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༄༅། །སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྱི་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད་ལས། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་
སྡོང་སྐབས་ཀྱི་ལྲེགས་བཤད་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཟྲེར་བཞུགས་སྡོ།། སྲེམས་འྡོད་གསལ་དག་པ་གངས་ཀྱི་རྱིར། །ལམ་
ཕྱག་ཆྲེན་འྡོད་བརྒྱའྱི་སྣང་བ་གསལ། །ཕྱྡོགས་མྱི་ཤྲེས་མུན་པའྱི་དྱི་མ་བཀྲུས། །མཆྡོག་བདུད་རྱིའྱི་ཐྱིགས་ཕྲེང་
འབབས་དྲེར་བསྡོད། །ངན་རྡོག་རྱི་བྡོ་ལྷ་མྱིན་མགྡོན་གྱི་ཟྡོལ། །རྣམ་དཔྡོད་ལྡོ་བར་བཞུ་ཡང་མ་ཚིམ་
པར། །གནས་ལྔའྱི་མཚོ་ཆྲེན་ཧུབ་གཅྱིག་གྱིས་ཟ་བའྱི། །སྨྲ་མཁས་དང་སྡོང་ཆྲེ་དྲེ་ཕྱག་གྱི་གནས། །གྱིས་
འཐུང་རང་བཞྱིན་མཛེས་པའྱི་གྡོམ་སབས་ལ། །འགན་འདྡོད་ཝ་སྲེས་གར་སབས་བསྒྱུར་བའྱི་མྡོད། །མྱི་གཙང་
འདམ་དུ་མས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལ། །ལྷ་རྣམས་རྡོད་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་ཁྲེལ་ཞྲེས་ཐྡོས། །ཆྡོས་སྡོང་ྱིད་རང་
གཟུགས་མ་མཐྡོང་ཡང་། །སྒྲ་རྡོག་པའྱི་འཇུག་ཚུལ་འཁྲུལ་པར་གྡོ །ཚིག་མཚོན་ཆའྱི་ན་བུན་དབྱིངས་སུ་
ཡལ། །ངྲེད་རྡོག་གྲེ་མཁན་རྣམས་འྡོད་གསལ་ངང་། །ཨྲེ་མ་ཧྡོ། ཁྡོང་སྒྱུ་མའྱི་མཁན་པྡོ་སྒྱུ་མས་བསླུས། །ཆྡོས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་རང་ཚུགས་ཞྱིག །རྱི་མཐྡོན་པྡོའ་ིབུ་ཆུང་ཐང་ལ་འཁྱམས། །ཆྡོས་རྡོག་གྲེའྱི་གཞུང་ལ་སབས་
གནས་འཚོལ། །ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ། ཆྡོས་ཚིག་གྱི་བདག་པྡོ་འདུལ་བ་ལས། །འཁྡོས་སྦྲང་བུས་ཟླ་བ་ཟྡོས་སྡོ་ལྡོ། །ས་
ནགས་བཅས་མཁའ་ལ་འཕགས་སྡོ་ལྡོ། །ཁྡོང་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ཡྱིན་བདྲེན་ལས་ཆྲེ། །སྡོན་རྒྱ་གར་འཕགས་
ཡུལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀུན། །སར་ཐྡོས་བསམ་སྦྱངས་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོད། །དུས་དྲེང་གྱི་རྡོགས་ལྡན་རྒྱལ་པྡོ་
རྣམས། །སྡོན་དབྲེན་པ་བསྲེན་ནས་གྡོང་མཐར་འཁྱམས། །ཆྡོས་ཐྡོས་པ་བྲེད་ཟྲེར་ཆྡོལ་ཆྡོལ་སྨྲ། །གཏམ་དང་
པྡོའ་ིབདྲེན་ཚིག་དག་རུ་ཤར། །ནང་རྱིག་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་བཙོན་དུ་ཤྡོར། །ཕྱྱི་སྣང་བ་གྡོགས་ཀྱིས་རང་ངྡོ་
ལྡོག །ལུང་རྱིགས་པ་ལར་སྣང་རྦ་རླབས་ཀྱིས། །སྲེམས་སྱིགས་མའྱི་ཟྲེ་ཁ་སྒྲྡོན་པ་བས། །ཆྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་
པྡོའ་ིཟྡོལ་འགྡོས་ཀྱིས། །ངག་སྨྲ་བཅད་བསམས་ན་མྱི་ལྲེགས་སམ། །མདའ་དང་པྡོ་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་སུ་
འཕངས། །འབྲེན་གཅྱིག་གྱི་ངྡོས་ལྲེན་བས་ན་ཕམ། །ཕྱྡོགས་ཤར་ལ་འཕངས་ཀང་ནུབ་ལ་འཕྡོག །གཞན་ས་
འྡོག་གནས་ཀང་མྱི་འདར་རམ། །ཞྲེས་བཞད་གད་མས་ལྡན་གྱི་ཚིག་སྡོན་དུ་བཏང་ནས། ར་བའྱི་ས་བཅད་
བཞྱི་པ་གཞན་གྱི་ལྡོག་རྡོག་བསལ་བ་ཞྲེས་བ་བ་འཆད་པ་ལ། ཆྡོས་རྲེ་ས་ས་པཎྱི་ཏས། བྡོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་
མཁས་གྲུབ་གྡོང་མ་དག་གྱི་མས་བཞྲེས་ལ་འཁྲུལ་བ་མྱི་མངའ་ཡང་། རྡོད་བྲེད་ཚིག་གྱི་འགྡོས་ཅུང་ཟད་དང་། 
མཐྡོང་བརྒྱུད་ཕྱག་ལྲེན་ཅུང་ཟད་ཟྡོར་ཡང་དུ་གནང་བ། ཕྱྱི་རབས་མྱི་ཤྲེས་པ་དག་གྱིས་གནད་མ་ཟྱིན་པར། ལ་
སྡོམ་སྡོད་གསུམ་དང་། མཐྡོང་བ་བརྒྱུད་པའྱི་ལག་ལྲེན་འཆྡོལ་མར་སྡོང་ན། རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་
དགྡོངས་པའྱི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏྲེ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་བསན་
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བཅྡོས་ཆྲེན་པྡོར། ཚུལ་བཞྱིན་རྣམ་འབྲེད་ཀྱི་གཡར་དམ་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། ས་དགྲེ་བྡོ་དྡོང་བཀའ་
ཕྱག་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཁས་རྡོངས་རྣམས་མགྱིན་པ་བཏྲེགས་ཏྲེ། དགག་སྒྲུབ་དང་འཐད་མྱི་འཐད་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་
བཀའ་མཆྱིད་གྲེང་བ་ལ་སྡོ་བ་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར། དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཀང་བསན་པ་ལ་བ་བ་བས་པར་སྣང་མྡོད། འྡོན་
ཀང་ཆྲེས་མྱི་ཤྲེས་པ་དག་གྱིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་། རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གནད་དང་། 
འགྡོག་བྲེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གནད་ལ་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅྱི་ཡང་མ་ཤར་བཞྱིན་དུ། གང་ཟག་དང་གྲུབ་མཐའ་
ལ་སང་ཞུགས་ཀྱིས་ལུང་རྱིགས་ལར་སྣང་གྱིས་སུན་འབྱིན་དང་། ཚིག་རྩུབ་དང་ངག་འཁྱལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཅ་ཅྡོ་
སྒྲྡོག་པ་ནྱི། རང་རང་གྱི་དྲེ་ྱིད་སྡོན་ཅྱིང་། བསན་པ་ལ་ཕན་པར་ཡང་མ་ཁུམས། ད་ལན་སྐབས་འདྱིར་ས་ས་
པས་ཕྱག་ཆྲེན་བཀག་གྡོ་སམ་པའྱི་རྣ་བ་ཁབ་ལར་ཕུག་ཅྱིང་། སྱིང་ལ་ཟུག་རྔུས་བསྣུན་པ་དག་གྱིས་ལན་དུ་
བསམ་པའྱི་ཚིག་རྡོམ་ངན་ཤགས་ལྷུར་ལྲེན་པ་མང་དག་གཅྱིག་རྣ་བས་ཐྡོས་ཤྱིང་། མྱིག་ལམ་དུའང་སྣང་མྡོད། 
རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པས་དཔད་པར་རྱིགས་ཤྱིང་། ལན་བ་བའྱི་འྡོས་སུ་མྱི་སྣང་བས་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག 
ཆྲེད་དུ་ཕུལ་དྡོན། བདྲེན་མཐྡོང་གྲུབ་ཐྡོབ་དངྡོས་མའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གཟྱིགས་པའྱི་རྒྱུན་མ་མས་ཤྱིང་། ཕྱྱི་ཤྲེས་བ་
རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་ཐྡོགས་མྲེད་ཀྱི་སྡོབས་པ་བརྲེས་པ། དཔལ་ལྡན་ 
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༼༥༽  
འབྲུག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞྲེས་སན་པའྱི་གགས་པ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ལ། སྱིང་ལ་རབ་
དགའྱི་བདུད་རྱིས་གསྡོས་འདྲེབས་པ། གང་དུ་སྐུའྱི་སྣང་བརན་ཤར་བ་དང་མ་ཤར་བ་ལས། བསན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆྲེ་
ལ་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྡོ་ཐྡོགས་པར་ནུས་པའྱི་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་བརྲེས་པའྱི་སྲེས་ཆྲེན་པད་མ་དཀར་པྡོ་ཞྲེས་
མཚན་གྱི་དགྲེ་ལྲེགས་དང་ལྡན་པ་དྲེས། ཕྱག་ཆྲེན་མན་ངག་གྱི་བཤད་སྦྱར་རྒྱལ་བའྱི་གན་མཛོད་ཅྲེས་པའྱི་
བསན་བཅྡོས་བརམས་པ་དྲེར། དུས་དྲེང་གྱི་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའྱི་རྲེས་འབྲང་དག་ལ་མཁས་རྡོངས་ཀྱི་མས་
སད་པའྱི་ཕྱྱིར། མས་ལྡན་གྱི་གསུང་གྱིས་སུན་འབྱིན་དང་། འགྡོག་བྲེད་ལན་གྱི་རྣམ་གངས་མང་དུ་གནང་བ་
ནྱི། མཁས་པ་ལ་འྡོས་ཤྱིང་། དཔད་པར་རྱིགས་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་ལ། འདྱི་ལ་ལན་དུ་བཀའྱི་གནང་བ་ཡང་ཐྡོབ་
པས། མཁས་པ་དཔྡོད་ལྡན་དག་གསན་པར་བ་བའྱི་འྡོས་སྡོ། །དྲེ་ཡང་བསན་བཅྡོས་དྲེ་ྱིད་ལས། རྡོད་བྲེད་
ཚིག་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། བརྡོད་བ་དྡོན་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས། དང་པྡོའ་ིསྐབས་སུ་གྲུབ་པ་སྲེ་བདུན་གྱི་
ནང་ཚན་ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པའྱི་ལུང་དངས་པར། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཁྡོ་ནས་དབང་ཐྡོབ་པ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་
རྲེ་སྡོབ་དཔྡོན་དུ་འྡོས་པ་སྡོགས་གསུངས་པའང་མཐྡོང་། གཞུང་འདྱི་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་བཞྱིན་དུ། བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པས་དབང་བསྐུར་གྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དྲེ་དབང་དྲེ་རྐན་འཚལ་ལྡོ། །ཞྲེས་དང་། བརག་གྱིས་དྱི་བར་ཡང་། 
བྱིན་རླབས་སྱིན་བྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པར་བཤད། །གསང་འདུས་རྒྱུད་ཟྱིན་ཡྱིན་པར་དྲེ་ནས་གསལ། །ཞྲེས་
སྡོགས་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་སྐད་ 



4   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༦༽  
སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི། བྱིས་པ་བླྡོ་གྡོས་མ་སྱིན་པའྱི་རྣམ་དཔྡོད་ཀྱི་མྱིག་གྱི་རྒྱུད་དྡོན་ཟབ་མྡོར་ལ་མ་བཟྡོད་པའྱི་བསབ་ྲེས་
ཀྱི་བབ་ཅྡོལ་ཁྡོ་ནར་ཟད་དྡོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པའྱི་ལྲེའུ་བཅུ་བདུན་པར། ཡྲེ་ཤྲེས་
རྡོ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཞྲེས་པ་སྦྱྡོར་དངྡོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཞྱིག་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི། དབང་གྡོང་མ་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན་པས། དྲེ་སྱིན་བྲེད་ཀྱི་དབང་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནྱི། བརག་ཅྱིང་
དཔད་པ་མ་བས་པ་སྲེ། དྲེ་དབང་གྱིས་སྱིན་ཟྱིན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པ་ཞྱིག་ལ་བསྐུར་དགྡོས་པར་བཤད་ཀྱི། དབང་
གྱིས་མ་སྱིན་པའྱི་ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་བསྐུར་བས་ཆྡོག་པར་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ཇྱི་ལར་ཤྲེས་སམ་ན། 
བཤད་པར་བ་སྲེ། དབང་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གསྡོལ་བཏབ་ཏུ། ཐུགས་རྲེའྱི་བདག་ྱིད་དྱིན་ཅན་གྱིས། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་
མཆྡོག་ཐྡོབ་སྲེ། །རང་གྱི་རྱིག་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ལ། །བདག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ངྲེས་པ་སྲེས། །གྱིས་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་འདྱི་ྱིད་
ནྱི། །འགྡོ་བ་གཞན་ལ་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཆྡོས་ཀྱི་བདུད་རྱི་འདྱི་འཐུང་ཕྱྱིར། །བླ་མ་མཆྡོག་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྲེབས། །ཞྲེས་སྡོབ་མ་དྲེ་ལ་དབང་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་ཟྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ལྲེའུ་དང་པྡོར། 
རྡོ་རྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་དབང་བསྐུར་བས། །དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཡང་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀུན་ལྡན་ན། །བྲྱིས་
པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོགས་གཞན་དུ། །དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ལྲེན་ཞྲེ་ན། །འདྱི་ནྱི་དམ་ཚིག་མས་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ལྡན་ན། བྲྱིས་བསྒྲུབ་སྡོགས་ཀྱི་དབང་མྱི་དགྡོས་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་
ནུས་པ་དང་། གཞན་དུ་དམ་ཚིག་མས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས། སྡོབ་མ་དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  5 

༼༧༽  
སྲེས་ཟྱིན་པ་དང་། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་མ་གཟྱིགས་པར་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡང་དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་ལྲེའུ་བཅྡོ་ལྔ་པར་ཡང་། རྡོ་རྲེའྱི་ཐྱིག་རྣམས་གདབ་པ་དང་། །ཚོན་རྱི་དག་ཀང་བཀྲེ་བ་ནྱི། །སགས་ཀྱི་སྲེམས་
དཔས་མྱི་བ་སྲེ། །བས་ན་དངྡོས་གྲུབ་རྲེད་པར་དཀའ། །ཞྲེས་བ་སྲེ། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཐྱིག་གདབ་པ་དང་། ཚོན་
རྱི་བཀྲེ་བ་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་བའྡོ། །སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་ཡྱིད་སྡོབ་པར་བྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སགས་
ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྡོང་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །གལ་ཏྲེ་རྡོངས་པས་དྲེ་ལར་བྲེད་ན་
ནྱི། བང་ཆུབ་རྲེད་དཀའ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བྱིས་པའྱི་སྲེ་བྡོ་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་བ་བ་བྲེད་པས། 
སངས་རྒྱས་ྱིད་དང་། རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ྱིད་རྲེད་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །ཞྲེས་འདྱིར་སྐབས་
ཀྱི་སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྡོང་ཟྱིན་པ་དང་། ལས་དང་པྡོ་བ་མྱིན་པར་གསལ་
བར་བཤད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔས་མྱི་བ་སྲེ། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་མ་རྲེད་པར་
ལས་དང་པྡོ་བས་ཀང་མྱི་བ་ཞྲེས་པར་འཁྲུལ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི། གསང་འདུས་ལས། 
སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔས་མྱི་བ་སྲེ། །ཞྲེས་པའྱི་སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པར་བཤད་པའྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་མྱིང་ཅན། བྱིན་རླབས་བ་ཡུལ་གྱི་སྡོབ་མ་དྲེ་གྱིས་གནད་གཅྱིག་པས། དྲེར་
སྐབས་ཀྱི་སགས་ཀྱི་སྲེམས་དཔའ་ཡང་ཡྱིན། སར་དབང་གྱིས་སྱིན་མ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་དང་པྡོ་བ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་
གཞྱི་མཐུན་གཅྱིག་ཡྡོད་ན། བྱིན་རླབས་དྲེ། ལས་དང་པྡོ་བ་ 



6   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༨༽  
ལ་སྱིན་བྲེད་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཐུགས་བདྲེན་ནའང་། དྲེ་འདའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པའྱི་ལུང་
དྲེས་བསལ་ཟྱིན་པས། གསང་འདུས་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པའྱི་ལུང་དྲེས། བྱིན་རླབས་སྱིན་བྲེད་ཡྱིན་པར་
བསྒྲུབས་པ་ནྱི། ལུང་དྡོན་ལ་དཔད་པ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཧབ་འགྡོས་སུ་ཤྲེས་པར་མཛོད་ཅྱིག གཞན་ཡང་རྣམ་
དཔྡོད་བྲལ་བ་མང་པྡོ་དག སྱིང་འགྲེལ་ལས། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྲེའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ལ། །སྐལ་བ་བྲལ་བའྱི་བདག་ྱིད་
ལ། །ཕྱག་རྒྱ་དཀྱིལ་འཁྡོར་སགས་སྡོགས་ཀྱི། །ཡྱིད་འྡོང་བདག་གྱིས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཕྱག་རྒྱ་དཀྱིལ་འཁྡོར་
སགས་སྡོགས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་རྡོ་རྲེ་སྲེམས་དཔའ་ྱིད། །སྡོན་པར་བྲེད་པ་མ་འྡོངས་པའྱི། །སྡོབ་དཔྡོན་
རྣམས་ནྱི་བདུད་ཀྱི་རྱིགས། །ཞྲེས་སྡོགས་དང་། གསང་འདུས་སྡོགས་ལས། རྡོ་རྲེའྱི་ཐྱིག་རྣམས་གདབ་པ་
དང་། །ཚོན་རྱི་དག་ཀང་དགྲེ་བ་ནྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་ནས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྲེན་པྡོར་སྱིན་
བྲེད་སྡོན་དུ་མ་སྡོང་བར། བྱིན་རླབས་ཙམ་ཞྱིག་སྱིན་བྲེད་དུ་འདྡོད་པ་དང་། དབང་དང་བསྲེད་རྱིམ་ལ་མ་བརྲེན་
པར་རྡོགས་རྱིམ་རྐྱང་པས་གྡོལ་བར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ནྱི། བླ་མྲེད་ལམ་གྱི་གནད་བཅྡོས་པའྱི་ྲེས་པ་ཆྲེན་པྡོར་
སྣང་སྲེ། བསྲེད་རྡོགས་སྡོགས་ཡྲེ་ཤྲེས་གྡོང་མ་གྡོང་མ་སྲེས་ནས། འྡོག་མ་དྲེ་དག་རྡོལ་བ་ཆྲེར་མྱི་དགྡོས་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སང་ཆྡོག་པའྱི་ལུང་ལ། ལས་དང་པྡོ་པས་དྲེ་དག་སང་ཆྡོག་པའྱི་ལུང་དུ་སྦྱར་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །འདྱི་ཇྱི་ལར་ཤྲེས་སམ་ན། བཤད་པར་བ་སྲེ། རྡོ་རྲེ་སྱིང་འགྲེལ་ལས། འདྱི་ལར་བསྲེད་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་རྣམ་
པར་རྡོག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན། ལག་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅྱིང་བ་དང་། འདུག་སངས་དང་། ཕྲེང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  7 

༼༩༽  
སྡོགས་པ་ཐྡོག་མ་ྱིད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཐ་སད་ཁྱད་པར་དུ་བས་ལ། ཕྱྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མའྱི་ཡྡོན་ཏན་གྱིས་སྡོན་མ་
རྣམས་སང་བར་བ་བ་ནྱི། རྒྱུད་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ངྲེས་པའྡོ་ཞྲེས་བཤད་པ་འདྱི་ལ། སན་རས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཧ་རྲེ་
ལྡོང་དུ་མ་སྡོང་ན། དྲེ་ཀས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་གསལ་གྱི་དཔྲེ་ཡང་། སང་ཕྱྱིར་བསླུ་བའྱི་ཆྡོས་ཅན་
ཕྱྱིར། །ཞྲེས་ལུང་གྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཆུ་ཐྡོན་པའྱི་ཟམ་པ་བཞྱིན་སང་བར་བ། ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། ས་ཐྡོབ་ནས་ལུང་
ལ་གཙོ་བྡོར་ལྡོས་མྱི་དགྡོས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་གྱི། ལས་དང་པྡོ་པས་ལུང་ལ་ལྡོས་མྱི་དགྡོས་པར། ལུང་སང་ཆྡོག་
པའྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་དུས་འཁྡོར་མཆྡོག་དབང་བཞྱི་ཡང་། སར་མ་
སྱིན་པའྱི་ལས་དང་པྡོ་བ་ལ་བར་མྱི་རུང་སྲེ། དྲེ་བསྐུར་ཡུལ་གྱི་སྡོབ་མ་མཆྡོག་དྲེ་ནྱི། སར་དབང་གྱིས་སྱིན་ཟྱིན་
པར་སྡོབ་མ་མཆྡོག་དྲེ་ངྡོས་འཛིན་པའྱི་གཞུང་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ལས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། 
སྡོབ་དཔྡོན་ཡན་ལག་མྲེད་པའྱི་རྡོ་རྲེས་མཛད་པའྱི་གཏན་ལ་དབབ་པར་གྲུབ་པའྱི་ལུང་དངས་ནས། འདྱི་ལ་
གསུམ་པའྱི་དབང་མ་བྱུང་། དབང་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་འགྡོས་འདྱི་ལ་བུ་མྱི་འཐད་ན། སྡོབ་དཔྡོན་ཚད་མར་གྱུར་པ་དྲེས་
ཅྱི་ལ་གསུངས། འཐད་ན་ནྱི་ཀ་དཔྲེ་མ་ངྲེས་པར་དགྡོས་པ་ཙོའྱི་འདྡོད་པ། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། ཞྲེས་པ་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་
ལན་ནྱི། རྡོ་རྲེ་སྱིང་འགྲེལ་ལས། རྡོ་རྲེ་སྡོབ་དཔྡོན་བླྡོ་དང་ལྡན་པས། དབང་ལ་འཆྡོལ་བའྱི་སྡོན་སངས་ལ། དབང་
བཞྱི་གྡོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྐུར་བར་བའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །ལུང་འདྱི་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་བཞྱིན་དུ། རྒྱུ་དུས་
དབང་བཞྱི་བསྐུར་ཚུལ་འཆྡོལ་མར་མཛད་པ་པྡོ་རྣམས་ནྱི།  



8   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༠༽  
ཀྲེ་ནྡོར་བུ་པདྨ་ཧཱུྃ་ངྡོ་། །ཐབས་དང་ཤྲེས་རབ་གཏན་ལ་དབབ་པར། དབང་གསུམ་པ་བྡོར་ནས་གཞན་གསུམ་
བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་དྲེ་འད་མྲེད་ཅྱིང་། བང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་ཅན་བླ་མ་ལ་གསང་
ཡུམ་ཕུལ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཞྱིག་བཤད་པ་དྲེ་དང་། གསང་བ་གྲུབ་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་བ་
ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་གྱིས་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་པ་མངྡོན་སྡོད་དང་ཀུན་བཟང་གྱི་སྡོད་པ་སྡོགས་སྡོད་པའྱི་ཚེ་རྡོགས་པ་
བྡོགས་དབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་རྲེན་ཅན་བསར་ནས་བསྐུར་བ་ལ་བུ་ཡྱིན་གྱི། ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་བསྐུར་བ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་དབང་གྱིས་མ་སྱིན་པ་ལ་གྡོང་མའྱི་དབང་ལམ་བསན་ན་ར་ལྟུང་དང་། དྲེས་སྱིན་ཀང་གྡོང་མ་
གསུམ་རང་རང་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་དྲེའྱི་གསང་བ་བསན་ན་ཡན་ལག་གྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཚད་ལྡན་ལས་བཤད་པས་
གསུམ་པ་མ་བསྐུར་བར་བཞྱི་པ་བསྐུར་བ་སྡོགས་ཀྱི་ཧབ་འགྡོས་རྒྱ་གར་པཎ་ཆྲེན་མྱི་མཛད་པས་སྱིན་བྲེད་
དབང་བསྐུར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མཛད་པར་རྱིགས་སྡོ་ཞྲེས་ཐལ་མྡོ་སྦྱར་ནས་གསྡོལ་བ་འདྲེབས་
སྡོ། །ཡང་དང་པྡོའ་ིསྐབས་སུ། རབ་དབྲེ་ལས། ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཅྲེས་བའྱི་ཁྱིད། །མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྲེ་ལས་
མྲེད། །ཅྲེས་སྡོགས་དངས་ནས། དྲེའྱི་རྲེས་འབྲང་དག དྲེ་ལས་མྲེད་དང་། དྲེ་ལ་མྲེད་ལ་མྱི་འཆམ། དྲེ་ནྱི་རྡོངས་
པ་སྲེ། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ། ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ལ་མ་བརགས་པས་སྡོ། །རྡོད་ཁྱྲེར་ནྱི། ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཅྲེས་
བའྱི་ཁྱིད། མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྲེ་ལས་མྲེད་དྲེ། དྭགས་པྡོ་མན་གྱིས་ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་བས་སྡོ། །དྲེ་བྡོར་ཏྲེ། དྭགས་
པྡོས་ཕྱག་ཆྲེན་སྡོགས་སྒྲས་ལམ་རྱིམ། ཡང་ཕག་གྲུས་ལམ་འབྲས་ཏྲེ། གཞན་གྱི་གདམས་ངག་སྡོམ་བཞྱིན་པར་
འདུག་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  9 

༼༡༡༽  
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་ཞྲེས་པའྡོ། །སྡོམ་བཞྱིན་པ་ཞྲེས་པས། སར་དྲེ་ལ་ཞུགས་པ་ཙམ་མྱིན་ཞྲེས་ནུས་པ་བཏྡོན་པའྱི་
ལུགས་སྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཕྱྡོགས་ས་བཀྡོད་ནས། ལན་དངྡོས་གཞྱིའྱི་ཚེ། རྡོད་པའྱི་ལན་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་
གཞན་གྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་པ་དང་། ལམ་འབྲས་སྡོམ་བཞྱིན་པ་གྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པས། དགག་པ་འདྱི་ནྱི་
ཕྱྡོགས་ཆྡོས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྡོ། །དྲེས་ན་རྡོལ་བ་ྱིད་ཚར་བཅད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ངྡོ་ཞྲེས་བ་བ་
བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ་གྱིས། དངྡོས་ལན་དང་། འཕྡོས་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། ཚར་བཅད་གནས་སུ་
ལྷུང་ཞྲེས་པའྱི་ལན་དང་། ཕྱྡོགས་ཆྡོས་མ་གྲུབ་ཅྲེས་པའྱི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱིར་རྡོལ་བ་ཚར་བཅད་ཀྱི་
གནས་སུ་ལྷུང་ཞྲེས་པ། རྡོག་གྲེ་ལ་གགས་པའྱི་ཚར་བཅད་རྲེས་འཛིན་གྱི་འཇུག་པ་མ་ཤར་བའྱི་སྱི་བརྡོལ་གྱི་
གསུང་དུ་སྣང་ངྡོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན་བཤད་པར་བ་སྲེ། འྡོ་ན་འདྱིར་ས་ས་པ་སར་རྡོལ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་
ནས། སར་རྡོལ་ལ་ཚར་བཅད་བྱུང་གསུངས་པ་ལགས་སམ། ཕྱྱིར་རྡོལ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕྱྱིར་རྡོལ་
ལ་ཚར་བཅད་བྱུང་གསུངས་པ་གང་ལགས། དང་པྡོ་ལར་ན་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སར་རྡོལ་ལ་ཚར་བཅད་འབྱུང་བ་ལ། 
སར་རྡོལ་གྱིས་ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ་སྒྲུབ་བྲེད་ལར་སྣང་བཀྡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སར་རྡོལ་གྱིས་དམ་
བཅའ་དང་སྒྲུབ་བྲེད་ལར་སྣང་བཀྡོད་པ་ལ། ཕྱྱིར་རྡོལ་གྱིས་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་བརྡོད་ན། སར་རྡོལ་ལ་ཚར་
བཅད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ། སྐབས་འདྱིར། སར་རྡོལ་ས་ས་པས། ཕྱྱིར་རྡོལ་ཕྱག་ཆྲེན་པ་ལ་སྒྲུབ་བྲེད་ལར་སྣང་
བཀྡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། ཕྱྱིར་རྡོལ་ཁྱྲེད་ལ། རགས་དྲེའྱི་ཕྱྡོགས་ཆྡོས་མ་གྲུབ་བྡོ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས།  



10   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༢༽  
སུན་འབྱིན་རྣམ་དག་བརྡོད་རྒྱུ་པད་མའྱི་འདབ་རྲེར་སྒྲྲེང་བའྱི་ཆུ་ཐྱིགས་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་
པ་ལར་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ་ཚར་བཅད་འབྱུང་བ་ལ། ཕྱྱིར་རྡོལ་གྱིས་སུན་འབྱིན་ལར་སྣང་འཕངས་པ་
ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆྡོག་གྱི སར་རྡོལ་གྱིས་སྒྲུབ་བྲེད་ཡང་དག་བཀྡོད་པ་ལ། ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་
བའམ་སུན་འབྱིན་ལར་སྣང་འཕངས་པའྱི་ཚེ། ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ་ཚར་བཅད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ། སྐབས་འདྱིར། ཕྱྱིར་
རྡོལ་ས་ས་པས། སར་རྡོལ་ཁྱྲེད་ལ་སུན་འབྱིན་ལར་སྣང་འཕངས་སུ་ཟྱིན་ཀང་། སར་རྡོལ་ཁྱྲེད་ལ་སྒྲུབ་བྲེད་
རྣམ་དག་འགྡོད་རྒྱུ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཚར་བཅད་ཀྱི་གནད་དྲེ་ལར་དགྡོས་པའྱི་ཤྲེས་
བྲེད་ཀང་། བྡོད་ཀྱི་རྡོག་གྲེའྱི་བསན་བཅྡོས་ཀུན་གྱི་སྱིང་པྡོ་རྱིགས་གཏྲེར་ར་བར། རྡོལ་བ་གྱིས་ལ་སྡོན་ཡྡོན་
གྱིས། །ཚར་བཅད་པ་དང་རྲེས་འཛིན་འཇུག །དྲེ་ལར་སྡོན་ན་རྒྱལ་ཕམ་ཡྡོད། །མྱིན་ན་གྱིས་ཀ་མྲེད་པར་
གསུངས། །ཞྲེས་དང་། རང་འགྲེལ་ལས། རྡོལ་བས་སྒྲུབ་བྲེད་ཡང་དག་བཀྡོད་པ་ལ། ཕྱྱིར་རྡོལ་གྱིས་སྡོན་མ་
བརྡོད་ན་ཕྱྱིར་རྡོལ་ཕམ་ལ། རྡོལ་བས་སྒྲུབ་བྲེད་ལར་སྣང་བཀྡོད་པ་ལ། ཕྱྱིར་རྡོལ་གྱིས་སྡོན་ཡང་དག་པ་བརྡོད་
ན་རྡོལ་བ་ཕམ་ཞྱིང་། དྲེས་སྒྲུབ་བྲེད་ལར་སྣང་བཀྡོད་ཀང་། ཕྱྱིར་རྡོལ་སྡོན་མྱི་བརྡོད་པའམ། སྡོན་ལར་སྣང་
གཅྱིག་བརྡོད་ཀང་། རྡོལ་བས་ཚེར་མ་འབྱིན་མ་ཤྲེས་ན། དྲེ་གྱིས་ཀ་ལ་ཕམ་རྒྱལ་མྲེད་དྲེ། སྡོན་ཅན་ཡྱིན་ཡང་
སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་མ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱལ་ཕམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྡོལ་བ་གྱིས་ཀྱི་སྡོབས་པ་འཇྡོམས་
ནུས་མ་ནུས་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལར་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  11 

