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༼སྨད་ཆ།༽ ༄༅། །གིས་པ་ལ། སྐབས་ཀི་འགྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། ལམ་ཤྲེས་ཀི་དངོས་པོ་བཅུ་
གཅིག་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད། རོགས་
པའམ་ཐོབ་པ་ནི་ལམ་ཤྲེས་རྒྱུར་མྲེད་ན་མྲེད་པས་དྲེའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་འཆད་དོ། །གིས་
པ་ལ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཡན་ལག་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་། ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་ལ་རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་བཤད་དྲེ། 
འགལ་རྲེན་སྤངས་པའི་རྲེན། མཐུན་རྲེན་ཚང་བའི་ཡུལ་རྒྱུའི་རྲེན་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ། ོན་མོངས་མི་སྤོང་
བའི་རང་བཞིན། གཞན་དོན་བྲེད་པའི་ལས་ཏྲེ་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། སོན་བྱུང་བརོད། དྲེའི་རྒྱུ་མཚན། དྲེས་
འཕངས་པའི་དོན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བའི་མ་བཅོས་པའི་རང་བཞིན་གི་འོད་དག་
གིས་རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞིའི་ལྷ་དང་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་སོགས་འདོད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཟག་ ་་
་་་གསྲེར་བཅས་ཀི་ལས་ཀི་་་་་་གསྲེར་རྣམ་སྨིན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་དི་མ་ཅན་ལྟ་བུར་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མོག་མོག་པོར་་་་་་བས་པ་ནི་

དམན་པ་དང་ངན་པར་བས་པ་སྲེ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །སྲེ་གཟི་་་་་་དག་ལྡན་མདངས་མྲེད་པར་མཛད་དོ། །དྲེའི་དགོས་པ་ནི་འཇིག་རྲེན་སོང་
བ་ལ་སོགས་པ་དང་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པར་ང་རྒྱལ་བ་དང་འོད་ཀིས་ང་རྒྱལ་བ་བསལ་ནས་འདོད་
གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་སྲེ་བར་རུང་བ་ིད་དུ་བསྒྲུབ་པའམ་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །རུང་
བ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་བྲེད་པའི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་་་་་་སིང་མཆོག་པར་བ་བའི་ཕིར་མོག་མོག་པོར་མཛད་ཅྲེས་རང་
ཀིར་རོ། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་རིས་ནས་་་་་་བསྡུས་གཙང་མའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་
སྲེས་པའི་ལུས་ཀི་འོད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་གིས་དྲེ་པའི་རང་བཞིན་གི་འོད་ཀི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ྲེ་བར་མ་སོང་། 
བརྒྱ་སོང་གི་ཆར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། ལྷ་རྣམས་ལ་ང་རྒྱལ་བསལ་ནས་ལམ་ཤྲེས་སྲེད་པའི་དོན་དུ་
འོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་ནི་གྲེགས་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རོགས་པ་སྲེ་བ་ཡིན་པས་
ལམ་ཤྲེས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འདོད་ན་ང་རྒྱལ་སྤང་དགོས་སོ་ཞྲེས་བ་བར་ཤྲེས་པར་བ་བའི་ཕིར་
མཛད་དྲེ། སིར་ང་རྒྱལ་དང་ཞུམ་པ་གིས་ཀ་བསལ་བ་ལ་ལམ་སྲེ་ཡི་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ལ་མིན་ལ་འདིར་ལྷ་
རྣམས་ཞུམ་པ་མྲེད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཡོད་པས་དྲེ་སྤང་བར་མཛད་པའོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་
མཚན་དྲེའི་ཕིར་དྲེ་པའི་མཐུ་ཆྲེ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བཅུ་ལས་འོད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆྲེ་བ་བསན་
པའི་མདོའ་ིཚིག་ཟུར་གིས་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་གང་ཟག་ཁད་པར་བ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་ཊིཀ་ལས་ཆྲེས་
གསལ་ལོ། །གིས་པ་ནི་ལམ་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་སྲེ་བའི་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །སོང་ིད་
སིང་རྲེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་བང་



2   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

སྲེའི་ཁོ་ནའི་ཡིན་གི་ན་ཐོས་སོགས་ཀི་མིན་ནོ་ཞྲེས་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །ལྷའི་བུ་གང་དག་གིས་
བླ་མྲེད་རོགས་བང་དུ་སྲེམས་མ་བསྲེད་པ་དྲེ་དག་གིས་ཀང་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པར་བའོ། །གང་
ཡང་དག་པའི་སོན་མྲེད་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་་་་་་ན་ཐོས་ཞི་བ་ཕོགས་གཅིག་པ་ཞྲེས་དག་སིང་དཔྲེར་ན་ལན་བདུན་པ་དང་སྲེ་བ་གིས་པ་དང་གསུམ་

འཁོར་བའི་རིགས་སྲེས་ཞྲེས་སིང་མཆོག་པ་་་་་་ིད་དུ་ངྲེས་པ་དྲེ་དག་ནི་རྲེ་ཤིག་སྐལ་བ་མྲེད་ཅྲེས་ཡིད་དོན་དུ་གནོད་འཇོམས་ཆྲེ་བ་དྲེ་དག་ལ་ནི་བླ་མྲེད་རོགས་
བང་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པའི་མཐུ་མྲེད་དོ། །དྲེ་དག་གིས་འཁོར་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཚམས་བཅད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་རང་དག་བཅོམ་དང་། དྲེ་ལས་ཅིག་ཤྲེས་ཀི་
རྣལ་འབོར་པ་བང་སྲེམས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་བའི་ཕིར་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་བསོམ་པར་
བ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པའི་རིགས་ཡོད་པའི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་
ཀི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །ཏྲེ་གཞན་འདྲེན་པ། ཀང་སྡུད་ཚིག་གོ །གལ་ཏྲེ་་་་་་བང་ཆུབ་ཏུ་

གྱུར་པའི་ན་ཐོས་སོགས་ཞྲེས་དག་ལྡན་ལྷག་མྲེད་དུ་ཞུགས་པའི་ན་ཐོས་སོགས་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་དང་། གནོད་འཇོམས་སུ། ལོག་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པའི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་གིས་འདི་

རྣ་བར་ཐོས་ན་མཐར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དྲེ་དག་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ན་དྲེ་ལ་ངས་རྲེས་
སུ་ཡིད་རང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །སར་མཐུ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ནི་རྲེ་ཤིག་སོད་མིན་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །འདིར་
འཁོར་བ་མཐའ་ཡོད་མྲེད་དུ་བཞྲེད་ཚུལ་གིས་ཏྲེ། ཐུབ་དགོངས་སུ། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མྲེད་དྲེ་སར་མྲེད་
པའི་སྲེམས་ཅན་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཐོག་མ་དང་ལྡན་ན་རྒྱུ་མྲེད་པ་ིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྲེ་བ་རྒྱུ་ལ་
རག་ལས་པའི་ཕིར་རྒྱུ་ཟད་པ་ལས་ཐ་མ་ནི་རིགས་ཏྲེ་ས་བོན་ཟད་པ་ལས་མྱུ་གུ་བཞིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་
བ་སོ་སོས་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་པ་མྱ་ངན་ལས་ཟློ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གྲེན་་་་་་འདི་མན་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཁད་མཚན་གི་ཐད་དུ་

བཤད་དོ། །པོ་དང་ཕྲད་པ་ན་འབྲི་བའི་ཆོས་ཅན་དྲེ་རྣམས་གྲེན་པོའ་ིཕོགས་དྲེ་ཤིན་ཏུ་འཕྲེལ་བ་ན་ཤིན་ཏུ་མཛད་
པའི་ཆོས་སིད་པ་ཡིན་ཏྲེ་གསྲེར་གི་དི་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འཁོར་བ་ཡང་དག་མྲེད་པ་ིད་ལ་སོགས་
པའི་མཚན་ིད་ཀི་གྲེན་པོའ་ིཕོགས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཡོད་ན་འབྲི་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པའི་ཚད་
མ་ལས་འཁོར་བ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡོད་དོ། །ཏིང་རྒྱལ་་་་་་འགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འགྱུར།་་་་་མདོ་ཀུན་བཏུས་

འགྲེལ་པ་དང་། ཆོས་བཤྲེས་དང་། དབུ་མ་སང་བར་ཡང་ལུང་འདིའི་དོན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་པས་བུ་རིན་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུས་ཁང་ནང་གིཾ་སྲེམས་ཅན་ལ་འགྲེལ་པས་

བཤད་གསུང་བའང་ནོར་རོ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་ལས་ཀང་ངོ་ཞྲེས་སོ། །ཐུབ་དགོངས་ཀི་འགོར། འདིར་ངྲེས་པར་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིབ་པ་གིས་སྤོང་བའི་སྐལ་བ་ལས་མ་འདས་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་དྲེ་ཞྲེས་སོ། །་་་་་དི་མ་རྣམས་གོ་

བུར་བ་ིད་ཀི་ཕིར་དང་སྲེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ིད་ཀིས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ིད་རུང་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་དང་། མདོ་རྣམས་སུ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་
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ཅད་དྲེ་པའི་སིང་པོ་ཅན་ཞྲེས་པ་འདིས་ཐམས་ཅད་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཀི་གོ་འཕང་རོགས་པར་རུང་བ་ིད་དུ་བསན་ཞྲེས་ཐུབ་དགོངས་སུའོ། །རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་པར།་་་་་
ལོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡོངས་སུ། །མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན། །ཞྲེས་གསུང་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་པའི་ཆོས་ལ་སྡང་བ། ལོག་སྲེད་ཅན་ིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐྲེག་

པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་ལ་སྡང་བ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་དུས་གཞན་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ཡོད་
པའི་ཕིར་འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཁད་པར་མྲེད་པར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་དག་པར་རུང་བ་ིད་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་
ནས། ཐོག་མྲེད་གྱུར་ཀང་ཐ་མ་དང་ལྡན་པ། །རང་བཞིན་གིས་དག་རག་པའི་ཆོས་ཅན་ནི། །ཐོག་མྲེད་སིབས་
ཀིས་ཕི་སིབས་མི་མཐོང་སྲེ། །ཇི་ལྟར་གསྲེར་གི་གཟུགས་ནི་སིབས་པ་བཞིན། །ཞྲེས་སོ། །འགའ་ཞིག་ནི་
མཐའ་མྲེད་པར་བཞྲེད་དྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་གི་ཁད་མཚན་ཐད་དུ། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། གང་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ནི་
ཐོག་མ་མྲེད་པ་ཡིན་པའམ་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེ་འབྱུང་བ་ན་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་པ་གཅིག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་མོད་ཀི་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་འཁོར་བ་ལ་ཟད་པ་མྲེད་པས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་འད་སྲེ་རི་བོ་
ལ་སོགས་པའི་སིབས་གཡོགས་དུ་མ་ཡོད་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་
སོ། །དྲེར་མཐའ་ཡོད་ཀི་ལུགས་ཀང་བཀོད་པ་ནི་སར་ཨ་བྷ་ཡའི་སྦྱོར་ངག་ལྟར་ཡོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་མཐའ་ཡོད་ན་
སངས་རྒྱས་ཀི་འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པ་སིད་པར་འགྱུར་རོ། །མཐའ་ཡོད་བཤད་པ་ནི་བྲྲེ་བྲག་འགའ་ལ་
དགོངས་ལ་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེས་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་སོལ་ཡང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མྲེ་
ཏོག་ལྟར་དཀོན་པས་ཟད་མི་ནུས་སོ། །མདོ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། བྲི་བ་དང་གང་བ་མྲེད་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་
གི་ཁམས་མི་ཟད་པའི་ཕིར་ལ། མི་ཟད་པ་ཡང་སིའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཏྲེ། སོ་སོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་
གོལ་བའི་ཕིར་ཟད་པ་ཁོ་ནའོ། །སི་ནི་སོ་སོ་བ་འདུས་པ་མིན་ནམ། སོ་སོར་གོལ་བ་ིད་ཀིས་སི་ཅི་ལྟར་མི་
གོལ། གང་ཞིག་སོན་པ་མྲེད་ལ་འབྲི་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འབྲུའི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། 
མ་ཡིན་ཏྲེ་རིས་སུ་ཆད་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་དཔྲེ་འད་བ་མིན་ནོ། །གང་ཞིག་ཕ་མཐའ་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་ཟད་པར་རིགས་
པ་ལས། སྲེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མམ་པས་ཕ་མཐའ་མྲེད་པས་ཅི་ལྟར་ཟད་པར་
རིགས་ཞྲེས་ཤཱནིས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གིས་ལས་སིར་མཐའ་མྲེད་བྲེ་བྲག་འགའ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་འཐད་དྲེ། མ་རིག་
འཁྲུལ་འཁོར་འདི་ནི་ཟད་མྲེད་འཕྲེལ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་སྤུད་པ་དང་། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པའི་སོང་གཞི་འཁོར་བ་
ལ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །མང་པོ་གོལ་ཡང་འཁོར་བ་ལ་བྲི་གང་མྲེད་དྲེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་རྩ་རྩྲེས་ཆུ་
འགའ་གཏོར་ཡང་བྲི་གང་མྲེད་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འདོམས་ཀིས་གཅལ་ཡང་བྲི་གང་མྲེད་པ་བཞིན་ཞྲེས་
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གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱས་པའི་རིགས་ཡོད་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འཐོབ་ན། དགོངས་འགྲེལ་ལས། ན་
ཐོས་ཀི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་ཞི་བར་བགོད་པ་གཅིག་པུ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་ལ་བཞག་སྲེ་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཐོབ་པར་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་པ་དང་
འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་རྲེ་ཤིག་པ་ལ་དགོངས་ཀི་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ལང་གཤྲེགས་ལས། བློ་
གོས་ཆྲེན་པོ་ན་ཐོས་ཀི་ཐྲེག་པ་བ་རྣམས་ན་ཐོས་ཀི་ཐྲེག་པ་ལས་གོལ་བ་མིན་གི་འོན་ཀང་དྲེ་དག་ནི་ཐྲེག་
ཆྲེན་པོའ་ིམཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་ལས། བང་ཆུབ་དམ་་་་་ལྷག་བཅས་ལྷག་མྲེད་པ་
གིས་་་་་་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་ཅུང་མིན་ནོ། །ཐོབ་ནས། སིད་པས་སྐྲག་ཡིད་དྲེ་དག་ནི། །ཚེ་ཟད་ལ་དགའ་མྱ་ངན་ལས། །འདས་
ཐོབ་འདུ་ཤྲེས་ཅན་དུ་འགྱུར། །དྲེ་ལ་མྱ་ངན་འདས་ཡོད་མིན། །འོན་ཀང་སིད་གསུམ་ཁམས་སུ་ནི། །སྲེ་བའང་དྲེ་
ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཟག་མྲེད་དབིངས་གནས་དྲེ་དག་ཀང་། །མི་ཤྲེས་ོན་མོངས་མིན་སྤང་ཕིར། །ཕིས་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀིས་བསྐུལ་ནས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ། །དྲེ་ཡང་འཇིག་རྲེན་འདྲེན་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་
སོ། །བང་ཆུབ་གིས་ནི་ན་རང་གི་སྲེ། མདོར་ན་ན་རང་དག་བཅོམ་ཐོབ་ནས་ཤྲེས་རབ་སིང་རྲེ་དང་བྲལ་
བས་སིད་པས་སྐྲག་པའི་ཡིད་་་་་་དངོས་དང་སོན་གི་འཕྲེན་པའི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཚེ་ཟད་པ་ན་མྱང་འདས་་་་་་
དངོས་དངོས་མིན་ཡང་མར་མྲེ་ཤི་བ་ལྟར་མྱང་འདས་ཀི་མིང་ཅན་ཁམས་གསུམ་ཀི་སྲེ་བ་ལས་འདས་ ་་་་་དངོས་ནས་
འཆི་འཕོ་བའི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་ཐོགས་ལ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཟག་མྲེད་ཀི་དབིངས་ལ་ ་་་་་དངོས་མམ་པར་བཞག་
བཞིན་པར་པདྨའི་་་་་་དངོས་སྦུབས་སུ་སྲེའོ། །དྲེ་ནས་འོད་དཔག་མྲེད་་་་་་དངོས་སོགས་ཀི་འོད་ཟྲེར་གིས་ཤྲེས་སིབ་
སྤང་པའི་དོན་དུ་སད་པར་མཛད་པས་ལངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་འབོར་
བ་མཐོང་སྲེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་་་་་་དངོས་བསྲེད་ནས་སྤྲུལ་པའི་་་་་་མདོ་རྒྱན་སྲེ་བས་་་་་་དཔྲེར་ན་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའི་ཐར་པའི་
སྐབས་སུ་ཡང་་་་་་ཤཱ་བུ་སོགས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར་རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་བར་འགོ་ཞིང་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་
སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་ལས་ངྲེས་པར་མཛད་ཅྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་ལང་གཤྲེགས་སོགས་ལས་
སོ། །སྲེམས་འགྲེལ་ལས། ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བསྐུལ། །དྲེ་སིད་ཡྲེ་ཤྲེས་ལུས་དངོས་ཅན། །ཏིང་འཛིན་
མྱོས་པས་བརྒྱལ་བར་འགྱུར། །བསྐུལ་ནས་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཀིས་ནི། །སྲེམས་ཅན་དོན་ལ་ཆགས་གྱུར་
ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་བསགས་ནས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །འོ་ན་
ཐྲེག་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་
བས་ནས་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དགོངས་གཞི་གནས་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་རྣོ་
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གསུམ་གི་ལམ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས། དགོས་པ་རྲེ་ཤིག་བསི་བའམ་ངལ་གསོ་བའི་དོན་དུ་གསུངས་ཀི་མཐར་
ཐུག་གི་ངྲེས་དོན་མཚན་ིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དབུ་མའི་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ལང་གཤྲེགས་
ལས། སྲེམས་ནི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ན། །ཐྲེག་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་བསན་ཏྲེ། །ཐྲེག་པ་གཞན་རྣམས་ཡོད་མ་
ཡིན། །བིས་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་དངས་ཕིར། །ཐྲེག་པ་ཐ་དད་ངས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་དང་། པད་དཀར་གི་མདོར། 
དང་སོང་ཆྲེན་པོས་ཐྲེག་པ་གསུམ་བསན་པ། །རྣམ་འདྲེན་རྣམས་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྲེ། །ཐྲེག་པ་གཅིག་སྲེ་
གིས་སུ་ཡོད་མ་ཡིན། །བསི་བའི་དོན་དུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་བསན་ཏོ། །ཞྲེས་སོ། །དཔལ་ཕྲྲེང་གི་མདོར། ཐྲེག་པ་
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐྲེག་པ་གཅིག་ཁོ་ནས་གངས་སུ་འགོ་སྲེ། ཐྲེག་པ་གཅིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་བླ་མྲེད་
ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཀླུ་་་་་སྲེམས་འགྲེལ་ལས། ཐྲེག་པ་གིས་པོ་དག་ཀང་ནི། །ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོས་འབྱུང་བས་ན། །སིད་པའི་ལམ་གིས་དུབ་རྣམས་ལ། །ངལ་གསོའ་ིདོན་ཏྲེ་དྲེ་ིད་མིན། །ཞྲེས་དང་། 
མཚན་བརོད་དུ། ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་ངྲེས་འབྱུང་ལ། །ཐྲེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་
ཆྲེར་ཤྲེས་པར་བའོ། །མདོར་ན་ཁབ་པའི་དོན་ནི་མཐའ་མྲེད་ལྟར་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་རིགས་ཀིས་
ཁབ། མཐའ་ཡོད་ལྟར་ན་ལམ་ཤྲེས་བསོམས་པས་སམ་རང་ཀིར་ནི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པས་འདི་ ་་་་་ཨཱརྻའི་

དགོངས་པར་རུང་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟར་གཟུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། རོགས་བང་དུ་སྲེམས་བསྲེད་
པའི་བང་སྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། སིད་པར་སྲེ་བའི་རྒྱུའི་ོན་མོངས་རྲེས་མཐུན་པའམ་ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་དགར་བལྟས་ཏྲེ་
ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སྤངས་པ་སྲེ་སྤོང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་བ་བ་རང་གི་ངང་ཚུལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །འཁོར་བ་
ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་འཁོར་བར་སྲེ་བ་བླངས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་བྲེད་པར་ཞུགས་པའི་སོབ་ལམ་པ་ཡིན་
པ་ིད་ཀིས་སོ། །འདིས་ན་རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་འཕགས་པར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །ཁོ་བོ་ནི་དྲེ་དག་
གི་དགྲེ་བའི་ཕོགས་ལ་བར་ཆད་མི་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །སིང་པོ་མཆོག་ཏུ། དགྲེ་བའི་ཕོགས་ནི་སྲེམས་བསྲེད་
དྲེ་དྲེ་སྲེ་བར་རུང་བ་ིད་རང་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཟླ་ཟྲེར་དུ་ཡང་སྲེ་མདོའ་ིདོན་མ་ནོར་བའོ། །དྲེ་ཡང་ས་བདུན་
པ་མན་ལ་ོན་མོངས་ཡོད་ལ། དག་ས་ན་སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྲེད་པའི་ོན་མོངས་གཏན་མྲེད་ཀང་ོན་
མོངས་ཀི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཡོད་ཅིང་དྲེ་དང་སིང་རྲེས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་འཕགས་སྲེང་གི་དགོངས་པར་རུང་
ངོ་། །ཇོ་བོ་ཨ་དུ་ལའི་གསུངས་སོས་སུ། ཆགས་པ་མིན་པའི་ོན་མོངས་ཆྲེད་དུ་སྤོང་ལ། ཆགས་པ་ལ་ཕི་ལ་
ཆགས་པ་ཆྲེད་དུ་སྤོང་། ནང་ལ་ཆགས་པ་ལ་ནུས་པ་བཞི་སྲེ། རིགས་འད་བསྲེད་པ། ས་ལམ་གི་གྲེགས་བྲེད་པ། 
སྡུག་བསལ་བསྲེད་པ། སྲེ་བ་ལྲེན་ནུས་རྣམས་ལས། དང་པོ་གསུམ་ཆྲེད་དུ་སྤོང་། བཞི་པ་མི་སྤོང་ཟྲེར་བའང་



6   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བརག་མི་བཟོད་དོ། །རྒྱུན་གིས་འཇུག་ན་རིགས་འད་བསྲེད་ལ། མི་འཇུག་ན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྒྱུན་
ལྡན་གཅིག་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཅན་སོ་སོར་འབྲེད་པའང་བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ། །ཡང་
ན་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་མདོར། དྲེ་དག་གི་འཁོར་བའི་རྒྱུ་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ོན་མོངས་པ་
གང་ཞྲེ་ན།་་་་་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་པར་དངས། འདི་ལྟ་སྲེ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་མི་ངོམས་པ་དང་། 
བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པར་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་ཕྲད་པ་དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་། 
སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་སོ་བ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་། སྲེམས་
ཅན་གི་བ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ལ་འགྲུས་པ་་་་་་སོ་བ་དང་ཆོས་ལ་ཆགས་པའི་བསམ་པ་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་
རྣམས་མི་འདོར་བ་སྲེ། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ། གང་དག་གིས་བང་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྲེད་ཀང་ོན་མོངས་
པའི་སོན་གིས་མི་གོས་པ། དགྲེ་བའི་རྩ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ོན་མོངས་པ་ནི་འདི་དག་གོ །་་་་་མདོའ་ིདུམ་བུ་

འདི་ནི། གཞན་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་དོན་དུ། དབང་དང་ལྡན་པའི་བང་པའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་དང་། སིང་རྲེ་གིས་ཀི་སོབས་ཀིས་བསམ་བཞིན་དུ་སྲེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའི་ཕིར་དང་། ཐབས་དང་

ཤྲེས་རབ་གིས་ཀི་སོབས་ཀིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར། མ་དག་པ་དང་དག་པའི་གནས་སྐབས་བསན་ཏོ། །ཞྲེས་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་པར་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀིས་

བཤད་དོ།།  །།བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་ལགས་ན། དྲེ་རྒྱུ་ཅིའི་སད་དུ་ོན་མོངས་པ་ཞྲེས་བགི། བློ་གོས་རྒྱ་
མཚོ། འདི་ལྟར་འདི་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གི་ོན་མོངས་པ་འདི་དག་གིས་བང་སྲེམས་ཁམས་གསུམ་པར་ཀུན་ཏུ་
སྦྱོར་ལ་ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ོན་མོངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལ་བང་པ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་
དགྲེ་བའི་རྩ་བའི་སོབས་བསྲེད་པས་བསམ་བཞིན་དུ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་ཏྲེ་དྲེས་ན་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་
དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ོན་མོངས་པ་ཞྲེས་བའོ། །ཇི་སིད་ཁམས་གསུམ་པར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བས་ཡིན་གི་
སྲེམས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དང་། དཀོན་བརྩྲེགས་འོད་བསྲུང་ལྲེའུར། ཇི་ལྟར་གོང་
ཁྲེར་སྲེ་བོའ་ིམི་གཙང་ལུད། །དྲེ་ནི་བུ་རམ་ཤིང་པའི་ཞིང་ལ་ཕན། །དྲེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ོན་མོངས་
ལུད། །དྲེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་བསྲེད་ལ་ཕན། །ཞྲེས་དང་། འོད་བསྲུང་འདི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན། སགས་དང་
སྨན་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་དུག་གིས་ནི་ལོག་པར་འཆི་བར་བྲེད་མི་ནུས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བང་སྲེ་རྣམས་ཀི་
ོན་མོངས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་བྲེད་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ོན་
མོངས་ཕྲ་མོ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པར་གསལ་ལ་དྲེ་ཚོགས་རོགས་བྲེད་ཀི་ཐབས་སུ་ཡང་འགྱུར་སིད་དྲེ། ཐོགས་
མྲེད་ཀིས་་་་་་ཐྲེག་བསྡུས་ཐབས་ཆྲེན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །སིད་པའང་ཞི་བའི་བདག་ིད་དང་། །ོན་མོངས་བང་
ཆུབ་ཡན་ལག་འགྱུར། །དྲེ་ཕིར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་བསམ་ཡས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ན་རང་དག་བཅོམ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   7 

ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཡན་གི་བང་སྲེ་འཁོར་བར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། 
རྲེན་གི་སོབས་་་་་་འཇོམས་དང་། རྒྱུའི་སོབས་་་་་་དངོས་ཀིས་སོ། །་་་་་དངོས་ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ནི་ཡང་སིད་པར་
ིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་རྲེན་ནོ། །ཟག་བཅས་ཀི་དགྲེ་རྩ་ལས་བྱུང་བ་ཟག་མྲེད་ཀི་དགྲེ་རྩ་ནི་རྒྱུའོ། །་་་་་ཐུབ་དགོངས་

དྲེ་དག་མདོ་བཞིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སར་དངས་པ་ལྟར་རྒྱ་ཆྲེར་དངས་ཏྲེ་ཐུབ་དགོངས་དང་གནོད་འཇོམས་སུའོ། །རྒྱུད་
བླའི་འགྲེལ་པའི་དོན་བསྡུས་ན།་་་་་ཐུབ་དགོངས་དངོས། ན་རང་དག་བཅོམ་དང་དབང་ཐོབ་པའི་་་་་་དངོས་བང་སྲེམས་་་་་་དངོས་

རྣམས་ནི་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་པ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་མ་སྤངས་པས་ོན་མོངས་
པའི་དི་མ་་་་་་དངོས་དི་ང་བའི་་་་་་དངོས་བག་ཆགས་་་་་་དངོས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ལ་་་་་་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ཞྲེས་དངོས་སུ་དྲེའི་རྲེན་
ཅན་མཚན་མའི་སོས་་་་་་དངོས་པ་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་ཕྲ་མོས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཟག་་་་་་དངོས་མྲེད་ཀི་ལས་ལ་བརྲེན་
ནས་ཡིད་ཀི་་་་་་དངོས་རང་བཞིན་གི་ཕུང་པོ་་་་་་དངོས་འབྱུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ནི་ོན་མོངས་པའི་
ོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཐུབ་དགོངས་་་་་་ཟག་མྲེད་ཀི་ལས་ནི་ལས་ཀི་ོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །་་་་་ཐུབ་དགོངས་ཡིད་ཀི་
རང་བཞིན་གི་ལུས་རྣམ་པ་་་་་་རང་ན་བང་སྲེའི། གསུམ་འགྲུབ་པ་ནི་སྲེ་བའི་་་་་་ཐུབ་དགོངས། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་བཞིན་
ནོ། །དྲེའི་རྲེན་ཅན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་འཆི་འཕོ་ནི་རྒ་ཤི་བཞིན་ནོ། །་་་་་ཐུབ་དགོངས་

རྒྱས་པར་མདོ་བཞིན་ཏྲེ་ཞྲེས་དཔལ་ཕྲྲེང་གི་མདོ་དང་སྦྱོར་རོ། །འདིར་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ནི་ོན་མོངས་
པའི་བག་ཆགས་ཀིས་གོས་བཞིན་པའི་མ་རིག་པའམ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀི་ལས་ནི་གཞན་
དོན་དུ་འཁོར་བར་སྲེ་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་་་་་་པཎི་ཏ་རྒྱན་དང་ི་མ་སྦས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན། ཡ་མ་རི་ལྟར་རོ། །ལ་སོགས་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ལས་
སོ། །ཡང་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་དྲེ་འཇིག་རྲེན་འདི་པའམ་ཕ་རོལ་པའམ་ཁམས་གསུམ་དུ་བགང་ཞྲེ་ན། ་་་་་
གནོད་འཇོམས་དངོས། འགོ་བའམ་སྲེ་གནས་སམ་སྲེ་བའམ་སིད་པའམ་འཇིག་རྲེན་གང་དུ་ཡང་མི་བགང་ངོ་། །འོ་ན་ཅི་
འད་ཞྲེ་ན། ཡིད་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་བ་ལྟ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ིད་ནི་མིན་ནོ། །འདིར་ཡང་
སིད་ཅྲེས་པའང་འཆི་འཕོ་སྲེ་བའི་དབང་ལས་བཏགས་ནས་བརོད་དྲེ། དབང་ཐོབ་པ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཡོད་ན་
འགོ་བ་སོགས་དྲེ་དང་དྲེར་སང་ལ་མྲེད་ན་མི་སང་ངོ་། །ལུས་དྲེ་ཡང་ཟག་མྲེད་ཀི་དགྲེ་རྩའི་རྣམ་སྨིན་གིས་བས་
པས་འདུས་བས་དང་འཁོར་བར་བརོད། ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ོན་གིས་མ་བས་པས་འདུས་མ་བས་དང་མྱང་
འདས་སུ་ཡང་བརོད་དོ། །ཞྲེས་དཔལ་ཕྲྲེང་གི་མདོ་དང་སྦྱོར་ཏྲེ་གནོད་འཇོམས་དང་ཐུབ་དགོངས་སོ། །ཡིད་
ལས་བྱུང་བའི་ཐོགས་མྲེད་ཀི་ལུས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་་་་་་རྒྱུད་བླའི་ཊིཀ་བྲེད་བོད་ཁ་ཅིག་དང་། གསུང་སོས། ཟག་མྲེད་ཀི་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ལུས་སུ་སང་ཞྲེས་པ་ནི། ནོར་བ་འབའ་ཞིག་སྲེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ཟག་མྲེད་ཤྲེས་བ་ལ་མི་
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སིད་དོ། །འོ་ན་ན་རང་དག་བཅོམ་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་ལམ་གང་ནས་འཇུག་ཅྲེ་ན། དགོངས་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། 
ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇུག་ཅྲེས་པའང་ནོར་ཅིང་། ཆུ་མིག་པ་སོགས། ས་དང་པོ་ནས་འཇུག་ཅྲེས་པའང་ནོར་ཏྲེ། 
ཐྲེག་ཆྲེན་ཚོགས་སྦྱོར་སོན་དུ་མ་བཏང་བའི་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ག་ལ་སིད། དྲེས་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་
གོ །འོ་ན་འཕགས་པ་སོ་སྲེར་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ན་རང་འཕགས་པའི་སྤངས་རོགས་ཐོབ་ཅིང་ཡར་ཡོན་
ཏན་བཟང་དུ་སོང་བ་ཡིན་པས་སོ་སྲེས་མིན་ཅིང་། ཚོགས་ལམ་པ་ལ་སོ་སྲེས་མ་ཁབ་བོ། །དྲེས་ན་འཕགས་
པའི་ཆ་དྲེ་སར་གི་དག་བཅོམ་གི་སྤངས་པ་དང་རོགས་པའི་རིགས་ཡོད་པས་ཕྲེ་ལ། ད་ལྟ་ནི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་
ཚོགས་ལམ་པ་ཡིན་ཞྲེས་བའོ། །ཁ་ཅིག ཐྲེག་དམན་འཕགས་པ་མྲེད་ཅྲེས་འདོད་པ་གག་སྲེ་རྲེས་ཟློས་ཙམ་ཡང་
བར་དཀའོ། །་་་་་དག་ལས་ཤྲེས་སོ། །བསྡུ་བར། ལྷག་བཅས་ཀི་རྲེན་དྲེ་ིད་ཀིས་ཚེ་བསིངས་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་འཇུག་གི་
ལྷག་མྲེད་དུ་ཞུགས་ནས་མིན་པར་བཤད་པ་ནི་དག་བཅོམ་ཤི་ནས་སྲེ་བ་མི་ལྲེན་པར་མདོ་སྡྲེ་པ་སོགས་འདོད་
པ་དང་བསྟུན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དབུ་མ་པའི་རང་ལུགས་སུ་འཆད་པ་ནི་སིང་རྲེའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། 
རང་བཞིན་དྲེའི་འོག་ཏུ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ོན་མོངས་མི་སྤོང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ལས་ནི་གཞན་དོན་དོར་ནས་རང་
དོན་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པ་དང་། རང་བཞིན་མྲེད་རོགས་ཀི་ཤྲེས་རབ་དང་། བསྡུ་
བ་བཞི་སོགས་གཞན་དོན་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྦྱིན་པས་སྲེམས་ཅན་སར་ཡོངས་སུ་མ་བསྡུས་པ་ཡོངས་
སུ་སྡུད་པས་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད། སོགས་པས་སྦྱོར་ལམ་དུ་སྨིན། མཐོང་སོམ་དུ་གོལ། མི་སོབ་པར་གོལ་བ་
མཐར་ཐུག་པར་རམ། གདམས་ངག་གིས་སྨིན་ཤྲེས་རབ་ཀིས་གོལ་བར་བྲེད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་་་་་་ཨཱརྻ་པ་
ཡིན་ནོ། །མདོ་ནི།་་་་་འཇིག་རྲེན་ཕལ་དང་མུ་སྲེགས་ལས། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་་་་་་ན་ཐོས་ལས་བང་སྲེའི་སོད་པ་ལས་འཇུག་སིད་པས་ན་ཐོས་

ལས། ཆོས་་་་་་སྲེམས་བསྲེད་གཟུང་བ་དྲེ། རྣམས་ལས་ཤིན་ཏུ་ཁད་པར་་་་་་དག་ལྡན་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་་་་་་ཤྲེར་ཕིན་བསན་པར་བའི་ན་ཐོས་

བགོལ་ནས་མི་བཞག་གོ་ཞྲེས་པའི་དོན་ནོ་འབུམ་ཊིཀ་གོ །རྣམས་ཐོབ་པར་བའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྔ་གྲེན་པོའ་ིཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་
ལམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བརོད་་་་་་རྒྱུ་འབྲས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་ཞྲེས་སིང་མཆོག་ཟླ་ཟྲེར་ཏྲེ་དག་ལྡན་ཡང་ངོ་། །དོ། །ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་
ངོ་། །སིང་པོ་མཆོག་ཏུ་རུང་བ་ནི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་་་་་་འདི་གཙོ་བོ་ལྔ་ནི་འཁོར་ཡིན་ཞྲེས་སོ། །དང་པོ་ཞྲེས་སོགས་ཆོས་དྲུག་
བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། ན་རང་བང་སྲེམས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་དང་། ལམ་ཤྲེས། དྲེ་
རྒྱུ་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ས་འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་དང་ཡུལ་ལ་
སོགས་པ་ཡན་ལག་རྣམས་བརོད་ཟིན་ནས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཐྲེག་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་
རོགས་པར་བ་དགོས་པས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་དང་། ལམ་ཤྲེས་སོན་ནོ། །བང་སྲེས་ན་རང་གི་ལམ་ཤྲེས་རབ་
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ཀིས་དག་པར་བས་ཏྲེ་གོམས་པར་བ་བས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་གསུངས་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །རྩ་བ་ལ། ཤྲེས་པར་
བའོ། །གང་ན། ན་ཐོས་ཀི་ལམ་འདིའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། སྡུག་བསལ་སོགས་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་
དག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གམ་སོ་གསུམ་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་སོ་ནས་ནིའོ། །གང་དུ་ན། 
ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་ཚུལ་ལ་སྲེ་སྐབས་སུ་ནིའོ། །དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་མི་རག་པ་ིད་དུ་ཡིད་ལ་
བའོ། །སྡུག་བསལ། བདག་མྲེད། ཞི་བ། དབྲེན་པ། ནད། ཤུ་བ། ཟུག་རྔུ། སྡིག་པ། ན་བ། དག། འཇིག་པའི་
ཆོས་ཅན། མི་བརན། འཇིག་པ། འཇིགས་པ། འགོ་ནད། སོང་ིད། བདག་གི་མྲེད། ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་། 
གནོད་པར་ཡིད་ལ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་རྒྱས་འབྲིང་ནའོ། །འདིར་ཤྲེས་བ་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ནི། མཛོད་ལས་ཤྲེས་པར་
བ་ཞིང་། ལུང་སྲེར་ཡང་། ཆ་ཙམ་བཀོད་ལ། བཟོད་འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་དཔིས་མ་ཕིན་སང་བས་དག་ལས་སམ་
ཁོ་བོ་མཛོད་འཆད་དུས་སམ་དྲེའི་ཊིཀ་རྩོམ་པར་འདོད་པ་ལས་ཤྲེས་པར་བའོ། །འདི་ཙམ་གནད་ཀི་དོན་ཏྲེ། 
བདྲེན་བཞི་ལ་དམིགས་ནས་མི་རག་སོགས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཀི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བློ་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་
ཤྲེས་སོགས་ཐོག་མར་སྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་ན་ཐོས་ཀི་བློ་མཐོང་ལམ། དྲེ་གོམས་པར་བྲེད་པའི་རྒྱུན་གིས་
འཇུག་པའི་དམན་པའི་སོབ་ལམ། ན་ཐོས་ཀི་སོམ་ལམ། དྲེ་མཐར་ཕིན་པའི་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་གི་རོགས་པ་
དྲེའི་མི་སོབ་ལམ་དུ་བཞག་གོ །དྲེ་ཤྲེས་བའི་ལམ་མོ། །ལམ་ཤྲེས་ནི། སྦྱོར་བ་སྲེམས་བསྲེད་ཀིས་ཀུན་ནས་
བསང་། །དངོས་གཞི་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ཟིན། རྲེས་བང་ཆྲེན་དུ་བསོ་བ་དང་
བཅས་པས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་ཤྲེས་པ་སྲེ།་་་་་དག་ལྡན་དུ་དྲེ་ནི་དྲེ་དག་མ་དམིགས་པས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་འཇུག་སྲེ། 

སར་ཡང་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ལ་སྨོན་པའི་ཕིར་དང་། ཕིས་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་བསོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་པའི་
བང་སྲེའི་མཐོང་སོམ་གིས་ཡོད་ཅིང་། གཞུང་ལ་སྦྱར་བ་ནི། སྦྱོར་ཕྲྲེང་དུ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཁད་པར་
དུ་འཕགས་པར་བཀོད་ཟིན་པས་དྲེར་བལྟའོ། །འདིར་ལོ་ཙྪ་བ་སོགས་་་་་་འབྲྲེ། ཡང་འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ། བསན་བཅོས་འདིར་
དངོས་སུ་ན་རང་རང་རྒྱུད་པའི་ལམ་ཁོ་ན་བསན་གི་ལམ་ཤྲེས་མ་བསན་ཞྲེ་ན། མི་དམིགས་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་
བ་ཞྲེས་པ་སུས་སིབས། མདོར་ཡང་། དྲེ་ལྟའོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་མཁྲེན་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་པས་དྲེ་མི་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་རྲེ་བུ་རིན་ནི། ཡུལ་ལམ་གསུམ་དངོས་སུ་བསན་པས་
ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྲེས་ཤུགས་ལ་བསན་ཅིང་། ཞྲེས་སོགས་ནས། དྲེ་དག་ཀང་བང་སྲེའི་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པའི་ལམ་
གིས་བསན་པར་ཤྲེས་པར་བ་ཞྲེས་འདིར་བཤད་ན་རང་གི་ལམ་གིས་བང་སྲེའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་འཆད་པ་
ནི་ནོར་ཏྲེ། དྲེ་ན་རང་གི་ལམ་མཚན་ིད་པ་མིན་ན་དྲེ་ཤྲེས་པས་ན་རང་གི་ལམ་ཤྲེས་པར་མི་འགྱུར་ལ། 



10   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན་བང་སྲེའི་རྒྱུད་ལ་འགལ་ལོ། །དྲེས་ན། འདིར་བསན་བཅོས་སུ་ན་རང་གི་ལམ་དང་དྲེ་
ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་གིས་ཀ་དངོས་སུ་བསན་ཏྲེ། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་དག་གི །རྣམ་པ། ན་ཐོས་ལམ་
འདི། ཞྲེས་དང་། མི་དམིགས་སོ་ནས། ཤྲེས་པར་བ་ཞྲེས་དང་། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ། ཞྲེས་དང་། འཛིན་
པ་མི་སྤོང་། བསྲེ་རུའི་ལམ་དང་ཤྲེས་པར་བ། །ཞྲེས་པས་སོ། །མདོར། ལམ་ཤྲེས་དངོས་སུ་གསུངས་ཤིང་ལམ་
སྦས་ཏྲེ་གསུངས་པ་མན་ངག་གིས་གསལ་པོར་ཕྱུང་བའོ། །ངག་ལས་ཤྲེས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་
སོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །་་་་་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ཆྲེད་དུ་ལམ་འདི་ལོགས་སུ་བསོམ་པའི་འབད་པ་ནི་མི་དགོས་ཀི། རང་

གི་ལམ་ལ་དྲེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་ཤྲེས་པར་བ་བའི་དོན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
གམ་ྲེར་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དྲུག་རྣམས་སོ། །གང་གིས་ན། བང་སྲེམས་ཀིས་སོ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་སྐབས་
སུའོ། །གང་གི་སོ་ནས་སྲེམས་བསྲེད་ཅིང་རྣམ་པ་རྣམས་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མ་དམིགས་པར་རོགས་པའི་སོ་
ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཡིན་པར་ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲྲེལ་དྲེ་ལྟར་རོ། །རྣམ་པ་རྣམས་གང་ན། 
སྡུག་ཀུན་སོ་སོ་བའི་རྣམ་པ་བརྒྱད།་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་བུདྡྷ་ཤི། ཐུན་མོང་གི་བདུན། འགོག་བདྲེན་གི་བདུན། ལམ་གི་
བཞིའོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར། རྣམ་པ་ལ་ལ་ནི་རྣམ་གངས་ཀིས། ལ་ལ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
བསན་པ་ཡིན་པས། ན་ཐོས་ཀི་ལས་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པས། ཆོས་མངོན་པ་དང་
ཐ་སད་མཐུན་པར་གསུངས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་ཀི་རྣམ་པ། མི་མཐུན་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །བདྲེན་བཞི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་དང་་་་་་གསྲེར་པོ་སྡུག་བསལ་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ནི། 
སྲེ་འཇིག་གིས་མི་རག འགྲེལ་ཆྲེན་གསྲེར་་་་་་ཟག་བཅས་ིད་བུདྡྷ་ཤི་ཀིས་འཕགས་པ་དང་་་་་་གསྲེར་མི་མཐུན་པས་སྡུག་
བསལ། དོན་གཞན་གི་བདག་གིས་སོང་པ་དང་བདག་མྲེད་པས་ཞི་བའི་རྣམ་པ་སྲེ་རང་ིད་བདག་ཏུ་མྲེད་པ་སྲེ། 
རྣམ་པ་བཞི་དང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བརོད་པར་བའོ། །ཡང་ན་སོང་པའི་མཚན་ིད་ཀི་བདག་མྲེད་པ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ཡང་སྲེ་
དོན་གཞན་གིས་སོང་པ་དང་། ཞིང་རང་ིད་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་བདག་ཏུ་མྲེད་པ་སྲེ་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པའོ། །སྦྱོར་ཚུལ་
གིས་ཀ་གསྲེར་རོ། །མདོ་དང་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སོང་པ་མྲེད་པར་བདག་མྲེད་ཞི་བ་བྱུང་། དྲེའི་བདག་མྲེད་
བདག་དོན་གཞན་མྲེད་པ་ཞི་བ་གཅིག་པའི་བདག་མྲེད་དུ་འཆད་དོ། །རང་ཀིར་དུ། སོང་པ་དང་ཞི་བ་ཞྲེས་ཏྲེ་
ཨཱརྻ་དང་དོན་མཐུན་ནོ། །དག་སིང་ཟླ་ཟྲེར་གསུམ་དུ། བདག་མྲེད་ནི་བདག་གི་མཚན་ིད་མྲེད་པས་དང་། 
བདག་གི་བའི་སོང་པ་ནི་ཞི་བ་སྲེ་ཤི་བའི་རོ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི།་་་་་ས་

བོན་ལྟར་ཚེ་རབ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་རྩ་བར་གྱུར་པས་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ིད་དམ་རྣམ་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་ ་་་་་རྲེན་དུ་
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མས་གོས་དགོས་པ་དང་ལུས་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པསནད་་་་་་དང་འད་ཀི་རྣམ་པ་དང་། སྡུག་བསལ་རས་རིགས་ཀུན་འབྱུང་བས་་་་་
་སྡུག་བསལ་གི་གནོད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ོན་མོངས་པའི་རྣག་ཁྲག་ཟག་པས་ཤུ་བ་དང་འད། འབྲས་དང་། སྡུག་བསལ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྲེ་བས་རྲེན་
གི་རྣམ་པའི་་་་་་ཕི་ནང་གི་གནོད་པས་ཟུག་ཅིང་བཅོས་དཀའ་བས། ཟུག་རྔུ་དང་་་་་་འད་སྡུག་བསལ་རྒྱུད་མར་འབྱུང་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དོན་བུདྡྷ་ཤི་

བས་རྲེན་གི་རྣམ་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་་་་་་སྨད་པར་བ་བ་དང་མ་རུང་བར་འགྱུར་བས་སྡིག་པ་དང་འད་བས་སྡིག་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་
སོ། །་་་་་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གོ །གིས་པ་ནི། ན་རང་མཐོང་ལམ་པས་སྡུག་ཀུན་གི་མཚན་ིད་རོགས་པས་ཡིད་འབྱུང་
ངམ་་་་་་གསྲེར་སོ། སོམ་ལམ་པ་སྡུག་ཀུན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ་རྒྱབ་ཀིས་ ་་་་་གསྲེར་ཕོགས། མི་སོབ་པ་
སྡུག་ཀུན་འགོག་པའི་དོན་གི་ཕིར་ཞུགས་པ་ནི་མས་སུ་ལྲེན་་་་་་གསྲེར་པའོ་ཞྲེས་་་་་་གསྲེར་ན་ཐོས་ཀི་ལུང་ལས་འབྱུང་ཟྲེར་

རོ། །རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། ཡིད་འབྱུང་བ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་ལའོ། །འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བ་ནི་སོམ་པའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དག་ལའོ། །འགོག་པ་ནི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་འགོག་
པའོ། །ཡིད་འབྱུང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་དྲེ་གིས་ཀི་སྦྱོར་བ་ ་་་་་ནི་རྣལ་འབོར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གནས་
པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །འགོག་པ་ལ་ཞུགས་་་་་་བོད་རྣམས་ཕིར་དུ་སྦྱོར་མཐོང་། སོམ་པར་ཞུགས་འཆད་པ་ནི་ནོར་རོ། །པ་ནི་མི་སོབ་་་་་་གསྲེར་

པའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྲེན་པ་དྲེ་དག་ིད་སོ་སོར་རྲེ་རྲེའི་ཡིད་འབྱུང་བའི་
རྣམ་པ་དྲེ་དག་གི་མཚན་ིད་ནི་བདུན་བདུན། སྡོམས་ན་བདུན་ཏྲེ། སྡུག་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཡིད་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། 
རང་བདྲེ་འཇོམས་་་་་་སིང་མཆོག་པས་སམ་མི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བདྲེ་བ་དང་གནོད་པ་ས་ཚོགས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕ་རོལ་་་་་་
མདོ་སོགས་དག་དང་འད་བའི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བུདྡྷ་ཤི། ཕིར་རྒ་ནད་འཆི་བས་སམ་གྲེན་པོ་དང་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་བཅས་པས་འཇིག་
པའི་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་པའི་ཕིར། དྲེ་ལྟར་ཡིད་འབྱུང་བའི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་གིས་དག་དང་། ཆོས་ཅན་འད། 
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བ་བ་ཡིན་ཏྲེ།་་་་་གནོད་འཇོམས་གིས། རང་གི་ངོ་བོ་བརན་པར་མི་གནས་པས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་

དོན་བུདྡྷ་ཤི་དངོས་སམ་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་གསུམ་དང་འཇིག་རྲེན་གི་ཆོས་མི་བརན་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་་་་་་
གནོད་འཇོམས་ཆྲེ་བར་གཡོ་ཞིང་མི་བརན་པ་དང་འཇིག་རྒྱུ་་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་ཕིས་འབྱུང་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་ངང་་་་་་ཆྲེ་བར་

གིས་འཇིག་པས་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་རྣམ་པའི་ཕིར། དྲེ་དག་གི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་གིས་དག་དང་། འགོག་པའི་
རང་གི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་གསུམ་རྣམས་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་འད། འགོག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྲེ། འདི་དང་ཕི་མར་གནོད་་་་་་
ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་་་་་་ཐོག་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞྲེས་དག་སིང་་་་་་འཇིགས་པ་དང་།་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན། 

སིན་པོ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་ནད་འགོའམ་་་་་་འབྱུང་པོ་དང་སིན་པོ་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ཞྲེས་མདོ་དག་སིང་

གིས་་་་་་འགོ་ནད་དང་། འབྱུང་ཆྲེན་འཁྲུགས་པ་དང་། ཐོག་འབབ་་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་་་་་་མུག་གྲེ་དང་ཕ་
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རོལ་གི་དམག་ཚོགས་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ཞྲེས་དག་སིང་གིས་་་་་་འཚེ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། འགོག་པའི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ལ། མ་
རིག་པ་་་་་་ཨཱརྻ་འགོག་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ོན་མོངས་མྲེད་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གསྲེར་པས་
བདག་མྲེད་པའི་རྣམ་པའམ། རྣལ་འབོར་པའི་བདག་ནི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་སྲེ་དྲེ་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་ཅྲེས་
དག་སིང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་ཞི་བ་དང་། ོན་མོངས་ཞི་ཞྲེས་དག་སིང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་དང་ོན་མོངས་མྲེད་པ་
ནི་གཙང་བ་སྲེ་དྲེ་གིས་ཀིས་དབྲེན་པའམ་གཙང་བ་ནི་ག་ནོམ་པའི་རྣམ་པའི་རྣམ་གངས་སོ། །་་་་་དག་སིང་ངོ་། །ཨཱརྻ། 

ཇི་ལྟར་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་ིད་བདག་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ཡང་བདག་གི་དང་བྲལ་བས་སོང་པ་ིད་དང་། འདུས་བས་
ཀི་མཚན་མ་གང་དུ་ཡང་མྲེད་པས་་་་་་རྒྱུ་རྲེན་གིས་འདུས་བས་པའི་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལ་སྨོན་
པ་མྲེད་པ་དང་། གང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མ་འོངས་པའི་་་་་་ཕུང་པོ་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་མྲེད་པའི་
རྣམ་པ་དག་གམ་རྣམས་དང་་་་་་ཞྲེས་བཞི་པོའ་ིབཤད་པ་གནོད་འཇོམས་དང་དག་སིང་གིའོ། །གསྲེར་ནི་དྲེ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བགང་ངོ་། །དྲེ་
བདུན་ིད་་་་་་དག་སིང་ལམ་་་་་་ཨཱརྻ་གི་ཡང་རྣམ་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་འགོག་པ་ནི་འགོག་བདྲེན་ནོ། །འདིས་འགོག་
པར་བྲེད་པས་འགོག་པ་ནི་ལམ་བདྲེན་ཏྲེ་དྲེ་དག་སོ་སོ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་ཞྲེས་དག་སིང་ཟླ་གསུམ་མོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཞྲེས་དག་སིང་སྲེ་སོ་སོར་བས་ན་སོ་དྲུག་འོང་ངོ་། །ལམ་གི་བདྲེན་
པའི་རྣམ་པ། མྱང་འདས་ཀི་གོང་ཁྲེར་ཐོབ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བུདྡྷ་ཤི། ཨཱརྻ་པར་བྲེད་པས་ལམ་སྲེ། མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་
གིས་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་བསོམ་ཞྲེས་སོགས། སོ་བདུན་ནས་མ་འདྲེས་པའི་བར་རོ། །ོན་མོངས་མ་ལུས་
པའི་གྲེན་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བུདྡྷ་ཤི་པོར་གྱུར་པས་་་་་་མ་ལུས་པར་རོགས་པས་ཞྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ་སྦྱིན་སོགས་གྲེན་པོ་མ་ལུས་པའོ། །རིག་པ་སྲེ། མི་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྦྱིན་ཕར་བསོམ་ཞྲེས་སོགས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྦྱར་རོ། །སྲེམས་ཀི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་་་་་་འགྲེལ་

ཆྲེན་གསྲེར་པ་ིད་རོགས་པར་བྲེད་པས་སྒྲུབ་པ། ཤྲེར་ཕིན་ལ་སོད་ཚེ། ཞྲེས་སོགས་ནས། བདག་གམ་བདག་གིར་
མྲེད་དོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། བང་ཆྲེན་པོའ་ིཡོངས་སུ་བསོ་བའི་སྲེམས་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དང་འགོགས་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པར་རོགས་པའི་གནས་སུ་འགོ་བས་ངྲེས་པར་
འབིན་པའི་རྣམ་པའོ། །ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་སྲེམས་ཡང་སྲེམས་མ་ཡིན་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀང་སྲེམས་མ་
ཡིན། ཞྲེས་སོགས་ནས། སྲེམས་མ་ཡིན་པ་ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཞྲེས་སོགས་སོ་ཨཱརྻའོ། །རྣམ་པ་ྲེར་
དྲུག་ཏུ་ཤྲེར་འབྱུང་སྲེ་ཕ་རོལ་སོགས་བདུན་ིད་དུ་བགང་ངོ་། །གསྲེར་ནི། ཕ་རོལ་སོགས་བཅུ་བཞི་དག་འགོག་
པའི། སོང་ིད་སོགས་བཞི་གཅིག་ཏུ་བགང་བས་སུམ་ཅུ་འོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། ས་འགྲེལ་ནི། 
བདྲེན་བཞི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའི་འཕགས་ལམ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པའི་འཕགས་ལམ་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་ངྲེས་པར་འབྲེད་
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པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རོགས་པའམ་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པས། འབྲས་བུ་འཕགས་ལམ་གིས་བརོད་
ཟིན་ནས་དྲེའི་རྒྱུ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་མཐུན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། རང་ཀིར་གིས། ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་དོད་ལ་
སོགས་པའི་ལམ་གཞན་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གསུངས་པ་དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཡང་ཤྲེས་པར་བ་སྲེ་དྲེ་
གསུངས་པ་ཞྲེས་པས། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཀི་སྦྱོར་ལམ་ལ་ནི། བཞི་སྲེ་བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
མཚུངས་པར་བསོམ་པའི་དོད་རྩྲེ་བཟོད་ཆུང་། ཁམས་གསུམ་གི་བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ཕྲི་ནས་མཐར་སྡུག་བདྲེན་
གི་རྣམ་པ་གང་རུང་གཅིག་ལན་གིས་སུ་བསོམ་པའི་བར་བཟོད་འབྲིང་། འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་
པའི་བཟོད་ཆྲེན་དང་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བཞིའོ། །རང་ཀིར་གིས། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ་
ལ་ནི། ཞྲེས་པ། ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རྣམ་པར་བཞག་པར་ཤྲེས་པར་བ་ཞྲེས་པའི་དོན་
ཏོ། །ཞྲེས་པས། འཕགས་པ་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་སྦྱོར་ལམ་ལ་བཞི་སྲེ། གཟུགས་
སོགས་དང་བང་སྲེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་དངོས་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར་ན། གཟུགས་སོགས་
དང་བང་སྲེམས་སོགས་ཀི་སོང་པ་ིད་རྣམ་དབྲེར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཀིས་
དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་དང་པོ་དྲེ་དོ་བའོ། །ཀོའུ་ཤི་ཀ་
གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀིས་སོང་ངོ་། །སོགས་ནས། བང་སྲེམས་བང་སྲེམས་ཀིས་སོང་་་་་་གཟུགས་སོགས་དང་བང་སྲེའི་སོང་

ིད་གིས་སུ་མྲེད་ཅིང་གིས་སུ་བར་མྲེད། ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མ་
དམིགས་པར་རོགས་པའི་ཆ་ཤྲེས་རྣམ། དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་དམིགས་བར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་
ལྟར་རོགས་པའི་བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་གིས་པ་རྩྲེ་མོར་གྱུར་པ་དག་ཏུ་འདོད་དོ། །དམིགས་པའི་ཚུལ་
གིས་གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་སོགས་དྲེ་རྣམས་ལ་རག མི་རག་ལ་
སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས་གནས་པ་བཀག་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་ཞྲེན་བར་མྲེད་པའི་
ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་གསུམ་པ་བཟོད་པ་རྣམས་སོ། །དམིགས་
པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་རག་ཅྲེས་བ་བར་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བང་སྲེའི་ས་བཅུ་དག་ལས། 
ཐོག་མར་བརྩམས་ནས་ནི་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་ཚུལ་གིས་མི་གནས་པར་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡིས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་
མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་ཞྲེན་བར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་བང་
སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་བཞི་པ་ནི་ཆོས་ཀི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་མདོ་ལས་མ་བཤད་དོ། །ཞྲེན་ནས་གནས་
པར་མི་བ་བ་ཅི་ཕིར་ཞྲེ་ན། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་མཁྲེན་ནས་ཏྲེ་མངོན་་་་་་ཤཱན་དངོས་པར་རོགས་པས་ཆོས་
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ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་རམ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡོད་མྲེད་ཀུན་མཁྲེན་ནས་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ས་དང་པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་མི་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་ཕིན་དྲུག་སོགས་རྒྱ་
ཆྲེར་རོ། །བརྒྱད་སོང་པར། འབྲས་གནས་བཞི་དངོས་སུ་སོས་ཤིང་དྲེའི་ཤུགས་ཀིས་ཞུགས་པ་བཞི་ཡང་གཟུང་
ཞྲེས་འབྲྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །རང་རྒྱལ་དང་སངས་རྒྱས་གིས་དངོས་སུ་སོས་པས་ས་བཅུ་ཞྲེས་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སོ། །འགྲེལ་
པ་ལས། གང་གིས་དམིགས་པའི་རྣམ་པ། གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ། བློའ་ིངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་ཕུང་པོ་དོན་དམ་པར་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་ཀི་སོང་པ་ིད་
རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོད་ཀི་དོན་རྣམ་མོ། །ཞྲེས་སོགས་སར་ལྟར་རོ། །གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ས་མར་བསན་པ་བཞིན་དུ་སོང་པའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་སུ་མི་དམིགས་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། 
ཞྲེས་སོགས། དྲེ་བཞིན་དུ་སོང་པའི་ཕིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་རག་པ་ཡང་མ་
ཡིན་ཞྲེས་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་བཀག་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་
ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་དམ་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་པ་སྲེ་གནས་བར་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་
མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་དྲེ་བས་བང་ཆུབ་མངོན་རོགས་རྒྱས་ནས་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་ཅིར་
ཡང་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། ཞྲེས་བ་བ་གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་ཚད་མའི་སྲེས་བུར་གྱུར་པས་མ་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཀི་འཐད་པས་ཏྲེ་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། འཐད་པས་ཞྲེས་པ་ལུང་
གིས་ཚད་མ་སོན་ཏྲེ། ང་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་ལ་འདུག་པས་ནི་ཆོས་གང་གི་སྲེ་བའམ་འགག་པ་མ་མཐོང་
ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་ཀི་གཞུང་གིས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་བཞིན་བསོམ་པ་
ཞྲེས་བ་བའི་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་སོ། །གིས་པ་ནི། བདྲེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་ལའོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་བཞི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྲེའོ་ཞྲེས་བ་བ་་་་་་མཚོན་ཆ་ནི་དང་པོར་གོ་ཆ་ཕུགས་ནས་དྲེའི་འོག་ཏུ་འདོད་པའི་སྲེས་བུ་ལ་ཕུགས་

པའི་དཔྲེའོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ིད་ནི། 
ཐྲེག་པ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་འབྲིང་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ནི། རང་རྒྱལ་གང་ཟག་གི་མཚན་
ིད། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བརྲེན་ནས་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་གོ་སྐབས་ཕྲེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པ། དྲེའི་ལམ་
གི་མཚན་ིད་དོ། །སའི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རང་རྒྱལ་ཐྲེག་པའི་མཚན་ིད་ནི། བློ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་
མདོ་འགྲེལ་དུ།་་་་་དབིག་གྲེན། རང་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སར་ཕིན་པར་བྲེད་པའི་ཐྲེག་པ་ནི་རང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པ་སྲེ། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །མཚོན་བའི་ས་བཤད་ནི། བདག་ིད་གཅིག་པུའི་དོན་ཏྲེ་རྒྱུ་
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མཚན་དུ་གྱུར་པར་བས་ནས་རང་ིད་སངས་རྒྱས་པས་རང་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའོ།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན། །སྨོན་
ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྲེན་གི་མཐུས་བང་ཆུབ་རོགས་པས་རྲེན་རོགས་ཞྲེས་སམ། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་
འགྲེལ་དུ། དམིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་རྲེན་གིས་ཡྲེ་ཤྲེས་རོགས་པ་སྲེ།་་་་་མདོ་ཚིག ཞྲེས་བ་བས། རྲེན་ཅིང་
འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་བསན་ཏྲེ། དམིགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་
རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་ཤྲེས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྲེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞྲེས་པས་དམིགས་པ་
གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་རྲེན་གིས་རྲེན་འབྲྲེལ་ཤྲེས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རོགས་ཞྲེས་པའོ། །མཚན་གཞི་ལ། ལམ་གི་
དབྲེ་བ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། གང་ཟག་གི་དབྲེ་བ་ལ། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ཚོགས་དང་སོད་པ་གིས་ཏྲེ་་་་་་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། 

གསུམ་མམ་དང་པོ་ིད་ནས་འདོད་ཆགས་ཆུང་བ་སིང་རྲེ་ཆུང་བ། ང་རྒྱལ་སོད་པའི་རིགས་ཅན་གསུམ་དུ་་་་་་དབུ་

མ་སིང་པོ་དང་དྲེའི་རང་འགྲེལ་རོག་གྲེ་འབར་བར་བཤད་དྲེ། རིགས་ཀི་མཚན་ིད་གསུམ་ཡིན་ཏྲེ། རང་བཞིན་གིས་ནི་
འབྱུང་བ་ིད། །དང་པོ་ིད་ནས་འདོད་ཆགས་ཆུང་། །སིང་རྲེ་ཆུང་བའི་རིགས་ཅན་པ། །ཁད་འཕགས་ང་རྒྱལ་
ལ་སོད་པ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་གསུམ་ཅར་ཡང་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཚོགས་བསགས་དགོས་ཏྲེ། མདོ་དིན་ལན་བསབ་
པར། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོ་བརྒྱས་ཚར་ཕིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། བར་བསྐལ་
བརྒྱད་བཅུ་པ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོར་མཛོད་དུ་བཤད་ལ། བསྲེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡི་རྒྱུས། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་
བཤྲེས་ཀིས་ཀང་། སོན་ཞྲེས་བ་བ་ནི་བསྐལ་པ་བརྒྱའི་བར་དུ་སྲེ། ཞྲེས་སོ། །ས་སྡྲེའི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར། 
བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེས་པར་བྲེད་པ། ཞྲེས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དང་པོ་བསྐལ་
པ་བརྒྱ་ཚང་བར་ཚོགས་བསགས་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་ན་སོབ་
དཔོན་མྲེད་པར་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བསོམས། རང་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བའི་དག་བཅོམ་པ་ིད་མངོན་དུ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། གསུམ་ག་
འད་བར་བཤད་དོ། །འདི་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚོགས་གསོག་པའོ། །རང་དོན་གནས་པའི། གཞན་དོན་རྒྱུ་བའི་ཁད་
པར་རོ། །དང་པོ་ལ། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ནི། བསྐལ་པ་བརྒྱའི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་
ན་ཐོས་ཀི་སྡྲེ་སོད་ལ་དམིགས་ནས་ཆོས་་་་་་ཀུན་བཏུས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཚོགས་ལམ་བསྲེད་ནས་ད་དུང་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་
ཤྲེས་ཏྲེ་སྡྲེ་སོད་གསུམ་གི་དོན་ས་སྡྲེའི་རང་རྒྱལ་སར་་་་་ཕུང་སྲེ་ཁམས་གསུམ། རྲེན་འབྲྲེལ་་་་་་ས་སྡྲེར་གནས་གནས་མིན་་་་་་
སར་བདྲེན་པ་་་་་་སར་སྲེ་མཁས་བའི་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཤིང་འཆི་འཕོ་ཁར་སངས་རྒྱས་མྲེད་པའི་
ཞིང་དུ་སྲེ་བར་དང་། དྲེར་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ལམ་བགོད་པ་དང་། བང་
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ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་གདུལ་བ་ལ་ལུས་ཀི་ཆོས་སོན་གི་ངག་གིས་མིན་པར་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་སོ། །དྲེ་ནས་ཕི་མར་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མྲེད་པའི་ཞིང་སོང་པར་གིང་གསུམ་གི་སྲེས་པ་དམངས་རིགས་མིན་པ་གཅིག་ཏུ་སྲེས་
ཏྲེ་རང་བྱུང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྲེན་པར་རོགས་ནས་དུར་ཁྲོད་དུ་ཕིན་ཏྲེ་རུས་པ་འདི་ཅི་ལས་བྱུང་
བསམས་པས་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་རྲེན་འབྲྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་ཏུ་རོགས་པའི་དོན་བསམ་
གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྲེན་ནས་བསོམས་པས་ཚོགས་ལམ་གི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ནས་གཟུང་སྲེ་
ལམ་ལྔ་སན་ཅིག་ལ་མངོན་དུ་བྲེད་དོ། །སོན་དང་བསྲེ་རུ་བང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྲེན་གཅིག་ལ་
ཀུན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་མཐོང་སྤང་ོན་སིབ་དང་ཤྲེས་སིབ་གཟུང་རོག་སྤོང་ངོ་། །སོམ་སྤང་ཁམས་གསུམ་གི་
ཤྲེས་སིབ་གཟུང་རོག་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཁམས་གོང་གི་ོན་སིབ་དགུར་དིལ་ཏྲེ་སྤོང་ངོ་། །འདོད་པ་
དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གིས་པ་གསུམ་པའི་སོམ་སྤང་གི་ོན་མོངས་མཐོང་ལམ་གི་སར་འཇིག་རྲེན་པའི་
སོམ་ལམ་གིས་སྤངས་ཟིན་ཏྲེ། དྲེའི་སར་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཐོབ་ལ་མ་མས་པས་སོ། །དྲེས་ན་འདི་ལ་ཕིར་
མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སོན་སོང་གི་ཞུགས་འབྲས་གིས་དང་མཐར་དག་བཅོམ་སྲེ་རས་གསུམ་དུ་འགྱུར་
རོ། །ཚོགས་དང་སོད་པ་ཆྲེ་བ་ནི། དོད་་་་་་ས་སྡྲེར་དངོས་རྩྲེ་བཟོད་པ་རྣམས་བསྲེད་ཅིང་ཚེ་དྲེ་ལ་དགྲེ་སྦྱོང་་་་་་དངོས་གི་
འབྲས་བུ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པ་ཞིག་དང་། ཚོགས་སོད་ཆུང་བ་ནི། དག་བཅོམ་མ་གཏོགས་པའི་་་་་་དོན་དངོས་དགྲེ་
སྦྱོང་གི་འབྲས་་་་་་དངོས་བུ་གང་རུང་ཐོབ་ནས་གནས་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྲེད། ཅྲེས་སོགས་ས་སྡྲེའི་རང་སངས་
རྒྱས་ཀི་སར་བཤད་ཅིང་། ཀུན་བཏུས་སུ་ཡང་། ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སོན་མ་བསྲེད་པའམ། 
སོན་བསྲེད་པ་སོན་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པའམ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པའང་རུང་། ཞྲེས་དང་། དབུ་མ་སིང་པོར། འགའ་
ཞིག་བསྐལ་པ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས། །འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་མཆོད་ཅིང་། །རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་ཕིར་
བརྩམས་ནས། །སྨིན་པར་བྲེད་དོ་གཞན་དག་ནི། །སངས་རྒྱས་གིས་བས་ངྲེས་འབྲེད་ཀི། །ཆ་མཐུན་བསྲེད་
པ་རོགས་བྲེད་དོ། །གཞན་ནི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ལ་འབྲས། །ཐོབ་བྲེད་དག་བཅོམ་མངོན་མི་བྲེད། །ཅྲེས་
སོ། །དྲེ་གིས་ཀ་ཡང་ཕི་མ་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་ལམ་ལྷག་མ་ཚེ་དྲེ་ལ་མངོན་དུ་
བྲེད་དོ། །ཞྲེས་བོད་དག་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ནི་སྐུ་གཅིག་པུར་གནས་ལ་ཐུགས་རྲེན་འབྲྲེལ་
དང་། སོ་གསུམ་ལ་ལྷུར་ལྲེན་པར་ས་སྡྲེར་བཤད། གསུང་ས་བཅད་དམ་པོ་ཞྲེས་སོ། །་་་་་བོད། གསུམ་པ་ནི། འདོད་
པའི་རྲེན་ཅན་ཁམས་ཟས་ཀིས་འཚོ་དགོས་པས་ལུས་ཤིན་ཏུ་བསྲུངས། དབང་པོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བསྡམས། དན་
པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་པས། གོང་ངམ་གོང་བརྡལ་དུ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་ཕ་རོལ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ལུས་
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ཀིས་སིང་བརྩྲེ་བར་བྲེད་ཀི་ངག་གིས་མིན་ཏྲེ། ལུས་ཀིས་ཆོས་སོན་གི་ངག་གིས་མིན་པའི་ཕིར། ཞྲེ་འགས་པ་
རྣམས་བཟློག་པའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་སོན་པར་བྲེད་དོ། །ཚོགས་སོད་གིས་ནི། ཚོགས་དང་སོད་ཀི་གཅིག་
པུར་མིན་ནོ། །གཞན་རྒྱུ་སོགས་སར་ལྟར་རོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ས་སྡྲེའི་རང་རྒྱལ་གི་སར་རོ། །སོན་འབྲས་བུ་ཐོབ་
པའི་ཚོགས་སོད་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་མི་འོང་ངྲེས་པར་ཡོད་ཅིང་ཕིར་འོང་ཡང་མྲེ་ཁྲེགས་པས་འབྲས་བུ་
བཞི་ག་ཡོད་ལ། སོན་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པའི་ཚོགས་སོད་ལ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་བཟོད་ཆྲེན་དང་
ཆོས་མཆོག་བསམ་གཏན་གི་ྲེར་བསྡོགས་ཙམ་ལ་བརྲེན་ན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་དུ་འགྱུར། དངོས་གཞི་
ལ་བརྲེན་ན་ཕིར་མི་འོང་དུ་འགྱུར་རོ་་་་་་བུ་རིན་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ་ན་ཐོས་ལས་འཕགས་པའི་ཁད་
ཆོས། ཁད་འཕགས་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་དངོས། རྒྱུ་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ས་མྲེད་དུ་
ཆོས་སོན་པའི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ས་འགྲེལ་ནི། ཐྲེག་པ་གསུམ་དམན་མཆོག་གི་རིམ་པས་
སོན་ན་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་བརོད་པར་རིགས་མོད་ཀི་ན་ཐོས་
རྣམས་ལས་རང་རྒྱལ་དྲེ་དག་ཁད་ཆོས་གང་གིས་ཇི་ལྟར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ན་ཁད་ཆོས་གང་གིས་ན་རང་
རྒྱལ་དྲེ་དག་གི་ལམ་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལས་གཞན་ཏྲེ་མཆོག་ཡིན་སམ་པའི་དོགས་པ་བསུ་ནས། ལན་གདབ་
པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དང་པོར་རྲེ་ཤིག་ན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་ིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ནི། རང་
འབྱུང་སྲེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏྲེ། སིད་པ་ཐ་མ་པའི་
ཚེ་སོབ་དཔོན་སོགས་གཞན་གིས་ཆོས་བསན་པ་ལ་ལྟོས་ཡང་མི་དགོས་པར་འདོད་ཁམས་སུ་རང་གི་སྨོན་
ལམ་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་རང་གི་བང་ཆུབ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར།་་་་་ཡི་གྲེ་གཅིག་ཀང་མ་

བརོད་ཅྲེས་མདོ་སྲེ། གཞན་དག་གིས་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ལ་མ་བསན་པའོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །ལྷའི་བུ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྲེ་
དྲེ་ལ་ནི་སུས་ཀང་བསན་པ་མྲེད་དོ། །སུས་ཀང་ཐོས་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའི་ཞྲེས་
པ་མཚོན་པ་སྲེ། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། རང་འབྲས་དམན་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ངག་གིས་
ས་མྲེད་དུ་ཆོས་སོན་པར་ནུས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ཟབ་པ་ིད་ཅན་གི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས་
བརོད་དྲེ། ཀྲེ་མ་གནས་བརན་རབ་འབོར་འདི་ནི་་་་་་གཞན་གིས་བསན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རོགས་པས་ན་ཐོས་ཀི་རོགས་པ་་་་་་ཟབ་པ་བས་
ཀང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་་་་་་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གིས་རོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །སོན་་་་་ོན་སིབ་སྤངས་པསན་ཐོས་ཀི་རོགས་པ་་་་་་ཕྲ་བ་བས་
ཀང་་་་་་གཟུང་རོག་སྤངས་པས་རང་རྒྱལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་་་་་་བོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ལ་འཇུག་གོ་ཞྲེས་སོ། །བསན་མི་དགོས་པའི་རང་
འབྱུང་གི་རོགས་པ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟབ་པ་གིས་ཁད་ཆོས་སུ་འཕགས་སྲེང་བུདྡྷ་ཤི་མ་གཏོགས་པ་འགྲེལ་བྲེད་
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ཀུན་འཆད་ཀི་ཆོས་སོན་པ་ཟབ་ཅྲེས་ནི་མ་བཤད་དོ། །བུདྡྷ་ཤིས། ཡང་སས་འཕངས་པ་གཞན་དག་ལ་ཆོས་
སོན་པ་ཡང་ས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར། ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དམན་པ་ན་ཐོས་ཀི་འཇུག་ཚུལ། ཁད་པར་ཅན་
རང་རྒྱལ་གི་ཁད་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའི་ན་ཐོས་རྣམས་ནི། སིད་པ་ཐ་མ་པའི་
དུས་སུ་སོབ་དཔོན་གཞན་གིས། ཆོས་བསན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གི་བང་ཆུབ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་རོགས་
ནས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བསན་ནས་རང་གི་གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་འཇུག་
པར་བྲེད་ཅྲེས་ལུང་ལས་འབྱུང་ངོ་། །བང་སྲེའི་སྡྲེ་སོད་དུ། ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་རྣམ་གོལ་ས་ཕིར་འགོ། །ཞྲེས་
འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེས་ན་སོབ་མ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། ངྲེས་པར་སོབ་དཔོན་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
སོ། །གིས་པ་ནི། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སོན་བསྐལ་པ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་དྲེ་ནས་མཁས་
བའི་དངོས་པོ་དྲུག་སོགས་ལ་མཁས་པར་བྲེད་པའི་ཐོས་པ་དང་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྨོན་ལམ་
ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདུས་བས་པའི་སོབས་ཀིས་སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་གིས་ཆོས་བསན་པ་
ལ་མི་ལྟོས་པར་བདག་ིད་ཀིས་རང་གི་བང་ཆུབ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕིར། རང་
སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་ལ། སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་དང་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་ཆོས་བསན་མི་དགོས་པར་
བང་ཆུབ་རོགས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་ནི། ན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པའི་ིད་ཀི་ཆོས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །རང་སངས་
རྒྱས་དག་བཅོམ་དྲེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ངག་གི་སར་བརོད་པའི་ཆོས་སོན་པའི་ཚིག་གི་འབྲས་རགས་
ལས་དྲེ་དག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མི་རོགས་ཏྲེ། ངག་གི་ས་མྲེད་ལུས་ཀི་ཆོས་སོན་པ་དྲེའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། རང་
རྒྱལ་དག་བཅོམ་རང་གིས་ཐོབ་པའི་བདག་མྲེད་ཕྲེད་དང་གིས་རོགས་པའི་ ་་་་་གཟུང་རོག་སྤངས་ཞྲེས་གསྲེར་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་སར་བཤད་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་མཐུས་ངག་གི་ས་མྲེད་པའི་ལུས་ཀི་ཆོས་བསན་ནས་གདུལ་བ་
གཞན་དག་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར། རང་རྒྱལ་
གིས་ཆོས་བསན་པས་དོད་ཡན་གི་རོགས་པ་བསྲེད་མི་སིད་པར་མྱང་འདས་ཆྲེན་པོར་གསུངས་སོ། །ཁབ་པ་
ཡོད་དྲེ། ངག་ཏུ་བརོད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ན་པ་པོ་རག་་་་་་གསྲེར་ཏུ་ངུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་་་་་་གསྲེར་འཕགས་ལྟ་
བུའི་ཆོས་འཆད་པ་པོའ་ིཤྲེས་པའི་རྩལ་ལམ་བློ་ནུས་རོགས་པར་བྲེད་ན་ངག་གི་སར་བརོད་པའི་ཆོས་བསན་
པས་ཁབ་བོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཟབ་པ་འདིས་ནི་ཁད་ཞུགས་པ་གིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་དང་རང་ཀིར་ཏྲེ་སོབ་
དཔོན་སོགས་ཡང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦྱོར་ནི། ཡང་འདི་གཏན་ལ་དབབ་སྲེ། ཅི་ལྟར་
ངག་གི་ས་མྲེད་པར་ཆོས་སོན་ཏྲེ་དྲེ་གིས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དོན་འགལ་ལོ་སམ་པའི་དོགས་པ་བསུ་ནས་ལན་དུ་དྲེ་འགལ་
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བ་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་མྲེད་པར་སོན་པ་ནི། རྩ་བ་ལ། གདུལ་བ་གང་དང་གང་བདྲེན་པ་དང་རྲེན་འབྲྲེལ་སོགས་ཀི་དོན་ནི་
གང་དང་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ན་པར་འདོད་པའི་གདུལ་བ་དྲེ་དང་དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་རྲེན་འབྲྲེལ་
སོགས་ཀི་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་དག་གི་ས་མྲེད་ཀང་རྣམ་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ལུས་ཀི་སོ་ནས་སང་བས་ས་མྲེད་པར་
ཆོས་སོན་པ་མི་འགལ་ལོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་པས་ཆོས་སོན་པའི་ངག་གི་ས་
མྲེད་ཀང་གདུལ་བ་གང་ཞིག་དམིགས་ཡུལ་གི་དོན་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ན་པར་འདོད་པའི་གདུལ་བ་དྲེའི་
ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་དམིགས་ཡུལ་གི་དོན་དྲེ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ལུས་ཀི་སོ་ནས་
སང་བར་འགྱུར་བས་ས་མྲེད་པར་ཆོས་སོན་པ་ཞྲེས་བ་བ་འགལ་བ་མྲེད་པ་སྲེ་སི་རིགས་ནས་ཆོས་སོན་པའི་
སའི་དོན་དངོས་ནི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་བ་བའི་ཆོས་ན་པ་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྐྲུན་ཅིང་
བསྲེད་པའམ་ངྲེས་པར་གོ་བར་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ཡིན་ཅིང་དྲེ་ལ་ཡང་དྲེ་ཚང་ངོ་། །ཅིའི་ཕིར་ཆོས་སོན་པའི་
ངག་གི་ས་མྲེད་ཅྲེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་དག་བཅོམ་པ་ིད་ཀི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཅན། ཆོས་སོན་པའི་
ངག་གི་ས་མྲེད་དྲེ། ས་མྲེད་དུ་ཆོས་སོན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་སོགས་སོ། །སྨོན་ལམ་རོགས་ཤིང་དྲེ་ལྟར་ནུས་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེའི་མཐུས་དྲེ་བྱུང་ངོ་། །དཔྲེར་ན། མ་དག་པའི་རོག་དཔོད་
ཀིས་བསང་བའི་ཆོས་སོན་པ་མྲེད་པའི་སངས་རྒྱས་དང་འད་བའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ལ་དྲེ་མྲེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི། དྲེ་སོན་བང་པར་གྱུར་པ་ན་འདི་ལྟར་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་དྲེ་འདྲེས་བསང་བའི་བརོད་པ་
ས་མྲེད་པར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟར་གཞན་དོན་བྲེད་ཅིང་ཆོས་སོན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་
བོ། །ཕིས་སྨོན་ལམ་དྲེ་རོགས་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་པ་དྲེ་བས་ནའོ། །དྲེ་འདའོ་སྨོན་ལམ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདོད་པའི་
སོ་སྲེ་ཕལ་ཆྲེར་མ་དག་པའི་རོག་པས་རྣམ་པར་མ་བརགས། མ་དག་པའི་དཔོད་པས་རྣམ་པར་མ་དཔད་པར་
གནས་སྐབས་ལྔ་བྲལ་གི་ཚིག་ཏུ་མི་ས་བས་མ་དག་པའི་རོག་དཔོད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་ཚིག་བརོད་པ་
ནི་རྣམ་གཡྲེང་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཅན་གི་སྲེམས་རྒྱུད་འཁྲུགས་པར་བྲེད་པ་ཡིན་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
གི་གྲེགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སར་བཤད་དྲེ་ལྟར་ན་ན་ཐོས་ལས་
ཁད་ཞུགས་པའི་ཆོས་བརོད་ཟིན་ནས་ན་ཐོས་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི། ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་
དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྣལ་མའམ། དཀྱུས་མ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ལ། རང་རྒྱལ་
འཕགས་པའི་མམ་གཞག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཕིའི་གཟུང་བ་བདྲེན་པར་རོག་པ་སྤོང་བར་ནུས་ཏྲེ། ཕི་
གཟུང་བ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། ཀུན་བཏགས་པའི་་་་་་གཟུགས་ནི་་་་་་ཡང་དག་པ་
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མིན་པའི་ཕིར་ཟབ་པ་མ་ཡིན་ཕྲ་བ་མ་ཡིན། ཞྲེས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །་་་་་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་ཟབ་པ་མ་ཡིན་ཕྲ་བ་མ་ཡིན་ཞྲེས་

སོགས་འགྲེལ་གིས་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ིད་ཀི་གཟུགས་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མི་གཡོ་བའི་ཕིར་ཟབ་པ་མིན་ཕྲ་བ་མིན་ཞྲེས་དྲེས་ན་ན་ཐོས་ལས་རོགས་པ་ལྷག་
པོ་་་་་་ཨཱརྻ་ཆོས་ཅན། དྲེས། འཛིན་པ་ནང་གི་སྲེམས་བདྲེན་པར་རོག་པ་མིན་སྤོང་བ་སྲེ་སྤོང་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་རང་
བཞིན་མྲེད་པར་མ་རོགས་པས་སོ། །དྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དམན་པར་བསན་ནོ། །ལྷའི་བུ་དག་གཟུགས་
ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་རོ། །ཞྲེས་གྲེན་པོའ་ིཕོགས་ནས་བསན་ནོ། །གཟུང་བ་མྲེད་ན་དྲེ་
འཛིན་མྲེད་ཅྲེས་པ་ནི། ཕིའི་གཟུང་བ་བདྲེན་པ་མྲེད་ན་དྲེ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་བདྲེན་
པ་མྲེད་ཅྲེས་སོན་ལ། རང་རྒྱལ་གིས་གཟུང་མྲེད་རོགས་པ་སར་བཤད་ཅིང་འཛིན་མྲེད་མ་རོགས་པའི་ཚུལ་ནི། 
རྣམ་པར་ཐར་པར་ཅུང་ཟད་ཀིས་ལྷག་ཅྲེས་པར།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ལ་ནི་་་་་་ཆོས་ཀི་བདག་མྲེད་དུ་

ཤྲེས་མ་ཡིན་ཏྲེ། འཁོར་བ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་རབ་ཏུ་རག་པས་བདག་མྲེད་ཅྲེས་དྲེ་དག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མི་འཇུག་
པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྲེན་གི་ཁད་པར་ནི། མདོར་ཡུམ་འདི་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པ་སུ་དག་འབྱུང་་་་་་ཤཱ་བུ་མོ་འགལ་མཛོད་ལྡན་

ཀཏྱའི་བུ་བམས་གང་གི་བུ་འོད་བསྲུང་ཆྲེན་པོ་སྲེ་དྲུག་བང་སྲེ་སོང་ཕྲག་དུ་མས་རབ་འབོར་ལ་དིས་པས། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་
སམ། བདྲེན་པ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་གམ། དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ། 
སོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ། སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་དགྲེ་རྩ་བསྲེད་པ་དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་ཟིན་པ་དག་ཡིད་
ཆྲེས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཞྲེས་པ་ཚོགས་སོད་ཆྲེ་བ་སྦྱོར་ལམ་པ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བདྲེན་མཐོང་
ཚོགས་སོད་ཆུང་བ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པ། དག་བཅོམ་ནི་ཚོགས་སོད་ཆུང་བ་བཅུ་དྲུག་
པའི་རོགས་པ་བ། སོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་སོགས་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ཚོགས་ལམ་པ་ཞྲེས་གསུང་ ་་་་་བུ་སོན་

ངོ་། །དང་པོ་གསུམ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས། ཆོས་ིད་ཀིས་ཐོབ་པའི་རིགས། རང་བང་ཆུབ་ཏུ་
ངྲེས་པའི་རིགས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལམ་པ་གང་ཟག་གི་རྲེན་དང་། སྤྲུལ་པའི་མྲེ་ཏོག་
དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡུལ་དུས་སོ་སོར་སང་བ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་རྲེན་ཆོས་ིད་མྲེད་
ཀང་རོགས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་འཐོབ་པའི་རྲེན་རང་བཞིན་གིས་དབང་འབྲིང་གི་སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་རིགས་ཀི་
རྲེན་དང་གསུམ་གི་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་ལམ་ནི་བསྲེ་རུ་སྲེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་
བའོ། །མྲེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་སྤྲུལ་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཆོས་ཅན། 
ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏྲེ་སར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
བསོམས་པ་ཁོ་ན་དང་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་གི་དངོས་པོ་སྲེ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་ནས་རྲེན་
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ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བསོམ་པའི་མཐུས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཕིའི་གཟུང་བ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་
རོག་པ་སྤངས་པའི་བྲལ་འབྲས་ཅན་དང་། ནང་འཛིན་པའམ་སྲེམས་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་མ་སྤངས་
སམ་སྤོང་མི་ནུས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པས་བསྡུས་པའི་བརྲེན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའམ་རོགས་པའི་
རྲེན་ནམ་གཞི་ལམ་པ་གང་ཟག་དང་། ཆོས་ིད་རིགས་ཀི་རྲེན་དང་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར་གིས་
སོ། །ལམ་བསན་ནས། དྲེ་ཤྲེས་པའི་ལམ་ཤྲེས་སོན་པ་དྲེ་ཁད་པར་དྲེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་རོགས་པ་སྲེ་
ཐོབ་པའི་ལམ་དྲེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཡིན་པར་བང་པས་སྦྱོར་བ་སྲེམས་བསྲེད་དང་དངོས་གཞི་མ་
དམིགས་པའི་ཤྲེས་རབ་རྲེས་བསོ་བ་དང་བཅས་ནས་ཤྲེས་པར་བའི། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པར་ཏྲེ་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་ནས་མངོན་དུ་ནི་མི་བའོ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། རྒྱུ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་ན། སར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་
འཕགས་ལམ་སྲེ་བས་རྒྱུ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་མཐུན་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་གིས་ནི། ཕིའི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་གཟུང་བ་མི་དམིགས་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པའི་ཕིར། ཕིའི་གཟུགས་སོགས་་་་་་གསྲེར་ཀི་ཆོས་བརྡ་ལས་
བྱུང་བ་སྲེ་བརྡ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པས་སོང་པའི་ཆོས་
ིད་དང་ཡང་མི་འགལ་བར་རབ་ཏུ་སོན་པ་སྲེ་ཕིའི་བདྲེན་དངོས་ཀིས་སོང་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། ཕིའི་
གཟུང་བདྲེན་གིས་སོང་པ་དོན་རྣམས་དྲེ་ལྟར་རོགས་ནས་སོམ་པའི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་དང་པོ་དྲེ་
དོ་བར་གྱུར་པའོ། །བཏགས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ལ་ཆོས་ིད་ཀང་སོན། ཞྲེས་སོ། །ཕིའི་གཟུགས་ལ་སོགས་
པར་སང་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཕི་གཟུང་བས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་འགིབ་པ་དང་འཕྲེལ་བ་
དང་། སོགས་པས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་མྲེད་པར་བ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྲེ་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་
བ་བའི་དོན་དུ་སོབ་ཅིང་དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་དོན་དམ་པར་ཕིའི་འཕྲེལ་འགིབ་སོགས་ཀིས་སོང་པ་
དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་ནས་སོབ་པའི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྱོར་ལམ་ཆ་བཞིའི་གིས་པ་དྲེ་རྩྲེ་མོར་གྱུར་
པའོ། །གཟུགས་ལ་འཕྲེལ་བ་དང་འགིབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་སོབ་བོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་གི་ཆོས་གང་དུ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་མྲེད་དྲེ། ཕི་དོན་གི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ནང་ཕི་སོང་པ་དང་། སོགས་པས་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་ངོ་བོ་ིད་སོང་་་་་་མདོར་མྲེད་པ་
ིད་ཀི་ཕིར་་་་་་ཨཱརྻ་རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་ཡིན་པ་ིད་ཀི་ཕིར། དྲེས་
ན་གཟུགས་སོགས་སང་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་དོན་དམ་པར་ཕིའི་ཆོས་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པའི་རོག་པ་
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ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་གཟུང་བར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྱོར་
ལམ་བཞིའི་གསུམ་པ་དྲེ་བཟོད་པའོ། །གཟུགས་ཡོངས་སུ་གཟུངས་བ་མྲེད་དྲེ། ཕི་ནང་སོང་པ་ིད་ཀི་ཕིར་་་་་་བར་

མར་འདི་བས་མྲེད། ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་སོགས་སང་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཕིའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་
པར་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་བླང་དོར་ཀུན་བང་སོགས་མྲེད་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་
རྣམ། དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྱོར་ལམ་བཞི་པ་དྲེ་ནི་ཆོས་ཀི་མཆོག་གོ །གཟུགས་ཀི་སྲེ་བ་མི་
མཐོང་འགག་པ་དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཞྲེས་བ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་བདྲེན་པ་བཞི་ཡང་ཡིན་དམིགས་པ་
ཡང་ཡིན་པ་དྲེའི་དམིགས་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་རང་རྒྱལ་གི་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་བཞི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
སྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་བང་སྲེས་ཤྲེས་པར་་་་་་རང་ཀིར་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་དང་། ལམ་བཤད་པ་
གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དམན་མཆོག་གི་རིམ་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གིས་མཇུག་ཐོགས་སུ་བང་བའི་
ལམ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཐོང་ལམ་ཤྲེས་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སོམ་ལམ་ཤྲེས་པ་བྲེད་པ་
དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྲེན་དང་བརྲེན་པ་གིས་ལས། 
དང་པོ་ལ་ལུས་རྲེན་ནི། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གང་ལ་སྲེ་བ་སྲེ།་་་་་དག་ལྡན། འདོད་པའི་རྲེན་ཁོ་ན་ལ་དང་པོ་
སྲེའོ། །སྲེམས་རྲེན་ནི། བྲེ་བྲག་ས་བ་ནི། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྲེན་པར་འདོད་དོ། །འདིར་བསམ་གཏན་
བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ཞྲེས་པ་འདོད་པ་ནས་སིད་རྩྲེའི་བར་ཕིན་ནས་སིད་རྩྲེ་ནས་འདོད་པའི་བར་དུ་ལོག་སྲེ་ཡང་
བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་རོགས་པར་བས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། འབྲས་བུ་
གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་ལམ་དུ་བདྲེན་བཞི་བདག་གིས་མྲེད་པར་ཐོས་བསམ་གིས་རོགས་པའི་བག་
ཆགས་སྦྱོར་ལམ་གིས་གསོས་བཏབ་པ་དྲེ་རྒྱུའི་རྲེན་ནོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ཐོས་སོགས་བག་ཆགས་མྲེད་པར་
ནི། །དྲེ་འབྲས་སྲེ་བ་མི་རིགས་ཕིར། །ཞྲེས་སོ། །བདག་མྲེད་གིས་བསམ་གཏན་གི་ྲེར་བསྡོགས་སམ་དངོས་
གཞི་ལ་བརྲེན་ནས་བསོམ་པའི་སྦྱོར་ལམ་ནི་བདག་རྲེན་ནོ། །བདྲེན་བཞིའི་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་པ་དམིགས་རྲེན། ཆོས་
མཆོག་ཆྲེན་པོ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནོ། །གིས་པ་ལ། མཚན། མཚོན། གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྦྱོར་ལམ་
ཆོས་མཆོག་གི་མཇུག་ཏུ་སྲེས་པའི་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་ཅན་གི་འཇིག་
རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཞིག ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་གྱུར་པའོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་ནི་འཇིག་
རྲེན་ལས། །འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བླ་མྲེད་པ། །རྣམ་པར་མི་རོག་དི་མ་མྲེད། །འཛིན་པ་གིས་དང་བྲལ་བ་
ཐོབ། །ཅྲེས་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ། མདོར་བསྡུ་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ཆོས་ཀི་མཆོག་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་མི་
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དམིགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་བཤད་དོ། །གང་
ཞིག་ཆོས་ིད་མཐོང་བ་དང་ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་རིམ་བཞིན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་མཁྲེན་པའི་བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་གི་
མཚན་ིད་དོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ིད་སར་མ་མཐོང་གསར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མཐོང་། དྲེ་ཁོ་ནའི་
དོན་ཚོལ་བས་སམ། བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པས་ལམ་མོ། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕིར་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞྲེས་མཛོད་
ལས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། འདོད་ལུགས་མང་དུ་སང་སྲེ། གལ་པ་སོགས། མཐོང་ལམ་རས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་དུ་
མར་སྲེ་ཞྲེས་དང་། འབྲོམ་སོགས། བཟོད་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་ཤྲེས་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་རས་གིས་སུ་སྲེ་
ཞྲེས་དང་། འབྲྲེ་སོགས་ནི། ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་རས་བཞིར་སྲེ། །ཞྲེས་དང་། བུདྡྷ་ཤི་
ནི། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་བྲེ་བྲག་གིས་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་གིས་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་སྲེའོ་ཞྲེས་དང་། 
བྲེ་བྲག་ཏུ་ས་བ། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་ནི་སོམ་ལམ་ཡིན་ཅིང་མཐོང་ལམ་མིན་
ཟྲེར་རོ། །འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ་སོགས། སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྲེ་བ་སྲེམས་ཙམ་ལུགས། སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་སྲེ་
བ་དབུ་མའི་ལུགས་ཞྲེས་སོགས་ནི་ནོར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་ཕལ་ཆྲེར་ལུང་གི་སྲེ་མར་ལྲེགས་པར་བཀག་ཟིན་
པས་ཤི་ཟིན་པ་ལ་མཚོན་བསྣུན་མི་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་ཐུབ་དགོངས་སུ་ཡང་། བདྲེན་བཞི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡིན་
པས་རང་བཞིན་གིས་སྲེ་འགག་མྲེད་པར་ཆོས་ཤྲེས་པས་མཐོང་བའི་ཕིར་མངོན་པར་རོགས་པ་གཅིག་ཁོ་
ནའོ། །ཞྲེས་དང་། གལ་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་ན་ཅི་ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་
ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅྲེ་ན། ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཆ་རྣམས་རྣམ་པར་ཕྲེ་ནས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་
རྣམས་སུ་བཞག་པར་བ་སྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བ་བའི་སྲེ་བོ་ལ་དྲེ་ྲེ་བར་བསན་པ་ལས་རྲེས་སུ་
འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཅི་ལྟར་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ལམ་བསོམ་ཞྲེ་ན། འདི་ཡང་ཐར་པ་འདོད་པ་
རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་གིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཤྲེས་པ་ལ་གཞུག་པའི་དོན་དུ་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་
གི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ནི་གཅིག་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་སོགས་དང་། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། བདྲེན་པ་རྣམས་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པ་
གཅིག་པ་ིད་ཀི་ཕིར། དྲེ་བས་ན་ས་དང་པོའ་ིསྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལས་གཞན་
སྐད་ཅིག་གིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་བར་ནི་མཆོག་གི་དོན་ལ་སོགས་པར་ཆོས་ཀི་དབིངས་སོ་
སོར་རོགས་པའི་ཕིར་སོམ་པའི་ལམ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་དང་། ཐུབ་དགོངས་སུ། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་
ཤྲེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་ཁོ་ན་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ནི་སོམ་པའི་ལམ་མོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་ནི་་་་་་བདྲེན་བཞི་སོ་སོར་རོགས་པའི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་སྐད་ཅིག་
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གཅིག་པོ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བས་མངོན་པར་རོགས་པ་མཐོང་བའི་ལམ་སྲེ་མ་རིག་པ་དང་བཅས་པའི་
འཁོར་བ་བརྒྱུད་པ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་རྣམས་སུ་མ་མཐོང་བའི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བའི་བདག་ིད་ཀིས་ན་གཙོ་བོ་
ཞྲེས་རོགས་པའི་ཆྲེད་དུའོ། །འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ་བཏགས་པའི་རྣམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་བྱུང་བའི་
ོན་མོངས་པ་རྩད་ནས་འབིན་པར་བྲེད་པ་ིད་ཀིས་ན་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐད་ཅིག་བཅོ་
ལྔ་པོ་རྣམས་ཀང་མཐོང་བའི་ལམ་མོ་ཞྲེས་པ་ནི་ཐ་སད་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །སོམ་པའི་ལམ་དུ་གསུངས་པས་ཀང་
མཐོང་བའི་ལམ་བཏགས་པ་པའོ་ཞྲེས་གསལ་བར་བས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པོར་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞྲེས་མང་དུ་བསན་པ་དང་ཅི་ལྟར་མི་འགལ། ཞྲེས་སོགས། 
མདོར་ན་བདྲེན་བཞིའི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་སྐད་ཅིག་གཅིག་གམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བཤད་
དྲེ། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། དྲེས་ན་ཆོས་ཀི་དབིངས་ནི་སྐད་ཅིག་ལ་རོགས་པ་ཅན་ནོ། །དྲེ་གཅིག་པའི་ཕིར་ན་ལམ་
ཡང་སྐད་ཅིག་གཅིག་ིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་དང་ངྲེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
འགྱུར་ཏྲེ། སར་དངས་པའི་ཨ་བྷ་ཡའི་ལུང་་་་་་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལྟར་དང་། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སྡུག་བསལ་
མཐོང་བས་སྤང་བའི་དུས་སུ་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་ངོ་། །དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་འགོག་པ་མངོན་དུ་བས་སོ། །དྲེ་ཡང་གཞན་
དུ་མི་འཐད་པས་ལམ་བསོམས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སོགས་ལའང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་པས། འབྲས་བུའི་མངོན་
པར་རོགས་པ་ལས་ཐྲེག་ཆྲེན་པོར་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་མངོན་པར་རོགས་པར་ལྟ་བར་བ་ལ། 
བདྲེན་པ་སོ་སོ་ལ་སར་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་བསལ་བས་སོ་སོར་རོགས་པའི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་སྐད་ཅིག་
བཅུ་དྲུག་ཁོ་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་སྲེ་ཞྲེས་དང་། ཐུབ་དགོངས་སུ། དྲེ་ཡན་སོས་ནས་ཟྲེར་བ་དྲེའི་
ལུགས་ཀིས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཀང་གཙོ་བོའ་ི་་་་་འམ་དངོས་མཐོང་བའི་ལམ་མོ་ཞྲེས་གསལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ་་་་་་
ཤྲེར་འབྱུང་གིས་ཀང་བཅུ་དྲུག་པོ། ཀུན་བཏུས་ལྟར་བཤད་ནས། ཅི་ལྟར་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་བཤད་ཅྲེ་ན། འབྲས་བུའི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་

དགོངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་ལམ་གིས་སྡུག་བསལ་སྤོང་བ་ནི་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བ་མྲེད་པར་མི་འབྱུང་ལ་དྲེ་ིད་ཀང་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་གཅིག་

ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་ཆོས་ཀི་དབིངས་རོགས་པ་ལ་ནི་ཐ་

དད་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི། ཆོས་མཆོག་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བདྲེན་མངོན་སུམ་དུ་
གྱུར་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དྲེ་སྡུག་བསལ་ཆོས་
བཟོད། དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གིས་རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྲེད་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་
ཆོས་ཤྲེས། དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དྲེ་གིས་འཕགས་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་རོགས་པའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་རྲེས་
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བཟོད། དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དྲེ་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་རྲེས་ཤྲེས་ཏྲེ་བདྲེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དྲེ་བཞིན་
ནོ། །ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་ཀིས་ཡུལ་རོགས་སོ། །རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་རོགས་སོ། །ཞྲེས། 
ཀུན་བཏུས་སོ། །ཡུལ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ཡུལ་ཅན་ནི་དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་ཡུལ་ནི་གིས་ཏྲེ། དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་དྲེའི་འགྲེལ་
པར་རོ། །ཀུན་བཏུས་སོ། །སོ་སོ་རང་ལ་སྡུག་བསལ་གི་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་པ་མྲེད་པའི་
ཤྲེས་རབ་སྲེ་གང་གིས་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བའི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་དྲེ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་
ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་ཞྲེས་བའོ། །སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་གང་གིས་བཟོད་པའི་མཇུག་
ཐོགས་སུ་རྣམ་པར་གོལ་བ་མངོན་དུ་བྲེད་པའོ། །སྡུག་བསལ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པར་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་གང་ཞྲེ་
ན། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་
ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་འདི་གིས་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་
པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་བོ། །སྡུག་བསལ་ལ་རྲེས་སུ་རོགས་པའི་ཤྲེས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་གང་གིས་རྲེས་སུ་
རོགས་པའི་བཟོད་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་འཛིན་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བདྲེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་
པ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །དྲེ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཟུང་
བ་རོགས་སོ། །རྲེས་སུ་རོགས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཛིན་པ་རོགས་སོ། །བཟོད་པ་དང་
ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཚན་མ་མྲེད་པར་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་ཅན་དུ་རིག་པར་བའོ། །སྲེམས་ཀི་སྐད་
ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་འདི་དག་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་མོ། །སྲེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ནི་ཤྲེས་བ་ལ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མིན་གི་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་
ཡིན་ཏྲེ། མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤངས་པའི་དལ་བ་ལ་སྐད་ཅིག་ཟྲེར་བ་བཞིན་ནོ། །ཨ་བྷ་ཡས། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་ལ་ཐོབ་པ་རང་གི་རོགས་པ་གཅོད་པ། ཞྲེས། ཆོས་ཤྲེས་རྣམས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་། 
ཀུན་བཏུས་དང་མི་འགལ་ཏྲེ། ཆོས་བཟོད་རོགས་པའི་ཆ་ནས་རྲེས་ཐོབ་དང་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་སོགས་ཀི་
རྣམ་པར་གོལ་བའི་དྲེ་བཞིན་ིད་དག་པ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་མཚན་མ་མྲེད་པའི་རྣལ་འབོར་ཅན་དུ་གསུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་མཐོང་སྤང་བཞི་རྣམས་ཀང་རིམ་གིས་སྤོང་སྲེ། ཆོས་བཟོད་བཞི་རིམ་གིས་སྲེ་བར་བཤད་
པས་སོ། །རྒྱུད་བླར། ཇི་ལྟར་མྱུག་སོགས་རིམ་སྲེ་བས། །ས་བོན་ཤུན་པ་གཅོད་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་དྲེ་ིད་
མཐོང་བ་ཡིས། །མཐོང་སྤང་རྣམས་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །བསྡུ་བར། མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་ནི་
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གཅིག་ཅར་སྤོང་། །ཞྲེས་སོགས་ནི། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་གཅིག་ཅར་སྤོང་
བ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ཀི་ཐམས་ཅད་མིན་ཏྲེ། སྦྱོར་བ་ྲེར་བསྡོགས་དང་འཇུག་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་སྤོང་
བའི་ཁད་བཤད་པ་དང་། ཐུབ་དགོངས་སུ། དྲེ་ལ་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའི་ཕིར་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་གི་རང་
བཞིན་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་བརྒྱད་རྣམས་བཟོད་པ་ཞྲེས་བརོད་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་ངོ་
བོ་ོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་མངོན་དུ་བྲེད་པ་རྣམས་ནི་ཤྲེས་པ་བརྒྱད་རྣམས་ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། བཟོད་པ་བརྒྱད་
རྐུན་པོ་འབིན་པ་ལྟ་བུའི་བ་བ་ཅན། ཤྲེས་པ་བརྒྱད་སོ་འཕར་གཅོད་པའི་ཚུལ་ཞྲེས་དང་། ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤྲེས་
ཀིས་འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་སྤོང་། རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་ཀིས་ཁམས་གོང་གི་སྤོང་བར་བཤད་དྲེ་མཛོད་དང་
མཐུན་ནོ། །བྲེ་བྲག་ས་བ། མཐོང་ལམ་ལ་རྲེས་ཐོབ་མྲེད་པར་འདོད་ཀང་། ཐྲེག་པ་ཐུན་མོང་བའམ་ཆྲེན་པོ་ལྟར་
ན། རྲེས་ཐོབ་ཡོད་པར་བཤད་དྲེ་གཞུང་དུ་སོན་ནོ། །འོ་ན་དུས་ཇི་ཙམ་ཞྲེ་ན། ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ས་དང་པོ་བསྒྲུབས་ནས་བདྲེ་བ་ཅན་དུ་གཤྲེགས་པར་བཤད་པས་ལོ་མང་པོར་ཡང་བཞུགས་པའི་ཕིར་
དང་། མྱུར་བར་དྲེ་ལས་འདས་ནས་ས་གོང་མར་འཇུག་པའང་ཡོད་དྲེ། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། དྲེ་ལྟར་ན་མཐོང་
བའི་ལམ་ལ་དུས་ཇི་སྲེད་ཅིག་ཐོགས་ཞྲེ་ན། འདི་ནི་བང་སྲེའི་ཤྲེས་རབ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་དད་པའི་རྲེས་སུ་
འབྲང་བས་གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱས་པར་ལུང་སྲེ་སོགས་ལས་ཤྲེས་པར་
བའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་བཅད་ལ་མཐོང་སྤངས་ཁོ་ན་དང་བཅས་པ་སྤངས་པས་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་
ལོ། །ཡོངས་གཅོད་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གིས་དགའ་བ་དགུ་སྨོན་ལམ་དང་འབད་པ་བཅུ་རྣམ་དག་
བརྒྱད་བང་སྲེའི་རྒྱན་བཞི་སང་བ་བརྒྱད་སིང་རྲེ་བཅུ་དྲུག་ལས་སོ་གིས། སོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་མ་
འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་་་་་་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆྲེའི་ལྷན་ཐབས་མཛད་པར་ལྟོས་འཐོབ་སྲེ་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ིམདོར་
བལྟའོ། །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་དུ་འོད་འཐོབ་བོ། །གིས་པ་ལ། བསན་བཤད་གིས་ལས། དང་པོ་
ལ། རྩ་བ་ནི། སྡུག་བསལ་ཀུན་བདྲེན་དང་འགོག་པ་ལམ་བདྲེན་ལ་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པའི་སྐད་ཅིག་རྣམ་པ་བཞི་
བཞི་ཡིས་མཐོང་བའི་ལམ་ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་འདི་བཤད་དྲེ། གང་དུ་ན་ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་སྐབས་
ལའམ་སུའོ། །ཡུམ་ནི་རབ་འབོར་གི་ལྲེའུ་ལས་བཙལ་བར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནི། བང་པས་བསོམ་
པར་བ་བ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་སོགས་ནས་བདྲེན་པ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲྲེལ་བ་དང་ལྡན་པ་བདུད་
ཀིས་གགས་མི་རྲེད་ནད་མྲེད་སོགས་ཚེ་འདི་དང་། སྲེ་བ་དན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་སོགས་ཚེ་གཞན་པའི་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ཕན་ཡོན་ཅན་ཞྲེས་ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་བརོད་དོ། །ཆོས་ནི་
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སྡུག་བསལ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་བསན་པའི་ཆོས་མི་རག་སོགས་སོ། །ཤྲེས་པ་ནི་སྦྱོར་ལམ་དུ་སྡུག་བསལ་
གིས་ཆོས་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་ཤྲེས་པའོ། །བཟོད་པ་ནི་སར་རྣམ་པར་དཔད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སོ་སོ་
རང་ལ་སྡུག་བསལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཀང་མི་སྐྲག་པའོ་ཞྲེས་ཀུན་་་་་་ཐུབ་དགོངས་བཏུས་སུ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ལྷག་མ་
རྣམས་སྦྱོར་ལམ་མིན་ནོ། །གསྲེར་ནི། སྡུག་བསལ་གི་ཆོས་མི་རག་སྡུག་བསལ་སོགས་མི་དམིགས་པར་ཤྲེས་
པ་ལ་བཟོད་པ་ནི་འདོད་པ་སྲེ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པའོ། །འདོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་ཆོས་དྲེ་ལ་དྲེ་བཞིན་དུ་
ཤྲེས་པ་ནི་ཆོས་ཤྲེས་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་མ་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ས་
མའི་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ནི་རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་ཡང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ཨ་བྷ་ཡ་ནི། འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་
རོགས་རྲེས་སུ་ཁམས་གོང་གི་སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པས་རྲེས་བཟོད། ཅྲེས་སོགས་ཏྲེ་མཛོད་དུ་ཡང་ངོ་། །གིས་པ་
ལ། གསུམ་ལས། མཚམས་སྦྱར་ནི། བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བསོམ་པར་བ་ཞྲེ་ན། རྩ་བ་དང་། འགྲེལ་པ་
གིས་ལས། མཐོང་ལམ་རྣམ་པའི་སོ་ནས་བཤད། རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
གཟུགས་སོགས་སྡུག་་་་་་དག་ལྡན་བདྲེན་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་ལ་སོགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་དྲེ་རོགས་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་དག་ལ་དོན་དམ་པའི་ཚུལ་ིད་ཀིས་རས་ཐ་དད་པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕིར། 
ཕན་ཚུན། རས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་གངས་ཏྲེ་རྲེན་དང་བརྲེན་པས་གནས་པར་ཁས་མི་ལྲེན་པ་ནི་མ་རོགས་པ་སྲེ། 
མདོར་ན་དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་རས་ཐ་དད་པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་མྲེད་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་མྲེད་
པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་དང་པོ་དྲེ་སྡུག་
བསལ་ཆོས་བཟོད་དྲེ། གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་དྲེ་པ་མི་དམིགས་སོ། །དྲེ་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་
ིད་མི་དམིགས་སོ། །ཞྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་སོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བདྲེན་ལ་དམིགས་ནས་དྲེའི་སོན་
ཕིའི་མཐའ་དང་དབུས་མི་དམིགས་པས་དྲེའི་ཆོས་ིད་ནི་ཆྲེན་པོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་
དྲེ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེས་ན་སྡུག་བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་ཆྲེན་པོ་དོན་རྣམ། དྲེ་རོགས་ཤྲེས་རྣམ། དྲེ་ལྟར་
རོགས་པའི་བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་་་་་་མདོ་གིས་པ་སྡུག་བསལ་ཆོས་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་
སོགས་འོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དཔད་ཅིང་བའོ། །གཟུགས་ཆྲེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་བང་སྲེའི་ཕར་ཕིན་ཆྲེན་
པོའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་སོགས་སྡུག་བདྲེན་དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་འཇལ་་་་་་ཨཱརྻ་བྲེད་ཀི་
ཚད་མ་མྲེད་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། བཅས་པ་ནི་ཆྲེན་པོར་མ་ཟད་ཚད་མྲེད་དང་བཅས་པ་
ཞྲེས་པའོ། །གཟུགས་ལ་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕིར་བང་སྲེའི་ཕར་ཕིན་ཚད་མ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ས་མ་
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བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་་་་་་མདོ་ཚད་དམིགས་སུ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་སྡུག་བདྲེན་དྲེ་དག་ཚད་མྲེད་
པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་གཟུགས་ཚད་མྲེད་པའི་ཕིར་བང་སྲེའི་ཕར་ཕིན་ཚད་མྲེད། ཅྲེས་
སོགས་སོ། །དག་ཟླ་སིང་མཆོག་གསུམ་དང་རང་ཀིར་ནི། ཚད་མྲེད་ིད་བཅས་དང་དཔག་མྲེད་པ་དང་མཐའ་
མྲེད་ཅྲེས་འདོན་ཅིང་། འདི་དག་ཙམ་མོ་ཞྲེས་ཡོངས་སུ་བཅད་པས་ཚད་གཟུང་དུ་མྲེད་པ་་་་་་རང་ཀིར་ནི་ཚད་མྲེད། 
རྣམ་གངས་སུ་བགངས་པས་བཅད་དུ་མྲེད་པས་དཔག་མྲེད་ཅྲེས་རང་ཀིར་ཏྲེ། གངས་ཀིས་མི་ཆོད་པས་སམ་
བཅད་དུ་མྲེད་པ་དཔག་མྲེད་ཅྲེས་གསུམ་གའོ། །མདོར་དང་པོ་ཚད་མྲེད་གིས་པ་ཚད་དམིགས་སུ་མྲེད་ཅྲེས། 
འདིར་ཚད་ནི་གིས་ཏྲེ་གཟུགས་ཅན་གི་ཚད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བརྲེན་པའི་དབིབས་གཟུགས་
མྲེད་ཀི་ཚད་མཚན་ིད་ཅྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཨཱརྻ། འདིར་ཚད་ནི་སར་བཤད་ལྟར་གི་དབིབས་ལ་བརོད་དྲེ། 
གཟུགས་ཅན་མིན་པ་ལ་ཚད་ཀི་མཚན་ིད་ཡོད་པ་མིན་ནོ་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ིད་བཞི་པོ་ནི་སྡུག་
བསལ་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཅིང་། དྲེ་རོགས་བཞི་སྡུག་བདྲེན་གི་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྲེན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རག་པ་དང་ཆད་པ་དང་། སོན་་་་་་ནི་སྲེ་དང་ཕི་མཐའ་
་་་་་ནི་འགག་པ་ཞྲེས་དག་ལྡན་སོགས་སོགས་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་བཅུ་
དྲུག་གི་ལྔ་པ་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་བཟོད་ཅྲེས་སོགས་བསད་དོ། །གཟུགས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་བང་སྲེའི་ཕར་
ཕིན་མཐའ་ཡས་སོགས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེར་ཕིན་པ་དྲེར་རམ་དྲེ་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་ནི། 
ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ཀུན་བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་ལ་དྲེ་པའི་ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་རང་
བཞིན་ིད་དུ་འཛིན་པས་དྲེ་པའི་ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀུན་བདྲེན་གི་ཆོས་
ིད་རོགས་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་དྲུག་པ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །མདོར་ཤྲེར་ཕིན་འདི་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར་པ་ནི་
དྲེ་པ་ིད་དུ་གཟུང་བར་བགིའོ། །ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་འདོད་གཟུགས་ཀི་ལྷས་ཡུམ་དང་མ་བྲལ་བའི་བང་སྲེའི། དྲེ་
བར་འཛིན་པར་བཤད་དྲེ་དྲེ་ནི་ཕན་ཡོན་གི་རྣམ་པའོ། །གཞུང་ཚིག་ལྟར་ན་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རྣམ་པར་འོང་ངོ་། །དྲེ་
བཞིན་དུ་ཆོས་ིད་རོགས་པའི་ཤྲེར་ཕིན་དྲེ་ལ་གནས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ། དོན་དམ་པར་བླང་བ་མྲེད་དོར་
བ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་བསོམ་པ། བར་ཆད་ཀི་་་་་་མདོ་མི་ཚུགས་པར་འཛིན་འཆང་སོགས་བྲེད་པའི་རྒྱུད་ཀི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་བླང་དོར་སོགས་མྲེད་པར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་བདུན་པ་ཞྲེས་སོགས་བསད་
དོ། །ཡུམ་འདི་ནི་གཟུགས་མི་ལྲེན་མི་འདོར་བའི་ཚུལ་དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །རང་གི་རྲེས་ཐོབ་འབྲལ་མི་ཤྲེས་
སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་མོས་པ་སྲེ་རོགས་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་
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རྣལ་འབོར་བསྲུང་བའི་ཚད་མྲེད་པ་བཞི་བསོམ་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བརྒྱད་པ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། དྲེ་མ་བསོམས་ན་
སྐད་ཅིག་དགུ་པ་ལ་འགོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་དྲེ་དགག་པའི་དོན་དུ་ངྲེས་པར་བསོམ་པར་བའོ་ཞྲེས་
ཨཱརྻ་སྲེ། དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་བམས་པ་དང་སིང་རྲེ་དང་འགལ་བ་
དང་བཏང་སོམས་ཤིན་ཏུ་བསོམ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་
བཞི་ནི་ཀུན་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་རོགས་པའི་ཤྲེས་བཟོད་དག་ཡིན་ནོ། །སང་ཚོད་པོའ་ིགཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་
བོ་གཉུག་མ་ནི་གོ་བུར་བ་མིན་པར་རང་བཞིན་པ་ལ་བ་སྲེ། གསར་དུ་སོང་པ་མིན་གི་གདོད་ནས་རང་བཞིན་ཁོ་
ནས་སོང་པའི་ཆོས་ིད་འགོག་བདྲེན་དོན་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །ནང་སོང་པ་ིད་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་
གིས་ཤིན་ཏུ་བསོམས། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཀི་དབིངས་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་སུ་བསོས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་པས་
དྲེ་དང་མམ་པ་སྲེ་རོ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤྲེར་ཕིན་་་་་་ཨཱརྻ་འཛིན་པ་སོགས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་སམ་དྲེ་
པ་ིད་ནི་འཐོབ་པ་ཡིན་པས། དྲེ་ཐོབ་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་དང་རང་རྒྱུད་ལྡན་སངས་རྒྱས་་་་་་དག་ལྡན་སོགས་བཞི་མྲེད་པའི་ཞིང་
དུ་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་པ་སོགས། བྲེད་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་པ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། གཞུང་ཚིག་ནི་ཕན་ཡོན་གི་
རྣམ་པར་བའོ། །བདག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་སྤྲུལ་ཅིང་། ཞྲེས་སོགས་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་སྲེམས་ཅན་
འདུལ་བའི་བར་ནི་ངོ་མཚར་ཆྲེའོ་ཞྲེས་སོ། །ཤྲེར་ཕིན་པར་གྲེན་པོ་རྣམ་པར་བང་བའི་རིགས་རྣམས་ཀུན་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྡུས་པར་རོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དམིགས་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་བཅུ་
གཅིག་པ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཡོངས་སུ་གཟུང་ན་ཕིན་དྲུག་བཟུང་བ་དང་། ཞྲེས་སོགས་
ཞྲེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི་ངོ་མཚར་ཆྲེའོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ཇི་བཞིན་
མི་སང་། འགོག་པ་ལ་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེར་ཕིན་དྲེ་ིད་ཀིས། དྲེ་ཅན་བང་སྲེའི་ཕོངས་པ་དང་རྩོད་པ་སོགས་ཕིའི་
མ་ང་བ་དང་། ནད་ནི་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་ཞྲེས་དག་ལྡན་དང་། མ་ང་སྲེམས་ཀི་སྡུག་བསལ། ནད་ལུས་ཀི་
སྡུག་བསལ་ཞྲེས་རང་ཀིར་ཏྲེ། ཕི་དང་ནང་གི་འཚེ་བ་ཀུན་སྲེལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཅན་གི་བཅུ་གིས་པ་ཞྲེས་
སོགས་བསད་དོ། །རྩི་མ་གྷིའི་དཔྲེས་རྒོལ་བ་དང་རྩོད་པ་དང་། འགལ་བར་བྲེད་པ་གང་དང་གང་འབྱུང་བ་དྲེ་
དག་ཐམས་ཅད་ཤྲེར་ཕིན་གི་གཟི་བརིད་དང་མཐུས་དྲེ་དག་ྲེ་བར་ཞི་བ་དང་མྲེད་པར་འགྱུར། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞི་ནི་འགོག་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་རོགས་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་དག་ཡིན་
ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་བསོམ་པ་ཁོ་ནས་གཟུགས་སོགས་དང་དུག་གསུམ་
སོགས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཞི་བའི་རོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་རྣམ། ཞྲེན་བར་
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མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་། ཞྲེས་སོགས་ནས། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་འཛིན་པ་ྲེ་བར་ཞི་བར་བྲེད་ཀི་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བར་བྲེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །རང་བཞིན་མྲེད་
རོགས་ཀི་ཤྲེས་རབ་དང་སྦྱིན་་་་་་མདོ་དོན་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་སྲེ་ལ་ཕོགས་་་་་་མདོ་བཅུའི་
སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས། ལྷས་བས་པ་་་་་་སིང་མཆོག་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ། ནང་གི་གནོད་པ་
ལས་བསྲུང་བ་དང་། སོགས་པས་སབས་་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་དང་སྦ་བ་་་་་་ནི་བསོམ་པ་འཕྲེལ་བ་དང་ཡོངས་སུ་མི་མས་པར་མཛད་དོ། །སབས་

པ་ནི་ཕ་རོལ་གི་གནོད་པ་ལས་སོབ་པའོ། །སྦ་བ་ནི་ཐྲེག་པ་དམན་པར་འཕྲོ་ཞིང་གཡྲེང་བ་མྲེད་པར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་བི་མ་ལས། ཤྲེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པར་རོ། །ཞྲེས་
སམ། རང་དང་སྲེམས་ཅན་གཞན་དང་སྲེམས་ཅན་མིན་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་མམ། མཐོང་ཆོས་སྲེས་
ནས་མྱོང་འགྱུར་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གསུམ་མམ། ལྷ་མི་དྲེ་གིས་ཀ་ལས་བྱུང་བའི་རྒུད་པ་ལས། 
ཞྲེས་བཞིར་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཤྲེར་ཕིན་འཛིན་ཅིང་འཆད་ཀོག་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྲེད་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་
པ་དྲེ་ལ་རག་ཏུ་བསྲུང་སབས་སྦ་བ་བྲེད། ཅྲེས་སོགས་སོ། །གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་
བདག་ིད་སོག་མི་གཅོད་པའམ་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་དང་། ལ་སོགས་པ་མི་ཚངས་སོད་པ་སྤོང་བ་ལ་སོགས་
པ་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པའི་ཚུལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་བདག་ིད་གནས་ཏྲེ། དྲེ་ནས་དྲེ་ིད་ལ་སྲེམས་ཅན་གཞན་དག་འགོད་
པའི་བྲེད་ལས་ཅན་གི་བཅོ་ལྔ་པ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །བདག་ཀང་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགྲེ་བ་མི་ཟད་པར་བྲེད་འདོད་པས་གཞན་དོན་དུ་ཡང་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཏུ་བསོ་བར་བྲེད་པའི་བཅུ་དྲུག་པ་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བས་ཏྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བླ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་
ཡོངས་སུ་བསོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞི་ནི་ལམ་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་
རོགས་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་དག་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་མཐོང་
ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་དག་ཡིན་ནོ། །་་་་་སྦྱོར་ཕྲྲེང་ངྲེས་པར་བལྟ་དགོས་སོ། །གིས་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབིན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགྲེལ་བྲེད་ཁ་ཅིག་ནི། སྐབས་འདིར། བདྲེན་དང་བདྲེན་ལ་བཟོད་པ། །ཞྲེས་སོགས་
ཀི་ཚིག་ལྲེའུར་བས་པའི་དོན་ྲེ་བར་མཚོན་པ་སྲེ་རྒྱས་པར་སོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པའི་གཞུང་། དྲེ་བཞིན་ིད་དང་
སངས་རྒྱས་དག །ཅྲེས་སོགས་ཀིས་མཐོང་ལམ་གི་རྣམ་པའི་དོན་མ་བཤད་པར་མཐོང་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་
བཅུ་དྲུག་ྲེ་བར་མཚོན་པའམ་སོན་པ་ི་ཚེ་མཛད་པར་ཟད་དྲེ། ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་སྐད་ཅིག ཞྲེས་སོས་ཀི་རྣམ་
པ་ཞྲེས་མ་སོས་པས་སོ། །སར་བཤད་ཟིན་པའི་་་་་་དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང་། ཞྲེས་སོགས་དང་། སར་མ་བཤད་པའི་་་་་་གཟུགས་རག་
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མ་ཡིན་མི་རག་མིན། ཞྲེས་སོགས་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་དང་། སོགས་པ་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་
པའི་དོན་ཅན་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བས་པ་རྣམས་སུ་ཡང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་བསན་པ་སར་ཕི་དྲེ་
བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །རྣམ་པ་ནི་རྣམ་ཀུན་གི་སྐབས་སུ་སོན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ནི། སྲེང་བཟང་་་་་་
གསྲེར་སོགས་གཞན་དག་ན་རྲེ། སོབ་དཔོན་་་་་་གསྲེར་དངོས་དྲེ་དག་གིས་ནི་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་། དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ཞྲེས་
སོགས་ཀི་གཞུང་དྲེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སོམ་པའི་གོ་རིམ་སྲེ་རིམ་གི་་་་་་གསྲེར་ཆོས་

བསོམ་ཞིང་བསབ་་་་་་གསྲེར་རང་པའི་རིམ་པ་དང་། སོགས་པས་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་དུས་སུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་་་་་
ཆོས་བཤྲེས་རང་རིམ་པ་དང་། བསོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་་་་་་གསྲེར་རང་ཕིན་པ་རྣམས་མ་བསན་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་གི་
རྣམ་པའི་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་གི་མངོན་པར་རོགས་པའི་
རིམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་ཐལ་ལོ། །སྦྱོར་ལམ་སོན་པའི་གཞུང་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །སོན་གཞན་ལུང་
འགལ་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྣམ་པ་ཡྲེ་མ་བཤད་ན་སར། །དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང་། །ཞྲེས་བ་བ་དང་། རྣམ་པ་
མངོན་ཞྲེན་ལ་སོགས་འགོག་ཅྲེས་སོགས། སོན་པའི་རྣམ་པ་དོར་གྱུར་པ། །ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའི་དོན་ཀང་ཅི་ལྟར་དང་སྲེ།་་་་་དངོས་སུ་ལུང་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས། དྲེས་ན་འདི་ནི་རྣམ་པ་རིམ་པ་བཅུ་
དྲུག་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དང་ཆྲེ་འབྲིང་གི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དབྲེ་བ་ཡིན་གི་སྐད་ཅིག་གི་ནི་མིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཕོགས་ས་དྲེ་
ཨཱརྻའི་བཞྲེད་པར་འདོད་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་འཁམས་སོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྡྲེ་ལ་སོགས་པའི་བཞྲེད་པ་

བལྟས་ནས་རང་གི་ནུས་པས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཞྲེས་ཕོགས་ས་དྲེ་བཀོད་དོ། །གསྲེར་གིང་པས་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྡྲེའི་བཤད་པའི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

བཟོད་པ་ཞྲེས་སོགས་མཐོང་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་བཟང་པོའ་ིཞལ་ས་ནས་ཀིས་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། སོམ་ལམ་གི་བྲེད་པ་དང་། བྲེད་
པ་ཅན་གི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། གསུམ་ལས། ས་འགྲེལ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་སོམ་པའི་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་
སྲེ་རིམ་ལྟར་བས་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་གི་མཇུག་ཏུ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་སྲེད་འབྲས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་
པ་ལས་དྲེ་བཞག་ནས་རྲེ་ཤིག་སྲེ་དང་པོར་དྲེའི་བྲེད་པ་འཆད་དོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དང་པོར་གིས་ཏྲེ། མཆོད་འོས་དང་། 
ཡང་ན་ཡི་གྲེར་བ་ཉུང་བའོ། །ཞྲེས་པ་་་་་་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཞྲེས་བཅོམ་རལ་ལོ། །ལྟར་དྲེ་བརོད་པར་བ་བ་ཉུང་བ་་་་་་དག་ལྡན་ིད་
ཀིས་ཕིར་དང་། དགོས་པ་ནི་གདུལ་བ་སོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ལ་མོས་པ་རྣམས་དྲེའི་རྒྱུ་སོམ་ལམ་ལ་གཞོལ་བ་
ིད་དུ་ཞུགས་པ་སྲེ་འབབ་ཅིང་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། གདུལ་བ་གང་དག་ལམ་འདིའི་
བྲེད་རྒྱུ་ལ་གནས་པར་བརོད་དུ་རུང་བ་དྲེ་དག་ནི་ཆྲེས་ཉུང་སྲེ་རབ་ཏུ་དཀོན་ནོ། །ཞྲེས་བསན་པས་ལམ་འདི་
རྲེད་དཀའ་བར་བསན་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་འཆད་དོ། །གིས་པ་རྩ་བ་དང་། གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ནི། བང་
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འཕགས་སོམ་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སྲེམས་བདག་དང་བདག་གིར་་་་་་དག་ལྡན་ཆགས་པ་ཀུན་ནས་ཞི་བའམ་དུལ་
བར་གནས་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེམས་ལ་རང་དབང་ིད་དུ་བྲེད་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཡིན་པས་
སོ། །ཡུམ་ནི་བང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མ་མཆིས་པའི་སད་དུ་ྲེ་བར་གནས་པ་ངོ་
མཚར་ཆྲེའོ། །བརྒྱ་བིན་གིས་སོས།་་་་་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། དགྲེ་བཤྲེས་དང་མཁན་པོ་ཕ་མ་སོགས་སྲེ་བོ་
ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པའམ་གུས་པར་བྲེད་དྲེ། ཕིན་དྲུག་དང་་་་་་མདོ་དོན་བང་ཕོགས་སོགས་ལ་འཁོར་གསུམ་མ་་་་་་
མདོ་དམིགས་པར་རོགས་པའི་སོ་ནས་ང་རྒྱལ་དང་བདག་བསོད་སོགས་སྤངས་པའི་འཕགས་ཆྲེན་ཡིན་པས་
སོ། །སྦྱིན་པ་ཡང་མི་དམིགས་གཏོང་བ་ཡང་མི་དམིགས་ལྲེན་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་ནས། 
ཡོངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མ་མཆིས་པའི་སད་དུ་ྲེ་བར་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སོམ་
སྤང་གི་ོན་མོངས་འདོད་ཆགས་སོགས་ལས་རྒྱལ་ཞིང་དྲེ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་
ཐོབ་པས་སོ། །བདག་གཞན་གི་་་་་་བསྡུས་འདོད་ཆགས་ཀི་མཚོན་དང་འདོད་ཆགས་ཀི་མདའ་ཡང་བཅོམ། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཕ་རོལ་གིས་བས་པའི་བ་དང་་་་་་ཀུན་མདོ་མྲེ་མཚོན་དུག་མདོ་་་་་་ཆུར་བོར་་་་་་མདོ་བ་སོགས་ཀི་
གནོད་པས་རི་བ་མྲེད་པའམ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་སོམ་ལམ་
རིག་སགས་ཆྲེན་མོ་ཐོབ་པས་སོ། །དྲེ་ལ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དུག་གིས་གཏོར་རམ་བང་བས་སམ་མྲེའི་འོབས་སུ་
སྡོད་དམ་མཚོན་གིས་བཏབ་བམ་དུག་བླུད་དམ་ཆུར་བོར་ཡང་རུང་སྲེ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དྲེ་ལ་གནོད་པར་
མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་བཞི་འབྲལ་འབྲས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཡང་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་
སྲེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཚོགས་གིས་རོགས་པའི་འཕགས་པ་སོབ་པ་ཡིན་པས་སོ། །བླ་མྲེད་
རོགས་བང་ཐོབ་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེམས་ལ་བལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་རྣམ་སྨིན་
གི་འབྲས་བུའོ། །ཆོས་ཅན། ཁྲེད་བརྲེན་ཅིང་བཞུགས་པའི་ཡུལ་ཏྲེ་ས་ཕོགས་ལྷ་མི་སོགས་ཀིས་མཆོད་པར་བ་
བའི་རྲེན་ིད་དུ་བྲེད་པར་རིགས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་ཐོབ་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་མཆོག་རྲེན་དང་
འད་བས་མཆོད་རྲེན་དུ་བརོད་ཅྲེས་པ་མི་རིགས་ཤིང་། མཆོད་རྲེན་ིད་དུ་གྱུར་ཅྲེས་བཙུན་པ་ཟླ་བ་འཆད་
དོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཤྲེར་ཕིན་པ་འདི་ིད་ཀིས་སའི་ཕོགས་དྲེ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོད་རྲེན་དུ་
བས་པས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་སོམ་ལམ་གི་བྲེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །བྲེད་པའམ་ལས་ཞྲེས་རང་
ཀིར་རོ། །གིས་པ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྲེན་དང་བརྲེན་པ་གིས་སོ། །དང་
པོ་ལ། ལུས་རྲེན་ནི། བྲེ་བྲག་ས་བ། སིད་རྩྲེ་མ་གཏོགས་ཁམས་གསུམ་གའི་རྲེན་ལ་སྲེ་བར་འདོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག 
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ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལུགས་ལ། གཟུགས་མྲེད་ཀི་རྲེན་ལ་མྲེད་པར་འཆད་པ་ནི་ལྲེགས་པར་མངོན་ནོ། །སྲེམས་རྲེན་ནི། 
ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པར་སོབ་དཔོན་གིས་བཤད་ཅིང་བྲེ་བྲག་ས་བ་ནི། འདོད་སྲེམས་དང་
སིད་རྩྲེའི་སྲེམས་ལ་མི་བརྲེན་པར་་་་་་མཛོད་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། མཚན། མཚོན། གཞི་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནི། གོམས་པར་བ་བའི་ལམ་གང་ཞིག རང་གི་སྤང་བ་སོམ་སྤང་གི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་སོམ་ལམ་ཙམ་གི་མཚན་
ིད་དོ། །སོམ་ལམ་གང་ཞིག་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ། འཇིག་རྲེན་སོ་སྲེའི་སོམ་ལམ་གི་མཚན་ིད་
དོ། །གང་ཞིག ོན་མོངས་པའི་ཟག་མྲེད་ནི། འདས་པའི་མཚན་ིད་དོ། །གིས་པ་ནི། མཐོང་ལམ་གིས་མཐོང་
བ་ཁོ་ན་རྒྱུན་དུ་གོམས་པར་བྲེད་པས་སོམ། ཐར་པར་བགོད་པས་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་ལ། ཀུན་བཏུས་སོགས་
སུ། འཇིག་རྲེན་པའི་སོམ་ལམ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་བརྒྱད། འདས་པའི་སོམ་ལམ་བདྲེན་བཞིའི་ཡུལ་
ཅན་ཆྲེ་འབྲིང་དགུར་བཤད་དོ། །འདིར་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་གིས་སོ། །ཡང་གོམས་ཚུལ་གིས་ཕྲེ་ན། མམ་
རྲེས་གིས་སམ། གང་ཟག་གིས་ཕྲེ་ན། ན་ཐོས་སོགས་གསུམ་མམ། ལམ་གིས་ཕྲེ་ན། སྦྱོར་བ་དང་། བར་
ཆད་མྲེད་པ་དང་། རྣམ་གོལ། ཁད་པར་ལམ་བཞིའོ། །སའི་སོ་ནས། དི་མ་མྲེད་པ་སོགས་དགུ། སྤང་བས་ཕྲེ་ན། 
ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་དགུའམ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བཞིའོ། །འདིའི་སྤང་བ་ནི་གཞུང་འདིའི་ལྟར་ན་སོམ་
ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིསྤང་བ་རོག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་། ཡོངས་སྦྱོང་དུ་བཤད་པའི་སྤང་བ་རྣམས་སོ། །མཛོད་ལྟར་ན། 
འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁྲོ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི་སྲེ། དྲེ་ཡང་འདོད་པར་བཞི་ཁམས་གོང་མ་གིས་སུ་ཁོང་ཁྲོ་མྲེད་
པས་དྲེ་མ་གཏོགས་གསུམ་གསུམ་སྲེ་བཅུའོ། །ཀུན་བཏུས་སོགས་ལྟར་ན། ཁམས་གསུམ་གི་འཇིག་ལྟ་དང་
མཐར་ལྟ་ལྷན་སྲེས་དྲུག་བསན་པས་བཅུ་དྲུག་གོ །ཁོང་ཁྲོ་མ་གཏོགས་པ་ལྔ་པོ་དྲེ་ལ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུར་རྲེ་
རྲེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་དགུ་དགུ་ཡོད་ཅིང་འདོད་པའི་ཁོང་ཁྲོ་དགུ་དང་བཅས་པས་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བཞིར་ཡོད་
དོ། །གིས་པ་ལ། གིས་སུ་དབྲེ་བ། ཕྲེ་བ་སོ་སོའ་ིདོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་ལམ་གི་བྲེད་པའི་འོག་ཏུ་བྲེད་པ་
ཅན་གི་སོམ་པའི་ལམ་སོན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བའི་རོག་པའི་ཟག་བཅས་དང་དྲེ་མྲེད་པ་ཟག་པ་
མྲེད་པའི་བྲེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་གིས་སོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། མོས་པ་གསུམ་དོད་རྩྲེ་བཟོད་པ་གསུམ་ན་ཡོད། 
བསོ་བ་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུ་ན། ཡི་རང་འབྲིང་ན་ཡོད། ཅྲེས་སོ། །ཤྲེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པར་་་་་་བི་མ་ལ་

མི་ཏྲས་མོས་པའི་ས་ཞྲེས་པ་སྦྱོར་ལམ་ལ་མདོ་བསན་བཅོས་མང་པོར་གསུངས་པས་མོས་པ་གསུམ་སྦྱོར་ལམ་ན་
ཡོད་ཀི། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་སོམ་ལམ་དུ་བཤད་པ་འཁྲུལ། ཞྲེས་སོ། །ཁ་ཆྲེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས། 
མོས་པ་ནི་ས་གིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པས་བསྡུས་སོ། །བསོ་བ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པས་བསྡུས་སོ། །ཡི་རང་
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བརྒྱད་པ་དགུ་པས་བསྡུས་སོ། །སྒྲུབ་པ་དང་རྣམ་དག་བཅུ་པས་བསྡུས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །འོན་ཀང་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཞབས་ཀིས་སོམ་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྲེ། དག་པ་འཇིག་རྲེན་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའོ། །ཞྲེས་
དང་། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། མོས་བསོ་ཡི་རང་དག་ནི་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་གནས་སྐབས་རྲེས་ཀི་ཤྲེས་པས་
སྦྱོང་བ་ཡིན་ཞྲེས་པས། མོས་པ་དགུ་སོམ་ལམ་ས་དགུའི་རྲེས་ཐོབ་ན་ཡོད། བསོ་བ་ཡི་རང་ཡང་དྲེ་དག་ན་ཅི་
རིགས་པར་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་་་་་་བུ་སོན་སོགས་འཆད་དོ། །ཆོས་བཤྲེས་སུ། མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་མམ་གཞག་གི་ཡྲེ་
ཤྲེས། དྲེ་ན་ཐོས་སོགས་ལའང་ཅི་རིགས་སུ་ལྡན་པས་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྣམ་དག་གོ །ཞྲེས་དང་། 
གཞན་་་་་་པཎི་ཏ་དག་ནི་ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས། བརྒྱད་པ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པ་
སོམ་ལམ་སོམ་སྤང་གི་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་དཀྱུས་མ་ནི། དྲེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞྲེས་སོགས་ཀིས་
བསན། རྣམ་དག་ནི་དངོས་སུ་སོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། བདག་ཏུ་ང་
རྒྱལ་གི་ས་བོན་མ་ཟད་པ་ིད་ཀིས་དང་པོར་རང་གི་དོན་གི་མོས་པ་དགུ་བསན་ཞྲེས་པའི་དོན། མོས་པ་སྦྱོར་
ལམ་ན་ཡོད་པར་འཆད་པ་ནི་དགོངས་པ་གཏན་ནས་མིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་ནི་ས་དགུའི་མམ་གཞག་དང་། 
རྣམ་དག་ནི་ས་བཅུ་གཅིག་གི་སྤངས་པ་འགོག་བདྲེན་ཡིན་གི་སོམ་ལམ་དངོས་མིན་ཞྲེས་པ། མདོ་དང་རྲེ་བཙུན་
གི་དགོངས་པའོ། །གིས་པ་ལ། ཟག་བཅས། ཟག་མྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གསུམ་དུ་དབྲེ་བ། ཕྲེ་བ་སོ་
སོའ་ིདོན། དོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གིས་ཡོད་པ་དྲེའི་ཕིར་དམན་མཆོག་གི་རིམ་པས་དང་པོ་
སོམ་པའི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འཆད་དོ། །དྲེ་ལ་ཡང་གསུམ་སྲེ། མོས་བསོ་རྲེས་སུ་ཡིད་རང་བ་ཡིད་ལ་
བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བའོ། །དྲེ་གསུམ་ཡང་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གི་བྲེ་བྲག་གིས་ཕྲེ་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་དང་ཀུ་མར་ཤི་
ཟྲེར་ཞིང་། བསོད་ནམས་སམ་དགྲེ་བ་སོག་མི་ཟད་པར་བྲེད། གོང་ནས་གོང་དུ་སྤྲེལ་བར་བྲེད་པའི་བྲེ་བྲག་
གིས་གསུམ་དུ་བྲེའོ། །་་་་་སོབ་དཔོན་གིས་པ་ལ་མོས། བསོ། ཡི་རང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། གིས་ཏྲེ། མོས་
པའི་ངོ་བོ། དྲེའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ས་འགྲེལ་ནི། གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཟག་བཅས་ཀི་སོམ་པའི་
ལམ་དང་པོ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། མོས་པའི་རྒྱུ། ཡུལ། ངོ་བོ། གོགས། བྲེད་ལས། དབྲེ་བ་
དྲུག་གོ །རྒྱུ་ནི། ལུང་རིགས་རྣམ་དག་གོ །་་་་་ཆོས་བཤྲེས། ཡུལ་ནི། ཡུམ་འདི་ལ་མོས་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་དང་། 
གཞུང་ཤྲེར་ལ་ལྷག་པར་ཡིད་ཆྲེས་པ་ནི་མོས་པ་སྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ཆོས་སྐུ་དང་དྲེ་སོན་པའི་ཤྲེར་ཕིན་གི་
མདོ་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་གིས་དགོངས་སོ། །དག་ལྡན་དུ། གང་ལ་མོས་ཞྲེ་ན། མདོ་ལས་བསན་པའི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་མ་འབྲི་བ་དང་ཀོག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེའི་སོད་པ་དང་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ནས་མར་མྲེའི་མཐར་ཐུག་པ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   35 

དྲེའི་མཆོད་པ་ལའོ། །ཞྲེས་སོ། །ངོ་བོ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་སོམ་ལམ་གང་ཞིག ཡུམ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་་་་་་
འདི་མན་ཆོས་བཤྲེས་བས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དྲེ་་་་་་དངོས་ཁོ་ན་ལྟར་ངྲེས་པར་་་་་་དངོས་འཛིན་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཤྲེས་རབ་དང་་་་
་་ཀུན་བཏུས་སྲེམས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། སོམ་་་་་ཀུན་བཏུས་ི་བཟློག་པ་སྲེ། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལས་གཞན་
གིས་འཕྲོག་པར་མི་ནུས་པས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དྲུག་པ་ནི་སོམ་ལམ་མོས་པ་དབྲེ་གཞི། དབྲེ་ངོ་ནི། 
རང་དོན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་ཅིང་གཞན་དོན་ཆྲེད་དུ་བ་བས་བསྒྲུབ་པའི་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་རང་གི་དོན་གི་མོས་
པ་དང་། ཏར་ཾཾལ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཾཾགིས་དོན་་་་་་ཨཱརྻ་སྦྱོར་་་་་་ཨཱརྻ་བ་བར་་་་་་དངོས་བཅས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་སོམ་
ལམ་ཟག་བཅས་རང་གཞན་གིས་ཀའི་དོན་གི་མོས་པ། གཞན་དོན་ཁོ་ན་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་སྦྱོར་བ་བར་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་
པའི་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་གཞན་དོན་མོས་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །དྲེར་ཡང་རང་དོན་འགྲུབ་
ཀི་དྲེ་མི་འགོག་སྲེ་གཞན་དོན་དང་མི་འགལ་བས་དྲེ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །གིས་ཀར་ཡང་གིས་
ཀ་འགྲུབ་ཅྲེས་་་་་་དོན་བསྡུས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ཡང་ནི་སོ་སོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆུང་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་
པོ་སྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འདོད་ལ། དགུ་པོ་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དྲེའི་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་
སོགས་དབྲེ་བ་ཡིས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་མོས་པ་རྣམ་པ་ི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །ཤྲེར་པ་ཟབ་
མོ་འདི་བྲིས་ཤིང་གྲེགས་བམ་དུ་བགིས་ཏྲེ་བཅིངས་ལ་མཆོད་པ་བགིས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་
རྣམས་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་བདུན་གི་མཆོད་རྲེན་དུ་བཅུག་སྲེ་མཆོད་པ་བས་ན་ཤྲེར་པ་ནི་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྲེན་དུ་གྱུར་
པའི་ཕིར་དང་། དྲེ་རྲེན་དུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་མཆོད་པ་མྲེས་པའི་ཕིར། དང་པོ་ཆྲེས་བསོད་ནམས་
མང་དུ་འཕྲེལ་ལོ། །ཞྲེས་རང་དོན་མོས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས། ཤིང་རྣམས་ལོ་མ་དང་མྲེ་ཏོག་འབྲས་བུ་
དབིབས་ཆུ་ཞིང་ཐ་དད་ཀང་གིབ་མ་བྲེ་བྲག་མྲེད་པའི་དཔྲེས་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་ཤྲེར་པར་རོ་གཅིག་པ་ིད་
ཅྲེས་གཞན་དོན་མོས་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོའ་ིབར་དུ་གསུངས་སོ། །ཐ་དད་ནི་དྲེ་གསུམ་དངོས་པོ་ཐ་དད་
དོ། །གངས་ངྲེས་ནི་མོས་པ་གཞིར་བས་ལ་སྦྱོར་བས་དངོས་སུ་རང་དོན། གིས་དོན་བར་བཅས། གཞན་དོན་
བར་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པས་སོ། །ཨཱརྻས། དྲེ་ལ་རང་གི་དོན་ལ་མོས་པ་ནི། གཞན་དོན་གི་ཆྲེད་དུ་
བ་བར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པ། གསུམ་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་བ་བར་ཆད་མྲེད་པ་
ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ལོངས་སྐུའི་རྒྱུ་རིམ་པ་ལྟར་ཡིན་པར། གཞོན་ནུ་དཔལ་ལོ། །ཆོས་བཤྲེས་
སོ། །ཁ་ཅིག་ནི། རང་དོན་ནི་ས་རིང་དུ་སོང་བའི་བར་དུའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནས་གཞན་དོན། བཅུ་པ་ལ་གིས་
དོན་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་དང་། རང་ལུགས་ལའང་། གིས་དོན་མཐར་བཤད་པ་ནི་འཕགས་སྲེང་སོགས་དང་
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འགལ་ལོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་དུ། དགུ་རུ། དགུ་ཚན་གསུམ་དུ་དབྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སིར་རང་དོན་སོགས་
སུ་ཡུམ་ལ་མོས་པ་ནི་རང་གིས་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་མཐོང་བ་སྲེ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པའི་དགྲེ་བའི་ཆོས་ཤྲེར་
ཕིན་ནམ་རང་དོན་གྲུབ་པ་སོགས་ཀི་རྲེན་ནམ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་ལམ་གི་སྐབས་རྣམས་ནའང་
ཅི་རིགས་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་འདིར་བཤད་མོས་པ་ནི། དྲེ་དག་ན་མྲེད་དྲེ། འཕགས་པའི་སོམ་
པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ལམ་ཡིན་པ་ལས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིར། དྲེས་ན་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པ་ནི་མོས་པའི་མིང་སྲེ་
སོམ་ལམ་མོས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་དང་པོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྲེའོ། །ཇི་ལྟར་བས་པས་ཞྲེ་ན། བསམ་པས་གཞན་
དོན་སྒྲུབ་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྦྱོར་བས་དངོས་སུ་རང་སོད་་་་་་གསྲེར་དུ་རུང་བ་དང་རང་གཞན་གིས་ཀ་སོད་དུ་
རུང་བ་དང་གཞན་སོད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ཤིང་མོས་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་པས་སོ། །ཞྲེས་པ་
དགོངས་པར་ངྲེས་སོ། །གསྲེར་ནི་རང་གིས་ཀ་གཞན་ལ་དམིགས་པ་སྲེ་སོད་དུ་རུང་བར་བྲེད་པའི་སོམ་ལམ་
མོས་པ་དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་པར་མོས་པ་བཞིན་དུ་སྲེ། བདག་མྲེད་ལས་མ་འདས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བང་
ཆུབ་ཀི་ལམ་མཐོང་བ་སྲེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དགྲེ་བའི་ཆོས་མ་ཆགས་པ་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའི་རྲེན་ཏྲེ་གཞི་ཡིན་ན་ཡང་དང་པོ་སྲེ་ཐོག་མ་ཁོ་ན་ནས་གང་ལ་དམིགས་པའི་རང་གཞན་གིས་ཀའི་
དོན་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་དྲེ། སོམ་པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་སྲེ་བསོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་
པར་སོབ་ཅིང་གོམས་པར་བྲེད་པའི་གནས་སྐབས་ལས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིར། ཞྲེས་སོ། །་་་་་སྦྱོར་ཊིཀ་བལྟའོ། །གིས་པ་ནི་
གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་བྲེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སྲེ་དགུ་ཡིན་ལ། 
གསུམ་པ་ནི། དགུ་པོ་དྲེ་ཡང་སོ་སོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་དྲེའི་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའི་དབྲེ་བས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སྲེ་དགུ་མཚན་གསུམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་དགུ་མཚན་གསུམ་གིས་མོས་པ་
རྣམ་པ་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནོ། །གིས་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། ཡུམ་ལ་མོས་པ་དྲེ་བསོམ་པའི་བང་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་
ཡོན་ཏན་འཕྲེལ་བའི་སོ་བ་བསྲེད་པའི་ཕིར་དུ། རང་གཞན་གིས་ཀའི་དོན་དྲེ་ལྟར་མོས་པའི་བང་པ་ལ་སངས་
རྒྱས་དང་སོགས་པ་བང་འཕགས་ཀིས་བསོད་པ་དང་། སོགས་པས་བཀུར་བསགས་པ་མཛད་དོ་ཞྲེས་བསོད་
བཀུར་བསགས་པ་གསུངས་པ། རྩ་བ་ལ། ཤྲེར་བ་ལ་མོས་པའི་གནས་སྐབས་རང་དོན་མོས་པ་དགུ་པོ་རྣམས་
ལ་བསོད་པ་ཙམ་དགུ། གིས་དོན་མོས་པ་དགུ་ལ་བཀུར་བ་ཙམ་དགུ གཞན་དོན་མོས་པ་དགུ་ལ་བསགས་པ་
ཙམ་དགུ་སྲེ་དགུ་ཚན་གསུམ་གིས་བསོད་བཀུར་བསགས་པ་བས་པར་མདོ་ལས་འདོད་དྲེ་བཤད་དོ། །ཞྲེས་
སྦྱར་རོ། །འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྲེ་མ་སྲེད་དྲེ་པའི་སྐུ་གདུང་གིས་བཀང་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། 
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ཤྲེར་པའི་ཆ་གིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་འདམ་དུ་སྩལ་ན་འདི་ིད་ལྲེན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ། མདོར་
བསྡུས་པ་མོས་པ་ྲེར་བདུན་དང་འདི་གིས་ཀ་མདོ་དང་ཆོས་བཤྲེས་སུ་སྦྱར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཇི་ལྟར་མོས་
པ་སོགས་སར་བཤད་ལྟར་རམ་རང་དང་གིས་ཀ་དག་གཞན་གི་དོན་དུ་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་མཐོང་བའི་
ཆོས། ཚེ་འདི་ལ་བསོད་ནམས་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་དགུ་དགུ་བསྲེད་བྲེད་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་ཤྲེར་བ་ལ་སྦྱོར་བས་རང་
དོན་དུ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་དང་པོ་རང་དོན་མོས་པའི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་བསོད་པ་རྣམ་
པ་དགུས་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྲེད་ཅིང་བསོད། སྦྱོར་བས་གིས་དོན་དུ་ཞུགས་པ་གིས་
དོན་མོས་པའི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་དགའ་བར་བྲེད་ཅིང་བཀུར། སྦྱོར་བས་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་ཞུགས་
པའི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་དགའ་བར་བྲེད་ཅིང་བསགས་པར་འདོད་དོ། །སོ་སོར་དང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
ཞྲེས་པའི་དོན་དྲེ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་འདིར་བཤད་པའི་བསོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ནི་མོས་པའི་ཆྲེ་
བའི་ཡོན་ཏན་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་ནས་སངས་རྒྱས་སོགས་ཐུགས་དགྲེས་པས་གནས་པ་ཁོ་ནའི་
མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན་གི། རིག་བྲེད་ལས། ཡི་གྲེ་ཨོཾ་ལྡན་ཕྲེད་དང་བཞི། །ཚད་དུ་བས་པས་སན་པར་
བརོད། །འདི་ནི་བསོད་པ་ས་བ་དང་། །ས་ཡི་ཚངས་པའང་འདི་ིད་དྲེ། །བཀུར་བའང་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་བ། །ཡི་
གྲེ་དང་ལྡན་ཚད་སོན་བཞིན། །སན་ས་སན་ཚིག་རིག་བྲེད་དྲེ། །དྲེ་ནི་བསགས་པར་འདོད་པའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། 
ངག་གི་བརོད་པ་ལྟར་མི་གནས་པའི་ས་སན་པ་གཅམ་བུ་སྲེ་ངོ་བསོད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
སོ། །ཨཱརྻས། རིག་བྲེད་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་དོན་བརོད་པ་ནི་བསོད་པ། ཚད་ཕྲེད་དང་བཞི་པའི་ཨོཾ་ནི་བཀུར་
བ། མར་ལྟ་བུའི་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ནི་བསགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ན། སར་གཏོགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན། 
འདིར་ཆ་དགུ་པའི་རོགས་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཞྲེས་གསུང་པས། བསོད་བཀུར་བསགས་གསུམ་རོག་པ་ཡིན་
གི་ས་ཡིན་པ་མི་སིད་ཅྲེས་བཅོམ་རལ་སོགས་འཆད་དོ། །་་་་་བུ་སོན། དྲེའི་དགོངས་པ་དྲེ་མིན་ཏྲེ་སར་གཏོགས་པ་
ཞྲེས་པ་བརོད་བ་དོན་ལ་མྲེད་པའི་ས་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེས་པར་དགོངས་སོ། །དྲེས་ན་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
རོགས་ནས་སོན་པའི་ངག་ཚིག་གི་རིག་བྲེད་ཡང་བསོད་བཀུར་སོགས་ཡིན་ཏྲེ། ཨཱརྻས་ལྲེགས་སོ་ལྲེགས་སོ་
ཞྲེས་བསགས་པ་བརོད་པས་བསགས་པའི་དོན་གསལ་བར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་དང་། རང་ཀིར་གིས། བསོད་པ་ནི་
བསོད་པ་ཙམ་མོ། །བཀུར་བ་ནི་འབྲིང་དུ་བསོད་པའོ། །སགས་པ་ནི་ཆྲེར་བསོད་པའོ། །ཞྲེས་དང་། གསྲེར་གིས་
ཡང་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་དགྲེས་པ་ཁོ་ན་བསོད་སོགས་ཡིན་ན་བསོད་སོགས་ལ་
ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ་མི་འཐད་དྲེ། སངས་རྒྱས་ཐུགས་དགྲེས་པའི་རོགས་པ་ལ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་མྲེད་པའི་ཕིར་ཏྲེ། 
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དན་པ་ྲེར་བཞག་གསུམ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན་བསོད་སོགས་ལ་གིས་ཀ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་གནད་ཀི་དོན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སར་བཤད་དྲེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་མོས་པས་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ལ་དྲེ་མི་ཟད་
པར་བྲེད་པའི་ཐབས་མཆོག་བསོ་བ་འབྱུང་བས་སོམ་ལམ་གིས་པ་བསོ་བ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་འཆད་
དོ། །རྩ་བ་ལ། སི་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། བསོ་རྒྱུ། བསོ་ས། ཆྲེད་དུ་བ་བ། བློའ་ིརྣམ་
པ་རང་བཞིན་བསན་པ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། བསོ་བ་འགྲུབ་པའི་རྲེན་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། 
འདུས་བས་ཀི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་རྒྱལ་མཚན་གི་་་་་་ཕལ་ཆྲེན་གི་བསོ་བའི་ལྲེའུར། འགོ་ཀུན་
དགྲེ་བ་ཇི་སྲེད་ཡོད་པ་དང་། །བས་དང་བྲེད་འགྱུར་དྲེ་བཞིན་བྲེད་པ་དག །ཅྲེས་སོ། །མདོ་དྲེའི་དོན་ལ། འགོ་
ཀུན་ཇི་སྲེད་པའི་དགྲེ་བ་ཆོས་དབིངས་བདྲེར་གཤྲེགས་སིང་པོ་ལ་་་་་་འབྲི་གུང་ཆོས་རྲེ་བཞྲེད་པ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ཞྲེས་
ཆོས་རྲེ་ས་ས་པཎི་ཏས་བཀག་ཅིང་། དྲེ་བསོ་རྒྱུ་ཡང་མིན་ལ་དགྲེ་བའང་མིན་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་སྡོམ་གསུམ་རབ་
དབྲེར་བཀོད་དོ། །ཆོས་རྲེ་བུ་རིན་ནི། ཆོས་དབིངས་སོགས་འདུས་བས་མ་བས་ཀི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བསོ་རྒྱུ་
ཡིན་གསུངས་ལ་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་བཅོམ་རལ་དང་ཆོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པོ་ནི། ཆོས་དབིངས་སོགས་བསོ་
རྒྱུ་མིན་ཞྲེས་དང་། ཁད་པར་དུ་ཆོས་རྲེ་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པོ་ནི། ཆོས་དབིངས་ནི་བསོས་ཡིན་གསུངས་པས་
གང་མོས་པ་ལྟར་བའོ། །ཆོས་དབིངས་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་དགྲེ་བ་མྲེད་ཅྲེས་་་་་་ས་ས་གསུངས་པ་ནི་ནོར་བ་
སྲེ། ངོ་བོ་ིད་སྐུ་དགྲེ་བ་མིན་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་ལུང་རིགས་དུ་མ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་ནི། སྡོམ་པ་དང་
ལྡན་པས་བདྲེན་པའི་སོབས་བརོད་པ་སྲེ། ལུང་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་སྨོན་པས་འགྲུབ། །ཅྲེས་སོ། །གིས་
པ་ནི། ན་རང་སོགས་སུ་མིན་གི་རྣམ་མཁྲེན་དུ་སྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་མ་གཏོགས་པར་ན་
ཐོས་ཀི་ས་འམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བསོར་མི་འཇུག་པའོ། །ཞྲེས་མདོ་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སྲེ། རིགས་པ་དྲུག་བཅུ་པའི་བསོ་བར། དགྲེ་བ་འདི་ཡིས་སྲེ་བོ་ཀུན། །ཞྲེས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དུ་སང་ཆ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་པས་དགྲེ་བ་འདིས་བདག་
གཞན་གི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་པ་སྲེ། འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་བཀོད་དུ། 
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྲེན་བཞིན་ཏྲེ། །འདུན་པའི་རྩ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གི་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་
པ། །འབྲས་བུའང་དྲེ་འད་ིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མ་དམིགས་པར་རོགས་པའི་ཤྲེས་
རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སོན་གི་སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསོས་པ་བཞིན་བསོ་བ་སྲེ། བཟང་སོད་ལས། 
འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྲེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། 
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དུས་གསུམ་གཤྲེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཞྲེས་སོགས་ལྟར་ཏྲེ། བསབ་བཏུས་སུ། བཟང་སོད་སྨོན་
ལམ་གི་མཆོག་ཡིན་ལ་དྲེའི་ནང་ནས་བང་སྲེམས་ལྟར་བསོ་བ་དང་སངས་རྒྱས་ལྟར་བསོ་བ་དྲེ་གིས་མཆོག་
ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་བསོ་བའི་མཚན་ིད། གཞན་དོན་དུ་དགྲེ་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་
བར་དུ་མི་ཟད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་སོབ་པའི་དགྲེ་བ་སྲེ། མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཐིགས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེ་ནང་
ལྷུང་། །རྒྱ་མཚོ་མ་ཟད་བར་དུ་དྲེ་མི་འཛད། །དྲེ་བཞིན་བང་ཆུབ་ཕིར་བསོས་དགྲེ་བ་ཡང་། །བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་
བར་དུ་དྲེ་མི་འཛད། །ཅྲེས་སོ། །བྲེ་བྲག་སོམ་ལམ་བསོ་བའི་མཚན་ིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མཚོན་བའི་ས་བཤད་
ནི། བ་རི་ཎ་ཏ་ཞྲེས་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྲེ་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་བང་གི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བས་བསོ་
བའོ། །གིས་པ་ལ། དབྲེ་གཞི་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཡོངས་སུ་བསོ་བའོ། །དབྲེ་ངོ་བཅུ་གིས་ཏྲེ། ཡིད་བྲེད་ཁད་པར་
ཅན་གི་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་ཞྲེས་པ་ནས་བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བའི་བསོ་བའི་བར་བཅུ་གིས་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་
དགུ་ལས། གཞན་ལྟོས་ས་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་མོ་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །ཆུ་མིག་
པ་ནི། ས་གིས་གསུམ་བཞི་པའི་ཆུང་ངུ་ལྔ་དྲུག་བདུན་པའི་འབྲིང་བརྒྱད་སོགས་གསུམ་གི་ཆྲེན་པོ། ཞྲེས་
སོ། །ཐ་དད་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་དང་ཡུལ་གི་དབྲེ་བས་བཅུ་གིས་སུ་བསན་ཞྲེས་དང་། གངས་ངྲེས་ནི། 
བློ་དམན་རྲེས་སུ་བཟུང་བའི་དོན་དུ་མངོན་ཞྲེན་བཅུ་གིས་ཀི་གྲེན་པོར་དང་། ཡུལ་གི་དབྲེ་བས་བཅུ་གིས་
སུ་བསན་ཅིང་དབང་རྣོན་གིས་བརས་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་དྲེ་བས་མང་བར་མ་ཕྲེའོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་འགྲེལ་
ཆྲེན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བསོ་བ་བྲེད་དོ། །གང་དུ་ན། བླ་མྲེད་རོགས་པ་བང་ཆུབ་ཏུའོ། །གང་གི་ཕིར་དུ་ན། 
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མི་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །མི་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྲེམས་ཅན་མཐའ་
མྲེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་མཁྲེན་པ་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་མྲེད་པའི་ཆྲེད་དུ་བསོས་པས་ཏྲེ། ཟླ་གགས་ཀིས། 
སྲེམས་ཅན་རྣམ་མཐའ་ཡས་ཕིར་དང་། །སངས་རྒྱས་མཁྲེན་པ་ཚད་མྲེད་དང་། །དྲེར་ནི་ཡོངས་སུ་བསོས་པའི་
ཕིར། །བསོད་ནམས་དྲེ་ནི་མཐའ་ཡས་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །གང་གིས་ན། ཐྲེག་གསུམ་གི་གདུལ་བའི་སྲེམས་
ཅན་ལ་རང་རང་གི་ལམ་ྲེ་བར་སོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་བྲེད་པ་སྲེ། རྒྱུའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོ་བ་
དང་ལྡན་པའི་བང་སྲེ་རྣམས་ཀིས་སོ། །དྲེ་ཡི་བྲེད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའི་འགྲེལ་པ་སྲེ་མམ་པ་མྲེད་པ་
མི་མམ་པ་དང་མམ་པ་་་་་་ཨཱརྻ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གངས་དུ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་གིས་སོ། །བཅུ་གིས་གང་ཞྲེ་ན། 
མིང་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སོམ་ལམ་བསོ་བ་ཆོས་ཅན། སར་ཇི་སྐད་བཤད་་་་་་ཞྲེས་མོས་བསོ་

