
 

[214B] །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བཧི་དྷརྨ་ཀོ་ཥ་ཊི་ཀ་ལཀྵ་ཎྱཱ་ས་རི་ཎི་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་མངོན་པ་མཛདོ་ཀ་ིའགྲེལ་བཤད་མཚན་ཉདི་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞནོ་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞགི་རང་ཉདི་ཐུགས་ཀི་མུན་པ་ཤྲེས་བྱ་མ་ 
ལུས་ཡུལ་ཅན་རྒྱུད་ཀུན་ཞི། །ཉོན་མངོས་ཅན་དང་ཉོན་མངོས་ཅན་མིན་མཐའ་ཡས་མཁྲེན་རབ་ཟྲེར་མ་ཐོས་མཐར་བསྐྱལ་ཞིང། །ཐུགས་རྲེས་ཡངོས་སུ་ཁབ་པའི་ཐུགས་མངའ་ཆོས་འཆད་པ་ཡི་ཕྱག་བརྐྱང་ཚུལ་
དག་གིས། །འཁོར་བའ་ིའདམ་ལས་འགོ་བ་དྲངས་མཛད་དྲེ་ལ་དང་པོར་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ 
ཏྲེ༑ །ཉིད་ཀིས་དནོ་ལྲེགས་ཐུགས་ཆུད་ཅིང། །གོལ་བའི་ཐུགས་མངའ་ཐུབ་པ་ཡིས། །ཆོས་མངནོ་གང་ཞགི་བཤད་གྱུར་པ། །དྲེ་ཉདི་རབ་ཏུ་སོ་བར་བྱ། །བསྟན་བཅསོ་མཛད་པར་བཞྲེད་པས་བསྟན་བཅོས་རམོ་
པའི་དགོས་པའ་ིདབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་དྲེ། དྲེ་ཡང་སོྟན་པ་དང་བསྟན་བཅོས་ལ་གུས་ 
པ་བསྐྱྲེད་པའོ། །རང་དང་གཞན་ག་ིདནོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་བརོད་པས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆྲེ་བའི་བདག་ཉདི་ཤྲེས་པ་ལས་ནི་གུས་པ་སྐྱྲེ་སྟྲེ། སྤངས་པ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིྱར་དང། 
འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བིྱང་བའི་སྲེམས་ཅན་དག་དྲངས་པས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་རབ་ཏུ་སོར་ 
བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིྱར་རོ། །གུས་པ་སྐྱྲེས་ནས་ཡང་འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བིྱང་བ་རྣམས་ཀོག་པ་དང་ཁ་དོན་དང་ཐོས་དང་བསམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་དག་ལ་འབད་པ་འཇུག་པས་ན་དྲེ་ལ་རྒལ་བར་འགྱུར་རོ།
 །དྲེ་ནས་ཉན་པ་པོ་དྲན་པ་དང་ཤྲེས་རབ་ཞན་པ་རྣམས་མི་རྨངོས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་སོབ་དཔོན་དབིྱག་ 
གཉྲེན་གིས་སར་བ་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་བཤད་པའི་དོན་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་བྱའོ། །བྱྲེད་ན་ཡང་རྲེ་ཞིག་གནས་བརྒྱད་པ་རང་ཁོ་ནའི་གོ་རིམས་ཀི་དགོས་པ་བརོད་པར་བྱ་སྟྲེ། 
འད་ིན་ཆོས་རྣམས་བསྡུ་བ་བསྟན་པ་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡདོ་དུ་ཟིན་ཀང། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྲེད་ཆོས་ 
རྣམས། །ཞྲེས་བྱ་བའི་ཚུལ་འདི་ལས་མི་འཚལོ་བར་བསྟན་པ་དང། ཀུན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕོྱགས་ལས་བརམས་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་ཀུན་ནས་ཉནོ་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕོྱགས་དག་ཅ་ིརིགས་པར་ཕུང་པོ་དང། ཁམས་ 

 

[215A]༄༅། །དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀིས་བསྡུས་པའ་ིཕིྱར་དང་པོར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་གཞག་པར་མཛད་དྲེ། 
ཁམས་བསྟན་པ་ནི་ཕལ་ཆྲེ་བའ་ིཕིྱར་ཁམས་ཀི་མཛདོ་ཀ་ིགནས་ཞྲེས་སོགས་སོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དག་འཇུག་པ་དང་དམིགས་བ་ནི་དབང་པོའི་སོ་ནས་ 
ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དབང་པོ་ཉྲེ་བར་བཀདོ་དོ། །དྲེ་ནས་ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་ལ་སོགས་པའི་དབྱྲེ་བས་ཁམས་དང་དབང་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཀུན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་སྲེམས་ཅན་ཞྲེས་
བྱ་བ་དང། སོད་ཅྲེས་བྱ་བ་འདི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་དང། རླུང་ག་ིདཀལི་འཁོར་ལ་ 
སོགས་པའི་རིམ་པས་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་ཁད་པར་དུ་ཇི་ལྟར་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་བསྙད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཁད་པར་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བ་དྲེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ནི་མ་ཡནི་གི་འོན་ཀང་ལས་དག་ལས་ཡནི་པ་
དྲེའ་ིམཇུག་ཐོགས་སུ་ལས་རྣམས་བཤད་དོ། །ལས་དྲེ་དག་ཀང་ཉནོ་མོངས་པ་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ་གྱུར་པ་ 
རྣམས་ཡང་སྐྱྲེ་བ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་སྐྱྲེ་བ་མ་མཐངོ་བའི་ཕིྱར་འབའ་ཞགི་པ་དག་ན་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་དྲེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཉནོ་མངོས་པ་བསྟན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཀུན་ནས་ཉནོ་མངོས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་གོ་རིམས་ནི། དྲེ་ལ་འཇུག་པ་མི་སྡུག་དང། །ཞྲེས་པ་ 
འད་ིཡནི་ལ་གནས་དྲེར་དྲེའི་སྒྲུབ་བ་པོ་གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་ཉནོ་མོངས་པ་དག་ན་ིཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་གཞམོ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལས་ན་ཤྲེས་བ་ལས་ཡནི། 
དྲེའ་ིམཇུག་ཐོགས་སུ་ཤྲེས་པ་རྣམས་དང་དྲེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཡནོ་ཏན་རྣམས་བཤད་དོ། །སྲེམས་ 
མཉམ་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་པ་ཇ་ིལྟ་བ་བཞནི་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མད་ོལས་ནི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་དག་མྲེད་པར་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་བསམ་གཏན་དག་དང་བསམ་གཏན་ག་ིརང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །གང་ཟག་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི་མཛདོ་ཀི་གནས་བརྒྱད་པའི་ཞར་ 
ལ་འོངས་པར་འབྲྲེལ་པ་ཁོ་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་དག་ཡདོ་བཞིན་དུ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་བ་ལ་སོགས་པ་དང་དགོས་པ་མཚུངས་པས་འདི་བརམས་པ་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཇ་ིལྟར་མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། 
བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་དང་སིལ་བུ་དང་ལ་སོགས་པའི་ཉྲེས་པ་མཐངོ་བས་ 

 

[215B] དནོ་མ་དཀྲུགས་པ་ཉྲེ་བར་སོྟན་པ། ཆོས་མངོན་པ་བསྡུས་པ་གཞན་ཞིག་བརམས་པ་ཡནི་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིྱར་འད་ིབརམས་ 
པ་དགོས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་ཉྲེ་བར་བཀདོ་དོ། །འབྲྲེལ་པ་ནི་གང་ཞགི་དགོས་པ་ནི་ཅི། བརོད་བྱ་ནི་གང་ཞྲེ་ན། 
བསྟན་བཅོས་བྱྲེད་པར་འདདོ་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འབྲྲེལ་པའོ། །རང་གི་སོྟན་པའི་ཆྲེ་བའི་བདག་ཉདི་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དགོས་པའོ། །དྲེ་ལ་ཡོན་ཏན་ 
བརོད་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་ཕྱག་འཚལ་བ་རམོ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འད་ིནི་བརདོ་པར་བྱ་བའོ། །འདྲིས་པར་བྱ་བས་ན་ཡོན་ཏན་ཏྲེ། 
ལྲེགས་པ་དནོ་དུ་གཉྲེར་བ་རྣམས་ཀིས་གོམས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དནོ་ཏོ། །ཀུན་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའོ། །གཞན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ 
བས། 
འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགོ་བ་གངས་མཛད་པ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའོ། །དོན་བཞིན་སོྟན་པ་དྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སོྟན་པ་གཅགི་པུ་ཉིད་ཕུན
་སུམ་ཚགོས་པའ།ོ །ཆོས་མངནོ་པ་སོས་པས་རགོ་གྲེ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་བཅོས་པའོ། ། 
མཛདོ་སོས་པས་མངནོ་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའོ། །རང་ག་ིསོྟན་པའི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིྱར་དང། 
དྲེའ་ིབསྟན་པ་རྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའ་ིཕིྱར་རང་གི་སོྟན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དྲེ་དག་བདག་གིས་ལམ་དང་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ལ་རྲེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞྲེས་བྱང་ 
ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པའི་དུས་ཉདི་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོབ་མའི་དངོས་པོར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིྱར་དང། 
དྲེའ་ིདནོ་ཁོ་ནར་ཚགོས་དག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་མངོན་པར་རགོས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་འདི་ཉདི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀ་ིརང་ཉདི་ཀ་ིསོྟན་པ་ཡིན་ག་ིགཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ 
ཅིའ་ིཕིྱར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་གཉ་ིག་བརོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཉྲེ་བའ་ིཚགི་དང་བྲལ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཡང་དག་པར་རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཆར་ལ་འཇུག་སྟྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་པ། བཅོམ་ལྡན་ 

 

[216A]༄༅། །འདས་ཀི་ས་ཡང་བདག་ཉིད་མ་སངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གཞན་དུ་ཡང་ཐལ་བྱས་པས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་སྨྲས་སོ། །ཡང་ནི་ཉྲེ་བའི་ཚགི་མྲེད་པ་མ་ིརིགས་པས་གཉིས་སྨྲས་སོ།
 །གལ་ཏྲེ་འདདོ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིྱས་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་ 
དུ་འགྱུར་བའི་ཕིྱར་གཏན་བཅོམ་པ་ཡནི་ན། ཅའིི་ཕིྱར་མི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ནའི་སོ་ནས་བསོྟད་པ་བརདོ་ཅྲེ་ན། 
མི་ཤྲེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །གཞན་ཡང་སོྟན་པ་ཉདི་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་རོ། །སོྟན་པ་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ 
འག་ོབ་འཁོར་བ་ལས་འདྲྲེན་པར་མཛད་པའི་སོར་བ་སྟྲེ། གཞན་ག་ིདནོ་ལ་རབ་ཏུ་མི་སོར་བ་འམ། 
ཕིྱན་ཅི་ལགོ་ཏུ་སོར་བ་ནི་སོྟན་པ་མ་ཡནི་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་གི་རྨོངས་པ་དང་གཏན་བྲལ་མི་འགྱུར་ན་ནི་ཉོན་མངོས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱྲེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉནོ་མངོས་པ་དང་
བྲལ་ 
བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་གསུམ་ནི་ཉོན་མངོས་པ་ཅན་གི་རྨངོས་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤྲེས་པ་ཡདོ་པས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་ནས་ཉནོ་མངོས་པ་གསུམ་ལྡགོ་
པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཉོན་མངོས་པ་ཅན་ཉདི་ཀུན་ནས་ཉནོ་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ 
ཏྲེ༑ ཉོན་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཅི་ཤྲེས་རབ་དྲི་མ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཆོས་མངནོ་པ་ཡནི་ནམ། སྨྲས་པ་མ་ཡནི་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན་རྲེས་འབྲང་བཅས་ཏྲེ། 
ཤྲེས་རབ་ཀི་འཁོར་དུས་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་དགྲེ་བ་ཉིད་ཀིས་ཤྲེས་རབ་ཀི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་ལ་མི་ལགོས་པ་ 
མྲེད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་རྲེན་པའ་ིཤྲེས་རབ་ལ་ན་ིགང་གིས་གང་དྲེ་སྐད་དུ་བཤད་པའི་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཆོ་བས་བསྟབས་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་
ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་འདོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྲེན་ཡནི་ 
པས་སྲེམས་གཙ་ོབོ་ཡནི་པའ་ིཕིྱར་དྲེ་ཉདི་དྲ་ིམ་མྲེད་པ་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་ཆོས་མངོན་པ་རིག་མོད་ཅྲེ་ན། 
བྱ་བ་དང་མཐོང་བ་དང་དམིགས་པ་མངནོ་པར་རོགས་པ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་ཤྲེས་རབ་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་ཡནི་ནོ། །རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་ཞྲེས་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ནི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་ 

 

[216B] སྐྱྲེ་ནས་ཐོབ་པ་ཕུང་པོ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཡནི་པ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡནི་ན།ོ །བསོམས་བྱུང་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་སྟྲེ། ཉྲེར་བསོགས་དང། བསམ་གཏན་དང། 
བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དག་ན་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ཡདོ་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཉྲེ་བར་བསོགས་པ་རྣམས་ 



དང་གཟུགས་མྲེད་པ་བཞི་ན་ིཕུང་པོ་བཞི་པའོ། །དྲེ་ལྟ་ན་འོ་ན་མདོ་སྲེ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་གསུང་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པས་ཆོས་མངནོ་པ་ཉདི་དུ་འགྱུ
ར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ན་ིདྲེ་ལྟར་ཡིན་མདོ་ཀི་འོན་ཀང་མད་ོསྲེ་ནི་ཕལ་ཆྲེར་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ལ་མངནོ་དུ་ 
ཕོྱགས་པ་ཡནི་ཞངི། འདུལ་བ་ནི་བྱུང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ཡིན་ལ། 
མངནོ་པ་ནི་ཆོས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱགས་པ་ཁ་ོན་ཡིན་པས་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ཞྲེས་མིང་དུ་གགས་སོ། །དྲེའི་ཕིྱར་གཞན་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དོ། །ཡང་དག་པར་འགོ་བའི་རྣམ་གངས་ནི་ག
ནས་བརན་ཤཱ་རིའི་བུའི་འོ། ། 
སོྟན་པ་ཡངོས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་གསུང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ན་གནས་བརན་ཀཱ་ཏྱཱའི་བུ་ལ་སོགས་པ་མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་རྲེའི་དགངོས་པ་དང་ཆོས་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བསྡུས་ཤིང་ཚམོ
ས་སུ་བྱས་སོ། །གངས་དང་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་དང། །དྲེ་བཞནི་རབ་བྱྲེད་བསྡུ་བ་དང། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ 
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སྟྲེ། །ཆོས་ནི་ངང་དུ་རབ་ཏུ་བསགས། །ཡང་ན་གྲུབ་བཞནི་དུ་རོམ་པ་ནི་ངྲེས་པའ་ིཕིྱར་ཡིན་ཏྲེ། 
ལམ་གི་བདྲེན་པ་འདུས་བྱས་དག་ལས་བཀལོ་བས་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཉདི་དུ་གྲུབ་བཞནི་སར་ཡང་ཟག་པ་མྲེད་པ་དག་གི་ནང་དུ་སོས་པ་ནི་ངྲེས་བར་བྱ་བའི་དནོ་དུའོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དག་བཅམོ་པའི་ 
གཟུགས་དང་མ་ཟིན་པའི་གཟུགས་ཟག་པ་མྲེད་པར་འདདོ་དྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་འདུས་བྱས་དག་ལས་ལམ་གི་བདྲེན་པ་དག་ཁོ་ན་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡནི་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བཞནི་དུ་ཁ་ཅགི་བརགས་པའི་འགོ་བ་འགགོ་པ་ཁོ་ན་འདུས་མ་བྱས་དང་ཟག་པ་མྲེ
ད་པར་ཁས་ལྲེན་ག་ིནམ་མཁའ་ 
ནི་མ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་ནི་འདུས་བྱས་ཡིན་ཏྲེ། 
ས་དྲེ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །བརགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཁས་མི་ལན་པ་ཉདི་དོ། །གཞན་དག་ནི་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཆར་བཏགས་པར་ཁས་ལན་གི་རས་སུ་མ་ཡནི་ནོ། །དྲེའི་ཕིྱར་འདུས་མ་བྱས་ཟག་པ་དང
་བཅས་པ་ཉདི་ཡིན་པ་བསལ་དུ་ཟིན་ཀང་འདུས་ 

 

[217A]༄༅། །མ་བྱས་ཉདི་དང་ཟག་བ་མྲེད་པ་ཉིད་དང། དངོས་པོ་ཉདི་དུ་ཁས་བླངས་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར། 
འདུས་མ་བྱས་རྣམ་གསུམ་ཡང་སྟྲེ། །ཞྲེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཡང་གི་ས་ན་ིངྲེས་པར་གཟུང་བ་སྟྲེ། ལུགས་གཞན་དགག་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་སོྟན་པར་བྱྲེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ 
འགའ་ཞགི་གིས་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་འདུས་མ་བྱས་ཉདི་དུ་འདདོ་པ་བཞནི་ནོ། །འཕགས་པའ་ིབདྲེན་པ་སོས་པ་ནི་ཚོར་བ་རྣམ་པར་བཅད་པར་བྱ་བའ་ིཕིྱར་རོ། །བསྟན་པ་འདི་ནི་ཕལ་ཆྲེ་བའམ་
གཙ་ོབོ་ཡནི་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གིས་ཐབོ་པ་སོ་སོར་བརགས་པའི་འགོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ 
ལ་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བཞའིི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟྲེ། ལག་པ་དང་ལག་ཆངིས་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་ངག་གི་ས་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ནམ། 
དཔྲེར་ན་ཚངས་པར་འདོད་པར་གཏགོས་པའི་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་པ་དང། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་སྐྱྲེས་པ་ 
རྣམས་ཀི་ངག་ག་ིརྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལྟ་བུ་སྟྲེ། རྣམ་རིག་དཔོད་དང་བཅས་དག་ན། །ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེ་ན། །ཡདོ་མདོ་ཀི་འད་ིནི་ངྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དཔྲེ་ཉདི་དུ་ཉྲེ་བར་བླངས་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ། 
འད་ིལྟར་ལག་པ་དང་ངག་ག་ིས་ནི་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་ཡནི་ཞྲེས་ངྲེས་པར་གཟུང་བའི་ཕིྱར་མ་ 
ཡིན་ནོ་གནོད་པར་བྱྲེད་པའི་གང་བ་མྲེད་ཀི་ཕན་པར་བྱྲེད་པ་ན་ིཡདོ་དོ་ལོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་ལའོི་ས་ན་ིཏིང་ངྲེ་འཛནི་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕན་འདགོས་པར་བྱྲེད་པ་ཁས་མ་བླངས་པར་གསལ་བར་བྱ་བའི་དོ
ན་དུའོ་ཞྲེའོ། །ཁ་ཅགི་ན་ིདྲེ་དག་གི་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཚོགས་གསུམ་གི་བདྲེ་ 
བས་ཕན་འདོགས་པར་བྱྲེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེའོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་དྲེ་ན་ིཤནི་ཏུ་སངས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་རྲེག་བྱའི་ཁད་པར་ལས་གཞན་པའི་རྲེག་པ་ཕན་འདགོས་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡུལ་མཉམ་
ཞིང་ཟ་བར་འདོད་པ་མྲེད་ན་རྲེན་གང་གཡྲེར་བ་དྲེ་སར་སྐྱྲེའོ། །གཡྲེངས་དང་ 
སྲེམས་མྲེད་ཀིས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ལ། རྲེས་འབྲྲེལ་གི་ནི་ལུས་ཀི་རིག་བྱྲེད་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་སོ། །གཉིད་དང་བརྒྱལ་བ་སྲེམས་མྲེད་པར་ཁས་མ་བླངས་བའི་ཕིྱར་དང། 
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་མགི་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དང་ 