༼༡༣༽  
དྲེ་ལར་བཤད་ཀང་དྲེ་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་སྡོ་སམ་ན། འྡོ་ན་རྡོད་རྱིགས་ལས། ཕྱྱིར་རྡོལ་བས་དྲེའྱི་དངྡོས་པྡོ་གྡོ་བར་
བས་ན་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ན་གྱིས་པྡོ་གཅྱིག་ཀང་རྒྱལ་བ་དང་ཕམ་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་དང་། རྡོལ་
བས་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་སྡོན་ཅན་བརྡོད་ནའང་། ཕྱྱིར་རྡོལ་བས་སྡོན་མ་བསན་ན་ཕམ་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ནུས་པ་ྲེ་བར་འཇྡོམས་པ་ལ་ལྡོས་ནས། རྒྱལ་བ་དང་ཕམ་པ་
རྣམ་པར་འཇྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་འདྱི་དགྡོངས་འཚལ་ལམ། དྲེ་ལར་ན་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་སྡོ་ནས་ཚར་
བཅད་དང་རྲེས་འཛིན་གྱི་གནད་ཤྲེས་དགྡོས་ནའང་། ཕྱག་ཆྲེན་འདྱིའྱི་མགྡོ་མཇུག་མང་པྡོར། རྡོལ་བ་ལ་ཚར་
བཅད་བྱུང་ངྡོ་། །ཞྲེས་ཡང་ཡང་བཀའ་བསྩལ་པ་ནྱི། བརྡོད་བས་སྡོང་པ་བརྡོད་རྣམས་ཀྱིས། །འདྱི་དྲེ་མྱི་ཤྲེས་
ཀྱིས་བླངས་ཡྱིན། །ཞྲེས་རྒྱང་འཕྲེན་གྱི་སྱིང་ལ་འཕངས་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེ་ཕམ་ལྲེན་དུ་སྣང་བས། བདག་པས་
གཞན་གཅྲེས་སྡོམ་པའྱི་རྒྱལ་སས་ཆྲེན་པྡོར་མངའ་གསྡོལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་ཕྱྡོགས་ཆྡོས་མ་གྲུབ་ཅྲེས་པའྱི་ལན་
ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་གཞན་གྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། ངྲེད་རང་གྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
གསུངས་པར་སྣང་ཡང་དྲེས་སྡོན་མྱི་འཕྡོངས་ཏྲེ། ཕྱྡོགས་ས་ཁྡོང་དུ་མ་ཆུད་པའྱི་ལན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལམ་
འབྲས་སྡོམ་བཞྱིན་པ་མ་གྲུབ་གསུངས་པ་ཡང་། ཕྱྡོགས་ས་མ་མ་དགྡོངས་པའྱི་ལན་ནྡོ། །གྱིས་པ་འཕྡོས་དྡོན་
ནྱི། ལས་དང་ལ་ལ་མ་འཆམ། ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་བདྲེན་ཏྲེ། མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྲེ་ལ་མྲེད། །ཅྲེས་པའྱི་གཞུང་
ཡྡོད་ན། མྱི་ལ་ཡན་ཆད་ལ་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ 



12   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༤༽  
མྲེད་ཟྲེར་བར་སྡོང་བས། དྲེ་འདའྱི་གཏམ་རྱི་ལམ་དུ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་ལས་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་འབྲུ་
གནྡོན་ལ། རྲེས་འབྲང་འགའ་ཞྱིག རྲེ་མར་པ་ལ། ཟབ་དྡོན་ཆྡོས་དྲུག་དང་། རྡོགས་རྱིམ་ཆྡོས་དྲུག་ཅྲེས་གྱིས་
སུ་གགས་པའྱི་དང་པྡོ་ནྱི། སྱིན་བྲེད་དབང་གྱི་ཆྡོས། གྡོལ་བྲེད་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆྡོས། རྡོགས་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེན་པྡོའ་ིཆྡོས། གྡོགས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའྱི་ཆྡོས། སྡོད་པ་བྡོགས་འབྱིན་པའྱི་ཆྡོས། གྲུབ་པ་འབྲས་བུའྱི་
ཆྡོས་དང་དྲུག་ལ་བྲེད། ཟབ་དྡོན་ཆྡོས་དྲུག་ཚད་མ་འདྱི། མྱི་ལས་མར་པ་ལ་གསན་ཀང་། །མྱི་ལས་དྭགས་པྡོ་
དང་། རས་ཆུང་པ་ལ་སྡོགས་ལ་རྡོགས་རྱིམ་ཆྡོས་དྲུག་ཙམ་ལས་མ་གནང་བས། མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྲེ་ལས་
མྲེད། །ཅྲེས་པ་དྲེ། ཟབ་དྡོན་ཆྡོས་དྲུག་ཆ་ཚང་བ་དྲེ་ལ་དགྡོངས། ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་གསན་པ་སྡོགས་
རྡོགས་རྱིམ་ཆྡོས་དྲུག་ཙམ་ལ་དགྡོངས་གསུངས་པའང་སྣང་མྡོད་ཀྱི། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ནྱི་འདྱི་སྐད་སྨྲ་སྲེ། རྲེ་མྱི་ལ་
ཡན་ཆད་ལ་གཞན་གྱིས་བསྲེ་བསད་མྲེད་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་གཙང་མ་དྲེ་ཁྡོ་ན་ཡྡོད་པ་ལས། དུས་ཕྱྱིས་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས་བསྲེ་བསད་མྲེད་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་གཙང་མ་དྲེ་བྡོར་ནས། མངའ་བདག་མཻ་ཏྱི་བ་སྡོགས་བརྒྱུད་པ་གཞན་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་སྡོགས་དང་། ལམ་འབྲས་སྡོགས་དང་བསྲེས་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། བརྒྱུད་པ་
གཞན་དྲེ་དག་གྱི་མཚན་ནས་མྱི་སྡོས་པར་གཅྱིག་ཁྡོ་ནའྱི་བརྒྱུད་པ་འདྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བརྒྱུད་པ་གྱིས་
ཆར་ཀྱི་གདམས་པ་སྡོམ་པར་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ། སྱིང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་ཐ་དད་བསྲེ་བསད་མ་བྲེད་པར་
མས་སུ་ལྡོངས་ཤྱིག་ཅྲེས་གདམས་པ་སྲེ། གཞུང་དྲེའྱི་རང་མཆན་ལས། ཞྱི་བྲེད་དང་།  



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  13 

༼༡༥༽  
རྡོགས་ཆྲེན་དང་། ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་པ་ཅལ་ཅྡོལ་མང་པྡོ་བསྲེས་ནས་ཞྲེས་དང་། ཆྡོས་གཞན་ནས་བྱུང་། 
བརྒྱུད་པ་གཞན་ནས་འདྲེད། ཅྲེས་སྡོགས་བཤད་པས་སྡོ། །དྲེས་ན་ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་ནས་ཞྲེས་པ་དང་། གཞན་
གྱི་གདམས་ངག་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། །ཞྲེས་པའྱི་ཕྱྡོགས་ས་མ་ལྡོངས་པའྱི་རྡོད་པ་ནྱི། མཆྱིལ་མའྱི་ཐལ་བ་དང་
མཚུངས་སྡོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་བརྡོད་བ་དྡོན་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ལ། བརྡོད་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ། འཆད་བྲེད་བླ་མའྱི་
མན་ངག དྲེ་ལ་རྡོད་པ་སང་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ལ། གཞན་གྱིས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཤད་ཚུལ། མ་ནྡོར་བཀའ་
བརྒྱུད་པས་བཤད་ཚུལ་གྱིས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ངྲེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་དངས་ནས། ཞྲེས་
སྨྲའྡོ། །དྲེའྱི་དབང་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གྱིས་ཀ་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འདྡོད་པར་
སྣང་སྲེ། དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ནྱི། །དབང་བསྐུར་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སྲེ། །དྲེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་
འགག །ཆྡོས་མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འགག་པ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པར་གག །དྲེ་ནྱི་དཔྲེ་ཡྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལ། །མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་བཏགས་པར་ཟད། །འདྱིས་དང་པྡོ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་སྡོད་བསྡུས་སུ། བདྲེན་པ་
མཐྡོང་ཡང་ལས་མཐའ་ལ། །ཆགས་པར་གསུངས་པ་རྡོགས་རྱིམ་གྱི། །རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོགས་པ་ནྱི། །དཔྲེ་ཡྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ྱིད་ལ་དགྡོངས། །གྱིས་པའྡོ། །དྲེ་གྱིས་གཞན་ལུགས་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་། དྲེ་དང་ལམ་འབྲས་ལ་
སྡོགས་པ། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མཐུན། །དྲེས་ན་ངྲེད་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་འབྱུང་
མྱི་སྱིད། །ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིས། དྲེ་གྱིས་དང་རང་ལུགས་ 



14   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༦༽  
མཐུན་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྱིར། རང་ལུགས་ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པ་དྲེར་ཟད་དྡོ། །དྲེ་ནྱི་ྲེས་པ་ཆྲེན་པྡོ་སྲེ། མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་
ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དང་། འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་གཏན་མྲེད་དུ་ཐལ་བས་སྡོ། །རྐང་
པ་ཕྱྱི་མ་དྲེས་ནྱི། དྲེས་ན་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བར་གསུངས། །ཞྲེས་པའང་། 
རྲེས་མྲེད་དུ་བཏང་ལ་ཕྱྱི་མ་འདྱིའྱི་ཚིག་གྱིས། དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཕྱྡོགས་རྲེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་
བ་མྱིན། །ཞྲེས་པའང་ཚད་མས་བསལ་བར་བས་སྡོ། །དབང་བསྐུར་གྱི་དུས་སུ་སྲེས་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་དྲེ། ཆྡོས་
མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མྱིན་པ་ནཱ་རྡོའ་ིབཞྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡས་བབས་ཀྱི་མཐའ་ཁྡོ་ན་ཆྡོས་མཆྡོག་
མཐའ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་འགྲེལ་ཆྲེན་གྱིས་སུ། རྒྱུའྱི་དྲེ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་གམ་རྒྱུའྱི་བདྲེན་དྡོན་བཅུ་གྱིས་འབྲེད་པ་
ལས་གསལ་བར་མཐྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱིས་ནྱི་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྱི་གནད་ལ་རྡོད་པ་པྡོ་མུན་པར་འཁྱམས་འཁྱམས་
འདའྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ། འདྱི་དག་ནྱི་ཕྱྡོགས་སའྱི་ས་རྲེངས་མ་ཤར་བའྱི་དགག་པའྱི་ྱི་མ་
ཁྡོ་ནར་སྣང་ངྡོ་། །ཇྱི་ལར་སམ་ན། ངྲེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི། །དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །ཞྲེས་པ་
དྲེས། དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་ན་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་
སྒྲུབ་བྲེད་དུ། ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ནྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་བཀྡོད་པ་ནྱི། ཕྱྡོགས་ས་མ་ལྡོངས་པ་སྲེ། གཞུང་དྲེས། ནཱ་རྡོ་ཏ་
པ་དབང་དུས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་ན་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལྲེན། དྲེ་དང་ངྲེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱི་
མཐུན་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་གཞུང་དྲེའྱི་དྡོན་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  15 

༼༡༧༽  
ཅྱི་ཡྱིན་སམ་ན། བཀའ་བརྒྱུད་གྡོང་མ་འགའྱི་གསུང་འཕྡོས་ལས། ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་དབང་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སྲེ། དྲེ་
མྱི་བརན་པར་དྲེ་མ་ཐག་འགག ཆྡོས་མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་སྲེས་ནས། དྲེའྱི་རྒྱུན་འགག་པ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ནཱ་
རྡོ་ཏ་པའྱི་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་གགས་པ་འདྱི། ནཱ་རྡོ་ཏ་པའྱི་གསུང་དངྡོས་ཀྱི་ཟྱིན་སྡོ་ཡྡོད་པ་བདྲེན་ན། དབང་
དུས་སུ་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞྲེས་པཎ་ཆྲེན་དྲེའྱི་དགྡོངས་པ་
བླངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐྡོང་ལམ་སྲེས་ནས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པ་དྲེ་འདའྱི་འཁྲུལ་པ་ཁྡོང་ལ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར། 
གཞུང་དྲེའྱི་དྡོན་དྲེ་ཀར་སྣང་སྲེ། གསུངས་པར་གག ཅྲེས་དང་། མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་བཏགས་པར་ཟད། །ཅྲེས་
པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ལས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། གནད་དྲེས་ན། དབང་བསྐུར་དུས་སུ་སྲེས་པའྱི་མཐྡོང་ལམ། ཆྡོས་
མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པའྱི་བཞྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སྒྲུབ་བྲེད་བཀྡོད་སྣང་བ་ནྱི། མཁས་
པའྱི་སྡོན་གཏམ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཤྡོར་བ་སྲེ། དབང་བསྐུར་དུས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ། ཆྡོས་མཆྡོག་
རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མྱིན་པ། ནཱ་རྡོའ་ིབཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཁྡོ་བྡོས་མ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དབང་བསྐུར་དུས་སུ་
མཐྡོང་ལམ་སྲེ། །དྲེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་འགག །ཅྲེས་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་གྱི་མྱིང་ཅན། མས་རྡོགས་མྱི་བརན་པ་དྲེ། 
ཆྡོས་མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གྱིས་སྨྲས་མྡོད། དྲེ་ཁྱྲེད་ཅག་སྒྲུབ་པ་གནང་ན་ནྱི། ནཱ་རྡོ་
ཏ་པའྱི་ཞབས་ཏྡོག་ཏུ་ཨྲེ་འགྡོ་བརག་དགྡོས་ཏྲེ། དྲེས་མཐྡོང་ལམ་གྱི་གྡོ་མ་ཆྡོད་པར། ཆྡོས་མཆྡོག་རྲེས་ཀྱི་
མཐྡོང་ལམ་དང་ཁྱད་པར་དབྲེ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་ས་ས་པས། རྡོགས་རྱིམ་ 
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༼༡༨༽  
གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དུ། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་སྡོད་བསྡུས་
སུ། །ཞྲེས་སྡོགས་འདྲེན་པའང་ཕྱྡོགས་ས་མ་ལྡོངས་པ་སྲེ། གཞུང་དྲེས། སྡོད་བསྡུས་སུ། རྡོགས་རྱིམ་གྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ལ་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་བསན་ལ། དྲེ་དང་ངྲེད་མཐུན་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོ་
ན་ཇྱི་ལར་སམ་ན། བཤད་པར་བ་སྲེ། སྡོད་བསྡུས་ལས། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་པ་པྡོ་བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཡང་། སྡོན་གྱི་བག་
ཆགས་གྡོམས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལས་དང་། ཚོང་རྲེད་བཀུར་ལ་སྡོགས་པས་གཡྲེངས་པས་སྡོད་པ་མ་སད་
པ་དང་། འབྡོར་བ་ཆུང་བས་སྡོད་པའྱི་ཆྡོ་ག་མ་རྡོགས་པར་འཆྱི་བའྱི་དུས་བས་ནས་སྱིད་པ་གཞན་དུ་སྲེ་བར་
འགྱུར་རམ། རྡོ་རྲེ་འཆང་ྱིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། ཡང་དག་པའྱི་དྡོན་མཐྡོང་བས། རག་པ་
དང་། ཆད་པ་དང་། འཕྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལ་བ་ངན་པ་འགག་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྲེས་སྡོགས་དྱི་བ་དང་ལན་གྱི་
སྐབས་ཀྱི་བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཞྲེས་པ་དྲེ། རྱིམ་ལྔ་རྡོགས་རྱིམ་སྐབས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་གྱུར་པའྱི་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཙམ་སྲེས་པ་ལ་བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཞྲེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་གྱི། བདྲེན་མཐྡོང་གྱི་མཐྡོང་ལམ་སྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རྲེན་གང་ཟག་དྲེ། ཞྱིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་སྡོགས། ལས་ཐ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཞྲེན་པར་བཤད་འདུག་ཕྱྱིར་
ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས། འཁྲུལ་གཞྱི་དྲེ་འད་ག་ལ་འབྱུང་། དྲེས་ན། དྲེ་དང་ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་པ། །གྲུབ་
ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མཐུན། །ཞྲེས་པ་ཡང་། དབང་དུས་དང་། རྡོགས་རྱིམ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་དང་། བྱི་རཱུ་པ་གསུམ་དགྡོངས་པ་མཐུན་ 
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༼༡༩༽  
ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནཱ་རྡོ་པས། དབང་བསྐུར་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སྲེ། །དྲེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་འགག །ཅྲེས་
པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་དྲེ་ཡང་། མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་སྡོད་
བསྡུས་སུ། །བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཡང་ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བདྲེན་མཐྡོང་དྲེ་ཡང་། མཐྡོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་
ཟྱིན་པས། མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་སྲེས་པ། འཕགས་པ་མྱིན་པ་སྡོ་སྲེ་ལ་མྱི་སྱིད་པ་འདྱི། གྲུབ་ཐྡོབ་དྲེ་རྣམས་
དགྡོངས་པ་མཐུན་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གནད་དྲེས་ན་གསུང་ལས། དྲེ་ནྱི་ྲེས་པ་ཆྲེན་པྡོ་སྲེ། 
མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དང་། འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་གཏན་མྲེད་དུ་
ཐལ་བས་སྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི། རགས་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་བསལ་བ་རྐྱང་པ་ཞྱིག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱང་བ་སྲེ། 
རྱིགས་པ་མཁྱྲེན་པར་ཨྲེ་འགྡོ་ན། གལ་ཏྲེ་དབང་དུས་དང་རྡོགས་རྱིམ་སྐབས་སུ་མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱི་
སྲེ་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི། གྡོང་དུ་ངྡོ་སད་ཟྱིན་པས། རྐུན་པྡོའ་ིམཚང་བརྡོལ་བ་བཞྱིན་
ནྡོ། །ཡང་གསུང་ལས། རྐང་པ་ཕྱྱི་མ་དྲེས་ནྱི། དྲེས་ན་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་
བར་གསུངས། །ཞྲེས་པའང་བདྲེན་མྲེད་དུ་བཏང་ལ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི། ཚིག་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་རང་ྱིད་བདྲེན་མྲེད་དུ་
བཏང་བ་སྲེ། གྡོང་དུ། དབང་དུས་སུ་གྡོལ་བ་མྲེད་པར་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གསུང་ལས། ཕྱྱི་མ་
འདྱིའྱི་ཚིག་གྱིས། དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་རྲེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མྱིན། །ཞྲེས་པའང་ཚད་
མས་བསལ་ 



18   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༠༽  
བར་བས་སྡོ། །ཞྲེས་པ་ནྱི་མྱི་བདྲེན་ཏྲེ། དབང་གྱིས་གྡོལ་བ་དྲེ། ཕྱྡོགས་རྲེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། ལས་འཕྡོ་ཅན་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཁམས་འདུ་བའམ། མྡོས་གུས་ཅན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཁམས་འདུ་བ་ལ་
བུའྱི་གང་ཟག་རབ་བླ་མྲེད་དབང་དུས་སུ་གྡོལ་བ་ཡང་སྱིད། བརྡོན་འགྲུས་ཅན་འབད་རྡོལ་གྱིས་ཁམས་འདུ་བའྱི་
དབང་པྡོ་ཐ་མ་ལ། བླ་མྲེད་དབང་ཐྡོབ་རྲེས་སུ་ལམ་རྱིམ་གྱིས་ལ་བརྡོན་པ་དག་ཏུ་བས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་གྡོལ་
བའང་ཡྡོད་མྡོད། དྲེ་དག་ཐབས་དྲེ་དག་གྱིས་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བའྱི་སྣ་འདྲེན་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་རྐྱང་པས་
གྡོལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། ས་མའྱི་ལས་འཕྡོའ་ིབྲེ་བྲག་དང་། །ནང་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཁྱད་པར་
གྱིས། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བའྱི་སྣ་འདྲེན་ནྱི། །ཐབས་ཀྱི་དབྲེ་བས་བྲེད་པར་གསུངས། །དཔྲེར་ན་ནད་པའྱི་ལུས་བརས་
པ། །བཟའ་དང་བཏུང་བས་བྲེད་མྡོད་ཀྱི། །དྲེ་ཡྱི་ཡྱི་ག་འབྲེད་པ་ནྱི། །ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞྲེས་
བཤད་པས་སྡོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། རབ་དབྲེ་ལས། དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་རྲེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་
གྡོལ་བ་མྱིན། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པས་གྡོལ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་དྡོན་
གསལ་ལྲེ་བ་གཟྱིགས་བཞྱིན་དུ། དབང་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱི་སྱིད་པ་
ཕྱྡོགས་སར་བས་ནས། མདའ་མང་དུ་འཕྲེན་པ་ནྱི། སྒྱུ་མའྱི་གང་ཆྲེན་ལ་མདའ་འཕྲེན་པའྡོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། 
ནཱ་རྡོ་དང་ནྱི་མཻ་ཏྱི་པའྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་ནྱི་ལས་དང་ཆྡོས་དང་ནྱི། །དམ་ཚིག་དང་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེ། །གསང་སགས་རྒྱུད་ནས་ཇྱི་སྐད་དུ། །བཤད་པ་དྲེ་ྱིད་ཁྡོང་བཞྲེད་དྡོ། །ཞྲེས་པ་ནྱི།  



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  19 

༼༢༡༽  
ཇྡོ་བྡོ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་མ་མཐྡོང་བར། དྲེ་སྐད་ཟྲེར་སམ་ནས་སྦྱར་བ་ཁྡོ་ན་སྲེ། ནཱ་རྡོ་པའྱི་དགྲེས་རྡོར་འགྲེལ་
ཆྲེན་དང་། བསྲེ་འཕྡོའ་ིམན་ངག་གྱིས་ཀ་མཐུན་པར། ལས་དང་ཆྡོས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །དམ་ཚིག་ཅྲེས་བ་འྡོད་
གསལ་ྱིད། །ཅྲེས་བཤད་པ་དང་། མཻ་ཏྱི་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་བཤད་པའྱི་ཁུངས། དབང་བསྐུར་ངྲེས་བསན་ཡྱིན་ལ་
དྲེར། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་ནས། །ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་བསྡོམ། །དྲེ་ཡྱི་སྲེང་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །གང་
ལས་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་འྡོ། །ཞྲེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པའང་འགྡོས་དྲེ་ཀ་ཡྱིན་པས། བྡོད་དུ་གགས་
པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཀུན། །ཐྡོས་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པའང་། །ཚིག་མས་སུ་ཟད་དྡོ་ཞྲེས་བྲྱིས་སྣང་ངྡོ་། །དྲེའྱི་ལན་
ནྱི། དྲེ་སྐད་གསུངས་པ་དྲེ་ཅྱིར་འགྱུར་བརག་དགྡོས་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་མཁན་པྡོས། ནཱ་རྡོ་མ་ཻཏྱི་གྱིས་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་
བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གསང་སགས་རྒྱུད་སྲེ་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་མཛད་ཀྱི། རང་བཟྡོ་མྱི་མཛད་ཅྲེས་བཤད་པ་ལ་
སུན་འབྱིན་གནང་བ་ནྱི། ཁྡོང་གྱིས་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་མཛད་ཟྲེར་བ་
ཁྱྲེད་རང་གྱིས་མ་གྡོ་བ་ཡྱིན་ཟྲེར་བར་སྡོང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་ནཱ་རྡོ་མཻ་ཏྱི་གྱིས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ལུང་
འདྲེན་གནང་བ་དྲེ་ནྱི། རབ་དབྲེ་ལས། བླུན་པྡོ་མཁས་པར་འཆྡོས་པ་འགའ། །མདྡོ་རྒྱུད་ལུང་སྦྱྡོར་བྲེད་མྡོད་
ཀྱི། །དྲེ་ནྱི་བླུན་པྡོ་ཁ་ཤགས་ལར། །གང་དུ་འགྡོ་བ་མྱི་ཤྲེས་སྡོ། །ཞྲེས་པའྱི་ལུང་དྲེས་ཟྱིན་པར་སྣང་སྲེ། ནཱ་རྡོ་མཻ་
ཏྱི་གྱིས་ཆར་གྱི་ལུང་དངས་པ་དྲེར། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ཟླས་ཕྱྲེ་བའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་པ་
དང་། དྲེ་ཡང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་དགྡོས་པར་བཤད་འདུག་པ་ལས། ཁྱྲེད་ནྱི་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆྲེན་
དང་། རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ 



20   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༢༽  
སྡོགས་འཆྡོལ་བ་ཞྱིག་བཞྲེད་པར་སྣང་བས་མདྡོ་རང་རྐང་ལས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྡོགས་མ་བཤད་པ་དང་ཁས་
བླངས་འགལ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་དངྡོས་བཏགས་ཕྱྲེ་ན་དྲེ་ལར་མྱི་བཞྲེད་དྡོ་གསུང་ན། མཐྡོལ་ལྡོ་
བཤགས་སྡོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ནཱ་རྡོ་མཻ་ཏྱི་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་སྲེ་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་
བཞྲེད་ཟྲེར་བ་འྡོལ་ཚོད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་རྒྱུ་
ཡྱིན་ན་ནྱི། ཁྱབ་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྒྱུད་སྲེ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་གྡོ་རྱིམ་ལ། ཕྱག་ཆྲེན་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་
པར་བྲེད་དགྡོས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། རྒྱུད་སྡོ་སྡོ་ལས། ལས། ཆྡོས། དམ་ཚིག ཕྱག་ཆྲེན་བཞྱིའྱི་
གྡོ་རྱིམ་དང་། ལས། ཆྡོས། ཕྱག་ཆྲེན། དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་གྡོ་རྱིམ་དང་། ཆྡོས་དང་། ལས་དང་། དམ་
ཚིག་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བཞྱིའྱི་ཞྲེས་སྡོགས་གྡོ་རྱིམ་མྱི་མཐུན་པ་མང་དག་བཤད་པ་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་སྱིང་པྡོའ་ི
རྒྱུད་ལས། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིར་བས་ནས། 
ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་ནས་རྲེད་དགྡོས་པར་བཤད་པ་སྡོགས་མང་དག་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དྲེ་ལར་ན་བདག་སྐལ་ལ་བཞག །ཅྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ཡང་། ཚིག་མས་ཙམ་དུ་ཟད་དྡོ། །ཡང་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ་
ྱིད་ལས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པར་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྲེས་
པས། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྲེས་ན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིམྱིང་ཙམ་ཡང་། །རྡོགས་པ་ྱིད་ནྱི་མྱི་སྱིད་
གསུངས། །འདྱི་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལས་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། དྲེར་ནྱི་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་
དགའ་ཞྱིང་མགུ་བས། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤྲེས་སྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྲེས་པས། ལས་
ཀྱི་ 
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༼༢༣༽  
ཕྱག་རྒྱའང་བཅྡོས་མ་འབའ་ཞྱིག་ལས། མ་བཅྡོས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འབྱུང་ཞྱིང་སྲེ་བར་ག་ལ་
འགྱུར། རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྱི། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལ་མ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཇྱི་ལར་ས་ལུའྱི་ས་བྡོན་ལས། ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་འགྱུར་གྱི། ཀྡོ་ཉ་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲེ་བཞྱིན་
དུ་མ་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ལས། མ་བཅྡོས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །དྲེའྱི་ཕྱྱིར་
ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་རྒྱུ་ལས། མྱི་ཕྱྲེད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་སྲེ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་
ལ། འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པར་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་
སུན་འབྱིན་པའྱི་ཟྡོལ་གྱིས་རང་ྱིད་སུན་ཕྱུང་བར་སྡོང་བས། ལུང་བསན་ས་མ་དྲེ་ྱིད་དྡོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། 
ཁྱྲེད་རང་གྱིས་དངས་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་དྲེས་ནྱི། མྱི་ཕྱྲེད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་འབྱུང་
དགྡོས་པར། ས་ལུའྱི་ས་བྡོན་ལས་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་འབྱུང་བའྱི་དཔྲེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཁྱྲེད་ཅག་གྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱའྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བརྲེན་པའྱི། མདྡོ་རྒྱུད་ལས། ཕྱག་ཆྲེན་གྱི་མྱིང་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ཆྲེན་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་དངྡོས་བཏགས་ཀྱི་རྣམ་དབྲེ་མ་ཕྱྲེ་བར་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ལ་གནྡོད་
བྲེད་དུ་མ་སྡོང་སྲེ། གྡོ་རྱིམ་ཅུང་ཟད་བསྣྡོལ་དུ་ཟྱིན་ཡང་། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ཟླས་ཕྱྲེ་བའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ། ཆྡོས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་གཞན་ལས་མྱི་འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་དྲེ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ་ནྱི་
རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མ་དང་མདྡོ་རང་རྐང་ལས་མྱི་འབྱུང་བར་ཀྡོ་ཉ་པའྱི་ས་བྡོན་ལས་ 