གིས་ཡུལ་གཅིག་པར་བསན་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །པའི་མོས་པའི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་སྐུའམ་ཡུམ་མམ་སྲེམས་བསྲེད་་་་་་
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གསྲེརསོགས་ཡིད་བྲེད་ཁད་པར་ཅན་གི་བསོ་བ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལྟར་མིང་དུ་བཏགས་པའི་མིང་ཅན་གི་བསོ་བ་ཡིད་
ལ་བྲེད་པ་སྲེ། བསྡུ་ན་ཡིད་བྲེད་ཁད་པར་་་་་་ཐྲེག་དམན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ཅན་གི་བསོ་
བ་ཡིན་ཏྲེ། བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པའི་སོ་ནས་དམིགས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་བསོ་བ་ཡིན་
པས་སོ། །་་་་་ཡང་དག་པའི་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་བང་སྲེམས་པ་་་་་འོ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། སྲེམས་པ་ཆྲེན་པོས།་་་་་སོ་

ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན། བླ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་འདི་ིད་རབ་ཅྲེས་
བའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །མིང་བཏགས་པ་དང་མི་དམིགས་ཞྲེས་པ་ཀུན་ལ་སྦྱོར་བར་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་པ་ལྟར་
རམ་འཕགས་པ་སོགས་ལྟར་ན་མ་སྦྱར་ཡང་རུང་ངོ་། །ཆོས་ཅན། བསོ་བའི་རས་མི་དམིགས་པའི་མིང་ཅན་གི་
བསོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐྲེག་གསུམ་གི་ ་་་་་མདོ་

ཨཱརྻ་སྨིན་གོལ་བས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྲེ་བ་ཞྲེས་སོགས་དང་། མདོ་ནི། བམས་པ་སྲེམས་གང་གི་
རྲེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་དགྲེ་རྩ་དྲེ་དག་བླ་མྲེད་རོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བ་བའི་སྲེམས་དྲེ་ནི་ཟད་
ཅིང་འགོག་པ་མྲེད་དྲེ། རྣམ་པར་འགྱུར་དངོས་པོ་དྲེ་དག་དང་དམིགས་པ་དྲེ་དག་དང་དགྲེ་རྩ་དྲེ་དག་ཟད་ཅིང་
འགགས་ལ་མྲེད་དྲེ་རྣམ་པར་གྱུར་ན་ཡི་རང་གི་སྲེམས་ནི་གང་ཞིག་དངོས་པོ་དྲེ་དག་ནི་གང་ཞིག དམིགས་པ་
དྲེ་དག་ནི་གང་ཞིག །ཅྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བསོ་བ་སྲེ། བསོ་བར་བྲེད་པའི་སྲེམས་
ལ། ཡང་སྲེམས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་བདག་ལྟ་སོགས་ཀིས་གོས་པ་མྲེད་པའི་བསོ་བ་ཡིན་པས་
སོ། །ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་སྲེམས་ལ་ཡང་སྲེམས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མི་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསོ་བའི་བང་
ཆྲེན་པོ་ལ་་་་་་བསོ་བ་བསོ་བྲེད་སོགས་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ནི་འདུ་ཤྲེས་ཕིན་ཅི་ལོག་་་་་་གོ །ཏུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

སྲེམས་ནི་་་་་་སྲེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཤྲེས་་་་་་དྲེ་ལ་བདྲེན་པར་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་་་་་་སྲེ་དྲེར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་འདུ་བ་བྲེད་དམ་གཟུང་བ་སོགས་ཀིས་དབྲེན་
པའི་བསོ་བ་སྲེ། བདག་དང་སོགས་པ་གཞན་དུ་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་་་་་་གསྲེར་ོན་མོངས་པའི་ཕུང་པོའ་ིདངོས་
པོ་མ་དམིགས་པའི་བསོ་བས་སོ། །བསོད་ནམས་བ་བའི་དངོས་པོ་་་་་་དྲེ་ཕུང་སྲེ་ཁམས་ཀིས་དབྲེན་པར་ཤྲེས་ཞྲེས་མདོར་རོ། །འདི་ཡང་

ཡོད། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དབྲེན་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་པའི་དགྲེ་རྩའི་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་
དན་པའི་སོད་ཡུལ་ཅན་གི་བསོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚོགས་གིས་ཀི་དགྲེ་
བ་ཞྲེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་རིགས་གང་དག་ཡིན་པ་དང་རང་བཞིན་གང་ཡིན་
པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བསོད་ནམས་བ་བའི་དངོས་པོ་དྲེ་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བྲེད།་་་་་ཨཱརྻས་དངས། ཅྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། 
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ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བཅས་པའི་བསོ་བ་སྲེ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིན་དྲུག་སོགས་དང་། ཐབས་ལ་
མཁས་པ་དྲེ་དག་ལ་བསབ་པར་བ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། མཚན་མ་མྲེད་པའི་བསོ་བ་སྲེ། སྦྱིན་བ་
སོགས་དང་་་་་་གསྲེར་སོང་ིད་སོགས་ཀི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཁ་ཟས་
དུག་ཅན་གི་དཔྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་དམིགས་པ་དང་མཚན་མའི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་གི་བསོ་བ་དྲེ་ནི་དུག་ཅན་ཟུག་རྔུ་ཅན་ཏྲེ། 
ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀིས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་གནང་བའི་བསོ་བ་སྲེ། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་་་་་
་མདོ་ལམ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཞྲེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་དག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་བླ་ན་
མྲེད་པས་མཁྲེན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསོའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻས་དངས། གསྲེར། ཆོས་ཅན། ཁམས་
གསུམ་པར་མ་གཏོགས་པའི་བསོ་བ་སྲེ། འདོད་པ་དང་། སོགས་པ་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་མི་
དམིགས་སོགས་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་
འབྱུང་བ་ཆུང་ངུའི་མིང་སྦྱར་རུང་ཅན་གི་བསོ་བ་སྲེ། སོང་གསུམ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགྲེ་བ་བཅུའི་
ལས་ལམ་དང་། སོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་ཚད་མྲེད་བཞི་གཟུགས་མྲེད་བཞི་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་ཐོབ་པའི་བསོད་
ནམས་པས་ཆྲེས་ལྷག་པའི་བསོད་ནམས་ཅན་གི་བསོ་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་དང་། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆྲེན་
པོའ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདིའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། བསོད་ཆྲེན་འབྱུང་བ་འབྲིང་གི་བསོ་བའི་མིང་སྦྱར་རུང་། །སོང་གསུམ་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། །སོགས་པ་ཕིར་འོང་མི་འོང་དག་བཅོམ་རང་རྒྱལ་གི་པར་ཐོབ་པའི་བསོད་
ནམས་པས། །ཞྲེས་སོགས་དང་། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆྲེན་པོའ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་འདི་ན་སྲེམས་ཅན་ཇི་
སྲེད་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཅྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་འད་ཆྲེན་པོའ་ིབསོ་
བ་སྲེ། སོང་གསུམ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ལ་གནས་པ་སྲེ་ཞུགས་པ་ལ་དམིགས་བཅས་ཀིས་
བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྲེ་མ་སྲེད་དུ་མཆོད་པ་བས་བསོད་ནམས་ལྷག་པའི་བསོ་བ་ཡིན་པས་སོ། །སོང་ཆྲེན་
པོའ་ིའཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་ན་སྲེམས་ཅན་ཇི་སྲེད་ཅིག་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཏུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཅྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཏུ་ལྲེགས་པར་
བསོས་པའི་དངོས་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་སྤྲེལ་བར་བ་བ་ཡིན་པས། སོམ་ལམ་གསུམ་པ་རྲེས་སུ་ཡི་
རང་བ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་བསོ་བའི་འོག་ཏུ་འདིར་བཤད་ལ། སྡུད་པར། གོང་དུ་བཤད་པ་ནི། བསོ་བའི་
དགྲེ་བ་ཡི་རང་གིས་སྤྲེལ་བ་དང་། ཡི་རང་གི་དགྲེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བར་བྲེད་པས། རིམ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་
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དོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །རྩ་བ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡི་རང་བ་བའི་དགྲེ་བ་སོགས་དམིགས་པའི་ཐབས་མཁས་དང་། 
དོན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་ཐབས་ཤྲེས་དག་གི་སོ་ནས་སྲེ་འཕགས་ཀི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་
ལ། དམིགས་ནས་ཡི་རང་བ་སྲེ་སྲེམས་མངོན་པར་དགའ་བས་རྒྱས་པ་ནི། རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་
ཡིན་པར་སྐབས་འདིར་བརོད་དོ། །ཐབས་མཁས་པས་དྲེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བླ་མྲེད་རོགས་བང་ཆུབ་
ཏུ་བསོ་བར་བའོ། །་་་་་རང་ཀིར་གིས་ཐབས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་དམིགས་པར་བ་ཞིང་། མི་དམིགས་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་མི་

དམིགས་པས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་སྲེ་དྲེ་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དབུལ་པོས་གཏྲེར་རྲེད་པ་ལྟར་རབ་དུ་དགའ་བའི་སྲེམས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐབས་མཁས་
ཀིས་ཡི་རང་བ་རང་བྲེད་རང་བའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་དམིགས་ཤིང་སང་ཆ་མ་དོར་བར་དོན་དམ་པར་ཅིར་
ཡང་མི་དམིགས་པར་རོགས་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བར་བ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སོམ་
ལམ་གསུམ་བསན་པ་དྲེ་ལ་མདོར་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། སོམ་ལམ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པས་ནི། འབྲས་བུ་
བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པའམ་སོག་སྲེ། གསྲེར་གི་འབྱུང་ཁུངས་དག་ནས་གསྲེར་གི་གར་
བུ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུའོ། །བསོ་བ་ཡིད་ལ་བྲེད་པས་ནི། དགྲེ་བ་དྲེ་ཡང་དག་རོགས་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྲེ་
རྒྱུར་བྲེད་དོ། །གསྲེར་སྦྲམ་དྲེ་གསྲེར་མགར་གིས་རྣ་རྒྱན་ལ་སོགས་པར་བྲེད་པ་བཞིན་དུའོ། །རྲེས་སུ་ཡི་རང་
ཡིད་ལ་བྲེད་པས་ནི། རང་བའི་ཡུལ་གཞན་གི་བསོད་ནམས་བས་པ་དྲེ་ལ་ཡིད་རང་བ་རང་གི་བསོད་ནམས་
གིས་བློ་མམ་ན་མམ་པ་ིད་དང་རང་བྲེད་བློ་དམའ་ན་ཆུང་ལ། མཐོ་ན་ཆྲེ་བར་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་
ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པར་མམ་ཞྲེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། གིས་སུ་དབྲེ་
བའི་མཚམས་སྦྱར། ཕྲེ་བ་སོ་སོའ་ིདོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དམན་མཆོག་གི་རིམ་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་སོམ་
པའི་ལམ་གི་འོག་ཏུ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་སོམ་པའི་ལམ་སོན་ལ། དྲེ་ལ་བཞི་སྲེ། དབྲེ་གཞི། ཟག་མྲེད་ཀི་སོམ་ལམ་
དྲེ་ཡང་ངོ་། །དབྲེ་ངོ་། །སྒྲུབ་དག་རྣམ་པ་གིས་སོ། །ཐ་དད་ནི། སྤང་བ་གང་སྤོང་བ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བར་ཆད་མྲེད་
ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་སོང་བའི་ཆ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ངོ་བོ་ཐ་དད། ས་མའི་རྣམ་གོལ་ཕི་མའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དུ་
འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་གོ །གངས་ངྲེས་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་པོའ་ིཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མྲེད་དང་རྣམ་
གོལ་ལམ་གིས་ཡོད་པས་དྲེ་གིས་སུ་ངྲེས་སོ། །འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་རོགས་པ་ལམ་བདྲེན། རྣམ་དག་སྤངས་པ་
འགོག་བདྲེན་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་་་་་བུ་སོགས་སྤང་རོགས་ཡིན་ཡང་གིས་ཀ་ལམ་བདྲེན་དུ་འདོད་པ་ནི་ནོར་བ་སྲེ། 
ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སྤངས་རོགས་གིས་སུ་ཕྲེ་བའི་སྤངས་པ་ནི་འགོག་བདྲེན་ིད་ལ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
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ཏྲེ། ཡོན་ཏན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་སོམ་ལམ། དི་མས་རྣམ་པར་དག་པའི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ས་
འགྲེལ་ནི། གིས་ཡོད་པ་དྲེའི་ཕིར། གིས་ཀི་དང་པོ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སོམ་ལམ་
མམ་གཞག་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་གིས་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དྲེའི་ངོ་བོ་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་

དངོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་དངོས་ཀིས་སོང་པར་ཕིན་ཅི་མ་
ལོག་པར་མཐོང་བའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཡིན་པས་སོ། །ཤྲེར་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པས་ན་སང་བ་བགིད་
པའོ། །ནས། དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་སོང་པ་ིད་ཀི་སད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་སོན་པའོ། །ཞྲེས་
པའི་བར་རོ། །དྲེ་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་། ལྷག་པ་བཞི་ཁད་ཆོས་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཅན། ཤྲེར་ཕིན་གིས་
མ་ཟིན་པའི་སྦྱིན་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ིད་ཡིན་ཏྲེ། འཁོར་གསུམ་་་་་སྡུད་པའི་དོན་དུ་རོག་པའི་སྦྱིན་
སོགས་གཞན་གིས་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་ཐོབ་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཕར་ཕིན་ལྔ་ནམ་ཤྲེར་པས་ཟིན་
པའི་ཚེ་མིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཀུན་ལ་དོན་དམ་
པར་སྲེ་བ་སོགས་སུ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྲེད་པ་སྲེ་མི་འཛིན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁད་པར་དོན་དམ་
པར་སྲེ་བ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །གཟུགས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་མྲེད་པའི་
ཕིར། ཞྲེས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་མྲེད་པས་ཤྲེར་བ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བའོའ་ིབར་ ་་་
་་ཨཱརྻ་རོ། །སར་བཤད་དྲེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ིད་དང་མཆོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། 
དགྲེ་མི་དགྲེ་བས་མ་བས་སོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པར་མ་དམིགས་པ་ིད་དུ་རོགས་ ་་་་་ཨཱརྻ་པ་རྣལ་
འབོར་པ། སོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་གཏོད་པར་བྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའི་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པར་བྲེད་པས་
ནིའོ། །དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ྲེ་བར་མི་གནས་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིར་ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། དོན་ཆྲེན་པོ་ཅན་ིད་དོ། །དོན་ཏྲེ་འབྲས་བུ་ཆྲེན་པོའམ་མཆོག་སངས་རྒྱས་
ིད་དུ་བྲེད་པའི་ཕིར་་་་་་དོན་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་ིད་སྒྲུབ་པས་ན། ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཤྲེར་བ་འདི་ནི་ཕར་ཕིན་ཆྲེན་པོའ།ོ །ཞྲེས་
སོགས་རྒྱུ་མཚན་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །མདོར་ཤྲེར་ཕིན་ནི་སང་བར་བགིད་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་ལ། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། 
དོད་སོགས་བཞི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་དང་སྦྱར་བ་ནི། ་་་་་ཁ་ཅིག བླ་མ་དམ་པ། སྒྲུབ་པ་སོམ་

ལམ་སྦྱོར་མཐོང་ནའང་ཡོད་གསུང་པའི་འཁྲུལ་གཞི་འདིར་སང་སྲེ་དགོངས་པ་གཏན་མིན་པར་སང་ངོ་། །ནོར་བ་སྲེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གི་མདོ་ཡིན་ཀང་
དྲེ་ཟག་མྲེད་ཡིན་པས་དོད་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཅི་ལྟར་རིགས། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཁམས་གསུམ་གི་
མཐོང་སྤང་གི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་བར་བྲེད་པའང་ངོ་མཚར་ཏྲེ། དྲེས་འདོད་པའི་ོན་མོངས་སྤོང་ལ་གཟུགས་
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གཟུགས་མྲེད་ཀི་རྲེས་བཟོད་ཀིས་སྤོང་བས་སོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །འོན་ཀང་དོད་རྩྲེ་སོགས་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་
དུ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡང་སྐབས་འདིར་མ་བཤད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཟག་མྲེད་དུ་དངོས་སུ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། 
མཚམས་སྦྱར། རྣམ་དག་རྒྱུ་བཅས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དྲེའི་འོག་ཏུ་སྲེ་གིས་པ་ཤིན་ཏུ་
རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ིད་གསུངས་སོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། རྲེན་གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ཐོབ་པར་
འགྱུར་བ་རྣམ་དག་འདིའི་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཐུན་རྲེན་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། གང་ཞིག་བོར་བས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་
དག་འདིའི་ནི་སྲེ་བའི་རྒྱུ་སྲེ་འགལ་རྲེན་གང་ཞིག་ཡིན་སམ་པའི་ཐྲེ་ཚོམ་བསལ་བའི་ཕིར་དྲེ་གིས་བཤད་པ་
སོན་དུ་བཏང་བའི་སོ་ནས་སོ། །གིས་པ་ལ། དྲེའི་མཐུན་རྲེན་འགལ་རྲེན་བཤད། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྩ་འགྲེལ་གིས་ལས། རྩ་བ་ལ། གིས་ཀི་མཐུན་རྲེན་ནི། འདས་པའི་སོམ་ལམ་དང་
མཐོང་ལམ་གི་རྩ་བ་ནི་མོས་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན།་་་་་སོམ་ལམ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མཐའ་དག་ཁས་ལྲེན་པའི་རྩ་བ་ནི་

མོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་གང་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཞྲེས་པ་ལ་གསུངས་པ་རང་ཀིར། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་མང་པོ་བསྲེན་པ་སྲེ་བསྲེན་བཀུར་
བས་པ་དང་།་་་་་དག་ལྡན་རང་ཀིར་སོགས་སྦྱིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་བསྲེད་པ་དང་། ན་རང་གི་སྲེམས་་་་་་མདོ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་
གནས་སྲེམས་ཅན་སྨིན་་་་་་མདོ་པར་བྲེད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པར་བྲེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་ ་་་་་ནི་སངས་

རྒྱས་ིད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་རྲེན་ཏྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་མཁས་པ་གང་ཡིན་པ། དྲེ་གསུམ་ཤྲེར་་་་་་ཨཱརྻ་དག་ལྡན་ཕིན་ནམ། སོམ་ལམ་འདི་་་་་་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་འདི་ལ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ལ་མོས་པའི་རྒྱུ་དག་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཚད་མྲེད་གངས་མྲེད་པ་བསྲེན་བཀུར་
བས་ནས་འདིར་འོངས་ཤིང་། ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་རོ། །སིང་ཟླ་བུདྡྷ་ཤི། མོས་པའི་རྒྱུར་བཤད་པས་རྣམ་དག་གི་ཡང་
རྒྱུར་གྲུབ་ཀི། མོས་པ་ཞྲེས་པ་རྣམ་དག་ལ་འཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་འགལ་རྲེན་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་ཕོངས་
པར་འགྱུར་བའི་ལས་་་་་་ནི་རང་གིས་ཆོས་ན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་གསྲེར་ཀི་ངོ་བོ་ནི། ཤྲེར་ཕིན་གི་མདོ་ལ་ཆོས་་་་་་
མདོ་མིན་འདུལ་བ་་་་་་མདོ་མིན་སོན་པའི་་་་་་མདོ་བསན་པ་མིན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་་་་་་མདོ་པ་མིན་ཞྲེས་སྐུར་བ་
འདྲེབས་ཤིང་འདོར་ལ་ཁོང་ཁྲོ་གཞན་ཡང་མོས་པ་མྲེད་པར་བྲེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་དག་ནི་
བཞི་སྲེ། སིར་བདུད་ནི་དི་མ་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་མ་དག་པ་ལ་གསུངས་ཀང་། འདིར་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྲེད་ཀི་བདག་པོ་བདུད་སྡིག་ཅན་གི་ཐིབས་ཀིས་ནོན་པ་སྲེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་སྲེ། དྲེ་ཡང་དན་པ་ྲེར་
བཞག་ལས། བདུད་སྡིག་ཅན་དྲེའི་ཆུང་མ་པདྨའི་ཕྲྲེང་བ་ཅན་གི་སི་བོ་ན། དྲེགས་པར་བྲེད། རོངས་པར་བྲེད། 
ཀུན་ཏུ་རོངས་པར་བྲེད། བརྒྱལ་བར་བྲེད། སྲེམས་མྲེད་པར་བྲེད་པ་ཞྲེས་པའི་མྲེ་ཏོག་གི་མདའ་ལྔ་ཡོད་ལ། 
དྲེས་གང་ལ་ཕོག་པ་དྲེའི་དུག་ལྔ་འབར་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་འཁོར་འཇིག་རྲེན་སོང་བ་བཞི་སྲེ། འཐབ་པར་བྲེད། 
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གཡྲེང་བར་བྲེད། ལྷག་པར་ཆགས་པར་བྲེད། འདུ་ཤྲེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྲེད་པ་བཞི་སྲེ། དྲེ་དག་གིས་་་་་་ཁིམ་པ་

རྣམས་འཐབ་པར་བྲེད། སྦྱིན་པ་གཏོང་དུ་མི་འཇུག་་་་་་རབ་བྱུང་རྣམས་གཡྲེང་བར་བྲེད། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་དུ་མི་འཇུག་
གོ །ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །སོང་ིད་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ལ་མ་མོས་པ་དང་ཕུང་པོ་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། སྡིག་པའི་གོགས་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ཅིང་དབང་དུ་སོང་
བའོ། །རྣམ་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་གིས་སྲེས་སུ་གྲེན་པ་དྲེ་དག་ཤྲེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །མདོར་སྡིག་གོགས་ཀི་ལག་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། བརྩོན་འགྲུས་མྲེད་ཅིང་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཞྲེན་པ་རྒྱུ་
གསུམ་པ་དང་། ཞྲེ་སྡང་གི་སོད་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ་བདག་བསོད་གཞན་སྨོད་པར་གྱུར་པ་རྒྱུ་བཞི་པར་གསུངས་
སོ། །ལས་དྲེའི་འབྲས་བུ་ནི་མཚམས་མྲེད་ལྔ་པས་ཆྲེས་ཆྲེར་ལི་བའི་ཕིར་ལུས་དང་ཚེ་ཚད་ལྷག་པས་མནར་
མྲེད་པའི་དམྱལ་བར་འཇིག་ཆགས་ཀི་བསྐལ་པ་མང་པོར་འཕོ་ཞིང་སྲེ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཐར་ནའང་ཡི་དྭགས་དུད་འགོ་
མི་ཡང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་རིགས་ངན་སོགས་སུ་སྲེས་ནས་སྡུག་བསལ་སོགས་མྱོང་བར་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ལའང་གིས། སར་བཞིན་ཏྲེ་བསྲེན་བཀུར་གིས་མྲེས་སོགས་དང་། ཤྲེར་ཕིན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ལ་
མམ་པར་འཇོག་པའི་ཞི་གནས་ཞྲེས་སོགས་མོས་པའམ་རྣམ་དག་སྲེ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སོན་དགྲེ་རྩ་་་་་

བུདྡྷ་ཤི་མ་བསགས་པས་བདུད་ཀིས་གནོད་སོགས་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་རིགས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་མ་སྦྱངས་པས་ཆོས་ཟབ་
སོགས་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མྲེད་ལ་མ་གོམས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་པས་ཕུང་སོགས་ལ་དངོས་པོར་སོགས་དང་། བཤྲེས་
གྲེན་མ་བསྲེན་པས་མི་དགྲེ་སོགས་སོ། །རིགས་མྲེད་གོགས་ངན་སོན་དགྲེ་མ་བསགས་བློ་མ་སྦྱངས། །ཆོས་
འདིས་སྐྲག་འགྱུར་འདི་ན་དོན་ཆྲེན་འདི་ལས་ལྟུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་དག་སིར་་་་་་
ཨཱརྻ་བསན། ཁད་པར་དུ་བསན་་་་་་ཨཱརྻ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི་དྲེ་ལྟར་སོགས་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་
འཕགས་བཞིའི་རྣམ་དག་སིར་ཏྲེ་ཐུན་མོང་བ་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། ཕར་ཕིན་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དངོས་གནོད་འཇོམས་དོན་དངོས་དང་
བང་ཕོགས་སོགས་ཀི་འབྲས་བུ་མྱང་འདས་་་་་་གིས་ཀ་དངོས་ཡིན་པའི་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་
ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་་་་་་ནས་རྣམ་མཁྲེན་བར་མདོར་ཡོད་གནོད་འཇོམས་གིས་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་
དག་པ་དྲེ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་ཁོད་དང་དྲེ་གིས་རང་མཚན་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་སི་མཚན་
གིས་ཀང་སོ་སོར་གཅད་དུ་མྲེད་པའི་དྲེ་བཞིན་་་་་་གནོད་འཇོམས་དངོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེ་གིས་ཀི་དོན་ནི། རས་
དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མིན། །ཞྲེས་པ་སྲེ། ཨཱརྻས། དབྲེ་བ་ནི་མཚན་ིད་ས་ཚོགས་པ་ིད་དོ། །གཅད་པ་ནི་སོ་སོ་
ཐ་དད་པར་ཡན་ལག་སོ་སོར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་དང་། གསྲེར་གིས། ས་ཚོགས་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་ཐ་མི་དད། 
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རབ་ཏུ་དབྲེ་བའི་མཚན་ིད་་་་་་ནི་ལྡོག་པ་དུ་མ་ལ་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་མཚན་ིད་མདོར་བསན་དུ་བཤད་དོ། །ཀིས་གཅད་དུ་མྲེད་ཅྲེས་
སོ། །གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཤྲེར་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ། ནས། གཟུང་འཛིན་་་་་་གིས་སུ་མྲེད་ཅིང་གིས་སུ་བར་མྲེད་དྲེ་་་་་་མཚན་ིད་

སོ་སོ་མ་ཡིན་་་་་་ཡན་ལག་སོ་སོར་ཐ་མི་དད་དོ། །་་་་་མདོར་བསན་ཞྲེས་དག་ལྡན་ཞྲེས་སོགས་མདོར་་་་་་རྒྱས་བཤད་ཅྲེས་དག་ལྡན་བརོད་
དོ། །གནོད་འཇོམས་སུ། དྲེ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཆོས་ིད་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་གཟུགས་རྣམ་པར་ ་་་་་ལྷམ་པོ་དག་གིས་ཀང་

དག་པ་ཞྲེས་བའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡང་དག་པའི་མཐའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་
པར་དག་པ་ཞྲེས་བའོ། །ཆོས་སྐུའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་ཤྲེར་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་
དག་སྲེ་རྣམ་གོལ། ཞྲེས་དང་། དྲེ་བས་ན་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་དོན་དམ་པར་ཐ་
དད་མྲེད་དྲེ་གཅིག་གོ །་་་་་དྲེ་བཞིན་ིད་དུ་གཅིག་གོ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་དངོས་ཆྲེ་བའི་དོན་ནོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་རྣམ་པར་དག་
པའི་བར་དུ་ཡང་སྦྱར་རོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཡང་དོན་དྲེའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་
དགྲེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་ཚུལ་ནི་དི་མྲེད་ལམ། །འབྲས་བུ་
འདུས་བས་འདུས་མ་བས། །ཞྲེས་མཛོད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དྲེའི་འབྲས་བུ་་་་་་ནི་བང་ཆུབ་སྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་འགོག་ལམ་
གིས་ཆོས་ཅན། དྲེའི་སྲེ་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཏྲེ་སྤང་བ་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ིད་ཀིས་རྣམ་པར་
དག་པའི་གོ་བུར་དི་བྲལ་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་རྒྱུན་ཞུགས་ ་་་་་གསྲེར་དངོས་སོགས་ཀི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་ཆོས་ིད་ཡང་ཁོད་ཀི་སྤང་བ་གོ་བུར་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་དག་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་ན། 
དྲེ་དག་གི་ཆོས་ིད་རང་གི་སྤང་བ་གོ་བུར་གི་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་དྲེ་དག་རང་མཚན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་
པས་ཐ་མི་དད་ཅིང་སི་མཚན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ་སོར་བཅད་དུ་མྲེད་པའི་གཅིག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 
རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་འདའི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ིད་རང་རང་གི་
སྤང་བ་གོ་བུར་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཆོས་ཅན། རང་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་ཐ་མི་དད་ཅིང་
གཅད་དུ་མྲེད་དྲེ། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་པའི་བདག་དང་བདག་གི་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བས་རྣམ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའི་ཕིར་དྲེ་ལྟར་
འབྲས་བུ་དང་གཟུགས་སོགས་རྣམ་པར་དག་པར་མདོར་བརོད་དོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། རྩ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞིན་
རྣམ་དག་དང་། འགྲེལ་པ་ལྟར་གོ་བུར་རྣམ་དག་གིས་ཀ་བཤད་དུ་རུང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཤཽ་ཀ་འདིས་་་་་་རང་ཀིར་ཡང་

རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་། འོག་མས་གོ་བུར་རྣམ་དག་སོན་པར་སང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཕགས་
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བཞིའི་རྣམ་དག་སོ་སོར་བཤད། ཤིན་ཏུ་བ་དང་ཅིག་ཤོས་ཀི་རྣམ་དག་བསན། ཤིན་ཏུ་བ་བྲེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་་་་་་སོབ་

དཔོན་ལྟར་དོན་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། འཕགས་བཞིའི་རྣམ་དག་སིར་བརོད་ནས་སོ་སོའ་ིརྣམ་དག་ཁད་
པར་དུ་ཕྲེ་ནས་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། སོབ་མ་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་གི་འགོག་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་
སྤང་བ་དི་མས་དག་པ་སྲེ་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་མས་སམ་སྤངས་པའི་ཕིར། འདོད་ཆགས་ཞྲེ་
སྡང་། གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་གཟུགས་སོགས་དག་པ་གིས་སུ་མྲེད་སོགས་བདག་དག་པས་
གཟུགས་སོགས་དག་ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ། བསྲེ་རུ་སྲེ་རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་གི་འགོག་ལམ་ཆོས་ཅན། 
ཆོས་འད། ོན་སིབ་དྲེ་དང་ཤྲེས་བའི་སིབ་པའི་ཕོགས་གཅིག་པོ་ཕིའི་གཟུང་བའི་དོན་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་
རྣམ་རོག་སྤངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་དག་པ་ནི་འབྲས་བུ་དག་པ་སོགས་དང་མ་རིག་པ་དག་པས་འདུ་བྲེད་དག་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ། རྒྱལ་སས་བང་པ་རྣམས་ཀི་འགོག་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་
གི་སིབ་པ་སར་བཤད་གིས་དང་། ནང་འཛིན་པ་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པར་འཛིན་རོག་སྤངས་པའི་ཕིར། ཞྲེས་
པ་གོ་རིམ་བཞིན་གི་དོན་ནོ། །སྦྱིན་ཕར་དག་པས་ཚུལ་ཕར་དག །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་དབིངས་བསོམ་པ་
མཐར་ཐུག་པ་ལས་བྱུང་བ་ིད་ཀི་བླ་མྲེད་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ། ཤྲེས་

སིབ་སྤངས་པས་་་་་་དངོས་པོ་དང་། རག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་བརྲེས་པས་་་་་་དུས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་་་་་་ཞྲེས་ཨཱརྻ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །ོན་
མོངས་ཤྲེས་བའི་སིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུའམ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤངས་པའི་རྣམ་དག་ཡིན་
པའི་ཕིར། ཤྲེས་སིབ་སྤངས་པས་དངོས་པོའ་ི་་་་་མཐའ་ལས་རྒལ་བ་་་་་་རག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་བརྲེས་པས་དུས་ཀི་མཐའ་ལས་ཤིན་ཏུ་སོང་བའོ་ཞྲེས་
སོ། །གིས་པ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི། ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་བང་སྲེའི་སྤངས་རོགས་གཙོ་ཆྲེར་སོན་
པས་བང་སྲེའི། རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སོས་པ་ཡིན་ལ་དྲེའི་ཞར་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ཤིན་
ཏུ་བ་དང་། ན་ཐོས་དང་སོགས་རང་རྒྱལ་གི་རྣམ་དག་གཅིག་ཤོས་ཏྲེ་ཤིན་ཏུ་བ་མིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ། །འོ་ན་དྲེ་གིས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རྩ་འགྲེལ་གིས་ནི། བང་འཕགས་ཀི་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་
ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དགུ་ནི་ཆོས་ཅན། སྤང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་ཏྲེ། འདོད་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག་བཞི་སྲེ་ས་དགུ་ལ་རིམ་བཞིན་
དུ་བརྲེན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོམ་སྤང་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་ནས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དི་མ་རྣམ་པ་
དགུའི་གྲེན་པོའ་ིངོ་བོར་སྲེ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་་་་་་ཨཱརྻས་རྲེ་རྲེ་ལའང་དགུ་
དགུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡང་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཐྲེག་
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ཆྲེན་སོམ་ལམ་དགུའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་དག་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤྲེར་ཕིན་དག་པས་གཟུགས་
དག ཞྲེས་སོགས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་དག ཞྲེས་སོགས་སོ། །ན་ཐོས་ཀི་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཤོས་ཏྲེ་
རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་མིན་ཞྲེས་བའོ། །ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སོམ་སྤང་ོན་སིབ་དགུ་སྤོང་གི་གཟུང་རོག་སྤོང་
མི་ནུས་པའི་སོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ི་ཚེ་བའི་རྣམ་དག་ཡིན་པས་སོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ་ན་ཐོས་ཀི་སོམ་ལམ་
ཟག་མྲེད་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཤོས་ཤིན་ཏུ་བ་མིན་པར་དག་པའི་རྒྱུ་སྲེ། སར་བཤད་དྲེ་འདའི་སོམ་ལམ་ི་ཚེ་བ་
ཡིན་པས་སོ། །རང་རྒྱལ་གི་རྣམ་དག་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་ོན་སིབ་དང་གཟུང་རོག་སྤོང་། འཛིན་རོག་སྤང་མི་ནུས་
ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་ཞིང་བསད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་
ཡིན་ཞྲེ་ན། རྩ་འགྲེལ་གིས་ལ། བང་སྲེའི་སོམ་པའི་ལམ་ ཤིན་ཏུ་བ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་སོམ་སྤང་ལྷག་ལུས་ཕྲ་མོ་མཐའ་དག་གི་གྲེན་པོའ་ིངོ་བོའམ་དངོས་
པོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་པ་སྲེ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇལ་བ་ཤྲེས་པ་དང་། གཞལ་བ་ཤྲེས་བ་
སྲེ། གཟུང་འཛིན་གི་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་པའི་སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་
པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཤཱ་བུ་ཁམས་གསུམ་པོའ་ིརང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་དག་པ་མི་སྲེའོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །སྤང་བ་ཆྲེ་འབྲིང་དགུ་དང་གྲེན་པོ་ཆུང་འབྲིང་དགུར་བསན་པ་དྲེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། དྲེ་མི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

རིགས་ཏྲེ། གྲེན་པོ་ནི་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་ནས་སྲེ་བར་དག་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ ་་་་་མདོ་བསྡུས་པ་སམ་སྤང་བ་ནི་ཆུང་
ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས་འགག་པར་རིགས་སོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཀན་ཀར་འགྱུར་བ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་ཨཱརྻ་སོགས་ཏྲེ་
རྒྱུ་མཚན་མི་སང་ངོ་། །འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ་སོགས་་་་་་བོད་དག་འབད་པ་ཆྲེ་རིམ་ནས་དང་པོ་སྲེ་བ་དང་སྤོང་ས་ས་ནས་དང་
པོར་སྤོང་བས། ཞྲེས་དང་། བུ་རིན་ནི། རིམ་བཞིན་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུས་སྤོང་མི་ནུས། ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་མི་
དགོས་པས་སོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་ལན་ནི། དོན་དམ་པར་ནི་ཕན་གནོད་གང་ཡང་་་་་་ཨཱརྻ་མི་བྲེད་པའི་ལན་དང་། འགྲེལ་

ཆྲེན་དངོས་མདོ་དོན་་་་་་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་བ་ཆྲེ་རིམ་ནས་འགག་གྲེན་པོ་ཆུང་རིམ་ནས་འཇུག་པ་འཐད་ཀི་གྲེན་པོ་ཆྲེ་
རིམ་སྤང་བ་ཆུང་རིམ་དུ་མི་འཐད་དྲེ། དཔྲེར་ན་གོས་ལ་ཆགས་པའི་དི་མ་རགས་པ་སྲེལ་བ་ལ་འབད་པ་ཆུང་
ངུས་ཆོག་ལ། ཕྲ་མོ་སྲེལ་བ་ལ་བཙོ་བླག་སྲེ་ཁྲུས་མཁན་ཆྲེ་ཐད་དུ་འབད་པ་དགོས་པ་བཞིན་ཞྲེས་པའི་དཔྲེས་ ་་་་་
རང་ཀིར་ནི་གྲེན་པོ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སོགས་ཀིས་སྤང་བའང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སོགས་ལའོ། །་་་་་ཞྲེས་པ་མི་རིགས་ཏྲེ་གྲེན་པོ་ཆྲེ་ཕོགས་ནས་སྤང་བ་ཆུང་ངུར་རིགས། དཔྲེར་

ན་གོས་ལ་ཞྲེས་སོགས་འཆད་དོ། །ཀན་ཀ་དྲེ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་སོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཨཱརྻར་མྲེད། བོད་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་
པ་ིད་དྲེ་ལ་སྤང་གྲེན་མི་འཐད་ཞྲེས་ཀན་ཀ་ཅྲེས་པ་ནི་འཕགས་སྲེང་གིས་ཀ་དང་མི་མཐུན་ནོ། །་་་་་འདི་གིས་ཀི་
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རྒོལ་བའང་མདོ་དོན་མིན་ལ་སོབ་དཔོན་གི་ལན་འདི་ཡང་མདོ་དོན་མིན་ནོ། །འོན་ཀང་མངོན་བརྒལ་ལན་བརྒྱད་ཡོད་་་་་་དག་ལྡན་སོགས་པ་ཤྲེས་
དགོས་ཀི་མངས་སུ་དོགས་པས་མ་བྲིས་སོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དག་
ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །སོམ་སྤང་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་རྣམ་དག་ཡིན་པས་སོ། །འདིར་སོམ་
སྤང་ག་གཅིག་གི་གྲེན་པོ་ག་གཅིག་པོ་སོ་སོར་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་གིས་གིས་དང་རོགས་
པའི་རྣམ་པ་ཐ་མ་ནི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་མིན་ཞྲེས་དང་། ག་གཅིག་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡིན་པར་ཐུབ་དགོངས་སུ་བཤད་པ་ནི་ནོར་ལ། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ནི། རྣམ་གོལ་
ལམ་ཡང་ངོ་། །མཐོང་ལམ་ཐ་མ་སོམ་ལམ་དང་པོའ་ིབར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཡིན་ཞྲེས་དང་། སོམ་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་པོ་
སོ་སོར་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གིས་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་རུང་ངམ་དཔད་པར་བའོ། །གྲེན་
པོ་མཐོང་སོམ་ལམ་གིས་སྤང་བ་སྤོང་ཚུལ་ལ་མངོན་གྱུར་དངོས་སུ་མི་སྤོང་སྲེ་འདས་པ་འགགས་མ་འོངས་པ་
མ་སྲེས་ད་ལྟར་བ་དང་ཡང་མམ་དུ་མི་འཇུག་པས་སོ། །དྲེས་ན་ས་བོན་སྤོང་ལ་དྲེ་ཡང་གྲེན་པོ་དྲེ་སྲེས་པ་
དང་དྲེའི་ངོས་སྐལ་གི་སྤང་བའི་ས་བོན་འགག་པ་དུས་མམ་པའི་ཚུལ་གིས་སྤོང་སྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ་གྲེན་པོའ་ི
རྣམ་པ་དྲེ་སྲེས་པ་དང་གནས་ངན་ལྲེན་གི་རྣམ་པ་དྲེ་འགག་པ་ནི་མམ་པས་མམ་སྲེ་སང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་
བ་དང་འགག་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བས་ནས་སོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་སྲེས་པ་ན་སོམ་སྤང་ཆུང་
ངུའི་ཆུང་ངུ་འགགས་པས་དང་། མཐོང་སྤང་སར་ནས་སྤངས་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་
ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ནི། ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ།་་་་་རྒྱུད་བླར། སངས་རྒྱས་སའི་སྤང་བར་བཤད་པའི་མ་རིག་བག་ཆགས་
ཀི་ས་དང་། དགོངས་འགྲེལ་དུ། རོངས་གིས་གནས་ངན་ལྲེན་གཅིག་སྲེ། གསུམ་བཤད་པ་རྣམས་ད་བཟོད་
སྤོང་དགོས་སོ་ཞྲེས་དང་། ཁ་ཅིག སྤང་གྲེན་ལྷན་ཅིག་འཇུག་ཅྲེས་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་ལམ་དྲེ་གིས་ཀི་སྤང་
བའི་ས་བོན་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་གིས་གིས་ཡོད་ཅིང་དྲེའི་རགས་པ་འགག་པ་དང་གྲེན་པོ་སྲེ་བ་དུས་མམ་
ས་བོན་ཕྲ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ནས་རིམ་གིས་ཟད་པར་འདོད་པར་བ་སྲེ། རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་
ལམ་དང་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་བཤད་ཅིང་དང་པོ་སོམ་སྤང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཕལ་ཆྲེར་སྤོང་བྲེད། གིས་
པ་ཟད་པར་སྤོང་བྲེད་དུ་བཤད་པའི་རིགས་པས་སོ། །ལམ་གང་གིས་སྤོང་ཞིང་སྲེམས་གང་གོལ་ཞྲེ་ན། ལམ་
འགག་འགྱུར་ད་ལྟ་བས་དང་། སྲེམས་མ་འོངས་པ་སྲེ་བཞིན་པ་གོལ་ཞྲེས་མཛོད་དུ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་
ལམ་གིས་ནི། །དྲེ་ཡི་སིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། །མི་སོབ་སྲེམས་ནི་སྲེ་འགྱུར་བ། །སིབ་པ་ལས་ནི་རྣམ་གོལ་
འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །བཤད་པ་ནི་ཐུབ་དགོངས་སུ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལ་བཤད་དྲེ་རྒྱ་ཆྲེར་ཤྲེས་དགོས་



50   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

སོ། །གསུམ་པ་ནི། གིས་པ་ཞྲེས་པ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་པའི་འོ།།  །།གསུམ་པ་ལ་སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར། གཞི་
ཤྲེས་ཀི་ཆོས་བཤད། མཁྲེན་གསུམ་གི་དོན་བསྡུ། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི་་་་་་ཆོས་བཤད་སྤང་བ་གཞི་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའི་གཞི་ཤྲེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྲེད་པར་དྲེའི་གྲེན་པོ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ལམ་ལྲེགས་པར་་་་་་ཆོས་

བཤྲེས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། གྲེན་པོ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ནི་སྤང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་བཞག་པས་སོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་་་་
་་ཆོས་བཤྲེས་ཞབས་ཀིས་་་་་་སྡུད་འགྲེལ་དུ་འདི་མན་ཆད་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་མཚན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ིད་དྲེ། བང་ཆུབ་
གཞན་ཤྲེས་པར་བས་ནས་སྤང་བར་བ་དགོས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངས། དྲེས་ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་
པ་ིད་གསུངས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཁ་ཅིག སྤང་བ་གཞི་ཤྲེས་གཙོ་བོར་འཆད་ལ་གྲེན་པོ་གཞི་ཤྲེས་
གང་གི་གྲེན་པོ་ཡིན་རོགས་པའི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །བུ་རིན་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཏན་ལ་
དབབ་བའི་ཡུལ་གཞི་ཤྲེས། མས་སུ་ལྲེན་པའི་སྦྱོར་བ། དྲེའི་འབྲས་བུ་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
ཆོས་ཅན་གཞི་ཤྲེས་གིས་ཀི་རང་བཞིན། བསྒྲུབ་བ་འབྲས། ཡུམ་ལ་ྲེ་རིང་གི་ཁད་པར། སྒྲུབ་བྲེད་མི་མཐུན་
ཕོགས་དང་གྲེན་པོར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྩ་བ་ནི། བང་འཕགས་མམ་གཞག་གི་ཤྲེར་ཕིན་པ་ཆོས་ཅན། 
ཚུལ་རོལ་འཁོར་་་་་་དག་ལྡན་བ་ཕ་རོལ་མྱང་འདས་ཀི་མཐའ་གིས་ལ་སྲེ་གིས་སུ་གནས་པ་མིན་འཁོར་འདས་དྲེ་
དག་གི་བར་ན་ཡང་མཚན་མར་གཟུང་ནས་གནས་པ་མིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་གི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་་་་་
་གསྲེར་སོགས་མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྲེས་
མདོ་ལས་འདོད་དོ། །བང་སྲེའི་ཤྲེར་བ་ནི་ཚུལ་རོལ་གི་འགམ་མམ་་་་་་མདོ་ཕ་རོལ་གི་འགམ་མམ། གིས་ཀའི་
དབུས་ན་མི་དམིགས་ཏྲེ་་་་་་གནས་སང་མདོ་ཞྲེས་ནས། རབ་འབོར་དུས་གསུམ་མམ་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་
སོ། །ཨཱརྻས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འདུ་ཤྲེས་དང་དམིགས་པ་བཀག་པས་གང་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་བསན་གྲེན་པོ་ཤུགས་བསན་མཚན་འཛིན་གཞི་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་
ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་དང་བང་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པར་འདོད་པའི་གྲེན་པོ་ཤྲེར་པ་གང་ཡིན་
པ་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། སིད་ཞི་ལ་འཁོར་འདས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་དང་་་་་་ཨཱརྻ་མཚན་མར་དམིགས་་་་་་ཨཱརྻ་ནས་མི་གནས་པ་
ཡིན་ནོ། །དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་རྣམས་བདྲེན་པའི་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་མམ་པ་ིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། བང་འཕགས་ཆོས་ཅན་་་་་་རྒྱུད་བླར་སོ་སྲེས་་་་་་གསྲེར་

བགོད་ཅིང་་་་་་གསྲེར་མཐོང་་་་་་གསྲེར་བས་ྲེ་་་་་་གསྲེར་བར་གྱུར་པས་སམ་འདི་ཙམ་་་་་་ཨཱརྻ་ཤྲེར་ཕིན་གི་ཚོགས་སུ་བཤད་དུ་བིས་པ་
རྣམས་མས་དགའ་བ་ཡིན་པས་ཚུལ་རོལ་གི་མཐའ་འཁོར་བ་སྲེ་བདག་ ་་་་་གསྲེར་རག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བས་
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རག་པའི་མཚན་ིད་ལ་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕིན་སོགས་ཀི་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐོས་བསམ་སོམ་
པའི། ཤྲེས་རབ་ཀིས་ ཤྲེས་པའི་ཕིར་གསྲེར་རོ། །ཡང་ན་རྒྱུན་གིས་རག་པའི་མཚན་ིད་ཀི་འཁོར་བ་པར་སྲེས་
ནས་མི་གནས་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་ཀིས་བདག་སྲེད་བཅད་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། སོ་སྲེས་བགོད་མི་་་་་་གསྲེར་ནུས་ཤིང་་་་་་
གསྲེར་མ་མཐོང་བས་་་་་་གསྲེར་སམ་རང་དོན་ལྷུར་ལྲེན་པ་རྣམས་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀིས་ཕ་རོལ་ིད་དུ་མས་
དགའ་་་་་་ཨཱརྻ་བས་ཕ་རོལ་མྱང་འདས་ཏྲེ་བདག་རག་པར་ལྟ་བ་སོགས་་་་་་གསྲེར་མྲེད་པས་སམ་གཞན་དོན་རྒྱུན་ཆད་
པའི་མཚན་ིད་ལ་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་་་་་་གསྲེར་ཅད་ལ་དམིགས་་་་་་གསྲེར་པའི་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་
ཅན་ཡིན་པས་སོ། །གོ་རིམ་བཞིན་ཞྲེས་པའི་དོན་ནོ། །རྒྱུད་བླར། བདག་སྲེད་མ་ལུས་ཤྲེས་རབ་ཀིས་བཅད་
དྲེ། །སྲེམས་ཅན་སྲེད་ཕིར་བརྩྲེ་ལྡན་ཞི་ཐོབ་མིན། །དྲེ་ལྟར་བློ་བརྩྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་བརྲེན་ནས། །འཕགས་པ་
འཁོར་བའམ་མྱ་ངན་འདའ་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་དྲེ་དག་གི་བར་ནའང་འདུ་ཤྲེས་དང་
མཚན་མར་འཛིན་པས་མི་གནས་ཏྲེ། བར་དོན་དམ་པར་མྲེད་པས་སམ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མྲེད་རོགས་ཀི་
ཤྲེས་རབ་ཅན་གི་འཕགས་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། གནས་སྐབས་རིགས་ངྲེས་པའི་ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་
རྒྱལ་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་ཤྲེར་བ་མཚན་ིད་པ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་རིང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་
ཏྲེ། དུས་གསུམ་བདྲེན་མྲེད་དུ་མམ་པ་ིད་ཤྲེས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མྲེད་པའི་ཕིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་
འདས་གང་རུང་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སིང་བརྩྲེ་བའི་སྲེམས་དང་། རང་
བཞིན་མྲེད་རོགས་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཟབ་མོ་དང་བྲལ་བའི་རང་གི་རོགས་པ་ཙམ་གི་ཤྲེར་བ་སྲེ་གཞི་ཤྲེས་ཅན་དུ་
གནས་སྐབས་རིགས་ངྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་འདའི་ཤྲེས་རབ་དང་བྲལ་སྲེ། མྱང་འདས་རག་་་་་་
གསྲེར་པའི་དངོས་པོ་དང་འཁོར་བ་་་་་་གསྲེར་མི་རག་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་་་་་་གསྲེར་སྤང་བ་ཡིན་པས་་་་་་
གསྲེར་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རམ། གཟུགས་སོགས་་་་་་གསྲེར་དོན་དམ་གི་དངོས་པོ། ལྷག་མྲེད་ཕུང་་་་་་དོན་ཐོབ་པོའ་ིདངོས་
པོ་མྲེད་པར་དམིགས་ཅིང་ཞྲེན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་འདའི་ལམ་མདོ་བསན་བཅོས་སུ་བཤད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
འདའི་ཤྲེས་རབ་སིང་རྲེ་དང་བྲལ་བས་འཁོར་འདས་ལ་གནས་པའི་ལམ་་་་་་གཞོན་ནུ་དཔལ་དངོས་ཆོས་ཅན། སྐབས་
འདིར་མདོ་བསན་བཅོས་ལས་མ་བསན་པ་མིན་ཏྲེ། ཀུན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་གྲེན་པོ་ཀུན་ཤྲེས་དུས་
གསུམ་མམ་ིད་དུ་ཤྲེས་པས་འཁོར་འདས་བར་གསུམ་ལ་མི་གནས་པར་དངོས་སུ་བསན་པ་ ་་་་་གཞོན་ནུ་དཔལ་དངོས་

ལས་བཟློག་སྲེ་ཤུགས་ལ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་ཁ་ཆྲེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་ལས། ས་
འགྲེལ་ནི། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དང་བང་པ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པའི་ཤྲེར་པ་
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རིང་བ་དང་གཅིག་ཤོས་ྲེ་བར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁད་མྲེད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་སོང་ིད་དུ་མམ་པ་ིད་དུ་
རོགས་པ་དྲེ་ཡང་ཁྲེད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་པས་སོ། །རགས་དྲེར་ཐལ། གཞི་
དངོས་པོའ་ིདོན་རོགས་པ་ཡོད་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དངོས་པོའ་ིདོན་རོགས་པ་ཁོ་ན་དུས་གསུམ་སོང་ིད་དུ་
མམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདོད་པར་བ་བའི་ཕིར། ལུགས་ཏྲེ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀིས་འཇིག་རྲེན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ལས་འདས་པར་བསོད་་་་་་མདོ་ངྲེས་པ་ལས། རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་སྲེ། ཀུན་
རོབ་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་རྣམས་ཀི་དྲེ་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ནི། དོན་དམ་པར་ཀུན་རོབ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དྲེ་ིད་ཀིས་
སོང་པར་རྲེ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་བཙུན་སངས་རྒྱས་ཁོད་ནི་བཞྲེད། ཅྲེས་འབྱུང་བས་དངོས་པོ་འདི་ཐམས་ཅད་སོང་ིད་
ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྩ་བ་ནི། ན་རང་རང་རྒྱུད་པའི་རོགས་པ་་་་་་རང་ཀིར་ཆོས་ཅན། གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
ཤྲེར་ཕིན་ཡིན་པ་ལས་སམ་འབྲས་ཡུམ་གི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལས་རིང་སྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
མིན་ནམ། དྲེ་བསྲེད་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་འདི་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་
འདུ་ཤྲེས་པར་བགིད་ན་ཡུམ་འདི། དྲེའི་ཚེ་་་་་་འདོར་བར་བགིད་ཕི་མའི་ཚེ་་་་་་རིང་དུ་བགིད་དོ། །་་་་་ཨཱརྻས་སོ། །ཞྲེས་
སོ། །དྲེར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་་་་་་རང་ཀིར་གིའམ་མིང་དང་་་་་་མདོ་དངོས་པོའ་ིམཚན་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་
སོ། །མིང་ལས་ཀང་ཆགས་སོ། །མཚན་མ་ལས་ཀང་ཆགས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །བང་འཕགས་ཀི་མམ་གཞག་གི་
ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཡིན་པ་ལས་སམ་འབྲས་བུའི་ཡུམ་གི་རྒྱུར་ཡང་དག་ྲེ་བར་ིད་དུ་གྱུར་ཏྲེ། ཐྲེག་
ཆྲེན་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སམ་དྲེ་བསྲེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པ་ཡིས་
སོ། །ཤྲེར་པ་འདི་་་་་་ཡང་དྲེ་གིས་ཀི་རོགས་པ་ལས་བཟློག་པས། ན་ཐོས་ཀི་རོགས་པ་ི་ཚེ་བ་ལས་བཟློག་པས་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་དང་རང་རྒྱལ་གི་

རོགས་པ་ི་ཚེ་བ་ལས་བཟློག་པས་་་་་་ལྲེགས་་་་་་དྲེ་བཟློག་ནས་མཐར་ཐུག་པར་སོང་བས་པར་མཐར་ཕྱུང་བའི་བར་ནི་ངོ་མཚར་རོ། །་་་་་ཨཱརྻའི་

དགོངས་པ་ལྟར་ཞྲེས་སོ། །གང་ཟག་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏྲེ་ཐོབ་པ་ལས་ྲེ་རིང་ངམ་རྒྱུད་ལ་ྲེ་རིང་དུ་སྦྱར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། 
ན་རང་ལ་རིང་། བང་པ་ལ་ྲེ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ན་རང་དྲེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རིང་
བར་གྱུར་ཏོ། །དུས་གསུམ་མམ་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་རགས་
གྲུབ་སྲེ། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་སྲེ་
གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མི་ཤྲེས་པས་གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་བདྲེན་པའི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པ་སྲེ་ཅན་དུ་
རོགས་པའམ་འཛིན་པས་སོ། །དཔྲེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་ར་གང་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་སང་བ་ལ་དྲེའི་
རང་གི་ངོ་བོ་ར་གང་སོགས་སུ་མྲེད་པར་མི་ཤྲེས་པས་ར་གང་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ིད་
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ཀིས་ར་གང་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་མི་སང་བ་དྲེ་བཞིན་དུའོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་
བཤྲེས་གྲེན་དང་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཐོས་བསམ་གི་ཤྲེས་རབ་སོགས་ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྲེས་བུ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བང་པ་དྲེ་དག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་འདི་ཡང་དག་པར་ྲེ་བར་
གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། དུས་གསུམ་མམ་ིད་དུ་ཤྲེས་པ་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་དྲེའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ཆོས་
ཅན། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ཕིའི་རྲེན་དུས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བཤྲེས་ཡང་དག་པར་བསྲེན་ནས་མགུ་བར་
བས་པའི་མན་ངག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཅན་དང་། ནང་གི་རྒྱུ་དྲེས་བསན་པའི་དོན་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་གི་བདྲེན་པ་
གིས་ལ་བརྲེན་པའི་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བདྲེན་པའི་
དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་འཁྲུལ་བའི་མཚན་མ་བསལ་བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་བསལ་ན་གཟུགས་
ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པས་ཁབ་ལ། དྲེ་ིད་དུས་གསུམ་མམ་པ་ིད་དུ་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་བསྡུ་ནི། ཐབས་མ་ཡིན་པས་ནི་རིང་ལ་ཐབས་ཀིས་མི་རིང་བ་ིད་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་མདོར་བསན་ལྟར་བསད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞི་ལམ་ལ། འབྲས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་
གི་སྤང་གྲེན། དྲེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྤང་གྲེན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་
ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཡུམ་དྲེ་རོགས་པ་དྲེ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་ལ་རིང་བར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་སྲེ། སྒྲུབ་བྲེད་ནི། 
བང་པའི་ལམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་པར་སོན་ནོ། །ཡང་ན་རིང་བར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་
པ་ཡིན་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །རྩ་བ་ལ། གཞིའི་ཆོས་ིད་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་
བདག་དང་བདག་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་། གཞི་ཆོས་ཅན་དུས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་
རྣམས་ལ་འདི་འདས་པའོ་་་་་་མདོ་རང་ཀིར་ཞྲེས་སོགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་། ལམ་སྦྱིན་སོགས་དྲུག་དང་བང་ཆུབ་
ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དང་ཚད་མྲེད་སོགས་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་སོད་པའི་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བློ་
ཆོས་ཅན། བང་པའི་མམ་བཞག་ཤྲེར་ཕིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། མཚན་འཛིན་གི་བློ་ཡིན་པས་
སོ། །གཟུགས་སོང་ཞྲེས་བ་བར་འདུ་ཤྲེས་ན་ཆགས་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་
འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་བ་བར་འདུ་ཤྲེས་ན་ཆགས་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། དམིགས་པའི་ཚུལ་དུ་
སྦྱིན་ཕར་ལ་སོད་ན་ཆགས་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོད་ན་ཆགས་པའོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། གྲེན་པོ་གཞི་ཤྲེས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ནོ། །གང་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་མུ་སྲེགས་གཞན་གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་དང་ཤྲེད་བུ་དང་བདག་གི་སོགས་ཀིས་སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་
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བའམ་མཚན་མར་འདུ་ཤྲེས་པ་དང་། དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་ཟག་བཅས་ནི་སོ་སྲེའི་ཆོས་དང་། ཟག་མྲེད་ནི་
འཕགས་པའི་ཆོས་དང་། གིས་ཀའི་ངོ་བོ་ནི་ོན་མོངས་ཕོགས་གཅིག་སྤངས་པའི་སོ་སྲེ་ཆགས་བྲལ་གི་ཆོས་
ཞྲེས། གསྲེར་དང་། རལ་གི་བ་སོགས་་་་་་ཁ་ཅིག སོ་སྲེའི་ཟག་བཅས། མི་སོབ་པའི་ཟག་མྲེད། སོབ་པའི་གིས་ཀ་ཞྲེས་
སོ། །དྲེ་འདའི་ཆོས་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་ ་་་་་གསྲེར་པའི་དངོས་པོར་རམ་
བླང་དོར་གིས་ཀའི་དངོས་པོར་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་དྲེར་དམིགས་པ་ིད་ཀིས་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་སྦྱིན་པ་
དང་སོགས་པས་བང་ཆུབ་ཕོགས་སོགས་བསམ་གཏན་བཞི་རྣམས་སྒྲུབ་པའོ་ཞྲེས་མཚན་མར་འདུ་ཤྲེས་པ་
རྣམས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེའི་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེར་ཐལ། ཅི་རིགས་པར་བདག་འཛིན་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་

སོགས་དང་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་གི་གྲེན་པོར་འགྱུར་སིད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྲེ་ལས་འཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་འཛིན་པ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན། མཚན་མར་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པས་
སོ། །ཁབ་སྲེ། བང་པའི་ལམ་སོས་པ་དང་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། ས་
འགྲེལ་ནི། བང་པ་རྣམས་ཀི་གཞི་ཤྲེས་མཚན་འཛིན་ལས་བཟློག་སྲེ་དྲེའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པར་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་འཆད་
དོ། །རྩ་བ་ནི། བང་འཕགས་ཀི་མམ་གཞག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཞི་ལ་མཚན་འཛིན་གི་ཆགས་པའི་ཆ་
མངོན་འགྱུར་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འགོག་སྲེ། གཞི་གཟུགས་སོགས་དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་དང་དྲེ་གང་ཟག་གི་
བདག་སོགས་ཀིས་སོང་པའི་སོང་ིད་སོགས་དོན་དམ་པར་རང་རང་གི་དངོས་པོ་བདྲེན་པའི་བདག་མྲེད་པར་
མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་སོགས་ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་
གི་ཆགས་་་་་་མཐའ་རགས་པ་འགོག་པའི་ཞྲེས་སིང་ཟླ་པའི་ཆ་ས་བོན་བཅས་འགོག་སྲེ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་
བདག་མྲེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་ངར་་་་་་རྒྱལ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་ཤྲེར་འབྱུང་འཛིན་མྲེད་པ་བ་དང་གནས་ནས་གཞན་
དག་སྦྱིན་སོགས་དྲེ་ལ་རོངས་་་་་་ཨཱརྻ་པ་ལ་གདམས་ངག་་་་་་ཨཱརྻ་སོན། བག་མྲེད་པ་་་་་་ཨཱརྻ་གྲེན་པོ་ལྲེན་དུ་འཇུག་་་་་

མདོ་ཞུམ་པ་གཟྲེང་བསོད། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་དགའ་བར་་་་་་མདོ་བྲེད་པའི་སོ་ནས་སྦྱོར་ཞིང་འཛུད་པར་
བྲེད་པའི་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །མཐའ་ནི་ཆ་སྲེ། མཐའ་ནི་ཟད་དང་འཇུག་ཆ་དང་། །ྲེ་
དང་ཕོགས་དང་སྨད་པ་ལའོ། །ཞྲེས་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་སོ། །བདག་ནི་སྦྱིན་ཕར་ལ་སོད་དོ་ཞྲེས་བ་བར་
རྣམ་པར་རོག་པར་མི་འགྱུར། ཞྲེས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་སོད་དོ་ཞྲེས་བ་བར་རྣམ་པར་རོག་པར་མི་
འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་བསན་པར་བ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཆོས་ཅན་འད། གཞི་ལ་ཆགས་
པའི་མཚན་འཛིན་གི་གྲེན་པོ་ཡིན་ནོ། །གཞི་ལ་ཆགས་པའི་ཚོགས་རགས་པ་མངོན་གྱུར་གི་གནས་ས་བོན་
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དང་བཅས་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ཕིར། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཤྲེས་བའི་གནས་ལུགས་སོང་ིད་ཡང་
དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་ཞུགས་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྲེས་པ་དང་། ཆོས་
ཅན། ལམ་ལ་ཆགས་པའི་མཚན་འཛིན་གི་གྲེན་པོ་སྲེ། ལམ་ལ་ཆགས་པ་མངོན་གྱུར་ས་བོན་བཅས་འགོག་
པས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པར་བས་ནས་བདྲེན་པའི་བདག་སྲེ་
དངོས་པོ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་དྲེ་ལ་རང་གནས་ནས་གཞན་སྦྱོར་བའི་མངོན་ ་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་ཞྲེན་མྲེད་
པའི་བློ་ཡིན་པས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་པ་སྤང་བ་དྲེ་དང་དྲེ་དྲུངས་འབིན་བྲེད་དུ་སོན་པའམ། གྲེན་
པོ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་སྤང་བར་འགྱུར་མི་སིད་ཅྲེས་སོན་པའོ། །གིས་པ་ལ། སྤང་གྲེན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། 
ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན། དྲེའི་སྒྲུབ་བྲེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྩ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་ལ་མཚན་
མར་འཛིན་པ་དང་སོགས་པ་་་་་་དྲེ་པ་དང་ན་ཐོས་དང་དྲེ་མིན་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་མར་མདོ་་་་་་གཟུང་སྲེ་
རོགས་བང་དུ་བསོ་བ་ཆོས་ཅན། བང་པའི་མམ་གཞག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཏྲེ། ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་ཡིན་པས་
སོ། །་་་་་དྲེ་པ་དག་བཅོམ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བྲེད་ན། ཇི་ཙམ་དུ་མཚན་མར་གྱུར་པ་དྲེ་ཙམ་
དུ་ཆགས་པའོ། །་་་་་དྲེ་དྲེའི་དགྲེ་བ་དང་ན་ཐོས་དང་སྲེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀི་དགྲེ་བ་མཚན་མར་བས་ཏྲེ་བླ་མྲེད་རོགས་བང་དུ་བསོ་ན། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། མཚན་མར་བས་ཏྲེ་དྲེ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་་་་་་མཆོད་པ་བྲེད་པ་གུས་པ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་རང་ཀིར་

སོགས་པ་སར་ལྟར་ཏྲེ་དྲེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་ིད་ཀིས་སོ། །་་་་་ཡིན་ཀང་དྲེར་རོགས་དཀའ་བས་

ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་ཞྲེས་བ་ཞྲེས་ཆོས་རྲེ་འཇམ་གསར་རོ། །སྤང་བ་མི་འཐད་དྲེ་གྲེན་པོར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། མ་དད་པ་
ལ་སོགས་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ིད་
ཀིས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀི་སྤང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེ་དྲུངས་འབིན་བྲེད་མིན་པས་སམ་གྲེན་པོ་ཁོ་ན་མ་
ཡིན་པས་སྤང་བར་་་་་་རང་ཀིར་དོན་ཡང་འགྱུར་བ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །བམ་བོ་གསུམ་པ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ། 
མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་ཇི་་་་་་ཞྲེས་པ་སར་ཡང་འདི་གཏན་ལ་དབབ་ཅྲེས་པའོ། །ལྟར་ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
རྩ་འགྲེལ་ནི། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀི་ལམ་སྲེ་རིགས་སམ་་་་་་སིང་མཆོག ཚོགས་སམ་ཕུང་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་པོ་རྣམས་ནི་
ཆོས་ཅན། ཁྲེད་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆོས་ིད་དྲེ་ཟབ་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གང་གི་ཕིར་ན། དོན་དམ་པར་རང་
བཞིན་གིས་སམ་ངོ་བོ་ིད་བདྲེན་པ་ཁོ་ནས་སོང་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །རབ་འབོར་གིས་་་་་་ཤྲེར་བ་ཟབ་པོ་་་་་་
འདིར་ཤྲེར་ཕིན་ནི་རང་བཞིན་གི་ཤྲེར་ཕིན་ཏྲེ། མདོར་ཤྲེར་ཕིན་ནི་མ་བས་མངོན་པར་འདུ་མ་བས་པ་སྲེ་ཞྲེས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གིས་དབྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་པ་ལ་སབས་སོགས་ཀི་མཚན་མར་དམིགས་པ་ཡང་
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ཆོས་ཅན། བང་པའི་མམ་གཞག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ངོ་བོས་སོང་པ་ལ་སབས་
སོགས་ཀི་མཚན་མར་གཟུང་བ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། སྤོང་བྲེད་གྲེན་པོ། ཟབ་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སྤང་བ་ཡིན་པ་འོ་ན་གྲེན་པོ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་སྤོང་ཞྲེ་ན། རྩ་
འགྲེལ་ནི། བང་འཕགས་ཀི་མམ་གཞག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མཚན་འཛིན་གི་ཆགས་པ་ཕྲ་མོ་སྤོང་བར་
ནུས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་་་་་་གོལ་སྡྲེ་གིས་འཛིན་པ་དང་ཤྲེས་བ་་་་་་གོལ་སྡྲེ་གིས་གཟུང་བའི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་
རང་བཞིན་གཅིག་པར་ཏྲེ་བདྲེན་མྲེད་དུ་མམ་པ་ིད་དུ་གཅིག་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའི་ཞྲེན་
བྲལ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །མདོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གཅིག་པ་
ཁོ་ན་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་དྲེ་ཤྲེས་ན་ཆགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། ཟབ་པའི། རོགས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ། །དང་
པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་་་་་་ནི་སར་བཤད་ལྟར་རོ། །ཇི་ལྟར་རམ་གང་གི་ཕིར། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་
གིས་ཟབ་པ་་་་་་ཤྲེར་ཕི་ཟབ་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན་བཙུན་གོལ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རྩ་འགྲེལ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སོང་ིད་དྲེ་ནི་ཆོས་
ཅན། མཚན་འཛིན་གི་བློས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་དཀའ་བ་ཡིན་ཏྲེ། མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་
ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སོགས་པས་ཐོས་ངྲེས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་དམིགས་པའི་དོན་ནམ་ཡུལ་ཡིན་པས་
བཀག་པའམ་བསལ་བ་ཡིས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན།་་་་་སོང་ིད་གསལ་བ་ཤྲེར་ཕིན་ཞྲེས་རང་ཀིར། ཟབ་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །དྲེས་
རོགས་དཀའ་བའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་མདོ་ལས་བཤད་པ་སྲེ། ཡུམ་ནི་རོགས་པར་
དཀའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ནི་འདི་ལྟར་སུས་ཀང་མ་མཐོང་མ་ཐོས་མ་ངྲེས་རྣམ་པར་མ་ཤྲེས། ཨཱརྻ་བཙུན་གོལ་་་་་་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་དྲེ་ལྟར་རོགས་དཀའ་བ་ིད་ཅིའི་རྒྱུས་ཡིན་ཞྲེ་ན་་་་་་ཨཱརྻ་བཙུན་

གོལ་ཤྲེར་ཕིན་རོགས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་ཅི་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་རྩ་འགྲེལ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆོས་ིད་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན་་་་་་ཤྲེར་ཕིན་ཞྲེས་

ཨཱརྻའོ། །རོག་གྲེའི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་སྲེ། གང་གི་ཕིར་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་མ་འདྲེས་པའི་་་་་་འདིའི་རྲེས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་པར་མདོར་ཡོད་རྣམ་པའི་བར་གི་བདྲེན་དངོས་ཡིན་པར་དང་།་་་་་ཨཱརྻ་

དག་ལྡན། དྲེ་འདའི་བདྲེན་དངོས་ཡིན་པར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གིས་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་པའི་ཕིར། 
དྲེས་ན་ཆོས་ཅན། བདྲེན་དངོས་འདི་དང་འདིའོ་ཞྲེས་རོག་གྲེའི་བློས་རོགས་དཀའ་བ་ིད་ཡིན་ནོ། །དྲེས་བསམ་
པ་ལས་འདས་པ་ིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་འདོད་པ་དྲེའི་ཕིར། ཞྲེས་མདོ་ལས་འདོད་དམ་བཤད་དྲེ། ཤྲེར་བ་ནི་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ། །བཀའ་སྩལ་པ། གཟུགས་དང་། ཞྲེས་ནས། མ་འདྲེས་པའི་བར་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་
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ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གིས་མ་ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕོགས་
དང་སོགས་པ་གྲེན་པོ་སོགས་བརོད་ནས་དྲེ་གིས་ཀའི་མཇུག་བསྡུ་བར་བའོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། ན་ཐོས་དང་
སོགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། མཚན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་པ་
འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་འཛིན་གི་གྲེན་
པོའ་ིཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་བདྲེན་མྲེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་
སོ། །ཞྲེས། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བ་སྲེ། སིར་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་འདིར་མི་མཐུན་
ཕོགས་དང་། ཞྲེན་མྲེད་ཀི་བློ་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་རོགས་ཐམས་ཅད་གྲེན་ཕོགས་སོ་ཞྲེས་པའི་རབ་ཏུ་
དབྲེ་བ་མ་ལུས་པ། མདོ་ལས་ཇི་སྐད་་་་་་དག་ལྡན་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བསན་བཅོས་འདིར་་་་་་དག་ལྡན་བཤད་པའི་ཚུལ་དྲེ་
ལྟར་་་་་་དག་ལྡན་གི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ལ། སྦྱོར་བའི་དབྲེ་བ་་་་་་
ཤྲེར་འབྱུང་དང་། རྣམ་པ་་་་་་ཤྲེར་སྦྱོར་བའི་་་་་་ཤྲེར་ངོ་བོ་དང་། རྣམ་པའོ། །་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་། དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སར་བཤད་
དྲེ་ལྟར་མཚན་འཛིན་གི་བློ་ཀུན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་སོགས་པས་མཚན་མྲེད་ཀི་རོགས་པ་གྲེན་པོའ་ི
ཕོགས་བརོད་ཟིན་ནས་སྤང་གྲེན་དྲེ་དག་བླང་དོར་གིས་རྣམ་པར་སོམ་པའི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྦྱོར་ལམ་
ནི་འཆད་དོ། །རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བ་ལྷན་ཅིག་བཤད་པ་ལ། བང་སྲེམས་སྦྱོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་གི་མམ་བཞག་
གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། གཞིའི་ངོ་བོ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་བཀག་པའི་སྦྱོར་
བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མངོན་ཞྲེན་གིས་སོད་པ་མས་་་་་་རང་ཀིར་ལྲེན་བཀག་པའི་རོགས་་་་་་རང་ཀིར་མྲེད་ཀིས་ཡུམ་བསོམ་
པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །བང་ཆྲེན་པོ་ཤྲེར་པ་ལ་སོད་ཚེ་གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་མི་སོད་ན་ཤྲེར་པ་ལ་སོད། 
ཅྲེས་སོགས་རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཆོས་ཅན། གཞིའི་ཁད་པར་གཟུགས་སོགས་དྲེ་མི་རག་པ་དང་། སོང་པ་དང་
རག་བདྲེ་སོགས་པ་ལ་ཞྲེས་སོགས་དང་། གཟུགས་རག་ཅྲེས་བ་བའམ་མི་རག་ཅྲེས་བ་བར་མི་སོད་ན། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། གཞི་དྲེའི་མཚན་ིད་ཀི་དབྲེ་བ་གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་མ་རོགས་པ་དང་རབ་ཏུ་
རོགས་པ་ལ་ཞྲེས་སོགས་དང་། གཟུགས་རོགས་པའམ་མ་རོགས་པ་ཞྲེས་བ་བར་མི་སོད་ན། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །མ་རོགས་པ་མ་ཚང་བ་གསྲེར་་་་་་ནི་བརགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པའི་གཟུགས་ཏྲེ། བརགས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་མྲེད་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་པས་
མཚན་ིད་ཀིས་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་སོང་པའི་ཕིར་་་་་་དངོས་ཡོན་ཏན་གི་རྲེན་་་་་་དོན་དུ་མ་རོགས་པའོ། །རོགས་པ་ནི་ཆོས་་་་་་ཚང་

པ་སྲེ་ིད་ཀི་གཟུགས་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པས་སོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་་་་་་གསྲེར་བུདྡྷ་ཤི་ཡང་ཆྲེན་ནོ། །་་་་་རོགས་

མ་རོགས་ཀུན་བརགས་ཀི་གཟུགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ཡང་བཤད་དོ། །གལ་ཆུ་མིག་པ་སོགས་བོད་དག དྲེ་སྲེམས་ཙམ་པའི་ཆོས་སྐད་
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ཅིག་ཡིན་པས་མི་འཐད་ཟྲེར་བ་ནི་རྣམ་པར་འཁམས་སོ། །་་་་་ཁ་ཅིག་ཚོགས་རོགས་མ་རོགས་ཟྲེར་རོ། །གལ་སོགས་ནི།་་་་་ཆུ་མིག་

འོད་ཟྲེར་མགོན། མ་རོགས་པ་བིས་པའི། རོགས་པ་རྒན་པོའ་ིཟྲེར་བ་ནི་ནོར་བ་སྲེ། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་སྦྱར་ནས་
གསུངས་པས་དྲེ་ཅི་ལྟར་འགིག གཟུགས་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་ཞྲེས་བ་བར་་་་་་ནི་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་མ་

རོགས་པ་ལ་དགོངས་པ་སྲེ་གསུངས་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་དང་། བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཅྲེས་པཎི་ཏ་ཞི་བ་འབྱུང་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་རྣམ་མཁྲེན་
བར་རོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་ིད་ཀི་སྤང་གྲེན་གི་དབྲེ་བ་ལ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། 
གཟུགས་ཆགས་པ་དང་མ་ཆགས་པར་ཞྲེས་བ་བར་མི་སོད་ཅྲེས་སོགས་རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཨཱརྻ་སོགས་དངོས་་་་་་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། བསན་མ་བསན་གིས་འཕྲེལ་འགིབ་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི། འགྲེལ་ཆྲེན་དོན་དངོས་་་་་་ཆོས་
ིད་ཀི་ཤྲེར་ཕིན་ལ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་བསན་ཀང་མི་འགིབ། མ་བསན་ཀང་མི་་་་་་ལུང་དང་རོགས་པའི་ཤྲེར་

ཕིན་ནི་བསན་མ་བསན་དང་བསོམ་མ་བསོམ་ཀིས་འཕྲེལ་འགིབ་ཏུ་འགྱུར་བས་ཆོས་ིད་ལ་དགོངས་འགིབ། བསན་ཀང་མི་འཕྲེལ། མ་བསན་ཀང་མི་
འཕྲེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆྲེའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། བྲེད་པ་པོ་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། བསགས་མ་བསགས་ཀིས་
རྲེས་ཆགས་ཁོང་ཁྲོར་འཕྲེལ་འགིབ་ཏུ་མི་བྲེད་པའི་ཆོས་ིད་ཡུམ་བཅས་ལ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་
ནི་ལྲེགས་པ་བརོད་ཀང་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །ྲེས་པ་བརོད་ཀང་ཁོང་ཁྲོ་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །རབ་
འབོར་དྲེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བསན་ཀང་དྲེ་བཞིན་མ་བསན་ཀང་དྲེ་བཞིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། བ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་སྲེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཆྲེད་དུ་བ་དཀའ་་་་་་ཨཱརྻ་བ་རྣམ་
མཁྲེན། སྦྱོར་བ་བ་དཀའ་་་་་་ཨཱརྻ་བ་ལམ་ཤྲེས། བྲེད་པའམ་ལས་་་་་་ཨཱརྻ་བ་དཀའ་བ་གཞི་ཤྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་གསུམ་ལ་ཞྲེས་
སོགས་ཏྲེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཀི་ཞྲེས་པའི་དོན་དྲེའོ། །སོ་སོར་
སྦྱར་ན། ཆོས་ཅན། ཆྲེད་དུ་བ་དཀའ་་་་་་དག་སིང་ཟླ་ཟྲེར་རང་ཀིར་དངོས་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ།་་་་་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པར་བ་བའི་

ཆྲེད་དུ་གོ་ཆའི་དཀའ་སོད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་་་་་་མདོ་སིང་ཟླ་ཆྲེད་དུ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་་་་་་མདོར་

ཡོད་གོ་ཆ་བགོས་པའི་རོག་མྲེད་ཀི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ་་་་་་དོན་དོན་དམ་པར་སྲེམས་ཅན་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དངོས་

མདོར་ཡོད་མི་དམིགས་ཤིང་ཀུན་རོབ་་་་་་དོན་ཏུ་མཐའ་ཡས་སོ། །་་་་་མདོར་ཡོད་དངོས། ཞྲེས་མདོ་དང་སིང་ཟླ་ལྟར་རམ། རྣམ་
མཁྲེན་དྲེ་ལ་སྦྱོར་བར་འདོད་པའམ་་་་་་ཨཱརྻ་ཐོབ་ཆྲེད་དུ་འབད་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ་ཨཱརྻའོ། །ཁབ་སྲེ། རྣམ་
པ་རྣམས་་་་་་མདོར་དོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པས་སོ། །་་་་་སྲེང་བཟང་། ཞྲེས་གསྲེར་དང་། རྣམ་མཁྲེན་དང་ཤྲེར་ཕིན་
སོགས་དོན་དམ་པར་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་དགོངས་པའོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སད་དུ་་་་་་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་ཞྲེས་སིང་ཟླ་སྲེ་འོག་ཏུ་མདོར་དངོས་སུ་ཡོད་གོ་ཆ་འཚལ་བ་དྲེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་འཚལ་ཞིང་ཡོངས་
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སུ་གོལ་བར་འཚལ་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་རོ། །ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བ་བ་དཀའ་བའི་སྦྱོར་བ་་་་་་དག་ལྡན་སོགས་

ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་་་་་་མདོ་དུ་ལམ་བསོམ་པར་འབད་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ་
ཨཱརྻའོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ་དོན་དམ་པར་ལམ་མ་དམིགས་པས་སོ་གསྲེར་རོ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་
སྲེམས་ཅན་མཐའ་་་་་་མདོ་དང་མཐུན་རུང་ཡས་ཤིང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་སིང་ཟླའོ། །སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་སད་དུ་་་་་་ཡོངས་སུ་ཐར་པར་འཚལ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་གོ་ཆ་འཚལ་བ་དྲེ་ནི་ནམ་མཁའ་བར་སང་ལ་འདྲེགས་པར་
འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །་་་་་ཡང་འདི་འོག་མའི་མདོར་སྦྱར་སང་་་་་་ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། བྲེད་པའམ་་་་་་དག་ཟླ་སིང་ལས་བ་དཀའ་བའི་
སྦྱོར་བ་སྲེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་རྩོལ་བར་འདོད་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ་ཨཱརྻའོ། །ཁབ་སྲེ། 
གཞི་དོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པས་སོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་འད། སྲེམས་ཅན་སྨིན་གོལ་བ་
བ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གི་ཆོས་སྤོང་རྣམ་བང་ཅན་གི་ཆོས་བསྲེད་པའི་དོན་དུ་བརྩོན་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་
པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་དོན་དམ་པར་མྲེད་པས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་སྲེ་་་་་་ོན་མོངས་སྤོང་རྣམ་བང་བསྲེད་་་་་་དྲེ་
གིས་དཀའ་བས་དོན་དམ་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་མི་མཛད་པས་སོ་ཞྲེས་སིང་ཟླའོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་
ཀི་སད་དུ་བླ་མྲེད་རོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དྲེ་དག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཆྲེན་པོས་ཐོབ་པའོ། །་་་་་ཆྲེན་དུ་འདི་ས་མ་གསུམ་

ལ་སྦྱོར་བར་བཤད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་རང་ཀིར་གིས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་ཆྲེད་དུ་གོ་ཆའི་དཀའ་སོད་ཀི་
སྦྱོར་བ། དྲེ་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པའི་དཀའ་སོད་ཀི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ཐམས་ཅད་སོན་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀི་དོན་དུ་འཇུག་པས་
འཕྲིན་ལས་ཀི་དཀའ་སོད་ཀི་བར་དུ་སྦྱོར་བའོ་་་་་་ལྲེགས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཡོད་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་པའི་
སྦྱོར་བ་སྲེ། གདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཟག་མྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སངས་རྒྱས་
བར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སོགས་འབྲས་བུ་ཐོབ་བམ་འཐོབ་པས་མི་སོང་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡང་ཡོད། ནས། རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་སོགས་སངས་རྒྱས་སོགས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའང་ཡོད། ཅྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། རང་བསོམ་པ་པོ་གང་ཟག་གི་བསྲུང་བྲེད་གཞན་ལ་རག་
ལས་མྲེད་པ་སྲེ་གཞན་གི་རྲེན་གིས་བསྲུང་དགོས་པར་མི་འགོ་བའམ་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུམ་ཟབ་
མོའ་ིརྣལ་འབོར་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་ིད་དྲེའི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་བསྲུང་བྲེད་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ།་་་་་གང་འདི་

རྒྱུ་བ་དང་ནི་མི་རྒྱུ་བ། །སྒྱུ་མ་ནམ་མཁའི་ངོ་བོར་ཡོངས་བརག་པ། །དོན་དམ་བསྲུང་བའི་བསྲུང་བ་དྲེ་ིད་ཡིན། །བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་གཞན་དག་འདིར་ཅི་དགོས། །ཞྲེས་གསྲེར་དུ་དངས་

སོ། །ཇི་སྐད་བསན་པའི་ཡུམ་ལ་གནས་ན་དྲེ་ིད་དྲེའི་བསྲུང་བ་དང་སབས་པ་དང་སྦ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །རང་ཀིར་ནི། རང་ིད་ཀིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས། ཞྲེས་སོ། །བང་སྲེ་



60   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

སྦྱོར་ལམ་པའི་མམ་གཞག་གིས་ཟིན་པའི་རྲེས་ཀི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། སང་བ་རྣམ་བདུན་ཤྲེས་པར་བྲེད་པའི་
སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སང་ཡང་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་བདུན་དུ་རོགས་ནས་བསོམ་
པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །བདུན་གང་ན། གཟུང་འཛིན་དུ་སང་བའི་དངོས་པོ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། བདྲེན་
པར་མྲེད་དྲེ། མ་རིག་པ་དང་བག་ཆགས་སོགས་ཀིས་རྣམ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་སང་བ་ཡིན་པས་
སོ། །དཔྲེར་ན། གིད་དང་བག་ཆགས་ཀིས་རྣམ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་པའི་སང་བ་རི་ལམ་བཞིན། ཆོས་ཅན་
ཆོས་ཀུན་ལ་འད་བར་སྦྱར་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་མམ་དུ་ཚོགས་པས་སང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་སོ། །སྒྱུ་མའི་སགས་དང་
རས་སམ་སྨན་སོགས་མམ་དུ་ཚོགས་པའི་སང་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན། གནས་ལུགས་ལ་ཡོད་པར་འགལ་བ་ཡོད་
པར་སང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་སོ། །ཆུར་ཡོད་པར་འགལ་བའི་སྨིག་རྒྱུ་ཆུར་སང་བ་བཞིན། རྲེན་ལ་རག་ལས་པའི་
སང་བ་ཡིན་པས་སོ། །གནས་དང་སའི་རྲེན་ལ་རག་ལས་པ་ས་བརན་བཞིན། རང་གི་རང་བཞིན་བདྲེན་སོང་
ལས་མ་འཕོས་པའི་སང་བ་ཡིན་པས་སོ། །གཟུགས་ཀི་ཚུལ་ལས་མ་འཕོས་པ་སྲེ་མི་འདའ་བའི་་་་་་གསྲེར་མི་
གཡོར་གིབ་་་་་་མདོ་རྒྱན་འབུམ་ཊིཀ་མ་བཞིན་མགལ་མྲེ་ལ་ཤཱཀ་བློས་སོ། །་་་་་གསྲེར་གིས་གཟུགས་བརན་ལ་འོག་ཏུ་བཤད། དོན་དམ་པར་
གཞི་བདྲེན་དངོས་མྲེད་པའི་སང་བ་ཡིན་པས་སོ། །གནས་པའི་རྲེན་ས་རྡོ་སོགས་གདོས་བཅས་བདྲེན་པ་མྲེད་
ཀང་ཡོད་པར་སང་བ་དི་ཟའི་གོང་ཁྲེར་བཞིན། དོན་དམ་པར་བྲེད་པ་པོ་མྲེད་པའི་སང་བ་ཡིན་པས་སོ། །ས་
བརོད་བརང་བསྐུམ་ལ་སོགས་པར་བྲེད་པ་པོའ་ིཀུན་སོང་གི་སྲེམས་ནང་ན་མྲེད་ཀང་ཡོད་པར་སང་བའི་འདྲེ་ལ་
སོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་བཞིན་ཞྲེས་པ་རྣམས་སོ། །ཕི་མ་འདི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་སོམ་པ་གཙོ་ཆྲེ།་་་་་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་འཇུག་པའི་

གཟུངས་ལས། དྲེའི་རྲེས་ལས་ཐོབ་པས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་ཞྲེས་སོགས་དང་། དང་པོ་བཞི་མམ་བཞག བར་པ་རྣམས་བྲེད་པ་དང་
གནས་སྐབས་སོགས་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་ཡང་དོན་ལ་ཐམས་ཅད་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བར་གཅིག་
སྲེ་མམ་ིད་ཀིས་དྲེ་ལྟར་འཕངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་་་་་་གསྲེར་བདག་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པའམ་
སོབ་་་་་་གསྲེར་པའི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེ་མཚན་མར་དམིགས་པ་་་་་་ཞྲེས་པ་སོད་པ་བཀག་པའི་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་པའི་འགྲེལ་པའི་ཞྲེས་གསྲེར། 

བསལ་ཏྲེ་དྲེ་དང་དྲེར་མ་་་་་་གསྲེར་དོན་དམིགས་པའི་སོ་ནས་བང་པ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སོགས་་་་་་གསྲེར་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་
མངོན་པར་མ་་་་་་གསྲེར་དངོས་ཞྲེན་པས་བདག་མྲེད་་་་་་གསྲེར་པར་གོམས་་་་་་གསྲེར་པའི་སྦྱོར་བ་ཡུལ་་་་་་གསྲེར་གི་དབྲེ་བས་་་་་་
གསྲེར་རྣམ་པ་བཅུར་ཡོད་པ་བསན་བཅོས་་་་་་གསྲེར་འདིར་རྲེས་སུ་འགོ་བས་ཏྲེ་ཡོངས་གཅོད་དུ་བསན་པས། དྲེའི་
ཤུགས་ཀིས་ན་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་་་་་་གསྲེར་བཅུ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཞྲེན་སོད་བཀག་པ་སོགས་དྲེ་
དང་དྲེ་ལས་བཟློག་སྲེ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་་་་་་དག་སིང་ཟླ་རང་ཀིར་བཅུ་གིས་སུ་བཞྲེད་དོ། །གསྲེར་རོ། །ས་མཚམས་ནི། 
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གཞོན་ནུ་དཔལ་ནི། སྦྱོར་བ་བཅུ་དོད་རྩྲེ། མམ་ིད་བཟོད་མཆོག་ནའོ། །ཞྲེས་པ་ནི། མམ་ིད་ཀི་ས་འགྲེལ་
དང་། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་རློམ་པ་མྲེད་པ་རྣམ་པ་བཞིས་རོགས་པར་བའོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །བོད་་་་་་བོ་དོང་བ་སོགས་ཕལ་
ཆྲེར། སོབ་ལམ་བཞིར་ཡོད་ཅྲེས་དང་། འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ། ས་བདུན་མན་ན་ཡོད་ཟྲེར་བའང་སོབ་དཔོན་
སོགས་ལྟར་ན་མི་འཐད་དྲེ། སྦྱོར་བའི་མམ་པ་ིད་སོ་སོར་རོགས་ནས་མཐོང་བའི་ལམ་སོམ་དགོས་པས། 
ཞྲེས་དང་། སར་སྦྱོར་ལམ་ཞྲེས་སོས་ནས་འདིར་མཐོང་ལམ་འཆད་ཅྲེས་དང་། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། ནུས་པའི་རྒྱུ་
སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་མཐོང་བའི་ལམ་འབྱུང་། ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་སྦྱོར་ལམ་ན་ཡོད་དོ། །འོན་
ཀང་དཔད་དོ། །འདི་བཅུ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡུལ་དང་ལྡོག་པས་ཕྲེ་བར་མཁས་་་་་་བུ་རིན་པ་དག་འཆད་དོ། །གིས་པ་
ལ། ས་འགྲེལ་ནི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་རློམ་པ་བཞི་མྲེད་པའི་རྣམ་་་་་་ཤྲེར་པར་མམ་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་སྦྱོར་བ་བཅུ་
པོ་རྣམས་བསོམ་དགོས་པས་སྦྱོར་བའི་འོག་ཏུ་དྲེའི་མམ་པ་ིད་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་དངོས་པོར་རློམ་པ། གཟུགས་སོགས་ཀིས་དངོས་པོ་་་་་་ཆྲེ་བར་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྒྲུབ་་་་་་འབུམ་

ཊིཀ་སམ་དུ་རློམ་པ། གཟུགས་སོགས་ལ་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་དངོས་པོར་རློམ་པ་གཟུགས་སོགས་རྲེ་ཁོལ་གི་
དངོས་པོར་རློམ་པ་མྲེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་ནི་སྦྱོར་བ་བཅུའི་མམ་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་གཟུགས་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རོགས་

པ་དྲེ་ནི་་་་་་གཟུགས་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་་་་་་རློམ་སྲེམས་སུ་མི་བྲེད། གཟུགས་ཀིས་རློམ་སྲེམས་སུ་མི་བྲེད། གཟུགས་ལ་་་་་་ཕན་

གནོད་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་བ་སམ་དུ་རློམ་སྲེམས་སུ་མི་བྲེད། གཟུགས་བདག་གི་ཞྲེས་་་་་་ཨཱརྻས་བཤད་པ་མྲེད་རློམ་སྲེམས་སུ་མི་བྲེད་
དོ། །རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་་་་་་ཨཱརྻས་འདོན་པ་ལྟར་གིས་པའི་བཤད་པ་འབུམ་ཊིཀ་གཞན་གསུམ་གནོད་འཇོམས་ལྟར་
རོ། །གནོད་འཇོམས་ཀིས་རྩ་བར་གཟུགས་ཀིས་ཞྲེས་པ་མྲེད་པར་གཟུགས་ཀི་མཚན་མར་ཞྲེས་བྱུང་ཞིང་རྲེན་
དང་བརྲེན་པའི་དངོས་པོར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། གཟུགས་བདག་གི་ཞྲེས་པ་མྲེད་དོ། །འགྲེལ་པ་ནི། 
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་རློམ་པ། གཟུགས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་དུ་བ་བའི་་་་་་གསྲེར་རྒྱུ་
མཚན་ཡིན་པས་སོན་པོ་དང་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་ཁད་པར་གི་མཚན་མ་ལ་རློམ་པ། མཛོད་དུ་་་་་་གཟུགས་རྣམ་
གིས་དང་རྣམ་ི་ཤུ། །ཞྲེས་སོགས་་་་་་གསྲེར་སོས་པའམ་དབྲེ་བ་ལ་རློམ་པ་སྲེ་གསུམ་པོ་ཡུལ་ལ་རློམ་པ། དོད་
ལ་སོགས་པ་་་་་་ལམ་ལྔ་རོགས་པ་སྲེ་ཡུལ་ཅན་ལ་རློམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་མི་དམིགས་པ་མངོན་ཞྲེན་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་མྲེད་པའི་
རྣམ་པ་ནི། སྦྱོར་བ་བཅུའམ་་་་་་ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་བཅུ་གིས་ཀི་་་་་་དག་ལྡན་སོགས་མམ་པ་སྲེ་མཚུངས་པ་ིད་ཡིན་པས་
མམ་པ་ིད་བཞིའོ། །་་་་་བརྒྱད་སོང་པ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་བརྒྱད་ནི་སྦྱོར་བའི་མམ་ིད་དྲེ། རྣམ་བརྒྱད་དྲེ་ཡི་མམ་པ་ིད་ཅྲེས་བ་ཞྲེས་སིང་
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ཟླའོ། །གསུམ་པ་ལ། མཐོང་ལམ་མདོར་བསན། རྣམ་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དམན་པའི་སོམ་ལམ་མི་སོན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སྦྱོར་བ་བཅུའི་མམ་པ་ིད་སོ་སོར་རོགས་ནས་དྲེའི་རྲེས་སུ་
མཐོང་ལམ་བསོམ་དགོས་པས་མཐོང་ལམ་འཆད་དོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། ཡུལ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་བདྲེན་པ་
བཞི་སོ་སོ་ལ་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ། ཆོས་ཤྲེས་པ་དང་། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། རྲེས་སུ་
ཤྲེས་པ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་འདི་ནི་ཀུན་ཤྲེས་ཚུལ་ལ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་
སྐབས་སུ་བསན་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསན་ན། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་
གཏོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའི་དོན་དུ་ཕོགས་བཅུ་རྲེ་རྲེའི་སངས་རྒྱས་སོང་སོང་དཔང་པོར་མཛད་ནས་
སོ། །ཞྲེས་གོལ་སྡྲེ་གིས་སོ། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི་ནས། གཙང་མའི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་
ཤར་ཕོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སོང་ཡི་གྲེ་འདི་ིད་ཀིས་ཆོས་སོན། ཞྲེས་སོགས། ཕོགས་་་་་་མཚན་འདི་ིད་རབ་འབོར་ཞྲེས་བ་

བ་ཤ་སག་དང་བརྒྱ་བིན་གིས་ཞུ་བ་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །བཅུ་དང་། བམས་པ་སོགས་བསྐལ་པ་བཟང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀིས་ཀང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། བདྲེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གང་ཡིན་ཞྲེ་
ན། རྩ་བ་ལ། གཟུགས་སོགས་སྡུག་བདྲེན་ལ་དམིགས་ནས་་་་་་འོག་མ་གསུམ་ལའང་སྦྱར་རོ། །དོན་དམ་པར་རག་པ་མ་ཡིན་
མི་རག་པའང་མིན་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེར་
ལྟར་རོགས་པའི་བང་སྲེའི་ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་དང་པོ་དྲེ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་སྐད་ཅིག་
མའོ་ཞྲེས་གཞན་ལའང་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །བམས་པ་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་མངོན་རོགས་རྒྱས་ནས་
གཟུགས་རག་ཅྲེས་བ་བའམ་མི་རག་ཅྲེས་བ་བར་ཆོས་སོན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་རྣམ་མཁྲེན་བར་

དོན་དམ་པར་སྡུག་བསལ་ཡིན་མིན་གི་མཐའ་ལས་འདས་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། འདས་པའི་ཆོས་ིད་དོན་
རྣམ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་གོ །ཞྲེས་བ་བར་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་མཁྲེན་
པར་རོ། །བདག་དོན་གཞན་གིས་སོང་མི་སོང་གིས་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་དག་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་
སོགས་ཏྲེ། གཟུགས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་དག་པའི་ཕིར་ཤྲེས་པ་ཡོངས་སུ་དག་གོ །ཞྲེས་སོ། །དོན་
དམ་པར་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་ཡོད་མྲེད་ཀིས་སོང་པས་སྡུག་བདྲེན་དོན་དམ་པར་མ་སྲེས་མ་འགགས་
སོགས་པ་ཀུན་བང་མིན་པར་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་འགག་པ་མྲེད་
པ་དང་ཀུན་བང་མྲེད་པ་་་་་་ཁར་ཐོན་ནི་གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་རྣམ་མཁྲེན་བར། ཀུན་འབྱུང་ཤྲེས་བཟོད་

བཞི་ནི་གཟུགས་སོགས་ཀུན་བདྲེན་ལ་དམིགས་ནས་་་་་་དོན་དམ་པར་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་
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རོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་བཟོད་ཀི་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕིར་ཤྲེར་བ་
ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་མིན་དང་བྲལ་བས་ཆགས་སོགས་ོན་
མོངས་ཀིས་གོས་པ་སྤངས་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་གོས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་ཤྲེར་བ་
ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །སྡུག་བསལ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྲེ་མི་སྲེར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་གོལ་བའི་
རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་གཟུང་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་ཤྲེར་བ་ཡོངས་སུ་དག་གོ །ཞྲེས་
སོ། །སྡུག་བསལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བའི་རྲེན་ཡིན་མིན་ཅིར་ཡང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་བརོད་དུ་མྲེད་
པར་རོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་རྲེས་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཐ་སད་མྲེད་པའི་ཕིར་ཤྲེར་བ་
ཡོངས་སུ་དག ཅྲེས་སོ། །འགོག་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་ནི་་་་་གང་གི་ཕིར་འགོག་བདྲེན་འདིའི་དོན་འགོག་པ་ཡིན་མིན་གང་དུ་
ཡང་དག་ཏུ་དངོས་སུ་བརོད་པ་ཡིས་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྦྱིན་དུ་མྲེད་པར་རོགས་པ་འགོག་པ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ཤྲེས་
རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་བརོད་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར་ཤྲེར་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཞི་མ་ཞི་གང་
དུ་ཡང་དོན་དམ་པར་དམིགས་པ་མྲེད་པར་བྲེད་པ་སྲེ། བར་མྲེད་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་སོགས་ཏྲེ། ནམ་
མཁའ་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕིར་ཤྲེར་བ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ག་ནོམ་ཡིན་མིན་གི་
དངོས་པོ་དང་སྲེ་འགག་སོགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་
ཅད་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། འགག་པ་མྲེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་མྲེད་པའི་
ཕིར་ཤྲེར་བ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ངྲེས་འབྱུང་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་
རྣམ། སོང་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པས་རང་རྒྱུད་ལྡན་ལ་ནད་དང་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕན་
ཡོན་ཅན་གི་བང་སྲེའི་ཤྲེས་བཟོད་སོགས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མིག་གི་ནད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །མང་པོ་ཡོད་་་་་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ལམ་གི་ཤྲེས་བཟོད་བཞི་ནི་་་་་་དོན་དམ་པར་ལམ་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པར་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། སོང་པའི་
ཆོས་ིད་དོན་རྣམ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་ངན་སོང་ཆད། རྣམ་བང་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པའི་
རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དགའ་་་་་་ཨཱརྻ་བ་རྒྱས་པར་བྲེད་པའི་རིན་པོ་ཆྲེར་གྱུར་པའི་བང་སྲེའི་ཤྲེས་བཟོད་སོགས་ཏྲེ་
ཡུམ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །སོགས་སོ། །་་་་་མང་པོ་ཡོད། དོན་
དམ་པར་རིག་པ་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པར་རོགས་པས་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ནི་མངོན་དུ་བ་བའི་ཐབས་ལ་རྣམ་
པར་མི་རོག་པའི་རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ། དྲེར་བརག་བར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ཕར་ཕིན་
རིན་པོ་ཆྲེ་འདི་ལ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་སྲེ་བའམ་འགག་པའམ། ཞྲེས་སོགས་ནས། འདུས་བས་སམ་འདུས་མ་
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བས་ཀི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་དམིགས་སུ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་མིན་དང་བྲལ་བར་རོགས་
པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་སོགས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་མཚན་མ་དག་དང་མ་འབྲྲེལ་བའམ་མ་གོས་པའི་
རོགས་པ་ཤྲེས་རྣམ་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་དོན་དམ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་མིན་གིས་སོང་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། 
ཕར་ཕིན་རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་ནི་ཆོས་གང་གིས་ཀང་གོས་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དོན་དམ་པར་ངྲེས་འབིན་
ཡིན་མིན་གིས་སོང་པར་རོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དངོས་པོ་རང་མཚན་ ་་་་་དག་ལྡན་དང་དྲེ་དག་གི་་་་་་རང་ཀིར་

མིང་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་དྲེའི་ཤྲེས་པ་གིས་པོ་ལ་སོ་སོར་་་་་་དག་ལྡན་སང་བའི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་
མྲེད་པ་སྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་་་་་་དག་ལྡན་སོས་པ་མྲེད་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་རྣམ་དོན་དམ་པར་མིང་དོན་
ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སོ་སོར་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་དོན་རྣམ་་་་་་གཟུང་འཛིན་གིས་ཞྲེས་སིང་ཟླ་རང་ཀིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཞྲེས་
སོགས་ཏྲེ། དངོས་པོའ་ིཤྲེས་པ་་་་་་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་ཤྲེས་་་་་་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མི་མཐོང་བའོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རྣམ་པར་རོག་པས་་་་་་དྲེ་
ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པར་མི་བྲེད་་་་་་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་མིང་དང་འདྲེས་པའི་འཛིན་པར་མི་བྲེད་པའོ། །གིས་སུ་དམིགས་པས་ཞྲེས་པ་གསུམ་ཨཱརྻའོ། །་་་་་དྲེ་
ལྟར་མི་དམིགས་ཏྲེ།་་་་་བ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་གཟུང་བ་དང་དྲེའི་ཡྲེ་ཤྲེས་འཛིན་པའི་སོ་ནས་མི་མཐོང་བའོ། །དྲེ་ལྟར་འཕྲོ་བར་ཡང་མི་བྲེད་་་་་་པ་ནི་སོས་པ་

གསུམ་པོ་དྲེ་དག་གིས་ཏྲེ་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་སོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ན་ཡུམ་ལ་སོད་་་་་་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །པའོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །དྲེ་དག་ནི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་དངོས་བསན་གི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང་དྲེའི་རྣམ་
པ་བཅུ་དྲུག་གོ །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་བསན་བང་སྲེའི་ཤུགས་བསན་ན་རང་གི་མཐོང་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རག་པར་གཟུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རག་པར་གཟུང་
བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་རག་མི་རག་ིད་དང་བྲལ་བས་ནའོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་
མྲེད་པའི་ཕིར་འདི་འོག་མ་ཕལ་ཆྲེར་ལ་ཡང་ངོ་། །དོན་དམ་པར་རག་མི་རག་གིས་སོང་པ་དྲེ་སྡུག་བདྲེན་གི་ཆོས་
ིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་པོའ།ོ །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་་་་་་འཆིང་བ་དང་ཐར་པའི་ཞྲེས་གསྲེར་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་
ཏྲེ། སྡུག་བསལ་བ་དང་སྡུག་བསལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་དོན་དམ་པར་བྲལ་བ་ིད་ཀིས་སོ། །དོན་དམ་པར་སྡུག་
བསལ་ཡིན་མིན་དང་བྲལ་བ་དྲེའི་ཆོས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་གིས་པའོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་
རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དོན་གཞན་་་་་་གསྲེར་གི་བདག་གིས་སོང་མི་སོང་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། བྲལ་
བ་དྲེ་དྲེའི་རྣམ་པ་གསུམ་པའོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མ་སྲེས་པ་དང་། དྲེས་ན་མ་འགགས་ཤིང་འཇིག་་་་་་
གསྲེར་པ་མྲེད་པ་དང་། ཆགས་སོགས་ཀུན་ོན་མ་ཡིན་པ་དང་། དྲེ་མྲེད་པས་རྣམ་བང་མ་ཡིན་པ་དང་། སོགས་པ་
མས་འཕྲེལ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་རང་གི་་་་་་གསྲེར་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་བདག་དང་དྲེ་མྲེད་པ་བདག་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་
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ིད་མ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་མིན་པ་དྲེ་དྲེའི་རྣམ་པ་བཞི་པ་སྲེ། ཞྲེས་བ་བ་བཞི་ནི། སྡུག་བསལ་བདྲེན་པའི་ཆོས་
ིད་ཀི་རྣམ་པ་བཞི་དག་ཡིན་ལ། རག་མི་རག་གིས་སོགས་སྤང་་་་་་ཨཱརྻ་གྲེན་དུ་འཛིན་པའི་སོ་འདོགས་བཞི་
དང་སོ་སོར་བྲལ་བའི་ཤྲེས་རྣམ་ཟག་མྲེད་དང་པོ་བཞི་ནི། རིམ་བཞིན་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གཟུགས་སོགས་ཀུན་བདྲེན་ཆོས་ཅན། འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བར་དོན་དམ་
པར་གོ་བུར་བ་གང་གིས་ཀང་དག་པ་་་་་་མདོ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་་་་་་གསྲེར་གི་བྲེད་རྒྱུ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་
དོན་དམ་པར་གསོག་སྲེ་སོང་པའི་ཕིར། དྲེས་སོང་པ་རྣམ་པ་དང་པོའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་
ངོ་། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་དང་ཁྲོ་བ་སོགས་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀིས་གོས་་་་་་མདོ་པ་སྤངས་བ་སྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེའི་ཚེའམ་ད་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་ཀུན་
འབྱུང་མིན་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་གིས་པའོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་ཀུན་ཏུ་
ཆགས་་་་་་གསྲེར་པ་ལས། གོལ་བ་སྲེ། དོན་དམ་པར་ད་ལྟར་དང་ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་དང་། དྲེ་
མྲེད་པ་རབ་ཏུ་མི་སྲེ་བ་དང་མ་འགྲེལ་བས་སོ། །རྣམ་པ་གསུམ་པའོ། །ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་ས་བརན་་་་་་མདོ་

གིས་ཀིས་བརོད་མི་ནུས་པ་ལྟར་དོན་དམ་པར་རང་གི་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་
བ་རྒྱུད་་་་་་གསྲེར་མར་འབྱུང་བའི་རྲེན་དང་དྲེ་མྲེད་པ་རྲེན་མ་ཡིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕིར་བཞི་པ་སྲེ། ཞྲེས་
བ་བ་བཞི་ནི་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའི་ཆོས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སོགས་ཞྲེས་སོགས་འདོན་པ་
བསྒྱུར་རོ། །འགོག་པའི་བདྲེན་པ་ཆོས་ཅན། དྲེའི་དོན་ཚིག་ཏུ་དངོས་སུ་བརོད་པས་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྦྱིན་དུ་མྲེད་
དྲེ། གང་གི་ཕིར་ན། ོན་མོངས་་་་་་གསྲེར་མྲེད་པས་འགོག་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མ་འབྲྲེལ་བ་
དྲེའི་ཕིར། འགོག་པ་ཡིན་མིན་གིས་དོན་དམ་པར་སོང་པ་དྲེའི་ཆོས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་དང་པོ་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་
རོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གང་གིས་ཀང་གང་དུ་ཡང་དམིགས་པར་བྲེད་པ་སྲེ་བར་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་
བསལ་ཞི་བ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཞི་བ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་གིས་པའོ། །གསྲེར་ནི། དམིགས་པ་མྲེད་པར་བྲེད་པ་སྲེ་
མ་དམིགས་པར་ཤྲེས་པའོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་རྣམ་ལ་སྦྱར་རོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རག་ཆད་་་་་་གསྲེར་ཀི་མཐའ་
གིས་ལས་འདས་པས་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཏྲེ། བདྲེ་ཞིང་གཙང་བས་ག་ནོམ་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་ག་
ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་གསུམ་པ་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །ཆོས་ཅན། ནད་དྲེ་དོན་དམ་པར་ཕི་ནང་
གི་མུ་སྲེགས་པའི་ལྟ་བ་མི་སྲེ་བ་སྲེ་དྲེའི་གནས་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྱང་འདས་དང་། དྲེ་མྲེད་པ་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕིར། ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཡང་ན་ཁོད་ལ་ནད་དྲེ་སྡུག་བསལ་ཅན་གི་
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འཁོར་བ་མི་སྲེ་སྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ཡང་འཚམ་མོ། །བཞི་པ་སྲེ། ཞྲེས་བ་བ་ནི་འགོག་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སར་ལྟར་སྦྱར་རོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ལམ་བདྲེན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་ངན་སོང་སོགས་
འཇིགས་པ་ལྔ་ཆད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཐར་གོང་དུ་ཕིན་བྲེད་ལམ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། 
བྲལ་བ་དྲེ་རྣམ་པ་དང་པོ་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །་་་་་ལམ་ཆོས་བཟོད་ཅན་གིས་གང་ཟག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་རགས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །ཆོས་
ཅན། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བ་འཚང་རྒྱ་བའི་དོན་གི་ཐབས་ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཡིན་ཅིང་ཐབས་སུ་དོན་དམ་པར་བརག་
བར་མྲེད་དྲེ། ོན་མོངས་ཀི་གྲེན་པོ་རིག་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་རིག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མ་འདྲེས་པའི་ཕིར། 
གིས་པའོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་མ་དག་དང་དོན་དམ་པར་མ་འབྲྲེལ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་དྲེ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ིད་ཀིས་སོ་གསུམ་པའོ། །ཆོས་ཅན། 
དོན་དམ་པར་བརོད་པར་བ་བའི་ངོ་བོའ་ིམཚན་ིད་ཤྲེས་བ་དང་རོད་པར་བྲེད་པའི་ངོ་བོའ་ིམཚན་ིད་ཀི་ས་སྲེ་མིང་གིས་ལ་
སོ་སོར་སང་བའི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་རག་པའི་གནས་སུ་འགོ་བ་ངྲེས་འབིན་དང་དྲེ་མྲེད་པ་
ངྲེས་འབིན་མ་ཡིན་པ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་མྲེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་པ་སྲེ། ཞྲེས་བ་བ་བཞི་ནི་ལམ་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་
ཡིན་ཞྲེས་སོགས་བསད་དོ། །ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་
ཞྲེས་སོགས་ཅི་རིགས་དང་། རགས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །དྲེ་རྣམས་རྩ་བར་ཡང་དགོད་དགོས་
ཤིང་རྩ་བར་བཤད་པ་ལྟར་འགྲེལ་པར་ཡང་སྦྱར་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའོ། །རྩ་བ་ལ་འགྲེལ་བྲེད་གཞན་གི་ལྟར་མདོ་དང་བསྟུན་
ན་ལྲེགས་ཆ་ཡོད་མོད་ཀི་མ་བཀོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་རག་མི་རག་མི་དམིགས་པའི་ཆོས་ིད་རོགས་པའི་བཅུ་དྲུག་
གི་དང་པོ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད། སྡུག་བསལ་ཡིན་མིན་མི་དམིགས་པ་ཆོས་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་
སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་ནི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་བང་པ་རྣམས་ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ལ་དོན་
དམ་པར་རག་མི་རག་སོགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་པའོ་ཞྲེས་པ་གསྲེར་གི་དོན་
ནོ། །དྲེས་ན་ཕི་རོལ་པས་རག་པ་སོགས་གང་ཟག་ཏུ་སོ་བཏགས་པ་བཅུ་དྲུག ན་ཐོས་པས་མི་རག་སོགས་ཆོས་སུ་སོ་
འདོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་བྲལ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཅུ་དྲུག་དངོས་བསན་གི་མཐོང་ལམ་མོ། །་་་་་བུ་རིན། གིས་པ་ནི། སོ་འདོགས་
སོ་གིས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་མི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་མངོན་ཞྲེན་དང་བྲལ་བ་ལས་བཟློག་
པའམ་རག་མི་རག་སོགས་སོ་གིས་མ་དམིགས་པ་དྲེ་ལས་བཟློག་པ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་
དྲུག་དག་ཏུ་མཚན་མར་འཛིན་པས་བསོམ་པར་བ་བ་སྲེ་བྲེད་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་ནི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་
སྐབས་ལ་སྲེ་སུ་ཤུགས་ལ་བསན་པའི་ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །རང་རྒྱལ་གི་ཡང་ཤྲེས་པར་
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བའོ། །གསུམ་པ་ནི། མདོ་དང་རྒྱན་དུ་གཞི་ཤྲེས་མཐོང་ལམ་བསན་པ་རོགས་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། ན་
ཐོས་ཀི་ཟག་མྲེད་སོམ་པའི་ལམ་ནི་དངོས་སུ་མ་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ན་ཐོས་ཀི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་
ནི་དྲེའི་རིགས་ཅན་ལ་བསན་པའི་དོན་དུ་བང་བས་མ་ནོར་བར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་
ལ་བསྲེད་ནས་མངོན་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་དངོས་སུ་མ་བསན་པས་སོ། །ན་ཐོས་རྣམས་
ལའང་དྲེའི་མཐོང་ལམ་བསན་པས་གོ་ས་བས་དངོས་སུ་མ་བསན་ནོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །འདིར་དངོས་སུ་ནི་
དྲེའི་མཐོང་ལམ་ཡང་མ་བསན། ཤུགས་ལ་ནི་མཐོང་ལམ་བསན་པས་དྲེའི་སོམ་ལམ་ཡང་བསན་པ་ཡིན་པས་
སོབ་དཔོན་གི་འདི་ལ་སིང་པོ་ཙམ་མི་སང་བས་རྩོད་སྤོང་མང་པོ་བས་ནས་གཞུང་འདི་བཤད་བྲེད་རྣམས་ལ་
རག་མི་བཟོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་མཁྲེན་གསུམ་རྒྱས་པར་བསན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་
པ་ིད་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་བར་བྲེད་དོ། །འདི་གསུམ་ལ་མཇུག་སྡུད་བྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདི་གསུམ་མངོན་
རོགས་བརྒྱད་ཀི་དོན་མཐའ་དག་སྡུད་པར་བྲེད་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །གསྲེར་རོ། །རྩ་བ་ནི། གཞི་
ཤྲེས་བཤད་པ་རོགས་རྲེས་སུ་རབ་འབོར་ཤྲེར་པ་འདི་ནི་ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན། སོན་པར་
བྲེད་པ་མ་ཡིན། ཞྲེས་ནས། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན། ཞྲེས། དྲེ་ལྟར་ཚིག་བཅུ་དགུ་་་་་་ཨཱརྻ་ཡང་་་་་་
ཡང་ས་དང་པོ་ལ་ཡང་ཞྲེས་དག་ལྡན་བསན་པ་འདི་དང་། དྲེ་ལྟར་སོགས་ཀི་དོན་ཡིན་པས་གསུམ་པོ་དག་ལ་སྦྱར་རོ་ཞྲེས་
པས། རབ་འབོར་ཤྲེར་པ་འདི་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ལས་འདའ་བར་བྲེད་པའམ་གནས་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན། 
ཞྲེས་སོགས། ཡང་བསན་པ་འདི་དང་། རབ་འབོར་ཤྲེར་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སྲེར་བའམ་
འཕྲོག་པར་བྲེད་པ་མ་ཡིན། ཞྲེས་སོགས་བཤད་པ་འདི་གང་ཡིན་པ་སྲེ། རིམ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་གོ་
རིམ་བཟློག་པས་གཞི་ཤྲེས་ལམ་ཤྲེས་རྣམ་མཁྲེན་གི་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དག་མཇུག་རོགས་པར་ཡོངས་
སུ་བསན་པ་མཇུག་སྡུད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ། ཨཱརྻ་དག་ལྡན་གི་དོན་དཔིས་ཕིན་པ་སྲེ་གཞན་གིས་བློ་ཁ་མ་ཕོགས་
སང་ངོ་། །འགྲེལ་པ་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚུལ་དུའམ་བཤད་པ་ལྟར་གི་རིམ་་་་་་རང་ཀིར་པས་དོན་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་འདི་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པའི་
ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་འདི་དང་། རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་འདི་སྲེ། རྣམ་པ་
གསུམ་པོ་དག་སར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་གི། རབ་འབོར། མཐའ་གིས་རྣམ་དག སོད་པ་ཁད་པར་གི་ལྲེའུ་གསུམ་
གིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སམ། དོན་བསྡུ་བའི་མདོ་གསུམ་གིས་ཞྲེས་འགོར་སྦྱར་ཏྲེ། 
ལྲེའུ་གསུམ་གི་དོན་མཁྲེན་གསུམ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །བཞི་པ་ནི། དང་པོ་གིས་ལ་ལྟོས་པའི་གསུམ་པའི་འགྲེལ་བ་



68   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བཤད་་་་་་འབུམ་དུ་ལྲེའུ་ྲེར་དགུ་སོང་བར་མར་ྲེར་བརྒྱད་སོང་པའོ།།  །།དྲེ་ལྟར་ཡུམ་་་་་་ཡུམ་གི་མངོན་པར་རོགས་པ་བསན་ནས་ཡུལ་རོགས་པ་སྦྱོར་བའི་འབྲས་

བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྦྱོར་བའི་མངོན་པར་རོགས་པ་བརོད་པ་ནི་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་། དྲེ་ལྟར་དམིགས་པའི་ཡུལ་མཁྲེན་པ་གསུམ་བསན་ནས་ཞྲེས་གཞོན་ནུ་དཔལ་གི་མཚན་ིད་
མཁྲེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དྲེའི་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་བསྲེད་པའི་ཐབས་སུ་ཡུམ་གི་རྣལ་
འབོར་མས་སུ་ལྲེན་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་བཞི་སྲེ། དབང་་་་་་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་ཀུན་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་བསོམ་པ་རྣམ་
ཀུན། དབང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་པ་་་་་་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྩྲེ་སྦྱོར། བརན་པ་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་བསོམ་པ་
མཐར་གིས་པ། བསན་པ་མཐར་ཕིན་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པ་སྐད་ཅིག་མའོ། །དང་པོ་ལ། སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར། སྦྱོར་
བའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་ཐོས་
བསམ་གི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གིས་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་དོན་བསོམ་པར་བྲེད་དགོས་སོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། ནི་སྲེ་ངྲེས་པར་དབང་དུ་བ་བས་དྲེ་
བསོམས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་པས། རང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གི་རྒྱུད་ལ་་་་་་དངོས་བསྲེད་པས་རོགས་་་་་་དངོས་པ་རང་དབང་ཐོབ་་་་་་དངོས་པར་
བ་བའི་ཕིར་་་་་་དངོས་དུ་སྲེ། ཐོས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས་བསམ་གི་ཤྲེས་རབ་མི་་་་་་དངོས་བསན་པས་རང་དབང་་་་་་ཀུན་དངོས་ཅན་
མིན་ལ། དངོས་་་་་་བསོམས་པ་ལས་རང་དབང་དུ་འགྱུར་བས་་་་་་དངོས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་རབ་གསུམ་འབྲྲེལ་བར་བ་
དགོས་ཏྲེ། མི་ཕམ་པའི་ཞལ་ས་ནས། གལ་ཏྲེ་ཐོས་པ་ཙམ་གི་དོན། །མཐོང་འགྱུར་བསོམ་པ་དོན་མྲེད་
འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་བསོམས་པས་དོན་མཐོང་འགྱུར། །དྲེ་ཚེ་ཐོས་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །་་་་་ཆོས་

བཤྲེས་སུ་དངས། དྲེ་ལྟར་་་་་་དངོས་བསོམས་པས་འདིས་པར་བ་་་་་་དངོས་དགོས་པས་མཁྲེན་གསུམ་བསོམས་་་་་་དོན་དངོས་པ་
བསན་ཞྲེས་སྦྱར་་་་་་དངོས་རོ། །དྲེ་ལྟ་་་་་་དངོས་ན་འདི་བསན་པ་དོན་་་་་་དོན་དངོས་མྲེད་དྲེ། སར་ཇི་ལྟར་ཐོས་བསམ་བས་
པའི་སྐབས་་་་་་དངོས་གསུམ་ིད་གོམས་པར་བས་པས་ཅི་ཞིག་མི་ནུས་ཞྲེ་ན།་་་་་དངོས། སར་མཁྲེན་གསུམ་སོ་སོར་
ཤྲེས་པ་ལས་སར་ཡང་རྣམ་པ་རས་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་གི་ལམ་དང་། གཞི་ཕི་ནང་གི་
དངོས་པོ་ཤྲེས་པའི་མཁྲེན་གསུམ་གི་ཡུལ་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པ་བསྡུ་བའི་སོ་
ནས་དོན་འབའ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཞིག་ལ་དམིགས་པས་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་སོས་་་་་་དངོས་པ་མྲེད་པའི་བསོམ་་་་་་དངོས་པའི་ཤྲེས་
རབ་དགོས་ཏྲེ། ཐོས་པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་མིང་་་་་་འདིས་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པས་རབ་ཏུ་སོས་པའི་བདག་ིད་ཅན་
རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བྲེད་ལ། བསམས་པའི་ཤྲེས་རབ་ནི་མིང་དོན་འབྲྲེལ་་་་་་དངོས་ཞིང་རྣམ་རོག་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་་་་་་
དངོས་ཡིན་ཀང་རྣམ་གཡྲེང་གཙོ་་་་་་དོན་ཆྲེ་བས་སོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མཁྲེན་གསུམ་པ་
ལ་དབང་གྱུར་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་མཁྲེན་གསུམ་བསྡུས་ནས་བསོམ་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་
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རོགས་པར་རོགས་པའི། སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་འདིར་འཆད་དོ། །ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ལ་བཅུ་
གཅིག་སྲེ། དམིགས་པར་་་་་་ཤྲེར་དངོས་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ། སྲེ་རྒྱུ་་་་་་ཤྲེར་དངོས་ཡོན་ཏན། མི་
སྲེ་བའི་རྒྱུ་་་་་་ཤྲེས་དངོས་སོན། ཤྲེས་བ་མཚན་ིད། ཟག་བཅས་་་་་་ཤྲེར་དངོས་ཐར་ཆ། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཅན་ངྲེས་་་་་་
ཟག་མྲེད་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་སྲེ་སོབ་དཔོན་གི་ལུགས་སོ། །འབྲེད་ཆ་མཐུན། སོབ་པ་ཕིར་མི་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་དངོས་ལྡོག་གི་མཚན་
ིད་་་་་་དངོས་ཆོས་སྐུའི་་་་་་ཤྲེར་རྒྱུ་སིད་ཞི་མམ་ིད། གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་ཞིང་་་་་་ཤྲེར་དག་པ། འཕྲིན་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཐབས་
མཁས་སྦྱོར་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་སྲེ་ལུས་ལྟར་རོ། །རོ། །དང་པོ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གིས་ལས། རྩ་
བ་ལ། ཆོས་བཤྲེས་རང་ཀིར་སིང་མཆོག་་་་་གཞི་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་ཡི། །ཞྲེས་པ་ལྟར། གཞི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། གཞི་་
་་་་སིང་མཆོག་དག་ལྡན་དངོས་ནི་དམིགས་པ་སྲེ་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ཡང་རག་པ་ལ་སོགས་པར་སོ་འདོགས་
པའི་གཞི། མི་རག་པ་ལ་སོགས་སུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཞི། མི་རག་པ་སོགས་ཁད་པར་གི་ཆོས་བརྲེན་པའི་
གཞི་ཡིན་པས་སོ། །ལམ་ནི་རག་འཛིན་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གྲེན་པོ་་་་་་དངོས་ལམ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའོ། །རྣམ་པ་ལ་
གསུམ་ལས། མཚན་ིད་ནི། བདྲེན་པའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཞིག་སྲེ། མི་རག་པ་འདུས་བས་
ཀི་མཚན་ིད་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །མཚོན་བའི་ས་དོན་ནི། བདྲེན་པའི་ཆོས་ཀི་བྲེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པས་དྲེའི་རྣམ་
པ་སྲེ། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། རྣམ་པ་ནི་བྲེ་བྲག་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བྲེ་བྲག་ཇི་སྲེད་ཡོད་
པའོ་ཞྲེས་སོ། །མཚན་གཞིའི་དབྲེ་བ་ནི། དོན་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་གིས་ཏྲེ། དང་པོ་ལ། བདྲེན་བཞི་ལ་རིམ་བཞིན་
དགུ་བཅུ་གིས་ི་ཤུ་བརྒྱ་སོ་གིས་སོ། །གིས་པ་ལ། གཞི་ཤྲེས་ཀི་ྲེར་བདུན། ལམ་ཤྲེས་ཀི་སོ་དྲུག རྣམ་
མཁྲེན་གི་བརྒྱ་དང་བཅུའོ། །་་་་་ལུང་གི་སྲེ་མར་རྣམ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་དཔད་པ་ནི་ཅུང་ནོར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་པ། ཆོས་
ིད་ཀི་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཡང་འདུས་སོ། །དྲེ་ཡང་། ཨཱརྻ་སོགས་་་་་་འབྲྲེལ་ཆྲེན་སིང་ཟླ་དག་ལྡན་ལྟར་ན། འགྱུར་འདི་ལྟར་
ལྲེགས་པས་འདི་ལ། ངོ་བོ་དང་། དབྲེ་བ་གིས་སོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་་་་་་ཨཱརྻ་ལ་དམིགས་་་་་་དངོས་པ་ནི་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཞྲེས་དག་སིང་གཞི་ཤྲེས་པའོ། །་་་་་དག་སིང་སོགས་དྲེའི་བྲེ་བྲག་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་གི་གྲེན་་་་་་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་སྲེ། 
དཔྲེར་ན། རག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་ལ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །་་་་་དྲེས་ན་ཨཱརྻ་དངོས་

ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་་་་་་དག་སིང་སོགས་ཡང་གཞི་དང་ཞྲེས་སོགས་མི་འཆད་དོ། །སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བདྲེན་བཞི་ལ་མི་རག་པ་ལ་
སོགས་པར་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ནང་ཚན་རྣམས་ཆོས་་་་་་དངོས་ཅན་མཁྲེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ། དྲེའི་
ཆོས་ཀི་བྲེ་བྲག་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། རྣམ་པ་ནི་བྲེ་བྲག་དུ་མ་ལ་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སར་དངས་
པ་ལྟར་རོ། །དྲེས་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཞི་མྲེད།་་་་་ཨཱརྻ་འོག་ཏུ་བཤད་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་འདིར་བཤད་པའི་བར་དུ་ཡང་། རོག་པས་སྤྲུལ་
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པ་ཁོ་ན་མིན་ཏྲེ། མཚན་གཞི་མཁྲེན་གསུམ་ལ་བརྲེན་པའི་མཚན་ིད་དམ་ནི་མིང་ཞྲེས་དག་སིང་ཟླ་རང་བཞིན་
གི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །འགྲེལ་ཆྲེ་ཆུང་གི་དོན་ཡང་དྲེར་སང་ངོ་། །རྩ་བའི་འགྱུར་གཞན་ལྟར་ན། ཆོས་བཤྲེས་
ཀིས་འགྲེལ་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱར་དགོས་སོ། །གིས་པ་ནི། རྣམ་པ་སོན་པ་ན་ཆོས་ཅན། གྲེན་ཕོགས་ཀི་
ཤྲེས་རྣམ་དྲེ་ནི་མཁྲེན་པ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་པར་འདོད་དྲེ། གྲེན་པོའ་ིཕོགས་རྣམས་ཀུན་
མཁྲེན་པ་ིད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། ཨཱརྻ་སོགས་སོ། །མཁྲེན་གསུམ་མཚན་ིད་པའི་ཤྲེས་
རྣམ་རས་ཐ་དད་རྲེས་མཐུན་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་པའང་ཡོད་དོ། །རང་ཀིར་ནི། གཞིའི་རྣམ་པ་མི་རག་སོགས་དང་། 
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་མི་རག་པར་རོགས་པ། ཞྲེས་འཆད་དྲེ་ལྲེགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནི། འགྱུར་འདི་ལྟར་ན་སར་
བཤད་པ་དྲེ་ིད་དོ། །གཞི་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་ཡི། །ཞྲེས་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སིང་རང་ཀིར་དང་། འགྲེལ་པར། དམིགས་པ་
དང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པ་རྣམས། །ཞྲེས་པ་་་་་་གསྲེར་ཆོས་བཤྲེས་སུ་བྱུང་ལྟར་ན། ཆོས་བཤྲེས་སུ། རྣམ་པ་དུ་ཞིག རང་བཞིན་
ཅི་ཞིག དྲེ་དག་གང་གིས་བཞག ཅྲེས་རོག་པ་ལ། དང་པོ་རྣམ་པའི་དབྲེ་བ་ནི། རག་པ་དང་གཙང་་་་་་ཀུན་དངོས་བདྲེ་
བདག་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་ིད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཏྲེ། འདི་ིད་བིས་པ་སིད་པར་འཁམ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་
བོ་་་་་་དངོས་ཡིན་པས་འཁོར་་་་་་དངོས་བའི་གཞིའམ་རྒྱུའོ། །དྲེའི་གྲེན་པོའ་ིཆོས་ིད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་གཞི་དྲེ་དག་གིས་
ཇི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་མྲེད་པར་རོགས་པ་སྲེ་ཕུང་པོ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་པའི་རོགས་པ་གཞི་ཤྲེས་
ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་རྣམ་པ་དང་། བང་སྲེའི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་མ་ལུས་པ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་རོགས་པའི་གནས་
སྐབས་ལ་བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བ་བ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་
ཡོན་ཏན་སོས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཞྲེས་བ་བས་ན་འདིར་ཡང་རྣམ་པ་ཞྲེས་སོས་ཏྲེ་རྣམ་
མཁྲེན་གི་རྣམ་པའོ། །རྣམས་་་་་་ཀུན་དངོས་ནི་དྲུག་པའི་མང་ཚིག་གོ །་་་་་དངོས། དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་་་་་་དངོས་

མོ། །གིས་པ་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ནི།་་་་་ཆོས་བཤྲེས། གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་ིད་དུ་བཞག་པ་ྲེར་བདུན། ལམ་ཤྲེས་
ཀི་རྣམ་པ་ིད་དུ་བཞག་པ་སོ་དྲུག རྣམ་མཁྲེན་གི་རྣམ་པ་ིད་དུ་བཞག་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྲེ། དྲེ་ཡང་དྲེ་གསུམ་
གི་བྲེ་བྲག་གམ་ཆོས་དུ་མ་ཞིག་ཡིན་པར་སར་བཤད་དོ། །འོ་ན་དྲེ་གསུམ་ལས་རས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་
རོག་ན། གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་ྲེར་བདུན་ཆོས་ཅན། གཞི་ཤྲེས་ཀི་བྲེ་བྲག་གམ་ཆོས་སུ་བསན་པའི་གཞི་ཤྲེས་
ལས་རས་ཐ་དད་པ་མིན་ཏྲེ། ན་་་་་་དངོས་རང་རྣམས་ཀི་གང་ཟག་་་་་་དངོས་གི་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཚན་
གཞི་དྲེའི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཞིག་ཡིན་པས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀི་སོ་དྲུག་ལམ་ཤྲེས་ཀི་
བྲེ་བྲག་གམ་ཆོས་སོགས་དང་། བང་སྲེའི་བདག་མྲེད་གིས་ཀ་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་དང་། བརྒྱ་རྩ་
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བཅུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཤྲེས་བའི་དཀིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་
སྐད་ཅིག་གིས་མཁྲེན་པའི་རོགས་པ་དྲེའི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེས་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་བསོམ་པར་
བའོ་ཞྲེས་པའི་རིམ་པས་རྣམ་པ་བསན་པས་ནི་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་ཇི་ལྟར་བསོམ་ཚུལ་གཙོ་བོར་བསན་པས་
རྣམ་པ་ནི་བསོམ་རིམ་ཡིན་ལ། འོག་གི་མཚན་ིད་ནི་མཁྲེན་གསུམ་གི་མཚན་ིད་ཙམ་ཞིག་སོན་གི་བསོམ་
རིམ་གཙོ་བོར་མ་གྱུར་པས་ཁད་དྲེ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པའི་ལན་ནི། གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གིས་
ཕྲེ་བ་མིན་གི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་ཡོད་པའི་བྲེ་བྲག་གིས་བཞག་པས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནར་
གངས་ངྲེས་་་་་་དངོས་པར་བཞྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྩ་འགྲེལ་གིས་སུ་དངོས་སུ་ཤྲེས་རྣམ་
བཤད་ཅིང་། དོན་རྣམ་ཤུགས་ལ་བསན་པར་གསལ་ལོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞི་ཤྲེས་ཀི་ྲེར་བདུན། 
ལམ་ཤྲེས་ཀི་སོ་དྲུག རྣམ་མཁྲེན་གི་བརྒྱ་དང་བཅུའོ། །དང་པོ་ལ། ས། རྩ། འགྲེལ། བསྡུ་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། 
རྣམ་པ་རྣམས་སིར་ཏྲེ་ྲེར་བདུན་སོ་དྲུག་སོགས་ཀི་དབྲེ་བ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསན་
ནས་ད་ནི་ཁད་པར་དུ་བདྲེན་བཞི་ལ་བརྲེན་པའི་་་་་་དག་གསྲེར་དངོས་དབྲེ་བས་སོ་་་་་་གསྲེར་སོར་སོན་ནོ། །གིས་པ་ནི། 
གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་ྲེར་བདུན་བཤད་དོ། །གང་ན། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་བ་་་་་་ཡུམ་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕིན་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། །རབ་འབོར་ནམ་མཁའ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་མྲེད་པའི་
རྣམ་པ་ནས་གཟུང་སྲེ། ཡུམ་འདི་ནི་མི་གཡོ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཀི་དབིངས་གནས་
པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་མི་གཡོ་བའི་རྣམ་པའི་བར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། བདྲེན་པ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་
བཞི་སྲེ་བཅུ་གིས་དང་། ལམ་བདྲེན་ལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ནི་བཅོ་ལྔ་སྲེ་ྲེར་བདུན་བཤད་དོ། །བཅུ་གིས་པོ་
དོན་རྣམ་དངོས་སུ་དང་། ལམ་བདྲེན་གི་ཤྲེས་རྣམ་དངོས་སུ་བསན་པའམ་གིས་ཀ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་
རོ། །འགྲེལ་བ་ལ། བདྲེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གིས། ལམ་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་
གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་དྲེ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་བདྲེན་བཞི་རྲེན་དུ་བས་ཏྲེ་བདྲེན་་་་་་དངོས་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་སྲེད་ཡོད་པ་དྲེ་སོན་
པས། རྲེ་ཤིག་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པོར་བཅུ་གིས་ ་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻ་དངོས་སོན་ཏྲེ། རག་
པར་མྲེད་པར་རྒྱུན་ཆད་པར། འགྱུར་བ་སྡུག་བསལ་བདྲེན་པའི་མི་རག་པའི་མཚན་ིད། རས་ཡོད་རྣམས་
གཅིག་ཅར་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལས་ལྷག་པར་མི་སྲེ་བར་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེར་སྡུག་བསལ་ཞིང་འཇིག་ ་་་་་ཆོས་བཤྲེས་པ་
སྡུག་བསལ་པའི་མཚན་ིད། བྲེད་པ་པོའ་ིབདག་གིས་དབྲེན་པ་སོང་པའི་མཚན་ིད། ངོ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་
མྲེད་པས་བདག་ཏུ་རོག་པས་མི་བརི་བ་བདག་མྲེད་པའི་མཚན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ིད་དོ། །ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གཞན་དུ་



72   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

ཡང་བཤད་དུ་ཡོད་དོ། །ཀུན་བདྲེན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སམ་་་་་་མདོའ་ིདི་བ། རྒྱུད་མྲེད་དྲེ། 

དོན་དམ་པར་མིང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་མྲེད་པའི་་་་་་མདོའ་ིལན་ཕིར་རོ། །་་་་་མདོ་དངོས་ཀུན་ལ་ཕིར་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་
པར་ནམ་མཁའ་་་་་་མདོའ་ིགསོལ་ཚིག་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་
མྲེད་པས་སོ།་་་་་མདོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་སྲེ་བར་བརོད་དུ་མྲེད་དྲེ།་་་་་མདོ། དོན་དམ་པར་རོག་་་་་

མདོ། དཔོད་དམིགས་སུ་མྲེད་པས་སོ།་་་་་མདོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཡང་སིད་འབྱུང་བའི་རྲེན་མྲེད་་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ། 
དོན་དམ་པར་མིང་གཞིའི་་་་་་མདོ་ཕུང་པོ་མྲེད་པས་སོ། །དོན་དམ་པར་སྡུག་བསལ་གི་གནས་མིང་གཟུགས་ཀི་
ཕུང་པོ་མྲེད་པར།་་་་་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ཞྲེས་སོགས་ཡང་རུང་ངོ་། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཀུན་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཞྲེས་
སོགས་ཞིབ་ཏུ་བསད་དོ། །འགོག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་འགགས་པ་དྲེར་དོན་དམ་པར་འགོ་ཞིང་་་་་་ཨཱརྻ་
སོང་ནས་ཐོབ་་་་་་ཨཱརྻ་བར་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་འགོ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཡང་ན་ཁམས་གསུམ་
རྒྱུད་ལྔ་གང་དུ་ཡང་འགོ་བ་མྲེད། ཅྲེས་འབུམ་ཊིཀ་འོ། དྲེའི་དོན་་་་་་སྡུག་བསལ་བར་མི་འགོ། ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་སྡུག་བསལ་ལམ་ོན་མོངས་ཀིས་མི་འཕྲོགས་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་དུ་་
་་་་མདོ་མྲེད་ཅིང་དཔོག་་་་་་དོན་བའི་ཡུལ་་་་་་གསྲེར་མྲེད་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། སྡུག་ཀུན་གིས་མི་ཟད་དྲེ། དོན་དམ་པར་
ཆོས་ཀུན་ནམ་སྤང་བ་ོན་མོངས་ཀི་ཆོས་ཀུན་ཟད་ཅིང་མྲེད་པས་སོ། །་་་་་ཟད་ཅིང་བང་ཞྲེས་མདོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་
པར་སར་འཁོར་བར་སྲེ་བར་མྲེད་དྲེ། དོན་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་འགག་་་་་་མདོ་མྲེད་པས་
སོ། །དོན་དམ་པར་ོན་མོངས་འགགས་པར་འགོ་བ་མྲེད་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའམ་སྡུག་བསལ་བར་མི་འགོ་
བ་འགོག་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ིད། ཅྲེས་སོགས་ཞིབ་ཏུ་བསད་དོ། །དྲེ་དག་སོགས་གིས་ཀི་དོན་ནོ། །བཅུ་
གིས་ནི་མྲེད་པ་སོགས་སོ།་་་་་ཤྲེར། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མདོར་བསན་ནི། གཞི་ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས་པའི་
ལམ་བདྲེན་དབྲེ་གཞི། དབྲེ་ངོ་། །ལམ་ཟག་མྲེད་གིས་དང་ཟག་བཅས་གཅིག་སྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གངས་
ངྲེས་ནི། ོན་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་ིད་དུ་གྱུར་པའི་ན་རང་གི་མཐོང་སོམ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་
ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་ིད་དུ་གྱུར་པའི་སོམ་པའི་ལམ་ཟག་བཅས་དག་
པ་འཇིག་རྲེན་པ་དང་དྲེའི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སོམ་ལམ་་་་་་ཤྲེར་ཟག་མྲེད་དང་མཐོང་་་་་་ཤྲེར་ལམ་གིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་
དང་གིས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་སོ། །གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་སོན་པ་མི་
རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་ལ་མི་དགོས་ཀང་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྡུས་
པའི་ཕིར་དྲེ་དག་གི་ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་བསན་དགོས་སོ། །དང་པོ་ོན་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་ལ། གསྲེར་དང་
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ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་་་་་རྣམ་པ་མདོར་བསན་དུ་ན་ཐོས་ཀིར་བཤད་ཀང་། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
དྲེ་དག་གི་ོན་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ། ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་ངྲེས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་བོད་རྣམས་འདོད་
ཅིང་། ཤྲེར་འབྱུང་དུ་ཡང་སྡུག་བདྲེན་སོགས་ལ་བརྲེན་པའི་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་མྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག ཅྲེས་བཤད་ཀང་། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའི་སྐབས་སུ་ན་ཐོས་
ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སོས་པ་ནི་དྲེ་དག་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའི་ལམ་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། ན་རང་གི་
མཐོང་སོམ་གིས་ཀ་ཡོད་དགོས་ལ། ལམ་གསུམ་པ། ཨཱརྻ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། མཐོང་ལམ་དུ་བཤད་ཅིང་། འགྲེལ་
ཆུང་འདིར་སོམ་ལམ་དུ་བཤད་དྲེ། ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྲེད་ཅྲེས་པས་
སོ། །དྲེ་ལྟ་མིན་པར་དྲེ་སྐད་བསན་པས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ལ་གོ་ཟྲེར་ན། སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་མྲེད་ན་བདྲེན་
ནོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་སོས་པ་ནི། དྲེ་དག་གི་སོམ་པའི་ལམ་གི་མཚན་
ིད་དོ། །ཞྲེས་བཤད་ཀང་། ཤྲེར་འབྱུང་གིས། ཟག་པ་མྲེད་པའི་སོམ་པའི་ལམ་དང་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞྲེས་
བཤད་པ་ལྟར་ངྲེས་པར་ཡིན་དགོས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་དག་ལས་ཤྲེས་ཀི་ཡི་གྲེ་མང་བས་འཇིགས་སོ། །ལོ་ཙཱ་བ། 
འདིར་བཤད་ན་རང་གི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་ལམ་བདྲེན་ན་རང་གི་གཞི་ཤྲེས་སུ་མ་འདུས་
པར་བཞྲེད་པའང་ནོར་ཏྲེ། ན་རང་དག་གིས་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ལམ་ལ་དམིགས་ཀི་གཞན་ལ་མི་
དམིགས་པར་དབུས་མཐར་གསུངས་སོ།་་་་་ངག་ལ་དིས། །འདིར་ལམ་ཟག་བཅས་བཤད་པ་ནི་རི་ལམ་ལ་སོགས་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་རྲེས་ཐོབ་ཙམ་ལ་དགོངས་སོ། །སིར་འཕགས་སྲེང་གིས་ཀིས་འཕགས་པའི་རྲེས་ཐོབ་དག་པ་
འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པའི་བརྡ་ཆད་མ་ལྲེགས་སོ། །་་་་་མདོར་བསན་གི་སྦྱོར་བ་ནི་སྦྱོར་ཊིཀ་ཏུ་ལྟོས་ན་དཔིས་

ཕིན་པར་ཡོད་དོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོའ་ིབཞི་ནི། འདིར་ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ། ལམ་
དང་པོ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། མདོར་བསན་དང་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་ན། ན་ཐོས་ཀི་མཐོང་སོམ་ཟག་མྲེད་ཀི་ལམ་ཆོས་
ཅན། རང་གི་སྤང་བ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཕོགས་ཀི་ོན་སིབ་ཀི་གྲེན་པོ་ཟག་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། བྲེད་པོའ་ི
གང་ཟག་གི་བདག ཤྲེས་པོའ་ིདྲེའི་བདག་་་་་མདོ། འཆི་འཕོ་སྲེ་བའི་་་་་་མདོ་དྲེའི་བདག སོན་འདུལ་བའི་དྲེའི་བདག་
མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤིང་གཟུང་རོག་སོགས་ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོར་མི་འགྱུར་བས་སོ། །རང་རྒྱལ་
གི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཕོགས་ཀི་ོན་སིབ་ཙམ་གི་གྲེན་པོ་མཐོང་སོམ་ཟག་མྲེད་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་
ཆོས་ཅན། རག་པའི་བདག་འཁོར་བར་འཁོར་བྲེད་ཐར་བར་བྲེད་པ་པོར་་་་་་ཨཱརྻ་ཞྲེན་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། 
འཁོར་བྲེད་དང་ཐར་བར་བྲེད་པ་པོའ་ིརག་པའི་བདག་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པས་
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སོ། །་་་་་རགས་ཆོས་སྦྱོར་ཚུལ་འདི་མདོ་དོན་དངོས་སོ། །འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། གང་ཟག་གི་བདག་མི་རིགས་པའི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་
རིགས་ཤིང་ཤྲེས་པ་དྲེ་འཆི་འཕོ་སྲེ་བ། དྲེས་ོན་མོངས་འདུལ་བར་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་འཁོར་ཐར་
བྲེད་པ་པོའ་ིབདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལམ་གི་མཚན་ིད་ཞྲེས་སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། སོགས་
པ་རིག་པ་སྒྲུབ་པ་ངྲེས་འབིན་གི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །་་་་་ལུགས་གཞན་སྦྱོར་ཕྲྲེང་བལྟའོ། །གིས་པ་
ལམ་གིས་པའི་རྣམ་པ་ལྔ་ལ། དཔྲེ་ལྔ་དོན་ལྔ་གོ་རིམ་བཞིན་སྦྱར་བ་ནི། ཕི་གཟུང་བ་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་
པ་རི་ལམ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་རང་རྒྱལ་དབང་རྣོན་གི་སོམ་ལམ་རྲེས་ཐོབ་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
ཕི་གཟུང་བ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་ཤྲེས་བའི་སིབ་པའི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། སི་རགས་སུ་དགོད་
དོ། །སིར་ཞྲེས་པས་སྤང་བ་དྲེ་འདི་ལྔ་གས་འཇོམས་པའི་དོན་ནོ། །དྲེས་ན་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། མ་སྲེས་པ་ས་
བརན་མ་འགགས་པ་སྲེ་འགག་པ་མྲེད་པ་མིག་ཡོར་་་་་་ནི་སྐབས་འདིར་གིབ་མ་ལ་བའོ། །ཞྲེས་མདོ་སྡྲེ་རྒྱན་གི་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་རོ། །མིག་

ཡོར་ནི་ཤྲེས་པ་འཕྲུལ་བའི་རྣམ་པ་མགལ་མྲེ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་ཞྲེས་ཤཱཀ་བློས་ག་ལ་གོ་རིའི་མདོ་དང་། དབིག་གྲེན་གི་འགྲེལ་པ་སྤྲེལ་མར་བཤད་པ་ལས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། མི་ལ་

སོགས་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་སང་བ་ནོར་བར་མཐོང་བ་ཞྲེས་སོ། །གསྲེར་གིས། ཟླ་བ་གིས་ལ་སོགས་པར་སང་བ་མིག་ཡོར་རོ་ཞྲེས་སོ། །ཕི་མ་

འདི་ིད་ཀི་མདོར། མྲེ་ལོང་གི་བཞིན་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ། སྨིག་རྒྱུ། རང་བཞིན་གི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་སྲེ་སོང་པ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོ་རྒྱན་དུ། ངོ་བོ་ིད་མྲེད་དྲེ། མ་སྲེས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་སོགས་ཕི་
མ་ཕི་མ་ས་མ་ས་མའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལམ་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་དྲུག་ལ། ཕི་གཟུང་བ་ཕི་
རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་ཆོས་དོན་དམ་པར་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་རང་
རྒྱལ་དབང་རྣོན་གི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སྤང་བ་ཕི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་བདྲེན་
པར་རྣམ་པར་རོག་པའི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་རང་རྒྱལ་གི་མཐོང་ལམ་ཡིན་པས་
སོ། །སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་ལ་ཡང་སྦྱར་ཤྲེས་དགོས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་རྣམ་
བང་གི་ཕོགས་བདྲེན་མྲེད་སོགས་དང་། དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་རྣམ་བང་བདྲེན་པར་རོག་ཅྲེས་སོགས་དང་། ནམ་
མཁའ་བཞིན་དུ་གཟུང་བ་ཕི་དོན་བདྲེན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་གོས་པ་མྲེད་པར་
རོགས་སོགས་དང་། དྲེ་འདའི་ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་གོས་པར་རྣམ་རོག་སོགས་དང་། དྲེ་ལ་ལྟོས་
པའི་གཟུགས་ཚོར་སོགས་ཀི་སོས་པ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རོགས་སོགས་དང་། དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུགས་ཚོར་ལ་
སོགས་པའི་སོས་པའམ་རབ་དབྲེར་རྣམ་རོག་སོགས་དང་། ཕི་གཟུང་བ་བདྲེན་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་
རང་རྒྱལ་དབང་རྣོན་གི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། རང་་་་་་ཨཱརྻ་གི་རོགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་སྲེ་རོ་མྱང་བར་་་་་་ཨཱརྻ་
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བྲེད་་་་་་ཨཱརྻ་པའི་རློམ་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་རོག་པ་ལ་རློམ་སྲེམས་པ་མྲེད་པའམ་བཅོམ་པའི་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཕི་གཟུང་བ་སར་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་ལམ་བསོམས་པས་ཡོངས་སུ་མས་པ་
སྲེ་ཟད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་་་་་་ཨཱརྻ་པའི་རྣམ་རོག་གི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུང་བ་བདྲེན་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་པས་སོང་པའི་ཆོས་
དབིངས་་་་་་མདོ་མི་གཡོ་བ་སྲེ་རག་ཏུ་གནས་་་་་་མདོ་ཤིང་ཆོས་དབིངས་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སོ། །ཡང་ན་
གཟུང་བ་བདྲེན་པས་སོང་པ་རོགས་པའི་རང་གི་་་་་་མདོའ་ིདོན་དུའང་རུང་འབུམ་ཊིཀ་ཡི་དོན་དུའང་རུང་་་་་་རོགས་པ་ཡོངས་སུ་མས་
པར་རྣམ་རོག་ཅྲེས་དང་། དྲེ་འདའི་རོག་པ་ཆོས་དབིངས་ལྟར་མི་གཡོ་བ་སྲེ་རྒྱུན་བརན་པའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུའི་དོན་ནོ། །སོ་སོར་ངྲེས་ཞྲེས་པ་གྲེན་པོ་རྲེ་རྲེས་སྤང་བ་རྲེ་རྲེ་འཇོམས་
ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞི་ཤྲེས་རྲེས་མཐུན་པ་བང་སྲེའི་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་སའོ། །གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནི། བཞི་ལྔ་
དྲུག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་གཞི་ཤྲེས་ཀི་ལམ་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔའོ། །བཞི་པ་ནི། དྲེ་དག་སིར་བསྡོམས་ན་
ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནོ། །གིས་པ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་གསུམ་གི། དང་པོ་
ལ། ས་འགྲེལ་ནི། གཞི་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་བཤད་པ་དྲེའི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ལ། 
སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་རྣམ་པ་དྲེ་དག་བརྒྱད་དང་། ལམ་ལ་བདུན་དང་ནི། སྡུག་བསལ་ལ་ལྔ་དང་། 
འགོག་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཅྲེས་མདོ་ལས་བསགས་སོ། །གོ་རིམ་བཞིན་གི་དོན་དྲེའོ། །མདོར་ན་རྒྱས་བཤད་དུ་སོན་
ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་སོགས་བཞི་ལ་གངས་བཞིན་རྣམ་པ་བརྒྱད་བདུན་ཞྲེས་སོགས་ཆུད་པར་
བའོ། །དྲེ་འདའི་བདྲེན་བཞིའི་གོ་རིམ་མི་འཐད་དྲེ། གཞན་དང་མི་མཐུན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། འདིར་ཀུན་འབྱུང་ལམ་
དང་སྡུག་བསལ་འགོག་བདྲེན་ཞྲེས་པའི་བདྲེན་བཞིའི་གོ་རིམ་ཆོས་ཅན། མདོ་བསན་བཅོས་གཞན་དུ་སྡུག་ཀུན་
འགོག་ལམ། ཞྲེས་པའི་བདྲེན་བཞིའི་གོ་རིམ་དང་མི་མཐུན་པས་སོན་ཅན་མིན་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་
ཕོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་འབྲས་བུ་ཡིན། གཅིག་ཤོས་རྣམ་བང་གི་ཕོགས་ལ་
བརྲེན་ནས་ལམ་བདྲེན་རྒྱུ། འགོག་བདྲེན་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་བདྲེན་བཞིའི་རྒྱུ་འབྲས་དོན་གི་རིམ་པའི་
སོ་ནས་ཁོད་བསན་ལ། གཞན་གི་དྲེ་བདྲེན་པ་མངོན་རོགས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་པས་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ། ཀུན་
འབྱུང་གི་བརྒྱད། ལམ་གི་བདུན། སྡུག་བསལ་གི་ལྔ། འགོག་པའི་བཅུ་དྲུག་གོ །དང་པོ་ནི། སྡྲེ་ཚན་བཞི་པོ་དྲེ་
ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་ཀུན་འབྱུང་གི་སོན་ཞྲེས་པའོ། །སྤང་གྲེན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། བང་འཕགས་ཀི་
མམ་བཞག་གི་ལམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟག་བཅས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འདུན་པའི་གྲེན་
པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བང་
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འཕགས་ཀི་ཤྲེས་རྣམ་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་ནོར་བར་འཚང་རྒྱ་བར་བྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་མདོ། མདོར་ཤྲེས་པ་
འདི་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །ཀུན་ལ་མདོ་དང་ངོ་། །་་་་་ཞྲེས་སོགས་་་་་་འདི་དམ་བཅའ་འོ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་

དོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་འདའི་འདོད་ཆགས་ཀི་གྲེན་པོ་སྲེ། དྲེ་འདའི་འདོད་ཆགས་ཀི་གནས་ཏྲེ་རྒྱུ་འདུན་པའོ། །མི་
ཞྲེས་པ་དགག་ཚིག་འགོར་བས་པ་སྲེ་མྲེད་པའོ། །དྲེ་འདའི་འདུན་པ་མྲེད་པའི་ཞྲེས་སོགས་དགོད་་་་་་དྲེའི་ཡང་རགས་

མདོར་ཡོད་དོ། །དྲེ་གིས་ཀི་ཚུལ་ས་མ་འདུན་པའི་སྐབས་སུ་འདོད་ཆགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དྲེ་མྲེད་ན་འདུན་པ་
མྲེད་པར་བསན། ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །ཡང་ན་དངོས་འབྲས་བཀག་ནས་དངོས་རྒྱུ་འགོག་པ། གིས་པ་རྒྱུ་བཀག་
ནས་འབྲས་བུ་འགོག་་་་་་ཨཱརྻའི་དོན་དངོས་པའོ། །ཁ་ཅིག་་་་་འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ་སོགས་དྲེ་གིས་གོང་འོག་བསྒྱུར་བ་ནི་མ་གོ་
བའོ། །ཆོས་ཅན། འཁོར་བའི་ཡང་སིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་སྲེད་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་གྲེན་པོ་སྲེ། ོན་མོངས་སྲེ་་་་་་
འབུམ་ཊིཀ་བའི་མཚན་མ་་་་་་མདོ་ྲེ་བར་ཞི་བའི་་་་་་མདོ་ཞྲེས་སོགས་དགོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་རྣམ་གསུམ་དང་ཡང་དྲེ་
འདའི་འདུན་པ་སོགས་གསུམ་གང་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་རྩ་བར་
གྱུར་པའི་ོན་མོངས་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་སར་གི་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་
འདོད་ཆགས་དང་། མནར་སྲེམས་པའི་ཞྲེ་སྡང་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རོངས་པའི་གཏི་མུག་གི་གྲེན་
པོ་སྲེ། དྲེ་འདའི་འདོད་ཆགས་མྲེད་པ་དང་། ཞྲེ་སྡང་མྲེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མྲེད་པའི། ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་
ཤྲེས་རྣམ་གསུམ་དང་། ཡང་དྲེ་གསུམ་གང་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་
རས་རིགས་ཀུན་བསྲེད་པས་སོ། །ཡང་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པར་ཀུན་ཏུ་རོགས་པའི་གྲེན་པོ་སྲེ། 
ོན་མོངས་པ་སྲེ་དངོས་པོ་བདྲེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་མྲེད་པའི་ཞྲེས་སོགས་དང་། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པར་
འཛིན་རོག་ཆོས་ཅན། རབ་སྲེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུདྡྷ་ཤི་་་་་་སྡུག་བསལ་དག་ཏུ་བསྲེད་བྲེད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་
ཤྲེས་རྣམ་གཅིག་དང་། ཆོས་ཅན་རག་གཅིག་སོགས་ཀི་སྲེམས་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་འཇིག་ལྟའི་གྲེན་
པོ་་་་་་ཨཱརྻ་ཡིན་ཏྲེ། རག་གཅིག་སོགས་ཀི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པས་དྲེ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་
རོ། །སྲེམས་ཅན་མྲེད་པས་སྲེམས་ཅན་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཨཱརྻ་སྲེ་མདོ་ཡང་ངོ་། །སྲེམས་ཅན་དུ་
ཞྲེན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཆོས་ཅན། རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བྲེད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་
རྣམ་གཅིག་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་དངོས་འདུན་པ་སོགས་བརྒྱད་
དང་། དྲེའི་གྲེན་པོའ་ིཤྲེས་རྣམ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །་་་་་དྲེ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་འད་བར་སྤང་བ་ཡིན་པས་སྤང་གྲེན་གི་སོ་ནས་བསན་

ནོ། །ཞྲེས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་གསུང་བར་གག་གོ །མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། མཚན་གཞི་དང་། མཚན་ིད་གིས་ལས། དང་པོ་
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ལ། ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ། ངོ་བོ། འབྲས་བུ། གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་རྒྱུའི་རྲེན་
ོན་མོངས་ས་མས་་་་་་ཀུན་བཏུས་བཞག་པའི་བག་ལ་་་་་་ཀུན་བཏུས་ལ་ལམ་གནས་ངན་་་་་་རྒྱལ་སས་ལྲེན་མ་སྤངས་པར་
ཡོད། དམིགས་རྲེན་སྡུག་མི་སྡུག་སོགས་ོན་མོངས་སྲེ་བའི་ཆོས་་་་་་ཀུན་བཏུས་སང་བ། བདག་རྲེན་ཡུལ་དྲེ་ལ་
སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་སོགས་འཛིན་པའི་ཚུལ་་་་་་ཀུན་བཏུས་མིན་ཡིད་བྲེད་ཅྲེས་ཀུན་བཏུས་དང་རྒྱལ་
སས་སོ། །དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་རིག་པ་ས་མའོ། །མཛོད་དུ་ཡང་དོན་དྲེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ངོ་བོ་ལ། མཚན་ིད་དང་། 
དབྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མ་ཞི་བར་འབྱུང་བའི་སྲེམས་བྱུང་གང་ཞིག དྲེ་བྱུང་བས་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་
བར་བྲེད་པ། ོན་མོངས་རྒྱ་ཡན་པའི་མཚན་ིད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། མཚན་ིད་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་གང་འབྱུང་
བ་ན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་་་་་་དྲུག་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བ། ཕི་ཅི་ལོག་གིས། རྒོད་པས། རྨུགས་པས། བག་མྲེད་པས། འཛེམ་པ་མྲེད་པས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའོ་

ཞྲེས་རྒྱལ་བའི་སས་སོ། །མཚན་ིད་དུ་འབྱུང་བ་སྲེ་དྲེ་བྱུང་བས་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་འབྱུང་། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། རྩ་ོན། ྲེ་ོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། དྲུག་སྲེ། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁྲོ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། ཐྲེ་ཚོམ། ལྟ་བའོ། །དྲེ་ིད་
ལ་བཅུར་ཡང་སྲེ། ལྟ་བ་ལ་ལྔར་ཕྲེ་བས་སོ། །ལྔ་ནི། འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། ལོག་ལྟ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། 
བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནོ། །དྲེ་སྤང་བའི་སོ་ནས་དབྲེ་ན། ཀུན་བཏུས་་་་་་མཐོང་སྤང་། སོམ་སྤང་། དྲེའི་གནས་སྐབས་
འགའ་ལ་རྩོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། མཛོད་ལྟར་ན། འདོད་པར་སྡུག་བསལ་ལ་བཅུ་ཆར་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་
ལོག་པར་འཇུག་པས་སྡུག་བསལ་མཐོང་སྤང་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་དང་ཐ་མ་་་་་་ཚུལ་

ཁྲིམས་སོགས་མཆོག་འཛིན་བོར་བས་བདུན་བདུན་དང་། ལམ་ལ་དང་པོ་གིས་བོར་བས་བརྒྱད་དྲེ་སོ་གིས་སོ། །དྲེ་
དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། ལྟ་བ་གསུམ་གིས་མ་གཏོགས་པ་་་་་་འདོད་ན་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ། །མཐོང་བས་རིམ་བཞིན་

སྤོང་བར་བྲེད། །ཞྲེས་སོ། །ཁམས་གོང་གིས་ན་ཁོང་ཁྲོ་མྲེད་པས་དྲེ་མ་གཏོགས་དགུ་དང་། དྲུག་དྲུག་བདུན་དུ་
འགྱུར་བས་ྲེར་བརྒྱད་པ་གིས་ཏྲེ་བསྡོམས་པས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན། འདོད་
ཁམས་ན་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་བཅུ་བཅུ་སྲེ་བཞི་བཅུ། ཁམས་གོང་ན་ཁོང་ཁྲོ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུད་ཞི་གནས་ཀིས་བརླན་
པས་་་་་་འདིས་བདག་ལ་གནོད་པ་བས་སོ། །བྲེད་དོ་བྲེད་པར་འགྱུར་རོ་གསུམ། བདག་གི་གྲེན་ལ་གསུམ། འདིས་བདག་གི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ། །འདོགས་སོ། །འདོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་སྲེ། ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀི་གཞི་དགུ་མྲེད་པས་སོ། །དྲེས་ན་བདྲེན་བཞི་ལ་དགུ་དགུ་སྲེ་སོ་དྲུག་པ་གིས་
སོ། །དབྲེ་བ་་་་་་དྲེ་ཡང་ལོག་པར་འཇུག་ཚུལ་གིས་ཕྲེ་བ་ཡིན་པས་དྲེ་བཤད་ན། སྡུག་ཀུན་ལ་དངོས་སུ་དང་། ལོག་
པ་ལ་དང་། དབང་གི་ལོག་ཞུགས་གསུམ་མོ། །འགོག་ལམ་ལ་དངོས་སུ། ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་གིས་སོ། །་་་་་
དབང་གི་ལོག་ཞུགས་མི་འཆད་པ་ནི་ཁོང་ཁྲོ་བ་ནི་དངོས་སུ་འཇུག་པ་གཞན་ནི་དབང་གིས་འཇུག་པར་མི་འཐད་པས་སོ། །དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི། བདྲེན་
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བཞི་ལ་འཇིག་ལྟས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་དང་བདག་གིས་ལྟས། མཐར་འཛིན་གིས་རག་པའམ་ཆད་པར་
གཟུང་། ལོག་ལྟས་དྲེ་དག་གི་རྣམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་སྐུར་པ་བཏབ། མ་རིག་པས་དམིགས་རྣམ་ལ་རོངས།་་་་་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་

ཐམས་ཅད་རོངས་ཞྲེས་བུ་རིན། ཐྲེ་ཚོམ་གིས་དྲེ་དག་གི་མཚན་ིད་དམ་གྲེན་པོ་ལ་སོམ་ི་ཟོས་ཏྲེ་ལྔས་སྡུག་ཀུན་ལ་
དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་ལ། འགོག་ལམ་ལ་དྲེའི་སྲེང་དུ་བདག་མྲེད་ལ་སྐྲག་སྲེ་མནར་སྲེམས་པའི་ཁོང་ཁྲོ་
དང་དྲུག་གིས་དངོས་སུ་ལོག་པར་འཇུག་གོ །དྲེ་ཡང་འགོག་ལམ་ལ་ོན་མོངས་ཙམ་གིས་དང་། ས་གོང་མ་ལ་
ས་འོག་མའི་ོན་མོངས་ཀིས་་་་་་བསྡུ་བ་དང་ཀུན་བཏུས་སོ། །དངོས་སུ་དམིགས་མི་ནུས་ཀང་། སོབ་དྲེ་དག་ཏུ་བརགས་པ་
ལ་དམིགས་པས་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་སུ་བཞག་གོ །ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་ནི། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གིས་ལྟ་
བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བཟང་པོར་བལྟས། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གིས་ལྟ་ངན་དང་འབྲྲེལ་
བའི་སོད་ངན་ལ་་་་་་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཞྲེས་འཇམ་གསར་རལ་གི། དག་གོལ་ངྲེས་འབིན་གི་རྒྱུར་འཛིན། འདོད་ཆགས་དང་ང་
རྒྱལ་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་སོམ་སྤང་ཡིན་ཡང་། ལྟ་ངན་གསུམ་པོ་ལ་ཞྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། གསུམ་པས་
སྲེམས་ཁྲེངས་པའི་ང་རྒྱལ་རྣམས་བདྲེན་བཞི་ལ་དམིགས་ནས་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་ལ་དྲེ་གསུམ་ལ་
དམིགས་ནས་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་སོ། །ཁོང་ཁྲོ་ནི། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་བདག་ལྟའི་དབང་
གིས་དྲེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བའམ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མནར་སྲེམས་པ་སྲེ་དབང་གིས་ལོག་ཞུགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་
ཀུན་བརགས་ཀི་ོན་མོངས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གིས་མཚན་གཞི། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་སྤང་དུ་མཚོན། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་
ལམ་གིས་གཞོམ་པར་བ་བ་སྲེ་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་བར། དང་པོ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་མཐོང་བའི་ཤྲེས་
པས་གཞོམ་པར་བ་བ་དྲེ་དག་ནི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །སིར་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་སྤང་ལ་
ོན་སིབ་ཤྲེས་སིབ་གིས་ཡོད་ལ། བྲེམ་པོ་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། ོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཀུན་ཏུ་
བཏགས་པ་་་་་་སོས་པས་འཇིག་ལྟ་མཐར་ལྟ་ལྷན་སྲེས་བསལ་ཞྲེས་འགྲེལ་བར་རོ། །རྣམས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལྟ་བའི་གནས་་་་་་ནི་དྲེ་གིས་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བ་དྲེའི་ས་བོན་འགྲེལ་བར། དང་། ལྟ་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ོན་མོངས་པ་་་་་་ནི་ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཞུགས་པ་དང་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་