 

[217B] 
སྲེམས་མྲེད་པ་ནི་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོྟན་པར་བྱྲེད་དོ། །སོབ་དཔོན་ག་ིཚགི་ཡིན་པར་སོྟན་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སོྟན་པའི་གསུང་རྣམས་ཡནི་ན་ོསོྙམ་དུ་དགངོས་པའོ། །འདི་སྐད་བསྟན་པ
ར་ 
འགྱུར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གཟུགས་སུ་ཡདོ་པའ་ིཕིྱར་མགི་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དག་ཀང་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་ལྟར་གཟུགས་ཉདི་ཡིན་ན་ནི། 
དྲེ་ལྟ་ན་དྲེའི་རྲེན་གཟུགས་སུ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་འགའ་ཞགི་གཟུགས་ཉིད་མ་ཡནི་པར་ཡང་འགྱུར་ན། གཅགི་ལ་ཆོས་ཅན་ཕན་ཚུན་འགལ་ 
བ་འདུ་བ་ཡང་མ་ཡནི་ཏྲེ། རག་པ་དང་མི་རག་པ་བཞནི་ནོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་དྲེ་ལྟ་ན་རྲེན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
འོ་ན་ཅ་ིཞྲེ་ན་ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་འདྲ་བར་ཐལ་བ་མྲེད་དོ། །ཤ་དང་ལྷ་དང་འཕགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་ 
པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཤའ་ིམགི་ནི་བདག་ཅག་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིའ།ོ །ལྷ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀིའོ། །འཕགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་མིག་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀ་ིསྟྲེ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་པའོ། །ཤའི་མགི་ནི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ལ་དམགིས་པའོ། །ལྷའི་མིག་ནི་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཁོ་ནའོ། །གཞན་ 
དག་ན་རྲེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རྲེ་ཡིན། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཉདི། སོད་པ་རྣམས་ཀི་གཉྲེན་པོར་ནི། །ཞྲེས་རྣམ་གངས་གཞན་གིས་བསྟན་ཏྲེ། 
གང་ཞགི་ཉནོ་མངོས་པའ་ིགཉྲེན་པོར་མི་འགྱུར་བའི་ཕུང་པོ་བསྟན་པ་དྲེ་ནི་འགའ་ཡང་མྲེད་པའ་ིཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ལོའ་ིས་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྲེག་པ་ 
མྲེད་པའི་ཕིྱར་བསགས་པ་ལ་གདནོ་མི་ཟ་བར་བུ་ག་ཡདོ་པར་འགྱུར་བས་མ་རངས་པའི་དནོ་ཏོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཚགི་ཡནི་ན་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འོ་ན་ཁམས་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་པའི
་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཆོས་ཀི་ཁམས་བཞིན་དུ་སོྟན་པ་དང་བཅས་པར་ 
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
མི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནི་རང་གི་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སོྟན་པ་དང་བཅས་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་ཉདི་དུ་འཇགོ་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲི་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ནི་གང་དག་གཅགི་གསི་འཛནི་པ་དྲེ་དག་གཞན་གིས་མི་འཛིན་ཏྲེ།
 །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ཕྲད་ནས་འཛིན་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སོས་ཏྲེ། དྲེ་ཕིྱར་ 

 

[218A]༄༅། །མིག་ལ་སོགས་པ་བཞནི་དུ་དྲེ་དག་ཀང་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་སྨྲ་བ་གཅགི་ག་ིས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བའ་ིདྲི་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡནི་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་རྲེས་འགའ་ཞགི་རྐྱྲེན་ཉྲེ་ན་དྲེ་དག་ཉིད་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་གཞན་གི་ས་ལ་སོགས་པའ་ི 
ཡུལ་དུ་སྐྱྲེས་པ་ནི་དྲེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནི་ཡདོ་ཀི། གཞན་གི་མགི་གིས་གཞན་ལྟ་བ་ནི་ནམ་ཡང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
ཡུལ་ཐུན་མོང་པ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་རོ། །མུ་སྟྲེགས་བྱྲེད་ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་ས་རྒྱུན་ཆགས་པར་འཇུག་པའི་རིམ་པས་རྣ་བར་འངོས་པར་རགོས་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིྱར་རྣ་བ་ནི་ཡུལ་ 
དང་ཕྲད་པ་ཁོ་ན་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ལག་བར་བཅངས་པས་དྲིལ་བུའི་ས་འགགས་མ་ཐག་ཏུ་ས་མི་ཐོས་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ཞགི་ཀང་འགའ་ཞགི་པར་ནས་ཆུ་རླབས་ཀ་ིཚུལ་དུ་འོང་པའི་ས་
དྲེ་འཛནི་པ་སུས་བཟོག་དྲེའ་ིཕིྱར་དྲལི་བུའི་ཡུལ་ན་གནས་པའི་ས་ཁོ་ན་འཛིན་གི། ཆུ་རླབས་ 
ཀི་ཚུལ་དུ་རྣ་འབྲུག་གི་བུ་གར་ཕིྱན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐད་ཅགི་མར་འཛནི་པ་དང་འགལ་བ་ལ་སྒྱུ་སྨྲས་པ་ནི་སྐད་ཅགི་མ་ཕིྱ་མར་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྟྲེ། 
རྲེག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་སྐྱྲེས་པའི་སྐད་ཅིག་པས་འཕིྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ཉདི་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་ཕན་ཚུན་རྲེག་པའི་ཕིྱར་རོ། །སྐད་ཅགི་མར་ 
གནས་པ་ཡང་མ་ཡནི་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིྱར་རྲེག་པའི་དུས་སུ་འགག་པའི་ཕིྱར་མི་རིག་གོ། །རྲེས་འགའ་ནི་མཉམ་ཞྲེས་ནི་མི་བརདོ་དྲེ་ཚད་ངྲེས་པར་མ་བཟུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །ཡང་ན་ན་ིབརདོ་པར་བྱ་སྟྲེ། 
གང་གི་ཚེ་རྣ་བའི་ནང་དུ་ཐོས་པ་དྲེའི་ཚེ་མཉམ་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའང་གོང་མ་ནི་མིག་གི་ 
མ་ཡནི་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ། འདིར་ཡང་རང་གིས་པ་དང་ས་གོང་མ་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
ཇི་ལྟར་ས་འགོ་མའ་ིགཟུགས་ས་གངོ་མའི་མགི་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ས་གངོ་མའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ས་འོག་མའི་མིག་གིས་རྲེན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། རང་གི་རྲེན་དང་ལྷན་ཅགི་ཡུལ་གཅགི་ལ་འཇུག་ 
པའི་ཕིྱར་རོ། །འདི་ན་ལྷ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་པའི་ཕིྱར་དང། དྲེའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་པའི་ཕིྱར་འདི་ནི་འབྱྲེད་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རྒོལ་བའི་གཞ་ིཡནི་ནོ་ཞྲེས། 
སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཕིྱར་ན་འདི་ནི་དཔད་ཟིན་ཏོ། །གནས་དང་པོའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །། 

 

[218B] །དྲེ་ཉམས་པ་ནི་མ་ནངི་རྣམས་ཏྲེ་གནོད་པས་ཉམས་པའི་ཕིྱར་རོ། །མཚན་གཉིས་པ་ན་ིགཉསི་ཀ་ཉམས་པ་སྟྲེ་གནས་ཉམས་པའི་ཕིྱར་དང་བདྲེ་བ་ཆུང་ངུའི་རྒྱུ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །མཚན་གཉིས
་པ་ནི་དབང་པོ་གཉིས་བདྲེ་འགོ་ན་ 



དགྲེ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཇི་ལྟར་ཡནི་ཞྲེ་ན། 
དྲེའ་ིཕིྱར་བདྲེ་འགོ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་སོས་སོ། །བདྲེ་འགོ་སྟྲེ་མི་དག་ག་ིནང་ནས་མ་ིདགྲེ་བའི་ལས་ཀིས་དབང་པོ་གཉིས་པོ་དྲེ་མི་འཚམ་པའི་གནས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ནི་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱྲེད་དོ། །དབང་པོ་ནི་ལུས་ཀི་དབང་པོའི་ཕོྱགས་ 
ཡིན་པའི་ཕིྱར་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའ་ིཡནི་ཏྲེ། 
ལུས་ཀི་དབང་པོ་བཞནི་དུ་བདྲེ་འགོ་ན་གཅགི་ཏུ་དགྲེ་བ་ཁོ་ནའ་ིརྣམ་པར་སིན་པ་ཡནི་ནོ། །ཉི་འོག་པ་ནི་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ཡང་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཆར་དུ་འདོད་དོ། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མྲེད་པའི་
རྒྱུ་ནི་དྲེའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟྲེ་ 
འཇགི་རྲེན་པ་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའ་ིལམ་གཉིས་ཀིས་ཐོབ་པར་བྱས་པས་དྲེའི་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་བརན་པ་ཡིན་ཏྲེ། འབྲས་ལས་ཉམས་འགྱུར། 
དང་པོ་ལས་ཡིན་ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མཐངོ་བའི་ལམ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཁོ་ནར་ཡནི་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིྱར་གདོན་མི་ཟ་བར་ལུས་ཀ་ིདབང་པོ་ 
དང་ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཡདི་མི་བདྲེ་བ་མི་སིད་དོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེའ་ིཕིྱར་ཚོར་བ་བཞི་དག་དང་ཞྲེས་སོས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་དང་ནི་ལྡན་པ་ཡང་ཡདོ་མི་ལྡན་པ་ཡང་ཡདོ་དོ། །དྲེ་དག་དང་འབྲྲེལ་པའི་འདིར་ཕོ་དང་མའོི་དབང་པོ་དག་ཀང་གང་རུང་ཞགི་བརདོ་པར་བྱའ་ོཞྲེས
་བྱ་ 
བའི་རྒལོ་བའི་ཚགི་ནི་བརོད་པར་མི་བྱ་སྟྲེ་འཁྲུག་པའི་ཕིྱར་རོ། །རྲེས་འགའ་ནི་རིམ་གིས་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དབང་པོ་འགགས་ཀང་དྲེའི་ཚེ་སྐྱྲེ་བ་སྐྱྲེ་ཞིང་ངྲེས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་ཉིད་ཀི་ཕིྱར་མོ་ཡནི་པ་ལ་མོའ་ིདབང་པོ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརདོ་དྲེ་མོའ་ིདབང་པོ་ 
འགགས་ཀང་དྲེའི་རིས་མཐུན་པ་མི་འགག་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཕོའི་དབང་པོ་ཡང་དྲེ་འདའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་སྲེམས་གཅགི་ལ་རིང་བ་དང་ཞིབ་པ་གཉིས་མི་འཐད་དྲེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའ་ིཕིྱར་རོ། །སོབ་དཔོན་འདུ
ས་བཟངས་ན་རྲེ་སྲེམས་གཅིག་ལ་དམིགས་ཤངི་རས་མཉམ་ཡང་མཐུ་དུས་གཞན་ཡནི་ 

 

[219A]༄༅། །པའི་ཕིྱར་འགལ་པ་མྲེད་དྲེ། ཚོགས་ལ་རགོ་པའི་མཐུས་བླ་ལྷག་ན་ནི་དཔོད་པའི་མཐུ་ཉམས་པའི་ཕིྱར་སྲེམས་རིང་བར་འགྱུར་ལ། 
དཔོད་པའི་མཐུ་བླ་ལྷག་ན་ནི་རགོ་པའི་མཐུ་ཉམས་པའི་ཕིྱར་ཞིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚ་དང་ཆུ་གང་རྲེག་བཞནི་ན།ོ །འདིར་གང་ཞགི་མཐུ་ 
ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་ནི་ས་དང་མཚུངས་ལ། གང་ཞགི་ཤས་ཆུང་བ་དྲེ་ནི་ཆུ་དང་མཚུངས་པས་དཔྲེ་ལ་མི་མཐུན་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རགོ་པ་དཔོད་པ་ཅགི་ཅར་བ་ཡནི་ལ། 
སྲེམས་རངི་བ་དྲེ་ཉདི་ཞིབ་པ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །སའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་ན་ིའདདོ་པའ་ིཁམས་ན་རགོ་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ལ། སིད་པའི་རྲེ་མ་ོ 
ན་དཔོད་པ་ཁོ་ན་ཡདོ་ཅངི་བར་ན་གཉིས་ཀ་ཡདོ་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་ནི་ས་ཐམས་ཅད་ན་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡདོ་མོད་ཀི་འདོད་པའི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གཉིས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པ་ཡང་
མ་ཡནི་ནོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ནི་སར་ཡང་སྲེམས་རངི་བ་དང་ཞིབ་པ་ཉདི་ན་ིསྲེམས་རིང་བ་ 
དང་ཞིབ་པ་ཉིད་ད་ོཞྲེས་ནི་མི་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
སྲེམས་རངི་བ་ནི་སྲེམས་ལ་ཡོད་པའི་རིང་བའོ། །དྲེའི་དངོས་པོ་ནི་སྲེམས་རངི་བ་ཉིད་དོ། །སྲེམས་ཞིབ་པ་ཡང་དྲེ་དང་འདྲའ་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མྲེད་དོ། །ཅའིི་ཕིྱར་ཞྲེ་ན། 
འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །ནམ་མཁའ་དང་ 
ནི་གང་ཡང་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་དྲེ་དགག་པར་བྱ་བ་དང་འགགོ་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེའ་ིའདི་ལ་ཐོབ་པ་མྲེད་དོ། །ཡན་ལག་ལྔ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། 
ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་དུ་སོར་བ་ལྔ་དག་སྤངས་པར་འགྱུར་ཞངི་ཡངོས་སུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཞངི། འདི་ལྟ་སྟྲེ། འཇིག་ཚགོས་ལ་ལྟ་ 
བ་དང། ཚུལ་ཁམིས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆགོ་ཏུ་འཛནི་པ་དང། ཐྲེ་ཚམོ་དང། འདདོ་པ་ལ་འདུན་པ་དང། 
གནདོ་སྲེམས་སོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ན་ིསར་སོབ་པའི་གནས་སྐབས་ཁོ་ནར་སྤངས་ཟིན་པའི་ཕིྱར་འདིར་ནི་གངོ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཁོ་ན་གཟུང་སྟྲེ་ 
གཟུགས་ཀི་འདདོ་ཆགས་དང། གཟུགས་མྲེད་པའི་འདདོ་ཆགས་དང། རྒོད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་རྨོངས་པའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ། 
ལྔ་པར་མཚུངས་པའི་ཕིྱར་གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་གཉིས་ཀ་གཟུང་སྟྲེ་གནས་བརྒྱད་ལ་མཁས་པ་སོྟན་པ་བཞནི་ནོ་ 

 

[219B] །ཐོབ་པ་ནི་གང་ཞགི་ཡདོ་ན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཞགི་གོ། །ང་འདིར་ཁུངས་ནི། 
སོ་སོར་ཐོབ་ལ་ཀུན་དུ་ལྡན་པས་ན། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཡནི་ནོ། །འདོད་པ་ན་སོད་པའི་གཟུགས་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ག་ིསྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡནི་ 
ནོ༑ །མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་མ་འོངས་པའི་རྲེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་དྲེའི་ཐོབ་པ་སར་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་དོ། །མ་ཐོབ་པ་ན་ིསྐྱྲེ་བའི་རྲེན་གི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཞག་གི་ཆོས་ཀི་དབང་གིས་མ་ཡནི་ནོ། །ཆོས་དང་འགལ་བའ་ིཕིྱར་རོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་སྐལ་པ་ 
མཉམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྲེམས་ཅན་འགོ་བ་གཅགི་ཏུ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ཀི་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་དབིྱབས་དང་གཡོ་བ་དང་ཟས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅངི་ཕན་ཚུན་དགའ་བར་འབྲྲེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡནི་ནོ། །སྲེམ
ས་ཅན་མ་ཡནི་པའི་སྐལ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀང་ཅའིི་ཕིྱར་མི་འདདོ་ཅྲེས་གང་སྨྲས་ན་ 
ཁྲེད་ཅག་གིས་འགོ་བ་དང་སྐྱྲེ་གནས་རྣམས་ཁས་བླངས་པས་རྩྭ་དང་ཨ་མྲ་ལ་སོགས་པའི་འག་ོབ་དང། ལ་ཕུག་དང་མནོ་སན་སྲེའུ་སྐྱྲེ་གནས་དག་ཀང་ཅ་ིསྟྲེ་ཁས་མི་ལྲེན། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མ་གསུངས་པའི་ཕིྱར་ཡིན་ན་ནི་སྲེམས་ཅན་མ་ཡནི་པའི་སྐལ་པ་མཉམ་པ་ཡང་ཁས་མི་ལྲེན་ཏྲེ། བཅོམ་ 
ལྡན་འདས་ཀིས་མ་གསུངས་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འདདོ་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པར་གྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡདོ་ཅྲེ་ན། དྲེའི་ཕིྱར་གང་ཞགི་དྲེར་སྐྱྲེས་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་རྒྱས་པར་སོས་ཏྲེ། 
བྱང་གི་ས་མི་སྙན་པ་རྣམས་ཀི་ལྷ་ལྟར་སྐྱྲེ་བའི་ལས་བཞནི་དུ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ 
འདདོ་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ངྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །འཕགས་པའི་མ་ཡནི་ངྲེས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་ངན་སོང་དང་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་བ་པ་དང། 
ཚངས་པ་ཆྲེན་པོར་སྐྱྲེ་བ་རྣམས་ཀིས་བརགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགགོ་པ་ཐོབ་སྟྲེ། ལྟ་བའི་གནས་ཡནི་པའ་ིཕིྱར་དང། འཕགས་ 
པའི་ལམ་དང་འགལ་བའ་ིཕིྱར་རོ། །དྲེའི་ཕིྱར་འདྲིས་ཀང་མ་བརལ་བར་མ་ིའཐོབ་པོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན་དུས་གཅགི་པ་འཐོབ་པོ། །འདི་ནི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་བཞནི་དུ་སོན་མྲེད་
པ་འཐོབ་པའི་ཕིྱར་འདས་པ་མ་ིའཐོབ་པོ། །དྲེའི་ཕིྱར་ཇྲེ་དང་པོ་དུས་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ན་འཐོབ་པོ། ། 

 

