོག་དཔྱྟོད་དང་བཅས་པ་འདྟོད་པའམ་སིབ་པ་ལས་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར་དབྲེན་པ་ལས་སྲེས་པ། 
འདྟོད་པའི་དྟོན་རྲེད་པ་དང་ ་་་་་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ཅན་གི་གནས་ངན་ལྲེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ལུས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་
སྦྱངས་ཏྲེ་ལས་སུ་རུང་བའི་དགའ་བདྲེ་དང་ལྡན་པའྟོ། །་་་་་བསམ་གཏན་དང་པྟོ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གནས་སྟོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་རྟོགས་པར་བྱས་ཏྲེ་གནས་ཞྲེས་

འབུམ་ཊིཀ ྲེ་བར་བསྒྲུབས་ཏྲེ་ནི་སྟོམས་པར་ཞུགས་པ འྟོ། །གནས་པ་ནི་རང་གི་རྲེས་སུ་མྱྟོང་བའྟོ། །དག་ལྡན་ནྟོ། །ཡན་ལག་དྲེ་བཞི་ཡང་བསམ་གཏན་དང་
པྟོའ ་ིཡན་ལག་ཚང་བར་བགངས་ཀི་དང་པྟོ་གང་ཡིན་ལ་ཚང་མི་དགྟོས་སྟོ། །རྟོག་དཔྱྟོད་སྲེམས་འཁྲུག་བྱྲེད་ཀི་
སྟོན་དུ་མཐྟོང་བས་དྲེ་ལས་སྲེམས་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཐུབ་དགྟོངས་བཟླྟོག་སྲེ་རྟོག་དཔྱྟོད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་མཚན་
མ་ལ་སྲེམས་ྲེ་བར་འདྟོགས་ ་་་་་གནྟོད་ཤིང་གཡྲེང་བར་སྟོད་པའི་དམིགས་པ་དང་བལ་ནས་རྲེ་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཆྲེ་བ་བྟོ་
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གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་གཅིག་ཏུ་དཔྱྟོད་ ་་་་་སྦྱྟོང་དཔྱྟོད་པའི་དམིགས་པ་ལ་དང་གཅིག་པས་ཞི་བ་དང་རབ་ཏུ་དང་བའི་
སྲེམས་སུ་འཇྟོག་པས་ན་རབ་ཏུ་དང་བ། རྟོག་དཔྱྟོད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ ་་་་་དག་མྲེད་པར་རྒྱུད་
གཅིག་པའམ་རྟོག་དཔྱྟོད་ཀིས་གླགས་སམ་བར་ཆད་ ་་་་་ར་མྲེད་པ་ཞྲེས་འཇུག་བཤད་དྟོ། །མྲེད་པར་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་
པའྟོ། །མཚན་ིད་ནི། སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གང་ཞིག་ནང་ཡྟོངས་སུ་དང་བ་དང་དགའ་བའི་ས་པའམ་
དྲེ་གིས་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་ཞྲེས་པའྟོ། །གསུམ་པའི་མཚན་ིད། རྒྱུ་སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གང་ཞིག 
དགའ་བ་ལ་འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་ཞིང་བདྲེ་བའི་ས་པའམ་བདྲེ་བའི་ཡན་ལག་ཅན་ནྟོ། །དགའ་བ་ཡང་རགས་ ་་་་་

ཐུབ་དགྟོངས་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བ་པ་ིད་ཀིས་བཏང་སྟོམས་སུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དན་པ་དང་ཤྲེས་བཞིན་ཅན་ཏྲེ་དགའ་
བའི་སྐ བས་མི་འབྱྲེད་པའི་དྟོན་དུ་དན་པ་ྲེ་བར་གནས་ཤིང་སྲེས་པ་རྣམས་ཀང་ནམ་ཡང་དང་དུ་མི་བང་བའི་
ཕྱིར་དུ་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་དང་གནྟོད་འཇྟོམས་ལན་མང་དུ་བྱྲེད་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་
ལུས་ཀིས་ཚོར་བའི་བདྲེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་བའི་བདྲེ་བ་མྱྟོང་བར་བྱྲེད་པའྟོ། །བཞི་པའི་མཚན་ིད། རྒྱུ་
སྟོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གང་ཞིག སྟོན་བརྒྱད་ལས་གྟོལ་ཞིང་ཚོར་བ་བཏང་སྟོམས་ཅན་ནྟོ། །བདྲེ་སྡུག་
ཡིད་བདྲེ་མི་བདྲེ་དང་བལ་ནས་ཚོར་བ་བཏང་སྟོམས་དང་ལྡན་པ། སྟོན་་་་་་བདྲེ་སྡུག་ཡིད་བདྲེ་མི་བདྲེ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རྟོག་དཔྱྟོད་

བརྒྱད་དྟོ། །བརྒྱད་ལས་གྟོལ་ ་་་་་འཇུག་བཤད་བས་དན་པ་དང་བཏང་སྟོམས་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་ཅན་གི་རྲེ་གཅིག་
པའྟོ། །གཟུགས་མྲེད་བཞི་ལའང་། རྒྱུ་སྟོམས་འཇུག་གི་དང་། འབས་བུ་སྲེ་བའི་གཟུགས་མྲེད་བཞི་བཞི་བརྒྱད་
དྟོ། །སྲེ་བའི་གཟུགས་མྲེད་ནི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྟོགས་ལྷའི་སྲེ་བ་བཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ལ། རྒྱུ་ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་ཀི་སྟོམས་འཇུག་གི་མཚན་ིད། རྒྱུ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྟོམས་འཇུག་གང་ཞིག གཟུགས་ཀི་འདུ་
ཤྲེས་བཤིག་སྲེ་ནམ་མཁའ་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོགས་མཐའ་ཡས་སྟོ་ཞྲེས་དམིགས་ཤིང་མྟོས་པ་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོགས་དྲེ་ཡང་
ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་མཁའི་འདུ་ཤྲེས་ཤིན་ཏུ་བསྟོམས་ ་་་་་དག་ཐུབ་པས་སྔྟོ་སྲེར་སྟོགས་ཁ་དྟོག གྲེད་དང་རྭ་བ་རིག་
པ་སྟོགས་སིབ་པ། ཁང་བཟང་དང་སྲེད་མྟོས་ཚལ་ི་ཟླ་སྟོགས་ས་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་དང་ ་་་་་ཀུན་བལ་ཏྲེ་དྲེ་
རྣམས་སང་བ་མྲེད་པར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ ་་་་་འཇུག་བཤད་ཡས་པ་པ་ིད་དམིགས་པར་ ་་་་་འཇུག་བྱྲེད་པའྟོ། །དྲེ་ཡང་ྲེར་
བསྟོགས་ཀི་ཚེ། འྟོག་ས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་དམིགས་པ འམ་དངྟོས་གཞི་མ་ཐྟོབ་ཀི་བར་ནམ་མཁའ་ཁྟོ་ན་ལ་
དམིགས། ཐྟོབ་ནས་རང་སའི་ཕུང་པྟོ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་དམིགས་པར་མངྟོན་ནྟོ། །རྒྱུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད། 
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གང་ཞིག ནམ་མཁའི་འདུ་ཤྲེས་ལྡྟོག་སྲེ་རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྟོ་ཞྲེས་དམིགས་ཤིང་མྟོས་པ། རྒྱུ་ཅི་ཡང་གི་
མཚན་ིད། གང་ཞིག རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་སྟོམས་འཇུག་ལས་གྟོང་དུ་བསྟོད་པས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་
ཀི་དམིགས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་དམིགས་ཤིང་མྟོས་པ་རྒྱུ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མིན་གི་མཚན་ིད། 
གང་ཞིག ཅི་ཡང་ཡྟོད་མྲེད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་བཟླྟོག་ཅིང་འདུ་ཤྲེས་ཕ་མྟོ་མ་སངས་པ་ཅན་ནྟོ། །གིས་པ་ནི། བསམ་
གཏན་དང་པྟོ་ཡན་ལག་ལྔ་སྲེ། རྟོག་དཔྱྟོད་གིས་ནི། དང་པྟོའ ་ིམི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ ་་་་་བསྡུ་བར་འདྟོད་པའི་འདྟོད་
ཆགས་གནྟོད་སྲེམས་འཚེ་བའི་རྟོག་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་ ་་་་་བསྡུ་བར་བདྲེ་སྟོགས་སྟོང་བས་གྲེན་པྟོའ ་ིཡན་ལག་
དགའ་བདྲེ་གིས་ཕན་ཡྟོན་གི་ཡན་ལག རྲེ་གཅིག་པ་གནས་ཀི་ཡན་ལག་སྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རྟོག་དཔྱྟོད་
སྟོགས་གྲེན་པྟོ་འཇུག་ཅིང་ཕན་ཡྟོན་ ་་་་་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་འབྱུང་བས་སྟོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་བཞི་སྲེ། ནང་
ཡྟོངས་སུ་དང་བ་རྟོག་དཔྱྟོད་སྟོང་བས་གྲེན་པྟོའ །ི དགའ་བདྲེ་ཕན་ཡྟོན། རྲེ་གཅིག་པ་གནས་སྟོ། །གསུམ་པ་
ལྔ་སྲེ། དན་ཤྲེས་བཞིན་བཏང་སྟོམས་གསུམ་དགའ་བ་སྟོང་བས་གྲེན་པྟོའ ་ིཡན་ལག བདྲེ་བ་ཕན་ཡྟོན། རྲེ་
གཅིག་གནས་སྟོ། །བཞི་པ་བཞི་སྲེ། དན་པ་དང་བཏང་སྟོམས་གཡྟོ་བའི་སྟོན་ ་་་་་བརྒྱད་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་བདྲེ་བ་
སྟོང་བས་གྲེན་པྟོའ །ི ཚོར་བ་བཏང་སྟོམས་ཕན་ཡྟོན། རྲེ་གཅིག་པ་གནས་སྟོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་སྟོ། །་་་་་

ཤཱ ནིས་ཀང་ངྟོ་། །འདིར་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་གྲེན་པྟོའ ་ིཡན་ལག་བཏང་སྟོམས་ནི ། སྲེམས་བྱུང་འདུ་བྱྲེད་ཀི་
བཏང་སྟོམས་ཡིན་ལ། སིར་བཏང་སྟོམས་ལ། འདུ་བྱྲེད། ཚོར་བ། ཚད་མྲེད་ཀི་གསུམ་ཡྟོད་དྟོ། །བསྡུ་བར། 
བསམ་གཏན་དང་པྟོ་ལ་དན་ཤྲེས་བཞིན་བཏང་སྟོམས་གསུམ་ཡྟོད་ཀང་རྟོག་དཔྱྟོད་ཀིས་བསིབས་པས་མ་སྨྲྟོས་
སྟོ། །གིས་པ་ལའང་ཡྟོད་ཀང་དགའ་བའི་ྟོན་མྟོངས་པས་ཀུན་ནས་དཀིས་ པས་མ་སྨྲྟོས་པར་ནང་ཡྟོངས་སུ་
དང་བའི་མིང་གིས་བསན། གསུམ་པར་རྟོག་དཔྱྟོད་དགའ་བ་དྲེ་དག་དང་བལ་བས་རང་མིང་གིས་སྨྲྟོས་
སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གཟུགས་མྲེད་རྣམས་ཡན་ལག་མི་འད་བས་འདའ་བ་མིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་བཏང་
སྟོམས་དང་རྲེ་གཅིག་པར་འད་བས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་དམིགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་ཡིན་ལ་ཞི་ རགས་
ཀི་ཁད་ཡྟོད་དྲེ། རས་ཡུག་ཆུ་ཞྲེང་མམ་ཡང་སྦྟོམ་ཕའི་ཁད་ཡྟོད་པ་བཞིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་དང་ཐུབ་

དགྟོངས་སུ་གཟུགས་མྲེད་ལ་ཡན་ལག་མྲེད་པར་བཤད་དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པྟོ་ལ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་བདུན་གིས་སྟོམས་
པར་འཇུག་སྲེ། མཚན་ིད་རབ་ཏུ་རིག་པ། མྟོས་པ་ལས་བྱུང་བ། རབ་ཏུ་དབྲེན་པ་དགའ་བ་སྡུད་པ། དཔྱྟོད་པ། 
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སྦྱྟོར་བའི་མཐའ། སྦྱྟོར་བའི་མཐའི་འབས་བུ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། མམ་བཞག་གི་ས་པའི་ཡིད་ལ་
བྱྲེད་པས་འདྟོད་ཁམས་འདི་ྟོན་མྟོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཤས་ཆྲེ་ཞིང་མང་པས་རགས། བསམ་གཏན་དང་པྟོ་ ་་་་་

སྲས་དྲེ་དག་མྲེད་པས་ཞི་བའི་མཚན་ིད་དུ་ཐྟོས་ ་་་་་སྲས་བསམ་གིས་རིག་པའྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ནས་་་་་་ཐྟོས་བསམ་ལས་

འདས་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྟོམ་པའི་རྣམ་པས་དྲེ་འདའི་ཞི་རགས་ཀི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་བསྟོམ་ཞིང་
རྟོག་དཔྱྟོད་ཀིས་ཞི་རགས་སུ་མྟོས་པའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་གྟོམས་ ་་་་་སྲས་པས་འདྟོད་པའི་སྟོམ་སང་ ་་་་་སྲས་གི་ྟོན་
མྟོངས་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ ་སྟོང་བའི་ལམ་མྟོ། །བཞི་པ་ནི། དྲེའི་འྟོག་ཏུ་སྟོང་བ་ལ་དགའ་བས་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ ་་་

་་འྟོག་ཏུ་དངྟོས་འབིང་སངས་ཏྲེ་དབྲེན་པའི་དགའ་བདྲེ་ཆུང་ངུས་རྲེག་ནས་དུས་དུས་སུ་དད་པས་རྨུགས་པ་དང་གིད་
དང་རྒྟོད་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱྲེད་པའྟོ། །ལྔ་པ་ནི། འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་སངས་མ་
སངས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་སྡུག་པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལ་སྟོགས་པས་ྟོན་ ་་་་་རྨུ་མྟོངས་སྲེ་མི་སྲེ་སྟོ་སྟོར་
རྟོག་པའྟོ། །དྲུག་པ་ནི། དྲེ་ནས་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་ཆུང་ངུ་གསུམ་སང་བའི་ཕྱིར་དང་པྟོའ ་ིདངྟོས་གཞི་ལ་ཐུག་
གི་བར་དུ་གྲེན་པྟོ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་སྲེ། དྲུག་པྟོ་དྲེ་ ་་་་་བསམ་གཏན་གཟུ གས་མྲེད་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་སྔ་ནས་གྟོམས་པའི་སྲེམས་ཀི་མིང་

སྲེ། ྲེར་བསྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཁམས་གསུམ་གི་ྟོན་མྟོངས་སྟོང་མི་ནུས་པ་མྲེད་པས་མི་ལྟོགས་པ་
མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ས་སྦྱྟོར་བམ་གིས་ལས་སྟོ། །བདུན་པ་ནི། དང་པྟོའ ་ིདངྟོས་གཞིའྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འྟོག་མ་རྣམས་
སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་ཞིང་ཚེ་ཐུང་གྟོང་མ་རྣམས་དྲེ་ལས་བཟླྟོག་པས་རགས་པ་དང་ཞི་བར་རིག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་
སང་བར་དང་ཐྟོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྲེམས་འཇྟོག་པ་དང་པྟོ་ ་་་་་མཚན་ིད་རིགས་པ་དྲེའི་ཡང་དག་པར་སྦྱྟོར་བ་རྟོམ་
པ་གིས་པ། འྟོག་སའི་ྟོན་མྟོངས་ཆྲེན་པྟོ་སྟོང་བ་གསུམ་པ། འབིང་སྟོང་བ་བཞི་པ། ཐྟོབ་པར་མངྟོན་པར་ང་
རྒྱལ་མྲེད་པ་ལ་སྲེམས་འཇྟོག་པ་ལྔ་པ། ཆུང་ངུ་སྟོང་བ་དྲུག་པ། དངྟོས་གཞི་མྱྟོང་བ་བདུན་པ་སྲེ། དྲེས་སྲིད་
རྲེའི་བར་དུ་སྟོམས་པར་འཇུག་གྟོ །་་་་་ཀུན་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་པྟོའ ་ིསྲས་སྟོ། །བཞི་པ་ནི། སྲྲེད་པ་ལྟ་བ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞིས་
ྟོན་མྟོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བསིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རྟོ། །ལྔ་པ་ནི། དག་པའི་བསམ་གཏན་
གཟུགས་མྲེད་ ་་་་་སྲས་འཇིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀང་དགྲེ་བའི་ཕྱིར། ཀུན་ནས་དཀིས་ ་་་་་སྲས་པའི་དི་མ་དང་བལ་བས་
རྣམ་བྱང་ཞྲེས་བྱ་ལ། རབ་ཀི་མཐའི་་་་་་ནི་མཛོད་དུ་བཞི་པར་བཤད། ཆ་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་ནི། ་་་་་མངྟོན་

ཤྲེས་སྟོགས། ཡྟོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངྟོན་ པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འདྟོད་པ་བཞིན་དུ་ཐྟོབ་པ་ལ་སྟོགས་པས་
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ལས་སུ་རུང་ ་་་་་བར་སང་དཔྱད་བའི་མཆྟོག་ཏུ་ཕྱིན་པར་ཁིད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲུག་པ་ནི། ཡིད་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཆུང་འབིང་
ཆྲེན་པྟོར་བསྟོམས་པས་བསམ་གཏན་བཞིའི་སྲེ་བ་གསུམ་གསུམ་འགྲུབ་བྟོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་གཞལ་མྲེད་
ཁང་གི་གནས་གཞན་མྲེད་པས་སྲེ་བའི་བྱྲེ་བག་མྲེད་ཀང་ཆུང་ངུ་ལ་སྟོགས་པར་བསྟོམས་པས་ཚེ་རིང་ཐུང་གི་
མཐྟོ་དམན་དང་ྟོན་མྟོངས་ཉུང་མང་གིས་བཟང་ངན་གི་ཁད་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བཅས་སྟོ། །དྲེ་
ནས་ཚོགས་གིས་ལ་སླྟོབ་པའི་ཕྱིར་འཁྟོར་གསུམ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་
ལའྟོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་པ་རབ་ཏུ་སང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆྟོས་སྟོན་པ་འདི་ནི་སྲེམས་པ་ཆྲེན་
པྟོའ ་ིསྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ནྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །མཐྟོང་བ་དང་སྟོམ་པ་དང་། མི་སླྟོབ་པ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་
ལའྟོ། །་་་་་མི་སླྟོབ་ལམ་ལ་འཇུག་སྒྲུབ་མྲེད་ཅྲེས་ཟླ་ཟྲེར་ཏྲེ་མི་སླྟོབ་ལམ་ཡིན་པའི་དྲེ་མྲེད་པ་ལ་དགྟོངས་ཤིང་ མི་སླྟོབ་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས་སྟོན་མྲེད་དྟོ། །ཐྲེག་པ་

ཆྲེན་པྟོ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་་་་་་ཞྲེས་པ་མཁྲེན་གསུམ་ག ི་རྣམ་པ་བསྟོམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའྟོ། །ཨཱརྻ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྟོགས་ཀི་ཆྟོས་སུམ་ཅུ་
ར་བདུན་བསྟོམ་པ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ནས་གཞན་དྟོན་བྱྲེད་པའི་བྱམས་སྟོགས་ཚད་མྲེད་བཞི་
ལའྟོ། །བྱམས་པ་དང་ ་་་་་ནི་ཡྟོན་ཏན་ནྟོ། །ལྷག་པ་ཡྟོན་ཏན་ནྟོ། །བསམ་པས་ཆྲེ་བས་ཡངས་པ། འཕྲེལ་བས་རྒྱ་ཆྲེན། དམིགས་པས་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་

པ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་གཅིག་པས་མི་གིས་པ། རྣམ་འཚེའི་གྲེན་པྟོར་གྱུ ར་པས་ནང་གི་ཆྟོས་ལས་གྱུ ར་པའི་གནྟོད་པ་མྲེད་པས་འཁྟོན་མྲེད་པ། ཕྱིའི་
སྲེམས་ཅན་ག ིས་བྱས་པའི་གནྟོད་པ་མྲེད་པས་འགན་ཟླ་མྲེད་པ། ཕྱི་རྟོལ་འདུ་བྱྲེད་ལས་གྱུ ར་པའི་གནྟོད་པ་མྲེད་པས་གནྟོད་པ་མྲེད་པ་སྲེ་འདྟོད་ཆགས་དང་། དུག་དང་མྲེ་སྟོགས་ཀི་

གནྟོད་པ་མྲེད་པས་སྟོ། །ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །འབུམ་ཊིཀ་དང་དག་ལྡན་སྟོགས་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ལྡན་པའི་སྲེམས་ ་་་་་ནི་ཡྟོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ལ་ཡྟོན་ཏན་ནི་འདྟོད་

པ་ན་སྟོད་པའི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པས་ཡངས་པ་་་་་་བསམ་གཏན་དང་པྟོ་གིས་ཀི་དགའ་བ་སྒྲུབ་པས་ རྒྱ་ཆྲེན་པྟོར་གྱུར་པ་ ་་་་་གསུམ་པའི་བདྲེ་བ་བསྒྲུབས་པས་ མི་
གིས་པ་་་་་་འབས་བུ་བདྲེ་སྟོགས་་་་་་ཚད་མྲེད་པ་ ་་་་་སྒྲུབ་པ་སྲེ་སྔར་བཤད་གསུམ་པྟོ་བསྡུས་པའྟོ། །རྣམ་འཚེ་མྲེད་པས་འཁྟོན་་་་་་གཅུགས་མྲེད་པ་ཞྲེས་མདྟོར། 

མྲེད་པ།་་་་་ཞྲེས་པ་གྲེན་པྟོ་ལས་བསན་ནས། གིད་རྨུགས་མྲེད་པས་་་་་་འགན་ཟླ་མྲེད་པ་ ་་་་་རྒྟོད་འག ྟོད་མྲེད་པས་སིབ་པ་མྲེད་པ་ ་་་་་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་

ལས་བསན་ནས་འབས་བུ། གནྟོད་པ་མྲེད་པ་་་་་་ཅན་ནྟོ་དྲེ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཡྟོན་ཏན་ནྟོ། །ཁམས་གསུམ་གི་སྟོ་སྲེ་དང་སླྟོབ་པ་་་་་་ཐམས་ཅད་དུ་
སྟོང་བ་་་་་་སྲེ་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་བསྟོམས་པ ་་་་་འི་ནི་བསྟོམས་པར་བྱས་པའྟོ། །དྲེ་གིས་ཆྟོས་ལ་དམིགས་པའྟོ། །འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཆྟོས་ཀི་
དབྱིངས་ཀིས་ཀླས་པ་ ་་་་་ནི་ཆྟོས་ཀི་བདག་མྲེད་གཙོ་བྟོར་གྱུ ར་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ིད་དྟོ། །མཐའ་མ་ཆད་པས་་་་་་ནམ་མཁའི་མཐས་
གཏུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ ་་་་་ནི་དམིགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་ཞྲེས་སྟོགས་སིང་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །འདི་ལ་རྒྱུ། ངྟོ་
བྟོ། འབས་བུའྟོ། །རྒྱུ་ནི། བདྲེ་་་་་་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ ་་་་་དང་དྲེ་རྒྱུ་་་་་་བཏང་སྟོམས་ལས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སིང་རྲེ་
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སྲེ། །རྒྱུ་་་་་་རིགས་དང་་་་་་བདག་རྐྱྲེན་བཤྲེས་གྲེན་ ་་་་་དྲེ་མ་ཐག་རྐྱྲེན་རིག་པ་སྔ་མའྟོ། །རང་བཞིན་ལས། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སིང་
རྲེའྟོ། །ཞྲེས་པ་སིང་རྲེའི་དམིགས་རྐྱྲེན་ནྟོ། །གཞན་ནི་དབྱྲེ་བའི་སྐ བས་ལས་ཤྲེས་སྟོ། །ངྟོ་བྟོ་ལ་མཚན་ིད། 
མཚོན་བྱ། མཚན་གཞིའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བརན་པའི་ཚངས་པའི་མི་མཐུན་ སངས། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལྡན། །དམིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡྟོངས་སིན་བྱྲེད། །ཅྲེས། གནྟོད་སྲེམས་
སྟོགས་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་སངས་པ། གྲེན་པྟོ་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ། དམིགས་པ་སྲེམས་ཅན་དང་ཆྟོས་
དང་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ལ་འཇུག་པ། བྱྲེད་ལས་སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པ་ནི་ཐྲེ ག་ཆྲེན་གི་ཚད་མྲེད་སིའི་
མཚན་ིད་དྟོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བྱམས་པ་ཚད་མྲེད་པ་སྟོགས་བཞིའི་རིམ་བཞིན་དུ། རང་གི་བདག་
རྐྱྲེན་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་བདྲེ་བ་དང་ཕད་པར་འདྟོད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདྟོད་པ། བདྲེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་འདྟོད་པ། ཆགས་སང་
གི་ྟོན་མྟོངས་པ་མྲེད་པར་འདྟོད་པའྟོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྲེ་བ་ཅན། །ཞྲེས་སྟོགས་ལྟར་རྟོ། །དག་ཟླ་
ཐུབ་གསུམ་དང་མདྟོ་རྒྱན་བཤད་སྦྱར་དུ་བཏང་སྟོམས་ནི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རྲེས་ཆགས་ཁྟོང་ཁྟོ་མྲེད་པར་
སྟོན་པ་ལ་བཤད།་་་་་ཀུན་བཏུས་དངྟོས། གཞན་དུ་རང་ིད་སྲེམས་ཅན་ལ་ྲེ་རིང་ཆགས་སང་མྲེད་པར་སྟོམས་པ་ལ་
བཤད་དྟོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་སུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བསམ་པའི་གནས་པ་ཞྲེས་སྟོ། །བཤྲེས་སིང་འགྲེལ་པས། རིགས་པར་ལྟ་བས་ན་བཏང་སྟོམས་ཏྲེ་ཕྱྟོགས་སུ་མ་

ལྷུང་བར་ལྟ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དྟོན་ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། ལྷ་ཚངས་པར་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚངས་པའི་གནས། གནྟོད་འཇྟོམས་
གིས་སུ། སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་ བསྟོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་ཚོགས་ཚད་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་མྲེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་
སྟོབས་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བཅུ་སྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཆྟོས་ཚད་་་་་་གིས་ཀ་མྲེད་པ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ཡྲེ་
ཤྲེས་ཚད་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་མྲེད་པའི་སྟོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཚད་མྲེད་ཅྲེས་བྱས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། སི་
དང་། བྱྲེ་བག་གི་དབྱྲེ་བ་གིས་སྟོ། །དང་པྟོ་ལ། ལྟ་བ། ས་མཚམས། དམིགས་པ། བསམ་པའི་སྟོ་ནས་དབྱྲེ་
བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་སྲེམས་ཅན་ལ། གཟུང་འཛིན་གིས་བདྲེན་གི་སྲེམས་ཅན་ ལ། 
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ། སྲེམས་ཅན། ཆྟོས། དམིགས་མྲེད་ལ་དམིགས་པའི་བྱམས་སྟོགས་
གསུམ་དུ་སླྟོབ་དཔྟོན་རབ་ཏུ་འགིང་བའི་རྡྟོ་རྲེས་བཤད་དྟོ། །དང་པྟོ་མུ་སྲེགས་པའི། གིས་པ་ན་ཐྟོས་པའི། 
གསུམ་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་པའི་འྟོ། །གིས་པ་ནི། བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པའི་མདྟོའ །ི ་་་་་ལས། ཐྟོག་མ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
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རྣམས་ཀི་བྱམས་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའྟོ། །སྟོད ་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བྱམས་པ་ནི་ཆྟོས་ལ་དམིགས་པའྟོ། །མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པ་རབ་

