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༄༅། །སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྤྱི་སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་བཞུགས་
སྱོ།། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྤྱི་སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ། བླ་མ་དང་
མགྱོན་པྱོ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྱོ། །རྣམ་མང་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བའྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །རབ་
དཀར་རྤྱིམ་གསུམ་ཆྱོས་འཁྱོར་བསྐྱོར་མཛད་ནས། །ཕུན་ཚོགས་སྱོམ་གསུམ་རྱོགས་པ་འཕྱེལ་མཛད་
པའྤྱི། །མམ་མྱེད་ཤཱཀའྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་གུས་པས་བསྱོད། །རབ་དཀར་མདངས་གསལ་པད་ཟླའྤྱི་གདན་སྱེང་
དུ། །རབ་བརྤྱིད་ཡྤྱིད་འྱོང་མཚན་དཔྱེའྤྱི་འྱོད་སྱོང་ཅན། །རབ་མཛེས་མཛད་པས་སྤྱིང་མུན་སྱེལ་མཛད་པ། །རྱེ་
བཙུན་འཇམ་དབངས་གུས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་བསྱོད། །ཕྱག་ན་པདྱོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ས་ཆྱེན་ཞབས། །ཤྱེས་བ་ཀུན་ལ་
རབ་དགའྤྱི་བླྱོ་གྱོས་འབར། །བསྱོད་ནམས་རྱེ་མྱོར་རབ་སྱོན་གགས་པའྤྱི་མཚན། །དཔལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིའྱོད་
ལྡན་པཎ་ཆྱེན་ཞབས། །བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཚུལ་འཛིན་འཕགས་པ་དང་། །ཕྱག་ན་རྱོ་རྱེའྤྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
འགྱོ་བའྤྱི་མགྱོན། །རྤྱིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྤྱི། །གདུང་བརྒྱུད་རྤྱིམ་པར་བྱོན་རྣམས་གུས་
པས་བསྱོད། །ཕུན་ཚོགས་མཁྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རབ་རྒྱས་འཆད་རྱོད་རྱོམ་པའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་འབུམ་ཕྲག་
འཕྲྱོ། །ཕུན་ཚོགས་ཐུགས་རྱེའྤྱི་ར་བདུན་གྤྱིས་དྲངས་རབ་འབམས་ཤྱེས་བའྤྱི་མཁའ་ལ་ཐྱོགས་མྱེད་རྒྱུ། །ཕུན་
ཚོགས་གསུང་རབ་པད་ཚལ་རབ་རྒྱས་སྐལ་ལྡན་བུང་བའྤྱི་དགའ་སྱོན་སྱེལ་མཛད་པ། །ཕུན་ཚོགས་འཇམ་
དབངས་བླ་མ་ནམ་མཁའྤྱི་ནྱོར་བུ་གང་དྱེ་གུས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་བསྱོད། །མཁྱེན་རབ་འྱོད་ཀྤྱིས་སྤྱིབ་པ་ཀུན་
སངས་ནས། །དམྤྱིགས་མྱེད་ཐུགས་རྱེའྤྱི་འྱོད་སྱོང་རབ་རྒྱས་པས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་འཕྱེལ་
མཛད་པ། །རབ་འབམས་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་གུས་པས་བསྱོད། །བསན་པའྤྱི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་
པའྤྱི། །དགྱོངས་པ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་དྱོན། །རྣམ་མང་འགྱོ་ལ་ཕན་བདྱེ་བསྐྱྱེད་ཕྱྤྱིར་དང་། །རང་གྤྱི་
ཡྤྱིད་ལ་གྱོམས་ཕྱྤྱིར་དབྱེ་བར་བ། །དཔལ་རྱོ་རྱེའྤྱི་གདན་ནས་བང་ཕྱྱོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བགྱོད་པའྤྱི་
གནས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། མྤྱི་ནས་མྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་སྐྱྱེ་བ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔའྤྱི་བར་
དུ། རྱེ་བཙུན་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་རྱེས་སུ་བཟུང་བའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་རྤྱིག་པའྤྱི་གནད་ལྔ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ཤྱེས་
བ་མཐའ་དག་ལ་བླྱོ་གྱོས་ཐྱོགས་མྱེད་དུ་རྒྱས་པས། འཆད་རྱོད་རྱོམ་པའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས་རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་
ཆྱེས་ཆྱེར་གསལ་བར་མཛད་ནས། སྐལ་ལྡན་གྤྱི་འགྱོ་བ་མཐའ་ཡས་སྤྱིན་གྱོལ་གྤྱི་ལམ་ལ་འགྱོད་པར་མཛད་
ཅྤྱིང་། ཁད་པར་སྐྱྱེ་བ་འདྤྱི་ཡྤྱི་འྱོག་རྱོལ་དུ་མཁའ་ལ་གནས་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ནས་ས་ལམ་ཕལ་ཆྱེར་
བགྱོད་པའྤྱི་རྱེས་སུ། ཤར་ཕྱྱོགས་མུ་མུ་ནྤྱི་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་སུ། རྒྱལ་པྱོ་ྤྱི་མ་སྱོབས་འཕྱེལ་གྤྱི་སྲས་སུ་



2   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

སྐུ་འཁྲུངས་ཏྱེ། ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་དྲྤྱི་མ་མྱེད་པའྤྱི་དཔལ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས། བླ་མ་
དང་ལྷག་པའྤྱི་ལྷས་མངྱོན་སུམ་དུ་ལུང་བསན་བརྱེས་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད། ས་སྐྱ་པཎྤྱི་ཏས་མཛད་པའྤྱི་ཆྱོས་དང་ཆྱོས་
མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྤྱི་སྤྱི་དྱོན་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་
ལ། བསན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་པྱོའ་ིཆྱེ་བའྤྱི་ཡྱོན་ཏན། དྱེས་བསན་བཅྱོས་ཇྤྱི་ལྟར་བརམས་པའྤྱི་ཚུལ། བརམས་པའྤྱི་
བསན་བཅྱོས་ཀྤྱི་བརྱོད་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། རྤྱིགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་འཁྲུངས་པའྤྱི་ཡྱོན་
ཏན། རང་རྒྱུད་སྤྱིན་པར་མཛད་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན། གཞན་རྱེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་དང་གསུམ།  
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༼༤༽ 
དང་པྱོ་ལ། གནམ་ལྷའྤྱི་བརྒྱུད་པ་ཇྤྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། དྱེ་ལས་འཁྱོན་གྤྱི་བརྒྱུད་པ་བྱུང་ཚུལ། དྱེ་ལས་ས་སྐྱ་པ་
བྱུང་ཚུལ། དྱེ་ལས་བླ་མ་ྤྱིད་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། གདུང་རྒྱུད་རྤྱིན་པྱོ་ཆྱེ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཐྱོག་མར་ལྷ་
ལས་ཆད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གནམ་ལྷ་སྤྱི་རྤྱིངས། གཡུ་རྤྱིངས། དབུ་སྱེ་དང་གསུམ་ལྷའྤྱི་གནས་ནས་མྤྱིའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་
དུ་བྱོན། ཆུང་བས་མྤྱིའྤྱི་རྱེ་མཛད། དྱེ་ལ་སྲས་བཞྤྱི་བྱུང་བ་རྣམས། ལྡྱོང་རུས་ཆྱེན་བཅྱོ་བརྒྱད་དང་འཐབ་པའྤྱི་ཚེ། 
ཁུ་བྱོ་གནམ་ལྷ་གཡུ་རྤྱིངས་དྱེ་དག་གྤྱི་གྱོགས་སུ་བྱོན་ནས། ལྡྱོང་རུས་ཆྱེན་བཅྱོ་བརྒྱད་བཏུལ་ནས་བྲན་དུ་བས་
སྱོ། །དྱེ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་བའྤྱི་གཅྱེན་དྲུག ཡབ་དང་བཅས་པ་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤྱེགས། ཆུང་བས་ཐྱོག་ལྷ་འྱོད་
ཆྱེན་གྤྱི་སྲས་མྱོ། ཐྱོག་ལྕམ་འུར་མྱོ་ཁབ་ཏུ་བཞྱེས་པའྤྱི་སྲས་ཐྱོག་ཚ་དཔའ་བྱོ་སག དྱེའྤྱི་སྲས་ར་སྱོ་འྱོད་ཆྱེན། 
དྱེའྤྱི་སྲས་གཡའ་དང་སང་གྤྱི་མཚམས་སུ་སྐྱྱེས་པས་གཡའ་སང་སྐྱྱེས་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཡའ་
སང་སྐྱྱེས་ཀྤྱིས། སྲྤྱིན་པྱོ་སྐྱ་རྱེངས་ཁྲག་མྱེད་བསད། དྱེའྤྱི་སྲས་མྱོ་གཡའ་འབྲུག་སྤྱི་ལྤྱི་མ་ཕྲྱོགས་ནས་ཁབ་ཏུ་
བཞྱེས་པའྤྱི་སྲས། སྲྤྱིན་པྱོ་དང་འཁྱོན་པའྤྱི་བར་དུ་སྐྱྱེས་པ་ལ། འཁྱོན་བར་སྐྱྱེས་ཞྱེས་མྤྱིང་དུ་བཏགས་སྱོ། །དྱེས་
ན་ཕྱྤྱི་རྱོལ་དུ་སྲྤྱིན་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་འབྱུང་པྱོའ་ིཚོགས་དང་འཁྱོན། ནང་དུ་ྱོན་མྱོངས་པ་ལ་སྱོགས་པ་སང་བའྤྱི་
ཚོགས་དང་འཁྱོན་ཞྤྱིང་རྒྱལ་བར་བྱེད་པས་ན་འཁྱོན་ཞྱེས་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་སྲས་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་གཟུགས་
བཟང་ཞྤྱིང་ཡྤྱིད་དུ་འྱོང་བ་གཅྤྱིག་བྱུང་བ་ལ་དཀྱོན་པ་རྱེ་གུང་སག་ཏུ་བཏགས་སྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཁྲྤྱི་སྲྱོང་ལྡྱེའུ་
བཙན་གྤྱི་ནང་བླྱོན་ཡུན་རྤྱིང་དུ་བས་ཤྤྱིང་། དྱེ་ལ་འཁྱོན་དཔལ་པྱོ་ཆྱེ་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །དྱེ་ལ་སྲས་གྤྱིས་བྱུང་
བའྤྱི་ཆྱེ་བ་རྦ་ཡྱེ་ཤྱེས་དབང་པྱོ། དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་མཚན་འཁྱོན་ཀླུའྤྱི་དབང་པྱོ་སྲུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ྤྱིད་སད་
མྤྱི་མྤྱི་བདུན་གྤྱི་ནང་ནས་མཁས་ཤྱོས་སུ་གགས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་གཅུང་རྱོ་རྱེ་རྤྱིན་ཆྱེན། ཞྱེས་ལྷྱོ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་བཞྱེད། བླ་མ་དམ་པ་ནྤྱི། འཁྱོན་དཔལ་པྱོ་ཆྱེ་ལ་སྲས་ཁྲྤྱི་མཛེས་ལྷ་ལགས། ཚེ་ལ་དབང་ཕྱུག ཀླུའྤྱི་དབང་པྱོ་
སྲུང་བ། ཚེ་འཛིན་དང་བཞྤྱི་བྱུང་བའྤྱི། ཚེ་འཛིན་གྤྱི་སྲས་རྱོ་རྱེ་རྤྱིན་པྱོ་ཆྱེ་ཡྤྱིན་གསུང་ངྱོ་། །འཁྱོན་རྱོ་རྱེ་རྤྱིན་པྱོ་
ཆྱེ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་བའྤྱི་དྲུག་པ་འཁྱོན་ཤྱེས་རབ་ཡྱོན་ཏན། དྱེའྤྱི་སྲས་ཡྱོན་ཏན་འབྱུང་གནས། དྱེའྤྱི་སྲས་
ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་རྒྱལ་པྱོ། དྱེའྤྱི་སྲས་གཙུག་ཏྱོར་ཤྱེས་རབ། དྱེའྤྱི་སྲས་འཁྱོན་དགྱེ་སྐྱབས། དྱེའྤྱི་སྲས་འཁྱོན་དགྱེ་
མཐྱོང་། དྱེའྤྱི་སྲས་འཁྱོན་སྱོན་དཔའ་བྱོ། དྱེའྤྱི་སྲས་འཁྱོན་ཤཱཀ་བླྱོ་གྱོས། དྱེ་ལ་སྲས་གྤྱིས་བྱུང་བའྤྱི་ཆྱེ་བ་
འཁྱོན་རྱོག་ཤྱེས་རབ་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས། ཆུང་བ་འཁྱོན་དཀྱོན་མཆྱོག་རྒྱལ་པྱོ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ྤྱིད་གསང་སྔགས་གསར་
རྤྱིང་གྤྱིས་ཀ་ལ་མཁས་ཤྤྱིང་གྲུབ་པ་བརྱེས་པ་དང་། ཁད་པར་འབྲྱོག་མྤྱི་ལྱོ་ཙཱ་བའྤྱི་དྲུང་དུ་རྒྱུད་གསུམ་ལ་



4   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

སྱོགས་པ་གསང་སྔགས་གསར་མའྤྱི་ཕྱྱོགས་ལ་ཤྤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་མཛད་དྱོ། །གསུམ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་
སྐྱའྤྱི་གཞྤྱི་གཏྤྱིང་ཚུལ་དང་། རྤྱིགས་གསུམ་མགྱོན་པྱོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཇྤྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། འཁྱོན་
དཀྱོན་མཆྱོག་རྒྱལ་པྱོས། རྤྱི་སྱོམ་པྱོ་རྤྱིའྤྱི་ངྱོས་འགམ་ན། ས་དཀར་ལ་སྣུམ་ཞྤྱིང་ཆུ་གཡས་སུ་འབབ་པ། བཀྲ་
ཤྤྱིས་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   5 

༼༥༽ 
པའྤྱི་དགྱེ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་གཟྤྱིགས་ནས། དྱེར་དགྱོན་པ་གཅྤྱིག་བཏབ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་དང་
འགྱོ་བ་མང་པྱོ་ལ་ཕན་པར་དགྱོངས་ཏྱེ། སའྤྱི་བདག་པྱོ་རྣམས་ལ་ས་རྤྱིན་ཅུང་ཟད་བྤྱིན། དགུང་ལྱོ་བཞྤྱི་བཅུ་
བཞྱེས་པའྤྱི་དུས་སུ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའྤྱི་གཞྤྱི་བཏྤྱིངས། ལྱོ་སུམ་ཅུའྤྱི་བར་དུ། སྒྲུབ་པ་དང་བཤད་ན་ཁྱོ་ན་
མཛད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བསན་པའྤྱི་བ་བ་མཛད། དྲུག་ཅུ་རྱེ་དགུ་པ། དབྱུག་པ་ཟླ་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱི་ལ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའྤྱི་ཚུལ་བསན་ཏྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་ན་སན་རས་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་པ། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྤྱིན་པའྤྱི་དཔལ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྤྱིག བང་ཕྱྱོགས་ཁ་བ་ཅན་དུ་འགྱོ་དྱོན་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལ་དགྱོངས་
ནས། མ་གཅྤྱིག་ཞང་མྱོའ་ིལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ནྤྱི། ས་ཆྱེན་ཀུན་དགའ་སྤྱིང་པྱོ་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་
ྤྱིད་ཀྤྱིས་བ་རྤྱི་ལྱོ་ཙཱ་བའྤྱི་དྲུང་དུ། འཇམ་དབངས་ཀྤྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས། ཟླ་བ་དྲུག་ནས་འཇམ་དབངས་ཀྤྱིས་
ཞལ་གཟྤྱིགས། སྱེ་སྱོད་གསུམ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤྤྱིང་གྲུབ་པ་
བརྱེས་པའྤྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅྤྱིང་། ཁད་པར་གསུང་ངག་གྤྱི་སྱོ་ནས་གདུལ་བ་སྤྱིན་པར་མཛད་ཚུལ་ནྤྱི། 
ལུས་མ་སངས་པར་གྲུབ་པ་བརྱེས་པ་ལ། སྤྱིང་གྷ་ལའྤྱི་གྤྱིང་ནས་འྱོངས་པའྤྱི་ཨ་ཙ་ར། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
སག སྱོམ་པ་ཀྤྱི་འབར་དང་གསུམ། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཞུ་བས་དངྱོས་གྲུབ་ལ་སྱོགས་པ་བཟྱོད་པ་ཐྱོབ་པ་
བདུན། གཞན་ཡང་ལམ་ས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་གདུལ་བའྤྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་སྤྱིན་པར་མཛད་ནས། དགུང་ལྱོ་
བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་བཞྱེས་པའྤྱི་ཚེ། དབྱུག་པ་ཟླ་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ཚུལ་བསན། དྱེའྤྱི་
ཚེ་སྐུའྤྱི་བཀྱོད་པ་བཞྤྱི་མཛད་དྱེ། གཅྤྱིག་བདྱེ་བ་ཅན། གྤྱིས་པ་ནྤྱི་པྱོ་ཏ་ལ། གསུམ་པ་ནྤྱི་ཨུ་རྒྱན། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། 
བང་ཕྱྱོགས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་གྤྱི་ཁམས་གསྱེར་མདྱོག་ཅན་དུ་འྱོད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ན་གནས་པའྤྱི་སྐྱྱེ་བྱོ་
ཕལ་ཆྱེ་བ་ལ་མངྱོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཏྱོ། །བླ་མ་དྱེ་ྤྱིད་ལ་སྲས་རྣམ་པ་བཞྤྱི་སྱེ། འཁྱོན་ཀུན་དགའ་འབར། རྱེ་བཙུན་
རྱེ་མྱོ། རྱེ་བཙུན་གགས་པ། དཔལ་ཆྱེན་འྱོད་པྱོ་རྣམས་སྱོ། །དཔལ་ཆྱེན་འྱོད་པྱོའ་ིསྲས། ཆྱོས་རྱེ་པཎྤྱི་ཏ་དང་། 
ཟངས་ཚ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནྱོ། །དྱེའྤྱི་སྲས་འགྱོ་བའྤྱི་མགྱོན་པྱོ་ཆྱོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། འགྱོ་མགྱོན་
ཕྱག་ན། སྱོབ་དཔྱོན་རྤྱིན་ཆྱེན་རྒྱལ་མཚན། སྱོབ་དཔྱོན་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས། དྱེའྤྱི་སྲས་བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་
བཟང་པྱོ་དཔལ། དྱེ་ལ་ཏྤྱི་ཤྤྱི་ཀུན་བླྱོ་ལ་སྱོགས་པ་སྲས་བཅུ་གྤྱིས་འཁྲུངས་ཏྱེ་དྱེང་སང་གྤྱི་བར་དུ་གདུང་
བརྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱུང་ཞྤྱིང་བསན་པའྤྱི་བ་བ་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཛད་དྱོ། །དྱེའྤྱི་ནང་ནས། རྱེ་
བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆྱེན་པྱོ་སན་རས་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་པ། དྱེའྤྱི་སྲས་བཞྤྱི། ཆྱོས་རྱེ་པཎྤྱི་ཏ། ཟངས་ཚ་བསྱོད་ནམས་



6   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

རྒྱལ་མཚན། འགྱོ་བའྤྱི་མགྱོན་པྱོ་འཕགས་པ་དང་བདུན་འཇམ་དབངས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྤྱིན་པས་འཇམ་དབངས་
བདུན་བརྒྱུད་དུ་གགས་སྱོ། །འགྱོ་མགྱོན་ཕྱག་ན་ནྤྱི། དྲག་པྱོའ་ིསྱོ་ནས་གདུལ་བ་སྤྱིན་པར་མཛད་པ་ཕྱག་ན་རྱོ་
རྱེའྤྱི་སྤྲུལ་པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཡུམ་མང་མཁར་བ་ྤྱི་ཁྲྤྱི་ལྕམ་གྤྱི་ལྷུམས་སུ། ཆྱོས་རྱེ་ྤྱིད་ཞུགས་པའྤྱི་ནུབ་མྱོ་ཀླུའྤྱི་
རྒྱལ་པྱོ་རྒྱན་ས་ཚོགས་ཀྤྱིས་སྤྲས་པ་ལག་པ་གཡས་གཡྱོན་གྤྱིས་ན་ྤྱི་མ་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   7 