[220A]༄༅། །སྐད་ཅགི་མ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་ནི་འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ལ། 
མ་ལངས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་དག་ཀང་ཡང་ངོ། །ལངས་པ་ནི་འདས་པ་ཁོ་ན་དང་ངོ། །ཇི་སིད་མི་གཏངོ་བ་ན་ིདྲེ་སིད་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཡངོས་སུ་མ་ཉམས་ཀི་བར་དུ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དནོ་ཏོ། །སྲེམས་མྲེད་པ་ཡནི་པའི་ 
ཕིྱར་མ་འངོས་པ་མ་ིའཐོབ་སྟྲེ་ལྷའི་མགི་དང་རྣ་བ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་དྲེའི་ས་པའི་འཆངི་བ་མ་སྤངས་པའ་ིདྲེ་བསྐྱྲེད་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། 
མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལས་ན་ིམ་འདས་པར་ནི་སིད་པའི་རྲེ་མོར་འགོག་པའི་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་བསྐྱྲེད་པར་མི་ནུས་ལ། སོ་སོའི་སྐྱྲེ་བོ་ནི་ 
དྲེ་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡནི་ན་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཅིའ་ིཕིྱར་སིད་པའི་རྲེ་མའོི་འོག་གི་ས་དག་ལ་འགགོ་པ་ལ་སོྙམས་པར་མི་འཇུག་ཅྲེ་ན། 
རྒྱབ་ཀིས་ཕོྱགས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པར་གཅདོ་པ་དག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲེར་འགྱུར་བའི་ཕིྱར་རོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲེ་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ། རྒྱབ་ 
ཀིས་ཕོྱགས་པ་དང་སྲེམས་མཐར་ཐུག་པ་གཅདོ་པས་སོ། །ས་འགོ་མ་དག་ན་དྲེ་ཡོད་ན་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོྱགས་པར་མི་འགྱུར་ལ། 
མཐར་ཐུག་པ་གཅདོ་པར་ཡང་མི་འགྱུར་གི་ས་དྲེའ་ིགངོ་ན་སྲེམས་ཡོད་པས་བར་དུ་སྲེམས་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀའི་ཆ་ནི་ 
ཉོན་མངོས་པའི་སིབ་པ་དང། སོྙམས་པར་འཇུག་པའི་སིབ་པའོ། །དྲེ་ལ་རོ་རྲེ་ལྟ་བུའ་ིནི་ཉནོ་མོངས་པའི་སིབ་པ་ལས་གལོ་བར་བྱྲེད་ལ། 
ཟད་པ་ཤྲེས་པའི་དུས་ན་རྣམ་པར་གལོ་བ་ཡིན་ནོ། །འགོག་པའི་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་བསྐྱྲེད་པ་ན་སོྙམས་པར་འཇུག་པའི་སིབ་པ་ལས་གལོ་བར་བྱྲེད་ལ། བསྐྱྲེད་ 
པའི་ཚེ་ནི་རྣམ་པར་གལོ་བ་ཡིན་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ན་ིགང་ལ་ཟད་པ་མཁྲེན་པའི་དུས་ན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གལོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འགོག་པའི་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་མ་བསྐྱྲེད་པའ་ིཚེ་ཇི་ལྟར་སོྙམས་པར་འཇུ
ག་པའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེའ་ིསིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིྱར་ 
དང༑ དྲེའ་ིམ་ིལྡན་པ་རྣམ་པར་ཉམས་པའི་ཕིྱར་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཟད་པ་མཁྲེན་པའི་དུས་ན་དྲེ་བསྐྱྲེད་ཟིན་པ་བཞནི་དུ་མངའ་བརྲེས་ཟིན་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ། 
དྲེ་མངནོ་སུམ་དུ་བསྐྱྲེད་པར་ནུས་པའི་གྲེགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དནོ་ཏོ། །དྲེའི་ཕིྱར་མ་བསྐྱྲེད་པ་ན་ཡང་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་ 

 

[220B] །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་ཇ་ིལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་དང་མ་ིལྡན་པ་ནས། 
ལོ་ཀ་བའི་སོྙམས་པར་འཇུག་པའི་ཁད་པར་གིས་བསླུས་བ་ཟག་པ་ཟད་པའི་བསམ་པས་སིྐྱལ་ཀྲུང་བཅས་ཏྲེ། སིད་པའི་རྲེ་མའོི་མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་སོན་ར་བ་ནས་མ་ 
བཏོན་པ་ར་བ་དང་བཅས་ཏྲེ་དྲུངས་ཕྱུང་ནས་ཉནོ་མོངས་པའི་དག་དྲུངས་ཕྱུང་བའི་ལྷག་མ་སྤང་བའི་ཕིྱར་ཡིད་གཏད་པ་ན་ིདྲེའི་གཉྲེན་པོ་བཏང་ནས་འབད་བ་ཐུན་མངོ་བས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་ོཀ་པའི་སོྙམས་པར་
འཇུག་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་གུས་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིྱར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ས་མ་ཁོ་ 



ན་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་རདོ་པར་བྱྲེད་པ་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཧ་ཅང་དྲེ་ན་མི་རུང་བས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ན་ིབསམ་གཏན་གསུམ་དག་ན་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པར་སོྙ
མས་པར་འཇུག་གི་བཞི་པ་ན་ནི་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ 
ཕིྱར་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་མ་གཏགོས་པ་བཞི་པར་སོྙམས་པར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཚིག་ཤྲེས་པ་ན་ིལྷ་རྣམས་དགའ་བ་ཡནི་གི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། 
ཚིག་ཤྲེས་པ་ནི་གང་དག་རིག་བྱྲེད་ཀི་ཚགི་ཚད་མར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དག་ཡིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀ་ིགསུང་ན་ིདནོ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱྲེ་བ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ 
རོ༑ །རྒྱུ་རྣམས་ན་ིགང་རྐྱྲེན་རྣམས་ནི་གང་ཞྲེས་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་འདྲི་ན། རྒྱུ་རྣམས་ལས་རྐྱྲེན་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། 
ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་ཅི་ཡང་མྲེད་དྲེ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསྐྱྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐྱྲེན་གཉིས་ཏྲེ། གཞན་གི་ས་དང་ཚུལ་བཞནི་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་རྒྱུ་དང་རྐྱྲེན་དག་དང་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་གངས་དག་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁད་པར་མྲེད་ན་ཅིའ་ིཕིྱར་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་ཅྲེ་ན། 
གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་ཁམས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་བཞིན་ནོ། །འདི་ལྟར་རྐྱྲེན་ཁད་པར་མྲེད་པར་བསྟན་ལ། རྒྱུ་ནི་ཁད་པར་དུ་བསྟན་ཏོ། །གཞན་དག་ 
ན་རྲེ་ཉྲེ་བ་ནི་རྒྱུ་ཡནི་ལ་རིང་བ་ནི་རྐྱྲེན་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མ་གཏགོས་པ་གང་ཡནི་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ནི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་བཤད་དྲེ། 
དྲེ་དག་གི་དནོ་དུ་འདིར་ཉྲེ་བར་བཀདོ་པའི་ཕིྱར་རོ། །མ་གཏགོས་པ་གཞན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་འཇགི་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་ 

 

[221A]༄༅། །ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །གང་དག་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཞྲེས་མི་འདནོ་པ་དྲེ་དག་གི་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟར་འགལ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་ཁོང་ནས་
དབྱུང་བར་བྱའ།ོ །འོ་ན་ཇ་ིལྟར་ཞྲེ་ན། འཇིག་ཚགོས་ལ་ལྟ་བའི་སྐྱྲེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་གནས་པ་དག་མ་ 
གཏགོས་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་འདནོ་ཏྲེ། འདི་ལྟར་འདི་དག་གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིསོྟབས་ཀིས་ནི་སྲེམས་མི་སྐྱྲེད་དྲེ། དྲེ་རང་གི་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་བཞནི་ནོ། དྲེའ་ིཕིྱར། 
དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས། །ཞྲེས་དྲེ་སྐད་མི་འདོད་དོ། །ཐོབ་པ་དང་དྲེ་དག་གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ 
ནི་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའི་ཕིྱར་ན་ཕུང་པོ་གཅགི་གོ། །ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་གང་ཡནི་པ་དྲེ་ཉིད་དྲེ་དག་གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡནི་པས་འབྲས་བུ་གཅགི་གོ། །ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ
་དང་ལྡན་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་དྲེ་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་མ་ཡནི་ཏྲེ། མཚན་གཞི་དང་ 
གཉིས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཕུང་པོ་གཉིས་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིལུས་དང་ངག་ལས་དགའ་བ་དང་མི་དགའ་བ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཡིན་ལ། 
དྲེ་དག་གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། །ལྷན་ཅགི་འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ཡནི་པའ་ིཕིྱར་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དང། དྲེ་དག་ 
གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའ་ིའབྲས་བུ་གཅགི་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། 
འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ཡནི་པ་ཉིད་དུ་འགལ་བའི་ཕིྱར་རོ། །འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་པ་ཡང་སྲེམས་ཀི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པ་ཅན་ཡནི་པའི་ཕིྱར་གསུམ་གིས་ཡིན་པར་རིགས་པ་མ་ཡནི་ནམ་ཞྲེ་
ན། འདི་ 
བརོད་པར་བྱ་བ་ཡནི་མདོ་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་སྲེམས་ཀ་ིའདུ་བྱྲེད་ལས་སྐྱྲེས་པ་མ་ཡནི་པ་དྲེས་ན་མ་བརོད་དོ། །སོྙམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་དགྲེ་བ་དང་ཞྲེས་
བྱ་བ་འབྱུང་བ་ལ་དགྲེ་བ་གང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དགྲེ་བ་གང་དང་གང་གིས་བསྡུས་པ་ 
འབྱུང་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ན་སོད་པའི་དགྲེ་བ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཇུག་ཐགོས་སུ་སོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་སྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
འདིར་སྐྱྲེས་པས་མངནོ་དུ་བྱྲེད་མི་ནུས་པའ་ིཕིྱར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་མི་ལོགས་པ་མྲེད་པ་ཁ་ོནས་བསྡུས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་བསམ་གཏན་དང་ 

 

[221B] །གཞན་དག་ན་རྲེ་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་ཡང་ང་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སོགས་ན་རྲེ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་བར་དུ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་མཉམ་པར་ག
ཞག་པས་ཐདོ་རྒལ་གི་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་ལྟར་སས་བར་དུ་ཆདོ་པ་འདྲྲེན་པར་མི་ནུས་ 
སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཟོའི་གནས་པའི་མཇུག་ཐགོས་སུ་ནི་དྲུག་སྟྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འདི་ལྟར་དྲེ་ལ་གནས་པ་ལ་འཆི་བ་མྲེད་དྲེ། 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ན་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པའི་ཉོན་མངོས་པ་ཅན་དག་སུས་བཟོག་ཏུ་ཡདོ། གལ་ཏྲེ་མི་སོབ་པ་ལས་སོབ་པ་མི་འབྱུང་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ན་མི་སོབ་པ་ 
ལས་ཡངོས་སུ་ཉམས་པ་སོབ་པ་ཡནི་ཞྲེ་ན། འད་ིལྟར་ལངས་པ་མི་སོབ་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
ཏིང་ངྲེ་འཛནི་ལ་གནས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །གནས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།ཆུ་བུར་ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་བའི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བརྒྱད་ནི་ 
ཡང་སོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ངོས་བཞི་དྲེ་དག་གི་འཁརོ་ལྷག་པ་ལྟ་བུར་གནས་ཏྲེ། དྲེས་ན་གཙོ་བོ་མ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་གང་བའི་དམྱལ་བ་རྣམས་ལགོས་ཤགི་ཏུ་མ་བསྟན་ལ། 
ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་དང་གངས་དང་ཚད་མ་ངྲེས་པ་ལགོས་ཤགི་ཏུ་མ་སོས་སོ། །ཐོས་པ་དང་ཡངོས་སུ་ཉམས་ 
ནས་དྲེ་ལ་ཆགས་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། རྣལ་འབོྱར་པ་རྣམས་ནི་དྲེ་ལྟར་འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་སྤྲུལ་སྲེམས་ཀིས་འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ནས་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་འདདོ་ཆགས་སྐྱྲེ་ལ། 
འདདོ་པའི་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དྲན་ནས་སྤྲུལ་པའི་ 
སྲེམས་ལ་ཆགས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཡང་སྤྲུལ་པའི་དབང་གསི་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལ། 
འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་སྤྲུལ་པ་མཐངོ་ནས་ཀྲེ་མ་ཀི་ཧུད་བདག་ལ་ཡང་འདི་འདྲ་བའི་སྲེམས་ཡདོ་པར་གྱུར་ཅགི་སྙམ་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྲེམས་ལ་ཡང་འདོད་པ་ཉནོ་མོངས་པ་ཅན་འབྱུང་ངོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ཅག་ནི་ 
དྲེས་སོ་སྙམ་པ་དང། འད་ིདག་བདག་གིས་སྙམ་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་པའི་ཕིྱར་འདུ་ཤྲེས་དུ་མ་པ་ཡནི་ན་ོསྙམ་ན་རྒྱུའ་ིའདུ་ཤྲེས་ཐ་མི་དད་པའ་ིཕིྱར་འདུ་ཤྲེས་ཐ་དད་པ་མྲེད་དྲེ། 
དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛནི་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཞྲེན་པའི་ཕིྱར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་འདོ་གསལ་ 

 

[222A]༄༅། །ན་གནས་པ་དག་ཁ་ོནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ནས་ཚངས་པ་དང་ལྷན་ཅགི་བསད་ལ། 
སྤྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་དང་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་དག་གི་དྲེའ་ིས་པའི་མངོན་པར་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་ཡནི་པས་དྲེ་དག་གིས་སྤྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་དྲན་ 
པས་དྲེ་དག་འད་ིསྙམ་དུ་བདག་ཅག་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་ིབསམ་གཏན་གཉིས་པར་སྐྱྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་མགི་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཚངས་པའི་ལོ་ཀ་པ་
ཁོ་ན་ཡནི་པས་དྲེ་དག་ཉམས་སུ་མྱངོ་བ་དྲན་པ་མི་སིད་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ། དྲེའ་ིཕིྱར་སར་མཐངོ་ 
བ་ཁོ་ན་རྲེས་སུ་དྲན་པ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་སྲེམས་ཅན་འདི་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སོན་ལ་བདག་ཀང་འདིར་སྐྱྲེས་སོ་སྙམ་དུ་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སོན་གི་གནས་རྲེས་སུ་དྲན་པའི་ཤྲེས་པའམ། 
གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པས་འཛནི་པ་ནི་མ་ཡནི་ཏྲེ། འོ་ན་ཅི་ཞྲེ་ན་སྐྱྲེས་ནས་ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་དྲེ་སྙམ་ 
དུ་ཤྲེས་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པའི་ཤྲེས་པ་གཞན་གི་བསམ་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་རགོ་པས་གནདོ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འངོ་བ་དང་མྲེད་པར་འ
དུ་ཤྲེས་པའི་ཕིྱར་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལ། སྐྱྲེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་མ་ལནོ་པ་རྣམས་ནི་འངོ་ 
བར་འདུ་ཤྲེས་པའི་ཕིྱར་རོ། །སྐྱྲེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལནོ་པ་རྣམས་ནི་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་པའི་ཕིྱ་རོ། །སྐྲག་པ་དང་མི་སྐྲག་པར་འདུ་ཤྲེས་པའ་ིཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིདྲེ་དག་ཉིད་དང་གོ་རིམས་བཞིན་ནོ། །སྐྲག་པ་ནི་
སོྐྱ་བའི་འཆི་འཕོ་བར་དགོས་པའི་ཕིྱར་མཚན་ཉདི་ཅན་ཏྲེ། བདག་ཏུ་འཛནི་པ་མ་སྤངས་བའི་ཕིྱར་ 
དྲེ་དག་ལ་དྲེ་ཡོད་དོ། །ས་གཞན་དུ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་གཞན་ག་ིཕུང་པོ་རྣམས་ནི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གནས་པའི་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་དྲེ། 
སིད་པ་ཀུན་དུ་སོད་པའི་དབང་གིས་ན་དྲེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡནི་ན། དྲེ་དག་ལ་སིད་པ་ཀུན་དུ་སོད་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། ། 
རྒྱུད་གཞན་དག་དང་སྲེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མ་ཡནི་པ་དག་ནི་རང་གི་ས་པ་ཡནི་ཡང། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གནས་པ་མ་ཡནི་ནོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་དྲེ་དག་ཀང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གནས་པ་ཡནི་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཉྲེ་བར་བརླན་པ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡནི་ན་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཁ་ཅགི་ 

 

[222B] །དྲེའི་ཕིྱར་ཡི་དགས་མངལ་ནས་སྐྱྲེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིྱར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གི་བུ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཞྲེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ། །སྐྱྲེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པའི་གོ
་སྐབས་ཡོད་མོད་ཀི། འཕགས་པའི་ 
ཆོས་ཐོབ་ཟིན་པ་རྣམས་ནི་སོ་ང་དང་དྲདོ་གཤྲེར་ལས་སྐྱྲེས་པའི་གནས་སུ་མ་ིསྐྱྲེའོ། །སོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་སིན་པའི་སིྙང་པོ་དང་པོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང། 
སིད་པ་ཚལོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ན་ས་མྲེད་པ་དང། མགི་མྲེད་པ་ 
སྐྱྲེ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །སོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་སོན་གི་མད་ོསྲེ་བ་དག་གོ། །གནས་སྐབས་གང་གིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཤན་པ་ལ་སོགས་པ་འམ་ལིངས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ག་ིཚེ་སྟྲེ། ཇི་སྐད་དུ། 
ཇི་ལྟར་འགྱུར་བས་དྲེ་མྱངོ་ལས། །སར་བྱས་པ་ནི་རྨི་ལམ་ལྟར། །སྲེམས་ཅན་དྲེ་འདྲ་མཐོང་གྱུར་ 
ནས༑ །དམྱལ་བར་རབ་ཏུ་རྒྱུག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལྲེན་གི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་པ་དྲེ་དག་གིས་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱང་ཆུབ་རགོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གགས
་ཏྲེ། དྲེའ་ིཕིྱར་སོ་ང་ལས་སྐྱྲེས་པ་ནི་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་དུ་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ 



མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ལ་དགངོས་ནས་གསུངས་པས་ཉྲེས་པ་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ། རྲེ་དགས་འགོ་བའི་ཡུལ་དུ་འགོ། །ཞྲེས་སར་བསྟན་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། 
རླུང་ལངས་པ་འམ་ཆར་འབབ་པ་འམ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་ཡང་ཅའིི་ཕིྱར་སོས་ཤྲེ་ན། ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་ 
ཏྲེ༑ འདདོ་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གཉིས་ཁོ་ནས་བོླ་ཕིྱན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བས་སྐྱྲེ་བའི་ཡུལ་དུ་འག་ོབ་མ་ཡནི་ག།ི 
འོ་ན་ཅ་ིཞྲེ་ན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རྩྭ་ཐིབས་པོ་འམ་ནགས་ཐིབས་པོ་འམ་ཞྲེས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བཤད་ན། སྐྱྲེ་བའི་སིད་པ་ཉནོ་མངོས་ཅན། །རང་གི་ས་པའི་ཉནོ་མོངས་ཀུན། །ཞྲེས་ 
བྱ་བ་འདི་ཡང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ནི་རང་དང་ཉྲེ་བའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ན་གཟུགས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ་
གཟུགས་མྲེད་པས་དྲེ་དག་མྲེད་དོ། །སོད་པ་ཡང་མ་ཡནི་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གཟུགས་ན་སོད་པ་ལ་ 