ཏུ་ཐྟོབ་པའི་བྱང་སྲེམས་རྣམས་ཀི་བྱམས་པ་ནི་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྟོན་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོགས་སུ་མྟོས་སྟོད་ཀི་
ས་ལ་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ། ས་དང་པྟོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལ་ཆྟོས་དྲེ་བཞིན་ ་་་་་གིས་ཀ་ིད་ལ་དམིགས་པ། 
ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ནི་དམིགས་མྲེད་དྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །སྟོ་སྲེའི་སྲེམས་ཅན་ལ། ན་རང་འཕགས་པའི་ཆྟོས་ལ། ཐྲེག་
ཆྲེན་འཕགས་པའི་དམིགས་མྲེད་དུ་ཆྟོས་མཆྟོག་ཏུ་བཤད ་དྟོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་འདྟོད་པ་སྡུག་
བསྔལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་ལ་དམིགས་པ་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ། ཚད་མྲེད་བསན་པའི་ཆྟོས་ལ་དམིགས་
པ། བདག་གིས་སུ་མི་རྟོག་པས་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པ་དམིགས་མྲེད་ཀིར་བཤད་དྟོ། །ཨཱརྻས། བར་པ་
ནི་སྲེམས་ཅན་དུ་གདགས་གཞི་སྟོ་སྲེ་དང་སླྟོབ་པའི་ཆྟོས་ཇི་སྲེད ་པ་ལ་དམིགས་པར་བཤད་དྟོ། །བཞི་པ་ནི། 
ཀྲེ་མ་་་་་་དག་ཟླ་སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ན་རྲེ་དགའ་ལྡན་པར་གྱུར་གཅིག་ལྡན་པར་བྱའྟོ་སམ་པའི་སྟོགས་ཡི་
རང་སྟོན་ལམ་གྟོ་ཆའི་ངྟོ་བྟོ་གསུམ་གསུམ་མྟོ། །་་་་་ཀྲེ་མ་སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། བདྲེ་བ་དང་མི་

འབལ་ན་ཅི་མ་རུང་། ྟོན་མྟོངས་པ་ལས་གྟོལ་ན་ཅི་མ་རུང་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་ཏྲེ་དག་ལྡན་ཡང་ངྟོ་། །གིས་པ་ལ། བཞི་ཅར་གི་དབྱྲེ་བ། བྱྲེ་བག་སིང་རྲེའི་
དབྱྲེ་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། གནྟོད་འཇྟོམས་ཆྲེ་བར། བྱམས་པ་གསུམ་སྲེ། མྟོས་སྟོད་དུ་སྲེམས་ཅན་ལ། ས་བདུན་
པའི་བར་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ། བརྒྱད་པ་ཡན་དམིགས་མྲེད་ལའྟོ། །སིང་རྲེ་གསུམ་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཅན། 
ྲེས་སྟོད་མང་བ། རྐྱྲེན་མི་ལྡན་པས་རྣམ་པར་མ་གྟོལ་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་སྟོ། །དགའ་བ་གསུམ། བདྲེ་
བའི་སྲེམས་ཅན། བདག་གི་ཚོགས་རྟོགས་པ། དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་རྟོ་མྱང་བ་ལ་ ་་་་་ཕྱི་མ་གིས་གྟོ་བཟླྟོག་གམ་དཔྱད་དམིགས་
པའྟོ། །བཏང་སྟོམས་གསུམ་ནི། སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་དཔྱད་པ་ལ་སྐ ལ་བ་ཡྟོད་མྲེད་ལ། རྲེད་མ་རྲེད་སྟོགས་
འཇིག་རྲེན་གི་ཆྟོས་བརྒྱད་སྟོགས་ལ་མམ་པ་ིད་དུ་ཚོགས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་
དམིགས་པའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཕྱི་མ་གིས་ལུང་སྲེར་ནྟོར་རྟོ། །གིས་པ་ནི་ ་་་་་དྲུག་ནི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཅན་དྲུག་ལ་བརི་སྲེ། བཀྲེན་
ལ་བརྲེ་དང་མ་རུངས་བ་ལ་བརྲེ། །ཀུན་འཁྲུགས་ལ་བརྲེ་བག་མྲེད་རྣམས་ལ་བརྲེ། །ཡུལ་གི་གཞན་དབང་ཅན་
ལ་སིང་རྲེ་དང་། །ལྟོག་པར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་ལ་སིང་རྲེའྟོ། །ཞྲེས་དྲུག་སྲེ། རབ་་་་་་ཏུ་འབར་་་་་་བ་འདྟོད་པའི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་

དག་ཡི་དབང་དུ་སྟོང་ ་་་་་བ་བདུད་ཀིས་བར་ཆད་བྱས་པ་སྡུག་བསྔལ་གིས་་་་་་ཟིལ་གི་ནྟོན་་་་་་པ་མུན་པས་བསིབས་་་་་་པ་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་

རྟོངས་པ། བགྟོད་དཀའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་ ་་་་་པ་རིགས་ཆད་པ། འཆིང་བ་ཆྲེད་དང་ཡང་དག་ལྡན་ ་་་་་པ་ནི་མུ་སྲེགས་ཅན། ཟས་
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ཆྲེན་དུག་དང་འདྲེས་ལ་ཞྲེན་ ་་་་་པ་ནི་སྟོམས་འཇུག་གི་བདྲེ་བ་ལ་ཞྲེན་པ་ ལམ་ནི་རབ་ཏུ་སྟོར་གྱུར་པ་ ་་་་་ནི་མངྟོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། ལམ་
གྟོལ་རབ་ཞུགས་ ་་་་་པ་རིགས་མ་ངྲེས་པ་ཐྲེག་དམན་ལ་ཞུགས་པ་ སྟོབས་ཆུང་བའི་ ་་་་་བྱང་སྲེམས་ཚོགས་མ་རྟོགས་པའྟོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
སིང་རྲེའྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བཅུའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། མ་བསྟོམས་པའི་ྲེས་དམིགས། བསྟོམས་པའི་ཕན་ཡྟོན་
ནྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ྟོན་མྟོངས་རྣམས་ཀིས་བདག་འཇྟོམས་སྲེམས་ཅན་འཇྟོམས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་འཇྟོམས་ ་་་་་པས་ཚེ་

འདིར་ཚུལ་ཁིམས་མས་་་་་་པ་བཅས་་་་་་ཤིང་གཞན་གིས་རྲེད་པ་དམན་ཞིང་བསྲུང་ ་་་་་བ་སྲེ་མི་སྲེར་བ་དང་དྲེ་བཞིན་ ་་་་་ལྷ་དང་སྟོན་པས་
སད། རྟོད་་་་་་པ་དང་བཅས་་་་་་ཤིང་མི་སན་་་་་་པ་གགས་ངན་འབྱུང་ངྟོ ་། །དྲེ་ནི་་་་་་ལ་གཞན་དུ་མི་ཁྟོམ་གནས་སུ་སྲེ ་་་་་འྟོ། ཚེ་འདི་དག་པའི་ཡྟོན་

ཏན་་་་་་ཐྟོབ་དང་མ་ཐྟོབ་ ་་་་་པ་ཕྱི་མར་ཐྟོབ་པ་ཀུན་མས་པས་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པྟོ་འཐྟོབ། ཞྲེས་པ་ལྟར། བྱམས་
སྟོགས་མ་བསྟོམས་ན་དྲེ་བཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ཀི་ྟོན་མྟོངས་ཀིས་དྟོན་མིན་པ་ཀུན་བསྲེད་དྟོ། །གིས་པ ་ནི། 
ཚངས་པའི་གནས་པས་གནས་པ་ཡི། །བྟོ་ལྡན་རག་ཏུ་ ་་་་་གང་འདྟོད་པར་སྲེ་ ་་་་་བ་རྣམ་སིན་ག ི་འབས་བུ་དྲེས་ནི་ཚོགས་
རྣམས་རྟོགས་ ་་་་་པར་བྱྲེད་ཅིང་་་་་་པ་བདག་འབས་ཡིན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཡྟོངས་ ་་་་་སུ་སིན་་་་་་པར་བྱྲེད། པ་སྲེས་བུ་བྱྲེད་འབས། 

ཀུན་ཏུ་་་་་་འམ་རག་ཏུ། ཚངས་་་་་་པའི་གནས་པ། དང་མི་འབལ་ ་་་་་བ་རྒྱུ་མཐུན་ག ི་འབས་བུའྟོ། །ལ་དྲེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ ་་་་་གནྟོད་སྲེམས་སྟོགས་

དང་བལ་ ་་་་་བ་བལ་འབས་སྟོ། །བག་མྲེད་གྱུར་ཀང་ ་་་་་ཚད་མྲེད་དྲེ་ཡི་་་་་་འགལ་རྐྱྲེན་་་་་་གི་ཆྟོས་མི་བཟད་པས་ཀང་ ་་་་་སྲེམས་གཞན་དུ་མི་
འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འབས་བུ་ལྔའྟོ། །བཤྲེས་སིང་དུ། བྱམས་དང་སིང་རྲེ་དག་དང་དགའ་བ་དང་། །བཏང་
སྟོམས་ཡང་དག་རག་ཏུ་སྟོམས་མཛོད་ཅིག །་་་་་དྲེ་བསྟོམས་པས། གྟོང་མ་་་་་་ནི་མྱང་འདས་ཐྟོབ་པར་འགྱུ ར་རྟོ། །འྟོན་ཏྲེ་ཅི་ཞིག་ལྟར་མྱང་འདས་ཏྲེ། 

བརྲེས་པར་མ་གྱུར་དྲེ་ལྟར་ནའང་། །པ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་་་་་་གཟུ གས་ཀི་ཁམས་སུ ། །ཁྟོང་ཁྟོ་དང་བལ་བའི་བསམ་གཏན་སྟོན་མྲེད་པ་ཞི་བ། 

བདྲེ་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །་་་་་རྟོ་ཞྲེས་འགྲེལ་པར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ནང་སྟོང་ིད་ལ་སྟོགས་པར་
མི་དམིགས་ཤིང་རག་པ་དྲེ་སྟོགས་སུ་དང་དྲེ་དག་མྲེད་པར་ཡང་ ་་་་་སྟོང་ིད་ི་ཤུའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ག ིས་བསྟོམ་པ་ནི། 

མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་ནི་ནང་སྟོང་པ་ིད་ཤྲེས་ཀང་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མ་ཡིན། 
ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྟོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྦྱིན་པ་པྟོ་
དང་ལྲེན་པ་པྟོ་དང་སྦྱིན་པ་་་་་་ཞྲེས་སིང་པྟོ་མཆྟོག་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །མི་སླྟོབ་པའི་
ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་སྲེ་སྔར་རིང་དུ་འདིས་པ་རྣམས་བསྟོམ་པ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ལ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་
ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྱ་བ་མ་འདྲེས་པས་ ་་་་་སྟོམ་པ་པྟོ་བསྟོམ་བྱ་བསྟོམ་པ་གང་ཡང་མྲེད་པ་དྲེ་ནི། བསྟོམ་པ་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་ ་་་་་སྲེ་བསྟོམ་



302   ་དབྟོན་ཀུན་ དག འ་དཔལ ། 

པ་མི་དམིགས་པའྟོ། །དྲེའི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་རྣམས་བསྟོམ་པ་ནི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་འཇུག་པའྟོ། །སིང་པྟོ་མཆྟོག་སྲེ་དག་ཟླ་ཡང་ངྟོ་། །དྟོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྟོགས་
ཀི་ཆྟོས་སུམ་ཅུ་སྟོ་བདུན་དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དང་རང་ཀིར་བུདྡྷ་ཤི་
ནི་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་ལ་འཆད་དྟོ། །ཨ་བྷ་ཡ་དྲེ་མི་རིགས་ཞྲེས་པའྟོ། །གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་
མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་ལ་སྲེ། མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་སྲེམས་ཅན་ཡྟོངས་
སུ་སིན་པར་བྱྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ནས་འཚང་རྒྱ་བར། ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན། སྟོ་བས་འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སྒྲུབ་པ་སྲེ། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ་ནས་ཀང་ཆྟོས་ཀི་
འཁྟོར་ལྟོ་བསྐ ྟོར་བར་བྱྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱྟོར་ལམ་གི་སྒྲུབ་པ་ཆྟོས་ཅན། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་
པ་ཡིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་སྟོགས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཆྟོས་མཐའ་དག་་་་་་ནི་སྲེམས་བསྲེད་ལ་སྟོགས་པའྟོ་གསྲེར་རྟོ། །སྦྱྟོར་བའི་
བརྟོན་འགྲུས་ཀིས་གནྟོན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་པ་དགུའྟོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་སིར་བསན། རྟོགས་ད ཀའ་བ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གསུམ་ལས། སྔ་
འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་བྱས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིརྒྱུ་ཚོགས་སྲེ་
བས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་པ་བྱང་ཆྲེན་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་འཆད་དྟོ། །་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་འཇུག་པ་བྱས་པ་སྲེ་མཐྟོང་ལམ་སྲེས་པ་ལ་

ཚོགས་སྲེ་བ་སྲེ་སྟོམ་ལམ་འབྱུང་བས་ཞྲེས་སྟོ། །ར་བ་ལ། བརྲེ་དང་ནས་གྲེན་པྟོ་བརྒྱད་དྲེ་བཅུ་བདུན་པྟོ་དྲེ་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡི་
རིམ་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ངྟོ་བྟོ། ངྲེས་ཚིག གངས་ངྲེས་གསུམ་མྟོ། །དང་པྟོ་ལ། སྒྲུབ་
རྒྱུའི་ཚོགས་བཅུ་བདུན། དྲེ་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་ཡྟོད་པས་ན་སྔ་རབས་རྣམས་ཀིས་དྲེ་མ་ཕྱྲེད་
པར་ཚོགས་བཅུ་བདུན་ིད་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་དུ་འཆད་པ་ནི་དྟོན་སི་མ་ཤར་རྟོ། །འདི་ལ་སྒྲུབ་ཅྲེས་དང་
ངྟོ་། །བརྲེ་སྟོགས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིདྟོན་བཅུ་བདུན་སྟོགས་མཐའ་དག་གྟོ །་་་་་ནི་སྲེམས་བསྲེད་སྟོགས་ལའྟོ། །གསྲེར་རྟོ། །རྣམ་པ་
གང་གིས་ན། བཅུ་བདུན་པྟོ་རྣམས་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། དྟོན་དམ་
པར་་་་་་གསྲེར་སྒྲུབ་པ་མྲེད་ཀི་ཀུན་རྟོབ་ཀི་བདྲེན་པ་ལས་མི་འདའ་བར་རྟོ། །སྒྲུབ་རྒྱུ་བཅུ་བདུན་པྟོ་གང་ཞྲེ་ན། ཇི་
ཙམ་གིས་ན་བྱང་ཆྲེན་པྟོ་གྟོ་ཆ་ཆྲེན་པྟོ་བགྟོས་པ་ཞྲེས་བགི་བ་ལགས། ཞྲེས་རབ་འབྱྟོར་གིས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་
དང་པྟོ་བཅུ་གསུངས་སྟོ། །དྲེ་ལ་དང་པྟོ་ནི། ཕྱྟོགས་བཅུའི་ངན་སྟོང་གསུམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱྲེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་ཞིང་དུ་ལྷ་མིར་སྲེ་བར་བྱྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཞྲེ་སང་
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མྲེད་པའི་དགྲེ་ར་ནི་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིཚོགས་ཏྲེ་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྟོགས་ཀུན་ནྟོ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀི་མྲེའི་ཕུང་པྟོ་ཇི་
སྲེད་ཡྟོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་བྱ་སྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་དང་། བྱྟོལ་སྟོང་དང་ཡི་དྭགས་ལས་རྣམ་པར་ལྡང་
ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །སྦྱིན་པའི་ཚོགས་ཏྲེ། ཟས་འདྟོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
ཚོགས་ཏྲེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ལ་གནས་ཤིང་། ནས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་
འགྟོད། ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བཟྟོད་པའི་སྲེ། བཟྟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལ་གནས་ཤིང་། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བརྟོན་
འགྲུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གི་མདྟོ་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་རྟོ། །གཟུགས་སྟོགས་ཡུལ་གི་སྲེམས་
གཡྲེང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་བསམ་གཏན་ནམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གང་བསྟོམ་པ་དྲེ་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་
ནི་ཞི་གནས། ཞྲེས་ས་སྦྱྟོར་བམ་གིས་ཏྲེ། ཁད་པར་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པས་གནས་ཤིང་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་དྲུག་སྟོགས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་འགྟོད་པར་འདྟོད་པའི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པ་ནི་
ཞི་གནས་ཏྲེ་ ་་་་་ནི་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའྟོ། །ཁད་པར་དུ་མཐྟོང་བ་ནི་ལྷག་མཐྟོང་སྲེ་ཤྲེས་རབ་ཅྲེས་རང་ཀིར་དང་དགྟོངས་འགྲེལ་ཆྲེན་ རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་ལྡན་
པའི་སྲེམས་ཀིས་གནས་ཤིང་སྲེམས་བསྲེད་པ་གཞན་གི་གྟོ་མི་འབྱྲེད་དྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་ནས། སྲེམས་ཅན་ཚད་
མྲེད་པ་སྦྱིན་ཕར་ལ་དགྟོད། ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རྟོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་དགྟོད་བྱ་དགྟོད་བྱྲེད་སྟོགས་ཆྟོས་ཐམས་
ཅད་བདྲེན་མྲེད་དུ་རབ་ཏུ་འབྱྲེད་པའི་བྟོ་ནི་ ་་་་་སྐ བས་འདིར། ལྷག་མཐྟོང་སྲེ།་་་་་ཤྲེས་རབ་ཀི་དངྟོས་པྟོའ ་ིརང་བཞིན་ལྷག་པར་རྟོགས་པའི་མིང་ཡིན་

པས་ལྷག་མཐྟོང་ཞྲེས་བྱ་ཞྲེས་ས ་སྦྱྟོར་བམ་གིས་ལས་སྟོ། །རང་གི་མཚན་ིད་སྟོང་པ་ིད་ཀི་སླད་དུ་གྟོ་ཆ་མ་མཆིས་པའི་གྟོ་ཆ་
བགྟོས་པར་རིག་པར་བགིའྟོ། །་་་་་རབ་འབྱྟོར་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རྟོ། །དྲེ་གིས་ཡ་བལ་མིན་པར་ཟུང་དུ་འབྲེ ལ་
བའི་ལམ་གི་སྲེ། མྲེད་པ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་ནས། མ་སྲེས་པ་ིད་དྲེ་ཤིན་ཏུ་མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པས། ཞྲེས་
སྟོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྦྱྟོང་། སྟོགས་ནས། མ་བཅིངས་མ་གྟོལ་བ་དྲེའི་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་འཚང་
རྒྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་གང་ལགས་ཞྲེས་ཞུས་ལན་དུ་ལྔ་གསུངས་ཏྲེ། རྣམ་མཁྲེན་ཡིད་ལ་བྱྲེད་
པས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ལ་རང་སྟོད་ཅིང་གཞན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཐམས་ལ་
མཁས་་་་་་ཨཱརྻ་དག་སིང་ཟླ་པ་སྲེ། ཕྱི་ནང་གི་དངྟོས་པྟོ་ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་སྲེ་དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་
མྟོང་དུ་བྱས་ཤིང་བ་མྲེད་རྟོགས་བྱང་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྔྟོ། ཞྲེས་སྟོགས་ཕྱིན་དྲུག་རྒྱ་ཆྲེར་
རྟོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱིན་དྲུག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐབས་ཡིན་ལ་དྲེ་ལ་མཁས་པས་སྟོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར་རྟོ། །མདྟོ་རྒྱན་
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དུ།་་་་་སིང་རྲེ་དང་ཐབས་མཁས་ལས་གཞན་དུ། བཤད་པ་ནི་མདྟོ་གཞན་གི་དགྟོངས་པའྟོ། །འདིར་བཤད་ ་་་་་དག་སྟོང་ིད་ི་ཤུའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀི་སྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་ནི་འདི་ ལྟ་སྲེ་ནང་སྟོང་པ་ིད། ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དག་པར་བྱྲེད་པས་བསྟོད་ནམས་ཏྲེ་
དགྲེ་བའི་རྣམ་གངས་སྟོ། །ཞྲེས་ཤྲེར་ ་་་་་ར་ཤྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལྲེགས་ལྡན་མ་སྟོན་དང་ཡང་དང་ཡང་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་ཆྲེད་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བསྟོད་ནམས་སྟོ། །ཡང་ན་སྲེས་བུ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་བསྟོད་
ནམས་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །མདྟོར་ན་གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་བསྟོད་པས་གསྟོས་ཤིང་གནས་པའི་མིང་སྲེ་བསྟོད་
ནམས་ཞྲེས་བཏགས་ཞྲེས་བམ་གིས་སྟོ། །འདིར་དྲེའི་རྒྱུ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ་དཔའ་བར་འགྟོ་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །ཚོགས་སྦྱྟོར་མཐྟོང་དང་སྟོམ་པའི་ལམ་སྟོགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་ནི། དན་པ་ྲེ་བར་
བཞག་པ་བཞི་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་ནས། བཅྟོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རྒྱ་ཆྲེར་དངྟོས་འཛིན་དང་བཅས་པ་གསུངས་
སྟོ། །ཚིག་དང་དྟོན་ལ་སྟོགས་པའི་གཟུངས་བཞི་སྲེ། ཨ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མ་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་
སྟོའ ྟོ། །ར་ནི་རྡུལ་དང་བལ་བས། པ་ནི་དྟོན་དམ་སྟོན་པས། ཙ་ནི་འཆི་འཕྟོ་སྲེ་བ་མི་དམིགས་པས། ན་ནི་མིང་
དང་བལ་ཞིང་། ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའྟོ། །རྒྱ་ཆྲེར་ཡྟོད་དྟོ། །འདི་ལ་ངྟོ་བྟོ། དབྱྲེ་བ། བྱྲེད་ལས་
སྟོ། །དང་པྟོ་ལ་ ་་་་་འཛིན་པར་བྱྲེད་པས་གཟུངས་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དྟོན་འཛིན་པར་ནུས་པས་གཟུ ངས་ཏྲེ་མདྟོར་བསྡུས་ན་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཅྲེས་

འབུམ་ཊིཀ་འྟོ་བཟྟོད་པའི་གཟུངས་ནི། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་སྟོགས་པའི་ཡི་གྲེའི་དྟོན་དྲེ་བཞིན་དུ་སྟོ་བཏགས་ནས་
བསྟོམས་པས་བསྟོམ་པ་རྟོགས་པ་ན་ཡི་གྲེ་དྲེའི་དྟོན་དམ་པ་ལ་བཟྟོད་པ་སྲེ་བ་ནི། བཟྟོད་པའི་གཟུངས་ ་་་་་དྲེ་ཡང་

ཐུབ་དགྟོངས་དངྟོས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ ་་་་་ཨའི་འདི་མན་ངག་ལྡན་དྟོན་སྲེ་བ་མྲེད་པར་བཏགས་ ་་་་་དག་ལྡན་ཏྲེ་བསྟོམས་པས་བསྟོམ་པ་
རྟོགས་པ་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་མྲེད་དུ་རྟོགས་པའི་བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་སྲེ། དྲེས་ན་བཟྟོད་གཟུངས་སྟོ། །དག་ལྡན་
ནྟོ། །དྲེས་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་སྟོ་སྲེ་ཐབས་སྟོ། །གཞན་ཡང་བྱང་སྲེ་མྟོས་སྟོད་
པས་ཏདྱ་ཐ། ཨི་ཉི་མི་ཉི་ཀི་ཉི་བྷི་ཉི་བྷིཀྵན་ཏི་བ་དཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ་ ་་་་་རྒྱ་དཔྲེ་མང་པྟོ་ལ་གཏུགས་པས་འདི་ལྟར་སང་། གཅིག་ལ་ཀི་ཉི་ནི་ཀྵཱན་ཏི་ཞྲེས་

སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཀི་ཡི་གྲེའི་བརྟོད་བྱ་གང་ཡིན་བསམས་པས། དྲེ་མི་མཐྟོང་ངྟོ་དྲེ་ནས་འདི་དག་གི་བརྟོད་བྱ་
མྲེད་ཀི་བརྟོད་བྱ་མྲེད་པ་ིད་དྲེའི་དྟོན་ཡིན་པར་ངྲེས་ཏྲེ་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཤིང་སྔགས་དྲེ་དག་བརྟོད་པར་བྱ་
བྱྲེད་དང་བལ་བར་བསྟོམས་ནས་ཚུལ་དྲེས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དྲེ་གིས་དང་བལ་བས་བརྟོད་དུ་མྲེད་པར་
བསྟོམས་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརགས་ཀི་སྟོང་པར་མཐྟོང་ངྟོ་། །དྲེ་མཐྟོང་བ་ན་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བརྟོད་
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མྲེད་དུ་རྟོགས་པས་དགའ་བ་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་སྲེ་བཟྟོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཟུངས་སྟོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་དང་
པྟོའ ་ིཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཟྟོད་པ་སྲེ་སྲེ་དྟོན་དམ་པའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པས་ན་བཟྟོད་པའྟོ། །དྲེ་ལ་
གཟུངས་ཀི་བཟྟོད་པའམ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །དྲེ་མྟོས་སྟོད་དུ་གཏྟོགས་སྟོ། །་་་་་བྱང་སར་ཡང་ངྟོ་། །ཚིག་གི་གཟུངས་
ནི། ས་ཐྟོབ་ནས་སངས་རྒྱས་བྱང་སྲེམས་ཀིས་བསན་པའི་ཆྟོས་ཀི་མིང་ཚིག་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་ཚད་མྲེད་གངས་
མྲེད་རྣམས་དུས་དཔག་མྲེད་དུ་རིམ་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་མ་བརྲེད་པར་འཛིན་པའི་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་
ལྡན་ནྟོ། །དྲེ་ཆྟོས་ཀི་གཟུངས་ཞྲེས་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོ། །དྟོན་གི་གཟུངས་ནི། དྲེས་སྔར་གཟུང་བའི་ཆྟོས་རྣམས་ཀི་
དྟོན་ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་རྣམས་དུས་དཔག་མྲེད་དུ་མི་བརྲེད་པར་འཛིན་པའི་དན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་གཅིག་ཏུ་བྱས་

ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་མཚུངས་ལྡན་ནྟོ། །གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་ནི། གངས་མྲེད་དང་པྟོར་ཚོགས་བསགས་པས་ས་དང་པྟོ་
ཐྟོབ་པ་ནས་བཟུང་སྲེ། སྔགས་ཀི་ཡི་གྲེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འདྟོད་པ་བཞིན་དུ་བྱིན་གིས་རླྟོབ་སྲེ། སྔགས་ཀི་ཡི་གྲེ་
འདི་རྣམས་ཆྟོ་ག་འདི་ལྟ་བུས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡམས་དང་ྲེ་བར་འཚེ་བ་དང་ ནད་འགྟོ་བ་དང་འཁྲུག་པ་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ཅྲེས་སྟོགས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་དྟོན་དྲེ་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀི་ཚིག་དྲེ་
དག་གིས་འགྲུབ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བྱིན་གིས་རླྟོབ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་དྲེ་སྔགས་མཚན་ིད་པ། དྲེའི་ཡུལ་ཡིན་
པས་གསང་སྔགས་ཀི་ཚིག་དྲེ་རྣམས་བཏགས་པའྟོ། །ཡང་མནྟྲ་ཞྲེས་ ་་་་་ཟླ་པ་མན་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཤྲེས་པའམ་ཡིད། 
ཏྲ་ཡ་ནི་སྟོབ་པས་ཏྲེ་དྲེ་ིད་ཤྲེས་པ་དང་འགྟོ་བ་སྟོབ་པས་སྟོང་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སིང་རྲེ་དབྱྲེར་མྲེད་པ་ནི་
གསང་སྔགས་སྟོ། །དྲེ་ིད་མ་རིག་པ་སྟོང་ཞིང་རིགས་པ་བསྲེད་པས་རིག་སྔགས་སྟོ། །ཡི་གྲེ་རྣམས་དྲེའི་ ་་་་་རྒྱུ་