༼༦༽ 
དང་ཟླ་བ་བཟུང་བ་གཅྤྱིག་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ལ་རྱེ་ཞྤྱིག་གནས་གཡྱོར་ཅྤྱིག་ཟྱེར་བ་ཡུམ་གྤྱི་རྤྱི་ལྟས་སུ་བྱུང་ཞྤྱིང་། ཡུམ་
གྤྱི་ལུས་ཟག་པ་མྱེད་པའྤྱི་དགའ་བདྱེས་ཁབ་པར་མཛད། དྱེ་ནས་ཕྱྱོགས་ཀུན་འྱོད་ཀྤྱིས་ཁབ་པ་དང་། མྱེ་ཏྱོག་གྤྱི་
ཆར་འབབ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ངྱོ་མཚར་བའྤྱི་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་ཏྱེ། ཆུ་ཕྱོ་སག་གྤྱི་དཔྤྱིད་ཟླ་ར་བའྤྱི་ྤྱི་
ཤུ་དྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས་ནས། གྱོག་པྱོ་འགྱོག་དུས། སྱཾ་སྤྱི་ཏའྤྱི་སྐད་དང་ལཉྪ་དང་ཝརྟུ་ཎའྤྱི་ཡྤྱི་གྱེ་ལ་སྱོགས་པ་
གཞན་ལ་མ་བསབས་པར་རང་གྤྱིས་ངང་གྤྱིས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏྱོ། །དྱེ་དག་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་གསུངས་པ་ནྤྱི། ལྷྱོ་ཕྱྱོགས་འཛམ་གྤྱིང་ཁ་བ་ཅན་གྤྱི་ལྱོངས། །རྱོ་རྱེ་གདན་ནས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡྤྱི་
བར། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་གནས། །གྱོམ་པ་ལ་སྱོད་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་རུ། །འཁྱོན་
གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་སྐྱྱེས་བུ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ། །རྱོད་ལྡན་དུས་ཀྤྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟར། །འགྱོ་བ་གདུལ་ཕྱྤྱིར་སྤྲུལ་པའྤྱི་
སྐུ་བསན་ནས། །སྤྱིགས་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་སྐྱབས་མཆྱོག་གྱུར་པ་དྱེ། །ཆུ་ཕྱོ་སག་ལྱོ་དཔྤྱིད་ཟླ་ྱེར་དྲུག་ལ། །ཤྱེས་
རབ་ཟག་མྱེད་ཡུམ་ལ་བལྟམས་པའྤྱི་ཚེ། །འྱོད་དང་ལྟས་བཟང་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས། །ཟས་གཙང་སྲས་ལྟར་ངྱོ་
མཚར་དཔག་མྱེད་བྱུང་། །བཙས་པའྤྱི་དུས་ན་སྱཾ་སྐྲྀ་ཏ་ཡྤྱི་སྐད། །རྒྱ་གར་བྱོད་དང་སྐད་རྤྱིགས་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །ཡྤྱི་
གྱེའྤྱི་རྤྱིགས་རྣམས་མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གཞྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ལ་
གནས་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན། ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་པས་རྒྱུད་སངས་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན། འཆད་རྱོད་རྱོམ་པས་བསན་པ་སྱེལ་
བའྤྱི་ཡྱོན་ཏན། བླ་མ་དང་། ལྷས་རྱེས་སུ་བཟུང་བའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱོག་མར་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་
པྱོའ་ིདྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྱོད་པའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཞུས་ཏྱེ། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསྱོལ་ཏྱེ། 
དྱེ་ནས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལུགས་གྤྱིས་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིདབང་བཞྤྱི་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་
ནྱོད་དྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་མཛད་དྱོ། །དགུང་ལྱོ་ྱེར་བདུན་བཞྱེས་པའྤྱི་ཚེ་ལྱོ་སྱོན་རྱོ་རྱེ་དབང་ཕྱུག་གྤྱིས་
བཞྱེངས་པའྤྱི་ང་སད་རྒྱན་གྱོང་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། མཁན་པྱོ་པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་ཤྤྱི་བྷ་ཏྲ་དང་། ལས་
ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་སྤྱི་བྱོ་ལྷས་པ་བང་ཆུབ་འྱོད། གསང་སྱེ་བ་ཞུ་དྱོན་མྱོ་རྤྱི་བ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་
ཞྤྱིང་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་མཛད་དྱོ། །སྔར་གྤྱི་མཚན་ལ་མཁན་པྱོའ་ིམཚན་གྤྱི་མཐའ་ཅན་དུ་བས་ཏྱེ་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྱོ་ཞྱེས་མཚན་གསྱོལ་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། དགུང་ལྱོ་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་བཞྱེས་པའྤྱི་
དུས། །འགན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་ཤྤྱི། །མཁས་མང་དབུས་སུ་དྱེས་ནྤྱི་མཁན་པྱོ་མཛད། །ལས་ཀྤྱི་སྱོབ་
དཔྱོན་སྤྱི་བྱོ་ལྷས་པས་མཛད། །དྱོན་མྱོ་རྤྱི་བས་གསང་སྱེ་སྱོན་པ་མཛད། །དྱེ་སྱོགས་དགྱེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྤྱི་



8   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

དབུས། །རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྤྱིང་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་མཛད། །ཅྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་
པའྤྱི་སྐུའྤྱི་ཆག་ཚད་ལ་སྱོགས་པ་གཟྱོ་རྤྱིག་པ། སན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་གསྱོ་བ་རྤྱིག་པ། སན་
ངག་སྱེབ་སྱོར་མངྱོན་བརྱོད་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ས་རྤྱིག་པ། སྱེ་བདུན་མདྱོ་དང་བཅས་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཚད་མ་རྤྱིག་
པ། སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ནང་རྤྱིག་པ་ལ་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   9 

༼༧༽ 
སྱོགས་པ་ཤྱེས་བའྤྱི་གནས་མཐའ་དག་ཐྱོས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བསམ་བྱུང་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་ཚུལ་བཞྤྱིན་
དུ་དཔད། སྱོམ་པ་མཐར་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་རགས་སུ་མངྱོན་ཤྱེས་ཐྱོགས་མྱེད་དུ་འཆར་བ། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་དཔག་མྱེད་ལ་
བརན་པ་ཐྱོབ་པས་དབུའྤྱི་གཙུག་ཏྱོར། སྤྱིན་མཚམས་ཀྤྱི་མཛོད་སྤུ། གསང་བའྤྱི་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ལ་
སྱོགས་པའྤྱི་མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ཀྤྱི་ཡྱོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་ཆྱོས་མངྱོན་པ་དང་
ཚད་མ་སྱེ་བདུན་མདྱོ་དང་བཅས་པ་མནལ་ལམ་དུ་འབད་པ་ཆུང་ངུའྤྱི་སྱོ་ནས་ཐུགས་ལ་མངའ་བའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་
དང་ལྡན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། དགུང་ལྱོ་བཅྱོ་བརྒྱད་ལྱོན་པའྤྱི་མནལ་ལམ་དུ། །མ་ཕྱྤྱི་མཆྱོད་རྱེན་ཆྱེན་པྱོའ་ིདྲུང་དུ་
ནྤྱི། །དབྤྱིག་གྱེན་ཞྱེས་བའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ངུར་སྤྱིག་ཅན། །ཆྱོས་ཀྤྱི་མ་མྱོ་མངྱོན་པའྤྱི་མཛོད་ཚིག་རྣམས། །འཆད་
པ་ཐྱོས་ཤྤྱིང་གུས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ན། །མནལ་སད་མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར། །རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྱོགས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡྤྱི། །ཞྤྱིང་ཞྱེས་བ་བར་འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་གྤྱི་ཡུལ། །སྱོབ་དཔྱོན་ཕྱྱོགས་ཀྤྱི་གང་པྱོ་ཞྱེས་བ་
བའྤྱི། །བྲག་ཕུག་ཡྤྱིན་ཟྱེར་ཤྤྱིན་ཏུ་མས་དགའ་བར། །ཚད་མ་སྱེ་བདུན་ཀུན་བཏུས་ལ་སྱོགས་པ། །གྱེགས་བམ་
མང་པྱོའ་ིལྡྱེ་མྤྱིག་གཏད་པ་རྤྱིས། །མནལ་སད་མས་སང་རྱོགས་པ་ལྷག་པར་རྒྱས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
རྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། བདག་གྤྱིས་ས་དང་ཚད་མ་བསབས། །ཚིག་གྤྱི་སྱེབ་སྱོར་རྣམས་ཀང་ཤྱེས། །རྒྱན་དང་
མངྱོན་བརྱོད་ཕལ་ཆྱེར་གྱོ །འདུལ་བ་དང་ནྤྱི་མངྱོན་པ་དང་། །ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པའང་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས། །གསང་སྔགས་
རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་པྱོ་ཡང་། །ན་བཤད་ཡྱོད་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས། །ཐྱོས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །མྤྱིང་རྐྱང་ཙམ་དུ་
མ་བཞག་གྱོ །བྱེ་བྲག་ས་དང་མདྱོ་སྱེ་པ། །སྱེམས་ཙམ་དང་ནྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱི། །གདམས་ངག་ཇྤྱི་སྱེད་ཕལ་ཆྱེར་
ཐྱོས། །དྱེང་སང་བྱོད་ལ་གགས་པ་ཡྤྱི། །ཞྤྱི་བྱེད་རྱོགས་ཆྱེན་གཅྱོད་ལ་སྱོགས། །སྐབས་བརྒྱད་ཅྤྱིག་ཅར་སྱོམ་པ་
དང་། །ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་བླྱོ་སྱོང་དང་། །བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་ལུགས་གྤྱིས་དང་། །ས་ར་ཧ་དང་ཏྤྱི་ལྱོ་
བ། །ནག་པྱོ་སྱོད་པའྤྱི་དྱོ་ཧ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པའྤྱི། །དྱོ་ཧ་སྱེང་གྱེ་ཞྱེས་བ་སྱོགས། །དྱོ་ཧའྤྱི་བྱེ་
བྲག་དུ་མ་ཐྱོས། །རྤྱིམ་ལྔ་སན་ཐྱོག་གཅྤྱིག་མ་དང་། །ན་རྱོའ་ིཆྱོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་དང་། །གསང་བ་འདུས་པ་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས། །དྱེ་བཞྤྱིན་འཕགས་སྐྱོར་གདམས་ངག་དང་། །དགྱེས་པ་རྱོ་རྱེ་སྤྱིང་པྱོའ་ིསྐྱོར། །གཤྤྱིན་རྱེའྤྱི་
གཤྱེད་དང་འཇྤྱིགས་བྱེད་སྱོགས། །དྱེ་ཡྤྱི་གདམས་ངག་གསར་རྤྱིང་དང་། །འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པའྤྱི་གདམས་ངག་
དང་། །དུས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིསྱོར་དྲུག་སྱོགས། །མཚན་བརྱོད་བཤད་པ་ལུགས་དྲུག་དང་། །འཆྤྱི་མྱེད་གྲུབ་པའྤྱི་
གདམས་ངག་དང་། །ལམ་འབྲས་ལ་སྱོགས་ལམ་སྐྱོར་དགུ། །དྱེ་ལས་འཕྲྱོས་པ་དུ་མ་དང་། །གཞན་ཡང་བྱོད་



10   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

དང་རྒྱ་གར་ལ། །དྱེང་སང་གགས་པ་ཕལ་མྱོ་ཆྱེ། །བདག་གྤྱིས་འབད་དྱེ་ལྱེགས་པར་མན། །བསབས་པ་དྱེ་
དག་མྤྱིང་རྐྱང་མྤྱིན། །དྱེ་ཕྱྤྱིར་ཆྱོས་ 
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༼༨༽ 
རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས། །དྱེས་ན་བདག་ལ་ཕྱྱོགས་ལྷུང་མྱེད། །དྱེ་ཕྱྤྱིར་གཟུ་བྱོས་དཔད་པ་འདྤྱི། །བླྱོ་ལྡན་རྣམས་
ཀྤྱིས་འདྤྱི་ལྟར་ཟུངས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། འཆད་པ་རྱོད་པ་རྱོམ་པས་བསན་པ་སྱེལ་བའྤྱི་ཚུལ་
ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བཀའ་དང་དྱེའྤྱི་དགྱོངས་འགྱེལ་གྤྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གདུལ་བ་སྱོ་སྱོའ་ིབླྱོ་དང་འཚམས་
པ་རྱོད་བྱེད་ཀྤྱི་ཚིག་གྱོ་བདྱེ་ཞྤྱིང་བརྱོད་བའྤྱི་དྱོན་ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པ་བསན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་
མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དགུང་ལྱོ་དགུ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱྱེས། བཅུ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དུས་སུ་བརག་གྤྱིས། སངས་
རྒྱས་མམ་སྱོར་ལ་སྱོགས་པ་གསུངས་ནས། བདུན་ཅུ་པའྤྱི་བར་དུ་བཤད་ན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད་པས་
སྱོ། །ཇྤྱི་སྐད་དུ། བཟྱོ་དང་གསྱོ་བ་ས་ཚད་ནང་རྤྱིག་སྱོགས། །ཡྱོན་ཏན་རྤྱིན་ཆྱེན་རྒྱན་གྤྱིས་སྤྲས་པ་ཡྤྱི། །འགྱོ་
བའྤྱི་བླ་མ་ཆྱོས་རྱེ་ས་སྐྱ་པ། །མཚན་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་གགས་པའྤྱི་ཆྱོས་རྱེ་ཡྤྱི། །གགས་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་འདྤྱི་
ལྟར་ལགས། །དགུང་ལྱོ་དགུ་པར་མཚོ་སྐྱྱེས་རྱོ་རྱེ་དང་། །གསང་སྔགས་ཕྲ་མྱོ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་ཐུགས་ལས་
གསུངས། །བཅུ་གཅྤྱིག་དུས་སུ་བརག་པ་གྤྱིས་པ་དང་། །ཀྱེ་རྱོར་ལ་སྱོགས་སངས་རྒྱས་མམ་སྱོར་
གསུངས། །བཅུ་གྤྱིས་དུས་སུ་གུར་དང་སྱཾ་པུ་ཉྤྱི། །ཐབས་ཤྱེས་གྤྱིས་སུ་མྱེད་པའྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་གསུངས། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འགྱོ་བའྤྱི་བླ་མ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་སན་པའྤྱི་གགས་པ་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་
ཆྱེས་ཆྱེར་ཁབ་པར་གྱུར་པ་ན། འཕྲྱོག་བྱེད་དགའ་བྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ཕྱྤྱི་རྱོལ་པའྤྱི་སྱོན་པ་དྲུག་གྤྱིས་བརད་པར་
བརམས་ཏྱེ་མང་ཡུལ་སྐྱྤྱིད་གྱོང་གྤྱི་འཕགས་པ་ཝ་ཏྤྱིའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་འདབ་འབྱོར་བའྤྱི་ཚོང་དུས་སུ། 
རྱོལ་བ་ངན་པ་དྱེ་དག་རྤྱིགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཚར་བཅད། རལ་པའྤྱི་ཁུར་བྲྱེགས་ནས་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་
བར་མཛད་ཅྤྱིང་ཤཱཀའྤྱི་བསན་པ་ལ་ར་འབྤྱིན་པ་གང་དག་བྱུང་བ་ན་སར་ཡང་ཚར་གཅད་པར་བའྱོ་ཞྱེས་
དགྱོངས་ཏྱེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའང་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །རྒྱ་མཚོའྤྱི་གྱོས་ཅན་རྒྱ་མཚོའྤྱི་མཐའ་ཀླས་ས་ཆྱེན་
འདྤྱི་ན་ལྷ་ཆྱེན་པྱོ། །འཕྲྱོག་བྱེད་བྲན་བྱེད་དྱེ་དག་ལྷར་བྱེད་ཐུབ་པ་དྲང་སྱོང་སྐར་དགའ་སྱོགས། །རྒྱས་པ་གྱོག་
མཁར་བ་དང་རྐང་མྤྱིག་གཟྱེག་གཟན་སྱེར་སྐྱའྤྱི་རྱེས་འཇུག་པ། །ཐྱོར་གཙུག་ཤཤྤྱིང་ཤུན་ལྱོ་མའྤྱི་གྱོས་ཅན་ཐལ་བ་
དབྱུག་གུ་ཀུ་ཤ་ཐྱོགས། །རལ་པའྤྱི་ཁུར་འཛིན་མུཉྫ་ལྱེགས་བཀྲྤྱིས་རྤྱི་དྭགས་གཡང་གཞྤྱིའྤྱི་སྱོད་གཡྱོགས་
ཅན། །སྱོ་རྤྱིས་གསུམ་མཚན་རྱེ་མྱོ་ཅན་མཆྱོད་ཚངས་སྐུད་མཆྱོད་ཕྱྤྱིར་ཐྱོགས་པ་འཆང་། །རྤྱིག་བྱེད་ཀུན་
སངས་ངྱེས་བརྱོད་འདྱོན་མཁས་ས་དང་སྱེབ་སྱོར་མཐར་སྱོན་པ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་བལྟ་རྒྱུན་དུ་དཀའ་
སྱོད་ང་རྒྱལ་ཅན། །དྱེ་ལྟའྤྱི་ཚུལ་ཅན་མུ་སྱེགས་གང་ཆྱེན་རབ་ཏུ་མྱྱོས་པའྤྱི་ཀླད་འགྱེམས་པ། །དཔལ་ལྡན་ས་