22   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༤༽  
ས་མྱུག་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དཔྲེས་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པའྱི་བསན་བཅྡོས་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མ་མཛད་ཅྲེས་གྲེང་བ་དང་། འགའ་ཞྱིག་དྲེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་གྱིས་ཡྡོད་པ་ལས། ཕྱྱི་
མ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་གསུངས་པ་གྱིས་སྣང་བའྱི་ཕྱྱི་མ་འདྱི་དག་པར་སྣང་སྲེ། རབ་དབྲེར། ཚིགས་བཅད་དུ་
བསྲེབས་པ་མ་གཏྡོགས། རང་མཆན་ལས་འདྱི་སྐད་ཅྲེས། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྲེས་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིམྱིང་ཙམ་རྡོགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞྲེས་གསུངས་སྡོ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་ཕྱག་ཆྲེན་གན་མཛོད་དྲེ་ྱིད་ལས། དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་སྡོགས་
སྡོམ་དང་། །ཞྲེས་པའང་ཚིག་སྡོམས་སྡོ། །རྒྱུ་མཚན་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྒྲ་ནྱི་སྡོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུའང་
བཤད་ལ། དྲེ་དག་ཅམ་ཞྡོག རྣལ་འབྡོར་ཆྲེན་པྡོ་དྲེ་ྱིད་འདུས་པར། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་མཚན་པ་འྡོ། །ཞྲེས་བསྲེད་རྱིམ་ལ་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་བཞག་པ་དང་། བརག་གྱིས་ལས། དྲེ་
ལས་སྲེས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ། །དྲེ་ཡྱི་བདྲེ་བ་ཟ་བ་ྱིད། །དྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །བདྲེ་བ་སྦྱྱིན་པའྱི་དངྡོས་
གྲུབ་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ལས་རྒྱ་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་བཞག་པ་དང་། དུས་འཁྡོར་ར་རྒྱུད་ལས། དུང་ཅན་མ་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེ། །དྲེ་ནྱི་གཏུམ་མྡོར་བརྡོད་པར་བ། །སྡོ་སྡོར་སྡུད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ནམ་མཁའ་སྡོང་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྡོ། །ཞྲེས་
གཏུམ་མྡོ་དང་། སྒྱུ་ལུས་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་བཞག་པ་སྡོགས་མ་ཕྱྲེད་པས་སྡོ་ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། 
དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་སྡོགས་སྡོམ་དང་། །ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ 
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༼༢༥༽  
སྡོམས་སྡོ་གསུངས་པ་དྲེ་མ་བརགས་པ་དག་གྱི་ངྡོར་མད་པར་སྣང་སྲེ། བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་དབང་འྡོག་མའྱི་
སྐབས་སུ་ཕྱག་ཆྲེན་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རབ་དབྲེའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི་སྱི་མྱིང་མཚོན་བ་དྡོན་
གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ལ་བྲེ་བྲག་ཏུ་བཏགས་པ་སྲེ། མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི་དབང་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར་མྱི་སྲེ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །སར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་བྲེད་བཀྡོད་པ་དྲེས་ནྱི། དམ་བཅའ་དྲེ་ཡང་ཆུད་གསན་པར་སྣང་སྲེ། ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེན་པྡོའ་ིམྱིང་བཏགས་ཚད་ཕྱག་ཆྲེན་མཚན་ྱིད་པར་ཁས་བླངས་པས་མཐར་མྱི་བླུན་པྡོ་ལ་བ་གང་ཞྲེས་
བཏགས་པའྱི་མྱི་དྲེ་ཡང་བ་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་དགྡོས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དངྡོས་བཏགས་ཀྱི་རྣམ་དབྲེ་ཅྱི་
ཡང་མ་ཕྱྲེད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཁས་བླངས་ནང་འགལ་ཡང་འབྱུང་སྲེ། འདྱིར་བསྲེད་རྱིམ་དང་ལས་རྒྱ་
སྡོགས་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་ཁས་བླངས་ནས། འྡོག་ཏུ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ངྡོས་འཛིན་པའྱི་ཚེ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་ངྡོས་བཟུང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་ས་མ་དྲེ་དག་ཕྱག་ཆྲེན་མཚན་ྱིད་པར་ཁས་མྱི་ལྲེན་
ན། རྡོད་ལན་ལ་འབྲྲེལ་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འབྱུང་སྲེ། དབང་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་སྡོམ་པ་མྱི་འཐད་ན། 
བསྲེད་རྱིམ་དང་ལས་རྒྱ་སྡོགས་ལ་ཕྱག་ཆྲེན་གྱི་མྱིང་བཏགས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞྲེས་པར་
སྡོང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཅྱི་སྲེ་ལས་རྒྱ་སྡོགས་ཀང་ཤྲེར་ཕྱྱིན་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་སམ་ན། དྲེ་ལར་ན་གཞྱི་གྲུབ་ན་
ཤྲེར་ཕྱྱིན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། ཅྲེས་སྡོགས་ཀང་གསུངས་པར་རྱིགས་ཏྲེ། ཤྲེས་བ་
ཐམས་ཅད་ཡང་ཆྱིལ་ལ་འགྡོ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། དབང་བསྐུར་དག་དང་ 
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༼༢༦༽  
མ་འབྲྲེལ་བ། །དྲེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བཀག །ཅྲེས་པ་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་དགག་པའྱི་གཞུང་མ་
དམྱིགས་པ་དང་། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་འཚང་རྒྱ་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་ནང་འགལ་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་འཐད་ན། 
གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡུལ་ཅྱི་ནས་མྱི་ཐྡོན། གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིཐ་སད་ཁས་མྱི་ལྲེན་སམ་ན། བརག་གྱིས་
སུ། ག་བུར་ྱིད་ནྱི་བདག་མྲེད་མ། །བདྲེ་བ་བདག་མྲེད་ཚུལ་ཅན་ྱིད། །དྲེ་ཡྱི་བདྲེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ལྲེ་བའྱི་
དཀྱིལ་འཁྡོར་ྱིད་དུ་གནས། །དང་པྡོའ་ིདབངས་ཡྱིག་རང་བཞྱིན་ཏྲེ། །བླྡོ་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
བཏགས། །ཞྲེས་པ་སུབ་བམ་ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ་གསུམ། དགག་པའྱི་གཞུང་མ་དམྱིགས་ཞྲེས་
པའྱི་ལན། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་འཚང་རྒྱ་བ་དང་འགལ་བའྱི་ལན། གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡུལ་ཐྡོན་པ་དང་འགལ་བའྱི་
ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དབང་བསྐུར་དག་དང་མ་འབྲྲེལ་བ། །དྲེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བཀག །ཅྲེས་པ་ནྱི་བླ་མྲེད་
དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་རྒྱུད་ལས་བཀག་པ་སྲེ། མདྡོ་རྒྱུད་ཚད་
ལྡན་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལར་མ་བཤད་གསུངས་པ་འདྱི། ཤྲེས་ལྡན་གཟུར་
གནས་ཤྱིག་གྱིས་འགྡོག་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བཀག་ན་རང་ྱིད་ཀྱི་སྱི་བྡོར་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐྡོག་འབབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། 
ཁྱྲེད་རང་གྱིས་ཀང་ཕྱག་ཆྲེན་མཚན་ྱིད་པར། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་ཕྱྱི་མ་གསུམ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་བཞྲེད་
པར་སྣང་ལ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ་རྒྱུད་ལ་སྲེ་བ་ལ་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ཞྱིག་དགྡོས་པ་ཁྡོ་ནར་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་ 
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༼༢༧༽  
གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྲེས་བ་བ་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་དགྡོས་ལ། 
ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྲེས་བ་བ་དངྡོས་སམ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་དགྡོས་ཤྱིང་། 
ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་བསྲེན་པ་ལ་ཐབས་ཤྲེས་གྱིས་ཆར་བླ་མྲེད་དབང་གྱིས་སྱིན་པ་ཞྱིག་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དམ་ཚིག་
དག་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི། །རྱིགས་མ་བསྲེན་པར་དགའ་བ་དང་། །ཞྲེས་དབང་གྱིས་མ་སྱིན་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྲེན་པ་ལ་
ཡན་ལག་གྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་ན་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དགྡོངས་འཚལ་
ལྡོ། །དྲེས་ཀང་མྱི་དགྡོངས་ན་བརག་པ་གྱིས་པར། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །ཨྲེ་ཝཾ་རྣམ་པར་རབ་དུ་
གནས། །ཨྲེ་ཝཾ་རྣམ་པའྱི་བདྲེ་ཆྲེན་པྡོ། །ཞྲེས་པ་དང་། ཁྱྲེད་རང་གྱིས་གྡོང་དུ་དངས་པའྱི། བདྲེ་བ་བདག་མྲེད་
ཚུལ་ཅན་ྱིད། །ཅྲེས་པ་དྲེ་དག་གནད་གཅྱིག་པས། དྲེ་སྐབས་ཀྱི་བདྲེ་ཆྲེན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་ཡང་དབང་ལ་ལྡོས་
མྱི་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པྡོ་དྲེ་བསྲེན་པའམ་སྡོམ་པའམ་སྲེ་བ་ལ་དབང་གཏན་ནས་མྱི་དགྡོས་
འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་འདྡོད་ཐྡོག་ཏུ་བབ་བྡོ་སམ་ན། གཞུང་ས་མ་དྲེའྱི་འཕྡོ་དྲེ་ྱིད་ལས། དབང་ལས་
ཡང་དག་ཤྲེས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དྲེ་འདའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བ་དབང་ལ་ལྡོས་པར་བཤད་པ་དྲེ་མ་དགྡོངས་སམ། ཅྱི་
སྲེ་ད་དུང་ཕན་དགྡོངས་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་རངས་པར་མ་གྱུར་ན། འདྱི་སྐད་ཞུ་འཚལ། མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཞྲེས་གགས་པ་འདྱི་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་ལ་བླ་མྲེད་ཀྱི་དབང་ཐྡོབ་དགྡོས་ཏྲེ། རྒྱུད་སྲེ་ཆྲེན་པྡོ་གཞན་དག་
ཕར་ཞྡོག ཡྲེ་ཤྲེས་སྱིང་པྡོ་ཞྲེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ 
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༼༢༨༽  
ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དྲེ་ནྱི་འྡོད་གསལ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ལས་མྱི་རྲེད་དྡོ། །ཞྲེས་དྲེ་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དྲེ་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་བཤད་པའྱི་སྣང་བ། མཆྲེད་པ། ྲེར་ཐྡོབ། འྡོད་གསལ་བཞྱིའྱི་ཟླས་ཕྱྲེ་བའྱི་
འྡོད་གསལ་ལས་རྲེད་པར་བཤད། ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྣང་མཆྲེད་ཐྡོབ་གསུམ་འྡོད་གསལ་དང་བཞྱི་པྡོ་དྲེ་ནྱི། ཕྱྱིའྱི་
ཕྱག་རྒྱ། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ལས་རྲེད་པར་
བཤད། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པྡོ་དྲེ་ཡང་བླ་མྲེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་ལས་རྲེད་དགྡོས་པར་བཤད་པས། སྐལ་བ་དང་
ལྡན་ན་འདྱི་ལ་འཁྲུལ་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་དག་ཀང་ཁྡོ་བྡོའ་ིརང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུད་དྲེ་ྱིད་ལས། 
ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྣང་མཆྲེད་ཐྡོབ་གསུམ་འྡོད་གསལ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་འྡོད་གསལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ལ། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་མས་གསྡོལ་བ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འྡོད་གསལ་ཞྲེས་བགྱི་བ་ཇྱི་ལར་ལགས། གང་དུ་གནས་པ་ཡྱིན། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འྡོད་གསལ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་ཐྱིག་ལྲེའྱི་ངྡོ་བྡོ་སྲེ། 
དྲེས་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་རྲེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་གཟུང་འཛིན་གྱི་དྱི་མས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པའྱི་གནས་
ལུགས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་མྱིན་ཡང་། དྲེ་ྱིད་ལ་གསལ་སྣང་ཆྲེར་རྲེད་པ་ཐྱིག་ལྲེའྱི་མྱིང་ཅན། རང་བཞྱིན་
འྡོད་གསལ་དྲེ་ྱིད་ལ་ངྡོས་བཟུང་བར་སྣང་སྲེ། ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྣང་མཆྲེད་ཐྡོབ་གསུམ་ནྱི། གཟུང་བ་ཞྲེ་སང་། 
འཛིན་བྲེད་འདྡོད་ཆགས། གཏྱི་མུག་གསུམ་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆ་ལ་གསལ་སྣང་རྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་ངྡོས་
འཛིན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་ལ་བུའྱི་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་འྡོད་གསལ་དྲེ་ཡང་། ཕྱྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ལས་གཙོ་བྡོར་
ཕྱྱིའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་རྲེད་དགྡོས་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། བཅྡོམ་ 
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༼༢༩༽  
ལྡན་འདས་མས་གསྡོལ་པ། རྲེ་ཞྱིག་འྡོད་གསལ་ནྱི་ཇྱི་ལར་རྲེད་པ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་
པ། ལས་དང་། དམ་ཚིག་དང་། ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་སྡོ་ཞྲེས་བཤད་པས་སྡོ། །ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་
རྣམ་བཞྱི་ཡང་། བླ་མྲེད་དབང་བསྐུར་བ་ལས་རྲེད་དགྡོས་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མས་གསྡོལ་པ། 
ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ྱིད་གང་ལས་རྲེད་པར་འགྱུར་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དབང་བསྐུར་བ་
ཕྱྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྲེན་ནས་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་རྲེད་དྡོ་ཞྲེས་བཤད་པས་སྡོ། །དབང་དྲེ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཙམ་
མ་ཡྱིན་གྱི། སྱིན་བྲེད་དབང་མཚན་ྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མས་གསྡོལ་པ། ཕྱྱི་
ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་གནས་གང་དུ་གནས་པར་གྱུར། མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལ་བུ། རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཇྱི་ལ་བུ། དྲེར་དབང་ཇྱི་ལ་
བུ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདྱིར་དབང་ནྱི་བཞྱི་སྲེ། སྡོབ་དཔྡོན་དང་། གསང་བ་དང་། 
ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། དྲེ་ལར་དྲེ་བཞྱིན་བཞྱི་པའྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་ནས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མས་གསྡོལ་བ། 
དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྣམས་ཇྱི་ལ་བུ། སྡོབ་དཔྡོན་ཇྱི་ལ་བུས་བ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བཀའ་སྩལ་པ། སྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་སུ། རྡུལ་ཚོན་ལ་སྡོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྡོ་ཞྲེས་
སྡོགས་བཤད་པས་སྡོ། །དྲེ་ལ་བུའྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས་འདྱི་ལར་བཤད་དྲེ། དྲེ་ྱིད་ལས། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། །ཁྱྡོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཞུས་པ་གང་། །ྡོན་ཅྱིག་ལྷ་མྡོ་རབ་ཏུ་
བཤད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི་འདྱིར་བཞྱིར་དབྲེ་བ་སྲེ། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཡྲེ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ 
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༼༣༠༽  
དང་། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའྡོ། །གང་ཞྱིག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི། སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དགའ་བའྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་
པའྡོ། །གང་ཞྱིག་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་ནྱི། སྣང་བ་མཆྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་
པའྡོ། །གང་ཞྱིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་ནྱི་སྣང་བ་ཐྡོབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཁམས་ཀྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་པའྡོ། །གང་ཞྱིག་
ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་ནྱི་འྡོད་གསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དྲེ་ཡང་འྡོད་གསལ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ལས་
མྱི་རྲེད་དྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལར། རྒྱུད་འདྱིའྱི་དངྡོས་བསན་ལ། ཕྱྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ནྱི། དགའ་བའྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་
པའྱི་གཞྡོན་ནུ་མ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་པ། ཁམས་ཀྱི་ལྡོ་དང་ལྡན་པ། འྡོད་གསལ་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་གཞྡོན་ནུ་མ་བཞྱི་ལ་ངྡོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། ནང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ནྱི། སྣང་མཆྲེད་ཐྡོབ་གསུམ་འྡོད་
གསལ་དང་བཞྱི་ལ་ངྡོས་བཟུང་བར་སྣང་བས། ཕྱྱིའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་བཞྱི་ནྱི། ཕྱག་ཆྲེན་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ལ། ནང་
གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་བཞྱི་ནྱི། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་བཞྱི་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པའྱི་ལྷན་སྲེས་དྲེ་ནྱི་
མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ལུང་དང་། སན་བརྒྱུད་བཞྱི་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཚད་མའྱི་
ཞལ་གྱི་པདྨ་ལས་རྲེད་པའྱི་བདུད་རྱི་ཡྱིན་པས། ལུང་རྱིགས་ལར་སྣང་གྱིས་སུན་ཕྱུང་བར་ག་ལ་ནུས། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་
བདག་ཅག་གྱི་སྡོན་པས་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱས་བསམས་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ། བླ་མྲེད་དབང་དང་འབྲྲེལ་མྱི་
དགྡོས་ཞྲེས་སྨྲ་བའྱི་ཞལ་གྱི་པདྨ་ནྱི། རྱི་བྡོང་ཅན་གྱི་འྡོད་ཀྱིས་རྲེག་ན་མཛེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲེས་ན་རྒྱུད་སྡོ་སྡོ་
ལས། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་གྡོ་རྱིམ་དང་། ངྡོས་འཛིན་དང་། འཇྡོག་མཚམས་མྱི་གཅྱིག་པ་ཁ་རྲེ་སྣང་བས། ཕྱྡོགས་
རྲེའྱི་མྱིག་ཅན་ 
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༼༣༡༽  
དག་གྱིས་དངྡོས་བཏགས་མ་ཕྱྲེ་བའྱི་བབ་ཅྡོལ་དང་། མྱིང་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཆྡོལ་གཏམ་མ་སྨྲ་ཞྱིག་ཅྲེས་
གདམས་སྡོ། །ར་བའྱི་གྱིས་པ་ནྱི། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་འཚང་རྒྱ་བ་དང་ནང་འགལ་ཞྱིང་། ཞྲེས་རྡོད་པ་ནྱི། འབྲྲེལ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འབྱུང་སྲེ། མདྡོ་རང་རྐང་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ཞྱིང་། དྲེ་ཁས་བླངས་ན་ཡང་། མདྡོ་རང་
རྐང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱྲེན་པ་དྲེ་ཕྱག་ཆྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེས་ན་རྡོད་པ་འདྱི་ནྱི། ལྷྡོ་འདྱི་ན་སག་མྡོ་ལས་
མ་སྲེས་པའྱི་སག་ཕྲུག་ཡྡོད་དྲེ། བང་ཕ་གྱི་ན་འབྲྡོང་མྡོ་ལས་སྲེས་པའྱི་འབྲྡོང་ཕྲུག་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ། 
དབང་དང་མ་འབྲྲེལ་བའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྡོད་དྲེ། མདྡོ་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་
བཀྡོད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་སྡོ། །གསུམ་པ་གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡུལ་ཅྱི་ནས་མྱི་ཐྡོན་ཞྲེས་པའྱི་སུན་འབྱིན་ཡང་ལར་
སྣང་ཁྡོ་ན་སྲེ། གཞྱི་ཕྱག་ཆྲེན་གྱི་ཐ་སད་ཁས་ལྲེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དྲེས་ཕྱག་ཆྲེན་གྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དྲེས་གྡོ་ཆྡོད་ན་རང་ྱིད་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་འབྱུང་སྲེ། རང་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ངྡོས་འཛིན་པའྱི་ཚེ། དང་
དྡོན། ངྲེས་དྡོན། མཐར་ཐུག་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བའྱི་མཐར་ཐུག་དྲེ་ཀ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ཡང་ཡྱིན་ལ། བདྲེ་ཀྲེ་དུས་འཁྡོར་སྡོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡྱིན་པ་སྐད་གསུངས་པ་དང་། ནཱ་རྡོ་ཏ་པས་བཞྲེད་
པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པ་ཡྱིན། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་མ་ཻཏྱི་པའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། དམ་རྒྱར་འདྱིའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་བསྡུས་སྡོ་ཞྲེས་
སྡོགས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཐར་ལམ་གྱི་སྣྲེ་ཀ་མ་ཟྱིན་པའྱི་འགྡོ་བ་སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་
དུས་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ། བདྲེ་མཆྡོག་ཀྲེ་རྡོར་ 
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༼༣༢༽  
སྡོགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་དག་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དངྡོས་སུ་ཐལ་བ་དང་། དྲེ་དག་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་
ནང་ཚན་གང་རུང་དུ་ཐལ་ལྡོ། །དྲེ་དག་ཀང་འདྡོད་ན་དངྡོས་བཏགས་གཏན་ནས་མ་ཕྱྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་སྲེ། སྲེམས་
ཅན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཅྲེས་གསུངས་ཀང་། དྲེས་གྡོ་མ་ཆྡོད་པར། འྡོན་ཀང་གྡོ་བུར་དྱི་མས་
བསྒྲྱིབས། །དྲེ་བསལ་ན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཅྲེས་གསུང་དགྡོས་པ་བྱུང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་
ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་ཀང་། དྲེས་གྡོ་མ་ཆྡོད་པར། དག་གྱུར་བ། དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་ྱིད། ཅྲེས་གསུངས་དགྡོས་པ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤྲེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་གྱིས་མྲེད། །ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་
ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས། །བསྒྲུབ་བ་དྲེ་དྡོན་སྦྱྡོར་བ་ཡྱི། །གཞུང་དང་ལམ་ལ་དྲེ་སྒྲས་བཏགས། །ཞྲེས་གཞུང་ལམ་
གྱི་ཤྲེས་ཕྱྱིན་གྱིས་ཤྲེས་ཕྱྱིན་གྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁྱད་པར་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པྡོ་དྲེ་ནྱི་དབང་ལས་
རྲེད་དགྡོས་པར་བཤད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ལ་རྒྱུད་དང་མདྡོ་སྡོགས་ལས་བཤད་ཚོད་ཀྱི་ཀ་
དཔྲེ་མ་དྲེ་མྱི་དགྡོས་ཏྲེ། ཅྱིག་ཅར་བ་དང་། ཐྡོད་རལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ལམ་ཆྡོད་ཆྲེ་བར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་ན། 
ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་གྱི་འཇུག་སྡོ་བྡོར་ཕྱྱིན། དྲེ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བ་ན་ཞྲེས་སྱིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ལས་མ་
མཆྱིས་ཏྲེ། གནས་ཚུལ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིཐ་སད་ཀང་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན། བརག་
གྱིས་ལས། བདྲེ་བ་བདག་མྲེད་ཚུལ་ཅན་ྱིད། །དྲེ་ཡྱི་བདྲེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་སུབ་བམ། ཞྲེས་པ་
ཡང་མྱི་མད་དྲེ། རང་བྱིན་རླབས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པའྱི་རྡོགས་རྱིམ་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་ངྡོས་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། ། 
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༼༣༣༽  
ཡང་དྲེ་ྱིད་ལས། རྡོག་པ་ཁ་འཚོམ་ྱིད་སྡོམ་གྱི། །རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོར་མྱི་
ཤྲེས་སྡོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དགག་པས་སྡོ། །དྲེ་འདའྱི་ཐ་སད་ཁས་མྱི་
ལྲེན་དགྡོངས་ན། སམྦུ་ཉྱིར། གཏྱི་མུག་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ཞྲེ་སང་རག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ཕག་དྡོག་ལས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་སྲེ། །འདྡོད་ཆགས་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་དྲེ་དག་རྣལ་འབྡོར་པས། །རྡོགས་པར་བྲེད་པ་བསྲེན་
པར་བ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཅྱི་རྲེད་ན། ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །ལན་ནྱི་འདྱི་ཡང་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སྱིང་པྡོ་དང་མཚུངས་པ་
སྲེ། སྱིར་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་ནྱི། སྦྱང་བ་ྡོན་མྡོངས་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ། སྱིན་བྲེད་དབང་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ། 
དགའ་བ་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ། ཚད་མྲེད་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ། རྲེན་དཀྱིལ་འཁྡོར་བཞྱི་
དང་སྦྱར་བ། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱི་དང་སྦྱར་བ་སྡོགས་མང་དག་སྣང་མྡོད། དྲེ་དག་ལ་དངྡོས་བཏགས་ཆྲེན་པྡོ་ཡྡོད་
པ་མ་ཕྱྲེ་བར་སྡོ་སྡོ་ནས་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་ཏྲེ། འཁྲུལ་ལུགས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོར་མྱིང་བཏགས་པའྱི། །གཏྱི་མུག་
དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྱི་གཏྱི་མུག་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ཡྱིན་པ་དང་། ཞྲེ་སང་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་
པྡོ་ཡང་། །ཞྲེས་སྡོགས། དྲེ་དག་ཕྱག་ཆྲེན་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས། མྱིན་ན་ནྱི་གྡོང་གྱི་སུན་
འབྱིན་ལ་འབྲྲེལ་མྱི་འབྱུང་སྲེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ལ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་གང་རུང་ལ་ལྡོས་མྱི་དགྡོས་ཕྱྱིར་ཏྲེ། 
གཏྱི་མུག་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ལར། ྡོན་མྡོངས་བཞྱི་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་མྱིང་
བཏགས་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པར་སྡོང་བས། བདྲེ་བའྱི་དགའ་སྡོན་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མདྡོར་ན་ཕྱག་
ཆྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་དབང་ 
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༼༣༤༽  
རྱིམ་གང་རུང་ལ་ལྡོས་དགྡོས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་ཆྲེན་སྡོན་ལ་གཏྡོང་པར་སྣང་སྲེ། 
རགས་མ་གྲུབ་ཅྲེས་པ་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་གྡོ །ཡང་གན་མཛོད་ལས། བླུན་པྡོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ་བསྡོམ་པ། །ཕལ་ཆྲེར་
དུད་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་འགྱུར། །ཕྱྡོགས་ཆྡོས་རང་གྱིས་མ་གཟྱིགས་པར། གཞན་ལ་སྡོན་པའྱི་ངག་ཏུ་འདུག་པས། 
གངས་ཅན་གྱི་རྱིང་ལུགས་འཛིན་རྒྱུ་ལགས་སམ། རྱིང་ལུགས་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ། བདག་མཐྡོང་མྱིན་ཡང་གཞན་
དག་གྱིས། །མཐྡོང་བ་སྒྲུབ་བྲེད་ཅྲེས་ཁ་ཅྱིག །ཅྲེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཀག་ཟྱིན་ཏྡོ། །བདག་ྱིད་ཀྱིས་མཐྡོང་ངྡོ་ཞྲེ་
ན། རང་ལ་གནྡོད་དྲེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དབང་བཞྱི་པ་ཐྡོབ་ནས་སྡོན་རྒྱུ་དྲེའྱི་གདུལ་བ་ནྱི། དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོར་ངྲེས་
པས་སྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ་གྱིས། མགྡོ་བསྒྲྲེ་བའྱི་ལན་དང་། རྣལ་མའྱི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སུན་འབྱིན་དྲེ་ལ་བུས་ནྱི། དཔལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀང་སུན་འབྱིན་པར་སྣང་ངྡོ་། །ཅྱི་ལར་སམ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས། སྡོང་པ་ྱིད་ལ་ལ་ྲེས་ན། །ཤྲེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇྱི་ལར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ྲེས་
དང་། །རྱིག་སགས་ལྡོག་པར་བསྒྲུབས་པ་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་འདྱི་ཡང་ཕྱྡོགས་ཆྡོས་རང་གྱིས་མ་གཟྱིགས་པར་
གཞན་ལ་སྡོན་པའྱི་ངག་ཏུ་འདུག་པས་གངས་ཅན་གྱི་རྱིང་ལུགས་སྡོ། །ཕྱྡོགས་ཆྡོས་རང་གྱིས་གཟྱིགས་ན། རང་
ལ་གནྡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྡོང་པ་ྱིད་ལ་བལ་བའྱི་ལ་བ་ནྱི་ལ་བ་རྣམ་དག་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེ་སྡོན་ཡུལ་གྱི་གདུལ་
བ་དྲེ་ཡང་། ཟབ་མྡོ་ཁུ་འཁྱིག་ཅན་འཇྱིག་པ། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེ་སྱིང་པྡོ་ཅན། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅྱིག་
ལའྡོ། །ཞྲེས་དང་། སྡོ་སྡོ་སྲེས་བྡོའ་ིདུས་ནའང་སྡོང་པ་ྱིད་ཐྡོས་ནས། ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་
འབྱུང་། ཞྲེས་སྡོགས་ལར་དབང་རྣྡོན་དུ་ངྲེས་པས་སྡོ། །ཞྲེས་མཚུངས་སྡོ། །ཅྱི་སྲེ་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། སྡོང་པ་ྱིད་
ལ་ལ་ 
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༼༣༥༽  
ྲེས་ན། །སྡོན་དྲེར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀང་དྲེ་སྐད་སྨྲ་སྲེ། རྱིམ་གྱིས་ལས་
བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོར་མྱི་ཤྲེས་སྡོ། །ཞྲེས་དང་། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་སྡོམ་ལྲེགས་ཀང་། །དབུ་མའྱི་སྡོམ་
ལས་ལྷག་པ་མྲེད། །ཅྲེས་སྡོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། བླུན་པྡོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་སྡོམ་
ྲེས་པ་དང་། སྡོམ་མ་ཤྲེས་ན། སྡོན་དྲེར་འགྱུར་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བསྐལ་པར་མཚུངས་སྡོ། །དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་སྡོང་པ་ྱིད། །ལ་ཀུན་ངྲེས་པར་འབྱིན་པར་གསུངས། །གང་དག་སྡོང་
པ་ྱིད་ལ་བ། །དྲེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་འདྱི་ཡང་སུན་དབྱུང་བར་སྡོང་བས། འཇྱིགས་ཤྱིང་
གཡང་ཟ་བའྱི་སུན་འབྱིན་དུ་སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་དངྡོས་ལན་ཡང་དྲེས་འཐུས་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཅུང་ཟད་གསལ་
བར་བས་ན། སྐབས་འདྱིར་རྡོལ་བ་གངས་ཅན་གྱི་རྱིང་ལུགས་འཛིན་པར་སྡོང་གསུངས་པ་དྲེ། དགྡོངས་པའྱི་
དབྱིངས་སུ་ཇྱི་ལ་བུ་ཞྱིག་ཤར། རབ་དབྲེ་མཁན་པྡོས། བླུན་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྱྡོད་ངན་འགྡོར་འགྡོ་སྲེ། ཁྱྡོད་ཀྱིས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བསྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པ་ཞྱིག་བཀྡོད་པར་བསམ་པའམ། ཡང་ན་བསལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་ལ། ཁྱྡོད་
ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་མྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་སྡོམ་ྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པ་ཞྱིག་བཀྡོད་པར་བསམ་པའམ། ཡང་ན་
ཆྡོས་ཅན་མྲེད་བཞྱིན་དུ་ཕལ་ཆྲེར་ངན་འགྡོར་འགྡོ་སྲེ། བླུན་པྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བསྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་པ་
ཞྱིག་བཀྡོད་པར་བསམ་ནས་དཔད་པ་གནང་བ་གང་ཡྱིན། དང་པྡོ་ལར་ན། ཕྱྡོགས་ཆྡོས་ལས་ཁྱབ་པ་ལ་སྡོན་
བཏང་ན་བཟང་། གྱིས་པ་ལར་ན། ཕྱྡོགས་ཆྡོས་རང་གྱིས་གཟྱིགས་ 
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༼༣༦༽  
པས་རང་ལ་གནྡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྲེ། བླུན་པྡོས་ཕྱག་ཆྲེན་ངྡོས་མ་ཟྱིན་པར་སྡོམ་པའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ། ཕྱག་ཆྲེན་
མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོང་པ་ྱིད་ལ་ལ་ྲེས་ན། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡང་། སྡོང་ྱིད་ངྡོས་མ་ཟྱིན་པ་ལགས་
པས། དྲེའྱི་སྡོང་ྱིད་དྲེ་ཡང་སྡོང་ྱིད་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དྲེ་གྱིས་སྡོན་ཡྡོད་མྲེད་མཚུངས་པ་
དགྡོངས་འཚལ་ལམ། དཔད་པ་གསུམ་པ་ལར་ན་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཆྡོས་ཅན་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་ལ། རྡོལ་བས་ཕྱྡོགས་
ཆྡོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱི་དཔད་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་རང་ྱིད་ཀྱིས་དམར་འདྡོན། རྒྱུད་དབང་གྱིས་མ་
སྱིན་པར་རྡོག་པ་ཁ་འཚོམ་ཙམ་དང་སྡོང་པ་ཐལ་བྱུང་ཙམ་སྡོགས་ལ། ཕྱག་ཆྲེན་དུ་རླྡོམ་ནས་སྡོམ་པའྱི་བླུན་པྡོ་
རྣམས་ཆྡོས་ཅན། ཁྱྡོད་ཀྱི་སྡོམ་དྲེ་ལས་ཕྱག་ཆྲེན་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོགས་ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། ྲེས་ན་
ངན་འགྡོ་འམ། གཟུགས་མྲེད་ཁམས་སམ། ན་ཐྡོས་འགྡོགས་པའྱི་རང་རྒྱུ་ཙམ་མམ། ཇྱི་ལར་བཟང་ཡང་ཕར་
ཕྱྱིན་དབུ་མའྱི་སྡོམ་དང་ན་མམ་པ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་འབྱུང་སྲེ། ཕྱག་ཆྲེན་ངྡོ་མ་ཤྲེས་པར་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་རླྡོམ་
ནས་སྡོམ་པའྱི་སྡོམ་པ་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པར་སྡོང་ལ། སྐབས་འདྱིར་རྡོག་གྲེའྱི་རྒྱས་བཀབ་ཀྱི་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་མ་ཚང་སྡོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་དཔྡོད་གནང་བ་སྐབས་བབ་ཀྱི་སུན་འབྱིན་རྣལ་མར་ཨྲེ་འགྡོ་ན་སྲེ། འགྡོ་
ངྲེས་ན་རང་ྱིད་ལ་མཛད་དཀའ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་དག་ནྱི་གན་མཛོད་ལས། གཞན་གྱིས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་
བཤད་ཚུལ། ཞྲེས་པའྱི་བརལ་ལན་ལས་འཕྡོས་པའྡོ། །ས་བཅད་འདྱི་ཙམ་གྱིས་མགྱིན་པ་བཏྲེགས་ནས་ཕན་
ཚུན་དུ་ཆྡོས་སྡོང་བའྱི་ལས་གསྡོག་པར་མྱི་བ་སྲེ། ངན་འགྡོའ་ི 
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༼༣༧༽  
རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །པདྨ་དཀར་པྡོས་འདྱི་ལར་དཔད་པ་ལ་ནྱི། དགྡོས་པ་སྣང་སྲེ། ཕྱྡོགས་འགའ་ཞྱིག་དབུགས་དབྱུང་
བ་དང་། ཕྱྡོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཞལ་གྱི་རླངས་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་ཚིག་དྡོན་མཐུན་བརག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྣང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། གྱིས་པ་མ་ནྡོར་བཀའ་བརྒྱུད་པས་བསན་ཚུལ་ལ། ཕྱག་རྒྱའྱི་རྣམ་
གངས་ལས་གང་ཡྱིན་པ། ཕྱག་ཆྲེན་དྲེ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཇྱི་ལ་བུ་ཡྱིན་པ། ངྲེས་ཚིག་མདྡོ་རྒྱུད་གྱིས་ཀར་བསན་
ཚུལ། དྲེ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཏུ་འགྡོ་བའྱི་གནད་བཤད་པ་བཞྱི་ལས། དང་པྡོ་ནྱི། ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པར་འྡོང་སྲེ། ཕྱག་རྒྱ་དང་པྡོ་ཕྱྱི་རྡོལ་བུད་མྲེད། གྱིས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྱིག་མ། གསུམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེན་པྡོ་འམ་ཆྲེན་མྡོ་རྣམ་ཀུན་མཆྡོག་ལྡན་གྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་མཛད་པས། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ནས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པ་ཇྱི་ལ་བར། སྡོབ་དཔྡོན་ཆྲེན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་རྒྱལ་བ་མཻ་ཏྱི་པས་གསུངས་པའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་དམ་
རྒྱར་འདྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བསྡུས་སྡོ་ཞྲེས་སྡོགས་དང་། དྲེ་བས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྒྲ་ཙམ་ལ་རྣམ་པར་དབྲེ་
བ་མང་ཡང་། འདྱིར་བསན་ཆགས་ལམ་དང་གྱིས་སུ་དབྲེ་བའྱི་དུས་ཀྱི་གྡོལ་ལམ་དྲེའྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་
སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། འྡོ་ན་རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མ་རང་རྐང་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། མདྡོ་རང་རྐང་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་སྡོགས་ཀང་། 
འདྱིའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་སྡོགས་སུ་འདུས་སམ་མ་འདུས། འདུས་ན་འདྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ནྱི། བླ་
མྲེད་དབང་ལས་རྲེད་དགྡོས་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྱིག་ལྲེའྱི་རྒྱུད་ལས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པས་གནྡོད། མྱི་འདུ་ན། ཇྱི་སྐད་
བཤད་པ་དྲེ་ནྱི་དངྡོས་བཏགས་རྣམ་པར་མ་ཕྱྲེ་ 
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༼༣༨༽  
བའྱི་གསུང་དུ་སྣང་བས་དངྡོས་བཏགས་ཕྱྲེ་ནས་སྨྲ་བར་རྱིགས་སྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ས་མ་དྲེའྱི་འཕྡོ་ལས། དྲེ་
ཡང་དབུ་མ་པས་བསྡོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་བཟླྡོག་པ་དང་། བདག་བཟླྡོག་པ་དང་། ལ་བ་ཀུན་བཟླྡོག་པའྱི་སྐབས་
གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པ་འཁྡོར་ལྡོའ་ིམདྡོར། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནྡོར་བུ་སྦྱྡོང་བའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་
བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྦྱྡོང་བའྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་བསན་པ་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོར། བསྡོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་གསུམ་ལ་བཀྱི་བའྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལ་བ་བཞྱིན་
འདྱིར་ཡང་རྲེ་བཙུན་མྱི་ལའྱི་ཞལ་ས་ནས། ཕྱྱི་སྣང་བ་ཇྱི་ལར་སྣང་ལགས་ཀང་། །མ་རྡོགས་པ་ལ་འཁྲུལ་སྣང་
སྲེ། །རྡོགས་པ་རྣམས་ལ་ཆྡོས་སྐུར་སྣང་། །མཐར་ཐུག་དྡོན་ལ་སྣང་མ་མྡོང་། །སྱིན་བྲལ་མཁའ་ལར་དག་གྡོ་
གསུངས། །ཞྲེས་མ་རྡོགས་པའྱི་སྐབས། རྡོགས་པ་ཤར་བའྱི་སྐབས། མཐར་ཐུག་པའྱི་སྐབས་གསུམ། དྲེ་དག་
ཀང་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་དང་། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ཤྲེས་པར་བ་དགྡོས་པའྱི་དང་པྡོ་ནྱི། གྱིས་མྲེད་དམ་ཟུང་འཇུག་ཙམ་བཤད་ཀང་། 
བླྡོའ་ིགྡོ་ཕྱྡོགས་ལ་གྱིས་སྣང་ངམ། ཐ་དད་གཅྱིག་ཀ་འབྱུང་སྲེ། དྡོན་གྱིས་སྣང་མ་སངས་པས་ལན་ནྡོ། །དྲེ་
དག་གྱི་བླྡོ་ངྡོས་བཟུང་ནས། འཁྲུལ་པ་འཁྲུལ་པ། མ་འཁྲུལ་པ་མ་འཁྲུལ་པ། ཀུན་རྡོབ་ཀུན་རྡོབ་དང་། དྡོན་དམ་
དྡོན་དམ་རང་རང་སྲེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ལ་བུར་བཤད་པ་རྣམས་བཟུང་བས་དང་དྡོན། བླྡོ་དམན་རྣམས་ལ་དྲེ་
ཀ་བདྲེན་པར་བཤད་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གྱིས་སྣང་ཟད་པས་ན་གྱིས་མྲེད་རྡོགས་པ་ཞྲེས་བཞག 
དྲེའྱི་དབང་ 
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༼༣༩༽  
གྱིས་ན་རྣམ་རྡོག་ཐམས་ཅད་ཆྡོས་སྐུ། ྡོན་མྡོངས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྱི། འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འཆར་
བས། ཕྱྡོགས་སུ་ཕྱྲེ་ཡང་བྲེ་བ་མྱི་སྱིད་པས། བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་དམ། ཐབས་ཤྲེས་དབྲེར་མྲེད་སྡོགས་ཀྱི་
གནད་ཀས་བདྲེན་པ་གཅྱིག་སྲེ་དྡོན་དམ་པའྱི་བདྲེན་པའྡོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་རྲེས། རྣམ་རྡོག་གྱི་རང་བཞྱིན་
ཤྲེས་ཙ་ན། །གང་ཤར་འདྱི་ཆྡོས་སྐུར་ཁྡོལ་ལྡོ་ལྡོ། །ཞྲེས་དང་། ས་ར་ཧ་ཆྲེན་པྡོས། རྡོགས་པར་གྱུར་ན་ཐམས་
ཅད་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་གཞན་ཞྱིག་སུས་ཀང་རྲེད་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་པས་སྡོ། །འདྱི་ནྱི་ངྲེས་དྡོན་ནྡོ། །གསུམ་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ལ། སྲེམས་ཅན་གྱི་བླྡོས་གཞལ་བ་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་དབང་པྡོས། ནམ་མཁའ་ལ་
འདྡོམ་གྱིས་འཇལ་བ་དང་། །ཀུན་ཁྱབ་ལ་སྐྡོར་ལྲེར་གཅྡོད་པ་རྣམས། །བྲེད་དྡོན་རང་མྲེད་དྲེ་བྲེད་མཁན་
མང་། །ཞྲེས་གསུངས་པར་ཟད་ལ། ཞྲེས་སྡོགས་ནས། དྲེ་ནྱི་མཐར་ཐུག་ཅྲེས་པའྱི་སྐབས་ཏྲེ། དྲེས་ན་དང་དྡོན་
དུ་འདྱི། ངྲེས་དྡོན་དུ་འདྱི། མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྱི་ཞྲེས་ཤན་ཕྱྲེད་པར་བའྡོ་ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱི་དག་ཕལ་ཆྲེར་
སྱིང་གྱི་བཅུད་དུ་གྱུར་པ་ལར་སྣང་མྡོད། དཔད་པར་བ་བའྱི་གནས་ཀང་ཅུང་ཟད་སྣང་སྲེ། དྲེ་ཡང་གནས་སྐབས་
གྱིས་པར་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུར་བཞྲེད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ་བང་འཕགས་མམ་བཞག་ན་གྱིས་སྣང་མྲེད་པ་དང་རྲེས་
ཐྡོབ་ཀྱི་གྱིས་སྣང་ཀུན་རྡོབ་ཙམ་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་སར་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུར་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་
ཡང་ཁས་བླངས་འགལ་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཚད་མར་བས་ནས་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུ་བཞྲེད་ཅྲེས་
རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུའྱི་དྱིས་ལན་དུ་དྱིས་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱིས། སྡོན་པས་ཆྡོས་ 
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༼༤༠༽  
སྡོན་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་པྡོ་ནྱི། བསྡོད་ནམས་མྱིན་པ་དང་པྡོར་བཟླྡོག །ཅྲེས་པ་སྲེ། བདྲེན་བཞྱི་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ལ་སྡོགས་མྲེད་པར་ལ་བའྱི་ཆད་ལ་ངན་པ་སུན་ཕྱུང་ནས། ལ་བ་བདྲེན་བཞྱི་རྡོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་། སྡོད་པ་
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྡོན་པའྡོ། །འདྱི་ནྱི་བདག་གྡོ་ཞྲེས་ཀང་བསན་གྱུར་ཅྱིང་། །ཞྲེས་པ་
དང་། རྲེ་ཞྱིག་ྲེས་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་གནས། །མྲེད་ྱིད་རྣམ་པར་བཟླྡོག་ཟྱིན་གྱིས། །ཞྲེས་དང་། མདྡོ་ལས། སྲེ་བ་
མྲེད་པ་བདྲེན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། །དྲེ་ལ་གཞན་དག་བདྲེན་པ་བཞྱི་ཞྲེས་ཟྲེར། །ཞྲེས་བཤད་པའྱི་གཞན་དག་
བདྲེན་པ་བཞྱི་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞྲེས་པ་དྲེའྡོ། །འདྱི་དང་དྡོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དབུ་མའྱི་ལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པས། མ་
རྡོགས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་དང་སྦྱར་ཡང་འགྱིག་པར་སྣང་ངྡོ་། །རྱིམ་པ་གྱིས་པ་ནྱི། བར་དུ་བདག་ནྱི་
བཟླྡོག་པ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་པས། འདྱིར་དངྡོས་སྨྲ་བ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་
བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བ་མྲེད་པ་བདྲེན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། །ཞྲེས་པ་དང་། བདག་
མྲེད་ཅྲེས་ཀང་བསན་པར་གྱུར། །ཅྲེས་པ་དང་། རྱིགས་པ་གང་གྱིས་ཡྡོད་ྱིད་ཀང་། །བཟླྡོག་པར་འགྱུར་བ་
མན་པར་གྱིས། །ཞྲེས་དངྡོས་སྨྲ་བས་བདྲེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་པ་ལ། གནྡོད་བྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཆར་ལར་ཕབ་པ་
དང་། སྡོང་ྱིད་བག་ཆགས་གྡོམས་པ་ཡྱིས། །དངྡོས་པྡོའ་ིབག་ཆགས་བཟླྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྡོགས་བཤད་
པ་དྲེ་འདྱིའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལ་བ་འདྱི་ནྱི་ན་རང་དང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་སྲེ། ལ་བ་འདྱི་
ཙམ་ལ་ན་རང་དང་ས་དྲུག་པ་མན་གྱི་བང་སྲེམས་མཐུན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ 
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༼༤༡༽  
ཀྱིས་ན་རང་བླྡོ་གྡོས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནྡོན་མྱི་ནུས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བདག་ཟླྡོག་འདྱི་སྡོན་པའྱི་ཤྲེས་
ཕྱྱིན་གྱི་མདྡོ་སྡོགས་ངྲེས་དྡོན་གྱི་མདྡོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཕགས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མམ་བཞག་ལ་གྱིས་སྣང་མྲེད་
ཀང་། རྲེས་ཐྡོབ་ཏུ་གྱིས་སྣང་ཟད་པ་མྱི་བདྲེན་ཏྲེ། དྲེ་གསུམ་གྱི་རྲེས་ཐྡོབ་ཏུ་སྣང་བ་བདྲེན་མྲེད་དུ་སྒྱུ་མ་ལ་བུར་
འཆར་བའྱི་གནད་ཀྱིས། སྣང་བ་དྲེ་ལ་ཀུན་རྡོབ་ཙམ་ཞྲེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གནས་སྐབས་དང་པྡོ་དྲེར། བདྲེན་གྱིས་དང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་སྡོགས་ཐ་དད་སྡོ་སྡོར་ཁས་ལྲེན། གནས་
སྐབས་གྱིས་པ་འདྱིར་བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད། ཐབས་ཤྲེས་དབྲེར་མྲེད་སྡོགས་ཁས་ལྲེན་གསུངས་པ་ནྱི། 
རྣམ་དཔད་ཆྲེར་མྱི་སྣང་སྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྐབས་སུ་བདྲེན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལྲེན་བྲེད་པ་དྲེ་སྱིད་དུ། 
བདྲེན་པ་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགྡོས་ཤྱིང་། དྲེ་ཁས་བླངས་ཀང་། ཀུན་རྡོབ་བདྲེན་པ་ཀུན་རྡོབ་
བདྲེན་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པ་སྡོགས་རྣམ་དབྲེ་མ་འཆྡོལ་བ་ལ་ཁས་ལྲེན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གནས་སྐབས་གྱིས་པ་འདྱིར། བདྲེན་གྱིས་དབྲེར་མྲེད་ཀྱི་གནད་ཀྱིས་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུ་དང་། ྡོན་
མྡོངས་བདུད་རྱི་དང་། འཁྲུལ་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འཆར་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི། སྡོམ་མམ་འཇྡོག་པ་དག་དྲེ་ལར་
གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་སྣང་ཡང་མཁས་པའྱི་གཏམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུ་ཡྱིན་ན། རྣམ་རྡོག་ཀང་
ཡྱིན་ཆྡོས་སྐུ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཞྱིག་ཁས་ལྲེན་རྒྱུ་དགྡོས་པ་ལས། དྲེ་འད་དྲེ་གནས་སྐབས་གསུམ་པྡོ་
དྲེ་གང་དུ་ཡང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་རྡོག་སྡོགས་ 