མཐུན་འབས་བུ་ཡིན་པས་དྲེར་བཏགས་སྟོ། །རྣམ་མཁྲེན་གི་གཞི་ཡིན་པས་གསང་སྔགས་ཀི་གཞིའྟོ། །དང་པྟོ་
མྟོས་སྟོད་རྟོགས་པ་ནས་དང་གསུམ་ས་ཐྟོབ་ནས་སྟོ། །མདྟོ་གཞན་ ་་་་་ས་བཅུ་པར་དུས་བཅུ་ལ་གཟུངས་མི་འད་བ་རྲེ་
རྲེ་ཐྟོབ་ཅིང་བསྲུང་བྱྲེད་ཀི་གཟུངས་ཡང་སྟོ་སྟོར་གསུངས་པ་ཡྟོད་དྟོ། །ཕལ་ཆྲེར་གནྟོད་འཇྟོམས་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེར་
བཤད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། སྔྟོན་གི་་་་་་རྣམ་སིན་་་་་་ལས་བྱུང་བ་དང་ཚེ་འདིར་མང་དུ་ཐྟོས་་་་་་པ་ལས་་་་་་བྱུང་བ་གིས་ཆུ ང་ངུ་གྟོམས་པ་དང་། 
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་གཟུངས་དག་ནི། ་་་་་ཆྲེན་པྟོ། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ། །ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །་་་་་མྟོས་སྟོད་

པའི་ཆུ ང་ངུ་། ས་བདུན་པའི་བར་འབིང་། བརྒྱད་པ་ཡན་ཆྲེན་པྟོའ ྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ་སྔར་བཤད་དང་ཚུལ་ཅུང་མི་འདའྟོ། །གསུམ་པ་ནི། 
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་དང་ཡང་། །དྲེ་ལ་ཡང་དག་བརྲེན་ནས་ནི། །རག་ཏུ་དམ་པའི་ཆྟོས་དག་ཀང་། །གཞན་
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པ་སྟོན་ཅིང་་་་་་རང་ཀིར་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །ས་བཅུ་དང་གྲེན་པྟོ་བརྒྱད་འྟོག་ཏུ་འཆད་
དྟོ། །གིས་པ་ནི། སམྦྷ་ར་ཚོགས་ཡིན་པས། ས་མ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ། བྷ་ངྟོ་བྟོར་འཛིན་པ་སྲེ། སྔར་ལྟར་
སྒྲུབ་ཅིང་མས་སུ་བངས་ ་་་་་གསྲེར་བས་ན་སིང་རྲེ་ལ་སྟོགས་པ་བཅུ་བདུན་པྟོ་འདི་དག་གིས་བྱང་ཆྲེན་ཡང་དག་
པར་འགྲུབ་པའི་ངྟོ་བྟོའམ་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་གསྲེར་ཐྟོབ་པས་བྱང་ཆུབ་ཆྲེན་པྟོ་འབས་བུར་ངྲེས་པར་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའི་
ཕྱིར་ན། སིང་རྲེ་ལ་སྟོགས་པ་ནི་བྱང་ཆྲེན་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་ཡིན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་
ཚོགས་བཅུ་བདུན་ཡྟོད་པས་དྲེ་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པའང་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་འཆད་མ་ཤྲེས་ན་
ལམ་གི་ཚོགས་ནི་དན་པ་ྲེར་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་བཤད་པ་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྲེན་པྟོ་ན་ཡྟོད་དམ་
སྟོམས་ཤིག ཚོགས་ཞྲེས་པ་ཆྟོས་དུ་མའི་དྟོན་ནྟོ། །ཚོགས་ལམ་ནས་ཁད་པར་ལམ་གི་བར་དུ་ལྡན་མྟོད་ཀི་
ཁད་པར་ཅན་སྟོམ་ལམ་ནས་ཡྟོད་ཅྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། འདིར་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྲེན་པྟོ་ནས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས། ས། གྲེན་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས། ཤྲེས་བྱ་སྟོང་ིད་ི་ཤུར་ཡྟོད་
པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ི་ཤུར་ཕྱྲེ། ཤྲེས་བྱ་སྟོང་ིད་ི་ཤུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། འདིར་སྟོང་ིད་ི་ཤུའི་ས་
མཚམས་ཕྱྲེད་ན་ནི་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའི་ས་མཚམས་བྱྲེད་པར་ནུས་སམ། ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ས་
མཚམས་འཇྟོག་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་ཚོགས་ལམ་དུ་སིའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས། སྦྱྟོར་ལམ་དུ་གསལ་སང་སྲེས་པའི་ཚུལ་
གིས་རྟོགས། མཐྟོང་ལམ་དུ་གསར་དུ་སྟོམ་ལམ་དུ་མཐྟོང་ཟིན་གྟོམས། སངས་རྒྱས་སར་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་
དང་བལ་བས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་བྱང་འཕགས་རྣམས་སྟོང་རྒྱུའི་ཆྟོས་ཀུན་གིས་
སྟོང་པར་གཅིག་ཅར་ བསྟོམ་གི་ཆར་ཕྱྲེ་ནས་མི་སྟོམ་མྟོ། །འྟོན་ཀང་འགྲེལ་ཆྲེན་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོགས་ལྟར་ན། 
ཚོགས་བཅུ་བདུན་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ནི་རྣམ་པ་ི་ཤུའྟོ། །ཇི་ལྟར་བྱས་པས་ཞྲེ་ན། 
རྲེ་རྲེ་ལ་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ། ནང་དང་། ཕྱི་དང་། ཕྱི་ནང་དྲེ་གིས་ཀ་ གསུམ་
ཚོགས་ལམ་ནས་སྟོ། །སྟོང་པ་ིད་ནི་སྦྱྟོར་ལམ་ནས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོ། །ཡང་ན་དང་པྟོ་གསུམ་ཚོགས་ལམ་ནས་
བཟྟོད་པའི་བར་རྟོ། །བཞི་པ་ཆྟོས་མཆྟོག་ནའྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །ཆྲེན་པྟོ་ནི་ས་དང་པྟོ་ལས་སྟོ། །དྟོན་དམ་པ་
ནི་གིས་པ་ལའྟོ། །འདུས་བྱས་ནི་གསུམ་པ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ནི་བཞི་པ་ལ། མཐའ་ཡས་འདས་པ་ནི་ལྔ་པ་ན། 
ཐྟོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་ནི་དྲུག་པ་ནའྟོ། །དྟོར་བ་མྲེད་པ་ནི་བདུན་པ་ན། རང་བཞིན་དང་། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི་
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བརྒྱད་པ་ན། རང་གི་མཚན་ིད་དང་། མི་དམིགས་པ་ནི་དགུ་པ་ན། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དང་། དངྟོས་
པྟོ་ནི་བཅུ་པ་ན། དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པ་དང་། རང་གི་ངྟོ་བྟོ་དང་། གཞན་གི་ངྟོ་བྟོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནའྟོ། །ཞྲེས་རྒྱུ་
མཚན་དབུས་མཐར་བཤད་པ་དང་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་དྟོ། །དགྟོངས་པ་ཡང་ས་མཚམས་དྲེ་དང་དྲེའི་སྟོང་ིད་ཀི་
ཡུལ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་ི་ཤུ་པྟོ་དྲེ་དང་དྲེ་རྟོགས་པ་གཙོ་ཆྲེ་ཞྲེས་པའྟོ། །དྲེས་ན་ས་དང་པྟོའ ་ིམམ་བཞག་
གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྟོས་ཅན། ཆྲེན་པྟོ་སྟོང་པ་ིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱྟོགས་བཅུའི་སྟོང་ིད་གཙོ་བྟོར་
མངྟོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་འྟོག་མ་དང་སྲེལ་ནས་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་
ཞིང་དགྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། སྐ བས་འདིར་ཤྲེས་བྱ་སྟོང་ིད་ི་ཤུ་པྟོ་མདྟོར་བསྡུས་ཏྲེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྱས་
ནས་སྨྲས་པ། ནང་ནི། མིག་སྟོགས་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་དབང་པྟོ་དྲུག་སྲེ། དྲེ་དྟོན་དམ་པར་རང་རང་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་པའི་
ཕྱིར་ན། དྲེ་པ་དྲེ་སྐ བས་སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་ནི། ནང་སྟོང་པ་ིད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་འདྟོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། ཕྱི་རྟོལ་ནི་
ཕྱིའི་ཡུལ་གི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གྟོ །སྲེམས་ཀིས་ཟིན་པས་ནང་དབང་པྟོས་མ་བསྡུས་པས་ཕྱི་ཡིན་པས་དྲེ་ ་་་་་སྲེན་མྟོ་

སྟོགས། ཞྲེས་རང་ཀིར་གིས་ཀ་ནི་དབང་རྲེན་གིས་བསྡུས་པའྟོ། །དབུས་མཐའི་དྟོན་ནི་རྲེན་ཁྟོག་པ་ལ་འགྲེལ་བར་
རྟོ། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་དུ་ཤྲེས་པ་ནི་སྟོང་པའི་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་དྲེ་ནི་འདིར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་
དྟོ། །་་་་་དབུས་མཐའ་ཨཱརྻ་སྟོགས། གང་ཟག་ལ་སྟོགས་པས་སྟོང་པ་ཞྲེས་རང་ཀིར། ཕྱྟོགས་བཅུ་ནི།་་་་་རང་ཀིར་ཡང་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་དབྱིབས་ཆྲེ་བས་
སྟོ། །སྟོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ནི་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་རྒྱ་ཆྲེ་བས་སྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུ་གིས་ཀའྟོ། །དྟོན་དམ་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་ལམ་ ་་་་་རང་ཀིར་སྲེ་དྲེ་ཡང་དམ་པ་ནི་མྱང་འདས་སྟོ་དྲེའི་དྟོན་ན མ་ཐབས་ལམ་སྲེ་དམ་པའི་དྟོན་ཞྲེས་
པའྟོ། །ཡང་ན་དྟོན་དམ་ནི་མྱང་འདས་ ་་་་་ཏྲེ་དྲེ་ནི་དི་མ་དང་བལ་བ་ཙམ་གིས་ཕྱྲེ་བས་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་ཞྲེས་ ཨཱརྻ་ཟླ་ཟྲེར་རྟོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡང་ན་
ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ིད་དུ་ཤྲེས་པའི་བྟོ་དྲེས་ཇི་ལྟར་མཐྟོང་བ་དྲེ་ིད་དྟོན་དམ་པའི་རྣམ་པའྟོ་ཞྲེས་སམ་ ་་་་་བྟོ་བརན་

མར་དྟོན་དམ་པའྟོ་སམ་དུ་རྟོགས་པ་དྲེ་དྟོན་དམ་པའྟོ་དབུས་མཐའ་སྐ ྟོར་རྟོ། །་་་་་འགྲེལ་པ་གིས། འདུས་བྱས་ནི་ ་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་

ཆྲེན་སྟོགས་ཁམས་གསུམ་སྲེ་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ལས་སྲེས་པས་སྟོ། །དྲེ་ལས་གཅིག་ཤྟོས་སྲེ་འགག་གནས་འགྱུར་བཞི་དང་
བལ་བ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཏྲེ་དྟོན་དམ་པར་བཟླྟོག་ཕྱྟོགས་སྲེ་བ་སྟོགས་མྲེ ད་པས་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་ངྟོ་། །དབུས་
མཐའི་དྟོན་འདུས་བྱས་ལམ་བདྲེན་འདུས་མ་བྱས་མྱང་འདས་ལ་ ་་་་་བྟོ་བརན་བཤད་དྟོ། །རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ནི་མཐའ་
དྲེ་ལས་དྟོན་དམ་པར་འདས་པ་སྲེ་མཐར་འཇྟོག་བྱྲེད་དབུས་དྟོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པས་སྟོ། །དྲེས་ན་མཐའ་
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འདས་ནི་་་་་་རག་པའི་དངྟོས་པྟོའ ྟོ། །རང་ཀིར། མཐའ་དྲེ་ིད་དྟོ། །ཡང་ན་མཐའ་མྲེད་པས་མཐའ་འདས་ཏྲེ་ལྟོངས་སྟོད་རྟོགས་
སྐུའྟོ། །དག་ལྡན་ནྟོ། །རག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་བྱའྟོ་སམ་པ་ནི་མཐའ་འདས་ཞྲེས་ ་་་་་དབུས་མཐའི་དྟོན་བྟོ་བརན་ནྟོ། །ཏྲེ་
ཡུལ་སྲེམས་ཅན་ལ་སྦྱར་ན་འཐད་དྟོ། །ཐྟོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་ནི་ཐྟོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་
སྟོ། །་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེ ན། དྲེ་ནི་ ་་་་་ཟླ་དག་ལྡན་རང་ཀིར་འཁྟོར་བ་སྲེ། འཁྟོར་བ་མི་བཏང་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་དབུས་མཐར་
རྟོ། །དྟོར་སངས་བཏང་རྒྱུར་མྲེད་པ་ནི་དྟོར་བ་མྲེད་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲེ་བས་མྲེད་སྲེ་དགྲེ་ཕྱྟོགས་སྟོ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་
རྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ནྟོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་དང་། དྟོར་བ་ནི་རྣམ་གཡྲེང་སྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་ཟག་མྲེད་ལམ་ཞྲེས་རང་ཀིར་ཏྲེ་
གསྲེར་ཡང་ངྟོ་། །ལྷག་མྲེད་དུ་ཡང་མི་འདྟོར་བའི་དགྲེ་བར་ ་་་་་དབུས་མཐར་དབྱིག་གྲེན་ནྟོ། །འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀིས་མ་བྱས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཏྲེ། གླྟོ་བུར་བ་མིན་གི་ཐྟོག་མྲེད་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་སུ་སྟོ་སྟོར་གནས་
པའི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གམ། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དྲེ་བཞིན་ིད་དྟོ་ཞྲེས་བྟོ་བརན་ནྟོ། །ཤྲེས་རབ་དང་སིང་རྲེ་ལ་
ཕྱྟོགས་གླང་ངྟོ་། །་་་་་དྟོན་བསྡུར་ཆྟོས་དབྱིངས་ལ་དག་ལྡན་རང་ཀིར་རྟོ། །འདུས་བྱས་མ་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀུན་ནི་ཆྟོས་
ཐམས་ཅད་དྟོ། །དྲེ་གིས་ལྟྟོས་ནས་བཞག་པས་ངྟོ་བྟོས་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྟོང་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་སྟོབས་སྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་

དབུས་མཐར་སྐ ྟོར་རྟོ། །འདུས་བྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་སྲེ་གནས་རིང་སྟོགས་སམ་གཟུགས་སུ་་་་་་སིང་མཆྟོག་རུང་བ་སྟོགས་ནི་རང་གི་
མཚན་ིད་དྟོ། །ཡང་ན་མཚན་དཔྲེ་རྣམས་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་དྲེ་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པྟོར་མཚོན་པས་སྟོ། །དབུས་
མཐའ་སྐ ྟོར་རྟོ། །འདས་པ་དང་སྟོགས་པ་མ་འྟོངས་ ད་ལྟར་གསུམ་ཕན་ཚུན་ ་་་་་ཨཱརྻ་བཟླྟོག་པར་མ་་་་་་ཨཱརྻ་དམིགས་
པས་མི་དམིགས་པའྟོ། །རྒྱུ་རྐྱྲེན་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ལྡན་པའམ་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ལྡན་པའམ་འདུས་ ་་་་་མདྟོ་པའྟོ། །དྲེ་
ནི་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཡིན་པས་དྟོན་དམ་པར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡིན་ལ་དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་རྐྱྲེན་འདུས་
པ་ནི་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །གཅིག་ཤྟོས་ནི་གཞན་ ་་་་་རང་ཀིར་དུ་བསྒྱུར་ྲེ་བར་ལྲེན་ ་་་་་ཨཱརྻ་སྟོགས་པའི་ཕུང་པྟོ་་་་་་མདྟོ་ནི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་
དངྟོས་པྟོའ ྟོ། །དྲེ་ཡང་ཕུང་པྟོའ ་ིདྟོན་ནི་སྤུངས་པའི་དྟོན་ཡིན་ལ་སྤུངས་པ་ནི་དྟོན་དམ་པར་མྲེད་པའི་དྟོན་ཡིན་
པས་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ། །འདུས་་་་་་མདྟོ་མ་བྱས་ནམ་ ་་་་་ཨཱརྻ་མཁའ་སྟོགས་ནི་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའྟོ། །དྲེ་ནི་སིབ་ ་་་་་

ཨཱརྻ་བྱྲེད་སྟོགས་དངྟོས་པྟོའ ་ིཆྟོས་མྲེད་པ་ཙམ་ལ་བཏགས་པས་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ། །ཆྟོས་རྣམས་ཀི་གནས་
ལུགས་མ་ནྟོར་ ་་་་་མདྟོ་བ་ནི་དྲེ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་ ་་་་་ཨཱརྻ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཤྲེས་ ་་་་་མདྟོ་པ་་་་་་ནི་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་

སྟོ། །དང་མཐྟོང་བས་ ་་་་་ནི་དྲེའི་རྲེས་ལས་བྱུང་བའི་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་འྟོ། །མ་བྱས་པའྟོ་་་་་་མདྟོ་ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །འྟོན་
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ཀང་འདི་ནི་ཤྲེས་པ་དང་མཐྟོང་བས་བྱས་པས་སྟོང་ཞྲེས་མདྟོ་དྟོན་ནྟོ། །ཆྟོས་རྣམས་ཀི་ཆྟོས་ིད་དང་དྲེ་བཞིན་
ིད་ཡང་དག་ ་་་་་མདྟོ་མཐའ་སྟོགས་ནི་རག་ཏུ་གནས་པས་བྱྲེད་པ་པྟོ་དྟོན། ་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་ཨ ་བྷ ་གཞན་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་
སྟོང་པའྟོ། །དྲེ་དྟོན་དམ་པར་རང་གི་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་ཞྲེས་སྟོགས་སྦྱར་རྟོ། །འྟོན་ཀང་ཆྟོས་ིད་སྟོགས་བརྒྱད་ནི་དྲེ་
པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་རག་ཏུ་གནས་པས་དྲེ་དག་ནི་དྟོན་དམ་པར་ཕུང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་
ཆྟོས་གཞན་རྣམས་ཀིས་སྟོང་པ་ིད་ལ་གཞན་གི་དངྟོས་པྟོ་སྟོང་པ་ིད་ཅྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་མདྟོ་དང་དྲེ་འགྲེལ་ ་་་་་གནྟོད་

འཇྟོམས་ཨཱརྻ་ལས་བཤད་པས་རང་རང་གིས་སྟོང་པར་སྦྱྟོར་བ་ནི་འདིར་རང་བཟྟོའ ྟོ། །སྟོང་བཞི་ི་ཤུ་ཡྟོད་པས་དྲེའི་
སྟོང་པ་ིད་ནི་ི་ཤུར་འདྟོད་དྟོ། །སྟོང་ིད་ཟབ་མྟོ་འདི་དག་མདྟོ་དང་བསན་བཅྟོས་དུ ་མ་ལས་བཤད་ཚུལ་ཤྲེས་
ཤིང་བི་བར་རིགས་ཀང་། མངས་པས་འཇིགས་པ་དང་འདིར་རང་སྟོང་པའི་ལུགས་ིད་ལ་མྟོས་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་ཆ་ཙམ་བསན་ནྟོ། །ཁ་ཅིག འདི་དག་གིས་གཞན་དགག་པའི་སྟོ་ནས་སྟོང་ིད་འབའ་ཞིག་བསན་གི་
མངྟོན་རྟོགས་ཀི་གྟོ་རིམ་མ་བསན་ཟྲེར་བ་ལྟར་ན་མདྟོའ ་ིཚིག་དྟོན་ཙམ་བརྟོད་ཀི་བས ན་བཅྟོས་ཀི་དྟོན་མ་ཚང་
བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །གིས་པ་ལ། སི་དང་ཡན་ལག་གི་དྟོན་གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ། སིར་ས་ཞྲེས་པ་
ཕྱི་རྟོལ་ཆྟོས་ཅན་གིས་བསྡུས་པ་འབྱུང་བས་ལྟ་བུ་དང་། རང་རིས་ཀི་སྲེས་བསྡུས་པ་ཐྟོས་པའི་ས་ཞྲེས་སྟོགས་
ས་བཅུ་བདུན་བསན་པ་ལྟ་བུ་དང་། སང་བྱ་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཁམས་གསུམ་ས་ དགུ་ལྟ་བུ་དང་སངས་རྟོགས་ཡྟོན་ཏན་
གི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ས་དུ་མ་ཡྟོད་པ་ལས། འདིར་ཐ་མ་སྲེ། འདི་ལ་བདག་མྲེད་རྟོགས་པའི་བྟོ་གང་ཞིག ན་ཐྟོས་
ཀི་ལམ་གི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ན་ཐྟོས་ཀི་ས་གང་ཞིག རང་རྒྱལ་ལམ་གི་རྲེན་བྱྲེད་པ་རང་རྒྱལ་གི་སའྟོ། །དབྱྲེ་ན། 
རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཇི་ལྟར་ན་ཐྟོས་ཐྲེག་པ་ལ། །ན་ཐྟོས་ས་ནི་བརྒྱད་བཤད་པ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཞུགས་གནས་ཀི་
ས་བརྒྱད་དྟོ། །ཡང་དྲེའི་སྲེང་དུ་ན་ཐྟོས་ཀི་དཀར་པྟོ་རྣམ་པར་མཐྟོང་བའི་ས། རིགས་ཀི་ས་དང་བཅས་པས་
བཅུར་ཡང་ཡྟོད་དྟོ། །ཡང་དཀར་མཐྟོང་། རིགས་བརྒྱད། མཐྟོང་། བསྲབས། འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བ། བྱས་
པ་རྟོགས་པ། རང་རྒྱལ་གི་ས་སྲེ་བརྒྱད་དམ་འྟོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་བརྒྱད་དྟོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལ། ཕལ་པ་དད་པའི་
སའམ་ཚོགས་ཀི་ས། མྟོས་སྟོད་ཀི་ས་སྲེ་གཙོ་བྟོ་སྦྱྟོར་ལམ་གི་སྐ བས་སྟོ། །ཁད་པར་ཅན་འཕགས་པའི་ས་སྲེ་
བཅུ་གཅིག་གྟོ །འདི་ལ་གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པྟོ་སྟོགས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཟག་
མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཞིག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སངས་རྟོགས་ཡྟོན་ཏན་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྟོ། །འཇུག་པའི་བཤད་པར། བྱང་
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བ་རྣམས་ཀི་སིང་རྲེ་ལ་སྟོགས་པས་ཡྟོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁྟོ་ན་ཆར་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ནི་
སའི་མིང་འཐྟོབ་སྲེ། ཡྟོན་ཏན་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །་་་་་ ས་རྣམས་ཀི་

རང་བཞིན་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་ཏུ་ས་བཅུ་གཅིག་གི་མཚན་ིད་མཁས་པའི་ངག་
ལས་བཟུང་ཤིག གིས་པ་མཚོན་བྱའི་ས་བཤད་ནི། འབྱུང་པྟོ་དཔག་མྲེད་འཇིགས་མྲེད་ཕྱིར། །དཔག་ཏུ་མྲེད་
པ་དྲེ་དག་ལ། །ཕྱི་ཕྱིར་གྟོང་དུ་འགྟོ་ལྡན་ཕྱིར། །དྲེ་དག་ིད་ནི་སར་འདྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། བྷུ་མི་ཞྲེས་པ་ས་སྲེ་བྷཱུ་ཏ་
འབྱུང་པྟོ་སྲེ་སྲེམས་ཅན། ཨ་མི་ཏ་དཔག་མྲེད། བྷཱུ་ལས་ཨ་བྷ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ན་འཇིགས་མྲེད། ཡང་ཨ་མི་ཏ་
དཔག་མྲེད་དྲེ་ཡྟོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཅན་ནྟོ། །ཡང་བྷཱ་ལ། བྷཱུ་ཡ་བྷཱ་ཡ་ཕྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཡང་ཡང་ངྟོ ་། །མི་ལ་ག་མི་
ནི་འགྟོ་བ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྲེ་རྲེ་ལ་
ཡང་ཡྟོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ས་དྲེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་ས་གྟོང་མ་གྟོང་མར་འགྟོ་བ་དང་ལྡན་པས་
སའྟོ། །མཚན་གཞི་ལ་འདིར་བཅུ་སྲེ། དྲེ་ཡང་སྦྱྟོང་བྱྲེད་ཀི་ཆྟོས་བཅུ་ཡྟོད་པས་བཅུར་ ཕྱྲེ་བར་འགྲེལ་ཆྲེན་
ནྟོ། །འྟོན་ཀང་སངས་རྟོགས་ཡྟོན་ཏན་སྟོགས་མི་འད་བ་བཅུ་ཡྟོད་པས་བཅུར་ཕྱྲེའྟོ། །འདི་ལ་བརྒྱད་དྲེ། རགས་
ཡྟོན་ཏན། སྲེ་བ་སླྟོབ་ཚུལ། སང་བྱ། སྟོད་པ། སངས་རྟོགས། འབས་བུའི་ཁད་པར་རྟོ། །དང་པྟོ་ལ་གིས་ལས། 
ཞུགས་པའི་རགས་ནི་ ས་གང་ལ་ཞུགས་པ་ལ་་་་་་སང་་་་་་བ་དང་བཅས་དང་་་་་་མ་ཞུགས་པ་ལ་མྟོས་པ་་་་་་སྲེ་གཅིག་ཏུ་བྱའྟོ། །དང་། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྲེ་

བ་ལ་སྲེམས་་་་་་མ་ཞུམ་པ་དང་ ་་་་་དཀའ་སད་ལ་སྲེམས་མི་དམན་ ་་་་་གིད་རང་གི་ཐྟོབ་པའི་ས་ལ་་་་་་གཞན་་་་་་ག ི་དིང་མི་འཇྟོག་་་་་་པའི་བདག་
ིད་དང་། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ ་་་་་ནི་ས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའྟོ། །དང་། སྲེམས་ཅན་་་་་་ཀུན་ལ་་་་་་བདག་དང་སྲེམས་ནི་
མམ་པ་ ་་་་་སྲེ་རང་གཞན་མམ་པར་རྟོགས་པའྟོ། །དང་། སན་མི་སན་གི་སས་བཀིར་ ་་་་་མི་བཏུབ་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཆགས་མྲེད་ ་་་་་ནི་འཁྟོར་

ལྟོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་སྟོགས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ལའྟོ། །དང་། མི་དམིགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་་་་་་ཐབས་ཤྲེས་་་་་་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁྟོར་དུ་སྲེ་བ་ནི། ས་བཅུ་་་་་་