12   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

བའྤྱི་སྱེང་གྱེ་བླྱོ་གྱོས་སྱོབས་ལྡན་རྤྱིགས་པའྤྱི་མཆྱེ་བ་ཅན། །བར་སྤྲྱོད་བྱེད་གཞུང་ཡན་ལག་རབ་རྱོགས་བདྱེ་
གཤྱེགས་བསན་པའྤྱི་རལ་པས་བརྤྱིད། །ལྱེགས་སར་ང་རྱོ་གཏན་ཚིགས་གད་རྒྱངས་ལྟག་ཆྱོད་སུན་འབྤྱིན་
མྤྱིག་བགད་པ། །དྱེ་ལྟའྤྱི་རྤྱི་དྭགས་རྒྱལ་པྱོ་དྱེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའྤྱི་གངས་ 
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༼༩༽ 
རྤྱིར་གནས། །བླྱོ་གསལ་རྣམས་ཀྤྱི་རྤྱི་དྭགས་སྐྱྱོང་། །རྱོལ་བ་ངན་པའྤྱི་ཝ་ཚོགས་འཇྱོམས། །ད་དུང་དུ་ཡང་མུ་
སྱེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆྱོས་ཀྤྱིས་ཕམ་བས་ནས། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའྤྱི་བསན་པའྤྱི་ཚུལ། །ཀུན་དགའྤྱི་
རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་ཤྱོག །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཤྱེས་བ་མཐའ་དག་ལ་མྤྱི་འཇྤྱིགས་པའྤྱི་སྱོབས་
པ་བརྱེས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མ་འྱོངས་པའྤྱི་གདུལ་བ་ལ་ཐར་ལམ་ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པ་བསན་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་པའྤྱི་གསུང་རབ་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་འགྱེལ་བའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་དྱེ། སའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མཁས་
པ་འཇུག་པའྤྱི་སྱོ་དང་། ས་ྱེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་སྱོགས་པ་མཛད། སྱེབ་སྱོར་གྤྱི་བསན་བཅྱོས་ས་ཚོགས་མྱེ་ཏྱོག་
ཆུན་པྱོ། མྤྱིང་གྤྱི་མངྱོན་བརྱོད་ཚིག་གྤྱི་གཏྱེར། ཟླྱོས་གར་གྤྱི་བསན་བཅྱོས་རབ་དགའྤྱི་འཇུག་པ། ཚད་མའྤྱི་
བསན་བཅྱོས་རྤྱིགས་གཏྱེར་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་ཐུབ་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་
གསལ་བ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་བདག་མྱེད་མའྤྱི་བསྱོད་འགྱེལ་ལ་སྱོགས་པ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྤྱི་
དགྱོངས་པ་ཕྱྱོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། དྱེ་དག་གྤྱི་དཀའ་བའྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དྲྤྱིས་
ལན། ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་བསྡུས་པ་ཕྱྱོགས་བཅུའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྤྲྤྱིངས་ཡྤྱིག་ལ་སྱོགས་པ་ངྱོ་མཚར་བའྤྱི་
བསན་བཅྱོས་དུ་མ་མཛད་དྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། བླ་མས་རྱེས་སུ་བཟུང་བའྤྱི་ཚུལ། ལྷག་པའྤྱི་ལྷས་རྱེས་སུ་བཟུང་བའྤྱི་
ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ལམ་ཟབ་མྱོ་བླ་མའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞུས་པའྤྱི་དུས་སུ། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོ་རྱེ་བཙུན་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་སུ་དངྱོས་སུ་གཟྤྱིགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཆྱོས་ཐམས་
ཅད་ཀྤྱི་གནད་ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པར་གྱོ་བ། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་རྱོགས་པ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་
བརྱེས་པས་རྒྱ་བྱོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་དྲྱེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀང་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་འདུ་བ་ལ་སྱོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་
ཤར་ནུབ་ན་མཁས་པར་གགས་པའྤྱི་ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་དཱ་ན་ཤཱྤྱི་ལ་སྱཾ་གྷ་ཤཱྤྱི་ལ་པུ་ཎྱ་ཤཱྤྱི་ལ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་
སན་དྲངས་པ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཐད་དུ་བྱོན་ནས་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་མཐའ་དག་སྱེར་བ་ལ་སྱོགས་པ་ཆྱོས་དང་འཇྤྱིག་
རྱེན་གྤྱི་དགྱེ་ལྱེགས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་བླ་མས་རྱེས་སུ་བཟུང་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྤྱི་ལྟར་དུ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྐུ་ལ་འབྱུང་བཞྤྱིའྤྱི་ནད་ཀྤྱིས་བསྙུང་བའྤྱི་ཚེ། །ཞྤྱི་བ་ལྷ་
དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །འཇམ་དབངས་མགྱོན་པྱོ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་དཔའ་དང་། །སན་རས་གཟྤྱིགས་
དབང་རྱེ་བཙུན་སྱོལ་མ་དང་། །ས་བཅུའྤྱི་དབང་ཕྱུག་བམས་པ་མྤྱི་གཡྱོ་མགྱོན། །ཞལ་བསན་མངྱོན་སུམ་དུ་ནྤྱི་
གཟྤྱིགས་ནས་ཀང་། །ཞྤྱི་བ་ལྷ་ཡྤྱི་ཞལ་ནས་འདྤྱི་སྐད་གསུངས། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འབྲས་བུར་ཤྱེས་པར་
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གྤྱིས། །འབྱུང་བཞྤྱིའྤྱི་ལུས་ལ་སྐྱྱེ་འཆྤྱི་ཡྱོད་དྱོ་གསུང་། །དྱེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱིས། །འདུས་བས་
མྤྱི་རག་ལ་སྱོགས་ཆྱོས་ཀྤྱི་སྱོམ། །སྒྱུ་མའྤྱི་དཔྱེ་བརྒྱད་མྤྱི་རག་པར་ཡང་གསུངས། །འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་སྐྱྱེ་
བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལྷག་པའྤྱི་ལྷ་མཆྱོག་དམ་པར་ཞལ་གྤྱིས་བཞྱེས། །སན་རས་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་ཕྱག་གྤྱིས་སྐུ་ལ་
བྱུགས། ། 
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༼༡༠༽ 
རྱེ་བཙུན་སྱོལ་མས་འཁྱོར་བ་སྱོལ་ཞྱེས་གསུངས། །བམས་པ་མགྱོན་པྱོས་ཏྤྱིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་གྤྱི །སྱོ་དབྱེ་ས་
ལམ་ལུང་བསན་མངྱོན་སུམ་མཛད། །མྤྱི་གཡྱོ་མགྱོན་པྱོས་བདུད་བཞྤྱིའྤྱི་བར་གཅྱོད་དང་། །ལམ་གྤྱི་འཇྤྱིགས་པ་
བསལ་ཞྱེས་དབུགས་དབྱུང་མཛད། །ྤྱི་ཤུ་དགུ་ཡྤྱི་ནམ་ཕྱྱེད་གྱུར་བ་ན། །དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་ས་དབངས་མྤྱི་
བཟད་པ། །སྱོགས་པའྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་མངྱོན་སུམ་གཟྤྱིགས་གྱུར་ཅྤྱིང་། །རྒྱས་འབྲྤྱིང་བསྡུས་གསུམ་དྱེ་ྤྱིད་སྦས་དྱོན་
ཞུས། །དྱེ་ཡྤྱི་ཐྱོ་རངས་སན་རས་གཟྤྱིགས་མགྱོན་ལ། །ཐུགས་རྱེས་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ཞུས། །ྤྱི་མ་འཆར་ཁར་འཇམ་དབངས་ཞབས་དྲུང་དུ། །ཤྱེས་བའྤྱི་གནས་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་དྲ་བ་བཅད། །སྤྱིན་དྲུག་ཟླ་
བའྤྱི་ཡར་ཚེས་དྲུག་གྤྱི་ྤྱིན། །པྤྱི་ཝང་གྤྱིང་བུ་རྱོལ་མྱོའ་ིས་རྣམས་བྱུང་། །དད་ལྡན་སྐྱྱེ་བྱོས་ལྟས་བཟང་སྱེམས་པ་
ལ། །ཆྱོས་རྱེ་ཐུགས་ནྤྱི་རངས་པར་མ་གྱུར་ཏྱོ། །བཅུ་གསུམ་སྔ་དྲྱོ་གཟྤྱིམ་ཁང་བཞུགས་པའྤྱི་ཚེ། །སྱེང་གྱེའྤྱི་ཁྲྤྱི་
ལ་སངས་རྒྱས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས། །ན་ཐྱོས་དག་བཅྱོམ་འཁྱོར་གྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ། །བཅུ་གྤྱིས་བདྱེན་བཞྤྱིའྤྱི་
ཆྱོས་འཁྱོར་བསྐྱོར་བ་ལ། །ཡན་ལག་བདུན་པ་བཟང་སྱོད་མདྱོ་ཡྤྱི་ལུགས། །སྱོན་ལམ་རྒྱལ་པྱོ་ལྷ་ཡྤྱི་སྐད་དུ་
བཏབ། །བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ྤྱིན་བར་སྤྲྤྱིན་གྤྱི་ཕུང་པྱོའ་ིནང་། །ཀྱཻ་ཡྤྱི་རྱོ་རྱེ་ལྷ་དགུའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལ། །བཤད་པའྤྱི་རྒྱུད་
འཛིན་རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པ་ཞུས། །ལྔ་གསུམ་ཟླ་རྒྱས་བསྐྱོར་བ་མཛད་པའྤྱི་ཚེ། །ནམ་མཁའྤྱི་མཐྱོངས་སུ་འཇའ་
འྱོད་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་དབུས། །རྱེ་བཙུན་སྱོལ་མ་ལན་གསུམ་ཞལ་གཟྤྱིགས་ཏྱེ། །ཕྱག་གྤྱིས་ཐལ་སར་ཨ་བྤྱི་ཏཱ་ར་
ཞྱེས། །གཟྤྱིམ་པ་ནས་བཞྱེངས་བདུག་སྱོས་ཕུལ་ནས་ནྤྱི། །བྤྱི་ཅྤྱི་ལ་སྱོགས་བུ་སྱོབ་ཚོགས་རྣམས་ལ། །མཁའ་
ལ་ཅྤྱི་འདུག་ཁྱོད་ཀྤྱིས་མཐྱོང་གྱུར་རམ། །རྱོལ་མྱོ་ཐྱོས་སམ་ཡྤྱིད་ལ་བདྱེ་མཐྱོང་ངམ། །ནམ་མཁའྤྱི་མཐྱོངས་སུ་
རྱོལ་མྱོའ་ིས་རྣམས་གགས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་གཞན་རྱེས་སུ་འཛིན་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་ལ། 
ཆགས་ཐྱོགས་མྱེད་པའྤྱི་མངྱོན་ཤྱེས་མངའ་བའྤྱི། འཛམ་གྤྱིང་ཆྱེ་དགུས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པའྤྱི། རད་དུ་བྱུང་
བའྤྱི་ལུང་བསན་བརྱེད་པའྤྱི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་རྱེན་མཆྱོག་སྤྲུལ་པའྤྱི། བསན་པའྤྱི་གསལ་བྱེད་སྱོབ་མ་བསྐྲུན་
པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཧྱོར་ཡུལ་དུ་ཕྱག་ཕྱེབས་པའྤྱི་ལམ་ཁར་མྤྱི་ག་གཅྤྱིག་གྤྱིས་དར་སྔྱོན་པྱོ་ལ་
གསྱེར་གྤྱི་ཐྤྱིག་ལྱེ་མང་དུ་བས་པ་ཞྤྱིག་ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ། དྱེ་ལྷ་རྱེ་བྤྱི་ཅྤྱི་ལ་གནང་ནས་ཁྱེད་རང་འདྤྱི་ཚགས་གྤྱིས། 
ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལ་སྐར་མ་བཀྲ་བ་ལྟ་བུའྤྱི་བསན་པ་གཅྤྱིག་འུ་ཅག་ལ་འྱོང་བ་ཡྤྱིན། ས་སྐྱ་པས་རྤྱིང་སྲྱེལ་
བཀག་ཟྱེར་བ་ཡྱོད་ཀང་འཕགས་པ་གསུམ་གྤྱི་རྤྱིང་སྲྱེལ་ཡྱོན་ཏན་གྤྱི་སྱོབས་ལས་འབྱུང་བས། ཁྱོ་བྱོ་ཅག་
ལའང་རྱེན་རྤྱིང་སྲྱེལ་གངས་མང་དུ་འབྱུང་བས། དྱེའྤྱི་ན་བཟའ་བྱེད་དགྱོས་གསུངས་པ་དང་། ལྕགས་མྱོ་ཕག་ལ་
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གཞན་དྱོན་ལ་འབྱོན་པར་ལུང་བསན་པ་རྣམས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་ཐྱོག་ཏུ་བབས་པའྤྱི་མངྱོན་ཤྱེས་མངའ་བ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་པྱོས། ཀླུའྤྱི་རྒྱལ་པྱོས། འབྱུང་པྱོའ་ིརྒྱལ་པྱོས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་
དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཆྱོས་ཀྤྱི་རྱེ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་སན་པའྤྱི་གགས་པས་འཛམ་གྤྱིང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའྤྱི་ཚེ་ 
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༼༡༡༽ 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པྱོ་གྱོ་དན་གྤྱིས་གདན་འདྲྱེན་བཏང་བ་ན། སྔར་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་ཁྱོད་ཀྤྱི་
ཚེའྤྱི་མཇུག་ཏུ། ཞྭ་ཁྲ་འདྲ་བ། ལྷམ་ཕག་ས་འདྲ་བ་གྱོན་པའྤྱི་ཆ་ལུགས་འདྤྱི་འདྲ་བས་སན་འདྲྱེན་པ་འྱོང་དྱེའྤྱི་ཚེ་
ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་སྱོང་ཞྤྱིག་དང་། བསན་པ་དང་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་འབྱུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་ལུང་བསན་
པ་དྲན་ནས། དགུང་ལྱོ་རྱེ་གསུམ་པ་ཤྤྱིང་ཕྱོ་འབྲུག་གྤྱི་ལྱོར། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་ཕྱག་བཏྱེགས། མྱེ་ཕྱོ་རའྤྱི་ལྱོ་
ལ་ཕྱོ་བྲང་ལྤྱིང་ཆུ་རྱེར་ཕྱེབས། རྒྱལ་པྱོ་འཁྱོར་བཅས་ཀྤྱིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའྤྱི་ཆྱོས་མང་དུ་ཞུས། ཧྱོར་གྤྱི་
རྒྱལ་ཁམས་དཀྱོན་མཆྱོག་མཆྱོད་པ་དང་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་སྱོགས་དགྱེ་བཅུའྤྱི་ལམ་ལ་འགྱོད་པར་
མཛད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལུག་ལྱོ་ཟླ་བ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཚེས་བཅུ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཐྱོ་རངས་མནལ་ལམ་དུ། མྤྱི་འཐྱེང་པྱོ་
ལུས་ལ་ར་དང་ཤུ་བས་ཁྱེངས་པ་གཅྤྱིག་བྱུང་བ་ན་རྱེ། ཡུལ་ཕྱྱོགས་འདྤྱི་རྣམས་སུས་ཀང་མ་བཟུང་བའྤྱི་དུས་
སུ། ངའྤྱི་དཔྱོན་དྱེས་བདག་པྱོ་བས་པ་ཡྤྱིན། དྱེའྤྱི་ཚེ་གྱོ་དན་འདྤྱི་མྤྱི་ག་གྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྐྱྱེས། ངྱེད་ཀྤྱི་ཁང་
པའྤྱི་སྱེང་དུ་མཁར་ལས་བས། ངྱེད་དཔྱོན་གཡྱོག་རྤྱིས་མནན་པ་བཞྤྱིན་དུ་སྱོང་། དྱེ་ནས་བང་ཕྱྱོགས་འདྤྱིར་འྱོང་
ཡུལ་བཟུང་བ་ཡྤྱིན་ཡང་དྱེར་མྤྱི་ག་གྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་འྱོང་ནས་གནྱོད་པ་མང་དུ་བས། ད་ལྟ་ཡང་གྱོ་དན་འདྤྱིས་ངྱེད་
ཀྤྱི་སྱོད་སའྤྱི་སྱེང་དུ་ར་བསད་ར་ཁྲག་གྤྱིས་གང་བར་བས་པས་ངྱེད་ལ་ལ་ན་ལ་ལ་ཤྤྱི་ཟྱེར་ནས་ལུས་ལ་སྦལ་པ་
དང་ལྕྱོང་མྱོ་ཕྱྱེད་སྐམ་འཆྤྱི་ལ་ཁད་མང་པྱོ་བསན། སྔར་གྱོ་དན་གྤྱི་མཆྱོད་གནས་གཞན་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོན་ལམ་
རྱེ་བཏབ་ཀང་ངྱེད་ཀླུ་ལ་ཕན་པ་མ་བྱུང་། ཁྱེད་ས་སྐྱ་པས་བཟའ་བ་དང་སན་བས་པས་ཕན་པར་བྱུང་། ངྱེད་ཀྤྱི་
དཔྱོན་དྱེ་ཤྤྱི་ན་གྱོ་དན་ཡང་འཆྤྱི། དཔྱོན་དྱེ་སྱོས་ན་གྱོ་དན་ཡང་སྱོས་པས་འབད་པ་ཆྱེན་པྱོ་གྤྱིས་ཤྤྱིག་ཟྱེར་བ་
བྱུང་། དྱེ་ནས་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྱེས་རྒྱལ་པྱོའ་ིདྱོན་དུ་སྱེང་གྱེ་སའྤྱི་ཆྱོ་ག་མཛད་དྱེ་རྒྱལ་པྱོ་ཀླུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནད་
ལས་གྱོལ་ལྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཆྱོས་ཀྤྱི་རྱེ་སྲྤྱིན་པྱོ་རྤྱི་ན་བཞུགས་པའྤྱི་ཚེ། ཐྱོ་རངས་མནལ་ལམ་དུ་མྤྱི་སྐྱ་ཤར་རྱེ་
བ་གཅྤྱིག་བྱུང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཕྱག་རྱེན་ཕུལ་ནས། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་ར་ན་འཆྤྱིའྤྱི་ཆུ་བྱོ་བཞྤྱིས་མ་
ཐག་པར་མྤྱི་གདའ་ལགས་སམ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ། དྱེ་བཞྤྱིན་འདུག་གསུངས་པས། འདྤྱི་ལས་ཐར་བའྤྱི་གསྱོལ་
འདྱེབས་ཅྤྱིག་ཞུ་ཟྱེར་བ་ལ། སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའྤྱི་ཚུལ་རྱོགས་ཀང་། །ད་དུང་སྐྱྱེ་བའྤྱི་གཟྱེབ་ལས་བདག་མ་
གྱོལ། །སྐྱྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱྱེ་བར་སྐྱྱེ་འགྱུར་བས། །སྐྱྱེ་ངན་སྐྱྱེ་བ་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྱོལ། །ཟྱེར་བ་གྤྱིས་ལ་
གསྱོལ་བ་ཐྱོབ། ཅྱེས་གསུངས་པས། འྱོ་ན་ར་བ་ལ་སྱོགས་པ་གཞན་གསུམ་ལའང་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་སར་རུང་ངམ་
ཞུས་པས་རུང་གསུངས་པས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྱེ། །སྐྱྱེ་བ་འདྤྱི་དང་སྲྤྱིད་པ་ཐམས་ཅད་



18   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

དུ། །བླ་མ་ཁྱེད་ཀྤྱི་བཀའ་དྲྤྱིན་རྱེས་བཟུང་ནས། །སྐྱྱེ་ར་ན་འཆྤྱིའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྱོལ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྤྱིང་
ཕྱག་འཚལ་ནས་བཀའ་དྲྤྱིན་ཆྱེ་ཞྱེས་སྱོང་བར་རྤྱིས་ཤྤྱིང་། མནལ་སད་པ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དྱེའྤྱི་བཀའ་སྲུང་
རྒྱལ་པྱོ་དྱེ་ཡྤྱིན་པར་དགྱོངས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ས་སྐྱར་ཆྱོས་འཆད་པའྤྱི་ཚེ། ནམ་མཁར་རྱེ་བཙུན་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   19 

༼༡༢༽ 
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་ཁྱོད་ཀྤྱི་སྐྱྱེ་བ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔའྤྱི་བར་གྤྱི་བླ་མ་རྱེ་བཙུན་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་ཅྤྱིང་། ཕྱོ་བྲང་ལྤྱིང་ཆུ་རྱེར་ནད་པ་ནད་གཡྱོག་མྱེད་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པས་
སྤྱིང་རྱེ་ཚད་མྱེད་པ་འཁྲུངས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་འདྤྱི་འདྲ་བ་ལ་མྤྱི་གཟྤྱིགས་པ་
ཐུགས་རྱེ་ཆུང་སམ་དུ་དགྱོངས་པའྤྱི་ཚེ་དབུས་སུ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་གཡས་སུ་བྤྱིརྺ་པ། གཡྱོན་དུ་ནག་པྱོ་པ་
རྣམས་དངྱོས་སུ་བྱོན་ནས། ཁྱོད་དྱེ་ལ་ཡྤྱི་ཆད་མ་བྱེད་ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ལུས་འདྤྱི་ལ་སྐྱྱེ་ར་ན་འཆྤྱིའྤྱི་ཆུ་བྱོ་བཞྤྱི་
ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ྤྱིད་ཡྤྱིན་གསུང་ཞྤྱིང་། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས། ཁྱོད་འདྤྱི་ནས་གཞན་དྱོན་ལ་འགྱོ་བའྤྱི་དུས་སུ་ཤར་
ཕྱྱོགས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་གྤྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བརལ་བའྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་མཁའ་ལ་གནས་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་
པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་མང་པྱོ་མྱེས་པར་བས་ཤྤྱིང་ས་ལམ་ཕལ་ཆྱེར་བགྱོད་ནས། རྒྱ་གར་ཤར་
ཕྱྱོགས་མུ་མུ་ནྤྱི་ཞྱེས་བ་བར་རྒྱལ་པྱོ་ྤྱི་མའྤྱི་སྱོབས་འཕྱེལ་གྤྱི་བུར་སྐྱྱེས་ནས་དད་ལྡན་གྤྱི་འགྱོ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་
མ་གྱོལ་བར་བས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་སྐྱྱེ་བ་གསུམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དྲྤྱི་མ་མྱེད་པའྤྱི་དཔལ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་
ལུང་བསན་པའྤྱི་ཚེ། བྤྱིརྺ་པས། དྱེ་ལྟར་ལགས་སྱོ་ཞྱེས་མཐུན་འགྱུར་མཛད། ནག་པྱོ་པས་རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རངས་
བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འཛུམ་པ་མཛད་དྱོ། །དྱེའྤྱི་ཚེ་གསང་བའྤྱི་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང་། དབུའྤྱི་གཙུག་ཏྱོར་
གསལ་པྱོར་འཕགས་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་མཚན་དཔྱེའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་རྣམས་བརྱེས་པར་གྱུར་ཏྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱི་དྱོན་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྤྱི། སྡུག་བསྔལ་འགྱོ་ལ་ཐུགས་རྱེ་སྐྱྱེས་པ་ན། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པ་ཡྤྱི་ཆད་གྱུར་བའྤྱི་
ཚེ། །ཐྱོ་རངས་ཆ་ལ་བླ་མ་རྱེ་བཙུན་དང་། །མཐུ་སྱོབས་དབང་ཕྱུག་ཤར་ཕྱྱོགས་ནག་པྱོ་པ། །དངྱོས་སུ་བྱོན་ནས་
ཡྤྱི་ཆད་མ་བྱེད་གསུང་། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ྱེར་ལྱེན་ཕུང་པྱོ་ཡྱོད་རྤྱིང་ལ། །སྐྱྱེ་ར་ན་འཆྤྱི་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ྤྱིད་ཡྤྱིན། །ཁྱོད་
ཀང་མྤྱིར་སྐྱྱེ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔའྤྱི་བར། །འཇམ་དབངས་རྱེས་བཟུང་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལྔ་མཁྱེན། །འཇྤྱིག་རྱེན་ཁམས་
མང་བརལ་བའྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ། །མཁའ་ལ་གནས་པའྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་ྤྱིད་འགྱུར་ཏྱེ། །སངས་རྒྱས་མྱེས་བས་སྱེམས་
ཅན་ཡྱོངས་སྤྱིན་བས། །ཞྤྱིང་ཁམས་རྒྱ་ཆྱེན་བགྱོད་པར་བས་ནས་ཀང་། །ས་ལམ་ཐམས་ཅད་རྤྱིམ་གྤྱིས་རབ་
བགྱོད་དྱེ། །རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྱོགས་མུ་མུ་ནྤྱི་ཞྱེས་པར། །རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ྤྱི་མ་སྱོབས་འཕྱེལ་བུ། །བསན་ལ་རབ་
བྱུང་སྐྱྱེ་བ་བརྱེས་ནས་ནྤྱི། །དད་ལྡན་འགྱོ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་རྣམས། །ཡྱོངས་སུ་སྤྱིན་བས་དྲྤྱི་མ་མྱེད་པ་
ཡྤྱི། །དཔལ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་འགྱུར་ཞྱེས། །བླ་མ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་ལུང་བསན་མཛད། །བྤྱིརྺ་པ་
ཡྤྱིས་དྱེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བརྱོད། །ནག་པྱོའ་ིཞབས་ཀྤྱིས་ཡྤྱིད་རང་འཛུམ་པ་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་



20   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

རྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ཚུལ་བསན་ཚུལ། པུར་ལ་ཞུགས་ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་
ཚུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་རྱེན་མཆྱོག་ཇྤྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པའྤྱི་ཚུལ་དངྱོས་དང་གསུམ་མྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དགུང་ལྱོ་
བདུན་ཅུའྤྱི་བར་དུ་གཞན་དྱོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་ནས། ལྕག་མྱོ་ཕག་གྤྱི་སལ་པྱོ་ཟླ་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ཐྱོ་
རངས་ཀྤྱི་ཆ་ལ། འགྱོ་བའྤྱི་མགྱོན་པྱོ་ཆྱོས་རྒྱལ་འཕགས་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   21 