 

[223A]༄༅། །ནི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ལས་ཐ་དད་པའི་མངི་དང་གཟུགས་ཀི་གནས་སྐབས་མྲེད་དྲེ་འདི་ལྟར་མངི་དང་གཟུགས་ནི་དྲེ་ཕན་ཆད་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་དདོ་ཚུན་ཆ
ད་དོ་ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེའི་ཕིྱར་གཟུགས་ཀ་ིཁམས་ན་ཡན་ལག་གཅིག་གཉིས་ཡདོ་དོ།། 
གཟུགས་མྲེད་པ་ན་མངི་དང་གཟུགས་དང་སྐྱྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ཡདོ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
གཟུགས་མྲེད་པས་དྲེ་དག་མྲེད་དོ། །དྲེའི་ཕིྱར་ཡན་ལག་བཅུ་ཡདོ་དོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིྱར་ཉོན་མངོས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་སས་བརདོ་ཅྲེ་ན། ཡང་སིད་པ་འཕྲེན་པའི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུའ་ིངོ་བོར་ངྲེས་ 
པའི་ཕིྱར་རོ། །འདདོ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ན་ིདྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ཏྲེ་འདི་ལྟར་འདདོ་ཆགས་ནི་ཞྲེ་སང་གིས་མངནོ་པར་འདུ་བྱས་པའི་འདུ་བྱྲེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་བཞནི་དུ་གཞན་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ
། །མ་རིག་པ་ནི་གདནོ་མི་ཟ་སྟྲེ་དྲེ་ན་ིཉནོ་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅགི་སོད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེས་ 
གཞག་པའི་ནུས་པའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིྱར་ཡང་མ་རིག་པའི་ཕོྱགས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིྱར་དྲེའི་སས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྙད་དོ། །འདི་ག་ལས་ཤྲེ་ན་མ་རིག་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་དང། 
དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་གི་སོད་པའ་ིཕིྱར་རོ། །འདིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་སྐྱྲེ་བའ་ིཡན་ལག་གཉིས་ནི་སྐད་ 
ཅིག་མ་ཡནི་ལ་གཞན་དག་ནི་རྒྱུན་ཆགས་པའི་ཕིྱར་སྐད་ཅིག་མ་མང་པོ་དག་ཡནི་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕུང་པོ་བཞ་ིནི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་སྟྲེ། 
འད་ིལ་ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་རིག་བྱྲེད་དང་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པའི་གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རྣམ་པར་བཤད་པ་འདི་ལ་ 
ནི་སིད་པ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གི་ཕིྱར། 
ལས་བྱྲེད་དྲེ་ནི་སིད་པ་ཡནི། །ཞྲེས་བྱ་བའི་མཚན་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་རོ། །དྲེའི་ཕིྱར་ངྲེས་པར་དབང་པོ་དང་ལྷན་ཅགི་སྐྱྲེས་པ་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་སུ་གཟུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རགོས་སོ། །ལས་ཀི་འཕྲེན་པའི་དབང་གིས་ཞྲེས་
བྱ་བ་ལ་ཇ་ིསྐད་བསྟན་པའི་ལས་དག་གིས་ནི་ 
འཕངས་པ་ནི་ལས་ཀི་འཕྲེན་པའོ། །དྲེའི་དབང་གིས་ན་ིདྲེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཏྲེ། 
རྒྱུ་དྲེས་རྣམ་པར་སིན་པའི་རྒྱུན་སིད་པ་པར་མ་འབྲྲེལ་པས་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་ཡང་འགོ་བ་དྲེ་དང་དྲེར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །སིད་པ་བར་མ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཕིྱར། 
དྲེ་ལྟར་བཤད་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་ 

 

[223B] 
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཚགོས་དྲུག་གོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་འཐད་པ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་སོས་སོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདྲེ་བ་ནི་བརན་པ་ཡནི་ལ་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ནི་མ་ིབརན་པ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་ཡི
ད་ཀི་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ཞྲེས་བྱ་སྟྲེ། ཡིད་ནི་མི་བརན་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།། 
བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་བཤད་ནས་གལ་ཏྲེ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའ་ིས་པའི་བཏང་སོྙམས་ཀི་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་བཞ་ིདང། 
མི་ལོགས་པ་མྲེད་པའི་ས་པ་ས་འོག་མ་ལ་དམིགས་པ་དགྲེ་བ་བཞི་དང་ལྡན་པ་མ་ཡནི་ནམ་ཞྲེ་ན་ལྡན་པ་ནི་བདྲེན་མོད་ཀི་དྲེ་དག་ལ་ 
ལོགས་སུ་མ་བརིས་ཏྲེ། བཏང་སོྙམས་ཀི་བདག་ཉདི་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང། 
ས་ཐ་མ་ིདད་པའི་ཕིྱར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྲེས་པ་གཉིས་པའི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཉྲེར་བསོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཐོབ་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཏྲེ་འདདོ་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་
ཕིྱར་ 
རོ༑ །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ས་པ་ན་ིགཅིག་གཉིས་དང་ལྡན་ཏྲེ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
དྲི་དང་རོ་ལ་དམིགས་པ་དག་མྲེད་པས་ཡདི་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སོྙམས་ཀི་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་གཉིས་དང་བཏང་སོྙམས་ཀི་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ཉྲེར་བསོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་བཞི་ 
དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཏྲེ་བཏང་སོྙམས་ཀི་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་བཞི་པོ་དྲེ་དག་ནི་བཏང་སོྙམས་ཀི་བདག་ཉདི་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང། 
ས་ཐ་མ་ིདད་པའི་ཕིྱར་ས་ཐ་དད་པར་མི་གཞག་སྟྲེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིཉྲེར་བསོགས་བཞནི་ན་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ནི་ 
དྲུག་སྟྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འཇུག་པ་དང། རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའི་རྐང་པ་དང། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཚོགས་དང། ཡང་དག་པར་འགོ་བའི་རྣམ་གངས་དང། གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང། 
ཆོས་ཀི་ཕུང་པོའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་དགྲེ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང། དག་བཅམོ་པ་རྣམས་ཀང་ 
མ་འོངས་པའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོྱགས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ལ་ཡངོས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ཞྲེའོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་མཐར་གིས་འཁོར་བ་སོྤང་པ་ཡནི་ཏྲེ་འདོད་པ་དང་
སིད་རྲེ་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རིམ་པར་མི་དགྲེ་བ་དང་བསིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ 

 

[224A]༄༅། །སོྤང་ལ༑ 
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་ནི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་སྲེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་དགྲེ་བའོ། །ལྷག་མྲེད་ཀི་དབིྱངས་སུ་ཞུགས་པས་ན་ིལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་སྤངས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །འཆི་ལྟས་ལས་ནི་མི་འདའ་
སྟྲེ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིབཟོག་པར་མ་ིནུས་པའི་ཕིྱར་རོ། ། 
འད་ིདག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་མི་འབྱུང་མདོ་ཀི། 
ལྷའ་ིའཆི་ལྟས་བསོམས་ན་ལྔ། །ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བརོད་དོ། །ས་ལྟས་དྲེ་དག་ནི་ལྷའི་ཞག་ལྔ་འབྱུང་ངོ། །བཏང་སོྙམས་ལ་སྐྱྲེ་ཞངི་འཆ་ིབ་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནི་ཉྲེར་བསོགས་ཀ་ིསྲེམས་ལ་གནས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་ཞངི་འ
ཆིའི། དངོས་ 
གཞ་ིལ་མ་ཡནི་ཏྲེ་བཏང་སོྙམས་དང་མི་ལྡན་པས་སོ། །ཆུའ་ིདཀལི་འཁོར་ནི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁརོ་འདྲའོ། །ཐད་ཀར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆུ་དང་གསྲེར་གི་དཀལི་འཁོར་བྱྲེ་བ་ཕྲག་
པ་རྒྱར་གནས་པའོ། །དྲེའི་བར་གི་གིང་བརྒྱད་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་ 
པའི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ཞགི་སྟྲེ། 
དྲེ་ཉིད་ཀི་ཕིྱར་དྲེ་ན་གནས་པའ་ིམི་རྣམས་ན་ིལུས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །གཅགི་ན་སིན་པོ་གནས་པ་ནི་རྔ་ཡབ་པོ། །ཐད་ཀ་ན་ཡདོ་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སོས་ཏྲེ་དྲེ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་དྲེ་དག་ན་གང་བ་ཡདོ་དོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་རྒྱ་མ
ཚོ་ཆྲེན་པོ་དང་ཉྲེ་བའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ལས་ཀིས་ 
བྱས་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ན་ཉ་རྣམས་ལ་ཡང་གང་བས་ཆྲེས་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་གང་བའ་ིདམྱལ་བ་རྣམས་ཀ་ིགནས་ནི་འཁོར་ཡུག་གིས་གིང་བཞི་ཡོངས་སུ་བསོྐར་བའི་ངོས་ན་གཅགི་ཏུ་མུན་
ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བང་རིམ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ལ་ 
བརོད་དོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ཐམས་ཅད་གཉིས་ཀིས་གཉིས་ཡནི་ཏྲེ། 
ལྔ་པོ་ཡུལ་སོ་སོར་ངྲེས་པས་དབང་པོ་གཞན་གི་ཡུལ་ནི་དབང་པོ་གཞན་གིས་ལངོས་སོད་པ་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེའི་འདདོ་པས་འདི་ན་འཁོད་པ་བཞནི་དུ་མཐངོ་ཞྲེས་པ་ན་ིཇི་ལྟར་འདདོ་པ་ན་སོད་པས་འདོ
ད་པ་མཐངོ་བ་དྲེ་བཞནི་ 
དུ་དྲེའི་ས་པས་གཟུགས་ན་སོད་པ་དང་ས་གོང་མར་སྐྱྲེས་པ་འོངས་པ་འགོ་མའི་ལུས་སུ་མ་སྤྲུལ་པ་ཡང་མཐངོ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དུ་སྐྱྲེས་པ་འངོས་པ་མཐངོ་ཏྲེ། 
འདདོ་པ་ན་སོད་པ་འམ་ས་མཚུངས་པས་མཐངོ་ངོ། །དྲེ་ནས་སྲེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་གཅགི་ཅྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡནི་ཏྲེ་ 

 

[224B] འཕགས་པ་ལ་འགོ་ཏུ་འགོ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིྱར་དང། 
གོང་མ་ལ་མཐོང་ལམ་མྲེད་ཅྲེས་འབྱུང་བས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་སོྐྱན་མྲེད་པར་ཞུགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་གཅགི་གིས་བར་ཆད་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་བ་གཉིས་སུ་ཚངས་པ་ 
ཆྲེན་པོ་ཉདི་བྱྲེད་པ་མ་ཡནི་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ནི་ནངས་ཀིས་ཕིྱར་ན་འཆི་འཕོ་ཞྲེས་བཤད་ལ། འོད་གསལ་བ་རྣམས་ཀ་ིཚེ་ཡང་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོའི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་པ་ཡནི་ཞངི། 
བར་གི་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུ་ན་ཡང་སར་འཆགས་པས་དྲེའི་ཕིྱར་འོད་གསལ་བའི་ཚེ་མ་ཟད་པར་དྲེ་ནས་འཆ་ིའཕོ་ 



བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ན་བར་དུ་འཆ་ིབ་ཡདོ་དྲེ། 
བསོད་ནམས་རླབས་ཆྲེན་པོ་ལས་སྐྱྲེས་པ་དག་ནི་ཚེ་ལོ་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པོ་བརྒྱད་པ་ཡནི་ནོ། །གང་བར་གི་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུ་ཞྲེས་བྱ་བ་འད་ིན་ིཆྲེས་ཉུང་བ་ཡནི་ནོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་དྲེར་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ན་གཞན་ཞིག་ཁོ་ན་ཡི
ན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་ན་རྲེ་ལས་ས་ 
ཚོགས་ལས་འདི་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ཡར་སྐྱྲེས་པའི་རང་བཞནི་དང་འབིྲ་བའི་རང་བཞིན་ནི་ཡར་སྐྱྲེས་པ་དང་འབིྲ་བའི་རང་བཞནི་ཅན་ག་ིབར་བསྐལ་པ་རྣམས་དང་དུས་མཉམ་པར་འགྱུ
ར་ཞྲེ་ན། མགགོས་པ་དང་མགགོས་པ་མ་ཡནི་པར་འག་ོབའི་ཁད་པར་ལས་ཏྲེ་འད་ིལྟར་མཐའི་བསྐལ་པ་ 
གཉིས་ནི་དཀིལ་འཁོར་གིས་འགོ་ལ། བར་མ་གཅགི་གཉིས་ནི་མགགོས་པར་འགོ་བས་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །གནས་གསུམ་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་སིན་པ་དང། 
འགནོ་པ་ལ་སིན་པ་དང། ནད་པ་ལ་སིན་པ་དང། ནད་གཡགོ་ལ་སིན་པ་དང་ 
ཀུན་དགའ་རབ་འབུལ་བ་དང། གཅགི་ཏུ་སོང་བ་འཆའ་བ་དང། རླུང་མོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་དག་བྱུང་ན་ཟན་དང་སོྐྱ་མ་ལ་སོགས་པ་སིན་པ་སྟྲེ། 
འད་ིནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་བདུན་ནོ། །འདདོ་པའི་ཁམས་ན་ིརྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་རིག་བྱྲེད་མ་ཡིན་པ་མྲེད་དོ། །ཕིྱ་རོལ་ 
པ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་ཡདོ་ཀི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །སིད་པ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕིྱར་རོ། །སོམ་པ་མྲེད་ན་ནི་དནོ་མ་ཡནི་པའི་ཚགོས་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞར་ལ་འངོས་པས་ཆགོ་གོ། །འདདོ་གཏགོས་
ཞྲེས་བྱ་བ་སོས་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མྲེད་པའ་ིསོམ་པ་གཅད་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གི་ 

 

[225A]༄༅། །རྲེན་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ནི་སྲེམས་དང་འདྲ་བར་དུས་མཉམ་པའ་ིཕིྱར་རོ། །འོ་ན་སྲེམས་མྲེད་པའི་བྱ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་དྲེའ་ིདུས་ཀི་ཀུན་ནས་སོང་བ་མྲེད་ན་ཤི་བ་བཞནི་དྲེ་ཡདོ་པར་མི་འ
གྱུར་ན་ནི་བསྙྲེན་པར་རགོས་པའི་དུས་སུ་དགྲེ་འདུན་ལ་དགྲེ་སོང་དངོས་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འགགོ་ 
པའི་སོྙམས་པར་འཇུག་པའ་ིདུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་སར་འཕངས་པ་ནི་ལས་བརོད་པའི་མཇུག་གི་དུས་སུ་སོམ་པ་སྐྱྲེ་བའ་ིཚེ་དྲེའི་དུས་ཀི་ཀུན་ནས་སང་བ་མྲེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། འོ་ན་ན་ིསྲེམས་དང་བཅས་པ་ལ་ཆྲེས་གསལ་བ་ཡིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་སོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བྱས་ 
ན་དག་བཅམོ་པ་ལ་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཆུང་ངུ་ཡདོ་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་གི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་གདནོ་མི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལ་རག་ལུས་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྲེན་ལྔ་པོ་དང་གག
ས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སྟྲེ། སོན་གི་སོན་ལམ་གི་དབང་སྟྲེ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ 
འམ༑ 
སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མྲེད་པར་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་འཐོབ་པོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་ནི་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་དནོ་དག་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་མ་ཡིན་པ་རགོ་གིས་དྲེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཁངོ་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་ཏྲེ། གང་སོམ་པ་དྲེ་དག་ལས་ཁ་ཅགི་ནི་ཚགོས་ཀི་ནང་དུ་ 
གསོལ་བ་དང་བཞའིི་ལས་ཀིས་འཐོབ་ལ། ཁ་ཅགི་ནི་གང་ཟག་གཅགི་ལ་གསོལ་བ་ཙམ་གིས་འཐོབ་པ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། 
དྲེའ་ིཕིྱར་གང་དྲེ་ལྟར་འཐོབ་ཀི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡནི་ན་ོཞྲེས་སོྟན་པས་གཟིགས་ཤིང་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་བསྟན་པ་འདི་ནི་སོམ་པའི་རིགས་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་གནས་པ་ཡནི་པས་འད་ིལ་རྒྱུ་མཚན་ 
བཙལ་བར་མི་བྱའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཅི་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉནི་ཞག་ག་ིའགོ་ཏུ་སོམ་པ་མི་སྐྱྲེ་བར་གཟིགས་ནས་ཉནི་ཞག་པའི་བསྙྲེན་གནས་བསྟན་ཏམ། འནོ་ཏྲེ་དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཞྲེས་འབྱུང་སྟྲེ། 
སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་ནི་གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ 
ཉིན་ཞག་པ་བསྟན་ན་ནི་དབང་པོ་ཆྲེས་གདུལ་དཀར་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུད་ཙམ་མམ་ཉནི་མའོམ་མཚན་མ་ོཙམ་ཅའིི་ཕིྱར་མི་བསྟན་ཞྲེས་སྨྲས་སོ། །མི་ཤྲེས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་འཕོགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་
གནདོ་པར་བྱྲེད་པ་བརྲེད་པ་དང་མ་བྱང་བ་སྟྲེ། དཀནོ་མཆོག་གསུམ་ལ་ཐྲེ་ཚམོ་ཟ་བ་དང་ལགོ་ 

 