ཆགས་སོགས་སོ་འགྲེལ་དང་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་པ་དང་། གང་ཡང་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་
དང་ངན་སོང་བའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་ཐམས་ཅད་ནི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བར་བལྟའོ། །ཐམས་
ཅད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་གོ །་་་་་ནི་སོམ་སྤང་དང་ཟག་མྲེད་མ་གཏོགས་པའོ། །འགྲེལ་པར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་མཛོད་ལྟར་ན། བཞི་
ནི་སོམ་པ་སྤང་བ་ིད། །ཅྲེས་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁྲོ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི་སྲེ། ལྟ་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ནི་ཀུན་
བརགས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མཐོང་སྤང་དུ་ངྲེས་པར་འདོད་དོ། །གོང་མ་ལྟར་ན། འཇིག་མཐར་ལྷན་སྲེས་གིས་ཏྲེ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   79 

འདོད་པར་དྲུག་དང་། ཁམས་གོང་གིས་སུ་ཁོང་ཁྲོ་བོར་བས་ལྔ་ལྔ་སྲེ་བཅུ་དྲུག་གོ །དྲེས་དགུས་ཕྲེ་བས་བཞི་
བརྒྱ་ཅུ་བཞིར་སར་བཤད་པ་རྣམས་མཚན་གཞི། སོམ་སྤང་དུ་མཚོན། ོན་མོངས་པའི་ཟག་བཅས་གང་ཞིག 
མཐོང་སྤང་མིན་པ་སྲེ། ཀུན་བཏུས་སུ། མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་ལས་བཟློག་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་
རྣམས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྟ་བ་ལ་ལྔར་འབྲེད་ན། ང་རྒྱལ་ལ་ཡང་བདུན་དུ་དབྲེ་བས། བཅུ་པས་མང་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མཛོད་ལྟར་ན། ལྟ་བ་ནི་འཛིན་སངས་ཐ་དད་པས་ཕྲེ་ལ། ང་རྒྱལ་ནི་རློམ་ཞིང་ཁྲེངས་པའི་
རྣམ་པར་་་་་་རྒྱལ་སས་གཅིག་པས་མ་ཕྲེ་བའམ། སྡུག་བསལ་ལ་ལྟ་བ་ལྔ་ག་ལོག་པར་འཇུག་ལ་གཞན་གསུམ་ལ་
གསུམ་དང་གིས་མ་གཏོགས་པར་འཇུག་པའི་ཁད་པར་ཡོད་ལ་ང་རྒྱལ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་མ་ཕྲེའོ། །གོང་མ་ལྟར་
ན། ལྟ་བ་ལ་དང་པོ་གིས་ཀི་ལྷན་སྲེས་སོམ་སྤང་དུ་གྱུར་ཞིང་ལྷག་མ་མི་འགྱུར་ལ་བདྲེན་བཞི་ལ་ལོག་པར་
འཇུག་ཚུལ་མི་འད་བ་ལྔ་ཡོད་ལ་ང་རྒྱལ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་མ་ཕྲེའོ། །ཡང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། འདོད་
པའི་སྡུག་བསལ་ལ་ནི་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་འཇུག་གོ །བདྲེན་པ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་
བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱད་ལོག་པར་འཇུག་གོ །ཁམས་གོང་མ་གིས་ཀི་
བདྲེན་པ་ལ་ནི་ཁོང་ཁྲོ་མ་གཏོགས་པ་ས་མ་བཞིན་དུ་དགུ་དང་བདུན་བདུན་ལོག་པར་འཇུག་གོ །ཞྲེས། འདོད་
པ་ན་མཐོང་སྤང་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། ཁམས་གོང་གིས་ན་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་སྲེ་དགུ་བཅུ་རྩ་བཞི་དང་། སོམ་
སྤང་མཛོད་དང་མཐུན་པར་བཤད་ལ། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་བྲང་ཏི་ན་རྲེ། བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གིས་སུ་བཤད་པ་
སྲེམས་ཙམ་ལུགས། བསྡུ་བར་བཤད་པ་མདོ་སྡྲེ་པའི་ལུགས། མཛོད་དུ་བཤད་པ་བྲེ་བྲག་ས་བའི་ལུགས་སོ་
ཞྲེས་གསུང་ངོ་། །ཡང་མཆིམས་ཆྲེན་པོ་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ་བཤད་པ་རྣམ་པ་འགལ་ཙམ་དང་། བསྡུ་བར་བཤད་
པ་རྣམ་པ་དངོས་སུ་འགལ་བ་ལ་དགོངས་ཞྲེས་གསུང་སྲེ་དཔད་དོ།་་་་་བྲང་ཏི་ལྟར་ལྲེགས། བུ་རིན་ནི། ན་ཐོས་ལྟར་ན། 
སྡུག་བསལ་གི་སོང་བདག་མྲེད་གིས་དང་འཇིག་ལྟ་འགལ། མི་རག་པ་དང་མཐར་འཛིན་འགལ་བས་དྲེ་གིས་
ལོག་པར་འཇུག་གི ཀུན་འབྱུང་སོགས་ཀི་རྒྱུ་སོགས་དང་མི་འགལ་བས་མ་བརོད་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། 
བདྲེན་བཞི་བདག་མཐའ་དག་གིས་དབྲེན་པའི་རྣམ་པར་བསོམ་པས་དྲེ་དང་ལྟ་བ་དང་པོ་གིས་འགལ་བས་
ཐམས་ཅད་ལ་ལོག་པར་འཇུག་པར་བཤད་དོ་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། ི་ཤུ་སྲེ། ཁྲོ་དང་འཁོན་འཛིན་འཆབ་
ཚིག་བཞི། །ཕྲག་དོག་སྲེར་ས་སྒྱུ་གཡོ་རྒྱགས། །རྣམ་འཚེ་ངོ་ཚ་མྲེད་ཁྲྲེལ་མྲེད། །རྨུགས་རྒོད་མ་དད་ལྲེ་ལོ་
དང་། །བག་མྲེད་བརྲེད་ངྲེས་ཤྲེས་བཞིན་མིན། །རྣམ་གཡྲེང་དང་ནི་ི་ཤུ་སྲེ། །མཚན་ིད་བྲེད་ལས་གིས་
གིས་ཀིས། །ཀུན་ལས་བཏུས་བཤད་རོགས་པར་བ། །མཛོད་དུ་ཡང་བཤད་ཅིང་ཅུང་མི་འད་བའི་ཁད་སོགས་
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ཤྲེས་པར་བ་སྲེ། རྩ་ོན་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་པས་ྲེ་ོན་དུ་བཞག་ལ། རྒྱུད་བླ་སོགས་སུ་ོན་མོངས་ཐམས་
ཅད་ྲེ་ོན་ཞྲེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁད་པར་ཞིབ་མོར་མ་ཕྲེ་ན་སིར་འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་མཚོ་
འདི་མཐོང་སོམ་གི་སྤང་བའི་འབྲས་བུ། བྲེ་བྲག་མཐོང་སྤང་གི་འབྲས་བུ་ནི། རིགས་འད་ཕི་མ་དང་། རིགས་མི་
འད་གཙོ་བོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་ལུས་ངག་གི་ྲེས་སོད་དང་ངན་སོང་གསུམ་མོ། །སོམ་སྤང་གི་འབྲས་བུ་ཡང་
རིགས་འད་ཕི་མ་དང་། རིགས་མི་འད་ཁམས་གསུམ་གི་ལུས་ཅི་རིགས་པའོ། །དྲེ་དག་སྤང་ཟིན་ནས་རིགས་
འདའི་འབྲས་བུ་མྲེད་ཅིང་མི་སྲེད་ལ། རིགས་མི་འདའང་མི་བསྲེད་ཀང་སར་སྲེས་ཟིན་ཡོད་པ་སིད་དོ། །བོ་དོང་
རིན་པོ་ཆྲེ་མཐོང་སྤང་གི་རིགས་འདའི་འབྲས་བུ་སོམ་སྤང་དུ་འདོད་པ་ནི། མཐོང་ལམ་རོགས་པ་ན་་་་་་རྒྱ་ཆྲེན་ལུང་གི་སྲེ་

མ་བལྟའོ། །མཐོང་སྤང་གི་གནས་གྱུར་རོགས་པ་མིན་པར་ཐལ་བས་གནོད་དོ། །ཡང་དྲེས་རིགས་ཆད་ཀི་ོན་
མོངས་མཐོང་སོམ་གི་སྤང་བ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་མཐོང་སོམ་གི་སྤོང་མི་སིད་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའི་རྒྱུད་ལ་ལམ་དྲེ་
དག་མི་སྲེ་བས་སོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་་་་་་བུ་རིན་གི་བཀག་ཐལ་བ་དང་ཟག་
མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སོགས་ཀིས་ལུང་སྲེར་བཀག་གོ །དྲེས་ན་མཐོང་སྤང་དུ་བཞྲེད་དྲེ། ངན་སོང་བའི་ཕུང་པོ་སོགས་
མཐོང་སྤང་དུ་བཤད་པ་དང་རིགས་པ་མཚུངས་སམ་སམ་མོ། །་་་་་རྒྱ་ཆྲེན་ལུང་གི་སྲེ་མ་བལྟའོ། །གིས་པ་ལས་ལ། སྲེམས་
པའི་བསམས་པའི་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་ཡིད་ཀི་ལས་ཏྲེ། དབྲེ་ན། འདོད་པའི་བདྲེ་

འགོའ་ིརྒྱུ་་་་་་བསོད་ནམས་དང་། ངན་འགོའ་ིརྒྱུ་་་་་་བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་ལས་སོ། །གིས་པ་ནི། མི་
དགྲེ་བ་བཅུ་དང་དགྲེ་བ་ཟག་བཅས་བཅུ་སྲེ། རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བ་དང་མཛོད་ལ་སོགས་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །སིར་
ལས་ཀི་རབ་དབྲེ་མངོན་པ་གོང་འོག་ཏུ་བཤད་པ་རྒྱས་པར་ཤྲེས་དགོས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་སིད་པའི་བག་
ཆགས་འཇོག་པའི་བྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ཞྲེས་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཏྲེ། འདིར་བདུན་པ་སོགས་གསུམ་དྲེར་བཤད་པ་དང་
མཐུན་ནོ། །གང་དུ་སྲེ་བའི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་གི་རིས་དྲེ་དང་དྲེར་ཀུན་འབྱུང་
བའི་བྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཀུན་འབྱུང་བ་་་་་་བཏུས་སོ་སོ་རང་གི་རྒྱུ་་་་་་རྒྱལ་སས་ངྲེས་པ་དང་། འགོ་བ་དང་སྲེ་གནས་་་་་་རྒྱལ་

སས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་་་་་་ཀུན་བཏུས་པ་དང་སིད་རྩྲེའི་་་་་་རྒྱལ་སས་བར་དུ་མཆོག་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཏུ་འབྱུང་བའི་བྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་
རབ་སྲེ། སར་མ་ཐོབ་པའི་་་་་་རྒྱལ་སས་ལུས་ཐོབ་་་་་་ཀུན་བཏུས་པ་དང་། ཐོབ་་་་་་རྒྱལ་སས་པའི་ལུས་་་་་་དོན་འདའ་་་་་་རྩ་བ་བའི་བྲེད་
རྒྱུ་ཡིན་པས་རྲེན་ནོ། །ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་་་་་་རྒྱལ་སས་ལོ། །གིས་པ་ནི། ལམ་བདྲེན་གི་རྣམ་པའི་དབང་དུ་
མཛད་་་་་་ཨཱརྻ་ནས་ཤྲེར་བ་འདི་ནི་ཚད་་་་་་གནོད་འཇོམས་སུ་འདོན་མྲེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །ཞྲེས་པའི་དོན་ནི། ཨཱརྻ་་་་་་

སྲེམས་ཅན་ཚད་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་སྐབས་འབྲེད་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། མཐའ་
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རྣམ་པར་སྤོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས། འཁོར་འདས་ཀི་མཐའ་གིས་དང་མ་འབྲྲེལ་བས་མཐའ་གིས་མ་དམིགས་
པའི་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཤྲེས་རྣམ་ནི། ཇི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་འབྲེད་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནོ། །ཐ་མི་དད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །ཞྲེས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་དབིངས་ཐ་མི་དད་པ་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤྲེས་རྣམ་ནི། གྲེན་པོ་མ་ལུས་པར་རོགས་པའི་རིག་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡིན་
ནོ། །ན་རང་གི་ས་ལས་འདའ་བར་བྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས། ན་རང་གི་ས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་དྲེ་
ལས་འདའ་བར་བྲེད་པའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྲེས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རིག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ནོ། །རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕར་ཕིན་ནོ། །ཞྲེས། ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པའི་
ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། རོགས་བའི་ཡུལ་ཇི་བཞིན་རོགས་པར་བྲེད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་
དྲེའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚད་མ་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚད་་་་་་
འབུམ་ཊིཀ་ནས་མས་གཞལ་དུ་མྲེད་པར་རོགས་པའི་ཟག་མྲེད་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་པ། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས། རོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་
ཆགས་པ་མྲེད་པའི་ཟག་མྲེད་ཀི་ཤྲེས་རྣམ་ནི། མྱང་འདས་སུ་ངྲེས་པར་འབིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་
རྣམ་པའོ། །འཕགས་སྲེང་གི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ཏྲེ་བང་འཕགས་ཀི་མམ་བཞག་ཤྲེར་ཕིན་ཆོས་ཅན་དུ་བའོ། །དྲེ་
ལྟར་ལམ་གི་རྣམ་པ་གིས་དང་། རིག་པའི་གིས་དང་། སྒྲུབ་པའི་གིས་དང་། ངྲེས་འབིན་གི་གཅིག་སྲེ། དྲེ་
ལྟར་ན་ལམ་གི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་སྦྱོར་ཊིཀ་ལྟར་ཏྲེ་མདོ་དང་མཐུན་ཏྲེ། ས་མ་གསུམ་ལ་
དམ་བཅའ་ས་ཕི་གིས་རྲེ་དང་རགས་གིས་རྲེ་སང་ལ། ངྲེས་འབིན་གི་ཐད་དུ་དམ་བཅའ་གཅིག་དང་རགས་
གཅིག་སང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་གི་ལྟར་ན། ཕི་མ་ལ་རགས་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །་་་་་འབུམ་པ་ནི་ལམ་སྨན་བཟང་པོ་དང་འད་བར་བསྲེན་བ་

ཡིན་པས་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་སོ་ནས་བསན་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། མི་རག་སོགས་བཞི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ལྔ་པ་དྲེ་
བཞི་དོན་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་རྣམ་གངས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་
རྣམས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྡུག་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །་་་་་འབུམ་པ་ནི་སྡུག་བསལ་ནད་དང་འད་བར་ཤྲེས་བ་ཡིན་པའི་རང་སིའི་

མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །གསུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། འགོག་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་བཞིའི་འགོག་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་ལ། 
དངོས་པོ་་་་་་ཨཱརྻ་འགོག་པ་གསུམ་་་་་་དངོས་གསུངས་པ་ནི།་་་་་ཨཱརྻ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་འགོག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་
ནང་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ནང་གི་དངོས་པོ་བདྲེན་པ་བཀག་པའམ་མི་དམིགས་མདོ་་་་་་པའི་
ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །ཕི་སོང་གིས་ཀའི་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་སྲེ། ཕི་དང་གིས་ཀའི་དངོས་པོ་བདྲེན་པ་
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དགག་པས་སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །སོང་ིད་དྲེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། འགོག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཕི་ནང་
གིས་ཀའི་བདྲེན་དངོས་བཀག་པའི་སོང་ིད་ཡིན་པས་སོ། །བང་འཕགས་ཀི་ལམ་ཤྲེས་དངོས་ཆོས་ཅན། ནང་
ཕི་གིས་ཀའི་སོང་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་གསུམ་གི་བདྲེན་དངོས་མྲེད་རོགས་ཀི་ཟག་
མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །སོང་ིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ཞྲེས་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གང་བའི་དབང་ངོ་།།  །།ཨཱརྻ་་་་་་

ཇི་ལྟར་ཞི་བའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་ནི། མངོན་ཞྲེན་བརྒྱད་ཀི་གྲེན་པོར་བརགས་པའི་བདག་ིད་འགོག་པ་
བརྒྱད་་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་འགོག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། སོང་པ་ིད་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། སོང་ིད་དུ་
ལྟ་ཞིང་ཞྲེན་ནས་ཤྲེས་པའི་མངོན་ཞྲེན་དགག་གམ་བཀག་པའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཞྲེས་དང་། ཆྲེན་པོ་སོང་པ་ིད་ནས་དོར་མྲེད་སོང་ིད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། གོང་དུ་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་
གི་དབིབས་་་་་་ཨཱརྻ་དང་ཞྲེས་སོགས་བང་ཕོགས་སོགས་རོགས་པའི་ཆོས་དོར་མྲེད་ལ་མངོན་ཞྲེན་དགག་གམ་
བཀག་པའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །སོང་ིད་སོང་ིད་སོགས་དྲེ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
སོང་པ་ིད་དུ་ཞྲེན་པ་སོགས་མངོན་ཞྲེན་བརྒྱད་བཀག་པའི་སོང་ིད་ཟབ་མོས་སོ། །བང་སྲེའི་ལམ་ཤྲེས་དངོས་
ཆོས་ཅན། སོང་པ་ིད་སོང་པ་ིད་སོགས་ཀི་རྣམ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སོང་ིད་དུ་ལྟ་བ་སོགས་མངོན་ཞྲེན་བརྒྱད་
བཀག་པའི་ལམ་བདྲེན་ཡིན་པས་སོ། །སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །སོང་ིད་བརྒྱད་དང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་་་་་་ཨཱརྻ་ག་ནོམ་པའི་
རྣམ་པ་ལ། བྲེད་པ་པོ་་་་་་ཨཱརྻ་འགོག་པ་གསུངས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་འགོག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་ཀི་
རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། བྲེ་བྲག་ས་བ་་་་་་གསྲེར་སོགས་གཞན་གིས་ཀུན་བརགས་པའི་བྲེད་པ་པོ་དབང་ཕྱུག་ཁབ་
འཇུག་རག་པ་སོགས་སམ་གང་ཟག་དང་ཆོས་བདག་རང་བཞིན་གིས་བཀག་པའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་
སོ། །ཡང་ན་ཀུན་བརགས་པ་དི་མ་བདྲེན་དངོས་ལམ་གིས་མྲེད་པར་བྲེད་པོ་ཞྲེས་སྦྱར་ ་་་་་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་མཛད་

པས་རང་བཞིན་སོང་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །རོ། །རང་བཞིན་སོང་ིད་ཆོས་ཅན། ག་ནོམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ་བྲེད་པ་པོའ་ིབདག་གམ་
དི་མ་བདྲེན་དངོས་སོགས་ཀིས་དབྲེན་པའི་སོང་ིད་ཟབ་མོས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དྲེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་
ཏྲེ། དྲེ་འདའི་བྲེད་པོ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཞྲེས་སོགས་དགོད་དོ། །སོང་ིད་གཅིག་དང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ལ་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་བདག་ིད་འགོག་པ་གསུམ་གསུངས་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་འགོག་
བདྲེན་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ིད། རང་གི་མཚན་ིད་སོང་ིད་མ་དམིགས་པ་སོང་ིད་ཀི་རྣམ་པར་
གནས་ཏྲེ། བལྟ་བ་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་སུ་བཏགས་པར་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་དང་། གཟུགས་སུ་རུང་བས་
གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་མཚན་ིད་དུ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་དང་། འདས་མ་འོངས་སོགས་དུས་སུ་འཁྲུལ་བ་དགག་
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གམ་བཀག་པའི་འགོག་བདྲེན་ཡིན་པས་སོ། །སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ིད་སོགས་གསུམ་ཆོས་
ཅན། ཇི་ལྟར་་་་་་ཨཱརྻ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུལ་སོགས་སུ་འཁྲུལ་བ་གསུམ་བཀག་པའི་སོང་ིད་
ཟབ་མོས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སོང་ིད་དྲེ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའི་འཁྲུལ་ཞིང་ཞྲེན་པ་
གསུམ་བཀག་པའི་ལམ་བདྲེན་ཡིན་པས་སོ། །སོང་ིད་གསུམ་དང་ངོ་། །གང་ངྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་
པ་ལ། རང་གི་ངོ་བོ་་་་་་ཨཱརྻ་ིད་འགོག་པ་གཅིག་་་་་་ཨཱརྻ་གསུངས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་འགོག་བདྲེན་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་
ིད་དགག་གམ་བཀག་པའི་འགོག་བདྲེན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་
པར་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་རང་གཞན་གང་གི་ཡང་ངོ་བོར་མྲེད་པས་སོ། །ས་
མ་ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། ཁོ་ནའི་དོན། ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་ངོ་བོར་མྲེད་པའི་སོང་ིད་དྲེ་
ཙམ་ལ་སྐབས་འདིར་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་སོང་པ་ིད་དུ་བཞག་པས་སོ། །སོང་ིད་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། 
གང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་བཀག་པའི་སོང་ིད་
ཟབ་མོ་ཡིན་པས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སོང་ིད་ཐ་མ་དྲེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྲེ། ངྲེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ིད་
བདྲེན་པའི། ངོ་བོ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །སོང་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་མ་གཅིག་
སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་འགོག་པའི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སིར་བསྡོམས་ན་ལམ་
ཤྲེས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། བསན། བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་
ནི། ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་བཤད་པ་དྲེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ནི། བཞྲེད་ཅྲེས་དང་
ངོ་། །གང་དུ་ན། སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞི་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་དག་ཏུའོ། །དབྲེ་གཞི་གང་ལ་ཕྲེ་ན་དྲེར་འགྱུར་
ཟྲེར་ན། དན་པ་ྲེར་བཞག་ནས་བཟུང་སྲེ། ཡ་མཐའ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ལ་ནིའོ། །གང་
ཟག་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཟྲེར་ན། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོབ་མ་ན་ཐོས་མཚོན་པ་སྲེ་ཐྲེག་དམན་པ་དང་བང་པ་དང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལའོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་བདྲེན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སྲེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁྲེན་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བའི་སོ་ནས་སོ། །བུདྡྷ་ཤིའོ། །ཤྲེར་པ་འདི་ནི་
དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ལུས་ཚོར་སྲེམས་ཆོས་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་
རོ། །ཞྲེས་ནས། ཤྲེར་བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོའ་ིབར་རོ། །དྲེའི་སོ་བདུན་གཞི་ཤྲེས་ཀི། སོ་
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བཞི་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་ིད་ཡིན་ཞིང་། རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྣམ་པར་བཞག་
གོ །ཞྲེས་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་ཟྲེར་བར་ཆོས་བཤྲེས་སོ།་་་་་རྣམ་པ་མདོར་བསན། །གཞུང་དོན་་་་་་འོག་ནས་ཀང་དྲེར་གསལ་ལོ། །ཡང་
ན་སངས་རྒྱས་སའི་ཤྲེས་རྣམ་ིད་ལ་དན་པ་ྲེར་བཞག་ནས་བཟུང་སྲེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་
རྣམས་ཏྲེ། བརྒྱ་དང་བཅུར་བཞྲེད་དོ། །ཇི་ལྟར་བས་པས་ཞྲེ་ན། རིམ་བཞིན་དུ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་
བདུན་ཡོད་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་སོ་བདུན་དང་། བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ཡོད་པ་
དང་རྲེས་མཐུན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་སོ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པར་ཡོད་པ་སོབས་
སོགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་དག་ཏུ་བས་པས་སོ། །གང་གི་སོ་ནས་ན། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་བདྲེན་པ་གསུམ་
ཡོད་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་ཏྲེ་ཆ་འད་བར་བས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ས་ལ་ཀུན་མཁྲེན་གསུམ་དུ་ཕྲེ་བ་སྲེ་རྣམ་
བཞག་བས་པའི་སོ་ནས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འགྲེལ་པར། དན་པ་ྲེ་བར་ཞྲེས་ནས། སོ་ནས་ཀི་བར་སོས་ཏྲེ། 
གངས་བཞིན་དུ། ནས། བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན། སོབ་མའི་སོ་བདུན་བང་པའི་སོ་བཞི་རྣམ་མཁྲེན་
གི་རྣམ་པར་སོས་པ་མི་འཐད་དྲེ། སོབ་ལམ་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་འཕགས་
པའི་གང་ཟག་འོག་མ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་པའི་ཕིར། སོ་བདུན་སོ་བཞི་
དྲེའི་རྒྱུའི་རྣམ་པའོ་ཞྲེས་སམ།་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ཡང་དོན་དྲེའོ། །བསྡུས་པའི་ཕིར་སོ་བདུན་སོ་བཞི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་
རྣམ་པར་བྲེད་དོ་ཞྲེས་སོགས་རྩ་བ་ལྟར་བསད་དོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞི་ཤྲེས་སམ་རྲེས་མཐུན་པའི། 
ལམ་ཤྲེས་སམ་དྲེ་རྲེས་མཐུན་པའི། ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ། མཁྲེན་
གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་རྣམ་པ་དངོས་མཛོད་
སོགས་ལས་ཤྲེས་པར་བ་ཞིང་འདིར་དྲེ་དང་ཆ་འད་བ་བང་སྲེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སོ་བདུན་བདུན་ལས་བང་
སྲེའི་ལ་ལམ་བདུན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ལ་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི། མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བའི། མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའི། མངོན་པར་
རོགས་པའི། རྣམ་པར་དག་པར་ངྲེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོར་ལུས་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་
སུ་རོག་པའི་ལམ་ལ་དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་བཞི་སྲེ། འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏུས་ལྟར་ཕལ་ཆྲེར་བཤད་
ན། དམིགས་པ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གོགས་དང་། བསོམ་པ་དང་། བསོམས་པའི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ནི། བིས་པ་
རྣམས་བདག་གི་རྲེན་ནམ་གནས་སུ་རོག་པའི་གཞི་ལུས་དང་། བདག་གི་ལོངས་སོད་དུ་རོག་པའི་གཞི་ཚོར་བ་
དང་། བདག་གི་་་་་་ཀུན་ངོ་བོར་རོག་པའི་གཞི་སྲེམས་དང་། བདག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་དང་རྣམ་བང་དུ་
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འགྱུར་བར་འཁྲུལ་གཞི་དད་སོགས་དགྲེ་བ་དང་། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ།་་་་་ན་བཏུས་

བཞིན། །གིས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཤྲེས་རབ་དང་དན་པ་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་མཚུངས་ལྡན་ནམ་ངན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཤྲེས་རབ་
གཙོ་ཆྲེ་སྲེ། མཛོད་དུ། དན་པ་ྲེར་བཞག་ཤྲེས་རབ་སྲེ། །ཞྲེས་སོ། །འདི་ལ་མཚན་ིད་ནི། བདྲེན་པ་བཞི་ལ་
འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དངོས་པོ་ལ་ལྲེགས་པར་རོག་པའི་ཤྲེས་རབ་དང་དན་པ་མཚུངས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའོ། །ཇི་ལྟར་འཇུག་ན་་་་་་བློ་བརན་རང་ིད་ལུས་གནས་ངན་ལྲེན་འདུ་བྲེད་ཀི་ཕུང་པོར་ཤྲེས་པས་སྡུག་བསལ་གི་
མཚན་ིད་ཤྲེས། ཀུན་འབྱུང་གི་གཙོ་བོ་སྲེད་པ་དྲེའི་རྒྱུ་ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པས་ཀུན་
འབྱུང་སྤོང་། དོན་ཐོག་དབིག་་་་་་བདག་འཛིན་གི་གཞི་སྲེམས་སྲེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཤྲེས་པས་བདག་ཏུ་མངོན་ཞྲེན་ལྡོག་་་་་་བློ་

བརན་དངོས་ཅིང་འཁོར་བའི་སྲེམས་འདི་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པས་བདག་་་་་་དབིག་ཆད་པའི་འཇིགས་པས་མྱང་འདས་
ལ་སྐྲག་པ་་་་་་རྒྱལ་བའི་སས་མྲེད་པས་སྡུག་བསལ་འགོག་པའི་ཕིར་་་་་་བློ་བརན་འགོག་བདྲེན་ལ་ཞི་བ་ིད་བློ་བརན་་་་་་དུ་
འཇུག་གམ་མངོན་དུ་བྲེད། ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཆགས་སྡང་སོགས་དང་མི་སྡུག་པ་དང་བམས་་་་་་བློ་བརན་སོགས་
སྤང་་་་་་བློ་གྲེན་དུ་ཤྲེས་ནས་བླང་དོར་ལ་མ་རོངས་པའི་ཕིར་སོན་ཐམས་ཅད་ ་་་་་བློ་སྤོང་བའི་ཐབས་ལམ་བདྲེན་ལ་
མངོན་དུ་ཕོགས་མས་བསོམས་པ་སྲེ། དབུས་མཐར། གནས་ངན་ལྲེན་ཕིར་སྲེད་རྒྱུའི་ཕིར། །གཞི་ཡི་ཕིར་དང་
མ་རོངས་ཕིར། །བདྲེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བ་བས། །དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་བསོམ། །ཞྲེས་སོ། །མཚོན་བའི་ས་
དོན་ནི། དབིག་གྲེན་ནི། ཤྲེས་རབ་འདིས་དན་པ་ྲེ་བར་འཇོག་པས་དན་པ་ྲེར་གཞག་སྲེ། ཇི་ལྟར་འཇོག་ན། 
ཤྲེས་རབ་ཀིས་དོན་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་དན་པས་མངོན་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་དང་། བྲེ་བྲག་ས་བ་
ནི། ཤིང་གཤག་པ་ཁྲེའུས་་་་་་ཤིང་གས་པའི་བར་དུ་འཛུད་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཟྲེར་འཛིན་པ་ལྟར་དན་པའི་སོབས་བསྲེད་པས་ཤྲེས་
རབ་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པས་དྲེ་སྐད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་མཛོད་དུ་བཤད། མཚན་གཞིའི་དབྲེ་བ་ལ། ལུས་གཙང་་་་་་ཨཱརྻ་

སོགས་ཚོར་བ་་་་་་ཨཱརྻ་བདྲེ། སྲེམས་རག་་་་་་ཨཱརྻ་ཆོས་བདག་ཏུ་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་གྲེན་པོར་ལུས་ཚོར་
སྲེམས་ཆོས་དན་པ་ྲེར་བཞག་བཞིར་ངྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་འདིར་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་ས་བཅུའི་བར་
རོ། །སིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྲེམས་སྲེམས་་་་་་ཡིད་ཤྲེས་དང་བྱུང་་་་་་ཀུན་

འགོ་ལྔ་སོགས་སོ་ངོ་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས། བཞི་པ་ལ། ཐྲེག་པ་ཐུན་མོང་གི་ཆྲེན་པོའ་ིལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ། སིར་བསན། 
གྲེན་པོ་བསོམ་པ་བྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནང་དང་ཕི་དང་གིས་ཀའི་ལུས་ཚོར་སྲེམས་ཆོས་
རྣམས་ལ་ལུས་ཚོར་སྲེམས་ཆོས་ཀི་རྲེས་སུ་བལྟ་བ་ཞྲེས་མདོ་ལས་ཏྲེ། ནང་གི་ལུས་ནི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་
ལྔའོ། །ཕིའི་ལུས་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལྔའོ།་་་་་ཀུན་བཏུས། །གིས་ཀའི་ལུས་ནི་རང་གི་དབང་རྲེན་གི་ཕིའི་སྲེ་མཆྲེད་
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རྣམས་དང་གཞན་རྒྱུད་ཀི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ནོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས། ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་ནི་་་་་་ལུས་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ིད་ལ་བལྟ་བའོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་རྣམ་པར་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་་་་་་ཀུན་བཏུས་གི་ལུས་དུར་ཁྲོད་ཀི་རོ་བམ་པ་རུལ་བ་
སོགས་མཐོང་ཞིང་དྲེར་ཡིད་ལ་བས་པ་དང་བདག་གི་ལུས་་་་་་མངལ་དུ་ཁུ་བ་ཁྲག་གི་གནས་སྐབས་ནས་འདི་ཡང་མི་རག་པ་་་་་་འདི་ལྟ་
བུའི་ཆོས་ཅན།་་་་་གསོན་པའི་སྐབས་ན་ཡང་མི་རག་པ། འདི་་་་་་གནོད་འཇོམས་སུ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བ་གསུམ་ལ་སྦྱར་རོ། །ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་་་་་
་ཤི་ནས་མྲེས་སྲེགས་ཏྲེ་ཐལ་བར་བས་པ་སོགས་སུ་ཡང་གསར་དུ་མི་རག་པ་མིན་གི་སར་ནས་མི་རག་པའི་ཆོས་་་་་་ཨཱརྻ་ིད་འདི་ལས་མ་འདས་པའོ།་་་་་ཨཱརྻའི་

དགོངས་པའོ། །ཞྲེས་འདོད་པའི་ཐ་མལ་གི་ཕི་ལུས་མངལ་སྲེས་སོགས་འདིའི་རང་གི་མཚན་ིད་མི་་་་་་ཨཱརྻ་གཙང་ཞིང་
སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་དབུ་བ་གདོས་པ་ལྟ་བུའམ་དྲེ་བདག་མྲེད་པར་མམ་པ་ིད་དུ་ལྟའོ། །ནང་གི་ཚོར་བ་ནང་
གི་ལུས་ལ་བརྲེན་ཅིང་་་་་་རྒྱལ་སས་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་འོ། །ཕིའི་ཚོར་བ་ཕིའི་ལུས་ལ་བརྲེན་ཅིང་དམིགས་པ། 
གིས་ཀའི་ཚོར་བ་གིས་ཀའི་ལུས་ལ་བརྲེན་ཅིང་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་ཚོར་བའོ།་་་་་ཀུན་བཏུས། །དྲེ་བཞིན་དུ་
སྲེམས་རྣམ་ཤྲེས་དང་། ཆོས་སྲེམས་་་་་་དད་ལྡན་བྱུང་དགྲེ་མི་་་་་་དག་ལྡན་དངོས་དགྲེ་རྣམས་སོ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རྲེས་སུ་
ལྟ་བ་བཞིན་ཚོར་བ་ལ་ཚོར་བའི་རྲེས་སུ་ལྟ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་སུ་་་་་་ཀུན་བཏུས་སྦྱར་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་
རང་གི་མཚན་ིད་སྡུག་བསལ། སྲེམས་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་རང་མཚན་རང་སོབས་ཀིས་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་
པའི་མི་རག་པ། ཆོས་སྲེམས་བྱུང་དགྲེ་བའི་རང་མཚན་མི་དགྲེ་བའི་གྲེན་པོར་བླང་བ། སྲེམས་བྱུང་མི་དགྲེ་
བའི་རང་མཚན་འབད་པས་དོར་བ་ཡིན་པ་སོགས། སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་བརགས་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་
བདག་མྲེད་པར་བལྟ་བའོ། །དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། སི་མཚན་གིས་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པ་སྲེ། མཚན་ིད་
གིས་བསྡོམས་ཏྲེ་བལྟ་བ་ནི། ཨཱརྻས། བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པའི་སོ་ནས། མི་གཙང་བར་ལྟ་བ། ཞྲེས་
སོགས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ནི། ྲེ་བའི་ོན་མོངས་་་་་་ཀུན་བཏུས་དགུའི་གྲེན་པོ་དགུ་སྲེ། ཡིད་ལ་མི་བྲེད་པའི་
གྲེན་པོར་འདུན་པ། ལྲེ་ལོའ་ིགྲེན་པོར་བརྩོན་འགྲུས། བིང་རྒོད་ཀི་གྲེན་པོར་རྩོལ་བ།་་་་་ཁད་པར་ཐོབ་པ་ལ་སིད་ལུགས་

པ། ཞུམ་པའི་གྲེན་པོར་སོ་བ། སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་ལ་སོགས་པའི་་་་་་གནོད་པས་སོ་བའི་་་་་་སྲེ་མི་བཟོད་པའི་རྒྱལ་སས་སོ། །གྲེན་པོར་མཐན་
པ་་་་་་ནི་མི་སོ་བའི་བརྡ་རིང་སྲེ་གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའོ། །དགྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་་་་་་པས་ཕིར་བཟློག་པའོ་རྒྱལ་སས་པའི་
གྲེན་པོར་ཕིར་ནུར་བ་མྲེད་པ། གདམས་ངག་བརྲེད་པའི་གྲེན་པོར་དན་པ། ལྟུང་བས་ཡིད་ལ་བཅགས་པའི་་་་་་
པ་ནི་འགོ་སོགས་མ་ཤྲེས་བཞིན་མྲེད་པར་སོད་པ་སྲེ་སར་བསབ་པ་དང་འགལ་ནས་ཕིས་འགོད་པའོ། །རྒྱལ་སས་སོ། །གྲེན་པོར་ཤྲེས་བཞིན། བརྩོན་པ་
འདོར་བའི་་་་་་ནི་བག་མྲེད་པའི་ྲེས་པས་དགྲེ་བའི་ཕོགས་ཇི་ལྟར་བརྩོམས་པ་ལས་སྦྱོར་བ་མཐར་མི་འབིན་པའོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་སས་སོ། །གྲེན་པོར་བག་ཡོད་
བསོམ་མོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་དོན་དངོས་གིས་པ་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་བཞིས་འཕགས་པ་སྲེ། མདོ་རྒྱན་ལས་ཤྲེས་པར་བ་ཞིང་
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མང་དུ་དོགས་པས་མ་བཀོད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། གཙང་བ་དྲེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་་་་་་མཛོད་ཕིན་ཅི་་་་་་ཀུན་ལོག་སྤོང་
བ་དང་། སར་བཤད་ལྟར་འགྲེལ་པར། །་་་་་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་པ་་་་་་ཀུན་དང་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་་་་་་ཀུན་ཚོར་སོགས་དང་
བྲལ་བ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་འདའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་སོ་བདུན་གི་གངས་སུ་བགངས་རྒྱུའོ། །ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་
པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་གི་དན་པ་ྲེར་བཞག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ་ལུས་
ཚོར་སྲེམས་ཆོས་ལ་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་བརགས་ནས་བསོམ་པའི་ཚོགས་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །རང་
གཞན་གི་ལུས་ལ་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་བརགས་ནས་བསོམ་པའི་བང་སྲེ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་པའི་དན་པ་
ྲེར་བཞག་ཆོས་ཅན། ལུས་དན་པ་ྲེར་བཞག་སྲེ་རང་གཞན་གི་ལུས་ལ་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཀིས་བརགས་
ནས་བསོམ་པའི་དན་པ་ྲེར་བཞག་ཡིན་པས་སོ། །དངོས་པོ་ལ་རོག་པའི་ལམ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བཞི་ཡོད་ཅྲེས་
སོགས་དགོད་དོ། །གིས་པ། སིབ་པ་སྤང་ཞིང་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་བའི་དོན་དུ་རྩོལ་བ་བསྲེད་པ་ ་་་་་གསྲེར་ལས་བྱུང་
བའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞི་སྲེ། འདི་ལའང་སར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། མི་དགྲེ་བ་སྲེས་མ་སྲེས་
དང་། དགྲེ་བ་སྲེས་མ་སྲེས་སོ།་་་་་ཀུན་བཏུས་དོན་དངོས། །གིས་པ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཏྲེ།་་་་་ཀུན་མཛོད་འདི་ལ་མཚན་ིད་ནི། 
དན་པ་ྲེར་བཞག་བསོམས་པས་སྤང་གྲེན་ཤྲེས་ནས་དྲེ་གིས་ལ་བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ྲེས་པའི་གྲེན་པོར་
བསོམ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །བརན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་སྤོང་། །ལུས་ཅན་ཀུན་དང་མཚུངས་པ་མྲེད། །དན་
པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་ཡི། །ྲེས་པ་རྣམས་ཀི་གྲེན་པོར་བསོམས། །ཞྲེས་དང་། དབུས་མཐར། མི་མཐུན་ཕོགས་
དང་གྲེན་པོ་རྣམས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤྲེས་ནས། །དྲེ་དག་སྤང་ཕིར་བརྩོན་འགྲུས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་
དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། མི་དགྲེ་བ་ཡང་དག་པར་སྤོང་བས་དྲེ་སྐད་དོ། །་་་་་དགྲེ་བ་སྲེད་སོགས་ཡང་

མི་དགྲེ་བ་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །མཚན་གཞི་ལ། དབྲེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་དན་པ་ྲེར་བཞག་བསོམས་པ་དྲེའི་
འོག་ཏུ་དངོས་པོ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་བརགས་ནས་ཞུགས་པ་ལ་སིབ་པ་སྤོང་བའི་་་་་་ཨཱརྻ་བརྩོན་འགྲུས་འབྱུང་བས། དྲེ་ཙམ་
ཞིག་དབྲེ་གཞིའོ། །དབྲེ་ངོ་། མི་དགྲེ་བ་སྲེས་པ་ཡང་དག་པར་སྤོང་བའི་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས་མ་སྲེས་པ་མི་བསྲེད་
པའི་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དགྲེ་བ་སྲེས་པ་འཕྲེལ་བའི་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས། མ་སྲེས་པ་བསྲེད་
པའི་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས་བཞིའོ། །གཅིག་གམ་ཐ་དད་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲེ་སྡིག་པ་སྲེས་པ་སྤོང་བའང་དགྲེ་བ་
བསྲེད་པ་ཡིན་པ་སོགས་སོ། །གངས་ངྲེས་ནི། སྡིག་པའི་གྲེན་པོ་སོབས་བཞིར་ངྲེས་པ་ལས་ཏྲེ། སྡིག་པ་བས་
པ་ལ་འགོད་སྲེམས་དུག་འཐུང་པ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སོབས། ད་ཕིན་ཆད་སོག་གི་
ཕིར་ཡང་མི་བ་སམ་ནས་སྤོང་བ་ྲེས་པ་ལས་སར་ལྡོག་པའི་སོབས་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ལས་དང་པོ་གིས་སུ་ངྲེས། 
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སྡིག་པ་བས་རྲེས་སུ་སར་བླངས་པའི་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་སོགས་མངོན་དུ་བྲེད་ན་རྲེན་གི་སོབས། དྲེའི་
གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་བསོམ་པ་དང་སྡིག་བཤགས་འབད་ནས་བྲེད་སོགས་གྲེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སོད་པའི་སོབས་ཏྲེ། 
དྲེ་གིས་ལས་ཕི་མ་གིས་སུ་ངྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། འདིར་བང་སྲེའི་ནི་ལམ་བཞི་ནའོ། །སིར་ཚོགས་ལམ་
འབྲིང་ནས་སངས་རྒྱས་བར་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
ངོ་། །བཞི་པ་ནི། མདོར། སྡིག་པ་་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་། བློ་བརན་གིས་དབུས་མཐའི་འགྲེལ་པར་དངས་སྲེས་པ་སྤང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་
བསྲེད་དོ། །་་་་་པ་ནི་གོ་ཆས་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །འབད་་་་་་བ་ནི་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །དོ། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་་་་་་པ་ནི་མི་སོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་

སོ། །མོ། །སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ་་་་་་བ་དང་ཡང་དག་པར་རབ་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་བློ་བརན་ཏུ་འཇོག་་་་་་པ་ནི་ཐབས་ཀི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །གོ་་་་་དྲེ་

ལས་ཞུམ་པ་ལས་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །རྒོད་པ་ལ་སྲེམས་ཡང་དག་པར་འཇོག་གོ་གནོད་འཇོམས་དག་ཟླ་གསུམ། གཞན་གསུམ་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་གསུངས་
སོ། །དྲེ་ཡང་་་་་་བརྩོན་པའི་དང་པོར་་་་་་སྡིག་པ་སྤང་དགྲེ་བ་སྲེད་སོགས་བྲེད་འདོད་པའི་འདུན་པ་བསྲེད་དོ། །་་་་་བརྩོན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

སོ། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞི་ལྷག་སོགས་་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་པ་གྲེན་པོ་བསོམ་་་་་་རྒྱལ་སས་པ་འབད་པའོ། །་་་་་བརྩོན་འགྲུས་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས། 

དྲེ་ཡང་རྩྲེ་གཅིག་པའི་་་་་་ཞི་གནས་་་་་་དབིག་དང་་་་་་དམིགས་པ་གསལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་་་་་་ཤྲེས་རབ་ལྷག་མཐོང་དང་།་་་་་འདུ་བྲེད། བཏང་
སོམས་ཀི་་་་་་གཞི་མཐུན་གི་སའོ། །རྒྱུ་མཚན་་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་དང་བཅས་པར་བསོམས་ཏྲེ། ཞི་གནས་་་་་་དབིག་དང་རབ་ཏུ་
འཛིན་པས་་་་་་དབིག་ྲེ་ོན་ཞུམ་་་་་་ཀུན་བཏུས་རྒོད་ཀི་གྲེན་པོར་བརྩོན་་་་་་ཀུན་བཏུས་འགྲུས་རྩོམ་མོ། །ཇི་ལྟར་རྩོམ་་་་་་དབིག་

ན། ཤྲེས་རབ་ཀི་རབ་ཏུ་འཛིན། ཞི་གནས་ཀིས་ཡང་དག་པར་འཇོག་གོ །མམ་པ་ཐོབ་ནས་བཏང་སོམས་སུ་
འཇོག་གོ །ཨཱརྻས་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་འདུན་པ་བསྲེད་དོ། །དྲེ་མི་སྤོང་བ་དང་
ཚུལ་བཞིན་སོ་སོར་རོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་གིས་གིས་སོ་ཞྲེས་སོ། །དགྲེ་མི་དགྲེ་ནི་སིར་དགྲེ་བ་
བཅུ་མི་དགྲེ་བཅུའོ། །འདུན་པ་ལ་ནི་བརྲེན་ནས་སུ། །རྣལ་འབོར་རྒྱུ་མཚན་བཅས་བསོམ་པ། །ཡང་དག་སྤོང་བ་
ཐམས་ཅད་ལ། །གྲེན་པོ་ཞྲེས་ནི་ངྲེས་པར་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །བསོམ་པའི་དབྲེ་བ་རྒྱན་ལས་རོགས་པར་
བའོ། །བཞི་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། སིབ་པ་སྤོང་ཞིང་དགྲེ་བ་བསྲེད་པའི་དོན་དུ་
བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་བཞི་པོ་སོ་བདུན་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ལྔ་པ་
ནི། དང་པོ་་་་་་རྒྱལ་སས་གིས་ཀིས་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་་་་་་ཀུན་མ་ལུས་པར་་་་་་མི་དགྲེ་བ་སྲེས་མ་སྲེས་མས་རྒྱལ་སས་སྤངས་པ་
དང་། གསུམ་པས་གྲེན་པོ་་་་་་དགྲེ་ཆོས་འཕྲེལ།་་་་་བས་སམ་སྤངས་བར་བྲེད། བཞི་པས་གྲེན་པོ་དགྲེ་བའི་ཆོས་མ་ཐོབ་པ་
ཐོབ་པར་བྲེད་་་་་་མ་སྲེ་བ་བསྲེད་དོ། །རྒྱལ་སས་སུ་ཐ་མ་གིས་གོ་བཟློག་པ་ནི་འགྱུར་སོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་
སྲེམས་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ཆོས་ཅན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། 
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སིབ་པ་སྤང་པའི་དོན་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་རྩྲེ་གཅིག་པ་
ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་སྲེ། སར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་གྲུབ་པའི་་་་་་ཀུན་

རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་་་་་་རྒྱལ་སས་བ་བའོ། །གིས་པ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། ངོ་བོ་ིད་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ་་་་་་ཀུན་

བཏུས་མཛོད་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་སུའོ། །མཛོད་དུ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་བ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། །ཞྲེས་སོ། །འདི་ལ་མཚན་ིད་ནི། 
རང་གི་བདག་རྲེན་སྤོང་བའི་འདུ་བྲེད་བརྲེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྲེམས་གནས་པ་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ནོ། །དབུས་མཐར། དྲེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ིད། །མངོན་ཤྲེས་སོགས་་་་་་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབོར་བར་
འགྱུར། །ྲེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བྲེད་བརྒྱད། །བསྲེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །མཚོན་བའི་ས་བཤད་ན། 
མངོན་་་་་་དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དངོས་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བྲེད་པ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ལོ། །དྲེའི་
གནས་ཡིན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ་རྒྱུ་ཞྲེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞྲེས་བློ་བརན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྲེན་
ཡིན་པ་སྲེ་འདི་དག་གི་སོབས་ཀི་་་་་་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་བྲེད་པའི་ཕིར། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་

ས་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་རྐང་པ་སྲེ་ཡན་ལག་ཡིན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པའོ། །ཞྲེས་བློ་བརན་དང་མཐུན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནི་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས། རྐང་པ་ནི་གཞི་དང་གནས་

སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་དག་ཟླ་གསུམ། མཚན་གཞི་ལ། དབྲེ་བ་དང་་་་་་དང་པོ་བློ་བརན་ཡང་ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནི། 
སིབ་པ་སྤོང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ིད་དུ་བྲེད་པས། དྲེར་
བྲེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་དབྲེ་གཞིའོ། །གསལ་བའི་དབྲེ་བ་ནི། བང་སྲེ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་དབང་རྣོན་གི་
རྒྱུད་ཀི་གུས་སྦྱོར་དང་འདུན་པ་བསྲེད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ིད་ལ་རྲེག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཆོས་ཅན། འདུན་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཡིན་ཏྲེ། གུས་སྦྱོར་དང་འདུན་པ་བསྲེད་པ་ལ་བརྲེན་
ནས་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ལ་རྲེག་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏྲེ། རག་སྦྱོར་
དང་འབད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་བརྩོམ་པ་་་་་་བློ་བརན་ཡང་ལས་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ལ་རྲེག་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན། སོན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམས་པའི་སྲེམས་ཀི་ས་བོན་་་་་་རྒྱལ་སས་དང་མཐུ་ལྟས་པས་རང་གི་ངང་གིས་་་་་་རྒྱལ་

དང་སྲེམས་ིད་ཀིས་སྲེམས་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འཇོག་ཅིང་འཛིན་་་་་་རྒྱལ་སྡུད་པར་བྲེད་པ་ན་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ལ་
རྲེག་པ་སྲེམས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། གཞན་གིས་བསན་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད་ལ་བརྲེན་ནས་རྒྱལ་སས་་་་་་ལྷག་
མཐོང་གིས་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ན་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ལ་རྒྱལ་་་་་་རྲེག་པ་དཔོད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་
གི་རྐང་པའོ། །ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་སོ། །་་་་་དག་ཟླ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི། དགྲེ་བ་ལ་སྲེམས་འདུན་པ་དག་པོ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པའི་མཚན་ིད་

ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ཡང་དག་པར་སྤོང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པས་མི་དགྲེ་བ་སྤངས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་བསྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཁ་ཅིག་གི་ནི་ཞི་
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གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དག་གིས་སྲེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པ་ལས་སོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི། ཅི་བདག་མི་དགྲེ་བ་ཕྲ་མོ་ལ་ཀུན་ཏུ་མི་སོད་དམ་སོད་

ཅྲེས་བདག་ིད་ལ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པས་སོ། །ཅྲེས་ཏྲེ་གནོད་འཇོམས་ཀི་དོན་བསྡུས་པ་སྲེ། རྒྱས་པར་གནོད་འཇོམས་ལྟའོ། །གནོད་འཇོམས་དང་དག་ལྡན་དུ་མི་སོད་ཅྲེས་འབྱུང་བ་

ཟླ་ཟྲེར་དུ་སོད་དམ་མི་སོད་ཅྲེས་སོ། །ཐ་དད་ནི། ཕལ་ཆྲེར་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངྲེས་ནི། གོགས་བདུན་སོགས་བཞི་ཡོད་
པས། གོགས་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིར་ངྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། འདིར་བང་སྲེའི་ནི་ལམ་བཞི་ནའོ། །སིར་
ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་སའི་བར་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འདུན་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་
སྲེམས་དང་དཔོད་པ་དང་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་དྲེ་དང་མཚུངས་་་་་་དངོས་པར་ལྡན་པའི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་
སོ། །བཞི་པ་ནི། ྲེས་པ་ལྔའི་གྲེན་པོར་སྤོང་བའི་འདུ་བྲེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་བསོམ་སྲེ། ལྔ་ནི། ལྲེ་ལོ། 
གདམས་ངག་བརྲེད་པ། བིང་རྒོད། དྲེ་གིས་མ་ཞི་བ་ན་གྲེན་པོ་འདུ་མི་བྲེད་པ་ཞི་བ་ན་ཧ་ཅང་འདུ་བྲེད་པ་སྲེ། 
དབུས་མཐར། ལྲེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྲེད་དང་བིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མི་བྲེད་དང་འདུ་
བྲེད་དྲེ། །འདི་དག་ྲེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །འདུ་བྲེད་བརྒྱད་ནི། ལྲེ་ལོའ་ིགྲེན་པོ་བཞི་སྲེ། རྩོལ་བའི་
གནས་འདུན་པ། དྲེ་ལ་གནས་པ་རྩོལ་བ་་་་་་སྲེ་འདོད་པ་ནི་རྩོལ་བའི་སོན་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །བློ་བརན། འདུན་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་་་་་་
དབུས་འགྲེལ་བཤད་ཡིད་ཆྲེས་པའི་དད་པ་སྲེ། དྲེ་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་་་་་་དབིག་དོན་འབྱུང་བས་སོ། །རྩོལ་
བའི་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྲེ། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་་་་་་བློ་བརན་པས་གནས་ངན་་་་་་བློ་ལྲེན་གི་རོག་པའི་ྲེས་པ་
དང་བྲལ་བས་ཡིད་དགའ་བ་སྲེས་པས་ལུས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ཏྲེ་ ་་་་་བློ་ལས་སུ་རུང་བའི་་་་་བློ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཐོབ་པའི་དབིག་ཕིར་ཏྲེ་བཞིའོ། །ལྷག་མ་ནི་ྲེས་པ་་་་་་དབིག་བཞིའི་གྲེན་པོ་སྲེ། རིམ་བཞིན་དུ་ཡང་་་་་་བློ་དག་པའི་
དམིགས་་་་་་བློ་པའམ་་་་་་བློ་གདམས་ངག་་་་་་བློ་མ་བརྲེད་པའི་་་་་་བློ་དན་པ། དན་པ་དང་་་་་་དབིག་དོན་བློ་ལྡན་ནས་བིང་རྒོད་ལ་
བིང་རྒོད་དུ་རོགས་པའི་ཤྲེས་བཞིན། རོག་ནས་དྲེ་སྤོང་བའི་་་་་་རྩ་བ་ཕིར་ཞི་ལྷག་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པའི་སྲེམས་
པ། བིང་རྒོད་ཞི་བ་ན་སྲེམས་་་་་་ཧ་ཅང་གྲེན་པོ་བསོམས་པ་བཏང་སོམས་སུ་བྲེད་པའོ། །མམ་པར་རྣལ་དུ་འཇུག་པའི་་་་་་ོན་མོངས་མྲེད་པའི་

ཞྲེས་དག་ལྡན་ཟླ་བཏང་སོམས་སོ། །དབུས་མཐར།་་་་་བློ། གནས་དང་་་་་་བློ་དྲེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ིད་
དུའོ། །དམིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །བིང་དང་རྒོད་པ་རོགས་པ་དང་། །དྲེ་སྤོང་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་
དང་། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །བརྒྱད་ཡིན་ཡང་་་་་་ཀུན་བཏུས་བཞིར་འགྱུར་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་འབད་
པར་བྲེད་པའི་ཐབས་ཏྲེ། དད་ཅིང་དོན་དུ་གྲེར་ན་འབད་པས་སོ། །བཞི་པ་ལུས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་
ཐབས་སོ། །ལྔ་དྲུག་གིས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་མི་འཕྲོ་བར་བྲེད་འཕྲོས་པ་ངོས་ཟིན་པར་བྲེད་པས་ྲེ་བར་གཏོད་
པའི་ཐབས་སོ། །བདུན་བརྒྱད་ཀིས་བིང་རྒོད་དང་ོན་མོངས་པའི་གྲེན་པོའ་ིཐབས་ཏྲེ། གཅིག་ནི་འབད་པར་
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བྲེད་པ་སྲེ། གིས་པ་ཕན་འདོགས་བདག་ིད་དོ། །གསུམ་པ་གཏོད་པར་བྲེད་པ་སྲེ། བཞི་པ་གྲེན་པོ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གཅིག་སོགས་ནི་ཐབས་བཞིའི་གངས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་་་་་་ཀུན་དངོས་ལྲེགས་པར་
སྦྱངས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་་་་་་རྒྱལ་སོགས་གང་དང་གང་མངོན་དུ་བྲེད་འདོད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་སྲེམས་གཏད་པས་ཇི་ལྟར་
འདོད་པ་བཞིན་དྲེ་དང་དྲེ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་སོ། །དྲེས་རང་གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་སྲེ། བརན་
པ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི། །རྐང་པ་མཚན་ིད་མཆོག་ལྡན་བཞི། །བདག་ིད་དང་ནི་གཞན་དག་གི །དོན་ཀུན་
འགྲུབ་པའི་ཕིར་སྲེའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། བཞི་ནི་རྒྱས་པར་དྲེ་ིད་ལས་ཤྲེས་པར་བའོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་སོ་བདུན་
ལ་བགང་རྒྱུའོ། །བཞི་པ་ནི། བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་མཐོང་་་་་་མཐོང་བའི་ལས་ལ་སྦྱོར་བའི་ས་ལ་དབང་པོ་རྣམས་གཙོ་བོར་འདོད་

ཅྲེས་དབུས་བཤད། ལམ་གི་རྒྱུ་དོད་རྩྲེ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་སྦྱོར་བའི་ལམ་ལ་དབང་པོ་ལྔ་ལ། སར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི་
འཕགས་པའི་བདྲེན་བཞིའོ། །་་་་་ཀུན་བྲེ་བྲག་ཏུ་དད་སོགས་ལྔའི་རིམ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་་་་་་བང་སྲེའི་སོད་་་་་་པ་དང་་་་་་
ཐྲེག་ཆྲེན་གིས་བསྡུས་པའི་ཐོས་མཆོག་དང་། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་དང་སོགས་ཀི། །གཞི་་་་་་སྲེ་དམིགས་པ་ཞྲེས་དབིག་ཡིན་པར་ནི་
ཤྲེས་བ་སྲེ། །་་་་་དད་པའི་དབང་པོས་བང་ཆུབ་ལ་དབང་བ་སོགས་དབང་བྲེད་ཅིང་རང་དང་གཞན་གིས་དོན་སྒྲུབ་་་་་་པར་བྲེད་་་་་་པས་དབང་པོའ་ིཞྲེས་བློ་བརན་

མདོར་པའི་སྐབས་ཀིས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དད་སོགས་ཏྲེ། འདིར་བཤད་སོབ་ལམ་བདུན་གི་ནང་ཚན་
མངོན་པར་རོགས་པར་སྦྱོར་བའི་ལམ་ཡིན་པའི་དབང་པོའ་ིམཚན་ིད་ནི། འཕགས་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་
པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་གང་ཞིག་་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻ་དངོས་སྦྱོར་ལམ་དོད་དམ་རྩྲེ་མོས་བསྡུས་པའོ། །ཨཱརྻའོ། །དབང་པོའ་ི
ས་བཤད་ནི། འཕགས་ལམ་འགྲུབ་་་་་་ཨཱརྻ་པ་ལ་བདག་་་་་་ཨཱརྻ་པོར་གྱུར་པའམ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་
ལ་མཆོག་ཏུ་དབང་བྲེད་པས་དབང་པོ་་་་་་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་དག་སིང་ཟླ་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མདོར་་་་་་ཞྲེས་སོ། །་་་་་དབུས་མཐའི་འབྲྲེལ་

བཤད་དུ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་བསྲེད་པ་ལ་དབང་བྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །སོ་སོར་ན་སར་བཤད་བང་ཆུབ་སོགས་དམིགས་
པ་ལྔ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་དབང་པོའ།ོ །མཚན་གཞི་ལ་གིས་ལས། དབྲེ་བ་ལ། འདིར་སོས་དབང་པོ་དབྲེ་
གཞིའོ། །དབྲེ་ངོ་། སིར་ལས་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ཡོད་པ་ིད་་་་་་བློ་བརན་མར་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་དད་པ། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དད་པའི་དད་པ། མྱང་འདས་དང་འཕགས་ལམ་ནི་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ལ་
བསྒྲུབ་པ་དང་བསོམ་པར་འདོད་པ་འདོད་པའི་དད་པ་་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མ་ཇི་བཞིན་སྲེ་གསུམ་མམ་ཡང་ན་དགྲེ་
མི་དགྲེའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་་་་་་བློ་ཞྲེས་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བང་སྲེའི་སོད་པ་བདག་
མྲེད་གིས་སོབས་དང་མི་འཇིག་པ་སོགས་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བཞི་དད་པའི་དབང་པོའ།ོ །དྲེས་ཡིད་
ཆྲེས་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་དྲེ་དག་བརྩོན་འགྲུས་ཀིས། སྒྲུབ་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་དབང་པོ། དྲེས་སྒྲུབས་པའི་ཆོས་
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དན་པས་མི་བརྲེད་པ་དན་པའི་དབང་པོ། དྲེས་མ་བརྲེད་པའི་ཆོས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་གི་དབང་པོ། དྲེས་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་ཆོས་ཀི་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་
པོ་ལྔའོ། །བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དང་སྦྱར་ཏྲེ་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །ཡང་ན་ཡང་དག་སྤོང་བཞི་ལ་གནས་
པ་བརྩོན་དབང་། དན་པ་ྲེར་བཞག་བཞི་ཐོབ་པ་དན་དབང་། བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མྲེད་བཞིའི་སོམས་
འཇུག་ཐོབ་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དབང་། བདྲེན་བཞི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་པོ། ཞྲེས་ཀང་དྲེར་རོ། །ཡང་ན་བང་
ཆུབ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་དད་པ་་་་་་རྒྱན་བང་སྲེའི་སོད་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་་་་་་དབུས་མཐའ་དམིགས་པ་མ་བརྲེད་
པའི་དན་པ། ཞི་་་་་་དབུས་གནས་ལས་སྲེམས་མི་འཕྲོ་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན། ལྷག་མཐོང་གིས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་ལྔའོ། །དབུས་མཐར། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་བསྲེད་ནས། །འདུན་དང་སྦྱོར་
བས་དབང་བྲེད་དྲེ། །་་་་་དྲེ་ལྟར་དད་ན་འགོད་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལ་དྲེ་ལས་བསབ་པ་གསུམ་བསྒྲུབ་སྲེ། དམིགས་པ་བརྲེད་པར་
མ་གྱུར་དང་། །མི་འཕྲོ་རྣམ་པར་འབྲེད་ཀང་ངོ་། །་་་་་གསུམ་རིམ་བཞིན་དན་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་བསོམ་མོ་ཞྲེས་བློའ།ོ །ཞྲེས་སོ། །ཐ་
དད་ནི། ཕལ་ཆྲེར་ཐ་དད་དྲེ་ས་ཕི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་སོ། །གངས་ངྲེས་ནི། དམིགས་པ་ལྔ་ཡོད་པས་དྲེ་ལ་
དབང་བྲེད་པའི་དབང་པོ་ལྔར་ངྲེས་སོ། །གིས་པས་མཚམས་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་སྲེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་
བས་པ་ལ་དོ་བ་ནི་མོའ་ིསྦྱོང་བ་འབྱུང་བས་སར་མཚོན་བར་སོས་པ་ལྟར་གི་དབང་པོ་ནི་དོ་བ་དང་རྩྲེ་མོའ་ིངོ་བོ་
ིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། དད་དབང་གིས་
བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་བརྩོན་འགྲུས་ཀིས་ཡིད་ཆྲེས་ནས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་
རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་སོ་བས་བསོམ། དན་པས་བདྲེན་པའི་དམིགས་རྣམ་མི་བརྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ། 
ཏིང་འཛིན་གིས་མ་བརྲེད་པའི་དོན་རྩྲེ་གཅིག་པས་བསོམ། ཤྲེས་རབ་ཀིས་གང་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་
བདྲེན་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་མོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་ལྔ་པ་ནི། བདྲེན་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་པ་མྱུར་དུ་
རོགས་པར་བྲེད་གནས་སྐབས་དོད་སོགས་བཞི་སྒྲུབ་བོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་སོ་བདུན་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་

དངོས་ལྔ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་་་་་་ཨཱརྻ་དབང་ཐོབ་པ་ནི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་མ་དད་པ་
ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་པ།་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻ་དངོས་བདྲེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་
འབྲྲེལ་བ་བཟོད་་་་་་ཨཱརྻ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་ལམ་ལ་སོབས་ལྔ་སྲེ། སར་བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་སར་བཞིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ། སིར་མཚན་ིད་ནི། དབང་པོ་ིད་མ་དད་པ་་་་་་བདུད་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་དག་ལྡན་སོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་
ངྲེས་པར་བསབས་པས་ཚུར་མི་བརི་ཞིང་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཕར་འཇོམས་ནུས་པར་གྱུར་པའོ། །བྲེ་བྲག་ཏུ་འདིར་བཤད་
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སོབ་ལམ་བདུན་གི་ནང་ཚན་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབྲྲེལ་བའི་ལམ་ཡིན་པའི་དྲེའི་མཚན་ིད། དྲེའི་སྲེང་དུ་
བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་མཆོག་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་མས་ཆུང་བས་ཡང་། །དྲེ་
དག་ིད་ལ་སོབས་ཞྲེས་བ། །ཞྲེས་སོ། །མཚོན་བ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་བསབས་པའི་གྲེན་པོ་སོབས་དང་
ལྡན་པས་ཏྲེ།་་་་་ལྷའམ་བདུད་དམ་ཚངས་པ་ཡང་རུང་གང་གིས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པས་ཐུབ་པར་མི་ནུས་ཤིང་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་ཀང་མི་ཚུགས་པར་གྱུར་

པ་དྲེའི་ཚེ་སོབས་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས། དབུས་མཐར། མི་མཐུན་ཕོགས་ནི་བསབས་པའི་ཕིར། །སོབས་ལྡན་འབྲས་བུ་ཕི་མ་
ཡིན། །ཞྲེས་སོ། །མཚན་གཞི་ལ་གིས་ལས། དབྲེ་བ་ནི། མ་དད་པ་འཇོམས་པ་དད་པའི། ལྲེ་ལོ་འཇོམས་པ་
བརྩོན་འགྲུས་ཀི། བརྲེད་ངྲེས་འཇོམས་པ་དན་པའི། རྣམ་གཡྲེང་འཇོམས་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི། གཏི་མུག་
འཇོམས་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི། སོབས་ལྔ་སྲེ། དྲེའི་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་སོ་བདུན་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །གཅིག་གམ་ཐ་དད་དཔད་
པ་སར་བཞིན་ནོ། །གངས་ངྲེས་ནི་སྤང་བ་མ་དད་པ་སོགས་ལྔ་ཡོད་པས་དྲེ་ལྟར་བཞག་གོ །གིས་པ་ནི། དོ་བ་
དང་སོགས་པ་རྩྲེ་མོ་ཐོབ་པ་ལ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་འབྱུང་བས། སར་བཤད་ལྟར་གི་ཁད་ཆོས་ཅན་གི་
སོབས་ལྔ་བཟོད་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །དབུས་མཐར། དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་
མཐུན་གིས་གིས་སོ། །་་་་་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་མཐོང་ལམ་སྲེ་བས་ཆོས་མཆོག་ནི་སྐད་ཅིག་མ་སྲེ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་གཞན་ནི་རྒྱུན་ཅན་ནོ་ཞྲེས་དབུས་

བཤད་བློ་བརན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་སར་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་ལྔ་པོ་སབས་པ་དང་
ས་ལ་འཇུག་པ་སྲེ། དད་སོགས་ས་ལ་འཇུག་པ་སྲེ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་་་་་་མ་དད་པ་སོགས་མྲེད་པར་འདོད་ཅྲེས་བློ་བརན་མར་

བསྒྱུར་ཞིང་འཆད་དོ། །ཅན་དུ་་་་་་དབིག་གྲེན་དང་བཤད་སྦྱར་དུ་བཤད་པ་མྲེད་ཅིང་བློ་བརན་མར་བྱུང་བ་དང་འགལ་སང་ངོ་། །འདོད། །ཅྲེས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། 
དང་པོར་དྲེ་ཁོ་ན་སོ་སོ་་་་་་དངོས་རང་གིས་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་ཏྲེ། སར་
བཞིན་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། བདྲེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་་་་་་རྒྱལ་སས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་གིས་པ་ལ། 
འདིར་སོས་སོབ་ལམ་བདུན་གི་ནང་ཚན་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མཚན་
ིད། དང་པོར་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པའི་ཡན་ལག་མཐོང་ལམ་གིས་བསྡུས་པའོ། །མཚོན་བའི་
ས་བཤད་ནི། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་ནི་བང་ཆུབ་སྲེ་དྲེར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་རོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་་་་་་དག་ཟླ་པས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གོ །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་དག་ཟླ་སོགས་
སོ། །་་་་་དབུས་བཤད་དུ། དྲེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་དན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནི་བང་ཆུབ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་དྲེའི་

ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་བློ་བརན་ནོ། །སོབ་དཔོན་བློ་གོས་ཆྲེན་པོས་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡན་ལག་གམ་འཁོར་དུ་གྱུར་པས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཅྲེས་བཤྲེས་སིང་འགྲེལ་

པར་རོ། །ཟད་མི་སྲེ་ཤྲེས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས། ཞྲེས་མཛོད་སོགས་དང་་་་་་དག་ལྡན་ཟླ་ཟྲེར་ཡང་ངོ་། །མདོ་
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རྒྱན་སོགས་ལྟར་ན། བང་ཆུབ་ཀི་་་་་་མཐོང་ལམ་རང་བཞིན་དང་གནས་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་
པས་སོ། །་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དན་པ་ནི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ནས་བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་མྲེད་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །མཚན་གཞི་ལ། དབྲེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་དབྲེ་གཞི་བང་ཆུབ་ཡན་
ལག་ཙམ་མོ། །དབྲེ་ངོ་། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ནས་བང་ཕོགས་སོགས་ཀི་་་་་་བློ་བརན་མར་དམིགས་
རྣམ་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་མཚུངས་པ་གང་ཞིག་དྲེ་བདུན་ཡན་ལག་ལྔར་བས་པའི་ནང་
ནས་བང་ཆུབ་ཀི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། དན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ིད་དྲེ། མོས་

སོད་དུ་་་་་་ཤྲེས་བ་མ་རྒྱལ་རྒྱལ་་་་་་ཏྲེ་མ་རོགས་པ་རོགས་བའི་ཕིར། །དན་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་སོད། །་་་་་དཔྲེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་

པོའ་ིའཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆྲེས་ཡུལ་མ་ཕྲེབས་པ་ཕྲེབས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྲེས་དབིག་གྲེན། ཅྲེས་སོ། །་་་་་གནས་ཡན་ལག་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་བདུན་གི་ནང་ནས་ཞྲེས་
དང་། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་་་་་་བཤད་སྦྱར་འགྲེལ་ཆྲེན་བདག་གིས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་མཚན་མ་
འཇོམས་པའི་ཤྲེས་རབ་གང་པོ་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་མཚུངས་པ་གང་ཞིག དྲེ་བདུན་དྲེ་ལྔར་བྲེད་པའི་ནང་ནས་བང་
ཆུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད། འདི་ཡི་རྣམ་འབྲེད་རོགས་པ་ཡི། །མཚན་མ་
ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྲེད། །་་་་་དཔྲེར་ན་གང་པོ་རིན་པོ་ཆྲེས་ཕིར་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྲེས་དབིགས། ཞྲེས་སོ། །རང་

བཞིན་ཡན་ལག འབྲྲེལ་པ་སོགས་་་་་་མངོན་ཤྲེས་མྱུར་བར་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ར་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་མཚུངས་པ་གང་ཞིག དྲེ་
བདུན་དྲེ་ལྔར་བས་པའི་ནང་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ། བརྩོན་འགྲུས་དང་། འདི་ཡི་བརྩོན་
འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རོགས་པར་བ་ཕིར་འཇུག །་་་་་དཔྲེར་ན་ར་རིན་པོ་ཆྲེས་མྱུར་དུ་ས་ཆྲེན་པོ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་བླ་མཐར་འགོ་བ་ལྟ་

བུའོ། །དབིག་གྲེན། ཅྲེས་སོ། །་་་་་ངྲེས་འབྱུང་ཡན་ལག་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཆོས་ཀི་སང་བ་འཕྲེལ་བས་ལུས་སྲེམས་་་་་་
དབིག་བློ་དགའ་བས་ཚིམ་པར་བྲེད་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་དྲེ་བདུན་དྲེ་ལྔར་བས་པའི་ནང་ནས་ཕན་
ཡོན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ། དགའ་བ། ཆོས་ཀི་སང་བ་རྣམ་འཕྲེལ་བའི། །དགའ་བས་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །་་་་
་དཔྲེར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བར་བྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དབིག ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་་་་་་ཞྲེས་སོ། །ལུས་སྲེམས་ཀི་གནས་
ངན་ལྲེན་་་་་་ནི་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་སྲེ་ལས་ཐར་བས་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་བདྲེ་བ་རྲེས་སུ་མྱོང་བར་བྲེད་
པས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརྲེན། བཙུན་མོ་རིན་ཆྲེན་ལྟ་བུ་གང་ཞིག དྲེ་བདུན་དྲེ་ལྔར་བས་པའི་ནང་ནས་གཞི་གང་གིས་ོན་
མོངས་མྲེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ། སིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་པའི་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་
བདྲེ་བ་ཐོབ།་་་་་དཔྲེར་ན་བུད་མྲེད་རིན་པོ་ཆྲེས། གང་དུས་དོ་དོ་དུས་གང་བས་ཞྲེས་བློ་བརན་མར། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བ་མས་སུ་མྱོང་བ་ལྟ་

བུའོ། །དབིག །ཅྲེས་སོ། །བསམས་པའི་དོན་གནས་གྱུར་པའི་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཅིང་འབྱུང་བའི་ཏིང་ངྲེ་
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འཛིན་ཁིམ་བདག་རིན་པོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག དྲེ་བདུན་དྲེ་ལྔར་བས་པའི་ནང་ནས་གནས་གང་ལས་ོན་མོངས་
མྲེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བསམ་པའི་དོན།་་་་་འཕྲུལ་གི་མིག་དང་ལྷའི་རྣ་བ་སོགས་མངོན་

ཤྲེས་ཀི་དཔྲེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཁིམ་བདག་རིན་པོ་ཆྲེ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྲེས་ཟློས་སོ། །འབོར་པ་ྲེ་
བར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་སོ། །་་་་་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་ནི། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་སྲེས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བློ་བརན་མར་བསྒྱུར་བས་འདིར་འབོར་པ་ཐམས་

ཅད་ཅྲེས་དགོས་ཏྲེ། བསམ་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བློ་བརན་མར། རྲེས་ཐོབ་་་་་་དབིག་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་བཅས་པས་
བང་སྲེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་རྩོལ་མྲེད་དུ་གནས་པར་བྲེད་པའི་མི་རོག་པའི་བློ་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ་
གང་ཞིག དྲེ་བདུན་དྲེ་ལྔར་བས་པའི་ནང་ནས་ཡིད་བདྲེ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་གིས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་
ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོས་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་མི་ཟིན་པས་་་་་་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་འགྲེལ་ལས་སམ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བིང་རྒོད་སོགས་
ོན་མོངས་མྲེད་པའི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་ངོ་བོའ་ིཡན་ལག་ཡིན་པ་བཏང་སོམས་སོ། །་་་་་འཇིག་རྲེན་གི་ཆོས་ཀི་མི་ཕྲོགས་ཐྲེག་

དམན་དུ་མི་གནས་པའི་ཕིར་མི་བསྒུལ་བ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོར་རོ། །དྲེའི་རྲེས་ཐོབ་དྲེས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ས་མ་ཐོབ་
པ་ཐོབ་པར་བྲེད། ྲེས་སོན་སྤང་དགོས་རྣམས་སྤོང་བར་བྲེད་པས་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྩོལ་མྲེད་དུ་གནས་པར་
བྲེད། ཅྲེས་དབིག་གྲེན་གི་དགོངས་པ་ལྟར་བློ་བརན་མར་རོ། །བཏང་སོམས་ཀིས་ནི་ཐམས་ཅད་དོ། །འདི་ནི་
ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་གནས། །རྲེས་ལ་ཐོབ་དང་མི་རོག་པའི། །གནས་པ་མཆོག་གིས་རག་ཏུ་གནས་་་་་་དཔྲེར་ན་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའི་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆྲེས་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་འབུལ་བར་བ་བ་ཡང་འབུལ་ལ་འདོར་བར་བ་བ་ཡང་འདོར་ཞིང་། གང་དུ་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་

མ་ལུས་པར་ཕིན་པ་དྲེང་སོང་ནས་ཀང་གནས་པར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་དབིག་གྲེན་ཏྲེ། དཔྲེའི་བཤད་པ་ཞིབ་ཏུ་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་བལྟའོ། །སིར་མདོ་རྒྱན་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་མྲེད་

ཐབས་མི་སང་ངོ་། །ཡོན་ཏན་དྲེ་ལྟའི་སྲེམས་དཔའ་ནི། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་དང་འད་བར་འཇུག །རག་ཏུ་རིན་ཆྲེན་
བདུན་ལྟ་བུའི། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀིས་བསྐོར། །ཞྲེས་སོ། །ཐ་དད་ནི་ཅི་རིགས་པའོ། །གངས་ངྲེས་ལ། 
དན་པ་ནི། གནས་ཀི་ཡན་ལག་སྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད་སོགས་ཐམས་ཅད་་་་་་དབིག་འབྱུང་
བས་སོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད་ནི། རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག་སྲེ། བང་ཆུབ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡང་ཆོས་་་་་་དབིག་རྣམས་
ཀི་རང་སིའི་མཚན་ིད་མ་ནོར་པར་ཤྲེས་པ་ལ་བ་་་་་་བློ་ཏྲེ་བང་ཆུབ་ཡང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་་་་་་དབིག་འབྲེད་དྲེའི་ངོ་བོ་
ཡིན་་་་་་དབིག་པས་སོ། །བརྩོན་འགྲུས་ནི། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སྲེ། བགོད་བ་བློ་་་་་་མཐར་་་་་་དབིག་མ་ཐུག་
བར་དུ་ལམ་རྒྱུན་མི་་་་་་དབིག་གཅོད་པས་སོ། །དགའ་བ། ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག་སྲེ། ཆོས་་་་་་བློ་དབིངས་མཐོང་བས་
སྲེམས་དགའ་་་་་་དབིག་བར་བྲེད་པས་སམ་གུས། སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པས་སོ། །་་་་་དབུས་བཤད་དུ་བློ། ལྷག་མ་
གསུམ། ོན་མོངས་མྲེད་པའི་ཡན་ལག་སྲེ། རྒྱུ་གང་གིས་ོན་མོངས་མྲེད་པར་བྲེད་པ་་་་་་བློ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྲེ།་་
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་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར། ོན་མོངས་པའི་རྒྱུའི་གྲེན་པོར་གྱུར་པའི་ཕིར་ོན་མོངས་མྲེད་པའི་རྒྱུ་སྲེ། ཆགས་སོགས་
ོན་མོངས་་་་་་དབུས་བཤད་ཀི་རྒྱུ་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་བདག་ིད་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན་གཅོད་པས་སོ། །་་་
་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་གནས་གང་ལ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་གནས་ནས། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པར་བྲེད་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་གནས་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤྲེས་ནས་ོན་མོངས་་་་་་བིང་རྒོད་སོགས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་སྤོངས་པར་
བྲེད་པས་སོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་་་་་་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ནི་བཏང་སོམས་ཏྲེ། བིང་རྒོད་སོགས་ོན་
མོངས་མྲེད་པའི་ངོ་བོར་གནས་པས་སོ། །རྒྱན་དང་དབུས་མཐར། རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་
ལག །གསུམ་པ་ངྲེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སྲེ། །བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མྲེད་ཡན་
ལག །འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །ངོ་བོ་ིད་དུ་བསན་པ་ཡིན། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད་དང་
བརྩོན་འགྲུས་དང་དགའ་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་སོ། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་བཏང་སོམས་
ནི་ཞི་གནས་ཀི་ཕོགས་སོ། །དན་པ་ནི་གིས་ཀའི་ཕོགས་དང་་་་་་ཏྲེ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའོ། །མཐུན་པའོ། །ཞྲེས་གནོད་
འཇོམས་ཏྲེ། དག་ལྡན་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་ཡང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། དོ་བ་དང་ལ་སོགས་པས་རྩྲེ་བཟོད་
ཆོས་མཆོག་བཞི་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པ་ལ་བདྲེན་པ་མཐོང་བའི་ལམ་འབྱུང་བས་དྲེའི་ཚེ་ནས་སངས་རྒྱས་བར་ན་
སིར་ཡོད་ལ། འདིར་བཤད་སོབ་ལམ་བདུན་གི་མངོན་པར་རོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཡིན་
པ་དྲེ། མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་དྲེ། སར་ཞུགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པར་བརོད། །ཅྲེས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི་དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྲེམས་་་་་་ཟག་མྲེད་ཀི་ཡིད་ཤྲེས་དང་སྲེམས་བྱུང་་་་་་ཟག་མྲེད་ཀི་ཚོར་བ་སོགས་

རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི་་་་་ས་བཅུ་སོགས་མདོར་སོ་བདུན་རྲེ་རྲེར་ཡང་འདི་བཞི་སྦྱར་ཞིང་། ཀུན་བཏུས་སུ་སྐབས་འདིར་
སྦྱར་བ་མཚོན་པའི་དོན་ཏོ། །སྡུག་བསལ་ལ་སྡུག་བསལ་བར་རོགས་པས་དྲེས་དབྲེན་པ་ལ་ཚོལ་་་་་་རྒྱལ་སས་ཞིང་
གནས། སྲེད་་་་་་རྒྱལ་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་སྲེ་དྲེ་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བར་དམིགས་པས་དྲེ་དང་བྲལ་བ་ཚོལ་བས་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས། འགོག་པ་ལ་སྡུག་བསལ་འགགས་པར་དམིགས་པས་དྲེ་མངོན་དུ་བྲེད་
པར་འདོད་པས་འགོག་པ་ལ་གནས། ལམ་ནི་སྡུག་བསལ་རྣམ་པར་སྤོང་བས་དྲེ་ལ་དྲེ་ལྟར་དམིགས་པ་ནི་དྲེ་
བསོམ་པ་ཚོལ་བས་རྣམ་པར་སྤོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གནས། ཞྲེས་དན་པ་ཡང་དག་ལ་སྦྱར་ནས་་་་་་
བཤད་པ་ཀུན་དྲེའི་འགྲེལ་པར་རྒྱལ་པོའ་ིསས་སོ། །ཚུལ་དྲེ་བཞིན་བཏང་སོམས་པར་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་སུའོ། །རྣམ་
པར་སྤོང་བ་ནི་འདོར་བའོ། །ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནི་མཐར་ཐུག་ཅིང་མུད་ཐུག་པའོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻས་སོ། །གནོད་
འཇོམས་སུ། ོན་མོངས་ལས་དབྲེན། སིད་པ་ལ་ཆགས་བྲལ། སྡུག་བསལ་འགོག ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་
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སྤོང་། །ཞྲེས་དང་། བདྲེན་བཞི་ཤྲེས་སྤོང་མངོན་དུ་བས་བསོམ་ཞྲེས་དང་། རིམ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་
ཤྲེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕུང་པོས་དབྲེན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཤཱནི་སོགས་ཡང་དང་པོ་ལྟར་རོ། །ཨཱརྻས་་་་་་
ཨཱརྻས་དབྲེན་པས་གནས་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་ལྡན་པ་སྲེ། དྲེ་ནི་འདོད་པ་སོགས་ལས་རྣམ་པར་དབྲེན་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་པ་ནི། བསམ་

གཏན་གིས་པ་དང་ལྡན་པ་སྲེ་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སོ། །འགོག་པ་ལ་གནས་པ་ནི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ་སྲེ། དགའ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དྲེ་ནི་དྲེར་འགོག་པས་སོ། །རྣམ་པར་སྤོང་བས་བསྒྱུར་བ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པ་གཟུགས་མྲེད་དང་ལྡན་པ་སྲེ། ཇི་ལྟར་སིད་པར་སྤངས་པ་ཤྲེས་པ་མངོན་དུ་འགོ། ཞྲེས་དང་

བག་ལ་ལ་བཅོམ། ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དང་བྲལ། ཀུན་སྦྱོར་བཅད་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཞྲེས་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཡང་མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་གི་རོག་པ་བཞིའི་གྲེན་པོར་

རིམ་བཞིན་ཞྲེས་སོ། །དོན་བསྡུས་སོ། །ཚུལ་མང་དུ་བཤད་དྲེ། མངོན་པ་བ་རྣམས་ན་རྲེ་ཁམས་ལས་དབྲེན་ོན་མོངས་པའི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ། ལས་འགོག དངོས་པོ་རྣམས་སྤོང་སྲེ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་མྱང་འདས་བརོད་ཟྲེར་ཞྲེས་སོ། །ལྔ་པ་ནི་མཐོང་སྤང་
སྤངས་པ་འཐོབ་བོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་བདུན་ནི་སོ་བདུན་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །བདུན་པ་ལ་སོམ་སྤང་རྣམ་པར་དག་པར་ངྲེས་པར་
འབིན་པའི་ལམ་ལ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་སར་བཞིན་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་གིས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བའི་
བདྲེན་པའི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་གིས་པ་ལ། མཚན་ིད་ནི་འདིར་བཤད་སོབ་ལམ་བདུན་གི་རྣམ་
དག་ཏུ་ངྲེས་འབིན་ལམ་ཡིན་པའི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ིད། འདིར་བཤད་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་།་་་་་
དག་ལྡན། དྲེའི་རྣམ་གོལ་མངོན་དུ་བྲེད་པའི་སོབ་པའི་འཕགས་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །མཚོན་བའི་ས་
བཤད་ནི། ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྤང་བ་དང་། འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཞྲེས་ཐུབ་དགོངས་རྣམ་གོལ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཕིར་
འཕགས་ལམ་བསྲེད་པར་བྲེད་པས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གོ །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །་་་་་གནོད་འཇོམས་སུ་འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཞྲེས་

འགོར་བསན་གཞན་ཇི་བཞིན་ནོ། །མཚན་གཞི་ལ་དབྲེ་བ་དང་ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་དབྲེ་གཞི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
གོ །དབྲེ་ངོ་། །ཡང་དག་པའི་ཞྲེས་པ་རྲེ་རྲེའི་འགོར་རོ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །དྲེ་
བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་མཐོང་ལམ་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རོགས་སོ་ཞྲེས་་་་་་དབུས་བཤད་པའི་སོ་ནས་མཐོང་ལམ་གིས་་་་་་
འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པའི་བདག་མྲེད་གིས་་་་་་བློ་པོ་དྲེ་ིད་ལ་ལྟ་ཞིང་དྲེའི་དོན་་་་་་བློ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་གང་
ཞིག དྲེ་བརྒྱད་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུས་པའི་ནང་ནས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ། ལྟ་བའི་མཚན་
ིད་དོ། །ནང་ནས་ཞྲེས་རྲེ་རྲེར་ཡང་སྦྱར་ཏྲེ། ལྟ་བས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པ་དྲེ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་ལ་བདག་གིས་ཐོས་་་་་་
གིས་ཀ་བསམ་བསོམ་པའི་རྣམ་་་་་་བཤད་སྦྱར་པ་འདིས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་སོ། །ཞྲེས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་་་་་་བཤད་སྦྱར་ཀི་རོགས་
པ་རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་་་་་་གིས་ཀ་གཞུང་དུ་ཡང་བྲེད་གཞན་ལ་ཡང་སོན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་དོན་
ཡང་་་་་་རྒྱན་དབུས་ཀི་འགྲེལ་པར་ཇི་བཞིན་རོགས་པའི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ནི།་་་་་གིས་ཀ རོག་པ་་་་་་ངག་གི་ཀུན་སོང་ངོ་། །ཁ་
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གསག་སོགས་ལོག་པའི་ངག་གི་གྲེན་པོར་གྱུར་ཅིང་ངག་གི་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངག་གི་ལས་གང་ཞིག་
ཡང་དག་པའི་རོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་གཞན་གིས་ཡང་དག་པའི་དོན་གོ་བར་བྲེད་པས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་
ཡིད་ཆྲེས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ངག་སོད་ལམ་བཅོས་་་་་་བཤད་སྦྱར་མ་སོགས་ཡོད་པའི་ལས་མཐའི་གྲེན་་་་་་དབུས་

མཐར་པོར་གྱུར་ཅིང་ལུས་ཀི་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུས་ཀི་ལས་གང་ཞིག ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆྲེས་
པའི་ཡན་ལག་ནི། ལས་ཀི་མཐའ། ལོག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་གིས་ཀའི་གྲེན་པོར་གྱུར་ཅིང་ལུས་
ངག་གིས་ཀའི་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་ལས་གང་ཞིག ཡོ་བད་བསྙུངས་པར་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ཡན་
ལག་ཡིན་པ་ནི། འཚོ་བ། རོག་ངག་ལས་མཐའ་འཚོ་བ་རྣམས་འཕགས་ལམ་མམ་བཞག་དུས་ན་དངོས་སུ་
མྲེད་ཀང་། དྲེ་འབྱུང་བའི་མཐུ་ཐོབ་པས་དྲེ་དུས་སུ་ཡང་ལྡན་པར་བཞག་པ་སྲེ། དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དུ། 
དྲེ་འབྱུང་བའི་མཐུ་རྲེད་པའི་ཕིར། མམ་པར་བཞག་པ་ན་ཡང་་་་་་རོག་དྲེ་གིས་དང་ལྡན་པར་རིག་པར་བའི། 
མམ་པར་བཞག་པ་ན་ཡང་ཡང་དག་པར་རོག་པར་བྲེད་པའམ་ས་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དྲེ་གིས་བཤད་པས་
གཞན་གིས་པོའང་རིགས་པ་མཚུངས་སོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། ལམ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ལ་ནི། ཡང་དག་
པའི་རོགས་དང་ངག་དང་། ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་དང་དན་པ་རྣམས་མི་སིད་དོ། །འོ་ན་ལམ་ལ་སོམས་པར་
ཞུགས་པ་དྲེའི་ཚེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྒྲུབ་་་་་་ལམ་ལ་ཟྲེར་པའི་ཆོས་སུ་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་
ཆོས་ཐོབ་པས་དྲེའི་རང་བཞིན། ཟག་པ་མྲེད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྲེད་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་སྲེ། གང་ཐོབ་པས་ལངས་
ཀང་སར་ཡང་ལོག་པའི་ངག་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་ཡང་དག་པའི་ངག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
འཇུག་གོ །དྲེའི་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ིད་དྲེ་གཞན་དུ་ན་
ལམ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ལ་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སོ། །དན་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུ་མཚན་་་་་་བློ་བརན་དང་ཨ་བྷ་ཡའི་

འཆད་ལུགས་ལྟར་ན་མཚུངས་པས་དྲེ་ཡང་དྲེར་འདོད་དགོས་ཤིང་གཞན་དུ་ན་དན་པ་ཡང་ངོ་། །ཡུན་རིང་པོར་་་་་་དབིག་མི་
སོ་བར་ཤྲེས་སིབ་ཀི་གྲེན་པོར་དྲེ་སྤོང་བྲེད་ཀི་ལམ་བསོམ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་སྤོང་བའི་
ཡན་ལག་ནི། རྩོལ་བ་ཞི་གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀི་་་་་་མཚན་མ་ལ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་རོ། །རྒྱུ་
མཚན་ལ་དན་པ་ྲེ་བར་གནས་པས་བིང་རྒོད་མྲེད་པར་འཕགས་་་་་་བློ་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཆྲེད་དུ་ལམ་གི་
སིབ་པའི་གྲེན་པོར་་་་་་དབིག་བསོམ་པ་གང་ཞིག་ཞུམ་རྒོད་སོགས་སོམ་སྤང་ྲེ་ོན་སྤོང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ནི། 
དན་པ་དབུས་བཤད་སོགས་་་་་་མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་་་་་་གནོད་དབིག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་སིབ་པའི་
གྲེན་པོར་བསོམ་པའི་འཕགས་ལམ་རྩྲེ་གཅིག་པ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །ཕི་མ་དྲེ་གསུམ་གིས་རིམ་བཞིན་ོན་
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སིབ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་དག སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་དང་བྲལ་བའོ། །ཞྲེས་དབུས་
མཐའི་འགྲེལ་བཤད་དོ། །དྲེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟ་བུར། །རོགས་པའི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་སྲེ། །རྣམ་བཞག་ཇི་བཞིན་
རོག་པ་དང་། །རྣམ་པར་བཞག་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཤྲེས་བ་དག་དང་ལམ་
དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་ནི། །སིབ་པའི་གྲེན་པོར་བསོམ་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ལྟ་རོག་རྩོལ་གསུམ་
ཤྲེས་རབ། །ངག་མཐའ་འཚོ་བ་གསུམ་ཚུལ་ཁྲིམས།་་་་་ཡིན་པས་བསོད་སོམས་སོགས་ལ་འཇུག་ཚེ་བ། གཞན་རྣམས་གནས་པའི་ཚེ་བ། ཞྲེས་

འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་རོ། །དན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཕུང་པོའ།ོ །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་ཐུབ་དགོངས་སོ། །་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་

བརན་མར། ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་འདོར་ན་རྣམ་པ་གིས་བཞག་སྲེ། སོད་པའི་ཚེ་གང་བ་བ་དང་གནས་པའི་ཚེ་གང་བ་བའོ། །དྲེ་ལ་སོད་པ་ནི། བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པ་དང་

འཆག་པ་སྤང་པར་བྲེད་པ་སྲེ། དྲེའི་ཚེ་ན་ནི་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་གསུམ་ལ་གནས་པར་བའོ། །གནས་པ་ནི། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་སྲེ། 

དྲེའི་ཚེ་ན་ཞི་གནས་བསོམ་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་བསོམ་པ་གིས་བའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་གནས་པའི་ཚེ་གཞན་ལྔ་བའོ། །སོད་པ་ནི་རྒྱུ་བ་ལ་ཟྲེར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་རོག་པ་དང་རྩོལ་

བ་གསུམ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྲེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ིད་དོ། །ཡང་དག་པའི་རོག་པ་དང་རྩོལ་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་ཕོགས་སོ། །ཡང་དག་པའི་

དན་པ་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞི་གནས་ཀི་ཕོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྲེ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞི་གནས་ིད་དོ། །དན་པ་ནི་ཞི་གནས་ཀི་འཁོར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །བཤྲེས་སིང་འགྲེལ་
བར། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་བོ། །ཡང་དག་པའི་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། འཚོ་བ་ནི་ཁ་
གསག་དང་ལོག་འཚོ་སྤོང་བའོ། །རྩོལ་བ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་སྤོང་བ་བཞིའོ། །དན་པ་ནི་
དམིགས་པ་མ་བརྲེད་པའོ། །དྲེ་ཡང་དན་པ་ྲེར་བཞག་བཞིའོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་བསམ་གཏན་བཞིའོ། །ངག་ནི་
དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་བཞིའོ། །ལས་ཀི་མཐའ་ནི་ལས་ཀི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་དང་སྤོང་བའི་རང་བཞིན་
གསུམ་མོ། །རོག་པ་ནི་གནོད་སྲེམས་མྲེད་པ་དང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་དགྲེ་བའི་རོག་
པ་རྣམ་པ་དུ་མའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ཐུབ་དགོངས་སུ། ཕལ་ཆྲེར་དྲེ་བཞིན་ནོ། །བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་འགྲེལ་བཅས་
དང་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་སུ་ཡང་ཚུལ་གཞན་ཡང་སང་ངོ་། །དྲེ་དག་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅི་རིགས་
པའོ། །གངས་ངྲེས་ནི། ལྟ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་སྲེ། སོམ་ལམ་རྲེས་ཐོབ་་་་་་དབིག་དྲེས་མཐོང་ལམ་
གི་རོགས་པ་ལ་་་་་་དབུས་བཤད་བདག་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་་་་་དབུས་རོགས་སོ། །ཞྲེས་མཐོང་ལམ་གཅོད་པས་སོ། །ཐུབ་

དགོངས་དངོས་དབུས་བཤད་དོན། རོག་ངག་གཞན་གོ་བྲེད་ཀི་ཡན་ལག་སྲེ། རོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་སྲེ་ངག་གིས་སྲེང་གྲེའི་་་་་་དབུས་ས་
སོགས་པས་གཞན་གིས་གོ་བར་ནུས་པས་སོ། །ངག་མཐའ་འཚོ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྲེད་པའི་ཡན་
ལག་སྲེ། ངག་གིས་བསད་་་་་་དམ་པའི་ཆོས་ཞྲེས་བློ་པ་དང་་་་་་དབིག་འབྲེལ་བའི་གཏམ་གི་་་་་་དབིག་འདི་ནི་ཐོགས་་་་་་བློ་པ་མྲེད་པ་
དང་དོན་ཤིན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་འགལ་བ་མྲེད་པ་དང་དོན་གསལ་བར་ ་་་་་བློ་བརོད་པ་ལས་ན་འདིས་དྲེ་ཁོ་ན་
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ངྲེས་པར་རོགས་སོ་ཞྲེས་ལྟ་བའམ་ཤྲེས་རབ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆྲེས་སོ། །ལས་མཐས་སོག་གི་་་་་་བློ་ཕིར་ཡང་བ་བ་མ་ཡིན་
པ་་་་་་དབིག་མི་བྲེད་པས་་་་་་དབིག་འདི་ནི་འཕགས་པ་དགྲེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་་་་་་བློ་དང་ལྡན་ནོ། །ཞྲེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་
དག་ཏུ་ཡིད་ཆྲེས་སོ། །འཚོ་བས་་་་་་ལུས་གནས་པ་ཙམ་དུ་བ་བའི་ཕིར་རིགས་པ་དང་ཚོད་ཟིན་་་་་་བློ་པར་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་
པ་་་་་་བློ་ཚོལ་བས་ངྲེས་པར་འདིས་་་་་་བློ་ནི་ཡོ་བད་རྣམས་ལ་སྲེད་པ་སྤངས་སོ་ཞྲེས་་་་་་བློ་ཡོ་བད་བསྙུངས་པར་ཡིད་
ཆྲེས་སོ། །་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུ་འཚོ་བའི་དོན་གིས་ཡོ་བད་ནི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཅྲེས་སོ། །ཤཱནིས། ཡོ་བད་བསྙུངས་བ་ནི་ཡོ་བད་ཀི་ཕོངས་པར་
བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་མདོ་བཏུས་འགྲེལ་བར་རོ། །ལྷག་མ་གསུམ་གྲེན་པོའ་ིཡན་ལག་སྲེ། བིང་རྒོད་དང་བྲལ་བའི་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དུས་ཀི་བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་བསྡུས་པ་ནི་རྩོལ་བ་སྲེ། དྲེས་འཕགས་ལམ་
བསོམས་ཏྲེ་སོམ་སྤང་ོན་མོངས་པའི་གྲེན་པོ་བྲེད་དོ། །དན་པས་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་ཞུམ་རྒོད་ཀི་གྲེན་པོ་
བྲེད་དྲེ། རྒོད་པའམ་རྒོད་དུ་་་་་་དབུས་བཤད་དོགས་པ་ན་འཁོར་བའི་སོན་་་་་་མདོ་རྒྱན་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་སོགས་སོ་བར་འགྱུར་་་་་་
དབུས་བློ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན། བིང་ངམ་བིང་དུ་དོགས་པ་ན་དྲེ་པའི་ཡོན་ཏན་
སོགས་སྲེམས་གཟྲེང་བསོད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དགའ་བར་་་་་་དབུས་བཤད་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་
རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཞི་ལྷག་རྲེ་རྲེས་སམ་ཟུང་འཇུག་གིས་་་་་་དབུས། འགྲེལ་ཆྲེན། དབུས་བཤད། འགྲེལ་ཆྲེན། བློ། བིང་
རྒོད་ཀིས་ྲེ་བར་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ལ་ལྷུན་་་་་་ཀུན་དབུས་གིས་གྲུབ་པར་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་བཏང་སོམས་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་སོ་ནས་སོ།་་་་་བློ་བརན་ནོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་མངོན་ཤྲེས་སོགས་དབང་གི་མི་
མཐུན་ཕོགས་ཀི་གྲེན་པོ་བྲེད་དྲེ། བསམ་་་་་་དབིག་གཏན་ལ་གནས་ནས་མངོན་ཤྲེས་་་་་་དབིག་སོགས་སྒྲུབ་པས་
སོ། །དབུས་མཐར། ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བྲེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྲེད། །མི་མཐུན་
ཕོགས་ཀི་གྲེན་པོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་དྲེ་བརྒྱད་དོ། །ལྷ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོ་བད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་
རྣམ་པར་རིག་བྲེད་འདོད། །ོན་མོངས་ྲེ་བའི་ོན་མོངས་དབང་། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གྲེན་པོའ།ོ །ཞྲེས་
སོ། །གིས་པ་ནི། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་སོམ་པའི་ལམ་འབྱུང་བས་
འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་སོམ་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་དྲེ་ན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ཡང་སར་བཤད་ལྟར་ཁད་ཆོས་
བའོ། །སིར་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་
སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་་་་་་ཞྲེས་པ་གཟུ་ཆྲེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པས་སོ། །ངོ་། །་་་་་ཀུན་བཏུས་བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བཞིན་་་་་་
ཀུན་བཏུས་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། ཡོངས་སུ་གཅོད་་་་་་ཀུན་བྲེད་དང་། གོ་བྲེད་དང་། ཡིད་ཆྲེས་བྲེད་དང་། ོན་མོངས་པའི་ྲེ་
ོན་གི། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སིབ་པའི་གྲེན་པོ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཀུན་དངོས་དྲེ་རྣམས་གང་དང་གང་
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ལས་བཤད་ནི་མཆན་བུ་ལས་ཤྲེས་སོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི་སོ་བདུན་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །དན་པ་ྲེར་བཞག་
བཞི་ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་བར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་སོབ་མ་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་ལམ་གི་
རྲེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ཅན་སོ་བདུན་ཡོད་ལ། ཆོས་སུ་བདྲེན་པར་མི་འཛིན་པའི་བང་པའི་སར་
བཤད་ལྟར་སོ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུའི་རྣམ་པ། སངས་རྒྱས་སའི་མཐར་ཕིན་པའི་སོ་བདུན་ནི་རྣམ་
མཁྲེན་གི་ཤྲེས་རྣམ་དངོས་སོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །རྒྱ་འགྲེལ་རྣམས་སུ་དྲེ་ཐྲེག་དམན་གིར་བཤད་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་
གི་ཞར་ལ་བཤད་པར་རློམ་པར་སང་སྲེ། ཟླ་ཟྲེར་དུ། དྲེ་བཤད་ཟིན་ཞྲེས་པའི་རྲེས་སུ་དྲེ་ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དུ་གྲེར་བའི་ཕིར་དང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཕན་པ་བསྲེད་པར་བྲེད་པའི་རྒྱུའི་ཕིར་རྲེས་སུ་མི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ལས་སོ་སོར་རོགས་པའི་དོན་དུ་
སོང་པ་དང་སིང་རྲེ་དབྲེར་མྲེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བསོམ་པར་བའོ། །ཞྲེས་
སོ། །གིས་པ། ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་ལའང་བང་པའི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གིས་ཡོད་པ་ལ། རྒྱུའི་རྣམ་
པ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་གོ་བར་བ་ཞིང་། དང་པོའ་ིདབང་དུ་བས་པ་ལ་ལམ་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་དྲུག་སྲེ། གྲེན་པོའ།ི 
སྤྲུལ་པའི། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེན་གནས་ཀི། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་སྤོང་བའི། སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་ལམ་གི་
རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོ་བསན་བཅོས་གཞན་གི་ལུགས་དང་། མདོ་དང་བསན་བཅོས་འདིའི་
ལུགས་གིས་སོ། །དང་པོ་ལ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་བཤད། ཡུལ་ཅན་སོ་གསུམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
བཤད། དྲེ་རྒྱུ་ཆོས་ཀི་སྡོམ་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤད་སྦྱར་འགྲེལ་ཆྲེན་བློ་བརན་མར་་་་་་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་བདག་
གིས་མྲེད་པ་ནི། སོང་ིད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་སྲེ། དྲེ་ལ་དྲེས་དམིགས་པའི་ཕིར་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་རོ། །བདག་
གིས་སུ་འཛིན་པའི་རྲེན་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་ལྔ་ནི་སྨོན་མྲེད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་སྲེ། དྲེ་བདག་གིས་མྲེད་
པར་གིས་སུ་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བའི་གནས་དང་རྲེན་ཡིན་ཞིང་སྲེ་རྒ་ན་འཆི་སོགས་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་ཅན་
ཡིན་པས་སྨོན་བ་མིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བར་དམིགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཇི་བཞིན་ནོ། །སོ། །རྲེན་དྲེ་འད་དྲེ་རག་ཏུ་ྲེ་བར་ཞི་བའི་་་་་་བློ་

དངོས་འགོག་བདྲེན་ཡོངས་གྲུབ་་་་་་བློ་དངོས་ནི་མཚན་མྲེད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་སྲེ། ཇི་ལྟར་དམིགས་ན་་་་་་དངོས་

ཡོངས་གྲུབ་ནི་མིག་དང་གཟུགས་སོགས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དམིགས་སོ། །ཞྲེས་
སོ། །་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངོས། ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་ནི། །བདག་མྲེད་རྣམ་པ་གིས་པོ་དང་། །བདག་ཏུ་འཛིན་
པའི་རྲེན་དང་ནི། །དྲེ་རག་ྲེར་ཞི་ཡིན་ཞྲེས་བ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཞྲེས་གསུང་
བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནོར་ཏྲེ། ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོར་ཅི་ལྟར་རིགས། འགྲེལ་པ་གང་ལས་བཤད། དྲེས་



102   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

ན་ཡུལ་བདག་མྲེད་གིས།་་་་་བཤད་སྦྱར་འགྲེལ་ཆྲེན་དངོས། ྲེར་ལྲེན་ཕུང་ལྔ། མྱང་འདས་སམ་་་་་་བཤད་དྲེ་དག་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཞི་
བའི་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་ཡོད་པས་ཡུལ་ཅན་སོང་ིད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་གསུམ་སྲེ།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན། བདག་
གིས་སུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་བདག་མྲེད་གིས་ལ་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ་བདག་གིས་མྲེད་པར་་་་་་དབིག་ཤྲེས་པར་་་་་་རྩ་བ་བ་བའི་ཕིར་དུ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་བཤད་དྲེ། དྲེས་དྲེ་ཁོང་དུ་
ཆུད་པས་སོ། །བདག་འཛིན་གི་རྲེན་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་ལྔ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཤིང་མ་ཆགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

པའི་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ནི་སྨོན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། བདག་འཛིན་གི་རྲེན་དྲེ་སྤང་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །དྲེས་
དྲེ་སྡུག་བསལ་གི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཤྲེས་ནས་སྤོང་བར་བྲེད་པས་སོ། །བདག་གིས་སུ་འཁྲུལ་བ་
སྤངས་པ་དང་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་ལྔ་ྲེ་བར་ཞི་བའི་མྱང་འདས་་་་་་བཤད་ཡོངས་གྲུབ་ལ་རྒྱུན་དུ་དགའ་བ་ཅན་་་་་་བཤད་པ་

དབིག་གི་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་པ་ནི་མཚན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། བདག་འཛིན་གི་རྲེན་ྲེ་བར་ཞི་བ་མྱང་འདས་
ཡོངས་གྲུབ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་བཤད་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེས་དྲེ་མངོན་དུ་བྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ནི་གཟུང་
འཛིན་ངོ་བོའ་ིཕིར། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྲེས་པར་བ། །རྣམ་པར་མི་རོག་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས། །རག་ཏུ་དགའ་དང་
ལྡན་པའོ། །ཡོངས་སུ་ཤྲེས་དང་སྤོང་བ་དང་། །མངོན་སུམ་དུ་ནི་བ་བའི་ཕིར། །སོང་ིད་ལ་སོགས་ཏིང་འཛིན་
རྣམས། །དོན་རྣམ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསགས། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཞྲེད་
པས། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་ིད་དུ། །ཆོས་ཀི་སྡོམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་
བཤད། །ཅྲེས་ཏྲེ། ཟག་བཅས་ཀི་འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་གིས་ནི་སྨོན་མྲེད་ཀི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་་་་་་བཤད་སྦྱར་ཅིང་སོག་ལྲེ་བསྲེགས་པའི་་་་་་བཤད་སྦྱར་སོ་དང་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

འད་བར་རིག་ནས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲེ་ལ་ཆགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཤིང་སྨོན་པར་་་་་་གིས་ཀ་མི་བྲེད་པས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་
བདག་མྲེད་པ་ནི་སོང་ིད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་སྲེ། ཀུན་བརགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པའི་བདག་གིས་མྲེད་པར་བསོམས་་་
་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ན་དྲེ་འགྲུབ་པས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ནི་མཚན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་སྲེ། 
འདིར་མྱང་འདས་ནི་དབང་པོ་་་་་་ཀུན་བཏུས་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་རོག་དཔོད་ཐམས་ཅད་
ལས་འདས་པས་དྲེ་བསོམས་ན་དྲེ་འགྲུབ་པས་་་་་་ཀུན་བཏུས་སོ། །ཆོས་ཀི་སྡོམ་དྲེ་བཞི་ཡང་། བརན་པ་རྣམས་ཀི་
བཞི་པོ་དྲེ། །མྲེད་པའི་དོན་དང་རྣམ་རོག་དོན། །ཀུན་ཏུ་རོག་དོན་ཁོ་ན་དང་། །རྣམ་རོག་ྲེ་བར་ཞི་བའི་
དོན། །ཞྲེས་ཏྲེ། འདིར་སྲེ་འཇིག་གི་དོན་ནི་མི་རག་པའི་དོན་མིན་གི་རག་ཏུ་མྲེད་པའི་དོན་ནི་མི་རག་པའི་དོན་ཏྲེ། 
གང་རག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། འདུས་བས་རྣམས་ལ་ཀུན་བརགས་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་རི་བོང་རྭ་
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བཞིན་་་་་་ཀུན་བཏུས་དུ་མྲེད་དྲེ། ཀུན་བཏུས་་་་་་ཀུན་བརགས་རག་ཏུ་མྲེད་པའི་དོན་ནི། མི་རག་པའི་དོན་ཏྲེ་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་

དངས་དྲེ། ཞྲེས་སོ། །མི་རག་པའི་དོན་གང་ཞྲེ་ན་མྲེད་པ་དང་མི་རག་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །མི་རག་པའི་དོན་ནི་ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་པ་སྲེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དབྲེན་པའི་ཕིར་དྲེ་ལ་འཇིགས་

པ་གང་ཡང་མྲེད་དྲེ། འདི་ནི་མི་རག་པའི་དོན་ནོ། །་་་་་ཞྲེས་སོ། །འདུ་བྲེད་རང་ིད་རག་པར་མྲེད་པའི་དོན་ཞྲེས་པ་ནི་གཏན་མ་
དགོངས་སོ། །ཡང་དག་པ་མིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་དོན་གིས་སྡུག་བསལ་བ་སྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་རོག་ ་་་་་དབིག་པའི་
སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གཞན་གི་་་་་་དབིག་དབང་གི་དངོས་པོ་ིད་སྡུག་བསལ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཙམ་དུ་འཁོར་བར་སྡུག་
བསལ་བས་ཞྲེས་་་་་་དབིག་སོ། །དྲེ་བསླུ་བའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཞྲེས་བཤད་སྦྱར་རོ། །ཀུན་བརགས་པའི་
བདག་གིས་མྲེད་ཀི་བདག་གིས་སུ་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཙམ་་་་་་བཤད་སྦྱར་དང་ཐ་སད་ཙམ་་་་་་བཤད་སྦྱར་ཡོད་པས་བདག་
མྲེད་དོ། །སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གི་རྣམ་རོག་ཕིན་ཅི་ལོག་སྡུག་བསལ་་་་་་བཤད་སྦྱར་གི་དངོས་པོ་རྣམས་སོ་སོར་
བརགས་པས་་་་་་བཤད་སྦྱར་འགོག་པའི་ཕིར་་་་་་བཤད་སྦྱར་ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀི་དོན་ཏྲེ། འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་དག་
གོ །གིས་པ་ནི། གྲེན་པོའ་ིལམ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད། གསུམ་གང་ན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་སྲེ། 
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ཞིང་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའི་སོ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་ཞྲེས་ས་སྦྱོར་བམ་
གིས་ལས་སོ། །དྲེ་གསུམ་གང་ན། གོ་རིམ་བཞིན་སྦྱར་ན་ཕུང་པོའ་ིསོང་པ་དང་བདག་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་པའི་བང་འཕགས་དབང་རྣོན་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོང་ིད་ཀི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་གི་བང་འཕགས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་
དྲེས་བས་པ་བདག་གིར་ལྟ་བའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། རགས་འདའོ། །ཕུང་པོའ་ིསོང་བདག་གིས་ཀང་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་ཐར་སོ་སོང་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཐ་དད་དང་གཅིག་པའི་བདག་གིས་སོང་པའི་སོང་ིད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་ན་ཐར་བར་འགྱུར་བས་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་འགོག་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཆོས་ཅན། 
རྣམ་པར་ཐར་སོ་མཚན་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གི་མཚན་མ་ལམ་བདྲེན་གིས་
མྲེད་པར་བས་པའི་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་པས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་བདྲེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཆོས་ཅན། རྣམ་
ཐར་གི་སོ་མཚན་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གི་མཚན་མ་སྲེལ་བྲེད་ཀི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀི་ཆ་ཡིན་པས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་འགོག་ལམ་གི་རྣམ་པ་ལ་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་བང་འཕགས་ཀི་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཐར་སོ་མཚན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། རྣམ་རོག་གི་མཚན་མ་མྲེད་པའི་
བང་འཕགས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་ལྟ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ་རྒྱུར་ཡོད་་་་་་གསྲེར་པ་ཅན་
ནམ་འབྲས་བུར་ཡོད་པ་ཅན་གི་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའི་རྣམ་རོག་
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གི་མཚན་མ་ཞི་བའི་ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་རོགས་པ་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་མཛོད་དུ། མཚན་མྲེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཡིས། །་་་་་ཞྲེས་འགོག་

བདྲེན་གི་ཞི་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་པུ་མཚན་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ནི་ན་ཐོས་ཁོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །ཟག་བཅས་ཀི་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་གི་
རྣམ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སོགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་
པར་ཐར་སོ་སྨོན་མྲེད་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སོན་དང་བཅས་པས་དོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་མངོན་
སུམ་དུ་རིག་པའི་བང་འཕགས་དབང་རྣོན་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཐར་སོ་སྨོན་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའི་བང་འཕགས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་པ་ལ། བླང་
བར་སྨོན་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསལ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རིག་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པས་
སོ། །གནོད་འཇོམས་སུ། ཀུན་བརགས་པ་རྣམས་མཚན་ིད་མྲེད་པར་མཐོང་བ་ནི་སོང་པ་ིད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཏོ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ཞི་བའི་མཚན་ིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་མཚན་མ་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །གཞན་གི་
དབང་ལ་མི་མཐུན་པར་མཐོང་བ་ནི་སྨོན་པ་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏོ། །ཞྲེས་སོགས། རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་
སོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། སོང་ིད་མཚན་མྲེད་སྨོན་མྲེད་ཅྲེས་པ་ཙམ་གསུངས་པ་ནི་ཐོས་བསམ་སོམ་
པ་གང་རུང་གིས་ཤྲེས་པ་དང་། སོང་ིད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནི་སོམ་བྱུང་འཇིག་
རྲེན་འདས་མ་འདས་གང་རུང་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པ་དང་། རྣམ་ཐར་གི་སས་གསུངས་པ་ནི་སོམ་བྱུང་འདས་པ་ཁོ་ནར་
བཤད་དོ། །འདི་ལ་ཚུལ་མང་ཞིང་་་་་་དགོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་པ་འཆད་དགོས་ནའང་མངས་སུ་དོགས་པས་བཞག་
གོ །གིས་པ། སྤྲུལ་པའི་ལམ་ལ་གཞན་གི་དོན་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་
མོ། །གང་ན། གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྲེ། འདི་ལ་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི། གཟུགས་མྲེད་
གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི། སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ལྟ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། ན་
ཐོས་ལྟར་ན། བསམ་གཏན་དངོས་གཞིའི་སྲེམས་ཐོབ་པའི་སོ་སྲེ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཅི་རིགས་སོ། །་་་་་
འདི་བུ་ནོར། ས་གང་ལ་རྲེན་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ལ་སྲེ། འདོད་པའི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་གྱུར་
པའི་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས་སོ། །འདིར་ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་
འཕགས་པ་སོབ་པ་ལ་ཡོད་དྲེ། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། མཐོང་བ་དང་སོམ་པའི་ལམ་གི་མཚན་ིད། ཅྲེས་སོགས་
བཤད་དོ། །སྲེམས་ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན། གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་པར་མ་
བཤིག་པ་སྲེ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་མ་ཐོབ་པས་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་་་་་་ཀུན་བཏུས་དང་མ་བྲལ་བའམ། ཐོབ་
པས་དྲེ་དང་བྲལ་ཡང་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་བཞག་པས་་་་་་ཀུན་བཏུས་ནང་རྣལ་འབོར་པ་་་་་་གནོད་འཇོམས་རང་ལ་སྐྲ་དང་
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སྤུ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་རང་བཞིན་པར་སང་བའི་ཕི་རོལ་སོད་བཅུད་ཀི་གཟུགས་
རྣམས་ལ་སོད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཆྲེ་བ་ལ་དྲེ་བས་ཀང་ཆྲེ་བའམ་ཆུང་ངུ་། ཆུང་ངུ་ལ་དྲེ་བས་ཀང་ཆུང་བའམ་ཆྲེ་
བར་སྤྲུལ། བཅུད་ཀི་སྲེམས་ཅན་མཛེས་པ་ལ་དྲེ་བས་ཀང་མཛེས་པའམ་མི་མཛེས་པར་སྤྲུལ། མི་སྡུག་ཅིང་མི་
མཛེས་པ་ལ་དྲེ་བས་ཀང་མི་མཛེས་པའམ་མཛེས་པར་སྤྲུལ་ཏྲེ་་་་་་རྒྱལ་སས་དོན་ས་ཚོགས་སུ་ལྟ་བའོ། །ཞྲེས་བ་
བའོ། །ནང་གི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་གཟུགས་ཅན་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་དམིགས་
པའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཞྲེས་བརོད་དོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་དག་ལྡན་ནོ། །དྲེ་གིས་སུ། འདོད་པའི་ཁ་
དོག་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འཇུག ཅྲེས་ན་ཐོས་ལྟར་འཆད་དོ། །བདག་རྲེན་
བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞྲེས་འགོར་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ལྟ་བའི་བང་འཕགས་དབང་རྣོན་གི་གཟུགས་
ཅན་གི་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས་སིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་དགོད་དོ། །གིས་པ་ལའང་ན་ཐོས་
ལྟར་ན། གང་ཟག་སར་བཞིན་དང་། ས་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་པས་
བསམ་གཏན་གིས་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་དྲེ། དང་པོ་གིས། མི་སྡུག་་་་་་པས་ས་ནི་བསམ་གཏན་གིས་ན་ཡོད། །ཞྲེས་
སོགས་ཞིབ་ཏུ་ཤྲེས་དགོས་སོ། །འདིར་གང་ཟག་སར་བཞིན་ནོ། །སྲེམས་ཀང་བཞི་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་གཟུགས་ཀི་
འདུ་ཤྲེས་བཤིག་ནས་ཕི་རོལ་ལ་ལྟ་དགོས་པས་སོ། །བོད་རྣམས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་དང་བཞི་པ་གིས་
ཀ་ལ་བརྲེན་དགོས་ཟྲེར་བ་ནི། འཁྲུལ་གཞི་ཨཱརྻ་དང་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། གཟུགས་མྲེད་ལ་བརྲེན་ཞྲེས་པ་
སང་ཡང་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་ཅན་དགོངས་པ་མིན་ཏྲེ། ཕིར་རམ་ཅྲེས་སོགས་གདམས་་་་་་རྒྱལ་སས་ཀ་ཅན་གིས་ཀས་
སོས་པས་སོ། །གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་ཐོབ་ཀང་དྲེ་དུས་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པར་ས་སྡྲེར་བཤད་དོ། །ཚུལ་ཇི་
ལྟར་ན་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་ལ་བརྲེན་ནས་་་་་་རྒྱལ་སས་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་རྣམ་པར་བཤིག་པ་སྲེ་གཟུགས་
ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ། མ་བྲལ་ཡང་གཟུགས་མྲེད་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་ནང་
གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་མིང་་་་་་སས་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་སར་བཞིན་ལྟ་བའོ། །གོ་རིམ་
བཞིན་དུའི་དོན་དྲེའོ། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། རྣམ་ཐར་དྲེ་གིས་ཆོས་ཅན། བསོམ་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཇི་ལྟར་
འདོད་འདོད་དུ་སྤྲུལ་པའི་སིབ་པའི་གྲེན་པོར་བསོམ་པས་སོ། །དྲེ་གིས་སྤྲུལ་པའི་སིབ་པ་ལས་གོལ་་་་་་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་

ཏ་བས། རྣམ་པར་ཐར་པ་སྲེ་གིས་དང་ངོ་། །འདིར་ནི་བང་འཕགས་ཀི་དྲེ་གིས་གཟུང་ངོ་། །འདི་ལ་འདོད་པའི་
ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འཇུག་པའི་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཁ་དོག་ལ་
ཆགས་པའི་གྲེན་པོར་གིས་པ་ལ་འཇུག་པས་གིས་གནོད་འཇོམས་སུ་བཤད་དོ། །་་་་་དག་ལྡན་ཡང་དོན་དྲེ། གསུམ་
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པ་ལ་བསོམ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཟག་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གིས་ཐོབ་པས་སོ། །སྲེམས་བཞི་པ་སྲེ་མཛོད་དུ་ཡང་། 
གསུམ་པ་མཐའ་ན་ཞྲེས་སོ། །གང་གི་གྲེན་པོར་ན། གཟུགས་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དགའ་བ་སྲེ་
འབད་པ་དང་།་་་་་ཨཱརྻ་གསྲེར། གཟུགས་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་མི་དགའ་བ་མི་མཐུན་པའམ་མི་འབད་པ་སྲེ། སྡུག་པ་
སྤྲུལ་སིང་འདོད་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་སིང་མི་འདོད་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་སྲེ། བླང་་་་་་ཀུན་བཏུས་སུ་ཡང་ཡོད་དོར་གི་བློ་
དྲེ་དག་གི་གྲེན་པོར་རོ། །དགའ་མི་དགའ་དངོས་མིན་ཏྲེ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཐོབ་ལ་མ་མས་པས་
སོ། །ོན་མོངས་པ་ཞྲེས་པའང་། ོན་སིབ་དངོས་མིན་གི་གྲེན་པོའ་ིམི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་དྲེར་བརོད་
དོ། །བུ་་་་་་གསུངས་སོ། །་་་་་དི་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་བསོམ་པ་སྲེམས་ཞུམ་པ་དགའ་བར་བ་བ་དང་གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྡུག་པར་དམིགས་ན་ཆགས་པ་སྲེ་མི་སྲེ་

སད་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་སོ། །མཛོད་ཕལ་ཆྲེར་འད་ཨཱརྻ་གསྲེར། ལྟར་བསོམ་ཞྲེ་ན། སོ་སྲེས་དང་པོ་བསོམ་པ་ལ་འདུ་ཤྲེས་གསུམ་སྲེ། 
ཕན་ཚུན་ལྟོས་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་པའི། རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བའི། རོ་གཅིག་པའི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་སྡུག་
པ་ལ་ལྟོས་་་་་་རྒྱལ་སས་ནས་མི་སྡུག་པར་བཞག་མི་སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྡུག་གོ་ཞྲེས་པར་འགྱུར་གིས་ལྟོས་མྲེད་དུ་
མིན་པར་་་་་་རྒྱལ་སས་རོགས་ནས་བསོམས་པས་ལྟོས་་་་་་བུ་མྲེད་དུ་སྡུག་མི་སྡུག་ཏུ་ཞྲེན་པ་ལྡོག་གོ །གིས་པ་ནི། 
སྡུག་པ་ལ་ཡང་མི་སྡུག་་་་་་རྒྱལ་སས་པ་ིད་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་་་་་་རྒྱལ་སས་མི་སྡུག་པ་ལའང་སྡུག་པ་འབྲྲེལ་ཏོ། །སྡུག་པར་
གགས་པའང་བཏགས་པ་་་་་་རྒྱལ་སས་ཙམ་སྲེ་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་མི་གཙང་བའི་་་་་་རྒྱལ་སས་རས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་ནང་དུ་
འདུས་པས་སོ།་་་་་རྒྱལ་སས། །དྲེ་ལྟར་རོགས་ནས་བསོམས་པས་སྡུག་་་་་་བུ་སོན་མི་སྡུག་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཞྲེན་པ་ལྡོག་
གོ །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནས་མཐར་་་་་་སས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་བསྲེས་ཏྲེ་སྡུག་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་འདུ་ཤྲེས་
ཀིས་མོས་པར་བྲེད་དོ། །འཕགས་པས་བསོམ་ན་རོ་གཅིག་པའི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་ཏྲེ། མདོར་ན་དྲེ་ལྟར་བསོམས་
པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སྡུག་པར་་་་་་ས་བ་དོན་སྤྲུལ་པ་ལ་་་་་་ཀུན་སས་དབང་འབོར་པ་་་་་་རྒྱལ་སས་ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་་་་
་་བུ་སོན་སྡུག་པར་སྤྲུལ་པའི་སིབ་པ་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་ན་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲེ་ཡང་ཡིན་ལ་རོགས་བང་
གི་་་་་་གསྲེར་ཐབས་ཡིན་་་་་་གསྲེར་པས་དྲེའི་་་་་་གསྲེར་སོ་་་་་་རང་ཀིར་དུ་མྲེད་འདི་གཟུགས་ཅན་་་་་་རྒྱལ་སས་སུ་ལ་ཟྲེར་གི་རྣམ་ཐར་གི་
སིབ་པ་་་་་་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་གཟུགས་ཅན་གི་དང་། འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་
རྣམ་ཐར་་་་་་རྒྱལ་སས་སུ་ལ་ཟྲེར་གི་སིབ་་་་་་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་གཟུགས་མྲེད་ཀི་རྣམ་ཐར་གི་མཆོག་
ཡིན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་དྲེ་གིས་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པས་དྲེ་གིས་ལ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་
ནས་རོགས་པར་གནས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཀི་གཞན་ལ་མིན་ནོ། །་་་་་དྲེ་ཡན་འཇུག་བཤད་དུ་ཁ་ཆྲེ་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏས་ཀང་ངོ་། །ཡང་
ན་དྲེ་གིས་ཀི་གནས་གྱུར་རོགས་པར་མངོན་དུ་བྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་བའི་སས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ཀི་ལུས་
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ཀིས། ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཚོགས་པ་ལ་ལུས་ཞྲེས་བ། ཞྲེས་བུ་རིན་དང་། ཇི་ལྟར་འདུལ་བར་
ལུས་ཀིས་འཕགས་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའོ། །གནས་སོ། །ཞྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་སོད་པའོ། །ཞྲེས་་་་་་གཞུང་

དྲེའི་དོན་ཡིན་ཞྲེས་བུ་རིན་གསུང་གསྲེར་རོ། །ཞྲེས་བ་བ་གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་གཅིག་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་གསུམ་
མོ། །་་་་་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏས་ས་མ་གིས་ལ་སྤྲུལ་པའི་ལམ་ཞྲེས་དང་། ཕི་མ་ལ་སྤྲུལ་པའི་ོན་མོངས་པའི་གྲེན་པོའ་ིལམ་ཞྲེས་དང་གཞན་འདའོ། །འདིར་ནི། བང་
འཕགས་ཀི་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་གཟུང་ངོ་། །བྲེ་བྲག་ཆོས་ཅན་དུ་བླངས་ནས་དགོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་
དོན་གི་ཆྲེད་དུ་བ་བ་་་་་་ཨཱ་ཅན་རང་དོན་་་་་་ཨཱ་མཐོང་བའི་ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་སྲེམས་སམ་ལུས་བདྲེ་བར་གནས་པའི་
ལམ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ། ཐར་པ་འཕགས་་་་་་རྒྱལ་པའི་་་་་་ན་ཐོས་ཅྲེས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཀི་བློ་དང་རང་རང་གི་རོ་མྱང་
བ་ལས་གོལ་བར་མཐུན་པར་གནས་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་གཟུགས་མྲེད་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་
སྲེ། སྦྱོར་བའི་དུས་་་་་་རྒྱལ་སས་སུ་གཟུགས་མྲེད་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཞི་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཆགས་ཤིང་རོ་མྱང་བའི་་་་་་
རྒྱལ་སས་སིབ་པ་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་དུ་བསོམས་པས་དྲེ་ལས་གོལ་བས་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཟག་མྲེད་་་་་་རྒྱལ་སས་དང་རྲེས་སུ་
མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་སོ་མི་བསོད་ཞི་བར་གནས་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་
ཚོགས་བདུན་འཁོར་གི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པས་བདུན་འཁོར་བཅས་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་འགོག་
པའི་རྣམ་ཐར་ྲེ་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་དྲེ་འད་དྲེ་འགོག་པའི་སིབ་པ་ལས་ཐར་པའི་ཕིར་དུ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་མིན་གི་རྣམ་ཐར་ལ་་་་་་ཀུན་བརྲེན་ཏྲེ་ཕིས་དྲེ་ལ་གནས་པ་་་་་་ཀུན་ལས་འདས་ནས་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་
པ་ཚོགས་བདུན་་་་་་རྒྱལ་དོན་འཁོར་བཅས་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་གི་དམག་གཅིག་སྲེ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ས་མ་་་་་་
ཀུན་བཏུས་དངོས་གསུམ་དང་བསྡོམས་པས་བརྒྱད་དོ། །་་་་་རང་ཀིར་དངོས། འདི་དང་འགོག་སོམས་ཀི་ཁད་ནི་འདི་དྲེའི་སིབ་
པ་ལས་གོལ་བའི་ཆ་ལ་བཞག འགོག་སོམས་ནི་དྲེ་གིས་བཀག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཆ་སྲེ་དོན་གཅིག་གོ །བཞི་
པ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་མཐར་གནས་དགུའོ། །དྲེ་ཡང་བརྒྱད་དྲེའི་རྲེན་ཡིན་པའམ་འགའ་ཞིག་
དྲེའི་ངོ་བོར་གནས། འགོག་སོམས་དྲེའི་རྲེས་ལས་ཐོབ་པས་དྲེར་བཞག་ཅྲེས་་་་་་བུ་སོགས་གསུང་མོད། འཇིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་དགུ་པོ་ིད་འདིར་གཟུང་ངོ་། །ཐ་མ་གིས་ཡིན་པའི་འདས་ལམ་མི་སིད་དམ་
སམ་ན་སངས་རྒྱས་སར་སོམས་འཇུག་དགུ་བཤད་ཅིང་། སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ཀི་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་ལའང་
དགུ་བཤད་ལ། དྲེ་ཟག་བཅས་ཞྲེས་ནི་མི་རུང་སྲེ་བརོད་པར་བྲེད་པའི་ལུང་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁད་པར་འགོག་
སོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དགུ་གང་ན། བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞི་སྲེ་ངོ་བོ་ཙམ་
སར་བཤད་ཅིང་འདས་པ་མ་ཡིན་པའི་བརྒྱད་དོ། །སིར་རྣམ་ཐར་དུ་སོས་པའི་གཟུགས་མྲེད་བཞི་དང་། 
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གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོམས་འཇུག་བཞིའི་ཁད་ནི། ས་མ་རྣམ་གོལ་ལམ་དག་པ་བ་ཁོ་ན་དང་། ཕི་མ་ལ་བར་ཆད་
མྲེད་ལམ་དང་ོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཡོད་དོ། །འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ། བདུན་ཏྲེ། གང་ཟག་གང་
གིས། སྲེམས་གང་ལས། ཡིད་བྲེད་གང་གིས། དགག་བ་གང་འགོག ངོ་བོ། དུས་རྲེན་གང་གིས་སོམས་པར་
འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཛོད་ལྟར་ན། ཕིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་བྲེད་དམ་དག་བཅོམ་གིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་
གོལ་གིས་ཏྲེ། མཛོད་དུ། འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང་། །ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་བྲེད་པར་འདོད། །ཅྲེས་་་་་་འདི་

རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱར་དང་། འགོག་ཐོབ་གིས་ཀ་ལས་རྣམ་གོལ། །ཞྲེས་སོ། །སོ་སྲེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འོང་། སིད་རྩྲེའི་
སྲེམས་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང་། དག་བཅོམ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་རྣམས་ཀིས་འཇུག་མི་ནུས་ཏྲེ་སིད་རྩྲེའི་
སྲེམས་དང་འཕགས་ལམ་ཚོགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཅི་
རིགས་ཀིས་འཇུག་སྲེ་མཐོང་ལམ་ནའང་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཡོད་པར་རྩྲེ་སྦྱོར་དུ་བཤད་དོ། །འོ་ན། ས་བཅུ་པར། 
ཀྲེ་རྒྱལ་བའི་སས་བང་པ་ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ལ་ས་བདུན་པ་ལ་ནི་སྲེམས་ཀི་
སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འཇུག་སྲེ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བས་པ་ཞྲེས་ནི་མི་བའོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་སོས་
པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་འབད་པ་ཆུང་ངུས་འཇུག་མི་འཇུག་གི་དབང་དུ་བས་པས་མི་འགལ་
ལོ། །ཐུབ་དགོངས་ཀི་དོན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་་་་་་གོང་འོག་བདག་གི་ལུགས་ཀིས་སིད་རྩྲེའི་སྲེམས་
ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་དྲེ་དགག་ས་བས་དང་པོ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་སྲེ། མཛོད་དུ། ཕྲ་བས་ཕྲ་བའི་མཇུག་ཐོགས་
སུ། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་དང་པོ་སིད་ལ། ཕིས་འདོད་སྲེམས་ལས་འཇུག་སྲེ། ཐོད་རྒལ་
གི་མདོ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་དྲུག་གམ་བདུན་གི་འཁོར་གི་ཁ་ཕིར་བལྟས་པའི་ཚོར་འདུ་ཞི་ནས་
སོ་བསོད་པར་འདོད་པའི་ཡིད་ལ་བྲེད་པས་སོ། །ཁད་པར་བང་སྲེས་རང་གིས་ཤྲེས་ནས་གཞན་ལ་བསབ་པའི་
ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་ནི་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་་་་་་ན་ཐོས་དུ་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཞི་པ་ནི། ན་ཐོས་
པ་ནི། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་་་་་་ཀུན་བཏུསདགག་པས་རིགས་ཡྲེ་མྲེད་དུ་འདོད་ལ། ལྡང་བ་ནི་འདི་ཙམ་ན་
ལྡང་ཞྲེས་འཕྲེན་པའི་སོབས་ཀིས་ལྡང་ཞིང་ལྡང་སྲེམས་ཀི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནི་འཇུག་ཁའི་་་་་་བོད་རྣམས་སྲེམས་སོ་
ཟྲེར་རོ། །མངོན་པ་གོང་མར། ཀུན་གཞི་འཁོར་བཅས་མ་གཏོགས་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་འགོག་པར་
བཤད་དྲེ། སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་བརན་པ་མ་ཡིན་པ་་་་་་ཚོགས་དྲུག་འཁོར་བཅས་སོ། །རྣམས་དང་བརན་པ་་་་་་ོན་

ཡིད་འཁོར་བཅས་དྲེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅིག་འགོག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ཡོད་པས་སྲེམས་ལྡན་ཏྲེ། 
མཆོད་སྦྱིན་མའི་མདོར། དགྲེ་སོང་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་ལས་འདས་
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པ་ལགས་སམ་ལུས་དང་མ་བྲལ་བ་ལགས་ཞྲེས་ཞུས་པས་དྲེའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལུས་དང་མ་བྲལ་བའོ། །ཞྲེས་
སོ། །་་་་་མདོ་འདི་ཚད་མར་བས་ནས་གནས་བརན་པའི་སྡྲེ་པ་དང་བཙུན་པ་དབིག་བཤྲེས་ཡང་སྲེམས་ལྡན་དུ་འདོད་པར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། མཛོད་དུ་རིགས་
པ་ཡྲེ་མྲེད་ལུས་ཀི་གནས་སྐབས་ལྡན་མིན་འདུ་བྲེད་དུ་བཤད་དོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། ངོ་བོ་ྲེ་བར་ཞི་བའི་དགྲེ་བ་
ཞིག་ཏུ་བཤད་ཅིང་ངོས་འཛིན་མི་སང་ངོ་། །འདིར་རྒྱ་བོད་ཕལ་ཆྲེར། ན་ཐོས་དང་ཆ་མཐུན་པར་ཀུན་གཞི་
འཁོར་བཅས་མིན་པ་རིག་པ་མྲེད་པར་འཆད་པ་ནི་ནོར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འགོག་སོམས་ཡང་རིག་པ་མྲེད་
དམ་ཅི། ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལྟར་ན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་སྲེ། སའི་སིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པ་
ལས། བང་པ་རྣམས་འགོག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྲེ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་ཚོར་བ་
གསུམ་དང་འདུ་ཤྲེས་གསུམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་དྲེ། མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་དང་གཡོ་བའི་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་མྲེད་
པར་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་པ་དང་རྲེག་པ་དང་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ཀུན་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །འདུ་ཤྲེས་གསུམ་ནི། སོ་སྲེ་ན་རང་གི་འདུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་སངས་རྒྱས་དང་བམས་པ་དང་
འཕགས་སྲེང་གིས་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་རྣམ་ཡིན་པའི་འགོག་སོམས་འདིར་བཤད་པ་ལ་ཇི་སྐད་ས། འོ་ན་མདོ་
དྲེར་ཚོར་བ་སོགས་ཀུན་འགོ་གཅོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། ཁ་ཕིར་བལྟས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་
བདུན་འཁོར་བཅས་འགོག་པ་ལ་དགོངས་ཀི། སོར་བཞག་ན་ཀུན་གཞིའི་འཁོར་བཅས་ཚོར་སོགས་བཀག་
དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ན་བང་འཕགས་ཀིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལ་ཞུགས་དུས་དྲེའི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཡྲེ་
ཤྲེས་སུ་ཕྲེ་བའི་རྣམ་ཤྲེས་ལས་ཀུན་གཞི་འཁོར་བཅས་ཡོད་ཀི། རྣམ་ཤྲེས་གཞན་མངོན་གྱུར་མྲེད་ཅྲེས་སོན་གི་
ཀུན་གཞི་མིན་པའི་རིག་པ་ཡྲེ་མྲེད་དུ་སོན་པ་མིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ནི་ས་དི་མ་སངས་པའི་བཙུན་པ་དང་
འདའོ། །ཁ་ཅིག་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ལ་བཏགས་པར་འདོད་པ་ནི། འདི་དགྲེ་བ་ཁོ་ན་
མིན་པར་ཐལ་བ་གཅིག་པུས་འཇོམས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། ི་མའི་སིང་པོར་བང་པ་ནི་ི་མ་གཅིག་ནས་བདུན་གི་
བར་དུ་སོམས་པར་འཇུག་སྲེ་དུས་རིང་་་་་་བཅོམ་རལ་སོགས་མོ་ཞིག་ཏུ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་བང་པའི་སྦྱོང་བ་ལས་
དམན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བཤད་པས་ཞག་བདུན་པས་ལྷག་པ་མི་འཇུག་ཟྲེར་རོ། །སིང་རྲེ་པད་དཀར་ལས། 
སྲེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བང་སྲེ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྲེམས་ཀིས་བར་གིས་བསྐལ་པ་
བཅུ་པོ་འདི་དག་འདའ་བར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང་སར་གི་ལུང་ནི། འགོག་པ་སྲེམས་མྲེད་དུ་
འདོད་པ་རྣམས་དངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ན་ན་ཐོས་ལྟར་ན། བློ་ཡིས་ཇི་ཙམ་འཕངས་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་འཇུག 
སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་ཇི་ལྟར་བཞྲེད་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་གོ །ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་འགོག་སོམས་མིང་འད་ཡང་
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དོན་མི་འད་བའི་ཁད་གནམ་ས་བཞིན་ནོ། །བདུན་པ་ནི། དང་པོར་མིའི་རྲེན་ལ་འཇུག་སྲེ། ཚོར་འདུ་རགས་པས་
སོ་བ་སྲེ་ས་བས་སོ། །ཕིས་གཟུགས་ཀི་རྲེན་ལ་ཡང་སྲེ། མཛོད་དུ། གིས་ཀ་འདོད་དང་གཟུགས་རྲེན་
ཅན། །འགོག་པ་དང་པོ་མིའི་ནང་དུ། །ཞྲེས་སོ། །སར་སིད་རྩྲེའི་སྲེམས་ཕྲ་བས་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ནི། 
དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་སོ་བ་ནི་དྲེའི་ཡང་སོན་དུ་འགོ་བ་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་
བཏུས་སུ། གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་སུ་ནི་འདི་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། ཞི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྣམ་པར་
སྨིན་པས་གནས་པ་རྣམས་ནི་འབད་པའི་རྩོམ་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལྲེན་པའི་
ལུགས་ཏྲེ། བསྡུ་བར་སྲེ་བ་ལ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མ་བཞག་ན་ནི། དང་པོར་འདིར་བསྲེད་ཅིང་དྲེའི་
འོག་ཏུ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་མངོན་དུ་བྲེད་དྲེ། མངོན་དུ་བྲེད་པ་དྲེ་ནི་གཟུགས་ཀི་ལུས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བཞག་ན་ནི། མངོན་དུ་བྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པར་བལྟ་
བར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །འདིས་ཀང་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་རིག་པ་ཡོད་པར་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དུ་འགྲུབ་སྲེ་
ངག་ལས་ཤྲེས་སོ། །་་་་་དང་པོ་འདོད་རྲེན་བསྲེད་ནས་ཕིས་གཟུགས་སུ་མངོན་དུ་བྲེད་ཅྲེས་པ་ལ་རྩོད་དྲེ། འོ་ན། ཅི་ཡང་མྲེད་ལས་ཆགས་བྲལ་
གཟུགས་སུ་སྲེ་བར་འགལ་ཞྲེ་ན། ན་ཐོས་ལྟར་ན། མ་མས་ན་མི་སྲེ་ཡང་མས་ནི་གཟུགས་སུ་སྲེས་ནས་དྲེར་སིད་རྩྲེའི་
སྲེམས་བསྒྲུབས་ནས་འཇུག་གོ །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་ཐོབ་ལ་མ་མས་བཞིན་དུ་
རིམ་བཞིན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་སུ་སྲེ་བས་སོན་མྲེད་དོ། །ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པར། མུ་བཞི་བཤད་དྲེ། མི་ལོགས་མྲེད་ལ་
བརྲེན་ནས་གཟུགས་ལ་ཆགས་བྲལ་ནི། གཟུགས་ལ་ཆགས་བྲལ་ཡིན་ལ་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་མི་ནུས་པའི་མུ། བསམ་
གཏན་བཞི་པ་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་གཟུགས་མྲེད་པར་སྲེ་བ་དོན་དུ་མི་གྲེར་ལ་སྤོང་བའི་ལམ་བསལ་ནས་ཁད་པར་ཅན་གི་
ལམ་ལ་གནས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་པར་འཇུག་པ་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་ལ་གཟུགས་ལ་ཆགས་བྲལ་མིན་པའི་མུ། དྲེ་ིད་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དོན་དུ་གྲེར་ཞིང་སྤོང་ལམ་ལ་གནས་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་ལ་འཇུག་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པ། དྲེ་དག་མ་
གཏོགས་པ་མུ་བཞི་པ། ཞྲེས་སོ། །ས་འོག་མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་མའི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
མངོན་པའི་སི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་གསུང་ངོ་། །མངོན་པ་གོང་འོག་གི་ཆོས་སྐད་དང་མི་མཐུན་ལ། དཔལ་ཆོས་གགས་ཀི་
ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་རུང་སྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གཟུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ན། 
སར་ཡང་གཟུགས་ཀི་སོ་སྲེར་སྲེ་མི་སིད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡང་སིད་དོ། །ལྔ་པ་སྤོང་བའི་ལམ་ནི། ས་བཅུ་པའི་
མཐའི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་སྲེ་་་་་་སྐབས་དང་པོར་མ་ལུས་པར་སྤོང་ཞྲེས་བས་ནས་སོ། །དྲེ་ལ་སོམ་སྤང་
གི་ོན་མོངས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་ཡུལ་བདྲེན་པ་བཞིས་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྡུས་པའི་ཆ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   111 

ནས་བཞིའོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཀི་དགོངས་པའོ། །སྐད་ཅིག་མ་དང་ངྲེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་སོགས་དང་གཅིག་
ཅྲེས་སོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་བཞི་དང་། ཞྲེས་ཏྲེ། བུདྡྷ་ཤི་ཡང་སྡུག་
བསལ་ཆོས་བཟོད། །ཅྲེས་སོ། །དྲུག་པ། སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་ལམ་ལ་ནི། མཐར་ཕིན་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་ཞྲེས་བ་སྲེ། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་ལམ་ནི་འབྲས་བུའི་མཚན་ིད་
དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་ན་ན་རང་དང་མ་འདྲེས་པས་དྲེ་ིད་ཀི་ལམ་ཕིན་བཅུ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བུདྡྷ་ཤིའི་དོན་ནོ། །དྲེ་
ལྟར་ན་བང་པ་རྣམས་ལ་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་ལམ་གི་རྲེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞིའོ། །མཐར་ཕིན་པའི་
སོ་བཞི་ནི་རྣམ་མཁྲེན་གིའོ། །ངག་དོན་དཔིས་ཕིན་པར་འདོད་ན་སྦྱོར་ཊིཀ་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་
སོ། །མདོར་བསན་ནི། སོབས་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་སོ་དགུ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་
དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གཅིག་པུ་ཁོ་ན་སྲེ། ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། ཡོན་ཏན་གི་དབྲེ་བ་དང་། རང་བཞིན་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་། གང་གི་ཡིན་པ་རང་བྱུང་། 
གང་གི་དོན་དུ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་བཞི། སོ་སོ་
ཡང་དག་རིག་བཞི། མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ་གཅིག་པོ་དྲེ་ལ་སོབས་ལ་
སོགས་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་དབྲེ་བ་ཡོད་པས་སོབས་ནི། རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དངོས་མཚན་གཞི་དྲེ་པའི་སོབས་སུ་
མཚོན། གཞན་གི་ཚུར་ཅུང་ཟད་་་་་་དོན་དངོས་དག་ལྡན་ཐུབ་དགོངས་ཀང་རི་བར་མི་ནུས་ཤིང་གཞན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཟིལ་་་་་་
ཐུབ་དགོངས། དག་ལྡན་གིས་གནོན་པ་ཡང་དག་པར་་་་་་ཀུན་བཏུས་འབོར་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ། ཞྲེས་རྲེ་རྲེ་ལ་སྦྱར་རོ། །བྲེ་བྲག་སོ་སོ་ལ་ཡང་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །ྲེས་་་་་་གནོད་

འཇོམས་ཀུན་སོད་ཀི་རྣམ་སྨིན་མི་འདོད་པ་གནས་འདོད་པ་གནས་མིན། སྲེར་སས་དབུལ་བ་གནས་ལོངས་སོད་
ཆྲེན་པོ་གནས་མིན། སྦྱིན་པས་ལོངས་སོད་ཆྲེན་པོ་གནས་དབུལ་བ་གནས་མིན་ཞྲེས་སོགས་དང་། བརྒྱད་
པའི་གང་ཟག་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་སན་ལས་ལྡང་བ་གནས་མིན་ཐོབ་ནས་ལྡང་བ་གནས། ས་
སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་མདོ་དང་གནོད་འཇོམས་སོགས་ལས་སོ། །བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་མཁྲེན་པ་་་་་་ཀུན་བཏུས་

ཡང་དག་པར་འབོར་ཞྲེས་སོགས་དང་། གནས་གནས་མིན་སིད་མི་སིད་ཅྲེས་ས་སྦྱོར་བམ་གིས་སོ། །རྒྱུ་དུས་
གསུམ་གི་ལས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་གང་དང་གང་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མཁྲེན་པའམ་ ་་་་་བམ་གིས་ལས་རྣམས་་་་་་
གནོད་འཇོམས་དང་དྲེ་བསགས་པའི་་་་་་དག་ལྡན་རྒྱུ་དང་ཕོགས་གང་དུ་དྲེ་བྲེད་པའི་གནས་་་་་་མདོ་དང་བདྲེ་་་་་་དག་སྡུག་
སོགས་རྣམ་སྨིན་དང་།་་་་་གནོད་འཇོམས་དག་ལྡན་ནོ། །རྒྱ་ཆྲེར་གནོད་འཇོམས་ཆགས་སྡང་རོངས་སོགས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་རང་
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རང་ལ་གནས་ཤིང་རང་རང་ལ་མོས་པ་དང་། རྲེ་རྲེ་ལ་གནས་ཤིང་གཞན་རྲེ་ལ་མོས་པ་དང་། གཞན་གིས་
སོགས་ལ་མོས་པ་སོགས་མཐུན་པ་་་་་་གནོད་འཇོམས་དང་། མི་མཐུན་པ་མི་དགྲེ་བ་ལ་གནས་ནས་དགྲེ་བ་ལ་མོས་
སོགས་སྦྱོར་བ་ཆུང་ལ་མོས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་་་་་་གནོད་བ་སོགས་མོས་པ་ས་ཚོགས་པ་མཁྲེན་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་གི་
ཁམས་གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་དག་མ་དག་གམ་བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་མིན་པ་མི་གཡོ་བའི་ལས་སོགས་
བསྲེད་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་བསམ་པའི་ཁམས་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཐུབ་དགོངས་སམ་རྲེན་དང་། ོན་མོངས་རྣམ་བང་ས་ཆུ་
སོགས་ཀི་འདུས་བས་མ་བས་ཀི་ཁམས་སོགས་དང་་་་་་མདོ་གནོད་འཇོམས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་དད་བརྩོན་སོགས་ཀི་དབང་པོ་
མཆོག་སྲེ་རྣོན་པོ་དང་མཆོག་མིན་འབྲིང་དང་ཐ་མའོ་ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ་དྲེ་དག་མཁྲེན་པ་དང་། ངན་སོང་
མཐོ་རིས་བང་ཆུབ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ལོག་པ། ཡང་དག འདོད་ཆགས་ཀི་གྲེན་པོའ་ིལམ་
སོགས་དང་། མངོན་ཤྲེས་མྱུར་ལ་ས། བུལ་ལ་དཀའ་བའི་ལམ་་་་་་རྒྱ་ཆྲེར་སོགས་མཁྲེན་པ་དང་། བསམ་གཏན་
རྣམ་ཐར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སོམས་པར་འཇུག་པ་་་་་་ཀུན་མདོ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་ཚུལ་མིན་ཡིད་
ལ་བྲེད་པས་སིད་པའི་དོན་དུ་བསོ་བ་དང་རོ་མྱང་བ་དང་དམིགས་པར་ཡིད་བྲེད་དང་ ་་་་་ཀུན་གནོད་ལྷག་མཐོང་ངམ་
སྲེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྲེད་པའི་ཕིར་རམ་མངོན་ཤྲེས་སྒྲུབ་པའམ། མི་དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་རྣམ་པར་
བང་བ་དང་། སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ཐོད་རྒལ་སོགས་ཀི་ལྡང་བ་མཁྲེན་་་་་་མདོ་པ་དང་། སོན་གི་གནས་རང་གཞན་
གི་སྲེ་བ་ས་མ་དུ་མ་་་་་་ཐུབ་དགོངས་དོན་རགས་དང་བཅས་པར་རྲེས་སུ་དན་པ་དང་། གསུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་མདོར་་་་་་འཇིག་
རྲེན་ཁམས་ཀི་འཇིག་ཆགས་དང་སང་མི་སང་གི་་་་་་མདོ་དྲེར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གང་ནས་འཆི་འཕོ་དང་གང་
དུ་སྲེ་བ་མ་ལུས་པར་མཁྲེན་པ་་་་་་ཡུམ་གི་མདོར་མིང་འདི་སོས་གནོད་འཇོམས་ཡང་ངོ་། །ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤྲེས་མཁྲེན་པའི་སོབས་
དག་ཟག་པ་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་དང་བཅས་པར་ཟད་ཅིང་བང་བར་གཟིགས་པའམ་་་་་་བམ་གིས་

ཟག་པ་ོན་མོངས་རྣམས་ཟད་པ་དང་དྲེ་གང་གིས་ཟད་པའི་ལམ་གིས་ཀ་ཡང་ཟག་པ་ཟད་པ་སྲེ་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀིའོ། །ཞྲེས་ཐུབ་བོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་སོབས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་སོ་དགུ་ལ་བགང་རྒྱུའོ། །དྲེ་དག་གིས་ལས་བཞི་
བྲེད་དྲེ་་་་་ཕྱུགས་གསོད་པ་དང་མྲེར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་བདྲེ་འགོའ་ིཐབས་སུ་སོན་པར་བྲེད་པའི་ཕིར་བདྲེ་འགོའ་ིཐབས་ལ་བསླུ་བར་བྲེད་པས་བདུད་དྲེ་དྲེ་འཇོམས་པས་

དང་པོས་བདྲེ་འགོའ་ིཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་འཇོམས། གིས་པས་ལྷ་སོགས་སབས་མིན་པ་ལ་སབས་སུ་
བསླུ་བའི་བདུད་འཇོམས། བདུན་པས་ཟག་་་་་་དབིག་བཅས་ཀིས་འདག་པར་ས་བའི་བདུད་འཇོམས། གཞན་རྣམས་
ཀིས་ལས་་་་་་བཤད་སྦྱར་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་དྲེའི་མི་བསགས་པ་བསགས་པས་་་་་་བཤད་སྦྱར་ཐྲེག་ཆྲེན་གིས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བ་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་འཇོམས་སོ། །ཐབས་དང་སབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྲེག་ཆྲེན་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་
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ལ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རབ་བསླུ་བའི། །བདུད་འཇོམས་ཁྲེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །སོབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་

སས་་་་་་དང་པོས་མངོན་མཐོ་རྒྱུ་མྲེད་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་ས་བ་བསལ། གིས་པས་མ་བས་པ་དང་ཕྲད་པར་ས་
བ་བསལ། གསུམ་པས་བཟང་ངན་ལ་མོས་ཀི་བསམ་པ་རོགས། བཞི་པས་བག་ལ་ལ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ོན་
མོངས་པ་རོགས། ལྔ་པས་བཤད་པའི་སོད་དད་པ་་་་་་རྩ་བ་ལ་སོགས་དབང་་་་་་སས་པོ་སྨིན་པ་རོགས། དྲུག་པས་
དམིགས་པ་་་་་་རྩ་བ་ན་ཐོས་སམ་་་་་་སས་ཐྲེག་ཆྲེན་བསན་པའི་ཆྲེན་་་་་་སས་པོ་བསན་པས་བསྡུས་པ་རོགས། བདུན་
པས་སྲེམས་ཅན་གི་སྲེམས་ཀི་་་་་་རྩ་བ་སོད་པའམ་རྒྱུ་བ་རོགས། བརྒྱད་པས་ཚེ་རབས་ས་མ་དག་ན་ཚོགས་ཡང་
དག་པར་་་་་་རྒྱལ་བསྒྲུབ་པ་འཕགས་ལམ་རྲེས་སུ་རོགས། དགུ་པས་ཕི་མ་ལ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་་་་་་རྩ་བ་རོགས། 
བཅུ་པས་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་རོགས། ཞྲེས་པ་རྣམས་བྲེད་་་་་་རྩ་བ་ལས་སུ་ཀུན་བཏུས་
རྩ་འགྲེལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི་་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས་སངས་རྒྱས་
ཀིས་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་རང་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྲེ།་་་་་ཀུན་བཏུས་དངོས། ཀྲེ་མ་་་་་་བཤད་སྦྱར་ང་ནི་མངོན་པར་
རོགས་པ་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་བ་ཀུན་མཁྲེན་པར་བདག་ིད་ཀིས་ཞལ་གིས་འཆྲེས་པ་ལ་ ་་་་་དོན་ཐོབ་ཆོས་
མཐུན་གི་རྒོལ་བ་པོ་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའི་ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་སར་ལྟར། །ཀྲེ་མ་མངོན་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ལ་ཆོས་འདི་དག་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྲེས་འདི་ན་དགྲེ་སྦྱོང་ངམ་་་་་་སོས་པ་ནི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །བྲམ་ཟྲེའི་འམ། ལྷའམ་བདུད་་་་་་ལྷའི་མིག་དང་། གིས་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་གཞན་འད། ཕ་རོལ་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཕིར་རོ། །དམ། ཚངས་པའམ་་་་་་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མཐུ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་སོས་གཞན་སུ་ཡང་རུང་བ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་
རྒོལ་བའམ་རྒོལ་བའི་མཚན་མ་་་་་་འམ་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སོན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐོང་བས་བདག་བདྲེ་བ་ཐོབ་པ་་་་་
་ནི་ལུས་ཀི་སྤུ་ཟིང་བྲེད་པ་དང་བག་འཁུམས་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དང་བག་ཚ་བ་མྲེད་པ་་་་་་ནི་གསུང་ལ་ཞུམ་པ་དང་དམན་པར་གྱུར་པ་སོགས་མྲེད་པའོ། །དང་
མི་འཇིགས་པ་རྣམ་པར་སོད་དང་པོས་་་་་་པས་་་་་་ནི་ཐུགས་ལ་དོགས་པ་དང་ཞུམ་པ་སོགས་མྲེད་པའོ། །དྲེ་གསུམ་གི་ནང་ན་ཀུན་བཏུས། ཅང་ཤྲེས་ཀི་གནས་

ཁྱུ་་་་་་མཆོག་བརླབས་པོ་ཆྲེའི་གནས་སུ་དམ་འཆའའོ། །་་་་་སྐུའི་འཕྲིན་ལས་དག་པའོ། །གིས་པས་་་་་འཁོར་གི་ནང་དུ་སྲེང་གྲེའི་
ས་་་་་་གསུམ་པས་ཚངས་པ་དྲེ་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོ་ར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་གནོད་འཇོམས་དག་ལྡན་སོགས་བལྟའོ། །སོག་་་་་་སྲེ་གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་དག་པའོ། །གོ །ཞྲེས་་་
་་་ཀུན་སོ། །དྲེ་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅས་པའོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མཁྲེན་་་་་་ཀུན་བཏུས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་
ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་རང་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྲེ་བདག་ིད་ཀི་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པ་ིད་དུ་ཞལ་གིས་
བཞྲེས་པ་རྒོལ་བ་པོ་མྲེད་པ་སོགས་ཏྲེ། ང་ཟག་པ་ཟད་དོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་ཟག་པ་འདི་དག་མ་ཟད་དོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །དྲེ་སྤངས་པ་་་་་་རྒྱན་ཐུབ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅས་པའོ། །དྲེ་གིས་རང་དོན་གི་དམ་བཅའ་འོ། །བར་
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ཆད་ཀི་ཆོས་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི། བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་
སོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་ཐར་པའི་བར་ཆད། ཤྲེས་སིབ་ཀུན་མཁྲེན་པའི་བར་ཆད་བྲེད་པ་ིད་དུ་བརོད་པ་
སོགས་ཏྲེ། ངས་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་གང་དག་བསད་པ་དྲེ་དག་བསྲེན་ཀང་བར་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་

དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི། 
བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་ལམ་ན་རང་བང་ཆུབ་ཏུ། 
སོགས་པ་ལམ་ཤྲེས་རོགས་བང་དུ་སྲེ་མྱང་འདས་་་་་་ཐུབ་སོགས་བམ་གིས་སུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསན་པ་ལ་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །ངས་ན་ཐོས་རྣམས་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་འཕགས་པར་ངྲེས་པར་འབིན་པ་
ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་གང་བཤད་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་གིས་གཞན་
དོན་ནོ། །རང་གཞན་དོན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །སྤངས་དང་ངྲེས་འབྱུང་གྲེགས་བྲེད་པ། །སོན་མཛད་མུ་སྲེགས་
གཞན་དག་གིས། །མི་བརི་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
ཀི་་་་་་གནོད་དག་ཟླ་ཐུག་ཆོས་སམ། རྒྱུའི་ཆོས་སམ་་་་་་གནོད་འཇོམས་དག་ལྡན་སོགས་མ་རིག་པ་་་་་་རྒྱལ་མི་ཤྲེས་པ་མི་མཐོང་བ་
མངོན་པར་མི་རོགས་པ་སོགས་མིང་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་རྣམ་གངས་སོགས་སམ་་་་་་ཀུན་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པའི་དགྲེ་མི་
དགྲེའི་ཆོས་སམ་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་དུ་གཏོགས་པའི་ོན་མོངས་རྣམ་བང་གི་ཆོས་སམ། སྲེམས་
ཅན་གི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་སོད། མོས། དབང་པོ་སོགས་ཀི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ཀི་ཡུལ་མཐའ་དག་
ཐོགས་མྲེད་དུ་རོགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཤྲེས་རབ་མཐར་ཐུག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག 
བཅུ་གིས་ཀི་བརོད་བའམ་འབྲས་བུ་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་ཆོས་སམ་་་་་་གནོད་འཇོམས་སིབས་མ་སིབས་ལུང་མ་བསན་གི་
དོན་ནམ་་་་་་འཇོམས་སྡུག་བདྲེན་དང་འགོག་པར་་་་་་འཇོམས་རོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རིག་པའམ་མགོ་སོས་རྣམ་སོས་གོ་
སོགས་དང་ོན་མོངས་་་་་་འཇོམས་ཆྲེ་ཆུང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་སྐལ་བ་ཡོད་མྲེད་སོགས་ཀི་ཆོས་སམ་ཆོས་རྣམས་ཀི་
དང་སིའི་་་་་་རྒྱལ་སས་མཚན་ིད་་་་་་རྒྱལ་སས་དང་དོན་་་་་་ཀུན་བཏུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་སོགས་ཀི་ཡུལ་ལ་སར་བཞིན་
དོན་རིག ཡུལ་སོ་སོ་སོ་སོ་བས་ཇི་ལྟར་རང་རང་གི་སྐད་དམ་མིང་་་་་་རྒྱལ་སས་གིས་ཐ་སད་་་་་་རྒྱལ་འདོགས་་་་་་དད་ལྡན་

པ་དང་འཇིག་པ་དང་རབ་ཏུ་་་་་་ཀུན་བཏུས་འཇིག་པས་འཇིག་རྲེན། གཟུགས་སུ་་་་་སས་རུང་བས་གཟུགས་སོགས་
ཆོས་ཀི་ངྲེས་ཚིག་ལའམ་་་་་་འཇོམས་གིང་་་་་་རྩ་བ་ཆྲེན་་་་་་རྒྱལ་སས་བཅོ་བརྒྱད། ཡུལ་ཆྲེན་བཅུ་དྲུག་མཐའ་འཁོབ་དགུ་
བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཡུལ་དབུས། ངན་སོང་དང་ལྷ་མི་སོགས་ཀི་སྐད་དང་བརོད་པ་་་་་་རྩ་བ་ལ་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་ཏྲེ། 
སར་བཞིན་ངྲེས་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ། རས་་་་་་རྒྱལ་བཏགས་དོན་དམ་ཀུན་རོབ་་་་་་རྒྱལ་སས་ཏུ་ཡོད་སོགས་
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ཆོས་་་་་་ཀུན་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བའམ་་་་་་ཀུན་ཆོས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་གཞན་ལ་བསན་པའི་ཆྲེད་དུ་དྲེ་གསུམ་ཡང་་་་་་
དག་ཐུབ་དག་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སྲེ། ས་མ་གིས་བཤད་བ་ཕི་མ་
གིས་འཆད་བྲེད་དང་དྲེ་མཁྲེན་པའོ། །་་་་་ཕན་པར་མཛད་པར་བསོད་པ་ལས། །ཆོས་ཀི་ཚིག་ཀུན་མངོན་པར་མཁྲེན། །དོན་རྣམས་ཀུན་གི་ཚུལ་ལ་