40   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༤༢༽  
རང་ཡལ་དུ་སྡོང་བ་ལ། རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུའྱི་མྱིང་འདྡོགས་ན་མྱིང་ལ་མྱི་བརད་མྡོད། དྡོན་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། སྱིན་ནམ་མཁར་དྭངས་པའྱི་ཚེ། སྱིན་ནམ་མཁའ་ཡྱིན་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་
གན་མཛོད་ལས། སྲེར་པྡོ་དུང་གྱི་གཤྱིས་སམ་མདངས་ག་ལ་ཡྡོད་ནའང་། ནད་མྲེད་ཀྱིས་ཀང་མཐྡོང་རྱིགས་པ་
ལས་མྲེད་པས་མ་མཐྡོང་བ་བཞྱིན། མ་རྡོགས་ན་འཁྲུལ་བར་སྣང་རུང་། རྡོགས་ན་ཆྡོས་སྐུར་འཆར་བ་ཡང་དྲེ་ལ་
བུ་སྲེ། འདྱི་གྱིས་ཀའྱི་མཚན་གཞྱིར་རྣམ་པར་རྡོག་པ་འདྱི་ཀ་འཛིན་པ། དུང་སྲེར་མཐྡོང་དང་དུང་སྲེར་པྡོར་མ་
མཐྡོང་བ་གྱིས་ཀའང་སྲེར་པྡོར་བཏགས་པའྱི་དུང་དྲེ་ཀ་མཚན་གཞྱིར་འཛིན་པ་ལ་བུའྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་འདྱི་
རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ཐུགས་གཏད་དག་ཤྡོས་ཡྱིན་ན་སྱིང་པྡོ་མྱི་སྣང་སྲེ། སྲེར་པྡོར་བཏགས་པའྱི་དུང་
སྲེར་པྡོར་སྣང་ཡང་ཁྡོ་རང་དཀར་པྡོ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། འཁྲུལ་པར་བཏགས་པའྱི་རྣམ་རྡོག་དྲེ་འཁྲུལ་པར་སྣང་ཡང་
ཁྡོ་རང་ཆྡོས་སྐུ་ཡྱིན་དགྡོས་པ་ལས། དྲེ་ལར་མ་ཡྱིན་པར་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་རྣམ་རྡོག་ཁྡོ་རང་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། རྣམ་རྡོག་རྡོགས་ན་ཆྡོས་སྐུར་འཆར་བ་ཡང་། དུང་དང་དཔྲེ་དྡོན་མྱི་འགྱིག་སྲེ། མྱིག་མ་བསད་པས་དུང་
སྲེར་པྡོར་མ་མཐྡོང་དཀར་པྡོ་ཁྡོ་རང་མཐྡོང་བ་བཞྱིན། བླྡོ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་འཕགས་པས་རྣམ་རྡོག་འཁྲུལ་པར་མ་
མཐྡོང་། རྣམ་རྡོག་ཁྡོ་རང་མཐྡོང་ཞྲེས་པ་དང་སྦྱར་དགྡོས་པ་ལས། དྲེའྱི་ཚེ་རྣམ་རྡོག་ཁྡོ་རང་ཡང་མྲེད་པར་སྡོང་
བ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་མཐྡོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཅྱི་སྲེ་རྣམ་རྡོག་ཤར་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པའྡོ་སམ་ན། དྲེས་
ཆྡོས་སྐུར་མྱི་འགྲུབ་སྲེ།  



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  41 

༼༤༣༽  
ཐྲེག་ཆྲེན་མ་དག་པའྱི་རྲེས་ཐྡོབ་ཏུ་གྱིས་སྣང་ཤར་ཡང་བདྲེན་འཛིན་མ་ཞུགས་པས། དྲེ་ཀུན་རྡོབ་བདྲེན་པ་
མྱིན་གྱི། ཀུན་རྡོབ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྲེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པས་ཆྡོས་སྐུར་ག་ལ་རྱིགས། ཚོགས་སྦྱྡོར་གྱི་
རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་ྡོན་མྡོངས་ཆགས་སྡོགས་ལྷང་ཙམ་ཤར་བ་ན། ལ་བའྱི་རྱིས་ཟྱིན་ཏྲེ་བདྲེན་མཐྡོང་དུ་ཁྡོལ་སྡོང་
བའྱི་ཚེ། ཆགས་སྡོགས་ྡོན་མྡོངས་རང་གྡོལ་དུ་སྡོང་སྱིད་ཀང་། ྡོན་མྡོངས་ཆྡོས་སྐུ་དངྡོས་སུ་སྡོང་བ་ཅྱི་ལ་
ཡྱིན། དྲེས་ན་ས་ས་པ་ཆྲེན་པྡོས། ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་པར་རྡོག་པ་ཡྱི། །དབང་དུ་སྡོང་ན་གྡོལ་བ་མྲེད། །རྣམ་པར་རྡོག་
པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི། །དབང་དུ་སྡོང་ན་འཁྡོར་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་འདྱི་དང་བཀའ་བརྒྱུད་གྡོང་མ། གནད་འགྡོལ་ཤྲེས་ན་
དགྡོངས་དབྱིངས་གཅྱིག་ཏུ་འབབ། རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུའྱི་སྒྲ་ཟྱིན་སྡོད་པ་མཁས་པ་དགྲེས་པའྱི་གཏམ་མ་ཡྱིན་
ཡང་གདུལ་བ་བླྡོ་ཆུང་འཁྱིད་པའྱི་དང་དྡོན་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པར་མཛོད་ཅྱིག གནད་དྲེས་ན་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུར་ཁས་
མྱི་ལྲེན་ན། འདྡོད་ཆགས་ཆྲེན་པྡོ་སྡོགས་ཁས་ལྲེན་པ་ཡང་འགལ་བ་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་མད་དྲེ། འདྡོད་ཆགས་
སྡོགས་ཟད་ཅྱིང་གནས་གྱུར་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ་འདྡོད་ཆགས་ཆྲེན་པྡོ་སྡོགས་མྱིང་བཏགས་ཀང་། དྲེ་འདྡོད་ཆགས་
སྡོགས་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྐབས་འདྱིར་བདྲེན་པ་གཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་གྡོ་བ་བཟང་སྲེ། འཕགས་
པ་རྣམས་གསུམ་གྱི་མམ་བཞག་གྱི་གཟྱིགས་ངྡོ་ནྱི། དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡྱིན་ལ། རྲེས་ཐྡོབ་ཀྱི་གཟྱིགས་ངྡོའ་ི
སྣང་ཆ་ནྱི། ཀུན་རྡོབ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ནྱི། མཐའ་མར་ལ་བཞྱི་ཀུན་བཟླྡོག་པ། །གང་
གྱིས་ཤྲེས་དྲེ་མཁས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་སྲེ། སྐབས་འདྱིར་མཐར་འཛིན་འགྡོག་དགྡོས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་ཀང་། ཡྡོད་
མྲེད་ཡྱིན་མྱིན་ 



42   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༤༤༽  
སྡོགས་མཚན་མའྱི་སྡོས་པ་མཐའ་དག་བཅད་དྲེ། མུ་བཞྱིའྱི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་ཐུན་མྡོང་མ་
ཡྱིན་པ་དྲེ་འདྱིར་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལ་བ་འདྱི་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པ་ས་བདུན་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་
གནད་ཀྱིས། ས་བདུན་པ་ནས་ན་རང་དག་བཅྡོམ་བླྡོ་གྡོས་སྡོབས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནྡོན་ནུས་པར་བཤད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྲེ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོར་གྱུར་ནས་བདྲེན་གཅྱིག་ཀང་། །གྲུབ་པ་མཐྡོང་ཞྲེས་
དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་ནྱི། །བདག་མྲེད་འགའ་མྲེད་ཅྲེས་ཀང་བསན། །ཅྲེས་དང་། ཅྱི་ཡང་
མྲེད་ཅྲེས་གྡོམས་པ་ལས། །དྲེ་ཡང་ཕྱྱིས་ནས་སྡོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀང་། གནས་སྐབས་གསུམ་པ་
འདྱི་ྱིད་དྡོ། །དྲེས་ན། ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་རྣམ་རྡོག་ལས། །དྲེ་དག་སྡོས་ལས་སྡོས་པ་ནྱི། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་
འགག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་རྣམ་རྡོག་ནྱི་བདྲེན་འཛིན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་གྱི་ལ་བ་དྲེས་སུན་
ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡོས་པ་ནྱི་མཚན་འཛིན་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་ལ་བ་ཕྱྱི་མ་འདྱིས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲེས་ན་
ལ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་གྱི་ཡུལ་སྡོང་ྱིད་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་ྱིད་སྡོན་པའྱི་མདྡོ་རྣམས་ཀང་ངྲེས་དྡོན་གྱི་
མདྡོ་ཡྱིན་མྡོད། བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོར་འདུག་ནས་བདྲེན་གཅྱིག་ཀང་། །གྲུབ་པ་མ་མཐྡོང་ཞྲེས་པ་ནྱི། འཇམ་དཔལ་
གྱིས་ནྱི་ཡང་དག་དྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་སས་པྡོ་མྱི་གསུང་བཞུགས། །ཞྲེས་དང་། རབ་དབྲེར། དྲེ་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་དྡོན་
དུ་ནྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་ཡྡོད་མྱིན་ན། །ཆྡོ་ག་གཞན་ལ་སྡོས་ཅྱི་
དགྡོས། །ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ལ་དགྡོངས་སམ་སམ། གནད་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  43 

༼༤༥༽  
དྲེས་ན། དང་དྡོན། ངྲེས་དྡོན། མཐར་ཐུག་ཅྲེས་གསུམ་དུ་འབྲེད་པ་ཇྱི་ལར་རྱིགས་ཏྲེ། དང་ངྲེས་གྱིས་སུ་མ་
འདུས་པའྱི་བཀའྱི་བརྡོད་བ་དང་རྡོད་བྲེད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གནད་དྲེས་ན། རྲེ་མྱི་ལས། རྡོགས་པ་རྣམས་
ལ་སྒྱུ་མར་འཆར། །མཐར་ཐུག་དྡོན་ལ་སྣང་མ་མྡོང་། །ཞྲེས་པ་ཡང་གནས་སྐབས་གྱིས་པ་དྲེ་དང་འབྡོར་ཏྲེ། 
འཕགས་པའྱི་རྲེས་ཐྡོབ་ཏུ་སྣང་གཞྱི་སྒྱུ་མ་ལ་བུ་དང་། མམ་བཞག་ལ་གྱིས་སྣང་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པས་སྡོ། །དྲེ་ལ་
གན་མཛོད་འདྱི་ྱིད་ལས། གཞྱི་ཇྱི་ལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟྱིགས་ངྡོ་ཞྱིག་ལ་ངྡོས་འཛིན། དྲེས་ན་བང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྱི་གཟྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལ་ལྡོས་ནས་ཀུན་རྡོབ། སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོ་ལ་ལྡོས་ནས་དྡོན་དམ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་
མཁས་པས་རྣམ་གངས་པའྱི་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བཏགས་ཏྲེ། རྲེ་ཞྱིག་པའྱི་དྡོན་དམ་དྲེས་ན་ངྲེས་དྡོན་མཐར་
ཐུག་གྱིས་འབྲེད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་བཤད་མྡོད། དྲེ་སྐད་གསུངས་པས་འབྲེད་ཐུབ་པར་མྱི་སྣང་སྲེ། བང་
སྲེམས་ཀྱི་གཟྱིགས་ངྡོ་དྲེ་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ན། དྲེ་ངྲེས་དྡོན་ཡྱིན་པ་ཡང་འགལ། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གཟྱིགས་ངྡོ་དྲེ་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ན། དྲེ་ངྲེས་དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་འགལ་བས། ངྲེས་
དྡོན་དུ་མ་འདུས་པའྱི་མཐར་ཐུག་ཅྲེས་བཞག་པ་ལ་རྣམ་དཔད་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འྡོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་གན་
མཛོད་ལས། ཆྡོས་མཆྡོག་པ་ཚུན་དབུ་མའྱི་ལ་བ་མྱི་སྲེ་བས་ཐྡོས་བསམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་མ་པར་ཁས་བླངས་
ཀང་། དྡོན་འཇྱིག་རྲེན་པའམ། ན་ཐྡོས་པའམ། རྣམ་རྱིག་པ་གསུམ་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་ས་དང་
པྡོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལ་བ་སྲེ་བར་བཤད་པའང་རྲེས་མྲེད་དུ་བཏང་སྲེ།  