[225B] 
གང་ཞགི་མི་ཤྲེས་པས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་གི་ལགོ་པར་ཞུགས་པ་འམ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་སྐྱབས་སུ་མི་འགོ་བ་མ་ཡནི་པ་དྲེ་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་ཡང་བསྙྲེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱྲེའོ། །མི་ཤྲེས་པ་ནི་མ་གཏགོས་སོ་ཞྲེས
་བྱ་བ་ནི་འབོགས་པ་པོ་ 
དང་མནདོ་པ་པོས་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚམོ་ཟ་ནས་སྐྱབས་སུ་མི་འག་ོབ་ལ་ན་ིདགྲེ་བསྙྲེན་གི་སོམ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་དག་གི་མངནོ་སུམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ག་གནོ་བཟང་པོ་ཞྲེས་གཉིས་ཀའིོ། །དགྲེ་འདུན་དཀོན་མཆགོ་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་དགྲེ
་འདུན་གང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལ་ོབསོྐར་བའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའོ། །གང་ 
ཞིག་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་མི་བྱྲེད་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དྲེ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ་ཡནི་ཏྲེ། 
སོག་གཅདོ་པ་དང་མ་སིན་པར་ལྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞནི་ནོ། །རྲེན་གཉིས་ཀའ་ིཉནོ་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཅི་དྲེ་དག་སྐྱྲེས་པ་དང་སོར་བར་འདོད་ལ། བུད་མྲེད་ 
དང་ཡང་སོར་བ་འདདོ་པས་ཉནོ་མོངས་པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་ཕིྱར་སོ་སོར་བརག་མི་བཟོད་དོ། །མཚན་གཉིས་པ་ལ་ན་ིགཉིས་ཀའི་ཉོན་མངོས་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་དང་ང་ོཚ་དང་ཁྲེལ་ཡདོ་ཤས་ཆྲེན་པོ་མྲེད་པའ་ིཕིྱར་སོམ་པ་མྲེ
ད་ལ། ཟ་མ་དང་མ་ནངི་ལ་ན་ིངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆྲེན་པོ་མྲེད་པའ་ིཕིྱར་རོ།། 
ས་ཕིྱ་མྲེད་གསུམ་སིན་ཅྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལ་བདྲེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའོ། །སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བའ་ིམགི་ལ་སོགས་པའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་
དང། དྲེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ 
ཏྲེ༑ ཡིད་མི་བདྲེ་བ་ན་ིརྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །བདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡནི་པ་ནི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་སོག་ག་ིདབང་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །དཔྲེ་སོྟན་པ་རྣམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། 
གང་དག་དཔྲེ་དྲེ་རགོ་གིས་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་ད་དག་ནི་དཔྲེ་སོྟན་པ་རྣམས་སོ། །འཕགས་པ་ 
གཞན་དུ་འང་མྱངོ་མི་བྱྲེད། །ཅྲེས་བྱ་བ་ལའང་ཞྲེས་བྱ་བའི་སས་ནི་སྐྱྲེས་ནས་མྱངོ་བ་ཡང་བྱྲེད་པ་མ་ཡནི་པར་རོག་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ནི་ཡངོས་སུ་ཉམས་པ་འམ་སར་འོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
བརན་པའི་ཕིྱར་དང་ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་ཕིྱར་རོ། །བརན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིམི་བརན་པ་གཅད་པའ་ིཕིྱར་ཏྲེ་མི་བརན་པ་ནི་ 

 

[226A]༄༅། །སྐྱྲེས་ནས་མྱངོ་བར་འགྱུར་བ་དང། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ལ་ཡང་སྐྱྲེ་བ་སིད་པའ་ིཕིྱར་རོ། །འདིར་ཀི་ཧུད་སྲེམས་སྨྲྲེ་སགས་འདནོ་པའི་དམྱལ་བ་དཔྲེར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་རྐུན་པོའི་སྲེ་དཔོན་ཞགི་གིས་རང་སངས་རྒྱས་ 
ལྔ་བརྒྱ་གསོད་དུ་བཅུག་པའོ། །བདག་པོ་མྲེད་པའི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བུ་མྲེད་པའི་གཏྲེར་ཏྲེ་ཡུལ་ག་ིབདག་པོ་ལས་མ་བིྱན་པར་བླངས་སོ། །གཉིས་ཀ་ཡང་མི་བྱྲེད་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། 
དྲེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མྲེད་པའི་སོམ་པ་བཞིན་དུ་ལས་ཀི་ལམ་སྲེམས་ཙམ་ལ་རག་ལས་པ་ 
ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན། 
འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མྲེད་པ་ཅན་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡནི་ནོ། །འདདོ་པ་ན་སོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མྲེད་པའི་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་ལས་ཁད་
པར་དུ་བྱྲེད་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན་དྲེ་གཉིས་ལས་ཀི་ལམ་དུ་འགྲུབ་ཅྲེས་བྱ་བ་ན་ི 
དྲང་སོང་དང་དགྲེ་སོང་གཉིས་ཀའིོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ནི་དྲང་སོང་དག་ན་ིདནོ་གིས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་བྱྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། 
མི་མ་ཡནི་པ་དག་གིས་དྲེ་དག་གིས་བསམ་པ་འདོར་བར་ཞུགས་པ་རགོས་ནས་དྲེ་དག་ལ་དད་པ་རྣམས་གང་གིས་ན་དྲང་སོང་དྲེ་དག་ལ་ལས་ཀི་ལམ་སྐྱྲེ་བ་ལུས་ཀིས་བྱྲེད་དོ། ། 
གཞན་ཡང་ཁ་ོབ་ལས་ནི་དྲེའི་ཚེ་གདོན་མི་ཟ་བར་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་གཡོ་བར་འགྱུར་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །གསོ་སོང་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཚགི་གིས་ག་ོབར་བྱ་བའི་དནོ་ལ་ལུས་ཀི་གཡ་ོབ་ལ་ཡང་ལས་ཀི་ལམ་སྐྱྲེ་
བ་དྲེ་བཞནི་དུ་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡངོས་སུ་དག་གོ་སྙམ་དུ་རིག་པར་བྱའོ་སྙམ་ 
དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་མི་གཡོ་བ་ཡང་ཡནི་པས། ཚིག་གིས་གོ་བར་བྱ་བའི་དོན་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ངག་གི་ལས་ཀི་ལམ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེ་ནི་ཡངོས་སུ་མ་དག་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་བདག་ཉིད་དག་པར་ག་ོབར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་ན་ིའདདོ་པའི་ཁམས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མ་ཡནི་པ་ 
ནི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་ལ་རག་པར་ངྲེས་པ་ཡང་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
སྲེ་ལྔ་པོ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་མདོ་ལས་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་སྐྱྲེ་བ་སིད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་མི་དགྲེ་བ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞགི་རྣམ་པར་རིག་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ག
ང་ཞིག་ལྟ་ 

 

[226B] །གཟི་བིྱན་མྲེད་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གཟི་བིྱན་ནི་སིྙང་གའ་ིཕོྱགས་ན་ཡདོ་དོ། །མ་སྐྱྲེས་པ་རྣམས་ནི་སྐལ་བ་མཉམ་པ་དང་ཀུན་དུ་འགོ་བའ་ིརྒྱུ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་མ་འངོས་པ་
མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་མ་ཚང་ 
བའི་རྒྱུ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཕན་པ་ཆུང་བ་ཉདི་ཡནི་ན་དམུས་ལངོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཆྲེས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
ཟ་མ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ནི་རགོས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིྱར་མ་ཚང་བར་འདདོ་དོ། །གཞན་དུ་མ་ཡནི་ནོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡནི་ན་ོཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བཟོད་པ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཏྲེ། མཐོང་ 



བའི་ལམ་ཉྲེ་ཞིང་ངྲེས་པ་ལ་མངནོ་སུམ་དུ་ཕོྱགས་པའ་ིཕིྱར་རོ། །འདིར་སྲེམས་པ་བརྒྱས་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཞྲེས་བྱ་བའི་མངི་འཐོབ་སྟྲེ་དང་པོ་སྲེམས་པ་ལྔ་བཅུས་འཕྲེན་ཅིང་མངནོ་དུ་གྱུར་ལ། 
དྲེའ་ིམཇུག་ཏུ་ཡང་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ལྔ་བཅུས་མངནོ་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་རྣམ་པར་ 
གཟིགས་ཀི་ཚེ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ན་ཅིའ་ིཕིྱར་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང། ཐམས་ཅད་སོྐྱབ་དང། འཁོར་བ་འཇགི་དང། གསྲེར་ཐུབ་དང། 
འོད་སྲུངས་རྣམས་ཀིས་བར་དུ་བཅད་ཀ་ིདྲེ་མ་ཐག་ཁོ་ནར་མངནོ་པར་རོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བརོད་པར་བྱའོ། །ཚགོས་ 
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི་བཞྲེས་པར་མི་རིགས་སོ་ཞྲེ་ན། 
ཡོངས་སུ་རོགས་མདོ་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡངོས་སུ་རོགས་པ་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །གངས་མྲེད་པ་རགོས་ཀ་ིརྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་ནི་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
དྲེ་ལྟར་ན་འདོ་སྲུངས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཚངས་པར་སོད་པ་ཤིན་ཏུ་སད་ནས་ 
དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིས་སུ་སར་འཁྲུངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའ་ིམད་ོའདི་ཡང་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ཡནི་ནོ། །སྐྱྲེས་བུ་ཁྱུ་མཆགོ་ནི་སྐྱྲེས་བུ་གཙོ་བོའོ། །ད་ལྟ་བའ་ིནི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མྲེད་པས་ཁདོ་འདྲའི་དགྲེ་སོང་ཆྲེན
་པོ་གཞན་དག་གོ། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་དགྲེ་སོང་ཡནི་པས་དྲེ་དགག་པའི་ཕིྱར་དགྲེ་ 
སོང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་སོས་སོ། །འཇགི་རྲེན་གི་ཁམས་གཞན་དག་ན་ཡང་ཁོད་འདྲ་བ་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་ཕོྱགས་དང་ཕོྱགས་མཚམས་དག་ན་མྲེད་ཅྲེས་སོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཡདི་མི་ཆྲེས་ན་ཡུལ་གཅགི་སྟྲེ་བད
ག་ཉིད་ཚལོ་ཅིག་ཅྲེས་བྱ་བའོ། །སྲེམས་ཀི་རྒྱན་གི་དནོ་ཅན་ནི་དད་པ་ལ་སོགས་ 

 

[227A]༄༅། །པའི་ནོར་འདྲྲེན་པའི་ཕིྱར་རོ། །སྲེམས་ཀི་ཡོ་བྱད་ཀི་དོན་ཅན་ནི་སྲེར་སའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཕིྱར་རོ། །རྣལ་འབོྱར་གི་ཚོགས་ཅན་གི་དནོ་ནི་སོྙམས་པར་འཇུག་པའི་བདྲེ་བ་འདོད་པ་རྣ
མས་ཀི་ཡནི་ཏྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སོར་བ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །དོན་གི་མཆོག་ཐོབ་པར་ 
བྱྲེད་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདྲྲེན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །འཁོར་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ན།ི 
གནས་སྐབས་མ་ངྲེས་ཀང་རྣམ་པར་སིན་པ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིྱར་རོ། །བསྐལ་པར་མཐོ་རིས་དགའ་གནས་ཕིྱར། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་ལྷའི་སྐྱྲེ་གནས་ 
དག་ཏུ་ཞྲེས་བྱ་བར་དགངོས་ཏྲེ། 
ལས་དྲེ་འདདོ་པ་ན་སོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཚངས་པ་མདུན་ན་འདནོ་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ནི་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པས་བསོད་ནམས་ཀི་བསྐལ་པ་གཅགི་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་བསྐྱྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གནས་ 
བཞི་པའི་འགྲེལ་བཤད་ད།ོ། །།དག་བཅམོ་པ་ལ་ལས་ཡདོ་དུ་ཟིན་ཀང་ཕྲ་རྒྱས་མྲེད་པས་ཡང་སིད་མ་ིའགྲུབ་སྟྲེ། 
སྐྱྲེ་བའི་ཤངི་ར་སྐྱྲེ་བོ་བིྱས་པ་ཡིས། །ཞནོ་ཅིང་ཉནོ་མོངས་ལས་ཀི་འཕང་ལ་ོཅན། །འདི་ནི་ཉོན་མངོས་འཕང་ལོ་གཅགི་ཉམས་པས། །ལས་ཀི་འཕང་ལོ་གཅིག་པུ་འཁརོ་མ་ཡནི། ། 
གང་དག་གང་ཞགི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་དམགིས་པ་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། 
འདདོ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གང་དག་སྡུག་བསལ་མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པ་དྲེ་དག་ནི་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡནི་པས་ན་ལམ་གི་བར་དུ་ཡང་དྲེ་འདྲའོ། །འདི་སྐད་བསྟན་པར
་ 
འགྱུར་ཏྲེ་འཇགི་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་དམགིས་པའོ། །འཇགི་ཚགོས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་དམིགས་ཤངི་འཇགི་ཚོ
གས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཀང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ 
དྲེའ་ིཕིྱར་དྲེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དམགིས་པ་ཡངོས་སུ་ཤྲེས་པ་དང། །དྲེ་ལ་དམིགས་པ་ཡང་དག་པར་ཟད་དང་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །མངནོ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལགོ་པའ་ིང་རྒྱལ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཁད་པར་ 

 

[227B] ལགོ་པའ་ིང་རྒྱལ་ནི་ཡནོ་ཏན་མྲེད་བཞིན་པའི་བདག་ཡནོ་ཏན་དང་ལྡན་ནོ་སྙམ་པའི་གཞ་ིམྲེད་པ་སྟྲེ། 
མངནོ་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་ས་བོན་དང་བཅས་པའོ། །ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་ས་བོན་མྲེད་པའོ། །འད་ིནི་ 
ངྲེས་པ་ཡནི་ཏྲེ་འདོད་པའི་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་ིསྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་དུ་འགོ་བ་ཡདོ་དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ཡདོ་ད།ོ །སིད་པའི་རྲེ་མོ་མ་གཏགོས་པའ་ིས་ལྷག་མ་
རྣམས་ན་ནི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་དུ་འག་ོབ་རྣམས་ཡདོ་དོ། །སིད་ 
པའི་རྲེ་མོ་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ཡང་མྲེད་དྲེ་ཁམས་དང་ས་གཞན་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །འདདོ་ཆགས་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཞྲེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། 
འདདོ་ཆགས་ནི་ཐར་པ་འདདོ་པ་རྣམས་ཀིས་གཅགི་ཏུ་སྤང་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་དྲེ་གལ་ཏྲེ་ཟག་པ་མྲེད་པ་ལ་དམགིས་པ་ཡནི་ན་ན།ི ཐར་པ་འདདོ་པར་ཞུགས་པའི་ཕིྱར་ 
དགྲེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ལྟར་རྣལ་འབོྱར་པ་རྣམས་ཀསི་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡནི་པར་འགྱུར་རོ། །འདུན་པའ་ིའདདོ་ཆགས་ཀི་གཞི་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡང་སྤང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
འདདོ་ཆགས་ཀི་དམགིས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་འདུན་པའི་ 
འདདོ་ཆགས་སྤངས་ན་དྲེ་ལྟར་ན་ཁྲེད་ཀ་ིགཟུགས་དྲེ་སྤང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའི་ཕིྱར་ཟག་པ་མྲེད་པ་ལ་དམགིས་པའི་འདོད་ཆགས་མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་མཆགོ་ཏུ་འཛནི་པ་གཉིས་ཟག་པ་
མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡནི་ན་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་མཚན་ཉདི་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ 
ཟག་པ་མྲེད་པ་རྣམས་ནི་དག་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང། 
མཆགོ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེའི་ཕིྱར་མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་ཏུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྲེ་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །དུ་ནི་དམགིས་པའི་སོ་ནས། 
དུ་ནི་མཚུངས་པར་ལྡན་པའ་ིསོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། དུ་ནི་དམགིས་པ་ 
ཁོ་ནའི་སོ་ནས་ངྲེས་པར་གཟུང་ནས་འདྲི་བར་མི་བྱྲེད་པ་ནི་འད་ིལྟར་གང་དག་དམིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་ནི་གདནོ་མི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཀང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ཅི
ས་དུས་གསུམ་ཁ་ོན་མི་དགྲེ་བའ་ིར་བ་ཡནི་ག་ིལྟ་བ་ལགོ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནི་མ་ 

 

[228A]༄༅། །ཡིན་ཞྲེ་ན། བརོད་པར་བྱ་སྟྲེ། ཉནོ་མོངས་པ་གང་ཞིག་ཕྲ་རྒྱས་རྣམ་པ་ལྔའི་རང་བཞནི་ཡནི་ལ། ཉྲེ་བའི་ཉོན་མངོས་པ་མ་ཡནི་པ། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བ། 
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཚགོས་དྲུག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དགྲེ་བའི་ར་བ་གཅདོ་པ་ལ་སོྟབས་དང་ 
ལྡན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་མི་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡནི་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ། 
ཕྲ་རྒྱས་རྣམ་པ་ལྔའ་ིརང་བཞིན། །ལུས་ངག་བྱ་བ་ཀུན་སོང་བྱྲེད། །རྣམ་ཤྲེས་སར་སྟྲེན་དཀར་པོའི་ར། །ཀུན་སོད་འདྲྲེན་པ་མ་ིདགྲེའི་རའོ། །གཟུགས་མྲེད་པ་ན་སོད་པ་གཉིས་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་འབྱུང་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ 
ལམ་མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་དམིགས་པ་ཡནི་ན་ནི་གང་གི་ཚེ་ལགོ་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ས་པའི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའ་ིཕོྱགས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལ་དམིགས་པ་ནའ།ོ །བསོ
མ་པས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཉནོ་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡནི་པའ་ིདམིགས་པ་ཡང་བདྲེ་བའི་ 
དབང་པོ་ཟག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཉདི་ཡནི་གི་གཞན་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །གཟུགས་མྲེད་དངོས་གཞི་དགྲེ་རྣམས་ཀི། །སོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འགོ་མ་མནི། །ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པའི་འ
ཕགས་པ་རྣམས་ནི་གམོས་པའི་དབང་གིས་དགྲེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་ 
ཤྲེས་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ཟག་པ་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཐ་མའི་ཆ་ནི་གཉསི་ཏྲེ། 
ཁམས་ལས་ནི་འདདོ་པའི་ཁམས་སོ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ནི་སོ་སོའི་སྐྱྲེ་བོའོ། །དྲེ་ལ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཐབོ་ 
ཀང་འདདོ་པ་ལས་མི་འདའ་བ་ནི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང། 
གནདོ་སྲེམས་གཉིས་སོ། །འདོད་པ་དང་གཟུགས་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱྲེ་བོ་ཉདི་ལས་མ་ིའདའ་ཞངི་འདོད་པའི་ཁམས་དང་སྲེམས་ཅན་ག་ིཐ་མ་ལ་བརན་པ་ནི་ལྷག་མ་གསུམ་མོ། །གསུམ་ཁོ་
ན་གསུངས་ཞྲེས་ 
བྱ་བ་ནི་འཇགི་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང། ཚུལ་ཁམིས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆགོ་ཏུ་འཛནི་པ་དང། ཐྲེ་ཚམོ་མོ། །ཅི་འདདོ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་པོར་ནས་ཞྲེས་འདིར་ཡང་ཅི་སྟྲེ་མ་བརད་ཅྲེ་ན། 
ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པ། ཡངོས་སུ་གཏུགས་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ཡནི་ན་དྲེའ་ི 

 

[228B] །ཐག་བསིང་བའི་གཉྲེན་པོ་ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་མོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་གི་ལམ་མོ། །འདའིི་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་དྲེ་ན་གཟུགས་ཀི་ 
ཡུལ་ཅན་ཀུན་དུ་སོར་བ་གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་འདོད་ཆགས་གཙོ་བོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་གཟུགས་ཀི་འདདོ་ཆགས་ཟད་པའི་ཡངོས་ཤྲེས་ཞྲེས་བཤད་དོ། །བཟོད་པ་རྣམས་ནི་ཤས་པའི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ་ཞྲེས
་བྱ་བ་ནི་བཟོད་པ་རྣམ་ཤྲེས་པ་འདིའ་ིའཁོར་ཡནི་པས་ན་འདི་དག་ཤྲེས་པའི་ 