ཀུན་ལ་་་་་་བྱང་ཆུ བ་སྲེམས་དཔའི་རགས་སུ་འདྟོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སྟོ། །གིས་པ་རི་ལམ་གི་རགས་ནི། ས་བཅུ་པྟོ་ལ་རིམ་
བཞིན་དུ། སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གཏྲེར་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁི ག་བརྒྱ་སྟོང་གིས་ཡྟོངས་སུ་
གང་བར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆྲེན་པྟོའ ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་
རིན་པྟོ་ཆྲེ་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ལྲེགས་པར་བརྒྱན་པར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་བདག་ིད་དཔའ་ཞིང་
ལག་ཆ་དང་གྟོ་ཆ་སྲ་བ་ཐྟོགས་ནས་ཕས་ཀི་རྒྟོལ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ ར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་ཕྱྟོགས་བཞི་ནས་
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རླུང་གི་དཀིལ་འཁྟོར་བཞིས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་སའི་དཀིལ་འཁྟོར་ལ་མྲེ་ཏྟོག་ས་ཚོགས་ཀིས་མངྟོན་པར་
འཐྟོར་བར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་བུ་མྲེད་ཀིས་མགྟོ་ལ་མྲེ་ཏྟོག་ཙམ་པ་ཀའི་ཕྲེང་བ་
འདྟོགས་པར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་རིང་ཐྲེམ་སྐ ས་བཞི་དང་ལྡན་པ་གསྲེར་གི་བྱྲེ་མ་བརྡལ་བ་རྟོག་པ་མྲེད་ཅིང་དྭངས་
ལ་ཡན་ལག་་་་་་བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡངས་བ་དང་། །དྭངས་དང་འཇམ་དང་དི་ང་མྲེད། །འཐུངས་ན་ལྟྟོ་ལ་མི་གནྟོད་དང་། །མགིན་པ་ལ་ནི་མི་གནྟོད་པའྟོ། །ཞྲེས་

སྟོ། །བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་ཡྟོངས་སུ་གང་བ་ལ་མྲེ་ཏྟོག་ཨུཏྤལ་དང་ཀུ་མུ་ཏ་དང་དང་པདྨ་དཀར་པྟོས་བརྒྱན་
པའི་ཆུ་མཐྟོང་སྲེ་དྲེ་ལ་བདག་ིད་རྲེ་དགའ་ཞིང་ཡྟོངས་སུ་སྟོད་པ་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་ཕྱྟོགས་གཡས་གཡྟོན་
གིས་ནས་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གཡང་ས་མཐྟོང་སྲེ་དྲེ་ལས་བདག་ིད་མ་སྨྲས་མ་མས་པར་སླར་ལྡྟོག་
པར་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་། ཕག་པ་གིས་ན་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པྟོ་སྲེང་གྲེ་རལ་པ་ཅན་ཅྟོད་པན་ཐྟོགས་པས་གཅན་
གཟན་ཕ་མྟོ་ཐམས་ཅད་སག་པར་བྱྲེད་ཅིང་འདུག་པ་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་འཁྟོར་ལྟོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྟོ་མཐྟོང་སྲེ་
སྲེ་བྟོ་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡྟོངས་སུ་བསྐ ྟོར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ལ་མགྟོའ ་ིསྲེང་ན་རིན་པྟོ་ཆྲེ་ས་
ཚོགས་ཀིས་སས་པའི་གདུག་དཀར་པྟོ་འཛིན་པ་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཡང་དྲེ་བའི་སྐུ་མཐྟོང་སྲེ ་ཁ་དྟོག་གསྲེར་ལྟ་བུ་འྟོད་
འདྟོམས་གང་བ་ཚངས་པ་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡྟོངས་སུ་བསྐ ྟོར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ནས་ཆྟོས་
སྟོན་པ་མཐྟོང་ངྟོ་། །ཞྲེས་གསྲེར་འྟོད་དང་བྟོ་གྟོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པ་གིས་ཅར་ལའྟོ། །དྟོད་ཐྟོབ་ནས་གིད་
སྟོགས་སིབ་པ་ལྔ་མྲེད་པར་བཤད་པས་ས་བཅུ་ཐྟོབ་པ་ལ་ཅི་ལྟར་རི་ལྟས་འྟོང་སམ་ན། གིད་ལ་གིས་ལས། 
འཇུག་པ་རང་དབང་མྲེད་པར་སྡུད་བྱྲེད་ྲེ་ྟོན་གི་གིད་མྲེད་ཀང་། ཆྲེད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ལུས་རྒྱས་
པར་བྱྲེད་པ་དགྲེ་བར་བགང་པའི་གིད་ནི་ས་དྲེ་དག་ནའང་ཡྟོད་པས་སྟོན་མྲེ ད་དྟོ། །སྐ བས་མིན་པར་མཚན་མ་
འདི་དག་བྱུང་ན་སྔགས་ཀི་མཐུའམ་བདུད་ཀི་བྱིན་བརླབས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །གིས་པ་
ལ། སི་དང་། བྱྲེ་བག་གི་ཡྟོན་ཏན་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ས་རྣམས་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བྟོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་
ཕན་ཡྟོན་ནི། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐྟོང་གིས་ཀ་ལ། །ལྔ་པྟོའ ་ིབདག་ིད་དག་ཏུ་འདྟོད། །ཅྲེས་ཏྲེ། སྐ ད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་
ལ་གནས་ངན་ལྲེན་ཟད་པར་བྱྲེད་དྲེ། །་་་་་ཞི་གནས་རྲེ་གཅིག་པས་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་པའི་རྒྱུས་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ས ིབ་

གིས་འཇྟོམས་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །ཞྲེས་བྟོ་བརན་ནྟོ། །བུལ་ཏྟོག་གི་ཆུས་གྟོས་ཀི་དི་མ་བཞིན་དུ་ཞི་གནས་ཆུ ་ལྟ་བུས་གནས་ངན་ལྲེན་
ལུས་ལས་འདག་པར་བྱྲེད་པའྟོ། །་་་་་བཤད་སྦྱར་སྐབས་གཞན་དུ། གཟུ གས་ཡྟོད་མྲེད་འདུས་བྱས་མ་བྱས་སྟོགས་ས་ཚོགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་དང་
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བལ་བའི་་་་་་ཞི་གནས་ཐྟོབ་པས་ཆྟོས་ཀི་དགའ་བ་་་་་་ནི་སྲེམས་མི་གཡྲེང་བ་སྲེ་དྲེ་ཐྟོབ་པ་སྲེ་ཞི་གནས་ཀི་གིས་དང་། གཟུགས་ཅན་
ཡིན་་་་་་འགྲེལ་བ ཤད་གིས་མིན་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་ ་་་་་དབྱིག་བྟོ་བརན་དྟོན་པར་་་་་་རམ་ཕྱྟོགས་གིས་ཀ་བཅུ་དུས་གསུམ་ག ི་ཆྟོས་བྟོ་ཐམས་ཅད་མམ་པར་

ཤྲེས་པས་ན་ཡྟོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཚན་ ་་་་་བྟོ་མ་མྲེད་པའི་ཆྟོས་ཀི་སང་བ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་
སྐ ལ་བ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་ ་་་་་ལུས་ལས་སྲིན་བུ་ཕྱིར་འཐྟོན་པ་ལུས་མི་གཙང་བས་ལྤགས་པ་སྦྱྟོང་བར་མཐྟོང་བ་སྟོགས་ཞྲེས་སྐབས་གཞན་དུ་

བཤད་སྦྱར་རྟོ། །པར་མ་བརགས་པ་དག་ཀུན་ཏུ་སྟོད་པར་འགྱུར་བ་གིས་ ་་་་་བྟོ་ལྷག་མཐྟོང་གིའྟོ། །ཆྟོས་སྐུ་རྟོགས་པར་འགྲུབ་
པའི་ཕྱིར་དུ་དྲེའི་རྒྱུ་ཕྱིན་བཅུ་སྟོགས་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་འཛིན་པ་ནི་གིས་ཀའི་ཡྟོན་ཏན་ ནྟོ། །གིས་པ་ནི། ས་
དང་པྟོ་ལ་ཡྟོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་ཏྲེ། སྐ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བརྒྱ་སྟོ་སྟོར་ཐྟོབ་ཅིང་སྟོམས་
པར་འཇུག་༡གྟོ །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ག ི་ལས་ནི་་་་་་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐྟོང་ ༢ངྟོ་། །དྲེ་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀང་ཤྲེས་
སྟོ།༣ །འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་གཡྟོ་བར་བྱྲེད་ཅིང་། ༤ སང་བར་ཡང་བྱྲེད་དྟོ།༥ །ཞིང་བརྒྱར་
འགྟོའ ྟོ།༦ །སྲེམས་ཅན་བརྒྱ་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་ ༧བྱྲེད་དྟོ། །བསྐ ལ་པ་བརྒྱར་གནས་ ༨ཤིང་། སྔྟོན་དང་ཕྱི་མའི་
མཐར་འཇུག་༩གྟོ །ཆྟོས་ཀི་སྟོ་བརྒྱ་རྣམ་པར་ ༡༠འབྱྲེད་དྟོ། །ལུས་བརྒྱ་སྟོན་པར་བྱྲེད་དྟོ། ༡༡ །ལུས་དང་ལུས་ལ་
ཡང་བྱང་སྲེའི་འཁྟོར་བརྒྱ་དང་ལྡན་ ༡༢པར་སྟོན་པར་བྱྲེད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བསྲེས་ཏྲེ། གིས་པ་སྟོགས་ལ་སྟོང་
དང་། འབུམ་དང་། བྱྲེ་བ་་་་་་ཕག་ཁིག་དང་བརྒྱ་དང་ཕྱྲེ་བ་ ་་་་་ཕག་ཁིག་སྟོང་དང་སྟོང་དང་། བྱྲེ་བ་་་་་་ཕག་ཁིག་འབུམ་དང་། བྱྲེ་བ་ཕག་
ཁིག་འབུམ་དང་། སྟོང་གསུམ་་་་་་དངྟོས་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སྲེད་དག་སྟོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྲེན་
གི་ཁམས་གངས་མྲེད་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྲེད་དང་། ཕྱྟོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞི ང་གངས་
མྲེད་པ་ལས་འདས་པའི་རྡུལ་ཕ་མྟོ་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་ ་་་་་འདི་མདྟོ་དངྟོས་གཏུག་དགྟོས་སྲེད་དྟོ། །ས་བཅུ་པའི་མདྟོར་རྟོ། །་་་་་ཐུབ་

དགྟོངས་སུ་ཡྟོད་གསུམ་པ་ནི། བྟོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི། །གཞན་ཡང་སྟོན་ལམ་དག་དང་ནི། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་
དབང་འབྱྟོར་བའི། །དབང་གིས་སྲེ་བར་འདྟོད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་ཏྲེ། མྟོས་སྟོད་པ་རྣམས་ལས་ཀིས་མངྟོན་པར་
འདྟོད་་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་པའི་གནས་སུ་སྲེ་བ་དང་། ས་ཐྟོབ་པ་རྣམས་སྲེམས་ཅན་སིན་པའི་ཕྱིར་དུ་དུད་འགྟོ་སྟོགས་
གནས་དམན་པར་སྲེ་བ་ནི་སྟོན་ལམ་གི་དབང་དང་། བསམ་གཏན་རྣམས་ ་་་་་ཀི་འབས་བུ་སྲེ་བ་བཟླྟོག་ནས་འདྟོད་
ཁམས་སུ་སྲེ་བ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དབང་། སྤྲུལ་པས་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་སྟོགས་དབང་འབྱྟོར་བའི་དབང་
གིས་སྲེ་་་་་་དབྱིག་གྲེན་ལྟར་རྟོ། །བ་སྲེ་དབང་གི་སྲེ་བ་བཞིའྟོ། །རྣམ་སིན་གི་སྲེ་བ་ནི། ས་བཅུ་ཐྟོབ་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་
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དུ། ཛམྦུའི་གླིང་། གླིང་བཞི། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འཐབ་བལ། དགའ་ལྡན། འཕྲུལ་དགའ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱྲེད་ཀི་རྒྱལ་པྟོ་དང་། སྟོང་གི་བདག་པྟོ་ཚངས་པ། སྟོང་གིས་ཀི་བདག་པྟོ། སྟོང་གསུམ་གི་བདག་པྟོ་གནས་
གཙང་མའི་ལྷའི་རྒྱལ་པྟོ་རྣམས་སུ་ཕལ་ཆྲེར་སྲེའྟོ། །ཞྲེས་ས་བཅུ་པའི་མདྟོ་དྟོན་ནྟོ། །བཞི་པ་ནི། ཆྟོས་ིད་རབ་
ཏུ་རྟོགས་ནས་འདིར། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་སྲེམས་དང་། །ལྷག་པའི་ཤྲེས་རབ་ལ་རྲེས་སླྟོབ། །ཞྲེས་ཏྲེ། 
ས་དང་པྟོར་ཆྟོས་ིད་རྟོགས་ནས། གིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི། གསུམ་པར་སྲེམས་ཀི་བསླབ་པ་དང་། བཞི་
པར་བྱང་ཕྱྟོགས་ལ་མཁས་པ། ལྔ་པར་བདྲེན་གིས་ལ་མཁས་པ། དྲུག་པར་རྲེན་འབྲེལ་ལ་མཁས་པ་སྲེ་གསུམ་
པྟོ་དྲེར་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ལ་སླྟོབ་བྟོ། །དྲེ་ལྟར་བསླབ་པས་ས་བདུན་པར་མཚན་མ་མྲེད་ཅིང་མངྟོན་པར་
འདུ་བྱྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས། བརྒྱད་པར་མཚན་མ་དང་འདུ་བྱྲེད་པ་གིས་ཀ་མྲེད་ཅིང་ཞིང་དག་པ། དགུ་པར་
སྲེམས་ཅན་སིན་པར་བྱྲེད་པ། བཅུ་པར་གཟུངས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྟོ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་འབས་བུ་སྲེ། 
འབས་བུ་དམ་པ་འདི་བཞི་ནི། །ས་བཞི་པྟོ་ལ་རབ་ཏུ་བརྲེན། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེ་ལྟར་སླྟོབ་པ་དྲེ་ིད་ཟག་མྲེད་ཀི་ཕུང་
པྟོ་ལྔ་སྦྱྟོང་བའང་ཡིན་ཏྲེ། ས་དང་པྟོར། ཆྟོས་ིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་་་་་་ས་གིས་པ་འདིར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་ཕུང་པྟོ་སྦྱྟོང་། །དྲེ་
ཡི་འྟོག་ཏུ་་་་་་གསུམ་པར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་་་་་་ག ི་ཕུང་པྟོ་དང་།་་་་་བཞི་ལྔ་དྲུག་པར། །ཤྲེས་རབ་་་་་་ཀི་ཕུང་པྟོ་རྣམ་པར་སྦྱྟོང་། །དྲེ་ལས་
གཞན་པ་་་་་་བདུན་སྟོགས་བཞི་པྟོ་དག་ལ་ནི། །སྔར་བཤད་འབས་བུ་བཞིའི་་་་་་སིབ་་་་་་པ་རྣམ་་་་་་པ་བཞི་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་་་་་་ཐྟོགས་པ་ཡི་
སིབ་པ་་་་་་སྦྱངས་པ་ལས་ནི་་་་་་རིམ་པ་བཞིན། རྣམ་་་་་་པར་གྟོལ་་་་་་བའི་ཕུང་པྟོ་དང་རྣམ་པར་་་་་་གྟོལ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ ་་་་་ཀི་ཕུང་པྟོ་རྣམ་པར་སྦྱྟོང་
ཞྲེས་པ་ལྟར་རྟོ། །ལྔ་པ་ནི། ས་ལ་འཇུག་པའི་མདྟོར། ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་རྟོགས་གྱུར་པས། །རབ་དགའ་ལ་
སྟོགས་ས་བཅུ་གཅིག །རྟོངས་གིས་གནས་ངན་ལྲེན་གཅིག་སྲེ། །མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་ནི་ཐ་དད་དྟོ། །ཞྲེས་པ་
ལྟར། ས་བཅུ་གཅིག་ལ་རྟོངས་པ་གིས་གིས་དང་གནས་ངན་ལྲེན་རྲེ་རྲེ་སྲེ་མིང་ཙམ་ཆྟོས་བཤྲེས་སུ་བཤད་
ཅིང་་་་་་ལུང་གི་སྲེ་མ་དང་ལྷན་ཐབས་གིས་སུ་ཡང་བཤད་དྟོ། །རྒྱས་པར་དགྟོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ལས་ཤྲེས་
པར་བྱའྟོ། །དྲུག་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་བཅུ་སྲེ་སྔར་བཤད་ཟིན་ཅིང་། ས་བཅུ་ལ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་རྲེ་རྲེ་གཙོ་ཆྲེར་སྟོད་
ཅིང་། གཞན་ཕལ་པའི་ཚུལ་གིས་སྟོད་དྲེ། དབུས་མཐར། ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མྲེད་ནི། །ས་བཅུ་དག་ཏུ་ཤྲེས་
པར་བྱ། །ཞྲེས་སྟོ། །རྒྱས་པར་ས་བཅུ་པའི་མདྟོར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །བདུན་པ་ལ། ས་བཅུ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ལ་ཁད་
ཅི་ཡྟོད་ཅྲེ་ན། མམ་གཞག་ཏུ་ཆྟོས་ིད་ཙམ་རྟོགས་ཁད་མྲེད། ཆྟོས་ིད་བཅུ་ལ་སིབ་པ་བཅུ་སངས་པའི་རིམ་
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གིས་ངྲེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་ལ་ཁད་ཡྟོད་པར་བསན། རྟོད་པ་སྟོང་བའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ས་བཅུ་གཅིག་གི་མམ་
བཞག་ན་ཆྟོས་ིད་ཙམ་མངྟོན་གསུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྟོས་དབྱིངས་
གཅིག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མདྟོ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་གཅིག་ཡང་དག་པའི་མཐའ་གཅིག་
ཡིན་ན་སྟོད་དང་སྟོད་མིན་པར་ཅི་ལྟར་བརགས་ཅྲེས་དང་། ཨཱརྻ་དྲེ་བས། གང་གིས་དངྟོས་གཅིག་དྲེ་བཞིན་ིད་
མཐྟོང་བ། །དྲེ་ཡིས་དངྟོས་ཀུན་དྲེ་བཞིན་ིད་དུ་མཐྟོང་། །ཞྲེས་སྟོགས་མཐའ་ཡས་སྟོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་
ཡིན་ཀང་ཆྟོས་དབྱིངས་བཅུས་སིབ་པ་བཅུ་སངས་པའི་སྟོ་ནས་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་ཡང་དག་པའི་ངྲེས་པ་འདྲེན་པའི་
སྟོ་ནས་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཡྟོད་དྲེ། དབུས་མཐར། ཀུན་ཏུ་འགྟོ་དྟོན་མཆྟོག་གི་དྟོན། །རྒྱུ་མཐུན་དྟོན་གི་
མཆྟོག་ིད་དང་། །ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་དྟོན་དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་དྟོན་དང་། །ྟོན་མྟོངས་རྣམ་དག་
མིན་དྟོན་དང་། །ཐ་དད་མྲེད་པའི་དྟོན་ིད་དང་། །དི་མྲེད་འཕྲེལ་བ་མྲེད་དྟོན་དང་། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་
གནས། །ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་མ་རིག་པ། །ྟོན་མྟོངས་ཅན་མིན་སིབ་པ་བཅུ། །ས་བཅུའི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་
རྣམས་ཀི། །གྲེན་པྟོ་དག་ནི་ས་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ས་དང་པྟོར། ཆྟོས་ིད་དྲེ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་
བའི་དྟོན་དུ་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སིབ་པ་སངས་པས་དྲེ་རྟོགས་ཤིང་རང་གཞན་མམ་པར་རིག གིས་པར་རང་བཞིན་
གིས་འྟོད་གསལ་བར་་་་་་བྟོ་བརན་མཐྟོང་བས་ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེ་ྟོན་མྟོངས་ཅན་ཡིན་མིན་གི་རྟོངས་ ་་་་་བྟོ་པ་ཀུན་སྦྱང་
རུང་གི་མཆྟོག་གི་དྟོན་དུ་གཙོ་བྟོར་རྟོགས་ནས་དྲེ་ལ་རང་སྟོབས་གིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། གསུམ་པར་ཡྟོངས་སུ་
དག་པའི་ཆྟོས་སྐུའི་མིང་ཅན་ཆྟོས་དབྱིངས་ཀི་དབང་གིས་དྲེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་མདྟོ་ལ་ ་་་་་བྟོ་སྟོགས་པའི་བསན་པའི་
ཆྟོས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་ཆྟོས་དབྱིངས་མཆྟོག་ཡིན་པས་དྲེ་དག་བྱྲེད་ཀི་བསན་པའི་ཆྟོས་རྒྱུ་དང་མཐུན་པའི་དྟོན་
གི་མཆྟོག་ཏུ་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་རིག་ནས་དྲེ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། བཞི་པར། ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེ་
གང་གིས་ཀང་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་ཅིང་བདག་དང་བདག་གི་སྟོགས་གང་དུ་ཡང་གཟུང་བྱ་མིན་པར་སྟོས་
མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་གཙོ་བྟོར་རྟོགས་པས་དྲེ་ལ་རང་སྟོབ ས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། ལྔ་པར། སངས་རྒྱས་བྱ ང་
སྲེམས་དང་རང་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཆྟོས་དབྱིངས་ཐ་དད་མྲེད་པའི་དྟོན་དུ་སྲེམས་ཀི་བསམ་པ་རྣམ་དག་མམ་པ་
ིད་བཅུས་རྟོགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། བཅུ་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་རྣམ་པར་
དག་པ་ལ། བསམ་པ་མམ་པ་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་དང་སྲེམས་ཀི་བསླབ་པ་རྣམ་དག་ལ་སྲེམས་མམ་པ་
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གིས། ལྟ་བ་ཐྲེ་ཚོམ་ཡིད་གིས་འགྟོད་པ་སྲེལ་བས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྲེམས་མམ་པ་སྲེ་དྲེ་ནི་ཤྲེས་རབ་
ཀི་བསླབ་པ་ལའྟོ། །་་་་་དྲེ་ལྟར་བསླབ་གསུམ་ལའྟོ། །ལམ་དང་ལམ་མིན་ཤྲེས་པ་རྣམ་དག་ལ་དང་། ལམ་ཤྲེས་པ་རྣམ་དག་ལ་
དང་། བྱང་ཕྱྟོགས་ཐམས་ཅད་གྟོང་ནས་གྟོང་དུ་རྣམ་དག་ལ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིན་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་
དག་ལ་བསམ་པ་མམ་པ་རྣམས་སྟོ། །དྲུག་པར། རྲེན་འབྲེལ་གི་དྟོན་ལ་ྟོན་མྟོངས་རྣམ་དག་གི་བདག་གམ་
བདག་གི་གང་ཡང་མྲེད་པར་རྟོགས་པས་ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པ་མིན་ ་་་་་བྟོ་བརན་

ཅིང་རང་བཞིན་གིས་དག་པས་གླྟོ་བུར་དུ་རྣམ་པར་དག་པའང་མིན་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ནས་དྲེ་ལ་རང་
སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། བདུན་པར། ཆྟོས་དབྱིངས་དྲེ་མདྟོ་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཀི་མཚན་མ་ཐ་དད་པའི་
དྟོན་དུ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་རྟོ་གཅིག་པའི་རྣམ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་དྲེ་ལ་
རང་སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། བརྒྱད་པར། མི་སྲེ་བའི་ཆྟོས་ལ་བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་ ་་་་་དབྱིག་པས་ཆྟོས་དབྱིངས་་་་་་བྟོ་