༼༡༣༽ 
པའྤྱི་སྤྱི་བྱོར་ཕྱག་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་བགྱོད་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ལམ་བླ་མའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་
མས་ལྱེན་རྱེ་གཅྤྱིག་ཏུ་གྤྱིས་ཤྤྱིག ཅྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་གདམས་པ་མཛད། རྱོ་རྱེ་དཀྤྱིལ་དཀྲུང་། རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་
ཐུགས་ཀར་བསྱོལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྤྱི་ཚུལ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། སལ་པྱོ་ཟླ་བའྤྱི་དཀར་
ཕྱྱོགས་ཚེས་བརྒྱད་ལ། རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་གསྱོ་བའྤྱི་ཚོགས་འཁྱོར་མཛད། །ནམ་མཁའྤྱི་མཐྱོངས་ནས་རྱོལ་
མྱོའ་ིས་རྣམས་གགས། །བྤྱི་ཅྤྱི་ལ་སྱོགས་བུ་སྱོབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྤྱིས། །ཅྤྱི་ལགས་ཞུས་པས་ཁྱེད་རྣམས་མྤྱི་
ཤྱེས་སམ། །ཁྱོ་བྱོ་འདྤྱི་ནས་གཞན་དུ་འགྱོ་བའྤྱི་ལྟས། །བསྐལ་བ་སྱོང་དུ་ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ། །མགྱོ་དང་རྐང་
ལག་བདྱོག་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེགས། །བླ་མའྤྱི་ཟབ་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་གཅྤྱིག་ལ་རྱོགས། །རྤྱིམ་གྱོ་བས་པས་ཁྱེད་རང་
རྣམས་ལ་ཕན། །བླ་མ་དམ་པས་བང་ཆུབ་བརྱེས་པ་ན། །སྱོབ་མའྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་གཟྤྱིགས་པ་
འཇུག །འབྲྱེལ་བ་བས་པ་དྱོན་མྱེད་མྤྱི་འགྱུར་བས། །ཆྱོས་ཐྱོབ་པ་ལ་དགའ་བ་སྱོམས་ཤྤྱིག་གསུང་། །ལྕག་མྱོ་
ཕག་ལྱོ་བདུན་ཅུ་བཞྱེས་པའྤྱི་ཚེ། །སྐུ་ཡྤྱི་དཔྱོན་པྱོ་ཐུགས་ལས་སྐྱྱེས་པའྤྱི་སྲས། །བླྱོ་ལྡན་འཕགས་པའྤྱི་སྤྱི་བྱོར་
ཕྱག་བཞག་ནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་བགྱོད་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ལམ། །རྒྱུད་སྱེའྤྱི་དགྱོངས་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་
མཆྱོག །སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མྱོ་བླ་མའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །གསྱོལ་འདྱེབས་མས་ལྱེན་རྱེམས་ཤྤྱིག་བུ་སྱོབ་
ཀུན། །ཁྱེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་གསུང་སྱོ་ནས་ཀང་། །ལྱེགས་པར་འྱོང་ཞྱེས་བཀའ་ཡྤྱི་རྱེས་གནང་
མཛད། །སལ་པྱོ་ཟླ་བའྤྱི་ཡར་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྤྱི། །ཐྱོ་རངས་ཆ་ལ་སྐྱ་རྱེངས་ཤར་བའྤྱི་ཚེ། །རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་ཐུགས་
ཁར་བསྱོལ་ནས་ཀང་། །མཁའ་ལ་དཔའ་བྱོ་དཔའ་མྱོ་མཁའ་འགྱོའ་ིཚོགས། །གནས་གཙང་ལྷ་ཡྤྱི་བུ་དང་བུ་མྱོ་
རྣམས། །རྱོལ་མྱོའ་ིས་དང་ས་གཡྱོས་བསུ་བ་དང་། །བཅས་ཏྱེ་དགྱོངས་པ་ཡྱོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། །རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་
བུའྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞག་གསུམ་དུ། །བརན་པར་བཟུང་ནས་གཟྤྱི་བརྤྱིད་མདངས་དང་ལྡན། །བཅྱོ་བརྒྱད་སྔ་དྲྱོ་དྲྤྱི་བཟང་
དར་ཟབ་ཀྤྱི། །རྤྱིན་ཆྱེན་སྱོམ་བུར་རྤྱིམ་གྱོ་ཆྱེར་བས་ཏྱེ། །ས་ཚོགས་རྒྱན་སྤྲས་རྤྱིན་ཆྱེན་ཁྲྤྱི་སྱེང་དུ། །ལྷ་རས་
མཆྱོད་པའྤྱི་སྤྲྤྱིན་གྤྱིས་བསྐྱོར་ནས་བཞུགས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། པུར་ལ་ཞུགས་ཕུལ་
བའྤྱི་ཚེ་མྱེ་ཏྱོག་གྤྱི་ཆར་དང་ཙནྡན་གྤྱི་དྲྤྱི་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ལྷ་རས་ཀྤྱི་མཆྱོད་པས་ས་དང་བར་སང་གང་ཞྤྱིང་དུ་བ་
འཇའ་གུར་དུ་འཁྤྱིལ་བའྤྱི་སྤྲྤྱིན་གྤྱི་གསྱེབ་ནས། ལྷའྤྱི་བུ་གཞྱོན་ནུ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཐྱོགས་པས་བཀྲ་
ཤྤྱིས་ཀྤྱི་གླུ་དབངས་དང་། རྱོལ་མྱོའ་ིས་བསགས་པ་དང་། དུ་བའྤྱི་རྱེ་མྱོར། རྱོ་རྱེ་དང་། རལ་གྤྱི་དང་། ཨུཏྤལ་གྤྱི་
གདུགས་ལ་སྱོགས་པ་ངྱོ་མཚར་གྤྱི་ལྟས་སྐྱྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་མངྱོན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ། རྒྱའྤྱི་མྤྱི་གྤྱིས་དང་མྤྱི་ག་
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གཅྤྱིག་ལ་ཞག་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ། དཔའ་འབར་འགྱོ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་མས་ཁད་པར་ཅན་སྐྱྱེས་
པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། སྲྤྱིད་གསུམ་འདྤྱིར་འཁམས་ཁམས་གསུམ་སྱེམས་ཅན་གྤྱི། །སྤྱིག་སྤྱིབ་སང་
ཕྱྤྱིར་དྲང་སྲྱོང་མྱེ་ལྷ་དང་། །བླ་མ་ཆྱེན་པྱོ་རྱོ་རྱེ་འཆང་ཆྱེན་ལ། །འཁྱོར་གསུམ་ཡྱོངས་དག་ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པས་
ཕུལ། །དྱེ་དུས་ལྷ་ཀླུ་གནྱོད་སྤྱིན་མྤྱིའམ་ཅྤྱི། །བསན་ལ་རབ་དགའ་ངྱོ་མཚར་དགྱེ་བའྤྱི་ཚོགས། །བདག་མྱེད་
རྱོགས་ཕྱྤྱིར་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱུང་། །དུ་བ་འཇའ་གུར་སྤུངས་པའྤྱི་སྤྲྤྱིན་གསྱེབ་ནས། །ལྷ་བུ་གཞྱོན་ནུ་
གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཐྱོགས། །བཀྲ་ཤྤྱིས་གླུ་དབངས་རྱོལ་མྱོ་ས་ཚོགས་དང་། །མྱེ་ཏྱོག་ས་ཚོགས་དུ་མའྤྱི་
ཆར་པ་དག །ཀུན་གྤྱིས་མཐྱོང་བ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བབས། །དུ་བའྤྱི་ 
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༼༡༤༽ 
རྱེ་མྱོར་རྱོ་རྱེ་རྣྱོན་པྱོ་དང་། །རལ་གྤྱི་ལང་གུ་ཨུཏྤལ་ལ་སྱོགས་དང་། །གདུགས་ནྤྱི་ནམ་མཁའ་གཡས་སུ་འཁྤྱིལ་
བ་དང་། །དྲྤྱི་བཟང་ཞྤྱིམ་པྱོས་ས་ཕྱྱོགས་གར་ཁབ་ཀུན། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སངས་སྤྱིམ་པའྤྱི་བདྱེ་བ་མྱྱོང་། །རྒྱ་
ཡྤྱི་མྤྱི་གྤྱིས་མྤྱི་ག་དང་བ་ཅན། །ྤྱིན་ཞག་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་གསུམ་གྤྱི་བར། །དཔའ་འབར་འགྱོ་བའྤྱི་ཏྤྱིང་
འཛིན་ཕྱག་རྒྱ་དང་། །སྱེང་གྱེ་རྣམ་བསྤྱིངས་པད་བཀྱོད་པ་སྱོགས། །རྱོ་རྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་སྐྱྱེས་པ་
མཐྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྐུའྤྱི་རྱེན་དུ་སྤྲུལ་པའྤྱི་ལྷ་དགུ། གསུང་གྤྱི་རྱེན་ཨའྤྱི་ཡྤྱི་གྱེ 
ཐུགས་ཀྤྱི་རྱེན་དུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆྱོད་རྱེན། དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་རགས་སུ་རྱོ་རྱེ་ལྟྱེ་བ་ཧཱུྃ་གྤྱིས་མཚན་པ། 
ཡྱོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བའྤྱི་རགས་སུ་རྤྱིང་སྲྱེལ་གྤྱི་ཚོགས་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་སྤྲུལ་པར་མཛད། ཇྤྱི་
སྐད་དུ། སྐུ་གདུང་དུས་བལྟམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་རྱེན། །གཙུག་ཏྱོར་དབུས་སུ་དགྱེས་པ་རྱོ་རྱེ་དང་། །འཇམ་
པའྤྱི་དབངས་སྐུ་དྲྤྱི་མྱེད་གསལ་པྱོར་བྱོན། །དཔྲལ་བའྤྱི་དབྤྱིངས་སུ་འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པའྤྱི་ཚོགས། །ལྟག་པའྤྱི་ཆ་
ལ་སངས་རྒྱས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས། །ཕྲག་པའྤྱི་གདུང་ལ་ཁ་སར་པ་ཎྤྱི་དང་། །རྐང་གྤྱི་སྦུབས་སུ་སན་རས་
གཟྤྱིགས་དབང་དང་། །སལ་བུའྤྱི་ཆ་ལ་གསང་བའྤྱི་ཡུམ་བཞྤྱི་བྱོན། །སྱོལ་མ་མྤྱི་གཡྱོ་པུས་བཙུགས་རྣམ་པ་
གྤྱིས། །ཕྱག་སྱོར་གཡས་པར་ཀླུ་ཤྤྱིང་ལྱོན་པའྤྱི་སྱེང་། །བམས་པ་ཆྱོས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སྤྲུལ་པ་
རྣམ་བཅུ་སྐུ་ཡྤྱི་རྱེན་དུ་བྱོན། །ཚངས་པའྤྱི་གསུང་དབངས་སྱོང་ྤྱིད་སྱེང་གྱེའྤྱི་ས། །སྐྱྱེ་མྱེད་དྱོན་མཚོན་མ་རྤྱིག་
འབུར་དུ་དྱོད། །སན་གྱོང་གྤྱིས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆྱོད་རྱེན་རྱེ། །དམ་ཚིག་རྱོ་རྱེ་ལྟྱེ་བར་ཧཱུྃ་གྤྱིས་མཚན། །ཐུགས་
དགྱོངས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་ཆྱོས་སྐུར་ཤར། །གཞན་ཡང་རྤྱིང་སྲྱེལ་ས་ཚོགས་དཔག་མྱེད་བྱོན། །ཞྱེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིས་དགུང་ལྱོ་དགུ་པ་ནས་བདུན་ཅུ་པའྤྱི་བར་རྒྱ་བྱོད་ཧྱོར་གསུམ་དུ་
ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས་ཟབ་དྱོན་གྤྱི་པདྱོ་ཁ་ཕྱྱེ་ནས་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱུན་མྤྱི་འཆད་པ་
གསུངས་པས་ཐུབ་པའྤྱི་བསན་པ་གསལ་ནུས་པའྤྱི་སྱོབ་མའྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱི་
ནང་ནས་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པ་ནྤྱི། བཤད་སྒྲུབ་རྱོགས་པ་མཐའ་དག་གྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ནུས་པ་སྐུའྤྱི་དབྱོན་པྱོ་
འཕགས་པ་སྐུ་མཆྱེད། རྱོགས་པའྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་ཚོགས་གྤྱིས། མན་ངག་གྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ལྷྱོ་དམར་
གྤྱིས། སྒྲུབ་པའྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཡང་དགྱོན་པ། བཤད་པའྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་ཡྱོད་པ་
ལས། ཤར་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས། གུང་པ་སྐྱྱོ་སྱོན་དྲྤྱི་མྱེད། ནུབ་པ་འུ་ཡུག་པ་རྤྱིགས་སྱེང་རྣམས་
སྱོ། །གཞན་ཡང་། ཞང་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོམ་ཕྲུག་བགྱེས་པ་དཔལ་བཟང་པྱོའ་ིམཐའ་ཅན་



24   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

བཅུ་གསུམ། ཡར་ཀླུངས་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྱོགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་མཐའ་ཅན་བདུན། ཟུར་གྤྱི་
མཁས་པ་གྱོ་བྱོ་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཤྱེས་རབ་རྤྱིན་ཆྱེན། རྱེའུ་རབ་བམས་མགྱོན་ལ་སྱོགས་པ་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སྱོབ་མ་
བསྐྲུན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། འགྱོ་བའྤྱི་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྤྱི། །རྣམ་ཐར་
ཅུང་ཟད་གུས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་བརྱོད། །མཁྱེན་ལྡན་གང་གྤྱི་ཐུགས་རྱེའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས། །ཟབ་དྱོན་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   25 

༼༡༥༽ 
རྱོགས་པའྤྱི་བླྱོ་གྱོས་བསྩལ་དུ་གསྱོལ། ༈ །གྤྱིས་པ་བསན་བཅྱོས་ཇྤྱི་ལྟར་བརམས་པའྤྱི་ཚུལ་ལ། གང་གྤྱི་ཆྱེད་
དུ་བརམས་པའྤྱི་དགྱོས་པ། གང་དགག་པར་བ་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག བསན་བཅྱོས་ཀྤྱི་བརྱོད་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ངྱོས་བཟུང་
བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་ས་སྐྱ་པཎྤྱི་ཏས། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྤྱི་རང་ྤྱིད་
ཀྤྱི་སན་པའྤྱི་གགས་པ་བསགས་ཏྱེ་འཁྱོར་དང་ཟང་ཟྤྱིང་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བརམས་པའམ། གཞན་གྤྱི་འཁྱོར་
དང་ལྱོངས་སྱོད་ལ་ཕྲག་དྱོག་གྤྱིས་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བརམས་པ་
མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་
བརམས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་མ་རྱོགས་ལྱོག་རྱོག་ཐྱེ་ཚོམ་གྤྱི་དྲྤྱི་མ་བསལ་ནས་བསན་
པའྤྱི་མས་ལྱེན་མཐའ་དག་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བརམས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། འཁྱོར་
དང་ཟང་ཟྤྱིང་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །བདག་གྤྱིས་སྱེམས་ཅན་བསྡུས་པ་མྤྱིན། །འྱོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
ལ། །ཕན་པར་བསམས་ནས་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་བཞྤྱིན་བསྒྲུབས་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་
ཕན་པར་བསམས། །ཞྱེས་དང་། བདག་ནྤྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས། །གང་ཟག་ཀུན་ལ་བདག་མྤྱི་སྱོད། །བརྒྱ་
ལ་མམ་པར་མ་བཞག་པས། །སད་པ་སྲྤྱིད་ནའང་སྤྱིག་དྱེ་བཤགས། །དམ་ཆྱོས་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ། །སྐྱྱེ་བ་
གཏན་གྤྱི་གྱོས་ཡྤྱིན་པས། །འདྤྱི་ཡྤྱི་ལྱེགས་ྱེས་དཔྱོད་པ་ལ། །སང་ཞྱེས་ས་ན་རང་སྐྱྱོན་ཡྤྱིན། །ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ནྤྱི་
དབྤྱིག་གྱེན་དང་། །ཕྱྱོགས་ཀྤྱི་གང་པྱོ་ཆྱོས་གགས་སྱོགས། །མཁས་པ་ཀུན་གྤྱིས་རང་གཞན་གྤྱི། །ཆྱོས་ལྱོག་
ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ། །དྱེ་ལའང་སང་ཞྱེས་ཟྱེར་རམ་ཅྤྱི། །རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱིས་ཀང་། །བདུད་
དང་མུ་སྱེགས་སུན་ཕྱུང་བ། །དྱེ་ཡང་ཕྲག་དྱོག་ྤྱིད་འགྱུར་རམ། །མཁས་རྣམས་བླུན་པྱོའ་ིལྱོང་ཁྲྤྱིད་ཡྤྱིན། །ནྱོར་
བའྤྱི་ཆྱོས་དང་མ་ནྱོར་བའྤྱི། །ལྱོང་ཁྲྤྱིད་ལྱེགས་པར་བས་པ་ལ། །སང་ཞྱེས་ས་ན་ད་སན་ཆད། །སངས་རྒྱས་
བསན་པ་ཇྤྱི་ལྟར་བསྲུང་། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་བསན་བཅྱོས་འདྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་ཕྲག་དྱོག་གྤྱིས་ཀུན་
ནས་བསངས་ཏྱེ་བརམས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། འདྤྱིར་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས། གཞན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནྱོད་བྱེད་བརྱོད་
དྱེ་སུན་ཕྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སམ་ན། ལུང་རྤྱིགས་རྣམ་དག་གྤྱི་སྱོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་སུན་ཕྱུང་སྱེ་བསན་པ་རྣམ་
དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྤྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་བ་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་གྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ལུང་རྤྱིགས་རྣམ་དག་གྤྱི་སྱོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་ལ་བྤྱི་དྱོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བས་
པ་ལ་བརྱེན་ནས། ཆྱོས་ལ་ལྱོག་པར་སྱོད་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ། བདུད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གཏྱོགས་པ་



26   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

རྣམས་ཡྤྱི་མུག་པར་འགྱུར་བ། གསུང་རབ་ཀྤྱི་དྱོན་ཤྱེས་པའྤྱི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་སྤྲྱོ་ཚད་མྱེད་པ་རྒྱས་པའྤྱི་
འབྲས་བུ་གསུམ་འབྱུང་བ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པའྤྱི་སྤྱི་ལུགས་སུ་གནས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། སངས་
རྒྱས་འཇྤྱིག་རྱེན་བྱོན་པ་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   27 

༼༡༦༽ 
དང་། །མཁས་རྣམས་བཤད་པ་བྱེད་པ་ལ། །འབྲས་བུ་རྣམ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདྤྱི། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྤྱི་སྤྱི་
ལུགས་ཡྤྱིན། །མ་ཁྱོལ་གྤྱིས་ཀང་འདྤྱི་སྐད་གསུངས། དཔའ་བྱོ་ཁྱེད་ཀྤྱི་བསན་པ་འདྤྱིས། །མུ་སྱེགས་ཐམས་ཅད་
སག་མཛད་ཅྤྱིང་། །བདུད་ནྤྱི་སྱེམས་ཁྱོང་ཆུད་མཛད་ལ། །ལྷ་དང་མྤྱི་རྣམས་དབུགས་ཀང་འབྤྱིན། །ཞྱེས་
གསུངས་དྱེང་སང་འདྤྱི་ན་ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆྱོས་བཤད་ན། །ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཕམ་བྱེད་
ཅྤྱིང་། །བདུད་རྤྱིགས་ཐམས་ཅད་ཡྤྱི་མུག་འགྱུར། །མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །འདྤྱི་འདྲས་བསན་པ་
འཛིན་པར་ནུས། །འདྤྱི་ལས་བཟླྱོག་པ་བྱུང་གྱུར་ན། །བསན་ལ་གནྱོད་པར་ཤྱེས་པར་གྤྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སྱོ་སྱོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། འྱོ་ན་འདྤྱིར། རྒྱ་བྱོད་དུ་བྱུང་
བའྤྱི་འཁྲུལ་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་ཐམས་ཅད་འགྱོག་པ་ཡྤྱིན་ནམ་སམ་ན། སྤྱིར་རྣམ་གྱོལ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་
འཁྲུལ་བ་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་བ་བསྒྲུབ་དགྱོས་ཏྱེ། ཐྱོབ་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངྱོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་
སང་བ་མཐའ་དག་སང་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྱོན་ཀང་བསན་བཅྱོས་འདྤྱིར། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་
མུ་སྱེགས་བྱེད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་བའྤྱི་རག་ཆད་ཀྤྱི་གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་པ། ན་ཐྱོས་སྱེ་གྤྱིས་
ལ་ལྟ་བའྤྱི་སྐབས་སུ་རྡུལ་ཕྲན་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་འདྱོད་པ། སྱོད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་སྱོ་ཐར་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་
འཁྲུལ་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་ཙམ་པས་ཡྱོངས་གྲུབ་དང་གཞན་དབང་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་རྣམས་
གཙོ་བྱོར་དགག་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་དག་རྒྱན་དྲུག་མཆྱོག་གྤྱིས་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས། ལུང་
རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་སུན་ཕྱུང་ནས། དབུ་མ་པ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་པར་གགས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། 
མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བསན་བཅྱོས་མཛད་པའྤྱི་དགྱོས་པ་ནྤྱི། གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྤྱི་རྣམ་དབྱེ་སྱོ་སྱོར་
ཤྱེས་ནས་འཁྲུལ་པ་འདྱོར་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། མུ་སྱེགས་
བྱེད་དང་ན་ཐྱོས་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་འགའ་ཞྤྱིག་ལའང་། །འཁྲུལ་པ་ཡྱོད་མྱོད་མཁས་རྣམས་ཀྤྱིས། །སུན་
ཕྱུང་ཕྱྤྱིར་ན་འདྤྱིར་མ་བཤད། །ཅྱེས་སྱོ། །བྱོད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་ཀང་འདྤྱིར་ངྱེས་པར་དགག་
དགྱོས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བསན་པ་སྔ་དར་གྤྱི་དུས་སུ། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྤྱིས་ཆྱོས་ལྱོག་བསན་པ་རྣམས། ཀ་མ་ལ་
ཤཱྤྱི་ལས་སུན་ཕྱུང་། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་གང་དར་མས་བསན་པ་བསྣུབས་ནས་སྱོར་སྱོལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་སྱོགས་
འཁྲུལ་པ་མང་དུ་འཕྱེལ་བ། ལྱོ་ཙཱ་བ་རྤྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་དང་། དྱེའྤྱི་སྱོབ་མ་ཞྤྱི་བ་འྱོད་གྤྱིས་ཀྤྱིས། ཆྱོས་དང་
ཆྱོས་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་དང་། སྔགས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མཛད་ནས་
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ཆྱོས་ལྱོག་ནུབ་པར་མཛད་དྱོ། །དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ཆྱོས་ལྱོག་ཅུང་ཟད་འཕྱེལ་བ་རྣམས། འགྱོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་
ཀྤྱིས་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མཛད་ནས་འཁྲུལ་བ་སུན་ཕྱུང་། མ་འཁྲུལ་བ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་
པའྤྱི་སྱོ་ནས། ས་སྐྱ་པ་ཆྱེན་པྱོ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཕྱྤྱི་
ནས་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁྲྱོད་འདྤྱི་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལྱེགས་པར་བསྒྱུར། །དྱེ་ནས་བསན་པ་དར་བའྤྱི་
ཚེ། །རྒྱལ་པྱོ་དར་མས་བསན་པ་བསྣུབས། །དྱེ་རྱེས་ 
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༼༡༧༽ 
ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་འཕྱེལ། །དྱེ་ཚེ་བླ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་འྱོད། །ཆྱོས་རྒྱལ་དྱེ་ཡྤྱིས་སྐྱྱེས་བུ་མཆྱོག །རྤྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་ཁ་
ཆྱེར་བརངས། །འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་བརླབས་པའྤྱི། །མཁས་པ་དྱེ་ཡྤྱིས་སྔྱོན་མྱེད་པའྤྱི། །ཆྱོས་རྣམས་
ཕལ་ཆྱེར་བསྒྱུར་ཅྤྱིང་ཞུས། །ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མྤྱིན་རྣམ་འབྱེད་པ། །ཞྱེས་བའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མཛད་ནས་
ནྤྱི། །ཆྱོས་ལྱོག་ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་མཛད། །དྱེ་ཡྤྱི་སྱོབ་མ་ཞྤྱི་བ་འྱོད། །དྱེས་ཀང་སྔགས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་
པ། །ཞྱེས་བའྤྱི་བསན་བཅྱོས་མཛད་ཅྱེས་ཟྱེར། །དྱེ་དག་འདས་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ཡང་། །ཆྱོས་ལྱོག་འགའ་ཞྤྱིག་འཕྱེལ་
བའྤྱི་རྒྱུས། །ལྷས་བཙས་ཞྱེས་བའྤྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ། །དྱེས་ཀང་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་པ། །ཞྱེས་བའྤྱི་བསན་བཅྱོས་
མཛད་ནས་ནྤྱི། །ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མྤྱིན་རྣམ་པར་ཕྱྱེ། །དྱེ་ནས་ཆྱོས་རྱེ་ས་སྐྱ་པ། །ཆྱེན་པྱོ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་
དུ། །ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་ཞྱེས་ཐྱོས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །དྱེས་ན་ཆྱོས་རྱེ་ས་སྐྱ་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྤྱིང་
ཁམས་གཞན་དུ་གཤྱེགས་པ་ནས་བཟུང་སྱེ། བསན་བཅྱོས་འདྤྱི་མ་བརམས་ཀྤྱི་བར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་
ལ་འཁྲུལ་བར་སྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་ནྤྱི། འདྤྱིར་དགག་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། 
སྐབས་དང་པྱོའ།ི གྤྱིས་པའྤྱི། གསུམ་པའྤྱི་དགག་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་ངྱོས་བཟུང་བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། སྱོམ་
ཚིག་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྤྱིགས་བདུན་དུས་དང་བསྱེན་གནས་ཆྱོ་ག་དང་། །བསྔྱོ་བའྤྱི་
གནད་དང་འབྲས་བུ་དཀར་ནག་དང་། །བསབ་བའྤྱི་གནང་བཀག་འཕྲལ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་ལ། །འཁྲུལ་པ་འགྱོག་པ་
སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་སྐབས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བདུན་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་
ནས་ལྱེན་པར་འདྱོད་པ། བསྱེན་གནས་འབུལ་བ་འཆྱོལ་བ། ལྷ་སྱོམ་ཐ་དད་བྱེད་དགྱོས་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག བསྔྱོ་
རྒྱུའྤྱི་དགྱེ་ར། བསྔྱོ་བའྤྱི་ལག་ལྱེན། བསྔྱོ་བའྤྱི་འབྲས་བུ་སྱེ་བསྔྱོ་བའྤྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག ལས་ཀྤྱི་
འབྲས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག བསབ་བ་མཐའ་དག་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་
ལྱོག་རྱོག མདྱོ་བསྐུལ་རྤྱིང་མྱོ་ལ་སྱོགས་པ་འཕྲལ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་རྣམས་ནྤྱི། སྐབས་དང་
པྱོར་གཙོ་བྱོར་འགྱོག་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྱོམ་ཚིག་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
སྱེམས་ཙམ་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་ག་དང་། །བསབ་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་བདག་གཞན་བརྱེ་བའྤྱི་སྱེམས། །དྱེ་དང་
འབྲྱེལ་བའྤྱི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ལ། །འཁྲུལ་པ་འགྱོག་པ་བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་སྐབས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་སྐྱྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པ། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་
བསྐྱྱེད་པ། བདག་གཞན་བརྱེ་བའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱོམ་དུ་མྤྱི་རུང་བ། མ་དག་པའྤྱི་སྤྱིན་སྱོགས་ལ་སྱོད་