འཁོར་ཡནི་ཏྲེ་ཕལ་པ་ལ་འཁོར་གི་སར་བསྟན་པའི་ཕིྱར་དང། 
སྤང་བ་ཡང་བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །གནས་ལྔ་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།ཁམས་གསུམ་པའི་གཉྲེན་པོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་དང་མཐངོ་བའ་ིལམ་འཇིག་རྲེན་པ་ཉིད་ཡནི་ན་ན་ིསིད་པའི་རྲེ་མའོི་གཉྲེན་པོ
ར་མི་འགྱུར་ 
རོ༑ །འོ་ན་ནི་བསོམ་པའི་ལམ་འཇགི་རྲེན་ལས་འདས་ཀང་དྲེའི་སྤང་བར་བྱ་བ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྤང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
འཇགི་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཁ་ོནས་ཅགི་ཅར་སོྤང་ཞྲེས་ངྲེས་པར་གཟུང་གི་འཇགི་རྲེན་ལས་འདས་པ་ཅགི་ཅར་དུ་སོྤང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ོཞྲེས་བྱ་བར་ན་ིམ་ཡནི་པས་དྲེར་ཐལ་བར་ 
ནི་མི་འགྱུར་རོ། །རང་གི་ཡན་ལག་ལ་སྲེམས་གཏདོ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚགིས་གོ། །རྐང་པའི་མཐྲེ་བོང་གཅགི་པུ་ལ་སྲེམས་གཏད་ནས་མཐྲེ་བོང་མྱགས་ཤངི་ཤ་དང་བྲལ་བར་ལྟ་བ་
ནས་དྲེ་བཞནི་དུ་ལུས་ཐམས་ཅད་རུས་པའི་རུས་གངོ་དུ་སོས་ཏྲེ་རྒྱ་མཚའོི་མཐའ་ཀས་ 
པའི་བར་གི་ས་གཞ་ིཀྲེང་རུས་ཀིས་གང་བར་མོས་པར་བྱྲེད་དོ། །ཡོངས་སུ་སང་བ་བྱས་པ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཐདོ་པ་ལ་བྱྲེད་ཀི་བར་དུའོ། །ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་རགོས་པ་ནི་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་སིན་མའི་བར་དུ་སྲེམས་འཛིན་པ
ར་བྱྲེད་པའི་བར་དུ་ཡནི་ནོ། །ཉྲེར་བསོགས་གསུམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ 
ཉྲེར་བསོགས་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་དང། རྔུབ་པ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་པ་ཉིད་དོ། །འགདོ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ཞྲེ་ན། བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་འཇགོ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ། 
དྲེ་དག་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ནི་བྱ་བར་བྱྲེད་པའོ། །རྣམ་ 

 

[229A]༄༅། །གཉིས་དྲེ་བཞིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང། འབིྲང་སྟྲེ། 
རྲེ་མོ་རྣམས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞནི་ནོ། །དྲེ་ཁོ་ན་བཞནི་དུ་རྣམ་པར་གཏདོ་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པས་བདྲེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་གཏོད་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ་དྲེ་ཁ་ོན་བཞནི་དུ་རྣམ་པར་ 
འགདོ་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའ་ིཐ་ཚགི་གོ། །བཟོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིཕིྱར་རོ། །དྲེ་དག་བདྲེན་པའ་ིརྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་
དང་དམགིས་པ་རྲེ་རྲེ་ཕིྲ་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་ཕོྱགས་དང་མཐུན་ 
པའི་ལམ་དྲེ་ལ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་རྣམ་པར་གཏདོ་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས། 
དྲེ་ནས་གསུམ་དུའོ། །དྲེ་ནས་གཉིས་སུའོ། །དྲེ་ནས་གཅིག་ཏུ་སྟྲེ་རྲེ་ཞགི་བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེ་ཕིྲ་བ་ནི་དྲེ་ལྟའོ། །དྲེ་ནས་གཅགི་ཏུ་ཡང་རྣམ་པ་གཏོད་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ་དམགིས་པ་ཕིྲ་བ་ནི་དྲེ་ལྟ་བུའོ། །རིམ་པ་
འདིས་འདོད་པ་ན་སོད་ 
པའི་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་ལ་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བའ་ིརྣམ་པ་ཅན་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པའི་བར་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནི་བཟོད་པ་འབིྲང་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་རྣམ་པ་འབིྲང་ཚུལ་ཕོྱགས་དྲེ་བཤད་ནས་གང་ཟ
ག་བཞིར་ཕྱྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱལ་པོའི་སས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་སང་ངོ། །རྲེ་མ་ོ 
ཐོབ་པ་ར་མི་འཆད། །ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་དགྲེ་བའི་རྲེན་ལྷག་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་གི་ཡནོ་ཏན་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བའི་སོ་ནས་དྲེ་ལ་དང་བ་ཐོབ་པའ་ིཕིྱར་རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ལྷ་སིན་ལས་བརམས་ནས་ཡངོས་སུ་ཉ
མས་པ་བཤད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལ་དགྲེ་བའི་ར་བ་དྲེ་སྐྱྲེ་བ་ཉྲེ་བར་གྱུར་པས་མ་ཐོབ་པ་ལ་ 
ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ལ་དགངོས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིྱར་རོ། །བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་ནི་ངན་འགོའ་ིའགོ་བ་རྣམས་ཀིས་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཉདི་ཐོབ་བོ། །ཆྲེན་པོའི་ཚེ་སོ་ང་དང་དྲོད་གཤྲེར་ལས་སྐྱྲེ་བའིོ། །ཆུང་ངུའི་ཚེ་
འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའི་སྲེམས་ཅན་དང། ས་མི་སྙན་དང། ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའོ། །ཆྲེན་ 
པོའི་ཚེ་ནི་ཟ་མ་དང་མ་ནངི་དང་མཚན་གཉིས་པའིོ། །ཆྲེན་པོ་ཉདི་ཀི་ཚེ་ན་ིསིད་པ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་དང། 
མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀི་མི་སྐྱྲེ་བའི་ཆོས་ཉདི་འཐོབ་བོ། །མིའི་ནང་ནས་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་དྲེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡདོ་དམ་མྲེད་ཀང་ངོ། །སྲེ་པ་གཞན་དག་ཅྲེས་བྱ་ 

 

[229B] །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཁ་ཅགི་གི་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ནས་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་རགོས་པས་མངནོ་པར་རགོས་པ་གཅགི་པ་ནི་སྐད་ཅགི་མ་གཅིག་མངནོ་པར་རགོས་པ་ཡནི་ནོ། ། 
ཁ་ཅིག་ནི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་སྟྲེ། དྲེ་དག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའ་ིདབྱྲེ་བ་མ་བྱས་པར་བདྲེན་པ་བཞི་ལ་ཤྲེས་པའ་ིསྐད་ཅགི་མ་བཞནི་ནོ། །ཁ་ཅགི་ག་ིབརྒྱད་དྲེ། འདདོ་པ་དང། 
གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་བདྲེན་པའི་དབྱྲེ་བ་དང། ཆོས་དང་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་དབྱྲེ་ 
བ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅགི་གི་སྐད་གཅགི་མ་གཉིས་ཡནི་ཏྲེ་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ་གཞན་འཇགི་རྲེན་པའི་ཤྲེས་པ་བཞི་འབྱུང་ངོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེ་པ་དག་གི་བོླ་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏོ། །བར་སྐབས་སུ་ལྡ
ང་བ་ཡདོ་དམ་མྲེད་ཅྲེས་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། འད་ིལྟར་མདོ་ལས་གང་ 
ཞིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་བྱ་བའ་ིཕིྱར་ཞུགས་པ་གཅིག་ལ་ཟས་སྟྲེར་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏྲེ་མ་ལངས་པ་དྲེ་ནི་ཟས་ཟབ་སིད་པ་མ་ཡནི་ནོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་རྐྱྲེན་མ་ཚང་བས་བར་སྐ
བས་སུ་ལྟུང་བ་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རྲེ་ན་མྲེད་དྲེ། སིད་པའ་ི 
དབང་དུ་མཛད་ནས་ཤིང་སཱ་ལ་དང། 
གསོ་སོང་བསྟན་པ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརག་པ་ཉྲེ་བར་བརག་པ་བཟུང་སྟྲེ་གསུངས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གང་ཞགི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ས་འོག་མ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་མི་ལགོས་
པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནས་བསམ་གཏན་ 
གཉིས་པ་ལ་ཐུག་པ་སྟྲེ། གང་ཡང་རུང་བ་ཞགི་སྟྲེ། དྲེ་དག་ལ་བདྲེ་བའ་ིདབང་པོ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱྲེས་པ་ཁོ་ན་ཞགི་སྟྲེ། 
གང་ན་མཐངོ་ལམ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་ག་ིལམ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ཟག་པ་མྲེད་པ་མངོན་དུ་ 
བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ན་དྲེའི་གངོ་དུ་སྐྱྲེས་པ་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དྲེའི་གོང་མ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་འམ། 
གཟུགས་མྲེད་པ་དག་ཏུ་སྐྱྲེས་པའི་འཕགས་པ་དྲེ་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་དང་མ་ིལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ནིས་འཕོས་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བཏང་ 

 

[230A]༄༅། །ལ་དྲེས་ཟག་པ་ཡང་མངནོ་དུ་མ་བྱས་པས་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྲེད་པ་གཉིས་ཀ་དང་མ་ིལྡན་པར་འགྱུར་ན། 
འཕགས་པ་ཁོང་དུ་སྐྱྲེས་པ་ནི་གདནོ་མི་ཟ་བར་བདྲེ་བའ་ིདབང་པོ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏྲེ། བདྲེ་བའི་དབང་པོ་ནི་བསམ་གཏན་བཞ་ི 
པ་དང་གཟུགས་མྲེད་པར་སྐྱྲེས་པའི་སོ་སོའི་སྐྱྲེ་བོ་མི་ལྡན་གི་འཕགས་པ་ནི་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ནང་དུ་བིྲས་པ་ཡོད་མདོ་ཀི་དྲེ་ན་ིགཞན་པའི་ཕོྱགས་ཡནི
་པར་མངནོ་ཏྲེ། གཞན་དག་ན་རྲེ་ནི་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །འཕགས་པ་བདྲེ་བའི་ 
དབང་པོ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིསིད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པར་ཟད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ན་ིགནས་གཞན་གིས་མཚན་མས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེ་ནི་མི་འདོད་དོ། །དྲེ་དག་ནི་ལོ
ག་པར་རགོ་པའི་དབང་གིས་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་དག་ལ་འཇུག་པའ་ིཕིྱར་རོ། །དམ་པ་ 
མ་ཡནི་པ་མི་དགྲེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི་མི་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་སོགས་པའ་ིབྱྲེད་པ་དྲེ་མི་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ཀིས་བྱྲེད་ན་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་དག་ནི་མི་དགྲེ་བ་སྤངས་པ
འི་ཕིྱར་དམ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གི་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་མི་འཇུག་གོ། །མཉམ་པར་བརི་བའི་ 
ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཅི་ནས་ཀང་བསམ་གཏན་བཞི་ན་དགུ་དགུར་འགྱུར་བར་བྱ་བའི་ཕིྱར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཉོན་མངོས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པ་སྤངས་པའི་བྱྲེ་བྲག་གིས་དགུར་བར་ིན་ནི་དྲེ་ལྟ་ན་མི་འདྲ་བར་བརིས་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། བསམ་གཏན་བཞ་ིཔ་ན་དགུ་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་ལས་འདདོ་ཆགས་ 
དང་བྲལ་བ་དྲེ་ནི་གཟུགས་མྲེད་པར་ཉྲེ་བར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་གངོ་དུ་འཕོ་བ་ཡང་གཟུགས་སུ་ཉྲེ་བར་འགོ་བ་གཟུང་གི་གཟུགས་མྲེད་པར་ཉྲེ་བར་འགོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ཉིད་ཀི་ཕིྱར་འདིར་བསམ་གཏན་པ་ནི་རྣམ་པ་དགུ་པ་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་བགངས་ཏྲེ་དྲེ་ན་ིགཟུགས་མྲེད་པར་ 
ཉྲེ་བར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །རོ་རྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་གཟུགས་མྲེད་པ་གསུམ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་གཅགི་དང། གཉིས་བཞི་དང་ཉ་ིཤུ་ཡདོ་པའ་ིགཞན་འདོར་ལུགས་བཤད་ནས། 
ཡང་ཅའིི་ཕིྱར་ས་གཞན་གི་འགགོ་པ་ཁོ་ན་ལ་དམགིས་ཀ་ིསིད་པའི་རྲེ་མའོི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་ལྟར་ 

 

[230B] 
ས་འོག་མ་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིྱར་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིྱར་སིད་པའི་རྲེ་མའོི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི་ལུས་སོ། །ཡང་ཅིའ་ིཕིྱར་རང་གི་ས་པ་དང་ས་གོང་མ་ཁོ་ནའི་འགགོ་པ་ལ་དམགིས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞནི་དུ་ས་འོག
་མ་ལ་ནི་མ་ 
ཡིན་ཞྲེ་ན། ས་འགོ་མའ་ིསྡུག་བསལ་ལ་མ་དམིགས་པར་དྲེའི་འགགོ་པ་ལ་དམགིས་པར་མི་ནུས་སོ། །སྡུག་བསལ་ཡང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཡནི་ལ། 
གཟུགས་མྲེད་དངོས་གཞ་ིདགྲེ་བ་ཡི། །སོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འགོ་མ་ཡིན། །ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །བསམ་ 
གཏན་རྣམས་ནི་ཀུན་དུ་ལྟ་བའི་ཕིྱར་མི་དགག་སྟྲེ། 
བསམ་གཏན་དགྲེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་མནི། །ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རྲེ་ལྟ་བུ་གཉིས་གཉིས་ལ་བཞི་གཉིས་ཀིས་བསན་ནས་བཅུ་བཞིར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སར་བཤད་པ་དག་ལ་གཉིས་དང། 
བཞི་བསན་ནས་གསུམ་གཉིས་དང་གཉིས་ 



བཞིར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཅའིི་ཕིྱར་གཟུགས་མྲེད་དག་རང་དང་གངོ་མའ་ིས་པའི་གཉྲེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་དམགིས་པར་འདོད་པ་བཤད་ཀི། ས་འོག་མ་པའི་གཉྲེན་པོ་ལ་དམགིས་པ་མ་ཡནི་ན་ོཞྲེ་ན། 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པར་གསུངས་པའི་ 
ཕིྱར་ལ། ས་འོག་མའི་གཉྲེན་པོའི་སོ་ནས་ནི་དྲེའི་མ་ིམཐུན་པའི་ཕོྱགས་ལ་དམགིས་པའི་ཕིྱར་རོ། །འོ་ན་ས་འགོ་མའི་གཉྲེན་པོ་ལ་དམགིས་པ་ནི་ཡོད་དྲེ། 
དྲེ་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ན་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པས་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པའི་ཕོྱགས་དང་མཐུན་ 
པའི་ལམ་དགུ་པོ་ན་ིས་འགོ་མའ་ིགཉྲེན་པོ་ལ་དམགིས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ཀི། 
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པས་ས་འོག་མའི་གཉྲེན་པོ་ལ་དམགིས་སོ་ཞྲེས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་ནི་མ་བསྟན་ལ། ས་འགོ་མ་པའི་གཉྲེན་པོ་ལ་དམགིས་པ་ཡནི་ཞྲེས་པའི་ཚུལ་ 
བསྟན་པ་འདི་བསམ་གཏན་གིས་པ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡནི་ན།ོ །ཐོབ་པ་དྲེའི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པ་གཅིག་རྲེད་པའ་ིཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། 
ཐོབ་པ་ལན་ཅིག་ཕིྱར་འངོ་བ་དང་ཕིྱར་མི་འོང་བས་བསྡུས་པ་གཅགི་རྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ཉདི་ཀ་ིཕིྱར་མདོ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། གང་གི་ཕིྱར་མཐངོ་ 

 

[231A]༄༅། །བའི་ལམ་དང་བསོམ་པའི་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོབ་པ་དྲེའི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པ་གཅགི་རྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །བྲལ་བའ་ིཐོབ་པ་ཟག་པ་མྲེད་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི། 
འཇགི་རྲེན་པ་ཡིས་ཆགས་བྲལ་བའི། །འཕགས་ལ་བྲལ་བའི་ཐོབ་རྣམ་གཉིས། །ཞྲེས་བཤད་དྲེ་ 
དྲེའ་ིཕིྱར་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་གི་འབྲས་བུ་སྤངས་པ་དྲེ་ལ་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མྲེད་པ་བརྒྱ་དང་འདྲ་བ་དག་སྐྱྲེ་ལ། 
དྲེ་དག་གི་སྤངས་པ་འཛནི་པར་བྱྲེད་དོ། །འདི་ལྟར་ཕོ་བང་འཁོར་བའ་ིརས་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་གང་ཡནི་པ་དྲེ་ནི་ཡང་གང་གིས་འཕགས་པ་དྲེའ་ིཡིན་པར་བརོད་ 
པ་མ་ཡནི་པ་དྲེ་དང་འདྲའོ། །དྲེའི་སོྟབས་ཀིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་སོྟབས་ཀིས་སོ། །ཡངོས་སུ་ཉམས་པ་མ་ིའཆི་བའི་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འདིར་ཡངོས་སུ་འཛནི་པ་ན་ིའདི་ཡིན་པར་འདོ
ད་དྲེ། འབྲས་ལས་ཉམས་པ་འཆི་བ་མྲེད། །ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ 
ན་འཇགི་རྲེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལྟར་འཆི་བ་ཞིག་ན་ཡངོས་སུ་ཉམས་པ་དྲེ་ནི་འཆི་བ་མྲེད་དོ། །རིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་འད་ིཅི་ཞགི་ཅྲེ་ན། བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རྲེ་དགྲེ་བའི་ར་བ་ཡནི་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིབྱྲེ་བྲག་གིས་འདི་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མདོ་སྲེ་པ་རྣམས་ནི་སྲེམས་ཀི་ས་བོན་གི་དངོས་ 
པོའི་ནུས་པ་ཡིན་ཏྲེ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ནི་སོ་སོའི་སྐྱྲེ་བོའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ས་བོན་ཡདོ་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་རིགས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ། 
མི་སོབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ས་བོན་དྲེའི་འཇུག་པ་རྲེད་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའ་ིཆོས་ཅན་ཞྲེས་བྱའོ། །འཆི་བར་སྲེམས་པའི་ 
ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་དྲེ་བཞནི་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །གང་ཟག་གཞན་དག་ཀང་ཅ་ིརིགས་པར་དྲེ་བཞིན་དུ་བརི་བར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་སྟྲེ། 
ཇི་ལྟར་དད་པས་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དབང་པོ་དང་རིགས་དང་ལམ་དང་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་རྲེན་གི་སོ་ནས་བརིས་པ་བཞནི་དུ་བརི་བར་ 
བྱའོ༑ །ཅི་རིགས་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་དུས་དང་སོར་བའི་རྣམ་པར་གལོ་བ་རྣམས་ལ་ནི་དབང་པོ་རྣནོ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རིགས་ཀི་ཁད་པར་མྲེད་ལ། 
དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ནི་རྟུལ་པོ་ཡནི་པས་ཡདོ་དོ། །སིད་པའི་རྲེ་མའོི་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་པ་ནི་འདི་ང་མི་རི་སྟྲེ། མཐོང་ 

 