44   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༤༦༽  
ས་དང་པྡོ་པས་གཟྱིགས་ངྡོ་དྲེ་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མྱིན་པས། ཆྡོས་ྱིད་མྱིན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པས། ཡུལ་ཅན་ཡྲེ་ཤྲེས་
དྲེ་དབུ་མའྱི་ལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་བདྲེན་པ་མཐྡོང་བར་ཡང་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། བང་སྲེམས་འཕགས་པས་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་གཟྱིགས་པས་སྡོ། །གལ་ཏྲེ་བང་
སྲེམས་འཕགས་པས་གཟྱིགས་ངྡོ་དྲེ། དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་གསུང་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། རྣམ་གངས་པའྱི་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་སྨྲས་ན། འཁྡོར་གསུམ་ཞྲེས་གགས་པ་དྲེར་
གདྡོན་མྱི་ཟའྡོ། །ས་དང་པྡོ་མན་དུ་དབུ་མའྱི་ལ་བ་སྲེ་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྲེ། ས་དང་པྡོར་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་
མཐྡོང་བ་ལ། ཆྡོས་མཆྡོག་གྱི་སྐབས་སུ་ཆྡོས་ྱིད་ལ་གསལ་སྣང་ཐྡོབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་སྲེ་དགྡོས་པར་སྣང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཇྱི་ལར་མར་ངྡོའ་ིབཅུ་བཞྱི་ལ། །ཟླ་བ་ཅུང་ཟད་མཐྡོང་བ་ལར། །དྲེ་བཞྱིན་ཐྲེག་མཆྡོག་མྡོས་རྣམས་
ཀྱིས། །ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ། །ཞྲེས་བཤད་པ་དང་། སགས་ཀྱི་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྐབས་
སུ་དབུ་མའྱི་ལ་བ་མ་སྲེས་ན། མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་ན་འཕྡོས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་དྲེ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་
མྲེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བས་སྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། ངྲེས་ཚིག་སྐབས་སུ་ཁྡོ་བྡོའ་ིབླ་མ་འབྲུག་པ་རྱིན་པྡོ་ཆྲེའྱི་
ཞལ་ས་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་མདྡོར་ཡང་བཤད་ལ། དྲེ་ཀ་བཤད་པས་ཆྲེན་པྡོ་བཤད་པ་ཡྱིན་མྡོད། འྡོན་
ཀང་ཆྲེན་པྡོ་དང་མ་སྦྱར་བས་མདྡོའ་ིདྲེ་མྱི་གསལ་བར་མདྡོར་བསན་དུ་སྡོང་། སགས་སུ་དྲེ་གྱིས་སྦྱར་བས་
ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱས་བཤད་དྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་མང་དུ་བྲྱིས་སྡོ། །འྡོ་ན་འདུལ་ལུང་ལས། བཙུན་པ་ཚེ་
དང་ 
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༼༤༧༽  
ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བྡོས་ནྱི་རྲེད་པ་ལྲེགས་པར་རྲེད་དྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་ནྱི། སྡོབ་དཔྡོན་ཆྲེན་
པྡོས་དབང་བསྐུར་བས་དབང་བསྐུར་མྡོད་ཀྱི། བདག་ལྲེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་འདུལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་
བྱུང་སྲེ། བསྲེན་པར་རྡོགས་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྱི་དངྡོས་པྡོ་ཐྡོབ་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་བདག་གྱིས་ཀང་རྲེད་པ་ལྲེགས་
པར་རྲེད་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅྲེས་སྡོགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ། སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་བསྐུར་
བས་དབང་བསྐུར་རྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པའྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་མྱིང་ཅན་དྲེ་ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་བསྐུར་མཚན་
ྱིད་པར་ཐལ་བ་དང་། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དཔལ་ནྡོད་དབང་བསྐུར་ཡྱིན། །ཞྲེས་
པ་དྲེ་ཡང་། དྲེར་ཐལ་བ་དང་། མདྡོ་ལས་བཤད་པའྱི་འྡོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་དྲེ་ཡང་དྲེར་ཐལ་བ་དང་། 
མཐར་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་དྲེ་ཡང་དབང་བསྐུར་མཚན་ྱིད་པར་ཐལ་ཏྲེ། མདྡོ་ལས་བཤད་པའྱི་
ཕྱག་རྒྱའྱི་མྱིང་ཅན་དྲེ་ཡང་ཕྱག་ཆྲེན་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། བཞྱི་པ་དྲེ་དཀར་
པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཏུ་འགྡོ་བའྱི་གནད་བཤད་པ་ནྱི། ཞྲེས་སྡོགས་སྐབས་སུ། དྲེ་ལ་གཞན་དག་ན་རྲེ། ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་
ཆྱིག་ཐུབ་ལས། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཞྲེས་ཟྲེར། །གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་མྱི་སྱིད། །གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་
ལས་འབྲས་བུ་ཞྱིག །འབྱུང་ཡང་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་བཞྱིན། །འབྲས་བུ་དྲེ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་
ཚིག་བར་མ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱིས་བཀག་པས་རང་ལ་གནྡོད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བར་ཁ་
ཚོན་བཅད་ནས། ཡང་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ 
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༼༤༨༽  
རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབྱུང་བའྱི་འབྲས་བུར་བཤད་པས་སྡོ། །དྡོན་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ས་ར་ཧས། སྲེམས་ྱིད་གཅྱིག་
པུ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་ཏྲེ། །གང་ལས་སྱིད་དང་མ་ངན་འདས་འཕྡོ་བ། །འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་སྲེར་བར་བྲེད་པ་
སྲེ། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་འདའྱི་སྲེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞྲེས་དང་། ར་བ་གཅྱིག་ལས་སྡོང་པྡོ་གྱིས། །རྒྱུ་
མཚན་དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག །ཅྲེས་བཤད་པ་དང་། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས། དཔའ་བྡོའ་ིརྱིམ་པ་བདག་བྱིན་
བརླབ་པ་ཡྱི། །རྱིམ་པ་དག་ཀང་ཐར་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན། །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པུ་ནྱི། །ཐར་པའྱི་སད་
དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསན། །ཅྲེས་དང་། ཞྲེས་སྡོགས་ནས། རྣལ་འབྡོར་མ་ཀུན་སྡོད་ལས། གང་དུ་བདྲེ་
ཆྲེན་ཞྲེས་བ་གཅྱིག་པུ་ྱིད། །གཅྱིག་པུའྱི་མས་ཀྱིས་དུ་མའྱི་གར་མཛད་དྡོ། །ཞྲེས་པ་ལ་བུ་ལ་སྡོགས་པ་རྡོ་
རྲེའྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྡོག་པས་སུབ་པའྱི་ཚིག་གྡོ །མདྡོ་ལུགས་ལ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་
དབྲེར་མྲེད་ཕྱྱིར། །གཙོ་བྡོའ་ིཐྲེག་པ་དབྲེར་མ་མཆྱིས་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྲེར་མྲེད་ཕྱྱིར། །རྱིགས་
ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྱིན། །བརྲེན་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བྲེ་བྲག་གྱིས། །དྲེ་ཡྱི་དབྲེ་བ་ཡྡོངས་སུ་བརྡོད། །ཅྲེས་པ་དང་མངྡོན་
སུམ་དུ་འགལ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་ཁས་ལྲེན་
དགྡོས་པར་ཡང་ཐལ་བས་སྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ་གྱིས། ར་བའྱི་རྡོད་པའྱི་ལན་དང་། དྲེའྱི་
སྒྲུབ་བྲེད་ཀྱི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། མགྡོ་བསྒྲྲེ་བའྱི་ལན་དང་། རྣལ་མའྱི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོ་ན་ཤྲེར་
ཕྱྱིན་གྱི་གྲེང་གཞྱི་པར། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅྡོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ། སྡོགས་བཤད་པ་དྲེའྱི་ 
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༼༤༩༽  
མཇུག་ཏུ། གང་ཟག་གཅྱིག་མ་གཏྡོགས་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་སྲེ། སྡོབ་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་འྡོ་ཞྲེས་པའྱི་
ཚིག་ཕྱྱི་མ་དྲེས་ཚིག་ས་མ་དྲེ་བཀག་པར་ཐལ། ས་མ་དྲེས་ཐམས་ཅད་དག་བཅྡོམ་པའྡོ་ཞྲེས་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས། 
ཕྱྱི་མ་དྲེས་ནང་ཚན་གཅྱིག་སྡོབ་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་བརག་གྱིས་ལས། གཞན་གྱིས་བརྡོད་
མྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀང་། ཕྱྲེད་ས་མས་ཕྱྲེད་ཕྱྱི་མ་བཀག་པར་ཐལ། ཕྱྲེད་ས་མས་གང་དུ་ཡང་མྱི་
ྱིད་ཅྲེས་བསན་ནས། ཕྱྲེད་ཕྱྱི་མས། བླ་མའྱི་དུས་ཐབས་བརྲེན་པ་སྡོགས་ལས་རྲེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ནྱི་
ས་མ་སྱིར་བཏང་། ཕྱྱི་མ་དམྱིགས་བསལ་ལྡོ་གསུང་ན། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གྱིས་ཀང་དྲེ་སྐད་སྨྲ་ན་ཅྱི་གསུང་། ཡང་མྱི་
གཅྱིག་ལ་བུ་གྲེན་པ་ཞྱིག་ལས་མྲེད་པ་ལ་བསམས་ནས། ཁྡོ་བྡོ་ལ་བུ་མྲེད་ཅྲེས་སྨྲས་པའྱི་ཚེ། ཚིག་ཕྱྱི་མ་དྲེས་
ས་མ་དྲེ་བཀག་པར་ཐལ། ས་མས་བུ་མྲེད་པར་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་ཕྱྱི་མས་བུ་གྲེན་པ་གཅྱིག་ཡྡོད་པར་ཁས་
བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་སྲེ། ས་མ་དྲེ་ནྱི་དམན་པ་ལ་དགག་སྒྲ་སྦྱར་བའྡོ་ཞྲེས་གསུང་ན། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀང་དྲེ་སྨྲ་ན་ཅྱི་
གཏམ། དྲེ་ནྱི་མཁས་པ་ཀུན་ལ་གགས་པའྱི་སྱིར་བཏང་། དམྱིགས་བསལ་སྡོགས་ལ་འགལ་བར་བཟུང་དུ་མྱི་
རུང་ཞྲེས་པ་སྱིའྱི་ལན་ནྡོ། །གྱིས་པ་རྣལ་མའྱི་ལན་ནྱི། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་པ་ནྱི་
ངྲེས་པ་སྲེ། བསྲེད་བ་སྲེད་བྲེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྲེ་བ་ལ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྲེད་རྐྱྲེན་གྱིས་ངྲེས་
པར་འཚོག་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དཔལ་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྲེས་པར། །རྲེས་སུ་
དཔྡོག་པ་ 
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༼༥༠༽  
གང་ཡྱིན་དྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚང་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་དུ་རུང་བ་དང་། འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་
ངྲེས་པ་ལ་དངྡོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྡོགས་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱྲེན་ཚང་དགྡོས་པ་དང་། རྒྱུ་ཡན་གར་བས་འབྲས་བུ་གཏན་
ནས་སྲེད་མྱི་ནུས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྲེས་རབས་ལས་ཀང་། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་འགྲུབ་
པའྱི། །འབྲས་བུ་གང་ནའང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བས་པ་ཡང་། །རྒྱུ་རྐྱྲེན་གཞན་ལ་ལྡོས་པ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས་ཀང་། རྐྱྲེན་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་ནུས་པ། །དྲེ་ནྱི་གང་ནའང་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། མུ་བཞྱི་སྲེ་འགྡོག་གྱི་ཚེ། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་འབྲས་
བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་བསྲེད་པ་དང་། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་འབྲས་བུ་དུ་མ་བསྲེད་པ་ལ། དགག་བ་ལ་དྡོན་དམ་གྱི་ཁྱད་
པར་སྦྱར་མྱི་དགྡོས་པར་ཚིག་ཟྱིན་དྲེ་ཀ་ཁས་བླངས་པས་ཆྡོག་ཅྲེས་པ་ཡང་གནད་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །འཐྡོབ་བ་ཐྡོབ་བྲེད་ཀྱི་རྣམ་བང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བུ་ལ་ཡང་། འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པ་སྱིད་ཀང་། ཐྡོབ་
བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་མྱི་ཆྡོག་སྲེ། འཐྡོབ་བ་མང་འདས་ལ་བུ་ལ་ཐྡོབ་བྲེད་ཚོགས་ལམ་སྡོགས་ལམ་བཞྱི་
ཚང་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐྡོབ་བྲེད་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཡང་ནང་ཚན་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་
སྡོགས་དུ་མ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཁྱྲེད་རང་གྱི་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་
བསྲེད་པའྱི་དཔྲེར་བཀྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། ཐུགས་མད་ཀང་། དྲེ་ནྱི་གནད་མ་ཟྱིན་པ་སྲེ། ན་ཐྡོས་འགྡོག་
པ་དྲེ་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་དཔྲེར་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  49 