རང་བཞིན་གིས་དག་པས་དི་བཅས་ཀི་དུས་སུ་བི་བ་མྲེད་དི་མྲེད་ཀི་དུས་སུ་ཡང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པར་མངྟོན་
སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་དྲེ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་འདྲེན། ྟོན་ཡིད་གནས་གྱུར་པས་མི་རྟོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤིན་ཏུ་
དག་པ་ལ་དབང་དབང་ཤྲེས་ལྔ་གནས་གྱུར་པས་ཇི་ལྟར་འདྟོད་པ་བཞིན་སྟོན་པ་ཞིང་དག་པ་ལ་དབང་བའི་
གནས་ིད་དུ་རྟོགས། དགུ་པར། སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་རིག་བཞི་ཐྟོབ་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དབང་། བཅུ་པར། ཇི་ལྟར་
བཞྲེད་པ་བཞིན་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་མཛད་པས་ལས་ལ་དབང་བའི་གནས་ིད་དུ་རྟོགས་ཏྲེ། 
དབང་དྲེ་གིས་ཡིད་ཤྲེས་གནས་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་ངྟོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་གིས་པ་དབྱིག་གྲེན་དང་
བྟོ་གྟོས་བརན་པ་ལྟར་རྟོ། །ཕྱི་མ་བཞི་པྟོ་མདྟོ་རྒྱན་དུ་ཡང་ངྟོ་། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་སྟོགས་ལྟར་ན། ས་བཅུ་པའི་
མམ་གཞག་གི་སྐ བས་ན་ཁད་མྲེད་ཅིང་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་སྐ བས་སུ་ཁད་ཡྟོད་ལ་སའི་ཁད་པར་ཡང་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་
སྐ བས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཞྲེད་དྲེ། སྡུད་འགྲེལ་དུ། གལ་ཏྲེ་འྟོ་ན་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སྐ བས་ཁྟོ་ནར་
ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་ས་གཞན་དྟོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཏྲེ། ས་
ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་ིད་གཅིག་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་གནས་སྐ བས་ལ་ལྟྟོས་ནས་ཁད་པར་ཅི ་
ཡང་མྲེད་དྟོ། །དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་གནས་སྐ བས་ཀི་ཡྟོན་ཏན་ནི་ཁ་ཅིག་མཐྟོང་བའི་སྐ ད་ཅིག་མས་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ་ཁ་ཅིག་སྟོམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ། །སའི་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་དྲེ་ལ་
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ལྟྟོས་པའི་ཕྱིར་ྲེས་པ་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །འྟོན་ཀང་ཆྟོས་ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་མྲེད་ཅི ང་ཇི་སྲེད་པ་
རྟོགས་པ་སྟོགས་ནི་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་ལ་ཆྟོས་དབྱིངས་བཅུས་སིབ་པ་སངས་པའི་སྟོ་ནས་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀི་
ཁད་ཡྟོད་པ་སྔར་ལྟར་གནས་སྟོ། །གསུམ་པ་ལ། ཆྟོས་ིད་ཆ་མྲེད་པས་གཅིག་རྟོགས་པས་ཀུན་རྟོགས་ན་
མཐྟོང་ལམ་པས་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅིག་ནི། དྲེ་འདྟོད་དྲེ་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་འཕགས་མམ་བཞག་ཁད་མྲེད་ཟྲེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནྟོར་ཏྟོ། །དྲེ་ལྟ་མྟོད་ཀི་ས་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་བ་
ལང་རིག་རྲེས་ཀི། །ཁད་པར་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པའི་ཁད་དྲེ་ིད། །ཅྲེས་སྟོགས་
དང་འགལ་ལྟོ། །ཁ་ཅིག་་་་་་བུ་རིན་ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུའི་ངྟོ་བྟོ་ཙམ་ཞིག་ མཐྟོང་བ་འདྟོད། དྲེའི་ཁད་པར་མ་ལུས་པ་མཐྟོང་
བ་མིན་ཏྲེ། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ནི་གླྟོ་བུར་གི་དི་མ་མ་ལུས་པས་དབྲེན་པས་ཕྱྲེ་ལ་དྲེ་མཐྟོང་ལམ་གི་ཡུལ་ཆྟོས་ིད་ལ་
ཆ་མྲེད་དུ་མ་གྲུབ་བྟོ་གསུང་ངྟོ་། །མི་འཐད་དྲེ། ཆྟོས་ིད་ཆ་དང་བཅས་པར་ཐལ། ངྟོ་བྟོ་ིད་སྐུ་ཡང་དྲེ་བཞིན་
ིད་ཡིན་མཐྟོང་ལམ་གི་ཡུལ་ཆྟོས་ིད་ཡང་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡིན། དྲེ་གིས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་དྲེ་དི་མ་མ་ལུས་པས་དབྲེན་
མི་དབྲེན་སྟོ་སྟོར་ཡྟོད་པའི་ཕྱིར། རགས་གསལ་ཁས་སྟོ། །གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། མཐྟོང་ལམ་གི་ཡུལ་ཆྟོས་
ིད་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ཡང་དི་མ་ཀུན་གིས་དབྲེན་ནྟོ་ཞྲེ་ན། དྟོན་ལ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་མྟོད། ཁྲེད་ལྟར་ན། དྲེ་ཆྟོས་ཅན། ངྟོ་བྟོ་
ིད་སྐུར་ཐལ། ཆྟོས་ིད་གང་ཞིག དི་མ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བས་སྟོ། །འཁྟོར་གསུམ་ཁས་སྟོ། །ཁ་ཅིག ཆྟོས་
ིད་ལ་ལྡྟོག་པའི་ཆ་ཤས་ཡྟོད་ཀི་རས་ཀི་ཆ་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེ་ན། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྟོས་ིད་དྲེ་སིའི་མཚན་ིད་
ཀིས་སྟོ་སྟོར་གཅད་དུ་མྲེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལྟོ། །ཡང་སྟོ་
བཏགས་སུ་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། ལྡྟོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཐ་དད་དྲེ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་པའི་ཁབ་པ་སྲེ་བདུན་མདྟོ་དང་
བཅས་པར་བཤད་དྟོ། །ཡང་མཐྟོང་ལམ་པ་ཆྟོས་ཅན། མཆྟོག་གི་དྟོན་ལ་སྟོགས་པ་ལ་སིབ་པ་སངས་པར་ཐལ། 
དྲེ་འདའི་ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་སྟོ་ཞྲེ་ན། ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཆྟོས་གྟོམས་པ་གསལ་བས་རང་
སྟོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་དངྟོས་སུ་འདྲེན་པའི་སྟོ་ནས་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན་དྲེར་འགྱུར་གི་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་
བ་ཙམ་གིས་དྲེར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སྔྟོ་སྟོགས་རང་མཚན་འཛིན་པའི་མངྟོན་སུམ་གིས་སྔྟོ་སྟོགས་རང་
མཚན་དང་དྲེའི་མི་རག་པ་སྟོགས་མངྟོན་སུམ་དུ་མཐྟོང་ཡང་དྲེ་སྔྟོ་མིན་དུ་འཛིན་པ་སྲེལ་གི་དྲེ་རག་འཛིན་
སྟོགས་མི་སྲེལ་བ་བཞིན་ནྟོ། །ཐུབ་དགྟོངས་སུ། ཆ་གང་གྟོམ་པ་གསལ་བ་ིད་ལ་སྟོགས་པས་སྟོ་བཏགས་
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པའི་རྣམ་པ་སྲེལ་བར་ནུས་པ་དྲེ་ལ་དྲེའི་གྲེགས་ཀི ་སིབ་པ་སངས་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ིད་ཡིན་གི་གཞན་ལ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། སྐད་ཅིག་མ་ིད་ལ་སྟོགས་པ་བཞིན་ནྟོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་རྣམས་སྟོ་སྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་རྣམས་ལས་ཁད་
པར་ཅི་ཡྟོད་ཅྲེས་ཀང་བརྟོད་པར་མི་བྱ་སྲེ་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་གསལ་བར་བྱས་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཤྲེས་པ་
འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བལ་བ་དྲེ་ ཙམ་གིས་དྲེ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་
ས་བཅུའི་མམ་གཞག་གིས་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་དྟོན་སྟོགས་ཆྟོས་དབྱིངས་བཅུ་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་ཁད་མྲེད་
ཅིང་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ཆྟོས་གྟོམས་པ་གསལ་བའི་སྟོ་ནས་ངྲེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཀི་རྟོགས་པའི་ཁད་ཡྟོད་དྲེ། འགྲེལ་
ཆྲེན་དུ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་བསྟོམས་པས་ཆ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་ཆྟོས་དབྱིངས་བདག་ིད་
ཐམས་ཅད་ཀིས་རྟོགས་སུ་ཟིན་ཀང་ངྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལ་ལྟྟོས་ནས་ཀུན་ཏུ་འགྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་དྟོན་གིས་སྟོ་
སྟོར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་སྟོ། །དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དུ། དར་ལས་ཆྟོད་པའི་བུམ་པ་མཐྟོང་བ་ལྟར་
ཆྟོས་ིད་གསལ་མི་གསལ་གི ་ཁད་ཡྟོད་པར་བཤད་པའི་དགྟོངས་པའང་དྲེ་ཡིན་ནྟོ། །ཁ་ཅིག་་་་་་ཆུ ་མིག་སྟོགས་དང་དབུ་

མཐའ་ལ་འགྱུ ར་བར་རླྟོམ་པ་རྣམས་སྟོ། །ས་བཅུ་གཅིག་གི་མམ་གཞག་ན་སང་བ་གཏན་ནས་མྲེད་དྲེ། ལང་གཤྲེགས་སུ། སང་
མྲེད་གནས་པའི་རྣལ་འབྱྟོར་པ། །དྲེ་ཡིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་མཐྟོང་། །ཞྲེས་སྟོ་ཞྲེ་ན། འྟོ་ན་ཆྟོས་ིད་སང་བའང་
མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། འདྟོད་ན། ཆྟོས་ཆྟོས་ིད་རྣམ་འབྱྲེད་དུ། དྲེ་མི་སང་བས་ཆྟོས་ིད་སང་། ཞྲེས་པ་དང་
འགལ་ཞིང་། ཆྟོས་ཅན་ནམ་ཆྟོས་ིད་གང་ཡང་མ་རིག་པར་འགྱུར། །འདྟོད་ན། ཀུན་ཏུ་འགྟོ་དྟོན་ཞྲེས་སྟོགས་
དང་འགལ་ལྟོ། །ལུང་དྲེའི་དྟོན་ནི་དངྟོས་པྟོར་འཛིན་པའི་སྟོ་ནས་མཚན་མ་ཅི་ཡང་མི་སང་བ་ལ་དགྟོངས་ཀི་ཅི ་
ཡང་མི་སང་བ་ལ་དགྟོངས་པ་མིན་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕྱིན་མན་ངག་ཏུ། མདྟོ་དྲེའི་དྟོན་བཤད་པར་་་་་་ འདིར་ཡང་སང་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ནི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མ་མི་སང་སྲེ་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་ཞྲེས་བྱ་བའི་དྟོན་ཏྟོ། །ཞྲེས་ཤཱནིས་
སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་ཀིས་ཀང་། མིག་བཙུམས་པ་ལྟར་ཅི་ཡང་མི་མཐྟོང་བ་མཐྟོང་ལམ་མི ན་གི་ས་ཚོགས་མཐྟོང་
ཡང་སྟོ་སྐུར་མི་མཐྟོང་བ་ཞྲེས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་གཟུང་ངྟོ་། །ཞྲེས་སྟོགས་བཤད་དྟོ། །མམ་གཞག་ན་དམིགས་
པ་་་་་་སྟོད་འཇུག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོགས་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་མར་གཟུང་ནས་དམིགས་པ་མྲེད་
པ་ཁྟོ་ན་ལ་དགྟོངས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་གནས་སྐ བས་ཀི་འབས་བུ། མཐར་ཐུག་
གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་ཏུ་འྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ལ། སིའི་མཚམས་སྦྱར། སའི་ཚོགས་དངྟོས་བཤད་
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པའྟོ། །དང་པྟོ་ནི། བྱང་འཕགས་ཀི་སའི་ཚོགས་སྟོན་པ་ལ་རྟོད་བྱྲེད་བར་སྐ བས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ི་ཤུ་ར་
གསུམ་གསུངས་སྟོ། །ཅིའི་དྟོན་དུ་ན། ས་དགུ་པྟོ་གང་དང་གང་གིས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་འགྱུར་བའི་ཆྟོས་གང་
ཡིན་པ་དང་། འབས་བུ་ས་བཅུ་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་དག་བསན་པའི་ཕྱིར་དུའྟོ། །འདི་དག་ཀང་ས་དྲེ་དང་དྲེ་མ་
ཐྟོབ་པ་ཐྟོབ་བྱྲེད་ཀི་ཆྟོས་ཡིན་ཞིང་སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་ཀང་དྲེར་གསལ་པྟོར་བསན་ཞྲེས་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་གྟོ །ཁ་
ཅིག་ནི། ཕྱིན་བཅུ་དངྟོས་པྟོར་མ་དམིགས་པས་སྟོ་སྟོར་སྦྱྟོང་ཞིང་འཐྟོབ་ལ་འདི་དག་ནི་ས་དྲེ་དག་ཐྟོབ་རྲེས་སུ་
ཤྲེས་ཆྲེར་རྒྱས་པར་སྦྱྟོང་བའི་ཆྟོས་ཡིན་ནྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡང་། ས་གང་གི་
ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་འགྱུར་བའི་ཆྟོས་གང་ཡིན་པ་རྣམས་མ་རྟོགས་པ་དྲེ་སྲིད་དུ་ས་དྲེ་ཡིན་ལ་རྟོགས་ནས་ནི་ས་
གཞན་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་མདྟོ་དང་མཐུན་ནྟོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡྟོངས་
སྦྱྟོང་། འབས་བུ་ས་བཅུ་པའི་མཚན་ིད་དྟོ། །དང་པྟོ་ལ་དགུ་ལས། དང་པྟོའ ་ིཡྟོངས་སྦྱྟོང་ལ། ར། འགྲེལ་ལས། 
ར་བ་ལ། སྦྱྟོང་བྱྲེད་ཐབས་དང་། སྟོད་ཚུལ་གི་ཤྲེས་རབ་བྟོ། །དང་པྟོ་ནི། ས་དང་པྟོ་ནི་རྟོགས་པར་ཐྟོབ་པར་
འགྱུར་རྟོ། །ཏྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་ནྟོ། །ཐབས་གང་གིས་ ན། ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིས་སྟོ། །བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། 
རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་པས་ཚོགས་གིས་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཀི་དགྲེ་བ་མང་པྟོ་གསྟོག་པའི་ ་་་་་འབུམ་

ཊིཀ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ས་བཅུ་ཐྟོབ་པར་བྱ་བ་དང་སྟོན་རྣམས་སང་བའི ་ཕྱིར་བསམ་པ་སྦྱྟོང་བའྟོ་ཞྲེས་མདྟོའ ་ི
སྟོགས་ཀི་དྟོན་འབུམ་ཊིཀ་གྟོ །སྲེམས་ཅན་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཐྲེག་ཆྲེན་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་
ཆྟོས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འཛིན་པའམ་བསྡུ་བ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བཞིས་ཕན་འདྟོགས་པ་ིད་དང་། དྲེའི་རྒྱུ་་་་་་དག་ལྡན་གནྟོད་འཇྟོམས་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སང་མྲེད་པར་སྲེམས་མམ་པར་བྱས་ནས་ཚད་ ་་་་་མདྟོ་མྲེད་བཞི་བསྒྲུབ་པ་དང་ ས་

དང་པྟོ་སྦྱིན་པའི་ཕར་སྦྱིན་གི་ས་པ་ཡིན་པས་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་་་་་་ འཁྟོར་གསུམ་མ་དམིགས་པར་སྦྱིན་པ་གཏྟོང་བ་དང་། དག་ས་ཐྟོབ་པ་ལ་

ལས་དང་པྟོ་པ་ཡིན་པས་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་་་་་་རྣམ་མཁྲེན་ལ་བསྐུལ་ཞིང་གཞྟོག་ ་་་་་མདྟོ་ལ་རབ་ཏུ་གཞྟོག་་་་་མདྟོ་པའི་བཤྲེས་གྲེན་
བསྲེན་པ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་དྟོན་དུ་གྲེར་བས་ ་་་་་མདྟོ་འབུམ་ཊིཀ་དྟོན་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དམ་པའི་ཆྟོས་ལ་ ་་་་་དག་ལྡན་དམིགས་
ནས་ཆྟོས་མ་ལུས་པ་ཐྟོས་བསམ་སྟོམ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་པས་ཚོལ་བ་དང་། ཁིམ་གི་འདུ་འཛིན་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་
བའམ་དྲེ་སངས་ཏྲེ་རག་ཏུ་སྲེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ ་་་་་མདྟོ་པའི་བསན་པ་ལ་རབ་ ་་་་་མདྟོ་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྲེམས་
ིད་དང་ལྡན་ཞིང་དྲེ་ལ་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པ་མཐྟོང་ནས་དྲེ་ ་་་་་འབུམ་
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འདྟོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ ་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ལ་དགའ་བ་སྲེ་མྟོས་ ་་་་་མདྟོ་པ་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་མི་ ་་་་་མདྟོ་འབལ་བ་དང་། ཅི་
ནུས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་སིན་ ་་་་་འཇྟོམས་པར་བྱ་དགྟོས་པས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགྲེ་བའི་དམ་པའི་ཆྟོས་སྟོན་
པ་དང་། འཕགས་པ་ཐྟོགས་མྲེད་ཀིས་ཐྟོས་བསམ་སྟོམ་གི་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་འཇམ་དཔལ་གགས་པའང་སྒྲུབ་པས་ཐྟོག་མཐའ་
བར་དུ་དགྲེ་བར་བཤད། དབྱིག་གྲེན་གིས། སྟོ་ཐར། བསམ་གཏན་ཟག་མྲེད་ཀི་སྟོམ་པ་གསུམ་ལ་བཤད། 
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པྟོའ ་ིའགྲེལ་པར། ན་རང་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་པ་གསུམ་མཐར་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་པར་འགྱུར་
བ་ལ་བཤད་དྟོ། །་་་་་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་མདྟོའ ་ིགླིང་གཞི། མདྟོ་དངྟོས། མཐུན་འགྱུ ར་གི་རིང་གསུམ་ལ་འཆད། དགྲེ་ལྷས། བསན་བཅྟོས་ཀི་མཆྟོད་བརྟོད། བསན་བཅྟོས་དངྟོས་

བསྔྟོ་བ་གསུམ་ལ་འཆད། ཇི་སྐ ད་སྨྲས་པ་ལྟར་བྱྲེད་པའི་བདྲེན་པའི་ཚིག་ནི་བཅུ་པ་ཡིན་པར་འདྟོད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། 
བཅུ་པྟོ་འདི་དག་དྟོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པས་ས་
དང་པྟོ་རྟོགས་པར་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །ས་དང་པྟོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་སྲེམས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་
བ་བཅུ་པྟོ་འདི་དག་བྱ་སྲེ། བཅུ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ ་་་་་རྒྱས་འབིང་ལ་
སྟོགས་པ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་བསན་བཤད་དྟོ། །གིས་པ་ནི། རྟོགས་པར་འཐྟོབ་པ་ཡིན་
ནྟོ། །ཞྲེས་དང་ངྟོ་། །གང་ན། ས་དང་པྟོའ ྟོ། །མིང་ཅི་ན། བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ྲེ་བ་དང་། །སྲེམས་ཅན་དྟོན་བསྒྲུབ་
མཐྟོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞྲེས་བརྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རམ། འགྲེལ་
ཆྲེན་དུ། སྔྟོན་མ་བྱུང་བའི་ཆྟོས་ིད་རྟོགས་པའི་དགའ་བ་སྲེས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །གང་གིས་ན། 
ཐབས་ཤྲེས་གིས་ལས། དང་པྟོ་ནི། ར་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་ན་དགྲེ་བའི་གཞིའམ་ར་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་རང་དྟོན་ཡིད་བྱྲེད་ཀི་ག་གྱུ་མྲེད་པ་རྣམ་མཁྲེན་ལ་རྲེ་གཅིག་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། རང་དང་
གཞན་གི་དགྟོས་པ་སྲེ་དྟོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གིས་ཆྟོས་འཛིན་ཅིང་རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྟོན་དུ་
གྲེར་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པའི་བྱམས་སྟོགས་དང་། བདྟོག་པ་ཕྱི་ནང་གི་
དངྟོས་པྟོ་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་བ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་ལ་འགྟོད་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་བསྲེན་ནས་
མགུ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་གཏྟོགས་པའི་དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་དམིགས་པ་སྲེ་རྟོགས་པ་ཚོལ་ཞིང་
འདྟོད་པ་དང་། རྒྱུད་་་་་་འཇྟོམས་མ་སིན་པས་ཁིམ་ན་གནས་པ་ལ་མངྟོན་པར་མི་དགའ་བར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། 
བ་ན་མྲེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཐྟོང་ནས་དྲེ་འདྟོད་ཅིང་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སིན་བྱྲེད་དམ་པའི་
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ཆྟོས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་། དམ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བཅའ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པས་བདྲེན་པར་སྨྲ་བ་ིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་
མཚན་ིད་ཀི་ཆྟོས་བཅུས་སྟོ། །བཅུ་ཅི་དགྟོས་ཞྲེ་ན། ས་དང་པྟོའ ་ིཡྟོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པར་
བསྲེད་པར་བྱ་དགྟོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །གིས་པ་ནི། ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་བཅུ་པྟོ་དྲེ་དྟོན་
དམ་པར་ངྟོ་བྟོ་ིད་ ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་
མཚན་ིད་ཀི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་དག་ཁྟོ་ནས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། ར་བ་ནི། འཇྟོམས་་་་་་ས་གིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་
གཙོ་ཆྲེ་བས་ན་རང་གི་སྲེམས་དང་དྲེ་མིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པར་བྱྲེད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་བགྲེགས་སུ་
འགྱུར་བའི་ཆྟོས་གཞན་ཡིད་ལ་མི་བྱྲེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་། གང་གི་ཕན་པ་བྱས་པར་ ་་་་་ཨཱརྻ་

ཤྲེས་ཤིང་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པའང་ཆུང་བར་མི་ ་་་་་ཨཱརྻ་རི་ཞིང་མི་བརས་པར་་་་་ཨཱརྻ་དིན་དུ་་་་་་མདྟོ་གཟྟོ་བ་དང་། 
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནྟོད་སྲེམས་དང་འཚེ་བ་མྲེད་པའི་སྲེམས་ནི་བཟྟོད་པའི་མཐུ་ལ་གནས་
པའྟོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་སིན་པར་བྱྲེད་པ་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྟོ་བ་མྱྟོང་བ་དང་། 
སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའི་དྟོན་དུ། ་་་་་ཀུན་མདྟོ་ཡང་བསྐ ལ་པ་མང་པྟོར་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱྟོང་བར་སྟོ་ཞིང་སྟོ་བ་མྲེད་
པ་ནི་སིང་རྲེ་ཆྲེ་བའྟོ། །བ་་་་་་མདྟོ་མ་ལ་བཀུར་སིའམ་བསྲེན་བསྐུར་ ་་་་་མདྟོ་བ་དང་། བ་མ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྲེས་སུ་
བྱྲེད་པས་གུས་པས་གསུང་ན་ཞིང་དྟོན་བསྒྲུབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་་་་་་གནྟོད་འཇྟོམས་ཚོགས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་
སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བརྟོན་ཞིང་ ་་་་་མདྟོ་ཚོལ་བའྟོ། །བརྒྱད་པ་ཞྲེས་པ་འགྟོ་ཚུལ་ཁིམས་ནས་གཟུང་
བའྟོ། །མདྟོར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་མི ་བཏང་བའམ་སྟོབ་པ་དང་། ཞྲེས་དང་། གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། 
རྟོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དྲེ་ཡིན་པས་ཞྲེས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཞིང་། ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཡང་དྲེ་གཅིག་ཏུ་བགང་། བཀུར་སི་བ་མ་ལ་
གུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་སྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡྟོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། 
རྟོགས་པར་ཐྟོབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་གིས་པའྟོ། །མིང་ཅི་ཞྲེ་ན། འཆལ་ཚུལ་རྟོལ་བའི་དི་བལ་ཕྱིར། །དི་མ་
མྲེད་པའི་སར་འདྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཚུལ་འཆལ་དང་ན་རང་ཡིད་བྱྲེད་ཀི་དི་མ་མྲེད་པས་དི་མ་མྲེད་པའྟོ། །རིན་
ཆྲེན་ཕྲེང་བར། གིས་པ་དི་མ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ། །ལུས་དང་ངག་དང་སྲེམས་ཀི་ལས། །བཅུ་ཅར་དི་མ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། དགྲེ་བའི་ཆྟོས་སྡུད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་གི་དྟོན་བྱ་བ་དང་། ྲེས་སྟོད་
སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཞན་གིས་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པའང་དན་ཞིང་དིན་དུ་གཟྟོ་བ་དང་གཞན་གིས་



རྒྱས་འགྲེལ ་བཤད་སྦྱར་ ཡིད་ཀི་ མུན་སྲེལ ་སྟོད་ཆ །   321 

གནྟོད་པ་བྱས་པ་དང་སྟོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཆྟོས་ཟབ་མྟོ་ལ་བཟྟོད་པ་དང་། སྔར་འགྲེལ་ཆྲེན། སྲེམས་ཅན་
སིན་པར་བྱས་པ་སྟོགས་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་བསྒྲུབ་པ་བྱས་པ་ལ་ཕྱིས་འགྟོད་པ་མྲེད་པ་དང་། སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་
བྱམས་པས་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། ྲེ་བར་ལུང་འབྟོགས་པ་མཁན་པྟོ་དང་སླྟོབ་དཔྟོན་ལ་སྟོགས་པ་ལ་འདུད་པ་
དང་། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གིས་བསན་པའི་ཆྟོས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་གཞན་མྲེད་པར་སྦྱིན་པ་ལ་
སྟོགས་པའི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་བརྟོན་ཞིང་སྟོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་
ཀིས་སྟོ། །ཤྲེས་རབ་ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྔ་མ་ས་དང་པྟོར་བསན་པ་བཞིན་དུ་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པའི་ཤྲེས་རབ་
ཀིས་ཟིན་ནས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱང་པ་བྱས་པའི་ཁད་པར་གིས་སྟོ། །བརྒྱད་ཅི་དགྟོས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་གིས་
པའི་ཡྟོན་ཏན་རྟོགས་པར་བསྲེད་པ་ལ་དགྟོས་ཞྲེས་འྟོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །གསུམ་པ་ལ་ར་བ་
ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འདིའམ་ཞིང་གཞན་དུ་བསན་པའི་དམ་པའི་ཆྟོས་ཐྟོས་པའམ་གཟུང་བར་བྱའྟོ་ཞྲེས་
མི་ངྟོམས་པ་ིད་དང་། ཟང་ཟིང་གི་རྲེད་པ་ལྟ་ ་་་་་མདྟོ་ཅི་སྨྲྟོས་ཐ་ན་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་འདྟོད་པ་མྲེད་པར་དམ་པའི་
ཆྟོས་སྦྱིན་པ་དང་གིས་ནི་རང་གཞན་གི་ཤྲེས་རབ་སྦྱྟོང་བའྟོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པར་འགྱུར་བའི་དགྲེ་
ར་་་་་་མདྟོ་གནྟོད་འཇྟོམས་བསྲེད་ནས་དགྲེ་ར་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་ ་་་་་མདྟོ་གནྟོད་འཇྟོམས་བསྔྟོ་བ་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྟོད་བཅུད་ཀུན་སྦྱྟོང་བ་དང་། སྲེམས་ཅན་སིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཞིང་དག་པར་འགྱུར་
བའི་དགྲེ་རས་ྲེ་བར་སྟོན་ཅིང་རྣམ་མཁྲེན་རྟོགས་ཀི་བར་དུ་ནམ་ཡང་སྟོ་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་དཔག་ཏུ་མྲེད་
པའི་འཁྟོར་བས་ཡྟོངས་སུ་མི་སྟོ་བ་སྲེ་བྱ་དཀའ་བའི་སྟོད་པ་སྦྱྟོང་བ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སྲེམས་སྦྱྟོང་བ་ནི་ན་
རང་གི་སྲེམས་ལ་སྟོད་པས་ ་་་་་མདྟོ་ངྟོ་ཚ་ཤྲེས་ཤིང་ཁྲེལ་ཡྟོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་རླྟོམ་པ་མྲེད་པའི་བདག་ིད་
དྲེ་རྣམ་ལྔས་གསུམ་པ་སྟོད་དྟོ། །མང་དུ་ཐྟོས་པས་མི་ངྟོམས་ཤིང་དྲེ་ལ་ཡང་ཡི་གྲེར་མངྟོན་པར་མ་ཞྲེན་པ་དང་། 
ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ནི། རྟོགས་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་གསུམ་པའྟོ། །མིང་ཅི་ན། ཆྟོས་ཀི་
སང་བ་ཆྲེན་པྟོ་ནི། །བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ན་འྟོད་བྱྲེད་པ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ ་་་་་དབྱིག་གྲེན་སྟོབས་ཀི་ས་རང་
གཞན་ལ་ཆྟོས་ཀི་སང་བ་ཆྲེན་པྟོ་འགྲེད་པས་ ་་་་་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བ་བྱྲེད་པས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ འྟོད་བྱྲེད་
པའྟོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ཡྲེ་ཤྲེས་ཞི་བའི་འྟོད་འབྱུང་ཕྱིར། །ཞྲེས་སྟོ། །ཐབས་ནི། དམ་པའི་ཆྟོས། ཞྲེས་
སྟོགས་ནས། སྟོན་པ་དང་། རང་གི་སྟོགས་ནས། སྦྱྟོང་བ་དང་། འདིའི་དྟོན་ནི་གནྟོད་འཇྟོམས་སུ། སངས་རྒྱས་
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ཀི་ཞིང་ཞྲེས་བྱ་བའི་དངྟོས་པྟོ་འགའ་ཡང་མྲེད་ཀི་བདག་དང་གཞན་དག་ལ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་དུ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་
པས་སྲེམས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱང་བ་ིད་ལ་དྲེ་སྐ ད་བྱའྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །དི་མ་མྲེད་པར་གགས་པས་བསན་པའི་མདྟོར། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་འདྟོད་པས་རང་གི་སྲེམས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་དང་མཐུན་ནྟོ། །འྟོན་ཀང་སྟོད་ཀི་ཞིང་གང་དུ་སངས་རྒྱས་ན་དྲེའི་སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དྟོན་སྒྲུབ་ཏུ་
རུང་བའི་སྟོད་དང་། སྟོད་དྲེའི་སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་མཐྟོ་རིས་དང་བྱང་གྟོལ་ལ་འགྟོད་ནུས་ཤིང་དྲེའི་སྐ ལ་བ་
ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་རྟོ་ཞྲེས་པ་གནད་ཀི་དྟོན་ནྟོ། །ཕར་ཕན་བཏགས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་དྲེ་དང་
མི་མཐུན་པ་ཚུར་གནྟོད་པ་བྱྲེད་པ་དང་དིན་དུ་མི་གཟྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པ་འཁྟོར་བའི་ྲེས་པ་མཐྟོང་བས་གཞ ན་
དྟོན་ལས་ཡྟོངས་སུ་མི་སྟོ་བ་དང་། རང་ལ་ལྟྟོས་ནས་མི་དགྲེ་བའི་ཆྟོས་མི་བྱྲེད་པ་ངྟོ་ཚ་ཤྲེས་པ། གཞན་ལ་ལྟྟོས་
ནས་དྲེ་མི་བྱྲེད་པ་ཁྲེལ་ཡྟོད་པ་སྲེ། འདིར་ནི་རང་ལ་ལྟྟོས་ནས་ན་རང་གི་སྲེམས་སྟོང་བ་དང་གཞན་ལ་ལྟྟོས་
ནས་དྲེ་སྟོང་བ་ལ་སྦྱར་རྟོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་ལྔས་སྟོ། །ཤྲེས་རབ་ཇི་ལྟ་བུས་ན། 
བདྲེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་བྱས་པས་སྟོ། །ལྔ་ཅི་དགྟོས་ཞྲེ་
ན། སྔ་མ་བཞིན་དུའྟོ། །བཞི་པ་ལ། ར་བ་ནི། ནགས་སམ་དགྟོན་པ་ནི་དབྲེན་པའི་མིང་སྲེ། ན་རང་གིས་ ་་་་་མདྟོ་