30   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

པ་འཁྲུལ་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་རྣམས་ནྤྱི། སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་དགག་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱོམ་ཚིག་
དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་དང་དམ་ཚིག་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཕྱག་ཆྱེན་དང་། །ཐྱེག་
གསུམ་ལག་ལྱེན་རྱོགས་བའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། །སྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་དང་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལ། །ལྱོག་རྱོག་འགྱོག་པ་
རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་སྐབས། །ཞྱེས་སྱོ། ། 
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༼༡༨༽ 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབང་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཕག་མྱོའ་ིབྤྱིན་རླབས་ལ་སྱོགས་པ་སྤྱིན་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་བྱེད་དུ་འདྱོད་པ། 
སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་མྤྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ། དགྱོས་ཀང་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་དང་། དམ་ཚིག་གྤྱི་
སྐབས་སུ་གསང་སྱོགས་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་པར་འདྱོད་པ་དང་། ལམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ཕྱྱོགས་
རྱེ་བ་ཙམ་གྤྱིས་འཚང་རྒྱ་བར་འདྱོད་པ་དང་། ལས་དང་པྱོ་པས་ཡྤྱི་དམ་དཀྲྱོང་བསྐྱྱེད་ཙམ་དུ་སྱོམ་པ། དབང་
བཞྤྱི་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་གཏུམ་མྱོ་སྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ལམ་གྤྱི་གྱོ་རྤྱིམ་ལ་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག 
ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་སྐབས་སུ་མཚོན་བྱེད་དཔྱེ། མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་
དང་། ཞར་བྱུང་ལ་ཐྱེག་གསུམ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་དང་། ཐྱེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་བཟང་ངན་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག 
སྱོད་པའྤྱི་སྐབས་སུ། གང་གྤྱིས་སྱོད་པ་བྱེད་པའྤྱི་གང་ཟག གང་དུ་སྱོད་པ་བྱེད་པའྤྱི་གནས་ལ་འཁྲུལ་པའྤྱི་ལྱོག་
རྱོག འབྲས་བུའྤྱི་སྐབས་སུ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་རྣམས་ནྤྱི་
སྐབས་གསུམ་པའྤྱི་དགག་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བཀའ་ལ་བཀའ་མ་ཡྤྱིན་པ་འདྲྱེས་པའྤྱི་
ལྱོག་རྱོག་བསལ་ནས་སྱེ་སྱོད་གསུམ་ལུང་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བཀའ་བསྡུ་དང་པྱོ་མཛད། ཡངས་པ་
ཅན་གྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་གཞྤྱི་བཅུ་སད་པའྤྱི་འཁྲུལ་པ་བསལ་ནས་འདུལ་བའྤྱི་ལག་ལྱེན་རྣམ་དག་ཏུ་
བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བཀའ་བསྡུ་གྤྱིས་པ་མཛད། དགྱེ་སྱོང་ལྷ་ཆྱེན་པྱོས་ཆྱོས་འཁྲུལ་པ་བསན་པ་རྣམས་སུན་
ཕྱུང་ནས་ཆྱོས་རྣམ་དག་དར་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད་པ་དང་ཆྱོས་མཚུངས་པར་བསན་བཅྱོས་
འདྤྱིར་ཡང་། གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁྲྱོད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་བསན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་རྣམས་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་བ་དར་
རྒྱས་སུ་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ། ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམ་པར་ཕྱྱེ་བས་ན། བཀའ་བསྡུ་བཞྤྱི་པ་ཞྱེས་བའྱོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། འདྤྱིར་བསན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མཐའ་དག་ངྱོ་བྱོ་མ་ནྱོར་བསན་ཚུལ་ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་བསན་པ་
ཡྤྱིན་ཏྱེ། བསན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མཐའ་དག་བསྡུ་ན། ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་མས་ལྱེན། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་ཕར་
ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པ་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་མས་ལྱེན། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་གསུམ་དུ་འདུས་
ཤྤྱིང་། དྱེ་དག་འདྤྱིར་གཙོ་བྱོར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་བསན་ན། ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་
མས་ལྱེན་ནྤྱི། གདུལ་བ་ཐྱེག་དམན་གྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་རྱེས་སུ་གཟུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མྱེད་
རྱོགས་པའྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས། གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཇྱོག་
སྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་མདྱོ་ལས། སྤྱིག་པ་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་བ་སྱེ། །དགྱེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སད། །རང་གྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་



32   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ཡྱོངས་སུ་འདུལ། །འདྤྱི་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་དག་སྐབས་དང་པྱོའ་ི
བསན་བའྤྱི་གཙོ་བྱོར་བས་ནས་འཆད། ཐྱེག་ཆྱེན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྤྱི། སྤྲྱོས་
བྲལ་རྱོགས་པའྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས། བརྱེ་བ་སྤྱིང་རྱེ་ 
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༼༡༩༽ 
ཆྱེན་པྱོས། མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཇྱོག་སྱེ། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། སྱོང་
ྤྱིད་སྤྱིང་རྱེ་ཐ་དད་མྱེད། །གང་དུ་སྱེམས་ནྤྱི་རྣམ་སྱོམ་པ། །དྱེ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ནྤྱི། །དགྱེ་འདུན་གྤྱི་ཡང་
བསན་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་བསན་བའྤྱི་གཙོ་བྱོར་བས་ནས་བསན། རྱོ་རྱེ་
ཐྱེག་པའྤྱི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྤྱི། རང་གྤྱི་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་དང་། རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་དབྱེར་མྱེད་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་རླྱོབ་པའྤྱི་ས་བྱོན་འདྱེབས་པའྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་དང་། དབང་གྤྱི་རྱོགས་པ་
གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པའྤྱི་གྱོལ་བྱེད་ལམ་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཇྱོག་སྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་
ལས། སྤྱིན་པ་དང་ནྤྱི་གྱོལ་བའྤྱི་ལམ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་བསན་པའྤྱི་མཆྱོག །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་
ྤྱིད་སྐབས་གསུམ་པའྤྱི་བསན་བའྤྱི་གཙོ་བྱོར་བས་ནས་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། ༈ །གསུམ་པ་བསན་བཅྱོས་ཀྤྱི་བརྱོད་
བ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། བསན་བཅྱོས་ཀྤྱི་བརྱོད་བའྤྱི་བསྡུ་བ། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་
བསན་པ། གཞུང་སྱོ་སྱོའ་ིདཀའ་གནད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། བརྱོད་བ་བདྱེ་བླག་ཏུ་
རྱོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་མཚན་གྤྱི་དྱོན། བསན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གཞུང་གྤྱི་དྱོན། བཀའ་དྲྤྱིན་རྱེས་སུ་
དྲན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ཕྱག་འཚལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གང་གྤྱི་
ཐུགས་བརྱེ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཡན་ལག བཤད་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ། བཤད་
པ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པའྤྱི་བ་བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། མཆྱོད་པར་བརྱོད་པ་དང་། བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བསན་བཅྱོས་རྱོམ་པའྤྱི་བར་ཆད་ཞྤྱི་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བླ་མ་དམ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ར་བའྤྱི་བླ་མ་
ལ་མཆྱོད་པར་བརྱོད་པ་འཆད་པ་ནྤྱི། བླ་མ་དམ་པའྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འྱོ་ན་སྐྱྱོན་མྱེད་ཅྤྱིང་ཡྱོན་
ཏན་ཀུན་གྤྱི་མཛོད་མངའ་བའྤྱི་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས། ལས་སུ་ཅྤྱི་བྱེད་སམ་ན། བསན་པའྤྱི་མས་
ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བསན་བཅྱོས་རྱོམ་ཞྱེས་བརམ་པར་དམ་
བཅའ་བ་འཆད་པ་ནྤྱི། སྐྱྱོན་མྱེད་ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པའྤྱི་བ་བ་ནྤྱི། སངས་
རྒྱས་གསུང་རབ་དྲྤྱི་མ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བཤད་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ། དྱོན་ལ་འཁྲུལ་བ་བཀག་
ནས་དྱོན་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་བ་བཀག་ནས་ཚིག་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའྱོ། །འདྤྱི་ྤྱིད་ནྤྱི། 
དྱེ་ནས་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྤྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྤྱིས་ྱོན། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསན་ནྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
བརྱོད་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ངྱོས་བཟུང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་ལུས་མདྱོར་བསན་པ། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་བསན་པའྤྱི་སྱོ་



34   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ནས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དྱེ་ལ་གཞན་གྤྱི་རྱོད་པ་སང་བ། གནད་མ་འཁྲུལ་བར་བསན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བ་དང་བཞྤྱི། །རྱོད་སྱོང་ནྤྱི། དམ་པ་འཆར་ཆུང་ལ་སྱོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག  



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   35 

༼༢༠༽ 
སྱོམ་པ་གསུམ་དུ་མས་ལྱེན་སྱོ་སྱོར་འཆད་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་རང་ས་ནས་བདྱེན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཟྱེར་བ་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ཐྱེག་པ་རང་ས་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྤྱི། གནད་
འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་སྱོ་སྱོར་ཤྱེས་ནས་འཁྲུལ་བ་འདྱོར་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་བ་ལ་འཇུག་དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་
ནྤྱི། ཆྱོས་གཞན་ལྱེགས་པར་སྱོན་ན་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དང་པྱོ་ལུས་མདྱོར་བསན་ནྤྱི། འྱོ་ན་བསན་བཅྱོས་
འདྤྱིར་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ཇྤྱི་ལྟར་འཆད་ཅྱེ་ན། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག 
བསབ་བ་ལས་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག དྱེ་དག་ལ་ལྱོག་རྱོག་འགྱོག་ཚུལ་ལ་སྱོགས་པ་སྐབས་དང་པྱོའ་ིལུས་
མདྱོར་བསན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འཆད་པ་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། །དྱེ་དག་གྤྱི་ནྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །སྱོ་སྱོའ་ི
བསབ་པར་བ་བ་དང་། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྤྱི་ྱོན། །ཞྱེས་སྱོ། །བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་
བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག །བསབ་བ་བདག་གཞན་བརྱེ་བའྤྱི་གནད། དྱེ་དག་ལ་ལྱོག་རྱོག་འགྱོག་ཚུལ་ལ་སྱོགས་པ་སྐབས་
གྤྱིས་པའྤྱི་ལུས་མདྱོར་བསན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འཆད་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་། །དྱེ་དག་
གྤྱི་ནྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །སྱོ་སྱོའ་ིབསབ་པར་བ་བ་དང་། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ཡྤྱི་གནད་རྣམས་དང་། །སྱོང་ྤྱིད་སྤྱིང་རྱེའྤྱི་
སྤྱིང་པྱོ་སྱོགས། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྤྱི་ྱོན། །ཞྱེས་སྱོ། །སྔགས་སྱོམ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པ་སྤྱིན་བྱེད་
ཀྤྱི་དབང་། དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུན་གྱོམས་པར་བྱེད་པ་གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ། དྱེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ། ཕྱྤྱི་ནང་གྤྱི་
རྱེན་འབྲྱེལ་བསྤྱིགས་ནས་སྱོད་པ་བྱེད་ཚུལ། དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་ས་ལམ་བགྱོད་ཚུལ་ལ་སྱོགས་པ་སྐབས་གསུམ་
པའྤྱི་ལུས་མདྱོར་བསན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འཆད་པ་ནྤྱི། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །དྱེ་དག་གྤྱི་ནྤྱི་ཆྱོ་ག་
དང་། །སྱོ་སྱོའ་ིབསབ་པར་བ་བ་དང་། །རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གསང་ཚིག་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
དང་། །ཕྱྤྱི་དང་ནང་གྤྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྤྱི་ྱོན། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
བརྱོད་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་རྣམ་གཞག བསབ་བའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལས་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག ཐྱོས་
བསམ་སྱོམ་གསུམ་མ་ནྱོར་བས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དབྱེ་བའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསན། སྱོ་སྱོའ་ིརང་
བཞྤྱིན་རྒྱས་པར་བཤད། གདམས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་
ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་པྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། 
ན་ཐྱོས་ལུགས་ཀྤྱི་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་རྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྤྱིགས་བདུན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་
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བསན་པ་དང་། བསྱེན་གནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དམ་བཅའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསན། སྒྲུབ་བྱེད་
ཀྤྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དུས་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་
གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་གཟུགས་ཅན། དུས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྤྱིགས་བདུན་ནྤྱི། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་
ན་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། ། 
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༼༢༡༽ 
ཞྱེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་པ་ནྤྱི། དྱེ་དག་གྤྱི་ནྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ལུང་གྤྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་པ་ནྤྱི། 
འདྤྱི་ནྤྱི་ཆྱོས་མངྱོན་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །འྱོ་ན་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་
གཏྱོང་བར་ངྱེས་སམ་ཞྱེ་ན། མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་རྤྱིགས་
བདུན་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་
ཡང་དྱེའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། འདྤྱི་གྤྱིས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་བླངས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་
གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱི་རྱེས་འབྲང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཐ་མ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱེམས་རྱེས་
འབྲང་། །ཞྱེས་སྱོ། །འྱོ་ན་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྤྱི་ལུགས་ལ་རྤྱིགས་བདུན་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བར་ངྱེས་
སམ་ཞྱེ་ན། མ་ངྱེས་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱྱེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་བདུན་ནྤྱི། ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་
ཙམ་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱེ་དག་རང་གྤྱི་ྱེར་ལྱེན་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་
གཏྱོང་རྒྱུ་གཞན་མ་བྱུང་ན་སྱེམས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་གནས་ཀྤྱི་བར་དུ་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཡང་འདྤྱིར། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་རྣམས། །ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་རྱེས་སུ་འབྲང་། །ཞྱེས་པས་དམ་བཅའ་བསན་ནས། དྱེའྤྱི་
ཤྱེས་བྱེད་འཆད་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །སྱེམས་ལས་སྐྱྱེ་ཕྱྤྱིར་གཟུགས་ཅན་མྤྱིན། །དྱེས་ན་
ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སྱེམས་མ་མས། །དྱེ་ཡྤྱི་བར་དུ་སྱོམ་པ་ཡྱོད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་འདྤྱིས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པྱོའ་ིལུགས་ལ་སྱོམ་པ་ཤྱེས་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གནས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་དྱོགས་
གཅྱོད་བསན་ཚུལ་གྤྱི་གནད་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་མྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསན། གནྱོད་བྱེད་ཡྱོད་པའྤྱི་སྱོ་
ནས་རྒྱས་པར་བཤད། སད་པའྤྱི་གནས་སུ་བསན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་འདྲ་ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་ཡྤྱིན་ན་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་
བསྱེན་གནས་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ས་བའྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ། མན་པར་གདམས་པ་
དང་། དྱོན་དངྱོས་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་
པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་སྲུང་བར་བྱེད་པའྤྱི་བསབ་བ། གཏྱོང་ཚུལ་ལ་དྱོགས་པ་གཅྱོད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ཆྱོ་ག་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། ད་ལྟར་གྤྱི་དང་། 
སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་སྱེམས་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྔྱོན་ཆྱོག་ནྤྱི། རྒྱལ་སྲས་ཞྱེས་



38   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་ད་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བསབ་བ་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་བསབ་བ་
ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། འྱོ་ན་རྤྱིགས་བདུན་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་གཏྱོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་
ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་བཞྤྱིན་དུ་ཐྱོབ་དགྱོས་ཤྤྱིང་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་གཏྱོང་བར་
བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སམ་ན། དྱེ་དག་མཚུངས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་རྤྱིགས་བདུན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྱོ་
བར་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱིར་ནྤྱི་དྱེ་དག་རང་གྤྱི་ྱེར་ལྱེན་སྱེམས་ལས་བྱུང་
བའྤྱི་ཤྱེས་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   39 

༼༢༢༽ 
རས་སུ་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ལུགས་བཞྤྱིན་ཐྱོབ་དགྱོས་
པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་ཙམ་གཏྱོང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་རས་ཀྤྱི་ངྱོ་
བྱོ་གཏྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་རང་གྤྱི་ྱེར་ལྱེན་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཤྱེས་རས་སུ་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་
འཆད་པ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོ་ཐར་ཡྤྱིན་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་ཀུན་སྱོང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱིས་ཁས་
བླངས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་ནྤྱི་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་སྱེ། དྱེ་དག་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་
དུ་ཁས་བླངས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བསབ་བ་
ལ། ལས་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
མན་པར་གདམས་པ། དབྱེ་བ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་ནས་ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལས་ལ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེ་འདྲའྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། བསྔྱོ་བའྤྱི་
གནད་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ། འབྲས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ། སྱོད་པ་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་
དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ། འཕྲལ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་གཞན་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་དགྱེ་ར་ལ། བསྔྱོ་
ཚུལ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་ལ། བསྔྱོ་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། དྱོན་བསྡུས་ཏྱེ་ལས་འབྲས་ཀྤྱི་གནད་བསན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། མུ་སྱེགས་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་
པ་ལ། ཆྱོས་དབྤྱིངས་བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་སྤྱིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག ཆྱོས་དབྤྱིངས་ལས་གཞན་པའྤྱི་ཁམས་བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་
སྤྱིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག ཆྱོས་དབྤྱིངས་ལ་བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་དབྱེ་བ་ཡྱོད་པ་དགག སྤྲྱོས་བྲལ་གྤྱི་
དབྤྱིངས་ལ་སྤྱིང་པྱོར་འཇྱོག་པའྤྱི་འཐད་པ། འབྲས་དུས་ཀྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་སྤྱིང་པྱོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དྲང་དྱོན་དུ་
བསན་པ་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། གངས་ཅན་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྤྱིང་པྱོའ་ི
ས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གལ་ཏྱེ་བྱེམས་པྱོའ་ིཆྱོས་ཀྤྱི་དབྤྱིངས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། 
དྱེས་ན་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། འྱོན་ཀང་མདྱོ་སྱེ་འགའ་ཞྤྱིག་དང་། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འགའ་ཞྤྱིག་བསྔྱོ་བའྤྱི་ཚེ་ན་ཆུ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བསྔྱོ་བ་དྱེ་ཡང་
མདྱོར་བསྡུ་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། དགྱེ་མྤྱི་དགྱེའྤྱི་ལས་རྒྱུ་རྐྱྱེན་གྤྱིས་བྱེད་དགྱོས་པར་བསན་པ་
དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་ལས་འབྲས་ཀྤྱི་གནད་བསན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཆྱོས་ྤྱིད་དྱེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་
དགྱེ་རར་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་མྤྱི་དགྱེའྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན་རྒྱུ་རྐྱྱེན་གྤྱིས་བས་པ་གཅྤྱིག་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དགྱེ་བའྤྱི་