༼༥༡༽  
དཔྲེར་བཟུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་དྡོན་དངྡོས་ནྱི། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་ལ། 
གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀྱི་དཀར་པྡོའ་ིཆྱིག་ཐུབ་ལ་བུའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་སྱིད་ནའང་། འབྲས་བུ་སྐུ་
གསུམ་མྱི་འབྱུང་བས་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ལ་བུའྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་
འབྱུང་བར་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དྲེ་ལ་མ་ཚང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་
པའྡོ། །དྲེས་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་དྲེ། འཐྡོབ་བ་ཐྡོབ་བྲེད་དབང་དུ་བས་པའྱི་འཐྡོབ་བའྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་
ཡྱིན་ཏྲེ། མར་མྲེ་ཤྱི་བ་ལ་བུར་ཡྡོན་ཏན་གང་ཡང་གྡོགས་སུ་མྲེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཀུན་ཟད་པའྱི་འགྡོག་པ་རྐྱང་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་དྲེ་ཐྡོབ་བྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཅྱིག་པུར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། གསུམ་གྱི་བར་དུ་དྲེ་ཐྡོབ་
བྲེད་ཐབས་མང་པྡོ་ཞྱིག་བརྲེན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་ཕ་རྡོལ་གྱི་རྡོད་པ་དྲེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་སུ་
ཡལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ཀྱི་ལན་ལ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ལུང་རྱིགས་
འད་སྣང་བ་སྐྱུར་རྲེས་སྐམ་ལར་མཁས་པ་ལ་འྡོས་པའྱི་གཏམ་དུ་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །ཇྱི་ལར་སམ་ན། སྲེམས་ྱིད་
གཅྱིག་པྡོ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་ལ་འཁྲུལ་བ་སྲེ། དཔད་ན་འཇྱིག་པས་
སྡོ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་ན་ནྱི་འབད་ཀང་མྱི་གྡོལ་བའམ། ཡང་ན་ནྱི་འབད་མྲེད་དུ་གྡོལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ། འཁྡོར་བར་འཁྱམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྲེམས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི། གྡོགས་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོགས་
གཏན་ནས་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐར་པ་ཐྡོབ་ 
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༼༥༢༽  
ལ་ཡང་རྒྱུ་སྲེམས་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་གྱི དྲེ་ལ་ལ་སྡོམ་སྡོད་པ་སྡོགས་ལམ་ལ་འབད་རྡོལ་གཏན་ནས་མྱི་དགྡོས་
པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་གྱིས་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། འཁྡོར་འདས་གྱིས་ལ་རྒྱུ་མང་དུ་མཆྱིས་པས། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་
མྲེད་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྲེད་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་གྱིས་བལས་པ་བཞྱིན་འགྱུར་སྣང་ངྡོ་། །ཅྱི་སྲེ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀང་སྲེམས་གཅྱིག་པུའྱི་ཆྡོ་འཕྲུལ་ལྡོ་སམ་ན། དྲེ་གཅྱིག་པུས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པར་སྣང་མྡོད། འྡོ་ན་འཁྡོར་བར་
འཁྱམས་པ་ལ་འཕྲེན་བྲེད་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། འགྲུབ་བྲེད་ཡན་ལག་གསུམ་དགྡོས་སམ་མྱི་དགྡོས། དགྡོས་
ན་རྒྱུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། མྱི་དགྡོས་ན། རྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་བདྲེན་མྲེད་དུ་བཏང་
ངྡོ་། །དཔྲེར་ན། ནས་མྱུག་སྲེ་བ་ལ་ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་མྡོད། གྡོགས་ཆུ་ལུད་དྡོད་གཤྲེར་སྡོགས་ཚང་
དགྡོས་པའྱི་ཚེ་ནས་མྱུག་དྲེ་ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་གཅྱིག་པུ་ཁྡོ་ན་ལས་སྲེས་སྡོ། །ཞྲེས་སྨྲ་ན་མཁས་པའྱི་དབུས་སུ་ཇྱི་
ལར་མཛེས། མདྡོར་ན་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་འབྱུང་བའྱི་ཤྲེས་བྲེད་དུ། སྲེམས་ྱིད་གཅྱིག་
པུ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་འདྲེན་པ་ནྱི་ཐལ་ཆྲེས་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་འདྡོད་བའྱི་འབྲས་བུ་
སྡོན་ཐྡོག་སྡོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་། རྒྱུ་ས་བྡོན་ཆུ་ལུད་སྡོགས་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ་ཏྲེ། རྒྱུ་སྲེམས་གཅྱིག་པུས་
ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་གཞུང་དྡོན་ནྱི་འཁྡོར་འདས་ཀུན་གྱི་བྲེད་པ་པྡོ་སྲེམས་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པ་ལ་དགྡོངས་
པ་ཡྱིན་གྱི། སྲེམས་གཅྱིག་པུ་ལས་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་ཅྲེས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་གཟུང་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། དྡོན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་
ཡྡོངས་རྡོགས་ན། །བདག་ྱིད་མས་ཤྱིང་བླྡོ་མས་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་ལུང་བསན་ཐྡོག་ཏུ་བབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་ར་བ་གཅྱིག་ལ་སྡོང་པྡོ་གྱིས། ། 
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༼༥༣༽  
ཞྲེས་སྡོགས་ཀང་རང་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསན་པར་སྣང་སྲེ། སྲེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་
ཏྲེ། །ཞྲེས་པར་འཁྡོར་འདས་གྱིས་ལ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་མྲེད་པར་ཁས་བླངས། ར་བ་གཅྱིག་ལས་སྡོང་བུ་
གྱིས། །རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག །ཅྲེས་པར་རྒྱུ་ཡལ་ག་གྱིས་ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་འབྱུང་བར་
ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་ར་བ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལ་སྡོང་པྡོ་གྱིས་སུ་གྲེས་ཀང་། འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་
འབྱུང་ཞྲེས་པའྡོ་སམ་ན། འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཅྱི་སྲེ་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་གཅྱིག་པུ་འབྱུང་། །ཞྲེས་པའྡོ་སམ་ན། ར་བ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་
འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་གཅྱིག་པུ་འབྱུང་བ་ཡང་མྱི་བདྲེན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་འབྲས་བུ་འཁྡོར་འདས་གྱིས་ཀ་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པུ་ནྱི། ཞྲེས་སྡོགས་ཀང་། འདྱི་ལར་
སྦྱྱིན་པའྱི་དུས་དག་ཏུ། །ཚུལ་ཁྱིམས་བཏང་སྡོམས་བཞག་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལར། རང་རང་གྱི་ཆྲེ་བ་
བརྡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། ཚིག་ཟྱིན་ལར་མྱི་བདྲེན་ཏྲེ། དྲེ་ལར་བདྲེན་ན་བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཐར་བའྱི་
ལམ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབྡོར་མ་ཀུན་སྡོད་ལས། གང་དུ་བདྲེ་ཆྲེན་ཞྲེས་བ་
གཅྱིག་པུ་ྱིད། །གཅྱིག་པུའྱི་མས་ཀྱིས་དུ་མའྱི་གར་མཛད་དྡོ། །ཞྲེས་པ་ཡང་ཆྲེ་བ་བརྡོད་པ་ཙམ་སྲེ། སྒྲ་ཇྱི་
བཞྱིན་པ་ལར་ན། དྲེ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྡོ་རང་གཅྱིག་པུ་ལས་
འབྲས་བུ་དུ་མ་བསྲེད་པའྱི་དྡོན་དུ་འཆད་དྡོ་སམ་ན། ཁས་བླངས་འགལ་ཏྲེ། འབྲས་བུ་གཅྱིག་ལས་མྲེད་པར་
ཁས་ 
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༼༥༤༽  
བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་མདྡོ་ལུགས་ལ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྲེར་མྲེད་ཕྱྱིར། །གཙོ་བྡོའ་ི
ཐྲེག་པ་དབྲེར་མ་མཆྱིས། །ཞྲེས་སྡོགས་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྲེར་མྲེད་ཕྱྱིར། །རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་
ཡྱིན། །ཞྲེས་སྡོགས་དང་མངྡོན་སུམ་དུ་འགལ་གསུངས་པ་ནྱི། ཕྱྡོགས་སུ་མ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཏམ་སྲེ། གཞུང་གྱི་དྡོན། 
རྲེན་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་དབྲེ་བ་མྲེད་ཀང་། བརྲེན་པ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ཐ་དད་པའྱི་
དབང་གྱིས་རྱིགས་ལ་གསུམ་དུ་དབྲེ་ཞྲེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རྲེན་ཆྡོས་དབྱིངས་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས། བརྲེན་པ་
ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོགས་འགའ་ཞྱིག་ལར་ན། ཆྡོས་
དབྱིངས་ནྱི་འདུས་མ་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བམས་པའྱི་རྲེས་འབྲང་ཁ་ཅྱིག སྲེམས་རང་བཞྱིན་གྱི་འྡོད་
གསལ་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་བཞྲེད་པ་ལར་ནའང་དྲེ་གཅྱིག་པུ་ཁྡོ་ན་ལས། ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་སྲེ་
བར་མྱི་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གལ་ཏྲེ། འཕགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཞྲེས་པ་ལ་འཁྲུལ་མཆྱིས་ན། དྲེ་ནྱི། 
ཆྡོས་དབྱིངས་དམྱིགས་པར་བས་པ་ལས། །ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་སྲེ། །ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་གྱི། ཆྡོས་
དབྱིངས་ལས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གསུམ་སྲེ་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་གསུངས་པ་ནྱི། རྱི་ལམ་གྱི་ཚིག་སྲེ་མཐར་ཐུག་
ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་འབྲྲེལ་མྲེད་བཀྡོད་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ལ་འབྲྲེལ་ཇྱི་ 
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༼༥༥༽  
ལར་མྲེད་སམ་ན། རྱིགས་པ་ལས་ཏྲེ། མཐར་ཐུག་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པས། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་
ལས་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་འབྱུང་བ་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། མཐར་ཐུག་གྱི་ཐྲེག་པ་དྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་
ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ན་རང་གྱི་ཐྲེག་པ་མཐར་ཐུག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལྡོས་
ནས་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་ཅྲེས་བཤད་ཀང་། མཐར་ཐུག་གྱི་ཐྲེག་པ་དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་སྡོགས་དུ་མ་ཡྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ྲེར་ལྲེན་དང་བྲེད་རྐྱྲེན་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་
ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། ཁ་ཅྱིག་ཆྱིག་ཐུབ་སྡོམ་པ་ཡྱིས། །རྲེས་ལ་བསྡོ་བ་བ་
དགྡོས་ཟྲེར། །འྡོ་ན་ཆྱིག་ཐུབ་གྱིས་སུ་འགྱུར། །ཞྲེས་སྡོགས་དངས་ནས། འདྱི་ནྱི་བྱིས་པའྱི་ཀླན་ཀ་སྲེ། འཐད་
ན་རང་ྱིད་ལའང་རྱིམ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་སུ་བཞག་ཏུ་མྱི་ཡྡོང་། འདྱི་ཡང་དྡོན་དམ་པའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་ལྡོང་གཏམ་
སྲེ། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གྱི་ལུགས་ལ་འདྱི་ཀ་དྡོན་དམ་པའྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྱིན་པས། རྒྱལ་དབང་རྲེས། གདྡོད་ནས་རྣམ་
དག་གྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས། །མ་བཅྡོས་ཐ་མལ་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ། །མཁའ་ལར་སྒྲྱིབ་མྲེད་ཀྱི་འྡོད་གསལ་ཆྲེ། །འདྱི་
སྲེམས་བསྲེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སྡོ། །འདྱི་མྱི་འཐད་ན། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་འདྱི་གསུངས་སྡོ། །དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། །ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སྲེ་མཆྲེད་དང་། །གཟུང་དང་
འཛིན་པ་རྣམ་སངས་པ། །ཆྡོས་བདག་མྲེད་པར་མམ་ྱིད་པས། །རང་སྲེམས་གཟྡོད་ནས་མ་སྲེས་པ། །སྡོང་པ་
ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། བརག་གྱིས་ལས། དཀྱིལ་འཁྡོར་འཁྡོར་ལྡོའ་ིཐབས་ 
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༼༥༦༽  
དང་ནྱི། །རང་བྱིན་བརླབ་པའྱི་རྱིམ་པས་ཀང་། །ཀུན་རྡོབ་དྡོན་དམ་ཚུལ་ཅན་གྱི། །བང་ཆུབ་སྲེམས་ནྱི་རབ་ཏུ་
བསྲེད། །ཅྲེས་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྲེས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ། འདྱི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། །མྡོས་གུས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། །གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། །བསྡོ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། །གཤྱིས་ལུགས་ཀྱི་
དགྲེ་བ་བཤད་པ་མྱི་འཐད་ན། ཆྡོས་མངྡོན་པའྱི་གྲེགས་བམ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་རྱིགས་ཞྲེས་དང་། དབང་བསྐུར་བ་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡང་ཡྱིན་པ་དང་། གཅྱིག་ཤྲེས་ཀུན་གྡོལ་ཡྱིན་ཞྲེས་བ་བ་སྡོགས་ལུང་འདྲེན་བསམ་ལས་འདས་
པ་དང་བཅས་པ་བྲྱིས་སྡོ། །ལན་ནྱི། འདྱི་དག་ཀང་། ཕྱྡོགས་ས་ཕྱྱིའྱི་གནད་མ་དགྡོངས་པར་སྡོང་སྲེ། ཆྱིག་ཐུབ་
ཀྱི་རྲེས་ལ་བསྡོ་བ་བྲེད་དགྡོས་ན། ཆྱིག་ཐུབ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་ལན་དུ། ཆྱིག་ཐུབ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་པའྱི་
སྒྲུབ་བྲེད་ལས་གཞན་འགྡོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྲེར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་སྡོས་བྲལ་ལམ་སྡོང་ྱིད་རྐྱང་
བ་ལ་ཕྱག་ཆྲེན་དུ་མྱིང་བཏགས། དྲེ་ལ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཏུ་མངའ་གསྡོལ་ནས། དྲེ་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་པ་སྐད་
བྲེད་པ་ནྱི་མས་ལྲེན་གཞན་རྒྱུན་གཅྡོད་པའྱི་སྡོ་ནས་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་པར་དགྡོངས་ནས། ཕྱྱི་རབས་
རྣམས་ལ་བརྲེ་བས་གདམས་པ་སྲེ། ལ་ལ་སྡོས་བྲལ་རྐྱང་པ་ལ། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར། །འདྱི་ཡང་
གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞྲེས་སྡོགས་དང་། གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་མྱི་སྱིད། །ཅྲེས་སྡོགས་
རྱིགས་པའྱི་གསང་མདའ་འཕངས་པའྱི་ཚེ། དྲེའྱི་ལན་དུ། རང་གྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ཆྲེ་བ་བརྡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྲེས་བཀའ་
སྩལ་ན། ྲེ་བར་མཁྡོ་བ་ལས། མདའ་དྲེ་ལ་ཆྲེས་བྲྲེད་དྲེ། སྲེམས་བསྲེད་ཀང་འདྱི་ཀ་ཡྱིན། སྲེམས་བསྲེད་
གཞན་བླང་མྱི་དགྡོས། ལྷ་སྡོམ་ཡང་འདྱི་ཀ་ཡྱིན། ལྷ་ 
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༼༥༧༽  
གཞན་སྡོམ་མྱི་དགྡོས། དབང་བསྐུར་ཡང་འདྱི་ཀ་ཡྱིན། དབང་བསྐུར་གཞན་མྱི་དགྡོས་ཞྲེས་སྡོགས་སྨྲ་བ་ནྱི། 
སར་བསྡོ་བ་བྲེད་དགྡོས་པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་བར་མ་ཟད། ཧ་ཅང་ཐལ་བའང་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡོན་གྲུབ་ཐྡོབ་
རྣམས་ལ་དགྡོངས་གཞྱི་རྲེ་ཡྡོད་པས་དྲེ་ཀས་ཆྡོག་ཀང་། རྲེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཆྡོལ་ལྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དྲེས་ན་ལ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལུང་སྡོད་པ་དང་ལག་ལྲེན་ལ་སྦྱར་ན། སྡོད་པ་འཆྡོལ་ཞྱིང་ལག་ལྲེན་རྒྱུན་གཅྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་གནད་ཀ་དྲེ་ཀར་སྣང་ངྡོ་། །སྐབས་དྡོན་
འདྱི་ནྱི་བྱིས་པའྱི་ཀླན་ཀ་སྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི། བྱིས་པའྱི་རྡོད་ལན་ཏྲེ། ཆྱིག་ཐུབ་སྡོམ་པའྱི་རྲེས་ལ་བསྡོ་བ་
བྲེད་པ་ལ། འྡོ་ན་ཆྱིག་ཐུབ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཆྱིག་ཐུབ་རང་གྱི་བསྡོ་བས་གྡོ་མ་ཆྡོད་པར། སར་བསྡོ་བ་བྲེད་
དགྡོས་བྱུང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་རྡོད་པའྱི་ལན་དུ། ངྲེད་ཀྱི་འདྱི་བསྡོ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན། ཞྲེས་འབྲྲེལ་མྲེད་
བཀྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཁྱྲེད་ཀྱི་དྲེ་བསྡོ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་རྲེས་ལ་བསྡོ་བ་བྲེད་མྱི་དགྡོས་ཏྲེ། ཁྡོ་རང་
བསྡོ་བའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པའྱི་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་འཐད་ན་རང་ྱིད་ལའང་། རྱིམ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་སུ་
བཞག་ཏུ་མྱི་ཡྡོང་། ཞྲེས་པའྱི་ལན་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་འདྱིའྡོ། །འཚང་རྒྱ་བ་ལ་རྱིམ་པ་གྱིས་མྱི་
དགྡོས་པར་ཐལ། རྱིམ་པ་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བཞད་གད་དྲེ། ཁྡོ་བྡོས་རགས་མ་
གྲུབ་ཀྱི་ལན་བཏབ་པས། མྱི་སྨྲ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་པའྱི་ཕྱྡོགས་
སུ་ལྡོང་གཏམ་སྲེ་ཞྲེས་སྡོགས་ཆྱིག་ཐུབ་སྲེམས་བསྲེད་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ 
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༼༥༨༽  
སྒྲུབ་བྲེད་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་ནྱི། གསུང་དྲེ་ྱིད་འཁྡོར་བ་སྲེ། རང་སྲེམས་གདྡོད་ནས་མ་
སྲེས་པ། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་ལུང་དྲེའྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལར། སྡོང་ྱིད་དྡོན་དམ་སྲེམས་
བསྲེད་དུ་ཁས་བླངས་པས། བརན་གཡྡོའ་ིཆྡོས་ཐམས་ཅད་དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པར་བསྒྲུབས་
འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། བརག་གྱིས་ཀྱི་ལུང་འདྲེན་གནང་བའང་དྲེ་འད་སྲེ། ལུང་གྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལར་ཀུནྡ་བང་སྲེམས་
ཀུན་རྡོབ་སྲེམས་བསྲེད་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་བདྲེ་བ་དྡོན་དམ་བང་སྲེམས་ཡྱིན་ན། འདྡོད་ཁམས་པའྱི་འགྡོ་བ་
ཕལ་ཆྲེར། བདྲེན་གྱིས་ཟུང་འཇུག་གྱི་བང་སྲེམས་མས་སུ་ལྲེན་བཞྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཤྱིས་
ལུགས་ཀྱི་དགྲེ་བ་བཤད་པ་མྱི་འཐད་ན། ཆྡོས་མངྡོན་པའྱི་གྲེགས་བམ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་རྱིགས་ཞྲེས་གསུངས་
པའང་། ལུགས་སྡོལ་སྡོ་སྡོར་མ་ཕྱྲེད་པ་སྲེ། མངྡོན་པ་འྡོག་མར། སྡོ་སྡོར་བརགས་འགྡོག་དྡོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་
བར་བས་ནས། དྲེས་དགྲེ་བའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པ་དང་། མངྡོན་པ་གྡོང་མར། དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དྡོན་དམ་པའྱི་དགྲེ་བར་
བས་ནས་དགྲེ་བའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོགས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དགྲེ་བ་ཁས་མྱི་
ལྲེན་པའྱི་ལུགས་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པ་ལས། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་དྲེ་ཁས་ལྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
མངྡོན་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དགྲེ་བར་ཁས་ལྲེན་ན་ཡང་། དྲེས་རང་སྡོབས་ཀྱིས་བདྲེ་འགྡོ་དང་ཐར་
པའྱི་རྒྱུ་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྲེད་ན་སྲེ་འགྡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ངན་འགྡོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་ཁྱྲེད་རང་
བཞྲེད་པའྱི་གཤྱིས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྡོང་པ་ྱིད་དང་གནད་གཅྱིག་པས། 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་སྡོམ་ལྲེགས་ཀང་། །དབུ་མའྱི་སྡོམ་ 
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༼༥༩༽  
ལས་ལྷག་པ་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྱི་གནད་ཀང་དྲེར་སྣང་ངྡོ་། །མདྡོར་ན་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་
འབྱུང་བའྱི་ཤྲེས་བྲེད་དུ། སྲེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་གྱིས་ས་བྡོན་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་འདྲེན་པ་ནྱི་རང་ལ་གནྡོད་
ཅྱིང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྲེ། འྡོ་ན་ཐར་པ་མང་འདས་སྒྲུབ་པ་ལ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅྲེས་པའྱི་གདམས་ངག་དྲེ་ཡང་མྱི་
དགྡོས་པར་ཐལ་ཏྲེ། གྡོགས་མྲེད་ཀྱི་སྲེམས་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་གྱིས་གནད་མྱི་འདའྡོ་སམ་ན། 
སྲེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་དྲེ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཏུ་སྡོང་བས་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ནག་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གཅྱིག་པུས་གྡོགས་མྲེད་དུ་འཁྡོར་བར་འཁྱམས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྡོགས་དགྡོས་ན་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་
ཨྲེ་ཡྱིན་དགྡོངས་ཤྱིག ཡང་ཞྱིང་ལ་སྡོན་ཐྡོག་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཆུ་ལུད་ས་བྡོན་སྡོགས་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ་ཏྲེ་
སྲེམས་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་འཁྡོར་འདས་གྱིས་ལ་སྲེམས་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་ཏྲེ་
གསུངས་པ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལྲེན་ན། དྡོན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྡོངས་རྡོགས་ན། །བདག་ྱིད་མས་ཤྱིང་བླྡོ་མས་
འགྱུར། །ཞྲེས་པ་དྲེས་རྲེག་པའྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། གསུམ་པ་རྡོད་པ་སང་བ་ལ། དངྡོས་སུ་རྡོད་པའྱི་ལན་
དང་། སྒྱུ་ཐབས་ཀྱི་རྡོད་པའྱི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ད་ལའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དང་། །རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་རྡོགས་ཆྲེན་
དང་། །ཞྲེས་སྡོགས་ནས། རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི། །ཡྱི་གྲེ་ཙམ་ལ་བརྲེན་ནས་ཀང་། །ཞྲེས་
སྡོགས་ནས། ཕལ་ཆྲེར་རྒྱ་ནག་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན། །ཞྲེས་པའྱི་བར་བཀྡོད་ནས། ཐྡོག་མར་ལྡོ་རྒྱུས་འདྱི་ཀ་མ་
དག་སྲེ། སྡོམ་རྱིམ་གྱི་དབུར་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་རང་གྱི་སྡོབ་མ་དག་གྱིས་ཡྱི་གྲེར་བཀྡོད་པ་ལས་འདྱི་ལར་འབྱུང་ 
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༼༦༠༽  
ཞྲེས་པ་ནས། དྲེ་ལ་སྡོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་པྡོ་ནྱི། ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ལ་བརྲེན་ནྡོ། །བར་མ་ནྱི་རྣམ་སྣང་མངྡོན་
བང་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརྲེན་པའྡོ། །ཐ་མ་ནྱི་དགྡོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་པའྱི་མདྡོ་ལ་བརྲེན་པའྡོ་ཞྲེས་འབྱུང་གྱི དྲེ་
ལས་གཞན་ནྱི་བླུན་པྡོས་སྦྱར་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་པས་ཚད་མར་བ་མྱི་རྱིགས་པས་སྡོ། །དྲེས་ན་རྡོད་པ་པྡོས། རྒྱ་
ནག་ལུགས་ཀྱི་རྡོགས་ཆྲེན་ཞྲེས་སྦྱར་བས་འདྱི་མ་གཟྱིགས་པར་ཟད་དྡོ། །འདྱིར་མདྡོ་སྲེའྱི་སྡོམ་རྱིམ་དུ་བཤད་
པ་ལ། རྡོགས་ཆྲེན་ནྱི། ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ཡྱིན་པ་ཤན་མ་ཕྱྲེད་པར་རྡོད་པས་ཚར་གཅྡོད་ཀྱི་གནས་སྡོ། །གལ་ཏྲེ་
རྡོགས་པ་ཆྲེན་པྡོར་ཁས་བླངས་ན། ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་རྒྱུའྱི་མདྡོ་སྲེ་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལུང་གྱིས་སུན་
ཡང་མྱི་འབྱིན་ཏྲེ། རྣལ་འབྡོར་པ་ཡང་བླྡོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གྡོང་མ་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནྡོད། །ཅྲེས་འབྱུང་བས་
སྡོ། །དྲེས་ན་ལུགས་དྲེ་གྱིས་ཀ་མཚན་ྱིད་ཐྲེག་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་པར་ཤྲེས་སྡོ། །ཡང་རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ི
ཆྡོས་ལུགས་ཕྱྱིས་འཕྲེལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་གཞུང་ལུགས་གར་འཕྲེལ། ཐྡོག་མར་སུའྱི་ལག་ཏུ་
བྱུང་དྱིས་ན་སྨྲ་བཅད་དགྡོས་པས་ཚར་བཅད་གྱིས་པར་ལྷུང་ངྡོ་ཞྲེས་སྡོགས་དང་། ཡང་དན་པ་མྲེད་པ་དང་། 
ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་ནྱི། སྱིར་གྱི་དབུ་མ་པ། སྡོས་སུ་སྡོམ་རྱིམ་པས་ཐྲེར་བཀག་ནྲེར་བཀག་བས་སྡོ་སམ་པ་
མཁས་རླྡོམ་གྱི་གཞུང་མང་པྡོ་ན་སྣང་ངྡོ་། །མྱི་འཐད་དྲེ། གྡོང་དུ་དངས་པར། སྡོ་སྡོར་རྡོག་པས་དན་པ་དང་ཡྱིད་
ལ་བ་བ་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དྲེས་སྡོང་ྱིད་རྡོགས། དྲེས་ལ་བ་ཐམས་ཅད་སྡོང་བར་བསྒྲུབས་པས་སྡོ། །དྲེ་བས་
ན་བདག་ཅག་ཇྱི་ལ་བ་དང་འདྱིའྱི་ལུགས་མཐུན། བདག་ཅག་ཀང་སྡོ་སྡོར་རང་རྱིག་གྱིས་བལ་བ་ལ་བྲེད་དན་པ་
དང་། ཡྱིད་བྲེད་སྡོང་བར་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་རྱིག་འདྱི་ 
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༼༦༡༽  
མ་རྲེད་ཚུན། རྣམ་གཞག་འདྱི་དག་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་འདྱི་ཡང་ལ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། ཞྲེས་སྡོགས་དང་། དྲེས་
ན་དྲེས་གཅྱིག་ཅར་བ་བཀག་གྡོ་སམ་ནས་ཐ་སད་དྲེ་བཟྡོ་བ་ལ་འཇྱིགས་འཇྱིགས་བལ་བའང་གདའ་སྲེ། རྒྱ་ནག་
ལུགས་ཀྱི་གཅྱིག་ཅར་བར་བཞག་པ་དྲེ་བཀག་གྱི སྱིར་གྱི་གཅྱིག་ཅར་བ་མ་བཀག བདག་ཅག་ལམ་འདྱི་དག་
གཅྱིག་ཅར་བའྱི་ལམ་དྲེ་གྱིས་ལའང་ཅྱིག་ཅར་ཐྡོད་རལ་རྱིམ་གྱིས་པ་གསུམ་དུ་འབྲེད་པས། ཡས་བབས་དང་
ནྱི་མས་འཛེག་གྱིས། །རྱིམ་གྱིས་པ་དང་གཅྱིག་ཅར་བར། །མྱིང་འདྡོགས་བསྒྱུར་བ་མ་གཏྡོགས་པ། །དྡོན་ལ་
ཁྱད་པར་དབྲེ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་པའང་བྡོང་སྡོན་འཕྱྡོང་ཡྱིན་པས་ཚར་བཅད་གསུམ་པར་ལྷུང་ངྡོ་། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་
སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ། དྲེ་ཡང་ས་དགྲེ་བྡོ་དྡོང་བཀའ་ཕྱག་ལ་སྡོགས་པ་ཕལ་མྡོ་ཆྲེ་ཞྱིག གཞན་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལ་བ་
གང་ཡྱིན། ཧྭ་ཤང་གྱི་ལ་བར་སྡོང་ངྡོ་ཞྲེས་ཆྡོ་ངྲེས་འདྲེབས་པ་དྲེ་འདྱིར་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ཡྱིན། དྲེ་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པ་ལ། ཧྭ་ཤང་གྱི་ཕྱྡོགས་སའྱི་གནད་དང་། དྲེ་འགྡོག་བྲེད་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནད་དང་། 
དཔང་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤན་ཕྱྲེ་བའྱི་གནད་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་གཅྲེས་ཀྱི། ལྡོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་དག་མ་
དག་དང་། མྱིང་འདྡོགས་ཅུང་ཟད་མ་མཐུན་པ་ལ་འགངས་ཆྲེར་མྱི་སྣང་མྡོད། འྡོན་ཀང་དྲེ་ལས་གཞན་ནྱི་བླུན་
པྡོས་སྦྱར་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་པས་ཚད་མར་བ་མྱི་དགྡོས་གསུངས་པའྱི་གཏམ་ནྱི། སྨྲ་བ་པྡོ་རང་གྱི་གསུང་དྲེ་ྱིད་
དྲེ། ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་དུ་ལྡོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་བཀྡོད་ནས། རྒྱས་པར་རྒྱལ་བཞྲེད་དང་དབའ་བཞྲེད། རྦ་
བཞྲེད་རྣམས་སུ་བལ་བར་བའྡོ་གསུངས་ནའང་། དྲེ་གསུམ་ན་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །འདྱི་མདྡོ་སྲེའྱི་སྡོམ་རྱིམ་ཡྱིན་ལ། རྡོགས་ཆྲེན་ནྱི་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ཡྱིན་པས། ཤན་ 
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༼༦༢༽  
མ་ཕྱྲེད་པར་རྡོད་པས་ཚར་བཅད་ཀྱི་གནས་སྡོ་གསུངས་པ་ནྱི་ཚར་བཅད་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་དགྲེས་པའྡོ་ཞྲེས་གྡོང་
དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏྲེ། རྡོག་གྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས། །གང་ཞྱིག་རྡོད་པར་མངྡོན་རླྡོམ་པ། །དྲེ་ཡྱི་དྲེགས་པ་གཞྡོམ་
པའྱི་ཕྱྱིར། །ཚར་བཅད་གནས་འདྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏྡོ། །ཅྱི་སྲེ་རྡོག་གྲེ་ལ་གགས་པ་དྲེ་མ་ཡྱིན་གྱི། དབུ་མ་པ་ལ་
གགས་པ་དྲེའྡོ་སམ་ན། དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབུ་མ་པས། ལག་ཆྡོད་དང་ཚར་བཅད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཁས་མྱི་
ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དབུ་མའྱི་གཞུང་ལས། ཚར་བཅད་པའྱི་གནས་ལ་ནྱི། ཚར་གཅྡོད་པ་མྲེད་དྲེ་བཅྱིངས་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པས་སྡོ། །ཡང་རྡོགས་ཆྲེན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། རྒྱུའྱི་མདྡོ་སྲེ་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་
བང་གྱི་ལུང་གྱིས་མྱི་གནྡོད་གསུངས་པའང་མ་ཕྱྲེད་པ་སྲེ། དྲེ་རྣམས་ཐུན་མྡོང་བའྱི་ལ་བ་ལྡོག་པར་སྨྲ་བ་ལ། 
འྡོག་མའྱི་ལུང་གྱིས་ཀང་གནྡོད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོམ་རྱིམ་རྣམ་གསུམ་དྲེ་དུས་ཀྱི་ལན་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
རྡོད་པའྱི་རྲེས་སུ་བརམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཧྭ་ཤང་ལ་བ་ལ་རྡོགས་ཆྲེན་གྱི་མྱིང་འདྡོགས་དྲེ་གྱིས་རྡོད་པའྱི་རྲེས། 
ས་ལྡོ་ཆྲེན་པྡོའ་ིགྡོང་ཙམ་དུ་བྱུང་ངམ་སམ་སྲེ། སྡོན་གྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆྲེན་པྡོ་སྡོགས་རྡོགས་ཆྲེན་ལ་ཧྭ་ཤང་གྱི་ལྷད་
ཡྡོད་པར་སྨྲས་པ་ལ། ཕྱྱིས་རྱིང་མ་དག་གྱིས་ལན་མང་དུ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་དྲེ་རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིཆྡོས་
ཕྱྱིས་འཕྲེལ་བ་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་གཞུང་ལུགས་གར་འཕྲེལ། ཐྡོག་མར་སུའྱི་ལག་ཏུ་བྱུང་སྡོགས་དྱིས་པས། སྨྲ་
བཅད་དགྡོས་པས་ཚར་བཅད་གྱིས་པའྡོ་གསུངས་པའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་ལ་བུ་ལ་ཚར་བཅད་འབྱུང་བར་ཚད་ལྡན་
ལས་མ་བཤད་ཀང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིལུགས་སུ་སྣང་། དྲེའྱི་གཞུང་ལུགས་བསམ་གཏན་ལ་ཆྡོག བསམ་
གཏན་གྱི་ལྡོན། ཡང་ལྡོན། ལ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ མདྡོ་ 
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༼༦༣༽  
སྲེ་བརྒྱད་ཅུ་ཁུངས་སྡོགས་ལྔའམ་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་གཏྲེར་དུ་སྦས། ཕྱྱིས་འྡོད་སྲུང་དང་ཡུམ་བརན་འཁྲུགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་དྲེའྱི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་གཏྲེར་ནས་ཐྡོན། བླུན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དྲེའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་ཟུར་
བཅྡོས་ཏྲེ་སྣང་བ་སྲེམས་སུ་ངྡོ་སྡོད། སྲེམས་ནམ་མཁར་ངྡོ་སྡོད། ནམ་མཁའ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྡོང་ྱིད་དུ་ངྡོ་
སྡོད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ངྡོ་སྡོད་གསུམ་པར་གགས་པ་བཅྡོས་ཏྲེ། ཧྭ་ཤང་གྱི་ལ་བ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིམྱིང་
འདྡོགས་བྲེད་པ་དྲེ་ནས་བྱུང་ཟྲེར་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་མ་མཐྡོང་བ་དྲེ་ྱིད་བཀྡོད་པར་སྣང་བས་སྨྲ་བཅད་མྱི་དགྡོས་
པར་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་ྱིད་ན་གསལ་ལྡོ། །ཡང་དན་པ་མྲེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་ནྱི། ཞྲེས་སྡོགས་དང་། བདག་
ཅག་ཇྱི་ལ་བ་དང་། འདྱིའྱི་ལུགས་མཐུན་གསུང་བ་ནྱི། བཤད་གཞྱི་ཆྲེར་སྣང་བས། འདྱི་ལ་བཞྱི། ཧྭ་ཤང་གྱི་
ཕྱྡོགས་ས་ངྡོས་བཟུང་། ཀ་ཤྱིས་སྡོན་འཕྲེན་ཚུལ། དཔང་པྡོས་ཇྱི་ལར་ཕྱྲེ་ཚུལ། རྡོད་ལན་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
ལ་བའྱི་གནད་དང་། སྡོད་པ་ལག་ལྲེན་གྱི་གནད་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་ཤྲེས་བྲེད་མ་རྲེད་བཞྱིན་དུ། ཅྱི་
ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་བཀག་པའྱི་ལ་སྡོམ་གཅྱིག་པུས་ཆྡོག་ཅྲེས་པ་སྲེ། 
སྲེམས་རྡོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་པ་དང་། ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་བར་མྲེད་པའྱི་ལུང་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པར་
སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པར་རྡོག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་དཀར་ནག་གྱིས་འཁྡོར་བར་འཁྱམས་
པས། སྦྱྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ནྱི། དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོ་ལས་འཕྡོ་མྲེད་པ་དག་གྱི་དབང་དུ་བས་
ཞྲེས་སྦྱྱིན་སྡོགས་དཀར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་བཅད་པ་དྲེའྡོ། །དྲེ་ཡང་ས་ཐྡོབ་ནས་རྣམ་སྱིན་འཁྡོར་བ་འབྱིན་
པའྱི་ལས་དཀར་ནག་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས། དྲེ་ཡན་ཆད་ 
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༼༦༤༽  
རྣམ་སྱིན་མྡོང་བས་ལས་དཀར་ནག་གང་ཡང་མྱི་ཕྱྲེད་པར་བཤད་པ་དྲེས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པར་སྣང་། དྲེས་ན་
ངྲེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོའ་ིལམ་ཡྱིན། ས་བཅུ་པ་ཐྡོབ་པ་འད་སྲེ། དྲེ་མ་ཐག་འཚང་རྒྱ་བས་
གཅྱིག་ཅར་བ་ཡྱིན། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་དང་འད་སྲེ། ཡས་བབས་ཀྱི་ཆྡོས་ཡྱིན། ཞྲེས་སྨྲ་བ་སྲེ། 
སྡོན་མྱིན་པ་ཞྲེས་གགས། ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོའ་ིལམ་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ལམ་སྲེ། སྲེའུ་ཤྱིང་
རྲེར་འཛེག་པ་དང་འད་སྲེ། མས་འཛེག་གྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ། དྲེ་ལ་རྲེན་མྱིན་པ་ཞྲེས་གགས་སྡོ། །འདྱིའྱི་
ཕྱྡོགས་ས་བརྡོད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་མཐུན་པར་སྣང་བས་འདྱིར་རྒྱས་པར་མ་བྲྱིས་
སྡོ། །གྱིས་པ་འགྡོག་བྲེད་རྱིགས་པའྱི་གནད་ལ། ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། དཔྲེ་དྡོན་འགལ་བའྱི་རྱིགས་
པ་མདྡོར་བསྡུས་ལས་མ་བཤད་ཀང་། འདྱིར་སྡོམ་རྱིམ་གྱི་དབུ་ན་བཞུགས་པ་བཞྱིན་དངས་པ་དང་། དབུས་པ་
བླྡོ་གསལ་གྱི་ཆྡོས་འབྱུང་ནས་འབྱུང་བ་སྡོགས་ཚིག་སྣ་རྱིང་བས་དྲེ་བཞྱིན་བཤད་ན། འདྱི་ལ་གྱིས། ལ་བ་ངན་
པ་སུན་དབྱུང་བ་དང་། སྡོད་པ་ངན་པ་སུན་དབྱུང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་རྱིགས་པ་མང་དུ་སྣང་བའྱི་རྱིགས་པ་དང་པྡོ་
ནྱི། ཧྭ་ཤང་གྱི་ལ་བ་འདྱི་བསྡོམས་པས། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་
ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ར་བའམ་རྒྱུ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཡྱིན་ལ། ཁྱྡོད་ཀྱིས་ལ་
བ་དྲེ་སང་བས་སྡོ་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། འདྱི་ལར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྲེམས་སྡོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི། ཡང་དག་པར་སྡོ་
སྡོར་རྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པ་སངས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ར་བ་ནྱི། ཡང་དག་
པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་ཡྱིན་པས་ན་དྲེ་སངས་ན་ར་བ་བཅད་ 
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༼༦༥༽  
པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀང་སངས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྲེས་བཤད་པས་བསན་ནྡོ། །དྲེ་ཡང་
སྱིང་པྡོ་གྱིལ་ན། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་ལ་བུ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་དུ་མངྡོན་སུམ་དུ་
མཐྡོང་བའྱི་ལ་བ་སྲེ་ལ། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་བཞྱིན་དུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་ཡྱིན་སམ་དུ་སྲེམས་ཤྱིང་
བསྡོམས་པས་མྱི་ཆྡོག་གྱི ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གཏྱིང་
ཚུགས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དཔད་པ་སྡོན་དུ་བཏང་ནས་སྡོམ་དགྡོས་སྡོ་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་དུ་མཐའ་མར་ལ་བ་ཀུན་ལྡྡོག་ལ་བུའྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་མ་ངྲེས་
བཞྱིན་དུ། དན་པ་དང་ཡྱིད་བྲེད་སྡོགས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆྡོག་གྱི ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྡོ་
སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་དཔད་པས། ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པའྱི་གནད་ལ་ངྲེས་པ་དངས་ནས། ཡྱིད་ལ་
མྱི་བྲེད་པའྱི་དྡོན་བསྡོམ་དགྡོས་སྡོ་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་ནྡོ། །འྡོ་ན་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིརྡོག་པས། བདྲེན་མྲེད་དང་། སྡོང་ྱིད་
དང་། ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པ་སྡོགས་བསྡོམས་ཀང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་སྡོང་བས། རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བར་ཇྱི་ལར་འགྱུར་སམ་ན། རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་ཡྱིད་དཔྡོད་དམ། བག་ལ་ལ་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་
དངས་ནས་དྲེ་ལར་བསྡོམས་ན་མྱི་རྡོག་ཡྲེ་ཤྲེས་མྱི་སྲེ་བ་བདྲེན་ཡང་། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་རྲེད་པའྱི་སྡོ་སྡོར་
རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་མཐྡོང་ལམ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་བྲེད་དྲེ། སྡོང་ཚོད་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལྡོག་ཏུ་སྡོང་སྱིད་ནའང་། རླྡོམ་ཚོད་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དྲེ་ལར་ཡང་
བམས་མགྡོན་གྱིས། རྲེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག །ཕྱྱིན་ 
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༼༦༦༽  
ཅྱི་མ་ལྡོག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག །རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་མྲེད་སྡོམ་པ་འྡོ། །ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་རྱིགས་པ་གྱིས་པ་ནྱི། 
ཁྱྡོད་ཀྱིས་དན་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་བ་བ་མྲེད་པ་བསྡོམས་པའྱི་ཚེ། དྲེའྱི་ཚེ་དན་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བའྡོ་སམ་
པའྱི་བསམ་པ་སྡོན་དུ་གཏྡོང་དགྡོས་སམ་མྱི་དགྡོས། གཏྡོང་དགྡོས་ན་དྲེ་གྱིས་ཀ་དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་
ཡྱིན་པས་དམ་བཅའ་མས། མྱི་དགྡོས་པར་ཐྡོག་བབས་སུ་སྡོམ་དྲེ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ན་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་
མྲེད་དུ་གྡོལ་བར་ཐལ་ལྡོ་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བདག་གྱིས་ཆྡོས་འདྱི་དན་པར་མྱི་བའྡོ། །ཡྱིད་ལ་མྱི་
བའྡོ་སམ་དུ་དྲེ་ལར་སྡོམ་པ་དྲེ་དག་དན་པ་མྲེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པར་སྡོམ་པ་ནྱི། དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་དག་ཤྱིན་
ཏུ་དན་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་ལ་བས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་པས་བསན་ཏྡོ། །ཡང་རྱིགས་པ་གསུམ་པ་ནྱི། ཁྱྡོད་ཀྱི་
དན་པ་དང་ཡྱིད་བྲེད་མྲེད་པའྱི་སྡོམ་དྲེ་ལ་རྣམ་པར་རྡོག་པ་ྱི་ཚེ་བཀག་པས་ཆྡོག་གམ། རྣམ་རྡོག་མཐའ་དག་
བཀག་དགྡོས། དང་པྡོ་ལར་ན་བརྒྱལ་བ་དང་གྱིད་མཐུག་པྡོ་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་སྡོམ་དུ་ཐལ་
ལྡོ། །གྱིས་པ་ལར་ན་མྱི་འཐད་དྲེ། ཁྱྡོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
མྲེད་པས། སྡོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་ལ་བ་རྣམ་དག་སྲེ་བའྱི་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཅྱི་སྲེ་དན་པ་
དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་ཙམ་ལ། དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་སྐད་དུ་བས་ནས། དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་གྱིས་པྡོ་
རྣམ་པྡོ་གང་གྱིས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ྱིད་དཔད་དགྡོས་ཏྲེ། མྲེད་པ་ནྱི་རྒྱུར་རུང་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གང་
གྱིས་མཚན་མ་མྲེད་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་ལས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། དྲེ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་
རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པར་འགྱུར་དུ་ཟྱིན་ན་ནྱི། བརྒྱལ་བ་ལ་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  65 

༼༦༧༽  
ཡང་དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པ་ྱིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཡང་དག་པར་སྡོ་
སྡོར་རྡོག་པ་མྲེད་པར་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་དན་པ་མྲེད་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པས་ཐབས་མྲེད་དྡོ་ཞྲེས་པ་
དྲེས་བསན་པའྡོ། །ཡང་རྱིགས་པ་བཞྱི་པ་ནྱི། ཁྱྡོད་ཀྱི་སྡོམ་དྲེ་ལས་ནྱི། འབྲས་བུ་གྲེན་ཞྱིང་ལྐུགས་པ་ྱིད་ཐྡོབ་
པར་འགྱུར་གྱི། ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གནས་ལུགས་ལ་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པར་དན་པ་
དང་ཡྱིད་བྲེད་བཀག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཡང་གལ་ཏྲེ་རྣལ་འབྡོར་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་དན་པ་
མས་པའམ་རྡོངས་པས་དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྱི་འཇུག་ན་ནྱི། དྲེའྱི་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་རྡོངས་པ་ཡྱིན་པས་རྣལ་
འབྡོར་དུ་ཇྱི་ལར་འགྱུར། ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་མྲེད་པར་དྲེ་ལ་དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པར་
བས་པས་གྲེན་པ་ྱིད་གྡོམས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞྲེས་པས་བསན་པས་སྡོ། །ཡང་རྱིགས་པ་ལྔ་པ་ནྱི། ཁྱྡོད་
ཀྱིས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པ་སྡོམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡྡོད་དམ་མྲེད། 
ཡྡོད་ན་ནྱི། དན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་དམ་བཅའ་མས་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱིད་བྲེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་དྲེས་ཁྡོ་རང་གྱི་ཡུལ་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ཁྡོ་རང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་བྱུང་དན་པ་
དྲེས་དམྱིགས་པ་དན་པ་དང་། སྲེམས་བྱུང་ཡྱིད་བྲེད་དྲེས་ཡུལ་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་སྲེ་མྲེད་
ན་ནྱི། ཁྱྡོད་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དྲེས་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་རྡོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། སྒྲྱིབ་པ་སྡོང་བར་ཡང་
མྱི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་རྡོགས་བྲེད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་། སང་བ་སྡོང་བྲེད་ཀྱི་གྲེན་པྡོ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཁྱྡོད་ཀྱི་
རྣལ་འབྡོར་པ་དྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ 
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༼༦༨༽  
ཤྲེས་མྲེད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངྡོས་གཞྱི་སྡོམས་འཇུག་མ་
ཐྡོབ་བར་དུ། དགག་བ་སྲེམས་འགྡོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། དགག་བ་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་བཀག་
པའྱི་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྡོམས་འཇུག་གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་ཐྡོབ་པ་ལ་ནྱི་འཕགས་ལམ་ཐྡོབ་
དགྡོས་ལ། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོས་ཐྡོབ་པ་སྱིད་ཀང་། དྲེ་ཐྡོབ་པ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་
པའྱི་གནས་བརྒྱད་ལས་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིགནས་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་འབྲས་བུ་ཆྲེ་བའྱི་སྡོམས་འཇུག་ཐྡོབ་དགྡོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་སྡོན་པ་ནྱི། ཡང་རྣལ་འབྡོར་པ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ཡྡོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་གདྡོན་མྱི་ཟ་བར་ཅྱི་ཞྱིག་དམྱིགས་དགྡོས་ཏྲེ། སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི། གྡོ་
བུར་དུ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཅྱི་སྲེ་མྲེད་ན་ནྱི། དྲེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལར་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མྲེད་པར་
རྡོགས་པར་འགྱུར། གྲེན་པྡོ་གང་གྱིས་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོང་བར་འགྱུར། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོ་སྡོ་
སྲེ་བྡོས་སྲེམས་ནྱི་འགྡོག་པར་འགྱུར་མྱི་སྱིད་དྡོ་ཞྲེས་པས་བསན་ཏྡོ། །རྱིགས་པ་དྲུག་པ་ནྱི། ཁྱྡོད་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་མྱི་
བྲེད་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དྲེས། དན་པ་མྲེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པས་གནས་ལུགས་ཟབ་མྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་
རྡོགས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས། དན་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བ་ཞྲེས་གསུངས་
པའྱི་དྡོན། ཆྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མྡོ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་དན་པས་དན་དུ་མྱི་རུང་ཞྱིང་མཚན་འཛིན་
གྱིས་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པས་ཡྱིད་ལ་བར་མྱི་རུང་བའྱི་གནད་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་
པའྱི་སྡོམ་པས། མཚན་འཛིན་གྱི་དན་པ་དང་ཡྱིད་བྲེད་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  67 