[231B] །ཡང་ན་ཕོྱགས་གཅགི་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །ལམ་ལ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡནི་ཏྲེ། དྲེའི་སྐད་ཅགི་མ་དང་པོ་མ་གཏགོས་པ་ལྷག་མ་ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་ 
མོ༑ །བསོམ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཤྲེས་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་གཞན་ཡང་དྲེ་དང་འདྲ་བར་བརདོ་པར་བྱ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཟད་པ་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང། 
དྲེ་བཞནི་དུ་དག་བཅམོ་པའ་ིམཐངོ་པའི་ཆོས་ལ་བདྲེ་བར་གནས་པ་དང་ཡནོ་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མངནོ་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་ལམ་གསུམ་མ་ 
གཏགོས་པ་གང་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །གནས་དྲུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།འདདོ་པའི་ཁམས་ཀ་ིརྲེས་སུ་མ་ཡནི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་འགགོ་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤྲེས་པ་མི་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིྱར་གཟུགས་དང་
གཟུགས་མྲེད་པའི་གཉྲེན་པོ་ཡནི་ན་དྲེ་ལྟ་ན་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡང་འདདོ་པའི་ 
ཁམས་ཀི་གཉྲེན་པོར་འདོད་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡནི་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རྣམས་ནི་རྣོ་བ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རང་གི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཏྲེ་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དག་ཡནི་ལ། 
གོང་ན་བསོམ་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕིྱར་གཉྲེན་པོར་རིགས་ན། རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ལ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ 
ན་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
ཆོས་ཤྲེས་པས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་བྱས་ཟིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །སྐལ་པ་མ་ིམཉམ་པའ་ིཁམས་ཀུན་དུ་འག་ོབ་རྣམས་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཆོས་ཤྲེས་པ་ལ་ནི་ཡུལ་གཞམོ་པར་བྱ་བ་ལ་བྱ་བ་
ཡོད་དྲེ། དག་ཕམ་པར་བྱ་བའི་མངནོ་པར་འདདོ་ 
པའི་གནས་འཇམོས་པ་བཞནི་ནོ། །བསྟན་བཅོས་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གལ་ཏྲེ་ཀུན་བསྡུས་པ་གཉིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ནི་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
སྲེམས་ཀུན་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་བཞནི་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འབྱུང་སྟྲེ་རྒྱས་པར་ནི་འགྲེལ་ 
བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞནི་ནོ། །ཇི་ལྟར་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཀུན་བསྡུས་པ་ལ་དམགིས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
འདདོ་པའི་ཁམས་ལས་གོང་ན་གཉིད་མྲེད་པའ་ིཕིྱར་ལ་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིྱར་རོ། །ལམ་ཤྲེས་པ་ཡང་ཀུན་བསྡུས་པའ་ིསྲེམས་ལ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ 

 

[232A]༄༅། །རོ༑ །ཅའིི་ཕིྱར་ཞྲེ་ན་ལམ་ཤྲེས་པ་ནི་ལམ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། 
གཉདི་ནི་གཅིག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྲེམས་ནི་གཉདི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡནི་ནོ། །ཀུན་བསྡུས་པ་ནི་དམགིས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའ་ིཕིྱར་ 
ཞྲེས་སར་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་ན་ིཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་སོྐྱན་མྲེད་དྲེ། 
དྲེ་ནི་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་གི་གཉདི་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་གཡྲེངས་པ་ཡནི་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བསྟན་བཅོས་དང་ཡང་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། 
ཀུན་བསྡུས་པའི་སྲེམས་དགྲེ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་ 
གིས་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཀུན་བསྡུས་པའི་སྲེམས་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནི་ཤྲེས་བཞནི་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྲུབ་སྟྲེ། 
གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཀུན་བསྡུས་པའི་སྲེམས་དགྲེ་བ་ལ་དམིགས་པ་ནི་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ལ་ཟག་པ་མྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་དགྲེ་བའི་སྲེམས་ལ་དམིགས་པ་ལམ་གི་ 
བདྲེན་པས་བསྡུས་པ་ནི་ལམ་ཤྲེས་པ་ཡནི་ནོ། །ཉོན་མངོས་པ་ཅན་ནི་དྲེ་དང་འདྲ་བ་མ་འངོས་པ་ཐོབ་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིདྲེ་དང་འདྲ་བ་མ་འངོས་པ་ཐབོ་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ། 
ལུགས་ལས་ཆོས་དགྲེ་བ་འདུས་བྱས་ཐོབ་པ་ཡནི་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །ཕུང་པོ་གསུམ་གི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་ 
བཅས་པ་ཡནི་ན་ོཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་བྱྲེད་ཀི་ཕུང་པོ་དག་གིས་སོ། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཕུང་པོ་དག་གིས་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡནི་ཏྲེ། 
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཉདི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་འཁོར་ཡིན་པ་ནི་མ་ིརིགས་སོ། །དགྲེ་བ་ནི་འཁོར་མང་བ་ཡནི་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ 
དྲེ་དང་འདྲ་བ་མ་འངོས་པ་ཐོབ་པ་དང་མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་འབྲྲེལ་པའི་ཕིྱར་རོ། །བར་ཆད་མྲེད་པའི་ལམ་ནི་ཉནོ་མོངས་པའི་གཉྲེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིྱར་སོྤང་བའི་ལམ་ཡནི་ལ། 
གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ནི་རྣམ་པར་གལོ་བའི་ལམ་ཡནི་ཏྲེ། རྣམ་དགུ་རྣམ་གལོ་བོླ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །གཞན་ 
དག་ན་རྲེ་ཁད་པར་གི་ལམ་ཡང་ཡནི་ན་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ནུས་པ་ནི་བསིལ་བ་དང་དྲོ་བ་ཉིད་དོ། །རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་མངར་བ་དང་སྐྱུར་བ་ཉདི་དོ། །མིག་དང་རྣ་བའ་ིམངནོ་པར་ཤྲེས་པ་དག་ནི་ལུང་དུ་མ་བསྟན
་པ་ཡིན་པས་དྲེའི་ཕིྱར་དྲེ་དག་གི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡནི་ལ་ 

 

[232B] ལུང་བསྟན་མནི་འཐོབ་ལྷན་ཅགི་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ། །མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་གལོ་བའི་ལམ་ལ་ཡང་ཤྲེས་པ་གསུམ་ཁ་ོན་འཐོབ་སྟྲེ། གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། 
རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ཤྲེས་པ་དང་ 
སོན་གི་གནས་རྲེས་སུ་དྲན་པའི་ཤྲེས་པ་དང། སྲེམས་ཀ་ིརྣམ་གངས་ཤྲེས་པའོ། །སོགས་པ་ཞྲེས་སོས་པ་ཅའིི་ཕིྱར་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང། ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང། 
ཟད་པར་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མངནོ་པར་སྒྲུབ་པ་དག་གི་བསམ་གཏན་གི་ས་པའི་རྣམ་པར་གལོ་བའི་ 
ལམ་གང་དག་ཡནི་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་མ་འངོས་པ་དང་གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་འཐོབ་སྟྲེ། 
གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞསི་བསྡུས་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་བསྟན་པའི་ཕིྱར་རོ། །སོ་སོའ་ིསྐྱྲེ་བོ་འདདོ་པ་དང་བསམ་གཏན་ལས་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་པར་ 
གོལ་བའི་ལམ་ཐ་མ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་སྲེམས་ཤྲེས་པ་གཉིས་འཐོབ་པོ། །ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཅིའ་ིཕིྱར་མི་སོས་ཤྲེ་ན། 
དྲེ་ནི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡནི་ལ་གཞན་གི་སྲེམས་ཤྲེས་པ་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པ་མྲེད་ 
དྲེ་སྲེམས་ཤྲེས་པ་གཟུགས་ལ་བརྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕིྱར་དང། 
བསམ་གཏན་གི་ས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །སྲེད་མྲེད་ཀི་བུའི་སོྟབས་ཞྲེས་བྱ་བའི་སོྟབས་ཀ་ིམངི་གི་ཁད་པར་རོ། །དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞནི་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དང་སར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 
ཡུན་ཤནི་ཏུ་རིང་བ་དང་ཐུང་ངུར་ 



འཚ་ོབའི་ཕིྱར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱྲེ་དགུའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁི་པ་ཡིན་ན་སྐུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁི་པ་ཡིན་ལ། 
ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཡིན་ན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པར་འགྱུར་བའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུད་ལ་སོར་མའོི་ཕྲྲེང་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མངོས་པ་སྐྱྲེ་བའི་ཕིྱར་ཇི་ལྟར་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཉོན་མངོས་པ་མྲེད་ 
པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། 
སོྐྱན་འདི་ནི་མྲེད་དྲེ་ཐུགས་རྲེ་མངའ་བ་གཞན་དག་ནི་ཉནོ་མོངས་པ་གཏན་དབྱུང་བར་འདདོ་པ་རྣམས་ནི་རྲེས་འགའ་དགོས་པ་ཆྲེས་བརླངི་བའི་ཕིྱར་ཉོན་མངོས་པ་བཏང་སོྙམས་སུ་མཛད་དྲེ། 
མངནོ་པར་རོགས་པའི་སྐབས་དང་ལྡན་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ 

 

[233A]༄༅། །ནི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་ཤྲེས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིྱར་ཉོན་མངོས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབྱུང་བར་མི་ནུས་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་དུས་རྲེ་ཞགི་སྤང་བར་བྱྲེད་དོ། །འདིར་མཐངོ་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་བསྲུང་བར་མི་ནུས་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །བསམ་གཏན་མཐའ་ 
ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཕིྱར་དང་ལམ་གི་ས་བའ་ིམཆགོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །སོན་ནས་ཤྲེས་པས་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སོན་ནས་ཤྲེས་པ་བསམ་གཏ
ན་བཞི་པའི་ས་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ། མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་རང་དང་འོག་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ 
ལ་སོན་ནས་ཤྲེས་པ་ཡང་མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་དང་འདྲའོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་པ་དག་མི་དྲན་ན་ནི་འོ་ན་མད་ོལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཟུགས་དག་གམ་གཟུགས་མྲེད་པ་དག་ཏུ་སོན་གན
ས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་རྲེས་སུ་དྲན་ན།ོ །མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཇ་ིལྟ་ཞྲེ་ན་ 
ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་དྲེའི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་བཞྲེད་པ་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ཏྲེ། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མཁྲེན་པའི་ཡུལ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཚུལ་གནས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛདོ་ཀི་གནས་དྲུག་ 
པར་ཉོན་མངོས་པ་སོྤང་བའི་ཐབས་རྒྱས་པར་བཤད་པའ་ིཕིྱར་ཟག་པ་ཟད་པའི་མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་བསྐྱྲེད་པའི་སོར་བ་ནི་མ་ིབརདོ་དོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངནོ་པར་ཤྲེས་པ་ནི་ཇ་ིལྟར་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་ཡནི
་ཏྲེ་འགགོ་པ་ལ་དམགིས་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེ་ན། འགགོ་པ་ལ་དམགིས་པའི་ཕོྱགས་ཡནི་ན་ནི་ཆོས་དྲན་ 
པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་ཁོ་ན་ཡནི་ལ། 
ཟག་པ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཕོྱགས་ཁ་ོན་ཡནི་ན་ན་ིདྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་བཞི་ཡནི་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ། །སོབ་དཔོན་འདུས་བཟངས་ན་རྲེ་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྲེ་བ་ཤྲེས་པས་ནི་ཕིྱ་མའི་མཐའ་ལ་ཀུན་དུ་རྨངོས་པ་
ཟོག་པར་བྱྲེད་དོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ 
ནི་བར་ལ་ཀུན་དུ་རྨོངས་པ་ཟོག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ས་ནི་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པའ་ིཕིྱར་སྤྲུལ་པར་མི་བྱྲེད་ལ། 
སྤྲུལ་པ་སྲེམས་མྲེད་པ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ཡིད་དང་ཆོས་ཀ་ིསྐྱྲེ་མཆྲེད་དག་ཀང་མྲེད་དོ། །སྤྲུལ་པ་སྲེམས་མྲེད་པ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ག་ལས་ཤྲེ་ན། བསྟན་བཅོས་ལ་སྤྲུལ་པ་སྲེམས་དང་བཅས་ 

 

[233B] 
སྲེམས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བརདོ་པར་བྱའོ། །ལྷའི་མིག་གམ་རྣ་བ་ནི་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེ་དག་ལྟ་བ་དང་ཉན་པའི་སོ་ནས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་ཏྲེ་དྲེའི་ཕིྱར་རག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་བཅས་པ་
ཡིན་ནོ། །གནས་བདུན་ 
པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་རོག་པ་མྲེད་པ་དཔོད་པ་ཡོད་པས་ལྷན་ཅགི་དཔོད་པ་མྲེད་པར་དགོས་པ་བསུ་ནས་རོག་པ་མྲེད་པར་ནི་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་སྟྲེ། 
བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་ནི་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིྱར་དཔོད་པ་མྲེད་པས་རོག་པ་མྲེད་ 
དོ༑ །དྲེའི་ཕིྱར་དགའ་བ་དང་དཔོད་པ་དང་ལྡན་པའི་དཔོད་པ་ནི་རོག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཏྲེ་མྲེ་ལ་དུ་བ་བཞནི་ན།ོ །བསམ་གཏན་རྣམས་ཁོ་ན་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མྲེད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས
་བྱ་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྲེ་ཞི་གནས་སུ་རོ་གཅིག་པའི་ཕིྱར་ཏྲེ། གང་དག་ན་རྒྱུ་ 
བ་རགས་པ་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ནི་དྲེར་ཡན་ལག་ཉདི་དུ་གཞག་ན་གཟུགས་མྲེད་པ་དག་ནི་ཉྲེ་བར་ཞི་བ་ལྷག་པའི་ཕིྱར་སྲེམས་དང་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉྲེ་བར་རྒྱུ་བ་ཞན་པས་དྲེ་དག་ལ་ཡན་ལག་རྣམ
་པར་གཞག་པ་མི་སིད་དོ། །ས་གང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་དག་ནི་སྲེམས་ལས་བྱུང་ 
བ་གཞན་ཡང་གཙོ་བོ་མ་ཡནི་ནོ། །གཅགི་ལ་ན་ིཡན་ལག་གི་སར་ཡང་མ་ིརུང་ངོ། །དྲེའི་ཕིྱར་གཟུགས་མྲེད་པ་དག་ཏུ་ནི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་ག་ོཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ས་གང་དུ་སྲེམས་ལས་བྱུང་
བ་ཚད་མར་ཕིྱན་པ་ནི་ཉན་བར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ལ་འདདོ་པ་འདྲའ་ི 
འགག་པ་དྲེ་དག་ཁོ་ནར་ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ་བསམ་གཏན་དང་པོར་ན་ིསྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདྲེ་བ་འགག་གོ། །གཉིས་པར་ནི་རགོ་པ་དང་དཔོད་པ་འགག་གོ། །གསུམ་པར་ནི་དགའ་བའོ། །བཞི་པ
ར་ནི་བདྲེ་བའི་དབང་པོ་འགག་གོ། །དྲེ་ཡན་ཆད་ནི་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་ཚར་ 
ཕིྱན་པས་ལྡགོ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡདོ་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལ་རགོ་པ་དང་དཔོད་པ་དང་དགའ་བ་དང་བདྲེ་བ་དང་ཏངི་ངྲེ་འཛིན་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡནི་པ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ
ས་ཡན་ལག་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་བོར་ནས་ཡནི་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡན་ལག་གཉིས་བོར་ནས་ 

 

[234A]༄༅། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ། 
དྲེ་ལ་རགོ་པ་དང་དཔོད་པ་དག་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཡན་ལག་གསུམ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ་དྲེ་ན་དགའ་བ་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །ཡན་ལག་བཞི་བོར་ནས་བསམ་གཏན་བཞ་ིཔ་རྣམ་པ
ར་གཞག་ 
སྟྲེ་དྲེ་ན་བདྲེ་བ་ཡང་མྲེད་པས་སོ། །དྲེ་ཉིད་ཀི་ཕིྱར་དྲེ་དག་བོར་ནས་བསམ་གཏན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕིྱར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་ཡདོ་ཀང་ལྔ་ཁ་ོན་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་ཀི་འདུ
་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདུ་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བོར་ 
ནས་བསམ་གཏན་གོང་མ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་ིམ་ཡནི་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡདོ་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེའི་ཕིྱར་བསམ་གཏན་དང་པོ་པ་དྲེ་རྣམས་ཡན་ལག་ཏུ་མ་གསུངས་སོ། །དང་པོ་འཕགས་པ་འང་ཞྲེས་བྱ་བ
་ལ་དྲེས་ནི་རང་གི་ས་ལས་ཀང་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་ས་འོག་མའི་གཉྲེན་པོ་ཡནི་པའི་ཕིྱར་ 
ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བྱྲེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཉྲེར་བསོགས་ཀི་མཚམས་སོར་བའི་སྲེམས་དང་འཆ་ིའཕོ་བའི་སྲེམས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་དྲེ་ཇི་ལྟར་གང། 
ཉོན་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྲེམས་ལ་མཚམས་སོར་བ་མྲེད་པས་ཉྲེར་བསོགས་རྣམས་རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ 
ལྡན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ན་ིདྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་ནི་མཉམ་པར་གཞག་པ་ལ་ཉནོ་མོངས་པ་བཀག་གི་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཉནོ་མངོས་པ་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་ཉིད་བསྟན་པའ་ིཕིྱར་ཉྲེར་བསོགས་ཀི་སྲེམས་
ཀིས་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་འདི་སོ་སོར་མ་བརགས་པའ་ིའགགོ་པ་ 
ཡིན་ཞྲེ་ན། མི་སོབ་པའ་ིམཚན་མ་མྲེད་པའི་ཏངི་ངྲེ་འཛིན་ལས་ལངས་པ་དྲེའི་རྲེས་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའ་ིསྐད་ཅགི་མ་འདའ་བ་གང་དག་ཡནི་པ་སྟྲེ། 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་བྱུང་བར་མ་གྱུར་ན་མི་སོབ་པའི་མཚན་མ་མྲེད་པའི་སྐད་ཅགི་མ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །མི་སོབ་པའི་མཚན་མ་ 
མྲེད་པའི་སྐད་ཅགི་མ་དྲེ་དག་རྐྱྲེན་མ་ཚང་བར་སོ་སོར་མ་བརགས་པས་འགགོ་པས་འགག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སོ་སོར་མ་བརགས་པས་འགགོ་པ་ལ་ཞི་བའི་རྣམ་པར་དམགིས་སོ། །འཇུག་པ་ཆད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡནི་པ
འི་ཕིྱར། ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ཡནི་ནོ། །ཟག་མྲེད་པ་ལ་སོ་སོར་ 

 