ལས་འདའ་བའམ་དྲེའི་ཡིད་བྱྲེད་ཀིས་དབྲེན་པ་དང་། རང་དྟོན་དུ་བ་མྲེད་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་ ་་་་་མདྟོ་འདྟོད་པ་མི་
བསྲེད་པས་འདྟོད་པ་ཆུང་བ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་ཐྟོབ་ཀང་རླྟོམ་སྲེམས་མྲེད་པས་ཆྟོག་ཤྲེས་པ་དང་། སྦྱངས་པའི་
ཡྟོན་ཏན་གི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བསྲེན་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་སྲེ་མི་བཏང་བ་ ་་་་་མདྟོ་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་སྟོམ་
པ་ཆྟོས་་་་་་མདྟོ་ཟབ་མྟོ་ལ་དམིགས་པའི་མདྟོ་འགྲེལ་ཆྲེན་བཟྟོད་པ་མི་གཏྟོང་བ་སྲེ། རྟོག་པ་སྦྱྟོང་བ་ལ་བྱའི་ཕྱག་
དར་ཁྟོད་པ་སྟོགས་འབའ་ཞིག་ལ་མི་བྱའྟོ་ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོ། །བསླབ་་་་་་མདྟོར་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་བ་མྲེད་པ་ནི་

པ་ཡྟོངས་སུ་མི་གཏྟོང་བ་ནི་ ་་་་་འྟོ་ཞྲེས་སྟོ། །འགྲེལ་པའི་དྟོན། བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྒྱུ་བ་མྲེད་པར་མི་
རྟོག་པར་བསླབ་པ་སྲེ། ན་རང་གི་བསླབ་པ་རྟོག་བཅས་རྣམས་ཡིད་ལ་མི་བྱྲེད་པའྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་སྲེ། ཆྲེ་
བའི་ཡང་ངྟོ་། །འདྟོད་པའི་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ ཡྟོན་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏན་ལྔ་རྣམས་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ལ་སྟོན་དུ་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་མཐྟོང་ནས་སྟོད་
ཅིང་ཆགས་སྲེམས་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་མི་བསྲེད་པ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དང་། མྱ་ངན་འདས་པ་ནི་འཁྟོར་བའི་རྒྱུར ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་གྱུར་པའི་
ཆྟོས་་་་་་མདྟོ་ཐམས་ཅད་ལ་མངྟོན་པར་འདུ་མི་བྱྲེད་ཅིང་ ་་་་་མདྟོ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའྟོ། །་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དྲེ་ཆྲེ་བ་ཡང་ངྟོ་། །ཕྱི་ནང་
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གི་ཆྟོས་གང་ལ་ཡང་ ་་་་་མཚན་མ་དང་དངྟོས་པྟོར་ཞྲེས་ཊི ཀ་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ནི་ ་་་་་མདྟོ་འདྟོད་ཀུན་གཏྟོང་བའྟོ་རྣམ་ཤྲེས་
གནས་་་་་་མདྟོ་པའི་ཡུལ་ལ་སྲེམས་མི་འབང་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཞིང་མ་ཆགས་པ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ནི་སྲེམས་མི་ཞུམ་པ་དང་། 
དངྟོས་པྟོར་་་་་་མདྟོ་དྟོན་ལྟ་བ་མྲེད་པ་བཅུས་སྟོ། །འདི་ལྟ་སྲེ་དགྟོན་པར་གནས་པ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་
ལ། རྟོགས་པར་གནྟོན་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་བཞི་པའྟོ། །མིང་ཅི་ན། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕྱྟོགས་མཐུན་
ཆྟོས། །རབ་ཏུ་སྲྲེག་བྱྲེད་འྟོད་ལྟ་བུ། །དྲེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་ས་དྲེ་ནི། །གིས་པྟོ་བསྲྲེག་པས་འྟོད་འཕྟོ་ཅན། །ཞྲེས་ཏྲེ། 
བྱང་ཆུབ་ཕྱྟོགས་མཐུན་གི་ཤྲེས་རབ་ ་་་་་གྲེན་པྟོ་ཀི་མྲེ་ལས་སིབ་གིས་ཀི་བུད་ཤིང་སྲྲེག་ ་་་་་ཟླ་ཟྲེར་པའི་འྟོད་འཕྟོ་བས་
འྟོད་འཕྟོ་བའྟོ། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་འྟོད་འབྱུང་ཕྱིར། །ཞྲེས་རིན་ཆྲེན་འཕྲེང་བར་རྟོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། གྟོང་
ལས་རྒྱང་གགས་གཅིག་གིས་འཕགས་པའི་དགྟོན་པར་གནས་པའམ་ར་བ་ལྟར་དང་། རྲེད་པ་མ་ཐྟོབ་པ་ལ་དྲེ་
ཐྟོབ་པར་འདྟོད་ ་་་་་ཨཱརྻ་པ་མྲེད་པ་དང་། རྲེད་པ་ཇི་ལྟར་་་་་་ཨཱརྻ་ཐྟོབ་པ་ལ་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་དྟོན་ ་་་་་ཨཱརྻ་དུ་གྲེར་བ་མྲེད་
པ་དང་། ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །ཆྟོས་གྟོས་ལ་སྟོགས་པ་ངན་པས་ཆྟོག་པས་འདྟོད་པ་ཆུང་། མང་པྟོ་མི་འདྟོད་པས་ཆྟོག་
ཤྲེས་པ་སྲེ། དང་པྟོས་ཚུལ་འཆྟོས། ཁ་གསག གཞྟོགས་སླྟོང་། ཐྟོབ་འཇལ་སྲེ་བཞི་སྟོང་། གིས་པས་རྲེད་པས་
རྲེད་པ་འདྟོད་པ་སྟོང་ཞྲེས་མདྟོ་བཏུས་འགྲེལ་བར་ཤཱནིས་སྟོ། །ལུས་སྲེམས་ ་་་་་ཤཱ ནིའི་མདྟོ་བཏུས་འགྲེལ་པར་ལ་སྟོགས་པ་
ལས་སུ་རུང་བར་བྱྲེད་པས་སྦྱངས་པ་ ་་་་་ཛ་ཡ་ཨ ་ནནས། དཔྲེར་ན་བལ་ལམ་རལ་བལ་ལམ་མ་བསྲེད་པ་དྲེ་བཀལ་བར་མི་རུང་ལ་བསྲེད་ན་རུང་བར་འགྱུ ར་བ་

དྲེ་བཞིན་དུ་བསྟོད་སྟོམས་དང་ཆྟོས་གྟོས་དང་མལ་སན་ལ་ཆགས་པས་སྲེམས ་ལས་སུ་མི་རུང་བར་འགྱུ ར་ལ་དྲེ་སྦྱངས་པའི་ཡྟོན་ཏན་ག ིས་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུ ར་བའི་ཕྱིར་སྦྱངས་

པའི་ཡྟོན་ཏན་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་འཇུག་བཤད་དུའྟོ། །བསླབ་པར་བྱ་བས་ ་་་་་གསྲེར་དྲེའི་ཡྟོན་ཏན་གངས་བཅུ་གིས་ཏྲེ། ཟས་བཟང་་་་་་ཤཱ ན་

དངྟོས་པྟོ་ལ་ཞྲེན་ ་་་་་དངྟོས་པའི་གྲེན་པྟོར་བསྟོད་སྟོམས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཅི་ཐྟོབ་ ་་་་་ཤཱ ན་དངྟོས་པ་ལྲེན་པ་དང་མཐར་ ་་་་་དངྟོས་

གིས་རྒྱུ་བའྟོ་ཤཱནིའྟོ། །རབ་སྟོ་གཅིག་པ། འབིང་སྟོ་མཐར་ཆགས་པ། འདིས་ལུས་སྲྟོག་ཚངས་སྟོད་ཀི་བར་
ཆད་དུ་འགྱུར་ན་སྟོ་བྟོར་ཡང་ྲེས་པ་མྲེད། ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སྟོམ་པས་བསམས་པ་དང་ལྷུང་བཟྲེད་ཁ ་སྦུབ་
བྱས་པའི་སྟོམ་བྟོར་ན་ྲེས་པའྟོ། །གཞན་དུ་བྟོར་མི་རུང་ངྟོ་། །ཐ་མ་ཇི་ཙམ་རྲེད་པ་ལྲེན་པའྟོ། །མང་དུ་་་་་་ཤཱ ན་དངྟོས་

ཟ་བའི་གྲེན་པྟོ་སན་གཅིག་པ་སྲེ། སན་གི་མཐའ་་་་་་སན་གཅིག་ལ་འདུག་ནས་ཇི་ཙམ་འདྟོད་དུ་ཟ། དྲེ་ལས་ལངས་ནས་མི་ཟ་བའྟོ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་

བཤད། བ་དང་ཆུའི་མཐའ་བའྟོ། །་་་་་ཁ་བཤལ་ནས་མི་ཟ་བའྟོ། །ཤཱནིའྟོ། །ཁ་ཅིག་་་་་་བུ་སྟོན་རབ་ཟས་ཀི་མཐའ་བ་ ་་་་་གསུམ་ཡྟོད་

དྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་ཁར་ཟན་དང་གྟོ་ཆུ ད་ནས་གཞན་མི་ལྲེན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་གྲེན་པྟོ་ཕྱིས་མི་ལྲེན་པ་ ་་་་་ནི་སན་ལ་འདུག་སྲེ་ཇི་ཙམ་ཟ་
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བར་ནུས་པ་དྲེ་ཙམ་བྱིན་ལྲེན་བྱས་ནས་ཟ་མི་བྱིན་ལྲེན་མ་བྱས་པར ་མི་ཟ་བའི་ཞྲེས་ཛ་ཡ་ཨ ་ནནས་སྟོ། །ཞྲེས་ཤཱནི་དང་། ལྲེན་པ་ལ་ཞྲེན་པའི་གྲེན་
པྟོར་དྲེ་ཞྲེས་སྟོ། །་་་་་བུ་སྟོན། གྟོས་བཟང་པྟོ་ལ་ཆགས་ ་་་་་དངྟོས་པའི་གྲེན་པྟོར་ཕྱག་དར་ཁྟོད་པ་སྲེ། ་་་་་རྟོ་གྟོས་ནི་དམན་
པའི་་་་་་ཁིམ་བདག་སྟོགས་ཀིས་ལྟོངས་སྟོད་ནས་བྟོར་ ་་་་་ཤཱ ནི་དངྟོས་བའི་ཕྱག་དར་ཁྟོད་གིས་སྟོ། །འཇམ་པྟོ་ལ་དང་མང་པྟོ་ལ་ཞྲེན་
པའི་གྲེན་པྟོར་ཕྱིང་བ་པ་ ་་་་་ཐམས་ཅད་བལ་ལ་སྟོགས་པས་བྱས་པའི་གྟོས་འཆང་བ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་ དང་། ཆྟོས་གྟོས་གསུམ་པའྟོ། །་་་་་

ཤ་འགག་སྟོད་གཡྟོགས་སད་གཡྟོག་ཅྲེས་ཛ་ཡ་ཨ ་ནན་དཔྱད་དགྟོས་སྟོ། །འདུ་འཛི་གླ་གབ་གཙུག་ལག་ཁང་འཁིག་པ་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་
པྟོར་དགྟོན་པ་བ་ ་་་་་འདི་ལ་ར་བ་ངྟོས་བསྐ ྟོར་བ་ཡྲེ་མྲེད་པ་འབིང་པྟོས་གིས་སྐ ྟོར་བ་ཐ་མ་ངྟོས་བཞི་བསྐ ྟོར་ཞིང་སྲེང་ན་ གླ་གབ་མྲེད་པ། ཤིང་དྲུང་བ་་་་་་ར་

བ་ཤིང་གཅིག་འབིང་ཤིང་གིས་ཐ་མ་ནགས་སུ་གནས་པའྟོ། །དུར་ཁྟོད་བ་བཞིའྟོ། །ལ་སྟོགས་དང་སན་ལ་ཆགས་གྲེན་དུ་ཙོག་བུ་པ་ ་

་་་་ར་བ་གང་ལ་ཡང་མ་བརྲེན་པ་འབིང་ཀ་བ་སྟོགས་པ་གཅིག་ལ་བརྲེན་པ་ཐ་མ་གསུམ་ལ་བརྲེན་པའྟོ། །ནི་ཤིང་གི་ར་བར་ཞྲེས་ཛ་ཡའྟོ། །གཞི་ཇི་བཞིན་པའྟོ། །་་་་་རའམ་

ཤིང་ལྟོའ ་ིསན་ལྟ་བུ་དང་པྟོ་ཇི་ལྟར་གཏིང་པའི་སན་ལ་ལ་ག ི་ཕྱིས་མི་འཆྟོས་པའྟོ། །ཞྲེས་ཕྱི་མ་འདི་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཛ་ཡ་ཨ ་ནནས་སྟོ། །ཞྲེས་ཤཱནིས་སྟོ། །དྲེ་
དག་ཡང་དག་པར་སྟོམ་པ་དང་། གཞན་དྟོན་དུ་བསླབ་པ་བངས་པ་སྲྟོག་དང་མིག་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་
ཡྟོངས་སུ་མི་གཏྟོང་ན་ཟས་ནྟོར་སྟོགས་ཀི་ཕྱིར་ལྟ་ཅི་སྨྲྟོས་པ་དང་། འདྟོད་པའི་ཡྟོན་ཏན་གཟུགས་སྡུག་སྟོགས་
ལ་ཕུང་ཁྟོལ་གི་ར་བ་ཡིན་པའི་ྲེས་དམིགས་ཡྟོད་པར་ལྟ་བས། སྟོད་པ་དང་སྲེ། རྒྱ་ཆྲེར་རྟོལ་པར། རག་ཏུ་
གཟུགས་སྡུག་མཆྟོག་དང་ས་སན་དང་། །དི་ཞིམ་རྟོ་མཆྟོག་རྲེག་པ་བདྲེ་བྱྲེད་པ། །དུས་ངན་སི་ལ་འགྟོ་བ་འདི་
དག་ཐྟོགས། །དཔྲེར་ན་རྔྟོན་པའི་སི་ལ་སྲེའུ་ཐྟོགས་བཞིན། །འདྟོད་པའི་ཡྟོན་ཏན་མྱ་ངན་གནྟོད་པ་
མང་། །འཇིགས་བཅས་རག་ཏུ་ས་བྱྲེད་ྟོན་མྟོངས་བཅས། །རལ་གིའི་སྟོ་འད་དུག་སྟོང་ལྟོ་མ་མཚུངས། །ངན་
སྐྱུགས་སྟོད་ལྟར་འཕགས་པའི་སྲེ་བྟོས་སངས། །ཞྲེས་སྟོ། །གང་ལ་གང་འདུལ་གི་གདུལ་བྱའི་བྟོ་དང་འཚམ་
པར་ན་ཐྟོས་སྟོགས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞྟོལ་བར་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་དང་། བདྟོག་བ་ནྟོར་དང་གྲེན་
སྡུག་དང་ལུས་སྲྟོག་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་གཏྟོང་བ་ཆུང་འབིང་ཆྲེ་གསུམ་དང་། དགྲེ་བ་སྟོགས་དང་། དངྟོས་པྟོ་
ཐམས་ཅད་ལ་དྟོན་དམ་པར་ཅི་ཡང་མི་ལྟ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་བཅུས་སྟོ། །ཤྲེས་
རབ་ཇི་ལྟ་བུ་ན། སྔ་མ་ལྟ་བུའྟོ། །བཅུ་དགྟོས་པའང་སྔ་མ་བཞིན་ནྟོ། །ལྔ་པ་ལ། ར་བ་ནི། ས་ལྔ་པ་ནི་ཡང་དག་པ་
སྲེ་རྟོགས་པར་འཐྟོབ་བྟོ། །གང་གི་ཚེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འགྟོ་ཞིང་རྫུས་ཏྲེ་སྲེ་
བ་དང་ས་བྲེགས་ཤིང་ངུར་སྨྲིག་གི་གྟོས་གྟོན་པ་ཁིམ་པ་དང་འདིས་པ་སང་བ་དགྲེ་སླྟོང་མ་དང་སྲེ་གྟོལ་
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གཏྟོགས་པ་ཙམ་དུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཤིང་མ་ཆགས་ལ་ཆགས་པའི་སྟོ་ནས་ཆྟོས་གྟོས་ཐྟོབ་པར་མི་བྱྲེད་པས་
དགྲེ་སླྟོང་མ་དང་འདིས་པ་སྟོང་བ་དང་། བདག་གིས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདྲེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པ་ལ་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་རང་རང་གི་བསྟོད་ནམས་ཀིས་བདྲེ་བར་གྱུར་པ་ལས། སྲེར་སའི་སྲེམས་མི་བསྲེད་པ་ཁིམ་
ལ་འཁྲེན་ནས་སྟོང་བ་དང་། གང་དུ་གནས་ན་ཐྲེག་དམན་གི་གཏམ་དང་སྲེམས་འབྱུང་བ་འདུ་འཛིར་གྱུར་པའི་
གནས་སྟོང་བ་དང་། དྟོན་དམ་པར་ནང་གི་ཆྟོས་རྣམས་མི་མཐྟོང་བ་ནི་བདག་བསྟོད་སང་བ་ཕྱི་རྟོལ་གི་ཆྟོས་
རྣམས་མི་མཐྟོང་བ་ནི་གཞན་ལ་བརས་པ་སྟོང་བ། མི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་ལས་བཅུ་དང་། རིགས་དང་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་

ཐྟོས་པ་ལ་སྟོགས་པས་བདག་ཆྲེས་ལྷག་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་གི་རླྟོམ་པས་ཁྲེངས་དང་། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་
ཡིན་པ་ལས་བདྲེན་པའི་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དངྟོས་པྟོར་ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་དང་། དྲེ་བཞིན་ིད་དང་རྟོགས་བྱང་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་གི་བྟོ་ངན་དང་། ྟོན་མྟོངས་པ་དུག་གསུམ་བཟྟོད་ཅིང་དང་དུ་ལྲེན་ལ་དྲེའི་དབང་དུ་སྟོང་བ་སྲེ་སྔར་བཤད་
བཅུ་པྟོ་འདི་ནི་རྣམ་པར་སངས་པ་ནའྟོ། །མདྟོར་་་་་་བར་མར་ཆྟོས་དྲུག་་་་་་གནྟོད་སྲེམས་དང་བཅས་པ་སང་ཞྲེས་དང་ཡང་བཅྟོ་་་་་་

མི་དགྲེ་བ་བཅུ་བསན་ན་བརྒྱད་སང་ཞྲེས་ཏྲེ་ྲེར་བཞིའྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རྟོགས་པར་འཐྟོབ་པ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་ལྔ་
པའྟོ། །མིང་ཅི་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡྟོངས་སིན་བྱྲེད་ཅིང་། །རང་གི་སྲེམས་ཀང་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །བྟོ་ལྡན་
རྣམས་ཀིས་སྦྱང་དཀའ་བ། །དྲེ་ཕྱིར་སྦྱང་དཀའ་ཞྲེས་བྱའྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་སིན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་གི་
ལྟོག་་་་་་དབྱིག་སྒྲུབ་ཀིས་རང་གི་སྲེམས་ྟོན་མྟོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་སྲེ་བྱ་དཀའ་བ་གིས་བྱྲེད་པས་སྦྱང་དཀའ་
བའྟོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་དཀའ་བདུད། །ཀུན་གིས་ཤིན་ཏུ་ཐུབ་དཀའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་ཏྲེ། སྐ ད་
དྟོད་དང་བསྟུན་པའྟོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། རྲེད་པ་དང་། བཀུར་བསི་གགས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་དྟོན་དུ་རབ་བྱུང་
དང་ཁིམ་པ་སྟོགས་དང་འགྟོགས་ཤིང་འདིས་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་དད་པ་ཅན་གི་ཁིམ་ྲེ་བར་མི་སྟོན་པ་དང་། 
སྲེ་བྟོ་མང་པྟོའ ་ིགྟོང་དང་གྟོང་ཁྲེར་ལ་སྟོགས་པར་གནས་པ་དང་། རྲེད་སྟོགས་ཀི་ཕྱིར་བདག་ལ་བསྔགས་པ་
དང་། ཕག་དྟོག་གིས་གཞན་ལ་ སྟོད་པ་དང་། མི་དགྲེ་བཅུ་དང་། ཐྟོས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས་ཀིས་མཁས་
ཤིང་བཙུན་པར་རླྟོམ་ཞིང་བཤྲེས་གྲེན་སྟོགས་གཞན་ལ་མི་འདུད་པ་དང་། དགྲེ་བ་ལ་བཟླྟོག་སྲེ་མི་དགྲེ་བར། 
མི་དགྲེ་བ་ལ་བཟླྟོག་སྲེ་དགྲེ་བར་མངྟོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། ལྟོག་པར་ལྟ་བ་དང་ལྟ་བ་མཆྟོག་འཛིན་སྟོགས་བྟོ་
གྟོས་ངན་པ་དང་། འདྟོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་ལ་སྟོགས་པའི་ྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངྟོན་དུ་ཕྱྟོགས་པར་བྱྲེད་
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པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ིད་ཀི་ཆྟོས་བཅུ་རྣམ་པར་སྟོང་ཞིང་དྲེ་ལས་བཟླྟོག་པ་གྲེན་པྟོའ ་ིཆྟོས་སང་བྱའི་
དྟོན་ནམ་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་བཅུས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཞྲེས་གིས་སུ་
དང་ངྟོ་། །དྲེ་རྣམས་རགས་པ་སྔར་མཐྟོང་ལམ་གི་ཚེ་སངས་ཀང་འདིར་ཕ་བ་སྟོང་བའྟོ། །དྲུག་པ་ལ་ར་བ་ནི། ས་
དྲུག་པ་ནི་ཡང་དག་སྲེ་རྟོགས་པར་འཐྟོབ་བྟོ། །གང་གིས་ན། སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟྟོད་བརྟོན་
འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤྲེས་རབ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྲེ་ ་་་་་མདྟོ་དྟོན་ལམ་བསྲེད་པ་དྲུག་གིས་སྟོ། །ཆྟོས་དྲུག་རྟོགས་
པར་བྱ་སྲེ་ཕྱིན་དྲུག་གྟོ །ཞྲེས་སྟོ། །ཡང་སླྟོབ་མ་དང་ནི་བསྲེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་ས་ལ་དགའ་བ་དང་། སྟོང་ིད་ལ་
སག་པའི་སྲེམས་སངས་པ་དང་། བདྟོག་པ་སླངས་ན་མི་ཞུམ་པ་དང་། བདྟོག་པ་ཀུན་བཏང་ཡང་མི་དགའ་བ་
མྲེད་པ་དང་། རང་དབུལ་ཡང་སླྟོང་བ་པྟོ་མི་སྟོང་བར་སྦྱིན་ ་་་་་མདྟོ་པ་གཏྟོང་བ་སྲེ་ལམ་ ་་་་་མདྟོ་དྟོན་མིན་སང་བ་དྲུག་
གིས་སྟོ། །དྲུག་སང་བར་བྱ་སྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ལམ་མིན་ ་་་་་འདི་འྟོག་མ་ཀུན་ལ་སྦྱར་བས་ན་ཐྟོས་ཀི་སྲེམས་ཡྟོངས་སུ་སང་
བར་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རྟོགས་པར་ཀུན་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་དྲུག་
པའྟོ། །མིང་ཅི་ན། ཤྲེས་རབ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་བརྲེན་ནས། །འཁྟོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། ་་་་་ལ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། །གིས་
འདིར་་་་་་དབྱིག་མངྟོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །མངྟོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཞྲེས་བཤད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་མངྟོན་དུ་གྱུར་
པའྟོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། དྲུག་པ་མངྟོན་ཕྱྟོགས་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། །སངས་རྒྱས་ཆྟོས་ལ་མངྟོན་ཕྱྟོགས་ཕྱིར། །ཞྲེས་
སྟོ། །ཐབས་གང་གིས་ན། ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་དང་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སང་བྱ་དྲུག་
སངས་བ་སྲེ། རང་དྟོན་ཡིད་བྱྲེད་སྟོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་རྣམ་མཁྲེན་ནམ་གཞན་དྟོན་ལ་རྲེ་གཅིག་པའི་
བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་པས་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་དགའ་ཞིང་འདྟོད་པའི་སྲེམས་
སྟོང་བ་དང་། སྟོང་ིད་ཀི་ཆྟོས་ཟབ་མྟོ་ལ་བཟྟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་མི་
དམིགས་པ་ལ་སག་པའི་སྲེམས་སྟོང་བ་དང་། སྦྱིན་ཕར་རྟོགས་པས་སྦྱིན་པ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ིས་ལ་དང་པྟོར་འཇུག་པའི་
གྲེགས་སླྟོང་བ་པྟོའ ་ིསྲེ་བྟོས་ནྟོར་སྟོགས་བསླངས་ན་སྲེར་སས་ཟིལ་གིས་ནྟོན་ནས་ཞུམ་པའི་སྲེམས་སྟོང་བ་
དང་། བྱིན་པ་ལ་སྟོ་དགའི་བརྟོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་པས་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་བར་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲེགས་བདྟོག་པ་
ཐམས་ཅད་སྟོགས་དང་། ཐབས་མཁས་ཡུམ་རྟོགས་པས་མཐར་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤི། ཕྱིན་པའི་གྲེགས་ཟས་ནྟོར་གིས་ ་་་་་བཏང་