༼༦༩༽  
བཀག་པའྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མྡོ་མཐྡོང་དགྡོས་པ་ལས། ཁྱྡོད་ཀྱི་དྲེ་ལ་བུའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སངས་
ནས་དན་པ་དང་ཡྱིད་བྲེད་བཀག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པ་ནྱི། དྲེ་ལ་བས་ན། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལྷ་དན་པ་
དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་། ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་སྡོན་དུ་འགྡོ་བ་ཡྱིན་པ་བལ་
བར་བ་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་ྱིད་ཀྱིས། དན་པ་མྲེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པར་
བྲེད་ནུས་ཀྱི། གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལར་རྣལ་འབྡོར་པ་གང་གྱི་ཚེ། ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བརགས་
ན། དྡོན་དམ་ན་དུས་གསུམ་དུ་ཆྡོས་སྲེས་པ་གང་དན་པ་མཐྡོང་བ་དྲེའྱི་ཚེ། ཇྱི་ལར་དན་པ་མྲེད་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་
བྲེད་པ་མྲེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲེ་ལ་ཞུགས་པས་སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དྲེ་རྡོགས་པས་ལ་
བ་ངན་པའྱི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསན་ཏྡོ། །དྲེ་ལ་བུའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་
རབ་དྲེ་ཡང་ཅྱི་ཡྱིན་གྱིས་ཆྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནད་ཟབ་མྡོས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དང་
རང་བཞྱིན་གྱི་སྲེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་སྡོང་པར་རྡོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གཅྱིག་ལ་ལུང་དྲེ་ངྡོས་
གཟུང་བར་སྣང་བས་སྡོ། །རྱིགས་པ་བདུན་པ་ནྱི། ཁྱྡོད་ཀྱི་གཅྱིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ཞྲེས་བ་བ། ཐྡོས་བསམ་གྱི་
ཤྲེས་རབ་སྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་ཙམ་དང་། ས་ལམ་གྱི་ཐྲེམ་སྐས་འྡོག་མ་ནས་རྱིམ་གྱིས་མ་བགྡོད་པར། 
འབྲས་བུ་གྡོང་མར་སྡོན་པ་དྲེ་ལ་བུ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དྲེ། རྱིམ་གྱིས་དཀྱུ་ས་བསན་ནས་རས་རྲེར་ལར། ཚུལ་བཞྱིན་
ཡྱིད་བྲེད་ཀྱི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ལམ་དུ་རྒྱུད་སྦྱྡོང་བ་དཀྱུ་ས་བསན་པ་
ལར་བས་ནས། འབྲས་བུའྱི་ 
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༼༧༠༽  
སར་ཐྡོགས་མྲེད་དུ་སྡོན་པར་བྲེད་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་ཐྡོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བསྡོམ་པར་བའྱི། གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིམ་གྱིས་དཀྱུ་ས་བསན་ནས་རྒྱུག་པ་བཞྱིན་
ནྡོ། །དྲེ་ལ་བས་ན་ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་བརག་པར་བའྡོ། །དྲེ་རྣམ་པར་རྡོག་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཡང་། 
ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་འབྱུང་བས་ན། 
ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་འདྡོད་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པར་བའྡོ། །རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མྲེ་བྱུང་ན་ཤྱིང་
རྣམས་དྲུད་པ་ལས་མྲེ་བྱུང་ནས། ཤྱིང་དྲེ་གྱིས་བསྲེགས་པ་བཞྱིན་དུ། དྲེ་ཡང་ཕྱྱིས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྲེག་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་དྲེས་བསན་ཏྡོ། །འདྱིར་རྱིགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི། མཚན་མ་དང་སྡོས་པ་བཀག་
པའྱི་ལ་བ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་ལ། དབུ་མའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་གནད་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་
དངས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སྡོན་དུ་བཏང་ནས་བསྡོམ་དགྡོས་ཞྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལ་བུའྱི་ཐྡོས་བསམ་
སྡོམ་གསུམ་རྱིམ་པས་མས་སུ་ལྲེན་དགྡོས་པར་སྡོང་བས། གཞན་དག་སྒྲྱིམས་འཚལ་ལྡོ། །དྲེ་ལ་བུའྱི་སྡོར་
རྡོག་དྲེ་ཞྱི་གནས་ཀྱི་ངང་ནས་དཔད་པའྱི་སྡོར་རྡོག་དྲེ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་མད་དྲེ། འྡོ་ན་ཞྱི་གནས་ངང་ནས་
དཔད་པའྱི་སྡོར་རྡོག་དྲེ་ཞྱི་གནས་ཡྱིན་ནམ་དྲེ་ལས་ལངས་པའྱི་རྡོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་མ་ལར་ན། མཐྡོང་ལམ་
སྲེས་ནས་དྲེ་བསྲེག་དགྡོས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྲེ། དྲེ་མཐྡོང་ལམ་གྱི་རྲེན་དུ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་མ་ལར་
ན། དྲེ་ལས་མཐྡོང་ལམ་སྲེ་བ་ཁྱྲེད་ལ་འགལ་ཏྲེ། རྡོག་པ་ལས་མཐྡོང་ལམ་མྱི་སྲེ་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
སྡོམ་རྱིམ་དང་ཡང་འགལ་ཏྲེ། སྡོམ་རྱིམ་ལས་དཔད་སྡོམ་དྲེ་ཐྡོས་བསམ་ 
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༼༧༡༽  
གྱི་ཤྲེས་རབ་ཡྱིན་ཡང་དྲེས་དངས་པའྱི་འཇྡོག་སྡོམ་ཞྱི་གནས་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། རྣམ་
པར་རྡོག་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྲེ་ལས་རྣམ་པར་མྱི་
རྡོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་འབྱུང་བས་ན་ཞྲེས་སྡོགས་བཤད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་སྡོད་པ་ངན་པ་སུན་དབྱུང་བ་ནྱི། 
ཁྱྡོད་ཀྱི་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པས་ཡས་འབབ་དང་གཅྱིག་ཅར་བ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ནྱི། ྲེས་པ་ཆྲེན་པྡོ་སྲེ་ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་
ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་སྡོགས་སངས་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་ཆྡོས་མཐའ་དག་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲེ་སངས་པས་དམ་པའྱི་
ཆྡོས་མཐའ་དག་སང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་དྲེ་སྐད་སྨྲ་བ་དྲེ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོ་མཐའ་དག་
སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན་པས། དྲེ་སངས་ན་ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་
སངས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་དྲེས་བསན་ཏྡོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལ་དཔང་པྡོས་ཇྱི་ལར་ཕྱྲེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྦ་སང་
ཤྱིས་ཤན་ཕྱྲེ་བ་ལས། ཁྱྲེད་གཅྱིག་ཅར་བ་ལར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་གྱི་གནད་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཛིན་པ་
མ་མཆྱིས་ན་སྦྱྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་སྦྱྱིན་པ་སངས་ཏྲེ་སྦྱྱིན་པའྱི་གནད་བཅྡོས། ཆགས་སང་བཀག་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་
ཡྱིན་ཞྲེས་ཚུལ་ཁྱིམས་སངས་ཏྲེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་པ་སྡོགས་ཡྱིན་པས་སྡོ་ཞྲེས་རྲེན་མྱིན་བདྲེན་
པའྱི་གཏམ་སྨྲས་པས་སྡོ། །དྲེ་ལར་ཡང་སྦ་སང་ཤྱིའྱི་ 
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༼༧༢༽  
མཆྱིད་ནས། རྒྱའྱི་ལར་གཅྱིག་ཅར་འཇུག་ཅྱིང་། རྱིམ་གྱིས་མྱི་སྦྱྡོར་བ་ལར་ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ཀང་
འཛིན་པ་མ་མཆྱིས་པའྱི་སད་དུ་སྦྱྱིན་པར་མྱིང་བཏགས་སྡོགས་ནས། ཆྡོས་སྱི་དང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཤྲེས་ན་
ཤྲེས་རབ་ལགས། སྡོན་པ་འདས་ནས་རྱིང་ཞྱིག་ཏུ་ལ་བ་མྱི་མཐུན་པ་མ་མཆྱིས། སད་ནས་སྡོན་མྱིན་གཅྱིག་ཅར་
དུ་འཇུག་པ་མཆྱིས་ཏྲེ། མ་འཇལ་མ་རྡོགས་པས་དྲེ་ལར་གྱུར་ཅྲེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་སྨྲས་སྡོ་ཞྲེས་བཤད། དཔལ་
དབངས་ཀྱིས་ཤན་ཕྱྲེ་བ་ནྱི། ཁྱྲེད་གཅྱིག་ཅར་བས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་པར་སྡོང་སྲེ། ཁྱྲེད་ལམ་ལ་གཅྱིག་
ཅར་འཇུག་ཅྱིང་། ལ་བ་ཡས་ཕུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྲེད་ད་ལ་ཐ་མལ་དུ་བསད་ནས་ཅྱི་བྲེད་དྲེ། དང་པྡོ་ྱིད་ནས་
སངས་རྒྱས་པར་རྱིགས་པས་སྡོ། །ཁྱྡོད་ཀྱི་ལམ་དྲེས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་ཞྡོག ས་དང་པྡོ་ཙམ་ཡང་ཐྡོབ་
པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། སྐས་ཀྱི་གདང་བུ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཛེག་དགྡོས་པ་ལར། ལམ་འྡོག་མ་ལ་མ་སྦྱངས་པས་
སྡོ། །ཚོགས་མ་བསགས་ཤྱིང་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པའྱི་སྡོང་ལ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་གཞན་གྱི་དྡོན་ལ་ཞྡོག་དང་། 
རང་དྡོན་ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། འཚོ་བ་དང་བྲལ་ཏྲེ་སྡོག་འཆད་པ་ལས་མ་འདས་པས་སྡོ། །ཞྲེས་རྲེན་
མྱིན་གྱི་ཕྱྡོགས་གཟུང་བ་ལ་དང་པྡོའ་ིཤན་ཕྱྲེ་བས་སྡོ། །དྲེ་ལར་ཡང་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། གཅྱིག་ཅར་
འཇུག་ན། ཁྱྲེད་ད་དུང་ཅྱི་བྲེད། དང་པྡོ་ནས་སངས་རྒྱས་ན་ཅྱི་ྲེས། འཛེག་པ་ཡང་གྡོམ་པ་རྲེ་རྲེས་འཛེག་པ་
དཀའ་སྲེ། གྡོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་བགྡོད་མྱི་ནུས་པ་ལར། ཞྲེས་སྡོགས་དང་། ངྲེད་རྲེ་མྱིན་པས་ཤྲེས་རབ་གསུམ་
ལ་བརྲེན་ནས་མ་ནྡོར་བར་ཤྲེས། ཆྡོས་སྦྱྡོར་བཅུ་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཅུ་ལ་བསབས། རྒྱུད་སྦྱངས། ཚོགས་
བསགས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན། ཁྱྲེད་ལར་ན་ཚོགས་མ་བསགས། བླྡོ་མ་སྦྱངས།  
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༼༧༣༽  
འཇྱིག་རྲེན་གྱི་བ་བ་ཡང་མྱི་ཤྲེས་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་རྱིག་པ་དང་། ཤྲེས་བའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་
འཇུག་པར་ཇྱི་ལར་འགྱུར། ཞྲེས་སྡོགས་ཤན་འབྲེད་རྒྱས་པར་སྨྲས་པ་དྲེའྡོ། །དྲེ་ལ་བུའྱི་ཕྱྡོགས་ས་ཕྱྱིའྱི་འཚང་
ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་ན། རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་སྡོན་ཡྡོན། སང་ཚང་མ་དྲེས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་གྡོར་མ་ཆག་
གྡོ །བཞྱི་པ་ལན་དངྡོས་ལ། བདག་ཅག་ཇྱི་ལ་བ་དང་། འདྱིའྱི་ལུགས་མཐུན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་མད་དྲེ། 
འདྱིར་ནྱི། དྲེ་ཕྱྱིར་རྲེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅྡོད་པར་བྲེད། །ཅྲེས་དང་། སྡོ་
སྡོ་སྲེ་བྡོ་རྣམས་ནྱི་རྡོག་པས་བཅྱིངས། །མྱི་རྡོག་རྣལ་འབྡོར་པ་ནྱི་གྡོལ་འགྱུར་བས། །རྡོག་རྣམས་ལྡོག་པར་
འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་དྲེ། །རྣམ་པར་དཔྡོད་པའྱི་འབྲས་བུར་མཁས་རྣམས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལར། དབུ་མའྱི་
གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་གྱི་རྱིགས་པ་སྡོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱི་སྲེ་མྲེད་
དུ་རྡོགས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ། ཐྡོས་བྱུང་དང་བསམ་བྱུང་སྡོན་དུ་བཏང་། སྡོར་རྡོག་ཤྲེས་རབ་དྲེས་
ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་བྱུང་བསྡོམས། དྲེ་ལས་བདྲེན་པ་མཐྡོང་དགྡོས་པར་བཤད་གདའ་ན། རང་རྲེའྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཁྱིད་ཀྱི་
ཚེ་དྲེ་འད་ཞྱིག་མྱི་མཛད་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་བདག་ཅག་ལམ་འདྱི་ཀ་གཅྱིག་ཅར་བའྱི་ལམ། དྲེ་གྱིས་
ལའང་། གཅྱིག་ཅར། ཐྡོད་རལ། རྱིམ་གྱིས་པ་གསུམ་དུ་འབྲེད་པས། ཡས་འབབ་དང་ནྱི་མས་འཛེག་གྱིས་
ཞྲེས་པའང་བྡོང་སྡོན་འཕྱྡོང་ཡྱིན་པས་ཚར་བཅད་གསུམ་པར་སྣང་ངྡོ་ཞྲེས་བཤད་པའང་། བྡོང་སྡོན་འཕྱྡོང་གྱི་
ལན་དུ་སྣང་སྲེ། ཧྭ་ཤང་གྱི་ཡས་འབབ་ཅྲེས་པའྱི་མྱིང་དྲེ། གཅྱིག་ཅར་བའྱི་མྱིང་དུ་བསྒྱུར། མས་འཛེག་ཅྲེས་པའྱི་
མྱིང་དྲེ་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་མྱིང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མ་ 



72   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༧༤༽  
གཏྡོགས་ཧྭ་ཤང་གྱི་ལུགས་དང་། ཕྱྱིས་ཀྱི་ཕྱག་ཆྲེན་པ་གྱིས་དྡོན་ལ་ཁྱད་ཆྲེར་མྱི་སྣང་ཞྲེས་པ་ཙམ་གསུངས་
ཀྱི། ཕྱག་ཆྲེན་ལུགས་ལ་ཐྡོད་རལ་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་པ་མྲེད་ཅྲེས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྡོན་ལ་ཁྱད་པར་
མྲེད་པ་ཅྱིས་ཤྲེས་སམ་ན། དགྡོངས་འཚལ་ཅྱིག ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིཆྱིག་ཆྡོད་ལ། །ས་ལམ་རྱི་བའྱི་རྡོངས་པ་
འཁྲུལ། །ཞྲེས་རང་ྱིད་བཞྲེད་པའྱི་ཅྱིག་ཅར་བ་དྲེས། ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་རྱིམ་གྱིས་བགྡོད་མྱི་དགྡོས་པར་བཞྲེད་པ་
འད་ན། དྲེ་འདའྱི་ཅྱིག་ཅར་བ་དྲེ་ནྱི། སངས་རྒྱས་སར་ཡས་འབབ་དང་། ཐྡོག་འབབ་མཚན་ྱིད་པར་སྡོང་འདུག་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུད་དབང་གྱིས་མ་སྱིན་པ་ལ། སྡོང་ལ་ཙམ་བསན་པའྱི་ལམ་དྲེ་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནྱི། 
ཧྭ་ཤང་ལས་ཀང་ཅུང་མྱི་རྱིགས་པར་སྡོང་སྲེ། ཧྭ་ཤང་རང་གྱི་ལ་བ་དྲེ་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་པར་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏྲེ། ཕྱྡོགས་ས་ཕྱྱི་གྱིས་ཀ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་ལ་རྡོད་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྲེ་མད་པར་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཧྭ་ཤང་གྱིས་ཀང་ལམ་སྦྱྱིན་སྡོགས་ལ་བསབ་མྱི་དགྡོས་པར་ཁྡོ་རང་གྱི་ལ་བ་དྲེ་བསངས་པས་ས་དང་
པྡོ་ཐྡོབ་པ་དང་འད་བར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཙམ་ལ་གཅྱིག་ཅར་བའྱི་མྱིང་བཏགས་ཀྱི། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་
ས་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཐམས་ཅད་རྡོག་པས་བརྱིས་ཏྲེ་ཅྱིག་ཅར་དུ་བགྡོད་ཅྲེས་ཁས་མ་བླངས་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅྲེས་པའྱི་མཚན་དྡོན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་བསངས་ཏྲེ། དྲེ་གཅྱིག་པུས་
དབང་ལམ། སྲེམས་བསྲེད་བསྡོ་བ་བསྲེད་རྡོགས་སྡོགས་ཀུན་གྱི་གྡོ་ཆྡོད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་པ་དྲེ་ཡང་། ཧྭ་
ཤང་གྱི་ཕྱྡོགས་དང་ཤྱིན་ཏུ་ྲེ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་དྲེ་འད་བ་དྲེ། ས་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ཟྱིན་པ་ཡང་
ཅྱིས་ྲེས་ཏྲེ། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་རྒྱལ་བས་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  73 

༼༧༥༽  
གསུངས་པའྱི་ལམ་རྱིམ་པར་བགྡོད་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཅྱི་སྲེ་ཚེ་ས་མ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྦྱངས་པས། ཚེ་
འདྱིར་དབང་རྣྡོན་ཅྱིག་ཅར་བར་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་སམ་ན། དྲེས་ན་ས་མ་རྣམས་སུ་ལམ་དང་། ས་ས་མ་འདྱི་ཙམ་
བགྡོད་ནས། འདྱིར་ས་ལམ་འདྱི་ཡན་ཆད་བགྡོད་པས་ཆྡོག་ཅྲེས་པ་ཙམ་རྱིགས་ཀྱི། ཇྱི་ལར་དབང་པྡོ་རྣྡོ་ཡང་
རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ས་ལམ་ལ་གཅྱིག་ཅར་བ་དང་། འཆྡོལ་བ་སྡོགས་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཧྭ་ཤང་
ཆྡོས་ཀྱི་མྲེ་ལྡོང་བསར་བའྱི་ངྡོས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིརང་གཟུགས་ངྡོ་འཛུམ་གསལ། །པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་ལུང་
དང་རྱིགས་པའྱི་མདའ། །ཆྲེད་དུ་མ་གཟས་དྲེ་ལ་ཕྡོག་པར་ངྲེས། །ཞྲེས་རབ་རྡོགས་རྒྱན་གྱིས་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པའྡོ། །འདྱིར་སྐལ་བཟང་མྱིག་འབྲེད་ལས། སགས་བླ་མྲེད་ཀྱི་རྡོགས་རྱིམ་ཟབ་མྡོ་མས་སུ་ལྲེན་པར་
འདྡོད་པ་ཕྱྱིན་ཆད་ཐམས་ཅད། ཡུལ་ཅྱི་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ། བླྡོས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་འཛིན་པར་འཇྡོག་ཟྲེར་བ་འདྱིར་ཁ་
འཆམ་ནས་འྡོང་བ་འདྱི། དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོས་བལས་ན་ཤྱིན་ཏུ་མཚང་ཆྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། མཁས་པར་གགས་
པ་དག་གྱིས་གྲུབ་མཐའ་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་ཇྱི་ཙམ་ཕྱྲེད་ཀང་། ལ་བ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྱི་དུས་ཁྱད་ཆྲེ་བ་ལར་མྱི་
སྡོམ་པར། སྡོམ་དུས་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྲེད་པ་སྡོམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པས། ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་
གྱི་ལ་བ་གྲྭ་མ་ཆགས་པར་ལྡོག་པ་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་ངྡོ་། །ཞྲེས་དང་། རང་ཅག་བྡོད་ཀྱི་མས་ལྲེན་པ་མང་དག་
གྱིས། ཚེ་རྱིལ་པྡོར་གནས་ལུགས་སྡོམ་པར་རླྡོམས་ཀང་། བདག་འཛིན་ཁ་བྲྱི་བ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཡྡོང་བ་འདྱི། 
མས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་སྡོང་བའྱི་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་གྱིས་ཤྱིག ཅྲེས་
བཤད་པ་ 
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༼༧༦༽  
འདྱིས་བཀའ་རྣམ་གྱིས་ལ་ཟུར་ཟ་བར་སྣང་ཡང་། རང་གྱི་ངང་ཚུལ་ངྡོམས་པ་སྲེ། མཐའ་མར་ལ་བ་ཀུན་བཟླྡོག་
གྱི་དབུ་མའྱི་ལ་བ་ལ་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མ་བཞག་པའྱི་གཏམ་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱི་སྐབས་ཀྱི་རྡོད་ལན་
དུ་ཡང་། སྡོར་རྡོག་ཤྲེས་རབ་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས། མཚན་རྡོག་དན་པ་དང་། ཡྱིད་བྲེད་བཀག་དགྡོས་པར་བཤད་
པ་མ་གཟྱིགས་པར་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གནད་འདྱི་དགྡོངས་ནས་མཁས་པ་མཆྡོག་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཤན་འབྲེད་
ལས། ངྲེས་ཤྲེས་འདྱིས་དངས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་འཛིན་དང་། །ཧྭ་ཤང་ལ་བ་མཚུངས་པའྱི་སྐབས་མྲེད་པས། །གྱིས་
པར་སྡོན་དུ་མ་བཏང་ཙམ་འཇྡོག་དང་། །གསུམ་པར་མྲེད་དགག་ནན་འཛིན་གྱིས་ཀ་འཁྲུལ། །ཞྲེས་བཤད་
པའང་། དྡོན་དང་མཐུན་པའྱི་གཏམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེའྱི་རྲེས་འབྲང་ཁ་ཅྱིག བདྲེན་མྲེད་སྡོམ་པའྱི་ཚེ། 
བདྲེན་མྲེད་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་པའྱི་འཛིན་སངས་ལྷང་ངྲེ་བ་དགྡོས་ཏྲེ། ཇྡོ་བྡོ་བཀའ་གདམས་པའྱི་བྲེའུ་བུམ་སྡོན་པྡོ་
ལས། ཁ་ཅྱིག་ཐྡོས་བསམ་དུས་སུ་རང་བཞྱིན་མྲེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། །སྡོམ་དུས་མྱི་རྡོག་འབའ་ཞྱིག་བསྡོམ་
ཟྲེར། །དྲེ་ལ་ན་ནྱི་འབྲྲེལ་མྲེད་སྡོང་ྱིད། །སྡོགས་སུ་བསྡོམ་པར་གྲེན་པྡོར་མྱི་འགྱུར། །དྲེ་ལ་བས་ན་སྡོམ་དུས་
ྱིན་ནའང་། །གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་སྡོགས། །གང་ལ་གྡོམས་པས་སྡོ་སྡོར་བརག་ཅྱིང་། །ཅུང་ཟད་མྱི་
རྡོག་ྱིད་དུའང་གནས་བ། །ཞྲེས་པས་དྡོན་དྲེ་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྲེས་བཤད་པའང་། གནད་མ་ཟྱིན་པ་སྲེ། 
སྡོམ་དུས་མྱི་རྡོག་འབའ་ཞྱིག་བསྡོམ། །ཞྲེས་པའྱི་འབའ་ཞྱིག་ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་དང་། ཅུང་ཟད་མྱི་རྡོག་
ྱིད་དུའང་གནས་བ། །ཞྲེས་པའྱི་ནུས་པས་ལས་དང་པྡོ་པས་འཇྡོག་སྡོམ་རྐྱང་པ་མྱི་བ་བར། དཔད་སྡོམ་དང་
འཇྡོག་སྡོམ་སྲེལ་ནས་བ་ཞྲེས་པའྱི་དྡོན་དུ་སྣང་བའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་གསལ་བྲེད། ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་སྡོང་།  75 