40   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ལས་ཡྤྱིན་ན། རང་རྒྱུད་དུག་གསུམ་མྱེད་པའྤྱི་སྱེམས་བྱུང་གྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་བ་གཅྤྱིག་དགྱོས། མྤྱི་དགྱེ་
བའྤྱི་ལས་ཡྤྱིན་ན། རང་རྒྱུད་དུག་གསུམ་གང་རུང་གྤྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་བ་གཅྤྱིག་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་
འཆད་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་བསྔྱོ་རྒྱུའྤྱི་དགྱེ་བ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྤྱི་ལུང་འཆད་པ་ནྤྱི། །འདྱོད་
ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏྤྱི་མུག་གསུམ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །འདྤྱིར་མཁས་པ་མང་པྱོ་དག་ཞལ་འཆམ་པར་དུག་གསུམ་
གང་རུང་གྤྱིས་ 
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༼༢༣༽ 
ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྱི་ལས་ལ་མྤྱི་དགྱེ་བས་ཁབ་པ་གཞུང་གྤྱི་དགྱོངས་པར་འཆད་ཅྤྱིང་། མ་རྤྱིག་པས་ཀུན་
ནས་བསངས་པའྤྱི་དགྱེ་བའྤྱི་ལས་མྱེད་པར་འདྱོད་པ་ནྤྱི། ཐུར་ཁབ་དང་། རྱེས་ཁབ་ཀྤྱི་ཤན་མ་ཕྱྱེད་པར་ཟད་
པས། ཐྱོག་མར་ཁབ་པའྤྱི་རྣམ་དབྱེ་ཙམ་ཤྱེས་པར་མཛད་ན་ལྱེགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་དགྱེ་བ་ཕལ་
ཆྱེར་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱོངས་
གཅྤྱིག་པ་ན་རྱེ། དགྱེ་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་འབྲས་བུ་བདྱེ་བ་སྐྱྱེད་པར་ངྱེས། མྤྱི་དགྱེ་བའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་འབྲས་བུ་སྡུག་
བསྔལ་སྐྱྱེད་པར་ངྱེས་ཤྤྱིང་དྱེ་དག་རྣམས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དུས་སུ་མ་མྱྱོང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སར་
སྤྱིན་པ་ཡྱོད་དྱེ། སྱོན་པ་འདྤྱི་སྱོབ་པ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་དྱེད་དཔྱོན་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོར་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ་ཚོང་པ་
གཡྱོ་ཅན་བསད་པའྤྱི་ལས་ཀྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་དུས་སུ་ཞབས་ལ་སྱེང་ལྡྱེང་གྤྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པར་
འདུལ་བ་ལུང་ལས་བཤད་ཅྤྱིང་བཤད་པ་ལྟར་དུ་བདྱེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་པའྤྱི་འདྱོད་པ་འཆད་པ་ནྤྱི། དཀར་ནག་
ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་འགྱོག་པ་ལ། དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དྲང་དྱོན་དུ་བསན་པ། ངྱེས་དྱོན་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་
བསན་པ། ཤྱེས་བྱེད་ཀྤྱི་ལུང་དང་སར་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་དྲང་དྱོན་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གལ་ཏྱེ་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། འདྤྱི་ཡྤྱི་ལུང་དང་
རྤྱིགས་པ་རྣམས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
དགྱོངས་གཅྤྱིག་པ་ན་རྱེ། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་ནས་གནང་བ་དང་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་ནས་བཀག་པ་
ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། གང་ཟག་གཅྤྱིག་ལ་བཀག་ན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་དགྱོས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་ལ་གནང་ན་
ཐམས་ཅད་ལ་གནང་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་གསུང་ངྱོ་། །གྤྱིས་པ་ལ། གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྱོད་ཚུལ་སྤྱིར་
བསན་པ། དྱེ་ལ་གཞན་གྤྱི་རྱོད་པ་སང་བ། མ་འཁྲུལ་བའྤྱི་གནང་བཀག་ཇྤྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དམ་
བཅའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསན། འཐད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དཔྱེའྤྱི་སྱོ་ནས་དྱོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་
པྱོ་ནྤྱི། ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་ཞྱེས་བ་བའང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ན་ཐྱོས་དང་ནང་ཚུན་གནང་
བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཁྤྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གནང་བཀག་
ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ལ། གནང་བཀག་
ཐ་དད་དུ་ཡྱོད་ཚུལ་དངྱོས། དྱེའྤྱི་ྱེས་སྱོང་གྤྱི་ལན་དགག་པ། གནང་བཀག་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་བསན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་ཡྤྱི་འཐད་པ་འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གལ་ཏྱེ་སྱེ་པ་གཅྤྱིག་བདྱེན་
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གྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། མདྱོར་ན་ཕམ་པ་བཞྤྱི་པྱོ་ནས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བྤྱིན་
ལྱེན་མ་བས་ཟ་བ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྤྱི་ཤ །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དྱེ་བཞྤྱིན་ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ། དཔྱེའྤྱི་སྱོ་ནས་དྱོན་བསྡུ་བ་ནྤྱི། 
དྱེས་ན་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་གྤྱི །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་སྤྱིང་ནད་བས་པར་ཐལ་
བ་སང་བ་དང་། བདྱེ་སྡུག་ཀུན་གྤྱི་ 
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༼༢༤༽ 
བྱེད་པྱོ་སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ་བ་སང་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་
ནྤྱི། གལ་ཏྱེ་སྱོམ་པ་མ་བླངས་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འདྤྱི་འདྲའྤྱི་རྤྱིགས་པ་གཟུ་ལུམ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་འདྤྱི་སྐད་
དུ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འདྤྱི་ཡྤྱི་ལན་ལ་རྣམ་གྤྱིས་ལས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་མ་འཁྲུལ་
བའྤྱི་གནང་བཀག་ཇྤྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྤྱི། སྦུ་གུ་ཅན་དང་གྱོང་བ་ཅན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་འཕྲལ་གྤྱི་ལག་
ལྱེན་འཁྲུལ་བ་གཞན་དགག་པ་ནྤྱི། མདྱོ་བསྐུལ་ལ་སྱོགས་བ་བ་ཀུན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ཐྱོས་བསམ་
སྱོམ་གསུམ་མ་ནྱོར་བའྤྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། ནྱོར་བའྤྱི་ཐྱོས་བསམ་སང་བར་གདམས་པ་དང་། མ་ནྱོར་
བའྤྱི་ཐྱོས་བསམ་བསྒྲུབ་པར་བསན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ལ་ལ་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་
མས་ལྱེན་ལ། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསན་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། བསན་
པ་རྣམ་པར་དག་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
གྤྱིས་སུ་ཡྱོད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ནྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ན་ཐྱོས་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་བང་
ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཚུལ་གསུམ་ཡྱོད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་རྣམས་ལ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་
ལ་དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ལྟ་བ་བཟང་ངན་ཐ་དད་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག སང་བའྤྱི་ལྟུང་
བ། མས་ན་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཐབས། དགག་སྒྲུབ་སང་གསུམ་གྤྱི་བསབ་བ་སྱོ་སྱོར་ཡྱོད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག ཐྱོབ་
པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསབ་བ། ཐབས་ལམ་ལ་འཁྲུལ་བ་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་བ་བསྒྲུབ་དགྱོས་པ་དང་
གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ཀུན་རྱོབ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་ཚུལ་དང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་
སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་མྤྱི་དགྱོས་པའྤྱི་འཐད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་སྐྱྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་བྱེད་
པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཡྱོད་ཅྤྱིང་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་ཅྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི། སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འདྤྱི། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་དཔྱེ་འཆད་པ་ནྤྱི། ཇྤྱི་ལྟར་འབྲས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱི་གྲུབ་འབྲས་
འཆད་པ་ནྤྱི། །དྱེས་ན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་ལུགས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་སྐྱྱེ་
བྱོ་ཀུན་ལ་བར་རུང་བ་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་འཆད་པ་ནྤྱི། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འདྤྱི། །ཞྱེས་
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སྱོགས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་དཔྱེ་འཆད་པ་ནྤྱི། ཇྤྱི་ལྟར་ནས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱི་གྲུབ་འབྲས་ནྤྱི། ཅྤྱི་
སྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱེས་བ་བ། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བསབ་བ་ལ། ལྟུང་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་མུ་བཞྤྱི་ཡྱོད་ཚུལ། བསབ་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་བདག་གཞན་
མམ་བརྱེ་གྤྱིས་སུ་བསན་པ། དྱེ་ལ་གཞན་གྤྱི་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་དང་ 
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༼༢༥༽ 
གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཙམ་དབུ་མ་གྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་
བསབ་བ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་བརྱེ་བའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་
པ་ཐབས་ལམ་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་དགྱོངས་པ་མྤྱི་ཤྱེས་པར། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་
མཇུག་བསྡུ་བ་ནྤྱི། མདྱོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་
མས་ལྱེན་ལ། སྐབས་ཀྤྱི་བསན་དྱོན་ངྱོས་བཟུང་བ་དང་། གཞུང་གྤྱི་བསྡུ་བ་དངྱོས་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
སྐབས་གསུམ་པ་འདྤྱིར་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་མས་ལྱེན་མཐའ་དག་བསན་བའྤྱི་གཙོ་བྱོར་བས་ནས་སྱོན་པ་མ་ཡྤྱིན་
ཏྱེ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་གཙོ་བྱོར་བཀག་ནས་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་མ་འཁྲུལ་བ་གཙོ་བྱོར་སྱོན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ལྟར་སྱོན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། བསན་བཅྱོས་འདྤྱི་མཛད་པའྤྱི་དུས་སུ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་
གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ལ་འཁྲུལ་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་ཤས་ཆྱེ་བར་གཟྤྱིགས་ནས་དྱེ་ྤྱིད་དགག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བསན་
བཅྱོས་འདྤྱི་མཛད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་པ་གཏན་མྤྱི་འགྱོག་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་
འྱོག་མ་གསུམ་ལ་དབང་བཞྤྱི་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དང་། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་བ་
རྒྱུད་མཐའ་དག་མས་སུ་ལྱེན་དུ་རུང་བར་འདྱོད་པ་དང་། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པའྤྱི་
ལྱོག་རྱོག་རྣམས་ཞར་བྱུང་གྤྱི་ཚུལ་དུ་འགྱོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་འདྤྱིར་གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་
རྤྱིམ་པ་གཙོ་བྱོར་བསན་ཏྱེ། འདྤྱིར་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི། གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས། དབང་དང་རྤྱིམ་
གྤྱིས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས། རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྱོགས་པ་བརན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་ཕྱྤྱི་ནང་གྤྱི་རྱེན་
འབྲྱེལ་བསྤྱིགས་ནས་སྱོད་པ་བྱེད་ཚུལ་གྤྱི་རྣམ་གཞག ར་ཐྤྱིག་རླུང་གསུམ་དབུ་མར་ཆུག་ནས་ས་ལམ་ལུས་ལ་
བགྱོད་དྱེ་བཅུ་གསུམ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་མྱུར་དུ་མངྱོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱིར་གཙོ་བྱོར་བསན་ཅྤྱིང་། དྱེ་
དག་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་ཁད་ཆྱོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་གཞུང་མྤྱི་ནུས་
པར། །གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་སྱོམ་འདྱོད་ན། །ནྱོར་བ་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ལྱོངས། །འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་
གྤྱིས་སྱོམས། །དྱེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྤྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་གྱོམས་པར་བ། །དྱེ་ནས་འཁྱོར་འདས་བསྲྱེ་
བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་སྱོད་པ་སད། །ནང་གྤྱི་ས་ལམ་ཀུན་བགྱོད་ནས། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་དགྱེ་
བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྤྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །འདྤྱི་ནྤྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི། །དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་
ཡྤྱིན། །རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ཀྤྱི་གསང་ཚིག་མཆྱོག །འདྤྱི་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
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རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིན་གྱོལ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སྱོ་སྱོའ་ིརང་བཞྤྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིན་བྱེད་ནྱོར་བ་མྱེད་པའྤྱི་
དབང་། །གྱོལ་བྱེད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་ལམ། །དྱེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས། རྤྱིམ་གྤྱིས་ 
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༼༢༦༽ 
ཀྤྱི་རྱོགས་པ་བརན་པས་སྱོད་པ་བྱེད་ཚུལ། དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་ནས་འབྲས་བུ་ཇྤྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
མ་འཁྲུལ་པའྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་བསྒྲུབ་པར་བསན་པ། འཁྲུལ་པའྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་དྱོར་བར་བསན་པ། དབང་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་
དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིན་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་སྤྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ། སྤྱིན་བྱེད་གྤྱི་དབང་མྤྱི་དགྱོས་པར་
འདྱོད་པ་དགག་པ། དགྱོས་ཀང་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པ་དགག་པ། དབང་བསྐུར་མུ་བཞྤྱིར་འདྱོད་པ་དགག་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བྤྱིན་རླབས་ཙམ་སྤྱིན་བྱེད་ཡྤྱིན་པ་དགག་པ། གངས་ངྱེས་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་སྤྱིན་བྱེད་
ཡྤྱིན་པ་དགག་པ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་མ་དག་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་སྤྱིན་བྱེད་ཡྤྱིན་པ་དགག་པ། ཆྱོ་ག་མ་དག་པའྤྱི་དབང་
བསྐུར་སྤྱིན་བྱེད་ཡྤྱིན་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་ནྤྱི། དྱེང་སང་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་དགག་པ་ནྤྱི། འདྤྱི་འདྲ་རྒྱུད་སྱེ་ལས་མ་གསུངས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་ན་
ཐྱོས་ཐྱེག་པ་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེང་སང་བྤྱིན་རླབས་མྤྱི་བྱེད་ཅྤྱིང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་
པ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་ཟབ་ལམ་
སྱོམ་པ་དགག་པ། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་དབང་པྱོ་རབ་སྤྱིན་པ་དགག་པ། སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཙམ་གྤྱིས་གསང་
སྔགས་སྱོམ་པ་དགག་པ། ཞར་ལ་སྤྱིན་བྱེད་ནྱོར་བ་གཞན་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་ལམ་
ཟབ་མྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ལ་
ལ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་བས་པ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། གཏྱོར་མའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་བ་དང་། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་དགྱོས་ཀང་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པ་དགག་པ་ལ། དབང་བསྐུར་བའྤྱི་དུས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པ། སྱོབ་མའྤྱི་རྒྱུད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། རྒྱུད་སྱེའྤྱི་
ཁད་པར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ཆྱོས་སྱོའ་ིམྤྱིང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། འགའ་ཞྤྱིག་གསང་
སྔགས་ད་ལྟ་སྱོད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་སྱེམས་ྤྱིད་མ་རྱོགས་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ཆྱོ་ག་མྱེད་བཞྤྱིན་དུ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་བ་བའྤྱི་རྒྱུད་སྱོགས་ལའང་། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མུ་
བཞྤྱིར་འདྱོད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ། དབང་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་
གསང་སྔགས་གསང་བ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་གྱོལ་བྱེད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་ལམ་ལ། ལམ་གྤྱི་གཙོ་
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བྱོ་མྤྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ། ལམ་གྤྱི་གཙོ་བྱོ་ངྱོས་བཟུང་བ། དྱེ་དག་དང་མ་འབྲྱེལ་བའྤྱི་
ཆྱོས་ལུགས་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་
པ་ལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པ་ལ་བརྱེན་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཚུལ། གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ལ་བརྱེན་ནས་
འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཚུལ། དྱེས་ན་དྱེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བསན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དཔྱེའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་
བསན་པ་དང་། ལམ་གྤྱི་ཁད་ཆྱོས་རྒྱས་པར་བཤད་ 
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༼༢༧༽ 
པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོ་ནམ་ཚུལ་བཞྤྱིན་བས་པ་ཡྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོང་ྤྱིད་སྤྱིང་རྱེ་
སྱོགས་སྱོམ་པ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དཔྱེའྤྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསན་པ་དང་། ལམ་གྤྱི་ཁད་ཆྱོས་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྔགས་ཀྤྱིས་བཏབ་པའྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཕ་
རྱོལ་ཕྱྤྱིན་གཞུང་མྤྱི་ནུས་པར། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གང་ཞྤྱིག་སངས་རྒྱས་བྱེད་འདྱོད་ན། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་དྱེ་དག་དང་མ་འབྲྱེལ་བའྤྱི་ཆྱོས་ལུགས་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྤྱི། ད་ལྟའྤྱི་ཆྱོས་པ་ཕལ་ཆྱེ་
བ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། ཡུལ་ཅན་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པ་དང་། ཡུལ་སྤྲྱོས་བྲལ་གྤྱི་ལྟ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། མཚོན་བྱེད་དཔྱེའྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ། མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་ལ། ཞར་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་
དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། སྱོང་རྐྱང་དུ་ལྟ་བའྤྱི་ལྷག་མཐྱོང་ལྟར་སང་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྤྱིན་པ་བཀག་ནས་རང་
ལུགས་ཀྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་ངྱོས་བཟུང་བ། མྱོས་གུས་ཀྤྱིས་སྱེམས་བསྒྱུར་བའྤྱི་ཞྤྱི་གནས་ལྟར་སང་ཕྱག་ཆྱེན་ཡྤྱིན་པ་
དགག ཞར་ལ་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོམ་ན་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གཞན་ལུགས་ཀྤྱི་
ཕྱག་ཆྱེན་རྣམ་པར་བརགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་འགྱོག་པ་ནྤྱི། བླུན་པྱོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེ་སྱོམ་པ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་
རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྤྱི་རྱོགས་ཆྱེན་དང་མཚུངས་པར་འཆད་པ་ནྤྱི། ད་ལྟའྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །རང་ལུགས་ཀྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་ངྱོས་བཟུང་བ་ནྤྱི། ངྱེད་ཀྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་ཤྱེས་
བྱེད་ཀྤྱི་ལུང་དང་སར་བ་ནྤྱི། ན་རྱོ་དང་ནྤྱི་མྱཻ་ཏྲྤྱི་བའྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེང་སང་འགའ་ཞྤྱིག་བླ་
མ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་སྐྱྱེ་བ་སྔ་མ་ལ། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་ཞྤྱི་གནས་ཅུང་ཟད་
དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ་བསན་བཤད་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་
ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ལམ་གྤྱི་ར་བ་བླ་མ་བསྱེན་ཚུལ། ལམ་གྤྱི་གྱོ་རྤྱིམ་མ་འཁྲུལ་བར་སྱོད་
དགྱོས་ཚུལ། ལམ་གྤྱི་ཡན་ལག་མཆྱོད་གཏྱོར་བྱེད་ཚུལ། ལམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་རྱེན་བྲྤྱིས་སྐུ་བཞྱེངས་ཚུལ། ལམ་
གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་མདྱོ་སྔགས་མ་འཆྱོལ་བར་བྱེད་དགྱོས་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་བླ་མ་དྱེ། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་དང་པྱོ་མ་ཐྱོབ་པར། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གཞན་ཡང་གངས་རྤྱིའྤྱི་