བས་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤ ི་བཀྲེན་ཡང་སླྟོང་བ་པྟོའ ་ིསྲེ་བྟོ་ཐྟོབ་པ་ ་་་་་བུདྡྷ ་ཤི་མྲེད་པར་སྟོང་བའི་སྲེམས་སྟོང་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྟོངས་
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སུ་སྦྱྟོང་བ་བཅུ་གིས་ཀིས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཞྲེས་གིས་སུ་དང་ངྟོ་། །བདུན་པ་ལ། སང་གྲེན་
གིས་ལས། དང་པྟོ་ལ། ར་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་བཤད་དྲེ། ང་རྒྱལ་་་་་་ཨཱརྻ་ཤཱ ནི་བས་བདག་སྲེ་ཕུང་པྟོ་སྟོགས་དྲེར་
འཛིན་པ་དང་། སྲེམས་པར་བྱྲེད་ ་་་་་ཞི་འབྱུང་པས་སྲེམས་ཅན་ཏྲེ་རག་པའི་སྲེམས་ཅན་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། 
སྐ ལ་བ་མམ་པའི་རིས་རྟོགས་ཀི་བར་དུ་གནས་ ་་་་་ཨཱརྻ་བས་སྲྟོག་སྲེ་བདག་གི་སྲྟོག་བང་བྱར་འཛིན་པ་དང་། 
ཡང་ཡང་ཐིམ་ ་་་་་ཞི་འབྱུང་པའམ་འབྱུང་ཞིང་ ་་་་་ཤཱ ནི་མདྟོ་བཏུས་འགྲེལ་འཇིག་པས་གང་ཟག་སྲེ་དྲེ་རག་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། 
སྔྟོན་བྱུང་བ་ད་ལྟར་མྲེད་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཞི་འབྱུང་པ་ཆད་པ་སྲེ་གཞན་དྟོན་དང་སྲེམས་ཅན་རྒྱུན་ཆད་པར་འཛིན་པ་དང་། རང་
བཞིན་གིས་ཡྟོད་པ་ནམ་ཡང་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ ་་་་་ཨཱརྻ་ཞི་འབྱུང་བས་རག་པ་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྟོགས་བདྲེན་
པའི་དངྟོས་པྟོར་འཛིན་པ་དང་། འཁྟོར་འདས་ལ་བང་དྟོར་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་
གསུམ་གི་རྒྱུ་རིགས་ཐ་དད་དུ་དང་། མིང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྟོ་ལ་ཆགས་ཤིང་འཛིན་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་དང་། ཁམས་
དྟོན་དམ་པར་ྲེར་སྟོད་འཛིན་པར་དང་། དྲེ་ཡང་ཡུལ་ྲེ་བར་སྟོད་པ་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་སྲེ་དྲེ་རང་གི་འབས་བུར་
འཛིན་པའྟོ། །ཞྲེས་སླྟོབ་དཔྟོན་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤྲེས་གྲེན་གིའྟོ། །དབུས་མཐར་ཚོར་བ་དྲེ་ྲེར་སྟོད་དུ་བཤད་
དྟོ། །ཕྱི་ནང་ ་་་་་བུདྡྷ་གི་སྲེ་མཆྲེད་བདྲེན་པར་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་དང་། ཁམས་གསུམ་པ་ལ་དང་པྟོར་མངྟོན་པར་ ་་་་་མདྟོ་ཞྲེན་ནས་
གནས་པ་དང་། དྲེ་ནས་རྒྱུན་དུ་མངྟོན་པར་ཆགས་པ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་མི་ཐྟོབ་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ཅྲེས་སམ། གཞན་དྟོན་
བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཞྲེས་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པའི་འཛིན་པ་དང་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འདི་མདྟོར་མི་སང་ཁམས་གསུམ་ལ་བརྲེན་
པ་དང་གནས་པ་ཞྲེས་པ་སང་། དག་ལྡན་དུ། སྲེམས་ནི་རག་པ་ལ་ཞྲེན་དང་། །ཞྲེས་དང་། རང་ཀིར་ནི། ཁམས་
གསུམ་ལ་སྲེམས་ཞུམ་པ་ནི་སྔར་བཤད་གནས་དང་ཆགས་གིས་ཀའྟོ་ཟྲེར་རྟོ། །གཟུགས་སྐུ་ཁྟོ་ན་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ལ་
སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ ་་་་་འབུམ་ཁྟོ་ན་ལ་ཆྟོས་དང་། ཟུང་བཞི་་་་་་བུདྡྷ་ཁྟོ་ན་ལ་དགྲེ་
འདུན་དུ་ལྟ་བའི་མངྟོན་ཞྲེན་གསུམ་དང་། བྱང་སྲེ་དང་ན་ཐྟོས་ཀི་སྟོམ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དངྟོས་པྟོ་ ་་་་་འབུམ་

དྲེར་ལྟ་ཞིང་མཚན་མར་འཛིན་པའི་མངྟོན་ཞྲེན་དང་། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་ལ་རྟོད་པ་ནི་ཡི་གསྟོད་ ་་་་་དག་

ལྡན་པའམ་སྟོ་བ་སྲེ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ ་་་་་འབུམ་ན་ལས་ལྲེགས་ྲེས་ཀི་འབས་བུ་ཡང་ ་་་་་འབུམ་མྲེད་སམ་ནས་སྟོང་
ིད་ལ་སག་ཅིང་ཞུམ་ ་་་་་མདྟོ་པ་དང་། སྟོང་ིད་དང་འགལ་བའི་ྲེས་པ་ནི་དྲེ་དང་མི ་་་་་དག་ལྡན་མཐུན་པར་བྱྲེད་པ་
བདྲེན་པར་འཛིན་པ་ཡྟོངས་སུ་སངས་བ་སྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ི་ཤུ་རྒྱུད་གང་ལ་རྣམ་པར་ཆད་ཅིང་དྲེ་དང་བལ་
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ནས་དྲེ་ལས་བཟླྟོག་པའི་ཆྟོས་དྟོན་ནམ་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་ི་ཤུས་རྟོགས་པར་
འཐྟོབ་ར་བ་་་་་་ཅིང་ཀུན་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །གང་ན། ས་བདུན་པའྟོ། །མིང་ཅི་ཞྲེ་ན། བགྟོད་གཅིག་ལམ་
དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། །རིང་དུ་སྟོང་བའི་སར་འདྟོད་དྟོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། བགྟོད་གཅིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བས་ ་་་་་མངྟོན་

པར་འདུ་བྱྲེད་པའི་སྟོ་ནས་མཚན་འཛིན་ལས་རིང་དུ་སྟོང་བའྟོ། །་་་་་བདུན་པ་རིང་དུ་སྟོང་བ་སྲེ། གངས་ནི་རིང་དུ་སྟོང་ལྡན་ཕྱིར། །ཞྲེས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར་

རྟོ། །སྐ ད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་འགྟོག་པ་ལ་སྟོམས་པར་འཇུག་པས་དུས་དང་ཡྟོན་ཏན་གི་གངས་ཀིས་རིང་དུ་སྟོང་བའྟོ་
ཞྲེས་མི་ཕམ་བཤྲེས་གྲེན་ནྟོ། །དྲེ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུའྟོ་ཞྲེས་གིས་སུ་དང་ངྟོ་། །ཆྟོས་ི་ཤུ་མི་བྱ་སྲེ་འདི་ལྟ་སྲེ་
བདག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའྟོ། །ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །གིས་པ་ལ། གསུམ་གི་སྔ་འགྲེལ་ནི། སང་བྱའི་དྟོན་གིས་
འཕངས་པའི་གྲེན་པྟོའ ་ིཆྟོས་ིད་བསན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་ཏྲེ། གིས་པ་ར་བ་དང་གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལྷན་
ཅིག་བཤད་དྲེ། སྟོང་ིད་ཀང་ཡྟོད་པར་མི་འཛིན་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ན་བདག་ལ་སྟོགས་ལྟ་ཅི་སྨྲྟོས་པས་དྟོན་དམ་པར་
བདྲེན་དངྟོས་ཀི་ངྟོ་བྟོས་སྟོང་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པ་ ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྟོ་སྟོང་པ་ིད་ཀི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ་ས་བདུན་པའི་རྒྱུད་ཀི་དྲེ་འདའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྟོས་ཅན། ཕུང་སྟོགས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པྟོ་ཡིན་
ཏྲེ། བདག་སྟོགས་ཆྟོས་ཀུན་དྟོན་དམ་པར་སྟོང་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སླྟོབ་ལམ་ཡིན་པས་སྟོ། །ཞྲེས་
སྟོགས་སྦྱྟོར་ཕྲེང་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་དུ་ཞིབ་ཏུ་བ སན་པ་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །སྲེམས་ཅན་སྟོགས་ཀི་མཚན་མ་
ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་ ་་་་་མདྟོ་མྲེད་པར་དང་། ཁམས་་་་་་མདྟོ་གསུམ་དང་སྲྟོག་སྟོགས་གང་ལ་ཡང་སྟོན་པ་མྲེད་པ་
ཡང་དག་པར་ཤྲེས་པས་རིམ་བཞིན་སྲེམས་ཅན་དང་སྲྟོག་འཛིན་སང་ངྟོ་། །སྲྟོག་མི་གཅྟོད་སྟོགས་དགྲེ་བ་
བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་བསད་པར་བྱ་བ་དང་། གསྟོད་པ་པྟོ་དང་བསད་པ་སྲེ་འཁྟོར་གསུམ་དུ་དམིགས་པ་རྣམ་
པར་དག་པ་དྲེར་མི་དམིགས་པ་དང་ལ་སྟོགས་པས་མི་རྐུ་སྟོགས་ཏྲེ་འཁྟོར་གསུམ་དག་པའི་དགྲེ་བཅུ་བསྟོམ་པ་
རྟོགས་་་་་་མདྟོ་པས་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟོང་ངྟོ་། །སྲེ་བྟོ་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྲེའི་
འམ་བརྲེ་བས་ཆད་འཛིན་སྟོང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ ཀིས་ཞིང་རྟོགས་པ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ནས་བཟུང་སྲེ་དངྟོས་པྟོ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་དམིགས་ཤིང་རླྟོམ་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་རག་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །འཁྟོར་འདས་ ་་་་་འབུམ་

ཊིཀ་ཀི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་བི་ ་་་་་མདྟོ་བསན་ནམ་བང་ ་་་་་འབུམ་དྟོར་མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་དུ་རྟོགས་པས་
མཚན་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །མཐར་ཐུག་གི་ ་་་་་ཤཱ ནི་ཐྲེག་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྟོ་པའི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པས་རྒྱུར་འཛིན་
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སྟོང་ངྟོ་། །་་་་་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་དྟོན་དམ་པར་དངྟོས་པྟོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ མིང་གཟུགས་དྟོན་དམ་ ་་་་་མདྟོ་པར་མི་
སྲེ་བར་ཡྟོངས་སུ་ཤྲེས་པས་ཕུང་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །ཁམས་སྟོགས་དྟོན་དམ་པར་སྲེ་འགག་ ་་་་་འབུམ་སྟོགས་ཀིས་
སྟོང་པའི་ཆྟོས་ཟབ་མྟོ་ ་་་་་མདྟོ་དང་མི་མཐུན་ལ་ངྲེས་པར་རྟོགས་པའི་བཟྟོད་པ་ཤྲེས་ཤིང་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་
ཁམས་འཛིན་་་་་་མདྟོར་དྲེ་གིས་གྟོང་འྟོག་བཟླྟོག་སྟོང་ངྟོ་། །ཤྲེས་བྱའི་ཆྟོས་ཕྱི་ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཐྲེ ག་པ་
ཆྲེན་པྟོའ ་ིཐབས་གཟུང་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་འཛིན་ནམ་ཡྟོད་མྲེད་རག་ཆད་གིས་མྲེད་ ་་་་་མདྟོ་ཀི་སྟོ་ནས་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་
རབ་ཏུ་སྟོན་ཅིང་རྟོགས་པས་སྲེ་མཆྲེད་དུ་འཛིན་པ་སྟོང་ངྟོ་། །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་འཇྟོམས་པའམ་གཅྟོད་པ་མཚན་མར་མི་འཛིན་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཅིང་རྣམ་རྟོག་ ་་་་་ཊིཀ་མདྟོ་

མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་ལ་གནས་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །གཟུགས་སྟོགས་ཀི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་
འདུ་ཤྲེས་སམ་རྟོག་པ་མྲེད་པ་དང་འཇིག་ལྟ་སྟོགས་ལྟ་བ་ལྔ་འདྟོར་བ་དང་། འདྟོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་ལ་སྟོགས་
པའི་ྟོན་མྟོངས་སྟོང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཆགས་འཛིན་སྟོ ང་ངྟོ་། །གཞན་དྟོན་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ལ་
རྲེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་ངྲེས་པར་སྲེམས་ཤིང་བསྟོམས་པས་ཞུམ་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །དྟོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་
ཆྟོས་སྐུར་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐྟོང་དང་སྟོང་ིད་ལ་སྲེམས་མི་སག་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་
པར་བྱྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་སུ་འཛིན་པ་སྟོང་ངྟོ་། །ཁམས་གསུམ་ལ་ ་་་་་མདྟོ་དགའ་ཞིང་ཆགས་ ་་་་་ཊིཀ་

པའི་སྲེམས་དུལ་བའམ་ྲེ་བར་ཞི་བ་འགྟོག་ལམ་ཤྲེས་པའི་ ་་་་་མདྟོར་དུ་ལ་ཞི་སྟོ་སྟོར་བཤད་དྟོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཆྟོས་སུ་འཛིན་
པ་སྟོང་ངྟོ་། །གཟུགས་སྟོགས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྟོགས་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་ ་་་་་མདྟོ་ཐྟོབ་
པས་དགྲེ་འདུན་དུ་འཛིན་པ་སྟོང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྟོགས་པའི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཤིང་མངྟོན་པར་ཞྲེན་
པའི་སའམ་གནས་མིན་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བ་སྟོང་ངྟོ་། །རང་གར་
ཏྲེ་ཇི་ལྟར་འདྟོད་པ་བཞིན་དུ་དུས་མམ་དུ་སྲེ་གཅིག་ཅར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་འགྟོ་ཞིང་
ཕྱིན་ནས་སྟོང་ིད་ཟབ་མྟོའ ་ིཆྟོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་རྟོད་འཛིན་སྟོང་ངྟོ་། །གདུལ་བྱའི་
བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་ངྟོ་བྟོ་སྲེ་ལུས་ར བ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པའི་
དངྟོས་པྟོ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་འགལ་འཛིན་སྟོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་ི་ཤུ་པྟོ་
འདིས་ཀང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་བདུན་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ས་བདུན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
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ཞྲེས་སྦྱར་རྟོ། །སང་གྲེན་དྲེ་ལྟར་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་སྟོ། །་་་་་མདྟོ་ད ང་བསན་བཅྟོས་མི་མཐུན་པ་རྲེ་རྲེ་ཙམ་སང་ངྟོ་། །འྟོན་ཀང་སང་
གྲེན་ཇི་བཞིན་མིན་ཞྲེས་བཅྟོམ་རལ་འཆད་དྟོ། །མདྟོ་ནི། ཆྟོས་ི་ཤུ་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་འདི་ལྟ་སྲེ་སྟོང་པ་ིད་
ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །བརྒྱད་པ་ལ། ས་བརྒྱད་པའི་ལས་སམ་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་ནི་
རྣམ་པ་འདི་བརྒྱད་མདྟོ་ལས་བཤ ད་དྟོ། །བརྒྱད་གང་ན། ར་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་བཤད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀི་ཡིད་དམ་སྲེམས་ཀི་སྟོད་པ་ཆགས་པ་ཡྟོད་མྲེད་སྟོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཡྲེ་ཤྲེས་གཅིག་གིས།་་་་་མདྟོ་ཤྲེས་པ་
དང་། ཕྱྟོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སྟོགས་པའི་མངྟོན་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་
ཅད་་་་་་མདྟོ་དྟོན་ཀིས་རྣམ་པར་རྲེ་བ་སྲེ་རྟོལ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྲེན་ཏྲེ་སྟོད་ཀི་ཞིང་བཟང་པྟོ་གསྲེར་དང་
དངུལ་ལ་སྟོགས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ལ་བཻ་ཌཱུརྻས་མིག་མངས་རིས་སུ་བིས་པ་ལ་སྟོགས་པར་བསྒྱུར་བའམ་སྒྲུབ་པ་
དང་།་་་་་མདྟོ་དང་ཅུང་མ་མཐུན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡྟོངས་སུ་བརག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆྟོས་སྐུ་ཡང་དག་པ ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བསྲེ ན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྲེན་བཀུར་བ་ལ་མདྟོར་བཤད་
དྟོ། །འདིར་གཞན་དྟོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྟོས་ཡྟོངས་སུ་བརག་པ་སྲེ་ཆྟོས་ལྟོག་སུན་འབྱིན་ཅིང་ ་་་་་རལ་གི་

ཕྱིན་ཅི་་་་་་རལ་གི་མ་ལྟོག་པ་སྟོན་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་གིས་སངས ་རྒྱས་མྲེས་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་སྒྲུབ་
པའི་མཆྟོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །སྲེམས་ཅན་གི་དབང་པྟོ་རབ་ ་་་་་མདྟོ་དང་ཐ་མ་ཤྲེས་ ་་་་་ཆྟོས་ཟབ་མྟོའ ་ིསྟོད་དུ་གྱུ ར་སྟོགས་ཞྲེས་

འབུམ་ཊིཀ་པའམ་འཆི་འཕྟོ་སྲེ་བ་ཤྲེས་པའི་ལྷའི་མིག་བསྲེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྲེ ན་པ་སྲེམས་ཅན་གི་
སྲེམས་ཡྟོངས་སུ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ རང་ཀིར། དག་པར་བྱྲེད་པ་ནི་བཅུད་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བའྟོ། །གནས་སྐ བས་ཐམས་ཅད་དུ་
ཆྟོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དྲེ་མང་པྟོའ ་ིདགྲེ་ར་འགྲུབ་པའི་དྟོན་དུ་འགྱུར་བར་མཐྟོང་ནས་བྟོ་སྔྟོན་དུ་བཏང་བའི་ལྷ་ ་་་་་ཊིཀ་མི་ལ་སྟོགས་པའི་སྲེ་
བ་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བའི་ཆྟོས་དྲེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་རྟོགས་པར་
མས་སུ་མྱྟོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྟོ། །མིང་ཅི་ཞྲེ་ན། འདུ་ཤྲེས་གིས་ཀིས་མི་གཡྟོའ ་ིཕྱིར། །མི་གཡྟོ་བ་ཞྲེས་
ངྲེས་པར་བརྟོད། །ཅྲེས་ཏྲེ། མཚན་མ་་་་་་དབྱིག་ལ་དང་མཚན་མྲེད་ལ་རྟོལ་བའི་འདུ་ཤྲེས་གིས་ཀིས་མི་གཡྟོ་
བའྟོ། །མཚན་་་་་་དབྱིག་མ་དང་། མངྟོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་མི་གཡྟོ་ཞྲེས་ཐྲེག་བསྡུས་ཏྲེ། འདུ་བྱྲེད་ནི་རྟོལ་བའི་རྣམ་
པར་རྟོག་པར་རིན་ཕྲེང་འགྲེལ་པར་རྟོ། །ཆྟོས་བཞི་པྟོ་འདི་དག་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
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སྲེམས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ ་བ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཆྟོས་བཞི་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་དབང་པྟོ་རབ་
དང་་་་་་བར་མར་ཐ་མ་ཤྲེས་པ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་ཏྲེ། བཞི་ཕག་གིས་སྟོ་སྟོར་བྱས་པ་ནི་གང་རུང་གིས་ས་དྲེ་
ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བར་ཤྲེས་པའི་དྟོན་དུ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །དགུ་པ་ལ། ར་བ་ནི། ཕྱིན་དྲུག་རྟོགས་ ་་་་་མདྟོ་པས་
བཟང་པྟོ་སྟོད་པ་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་ཕུན་ཚོགས་ ་་་་་ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའྟོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་དང་ཞྲེས་
རྲེ་རྲེར་སྦྱར་རྟོ། །ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སྟོགས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐ ད་ཤྲེས་པ་ངྲེས་ ་་་་་མདྟོ་ཚིག་སྟོ་སྟོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་ ་་་་་སྟོན་མྲེད་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་ཚིག་ལ་དབང་ཐྟོབ་པ་དང་། རིག་པ་དང་།་་་་་སྟོན་མྲེད་པ་གྟོལ་བར་་་་་་མ་

ཐྟོགས་པའི་སྨྲ་བའི་སྟོབས་པ་ཆུ་བྟོའ ་ིརྒྱུན་ལྟ་བུར་མི་ཟད་པ་སྟོབས་པ་སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་པར་རིག་ ་་་་་མདྟོ་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་
པས་དྟོན་ལ་དབང་ཐྟོབ་པ་དང་། ་་་་་དྲེ་གིས་ཆྟོས་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུའྟོ། །ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྫུས་ཏྲེ་སྲེ་བས་
མངལ་དུ་འཇུག་པ་མཆྟོག་དང་ནི། དམ་ཆྟོས་སྟོད་ནུས་པའི་བྱང་སྲེའི་ ་་་་་མདྟོ་རིགས་ཆྲེན་པྟོར་སྲེ་བ་དང་། 
རིགས་གང་་་་་་མདྟོ་གི་ནང་དུ་སྔྟོན་ ་་་་་མདྟོ་བྱང་སྲེམས་བྱུང་བའི་རུས་དང་། རྒྱལ་རིགས་བམ་ཟྲེའི་རིགས་ཆྲེ་ཞིང་
མཐྟོ་བར་སྲེ་བ་བརྒྱུད་དམ་ཆྟོ་འབང་དང་ཞྲེས་མདྟོ་སྲེ་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ན་དྲེ་གིས་གྟོ་བཟླྟོག་གྟོ །རང་གིས་བྱང་ཆུབ་
ལ་བཀྟོད་པའི་ ་་་་་མདྟོ་བྱང་སྲེའི་་་་་་མདྟོ་འཁྟོར་དང་ལྡན་པ་དང་། སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སང་བས་རྒྱས་
པར་བཀང་སྲེ་ ་་་་་འཇིག་རྲེན་ག ི་ཁམས་དྲེ་དག་ཅྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡྟོ་བར་བྱྲེད་ ་་་་་མདྟོ་པར་སྲེ་བ་དག་དང་། སྲེ མས་
ཅན་བྱྲེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ངྲེས་འབྱུང་སྲེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བ་དང་། ར་བ་གསྲེར་
ལྷུན་བཻ་ཌཱུརྻ་ཡལ་ག་རིན་ཆྲེན་བདུན། མྲེ་ཏྟོག་དང་ལྟོ་མ་རིན་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲུབ་པ། ཤིང་དྲེའི་དི་བཟང་
པྟོ་དང་ལྟོ་མས་འཇིག་རྲེན་མཐའ་ཡས་རྒྱས་པར་འགྲེངས་ ་་་་་མདྟོ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་རྣམས་དང་། སྲེམས་ཅན་
སིན་ཞིང་དག་པར་བྱྲེད་པའི་ཡྟོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ་་་་་ཊིཀ་ལྡན་་་་་་ཊིཀ་པའྟོ། །ཆྟོས་བཅུ་
གིས་རྟོགས་པར་བྱ་སྲེ་སྟོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྟོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ས་
དགུ་་་་་་མདྟོ་པ་རྟོགས་པར་མངྟོན་དུ་བྱྲེད་པ་ཡིན་ ནྟོ། །དྲེའི་མིང་ཅི་ན། སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་རིག་བྟོ་བཟང་ ་་་་་འདི་གཙོ་བྟོ་སྨྲྟོས་

ཞྲེས་དབྱིག་གྲེན་ས་དྲེ་ལྲེགས་པའི་བྟོ་གྟོས་ཡིན། ་་་་་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་དང་ཐྲེག་བསྡུས་ཡང་ངྟོ་། །ཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ཐྟོབ་པས་ཆྟོས་སྟོན་པ་ལ་
མཁས་པས་ལྲེགས་པའི་བྟོ་གྟོས་སྟོ། །གང་གིས་ན། སྟོན་ལམ་ཞྲེས་སྟོགས་གསུམ་སྔར་ལྟར་དང་། འཇིག་རྲེན་
པའི་སྲེ་བྟོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྔགས་པ་བུད་མྲེད་ཀི་སྟོན་སྟོ་གིས་སམ་དྲུག་ཅུ་གིས་སྟོགས་དང་བལ་བའི་
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མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱལ་པྟོའ ་ིརིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་སྟོགས་པ་བམ་ཟྲེའི་རིགས་སུ་
གནས་པ་སྲེ་འཁྲུངས་པ་བྱམས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ི་མ་དང་སྟོགས་པ་བུ་རམ་ཤིང་ལ་སྟོགས་པ་ ལས་སྲེས་པ་ི་
མའི་གྲེན་ནམ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་བརྒྱུད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་མའི་མངལ་དུ་མ་བཙས་པས་དང་པྟོའ ་ིརིགས་བཙུན་
པར་གགས་པའྟོ། །་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་དངྟོས། མངྟོན་པར་འབྱུང་བའི་མདྟོར་འཕགས་པ་མྟོའུ་འགལ་གི་བུས་ཤཱཀ་རྣམས་ལ་
བཤད་པ་ལྟར་རྟོ། །་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས། ཁ་ཅིག ི་མ་དང་གསྲེར་དང་ནྟོར་བུ་ལ་སྟོ གས་པའི་སྐུ་མདྟོག་ཅན་དུ་སྲེས་པ་
ཞྲེས་འདྟོན་ནྟོ། །་་་་་དྲེ་ལྟར་བྱས་ན་མདྟོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྟོད་སྐུ་གསྲེར་མདྟོག་འྟོད་གསལ་བའི། །ཚད་ནི་དམིགས་སུ་མ་མཆིས་ཏྲེ། །སང་གཅིག་མདྟོག་གཅིག་གཅྟོད་ཁ་