མཁས། །སྐད་ཀུན་རྣམ་པར་འབྲེད་པ་མཁྲེན། །ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྤོབས་དང་ལྡན། །ཞྲེས་སོ། །རྲེན་དང་བརྲེན་པ་བཤད་བ་དང་། །གསུང་དང་
མཁྲེན་པ་འཆད་བྲེད་ལ། །བློ་གོས་རག་ཐོགས་མི་མངའ་བ། །ལྲེགས་སོན་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་
སོ། །བཞི་པ་ལ། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་བསོད་སོམས་ཀི་ཕིར་རྒྱུ་བ་ན། གང་པོ་ཆྲེ་ར་བ་ལང་ཁི་
གཏུམ་པོ་དང་ཚེར་མ་སྡིག་སྦྲུལ་སོགས་དང་སག་གཟིག་གི་གནོད་པ་སོགས་འབྱུང་བར་འགོ་བ་དང་མཆོང་
རྒྱུག་སོགས་་་་་་བུད་མྲེད་འཁྲིག་པ་འདོད་པས་བོས་པའི་ཁིམ་དུ་འགོ་དགོན་པའམ་ནགས་སྟུག་པོར་ལམ་བོར་ནས་ལམ་གོལ་བར་འགོ། ཀུན་པོའམ། གཞན་གི་ཆུང་མ་དང་

ལྷན་ཅིག་འགོ་བ་སོགས་ཞྲེས་སོ། །ཨཱརྻ་སོགས་སོ། །ལུས་ཀི་འཁྲུལ་བ་མངའ་ལ། དྲེ་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་དག་སོགས་ཀི་འཁྲུལ་བ་མྲེད་
པ་སྐུའི་སོད་པ་མ་འདྲེས་པ། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་ལ་ར་གད་དང་ནགས་སྟུག་པོར་ལམ་སོར་བའམ་ཁང་སོང་
སོགས་སུ་ས་ཆྲེན་པོ་འབིན་པ་སོགས་ངག་གི་སོན་མངའ་ལ། དྲེ་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་འདའི་ཅ་ཅོ་མྲེད་པ་གསུང་གི་
སོད་པ་མ་འདྲེས་པ། ན་རང་དག་བཅོམ་ལ་བརྲེད་པས་་་་་་འཇོམས་བ་བ་ཤོར་བ་དང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མངའ་ལ།་་་་་
འཇོམས། དྲེ་པ་རྣམས་ལ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་སོགས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་་་་་་འཇོམས་ཨཱརྻ་ཀུན་དམ་བཅས་པ་ལྟར་དན་
པས་་་་་་ཨཱརྻའི་དོན་དན་པ་མས་པའམ་བསྲེལ་བ་མི་མངའ་བ་་་་་་འཇོམས་དང་། ན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་སོམས་པར་
ཞུགས་པའི་ཚེ་་་་་་འཇོམས་ཨཱརྻ་མམ་པར་བཞག་གི་གཞན་ཚེ་མིན་ལ་་་་་་འཇོམས་ཨཱརྻ་དྲེ་པ་ནི་སོམས་པར་ཞུགས་ཀང་
རུང་་་་་་འཇོམས་སོགས་མ་ཞུགས་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པར་བཞག་པས་ཐུགས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་
མངའ་བ་དང་། ན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་ཕུང་པོ་ལ་གཅིག་་་་་་ཨཱརྻ་ཏུ་མི་མཐུན་པ་དྲེ་མྲེད་པའི་མྱང་འདས་ལ་་་་་་
ཨཱརྻ་ཞི་བའི་་་་་་གནོད་འཇོམས་སུ་འདུ་ཤྲེས་སུ་འགྱུར་གི། དྲེ་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་ཐ་དད་དུ་
འཛིན་པ་ིད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་མི་མངའ། ཇི་ལྟར་ན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་སོ་སོར་མ་བརགས་པར་སྲེམས་ཅན་
གི་དོན་ཡལ་བར་འདོར་གི་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཨཱརྻ་དོན་དྲེ་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་སོ་སོར་མ་བརགས་པའི་བཏང་
སོམས་མི་མངའ་བ་་་་་་སོ་སོར་བརགས་པའི་བཏང་སོམས་མངའ་འོ། །བཞི་ཐུགས་ཀི་སོད་པ་མ་འདྲེས་པ་སྲེ། སོད་པ་མ་འདྲེས་པ་
དྲུག་དང་། རོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག་ནི།་་་་་དག་ཐུབ་དངོས། དྲེ་པའི་དབང་པོ་རྲེན་དང་འབྲས་བུར་བཅས་པ་སྲེ། རྲེན་ནི་
བདུན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་རྣམ་གོལ་ལོ། །ཀུན་བཏུས་དངོས། དབང་པོ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་སོགས་སོ། །་་་་་རྒྱལ་སས་དག་

ཐུབ་སོགས། ན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་་་་་་འཇོམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་མྲེད་ཀི་ན་རང་གི་བ་
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བ་ིད་ལ་འདུན་ནོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུན་པ་་་་་་འཇོམས་སོགས་མྲེད་པས་མ་ཐོབ་པའི་ཡོངས་སུ་མས་
པས་ཡོངས་་་་་་གནོད་འཇོམས་དག་ལྡན་སུ་མས་སོ། །དྲེ་པ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆོས་མ་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཐོབ་པ་མི་མངའ་སྲེ་
འདི་ལྟར་བམས་པ་དང་སིང་རྲེ་དང་། ཆོས་འཆད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྲེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་
སྲེམས་བླང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའི་་་་་་ཀུན་བཏུས་འཇོམས་འདུན་པ་དང་། གདུལ་བ་
འགུགས་པ་དང་ཆོས་ན་པ་རྣམས་ལ་མི་སྒྲུབ་པ་མྲེད་པའི་བརྩོན་་་་་་ཐུབ་འཇོམས་དོན་འགྲུས་དང་། དན་བསམ་རོགས་
པར་མཛད་མི་དགོས་པར་ཆོས་སོན་་་་་་ཐུབ་དགོངས་ནུས་་་་་་སར་དན་ནམ་བསམ་མམ་རོགས་པར་མཛད་ནས་ཕིར་སོན་མི་དགོས་ཞྲེས་པའོ། །པའི་
དན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མམ་པ་ིད་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཅྲེས་བ་སྲེ་དྲེ་མས་པ་མྲེད། ཅྲེས་
གནོད་འཇོམས་ཏྲེ་ཐུབ་དགོངས་ཡང་དྲེར་མངོན་མོད་ཀི། དྲེ་བཞིན་ིད་མམ་པ་ིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཏིང་
ངྲེ་འཛིན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གི་རྲེན་གིས་རོགས་པ་མིན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་ཆོས་
རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་ནས་སྲེམས་ཅན་གི་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སོང་མཁྲེན་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་དང་།་་་་་དགོངས་ཏྲེ་གནོད་འཇོམས་དོན། ཆགས་པ་དང་།་་་་་ོན་སིབ། འཛིན་པ་་་་་་ཤྲེས་སིབ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
བ་དང་།་་་་་ཐུབ། འབྲས་བུ་ཕུན་ཚོགས་དང་་་་་་འཇོམས་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་སུ་འཇུག་པས་་་་་་འཇོམས་རྣམ་པར་གོལ་
བ་སྲེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐོབ་པས་མ་ཐོབ་པའི་ཡོངས་སུ་མས་པ་མི་མངའ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་དང་། སྐུ་མཚན་དཔྲེ་
དང་བཤྲེས་གསོལ་ལམ་གསུང་བཞིན་པའམ་མི་གསུང་བར་བཞུགས་སམ་འཆག་པ་སོགས་སོད་ལམ་གིས་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་བཏུལ་བར་མཛད་པ་སྐུའི་འཕྲིན་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་གསུང་གིས་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་གི་ཆྲེ་བ་སོན་པ་གསུང་གི་ཕྲིན་ལས། དྲེ་པའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེམས་ཀི་རྲེས་སུ་སོན་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་རོགས་པ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གི་རྲེན་གིས་རོགས་པ་མིན་པ། དམིགས་པ་ལས་འདས་པ་་་་་་འཇོམས་ཐུབ་སོགས་་་་་་འཇོམས་ཐུབ་

ཐུགས་ཀི་འཕྲིན་ལས་རྣམས། དང་པོར་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་སྲེ་བྱུང་བས་དྲེ་སོན་དུ་འགོ་ཞིང་ ་་་་་ཨཱརྻ་

འཇོམས་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། 
འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཤྲེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩལ་བ་ཙམ་གིས་རོགས་པས་མ་ཆགས། ཐམས་ཅད་
རོགས་པས་མ་ཐོགས་སམ། ོན་སིབ་སྤངས་པས་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པས་མ་ཆགས། ཤྲེས་སིབ་སྤངས་པས་ཇི་
སྲེད་པ་རོགས་པས་མ་ཐོགས་པ་སྲེ། རྒྱུད་བླར། ོན་མོངས་སྤངས་ཕིར་ཆགས་པ་མྲེད། །ཤྲེས་བའི་སིབ་ཀུན་
དག་བས་ཕིར། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཐོགས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། 
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དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སོབ་པ་དང་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་དག་དང་ངོ་། །སོད་པ་དང་ནི་རོགས་པ་
དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ནི་འཕྲིན་ལས་ཀིས། །ན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །བླ་མ་ཁྲེད་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ། །ཞྲེས་སོ། །བྲེ་བྲག་ས་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ནི་མ་འདྲེས་པ། །སོབས་ལ་་་་་་བཅུ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་སོགས་པ་་་་་་
བསྲུང་བ་མྲེད་པ་གསུམ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །་་་་་རྒྱས་པར་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་མདོ་སོགས་དང་གནོད་འཇོམས་སོགས་ལས་ཤྲེས་དགོས་

སོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱུང་བ་གང་ཡང་དྲེ་བཞིན་ིད་མི་སོན་པ་མྲེད་པས་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་
བཤད་པའི་་་་་་འགྱུར་བ་མྲེད་པས་དྲེ་བཞིན་ིད་་་་་་ཅྲེས་ཨཱརྻ་འོག་ནས་བཤད་པའི་རང་བྱུང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་འདུས་མ་བས་དོན་
དམ་པ་སྲེ། སྡོང་པོ་བཀོད་པར། འཇིག་རྲེན་ཁམས་ནི་ལ་ལ་དག །བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཚིག་གྱུར་ཀང་། །ནམ་
མཁའ་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་མྲེད། །རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ནི་
འདུས་བས་མ་བས་སོ། །དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ནི་སྤང་བ་དང་མངོན་དུ་བ་བ་དང་བསན་པ་དང་
བཅབ་པ་དང་། བསྲེད་པ་དང་དགག་པ་དང་བསྐལ་པ་སྐད་ཅིག་ཏུ་བ་བ་དང་སྐད་ཅིག་བསྐལ་པར་བིན་གིས་
རློབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །་་་་་ཀུན་ཆོས་དྲེ་ནི་རང་བྱུང་གི་མཐུའོ། །རང་བྱུང་གང་ཞྲེ་ན། རང་བྱུང་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་
ཡང་གིས་ཏྲེ། ཆོས་དབིངས་དང་དྲེ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་སིད་པ་ཐ་མ་པས་ཐོབ་པའི་རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་
ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ལ་རང་བྱུང་དང་པོ་སར་བསན་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཤད་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་དོ། །ཀུན་

ཆོས་་་་་་འདིར་གིས་པ་གཟུང་སྲེ། ཚེ་དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་མྲེད་པར་རང་ིད་ཀིས་བརྲེས་པས་རང་བྱུང་སྲེ། མདོ་
ལས། ྲེར་འགོ་ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། །ང་ལ་སོབ་དཔོན་སུ་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཙམ་ཀིས་རང་བྱུང་
དུ་བཞག་གི་རྒྱུ་རྲེན་གིས་མ་བས་པར་བྱུང་བ་མིན་པས་རང་བྱུང་རྲེས་མཐུན་པའོ།་་་་་འདི་གནས་ཚུལ་བརོད་པ་སྲེ་འགྲེལ་པར་

མྲེད། །དྲེ་སར་བཤད་ལྟར་མངའ་བསྒྱུར་བ་སྲེ་བསྐལ་པ་མང་པོར་གོམས་པའི་མཐུ་ལས་ཏྲེ། སོད་འཇུག་་་་་་གོམས་ན་ས་
བར་མ་གྱུར་པའི། །དངོས་དྲེ་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡུན་དྲེ་སིད་དུ་བསོད་ནམས་
བསགས་པའི་མཐུ་ལས་ཀང་སྲེ། རྒྱ་རོལ་དུ། བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྲེས་
པ་ལྟར་རོ། །འདི་མ་རང་བྱུང་དང་པོ་ཤྲེས་པས་དྲེའི་མཐུས་ཇི་ལྟར་བཞྲེད་པ་ལྟར་མངའ་བསྒྱུར་པས་ཆོས་
དབིངས་ཤྲེས་པ་མངའ་བསྒྱུར་བའི་གཙོ་བོའ།ོ །ཡང་ན་གིས་ཀ་མངའ་བསྒྱུར་མཚན་ིད་པ་དང་དང་པོ་རང་
བྱུང་མཚན་ིད་པར་ཡང་ཤྲེས་པར་བའོ། །བཞི་པ་ནི། ཇི་སྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་
དུ་རོགས་པའི་སྐད་དོད་ཡང་དག་པར་ལ་འཇུག་པའི་ཡང་དག་པར་ཆུབ་པ་སྲེ་རོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུབ་པ་ནི་
སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་རྣམ་པ་སྲེ། ཞྲེས་པ་རྣམས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དྲེས་ན་ཐ་མ་འདི་ཇི་སྲེད་པ་མཁྲེན་པ་སྲེ་ས་མ་
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གིས་དང་རྣམ་པ་ཐ་མ་གསུམ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སོབས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་དང་འདི་
རྣམས་ཀི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་ིད་དང་། དྲེ་རྣམས་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་རང་
བྱུང་དང་། གང་གི་དོན་དུ་ཡིན་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ་པ་སྲེ་ ་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་

དངོས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རྣམ་མཁྲེན་གི་ལམ་གི་རྲེན་ཅན་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་ཅུ་རྩ་
དགུའོ། །དོན་བསྡུ་ནི། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་སྲེ་དྲེའི་ནང་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་རྣམ་
པ་ྲེར་བདུན་ནི། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བྲེ་བྲག་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པའི་ཟག་
པ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་སོབ་ལམ་གི་དུས་སུ་མདའ་དུག་ཅན་ལྟར་ོན་མོངས་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སྤོང་བས་
སོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ། ན་ཐོས་ཀི་རྣམ་པ་ཟག་མྲེད་དུ་སྲེང་བཟང་གིས་བཤད་པ་ནོར་ཏྲེ། དྲེའི་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་
མཐུན་སོགས་ཡང་ཡོད། །ཅྲེས་གསུང་ངོ་།་་་་་ཨཱརྻ་ཡང་དྲེ་སྐད་བཤད་པས་ཕོགས་ས་མ་ལོངས། །བང་སྲེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་
བདག་གིས་མྲེད་པར་རོགས་པའི་ཆ་ྲེར་བདུན་ཕལ་ཆྲེར་ནི་ོན་མོངས་ཕྲ་མོའ་ིཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
ནོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ནི་རྣམ་གངས་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་ཀིས་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པ་ཁོ་ནའོ། །བང་པ་རྣམས་ཀིས་ོན་མོངས་པ་ཕྲ་མོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་མདོ་དང་སྦྱར་

མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་མ་སྤངས་པ་སྲེ་སྤོང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་པ་ནི་ོན་མོངས་ཀི་མིང་གི་བྲེ་བྲག་སྲེ་འདི་
དག་གིས་ཁམས་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཏུ་ཟག་ཅིང་ལྟུང་བར་བྲེད་པ་སྲེ་ཟག་པ་ནི་ལྟུང་བའི་མིང་གི་ཁད་པར་རོ། །་་་་་ཆོས་

བཤྲེས་དྲེ་བཞིན་དུ། ཀུན་སྦྱོར་དང་འཆིང་བ་དང་བག་ལ་ལ་དང་ྲེ་ོན་ཀུན་དཀིས་སོགས་ཀིས་བརོད་
དོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སུ་སྲེ་རྒྱས་པར་ཀུན་བཏུས་ལས་སོ། །རྣམ་པ་འཆད་པ་ན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པ་མཐར་ཐུག་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནི་ཟག་མྲེད་ཁོ་ན་དག་ཡིན་ཏྲེ། ཡང་དག་རོགས་སངས་
རྒྱས་ཀི་ོན་མོངས་དང་ཤྲེས་བའི་སིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤངས་པས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མདོར་ན་རྣམ་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་
བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཡོད་དོ། །དོན་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་སྲེ་ན་དྲེ་གིས་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྦྱོར་བ་པོ་
གང་ཟག སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ས་འགྲེལ་ནི། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་གི་སྦྱོར་བ་
སར་བཤད་ཁད་པར་ལྔ་ཅན་ནམ་མཁྲེན་གསུམ་སྐབས་སུ་སྦྱོར་བ་བསན་པ་རྣམས་ཐོས་བསམ་གི་ཡུལ་ཙམ་
ཡིན་པས་མཆོག་མིན་ལ་འདིར། བསོམ་པས་བང་བར་བྲེད་པས་ཁད་པར་ཅན་ནམ་མཆོག་ཅྲེས་གདགས་
སོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །འོན་ཀང་ཡུམ་གི་སྦྱོར་བ་ཁད་པར་ཅན་ི་ཤུ་པོ་དག་གིས་སར་བཤད་རྣམ་པ་
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རྣམས་བསོམ་དགོས་ན་སྲེ། དགོས་པ་ལ་བསོམ་སྦྱོར་བ་དྲེ་དག་ཀང་བསོམ་མཁན་སྦྱོར་བ་པོ་བརོད་པ་མྲེད་
པར་བརོད་པར་མི་ནུས་པས་དྲེའི་སོན་དུ་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོད་སྦྱོར་བ་པོ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་
སྲེ། ན། ལྲེན། མི་བརྲེད། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་སོད་དོ། །དང་པོ་ནི། ད་ལྟ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་ན་པའི་སོད་
དུ་གྱུར་པའི་ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། སོན་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་་་་་་སབས་སུ་འགོ་བས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པས་སྐལ་བ་

དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །སྨན་ལ་སོགས་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྲེན་བཀུར་བས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སིར་ད་ལྟ་ཡུམ་འདི་ན་
པའི་སོད་དུ་གྱུར་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །ཡུམ་འདི་རིགས་ཀི་བུའམ་བུ་མོ་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པ་དྲེ་དག་གི་སོན་གི་
རྒྱལ་བ་ལ་བསྲེན་བཀུར་བས་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་མང་པོ་དྲེ་རྣམས་ལ་་་་་་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་སོགས་དགྲེ་རྩ་

བསྐྲུན་ཞྲེས་སིང་མཆོག་དང་། གནས། སྲེད་ཚལ་མལ་བསན་སོན་མོ་སོགས་ཀི་དགྲེ་རྩ་བསྐྲུན་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར། དུག་གསུམ་མྲེད་པའི་དགྲེ་རྩ་བསྐྲུན་ཞྲེས་རང་ཀིར། བསོད་
སོམས་འབུལ་བ་སོགས་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྲུན་ཅིང་བསྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། རགས་འདའོ། །ཡུམ་འདི་སྲེམས་ཅན་
གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གག་པ་དྲེ་དག་ནི་དྲེ་པ་ལ་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་བསྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་
དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་གདམས་ངག་བསན་ཏྲེ་མགོན་སབས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ་་་་་རྣ་ལམ་གགས་སོ། །རགས་
འདའོ། །དྲེ་དག་ནི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་གིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ད་ལྟ་
གཞུང་ཤྲེར་ཕིན་བློ་ལ་འཛིན་པའི་ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན་སོན་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་ལུས་སོགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་
གིས་མྲེས་པར་བས་ནས་བསྲེན་པ་ཡིན་ཏྲེ། སིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསྲེན་བཀུར་
བས་པའོ། །ཨཱརྻ་་་་་་ཞྲེས་སོ། །་་་་་ད་ལྟའི་མདོར་མི་སང་ད་ལྟ་གཞུང་ཤྲེར་ཕིན་གི་དོན་མི་བརྲེད་པར་འཛིན་པའི་ལྷ་སྦྱིན་
ཆོས་ཅན། སོན་སངས་རྒྱས་མང་པོའ་ིདྲུང་དུ་ཡུམ་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཞུས་སམ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འདི། 
རྒྱུ་མཚན་ཡོངས་སུ་འདིའམ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སིར་དྲེ་ལྟར་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་ལྲེགས་པར་མན་ཅིང་ཐྲེ་
ཚོམ་མྲེད་པར་བས་པས་ཚིག་དྲེ་གིས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་གི་དོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་་་་་་འགྲེལ་

ཆྲེན་ཡོངས་སུ་མྲེད་དིས་ཡོངས་སུ་ཞུས་སོ། །ད་ལྟ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། 
སངས་རྒྱས་མང་པོའ་ིདྲུང་དུ་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་དྲུག་་་་་་མདོར་འདི་བས་མྲེད་སོད་ཅིང་མས་སུ་བླངས་ཏྲེ། 
སིར་དྲེ་ལྟར་་་་་་འདི་ཡོད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་སྲེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་བཞྲེད་
དོ། །བསྐལ་པ་མང་པོར་སྦྱིན་ཕར་ལ་སོད་དོ། །སོགས་ཤྲེས་རབ་ཀི་བར་རོ། །འགྲེལ་བ་ལ། འདས་ད་ལྟར་བྱུང་
བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་བྲེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགྲེ་བ་བསྐྲུན་ཅིང་
སྦྱངས་པ་དང་ལྡན་པ་དགྲེ་བཤྲེས་དྲེ་དག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བར་རྣམ་པ་བརྒྱ་
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བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་མཚན་ིད་དམ་བདག་ིད་ཅན་གི་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་འདིའི་གཞུང་ན་པའི་སོད་ཡིན་པ་
དང་། སིར་ནི་སྦྱོར་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གསྲེར་རོ། །དྲེ་པ་མང་པོ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀིས་བསྐོར་བ་སོགས་་་་་་གསྲེར་

དང་སོགས་པས་ངག་གིས་དོན་་་་་་གསྲེར་ཇི་བཞིན་སོན་པའི་བསོད་པ་་་་་་གསྲེར་སྲེམས་ཀིས་ཐོས་བསམ་་་་་་གསྲེར་

བསོམ་པ་སོགས་ཀིས་་་་་་གསྲེར་བསྲེན་བཀུར་བས་་་་་་གསྲེར་ཤིང་བསྲེན་ནས་་་་་་གསྲེར་མྲེས་པར་བྲེད་པ། དགྲེ་བཤྲེས་
ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་སོགས་ནི་ཡུམ་གི་ཚིག་འཛིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མང་པོའ་ིདྲུང་དུ་སར་བཤད་ལྟར་
གི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དོན་ཡོངས་སུ་འདི་བ་དང་དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་བིན་བརླབས་ཅན་དག་དོན་མི་བརྲེད་པར་འཛིན་
པ་དང་། དྲུང་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་བིན་གིས་
བརླབས་པ་དག་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་ཅིང་བསོམ་པའི་སོད་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་དང་བང་སྲེམས་ལ་
སོགས་པའི་དམ་པ་རྣམས་བཞྲེད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ས་འགྲེལ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སོགས་སོ། །རྩ་
འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། རང་བཞིན་གི་ལྔ། གནས་སྐབས་ཀི་བཅོ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱོར་ལམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་
ཅན། གཟུགས་སོགས་ལ་མི་གནས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། གནས་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་
ིད་མྲེད་ཅིང་སོང་པས་དྲེ་ལ་ཞྲེན་ནས་མི་གནས་བ་སྲེ་གནས་པ་བཀག་སྲེ་བསོམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གཟུགས་ལ་མི་གནས་ཏྲེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་མི་གནས་པ་དྲེའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བྲེད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་སོགས་བཅོ་བརྒྱད་དང་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་རོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་་་་་་དག་ལྡན་དྲེ་ཁོ་
ནར་མི་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་སྦྱར་བ་དུས་གསུམ་གི་མཐས་་་་་་མདོ་སོང་པས་གཟུགས་སོགས་
ལ་དྲེ་ཁོ་ནར་མི་སྦྱོར་བ་ིད་ཀི་ཚུལ་གིས་སྦྱོར་བ་སྲེ་བསོམ་པའི་རྣལ་འབོར་ཡིན་པས་སོ། །ས་མ་གནས་པ་
བཀག་་་་་་འཇོམས་ཕི་མ་སྦྱོར་བ་་་་་་སྒྲུབ་པ་བཀག་ཅྲེས་འཇོམས་བཀག་པ་སྲེ། དང་པོ་ཡུལ་ལ་མངོན་ཞྲེན་བཀག་ནས་བསོམ་པ། 
ཕི་མ་རྣལ་འབོར་རང་ིད་ལ་མངོན་ཞྲེན་བཀག་ནས་བསོམ་པ་སྲེ། དྲེས་ན། ཕི་མ་རྣལ་འབོར་བཀག་པའི་སྦྱོར་
བ་ཡིན་ཏྲེ། གནས་པ་བཀག་པའི་རྣལ་འབོར་ིད་ལ་མངོན་ཞྲེན་བཀག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་རང་ཀིར་དངོས་

སུ་སང་ཞྲེས་པ་རྲེ་བཙུན་གི་དགོངས་པ་སྲེ། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། སྦྱོར་བ་ཞྲེས་པ་རྣལ་འབོར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་གནས་པ་
དང་རྣལ་འབོར་བཀག་པ་ཞྲེས་དངོས་སུ་འབྱུང་ཞིང་འགྲེལ་ཆྲེན་དག་ལྡན་སོགས་ཀི་འོག་མ་གསུམ་གི་བཤད་
པས་ཀང་ཤྲེས་སོ། །གཟུགས་ལ་སྦྱོར་བར་མི་བྲེད་དྲེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སྦྱོར་བར་མི་བྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་
གཟུགས་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཟབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། 
གཞི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ིད་དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངོ་བོ་སྲེ་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་དྲེའི་དྲེ་
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བཞིན་ིད་ཟབ་མོ་བསོམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །གཟུགས་ཟབ་པའི་ཕིར། ཡུམ་ཟབ། ཅྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་ཅན། གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། སོགས་པས་བསྡུས་པ་ལམ་དྲེ་རྣམས་དོན་དམ་པར་
གཏིང་དཔག་པའམ་རོགས་དཀའ་བ་སྲེ་རང་བཞིན་གིས་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་དྲེའི་དྲེ་བཞིན་ིད་གཏིང་དཔག་
དཀའ་བ་བསོམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར། ཡུམ་གཏིང་དཔག་
དཀའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཚད་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། སོགས་པས་རྣམ་པ་དྲེ་དག་དོན་དམ་
པར་ཚད་མྲེད་པའི་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་དྲེའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཚད་མྲེད་པ། རོགས་ནས་བསོམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་
པས་སོ། །གཟུགས་ཚད་མྲེད་པའི་ཕིར། ཡུམ་ཚད་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དོན་མིང་གངས་བཞིན་དུ་སྦྱར་
བའོ། །རང་བཞིན་གི་སྦྱོར་བ་ལྔར་བུདྡྷ་ཤི་དང་འབྲོམ་སོགས་ཀིས་བཤད་པའི་ལུགས་ལྟར་བས་པའོ། །ཨཱརྻ་ཕི་
མ་འདི་གསུམ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོར་བཤད་ཅིང་། འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡང་ཨཱརྻས་དྲེ་ལྟར་བཤད་དོ་ཞྲེས་དངས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གསུམ་རང་བཞིན་གི་སྦྱོར་བར་མི་འོང་སྲེ། ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་མི་སིད་
དོ། །བསོ་བ་དང་མི་མཚུངས་ཏྲེ་དྲེར་གང་ལས་ལྷག་ཡུལ་ཆུང་སོགས་གསུམ་ཡོད་པས་སོ། །ཚོགས་སྦྱོར་དང་། 
མ་དག་ས་བདུན་དང་། དག་སའི་སྦྱོར་བ་ལ་དགོངས་སམ་དཔད་དགོས་སོ། །ཡང་ན་ཟབ་པར་དང་། ཐུན་མོང་
མིན་པར་དང་། བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཟབ་པ་སོགས་གསུམ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་
བའོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ། མདོ་རྒྱན་དུ་བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་ཟབ་པར་བཤད་པ་ལྟར། གཞི་ཤྲེས་ཀི་སྦྱོར་བ་ནི་གང་
ཟག་གི་བདག་མྲེད་རོགས་ནས་བསོམ་པས་ཟབ་སྲེ། དྲེ་མུ་སྲེགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་མིན་པས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་ཀི་
སྦྱོར་བ་ན་རང་གིས་ཡང་མི་རོགས་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་གི་སྦྱོར་བ་བང་སྲེམས་ལས་ལྷག་
ཅིང་བླ་ན་མྲེད་པ་བསོམས་པས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་སྤོང་གི་ལས་འབྲིང་པོ་ཙམ་མ་སྤངས་པའི་
ཚོགས་ལམ་ཕལ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ཚེགས་ཆྲེན་པོས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་རོགས་པ་སྲེ། མངོན་པར་
རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་རུང་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུམ་ཟབ་གཏིང་དཔག་དཀའ་ཚད་མྲེད་པ་ལ་་་་་་དག་ལྡན་དོན་

ཨཱརྻ་དངོས་ཟབ་པས་དང་པོ་དངངས་ཞིང་སྐྲག་པ་དང་། གཏིང་དཔག་དཀའ་བས་དྲེ་ལྷག་པར་འཕྲེལ་ནས་ཀུན་ཏུ་
སྐྲག ཚད་མྲེད་པས་བདྲེན་ཞྲེན་ངྲེས་པར་གནས་ནས་གཏིང་ཚུགས་པས་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་འགྱུར་སིད་པའི་
ལས་དང་པོ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཨཱརྻའོ། །་་་་་དངངས་སྐྲག་སོགས་བུ་སོན་གིས་མ་བྱུང་། དྲེ་འཕགས་པས་ལས་དང་པོ་
པར་བཤད་དོ། །ཐྲེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བང་ཆྲེན་པོས་ཤྲེར་བ་འདི་ཐོས་ནས་སྤངས་པའི་ལོག་པར་
ལྟུང་བའི་ལས་མངོན་པར་བྲེད་ཅིང་བསོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལས་བས་པ་དང་བསགས་པ་དྲེས་ཀང་བླ་མྲེད་
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རོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་རོགས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་དཀའ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །དོད་ལ་
གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ལུང་བསན་པ་འཐོབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུམ་་་་་་མདོ་

ཐོས་ནས་མི་འཇིགས་མི་དངངས་་་་་་མདོ་མི་སྐྲག་ཅིང་ཐོས་ནས་ཀང་་་་་་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་འཛིན་པ་ནས་གནས་
པའི་བར་བྲེད་པའི་དོད་ཀི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །འདི་དོད་ནས་ཡོད་དྲེ། འདི་ཆོས་ིད་ལ་མི་སྐྲག་པར་
བཤད་ལ་དྲེ་དོད་ནས་ཡོད་པར་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་སོམ་ི་མྲེད་ཅྲེས་པས་སོ། །ཡུམ་འདི་ཐོས་ནས་མི་འཇིགས་
མི་དངངས་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་ནི་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བླ་མྲེད་རོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་པ་གཅིག་གམ་གིས་ལས་མི་འདའ་བར་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །སྦྱོར་ལམ་རྩྲེ་མོ་པ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུམ་ཐོས་
ནས་ཡང་དག་པར་འཛིན་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་སྦྱོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་
སོ། །འདི་རྩྲེ་མོ་ནས་ཡོད་དྲེ། ཆོས་ིད་ལྡན་པར་འགོ་ིད་དང་། །ཞྲེས་པས་སོ། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་
ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་པ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ངྲེས་
པར་འབྱུང་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། འབྲོག་དགོན་པའི་སྲེས་བུའི་དཔྲེས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་བར་
ཆད་ཀི་ཆོས་འཁོར་བ་དང་ན་རང་གིས་ཡིད་བྲེད་སྤོང་བའི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་
སོ། །འདི་བཟོད་པ་ནས་ཡོད་དྲེ། ལམ་གཞན་ྲེ་བར་སོན་བདུད་ལ། །བདུད་ཅྲེས་བ་བར་རོགས་པ་དང་། །ཞྲེས་
པས་སོ། །དྲེ་སན་ཆད་ན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་འཇིགས་པར་མི་བགིའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་
མཆོག་པ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། རི་ཤིང་གི་མཚན་མ་མྲེད་ན་
རྒྱ་མཚོ་ལ་ྲེ་བའི་དཔྲེས། རག་ཏུ་ཆོས་ཏྲེ་རྒྱུན་དུ་ཡུམ་བསོམ་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ལ་བར་མ་ཆད་པར་
སྦྱོར་བའི་ཆོས་མཆོག་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །འདི་ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ཚེ་བར་ཆད་མྲེད་པ་
ཡི། །ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རྲེག །ཞྲེས་སོ། །བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་དང་ྲེ་བར་གནས་པར་བལྟའོ། །ཞྲེས་
སོགས་དཔྲེ་དོན་དང་བཅས་སོ། །བང་སྲེ་མཐོང་ལམ་པ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་གསར་གི་རྲེན་ནམ་གཞིར་གྱུར་པའི་
མཐོང་ལམ་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །འདི་མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་དྲེ། ལོ་འདབ་གསར་པ་སྲེས་པས་དགའ་བ་
དཔྲེར་མཛད་ནས་བང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བར་བསན་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གིས། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་གསར། ཞྲེས་
པས་སོ། །དཔྲེར་ན། དཔིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་སྲེ་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་འདབ་མ་ལྷགས་ནས་ཁ་དོག་གྱུར་པའི་ཚེ་
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འཛམ་བུའི་གིང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་ལོ་མ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་སོགས་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་དཔྲེར་མཛད་ནས། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ྲེ་བར་གྱུར་
པར་འཚལ་བར་བགིའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གང་རུང་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། 
མྱུར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། སོབ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་
སོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་ཅིང་མྱུར་དུ་འབིན་པའི་སོམ་ལམ་མ་དག་ས་པའི་བང་འཕགས་ཀི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་
པས་སོ། །འདི་ས་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ན་ཡོད་དྲེ། མཐོང་ལམ་གི་རྲེས་སུ་བྱུང་བ་དང་སྦྲུམ་མ་བཞིན་
དུ་མྱུར་དུ་སྐུ་འབིན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཡན་ལ་སྦྱོར་བ་ལོགས་ས་བཤད་པས་སོ་སམ་མོ། །སྡུད་པར། དཔྲེར་ན་
བུད་མྲེད་སྦྲུམ་གང་སྡུག་བསལ་ྲེན་གྱུར་ན། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་བཙའ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅྲེས་བ། །དྲེ་བཞིན་བང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའ་རྒྱལ་བའི་ཤྲེས་རབ་ན། །དགའ་དང་འདུན་པ་བསྲེད་པ་མྱུར་དུ་བང་ཆུབ་རྲེག །ཅྲེས་སོ། །རྒྱས་
འབྲིང་དུ་དྲེའི་དོན་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །ས་བརྒྱད་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་གི་སྦྱོར་
བ་ཡིན་ཏྲེ། བསྡུ་བ་བཞིས་་་་་་མདོ་སྲེ་བོ་མང་པོ་ལ་་་་་་མདོ་ཕན་འདོགས་ཤིང་གཞན་དོན་དུ་རང་གིས་ཡུམ་གི་ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྐོར་ཞིང་གཞན་ཡང་བསྐུལ། བདག་ཀང་གཞོན་ནུའི་ས་འཛིན་གཞན་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་
སོགས་པའི་ས་བརྒྱད་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཟུར་ཕི་མ་འོག་མ་བཞི་ལ་ཡང་ངོ་། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་
བཞིས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས། ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ་མཐར། བདག་ཀང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལ་
གཞན་ཡང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་བསྐུལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། འཕྲེལ་བ་དང་འགིབ་པ་མྲེད་པའི་
སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དོན་དམ་པར་འཕྲེལ་ཞིང་སོག་པ་དང་། འགིབ་ཅིང་འབྲི་
བར་མི་མཐོང་བར་དྲེ་འད་མྲེད་པར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་སོགས་སོ། །གཟུགས་ཀི་འཕྲེལ་བ་ཡང་དག་པར་
རྲེས་སུ་མ་མཐོང་། ཞྲེས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་པར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་མི་
མཐོང་ཞིང་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཆོས་མིན་དུས་གསུམ་དགྲེ་མི་དགྲེ་འདུས་བས་མ་བས་
འདོད་པའི་ཁམས་སོགས་གསུམ་ཕིན་དྲུག་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་མཚན་མར་མི་དམིགས་པའི་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་ཞྲེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐོང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ་ཞྲེས་པའི་རྣམ་པ་འགོག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་
བར། རོག་གྲེའི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་པར་རློམ་པ་མྲེད་པའི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེའི་དོན་སོང་ིད་
ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །གཟུགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅྲེས་བ་བར་འདུ་ཤྲེས་པ་
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མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་
ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཀི་ཕུང་པོ་་་་་་གསྲེར་དང་གཟུགས་སོགས་དྲེའི་མཚན་མ་སོ་སོགས་་་་་་གསྲེར་དང་དྲེའི་ངོ་བོ་
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་་་་་་གསྲེར་ལ་སོགས་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་ཡང་རྣམ་མཁྲེན་དང་དྲེའི་
མཚན་མ་དང་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་མི་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། མིག་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་
གཟུགས་སིར་མི་རོག་གཟུགས་ཀི་མཚན་ིད་གཟུགས་སུ་སོད་པ་ལ་མི་རོག གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་སོང་
ིད་དུ་མི་རོག་གོ །རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བོད་རྣམས་མཚན་གཞི་མཚན་ིད་མཚོན་
བ། །ཞྲེས་སོ། །འདི་ལྔ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡོད་དྲེ། སྦྱོར་བ་ངོ་བོ་གཅིག་ིད། 
གཞན་དོན་བྲེད་པ། འཕྲེལ་འགིབ་མྲེད་པར་རོགས་པ། མཐའ་གིས་ལ་མི་གནས་པ། ཆོས་ིད་དུ་མི་རློམ་པ། 
ཆོས་ཅན་དུ་མི་རོག་པའི་ཆ་ནས་ཕྲེ་བའོ། །རྣམ་ཀུན་དོན་ཡོད་ཤྲེས་པར་བ། །ཞྲེས་དང་། དི་མྲེད་འཕྲེལ་བ་མྲེད་
དོན་དང་། །ཞྲེས་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་དབང་བའི་རྲེན་དུ་བཤད་པས་སོ། །ས་དགུ་པའི་བང་སྲེ་འགའ་
ཞིག་གི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་སྦྱིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་
སོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་མཐོང་བ་སྲེ་ཤྲེས་ཤིང་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་བྲེད་ཀི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཤྲེར་བ་ནི་
རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕུང་པོ་སྲེ། ཆོས་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕུང་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་པའོ། །དྲེ་ནི་འདི་ལྟ་སྲེ་དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་
དང་། ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་བོ། །ཞྲེས་སོ། །རྒྱུན་མཐའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དག་པའི་
སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་མྲེད་ཅིང་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དག་པར་
རོགས་ནས་བསོམ་པའི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་དག་པ་དང་། ནས། 
རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་བར་དུ་དག་པའི་སད་དུ་ཤྲེར་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་དག་པ་འདུས་པའི་ཕིར་པ་དག་་་་་་
འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ནམ་མཁའ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བསོམ་པས་སྦྱོར་བ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ོན་མོངས་པ་དང་ཤྲེས་བའི་སིབ་པ་

སྤོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ིད་ཀི་ས་ན་དག་པའི་ཕུང་པོའ།ོ །ཞྲེས་སོ། །པའི་ཕུང་པོའ།ོ །ཞྲེས་སོ། །ལས་དང་པོ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ས་
མཚམས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་བར་ཆད་མང་བའི་དཔྲེས། ལོ་བསྐོར་དུ་དང་སོགས་པས་ཟླ་བ་དང་
ཞག་ལ་སོགས་པར་དུས་ཚིགས་བཅད་ནས་ཡུམ་བྲི་བསོམ་སོགས་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་མི་འདོར་བའི་སྦྱོར་
བ་ཡིན་པས་སོ། །རྩ་བའི་བཅས་ཞྲེས་པ་ལྷན་ཅིག་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་གཏོགས་ཞྲེས་པའོ། །འགྲེལ་པའི་སོགས་་་་་་གོང་མ་
རྣམས་ལའང་སྦྱར་ཟིན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ནི་སྦྱོང་བ་ཡིན་ལ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་བང་པ་རྣམས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་བའོ། །བྲི་ན་
ཡང་མྱུར་དུ་བྲི་བར་བ། ཞྲེས་སོགས་ནས། ཟླ་བ་གཅིག་གིས་སོགས་དང་་་་་་གིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག་གམ་གལ་ཏྲེ། ལོའ་ི
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བར་གིས་བྲི་བར་བ་ན་ཡང་དྲེ་བཞིན་དུ་བྲི་བར་བའོ། །སོགས་སོ། །ལོ་སོས་པ་ནི་དྲེ་ཙམ་གིས་དུས་ཚིགས་ལ་
སོགས་པའི་རྲེན་ཚོགས་པས་་་་་་དང་སོང་མང་དུ་ཐོས་པ་དག་གིས་ལོར་སད་པར་བ་སྲེ་ལོ་ལས་ལྷག་པའི་དུས་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་

སོ། །ཨཱརྻའོ། །སོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་དང་བཅོ་ལྔ་སྲེ་སྦྱོར་བ་་་་་་རྩ་བ་དྲེ་ནི་ི་ཤུ་ཡིན་ནོ།་་་་་རང་། །ཤཱནི་་་་་་དག་སིང་

ྲེར་གསུམ་དུ་བཤད་དྲེ། ཟབ་སྦྱོར་སོགས་གསུམ་ལ་རྣལ་འབོར་བཀག་པ་རྲེ་རྲེ་དང་བཅས་པའོ། །ས་
མཚམས་དྲེ་དག་བུདྡྷ་ཤིའི་གསུང་སོས་བར་མ་ཆད་དུ་སང་ངོ་། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་བཞི་
ཅར་གི་ཐུན་མོང་དུ་སྦྱར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ལོ་ཙཱ་བ་དང་པོ་བརྒྱད་ཚོགས་ལམ་ཞྲེས་སོ། །ཤྲེར་འབྱུང་གིས། སྦྱོར་ལམ་ལ་ལྔ། མཐོང་
ལམ་ལ་གཅིག་སོམ་ལམ་ལ་ཆུང་ངུ་སོགས་ཀིས་དགུ། ཁད་པར་ལམ་ལ་གསུམ། བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ་གིས་ཏྲེ་ལམ་ལྔས་
བསྡུས། ཞྲེས་སོ། །་་་་་དྲེ་ལ་ལྔ་ནི་ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས་ལ། བཅོ་ལྔ་ནི་སྦྱོར་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་གིས་བསྡུས་སོ། །ཞྲེས་ཁ་ཆྲེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལོ། །གསུམ་
པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སོན་དུ་བཏང་ན་སྲེ་སྦྱོར་བ་རྩོམ་པའི་དུས་སུ་ཡོན་ཏན་རྣམས་
སྲེས་ན་སྦྱོར་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བྲེད་པ་སྲེ། སྦྱོར་བ་རྣམས་འགྲུབ་པས། ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་
ངོ་། །ཡང་ན་འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་ནས་རྒྱུ་སྦྱོར་བ་སོགས་ཏྲེ། དྲེས་ན་སྦྱོར་བ་བཤད་པའི་འོག་ཏུ་སྦྱོར་བ་དྲེ་དག་
གི་ཡོན་ཏན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ནི། བདུད་ཀི་མཐུ་བཅོམ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་
བཞིའོ། །ཚོགས་ལམ་ནས་ལྡན་མོད་ཀི་ཁད་པར་ཅན་དོད་ཡན་ལ་སྦྱར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གཞོན་ནུ་
དཔལ་ནི། སྦྱོར་ལམ་བཞི་དང་། ས་བཅུས་རིམ་བཞིན་བསྡུས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། འོག་མ་རྒྱུའི་ཡོན་
ཏན་བཅུ་བཞི་གོང་མ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་གངས་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། སྦྱོར་བ་བསོམ་པའི་སྐབས་སུ་་་་་་
འགྲེལ་ཆྲེན་ཤྲེར་དངོས་ཞྲེས་རྒྱུ་ཀུན་གི་མགོར་སྦྱར། ཡོན་ཏན་ཞྲེས་པ་གིས་ཀའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །སྦྱོར་ལམ་རྩྲེ་མོ་
བའི་བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདུད་ཀིས་བར་ཆད་བྲེད་པའི་ནུས་མཐུ་བཅོམ་པའི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་
ཏུ་རུང་སྲེ། དྲེ་མི་འབྱུང་བར་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བང་སྲེ་ཡིན་པས་
སོ། །ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས། ཞྲེས་ནས། དྲེ་དག་གི་མཐུས་ཀང་། སོགས་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གིས་
བར་ཆད་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་ཤིང་་་་་་པ་ནི་སན་རས་ཀི་བཙས་

པའོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་ཏུ་རུང་སྲེ། སྦྱོར་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངོས་མཇུག་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་
ཀི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དངོས་དགོངས་པའི་སོབས་་་་་་དངོས་ཀིས་ཡུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་མོས་པ་བརན་པ་སྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་པས་
བདུད་འཇུག་་་་་་ཨཱརྻ་པའི་སྐབས་མྲེད་པའི་བང་་་་་་གསྲེར་སྲེ་ཡིན་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་གཟུང་བར་རིག་པར་
བའོ།་་་་་ཨཱརྻ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་་་་་་ཨཱརྻ་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པའི་་་་་་ནི་ཡུལ་དུ་བས་པའོ་གསྲེར་
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ཡོན་ཏན་འཐོབ་ཏུ་རུང་སྲེ། ཡུམ་ལ་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་སོགས་ཁད་པར་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཅན་གི་དོན་བསྲེད་པར་
དགོངས་པས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ལྷའི་སན་གིས་མཁྲེན་་་་་་ཀུན་འགྲེལ་ཆྲེན་ཤྲེས་རབ་ཀི་སན་གི་བིན་གིས་་་་་་བརྒྱད་སོང་པ་

རླབས་་་་་གསྲེར་་་་་་བ་ནི་བདག་གིར་མཛད་པའོ་ཞྲེས་སིང་མཆོག་ཆོས་ཀི་སན་གིས་གཟིགས་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་གིས་རྣམ་་་་་་མདོ་

དངོས་བརྒྱད་སོང་པར་གཟིགས་པས་སོ། །་་་་་ཀུན་འགྲེལ་ཆྲེན། ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་སན་དྲེ་བཞི་ལ་གསྲེར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སན་གིས་གཟིགས་
སོ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བརྒྱད་སོང་པར་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གིས་སར་བཤད་ལྟར་ཡོད་དོ། །བང་སྲེ་
མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་ྲེ་བར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་བཞིན་
ིད་ལ་རོགས་པ་བརན་པས་བང་ཆུབ་་་་་་བུ་རིན་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པས་བང་ཆྲེན་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་་་་་་
བུདྡྷ་ཐོབ་པས་སོ། །རོགས་བང་དུ་ྲེ་བར་གྱུར་ཏོ། །སོགས་སོ། །བང་སྲེ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་བ་ཆོས་ཅན། 
སངས་རྒྱས་དང་མི་འབྲལ་བས་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་ཆྲེ། སོགས་པས་བདྲེ་འགོར་སྲེ་བས་ཕན་ཡོན་ཆྲེ་འཚང་རྒྱ་་་་་་མདོ་བས་
འབྲས་བུ་ཆྲེ་་་་་ཨཱརྻ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྲེས་སུ་ཡང་གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པས་་་་་་ཐག་རིང་བར་སྨིན་པས་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །རྣམ་སྨིན་
ཆྲེན་པོ་་་་་་ནི་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྨིན་པའི་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །འབྱུང་སྲེ། ཡུམ་བྲི་འཆང་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པས་
སོ། །དོན་ཆྲེ་བ་དང་ཕན་ཡོན་ཆྲེ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཆྲེ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཆོས་ཅན། ཡུམ་གི་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཡུལ་དཔད་ཅིང་ལུང་བསན་པའི་ཡུལ་དུ་སྲེས་ནས་ཡུམ་གི་བསན་ ་
་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་པ་རྒྱས་པར་བྲེད་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་བྲེད་པའི་ཡུམ་ལ་ཐོས་བསམ་བསོམ་
པའི་བ་བ་བྲེད་པའི་བང་སྲེམས་ཡིན་པས་སོ། །ཤྲེར་པ་ཟབ་མོ་འདི་ནི་དྲེ་པ་འདས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་ན་
སོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ།་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་ལྷོ་ཕོགས་ནི་ཨོད་ཏྲའི་ཡུལ་དང་སིང་ག་ལའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་དང་བར་ཏ་ནི་ན་སོད་ཅྲེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དར་བ་ལས་ནུབ་

ནས་ལྷོ་ཕོགས་དང་བང་ཕོགས་གིས་ཀི་བར་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་ན་སོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ས་ཕོགས་ནས་བང་ཕོགས་ལ་སོགས་

ཀི་ཡུལ་ཞྲེས་དང་། བང་ཕོགས་རྒྱུད་ཅྲེས་བ་བ་ཡང་བོད་ཡུལ་ཡན་ཆད་ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དང་ཁ་ཆྲེའི་ཡུལ་མན་ཆད་ལ་བའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་བསན་བཅོས་འདི་བོད་མར་གསལ་བར་སང་

ངོ་། །ནས། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་ནས་བར་ཏ་ནི་་་་་་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་ལོ་ཞྲེས་དག་སིང་ཟླ་ན་སོད་པར་འགྱུར། །སོགས་དང་། བར་
ཏ་ནི། ནས། བང་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་་་་་་ནི་བོད་ལ་སོགས་པས་ཏྲེ་ཞྲེས་ཟླ་ན་ནི་རྒྱ་ཡུལ་ཡོད་པར་རོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན། སོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ས་བརྒྱད་པའི་བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་
འབྱུང་སྲེ། མི་དངངས་བ་ལ་སོགས་པས་ཕིན་དྲུག་སོགས་གྲེན་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་སོ། །སྦྱིན་
ཕར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ནས་བཅོ་བརྒྱད་པར་རོ། །བང་སྲེ་སྦྱོར་ལམ་དོད་ལ་གནས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཚེ་
རབས་གཞན་དུ་ཡང་ཆོས་ས་བའི་སྲེས་བུ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཚེ་འདིར་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་གཏམ་ཡུམ་རྲེད་ཅིང་
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མ་ནོར་བར་གཞན་ལ་བརོད་པའི་བང་སྲེ་ཡིན་པས་སོ། །བང་ཕོགས་ཀི་ཆར་སྲེས་པའི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཐྲེག་པ་མང་དུ་འབྱུང་སྲེ་་་་་་དྲེ་
དག་ལ་ངས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརོད། ཅྲེས་ནས་དྲེ་དག་ཚེ་རྲེས་ནས་ཀང་རོགས་བང་གི་
དོན་དུ་སོད། ཅྲེས་སོགས་སོ། །བཟོད་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། བདུད་སོགས་ཀིས་ཡུམ་མམ་བང་
ཆུབ་ལས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མི་ཕྲེད་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡུམ་བསོམ་པའི་གོགས་དང་མགོན་
སབས་མཛད་པས་མོས་པ་བརན་པོ་ཐོབ་པས་སོ། །བདུད་དམ་བདུད་ཀི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བླ་མྲེད་
རོགས་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་བཟློག་པར་མི་ནུས་ན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །བང་སྲེ་མཐོང་ལམ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། 
ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲེ་བོ་མང་པོ་དགྲེ་ཆོས་ལ་འགོད་པའི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་སྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་
དོན་དུ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཚོལ་་་་་་ཨཱརྻ་བའི་དགའ་བ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྲེན་པའི་དད་པ།་་་་་
མདོ། དགྲེ་བ་ལ་སྲེམས་འཇུག་པའི་མགུ་བ་་་་་་ཨཱརྻ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཐོབ་པས་སོ། །ཡུམ་འདི་ཐོས་ནས་དགའ་
ཞིང་མས་བདྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་དོན་དུ་སྲེ་བོ་་་་་་མདོ་མང་པོ་ཡང་དགྲེ་་་་་་ཨཱརྻ་བའི་
ཆོས་ལ་འགོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་་་་་་ཨཱརྻ་ཅན། སྲེས་བོ་མང་པོ་བང་ཆུབ་ལ་འགོད་དོ། །་་་་་མདོ་དངོས་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཅིང་རོགས་པ་འབྱུང་སྲེ། དྲེའི་དྲེ་ལྟར་
དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཁོད་བསམ་པ་དག་་་་་་མདོ་པར་མཁྲེན་ནས་ཐུགས་ཀིས་རྲེས་སུ་ཡི་
རང་བ་སྲེ་དགྲེས་པར་མཛད་པས་སོ། །ཐུགས་ཀིས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དགྲེས་པར་མཛད་དོ། །ཞྲེས་
སོ། །དོད་སོགས་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མ་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཆགས་པར་སོད་ཅིང་བསྡུ་དངོས་བཞིས་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་
བྲེད་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་ཅིང་ཤྲེར་ཕིན་་་་་་གསྲེར་ཟབ་མོ་ན་པ་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་འདོད་དམ་མོས་པས་
སོ།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གསྲེར། །གཟུགས་ས་དི་རོ་རྲེག་ཆོས་ལ་མོས་པ་བརླབ་པོ་ཆྲེ་འགྱུར་ཞིང་སྦྱིན་བརླབས་པོ་ཆྲེ་གཏོང་། 
ནས། རྣམ་པར་སྨིན་པ་རླབས་པོ་ཆྲེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། གོང་ནས་
གོང་དུ་་་་་་ཨཱརྻ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྲེ། ད་ལྟའང་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་གཏོང་
ཞིང་དྲེའི་འབྲས་བུའང་སྲེམས་ཅན་ལ་སྲེར་བའི་སོ་ནས་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་བྲེད་པས་སོ། །ཕི་དང་ནང་གི་
དངོས་པོ་དྲེ་དག་ཀང་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ིད་ལ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་ནས། སོག་
ཆགས་བརྒྱ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་བླ་མྲེད་རོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་ཕིན་དྲུག་ངྲེས་པར་འཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སྲེ། ཚེ་འདིར་ཤྲེས་པའི་
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ཚིག་དོན་ཚང་བར་རྲེད་ནས་བརྩོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་སོགས་ནས། དྲུག་པོ་འདི་དག་གི་དོན་དུ་བརྩོན་པར་བྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བཅུ་བཞི་ཚན་པ་གིས་པོ་དྲེ་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུམ་གི་སྦྱོར་བ་ལ་མངོན་པར་
དགའ་བའི་སར་བཤད་སོམ་པ་པོ་ལ་རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་་་་་་གསྲེར་དངོས་བཅུ་བཞི་ཐོབ་པས་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་
བཞི་འབྱུང་ཞིང་་་་་་གསྲེར་དངོས་དྲེ་ཡང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བསབ་པར་བ་བས་ཡོན་ཏན་གངས་རྣམ་པ་བཅུ་
བཞིའོ། །ས་མཚམས་དྲེ་དག་མཚོན་པའི་དོན་ཙམ་མོ། །བཞི་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡོན་ཏན་བཤད་ཟིན་པ་
དྲེའི་འོག་ཏུ་ཡང་ཆོས་གང་ཞིག ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་སོ་ནས་སྦྱོར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་བ་དགོས་པས་སྦྱོར་
བ་དྲེ་དག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་སོན་སོན་ནོ། །འོ་ན་སྦྱོར་བའི་བར་ཆད་བྲེད་པའི་སོན་གང་དག ཅི་ཡིན་ཞྲེ་
ན། རྩ་བ་ནི། སྦྱོར་བའི་སོན་ནི་བཅུ་ཚན་བཞིར་བཅས་པའི་དྲུག་ཏུ་སྲེ་ཞྲེ་དྲུག་ཏུ་ངྲེས་པར་ཏྲེ་གདོན་མི་ཟ་བར་
རོགས་པར་བའོ། །འདི་དག་ལས་དང་པོ་པའི་ས་ནས་སོམ་ལམ་ཕལ་པའི་བར་དུ་ལྡན་མོད་ཀི་གཙོ་ཆྲེར་ཚོགས་
སྦྱོར་ལ་བཞག་་་་་་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་རིམ་གིས་ལམ་གོང་མ་ལ་གོང་མ་ལ་ལྡན་ལ་སོན་ནི་ལམ་འོག་མ་འོག་མ་ལ་ལྡན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཅྲེས་ཆོས་
བཤྲེས་སོ། །གཞོན་ནུ་དཔལ་ནི། བཅུ་ཚན་བཞི་ཚོགས་ལམ་དོད། རྩྲེ་བཟོད་པ། དྲུག་ཆོས་མཆོག་ན་ཡོད་ལོ། 
འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསལ་བ་སོན་གི་དབྲེ་བ། དྲེ་སྲེལ་བྲེད་གྲེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་འགལ་རྲེན་ྲེ་བར་
གནས་པ་ྲེར་གསུམ། མཐུན་རྲེན་མ་ཚང་བ་ྲེར་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། བཅུ་ཚན་དང་པོ་གིས་དང་ཐ་མ་
གསུམ། གིས་པ་ནི་གཞན་རྣམས་སོ། །ཕིན་དྲུག་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཚེགས་ཆྲེན་པོས་ཐོབ་པའམ་་་་་་ཨཱརྻ་རོགས་པར་
བྲེད་པའི་རྒྱུ་ཡུམ་དོན་ལ་སྤོབས་པ་ཚེགས་ཆྲེན་པོས་ཐོབ་པ་སྲེ། ཧ་ཅང་་་་་་མདོ་འཕི་བར་སྲེས་་་་་་ན་སོ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་གནོད་

འཇོམས་པ་སྲེ། མདོར་ན་རོངས་པའི་སྤོབས་པ་ཧ་ཅང་འཕི་བ་དང་། ཡུམ་དོན་ལྲེགས་པར་དཔིས་མ་ཕིན་པར་་་་་་ཅིང་

ཞིབ་ཏུ་མ་བརགས་མ་བསམས། འབུམ་ཊིཀ་ཆ་ཙམ་མྱུར་བོར་རོགས་ནས་རློམ་སྲེམས་སམ་ང་རྒྱལ་བའི་ལོག་པའི་སྤོབས་པ་ཧ་
ཅང་མྱུར་བ་དང་་་་་་བར་སྲེས་ན་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་མ་གུས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས། ལུས་ཀི་གནས་ངན་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་སོམས་ཞིང་གིད་ཀི་དབང་དུ་

གྱུར་ཏྲེ་ལུས་དང་སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་ན་གལ་འབྱུང་ཞྲེས་དང་། གཞན་ལ་འཕས་བཙལ་པ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པས་རྒོད་ཅིང་ཞྲེས་དང་། མི་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཁས་བརྒྱབ་

པའམ་རྩྲེ་བའམ་སྲེགས་སགས་བྲེད་ཅྲེས་སོ། །ལྲེན་གལ་བ།་་་་་ནི་དྲེགས་པ་དང་བཅས་པས་ལུས་རང་བ་དང་རྒོད་པའོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །ཁ་གདངས་པ་དང་ལུས་རྒྱངས་པ་

ཞྲེས་སིང་མཆོག གལ་བ་ནི་དྲེགས་པའོ་རྒོད་པ་ནི་ཆོས་འཆད་པའི་ཚེ་རྒོད་པའམ་ཀལ་ཀ་བྲེད་པའོ། །གནོད་འཇོམས་སོ། །རྒོད་པ་་་་་་ནི་གད་རྒྱངས་བྲེད་

པའོ། །ཞྲེས་སིང་ཟླ་སྲེ་ག་་་་་་པ་ནི་དྲེགས་པས་དྲེ་ལྟར་བྲེད་པའོ་ཟླ་ཟྲེར་རང་གི་ལུས་སམ་ལུས་དང་འབྲྲེལ་བས་གཞན་གི་ལུས་ལ་ཀུ་རྲེ་བྲེད་པའོ། །ཨཱརྻ། དགའ་བ་ལས་ལངས་

པར་བྲེད་པའོ་སིང་མཆོག་གོ །སྲེག་པའི་དོན། ཕན་ཚུན་ཅོ་འདི་ཞིང་ཞྲེ་འདོགས་འབྱུང་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅིག་འཕས་འདོགས་པའོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་སོ། །ཅིང་འབྲི་བ་
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དང་སྲེམས་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན་སྲེམས་གཡྲེང་་་་་་བ་ནི་མམ་པར་མ་བཞག་པའོ། །སིང་ཟླ་ཡི་གྲེ་གཞན་ལ་ཆགས་ཤིང་ཚིག་གི་
དོན་མི་ཤྲེས་པར་འབྲི་ཞིང་ན་་་་་་ཨཱརྻ་པ་དང་འདིའི་རོ་མི་མྱོང་ངོ་སམ་པ་དང་། རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལུས་གསུམ་
གིས་བསྲེད་པའི་ཁ་ཏོན་བྲེད་པ་སོགས་དང་། སོགས་པ་སྲེམས་གསུམ་གིས་བསྲེད་པའི་འཛིན་འཆང་སོགས་
དང་། ཡུམ་ལས་བདག་ལུང་མ་བསན་པ་རང་ིད་ཡུམ་ལ་ཐོས་སོགས་ཀིས་འཇུག་པ་ལས་ཕིར་ཕོགས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་དང་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་
པའི་རྒྱུ་ཤྲེར་ཕིན་བོར་ནས་ཐྲེག་ཆུང་གི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སྡྲེ་སོད་ལས་དྲེ་ཚོལ་བ་་་་་་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུ་་་་་་ཡུམ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ལ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མས་པ་སྲེ།་་་་་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྩ་བ་་་་་་ཡུམ་བོར་ནས་ལོ་འདབ་དང་ཡལ་ག་་་་་་འད་བའི་ཐྲེག་ཆུང་གི་མདོ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་

འབུམ་ཊིཀ ཚོལ་བའི་དཔྲེས་སོ། །བང་སྲེམས་སྐབས་ཀི་ག་ནོམ་པ། གཞན་དོན་སྲེམས་དད་པའི་ཐབས་རྲེད་དང་། 
དགོངས་ཆྲེན་དོན་དང་དྲེ་ིད་མཆོག་མཐོང་བའི། བདྲེ་བ་མཐར་ཐུག་གི་གཙང་བདག་བདྲེ་དང་རག་པའི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པའི་རོ་མྱང་བ་ལས་མས་པ་རང་དོན་ཐོབ་པས་ཚིམ་པ་སྲེ། ཇོ་བོའ་ིཟན་ནར་མ་བོར་ནས་ལས་མི་ལས་
ཟན་ཚོལ་བའི་ཁི་བཞིན་ནོ། །ཡུམ་བོར་ཞིང་ཁྲེ་དང་བཀུར་སིའི་ཕིར་ན་རང་གི་མདོ་སྡྲེ་ཡུན་ཆུབ་པར་སྲེམས་
པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྲེག་པའི་མཆོག་ཐྲེག་ཆྲེན་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མས་པ་སྲེ་གང་པོ་རྲེད་ནས་གང་པོའ་ི
རྲེས་ཚོལ་བར་སྲེམས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡུམ་རྲེད་པ་བོར་ནས་མཐར་ཐུག་གི་མྱང་འདས་ཀི་ཆྲེད་དུ་ན་རང་གི་སྡྲེ་
སོད་གཟུང་ཞིང་ཀུན་ཆུབ་པར་སྲེམས་པ་རག་ཏུ་ཆྲེད་དུ་བ་བ་མྱང་འདས་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་ལས་མས་པ་སྲེ་ ་་་་་
རྒྱས་འབྲིང་དུ་རྒྱ་མཚོ་དང་རིག་རྲེས་ཀི་ཆུ་སོམས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །རིག་རྲེས་ཀི་ཆུ་ལས་ནོར་བུ་ཚོལ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་བརྒྱད་
སོང་པར་རོ། །ཞྲེས་བ་བ་བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །ཡུམ་ཐོས་ཤིང་རྲེད་ནས་དྲེ་བོར་ཏྲེ་ན་རང་གི་སྡྲེ་སོད་ལས་རྣམ་
མཁྲེན་ཚོལ་བ་ནི་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲྲེལ་བ་མས་པ་སྲེ། ི་ཟླའི་
ཚད་ཀིས་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཁང་བཟང་བྲེད་པའི་ཕ་མཁན་བཞིན་ནོ། །་་་་་མདོ་གོང་ན་མྲེད་པ་ཆོས་ལོངས་སྐུ་ལ་སྐུའི་རྒྱུ་
ཡུམ་བོར་ནས་ན་རང་སྡྲེ་སོད་ལས་དྲེ་ཐོབ་པར་འདོད་ན་སྐུ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ལས་མས་པ་སྲེ། རིམ་བཞིན་དུ་
མཁར་གི་རྒྱལ་ཕྲན་་་་་་ཆོས་སྐུ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་བསྐྲུན་པ་དང་།་་་་་ལོངས་སྐུ། རོ་བརྒྱ་པའི་ཟས་རྲེད་ནས་
ཞག་དྲུག་ཅུ་པའི་འབྲས་ཆན་ཚོལ་བ་དང་། ནོར་བུ་འཆིང་བུ་དང་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་ཆྲེན་་་་་་བཞིན་ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་མམ་
པར་སྲེམས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞུང་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཡྲེང་གཟུགས་ས་སྲེས་པ་བུད་མྲེད་སོགས་ཡུལ་རྣམ་
པ་མང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའི་སྤོབས་པ་འབྱུང་བ་སྲེ་འཕྲོ་བ་དང་། ལམ་འབྲས་ལ་རྣམ་གཡྲེང་ཡི་གྲེར་འབྲི་བ་
ཁོ་ན་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། གསུམ་གའི་རྣམ་གཡྲེང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
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དང་། ལམ་འབྲས་ལ་རྣམ་གཡྲེང་ཡི་གྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་། གཞུང་ལ་རྣམ་གཡྲེང་ཡི་གྲེར་
མྲེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པ་དང་། ཆགས་སྡང་གི་མཚན་མ་ཡུལ་དང་སོགས་པ་གོང་དང་གོང་བརྡལ་ལ་
གཅན་ལ་སོགས་པ་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུ་གོང་ནི་མ་ག་དྷ་ལ་སོགས་པའོ། །གོང་ནི་ཕྱུག་པོ་མ་ཡིན་པ་གནས་པ་རྣམས་སོ། །ཕྱུག་པོ་རྣམས་གནས་པ་ནི་གོང་ཁྲེར་རོ། །གོང་ཁྲེར་

ིད་ཚོང་པ་མང་པོ་གནས་པ་ནི་གོང་བརྡལ་ལོ། །ལོངས་ནི་ཡུལ་ཀ་ཤི་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་རོ། །དྲེའི་ཚོགས་ནི་ཡུལ་འཁོར་རོ། །ལ་གཅན་ནི་ཤོ་གམ་གི་སོད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་

འགྲེལ་ཆྲེན་དུ། ཡུལ་ནི་མས་དགའ་ལ་སོགས་པའོ། །གོང་ནི་ཁིམ་གཅིག་ལ་སོགས་པའོ། །གོང་ཁྲེར་ནི་བཟོའ་ིབྲེ་བྲག་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་གནས་སོ། །གོང་བརྡལ་ནི་ཚོང་པ་མང་

པོའ་ིགནས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །ལོངས་ནི་རིགས་བཞི་གནས་པའི་ས་ཕོགས་སོ། །ཡུལ་འཁོར་ནི་ཙམ་པ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སོ། །རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་འཁོར་ནི་རྒྱལ་

པོའ་ིཕོ་བྲང་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་ལོ། །ལ་གཅན་ནི་འཕྲད་བཅས་ཀི་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡིད་ལ་བྲེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆྲེ་སོགས་རྲེད་པ་དང་། 
དཔལ་གི་དར་དཔངས་བཅིང་པ་སོགས་བཀུར་སི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྲེ་སན་གགས་ཀི་རོ་མྱང་བ་སྲེ་དྲེ་ལ་
བརྐམ་ཞིང་ཞྲེན་པ་དང་། ཐབས་མཁས་རྲེད་རྒྱུ་ཡུམ་དོར་ནས་བདུད་ཀིས་་་་་་ཨཱརྻ་གཏད་པའི་མདོ་སྡྲེ་ལས་ཐབས་
མཁས་ཚོལ་བ་ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཚོལ་བ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་བཅུ་ཚན་གིས་
པའོ། །འཇུག་པའི་བར་ཆད་རྣམས་བཤད་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ནས་འཇུག་པའི་དང་པོར་དཔོན་སོབ་ཚོགས་པ་དང་བྲལ་
བའི་བར་ཆད་རྣམས་ནི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་རྲེ་ཤིག་ས་ཕི་གངས་བཞིན་དུ་ན་པ་པོ་ས་མ་འཆད་པ་པོ་ཕི་མ་དང་མངོན་
པར་འགྲེལ་པ་དང་། གང་ཡང་རུང་བས། དྲེ་ལས་བཟློག་ནའང་ྲེས་པར་བསན་ནོ།་་་་་མདོར་གིས་ཀ་ལ་སྦྱར་རོ། །་ན་པ་
པོ་འདུན་པ་ཆྲེ་ཞིང་འཆད་པོ་སོམས་ལས་ཆྲེ་བ་་་་་་ལྲེ་ལོ་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་ཚོགས་པའི་ཆོས་སོད་ལས་མས་པ་དང་། 
བཟློག་ནས་ཀང་ངོ་། །གཅིག་ཡུལ་འདིར་ན་འདོད་་་་་་མདོ་སོགས་གཅིག་གཞན་དུ་འགོ་འདོད་ན་འདུན་པའི་ཡུལ་ཐ་
དད་པས་ཚོགས་པའི་ཆོས་སོད་ལས་མས་པ་དང་། ཆོས་སོད་ལས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་རོ། །གཅིག་འདོད་ཆྲེན་ཆུང་
ཞིང་ཆོག་ཤྲེས་གཅིག་རྲེད་སོགས་གཙོ་བོར་བྲེད་པས་འདོད་ཆྲེན་ཆུང་མིན་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་མས་པ་དང་། 
གཅིག་རྲེད་བཀུར་སོགས་ལྷུར་མི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ལྲེན་པས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་གཅིག་ཤོས་དྲེ་ལྷུར་
ལྲེན་པས་མི་ལྡན་པ་དང་། གཅིག་དད་སོགས་དགྲེ་བའི། གཅིག་ཤོས་སོག་གཅོད་དགྲེ་བ་མ་ཡིན་པ་མི་དགྲེ་
བའི་ཆོས་ིད་དྲེ་དང་རྒྱུད་ཅན་དང་། གཅིག་ཟང་ཟིང་ཚོགས་གཏོང་བ་དང་། གཅིག་ཤོས་སྲེར་ས་བྲེད་པ་དང་། 
གཅིག་ཆོས་ཀི་དོན་དུ་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་དང་། གཅིག་ཤོས་དྲེ་མི་ལྲེན་པ་དང་། གཅིག་མགོ་སོས་པས་ཕལ་ཆྲེར་
གོ་བ་དང་གཅིག་ཤོས་ཚིག་རྣམ་པར་སོས་པས་གོ་དགོས་པ་དང་། གཅིག་མདོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གིས་ཤྲེས་
པ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཀིས་དྲེ་མངོན་པར་མི་ཤྲེས་པ་དང་། བཅུ་གིས་ནི། མདོ་དབངས་ལུང་ཚིགས་ཆྲེད་གྲེང་
རོགས། །དྲེ་སྲེས་ཤིན་རད་གཏན་ཕབ་བོ། །ཞྲེས་པའོ། །གཅིག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་། གཅིག་
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ཤོས་མི་ལྡན་པ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །ན་པོ་ས་མ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འཆད་དོ་ཕི་མར་བས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་
བཞིན་དུ་དང་པོར་དྲེ་དང་བཟློག་པར་ཡང་སྲེ། ཕིན་དྲུག་ལ་ཐབས་མཁས་པ་དང་དྲེ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་མཁས་
པའམ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སོགས་སོ། །མི་བརྲེད་པའི་གཟུང་ཐོབ་མ་ཐོབ་དག་དང་གཞུང་ཤྲེར་ཕིན་ཡི་གྲེར་
འདི་འདོད་མི་འདོད་དང་། འདོད་པའི་འདུན་པ་དང་སོགས་སིབ་པ་བཞི་སྲེ་ལྔ་་་་་་མདོ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་ིད་ཅྲེས་བ་
བ་བཞི་དང་། ཡུམ་ལ་སོད་ཚེ་བདུད་སོགས་ཀིས་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་བརོད་དྲེ་འདི་ིད་དུ་སྡུག་བསལ་གི་
མཐར་ཕྱུངས་ཤིགས་རོགས་བང་གིས་ཅི་བ་ཟྲེར་བས་གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་གི་འགོ་བ་ལ་ཕིར་ཕོགས་པ་དང་། 
རང་དོན་དུ་བདྲེ་འགོར་འགོ་བ་ལ་ཡིད་བདྲེ་བ་སྲེ། གིས་དང་། འཆད་པོ་ས་མ་དང་ན་པོ་ཕི་མ་དང་འབྲྲེལ་
བས་དང་། གང་ཡང་རུང་ཞྲེས་པས་བཟློག་པར་ཡང་ངོ་། །འཆད་པོ་ན་པོ་གངས་བཞིན་དུ་གཅིག་པུར་གནས་
པ་དང་འཁོར་མང་པོ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ིད་དང་། འཆད་པོའ་ིཕི་བཞིན་རྲེས་སུ་འབྲང་བའི་གོ་སྐབས་མི་
འབྲེད་པ་ིད་དང་ན་པོ་ཕི་བཞིན་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བར་འདོད་པ་ིད་དང་། ཆོས་ཀི་ཡོན་ལྟ་བུར་ཟང་ཟིང་ཅུང་
ཟད་ཙམ་འདོད་པ་ིད་དྲེ་སྦྱིན་པར་མི་འདོད་པ་ིད་དང་། སོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ཕོགས་སུ་འགོ་
བ་མི་འགྱུར་བའི་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་བཞི་སྲེ། བཅུ་ཚན་བཞི་པའོ། །ས་མ་དྲེ་བཞིན་དུ་མུ་གྲེ་བྱུང་བའི་ཕོགས་སུ་
འགོ་མི་འགོ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པས་་་་་་རོན་པ་གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོ་སྦྲུལ་འབྲོག་དགོན་རྣམས་མདོར་བཤད་དཀྲུགས་པའི་ཕོགས་
སུ་འགོ་མི་འགོ་དང་། འཆད་པོ་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པོ་སོགས་ཀི་ཁིམ་གི་འབོར་བའི་བདྲེ་བ་ལ་ལྟ་ཞིང་ཆགས་
པས་ན་པོ་ཆོས་མ་ཐོས་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ཞྲེས་བ་བ་གསུམ་དང་། བདུད་དགྲེ་སོང་གི་ཆ་བད་དུ་བས་ནས་
ཡུམ་ནི་ངྲེད་ཀིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལྟར་ཡིན་གི་ཁོད་ཀོག་པ་་་་་་མདོ་དྲེ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་བདུད་ཀིས་ཡུམ་དང་འབྲེད་
པའི་སྦྱོར་བའམ་དབྲེན་བས་པས་་་་་་མདོ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་ནས་ཡུམ་བྲི་བ་དང་བསོམ་པ་་་་་་མདོ་སོགས་འདོར་བ་དང་་་་་་
བདུད་དགྲེ་སོང་གི་ཆ་བད་དུ་བས་ནས། མི་སྡུག་པ་དང་མི་རག་པ་སོགས་ཡུམ་བཅོས་མ། ྲེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་། བཅོས་མ་
བསན་པའི་ཕིར་་་་་་མདོ་བདུད། སངས་རྒྱས་དང་བང་སྲེ་སོགས་ཀི་ཆ་བད་འཛིན་པ་ལ་དད་ཅིང་གུས་པ་དང་ཡུལ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་དགའ་བ་བསྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ས་མ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཡུམ་
ལ་སོགས་་་་་་གསྲེར་པ་ཤྲེས་པར་རུང་བའི་སྲེམས་སུན་འབིན་པས་་་་་་གསྲེར་སོན་གངས་ཞྲེ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་ནི། རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་དག་མང་བའི་དཔྲེས་བར་ཆད་དུ་མ་ཡོད་ཀང་བང་པས་དྲེ་རྣམས་བར་ཆད་དུ་
ཤྲེས་པར་བས་ནས། ཐབས་ཇི་ལྟར་འཚམ་པས་བཟློག་པར་བ་དགོས་ལ། བུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་མའི་དཔྲེས་
ཕོགས་བཅུའི་དྲེ་པ་དང་བང་པས་བསྲུང་པས་བཟློག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བདུད་ལས་དང་དྲེ་
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བཟློག་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་མདོ་རྣམས་ན་གསལ་ཞིང་བསྡུས་པ་ཆོས་བཤྲེས་དང་གནས་བརན་བང་བཟང་གི་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཚོགས་ཀི་ལྲེའུ་ལ་སོགས་པར་བལྟ་བར་བའོ། །་་་་་མང་པས་འཇིགས་པས་མ་བྲིས་སོ། །ལྔ་པ་ལ། བསན། 
བཤད། བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་བླང་བ་དང་སོན་དོར་བས། 
སྦྱོར་བ་རྣམས་བསོམ་པར་བ་བ་སྲེ་བྲེད་པ་ནི། སྦྱོར་བའི་མཚན་ིད་ཤྲེས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པས་བསལ་བ་
སོན་གི་འོག་ཏུ་སྦྱོར་བ་དྲེ་དག་གི་མཚན་ིད་སོན་ནོ།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་སྦྱོར་བ་པོའམ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་གིའོ་ཞྲེས་

སོ། །རྩ་བ་ལ། སི་རིགས་ནས་གང་གིས་གང་མཚོན་པར་བྲེད་པ་དྲེ་དྲེའི་མཚན་ིད་དུ་ཤྲེས་པར་བ་ཞིང་། དྲེ་ལ་
ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དྲེ་་་་་་རྣམ་ངྲེས་སོགས་རང་ིད་ཐུན་མོང་མིན་པར་མཚོན་པར་བྲེད་པ་རང་གི་མཚན་ིད་དང་། དྲེ་དང་
གཞན་ཐུན་མོང་དུ་མཚོན་པར་བྲེད་པ་སིའི་མཚན་ིད་དྲེ། རིམ་བཞིན་ཚ་སྲེགས་གིས་མྲེ་དང་མི་རག་བདག་
མྲེད་སོགས་ཀིས་དུ་མ་མཚོན་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ཆོས་བཤྲེས་སུ་རང་བཞིན་གི་མཚན་ིད་དང་རྣམ་པར་དབྲེ་
བའི་མཚན་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་མྲེ་ལ་སོགས་པའི་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་
འཇིག་རྲེན་རྣམས་ན་རིགས་པས་མ་བཅོས་པའི་ཚེ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་བྲེད་པར་སང་བའི་དངོས་པོ་
རགས་པ་རྣམས་སོ། །གིས་པ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གདུང་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྲེས་སོགས་
དངོས་པོ་གཅིག་པུ་ཡང་ལྡོག་པའི་དབང་གིས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་བརོད་པ་སྲེ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གང་
ཕིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། །ཞྲེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའོ། །དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་གགས་ནི། དགོས་པ་ལ་
ལྟོས་་་་་་དོན་ནས་རྣམ་རོག་གི་དབང་ཙམ་གིས་ཕྲེ་བར་ཟད་པས་མཚན་ིད་དུ་མི་བགང་ངོ་གསུང་ངོ་། །གཞན་དག་
ནི། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བརགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མཚན་ིད་མྲེད་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚན་ིད་
དུ་བགང་དགོས་ཟྲེར་རོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་ཞྲེས་སོ། །ཡང་གསུང་རབ་སི་དང་བསྟུན་ན་རང་བཞིན་གི་མཚན་ིད་
ནི། མི་རག་པ་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་པ་སོགས་དང་། དྲེ་མ་ཡིན་ལས་འབྲེད་པའི་མཚན་ིད་སྐད་ཅིག་
མས་མི་རག་པ་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་རག་པ་ལས་འབྲེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་རབས་དག མཚན་ིད་ཡིན་ན་རིགས་མི་
མཐུན་ལས་འབྲེད་པ་ཁོ་ནར་རྣམ་བཞག་བས་པ་སོགས་ནོར་བའི་ཕྲྲེང་བ་དུ་མ་སང་སྲེ། དིང་སང་ཡང་དྲེ་ིད་
མཆོག་ཏུ་རློམས་ཏྲེ་མཁས་པར་ང་རྒྱལ་བ་དག་ནི་ཕག་དར་ཁྲོད་ཀི་མི་གཙང་བའི་གོང་བུ་ཞིག་ཡིད་བཞིན་གི་
ནོར་བུར་རློམ་པ་དང་ཁད་མྲེད་དོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་སྐབས་འདིར་རང་བཞིན་གི་མཚན་ིད་གཟུང་ངོ་།་་་་་ཆོས་

བཤྲེས། །དྲེ་ལ་བྲེད་སྒྲུབ་དང་། ལས་སྒྲུབ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། གང་གིས་མཚོན་པར་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་
ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། གང་ན་ཤྲེས་པ་ཁད་པར་བྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་རྣམས་སོ། །དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས། རྲེས་འགའ་
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མཁྲེན་གསུམ་ཞྲེས་དང་། རྲེས་འགའ་མཁྲེན་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་སོས་ཤིང་ཁ་ཅིག དྲེ་གིས་ཁད་མྲེད་དྲེ་
སྦྱོར་བ་ནི་རྣལ་འབོར་ལ་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་དང་། ལ་ལ་ཁད་ཡོད་དྲེ་སྦྱོར་བ་སོབ་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅིང་རྣམ་མཁྲེན་
སངས་རྒྱས་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་ལ་གཞི་ཤྲེས་ལམ་ཤྲེས་ཀི་སྦྱོར་བའང་ཚོགས་སྦྱོར་ནའང་ཡོད་ལ་གཞི་ཤྲེས་ལམ་
ཤྲེས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རོགས་པ་ཡིན་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་སོབ་ལམ་གི་ཤྲེས་བཞི་བརྒྱད་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་
ཆྲེན་གི་མཁྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བའི་ཤྲེས་མཚན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རོགས་པ་མཚོན་པར་བྲེད་པས་
སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གི་ཆྲེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཤྲེས་པར་དོན་མཐུན་དུ་རོགས་པར་བྲེད་པས་
སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མཁྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བའམ་དྲེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་ཡུམ་གི་ཆྲེ་བའི་ཡོན་ཏན་
ཤྲེས་པའམ་རོགས་པའི་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་ཁད་པར་དང་ལྡན་ཏྲེ། ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་འདི་ནི་དྲེ་པ་བསྲེད་པའོ་ཞྲེས་སོགས་
དང་། ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལས་དྲེ་པས་སོང་ིད་སོགས་མཁྲེན་ཞྲེས་སོགས་དང་། དྲེ་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལས་
དྲེ་པ་བདྲེ་བར་གནས་ཞྲེས་སོགས་ཤྲེས་ཤིང་རོགས་པས་སོ། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །སོ་སོར་སྦྱར་
རོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གིས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཅར་
ཡང་རྒྱལ་པོའ་ིཡུམ་འདི་ནི་དྲེ་པ་བསྲེད་པའོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་ཤྲེས་པར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཤྲེར་
འབྱུང་གིས། སར་བཤད་པའི་ཀུན་མཁྲེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དྲེ་རྣམས་ཀི་རོགས་པས་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བྲེད་
དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་སོབ་ལམ་གི་ཤྲེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲག་གིས་ཀིས་རིམ་བཞིན་བང་སྲེའི་གཞི་
ཤྲེས་ལམ་ཤྲེས་དང་། སངས་རྒྱས་སའི་བཅུ་དྲུག་གིས་རྣམ་མཁྲེན་གི་རོགས་པ་མཚོན་པས་དྲེ་དང་དྲེའི་ཤྲེས་
མཚན་དུ་སྦྱར་ལ་བསད་དོ། །དྲེ་དང་དྲེའི་རོགས་པའི་ཆ་ིད་ལ་ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་ཅྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཡང་ཡིན་
ལ་མཚན་ིད་ཀང་ཡིན་པས་ཤྲེས་མཚན་ཏྲེ། གཞན་གསུམ་ལའང་ཚུལ་དྲེའོ། །ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་
གི་ཁད་པར་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐྲེག་དམན་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་མཚོན་པར་བྲེད་
པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་དམན་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། དྲེ་
འདའི་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་ཅན་གི་མཐོང་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དྲེ་དངོས་སུ་བསན་
པས་ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་ལམ་དང་མཐར་ལམ་ཁད་པར་འཕགས་པར་དོན་གིས་འགྲུབ་བོ། །ཡང་ཕན་བདྲེ་སོབ་པ་
སོགས་བཅུ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་མཁྲེན་གསུམ་མམ་དྲེའི་སྦྱོར་བའི་བྲེད་མཚན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འབྲས་
བུ་འབིན་ནུས་སམ་འཕྲིན་ལས་ཁད་པར་བ་དང་ལྡན་པར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དྲེ་གསུམ་



134   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་འབིན་པའི་ནུས་པའམ་འཕྲིན་ལས་ཁད་པར་བ་དང་ལྡན་ཏྲེ་ཕན་བདྲེ་སོབ་པ་སོགས་བཅུ་
གཅིག་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པས་སོ། །ཤྲེར་འབྱུང་། ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་ཁད་བྲེད་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་གསུམ་
གི་བྲེད་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དྲེའི་རོགས་པ་དང་། ཁད་པར་འཕགས་པའི་ཆ་དང་། དྲེའི་མཛད་པ་
མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེར་མ་ཟད་་་་་་དག་ལྡན་དངོས་མཚོན་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་མཚན་ིད་དྲེ་
ལས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །་་་་་དངོས་དྲེ་ཡང་་་་་་ཀུན་དངོས་ངོ་བོ་ིད་ཅྲེས་བ་བ་སྲེ་མཚན་ིད་བཞིའོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །ངོ་བོ་
ིད་མཚན་་་་་་དངོས་ཆོས་ཅན། མཁྲེན་གསུམ་མམ་དྲེའི་སྦྱོར་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་
རང་བཞིན་གི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །ས་མ་གསུམ་ལའང་ཚུལ་དྲེ་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ཡང་ོན་མོངས་རགས་སོགས་
ཀིས་དབྲེན་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། དྲེ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ིད་མཚན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རང་བཞིན་བྲེད་སྒྲུབ་
ཀིས། ཐུན་མོང་མིན་པར་མཚོན་པར་བ་བའི་གཞིར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། དྲེ་གསུམ་གི་སྦྱོར་
བ་ཅན། སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་ིད་དང་ལྡན་ཏྲེ། དབྲེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡིན་པས་
སོ། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་སོགས་ཀི་དགོངས་པའོ། །སིང་མཆོག་བུདྡྷ་ཤི་དང་འབྲྲེ་ཨར་
སོགས་དང་རྲེ་བུ་རིན་སོགས་ལྟར་ན། ཤྲེས་མཚན་སངས་རྒྱས་ས་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བས།་་་་་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནར་མི་འཐད་ཅིང་

སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་འཐད་དོ། །ཤྲེས་པ་ཞྲེ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། མཁྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཁོད་
བསྲེད་བྲེད་དུ་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོད་དྲེའི་འབྲས་བུར་གོ་བར་བྲེད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་
ན། ཆོས་ཅན། དྲེའི་འབྲས་བུའི་ཐ་སད་བར་རུང་སྲེ། དྲེས་ཕན་བཏགས་ནས་དྲེའི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྲེད་པས་
སོ། །ཞྲེས་པས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ས་ན་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ཡོད་པར་མཐོང་བ་ན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་མི་འབྱུང་བས་རྒྱུ་མཁྲེན་
གསུམ་སྦྱོར་བ་ལས་སྲེ་བར་ཤྲེས་པའོ། །བྲེད་མཚན་ལའང་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་བཞྲེད་དོ། །འོན་ཀང་ཁོ་བོས་བཤད་པ་
དང་ཚུལ་གིས་ཀ་ཤྲེས་དགོས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། མཁྲེན་གསུམ་མམ་དྲེའི་སྦྱོར་བའི་མཚན་ིད་ནི་རྣམ་པ་
བཞིར་ཤྲེས་པར་བའོ། །བཞི་གང་ན། བྲེད་སྒྲུབ་གསུམ་དང་། ལས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད་གཅིག་ལས། དང་པོ་ནི། 
ཤྲེས་པ་དང་ཁད་པར་དང་བྲེད་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་གསུམ་གི་བྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། འདིས་
གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་རྣམས་རིམ་བཞིན་རོགས་པ་ཁད་པར་བ། ཁད་པར་འཕགས་པ། མཛད་པ་ཁད་པར་བ་ཅན་
དུ་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་སར་བཤད་ལྟར་རོ། །དྲེ་ཡང་ལས་སུ་བ་བ་དྲེ་མཚོན་པར་བྲེད་
པས་བྲེད་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །དག་ལྡན་ལས། འདིས་མཚོན་པར་བྲེད་པས་ན་ཞྲེས་བ་བ་བྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཚན་ིད་གསུམ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་ལས་སུ་སྲེ་བ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པས་གསུམ་
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པོ་དྲེ་རྣམས་བྲེད་སྒྲུབ་ཀིས་མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་བཞིའོ། །ངོ་བོ་ིད་མཚན་
ཆོས་ཅན། ལས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གསུམ་པོ་དྲེ་རྣམས་བྲེད་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ིད་ཀིས་མཚོན་
བར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །མཚོན་པར་བྲེད་པ་དང་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྲེད་ཅྲེས་པ་ནི། ཤྲེས་ཤིང་གོ་
བར་བྲེད་པ་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ལ་གོ་བར་བྲེད་ཚུལ་སར་བཞིན་མི་འད་བ་མང་བས་མཚན་ིད་ལ་ཚུལ་
མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གཞན་རྩ་བ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཤྲེས་པར་བའོ། །་་་་་ཁ་ཆྲེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས། དྲེ་ལ་ཤྲེས་

པའི་མཚན་ིད་ནི་ཕོགས་ཆོས། བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ནི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཚུལ། ཁད་པར་གི་མཚན་ིད་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ། ངོ་བོ་ིད་ནི་རགས་

ཀིས་མཚོན་པར་བ་བའོ། །དྲེ་ལ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བྲེད་པའི་ཚེ་ནི་མཁྲེན་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན་ནོ། །གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བྲེད་པའི་ཚེ་ནི་སྲེས་

བུ་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །འབྲོམ་ནི། རྣལ་འབོར་པ་བདག་གི་རྒྱུད་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས་མམ་བཞག་ན་མཁྲེན་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་བསོམས་ཤིང་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེས་ཀི་

དུས་ན་ཤྲེས་པ་དང་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་པ་འབྲས་རགས་དང་། ཁད་མཚན་ཕལ་ཆྲེར་འད། བང་སྲེའི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། དབྲེན་པ་བཞིའི་ངོ་བོ་

ིད་ཡིན་ཏྲེ། གཞི་ཤྲེས་ཀི་བྲེད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དྲེ་བཞིན་དུ་ལམ་ཤྲེས་རྣམ་མཁྲེན་ལ་ཡང་སྲེ། རང་བཞིན་རགས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །འབྲྲེལ་སོགས་པ། ཤྲེས་བྲེད་བསྲེད་

བྲེད་དུ་མཚོན་ཞྲེས་སོགས་ལུང་སྲེར་བཟང་བའི་ཕོགས་ས་བཀོད་པ་ལྟར་གསུང་ངོ་། །མཁས་པའི་དབང་པོ་བཅོམ་རལ་དང་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་ནི། མཚན་
མཚོན་གཞི་གསུམ་བ་བ་མི་འཐད་དྲེ། རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཚོན་བ་མཚན་གཞི་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་དབང་་་་་་སྐད་དོད་
གཅིག་པ་དང་དོན་འད་བས་སོ་གསུང་ངོ་། །མ་ཁབ་ཁབ་ཆྲེ་མི་སིད་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་ིད་ཀི་དབང་
དུ་བས་ན་གསུམ་དུ་རིགས་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་མ་དྲེ་བུམ་པའི་སོན་གསུམ་བྲལ་གི་མཚན་ིད་མིན་པས་སོ། །སིར་
མྲེད་པར་སང་ངོ་། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་བཞི་སྲེ། ཤྲེས། ཁད། བྲེད་པ། ངོ་བོ་ིད་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ། 
གསུམ་གི་ཤྲེས་མཚན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། མཚན་ིད་བཞི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དང་པོ་ཤྲེས་པའི་
མཚན་ིད་ལའང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་དབྲེ་བས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། རྲེ་ཤིག་ཐོག་
མར་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་ཤྲེས་མཚན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། བསྡུས་པ་ཡིན་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན་
ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་དང་པོ་བཅུ་དྲུག་གོ །གང་གིས་ན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྐབས་ཀིས་
སོ། །བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ན། བར་ན་ཡོད་པའི་ཚིག རྣམ་པར་ཤྲེས། དག་སིང་ཟླ་རང་ཀིར་་་་་ཞྲེས་པ་བདུན་པའི་མཐའ་ཅན་
ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱར་རོ། །གཞན་འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཤད་ན། ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་ལས་དྲེ་བཞིན་
གཤྲེགས་པ་འཇིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བར་རོགས་པའི་བང་སྲེའི་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། བང་སྲེའི་གཞི་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་
མཚན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རོགས་པའི་ཁད་པར་མཚོན་བྲེད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གི་ཆྲེ་
བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་བཞིན་རོགས་པར་མཚོན་བྲེད་ཡིན་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། བང་སྲེའི་གཞི་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
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ཤྲེས་པའམ། རོགས་པ་ཁད་པར་དང་ལྡན་ཏྲེ། རྒྱལ་ཡུམ་འདི་དྲེ་པའི་སོབས་བཅུ་་་་་་མདོ་དོན་སོགས་བསྲེད་པས་དྲེ་
པ་བསྲེད་པར་བྲེད་པའོ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཞྲེས་རོགས་པས་སོ། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །ས་མ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡང་
སར་བཤད་ལྟར་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཞིང་དགོད་དོ། །ཡུམ་འདི་ནི་དྲེ་པ་བསྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡུམ་ཤྲེར་
ཕིན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལས་དྲེ་པས་ཕུང་པོ་ལྔའི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་འཇིག་རྲེན་དོན་དམ་པར་མྲེད་པས་དོན་དམ་པར་འཇིག་པ་
མྲེད་པར་རོགས་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ།་་་་་མདོར་དྲེ་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་འཇིག་རྲེན་དུ་གསུངས་སོ་ཞྲེས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། འཇིག་རྲེན་པའི་རང་བཞིན་ལ་རྲེན་ཅིང་གནས་

པས་འཇིག་རྲེན་ཞྲེས་བ། འདི་རྣམས་མདོ་གསལ་ལོ། །་་་་་མདོར་འཇིག་པ་དང་རབ་ཏུ་འཇིག་པས་འཇིག་རྲེན་ཞྲེས་པ་ལ། སིང་མཆོག་ཏུ། སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འཇིག་པ་དང་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་ནི་རྒྱུན་འགགས་པའོ་ཞྲེས་སོ། །རིམ་བཞིན་ཆུད་ཟ་བ་དང་མ་རུང་པར་འགྱུར་བའོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས། རྒྱུར་ཡོད་པ་ལས་རྲེ་རྲེར་
སྦྱར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་སོང་ཕྲག་
བརྒྱད་ཅུའམ་གངས་མྲེད་པ་དང་། མདོར་སྲེམས་དང་སོད་པ་ཞྲེས་སོ།་་་་་འབུམ་ཊིཀ །སྲེམས་ཀི་སོད་པ་ལ་ཞུགས་
ཞྲེས་བ་བ་ནི་སྲེམས་ཅན་འདོད་ཆགས་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞྲེས་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་
མདོ་འགྲེལ་ལོ།་་་་་དབིག་གྲེན། །སྲེམས་དྲེ་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་བསྡུས་པ་དང་། སྲེམས་ཕིར་་་་་་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་

བསྡུས་པ་དང་སོས་པའོ་ཞྲེས་ས་བཅུ་པའི་དབིག་གྲེན་ནོ། །བལྟས་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང་ཡང་ན་ཡང་དག་དང་ལོག་པ་ལ་གསྲེར་
རོ། །བསྡུས་གཡྲེང་གི་སྲེམས་འདོད་ཆགས་ཟད་པས་་་་་་མཛོད་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་ོན་
མོངས་་་་་་མཛོད་ཞྲེ་སྡང་སོགས་སྤངས་པས་སྤོང་བ་དྲེ་གིས་ཀི་གཞི་ཕུང་པོ་སྤངས་པས་་་་་་མཛོད་འགོག་པའི་ཁམས་
རྣམས་ཀིས་་་་་་ཨཱརྻ་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་དང་། ཡང་མཐོང་སྤང་སོམ་སྤང་ཕུང་པོ་འགོག་པ་ལ་རིམ་བཞིན་སྤོང་བ་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགོག་པའི་དབིངས་སུ་སའི་དངོས་གཞིར་རོ། །ཀ་ཤིས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའི་དངོས་པོ་འགོག་པ་ནི་་་་་

་འགོག་པའི་དབིངས་ཞྲེས་བདུན་བརྒྱ་བའི་འབྲྲེལ་བར་ཏྲེ་གངས་སོ། །དོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་
སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་སོགས་པས་ཞྲེ་སྡང་སོགས་དང་། རྩ་བར་སོགས་པ་ཞྲེས་བ་བའི་སས་
བསྡུས་པ་སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སོགས་དང་། སྲེམས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ནི། དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་
ཆྲེ་བའམ་དགྲེ་བའི་སྲེམས་སམ།་་་་་ཞི་བ་འབྱུང་གནས། འདོད་ཁམས་ལ་དམིགས་པའམ་་་་་་སིང་ཟླ་ཆོས་ིད་ཀིས་་་་་་
གསྲེརཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་་་་་་གསྲེར་ཅིང་ཐམས་ཅད་འཇལ་བས་དང་། ཆྲེན་པོར་གྱུར་པ་གཟུགས་ཁམས་ལ་དམིགས་
པ་སྲེ།་་་་་ཟླ་སིག་གསྲེར། འདོད་པ་བས་གཟུགས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་སོ། །སྲེམས་ཚད་མྲེད་པ་ནི་གཟུགས་མྲེད་
ཀི་སྲེམས་ཞྲེས་དབིག་གྲེན་ནོ། །བཅུ་པའི་འགྲེལ་པར། མི་རྣམས་ཀི་ཆུང་བའོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པ་རྣམས་ཀི་
སྤངས་པའོ། །གཟུགས་ན་སོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་འགྱུར་བའོ། །་་་་་མདོ། གཟུགས་མྲེད་པ་གིས་ནི་ཚད་མྲེད་པ་ཞྲེས་
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སོ། །ཡང་ན་ཁམས་གསུམ་གི་སྲེམས་ལ་སྦྱར་ཡང་རུང་ངོ་། །རྣམ་ཤྲེས་སམ་སྲེམས་མིག་གི་དབང་་་་་་མདོ་པོ་ལ་
སོགས་པའི་སོད་ཡུལ་་་་་་མདོ་མིན་པས་སམ་དོན་དམ་པར་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་སོང་པས་་་་་་ཨཱརྻ་མདོ་དོན་བསན་དུ་
མྲེད་པ་དང་། སྲེམས་དོན་དམ་པར་དྲེ་པའི་སན་ལྔ་ལའང་ལྟར་མྲེད་པ་དང་། ཤྲེས་པའམ་སྲེམས་དྲེ་གཡོ་བསྒྲུབ་་་
་་་ཨཱརྻ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་སོགས་པ་བཅུམ་པ་དང་འདུ་བ་ནི་དགག་སོ་ནས་འཇུག་པ། བཀམ་པ་ནི་གིས་ཀའི་
སོ་ནས་ཏྲེ། བདག་དང་འཇིག་རྲེན་་་་་་མདོ་རག་མི་རག་གིས་ཀ་གིས་ཀ་མིན་པར་འདོད་པ་སོན་གི་མཐའ་ལ་
བརྲེན་པ་བཞི། བདག་དང་འཇིག་རྲེན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་ལྡན་གིས་ཡིན་གིས་མིན་དུ་འདོད་པ་ཕི་མའི་མཐའ་
ལ་བརྲེན་པ་བཞི། དྲེ་པ་གོངས་ནས་འབྱུང་མི་འབྱུང་གིས་ཀ་གིས་མིན་དུ་ལྟ་བ་མྱང་འདས་ལ་བརྲེན་པ་བཞི་
སྲེ། དང་པོ་རྣམས་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དངོས་གངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་གཡོ་བ་་་་་་མདོ་གིས་པ་རྣམས་རྒྱང་ཕན་་་་་་མདོ་གི་ལྟ་བ་འདུ་བ།་་་་་
མདོ། གསུམ་པ་རྣམས་གཅྲེར་བུ་་་་་་མདོ་པའི་ལྟ་བ་བཀམ་པ་་་་་་མདོ། བཞི་པ་རྣམས་གནས་མ་་་་་་མདོ་བུ་པའི་ལྟ་བ་བཅུམ་
པའོ། །་་་་་མདོ། ཡང་ལུས་སོག་ལ་བརྲེན་པ་གིས་ཏྲེ། ལུས་དྲེ་ིད་སོག་དྲེའོ། །སོག་ཀང་། གཞན་ལ་ལུས་ཀང་
གཞན་ནོ། །ཞྲེས་པ་སྲེ། དང་པོ་་་་་་མདོ་གཅྲེར་བུ་པ་སྲེ། ཁད་པར་འཕགས་པའི་བསོད་པར།་་་་་མདོ། གཅྲེར་བུ་ལུས་ཀི་
ཚད་བཞིན་དུ། །སོག་ནི་ཞུམ་དང་རྒྱས་པར་ས། །ཞྲེས་སོ། །རིག་བྲེད་མཐའ་པའང་འདོད་དྲེ། འདི་ཐམས་ཅད་ནི་
བདག་པོ་ཞྲེས་འདོད་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་ཡ་མ་རིས་བཤད་དོ། །གིས་པ་གངས་ཅན་ཏྲེ་སོག་གམ་བདག་
ཤྲེས་པ་དང་ལུས་སོག་ཐམས་ཅད་བྲེམ་པོར་འདོད་པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་གངས་ཅན་སོགས་རྣམས་ཀིས་སོན་པ་
ལ་ཞུས་པ་ན་ཐམས་ཅད་བདག་ལས་བརྩམས་ཏྲེ་འདི་བར་མཁྲེན་ནས་གཞི་མ་གྲུབ་ལ་ཁད་ཆོས་མི་འཐད་དོ་
ཞྲེས་དགོངས་ནས་ལུང་མ་བསན་པས་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་བཅུ་བཞིའོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བར། 
འཇིག་རྲེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞྲེས་ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུང་ཞུགས། ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་ནི་སྒྲུབ་པ་སྲེ་ཡོད་ཅྲེས་

བའོ། །སྲེམས་གཡོ་བ་ནི་རག་པར་བལྟ་བའོ། །དང་འདུ་་་་་་ནི་དགག་པས་ཏྲེ་མྲེད་ཅྲེས་བའོ། །བ་་་་་་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བའོ། །དང་བཀམ་ནི་གིས་ཀ་སྲེ་ཡོད་ཀང་ཡོད་ལ་མྲེད་

ཀང་མྲེད་ཅྲེས་སོ། །་་་་་པ་་་་་་ནི་སོ་འདོགས་པའོ། །དང་བཅུམ་་་་་་ནི་སྐུར་བ་འདྲེབས་པའོ་ཞྲེས། འབུམ་ཊིཀ་འཇོམས་སོ། །པ་་་་་་ནི་གིས་ཀ་འགག་པ་སྲེ་ཡོད་པའང་མིན་

མྲེད་པའང་མིན་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྲེན་ཏོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སོགས་
ཁོངས་སུ་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་རི་ི་ཤུ་དང་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་སོགས་གཟུང་ངོ་། །ི་ཤུ་གང་ན། གཟུགས་་་་་་
ངོ་བོར་འཛིན། བདག་ཡིན་གཟུགས་ལ་བདག་་་་་་ཐ་དད་ལྡན་པར་ལྟ་གནས་བདག་གཟུགས་ཡིན། བདག་ལ་གཟུགས་གནས་
པར་ལྟ་བ་བཞི་སྲེ་ཚོར་སོགས་བཞི་ལའང་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་བས་ི་ཤུའོ། །གིས་པ་ནི། ི་ཤུ་པོ་དུས་གསུམ་ལ་
སྦྱར་བས་དྲུག་ཅུ་དང་ལོག་ལྟ་མཐར་འཛིན་གིས་བསན་ནས་རྲེ་གིས་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཚེ་ས་ཕི་དང་ལས་
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ལྲེགས་ྲེས་ཀི་འབྲས་བུ་སིད་སྡུག་ཡོད་པར་མི་ལྟ་བས་དུས་གསུམ་དང་མི་སྦྱོར་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་གསུང་སྲེ་བརག་
དགོས་སོ། །མདོ་ཚངས་པའི་དྲྭ་བ་དང་ས་སྡྲེའི་རོག་དཔོད་ཀི་ས། དྲེའི་བསྡུ་བ་དང་། རོག་གྲེ་འབར་བ་སོགས་
སུ་བཤད་པ་ལྟར་སོན་གི་མཐའ་ལ་རོག་པ་བཅོ་བརྒྱད། ཕི་མའི་མཐའ་ལ་རོག་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་སྲེ་དང་པོ་ལ་
ལྔ་ཡོད་དྲེ། རག་དང་ཁ་ཅིག་རྒྱུ་་་་་་རག་དང་མྲེད་དང་། མཐའ་ལྡན་ནང་གི་རྣམ་གཡྲེང་ཅན་ནོ། །གིས་པ་ལ། འདུ་
ཤྲེས་ཡོད་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད། །གིས་ཀ་མྱང་འདས་ཆད་ས་ལྔའོ། །རྒྱས་པར་ཤྲེས་དགོས་སོ། །དྲེ་རྣམས་སྒྱུ་
མ་ལྟ་བུའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེའི་དྲེ་དག་གི་ཡུལ་ནི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བ་བ་དང་། སྲེམས་གཡོ་བ་སོགས་
དང་། དྲེ་ལས་གཞན་ཕུང་པོ་ལྔ་པོའ་ིདྲེ་བཞིན་ིད་གཅིག་ིད་ཀིའམ་དྲེ་བཞིན་ིད་དྲེ་དོན་དམ་པར་སོས་པ་དང་
བྲལ་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་། ཐུབ་པ་དྲེ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཇི་བཞིན་རོགས་ཏྲེ་གཞན་ལ་
བསན་ཅིང་བརྡ་བཏགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་རྣམས་རོགས་པ་ིད་ཀི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པའི་བྲེ་བྲག་སོབ་ལམ་བཅུ་
དྲུག་གིས་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་གིས་དྲེ་པའི་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་བསྲེད་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བང་སྲེའི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་
པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྲེས་དྲེ་བསྲེད་དོ་ཞྲེས་རོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲེ་མ་ནོར་བར་མཚོན་
པར་བྲེད་པས་ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་པ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །་་་་་མདོར་ྲེར་གསུམ་

གསུངས་ཤིང་། སིང་ཟླར་ི་ཤུ་རྩ་གསུམ་མོ་ཞྲེས་སོ། །ཡང་དྲེ་པའི་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་བསྲེད་པར་མཚོན་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་སོགས་ལྟར་
ཡང་ངོ་། །ཤྲེས་མཚན་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བ་ནོར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཡོད་ལ་དྲེ་དྲེས་བསྲེད་ཅྲེས་
པ་ཨཱརྻ་སོགས་ཀི་དགོངས་པར་རུང་སྲེ། ཨཱརྻས། ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་དྲེ་པ་
བསྲེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། སོང་ིད་སོགས་སོས་ཞྲེས་དང་། སིང་པོ་མཆོག་ཏུ། ཅི་སྦྱོར་བ་ནི་ལམ་ཤྲེས་
པ་ིད་ལ་གསུམ་མྲེད་ཅིང་འབྲས་བ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ལའང་གསུམ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཏྲེ་
རྒྱུ་དྲེ་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་སྦྱོར་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་མོད་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའང་ཤྲེར་ཕིན་པར་བཏགས་པས་ན་
འདིར་ཡང་ཆོས་ཙམ་ལ་བཏགས་ནས་དྲེའི་ཐ་སད་དུ་གསུངས་པར་ཟད་དྲེ། དཔོད་པ་ཐོབ་པས་འཇུག་པར་
མཚོན་པར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །འདིར་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པ་མཚན་ིད་པ་མིན་ཞྲེས་སོགས་ཀི་དོན་
ཏོ། །གིས་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། གཞི་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་མཚན་བཤད་ཟིན་དྲེའི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་
ཤྲེས་མཚན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། བཞྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན། ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་བར་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །གང་
དུ་ན། ལམ་ཤྲེས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རོ། །ཡིན་པར་བཞྲེད་ཅྲེས་གོལ་སྡྲེ་གིས་འགྲེལ་ཆྲེན་འགྲེལ་ཆུང་
དག་ལྡན་རང་ཀིར་དུ་འདོན་ནོ། །བསྡུས་པ་ཡིན། ཞྲེས་ཟླ་སིང་གིས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ན། འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་
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ཅིག་བཤད་དྲེ། མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཀུན་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། བིས་པའི་སོད་ཡུལ་ཀུན་བརགས་པའི་ཆོས་རྣམས་
དང་བྲལ་བས་སམ་་་་་་གནོད་འཇོམས་སོགས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོས་དབྲེན་པས་སོང་པ་དང་། རོག་པ་དང་སོས་པ་དང་
མཚན་མ་ཐམས་ཅད་་་་་་གནོད་འཇོམས་སོགས་ཞི་བའམ། དོན་དམ་པར་རྒྱུའི་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། རྣམ་རོག་གི་སྨོན་པ་
ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ཕི་མ་ལ་མི་སྨོན་ཞིང་ཡང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བས་སམ་ ་་་་་ཀུན་གནོད་འཇོམས་འབུམ་ཊིཀ་ཞི་འབྱུང་
དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མྲེད་པར་རོགས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་མང་བས་་་་་
་སིང་མཆོག་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། འགག་པ་མྲེད་པ་དང་། སོགས་པ་ཞྲེས་བ་བའི་སས་བསྡུས་པ་དོན་དམ་པར་ཆགས་
སོགས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་། དད་སོགས་རྣམ་པར་བང་བ་མྲེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་་་་་་གནོད་འཇོམས་སོགས་

སོགས་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་དངོས་པོའ་ིཆོས་མྲེད་པ་དང་།་་་་་གཟུང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་དངོས་པོ་མྲེད་ཅྲེས་ཞི་

འབྱུང་། བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གོ །དོན་དམ་པར་གནས་པའི་རྲེན་མྲེད་པས་དོན་དམ་པར་
མི་གནས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་་་་་་གནོད་འཇོམས་ནམ་མཁའི་མཚན་ིད་དྲེ་
དྲུག་དང་། གསྲེར་ནི། ཐ་མ་གསུམ་རིམ་བཞིན་་་་་་བརྒྱད་སོང་པ་དང་པོ་གིས་སང་མྱང་འདས་དང་ཆོས་དབིངས་དང་དྲེ་
བཞིན་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བཤད་དོ། །ཡུམ་ནི་སོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་ཚིག་ཇི་བཞིན་མདོར་
ཡོད་དོ། །ཆོས་ཀུན་བདྲེན་པས་སོང་པའི་ཆོས་ིད་ལྷ་དང་བདུད་ལ་སོགས་པས་དྲེ་མིན་དུ་རྣམ་པར་འཁྲུག་ཅིང་
བསྒྱུར་དུ་་་་་་དངོས་པོ་ཡོད་པའམ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་སུས་ཀང་བ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ མྲེད་པ་དང་་་་་་དྲེ་མི་འགྱུར་བ་དང་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་གིས། མཚན་ིད་དྲེ་དག་ནི་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་
བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་གིས་གཞན་དུ་བ་བར་་་་་་རྒྱས་འབྲིང་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ིད་གཟུགས་ནས་
རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གིས་མངོན་པར་འདུ་མི་བྲེད་དམ་མ་བས་པ་དང་། མཚན་ིད་དྲེ་དག་ནི་གཟུགས་ཀིས་
འདུས་བས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཆོས་ིད་དྲེ་ཟག་པ་ཡོད་མྲེད། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་
མ་འདས་འདུས་བས་མ་བས་སོགས་སུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་སྲེ་བརག་བར་མྲེད་པ་དང་། མཚན་ིད་དྲེ་དག་ནི་
མིའམ་མི་མ་ཡིན་པའམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྲེད་པ་དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་འདུས་མ་བས་ཀི་མ་ཡིན་ཏྲེ། 

མཚན་ིད་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་ནས་་་་་འཇོམས། །གཟུགས་སོགས་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཀུན་རོབ་་་་་་འཇོམས་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་
དང་། གཟུགས་ཀི་མཚན་ིད་དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་ཀི་མཚན་ིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་་་་་་མདོ་ཚོར་
བའི་མཚན་ིད་མས་སུ་མྱོང་བ་སོགས་དང་ཕུང་པོའ་ིམཚན་ིད་སྡུག་བསལ་ཁམས་ཀི་མཚན་ིད་སྦྲུལ་
གདུག་པ་སོགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་མཚན་ིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་པའི་བར་ ་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དོན་
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དམ་པར་མྲེད་པའོ། །གཟུགས་སུ་རུང་བའི་མཚན་ིད་དྲེ། ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མཚན་ིད་ནི་
མངོན་སུམ་སྲེ་དྲེ་དག་ནི་དྲེ་བས་མཚན་ིད་མྲེད་པར་མངོན་རོགས་རྒྱས། ཞྲེས་སོ། །འདི་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པ་ིད་ཀི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པའི་ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
སྲེ་མ་ནོར་བར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་ན་ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་པ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་
ནོ། །དག་སིང་ཟླར་དགུར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་མཚན་བཤད་པ་
དྲེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་སོ་ནས། ཤྲེས་མཚན་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། དྲེ་པ་དྲེ་ནི་ིད་ཀི་ཆོས་
ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་སོ་ཞྲེས་རོགས་པའི་སོབ་ལམ་གི་
རོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་སྦྱོར་བའི་ཤྲེས་མཚན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྲེན་གི། ཤྲེས་མཚན་
ནོ། །ཞྲེས་སོགས་ཀུན་ལ་སྦྱར་ཞིང་ཚུལ་དྲེ་ལམ་ཤྲེས་ཀི་ཤྲེས་མཚན་ལའོ། །སངས་རྒྱས་ནི་འདི་ལྟ་སྲེ། ཤྲེར་
བའི་ཆོས་འདི་ལ་བརྲེན་ཅིང་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ིད་ཀི་ཆོས་རྣམ་མཁྲེན་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤིའོ། །ིད། 
ཆོས་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་ནས་སོད་ལམ་བཞིས་གནས་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཡུམ་འདི་དྲེ་པ་བསྲེད་ཅིང་
འཇིག་རྲེན་སོན་པ་ཡིན་པས་བས་པ་དིན་དུ་བཟོ་ཞིང་ལན་བླན་པའི་ཕིར་་་་་་ཀུན་འབུམ་ཊིཀ་སོ་གསུམ་གིས་སམ་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པར་གཟུང་བ་གུས་པར་བ་བ་སྲེ་བྲེད་པ་དང་། ཡུམ་ཡོན་ཏན་གིས་ལི་བའི་བླ་མ་ིད་དུའམ་གོང་
མར་བ་བའམ་བྲེད་པ་དང་། བསྲེན་བཀུར་གིས་མྲེས་ཤིང་དགྲེས་པར་བ་བ་སྲེ་བྲེད་པ་དང་། ཡུམ་དྲེ་ལ་མྲེ་
ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་བྲེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་རིམ་གོར་མཛད། བཀུར་སིར་མཛད་སི་སངས་་་་་་ཕུ་དུད་ཅྲེས་

པའང་ཡོད་མཛད་མཆོད་པར་མཛད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡུམ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་བྲེད་པ་པོ་
མྲེད་པས་མ་བས་པར་དང་། བྲེད་པ་པོ་མྲེད་པའི་ཕིར་མ་བས་པ་ཞྲེས་བ་བར་མངོན་རོགས་རྒྱས་སོ། །ཞྲེས་
སོ། །ཡུམ་ལ། བརྲེན་ནས་ཤྲེས་བ་ཀུན་ཏུའམ་ཐམས་ཅད་དུ། ཡྲེ་ཤྲེས་འཇུག་པར་མཁྲེན་པ་དང་མཁྲེན་པ་
འཇུག་པར་དང་་་་་་བྲེད་མྲེད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་འབུམ་ཊིཀ་་་་་་ཤྲེས་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་པ་མྲེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་མྲེད་པའི་
བརྡས་འཇུག་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ལ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་མཚན་མ་ཅིར་ ་་་་་
འབུམ་ཊིཀ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ིད་དོན་དམ་པ་མཐོང་བའོ་ཞྲེས་སོན་པར་མཛད་པ་ ་་་་་ཤྲེར་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་

འགའ་ཡང་མཐོང་བར་མྲེད་པའི་ཆོས་སོན་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི། ནམ་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དྲེའི་ཚེ་གཟུགས་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་སོན་ཞྲེས་སོགས་

སོ། །དང་། གཟུགས་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་སོན་པའོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་སོགས་རྣམ་
མཁྲེན་བར་དོན་དམ་པར་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་འཇིག་རྲེན་དུ་སོན་པར་མཛད་པ་དང་།་་་་་འཇིག་རྲེན་དུ་སོང་པ། ཞྲེས་བརོད་དྲེ་འཇིག་རྲེན་དུ་
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ཅིས་སོང་པ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་སོང་ངོ་ཞྲེས་བ་བར་འཇིག་རྲེན་དུ་བརོད་དོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཡུམ་
ིད་དྲེ་པ་དང་པོར་གདུལ་བར་བསྡུས་པའི་སྐབས་་་་་་ཨཱརྻ་སམ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་་་་་་གཞི་ཤྲེས་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་

ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ། །དུས་སུ་འཇིག་རྲེན་བདག་སོགས་ཀིས་སོང་པ་ིད་དུ་བརོད་པར་མཛད་དོ། །ཤྲེར་བ་ནི་དྲེ་པ་ལ་
འཇིག་རྲེན་སོང་ངོ་ཞྲེས་བ་བར་བརོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་པའམ་ཆྲེད་དུ་བ་
བ་་་་་་ལམ་ཤྲེས་ཐོབ་པའི་བང་འཕགས་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་ལ་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་འཇིག་རྲེན་སོང་ིད་དུ་ཤྲེས་པར་མཛད་དོ། །འཇིག་
རྲེན་སོང་ངོ་ཞྲེས་བ་བར་ཤྲེས་པར་་་་་་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སོང་སྲེ་མཛད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་རྣམ་པར་
གོལ་བའི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དུས་སུའམ་མངོན་སུམ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་ཞུགས་པའི་་་་་་རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་དུས་སུ་འཇིག་
རྲེན་སོང་ིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མཛད་དོ། །ཤྲེར་བ་ནི་དྲེ་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་སོང་ཞྲེས་བ་བར་སོན། 
ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་བསྲེད་པར་བྲེད་པས་བརོད་དང་ཤྲེས་མཛད་མངོན་སུམ་མཛད། ཅྲེས་བུདྡྷ་ཤིའོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ལ་
འཇིག་རྲེན་་་་་་ཕུང་ལྔའི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་སོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ིད་དུ་སོན་པར་མཛད་དོ། །ཤྲེར་བ་
ནི་དྲེ་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅྲེས་བ་བར་སོན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་
ོན་མོངས་པ་དང་ྲེ་ོན་ཞི་ཞིང་མཚན་མ་དང་རྣམ་རོག་མྲེད་དྲེ་ཞི་བ་ིད་དུ་སོན་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གོ །ཆོས་
ིད་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤིའོ། །ཡུམ་ིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་སོན་ནས་དྲེ་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲེ་པར་གྱུར་པས་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་འཇིག་རྲེན་འགོག་པའམ་འཇིག་རྲེན་ཕུང་པོ་ལ་མངོན་ཞྲེན་ཞྲེས་
བུདྡྷ་ཤིའོ། །ཡང་ན་འཇིག་རྲེན་ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་ཞྲེས་སོ། །་་་་་བུ་རིན་ཡུམ་ནི་དྲེ་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་སོང་པ་ིད་
ཅྲེས་བ་བར་སོན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆྲེ་ཡུམ་ིད་དྲེ་པ་ལ་འཇིག་རྲེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་གི་མཚན་
མར་འཛིན་པའི་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་འདུ་ཤྲེས་འགོག་པ་སྲེ། ལ་ནི་བདུན་པའི་སའོ། །ཤྲེར་པ་ཟབ་མོ་འདི་དྲེ་པ་ལ་་་་་་དོན་བསྡུས་

འཇིག་རྲེན་འདིའི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མི་འགྱུར་ལ་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་གི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་འཇིག་རྲེན་
སོན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ནི་རྣམ་ཀུན་མཁྲེན་པའི་ཚུལ་ནི་ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་ཅྲེས་མདོ་ལས་བཤད་དོ་
ཞྲེས་པ་འགྲེལ་ཏྲེ། འདི་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ིད་ཀི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་སོབ་ལམ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྣམ་
མཁྲེན་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་དག་མཚོན། མཐར་ཐུག་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་མཚོན་པར་བྲེད་པས་ན་ཤྲེས་
པའི་མཚན་ིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། བསན། བཤད་
དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སར་བཤད་དྲེ་ལྟར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས། ཤྲེས་པའི་
མཚན་ིད་རྣལ་འབོར་པའི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་དངོས་སུ་བརོད་མི་ནུས་པས་སིའི་ངོ་
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བོ་ིད་དུ་སྲེ་སིའི་ཚུལ་གིས་བརོད་དམ། གཅིག་ལས་གཅིག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མ་བརོད་པར་སིའི་ངོ་
བོ་ིད་དུ་སྲེ་སོ་སོར་སིར་བསན་ནས་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་སྲེ་རོགས་པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་
ཁད་པར་ཤྲེས་པར་བ་དགོས་པ་ཡིན་པས། ཤྲེས་མཚན་གི་འོག་ཏུ་བར་ཚིགས་པས་ཁད་པར་གི་མཚན་ིད་
སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ན་རང་མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏྲེ། 
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་མི་མམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁད་པར་གིས་ཁད་ཞུགས་པའི་སྡུག་བསལ་
ལ་སོགས་པའི་བདྲེན་པའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཆོས་ཤྲེས་པ། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་བཟོད་
པ་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འདའི་ཤྲེས་
བཟོད་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གིས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་དང་སོགས་པ་རྣམ་
མཁྲེན་གི་སྦྱོར་བའི་མཐོང་ལམ་དག་ཇི་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་བྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །་་་་་སར་བཤད་

ལྟར་རོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་འདི་གཏན་ལ་དབབ་སྲེ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའི་
ཁད་པར་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་སོན་བྲེད་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། བང་
པའི་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་དང་སོགས་པ་རྣམ་མཁྲེན་གི་སྦྱོར་བའི་ནང་ནས་དྲེའི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། གཞན་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། བསམ་མི་ཁབ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་
པའི་ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་པའི་ཁད་པར་ནི་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་གང་
གིས་དྲེ་དྲེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡིན་པར་ཁད་ཞུགས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ན། ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་སྲེམས་ལ་སོགས་པས་ལྲེགས་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་ཞིང་བིན་གིས་
བརླབས་པའི་ཐབས་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་སྲེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྲེས་འཁོར་བཅས་ཀི་་་་་་བརྒྱད་སོང་པར་བཤད་ཅིང་

འགྲེལ་ཆྲེན་དང་ཞི་འབྱུང་སོགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་དྲེ་པ་ིད་་་་་་མདོ་རང་བྱུང་ིད་་་་་་མདོ་རྣམ་མཁྲེན་དྲེ་མྲེ་

ལོང་ལ་སོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞི་ཞྲེས་སོན་གི་སོབ་དཔོན་འཆད་དོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་་་་་་ིད་བསྲེད་པར་བྲེད་པ་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཨཱརྻ་དང་་་་་་མདོ་སྡུག་
བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་བསམ་་་་་་མདོ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་
ཆོས་བཟོད་དྲེ་ན་རང་གི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་པས་ཁད་པར་འཕགས་སོ། །ཞྲེས་བཅུ་དྲུག་རྲེ་
རྲེ་ཆོས་ཅན་དུ་བ་ཞིང་དགོད་དོ། །གང་དང་ཡང་མི་མམ་པ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་་་་་་མདོ་ཀི་རྒྱུ་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཡིན་པ་
དང་། སྡུག་བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་མམ་མྲེད་རོགས་པས་དང་། སྲེམས་ཅན་གང་གིས་ཀང་ཚད་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སིང་

གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲེ་པ་རང་བྱུང་། རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་
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དང་། སྡུག་བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་ཚད་འདས་རོགས་པས་དང་། འདི་སྲེད་ཅིག་གོ་ཞྲེས་གངས་ཀིས་བགང་བ་ལས་
ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སོགས་་་་་་དྲེང་རང་བྱུང་རྣམ་མཁྲེན་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱུ་ཡིན་་་་་་ཨཱརྻ་པ་དང་ཆོས་ིད་
བགང་འདས་རོགས་པས་སོ། །ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གོ །ཨཱརྻ་ནི། ཚད་མས་གཞལ་ལས་འདས། ཞྲེས་སོ། །ཤྲེར་པ་
འདི་ནི་དོན་ཆྲེན་པོའ་ིཕིར་ྲེ་བར་གནས་སོ། །ནས། རབ་འབོར་་་་་་རང་ིད་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ་པ་ཞྲེས་སིང་ཟླ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་

བོ་མངོན་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བས་་་་་་སངས་རྒྱས་ིད་་་་་་ཆོས་རྣམས་ཇི་བཞིན་གསུང་བས་ཞྲེས་གིས་ཀ་དྲེ་པ་ིད་དང་་་་་་རང་ིད་སོབ་དཔོན་མྲེད་པར་བང་

ཆུབ་པས་ཞྲེས་ཞི་འབྱུང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བས་ཞྲེས་སིང་ཟླ་རང་བྱུང་ིད་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་་་་་་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་པའི་ཡྲེ་

ཤྲེས་ཞྲེས་ཞི་འབྱུང་སིང་ཟླའོ། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་སྲེ། དྲེས་ན་ཤྲེར་བ་འདི་དྲེ་པ་དག་བཅོམ་ཡང་དག་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དོན་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཕིར་ྲེ་བར་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་དང་པོའ་ིམདོའ།ོ །་་་་་བསམ་པ་ལས་འདས་པ་

དང་། མམ་པ་ལས་འདས་པ་དང་། གཞལ་བ་ལས་འདས་པ་དང་། གངས་ལས་འདས་པས་བསམ་མི་ཁབ་སོགས་བཞིར་ཨཱརྻ་ཞི་འབྱུང་སོགས་གཟུགས་ཀང་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་སོགས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ཏྲེ་རགས་ཟུར་ཕི་མའི་མདོའ།ོ །ཀུན་འབྱུང་ཆོས་བཟོད་སོགས་
ནི། རྒྱལ་པོ་བཏང་སོམས་འདུག་ཅིང་བློན་པོ་ཀུན་བྲེད་ལྟར་་་་་་སྡུད་པར་ཞྲེས་སོགས་བློན་པོའ་ིདཔྲེས། འཕགས་
པའི་གང་ཟག་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བྲེད་པས་དང་། ཤྲེར་པ་འདིར་ནི་ཕར་ཕིན་ལྔ་འདུས་སོ། །ནས། 
རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་འདུས། ཞྲེས་སོ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་ཤྲེས་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་མཁས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་གིས་ཡོད་དྲེ། 
སར་བློ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་སོ་སྲེ་དང་། བདྲེན་པ་མཐོང་བས་རིགས་པར་བ་བའམ་དྲེས་རིག་བ་ཤྲེས་པས་དང་། 
ཤྲེར་པ་ནི་་་་་་རྣམ་རོག་གི་སོས་པ་ཞི་ཞིང་་་་་་གཟུང་འཛིན་དང་བྲལ་བས་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་ཕྲ་བ་་་་་་ནི་དྲེ་ཁོ་ནའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ་ཨཱརྻ་འཛངས་པ་་་་་་ནི་

མ་ལུས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཨཱརྻའོ། །མཁས་པ་ཡིད་གསལ་བས་་་་་་ནི་བདྲེན་པ་མཐོང་བས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་གིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའོ་ཞྲེས་

བཙུན་པ་རྣམ་གོལ་སྡྲེའོ། །འཚལ་བར་བགིའོ་ཞྲེས་སོ། །ན་རང་སོགས་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་དྲེའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་
དངོས་པོ་ཡུལ་དུས་་་་་་དག་དངོས་ཀིས་ཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཕྲ་མོའམ་་་་་་གསྲེར་ཀུན་བདྲེན་གི་ཆོས་ིད་ཟབ་མོ་ཡོངས་
སུ་སྲེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པས་དང་། ཡང་ན་ན་རང་སོགས་ཀི་སྤངས་རོགས་ཀུན་འདུས་པས་དྲེ་དང་ཐུན་མོང་
མིན་པའམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཤྲེས་པ་ིད་ཡིན་པ་ཞྲེས་མདོ་དོན་ནོ། །སོང་གསུམ་སོང་ཆྲེན་གི་སྲེམས་
ཅན་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་དང་རྲེས་འབྲང་བརྒྱད་པ་ནས་དག་བཅོམ་དང་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྤོང་བ་ཇི་སྲེད་མཆིས་པ་དང་ཤྲེར་པ་འདི་ལ་གདུགས་གཅིག་མོས་ཤིང་བསམ་སྲེ་གཞལ་བརག་
དཔད་བས་པ་གིས་ནི་འདི་ཆྲེས་མཆོག་སྲེ་དད་རྲེས་འབྲང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་སྤོང་བ་
གང་ཇི་ཙམ་པ་དྲེ་ནི་བང་པའི་་་་་་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བཟོད་པར་



144   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

འདུས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་རང་གི་ལུགས་ལ་ལྟོས་པ་སྲེ་དྲེའི་དབང་དུ་བས་པའི་མངོན་པར་ཤྲེས་དང་རྣམ་
མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་སྲེ།་་་་་འབུམ་ཊིཀ འདི་ལ་བསབས་ཤིང་བང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཏུ་
མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགོག་པ་ཆོས་བཟོད་སོགས་ནི། ཀུན་རོབ་བདྲེན་པའི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བྲི་བ་མྲེད་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་
བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོར་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའམ་དོན་དམ་པར་བྲི་གང་མྲེད་པའམ་ཡུམ་ལས་ཐྲེག་པ་
གསུམ་གི་འབྲས་བུ་འབྱུང་ཡང་རང་བཞིན་གི་མི་རོག་ཅིང་མི་འགྱུར་བ་བྲི་གང་མྲེད་ཅྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གོ །ཤྲེར་
པ་འདི་ནི་བྲི་བའམ་འཕྲེལ་བར་ཡང་མི་གདའ་འོ། །ཞྲེས་སོ། །བ་དྲུས་མ་བྲེའུ་གཞོན་ནུའི་མི་འདོར་བའི་དཔྲེས། 
ཆོས་ས་བ་མི་གཏོང་ཞིང་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པས་དང་། བ་དྲུས་མ་ལྟར་བང་ཆྲེན་པོས་ཤྲེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདིའི་དོན་དུ། ཞྲེས་
ནས། ཆོས་ས་བ་མི་གཏོང་ན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་དག་པའི་སྦྱོར་བས་བསྐལ་པ་དུ་མར་བསྒྲུབས་པའི་
བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་མོས་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡུམ་མན་ཏྲེ་མོས་པ་ལ་སོགས་པས་ནན་ཏན་བྲེད་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ་་་་་རང་ཀིར་དངོས། ཐོས་
མ་ཐག་ཏུ་མོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་ ་་་་་རང་ཀིར་ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཞྲེས་
དག་ལྡན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་དམིགས་པ་སྲེ། གྲུ་ཞིག་པ་ཤིང་ལྲེབ་སོགས་
འཛིན་ན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་པའི་དཔྲེས། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་བའི་དོན་གིས་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་
ཨཱརྻའོ། །བར་མ་དོར་བང་ཆུབ་ལས་མས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་སོགས་
ནི། ལམ་གི་རྲེན་བང་པ་སྲེ་ཤྲེར་ཕིན་དང་ཐབས་མཁས་སོགས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་སྨིན་པའི་རིམ་གིས་འཚང་རྒྱ་
བར་འགྱུར་བ་་་་་་གི་བར་མདོར་དམན་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མི་ལྟུང་སྲེ་དཔྲེར་ན་་་་་་བུམ་པ་ལྲེགས་པར་ཆོས་པར་ཆུ་བླུགས་ཏྲེ་ཁིམ་དུ་སོང་
ན་བར་མ་དོར་མི་འཇིག་པ་བཞིན་ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ་རང་ཀིར་ཡང་ངོ་། །ཡང་ན་སྲེམས་ཀི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་
ངོ་བོ་སྲེ་དྲེ་ིད་བང་པའི་ལམ་གི་རྲེན་རིགས་དང་་་་་་སར་བཤད་ལྟར་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་བང་སྲེ་ལམ་པ་གང་
ཟག་གི་རྲེན་དུ་ཡོད་པས་དང་། ན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བར་མ་དོར་ྲེ་ཞོར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། 
མྲེས་མ་མས་པར་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གྲུ་ཟག་ལྷན་བས་པའི་
དཔྲེས། སྨོན་ལམ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་མཐའ་
དག་ཚང་བ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའ་ིགྲུ་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་པ་ཞྲེས་སོགས་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་བར་མ་དོར་ྲེ་
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ཞོར་མི་འགྱུར་བར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཐབས་ཤྲེས་ཀིས་སམ་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་
བཤྲེས་གྲེན་གི་ཐབས་མཁས་ཀིས་སིད་ཞི་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ལོ་བརྒྱ་ི་ཤུ་ལོན་པའི་རྒན་པོ་
གཡས་གཡོན་ནས་སྲེས་བུས་གཟུང་བའི་དཔྲེས། བླ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་གནས་དྲེར་ཕིན་པར་ནུས་
སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་་་་་་ཨཱརྻ་མྲེད་པས་ཆགས་ཤིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་
མྲེད་ཅིང་།་་་་་ཨཱརྻ། སྦྱིན་སོགས་ལ་འཁོར་་་་་་མདོ་གསུམ་གི་རོ་མྱང་བ་མྲེད་པ་དང་སྲེ། བདག་དང་བདག་གིར་མ་ལྟུང་
བའི་སྲེམས་ཀིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་སོགས་དང་བདག་ནི་སྦྱིན་པ་གཏོང་ངོ་འདི་ལ་གཏོང་ངོ་ཞྲེས་མི་སྲེམས་སོགས་
དང་སྦྱིན་པས་རློམ་སྲེམས་སུ་མི་བྲེད་སོགས་དང་། གང་དང་གང་བིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་
བསོས་ཤིག་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་ཅྲེས་བ་བ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་ལ་
སོགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞིའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་གི་ཆོས་ཡིན་
པས་དྲེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་རིམ་བཞིན་ཤྲེས་པར་བའོ་ཞྲེས་པའོ། །བཅུ་དྲུག་གིས་
ཁད་པར་ཞུགས་པ་དྲེའི་ཕིར་ན་ཐོས་དྲེ་དག་གིས་མཐོང་ལམ་སོགས་ནི་སར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཁད་པར་
བཅུ་དྲུག་དང་བྲལ་བའི་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ་བ་དང་ཡོངས་འཛིན་དང་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་
གོ་ས་བའི་ཕིར། འདིར་མངོན་རོགས་རྒྱན་གིས་དངོས་སུ་མ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི་ཁད་
པར་གི་མཚན་ིད་ཀིས་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཅད་པ་་་་་་སྲེ་རོགས་པར་བས་པའོ། །རྣམས་ཀི་གཞན་དོན་བྲེད་པའི་མཚན་
ིད་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གིས་ཀིས་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། ཞྲེས་བ་
བ་བཅུ་གཅིག་པོ་འདི་ནི་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཡིན། ཞྲེས་བ་སྲེ། གཞན་འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བཤད་ན། བང་
སྲེའི་གཞི་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མི་རྣམས་ཏྲེ་སྐལ་ལྡན་གི་གདུལ་བ་ལ་མ་འོངས་པའི་ཕན་པ་ྲེ་བར་སྒྲུབ་སྲེ།་་་་་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་ཕན་པ་ིད་དུ་སོན་པས་ཕན་པའི་བྲེད་པའོ། །རང་ཀིར་དྲེ་རྣམས་རྒྱུད་ལྔ་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་ནས་བཏོན་ནས་མྱང་འདས་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་ལ་
འགོད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། བང་ཆྲེན་པོ་འཇིག་རྲེན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན།་་་་་རབ་འབོར། འདི་ལ་
བང་ཆྲེན་པོ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འགོ་བའི་རྒྱུད་ལྔ་ནས་ཡོངས་སུ་བཏོན་ཞིང་མི་འཇིགས་པའི་ཐང་བདྲེ་བ་མྱང་
འདས་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་ཚེ་འདིས་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་སྲེ།་་་་་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བདྲེ་བ་ལ་འཇོག་

པས་བདྲེ་བའི་བྲེད་པའོ་རང་ཀིར། དྲེ་རྣམས་་་་་་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཞྲེས་མདོ། སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་མི་བདྲེ་དང་འཁྲུག་པ་
ལས་བཀོལ་ནས་མྱང་འདས་ལ་འགོད་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་པས་སོ། །མདོ་ནི། རགས་དྲེ་ིད་དོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་རྣམས་ཀི་
སོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ།་་་་་སྲེམས་ཅན་རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ལས་སོབ་པ་སྲེ་སོབ་པ་ནི་ཆོས་སོན་པ་སྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་ཨཱརྻའོ། །དྲེ་རྣམས་འཁོར་བའི་སྡུག་
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བསལ་ལས་སོབ་ཅིང་ཡང་མི་སྲེ་བར་བྲེད་པའི་ཆོས་སོན་པས་་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་ལས་ོན་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་
པའི་སྡུག་བསལ་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་མྱང་འདས་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གིས་སོ། །སྡུག་བསལ་གང་ཅི་ཡང་རུང་
སྲེ་དྲེ་དག་ལས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལོངས་སུ་སོབ་ཅིང་དྲེ་དག་སྤངས་པའི་ཕིར་ཆོས་སོན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་
ཀང་ཆོས་དྲེ་ཐོས་ནས་རིམ་གིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོ། །ཕན་པ་ལ་
སོགས་པའི་བྲེད་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བང་སྲེའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་བྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་མཛད་པ་
འཕྲིན་ལས་ཡིན་པས་སོ། །ཨཱརྻ་ནི་དང་པོ་དགུ་ཅར་གཞི་ཤྲེས་ཀི་བྲེད་པར་འཆད་དོ། །ལམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དྲེ་
རྣམས་ཀི་སབས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དྲེ།་་་་་འཇིགས་པ་ྲེ་བར་གནས་པ་རྣམས་འཇིགས་པ་ལས་སོལ་བས་སབས་ཞྲེས་རང་ཀིར། དྲེ་རྣམས་སྲེ་རྒ་ན་
འཆི་སོགས་ལས་བསལ་ནས་ལྷག་མྲེད་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པས་གཏན་ཏུ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པས་སོ། །སྲེམས་ཅན་
སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། ནས་་་་་་རྒ་ན་འཆི་མྱ་ངན་སྲེ་སགས་འདོན། སྡུག་བསལ་ཡིད་མི་བདྲེ་འཁྲུག་པའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་དྲེ་ལས་གོལ་ཞིང་ཕུང་པོ་མ་
ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ཟློ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་རྣམས་ཀི་
གནས་མཛད་དྲེ་་་་་་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་སུ་ྲེ་བར་གནས་པས་གནས་ཞྲེས་རང་ཀིར་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདྲེ་འབྲྲེལ་སྲེ་
འགག་མྲེད་པའི་ཆོས་བསན་ནས། དྲེ་ལྟར་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་དངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་སོ་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀི་སྡུག་
བསལ་གི་རྒྱུ་བཟློག་པར་མཛད་པས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་འདྲེ་བ་མྲེད་པར་ཆོས་སོན་ཏྲེ། ནས། འདྲེ་པ་མྲེད་པ་
ནི་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའོ། །འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པ་ནི་སྲེ་བ་མྲེད་པའོ། །སྲེ་བ་མྲེད་པ་ནི་འགག་པ་མྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ།་་་་་འཁོར་བར་སོང་བ་རྣམས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བྲེད་པ་མགོན་ཞྲེས་རང་ཀིར། །ཆོས་ཅན། དཔུང་གྲེན་སྒྲུབ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ལ་དོན་དམ་
པར་འཁོར་འདས་བདྲེན་མྲེད་དུ་མམ་པ་ིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྲུབ་པར་མཛད་པས་
སོ། །གཟུགས་ཀི་ཕ་རོལ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་གཟུགས་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་རོ། །གཟུགས་ཀི་
ཕ་རོལ་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡང་མྲེད་དོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །བང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ལྟར་ཞི་བ་ལ་རོག་ཀང་
སྲེམས་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་དྲེ་ལྟར་ཞི་བ་དང་བཟང་བ་དྲེ་དག་བཤད་པར་
བའོ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་ནི་དཀའ་བ་བྲེད་པ་སྲེ། ནས། དྲེ་ལྟར་ན་དཔུང་གྲེན་དུ་འགྱུར། ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་
རྣམས་ལ་གིང་སྒྲུབ་སྲེ།་་་་་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པའི་རྒྱ་མཚོར་འབིང་བ་རྣམས་ཆོས་ཀི་སྐམ་སར་འཇོག་པ་སྲེ་གིང་གི་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར། 

ཆུས་བཅད་པའི་སྐམ་ས་དང་་་་་་ནི་གིང་ཆོས་མཐུན་པར་སྲེད་པ་ཟད་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་འགོག་པ་
དང་མྱང་འདས་་་་་་པ་ནི་གིང་དྲེ་སོན་པའི་་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་སོ་ནས་རང་དང་གཞན་གི་དོན་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་་་་་་གསྲེར་

རོགས་པ་སྲེ་ཐོབ་པའི་རྲེན་གི་ངོ་བོ་སྲེ་རྒྱུ་བྲེད་པས་སོ། །་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ་དཔྲེར་ན་ཆུ་ཀླུང་ཆྲེན་པོའམ་འབབ་ཆུ་ཕྲ་མོའམ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའ་ིནང་ན་
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སྲེམས་ཅན་གི་གནས་སུ་རུང་བའི་ཐད་མཐའ་ཆུས་འཁོར་བ་ལ་གིང་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །དག་ཐུབ་ཏུ། ཆུ་བོ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཕོགས་ཆུས་ཡོངས་སུ་གཅད་པ་གིང་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་་་་་
་དག་ལྡན་འདི་ཕན་ཐུབ་དགོངས་་་་་་སོན་གི་མཐའ་འཁོར་བ་དང་ཕི་མའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀི་སོང་པ་ིད་མི་

དམིགས་པ་ནས་མྱང་འདས་ཀི་བར་ཡིན་ཞིང་དྲེ་ཐོབ་པར་བྲེད་པས་གིང་ངོ་། །མ་རིག་པའི་སོང་ངའི་སྦུབས་སུ་བཅིངས་པ་རྣམས་སང་བར་བྲེད་པ་དྲེ་ཡང་གིང་སྲེ་སོན་མ་དང་ཆོས་

མཐུན་པའི་ཕིར་་་་་་གིང་གི་སྐད་དོད་དྭི་པ་ཞྲེས་པའི། ཝ་ཡིག་ཕིས་པའོ། །གཞན་ཡང་གིང་ཐོབ་པར་བྲེད་དུ་འཇུག་པས་གིང་སྲེ་དྲེའི་ལས་ཀང་གིང་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་རིན་པོ་ཆྲེའི་གིང་དུ་འཁྲིད་པར་བྲེད་པའོ། །དྲེའི་ཕིར་གིང་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་མོ་ཞྲེས་དཔང་ལོ་ཙཱས་བསྒྱུར་རོ། །གཟུགས་ཀི་སོན་གི་མཐའ་དང་ཕི་
མའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་འཆད་དོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་དང་། སྲེད་པ་ཟད་པ་དང་ཞྲེས་སོགས་ནས། དྲེ་ལྟར་ཞི་
བ་དང་བཟང་པོའ་ིཆོས་སོན། ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་རྣམ་པར་ལྟུང་བའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་བསན་པས་བསྡུས་པས་ཏྲེ། ཡོངས་འདྲེན་གི་བྲེད་

པའོ། །རང་ཀིར་་་་་་།ཆོས་ཅན། དྲེ་རྣམས་ྲེས་པའི་གནས་ནས་ཡོན་ཏན་གི་གནས་སུ་ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་སྒྲུབ་སྲེ་ ་་་་་འབད་

མི་དགོས་པར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བྲེད་པ་སྲེ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྲེ་འགག་ཀུན་བང་མྲེད་པའི་
ཆོས་བསན་པའི་སོ་ནས་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་སྲེམས་ཅན་གཞན་གི་དོན་གནས་སྐབས་་་་་་གསྲེར་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་
པས་སོ། །ཆོས་ཅན། དྲེ་རྣམས་ཀི་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་དྲེ། འབད་རྩོལ་ཆྲེན་པོ་་་་་་རང་ཀིར་མི་དགོས་པར་
སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པས་སོ། །གཟུགས་ནི་ནམ་མཁའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནོ། །ཞྲེས་
སོགས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྲེད་པ་མྲེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས། རྒྱ་ཆྲེར་
རོ། །མདོར་ཡོངས་འདྲེན་གི་ཚབ་ཏུ་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཆོས་ཅན། ཐྲེག་པ་་་་་་ཨཱརྻ་གསུམ་གི་
ལམ་གིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ཞིང་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་དྲེའི་འབྲས་བུ་རང་དོན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྲེད་པའི་བདག་ིད་སྒྲུབ་
སྲེ།་་་་་རང་རང་གི་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཚོགས་མ་རོགས་པ་རྣམས་རོགས་པར་བྲེད་ཀི་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀིས་འབྲས་བུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྲེད་པ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སྲེ་འགག་ཀུན་བང་མྲེད་སོགས་ཀི་ཆོས་
བསན་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་དངོས་ནས་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་ལམ་ཤྲེས་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་དངོས་འགོད་པས་སོ། །རབ་འབོར་ཆོས་ཐམས་
ཅད་མི་སྲེ་མི་འགག་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མྲེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། ཞྲེས་སོགས། 
ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་གཡོ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཆོས་ཅན། བྲེད་
པ་ཁད་པར་བ་དང་ལྡན་ཏྲེ། གཏན་དུ་ཕན་པ་ནས་ཐྲེག་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པའི་བར་ཞྲེས་བ་བ་
འདི་རྣམས་སྒྲུབ་པར་འོས་པའི་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་ྲེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གིས་སོ། །དྲེས་ན་
སབས་ལ་སོགས་པ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་ཀི་བྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་འཕྲིན་ལས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་
པས་སོ། །བྲེད་པ་ཐ་མ་རྣམ་མཁྲེན་གི་བྲེད་པ་ནི། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཆོས་ཅན། འཇིག་རྲེན་གི་རྲེན་སྒྲུབ་པར་
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མཛད་དྲེ། ཁོད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོན་པ་ྲེ་བར་ ་་་་་སིང་མཆོག་སྒྲུབ་
པའི་དོན་གིས་སོ། །རབ་འབོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བླ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏྲེ། ཞྲེས་
སོ། །ཐ་མ་འགོ་བའི་མཛད་པ་སྲེ་འགོ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །གྱུར་པའི་མཛད་པ་སྲེ་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པ། ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །འཇིག་རྲེན་གི་རྲེན་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་པ་གཅིག་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་བྲེད་པ་སྲེ། དྲེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བྲེད་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་
གཅིག་པོ་དག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲེ་མ་ནོར་བར། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་དག་མཚོན་
པར་བྲེད་པས་ན་མཁྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བའི་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་པའི་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམ་
མཁྲེན་དངོས་ཀིའོ། །བཞི་པ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི།་་་་་བ་བའི་ཁད་པར་ཡོད་ན་འབྲས་བུའི་ཁད་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དྲེས་ཀང་སྦྱོར་བ་མཚོན་པར་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ནི། ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་། བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་བྲེད་ལས་ཤྲེས་པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་
མཚན་ིད་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། 
ངོ་བོ་ིད་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་ཆོས་ཅན། མཚན་ིད་བཞི་པ་ངོ་མཚན་ཏྲེ་གིས་སུ་ཕྲེ་བའི་ལས་སྒྲུབ་ཀི་
མཚན་ིད་ཡིན་པར་བཞྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། མཁྲེན་གསུམ་མམ་དྲེའི་སྦྱོར་བ་བྲེད་སྒྲུབ་ཀིས་མཚོན་པར་བ་བའི་
གཞིར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་ནའོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ན། འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བཤད་དྲེ། བང་འཕགས་ཀི་གཞི་
ཤྲེས་མམ་བཞག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ོན་མོངས་དག་པོའ་ིངོ་བོས་དབྲེན་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོ་འདོད་ཆགས་
ཞྲེ་སྡང་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་པས་སོང་པའོ། །འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་བསལ་བས་དབྲེན་པའི་རང་བཞིན་
དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་དག་པོའ་ིརགས་སམ་འབྲས་བུས་དབྲེན་ཏྲེ། ཆགས་
སྡང་སོགས་དྲེའི་རགས་ལུས་དང་ངག་གི་གནས་ངན་ལྲེན་སོག་གཅོད་རྫུན་ཚིག་སོགས་ཀིས་སོང་པས་སོ། །བང་

སྲེམས་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ནི་་་་་་འདོད་ཆགས་ཀི་རགས་ཀིས་དབྲེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་
ཅན། ོན་མོངས་དག་པོའ་ིམཚན་མས་དབྲེན་ཏྲེ། ཆགས་སྡང་སོགས་དྲེའི་མཚན་མ་སྲེ་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་
གཙང་བ་དྲེ་རག་བདག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྲེད་དང་སོགས་པ་དྲེའི་རྒྱུ་ཕྲ་རྒྱས་ཅི་རིགས་པས་སོང་པས་སོ། །འདོད་
ཆགས་ཀི་མཚན་མས་དབྲེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སྤང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་
གྲེན་པོ་རྣམ་བང་དུ་རོག་པ་མངོན་གྱུར་གིས་དབྲེན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མྲེད་པ་སོགས་པས་
ཞྲེ་སྡང་ཡོད་མྲེད་སོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོར་རོག་པ་མངོན་གྱུར་གིས་སོང་པས་སོ། །འདོད་
ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མྲེད་པས་རྣམ་པར་དབྲེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་
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ོན་མོངས་རགས་སོགས་ཀིས་དབྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་བཞི་པོ་ཆོས་ཅན། བང་སྲེའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །ལམ་ཤྲེས་དངོས་ཆོས་ཅན། བ་དཀའ་བ་
བྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གོ་གོན་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་
སོ། །ཁབ་སྲེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་ཅིང་དོན་དམ་པར་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བར་དཀའ་བས་སོ། །བང་ཆྲེན་པོ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བའོ། །ཞྲེས་
གོ་ཆ་བགོས་པ་དྲེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བྲེད་དུ་
ངྲེས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཞན་ཐྲེག་དམན་དུ་མི་ལྟུང་བར་མི་གནས་པའི་
མྱང་འདས་སུ་ཕིན་པར་བྲེད་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དམ་དངོས་པོ་ཡིན་པས་སོ། །ན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་
རྒྱས་ཀི་སར་ལྟུང་བའི་གནས་དང་སྐབས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཆྲེད་དུ་བ་བ་་་་་་བརྒྱད་སོང་པར་སངས་རྒྱས་ིད་ལ་

རྲེ་བར་བ་ཞྲེས་སོ། །མ་འཁྲུལ་བའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡུན་རིང་པོ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་ནས་
བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་མཆོག་་་་་་མྱང་འདས་དང་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་ཆྲེད་དུ་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ།་་་་་སྲེམས་ཅན་ཉུང་ཟད་ི་ཚེའི་དོན་དུ་

གོ་ཆ་བགོས་པ་མ་ཡིན། ཡྲེ་ཤྲེས་ཉུང་ཟད་ི་ཚེའི་དོན་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ་མ་ཡིན་གིས་རབ་འབོར། །བང་ཆྲེན་པོས་ནི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དོན་་་་་་དག་ལྡན་ནོ། །དུ་གོ་ཆ་བགོས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆྲེད་དུ་བ་བ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ལ་རང་ཀིར་རོ། །ཆོས་ཅན། འཁོར་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་
ཏྲེ། བསོམ་པར་བ་བ་དང་སོམ་པ་པོ་གང་ཟག་དང་བསོམ་པའི་ཆོས་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་
སོ། །སུས་ཀང་། ཅིར་ཡང་། གང་དུ་ཡང་བསོམ་པར་མི་བགིའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་བཀག་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། འཁོར་འདས་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་
སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་མྲེད་དམ་ཞྲེས་ཡུམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརག་པར་
བའོ། །ཞྲེས་སོགས་ནས། སྦྱིན་སོགས་ཀུན་ལའོ། །དྲེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ིད་ལྔ་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ལམ་ཤྲེས་ིད་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་དངོས་ཆོས་ཅན། དྲེ་བཞིན་
ིད་ལ་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་དང་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་པའི་
དངོས་པོའ་ིཁད་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་མམ་ ་་་་་བུ་སོན་ཏྲེ་མདོ་དོན་དུ་སང་གཞག་ཏུ་
བདྲེན་དངོས་ཀིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་ིད་ལ་གཞོལ་བའི་བསམ་པས་ཡུམ་
ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོང་པ་ིད་དམིགས་པ་ཞྲེས་རང་ཀིར། 
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དྲེ་བཞིན་ིད་དམིགས་པ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །དྲེ་གསུམ་རིམ་བཞིན་མཁྲེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསོམ་པ་ལ་ཨཱརྻ་
སྦྱར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཆོས་སོན་པ། འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ།་་་་་འཇིག་རྲེན་གི་སྒྲུབ་པའི་

སོད་པ་འཛིན་པ་དང་སོགས་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བཟློག་སྲེ་གཟུང་མི་གཟུང་ལས་འདས་པའི་ཟབ་པར་བསན་པས་ཞྲེས་མདོ་དོན་ནོ། །འཇིག་རྲེན་ནི་ཕི་རོལ་
པའོ། །དྲེའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཚངས་པ་རག་པ་ལ་སོགས་པར་སོན་པའི་རང་གི་བསན་བཅོས་དྲེ་འཛིན་ན་མི་བརྲེད་
སོགས་ལས་བཟློག་པ་སྲེ་དྲེ་དང་འགལ་བ་བདག་མྲེད་གིས་སོན་པའི་ཡུམ་ན་འཛིན་མི་བརྲེད་ཚུལ་བཞིན་
ཡིད་ལ་བྲེད་པ་བསན་་་་་་ཀུན་གསྲེར་པས་སམ་སོན་པས་སོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཡང་ན་ན་རང་གི་རོགས་པ་དང་མི་
མཐུན་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་སྒྲུབ་པའི་འཛིན་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་མར་སོད་པ་སྲེ་དྲེ་
ལས་བཟློག་སྲེ་ལྟས་པས་སོ་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤིའོ། །འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་
མདོར། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་གཟུང་བའི་སད་དུ་བསན་པ་མ་ལགས། མི་གཟུང་བའི་སད་དུ་བསན་པ་མ་ལགས་ཞྲེས་པར། གནོད་འཇོམས་སུ། འདི་ནི་གཟུགས་སོ་

ཞྲེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་ནི་གཟུང་བའོ། །གཟུགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ནི་མི་གཟུང་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གཞི་ལམ་རྣམ་པ་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་མཁྲེན་
པས་སོ། །གཟུགས་ལ་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་སོ། །ཞྲེས་སོགས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །རྣམ་མཁྲེན་གི་སྦྱོར་བ་ལ་
སྦྱོར་ན་ཤྲེས་པར་བྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་བསྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་
པར་གཟུགས་སོགས་ཀི་གཞིའམ་རྲེན་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བ་དང་ཤྲེས་པ་དོན་དམ་པར་མི་
དམིགས་པས་སོ། །ཡང་དྲེར་རོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བ་ཤྲེས་པ་དོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པར་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སོ། །ཆོས་འདི་ན་གཟུགས་ཀི་རྲེན་མི་དམིགས་པ་ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཆོས་
ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ིད་ཐོག་མ་གང་ནས་འོང་བ་ཐ་མར་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་གར་ཡང་འགོ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་
ིད་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །མཆོག་དམན་འགོ་བ་མྲེད་ཅྲེས་ཁ་ཅིག་གོ །་་་་་བོད། 

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་གང་གི་ཡང་རྲེས་སུ་སྲེ་བ་མྲེད་
པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་དྲེའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་སོགས་
པ་བདྲེན་པའི་ངོ་བོའམ་དངོས་པོ་མྲེད་པས་སོ། །གཟུགས་ཀི་རྲེས་སུ་མ་སྲེས་གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་
རྲེས་སུ་མ་སྲེས། ཞྲེས་སོགས་ནས། སྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དྲེ་དག་མྲེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོའ་ིབར་
རོ། །ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་
བཞིན་ིད་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་སོགས་པས་གིས་ཡིན་གིས་མིན་གི་དངོས་པོ་གཅིག་ཏུ་
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བགངས་པས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་སྲེ་དངོས་པོ་གང་དུ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་
བཞིན་ིད་ནས་ཡང་དག་མཐའི་བར་ནི་ཟབ་སྲེ་དྲེ་ལ་གཟུགས་མི་དམིགས་གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་མི་
དམིགས། སོགས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །ཡང་ཕི་མ་རྣམས་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་རོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་
ཀང་བསད་དོ། །ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའི་བདུན་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་རང་
བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ིད་བཅུ་དྲུག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲེ་མ་ནོར་
བར་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་དག་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ ་་་་་ཞིང་མཚོན་པས་བ་བ་ཡིན་པས་ན་མཚན་གཞིའི། ཞྲེས་

དག་ལྡན་པ། མཚན་གཞི་ལྟ་བུར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་ན་་་་་་མཚན་ིད་བཞི་པ་་་་་་ཡིན་ཏྲེ་བྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ིད་གསུམ་པོ་

དག་ལས་ལྷག་པས་སོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དུ་བཞྲེད་དོ། །ཐ་མ་བདུན་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་མཁྲེན་དངོས་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དོན་བསྡུ་ནི། ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བརྒྱད། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག བྲེད་པ་བཅུ་གཅིག་ངོ་
བོ་ིད་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་སིར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ན་ནི་མཚན་ིད་དགུ་
བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དག་ལྡན་སོགས་ལྟར་ན་དྲེ་བས་ཉུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ལ། ཐར་ཆའི་མཚན་ིད། དྲེའི་
དབྲེ་བའོ། །་་་་་དག་ལྡན་དངོས། དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགྲེ་རྩ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ན་
ལ་སར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བས་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་
ནི། ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པོ་པའི་བང་སྲེའི་དད་སོགས་ལྔ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་
རོགས་པའི་སྐབས་འདི་ལའམ་འདིར་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པར་་་་་་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཞྲེས་གསྲེར་འདོད་
དོ། །གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པ་མྲེད་པར་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པའི་རབ་ཀི་རྣམ་
པས་་་་་་མདོ་དོན་ཟིན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་པ་མ་བསྲེད་པར་མཁས་པའི་་་་་་ཞྲེས་བ་བ་ནི་

གཞན་གི་དོན་ལ་དམིགས་པ་རབ་ཏུ་བསབ་པ་སྲེ་དོད་མ་རྲེད་པའི་བང་པ་རྣམས་ནི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པར་བྲེད་མོད་ཀི་ད་དུང་བདག་གཞན་མམ་རྲེས་མི ་ནུས་པས་ཕིར་མི་

ལྡོག་མིན་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཚོགས་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །འདི་ལ་ཞྲེས་པས་གཞན་དུ་ཐར་བར་བསོ་བའི་དགྲེ་བ་རྣམས་
ལ་ཐར་བའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞྲེས་དགོངས་སོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ཐོག་མ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནས་གཟུང་སྲེ་
རྣམ་མཁྲེན་གི་སྲེམས་དང་མ་བྲལ་བར་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། ཞྲེས་སོགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་བསོམ་
ཞིང་མཚན་མར་མི་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །འདི་ཚོགས་ལམ་གི་ཆོས་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། རྲེན་དང་བརྲེན་
པའོ། །དང་པོ་ལུས་རྲེན་ནི། ལས་ོན་རྣམ་སྨིན་གསུམ་གི་སིབ་པ་ཅན་མ་གཏོགས་པའི་གིང་གསུམ་གི་མི་ཁོ་ན་
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ལ་དང་པོར་སྲེ་ཞིང་། སྲེས་ཟིན་འདོད་ལྷ་ལའང་ཡོད་པར་བྲེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་འདོད་དོ། །མི་ཡི་ནང་ནས་འཕྲེན་པར་
བྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན། སྲེམས་བསྲེད་སྲེར་རུང་གི་ལྷ་མི་དང་དུད་འགོ་སོགས་ལའང་དང་
པོ་སྲེའོ། །གིས་པ་སྲེམས་རྲེན་ནི། ཐོས་བསམ་གཙོ་ཆྲེ་བས་འདོད་སྲེམས་ལ་གཙོ་ཆྲེར་བརྲེན་ཅིང་། བསམ་
གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྲེན་པའང་སིད་པར་འདོད་དྲེ་དྲེར་ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་འཐོབ་པས་སོ་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་
ལ། མཚན་ིད། མཚོན་བའི་ས་བཤད། མཚན་གཞིའི་རབ་དབྲེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སོ་སོའ་ིངྲེས་མཐུན་
མ་སྲེས་གོང་གི་དགྲེ་ཚོགས་གང་ཞིག བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་གོ་སྐབས་ཕྲེ་ཤུལ་ལོ། །ཐར་ཆའི་མཚན་ིད་
བཤད་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ནི། དགྲེ་བ་དུ་མ་ལྷན་ཅིག་པའམ་འདུས་པས་ཚོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཕིན་པར་བྲེད་པས་
ལམ་སྲེ། ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ། ཚོགས་པ་ནི་དངོས་སུ་ན་ཆོས་དུ་མའི་དོན་ཏྲེ། ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཡང་ལས་ིན་
ཆྲེས་རགས་པ་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་དུ་འཕྲེན་བྲེད་སོགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། དྲེ་ལས་ཐར་པ་དོད་སོགས་སྦྱོར་
ལམ་སྲེ།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས། དྲེའི་ཆ་ནི་ཕོགས་གཅིག་མཐུན་པ་ནི་ཕན་འདོགས་པ་སྲེ། ཨཱརྻས། འདིར་ཐར་བ་ནི་བྲལ་
བའི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཆ་ལ་ཕན་པས་ན་ཐར་བའི་ཆ་དང་མཐུན་པའོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་
ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཡང་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ལ་ཕན་པས་ཐར་བ་ཆ་མཐུན་ཏྲེ། ཐར་པ་བླ་
ན་མྲེད་པ་ཡིན། ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་སྲེ་དྲེར་དན་པ་ྲེར་བཞག 
ཡང་དག་སྤོང་བཞི་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་རིམ་བཞིན་བསོམ་མོ། །ཐར་ཆ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་སྲེ་གཞུང་དུ་
སོན་ནོ། །ངོ་བོ་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ། ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན། སོ་སོ་སྲེ་བོའ་ིཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དབང་པོའ་ིསོ་
བསྡམས་པ་དང་། ཟས་ཀི་ཚོད་ཤྲེས་པ་དང་། ནམ་གི་ཆ་སོད་དང་ཆ་སྨད་ལ་མི་ལ་བར་རྣལ་འབོར་ལ་བརྩོན་
པ་དང་། ཤྲེས་་་་་་དན་བཞིན་དུ་གནས་པར་མངོན་པར་དགའ་བའོ། །ཡང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་གཞན་དང་། ཐོས་
པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་ཀང་རུང་སྲེ། ཞྲེས་
སོ། །ཨཱརྻས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བ་སྲེ། དྲེ་ཐོག་མ་ཁོ་
ནར་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་བཤད་ཅིང་། སྦྱོར་ལམ་དུ་ནི་སོམས་བྱུང་ཡོད་པར་
བཤད་པས་ཐོས་བསམ་གི་རང་བཞིན་དུ་བཞྲེད། ཅྲེས་དང་། ཁ་ཅིག ཐོས་བསམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞྲེས་དང་། 
དྲེ་ཕལ་ཆྲེའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤྲེས་རབ་ཀང་མྲེད་ཅྲེས་ངྲེས་པར་མི་དགག་གོ་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཕི་
མ་འཐད་དོ། །འདི་ཕིར་མི་ལྡོག་ཡིན་ནམ་མིན་ཞྲེ་ན། ཕིར་མི་ལྡོག་ནི་བཞི་སྲེ། བང་ཆུབ་ལས།་་་་་ན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་དུ་

ཐར་ལམ་ནས་བཟོད་པའི་བར་རོ། །བང་ཆུབ་ཁད་པར་ཅན་ལས།་་་་་ཐྲེག་ཆྲེན་དོད་ནས། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལས།་་་་་ས་དང་པོ་ནས་
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སོ། །རྩོལ་བ་མྲེད་པ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའོ། །་་་་་མི་གཡོ་བ་ལའོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས། དྲེ་ལྟར་སིར་ཐར་ཆ་ཙམ་ཐྲེག་པ་ཁད་པར་
ཅན་གི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་མ་ངྲེས་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་མ་བརོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཡང་
སྐབས་གཞན་དུ་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ཐར་ཆ་མིན་ནོ། །ཞྲེས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གསུང་བ་ནི། སྐབས་འདིར་བཤད་ཀི་ལ་
དགོངས་ན་ལྲེགས་སོ། །གཞན་དུ་ན་མི་འཐད་དོ། །ཐར་ཆ་འདིའི་རགས་ནི། ཨཱརྻས། ཆོས་ཀུན་བདྲེན་མྲེད་ལ་
སྲེམས་མི་ཞུམ་མམ་མིང་དང་། མི་འགོང་ངམ་མི་སྐྲག ཡིད་ལ་འགོད་པ་མྲེད་པའམ་སྐྲག་པར་མི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་