༼༧༧༽  
ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྲེ་སྡོར་རྡོག་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས་དན་པ་དང་ཡྱིད་བྲེད་བཀག་པ་དྲེ། བདྲེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའྱི་དན་
པ་ཡྱིད་བྲེད་བཀག་པའྡོ་སམ་ན། དྲེ་ལ་བུ་དྲེ་བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་དང་། སྡོང་ྱིད་བག་ཆགས་གྡོམས་པ་
ལས། །དངྡོས་པྡོའ་ིབག་ཆགས་སྡོང་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་མྡོད། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ཅྱི་
ཡང་མྲེད་ཅྲེས་གྡོམས་པ་ལས། དྲེ་ཡང་ཕྱྱིས་ནྱི་སྡོང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱྱིས་སྡོང་རྒྱུའྱི་མཚན་མ་
དྲེ་དང་། དྲེ་སྐབས་ཀྱི་ལ་བ་དྲེ་གང་ལ་ངྡོས་འཛིན་དྱིས་ན། དྡོན་དང་མཐུན་པའྱི་ལན་མྲེད་པས། ལྐུགས་པའྱི་རྣམ་
འགྱུར་བཟུང་ན་བཞྱིན་མཛེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། ལ་བ་དྲེ་ཡྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། །ཞྲེས་པའང་རང་
ྱིད་ཀྱི་བླྡོ་སྡོན་ཏྲེ། ལམ་འབྲས་བུ་ལ་གྲུབ་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའྱི་ཞྲེན་པས་སྡོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དུས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོའ་ིལ་བའྱི་མདྡོར་བསྡུས་སུ། གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཁྡོ་ན་ལ་བར་བཞག་པས་སྡོ་ཞྲེས་པའྱི་ལན་ལ། དྲེ་སྐད་
གསུངས་པ་ནྱི། འབྲེན་མ་མཐྡོང་བའྱི་མུན་པའྱི་མདའ་སྲེ། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ལ་བ་དྲེ་ལ་རྡོགས་པ་ཙམ་ལ་ལ་བར་བཞག་
པའྱི་ལ་བ་གཅྱིག་དང་། མས་མྡོང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་ལ་བར་བཞག་པའྱི་ལ་བ་གྱིས་སུ་ཕྱྲེ་ནས། ས་མ་ནྱི་རྒྱུ་
དུས་ཀྱི་ལ་བ་དུག་ཅན་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པས། ལ་བ་དྲེ་ཡྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་དྲེ། ཐྡོས་
བསམ་གྱི་ལ་བ་དྲེ་ལ་ཟྲེར་བ་ལགས། ལ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་གྱིས་ཀྱི་ལ་བ་དྲེ་ནྱི། མས་མྡོང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་
ལ་བ་དྲེ་ལ་འཇྡོག་ཅྱིང་། དྲེར་སྐབས་ཀྱི་ལ་བ་དྲེ་གཙོ་བྡོར་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ལམ་མན་ཆད་ན་ཡྡོད་ཀང་། སྱིར་ལ་
གྲུབ་ག་ལ་འགལ་ཏྲེ། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་པྡོ་གང་རུང་ལ། མས་མྡོང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ལ་བའྱི་མཆྡོག མཚོན་བ་
དྡོན་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ 
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༼༧༨༽  
ལྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་ལར་བདག་གྱིས་རང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྡོ་རྲེའྱི་ཚིག་རྐང་ལས། སྡོན་བླ་མས་རྒྱུ་དུས་ན་
བསན་པའྱི་འཁྡོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་དྲེ་ཙམ་ན་རྡོགས། ཞྲེས་འཁྡོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་ལ་ཁྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་
བསན་པའྱི་འཁྡོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་ཀྱི་ལ་བ་དྲེ། ལམ་དུས་སུ་ལ་བ་མས་སུ་མྡོང་སྲེ། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ལ་བ་
དྲེར་ན་འཕྡོ། ས་དང་པྡོའ་ིཚེ་གྲུབ་མཐའ་ལ་རགས་སུ་ཤར་ཏྲེ། ལ་བ་འཁྡོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་མངྡོན་སུམ་དུ་
རྡོགས། གྲུབ་མཐའ་དང་པྡོ་འཁྡོར་འདས་དབྲེར་མྲེད་ཅྲེས་གགས་པ་དྲེར་ན་འཕྡོ་བར་བཤད་བདྡོག་ཅྱིང་། རྲེ་
བཙུན་འཁྲུལ་བའྱི་དྱི་མ་ཟད་པ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་ནས་ཀང་། དབང་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་གྱི་ལ་བ་
དང་། །མས་མྡོང་སངས་རྒྱས་ས་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག །རྡོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཟླ་བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིས་བསན། །ཅྲེས་
བཤད་པ་ལགས། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། འབྲེན་མ་མཐྡོང་བར་མུན་པའྱི་མདའ། །འཕན་དྡོན་མྲེད་དྲེ་འཕྲེན་མཁན་
མང་། །ཞྲེས་པ་དྲེར་གདའ་འྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་ཡྱིན། །དྲེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལར་མྱུར་ན་ཡང་། །གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་སད་དགྡོས། །ཞྲེས་པའང་
རང་ཚིག སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་ཤྲེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཞྲེས་པ་དང་ནང་འགལ་བ་དང་། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོ་ལ་སུན་འབྱིན་པ་སྲེ། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྡོམ་
ལས་ལྡོགས་སུ་བཀར་བས་སྡོ་ཞྲེས་པའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་འདའྱི་སུན་འབྱིན་གྱིས་ཀའང་ལར་སྣང་སྲེ། སྡོང་ྱིད་སྱིང་
རྲེ་སྡོགས་སྡོམ་པ། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཁྡོ་ནའྱི་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་ཡྡོད་ན། ཕྱྱི་མ་དྲེ་དང་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་
མྡོད། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེ་སྡོགས་སྡོམ་པ། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་ 
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༼༧༩༽  
བཤད་པའྱི་མས་ལྲེན་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕར་ཕྱྱིན་ཁྡོ་ནར་མ་ཟད། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་གྱི་མས་ལྲེན་འདྱི། 
མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་སྡོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ་རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་དྱི་ཙམ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྡོང་
ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་ཤྲེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཞྲེས་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་གྱི་མས་ལྲེན་འདྱི་མདྡོ་རྒྱུན་ཀུན་གྱི་མས་ལྲེན་ལ་དགྡོས་
སྡོ། །ཞྲེས་སྨྲ་བཞྱིན་དུ། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྱི་སྡོམ། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རྲེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ལས་ལྡོགས་སུ་བཀར་རྡོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་སྡོན་སྦྱྡོར་བའྱི་གསུང་དུ་སྣང་ཡང་རང་གྱི་ངང་ཚུལ་གསལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་
མཛོད་ལས། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་པྡོ་ཆྲེ། །རྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཆྡོས། །མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་
གུས་པས་བསྲེན། །འདྱིའྱི་ཞྲེ་འདྡོད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོའ་ིལམ་རྡོད་པ་ཅན་དུ་གཏྡོང་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ལ། སྱིར་ན་རྡོད་
པ་འབྱུང་བ་ཙམ་གྱི་རྡོད་པ་ཅན་དུ་འདྡོད་ན། ཐྲེག་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་རྡོད་པ་ཅན་ཏྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་བཀར་བསྒྲུབས་པ་
མདྡོ་སྲེ་རྒྱན་དུ་གསུངས་པ་དང་། བྲེ་བྲག་གསང་སགས་བཀར་བསྒྲུབས་པ་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་དང་། 
ཞྲེས་སྡོགས་དང་། བརྡོད་པར་བ་བ་ལ་རྱིགས་པས་གནྡོད་ནུས་པ་རྡོད་པ་ཅན་དུ་བཞག་པ་ནྱི། དགྡོངས་འགྲེལ་
ལས། ཆྡོས་འཁྡོར་དང་པྡོ་དང་བར་པ་རྡོད་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དང་། དབུ་མ་པས་བསྡོད་ནམས་མྱིན་པ་
བཟླྡོག་པ་ལ་བདག་ཟླྡོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་ལ་བ་ཀུན་བཟླྡོག་པའྱི་རྱིགས་པས་གནྡོད་པས། དྲེ་
གྱིས་རྡོད་པ་ཅན་སང་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྲེས་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ལ་གྱིས། དངྡོས་དང་འཕྡོས་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི་གཞུང་གྱི་དངྡོས་བསན། ཡང་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ 
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༼༨༠༽  
ཡྱི། །མདྡོ་ལས་ཇྱི་ལར་འབྱུང་བཞྱིན་གྱིས། །ཡང་ན་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ཡྱི། །རྒྱུད་སྲེ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་
ལྡོངས། །ཞྲེས་ལུགས་དྲེ་གྱིས་གང་རུང་དང་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་ཤྱིག་ལ་མས་ལྲེན་བའྱི། དྲེ་གྱིས་དང་མྱི་
མཐུན་པ་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལ་མས་ལྲེན་བ་མྱི་རྱིགས་ཞྲེས་པ་ཙམ་དུ་སྣང་ཞྱིང་། རབ་དབྲེ་འདྱིའྱི་ཕྱྡོགས་ས་མ་
ཡང་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་བདྡོག་པས། ཕྱག་ཆྲེན་པ་ཁྡོ་ནས་འབྲེན་དུ་ངྡོས་བླངས་གནང་རང་མྱི་དགྡོས་པ་འད། འྡོན་
ཀང་ཐྲེག་ཆྲེན་རྣམ་གྱིས་དང་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། དྲེ་དག་སར་ྱིད་དུ་བཀར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པས། ད་ལ་རྡོད་མྲེད་དུ་
གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་འཕྡོས་དྡོན་ནྱི། དྲེང་སང་གྱི་ཕྱག་ཆྲེན་རྡོད་པ་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ལས་འཕྡོས་ནས། 
དགྡོངས་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའྱི་ཆྡོས་འཁྡོར་དང་པྡོ་གྱིས། བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ལ་རྱིགས་པས་གནྡོད་པའྱི་རྡོད་པ་
ཅན་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡང་སྐབས་མ་ཕྱྲེད་པ་སྲེ། རྣམ་རྱིག་པ་ཁ་དང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པའྱི་
ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྡོན་པའྱི་ཤྲེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྡོ་དང་དྡོན་གྱི་མདྡོར་བཤད་ཀང་། དབུ་མ་པས་དང་དྡོན་གྱི་མདྡོ་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། དྲེའྱི་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་རྱིགས་པས་གནྡོད་པ་ཁས་བླང་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། དྲེ་ཁས་བླངས་ན་ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་ལ་བདྲེན་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཡྡོད་པར་ཁས་བླང་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དབུ་མ་པས། ལ་བ་ཀུན་བཟླྡོག་གྱི་རྱིགས་
པས། བདག་ཟླྡོག་ལ་གནྡོད་གསུངས་པ་ཡང་། ལ་རྱིམ་དྲེ་གྱིས་ངྡོས་མ་ཟྱིན་པ་སྲེ། དྲེ་ལར་གནྡོད་ན། བདག་
ཟླྡོག་གྱི་རྱིགས་པས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདྲེན་མྲེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྲེ་ལ། རྱིགས་པ་ཕྱྱི་མས་གནྡོད་དགྡོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གསུང་ལས་འདྱིར་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ལའྡོ་སམ་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་
དག་པས་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་དགག སུ་ཞྱིག་ 
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༼༨༡༽  
གྱིས་རྡོད་པ་ནུས་ཏྲེ། ཞྲེས་སྡོགས་ཀང་མ་འབྲྲེལ་བ་ཁྡོ་ན་སྲེ། རྡོད་གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྱིན་ངྲེས་པ་ལ་རྡོད་པ་
མྱི་འབྱུང་ཡང་། ཕྱག་ཆྲེན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པར་རླྡོམ་པའྱི་ཞྲེ་འདྡོད་དྲེ་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རྡོད་པར་སྣང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་ལྷུང་། །ཞྲེས་པའང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡོ་
སྡོ་སྲེ་བྡོས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར་འགྡོག་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་པར་སྡོམ་རྱིམ་ལས་གསུངས་པ་དང་། 
ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ལའང་དྲེ་དག་ལས་ལྡོགས་སུ་བཀར་བའྱི་ཕྱྱིར་འགྡོག་སྡོམས་ལས་ཡྱིན་པས་དྲེ་ཡང་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞྲེས་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི་དྲེ་འད་ཡང་ངྲེས་པ་མ་རྲེད་པའྱི་སྨྲ་བ་སྲེ། སྡོམ་རྱིམ་ལས། བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ནྱི། འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་ཡྱིན་ལ། 
འགྡོག་སྡོམས་ནྱི། སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྡོམས་འཇུག་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ནྱི། དམན་པའྱི་ལྷག་
མྲེད་མང་འདས་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྲེ་ལར་ན་ཡང་། ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་ལྷུང་། །ཞྲེས་
པ་ནྱི། མཐར་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་ལྷུང་བའྱི་རྒྱུ་བྲེད་ཅྲེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཏྲེ། ལམ་འདྱི་ལ་བརྲེན་ནས་འཚང་རྒྱ་
བས་པས་གཞན་ལ་ལྡོས་མྲེད་དུ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། རྡོགས་
ལྡན་མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་བཤད་པ་མྲེད། །དྲེས་ན་རྡོགས་ལྡན་བླུན་པྡོ་ལ། །གགས་
ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་མྱིན། །ཞྲེས་པའང་མྱི་འཐད་དྲེ། སྒྲ་མདྡོར་བུདྡྷ་རྡོགས་པ་ལའྡོ། །ཞྲེས་པའྱི་བྱིངས་ལ་སྒྲ་
སྒྲུབ་མཛད་ནས། རྡོགས་ལྡན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་སྣང་ངྡོ་། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་ནྱི་སྡོས་པ་ཆྲེ་
ཞྱིང་དྡོན་ཆུང་བ་སྲེ། རྡོགས་ལྡན་ 
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༼༨༢༽  
གྱི་སྒྲ་བཤད་ཚང་ན་རྡོགས་ལྡན་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། རྡོགས་པ་དང་ལྡན་ན་རྡོགས་ལྡན་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་
པའྱི་གནད་ཁྡོང་དུ་མ་ཆུད་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། མཚོ་ལས་སྲེས་ན་མཚོ་སྲེས་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། ལག་
པ་དང་ལྡན་ན་ལག་ལྡན་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་སྡོགས། ཐད་སྡོའ་ིབར་ཆད་གཞག་མཚམས་མ་འཆྡོལ་བ་གཅྱིག་
དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྱིར་ཡང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པའྱི་རྣམ་བཅད་ཀང་རྡོགས་
དགྡོས་སྡོ། །དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་རྡོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་འབྱུང་ཡང་། རྡོགས་ལྡན་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་
སད་མ་གགས་ཏྲེ། མྱི་ལག་པ་དང་ལྡན་ཡང་ལག་ལྡན་གྱི་ཐ་སད་མ་གགས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཡང་གསུང་ལས། 
དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱ་ལས་རྡོགས་ལྡན་གཅྱིག་ཅྱི་ལ་མྱི་དགའ། གྲུབ་ཐྡོབ་ཀང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པ་
ལ་བས་པས་སྡོན་བརྡུང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་འད་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་བཤད་འཇུག་མུ་བཞྱི་ཙམ་ཡང་མ་
དགྡོངས་པ་སྲེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡྡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡྡོད་པ་དང་། 
རྡོགས་ལྡན་གྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་ལ་དྲེ་དང་དྲེ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ན་གསུང་རབ་ཀྱི་བར་
ཆད་འཆྡོལ་ཞྱིང་། སྒྲ་བཤད་དུ་ཡྡོད་ལ་འཇུག་ཏུ་མྲེད་ཅྲེས་པ་དྲེ་ངྡོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །སངས་རྒྱས་ལ་རྡོགས་ལྡན་སྒྲ་སྒྲུབ་མཁས། །གྲུབ་ཐྡོབ་གཞན་རྡོགས་ལྡན་ཁྱུ་ནས་བུད། །རང་བཞྲེད་པའྱི་
གྲུབ་མཐའྱི་ར་བ་དང་། །འགལ་མྱི་འགལ་གཟུ་བྡོས་དཔྡོད་པ་ཞུ། །ཐུན་མྡོང་བའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཙམ་ཐྡོབ་པས་གྲུབ་
ཐྡོབ་ཏུ་འགྡོ་ན་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་ཕལ་ཆྲེར་གྲུབ་ཐྡོབ་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བམས་མགྡོན་གྱིས། ས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྲེས་པར་བ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་དང་། གྲུབ་ 
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༼༨༣༽  
པ་དག་ཏུ་ཡང་འདྡོད་དྡོ། །ཞྲེས་ཐྲེག་ཆྲེན་སྦྱྡོར་ལམ་མན་ཆད་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ས་དང་། ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ལ་
གྲུབ་པའྱི་ས་ཞྲེས་པའྱི་བར་ཆད་བཞག་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་ནས། གྲུབ་ཐྡོབ་ཅྲེས་པའྱི་གངས་སུ་འགྡོ་
ཞྱིང་དྲེ་མ་ཐྡོབ་ན་མྱི་འགྡོ་བའྱི་གནད་ཀ་དྲེ་ཀར་མཆྱིས་པས། སྡོན་བརྡུང་རྒྱུ་ཡྡོད་མྲེད་དྲེ་ཀར་ཞུས་པས། ལུང་
བསན་གསལ་པྡོར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། ལ་ལ་མས་དང་གྡོ་བ་དང་། །རྡོགས་པ་ཞྲེས་བ་
རྣམ་པ་གསུམ། །ཞྲེས་པ་ནས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྱིན་ན་འཕགས་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་མས་དྲེ་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྱི་
བར་དངས་ནས་ཞྲེས་པ་ནྱི། མུན་པའྱི་མདའ་སྲེ། ངྲེད་ཅྱི་ཟྲེར་མ་དགྡོངས་པ་དྱི་རུང་མཛད་པས་སྡོ། །རྡོངས་པ་
བསལ་བར་བའྡོ། །མས་རགས་ལ་ཟྲེར། མྡོང་བ་རགས་ཅན་འྡོད་གསལ་དྲེ་དྡོན་སྒྱུ་ལུས་ཡྱིན། རྡོགས་པ་ལྷག་
མཐྡོང་ལ་ཟྲེར། གྡོ་བ་ཡུལ་རྲེད་པ་ཙམ། ཐྡོས་བསམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་མྡོང་བ་དྡོན་སྱི། རྡོགས་པ་རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་
སུམ། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་བཟང་ངན་དུ་བཞག་པ་ལགས་སྡོ། །གྡོ་བ་དང་ནྱི་རྡོགས་པ་གྱིས། །རྣམ་གངས་སྒྲ་ཡྱིན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྱིག །རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་ལ་ལྡོ་ཙཱ་བས། །འགྱུར་གྱི་དབྲེ་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད། །འདྱིས་གྡོ་རྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་ན་
ས་དང་ཕྱྡོགས་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྲེད་མཚུངས་པས་སྡོ་ཞྲེས་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། འདྱི་ནྱི་མུན་
པའྱི་ནང་ནས་གྱིད་ཀྱི་མདའ་ཁྡོ་ནར་སྣང་ངྡོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། རབ་དབྲེར། མྡོང་བ་ངན། གྡོ་བ་འབྲྱིང་། 
རྡོགས་པ་བཟང་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཕྱྡོགས་སར་བས་ནས། མས་ཞྲེས་པ་རྡོག་གྲེ་ལ་གགས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་མས་སུ་
མང་བ་ཙམ་མམ། རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་གགས་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་མས་མྡོང་ཙམ་ནས། སྡོ་སྡོ་རང་རྱིག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ལ་བྲེད་པ་གསུམ་ལས་གང་ཡྱིན་ 
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༼༨༤༽  
ཞྲེས་དཔད་ནས་དྱིས་པ་ལ། མས་དང་མྡོང་བ་སྡོ་སྡོར་ཕལ་ནས་མས་རགས་ལ་ཟྲེར། མྡོང་བ་རགས་ཅན། 
འྡོད་གསལ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཞྲེས་སྡོགས་ནྱི་འཕགས་ལམ་དུ་གྱུར་པའྱི་མས་དང་མྡོང་བ་མྲེད་པར་སྡོང་བས་སྱིང་
པྡོས་དབྲེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མས་དང་མྡོང་བ་སྡོ་སྡོར་ཕལ་ནས་མྡོང་བ་དྲེ་འྡོད་གསལ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཐྡོས་
བསམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་གང་ལ་བྲེད་མཐའ་གྱིས་པའྱི་ལན་ཙམ་ལས་དངྡོས་ལན་མ་བྱུང་བས་སྱིང་པྡོས་དབྲེན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མས་རགས་ལ་ཟྲེར། མྡོང་བ་རགས་ཅན་འྡོད་གསལ་ཞྲེས་པ་མྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་རང་
བཟྡོའ་ིརྲེས་སུ་མཁས་པར་རླྡོམ་པ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཤྡོར་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ། མས་སུ་མྡོང་བ་ཞྲེས་
པའྱི་བར་གྱི་ཚིག་མྱི་མངྡོན་པར་བས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པ་ལ་མས་དང་མྡོང་བ་སྡོ་སྡོར་ཕལ་བའྱི་བཤད་པ་
མཁས་པ་ལ་མ་གགས་ཤྱིང་། དྡོན་ལ་ཡང་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱིར་རགས་དང་རགས་ཅན་ཞྲེས་པ་ཙམ་
ལ་ངྡོ་མཚར་དུ་ཅྱི་ཡྡོད་དྲེ། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་དབང་ལས་ཐྡོབ་པ་ལམ་ལ་གྡོམས་པ་ལ་བ་ལ་མས་སུ་
མྡོང་བ། གྲུབ་མཐའ་ལ་རགས་སུ་ཤཤར་བ། འབྲས་བུ་ལ་དྡོན་མ་ལུས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས། རྒྱུ་རྒྱུད་ཐབས་
རྒྱུད་འབྲས་རྒྱུད་བར་གྱི་གནད་ཐམས་ཅད་དྡོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཆད་ཅྱིང་མས་སུ་ལྲེན་པའྱི་ཚེ་ལ་བ་ལ་
མས་སུ་མྡོང་བ་དྲེ། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ལ་རགས་སུ་ཤར་བ་ཞྲེས་པ་དྲེ་འབྱུང་། 
མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ། དྡོན་མ་ལུས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་པ་དྲེ་འབྱུང་བར་བཞྲེད་པ་
ནྱི་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལུགས་མཆྡོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁྱྲེད་ཀྱི་རགས་དྲེ་རྒྱུ་ལ་ངྡོས་བཟུང་བ་འད་སྲེ་
ཇྱི་ལར་ལགས་སམ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་ཡང་རྣམ་རགས་མཚན་མ་ཞྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་ངྡོ་བྡོ། རགས་འབྲས་བུ། 
མཚན་མ་རྒྱུ་ལ་ངྡོས་བཟུང་མཆྱིས། གྡོ་བ་ཡུལ་རྲེད་ཙམ་ཞྲེས་དང་། རྡོགས་པ་ལྷག་མཐྡོང་ཞྲེས་པ་དང་། རྡོགས་
པ་རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་ཟྲེར། དྲེའྱི་ཕྱྱིར་བཟང་ངན་ 
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༼༨༥༽  
དུ་བཞགས་གསུངས་པ་ནྱི། རྡོགས་པ་གསལ་དང་མྱི་གསལ་ལ། །གྡོ་དང་རྡོགས་པར་འདྡོགས་ན་ཐྡོགས། །ཞྲེས་
བཀའ་སྩལ་པ་དྲེ་གདའ། གལ་ཏྲེ་གྡོ་བ་ཐྡོས་བསམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་ཟྲེར། རྡོགས་པ་རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་
ཟྲེར་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཡང་། རྡོགས་པ་མྱི་གསལ་བ་ལ་གྡོ་བ་ཞྲེས་བཤད་པར་སྡོང་བས། གྡོ་དང་རྡོགས་པར་
འདྡོགས་ན་ཐྡོགས། །ཞྲེས་གནང་བ་སྦྱྱིན་པ་དྲེ་ཀར་མཆྱིས་པས་འཆྱིང་བ་དམ་པྡོ་ལས་རང་གྡོལ་ཡྱིན་ནྡོ། །བུདྡྷ་
རྡོགས་པའམ་གྡོ་བ་འདྱིས་གྡོ་རྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་ན་ས་དང་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར། ཞྲེས་པའྱི་མཚུངས་
པ་ནྱི་བཞད་གད་དྲེ། ངག་ཕྱྡོགས་ས་དང་འྡོད་ཟྲེར་དང་། །བ་ལང་མྱིག་དང་རྡོ་རྲེ་དང་། །མཐྡོ་རྱིས་ཆུ་དང་དྡོན་
དགུ་ལ། །མཁས་པས་གཽ་སྒྲ་ངྲེས་པར་བསད། །ཅྲེས་པ་ལར། གྡོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ། ངག་ཕྱྡོགས་སྡོགས་དྡོན་དགུ་ལ་
ཚིག་འགྡོས་དབང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་སྐབས་སྱིད་ཀང་། དྲེ་དག་ཀུན་གྱི་སྐད་དྡོད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྲེ་ཡྱིན་ན་གྡོ་
སྒྲ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་དག་ཕྱྡོགས་སྡོགས་དགུ་ཆར་ཡྱིན་ཞྲེས་ཁས་བླང་དགྡོས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྡོ་རྡོགས་
གྱིས་ལ་སྐད་དྡོད་གཅྱིག་གྱིས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། རྲེ་གཅྱིག་དང་ནྱི་སྡོས་བྲལ་
དང་། །སྡོགས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་མ་འཚལ་བར་དགག་བཞྲེད་པར་འདུག་པས། རྲེ་གཅྱིག་ནྱི་སྦྱྡོར་ལམ་མཚན་ྱིད་
པ། སྡོས་བྲལ་མ་དག་པའྱི་ས། རྡོ་གཅྱིག་དག་ས། སྡོམ་མྲེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྡོ། །ཅྱི་སྲེ་འཕགས་པའྱི་སར་
བྲེད་ན། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་ན། དྲེ་བཀྡོད་ནས་གསུང་རྱིགས་ཏྲེ་མ་
བྱུང་བར་ཟད་དྡོ། །ཞྲེས་བ་བ་བྲྱིས་སྡོ། །དྲེའྱི་ལན་ནྱི། དྲེ་འད་མདྡོ་རྒྱུད་དང་འགལ་ཏྲེ། མདྡོ་རྒྱུད་ལས་དྲེ་འད་མ་
བཤད་པས་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་བར་སྣང་བས་ 
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༼༨༦༽  
དྲེ་བཤད་པའྱི་སྒྲུབ་བྲེད་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཡྡོད་ན། དྲེ་གསུང་བར་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངྡོ་། །ཞྲེས་
གསུངས་སྡོ། །ཡང་གན་མཛོད་ལས། འདྱིའྱི་ཅལ་རྒྱུགས་ལ་བརྲེན་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཧྭ་ཤང་གྱི་འདྡོད་པ་
དང་མཚུངས་པར་སྨྲ་བ་བྱུང་བས། ཕྱྡོགས་ཚར་བཅད་པས། རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་པའྱི་རྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལར་
སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ྱིད་དྡོ། །ཞྲེས་པ་བྲྱིས་སྡོ། །འདྱིའྱི་ལན་ནྱི། འདྱིའྱི་རྡོད་སྡོང་གྱི་ལན་དང་། གནྡོད་བྲེད་ལུང་རྱིགས་
ཐམས་ཅད་ཀང་ལར་སྣང་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཞྲེས་ཁྡོ་བྡོས་རྲེ་རྲེ་ནས་ངྡོ་སད་ཟྱིན་པས། དཔྡོད་ལྡན་གཟུར་བྡོར་གནས་པ་
དག་གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་བའྱི་བླྡོས་ཕྱྡོགས་ས་ཕྱྱི་ལ་གཞྱིག་བརག་ལྲེགས་པར་བཅུག་པའྱི་སྡོ་ནས་ཡྱིད་
ཆྲེས་པར་མཛོད་ཅྱིག ས་ལྡོ་ཙཱ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ནྱི། ཆྡོས་དང་མཐུན་པར་བརལ་བའྱི་སུན་འབྱིན་གྱི་སྡོ་
ནས་སུས་ཚར་གཅྡོད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དཔལ་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་ཕྱྱིན་ལྡོག་གྱིས། །འབད་
དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་ཟླྡོག་སྲེ། །བླྡོ་ནྱི་དྲེ་ཕྱྡོགས་འཛིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞྲེས་པ་ལར་གཞྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་འྡོད་གསལ། ལམ་
ལྷན་སྲེས་ཕྱག་ཆྲེན། འབྲས་བུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ན་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གནད་དྲེས་ན་རབ་དབྲེའྱི་བསན་བཅྡོས་དག་ལ། དཔལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ྱིན་ལན་
གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་ཕྱག་བ་བར་རྱིགས་ཏྲེ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དཀར་པྡོ། འདྱིའྱི་ལན་འདྲེབས་པ་ལ་ཡང་དང་
ཡང་དུ་སྐུ་སྲེ་བ་བསམ་བཞྱིན་བཞྲེས་དགྡོས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ས་པཎ་ཆྲེན་ལ་འཁྡོན་འཛིན་མྱི་མངའ་
ཡང་། །ཆྡོས་ལྡོག་སྨྲ་ལ་ཚར་གཅྡོད་བརྒྱ་ཕག་གཏམ། །གཞྱི་གནས་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་མྱི་གདའ་ནའང་། །ལམ་
དང་པྡོ་འདྱི་ཡྱི་ཕྱྡོགས་སུ་འགྱུར། །ལམ་དང་པྡོ་ཡ་ཡྡོ་མྱི་གདའ་ནའང་། ། 
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༼༨༧༽  
གཏམ་དང་པྡོར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་འཁྱྡོག །ཁྡོང་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྱི་གདའ་ནའང་། །ཆྡོས་ཚད་མར་
སྨྲ་བའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་བཞྲེངས། །ཞྲེས་ཀང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་སྨྲས་སྡོ། །ྱི་མས་གདུངས་པའྱི་གྱིས་འཐུང་པདྨའྱི་
མཚོར། །བསྱིལ་བའྱི་གྱིས་འཐུང་འྡོད་ཟྲེར་བརྒྱ་བའྱི་ཕྱྡོགས། །གཞྡོམ་ཆྲེད་སང་བས་ཞུགས་ཞྲེས་སན་ངག་
མཁན། །རབ་རྡོག་རྒྱན་ལ་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ཇྱི་སྐད་སྨྲ་འདྱི་བདྲེན་ནམ་གཞན་ཞྱིག་ཅྲེས། །ལྡོག་ཏུ་མ་
གྱུར་རྒྱལ་བའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དགྡོངས། །རྣམ་དཔྡོད་མྱིག་བྲལ་གཟུར་མྱི་གནས་པ་འགས། །ཅལ་ཅྡོལ་སྨྲ་ལ་བ་
སྤུ་གཡྡོ་རྲེ་སྐན། །ཡང་སྨྲས་པ། དཀའ་སད་དག་པྡོའ་ིསྱིན་རུམ་ནས། །མྡོས་གུས་ཕྱྡོགས་མྲེད་ྱི་མ་
ཤར། །མས་དང་རྡོགས་པའྱི་བཞྱིན་རས་གསལ། །ཕྱག་ཆྲེན་པ་དག་ཨ་རྲེ་སྱིད། །འདྱི་བཀའ་བརྒྱུད་གྡོང་མའྱི་
རྣམ་ཐར་ཡྱིན། །རང་མྱི་ཕྱྲེད་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་ན་བཞུགས། །སྡོལ་འདྱི་ལ་འདུན་པའྱི་བླྡོ་ཡྡོད་ན། །ཁྡོང་དྲེ་བཞྱིན་
མཛད་ན་མྱི་ལྲེགས་སམ། །ཆགས་སང་དག་པྡོའ་ིཆུ་འཛིན་འཐྱིབས། །ལུང་རྱིགས་འབྲུག་སྐད་སྡོང་སྒྲ་
སྒྲྡོག །དག་སྣང་ྱི་མ་འཆར་དུས་མྲེད། །རྡོག་གྲེ་མཁན་རྣམས་འྡོ་རྲེ་བརྒྱལ། །དྲེ་རྡོག་གྲེ་ཡྡོངས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
ཡྱིན། །ཕྱྱི་རྱིག་པ་སྦྱངས་ཀང་དྲེར་མ་འཕྱན། །ནང་རྱིག་པ་ཀུན་ལ་རྣམ་དཔྡོད་གསལ། །ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་མ་
ཞྲེན་མས་རྲེ་དགའ། །དུས་ད་རྲེས་པདྨ་དཀར་པྡོ་ཡྱིས། །ཡུལ་དབུས་གཙང་ས་སའྱི་ཞལ་འཛིན་ལ། །ལུང་
རྱིགས་པའྱི་ཅྡོ་འདྱི་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། །མཚོན་རྣྡོན་པྡོ་མྱིན་ཡང་ཐལ་ནས་སྡོང་། །ཁྡོང་རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུའྱི་ཡ་
ལད་མནབས། །ྡོན་མྡོངས་པའྱི་རུ་མཚོན་རྩུབ་ཀང་འཇམ། །ཞལ་དགྲེས་པའྱི་འཛུམ་མདངས་འགྱུར་མྲེད་
ཅྱིང་། །དུས་ཀུན་ཏུ་མཇལ་བའྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་མཛོད། །ཅྲེས་ཀང་སྨྲས་སྡོ། །ཡང་སྨྲས་པ། ས་ས་བྡོའ་ིགངས་ལ་ྱི་
མ་ཤར། ། 
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༼༨༨༽  
བླྡོ་འཁྲུལ་བའྱི་མུན་རུམ་དབངས་སུ་ཡལ། །དྡོན་མ་ནྡོར་གནད་ཀྱི་རང་གཟུགས་མཐྡོང་། །སྲེམས་བདྲེ་ཆྲེན་ངང་
དུ་ྡོལ་ལ་ཐྡོང་། །དཔལ་ལྡན་ས་ས་བྷྡོ་ཉའྱི་རྡོ་རྲེ་གདན། །ས་ས་ལྡོ་ཙཱ་འཇམ་པའྱི་རྡོ་རྲེ་དངྡོས། །ལུང་རྱིགས་མན་
ངག་ཡྱིད་ཆྲེས་བསླུ་བ་མྲེད། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་ཕྱྡོགས་བཅུར་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །ཅྲེས་པ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་
རབ་ཏུ་དབྲེ་བའྱི་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དྡོན་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོའ་ིགསལ་བྲེད་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ལ་རྡོད་པ་སྡོང་
བའྱི་རྣམ་བཤད་འདྱི་ཡང་། བཀའ་དྱིན་གཞལ་དུ་མ་མཆྱིས་པ་འཇམ་མགྡོན་བླ་མ་བླྡོ་གྡོས་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གྱིས་བསྲེན་པས་ཕྱྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐྲེག་པ་ལ་བླྡོའ་ིསྣང་བ་ཅུང་ཟད་
གསལ་ཞྱིང་། དྱིན་ཅན་བླ་མ་སན་བརྒྱུད་འཛིན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་བླ་ཆྲེན་ཚར་པ་བླྡོ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། འཇམ་
མགྡོན་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་ཀུན་དགའ་གྡོལ་མཆྡོག་བླྡོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའྱི་སྲེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས། 
ཟབ་གསལ་སན་བརྒྱུད་ཀྱི་གནད་ལ་དཀར་བའྱི་བག་ཆགས་སད་པ། ཤཀའྱི་དགྲེ་སྡོང་རྱིག་པ་འཛིན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཅྲེས་བ་བས། རང་གཞན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་དག་གྱིས། འདྱི་ལ་ལན་དུ་འྡོས་པ་ཞྱིག་
བྲྱི་བར་འྡོས་སྡོ། །ཞྲེས་དས་རྱིང་པྡོ་ནས། རྣ་བར་འཁྱུད་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་མཆྡོག་པདྨ་དཀར་པྡོ་ཡང་ལན་གྱི་རྣམ་
པ་འདྲེབས་པ་པྡོ་སུ་གང་དག་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་དགྲེས་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ཞྱིག་གྡོ །ཞྲེས་ཐྡོས་པས་རྐྱྲེན་བས་ཏྲེ། ས་
སྡོང་ཞྲེས་པ་ཤྱིང་མྡོ་བའྱི་ལྡོ། རྱི་བྱིའྱི་རྒྱལ་སྱིད་མཁའ་ལ་ཤར་བས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྲེན་འབྲྲེལ་འགྱིག་པའྱི་དུས་
བཟང་། འཇམ་མགྡོན་ས་ལྡོ་ཙཱ་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྱིའྱི་ྱིན། བང་ཕྱྡོགས་སའྱི་ཐྱིག་ལྲེ་
གཙང་པྡོ་གདྡོང་བ་རྡོད་གཤྡོངས་ཞྲེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་འཆྱི་མྲེད་ཆྡོས་ཀྱི་སྲེད་ཚལ་དུ་སྦྱར་
བའྡོ།།  ༈  །།  
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༼༨༩༽  
ནྡོར་བུའྱི་ས་འཛིན་མཐྡོན་པྡོའ་ིརྲེར། །ཀུནྡའྱི་ཕྡོན་པྡོ་ལར་དཀར་བའྱི། །གངས་རྱིའྱི་དུམ་དཀྱིགས་རྣམ་བཀའྱི་
མཁར། །གཙང་སྡོད་ནྡོར་འཛིན་ལྲེ་བའྱི་དབུས། །དག་བགྲེགས་འདར་བྲེད་དཔའ་བྡོ་མཆྡོག །ཆྡོས་སྡོང་རྡོ་རྲེ་
གགས་དཀར་གྱི། །རྱི་མྡོ་ས་ལ་མ་མས་པར། །བགང་ཡས་བསྡོད་ནམས་ཡྡོངས་འདུའྱི་ཁྱིར། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའྱི་རྱིགས་བཟང་གྱིས། །དག་ཚོགས་འདུལ་བའྱི་རྡོ་རྲེ་མཆྡོག །མྱི་དབང་མཆྲེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་གྱི། །མ་ལ་ཡ་
རླུང་གྱིས་བསྐུལ་བས། །རབ་དབྲེའྱི་གཞུང་ལ་འཁྲུལ་སྲེལ་བ། །སར་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་དྱི་བཟང་གྱིས། །དཀར་
ཕྱྡོགས་ཆྡོས་སྲུང་བུང་བའྱི་ཚོགས། །བསྡུས་ནས་དག་བགྲེགས་རྱིང་དུ་སྡོད། །དཔྡོད་ལྡན་མཁས་པ་ཡྱིད་འཕྡོག་
ཅྱིང་། །འཁྲུལ་མྲེད་ཕྱག་ཆྲེན་ལམ་པྡོ་ཆྲེར། །སྐལ་བཟང་དངས་ནས་མཐར་ཐུག་གྱི །ཟག་མྲེད་བདྲེ་ལ་འགྡོད་
པར་ཤྡོག །ཕྱྡོགས་འདྱིར་ཆྡོས་བཞྱིན་ས་སྡོང་བའྱི། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡུམ་དང་བཅས། །རྱིགས་སས་མཆྲེད་
གང་དྲེ་ཡྱི་ཡུམ། །སས་ནྱི་དཔལ་གྱི་འབྡོར་བས་ཕྱུག །དབུ་རྡོག་རབ་བཙན་མངའ་ཐང་གྱི །ཆབ་སྱིད་འཇམ་
དར་ཆྲེ་བ་དང་། །སན་གགས་ཕྱྡོགས་ཀྱི་མཛེས་མ་ཡྱི། །རྣ་བའྱི་རྒྱན་དུ་མཛེས་གྱུར་ཅྱིག །རྐང་འཐུང་ཟླ་ཤྲེལ་
གྲེགས་བུ་ལ། །ཕྱག་ཆྲེན་འཁྲུལ་སྲེལ་རྱི་མྡོའ་ིགཟུགས། །མཛེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པ་འདྱིས། །ལྡོག་ལའྱི་
མུན་སྤྲུལ་སྡོམ་པས་མཚར། །ཐུབ་དབང་ཡྡོངས་འདུས་གསུམ་སྡོང་དང་། །བདུན་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་
པ། །ལྕགས་ཕྡོ་སག་གྱི་བགང་གཞྱི་ལ། །མདར་སྡོད་རྣམ་རྒྱལ་སག་རྲེ་ཡྱི། །ཕྡོ་བྲང་ཆྲེན་པྡོའ་ིཡང་རྲེ་རུ། །ཡྱི་
གྲེའྱི་རྱིག་བྲེད་བཟང་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་བཟང་དང་རྐྡོས་བྲེད་མཁན། །བྱི་ཤྭའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་མཁར་
བ། །བླྡོ་གྡོས་ཀུན་དགའ་བཟང་པྡོ་དང་། །དྲེ་སྡོབ་བམས་པ་ཆྡོས་བཟང་སྲེ། །དག་བྲེད་རབ་འབམས་ནམ་མཁའ་
དང་། །འཇམ་དབངས་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ཡྱིན། །དཀར་ཆག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཡང་དགྲེས་མཛད་
རྒྱུད་གསུམ་འཆད་པའྱི་ཞར་བྱུང་དུ་ནཱ་གརྫུ་ནས་སྡོ།།  །།དགྲེ་ཞྱིང་བཀ་ཤྱིས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་
རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྲེལ།། །། 