[234B] །འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སང་བའི་ཕིྱར། །ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་ཞྲེ་ན། 
སོྟང་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་དག་ཏུ་དྲེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོྱགས་པའི་ཕིྱར་རོ། །རྲེ་ཞིག་ཏིང་ངྲེ་འཛནི་གཞན་གཉསི་ནི་སོྟང་ 
པ་དང་མི་རག་པའ་ིརྣམ་པ་དག་ཏུ་དྲེ་ལ་དམགིས་པའི་ཕིྱར་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སང་བར་རིགས་ན། 
གསུམ་པ་ནི་ཞི་བ་འདུས་མ་བྱས་ཀ་ིདངོས་པོ་ལ་དམགིས་པའི་ཕིྱར་ཇི་ལྟར་འཕགས་པའ་ིལམ་ལ་སང་བ་ཉདི་དུ་རུང་ཞྲེ་ན། མི་སོབ་པའི་ཏངི་ངྲེ་འཛནི་འཇུག་པའི་རྒྱུའ་ིཆོས་ལ་བསགས་པའི་ཕིྱར་ 
རོ༑ །ཉྲེར་བསོགས་གཉིས་ནི་མ་གཏགོས་སོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉྲེར་བསོགས་དག་མ་གཏོགས་པ་སྟྲེ། 
དྲེ་དག་ནི་ཞི་བ་དང་རགས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པས་སོད་ཡུལ་གོང་མ་དང་འོག་མ་ལ་ངྲེས་པའི་ཕིྱར་འཕགས་པའ་ིལམ་བདུན་མི་འབིྱན་ 
ནོ༑ །གཞན་དག་ན་རྲེ་བྱམས་པ་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་དང་འདྲ་བར་གནས་པའོ། །སིྙང་རྲེ་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའོ། །དགའ་བ་ནི་གཞན་གི་ཕུན་
སུམ་ཚགོས་པ་དག་གིས་དགའ་བའོ། །བཏང་སོྙམས་ནི་ཕན་པ་དང་གནདོ་པ་དག་ 
ལ་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་དག་ལ་མི་གཏོད་པའོ། །གངས་བཞནི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་ཁ་དགོ་གི་གཉྲེན་པོ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་ལ། 
བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པའི་ཁ་དགོ་གི་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉྲེན་པོར་ན་ིབསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་ 
ཏྲེ༑ རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་གཉིས་ཀང་ཐག་བསིང་བའ་ིགཉྲེན་པོ་ཡནི་པར་རིག་པར་བྱའོ། །སྨྲས་པ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཁ་དགོ་ག་ིའདདོ་ཆགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། 
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །གང་ཞིག་ཡུལ་གང་ལས་འདདོ་ 



ཆགས་དང་བྲལ་བ་དྲེ་ནི་ངྲེས་པར་འཛནི་པར་བྱྲེད་པའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཀང་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡནི་ལ། 
བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་མགི་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་དྲེའ་ིཕིྱར་དྲེ་དག་ནི་ཁ་དགོ་གི་འདདོ་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཁ་ 

 

[235A]༄༅། །ཅིག་ན་རྲེ་ཁ་དགོ་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་མ་ིསྐྱྲེ་ལ། 
ཁ་དོག་ངན་པ་རྣམས་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མི་སྐྱྲེ་བ་སྟྲེ་འདིར་ཟིལ་གིས་གནནོ་པའི་ནི་འདི་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡནི་ན་ཟིལ་གིས་གནནོ་པ་རྣམས་མ་ཆགས་པ་དང་ཞྲེ་སང་མྲེད་པའི་རང་ 
བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་འདིར་དནོ་ནི་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ངན་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཁ་དགོ་ངན་པ་ཇ་ིལྟ་བར་ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྣམས་ཀང་དྲེ་འདྲ་བར་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་རོ་གཅགི་པར་བྱས་ནས་མཐངོ་སྟྲེ། 
འདའིི་སྲེམས་ལ་དབང་བ་ན་ིའདི་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཟིལ་ 
གིས་མནན་ནས་ཞྲེས་པ་ནི་ཤྲེས་བྱའོ། །ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་རྣལ་འབོྱར་རོགས་པ་དག་གོ། །བརྒྱད་ཀི་སོད་ཡུལ་ནི་འདདོ་པ་ན་སོད་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡིན་ནོ།
 །ཇི་ལྟར་ཟད་པར་འབྱུང་བའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ཀ་ིདམགིས་པ་གཟུགས་ཀ་ིསྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡནི་ 
ཞྲེ་ན༑ ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང། 
སའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཡདོ་པས་འདི་དག་འདི་དག་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བྱའི་ཟད་པར་སའ་ིཁམས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ཁ་དགོ་དང་ད
བིྱབས་ཀི་བདག་ཉདི་ཡིན་པས་དྲེ་རྣམས་གཟུགས་ཀི་ 
སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགལ་ལོ། །ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་རླུང་ནི་རྲེག་བྱའི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་གང་དག་རླུང་གཟུགས་སུ་འངོ་བའོ། །དྲེ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་མཛདོ་ཀི་གནས་དང་པོར། 
རླུང་ཚོགས་ཁམས་ཉདི་ཡིན་ཞྲེས་བཤད་དྲེ་དྲེའི་ལུགས་ཀིས་སོ། །ཡང། གང་དག་དྲེ་དང་འདྲ་བའང་ཡིན། །ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེའི་ 
ལུགས་ཀིས་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རླུང་གཟུགས་ཀི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། ཁ་དགོ་དང་དབིྱབས་ཀི་བདག་ཉདི་ཡིན་པའི་ཕིྱར་རོ། །ཇི་ལྟར་གང་དུ་ཁད་དུ་པར་འཕགས་ཤྲེ་ན། 
རྒྱབ་ཀིས་ཕོྱགས་པ་ཙམ་དང་ཟིལ་གིས་གནནོ་པ་དང་ཟད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕིྱར་དྲེ་ལྟར་གོང་ནས་གངོ་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ 
ནོ༑ །དྲེ་ཉདི་ཀི་ཕིྱར་ཟད་པར་ག་ིསྐྱྲེ་མཆྲེད་ཐོབ་པ་དྲེས་གདོན་མི་ཟ་བར་གཞན་དག་ཀང་ཐོབ་སྟྲེ། 
ཡོན་ཏན་རིམ་གིས་འཛགེ་པའ་ིཕིྱར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ཆུང་དུ་དང་འབིྲང་དང་ཆྲེན་པོ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྲེ་སྟྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡནི་ལ་ཟད་པར་གི་སྐྱྲེ
་ 

 

[235B] 
ཟིལ་གིས་གནོན་པ་རྣམས་ན་ིགཉིས་ཀ་ཡནི་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རྒྱུ་དང་ལས་ཀི་སོྟབས་ཀིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་པའི་ཁམས་སུ་གཟུགས་མྲེད་པ་སྐྱྲེའ་ིཆོས་ཉདི་ཀིས་ནི་མ་ཡནི་ནོ། །འཇིག་པའི་དབང་གིས་གཟུ
གས་མྲེད་པ་དག་ཏུ་མི་སྐྱྲེ་བའི་ 
ཕིྱར་རོ། །ཆོས་ཉདི་ཀི་ཞྲེས་བཤད་པ་ཆོས་ཉདི་ཅྲེས་བྱ་བ་འདི་གང་ཞིག་ཅྲེ་ན། 
རྲེ་ཞིག་མདོ་སྲེ་པ་ཁ་ཅགི་ན་རྲེ་ཆོས་འཇུག་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་དག་ཉདི་སོན་གི་བསམ་གཏན་ག་ིབག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ལུང་མྲེད་པར་བསམ་གཏན་སྐྱྲེ་བ་དང་མཐུན་པ་ནི་ཆོས་ཉདི་དྲེ། 
རང་བཞནི་དང་དངོས་པོ་ཉདི་ 
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚགི་གོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །བྱྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རྲེ་སོན་ག་ིབསམ་གཏན་བསོམས་པའ་ིདགྲེ་བའི་ཆོས་ཀི་དབང་གིས་ཐོས་པ་རྒྱས་པ་ལ་དྲེ་དག་མཐུན་པའི་ཆོས་ཉདི་ཡནི་ཏྲེ། 
ཚེ་རབས་ས་མའི་སྐལ་པ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་འབིྱན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱགས་པ་ན་ི 
ཆོས་ཉདི་ཡིན་ཞྲེས་བྱའོ་ཟྲེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ་ལུང་འཛནི་པར་བྱྲེད་པ་ནི་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་སྟྲེ་རྲེན་ཡནི་ཏྲེ། 
ལུང་ཕིྱན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྲེན་ནི་སྒྲུབ་བ་པོ་རྣམས་ཡནི་པའི་ཕིྱར་རོ། །རོགས་པར་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཕིྱར་ཇ་ིསིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡདོ་པ་དྲེ་སིད་དུ་ 
རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི་དམ་པའ་ིརྲེས་སུ་ཆོས་གནས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རོགས་པ་ནི་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡནི་གི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་ལོ་སོྟང་དུ་གནས་པའོ། །ལུང་ནི་ཡུན་རིང་དུ་གནས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་སོྟང་གི་ཕིྱ་ནས་ཀང་བྱ་བའི་ཐ་
ཚིག་སྟྲེ། ཕོྱགས་འདི་ཉདི་རིགས་པར་མཐངོ་ངོ། །ད་ལྟ་ལུང་གི་ཆོས་མྲེད་པ་མ་ཡིན་གི་ཉནོ་ 
མོངས་པ་རྣམས་འཇུག་པ་རྲེད་པས་རོགས་པའི་ཆོས་ནི་མྲེད་དོ། །དབང་གྱུར་སྐྱྲེ་བོ་ནི་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀ་ིསོབ་མ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་བ་པོ་ལུང་དང་རགོས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང། 
རིགས་པ་དང་མི་འགལ་བའ་ིལུང་གི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་སོ། །ལུང་འབོགས་པ་མྲེད་པར་བསོད་ནམས་ 
དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚགོས་ཡོངས་སུ་སིན་པ་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའི་གོ་འཕང་རྲེད་པ་ན་རང་བྱུང་ང།ོ །རང་བྱུང་གི་བསྟན་པ་ནི་ལུང་དང། 
དྲེ་སོྟན་པ་མདོ་དང་འདུལ་བ་དང་ཆོས་མངནོ་པ་རྣམས་སོ། །ལུང་དང་རགོས་པ་དང་ལྡན་པ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལྟ་བས་བསྟན་པ་གནས་པར་བྱ་བའི་ 

 

[236A]༄༅། །ཕིྱར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་གང་ཡནི་པ་དྲེ་དག་ནི་བསྟན་པ་གཅྲེས་འཛནི་རྣམས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་མཆགོ་ཏུ་ཞི་བར་གཤྲེགས་པས་ན་ཞྲེས་བྱ་བར་རྲེས་སུ་བསྙྲེག་གོ། །འགོ་མགོན་ནི་སངས་རྒྱས་ད
ང་དྲེའི་སས་རྣམས་སོ། །ཡོན་ཏན་ནི་ཚུལ་ཁམིས་དང་ཏིང་ངྲེ་འཛནི་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་བདག་ཉདི་དྲེ་ 
འདདོ་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་གཏི་མུག་གི་བདག་ཉིད་དྲི་མ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དག་གིས་དྲེ་དག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ལ། 
མ་འོངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་དྲ་ིམ་རྣམས་ཡནོ་ཏན་འཇམོས་པར་བྱྲེད་པའོ། །འདོམས་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་འགལ་བླ་མྲེད་པའི་ཕིྱར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ལགོ་མར་ 
སོག་ཕིྱན་འདྲ་སྟྲེ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལགོ་མར་སོག་ཕིྱན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅིའི་ཕིྱར་ཞྲེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀ་ིསས་པོ་སོྟན་པའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞུགས་པ་རྣམས་མྲེད་པའི་ཕིྱར་དང་རགོ་གྲེ་ངན་པ་རྣམས་ཀིས་ཚགི་དང་
དོན་སོ་བཏགས་པ་ལ་དཀྲུགས་པའ་ིཕིྱར་རོ། །སོབ་དཔོན་གང་བ་སྤྲེལ་བས་མཛད་ 
པ་ཆོས་མངནོ་པ་མཛདོ་ཀི་འགྲེལ་བཤད་མཚན་ཉདི་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲངས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ། 
གནས་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོ།། །།ཉྲེ་བ་གང་དང་གོམས་པ་གང། །ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལས་རྒྱུད་གཅགི་ལ་ལས་བཞི་པོ་ལི་བ་དང་ཉྲེ་བ་དང་གམོས་པ་དང་སོན་ 
དུ་བྱས་པ་དྲེ་དག་ཡདོ་པས་དྲེ་དག་གི་ནང་ནས་ལས་ལི་བ་ས་མ་ཡནི་པས་སར་སིན་ནོ། །ཉྲེ་བ་དང་གམོས་པ་དང་སྐྱྲེ་བ་སར་བྱས་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཉྲེ་བ་ས་མ་ཡིན་པས་དྲེ་གཉིས་པས་སར་སིན་ནོ། །གམོས་པས་ས
ར་བྱས་པ་དག་ལས་གམོས་པ་ས་མ་ཡནི་པས་སར་སིན་ནོ། །དྲེ་དག་མྲེད་ན་ཚེ་ས་མ་ལ་བྱས་པ་ལན་ 
གངས་གཞན་ལ་མྱངོ་བ་སིན་པར་འགྱུར་རོ། །ལོང་བ་མ་ཡནི་པ་དྲེ་དག་གང་ཞྲེ་ན་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཤྲེས་རབ་ཀི་མགི་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་གསུང་རབ་ཀི་ཆོས་ཉདི་དྲེ་ཁ་ོན་ལ་སིབ་པོ་ཞྲེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །
ཆོས་ཟབ་མོ་རབ་ཏུ་སོྟན་པའི་ཕིྱར་ཉ་ིམ་ཡནི་ནོ། །ཅི་ཞྲེ་ན་གཉྲེན་པོའི་ཁད་པར་དང་སྐུ་གཟུགས་ཀ་ི 
ཁད་པར་དང་འདོ་ཟྲེར་གི་ཁད་པར་དང་ཡུལ་གི་ཁད་པར་གིས་སོ། །གཉྲེན་པོའི་ཁད་པར་གིས་ཇི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཉ་ིམས་ཕིྱ་རོལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཡིན་ཡང་བཅམོ་ལྡན་འདས་ནི་ནང་གི་མུ
ན་པ་ཡདི་ལ་ཡུན་རིང་པོར་ཞུགས་པ་འཇམོས་བྱྲེད་དོ། །ཉི་མ་ཤྲེལ་ག་ིརང་བཞིན་གི་གཟུགས་ངོ་ 

 

[236B] 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་སྐུ་གཟུགས་སོྟབས་བཅུའ་ིདྲི་མ་མྲེད་པས་ལྷན་ནྲེ་བ་ཡནི་པ་སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཁད་པར་གིས་ནི་དྲེ་ལྟ་བུའོ། །ཉི་མའི་འོད་ཟྲེར་སོྟང་གིས་ཁབ་པ་ཡིན་ལ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀང་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་
གསུང་གི་འོད་ཟྲེར་སོྟང་གིས་ཁབ་སྟྲེ་འདོ་ཟྲེར་གིས་ནི་དྲེ་ 
ལྟ་བུའོ། །ཉི་མའི་ཡུལ་ན་ིགངི་བཞི་པ་ཡནི་ལ་དྲེ་བཞནི་གཤྲེགས་པའི་ཁམས་གསུམ་ཡནི་ཏྲེ། 
དྲེའ་ིཕིྱར་ཆ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོས་མཚུངས་པས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནི་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཡནི་ནོ། །དྲེ་ལྟར་འད་ིན་ིཕོྱགས་ཙམ་ཞིག་གིས་ཞྲེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་ཞྲེས་ཇི་སྐད་ 
བཤད་པ་སོྟན་ཏོ། །ཕོྱགས་ཉིད་ཕོྱགས་ཙམ་སྟྲེ། ཆོས་མངནོ་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་ལས་ཉུང་དུ་འདི་བདག་གིས་བསྟན་ཏོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ན་ིཚགི་གི་ལྷག་མ་ཡནི་ནོ། །གཞན་དག་ན་རྲེ། 
དྲེ་ལྟར་འདི་ནི་ཕོྱགས་ཙམ་ཞིག་ཅྲེས་བྱ་བ་ནི་བདག་མྲེད་པར་དགག་པ་འད་ིཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ 
པ་ཡིན་ཏྲེ། 
བདག་གིས་མངནོ་པའི་ཆོས་ནི་ཕལ་ཆྲེར་ནི། །ཁ་ཆྲེ་བྱྲེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ཚུལ་གྲུབ་བཤད། །ཅྲེས་བྱ་བ་འདི་འད་ིཉདི་ཀིས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིྱར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །མཛོད་ཀ་ིགནས་བརྒྱད་པའི་ཞར་ལ་བྱུང་བར་འགྲེལ་པ
་གང་ཟག་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་རགོས་སོ།། །།བདག་གསི་མཛདོ་ཀི་ 
འགྲེལ་འདི་དཀའ་བའི་ཕིྱར། །སོབ་དཔོན་ག་ིནི་ལུགས་སུ་རྣམ་པར་ཕྱྲེ། །ལགོ་པར་གྱུར་གང་དྲེ་འདིར་བདག་གིས་ཉྲེས། །དོན་བཟང་གྲུབ་ལ་བོླ་དྲེ་ཚད་མ་ཡནི། །དྲེ་ལྟར་བདག་གིས་སོྟན་གི་འགྲེལ་བཤད་གཞན།
 །དཔད་ནས་དྲེ་དག་སྟྲེན་སོན་བསོྟད་དངོས། །མཛོད་ཀི་འགྲེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རྲེས་ 



འབྲང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་དྲེ་གྲྭ་སར་སར་བ་ཡནི། །བདག་གིས་མཛདོ་བཤད་ལས་བྱུང་དགྲེ་བ་དྲ་ིམྲེད་མི་དགྲེ་འཇོམས་བྱྲེད་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་གང་ཡནི་པ། །དྲེ་ཡིས་སྲེམས་ཅན་སིད་པ་གསུམ་གཏགོས་སྡུག་བསལ་
མྲེས་གདུངས་མ་ལུས་མྱ་ངན་བཟ་བྱ་སྟྲེ། །ཕིྱ་ནས་བདག་ཉདི་ཀང་ནི་ཉནོ་མངོས་དག་བོ་མ་ལུས་རབ་འཇམོས་ 
སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་ནས། །སར་སྐྱྲེའི་འཆི་བ་མྲེད་ཕིྱར་མྱ་ངན་འདས་པའ་ིགོ་འཕང་དམ་པ་རྒྱ་ཆྲེན་འགོ་བར་ཤོག་སོབ་དཔོན་གང་བ་སྤྲེལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཆོས་མངནོ་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའ་ིཕ་རོལ་དུ་སོན་པས
་མཛད་པ་ཆོས་མངནོ་པའི་འགྲེལ་བཤད་མཚན་ཉདི་ཀི་རྲེས་སུ་འབྲང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་རགོས་སོ།། །། 

 

[237A]༄༅། །འད་ིགངས་ཆྲེན་པོ་ཏི་སྲེ་དང་ཡིད་བཞནི་ག་ིམཚའོི་ལྷོ་ངོས་རི་བོ་ཆྲེན་པོ་སོྤས་ཀི་ངད་ལྡང་བའི་འདབ། ཡུལ་པུ་རངས་སུ་དགྲེ་འདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅགི་དང། 
དགྲེ་འདུན་སིར་གིས་གཡུ་ཕག་སྒུར་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏྲེ་བཀས་གཉྲེར་ནས་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་བརྨ་ 
དང༑ ཞུ་ཆྲེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ཞིག་གོ།། 

 

 

 