འགྱུར་བ་གསུམ་བཤད་་་་་་དྲེ་མདོ་དོན་དབིག་གྲེན་སིད་ཞིའི་་་་་་མདོ་གཞན་གི་དོན་སོན་ཡོན་ཐོས་ན་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་མཆི་
མ་འཁྲུག་པ་སོགས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། བསྲེད་པར་མཁས་པ་དྲེ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་
དང་ཆྲེ་འབྲིང་གི་དབྲེ་བ་བསན་པའི་ཕིར། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གིས་སོ། །རྩ་འགྲེལ་ལ། མཁས་པའི་
ཁད་པར་ཆྲེ་འབྲིང་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གང་བཞིན་དུ་སྦྱར་ན། བང་སྲེ་ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་
པོ་པ་དབང་རྣོན་གི་དད་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་ཡིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་བང་
སྲེམས་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་་་་་་ཨཱརྻ་ཞྲེས་སོགས་ཁྲིམས་་་་་་ཏིང་འཛིན་ཤྲེས་རབ་རྣམ་གོལ། རྣམ་གོལ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་ལ་མཚན་མར་མ་བཟུང་བར་
སོགས་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའི་དད་པ་ཡིན་པས་སོ། །འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སོགས་ལྔ་དང་སོ་གསུམ་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིད་ལ་
སྲེམས་ཀང་མཚན་མར་མ་བཟུང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་འད་དྲེའི་བརྩོན་འགྲུས་ཆོས་ཅན། སོད་ཡུལ་ཁད་པར་
ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཡིན་ཏྲེ། སྦྱིན་སོགས་ཕིན་དྲུག་ལ་མཚན་མར་མི་འཛིན་པར་དམིགས་ནས་
དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཡིན་པས་སོ། །སྦྱིན་པ་བིན་ཡང་མཚན་མར་མ་བཟུང་། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །དྲེ་འད་དྲེའི་དན་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་དན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུམ་དང་ཐབས་མཁས་
དང་མ་བྲལ་བའམ་་་་་་མདོ་དོན་བླང་དོར་མ་བརྲེད་པའམ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དགྲེ་བ་འདོད་ཅིང་མི་དགྲེ་བ་་་་་་གསྲེར་འདོར་སོགས་ཀི་
བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞྲེས་སོགས་ཀི་དན་པས་སོ། །ཡུམ་དང་ཐབས་མཁས་པ་དང་
མ་བྲལ་བའི་བསམ་པ་ཅན་དྲེའི་ཟླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་མ་མཆིས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་འད་དྲེའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་ཏྲེ། འཚང་རྒྱ་བ་རྒྱ་བྲེད་ཀི་གཟུགས་
སོགས་གང་དུ་ཡང་རྣམ་པར་་་་་་པས་དང་བང་བྲེད་པོ་མ་དམིགས་ཞྲེས་གསྲེར་མི་རོག་པའི་་་་་་མདོར་དངས་ཨཱརྻ་བློ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྒྲུབ་
པར་མཁས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་པས་སོ། །གང་མངོན་རོགས་འཚང་རྒྱ་བ། གང་གིས་འཚང་རྒྱ་བ། གང་
འཚང་རྒྱ་བར་བགི་བའི་གཟུགས་སམ། ཞྲེས། རྣམ་མཁྲེན་ིད་དམ་ཆོས་གང་ཡང་དམིགས་པ་མ་མཆིས་སོའ་ི



154   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བར་རོ། །དྲེ་འད་དྲེའི་ཤྲེས་རབ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་
པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པའམ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་
པར་མཁས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཡིན་པས་སོ། །བང་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་
བགིད་ལ་ཆོས་དྲེ་དག་ཀང་མ་མཆིས་ཤིང་མི་དམིགས་པས་བླ་མྲེད་ཡང་དག་རོགས་ཆུབ་ནི་འབྱུང་བར་དཀའ་
འོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་འདའི་དད་སོགས་ལྔ། ཐྲེག་དམན་གི་ཐར་ཆའི་དད་སོགས་ལྔ་ལས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་རགས་སར་བཤད་ལྔ་བཀོད་དྲེ་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །སོ་སྲེ་ཚོགས་ལམ་པའི་དད་
སོགས་ལྔ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལྔ་དང་སོབས་ལྔ་ཞྲེས་པའི་ཡ་གལ་གི་དབང་པོའ་ིངོ་བོ་སྲེ་དྲེ་ིད་མ་ཡིན་ཏྲེ། མི་
མཐུན་ཕོགས་མ་དད་པ་སོགས་གཞོམ་པར་དབང་བྲེད་པར་མི་ནུས་པས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་མ་དད་
སོགས་དྲེ་ཁོད་བས་མཐུ་ཆྲེ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཡང་ན་འཕགས་ལམ་འགྲུབ་པ་ལ་
ལྷག་པར་དབང་བསྒྱུར་མི་ནུས་པས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ལྔའོ། །གིས་པ་
ནི། ཐར་ཆའི་དད་སོགས་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཐར་ཆའི་དད་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཏྲེ་ཡིན་ཙམ་གིས་བླ་ན་
མྲེད་པའི་བང་ཆུབ་བར་མ་ཆད་པར་ཐོབ་པས་་་་་་མ་ཡིན་གི་ཞྲེས་དགག་གི་རིམ་གིས་ནི་འཕགས་པའི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་འགྱུར་བར་

སར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཁབ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེ་ཤིག་དྲེ་མི་ཐོབ་པའི་ཐྲེག་དམན་གི་དད་སོགས་ཀང་ཡོད་
པས་སོ། །དྲེ་ཡང་འདི་ལྟར་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་རྣོ་ཞིང་གསལ་ ་་་་་གསྲེར་དངོས་ལ་ཆྲེན་པོས་ནི།་་་་་
གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་བསབས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ནི་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་ས་
ལ་ཐར་ཆའི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ིད་མི་གསལ་ཞིང་རྟུལ་པོ་ཆུང་ངུས་ནི་རོགས་བང་རོགས་པ་སྲེ་ཐོབ་པར་དཀའ། ་་་་་

ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དབུ་མ་བདག་གིས། རོགས་པར་དཀའ་བར་བརོད་པ་འདི་ིད་ལ། རྣལ་འབོར་སོད་པ་བ་དག་ནི། རིགས་ཆད་པ་ས་བོན་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་དྲེ་པའི་སིང་པོ་ལ་

བསྐུར་བ་ས་བར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །སྲེ། ཐྲེག་དམན་གི་དད་སོགས་ཀིས་ཐོབ་མི་ནུས་སོ། །བང་ཆྲེན་པོ་བླ་མྲེད་
རོགས་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བར་སའོ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། རྣམ་གངས་དྲེས་བླ་མྲེད་ཡང་དག་རོགས་ཆུབ་ཏུ་འཚང་
རྒྱ་བར་དཀའའོ། །ཞྲེས་སོགས་རིམ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དད་སོགས་ཀིས་རོགས་བང་ཐོབ་ས་ལ་
ཐྲེག་དམན་གི་ཐར་ཆས་དྲེ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་པ་ནི་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་ཆོས་ིད་ཡིན་ ་་་་་ཞྲེས་བ་བ་ནི་བྲེད་པ་པོ་མྲེད་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་སྒྱུ་མ་ཙམ་ཞིག་རིགས་པའི་ཁུར་མི་ཐྲེག་པས་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཟྲེར། འདི་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེས་སུས་ཀང་དཔད་དུ་ནི་མྲེད་ཅྲེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །འདིས་འཐད་

པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རོག་གྲེ་བཀག་པའོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་པས་དགག་པར་མི་ནུས་སོ། །དྲེ་དངོས་སུ་བསན་པས་ཤུགས་ཀིས་ན་
དད་སོགས་རང་བཞིན་གིས་འབྲིང་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རོགས་པའམ་ཐོབ་པར་བྲེད་
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ལ་རང་བཞིན་གིས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀིས་ནི་ན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་རོགས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་འཕངས་པ་ཡིན་
ནོ། །འདིར་ཐར་ཆ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་ནི། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལ་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་འདིར་བཤད་ལ། མདོར། 
བང་སྲེ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཅན་ལ་བཤད་སང་ངོ་། །བདུན་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཐར་པའི་ཆ་དང་
མཐུན་པ་སྲེས་པའི་བང་སྲེ་གཞན་དོན་ལ་སོ་བ་ཅན་ལ་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་
ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་འབྱུང་བས་དྲེ་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ་དམིགས་པ་ནི་བང་སྲེའི་དོ་བ་དད་རྣམས་ཀི་སས་མཚོན་
ནས་རྩྲེ་མོ་སོགས་བཞིའི་དམིགས་པ་ནི་རྣམ་ཀུན་གི་སྐབས་འདིར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་མདོ་ལས་
བསགས་ཤིང་བརོད་དོ། །་་་་་ཨཱརྻ་འགྱུར་ཨཱརྻས། རྣམ་ཀུན་གི་སྦྱོར་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་འདིར་དྲེ་རྣམ་མཁྲེན་
སྐབས་སུ་བསན་པའི་སྦྱོར་ལམ་ནི་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་
པའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་མམ་རྲེས་ལ་ཟྲེར་རོ། །རྣམ་པ་བཞི་སྲེ། དོད་རྩྲེ་བཟོད་མཆོག་བཞིའི་འོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
ལས། ཆུང་ངུ་ནི། དམིགས་ཡུལ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ིད་ལ་དམིགས་ནས་མམ་པའི་སྲེམས་སོགས་བཅུའི་
རྣམ་པ་ཅན་གི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་གི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། དོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་གི་ངྲེས་
འབྲེན་ཆ་མཐུན་ཡིན་པས་སོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མམ་པའི་སྲེམས་བསྲེད་པར་བ། བམས་པའི་
སྲེམས། ཕན་པའི་སྲེམས། ཁོང་ཁྲོ་བ་མྲེད་པའི་སྲེམས། མི་འཚེ་བའི་སྲེམས། མའི་སྲེམས། ཕའི་སྲེམས། ཕུ་
ནུའི་སྲེམས། སིང་མོའ་ིསྲེམས། གོགས་པོའ་ིསྲེམས། གྲེན་དང་རུས་གཅིག་པའི་སྲེམས་བསྲེད་པར་
བའོ། །ཞྲེས་སོ། །རྣམ་པ་དག་ནི་བཅུར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །ཨཱརྻའང་་་་་་འདི་འབྲྲེལ་བ་དང་འད་བས་འོག་ལྟར་
རོ། །དྲེས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་དོ། །་་་་་འཇོམས། དྲེ་ནི་སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སོན་ཏྲེ།་་་་་གནོད་འཇོམས། 

བདག་ིད་སྡིག་པ་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལས་ལྡོག་ཅིང་སྲེམས་ཅན་གཞན་ཡང་སྡིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་དག་ལ་ནི་
འགོད་པ་དང་། ཞུགས་པ་ཙམ་ལ་བསགས་པ་བརོད་པ་དང་། གཞན་གིས་མ་བསྐུལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་དྲེ་དང་
རྲེས་སུ་མཐུན་པར་དགའ་བར་བྲེད་པའི་ཤྲེས་རྣམ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། རྩྲེ་མོ་ཆུང་ངུ་སྲེ། རྩྲེ་མོ་གང་ཞིག 
གཞན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་བས་བཟློག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་བདག་ཀང་སོག་གཅོད་པ་ལས་ཟློག་
པར་བ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་བདག་ིད་ཀང་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་གནས་པས་གཞན་བིན་
སོགས་དྲེ་དག་ལ་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། རྩྲེ་མོ་འབྲིང་སྲེ། གང་ཞིག གཞན་བདྲེ་བའི་རྒྱུ་
ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བར་འདོད་པས་སོ།་་་་་ཨཱརྻས་དངོས། །བདག་གིས་ཀང་སྦྱིན་ཕར་རོགས་པར་བ་ནས། ཤྲེར་
ཕིན་བར་རོ་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་པས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་བདག་ིད་ཀང་ནང་སོང་སོགས་བཅུ་དྲུག་སོ་བདུན་མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་
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ཀི་བར་རྲེན་འབྲྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་བསོམ་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་
གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། རྩྲེ་མོ་ཆྲེན་པོ་སྲེ། གང་ཞིག་གཞན་སྡུག་བསལ་དང་བདྲེ་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་་་་་་ནི་བདྲེ་བ་སྡུག་བསལ་སྡུག་

བསལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པའོ། །སྤོང་བར་འདོད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻའོ། །བདག་ཀང་ནང་སོང་པ་ིད་བསོམ་པར་བ། །ཞྲེས་
སོགས། རྲེན་འབྲྲེལ་བར་རོ། །དྲེ་གསུམ་ནི་རྩྲེ་མོར་གྱུར་པའོ། །རྩྲེ་མོ་ལ་རང་གཞན་ལ་བརྲེན་པའི་་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་དབྲེ་
བས་དམིགས་རྣམ་གི་དབྲེ་བ་བརོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། རང་གིས་སྡུག་བདྲེན་ཤྲེས་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་འགོག་པ་
མངོན་དུ་བ་ལམ་བསོམ་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། བཟོད་པ་ཆུང་
ངུ་སྲེ། བཟོད་པ་གང་ཞིག གཞན་དག་འཕགས་ལམ་ལ་ངྲེས་པར་སྦྱོར་བར་འདོད་པས་སོ། །བདག་གིས་ཀང་
སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པར་བ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་ིད་ཐྲེག་དམན་གི་འབྲས་བུ་ཤྲེས་པ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་
ཤྲེས་པ་བསྲེད་དྲེ་ཐབས་ཀིས་ཞི་བ་ཕོགས་གཅིག་པའི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དངོས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པའི་
ཐབས་མཁས་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། བཟོད་འབྲིང་སྲེ། གང་ཞིག 
གཞན་དག་འཕགས་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ལ་ངྲེས་པར་སྦྱོར་བར་འདོད་པས་སོ། །བདག་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་
འབྲས་བུ་ཤྲེས་པ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་ཤྲེས་པ་བསྲེད་དྲེ་་་་་་དྲེའི་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཡང་བ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ ཡང་དག་པའི་
མཐའ་་་་་་ཞི་བ་ཕོགས་གཅིག་པའི་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་མངོན་དུ་མི་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །རང་བང་པའི་སོན་མྲེད་པ་
ལ་འཇུག་ཅིང་་་་་་མདོ་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་ནི། བཟོད་ཆྲེན་ཏྲེ། གང་ཞིག གཞན་
སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བར་འདོད་པས་སོ། །བདག་གིས་ཀང་བང་པའི་སོན་མྲེད་་་་་་ས་དང་པོ་ལ་འབུམ་

ཊིཀ་པར་འཇུག་པར་བ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་གིས་ལ་རང་གཞན་ལ་བརྲེན་པའི་དབྲེ་བ་སར་གི་དྲེ་བཞིན་དུ་
རང་སྲེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྲེད་སོགས་ལ་གནས་ནས་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་ནི། 
ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུ་སྲེ། ཆོས་མཆོག་གང་ཞིག སྲེམས་ཅན་རྣམས་སིར་ཐྲེག་གསུམ་གིས་སྨིན་པར་འདོད་པས་
སོ། །བདག་གིས་ཀང་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སོགས་པས་རང་བང་པའི་
མངོན་ཤྲེས་བསྲེད་པར་བ་ཞིང་གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་ནི། ཆོས་མཆོག་འབྲིང་སྲེ། 
གང་ཞིག་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཁད་པར་དུ་བང་པའི་ལམ་ལ་ངྲེས་པར་སྦྱོར་བར་འདོད་པས་སོ། །བདག་གིས་
ཀང་བང་པའི་མངོན་ཤྲེས་བསྲེད་པར་བ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་གིས་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་བསྲེད་པར་བ་ཞིང་
གཞན་འགོད་སོགས་ཀི་རྣམ་ཅན་ནི། ཆོས་མཆོག་ཆྲེན་པོ་སྲེ། གང་ཞིག གཞན་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་
ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་འཇོག་པར་འདོད་པས་སོ། །བདག་གིས་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པར་བ། ཞྲེས་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   157 

སོགས་སོ། །ཇི་ལྟར་་་་་་མཛོད་བཟོད་ཆྲེན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཆོག་ཀང་ངོ་ཞྲེས་པ་ནི་རང་
དོན་སྒྲུབ་པ་ན་ཐོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ལ། འདིར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་
སྲེ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པ་ན་རིམ་གིས་ས་ཕིའི་གནས་སྐབས་ཡོད་པས་སོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་ཨཱརྻའོ། །འགྲེལ་པ་
ལ། ངོ་བོ་བཤད། ཟློས་པ་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པའི་སྐབས་
འདི་ལ། ཆགས་སྡང་གི་བསད་ནས་མི་སོམ་པའི་ཚུལ་ངན་པ་མྲེད་པའི་སྦྱོར་ལམ་ཡིན་པས་སྲེམས་ཅན་ལ་ ་་་་་ཆོས་

ིད་དང་མམ་པ་ིད་དུ་ཞུགས་པས་སྲེམས་མམ་པའི་་་་་་ཞྲེས་ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་པར་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ད་ལྟར་ཕན་པའི་་་་་་
གསྲེར་དོན་སྲེམས་པས་བམས་རྣམ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། དོད་ཆུང་ངུ་སྲེ།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ནི་མམ་པ་ཆུང་ངུ་གཞན་བཞི་འབྲིང་དུ་བཤད་

དོ། །དོད་གང་ཞིག ཚེ་འདིར་གཞན་ལ་མི་འཚེ་བས་སོ། །མ་འོངས་པའི་་་་་་གསྲེར་ཕན་པ་སྲེམས་་་་་་ཏིང་རྒྱལ་འགྲེལ་པ་གགས་

པའི་ཕྲྲེང་བར་པས་ཕན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ང་རྒྱལ་བཅོམ་ནས་སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་ལ་མནར་སྲེམས་མྲེད་པའི་རྣམ་
པ་ཅན་ཡིན་པས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བ་མྲེད་པའི་དང་། མཐོ་མི་འཚམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་
འཚེ་བ་མྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་དྲེ། དོད་འབྲིང་སྲེ། གང་ཞིག འདིར་མ་ཟད་ཕི་མར་ཡང་གཞན་ལ་མི་
འཚེ་བས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་སྲེས་པ་བུད་མྲེད་རང་བས་རྒན་པ་ལ་ཕ་དང་མའི་སྲེམས་དང་། མམ་པ་ལ་སྤུན་དང་སིང་
མོའ་ིསྲེམས་དང་། གཞོན་པ་ལ་བུ་དང་བུ་མོའ་ིསྲེམས་དང་། སར་ནས་ཡིད་བརན་པའི་བཤྲེས་དང་།་་་་་མཛའ་བཤྲེས་ནི་

ཁིམ་པའི་ཚེའི་གོགས་པོ་རིང་པའོ། །ཞྲེས་རྣམ་གངས་བསྡུ་བར་རོ། །གནས་སྐབས་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་གོགས་ཀི་སྲེམས་དང་། རུས་

གཅིག་པའི་ཕ་ཕོགས་ཀིའོ། །་་་་་གྲེན་དང་མི་གཅིག་པའི་་་་་་མ་ཕོགས་ཀིའོ། །སག་གི་གྲེན་མཚམས་ཀི་རྣམ་པ་ལྔ་མཚན་གིས་
ལས་གཞན་གིས་གིས་གཅིག་ཏུ་་་་་་ཨཱརྻ་བས་པ་ལྔ་ནི། དོད་ཆྲེན་ཏྲེ། གང་ཞིག་འདི་ཕི་གིས་ཀར་སྲེམས་ཅན་
གི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་བཅུས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་སྦྱོར་ལམ་དོ་
བར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་བཞྲེད་དོ། །རྩྲེ་མོ་ནི། མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་ན། གངས་བཞིན་དུ་སོག་གཅོད་སོགས་མི་
དགྲེ་བ་སྤོང་བའི་སོ་ནས་དྲེ་ལས་ལྡོག་པའི་བདག་ིད་ཅན་ལ་རང་གནས་ཏྲེ་དྲེའི་སོ་ནས་སྲེམས་ཅན་གཞན་
རྣམས་སྡིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཆུང་ངུ་། སྦྱིན་སོགས་དགྲེ་བ་ལྲེན་པའི་སོ་ནས་དགྲེ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་
བདག་ིད་ཅན་དྲེའི་སོ་ནས་གཞན་རྣམས་དགྲེ་བ་ལ་གནས་པ་དག་ལ་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་འབྲིང་སྲེ། རྣམ་
པ་གིས་དང་སྲེམས་ཅན་གཞན་རང་གིས་མ་བསྐུལ་བར་ཁོ་རང་བདག་ིད་ཀི་སོབས་ཀིས་དགྲེ་སྡིག་ལ་
འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་བ་དྲེ་བཞིན་ིད་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་སོ་ཞྲེས་སོགས་བསགས་པ་བརོད་པ་དང་། 
དྲེ་འཕྲེལ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་དགའ་བར་བྲེད་པ་རྣམ་པ་གིས་པོ་སྦྱར་བ་སྦྱོར་ ་་་་་གསྲེར་པོ་སྦྱོར་ཡུལ་གི་
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ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བས་ཕྲེ་ན་ནི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཆྲེན་པོ་སྲེ། རྣམ་པ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་སྲེམས་
ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱོར་ལམ་ནི་རྩྲེ་མོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །རྩྲེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་རང་གཞན་གི་རྲེན་གི་དབྲེ་བས་
དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་བཟོད་པ་ལ་ཡང་སྲེ། རང་སྡུག་བསལ་ཤྲེས། སོགས་པས་
ཀུན་འབྱུང་སྤོང་སོགས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དྲེ་ལ་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཆུང་ངུ་། རང་གནས་ནས་གཞན་
ཞུགས་པ་ལ་བསགས་པ་བརོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་འབྲིང་། རང་གནས་ནས་གཞན་མ་བསྐུལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་
མཐུན་པར་དགའ་བར་བྲེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཆྲེན་པོ་སྲེ། རྣམ་པ་དྲེ་དག་གིས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་
བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་འགྲེལ་ཆུང་གི་དོན་དུ་སང་ངོ་། །བརགས་ན་སིང་པོ་མྲེད་དོ། །འདིར་
བཟོད་ཆྲེན་ཡང་སྐད་ཅིག་དུ་མར་བལྟའོ།་་་་་གསྲེར་སོགས། །བོད་རྣམས་ནི་འདིར་བདྲེན་པ་དམིགས་པར་བས་པས་
གང་ལ་སྦྱོར་སོགས་ཀི་ཡུལ་དངོས་མ་ཟིན། ཤྲེས་པའི་འགྲེལ་པ་ཆད་ཟྲེར་རོ། །ས་མ་རྩྲེ་མོར་བསན་པ་བཞིན་དུ་
རང་སྲེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྲེད་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་གི་རྲེན་ཅན་ཡང་དྲེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཆུང་ངུ་། རང་སྲེམས་
ཅན་གོལ་བྲེད་ལ་གནས་ནས་གཞན་གོལ་བྲེད་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བསགས་པ་བརོད་པ་འབྲིང་། སོགས་པ་རང་
གོལ་བ་མཐར་ཐུག་པར་བ་བ་ལ་གནས་ནས་དྲེ་ལ་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་ལ་མཐུན་པར་དགའ་བྲེད་ཆྲེན་པོའམ། 
རང་སྨིན་གོལ་ལ་གནས་ནས་གཞན་སྦྱོར་བ་ཆུང་ངུ་སོགས་པས་གནས་ནས་བསགས་བརོད་མཐུན་པར་བྲེད་
པ་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོའ།ོ །ཆོས་བཤྲེས་ནི། གཞི་ཤྲེས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་སྨིན་གོལ་གི་ལམ། ལམ་ཤྲེས་ཀི་
དང་། རྣམ་མཁྲེན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་སྨིན་པ་དང་གོལ་བྲེད་ཀི་ལམ་ལ་སྦྱོར་སོགས་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེན་པོ། ཞྲེས་
སོ། །རྣམ་པ་དྲེ་དག་གིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཆོས་མཆོག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ངྲེས་པར་
འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྲེས་ཐོབ་དམིགས་རྣམ་གི་སོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། རྩོད་པ་ནི། 
མངོན་པར་རོགས་པ་་་་་་དྲུག་ཏུ་རྲེ་རྲེ་ལ་ངྲེས་པར་་་་་་གསྲེར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་་་་་་མཐོང་སོམ་ཅིའི་
ཕིར་བཤད་ཅྲེ་ན། ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་ལན་འདི་ཇི་བཞིན་ནོ། །ལན་ལ། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གི་ལམ་གསུམ་
མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏྲེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་ཏྲེ་རྣམ་པར་བསོམ་
པའི་དབྲེ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་མངོན་རོགས། ལམ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་བསོམ་པའི་དབྲེ་བས་
སོགས་པས་ལམ་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་མངོན་རོགས། གཞི་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་བསོམ་པའི་དབྲེ་བས་གཞི་ཤྲེས་པ་
ིད་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་གི་སྐབས་ལའམ་སྐབས་སུ་ནི། འཇིག་རྲེན་པའི་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་
དང་མཐུན་པ་མཚན་ིད་པ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པ་སོན་དུ་འགོ་བས་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་མཐོང་བ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   159 

དང་སོམ་པའི་ལམ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པ་་་་་་ཤྲེར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དྲེ་རྣམས། ཡང་ཟློས་པའི་སོན་ཅན་མིན་ཏྲེ། 
དང་པོའ་ིགསུམ་རྣམ་པ། གིས་པའི་གསུམ་ལམ། གསུམ་པའི་གསུམ་གཞི་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་ཏྲེ་བསོམ་པའི་
དབྲེ་བས་སོ། །རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གི་སྐབས་ལ་
སྲེ་སྐབས་སུ་ནི། སྦྱོར་མཐོང་གི་མིང་ཅན་གི་དག་སའི་མངོན་རོགས་ལ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་། སོགས་
པ་མཐོང་ལམ་གི་ཐ་སད་དང་། སོམ་ལམ་ཡང་ས་དགུ་ནང་ཚན་དུ་ཡོད་པའི་སོམ་ལམ་གི་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་
ཙམ་སྲེ་མདོར་ན་བཏགས་པ་བ་ིད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །གང་ལ་བཏགས་ཞྲེ་ན། སྤངས་
རོགས་གང་དག་གི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་
ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆུང་ངུ་བརྒྱད་པའི་ཆུང་ངུ་སོགས་གསུམ་ལ་རྣམ་ཀུན་གི་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ། 
འབྲིང་དགུ་པའི་གསུམ་ལ། རྩྲེ་མོའ་ིསྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ། ཆྲེན་པོ་བཅུ་པའི་གསུམ་ལ་མཐར་སྦྱོར་གི་སྦྱོར་
མཐོང་སོམ་པའི་མིང་གིས་བཏགས་སོ། །ཞྲེས་པ་འགྲེལ་ཆྲེན་དང་འདིའི་དགོངས་པའོ། །སྡུད་འགྲེལ་ལྟར་ན། 
དང་པོ་འདའོ། །ས་དགུ་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་རྩྲེ་སྦྱོར་གི་སྦྱོར་ལམ། བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ལ་དྲེའི་མཐོང་ལམ། དྲེའི་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་ས་དགུ་ཚང་བའི་སོམ་ལམ་སིར་བཏགས། སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་རང་དྲེ་མ་
གཏོགས་པའི་བཅུ་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་ལ་མཐར་སྦྱོར་གིས་གསུམ་གིས་བཏགས། 
སྐད་ཅིག་ཐ་མ་རང་དྲེ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན། ཞྲེས་སོ། །འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་དང་
རིམ་གིས་སྲེ་བར་འད་བ་ཡིན་པས་སོ། །རིམ་གིས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སར་བཤད་དག་སའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་
རྣམས་སོམ་པ་གོང་ནས་གོང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་གིས་ཁད་པར་དུ་འགོར་ཡོད་པ་ཡིན་པས་
སོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། དག་པའི་སར་བསོམ་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ས་དྲེའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་གཅིག་
ཅར་སྲེའམ་སམ་དུ་དོགས་པ་དགག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྲེད་སའོ། །ཤྲེར་འབྱུང་གིས། འདིའི་དོན་ནི། 

ཀུན་མཁྲེན་གསུམ་དུ་བརོད་པའི་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་སོབས་ཀིས་དངོས་པོ་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་དོན་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པས་མཐོང་བ་

དང་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ན། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པའི་མཚན་ིད་ཁད་པར་གི་ལམ་བང་བར་བྲེད་པའི་དུས་སུ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོའ་ིརིམ་པས་ཟག་པ་མྲེད་པའི་

ཤྲེས་པ་སྲེ་ལ་རིམ་པ་དྲེ་ཡང་རང་གི་དངོས་པོ་ཐ་སད་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་ན་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པར་བསད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཡང་སྦྱོར་ཕྲྲེང་དུ་ཆྲེས་གསལ་བར་ཡོད་པས་དྲེར་བལྟའོ། །འོན་ཀང་དྲེ་དག་ཨ་བྷ་ཡས་བཀག་ཅིང་རྲེ་བཙུན་དང་
ཨཱརྻས་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་མིན་ལ། རང་གི་ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བ་སོགས་སོན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་ཀི་
མང་དོགས་པས་བཞག་གོ །བརྒྱད་པ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་
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བང་པའི་དགྲེ་འདུན་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་པའི་དགྲེ་
འདུན་གི་མཚན་ིད་སོན་པ་སྐབས་སུ་བབ་བོ། །རྩ་བ་ལ། སྦྱོར་ལམ་ནས་བཟུང་སྲེ་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པས་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་
རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་ཞིང་མས་པར་མི་ནུས་པས་་་་་་སྡུད་འགྲེལ་དུ་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་སྲེ་བང་པ་
དབང་རྣོན་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་སོབ་པའི་
ཚོགས་ཏྲེ་དགྲེ་འདུན་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་ལ་བདྲེན་ཞྲེན་མངོན་གྱུར་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པ་ི་ཤུ་པོ་དྲེ་
རོགས་པ་སྲེ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་གནས་པས་སོ། །མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དབང་འབྲིང་ནི་རགས་བཅུ་དྲུག་པོ་
དང་། སོམ་པའི་ལམ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དག་ས་ལ་གནས་པ་ནི་ཟབ་མོ་བརྒྱད་པོ་རོགས་པའི་ཚུལ་
གིས་གནས་པས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །འདིར་་་་་་རྩ་བར་ཞྲེས་པ་རྣམ་ཀུན་གི་སྐབས་སུའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག གཞན་
དཔྲེར་བས་ནས་རང་ལ་དཔོག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་་་་་་བུ་སོགས་གཞན་ཁོ་ན་ལ་དཔོག་པས་མམ་རྲེས་ཀི་རོགས་པ་
རགས་སུ་མི་རུང་བས། ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་ཁོ་ན་རགས་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་ནི་ནོར་བ་སྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་
སོ། །ངྲེས་པའི་་་་་་བཟང་རིང་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྲེ། དོད་ནས་བཟུང་སྲེ་ཇི་སིད་རང་ིད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་རང་གི་
མངོན་ཤྲེས་སམ་མངོན་སུམ་གིས་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་སིད་དུ་རང་ལའང་། གོ་བུར་བའི་རགས་ཀིས་དཔོག་ཅིང་། 
རང་རིག་གིས་གྲུབ་པའི་མམ་རྲེས་ཀི་རོགས་པ་རགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་རང་གི་རང་རིགས་གིས་
གྲུབ་ཅིང་། ཁབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་གིས་གྲུབ་ནས་སོ། །ཡང་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པའི་མངོན་ཤྲེས་མྲེད་པའི་
སྲེས་བུ་འགས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་འདིར་བཤད་མམ་བཞག་གམ་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རྲེས་ཐོབ་
ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཁད་པར་ཅན་མཐོང་ནས་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་གཞན་དོན་གི་རགས་ཀིས་དཔོག་སྲེ། ཕོགས་
ཆོས་གཞན་རིག་གིས་གྲུབ་ཅིང་། ཁབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་གིས་ངྲེས་སོ། །རང་རྒྱུད་ལ་རགས་དྲེ་ལ་ཕིར་མི་
ལྡོག་གིས་ཁབ་པར་ངྲེས་པའང་ཡོད་མོད་ཀི་དྲེ་ཡང་མཐར་ལུང་ལས་ངྲེས་པ་ལས་མ་འདས་སོ། །ཡང་འདིར་
མཐར་ཐུག་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་མིན་གི་བར་མ་ཆད་པར་ལམ་དམན་པར་མི་འཇུག་པར་རོགས་བང་
དུ་འགོ་བར་དཔོག་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྲེ། སྦྱོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ། བསན། བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི། བམ་པོ་བཞི་པ་འཆད་དོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་
རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ིད་མ་འདྲེས་པ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་
ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ིད་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། གཟུགས་ལ་
སོགས་པར་ཆྲེར་རོག་པ་ལ་ལྡོག་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམ་པ་ི་ཤུར་བརོད་
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པ་ཡིས་ངྲེས་འབྲེད་ཡན་ལག་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་
ཤྲེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་མཚན་ིད་ཡིན་ཞྲེས་དང་། དག་སིང་སོགས་སུ་འདིའོ་ཞྲེས་སོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་གཟུགས་སོགས་ལས་ལྡོག་པ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་དག་གང་ཡིན་ཞྲེ་
ན། དྲེ་དག་བསན་པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་པོ་འཆད་དོ། །རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། དོད་
ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། རགས་བཅུ་
གཅིག་དང་ལྡན་པས་སོ། །བཅུ་གཅིག་གང་ན། གཟུགས་སོགས་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་་་་་་མདོ་ངྲེས་པ་
འདྲེན་ནུས་སུ་གསལ་པོར་རོགས་པ་ིད་ཀིས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སུ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་
པ་ཆྲེན་པོ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ལས་ལྡོག་པའི་རོགས་པ་དང་། བང་ཆྲེན་པོ་གང་གཟུགས་ལས་ཕིར་ལྡོག་པ་དང་། ནས། 
རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དྲེ་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ཤྲེས་ནས་མི་ཕྲེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པས། སབས་གནས་་་་་་བདྲེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ཞྲེས་

རང་ཀིར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟད་ཀི་ལྷ་དང་སོན་པ་གཞན་ལ་མི་བརྲེན་པ་དང་། ཕི་རོལ་པའི་དགྲེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟྲེ་དག་གི་ངོར་
མི་ལྟ་སྲེ། ཞྲེས་དང་། ལྷ་གཞན་ལ་ཕག་མི་འཚལ་ཞིང་། ཞྲེས་སོགས་་་་་་བདྲེན་པ་དཀོན་མཆོག་ཅྲེས་སིང་ཟླ་དག་སོ། །ཤྲེས་ནས་
དད་ཐོབ་འཕགས་པ་ཁོ་ནར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། འདི་སོབ་དཔོན་ས་བརྒྱད་པར་བཞྲེད་པས་མི་འགལ་
ལོ། །སིར་དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་དྲེ་ཐྲེག་དམན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལུགས་ཀི་འདི་ལྟར་
ཁས་བླངས་པས་ཆོག་སྲེ། ཨཱརྻས་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་ལྷ་གཞན་ལ་ཕག་མི་འཚལ། ཞྲེས་སོ། །མི་
ཁོམ་པར་མི་སྲེ་བའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པས། མི་ཁོམ་པའམ་མི་དལ་བ་བརྒྱད་དུ་རང་དབང་མྲེད་པར་སྲེ་བ་ཟད་པ་
དང་ངོ་། །བརྒྱད་གང་ན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་མྲེད་པར་ལྟ་བ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྲེ། མཛོད་དུ། དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་མྲེད་ལྟ་
བ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན། ཞྲེས་སོ། །དམྱལ་བ་་་་་་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡི་དྭགས་་་་་་ཀི་རིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སམ་བཏགས་དང་། 
དུད་དྲེ་འགོ་བས་དུད་འགོར་སྲེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་མྲེད་པའི་བསྐལ་པ་ལ་སྲེས་པ་དང་་་་་་གནོད་འཇོམས་དུས་བཞིའི་
རོགས་ལྡན་ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མི་ཐོས་པ་དང་ཆོས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་མྲེད་
པའི་་་་་་ཤཱནི་ལུང་གི་ཚད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ཞིང་ཁད་པར་ཀ་་་་་་དཔའ་བོས། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །ཀ་ཀོ་

ཚེ་རིང་ལྷ་དང་ནི། །ལོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་གིས་སོང་པ། །ལྐུགས་པ་འདི་རྣམས་མི་ཁོམ་བརྒྱད། །ཞྲེས་སོ། །ཀོ་བར་སིག་པའི་ཡུལ་ལྟ་བུ་དང་། དབང་པོ་མ་
ཚང་བ་་་་་་ནི་སིར་བསན་པའམ་མིག་སོགས་མ་ཚང་བ་དང་། ཡིད་དབང་ལ་སོན་ཞུགས་པ་གྲེན་པ་དང་ལྲེ་དབང་ལ་སོན་ཞུགས་པ་
དིག་པ་དང་།་་་་་ཤཱནི་ལུང་ཚད། ལྐུགས་པའི་དངོས་པོ་དང་། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་ཁྲོད་དང་། གཟུགས་མྲེད་ཀི་སོ་སྲེ་སྲེ།་་་་་
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བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་མདོར་གཟུགས་མ་མཆིས་པའི་ཁམས་སུ་སྲེ་བར་འགིང་ཅིང་། ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་རྣམས་དང་བསྐལ་པ་མམ་པར་སྲེ་སྲེ། ཞྲེས་སོ། །ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་གིས་
སུ་་་་་་ལྟུང་བཤགས་འགྲེལ་པར་དང་བཤྲེས་སིང་འགྲེལ་པ་སོགས་ལས་བཤད། སྲེ་བ་ཞྲེས་བ་བ་བརྒྱད་དོ། །མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་པོའ་ིབར་གི་
ནང་དུ་མི་སྲེ་ཞིང་བུད་མྲེད་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་
པའི་སིང་རྲེས། བདག་ིད་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་ཤིང་གཞན་དག་དྲེ་ལ་འགོད་དམ་སྦྱོར་ཞིང་བསགས་མཐུན་
པར་བྲེད་པའི་ཕིར་དང་། དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཡང་དག་པར་གཟུང་ཞིང་སོད་དྲེ། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །བདག་གི་བདྲེ་བ་དང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་སིང་ཐག་པ་ནས་བརྲེ་བ་ིད་ཀིས་སྲེམས་ཅན་གཞན་གི་རྲེན་
ཅན་ཏྲེ་ཆྲེད་དུ་་་་་་དག་ལྡན་དྲེའི་ཡུལ་ཏྲེ་རྒྱུད་ལ་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་ཡོངས་སུ་བསོས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སོད་
པ་དང་་་་་་དག་ལྡན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྡན་པ་དང་་་་་་ཀི་ཕིར་སྦྱིན་པ་གཏོང་ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཀི་གནས་
ལུགས་ཡང་དག་པར་རོགས་པས། ཟབ་མོའ་ིདོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་སོང་པ་ིད་ལ་་་་་་རང་ཀིར་སོམ་ི་མྲེད་དམ་
མི་བྲེད་པ་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་དོགས་པ་དང་ཡིད་གིས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོ། །བསམ་པས་གཞན་ལ་
ཕན་པར་སྲེམས་པ་ིད་དུ་ཞུགས་པས་བམས་པས་ཟིན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་དང་། བམས་པས་ཟིན་
པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས། 
དགྲེ་ཕོགས་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་སིབ་པ་ལྔ་པོ་དག་དང་མི་འགོགས་པ་སྲེ། ལྔ་གང་ན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཧ་
ཅང་འདུན་ཞིང་ཆགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་བར་གཅོད་བྱུང་ནས་ལྟུང་བ་འཆོས་པ་ལ་བསྐུལ་བ་ན་དྲེ་ལ་ ་་་་་
སྲེམས་ཅན་ལ་སྡང་བ་ནི་ཞྲེས་ཟླ་ཁོང་ཁྲོས་ཏྲེ་ཀུན་ནས་མནར་སྲེམས་ཀི་དངོས་པོ་དགུ་ཞྲེས་བཤྲེས་སིང་འགྲེལ་གནོད་སྲེམས་གིས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་
བསབ་པའི་བར་གཅོད་བྲེད་དོ། །འཇུག་པ་་་་་་དབང་ཤྲེས་ལྔ་གསུམ་ག་ལ་རང་དབང་མྲེད་པར་ནང་དུ་སྡུད་པའི་ོན་མོངས་
ཅན་གིད་དང་། སྲེམས་མི་གསལ་ཞིང་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་རློང་རློང་པོ་རྨུགས་པ་གིས་ཀིས་
ལྷག་མཐོང་ཤྲེས་རབ་ལ་སིབ། ཕི་རོལ་ཏུ་ཧ་ཅང་འཕྲོ་བའི་རྒོད་པ་དང་། མ་ལྲེགས་པ་བས་པ་ཡིད་ལ་གཅགས་
པའི་འགོད་པ་གིས་ཀི་ཞི་གནས་ལ་སིབ་པའམ་ཡང་ན་རིམ་པ་བཟློག་གོ །གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་པའི་་་་་་ཐར་པ་དང་དྲེའི་

ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཞྲེས་བཤྲེས་སིང་འགྲེལ། བདྲེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་ཡོད་དམ་མྲེད་དམ་བདྲེན་ནམ་མི་བདྲེན་ནམ་ཞྲེས་སོགས་ཐྲེ་ཚོམ་པ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར། ཐྲེ་ཚོམ་

ཡང་ལྷག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ལ་སིབ་བོ། །བར་པ་གིས་གིས་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་ནི་མཛོད་དུ་འདོད་ན་སིབ་
རྣམས་་་་་་ལས་མི་མཐུན་དང་་་་་་པས་ཏྲེ་གྲེན་པོ་སང་བའི་འདུ་ཤྲེས་དང་ཞི་གནས་སུ་གཅིག་པ་ཟས་དང་བ་བ་་་་་་སྲེམས་ཞུམ་བྲེད་དང་མ་ཞི་བར་བྲེད་པར། 

གཅིག་པའི་ཕིར་གིད་རྨུགས་གིས་གཅིག་རྒོད་འགོད་་་་་་གིས་གཅིག་་་་་་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤྲེས་རབ་ཏིང་འཛིན་གིས་ཕུང་པོ་་་་་་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་

གནོད་བྲེད་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ཕིར་་་་་་གསུམ་ག་ལ་སིབ་པའམ་་་་་་ཤྲེས་རབ་ལ་སྲེ་དཔད་ན་ལྔ་ིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །རྲེ་རྲེར་སོས་ནས་
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ལྔ་པོ་འདི་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏྲེ་ཞྲེས་སོ། །མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲེན་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀུན་
དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ིད་ཀིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་ལ་རོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་། 
སོགས་པ་ལྟ་བའི་བག་ལ་ལ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཀི་བསམ་བཞིན་སིད་པར་སྲེ་བ་ལྲེན་པས་འདོད་སིད་ཀི་
བག་ལ་ལ་མི་འཇོམས་སོ། །ཨཱརྻས་སོ། །ཡང་ན་གྲེན་པོ་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་སོགས་བསོམ་པས་བདྲེན་པ་
དཀོན་མཆོག་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་སོགས་ལྟ་བ་ལྔའམ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་ལ་སྦྱར་རོ། །བག་
ལ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེད་དྲེ། ཞྲེས་སོ། །དུས་རག་ཏུ་སྲེ་ཐམས་ཅད་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་སྲེ། བླང་དོར་
ལས་མ་གཡྲེངས་པ་ིད་ཀིས། སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བླང་དོར་མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་ལ་
སོན་ཅན་དུ་ཤྲེས་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ངོ་། །འགོ་ཞིང་འོང་ཡང་ནོར་བའི་སྲེམས་ཀིས་མི་འགོ་དོར་བའི་
སྲེམས་ཀིས་མི་འོང་། ཞྲེས་སོགས་ནས། དན་བཞིན་དུ་འགོ། སོགས་སོ། །གཙང་སྦྲའི་ཀུན་ཏུ་སོད་པ་དང་ལྡན་
ཞིང་ནད་ཉུང་བ་་་་་་ཨཱརྻ་དངོས་ིད་ཀིས། ཆོས་གོས་དང་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སོད་གདན་ལ་སོགས་པ་ཤིག་དང་་་་་་
བརྒྱད་སོང་སོ་མ་མྲེད་པས་ཡོངས་སུ་སོད་པ་གཙང་བའམ། མདོར་གོས་ཚགས་བཟང་ཞིང་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སྨད་དུ་མྲེད་
གཙང་ཞིང་དི་མ་ཞིམ་པ་དང་རྡུལ་དང་དི་མ་མྲེད་ཅིང་ནད་ཉུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་
གཅིག་དང་རྩྲེ་མོ་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ། རགས་རྣམ་པ་
དྲུག་དང་ལྡན་པས་སོ། །དྲུག་གང་ན། སིན་བུ་མི་འབྱུང་བའི་དགྲེ་རྩ། འཇིག་རྲེན་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་
བསགས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་འབུམ་ཊིཀ ཨཱརྻས་སོ། །ིད་ཀིས་ལུས་ལ་སིན་བུའི་རིགས་བརྒྱད་ཁྲི་མི་འབྱུང་བ་དང་། དྲེའི་ལུས་ལ་
སིན་བུའི་རིགས་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དྲེ་དག་མྲེད་དྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གི་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་རྣམ་པར་དག་
པས། སྲེམས་ཀི་གྱུའམ་འཁོག་པོ་རང་དོན་གི་སྲེམས་མྲེད་པའམ། དགྲེ་རྩ་རྣམ་དག་སོག་མི་གཅོད་སོགས་དང་
ལྡན་པས་ལུས་ངག་ཡིད་དག ཞྲེས་མདོ་དང་འབུམ་ཊིཀ་གོ །ལུས་ངག་སྲེམས་ཀི་ག་གྱུ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་
བྲེད་དྲེ། དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ལུས་ཀི་ལྲེགས་སད་གསུམ་སོད། ཞྲེས་སོགས་སོ། །དགྲེ་ཆོས་ཀི་བར་ཆད་རྲེད་པ་
བཀུར་སི་དང་སན་གགས་སོགས་ལ་མི་ལྟ་བའམ་ལྷུར་མི་ལྲེན་པ་ིད་ཀིས་ཕག་དར་ཁྲོད་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་
སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གིས་ཅི་རིགས་པར་ཡང་དག་པར་བསྲེན་ནམ་ལྲེན་པ་དང་། ཁྲེ་དང་བཀུར་སི་དང་
ཚིགས་བཅད་ལྷུར་ལྲེན་པ་མ་ཡིན། སོགས་ནས། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གིས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏྲེ་
སོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་ཏྲེ་གྲེན་པོ་ཁད་འཕགས་བསྒྲུབ་པས་སྦྱིན་སོགས་དྲེ་
དག་དང་འགལ་བ་སྲེར་ས་དང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཁོང་ཁྲོ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་དང་། བང་ཆྲེན་པོ་ལ་



164   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

སྲེར་སའི་སྲེམས་སྲེ་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་་་་་་མདོ་ཡང་དག་པར་
སྡུད་པ་སྲེ་འདུས་པ་ིད་ཀིས། ཆོས་ིད་རོགས་པ་དང་མི་འགལ་བར་ཏྲེ་མི་འགལ་བའི་ཤྲེར་ཕིན་དང་ལྡན་པར་
འགོ་བ་སྲེ་གནས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་ཤྲེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབོར་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ཞྲེས་སོ། །དང་།་་་་་རང་ཀིར་གོང་ནས་གོང་དུ་འགོ་ཞྲེས་སོ། །འཇིག་རྲེན་པའི་
བ་བ་གང་ཇི་སྲེད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྲེར་པ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ཆོས་ིད་ཀིས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་ཅིང་། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་ིད་ཀིར་ཏྲེ། མམ་པའམ་གཅྲེས་པར་བས་པ་ིད་ཀིས་གཞན་གི་དོན་
དུ་དམྱལ་བ་ཚོལ་བའམ་འདོད་པ་སྲེ་དྲེར་འགོ་བར་སྲེམས་པ་དང་། དྲེ་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ལུང་བསན་པ་ནི་
སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལུང་བསན་པ་སྲེ་ད་དུང་ཡང་ཁོད་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འདི་ཐོངས་ཤིག་དང་། ཁོད་
སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སོགས་ནས། གལ་ཏྲེ་བང་ཆྲེན་པོའ་ིསྲེམས་མི་འཁྲུག་ཅིང་ནྲེམ་
ནུར་མྲེད་ན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །་་་་་རྩྲེ་མོའ་ིརགས་སུ་ཨཱརྻས་སོ། །བཟོད་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་
དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ། རགས་གིས་ཀིས་སོ། །གང་ན་་་་་་གཞན་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པས་མི་འགོ་

ཞིང་ཆོས་ིད་མངོན་དུ་གྱུར་པས་བདུད་སྡིག་ཅན་གིས་མི་ཕྲོགས་པ་དག་བཅོམ་ལྟར་རང་གི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་
གཏིང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆྲེས་པ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ིད་ཀིས། དགྲེ་སྦྱོང་གི་ཆ་བད་དུ་བས་པའི་བདུད་སོགས་་་་་་ཀུན་

ཏུ་རྒྱུ་བ་གཞན་དག་ཅྲེས་མདོ་གཞན་གིས་སོང་ིད་རོགས་པ་དང་ཕིན་དྲུག་དང་བྲལ་་་་་་མདོ་འབུམ་ཊིཀ་ཏྲེ་་་་་་མདོ་དངོས་ཐྲེག་དམན་དུ་
བཀིར་མི་བཏུབ་པ་དང་། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་དགྲེ་སྦྱོང་གི་ཆ་བད་དུ་འོངས་ཏྲེ་ཁོད་ཀིས་སོན་སྦྱིན་ཕར་སད་
པར་བའོ། །སོགས་ནས། འཚང་རྒྱ་བར་བའོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་དག་ཤོགས་ཤིག སོགས་དང་་་་་་ཁོད་ཀིས་ཐོས་པ་འདི་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་གསུངས་པ་མིན་རང་བཟོར་བས་སོ། །གང་ངས་བཤད་པ་འདི་ནི་བཀའ་ཡིན་
ཟྲེར་བ་ལ། ནས། སྲེམས་མི་འཁྲུག་ཅིང་ནྲེམ་ནུར་མི་བྲེད། སོགས་དང་། ན་རང་གི་ཐྲེག་པ་པ་རྣམས་ཀིས་མི་
ཐུབ་སོགས་་་་་་གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་སངས་རྒྱས་ིད་ཀི་ཐབས་སོང་ིད་སིང་རྲེའི་སིང་པོ་ཅན་ཤྲེས་པ་ལ་མཁས་པ་
ིད་ཀིས་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལྟར་བཅོས་པ་མི་སྡུག་པ་དང་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་བརྒྱད་
སོགས་ྲེ་བར་སོན་པའི་བདུད་་་་་་དགྲེ་སྦྱོང་གི་ཆ་བད་ཅན་ལ་བདུད་ིད་དུ་རོགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་གིས་དང་་་་་་ཨཱརྻས་ལམ་གི་
གཟུགས་བརན་སོན་ཏྲེ། ཡང་ན་ནི་རུས་པར་སོན། ཡང་ན་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་སིད་པའི་རྩྲེ་མོའ་ིབར་དུ་
སོན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ལས་
ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ་དྲེ་པས་ཇི་ལྟར་་་་་་མདོ་བསན་པ་བཞིན་གིས་་་་་་མདོ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སོབ་ཅིང་་་་་་མདོ་

སྦྱིན་སོགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་མི་མམ་་་་་་མདོ་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས། སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
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སངས་རྒྱས་དགྲེས་པ་ཞྲེས་བ་བ་རྣམ་པ་གཅིག་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་པས་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་དྲེ་ལྟར་
བསབས་ལ་སོད་པ་དྲེ་དང་མ་བྲལ་ཞིང་ནས་སྦྱིན་ཕར་ལས་ཡོངས་སུ་མི་མས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གོ་རིམ་
བཞིན་གི་དོན་དྲེ་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་རགས་ི་ཤུ་པོ་འདི་དག་གིས་སོ་སོར་ཤྲེས་པར་བ་་་་་དག་ལྡན་དུ། ཆོས་ིད་ལྡན་འགོ་དང་

དམྱལ་ཚོལ་གཅིག་ཏུ་བགང་། ལམ་གཞན་ྲེར་སོན་ལ། ལམ་དང་ལམ་ལས་གཞན་ཏྲེ། ལམ་མིན་གིས་ལ་ལམ་ལ་ལམ་མིན་དང་ལམ་མིན་ལ་ལམ་དུ་ས་བའི་བདུད་ལ་བདུད་དུ་

རོགས་པར་གིས་ཞྲེས་བགང་ངོ་། །འོ། །་་་་་འགྲེལ་པར་དད་པ་ཐོབ་པས་ཞྲེས་སོགས་རགས་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྲེས་སོགས་མདོ་སྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བས་ལའང་དགོད་དོ། །གིས་
པ་ལ། བསན། བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་མཐར་སོན་ནོ་
ཞྲེས་བསན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། བང་པ་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དབང་འབྲིང་རྣམས་ཆོས་ཅན། རོགས་བང་
ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ། སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་བདྲེན་པ་བཞི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་
པ་བཞི། ཆོས་ཤྲེས་བཞི། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་བཞི་སྲེ་དྲེ་འདའི་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་
དྲུག་ཐོབ་པའི་བང་སྲེ་དབང་འབྲིང་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ནི་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་
ིད་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་དྲེའི་རྣམ་པ་ཅི་འད་བ་
ཞིག་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཞྲེ་ན། སྐད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་ཚིགས་ལྔས་གསུངས་པ་ནི། རྩ་བ་
ལ། ཤྲེས་བཟོད་དྲེ་འདའི་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི་བློ་ལྡན་མཐོང་བའི་ལམ་གནས་ཀི་རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་
ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ན། ཨཱརྻས། རྣམ་པ་ལ་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་ཕུགས་གནད་
གཅིག་པས་འགྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བཤད་དོ། །བསྡོམ་པ་ལ་མདོར་བསན་ལྟར་བཀོད་ནས། སྡུག་བསལ་ཆོས་
བཟོད་ལ་གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་འབྲིང་ཆོས་ཅན། ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་གི་
མཚན་ིད་ཀིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སུ་དང་སྲེ་བ་ལ་སོགས་
པར་་་་་་སིང་མཆོག་རོགས་པའི་འདུ་ཤྲེས་ལས་་་་་་ཕྲ་མོ་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་ལྡོག་པའི་བང་འཕགས་དབང་འབྲིང་ཡིན་པས་སོ།་་་་་མདོ་

དོན། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དྲེར་མཚོན་ནུས་པའི་ཐ་སད་བརན་པོ་ཅན་ཞྲེས་ཀང་སྲེ་གཞན་བཅོ་ལྔ་པོ་ལ་ཡང་གིས་
གིས་སྦྱར་རོ། །གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ལས་ཕིར་ལྡོག་གོ །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །སངས་རྒྱས་དང་
སོགས་པ་བང་ཆྲེན་གིས་བང་སྲེམས་བརན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པས་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བརན་
ཅིང་བདུད་་་་་་མདོ་སོགས་ཀིས་མི་ཕྲེད་པ་ིད་དང་། བདུད་ཀིས་བང་ཆུབ་ལས་བཟློག་པ་ན་་་་་་མདོ་དོན་བདག་བླ་མྲེད་
རོགས་ཆུབ་ལས་བཟློག་པ་དྲེ་ནི་བདུད་ཀི་ལས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་ཁད་པར་ཅན་
ཐབས་ཤྲེས་སམ་སྲེམས་་་་་་གསྲེར་བསྲེད་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའམ་མས་སུ་ལྲེན་་་་་་གསྲེར་པས་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ན་
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ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྲེག་པའི་མས་ལྲེན་སོགས་ལས་ཕིར་ལྡོག་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀི་སའམ་རང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལས་ཕིར་ལྡོག་པ་དྲེ་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་
བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་་་་་་སོབ་མྲེད་ཅྲེས་གསྲེར་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྲེད་ཅིང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མཐུས་
བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་དང་སོགས་པས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་སོ་གསུམ་ཚད་མྲེད་འགོག་པ་ལ་སོམས་
པར་འཇུག་ཀང་ོན་མོངས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་འབྲས་བུ་སྲེ་བའི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྲེད་དུ་སོ་སྲེར་སྲེ་བ་
དང་ན་རང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ལ་སོགས་པར་སྲེ་བའི་ཡན་ལག་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ ་་་་་ནི་གཟུགས་དང་

གཟུགས་མྲེད་པའི་གྲེན་པོར་ཤྲེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ཞྲེས་ཨཱརྻ་སྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ནས། འགོག་པ་
སོགས་དང་བསམ་གཏན་གི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་ཏྲེ། ནས། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་བཞི་
ནི་སྡུག་བསལ་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་བཟོད་བཞིའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་གསུམ་གི་མི་དགྲེ་བ་དང་བྲལ་བ་ིད་
ཀིས་ལུས་་་་་་ཡང་བ་ནི་ལུས་ཀི་ལས་ལ་ཟོ་མདོག་བདྲེ་བར་འཇུག་པའོ། །མཐོང་སྤོང་རོག་པ་དང་བྲལ་བས་ཞྲེས་ཨཱརྻ་དང་སྲེམས་ཡང་་་་་་བ་ནི་སྲེམས་འཛིན་པ་ལ་

མཁས་ཤིང་རྒྱལ་བའོ་རང་ཀིར་ཞིང་ལས་སུ་རུང་ལ་དགྲེ་བ་ལ་བཀོལ་བཟོད་པ་དང་་་་་་མི་དགྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནའི་ལུས་ལས་སུ་མི་རུང་ཞིང་ལི་བ་

ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྲེས་གསྲེར་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་གཟུགས་ལྷུར་ལྲེན་པ་མ་ཡིན། མཚན། ལུས། སྦྱིན་
པ་ནས། སངས་རྒྱས་བར་རོ། །འདོད་ཡོན་ལ་མ་སད་ན་གདུལ་མི་ནུས་པའི་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་མཐུས། རང་ིད་ཆགས་ཤིང་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ྲེ་བར་སོད་པ་སྲེ་ཁིམ་
པ་བང་པའི་དབང་དུ་བས་སོ། །ཁིམ་ན་གནས་ཀང་ཐབས་མཁས་པས་སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་
ཕིར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ྲེ་བར་ལྲེན་ཏོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བུད་མྲེད་སོགས་ཆགས་ཡུལ་གི་ྲེས་
དམིགས་་་་་་མདོ་ལས། བུད་མྲེད་ངན་སོང་རྩ་བ་སྲེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནོང་ཟད་བྲེད། བུད་མྲེད་ངག་ན་མི་དག་ནི། །ཚོགས་པ་རུ་ནི་བཞད་གད་རྒྱུ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །ངན་
སོང་གི་རྩ་བ་སོགས་སུ་མཐོང་བས། རག་ཏུ་ཚངས་པར་སོད་ཅིང་རྒྱུད་ཞི་གནས་ཀིས་བརླན་པས་གཞན་ལ་
གནོད་པ་མི་བྲེད་པ་སྲེ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་་་་་་འདི་ཁིམ་ན་གནས་ཀང་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་མི་སོད་ཅིང་ཚངས་པར་སོད་ཅྲེས་འབུམ་ཊིཀ་སྲེ་མདོ་དོན་

ཚངས་པར་སོད་པ་ཡིན་་་་་་གཞན་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་གནོད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མི་བསྲེད་དྲེ་ཞྲེས་དང་ཕི་བཞིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་རག་ཏུ་འབྲང་། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཚུལ་འཆོས་ཁ་གསག་གཞོགས་སོང་ཐོབ་འཇལ་རྲེད་པས་རྲེད་པ་ཚོལ་བ་སོགས་ལོག་འཚོ་ ་་་་་འདིའི་

མདོར་མྲེད་སྐབས་དང་པོ་ཡོད་ཅིང་ཨཱརྻ་རྒྱས་པར་བཤད། སྤངས་ཤིང་བང་སྲེམས་མི་འཁྲུག་པའམ་མི་བརྲེད་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་
འགོ་བ་འདོན་པའི་སྨོན་ལམ་་་་་་ཞི་འབྱུང་མི་འདོར་བས་སྲེས་བུ་དམ་པར་གྱུར་་་་་་སྨྲེ་ཤ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་མིན་པ་ནི་་ལ་སོགས་པ་

གསོད་ཅིང་འཆི་བའི་རྒྱུ་བྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་གསྲེར་པའི་ཆོས་ིད་ཀིས། འཚོ་བའི་་་་་་དག་ཅིང་ཕན་པར་བྲེད་པའི་འཚོ་བ་ཞྲེས་རང་ཀིར་ཡོ་བད་རྣམ་པར་
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དག་་་་་་རིན་ཆྲེན་འཕྲྲེང་བར། ཚུལ་འཆོས་རྲེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕིར། །དབང་པོ་སྡོམ་པར་བྲེད་པ་སྲེ། །ཁ་གསགས་རྲེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕིར། །ཚིག་འཇམ་སྡང་ནི་ས་

བའོ། །གཞོགས་སོངས་དྲེ་ནི་ཐོབ་བའི་ཕིར། །གཞན་གི་རས་ལ་བསགས་བྲེད་པའོ། །ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ་རྲེད་པའི་ཕིར། །མངོན་སུམ་གཞན་ལ་སྨོས་བྲེད་པའོ། །རྲེད་པས་རྲེད་པ་རྣམ་

འདོད་པ། །སར་ཐོབ་པ་ལ་བསགས་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །པ་ིད་དྲེ། བུད་མྲེད་ཟས་སོང་བ་དང་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་སགས་དང་ཚིག་
གང་ཡང་རུང་སྲེ་མི་སྦྱོར། ནས། མཐར་འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བཞི་ནི་ཀུན་
འབྱུང་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་བཞིའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཕུང་སོགས་དོན་དམ་པར་སོང་ིད་དུ་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ིད་ཀིས། ཕུང་པོ་དང་སོགས་པ་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྣམས་ལ་སྦྱོར་་་་་་ནི་ཞི་

གནས་སོ་བ་་་་་་ནི་མངོན་ཞྲེན་དང་བཅས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དད་རྲེས་སུ་སྦྱོར་་་་་་ནི་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཞྲེས་སིང་མཆོག་མངོན་པར་ཆགས་མ་ཆགས་

སོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར་བ་་་་་་ནི་ལྷག་མཐོང་དྲེ་ལ་གནས་པ་ནི་སྲེམས་ཀི་སོད་པ་སྲེ་དྲེ་བཀག་པའོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ངག་ཏུ་མི་བའོ། །ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་སྡུག་ཀུན་
གིས་་་་་་ཨཱརྻ་བསྡུས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་འགོག་ལམ་གིས་་་་་་ཨཱརྻ་བསྡུས་པ་ལ་རྲེས་སུ་སྦྱོར་བའམ་དྲེ་གསུམ་ལ་དང་
པོར་ཞྲེན་པ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གསྲེར་སྦྱོར་བ་དང་རྒྱུན་དུ་ཤིན་ཏུ་ཞྲེན་པ་རྲེས་སུ་སྦྱོར་བའི་གནས་པ་སྲེ་ཞྲེན་པ་སོ་སོར་
བཀག་པ་དང་། ཕུང་པོའ་ིསྦྱོར་བ་དང་། རྲེས་སུ་སྦྱོར་བ་ལ་རྲེས་སུ་བརྩོན་པར་མི་གནས་་་་་་སོང་པར་བསོམ་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་

གོ །སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་རྲེན་འབྲྲེལ་ལོ། །མཐོང་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་སྤང་་་་་་གཟུང་རོག་སོགས་ཞྲེས་གསྲེར་བསལ་
བ་ིད་ཀིས། རོག་་་་་་མཁྲེན་གསུམ་གིས་རོགས་ཞྲེས་གསྲེར་པའི་་་་་་ཨཱརྻས་རྒྱུ་དང་་་་་་ཨཱརྻ་དགྲེ་ཕོགས་ཀི་བར་ཆད་བྲེད་པའི་ཆོས་་་་་་
སར་བཤད་པའི་སོན་རྣམས་ཞྲེས་གསྲེར་འདུ་འཛི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་མ་བཞིན་དུ་སྲེ་སོང་ིད་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ིད་
ཀིས་སྦྱོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སྦྱོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་རྐུན་པོའ་ིགཏམ་གིས་སྦྱོར་བ་དང་རྲེས་སུ་
སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པར་མི་གནས་སོགས་སོ། །མིང་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་སིབ་རྣམ་པར་རོག་པའི་སོན་་་་་་
བདུད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ནི་རྣམ་རོག་གསལ་ཏྲེ་ཞྲེས་གསྲེར་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་གྲེགས་བྲེད་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པ་ིད་ཀིས། བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་མམ་མིང་ཙམ་ལ་ས་མ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་
བ་དང་རྲེས་སུ་སྦྱོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། ས་མ་བཞིན་དུ་ནི། སོང་ིད་རོགས་པ་དང་ཞྲེན་དང་
རྒྱུན་དུ་ཞྲེན་སྡུད་པའོ། །གཏམ་སོས་པ་ནི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་རོག་ནི་སྡུག་ཀུན་ཤྲེས་པའི་དུས་ིད་ན་བཅོམ་པས། 
འགོག་པ་ཤྲེས་པ་ནི་གཏམ་མམ་མིང་ཙམ་གི་རྣམ་རོག་གི་གྲེན་པོར་ཤྲེས་པའི་དོན་དུའོ། །ཞྲེས་
ཨཱརྻའོ། །དམག་གི་་་་་་ནི་ཚོགས་ཀི་དོན་ཏྲེ། དཔུང་ཚོགས་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཞྲེས་དག་ཟླའི་དོན་གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་དང་རྲེས་
སུ་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པར་མི་གནས། ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ཤཱནིས་དངས་ད་ལྟའི་རྒྱས་འབྲིང་ན་ཆད་གདའ། འགོག་པ་རྲེས་ཤྲེས་ལ་
གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་འབྲིང་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པོ་དང་
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སོགས་པ། དབང་རྲེན། དབང་ཡུལ་་་་་་གསུམ་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ། བདག་གི་བར་འཛིན་པའི་སྤང་བ་དང་དྲེའི་་་་་་
བརྒྱད་སོང་སིང་མཆོག་གྲེན་པོ་གཡུལ་འགྲེད་པ་ལ་ས་མ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་རྲེས་སུ་སྦྱོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་
བཀག་པ་ཡིན་ཏྲེ། མཐོང་སྤང་གི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རོག་པ་དག་སྤང་བར་བ་བ་སྲེ་སྤངས་པ་ིད་ཀིས་
སོ། །ཡང་ན་ཕི་ནང་གི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག ཅྲེས་བའོ། །གཡུལ་གི་གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པར་མི་
གནས་སོ། །ནས། གོང་གི གོང་ཁྲེར། གོང་བརྡལ་གི། བདག་གི ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པའི་རྲེན་དབང་
པོ་ནི་སྲེ་བོའ་ིརྲེན་གོང་གི་སས་་་་་་མདོར་གསུངས་སོ། །དབང་པོ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེན་འབྱུང་ཆྲེན་འབྱུང་་་་་་ཨཱརྻ་

འགྱུར་སོགས་ནི་གོང་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེན་གོང་ཁྲེར་གི་སས་བསན། གཟུགས་སོགས་དབང་ཡུལ་ནི་སྲེ་བོ་དུ་
མའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་གོང་བརྡལ་གི་སས་བསན། དྲེ་གསུམ་འགོག་ཚུལ་ནི་ཟག་བཅས་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་
གི་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་དྲེ་གསུམ་གི་ཆ་འགོག་ཅྲེས་ཨཱརྻའོ། །་་་་་ཕི་རོལ་ཡོད་པའི་ལུགས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་གསུམ་དུ་སང་བའི་
ཡང་དག་མིན་པའི་རྣམ་རིག་འགོག་པ་སྲེ། དག་ལྡན་དུ། ལུས་་་་་་དབང་པོ་དང་གནས་དབང་རྲེན་་་་་་དང་ལོངས་སོད་་་་་་ནི་

ཡུལ་ལྔར་ཤཱནིས་བཤད་དོ། །དུ་སང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་དག་ཤིན་ཏུ་ལྡོག་པ་ནི་འགོག་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཕི་རོལ་མི་འདོད་
པའི་ལུགས་སུ་མཛད་ནས་དྲེ་སྐད་བསན་གི་ལུང་སྲེ་་་་་་ནོར་ལྟར་མིན་ནོ། །སྲེམས་བྱུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྲེད་ཀི་
སྲེམས་ལ་བདག་གི་སས་བསན། སྲེམས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བ་སྲེམས་བྱུང་ནི་བློན་པོའ་ིསས་བསན་ཏྲེ་གཅིག་
པོ་འདི་བརྒྱད་སོང་པར་ཡོད་ཀི་རྒྱས་འབྲིང་ན་མྲེད་ཅིང་ཨཱརྻས་ཀང་རྣམ་པ་བཞི་ཞྲེས་དྲེ་མ་བཤད་དོ། །དྲེ་
གིས་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་འགོག་པ་སྲེ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་
རོགས་ཀིས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ཡང་ཁམས་གསུམ་སིང་མཆོག་ཏུ་བཤད། གང་དང་གང་ན་གང་དང་གང་ཡོད་པ་
འགོག་གོ །འདི་ལ་དབང་པོ། དབང་རྲེན། དབང་ཡུལ་གསུམ་དང་། བདག བདག་གིར་གཟུང་བ་སྲེ་ལྔའོ། །དང་
པོ་ནི། བྲམ་ཟྲེ་་་་་་མཛོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་རང་བཞིན་ན་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ྲེར་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏྲེ། ཡུལ་་་་་་ཀུན་

བཏུས་འཛིན་པར་དབང་བྲེད་པ་མི་གནས་ཡིད་ཀི་བར་དྲུག་གོ །སྲེ་བར་རམ་རིགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དབང་བྲེད་པ། ཕོ་
མོའ་ིདབང་པོ་་་་་་བརྒྱད་སོང་རིས་མཐུན་གནས་པར། དབང་བྲེད་པ་སོག་དབང་་་་་་དགུ་སོང་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་ཀི་
འབྲས་བུ་ལ་་་་་་ཀུན་བཏུས་ྲེར་བར་སོད་པར་དབང་བྲེད་པ་བདྲེ་སྡུག་ཡིད་བདྲེ་མི་བདྲེ་བཏང་སོམས་ཀི་དབང་པོ་སྲེ་
ོན་མོངས་ཕོགས་ཀི་བཅུ་བཞིའོ། །ཀུན་བཏུས་་་་་་འཇིག་རྲེན་པའི་རྣམ་དག་ལ་དབང་བྲེད་པ། དད་བརྩོན་དན་ཏིང་
ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་སྲེ། དྲེས་ོན་མོངས་རྣམ་པར་མགོ་གནོན་པས་སོ། །འཇིག་རྲེན་འདས་པའི་རྣམ་དག་
ལ་དབང་བྲེད་པ་་་་་་ཀུན་བཏུས་མཛོད་མི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཤྲེས་པར་བྲེད་པའི་དབང་པོ་ཀུན་ཤྲེས་པའི་དབང་པོ། ཀུན་ཤྲེས་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   169 

ལྡན་པའི་དབང་པོ་སྲེ། དྲེ་དག་གིས་བག་ལ་ལ་ལྲེགས་པར་འཇོམས་ཤིང་བཅོམ་པས་སོ། །དྲེ་བརྒྱད་རྣམ་བང་
ཕོགས་ཀི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་རྣམས་ལས་སིར་འདོད་ཁམས་ཀི་རྲེན་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དུ་རུང་ལ། འདོད་
པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཐ་མ་གསུམ་མྲེད་དྲེ། མཛོད་དུ། དི་མྲེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། །་་་་་འོ་ན་ལོང་བ་རྣ་མིག་

མྲེད་དམྱལ་བ་ལ་དགའ་བདྲེ་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་ཡང་རོགས་དགོས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གཞན་རྣམས་ནི། མཛོད་དུ་་་་་་འཁྲིག་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་རྲེན་

མི་མཛེས་པ་ཕོ་མོའ་ིདབང་་་་་་པོ་གཟུགས་ན་མྲེད་དང་་་་་་ཁོང་ཁྲོ་མྲེད་པས་ཡིད་མི་བདྲེ་མྲེད་དོ། །དྲེ་མྲེད་པས་སྡུག་བསལ་ཡང་མྲེད་པས་སྡུག་བསལ་དག་་་་་་སྲེ་

ཡིད་མི་བདྲེ་དང་སྡུག་བསལ་གིས་མྲེད་དོ། །མ་གཏོགས་གཟུགས་སུ་གཏོགས་་་་་་པ་ཡོད་དུ་རུང་ངོ་། །གཟུགས་ཅན་་་་་་ཀུན་དང་། བདྲེ་
བའང་མ་གཏོགས་་་་་་པ་ཀུན་གཟུགས་མྲེད་རོགས་་་་་་དྲེ་ཡོད་དུ་རུང་ངོ་། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་སྲེ་བའི་བསམ་གཏན་དག་ན་
ནི། །ཡིད་་་་་་དང་པོ་ན་བདྲེ་བ་དྲེ་དང་བཏང་སོམས་་་་་་གསུམ་དང་། །བཏང་་་་་་གིས་པ་ན། པ་ཀུན་སོམས་ཡིད་བདྲེ་་་་་་གིས་དང་གསུམ་

པ་ན། བདྲེ་བ་དང་། །བཏང་སོམས་་་་་་གིས་བཞི་པ་ནི་་་་་་བཏང་སོམས་ཚོར་བ་ཡོད།་་་་་ཁོ་ན། །གཟུགས་མྲེད་རྣམས་ན་བཏང་
སོམས་དང་། །སོག་དང་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ཡིན། །ཞྲེས་སོ། །རྒྱས་པར་མཛོད་ཀི་གནས་གིས་པ་ལས་ཤྲེས་
པར་བའོ། །གལ་ཆྲེ་ཡང་འདིར་མངས་པས་འཇིགས་སོ། །གིས་པ་ནི། འདིར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་ལ་
བཤད་པས། མཛོད་དུ། འདོད་ན་དབང་པོ་མྲེད་པ་དང་། །ས་མྲེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རས་བརྒྱད། །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་
རས་དགུའོ། །དབང་པོ་གཞན་ལྡན་རས་བཅུའོ། །ཞྲེས་སོ། །ས་དང་བཅས་ན་རྲེ་རྲེ་འཕྲེལ་ལོ། །ཀུན་བཏུས་སུ་
གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་སྲེ་དྲེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞི་དག་དང་། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞི་དག་
རྒྱུར་བས་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །གང་གསུངས་པ་དྲེ་ཅི་ལ་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་ཞྲེ་ན། སིད་པ་ལ་དགོངས་ནས་
གསུངས་པའོ། །ཞྲེས་ནས། འབྱུང་བ་གཅིག་ལས་གྱུར་པའི་འདུས་པ་ཡང་ཡོད། འབྱུང་བ་གིས་ལས་གྱུར་པ་་་་་་
དངོས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡང་ཡོད་པ་ནས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་གྱུར་པའང་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །དང་པོ་ས་་་་་་དངོས་རྡོག་
སྐམ་པོ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་་་་་་མདོ་དྲེ་ིད་་་་་་དངོས་གཤྲེར་བ་ལྟ་བུའོ། །འབྱུང་བ་གསུམ་ལས་གྱུར་པ་ཡོད་དྲེ་དྲེ་ིད་
དོ་བའོ། །ཐམས་ཅད་ལས་གྱུར་པ་ས་རྡོག་དྲེ་ིད་གཤྲེར་བ་དང་དོ་བ་དང་འདིལ་ཞིང་འགོ་བའི་ཚེའོ། །རྒྱུད་བས་
པའི་་་་་་དོན་གཟུགས་གཅིག་པའང་ཡོད་དྲེ། འོད་ལྟ་བུའོ། །གིས་ལྡན་ཡོད་དྲེ། སའམ་དི་དང་བཅས་པའི་རླུང་ལྟ་
བུའོ། །གསུམ་ལྡན་དུ་བ་་་་་་གཟུགས་དི་དང་རྲེག་བ་ཡང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོ། །ལྟ་བུའོ། །གསུམ་ལྡན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དི་མ་མྲེད་
པའི་ནོར་བུའི་སོད་ནང་གི་ཆུ་ལ་གཟུགས་རོ་རྲེག་ཡོད་དོ། །བཞི་ལྡན་ཡོད་དྲེ། བུར་རྡོག་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་ལྡན་ཡོད་
དྲེ། དྲེ་ིད་ས་དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར་གང་དམིགས་པ་དྲེ་དྲེ་ན་ཡོད་
ཀི་གཞན་དུ་མིན་ནོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་སས་ཏྲེ་རྩ་བའི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་དྲུག་སྲེ། འདོད་པར་དྲུག་པོ་ཀུན་
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ཡོད། གཟུགས་ན་དི་རོ་མྲེད་དྲེ་ཁམ་ཟས་ལ་ཆགས་བྲལ་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་བཞི་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མྲེད་ན་
ཆོས་གཅིག་པུའོ། །བཞི་པ་ནི། སྲེམས་ཏྲེ་སྲེམས་བྱུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་སོ། །ལྔ་པ། སྲེམས་བྱུང་སྲེ་སྲེམས་
ཀི་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་གིས་ཁམས་གསུམ་ཅར་ན་ཡོད་དོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེར་ས་
སོགས་ལས་ལྡོག་་་་་་གསྲེར་དངོས་པའི་ཁད་པར་བ་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པས། དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་སྲེར་ས་དང་འཆལ་
ཚུལ་སོགས་ལ། སྦྱོར་རྲེས་སྦྱོར་གི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། སྲེར་སའི་གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་དང་རྲེས་སུ་
སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པར་མི་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀིས་
སོང་པའི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་སྲེ་སོང་ིད་མཚན་མྲེད་སྨོན་མྲེད་ཡིན་པས། གཟུང་འཛིན་དང་་་་་་རང་ཀིར་

རོགས་པའི་ཆོས་བང་ཆུབ་་་་་་གསྲེར་སོགས་དོན་དམ་པར་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་
ིད་ཡིན་ཡང་རང་གིས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་ཅིང་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གིས་མྲེད་པ་
ིད་དྲེ་དག་སིང་ཟླའོ།་་་་་མདོ་དང་མཐུན་རུང་། །སོང་ིད་བཅོ་བརྒྱད་ནས། མ་འདྲེས་བར་ལ་གནས་པ་ནི་བདག་ནི་ཕིར་
མི་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ཡང་མི་བྲེད་དོ། །ཐྲེ་ཚོམ་མི་སྲེ་ཞིང་རང་གི་ས་ལ་ཡིད་གིས་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཅི་ཕིར་ན་
དྲེས་ཕིར་ལྡོག་་་་་་བསྡུས་མི་ལྡོག་གི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །རྐང་པ་ཕི་མ་གིས་རྲེས་བཟོད་རྲེས་ཤྲེས་ལ་དག་ལྡན་ནོ། །འདིར་ས་ལ་ངྲེས་པ་དང་གནས་པ་ཞྲེས་པ་
གིས་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་སྦྱར་རོ། །མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་གི་སོབས་ཀིས་་་་་་གསྲེར་སམ་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་མྲེད་
དུ་རོགས་པའི་རང་གི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་གཏིང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆོས་པ་ཐོབ་པས། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་
ིད་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཀི་སྲེ་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྲེན་མྲེད་དུ་མཛོད་གསུམ་དུ་རོགས་པའི་རང་གིས་
གསུམ་་་་་་ཨཱརྻས། བྲལ་བ་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་གསུམ་དུ་སོན་ནོ་ཞྲེས་བ་བ་རྣམ་གངས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས། བར་ཆད་མྲེད་

ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཁད་པར་གི་ལམ་གསུམ་ལའང་ས་གསུམ་དུ་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་མཛད་དོ། །ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པའམ་བརན་པ་ིད་
ཀིས་གནས་པ་དང་། སར་གི་མདོ་དྲེའི་ཕྲེད་ས་མའོ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་དོན་དང་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་
གཞོལ་བ་ིད་ཀིས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་་་་་་གསྲེར་སྲེམས་བསྲེད་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་
དང་སོགས་པ་ལམ་ཤྲེས་དང་སྡྲེ་སོད་་་་་་རང་ཀིར་གསུམ་གི་་་་་་སོང་ིད་ཀིས་ཞྲེས་དག་ལྡན་ཆོས་ཀི་དོན་དུ་རག་ཏུ་ངུ་་་་་་གསྲེར་

ལྟར་བདག་དང་སོག་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་སྲེ། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་བདག་ཀང་ཡོངས་སུ་
གཏོང་་་་་་བ་ནི་འཚོང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སོག་གཏོང་བ་ནི་འཆི་བའོ། །ཞྲེས་ཟླ་སིང་གསྲེར་རོ། །ལ་་་་་་བ་ནི་ཕོགས་གཅིག་གཏོང་བ། སོག་ཀང་ཡོངས་སུ་ཆད་
པར་འགྱུར་་་་་་བ་ནི་བདག་ིད་མ་ལུས་པར་སོང་པའི་ཞྲེས་ཨཱརྻ། ཡང་སིད་ཅིང་ཆོས་དྲེ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་
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སོ། །ཞྲེས་བ་བ་བཞི་ནི་ལམ་བདྲེན་གི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཏྲེ་ནི་ལྷག་མ་ཅན་ནོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་བཟོད་པ་དང་ཤྲེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་འདི་རྣམས་ནི། བང་པ་མཐོང་
ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་དཔོག་པ་
ན་དྲེ་ིད་རགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་རྣམས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་གཞན་གིས་མི་རོགས་
པས། ཇི་ལྟར་གཞན་གིས་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་རོགས་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །གཞན་གིས་
གཞན་ལ་དཔོག་པའི་ཚེ་རྒྱུ་མམ་རྲེས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འབྲས་བུ་གཞན་དོན་གི་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རགས་དངོས་ཀི་
མིང་གིས་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་དྲེ། ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་བཏགས་ཏྲེ་བརོད་དོ། །ཞྲེས་
སོ། །འོ་ན་གསྲེར་དུ། ྲེ་བར་བཏགས་ནས་ཤྲེས་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་མཚན་ིད་ཀིས་བཤད་ཅྲེས་འབྲས་བུ་ལ་
རྒྱུ་མིང་བཏགས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། མཚན་ིད་ཅྲེས་པ་རགས་ལ་ཟྲེར་བས་མམ་
བཞག་གི་རགས་ཀིས་རགས་ཞྲེས་པ་མམ་བཞག་ལ་རགས་སུ་བཏགས་ཞྲེས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལྟ་མིན་ན་གཞན་
གིས་གཞན་ལ་དཔོག་པའི་མམ་བཞག་གི་རགས་ཁྲེད་ལྟར་ན་ཅི་ལྟར་འཐད། ཁས་བླངས་་་་་་མམ་བཞག་རགས་སུ་མི་

འགྱུར་རྲེས་ཐོབ་ཐ་སད། ཁོ་ན་རགས་ཡིན་ཅྲེས་མ་འགལ་བར་མཛོད་ཅིག བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མམ་བཞག་བཅུ་དྲུག་པོ་
རྣམས་ཐོབ་པ་ན་མམ་བཞག་རང་དང་གཟུང་འཛིན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གིས་ཞྲེན་མྲེད་པར་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་
གཟུགས་ལ་སོགས་པར་ཞྲེན་པའི་འདུ་ཤྲེས་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རོགས་པ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་ཞིང་
དྲེ་འདའི་མམ་རྲེས་ཀིས་དྲེ་གིས་ཡོད་པར་མཚོན་ནུས་པའི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཆོས་སོ་བརྒྱ་
འབྲེད་ཅིང་ཞིང་བརྒྱར་འགོར། ལུས་བརྒྱ་སོན། སྲེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨིན་པར་བྲེད་སོགས་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བསྲེད་ཅིང་དྲེ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་་་་་་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲས་བུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བས་ནས་སོ། །རང་དང་མཐུན་པའི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རོགས་པ་ཅི་འད་ཞྲེ་ན། དག་པ་འཇིག་རྲེན་པ་སྲེ། བརྡ་ལ་བང་
བས་མྲེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ལྟར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་སང་ཡང་དྲེར་བདྲེན་པར་མངོན་པར་མ་
ཞྲེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས། དག་པ་རྲེས་ཐོབ་ཀི་སྲེམས་གིས་སང་ཅན་གིས་བསྡུས་པ་སྲེ་ཡིན་པས་
འཇིག་རྲེན་པ་སྲེ་དྲེ་འདའི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རོགས་པ་ཞིག་གོ །བང་སྲེའི་རྲེས་ཐོབ་དག་པ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
མཚན་ིད་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སང་ཞིང་དྲེར་མ་ཞྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བའོ། །བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། 
རྣལ་འབོར་པ་འཕགས་ཆྲེན་རྣམས་་་་་་ནི་བདྲེན་པ་མཐོང་བའོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀི་རྲེས་ཐོབ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་
སད་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་མམ་བཞག་གི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་
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པར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཅན་རྣམས་ཁྲོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དག་པོ་ཞྲེ་སྡང་ཅན་སོགས་ཀི་རྣམ་
པར་སོན་པ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་རུངས་པ་དང་ཆགས་པ་ཅན་སོགས་ཀི་སྲེམས་ཅན་གདུལ་བའི་དགོས་པའི་
དབང་ཡིན་པས་དྲེ་འད་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ།་་་་་དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་ལས། གང་གི་རང་བཞིན་ཆགས་སྡང་རྣམ་བྲལ་

ཡང་། །ཆགས་སྲེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་སོན་དང་། །གདུལ་བའི་དོན་ཕིར་ཁྲོ་ལ་ཁྲོ་སོན་པའི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གནས་དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །ཕག་རྡོར་གི་སས་

འཕགས་པ་གནོད་སྦྱིན་དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་གསུང་བ་པོ་ཡབ་ཕག་རྡོར་ལ་བསོད་ཕག་མཛད་དོ། །སིར་བཏང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་བ། བསན་བཅོས་ཀུན་
ལ་རབ་ཏུ་བསགས་ཞྲེས་རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བར་རོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྲེད་ནི། དྲེ་འདའི་མམ་བཞག་གཞན་དོན་གི་རགས་དངོས་
མིན་པ་དྲེ་ལྟ་མིན་པར་ཡིན་ན། མཐོང་ལམ་པ་དབང་འབྲིང་ལྷ་སྦྱིན་གི་མམ་བཞག་གི་ཤྲེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། སོ་སྲེ་
མཆོད་སྦྱིན་སོགས་གཞན་འགའི་ངོར་དྲེ་འདའི་ལྷ་སྦྱིན་རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་ཡིད་ཆྲེས་པར་བྲེད་པའི་རགས་
ཡང་དག་ཅི་ལྟར་ཡིན་ཏྲེ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་འདའི་ལྷ་སྦྱིན་གི་མམ་བཞག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། རྣལ་འབོར་པ་
འཕགས་ཆྲེན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་རང་གིས་རིག་གི་སོ་སྲེ་སོགས་
ཀིས་མི་རིག་པས་སོ། །གསྲེར་ཆོས་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ། དྲུག་སྲེ། སོམ་ལམ་གི་ཁད་ཆོས་་་་་་དྲེ་སོབ་དཔོན་ལྟར་

བསོམ་ལམ་རང་གི་ངོ་བོ་་་་་་འདི་ཡན་ཤྲེར་འབྱུང་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ། བསྡུ་བ། བྲེད་པ། ཡུལ་རྣམས་སོ།་་་་་ཀུན་ཤྲེས། །ལྔས་བསན་
ཅྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སྲེ་རིམ་གི་དབང་དུ་བས་ན་མཐོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་
དྲེའི་འོག་ཏུ། སོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་བརོད་བ་ཡིན་པ་ལས། མཁས་པ་སིའི་
ལུགས་ལས། ཁད་པར་དུ་བྲེད་ཆོས་དང་པོར་མ་བཟུང་བར་ཁད་པར་ཅན་ནམ་བས་ཆོས་འཛིན་པའི་བློ་སྲེ་བར་
མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྲེ་ཤིག་དང་པོར་སོམ་ལམ་དྲེའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ལྷན་
ཅིག་སྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་སོམ་པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་ཆོས་ཅན། ན་རང་སོམ་ལམ་པས་ཆོས་ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །་་་་་ཆོས་

བཤྲེས་ཀིས། མཐོང་བའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ལ། སོམ་པའི་ལམ་ནི་ཕལ་ཆྲེར་ཤྲེས་བའི་སིབ་པའི་གྲེན་པོར་སོང་པ་ིད་དུ་གོམས་པར་བྲེད་པས་ན་ཟབ་པ་སྲེ་ཞྲེས་

སོ། །ཟབ་མོ་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་བསོམ་པ་དང་ལྡན་པ་སྲེ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་
སོ། །གནས་ཟབ་མོ་ཟབ་མོ་རྣམས་ལྲེགས་པར་བསན་ཏུ་གསོལ། ཞྲེས་སོ། །གནས་སོས་པས་རྒྱུན་དང་ལྡན་
པར་སོན། བཟླས་ཏྲེ་བརོད་པས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་ཤྲེས་པར་བྲེད་ཅྲེས་ཨཱརྻའོ། །རོགས་བའི་ཟབ་མོ་གང་ན། 
སོང་པ་ིད་དང་སོགས་པ་མཚན་མྲེད་སྨོན་མྲེད་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མྲེད་སྲེ་མྲེད་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡང་དག་
མཐའ་སོགས་་་་་་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགོག་པ་ཞི་བ་རྣམས་ཏྲེ་གཟུགས་ཟབ་བོ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ིད་ཀུན་མདོར་བསན་ནོ། །ཆོས་ཅན། 
ཟབ་མོ་ཡིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ན། ཟབ་པ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་བའི་མཐའ་ལས་གོལ་བའི་དོན་
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དམ་ཡིན་པས་སོ། །སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་
ལ་ཡང་རས་གཅིག་ཏུ་གཟུགས་སོགས་ཀུན་རོབ་པ་མྲེད་ལ་སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་སོགས་ལས་
རས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་སོ། །ཟབ་མོ་ལ་དུ་ཡོད་ན། དབྲེ་ན། སོང་པ་ིད་དང་མཚན་
མྲེད་སྨོན་མྲེད་སོགས་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་ཁད་
པར་གི་ཆོས་བསན་ནས་ཁད་པར་གི་གཞི་སོམ་ལམ་ངོ་བོ་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ལ། ས་བརྒྱད་པའི་རོགས་པ་
ཆོས་ཅན། སོམ་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ།་་་་་ཡུལ་གང་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་ཨཱརྻ། ངྲེས་འབྲེད་ཡན་ལག་དང་སོགས་པ་མཐོང་བའི་ལམ་དང་
སོམ་པའི་ལམ་་་་་་ལ་གནས་ནས་དྲེའི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་བའི་དོན་ཞྲེས་རང་ཀིར་གསུམ་པོ་ིད་དང་།་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ་གསུམ་གིས་ངྲེས་པར་་་་་་
སོབ་དཔོན་མཐོང་བའི་དོན་་་་་་ཨཱརྻ་མདོ་དམིགས་རྣམ་་་་་་གསྲེར་གི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་རྣམས་་་་་་གསྲེར་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་ལས་བྱུང་
བའི་ཤྲེས་རབ་དག་གམ་་་་་་ཨཱརྻ་རང་ཀིར་དག་ལྡན་སོགས་་་་་་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་
ཀིས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་འདི་ཡང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྲེམས་པ་དང་། ཡང་ཡང་འཇལ་བ་དང་ཡང་ཡང་ངྲེས་པར་
རོག་པའི་་་་་་ཡང་ཡང་སྲེམས་དང་འཇལ་དང་ངྲེས་རོག་སོམ་པའི་ལམ། ཞྲེས་པ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་སོམ་ལམ་འཁོར་བཅས་སོགས་སོ། །ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡིན་པས་སོ། །་་་་་འདིས་ས་དང་པོ་ཡན་གི་ཐོས་བསམ་ཡང་སོམ་ལམ་དུ་བསན་པས་སོམ་ལམ་བསོམས་པས་མ་ཁབ་པས་སོ། །ཞྲེས་དང་། སོམ་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཡང་

གཞན་གི་སོམ་ལམ་རོག་པའམ་རང་ལ་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གི་རོག་གོ་ཞྲེས་བུ་སོན་གསུངས་སོ། །སོམ་ལམ་ིད་ཅི་ལྟར་ཡུལ་ཡིན་ཞྲེ་ན་རྒྱུན་
ཆགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕི་མ་ཕི་མའི་ཡུལ་ས་མ་ས་མ་ཡིན་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །གནས་ཟབ་མོ་འདི་དག་ལ་སྲེམས་
ཞིང་འཇལ་བ་དང་རོག་པར་བྲེད་ན། ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་དག་ལྡན་དུ། གཅིག་ཏུ་དབྲེན་པར་སོང་ནས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་

ངྲེས་པའི་དོན་ལ་རིགས་པ་བཞིས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ནི་སྲེམས་པའོ་ཞྲེས་དང་། སིང་མཆོག་ཏུ། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
གིས་དམིགས་པ་ལ་སིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྲེ་མི་གཡྲེང་བར་གུས་པར་བྲེད་པ་དང་རག་ཏུ་དཔོད་པ་ནི་སྲེམས་
པའོ། །དྲེ་ིད་ལ་ཞི་གནས་རྣམ་པ་དགུས་སྲེམས་མམ་པར་བྲེད་པ་ནི་འཇལ་བའོ། །ཆོས་རྣམ་པར་འབྲེད་རབ་
ཏུ་རྣམ་པར་འབྲེད། ཡོངས་སུ་རོག ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ལྷག་མཐོང་རྣམ་པ་བཞི་ནི་ངྲེས་པར་རོག་
པའོ། །དྲེ་ལ་ཕུང་ལྔ་སོགས་ཇི་སྲེད་ཡོད་པ་ཤྲེས་པ་ནི་རྣམ་འབྲེད། འདི་ཐམས་ཅད་སོང་པ་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་ཤྲེས་
པ་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད། ཤྲེས་རབ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡིད་ཀིས་མཚན་མར་བྲེད་པ་ཡོངས་སུ་
རོག་པ། འདི་འདི་ལྟར་རོ། །ཞྲེས་ངྲེས་པར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ནི་ཡོངས་སུ་དཔོད་པའོ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཟླ་ཟྲེར་ཡང་དོན་
དྲེ་ིད་ཡིན་ལ་ཕི་མ་གིས་ཀ་བསྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སོམ་ལམ་དྲེ་གངས་རྣམ་པ་དུ་
ཞིག་ཞྲེ་ན། རྩ་བ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུ་
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དབྲེར་ཡོད་དྲེ། བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གིས་སུ་རྒྱུན་ཆགས་འཇུག་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན། 
ཁོད་ལ་རྣམ་པ་དགུར་བཞྲེད་དོ། །ཁོད་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་གསུམ་དང་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སོགས་པ་
ཆུང་ངུའི་འབྲིང་ཆུང་ངུའི་ཆྲེན་པོ་གསུམ་འབྲིང་ལ་གསུམ་ཆྲེན་པོ་ལ་གསུམ་དུ་དབྲེ་བ་ཡིས་སོ། །ཆུང་ངུའི་ཆུང་
སོགས་ཡང་དབྲེ་བས། ཞྲེས་ཏྲེ། ཡང་གི་སས་སྤང་བ་ཆྲེ་འབྲིང་དགུ་ཡོད་པ་སྡུད་ཅྲེས་དག་ལྡན་སོགས་སོ།་་་་་སིང་

ཟླ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོད་པའི་སྲེས་བུའི་དཔྲེས་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་འབྱུང་བར་བསན་ནས་སྤང་
གྲེན་དགུ་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ། འབྱུང་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན་སོམ་པའི་ལམ་རྣམ་པ་དགུའོ། །གང་
དུ་ན། ཐབས་མཁས་པའི་སོངས་ཀིས་འདོད་ཁམས་དང་སོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མྲེད་བཞི་སྲེ་
རྲེན་ས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་དག་ཏུའོ། །འདི་ཨཱརྻའི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ན་འཐད་ཀི། འདིར་བཤད་སོམ་ལམ་
ཁད་པར་ལམ་དུ་འདོད་ན་མི་འཐད་པར་ཐུབ་དགོངས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ས་དགུའི་སྤང་བ་དགུའི་དབྲེ་བ་ལས་
གྲེན་པོ་དགུ་གངས་བཞིན་དུ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུའོ། །གྲེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཅི་ཞྲེ་ན། བང་སྲེའི་སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་ཆོས་ཅན། སོམ་སྤང་རྣམ་པར་རོག་པའི་གྲེན་པོར་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་
པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་རྣམ་པ་སྲེ་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟིན་བསོམ་པའི་
ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་སོ། །སྤང་གྲེན་དགུ་གང་ན། སོམ་ལམ་གི་དབྲེ་བ་སོན་པ་ན་ཆོས་ཅན། 
ཟག་མྲེད་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྲེན་པོའ་ིབྲེ་བྲག་
གིས་ཐ་དད་པ་དགུར་འཇུག་སྲེ། སོམ་སྤང་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཆྲེ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ཞིང་
ཆྲེ་འབྲིང་ཆུང་ངུའི་བྲེ་བྲག་གིས་ཐ་དད་པ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། དྲེ་ལྟར་ན་དགུའོ། །ཁབ་སྲེ། སོམ་ལམ་དྲེ་་་་་་རྣམ་

རོག་དྲེ་དག་གི་གྲེན་པོར་འཇུག་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་སྤང་བ་ཆྲེ་རིམ་ནས་དང་གྲེན་པོ་ཆུང་རིམ་ནས་དང་པོར་
འཇུག་པ་འཐད་དྲེ། ཐོག་་་་་་ཨཱརྻ་མ་ཁོ་ནར་ལམ་ཆྲེན་པོ་མི་སིད་པའམ་་་་་་ཨཱརྻ་ལམ་ཆྲེན་པོ་སྲེས་པ་ན་་་་་་ཀུན་བཏུས་ོན་
མོངས་ཆྲེན་པོ་ཡོད་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གོས་ཀི་དི་མ་ཆྲེན་པོ་དང་པོར་བསལ་ནས་ཕིས་ཕྲ་མོ་དག་པར་བྲེད་
པ་དང་།་་་་་མཛོད་འགྲེལ། ཁང་ནང་ལྟ་བུའི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ་ནི་སང་བ་ཆུང་ངུས་སྲེལ་ལ་རྩིག་ཕུག་ལྟ་བུའི་མུན་
པ་ཆུང་ངུ་ནི་སང་བ་ཆྲེན་པོས་སྲེལ་ཏོ་ཞྲེས་བ་བའི་དཔྲེས་འགྲུབ་བོ། །སིར་ཡང་ཆོས་དཀར་པོ་སོབས་ཆྲེན་
ནག་པོ་སོབས་ཆུང་བས་འཕགས་ལམ་སྐད་ཅིག་ཆུང་ངུས་ཀང་ཐོག་མྲེད་ནས་བརྒྱུད་ཅིང་བརས་པའི་ོན་
མོངས་ཆྲེན་པོའང་རྩད་ནས་འབིན་ཏྲེ། དུར་བིད་ཞོ་གཅིག་གིས་ཡུན་རིང་པོར་བསགས་པའི་ནད་སྲེལ་བ་
སོགས་་་་་་སོན་མྲེ་བཞིན། ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་ལས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻས་གསུངས་ཏྲེ་དགུར་མཛོད་ལྟར་བྲིས། འོ་ན་སོམ་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་
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དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སོམ་སྤང་ོན་སིབ་དགུ་ཡང་ཡོད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སྐབས་འདི་སོམ་སྤང་རྣམ་རོག་དགུ་སྤོང་གྲེན་
ལས་མ་གཏོགས་པའི་སོམ་སྤང་ོན་སིབ་དགུའི་དངོས་གྲེན་སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་དགུ་དངོས་སུ་བསན་མི་
དགོས་ཏྲེ། བང་པ་རྣམས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གྲེར་ནས་སྤོང་དགོས་པའི་ོན་མོངས་པའི་མིང་ཅན་གི་སྤང་བའི་གཙོ་བོ་
ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་ིད་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་བང་འཕགས་སོམ་ལམ་པས་ཞྲེས་སོགས་སོམ་
སྤང་རྣམ་རོག་ཅྲེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་སྤངས་པས་དྲེ་ཡང་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱན་འགྲེལ་ལས་
དྲེ་སྐད་ཅྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སོམ་ལམ་ལ་བྲེ་བྲག་རྣམ་པ་དགུ་བས་མང་བ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡོད་པར་འགྱུར། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་
སོགས་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་་་་་་མདོ་གངས་མྲེད་གཞལ་མྲེད་ཚད་མྲེད་སྲེ་
བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་སྲེ་འབྲས་བུའི་འཕྲེལ་འགིབ་རྒྱུའི་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་བྲེད་པས་
སོ། །འདོད་ན། ཅི་ལྟར་ན་སོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་ཞྲེས་བ་བར་གངས་ངྲེས་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྩ་བ་
ལ། དོན་དམ་པའི་་་་་་ཤྲེར་དབང་དུ་བྲེད་དམ་ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན། སོམ་ལམ་ཟག་མྲེད་རང་
མཚན་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་་་་་་རང་གངས་མྲེད་ཚད་མྲེད་ལ་སོགས་ཚིག་ཏུ་བསན་པ་
རྣམས་དམ་པའི་དོན་དུ་གྲུབ་པར་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཡིན་པས་
སོ། །གཟུགས་ཀང་སོང་པ་སྲེ། ནས། རྣམ་ཤྲེས་བར་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། སོང་པ་
ིད་ལ་ནི་གངས་་་་་་ཞིང་སོམ་ལམ་ཡང་གངས་མྲེད་སོགས་སུ་དབྲེར་མི་ནུས་པའོ་ཞྲེས་རང་ཀིར་ཀང་མི་དམིགས། ནས། དྲེ་བས་ན་ཆོས་དྲེ་
དག་ལ་དོན་དམ་ཡི་གྲེས་ཐ་དད་དུ་བགི་བ་མི་དམིགས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན་
འད། སོམ་ལམ་གི་རིགས་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་དགུ་ལས་གངས་མང་བ་མྲེད་ཀང་ཁོད་ཀི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་
གངས་མྲེད་སོགས་བསན་པ་འཐད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་ཀང་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་དྲེའི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་
གངས་མྲེད་སོགས་ཡོད་ཅིང་།་་་་་འདི་མན་གནོད་འཇོམས་དངོས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི་དྲེ་པའི་ཐུགས་བརྩྲེ་བ་
ཆྲེན་པོའ་ིརྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་གནོད་འཇོམས་དྲེས་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྲེ་ལྟར་ཐུབ་པ་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་པའི་བསན་
པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་བཤད་པའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། བསན་པ་ནི་འདིས་བསན་པས་ནས་ཏྲེ་སིང་རྲེའོ། །ཞྲེས་སིང་
མཆོག་གོ །ཐུགས་རྲེའི་རྒྱུ་མཐུན་ནི། མོས་པ་་་་་་ཞི་འབྱུང་ས་ཚོགས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་་་་་་ཊིཀ་ནི་བཀི་བའི་་་་་་འབུམ་

ཊིཀ་ཐུགས་རྲེས་སྲེམས་ཅན་གཞུག་པ་དང་་་་་རང་ཀིར་མཐུན་པར་བཤད་པའོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་གིས་དང་
རང་ཀིར་ཞི་འབྱུང་དགོངས་པའོ། །གང་བ་དང་པོ་གིས་གོལ་སྡྲེ་གིས་སོགས་ཕོགས་སར་མཛད་པས།་་་་་དམ་
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པའི་དོན་སོང་པ་ིད་ལ་གངས་མྲེད་སོགས་བརོད་པ་ལ་འཇུག་པ་མིན་པས་སོང་ིད་ལ་གངས་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་མི་རུང་ཞྲེས་ཀང་། ཨཱརྻའི་དོན་དུ་རུང་ངོ་། །ཆོས་ཐམས་
ཅད་སོང་པ་ཡིན་ན་སོམ་ལམ་རྲེ་རྲེའི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་གངས་མྲེད་ལ་སོགས་བསན་པ་རྣམས་དམ་
པའི་དོན་དུ་བཟོད་པ་མ་ཡིན་པས་དྲེ་ལྟར་བསན་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་དུ་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞྲེད་
པས་སོན་མྲེད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རྒོལ་ན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་སར་ཟབ་མོའ་ི
མཚན་ིད་ཅན་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའམ་ཆུང་དང་ཞྲེས་སོགས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སོམ་པའི་ལམ་ཟག་མྲེད་ཆུང་
ངུའི་ཆུང་ངུ་རས་ཡོད་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་གཞལ་མྲེད་ཚད་མྲེད་
འབྱུང་བར་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་བསན་པའི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྲེ་དྲེ་འབྱུང་བར་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་བསན་པ་
ཙམ་གིས་སོམ་ལམ་གི་རིགས་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆྲེ་དགུ་བས་མང་བ་་་་་་གསྲེར་ིད་ཀི་ངོ་བོར་ཏྲེ་མང་བའི་རང་མཚན་
གངས་མྲེད་པར་དོན་དམ་པར་ན་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་དོན་གཅིག་ཏུ་སྲེ་
ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡུལ་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱང་བའི་ངོ་བོ་གཅིག་ིད་ལ་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་གངས་མྲེད་སོགས་
གསུམ་མི་བསྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ྲེ་བར་བསྲེད་པའི་ཐ་དད་པ་སྲེ་དྲེ་ལས་ལོག་པའི་སོ་ནས་ལྡོག་པ་
དུ་མར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རྒོལ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་གིས་མྲེད་་་་་་
གསྲེར་ཡྲེ་ཤྲེས་བཤད་པའམ་བསན་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་དྲེ་སོན་པའི་མདོ་ལས་སོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་བསོད་
ནམས་གངས་མྲེད་ལ་སོགས་ཇི་སྐད་བཤད་ཅིང་བསན་པ་དྲེ་དག་དམིགས་པ་མྲེད་པའི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའ་ིརང་
བཞིན་གིས་ཆོས་དབིངས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་པ་སྲེ་ཆོས་ིད་གངས་མྲེད་སོགས་ཡིན་པ་དང་ཆ་འད་བར་ ་་་་་གསྲེར་

བསན་པ་ཡིན་པར་དྲེ་པ་བཞྲེད་དོ། །ཅིའི་དོན་དུ་བསན་ན། བིས་པའི་སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་སོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་
ཆྲེན་པོ་སྲེ་བའམ་འབྱུང་བར་རབ་ཏུ་སོན་པ་ིད་ཀིས་རྒྱུ་ལ་གཞུག་པའི་ཕིར་དུའོ། །་་་་་གསྲེར་དྲེས་ན་འབྲས་བུ་
བསོད་ནམས་མང་པོ་བསྲེད་པས་སོམ་ལམ་ལ་རིགས་དགུ་པས་མང་པོ་ིད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་
བསྲེད་ཀང་དགུར་གངས་ངྲེས་པས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ལྔ་པ་ལ། རྩོད་པ། ལན། ལན་ལ་རྩོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་
ལ། ས་འགྲེལ་ནི། སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། བསོམས་ཀང་སྤང་གྲེན་མས་བསྲེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བྲེད་པ་ཁོ་ནར་
ཐལ། གོམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་སྲེ་གུས་པ་དང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དུས་རིང་བར་བསབས་སུ་ཟིན་ཀང་བསོམ་པ་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བར་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་
ིད་དྲེ། རང་བཞིན་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །སམ་པའི་སྲེ་བོ་བློ་དམན་པའི་ངོར་དོགས་པ་བསུ་བར་བྲེད་དོ། །རྩ་
བ་ལ། དངོས་པོ་སྲེ་འཇལ་དང་ངྲེས་རོག་གི་་་་་་རང་ཀིར་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། སྤང་བ་མས་པ་དང་ནི་གྲེན་པོ་
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འཕྲེལ་བར་མི་རུང་བར་ཐལ། བརོད་དུ་མྲེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོམ་ཞྲེས་བ་བའི་ལམ་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། 
རོགས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་དགུ་པོ་ཅི་ཞིག་མས་ཤིང་གྲེན་པོ་དགུ་པོ་ཅི་ཞིག་འཐོབ་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །རབ་འབོར་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བརོད་དུ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་པས་རགས་དང་། བརོད་དུ་མྲེད་པའི་དོན་ལ་ནི་འཕྲེལ་བའམ་འགིབ་
པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁབ་པ་ཞལ་གིས་བཞྲེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེས་ནི་སྦྱིན་ཕར་ཡང་འཕྲེལ་འགིབ་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ། །ནས། བཅོ་བརྒྱད་བར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཕིན་དྲུག་ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་གི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན་སོམ་ལམ་དྲེ་ིད་དང་
གཞན་དང་གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་ིད་
ཀིས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ིད་ཀི་ངོ་བོར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་མི་མཐུན་ཕོགས་འབྲལ་བ་དང་གྲེན་པོ་སྲེ་བར་མི་རུང་བར་ཐལ། བསོམ་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་བར་
མྲེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཁས་སོ། །འདོད་ན། སོམ་ལམ་གིས་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ངོ་བོ་དགུ་པོ་ཅི་
ཞིག་བོར་གྲེན་པོ་རྣམ་བང་དགུ་ནི་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སྲེ་བོར་ཐོབ་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེ་བས་ནའོ། །འདོད་ན། 
དགུའི་གྲེན་པོར་ྲེ་བར་དགོད་ཅིང་བསོམ་པར་མི་བ་བ་ཁོ་ནར་ཐལ། བོར་ཐོབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བྲེད་པ་ིད་
པས་སོ། །ཞྲེ་ན། ལན་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི། དབུ་མ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྲེ་ལྟའི་སོན་དྲེ་གནོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་
ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་དོན་དམ་དུ་འདོད་ཅིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མྲེད་པའི་ལན་ཐྲེབས་པས་སོ། །རྩ་བ་ནི། 
སོམ་ལམ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བརོད་མྲེད་ཡིན་ཡང་སྤང་བ་མས་ཤིང་གྲེན་པོ་ཐོབ་པའི་བ་བ་
གཏན་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པའི་དོན་མས་་་་་་རང་ཀིར་ཐོབ་སོགས་བསྒྲུབ་པར་བྲེད་
པས་སོ། །བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་དོན་དམ་པར་བརོད་མྲེད་ཡིན་ཡང་གདུལ་བའི་དོན་ ་་་་་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མཐའ་དག་འཛིན་པ་དང་

འགོ་བའི་དོན་བྲེད་པ་ཞྲེས་རང་ཀིར་སྒྲུབ་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞིན་དུའོ། །བང་ཆྲེན་པོ་ཤྲེར་པ་ལ་སོད་པ་དང་བརྩོན་པའི་ཚེ་སྦྱིན་
ཕར་ནི་མིང་ཙམ་མོ་ཞྲེས་སོགས་སམ་ཞིང་ནས་དགྲེ་རྩ་རོགས་བང་དུ་བསོ་ཞྲེས་སོ། །བང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་
ཞྲེ་ན།་་་་་ཨཱརྻ་གཟུགས་ནས་མྱང་འདས་བར་་་་་་ཨཱརྻ་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཀི་མཚན་
ིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན་ལ་སོམ་ལམ་དྲེ་ཡང་དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་དྲེ་བཞིན་ིད་དྲེའི་མཚན་ིད་དྲེ་རང་
བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་བོར་ཐོབ་མྲེད་པར་བཞྲེད་དྲེ། གཟུགས་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་བླ་
མྲེད་བང་ཆུབ་བོ། །ནས། མྱང་འདས་བར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་བརོད་དུ་མྲེད་པའི་དོན་ལ་འཕྲེལ་འགིབ་མྲེད། སོགས་
སོ། །འགྲེལ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་་་་་་དྲེ་བཞིན་ིད་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་མཚན་ིད་ཅྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སུ་བསྒྱུར་རོ། །ཏྲེ་དཔྲེར་ན། རང་གི་ངོ་བོ་དག་
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པའི་མཐར་ཐུག་པས་དག་པ་ཁད་པར་དུ་བར་མྲེད་པའི་དྲེ་བཞིན་གི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་ཅན་གི་བང་
ཆུབ་གཟུང་འཛིན་དང་མཚན་མའི་སོས་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བདག་ིད་རོགས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་སོགས་པ་
ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་པོའ་ིརྲེན་་་་་་སོས་པས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་མཐོ་རིས་ཐར་པ་སྲེར་བ་བཀག་

ཙམ་གིས་གདུལ་བའི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེ་ཆུང་གི་རྲེས་སུ་
མཐུན་པར་ཆྲེ་བ་ལ་ལོངས་སྐུ་ཆུང་བ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་དོན་ཁད་པར་ཅན་སང་བའི་སོ་ནས་མངོན་པར་འདོད་
པའི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྲེད་པའམ་ཆོས་སྐུ་སོགས་སྐུ་བཞིའི་བདག་པོ་ཙམ་གིས་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་ལ་
སོགས་པའི་དོན་ཁད་པར་ཅན་སང་བའི་སོ་ནས་མངོན་འདོད་ཀི་དོན་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པ་དྲེ་བཞིན་
དུ། ཆོས་ིད་མཐོང་ཟིན་བསོམས་པས་གོ་བུར་གི་དི་མ་ཅི་རིགས་དང་བྲལ་བའི་སོ་ནས་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་
དུ་བས་པའི་སོམ་ལམ་འདི་ཡང་དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དམ་རང་བཞིན་བདྲེན་
མྲེད་ཡིན་པས་དོན་དམ་དུ་གོང་ཐོབ་མྲེད་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་སྤང་བ་མས་པ་དང་་་་་་
རང་ཀིར་གྲེན་པོའམ་བང་ཆུབ་བསྲེད་པར་བྲེད་དོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་ཁབ་པར་བསན་ནས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པར་
སོན་པ་སྲེ། དོན་དམ་པར་ནི་སྤང་བ་མས་པ་དང་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་བ་དགག་པའི་ཚུལ་དུ་བཞྲེད་པས་ན། དོན་
དམ་པར་བོར་ཐོབ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་འདོད་དོ། །འོ་ན་བསོམ་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པར་
མས་འཕྲེལ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཚེ་ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དྲེ་མྲེད་པས་བསོམ་བ་མིན་པའི་ྲེས་
པ་མྲེད་དོ། །དོན་དམ་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཞྲེན་ནས་སྦྱོར་བ་མྲེད་པའི་རྣལ་འབོར་དྲེ་ིད་དྲེ་ཁོ་ན་སྦྱོར་བ་སྲེ་
བསོམ་པ་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། རྩོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཁད་ཀུན་རོབ་ཏུ་བང་ཆུབ་
ཀིས་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་ཡོད་ན་སྲེམས་བསྲེད་ཀིས་བསྒྲུབ་
དགོས་པ་ལ། སྲེམས་བསྲེད་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་། བང་ཆུབ་བསྲེད་པའི་དོན་བྲེད་པར་མི་རུང་ངོ་། །གྲུབ་ཟིན་
་་་་་གསྲེར་རང་ཀིར་དཔྲེར་བ་ཡིན་བང་ཆུབ་མ་གྲུབ་པས་དཔྲེར་མི་རུང་སམ་པའི་དོགས་པ་བསུ་བར་བྲེད་དོ། །རྩ་བ་ནི། 
བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ནི་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ས་མས་བང་
ཆུབ་སྒྲུབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཕི་མས་ཀང་དྲེ་སྒྲུབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ས་
མ་རང་པས་སྒྲུབ་ན་ཕི་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཕི་མ་རང་པས་སྒྲུབ་ནའང་ས་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། 
ཚོགས་པས་མིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཕྲད་པ་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་སོགས་སོ། །རང་ཀིར་ནི། སོམ་ལམ་གི་
སྲེམས་ཞྲེས་ཏྲེ་གཞན་སར་ལྟར་རོ། །སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་་་་་་པ་ནི་སོ་སོ་སྲེ་བོའ་ིཆོས་སོ། །པས་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་
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རྒྱའམ། འོན་ཏྲེ་སད་མ་བསྲེད་པས་་་་་་ནི་སིབ་པ་སྤངས་ནས་འཚང་རྒྱ་བྲེད་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ། །རྒྱ་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པའང་
སད་མ་བསྲེད་པ་དང་མི་འགོགས། སད་མ་བསྲེད་པའང་དང་པོ་བསྲེད་པ་དང་མི་འགོགས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་དྲེ་ལྟར་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་མི་གོགས་ན་ཅི་ལྟར་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་
བསགས་པར་འགྱུར། དགྲེ་བའི་རྩ་བ་མ་བསགས་པར་ནི་བླ་མྲེད་རོགས་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་རོགས་འཚང་རྒྱ་
བར་མི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སྲེམས་བསྲེད་ཀིས་བང་ཆུབ་་་་་་གསྲེར་བསྲེད་ན་ས་ཕི་རྲེ་རྲེས་སམ། 
མང་པོ་གཅིག་ཅར་འདུས་པས་སམ་་་་་་གསྲེར་མང་པོ་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་རྒྱུ་ཡིན།་་་་་བརག་པ་གསུམ་མོ་ཞྲེས་གསྲེར། དང་པོ་
ལྟར་ན།་་་་་གསྲེར། སྲེམས་བསྲེད་ས་ཕི་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་བང་ཆུབ་བསྲེད་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ས་མ་སོ་སྲེའི་་་་་་
འབུམ་ཊིཀ་སྲེམས་བསྲེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་མི་རོག་་་་་་གསྲེར་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པའི་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ལ་
སོགས་པ་སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་ཀི་ཕི་མ་་་་་་མདོ་དོན་དུ་བུད་གིས་ལ་སང་བའི་དོན་མཐའ་དག་མི་སང་བའི་ཕིར་
དང་། ཕི་མར་གྱུར་པའི་སྲེམས་བསྲེད་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་དན་པ་ྲེར་བཞག་སོགས་ས་མ་ལ་སང་བའི་
དོན་ཀུན་མི་སང་བས་སོ། །ས་མ་སོ་སྲེའི་དང་ཕི་མ་རྡོར་ཏིང་ལ་འབུམ་ཊིཀ་བཤད་དོ། །་་་་་ས་བཅུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་

རོགས་པར་བས་ནས་འཚང་རྒྱ་ཞྲེས་མདོར་ཡོད་པས་མ་མཐའ་སྲེང་བཟང་ལྟར་ལྲེགས་སོ། །བརག་པ་གིས་པ་ལྟར་ན། འདོད་པའི་དོན་བང་ཆུབ་
སྒྲུབ་པར་བྲེད་པར་སང་བའི་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཅིག་ཅར་བྱུང་བའི་སྐད་ཅིག་མང་པོ་ིད་ཀིས་
ཀང་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁོད་སྐད་ཅིག་མང་པོ་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་
གྲུབ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྒྱུད་རྲེ་རྲེ་བའོ་ཞྲེས་རྒྱན་འགྲེལ་སོགས་ལས་འབྱུང་བས་
སོ། །རོག་པ་དུ་མ་གཅིག་ཅར་མི་སིད་་་་་་ཅྲེས་རྣམ་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །པའི་དོན་དུ་གསྲེར་རོ། །སྲེམས་རིགས་
མཐུན་དུ་མ་གཅིག་ཅར་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་ཞྲེས་་་་་་བུ་སོན་གསུང་ངོ་། །ཤཱཀ་བློ་ནི། ལྲེན་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ལ་
དགོངས་ཟྲེར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། བླ་མྲེད་ཅྲེས་ནས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་རོགས་པར་འགྱུར་པའི་སྲེམས་བྱུང་
བ་སྲེ་བསྲེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་རིམ་གི་འབྱུང་བའི་ས་ཕིར་གྱུར་པ་མང་པོ་ིད་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་པར་རིགས་པ་
མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲྲེལ་བ་སྲེ་ཕྲད་ཅིང་ཚོགས་་་་་་བསགས་སུ་མི་རུང་བས་སོ་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་
རོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་བསྲེད་སྐད་ཅིག་དྲེ་རྣམས་བྱུང་མ་ཐག་ིད་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་སྲེ་སྡོད་པ་
མྲེད་པ་ིད་དུ་རང་གི་ངང་གིས་་་་་་གནོད་འཇོམས་འཇིག་པས་ནའོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེ་བས་ན་དོན་ཁད་པར་ཅན་སང་བའི་
སྲེམས་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་ཅི་ལྟར་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་བྲེད་དྲེ་མི་བྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ། མཚམས་
སྦྱར་ནི། རྩོད་པ་དྲེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་དཔྲེའི་སོ་ནས་ལན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ནི། སྲེས་བུ་མཁས་པ་རྣམས་
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དཔྲེས་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པས་འདི་སྐད་འདི་སྲེ། མྲེ་ལྲེ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་་་་་་མདོ་བཞིན་སིང་པོ་ཚིག་གམ། དྲེ་མིན་
ནོ། །དྲེ་གིས་ལ་མ་བརྲེན་པར་ཚིག་གམ། དྲེ་ཡང་མིན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་ཚིག་གམ་ཚིག་གོ །་་་་་མདོ། དྲེ་ལྟར་ན་མར་
མྲེའི་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་ལྟོས་མྲེད་དུ་སིང་པོ་རོགས་པར་མ་ཚིག་ཀང་ལྟོས་ནས། རྒྱུན་་་་་་རང་ཀིར་གིས་ཚིག་པ་དྲེ་
བཞིན་དུ། སྲེམས་བསྲེད་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་མ་བསྲེད་ཀང་ལྟོས་ནས་རྒྱུན་གིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྲེད་དོ། །་་་་་ཆུ་ཡིན་

ཐུག་པས་བུམ་པ་དང་པོ་ཐ་མའི་བར། རིམ་གིས་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུས་དྲེ་ཡོངས་འགྲེངས་པ་ལྟར། ཞྲེས་དང་། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་སོགས་ཀིས་དཔྲེས་ཀང་སྡུད་པར་བསན་ནོ། །དྲེ་མི་
འཐད་པ་མིན་ཏྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་རང་ཀིར་ནི་སོམ་ལམ་སོགས་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་ས་བརྒྱད་
པའི་བང་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་སྲེ། ཟབ་མོ་བརྒྱད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དགས་པ་
ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རང་ཀིར་གིའོ། །སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པས་ཀང་དྲེ་ལ་མ་བརྲེན་པར་ཡང་། སྲེམས་
ཕི་མ་བསྲེད་པས་ཀང་དྲེ་ལ་མ་བརྲེན་་་་་་ཁ་ཐོར་པར་ཡང་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་མངོན་འཚང་རྒྱ་བ་མ་ཡིན་མོད་ཀི་
འོན་ཀང་འཚང་མི་རྒྱ་བ་ཡང་མིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དཔྲེ། དོན་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། ས་
ཕི་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་་་་་་གསྲེར་མི་བསྲེག ལྟོས་ནས་སྲེག དྲེ་ིད་དཔྲེར་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེམས་བསྲེད་རྲེ་རྲེ་ཁོ་
ནས་མ་བསྲེད་པ་ཇི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན། སིང་པོ་སྲེ་སྡོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་དང་ཕྲད་པའི་མར་མྲེའི་མྲེ་ལྲེ་སྐད་ཅིག་མ་
དང་པོ་ཆོས་ཅན། མར་མྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་སོགས་བྱུང་བ་མྲེད་པར་རྒྱའི་མཚན་ིད་སྡོང་བུ་རོགས་པར་
བསྲེག་པར་བྲེད་པ་དང་། འབྲས་བུའི་མཚན་ིད་དྲེ་རོགས་པར་བསྲེག་པར་བ་བ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་དང་སྡོང་བུ་
སྣུམ་ལྡན་རང་རང་གི་རྒྱུ་རྲེན་གིས་ཁྲེད་གིས་ཕན་ཚུན་གི་སོ་ནས་ཏྲེ་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པའི་དབང་གིས་དུས་
མམ་ཞིང་མཚུངས་པའི་ཕྲད་པ་ཙམ་དུ། བསྲེད་པའི་སོ་ནས་ཁོད་དྲེ་རོགས་པར་ཚིག་བྲེད་ཀི་ཁད་པར་ཅན་དུ་
མ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་སིང་པོ་དང་ཕྲད་པའི་ནུས་པ་སར་བས་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྲེ་བའི་མར་
མྲེའི་མྲེ་ལྲེ་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་མཚན་ིད་
བསྲེག་བྲེད་བསྲེག་བ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁོད་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་
ཕིར་རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ། མར་མྲེའི་སྐད་ཅིག་ས་མ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་མར་མྲེའི་སྐད་
ཅིག་ཕི་མ་ཡིན་པས་སོ། །འདོད་ན། རག་ཏུ་ཡོད་པ་སྲེ་སྲེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་ཅིང་བྱུང་བས་སོ། །སོགས་པས་
ལན་གཅིག་ཀང་མི་སྲེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་པས་སོ། །བསྡུ་ན་རྲེས་འགའ་བ་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །་་་
་་རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་སུ། རྒྱུ་མྲེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ཕིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་གསྲེར་དུ་དངས་སོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུན་ལ་
ལྟོས་ནས་མར་མྲེ་དང་སིང་པོ་རོགས་པར་སྲེག་བྲེད་དང་། བསྲེག་པར་བ་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་དང་
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ངོ་། །དུས་གང་གི་ཚེ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གིས་ཕྲད་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་མར་མྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལ་
ལྟོས་ནས་དང་པོ་དྲེས་བས་པའི་སིང་པོ་ཚིག་པ་ལ་ནུས་མཐུ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་
མར་མྲེའི་མྲེ་ལྲེ་སྐད་ཅིག་གིས་པ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་པ་ན་དྲེའི་ཚེའོ། །འོ་ན་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་
ཅིག་རྣམས་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་མྲེད་པར་འཇིག་པས་དྲེ་འདའི་རྒྱུ་འབྲས་རིགས་པས་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
རྣམས་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཕི་མ་བྱུང་དུས་ས་མ་ཞིག་ཀང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་མར་
མྲེའི་མྲེ་ལྲེའི་རྒྱུན་འཇིག་པ་སྲེ་འགག་པ་དང་འབྲས་བུ་སིང་པོ་རོགས་པར་ཚིག་པ་སྲེ་བ་དུས་མམ་དུ་མངོན་
སུམ་གི་སོབས་ཀིས་དམིགས་པས་སོ། །ཞྲེས་པ་མངོན་སུམ་གི་རིགས་པ་སྲེ་དྲེ་རགས་སུ་བཀོད་པས་འཐད་པ་
བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་འདའི་རྒྱུ་འབྲས་འདི་རྒྱུ་དང་རྲེན་ིད་སང་ཚོད་པོ་འདི་པ་ཙམ་ ་་་་་ཞྲེས་པས་

དབང་ཕྱུག་རག་པ་སོགས་རྒྱུར་ཡོད་པ་འགོག་གི་བདག་ིད་ཀི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་ཀིས་འགྲུབ་བོ། །ཞྲེས་
པ་ཆོས་ིད་ཀི་རིགས་པའོ།་་་་་ཞང་ཡྲེར་བ་དང་། ཆུ་མིག །ཡང་དོན་དམ་དཔོད་བྲེད་ཀིས་མ་བརགས་གཅིག་པུ་མས་
དགའ་བ་ཀུན་རོབ་་་་་་གསྲེར་ིད་དུ་མྲེ་ལྲེའི་རྒྱུར་དང་སིང་པོ་ཚིག་པ་འབྲས་བུར་འབྲྲེལ་བའི་སོབས་ཀིས་བ་བ་བྲེད་
པའི་དང་། ལྟོས་་་་་་ཕྲད་ཅྲེས་གསྲེར་པའི་རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །མདོར་ན་མར་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྐད་ཅིག་ས་
ཕི་ལྟོས་ནས། སིང་པོ་རོགས་པར་བསྲེགས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། དྲེ་རོགས་པར་ཚིག་ཅིང་སྐད་ཅིག་
ས་ཕི་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་དྲེ་རོགས་པར་ཚིག་པ་མི་རུང་བ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་ ་་་་་གསྲེར་དངོས་འདི་འཐད་པ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཆུ་མིག་པ། དྲེའི་
ཕིར་་་་་་ཕྲད་ཅྲེས་གསྲེར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །་་་་་མྲེ་དོ་བ་ལྟ་བུ་ཆོས་ིད་ཀི་རིགས་པ་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་རིགས་པ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྲེད་པ་ལྟ་བུ་བ་

བ་བྲེད་པའི་རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེ་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་སྲེ་དགོངས་འགྲེལ་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་ལྟོས་མྲེད་དུ་མི་
བསྲེག་ལྟོས་ནས་བསྲེག་པ་དྲེ་བས་ན་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོས་ཀང་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སིང་
པོ་མ་བསྲེགས་ལ་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པས་ཀང་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སིང་པོ་རོགས་པར་མ་
བསྲེགས་པ་ཞྲེས་བ་བའི་མར་མྲེའི་དཔྲེའི་ཚུལ་མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་ས་ཕིར་གྱུར་པ་གིས་ཡུལ་སྡོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་གཅིག་
རོགས་པར་ཚིག་པ་ལ་ནུས་པ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་སྲེ་དྲེའི་རྒྱུར་ཤྲེས་་་་་་གསྲེར་པར་བྲེད་པ་དྲེ་དཔྲེར་ལྷུར་ལྲེན་པ་སྲེ་དཔྲེ་གཙོ་
བོར་་་་་གསྲེར་བས་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་རང་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བྲེད་
པའི་དངོས་པོ་དན་པ་ྲེར་བཞག་སོགས་ཚད་ཡོད་པ་ཉུང་ཟད་པ་ཞིག་སང་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་སྲེམས་
བསྲེད་པ་ས་མ་ལ་བརྲེན་ནས། མྲེ་ལྲེའི་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ནུས་ལྡན་བཞིན་དུ་སྲེམས་བསྲེད་ས་མ་དྲེ་ལ་སང་བའི་
དོན་དམ་པས་དབྲེན་པའི་དྲེ་ལས་ལྷག་པར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དོན་ཁམས་གསུམ་གི་དི་མ་ཀུན་གི་
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གྲེན་པོའམ་་་་་་གསྲེར་རྣམ་མཁྲེན་་་་་་སོབ་དཔོན་སོགས་སང་བའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་སྲེམས་བསྲེད་ཕི་མ་སྲེ་བས། དྲེ་
གིས་ཀ་ལ་བརྲེན་ནས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་རིགས་སོ། །དྲུག་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ིད་རྣམ་
པ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། མར་མྲེའི་དཔྲེ་བསན་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཇི་སྐད་སོས་པའི་མར་
མྲེའི་དཔྲེ་དོན་དམ་པར་སྡོང་བུ་མ་བསྲེགས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསྲེགས་པའི་དཔྲེས་ཁོད་ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་
བ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེའི་སྐབས་སུ་བསན་པས་སོ། །ཀང་ནི་དོན་ས་མར་མ་ཟད་དོ། །ཆོས་ཅན། 
སོམ་ལམ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་བང་འཕགས་
རོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་དམ་རགས་བརོད་པའི་ཕིར་དུ་དྲེར་བསན་པས་སོ། །དྲེའི་སྦྱོར་
བ་སར་སོང་ངོ་། །འོ་ན་ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡུལ་གང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རྩ་འགྲེལ་ནི། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་
བསྲེད་ས་ཕི་སོ་སོ་ཁོ་ན་དག་གིས་ཀང་བང་ཆུབ་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་ལ་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་སྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་རོགས་
བང་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ་འོན་ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀི་དོན་བསོམ་པས་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་བ་བའི་དོན་
ན་རང་བང་ཆུབ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རོགས་བང་བསྲེད་དོའམ་སྲེའོ། །ཞྲེས་བ་བ་ཆོས་ཅན་་་་་་གིས་སུ་

མྲེད་ཀང་འཁོར་བའི་ཐོག་མ་ནས་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡོད་པས་སྲེ་བ་་་་་་ཟབ་བོ་རང་ཀིར་ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། མཐར་འཛིན་ཅན་གི་ངོར་སྲེ་
བར་འགལ་བ་འད་ལ་མི་འགལ་བའི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་ཡིན་པས་སོ། །དང་ཐམས་ཅད་ཟླས་དབྲེའོ། །སྲེམས་

བསྲེད་ས་ཕི་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནས་མིན་ཀང་མ་བརྲེན་པར་ཡང་མིན་ཀང་འཚང་རྒྱ་བ་དྲེ་ནི་་་་་་རྲེན་འབྲྲེལ་ཟབ་བོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་རང་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ིད་ནས་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འགག་གོ་
ཞྲེས་བ་བ་ཆོས་ཅན། མ་སྲེས་ཀང་འགོག་པ་ཡོད་པས་་་་་་འགག་པ་་་་་་ཟབ་བོ་རང་ཀིར་རོ། །ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། རགས་འདོན་
པ་བསྒྱུར་རོ། །འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ལགས་སོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ཀིས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
དྲེ་བཞིན་ིད་གོམས་པར་བྲེད་ཀང་ཐབས་མཁས་ཀིས་གཞན་དོན་དོར་བའི་ཡང་དག་མཐའ་འམ། ཡོངས་
གཅོད་དུ་རས་ཀི་དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པའམ་བར་མྲེད་པའི་ཡང་དག་མཐའ་ཆོས་ཅན་་་་་་ཨཱརྻ་དྲེ་
བཞིན་ིད་་་་་་ཟབ་སྲེ་དྲེའི་བདག་ིད་ཡིན་ཡང་དྲེ་བསོམས་པས་སོ་ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། དྲེ་
བཞིན་ིད་ཟབ་བམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་བོ།་་་་་དི་བཅས་ཀི་གནས་སྐབས་ན་གཟུགས་སོགས་ལས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་

པས། །ཟབ་ཅྲེས་ཞི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་ན་རང་གིས་དངོས་པོའ་ིདོན།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་རོགས་ཀང་དོན་
དམ་ཤྲེས་རབ་ཀིས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཡང་དྲེ་དང་དབྲེར་མྲེད་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་མངོན་དུ་བ་མི་ནུས་
པས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲེ་བཞིན་ིད་ཟབ་བོ་ཞྲེས་སོ། །་་་་་བུ་སོན། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་དྲེ་བཞིན་གི་རང་
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བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་ཤྲེས་བ་མིན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཤྲེས་ནས་
རྲེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་ན་དྲེ་བཞིན་
ིད་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་པའི་སྲེམས་ཙམ་པོ་འདི་ཤྲེས་བས་ཟབ་བོ། །ཞྲེས་འགྲེལ་ཆྲེན་ནོ།་་་་་ཡང་

ཟབ་སྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་ཀང་དྲེ་རྣམ་པར་གནས་པས་སོ། །རང་ཀིར། དྲེ་བཞིན་ིད་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཤྲེས་བ་ཡིན་པ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་

མ་གྲུབ་པས་ཤྲེས་བ་མིན་པ་འགལ་བ་ལྟར་སང་། ཞྲེས་གལ་བའོ། །སྲེམས་དྲེ་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡིན་ནམ། མ་ལགས་སོ། །དྲེ་བཞིན་ིད་ལས་སྲེམས་
དྲེ་གུད་ན་ཡོད་དམ། མ་ལགས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངོ་
བོའམ་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཀིས་་་་་་གསྲེར་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཆོས་ིད་
མཐོང་བའམ་དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་མ་མཐོང་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཐོང་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གིས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་

མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་་་་་་ཡང་ཟབ་སྲེ་ཤྲེས་བ་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་ཡོད་པས་སོ། །རང་ཀིར་ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །དྲེ་བཞིན་ིད་ཀིས་དྲེ་བཞིན་ིད་མཐོང་ངམ། མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ིད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་
པ་་་་་་གསྲེར་ིད་ཀིས་སད་བ་མྲེད་པས་དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སོད་པ་མྲེད་པར་བང་ཆུབ་ཀི་སད་པ་ ་་་་་ཤྲེར་ཕིན་

ལ་སོད་པ་ལ་མདོར་སོད་པ་ཆོས་ཅན། སོད་པ་ལ་ཡོད་པའི་་་་་་ཡང་ཟབ་སྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བ་བ་མྲེད་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སད་པ་སོད་པས་སོ། །རང་ཀིར། 

ཟབ་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་རང་ཀིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་སོད་པ་ནི་ཅི་ལ་ཡང་མི་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །མཚན་མ་
ཡོད་མྲེད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་་་་་་ཨཱརྻ་གིས་སུ་མྲེད་པའམ་་་་་་གསྲེར་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ིད་དུ་བས་
ནས་བ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་་་་་་ཡང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་གིས་མྲེད་དུ་རོགས་པར་བས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ། །གིས་མྲེད་ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་སྲེ།་་་་་ཡང་ཟབ་སྲེ་གིས་སོ་འདོགས་པ་ཡིན་ཀང་གིས་སུ་མྲེད་པའི་སྲེམས་སུ་གསལ་བར་ངྲེས་པས་སོ་རང་ཀིར། གང་ལ་
གིས་ཀི་ཡོངས་སུ་རྒྱུ་བ་མ་མཆིས་པ་དྲེ་ནི་དོན་དམ་པ་ལ་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སོབས་བཅུ་སོགས་་་་་་
མི་འཇིགས་བཞི། སོ་སོ་རིགས་བཞི་བམས་ཆྲེན་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་རོགས་པར་་་་་་གནོད་སོགས་ཀུན་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་མི་རྒྱ་བར་ཆོས་
ཐམས་ཅད་་་་་་དག་ལྡན་སོང་ིད་དུ་རོགས་པ་ལ་གནས་ནས་་་་་་མདོ་སོ་གསུམ་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་སྲེམས་
ཅན་སྨིན་པར་་་་་་མདོ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན་་་་་ཀུན་དག་ལྡན་ཏྲེ་ཨཱརྻ་སོགས་ཡང་ངོ་། །ཐབས་མཁས་པ་་་་་་ཡང་ཟབ་སྲེ། འགོ་བ་རྣམས་མ་གྲུབ་ཀང་རྒྱུན་

མི་ཆད་པར་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་བྲེད་པས་ཏྲེ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་འགལ་ཏྲེ། དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀིས་བདྲེན་པ་ལ་མམ་པར་བརྲེན་པ་ིད་ཀིས་ན་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་

རང་ཀིར་ལ་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་སམ། སིང་རྲེ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་
ལ་དྲེའི་འབྲས་བུ། རང་ིད་ཞི་བདྲེའི་དོན་གི་སངས་རྒྱས་ིད་མི་ཐོབ་པས་མི་འཇིགས་ཤིང་སྲེམས་མ་ཞུམ་པ་
ཆོས་ཅན་ཏྲེ་གསྲེར་རོ། །སོབས་བཅུ་ནས། བཅོ་བརྒྱད་བར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་བགིས་བར་བླ་མྲེད་ཡང་



184   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

དག་རོགས་ཆུབ་ཏུ་མངོན་འཚང་མི་རྒྱ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་ནས། ཐབས་མཁས་པ་དྲེས་ཆོས་གང་ཡང་དངོས་པོ་
ཡང་མི་བགིད་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ཡང་མི་བགིད་དྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདི་དག་ནི་ཟབ་པ་ིད་བརྒྱད་ཡིན་
ནོ། །དྲེས་ན་དག་སའི་བང་པ་ཆོས་ཅན།་་་་་གསྲེར། ཟབ་མོ་བརྒྱད་རོགས་པ་འཐད་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། མཐར་འཛིན་ཅན་
གིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་བདྲེན་གིས་རྣམ་འབྲེད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་སྲེ་བ་
སོགས་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སང་བའི་དོན་བདྲེན་གིས་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་མ་རོགས་པའི་དག་
ས་པ་ཡིན་པས་སོ། །རོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་ཅི་རིགས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཞན་དོན་གི་རགས་
སུ་འགྱུར་རོ། །ས་ཐོབ་ནས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་མྲེད་ཅིང་ཕིར་མི་ལྡོག་ཏུ་ཀ་ཤིས་བཤད་ཅིང་དོན་ལ་གནས་ཞྲེས། 
བཅོམ་རལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། སོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས་རང་རང་གི་མཚན་ིད་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་
བཤད་ཟིན་ཏོ། །དགུ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སོབ་པའི་ཚོགས་ཀི་ཆོས་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རགས་ཐོབ་པའི་སོམ་
ལམ་པ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་མམ་པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་བསོམ་དགོས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་
པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འབད་པ་བྲེད་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པས་
སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། དོན་དངོས། ཀན་ཀ་སྤང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། རྒྱུན་མཐའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། 
སིད་་་་་་པ་ནི་ོན་མོངས་དང་བཅས་པའི་ཁམས་གསུམ་པའི་སྲེམས་སུ་སང་བའོ། །ཞི་བ་ནི་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ོན་མོངས་མྲེད་པའི་སྲེམས་སུ་སང་

བའོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་ལས། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ོན་མོངས་ཚོགས་ལྡན་པའི། །སྲེམས་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད། །དག་པའི་སྲེམས་ནི་ཤྲེལ་

དང་ཟླ་འད་བ། །སིད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ནི་ཡོངས་སུ་བསགས། །ཞྲེས་སོ། །མུ་སྲེགས་སོགས་འདོད་ལུགས་མང་ངོ་། །ཞི་ལ་བླང་དོར་ཐ་དད་པར་མི་རོག་སྲེ། 
འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སང་ཡང་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་འད་བར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན། 
སིད་ཞི་མམ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེར་མི་རོག་པའི་དག་སའམ་བཅུ་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་སྐུའི་རྒྱུར་ཡང་
སྒྲུབ་སྲེ་ཤྲེར་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་ིན་པར་བསོམས་པས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་ན་རི་ལམ་ན་བསོམས་པས་ཀང་རྣམ་པར་འཕྲེལ་
ལོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། རི་ལམ་དང་ིན་པར་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གོལ་སྡྲེ་གིས་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་
དུ། མི་སོབ་པའི་དགྲེ་འདུན་གི་མཚན་ིད་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མམ་པ་ིད་དུ་བརོད་
པར་བའོ། །ཞྲེས་དང་། འདིར་ཡང་། སོབ་པའི་ཚོགས་ཀི་ཆོས་ཐོབ་པ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་་་་་་འཕགས་སྲེང་གི་འདི་རིགས་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ན་

དགྲེ་འདུན་མྲེད་པའི་ཕིར་དང་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རགས་སུ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དྲེས་ན་རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བའི་བྲེ་བྲག་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་གལ་པའོ། །དང་ཐུབ་དགོངས་སུ་
ཡང་། རྒྱུན་མཐའ་པ་མི་སོབ་པར་ལ་ལར་བཤད། །ཅྲེས་པས་འདི་རྒྱུན་མཐར་ཡོད་པའམ་དག་སར་ཡོད་
དོ། །སོབ་ལམ་ཀུན་ན་ཡོད་་་་་་གལ་བ་སོགས་ཟྲེར་བ་ནི་ལུང་དྲེ་དག་དང་འགལ་ལོ། །་་་་་འདི་སོམ་པའི་ལམ་ཡིན་ཞྲེས་སིང་དག་ལྡན་
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ནོ། །དྲེ་ཡང་བསབ་བ་ནི་སྤང་གྲེན་དུ་རོག་པ་སྤོང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ། དྲེ་སྤངས་པས་མི་སོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཕན་
ཆད་བསབ་བ་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེས་འཕགས་སྲེང་ངོ་། །་་་་་ཐུབ་དགོངས་སུ་སངས་རྒྱས་སའི་སྲེམས་བསྲེད་ཡིན་པའི་སྲེམས་བསྲེད་ཐ་མ་གིས་ཀི་

དང་པོ་སིད་ཞི་མམ་ིད་ཡིན་ཞྲེས་ཞྲེས་དང་། སིད་ཞི་མམ་ིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ལས་མྲེད་པའི། སངས་རྒྱས་
ཀང་་་་་་བརྒྱད་སོང་པར་ཡོད། མདོ་རྒྱས་འབྲིང་གིས་ན་མྲེད། ལས་སོག་པའི། ལུང་དང་འགལ་བའི། རི་ལམ་གི་ནང་གི་་་་་་ཨཱརྻ་དགྲེ་རྩ་
བང་ཆུབ་ཏུ་བསོས་པ་བསོ་བ་ཡང་དག་ཡིན་མིན་གི་ཀན་ཀ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སད་པའི་སྐབས་ན་སྦྱོར་་་་་་
ཨཱརྻ་དངོས་མཇུག་གིས་བསྡུས་པའི་ལས་མས་འཕྲེལ་མྲེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་དང་འད་བའི་
ཆོས་ཅན་་་་་་ཨཱརྻ་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་རི་ལམ་ན་ལས་མྲེད་པ་བཞིན་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པར་འདོད་
ཅིང་། དོན་དམ་པར་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་དང་འད་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་
པར་ལས་དགྲེ་སྡིག་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསད་བ་གསོད་བྲེད་ལ་སོགས་པར་རོག་པའི་སོ་ནས་དགྲེ་སྡིག་གི་
ལས་གྲུབ་པས་སོ། །དཔྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་སྲེ། རི་ལམ་དུ་དགྲེ་སྡིག་སད་པར་རིས་ནས་སད་པའི་སྐབས་སུ་རྲེས་སུ་
ཡི་རང་གིས་གསོས་བཏབ་ན་དགྲེ་བའམ་སྡིག་པར་འགྱུར་བས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རི་ལམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་དྲེ་ལས་བསོག་པའམ་འབྲི་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། རི་
ལམ་གི་ཆོས་གང་ཡང་བསོག་པའམ་འབྲི་བར་མི་དམིགས་སོ། །འོན་ཏྲེ། སད་ནས་རྣམ་པར་རོག་ན་ནི་དྲེ་ལས་
བསོག་པའམ་འབྲི་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་དྲེ་ཤཱ་རིའི་བུའིའོ། །ལན་རབ་འབོར་གིས་སོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན། 
དྲེ་པ་ལ་ཡང་མངོན་ཞྲེན་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་གི་སྲེ་བ་བཟད་དོ་ཞྲེས་
སོགས་རྲེས་ཀི་རྣམ་རོག་གིས་གསོས་འདྲེབས་ཡོད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གདུལ་བའི་ངོར་དྲེ་ལྟ་
བུའི་རྣམ་རོག་ཡོད་པར་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་ལ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་་་་་་ནི་རོག་པ་་་་་་ནི་རོག་པའི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དམིགས་པས་དང་རྣམ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་རོག་་་་་་ཅྲེས་སིང་མཆོག་ཀུན་དང་བྲལ་བས་སོ། །ཞྲེས་བརྒྱད་སོང་པ་དང་
འགྲེལ་ཆྲེན་དུའོ། །རྒྱས་འབྲིང་དུ་དམིགས་པ་མྲེད་པར་ལས་མི་སྲེ་སྲེ། ལས་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་
ནར་སྲེས་སོ། །སྲེམས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལོག་པའི་དོན་་་་་་དྲེས་དོན་གིས་འཕངས་སོ། །རྒྱས་འབྲིང་ན་དངོས་སུ་མྲེད་
དོ། །་་་་་འབུམ་ཊིཀ་དག་ལྡན་སོགས་ནའང་མྲེད། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལས་དང་སྲེམས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀིས་དབྲེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་་་་་་ཤཱ་རིའི་བུས་རྩད་ཞྲེ་ན། དྲེ་དོན་དམ་པ་དགོངས་ལ་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་འདིར་ཀུན་རོབ་
ཏུ་ལས་དང་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཨཱརྻའི་དོན་སྲེམས་པ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་སྲེ་བར་བཤད་པས་མི་འགལ་ལོ། །བཞི་
པ་ནི། རི་ལམ་དུ་སྦྱིན་སོགས་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་དགྲེ་རྩ་སད་རི་ལམ་གི་ནང་ིད་དུ་རོགས་བང་དུ་བསོས་ན་བསོ་བ་་་་་་ཨཱརྻ་
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ཡང་དག་ཡིན་མིན་ཅིར་འགྱུར།་་་་་ཤཱ་བུས་རྩད། ཞྲེས་ཤཱ་བུས་རབ་འབོར་ལ་དིས་པས། བམས་པ་ལ་དིས་ཤིག དྲེས་
ལན་ལྡོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། ཤཱ་བུས་བམས་པ་ལ་རབ་འབོར་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་སས་པ་དང་། 
བམས་པས། བམས་པའི་མིང་ལན་ལྡོན་ནམ། ཞྲེས་སོགས་ནས། བདག་གིས་ནི་གང་ལན་ལྡོན་པ་དང་གང་
གིས་ལན་ཀན་པ་དང་གང་ལ་ལན་ཀན་པའི་ཆོས་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་སོགས་
གསུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་རབ་འབོར་རང་ིད་ཀིས་སར་ིན་པར་དང་་་་་་མདོ་རི་ལམ་དུ་ལས་བས་ནས་སད་རྲེས་སུ་་་་་་མདོ་

གསོས་བཏབ་ན་ལས་སོག་ཅྲེས་བསན་པས། འདིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསགས་ཤིང་བསོས་ན་
བསོ་བ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲེས་ལན་བཏབ་ཟིན་ཅིང་། མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས། དིས་
ལན་མ་རོགས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ། བམས་པ་མི་དམིགས་པ་བརྲེས་པའི་་་་་་དག་ལྡན་མཐར་བོན་པས་དྲེ་ལ་དིར་
བཅུག་ཅིང་། བམས་པས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་པས། བསོ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ཞྲེས་ཟུར་གིས་
ལན་བཏབ་བོ། །རྒྱས་པར་སྦྱོར་ཕྲྲེང་ངྲེས་པར་ལྟོས་ཤིགས། ཞྲེས་བ་བའི་ཀན་ཀ་དང་ལན་རྣམས་ནི་མདོ་ལས་
ཇི་སྐད་བཤད་པར་ཟད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ལས། དོན་དངོས་ནི། རྒྱུན་མཐའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཆོས་ཅན། འཁོར་
འདས་དག་ལ་བླང་དོར་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། མི་མཐུན་པ་འཁོར་བ་དང་གྲེན་པོ་རྣམ་
བང་་་་་་མྱང་འདས་ཞྲེས་གསྲེར་རྣམ་བདྲེན་མྲེད་སང་བརན་ནམ་་་་་་གསྲེར་སྲེམས་ཙམ་པས་ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་ལ་སང་བ་ཙམ་གི་ངོ་བོར་
རོགས་ནས་བསོམ་པའི་ཕིར། དྲེས་ན་འཁོར་འདས་མམ་པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེར་མི་རོག་པའི་ཡུམ་
སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ། རྩོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་རི་
ལམ་དང་འད་བ་ཡིན་ན། གིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཅན། ལས་སོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་
མ་ཡིན་ནམ་སྲེ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་མྲེད་པས་སོ། །རགས་ཁས་
སམ་མོ། །གིད་ལོག་པའི་རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་བཞིན་དུའོ། །ཞྲེས་བ་བའི་ཀན་ཀ་བྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ། 
དོན་མི་འཐད་པ་དང་། དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་གནོད་བྲེད་དགོད་དྲེ་
ཡིས་སར་ཡང་འདོད་ཚུལ་སོས། དབུ་མ་པ་ལའང་དཔྲེར་འཇོག དྲེ་བཞིན་ཀུན་རོབ་ལས་ཡོད་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ། དོན་དམ་པར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པར་ས་བ་་་་་་གསྲེར་ན་ཐོས་སྡྲེ་གིས་ཀི་ལུགས་ལ་ཆོས་
ཅན། སོག་གཅོད་སོགས་མི་དགྲེ་བ་དང་སྦྱིན་སོགས་དགྲེ་བའི་ལས་མྲེད་པར་ཐལ། རགས་པ་དང་རྒྱུན་ཀུན་
རོབ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་སྐད་ཅིག་ཆ་མྲེད་དང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་ཁོ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ་ཆ་མྲེད་ན་
མཚོན་ནུན་པ་ལ་སོགས་པར་འགལ་ཞིང་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་
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གཞན་མྲེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པ་ཡིན་པས་གསད་བ་ ་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་རང་གི་ངང་གིས་ཤི་བར་སོང་བས་
གསོད་པོ་ལ་སྡིག་པ་འབྱུང་བར་འགལ་ཞིང་སྦྱིན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་མྱུར་ཡང་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་རས་མཐོང་། 
གིས་པར་བཟོ། གསུམ་པར་སྦྱིན་པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པར་མ་ཟད་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་ཀང་གནོད་པ་ཡོད་དྲེ། 
ལུང་རིགས་ཀི་རབ་ཏུ་བསན་པར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས་རང་གི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་ནི་དྲེ་ལས་ཕར་ཡང་འགོར་མྲེད་པས་
མཐའ་སྲེ། མཛོད་ལས། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྲེན་ས་ཚོགས་ལས་ལས་སྲེས། ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་བསད་བ་
རང་གི་ལས་ཀིས་ཤི་བར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས། སོང་བས་གསོད་པོ་ལ་སྡིག་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། རང་གི་ལས་ཀི་རས་
ཐོབ་པར་སོང་བས་སྲེར་བྲེད་ལ་བསོད་ནམས་འགལ་བས་སོ་ཞྲེས་བརོད་ན། ཁྲེད་ལ་ཡང་ངྲེད་དང་འད་བར་
གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དུལ་ལྷས། ྲེས་པ་མཚུངས་པ་ཁོ་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ཆོམས་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་
གཞན་ནི་མི་བརོད་དོ་ཞྲེས་བསན་ཏོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་གསྲེར་ཡང་དྲེ་ལས་མ་འདས་སང་ངོ་། །གིས་པ་
ནི། དྲེ་ལ་ཁྲེད་ལ་ལན་འདི་བས་མྲེད་དྲེ། སྐད་ཅིག་ཆ་མྲེད་དང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྲེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་དོན་དམ་
པར་སུས་ཀང་སུ་ཡང་བསད་པ་ཡང་མྲེད། རགས་པ་དང་རྒྱུན་གི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ་མ་བསད་པ་ཡང་མྲེད་དམ་
མིན། སུས་ཀང་སུའི་ནོར་མ་བིན་པར་བླངས་པ་ཡང་མྲེད། མ་བླངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། སོགས་པས་འདོད་ལོག་
དང་དྲེ་མ་སད་པ་ཡང་མིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་ཁས་ལྲེན་མོད་དྲེ་ལྟར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན།་་་་་གསྲེར་ལྟར་ན་བསད་པ་

མྲེད། དྲེ་མྲེད་པས་མ་བསད་པའི་དགྲེ་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་སོག་གི་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ལུས་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་དང་འགལ་བ་སོག་ཆད་པའི་དངོས་པོ་བསྲེད་པ་ལ་ ་་་་་གསྲེར་དུ་འགྱུར་འདི་བསད་
དོ། །བདག་ནི་གསོད་པ་པོའ།ོ །ཚུལ་འདི་ལྟར་བསད་དོ། །ཞྲེས་རོག་ཅིང་ཞྲེན་པའི་སོ་ནས་སོག་གཅོད་པར་
འཇོག སོགས་པས། གཞན་དབང་བའི་ནོར་ཁོ་རང་དབང་བའི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བ་བསྲེད་པ་མཐུའམ་
འཇབ་བུས་བདག་གིར་བྲེད་པ་ལ་མ་བིན་ལྲེན་དུ་འཇོག་པ་སོགས་དང་། སྲེར་སའི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་
བའི་དངོས་པོ་བསྲེད་པ་ལ་སྦྱིན་པར་འཇོག་སོགས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་བྲེད་དགྲེ་སོང་
གིས་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བས་མི་ཚངས་པར་སད་པས་མི་དགྲེ་བ་དང་། སོགས་པས་དྲེ་ིད་འཆབ་
སྲེམས་མྲེད་པར་དགྲེ་འདུན་ལ་འཐོལ་བ་ལས་དགྲེ་སོང་དུ་འགྱུར་བས་དགྲེ་བ་དང་། དྲེ་ིད་རི་ལམ་གི་གནས་
སྐབས་སུ་ལུང་མ་བསན་དུ་བཞག་པ་དང་འད་བར་རོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཡང་ན་ཚུལ་མིན་ནི་ཆགས་སྲེམས་
གནོད་སྲེམས་སོགས་དང་། སོགས་པས་ཚུལ་བཞིན་ཕན་སྲེམས་སོགས་ཀིས་དངོས་སུ་ཕན་གནོད་མྲེད་ཀང་། 
ཞྲེས་་་་་་བུ་གསུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དཔྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་པ་ལ་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་



188   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

མྲེད་རི་ལམ་དང་འད་བ་ལ་ཡང་དྲེ་དང་མཐུན་པའི་སྲེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་དོན་གི་སོག་ཆགས་སོགས་ལ་
དངོས་་་་་་གསྲེར་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་ཅིང་ཆགས་པ་དང་། སོགས་པས་བདག་གིས་རལ་གི་ལ་སོགས་པས་བསད་
དོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་མངོན་་་་་་གསྲེར་པར་་་་་་དངོས་ཞྲེན་པའི་དབང་གིས་ཕིན་ཅི་་་་་་གསྲེར་དངོས་ལོག་གི་འཆིང་བ་
མཐའ་དག་མ་མས་པ་སྲེ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་སོག་གཅོད་ལ་ ་་་་་གསྲེར་སོགས་པའི་མི་དགྲེ་
བར་འཇོག་གོ །་་་་་པས་དྲེ་སྤངས་ནས་ངྲེས་པར་དགྲེ་བར་བའོ། །ཞྲེས་དགོངས་ཞྲེས་གསྲེར། ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལན་དྲེ་དང་དྲེ་དངོས་
ས་ལས་ཕོགས་དབུ་མའི་མདོ་བསན་བཅོས་ལས་གསུངས་སོ་ཞྲེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས་དྲེར་ཞིབ་
ཏུ་ལྟོས་ཤིགས་ཞྲེས་བའོ། །གིས་པ་ལ། དོན་མི་འཐད་པའི་ལན་ལས་ལན་གཞན་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་བསྡུ་བའི་དོན་ ་
་་་་གསྲེར་ནོ། །འདི་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུང་གཞན་ལ་བརྲེན་ནས་དཔྲེ་མ་གྲུབ། འདིར་བཤད་ལ་བརྲེན་ནས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། རི་ལམ་ན་ལས་མྲེད་པའི་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐ་མལ་པའི་རི་ལམ་
སྲེམས་ནི་གིད་ཀིས་མས་ཤིང་མི་གསལ་བས་དྲེར་བསགས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དམན་ཞིང་ཆུང་ལ་
གིད་སད་ཚེ་སྲེམས་གསལ་ཞིང་མ་འཆོལ་བས་དྲེའི་ལས་རྣམས་དྲེ་བས་འབྲས་བུ་ལྷག་པ་དྲེས་ན་དྲེ་གིས་
འབྲས་བུ་འད་བ་སྲེ་མམ་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བ་བ། ི་ཤུ་པ་ལས་འབྱུང་བས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་བཞིན་དུ་དཔྲེ་
མ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྲེད་གཞན་སོན་ཏྲེ་རི་ལམ་དུ་དགྲེ་མི་དགྲེ་སད་པར་རིས་པ་ནི་གིད་སད་པའི་གནས་སྐབས་
ན་ངོ་མཚར་་་་་་དོན་མང་པོ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་བས་་་་་་ཨ་ལ་ལ་ནི་ངོ་མཚར་བའོ་ཞྲེས་ཞི་འབྱུང་ངོ་། །ཀྲེ་མ་དགྲེ་མི་དགྲེ་བས་སོ་ལྲེགས་པར་
བས་སོ་ཞྲེས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ན་རྲེས་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་སྲེམས་ཀིས་དགྲེ་མི་དགྲེར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་
གསོས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གསོས་ཏྲེ་དགྲེ་མི་དགྲེར་འགྱུར་བ་དྲེའི་ཕིར་ཡང་ལས་མྲེད་དྲེ་རི་ལམ་བཞིན་གི་དཔྲེ་མ་
གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་མྲེད་དུ་མམ་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །རི་
ལམ་དང་གིད་སད་དུས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་མྲེད་དུ་མཚུངས་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། རི་ལམ་དང་འཁོར་བ་སད་
པ་དང་མྱང་འདས་མཚུངས་པས་སོ། །བཅུ་པ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི། འཁོར་འདས་གིས་ཀ་མམ་པ་ིད་དུ་
རྣམ་པར་བསོམས་པ་ནི་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་མ་འོངས་པ་ན། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས་མམ་སྦྱོར། 
དྲེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་སྦྱོར་སོན་ནོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྲེམས་
ཅན་གི་འཇིག་རྲེན་བཀྲེས་སྐོམ་དང་ངན་སོང་དང་མདོག་ངན་ཚེ་ཐུང་མི་དགྲེ་བཅུ་སོད་པ་ ་་་་་ལོངས་སོད་ཆུང་རིགས་དམན་

ཡན་ལག་ིང་ལག་མ་ཚང་བ་སྲེར་ས་སོགས་སྲེ་གནས་བཞི་རིགས་བཞི། སོགས་ཀིས་མ་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེའི་གྲེན་པོར་ལྷའི་ྲེ་བར་སད་པ་
བདུད་རྩི་སོགས་དང་། ངན་སོང་གི་ས་མི་གག་པ་ལ་སོགས་པའི་དག་པ་བ་སྲེད་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་ཡི་སོ་ནས་བཅུར་དག་པ་དང་། 
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ཞིང་སོད་ཀི་འཇིག་རྲེན་རྡོ་བ་དང་ཚེར་མ་དང་ངམ་གོག་གཡང་ས་་་་་་ལན་ལིན་ལུང་ཁུ་སྡོང་དུམ་ལ་སོགས་པས་མ་དག་པ་དྲེའི་
གྲེན་པོར་གསྲེར་གི་ས་ཕོགས་དང་སོགས་པ་ལག་་་་་་ཨཱརྻ་དག་མཐིལ་ལྟར་མམ་པ་དང་བཻ་ཌཱུརྻས་་་་་་སོན་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་

གྲུབ་པ་གསྲེར་གི་བྲེ་མ་བརྡལ་བ་ཞྲེས་མདོ་མིག་མངས་རིས་སུ་བྲིས་པ་སོགས་དག་པ་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་སོད་རྣམ་པར་དག་པ་
དང་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའི་སྦྱོར་བའོ། །་་་་་སྲེམས་བསྲེད་ྲེར་གིས་ཀི་ཐ་མ་ཞིང་དག་པ་ཡིན་ཞྲེས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་

ཆོས་ཀི་སྐུ་ལྡན་དང་ཞིང་དག་པ་གིས་ཀ་ཡིན་ཞྲེས་སོ། །འཇིག་རྲེན་གིས་ཀི་བྲེ་བྲག་གིས་ཞིང་། རྣམ་པ་གིས་སོད་པ་ནི་རང་གི་
སྲེམས་སྦྱོང་བ་ལ་འདུས་སོ། །་་་་་གངྒཱའི་ལྷ་མོས་ཞིང་དག་པ་གདུང་བས་སངས་རྒྱས་གསྲེར་གི་མྲེ་ཏོག་ཏུ་བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ། བཅུ་གཅིག་པ་ལ། 
མཚམས་སྦྱར་ནི། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་བསྒྲུབས་པའི་ས་བཅུ་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་ས་
དང་སྲེ་བ་གཅིག་ཐོགས་ལ་གནས་པ་ནི་སྲེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་སར་བཤད་ལྟར་སངས་རྒྱས་སུ་བརོད་པའི་ས་བཅུ་པའི་མཛད་པ་བ་དགོས་པས་ཐབས་ལ་མཁས་
པའི་སྦྱོར་བ་སོན་ནོ། །ཆོས་བཤྲེས་སོ། །སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པའི་མཛད་པ་བ་དགོས་པས་དྲེའི་རྒྱུ་ཐབས་
མཁས་སྦྱོར་སོན། ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངོ་། །རྩ་བ་ལ་གསུམ་་་་་་པོ་དག་ལྡན་འཆད་སྲེ། སྦྱོར་བའི་ཡུལ། ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་བའི་
ངོ་བོ། ཁད་པར་གི་དབྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོང་ིད་མཚན་མྲེད་སྨོན་མྲེད་གསུམ་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་པོ་ཚན་
པ་བདུན་དུ་བགངས་པས་བཅུ་པོ་དྲེ་འདིའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །་་་་་ཨཱརྻ་དག་ལྡན་རང་ཀིར་ཏྲེ་གནོད་འཇོམས་ཡང་སྲེ་རྒྱས་འབྲིང་གི་མདོ་དངོས་

སོ། །རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ་་་་་་གནོད་འཇོམས་སུ། གནས་བརན་རབ་འབོར་གིས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་བསོམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་

པའི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བསོམ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་སྤངས་ཏྲེ་བསོམ་ཞུས་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཇི་ལྟར་སོང་
ིད་ལ་འདིས་པར་བགི། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། སོང་ིད་སོས་ཤིང་བཤད་ནས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་སྦྱོར་རོ། །ཞྲེས་

སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི་ཐབས་མཁས་བཅུ་པོ་བང་སྲེམས་མཆོག་་་་་དབང་བསྐུར་བ་པ་དང་སྲེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ། དྲེ་དག་གི་
དམིགས་བ་ཡིན་པས་ཡུལ་ཡིན་གསུང་ཏྲེ་མདོ་དང་མི་འབོར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལ་བཅུ་བསོམས་པས་
འདིས་པར་བྲེད་ཅིང་མངོན་དུ་་་་་་མི་བྲེད་པ་ནི་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་དག་ལྡན་བ་བའི་དུས་དང་དུས་མིན་ཤྲེས་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ནི་ཡུལ་
ཅན་ཐབས་མཁས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྦྱོར་བ་འདི་ནི་དག་འདས་སོགས་རྣམ་པ་བཅུར་དབྲེ་བར་བ་
སྲེ། དྲེ་དག་སྦྱོར་བ་དང་འབྲྲེལ་བས་སོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །གཞན་རྩ་འགྲེལ་ནི། སྲེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་
པའི་བང་པའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། བར་དུ་གཅོད་པའི་དག་རྣམས་ལས་འདས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ལྷ་ལ་སོགས་
པའི་་་་་་བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བྲེད་ཀི་དགྲེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ལྷའི་བུའི་བདུད། སོག་འགགས་པ་འཆི་བདག་གི་བདུད་དྲེ་ཚེ་ལ་བར་གཅོད་དོ། །སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་

འདི་ཕུང་པོའ་ིབདུད་དྲེ་ལྷག་མྲེད་ཀི་བར་གཅོད་དོ། །ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་ན་ོན་མོངས་པའི་བདུད་དྲེ། ལྷག་བཅས་ཀི་མྱང་འདས་ལ་བར་གཅོད་དོ། །བདུད་བཞི་
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དང་ས་གིས་ལས་འདས་པས་སོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། བདུད་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་རྒྱུ། གཟུགས་སོགས་
དངོས་པོ་བདྲེན་འཛིན་ལས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་བའི་་་་་་མདོ་དང་སྦྱོར་མཐུན་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་གསྲེར་
རོ། །སྲེས་བུ་དཔའ་ཞིང་རྩལ་ཆྲེ་ལ་རབ་ཏུ་བརན་ཞིང་། ནས། སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འབྲོག་
དགོན་པར་སོང་བའི་དཔྲེས། མཐར་མཚན་མ་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གང་མངོན་དུ་བས་ནས་ན་ཐོས་ཀི་
སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མངོན་དུ་མི་བྲེད། ཅྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་ལ་མི་གནས་པར་
རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་དུ་མམ་པ་
ིད་རྣམ་པར་བསོམ་པ་གོམས་པས་གང་ལ་ཡང་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པའི་འཕགས་ཆྲེན་གི་སྦྱོར་བས་སོ། །དཔྲེར་
ན། འདབ་ཆགས་་་་་་གཤོག་པ་ཡོད་པས། ཞྲེས་བཙུན་གོལ་བ་བར་སང་ལ་རྒྱུ་ཞིང་ས་ལ་མི་ལྟུང་བའི་དཔྲེས། སོང་ིད་སོགས་
ལ་སོད་ཅིང་ན་རང་དུ་མི་་་་་་གསྲེར་ལྟུང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སོན་གི་སྨོན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་
པའི་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་པར་བྲེད་ཅིང་གཞན་དོན་བྲེད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་
སྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པས་སོ། །དཔྲེར་ན། འཕོང་བསབས་སྲེས་བུས་གནམ་དུ་མདའ་བརྒྱུད་
མར་འཕངས་པའི་དཔྲེས། དགྲེ་རྩ་དྲེ་དག་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ཏུ་སྨིན་པར་མ་གྱུར་པ་དྲེ་སིད་དུ་ཡང་དག་པའི་
མཐའ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། 
ན་རང་སོགས་ཀིས་བ་དཀའ་བར་སྦྱོང་བ་གཏོང་བ་དང་་་་་་གསྲེར་གཏོང་ཆྲེན་དང་། ཤིན་ཏུ་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་
ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཡུམ་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་བའི་ཕིར། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་ཅན། སོང་ིད་སོ་བདུན་སོ་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་ལམ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་བཞི་རང་བང་ཆུབ་ཀི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཤིང་འཛིན་པ་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་དཀར་པོ་དགྲེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཞྲེན་པ་དང་རོ་མྱང་བས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །སོ་གསུམ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཀང་། ནས། 
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་སོགས་རང་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་དོ། །སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ང་
དང་ང་ཡིར་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། བསམ་པས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དམིགས་པར་ལྟ་བ་སྤང་བའི་ཕིར་
ཆོས་བསན་ཏོ་སམ་ནས་སྦྱོར་བས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་སོང་པ་ིད་བསོམ་པ་རོགས་པ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ིད་ཀིས་
སོ། །སྲེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་དམིགས་པ་ལ་སོད་སོད་པ་སྲེ། བདག་ཅྲེས་བ་བའམ་ནས་
སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་གི་དམིགས་པའི་ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་བའོ་སམ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། མཚན་
མ་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། བསམ་པས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མཚན་མར་ལྟ་བ་་་་་་རང་ཀིར་ཡང་སྤང་བའི་ཕིར་དུ་སྦྱོར་
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བས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་མཚན་མ་མྲེད་པ་བསོམ་པ་རོགས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་ིད་ཀིས་སོ། །སྲེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་
ཡུན་རིང་པོ་ནས་མཚན་མ་ལ་སོད་སོད་པ་སྲེ་བུད་མྲེད་ཀི་མཚན་མའམ། ཞྲེས་སོགས་ནས། སྲེམས་ཅན་གི་
ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་བའོ་སམ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། སྨོན་པ་མྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། བསམ་
པས་བརྒྱ་བིན་་་་་་མདོ་སོགས་དང་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་་་་་་མདོ་རང་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་སྨོན་པ་་་་་་ཁམས་གསུམ་ལ་སྨོན་པ་ཞྲེས་

རང་ཨཱརྻ་སྤང་བའི་ཕིར་དུ་སྦྱོར་བས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་སྨོན་མྲེད་བསོམ་པ་རོགས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །སྲེམས་
ཅན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་སྨོན་ལམ་སོད་སོད་པ་སྲེ། འདི་ལྟར་བརྒྱ་བིན་དང་། ནས། སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་སྨོན་ལམ་གི་ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་ཆོས་བསན་པར་བའོ་སམ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་ཅན། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རགས་ཀི་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་སོབས་ཀིས་རང་
རྒྱུད་ལྡན་དྲེས་ཁོང་རང་ཕིར་མི་ལྡོག་ཡིན་མིན་སད་པའི་ཆྲེད་དུ་དྲེའི་ཆོས་གཞན་གིས་དི་བ་མངོན་དུ་བཏང་བ་
ཅན་གི་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་ཆོས་བརོད་པར་བྲེད་པས་སོ། །རང་རྒྱུད་ལྡན་དྲེར་མཚོན་པ་དང་ཤྲེས་པར་བྲེད་པས་
དྲེའི་རགས་ཀི་སྦྱོར་བའོ། །དག་ལྡན་རང་ཀིར་རོ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་ཆྲེན་པོའ་ིཡོངས་སུ་དིས་པར་བ་བ་དྲེ་
བརོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཚད་མྲེད་པའི་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་ཏྲེ། རིག་པའི་ཡུལ་ཏྲེ་གནས་
ལྔ་་་་་་ས། གཏན་ཚིགས། བཟོ། གསོ་བ། ནང་རིག་སྲེ་རིག་གནས་ཆྲེ་བ་ལྔ། སན་ངག ཟློས་གར། ཚིག་རྒྱན། མངོན་བརོད། ས་རིག་སྲེ་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའོ། །ཐམས་ཅད་
ཤྲེས་་་་་་མདོ་རྒྱན་ལུང་དང་སྦྱར་ལ་བཤད་དོ། །པའི་ས་བཅུ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་དུ་བཅས་
པའི་འཇིག་རྲེན་གིས་མི་འཕྲོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་ཨཱརྻས་སྦྱར། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་བདག་ིད་ཀི་་་་་
་གསྲེར་ཤྲེར་པ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་སྲེ། དྲེའི་ཡུལ་ནི་་་་་་གསྲེར་སོང་ིད་སོགས་བཅུའོ། །དྲེ་མངོན་སུམ་
དུ་བ་བའི་དུས་སངས་རྒྱས་པ་ན་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་སོབ་པའི་སྐབས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པའི་ས་བཅུ་པའི་སྦྱོར་བ་
ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དུས་དུས་མིན་ནི་དྲེ་ལྟར་མདོ་དོན་ནོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི་སྲེམས་ཅན་
འདུལ་བར་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བ་ལ་དུས་དུས་མིན་དུ་བཤད་དོ། །མངས་པས་འཇིགས་ནས་བསྡུས་ཏྲེ་
བསན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བཞི་པ་ནི་གོང་དུ་གསུམ་པ་གངས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་འོ།།  །།གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། 
སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར།་་་་་ཆོས་བཤྲེས། རྩྲེ་སྦྱོར་གི་དངོས་པོ་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་མངོན་རོགས་རོགས་པ་ཐོབ་པའི་བང་སྲེ་ལ་བསྡུས་བསོམ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་རྩྲེ་སྦྱོར་གི་
རོགས་པ་འབྱུང་བས་རྩྲེ་མོའ་ིམངོན་རོགས་འཆད་དོ། །ཚུལ་གང་གིས་ན། རགས་དང་ལོག་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་
བསད་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་སོ། །དྲེའི་དགོས་པ་ཅི་ན། རྩྲེ་སྦྱོར་གོ་ས་བར་བ་བའི་ཕིར་དུའོ། །གིས་པ་ལ་
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བཞི་སྲེ། སྦྱོར། མཐོང་། སོམ་ལམ། བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེའོ། །དང་པོ་ལ། རགས་སོགས་བཞི་བཤད། དྲེ་བཞི་ངྲེས་
འབྲེད་ཆ་མཐུན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། བཞི་ལས། དང་པོ་རགས་ཀི་རྩྲེ་མོའམ་རྩྲེ་མོའ་ིརགས་ལ།་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུས་

བཅུ་ཤྲེར་འབྱུང་དོན་དངོས་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་རྩྲེ་མོའ་ིམངོན་རོགས་ཞྲེས་སོ། །འདི་དག་དག་སར་སྦྱོར་བ་བཞག་སྲེ་ས་ཇི་བཞིན་བར་བཤད་པར་བ་སྲེ་རྩ་བ་ནི། དོད་ལ་
གནས་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་འགའ་ཆོས་ཅན། རྩྲེ་མོར་ཕིན་པའི་སྦྱོར་བའི་རགས་སམ་རགས་ཀི་རྩྲེ་སྦྱོར་ཐོབ་
པ་ཡིན་ཏྲེ། སད་དུས་སུ་མ་ཟད་རི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པ་བཅུ་གིས་གསར་དུ་ཐོབ་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། བཅུ་གིས་པོ་དྲེ་དག་དྲེའི་རགས་སུ་སངས་རྒྱས་བཞྲེད་
པས་སོ། །གོ་བུར་བ་དང་གཞན་དོན་གི་རགས་གིས་སུ་ཤྲེས་དགོས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཆོས་ཅན་ཆོས་འད། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གུས་སྦྱོར་་་་་་གསྲེར་སོགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཕིར། སད་དུས་སུ་་་་་་
གསྲེར་མ་ཟད་རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ན་་་་་་མདོ་ཡང་ཆོས་ཀུན་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་སོགས་དང་འད་བར་ལྟ་བ་དང་
བང་ཆྲེན་པོ་རི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་དང་འད་བ་ིད་དུ་ལྟ་ས་བརན་སོགས་སོ། ་་་་་གཟུགས་བརན་སྨིག་རྒྱུ་

སྦྲུལ་ལོ། །རི་ལམ་དུ་ཡང་ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་དང་ཁམས་གསུམ་ལ་དགའ་ཞིང་འདོད་པའི་སྲེམས་མི་
བསྲེད་པ་དང་། རི་ལམ་ན་ཡང་ན་ཐོས་ཀི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའམ་ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་པའི་སྲེམས་མི་
བསྲེད་དོ་་་་་་དྲེ་བས་མྲེད་ཞྲེས་སོ། །རི་ལམ་ན་ཡང་དྲེ་པ་འཁོར་་་་་་བང་སྲེ་ན་ཐོས་ལྷ་སོགས་མང་པོས་བསྐོར་ནས་ཆོས་སོན་པ་
མཐོང་སྲེ་ཆོས་དྲེའི་་་་་་མདོ་དོན་ཤྲེས་པར་བ་ཞྲེས་དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་། རི་ལམ་ན་ཡང་དྲེ་པ་ཞམ་འབྲིང་བརྒྱ་
ཕྲག་དུ་མ་དང་། སོགས་ནས། མདུན་དུ་བས་ཏྲེ་ཆོས་སོན་པ་མཐོང་སོགས་སོ། །རི་ལམ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་
ནམ་མཁར་འཕགས་ཏྲེ་་་་་་མདོ་ཆོས་སོན་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པོ་སོན་པ་སོགས་དང་། རི་ལམ་ན་ཡང་དྲེ་པ་ནམ་
མཁའ་ལ་འཕགས་ཤིང་ཆོས་སོན་སོགས་སོ། །་་་་་བརྒྱད་སོང་པར་བདག་ིད་ནམ་མཁར་འཕགས་ཏྲེ་ཅྲེས་རང་ིད་ལ་བཤད་དྲེ། འདི་རི་དཀའ། བར་

མར་བཤད། །རི་ལམ་ན་ཡང་མྲེའམ་གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོ་སོགས་ཀིས་འཇིགས་ཤིང་སྡུག་བསལ་བར་མཐོང་ཞིང་།་་་་་འདི་

རི་ལམ་དུ་རིས་པར་མ་བཤད། ཕིས་སད་ནས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་རི་ལམ་དང་འད་བར་ཆོས་སོན་པའི་སྲེམས་སྲེ་བ་དང་། 
རི་ལམ་དྲེ་རིས་པའི་འོག་ཏུ་སད་ནས་ཀང་ཀྲེ་མ་ཁམས་གསུམ་པ་འདི་དག་ཀུན་ཀང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྲེ། ་་་་་དྲེ་ལྟར་བསན་

པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས། རི་ལམ་དུ་དམྱལ་བ་དང་སོགས་པ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོའ་ིསྲེམས་ཅན་མཐོང་བ་སོན་དུ་
འགོ་བས་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་ངན་སོང་གི་མིང་ཡང་མྲེད་པར་་་་་་མདོ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་དྲེ་སྤོང་བ་རྲེས་
སུ་དན་པ་དང་། རི་ལམ་དུ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་མཐོང་ངམ་ནས་ངན་སོང་གསུམ་པོ་་་་་་བསྡུས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་
དྲེ་ལྟར་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །རི་ལམ་་་་་་མདོ་མམ་སད་པའི་ཚེ་གོང་ཁྲེར་དང་གོང་ལ་སོགས་པ་མྲེས་ཚིག་པར་གྱུར་
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ན་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་ཆོས་བདག་ལ་ཡོད་ན་་་་་་ཕིར་མི་ལྡོག་གི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་བདག་ལ་ཡོད་ན་མྲེ་འདི་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་
བརོད་པས་བདྲེན་པ་དྲེ་ིད་ཀི་སོབས་ཀིས་དྲེ་ཞི་བར་བྲེད་པའི་བདྲེན་པའི་བིན་བརླབས་གྲུབ་པ་དང་། རི་ལམ་
མམ་སད་པའི་ཚེ་གོང་ཁྲེར་ཚིག་པར་རྒྱུར་ན། ནས། ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བ་བའི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་
བདག་ལ་ཡོད་ན་བདྲེན་པ་དང་བདྲེན་པའི་ཚིག་འདིས་དྲེ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག སོགས་སོ། །ཁོང་ཕིར་མི་ལྡོག་ཡིན་
ནས་ཁིམ་ལ་ལ་ཚིག་ལ་ལ་མ་ཚིག་ན་སྲེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ཆོས་སྤོང་གི་ལས་བས་པར་ཤྲེས་པར་
བའོ། །ཞྲེས་མདོར་རོ། །བདག་རོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་ཏྲེ་བསམ་པ་དག་ཅིང་འཚང་རྒྱ་ལ་དྲེར་དྲེ་པ་རྣམས་
ཀིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ན་བདྲེན་པ་དང་བདྲེན་པའི་ཚིག་འདིས་སྲེས་པའམ་བུད་མྲེད་མི་མ་ཡིན་གང་གིས་གཟུང་
བའི་མི་མ་ཡིན་ཏྲེ་གུད་དུ་འགོ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་བརོད་པས་གནོད་སྦྱིན་དང་ཤ་ཟའི་གདོན་ལ་སོགས་མྲེད་
པར་བྲེད་པའི་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་། དྲེ་སྐད་བརོད་པས་མི་མ་ཡིན་པ་དྲེ་གུད་དུ་སོང་ན། ཞྲེས་སོགས།་་་་་འཕྲོས་མདོ་ལྟོས། 

རང་གིས་སྡིག་གོགས་་་་་་མདོ་དོན་དང་་་་་་མིང་དང་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་དབྲེན་པའི་གཞི་གསུམ་གིས་བདུད་ལས་ཀུན་མངོན་པར་ཤྲེས་
པས་ཕ་རོལ་བདུད་དང་སྡིག་གོགས་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་སངས་རྒྱས་བང་སྲེ་དག 
ཕར་ཕིན་བང་ཕོགས་སོགས་་་་་་སྡུད་པ་བསྲེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་བང་ཆྲེན་པོ་
རྣམས་ཀི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་དུ་རིག་པར་བའོ། །བང་པ་རྣམས་ནི། ཕིན་དྲུག་ནི། ནས། བཅོ་བརྒྱད་བར་
རོ། །ཞིང་དག་་་་་མདོ་སྲེམས་ཅན་སྨིན་གཞན་དིང་མི་འཇོག་པ་་་་་་མདོ་སོགས། བསམ་པ་་་་་ཨཱརྻ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པས་ཤྲེར་པ་ལ་སོབ་པ་དང་། གཞན་དིང་མི་འཇོག་པར་བ་བར་
འདོད་པ་དང་། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་སྲེམས་ཅན་སྨིན་སོགས་འདོད་པས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་
བའོ། །སོགས་སོ། །ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མྲེད་པར་རོགས་པས་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་
ཤིང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ནི་ཡུམ་མོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གང་སོད། གང་གིས་སད། གང་ལ་སད་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་གསུམ་དུ་མི་རོག་པས་ཡུམ་ལ་སོད་པའི་སོ་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་ྲེ་བར་གྱུར་པ་སྲེ། གང་སོད་པ་དང་གང་གིས་སད་པ་དང་གང་ལ་སད་པར་
འགྱུར་བའི་ཆོས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལྟར་སོད་པའི་བང་ཆྲེན་པོ་ལྷ་མི་ལྷ་
མིན་གིས་མི་ཐུབ་ནས། རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་ྲེ་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་སོགས། ཞྲེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་
གིས་་་་་་སྦྱོར་བ་ལས་དོན་གཞན་བརྒྱད་ངོ་བོ་བཞི་ཞྲེས་གསུང་སྲེ་དཔད་ནི་རྩྲེ་མོའ་ིམངོན་རོགས་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་གི་
རགས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་རགས་ཀིས་མཚོན་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་
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འཕྲེལ་བ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཡོད་ཅྲེ་ན། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་བཅུ་དྲུག་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ནི། འཛམ་བུའི་
གིང་གི་སྲེ་བོ་ཇི་སྲེད་དང་། སོང་གསུམ་གི་སྲེ་བོ་ཇི་སྲེད་ཀི་སངས་རྒྱས་མཆོད་པའི་དགྲེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོས་
པའི་དགྲེ་བ་རྣམ་པ་མང་དུ་དཔྲེར་མཛད་ནས། དྲེ་བས་རང་སྦྱོར་ལམ་རྩྲེ་སྦྱོར་ལ་གནས་ནས་གཞན་ལ་ཡུམ་
སོན་པ་ཆྲེས་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་དང་། སོགས་པ་་་་་འི་སས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་རྲེད་ཅིང་སོར་བ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་ཞྲེས་སིང་

མཆོག་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་སྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ིད་དོ། །སྦྱོར་ལམ་རྩྲེ་མོ་ཐོབ་པའི་བང་སྲེ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་
འཕྲེལ་གི་རྩྲེ་སྦྱོར་ཐོབ་སྲེ། འདིར་བཤད་བསོད་ནམས་རྣམ་འཕྲེལ་བཅུ་དྲུག་གསར་དུ་ཐོབ་པས་སོ། །ཞྲེས་རྩ་
འགྲེལ་ལ་དགོད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཆྲེས་རྣམ་པར་འཕྲེལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན། ཕི་
གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱད་དྲེ་གནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གི་ངོ་བོ་ིད་ནིའོ། །གང་ལས་
ན། མྲེ་ཏོག་དང་སོགས་པ་བདུག་པ་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་ནམ་འཚོའི་བར་མཆོད་པ་དང་། དགྲེ་བ་བང་
ཆུབ་ཏུ་བསོས་པས་དགྲེ་བ་མང་དུ་འཕྲེལ་བ་དང་པོར་དཔྲེར་མཛད་ནས་དྲེ་བས་ཀང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ན། བཅུ་དྲུག་
པོ་ས་མ་ས་མ་བས་ཕི་མ་ཕི་མ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ན། སྦྱོར་
བ་ལས་གཞན་བརྒྱད། སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་བརྒྱད་དོ། །དྲེ་གིས་འདྲེས་པར་སོན་ཏྲེ། འཛམ་བུའི་གིང་དང་། 
སོགས་པ་གིང་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་བཞི་ནས། སོང་གཅིག་སོང་གིས་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྲེན་གི་་་་་་འབུམ་ཊིཀ་སྲེམས་ཅན་
ཇི་སྲེད་ཀིས་དྲེ་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་རང་ི་མ་གཅིག་ཙམ་་་་་་སྡུད་པ་དུ་སྦྱོར་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིཤྲེར་ཕིན་བསོམ་ཞིང་ིན་
གཅིག་ཙམ་་་་་་སྡུད་པ་གཞན་ལ་ཡུམ་སོན་པ་ཆྲེས་ལྷག་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་འཕྲེལ་དང་པོ་དང་ ་་་་་ཐ་ན་ི་མ་གཅིག་གཅིག་

རྲེས་སུ་མཐུན་བྲེད་ན། དྲེ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕུང་པོས་བསོད་ནམས་ཆར་མི་ཕོད། ཅྲེས་སོགས་སྡུད་པ་ལས་སོ། །དྲེ་བས་ཡུམ་གཞན་ལ་སོན་པ། ནས། ཡུམ་
དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྲེད་པས་རྣམ་པར་སོད་ན་བསོད་ནམས་ཆྲེས་མང་དུ་འཕྲེལ་ལོ། །སོགས་སོ། །་་་་་བོ་དོང་པ་ནི། 

གང་ཟག་ཚོགས་སྦྱོར། སྦྱིན་པ་ཟང་ཟིང་དང་ཆོས་ཀི་ཁད་དོ་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་བས་ཀང་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་་་་་་ནོར་བུ་རྲེད་ཅིང་སོར་བའི་དཔྲེས། ས་མ་བས་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པར་ིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྲེར་པ་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་རྣམ་འཕྲེལ་གིས་པ་དང་། 
དཔྲེར་ན། སོན་ཆད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་རྲེད་མ་མྱོང་བའི་སྲེས་བུ་ཞིག་གིས་དུས་གཞན་ཞིག་དྲེ་རྲེད་པར་
འགྱུར། །ཅྲེས་སོགས་་་་་་ཏྲེ་དགའ་བ་ལས་དུས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དྲེ་སོར་ན་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་དང་དྲེས་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་བཞིན་དུ། ནས། རིན་པོ་ཆྲེའོ་སམ་
དུ་བསམས་ཏྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བ་དང་མ་བྲལ་བར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །དོན་དམ་པར་
ཡུམ་དང་་་་་་མདོ་དྲེ་ལས་གཞན་གང་ལ་སོད་པ་མྲེད་པས་ཡུམ་ལ་སོད་པ་དང་ཡུམ་གིས་ཀ་ཡང་མི་དམིགས་ ་་་་་དྲེ་

ཡན་དག་ལྡན་མདོ་དངོས་དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་མི་སྲེ་བ་སྲེ་འཕྲེལ་་་་་་ཨཱརྻ་འགིབ་བམ་སྲེ་འགག་་་་་་དག་མྲེད་པའི་ཆོས་ལ་ངྲེས་
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རོག་གི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་གསུམ་པ་དང་། བང་ཆྲེན་པོ་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྲེ། 
ཞྲེས་སོགས་སོ། །སྲེ་མི་སྲེ་གིས་ཡིན་གིས་མིན་གང་གིས་ཀང་་་་་་མདོ་དོན་དམ་པར་འཚང་མི་རྒྱ་བས་དོན་
དམ་པར་གང་་་་་་མདོ་བང་ཆུབ་པར་བ་བ་འབྲས་བུ་དང་གང་གིས་བང་ཆུབ་པར་བྲེད་པའི་རྒྱུའི་ཆོས་དང་བང་ཆུབ་
པ་པོའ་ིསྲེས་བུ་་་་་་མདོ་དོན་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་་་་་་མདོ་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བཞི་པ་
དང་། སྲེ་བས་བང་ཆྲེན་རོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་རམ། ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་
བང་ཆྲེན་པོ་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ནི་འཚང་རྒྱ། འདིས་རྒྱ། འདི་ནི་རྒྱ་ཞྲེས་མི་སྲེམས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །འཛམ་བུའི་གིང་་་་་་མདོ་ནས་སོང་གསུམ་གི་སྲེམས་ཅན་སྲེད་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་སོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི། 
ཚད་མྲེད་བཞི། མངོན་ཤྲེས་ལྔ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་གཟུགས་མྲེད་པའི་སོམས་འཇུག་ལ་་་་་་ཀུན་མདོ་བཀོད་ནས་
ཐོབ་པ་ལས། རང་རྩྲེ་སྦྱོར་ལ་གནས་ནས་གཞན་ལ་ཡུམ་སོན་པ་ས་མ་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་
འཕྲེལ་ལྔ་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་པ་
དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་རང་ཀིར་ས་མ་མི་བགང་འདི་གིས་སོ་སོར་བྲེད་དོ། །དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷའི་རིས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བ་
དང་་་་་་མདོ་མཆོད་པ་དང་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་བསྲུང་བའི་ཕིར་ྲེ་བར་འོང་ཞིང་དྲེ་བས་དགོངས་ཤིང་ནད་དང་གནོད་པ་མྲེད་
པའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་དྲུག་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞི་དག་ཀང་ྲེ་བར་འོང་ནས། འོག་མིན་བར། 
སོགས་སོ། །ཡུམ་་་་་་མདོ་ལ་སོད་པའི་མཐུས་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་ཚུར་གཙེ་མི་
ནུས་པར་མྱ་ངན་གིས་ནོན་པར་བྲེད་པའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བདུན་པ་དང་། བདུད་སྡིག་ཅན་མྱ་ངན་གི་ཟུག་
རྔུས་ཟུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སོན་པ་དང་འད་བའི་སྲེ་བོ་ནི་བང་པ་རྣམས་ཏྲེ་དྲེ་དང་མཚུངས་
པར་གནས་པ་ནི་དྲེ་དག་གི་བ་བ་མས་སུ་ལྲེན་པའོ། །ཞྲེས་སྲེ་བ་བ་ནི་སྦྱིན་སོགས་བསབ་པ་མམ་པ་ལ་
མདོར་བཤད་དོ། །དྲེ་འདའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བརྒྱད་པ་སྲེ། སོན་པ་དང་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་བང་
པའི་ཐྲེག་པ་བ་དང་གནས་པར་བ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་གསྲེར་ལྟར་ཡོད་དོ། །ཡང་ན་སོན་པ་དང་འད་བར་ཐྲེག་པ་
གཅིག་་་་་་གྲུ་གཅིག་ཅྲེས་མདོ་ལ་ཞུགས་པའི་སྲེ་བོ་ལ་མཚུངས་པ་སྲེ་མཐུན་ཅིང་གུས་པར་གནས་ཞྲེས་ ་་་་་རང་ཀིར་དུ་བང་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་འད་བ་ནི་བརྒྱད་པའོ། །ཞྲེས་པས་སོ། །སྦྱར་རུང་སམ་མོ། །ཞྲེས་བ་བ་བསོད་ནམས་རྣམ་
འཕྲེལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། ཡང་་་་་་གསྲེར་བརྒྱད་དྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་གཟུགས་
མྲེད་ཀི་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་དབང་གིས་མི་སྲེ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ན་རང་གི་ཡིད་བྲེད་ཀི་ ་་་་་མདོ་དི་མས་ཡོངས་སུ་
དག་ཅིང་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་སོབ་པའི་བསབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོབས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་



196   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བྲེད་ཀི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་དགུ་པ་དང་། བསམ་གཏན་སོགས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཀང་་་་་་ཀུན་བཏུས་དྲེའི་
དབང་གིས་མི་སྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་སོབ་པའི་བང་ཆྲེན་པོ་ནི་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིད་ལ་བ་བའི་དི་མས་
དག་ཅྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་དང་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ་སོ་བ་སྲེ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ངྲེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་རྩྲེ་
སྦྱོར་འཕྲེལ་བའི་རྣམ་འཕྲེལ་སར་གི་དྲེ་པས་ཆྲེས་ཁད་པར་འཕགས་པ་བཅུ་པ་དང་། བརྒྱད་སོང་པར་་་་་་ས་ཕོགས་བ་
ཚྭ་ཅན་མང་ཡང་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའ་ི་་་་་བར་མར་གསྲེར་འབྱུང་བ་དཀོན་པའི་དཔྲེས། ཡུམ་ལ་སོབ་པའི་སྲེམས་ཅན་
ཉུང་། །ཞྲེས་སོགས། ངྲེས་པར་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བའི་ས་མས་བས་རྣམ་
འཕྲེལ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལས་ཅན་གི་སྲེམས་ཅན་དཀོན་པའི་དཔྲེས། རྣམ་མཁྲེན་
གི་ལམ་འདིར་འཇུག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཉུང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་་་་་་མདོ་མ་དམིགས་
པར་རོགས་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་སྲེར་ས་སོགས་ཀི་སྲེམས་མི་སྲེ་བའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་
བཅུ་གིས་པ་དང་། སྲེར་ས་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་མི་སྲེའོ། །སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་་་་་་མདོ་

མ་དམིགས་པར་རོགས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ། བདྲེན་པ་དང་ལྡན་པར་རོགས་པའི་སྲེམས་རབ་ཏུ་མི་སྲེ་
བའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་སྲེམས་མི་སྲེའོ། །སོགས་སོ། །ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཤྲེར་ཕིན་ཤྲེས་ནས་བསོམ་པའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བཅུ་བཞི་པ་དང་། 
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་གིས་འདུས་པའི་དཔྲེས། ཡུམ་ཟབ་མོ་འདིར་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་
འདུས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་་་་་་རང་གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་་་་་་ནི་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་

ལྲེགས་དག་གོ་ཞྲེས་གསྲེར་་་་་་མཛད་པའི་ས་བརྲེས་ཤིང་ཐྲེག་དམན་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མི་མཛད་པ་བཅོ་ལྔ་པ་ཞྲེས་དག་ལྡན་འཐོབ་པའི་ས་མ་བས་རྣམ་
འཕྲེལ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཡང་ཐོབ། ཅྲེས་སོགས་སོ། །ཤྲེར་ཕིན་སོགས་ངྲེས་པར་
འབྱུང་བ་འབྱུང་བྲེད་སོགས་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་ཆོས་དབིངས་ཙམ་དུ་མཐོང་བས་ ་་་་་མདོ་དང་དག་སིང་སོགས་

ཡང་དག་རོགས་ཆུབ་ལ་ྲེ་བར་་་་་་མདོར་མི་སང་གྱུར་པའི་ས་མ་བས་རྣམ་འཕྲེལ་བཅུ་དྲུག་པ་སྲེ། འདི་ནི་ཤྲེར་ཕིན་
ནོ། །ཤྲེར་པ་ནི་འདི་ན་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་ཤྲེས་པ་མྲེད། སོགས་ནས་བང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སོད་པའི་བར་རོ། །ཞྲེས་བ་
བའི་བསོད་ནམས་རྣམ་འཕྲེལ་ས་མ་བརྒྱད་ལས་གཞན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དྲེ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཕི་ནང་གང་གང་ངག་
ལས་ཤྲེས་སོ། །འབུམ་ཊིཀ་ཏུ། དང་པོ་བས་གིས་པ་་་་་་ཁད་པར་དུ་ཞྲེས་སོགས་དམན་པར་འཆད་ཅིང་། སིར་བཅུ་དྲུག་
པོ་ས་མ་བས་ཕི་མ་འཕགས་པར་མི་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་
འཕྲེལ་བས་རྣམ་པར་སྤྲེལ་བའི་རྩྲེ་སྦྱོར་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕིན་པ་སྲེ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་མཚན་ིད་
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རྣམས་ནི་ངྲེས་པར་བརན་པ་ཡིན་པས་ངྲེས་པར་བརན་པ་སོན་ཏོ། །རྩ་བ་ནི། ཀུན་མཁྲེན་ིད་གསུམ་གི་ཆོས་བླ་
ན་མྲེད་པ་རྣམས་བང་པའི་ཐྲེག་པའི་གང་ཟག་གིས་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསོས་ཤིང་་་་་་ཨཱརྻ་སྲེམས་ཅན་
གི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་བསམ་པ་བརན་པོ་ཅན་གི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ནི། བརན་པའི་རྩྲེ་མོ་ཞྲེས་ནི་
མངོན་པར་བརོད་དོ། །དགྲེ་་་་་་བརྒྱ་བིན་གིས་རྩ་འདིས་གང་ཟག་བང་པའི་ཐྲེག་པ་བ་གང་གིས་རོགས་བང་དུ་
དམིགས་པ་དྲེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་་་་་་མདོར་བསན་རྣམ་མཁྲེན་ིད། རང་བྱུང་་་་་་ལམ་ཤྲེས་གི་ཟག་མྲེད་
ཀི་ཆོས་རྣམས་་་་་་གཞི་ཞྲེས་སུ་འགྲེལ་ཆྲེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ཅིག་་་་་་དང་པོའ་ིམདོ་ཅྲེས་དང་། སྲེམས་ཅན་མ་བསལ་
བ་རྣམས་སོལ་བར་འགྱུར་རམ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་བ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་སར་བཤད་པའི་བསོད་ནམས་སྤྲེལ་་་
་་་གསྲེར་བའི་རིམ་པས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོབས་ཀིས་རྣམ་
པར་མི་རོག་པ་རོགས་པའི་གནས་སྐབས་སྲེ་འཚང་རྒྱ་བ་ིད་ཀིས་དྲེ་དུས་ན་དམིགས་མྲེད་ཀི་བམས་པ་དང་
སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་མངོན་དུ་བྲེད་པ་སྲེ་དྲེའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གཞན་དོན་བྲེད་པའི་རྒྱུ་
སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་མཚན་ིད་དང་། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་
མཁྲེན་གསུམ་གི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་དུ་སོས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བླ་ན་མྲེད་པ་
སྲེ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་བྲེད་པ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའི་ངྲེས་པར་བརན་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞྲེས་པ་ལ་ཕལ་ཆྲེན་་་་་་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ཞྲེས་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་གསྲེར་རོ། །བཞི་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་ངྲེས་
པར་བརན་པར་བྲེད་པ་བཟོད་པའི་སོབས་ཀིས་སྤང་རོགས་ངྲེས་པར་བརན་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ིད་ནི་
སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་མཆོག་གི་རྩྲེ་སྦྱོར་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ནི། གིང་
བཞི་པ་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་པར་སོང་ལ་སོང་སི་ཕུད། དྲེ་སོང་སོང་གིས་བར་མ། དྲེ་སོང་སོང་གསུམ་
སོང་ཆྲེན་ཏྲེ་དྲེའི་སའི་སང་གངས་དང་།་་་་་སིང་མཆོག དྲེའི་ཆུ་སྐྲ་རྩྲེ་གཅིག་བརྒྱར་བས་པའི་ཆ་གཅིག་གིས་བླངས་
པའི་ཆུ་ཐིགས་ཀི་གངས་དཔྲེར་མཛད་ནས། དྲེ་པས་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་བསོད་ནམས་ཆྲེས་ཆྲེར་མང་
པོར་བསན་པ་ིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ན། ཐྲེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་དང་། སོད་པ་
ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། སྲེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པས་བང་སྲེའི་དགྲེ་རྩ་ལ་་་་་་དག་ལྡན་ལ་རྲེས་སུ་
ཡི་རང་བའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གིས་དང་གིས་མྲེད་པའི་འདུ་ཤྲེས་ནུབ་
པས་སྲེམས་དང་དྲེ་ལས་དོན་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པར་དོན་རང་བཞིན་པར་ཅྲེས་སོ་་་་་་སྲེམས་མམ་པར་གནས་པ་དྲེའོ། །་་་་་
སྡུད་པར། མི་ལྡོག་བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡི། །སྲེམས་བསྲེད་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡི་རང་ན། །སོང་གསུམ་རི་རབ་སང་ལ་གཞལ་བས་ཚད་བཟུང་རུང་། རྲེས་སུ་
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ཡི་རང་དགྲེ་བ་དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མིན། །ཞྲེས་སོ། །དཔྲེ་དོན་་་་་་དྲེ་ཐམས་ཅད་མདོར་ཡོད་དོ། །འགྲེལ་བ་ལ། འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་མང་པོ་
བསན་པ་ིད་ཀིས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་མཚན་ིད་བརོད་དོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་གི་མང་ན། སྦྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་དང་སོགས་པ་སིང་རྲེ་ལ་སོགས་པའི་་་་་་གསྲེར་རང་ཀིར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སར་བཤད་ལྟར་
གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །གང་ལས་མང་ན། གིང་བཞི་པ་
དང་སོགས་པ་སོང་གཅིག་གིས་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གི་སའི་སང་གངས་དང་ཆུའི་ཐིགས་
གངས་སོ་སོར་དཔྲེར་མཛད་ནས་དྲེ་ལས་ཀང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་མང་ན། དྲེ་དག་ལས་ཆྲེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པར་རོ། །དྲེ་བས་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ན། ལུགས་ལས་་་་་་སོབ་དཔོན་གིས་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་གསྲེར་དུ་བྱུང་འདིར་ཆད་དཔག་ཚད་
སོགས་ཀིས་ཚད་སིད་པའི་དངོས་པོ་ནི་འདོམ་གང་ལྟ་བུའི་ས་རྡོ་སང་ལ་གཅལ་བའི་ཚད་ཀིས་བསྲེས་པས་སང་
གིས་་་་་་མདོ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་ནུས་སོ་ཞྲེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་སོང་གསུམ་ ་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་ཚད་
གཟུང་དུ་རུང་གི་དྲེའི་ཚོགས་གིས་ཚད་ལས་འདས་པས་སོ།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དོན་དངོས། །དྲེ་འདའི་བསོད་ནམས་མང་པོ་
ཅན་གི་རྩྲེ་གཅིག་པའི་ཆོས་མཆོག་ནི་སྲེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རགས་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་ཨཱརྻ་ལ་
སོགས་པ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་འབྲེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞིའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བའོ། །འདིས་འགྲེལ་ཆྲེན་འགྲེལ་ཆུང་གི་རང་ལུགས་འདིར་མངོན་ཞིང་སར་བཤད་བཤད་པའི་རྣམ་
གངས་སུ་གསལ་ལོ། །གིས་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། སྤངས་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་བ་གྲེན་པོ་དང་བཅས་པ། མཐོང་ལམ་གི་བང་
ཆྲེན་སྲེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྲེད་རྒྱུ། འབྲས་བུ། བྲེད་པ། རང་གི་ངོ་བོ་བསོམ་པ་རྣམས་སོ།་་་་་ཤྲེར། །དང་པོ་ལ། སིར་
མཚམས་སྦྱར། སྤངས་གྲེན་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེ་རིམ་དང་བསྟུན་ན་ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་གི་
འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་གྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པས་དྲེ་དག་
སོན་ནོ། །གིས་པ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཟུང་རོག་མདོར་བསན། 
འཛིན་རོག་མདོར་བསན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལས་རྲེ་ཤིག་དང་པོར་སྤང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་
གཟུང་རོག་གིས་པོ་མདོར་བསན་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། འདིར་བཤད་རོག་པ་བརྒྱད་དང་། སྐབས་དང་གི་སྦྱོར་
ལམ་གི་ཁད་ཆོས་རོག་པ་བཞི། གྲེན་ཚོགས་ཀི་བརྒྱད་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ན། ཨཱརྻ་་་་་་བཙུན་གོལ་ཨ་བྷ་ཡ་

ལྟར་ན་སར་གི་སྦྱོར་ལམ་གི་བཞི་པོ་མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། གཞན་ལ་མཐོང་སོམ་གིས་ཀའི་སྤང་བ་ཡོད་
དོ། །གྲེན་ཚོགས་ཀི་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་གཟུང་རོག་དང་པོ་གིས་དངོས་པོ་ཙམ་དང་གྲེན་པོ་
ཁོ་ནའི་་་་་་ཡུལ་ཅན་མིན་ལ་འདིའི་གཟུང་རོག་དང་པོ་གིས་རྣམ་བང་ཕོགས་འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ཅན་མིན་ཞིང་ཡུལ་
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ཡང་སར་གི་གིས་པའི་ཡུལ་རྣམ་བང་ཕོགས་དྲེ་འབའ་ཞིག་ལ་ཕྲེ་བས་སོ། །དྲེ་ིད་ཀི་ཕིར་སོབ་དཔོན་ལྟར་
ནའང་ཁད་ཆྲེའོ། །ངོ་བོ་ལ་ཡང་ཁད་ཡོད་དྲེ་སར་གི་སྦྱོར་ལམ་གི་ཁད་ཆོས་དགག་རོག་ཏུ་ཕལ་ཆྲེར་འདོད་ཅིང་
འདི་སྒྲུབ་རོག་ཡིན་པས་སོ། །འདིར་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་རྲེ་རྲེ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞི་
བཞི་དང་ལྡན་པར་བསན་པ་དང་། ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། འདི་བཞིའི་རགས་པ་དོད་ཀི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ། དྲེ་བས་
ཅུང་ཕྲ་བ་བཞི་རྩྲེ་མོའ་ིརྲེས་ཐོབ་ཏུ། དྲེ་བས་ཀང་ཅུང་ཕྲ་བ་བཞི་བཟོད་པའི། དྲེ་བས་ཀང་ཕྲ་བ་བཞི་ཆོས་མཆོག་
གི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ལྡན་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཡང་ན་འདི་བཞི་རིམ་བཞིན་དོད་སོགས་བཞིའི་རྲེས་ཐོབ་ཏུ་ལྡན་ནོ་
ཞྲེས་ཁས་བླངས་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ལས། རོག་པ་བཞི་
བཤད་དྲེ།་་་་་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་ཞྲེན་པ། རང་བཞིན་གི་རྣམ་རོག་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་། གྲེན་པོའ་ིརྣམ་རོག་ཕར་ཕིན་
སོགས་ངན་འགོའ་ིགྲེན་པོ་ལ་རོག་པ་དང་། དྲེ་ཁོ་ནའི་རྣམ་་་་་་ཀུན་ཆོས་བཤྲེས་རོག་རྣམ་ཐར་སོ་སོང་ིད་སོགས་་་་་་བདག་

མྲེད་གིས་ལ་རོག་པ་འཐོབ་པའི་རྣམ་རོག་སྐུ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་ལ་རོག་པ་བཞི་ལས། མཐོང་སྤང་གཟུང་རོག་
འདི་གིས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་རོག་མིན་པ་གཞན་གསུམ་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །འཛིན་རོག་གིས་ཀང་དྲེ་དང་
འད་བ་ལས་འཛིན་རོག་ཐ་མ་རང་བཞིན་གི་རྣམ་རོག་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་གྲེན་པོའ་ིརྣམ་རོག་གོ །ཡང་འདིར་
བཤད་སོམ་སྤང་རོག་པ་བཞི་ཡང་རང་བཞིན་གི་རྣམ་རོག་མིན་པ་གཞན་གསུམ་ཅི་རིགས་སོ། །རོག་པ་དྲེ་དག་
སྤོང་ཚུལ་ནི། སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་གཅིག་ནས་ཕྲེ་སྲེ་སྤོང་། འཇུག་པའི་དུས་སུ་བསྡོམས་ཏྲེ་སྤོང་་་་་་ལྕུག་མ་

བཀམ་པ་གཅོད་པའི་དཔྲེས་དུས་གཅིག་ཏུ་དཔྲེས་མཚོན་ན་་་་་་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་དུས་སུ་མངོན་པར་རོགས་པའི་སོ་སོར་འདི་དང་འདིའོ་ཞྲེས་

བསམས་པས་་་་་་དོན་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་དུས་སུ་ྲེས་བྲེད་ཀི་མི་རྒྱལ་པོའ་ིལྟ་བ་པོས་གཟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །སིང་་་་་་དྲེའི་རྲེས་སུ་

པོའ་ིདོན་བསོམ་པའི་ྲེར་བསྡོགས་ཀི་དུས་སུ་དྲེ་དག་གཤྲེད་མའི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་ལྟ་བུ། དྲེའི་འཇུག་པ་དངོས་
གཞི་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་དྲེ་དག་གི་ཡན་ལག་གཅད་པ་སོགས་ལྟ་བུ། སིང་དོན་བསོམས་པ་རབ་ཀི་མཐའ་
བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་དུས་སུ་དྲེ་དག་གི་མགོ་བཅད་པ་ལྟ་བུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་་་་་་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ནི་སར་མི་སྲེ་
བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །དོད་སོགས་བཞིར་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་
བདྲེན་མྲེད་གོམས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་རོག་པ་མས་སྨད་པས་སྲེས་བུ་ལུས་བཀྲུ་སྨན་གི་སྦྱངས་པ་ལྟར་བས་
ནས་མཐོང་ལམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྨན་བཅུད་ཀིས་ལྲེན་ལྟ་བུ་སྲེའོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །་་་་་རྒྱས་པར་ལྟོས་དཀྱུས་མ་སྦྲྲེལ་
ཏྲེ། འདི་ལ་གསུམ་སྲེ། རོག་པའི་ཡུལ་་་་་་ཤྲེར་དང་་་་་་བོད་ངོ་བོ་བཤད། རོག་པ་དྲེའི་དབྲེ་བ་བཤད།་་་་་ཤྲེར་སོགས། རོག་་་་་་
ཤན་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་གང་ཡང་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པའི་བང་སྲེའི་
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ལམ་འབྲས་བཅས་བདག་གི་འཇུག་བར་འཁྲུལ་བའི་དོད་ཀི་རྲེས་ཐོབ་ཀི་རོག་པ་མཚན་གཞི་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་
སྦྱོར་གི་སྤང་བ་དང་པོ་་་་་་འཇུག་པ་་་་་འི་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་རྲེན་པ་ནི་ཞྲེས་ཨཱརྻ་གཟུང་རོག་ཏུ་མཚོན། མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ི
ྲེར་བསྡོགས་ཀི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག སིར་དྲེ་ལྟར་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་མཚན་ིད་དྲེ། ཇི་ལྟར་གིས་དང་གིས་
མྲེད་པའི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མི་འགྱུར་བར་བསོ། ཞྲེས་་་་་་ཨཱརྻས་དངས་སོ། །ཐྲེག་དམན་གི་ལམ་འབྲས་བཅས་རང་གི་ལྡོག་
ཡུལ་ལོ་ཞྲེས་འཛིན་པའི་རྩྲེ་མོའ་ིརྲེས་ཐོབ་ཀི་རོག་པ་མཚན་གཞི་མཐོང་རྩྲེའི་སྤང་བ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་
མཚོན། མཐོང་རྩྲེའི་འཇུག་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག སིར་དྲེ་ལྟར་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་མཚན་
ིད་དྲེ། ཤཱ་བུ་ཡུམ་ནི་མི་རོག་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། གཟུང་རོག་གིས་ྲེར་བསྡོགས་ཀིས་
སྤོང་སྲེ་རགས་པས་ཤྲེས་ས་བས་སོ། །འཛིན་རོག་གིས་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀིས་སྤོང་སྲེ་ཕྲ་བས་ྲེར་བསྡོགས་
ཀིས་སྤོང་མི་ནུས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོ། །་་་་་བསྡོགས་ནི་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འཇུག་པ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ནི། 
ཡུལ་དགུ་རྲེ་ཡོད་པས་སོ་སོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུའི་བདག་ིད་ ་་་་་རྲེ་རྲེ་ཆོས་ཅན་དུ་བའོ། །དོ། །གསུམ་པ་ནི། རོག་
པ་དྲེ་དག་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཛིན་པ་མིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པས་རྣམ་པར་རོག་པའི་བདག་ིད་དག་ ་་་་་
རང་ཀིར་རོག་པའི་བདག་ིད་དོ་ཞྲེས་སོ། །ཏུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །་་་་་ཡུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རོག་པའི་བདག་ིད་ལ་རོག་པའི་ཞྲེས་སིང་མཆོག དག་ལྡན་
ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀུན་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་
རོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བང་སྲེའི་འཇུག་པའི་
ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། བང་པའི་བླང་བའམ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
ལྲེན་པར་འདོད་པའི་སོ་ནས་དོན་ལ་རང་གི་འཇུག་བའི་གཟུང་བའོ་སྲེ་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་རོག་ནི། འདིར་བཤད་
འཇུག་རོག་གོ །དངོས་པོ་མཚན་མར་དང་རང་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་དམིགས་ཤིང་འཛིན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་
ལམ་འབྲས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བང་སྲེའི་ལྡོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་
རྒྱལ་གི་བླང་བའི་ཆོས་མཚན་འཛིན་ཅན་དྲེ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འདོར་བར་འདོད་པའི་སོ་ནས་དོན་ལ་
ལྡོག་བའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་རོག་ནི་འདིར་བཤད་ལྡོག་རོག་གོ །ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་གིས་
སམ་བཅོ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། མཐོང་རྩྲེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་འཐོབ་པའི་གྲེགས་བྲེད་པའི་ཕིར། མཐོང་
སྤང་ོན་མོངས་པ་དང་འད་བར་་་་་་ཆོས་ཤྲེས་ནི་ོན་མོངས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་བ་བ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཕིར་ཞྲེས་པའི་དོན་ནོ་ཞྲེས་འདོན་ཞིང་འཆད་

དོ། །གིས་པ་ནི། སོ་སོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་དགུ་རྲེ་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པའི་དབྲེ་བས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། འདིར་བཤད་གཟུང་རོག་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་གི་
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ཡུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །དོན་དམ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་
སང་བའི་ཕིར། དྲེར་ཐལ། རང་གིས་བརགས་པ་ལྟར་གི་དངོས་པོ་སྲེ་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གནས་པ་དང་མ་འབྲྲེལ་
བར་ཏྲེ་མྲེད་བཞིན་དུ་དྲེ་འཛིན་བྲེད་དུ་འཇུག་པ་ིད་ཀིས་སོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་
མདོར་བསན་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ལ་སར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འདི་ལྟར་
བཤད་་་་་་བོད་རྣམས་དྲེ། སོ་སོའ་ིསྲེ་བོས་བདག་རས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པས། སོ་སྲེའི་བདག་འཛིན་དྲེ་རས་འཛིན་
ཡིན་ལ། དྲེས་ན་སོ་སྲེའི་འཛིན་པའི་ནང་ཚན་ལ་དམིགས་པའི་རོག་པ་རས་རོག ན་རང་སོགས་འཕགས་པས་
བདག་བཏགས་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པས། འཕགས་པས་བདག་འཛིན་ནི་བཏགས་འཛིན་ཡིན་ལ། དྲེས་ན་
འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ཅི་རིགས་ལ་དམིགས་པས་བཏགས་འཛིན་རོག་པར་འདོད་དོ། །ཁ་ཆྲེ་གཞོན་ནུ་དཔལ་
ནི། འཛིན་པའི་རོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི། གང་ཟག་གི་རས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །སྲེས་བུ་
བཏགས་པར་ཡོད་པ་ནི། ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཤྲེར་བ་ལ་སོད་པ་ནི། སིང་པོ་མྲེད་པ་ལ་
སོད་པའོ། །གཟུགས་སོགས་དབྲེན་པའི་ཕིར། ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་དུ་དབྲེན་པའི་ཕིར་དྲེ་མི་ཞུམ་པ། 
ཞྲེས་སོགས་གྲེན་པོའ་ི་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་སོ་ནས་སོ། །གིས་པའི་མདོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་་་་་་མི་ཞུམ་པའི་རྒྱུ་རབ་འབོར་ལ་དྲེ་

བས་དིས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་མཆིས་པའི་སད་དུ་བང་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་ལ་མི་ཞུམ། ནས་རྒྱས་པར་རོ། །དག་སིང་
རང་ཀིར་དུ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་སྲེམས་ཅན་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའི་
ཕིར་རོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་ནི། སོ་སོའ་ིསྲེ་བོ་དག་གིའོ། །གིས་པ་ནི་འཕགས་པ་དག་གིའོ། །ཞྲེས་དང་། དག་ལྡན་
དུ། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་སྲེམས་ཅན་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་པ་ནི། སོ་སོའ་ིསྲེ་བོ་དག་གི་སྲེ་དྲེ་
དག་གིས་མ་སྤངས་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པ་དག་གི་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གིས་སྤངས་པའི་ཕིར་དང་། 
མཐོང་བས་སྤངས་པར་བ་བའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གིས་པ་སྲེམས་ཅན་
བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་པ་ནི། འཕགས་པ་དག་གིས་སྲེ། དྲེ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་གིས་མ་
སྤངས་པའི་ཕིར་དང་། སོ་སོ་སྲེ་བོ་དག་ལ་དང་པོ་ིད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་པས། འདིར་བཤད་རས་རོག་
སོ་སྲེའི་དང་། བཏགས་རོག་ན་རང་འཕགས་པའི་རོག་པར་གསལ་ལ། དྲེ་དག་ཀང་སིར་མཐོང་རྩྲེའི་མི་མཐུན་
ཕོགས་ཡིན་ཞིང་སྤོང་དགོས་པས་མཐོང་སྤང་དུ་བཞག་གོ་ཞྲེས་སམ། ཡང་ན་རོག་པ་གིས་ཀི་ཡུལ་རས་
འཛིན་བཏགས་འཛིན་ལ་དགོངས་སོ་ཟྲེར་དགོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སོ་སྲེས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་དུ་
ཤྲེས་པས། འཛིན་རོག་དང་པོའ་ིརྣམ་བཞག་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གི་དྲེ་མོས་པ་ཡིད་བྲེད་ཡིན་ལ་འདིར་ནི་
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དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཡིད་བྲེད་བརོད་པར་འདོད་པས་སོན་མྲེད་དོ། །འཕགས་པ་ལ་་་་་་དངོས་ཡང་རས་འཛིན་ཡོད་དྲེ་་་་་་དོན་

དགྲེ་སོང་དག་མཚན་མོ་འདས་ནས་ནང་པར་གི་དུས་སུ་ངས་སོག་ཆགས་ལྲེ་སྦྱང་སྐད་འབིན་པའི་ས་ཐོས་སོ་
ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །་་་་་འཛིན་རོག་གིས་པ་ནི་རྣམ་བཞག་མ་ཁབ་བོ། །ཞྲེ་ན། ཚིག་དྲེ་ནི་ཐ་སད་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་ལ་
མིན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻ་གསུངས་པས། རས་འཛིན་དང་དྲེ་ལ་དམིགས་པ་གིས་སུ་འབྲེད་དམ་
དཔད་དོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། སོ་སྲེ་དོན་ནུས་པའི་རས་སུ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་རས་རོག་དང་། 
འཕགས་སྲེ་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་བཏགས་རོག་ཏུ་བཞྲེད་དྲེ། སོ་སོའ་ིསྲེ་བོ་ཡུལ་
དུ་བས་ཏྲེ་སྲེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་བཏགས་པར་
ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཞྲེས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལ་སོ་སོའ་ིསྲེ་བོ་དྲེ་དག་ནི་སྲེས་བུ་ཞྲེས་བ་སྲེ། 
འཇིག་རྲེན་ལ་གགས་པའི་རྲེས་སུ་འབྲངས་པས་སོ། །དྲེ་དག་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་
བ་བ་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཟླ་བ་གིས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་མིན་པའོ། །འཛིན་པ་ནི་འདི་ནི་བདྲེན་ཏྲེ་མངོན་དུ་གྱུར་
པའི་ཕིར་དང་། ལུང་ལས་ཀང་། འགོ་བའི་ལས་དང་རང་བཞིན་དང་དབྲེ་བ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་
མོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་དག་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཡིན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་
བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ། འདི་སྐད་དུ། དགྲེ་སོང་དག་ཆོས་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་སྲེ་འདས་ ་་་་་པ་དང་མ་འོང་་
་་་་པ་དང་། མྱང་འདས་དང་། སོ་སོར་མ་བརགས་པའི་འགོག་པ་དང་། གང་ཟག་རྣམས་ཏྲེ་འདི་དག་ནི་མིང་ཙམ་
མོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་འདི་ནི་བདྲེན་ཏྲེ་འདི་ནི་མིང་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་གགས་པས་གྲུབ་ཅིང་མིང་
ཙམ་པོ་དྲེ་མྲེད་ན་སུ་ཞིག་ལམ་ལ་ནན་ཏན་བྲེད་ཅྲེས་མིང་ཙམ་གི་ཞྲེན་པས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡོད་
པར་དཔོག་པར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་དང་གལ་ཏྲེ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་རོགས་པའང་སོན་
ཡིན་ན་མྱང་འདས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་སོགས་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཤྲེས་པ་
མངོན་ཞྲེན་བསབ་མོའ་ིདབང་དུ་བས་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་ནི་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་རོག་པའང་དགག་
དགོས། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་བློ་གོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། གང་ལ་སྲེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་མྲེད་ན་ཡི་གྲེ་ལྟ་ཅི་སོས་ཞྲེས་སོ། །ཕུགས་དཀའ་བར་སང་
ངོ་། །གིས་པ་ནི། རོག་པ་དྲེ་དག་ཡུལ་གི་དབྲེ་བས་སོ་སོར་དགུ་བདག་ིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འགྲེལ་པ་དང་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཤད་དོ། །འགྲེལ་བ་ལ་སར་བཞིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོ་སོའ་ིསྲེ་བོ་ལ་
དམིགས་ཏྲེ་སྲེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ན་ཐོས་སོགས་་་་་་གསྲེར་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་དམིགས་ནས་
སྲེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྲེན་ཅན་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་གི་འཛིན་པའི་རོག་པ་གིས་དག་ཡོད་པས་འཛིན་པར་
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རོག་པ་གིས་སོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་གསྲེར་རོ་ཡང་། ཡང་ན་རྩ་བ་བཞིན་ནོ། །འཛིན་པ་ལ་རོག་པས་འཛིན་རོག་གམ། ཆོས་
བཤྲེས་ནི། འཛིན་པ་པོ་ལ་རོག་པར་འཆད་དོ། །འདིར་བཤད་འཛིན་རོག་གིས་སམ་བཅོ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། 
མཐོང་རྩྲེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་གྲེགས་བྲེད་པའམ་་་་་་འདི་དག་དགོས་སམ་དཔད་སིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །་་་་་
གསྲེར་གིས་པ་ནི། ཡུལ་གི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བཅོ་བརྒྱད་པོ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གཟུང་བའི་ཡུལ་དྲེ་
དོན་དམ་བདྲེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་སྲེ་དྲེར་ཤྲེས་བའོ། །དོན་དམ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཕིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་སང་བའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་ཡུལ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་རས་
འཛིན་བཏགས་འཛིན་ནམ་སྲེ་འཕགས་གིས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པས་དབྲེན་པའི་ངོ་བོ་སྲེ་རང་བཞིན་ཡིན་
པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། གང་གི་ཚེ་རོག་པ་དྲེ་དག་གི་ཡུལ་གི་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་གཟུང་བའི་དོན་འཛིན་པ་གིས་
སམ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས་སྲེ་འཕགས་གིས་ཁོད་ཀིས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་བརགས་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་གཟུང་བའི་ངོ་
བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཚེ་དྲེ་དག་ཡུལ་བདྲེན་པ་གང་གི་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དྲེའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ལ། གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་རོག་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། འཇུག་ལྡོག་གིས་ལས། དང་པོ་
ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། གཟུང་བའི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། ཡུལ་དགུ་དང་། དྲེ་ལ་འཇུག་བར་འཁྲུལ་བ་དགུ་
སྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་བང་སྲེ་་་་་་དག་འམ་བང་ཆུབ་ཀི་་་་་་སིང་མཆོག་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་བང་ཆྲེན་པོས་
དྲེ་བསྲེད་པས། ན་རང་གི་ས་ཐག་སིང་ཞིང་རྣམ་མཁྲེན་དང་ྲེའོ་སམ་པ་ནི།་་་་་མདོ་དག་ལྡན། ངོ་བོ་ིད་ཀི་རོག་
པའོ། །བདག་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དུ་ྲེ་བར་གྱུར་ཏོ་སམ་ཡང་མི་འགིད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་ཀིས་ཤུགས་ལ་བཤད་
དོ། །ཡང་ན་འགྲེལ་བ་ལྟར་རོ། །བསྒྲུབ་པའི་རྲེན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ལ་འཇུག་པར་བ་སྲེ། དྲེ་དང་ལྡན་པས་
ན་རང་ལས་རིང་ཞིང་རོགས་བང་དང་ྲེ་བར་གྱུར་པས་སོ་སམ་པ་ནི། རིགས་ཀི་རྣམ་པར་རོག་པའོ། །ནམ་
མཁའ་ནི་བདག་ནི་ལ་ལ་དང་ྲེ་ལ་ལ་དང་རིང་ངོ་སམ་དུ་མི་སྲེམས། ནས། དྲེ་བཞིན་དུ་བང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སོད་
པ་ཡང་ན་རང་ལས་རིང་རོགས་བང་ནི་ྲེའོ་ཞྲེས་མི་སྲེམས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་སྲེ། དྲེ་ལས་་་་་་སིང་སར་བཤད་ལྟར་ྲེ་རིང་དུ་གྱུར་རོ་སམ་པ་ནི་་་་་་ཨཱརྻ་ཡང་ཡང་དག་པར་
འགྲུབ་པའི་རྣམ་པར་རོག་པའོ། །སྒྱུ་མའི་སྲེས་བུ་ནི་འདི་སམ་དུ་སྒྱུ་མ་མཁན་དང་ྲེ། སྲེ་ཚོགས་དང་རིང་ཞྲེས་
མི་སྲེམས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་དོན་སར་ལྟར་རོ། །གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ལ་
འཇུག་པར་བ་སྲེ། དྲེ་ལས་ན་རང་རིང་ཞིང་རོགས་བང་ྲེ་བས་སོ་སམ་པ་ནི། ཤྲེས་པའི་དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་
བ་སྲེ་་་་་་དག་དམིགས་པ་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་གོ །ཨཱརྻ་་་་་་གནད་གཅིག་ནི། དམིགས་པའི་རྣམ་རོག ཅྲེས་སོ། །གཟུགས་
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བརན་ནི། འདི་ལྟར་བདག་ལས་དམིགས་པ་གང་གིས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བ་དང་ྲེ་མྲེ་ལོང་ངམ་སོད་ཆུས་
གང་བ་དང་རིང་ངོ་ཞྲེས་མི་སྲེམས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སར་ལྟར་རོ། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཤྲེས་པ་ནི་གྲེན་པོ་
དང་། རྣམ་རོག་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས། བླང་དོར་ལ་འཇུག་པར་བའོ་སམ་པ་ནི།་་་་་མདོ་དོན་དངོས་ཟླ་ཟྲེར་ཨཱརྻ། མི་
མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོའ་ིརོག་པའོ། །དྲེ་པ་ལ་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པ་མ་མཆིས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེར་པ་ལ་
ཡང་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །སོགས། དྲེ་ལྟར་བླང་དོར་བས་པས། མི་མཐུན་
ཕོགས་དྲེ་ཟད་པ་ལས་་་་་་དག་ལྡན་དངོས་གྲེན་པོ་བདག་གིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པ་ནི། རང་གིས་རོགས་པའི་
རྣམ་པར་རོག་པའོ། །དྲེ་པ་སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བང་ཆྲེན་ཡུམ་
ལ་སོད་པ་ཡང་རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་བང་སྲེ་ནི་རོགས་བང་ལ་ྲེ་ཞིང་ཐྲེག་དམན་
ཐག་བསིང་བར་བྲེད་པ་པོའ་ོསམ་པ་ནི།་་་་་ཨཱརྻ་རང་ཀིར། ཕྲེད་པའི་རྣམ་རོག་གོ །དྲེ་བས་སྤྲུལ་པ་ནི་བདག་ལས་ན་
རང་གིས་རིང་བླ་མྲེད་རོགས་ཆུབ་ྲེའོ་མི་སྲེམས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སོད་པ་་་་་་ན་རང་རིང་རོགས་བང་

ྲེ་བར་མི་སྲེམས་ཡང་ངོ་། །བྲེད་པ་དྲེའི་ལས་གྲེན་པོའ་ིཕོགས་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་གོ་སམ་པ་ནི། ལས་ཀི་རྣམ་རོག་
གོ །་་་་་རང་ཀིར་ཡང་། དྲེ་པས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ཏྲེ་་་་་་སྤྲུལ་པ་དྲེ་ནི་དོན་གང་གི་སད་དུ་སྤྲུལ་པའི་དོན་སྦྱོར་་་་་་བ་སྲེ་བྲེད་ཅིང་བས་སོ་

ཞྲེས་ཏྲེ་སྤྲུལ་པ་ནི་མི་རོག་་་་་སིང་ཅྲེས་སོགས་ཏྲེ། སྤྲུལ་པའི་བ་བའི་དཔྲེས་ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །འབྲས་བུ་མི་མཐུན་ཕོགས་
་་་་་ཀུན་རད་ཟད་པ་ཐོབ་པར་བའོ། །་་་་་དོན་ཨཱརྻ་སམ་པ་ནི། འབྲས་་་་་་ཟླ་བ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཞྲེས་ཨཱརྻ་བུ་རྣམ་རོག་གོ །ཤིང་
མཁས་ནམ་སོགས། ནས། འཁྲུལ་འཁོར་ནི་མི་རོག་རྣམ་པར་མི་རོག་གོ །དྲེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་ཡང་དོན་གང་གི་
སད་དུ་བརོད་པའི་དོན་དྲེ་བགིད་ཀང་མི་རོག ཅྲེས་སོ། །དག་སིང་གཙར་བས་ཤིང་མདོ་མཚམས་ཨཱརྻ་སོགས་
དང་རང་ཀིར་ཡང་ལ་ལ་སྲེ་ལྲེགས་པར་བཀོད་དོ། །བསྡུ་ན། ངོ་བོ་ིད་ཀི་རྣམ་རོག་སོགས་འདིར་བཤད་རྣམ་པ་
དགུ་པོ་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། མཐོང་རྩྲེའི་སྤང་བ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྲེན་ཅན་གི་རོག་པར་འདོད་དོ། །མཐོང་རྩྲེ་
ྲེར་བསྡོགས་ཀི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག བང་སྲེས་བླང་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་དོན་ལ་འཇུག་བར་འཁྲུལ་རོག་
ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན་རྲེ་རྲེར་ཡང་ངོ་། །མདོ་ནས་གྲེན་པོ་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་བཤད་
དོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ནའོ། །འགྲེལ་བ་ལ། དང་པོ་ཡུལ་དགུ་ལ་སྦྱར་ན། དོན་དམ་པར་ཡུམ་སོགས་
ཐམས་ཅད་ཀི་དབྲེན་པས་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཀང་དབྲེན་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་བང་ཆུབ་མ་རོགས་པ་སྲེ་
འཚང་མི་རྒྱ་བ་དྲེ་་་་་་མདོ་གནས་ལུགས་ཀི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ཡིན་པ་སྲེ་མདོ་དང་ཨཱརྻ་དང་མཐུན་ནོ། །ཡང་ན་
སར་ལྟར་མི་རྒྱ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་དང་ཡུམ་ཆོས་ཅན།་་་་་སིང་། རོགས་བང་གི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ིད་
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ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་བང་ཆྲེན་དུ་འཚང་རྒྱ་བྲེད་ཀི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་བང་སྲེའི་འཇུག་བ་ཡིན་ཏྲེ་
ཞྲེས་དང་། དྲེ་ལ་འཇུག་བར་རོག་པ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །དག་སའི་
སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཆོས་ཅན་་་་་་དག་ལྡན་དོན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་ངྲེས་ཏྲེ། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་སོགས་
དག་སར་འཇུག་ངྲེས་ཀི་རིགས་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་རིགས་མ་ངྲེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཚོགས་
སྦྱོར་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་བ་དང་སོགས་པ་སོམ་པའི་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་བྲེད་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་
པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་མྲེད་་་་་་གསྲེར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་སོ་སྲེའི་ཐར་ལམ་ཡིན་པས་
སོ། །་་་་་ཁབ་སྲེ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་མཐོང་ལམ་སོགས་ཐོབ་པ་མྲེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་གསྲེར། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་སང་བརན་་་་་་ནི་གཟུགས་བརན་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་ཐུབ་དགོངས་སུ་བཤད་ཙམ་དུ་
ཟད་པས་སོ། །བང་སྲེ་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་ཕོགས་འདོར་ཞིང་གྲེན་པོ་ལྲེན་ཏྲེ། བདྲེན་འཛིན་
རོག་པའི་སོན་མཐོང་བ་སོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་དོར་བར་བ་སྲེ་བྲེད་དྲེ། མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐོང་
ནས་བླང་བར་བ་བ་སྲེ་ལྲེན་པས་སོ། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། རང་གིས་རོགས་བང་རོགས་པ་སྲེ་
ཐོབ་སྲེ། མཁྲེན་གསུམ་ལམ་གི་སྤང་བ་དི་མ་་་་་་གསུང་རོག་སོགས་ཅྲེས་གསྲེར་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྲེས་བུ་ིད་ཀིས་
སོ།་་་་་གསྲེར། །ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཆོས་ཅན། བང་སྲེས་ཐག་བསིང་བར་བྲེད་དྲེ། 
རོགས་་་་་་གསྲེར་པ་དམན་ཞིང་སྤངས་པ་ག་ནོམ་་་་་་དོན་དགོས་ཏྲེ་ག་ནོམ་འགོག་བདྲེན་ལ་བཤད་པས་སོ། །པ་མ་ཡིན་པའི་ས་ཡིན་པ་ིད་
ཀིས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་གི་དོན་བྲེད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གི་
བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་ན་ཐོས་་་་་་གསྲེར་སོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་སོགས་འགོ་
དོན་བསྒྲུབས་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། སྐལ་ལྡན་གི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་མྱང་འདས་ཆྲེན་པོ་ལ་དགོད་པར་
བ་བ་སྲེ་བྲེད་དྲེ། གཞན་དད་པར་བྲེད་སོགས་་་་་་གསྲེར་དོན་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་
སོབས་ཀིས་སོ། །ཡུལ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་པར་དམིགས་ནས་གཟུང་བར་བ་བ་སྲེ་བླང་བ་ིད་དུ་བས་ནས་
འཇུག་པར་བའོ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུལ་རོག་ནི། གཟུང་རོག་དང་པོ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྲེན་ཅན་གི་མཚན་ིད་
དོ། །དྲེར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སོན་མྲེད་ཅིང་བང་སྲེའི་བླང་བར་གནས་པ་ིད་
ཀིས་སོ། །དབྲེ་ན། རྣམ་པ་དགུའོ། །དྲེས་ན། དགུ་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྩྲེ་སྦྱོར་གི་སྦྱོར་བའི་གནས་
སྐབས་ཀི་སྤང་བར་བམས་པ་བཞྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེའི་ྲེར་བསྡོགས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀི་གཞོམ་བ་ཡིན་པས་
སོ། །སྦྱོར་བ་་་་་་བོད་རྣམས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཟྲེར་ཏྲེ་ནོར་རོ། །ནི་མཐོང་ལམ་གི་བསམ་གཏན་གི་ཁད་པར་རོ། །ཞྲེས་གསྲེར་
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རོ། །གིས་པ་ནི། མཚམས་སྦྱར་ནི། གཟུང་བའི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་འགྲེལ་ནི། གནས་སྐབས་ན་ཐོས་སུ་
རིགས་ངྲེས་པའི་སྦྱོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་དམན་པ་ཅན་ིད་ཡིན་ཏྲེ།་་་་་ཤྲེར་ཕིན་དང་བྲལ་བས་སོ་ཞྲེས་དག་ལྡན། སིད་
པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མྱང་འདས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ལྟུང་བའི་རོགས་པ་ཅན་ིད་ཀིས་ཕིར་རོ། །དྲེ་ཡུམ་ཤྲེར་ཕིན་
དང་བྲལ་བས་སོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་བར་རོག་པ་རོགས་པ་དམན་པའི་རོག་པའོ། །འོག་རྒྱང་རིང་
པོར་ལྲེའུ་ང་གསུམ་པར། རབ་འབོར། འདི་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན། ི་མ་དང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི་གིང་བཞིར་
ལས་བྲེད་ཅིང་གིང་བཞིའི་རྲེས་སུ་འགོའ།ོ །ཡུམ་ཡང་ཕིན་ལྔར་ལས་བྲེད་ཅིང་ཕིན་ལྔའི་རྲེས་སུ་འགོ་ཡུམ་དང་
བྲལ་ན་ལྔའི་མིང་མི་ཐོབ། ཅྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་འདིས་ཡུམ་དང་སིང་རྲེས་ཕིན་ལྔ་འཁོར་འདས་སུ་མི་ལྟུང་བར་བསན་པས་རོག་པ་འཕངས་སོ་ཞྲེས་ཨཱརྻ། 

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བདྲེན་མྲེད་དངོས་སུ་ད་ལྟ་ནས་རོགས་པར་འཛིན་པའི་ཡོངས་འཛིན་མྲེད་དྲེ།་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེས་དག་ལྡན། 

དྲེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བཤྲེས་ཐབས་མཁས་དང་བྲལ་བ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་བར་རོག་པ་
ཡོངས་འཛིན་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་གོ །་་་་་ཨཱརྻ། ཁིམ་ཐབ་མྲེད་པའི་བུད་མྲེད་དྲེ་འཕོན་མ་བས་ཚུགས་ས། ཁིམ་ཐབ་
དཔའ་བོས་བསྲུངས་བ་ལ་མི་ཚུགས་བ་བཞིན་ལྔ་ཡང་ཡུམ་དང་བྲལ་ན་བདུད་སོགས་ཀིས་ཚིགས་ས། མ་བྲལ་
ན་མི་ཚུགས་པར་རོ། །ཆོས་ཅན། རོགས་བང་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་མ་ཚང་སྲེ།་་་་་ཡུམ་དང་བྲལ་བས་སོ་དག་ལྡན། འཛིན་
རོག་སོགས་ཤྲེས་སིབ་མཐའ་དག་གི་གྲེན་པོ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་བར་རོགས་པ་ལམ་
གི་རྣམ་པ་མ་ཚང་རོག་གོ །་་་་་སིང་མཆོག དཔྲེར་ན། གཡུལ་དུ་འགོ་བའི་སྲེས་བུ་གོ་ཆ་ཚང་ཞིང་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་
དགས་མི་ཚུགས་སོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་ལྔ་ཡང་ཡུམ་དང་མ་བྲལ་ན་བདུད་དམ་བདུད་རིས་ཀི་ལྷའམ། ལྷག་་་་་་གང་ཟག་

པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམ་བང་པ་གདོལ་བས་མི་ཚུགས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། སོབ་དཔོན་གཞན་གི་རྲེན་གིས་
རང་གི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་དགོས་ཏྲེ།་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་དག་ལྡན། སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་དྲེ་པ་དང་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་
གདམས་ངག་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པས་འདོད་ཁམས་སུ་རང་གི་བང་ཆུབ་ཐོབ་བྲེད་ིད་ཀིས་སོ། །བྲེ་བྲག་་་་་་
ཆོས་ཅན། གཅིག་གཟུང་ངོ་། །དྲེ་ལ་ལྡོག་རོག་ནི་གཞན་རྲེན་གི་་་་་་བཏུས་འགོ་རོག་གོ །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་
མཁར་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནང་ནུབ་རིམ་འགོར་བ་བའི་བར་དུ་འོང་ངོ་། །ལྔ་ཡང་ཡུམ་གིས་ཟིན་ན་རྣམ་མཁྲེན་
གང་ན་བ་དྲེར་འགོའ།ོ །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ཀུན་གྲེན་པོས་བསན། ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་གི་ཆྲེད་དུ་བ་བ་ལོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
སྲེམས་་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་དག་ལྡན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཆྲེན་པོ་ིད་སོགས་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ལ་མི་འཇུག་པར་
དམན་པའི་མྱང་འདས་སུ་འཇུག་པས་སོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་རོག་ཆྲེད་དུ་བ་བ་ལོག་པའི་རོག་པའོ། །ཆུ་ཀླུང་ཕྲ་མོ་་་་་་
བསྡུས་གངྒཱ་དང་འགོགས་ཤིང་རྒྱ་མཚོར་འདོང་ངོ་། །ལྔ་ཡང་ཡུམ་གིས་ཟིན་ན་རྣམ་མཁྲེན་འགོའ།ོ །ཆོས་ཅན། 
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སྤང་བ་ི་ཚེ་བ་སྤོང་བའི་ལམ་གི་བྲེད་པ་ཅན་ཡིན་་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་དག་ལྡན་ཏྲེ། གཟུང་་་་་་གསྲེར་རོག་སོགས་མི་སྤོང་བར་
ོན་སིབ་ཙམ་སྤོང་བའི་གྲེན་པོ་ཅན་ིད་ཀིས་སོ། །་་་་་ཡང་ན་ཤྲེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་ལ་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་རོག་ི་ཚེ་བའི་
བྲེད་པའི་རྣམ་རོག་གོ །་་་་་ཨཱརྻ། ལག་པ་གཡས་པས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བྲེད་དོ། །ལྔ་ཡང་ལག་པ་གཡོན་པ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལྟའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། ལམ་དམན་པའི་འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་སོགས་པ། 
ཕིར་འོང་སོགས་ཞུགས་འབྲས་ཀི་རོགས་པ་ས་ཚོགས་པའི་ལམ་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་དག་ལྡན། 

བདྲེན་བཞི་ལ་མི་རག་སོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་མར་དམིགས་པ་དང་བཅས་ནས་ལམ་བསོམ་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་
ལ་ལྡོག་རོག་ནི་རོགས་པ་་་་་་ཨཱརྻ་ཐ་དད་་་་་་ས་ཚོགས་པའི་ཞྲེས་དག་སིང་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །དཔྲེར་ན། ཆུ་ཀླུང་ཕྲ་མོ་ཆྲེན་
པོའ་ིཆུ་ཇི་སྲེད་པ་རྒྱ་མཚོར་ཕིན་ན་ལན་ཚྭའི་རོར་རོ་གཅིག་པ་བཞིན་དུ་ལྔ་ཡང་ཡུམ་གིས་ཟིན་ན་རྣམ་མཁྲེན་
དུ་ཕིན་པའི་ཚེ་རྣམ་མཁྲེན་དུ་རོ་གཅིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྲེན་དུ་གནས་པ་དང་དྲེར་
འཇུག་པའམ་འགོ་བ་ལ་རོངས་པའམ་མི་ཤྲེས་ཏྲེ་་་་་་གསྲེར་ནི་གདུལ་བའི་ཡུལ་དུ་འགོ་བ་མི་ཤྲེས་ཞྲེས་སོ། །རང་གི་བང་ཆུབ་ཐོབ་
པ་ན་མ་རིག་པའི་བག་ལ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་སྤངས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་ལ་ལྡོག་རོག་ནི་གནས་འཇུག་་་་་་ཨཱརྻ་མི་
ཤྲེས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །་་་་་རོངས་དག་ལྡན། འཁོར་ལོས་་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་སོ་དག་བསྒྱུར་བ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞིའི་
མདུན་དུ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆྲེན་འགོ་ཞིང་འདུག་སོགས་བཞིན་དུ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཀང་ཡུམ་གིས་འགོ་བ་ཡིན་ཏྲེ། 
རྣམ་མཁྲེན། ིད་དྲེར་དོང་ཞིང་དྲེར་གནས་སོ། །སོགས་སོ། །ཆོས་ཅན། རང་གི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྲེས་ལ་
འཚང་རྒྱ་ན་རྣམ་མཁྲེན་གི་ལམ་ནས་འགོ་དགོས་ཏྲེ།་་་་་ཡུམ་མྲེད་པས་རང་གིས་དྲེར་འགོ་བར་མི་ནུས་ཞྲེས་དག་ལྡན། སོབ་ལམ་པ་གང་
ཞིག རྣམ་མཁྲེན་ིད་རྒྱུ་འབྲས་ཀིས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བྲེད་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་
སོ། །ཡང་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་རྣམ་མཁྲེན་གིས་ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་སྡུད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །དམན་པའི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་ན་རྣམ་མཁྲེན་གི་ལམ་ཤྲེར་ཕིན་ནས་ ་་་་་མདོ་དོན་འགོ་དགོས་པས་
དམན་ལམ་ཡོན་པོའ་ིལམ་གིས་་་་་་གསྲེར་འགོ་བ་ལ་ལྡོག་བར་རོག་པ་ནི་རྲེས་ལ་འགོ་བའི་རོག་པའོ། །་་་་་སྲེ་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་

ྲེ་བར་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དཔུང་ཚོགས་བཞིའི་མདུན་དུ་རིན་ཆྲེན་བདུན་འགོ་བ་
བཞིན་དུ་ཡུམ་ཡང་ལྔའི་མདུན་དུ་འགོ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་མདོ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་གོལ་སྡྲེ་གིས་དང་དག་ལྡན་ནོ། །སིང་མཆོག 

སོགས་དང་འགྲེལ་ཆྲེན་ནི་ཚུལ་གཞན་དུ་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་གཟུང་བ་སྲེ་བླང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་
བས་ནས་ལྡོག་པར་བའོ་ཞྲེས་བ་བའི་རྣམ་རོག་དགུའི་བདག་ིད་འདི་ཆོས་ཅན། གཟུང་རོག་གིས་པ་ལྡོག་
པའི་ཕོགས་ཀི་རྲེན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ན་ཐོས་དང་སོགས་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡི་དམ་རྒྱུད་ལ་བླང་བར་བ་བ་
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ིད་དུ་འབྱུང་བའི་དམན་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་བར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ལྡོག་བར་
འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རོགས་པ་དམན་པ་ལ་སོགས་པ་དགུ་ནི་ྲེས་པའམ་སོན་དང་བཅས་པ་ིད་ཀིས་
སོ། །དྲེ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་ཆོས་ཅན། བང་པ་རྣམས་ཀི་རྩྲེ་མོའ་ིམཐོང་ལམ་གི་ཟག་མྲེད་ཀི་སྲེམས་ཡིད་ཤྲེས་དང་
སྲེམས་བྱུང་ཤྲེས་རབ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྤང་བར་བཞྲེད་དོ། །དྲེའི་དངོས་གཞི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་
གིས་གཞོམ་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། ཚན་པ་དྲེ་གིས་ྲེར་བསྡོགས་ཀིས་འཇོམས་ཟྲེར་རོ། །གིས་
པ་ལ། རས་རོག་དང་། བཏགས་རོག་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སོ་སོ་སྲེ་བོའ་ིསོགས་
སོ། །རྩ་བ་ལ། འཆད་ཚུལ་མང་ཡང་གཅིག་བརོད་ན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དགུ་སྲེ་རས་སུ་ཡོད་པའི་བདག་་་་་་ཨཱརྻ་རང་

ཀིར་སྡུག་པ་་་་་་རང་ཀིར་འཛིན་ཅིང་མི་སྡུག་པ་འདོར་བར་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེ་ལྟར་འཛིན་པར་འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་
ནི་འཛིན་འདོར་གི་རོག་པའོ། །ཡུམ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་གཏོང་བ་མྲེད་དོ། །སོགས་
སོ། །ཆོས་དྲེ་རྣམས་བདག་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ིད་དུ་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་རས་ ་་་་་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ིད་དུ་ཆོས་དྲེ་རྣམས་

ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ནི་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་རོག་པ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་འཛིན་ཡུལ་་་་་་རང་ཀིར་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ཡིད་ལ་བྲེད་པའི་རོག་
པའོ། །གཟུགས་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་ཤི་ནས་་་་་་རང་ཀིར་ཁམས་གསུམ་པོ་རྣམས་གང་
རུང་དུ་འཇུག་པར་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ནི་ཁམས་གསུམ་ཅར་དང་ྲེ་བར་འབྲྲེལ་བའི་རོག་
པའོ། །ཅིའི་སད་དུ་གཟུགས་ཡིད་ལ་མ་བས། ཞྲེས་སོགས་ནས། ཡིད་ལ་མི་བྲེད་པ་ནི་གང་དུ་ཡང་འདྲེ་བར་མི་
འགྱུར་རོ། །སོགས་སོ། །བདག་་་་་་སིང་ཟླ་ཁམས་གསུམ་ལ་གནས་པ་ཅི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་དང་འབྲྲེལ་་་་་་ཨཱརྻ་རང་ཀིར་

བ་མྲེད་་་་་་སིང་ཟླ་ཅྲེས་འཛིན་པ་ནི་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ནི་གནས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་
མི་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །བདག་ཁམས་གསུམ་ལ་་་་་་སིང་ཟླ་མངོན་ཞྲེན་ཡོད་པས་ཅི་ལྟར་མི་གནས་སམ་དུ་འཛིན་
པ་ནི་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་རོག་པའོ། །མངོན་པར་ཆགས་པ་མྲེད་པ་དང་གནས་པ་
མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུམ་ལ་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ཡན་འཁོར་བའི་བདག་གི་དབང་དུ་བས་སོ། །ད་
ལམ་དང་འབྲས་བུའི་བདག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། བདག་སྦྱིན་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཆོས་ཀི་དངོས་
པོར་བཏགས་པའི་རས་སུ་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ནི་དངོས་པོ་བཏགས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །དྲེ་པ་ནི་
ཆོས་གང་ལ་ཡང་འདོགས་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་ལ་ཆགས་པ་ིད་ཀིས་འཚང་རྒྱ་སྲེ་གཞན་དུ་
ན་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པས་སོ་སམ་པ་ཡུལ་དང་་་་་་སིང་ཟླ་དྲེར་འཛིན་རོག་་་་་་ཨཱརྻ་པའམ་ཡང་ན་བདག་དྲེ་ཁོ་ནའི་་་་་་རང་

ཀིར་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལ་ཆགས་པའི་རས་སུ་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ནི་ཆགས་པའི་རྣམ་རོག་
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གོ །མངོན་པར་ཆགས་པས་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲེན་
པོའ་ིཕོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ནི་གྲེན་པོའ་ིརྣམ་རོག་གོ །ཡུམ་ཡང་ཡུམ་དང་མ་
བྲལ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བདག་མངོན་ཤྲེས་སོགས་་་་་་རང་ཀིར་མྲེད་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་མས་སུ་
འཛིན་པ་ཡུལ་དང་། དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་འགོ་མས་ཀི་རྣམ་རོག་གོ །རྣམ་མཁྲེན་ིད་གང་ན་
བ་དྲེར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །རང་ཀིར་གིས་བདག་གིས་དབང་དུ་བས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་
བསྒྲུབ་པར་བ་སྲེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞྲེས་དང་། ལ་ལ་བདག་ལ་དངོས་སུ་སྦྱར་ཞིང་། སིང་
མཆོག་ཟླ་ཟྲེར་དུ་ཡང་། དང་པོ། བདག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། བདག་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་འཛིན་པ་དང་པོ་སྲེ་འཛིན་འདོར། 
ཞྲེས་སོགས་སོ། །རས་འཛིན་ཡུལ་ཡིན་པར། རང་ཀིར་གིས་རས་སུ་ཡོད་པར་སོ་སོ་སྲེ་བོས་བཏགས་པར་
འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་རྣམ་པ་དགུར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེས་ཞུས་པ་ལ་གསུངས་པ། ཞྲེས་མཚམས་
སྦྱར་བས་ཤྲེས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ལྟར་ཡང་དཔད་ཅིང་སྦྱར་རོ། །དྲེ་ལྟར་དགུ་མཚན་བཞི། མཐོང་རྩྲེའི་སྤང་བ་
འཛིན་རོག་དང་པོ་རས་རོག་དུ་མཚོན། མཐོང་རྩྲེའི་ྲེར་བསྡོགས་ཀི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག སོ་སྲེའི་རས་འཛིན་ལ་
དམིགས་ནས་དྲེར་འཁྲུལ་རོག་ཡིན་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་
དམ་པར་འཛིན་པ་དྲེར་མྲེད་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་དང་སོན་འདོར་ཏྲེ།་་་་་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་འདོར་བས་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །བླང་དོར་ལ་འཛིན་འདོར་བྲེད་ཅྲེས་ཀང་བའོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་སོན་སྲེལ་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལྲེན་པས་
སོ། །སོན་ཡོན་ལ་འཛིན་འདོར་བྲེད་པའི་སོ་སྲེའི་འཛིན་པ་ལ་རས་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་རོག་གམ་སོ་སྲེ་ལ་དོན་དམ་
པའི་དངོས་པོ་སྲེ་རས་སུ་འཁྲུལ་རོག་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །འོག་མ་རྣམས་ལའང་བསྲེའོ། །སོ་སྲེ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། 
ཡང་དག་པ་མཚན་མྲེད་ིད་དུ་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་པར་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བྲེད་དྲེ། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་
པས་སོ། །ཆོས་ཅན་ཁམས་གསུམ་ཅར་ཏྲེ་གང་རུང་དུ་སྲེ་བ་ྲེ་བར་འབྲྲེལ་ཏྲེ། དངོས་པོ་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པའི་
སོ་སྲེ་ཡིན་པའི་ཆོས་ིད་ཀིས་སོ། །ཆོས་ཅན། མཚན་འཛིན་གིས་གནས་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་གཟུགས་སོགས་
སོང་ིད་དུ་རོགས་ནས་མི་གནས་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །བང་སྲེའི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་
ལ་སྒྱུ་མ་ལྟར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ་འཛིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ལ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པའི་ལམ་ཡིན་པས་
སོ། །ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རོགས་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་རས་སུ་ཡོད་པ་མྲེད་པར་རོགས་
པའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། མངོན་པར་མ་ཞྲེན་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་ཕིན་དྲུག་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་
སོད་དྲེ། ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་བློས་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་ཤྲེས་པའི་སོ་ནས་འཁོར་གསུམ་དུ་མ་ཆགས་པའི་ལམ་ཡིན་
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པས་སོ། །ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་ལ་བླང་དོར་དུ་འཛིན་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། འཁོར་འདས་དོན་དམ་པར་
བདྲེན་མྲེད་དུ་མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་ནས་བསོམ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །འཁོར་གསུམ་མི་རོག་པའི་ཤྲེས་རབ་
དང་བྲལ་བའི་སོ་སྲེའི་སྦྱིན་སོགས་རང་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགོ་བ་
ཐོགས་ཏྲེ་འགོ་མི་ནུས་ཏྲེ། འཁོར་གསུམ་མི་རོག་པའི་ཤྲེར་ཕིན་ཡང་དག་པར་མ་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེས་མ་ཟིན་པའི་
ཐབས་རང་པ་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་འདའི་སོ་སྲེའི་འཛིན་པའམ་སོ་སྲེ་ལ་དོན་དམ་པ་་་་་འི་དངོས་པོ་ནི་སྲེས་བུ་རས་སུ་

ཡོད་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཞྲེན་ཞྲེས་གསྲེར་སྲེ་རས་འཛིན་དུའམ་རས་སུ་བདྲེན་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྲེ་འཁྲུལ་རོག་ཡིན་པས། 
འཛིན་རོག་དང་པོ་རས་འཛིན་རོག་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཡུལ་དགུ་ཡོད་པས་རྣམ་པ་དགུའོ། །དགུ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྩྲེ་
མོའ་ིསྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྤང་བར་བཞྲེད་དོ། །དྲེའི་ྲེར་བསྡོགས་ཀིས་གཞོམ་བ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་ལ། 
མཚམས་སྦྱར་ནི། འཛིན་པར་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། འདི་སོ་སྲེའི་མིན་གི་འཕགས་པ་ན་རང་གི་ཆོས་ཡིན། ཞྲེས་་་་་་སིང་

མཆོག་དག་ལྡན་ནོ། །ཆྲེད་དུ་བ་བ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དུ་ཇི་བཞིན་ངྲེས་པར་མི་འབྱུང་བའི་ཐྲེག་དམན་འཕགས་པའི་
ལམ་ལའམ་འཕགས་པ་ལ་བཏགས་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གམ་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་བཏགས་
འཛིན་དུ་འཁྲུལ་རོག་ནི་ཆྲེད་བཞིན་མི་འབྱུང་བའི་རོག་པའོ་ཞྲེས་རྲེ་་་་་་དག་ལྡན་རྲེར་སྦྱར་རོ། །ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང་
ཡུམ་གི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ཏྲེ། རྣམ་མཁྲེན་ིད་གང་ན་བ་དྲེར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས། ལམ་དང་
ལམ་མིན། ཞྲེས་་་་་་དག་སིང་དངོས་དོན་ཟླ་ཟྲེར་ཏྲེ། ཤྲེར་ཕིན་གིས་་་་་་མདོ་ཟིན་པའི་ཕིན་དྲུག་ནི་བང་སྲེའི་་་་་་ཚིག་ས་མའི་མཇུག་ན་དགག་

པའི་ཡི་གྲེ་སྦྱར་ཏྲེ་རྣམ་མཁྲེན་འཐོབ་པའི་ལམ་དང་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ། ན་རང་གི་ལམ་ནི་དྲེའི་ལམ་མིན་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་མི་འཛིན་
པའི་ཐྲེག་དམན་འཕགས་པའི་ཞྲེས་སོགས་ནི། ལམ་དང་ལམ་མིན་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་མྲེད་མདོ་ཨཱརྻ་ཡང་། པས་སོ། དག་

ལྡན་ཡོད་པའི་རོག་པའོ། །་་་་་དག་ཟླ་ཟྲེར་ཤྲེར་་་་་་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ནི་ལམ་མིན་ནོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ནི་ལམ་མིན་ནོ། །རྣམ་

མཁྲེན་ིད་ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་ཕིན་དྲུག་ནི་བང་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་མོ། །ཞྲེས་སོགས་་་་་་ཨཱརྻ་ནི་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ངྲེས་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་ཅྲེས་སོ། །བདྲེན་དངོས་ཀི་སིབ་པ་འགག་པ་དང་བཅས་པ་སྲེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་རྣམས་་་་་་སིང་ཟླ་སྲེ་བར་འཛིན་པའི་ཞྲེས་སོགས་ནི་་་་་་དཀར་ནག་གི་ཆོས་སྲེ་འགག་ཅྲེས་གནོད་འཇོམས་སྲེ་བ་དང་འགག་པའི་
རྣམ་རོག་གོ །ཡུམ་་་་་་སྲེ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་འགག་པ་ནི་སིབ་པ་རྣམས་ཞྲེས་སིང་ཟླ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་འགོག་
པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་སོགས་འཁོར་གསུམ་དུ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་དམིགས་ཏྲེ་ལམ་ལ་ལྡན་པ་སྲེ་
སྦྱོར་ཞིང་བརྩོན་པ་དང་དྲེར་མི་དམིགས་པས་མི་ལྡན་ཏྲེ་མི་སྦྱོར་ཞིང་མི་བརྩོན་པའི་ ་་་་་དག་ལྡན་དོན་འཕགས་པའི་
དམན་ལམ་ཞྲེས་སོགས་ནི། དངོས་པོ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་གི་རོག་པའོ། །བང་ཆྲེན་པོ་ཅི་ལྟར་ཕིན་དྲུག་ལ་བརྩོན་
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པར་བགི། གཟུགས་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན།་་་་་གྲེན་པོ་བསན་ནོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །དྲུག་
པ་མྲེད་ན་དྲེ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པ་ནི། ལྡན་མི་ལྡན་གི་རྣམ་རོག ཅྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་ལ་མཚན་མར་
འཛིན་པས་གནས་པའི་ཞྲེས་སོགས་ནི་་་་་་ཨཱརྻ་གཟུགས་སོགས་ལ་གནས་པའི་་་་་་དག་རྣམ་རོག་གོ །གཟུགས་ལ་
གནས་པར་བའོ་ཞྲེས་བརྩོན་པར་མི་བའོ། །རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །དག་ལྡན་་་་་མི་བའོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་བརྩོན་པ་ཡིན་ལ་དྲུག་
པ་མྲེད་ན་དྲེ་དག་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བ་བ་ནི་གནས་རོག ཅྲེས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་་་་་་དངོས་གི་རིགས་ནི་ས་
བོན་ཕིན་དྲུག་སྲེ།་་་་་དངོས། དྲུག་པ་མྲེད་ན་དྲེ་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ། རིགས་འཇིག་རོག་ཅྲེས་དག་ལྡན། འཇིག་
པའམ་མྲེད་པའི་འཕགས་པ་ཞྲེས་སོགས་ནི། རིགས་འཇིག་པའི་རྣམ་རོག་སྲེ། དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་ཞིག་ཤིང་ཏོག་
ཨ་མྲའམ་བ་ན་ས་ཟ་བར་འདོད་ན། སོགས་ནས། བང་ཆྲེན་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཀང་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་
སྲེ་སྦྱིན་པས་སྲེམས་ཅན་གཟུང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །གཞན་དིང་མི་འཇོག་པ་དང་ཞིང་སྦྱང་བ་་་་་་སིང་པོ་བང་ཆུབ་ཏུ་འདུག་

པ་དང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་གྲེར་བ་མི་འགྲུབ་པའི་འཕགས་ཞྲེས་སོགས་ནི།་་་་་དྲུག་པ་ལ་སོབ་པར་མི་བའོ་སམ་པ་

ནི་ཞྲེས་སིང་། དྲེ་ལ་བསབས་པས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་མི་ཐོབ་སམ་པ་ཞྲེས་ཟླ། དོན་གྲེར་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་སྲེ། གཞན་གི་དིང་མི་
འཇོག་པར་འདོད་པ་དང་། སོགས་ནས། ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་པར་བའོ་ཞྲེས་སོགས། དྲུག་པ་མྲེད་ན་དོན་གྲེར་
མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་པ་དོན་གྲེར་མྲེད་རོག་ཅྲེས་དག་གོ །རྣམ་མཁྲེན་གི་རྒྱུ་ཕིན་དྲུག་མྲེད་པའི་འཕགས་སོགས་
ནི། རྒྱུ་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་གོ །རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་་་་་་རིན་པོ་ཆྲེའི་རྒྱུ་ཞྲེས་ཨཱརྻ་སིང་ཟླ། ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་་་་་་རྒྱས་འབྲིང་སོའ།ོ །་་་་་
ནི་དྲེར་དྲེ་རྣམས་འདུ་བ་འབུམ་ཊིཀ ཡུམ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཤྲེར་བ་ཡོད་ན་རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་
ཀི་དྲུག་པ་མྲེད་ན་མིན་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་མྲེད་ཀི་རོག་པ་ཞྲེས་དག་གོ །་་་་་སིང་ཟླ་དོན་འད། ཕིར་རྒོལ་བ་བདུད་དམ་་་་་་མདོ་བདུད་
རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དམིགས་པ་སྲེ་དྲེས་ཐུབ་ཅིང་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་རོགས་པའི་ ་་་་་མདོ་དོན་

སས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་མྲེད་པའི་འཕགས་སོགས་ནི། ཕིར་རྒོལ་བ་དམིགས་པ་དག་ལ་་་་་་འདིས་ས་མ་

རྣམས་ཀང་ཡུལ་དུ་བསན་ནོ། །རྣམ་པར་རོག་པའོ་ཞྲེས་དག་གོ །འཕོང་གི་སོབ་དཔོན་གི་དཔྲེས་ཡུམ་ལ་སོད་པ་ཡང་བདུད་
དམ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པར་དཀའ་འོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །མདོ་དང་ཤཱནིའི་དགོངས་པ་ལྟར་
གངས་ཅན་དུ་ཁོ་བོ་གཅིག་པུའོ། །དྲེ་དགུ་ཆོས་ཅན། འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གཞན་ཏྲེ་མཐོང་རྩྲེའི་སྤང་བ་བཏགས་
རོག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་དངོས་གཞི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག ཡུལ་འཕགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་
བཏགས་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་རོག་གི་ཕིར། འཕགས་ལམ་བཏགས་པར་བདྲེན་པར་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །འགྲེལ་བ་ལ། 
ན་རང་གི་སོབ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆྲེད་དུ་བ་བ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངྲེས་པར་མི་འབྱུང་སྲེ། ན་ཐོས་
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ལ་སོགས་པ་དམན་པའི་དག་བཅོམ་དུ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ིད་ཀིས་སོ། །ན་ཐོས་རང་རྒྱུད་པ་འགའ་ཆོས་ཅན། 
ལམ་གཞན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་ལ་མཐར་ཐུག་གི་མྱང་འདས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་པ་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་རང་
གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་མྱང་འདས་ཀི་ལམ་དུ་མྲེད་པས་དྲེ་དྲེའི་ལམ་མིན་པར་མཐོང་ནས་དྲེར་འཛིན་པས་
སོ། །འདུས་བས་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེ་བ་དང་རང་གི་དངོས་རྒྱུ་འགག་པ་ལྷན་ཅིག་སྲེ། དྲེས་
བསྲེད་པས་སོ། །དྲེར་བདྲེན་འཛིན་ཞྲེས་སོགས་དང་། རྩ་བ་ལྟར་ཡང་ངོ་། །དངོས་པོ་མཐའ་དག་སྲེ་དག་སའི་
ལམ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་དང་ལྡན་ཏྲེ། བདུད་བཞི་དང་ས་གིས་ཀི་བར་ཆད་མྲེད་པས་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་བར་མ་ཆད་
དུ་འཇུག་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ན་རང་གི་ལམ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་སིད་དམ་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་དང་མི་
ལྡན་ཏྲེ་དྲེ་འདའི་བར་ཆད་ཡོད་པར་སང་བ་སྲེ་ཡོད་པ་ཅན་གི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་གཟུགས་སོགས་
དངོས་པོ་མཐའ་དག་་་་་་ཆགས་སོགས་དི་མ་རང་བཞིན་གི་ལྡན་མི་་་་་་གོ་བུར་དུ་ལྡན་ཏྲེ་་་་་་ཞྲེས་འབུམ་ཊིཀ་གི་དོན་དུ་རུང་ངོ་། །གཅིག་དང་ཐ་དད་
དུ་འཛིན་ཞྲེས་གསྲེར་དོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ལ་བར་ཆད་སིབ་གིས་མྲེད་པས་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ཡུལ་དུ་
ལྡན། ན་རང་བང་སྲེ་ལ་དྲེ་བཟློག་པར་བཅོམ་རལ་ལོ། །བང་འཕགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ལ་དོན་
དམ་པར་མི་གནས་པར་་་་་་གསྲེར་དོན་གནས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པས་སོ། །གནས་པའི་དཔྲེ་ནམ་མཁའི་བ་ཅི་ལ་
ཡང་མི་རྲེན་པར་ནམ་མཁར་གནས་པ་དང་འད་བ་ིད་ཀིས་སོ། །ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཐྲེག་དམན་
འབའ་ཞིག་པར་གནས་པའི་རིགས་འཇིག་སྲེ། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་་་་་་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་

སོམས་སུ་མི་བ་བས་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་སིང་དང་སོགས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གདམས་ངག་་་་་་གསྲེར་སོགས་ཀིས་གཟུང་བའི་སོ་ནས་སོ། །ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་གང་ལ་ཡང་འདོད་ཅིང་དོན་གྲེར་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀང་དོན་གྲེར་
མྲེད་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་མྲེད་པས་སོ། །རོགས་བང་ཆོས་ཅན། དོན་
དམ་པའི་བདྲེན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཏྲེ་དབང་དུ་བས་ནས་རྒྱུ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་སོ། །ན་
ཐོས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། བདུད་སོགས་ཕིར་རྒོལ་བའི་དངོས་པོ་དམིགས་ཏྲེ། སྲེར་ས་སྲེ་དངོས་འཛིན་ཤིན་
ཏུ་གོམས་པར་བས་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་ཆོས་ིད་ཀིས་སོ། །ཡུལ་དྲེ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་བཏགས་པའི་
དངོས་པོར་་་་་་ནི་སྲེས་བུ་ཡོད་པར་བཏགས་པའི་ཞྲེས་གསྲེར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ིད་ཀིས་ན་འཛིན་རོག་གིས་པ་བཏགས་འཛིན་
རོག་པ་སྲེ། རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་དོ། །དགུ་ཆོས་ཅན། མཐོང་རྩྲེའི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་
སྤང་བར་བཞྲེད་དྲེ། དྲེའི་དངོས་གཞི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་གཞོམ་བས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། འཛིན་རོག་
གིས་ཀ་འཇུག་པས་སྤོང་བར་བཞྲེད་དོ། །དོན་བསྡུ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན། བར་ཚིགས་དགུས་རོག་པ་རྣམ་པ་
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བཞི་ིད་ལ་སོ་སོར་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུ་ཡིན་སོགས་དང་གྲེན་པོ་སྦྱོར་འཇུག་བཞི་ལ་ཡང་སྤང་བ་དྲེ་
བཞིན་དུ་དགུ་དགུའི་དབྲེ་སོགས་སོ། །གྲེན་པོ་རས་གིས་ལ་ལྡོག་པས་ཕྲེ་བའོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་
སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་ནས་ྲེར་ལྲེན་མཐོང་བའི་ལམ་ལྷན་ཅིག་བྲེད་རྒྱུའམ་གོགས་གང་དང་བཅས་པས་བང་
ཆུབ་ཆྲེན་པོ་བསྲེད་པར་བཞྲེད་པའི་སོགས་སོ། །རྩ་འགྲེལ་ལ། རོགས་པའི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལུང་གི་
ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བང་སྲེམས་མཐོང་ལམ་པས་གདུལ་བ་
གཞན་དག་སངས་རྒྱས་ཀིས་འཆད་འགྱུར་གི་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སོན་པའི་རྒྱུ་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་བའི་
ལམ་དང་སོགས་པ་སོམ་ལམ་ལ་་་་་་གསྲེར་རབ་ཏུ་འགོད་པ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་གིས་བང་ཆྲེན་བསྲེད་
པའི་རྲེན་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་པའི་གདུལ་བ་བང་ཆྲེན་ལ་འགོད་པའི་གོགས་ཡིན་པས་
སོ། །ཡུམ་ནི་ཟབ་སྲེ་བང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བགིད་པའོ། །ཞྲེས་ནས། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་དགྲེ་སོང་
དྲུག་སོང་ལུང་བསན་པས་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་གསུངས་སོ། །བསྐལ་པ་དཔྲེ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་མྲེ་ཏོག་སིལ་མ་
ཞྲེས་མཚན་མཐུན་དགྲེ་འདུན་མཐུན་ཞིང་ལོ་སོང་དུ་མཐུན་པར་ལུང་བསན། བར་མར་དྲུག་ཅུ་དང་། རྒྱས་པར་་་
་་་བཙུན་གོལ་དག་ལྡན་དུ་ཡང་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལས་མི་སང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། བང་སྲེམས་མཐོང་ལམ་པས་བང་ཆུབ་ཆྲེན་
པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་ཡུམ་ཆུད་མི་་་་་་མདོ་དོན་གསོན་པའི་གདུལ་བ་དྲེ་དག་ལ་ཡང་དག་པ་སྲེ་མ་ནོར་བའི་ཚིག་
དང་དོན་དང་སོགས་པ་ལམ་དང་སོ་དང་་་་་་གསྲེར་མན་ངག་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་གཞུང་་་་་་རང་ཀིར་ཤྲེར་པ་ཡང་དག་
པར་་་་་་གང་ཟག་སོ་སོར་གཏོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དྲེས་དྲེའི་རྲེན་གིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སར་གི་
བསྲེའོ། །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཡུམ་མང་དུ་གཏད་པ་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་སྐབས་འདིར་དང་། གཞུང་ྲེ་བར་བསྡུ་
བའི་ལྲེའུས་བསན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཐོབ་པར་བྲེད་པའི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་རྒྱུ།་་་་་ནི་ཚོགས་

གིས་ཀིས་བསྒྲུབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀིའོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར། ཡུམ་མཐོང་ལམ་པ་རང་གིས་སོམ་པ་དང་་་་་་འོག་ལྲེའུ་ཐ་མ་སོགས་པ་ཐོས་བསམ་
གཞན་ལ་རྒྱ་ཆྲེར་འཆད་སོན་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེའི་རྲེན་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་བསྲེའོ། །དྲེ་ཆོས་
ཅན། འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་ཆྲེས་མང་བའི་མཚན་ིད་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སོང་གསུམ་སྲེམས་ཅན་དག་བཅོམ་པར་
གྱུར་པའི་སྦྱིན་ཚུལ་བསོམས་པ་སོགས་ཀི་དགྲེ་བ་བས་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་ཆྲེས་ལྷག་པའི་ཕིར་རོ། །སོང་
གསུམ་སྲེམས་ཅན་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་པའི་དགྲེ་བ་བས་ཡུམ་སྐད་ཅིག་སོན་པ་ལྷག ཅྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་
རོ། །མཐོང་ལམ་བང་ཆྲེན་གི་དྲེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུར་མི་རིགས་ཏྲེ། ས་དགུས་བར་དུ་ཆུད་པས་སོ་སམ་ན། དྲེས་
ཆོད་ཀང་རྒྱུ་གསུམ་གི་ངྲེས་པ་ཁོ་ནར་དྲེ་བསྲེད་པས་སམ། མཐོང་སྤང་རྣམ་རོག་སྤངས་མ་ཐག་དྲེ་ཐོབ་པས་
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བར་ཆད་མྲེད་རྒྱུ་ིད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་ཀི་ངོ་བོ། དྲེ་ལྟར་སང་
ངོ་། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ྲེར་ལྲེན་མཐོང་ལམ་ལྷན་ཅིག་བྲེད་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་པས་
བསྲེད་པར་བཞྲེད་པའི་འབྲས་བུ་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན།་་་་་སོབ་དཔོན། བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་
ཞྲེས་བརོད་པར་བ་སྲེ། ོན་མོངས་རྣམ་རོག་གི་དི་མ་ཟད་པ་དང་མི་སྲེ་བར་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་
ཡིན་པས་སོ། །དྲེར་ཐལ། དྲེ་དག་དོན་དམ་པར་བདྲེན་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ལམ་གིས་ཟད་པ་མྲེད་པར་རང་བཞིན་
གིས་ཟད་པ་དང་།་་་་་ཞྲེས་སོ། །འདི་གཞན་གིས་མ་ཤྲེས་ཏྲེ། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ིམདོར། ཟད་པ་གྲེན་
པོས་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །གདོད་ནས་ཟད་པས་དྲེ་ཕིར་ཟད་ཅྲེས་བསན། །དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་མི་
སྲེའམ་སྲེ་མྲེད་དུ་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟད་ཤྲེས་དང་མི་སྲེ་ཤྲེས་གིས་ནི་གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་ཟད་མྲེད་སྲེ་མྲེད་དུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཡུམ་ཟད་པར་འདོད་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ཟད་པར་འདོད་དུ་ཟད་
དོ། །སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་དང་། ཆོས་དྲེ་དག་ལ་ནི་སྲེ་བ་མྲེད་ལ། སོགས་རྒྱས་སོ། །་་་་་རང་ཀིར་གིས་རྐང་པ་དང་པོ་གིས་ཀིས་ན་

ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་བསན་ཕྲེད་ཕི་མས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བང་ཆུབ་བསན་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རགས་བཀོད། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
རོགས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་སོགས་པ་ངོ་བོ་ིད་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། བླ་མྲེད་་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་སྐུ་གཞན་ཡིན་པར་མི་འཐད་པའི་

ཕིར་རོ། །བང་ཆྲེན་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །དི་མ་རྣམས་ཟད་པ་དང་། མི་སྲེ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྲེ་བདྲེན་་་་་་པ་སྐུ་བཞི་ཅར་གཟུང་ངོ་ཆོས་བཤྲེས་པའི་་་་་་གསྲེར་སྲེ་མྲེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པའི་མཚན་ིད་འཁྲུལ་བའི་དི་མ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས། གསྲེར་ནི་ཚད་མས་འཐད་པའི་ཕིར་ཞྲེས་སོ། །མ་ནོར་བ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་གི་བདག་ིད་དྲེ་དྲེ་ཡིན་པས་སོ། །ཟུར་དང་པོ་སྒྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དི་མ་བདྲེན་
དངོས་ལམ་གིས་འགག་པ་སྲེ་ཟད་པ་མྲེད་པར་རང་བཞིན་གིས་ཟད་པ་དང་མི་སྲེ་བ་མངོན་སུམ་གིས་ཤྲེས་པའི་ཕིར། རྩ་བ་
ལྟར་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་རོག་
ཤྲེས་བའི་སིབ་པའི་དི་མ་སྲེས་པ་དང་མ་སྲེས་པའམ་་་་་་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་མ་འོངས་པ་ིད་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། 
དོན་དམ་པར་འགག་སྲེ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ནམ་མཁའ་
བཞིན་དུའོ། །རགས་ལུང་གིས་གྲུབ་སྲེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་དྲེ་བཞིན་ིད་ལས་མ་གཏོགས་པ་སྲེ་དྲེ་དང་བྲལ་བའི་
འདི་ལྟར་སང་བའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཞྲེས་དབུས་མཐར་འབྱུང་བས་སོ། །་་་་་རྒྱན་ནའང་ཡོད། 

གིས་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། རིམ་གིས་བསྡུས་པ། སིབ་གིས་ཆོས་ཅན། ཆོས་་་་་་རྩ་བའི་འད། དོན་དམ་
པར་འཐད་པའི་དངོས་པོར་མྲེད་པས་སོ། །ནམ་མཁའི་པདྨ་བཞིན་དུའོ། །དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་
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གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ིད་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་བདག་གཞན་གིས་ཀ་རྒྱུ་མྲེད་ལས་མི་སྲེ་
བས་སོ། །་་་་་རྡོ་རྲེ་གཟྲེགས་མའོ། །དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་རས་སུ་ཡོད་མྲེད་མི་སྲེ་བས་སོ། །་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ཡོད་མྲེད་སྲེ་འགོག་

གོ །སོགས་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་རགས་དང་མུ་བཞི་སྲེ་འགོག་གི་རགས་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མས་སམ་འཐད་པས་
སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། སོགས་པས་ལུང་བསྡུ་ཞྲེས་སོགས་ཅུང་ཟད་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །་་་་་གསྲེར་ཡང་སོགས་པ་གཞན་དུ་

འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ན་ཐོས་པ་་་་་་ནང་གི་མུ་སྲེགས་པ་གང་དག་ཅྲེས་

གསྲེར་ན་ཐོས་དང་རྣམ་རིག་པ་གང་ཟག་ཅྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་མི་ལྲེགས་སོ། །གང་དག་སྤང་བ་སིབ་པའི་དངོས་
པོ་སར་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་ཕིས་ལམ་གོམས་པས་འཇིག་པ་སྲེ་ཟད་པའི་བསམ་པས་ཏྲེ་དྲེར་འཛིན་པའི་སོ་ནས་
སར་ཡོད་ཀི་སིབ་པ་བདྲེན་དངོས་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་སམ་པའི་ཤྲེས་པ་དང་། སིར་སྡུག་བསལ་ད་མི་སྲེ་བ་དང་
ཁད་པར་དུ་མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསལ་སོགས་བདྲེན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ལྟར་དུ་གཏན་མི་སྲེ་བར་
ལམ་གིས་བས་པའི་བསམ་པས་ཏྲེ་དྲེར་བསམས་ནས་དྲེ་འད་དྲེ་ད་ལྟར་དུ་གཏན་མི་སྲེ་བ་ལ་མི་སྲེའོ་སམ་པའི་
འཕགས་པའི་ཤྲེས་པ་ནི་ཟད་མི་སྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པར་བརོད་ཅིང་། རང་ལུགས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀང་དྲེ་འདའི་ཟད་མི་སྲེ་
ཤྲེས་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །འདི་ཤོད་པ་ཉུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་ལ་གནས་པའི་རིགས་པས་དགག 
ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། ནང་གི་མུ་
སྲེགས་་་་་་གསྲེར་དྲེ་དག་གི་ལུགས་ལ་སར་སྲེས་ཟིན་གི་དི་མ་བདྲེན་དངོས་ལམ་གིས་ཟད་པར་དང་། ད་ལྟར་དུ་
གཏན་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དི་མ་བདྲེན་དངོས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ། ད་མི་སྲེ་བར་
ཤྲེས་པའི་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཡོད་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་འདའི་ཟད་པ་དང་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་དྲེ་
དག་མྲེད་པར་ཁོ་ནས་སོ། །དྲེར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ན་དོན་དམ་པར་སྲེ་འགག་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར། 
ཞྲེས་རགས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གང་གི་ཕིར་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཚུལ་ལ་བང་ཆུབ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྲེའི་ཕིར། ཞྲེས་སོགས་
གསྲེར་རོ། །ཞྲེས་པར་ཚིགས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། རྩྲེ་མོའ་ིམཐོང་ཞྲེས་བ་བའི་ལམ་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། སྤང་
བ་རྣམ་རོག་གི་རིགས་་་་་་ནི་བྲེ་བྲག་གོ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་སར་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་ཅི་ཞིག་ཟད་ཅིང་བདྲེན་དངོས་སར་སྲེ་མྲེད་
རྣམ་པ་སྲེ་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་སྲེ་དྲེ་འད་མྲེད་པར་ཐལ། སྤང་བ་དི་མ་སྲེས་ཟིན་བདྲེན་དངོས་འགག་པ་མྲེད། 
ད་ལྟར་དུ་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དི་མ་བདྲེན་དངོས་ད་ལྟར་སྲེ་བ་འགོག་པ་མྲེད་པའི་ཕིར། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དི་མ་
སོགས་དོན་དམ་པར་བདྲེན་དངོས་ཀིས་སོང་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། བསྡུས་ན་དྲེ་ཡིན་
ནོ། །མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། དྲེའི་སོབས་ཀིས་མཐོང་སྤང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་
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སྲེ་དངོས་པོ་སར་སྲེས་པའི་བདྲེན་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཟད། ད་ལྟར་དུ་གཏན་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དི་མ་ད་ལྟར་མ་
སྲེས་པ་སྲེ་མི་སྲེ་བའི་བྲལ་ཐོབ་ཅི་ཞིག་སྲེས་ཏྲེ་དྲེ་འད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཐལ། གོ་རིམ་བཞིན་
དུ་སར་སྲེ་བའི་དི་མ་བདྲེན་དངོས་ཟད་པར་བས་པའི་སོ་ནས་འགོག་པ་དང་བྲལ། མ་སྲེས་སམ་མི་སྲེ་བའི་ཆོས་
ཅན་གི་དི་མ་མ་འོངས་པ་རས་ཡོད་སྲེ་བའི་གྲེགས་བྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སོ་ནས་འགོག་པ་དང་བྲལ་བས་
སོ། །དྲེར་ཐལ། དི་མ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངོ་བོའ་ིརང་བཞིན་ཏྲེ་བདྲེན་མྲེད་ཡིན་པས་
སོ། །ས་མ་འདོད་ན། དངོས་པོ་བདྲེན་མྲེད་ལ་ལོག་པ་བདྲེན་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཁྲེད་ཀི་ལུགས་ཀིས་དྲེ་
ལྟར་འདོད་པ་འགལ་ལོ། །དྲེས་ན་ཐར་འདོད་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཞུང་ལུགས་དོན་དམ་པར་
རང་བཞིན་གིས་གང་ཡང་ཟད་སྲེ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ཁས་བླང་བར་བ་དགོས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ཟད་མི་
སྲེ་བ་བདྲེན་དངོས་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །་་་་་གསྲེར་ནི་བདག་མྲེད་ཀུན་འགོ་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་བསྲེན་པར་གིས་ཞྲེས་དགོངས་སོ་གསུང་

ངོ་། །གིས་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་གོ །དང་པོ་ནི། དོན་དམ་གི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
ཤྲེས་པ་རང་རིག་སྐད་ཅིག་མ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་སོགས་ཀི་ཆོས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་ཁས་
ལྲེན་ནའོ། །གིས་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངོས་འཛིན་མ་སྤངས་པར་ོན་མོངས་པ་དང་
ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། དངོས་ས་བ་གཞན་གི་ལུགས་ལྟར་ན། རང་རིག་སྐད་་་་་་ཕུང་པོ་དོན་དམ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་ཅིག་མ་
དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྲེད་རྣམས་ལ་དངོས་འཛིན་སྤང་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། 
བདྲེན་དངོས་སུ་ཡོད་་་་་་རྩ་བ་དང་འད་སྦྱོར་ཕྲྲེང་བ་ལྟ་བའི་ཕིར། འདོད་ན། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་སིབ་ཟད་པ་
མིན་པར་ཐལ། དངོས་འཛིན་མ་སྤངས་པས་སོ། །རགས་ཁས་སོ། །མ་ཁབ་ན། དྲེ་མ་སྤངས་ཀང་ཤྲེས་སིབ་
སྤངས་པར་བརོད་པ་གང་དྲེ་ལ་བམས་པ་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་བརྩིས་ཏྲེ། འདི་ནི་མི་སིད་དོ་ཞྲེས་འཕགས་པ་
བམས་པས་དགོངས་སོ། །གསྲེར་རོ། །འགྲེལ་བ་ལ། ཞར་བྱུང་རྣལ་འབོར་ས་བཞི་བཤད། རྩ་བའི་གཞུང་གི་
ཚིག་དོན་དགོལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། དངོས་པོ་ཇི་སྲེད་ཡོད་པ་་་་་་ལྲེའུ་མཚམས་སུ་སང་ལ་་་་་་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སྲེམས་
ཙམ་ལ་་་་་་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱུར་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ལ། དམིགས་མྲེད་ལ་དམིགས་པའོ། །་་་་་དམིགས་པ་དམིགས་སུ་མྲེད་པའམ་སང་བ་མྲེད་པའི་

རྣལ་འབོར་གི་སའོ། །ཞྲེས་ཤཱནིས་ཤྲེར་ཕིན་མན་ངག་ཆྲེ་བ་ལས་སོ། །བཞི་པོ་འདི་བང་སྲེའི་བསོམ་ཚུལ་ཡིན་ལ་རྣལ་
འབོར་དང་བསོམ་པ་རྣམ་གངས་ཡིན་ཞིང་མདོ་ལང་གཤྲེགས་དང་སྦྱར་ཏྲེ་རྒྱས་པར་ཤཱནིའི་ཤྲེར་ཕིན་མན་ངག་
རྒྱས་བསྡུས་སུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །་་་་་ལྲེགས་པོ་ཡོད། འདིར་གཞུང་དོན་ཙམ་བཤད་ན་རྣལ་འབོར་གི་ས་བཞི་འདིར་
མངོན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་ལ། སྲེམས་ཙམ་ལ་གིས་མྲེད་ལ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་
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སའོ། །འདིར་དམིགས་པ་ནི་རྣམ་པ་ལ་བས་སང་བས་འགྱུར་སོན། ཡིན་ནམ་དཔད་དོ། །དང་པོ་ལ། དམིགས། 
རྣམ་འབྲས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནི། ཕི་རོལ་ཡོད་ལྟའི་བང་ཆུབ་མི་འཐད་པ་དྲེ་ལྟར་གནས་
པ་ན།་་་་་དྲེ་བས་དོན་དྲེ་ཚད་མ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཡང་ཚུལ་དྲེ་འད་ཡོད་དོ། །རྣལ་འབོར་བས་ཤྲེས་སིབ་རོག་པ་སར་མི་ལྡོག་པར་སོང་ངོ་ཞྲེས་
འོག་མ་དང་སྦྱར་རོ། །ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །གང་ཟག་གི་བདག་དྲེས་དབྲེན་པའི་ཕུང་པོ་དང་སོགས་པ་ཁམས་སྲེ་
མཆྲེད་རྲེན་འབྲྲེལ་སྲེ་འཇིག་གི་ཆོས་ཅན་ལ་དམིགས་ཏྲེའོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་དོ་སམ་དུ་
རོགས་ནས་བདག་མྲེད་པར་རྩྲེ་གཅིག་ཏུའོ། །ཅི་སྲེ་བདག་མྲེད་ན། ཕུང་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྲེད་དོ། །སྲེ་
འཇིག་གི་ཕིར། ཁབ་སྲེ། གང་ཟག་གི་བདག་དྲེ་སྲེ་འཇིག་གིས་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་
བསོམས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་མངོན་ཞྲེན་བོར་ཏྲེ་དྲེ་སྤངས་པ་འཐོབ་བོ། །གིས་པ་ལའང་གསུམ་ལས། 
དམིགས་པ་ནི་དོན་དུ་སང་བ་འདི་ནིའོ། །གིས་པ་རྣམ་པ་ནི། སྲེམས་ཏྲེ་ནང་གི་རིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་
གི་དོན་ཡན་གར་བ་ནི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བ་བར་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྲེད་དོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སོན་པོ་དྲེའི་བློ་དྲེ་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སོན་པོར་སང་བ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་མི་བདྲེན་ཏྲེ། དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་་་་་་ནི་དུས་

གཅིག་དམིགས་པ་ནི་རོགས་པ་ངྲེས་པ་ནི་ཁབ་པ་སྲེ། དུས་གཅིག་རོགས་པས་ཁབ་ཅྲེས་པ་སྲེ། གཅིག་རོགས་ན་གཅིག་རོགས་གཅིག་མ་རོགས་ན་གཅིག་ཤོས་ཡང་མི་རོགས་པས་

ཁབ་པས་སོ། །ཟླ་གིས་ཀི་རྣམ་པ་དཔྲེར་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །དམིགས་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་འདི་རང་སངས་རྒྱས་པ་དང་མདོ་
སྡྲེ་པ། སྲེམས་ཙམ་སྡྲེ་གིས་ཀུན་གི་ལུགས་ལ་ཡོད་དོ། །འདི་དཀའ་ནའང་དིང་སང་རིགས་ཚུལ་དར་ཞིང་ཁད་
པར་དུ་ཁོ་བོས་རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་རྒྱས་འགྲེལ་གསུམ་དུ་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་པས་དྲེར་ཤྲེས་
པར་བ་ཞིང་ཁོ་བོ་ལྟ་བུའི་དཔིས་ཕིན་པའི་ངག་ལས་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་བ་ཕི་
རོལ་གི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་སྤངས་པ།་་་་་ལང་གཤྲེགས་ལས། སྲེམས་ཙམ་ལ་ནི་རྲེན་ནས་ནི། །ཕི་རོལ་དོན་ལ་མི་
བརག་གོ །ཞྲེས་སོ། །འཐོབ་བོ། །འབྲས་བུའི་དུས་ན་མངོན་ཞྲེན་ཀུན་སྤངས་སམ་སམ་ན་ཤྲེས་པ་རང་གི་འཛིན་
པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ནང་སྲེམས་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་བས་སོ། །་་་་་གསྲེར་གསྲེར་དུ། ས་དང་པོ་
སངས་རྒྱས་པའི་མུ་སྲེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལས། ཞྲེས་དང་། ས་གིས་པར། ཤྲེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པའི་གྲུབ་
མཐའ་ལས། ཞྲེས་ཏྲེ། ཕི་མ་གིས་ལ་མི་སང་ངོ་། །དྲེ་ལྟར་ན་དང་པོ་ན་ཐོས་པའི་གིས་པ་རང་རྒྱལ་བའམ་
རྣམ་བདྲེན་པའི། གསུམ་པ་རྣམ་བདྲེན་རྫུན་གིས་ཀའིའམ་རྣམ་རྫུན་པའི་བསོམ་ཞྲེས་བོད་དག་གོ །དྲེ་རྣམས་
དང་ཐད་སོ་ཐད་སོར་རྲེས་སུ་མཐུན་ནོ། །དྲེ་ལ་མུ་སྲེགས་ཞྲེས་པ་གཙང་་་་་་ཆུ་མིག་པ་སོགས་ལྟ་སོད་ངན་པའི་མུ་ལ་སྲེགས་འཆའ་ཞྲེས་

ཟྲེར་བ་ནོར་བའོ། །ས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་སོགས་ཀིས་ཐར་པར་འཇུག་པའི་འགམ་སྲེགས་ཏྲེ་དྲེ་གང་ལ་
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ཡོད་ཅིང་དྲེ་འཆའ་བ་དྲེ་མུ་སྲེགས་པའོ། །མཚོ་འགམ་ནས་མཚོར་འཇུག་པའི་སྲེགས་འཆའ་བ་དང་འདའོ་ཞྲེས་་་་་
་ས་སྦྱོར་བམ་གིས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །སིབ་གིས་སངས་ཤིང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་ལ་མཁྲེན་པ་རྒྱས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། 
དྲེའི་ལུགས་ཚད་མར་བྲེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པའོ། །དྲེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞི་ལས། བྲེ་བྲག་ཏུ་ས་བའི་མཚན་
ིད་ནི། སངས་རྒྱས་པ་གང་ཞིག བློ་རང་རིག་མྲེད་པ་དང་ཤྲེས་པ་རྣམ་མྲེད་དུ་ས་བའི་གང་ཟག་གོ །མདོ་སྡྲེ་
པའི་མཚན་ིད་ནི། ན་ཐོས་པ་གང་ཞིག་བློ་རང་རིག་ཡོད་པར་འདོད་པའོ། །སྲེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ིད། 
ཐྲེག་ཆྲེན་པ་གང་ཞིག རང་རིག་པའི་འདུས་བས་བདྲེན་དངོས་འདོད་པའོ། །དབྲེ་ན། སྲེམས་ཙམ་རྣམ་བདྲེན་
པའི་མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག སོ་ལྔའི་དོན་སང་དོན་དམ་པར་སྲེམས་སུ་བདྲེན་པར་
འདོད་པའོ། །སྲེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་མཚན་ིད་གང་ཞིག དྲེ་དོན་དམ་པར་སྲེམས་སུ་མི་བདྲེན་པར་འདོད་
པའོ། །དབུ་མ་པའི་མཚན་ིད། ཐྲེག་ཆྲེན་པ་གང་ཞིག དོན་དམ་པར་བདྲེན་དངོས་ཁས་མི་ལྲེན་པ། དབྲེ་ན། 
དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ིད། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་ངག་རང་ལུགས་ལ་མཁས་བླངས་
ནས་དངོས་ས་འགོག་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་མཚན་ིད། གང་ཞིག རང་ལུགས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་ངག་མི་
འགོད་པར་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གིས་དངོས་ས་འགོག་པའོ། །ཆ་ཙམ་སྲེ་་་་་་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་འབྲེད་རྒྱས་པ་ལོགས་སུ་རྩོམ་
པར་སོའ།ོ །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དམིགས་པ་དངོས་ནི། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རང་རིག་པའི་
བློའ།ོ །རྣམ་པ་ནི། ཕི་དོན་གི་གཟུང་རྣམ་དུ་གྱུར་པའི་ནང་གི་འཛིན་པ་བདྲེན་པ་མྲེད་དོ་སམ་དུ་རོགས་ནས་རྩྲེ་
གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པར་སྲེམས་པ་འཇོག་པས་སོ། །མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དོན་སང་གི་བློ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྲེད་དྲེ། 
གཟུང་བདྲེན་པ་མྲེད་པས་ནའོ། །སུམ་ཅུ་པར། གཟུང་བ་མྲེད་ན་དྲེར་འཛིན་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། 
ཡུལ་ལྔ་འཛིན་པའི་དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་བའི་རྣམ་པའི་མཚན་ིད་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་བདྲེན་
པར་ཞྲེན་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་ལམ་སྤངས་པ་འཐོབ་བོ་ཞྲེས་སྦྱར་གི་གཞན་དུ་ནོར་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་སོ། །འདིས་
ཅི་ཡང་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་མི་འདོད་དོ་སམ་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྲེད་པའི་་་་་་སྦྱོར་ལམ་ལ་སོགས་པའི་ཞྲེས་གསྲེར་ཡྲེ་
ཤྲེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོའམ་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ངྲེས་པར་བས་ནས་
སོ། །ཐོགས་མྲེད་སྐུ་མཆྲེད་སྲེམས་ཙམ་པར་བསྒྲུབ་འདོད་ནས་འདི་དག་བས་པ་སྲེ། བར་པ་གིས་གཞུང་སོར་
བཞག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ན་བཟློས་པའམ་མི་ཟློས་པར་བྲེད་ན་གསུམ་པ་ལ་བློ་རྩྲེ་གཏད་ས་དཀའ་འོ། །ངག་
ལས་ཤྲེས་སོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དམིགས་པ་ནི། འདུས་བས་ཀི་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་
ངོ་། །གིས་པ་རྣམ་པ་ནི། ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་སོགས་པས་གིས་ཡིན་གིས་མིན་སོགས་
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སུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརག་པའི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་རོགས་ནས་དོན་དམ་པར་སོས་བྲལ་བསོམ་
མོ། །བྲལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གིས་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པ་སྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་
ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་སོས་བྲལ་ཚོགས་སྦྱོར་དུ་བསོམས་པས་
སོམ་པའི་སོབས་གྲུབ་སྲེ་བསོམ་པ་རོགས་པ་ན། སྲེས་བུ་མིག་དག་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས་ཁ་ཅིག་ལ་ནོར་བུ་དང་
དངུལ་དང་ཤྲེལ་དྭངས་པ་་་་་་མྲེ་ལོང་ཞྲེས་གསྲེར་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཅར་མཐོང་བའི་ཤྲེས་པ་དག་པ་འབྱུང་ཞིང་དྲེ་དག་
བླངས་པས་ཕན་པ་བསྲེད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་མཐོང་ལམ་སྲེས་པའི་བང་པའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་ཀུན་རོབ་མཐའ་ཡས་
པ་ལག་མཐིལ་གི་ཤིང་ཐོག་ལྟར་གསལ་ཞིང་དྲེ་དག་གིས་མི་གནོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་
དང་། རག་ཆད་ཀི་འཁྲུལ་བའི་མཚན་མ་སྲེ་རྒྱུ་དངོས་པོ་བདྲེན་འཛིན་གི་རིགས་རགས་པ་མཐའ་དག་སྤངས་
པའི་སྤངས་པ་ཅན་རོགས་པ་དཔྲེའི་སོ་ནས་སོན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་མྲེད་པའི་ས་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་
མཐོང་ཡང་བདྲེན་པ་མྲེད་པའི་བདག་ིད་དུ་སང་བའི་བློ་ཡོད་མྲེད་སོགས་གང་དུ་ཡང་མི་རག་པ་གང་ཟག་སོ་སོ་
རང་རང་གི་མྱོང་བས་རིག་གི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས་སུ་བརོད་མི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་ཐ་སད་གདགས་དཀའ་བས་ཅི་
ཞིག་ལྟར་ཡང་དག་པར་སྲེས་ཞྲེས་སོས་ཏྲེ། དྲེ་སྲེས་ན་རྣལ་འབོར་པ་མཐོང་ལམ་པ་ས་དང་པོར་མཐོང་སྤངས་
ཤྲེས་སིབ་སྤོང་ཞིང་རིམ་གིས་ཤྲེས་བའི་སིབ་པ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་ ་་་་་གསྲེར་མཐའ་དག་ཡང་དག་པར་སྤོང་
ངོ་། །དྲེས་ན་མིག་བཙུམས་པ་ལྟར་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བ་མཐོང་ལམ་མིན་གི་ས་ཚོགས་མཐོང་ཡང་སོ་སྐུར་མྲེད་
པ་མཐོང་ལམ་སྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གསྲེར་ནི། ནོར་བུ་སོགས་ལ་མྲེད་པ་གསལ་བར་སང་བ་
བཞིན། ཞྲེས་སོ། །འདིར་མ་ཚང་བ་རྣམས་སྦྱོར་ཕྲྲེང་དུ་ཤྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། དོན་གིས་འཕངས་པའི་བརོད་
བ་བསན་་་་་་གསྲེར་དངོས་ཚིག་གིས་ཟིན་པ་གསལ་བར་འགྲེལ་པའོ། །་་་་་གསྲེར་དོན། དང་པོ་ནི། དོན་དམ་གི་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། ཤྲེས་པ་རང་རིག་ཅིང་གསལ་བ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་སྲེ་དངོས་པོ་
སྐད་ཅིག་མའི་ཆོས་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་བ་དང་། ན་ཐོས་ལྟར་ན། ཤྲེས་བའི་མཚན་ིད་རྡུལ་ཕྲན་སོགས་རྣམས་
གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ིད་དུ་གྱུར་ན་ཞྲེས་འདོད་པ་བརོད་ནས། དྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
བདྲེན་མྲེད་དུ་རོགས་པའི་བློ་བསྲེད་དུ་མྲེད་ཁོད་བདྲེན་འཛིན་གི་བློ་སྤང་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་དམ་པར་
བདྲེན་དངོས་སུ་གྲུབ་པས་སོ། །བྲེ་བྲག་ས་བའི་ལུགས་ལ་་་་་་གསྲེར་དོན་འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའ་སིབ་ཐོགས་ཀི་
རས་་་་་་འདི་དགོས་སོ། །བུ་སོགས་ཀིས་ནམ་མཁའ་རས་མྲེད་པར་འདོད་ཅྲེས་པ་ནོར་ཏྲེ། ཁོ་རག་པའི་རས་སུ་འདོད་
དོ། །མྲེད་པའི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་སྲེ་དྲེར་གནས་པས་དྲེའི་གྲེན་་་་་་རགས་ཁས་སོ། །པོ་བསྲེད་དུ་མྲེད་ངོ་བོ་སྤང་དུ་མྲེད་པ་
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བཞིན་ནོ། །མདོ་སྲེམས་ཀི་ལུགས་ལ། རས་མྲེད་པར་གནས་པས་འཕྲེལ་འགིབ་ཅི་ཡང་བར་མྲེད་པ་བཞིན་
ནོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེན་འཛིན་གི་གྲེན་པོ་བསོམས་པས་ཁོད་བདྲེན་འཛིན་དྲེ་དག་ལ་གནོད་
པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ས་མ་འདོད་པ་དྲེའི་ཚེ་ནའོ། །འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའི་གྲེན་པོ་
བསོམས་པས་གནོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ས་མ་དྲེ་འདོད་ན། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཅི་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་ལྡོག་པར་ཐལ། ས་མ་འདོད་པ་དྲེའི་ཕིར་་་་་་
བོད་དག་གིས་མ་ཤྲེས་སོ། །འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྲེད་ཀིས་ཤྲེས་སིབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲེ་རྩད་ནས་
སྤངས་པ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །ས་མ་འདོད་པས་སོ། །རགས་གསལ་ཁས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཤྲེས་སིབ་ཀུན་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རང་རིག་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་བ་དང་རྡུལ་ཕྲན་སོགས་ཀི་
ཆོས་རྣམས་ཀང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་གཞན་དག་གིས་ཁས་ལྲེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་
དོན་ཁས་ལྲེན་པས་རྲེ་བཙུན་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་བརྩིས་ཏྲེ། དངོས་འཛིན་ཡོད་བཞིན་དྲེ་སངས་ན། སོ་སྲེ་རྣམས་
ཀང་དྲེ་ལྟར་ཅིས་མ་གྱུར་ཅྲེས་བམས་པ་དགོངས་སོ། །གསྲེར་རོ། །བཞི་པ་བྲེད་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཚུལ་
དྲེ་ལྟར་དོན་དམ་གི་དངོས་པོ་འདུས་བས་ཡོད་པའི་ཕོགས་བསལ་་་་་་བ་སྲེ་གཟུང་བ་སོགས་བདྲེན་འདོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མི་བདྲེན་པར་བསན་

ནས་ཞྲེས་གསྲེར། །ནས། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པའི་ཕོགས་བརན་པོར་མཛད་ཅིང་ངྲེས་པར་བས་ནས། ཐར་
སོགས། ཞྲེས་བསན་པའི་ཕིར་བར་ཚིགས་པས་དོན་ལ་གནས་པའི་ཕོགས་འཆད་དོ། །རྩ་བ་ལ། ལྟ་ཡུལ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་མཐའ་བྲལ་དུ་བསན། དྲེ་རོགས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། རོགས་ནས་གོལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རང་
བཞིན་གི་རྣམ་པར་དག་པའི་དྲེ་པའི་ཁམས་འདི་ལ་་་་་་རང་ཀིར་ནི་སོང་ིད་འདི་ལ་ཞྲེས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གོས་པའི་དི་མ་བསལ་
བར་བ་བ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ། རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །འདུས་མ་བས་པའི་ཆོས་
སྐུའི་ཡོན་ཏན་གངྒཱའི་ཇི་སྲེད་ལས་འདས་པ་་་་་་ཐོགས་མྲེད་གསར་དུ་བསན་ནས་བཞག་པར་བ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་
ཀང་མྲེད་དྲེ། དྲེ་རང་བཞིན་གིས་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ།་་་་་ཐོགས་མྲེད། །རྣམ་དབྲེར་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །གོ་བུར་
དག་གིས་ཁམས་སོང་གི །རྣམ་དབྲེར་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །བླ་མྲེད་ཆོས་ཀིས་སོང་མ་ཡིན། །ཞྲེས་
སོ། །དྲེས་སོ་སྐུར་གི་མཐའ་བྲལ་གི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་སོང་་་་་་ཕི་འགྲེལ་ིད་དྲེ་པའི་སིང་པོ་་་་་་ས་འགྲེལ་བསན་
ནོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ན་གོ་བུར་ོན་མོངས་གང་ཞིག་དྲེ་པའི་ཁམས་གང་ན་མྲེད་པས་དྲེས་སོང་
ལ་ལྷག་ལ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་མི་སོང་པའི་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཁམས་
ཡང་དག་པ་ིད་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པས་ཅུང་ཟད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་
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རོགས་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའོ། །་་་་་དྲེ་སྐད་དུ། །སིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ི་བཞིན་ཞྲེས་སོགས་སར་དངས་
པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་སྲེས་བུ་དྲེ་གོ་བུར་དི་མ་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་རྒྱུད་བླ་རྩ་འགྲེལ་ལྟར་ཏྲེ། བརོད་པར་བ་བ་མང་སྲེ་བཞག་གོ །ཤཱནི་སོགས་ལྟར་ན། 
ཀུན་རོབ་རྲེན་འབྲྲེལ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་དམ་པར་སོན་བསལ་བར་བ་དགོས་ཅི་ཡང་མྲེད། གྲེན་པོ་
བསན་ནས་བཞག་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མྲེད་པས་སོ། །བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་ཆོས་
ཅན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སོ་སྐུར་གི་མཐའ་བྲལ་གི་ཆོས་ིད་ཡང་དག་པ་ིད་ལ་ཡང་དག་པ་ིད་ཀིས་
ཏྲེ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པས་སོ། །་་་་་རང་ཀིར། བང་སྲེའི་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། སིབ་གིས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་་་་་་
ཤྲེས་སིབ་ལས་གོལ་དག་ལྡན་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡང་དག་པ་ཆོས་ིད་མཐའ་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནའོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བརག་པའི་ཡུལ། དྲེའི་ཚུལ། དྲེའི་འབྲས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལས་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་
ཀི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྒྱང་འཕན་གིས་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་
བསལ་ཏྲེ་འདིར་དྲེ་ཡང་མ་བས་ཤིང་། བྲེ་བྲག་པ་སོགས་ཀིས་རག་བདག་སོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོ་འདོགས་
པའི་ངོ་བོས་མྲེད་པ་སྒྲུབས་ཏྲེ།་་་་་བུ་སོན་པས་མ་ཤོད་དོ། །འདིར་དྲེ་ཡང་མ་བས་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སང་ཚོད་པོ་
འདི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བར་་་་་་རག་མཐའ་བསལ་གྱུར་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་་་་་་ཆད་མཐའ་བསལ། དྲེ་ཁོ་

ན་ལ་འཇུག་པར་བཤད་དོ། །ངོ་བོར་ཁས་བླངས་ནས་འདི་ིད་ལའོ།་་་་་འདི་ལ་ཞྲེས་པས་སང་བ་མི་གསལ་ཞྲེས་པ་སྲེ། །དྲེ་ཕིར་རང་བཞིན་
མྲེད་ས་ཡིས། །སང་བ་བསལ་ཕིར་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ། ལུང་ཏྲེ་སོབ་
དཔོན་དཔལ་སྦས་ཀིས་དབུ་མ་བོད་དག་་་་་གསྲེར་ནི། བདག་མྲེད་ལ་བསྐུར་པ་འདྲེབས་ཏྲེ་གནོད་བྲེད་དོན་དམ་པར་
ཡོད་པ་སོགས་དང་། སོ་འདོགས་ཏྲེ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་འདོགས་ཞྲེས་ཏྲེ་འབྲིང་ཙམ་མོ། །སང་ཚོད་དུ་མྲེད་ཅྲེས་
སྐུར་འདྲེབས་དང་། དོན་དམ་དུ་ཡོད་ཅྲེས་སོ་འདོགས། ཞྲེས་སོ། །་་་་་ལྲེགས། གིས་པ་ནི། དཔད་ན་རང་བཞིན་
མྲེད་པ་སྒྱུ་མ་་་་་་གསྲེར་ལྟ་བུ་སོགས་པ་གདོད་ནས་སྲེ་འགག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པར་བརག་པར་བ་ཞིང་བསོམ་པར་
བའོ། །་་་་་གསྲེར། སྲེ་ལྷག་མ་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་འཕགས་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་སིབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དངོས་འཛིན་ཕིན་ཅི་ལོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྲེ་ལྡོག་པས་སོ། །བ་བ་སྲེ། གང་གི་ཕིར་ན་དངོས་
པོར་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ལས་ཤྲེས་སིབ་ལས་གོལ་བའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་འཐད་པ་དྲེའི་ཕིར་རོ། །རགས་དྲེར་
ཐལ། དྲེ་ཁོ་ན་ིད་དང་སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ནའོ། །བདྲེན་པ་མྲེད་ན་སིབ་པ་སྤོང་བ་མི་འཐད་དོ་
སམ་ན། མི་འགལ་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། མི་བདྲེན་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མའི་གང་པོས་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་གཞན་ཞིག་ཕམ་པར་



222   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བས་པ་བཞིན་དུའོ། །སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་མ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་གཞན་གིས་ཕམ་བས་ལྟར། །་་་་་རོགས་འགྱུར་གང་དག་
གིས་ནི་ཆོས་མཐོང་བའི། །རྒྱལ་སས་དྲེ་དག་ང་རྒྱལ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། 
ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སྐབས་འདིའི་མདོས་དངོས་སུ་མ་ཟིན་པར་ཞར་ལ་འོངས་པའི་དོན་རྲེ་བཙུན་གིས་ཚིགས་བཅད་
གསུམ་བརོད་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་རྣལ་མའམ་དཀྱུས་མ་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་དངོས་ིད་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ནི། 
སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་རྲེ་རྲེར་ནི་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་གཅིག་ཏུ་གཅིག་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་སྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་གཞན་
ལྔ་་་་་་དག་ཟླ་བསྡུས་པ་གང་ཡིན་པའི་དྲུག་པ་་་་་་ཐུབ་དྲུག་རྣམས་ཁོ་ན་་་་་་ཐུབ་དགོངས་རྩྲེ་མོའ་ིམངོན་རོགས་་་་་་དག་ཟླ་འདིར་
མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཕིན་དྲུག་མང་བས་ན་ཁད་པར་སོན་པ་ནི་ས་དང་པོའ་ིསྐད་ཅིག་གཅིག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཞིག་གིས་བསྡུས་པའོ། །དྲེ་ཡང་མང་བས་དམིགས་ཀིས་བཀར་བ་ནི། ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་པ་ཡིས་
བསྡུས་པ་སྲེ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་རྣམས་མིན་ནོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །བཟོད་པ་ལ་གསལ་ཁ་མྲེད་ཅིང་གཞན་དོན་
དྲེ་ལྟར་སིང་མཆོག་ཡང་ངོ་། །དག་ལྡན་དུ། སྐད་ཅིག་གཅིག་མཐོང་ལམ་སྲེ་དྲེ་ཡང་བཟོད་པས་བསྡུས་ཀིས་
ཤྲེས་པས་མིན་ནོ། །ཞྲེས་སོ། །ཐུབ་དགོངས་སུ་སྲེང་བཟང་གིས་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་དུ་བཤད་པ་ནོར་བ་
ཆྲེ་སྲེ། སྐབས་ཡང་མིན་ཅིང་ཡུམ་བར་མ་དང་བསན་བཅོས་སུ་ཡང་དྲུག་དྲུག་ཁོ་ན་དྲེར་བསན་ཅིང་དྲུག་ནི་ལམ་
གིས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསལ་གིས་མིན་ནོ། །བསྡུས་པར། ཕར་ཕིན་དྲུག་ནི་ལམ་མོ་ཞྲེས་པས་སོ། །ཞྲེས་
སོ། །འོན་ཀང་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་ནི་མཐོང་སྤང་རོག་པ་བརྒྱ་རྩའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། ལམ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཁོ་ན་
དྲེར་མི་འཐད་དོ། །དྲེས་ན་ཆོས་བཟོད་བཞི་ག་དྲེར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་སོན་མཚུངས་ཤིང་། སོབ་དཔོན་དང་
རང་ཀིར་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཁོ་ནར་་་་་་རང་ཀིར་དངོས་བཞྲེད་པ་ལ་ཡང་དྲེ་ཁོ་ན་མཐོང་སྤང་རོག་པ་བརྒྱ་རྩའི་
གྲེན་པོར་འགྱུར་བའི་སོན་ཡོད་ལ། ཨ་བྷ་ཡའི་སོན་དྲེ་མི་འོང་སྲེ། འདིར་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ིད་དྲུག་གི་
ངོ་བོར་སོན་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཅྲེས་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ངྲེས་པར་
གཟུང་བ་སྲེ་སྐད་ཅིག་མ་དྲེ་ཤས་ཆྲེར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་པས་དྲེ་སོས་པ་མཐོང་ལམ་མཚོན་པ་སྲེ་བཅུ་
དྲུག་རིལ་པོ་འདོད་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །བང་ཆྲེན་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་ཚེ་རྣམ་མཁྲེན་དུ་བསོ་ཞིང་སྦྱིན་པ་
གཏོང་། ཞྲེས་ནས། སྦྱིན་ཕར་ལ་གནས་ནས་ཚུལ་ཕར་འཛིན་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ངོ་
བོ་ངོས་བཟུང་། དྲེ་སྲེས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་དག་སོ་སོར་ས་
མ་གོ་སྒྲུབ་ཏུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་རྲེ་རྲེ་ཡང་ཕན་ཚུན་བསྡུས་ནས་མངོན་དུ་བྲེད་པ་
གང་ཡིན་པའི་མཐོང་ལམ་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པ་སྲེ་དྲེ་ཡང་། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པའི་བཟོད་
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པས་བསྡུས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་རྩྲེ་མོའ་ིམངོན་རོགས་འདིར་བསན་པའི་མཐོང་ལམ་ཡིན་
ནོ། །གང་གི་ངོ་བོར་སྲེས་པ་ཅན་ཞྲེ་ན།་་་་་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཕར་ཕིན་རྣམ་
པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་ངོ་བོར་སྲེས་པ་ཅན་ཞིག་གོ །དྲེ་ཡང་སྡུག་བསལ་ཆོས་བཟོད་ཁོ་ན་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མིན་
པར་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་རང་ཀིར་རོ། །འདིར་ཞྲེས་པས་སྐབས་དང་པོ་རྣམས་ཀི་མཐོང་ལམ་གིས་རོག་པ་དྲེ་སྲེད་
སྤོང་མི་ནུས་ལ་འོག་མ་རྣམས་ཀིས་འབད་མི་དགོས་པས་འདིར་དྲེ་དག་སྤོང་བར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
ཏྲེ་བརག་གོ །གིས་པ་ནི། མཐོང་རྩྲེའི་རྣམ་གོལ་ལམ་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཀུན་བརགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་
གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་བསྲེད་པར་བྲེད་པའི་བག་ཆགས་འཇོག་ནུས་ཀི་ོན་མོངས་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་བ་
བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སྤངས་པ་འཐོབ་སྲེ། མཐོང་སྤངས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
སྤངས་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་འདའི་ོན་མོངས་དྲེ་རོག་པ་དྲེ་དག་གིས་ཁབ་བར་བསྡུས་པས་སོ། །རགས་གྲུབ་
སྲེ། མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིརྣམ་གོལ་ལམ་དྲེ་རང་རྒྱུད་ལ་སྲེས་པས་ནའོ། །དྲེ་ལ་ཁབ་སྲེ། སྲེས་ན་དྲེ་འགག་པ་རྲེན་
འབྲྲེལ་གི་ཆོས་ིད་ཀིས་འབྱུང་ངོ་། །རོག་པ་བརྒྱ་རྩར་ཇི་ལྟར་བས་པས་འགྱུར་ཞྲེ་ན། རྣམ་རོག་བཞི་པོ་སོ་སོར་
ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དགུ་དགུར་འགྱུར་བ་ིད་ཀིས་ན། དྲེ་ཁམས་ཀིས་ཕྲེ་ན་འདོད་པར་སོ་དྲུག་དང་གཟུགས་སུ་སོ་
དྲུག་གཟུགས་མྲེད་དུ་ཡང་སོ་དྲུག་གི་དབྲེ་བས་སོ། །ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་འོང་མོད་
རོག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅི་ལྟར་འོང་སམ་ན། ཁམས་དྲེ་དག་ཏུ་སྲེས་པའི་བང་སྲེ་སོ་སྲེ་ལ་ཡོད་ཅིང་འཕགས་པ་ལ་
ཡང་སོམས་པར་འཇུག་པའི་རྒྱུའི་སོ་ནས་ལྡན། ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ན་རོག་པ་དྲེ་དག་གི་བག་
ཆགས་ཙམ་ཡོད་ཀི་མངོན་གྱུར་དགའ་འོ། །སིར་ཚོང་པར་བགངས་པས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅྲེས་པ་སྲེ་ོན་མོངས་
པ་ཡང་དྲེ་དང་འདའོ། །དྲུག་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། མཐོང་ལམ་གི་རོགས་པ་དྲེ་ལའམ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་་་་་་
གསྲེར་དྲེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་དྲེ་ིད་ཀི་རིགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམ་པར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ་གིས་ལས། མམ་བཞག་ནི། ཕིན་དྲུག་གི་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་ཐོབ་པ་དྲེ་ནས་སྲེང་གྲེ་རྣམ་
བསིངས་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་སྲེ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་མཐར་གིས་གནས་པའི་སོམས་
འཇུག་དགུ་པོ་དྲེ་དག་རྣམ་པར་ཕྲེ་ཞིང་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །གིས་པ་རྲེས་ཐོབ་ནི། དྲེར་ཞུགས་པའི་རྲེས་ནས་རྲེན་འབྲྲེལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་
ལ་རོག་པར་བྲེད་དྲེ། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་རྣམས། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ལས། 
མམ་བཞག་ནི། མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ་དྲེ་ཡང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ལ་
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སོམས་པར་འཇུག་གོ །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་བང་
སྲེའི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ཀི་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོ་ཡིན་ཏྲེ། མཐོང་སྤང་ོན་མོངས་དང་
ཤྲེས་བའི་སིབ་པའི་འཇིགས་པ་མྲེད་པའི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་སོགས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་
ལམ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། དྲེ་ལ་ཞུགས་ནས་དུས་
ཕིས་རྲེས་ཐོབ་ཏུའོ། །གང་ལ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལའོ། །འདིའི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། འདི་ཅི་ནས་ཀང་ཤྲེས་པར་བ་
བ་ཡིན་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སཱ་ལུ་ལང་པ་ལ་གཟིགས་ནས། དགྲེ་སོང་དག་སུས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྲེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་། །སུས་ཆོས་མཐོང་བ་དྲེས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་། །ཞྲེས་དང་། དོན་དྲེ་
ིད་བཤྲེས་སིང་དུ། རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀི་གཅྲེས་པ་ཟབ་མོ་
སྲེ། །གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དྲེས། །སངས་རྒྱས་དྲེ་ིད་རིག་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག །ཅྲེས་སོ། །འདི་
ལ་སིར་དབུ་མ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྲེན་འབྲྲེལ་དུ་བཤད་པ་ཡོད་ཀང་། འདིར་དངོས་པོའ་ིརྲེན་འབྲྲེལ་སོན་ལ། 
དྲེའི་མཚན་གཞི་ནི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་དོ། །མཚན་ིད་ནི། གང་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བའམ་རྒྱུ་རྲེན་ལས་
སྲེར་རུང་བའོ། །དྲེ་ལ་བཞི་སྲེ། སྐད་ཅིག་མའི་འབྲྲེལ་བ་ཅན་གི། གནས་སྐབས་པའི་རྒྱུན་ཆགས་པའི་རྲེན་
འབྲྲེལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཤན་པ་སོག་གཅོད་པའི་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཚང་བ་
ལྟ་བུ་ལ་བཤད་དོ། །་་་་་དྲེའི་ཚེ། ཀུན་ནས་སོང་བའི་རོངས་པ་ནི་མ་རིག་པ། དྲེ་ལྟར་སྲེམས་པའི་ལས་ནི་འདུ་བྲེད། ཡུལ་སོ་སོར་རིག་པ་རྣམ་ཤྲེས། དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་ཕུང་པོ་གསུམ་མིང་གཟུགས་ནི་གཟུགས་སོ། །མིག་སོགས་དྲུག་ནི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག གསུམ་འདུས་པ་རྲེག་པ། རྲེག་པ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཚོར་བ། ཤ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་

སྲེད་པ། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ངོ་ཚ་མྲེད་པ་སོགས་ཀུན་ནས་དཀིས་རྣམས་ལྲེན་པ་དྲེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ནི་སིད་པ། སར་མྲེད་པའི་རས་བྱུང་བ་སྲེ་བ། 

རྩམས་པའི་ལས་སྨིན་པ་སོགས་རྒ་བ། དྲེ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་ཤི་བའོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་དྲེ། མདོ་ལས་རྲེན་ཅིང་
འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞྲེ་ན། འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། བརྒྱད་བཤད་པ་ནི་འདིའི་
དབྲེ་བར་རུང་སྲེ། བརྒྱད་གང་ན། མིག་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་མིག་ཤྲེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་་་་་་རྒྱལ་སས་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་འབྱུང་བའི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་སོགས་སྲེམས་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པ། 
འཆི་འཕོ་དང་སྲེ་བའི། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དྲེ་ལས་སྡོང་བུ་ལྟ་བུ། ཕི་ལོ་ཐོག་འབྱུང་བའི་སྲེམས་ཅན་གི་ཐུན་མོང་
གི་ལས་ཀི་ས་ཆུ་འབྱུང་བ་སོགས། འཇིག་་་་་་རྒྱལ་སས་པ་དང་འཆགས་པའི། ཁམས་གསུམ་པ་རྣམས་ཟས་བཞི་ལ་
བརྲེན་ནས་གནས་པ་་་་་་རྒྱལ་སས་ལྟ་བུ། ཟས་ཀིས་བརན་པའི། ལས་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལས་བདྲེ་འགོ་ངན་འགོར་འགོ་བ་
འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་འགོ་བ་རྣམ་པར་འབྲེད་པའི་ཚོགས་ལམ་ལས་སྦྱོར་ ་་་་་མཐོང་སོམ་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའི་བར་ལམ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   225 

སོགས། རྣམ་པར་དག་པའི། བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ལས་མངོན་ཤྲེས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་
སོགས་མཐུ་སོབས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བའོ། །ཁ་ཅིག་་་་་མཛོད་ལ་བརྲེན་ནས་མཆིམས་བློ་བཟང་། རྲེན་འབྲྲེལ་ས་མ་གིས་དོན་
གཅིག ཕི་མ་གིས་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། མཛོད་དུ། མ་རིག་ོན་མོངས་སོན་གནས་
སྐབས། །འདུ་བྲེད་དག་ནི་སོན་ལས་ཀི། །རྣམ་ཤྲེས་མཚམས་སྦྱོར་ཕུང་པོ་ཡིན། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་དྲེ་ཕན་
ཆད། །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །དྲེ་ནི་གསུམ་འདུས་ཚུན་ཆད་དོ། །རྲེག་པ་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་
ཀི། །རྒྱུ་ཤྲེས་ནུས་པ་ཚུད་ཆད་དོ། །ཚོར་འཁྲིག་ཚུན་ཆད་སྲེད་པ་ནི། །ལོངས་སོད་འཁྲིག་པའི་ཆགས་ཅན་
གི། །ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལོངས་སོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བ་ཕིར་ཡོངས་རྒྱུག་པ། །དྲེ་སིད་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་
བའི། །ལས་དྲེ་ིད་ནི་སིད་པ་ཡིན། །ིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྲེ་བ་ཡིན། །ཚོར་བའི་བར་ནི་རྒ་ཤི་ཡིན། །འདི་ནི་
གནས་སྐབས་བར་འདོད་ལོ། །གཙོ་བོའ་ིཕིར་ན་ཡན་ལག་བསགས། །སོན་དང་ཕི་མཐའ་བར་དག་ལ། །རོངས་
པ་རྣམ་པར་བཟློག་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཆ་གསུམ་མོ། །སོན་དང་ཕི་མཐར་གིས་གིས་
དང་། །བར་དུ་བརྒྱད་ཡོངས་རོགས་ལྡན་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེའི་དོན་ནི། ཚེ་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་དང་། 
མངལ་སྲེས་ཚེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྡད་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ། རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཆ་གསུམ་པ་ཞྲེས་
བཤད་དྲེ། ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་འཕྲེན་བྲེད་ཚེ་ས་མའི་ལས་ཀི་ཀུན་སོང་ོན་མོངས་པ་དྲེ་ཚེ་འདི་ལ་ལྟོས་པའི་མ་
རིག་པ། དྲེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་འཕྲེན་བྲེད་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མིན་པ་མི་
གཡོ་བའི་ལས་གང་རུང་གི་གནས་སྐབས་འདུ་བྲེད་དྲེ་ཚེ་ས་མའི་སྐབས་སོ། །དྲེ་གིས་ལ་བརྲེན་ནས་ཚེ་འདིར་
མངལ་དུ་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སྐད་ཅིག་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་ཤྲེས་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས། མཚམས་སྦྱར་བའི་
སྐད་ཅིག་གིས་པ་ནས་གཟུང་སྲེ་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་མ་དོད་ཙམ་གི་བར་གི་མིང་གཞི་དང་མྲེར་མྲེར་པོ་སོགས་
རིམ་བཞིན་མིང་དང་གཟུགས། དྲུག་དོད་ནས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སོད་མི་
ནུས་ཀི་བར་གི་མིག་སོགས་དོད་པའི་སྐབས་ནི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་སོད་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་
ཚོར་བ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ཡིད་འོང་མི་འོང་བར་མ་ལ་བླང་དོར་མི་ནུས་ཀི་བར་ནི་རྲེག་པ། དྲེ་ཤྲེས་ནས་འཁྲིག་པ་
སོད་མི་ནུས་ཀི་བར་གི་ཚོར་བ་གསུམ་ནི་ཚོར་བ། སོད་ནུས་ནས་གཟུགས་སོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་
འཁྲིག་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སྲེད་ཅིང་ཡུལ་ཚོལ་བ་ལ་དངོས་སུ་མ་ཞུགས་པ་ནི་སྲེད་པ། སྲེད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའི་ལོངས་སོད་རྣམས་ཐོབ་ཕིར་རྒྱུག་པའི་བསམ་པ་ནི་ལྲེན་པ། དྲེར་རྒྱུག་པའི་དུས་ན་ཡང་སིད་འབྱུང་བའི་
རྒྱུར་བསགས་པའི་ལས་ནི་སིད་པ། སིད་ལྲེན་སིད་པ་གསུམ་ལས་སྲེས་པ་ཕི་མར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་
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ཕུང་པོ་དྲེ་འདི་ལ་ལྟོས་པའི་སྲེ་བ་ཡིན་ལ་རང་སའི་རྣམ་ཤྲེས་སོ། །ཚེ་ཕི་མའི་མིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའི་བར་
བཞི་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་རྒ་ཤིའོ། །རྲེ་རྲེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཡིན་ཡང་མ་རིག་པ་སོགས་གཙོ་ཆྲེ་བས་མ་རིག་པ། 
ཞྲེས་སོགས་བརོད་དྲེ། ཡན་ལག་བཞི་འོང་བ་ཡིན་ཡང་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པོ་འོང་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ་
ལོ། །རྲེ་རྲེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་མི་རིགས་ཞྲེས། མཛོད་འགྲེལ་དུ། མདོ་སྡྲེ་པས་བཀག་ཅིང་། སར་ཁོ་བོས་བྲིས་པ་
ལྟར་ལ་རུང་ངོ་། །བཞི་པ་ལ། མཚན་ིད་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབྲེ་བ།་་་་་ཀུན། ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ།་་་་་
ཀུན། ཡན་ལག་ལས་རྣམ་བཞག་་་་་ཀུན། ས་དོན། ལུགས་མཐུན་ལུགས་མི་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་མི་མཐུན་
ལས་འབྲེད་པའི་མཚན་ིད་སར་ལྟར་ཏྲེ། འདིར་ནི་རང་བཞིན་ལ་མཚན་ིད་དུ་བརོད་པའོ། །དྲེ་ཡང་རྲེན་
གསུམ་ལས་བྱུང་བ་སྲེ། མཚན་ིད་ཀི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གཡོ་བ་མྲེད་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་རག་པའི་
རྲེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནུས་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་་་་་་རྒྱལ་སས་འབྱུང་
བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བློ་སོན་དུ་བཏང་བའི་རྲེན་མྲེད་ཀང་། རྲེན་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་སྲེ། དྲེས་དབང་ཕྱུག་
སོགས་ཀིས་བློ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་སྲེལ། གིས་པ་ནི། རྲེན་རག་པ་ལས་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་གི སར་
མྲེད་དུ་བྱུང་བའི་མི་རག་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་སྲེ།་་་་་རྒྱལ་སས། དྲེས་གཙོ་བོ་རག་པ་སོགས་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་
བསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། གཡོ་བ་་་་་་རྒྱལ་སས་མྲེད་ཅིང་མི་རག་ཀང་རྲེན་གང་རུང་རུང་ལས་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་
མི་འབྱུང་གི་འབྲས་བུ་དྲེ་བསྲེད་ནུས་པའི་རྲེན་མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྲེ། དྲེས་ཐམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུར་རོག་པ་སྲེལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། བཅུ་གིས་ཏྲེ། བདྲེན་་་་་་ས་བཅུ་པའི་མདོ་པའི་གནས་ལུགས་
མི་ཤྲེས་པའི་རོངས་པ་སྲེ། དབྲེ་ན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་། དྲེ་་་་་་ཀ་ཤི་དངོས་ཁོ་ན་ིད་ལ་རོངས་པའོ།་་་་་ས་བཅུ་པའི་དོན་དུ་

འགོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་མི་ཤྲེས་པ་ས་ཚོགས་པ་་་་་་བདག་འཛིན་སོགས་ལས་སཱ་ལུ་ལང་པར་བཤད། ཐམས་ཅད་མ་རིག་པར་་་་་་སཱ་ལུ་

ལང་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་ཀླུས་བཤད། བདག་མྲེད་གིས་ལ་རོངས་ཤིང་།་་་་་དོན་དམ་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་མདོ། །ལོག་་་་་་ཀ་ཤི་པའི་ཤྲེས་་་་་་མདོ་

དངོས་པ་ལ་ཀ་ཤིས་སོ། །ཕུང་པོ་གཅིག་པུ་རག་བརན་བདྲེ་བར་འདུ་ཤྲེས་པ་མ་རིག་པ་སྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་ནི་རག་བདྲེ་
གཙང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྲེད་དུ། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དང་དྲེ་འགྲེལ་ལས་སོ། །ཟག་
བཅས་་་་་་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་འགྲེལ་ལས་ཀི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་གཏི་མུག་གིས་བསང་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་་་་་་མདོ་འགྲེལ་

ལས་བས་ཤིང་བསགས་པ་རྣམས་ནི་འདུ་བྲེད་དབྲེ་ན། ོན་མོངས་ཅན་གི་བསོད་ནམས་སོགས་གསུམ་ལ་
ཀླུས་སོ། །་་་་་མདོ་འགྲེལ་ཀ་ཤིས། ས་བཅུ་པར། མ་རིག་པས་བས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་འདུ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་
སོ། །ལས་དྲེའི་ས་བོན་དྲེས་བསོས་པའི་སྲེམས་སམ་་་་་་བློ་གོས་ཆྲེན་པོས་མདོར། ཚོགས་དྲུག་པོ་རྣམ་ཤྲེས་་་་་་ག་གྲེན་
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ནོ། །བློ་གོས་མི་ཟད་མདོ་འགྲེལ་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རམ། ལས་དྲེའི་བག་ཆགས་བཞག་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་ལ། བློ་
བརན་་་་་་དབུས་བཤད་དང་པོ་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི་ཀུན་གཞི་
རྣམ་ཤྲེས་ལ། འོན་ཀང་བཅུ་གིས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གིས་སུ་ ་་་་་ས་བཅུའི་འགྲེལ་པར་དབིག་བཤད་པས་
ཀུན་གཞི་ས་བོན་གི་ཆ་དང་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་ལ་རུང་ངོ་། །མདོར་ན་འདུ་བྲེད་གསུམ་གིས་བསོས་པའི་ཤྲེས་་་་་་ཡིད་

ཤྲེས་སམ་ཀུན་གཞི་པ་འདུ་བྲེད་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ཁམས་གསུམ་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུའི་དངོས་པོའམ་རྣམ་སྨིན་གི་
དངོས་པོར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་རྣམ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་ཀ་ཤིས་་་་་་སཱ་ལུ་ལང་པའི་མདོ་སོ། །སྲེ་་་་་་མདོ་འགྲེལགནས་སུ་
མཚམས་སྦྱར་བའི་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ཕན་ཆད་་་་་་བློ་གོས་མི་ཟད་འགྲེལ་མྲེར་མྲེར་པོ་སོགས་དང་།་་་་་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བ་ཞྲེས་སཱ་ལུ་ལང་པར་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་ཀླུ་སྒྲུབ་བོ། །ས་བཅུ་པར་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ལྲེན་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ནི་མིང་དང་

གཟུགས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་མིང་གཟུགས་ཏྲེ་མིང་ནི་ཚོར་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྲེད་རྣམ་
ཤྲེས་སོ། །ཞྲེས་དབིག་གོ །་་་་་བློ་གོས་མི་ཟད་མདོ་འགྲེལ། ཟག་བཅས་ཀི་མིང་གཟུགས་འཕྲེལ་བ་་་་་་ས་བཅུ་མདོ། རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་
སོར་གྱུར་པ་ནི།་་་་་སཱ་ལུ་མདོ་དངོས་བློ་གོས་ཆྲེན་པོས་ཀང་ངོ་། །སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་སྲེ་མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་རོ། །དྲེ་རྣམས་་་་་་སོབ་དཔོན་

བློ་གོས་ཆྲེན་པོ་སྨིན་པ་ལས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྲེས་རྣམ་གསུམ་ཕྲད་པའི་་་་་་ས་སྡུག་པ་སོགས་འཛིན་པ་ནི་རྲེག་པའོ། །དབྲེ་ན་ཚོར་བ་གསུམ་གི་རྒྱུ་

གསུམ་མོ། །ཟག་བཅས་ནི་རྲེག་པའོ། །ས་བཅུ་པར་རོ། །ཡང་ན་མཛོད་ལྟར་རོ། །དབྲེ་ན། རྲེག་པའི་ཚོགས་དྲུག་གོ །་
་་་་མིག་གི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པ་ནས། ཡིད་ཀི་འདུས་ཏྲེ་རྲེག་པའི་བར་ཀ་ཤིས་སོ། །ཞྲེས་སཱ་ལུ་ལང་པར་རོ། །ཟག་བཅས་ཀི་བདྲེ་སོགས་མྱོང་
འགྱུར་གི་་་་་་མདོ་རྒྱུ་རྲེག་པ་ཡོད་པ་ཅི་འད་བ་་་་་་བློ་གོས་ཆྲེན་པོས་དྲེ་འད་བར་ཟག་བཅས་ཀི་བདྲེ་སོགས་མྱོང་བ་ནི་ཚོར་
བ་་་་་་སཱ་ལུ་ལང་དབྲེ་ན། བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་མོ། །ཡང་ན་རྲེག་པའི་ཚོགས་དྲུག་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ཚོར་བའི་
ཚོགས་དྲུག་་་་་་ཀླུས་སཱ་ལུ་ལང་འགྲེལ་གོ །ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་ཆགས་ནི་སྲེད་པ་་་་་་ཚོར་བ་ལ་ཆགས་པ་ནི་སྲེད་པས་སོ་ས་བཅུ་པར་སྲེ། 
དབྲེ་ན།་་་་་སྐམ་པའི་ཕིར་ཅྲེས་སཱ་ལུ་ལང་། སྲེད་པའི་ཚོགས་དྲུག་ཅྲེས་ཀླུས་སོ། །དྲུག་ནི་རྣམ་ཤྲེས་དྲུག་གི་དབང་གིས་
སོ། །དྲེ་ཡང་སིད་པ་དང་སིད་པའི་ལོངས་སོད་ལ་རྒྱུན་དུ་སོད་ཀང་ཚྭ་ཆུ་འཐུངས་པ་བཞིན་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་པ་
མྲེད་པ་ནི་སྲེད་པ་སྲེ། དུས་གསུམ་གི་དབྲེ་བས་གསུམ། ཞྲེས་སོགས་དང་། ཡང་ན་མཐོང་སོམ་གི་སྤང་བ་
འདོད་ཁམས་ཀི་འདོད་ཆགས་ནི་འདོད་སྲེད། དྲེའི་སྤང་བ་ཁམས་གོང་གིས་ཀི་འདོད་ཆགས་ནི་སིད་སྲེད། 
ཐར་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ནི་མི་སིད་པར་སྲེད་པ། ལྟ་བ་ལྔ་ནི་ལྔ་བའི་སིད་པ་སྲེ་བཞིའོ། །ཞྲེས་དབིག་གོ །་་
་་་བློ་གོས་མི་ཟད་འགྲེལ། གང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་་་་་་བློ་གོས་ཆྲེན་པོས་ལ་འདུན་ཅིང་ཆགས་པས་སྦྱོར་བ་ནི་་་་་་དབུས་མཐར་ལྲེན་པ་
སྲེ།་་་་་སྲེད་པ་མངོན་པར་འཕྲེལ་བ་ནི་ལྲེན་པའོ། །དབྲེ་ན།་་་་་དབིག་སོགས་བློ་ཆྲེན། འདོད་པའི། ལྟ་བའི། ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི། 
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བདག་ཏུ་ས་བའི་ྲེར་ལྲེན་བཞི་སྲེ། འདོད་པའི་འཁྲིག་པ་་་་་་ལ་ཆགས་དང་མུ་སྲེགས་ཀི་ཆོས་དང་འདོད་པའི་ཡོན་
ཏན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་གསུམ་དང་། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་དང་། ཁི་དང་བ་ལང་སོགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་སོགས་དང་། 
བདག་ཡོད་པར་ལྟ་ཞིང་ཆགས་པ་བཞི་རིམ་བཞིན་ནོ། །དབིག་གོ །དྲེ་ལྟར་ལས་འདུ་བྲེད་ཀི་ས་བོན་་་་་་བློ་ཆྲེན་སྲེད་
ལྲེན་གིས་མངོན་པར་རླན་པ་དྲེ་ིད་འབྲས་བུ་ཡང་སིད་དངོས་སུ་བསྲེད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་ལས་ནི་
སིད་པ་སྲེ། འདིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཡང་སིད་པར་འབྱུང་བར་བྲེད་པས་་་་་་ཀླུ་དོན་དངོས་སིད་པ་སྲེ་སིད་པའི་ཡིན་
པས་སིད་པ་ཞྲེས་བའོ། །སིར་སིད་པ་ལ་དབྲེ་ན། འཆི་བར། སྲེ་སིད། སོན་དུས་སིད་པ་བཞིའོ། །ལྲེན་པ་ལས་
བྱུང་བའི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནི་སིད་པའོ། །ཞྲེས་ས་བཅུ་བར་རོ། །སིད་པ་་་་་འི་ལས་ཏྲེ་འདུ་བྲེད་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་

དོ། །དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྣམ་ཤྲེས་མིང་གཟུགས་ནས་་་་་་བློ་ཆྲེན་ཚོར་བའི་བར་ནི་ཕུང་པོ་་་་་་ཀླུ་འབྱུང་བས་་་་་་བློ་སྲེ་བ་
སྲེ། ཞྲེས་བློ་གོས་ཆྲེན་པོའ།ོ །ལས་ཀི་སིད་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་ནི་སྲེ་བའོ། །ཞྲེས་ཀླུས་ཏྲེ། ལས་ཀི་རྒྱུ་
མཐུན་པ་ནི་སྲེ་བ་སྲེ་ཕུང་པོ་འབྱུང་བའོ། །ས་བཅུ་པར་རོ། །དབྲེ་ན། སོང་ང་མངལ་དོད་གཤྲེར། རྫུས་སྲེས་
བཞིའོ། །དར་ལ་བབ་པའི་བར་གི་ཕུང་པོ་རྣམས་རིང་ཞིང་་་་་་ཀླུ་སོབས་་་་་་དབིག་མཐུ། གཟི་བརིད། མདངས་སོགས་
མས་པ་ནི་་་་་་དབིག་རྒ་བ། ཞྲེས་་་་་་སི་ཐྲེར་མགོ་སྲེ་སོགས་ཀླུ་དབིག་སྲེ། དབྲེ་ན། ཚེ། དབང་པོ། སོབས། གཟུགས། དན་
པ། ཤྲེས་་་་་་དབིག་རབ། བདྲེ་བ་འགྱུར་བ་སྲེ་བདུན་ནོ། །་་་་་ཕུང་པོའ་ིཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ནི་རྒ་བའོ། །རྒས་ནས་ཕུང་པོ་འཇིག་པ་ནི་འཆི་བའོ། །ས་བཅུ་

པར་་་་་་ཚེ་ཟད་ནས་སོག་འགགས་པ་ནི་ཤི་བ། འགག་པ་ནི་འཆི་བ་སྲེ།་་་་་གསུམ་ཡང་དབིག་གིས་བཤད། དབྲེ་ན་་་་་་གིས་ཏྲེ་ཚེ་དང་

བསོད་ནམས་ཟད་ནས་འཆི་བ་རྣམས་རང་གི་ངང་གིས་འཆི་བ། མཚོན་དང་དབིག་པ་སོགས་ཀི་རྲེན་གིས་ཤི་བ་ནི་ྲེ་བར་བཅོམ་པས་འཆི་བས་སོ་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་འགྲེལ་པར་

དབིག་དུས་དུས་མིན་འཆི་གིས་སོ་རྒ་ཤི་གིས་ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ནི་རྒ་བ་མྲེད་པར་འཆི་བ་སིད་པས་
སོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་སས་སོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ། མྱ་ངན་སོགས་ཡན་ལག་ཏུ་མ་བཞག་པ་ནི། ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་མ་
ངྲེས་པའི་ཕིར་ཏྲེ་ཡིད་བདྲེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་ཡོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རྒྱུ་བདུན། ཡན་ལག་བཞི། 
ོན་མོངས་དང་ལམ་གསུམ་ོན་མོངས་གིས་སུ་ཡང་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབུས་མཐར། རྣམ་བདུན་ཡང་
དག་མིན་རོག་ལས། །ཞྲེས་ཏྲེ། དང་པོ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ། གིས་པ་འདྲེབས་པའི། གསུམ་པ་ཁྲིད་པ། བཞི་ལྔ་
གིས་ཀུན་འཛིན་པ། དྲུག་བདུན་གིས་ྲེ་བར་སོད་པ། དྲེ་ནས་གསུམ་སྡུད་པའི། ཐ་མ་གིས་སོ་བའི་རྒྱུ་
ཞྲེས་དབིག་སྲེ་འགྲེལ་བཤད་བལྟའོ། །གིས་པ་ནི།་་་་་ཀུན་བཏུས། དང་པོ་གསུམ་འཕྲེན་པའི་ཡན་ལག དྲེ་འོག་བཞི་
འཕངས་པའི་ཡན་ལག་་་་་ཀུན་བཏུས། སིད་ལྲེན་སིད་གསུམ་མངོན་པར་འགྲུབ་བྲེད་ཀི་ཡན་ལག སྲེ་རྒ་གིས་མངོན་
པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །་་་་་རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་སས་བལྟ་གསུམ་པ་ནི། མ་རིག་སྲེད་ལྲེན་གསུམ་ོན་མོངས་པའི་་་་་་ས་བཅུ་པ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   229 

ལམ་གི་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་་་་་་ས་བཅུ་པ་འདུ་བྲེད་སིད་པ་ལས་་་་་་དངོས་ཀི་ལམ། ལྷག་མ་རྣམས་སྡུག་བསལ་གི་ལམ།་་་་་ས་

བཅུ་པར་རོ། །དབུས་མཐའི་འགྲེལ་པ་དང་ཀླུའི་དབུ་མ་རྲེན་འབྱུང་ལས་སོ། །ཡང་དྲེ་ིད་རིམ་བཞིན་ོན་མོངས་པའི། ལས་ཀི་ཚེའི་ོན་
མོངས་སོ། །་་་་་ཀླུས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ོན་མོངས། །གིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏྲེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནི་སྡུག་བསལ་ཡིན། །ཞྲེས་སོ། །རིན་ཆྲེན་ཕྲྲེང་བར། ལམ་གསུམ་

ཐོག་མཐའ་དབུས་མྲེད་པ། །ཞྲེས་སོ། །ཀུན་བཏུས་སུ། རྣམ་ཤྲེས་ཀང་ལས་ོན་དུའོ། །བཞི་པ་ནི། ོན་མོངས་པའི་་་་་་དབིག་ལས་ཀི་ོན་
མོངས་གིས་རྒྱུའི་ོན་མོངས་་་་་་དབིག་ཚེའི་ོན་མོངས་འབྲས་བུའི་ོན་མོངས་སོ། །་་་་་རིམ་བཞིན་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བདྲེན་

ནོ། །དབུས་མཐར། རྣམ་གསུམ་རྣམ་གིས་ཀང་ོན་མོངས། ཞྲེས་སོ། །མ་རིག་པ་ནས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་བར་
འདུ་བྲེད་ཀི་སྡུག་བསལ་རྲེག་ཚོར་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ལྷག་མ་རྣམས་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་
ལོ། །ཞྲེས་ས་བཅུ་པར་རོ། །བཞི་པ་ནི། ཕི་མ་ཕི་མའི་རྲེན་བྲེད་པའི་ལས་རྲེ་རྲེ་དང་།་་་་་ས་བཅུ་པར་ཡང་ལས་གིས་གིས་

བཤད་དོ། །རིམ་བཞིན་དུ་སིད་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རོངས་པར་བྲེད། འགོ་བ་རྣམས་སུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་
པར་འབྲེད་པར་བྲེད། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་འཆིང་བ་འཛིན་པར་བྲེད། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལྲེན་
དུ་འཇུག སྲེམས་ཅན་ལུས་རོགས་པར་ལྲེན་དུ་འཇུག ཡུལ་གི་ལོངས་སོད་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད།་་་་་ནི་

ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་འདོད་མི་འདོད་སོགས་ལ་རྒྱལ་སས་སྲེ་བའི་ལོངས་སོད་་་་་་རྒྱལ་སས་ལ་ལར་སྲེ་བ་དང་ལོངས་སོད་ཅྲེས་འབྱུང་བ་ནི་དཔད་དོ། །ལ་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་འཛུད། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྲེ་བ་འདྲེན་པར་བྲེད། ཡང་སིད་ལྲེན་པའི་ཕིར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་
རྣམ་ཤྲེས་ྲེར་ལྲེན་་་་་་ནི་ོན་མོངས་དང་བཅས་པར་བྲེད་་་་་་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་དང་འབྲྲེལ་བར་ཡང་ས་བཅུ་པར་རོ། །ཡང་སིད་པར་སྲེམས་
ཅན་རྣམས་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བྲེད། མིང་གཟུགས་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག རྲེག་ཚོར་གི་རིམ་གིས་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་འགྲུབ་པར་བྲེད། རྒ་ཤི་ནི་ཡང་ཡང་ན་ཚོད་འགྱུར་བ་དང་སོག་འགྱུར་བ་ལ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བར་
བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཀུན་ཏུ་ཏྲེ་འགྲེལ་བ་བལྟའོ། །ས་བཅུ་པར་ཅུང་མི་འད་བར་སང་ངོ་། །ལྔ་པ་ལ། སིའི། བྲེ་བྲག་
གིའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་་་་་་དབིག་དངོས་དང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ནི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། རྲེན་དང་
འབྲྲེལ་དང་འབྱུང་ཞྲེས་པའི་ཚིག་གསུམ་གིས་གསུམ་འགོག་སྲེ། རྲེན་ཞྲེས་པ་རྒྱུ་རྲེན་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ཡིན་
པས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ས་བ་བསལ་ལོ། །འབྲྲེལ་ཞྲེས་པའི་ས་ནི་མཐུན་པ་ལ་བ་སྲེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མཐུན་པ་ལས་སྲེ་
ཡི་མི་མཐུན་པ་ལས་མིན་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན། མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བྲེད་འབྱུང་གི་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་མིན་པ་
བཞིན་ཏྲེ་དྲེས་རྒྱུ་མི་འད་བའམ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ས་བ་འགོག་གོ །འབྱུང་བའི་ས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་བར་ཆད་མྲེད་
པར་འབྱུང་བ་ལ་བ་སྲེ་འདིས་མྲེད་པར་་་་་་འབྲས་བུ་ལ་ཟྲེར་རམ་སམ་མོ། །ས་བ་འགོག་གོ །ཅིའི་ཕིར་རྲེན་འབྲྲེལ་བཤད་ཅྲེ་ན། 
འགོ་བ་འདི་དག་མ་རིག་པའི་རྲེན་ལས་སྲེ་ཡི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྲེད་ལས་མི་སྲེ་བར་རམ། འཁོར་བར་
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འཇུག་ལྡོག་ལ་རོངས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ལུགས་འབྱུང་བཟློག་བཤད་དོ། །ཞྲེས་བློ་གོས་མི་ཟད་འགྲེལ་པར་
དབིག་གོ །གིས་པ་ནི། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་སིབ་པས་སམ་་་་་་དབུས་མུན་པ་ཆྲེན་པོའ་ིཕིར་་་་་་
སཱ་ལུ་ལང་མདོ་མ་རིག་པ། རྣམ་ཤྲེས་ལ་ལས་ཀི་་་་་་དབིག་ས་བོན་འདྲེབས་པའི་་་་་་དབུས་ཕིར་རམ་མངོན་་་་་་ཡང་སིད་པར་འདུ་
བྲེད་པས་་་་་་སཱ་ལུ་འདུ་བྲེད་་་་་་བློ་བརན། སྲེ་གནས་སུ་་་་་་དབིག་ཁྲིད་པར་བྲེད་པས་སམ་རྣམ་པར་རིག་པས་་་་་་སཱ་ལུ་རྣམ་
ཤྲེས། ལུས་ཀུན་འཛིན་པས་སམ་་་་་་དབིག་བརྲེན་་་་་་སཱ་ལུ་པའི་ཕིར་་་་་་གཞོལ་བའི་ཕིར་མིང་གཟུགས་་་་་་གཟུགས་ཀི་ཕིར། དབང་
པོ་་་་་་ཀླུ་དང་ཡན་ལག་ིང་ལག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྲེད་པས་སམ། སྲེ་་་་་་རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཀ་ཤིས་སོའ་ིཕིར་སྲེ་མཆྲེད་
དྲུག གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གཅོད་པས་སམ་རྲེག་པའི་ཕིར་་་་་་སཱ་ལུ་རྲེག་པ་སྲེད་པས་ྲེ་བར་སོད་ཅིང་རོ་མྱང་
བར་བྲེད་པས་སམ་་་་་་བློ་བརན་བསོད་ནམས་སོགས་ལས་ལ་ྲེ་བར་་་་་་བློ་སོད་པས་སམ། ཚོར་བ་ྲེ་བར་སོད་ཅིང་
མྱོང་བས་་་་་་བློ་བརན་སཱ་ལུ་ཚོར་བ། དབིག་་་་་ལས་ཀིས་བཏབ་པའི་ཡང་སིད་སྡུད་པས་སམ་་་་་་དབིག་སྐོམ་པའི་ཕིར་་་་་་སཱ་ལུ་

སྲེད་པ། རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་བ་་་་་་དབིག་དང་མཐུན་པར་འདོད་ཁམས་སོགས་སུ་སྦྱོར་བས་སམ་་་་་་ཡང་སིད་ཀ་ཤིས་སོ། །ྲེ་བར་
ལྲེན་པས་་་་་་སཱ་ལུ་ལྲེན་པ། ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ཡང་སིད་པར་འབིན་་་་་་ཀུན་དབིག་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སམ་ཡང་
སིད་དུ་སྲེ་བས་སཱ་ལུ་་་་་་སིད་པ། མངལ་སོགས་སྲེ་རྒ་་་་་་བློ་ན་འཆིས་སྡུག་བསལ་བར་བྲེད་པས་སྲེ་བ་དང་། རྒ་ཤིས་
འགོ་བ་རྣམས་ོན་མོངས་་་་་་པ་ནི་མས་ཐག་པའོ། །པར་བྲེད་དོ་ཞྲེས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་རོ། །འབྱུང་བའི་ཕིར་སྲེ་བའོ། །སྨིན་
པའི་ཕིར་རྒ་བའོ། །འཇིག་པའི་ཕིར་འཆི་བའོ། །ཞྲེས་སཱ་ལུ་ལང་པར་རོ། །དྲུག་པ་ནི། དཀྱུས་མ་སྦྲྲེལ་ཏྲེ། ཇི་
ལྟར་རོག་ན། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད་རྣམས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་སྲེ་བའི་རྲེན་གིས་རྒ་ཤི་འབྱུང་
བའི་བར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་་་་་་ཀུན་བཏུས་རྒྱལ་སས་རྒ་ཤི་གང་ལ་བྱུང་ན་སྲེ་བ་ལས་
སོ། །ནས། འདུ་བྲེད་གང་ལས་མ་རིག་པ་ལས་སོའ་ིབར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཀི་ལུགས་མི་མཐུན་ ་་་་་ཀུན་བཏུས་

ནོ། །བདྲེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ་་་་་་རྒྱལ་སས་དངོས་རྒ་ཤི། རྒ་ཤི་ཀུན་འབྱུང་། རྒ་ཤི་འགོག་པ། རྒ་
ཤི་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་ཞྲེས་སོགས་ོན་མོངས་ལུགས་བཟློག་གོ །་་་་་རྒྱལ་སས་དངོས། མ་རིག་པ་འགགས་
པས་འདུ་བྲེད་འགག་སོགས་་་་་་རྒྱལ་སས་རྣམ་བང་ལུགས་མཐུན་ནོ། །་་་་་མིང་ཀུན་བཏུས་གང་འགག་ན་རྒ་ཤི་འགག་སྲེ་བ་
འགག་པས་རྒ་ཤི་འགག་གོ་ཞྲེས་སོགས་རྣམ་བང་ལུགས་མི་མཐུན་ཏྲེ། མིང་བཞི་པོ་རྩ་བར་དང་བཤད་པ་
རྣམས་རྒྱལ་སས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རོག་གོ །མདོར། འདི་ཡོད་ན་འདི་འབྱུང་། འདི་སྲེས་པའི་ཕིར་འདི་
སྲེ་སྲེ། འདི་ལྟ་སྲེ། མ་རིག་པའི་རྲེན་གིས་འདུ་བྲེད། ཅྲེས་སོགས། རིམ་པ་གསུམ་གི་དོན་ནི། སར་བཤད་པ་
ལྟར་གི་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེ་བའི་ཚུལ་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན། རྒྱལ་སས་སོ།་་་་་ཀུན་བཏུས། །ཡང་དང་པོས་རྒྱུ་མྲེད་
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དང་། གིས་པས་རག་པ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག ཅྲེས་གནས་བརན་ཆོས་ཀི་དབིག་ཟྲེར་བ་ལ་དྲེ་མི་རིགས་ཞྲེས་
དང་། འདི་ཡོད་ན་འབྱུང་། ཞྲེས་པས། འདི་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བར་མ་བསན་པས། འདི་སྲེས་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་འདི་
སྲེའི་གཞན་ལས་མིན་ནོ། །ཞྲེས་ས་མ་ངྲེས་པར་བཟུང་བའི་ཕིར་ན་ངྲེས་བཟུང་གི་དོན་ནམ། མ་རིག་པ་ཡོད་ན་
འདུ་བྲེད་འབྱུང་། འདུ་བྲེད་འདི་སྲེས་པས་རྣམ་ཤྲེས་སྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཡན་ལག་བརྒྱུད་པར་བསན་པའམ། སོན་
མཐའ་ཡོད་ན་ད་ལྟར་གི་མཐའ་འབྱུང་། ད་ལྟར་གི་མཐའ་འདི་སྲེས་པས་ཕི་མཐའ་འདི་སྲེའོ་ཞྲེས་ཚེ་བརྒྱུད་པར་
བསན་པའམ། ཡང་ན་མ་རིག་པ་འདི་ཡོད་ན་འདུ་བྲེད་འདི་དངོས་སུ་འབྱུང་། དྲེ་ལས་འདུ་བྲེད་འདི་སྲེས་པས་
མ་རིག་པའི་རྲེན་ཅན་རྣམ་ཤྲེས་འདི་སྲེ་ཞྲེས་སོགས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་རྲེན་བསན་ནོ། །ཞྲེས་མཛོད་འགྲེལ་
ལོ། །སོས་པ་ལྷག་མ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །་་་་་དྲེ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ལ་གསུམ་སྲེ་ཕིན་དྲུག་གི་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ཀི་རྲེན་འབྲྲེལ་

ལ་རོག་པའིའོ། །ཞྲེས་བོད་དག་འཆད་དྲེ་ལྲེགས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་སང་བཅས་སང་མྲེད་རོག་བཅས་གསུམ་བཤད་དྲེ་ལྲེགས་ཤིང་དྲེར་བལྟའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། རང་གི་ངོ་བོ། སྤང་བ། འབྲས་བུའོ། །ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། སར་བཤད་དྲེ་
ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་རྣམས་བརོད་ནས་སོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྲེན་དངོས་སར་བཤད་
སྒྲུབ་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སོམ་ལམ་སང་མྲེད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་དྲེའི་ཡང་རྲེན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་རོག་བཅས་ཀི་སོམ་ལམ་ཐོད་རྒལ་
གི་སོམས་འཇུག་འཆད་དོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་རང་ཀིར། དྲེ་གིས་ཀི་དང་པོར་འཆད་པའི་དགོས་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་
སོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྲེད་པ་ནི་དྲེའི་རྲེན་སོམ་ལམ་གྲུབ་པ་སྲེ་རོགས་པ་སོན་དུ་
འགོ་བ་སྲེ་སོང་བ་ཡིན་ན་དྲེ་གིས་ཀང་གོ་ས་བས་སོ། །རྩ་བ་ལ། དངོས་དང་། རྩོད་སྤོང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། སྦྱོར་བ་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས།་་་་་བུདྡྷ་ཤི། དངོས་གཞི་ཐོད་རྒལ་ལོ། །་་་་་སྦྱོར་དངོས་གིས་བུདྡྷ་ཤིའི་དགོངས་པ་ཡིན་གི་གཞན་གང་

ནའང་མྲེད་དོ། །དང་པོ་ནི། འགོག་དང་བཅས་པའི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་མི་མཐུན་དུ་འཇུག་པ་གིས་
སོ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དངོས་དག་སིང་ཟླ་དགོངས་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་རང་བའོ། །གིས་པ་ལ། དངོས་གཞི་ཙམ་སོགས་གསུམ་མམ་བཞིར་
བྲེད་པ་ནོར་ཞིང་བསོམ་རིམ་གསུམ་པ་ཅན་གི་སོམས་འཇུག་ཞིག་སྲེ། སོང་བ་གིས་དང་འོངས་པ་གཅིག་
གོ །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའི་བར་དུ་མཐར་ཆགས་སུ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་པ་
གིས་སུ་སོང་བའི་ཡ་རྒྱལ་སོང་བ་དང་པོའ།ོ །་་་་་དག་སོགས། སོང་བ་གིས་པ་ནི། འདིར་བཤད་རྒལ་བ་ནི། སོབ་
དཔོན་གིས་བོར་བའི་དོན་དུ་མཛད་ནས་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་ཞིང་། དག་ལྡན་དུ་་་་་་སིང་ཟླར་མྲེད་གིས་པ་
འདིར་རྒལ་བ་སྦྱར་ལ། བོད་རྣམས་ལྟར་ན། འདིར་གཅིག་ཅྲེས་པ་དང་པོ་དང་དྲེ་ནས་འགོག་པ་བསྡོམས་པ་རྒལ་
བ་དྲེ་གཅིག་རྒལ་སོགས་ཡིན་ཏྲེ། ཤཱནིས། བརྒྱད་ཀའི་རྲེས་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་མི་ནུས་པར་བཤད་པས་
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ཟྲེར་་་་་་ནི་སིང་རྲེའི་གནས་སོ། །དང་པོའ་ིམཚམས་ནས་བ་གག་སྲེ་མི་མཁས་ཡང་མཁས་པ་ལྟར་འཆོས་པ་དག་གི་མུན་སྤྲུལ་ཏྲེ་དྲེ་
འད་བཤད་པ་མྲེད་ཅིང་འདིར་གཅིག་གིས་སོགས་མཐར་གནས་དགུའི་གངས་ཚིག་ཡིན་པས་དང་པོ་ནས་
སིད་རྩྲེའི་བར་ིད་ལ་ཟྲེར་ཞིང་བརྒྱད་པོ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་་་་་་སོང་བ་འགོག་པའི་རྲེས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པ་ལ་
ནི་མི་ནུས་ཏྲེ། ཞྲེས་་་་་་དག་ལྡན་བཤད་པ་ནི། དང་པོ་ས་ཇི་བཞིན་ནམ་བརྒྱད་པོ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་གི་རྲེས་ལ་འགོག་པ་ལ་
འཇུག་ལ་དགུ་པའི་རྲེས་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་མི་ནུས་ཞྲེས་སོན་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་གི་ལྟར་ན། བརྒྱད་པོའ་ི
རྲེས་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་སོན་ཐོག་འད་བ་འོང་ངོ་། །དྲེས་ན་དྲེ་ནས་འགོག་པ་ལས་
ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དྲེ་ནས་གཅིག་བསམ་གཏན་དང་པོ་རྒལ་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་
གིས་པ་ལའོ། །གིས་པ་རྒལ་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་གསུམ་པ་ལའོ། །དྲེ་རྒལ་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་
ལྟར་བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པའི་བར་དུ་འགོག་པ་སྤྲེལ་ནས་བརྒྱད་པ་སིད་རྩྲེ་ལའོ། །དྲེ་ནས་བརྒྱད་རྒལ་
ནས་འགོག་པ་ལའོ། །བརྒྱད་ཀའི་རྲེས་ལ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལ་དགུ་རྒལ་ནས་འགོག་པ་ལ་འཇུག་
པ་མྲེད་དྲེ་འགོག་པ་ལས་འགོག་པར་ལྡང་བ་མི་རིགས་པས་སོ། །དྲེ་བས་ན་ྲེ་བ་དང་་་་་་དག་དངོས་ཤུགས་ཀིས་
མཐའི་འགོག་པ་དྲེ་ལས་ལངས་ནས་སིད་རྩྲེ་ལ་དྲེ་ལས་ལངས་ཏྲེ་འགོག་པ་ལ།་་་་་དག་ལྡན་དངོས་མདོ་མང་ན་ཡོད། དྲེ་ནས་
འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་་་་་་ལྲེའུ་མང་ན་ཡོད་མམ་བཞག་མིན་པའི་མཚམས་བཟུང་བ་སྲེ། དྲེའི་
མཐར་འགོ་བར་བྲེད་པས་ཏྲེ་་་་་་དོན་དངོས་འདོད་སྲེམས་ལ་གནས་པའི་བར་རོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ། དྲེའི་ལྟར་ན་བར་
པ་འདི་ལ་གནས་བཅུ་དགུ་འོང་ངོ་། །སིང་ཟླ་ཐུབ་ལྟར་ན། སྤྲེལ་མི་མཐའི་འགོག་པ་ནས་འདོད་སྲེམས་སུ་བྲེད་
པ་སྲེ་བར་པ་ལ་གནས་བཅུ་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དགུའོ། །ཞྲེས་སོ། །གོལ་སྡྲེ་གིས་ལྟར་ན། མཐའི་འགོག་པ་
ནས་སིད་རྩྲེ་དྲེ་ནས་འདོད་སྲེམས་ལ་གནས་སོ། །ཞྲེས་པས་བར་པ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་འོང་ངོ་། །འདིར་རྣམ་པ་
གིས། ཞྲེས་པ། གོལ་སྡྲེ་གིས་ཀིས་ལུགས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གིས་ལ་བཤད་དོ། །་་་་་བུ་རིན་ནོར། གསུམ་པ་
འོངས་པ་གཅིག་སྲེ། བར་པའི་མཐའི་འདོད་སྲེམས་ནས་འོངས་ནས་འགོག་པ་ལ།་་་་་དག་ལྡན། དྲེ་ལས་ལངས་ནས་
འདོད་སྲེམས་ལ། དྲེ་ནས་འགོག་པ་བོར་ནས་སིད་རྩྲེ་ལ། དྲེ་ནས་འདོད་སྲེམས་ལ། མཐར་འགོག་པ་ནས་
བགངས་པའི་བརྒྱད་པ་གིས་པ་རྒལ་ནས་དང་པོ་ལ། དྲེ་ནས་འདོད་སྲེམས་སུ་བྲེད་པ་སྲེ་་་་་་དག་ལྡན་དངོས་ཐབས་ལ་
མཁས་པས་་་་་་ཐུབ་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་མ་བཞག་པ་མ་བཞག་པ་ལས་བཞག་པར་མི་འད་བར་འགོ་བའི་
འོངས་པ་སྲེ་འདི་ལ་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཞྲེས་སིང་ཟླ་ཐུབ་གསུམ་མོ། །དྲེ་འདའི་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཅན་གི་
སོམས་འཇུག་ནི་འདིར་ཐོད་རྒལ་དུ་ནི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
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འདི་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བས་་་་་་བར་མར་ཡོད་དོ། །ཨཱརྻར་བཏང་ནས་ཞྲེས་སོ། །ནས་ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་
འཇུག་གོ །དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འཇུག་གོ །ཞྲེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་འདོད་སྲེམས་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་
ཞིག་ལ་ཟྲེར་ན། གསྲེར་གིས། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཤྲེས་པའོ། །ཞྲེས་
དང་། འདོད་པ་ནི་མི་དགྲེ་བའོ་ཞྲེས་སོས་པས་འདོད་ཁམས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པས་རྣམ་པར་གཡྲེང་པའི་
སྲེམས། ཞྲེས་སོ། །དྲེས་མཚམས་བཟུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གསྲེར་གིས། མཚམས་བཟུང་སྲེ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་
འདོད་པ་ཁམས་པའི་སྲེ་བོ་རྣམས་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ྲེ་བར་གཟུང་ཞིང་རྣམ་པར་བཞག ཅྲེས་
སོ། །མངོན་དུ་བྲེད་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། འདོད་པ་ན་སོད་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ནི་རགས་
པ་དང་ཐབ་དང་ངན་པ་དང་རྩིག་པ་སྟུག་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ལྟ་བའམ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་
བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་དན་པའོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། ལྲེགས་པ་ལྟར་སང་ཡང་མི་འཐད་
པར་མངོན་ཏྲེ། དྲེ་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྲེམས་སུ་མི་སང་ཞིང་དྲེ་འད་དང་བརྒྱད་སྤྲེལ་སྦྱོར་ལམ་དུ་ཡང་
ནུས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཐོད་རྒལ་སོམས་འཇུག་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིན་མོད་མམ་བཞག་མིན་པའི་སྲེམས་ ་་་་་ལ་

དང་་་་་་ཞྲེས་ཐུབ་དགོངས་ཅི་ལྟར་མི་འགལ་ཞྲེ་ན།་་་་་དག་ལྡན་དངོས། སོམས་པར་འཇུག་པ་པོ་འཕོ་བ་ལ་སོམས་འཇུག་ཏུ་
བཏགས་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་དག་ལྡན་ཏྲེ། ཐུབ་དགོངས་སུ། སོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་འཕོ་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་བ་
ལ་དྲེར་བཏགས། ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། མཛོད་ལས། ས་བརྒྱད་རྣམ་གིས་འབྲྲེལ་བ་དང་། །གཅིག་རྒལ་
སོང་ཞིང་འོངས་ནས་ནི། །རིགས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ། །ཐོད་རྒལ་གི་ནི་སོམས་འཇུག་ཡིན།་་་་་བསམ་གཏན་

གཟུགས་མྲེད་ཀིས་དངོས་གཞི་བརྒྱད་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མྲེད་རྣམ་པ་གིས་འབྲྲེལ་བ་སྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་ཟག་བཅས་ལ་ཡར་སོང་མར་འོང་གིས་སིད་རྩྲེ ་ལ་ཟག་མྲེད་མི་

སིད་པས་དྲེ་དོར་ཏྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་བག་མྲེད་ནས་ཅི་ཡང་མྲེད་ཟག་མྲེད་ལ་ཡར་སོང་མར་འོང་གིས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བང་བར་བས་པ་ནི་རིང་སྦྱོར་ཡིན་ལ། དྲེ་ནས་ཟག་བཅས་དང་

པོ་ནས་གསུམ་པ་བཞི་པ་དོར་ནས་ནམ་མཁའ། རྣམ་ཤྲེས་དོར་ནས་ཅི་ཡང་ལ་སྲེ་རྲེ་རྲེ་རྒྱལ་བའི་ཡར་སོང་མར་ལའང་འོང་བ་གིས། དྲེ་བཞིན་དུ་ཟག་མྲེད་བདུན་ལའང་རྲེ་རྲེ་བོར་

བའི་ཡར་སོང་མར་འོང་གིས་པོ་དྲེ་འདི་བུས་ཆད། ྲེ་སྦྱོར་རོ། །དྲེ་ནས་དང་པོ་ཟག་བཅས་ནས་གསུམ་པ་ཟག་མྲེད་ལྟ་བུ་ལུགས་མཐུན་མི་མཐུན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་ནི་

རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བ་ནི་ཐོད་རྒལ་དངོས་གཞི་ཡིན་ཞྲེས་པའོ། །ཞྲེས་ས་བརྒྱད་ལས་མ་བཤད་ཅིང་གཅིག་རྒལ་ལས་མ་བཤད་
པ་དང་རྒལ་ལུགས་ཡང་འདི་དང་མི་འད་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། མིང་མཚུངས་ཀང་དོན་མི་འད་སྲེ་བ་་་་་་
ཝམ་སྱ། རོག་དང་འོ་ཐུག་་་་་་བཱ་ཡ་སྱ་ཞྲེས་མིང་འད་མཚན་ིད་འདིའམ་ཞྲེས་གོལ་སྡྲེ་གིས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སོམས་པར་
འཇུག་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ན། བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྲེད་བཞི་དང་འགོག་པའི་མཚན་ིད་ཀི་
སོམས་འཇུག་དགུ་ལའོ། །གང་གིས་ན། བང་པ་སོམ་ལམ་པ་རྣམས་ནིའོ། །ས་མཚམས་ནི། ཆུ་མིག་པ་ན་རྲེ། 
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འགྲེས་དང་པོ་གིས་ས་གིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་དང་། གསུམ་པ་གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ན་ཡོད་ཀི་
བརྒྱད་པ་ཡན་རག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པས་དྲེ་མྲེད་གསུང་ངོ་། །ཆོས་རྲེ་འཇམ་གསར་ནི། ས་བརྒྱད་པ་ནས། 
ཞྲེས་དང་། ཁ་རག་པ། དབང་པོ་རྟུལ་ན་དྲུག་པ་ནས་རྣོན་གིས་པ་ནས། ཞྲེས་ས་བ་ནི་སྒྲུབ་བྲེད་ཡང་དག་མྲེད་
པར་མངོན་ནོ། །རྲེ་བུ་རིན་ནི། རྩལ་སྦྱོང་བ་ཡིན་པས་ས་བདུན་མནན་ཏྲེ། བརྒྱད་པ་ཡན་ན་མྲེད། ཅྲེས་གསུང་
སྲེ། ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་པའི་ཐུགས་བསྲེད་པ་ན་གོག་སྦུར་གིས་ཀང་དྲེའི་ཐུགས་
དགོངས་ཤྲེས་པར་བཤད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སོགས་ཀི་ས་དང་པོའ་ིམིག་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྲེད་པར་
བཤད་པ་སོགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སོ། །དྲེ་ན་སོམ་ལམ་དགུ་ཅར་དུ་བསོམ་མམ་སམ་སྲེ་དཔད་དོ། །དྲེ་
གང་གི་སོམས་འཇུག་ཡིན་ན། ཐོད་རྒལ་གིའོ། །ཐོད་རྒལ་དྲེ་གང་ན། བོད་དག སྦྱོར་བ་སྲེང་གྲེ་རྣམ་བསིངས། 
ཞྲེས་པ་ནི། བུདྡྷ་ཤིའི་སྲེ། གཞན་གང་དུ་ཡང་བཤད་པ་མྲེད་ཅིང་འདིར་མ་བཤད་པས་འདོར་རོ། །དྲེ་ཡང་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྲེ། ཞྲེས་ནས། རྣམ་པ་གིས་ཀིས་ཡར་སོང་ཞིང་མར་འོངས་པའི་སོམས་
འཇུག་ནི་རིམ་པ་དང་པོའ།ོ །་་་་་འདིའི་མར་འོངས་ཀི་མདོ་མི་སང་ཡང་ཨཱརྻས། རྣམ་པ་གིས་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའོ་

ཞྲེས་བཤད་པས་གྲུབ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་བཤད་དོ། །འདི་ལྟར་བས་ན། ཐོད་རྒལ་གི་དོན་ཚང་རུང་ལ། རྩ་བ་ལྟར་གི་འགྲེས་དང་པོ་ལ་
དྲེའི་དོན་མ་ཚང་སྲེ། ཅི་ཡང་རྒལ་བ་མྲེད་ཀི་བསམ་གཏན་པ་སིའི་ལུགས་འབའ་ཞིག་གོ །ཐོད་རྒལ་ནི། སིའི་
འཇུག་ལུགས་དང་བསྟུན་ན་བློ་ངོར་མི་འཚམ་ཞིང་འཇུག་དཀའ་བ་ཞིག་སྲེ་མི་ཐོད་རྒལ་བ་གཅིག་འདུག་ཟྲེར་བ་
བཞིན་ནོ། །དྲེས་ན་དངོས་་་་་་རྩ་བར་གཞི་ཙམ་པོ་ཞྲེས་སོགས་ནོར་རོ། །དྲེ་ནས་རྩ་བ་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་
སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་རྲེ་རྲེ་དང་འགོག་པ་སྤྲེལ་ཏྲེ་འདུ་ཤྲེས་
མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་བར་ལས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ལངས་ནས་དྲེ་མ་
ཐག་པའི་སོམས་འཇུག་སིད་རྩྲེ་ལ་དམིགས་པ་སྲེ་་་་་་བར་མར་དངོས་སུ་ཡོད་འཇུག་་་་་་བོད་དག་དྲེ་ནུད་ཆུང་སྲེ་ཁྲི་བརྒྱད་སོང་པར་བཤད་ཟྲེར་ཏྲེ་

བར་མ་མཐོང་བ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསལ་བར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་འདོད་པ་ན་སོད་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀི་ངོ་བོར་
བཞག་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་མངོན་དུ་བས་སོ་ཞྲེས་བར་མར་རོ། །དྲེ་ནི་
རིམ་པ་གིས་པའོ། །རྩ་འགྲེལ་གིས་ཀར་དུ་རྲེ་བུ་རིན་གིས་འགྲེས་ཐ་མལ་འགོག་པ་མྲེད་པར་མཛད་པ་ནི་
ནོར་ཆྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་ལས་ལངས་ཏྲེ་དྲེ་བཏང་ནས་ཐབས་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་དྲེའི་འོག་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་
འགོག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དྲེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་གཅིག་པུར་བོར་་་་་་འཇམ་གསར་སོགས་

རྒལ་པོར་ལ་ཁད་བྲེད་པ་ནི་བམས་སྲེང་ལ་ཅོ་འདི་བའོ། །ལ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་མིན་སྲེ་མཆྲེད་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་
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བཞག་པ་ལའོ། །དྲེ་ནས་གིས་པོར་ལ་ཅི་ཡང་མྲེད་པའི་སྲེ་མཆྲེད་ལའོ། །དྲེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་
ལའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་གིས་པའི་བར་དུ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དྲེ་ནས་
མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དྲེ་བས་མདོ་བསན་བཅོས་སུ་མ་བཤད་ནའང་། རྲེ་བུ་རིན་ནི། ཡང་སར་གི་དྲེ་
ལྟར་གཅིག་པོར་གིས་པ་ལ་འདོད་སྲེམས་སྤྲེལ། སོགས་པ་གིས་པོར་གསུམ་པོར་སོགས་ནས་འགོག་
སོམས་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་མམ་རྲེས་མི་འད་བ་སྤྲེལ་བའི་སོ་ནས་འགོ་བས་ན་མི་འད་བར་འགོ་བའོ་ཞྲེས་ཏྲེ་
དཔད་དོ། །ཡང་ན་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་གཅིག་པོར་འགོག་པ་ལ་གིས་བོར་འགོག་པ་ལ་ཞྲེས་
སོགས་ནས་བརྒྱད་པོར་འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་འགོ་བ་དང་། མམ་རྲེས་མི་འད་བ་སྤྲེལ་
ནས་འགོ་བ་མི་འད་བར་འགོ་བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །་་་་་དོན་བསྡུར་དགོས་པ་ཅིའི་དོན་དུ་ན། སོམས་འཇུག་དྲེ་མངོན་སུམ་
དུ་བྲེད་པས་སྲེམས་ལ་དབང་བ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་་་་་་གསྲེར་སྲེམས་དབང་དུ་བྲེད་པའོ། །དྲེ་འདའི་སོམས་
འཇུག་ནི་རྩྲེ་མོའ་ིསྐབས་འདིར་སོམ་པའི་ལམ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦྱར་ནི། 
དྲེ་ལྟར་ན་རྩྲེ་མོའ་ིསོམ་ལམ་བརོད་ནས་དྲེའི་དུས་སུ་སྤང་དགོས་ཤིང་དྲེ་ལ་ཤྲེས་དགོས་པའི་ཕིར་དྲེའི་མི་མཐུན་
ཕོགས་རྣམ་པ་བཞི་བརོད་དགོས་པས་དྲེ་སོན་ནོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཟུང་རོག་དང་། འཛིན་རོག་རྒྱས་
བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། མིང་འདོགས་མི་འད་བ་མང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཨཱརྻ་ལྟར་ན། 
སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རོག་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། རྲེ་ཤིག་
དང་པོར་གཟུང་རོག་དང་པོ་སོན་ནོ། །རྩ་བ་ལ། ཟླ་ཟྲེར་དུ། འདི་ནས་ཁོ་བོས་བླ་མས་སྦྱང་དཀའ་བ་ལ་གནས་པ་
ིད་ཀིས་མདོའ་ིགནས་ཤྲེས་ཀི་གཞན་གིས་མ་ཡིན། ཞྲེས་ཏྲེ། བླ་མ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསན་པའི་ཤཱནི་
བའོ། །དྲེ་ཡང་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཐམས་ཅད་དང་སྦྱིན་སོགས་དང་སོབས་བཅུ་
སོགས་ཀི་ཆོས་རྒྱས་པ་ལ་་་་་་མདོ་སིང་ཟླ་རོངས་པའི་རོག་པ་དྲེ་ནི་་་་་་འདི་ཨཱརྻ་ཆོས་རྒྱས་པ་མི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །་་་་་
མིང་འདི་ཨཱརྻ་གྲེན་པོ་ནི། ཆོས་དྲེ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་གསུངས་པས་དྲེ་བསན་ནོ། །ཞྲེས་སིང་ཟླའོ། །མདོར་
བསྡུས་པ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་སིའི་མཚན་ིད། རྒྱས་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་དྲེ་དྲེ་མི་ཤྲེས་པའི་རོག་པ་
གིས་ནི་བསྡུས་དང་རྒྱས་པའི་རྣམ་རོག་གོ །ཞྲེས་དག་ལྡན་བུདྡྷ་ཤིའོ། །བསྡུས་པའི་རོག་གྲེན་ནི་ཆོས་གང་ལ་
ཡང་བསབ་པར་མི་བའོ་ཞྲེས་སོགས་ཡིན། ཞྲེས་སིང་ཟླའོ། །ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་འདི་དག་མདོ་དང་རྒྱས་པས་
ཀུན་ཆུབ་པར་བགིའོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །མདོར་བསྡུས་པ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངོ་བོ་དང་། རྒྱས་པ་ནི་
ཆོས་ཅན་སོ་སོའ་ིདྲེ་བཞིན་ིད་ཡིན་གི་ཆོས་རྒྱས་བསྡུས་ལ་བཤད་པ་ནོར། ཞྲེས་རྲེ་དོལ་གསུང་ངོ་། །སངས་
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རྒྱས་ཀིས་བཤད་བཞིན་ཡུམ་ལ་མི་སོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསང་བས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་ཡང་དྲེ་ལྟར་སོབ་
པ་བསང་བ་མྲེད་ཅིང་གཟུང་བར་འཛིན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསང་བ་་་་་་མིང་ཨཱརྻ་སོགས་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་
གོ །བང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་སོད་པ་བསོམ་པ། བརྩོན་པར་བྲེད་པའི་ཚེ་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གངས་མྲེད་པའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་དགོངས་པར་མཛོད། སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །དུས་གསུམ་སྲེ། དང་པོ་སྦྱོར་ལམ་གི་་་་་་དུས་ཀིས་ཞྲེས་དག་སིང་

ཟླ་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའི་རྣམ་རོག་དང་ཤྲེར་ཕིན་ལ་གནས་པ་དྲེ་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དྲེ་བས་དགོངས་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་
སད་པ། སོགས་ནས། ཡུམ་ལ་སོད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་འདི་དག་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་མདོར་བསྡུས་

ཨཱརྻ། དུས་གིས་པ་མཐོང་ལམ་གི་དུས་ཀི་ཡོན་ཏན་མྲེད་རོག་སྲེ། ཡུམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་ཡོན་འདི་
དག་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་སར་བཤད་སྦྱོར་ལམ་དུས་སུ་སོས་པ་དང་གཅིག གསུམ་པ་སོམ་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་
མྲེད་པའི་རོག་པ་སྲེ། ཡུམ་བསོམ་པ་ལ་ཕན་ཡོན་་་་་་སར་བཤད་དྲེ་ིད་བཅས་པའི་སྐབས་ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་ཏྲེ་ཚོགས་སྦྱོར་རོ། །དྲེ་དག་
ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ་ཞྲེས་སོ། །རྣམ་དག་ལྲེགས་པའི་ལམ་རྣམ་གསུམ་གི་དང་པོ་སྦྱོར་ལམ་མི་ཤྲེས་པའི་
རྣམ་རོག་སྲེ། གཟུགས། ཞི་བ། སོགས་ནས། སིང་པོ་མྲེད་པས་ཡུམ་ལ་་་་་་རྩོལ་བ་དང་མཚན་མ་དང་སད་པར་
བའོ། །སོགས་སོ། །གིས་པ་མཐོང་ལམ་མི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་རོག་སྲེ། ནམ་མཁའ་སོང་པ་ིད་མངོན་པར་སྒྲུབ་
པས་ཡུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བའོ། །་་་་་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལ་གནོད་འཇོམས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་སོམ་ལམ་མི་
ཤྲེས་པའི་རོག་པ་སྲེ། ནམ་མཁའ་་་་་་ཨཱརྻ་སིང་ཟླ་སོང་པ་ིད་དུ་བསོམ་པས་ཡུམ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །་་་་་ས་

བརྒྱད་པ་ཡན་ལ་གནོད་འཇོམས་སོ། །རོག་པ་དགུ་པོ་དྲེ་སོམ་རྩྲེའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། ྲེར་བསྡོགས་ཀིས། སྤོང་བས་སྦྱོར་བའི་རྣམ་
པའི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་གྲེན་པོའ་ིམིང་གིས་བཏགས་སོ། །འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་བྲེད་ན་འགྲེལ་བ་ལྟར་
བའོ། །འགྲེལ་བ་ལ། འཇུག་རོག་ཏུ་སྦྱར་ན་ས་བས་ཡུལ་དགུ་ལ་དམིགས་པ་དགུ་སྲེ། མདོ་སྡུད་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་
ཅན། ཆོས་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཚིག་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་སྲེམས་ཅན་དབང་
རྣོན་རྲེས་སུ་འཛིན་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པའི་ཡུམ་གི་མདོ་ཡིན་པས་སོ། །དྲེས་ན་ཡུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་
མདོར་བསྡུས་པ་ཆོས་ཅན། བང་པའི་འཇུག་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་དྲེའི་བླང་བར་གནས་པས་སོ། །དྲེ་ལ་
འཇུག་བར་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་ནི། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་འཇུག་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ། ཞྲེས་རྲེ་རྲེ་ཞིང་
བསྲེའོ། །ཚིག་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་སྲེམས་ཅན་དབང་རྟུལ། རྲེས་སུ་འཛིན་པས། སོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་
རྒྱས་པ་དང་། སོན་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ཕིན་དྲུག་གི་དོན་ལ་ནན་ཏན་མི་བྲེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་
བསང་སྲེ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་ཡང་བཟློག་པ་བཟུང་བ་དང་། ོན་མོངས་སོགས་རང་མཚན་པ་རྣམས་བྱུང་མ་
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ཐག་ིད་ནས་མི་སྡོད་པར་འགགས་ནས་འགོ་བ་ིད་ཀིས་སྦྱོར་བའི་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་ོན་མོངས་དང་བྲལ་
སོགས་དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ོན་མོངས་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྲེ་བའི་རྒྱུ་དང་མི་
ལྡན་པས་མཐོང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་ོན་མོངས་དང་བྲལ་སོགས་དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། 
མ་འོངས་པའི་ོན་མོངས་་་་་་གསྲེར་དོན་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོམ་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་ོན་
མོངས་་་་་་གསྲེར་དང་བྲལ་སོགས་དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་ངོ་། །འོན་ཀང་དུས་བར་པ་
མཐོང་ལམ་སྲེ་དྲེའི་དུས་སུ་སྦྱོར་ལམ་བྱུང་བ་འགགས་པས། དྲེའི་ཡོན་ཏན་དོན་དམ་པར་མྲེད། ཅྲེས་སོགས་
སྦྱར་རོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། བྱུང་བ་ནི་སྐབས་དང་པོའ་ིསྦྱོར་ལམ། ཡང་དག་པར་སྲེ་བའི་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་
བང་ཆུབ་ལ་གཞན་སོན་པ་སོགས། མ་འོངས་པ་ནི་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱོར་བའི་ལམ་ཆོས་
ཅན། རྣམ་དག་ལྲེགས་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་་་་་་གསྲེར་ལྟ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཞི་བའམ། དོན་དམ་པར་དངོས་
པོ་འགོག་་་་་་ཨཱརྻ་པས་ཞི་་་་་་མདོ་སོགས་པ་རྲེན་དབང་ཡིན་པས་ཡ་མ་བརླ།་་་་་མདོ། རང་བཞིན་སོང་ིད་་་་་་ཨཱརྻ་ཡིན་
པས་གསོག་་་་་་མདོ་དཔད་མི་བཟོད་པས་་་་་་ཨཱརྻ་སིང་པོ་མྲེད་་་་་་མདོ་པར་རོགས་པས་མྱང་འདས་བར་སྦྱོར་བས་
སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། སོང་ིད་གསར་དུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་སྲེ་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་སོམ་པའི་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འད། བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་བསོམ་པར་བྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །དྲེ་འདའི་ཡུལ་དགུ་ལ་འཇུག་བར་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་རོག་ནི་
མཚན་གཞི། སོམ་རྩྲེའི་སྤང་བ་གཟུང་རོག་དང་པོ་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་མཚོན། རྩྲེ་མོའ་ིསོམ་པའི་ལམ་གི་
སྦྱོར་བ་ྲེར་བསྡོགས་ཀི་གནས་སྐབས་འདིར་སྤང་བར་བ་བ་ིད་གང་ཞིག དམིགས་ཡུལ་བང་བའི་འཇུག་བ་
ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་པར་བའོ་ཞྲེས་འཁྲུལ་བའི་བློ་དྲེ་ཡང་སོམ་རྩྲེའི་ྲེར་བསྡོགས་ིད་ཀིས་གཞོམ་བ་ཡིན་
པས་མིང་གཞན་སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་སམ་རྣམ་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རོག་པ་ཞྲེས་ཀང་བའོ། །དྲེ་ལ་ཡུལ་དགུ་
ཡོད་པས་རོག་པའང་རྣམ་པ་དགུའོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སྤང་བ་གཟུང་རོག་དང་པོ་བསན་
ནས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། འདི་དགུ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་སྦྱར་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་མི་སྲེ་བ་ལ་ལྡོག་བར་
འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་རྲེ་རྲེར་སྦྱར་ཏྲེ། ཆོས་ིད་ཇི་བཞིན་དོན་མིན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ལྡོག་བར་
འཁྲུལ་རོག་པར་དགུ་པོ་མཚན་གཞི། སོམ་རྩྲེའི་སྤང་བ་གཟུང་རོག་གིས་པ་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་མཚོན། 
སོམ་པའི་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིའཇུག་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ཀི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག 
བང་སྲེའི་ལྡོག་ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྡོག་བར་འཁྲུལ་རོག་ཅྲེས་སྐབས་འདི་ལ་སྲེ་འདི་རུ་ཤྲེས་པར་
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བའོ། །དྲེ་ལ་མིང་གཞན་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རོག་པ་ཞྲེས་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །ཨཱརྻ་སོགས། ཀུན་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་མི་སྲེ་བའི་རྣམ་རོག་ཅྲེས་ནས་བསོམ་པའི་རྣམ་རོག་སོགས་དང་
བསོམ་མི་བསོམ་དྲེ་དག་ལས་ནི་བཟློག་པ་བསོམ་པ་མིན་བསོམ་མིན་ཡང་མིན་པའི་རྣམ་རོག ཅྲེས་སོགས་
གཞུང་བཞིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ཡང་དྲེར་གསལ་ལོ། །་་་་་མཐའི་རྣམ་རོག་པ་ཞྲེས་པ་མཐའི་གསལ་བྲེད་ཡིན་པས་གོང་མ་ཀུན་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངྲེས་

སོ། །དྲེས་ན་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་མི་གསལ་ལོ། །འགྲེལ་བ་ལ། ཡུལ་ལ་སྦྱར་ན། ན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་པའི་
བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་མི་སྲེ་བ་སྲེ་ད་ལྟ་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་
གྲེན་དང་ཐབས་མཁས་སོགས་དང་བྲལ་བས་སོ། །་་་་་གསྲེར་ནི་བྲལ་བས་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་བརྲེན་པ་དང་དད་པ་སོགས་མྲེད་པའི་ཕིར། 

ཞྲེས་སོ། །སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ནས་ྲེ་བར་བཟུང་སྲེ། ཞྲེས་སོ། །ཆོས་ཅན་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པོ་་་་་་
ིད་རབ་ཏུ་གཅྲེས་པས་སྲེ་གསྲེར་མངོན་སུམ་དུ་བའོ་ཞྲེས་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་དྲེ། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་
འཁོར་་་་་་གསྲེར་གསུམ་རྣམ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མྲེད་པས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀི་
སིང་པོ་ལ་བདུད་ཀི་བར་དུ་་་་་་དག་ལྡན་དུ་སྦྱར་ཡུམ་ལ་སད་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ན་ཐོས་སྦྱོར་ལམ་པ་
དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་དྲེའི་ཐྲེག་པའི་འབྲས་བུ་ལ་རྲེ་ཞིང་ཡིད་ལ་བྲེད་དྲེ། གནས་སྐབས་ན་ཐོས་ཀི་
རིགས་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་ིད་ཀི་སྦྱོར་ལམ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡིད་ལ་བྲེད་པ་གཞན་གི་་་་་་རང་ཀིར་ཡང་འདི་གཅིག་ཏུ་བགང་གོ་
སྐབས་མི་འབྲེད་པས་་་་་་ཨཱརྻ་ཡུམ་ལ་སད། ཅྲེས་སོ། །རང་རྒྱལ་སྦྱོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་
དྲེའི་ཐྲེག་འབྲས་མངོན་དུ་བྲེད་དྲེ། གནས་སྐབས་་་་་་རང་ཀིར་འདི་གཅིག་ཏུ་བགང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་
ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །་་་་་འདི་ཆོས་བཤྲེས་སུ་འཕྲོས་ཅུང་ཟད་བལྟོས། མདོ་ས་མ་དྲེ་ིད་དོ། །ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་
ཆོས་ཅན། ཡང་དག་རོགས་ཆུབ་ཁོ་ན་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་དྲེ། གཞན་དོན་དུ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཀང་སོབ་པ་མྲེད་
པས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཡིད་ལ་བ་བ་མི་འདོར་བས་ཡུམ་ལ་སད། ཅྲེས་སོགས་སོ། །ན་ཐོས་སོམ་ལམ་པ་
དབང་རྟུལ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་དམན་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཆྲེད་དུ་བསོམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུང་བ་སོགས་སུ་་་་་་གསྲེར་དམིགས་
པ་དང་བཅས་པ་ིད་ཀིས་བསོམ་པའི་དམན་པའི་སོབ་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ཡུམ་བསོམས་པས་རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་
བམ། ཞྲེས་སོ། །ན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། ད་དུང་ཐྲེག་དམན་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཆྲེད་དུ་བསོམ་པ་མྲེད་དྲེ། ད་
ཕིས་དྲེ་ཐོབ་བར་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཡང་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཆོས་ིད་སོས་
བྲལ་བསོམ་པ་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཀི་བདག་ཀུན་མྲེད་པར་དམིགས་པ་མྲེད་པས་སོ། །མ་བསོམས་པས་སམ། ཞྲེས་
སོ། །་་་་་མདོ་དངོས། དམན་ལམ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་དུ་རྣམ་མཁྲེན་གི་ལམ་བསོམ་པར་ཡང་མྲེད། རང་དོན་དུ་
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མཚན་མར་གཟུང་སྲེ་བསོམ་པ་མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་ཀི་བདག་མྲེད་ཀུན་ལ་དམིགས་པར་ཡང་མྲེད་མི་
རག་སོགས་སུ་མི་དམིགས་པར་ཡང་མྲེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། །ས་མ་གིས་སོ་སོ་ལ་རོག་པ། འདི་
བསྡོམས་པ་ལ་རོག་པའོ། །ཞྲེས་བཅོམ་རལ་ལོ། །བསོམས་ཀང་བསོམས་ལ་མ་བསོམས་ཀང་མ་བསོམས་སམ། 
ཞྲེས་དང་། བསོམས་པ་ཡང་མ་ལགས་མ་བསོམས་པ་ཡང་མ་ལགས་པས་སམ། ཞྲེས་སོ། །འོན་ཀང་འདི་དག་
ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཏུ་མི་སང་སྲེ། ཨཱརྻ་ལྟར་དྲེ་དང་དྲེར་རྣམ་པར་རོག་པ་ིད་དུ་སྦྱར་ན་ལྲེགས་ལ་བསོམ་མི་
བསོམ་སོགས་ནི། དམིགས་བཅས་སུ་བསོམས་པས་འཚང་རྒྱའམ་སམ་པ་དང་དྲེ་དམིགས་མྲེད་དུ་བསོམས་
པས་འཚང་རྒྱའམ་སམ་པ་དང་དྲེ་གིས་གང་ཡང་མིན་པར་བསོམས་པས་འཚང་རྒྱའམ་སམ་པའི་རོག་པར་
སོབ་དཔོན་དགོངས་ལ་གངས་ཡང་དྲེ་དག་ལས་བཟློག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསོམས་མ་བསོམས་དྲེ་དག་ལས་
བཟློག་པ་དྲེ་གིས་ཀས་འཚང་རྒྱའམ་གིས་མིན་གི་འཚང་རྒྱའམ་སམ་པའི་རོག་པར་མདོར་བཤད་པ་ཁོ་ན་
ལྟར་ལྲེགས་ཤིང་བུདྡྷ་ཤིས་ཀང་ངོ་། །་་་་་ཨཱརྻའི་སོབ་དཔོན་ལྟར་གསལ་ལོ། །ན་ཐོས་པ་འགའ་ཆོས་ཅན། དྲེ་་་་་་མདོ་བཞིན་ིད་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་དོན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་ཏྲེ། གཟུང་བ་ལ་སོགས་བདྲེན་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་
པས་སོ། །དྲེ་རྣམས་བང་སའི་ལྡོག་ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། །བང་སྲེའི་དོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །དྲེ་འདའི་
ཡུལ་དགུ་ིད་ལ་ལྡོག་བར་གཟུང་བའི་རྣམ་རོག་ནི། གཟུང་རོག་གིས་པ་ལྡོག་་་་་་གསྲེར་པ་གཟུང་རོག་སྲེ། སོམ་
པའི་ལམ་གི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་འཇུག་པ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་གནས་སྐབས་དྲེ་ན་སྤང་བར་བ་བ་ིད་
ཀིས་སོ། །དྲེ་ལ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་རོག་པ་ཞྲེས་གྲེན་པོའ་ིམིང་གིས་བཏགས་པ་ཡུལ་
གི་དབྲེ་བས་རྣམ་པ་དགུའོ། །གིས་པ་ལ། བོད་རྣམས་ནི། རས་འཛིན་བཏགས་འཛིན། ཞྲེས་ཏྲེ། ལུས་རྣམ་
བཞག་ཏུ་གསྲེར་གིས་བཤད་སང་ཞིང་གྲེན་ཚོགས་སུ་སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་ངོ་། །ཨཱརྻས། འཕགས་པའི་གང་
ཟག་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པ། བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པ། ཞྲེས་གྲེན་ཚོགས་སུ་
བཤད་དོ། །རྲེས་འཛིན་ནི། གཞུང་དང་མ་འགིག་སྲེ་སྲེམས་ཅན་བཏགས་པའི་རོག་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདི་སྲེ་
འཕགས་གིས་ཀ་ལ་རོག་པ། འོག་མ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར། བུདྡྷ་ཤིས་དོན་བཤད་པ་ལྟར་
མདོའ་ིདོན་དུ་རུང་བས། གང་ཟག་བཏགས་པའི་རོག་པ། བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རོག་པ་གིས་ལས། དང་
པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་གཟུང་རོག་གིས་པ་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། སྲེ་འཕགས་སམ་དྲེའི་རོགས་པའི་
ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་དགུ་མཚན་བཞི། སོམ་རྩྲེའི་སྤང་བ་སྲེམས་ཅན་
བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར་མཚོན། སོམ་རྩྲེའི་ྲེར་བསྡོགས་ཀི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག སྲེམས་ཅན་རྣམ་
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གང་ཟག་ལ་དམིགས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཁྲུལ་བའི་རོག་པའོ། །ཨཱརྻས། གྲེན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་མིང་
འདོགས་ལྟར་ན། འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་འཁྲུལ་རོག་དགུ་མཚན་བཞི། དྲེའི་སྤང་བ་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར་མཚོན་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལ་རོགས་པའི་སོད་
ཡུལ་ནི་དགུ་སྲེ། དྲེ་ལ་རོགས་པའང་དགུའོ། །དྲེས་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམ་བདག་སོགས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་
པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་འཛིན་པའི་རོག་པ་དང་། སྲེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་
དམིགས་སུ་ཡོད་དམ། མ་ལགས་སོ། །རབ་འབོར། སྲེམས་ཅན་དམིགས་སུ་མྲེད་ན་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཅི་
ལྟར་གདགས་པར་བ། བོལ་སོང་ཡི་དྭགས་ལྷ་མི་རྒྱུན་ཞུགས། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུའོ། །གཟུགས་
སོགས་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་བང་སྲེ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་རོག་དང་། བང་ཆྲེན་ཡུམ་ལ་
སོད་པས་གདགས་སུ་མྲེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པར་བའོ། །གསོལ་པ། འོ་ན་དྲེས་གཟུགས་ལ་
བསབ་པ་དང་། ཞྲེས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་ལ་བསབ་པར་བགི། བཀའ་སྩལ་བ། གཟུགས་ལ་འབྲི་བ་དང་
བསན་པ་མྲེད་པར་བསབ་པར་བའོ། །ནས། རྣམ་མཁྲེན་བར་རོ། །གཏན་མྲེད་ཀི་སོང་ིད་མིན་པའི་མཁྲེན་
གསུམ་བཏགས་པ་ཙམ་རོག་དང་། འདུ་བྲེད་རྣམས་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མྲེད་པ་ལ་བསོམ་པ་ལ་བསབ་པར་
བའོ། །སོགས་ནས། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་་་་་་མདོ་བར་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་པར་བའོ། །ཞྲེས་
སོ། །མི་རག་སོགས་ཆོས་ལ་ཆགས་པའི་ཐྲེག་དམན་འཕགས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་རོག་དང་། དམིགས་པ་ཡང་
མི་ཆགས་མི་དམིགས་པ་ཡང་མི་ཆགས། སོགས་སོ། །ཇི་ལྟའམ་་་་་་སོབ་དཔོན་ཇི་སྲེད་ཀི་ཆོས་་་་་་རང་ཀིར་རབ་ཏུ་
འབྲེད་པའི་འཕགས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་རོག་དང་། ཇི་ལྟར་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་ཆོས་རྣམ་པར་མི་
འབྲེད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །བང་ཆུབ་བདྲེན་པའི་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ཆྲེད་དུ་ལམ་བསོམ་པར་བྲེད་པའི་
འཕགས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་རོག་དང་། བང་ཆྲེན་གཟུགས་ཀི་དོན་དུ་ཡུམ་ལ་མི་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གཞན་དོན་དུ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་འཕགས་པ་བཏགས་རོག་དང་། འོ་ན་ཐྲེག་པ་
གསུམ་པོ་འདི་དག་རྣམ་པར་དགོད་པར་འགྱུར། ཞྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་པ་་་་་་མདོ་དོན་རང་ཀིར་དངོས་དག་ལྡན་སོགས་དངོས་སྤྲུལ་
པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སྲེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཚལ་བ་དང་མྱང་འདས་དོན་གྲེར་གིས་ཕུལ་བའི་ཡོན་ནི་དག་པ་
མ་ཡིན་པ་སྲེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་ཟད་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་སམ་པའི་འཕགས་པ་བཏགས་རོག་དང་། 
སྤྲུལ་པ་དང་དྲེ་པ་ལ་ཁད་མ་མཆིས་ན་སྲེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཚལ་བ་དང་མྱང་འདས་དོན་གྲེར་གིས་དྲེ་
པ་ལ་ཡོན་ཕུལ་ན་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ལྷག་མྲེད་དུ་མ་འདས་བར་དུ་བས་པར་མི་འགྱུར། ཞྲེས་སོགས་
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སོ། །སྦྱིན་སོགས་ཀི་སོད་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་རོག་པས་འཁྲུག་པའི་འཕགས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་འཛིན་
རོག་ཏྲེ། འདི་ནི་སྦྱིན་པར་རོ། །འདི་ནི་དྲེའི་ཆོས་ིད་ཅྲེས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པར་མི་བའོ། །སོགས། །རྣམ་
མཁྲེན་བར་རོ། །དྲེ་ལྟར་འཛིན་པར་བྲེད་པའི་རོག་པ་དྲེ་རྣམས་འཛིན་རོག་དང་པོ་གང་ཟག་བཏགས་པར་འཛིན་
པའི་རོག་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཞྲེས་བསགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་གྲེན་ཚོགས་ཀི་མིང་འདོགས་འདིར་
འཆད་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་དགོས་མྲེད། འདིའི་ཐད་ཀི་ཨཱརྻ་སོགས་ལྟར་ན། གཞུང་ཇི་བཞིན་པར་བས་ནས་
སྲེམས་ཅན་བཏགས་པར་འཛིན་རོག་ཅྲེས་སོགས་སྦྱོར་ཕྲྲེང་ན་གསལ་ལོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སོ་སྲེ་ཆོས་ཅན། 
སྲེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་གི་རས་སུ་ཡོད་པར་མི་སྲེ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་
སོ། །གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀི་སང་བ་་་་་་གསྲེར་ཙམ་གི་ཕིའི་དོན་
མྲེད་པས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་ིད་སོགས་གསུམ་གི་ཆོས་སྲེམས་བསྲེད་སོགས་ཆོས་ཅན། གཏན་མྲེད་ཀི་སོང་པ་
མ་ཡིན་ཏྲེ། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུལ་ཅན་དུ་འགོ་བའི་ཕིར། རང་ཀིར་ནི། འཁོར་བ་སོགས་
སོང་མིན་ཞྲེས་སོ། །ན་ཐོས་ཆོས་ཅན། བདྲེན་བཞིའི་ཆོས་མི་རག་སོགས་ལ་ཆགས་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
གཟུང་འཛིན་་་་་་གསྲེར་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མ་སྤངས་པས་སོ། །བང་འཕགས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀུན་གི་
གནས་ལུགས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྲེད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་
པས་སོ། །ན་རང་སོབ་པ་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་བདྲེན་པའི་དངོས་པོའ་ི་་་་་དམན་པའི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤི་ཆྲེད་དུ་བ་བ་བྲེད་
དྲེ། ཆྲེད་དུ་བ་བ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གི་ཆྲེད་དུ་མི་བསོམ་པར་ལམ་བསོམ་པས་སོ། །བང་འཕགས་ཆོས་ཅན། 
གཞན་དོན་དུ་ཐྲེག་གསུམ་གིས་ངྲེས་པར་འབྱུང་ངམ། ཐྲེག་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་་་་་་གསྲེར་རྣམ་མཁྲེན་དུ་འབྱུང་་་་་་
གསྲེར་སྲེ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདྲེན་པར་མི་དམིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་སོ། །སོ་སྲེ་ཆོས་ཅན། 
གཞན་གི་ཡོན་མ་དག་པ་སྲེ་མཐར་ཕིན་པ་སྦྱོང་མི་ནུས་ཏྲེ། ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་
མ་ཞུགས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ན་རང་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་སོགས་ཀི་སོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་སྲེ། སྦྱིན་པ་ལ་
སོགས་པར་འཁོར་གསུམ་དུ་དམིགས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པས་སོ། །ཡུལ་དགུ་པོ་དྲེ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་པའི་
འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པའང་རྣམ་པ་དགུ་སྲེ་ས་མ་མཐོང་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིསྤང་བ་འཛིན་རོག་དང་པོ་ལ་ཡུལ་གི་
ཕྲེ་བས་དགུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུའོ་ཞྲེས་པའི་དོན་ཡིན་གི་གཞན་དུ་་་་་་སོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་འཛིན་པར་སྲེ། ཞྲེས་

བུདྡྷ་ཤི་སོགས་བཤད་པར་དཔད་དོ། །དྲེ་རྣམས་སོམ་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིསྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་སྤང་
བའོ། །བམ་པོ་ལྔ་པ་སྲེ་ཐ་མ་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ། བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་
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འཛིན་རོག་དང་པོ་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི་སྲེམས་ཅན་སོ་སྲེ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དངོས་ཏུ་བཏགས་པ་
དང་དྲེར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་རིམ་བཞིན་ོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་ ་་་་་བུདྡྷ་ཤི་དངོས་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་
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འཇུག་པའོ། །ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་འཇུག་པའོ་ཞྲེས་འཛིན་པའི་རོག་པ་དགུ་མཚན་བཞི། སོམ་རྩྲེའི་སྤང་བ་བཏགས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་་་་་་དོན་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར་མཚོན། སོམ་རྩྲེའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་གཞོམ་བ་གང་ཞིག སོ་སྲེ་དང་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དམིགས་ནས་དྲེ་དག་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེས་འཁྲུལ་བའི་
རོག་པའོ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འབྲུ་ནོན་བུདྡྷ་ཤིའོ། །སྲེམས་ཅན་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་པ་་་་་་དག་ལྡན་ཟླ་ལ་སོགས་པར་་་་་་ཟླ། 
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སངས་རྒྱས་སུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་འཁྲུལ་པའི་རོག་པ་དགུ་མཚན་བཞི། འཕགས་
པའི་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར་མཚོན། སོམ་རྩྲེའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་
གཞོམ་བ་གང་ཞིག ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་འཕགས་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་བཏགས་
པ་ཙམ་དུ་འཁྲུལ་པའི་རོག་པའོ། །འཛིན་རོག་དང་པོ་ལས་གཞན་དྲེ་འདའི་འཛིན་རོག་གིས་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་
པ་དགུར་ཡོད་དྲེ། ོན་མོངས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་རོངས་པའི་རོག་པ་སོགས་འཆད་འགྱུར་རྣམས་སུ་ཡོད་པས་
སོ། །ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིམི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་སྤང་བར་འབྲྲེལ་བས་སོ། །འདིར་སོམ་ལམ་
སི་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཁད་པར་སོམ་རྩྲེ་ཞྲེས་ཀང་་་་་་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆྲེ་གསུང་ངོ་། །འགྲེལ་བ་ལ། སོམ་རྩྲེའི་མི་མཐུན་
ཕོགས་འཛིན་རོག་གིས་པ་སར་ལྟར་སྲེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དང་དྲེར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་ཕི་དོན་
བདྲེན་པ་མྲེད་པས་སྲེམས་ཀི་་་་་་གསྲེར་དོན་སང་བ་ཙམ་སྲེ་དྲེས་དྲེ་འདའི་་་་་་གསྲེར་ཐ་སད་ལ་འཇུག་་་་་་གསྲེར་པས་
སོ། །དྲེའི་ཡུལ་ཅན་གི་འཛིན་རོག་ཆོས་ཅན། སོམ་རྩྲེ་དྲེ་དང་སྤང་གྲེན་དུ་འབྲྲེལ་ཏྲེ། རྩྲེ་མོའ་ིསོམ་ལམ་གི་ཡང་
དག་པར་སྤང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲེ་ལ་ཡུལ་གི་དབྲེ་བས་རྣམ་པ་དགུའོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཇི་
ལྟར་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། ཨཱརྻ་ཤཱནི་ཨ་བྷ་རྣམས་ནི། ཀུན་རོངས་པ་རྣམ་རོག་ཐ་མ་ཞྲེས་འདོན་ཅིང་ཀུན་
རོངས་ཞྲེས་པ་རྣམ་རོག་ིད་ལ་སྦྱར་རོ། །དྲེས་ན་འདི་ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ། ཀུན་མཁྲེན་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་རང་རང་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲྲེལ་བའི་སིབ་པ་སྲེ་ཀུན་རོངས་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་
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མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་སྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ལ་རོངས་པའི་རོག་པ་སྲེ། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ནི་དྲེ་
པ་རྣམས་ཀིའོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་སོ། །ལམ་གསུམ་རོགས་པར་བ་ཞིང་བ་བ་བྲེད་ཀང་རོགས་སྨིན་མ་སྦྱངས་
པར་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པས་བང་འཕགས་སུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལམ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་མཚན་
མར་འཛིན་རོག་ལམ་ཤྲེས་ལ་རོངས་རོག་སྲེ། ལམ་ཤྲེས་ིད་ནི་བང་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གཞི་ཕི་ནང་གི་སྲེ་མཆྲེད་ཤྲེས་ཀང་ལམ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཇི་བཞིན་མི་ཤྲེས་པས་ཐྲེག་དམན་འཕགས་པར་
བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་མཚན་མར་འཛིན་རོག་ནི།་་་་་དྲེ་གསུམ་སིང་ཟླ་དངོས། གཞི་ཤྲེས་ལ་ཀུན་
རོངས་ཀི་རོག་པ་་་་་་མིང་གསུམ་ཨཱརྻས་དངོས་གཞན་ལྟ་ཅི་སོས་རབ་འབོར་ཐམས་ཅད་ནི་ཕི་དང་ནང་གི་ཆོས་ཇི་སྲེད་པ་འདི་
ཡིན། ཞྲེས་སོགས། གང་ལ་གནས་ནས་་་་་་དག་སོགས་དངོས་ཞི་བ་མངོན་སུམ་དུ་བྲེད་པ་དྲེ་ནི་ཞི་བའི་ལམ་མོ་ཞྲེས་
མཚན་མར་འཛིན་རོག་་་་་་འདིའི་མདོ་མ་རོགས་ཙམ་ཡན་གི་འབུམ་ཊིཀ་སང་ཞིང་མན་མི་སང་ངོ་། །ནི་་་་་་དག་སོགས་གསུམ་མིང་ཀུན། ཞི་བའི་ལམ་ལ་
རོངས་རོག ཞི་བའི་རྣམ་པས་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཅྲེས་བས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཞི་བ་ཡང་དག་མཐའ་དང་ལམ་ནི་ཤྲེར་ཕིན་
དུ་མདོ་དག་ལྡན་སོགས་སོ། །ཤྲེར་ཕིན་འདི་་་་་་སིང་ཟླ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡང་དག་མཐའ་སོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
ནམ་མི་ལྡན་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ནི་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་རོག་པའོ། །དྲེ་
བཞིན་ིད་སོགས་ཡུམ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་དང་ཆོས་གང་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། སོགས་
སོ། །བདུད་་་་་་མདོ་མུ་སྲེགས། དམན་ལམ་སོགས་དང་་་་་་ལམ་གཞན་དང་ཞྲེས་དག་ཟླ་སོགས་ཤྲེར་ཕིན་མམ་པར་འཛིན་པ་ནི་་་་
་་རང་ཀིར་ཡང་དོན་འད་མི་མམ་པ་ིད་དམ་ཐུན་མོང་་་་་་ཨཱརྻ་མིན་པ་ིད་ལ་རོངས་རོག་གོ །བདུད་དམ། ཞྲེས་སོགས་
ནས། སྡིག་གོགས་རྣམས་ཀིས་མི་ཆོད་མི་འཕྲོགས། ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡུམ་ལ་་་་་་དག་ལྡན་སོད་པས་་་་་་དག་སྡུག་
ཀུན་འགོག་ལམ་སོགས་ཤྲེས་པའི་དོན་ལ་སད་པར་མི་བའོ། །་་་་་དག་ཟླ་དངོས་ཞྲེས་འཛིན་རོག་ནི་སྡུག་བསལ་ལ་
སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་རོག་པའོ། །ཡུམ་ལ་སོད་པས་སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པའི་དོན་ལ་དཔད་པར་
བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་གྲེན་པོ་ཡིན་ཞྲེས་དག་ཟླ། ོན་མོངས་རྣམས་ཀིས་ཕན་གནོད་་་་་་སིང་ཟླ་དོན་མི་བྲེད་དྲེ་དྲེ་རྣམས་
ཀི་དྲེ་བཞིན་་་་་་ཟླ་ིད་ཀིས་གང་དུ་ཡང་ཕན་གནོད་མི་བྲེད་་་་་་ཟླ་དངོས་པས་སོ་སམ་པ་ནི་ོན་མོངས་རྣམས་ཀི་རང་
བཞིན་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་རོག་པ་སྲེ། འདོད་ཆགས་བདག་གི་དོན་ཞྲེའམ་་་་་་ཕན་པ་དོན་མ་ཡིན་་་་་་གནོད་པ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་

རོ། །མདོ་ཡང་ངོ་། །ཞྲེས་སད་པར་མི་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་མྲེད་དང་གིས་མྲེད་མིན་པའི་ཆོས་གིས་ཀ་
མི་་་་་་དག་ཟླ་དམིགས་ན་གང་་་་་་ཟླ་གིས་གིས་མྲེད་ཐོབ་པར་འགྱུར་སམ་པ་ནི་གིས་སུ་མྲེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་
པའི་རྣམ་རོག་ཅྲེས་དག་སིང་ཟླ་སྲེ། འོན་ཀང་གིས་སམ་གིས་མྲེད་ཀིས་གིས་མྲེད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རམ་
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སམ་པ་ནི་གིས་མྲེད་ལ་ཀུན་རོངས་སུ་སྦྱར་ན་ལྲེགས་ཏྲེ། མདོར་གིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཀིས་གིས་
སུ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པར་བགིད་དམ། མིན་ནོ། །འོ་ན་གིས་ཀི་ཆོས་ཤིག་གིས་ཀི་ཆོས་ཐོབ་པར་
བགིད་དམ་ནས་ནམ་གིས་ཀི་ཆོས་སམ་གིས་སུ་མྲེད་པའི་ཆོས་ཀང་མི་དམིགས་ན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
སོགས་སོ། །དྲེ་འདའི་རྣམ་རོག་དགུ་མཚན་བཞི། སོམ་རྩྲེའི་སྤང་བ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་ཐ་མ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པར་མཚོན། །ཞྲེས་སོགས་སར་ལྟར་རོ། །དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཞྲེད་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །དྲེས་ན་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་དྲེས་ན་རབ་འབོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ིད་ལ་དམིགས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །་་་་་དཔིས་ཕིན་ནོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻའོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྣམ་མཁྲེན་
གི་སིབ་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྣམ་རགས་སོགས་དང་དྲེ་བདྲེན་མྲེད་དུ་མ་ཤྲེས་པར་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་ཞིག་སྲེ་
དྲེ་ལ་རོངས་པ་ནི་དྲེ་སོན་ཅན་དུ་མ་ཤྲེས་པར་བློ་དོན་མཐུན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་སྲེ་ལམ་ལ་ཡང་འདོན་པ་བསྒྱུར་
རོ། །བོད་དག་སིབ་པ་སྤང་བ་ལ་རོངས་ཞྲེས་སོ། །ན་ཐོས་འགའ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་སིབ་པ་ལ་ཀུན་
ཏུ་རོངས་ཏྲེ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྣམ་རགས་མཚན་མ་དང་དྲེ་བདྲེན་མྲེད་དུ་ཇི་བཞིན་མ་ཤྲེས་པར་ཆོས་ཀུན་བདྲེན་
པར་འཛིན་པས་སོ། །ཆོས་ཅན་ལམ་ཤྲེས་ིད་ཀི་སིབ་པ་ཀུན་ཏུ་རོངས་ཏྲེ། ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཇི་
བཞིན་མ་ཤྲེས་པས་སོགས་སོ། །མུ་སྲེགས་འགའ་ཆོས་ཅན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་སིབ་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་
རོངས་པ་སྲེ་གཞི་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ལུགས་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པར་རག་བདག་ལ་སོགས་
པར་འཛིན་པས་སོ། །གཞི་ཤྲེས་ཀི་སིབ་པ་ནི་གཞི་བདག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ་རོངས་པ་སར་ལྟར་
རོ། །ཡང་ན་གྲེན་པོ་གཞི་ཤྲེས་ལ་སྦྱར་རུང་སྲེ་མདོ་དང་ནི་མི་འགིག་གོ །་་་་་ས་རབས་རྣམས་ཀོག་འདོན་པར་སང་ངོ་། །ན་ཐོས་
འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། སིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་ཏྲེ། ཡུམ་མ་ཤྲེས་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་
པས་སོ། །ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དང་་་་་་གསྲེར་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་
ཀུན་ཏུ་རོངས་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཤྲེས་བ་དང་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་དག་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་གསྲེར་་་་་་དྲེ་ིད་དང་
གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པས་སོ། །གསྲེར་ནི་ལྡན་མི་ལྡན་ནི་ཕྲད་པ་དང་བྲལ་བ་ཞྲེས་
སོ། །་་་་་ཆུ་མིག་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅྲེས་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། བདུད་མུ་སྲེགས་དམན་ལམ་དང་མི་མས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་
ཏྲེ། བདུད་སོགས་དྲེ་རྣམས་སྡིག་གོགས་དང་ལམ་གོལ་བར་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་
སོ། །ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་བདྲེན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་ཏྲེ་མི་རག་སྡུག་བསལ་
སོགས་ས་ཇི་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པ་བདྲེན་པར་འཛིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་
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ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ལུགས་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པའི་སྲེས་
བུས་སོ། །ཆོས་ཅན། གིས་མྲེད་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ིད་དོན་དམ་པར་
གིས་མྲེད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །ཡུལ་རོངས་པ་དགུ་པོ་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་འཛིན་
པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐ་མའང་རྣམ་པ་དགུར་བཞྲེད་དྲེ། ས་མ་མཐོང་སྤང་གི་འཛིན་རོག་ཐ་མ་ལ་ཡུལ་གི་དབྲེ་
བས་དགུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུའོ། །དྲེ་དགུ་ཆོས་ཅན། རྩྲེ་མོའ་ིསོམ་པའི་ལམ་གི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་འཇུག་པའི་
ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་སྤང་བ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་དངོས་གཞི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་གཞོམ་བ་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་ནི་སོམ་པའི་སོགས་ཏྲེ་སྤང་བ་དྲེའི་དབྲེ་བས་གྲེན་པོ་ཐ་དད་པར་ཕྲེའོ་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི་བང་སྲེམས་སོམ་པའི་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལ་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ཐྲེག་པ་གསུམ་
གི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྲེན་ཏོ་སྲེ་འབྱུང་སྲེ་ས་མ་མཐོང་རྩྲེར་བསན་པ་བཞིན་དུ་སོམ་སྤང་རྣམ་རོག་
སོགས་ཏྲེ་བསྡུས་པ་ནི་ཁབ་བར་དང་ོན་མོངས་ནི་སོམ་སྤང་གིའོ། །སྤངས་པས་སོ་ཞྲེས་བ་བར་སོགས་
སོ། །རྩ་བ་ནི། མཐོང་་་་་་དག་ལྡན་དངོས་སོམ་གི་སྤང་བ་རྣམ་རོག་འདི་རྣམས་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་གྲེགས་བྲེད་
པས་ཡམས་་་་་་ཀུན་དག་ལྡན་ནད་དྲེ་དྲེ་རྣམས་སའི་དབྲེ་བས་རིམ་གིས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་པས་དྲེ་ ་་་་་དག་དངོས་ཟད་ནས་
སར་དྲེ་དག་གིས་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཕིས་ཟད་པ་་་་་་དག་དངོས་ནི་དཔྲེར་ན་དབུགས་ཕིན་པའམ་་་་་་ནི་སར་འོངས་

པའི་སོག་ལྟ་བུའོ་རང་ཀིར་འཚོ་བ་རྲེད་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ན་སོགས་་་་་་དག་ལྡན་ནོ། །ཏྲེ་ཡོན་ཏན་ནི་དབང་པོ་རོགས་པ་ལས་་་་་་ཀུན་མདོ་

ཨཱརྻ་བདག་གིར་བྲེད་པ་ཤྲེས་པ་སྨོན་ནས་་་་་་ཨཱརྻ་མྲེད་མྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་མདོ་ཤྲེས་པ་དུས་གསུམ་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་དག་སྲེམས་
ཅན་དོན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་དག་རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་པ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སྲེམས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་
ཟློ་བའོ། །་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་སྲེ་མདོ་དོན་ཆུ་བོ་བཞི་ནི་གདགས་པའི་བསན་བཅོས་ལས། གངྒཱ་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་
སྲེ། །སིནྡྷུ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་ཡིན། །པཀྵུ་ཡང་ནི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ། །དྲེ་ཡི་བང་ཕོགས་རྒྱ་
མཚོར་སཱི་ཏ་་་་་་ཤཱི་ཏ་སྲེ་བསིལ་བ་འགོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །སྲེམས་ཅན་ངན་སོང་ལས་འདོན་པའི་ལོ་མ་་་་་་མདོ་དོན་བདྲེ་
འགོར་སྲེ་བར་བྲེད་པའི་་་་་་མདོ་མྲེ་ཏོག རྒྱུན་ཞུགས་་་་་་མདོ་སོགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་བར་དང་ཡོན་ཕུལ་་་་་་མདོ་བ་
རྣམས་ཀང་མྱང་འདས་ལ་་་་་་མདོ་འགོད་པའི་འབྲས་བུ་་་་་་མདོ་མཆོག་གིས་སྤ་བ་སྲེ་མཛེས་པ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ལོ་
མ་དང་མྲེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་
རོ། །འགྲེལ་བ་ལ་བསྲེན་པར་བྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན་སིང་རྲེའི་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་ནས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གང་ལ་ན་བང་པ་སོམ་ལམ་ཆྲེན་པོའ་ིཆྲེན་པོ་ལ་གནས་སོགས་མཛེས་
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པར་གྱུར་པ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྒྱ་མཚོ་ནས་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་འོང་བའམ་བོས་པ་བཞིན་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པས་
སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སར་བཤད་སོམ་པའི་ལམ་ལ་གོམས་པས་རྣམ་པར་རོག་པའི་རིགས་བཞི་པོ་འཚེ་
སོགས་ནས་ཟད་པས་ནའོ། །ཁབ་སྲེ་དྲེ་ནས་ཡོན་ཏན་འོང་བ་ལ་གྲེགས་བྲེད་པ་མྲེད་པས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་
བས་སོ། །་་་་་གསྲེར་དོན་དཔྲེར་ན་ཡམས་ནད་ཟད་ནས་ནད་པ་དགའ་བས་དབུགས་ཕིན་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་དུའོ། །་་་་་
འགྲེལ་པའི་དོན་ཡིན་བོད་འཆད་སིར་ཡམས་ནད་མང་སྲེ་ལུང་ལས།་་་་་འདུལ་བ། བི་བ་ནྲེ་ཚོ་ཆ་ག་པ། །ཧ་ཅང་ཆར་ཆྲེས་ཆར་
ཆུང་དང་། །རྒྱལ་པོ་ངན་པར་གྱུར་པ་སྲེ། །འདི་དག་འཇིག་རྲེན་ཡམས་ཞྲེས་བ། །ཞྲེས་སོ། །བཞི་པ་ལ། མཚན་
ིད་་་་་་ཤྲེར་དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ།་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ནི་སྲེ་རིམ་བཞིན་བས་ན་རྩྲེ་མོ་
བཞིར་ཕྲེ་བའི་སོམ་ལམ་རྩྲེ་མོའ་ིརྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། བང་སྲེའི་རྡོར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། བར་
ཆད་མྲེད་པའི་རྩྲེ་སྦྱོར་ཡིན་ཏྲེ། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་ཆད་མྲེད་པར་དངོས་
སུ་ཐོབ་བྲེད་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་མདོ་ལས་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་མང་པོ་ིད་ཀིས་བསན་་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུ་བསོད་ནམས་མང་པོ་

ིད་ཀིས་ཀང་ཞྲེས་བཏོན་ནས་ཀང་སས་དམིགས་པ་ཅན་གི་བང་པའི་སྦྱིན་པ་བས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་འདི་བསོད་ནམས་མང་བར་མདོ་ལས་བསན་པ་བསྡུས་ཟྲེར་རོ། །པས་མང་
ཞྲེས་སོ། །གང་ན། འདིའི་རྒྱུ་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་དང་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་རང་གི་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་
སོ། །གང་ལས་མང་ན་རིམ་བཞིན་སོང་གསུམ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ན་ཐོས་དང་བསྲེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་རོགས་པ་
ཕུན་ཚོགས་ལ་བཀོད་པའི་དགྲེ་བ་དང་བང་པའི་སོན་མྲེད་པ་དང་པོ་ཡན་ལ་བཀོད་པའི་དགྲེ་བ་དཔྲེར་མཛད་
ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་འགོ་སོགས་ཏྲེ། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆྲེན་པོའ་ིའཇིག་རྲེན་ཁམས་ཀི་
སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ན་ཐོས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀང་དྲེ་དག་གི་བསོད་ནམས་དྲེས་བང་པ་སྲེམས་
དང་པོ་བསྲེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་འགོ་ཞྲེས་སོགས་དང་། བང་པའི་སོན་མྲེད་པ་ལ་
ཞུགས་པར་གྱུར་ཀང་དྲེ་དག་གི་བསོད་ནམས་དྲེས་བང་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་སོགས་
སོ། །འོ་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ིད་གང་ཞྲེ་ན་དྲེའི་་་་་་ཨཱརྻ་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་པ་ིད་
དྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཡིད་ལ་བའོ་ཞྲེས་སོ།་་་་་ཨཱརྻས། །སྦྱར་མདོར་སང་། འགྲེལ་པ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་
ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གང་ཡིན་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རྩྲེ་མོ་འདིར་ནས་ཞྲེས་བའོ། །སངས་རྒྱས་ིད་འཐོབ་པའི་བར་ཆད་
མྲེད་ཅྲེས་སོགས་སར་ལྟར་རོ། །དྲེའི་འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དྲེ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་སྲེས་བུ་
འགའ་ཞིག་གིས་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་པ་བས་འདིའི་རྒྱུ་སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་བསོད་ནམས་མང་། 
དྲེ་དག་བང་པའི་སོན་མྲེད་ལ་བཀོད་ནས་བསོད་ནམས་སོགས་ནས་འཕགས་པར་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་བསོད་
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ནམས་མང་བ་ིད་ཀིས་བསན་ཏོ། །བཞི་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་དྲེའི་ཞྲེས་སོགས་སོ། །རྩ་
བ་ལ། ཆོས་ཀུན་བདྲེན་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་ིད་ཆོས་ཅན་བསྲེད་
འབྲས་རྣམ་མཁྲེན་འདིའི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རང་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་རོགས་བ་ཡིན་པས་སོ། །རང་བཞིན་
གིས་འོད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་ལ་དམིགས་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་སྲེ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
སོ། །གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཆོས་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་སྲེ། ཨཱརྻའི་དགོངས་
པའོ། །ས་དང་པོ་ནས་སྲེས་པའི་བདྲེན་གིས་དབྲེར་མྲེད་པའི་རོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡང་ཡང་འདིས་པར་བས་པ་
མ་བརྲེད་པའི་དན་པ་ཆོས་ཅན།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས། དྲེའི་བདག་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་བྲེད་རྒྱུ་གང་ཞིག དྲེ་ལ་ལྷག་པར་
དབང་བསྒྱུར་བས་སོ། །་་་་་བར་མར་འདི་ནི་དབང་བསྒྱུར་བའོ་ཞྲེས་སོ། །གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་རྣམ་མཁྲེན་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་་་་་་ཨཱརྻ་མ་
བརྲེད་པའི་རྒྱུན་མཐའི་དན་པ་ལའང་རུང་ངོ་། །དོན་དམ་པར་སོས་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གིས་ཞི་བའི་ཆོས་ིད་ཆོས་ཅན། དྲེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རོགས་པའི་དམིགས་པའི་ཆོས་ིད་ཡིན་
པས་སོ། །རང་བཞིན་གི་རོག་པ་དང་རྲེས་སུ་དན་པའི་རྣམ་རོག་སོགས་ཞི་བའི་ཤྲེས་རྣམ་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཅན། 
དྲེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་པ་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །རྣམ་མཁྲེན་་་་་་
སིང་ཟླར་་་་་་ཡང་རྣམ་མཁྲེན་ཏྲེ་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་ཞྲེས་འཆད་འདིའི་དམིགས་པ་ནི་དངོས་པོ་མྲེད་པའོ། །དབང་ནི་དན་པ། རྣམ་པ་ནི་ཞི་
བ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གཞན་རྩ་བ་ལྟར་རོ། །གསུམ་
པ་ལ། བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས་རྩ་བ་ནི། རྣམ་མཁྲེན་འདིའི་དམིགས་རྣམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་
ཟབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ་སྐུར་དུའམ་བདྲེན་གིས་འགལ་བར་རབ་ཏུ་ས་རྣམས་ཀིས་ ་་་་་སིང་མཆོག་ཏུ་ས་བ་དང་ས་བ་

མཚོན་ཆས་འདྲེབས་པའི་ཚུལ་ཡོད་པས་ན་བརྒྱུད་མར་རྒོལ་བ་སྲེ་རྒོལ་་་་་་དབིག་པ་དང་དབིག་པས་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་སོ། །རྒོལ་བ་དང་རྒོལ་བ་དག་གིས་བསྣུན་པས་

འཇུག་པ་སྲེ། བིར་གའི་རྒྱུད་མ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །བ་མང་བར་སོན་པའི་ཚིག་གོ །གསྲེར་རོ། །འགྲེལ་བ་ལ་གསུམ་སྲེ་བསལ་
བ། སྲེལ་བྲེད། དྲེས་བསན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བར་ཆད་མྲེད་་་་་་གསྲེར་རྩྲེའི་དམིགས་་་་་་གསྲེར་པ་སོགས་སོན་པའི་
གནས་འདི་ལ་ནི་བདྲེན་གིས་་་་་་གསྲེར་རྣམ་འབྲེད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་རོགས་པའི་སོ་་་་་་གསྲེར་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་

མངོན་པར་མི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཞྲེས་སོ། །དྲེས་ན་བང་སྲེམས་མ་གཏོགས་ཞྲེས་འཆད་པ་ནི་གཞུང་མ་དག་པའོ། །སྐུར་དུ་རབ་ཏུ་ས་བ་རྣམས་ཀིས་རྩོད་པ་ས་
ཚོགས་་་་་་ཨཱརྻ་ཀི་ཀན་ཀའི་རྒོལ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་ངོ་། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རོག་གྲེའི་
ཡུལ་མིན་པས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ནི་བདྲེན་གིས་རྣམ་འབྲེད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་
པས་དྲེ་དག་བསལ་བར་བ་སྲེ། དྲེ་གིས་འགལ་བར་བསམས་ནས་རྩོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་
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དང་རབ་འབོར་ཆོས་ཅན། དྲེའི་དམིགས་པ་སོགས་ལ་རྒལ་ལན་དུ་མ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་
མཛད་པ་འདིས་ནི་འདིའི་དམིགས་རྣམ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་པ་ིད་དུ་བསད་དོའམ་བསན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་
ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་བཤད་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། བདྲེན་གིས་ལ་མཁས་པའི་་་་་་བདྲེན་གིས་དབྲེར་མྲེད་པར་ཁོང་

དུ་ཆུད་པ་རྣམས་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་བློའ་ིནོར་གིས་འབོར་པ་ཅན་བང་པ་རྣམས་ཀིས་འགལ་རྲེན་ལོག་རོག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་
བསལ་བས་སོགས་ནས་ལོག་རོག་འཆད་དོ། །་་་་་ནི་དོན་དམ་འབའ་ཞིག་འདོད་པས་ཀུན་རོབ་པའི་རང་བཞིན་སྤོང་བ་དང་གང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད་པས་

རང་བཞིན་མྲེད་པ་སུན་འབིན་ཅིང་བདྲེན་གིས་དབྲེར་མྲེད་པའི་དོན་མི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་རོག་སྲེ་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །རྩ་བ་ལ། ལོག་པར་རོག་ཅྲེས་དང་
ངོ་། །ཡུལ་གང་ལ་ན། ལ་འཇུག་ཏུ་སྦྱར་བ་བཅུ་དྲུག་གོ །གང་ཟག་གང་ན། བདྲེན་གིས་འགལ་བར་ས་བ་
ཐབས་མི་མཁས་པ་རྣམས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་རྒྱུའམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་ིད་ལ་བརྲེན་ནས་
དམིགས་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་རྩོད་པའོ། །བཞི་པ་གངས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་
བཞྲེད་དོ། །ཡུལ་བཅུ་དྲུག་གང་ལ་རྩོད་པ་བཅུ་དྲུག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རྩ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་བཤད་དྲེ། རྣམ་མཁྲེན་གི་
དམིགས་པ་འཐད་པ་ལ་ལོག་རོག་ནི་རྣམ་མཁྲེན་ནམ་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེའི་དམིགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདུས་
བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་དག་དངོས་པོ་སྲེ་རང་བཞིན་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་སོ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་དུ་འདོད། 
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཅང་མྲེད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བརགས་མ་གྲུབ། དོན་དམ་དུ་རང་བཞིན་མྲེད་པས་དམིགས་པ་
མི་འཐད་པའི་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེའམ་རྣམ་མཁྲེན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་
དངོས་པོ་མྲེད་པས་ཁོད་ཀི་དམིགས་པ་གཏན་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་
པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་བདྲེན་སོང་གི་ཆོས་དབིངས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁོད་ཀི་དམིགས་པར་འཐད་པས་
སོ། །་་་་་ཟླ་ཟྲེར་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་ཞྲེས་པ་དམིགས་པ་འཐད་པའོ་ཞྲེས་པས་རགས་ཟུང་དང་པོ་བསན་ནོ། །རྣམ་མཁྲེན་འབའ་ཞིག་
དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ། མ་ལགས་ཀི། གཟུགས་ཀང་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས་ནས་འདུས་
བས་མ་བས་ཀི་ཁམས་ཀང་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས། རབ་འབོར་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དངོས་པོ་མྲེད་པའོ་
ནས་འདུས་བས་མ་བས་ཀི་ཁམས་ཀང་དངོས་པོ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་ལ་ལོག་
རོག་ནི་དམིགས་པ་དྲེའི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་པ་རང་
བཞིན་མྲེད་པའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། ལན་གསུམ་སར་ལྟར་བས་ནས། ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དམིགས་པ་རང་བཞིན་
མྲེད་པས་ཁོད་ཀི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་དམིགས་བ་སོགས་མྲེད་པའི་རང་
བཞིན་གི་ཞི་བའི་ཆོས་ིད་དྲེ་ཁོད་ཀི་དོན་རྣམ་དུ་འཐད་པས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དྲེ་ཡང་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་
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ངོ་བོ་ིད་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཡང་ན་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་སྲེ་རོགས་པ་མྲེད་
པར་ཐལ། ཞྲེས་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་མྲེད་པ་ལ་ཅི་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོར་འཛིན་ཞྲེས་རང་ཀིར་
རོ། །རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་ཐལ། 
ཤྲེས་བ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མི་དམིགས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་གསུམ་སྦྱར་ནས། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། 
དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་གང་ཡང་དམིགས་བར་མྲེད་པས་རྣམ་མཁྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྲེད་པར་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་འགའ་ཡང་་་་་་མདོ་དངོས་མ་གཟིགས་ཤིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དངོས་པོར་་་་་་མདོ་དངོས་ཡོད་མྲེད་
སོགས་ཀུན་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་འཐད་པས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་རྣམས་ཆོས་རྣམས་ིད་དང་བྲལ་བ་
ལྲེགས་ན་ཞྲེས་ནས་དངོས་པོ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཀིས་དངོས་པོ་མཆིས་པའི་ཆོས་འཚལ་བར་མི་རུང་ངོ་། །་་་་་ཤྲེས་

པའོ། །དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས། དངོས་པོ་མཆིས་པས་མ་མཆིས་པ་མ་
མཆིས་པས་མཆིས་པ་འཚལ་བར་མི་རུང་ངོ་ཞྲེས་སོགས་དང་། བཀའ་སྩལ་པ་འཇིག་རྲེན་གི་ཀུན་རོབ་ྲེ་བར་
གཟུང་བས་དངོས་པོ་ཡོད་ཅྲེས་བའམ་དངོས་པོ་མྲེད་ཅྲེས་བ་བར་སོན་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །་་་་་གཞན་གིས་མདོ་སྦྱོར་མ་ཤྲེས་བདྲེན་གིས་ལ་ལོག་པར་རོགས་པ་ནི་་་་་་མིང་ཀུན་ཨཱརྻ་དངོས་དམ་པའི་དོན་དང་ཀུན་
རོབ་ཏྲེ་བདྲེན་པ་གིས་མྲེད་པར་ཐལ་ཆོས་་་་་་གསྲེར་ཐམས་ཅད་སོས་བྲལ་དྲེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངོ་བོ་སྲེ་རང་བཞིན་
ིད་ཀིས་སོ། །ཞྲེ་ན། ལན་གསུམ་སྦྱར་ནས། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་བྲལ་དྲེ་
བཞིན་ིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་བདྲེན་གིས་ཀི་རྣམ་དབྲེ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཇི་
བཞིན་དུ་མ་རོགས་པའི་བིས་པའི་སང་བ་ཀུན་རོབ་་་་་་ཨཱརྻ་དོན་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་འཕགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་
ཀུན་རོབ་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་དོན་དམ་དུ་འཐད་པས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་དོན་ཀུན་རོབ་ཀི་དྲེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ིད་
དོན་དམ་པའི་དྲེ་བཞིན་ིད་ཡིན་ཡང་དྲེ་ལ་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་དྲེ་བཞིན་ིད་དྲེ་མི་
ཤྲེས་མི་མཐོང་སྲེ་དྲེ་དག་གི་དོན་དུ་འཇིག་རྲེན་གི་ཀུན་་་་་་བསྡུས་རོབ་ཀིས་དངོས་པོ་ཡོད་ཅྲེས་བ་བའམ་དངོས་པོ་
མྲེད་ཅྲེས་བ་བར་བརོད་དོ་ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདིར་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། གསུམ་སྲེ་བདྲེན་གིས་ཤྲེས་
པའི་ཕན་ཡོན། མ་ཤྲེས་པའི་ྲེས་དམིགས། བདྲེན་གིས་ཀི་རང་བཞིན་ངྲེས་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་
བདྲེན་གིས་ལས། བདྲེན་གིས་རྣམ་དབྲེ་ཤྲེས་པ་དག །ཐུབ་པའི་བཀའ་ལ་མི་རོངས་ཏྲེ། །དྲེ་དག་མ་ལུས་
ཚོགས་བསགས་ནས། །ཕུན་ཚོགས་ཕ་རོལ་འགོ་བ་ིད། །ཅྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བར། གང་དག་
བདྲེན་པ་འདི་གིས་ཀི། །རྣམ་དབྲེ་རྣམ་པར་མི་ཤྲེས་པ། །དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ནི། །ཟབ་མོའ་ིདྲེ་ིད་
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རྣམ་མི་ཤྲེས། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་མཚན་ིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་དམ་བདྲེན་པའི་
མཚན་ིད། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སོས་བྲལ་གང་ཞིག་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་སོ་སོ་རང་རིག་པས་
ཤྲེས་ཀི་ས་རོག་སོགས་ཀི་དངོས་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྲེ་ཀླུས། གཞན་ལས་ཤྲེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སོས་པ་
རྣམས་ཀིས་མ་སོས་པ། །རྣམ་རོག་མྲེད་དོན་ཐ་དད་མིན། །དྲེ་དྲེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཀི་
མཚན་ིད། དོན་དམ་པར་མྲེད་ཅིང་མ་དཔད་པའི་བློ་དོན་སང་བའོ། །ཀུན་རོབ་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད། ཀུན་
རོབ་གང་ཞིག བག་ཆགས་བརན་པའི་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་སྲེ། བདྲེན་གིས་ལས། ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཀུན་
རོབ་གཞན་ནི་གཅིག་ཤོས་ཡིན། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སིབ་ཅིང་འགྲེབས་པས་ཡང་
དག་སིབ་པའམ་ཀུན་ནས་འགྲེབས་པ་སྲེ་བདྲེན་གིས་ལས། གང་ཞིག་གིས་སམ་གང་ཞིག་ལ། །ཡང་དག་སིབ་
བྲེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །བདྲེན་པ་ནི་མི་བསླུ་བར་སང་བའོ། །དོན་ཡང་ཡིན་ལ་མཆོག་གམ་དམ་པ་
ཡང་ཡིན་པས་དོན་དམ་མམ་བཞག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་དམ་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དམ་པའི་དོན། འཕགས་པའི་ཡྲེ་
ཤྲེས་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་བསླུ་བ་མྲེད་པས་དམ་པའི་དོན་གི་བདྲེན་པ་སྲེ། ལང་གཤྲེགས་ལས། ཡྲེ་ཤྲེས་དམ་པ་
བདག་མྲེད་པ། །སང་བ་མྲེད་ལ་མི་གཟིགས་སོ། །ཞྲེས་དང་། བདྲེན་གིས་ལས། བསླུ་བ་མྲེད་པའི་རིག་པ་
དྲེ། །དོན་དམ་ཡིན་ཏྲེ་ཀུན་རོབ་མིན། །ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། དོན་དམ་ལ་དབྲེ་ན། རྣམ་གངས་པའི། རྣམ་
གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་གིས་ཏྲེ། དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པར་སྲེ་བ་མྲེད་པ། རང་བཞིན་མྲེད་པ་ཙམ་སོགས་
ཏྲེ། བདྲེན་གིས་ལས། སྲེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་། །དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། །དོན་དམ་ཡིན་
པར་ཁོ་བོ་འདོད། །ཅྲེས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་དོན་དམ་བདྲེན་པ་དངོས་མིན་ཏྲེ་མྲེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་
ཀུན་རོབ་དང་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཁོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྲེས་སོགས་ཤྲེས་པར་བའོ། །གིས་པ་ནི་དོན་
དམ་དངོས་ཏྲེ། ཆོས་ིད་དང་ཡང་དག་མཐའ་སོགས་ཏྲེ་འདིའི་རྣམ་གངས་ནི་དབུས་མཐར། སོང་པ་ིད་དྲེ་
མདོར་བསྡུ་ན། །དྲེ་བཞིན་ིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མྲེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ནི་
རྣམ་གངས་སོ། །ཞྲེས་སོགས། རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡོད་པས་ཤྲེས་དགོས་སོ། །ཀུན་རོབ་ལ་དབྲེ་ན་ཡང་
དག་ལོག་པ་གིས་ཏྲེ། དང་པོ་ནི་བག་ཆགས་བརན་པའི་ངོར་གྲུབ་པ་བཙོ་བསྲེག་ལ་སོགས་པའི་དོན་ནུས་པ་
རྣམས་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི་སང་ཡང་དོན་མི་ནུས་པ་ཆུ་ཟླ་སོགས་ཏྲེ། བདྲེན་གིས་ལས། སང་དུ་འད་ཡང་
དོན་བྲེད་དག །ནུས་པའི་ཕིར་དང་མི་ནུས་ཕིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི། །ཀུན་རོབ་ཀི་ནི་དབྲེ་བ་
བས། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་འདའི་བདྲེན་གིས་དྲེ་ཡང་ཁ་ཅིག་་་་་་ཆབ་སོགས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ནི་
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ངོ་བོའ་ིདོན། རས་གཅིག་པའམ། དོན་གཅིག་པ་ལ་འདོད་ན་ནི་ཆྲེས་མི་རིགས་ལ་དྲེ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་
གནས་ལུགས་གཅིག་པ་ལ་འདོད་ན་རུང་ངོ་། །བཀའ་བསན་བཅོས་སུ་དྲེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པར་
གསུངས་པའི་དོན་ཁ་ཅིག་་་་་་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆྲེ་ཚིག་སོར་བཞག་ཁོ་ནར་བཞྲེད་པ་ནི་དཔད་དགོས་པ་ཞིག་ཏྲེ། བདྲེན་
གིས་གཞི་གྲུབ་མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་པས་སོ་རགས་ཁས་སོ། །མ་ཁབ་ན། དབུ་
མ་པའི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་རགས་ལ་སི་སོགས་ཁབ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་ནི་དོན་དམ་
ལས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་ཡིན་མི་སིད་ཅིང་བག་ཆགས་བརན་པའི་སོ་སྲེའི་བློས་
ཡོངས་གཅོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་མ་ཁབ་ན་དོན་དམ་ཡོངས་གཅོད་དུ་བློ་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་འགལ། ཡང་
དོན་དམ་ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤྲེས་བ་མིན་གི་རྣམ་་་་་་རང་སོང་བ་ཀུན་འདོད་བཅད་ཙམ་དུ་ཤྲེས་བ་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདྲེན་
པ་ཆོས་ཅན། མྲེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་གཅོད་ཙམ་དུ་རོགས་བ་ཡིན་པས་སོ། །དབུ་ཚད་ཀུན་ལས་ཁབ་
པ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །འཕགས་ཆྲེན་གི་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་པ་
གཅིག་མྲེད་པར་འགྱུར་ཆོས་ིད་ནི་དངོས་ཡུལ་མིན། དྲེ་དྲེ་མིན་ན་དྲེ་ལས་གཞན་དྲེ་འད་མྲེད་པས་སོ། །རགས་
དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་ཆོས་ིད་ཡོངས་གཅོད་དུ་ཤྲེས་བ་མིན་པ་འགལ། ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དཔོད་བྲེད་ཀི་རིགས་
པས་རགས་ན་མ་རྲེད་པ་ཙམ་དོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་སར་གི་ལུང་རིགས་ཀིས་ཁྲེགས་ལ། 
སར་དངས་པའི་བདྲེན་གིས་ཀི་ལུང་བཞིན་་་་་་བུ་སོགས་ཁས་ལྲེན་པ་དང་ནི་ཁས་བླངས་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དྲེ་
དག་ལ་འགལ་བ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀི་མང་པས་མ་སོས་སོ། །དྲེས་ན་ལུང་དོན་ནི་བདྲེན་གིས་དྲེ་ིད་ཅྲེས་པ་ཐ་
མི་དད་ཀི་གཅིག་ཀང་མིན། གཞན་ཞྲེས་པ་རས་ལོགས་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་དོན་གཞན་ཡང་མིན། འོ་ན་གང་ན་
ཀུན་རོབ་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་དང་དོན་དམ་བདྲེན་པ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཏྲེ་གཅིག་དངོས་པོ་
གཅིག་འཇིག་མྲེད་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །རྒྱ་ཆྲེར་རྒྱ་བོད་མཁས་པས་སར་
གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་བལྟས་ནས་བླང་དོར་བ་ཡི། རང་གིས་གྲེགས་བམ་གཅིག་ལའང་བློ་རྩྲེ་གཏད་ས་ལྲེགས་
པོ་མྲེད་བཞིན་དུ་འདོད་མི་མང་བ་དང་གགས་ཆྲེ་བ་དང་གྲྭ་ས་སོ་སོར་སོང་བ་ལ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁི་
སྐད་ལ་རྒྱུག་དང་རི་བོང་ཅལ་གི་རྣམ་ཐར་མི་བའོ། །དུས་དྲེང་སང་ནི་ཚད་རང་རྲེའི་སྦྱོར་བ་ཆ་ཙམ་མམ་ཕར་
ཕིན་གི་བསོས་རུལ་རྲེ་རྲེ་ཙམ་ལ་བང་ཞིང་འདོན་པ་གོམས་པ་སྦྱོར་སོན་གི་བརྡ་ཆད་བང་རབ་ཙམ་ཡོད་པས་
རང་ཡང་མཁས་པར་རློམ་ལ་གཞན་རོངས་པ་དག་གིས་ཀང་འདི་མཁས་པའོ་སམ་པ་དག་ཚོགས་ནས་རྒྱལ་
བའི་བཀའ་དང་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཞྲེད་ཚུལ་ཡང་མི་ཤྲེས་ཕ་རོལ་གི་ཕོགས་ས་ཤྲེས་པའི་ནམ་ཡང་མ་
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ལངས་བཞིན་དུ་དགག་པ་ལྟར་སང་གི་ི་མ་ཤར་ནས་གསལ་བྲེད་པའི་བཞྲེད་གད་བྲེད་པ་མང་བར་གགས་ཏྲེ་དྲེ་
དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་མ་རོགས་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་ཁོ་བོས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་
བསོམ་སོད་འབྲས་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག སྦྱོར་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་ནི་སྦྱིན་་་་་་ཨཱརྻ་སོགས་ལ་སྦྱོར་བ་སྲེ་
སོད་ཅིང་མས་སུ་ལྲེན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་་་་་་གསྲེར་སྦྱིན་པར་བ་བ་སྦྱིན་པོ་ལྲེན་་་་་་གསྲེར་དངོས་པོ་སོགས་མ་དམིགས་
པ་སྲེ་དྲེ་དག་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་སྦྱིན་པ་བྲེད་པ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ལན་གསུམ་སར་ལྟར་སྦྱར་ནས་བང་སྲེ་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་སྦྱིན་པར་བྲེད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་་་་་་གསྲེར་དོན་དངོས་བུ་སོན་མ་དམིགས་པས་སྦྱིན་སོགས་ལ་
སྦྱོར་བ་མས་ལྲེན་མྲེད་པར་མི་གྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དྲེ་འད་མ་དམིགས་ཡང་མ་དམིགས་པར་རོགས་ནས་
ཕིན་དྲུག་སོང་ིད་སོ་བདུན་སོགས་ལ་སོད་ཅིང་མས་སུ་ལྲེན་པ་འཐད་པས་སོ། །་་་་་མདོ་བང་ཆུབ་ཀི་དོན་དུ་
སོད་པས་ན་བང་པའི་སོད་པ་ཞྲེས་བའོ། །ནས་གཟུགས་སོང་ཞྲེས་བ་བར་སོད། སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཏྲེ། ཅི་ནས་
ཀང་བློ་རྣམ་པ་གིས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་པར་རོག་
པ་ནི། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། རོགས་པར་བ་བ་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །ཞྲེ་ན། ལན་གསུམ་
དང་། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རོགས་བའི་དངོས་པོ་མྲེད་པས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། ཆོས་ཀུན་བདྲེན་སོང་གི་ཡང་དག་པའི་དོན་་་་་་མདོ་སོགས་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡོད་པས་་་་་་མདོ་

སོགས་སོ། །ཡང་དག་པའི་དོན་རབ་་་་་་མངོན་སུམ་དུ་ཏུ་རོགས་པས་དྲེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་
སོ། །ཆོས་་་་་་ལུང་རོགས་ཀི་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་རོག་ནི་ལུང་རོགས་ཀི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། དོན་ལ་
མྲེད་པར་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །ཞྲེ་ན། སར་ལྟར་དང་། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་
ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་་་་་་མ་ནོར་བ་དྲེ་
བཞིན་ིད་དང་ཡང་དག་མཐའ་སོགས་ཀི་ཆོས་དང་དོན་་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་སོགས་ཤཱནི་སོགས་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་
དང་མཚན་མ་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤིང་སོན་པའི་ཆོས་ཡོད་པས་སོ། །བང་ཆུབ་ནི་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་
ལགས། དྲེ་ནི་མ་ནོར་བ་དྲེ་བཞིན་ིད་སོགས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དང་མཚན་མ་ཙམ་དུ་རོགས་པར་
བྲེད་དྲེ། དྲེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་ཅྲེས་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར་བླ་མྲེད་
བང་ཆུབ་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གོ །ཞྲེས་དག་ལྡན་ནོ། །དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་རོག་ནི། དགྲེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་ཐལ། ཕིའི་དོན་་་་་་གསྲེར་ཡོད་པར་མི་འཐད་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་དམིགས་པ་སྲེ་
ཡུལ་བཀག་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕིའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་དམིགས་བ་སོགས་དོན་དམ་པར་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   253 

བཀག་པས་དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་འད་དོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པར་རོགས་ནས་
བསོམ་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་ཕིར་མི་ལྡོག་ཡོད་པས་སོ། །ཆོས་གང་ཡང་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའམ་འགིབ་པ། ནས། ཀུན་
ོན་རྣམ་བང་བ་བའི་ཕིར་དྲེ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ྲེ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའི་དགོངས་
པའོ། །ཡང་ན་དགྲེ་དཀོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཕིན་དྲུག་སོགས་ལ་མི་སོད་ན་རྒྱུ་མྲེད་པས་བང་ཆུབ་མི་ཐོབ། སོད་
ན་དམིགས་བཅས་ཀིས་སོད་ན་བང་ཆུབ་མི་ཐོབ། གིས་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གིས་སོད་ན་དྲེའི་རྒྱུའི་དགྲེ་རྩ་་་་་་བང་ཆུབ་

མི་འཕྲེལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། གིས་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གི་དུག་ལ་སད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་མི་འཕྲེལ་བས་
དགྲེ་དཀོན་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གིས་ཀི་ཚུལ་གིས་སོད་པས་བང་ཆྲེན་གི་རྒྱུ་ཚོགས་མི་འཕྲེལ་ཡང་
གིས་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གིས་དྲུག་ལ་སད་པས་དྲེ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །འདིར་སྦྱོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་
ཡན་ལ་དགྲེ་འདུན་གི་གངས་སུ་འགོ་ཞྲེས་པ་རྣམས་དག་ལྡན་ནོ། །བང་ཆྲེན་ལ་གིས་སུ་སོད་པའི་བློ་མྲེད་དྲེ་
གིས་ཀིས་སྦྱིན་ཕར་ལ་མི་སོད་སོགས་་་་་་ཕོགས་ས་ལན་བཅས་ཇི་བཞིན་ཡོད་དོ། །ཐབས་མཁས་ལ་ལོག་རོག་ནི། 
ཐབས་མཁས་མྲེད་པར་ཐལ། སྦྱིན་བ་སྦྱིན་བྲེད་སྦྱིན་པ་སོགས་་་་་་མདོ་དོན་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པས་སོ་ཞྲེ་ན། 
བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྦྱིན་བ་སྦྱིན་བྲེད་སོགས་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པས་བང་སྲེའི་ཐབས་མཁས་
མྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་འཁོར་གསུམ་མ་དམིགས་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་སོད་པ་སོགས་ཡོད་པས་
སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་དྲེར་འཐད་དོ། །རྣམ་མཁྲེན་ཐོབ་པའི་ཐབས་མཁས་དྲེ་གང་ལགས། དྲེ་རྣམ་མཁྲེན་ིད་དང་
ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་དང་ལྡན་པས་སྦྱིན་པ་ལའང་སྦྱིན་པའི་འདུ་ཤྲེས་སུ་མི་འགྱུར། ལྲེན་པ་ལའང་གཏོང་བ་
ལ་ཡང་། སོགས་སོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་ལོག་རོག་ནི། ཐུབ་པ་དྲེ་པའི་རོགས་་་་་་རབ་འབོར་པ་མྲེད་པར་ཐལ། 
དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་དང་གིས་ཡིན་དང་གིས་མིན་གི་ངོ་བོ་རོགས་ཤིང་ཤྲེས་པ་བཀག་པས་སོ། །ཞྲེ་ན། 
ཤྲེས་བ་་་་་་ཨཱརྻ་དག་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དངོས་་་་་་ཨཱརྻ་དག་པོར་ཡོད་མྲེད་གིས་ཡིན་གིས་མིན་སོགས་རོགས་
པའི་ཐུབ་པའི་མངོན་རོགས་བཀག་པས་དྲེའི་རོགས་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་དོན་དམ་པར་
མུ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོར་ཡོད་མྲེད་མམ་ིད་རོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡོད་པས་སོ། ་་་་་
ཨཱརྻ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་དྲེའི་རོགས་པས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ཡང་ན།་་་་་སར་ལྟར་ལན་འདི་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ས་བླང་ངོ་། །དྲེ་ནས་ཆོས་ཅན། དོན་
དམ་པར་དངོས་མྲེད་ཀི་ཁོ་རང་མི་རོགས་དངོས་པོས་ཁོ་མི་་་་་་ཨཱརྻ་རོགས། དོན་དམ་པར་དངོས་པོས་ཁོ་རང་མི་
རོགས་དངོས་མྲེད་ཀིས་ཀང་ཁོ་མི་རོགས་པས་ཐུབ་པའི་རོགས་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རགས་འད་སྲེ། མདོ་
ཨཱརྻ་དག་སོགས་སོ། །དངོས་པོ་མཆིས་པས་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་མངོན་རོགས་རྒྱ་བར་ནུས་སམ།་་་་་རབ་འབོར། 
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དྲེ་ནི་་་་་་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིན་ནོ། །མ་མཆིས་པས་མཆིས་པ། མཆིས་པས་མཆིས་པ། མ་མཆིས་པས་མ་མཆིས་
པ་རྒྱ་བར་ནུས་སམ། མིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ནི་ཡོང་ཡྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བཞི་
པོས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ལྟ་བུས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །་་་་་འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡོད་དངོས་པོ་ཡང་མྲེད་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་མངོན་

རོགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སོས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པས། སོས་པ་མྲེད་ཅིང་སོས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་མངོན་པར་རོགས་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་
ལོག་རོག་ནི། རག་བདྲེ་བདག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་མིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའང་སོས་
པ་རྣམ་པར་བཞག་པའམ་སོས་པའི་ནམ་བཞག་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ིད་ཀིས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་རག་མི་རག་སོགས་མ་གྲུབ་པས་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་པོ་སོགས་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་
ལོག་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ྲེར་ལྲེན་ཕུང་སོགས་མི་རག་སོགས་ཡིན་
པ་ིད་ཀིས་སོ། །ཁབ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་གསྲེར་དོན་ནོ། །སོས་པ་གང་
ལགས། གཟུགས་རག་ཅྲེས་བ་བའམ་མི་རག་ཅྲེས་བ་བ་ནི་སོས་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །ལམ་ལ་ལོག་
པར་རོག་པ་ནི། བང་སྲེ་ཆོས་ཅན། ན་རང་གི་ལམ་བསོམ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའི་ལམ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་
འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པས་སོ། །ཞྲེ་ན། མདོར། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་རགས་གསལ་
གོ་བཟློག་གོ །ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟར་མི་བྲེད་པས་དྲེར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཤྲེས་རབ་ཀིས་དྲེ་ལྟར་བས་ནས་སྲེམས་
ཅན་གི་སྐལ་བ་བཞིན་དུ་ཐྲེག་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་ལ་འགོད་ཀང་ཐབས་མཁས་ཀིས་དྲེ་འད་དྲེ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་
པས་སོ། །ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་ཏྲེ། འདིར་ཡང་དོན་དྲེར་རུང་ངོ་། །བང་པས་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཤིང་བང་པའི་
སོན་མྲེད་པར་འཇུག སོགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལྟ་ན་བརྒྱད་པའི་ཤུལ་་་་་་ལམ་བསྒྲུབས་ཤིང་བརྒྱད་པར་
མི་འགྱུར་རམ། སོགས་དང་།་་་་་རྩོད་པ་ལན། སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ནས་ཤྲེས་པ་དང་མཐོང་བས་ས་བརྒྱད་ལས་
འདས་ཏྲེ་བརྒྱད་གང་ཞྲེ་ན། དཀར་ས། ནས། རང་སངས་རྒྱས་ 
བར་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་ལ་ལོག་རོག་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་དག་
མྲེད་པར་ཐལ། དོར་བ་བླང་བ་མྲེད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སར་ལྟར་ལན་གསུམ་དང་། ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བླང་
དོར་མྲེད་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གྲེན་པོ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་སྤང་གྲེན་མྲེད་ཀང་
འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་་་་་་མདོ་ཤྲེར་ཕིན་་་་་་གནོད་འཇོམས་སོགས་ཐྲེག་གསུམ་གི་ཆོས་ཀིས་འདོད་ཆགས་སོགས་
སྤོང་བར་བྲེད་པས་སོ། །འཕགས་པའི་ཆོས་དང་འདུལ་བ་ལ་བསབ་བོ། །དྲེ་གང་ན་རང་བང་པ། དྲེ་པ་རྣམས་
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ནི་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། བྲལ་བ་མ་ཡིན། ནས། སོབས་སོགས་འདུས་བས་མ་བས་ཀི་བར་ཏྲེ། 
ལྡན་མི་ལྡན་མ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིར། དྲེ་དག་ནི་འཕགས་པ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །མཚན་ིད་ལ་ལོག་རོག་ནི། 
ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་མྲེད་པར་ཐལ། གཞི་ཆོས་ཅན་མྲེད་པས་སོ། །ཡང་ན། མཚན་གཞི་མྲེད་པས་མཚན་ིད་
མྲེད་པར་ཐལ་ཞྲེ་ན། སར་ལྟར་ལན་གསུམ་དང་། ཤྲེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཅན་ནམ་མཚན་གཞི་
མྲེད་པས་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་དབིངས་ིད་ཀུན་རོབ་
ཏུ་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་འཐད་པས་སོ། །དང་ས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བ་འོ་གསྲེར་རོ། །མཚན་ིད་མྲེད་པར་མཚན་
ིད་གཅིག་པ་སྲེ། ནས། དྲེ་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་དབིངས་དྲེ་ནི་དྲེ་
བཞིན་དུ་གནས་སོ། །ཞྲེས་སོགས། བསོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་ནི། ལམ་བསོམ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བསོམ་བ་
རང་སིའི་མཚན་ིད་མི་འཐད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སར་ལྟར་ལན་གསུམ་དང་། བང་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་
བསོམ་བ་རང་སིའི་མཚན་ིད་མྲེད་པས་ལམ་བསོམ་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་བསོམ་བ་རང་
སིའི་མཚན་ིད་མྲེད་པ་ིད་ཀི་ངང་ལ་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་འཇོག་པའི་བསོམ་པ་འཐད་པས་སོ། །་་་་་མཚན་ིད་མྲེད་

པའི་བསོམ་པ་གནང་བ་དང་ཨཱརྻའོ། །མཚན་ིད་མྲེད་པ་བསོམ་པ་ནི་བང་ཆྲེན་པོའ་ིཡུམ་བསོམ་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །་་་་་
བཅུ་དྲུག་རང་ཀིར་གི་ཚུལ་གཞན་དུ་ཕལ་ཆྲེར་བཤད་དོ། །དྲེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བས་ནས་རྩོད་ལན་གི་ཚུལ་དྲེ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་ན། ལོག་
རོག་དྲེ་་་་་་གསྲེར་དག་གང་གི་ཡིན་་་་་་གསྲེར་ཞྲེ་ན། ལོག་པར་རོག་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་སྲེ་བོ་བང་པ་བདྲེན་གིས་རྣམ་
འབྲེད་དམ། མངོན་རོགས་བརྒྱད་་་་་་གསྲེར་དང་སྲེམས་མི་འགོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མི་ཤྲེས་
པའི་རབ་ཏུ་ས་བ་སྲེ། ས་སོགས་བསན་བཅོས་ཤྲེས་པ་དང་རྩོད་པ་བྲེད་འདོད་པའི་མཁས་པ་དང་ཐམས་ཅད་
ཅྲེས་སོས་པས། དྲེ་རྣམས་དང་ལྷ་ཆྲེན་དང་ཁབ་འཇུག་སོགས་དང་དྲེ་ལས་གཞན་གིའོ། །ལོག་རོག་དྲེ་བློའ་ིངོ་
བོ་ཇི་ཞིག་ཡིན་ཞྲེ་ན། དབུ་མ་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་པ་དང་དམིགས་རྣམ་སོགས་ཁས་ལྲེན་པ་
འདི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་བསྒྲུབ་པས་ན་དོན་ལ་མི་འཐད་པར་སྲེམས་ཤིང་། དྲེ་ིད་ཀིས་ན་ལོག་པ་ིད་
ཡིན་པར་ཐྲེ་ཚོམ་གི་ངོ་བོ་སྲེ་ཡིད་གིས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་གོ །་་་་་གསྲེར་ཡུལ་གང་ལ་དམིགས་ནས་ཞྲེ་ན། ཇི་སྐད་
བཤད་པའི་བཅུ་དྲུག་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ིད་ཀིས་རྒྱུའི་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ཀི་རྲེན་ཏྲེ་ཕུགས་དྲེའི་དམིགས་རྣམ་སོགས་
ཀི་ཡུལ་་་་་་ཅན་ནོ། །དྲེས་ན་ལོག་པར་རོག་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །གསྲེར་གཞན་དུ་འཆད་དོ།་་་་་མི་ལྲེགས། །རྩོད་པའི་སྐོར་
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སོང་ནས་ལན་གི་སྐོར་ནི། དྲེ་འདའི་ལོག་རོག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དྲེ་བས་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་སོ་ཅན་
གི་ཀན་ཀ་ནི་བདྲེན་གིས་རྲེ་རྲེ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཁོ་ན་ཚད་མར་གཟུང་སྲེ། གཅིག་་་་་་ཀུན་དངོས་ཤོས་སུན་ཕྱུང་ནས་རྣམ་
མཁྲེན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀི་གོ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་རིམ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པའི་སོ་ཅན་གི་
ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་སོ་ནས། ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་ལ་དོན་དམ་སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་ལ། སིར་འདིར་ཡང་
ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་ལ་ཀུན་རོབ།་་་་་དོན་ལ་གནས། དོན་དམ་ལ་དོན་དམ་གཅིག་ལ་གིས་ཀ་་་་་་གསྲེར་ལ་ལར་ཡང་དག་་་་་་
གསྲེར་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་ལན་སོགས་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་དོ། །་་་་་བོད་རྣམས་ཀིས་མ་ཤྲེས་བོད་དག་གི་ནོར་བ་སྦྱོར་
ཕྲྲེང་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་ཏོ། །་་་་་དྲེར་ངྲེས་པར་ལྟ་དགོས་སོ། །རང་ལུགས་ནི། སྤང་གྲེན་མྲེད་པར་ཐལ། བླང་དོར་མྲེད་
པའི་ཕིར། ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དབུ་མ་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྲེད་བས་པ་ལ། འོ་ན། རི་བོང་གི་རྭ་
ལྟར་གཏན་མྲེད་ཡིན་པར་ཁས་ལྲེན་པ་ཡིན་སམ་ནས། བླང་དོར་མྲེད་པའི་ཕིར། ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ། ཀུན་རོབ་སོ་
ཅན་གི་ཀན་ཀ་སྲེ། ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པའམ་ཀུན་རོབ་ལ་བསམས་ནས་རྩོད་པ་ལ་ཟྲེར་ལ། དོན་དམ་
གི་ལན་ནི། ཁོ་བོ་ཅག བླང་དོར་མྲེད་ཟྲེར་བ། དོན་དམ་དུ་ཡིན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིན་པས། རགས་མ་གྲུབ་ཅྲེས་
པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་རྩོད་པ་དྲེ་ལ། དོན་དམ་པར་བླང་དོར་མྲེད་པའི་ཕིར། ཞྲེས་ཟྲེར་ན། དོན་དམ་སོ་ཅན་ཏྲེ། དོན་
དམ་ལ་བསམས་ནས་རྩོད་པས་སོ། །ལན་ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་ནི་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་བླང་དོར་མྲེད་ཀང་
ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤང་གྲེན་འཐད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ།་་་་་འདི་ཡང་བོད་དག་གིས་མ་ཤྲེས། །ཅི་རིགས་པར་ཤྲེས་པར་བའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་
བང་བ་དགྲེ་བ་ནི་གཞན་དོན་བྲེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཏྲེ་དྲེ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་
བསྲེད་པར་བའོ། །ཅི་ཞིག་བས་ནས་ཤྲེ་ན། ཡུལ་་་་་་གསྲེར་འགྲེལ་ཆྲེན་གི་དབྲེ་བས་ལོག་རོག་མཐའ་ཡས་པས་ལན་
ཡང་རྣམ་པ་སོང་དུ་བཏབ་པས་བསལ་བ་ཞྲེས་པ་ལན་མི་་་་་་ཆོས་ཟད་པའི་དོན་ནམ། བཅུ་དྲུག་པོར་མ་ཟད་ལྷ་ཆྲེན་
དང་ཁབ་འཇུག་་་་་་གསྲེར་ལ་སོགས་རྒོལ་བ་སོང་སྲེ་མཐའ་ཡས་པ་བསལ་བ་སྲེ། གང་གིས་་་་་་གསྲེར་ཆོས་སུ་མྲེད་འགྲེལ་ཆྲེན་

བསལ་ན། བདྲེན་པ་གིས་ལ་རྲེན་པ་སྲེ་གིས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལྟར་རོགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སོ། །དྲེ་
འད་དྲེ་སོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་རྣམ་མཁྲེན་དང་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་དང་དྲེའི་དམིགས་རྣམ་སོགས་ལ་འདི་ཡིན་གི་
གཞན་དུ་མིན་ནོ། །ཞྲེས་པའི་ངྲེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་ཏྲེ་བརན་པོ་བསྲེད་ནས་སོ། །བཅུ་དྲུག་
ནི་གདུལ་བ་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བཤད་ཀི།་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན། ཡུལ་གི་དབྲེ་བས་མཐའ་ཡས་པས་སོང་་་་་་འདི་ཡན་གསྲེར་ཞྲེས་
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དང་མི་འགལ་ལོ་ཞྲེས་གསྲེར་རོ།།  །།གསུམ་པ་ནི། ལྔ་པ་ཞྲེས་པ་དང་པོ་བཞི་དང་དྲུག་པའི་བར་གི་གངས་ཡིན་
པས་སོ།།  །།གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ་སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར། རྩ་བ། འགྲེལ་བ། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 
བསོམ་པར་བྲེད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་གིས་ན། རྩྲེ་རོགས་ཐོབ་པས་སོ། །གང་ན། སོ་སོ་བ་མཁྲེན་གསུམ་དང་
བསྡུས་པ།་་་་་ཁ་ཅིག་སྦྱོར་མཐོང་སོམ་རྩྲེ་སོ་སོ་བ་བར་ཆད་མྲེད་རྩྲེ་བསྡུས་པ་ཟྲེར་རོ། །རྣམ་ཀུན་ིད་དུ་ཐོས་བསམ་བསོམ་པས་རོགས་པའི་
དོན་རྣམས་སོ། །གོང་དུ་མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དང་གི་ཐད་ཀ་དང་ལོག་རོག་བཅུ་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པར། ཨཱརྻས། 
སོ་སོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་དོན་དྲེ་ལྟར་བཤད་པས་དྲེ་ནོར་ཞྲེས་བཅོམ་རལ་གསུང་བ་ནི། ཨཱརྻའི་འགྲེལ་བ་མ་
མཐོང་ངོ་ཞྲེས་གསལ་བར་བས་སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། སོ་སོའ་ིདོན་ནི། སྐབས་སོ་སོས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དང་
ཚོགས་ལམ་སོགས་ཀི་གནས་སྐབས་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་ཇི་སྲེད་ཅིག་ཡོད་ཅྲེས་རྲེས་ཐོབ་ཀིས་རོགས་
པའི་དོན་དང་། བསྡུས་པའི་དོན་ནི། སིང་པོའ་ིདོན་ཆོས་དབིངས་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རང་བཞིན་ཏྲེ་མམ་ ་་་་་དངོས་

དང་བཞག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་རོགས་པ་རྣམས་སོ་ཞྲེས་སོ། །ཇི་ལྟར་ན། ཆོས་མཆོག་གི་བར་དུ་གངས་མྲེད་གཅིག དྲེ་
ནས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་གཅིག་་་་་ཆོས་བཤྲེས། དྲེ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གཅིག་སྲེ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཡིད་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་

ཀི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བླགས་པ་སྲེ་བཀོད་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དམ་དན་པ་ལ་བཞག་ནས་སོ།་་་་་གསྲེར། །ཅིའི་དོན་དུ་ན། རོགས་
པ་བརན་པོར་སྲེ་འབད་མྲེད་་་་་་གསྲེར་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཏྲེ་སར་བས་ཁད་པར་ཅན་
དུའོ། །་་་་་གསྲེར་བསོམ་པ་ནི་ཡིད་དྲེའི་སྐལ་བ་ཅན་ནམ་དྲེའི་དངོས་པོར་བྲེད་པའོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འདའི་བསོམ་པ་དྲེ་
མཐར་གིས་པའི་མངོན་རོགས་ཏྲེ་དྲེ་སོན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དཀར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན་བསོམ་པའི་
སྦྱོར་ལམ་ཆོས་ཅན། མཐར་གིས་པའི་བ་བ་སྲེ་སྦྱོར་བར་བཞྲེད་དྲེ། སྦྱིན་པ་ནས་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ིད་ཀི་བར་
གོ་རིམ་བཞིན་བསོམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོ། །བར་ཞྲེས་པས་དན་ྲེར་ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྡུད་པར་
གསྲེར་ཏྲེ་ནོར་བའོ། །མཐར་གིས་བ་བ་དང་། མཐར་གིས་བསབ་པ་དང་། མཐར་གིས་བསྒྲུབ་པ་རྩོམ། ཞྲེས་
སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །དྲེ་ལ་གསུམ་སྲེ། གང་གང་དུ། ཇི་ལྟར་རོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། ཕིན་དྲུག དན་དྲུག དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། གསུམ་དུ་རོག་ན་ཕར་ཕིན་མིན་པས་
འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས། ཕར་ཕིན་་་་་་གསྲེར་ཏུ་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བའི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་རིམ་བཞིན་དུ་
ས་བཅུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བྲེད་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་དྲུག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བསོམ་
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པའི་སྦྱོར་བ་དྲུག་ནི་ཕིན་དྲུག་གི་མཐར་སྦྱོར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བཅུ་རོགས་པ་ལ་ཕིན་བཅུ་དགོས་པར་བཤད་པ་
དང་འགལ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ། ཐབས་སོབས་སྨོན་ལམ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཕར་ཕིན་བཞི་ནི་ཤྲེར་པའི་ནང་དུ་འདུས་ཏྲེ། 
ཤྲེར་པའི་ཁད་པར་ནང་ཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྲེ། སར་སྐབས་དང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འདི་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དྲེ་
དག་ཤྲེར་པ་མིན་པ་ལ་མ་ཚང་ངོ་། །ཆོས་བཤྲེས་ཡང་བལྟའོ། །བདག་ཀང་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྲེད། སོགས་ནས་
ཤྲེས་རབ་བསོམ། སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །གིས་པ་ནི། དན་པ་ྲེར་བཞག་དང་སོགས་པ་སོབས་ལྔའི་བར་དོན་
དམ་པར་དན་པ་མྲེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བར་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་དྲེ་ཚུལ་གིས་མ་ནོར་བར་རིམ་བཞིན་དན་ནས་
བསོམ་པའི་སྦྱོར་ལམ་དོད་ཆོས་ཅན། ངྲེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་གི་སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པའི་མཐར་སྦྱོར་ཏྲེ། 
སིར་དྲེ་འདའི་སྦྱོར་ལམ་གི་མཐར་སྦྱོར་ཡིན་པས་སོ། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་བའི་
མཐོང་ལམ་ནི་མཐོང་ལམ་གི་དང་། འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ལ་དྲེ་ལྟར་སྦྱར་བའི་སོམ་ལམ་ནི་སོམ་པའི་ལམ་གི་
སངས་རྒྱས་རྲེས་དན་གི་མཐར་སྦྱོར་ཏྲེ། དན་པ་ྲེ་བར་བཞག་པ་དང་། ནས། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
རོགས་པར་བྲེད་་་་་་མཐར་ཡོད་ཅྲེས་སོགས་སོ། །དྲེ་འདའི་དན་ྲེར་བཞག་སོགས་གསུམ་པོ་དྲེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
དན་ནས་བསོམ་པའི་མཐར་སྦྱོར་ནི་སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པའི་མཐར་སྦྱོར་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཨཱརྻས། 
ཚོགས་ལམ་གི་བཞི་ཡང་་་་་་མདོ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་དོ། །ལམ་དན་པས་སངས་རྒྱས་དན་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། 
ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་འཕྲིན་ལས་སུ་འཆད་པས་ལས་ཀི་བྲེད་པ་པོ་དན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ་་་་་ཆོས་བཤྲེས། 

སངས་རྒྱས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དྲེ་དང་པོ་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་བརྲེས་པས་བང་ཆུབ་པར་གྱུར་པའི་ལམ་དང་་་་་་ཀུན་དངོས་བཅས་
པར་དན་པ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་དང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་་་་་་ཡུམ་གི་མདོར་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དངོས། སངས་

རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔྲེ་སོགས་ཅན་དུ་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་པར་འདིར་བཤད་དོ། །སིར་ིད་རྒྱལ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་དན་པར་བྲེད་དྲེ། གསྲེར་གི་ཁ་ཏོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་
ཀིས། །འཇིག་རྲེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་སྲེ། །དམིགས་པ་དྲེ་ལ་གང་གི་སྲེམས་འཇོག་པ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་མམ་བཞག་ཅྲེས་བ། །ཞྲེས་སོ། །འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །དགྲེ་བ་ནི་ངན་སོང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ལ་སོགས་པར་ལྟུང་བ་ལས་འཛིན་པས་ཆོས་མི་དགྲེ་བ་
དང་ལུང་མ་བསན་ནི། རང་གི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གིས་གསུམ་ག་ལ་སྦྱར་མཚན་ིད་འཛིན་པས་ཆོས་སོ། །དྲེ་རྲེས་སུ་དན་པ་ནི་
དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགྲེ་བ་སོགས་དང་། མི་དགྲེ་བ་ནི་སྤང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་བར་དང་། ལུང་མ་བསན་ནི་དྲེ་ལ་
མི་འཇུག་ཅིང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པར་རམ་དྲེ་གསུམ་་་་་་ཀུན་བཏུས་བློ་ལ་རག་ལས་ཀི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་
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མྲེད་དོ་ཞྲེས་དན་ལ་དྲེ་ཡང་དོན་དམ་པར་དན་པ་མྲེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བར་ ་་་་་ཆོས་བཤྲེས་མྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་དན་པ་
སར་གི་དྲེ་བཞིན་དུའོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས། ཡང་བང་སྲེམས་འཕགས་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགྲེ་འདུན་ནི་ཐུན་མོང་གི་
ཡོན་ཏན་ལྲེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་པོར་ཞུགས་པ་ཞྲེས་སོགས་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པའི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཡོན་ཏན་
ནི་ཕིར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སུ་དངས་མི་ལྡོག་པའི་ས་རབ་ཏུ་བརྲེས་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའ་ིསས་ཞྲེས་་་་་་བཞིན་འཛུམ་ཞིང་གསོང་པོར་ས་བ་

སྲེམས་ཅན་གི་བ་བ་ཅི་ཡོད་ཅྲེས་སྲེམས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡྲེར་གཏོགས་པའི་མདོར་བཤད་པ་ལྟར་བསན་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་ས་མ་བཞིན་དུ་་་་་་
ཆོས་བཤྲེས་ལུགས་གཅིག་དོན་དམ་པར་དན་པ་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཀིས་དན་པ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་གིའམ་ཚུལ་ཁྲིམས་
གསུམ་ནི་འགོད་པ་མྲེད་པས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སུ་དངས་རྒྱུད་བསིལ་བར་བྲེད་པ། མཐོ་རིས་ཀི་ལམ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་
འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་པ་ཞྲེས་་་་་་འགོད་པ་མྲེད་པས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསྲེད་པའོ། །ལྷ་དང་མིའི་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའོ། །སོགས་དང་། གཏོང་པ་ནི་
སྲེར་ས་སྤངས་པས་སྲེམས་ལ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་་་་་་དངོས་མྲེད་ཅིང་ལུས་སོག་སོགས་འགོད་པ་སྲེ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཡོན་
ཏན་ནི་སྦྱིན་པ་ནི་མཛའ་བཤྲེས་འཕྲེལ་བར་བྲེད། སོགས་དང་།་་་་་ཚེ་རབས་ཚེ་རབས་སུ་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཕ་མ་བླ་མ་ལ་མཆོད་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་གཙོ་བོ་ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་སྦྱིན་པའི་མདོར་ཤྲེས་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས། ལྷ་ནི་འདོད་པའི་ལྷ་རིས་དྲུག་ཏུ་སྲེས་པའི་
རྒྱུན་ཞུགས་དང་། གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེས་པའི་ཕིར་མི་འོང་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་ཨཱརྻ་ཐུབ་དགོངས་
སོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། རྒྱལ་ཆྲེན་རིས་བཞི་སོགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་དན་པ་ནི་དྲེ་དག་ནི་དགྲེ་བའི་ལས་ཁད་པར་ཅན་
ལས་གྲུབ་པ་སྲེ་བདག་གིས་ཀང་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བར་བས་ཏྲེ་ལྷར་སྲེ་བ་ལ་འགོད་ཅིང་རིམ་
གིས་ཐྲེག་གསུམ་གི་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པར་བའོ་ཞྲེས་དན་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་དང་རྲེ་
བཙུན་བསྐུལ་བྲེད་མ་དང་འཕགས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་མ་སོལ་མ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་དམ་པར་དན་པ་མྲེད་པའི་
མཚན་ིད་ཀིས་དན་པ་སར་གི་དྲེ་བཞིན་དུའོ། །བོད་རྣམས་ལྷན་སྲེས་པར་སང་རྣམ་དག་དོན་དམ་གི་ལྷ་བཞི་་་་་་
ལང་གཤྲེགས་འགྲེལ་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་སིང་པོའ་ིརྒྱན་དུ་འདི་འད་ལ་ཁ་ཅིག་བཤད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྲེན། ཚུལ་
ཁྲིམས་གཏོང་བ་གཞི། ལྷ་དཔང་པོ་ཞྲེས་་་་་་སྐབས་དང་པོར་ཨཱརྻ་ཐུབ་དགོངས་སོ། །ཕིན་དྲུག་དང་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་
ིད་དུ་རོགས་པ་ལམ་གི་ངོ་བོའ།ོ །ཞྲེས་ཐོབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ལ་གགས་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ིད་ཆོས་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་མོས་པ་ཡིད་བྲེད་ཀི་ས་ཁོང་དུ་ཆུད་
ཅིང་དྲེ་ཁོ་ན་ཡིད་བྲེད་ཀིས་རོགས་པ་གང་ཡིན་པའི་བཅུ་གསུམ་པོ་དྲེ་ནིའོ། །་་་་་མདོ་ནི་ས་བས་མ་བྲིས་སོ། །གིས་པ་ནི། 
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སྐབས་དྲུག་པ་འདིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐར་གིས་པའི་བ་བ་སྲེ་སྦྱོར་བའམ་བསོམ་པར་རོ། །བཞི་པ་ནི། དྲུག་
པ་ནི་དང་པོ་ལྔ་ལ་ལྟོས་ནས་སོ།།  །།བཞི་པ་ལ། གསུམ་སྲེ། སྐབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར། སྐད་ཅིག་མ་རྒྱས་
བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཐར་གིས་པའི་མངོན་རོགས་རྣམ་པར་བསོམས་ཤིང་་་་་་གསྲེར་བསབས་
པའི་རྒྱུན་མཐའ་པས་ནི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་དངོས་ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་ལྷུན་གིས་་་་་་གསྲེར་གྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པར་བ་བའི་
ཕིར། སར་བཤད་སྦྱིན་སོགས་བཅུ་གསུམ་དྲེ་དག་ིད་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོམ་པའི་སོབ་
ལམ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ་ཡིན་ནོ། །ཏྲེ་ལྷག་མ་ཅན་ནོ། །དྲེ་ལ་ཡང་ངོ་
བོ་གཅིག་ལ་མཚན་ིད་ཀིས་ཏྲེ་ལྡོག་་་་་་ཤྲེར་འབྱུང་པས་ཕྲེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པས་དྲེ་སོན་ནོ། །གིས་པ་ལ་
བཞི་ལས། དང་པོ་་་་་་ཤཱནི་རང་ཀིར་གིས་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་ཞྲེས་མིང་འདོགས་སོ། །ཕི་མ་གིས་

འདའོ། །རྣམ་སྨིན་མིན་པ་ལ། དོན་དགོད། དྲེ་དཔྲེས་གསལ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི་བཞིའི་
དང་པོ་ཕི་རོལ་རྒྱུ་རྲེན་གིས་འདུས་མ་བས་པས་་་་་་གསྲེར་དངོས་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་པ་ཟག་པ་ོན་མོངས་མྲེད་པའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ལམ་བདྲེན་ཏྲེ། མངོན་པར། ཟག་མྲེད་ལམ་གི་བདྲེན་པ་དང་། ཞྲེས་པས། འདིར་ལམ་གི་
བདག་ིད་ཀི་སྦྱིན་སོགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་རོགས་པའི་མཚན་ིད་ནི་སྐད་ཅིག་སོགས་
སོ། །གསྲེར་རོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། རྣམ་སྨིན་གསུམ་སྲེ་ས་དང་པོ་ལ་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་སྨིན་
པ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མ་མྲེད་པར་རྣམ་པར་སྨིན་པ། སངས་རྒྱས་ས་ལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྲེ། དྲེ་དག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ས་མ་ལས་མི་འད་བར་སྨིན་པས་རྣམ་སྨིན་
ནོ། །འདིར་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་པ་ནི་མཐོང་ལམ་་་་་་གིས་སུ་འདི་བྱུང་ལ་ལར་མ་སྲེས་པ་ཞྲེས་སོ། །སྲེས་པའི་སྲེས་བུའི་གཟུང་འཛིན་
གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཇི་སྲེད་སང་བ་དྲེ་ཐམས་ཅད་དོ། །དྲེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཟག་མྲེད་མིན་ཀང་་་་་་དོན་དྲེ་དག་གི་རང་
བཞིན་ཟག་མྲེད་ཡིན་ལ་འདིར་ཟག་པ་ནི་རོག་པ་དང་ོན་མོངས་གིས་ཀའོ། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་དགོངས་པར་མི་
སང་སྲེ་འགྲེལ་བ་འདི་དང་འགལ་ཞིང་། རང་ཀིར་གིས། ཟག་མྲེད་ཆོས་ཀུན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་མྲེད་ཀི་
ཆོས་སྦྱིན་སོགས་དང་མཚན་དཔྲེ་དང་མཛད་པའི་བར་རོ། །ཞྲེས་པས། ལས་ོན་གི་རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་སངས་
རྒྱས་སའི་བག་མྲེད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ། །རྩ་བ་ནི། ཐུབ་པ་རྒྱུན་མཐའི་རོགས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་
སྐད་ཅིག་གཅིག་པའི་སྦྱོར་བ་སྲེ། རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་སངས་རྒྱས་སའི་སྦྱིན་སོགས་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅིག་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   261 

མངོན་དུ་གྱུར་པ་་་་་་ནི་ཐོབ་པ་ལ་ཟྲེར་རོ་ན་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མངོན་དུ་བྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་
སོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། སངས་རྒྱས་སའི་རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་སྦྱིན་སོགས་ཟག་མྲེད་རྲེ་རྲེས་ཀང་དྲེ་འདའི་ཟག་
མྲེད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཤྲེར་ཕིན་གིས་ཟིན་པའི་སྦྱིན་པ་ནས་དཔྲེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་
བར་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅྲེས་སོགས་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་དྲེར་ཕར་ཕིན་དྲུག་འདུས་པར་བས་ཤིང་། སོགས་
སོ། །་་་་་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྲེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡོ་བད་བསམས་པ་ཙམ་གིས་འབྱུང་བཞིན་དུ་བསམས་པ་ཙམ་གིས་རོགས་ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྩ་བར་
ཐུབ་པ་ཞྲེས་པ་རྒྱུན་མཐའི་བང་པའི་རོགས་པ་ནི་མཚན་གཞི། རྣམ་སྨིན་མིན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་སོགས་བའོའ་ི
བར་རོ། །མཚན་ིད་རྩ་བའི་རགས་དྲེའོ། །དྲེའི་་་་་་རགས་སམ་མཚན་ིད་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ན། རྒྱུན་མཐའ་པས་དམིགས་པར་
བ་བ་སྲེ་མངོན་དུ་བ་བའི་་་་་་རང་ཀིར་ལྲེགས་སངས་རྒྱས་སའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་
དྲེས་སངས་རྒྱས་སའི་སྦྱིན་སོགས་ནས་དཔྲེ་བད་བརྒྱད་བཅུའི་བར་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པའི་
ཕིར། སྡུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱིན་བ་ལ་སོགས་་་་་་གསྲེར་པའི་དངོས་པོ་སོ་སོར་ངྲེས་པར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་
ལོག་སྲེ་འཁོར་གསུམ་དུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་དི་མ་ཀུན་་་་་་ཆུ་མིག་

བྲལ་ལམ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནི་སོ་སོར་ངྲེས་པ་བདྲེན་པ་དང་བྲལ་བར་གཅིག་པར་རོགས་པ་ལ་འཆད་དོ། །གཅིག་གིས་
མང་པོ་སྡུད་པ་མི་འཐད་དྲེ། མང་པོས་གཅིག་སྡུད་པས་སོ་ཞྲེ་ན།་་་་་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆྲེ་གསུང་། མང་པོས་གཅིག་བསྡུས་པ་
འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་འོན་ཀང་གཅིག་གིས་མང་པོ་བསྡུས་པའང་ཡོད་དྲེ། འཕགས་པ་ལྷའི་ལུགས་ལས། 
ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོར་ཏྲེ་དྲེར་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བཤད་པས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་དངོས་
པོ་ཀུན་གི་ངོ་བོ་སྲེ་ཆོས་ིད་དུ་འདུ་ལ། དངོས་པོ་ཀུན་ཡང་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ིད་དྲེ་ཆོས་ིད་དུ་འདུ་
བའི་ཕིར་བློ་གང་གིས་དངོས་པོ་གཅིག་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་མཐོང་བ་དྲེ་ཡིས་དངོས་པོ་ཀུན་གི་ཆོས་ིད་དྲེ་བཞིན་
ིད་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདིར་སྐབས་དང་སིག་པས་དྲེ་སྐད་བཤད་པར་ཟད་ཀི་དོན་ཅུང་མིན་ནོ། །་་་་་
ཀུན་ལ་གགས་པས་སའོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ཡང་ཞྲེས་སོགས་སོ། །བསྡུས་པ་ཞྲེས་པ་མངོན་དུ་བས་
པའོ། །རྩ་བ་ནི། ཇི་ལྟར། ནས། འགུལ་བ་ལྟར་རྒྱུན་མཐར་སངས་རྒྱས་སའི་སྦྱིན་སོགས་གཅིག་མངོན་དུ་བས་
ན་དྲེ་ིད་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་དྲེ་ཀུན་ཤྲེས་པ་སྲེ་མངོན་དུ་བྲེད་པའང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །འགྲེལ་བ་ནི། དཔྲེར་ན། 
ནས། དྲེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་སའི་ཟག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་གཅིག་དམིགས་སམ་མངོན་དུ་བས་ན་དྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་
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གཅིག་ཁོ་ན་ལ་དྲེ་དང་རིགས་མཐུན་སོགས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྐད་ཅིག་གཅིག་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་
ཆོས་ཀུན་མངོན་དུ་བྲེད་པར་གྱུར་ཅིག་པའི་སོན་་་་་་སོབ་དཔོན་ན་རྲེ་གི་སྨོན་ལམ་གི་འཕྲེན་པ་་་་་་ཨཱརྻ་རོགས་པ་དང་ཆོས་
ཀུན་གི་ཆོས་དབིངས་གཅིག་ཡིན་པས་མཐུས་སོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་དང་པོ་
བསན་ནས་གིས་པ་་་་་་ཤཱནིས་དགྲེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་རང་ཀིར་དཀར་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གཅིག་རོགས་ཞྲེས་དག་ལྡན་མིང་དུ་འདོགས་

སོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ིད་ཀི་གནས་སྐབས་ནི། ས་བརྒྱད་པ་་་་་་དག་ལྡན་ཡན་ནམ་སར་བཤད་འཕགས་པའི་
རྣམ་སྨིན་གསུམ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་དྲེ་འདའི་ཟག་པ་མྲེད་པར་སོགས་སོ། །འདིར་གནས་གྱུར་ནི་ཆོས་
དབིངས་དི་བྲལ་དུ་གྱུར་གི་གནས་ཀུན་གཞི་གྱུར་མ་གྱུར་ལས་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་
མྲེད་ཅིང་ཆོས་དབིངས་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་བསན། ཅྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་དགག་ཡུལ་བཟང་
ངོ་། །རྩ་བ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་ཤྲེར་ཕིན་ཡིན་ཏྲེ། གང་ཚེ་རྣམ་
སྨིན་མིན་པའི་ཆོས་དཀར་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་རྣམ་སྨིན་གི་ཆོས་ིད་ཀི་
གནས་སྐབས་སུ་སྲེས་པའི་ཟག་མྲེད་ཀུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་སར་རྩ་