50   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ཁྲྱོད་འདྤྱི་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ལྔ་པ་ལ། རང་
སྱོམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་འཆྱོལ་བ་དགག་པ། གཞན་རྱེས་སུ་འཛིན་པའྤྱི་ཡན་ལག་འཆྱོལ་བ་དགག་པ། མདྱོ་སྔགས་
ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་འཆྱོལ་བ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཡྤྱི་དམ་ལྷ་ཡྤྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཞན་ཡང་སྤྱིན་སྲྱེག་རྱོ་སྲྱེག་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི།  
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༼༢༨༽ 
དྱེ་བཞྤྱིན་རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྤྲྱོས་བྲལ་གྤྱི་ལྟ་བ་ལ། ལྟ་བ་བཟང་ངན་
གྤྱི་རྤྱིམ་པ་སྤྱིར་བཀག་པ་དང་། ཞར་ལ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། 
ཐྱེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་བཟང་ངན་ཡྱོད་པ་དགག་པ། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་ལྟ་བ་བཟང་ངན་ཡྱོད་པ་དགག་པ། རྣལ་
འབྱོར་བཞྤྱི་ཐྱེག་པའྤྱི་རྤྱིམ་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ། དྱེས་ན་དབུ་མ་ཡན་ཆད་རྱོགས་བའྤྱི་ལྟ་བ་དྱོན་གཅྤྱིག་ཏུ་
སྒྲུབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ལ་ལ་ཐྱེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་ནྤྱི། ཁ་
ཅྤྱིག་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་དྱེ་དགག་པ་ལ། ལྟ་སྱོམ་གྤྱི་ཁད་པར་སྤྱིར་བསན། ལྷའྤྱི་
སྱོམ་ཚུལ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པ། སྱོམ་གཞྤྱི་ཀུན་རྱོབ་ཀྤྱི་ཁད་པར། དྱེས་ན་ཀུན་རྱོབ་ལྟ་བར་མྤྱི་འཐད་པའྱོ། །དང་པྱོ་
ནྤྱི། ལྟ་སྱོམ་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱྱེད་ཅྤྱིང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འྱོན་ཀང་བ་བའྤྱི་རྒྱུད་དུ་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མར་ཀུན་རྱོབ་ལྷར་མྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་འཐད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོར་ཀུན་རྱོབ་
ལྷར་སྱོམ་པའྤྱི་འཐད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། གལ་ཏྱེ་བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྣལ་
འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་སྱེ་ལས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་ཀུན་རྱོབ་ལྡྱོག་པ་དང་། །ཞྱེས་
སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དྱེས་ན་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་
ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་ཚུལ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་བ་
གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ཡྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་མས་
ལྱེན། རྒྱུད་སྱེ་བར་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ཇྤྱི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོད་དང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གྤྱིས་
སུ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་
བསྡུ་བ་ནྤྱི། གྲུབ་མཐའྤྱི་རྣམ་དབྱེ་མྤྱི་ཤྱེས་ཤྤྱིང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། གང་གྤྱི་སྱོད་པ་བྱེད་པའྤྱི་གང་
ཟག་དང་། དྱེས་སྱོད་པ་བ་བའྤྱི་གནས་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་བཞྤྱི་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་
པ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ལྔ་པ་ལ། 
མཐར་ཐུག་གྤྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གནས་སྐབས་ཀྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ། རྣལ་འབྱོར་བཞྤྱིའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་དཀར་པྱོ་ཆྤྱིག་
ཐུབ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་གྲུབ་ཐྱོབ་ངན་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རྱེ་
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གཅྤྱིག་དང་ནྤྱི་སྤྲྱོས་བྲལ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་གཞུང་གྤྱི་བསྡུ་བ་རགས་རྤྱིམ་ཙམ་ཞྤྱིག་
བསན་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན་པ་ལ། མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་
བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ། ཐྱོབ་བ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན། ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསབ་བ། མས་ན་ཕྱྤྱིར་
བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ། སྱོམ་གསུམ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས།  
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༼༢༩༽ 
སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ཐྱོབ་པར་
བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། གང་ལ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ། གང་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག ཇྤྱི་ལྟར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་
དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན། སྔྱོན་རྒྱུད་ཡྱོངས་སུ་སྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྤྱིག་ནྤྱི། ཡུལ་
གཞན་སུ་ལ་ཡང་ལྟྱོས་མྱེད་དུ་བར་མ་རབ་བྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་། བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་དྱེ། 
རྒྱལ་བུ་དྱོན་གྲུབ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དབུ་ས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བཅད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
རང་བྱུང་གྤྱིས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དང་། ལྔ་སྱེ་བཟང་པྱོ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་
སྱོགས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གཞྤྱིར་བཞག་ལ། སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་ནྤྱི་ཡུལ་དགྱེ་སྱོང་ཁྱོ་ན་ལས་
ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། རྤྱིགས་བརྒྱད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དྱེ་ྤྱིད་གང་ལ་སྱོམ་པ་འབྱོགས་
པའྤྱི་བསྒྲུབ་བ་དྱེའྤྱི་གནས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དུ་རུང་བ་ཡྤྱིན་ལ། གཞན་གྤྱི་གནས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དང་གཞན་གྤྱི་
མཁན་པྱོ་དང་རང་ྤྱིད་གནས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་ལ་མ་བརྱེན་པར་གནས་པ་ལ་བསྱེན་པར་རྱོགས་ནས་ལྱོ་བཅུ་བར་
མ་ཆད་དུ་ལྱོན་པ་དགྱོས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མདྱོ་ར་ལས། བསྱེན་པར་རྱོགས་ནས་ལྱོ་བཅུ་མ་ལྱོན་པར་
མཁན་པྱོ་ྤྱིད་དང་གནས་ྤྱིད་དང་མྤྱི་གནས་པར་འདུག་པར་མྤྱི་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པ་ལྟར་
ན། བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ཁྱོ་ན་ལས་ལྱེན་དགྱོས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ངམ་
དགྱེ་ཚུལ་ལམ་ཁྤྱིམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའྤྱི་དྲུང་དུ་བླངས་པས་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེ་གནས་འཇྱོག་
གྤྱིས་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། གནས་འཇྱོག རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུའམ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་མྱོ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པའྤྱི་
ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྤྱི་བསྱེན་གནས་ལ་གནས་པར་འདྱོད་པ་དྱེས་ནངས་པར་ལངས་ནས། དགྱེ་སྱོང་
ངམ་བྲམ་ཟྱེའམ་ཁྤྱིམ་པ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་དྲུང་དུ་སྱོང་སྱེ། བླ་གྱོས་ཕྲག་པ་གཅྤྱིག་
ཏུ་བས་ལ་པུས་མྱོ་གཡས་པའྤྱི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏྱེ་ཚིག་འདྤྱི་སྐད་ཅྱེས་བརྱོད་པར་བའྱོ། །བདག་མྤྱིང་འདྤྱི་
ཞྱེས་བགྤྱི་བ་དུས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་སྱེ། གང་དྱོ་ནུབ་ཀྤྱི་མཚན་མྱོ་འདྤྱི་དང་སང་ྤྱི་མ་ཤར་གྤྱི་བར་དུ་སྲྱོག་གཅྱོད་
པ་སང་ཞྤྱིང་སྲྱོག་གཅྱོད་པ་ལས་སར་ལྱོག་སྱེ་དབྱུག་པ་སང་ཞྤྱིང་མཚོན་ཆ་སངས་ཏྱེ་ངྱོ་ཚ་དང་ལྡན་པར་གྤྱིས་
ལ། སྱེམས་ཅན་སྲྱོག་ཆགས་འབྱུང་པྱོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆུང་ངུ་ན་སྲྱོག་ཆགས་ཕྲ་མྱོ་གྱོག་སྦུར་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་
སྲྱོག་གཅྱོད་པ་སངས་ཏྱེ་སྲྱོག་གཅྱོད་པ་ལས་སར་ལྱོག་པར་བགྤྱིའྱོ། །ཞྱེས་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། ཁྤྱིམ་
བདག་མགྱོན་མྱེད་ཟས་སྤྱིན་གྤྱིས་སྐྱྱེ་བྱོ་མང་པྱོ་ལ་བསྱེན་གནས་ཕྱོག་པར་བཤད་པ་ས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་
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ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ས་བ་ལྟར་ན། གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མཚན་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་
ལྡན་པ་ཁྱོ་ན་ལ་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་དྱེ། མདྱོ་ར་བར། མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགྱོ་བ་དང་བང་གྤྱི་ས་མྤྱི་སན་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་
པའྤྱི་ཞྤྱིང་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཁྤྱིམ་པས་བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཕྱོག་པར་བཤད་པ་དང་ཀླུ་ལ་
སྱོགས་པ་དུད་འགྱོའ་ིརྱེན་ལ་བསྱེན་གནས་ཡྱོད་པར་བཤད་པ་ནྤྱི་ས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བར་མའྤྱི་ཚུལ་
ཁྲྤྱིམས་ལ་ 
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༼༣༠༽ 
བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་འདྱོད་དྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པ་ལྟར་ན། བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་དུད་འགྱོའ་ིརྱེན་ལ་ཡང་ཡྱོད་པར་འདྱོད་དྱེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཀླུ་གཞྱོན་ནུ་ཙམ་པ་ཞྱེས་བ་བས། 
ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསྱེན་གནས་བསྲུངས་བར་བཤད་པ་དང་། སྐྱྱེས་རབས་ལས་རྤྱི་བྱོང་དང་སྱེང་གྱེ་ལ་སྱོགས་
པས་ཀང་བསྱེན་གནས་བསྲུངས་བར་བཤད་པ་ས་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། བྱེ་བྲག་ས་
བའྤྱི་བསྱེན་གནས་ཀང་། །དགྱེ་སྱོང་ལས་ལྱེན་གང་ཟག་ནྤྱི། །གྤྱིང་གསུམ་སྐྱྱེས་པ་བུད་མྱེད་ལས། །འགྱོ་བ་
གཞན་ལ་སྱོམ་པ་བཀག །མདྱོ་སྱེ་པ་རྣམས་དུད་འགྱོ་སྱོགས། །འགྱོ་བ་གཞན་ལའང་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད། །བླང་བའྤྱི་
ཡུལ་ཡང་དགྱེ་བསྱེན་སྱོགས། །གང་ཡང་རུང་ལས་བླང་བར་གསུངས། །ཞྱེས་པའྤྱི་དྱོན་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་
ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ལ། བསྱེན་གནས་འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། རྤྱིགས་བདུན་འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་གྤྱིས། དང་
པྱོ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དྲུང་དུ་ཀུན་སྱོད་ཀྤྱི་ཁད་པར་
སན་དམའ་བ་ལ་འདུག་རྒྱན་གསར་པས་མྤྱི་བརྒྱན་ཞྤྱིང་ཀུན་སྱོང་གུས་པ་དང་ལྡན་པས། དུས་ཀྤྱི་ཁད་པར་སྔ་
དྲྱོའ་ིདུས་སུ་ྤྱིན་ཞག་ཕྲུག་གཅྤྱིག་གྤྱི་དུས་དང་ལྡན་པ། ཆྱོ་གའྤྱི་ཁད་པར་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་བསྱེན་གནས་
འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་རྱེས་ཟླྱོས་ལན་གསུམ་དུ་བས་པ་ལ་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་དྱོ། །མཛོད་ལས། དམའ་བར་འདུག་
སས་བཟླས་པ་ཡྤྱིས། །མྤྱི་བརྒྱན་ནམ་ནྤྱི་ནངས་པར་དུ། །བསྱེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྤྱི། །ནངས་པར་
གཞན་ལ་ནྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན། དང་པྱོར་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དྲུང་དུ། ཟླ་བ་
བྱུང་ངྱོ་ཅྱོག་གྤྱི་ཚེས་བརྒྱད་དང་། བཅྱོ་ལྔ་དང་གནམ་སྱོང་ལ་བསྱེན་གནས་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པས་ནྤྱི་ཕྱྤྱིས་
ལྱེན་པ་ན། ཟས་ཟྱོས་ཀང་བླང་དུ་རུང་བར་བཞྱེད་དྱེ། མཛོད་འགྱེལ་ལས། གང་གྤྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསྱེན་
གནས་ལ་གནས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་སྔྱོན་ཡང་དག་པར་ཁས་བླངས་པ་དྱེས་ནྤྱི། ཟན་ཟྱོས་ནས་ཀང་ནྱོད་པར་
བའྱོ། །གཞན་ལས་ནྱོད་པར་བའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ལས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པས་ནྤྱི། དང་པྱོར་སྱོབ་
དཔྱོན་གྤྱི་དྲུང་དུ། ཟླ་བ་བྱུང་ངྱོ་ཅྱོག་གྤྱི་ཚེས་བརྒྱད་སྱོགས་ལ་བསྱེན་གནས་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡྤྱིན་ན། 
ཕྱྤྱིས་ཟླ་བ་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་ཚེས་བརྒྱད་སྱོགས་ལ་རྱེན་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དྲུང་དུ་ཇྤྱི་ལྟར་འདྱོད་པ་བཞྤྱིན་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་
བླངས་པས་ཀང་སྐྱྱེ་སྱེ། འདྤྱིར། མདྱོ་སྱེ་པ་ཡྤྱི་ལུགས་བཞྤྱིན་དུ། །ཇྤྱི་ལྟར་འདྱོད་ཚེ་ལྱེན་ན་ཡང་། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན་བསྱེན་གནས་གཞན་ཁྱོ་ན་ལས་ལྱེན་དགྱོས། མདྱོ་སྱེ་པ་ལྟར་ན། 
དང་པྱོར་གཞན་ཁྱོ་ན་ལས་ལྱེན་དགྱོས། ཕྱྤྱིས་རྱེན་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དྲུང་དུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བླངས་ཀང་སྐྱྱེ་བར་
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འདྱོད། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིལུགས་ལ། དང་པྱོ་ྤྱིད་ནས་རྱེན་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དྲུང་དུ་ཁས་བླངས་ཀང་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་
པ་ནྤྱི་གྲུབ་མཐའ་གྱོང་འྱོག་གྤྱི་ཆྱོ་ག་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཡང་། །སྐྱབས་སུ་
འགྱོ་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འབྱོགས། །དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པའྤྱི་རྱོག་པ་ལས། །བསྱེན་གནས་རང་གྤྱིས་བླངས་པ་ཡྤྱི། །ཆྱོ་
ག་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འདྲ་བར་གསུངས། །དྱེས་ན་ཆྱོ་ག་ཁད་པར་ཡྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ 
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༼༣༡༽ 
ལ། ཚིག་སྔ་མ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ། ཕྱྤྱི་མ་བསྱེན་རྱོགས་སུ་སྒྲུབ་པ། བུད་མྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་ཁད་པར་གཞན་
བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། སྱོར་བ། དངྱོས་གཞྤྱི། རྱེས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། དགྱེ་བསྱེན་དང་། བར་
མ་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དྱོགས་དཔྱོད་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། མཁན་པྱོའ་ིས་
གྱོན་དུ་གནས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དྱེས། སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་བར་ཆད། སྐྱྱེས་པ་གནས་པའྤྱི་བར་ཆད། གནས་ཁད་པར་
དུ་གྱུར་པའྤྱི་བར་ཆད། རྱེན་མཛེས་པའྤྱི་བར་ཆད་ཡྱོད་མྱེད་བརག་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དང་པྱོར་འགལ་རྐྱྱེན་བར་
ཆད་ཀྤྱི་ཆྱོས་དྲྤྱི། དྱེ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བ་རྱོམ་བྱེད་དུ་བས་ཏྱེ་དགྱེ་བསྱེན་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལན་གསུམ་གྤྱི་
བར་དུ་བརྱོད། མཇུག་ཏུ་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་བསབ་པ་བརྱོད་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། དང་པྱོའ་ིམཁན་པྱོ་
ྤྱིད་ཀྤྱིས་བར་ཆད་དྲྤྱིས་ནས་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་ལ་སྐབས་དབྱེའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བར་ཁས་བླངས་
པའྤྱི་ཚིག་རྱོམ་པ་དང་དགྱེ་བསྱེན་ྤྱིད་དང་དགྱེ་ཚུལ་ྤྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཚིག་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་བསབ་པ་
བརྱོད་པ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། མཛོད་ལས། དགྱེ་བསྱེན་ྤྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པ། །སྱོམ་
པ་བརན་པ་དགྱེ་སྱོང་བཞྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན། དང་པྱོར་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་
བསྱེན་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་ནས། ཕྱྤྱིས་སྲུང་བའྤྱི་ཚེ་བསབ་བ་ས་རྱེ་ཙམ་སྲུང་བ་ལ་ས་གཅྤྱིག་སྱོད་པའྤྱི་དགྱེ་
བསྱེན་དང་། གྤྱིས་ཙམ་སྲུང་བ་ལ་ས་འགའ་སྱོད་པའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དུ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་ལས། ས་གཅྤྱིག་སྱོད་
སྱོགས་ཇྤྱི་ལྟ་བུ། །དྱེས་བསྲུང་བ་ལ་གསུངས་ཞྱེས་གགས། །ཞྱེས་སྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པ་ན་རྱེ། དྱེ་ནྤྱི་རྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་
ཏྱེ། །གདུལ་བ་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་འཆལ་བ་ལ་སར་བའྤྱི་ྱེས་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན། སྤྱིར་དགྱེ་བསྱེན་ལ། སྐྱབས་
སུ་འཛིན་པ། ས་གཅྤྱིག་སྱོད་པ། ས་འགའ་སྱོད་པ། ཕལ་ཆྱེར་སྱོད་པ། ཡྱོངས་རྱོགས་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན། ཚངས་
སྱོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན། གྱོ་མའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དང་བདུན་གསུངས་ཤྤྱིང་། དྱེ་དག་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་རང་
རང་གྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་སྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལྱེན་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དཔྱེར་ན། བཙུན་པ་དགྱོངས་སུ་གསྱོལ། བདག་
མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བ་དུས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་སྱེ། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་རྐང་གྤྱིས་རྣམས་ཀྤྱི་མཆྱོག་སངས་
རྒྱས་ལ། འདྱོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་མཆྱོག་ཆྱོས་ལ། ཚོགས་རྣམས་ཀྤྱི་མཆྱོག་དགྱེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་
སུ་མཆྤྱིའྱོ། །བདག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དུ། བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསྱོལ། 
ཞྱེས་པ་ནས། གྱོ་མྤྱིའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དུ་བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསྱོལ། ཞྱེས་བརྱོད་དགྱོས་པར་བཞྱེད་དྱོ། །གྤྱིས་
པ་ལ། སྱོར་བ་དང་། དངྱོས་གཞྤྱི་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ངྱོ་ཚ་ཁྲྱེལ་ཡྱོད་ཀྤྱི་བསམ་པ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དང་པྱོར་
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དགྱེ་འདུན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུ། དྱེ་ནས་མཁན་པྱོར་ལན་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་གསྱོལ་བ་འདྱེབས། གྱོགས་དན་
དུ་བསྐྱོས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་གཙུག་ཕུད་བྲྱེགས་པ་དང་། ཁྲུས་བས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་མཁན་པྱོས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྱོད་
གཡྱོགས་སད་གཡྱོགས་ལྷུང་བཟྱེད་གདྤྱིང་བ་ཆུ་ཚགས་ལྔ་བྤྱིན་ནས་རགས་བརྱེ་བར་བྱེད། རགས་དང་མཐུན་
པར་ཁྤྱིམ་པའྤྱི་བསམ་པ་སངས་ནས་འདྱོད་པ་ཆུང་ཞྤྱིང་ཆྱོག་ཤྱེས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་གཙོ་བྱོར་སྒྲུབ་
པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་ནྤྱི་བསམ་པ་བརྱེ་བའྱོ། །དྱེ་དག་མྤྱི་བརྱེད་པའྤྱི་བརར་མྤྱིང་བརྱེ་བ་སྱེ།  
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༼༣༢༽ 
བརྱེ་བ་གསུམ་ཡན་ཆད་བྱེད་པ་ནྤྱི་སྱོར་བའྤྱི་ཆྱོ་གའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་དང་། ཕན་ཡྱོན་
དང་ལྡན་པའྤྱི་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དགའ་བྱོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་མདྱོ་ལས། ཁྤྱིམ་པ་རྣམས་ནྤྱི་མྱེའྤྱི་
འྱོབས་ན་གནས་པ་ལྟ་བུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་བསྤྱིལ་བའྤྱི་ཁང་པ་ན་གནས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། 
གཞན་ཡང་། ཁྤྱིམ་པ་ནྤྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྱོགས་པ་འདྱོད་ཡྱོན་གྤྱིས་བཅྤྱིངས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་
བང་ཆུབ་ཐྱོབ་དཀའ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་འདྱོད་ཡྱོན་ལ་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་ཆགས་བྲལ་བྱེད་ནུས་པས། བླ་
ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐྱོབ་ས་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ཡྱོད་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྤྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་ཁྤྱིམ་
པའྤྱི་རྱེན་ལས་སངས་རྒྱས་པ་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་རྱེན་ལས་སངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཆྱོ་
འཕྲུལ་བསན་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། འདྱོད་པ་དག་ནྤྱི་རབ་ཏུ་བསྱེན་བྱེད་ཅྤྱིང་། །བུ་དང་ཆུང་མ་དག་ལ་སྲྱེད་བསྐྱྱེད་
ནས། །སད་པར་བ་བའྤྱི་ཁྤྱིམ་ལ་བརྱེན་པ་དྱེ། །བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་དམ་པ་གཞར་མྤྱི་ཐྱོབ། །གང་དག་འདྱོད་པ་ལྕྤྱི་
སྐམ་མྱེ་བཞྤྱིན་སྱོང་། །བུ་དང་ཆུང་མ་དག་ལ་སྲྱེད་སངས་ནས། །ཁྤྱིམ་གྤྱིས་སག་སྱེ་ཁྤྱིམ་ནས་མངྱོན་བྱུང་བ། །དྱེ་
དག་བང་ཆུབ་མཆྱོག་འདྤྱི་རྱེད་མྤྱི་དཀའ། །གང་དག་ཁྤྱིམ་ན་གནས་པར་བྱེད་བཞྤྱིན་དུ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་
མཆྱོག་འདྤྱི་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱི། །སངས་རྒྱས་གང་ཡང་སྔྱོན་ཆད་མ་བྱུང་སྱེ། །མ་འྱོངས་པ་ནའང་མྤྱི་འབྱུང་གནས་པ་
མྱེད། །རྒྱལ་སྲྤྱིད་མཆྤྱིལ་མའྤྱི་ཐལ་བ་བཞྤྱིན་སངས་ནས། །དབྱེན་པར་དྱོང་སྱེ་དགྱོན་པར་གནས་བྱེད་པ། །ྱོན་
མྱོངས་སངས་ཏྱེ་བདུད་ནྤྱི་བཅྱོམ་ནས་སུ། །བང་ཆུབ་རྡུལ་མྱེད་འདུས་མ་བས་འཚང་རྒྱ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཁན་པྱོས་བསྒྲུབ་བ་ལ། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་
བསམ་པ་གསལ་བཏབ་པ་སྔྱོན་དུ་བཏང་ནས། མཁན་པྱོ་དགྱོངས་སུ་གསྱོལ། བདག་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བ་
དུས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་སྱེ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ། རྐང་གྤྱིས་རྣམས་ཀྤྱི་ཞྱེས་པ་ནས། དགྱེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་
མཆྤྱིའྱོ། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ། ཤཱཀའྤྱི་སྱེང་གྱེ ཤཱཀའྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་གཙོ་བྱོ་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་རྱེས་སུ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་
རགས་སྱོང་ངྱོ་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་རགས་ཡང་དག་པར་ལྱེན་ནྱོ། །ཞྱེས་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་ནྤྱི། བར་མ་རབ་
བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་གའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསྒྲུབ་བ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་པ་ལ་མངྱོན་
དུ་ཕྱྱོགས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དྱེས། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ྤྱིད་ལ་འཁྱོར་བ་སངས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་བསམ་པ་
སྐྱྱེ་དགྱོས་པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པ་གསལ་བཏབ། འགལ་རྐྱྱེན་ྱེས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བ་དགྱོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་
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བཤད་ནས། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བ་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་བའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརྱོད་དྱེ། 
དགྱེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། མདྱོ་རར། སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཚིག་རྱོམ་པ་དང་། དགྱེ་
ཚུལ་ྤྱིད་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཚིག་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་བསབ་པ་བརྱོད་པ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་
བའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བསྱེན་བཀུར་གྤྱི་གནས་དང་གནས་མ་ཡྤྱིན་པ་ཤྱེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དུས་གྱོ་བརྱོད་
པ་དང་། སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་སྲུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བསབ་པ་བརྱོད་པ་ནྤྱི་ལག་ལྱེན་བཞྤྱིན་ཤྱེས་པར་
བའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཀར་ཤ་ཏམ་ལས། །སྔྱོན་དང་དགྱེ་བསྱེན་བསབ་པ་དང་། །ཞུ་དང་མཁན་པྱོ་དང་པྱོ་
དང་། །རབ་བྱུང་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱིབ་ཚོད་དང་། ། 
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༼༣༣༽ 
བསབ་པ་བརྱོད་པ་ཐ་མ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྱོར་བ། དངྱོས་གཞྤྱི། རྱེས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། 
ཡྱོ་བད་ཚགས་སུ་གཞུག་ཅྤྱིང་སྱོབ་དཔྱོན་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དང་པྱོར་བ་བ། མཁན་པྱོ་མངྱོན་
དུ་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་མཁན་པྱོར་གསྱོལ་བ་འདྱེབས་པ། ཡྱོ་བད་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ཆྱོས་གྱོས་
ལྷུང་བཟྱེད་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་བྤྱིན་པ། ཡྱོངས་སུ་དག་པ་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གསང་སྱོན་
གྤྱིས་ལྱོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲྤྱིས་ཏྱེ་ནང་དུ་འྱོང་བ་ཞུ་བ། གསྱོལ་བ་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དགྱེ་འདུན་ལ་
གསྱོལ་བ་གདབ་པ། ཡྱོངས་སུ་དག་པ་དང་གཙོ་བྱོར་དགྱེ་འདུན་ཐུགས་ཡྤྱིད་ཆྱེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་མངྱོན་སུམ་དུ་
བར་ཆད་འདྲྤྱི་བ་དང་དྲུག དང་པྱོ་ནྤྱི། མཁན་པྱོའ་ིས་གྱོན་དུ་གནས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་སན་གསན་
ཕབ་ནས། ལས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དང་གསང་སྱེ་སྱོན་པའྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་ཚིག་ཙམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱོ་བར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
མདྱོ་རར། མཁན་པྱོ་ྤྱིད་དུ་ཕྱྱོགས་པར་གྱུར་པས་ལས་བྱེད་པ་དང་གསང་སྱེ་སྱོན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ལ་གསྱོལ་བ་
གདབ་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསྱེན་པར་རྱོགས་ནས་ལྱོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལྱོན་པའྤྱི་བཙུན་པ་
བརན་པའྤྱི་ཡན་ལག་དང་། ལྔ་ཕྲུགས་ཏུ་སར་བ་ྤྱི་ཤུ་ར་གཅྤྱིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པའྤྱི་མཁས་ཤྤྱིང་ཕན་
འདྱོགས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་སྱེ། བརན་མཁས་ཀྤྱི་ཡྱོན་ཏན་གྤྱིས་དང་ལྡན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ལ་མཁན་པྱོར་ལན་གསུམ་
གྤྱི་བར་དུ་གསྱོལ་བ་གདབ་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། མཁན་པྱོ་དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སམ་སར་བླ་གྱོས་མཐང་
གྱོས་ལྷུང་བཟྱེད་དང་བཅས་པ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་སྱེར་ཞྤྱིང་། གདྤྱིང་བ་ཆུ་ཚགས་ཚིག་ཙམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་
སྤྱིན་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་ཡྱོ་བད་དྲུག་པྱོ་ནྤྱི། རང་དབང་བའམ་བརན་པྱོ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱིས་ཡྱོད་པ་གཅྤྱིག་
དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་རར། ལྷུང་བཟྱེད་མྱེད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་མྤྱི་བའྱོ། །བརན་པྱོས་
ཀང་དྱེ་ྤྱིད་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། ལས་སྱོབ་ཀྤྱི་བ་བ་དང་། གསང་སྱོན་གྤྱི་བ་བ་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། ལས་སྱོབ་ཏུ་མངྱོན་དུ་ཕྱྱོགས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དྱེས་ལས་གལ་ན་གནས་པའྤྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་
ཀྤྱི་ལྟུང་བས་ལས་ཆགས་པ་ལ་མྤྱི་སྤྱིབ་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ལྟུང་བ་ཐུན་མྱོང་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་རླྱོབ་པ་གསྱོལ་བ་
འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ལས་བྱེད། དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གསྱོལ་བ་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལས་
ཀྤྱིས་གནས་ལ་བླྱོ་མཐུན་པར་བྱེད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་གསང་སྱོན་ལ་སྤྲྱོ་བ་དྲྤྱིས་ནས་གསྱོལ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ལས་
ཀྤྱིས་གསང་སྱོན་བསྐྱོ་བར་བྱེད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསྐྱོས་པའྤྱི་གསང་སྱོན་དྱེས་དགྱེ་འདུན་གྤྱི་ལྱོག་ཏུ་
བསྒྲུབ་བ་ལ་བར་ཆད་ཀྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་དྲྤྱིས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྒྲུབ་བ་བར་ཆད་ཀྤྱི་ཆྱོས་ཡྱོངས་སུ་
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དག་ཚུལ་བརྱོད་ནས་ནང་དུ་འྱོང་བ་ཞུ་བར་བྱེད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་མྱུར་དུ་སྐྱྱེ་བ་དང་གསྱོལ་བ་
མངྱོན་དུ་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ། བསྒྲུབ་བ་དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་གསྱོལ་བ་
ལན་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་འདྱེབས་པར་བྱེད་པའྱོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི། ལས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དུ་མངྱོན་དུ་ཕྱྱོགས་པའྤྱི་དགྱེ་
སྱོང་དྱེས་དགྱེ་འདུན་གྤྱི་དབུས་སུ་གསྱོལ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ལས་སྔྱོན་དུ་བཏང་ནས། བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ྤྱིད་བར་
ཆད་ཀྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱིས་ཡྱོངས་སུ་དག་པར་དགྱེ་འདུན་ཐུགས་ 
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༼༣༤༽ 
ཡྤྱིད་ཆྱེས་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་མངྱོན་སུམ་དུ་བར་ཆད་འདྲྤྱི་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ལས་སྱོབ་ཏུ་ཕྱྱོགས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དྱེས་གདམས་ངག་གྤྱི་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་བར་
སྤྲད། གསྱོལ་བ་དང་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་གྱོ་རྤྱིམ་མ་འཁྲུགས་པ་ངྱོ་བྱོ་མ་ནྱོར་བ་ལྷག་ཆད་མྱེད་པར་བརྱོད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་
བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ལུང་དྲང་པ་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་
པྱོ་ནྤྱི། ལུང་གཅྤྱིག་ལས་འཕྲྱོས་པའྤྱི་བཅུ་པ་ལས། མངྱོན་དུ་གྱུར་པས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་འགྱུར་བ་བཅུ་སྱེ། 
བཅུ་གང་ཞྱེ་ན། སྱོན་པ་མངྱོན་དུ་གྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས། ཆྱོས། མཁན་པྱོ། སྱོབ་དཔྱོན། བསྱེན་པར་རྱོགས་
པར་འདྱོད་པ། བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ཡྱོ་བད། ཡྱོངས་སུ་དག་པ། གསྱོལ་བ་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 
ལས་མངྱོན་དུ་གྱུར་པས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་འགྱུར་བའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་བཅུ་ཡྱོད་པ་ལས། དང་
པྱོ་སྱོན་པ་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་ནྤྱི་དགྱེ་འདུན་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་ྤྱིད་ལ་གངས་ཚང་བ་ཁ་སྐྱོང་གྤྱི་ཆྱོས་དང་ལྡན་པ་མྤྱི་
མཐུན་པ་གྤྱིས་དང་བྲལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་ལ་ཡུལ་དབུས་སུ་དགྱེ་སྱོང་བཅུ། 
མཐའ་འཁྱོབ་ཏུ་དགྱེ་སྱོང་ལྔ་ཡན་ཆད་ཚང་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་རར། བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་ལ་ནྤྱི་བཅུ་ལ་སྱོགས་
པའྱོ། །མཐའ་འཁྱོབ་དག་ཏུ་མྱེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སྱོགས་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །དམྤྱིགས་བསལ་ལ་
དགྱེ་སྱོང་བཞྤྱི་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་ཀང་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་དྱེ། མཁན་པྱོ་མྱེད་པ་དང་གསང་
སྱོན་མྱེད་པར་ཡང་བསྒྲུབ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མཁན་པྱོར་གསྱོལ་བ་
མ་བཏབ་པ་དང་བར་ཆད་མ་དྲྤྱིས་པར་བསྒྲུབ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཕྱོག་པ་ལ་སྐྱྱེ་ལ་ྱེས་
བཅས་སུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱེ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ལྟར་མཁན་པྱོ་མྱེད་པ་ྤྱིད་ལ་ཡང་ངྱོ་ཞྱེས་དང་། ཚིགས་སྔ་མ་
མྱེད་པ་ྤྱིད་ལ་ནྤྱི་ྱེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དྱོ། །མཁན་པྱོར་མ་གསྱོལ་བ་ལ་ཡང་ངྱོ་། །བར་ཆད་མ་དྲྤྱིས་པར་ཡང་
ངྱོ་། །ཞྱེས་དང་། འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེའུར་བས་པར། མཁན་པྱོ་གཏན་མྱེད་ྤྱིད་དང་ནྤྱི། །ཁྤྱིམ་པའྤྱི་རགས་ཅན་ཡྤྱིན་
ཡང་རུང་། །ཞྱེས་དང་། གལ་ཏྱེ་བཞྤྱི་ནྤྱི་ལས་བརྱོད་མཁས། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ལྡན་པར་གྱུར་ན་ནྤྱི། །བསྱེན་རྱོགས་
མ་སད་གྱུར་པ་སྱེ། །ལྷ་ཡྤྱིས་ཀང་ནྤྱི་ཕྱག་བར་འྱོས། །ཞྱེས་དང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས། མཐའ་འཁྱོབ་ཏུ་ལྔས་བསྱེན་
པར་རྱོགས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གང་གསུངས་པ་དྱེ་ལ་ལྔའམ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་མཆྤྱིས་བཞྤྱིན་དུ་བཞྤྱིས་བསྱེན་པར་
རྱོགས་ན་རྱོགས་ཞྱེས་བགྤྱིའམ་མ་རྱོགས་ཞྱེས་བགྤྱི། ྱེ་བ་འཁྱོར་རྱོགས་ཞྱེས་བ་སྱེ། རྱོགས་པར་བྱེད་པ་དག་
ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དྱེའྤྱི་