དང་། །མྱུར་བར་ཤྲེལ་འྟོད་འད་བར་གདའ། །ཞྲེས་པའང་ལྲེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །མ་དང་སྟོགས་པ་ཕ་དང་
ལྲེགས་པར་འབྲེལ་བའི་གྲེན་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་དུ་འཇིག་རྲེན་གི་ྲེས་པས་མ་གྟོས་པའི་ཆྟོ་འབང་དང་། རང་
དབང་བའི་འཁྟོར་བདུན་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཙས་པའི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་ལ་སྟོགས་པས་མངྟོན་པར་
བསྟོད་ཅིང་བཀུར་བར་སྲེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འམ་གཙང་མའི་ ལྷ་ལ་སྟོགས་པས་
ཁིམ་ནས་འབྱུང་བར་བསྐུལ་ཏྲེ་ཁིམ་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་སྲེ། རྒྱ་རྟོལ་དུ། སྲིད་གསུམ་མི་རག་སྟོན་ཀའི་སིན་
དང་འད། །ཞྲེས་སྟོགས་ཀིས་ཐུབ་པ་འདི་བསྐུལ་བ་དང་མར་མྲེ་མཛད་གནས་གཙང་གི་ལྷས་བསྐུལ་བ་ནི། 
བཙུན་མྟོའ ་ིའཁྟོར་གི་ནང་འདིར་ནི། །ཡྟོན་ཏན་འབྱུང་གནས་གྱུར་པ་མྲེད། །དང་སྲྟོང་རྒྱལ་མཚན་གནས་ནས་
ནི། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ལང་ཚོ་མྱུར་དུ་འགྟོ་བ་ནི། །རླུང་གི་ཤུགས་པས་ལྷག་པར་
མགྟོགས། །ཞྲེས་བྱང་སྲེའི་སྲེ་སྟོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོ། །འཚང་རྒྱ་བའི་རྲེན་ཡིད་བཞིན་གི་ནྟོར་བུ་དང་
འད་བར་དགྟོས་འདྟོད་འབྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་སྟོན་པ་འདིའི་ཨ་ ཤདད་ཐ་དང་སྟོགས་པ་བྱམས་པའི་ཀླུ་ཤིང་། 
འཁྟོར་བ་འཇིག་གི་པ་ལཀྵ། གསྲེར་ཐུབ་ཀི་ཨུ་དུམ་ཝ་ར། འྟོད་སྲུངས་ཀི་ནྱ་གྟོ་དྷ་ལ་སྟོགས་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་ངྟོ་བྟོར་གྱུར་པའི་ཡྟོན་ཏན་སྟོབས་སྟོགས་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤ ི་ཐམས་ཅད་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི ་མཚན་ིད་ཀི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་པྟོས་སྟོ། །ཇི་ལྟ་
བུས་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་མི་དམིགས་པས་ཟིན་པའི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་བྱས་པའི་ཁད་པར་དག་གིས་སྟོ། །གིས་
པ་ལ། གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། རྒྱུའི་ས་དགུ་པྟོ་རྣམས་ཀི་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲེལ་དྲེ་ལྟར་
ངྲེས་པ་སྲེ་སྟོ་སྟོར་བསན་ནས་འབས་བུ་ས་བཅུ་པའི་མཚན་ིད་འཆད་དྟོ། །གང་གི་སྟོ་ནས་ན་ས་འྟོག་མ་ཐམས་
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ཅད་ཀི་སངས་རྟོགས་ཡྟོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུ་བའི་སྟོ་ནས་སྟོ། །ཇི་ལྟར་ན། དགུའི་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་ལས་མ་
གཏྟོགས་པར་དྲེའི་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་དངྟོས་སུ་མ་བཤད་པར་རྟོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ས་དགུའི་འབས་བུའི་ས་ིད་དུ་
གྱུར་པའི་ཕྱིར་གིས་སྟོ། །རྒྱུའི་ས་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཀིས་འབས་བུའི་ས་
ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་དགྟོངས་ཏྲེ་འདིར་ཡྟོངས་སུ་སྦྱྟོང་བ་བཅུ་པ་གཞན་ནི་མ་གསུངས་སྟོ་
ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤིའྟོ། །དྲེས་ན་དགུ་པའི་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་བཅུ་གིས་པྟོ་རྟོགས་པར་སྦྱངས་པ་ིད་བཅུ་པའི་ཡྟོངས་སྦྱྟོང་
ཡིན་ནྟོ། །ར་བ་ནི། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བཞུགས་པའི་ས་སླྟོབ་ལམ་ཐ་མར་གནས་པའི་ས་དྲེ་ནི་ཆྟོས་
ཅན། བྱང་སྲེའི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །རིགས་ལ་་་་་་སིང་མཆྟོག་དག་ལྡན་སྟོགས་པའི་ས་དགུ་ལས་འདས་
ཤིང་ཡྟོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཐྟོབ་ནས་ སླྟོབ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་གིས་གནས་པའི་ས་ཡིན་པས་སྟོ། །དཀར་པྟོ་རྣམ་
པར་མཐྟོང་བའི་ས་ལས་འདའ་རིགས་ཀི་ས་དང་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞྲེས་
དང་ངྟོ་། །གང་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཞུགས་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ནིའྟོ། །གང་དུ་ན། བྱང་སྲེའི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་
པར་རྟོ། །མིང་ཅི་ན། སིན་བཞིན་གིས་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཆྟོས། །ཁབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཆྟོས་ཀི་སིན། །ཞྲེས་ཏྲེ་ ་་་་་སིན་

ག ིས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སྟོ་གིས་ཀི་སིན་གིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཐྟོས་པའི་
ཆྟོས་རྲེན་ལ་ཡྟོད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཁབ་པས་ཆྟོས་སིན་ནྟོ། །་་་་་དབྱིག་གྲེན་སྟོགས་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བར། བཅུ་པ་་་་་་

རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་ཆྟོས་ཀི་སིན་་་་་་ཞྲེས་དག་ཟླ་ཟྲེར་རྟོ། །ཡིན་ཏྲེ། །དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་ཆར་འབྲེབས་ཕྱིར། །ཞྲེས་
སྟོ། །འྟོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགལ་ལྟོ་ཞྲེ་ན། ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་དྲེ་པའི་མཛད་པས་ ་་་་་གྟོང་དུ་ཨཱརྻ་འདིར་བཙུན་པས་སྟོ། །ྲེ་
བར་གནས་པས་སངས་རྒྱས་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ཕྱིན་དྲུག་རྟོགས་སྟོབས་བཅུ་མ་འདྲེས་སྟོགས་བཅྟོ་བརྒྱད་སྟོགས་དང་ལྡན་པས་དྲེར་བརྟོད་ཅྲེས་སྟོ། །སུ་
བརྟོད་པར་བྱ་བ་ཁྟོ་ནར་བལྟའི་དྲེ་ ་་་་་གྟོང་དུ་ཨཱརྻ་འདིར་བཙུན་གྟོལ་ལྟོ། །པའི་རྟོགས་པ་རྟོགས་པ་མ་ཐྟོབ་པས་ཡང་དག་པར་
རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངྟོས་ནི་མ་ཡིན་ཞྲེས་སྲེ་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞྲེས་
བཞག་གྟོ །བཅུ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ས་དགུ་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། དྲེ་ལྟར་ན་ཐྟོས་ཀི་ས་རྣམས་དང་བྱང་སའི་ས་དང་པྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ས་དགུ་ལས་

འདས་ཞྲེས་ས་དགུ་ནི་བྱང་སྲེམས་ཀི་དགུ་པྟོ་ལ་འཆད་པར་གསལ་ལྟོ། །འདས་ནས་ད་དུང་བྱང་ཆྲེན་མ་ཐྟོབ་ཀང་སྟོན་ལམ་གི་མཐུས་
དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་ལ་སྟོགས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གིས་ཀིས་འཚང་རྒྱ་བའི་སྦྱྟོར་བ་ཤྲེས་པ་གང་གིས་གནས་
པའི་ཕྱིར་རྟོ། །ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །ས་དགུ་གང་ན། འདིར་མདྟོར་དཀར་པྟོ་རྣམ་པར་མཐྟོང་བའི་ས་བཤད། བྱས་
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པ་རྟོགས་པ་མི་སང་བར་ན་ཐྟོས་ཀི་ས་ཐྟོབ་ཞྲེས་སྟོ། །གཞན་འདའྟོ། །དཀར་ས་ནི་མྟོས་སྟོད་ཀི་ས། རིགས་ས་
ནི་བཟྟོད་པ་ཆྲེན་པྟོའ ་ིས་ཞྲེས་བྱའྟོ་ཞྲེས་ཆྲེ་བར་རྟོ། །འབུམ་ཊིཀ དྟོད་རྲེ་ཐྟོབ་པ་ན་རྣམ་བྱང་གི་ཆྟོས་དཀར་པྟོ་
མཐྟོང་བས་དཀར་ས། རིགས་ས་ནི་བཟྟོད་མཆྟོག་ཐྟོབ་ཚེ་བདག་མྲེད་རྟོགས་པས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གི་རིགས་
དང་ལྡན་པའྟོ། །ཞྲེས་དང་། ཐུབ་དགྟོངས་སུ། དཀར་པྟོ་མཐྟོང་བའི་ས་ལྷག་མཐྟོང་འབའ་ཞིག་གི་གནས་སྐ བས་
ངྲེས་འབྱྲེད་ཆ་མཐུན་ལ་དང་། རིགས་ས་ཆྟོས་མཆྟོག་གི་གནས་སྐ བས་སྟོ། །ཞྲེས་སྟོ། །དྲེས་ན་ན་ཐྟོས་ཀི་
དཀར་ས་ནས་བྱས་རྟོགས་པར་བདུན་པྟོ་དྲེ་ན་ཐྟོས་ཀི་ས་དང་ཞྲེས་སྦྱྟོར་བ་མདྟོའ ་ིདྟོན་དངྟོས་ཡིན་ནའང་
འགྲེལ་བྱྲེད་དག་འཁྲུལ་བར་ཟད་དྟོ། །འདིར་དྟོན་མིང་གྟོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། ཁ་ཆྲེ་བའི་ལུགས་ཀིས་ན་
ཐྟོས་ཀི་བཟྟོད་ཆྲེན་ནས་ཆྟོས་མཆྟོག་གི་བར་ཐྟོབ་པ་ཕལ་ཆྲེར་ན་ཐྟོས་སུ་རིགས་ངྲེས་པས་རིགས་ས་སྲེ་
སྟོགས་པར་རང་རྒྱལ་ལམ་ཁ་ཅིག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཡང་སྡུད་དྲེ། དཀར་ས་དང་རིགས་ས་ཡིན་པ་ལ་དམན་ས་
ཡིན་པས་ཁབ་པ་གཏན་མྲེད་དྟོ། །ཆྟོས་མཆྟོག་ལ་གནས་པའི་ན་ཐྟོས་དབང་རྣྟོན་ལྷ་སྦྱིན་ཆྟོས ་ཅན། རིགས་ཀི་
ས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའི་དབང་རྣྟོན་ཡིན་པས་སྟོ། །ན་ཐྟོས་དབང་རྣྟོན་ལྷ་སྦྱིན་གི་ཆྟོས་མཆྟོག་ཆྟོས་ཅན་རིགས་
ས་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོགས་དགྟོད་དྟོ། །རིམ་གིས་པའི་ན་ཐྟོས་དབང་རྟུལ་གི་འབས་བུ་དང་པྟོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་
ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན་བརྒྱད་པའི་ས་ཡིན་ཏྲེ། རིམ་གིས་པའི་ན་ཐྟོས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་
རྟོགས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །་་་་་ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ་དག་བཅྟོམ་ནས་བགངས་ན་བརྒྱད་པར་འགྱུ ར་བས་སྟོ། །ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་སྟོ། །བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་སྐད་ཅིག་
བཅྟོ་ལྔ་དང་། མངྟོན་པ་གྟོང་མར་སྦྱྟོར་ལམ་སན་གཅིག་ལ་ནས་གཟུང་ངྟོ་། །ན་ཐྟོས་དབང་རྟུལ་གི་རྒྱུན་དུ་
ཞུགས་པ་འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན། མཐྟོང་བའི་ས་་་་་་སྲེ་བ་བདུན་ལུ ས་པའི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་

ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །དྲེ་འདའི་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འྟོང་འབས་
གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན། བསྲབས་པའི་ས་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱིར་འྟོང་འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་
ཡིན་པས་སྟོ། །་་་་་ཁབ་པ་ཡྟོད་དྲེ་འདྟོད་པའི་ྟོན་མྟོངས་དྲུག་པ་མན་བསྲབས་པས་སྟོ། །དྲེའི་ཕྱིར་མི་འྟོང་འབས་གནས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་
ཆྟོས་ཅན། འདྟོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱིར་མི་འྟོང་འབས་ཙམ་པྟོའ ་ིརྟོགས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །་་་་་ཁབ་

པ་ཡྟོད་དྲེ་འདྟོད་པའི་འདྟོད་ཆགས་དང་གནྟོད་སྲེམས་དང་བལ་བས་སྟོ། །ཞྲེས་གནྟོད་འཇྟོམས་གིས་སྟོ། །དྲེའི་དག་བཅྟོམ་པ་ིད་ཀི་རྟོགས་པ་ཆྟོས་
ཅན། བྱས་པ་རྟོགས་པའི་ས་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་དག་བཅྟོམ་གི་རྟོགས་པ་ཡིན་པས་སྟོ། །་་་་་བྱ་བ་བྱས་སྟོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་
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ཞྲེས་ཐུབ་དགྟོངས་སྟོ། །དྲེའི་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་ ཕྱིར་འྟོང་མི་འྟོང་དག་བཅྟོམ་ཞུགས་པ་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་ཆྟོས་ཅན། ་་་་་

ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །ན་ཐྟོས་ཀི་ས་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐྟོས་ཀི་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གང་རུང་གི་རྟོགས་པ་ཡིན་པས་
སྟོ། །དྲེ་ཡང་བཅུ་པའི་འདའ་བྱའི་ས་དགུའི་སྐ བས་འདིར་དགུའི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་བགངས་པའི་ན་ཐྟོས་ཀི་ས་
ཞྲེས་པ་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་ས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ས་བཅུ་པར་ཚུལ་དྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་སླྟོབ་
པའི་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བར་རྣམ་པར་བཞག་པར་དགྟོངས་ཤིང་གཞན་རྣམས་དངྟོས་སུ་བརྟོད་ལ་འདི་ལ་
ཁད་པར་གི་ཚིག་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་མྲེད་པས་སྟོ། །ཞྲེས་པའྟོ། །རང་སངས་རྒྱས་བསྲེ་་་་་་ཨཱརྻ་རུ་ལྟ་བུ་དང་ཚོགས་དང་ ་་་་་ཨཱརྻ་

སྟོད་པའི་ས་རྣམས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་རྣམས་དང་། ཇི་སྐད་བཤད་ཟིན་པའི་ས་རྣམ་པ་དགུ་པྟོ་གཅིག་ཁྟོ་
ནར་བགང་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བྱས་པས་དགུའྟོ། །གསུམ་པ་ལ། གསུམ་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནི། གྲེན་པྟོའ ་ིཚོགས་ལམ་
གིས་ལས་ལྟོགས་པར་མི་བཙལ་ལྟོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར་བར་སྐ བས་ཀི ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གསུངས་
པ། ར་བ་ནི། བྱང་སྲེའི་མཐྟོང་དང་གྟོམས་སམ་སྟོམ་པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་མམ་གཞག་དག་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ལ་
སང་བྱའི་གྲེན་པྟོ་རྣམ་པ་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་བརྒྱད་ཅྲེས་བྱ་བར་ཡྟོད་དྲེ། གཟུང་རྟོག་བཞི་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་
རྟོག་བཞི་རྣམས་ཏྲེ་བརྒྱད་ྲེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །འགྲེལ་བ་ནི། ལམ་གིས་ལས་
ལྟོགས་ན་འདིར་བཤད་གྲེན་ཚོགས་མྲེད་པས་མཐྟོང་སྟོམ་གི་ལམ་གིས་པྟོ་ཁྟོ་ནའི་གནས་སྐ བས་དྲེ་ཡང་
ཀུན་རྟོབ་རྐྱང་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྲེས་ཐྟོབ་ཀི་ས་འདིར་བཤད་རྟོགས་པ་སྟོང་མི་ནུས་པས་མཐྟོང་ལམ་མམ་
བཞག་དང་སྟོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་སྒྲུབ་པ་བསྟོམ་ལམ་ཁྟོ་ན་འ དིར་གྲེན་ཚོགས་སུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་དྲེའི་ཁད་པར་
ཞྲེས་སྨྲྟོས་སྟོ། །ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་སྟོ། །་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ་ཡང་ངྟོ་། །དྲེས་ན་དྲེ་དབྱྲེ་གཞིའྟོ། །དབྱྲེའྟོ། །གྲེན་པྟོ་རྣམ་པ་
བརྒྱད་དྟོ། །གངས་ངྲེས། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཀུན་ནས་ྟོན་མྟོངས་པའི་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་
དང་། གྲེན་པྟོའ ་ིརྲེན་ཅན་ ཏྲེ་གཟུང་རྟོག་གིས་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྟོད་པའི་
ཡུལ་ཅན་དང་། སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡྟོད་པའི་རྲེན་ཅན་གིས་མཐྟོང་སྟོམ་གི་ལམ་ལ་སྟོ་སྟོར་བཞི་བཞི་སྟོང་
བས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བརྒྱད་ྲེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདྲེན་པ་གིས་ཀའི་རྣམ་
པ་ལ་བརྲེན་པ་སྲེ་་་་་་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་སང་མྲེད་དུའྟོ་ཞྲེས་རལ་གིས་སྟོ། །སང་བ་མ་བཀག་སྟོང་པ་མདྟོར་བའི་རྣམ་པར་བྱས་ནས་
མངྟོན་དུ་བྱ་བ་སྲེ་བྱྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱྟོགས་བརྒྱད་ཡྟོད་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བྱས་པས་བརྒྱད་དུ་
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ངྲེས་སྟོ། །ཁ་ཅིག་འདིར་ནྟོར་རྟོ། །མདྟོ་ནི། གང་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་ཆྟོས་རྣམས་འབྱུང་བར་འདྟོད་པ་དྲེ་ནི་ ་་་་་

བཞི་ག་ལ་སྦྱར་ཆྟོས་ཀི་དབྱིངས་འབྱུང་བར་འདྟོད་དུ་ཟད་དྟོ། །དྲེ་བཞིན་ིད་སྟོགས་ ་་་་་རྟོག་པ་དང་པྟོ་མང་ངྟོ་། །སྦྱིན་པའི་
ཕར་ཕྱིན་འབྱུང་བར་འདྟོད་དུ་ཟད་དྟོ། །ཚུལ་ཁིམས་སྟོགས་མང་ངྟོ་། །་་་་་གིས་པ། དག་བཅྟོམ་པ་འབྱུང་བར་འདྟོད་
དུ་ཟད་དྟོ། །རང་སངས་རྒྱས་སྟོགས་མང་ངྟོ་། །་་་་་གསུམ་པ། མིང་་་་་་གཟུགས་ཚོར་སྟོགས་འབྱུང་བར་འདྟོད་དུ་ཟད་
དྟོ། །གཟུ གས་སུ་རུང་བས་གཟུ གས་ཞྲེས་སྟོགས་་་་་་མཚན་མ་ ཁམས་དང་འགྟོ་བ་དང་སྲེས་གནས་སྟོགས་་་་་་བརྡ་་་་་་དྲེ་གསུམ་ཆར་ཐ་སད་དང་གདགས་
པ་་་་་་ཙམ་སྲེ་དྟོན་དམ་པར་སྟོང་བས་སྟོ་ཞྲེས་ཨཱརྻའྟོ། །་་་་་རྣམས་སྟོ། །བཞི་པ། མཐྟོང་སང་བཞིའྟོ། །སྟོམ་སང་བཞི་ནི། ཐྲེག་པ་དྲེ་
གང་དུ་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། ་་་་་དང་པྟོ། ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་དང་། ཐྲེག་པ་དྲེས་སུ་ཡང་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བ་མྲེད་དྟོ། །་་་་་གིས་པ་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མི་
དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དམིགས་སུ་མྲེད་དྟོ། །་་་་་གསུམ་པ་ཞྲེས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེར་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་
འབས་བུ་མི་དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དམིགས་སུ་མྲེད་དྟོ། །ཞྲེས་་་་་་བཞི་པ་ས་བཅུ་སྟོགས་རྒྱ་
ཆྲེར་རྟོ། །་་་་་ཐུབ་དགྟོངས་སུ། གྲེན་པྟོའ ་ིཚོགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་སྐ བས་སུ་ནི། དང་པྟོའ ་ིགཟུང་བྱའི་དངྟོས་པྟོ་ནི། དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་དང་གཟུ གས་ལ་སྟོགས་

པ་རྣམས་དང་། རི་ལམ་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་སྟོ། །གིས་པའི་གཟུ ང་བྱའི་དངྟོས་པྟོ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་སྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་སྟོ། །འཛིན་པ་ཡང་སྲེ་ཡུལ་
དང་པྟོ་ནི། གང་ཟག་རས་སུ་ཡྟོད་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྟོ། །གིས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སྟོགས་པ་ས་བཅུ་དཀར་པྟོ་རྣམ་པར་མཐྟོང་བ་སྟོགས་གང་ཟག་བཏགས་པར་ཡྟོད་

པའྟོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་དག་ལྡན་ག ི་ཡང་དྟོན་དྲེ་ིད་དྟོ། །དག་ཟླ་སིང་མཆྟོག་རང་ཀིར་བཞིར་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་གྲེན་པྟོ་ལ་བརྲེན་
པ་གང་ཟག་རས་ལ་བརྲེན་པ། གང་ཟག་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པ་བཞི་བཞིར་འད་བར་བཤད་དྟོ། །ཨཱརྻ་དང་པྟོ་
བཞི་དྲེ་དང་འད། །སྟོམ་སང་ལ་དངྟོས་པྟོ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྲེན་གྲེན་པྟོའ ་ིརྣམ་པ་ལ་བརྲེན་ ་་་་་དྲེ་གིས་འད་ཞིང་གང་

ཟག་རས་འཛིན་སྲེས་བུ་བཏགས་འཛིན། ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནྟོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན། བཏགས་པ་
དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པ་ཞྲེས་སྟོ། །བཞི་པ་ལ། གསུམ་ལས་སྔ་འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཚོགས་གིས་ཀི་
དཔུང་བསགས་པ་ནི་འཕགས་པ་བྱམས་པས་བརྲེས་པ་ལྟར་སང་བྱའི་གཡུ་ལས་རྒྱལ་བའི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་
འཐྟོབ་པས་སྒྲུབ་པ་བཞི་པ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་སྟོ། །ར་བ་ནི། ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་
པ་སྟོགས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་འདི། ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བྱའྟོ། །འགྲེལ་པ་ནི། དབྱྲེ་
གཞི་ནི། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པ་ིད་ཀིས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་སྟོགས་སུ་ངྲེས་པ་ཁྟོ་ནར་འབྱུང་
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བའི་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ནིའྟོ། །དབྱྲེ་ངྟོ་། །ཆྲེད་དུ་བྱ་བའི་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་སྟོགས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དྟོ། །གངས་ངྲེས་ནི། 
ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་ཡྟོད་པ་ཡིན་པས་དྲེར་འབྱུང་བྱྲེད་བརྒྱད་དྟོ། །འབྱུང་ས་བརྒྱད་གང་ན། 
ཐྟོག་མར་གཙོ་བྟོ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡིན་པས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཆྲེན་པྟོ་གསུམ་དང་། ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པྟོ་འདིས་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེ ན་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྟོ། །ཞྲེས་
སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མམ་པ་ིད་རྟོགས་པ་མྲེད། བར་མི་འབྱུང་བས་ཆྟོས། ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་
མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། ཐྲེག་པ་དྲེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མམ་ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་
ཅན་གི་དྟོན་མ་བྱས་པར་བསྟོད་ནམས་བསགས་པ་མི་སྲིད་པས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྟོན་བྱྲེད་
པར་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་མཐའ་ཡས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་འདི་ལ་སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་པའི་གྟོ་
སྐ བས་ཡྟོད་ ་་་་་བརྒྱད་སྟོང་ཅྲེས་སྟོགས་སྟོ་འབད་རྟོལ་དང་བཅས་ནས་སྲེམས་ཅན་གི ་དྟོན་ཚང་བར་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མི་
འགྲུབ་པས་འབད་རྟོལ་གི་མཚན་མ་མྲེད་པར་གཞན་དྟོན་ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་ིད་ཀིས། འགྟོ་འྟོང་གནས་ གསུམ་
མི་དམིགས་པའི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ིད་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་དྲེ་ལ་འྟོང་བ་འགྟོ་བ་གནས་པ་མི་དམིགས་ཞྲེས་
སྟོགས། དྲེ་ཡང་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་བལ་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་མི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འབྱུང་བས་སྔྟོན་ཕྱིའམ་རག་པ་དང་ཆད་
པའི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ངྟོ་བྟོ་དུས་གསུམ་མམ་ིད་དུ་རྟོགས་པའི་གནས་སྐ བས་ཀི་ཁད་པར་དང་། དུས་
གསུམ་མམ་པ་ིད་ལ་བསླབས་ཤིང་རྣམ་མཁྲེན་རྟོགས་པར་བྱ། ཞྲེས་སྟོགས། དྲེ་ཡང་ཐྲེག་པ་གསུམ་པྟོའ ་ི
རྟོགས་པའམ་ཡྟོན་ཏན་ཐྟོབ་པ་མྲེད་པར་མི་འབྱུང་བས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དྟོན་དམ་པར་ཐྟོབ་བྱ་ཐྟོབ་བྱྲེད་ཀི་འབྲེལ་བ་
དགག་པའི་ཚུལ་གིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་སངས་རྟོགས་ཀི་དྟོན་ཐམས་ཅད་ཐྟོབ་པ་དང་། འདས་མ་འྟོངས་ད་ལྟར་
གི་བྱང་ཆྲེན་པྟོ་རྣམས་ཀིས་ཐྲེག་ཆྲེན་པྟོ་འདི་ལ་བསླབས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཐྟོབ་པར་གྱུར་ཏྟོ་ཐྟོབ་བྟོ་འཐྟོབ་
པར་འགྱུར་རྟོ་ཞྲེས་ ་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་སྟོགས་སྟོ། །དྲེ་ཡང་རྣམ་མཁྲེན་རྟོགས་པ་མྲེད་པར་མི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འབྱུང་བས་
སྔར་གྲེན་ཚོགས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་སྐ བས་དང་པྟོ་འདིར་ཇི་སྐ ད་བཤད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་
དང་། ཞྲེས་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ། འྟོན་ཀང་གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །ཞྲེས་དང་། སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གཅིག་
གིས་པ་སྟོགས་སྟོ། །སྲེམས་ཅན་ིད་བྱང་ཆུབ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕྱིར་བྱང་སྲེམས་ཞྲེས་བྱའྟོ། །བྱང་ཆུབ་དྲེས་ཀང་
ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཤྲེས་ཏྲེ། ཞྲེས་སྟོགས། དྲེ་ཡང་ཁད་པར་གི་ལམ་མྲེད་པར་མི་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངྟོས་འབྱུང་
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བས་རྣམ་མཁྲེན་དྲེའི་ཁད་པར་གི་ལམ་རྡྟོ་རྲེ་ལྟ་བུའྟོ། །སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ནི་འཇིག་རྲེན་པ་ཡང་ཡྟོད ་འཇིག་རྲེན་
ལས་འདས་པ་ཡང་ཡྟོད། ཞྲེས་སྟོགས་སྟོ། །འབྱུང་ས། གཞན་ཡང་ཡྟོད་དྟོ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་
གཞི་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆྟོས་གཞན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རྟོ། །དྲེ་ཡང་དང་པྟོ་སྲེམས་བསྲེད་
ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ས་བྟོན་ཡིན་པས་བསན། དྲེ་ནས་གདམས་ངག་ནི་ཐྟོག་མར་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཤྲེས་ཕྱིར་བསན། དྲེ་
ནས་ཆ་མཐུན་བཞི་ནི་འདས་ལམ་གི་སྦྱྟོར་བ་ཡིན་པས་བསན། དྲེ་ནས་རྲེན་རིགས་ནི་རྲེན་བདག་འཛིན་སང་
ཕྱིར་བསན། དྲེ་ནས་དམིགས་པ་ནི་དྲེ་ལ་རྟོངས་པ་སང་ཕྱིར་བསན། དྲེ་ནས་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ནི་ལྟོག་པའི་ཆྲེད་དུ་
བྱ་བ་སངས་ཕྱིར་དང་ཡང་དག་པའི་ཆྲེད་དུ་བྱ་བ་ཤྲེས་ཕྱིར་བསན། དྲེ་ནས་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྟོ་སྟོར་བཅྟོམ་
པ་གྟོ་སྒྲུབ་དྲུག་གྟོ །གང་གིས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལ་འཇྟོག་པ་འཇུག་སྒྲུབ་དགུ གང་གིས་རྒྱུའི་མཐར་ཐུག་ཐྟོབ་པར་བྱྲེད་
པ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན། གང་གིས་འབས་བུའི་མཐར་ཐུག་གནྟོན་པ་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་དྟོ་ཞྲེས་དག་
ལྡན་ནྟོ། །གསུམ་པ་ནི། ལས་ཞྲེས་པ་ངྲེས་བཟུང་ངམ་ཡུལ་གི་བདུན་པའྟོ། །སྐ བས་ནི་ལྲེའུའམ་ཡྟོངས་སུ་ ་་་་་ཆྟོས་

བཤྲེས་བཅད་པ། དང་པྟོ་ནི་གིས་པ་ལ་ལྟྟོས་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་པའམ་མཆྟོག་གི་དྟོན་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་ཏྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ནི་སྐ བས་མ་
ལུས་པའི་ལུས་ཡིན་ ་་་་་ཆྟོས་བཤྲེས་པས་སྟོ། །འྟོ་ནི་རྟོགས་ཚིག་གྟོ།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྟོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྲེལ།། །། 