འགྲེལ་གསུམ་ལ་དགོད་དོ། །རྣམ་སྨིན་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དྲེས་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་ིད་ལ་སོད་ཅིང་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ། ནས། རྣམ་མཁྲེན་འཐོབ། ཅྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཤྲེར་པ་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སོགས་སོ། །རགས་ནི། གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་བང་
པའི་ཕོགས་ཟག་མྲེད་རྣམ་སྨིན་གི་ཆོས་ིད་ཀི་གནས་སྐབས་དཀར་བའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་སྲེས་པ་གཅིག་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ། ནས། རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། དཀར་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། བང་པས་གཟུང་འཛིན་དུ་ཞྲེན་པ་སོགས་ཀི་
གྲེན་པོ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་བསོམས་པས། སྤང་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་དི་མ་དྲེ་འད་དྲེ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
བས་སོ། །དཔྲེར་ན། ནམ་མཁར་ས་རྡུལ་སོགས་ཀི་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་སོན་མཁའི་ཟླ་བའི་འོད་
ཆོས་དཀར་བ་བཞིན་དུའོ། །ཡང་ན་རོགས་བའི་ཡུལ་ལ་སྦྱར་རོ། །གསྲེར་ནི། གཟུང་འཛིན་དུ་ལྟ་བ་སོགས་དི་
མ་དང་བྲལ་ཞྲེས་ཏྲེ། གོང་མ་དང་ཟློས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། 
རྒྱུན་མཐའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ིད་མྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་གཅིག་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད་
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མྲེད་པ་ིད་རོགས་པ་ན་དྲེའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད་མྲེད་
པ་ིད་དུ་རང་གིས་རོགས་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པའི་རྒྱུ་ཅི་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟར་མངོན་དུ་བྲེད་ནུས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྒྱུ་ཆོས་ཀུན་རི་ལམ་དང་་་་་་དི་ཟའི་གོང་ཁྲེར་སོགས་མདོར་ཡོད། །འད་བར་གནས་པ་
སྲེ་རོགས་ནས་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་གངས་མྲེད་གསུམ་སོགས་སུ་སོད་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ིད་མྲེད་པར་ཤྲེས་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་མཚན་ིད་མྲེད་པར་ཤྲེས་སོགས་
སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྡོར་ཏིང་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་
གཅིག་མཚན་ིད་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ནས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ནི་བདྲེན་པའི་མཚན་ིད་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་ཀུན་ོན་རྣམ་བང་ངོ་བོའ་ིཆོས་རྣམས་ཀུན་བདྲེན་པའི་
མཚན་ིད་མྲེད་པ་ིད་དུ་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སོན་གངས་མྲེད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་རི་ལམ་
ལྟ་བུར་གོམས་པས་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ནི་འདོད་འདུན་་་་་་ཀུན་བཏུས་མཛོད་ནམ་ོན་མོངས་དང་བཅས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྲེ་
མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་རི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏྲེ་སྦྱིན་སོགས་
ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པས་གནས་ཏྲེ་ཚོགས་གིས་མས་སུ་མྱོང་བར་བས་ནས་ཏྲེ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ། །་་་་་ཅུང་སྦྱོར་

ཚུལ་ལྲེགས་སོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པས་ན་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་མཚན་ིད་མྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་
སོགས་སོ། །བཞི་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་དྲེ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྲེད་སོགས་སོ། །རྩ་བ་
ལ། རྒྱུན་མཐའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གིས་སུ་མྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏྲེ། རི་ལམ་གི་ར་གང་སོགས་དང་ནི་
དྲེ་མཐོང་བ་སྲེ་རིས་པའི་ཤྲེས་པ་ིད་དྲེ་གིས་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཁོད་ཀིས་མི་མཐོང་བ་ལྟར་དུ་
ཆོས་རྣམས་ཀི་དྲེ་ཁོ་ན་ིད་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མྲེད་པར་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཐོང་བས་སོ། །རི་ལམ་མི་
མཐོང་རི་ལམ་རི་བ་མི་མཐོང་ངོ་། །སོགས་སོ་ནས། ཡུམ་དྲེ་ལ་གིས་སུ་མྲེད་དྲེ་གིས་སུ་བར་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །ཟླ་ཟྲེར་དུ། སད་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་མི་མཐོང་། ཞྲེས་ཏྲེ་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །འགྲེལ་བ་ལ། རྒྱུན་མཐའི་
བང་པ་ཆོས་ཅན། གང་གི་ཚེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་ཚུལ། ནས། དྲེའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའི་
ཆོས་ིད་གིས་མྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་མོ་གངས་མྲེད་ཞིག་ནས་བསོམ་པའི་དུས་བར་ཆད་མྲེད་
པར་གཟུང་འཛིན་གིས་སང་བ་སྤོང་བའི་གྲེན་པོ་ལ་གོམས་པ་ངང་དུ་གྱུར་པས་གིས་སང་གི་བག་ཆགས་
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ཕལ་ཆྲེར་དྲུངས་ཕྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེས་ན་རྒྱུན་མཐའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གིས་སུ་མྲེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་
སོགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་གིས་མྲེད་དུ་རོགས་པ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་ནས། རོགས་པ་ནའོ། །གསུམ་པ་ནི། དང་
པོ་དྲུག་ལ་ལྟོས་ནས་བདུན་པའོ།།  །།དྲེ་ལྟར་མཁྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བཞིས་བསོམས་པའི་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་
གསུམ་སྲེ། སྐབས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་སྐབས་དང་དུ་བཤད་ཀི་མཚམས་སྦྱར། ཆོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དངོས། 
སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་མ། སོགས་ནས། བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་པས་རིམ་བཞིན་སོན་ནོ། །གིས་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་དོན་གི་དབྲེ་བ། གཞན་དོན་གི་དབྲེ་བའོ། །ཞྲེས་ཤྲེར་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། ངོ་། 
ཆོས། རོགས། སྤྲུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དང་པོ་ནི་གངས་ཀིའམ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་མཆོག་གི་
དོན་གིས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་སྲེ་ཆོས་ིད་ཡང་ཡིན་སྐུ་ཡང་ཡིན་པ་དྲེ་སོན་ཏོ། །རྩ་
བ་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཀི་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་ནི་མཚན་ིད་ཅན་ཏྲེ་མཚོན་བའོ། །ཟག་པ་མྲེད་
པའི་ཆོས་བརྒྱ་ཞྲེ་བཞི་པོ་གང་དག་ཐོབ་པར་གྱུར་པའི་སྲེས་བུའི་སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་
ལ་གོ་བུར་དི་མའི་རྣམ་པ་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཞིག བརྒྱ་ཞྲེ་བཞི་སོགས་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་དུ་
གདོད་ནས་གནས་པ་ནི་དྲེའི་མཚན་ིད་དྲེ།་་་་་བུདྡྷ་ཤིའི་དོན་དངོས། ཡང་ན་སྦྱོར་ཕྲྲེང་ལྟར་རོ། །ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་རི་
ལམ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་དང་མི་ལྡན་པ་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་སོང་པ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་མཚན་ིད་གཅིག་
གོ །འདི་ལྟ་སྲེ། མཚན་ིད་མྲེད་པ་ན་དྲེ་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། ངོ་བོ་ིད་སྐུ་དངོས་བསན། སྐུ་བཞིའི་
གཅིག་དང་ཐ་དད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་ནི་
ཤྲེས་སྤངས་གིས་ཀི་ཆོས་ིད་དག་པ་གིས་ལྡན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ནི། སངས་རྒྱས་སའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་བདག་
ིད་དན་ྲེར་བཞག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཟག་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་ཤིང་འདས་པའི་ཆོས་ཀི་
དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་སྲེ་གིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པ་ིད་ཀིས་སོ། །སྤངས་པ་ནི། སིབ་གིས་ཀི་དི་མ་རྣམས་གོ་
བུར་བ་ིད་ཀིས་ཕི་ནང་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གིས་དབྲེན་པའི་
མཚན་ིད་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཤྲེས་སྤངས་གང་དག་ཡིན་པ་དྲེ་དག་གི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་ིད་དོ། །དྲེ་
གང་ན་་་་་་གསྲེར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ངོ་བོ་སྲེ་གིས་མྲེད་་་་་་གསྲེར་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་་་་་་གསྲེར་བདག་ིད་འདི་ནི་་་་་་གསྲེར་ཐུབ་པའི་ངོ་
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བོ་ིད་སྐུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གོང་མ་དང་སྦྱར་རོ། །ཞྲེས་གསྲེར་ཏྲེ། འོན་ཀང་ཟག་མྲེད་དང་གོ་བུར་དི་བྲལ་སོགས་
ཀུན་དན་ྲེར་སོགས་ལ་སྦྱར་ནས་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞྲེས་གསྲེར་འཆད་དོ། །མདོར་ན་རྣམ་པར་དག་ཅིང་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་ལ་ཡོན་ཏན་རོགས་པའོ། །ཞྲེས་བུདྡྷ་ཤིའོ། །ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པའི་་་་་་གསྲེར་རྒྱུ་མཚན་ནི། ངོ་བོ་ིད་
སྐུ་ཆོས་ཅན། ཕི་ནང་གི་མུ་སྲེགས་འདོད་པ་ལྟར་ལམ་གིས་བསྲེད་པར་བས་་་་་་སུས་ཀང་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ནི་
མ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྲེན་གིས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་་་་་་ངོ་བོ་ིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེས་པ་དང་མ་བཅོས་པ་ནི་རྣམ་གངས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །དོན་
གིས་སོ། །་་་་་གསུམ་པ་འདི་ནི་བཏགས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །སྐུ་དྲེ་ཡང་རབ་དགའ་སོགས་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་་་་་་གསྲེར་ནི་

མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཅྲེས་ལམ་གིས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀི་ལུགས་གཅིག་དི་མ་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་བས་པས་ཐོབ་པའི་བྲལ་འབྲས་ཡིན་
གི་དངོས་པོ་མིན་ནོ། །དྲེ་ལམ་གི་་་་་་གསྲེར་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ིད་དུ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་་་་་་གསྲེར་དམིགས་བ་
སོགས་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་ཤྲེས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཏྲེ།་་་་་ནི་ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་ཤྲེས་རབ་དང་། བློ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་
དན་་་་་་ནི་དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་བྲེད་པ་མི་འདོད་པས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་བཞག་་་་་་གསྲེར་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་ཤིང་
མཐོང་བ་མཐར་ཕིན་པས་དྲེ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ལམ་གི་འབྲས་བུར་བཞག་གི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་
པར་བ་བ་མང་སྲེ་བཞག་གོ །གིས་པ་ནི། སྐུ་་་་་་ཅི་སྐུ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སྐུ་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞྲེ་ན་ཅྲེས་གསྲེར་ལྷག་མ་
གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་སྐུ་དྲེ་དང་རས་ཐ་མི་དད་དྲེ། དྲེ་ཁྲེད་ཀིས་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །ཁབ་སྲེ་
མཁས་པའི་ལུགས་བརྒྱད་་་་་་གསྲེར་ནི་རིགས་པའི་བསན་བཅོས་ལས་ཞྲེས་པའང་ནོར་ལ་བུ་རིན་མདོ་རྒྱན་ཞྲེས་པའང་ནོར་རོ། །སོང་དོན་བསྡུའི་འགྲེལ་
པར་དངས་པ་ལས། སོང་ིད་ཅྲེས་བ་ཤྲེས་པ་ལས། །གཞན་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །གང་ཕིར། སོགས་སོ། །སོང་ིད་
རྣམ་ཤྲེས་ལས་རས་གཞན་མྲེད་པ་གང་གིས་ཕིར་ན་གིས་ཀིས་དབྲེན་པའི་སོང་ིད་དྲེ་དྲེས་དབྲེན་གྱུར་རྣམ་ཤྲེས་ལས་ཐ་མི་
དད་པ་སྲེ་ལོགས་པའི་རས་མིན་གི་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འདོད་པར་རིགས་་་་་་དྲེ་ལྟ་མིན་ན་གིས་སོང་པ། །རྣམ་ཤྲེས་མིན་པ་ཐལ་འགྱུར་

ཞིང་། །གིས་མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་ནི། །གིས་ཀི་བདག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །དྲེར་འགྱུར་དྲེ་བཞིན་ིད་རང་བཞིན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཡིན་པར་བརོད། །རིག་བ་རིགས་བྲེད་

དངོས་པོ་ནི། །རྣམ་ཤྲེས་ིད་ལ་ཡང་དག་རྲེན། །ཞྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བིས་པ་སོ་སྲེས་
བསྡུས་པའི་སང་བ་ཁོ་ན་མིན་ཏྲེ།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་དངོས། ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་་་་་་ཏུ་སང་བ་ནི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་ལོ། །ཞྲེས་

གསྲེར། འཇིག་རྲེན་ལས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་འདས་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་རྲེས་ཐོབ་དག་པའི་སང་བ་་་་་་སང་བ་ཞྲེས་པ་སང་བ་ཙམ་མིན་གི་བདྲེན་

དངོས་མིན་པར་བསན་པ་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ིད་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དྲེ་་་་་་རགས་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་དམ་
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པར་ཆོས་ིད་ཀི་ངོ་བོ་དྲེ་་་་་་ནི་ཡང་དག་པར་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་མྲེད་པས་གཟུང་བ་སོགས་མྲེད་པའི་ཕིར་གིས་མྲེད་ཀི་བདག་ིད་ཅྲེས་གསྲེར་ིད། ིད་
གདུལ་་་་་་ཀུན་དངོས་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ིད་དུ་་་་་འོ་འདི་ིད་ཀི་དོན་གསལ་བར་བ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་ཞྲེས་སོགས་

ཏྲེ་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །སང་བས་སོ། །གདུལ་བ་གང་ཞྲེ་ན། རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་དུ། ལོངས་སྐུ་བང་པའི་ཡུལ། སྤྲུལ་
སྐུ་ན་ཐོས་དང་སོགས་པ་སོ་སྲེ་ལས་དག་ལ་སོགས་པའི་སོད་ཡུལ་ལོ། །དྲེས་ན་དྲེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་སྐུ་དང་རས་
ཐ་མི་དད་དམ་འབྲལ་མི་རུང་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀང་ཁྲེད་གསུམ་རས་ཐ་དད་པར་བཞག་གོ །་་་་་པ་ནི་དྲེའི་མཐུའི་བྲེ་བྲག་གི་ཐ་དད་པ་ལྟར་སང་

བའི་དབང་གིས་སོ་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །ཀང་རིམ་བཞིན་གདུལ་བ་དྲེ་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་སོ་སོ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕིར། གསུམ་པོ་ཐ་དད་པའི་དཔྲེར་བུམ་སམ་བཞིན་ཞྲེས་གསྲེར་རོ། །་་་་་དཔད་པར་བ་བ་མང་

ངོ་། །གིས་པ་ལ། ངོ་བོ་སིར་་་་་་རལ་གི་བུ་སོན་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ོན་མོངས་ལ་བ་སྲེ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་རྣམ་རོག་ལ་བས་ཏྲེ་ཟག་པའི་དབང་གིས་

དྲེའི་ོན་མོངས་རྣམས་སྲེ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །བསན། དྲེའི་ཁད་པར་བཤད། གནས་སྐབས་ཆ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྐུ་བཞི་པར་བསན། སྐུ་གསུམ་དང་བཞིའི་རྣམ་བཞག་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་
ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་་་་་་ཟག་པ་ཏྲེ་མཚན་ིད་སར་བཤད་དོ། །རྩ་བ་ནི། མཐར་ཕིན་པའི་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་སོ་
བདུན་ལ་ཆོས་སྐུར་བརོད་ཅྲེས་སོགས་རྲེ་རྲེ་ཡང་སྦྱར་ཞིང་བསྡོམས་ན་དང་སས་བསྡུས་པའི་ལམ་ཤྲེས་
སོགས་མཐར་ཐུག་པ་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ནི་སྐུ་བཞི་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སྦྱར་
རོ། །ཆོས་བཤྲེས་ཀིས། སྐུ་བཞིར་བཞག་ཚེ་ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལ་ཆོས་སྐུ། གསུམ་དུ་བཞག་ཚེ་ཆོས་ིད་ཀི་སྐུ་
ལ་ཆོས་སྐུར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཟླ་ཟྲེར་དུ། ཆོས་ཀི་སྐུ་སྲེ་ཚོགས་ཞྲེས་དང་། དག་ལྡན་དུ། ཆོས་ིད་ཀི་སྐུར་
བརོད། ཅྲེས་དང་། རང་ཀིར། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོར་བརོད་ཅྲེས་འཆད་དོ། །ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཆོས་དྲེ་དག་གང་
ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་དང་། ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སར་བཤད་པའི་དན་པ་
སོགས་དང་། ས་མ་འཇུག་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བམས་སོགས་དང་། ལམ་ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་
ནང་གཟུགས་ཅན་སོགས་དང་། ཟད་པར་ལ་བདུན་ཏྲེ། དབྲེ་བ། རྲེན། སྦྱོང་ཚུལ། གྲུབ་པའི་ཚད། མཚན་མ་
བྲེད་པ། སྲེ་མཆྲེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ས་དང་། སོགས་ནས། བཅུ་དང་
ངོ་། །ངོ་བོ་ཞི་ལྷག་ཏུ་ཐོགས་མྲེད་དང་།་་་་་ཀུན་བཏུས། མཛོད་དུ།་་་་་བརྒྱད་མ་ཆགས་ཞྲེས་བརྒྱད་མ་ཆགས་པའི་དགྲེ་བ་ཕི་མ་
གིས་ནི་གཟུགས་མྲེད་ཀི་ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤྲེས་དག་པ་པར་བཤད་དོ། །་་་་་གིས་ནི་གཟུགས་མྲེད་དག་ཅྲེས་སོ། །གིས་པ་



རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་སྨདཆ།   267 

ནི། མཛོད་སོགས་སུ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་དག་པ་བ་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་དྲེ། བསམ་གཏན་
མཐའ་ན། ཞྲེས་སོ། །ཨཱརྻས། རོག་དཔོད་ཞི་བས་བསམ་གཏན་གིས་པ་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་
ནི། དང་པོ་ནི་སྦྱོང་ཚུལ་ཏྲེ།་་་་་ཨཱརྻ་དོན། སའི་སྦྱོང་ཚུལ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་དམིགས་རྲེན་་་་་་མ་བཤད་པས་འདི་

རུང་ངམ་དཔད་མྲེད་པར་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་སས་ཁབ་པར་་་་་་ཨཱརྻའི་དོན་མོས་པའི་ཡིད་བྲེད་སོན་དུ་བཏང་ནས་དངོས་
གཞིའི་དུས་སུ་ས་ཞྲེས་པའི་མིང་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་གོམས་པར་བྲེད་པའོ། །་་་་་སར་མ་གོམས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་གཞན་་
་་་་ཨཱརྻ་དགུའི་རིམ་བཞིན་་་་་་ལྷུང་བཟྲེད་མཁར་གཞོང་སོགས་སོད་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་དང་་་་་་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པའམ་རས་སོགས་ཆུ་

ཚགས་ལས་གཙགས་པ་ཨཱརྻ་མྲེ་འབར་བ་འཐུག་པོ་དང་བུ་ག་་་་་་ཨཱརྻ་རྒྱས་པར་དངས་སོགས་ནས་རླུང་ལུས་ལ་རྲེག་པ་དང་།་་་་་ཨཱརྻ། 

ཚོན་སོན་པོ་སྲེར་དམར་དཀར་པོས་དཀིལ་འཁོར་བས་པ་དང་།་་་་་ཨཱརྻ། མཐོ་་་་་་ཨཱརྻ་གང་སོར་བཞི་པའི་བུ་ག་ནམ་
མཁའ། བུམ་་་་་་ཨཱརྻ་ནང་དུ་མར་མྲེ་བཞག་པའི་འོད་རྩིག་་་་་་ཨཱརྻ་ངོས་ལ་ཕོག་པའི་སང་བ་་་་་་ཨཱརྻ་རྣམས་དམིགས་རྲེན་
དུ་བས་ཏྲེ།་་་་་སར་བསོམས་པ་གོམས་པ་ལ་གཞན་དུ་ཨཱརྻས་བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་ལ་རྲེན་ནས་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཁབ་པར་་་་་་ཐམས་ཅད་སའོ་ཆུའོ། །ཞྲེས་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ལ་ཟྲེར་རོ། །མོས་པ་ཡིད་བྲེད་སོན་དུ་བཏང་ནས་དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་ཆུ་ལ་
སོགས་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་མིང་ཙམ་ལ་་་་་་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་སྲེམས་བཞག་ནས་ཞྲེས་ཨཱརྻ་དམིགས་ནས་གོམས་པར་བྲེད་པའོ། །བཞི་པ་ནི། 
དྲེ་ལྟར་གོམས་པས་སར་དམིགས་རྲེན་དུ་བས་པའི་རིགས་མཐོང་བ་ན་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བས་པ་བཞིན་དུ་ས་ལ་
སོགས་པས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་སང་བའོ། །་་་་་ཨཱརྻ་དོན། ལྔ་པ་ལ། ཆུའི་་་་་་ཨཱརྻ་འཛིན་པའི་མཚན་མ་ནི་ཆུ་ལྦུ་
བ་དང་ཆུ་བུར་དང་འདྲེས་པའི་་་་་་ཨཱརྻ་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། སང་བའི་མཚན་མ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་
ནོར་བུའི་རླུང་ཡབ་ལྟ་བུ་མི་གཡོ་བའི་་་་་་ལྟ་བུ་དང་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་གི་མྲེ་ལོང་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་གནས་པ་
དང་། མྲེ་སོགས་ཀི་་་་་་ཨཱརྻས་དོན་མཚན་མ་གིས་རིམ་བཞིན། མྲེ་ཆད་ཅིང་ཆད་ཅིང་ལྟུང་བ་ལྟ་བུར་གཡོ་བར་
གནས་པ་དང་དུ་བ་འཐུལ་བར་སང་བ་སོགས་སོ། །་་་་་ཨཱརྻ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ལྭ་བ་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་
སོགས་་་་་་གསྲེར་གི་རླུང་ཡབ་ཀབ་ལྟ་བུར་ལྟ་བུར་མི་གཡོ་བར་གནས་པའོ། །ཡང་འོ་མ་བསྐོལ་བ་ཕོག་པའི་རླངས་པ་འཐུལ་
བ་ལྟ་བུ་དང་འདུག་པ་བཞིན་མི་གཡོ་བའོ། །ཡང་སོན་པོ་སོགས་བཞི་ལ་མྲེ་ཏོག་གྲེ་སར་དང་སྡོང་བུ་མྲེད་པ་
སོན་པོ་སོགས་ལྟ་བུ་དང་།་་་་་ས་ལས་འབར་བ་ལྟ་བུར་སང་། ཟད་པར་གི་དཀིལ་འཁོར་ལས་འཕགས་ནས་ནོར་བུའི་རླུང་
ཡབ་ལྟ་བུར་ནམ་མཁའ་ལ་སང་བའོ། །རྩིག་པའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པར་བུ་ག་དང་འད་བར་་་་་་ནམ་



268   ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

མཁའ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་སང་བར་གྱུར་ལ་བསྲེད་ཀང་མི་འཕྲེལ་བ་དང་།་་་་་དམིགས་པས་ཁབ་པར་མོས་ཀང་ཁབ་པར་མི་སང་བའོ། །ནམ་མཁའི་
དཀིལ་འཁོར་ལྟར་གྱུར་ནས་ྲེ་བར་གནས་ཤིང་བསྲེད་ན་འཕྲེལ་བ་དང་སའམ་རྩིག་་་་་་ཨཱརྻ་པར་སྲེས་པའམ་
འབར་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་འད་བར་གྱུར་པ་དང་སང་བའི་ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་དང་འད་བའོ། །་་་་་
ཀུན་ཨཱརྻ་སའི་མཚན་མ་མ་བཤད་དོ། །དྲུག་པ་ནི།་་་་་དྲེ་དག་གྲུབ་པ་ན། རིམ་པ་ལྟར་ཆུ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་
ནས་རྐང་པའི་འགོ་་་་་་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་མང་པོར་འགྱུར་སོགས་དང་། ས་ལ་བི་འཛུལ་བྲེད་་་་་་སྲེང་དུ་འབྱུང་ཆུའི་ཆར་འབྲེབས་པ་དང་རི་བོ་སོགས་

ཆུ་བོ་དང་རྒྱ་མཚོར་སྤྲུལ་ཀུན་ཨཱརྻ་སོགས་དང་། ཤི་དུས་ལུས་སྲེག་སོགས་དང་། རླུང་ལྟར་མགོགས་པར་འགོ་སོགས་་་་་་རླུང་

གི་ཆར་འབྲེབས་དང་། གཟུགས་སོན་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་མུན་པར་བྲེད་སོགས་དང་། གཟུགས་སྲེར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་
གསྲེར་སོགས་སུ་བྲེད་པ་དང་། དམར་པོར་སྤྲུལ་སོགས་དང་། དཀར་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་། གིད་རྨུགས་རིང་དུ་
བྲེད་སོགས་དང་།་་་་་སིབས་པ་རྣམ་འབྲེད་ས་དང་རི་སོགས་ཀི་ནང་ནམ་མཁར་སྤྲུལ་ནས་སོད་ལམ་བྲེད། རྩིག་སོགས་ལ་ཐོགས་་་་་་ཨཱརྻ་མྲེད་དུ་
འགོ་སོགས་དང་། གཟུགས་གསལ་བ་དང་གིད་རྨུགས་རྒྱང་རིང་དུ་བྲེད་སོགས་སོ། །་་་་་མུན་པ་འཇིག་ལྷའི་མིག་གིས་ཡུལ་

སང་བར་བྲེད་བདུན་པ་ནི། གཟུགས་མྲེད་ཅི་ཡང་སིད་རྩྲེ་ལ་མི་བཞག་སྲེ། འདི་གྲུབ་པ་ན་སང་བའི་མཚན་མ་གསལ་
པོ་སོགས་གསལ་བར་དགོས་པ་ལ་དྲེ་གིས་ཧ་ཅང་སྲེམས་ནང་དུ་བསྡུས་ཤིང་མི་གསལ་བས་སོ། །དབང་པོ་
ལྔ་ལ་མི་བཞག་སྲེ་ཕི་རོལ་ཏུ་སོ་མི་ནུས་པས་སོ། །དི་རོ་ལ་མི་བཞག་སྲེ་གཟུགས་སུ་སོ་མི་ནུས་པས་སོ། །ས་
ལ་མིན་ཏྲེ་རྒྱུན་མྲེད་པས་སོ། །ཨཱརྻས། རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཁབ་པར་སོ་བས་ན་ཟད་པར་གི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །ཞྲེས་
པས་སོ། །འདི་ས་བཤད་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ས་ལ་སོགས་པར་མོས་པའི་རྣམ་པ་བར་མྲེད་ཅིང་མཚམས་མྲེད་
པར་རྒྱས་པར་བྲེད་པས་ན་ཟད་པར་གི་སྲེ་མཆྲེད་དོ། །ཟད་པར་ནི་མཐའ་དག་གོ །ན་རང་རང་དོན་དུ་བསོམ་
ཞིང་རང་ལ་གྲུབ་བོ། །་་་་་གསུངས་ཡང་ཕལ་ཆྲེ་བ་སྲེ་གཞན་ལ་ཡང་སོན་པར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་རལ་གིའོ། །བང་པ་གཞན་དོན་དུ་
བསོམས་ཞིང་གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་བོ། །འདིར་ནི་དྲེ་མཐར་ཕིན་པའི་དབང་གིས་མཐའ་དག་པར་སྤྲུལ་ནུས་ཤིང་
གཞན་ལ་སང་བར་བྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐར་ཐུག་སོགས་སོ། །ཟིལ་གནོན་བརྒྱད་ནི། བདག་རྲེན་བསམ་གཏན་
བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྲེན་ནས་ནང་རང་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་
དོག་བཟང་ངན་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞིང་གཟུགས་དྲེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤྲེས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་
བའི་ཟིལ་གནོན་ནི་ཟིལ་གནོན་དང་པོའ།ོ །དྲེ་བཞིན་དུ་ཕིའི་གཟུགས་ཆྲེན་པོ་ལ་སྦྱར་བ་གིས་པ།་་་་་དྲེ་གིས་གཟུགས་
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ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཟིལ་མནོན་ནོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་སོ་སོར་ཆུང་ངུ་ལ་སྦྱར་བ་
གསུམ་པ། ཆྲེན་པོ་ལ་སྦྱར་བ་བཞི་པ་སྲེ་བཞི་དང་། ཆུང་ངུ་བཅུད་ཀི་་་་་་ཀུན་བཏུས་བཟང་ངན་ལྷ་མིའི་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཆྲེན་
པོ་སོད།་་་་་ཁིམ་དང་རི་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་ཞྲེས་སིང་། བཟང་ངན་ནི་་་་་་སྡུག་མི་སྡུག་ཅྲེས་སིང་མཆོག མཛེས་མི་མཛེས་ཤྲེས་པ་ཞི་གནས་
ཀིས་་་་་་ཀུན་བཏུས་དོན་ཨཱརྻ་དངོས་མཐོང་བ་ལྷག་མཐོང་གིས་སོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་ཨཱརྻ་དངོས། དང་པོ་གིས་་་་་་ཀུན་བཏུས་དོན་རྒྱལ་སས་

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར་་་་་་གིས་སྒྲུབ་ཅྲེས་སིང་མཆོག་གོ །ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུན་ཕི་མའོ། །ཕི་
མ་གིས་གཟུགས་མྲེད་་་་་་ཀུན་བཏུས་དོན་རྒྱལ་སས་གཟུགས་ལྟ་བའི་འོ། །་་་་་སར་ལྟར་སྦྱར་རོ། །ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་
ཤྲེས་པ་དག་ཁོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་སོན་པོ་ཁ་དོག་སོན་པོ་སོན་པོར་ལྟ་བར་སོན་པ་འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་
རྣམས་ལ་ལྟ་སྲེ། དཔྲེར་ན། ཟར་མའི་མྲེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སྲེའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོན་པོ། ཁ་དོག་
སོན་པོ་སོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སོན་པོ་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞིན་དུ་ནང་གཟུགས་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པས་ཕིའི་
སོན་པོ་སོགས་ལ་ལྟ་ཞིང་་་་་་བཞི་ཁར་ཐོན་དྲེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤྲེས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སྲེ་དྲེ་ལྟར་
འདུ་ཤྲེས་པ་འདི་ནི་ལྔ་པའོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེར་པོ་དོང་ཁའི་་་་་་ཀར་ནི་ཀ་བཙུན་གོལ་མྲེ་ཏོག་དང་རས་དང་སྦྱར་བ་དྲུག་པ། 
དམར་པོ་བན་དྷུ་ཛི་བ་ཀའི་མྲེ་ཏོག་དང་རས་དང་སྦྱར་བ་བདུན་པ། དཀར་པོ་སྐར་མ་པ་ཝ་སངས་དང་རས་དང་
སྦྱར་བ་བརྒྱད་པའོ། །དྲེ་ལ་སོན་པོ་ནི་བསན་པའོ། །་་་་་ཨཱརྻ་བཙུན་ཁ་དོག་སོན་པོ་ནི་ལྷན་སྲེས་སོ་་་་་་ཨཱརྻ་བཙུན་སོན་པོ་
ལྟར་སོན་ནི་སྦྱོར་བྱུང་་་་་་གོལ་སྡྲེ་གིས་ཀ་འོད་སོན་འབྱུང་བ་ནི། དྲེ་གིས་ཀ་འོད་འཕྲོ་ཞིང་་་་་་གོལ་སྲེ་གིས་ཀ་མདངས་
གསལ་བའོ། །མྲེ་ཏོག་ལྷན་སྲེས་རས་་་་་་གོལ་སྡྲེ་གིས་ཀ་སྦྱར་བའི་དཔྲེ་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ནི་དབང་བསྒྱུར་་་་་་གོལ་སྡྲེ་

གིས་ཀ་ནས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འདུ་ ཤྲེས་པ་ནི། ཟིལ་གིས་ནོན་ནམ་མ་ནོན་ཡང་རུང་སྲེ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གི་འདུ་
ཤྲེས་མྲེད་པའོ། །་་་་་གོལ་སྡྲེ་གིས་ཀ དྲེ་བཞིན་ནི་་་་་་གཅིག་གིས་རིག་པར་བའོ་ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་ཁད་པར་་་་་་རྒྱལ་སས་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་
ལས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ཁད་པར་བའོ། །དྲེ་ལ་རྣམ་ཐར་གིས་དམིགས་པ་ལ་མོས་པར་བྲེད།་་་་་ཀུན་བཏུས། ཟིལ་
གནོན་གིས་དམིགས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་་་་་་རམ་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཞྲེས་ཀང་ཀུན་བཏུས་ཟད་པར་གིས་དམིགས་པས་ཁབ་པར་
བྲེད་ཅིང་རྣམ་ཐར་རྣམས་རོགས་པར་གྲུབ་པར་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཀུན་བཏུས་སོ། །དྲེ་དག་ངོ་བོ་ཞི་ལྷག་ཏུ་
འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་དོ། །ཐུབ་པ་སིབ་ཀུན་ངྲེས་པར་གོལ། །ཞྲེས་སོགས་དངས་ལ་བཤད་དོ། །བཞི་པ་ལ་
བརྲེན་ནས་་་་་་མདོར་བསམ་གཏན་ལ་གནས་སོ་ཞྲེས་ཕ་རོལ་གི་ནས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཞྲེས་སོགས་དང་། མཚན་མ་
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ནི་འབད་རྩོལ་ལོ་ཞྲེས་སྨོན་མཁྲེན་དང་། སར་བཤད་སོགས་དང་། བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་་་་་་ཀུན་བཏུས་ཇི་ལྟར་
་་་་་ཀུན་བཏུས་བཞྲེད་བཞིན་ལུས་འདོར་ལྲེན་གནས་པ་་་་་་ཀུན་བཏུས་ལ་དབང་འབོར་བའི་ཞི་ལྷག་མཐར་ཐུག་ནི་རྲེན་ནམ་
གནས་ཡོངས་སུ་དག་པ། ཇི་ལྟར་བཞྲེད་བཞིན་དམིགས་པ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ལ་མངའ་བརྲེས་པ་དམིགས་དག 
བཞྲེད་བཞིན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ཐུགས་དག བཞྲེད་བཞིན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་དམ་གཟུངས་་་་་་ཤྲེས་བ་དང་

ཤྲེས་པ་ཞྲེས་ཟླ་ཀུན་བཏུས་མདོར་བསན་ལ་གནས་ཞྲེས་ཀི་སོ་ལ་དབང་་་་་་ཤྲེས་བ་དང་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཀུན་བཏུས་མདོར་བསན་ལ་གནས་ཞྲེས་བསྒྱུར་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་
སམ་མཁྲེན་པ་་་་་་ཤྲེས་བ་དང་ཤྲེས་པ་ཅྲེས་ཟྲེར་ཀུན་བཏུས་མདོར་བསན་ལ་གནས་ཞྲེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྲེ་བཞི་དང་།་་་་་སིང་ཟླར་སྲེམས་ཀི་གནས་

ངན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་སྲེམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགྲེ་བའི་རྩ་བ་ནི་ཐུགས་ཡོངས་དག་མ་རིག་པའི་ཕོགས་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་ཤྲེས་པ་དང་། 

ཤྲེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡོངས་སུ་དག་པའོ་ཞྲེས་སོ། །དང་པོ་གིས་སར་དང་དོན་འདའོ། །སོན་ཁ་ཟས་དང་སྨན་
སོགས་མྲེད་པས་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་སྲེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དྲེ་དག་བིན་པའི་སྦྱིན་པའི་བདག་འབྲས་
གང་ཞིག་བཞྲེད་བཞིན་ཚེ་གནས་གཏོང་ལ་དབང་འབོར་་་་་་སིང་ཟླར་བ་ཚེ། སོན་སྲེམས་ཅན་ལ་གང་མཁོ་བིན་པའི་
བདག་འབྲས་གང་ཞིག བཞྲེད་བཞིན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་སྲེམས། ཡོ་བད་ས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་བིན་
པའི་བདག་འབྲས་གང་ཞིག་་་་་ཨཱརྻས་དགོངས། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརྲེས་པས་ནོར་གི་ཆར་འབྲེབས་ནུས་པ་
ཡོ་བད། འོན་ཀང་འགའ་ལ་མི་སྦྱིན་པ་ནི་བིན་ན་སྡིག་པ་འཕྲེལ་བ་སོགས་མཐོང་བས་ཏྲེ། ་་་་་མདོར་བློ་གོས་ཡངས་པ་རྣམས་ལ་

ནོར་མྲེད་དགྲེ་འགྱུར་ཏྲེ་དབུལ་གྱུར་ིད་ནི་བླ་ཡི་སྡིག་སོད་དྲེ་ལྟ་མིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲེག་བསྡུས་སུ། ལས་དང་སིབ་དང་མངོན་གྱུར་
དང་། །སོག་དང་གནོད་བྲེད་མཐོང་བའི་ཕིར། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི། །སྲེམས་ཅན་ལོངས་
སོད་མི་ཐོབ་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །སོན་སྲེམས་ཅན་ྲེས་སོད་སྤོང་བར་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀིས་བདག་
འབྲས་གང་ཞིག ཁམས། ས། སྲེ་གནས། འགོ་བ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་
བ་ལས།་་་་་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་ལུས་ངག་གི་ལས་འགྲུབ་པ་ཞྲེས་ཨཱརྻས་སིང་ཟླ། གང་ཞིག བཞྲེད་བཞིན་དུ་སའམ་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་དུ་་་
་་་འགོ་བ་སྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་་་་་་ཨཱརྻ་སྲེ་བ་སྲེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་སྨོན་པ་འགྲུབ། །ཅྲེས་སོ། །གནོད་ལན་དུ་གནོད་
པ་མ་བས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་གཞན་གི་མོས་ཡུལ་་་་་་ཨཱརྻ་དགོངས་བསྲུངས་པའི་བཟོད་པའི་བདག་འབྲས་གང་
ཞིག ཇི་ལྟར་མོས་བཞིན་ས་སོགས་གསྲེར་སོགས་སམ་སངས་རྒྱས་མང་པོ་སོན་ནུས་པ་མོས་པ། སོན་གི་
བརྩོན་པར་གི་བདག་འབྲས་གང་ཞིག ཇི་ལྟར་་་་་ཨཱརྻ་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་་་་་་ཨཱརྻ་སྨོན་ལམ། བསམ་གཏན་གི་
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བདག་འབྲས་གང་ཞིག མངོན་ཤྲེས་ལྔས་བསྡུས་པའི་་་་་་ཨཱརྻས་དངོས་སིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་སོན་ནུས་པ་རྫུ་འཕྲུལ། ཤྲེར་
ཕིན་རོགས་་་་་་གོང་མ་ཀུན་ལའང་བསྲེས་པའི་བདག་འབྲས་གང་ཞིག སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི་སོགས་མངོན་དུ་བྲེད་
ནུས་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་མངོན་དུ་བྲེད་ནུས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་་་་་་གང་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་སིང་ཟླ་གང་ཞིག 
གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་མིང་ཚིག་ཡི་གྲེའི་ཚོགས་གཞན་དང་གཞན་གིས་སོན་
ནུས་པ་ཆོས་ལ་དབང་བ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེ་དབང་བཅུ་དང་། སར་བཤད་སོགས་དྲེ་པའི། ནས། དག་པས་དྲེ་པའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་འདི་ལ་དང་། བསྲེངས་པ་ནི་འཇིགས་པས་བཅབ་པ་སྲེ་གསང་བར་སོགས་སོ། །གུས་པས་ན། 
མ་གུས་ནས་མི་ན། གིས་ཀ་ནི་ཕྲེད་གུས་ཕྲེད་མ་གུས་སོགས་དང་ཤྲེས་བཞིན་དུ་བཏང་སོམས་སོགས་
སོ། །རྒྱ་མཚོའི་བརླབས་ལྟར་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་སོགས་སོ། །བག་ལ་ལ་ནི་ོན་མོངས་སྤངས་ཀང་མ་སྤངས་
པ་ལྟ་བུའི་སོད་པ་སོན་པའི་རྒྱུ་སོད་ལ་ཆགས་པའི་ག་རྩིའི་དི་ལྟ་བུའོ། །་་་་་དྲེ་ཡན་ཨཱརྻས་དངོས་ིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་
སུ་སྨིན་སོགས་གཟིགས་པས་རག་ཏུ་སྲེ་བོ་སོགས་དང་། སོགས་ཕི་མ་སངས་རྒྱས་སའི་གཞི་ཤྲེས་དང་གནས་
ཀུན་་་་་་སྒྱུར་ལ་མང་ཡང་འདིར་གཞིའི་རྣམ་ཤྲེས་གྱུར་པ་སྲེ་སྤངས་པས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་
བཞི་པ་ཆོས་སྐུར་བརོད་ཅྲེས་བ་བ་ནི་སྐུ་བཞིར་བཞྲེད་པའི་མཁན་པོ་རྣམ་སང་སོགས་ཁ་ཅིག་གིའོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པའི་འཆད་ལུགས་དགོད། བཞིར་འདོད་པས་དྲེ་ལ་གནོད་བྲེད་བརོད་པའི་
ཚུལ། དྲེའི་སོན་སྤོང་ལན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཨཱརྻ་སོགས་གསུམ་དུ་བཞྲེད་པ་་་་་་འདིར་ཆོས་བཤྲེས་འགྱུར་ྲེས་

གཞན་དག་སོགས་ཏྲེ། དྲེ་ིད་ཀང་དྷར་ཏཱ་ཀཱ་ཡ་ཞྲེས་ཆོས་ིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་པར་བརོད་རྒྱུ་ལ་སྡྲེབ་སྦྱོར་གི་དབང་
གིས་ངོ་བོའ་ིརྲེན་ཏཱ་ཕིས་ཏྲེ་མི་མངོན་པར་བས་ནས་དྷཱརྨྨ་ཀཱ་ཡ་ཞྲེས་བས་ནས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན་
ཞྲེས་་་་་་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་འདུས་བས་ཀི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཆོས་དྲེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ནི་ཆོས་སྐུའོ། །ཞྲེས་པར་སོང་བས་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྱུར་པ་སྲེ་མྲེད་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་

བའི་སོན་ཡོད་ཅྲེས་ཨཱརྻའོ་དགོངས་པའོ། །བསན་ནོ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་དག་ན་རྲེ། ཀུན་རོབ་
ཏུ་ལོངས་སྤྲུལ་སོགས་དོན་ཁད་པར་ཅན་སང་བ་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་སོན་སོགས་མཛད་པ་གནས་མ་ལུས་
པར་གྱུར་པས་གྱུར་པ་གིས་མྲེད་ཀི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གི་ཚོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རས་
ཡོད་མིན་པར་ཐལ། གསུམ་གིས་ཅི་ལྟར་བསྡུ་སྲེ། གསུམ་གང་ཡང་མིན་པས་སོ། །ཁབ་ཁས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གི་
ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་དུ་གངས་ངྲེས་པས་སོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། གདོན་མི་ཟ་བར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་ཁས་བླང་
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དགོས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕྲིན་ལས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སོ། །རྩ་
རགས་གྲུབ་སྲེ། རིམ་བཞིན་འདུས་བས་ཡིན་་་་་་རིམ་པ་པའི་ཕིར་སོབ་པའི་ནང་ནས་བང་འཕགས་ཁོ་ནའི་དངོས་ཀི་
སོད་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིར། སོ་སྲེ་ན་ཐོས་ཀི་དངོས་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །་་་་་ལན་མི་ཐྲེབས་པས་བཞིར་དབྲེ་

བ་མི་འཐད་རྒྱུ་མྲེད་ཅིང་གཞུང་འདིའི་དགོངས་པར་མི་སང་ངོ་། །གསྲེར་ཆོས་བཤྲེས་ཀིས་གཞན་དུ་བཤད་དྲེ། དགོངས་པ་མིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དང་པོའ་ིཕོགས་ཀི་སོན་སྤོང་། དྲེའི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཁ་
ཅིག་ན་རྲེ། འདིར་ཆོས་སྐུར་བརོད་ཅྲེས་པས་ཆོས་སྐུ་བཞི་པར་བསན་ན་གོང་གི་ལུས་སུ་ངོ་བོ་ིད་སོགས་ཏྲེ་
ཞྲེས་བ་བའི་ས་འབྱུང་བར་རིགས་ཏྲེ། ལུས་དང་ཡན་ལག་རིམ་པ་མཐུན་པར་རིགས་པས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མི་
འབྱུང་བས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་བཞིར་འདོད་པ་དག་ན་རྲེ། དོན་ལ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་དགོས་པ་
སོགས་ནས་ངོར་ཆོས་སྐུ་མཛད་བཅས་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རོགས་པ་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཁོ་ན་མཛད་པ་དང་སྦྱར་ནས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་མཛད་པར་ཤྲེས་པའི་ཕིར་དུའོ། །ཡན་ལག་
རྒྱས་བཤད་འདིར་ལོངས་སྤྲུལ་གི་གོང་དུ་བསན་པ་ནི། སྐུ་མཆོག་གི་རིམ་པ་བཞིན་བསན་པས་ལུས་དང་རིམ་
པ་མ་མཐུན་ཡང་སོན་མྲེད་དོ། །བཞི་ཡིན་པ་ལ་སོན་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར། ཕོགས་གཞན་སགས་ལས། སྐུ་བཞིར་
གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགལ་སོགས་སོ། །་་་་་ངྲེས་པར་སྦྱོར་ཕྲྲེང་ལྟོས་དྲེར་མཐའ་དག་དཔིས་ཕིན་པར་བཀོད་ཡོད་དོ། །ཆོས་བཤྲེས་ནི། 
སོབ་དཔོན་རང་ལུགས་ལ་སྐུ་དུར་བཞག་ཀང་འགལ་བ་མྲེད་པར་བཞྲེད་དྲེ། འདིར་ཡང་གཞན་དག་ཁ་ཅིག་ཅྲེས་
བཤད་པའི་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་པས་སོ། །བཞིར་བཞྲེད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་རྣམ་སང་གི་ལུགས་ཏྲེ་དྲེའི་ལུགས་
བཀོད་པ་ཡིན་གསུང་སྲེ་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །མཚན་ིད་ཐྲེག་པར་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་ཟླ་
ཟྲེར་རང་ཀིར་ཏྲེ། ཤཱནི་སོགས་བཞིར་འཆད་པ་འགོག་སྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ོན་
མོངས་མྲེད་དང་། སྨོན་མཁྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སོགས་སོ། །རྩ་བ་
ནི། ན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གི་ོན་མོངས་མང་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བསམ་གཏན་ལ་བརྲེན་ནས་མངོན་ཤྲེས་ཀིས་
བལྟས་ཏྲེ་བདག་ལྟ་བའམ་མཐོང་བའི་མིའི་ོན་མོངས་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་སྤོང་ཞིང་དམིགས་རྲེན་མི་བྲེད་པ་ཙམ་
མོ། །རྒྱལ་བའི་ོན་མོངས་མྲེད་པ་ནི་གོང་དང་ལོངས་ལ་སོགས་པ་གང་ན་དྲེ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ོན་མོངས་སྲེ་
བར་གཟིགས་པ་དྲེར་བོན་ནས་དྲེ་དང་དྲེའི་ོན་མོངས་རྒྱུན་གཅོད་པར་མཛད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
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སོ། །སོར་ཕྲྲེང་སོགས་དཔྲེར་བའོ། །འགྲེལ་པ་སའོ། །གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་
སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ནས་ནི་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ཀི་དྲེ་པས་འཕགས་ཏྲེ། ཐུགས་རག་ཏུ་མམ་
བཞག་ལ་གནས་པ་སོགས་ལྔ་ལྡན་ཡིན་པས་སོ། །་་་་་རྒྱན་དངོས་ཨཱརྻས་གཞན་འགྲེལ་བར་རོ། འགྲེལ་བ་ནི། འབད་
རྩོལ་གི་མཚན་མ་སོགས་དང་། མཁའ་མམ་སྲེམས་ཅན་གིས་གཅིག་ཅར་འདི་བའི་ལན་སོགས་སོ། །ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ཤྲེས་ནི་་་་་་མམ་པར་མ་བཞག་དུས་མ་ཤྲེས་པའི་དོན་ཤྲེས་པར་སྨོན་ནས་མམ་པར་བཞག་སྲེ་འཇིག་རྲེན་དུ་སོན་བྱུང་བ་འགའ་ཤྲེས་པ་

ཙམ་མོ། །ལྔ་པོ་དྲེ་ལས་བཟློག་སོགས་དང་ལྔ་ལྡན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས། ཆོས་སྐུ་རག་པ་ལ། ཁབ་
རག་གིས་ཀ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། རྩོད་པ་ནི། ཐུབ་ཆྲེན་སོགས་རག་ཏུ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་
པོའ་ིངོ་བོ་ིད་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་རག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཅི་ལྟར་མི་མཛད་དྲེ། སྐུ་
སང་ནས་དོན་མཛད་པར་རིག་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ཚང་ན་དོན་མཛད། མ་ཚང་ན་མི་མཛད་པའི་ལན་
ནོ། །དང་པོ་ལ། ཞྲེས་བ་བའི་ལན་གདབ་པའི་ཕིར་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པའི་
རྒྱུ་ནི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་ནས་དྲེ་འདའི་གདུལ་བ་གང་དང་གང་ལ་གང་གི་ཚེ་ཕན་པའི་བ་བ་གང་དང་གང་
མཛད་པས་གཏན་དུ་ཕན་པར་གྱུར་པ་དྲེའི་ཚེ་གདུལ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྤྲུལ་པ་དྲེ་ ་་་་་ཨཱརྻ་ས་འགྲེལ་ཕི་འགྲེལ་

སང་ནས་དོན་མཛད་དོ། །་་་་་རང་ཀིར་ནི་ཕོགས་སར་་་་་་ལོངས་སྐུ་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་དོ། །ཤཱནིས་དག་ལྡན་དྲེ་ཞྲེས་བ་བ་ནི་ངོ་བོ་
ིད་ཀི་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞྲེས་ཏྲེ་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སྲེམས་ཅན་སྐལ་ལྡན་གང་ལ་ནས་དྲེའི་ཚེ་བཅོམ་
ལྡན་འདས། ནས། བ་བ་མཛད་དོ། །དྲེའི་རྒྱུ་གང་ན། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་སོགས་བརས་པ་ནི་བརྲེས་སམ་
རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་ཞྲེས་གདུལ་བ་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དང་། དྲེའི་དོན་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་བ་བའི་ཕིར་དུ་
བཏབ་པའི་དྲེ་པའི་སོན་གི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པས་ཏྲེ་འདུལ་བྲེད་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུའོ། །སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་
ཚོགས་གིས་རོགས་པ་དྲེས་ན། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟར་དགོས་འདོད་རྩོལ་ནུས་སུ་ྲེ་
བར་གནས་སོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན་ལ་ལར་མི་མཛད་པར་མཐོང་བ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་རང་གི་
ལས་ཀི་ྲེས་པས་སྐལ་བ་དམན་པར་བསྲེད་པ་ལ་མངོན་མཐོ་སོགས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས། གང་ཟག་ལ་ལ་
ལ་དྲེ་འདའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་མཛད་པར་མི་སང་ངོ་སམ་དུ་བམས་པས་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་དཔྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་
ཞིག་སོགས་རྩ་འགྲེལ་སའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། རྩོད་པ་ནི། ཡྲེ་ཤྲེས་ནས། སྐུ་ཆོས་ཅན། ཅི་ལྟར་ནས། 
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བརོད་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། རྣལ་འབོར། ནས། རྲེན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། ནས། འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལན་
ལ། བར་སྐབས་སོགས། རྩ་བ་ནི། ཆོས་སྐུའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཁབ་བརོད་དུ་རུང་། ཁྲེད་ཀི་མཛད་པ་
སོགས་དང་། ཡང་མཛད་པ་དྲེ་ིད་ཟད་མྲེད་ཅྲེས་ཤཱནིས་ཏྲེ་ལྲེགས་སོ། །་་་་་བསན་བཅོས་གསུམ་དུ་བཤད། འགྲེལ་བ་ལ། 
རྒྱུ་ནི་ཡོངས་སུ་སྨིན་གྱུར་སོགས་དྲེ་ལྟར་ཇི་སྐད་སོགས་ཏྲེ་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོ་
བཤད། མཚོན་བྲེད་མཚན་དཔྲེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི་དྲེ་ལྟར་སོགས་ཏྲེ། རྩ་བར། བརྒྱན་
པའི་བདག་ིད་ཀི་གཟུགས་སྐུ་གནས་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཐུབ་པའི་སོགས་
སོ། །འཁོར་ས་བཅུའི་བང་སྲེམས་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ྲེ་བར་ལོངས་སོད་
ཕིར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་སྐུ་སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཀིས་བརྒྱན་པ་
དཔྲེ་བང་བཟང་པོ་་་་་་བྲེད་ལས་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ་བང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་ཐྲེག་ཆྲེན་པོའ་ིཆོས་ཀི་ལོངས་སོད་བླ་ན་
མྲེད་པའི་དགའ་་་་་་བ་དང་བདྲེ་་་་་་བ་དང་། ཚིམ་་་་་་པ་དང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། 
སྲེས་བུ་ཆྲེན་པོར་མཚོན་པར་བྲེད་པས་མཚན་ཏྲེ། ཐུབ་མཚན་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། གསལ་ལ་རོགས་པས་
འཕགས་པ་ཡིན་ཞྲེས་པ་ལྟར་དང་། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་སོགས་ཀི་དྲེ་བཟློག་པའོ། །གཞན་རྒྱུད་ལ་བསོ་་་་་་ཆོས་

བཤྲེས་ཞིང་ཞྲེན་པར་བྲེད་པས་སམ་ནང་གི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་བྲེད་པས་སམ་མཛེས་་་་་་གནོད་པར་བྲེད་པས་དཔྲེ་
བད་དྲེ། ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་ཁོད་མཐོང་ན། །སྲེས་བུ་དམ་པ་ལྲེགས་པར་འཚལ།་་་་་མཚན་གི་ལས། །མཐོང་བ་ཙམ་
གིས་རབ་དང་བར།་་་་་དཔྲེ་བད་ཀི་བྲེད་ལས། །མཛད་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །གིས་པ་ལ། མཚན་དང་། 
དཔྲེ་བད་དོ། །དང་པོ་ལ། དབྲེ་བ་དང་། དྲེའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། མཚན་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། 
ཕག་གི་་་་་་གནོད་འཇོམས་མཐིལ་ལ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ། །་་་་་གནོད་འཇོམས་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ན་་་་་་འཇོམས་འགོ་བར་འཇུག་
པའི་འཁོར་ལོ་་་་་་ཤིང་རའི་འཕངས་ལོ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་འཇོམས་རྩིབས་སོང་ལྟྲེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་་་་་་རུས་པའམ་བ་སོ་ལ་རྐོས་པ་འད་ཡོངས་
སུ་རོགས་པས་མཚན་པ་དང་། རུས་སྦལ་གི་ལྟོ་བ་ལྟར་ཞབས་མཐིལ་་་་་་མདོ་ས་ལ་མམ་པར་འཇོག་ཅིང་ཞབས་
མ་ཞུམ་པ་དང་་་་་་མདོ་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རིན་པོ་ཆྲེའི་་་་་་མདོ་དྲྭ་བས་འབྲྲེལ་བ་སྲེ། ཕག་གི་་་་་་མཐྲེ་བོང་མ་གཏོགས་

མདོ་སོར་ཚིགས་དང་པོ་ནས་ཕག་སོར་གི་ཕྲག་སྲེང་སང་པོ་མྲེད་ལ་སོར་གདུབ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཀང་གཞུག་
ཏུ་རུང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཛེས་པའི་དྲྭ་བས་འབྲྲེལ་བའོ། །གནོད་འཇོམས་སོ། །ཕག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་
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ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་་་་་་པ་ནི་མྲེན་པའོ། །ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་དང་།་་་་་བ་ནི་མདོག་ཕུན་ཚོགས་སོ་ཞྲེས་འཇོམས། ལོངས་སྐུའམ་
མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་དྲེའི་སྐུ་ནི་ཕག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་བཞི་ཕྲག་པ་གིས་ལྟག་པའི་ཕོགས་ཏྲེ་བདུན་ ་་་་་མདོ་ལས། མཐོ་བ་

གིས་ནི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ནས་སྲེས། །ཕག་ལས་གིས་སྲེས་ཐལ་གོང་གིས་སྲེས་ཏྲེ། །མཐོ་བ་གཅིག་ནི་ལྟག་པའི་ཕོགས་ནས་ཏྲེ། །དགྲེ་ཞིང་དག་སྲེ་འོད་གསལ་རབ་ཏུ་

རྒྱས། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མཐོ་བ་དང་།་་་་་ཕག་ཞབས་ཀི་རྒྱབ་ཕྲག་པ་དང་མགིན་པ་ཞྲེས་ཟྲེར། བོལ་གིས་དང་དཔུང་མགོ་གིས་དང་ལྟག་པ་སྲེ་དྲེ་དག་ཤ་རྒྱས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་མདོར། ཕག་ཞབས་དང་མགུལ་གི་ལྷུན་མཐོ་བས་མདུན་མཐོ་ཞྲེས་བའོ། །ཞབས་མཐིལ་གི་དཀྱུས་དང་མཐོ་མམ་པས་
སོར་རིང་དང་། ཞབས་བཞི་ཆ་་་་་་གནོད་འཇོམས་ཕིར་འཕགས་པས་རིང་པ་ཡངས། ཁྲུ་བདུན་གིས་ཆྲེ་བའི་་་་་་མི་ཕལ་པ་བས་

ཞྲེས་གནོད་འཇོམས་ཕིར་སྐུ་ཆྲེ་མདུན་རྒྱབ་གོ་་་་་་གསྲེར་ཡ་ཡོ་མྲེད་པས་དང་། ཞབས་པུས་མོའ་ིལྷ་ང་དང་ལོང་་་་་་མདོ་དངོས་

མོའ་ིཚིགས་་་་་་གནོད་ཀི་རུས་པ་ཕིར་འབུར་མི་མངོན་པ་དང་། འདི་ལོང་བུ་ཆྲེ་བ་དང་དཔྲེ་བད་ཀི་ཆུང་བ་ཡིན་
ཞྲེས། ཆོས་བཤྲེས་སོ། །་་་་་ཁ་ཅིག་འདི་ཕིའི་ལོང་བུ་དང་དཔྲེ་བད་ཀི་ནང་གི་ལོང་བུའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་བ་སྤུ་ནི་གཡས་ཕོགས་སུ་
གྲེན་དུ་འཁིལ་ཞིང་ཞལ་བཟང་པོ་ལ་གྲེན་དུ་ལྟ་བ་འད་བར་རྩྲེ་མོ་གྲེན་དུ་ཕོགས་པ་སྲེ་བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །བིན་
པ་་་་་་བིན་གིས་ཕྲ་ཞིང་དབིབས་མམ་ཞྲེས་སོགས་གནོད་འཇོམས་མམ་ཞིང་རིམ་པར་འཚམ་ལ་རྒྱས་ཤིང་ཟླུམ་པས་རི་དྭགས་ཨྲེ་ནྱ་
ཡའི་འད་བ་སྲེ།་་་་་ཚད་སོར་བཅོ་བརྒྱད་གནོད་འཇོམས། བསྲེ་ཁ་སོའ་ོཞྲེས་དཔལ་་་་་་བྲམ་ཟྲེ་དཔལ་འཛིན་གིས་དག་ནག་གི་འགྲེལ་པར་འཛིན་དང་
ཆོས་བཤྲེས་སོ། །མ་བཏུད་པར་་་་་་མདོ་ཕག་མཐིལ་གིས་པུས་མོའ་ིལྷ་་་་་་མདོ་ངར་སྲེབ་པས་ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས། 
པདྨའི་སྦུབས་སུ་སིང་པོ་ནུབ་པ་་་་་་གནོད་ལྟར་འདོམས་་་་་་ར་དང་གང་པོ་ཅང་ཤྲེས་ལྟར་ཞྲེས་མདོར་ཀི་སྦ་བ་སྲེ་གསང་བའི་མཚན་མ་
སྦུབས་སུ་ནུབ་པའི་མཆོག ལྤགས་་་་་་ཁ་དོག་གསལ་བར་བསན་ཅྲེས་གནོད་འཇོམས་པ་གསྲེར་སྦྱངས་པའི་མདོག་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་
དྭངས་པ་ཡིན་གི་གསྲེར་མདོག་གིས་མ་ཁབ་བོ། །ལྤགས་པའི་སི་སབ་ཅིང་རྡུལ་གིས་མི་གོས་པ་དང་། བ་སྤུ་ནི་
བུ་ག་གཅིག་ནས་གིས་མྲེད་པར་རྲེ་རྲེ་ནས་གཡས་ཕོགས་སུ་ལྲེགས་འཁྲུངས་དང་། ཞལ་གི་སྨིན་མཚམས་ན་
་་་་་ཐིག་ལྲེའི་གནས་སྤུ་དཀར་འཇམ་གཡས་སུ་རིམ་པ་སོ་གིས་སུ་འཁིལ་ཞིང་ི་ཟླ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་འོད་གསལ་
བའི་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པ།་་་་་དཀར་འཇམ། གྲེན་པ་དངས་ན་ཁྲུ་གང་དོ་གསུམ་བཞིའི་བར་དུ་འབྱུང་ལ་བཏང་ན་སྐྱུ་རུ་རའི་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་གཡས་སུ་འཁིལ་ནས་

འདུག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །རོ་སོད་འཕྲེལ་ཁ་ཆྲེ་བས་སྲེང་གྲེའི་རོ་སོད་འད་བ། ལོངས་སྐུ་འདིའི་དཔུང་པའི་མགོ་
མགིན་པ་དང་་་་་་མདོ་རྒྱུད་ལྲེགས་པར་འབྲྲེལ་ཞིང་་་་་་མདོ་ལྷུན་ཟླུམ་པར་གནས་པ། ཐལ་གོང་་་་་་གསྲེར་གི་གཏན་པ་ཕིས་པ་ལྟར་

ཞྲེས་མདོ་ནི་བྲང་ངོ་། །བཅུ་ཚན་གིས་པའོ། །འདིའི་་་་་་ཡོ་གའི་འགྲེལ་ཆྲེན་ཀུན་སིང་མར་རོ་དོ་བའི་ཆ་བདུན་སོང་མགིན་པའམ་ལ་མགུལ་གིས་ན་ཡོད་
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པས་སོ། །ཞྲེས་སོ། །ལགས་ལ་ནད་ཀིས་མ་མས་ཤིང་རོ་མི་ཞིམ་པ་ར་ཆག་ལྟ་བུ་ཡང་རོ་མཆོག་ཏུ་སང་བ་སྲེ། སྐུ་ནི་
ཁྲུན་དང་འདོམས་ཀི་ཚད་དུ་མམ་པས་ཤིང་ནྱ་གོ་དྷ་་་་་་ན་ནྱ་ནི་ངན་པ་སྲེ་རོ་སྨད། གོ་དྷ་ནི་བཟང་པོ་སྲེ་རོ་སོད་དོ། །དྲེ་ལྟྲེ་བ་ནས་གཅལ་བས་མམ་

ཞྲེས་ཡོ་གའི་འགྲེལ་ཆྲེན་ཏྲེ་ཟླ་ཟྲེར་ཡང་ངོ་། །ལྟར་ཆུ་ཞིང་གབ། གཙུག་ཏོར་་་་་་ནི་དབུ་ལ་དཀིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ་ཟླ་ཟྲེར་རོ། །ཟླུམ་ཞིང་གཡས་སུ་
འཁིལ་བ་ཕལ་པའི་ངོར་སོར་བཞི་ཙམ་འཕགས་པ། སིར་ལྟར་མི་མངོན། དབུར་ལྡན། ཨུཏྤལ་དམར་པོ་ལྟ་བུའི་
མདོག་ཅན་གི་ལགས་རིང་པ་ནི་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་ཁྲེབས་ཤིང་མཛེས་པ་ནི་ ་་་་་མདོ་སབ་ལ་ཡངས་པའོ། །ཀུན་
ཤྲེས་པར་བ་ཞིང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བ་བ། མན་པར་འོས་ཤིང་མི་མཐུན་པ་མྲེད་པ། ཟབ་ཅིང་དབངས་ཀི་
རྲེས་སུ་འགོ་བ། མི་མཚུངས་ཤིང་རྣར་སན་པ། རིག་ཅིང་་་་་་ནི་རོགས་པར་བྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ིད་ཀིས་ན་ཁབ་པར་བྲེད་པ་སྲེ་་་་་་ཞྲེས་ཨཱརྻ་
ངག་གི་ལམ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་་་་་་ཀུན་ཨཱརྻ་གི་གསུང་ཚངས་དབངས་དང་། མྲེ་ལོང་་་་་་མདོ་ལྟར་ཟླུམ་ལ་རྒྱས་པས་
འགམ་པ་་་་་་མཛེས་ཞྲེས་མདོ་སོགས་དང་། ཀུནྡ་སོགས་ལྟར་་་་་་དུང་གི་བཅག་འཕྲོ་ཞྲེས་མདོ་ཤིན་ཏུ་དཀར་དང་། མཐོ་དམའ་་་་་་མདོ་

མྲེད་པས་ཚད་མམ། མཚམས་མ་དོད་་་་་་མདོ་པས་ཐགས་བཟང་བླ་འོག་ཏུ་་་་་་ལྷག་ཆད་མྲེད་པར་ི་ཤུ་ི་ཤུ་ཡོད་པས་
གངས་སོགས་ཏྲེ་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །དཀར་ནག་་་་་་མདོ་གི་ཆ་མ་འདྲེས་ལ་དམར་པོས་་་་་་མདོ་མ་གཡོག་པས་
སན་ནི་མཐོན་མཐིང་་་་་་ནི་ཤིན་ཏུ་སོ་བའོ་རང་ཀིར་སན་གི་སྲེང་འོག་གི་རི་མ་གཞོལ་ཞིང་་་་་་མདོ་དོན་མ་འཛིངས་པས་བ་
མཆོག་གི་་་་་་ནི་བྲེའུ་གཞོན་ནུའོ། །ཡང་ན་བ་མཆོག་ནི་ཁྱུ་མཆོག་གོ་ཞྲེས་སིང་བ་ལང་གི་མཆོག་གོ་ཞྲེས་ཟླ་ཟྲེར་རི་མ་འད་བའོ། །འདི་དག་སོགས་
སོ། །འགྲེལ་བ་ལ་ཕྲེད་ས་མ་རྒྱུ། ཕི་མ་འབྲས་བུའོ། །བསུ་བ་སོགས་པ་ཆོས་ན་པ་་་་་་མདོ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་་་་་་
མདོ་མཆོད་རྲེན་ལ་སི་སང་བྲེད་སོགས། འཁོར་མང་བའི་ས་ལྟས་སོ། །་་་་་མདོ་སོག་ལ་བབ་ཀང་བརན་པ་སོགས་
དང་སྦྱིན་པ་སོགས་བསྡུ་བའི་སོགས། མྱང་བ་དི་རོ་རྲེག་བ་ལ་སོགས་པ་ག་ནོམ་སོགས་དང་། བལྡག་པ་དང་
བཏུང་བ་སོགས་དང་། བསད་བ་བཅིངས་་་་་་མདོ་པ་ལ་སོགས། སོག་བསྲུངས་་་་་་མདོ་ཏྲེ་འཚོ་སོགས་དང་། དགྲེ་བ་
གསར་དུ་སོགས། ཕིར་ཞིང་སྤྲེལ་བས་སོགས་དང་། ས་གཏན་ཚིགས་གསོ་བ་རིག་པ་སོགས་པ་ལྷམ་སོགས། 
རང་ལ་ནོར་སོགས་མྲེད་ཅྲེས་ཕིར་མ་སྤངས་སོགས། འཁྲིག་པ་ལས་ཚངས་སོད་སོགས། གདིང་བ་དང་དགབ་
པ་སོགས། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གནས་ཁང་སོགས་དམ་པ་སོགས། རྣམ་གཡྲེང་སོགས་ཡོངས་སུ་སྤངས་
སོགས། མཁན་སོབ་ཕ་མ་སོགས་བླ་མ་སོགས་ཞིང་མུ་ཅོར་མི་ས་བས་རོ་སོད་སོགས། ཚེ་འདིར་ཕན་ས་སན་
པར་ས་བ་ཕི་མར་ཕན་ས་ལྲེགས་སའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བསབ་པར་བས་སོགས། སྨན་དང་སོགས་པ་ཕན་
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པའི་ཟས་རིམ་གོ་སོགས། གཡོག་དང་རིམ་གོ་བས་སོགས། བསིལ་ཁང་དང་ཁྲོན་པ་དང་རྒལ་དཀའ་བར་ཟམ་
པ་སོགས་བྲེད་པ་ཡང་དག་སོགས་དང་། འདུག་གནས་སོགས་ལྷག་པར་སོགས། འཇམ་པོ་དང་སོགས་་་་་་མདོ་པ་
སན་ཞིང་མྲེན་པའི་གསུང་མངའ་བས་སོགས། ཁམས་ྲེ་རིང་ཐམས་ཅད་སོགས་ནས་གཅིག་ཅར་དུ་མཚུངས་
པར་དམ་པའི་ཆོས་སོགས། བཀུར་བ་དང་མི་བརས་པ་སོགས། ཡུན་རིང་པོ་ནས་བདྲེན་པའི་ཚིག་སོགས། 
ཕན་ཚུན་འབྲེད་པའི་ཕྲ་མ་སོགས། འད་བར་བམས་པས་བལྟས་ཞྲེས་སོགས། མི་སྡུག་པ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་པ་
སྡུག་པ་ལ་ཆགས་་་་་་ཨཱརྻ་པ་མྲེད་པར་རོངས་་་་་་ཨཱརྻ་པ་མྲེད་པའི་སན་གིས་བལྟས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། རྒྱུ་གྲུབ་པས་མཚན་གྲུབ་པར་བསན། འགྲུབ་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སའོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ་སའོ། །གིས་པ་ལ། ས་འགྲེལ་ནི། དྲེ་ལྟར་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། ཐུབ་པའི་ཞྲེས་རྲེ་རྲེ་སྦྱར་ཏྲེ། 
མདོག་ལྟར་དམར་བ་དང་། མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་སྣུམ་པ་དང་། གཤོང་བུ་མྲེད་པའི་མཐོ། རྩྲེ་མོ་ཟླུམ། ཤས་
ཁྲེངས་པས་རྒྱས། རྩ་བ་ནས་བིན་གིས་ཕྲ། རྩ་ཕིར་མི་མངོན། རྩ་ལ་མདུད་པ་མྲེད། ལོང་བུ་ཆུང་ཤོས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་

ནང་མ་འབུར་བ་མི་མངོན། ཞབས་ཆྲེ་ཆུང་རིང་ཐུང་མྲེད་པས་མམ་དང་། བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །མིའི་སྲེངྲེ་་་་་་མདོ་

ཡིན་པས་སྲེངྲེ་སབས་ཀིས་བརིད་པར་དང་། མིའི་གང་པོ་་་་་་མདོ་ཡིན་པས་གང་ཆྲེན་སབས་ཀིས་ཐད་ཀར། བའི་
སབས་ཀིས་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་་་་་་མདོ་ལྟར་ནམ་མཁར་བཞུད།་་་་་མདོ། མིའི་ཁྱུ་མཆོག་ཡིན་པས་ཁྱུ་མཆོག་གི་སབས་
ཀིས་འཁོར་གི་ས་འདྲེན་ཅིང་གཤྲེགས། མཐུན་་་་་་མྱང་འདས་པའི་་་་་་མདོ་ལམ་མངའ་བས་གཡས་ཕོགས་ལྟ་ན་མཛེས་
པར་རོ། །་་་་་མདོ་ཨཱརྻ་མི་གཡོ་བར་དང་པོར་རོ། །འགྲེང་ལྲེགས་པས་་་་་་འདུལ་དཀར་གསུངས་འཁྲིལ་བག་ཆགས། གོ་བུར་
གི་ནག་ནོག་མྲེད་པས་བི་དོར་བས་འད། རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕྲའི་ཆ་ཕྲེད་པས་རིམ་པར་འཚམས་པ་ནི་བཅུ་ཚན་
གིས་པའོ། །རང་བཞིན་གིས་ནག་ནོག་སོགས་མྲེད་པས་གཙང་། རྲེག་ན་བདྲེ་བ་བསྲེད་པས་འཇམ། ལུས་ཀི་
སོན་ཐམས་ཅད་བྲལ་བས་དག མཚན་གི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་དཔྲེ་བད་དོ། །སྐུ་ཁོན་ཆྲེ་བས་
སྐུའི་ནས་བཟང་བ་སྲེ་མཛེས། །གོམ་པ་ཆྲེ་ཆུང་སོམས། སན་གིས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཤ་འཛེར་སོགས་མྲེད་
པས་དག འཇམ་ཞིང་མྲེན་པས་གཞོན་་་་་་ཤ་མདོག་མ་མས་ཤིང་གྲེར་མ་མྲེད་པས་ཤ་ཅན། སྐུའི་ཤ་ཞུམ་པ་མྲེད། སྐུ་ཤ་རྒྱས་
ཤིང་དར་ལ་བབ་པ་ནི་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའོ། །ཤ་ལྷོད་ལྷོད་པོར་མ་སོང་བས་ཤིན་ཏུ་གིམས་སོགས། སྐུའི་ཡན་
ལག་དང་ིང་ལག་རང་གི་གནས་ལས་གནས་གཞན་དུ་མ་འཆོལ་བར་འདོགས་མཚམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་
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འབྲེད་པ་སྲེ་ཕྲེད་པ་ིད། གཟིགས་པ་སན་ལ་ལིང་ཏོག་དང་རབ་རིབ་སོགས་ཀི་སིབ་མྲེད་མིག་རྣག་སོགས་དག 
དཀུ་ནི་ཕལ་ཏྲེ།་་་་་གསུས་པ་ལ་ཟྲེར། དྲེ་ཕན་ཚུན་ཟླུམ། རྐྲེད་པ་སྐབས་ཕིན། རྐྲེད་པ་མ་རོངས་པ་སྲེ་ཤ་བ་འདྲེད་པའི་ཁི་
བཞིན་དུ་རང་རང་པོ་མིན་པའོ། །ཕལ་མཐོ་ཕིང་ངྲེའམ་་་་་་ལྟྲེ་བ་དང་ལྷན་སའི་བར་ཡངས་པ་ཞྲེས་ཆུ་མིག ཕམ་་་་་་རྒྱས་འབྲིང་མྲེར་་་་་་འཛམ་

པ་ལྷའི་གསུས་པ་ལ་ཟྲེར་རམ་དཔད་འདུག་་་་་་བྲང་གི་བར་རྒྱས་པ་ལ་ཟྲེར་ཞྲེས་འཇམ་གསར་དང་འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ་ཟྲེར་བ་ནོར་ཏྲེ་བྲང་དང་གསུམ་པ་འདའམ་པ་དང་། ལྟྲེ་
བའི་གཏིང་རིང་ཞིང་ཟབ། ལྟྲེ་བའི་རི་མོ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁིལ་བ་དང་། སོད་ལམ་མམ་སྐུའི་དབིབས་ཀུན་
ནས་སོགས་སོ། །བཅུ་ཚན་བཞི་པའོ། །སོ་གསུམ་གི་ཀུན་སོད་གཙང་དང་། སྨྲེ་བ་དང་ཤ་་་་་་ཨཱརྻ་མཚན་གནག་
བག་མྲེད། མདོར། སྨྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡིན། ཞྲེས་སོ། །ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ་ལྟར་འཇམ། ཕག་རིས་ལ་འོད་ཀི་
མདངས་ཡོད་པ་དང་། ཕག་གི་རི་མོ་གཏིང་ཟབ། འཇམ་གསར་ནི། རྒྱང་རིང་པོ་ནས་མཐོང་བ་ཡིན་གི་གཏིང་
ཟབ་པ་མིན་གསུང་ངོ་། །ཕག་གི་རི་མོ་དཀྱུས་རིང་། ཞལ་གི་ཚིགས་ཧ་ཅང་སོགས། མཆུ་མྲེ་ཏོག་བིམ་པ་་་་་་ནི་སྐྱུང་

ཀའི་མཆུའོ་ཞྲེས་ཆུ་མིག་པ་ཟྲེར་ཏྲེ་ཧྲེ་ཧྲེ་ལྟར་དམར་བའམ། དག་སིང་དུ། ཞལ་གཟུགས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བ་དང་། །ཞྲེས། 
ཞལ་ལ་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །མདོར། ཞལ་གཟུགས་ཀི་གཟུགས་བརན་སང་བ་
ཡིན། ཞྲེས་དངོས་སུ་ཡོད་དོ། །ལགས་བདྲེ་ཞིང་མྲེན་པ་དང་། ལགས་པད་འདབ་ལྟར་སབ་པ་བཅུ་ཚན་ལྔ་
པའོ། །ལགས་དམར་བ་དང་། གང་པོ་ཆྲེ་དང་།་་་་་མདོ། འབྲུག་གི་ས་་་་་་མདོ་ལྟར་བརིད་ཆྲེ་བ་ིད་དང་། གསུང་སན་་་་་་
མདོ་ཞིང་མྲེན་ལ་་་་་་འདིའི་ཚབ་ཏུ་མས་སུ་བདྲེ་བ་ཞྲེས་མདོར་འཇམ་པ་་་་་་རྣལ་མི་གཟན་པ་ཞྲེས་འོད་ཟྲེར་དང་། མཆྲེ་བ་རྣམས་ལྔ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། 
མཐའ་བསྐོར་ཕན་ཚུན་ཟླུམ། རྩྲེ་མོ་རྣོ། ཁ་དོག་དཀར། རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕྲའི་ཚད་མམ་དང་། རྩ་བ་ནས་རྩྲེ་མོར་
བིན་གིས་ཕྲ། ཤངས་བརྒྱུད་བཟང་ཞིང་དོད་པས་མཐོ། ཤངས་མ་མས་ཤིང་བསབས་སོགས་ཀིས་དག་པ་
བཅུ་ཚན་དྲུག་པའོ། །སན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཡངས། ཡན་མན་གི་རི་མའི་མཚམས་སྟུག སན་དཀར་ནག་འབྲེས་
ཤིང་པད་འདབ་རངས་པ་འད། སྨིན་མ་ཞྲེས་བཞི་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། གཡས་གཡོན་འགྲེལ་པའི་ཚིགས་རིང་བ་སྲེ། 
མཛོད་སྤུའི་འོག་ཕོགས་ནས་སའི་ཐད་ཁའི་ཕོགས་སུ་ཐུར་ལ་ཅུང་ཟད་གཞོལ་ནས་འབྲྲེལ་གི་ཐད་ཀར་མིན་
ནོ། །ཕྲ་ཞིང་མྲེན་པས་འཇམ་་་་་་རྲེག་བ་མདོག་སྣུམ། སྤུ་རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕྲ་མམ། ཞབས་དང་མམ་པའི་ཕག་
མངའ་བས་ཕག་རིང་ཞིང་ཤ་འཚམ་པར་རྒྱས། སན་གིས་མཐོ་དམན་ཆྲེ་ཆུང་མམ། སན་མ་འོན་པའམ་
གནས་གྱུར་པས་་་་་་སན་གི་མས་པ་སྤངས་སོ། །བཅུ་ཚན་བདུན་པའོ། །སྐྲ་མཚམས་་་་་་ཡོད་མྲེད་ཀི་ཕྲེད་པས་དཔལ་བ་
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འབྲེས། ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟར་དཔལ་བའི་དབྲེས་ཆྲེ་བ་སྲེ་་་་་་དཔལ་བ་ཡངས་པ་ཡིན་ཞྲེས་མདོར་ཏྲེ་འཇམ་གསར་ནི་དཔལ་བ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཁོའ་ིརྒྱུ་

མཚན་ཕས་རྒོལ་འཇོམས་པར་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ན་འདིརའང་དབང་པོ་གཡས་གཡོན་ན་སྐྲའི་མཚམས་ནས་ཡར་ལ་སྐྲ་མྲེད་པའི་ས་ཟླ་བ་
ཚེས་པ་ཟུར་ལ་ལངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དབུ་གདུགས་ལྟར་རྒྱས། དབུ་སྐྲ་ཞྲེས་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། སྐྲ་དཀར་མྲེད་པས་
ཁ་དོག་བུང་བ་སོགས། སི་ཅྲེར་སོགས་མིན་པས་མཚམས་སྟུག རྲེག་ན་བདྲེ་བས་འཇམ། ཕན་ཚུན་མ་
མཛིངས། ཁྲོ་བོའ་ིལྟར་གྲེན་དུ་མ་ལངས་པས་མི་བཤོར། དི་ཞིམ་པོས་སྲེས་བུའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་དད་པར་བྲེད། 
ཕག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ལ་་་་་་དག་སིང་ཟླ་རང་ཀིར་མདོ་དཔལ་བྲེའུ་དང་། བཀ་ཤིས་དང་་་་་་ནི་བང་སྲེའི་ཐུགས་ཁར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ས་བཅུ་པའི་

འགྲེལ་པར་དབིག་གོ །གཡུང་དྲུང་་་་་་མདོ་ངམ་དགའ་བ་འཁིལ་བས་་་་་་འགྲེལ་བར་བརྒྱན་པ་སྲེ།་་་་་ཟླ་ཟྲེར་རང་ཀིར་དུ། བཀ་ཤིས་ནི་གཡུང་དྲུང་

འཁིལ་བས་བརྒྱན་པ་སྲེ་ཞྲེས་འདོན་ཞིང་། འགྲེལ་བར་རང་ཀིར་དུ་དངོས་སུ་མ་བྱུང་། ཟླ་ཟྲེར་དུ། གཡུང་དྲུང་དང་འཁིལ་བ། ཞྲེས་སོ། །དག་སིང་དང་རྩ་བ་འདི་དང་འད་གཡུང་དྲུང་

འཁིལ་བས། ཞྲེས་སོ། །སངས་རྒྱས་སོགས་སོ། །བཀ་ཤིས་་་་་་དཔལ་བྲེའུ་ནི་རྡོ་རྲེ་རྭ་ཆག་པ་མ་འབར་བ་ལྟ་བུ་མཐྲེ་བོའ་ིངོས་ན་ཡོད་ཅྲེས་འབུམ་པ་གསུང་

ལོ། །ནི་རི་མོ་གྲུ་བཞི་པ་ཞིག་ཡོང་ལོ། །ཁ་ཅིག བཀ་ཤིས་ནི་གདུགས་སམ་རས་བརྒྱད་གསུང་སྲེ། གནོད་
འཇོམས་སུ་མཚན་དང་པོའ་ིཐད་དུ་སོ་སོར་བགངས་པས་སོ་སོར་འཐད་དོ། །རས་བརྒྱད་ཀང་བཤད་དོ། །སོར་
མོ་བཅུ་ལ་སྦྲུལ་འཁིལ་པ་ལྟ་བུ་རི་མོ་ཟླུམ་པོ་གཡས་འཁིལ་དུ་ཡོད་པའོ་ཞྲེས་ངོས་ལ་ཡོད་པར་ཆུ་མིག་གོ །་་་་་གཡུང་དྲུང་ནི་་་་་་
ཞགས་པ་བདུན་རྩྲེག་ཏུ་བས་པ་ལྟ་བུ་སྲེ་སོར་མོའ་ིརྩ་བ་རྣམས་ན་ཡོད་ཅྲེས་ཆོས་རྲེ་འཇམ་གསར་རོ། །སོར་མོའ་ིརྩ་བར་སྦྲུལ་ལམ་ཞགས་པ་འཁིལ་བ་
ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལ་་་་་་གསྲེར་ཟྲེར་གསུང་ངོ་། །དྲེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི། གཙོ་ཆྲེ་བར་བཟོད་ཕར་ཏྲེ། སྡུད་པར། བཟོད་ལ་
གནས་པའི་ལུས་ནི་ཡོངས་སུ་དག་འགྱུར་ཏྲེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་མཚན་དང་མཐུ་སོབས་ཕ་མཐའ་ཡས། ཞྲེས་
སོ། །ཕར་ཕིན་དྲུག་ཀའི་འབྲས་བུ་སྲེ། དཔྲེར་ན། མཛོད་སྤུ་ལ་དཀར་བ་དང་། གཡས་འཁིལ་དང་། མཛེས་པ་
དང་། རིང་བ་དང་། འཁིལ་ལྲེགས་པ་དང་། འོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཕིན་དྲུག་གི་འབྲས་བུར། མདོ་
སྐལ་བཟང་ལས་སོ། །་་་་་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས། གཙོ་བོ་མཚན་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དྲེའི་འཁོར་དཔྲེ་བད་ཀི་ཡང་སྲེ་གང་གང་
གིས་འཁོར་ཡིན་པ་ནི། ཆོས་བཤྲེས་ལས་ཤྲེས་སོ། །ཁད་པར་གི་རྒྱུ་ནི། མདོར།་་་་་དཀོན་མཆོག་བརྩྲེགས། སན་རྒྱུ་ས་
ཚོགས་ཆོས་ཀི་སན་དུ་འབུལ། །གཞན་ལ་སི་སང་བྲེད་ལ་སོང་ལ་མྲེད། །ཆོས་ས་བ་ལ་འཐབ་མོ་ངོར་མི་
རྒོལ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་འཛིན་ཏུ་འཇུག །འདི་བཞིས་ལུས་ལ་དཔྲེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས། །འདི་ནི་
དྲེ་ཡིས་རྲེད་པར་དཀའ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། ས་མ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་ནང་གི་ཡོན་ཏན། ཕི་མ་
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རྣམས་དྲེ་མཚོན་བྲེད་ཀི་རགས་ཏྲེ། རའི་བཟང་རགས་ཕིར་ཤར་བ་ལྟ་བུའོ། །ལ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གསུང་ངོ་། །དྲེ་པ་
རྣམས་འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་བྲལ་གི་ཡོན་ཏན་ནང་ན་མངའ་བ་ིད་ཀི་ཞྲེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གྲེན་
བཤྲེས་བམས་པ་དང་འད་བར་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བར་དགོངས་སོགས། རིགས་དང་རྒྱུད་ཀི་མཆོག་གམ་མཐོན་
པོ་སོགས་་་་་་མདོ་ཁ་ཅིག་རྒྱལ་རིགས་སོགས་ཞྲེས་ཏྲེ་ལོངས་སྐུ་ལ་མ་ཚང་། ཁ་ཅིག་མཆོག་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་རིགས་
ཞྲེས་སོ།་་་་་འོད་ཟྲེར་མགོན་པོ། །སོ་གསུམ་གི་སོད་ཚུལ་འཇིག་རྲེན་པའི་ཁ་ན་སོགས། དགྲེ་རྩ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསགས་
སོགས། བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་པར་སོགས། ལུས་དང་སོགས་པ་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་མཐའ་ངན་པ་
དང་། ལོག་པས་འཚོ་སོགས། མདུད་པ་སྲེ་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་འགོལ་སོགས། དགོངས་ལྡྲེམ་དགོངས་སོགས་
ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་ཆོས་རོགས་པའི་བློ་གོས་སོགས། བགོད་དཀའ་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་གནས་སོགས་ཟིལ་
གིས་གནོན་ཅིང་འདུལ་བ་སོགས། སངས་རྒྱས་པའི་བསྐོར་ཕོགས་ཏྲེ་རྲེན་ལ་གོ་གཡས་པ་བསན་པ་སྲེ་དྲེ་དང་
མཐུན་སོགས། ལྟ་ན་མཛེས་སོགས། རག་ཏུ་སྲེམས་རང་་་་་་ཡོན་པོ་ཞྲེས་མདོ་དོན་འབའ་ཞིག་གམ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ག་
གྱུ་སོགས། གཞན་གིས་བསབ་བའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་བ་སོགས། སྡིག་པ་མི་དགྲེའི་སོགས། གདུལ་བའི་བློ་
སོགས། སྐུ་དང་སོགས་པ་་་་་་མདོ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཀུན་སོད་སོན་མྲེད་པས་གཙང་སོགས།་་་་་མདོ། ཐུགས་རང་
བཞིན་གིས་ཐུགས་རྲེ་སོགས་ཐུགས་་་་་་མདོ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་་་་་་མདོ་དག་སོགས། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ཆོས་ོན་
མོངས་དང་ྲེས་སོད་ཀུན་འདུལ་བའི་ཐབས་ཀུན་རོགས་སོགས། རྒྱ་ཆྲེ་བས་ཡངས་ཤིང་ཟབ་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་
བས་མཛེས་སོགས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོགས་ཚད་མ་གསུམ་གིས་གནོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའམ་དྲེས་
མི་གནོད་པས་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ་སོན་མྲེད་པའི་ཆོས་སོགས་ཆོས་དཔྲེས་བསད་དྲེ་གོ་སོགས། ཐུགས་གཞན་
དོན་ལ་སོགས་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འཕགས་སོགས། ཡང་སིད་པར་་་་་་མདོ་སྲེ་བ་ཟད་
སོགས་རྲེན་འབྲྲེལ་་་་་་མདོ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་ཤིན་ཏུ་སོགས་ཚིག་གི་དོན་སོ་སྐུར་གིས་རྣམ་དག་
སོགས། འཁོར་གི་སོབ་མ་སོགས། སོན་སྲེ་རྒ་ན་འཆིས་མ་སྦགས་སོགས། དྲེགས་པའམ་འགིང་བག་སྤོབས་
པ་ཐོགས་པ་མྲེད་པས་བཤད་བའི་ཆོས་ཟད་པ་བཟློག་སོགས། སོང་ིད་སོགས་ཆོས་ཟབ་སོགས། སོབ་མ་ལྟ་
སོད་སོགས་མཐུན་པར་སོགས།་་་་་མདོ་གོལ་སྡྲེ་གིས། སོབ་མའི་འཁོར་ཡོན་ཏན་གིས་ཀུན་ནས་སོགས། ཐུགས་ཆོས་
བརྒྱད་སོགས་ཀིས་མ་གོས་པས་གཙང་སོགས། འདུལ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་སོན་པའི་ཆོས་སོགས། མདོར་
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ནི། ཆོས་ནག་པོ་བསན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་དང་འདུལ་བ་མངའ་བས། ཞྲེས་དང་། ཨཱརྻ། ཆོས་འདུལ་བ་ནག་
པོ་སོན་པ་དང་བྲལ་བས། ཞྲེས་སོ། །མས་སུ་བླངས་ན་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་ཟོ་མདོག་བདྲེ་
བ་སྲེ་ཡང་ཞིང་བཀོལ་དུ་རུང་བ་འཐོབ་སོགས། རང་་་་་་མདོ་གི་འཁོར་དང་སྲེ་བོ་་་་་་མདོ་ཕལ་ལ་སོམས་པར་བམས་
པའི་མདངས་སོགས། ཆོས་ཟབ་ཡང་དག་མཐའ་ལ་བསན་པར་་་་་་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་མདོར་རྒྱས་པར་གནས་སོགས། 
ཕུགས་སུ་ཕན་པས་ཕི་རྲེས་སུ་སོགས་ཏྲེ། བཙུན་གོལ་ཡང་ངོ་། །མདོ་ཨཱརྻ། རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་་་་་་ཨཱརྻ་བཟོད་པའི་་་་་་
མདོ་ཆོས་ཡང་དག་པར་སོན་པས་རི་མོ་རིང་བ་ཅྲེས་སོ། །སོ་ཐར་བང་སྡོམ་སོགས་བསབ་པ་རབ་ཏུ་མང་སོགས། 
སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྲེན་་་་་་སྐུའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་བསོད་པར། ཟངས་ཞུ་ན་འོད་འད་འདི་དག་གི་དཔལ་འབར་འདི་ཡི་ཐད་ན་ནི། བིམ་པའི་འབྲས་བུ་མཚམས་སིན་

དང་། ཨུཏྤལ་དམར་རྲེས་རོ་དང་འད། །ཞྲེས་སོ། །སོགས་ཚིག་འཇམ་པོ་སོན་དུ་བཏང་་་་་་མདོ་ནས་འདུལ་སོགས། ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོའ་ི
ཚོགས་ཡིད་ལ་འཐད་སོགས། བིས་པའི་སྲེ་བོ། ནས། དཀའ་བའི་ཆོས་ཀིས་འདུལ་བ་ིད་ཀི་ལགས་དམར་
ཞྲེས་ཨཱརྻ། བསྲེངས་པའམ་འཇིགས་་་་་་གཞུང་འདིའི་ལྟར་མདོ་ཚིག་ཏུ་སྡང་པ་ཐམས་ཅད་སོགས་རྣ་བར་སན། སོགས་པ་མྲེན་ཞིང་
ཡིད་ལ་འབབ་པར་གསུང་སོགས་ཡང་སིད་པར་སྦྱོར་བ་མ་རིག་པ་སོགས་བསྡོམས་སོགས། མཛེས་དགའ་
སོར་ཕྲྲེང་སྲེང་རྒྱས་འོད་བསྲུང་སོགས་དུག་གསུམ་ཤྲེས་ཆྲེས་པ་དང་ཀ་བི་ན་སོགས་ང་རྒྱལ་ཆྲེ་བ་སོགས་ཀི་
སྲེ་བོ་འདུལ་དཀའ་སོགས་འགོག་ལམ་གི་ཆོས་འདུལ་བ་སིབ་པའི་ནག་ནོག་མྲེད་པས་ཤིན་ཏུ་སོགས། འཁོར་
འདས་་་་་་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མམ་ཞྲེས་ཀང་ངོ་། །མམ་པར་རོགས་པའི་ས་སོགས། ལམ་ལྔ་མཐར་གིས་སོགས། ཤྲེས་
རབ་མཆོག་རྣམ་མཁྲེན་སོགས། གདུལ་བའི་་་་་་མདོ་སྲེ་བོ། ནས། མངའ་བ་་་་་་མདོ་ིད་ཀི་སོགས། ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་སམ་སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་་་་་་མདོ་ཡངས་ཤིང་སོགས། ཚོགས་འཁོར་བ་དང་ངན་
སོང་ནས་དངས་སོགས། ལྷ་ལྷ་མིན་་་་་་ཨཱརྻ་མིའི་འགོ་བ་ན་ཆུང་་་་་་མདོ་གཞོན་ནུ་མ་ཐམས་ཅད་སོགས། ཕི་རྲེས་
མྱང་འདས་སོགས། ཡང་ན་གོང་དང་འདི་གིས་ཀི་ཁད་གོང་མ་སྲེ་བ་བརྒྱུད་མར་འཁོར་ཚེ་ཕན་པ་འདི་མྱང་
འདས་སམ་ཡང་ན་བཟློག་གོ །འདོད་པ་བསོད་མས་ཀི་དང་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་སྤངས་པས་ཐབས་
གནོད་འཛུག་མྲེད་པའི་ཆོས་འདུལ་སོགས། དགྲེ་བའི་སྣུམ་་་་་་མདོ་གིས་བརླན་སོགས། འཁོར་བ་དང་རང་དོན་གི་
སོན་གཟིགས་སོགས། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར་མཆོག་ཏུ་གནོད་པ་མྱོངས་པའི་རྒྱུ་འཚམས་མྲེད་སོགས་
བཟློག་སོགས་ཆགས་སྡང་སོགས། རྒྱུད་ོན་མོངས་དང་སྡིག་པས་མ་མས་སོགས། བདག་གིས་སུ་ལྟ་བས་
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བས་པ་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་གིས་སོགས་ཀིས་སོགས། རག་ཆད་དུ་ས་བ་ཐམས་ཅད་སོགས། མཆོག་སྲེམས་
བསྲེད་རོགས་སོགས། ཡུལ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དགའ་བ་སོགས་བསན་པའི་སིང་པོ་སོ་སྐུར་གི་རྩུབ་པ་དང་
བྲལ་བའི་བློ་འཇམ་སོགས་མི་་་་་་མདོ་རྩུབ་བམ་མི་བརླང་ཞྲེས་སོགས། དི་ཞིམ་པོ་བཀམ་པས་སྲེ་བོ་རྣམས་རང་
དང་མཐུན་པར་་་་་་འདུ་བར་བསྒྲུབ་པ་ིད་ཀིས་སོགས་་་་་་མདོ་ཚིག་གོ །ལྟ་ན་མཛེས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟའི་ལོངས་སྐུ་ཡང་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཞིང་སངས་རྒྱས་མིན་པས་དྲེར་མི་ཤྲེས་ཏྲེ་བརྒྱ་བིན་འཕོ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་དང་། 
མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ། ཞིབ་ཏུ་ཆོས་བཤྲེས་ལྟའོ། །བཞི་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། དྲེ་ལྟར་
སོགས་སོ། །རྩ་བ་ལ། མམ་དུ་མཛད་པའི་གཟུགས་སྐུ་དྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་འགྲེལ་བ་ལྟར་རོ། །དུས་ཐམས་ཅད་
དུ་དྲེ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མཛད་
དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་བ་ལ། ཤཱཀ། ནས། གཟུགས་སྐུ་དྲེ་ནི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས། ནས། སྐུ་ཡིན་ཏྲེ། 
འཁོར་བ། ནས། ིད་དུ་དངོས་སུ་མཛད་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། 
འཁོར་བ་སིད་དུ་རྒྱུན་སོགས་སོ། །ནམ་མཁའ་གནས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆགས་པས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་
ལས། མཚམས་སྦྱར་ལ་གིས་ཏྲེ། བཤད་ཟིན་གི། འཆད་འགྱུར་གིའོ། །དང་པོ་ནི། སར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་སྐུ་
གསུམ་བསན་ནོ། །གསུམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འདི་ལ་རང་བཞིན། རྒྱུ། ཡུལ། ངོ་བོ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། གསུམ་
ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་བདག་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ཁོད་ཀི་ཆོས་ིད་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། 
ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དམ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། ཆོས་ིད་ཐབས་སིང་རྲེ་སོགས་བསོམས་
སོབས་ལས་བྱུང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན། སུའི་ཡང་སོད་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཟད་པ་གཅིག་མིན་ཏྲེ། 
རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་དང་། སོགས་པ་བང་འཕགས། ན་ཐོས་སོ་སྲེའི་ཡུལ་ིད་དུ་གྱུར་པས་སོ། །་་་་་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་ཏུ་སྦྱོར་ཕྲྲེང་དུ་ལྟོས། བཞི་པ་ནི། རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དྲེ་བཞིན་ིད་ཙམ་ཁོ་ན་མིན་ཏྲེ། མྲེ་ལོང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་
དངོས་པོ་ཡིན་པས་སོ། །ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དྲེ་གིས་ཙམ་ཁོ་ན་མིན་ཏྲེ། སོགས་པ་མམ་ིད་སོར་རོག་
ཡིན་པས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། དྲེ་བཞི་ཁོ་ན་མིན་ཏྲེ། བ་གྲུབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་གསུམ་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་རབ་ཏུ་བརགས་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །་་་་་ངོ་བོ་བུ་

གསུང་། ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་སོན་པར་བཅོམ་རལ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། བྲེད་པ་པོ་བསན་ནས་
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དབྲེ་བ་སོན་པ་ལ། རོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། སྐལ་ལྡན་འགོ་བའི་དོན་བ་བ་འཕྲིན་ལས་མཛད་དྲེ། 
ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐལ་བ་བཞིན་ལོངས་སྐུ་དང་སོགས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སོགས་པར་སང་བ་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་མངོན་
མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་སྒྲུབ་པས་སོ། །དྲེས་ན་འཕྲིན་ལས་ྲེར་བདུན་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་ཆོས་སྐུའི་ལས་ཡིན་
ནོ། །དྲེའི་བདག་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་གདུལ་བའི། ནས། འཕྲིན་ལས་ཡིན་པས་སོ། །ཞྲེས་སོན་ནོ། །རྩ་བ་
ལ་གསུམ་སྲེ། དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དབྲེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་བཤད། གངས་ཀི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ། ནས། ཆོས་་་་་་ཨཱརྻ་སྐུ་འདིའི་སོགས་སོ། །གསྲེར་ནི། སྐུ་
བཞིའི་ཐུན་མོང་གི་མཛད་པ་སོན་ཞྲེས་སོ། །རང་ཀིར། ལོངས་སྐུ་འདིའི་ཞྲེས་སོ། །་་་་་དོན་དངོས་མདོ་ལས་འདོད་
པའམ་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལམ་གི་རྲེན། ལམ། ལམ་འབྲས་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངན་
སོང་གི་འགོ་བ་རྣམས་དྲེའི་སྡུག་བསལ་ཞི་བར་བས་ཏྲེ་བདྲེ་འགོ་དང་མཐར་མྱང་འདས་ལ་དང་། ལྷ་འདོད་ཡོན་
ལ་ཞྲེན་པ་རྣམས་ཀི་གཞལ་་་་་་མདོ་ཡས་ཁང་འབར་བར་སང་བར་བས་ནས་སོ་བར་བས་ཏྲེ། ཀཻ་གོགས་པོ་དག་
འདུ་བྲེད་མི་བརན་ཞྲེས་སོགས་བསན་ནས་དྲེ་དག་དང་བྲལ་བ་ལ་དང་། ཚངས་པ་རྣམས་ལྟ་བ་དང་འབྲལ་བར་
བྲེད་སོགས་ཀི་རྲེན་ལ་འགོད་པའི་ལས་དང་། བསམས་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སོང་སྲེ། ཞྲེས་
སོགས་རད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཚོགས། སྦྱོར། མཐོང་། སོམ་ལམ་ལ་འགོད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། སྲེམས་ཅན་རྣམས་བསྡུ་རྣམ་བཞི་ལ་འགོད་པའོ། །དཔའ་བོས། སྦྱིན་པའི་
གཡབ་མོས་ལྲེགས་བོས་ཏྲེ། །སན་པར་ས་བའི་གཏམ་བས་ནས། །དོན་སོད་པ་ཡིས་བག་ཕབ་སྲེ། །དོན་མཐུན་
གོས་ཆྲེན་ངྲེས་པར་གདབ། །ཅྲེས་པ་ལྟར། གཙོ་བོར་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཏྲེ་ཕིན་དྲུག་སོགས་ཀི་སན་
པར་ས་བའི་གཏམ་བས་ནས་བསན་པ་ལྟར་དྲེ་ལ་སོད་དུ་བཅུག་ཅིང་དྲེ་བརན་ཅིང་འཕྲེལ་བའི་ཕིར་རང་ཡང་དྲེ་
དང་མཐུན་པར་མས་སུ་ལྲེན་པ་བཞིའོ། །་་་་་འདིར་རྒྱས་འབྲིང་ཆོས་སྦྱིན་གིས་ཀ་མདོར་དངོས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་སོ། །བཞིའི་བྲེད་ལས་
ནི། དང་པོས་སོད་ཀི་དངོས་པོ་སྲེ། །གིས་པ་ཡིས་ནི་མོས་པར་བྲེད། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་སྒྲུབ་པ་སྲེ། །བཞི་པ་
རྣམ་པར་སོད་པའོ། །ཞྲེས་སོ། །རྒྱས་པར་གཞན་ལས་ཤྲེས་དགོས་སོ། །ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་ཁམས་ཀི་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པ་དང་སོགས་སོ། །གིས་པ་ཐོས་བསམ་གིས་ོན་མོངས་བཅས་པའི་རྣམ་བང་རིམ་
བཞིན་དོར་བླང་དུ་རོགས་པ་ལའོ། །སྤྲུལ་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། རྣམ་པར་བང་པར་ཡང་
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མི་འགྱུར། ཞྲེས་རྒལ་ལན་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །གསུམ་པ། བདག་ིད་་་་་་ཨཱརྻ་ཇི་ལྟ་བ་་་་་་དངོས་བཞིན་དུ་་་་་་དངོས་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་དོན་ཐབས་མཁས་དང་ཚད་མྲེད་བཞི་སོགས་ལ་སྲེ། ཐབས་མཁས་པས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་
སུ་སྨིན་པར་བྲེད་ཀང་སྲེམས་ཅན་མི་དམིགས་སོགས་དང་། བདག་ཀང་བམས་སིང་རྲེ་དགའ་བ་བཏང་སོམས་
ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན། སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་རོ། །བཞི་པ་ནི། རང་གཞན་ཕིན་དྲུག་ལ་སོད་ཅིང་འཇོག་པ་སྲེ། 
བདག་ཀང་སྦྱིན་པ་གཏོང་། སོགས་དང་། ཞྲེས་སོགས་སྲེ། མདོ་ས་ཕི་འདི་གསུམ་འདྲེས་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་རང་
གཞན་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དགྲེ་བཅུ་ནས་སངས་རྒྱས་བར་ལ་སོད་ཅིང་འཇོག་པ་སྲེ། བདག་ཀང་དགྲེ་བ་
བཅུའི་ལམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་སོགས། གིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་སོང་ིད་རོགས་པ་ལ་སྲེ། རང་བཞིན་
སོང་པ་ིད་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར། ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་ཟད་ཀི་ཆོས་
ིད་གསར་མཐོང་ལ་སྲེ། བང་ཆུབ་ནི་གིས་སུ་དབྲེར་མྲེད། སོགས་སོ། །བཞི་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། གིས་ནས་ལྔ་
པའི་བར་དང་། དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ། བཅུ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིམ་བཞིན་ཚུལ་ཕར་ནས་
བསམ་ཕར་བར་བརྡར་བརགས་པ་ཙམ་དུ་རོགས་པ་ལ་སྲེ། གཟུགས་ཀང་འཇིག་རྲེན་པས་ཐ་སད་དུ་བརགས་
པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། བསོམ་བ་སོམ་པོ་བསོམ་པ་སོགས་འཁོར་གསུམ་དམིགས་སུ་མྲེད་པར་
རོགས་པའི་ཤྲེར་ཕིན་ལ་སྲེ། སྦྱིན་པ་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་དང་། ལྲེན་པ་ཡང་མི་དམིགས། སོགས་
སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕིན་དྲུག་གིས་ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྲེད་པ་ལ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་
ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྲེད་པ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་སོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ལས། ན་རང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་བང་
གཞོན་ནུའི་ས་པའི་ལམ་དུ་ངྲེས་པ་སྲེ། ཕིན་དྲུག་ནི་བང་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་མོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གིས་
པ་ནི། མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནས་མི་རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སྲེ། གང་
ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་དོ། །སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་མྱུར་དུ་
བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱལ་་་་་་སྲེང་བཟང་ཚབ་ལ་སྲེ། བང་ཆུབ་ིད་ལམ་མོ། །ལམ་ིད་བང་ཆུབ་བོ། །ཞྲེས་
སོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་ལ། སྲེ་བ་གཅིག་ཐོགས་ལ། སིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། སོད་བཅུད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་ཅན་དབང་བསྐུར་བའི་ས་ལ་སྲེ། སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་བསོའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་སོ། །འདིར་དབང་བསྐུར་བའི་
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ཚུལ་ས་བཅུ་པར་གསུངས་པ་བཤད་ན། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་གི་ཚེ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་་་་་་དབིག་གྲེན་གིས་དངས་པ་ལྟར་གི་

མདོ། །གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཇི་སྲེད་པའི་ཐ་མ་ལ་བང་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་་་་་་ནི་མམ་པར་ཞྲེས་དབིག་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བ་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ ་་་་་ཀུན་མདོ་དྲེ་
ཐོབ་མ་ཐག་ནས་་་་་་མདོ་དབིག་དབང་བསྐུར་འཐོབ་བོ། །འདི་ལ་ལྔ་སྲེ།་་་་་ཀུན་དབིག་གྲེན་དངོས། སན་གང་། ལུས་ཀི་ཚད་ཇི་
ཙམ་པ། འཁོར་གང་། མཚན་མ་་་་་་དབིག་གང་བྱུང་བ། གང་གིས་ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའོ། །་་་་་ཀུན་དབིག དང་པོ་ནི།་་་་་
ཚད་ཀིས་མཚན་ིད་ནི་ཞྲེས་དབིག སོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི་་་་་་དབིག་མདོ་གཏོས་དང་མམ་པའི་་་་་་མཆོག་གི་རང་བཞིན་གི་བདག་པོ་དང་

འབྲྲེལ་བའི་མཚན་ིད་རིན་པོ་ཆྲེའི་རྒྱལ་པོའ་ིཔདྨ། རིན་་་་་་མཆོག་གི་ཁད་པར་གི་མཚན་ིད་པོ་ཆྲེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སས་པ་དང་།་་་་་
མཚན་ིད་བཅུ་བཤད་པའི་གསུམ་དྲེའོ། །དྲེའི་འཁོར་དུ་སོང་གསུམ་དང་་་་་་མདོ་ལ་གཏུག་དགོས་མམ་པའི་རིན་པོ་ཆྲེའི་པདྨ་་་་་་མདོ་སོང་
གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་རྡུལ་སྲེད་ཀིས་གང་བར་སང་བའོ། །དྲེ་དག་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ན་
སོད་དག་པའི་སང་བའོ། །གིས་པ་ནི། གང་ན་དྲེ་ལ་རང་གི་ལུས་ཀང་དྲེ་དང་འཚམ་ཞིང་རྲེན་དུ་བབ་པར་
གནས་སོ། །་་་་་ཀུན་བཏུས་མདོ་གསུམ་པ་ནི། འཁོར་གི་པདྨ་ལ་ས་དགུ་པ་་་་་་མདོར་མྲེད་དཔད་མན་གི་བང་བས་བསྐོར་ཏྲེ་
འཁོད་པར་སང་སྲེ་བང་ཆྲེན་དྲེ་བལྟ་ཞིང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་་་་་་ཀུན་མདོར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་
གོ །སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ན་བཅུད་དག་པའི་སང་བའོ། །བཞི་པ་ནི། འོད་ཟྲེར་བྱུང་བ་སྲེ་འདི་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕན་
འདོགས་པའི་ལས་ཅན། སོན་པའི། འགུགས་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆྲེན་དྲེའི་ཞབས་མཐིལ་
གིས། པུས་མོ་གིས།་་་་་ལྷང་ཞྲེས་བུ། ལྟྲེ་བ་ཁུང་། རྩིབ་ལོགས་གིས།་་་་་གཡས་གཡོན་མདོ། ཕག་མཐིལ་གིས་ཏྲེ་ལྔ་
ལས་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བྱུང་ནས།་་་་་དབིག་མདོ་རིམ་བཞིན་དུ་དམྱལ་བ། དུད་འགོ། ཡི་དྭགས། 
མི་བཞི་དང་། ལྷ་ལྷ་མིན་་་་་་མདོ་གི་་་་་་མདོ་གནས་རྣམས་སང་བར་བས་ནས་སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྲེད་
དོ། །ཡང་ཕྲག་པ་གིས། རྒྱབ་མགུལ་གིས། ཞལ་ནས་འོད་ཟྲེར་སར་བཞིན་དུ་བྱུང་བས། རིམ་བཞིན་ཕོགས་
བཅུའི་ན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། སྲེམས་དང་པོ་བསྲེད་པ་ཡན་ནས་ས་དགུ་པའི་བར་གི་གནས་རྣམས་
སང་བར་བས་ནས། ཆོས་སང་བའི་སོ། ཞི་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སོ། ཐབས་ཤྲེས་རབ་ལ་་་་་་དབིག་མདོ་མཁས་པའི་
ཚུལ་ྲེ་བར་བསྒྲུབ་བོ། །དྲེ་དག་གིས་སྡུག་བསལ་བསལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་ཕན་བཏགས་སོ། །་་་་་
ཀུན་ཕན་འདོགས་པར་དབིག་འཆད་པས་ཚུལ་འདི་བས་མ་འདས་སོ། །དྲེ་ནི་མཆོད་པས་ཕན་འདོགས་པ་སོན་ཏྲེ། དྲེའི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་
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ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་་་་་་དབིག་མདོ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བྱུང་སྲེ། ཕོགས་བཅུའི་བདུད་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་
བས་ནས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་བང་པ་རྣམས་སང་བར་བས་ཏྲེ་དྲེ་དག་གི་ལུས་སུ་ནུབ་པར་བྲེད་དོ། །སི་བོ་
ནས་སོང་གསུམ་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྲེད་ཀི་འོད་ཟྲེར་ཕྱུང་སྲེ། ཕོགས་བཅུའི་དྲེ་པའི་
དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སང་བར་བས་འཇིག་རྲེན་ལན་བཅུ་བསྐོར་ནས་སྲེང་གི་བར་སང་ལ་འོད་ཟྲེར་གི་དྲྭ་
བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བས་ཏྲེ་དྲེ་པ་མཆོད་པ་དང་རིམ་གོ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ས་དགུ་འཕྲེན་གི་མཆོད་པས་
ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འགོ་བ་བྲེད་དོ། །་་་་་ཅིང་མཆོད་པ་དྲེ་དག་སྲེམས་ཅན་གང་དག་གིས་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པས་

སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཡང་བྲེད་དོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བས་ནས་དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་
ནས་་་་་་སར་བཤད་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ལུས་སུ་འོད་ཟྲེར་ནུབ་པ་དྲེ་ཡང་འདིར་དངས་ན་ལྲེགས་པར་མངོན་ནོ། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དྲེ་དག་གིས་བང་
ཆྲེན་དྲེ་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེ་ནས་བང་པ་་་་་་ས་དང་པོ་པ་

ཡན་ས་དགུ་པ་་་་་་མན་ལ་གནས་པའི་བར་གི་བང་་་་་་མདོ་དངོས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཕོགས་བཅུའི་ནས་་་་་་མདོ་ཚིག་བཞིན་ལྷགས་
ནས་བང་པ་དྲེ་བསྐོར་ཞིང་མཆོད་ནས་དྲེ་ལ་ལྟ་ཞིང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་ལ་ ་་་་་མདོ་དངོས་སོམས་པར་འཇུག་
གོ །བང་པ་དབང་ཐོབ་རྣམས་ཀི་དཔལ་བྲེའུ་དང་རྡོ་རྲེ་དང་བཀ་ཤིས་ལས་བདུད་ཀི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་
ཞྲེས་བ་བའི་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོ་གཅིག་འཁོར་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཅས་ ་་་་་དབིག་མདོ་བྱུང་སྲེ་
ཕོགས་བཅུ་སང་བར་བས། ཆོ་འཕྲུལ་མུ་མྲེད་པ་་་་་་མདོ་བསན་ཏྲེ་བང་པ་དྲེའི་དཔལ་བྲེའུ་དང་རྡོ་རྲེ་དང་བཀ་ཤིས་
སུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བང་པ་དྲེའི་མཐུ་སོབས་ཡང་སར་བས་འབུམ་འགྱུར་བས་་་་་་དབིག་མདོ་ལྷག་པར་
འཕྲེལ་ལོ། །རྡོ་རྲེ་སོགས་དྲེ་རྣམས་བང་པའི་སིང་ཁ་ན་ཡོད་ཅྲེས་དབིག་གོ །་་་་་དྲེ་ལྟ་བུ་ནི་མཚན་མ་གང་བྱུང་ན་དབང་བསྐུར་བའོ་

ཞྲེས་དབིག ལྔ་པ་ནི། དྲེ་ནས་དྲེ་པ་རྣམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ིད་ཀི་མངོན་ཤྲེས་དང་ལྡན་པ་
ཞྲེས་བ་བའི་འོད་ཟྲེར་འཁོར་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་འབུམ་་་་་་མདོ་ཕྲག་བཅུ་ཡང་བྱུང་སྲེ་ཕོགས་བཅུ་མ་ལུས་པར་
སང་བར་བས་འཇིག་རྲེན་ལན་བཅུ་བསྐོར། དྲེ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་བང་པ་་་་་་ཕྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་
བསྐུལ། ཞིང་རབ་འབམས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསོད། ངན་་་་་་བསྡུས་སོང་ཞི་བདུད་གནས་མོག་མོག་པོར་བས། 
སོགས་ནས། བང་བའི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྲེང་ནས་བསྐོར་ཏྲེ་བཀོད་པ་ཆྲེན་པོ་བསན་ནས་བང་པ་དྲེའི་
སི་བོར་་་་་་མགོ་ནས་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་གི་འོད་ཟྲེར་རྣམས་དྲེར་འདུས་པའི་འཁོར་གི་བང་པ་རྣམས་ཀི་སི་
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བོར་ནུབ་བོ། །དྲེ་མ་ཐག་བང་པ་དྲེ་དག་གིས་སོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སོང་ཕྲག་བཅུ་བཅུ་འཐོབ་བོ། །ཞྲེས་
སོགས་་་་་་ས་བཅུ་པའི་མདོར་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དང་པོ། སྲེ་བ་ཕི་མ་ལ་ཞིང་འདིར་དུས་འདིའི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ངྲེས་པ་སྲེ། བང་ཆྲེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུང་པོར་ངྲེས་པའོ། །སོགས་སོ། །གིས་
པ། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་གིས་ཀིས་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཚད་མྲེད་བྲེད་པ་ལ་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་དོན་བྲེད་དོ། །སོགས་སོ།་་་་་དག་ལྡན་ལྟར། །གསུམ་པ་ནི། མངོན་ཤྲེས་ཆྲེན་པོའ་ིལས་ལ་དབང་བས་སངས་
རྒྱས་བསན་པ་དང་སོགས་པ་བསྲེན་བཀུར་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚད་མྲེད་པ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་
ཁམས་ས་ཚོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་དང་བསྲེན་བཀུར་བྲེད། སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་བརྒྱད་
དྲེ། ནུས་པ་གིས། རོགས་པ་གིས། སྤངས་པ་གིས། དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་གིས་སོ། །དང་པོ་གིས་ནི། ཚེ་
འདི་ལ་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཡན་ལག་སྦྱིན་སོགས་དགྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ། གཞན་ཡང་འཁོར་བ་ལས་
སོལ་བ་འདི་ནི་ལམ་གི་ཡན་ལག་དགྲེ་བའི་ཆོས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གིས་
བསགས་པའི་ལས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བ་སྲེ། ཆུད་ཟོས་ཤིང་རྒྱུད་ལྔའི་འཁོར་
བར་མི་ལྟུང་བ་དྲེ་ལྟར་སོད་དོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ།་་་་་ཨཱརྻ་ལྟར། །རོགས་པ་གིས་ནི། ཇི་སྲེད་པ་རོགས་པ་བདྲེན་བཞི་
མཐོང་བ་སྲེ། འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པ་འོག་ཏུ་འདུས་
བས་འཁོར་བ་དང་འདུས་མ་བས་མྱང་འདས་ལ་ཐ་དད་དུ་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་པར་མམ་ིད་དུ་རོགས་པ་སྲེ། 
འདུས་མ་བས་ཀི་་་་་་འདི་རྣམས་མདོ་དང་དབིངས་སུ་འགོད་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་
སོགས་སོ། །སྤངས་པ་གིས་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་སོགས་སྤངས་པ་ལ་སྲེ། བམས་ཞུས་ལྲེའུས་བསན་པར་
དག་སིང་བླ་དང་འདིར་བམས་པ་གཞན་གིས་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་པས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས།་་་་་དཔད་དགོས། ཕིན་ཅི་ལོག་དྲེའི་གཞི་དངོས་པོ་བདྲེན་འཛིན་གི་ཡུལ་
དངོས་པོ་བདྲེན་མྲེད་དུ་རོགས་པའི་ཚུལ་ལ་སྲེ། ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བས་ནི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའམ་
རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །སོགས། རྒྱུ་ཚོགས་གིས་ནི། ཆོས་ིད་མམ་པ་ིད་ཀི་རྣམ་པར་བང་
བའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་བང་ཆྲེན་གི་དངོས་རྒྱུ་སྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མམ་པ་ིད་གང་
ཡིན་པ་དྲེ་ནི་ངས་རྣམ་པར་བང་བར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་སོགས། རྣམ་བང་གི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སྦྱིན་
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སོགས་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཏྲེ། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་་་་་་ཡང་ས་མ་རང་བཞིན་རྣམ་བང་རོགས་

དང་ཕི་མ་གོ་བུར་རྣམ་བང་གི་ཚོགས་རོགས་པ་ལ་ཡང་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། མྱང་འདས་མཐར་ཐུག་ལ་འགོད་པ་སྲེ། རོངས་པ་མྲེད་
པའི་ཆོས་ཅན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ། ཆོས་དྲེ་ནི་མ་སྤྲུལ་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་
སྐུའི་འཕྲིན་ལས་ནི་འགོད་ཚུལ་གི་དབྲེ་བས་ི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད་དོ། །འགྲེལ་བ་ལ་གསུམ། འཕྲིན་ལས་ས་
མཚམས་ཀི་རིམ་པས་ཕྲེ་བ། དྲེའི་དུས། རིམ་པ་དྲེས་གཞན་ཡང་མཚོན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྩ་བ་
བཞིན་གསུམ་ལས། རྲེན་ལ་འགོད་པ་ནི།་་་་་གསྲེར་ནི་བཟང་བཟང་མིན་གི་རྒྱལ་བྲམ་ཟྲེ་རིགས་སོགས་ཏྲེ་མངོན་ཞྲེན་མྲེད་པ་ནི་བཟང་ངན་དུ་ཆགས་པ་མྲེད་

པ་ཞྲེས་ཏྲེ་དོན་མིན་ནོ། །མཛད་ཅྲེས་དང་ངོ་། །གང་གི་ཚེ་ན། འཕྲིན་ལས་དང་པོར་རོ། །གང་ལ་ན། འགོ་བ་་་་་་ནི་མི་ལ་སོགས་པ་སྲེ་

འདོད་ཆགས་འབར་བ་མཛེས་དགའ། ཞྲེ་སྡང་འབར་བ་སོར་ཕྲྲེང་། གཏི་མུག་འབར་བ་སྲེང་རྒྱས་འོད་བསྲུང་སོགས་ཀི་དྲེ་དག་ཀང་ཞི་བར་བས་པས་ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །བཟང་
པོ་ལྷ་མི་དང་བཟང་པོ་མིན་པ་ངན་སོང་རྣམས་ལའོ། །གང་ན། ངན་སོང་བའི་སྡུག་བསལ་ཞི་སོགས་དང་བདྲེ་འགོ་ལ་མངོན་
ཞྲེན་མྲེད་པར་གནས་པའི་མཚན་ིད་དྲེ། མདོར་ན་འགོ་བའི་ྲེས་པ་དང་སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་སོ། །ནས་
ཞྲེས་པ། དྲེ་བས་ནས་ཡང་འདི་བ་ཞྲེས་རིམ་པའི་ཚིག་གོ །ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་སར་བཞིན་བཞི་ལས། ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་
པ་ལ། རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གདུལ་བ་སྐལ་ལྡན་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་བསྡུ་བ་བཞི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་
གི་བར་ལ་འགོད་པས་སོ། །རགས་རྲེ་རྲེ་ནས་གྲུབ་སྲེ། སྦྱོར་བ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་ལྟ་བ་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་སོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན། དྲེ་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་སྦྱིན་པས་སོད་དུ་རུང་བ། སན་སས་
མོས་པར། དོན་སོད་ཀིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པར། དོན་མཐུན་གིས་བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པར་སྦྱོར་བར་མཛད་པས་
སོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན། དྲེ་ཐོས་བསམ་གིས་བླང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་ལ་སྲེ། ཐོས་བྱུང་དང་
སོགས་པས་བསམ་པའི་ཤྲེས་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་ོན་མོངས་ཕོགས་དོར་གྲེན་པོ་རྣམ་བང་ཕོགས་བླང་
བར་བ་བའི་སོ་ནས་རོགས་པར་མཛད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། གཞན་དོན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་རང་དོན་་་་་་བུདྡྷ་ཤི་གིས་དོན་
གི་སོད་པ་ལའོ། །་་་་་སོབ་དཔོན། དང་པོ་ནི། ཆོས་ཅན། དྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་ཏྲེ་གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་ཁད་པར་
ཅན་ལ་འགོད་དྲེ། སྒྱུ་མ་མཁན་སྒྱུ་མ་ལ་ཆགས་སྡང་མྲེད་པ་བཞིན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྲེས་ཆགས་དང་། 
སོགས་པ་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་ཀིས་རྣམ་པར་དབྲེན་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་བམས་སོགས་ནས། བཀོད་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན། དྲེ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་དད་པས་གོམས་པར་བྲེད་པ་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་སྦྱོར་བས་གཙོ་
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བོ་རང་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་གསུམ་དག་པས་ཕྲེ་བའི་སྦྱིན་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འགོད་པས་སོ། །དྲེའི་རྲེས་ལ་
ཞྲེས་པ་ནི། འཕྲིན་ལས་ཀི་རིམ་པ་སྲེ། དྲེའི་འོག་ཅྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན། 
དྲེ་རང་དང་གཞན་གི་དོན་གི་མཚན་ིད་སངས་རྒྱས་ིད་ལམ་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་དགྲེ་བཅུའི་ལས་ལམ་ལ་འགོད་
པས་སོ། །གིས་པ་ནི། དྲེ་སྦྱོར་ལམ་ལ་སྲེ། དྲེ་ཚོགས་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དྲེའི་རྲེས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་
དམ་པར་ནས། གོམས་པའི་སོ་སྲེའི་ལམ་ལ་འགོད་པས་སོ། །འདིར་ཆོས་བཤྲེས་ནི། དང་པོ་བཞི་ཚོགས་ལམ་
ཕལ་པ། དྲེ་ནས་ལྔ་ཁད་པར་ཅན་ཐར་ཆ།་་་་་ལོ་ཙཱ་བསང་། གིས་སྦྱོར་ལམ། གཞན་གསལ་ལོ། །ཞྲེས་སོ། །ཁ་ཅིག 
དང་པོ་ཚོགས་ལམ། དྲེ་ནས་ལྔ་སྦྱོར་ལམ། དྲེ་ནས་བཞི་བར་ཆད་མྲེད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཏྲེ། དྲེར་འཛིན་པ་སྤོང་
བས་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེས་དང་པོ་ཆོས་དབིངས་ཀུན་འགོ་རོགས་པའི་
མཚན་ིད་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་སྦྱིན་ཕར་གི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པའི་གིས་མྲེད་ཀི་ཆོས་མངོན་
སུམ་གིས་གསར་རོགས་ལ་འགོད་པས་སོ། །བཞི་པ་ལ། ལྔ་པའི་བར། དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ ས་བཅུ་ཐོབ་
མ་ཐག་སྲེ་བ་གཅིག་ཐོགས། སིད་ཐ་ལའོ། །དང་པོ་ནི། དྲེ་ས་གིས་པ་སོགས་ལ་རིམ་བཞིན་འགོད་དྲེ། ཚུལ་
ཁྲིམས་དང་སོགས་པ་བསམ་གཏན་བར་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྡར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་
གི་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པའི་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སོགས་ལ་འགོད་པས་སོ། །སོ་སོར་སྦྱར་
རོ། །ས་དྲེ་རྣམས་ཅིར་དགོས་ཞྲེ་ན། ས་དང་པོར་ཡང་ཚོགས་ཁད་པར་ཅན་རོགས་ཀང་མཐའ་དག་མིན་པས་
ཚོགས་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་སོ། །་་་་་འདི་ྲེར་བདུན་གི་གཅིག་གོ །གིས་པ་ནི། རིམ་
གིས་ས་དྲུག་པ་ལ་འགོད་དྲེ། དང་པོ་ལྔ་ཕིན་ལྔ་ལ་བརྲེན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེར་ཕིན་གི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ལ་བརྲེན་
ནས་སྲེས་པ་ཡང་ཡིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དུ་དམིགས་སུ་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་འགོད་
པས་སོ། །དྲེས་དྲེ་དམིགས་མྲེད་དུ་རོགས་པ་ཅི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བ་སྲེ་གཟུང་འཛིན་གི་དངོས་པོར་མ་ཞྲེན་པའི་
མཚན་ིད་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲེས་བདུན་པ་ལ་འགོད་དྲེ། ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ངོ་
བོ་རོགས་པའི་སོབས་གཙོ་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་སྲེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྲེད་པའི་སོབ་ལམ་ལ་འགོད་པས་སོ། །བཞི་
པ་ནི། དྲེས་བརྒྱད་པ་ལ་འགོད་དྲེ། སོབས་ཕར་གི་ངོ་བོ་རོགས་པའི་སོབས་གཙོ་ཆྲེ་བ་ིད་ཀིས་ན་རང་
སོགས་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་བང་པའི་ལམ་མི་་་་་་མཚན་མྲེད་ཀི་དབིངས་ལ་གནས་ཀང་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་མི་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
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རོག་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུན་མི་ཆད་ཐབས་བཅས་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་དང་། དྲེ་ནས་ནི་བཤད་རིམ་མོ། །ས་བརྒྱད་པ་དྲེ་
ིད་ལ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སབས་སོགས་སོ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་རུང་མངོན་པར་ཞྲེན་པའི་ཆགས་
པ་ཕྲ་མོ་ཕལ་ཆྲེར་སྤངས་པ་ལ་འགོད་པས་སོ། །་་་་་ས་མ་རོགས་པ་འདི་སྤངས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། ས་དགུ་པ་ལ་འགོད་དྲེ། སྨོན་
ཕར་གི་ངོ་བོ་རོགས་པའི་མཐུས་དྲེ་པའི་གཟུགས་སྐུར་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སྤྲུལ་ནུས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་འགོད་
པས་སོ། །དྲུག་པ་ནི། དྲེ་ས་བཅུ་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་ས་ལ་འགོད་དྲེ། ཡྲེ་ཕར་གི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ས་བསྲེད་
པའི་སོབས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངྲེ་
འཛིན་ལས་སོད་བཅུད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་དག་ཅན་ལ་འགོད་པས་སོ། །བདུན་པ་ནི། དྲེ་སྲེ་བ་གཅིག་
གིས་ཐོགས་པ་ལ་འགོད་དྲེ། སྲེས་བུ་དྲེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཚེ་ཕི་མ་བར་མ་ཆད་དུ་ཡང་དག་རོགས་ཆུབ་ཏུ་རྒྱ་བར་
སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལ་འགོད་པས་སོ། །ཡང་དྲེ་གཅིག་ཐོགས་ཀི་སྐབས་སུ་དོན་གིས་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་དྲེའི་སྐབས་
སུ་ཕོགས་བཅུ་ནས། ཡོན་ཏན་ལ་བཀོད་པས་སོ། །བརྒྱད་པ་ལ། དྲེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་འཕྲིན་ལས་གཞན་ཡང་
སྒྲུབ་བོ། །ཇི་ལྟར་ན། ས་བཅུ་པ་དྲེ་ིད་ཀི་སྐབས་ལ་ཁད་པར་གི་ལམ་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་བརྒྱད་ལ་
འགོད་དྲེ། ཆོས་ཅན། དྲེ་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་དྲེ། དྲེ་ཚེ་དྲེ་ིད་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་མཐའ་དག་རོགས་
པར་འདྲེན་པར་བྲེད་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལ་འགོད་པས་
སོ། །ཆོས་བཤྲེས། ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་མཐའ་དག ཞྲེས་སོ། །ལས་ཚོགས་གིས་ཀི་འབྲས་བུ་ཚེ་དྲེ་
ིད་ལ་བང་ཆྲེན་ཐོབ་པར་འབྲྲེལ་བས་ལས་བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འགོད་པས་དང་། བདྲེན་བཞིའི་དངོས་པོ་སྲེ་
ངོ་བོ་དང་ཆོས་སོགས་ཐམས་ཅད་ནས། རོགས་པའི་སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་ལ་འགོད་པས་དང་། རག་བདག་
སོགས་ཕིན་ལོག་སྤངས་པའི་སོབ་ལམ་སོགས་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་དྲེའི་གཞིའམ་རྒྱུ་དངོས་པོ་བདྲེན་འཛིན་མྲེད་
པར་སྤངས་པའི་སོབ་ལམ་གི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དོན་ཡྲེ་ཤྲེས་སོགས་དང་། རང་བཞིན་གིས་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བའི་
མཚན་ིད་ཀི་བང་པའི་རྣམ་བང་མཐར་ཐུག་ལ་དང་། གོ་བུར་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་
རྣམ་བང་གི་དངོས་རྒྱུའི་ཚོགས་པའི་སོབ་ལམ་ལ་དང་། འདུས་བས་སམ་འཁོར་བ་འདུས་མ་བས་སམ་མྱང་
འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་བདྲེན་པའི་དངོས་པོ་སོང་པ་ིད་ཀི་ཆ་ནས་ཐ་མི་དད་པར་ཡོངས་སུ་
ཤྲེས་པའི་སོབ་ལམ་མཐར་ཐུག་ལ་བཀོད་པས་སོ། །དྲེ་བརྒྱད་སྐད་ཅིག་མའི་སྐབས་ན་ཡོད། ཅྲེས་ཆོས་བཤྲེས་
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སོ། །ནས་ནི་རིམ་པའི་ཚིག་གོ །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ་འགོད་པ་ནི། དྲེ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ལ་འགོད་
པར་མཛད་དྲེ། དྲེ་དྲེ་པའི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་འགོད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་རག་པ་་་་་་བུ་

བཞིན་དུ་ཆོས་སྐུ་འདིའི་འཕྲིན་ལས། སོགས་ནས། བཞྲེད་པ་སྲེ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ། མཛད་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་ལུང་སྦྱོར་པ་ཡིན་
པས་འཕྲིན་ལས་མཚན་ིད་གིས་ལྡན་ནོ། །ཁོད་ཀི་འཕྲིན་ལས་ཇི་སྲེད་པ། །བཞྲེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་
ཏྲེ། །སྦྱོར་བྱུང་ཡོན་ཏན་གཅིག་མ་མཆིས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཏྲེ་ཅུང་མ་དག་གམ་དཔད། གསུམ་པ་ནི། ཨཱརྻ་
ལྟར་ན། བདུན་ཅུའི་དང་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། དྲེར་མི་རུང་སྲེ་འཕྲིན་ལས་བདུན་ཅུའི་གཅིག་མིན་པས་
སོ། །དྲེས་ན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀི་དང་པོ་སྲེམས་བསྲེད་དང་ཐ་མའི་འཕྲིན་ལས་བསན་པའི་རབ་དབྲེ་
རྣམས་ཀི་ས་མཚམས་འདིར་ཡང་བསན་པའི་རིམ་པས་རྒྱས་བཤད་ལྷག་མ་གདམས་ངག་སོགས་རྲེ་བརྒྱད་ཀི་
བར་གི་ཚིག་གི་དོན་རྣམས་ཀི་སའི་གོ་རིམ་ཡང་ལས་དང་པོ་པའི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་བར་ཅི་རིགས་པར་
དཔད་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྲེ། འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་བདག་གིས་ནི་མ་བྲིས་ཀི་ཚོགས་ལ་ལྟ་
བའམ་འགོད་མི་མཁྲེན་པ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དང་པོར་བདུན་སོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བརྒྱད་
པའོ།།  །།གིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། རྒྱས་པ་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། མཁྲེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཕགས་
བཞི་མངོན་རོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་རང་བཞིན་ཡིན་ཏྲེ། སྦྱོར་བཞི་ཆོས་སྐུ་ཁོད་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་
བཞག་པས་སོ། །ཨཱརྻ་དགོངས་པའོ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ནི། བླང་དོར་གི་མཚན་ིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །གཞི་ལམ་
རྣམ་གསུམ་མཚོན་པར་བྲེད་པས་མཚན་ིད་ཅྲེས་གསྲེར་དོན་ཏྲེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་མཚོན་པས། ཞྲེས་
སོ། །རང་ཀིར་ནི། སྦྱོར་བ་བཞིར་མཚོན་པས་མཚན་ིད། ཅྲེས་སོ། །གསུམ་པོ་དྲེའི་སྦྱོར་བ་རྣམ་ཀུན། སྦྱོར་བ་
དྲེའི་རབ་རྩྲེ་མོ། སྦྱོར་བ་དྲེའི་གོ་རིམ་མཐར་སྦྱོར་དང་། སྦྱོར་བ་དྲེའི་མཐའ་སྐད་ཅིག་མ། སྦྱོར་བ་དྲེའི་རྣམ་སྨིན་
ནི་ཆོས་སྐུ་སྲེ་ཡུམ་གི་དོན་བསྡུས་པ་བརྒྱད་ལས་གཞན་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །ཞྲེས་དག་སིང་ངོ་། །འགྲེལ་བ་ནི། 
རྣམ་པ། ཞྲེས་ནས། གསུམ་པོ་ནི། དང་པོར་ཐོས་བསམ་གིས་མངོན་པར་མཚོན་ཞིང་དོན་དུ་གྲེར་བ་རོགས་
པའི་གནས་སོགས་སམ་རྩ་བ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ད་ཐོས་བསམ་གིས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནས་དྲེ་གསུམ་ལ་དབང་གྱུར་
ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འདིས་གསུམ་བསྡུས་ཏྲེ་བསོམ་པ་ལ་སྦྱོར་བས་ཞྲེས་པ་རགས་སོ། །རྣམ། ནས། 
རོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཐམས་ཅད་སོགས་ཆོས་སོ། །ཕི་མ་ལ་ཡང་ཚུལ་དྲེའོ། །དྲེ་ནས་བསྡུས་བསོམ་ཤིན་
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ཏུ་སོགས་སོ། །དྲེ་ནས་རྩྲེ་སྦྱོར་ཕལ་པས་རོགས་པའི་དངོས་པོ་སྲེ་དོན་ངྲེས་པ་སྲེ་བརན་པར་བས་ནས། སོ་སོ་
བ་གསུམ་རྣམ། མཐའ་དག་རྣམ་རྩྲེའི་རྣམ་པ་དག་བསྡུས་ཏྲེ་རྣམ་པར་སོགས་གཞུང་སོང་བ་སྲེ་མ་མས་པར་
རྒྱུན་སོང་བར་བྲེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སོགས་སོ། །དྲེ་ནས་སོབ་ལམ་གི་རོགས་པ་དྲེ་བས་ཁད་པར་དུ་
འགོར་སོགས་སོ། །དྲེ་ནས་སྦྱོར་བ་དྲེའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སོགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན། སོགས། དྲུག་
སྲེའོ། །ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ས་མ་བརྒྱད་དུ་བསན་པ་ཁོ་ན་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནི། 
དབང་འབྲིང་བར་མ་ལ་ནས། དབང་རྣོན་མདོར་བསྡུ་སོགས་སོ། །རྩ་བ་ནི། མཁྲེན་པ་གསུམ་ནི་ཐོས་བསམ་
གིས་གཏན་ལ་དབབ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །་་་་་སྐབས་དང་པོར་རྒྱས་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་། སྦྱོར་བཞིའི་བདག་ིད་ནི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་
ཡིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་འཕྲིན་ལས་བཅས་པ་ནི་སྦྱོར་བ་དྲེའི་འབྲས་བུ་སྲེ་ཡུམ་གི་དོན་བརྒྱད་དྲུག་ལས་གཞན་
སོགས་སོ། །ཨཱརྻའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དང་པོར། ནས། ངོ་བོ་ིད་ནི། བང་སྲེའི་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་ཆོས་སྐུ་སྲེ་
དྲེའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་ཏྲེ་གཞན་སའོ། །ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ནི་སར་བཤད་དྲེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཞྲེས་
སོགས་སོ།།  །།གསུམ་པ་ལ། ཤྲེར་འབྱུང་ལྟར་ན་བཞི་སྲེ། སར་གི་མཆོད་བརོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའི་ཁད་
ཆོས་གཞུང་གཟུགས་པ། བརྩམས་པའི་བསོད་ནམས་བསོ་བ། ཁྲེངས་བསྐྱུང་བ། རོགས་པའི་ཁད་པར་བརོད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་པའི་གཞུང་འཛུགས། དགོས་པའི་གཞུང་འཛུགས། ཚིག་
ལྲེར་བས་པ་དབྲེ་བའི་གཞུང་འཛུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལ་ལ་སྲེ་བརྒྱད་སོང་པ་ལས་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀི་
དོན་ཙམ་ཞིག་བསན་གི་ཚིག་གིས་དངོས་སུ་རོགས་པར་མ་བསན་ནོ། །གཞན་བར་མ་ལས་བརྒྱད་ཚིག་གིས་
རོགས་པར་བསན་ཅིང་དོན་རྲེ་རྲེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཀིས་མིན་ནོ། །གཞན་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས་བརྒྱད་རོགས་
པར་བསན་པར་མ་ཟད་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྲེན་གི་བར་འགྲེལ་གི་ཚིག་གི་རྣམ་གངས་ཡང་ཡང་དང་དོན་རྲེ་
རྲེའི་ཡང་རྣམ་གངས་ཀི་མིང་ཆོས་ིད་ལྟ་བུ་ལ། ཆོས་ིད། ཡང་དག་མཐའ། དོན་དམ། དྲེ་བཞིན་ིད། ཆོས་
དབིངས་ཞྲེས་སོགས་དུ་མ་དག་གིས་བསན་ཏྲེ། དྲེས་ན་གསུང་རབ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། ཡུམ་རྒྱས་
འབྲིང་བསྡུས་པ་ཀུན་ལའང་བརོད་བའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་བསྡུས་པ་རྒྱན་འདིས་བཀོལ་བའི་བརྒྱད་པོ་དྲེ་ཙམ་དུ་
ཤྲེས་པར་བ་ཞིང་ཆད་ལྷག་མྲེད་པས་རྒྱན་འདི་གསུམ་པོ་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་དགོངས་སོ། །་་་
་་གཞན་གིས་མ་ཤྲེས་སང་ངོ་། །དོན་གི་གཙོ་བོ་བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་མིན་ན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་
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བརོད་བའི་གཙོ་བོའ་ིརིམ་པ་ལྲེགས་པར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་མ་ནོར་བར་ཤྲེས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པའི་
འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་ཕིར་ཏྲེ། ཨཱརྻས། འདི་སྐད་ཅྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐབས་འབྲེད་པ་ནས་བརྩམས་ཏྲེ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བར་གི་དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་མཁྲེན་ིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྐུ་མཛད་
པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོ། །ཡང་གསུམ་དོན་གི་གཙོ་བོ་བརྒྱད་
དུ་འདུས་པ་དྲེ་ལྟ་མིན་ན། རྒྱན་འདིས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་རིམ་པ་ལྲེགས་པར་ཏྲེ་ཚང་བར་བསྡུས་པ་
མ་ཡིན་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་ཡུམ་གསུམ་ཟློས་སོ་ཞྲེ་ན། གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ཡང་དོན་གི་གཙོ་བོ་འད་ཡང་དྲེ་
སོན་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ་དང་། སོགས་པ་འབྲིང་རྒྱས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བའི་སོ་ནས་བསན་པས། ཟློས་སོན་མྲེད་
ཅིང་ཚིག་གི་ཁད་པར་དྲེ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་དོན་ཁད་མྲེད་དོ། །གིས་པ་གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་བཤད་ན་བདྲེ་བས། 
ཆོས་བཤྲེས་ལྟར་བཤད་ན། བས་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ན། རྒྱན་གི་ཚིག་ལྲེར་བས་པའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བ་
འདི་ནིའོ། །གང་གིས་ན། རྒྱལ་རིགས་ལས་བསན་པའི་སོར་ཞུགས་ཏྲེ་ལོ་བཅུ་བདུན་དུ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གྲེན་
མྲེས་པར་བས་པ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་མཐར་རྲེ་བཙུན་བམས་པས་རྒྱན་དང་བཅས་པའི་ཡུམ་དངོས་སུ་བསན་པར་
གགས་པའི་བདག་ིད་ཆྲེན་པོ་སྲེང་གྲེ་བཟང་པོ་ཆྲེ་བས་སོ། །་་་་་ཆྲེ་ཆུང་འབྲིང་གསུམ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་གགས་ཏྲེ་ངག་ལས་ཤྲེས། གང་གི་
སོ་ནས་ན། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྡྲེས་རྒྱལ་ལ་་་་་་ལོ་ཙཱ་བའི་འགྱུར་བང་ན་བཤད། མངོན་སུམ་དུ་ཞུས་
ནས་མིས་སོན་ཆད་་་་་་ཁོང་རང་གསུང་མ་མྱོང་བའི་མདོ་བསན་བཅོས་སྦྱར་བའི་འགྲེལ་བ་མཛད་པ་ལ་ཆྲེར་འབད་པ་
བས་པའི་་་་་་འགྲེལ་ཆྲེན་དུ་ཡོད། མཐུ་ཡིས་མདོ་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བའི་སོ་ནས་སོ། །ཇི་
ལྟར་བས་ཞྲེ་ན།་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དངོས། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་སོན་པའི་ཚིག་དང་ནི་ཚིག་ཇི་སྲེད་་་་་་མང་པོ་པས་བརོད་
བ་གཅིག་སོན་པའི་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཀུན་ངག་སྲེ། ཀ་བ། བས་པའི་ཕིར། མི་རག་ལ། དྲེས་ན་རང་བཞིན་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །་་་་་ཀུན་ཆོས་བཤྲེས། སོགས་པས་དོན་འད་ཡང་སྡྲེབ་སྦྱོར་གཙོ་བོར་བས་ཏྲེ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སན་ངག་ཀང་
སྦྱར་བ་མ་བས་པར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་དྲེ་རྣམས་མ་སྦྱར་ཞྲེ་ན།་་་་་ཆོས་བཤྲེས། དོན་གི་ངོ་བོ་ཐད་གཟུགས་སུ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་

གསལ་པོར་བསན་པས་སོབ་མ་སོགས་ཀིས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གོ་བར་ས་བའི་ཕིར་དུའོ། །བོད་རྣམས་ནི། འཐྲེམ་སྦྱོར་
གི་ཚིག་དང་ངག་དོན་རྒོལ་ལན་དང་། སོགས་པ་སན་ངག་དང་རྣམ་གངས་ཀི་་་་་་འོད་ཟྲེར་བཤད་པ་སོགས་མ་བས་
ཟྲེར་རོ། །མདོ་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཀི་ངག་དང་། སོགས་པ་དོན་དང་ནི་འགྲེལ་ཚིག་གིས་དངོས་སུ་འདི་འདི་
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ཞྲེས་སོགས་མ་སྦྱར་ཞྲེས་ཡང་རུང་ངོ་། །ཅི་འདི་གཞན་གིས་མ་གནང་བར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་བས་སམ་ཞྲེ་ན་་་་་་ཆོས་ཀི་

བཤྲེས་གྲེན་མིན་ཏྲེ།་་་་་ཆོས་བཤྲེས། ྲེ་བར་འཛིན་པའམ་ལུང་འབོགས་པས་མཁན་པོ་ཡང་དག་པའི་བཤྲེས་གྲེན། 
མཚན་རྣམ་པར་སང་མཛད་བཟང་པོ་ཞྲེས་པ་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་གིས་ལི་ཞིང་་་་་་དྲེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དིན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལི་བའི་
བླ་མ་བཟང་པོ་དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྲེ་གནང་བ་མནོས་ཤིང་གདམས་ངག་གི་ཆ་གནང་ནས་སོ། །་་་་་ཆོས་བཤྲེས། ཁ་ཅིག 
སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་ཏྲེ། མཁན་པོ་དང་། བླ་མ་བཟང་པོ་
འཕགས་སྡྲེའོ་ཟྲེར་རོ། །ཞྲེས་ཀང་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །གོ་བར་ས་བ་སོགས་ཀིས་དགོས་པའི་གཞུང་འཛུགས་རྐང་
པ་་་་་་ཡུམ་འདི་ཆོས་བཤྲེས་ཐ་མ་བཞིས་རྣམ་པར་དབྲེ་བའིའོ། །གིས་པ་ནི། བསོ་རྒྱུ་འགྲེལ་བ་དྲེ་བསྡྲེབས་པ་ལས་བྱུང་
བ་ཡི་དགྲེ་བ་སྲེང་བཟང་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ་དྲེ་ཡིས་ཆྲེད་དུ་བ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་བསོ་ས་བདྲེ་
གཤྲེགས་ཤྲེས་རབ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་པར་ཤོག་ཅིག་གོ །དྲེས་མཚོན་ནས་དྲེ་བཤད་པ་དང་དྲེ་མན་པ་
དང་དྲེ་བྲིས་པ་སོགས་ལའང་སྦྱར་ཞིང་ལག་ལྲེན་བའོ། །གསུམ་པ་ལ། དོན་ལ་་་་་་ཡུམ་འདིའི་བདག་ནི་ལུང་ལ་བརྲེན་
པའི་རྲེས་དཔག་གིས་འཇུག་གི་འདི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཤྲེས་རབ་མི་གསལ་ལོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། །རོགས་
པའི་ཆོས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་བསན་ནས། ལུང་་་་་་ཀུན་ཆོས་བཤྲེས་ཀི་ཆོས་ཀང་མ་རོགས་པར་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་

སོན་ཏྲེ་ཡུམ་སོགས་བསན་བཅོས་ཀུན་ཀང་བདག་ལ་ཕི་རོལ་ཏྲེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་བདག་གིས་གང་ན་ཞིག་
ཤྲེས་ཏྲེ་མི་ཤྲེས་སོ། །དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དག་བཅོམ་པ་ངྲེས་པ་དང་སྡྲེ་སོད་གསུམ་པ་སོབ་མ་ཅན་གིས་འདས་
ནུབ་བསན་པ་ནུབ་པས་ཕིན་ཆད་ཆོས་ཀི་གཟུགས་བརན་ལ་སོད་པའོ། །ཞྲེས་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་གསུང་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་
ནོར་རོ། །འོ་ན་སུའི་སོད་ཡུལ་སམ་པ་ལ་་་་་ཆོས་བཤྲེས་ཡུམ་སོགས་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་
སྐལ་མང་དུ་ཚོགས་བསགས་པས་བདག་ིད་ཆྲེ་བའི་བློ་ཅན་རྣམས་དང་། ཡུན་རིང་པོར་བཤྲེས་གྲེན་སངས་
རྒྱས་བང་པའི་མན་ངག་བཟུང་བ་་་་་་ཆོས་བཤྲེས་དང་། འཕགས་པའི་སྲེ་བོ་་་་་་ཀུན་ཆོས་བཤྲེས་རྣམ་གོལ་སྡྲེ་ལ་སོགས་
བདག་གི་སོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །བསན་བཅོས་དོན་ནི་ཅི་གང་ཡིན་ཞྲེས་འཆད་པས་བོད་རྣམས་འདིར་ཆྲེས་ནོར་
རོ། །འོན་ཀང་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་སྲེང་བཟང་བདག་གི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་མདོ་བསན་བཅོས་ ་་་་་ཀུན་ཆོས་བཤྲེས་

ཀི་དོན་འབྲེད་པ་ལ་ང་རྒྱལ་སོགས་ཀིས་མིན་པར། རང་གི་རོགས་པ་མི་བརྲེད་པར་དང་། གཞན་གིས་ཀང་
རོགས་པའི་དོན་གི་ངོར་ཏྲེ་ཆྲེད་དུ་སྲེང་བཟང་བདག་གིས་འབད་པ་བགིས་པ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་ཡོད་ན་
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སྲེ་བོ་མཁས་པ་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅྲེས་པ་ནི། བདག་ལ་སྨད་པས་ཁྲེད་རྣམས་མས་
པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་སམ། གཞན་ལ་འཇིགས་པས་ང་རྒྱལ་མྲེད་པར་སོན་པ་སྲེ། འགོ་བ་ཀུན་ལ་བྲན་གྱུར་
བཞིན་དུ་གནས་པར་བ། ཅྲེས་་་་་་ཀུན་བཤྲེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་བཤྲེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དངོས་པོར་ས་བའི་
གཞུང་ལུགས་ས་ཚོགས་ཀིས་ཡིད་སུན་ཞིང་དུབ་པ་བདག་གི་ངལ་བསོ་ཞིང་དབུགས་ཕིན་པའི་གནས་རང་
བཞིན་མྲེད་སོན་གི་ཤྲེར་པའི་དོན་གི་ཡིན་ལུགས་རྣམས་ཐོས་བསམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་
གདོད་མཐོང་བས་ངལ་སོས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཀྲེ་མ་ངོ་མཚར་རོ། །་་་་་ཚིགས་བཅད་འདི་ཨཱརྻའིའོ། །ཞྲེས་པའོ། །འདི་
དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་སྲེ་སྨད་པ་སྨོན་པ་ཞུམ་པའམ་མྱ་ངན་ངོ་མཚར་བ་སོགས་ལས་འདིར་དགའ་བ་ཁད་པར་
ཅན་སྲེས་པའི་ཚིག་གོ །རོགས་སོ་ནི་འགྲེལ་པ་ཚར་ཕིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁན་པོ་མཚན་ིད་པའམ་བརྡ་
སོས་པའི་མཁན་པོ་བིརྻཱ་ཀ་ར་པ་བྷ་ནི་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་འོད་ཟྲེར་རམ་རིག་བྲེད་འོད་ཟྲེར་རོ། །བནྡྲེ་ནི་
བཙུན་པའམ་ཕག་འོས། མཚན་ཀ་བ་དཔལ་བརྩྲེགས་ཀིས་སཾ་སྐྲི་ཉའི་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་
དག་མཛད་དྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །སད་ཀིས་ནི་དུས་ཕིས་སོ། །གོ་མི་ནི་བཙུན་པའམ་དགྲེ་བསྲེན་ནོ།་་་་་དཔད། །འཆི་
མྲེད་ཟླ་བ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་མཚོ་བརྲེན་ནས་ནི། །དྲེ་འདིར་འབྲོག་གི་མཐར་
ཐུག་པར། །བློ་ལྡན་ལོ་ཧི་ཏ་ལས་གཞན། །བང་དུ་དྲེ་བཞིན་ཁ་བ་ཅན། །ཞྲེས་ལུང་བསན་པའི་་་་་་ཡར་འབྲོག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་

ལོ་ཙྪ་བ་སོགས་སོ།།  །།སྐབས་བརྒྱད་སྡོམ་ཚིག་ི་ཟླའི་སྐ་རགས་ཀིས། །རྒྱལ་ཡུམ་ལྷུན་པོ་མཆོག་གི་ལུས་
བཅིངས་ཤིང་། །དངོས་བཟང་བདུན་ཅུའི་གཟའ་སྐར་ཕྲྲེང་བ་ཡིས། །རྒྱལ་ཡུམ་སོ་བསངས་མ་ནི་རྣམ་པར་
བཀ། །གང་གིས་སོང་ིད་འོད་གསལ་ཟབ་སོན་དྲེ་ཡིས་དངོས་འཛིན་གཅོང་ནད་སྲེལ། །གང་གིས་ཆོས་ཀི་སྡོམ་
བཞི་རབ་གསལ་དྲེ་ཡིས་བདག་སའི་མུན་པ་སྲེལ། །གང་གིས་བདྲེན་གིས་ཟབ་མོ་ལྲེགས་འབྲེད་དྲེ་ཡིས་སོ་
འདོགས་སྐུར་འདྲེབས་སྲེལ། །གང་གིས་རྣམ་མཁྲེན་ནོར་བུ་མཆོག་བསྒྲུབ་དྲེ་ཡིས་འགོ་བློའ་ིདབུལ་བ་
སྲེལ། །དྲེ་ལྟའི་རྒྱལ་ཡུམ་བསན་བཅོས་བཅས་འདི་རྒྱ་གར་མཁས་མང་དུ་མ་ཡིས། །རྣམ་པར་བཤད་ཅིང་བོད་
ཀི་ཡུལ་དུའང་མཁས་མང་དུ་མས་རྣམ་པར་འབད། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀི་གང་དོན་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བས་ཇི་
བཞིན་དོན། །རོགས་པར་སོན་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མྲེ་ཏོག་བཞིན། །དྲེ་ཕིར་ཁོ་བོས་རྣམ་
དཔོད་བཟང་པོས་མདོ་དང་བསན་བཅོས་དོན་བཟང་པོ། །རྣམ་པར་དཔད་ནས་ཚིག་དོན་གསལ་ལ་རྣམ་པར་
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རོགས་པས་ཆྲེས་གསལ་བར། །རྣམ་པར་བཀོད་མོད་གང་གི་བློ་གོས་རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཟླ་བ་ཡང་། །རོངས་
པའི་ནག་པོ་ར་རིས་སིབས་ཕིར་ནོངས་པ་ཡོད་ན་མཁས་ལ་བཤགས། །འདི་ན་ད་ལྟ་རང་གིས་ཤྲེས་པ་
བས། །གཞན་ལ་ས་བ་རིངས་པའི་སྲེ་བོ་འགའ། །མགུ་བ་ཙམ་གི་ཆྲེད་དུ་མ་བས་ཏྲེ། །དྲེ་དག་རྣམས་ཀང་བཟོད་
པ་བཞྲེས་སུ་གསོལ། །སོང་ིད་ཟབ་མོའ་ིམིང་ཙམ་རབ་ཐོས་ནས། །རང་སོང་ཙམ་ལ་མཆོག་ཏུ་རློམ་པ་ཡི། །སྲེ་
བོ་སིན་པོའང་མགུ་བའི་ཆྲེད་ཙམ་མིན། །དྲེ་ཕིར་དྲེ་དག་བཟོད་པ་མཛད་དུ་གསོལ། །གང་ཞིག་སིང་ནས་གཞུང་
འདི་ཤྲེས་འདོད་གཟུ་བོར་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ཅན། །གགས་པ་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་མི་འབྲང་དོན་ལ་རོན་པར་
གྱུར་པ་ཡི། །སྲེ་བོ་དག་ནི་བློ་གོས་ཡངས་སམ་གལ་ཏྲེ་རྣམ་དཔོད་ཆུང་ཡང་རུང་། །འགྲེལ་འདིར་ཞུགས་ན་
གཞུང་འདིའི་དོན་རོགས་བསན་ལའང་བ་བ་བྲེད་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་རིའི་ཁྲོད་འདི་ན། །སོབ་
དཔོན་ས་མས་བས་པའི་རྣམ་བཤད་ནི། །ྲེས་བཤད་ཡིན་པར་མཐོང་ཡང་དྲེ་ིད་ལ། །ནན་གིས་འཇུག་པའང་
བདུད་ཀིས་བསླུས་མིན་ནམ། །ལྲེགས་ན་དག་བོའ་ིདག་ལའང་འཇུག་དགོས་ལ། །སོན་དང་བཅས་ན་བཤྲེས་ཀི་
དག་ལའང་མིན། །དུག་ཆུའི་རྒྱུན་འབབ་གསྲེར་རིའང་འདོར་དགོས་ལ། །སྦྲང་རྩི་འབྱུང་ན་ཚེར་མའི་ཤིང་ཡང་
བསྲེན། །ལ་ལ་རང་ལ་ཡིད་ཆྲེས་གདྲེང་མྲེད་པར། །མཁས་པར་གགས་པའི་ཚིག་ཕིར་རབ་ཞུགས་ཏྲེ། །དམ་
པའི་ལུང་རིགས་དག་དང་འགལ་ན་ཡང་། །འདི་ིད་བདྲེན་ཞྲེས་འཇུག་པའང་བླུན་མིན་ནམ། །འགའ་ཞིག་ཕྲག་
དོག་མུན་པས་མིག་བཀབ་པས། །གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ལྲེགས་བཤད་མི་མཐོང་ཞིང་། །མྲེད་པའི་སོན་མཐོང་རབ་
རིབ་མིག་ཅན་བཞིན། །དྲེ་འདའི་སིན་རློམ་སྲེ་བོའ་ིསིང་རྲེའི་གནས། །ཁོ་བོའ་ིབློ་གོས་མཁས་པའི་དྲེད་དཔོན་
གིས། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་གཙོར་བས་ཏྲེ། །མན་ངག་བསན་བཅོས་རིན་ཆྲེན་ཆྲེན་པོའ་ིདོན། །མདོ་
དང་འགྲེལ་བཤད་ཆུ་གཏྲེར་ཆྲེ་ནས་བླངས། །གོགས་ངན་བོར་ལ་ལམ་ངན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིལམ་དུ་རྣམ་པར་
འཁྲུལ་བ་མ་བྲེད་པར། །བདག་གི་གོམ་བཞག་རྲེས་སུ་གོམ་པ་རྣམ་པར་བཀོད་ནས་ལམ་བཟང་དག་ལ་བུ་ཁྲེད་
ཤོག །རྣམ་པར་དཀར་བའི་བློ་གོས་མིག་གིས་ལྲེགས་པར་བརགས་ནས་ཆྲེས་ཆྲེར་བརྩོན་པ་ཆྲེན་པོ་
ཡིས། །ཚད་མར་གྱུར་པའི་འཕགས་དང་མཁས་མང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལམ་འདི་ཕྲེའོ་ཁྲེད་ཞུགས་
ཤིག །ཁོ་བོའ་ིལྲེགས་བཤད་གསྲེར་འགྱུར་རྩི་འདི་ཡིས། །གང་ལ་རྲེག་པའི་བློ་གོས་ནག་པོའ་ིལགས། །མཁས་
པ་རིན་ཆྲེན་ཆྲེན་པོར་བསྒྱུར་བྲེད་ཅིང་། །མཁས་པའི་རིན་ཆྲེན་ནམ་ཡང་མས་མི་འགྱུར། །ྲེས་བཤད་འཆིང་
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བུའི་ཕུང་པོར་ཞྲེན་པའི་མི། །ལྲེགས་བཤད་རིན་ཆྲེན་བཻ་ཌཱུརྻ་རྲེད་ཡང་། །ལྲེགས་བཤད་རིན་ཆྲེན་དོར་ནས་
ྲེས་བཤད་ཀི། །བཅོས་མའི་ནོར་བུ་ལྲེན་པ་བླུན་པོའ་ིརགས། །འདི་ན་ལ་ལ་བསན་བཅོས་མངོན་རོགས་
རྒྱན། །རྩ་བའི་གཞུང་ཚིག་དོར་ནས་འགྲེལ་བ་ཙམ། །རང་བཟོའ་ིབཤད་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་བས་ནས། །རྩ་
བའི་འགྲེལ་བ་བས་པ་ཟློས་ཞྲེས་ཟྲེར། །འདི་ིད་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་ལུང་བསན་ཏྲེ། །མྲེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་ཁད་
པར་འདོད་པའི་མི། །རོངས་པ་ལ་ལ་རྩ་བ་རབ་བོར་ནས། །ཡལ་ག་དག་དང་འདབ་མ་ཚོལ་ཞྲེས་
གསུངས། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས་བས་པའི་རྣམ་བཤད་ཀང་། །ཟློས་པའི་སོན་ཅན་ཁོ་ནར་ཐལ་འགྱུར་ཏྲེ། །ཆོས་
བཤྲེས་གསྲེར་གིང་པ་སོགས་མཁས་མང་གིས། །འགྲེལ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བཤད་ཕིར་རོ། །ཀྲེ་མ་འདི་ལྟའི་
ཚིག་ལའང་ཡིད་ཆྲེས་ནས། །རང་ིད་ཞུགས་ནས་གཞན་ཡང་དྲེ་ལ་སྦྱོར། །གོས་བར་ས་ལ་འབྲལ་བར་དཀའ་
བ་ཡིས། །མི་བཟད་གདོན་འདི་ཁོད་ལ་སུ་ཡིས་བསོས། །དྲེས་ན་མཐོ་རིས་ཐར་པ་དོན་གྲེར་བས། །མི་མཁས་
མཁས་པར་གགས་པའི་ཚིག་དོར་་་་་་རྩ་བའི་མ་དཔྲེར་ཤོག་ལྷྲེ་གཅིག་ཆད་པར་བ་ཐབས་དབྲེན།བའི་ཚེ། །སོན་བསགས་དགྲེ་ཚོགས་
རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས། །བམས་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དྲེར་སྲེས་ཏྲེ། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་ལ་རོགས་པར་
སོད་པར་ཤོག །ཅྲེས་པ་རྒྱལ་ཚབ་བམས་པ་མགོན་པོའ་ིགསུང་རབ་མངོན་པར་རོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྒྱས་འགྲེལ་བཤད་སྦྱར་ཡིད་ཀི་མུན་སྲེལ་མཆན་བུ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི། དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་
རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩྲེ་མོ་ལྟར་མཐོ་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་རྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་བུ་དོལ་
གིས་ལ་སོགས་པའི་མཁས་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སི་བོས་གཏུགས་པའི་བློ་གསལ་ཀུན་དགའ་དཔལ་
ཞྲེས་བ་བས། གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་བློའ་ིསང་བ་ཐོབ་པར་བས་ཤིང་། རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་འགྲེལ་བ་དང་། 
འགྲེལ་བཤད་ཕལ་ཆྲེར་ལ་ལྲེགས་པར་སྦྱངས་ནས་འདིས་པར་བས་ཏྲེ་མཁས་གྲུབ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བོན་པའི་
ཆོས་གྲྭ་ཆྲེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སར་ལགས་མོ་ཕག་གི་ལོའ་ིདཔིད་ཀི་དུས་སུ་ཟླ་བ་གིས་ལྷག་ཙམ་ལ་རོགས་
པར་བྲིས་པའོ།།  །།འདིས་བསན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག   །།རྒྱལ་བས་ལྲེགས་
གསུངས་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་དོན། །གསལ་བྲེད་རྒྱན་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར། །འགྲེལ་ལ་གངས་ལོངས་མཁས་
ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་ནང་། །་དབོན་ཞྲེས་གགས་ཟླ་ལྟར་ཁད་པར་འཕགས། །གང་དྲེའི་ལྲེགས་བཤད་དཔར་དུ་
བསྐྲུན་པ་ཡི། །རབ་དཀར་ལྲེགས་བས་འཛམ་བུ་ན་དའི་འབྲས། །བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ས་ལྲེ་སྦྲམ་གི་
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ཁམས། །ཡོངས་གྲུབ་རང་བཞིན་དོན་གིས་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །རྒྱལ་བསན་ཡང་སིང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་
ཡི། །རིང་ལུགས་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །དྲེ་འཛིན་སྲེས་མཆོག་དགྲེ་འདུན་སྡྲེར་བཅས་པ། །མི་
མས་དབར་མཚོ་བཞིན་དུ་འཕྲེལ་གྱུར་ཅིག །ཅྲེས་པ་འདི་ནི་ཧ་ལ་ཧ་ཕོགས་ཀི་དཀའ་བཅུ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་
ཀིས་མཐུན་རྲེན་སྦྱར་ཏྲེ་ཕར་ཕིན་་ཊིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་པར་བང་སྨོན་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་
ཞྲེས་ས་བའི་ཁྱུ་མཆོག་དགྲེ་སོང་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར། །བཙུན་གཟུགས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསན་
དབང་ཕྱུག་གིས་སྦྱར་བའོ། །ཨོཾ་སྭ་སི། ཐུབ་བསན་འཛིན་མར་སྐལ་བཟང་ཞིང་པའི་ཚོགས། །ཕན་བདྲེའི་ལོ་
ཏོག་ལོངས་སུ་སོད་པའི་ཕིར། །བཀ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་ཆོས་གྲྭ་ལས། །ཆོས་སྦྱིན་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་
འདི་ཕབ་བོ། །སརྦ་མངལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 