64   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ཕྱྤྱིར་དགྱེ་སྱོང་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་མཁན་པྱོ་ྤྱིད་དུ་གནས་པ་ལའྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། གང་ཟག་
གསུམ་ནྤྱི་བསྱེན་པར་མ་རྱོགས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། གསུམ་གང་ཞྱེ་ན། བདག་གྤྱི་མྤྱིང་མ་བརྱོད་པ་དང་མཁན་པྱོའ་ི
མྤྱིང་མ་བརྱོད་པ་དང་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་མྤྱི་ཤྱེས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེ་ན། སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། དྱེ་
དག་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་དགྱོངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འགྱེང་ཡུལ་
འདུན་སྱོགས་ཕུལ་བ་མྤྱིན། །མ་རྱོགས་མས་དང་མཚམས་མྱེད་མྤྱིན། །སྤྱིག་ས་ཐ་དད་འཁྲུལ་བཅས་མྤྱིན། ། 
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༼༣༥༽ 
མཚམས་མཚན་དཀྱོན་མཆྱོག་གཞན་མྤྱིན་པའྱོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། མ་འདུས་པའྤྱི་མྤྱི་
མཐུན་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། འདུས་པ་ཕྱྤྱིར་ལྡྱོག་པའྤྱི་མྤྱི་མཐུན་པ་དང་བྲལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། འདུ་བར་འྱོས་པའྤྱི་
དགྱེ་སྱོང་རྣམས་ལས་གལ་དྱེར་ཚང་བར་འདུས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལས་གལ་དྱེ་ན་གནས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ཆྱོས་
ལྡན་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ལས་འདྤྱི་བར་མྤྱི་རུང་ཞྱེས་བཟླྱོག་པ་དང་བྲལ་ནས་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཅང་མྤྱི་གསུང་
བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལས་ལ་གནང་བ་སྱེར་བར་ཞུགས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྐྱབས་འགྱོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ལ་དད་པ་དང་ལྡན་ཞྤྱིང་། ཀུན་རྱོབ་བརར་མཚོན་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྤྱི་སྐུ་
གཟུགས་དངྱོས་སུ་བཞུགས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ལུང་དང་རྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ལུང་སྱེ་
བཞྤྱིའམ་དྱེའྤྱི་དགྱོངས་འགྱེལ་གྤྱི་བསན་བཅྱོས་དངྱོས་སུ་བཞུགས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལས་གལ་ན་གནས་
པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་རྣམས་ཀྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་བསབ་པ་རྤྱིན་པྱོ་ཆྱེ་གསུམ་ལྟ་བུའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། བརན་
མཁས་ཀྤྱི་ཡྱོན་ཏན་གྤྱིས་དང་ལྡན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ལ་མཁན་པྱོར་གསྱོལ་བ་བཏབ་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་ལྡན་
པའྱོ། །ལྔ་པ་ལ། ལས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དང་། གསང་སྱེ་སྱོན་པའྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་སྐྱོང་གྤྱི་ཆྱོས་
དང་ལྡན་ཞྤྱིང་དགྱེ་འདུན་གྤྱི་དབུས་སུ་ཆྱོ་ག་བར་སྤྲྱོད་པ་ལ་མཁས་པ་ཞྤྱིག་ལ་མཁན་པྱོས་ཚིག་ཙམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་
ལས་སྱོབ་ཏུ་བསྐྱོས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་དངྱོས་སུ་བཞུགས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁ་སྐྱོང་གྤྱི་ཆྱོས་དང་ལྡན་ཞྤྱིང་འགྱོ་
བ་མ་ཡྤྱིན་པ་བཞྤྱི་དང་བྲལ་བ་ལྱོག་ཏུ་བར་ཆད་འདྲྤྱི་བ་ལ་མཁས་པ་དགྱེ་འདུན་གྤྱི་གསྱོལ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་
ལས་ཀྤྱིས་གསང་སྱོན་དུ་བསྐྱོས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གཅྤྱིག་དངྱོས་སུ་བཞུགས་པའྱོ། །དྲུག་པ་ལ། ལུས་ཀྤྱི་རྱེན་དང་། 
བསམ་པའྤྱི་རྱེན་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་བར་ཆད་དང་མྤྱི་ལྡན་ཞྤྱིང་རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་སྱོམ་
རྤྱིང་པས་རྒྱུད་མ་བཀག་པ་ཚིགས་སྔ་མ་དགྱེ་ཚུལ་ཡན་ཆད་སྔྱོན་དུ་སྱོང་ཞྤྱིང་ཆགས་པའྱོ། །ཚིགས་སྔ་མ་སྔྱོན་
དུ་མ་སྱོང་བ་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་སྐྱྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་དུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། 
ཚིགས་སྔ་མ་མྱེད་པ་ལ་ནྤྱི་ྱེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། རྒྱུའྤྱི་ཀུན་སྱོང་ཐྱོབ་
འདྱོད། དུས་ཀྤྱི་ཀུན་སྱོང་ཐྱོབ་ཤྱེས། འགལ་རྐྱྱེན་ངྱེས་པ་ལྔ་བྲལ་གྤྱི་བསམ་པ། མཐུན་རྐྱྱེན་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་
ལྡན་གྤྱི་བསམ་པ། དྱེ་ཐམས་ཅད་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་དགྱོས་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་ལ་སྐྱོམ་པ་ཆུ་འདྱོད་པ་ལྟར་དུ་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་ལྱེན་འདྱོད་ཀྤྱི་བསམ་པ་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། བཞད་
གད་ཀྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ནྤྱི་ཅྤྱིར་ཡང་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་ལ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་ངྱོ་ཤྱེས་
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པ་དགྱོས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་འཆགས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། གང་ཟག་
གསུམ་ནྤྱི་བསྱེན་པར་མ་རྱོགས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། གསུམ་གང་ཞྱེ་ན་བདག་གྤྱི་མྤྱིང་མ་བརྱོད་པ་དང་མཁན་པྱོའ་ི
མྤྱིང་མ་བརྱོད་པ་དང་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་མྤྱི་ཤྱེས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། ཡུལ། དུས། 
ཡན་ལག སྱེམས་ཅན། གནས་སྐབས་ངྱེས་པ་དང་བྲལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ཡུལ་འགའ་ཞྤྱིག་ཏུ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་བསྲུང་བར་འདྱོད་ཅྤྱིང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༣༦༽ 
དུ་བསྲུང་འདྱོད་མྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལྱོ་དང་ཟླ་བ་ལ་སྱོགས་པ་དུས་འགའ་ཞྤྱིག་ཏུ་བསྲུང་འདྱོད་ཡྱོད་ཀང་
ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་བསྲུང་འདྱོད་མྱེད་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བསབ་བ་རགས་པ་འགའ་
ཞྤྱིག་བསྲུང་འདྱོད་ཡྱོད་ཀང་མཐའ་དག་བསྲུང་བར་མྤྱི་འདྱོད་པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སྱེམས་ཅན་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་
གནྱོད་འཚེའྤྱི་བསམ་པ་སྱོང་ནུས་ཀང་རང་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཀྤྱི་དག་བྱོ་ལ་གནྱོད་འཚེའྤྱི་བསམ་པ་སྱོང་མྤྱི་ནུས་
པའྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། བདྱེ་ཞྤྱིང་སྐྱྤྱིད་པའྤྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཞྤྱིག་ཏུ་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་པར་བྱེད་ཀྤྱི་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་
སྱོབ་པར་མྤྱི་འདྱོད་པའྱོ། །དྱེས་ན་འགལ་རྐྱྱེན་ངྱེས་པ་ལྔ་པྱོ་དྱེ་དང་བྲལ་ནས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་
ཅད་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནྱོད་འཚེའྤྱི་བསམ་པ་སངས་ཏྱེ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བསབ་པའྤྱི་གཞྤྱི་མཐའ་དག་ལ་
སྱོབ་པར་འདྱོད་པའྤྱི་བསམ་པ་དགྱོས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། གང་ལ་སྱོམ་པ་བླང་བར་བ་བའྤྱི་ཡུལ། སྱོམ་པ་འབྱོགས་
པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག ལྱེན་པ་པྱོ་རང་ྤྱིད་དང་བཅས་པ་ལ་ཡྤྱིད་ཆྱེས་ཀྤྱི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྱོ། །ལྔ་
པ་ནྤྱི། འཁྱོར་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་མཐྱོང་ནས་སྱོང་འདྱོད་ཀྤྱི་བསམ་པ། ཐར་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་མཐྱོང་ནས་སྒྲུབ་འདྱོད་
ཀྤྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བང་ཆུབ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་
གཞན་དུ་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་ལྟྱོ་གྱོས་ཀྤྱིས་འཇྤྱིགས་པ་དང་རྒྱལ་པྱོའ་ིཆད་པ་སྱོགས་ཀྤྱིས་འཇྤྱིགས་པས་བླངས་ཀང་
འཇྤྱིགས་སྐྱྱོབ་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞྤྱིང་ཕྱྤྱི་མ་ལྷ་མྤྱིའྤྱི་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་དུ་བླངས་ཀང་
ལྱེགས་སྱོན་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པར་མྤྱི་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། ངྱེས་
པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ། ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པར། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་
སྡུག་བསྔལ་སྱོང་། །ཞྱེས་དང་། མཛོད་འགྱེལ་ལས། ཅྤྱི་ཕྱྤྱི་རྱོལ་པ་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་
བའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡྱོད་དམ་ཞྱེ་ན། ཡྱོད་མྱོད་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཅྤྱིའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྤྱི་
སྲྤྱིད་པ་ལ་བརྱེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་གཏན་དུ་སྤྱིག་པ་མྤྱི་དགྱེ་བ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། བདུན་པ་ལ། ལུས་ཀྤྱི་བྤྱི་བད་ཀྤྱི་རགས། གྱོས་ཀྤྱི་རགས། སྱོད་སད་ཀྤྱི་རགས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
འབྲྱེག་པར་འྱོས་པའྤྱི་ས་དང་ཁ་སྤུ་སྱོགས་བྲྱེགས་ཤྤྱིང་ཁྲུས་བས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
མཁན་པྱོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་ཆྱོས་གྱོས་རྣམ་པ་གསུམ་གདྤྱིང་བ་ཆུ་ཚགས་རྣམས་རུང་ཞྤྱིང་ཚད་དང་
ལྡན་པ་བརན་པྱོ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱིས་ཡྱོད་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པའྤྱི་ལྷུང་བཟྱེད་དགྱེ་འདུན་ལ་
བསན། མཁན་པྱོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་བྤྱིན་པ་དྱེ་ྤྱིད་བརན་པྱོ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱིས་ཡྱོད་པའྱོ། །བརྒྱད་པ་ནྤྱི། 
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གསང་སྱོན་གྤྱིས་ལྱོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲྤྱིས། ལས་སྱོབ་ཀྤྱིས་དགྱེ་འདུན་གྤྱི་དབུས་སུ་བར་ཆད་དྲྤྱིས་པའྤྱི་སྱོབས་
ཀྤྱིས་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ྤྱིད་བར་ཆད་ཀྤྱིས་དག་པར་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཡྤྱིད་ཆྱེས་པའྱོ། །དགུ་པ་ནྤྱི། ལས་སྱོབ་ཀྤྱིས་
གྱོགས་བས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་གསྱོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའྱོ། །བཅུ་པ་ནྤྱི། ལས་སྱོབ་ཏུ་ཕྱྱོགས་པའྤྱི་དགྱེ་
སྱོང་དྱེས་སྔར་བཤད་པའྤྱི་མངྱོན་གྱུར་བཅུའྤྱི་བཤད་པ་རྣམས་བར་སྤྲད་ནས་དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་དང་པྱོར་གསྱོལ་བའྤྱི་
ལས། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་བརྱོད་པའྤྱི་ལས་ལྷག་ཆད་ནྱོར་ 
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༼༣༧༽ 
བའྤྱི་སྐྱྱོན་དང་བྲལ་བར་ལན་གསུམ་བརྱོད་པར་བྱེད་པས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་དྱོན་གྱོ་བ་ལ་མྤྱི་གནྱོད་ན་ཚིག་གྤྱི་གྱོ་
རྤྱིམ་ཅུང་ཟད་འཁྲུགས་པ་ཙམ་གྤྱིས་སྱོམ་པ་འཆགས་པའྤྱི་གྱེགས་སུ་མྤྱི་འགྱུར་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། དགྱོངས་སུ་
གསྱོལ། ཞྱེས་བ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ནྤྱི་ཕ་རྱོལ་གྤྱི་སྱེམས་གཏད་པ་ྤྱིད་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱོན་གྤྱི་སྐབས་དག་གྱོ་
རྤྱིམ་འཁྲུགས་པས་ནྤྱི་མྤྱི་འཆགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་བ་བ་ྤྱིད་དྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། བསྱེན་
བཀུར་གྤྱི་གནས་དང་གནས་མ་ཡྤྱིན་པ་ཤྱེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དུས་གྱོ་བརྱོད་པ་དང་། སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་
བསྲུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བསབ་བ་བརྱོད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། གང་ལ་བརྱོད་པའྤྱི་ཡུལ། གང་གྤྱིས་བརྱོད་པའྤྱི་གང་
ཟག ཇྤྱི་ལྟར་དུ་བརྱོད་པའྤྱི་ཚུལ། དྱེ་ལྟར་བརྱོད་པའྤྱི་དགྱོས་པ་དང་བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་མྱོད་ཀང་
འདུལ་བའྤྱི་སྤྱི་དྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གདམས་ངག་བཅུ་གཅྤྱིག་བརྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་ལག་
ལྱེན་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཀརྨཱ་ཤ་ཏམ་ལས། དང་པྱོར་བ་དང་མཁན་པྱོ་དང་། །ཆྱོས་གྱོས་
གྤྱིས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་གྤྱིས། །སྤྲྱོ་བ་གསྱོལ་བ་གསང་སྱོན་དང་། །ཞུ་དང་གསྱོལ་དང་གསྱོལ་བ་དང་། །དྲྤྱི་དང་
ལས་དང་གྤྱིབ་ཚོད་དང་། །ྤྱིན་མཚན་དུས་ཚོད་གནས་རྣམས་དང་། །ལྟུང་དང་དགྱེ་སྱོང་མཆྱོག་འདྱོད་
དང་། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་མམ་དང་ཚུལ་འགྱེལ་དང་། །དུས་དང་དགྱོས་དང་མ་བརྱོད་དང་། །གུས་པ་དང་ནྤྱི་བསྒྲུབ་
བ་བ། །མུ་སྱེགས་གནས་པ་བྤྱིན་པ་ཡྤྱིས། །སྱེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །གསུམ་པ་བུད་མྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་ཁད་པར་ལ། ཡུལ་གྤྱི། ཚིགས་ཀྤྱི། སྱོམ་པ་བྤྱིན་ཚུལ་གྤྱི། གདམས་ངག་
བརྱོད་ཚུལ་གྤྱི་ཁད་པར། དྱོགས་གཅད་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོབ་མ་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་ྱེ་བར་གནས་པའྤྱི་
སྔ་རྱོལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི། ཡུལ་དབུས་སུ་དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་དགྱེ་འདུན་གངས་བཅུ་གྤྱིས་ཚང་བས་གསྱོལ་བ་
དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་སྤྱིན། མཐའ་འཁྱོབ་ཏུ་དྲུག་གྤྱིས་གསྱོལ་བ་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་སྤྱིན་ནྱོ། །དགྱེ་
སྱོང་མའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གྤྱིས་ཀའྤྱི་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་སྤྱིན་དགྱོས། དྱེ་ཡང་ཡུལ་དབུས་སུ་ཕའྤྱི་ཚོགས་བཅུ། མའྤྱི་
ཚོགས་བཅུ་གྤྱིས་ཏྱེ་ྱེར་གྤྱིས་ཚང་དགྱོས། མཐའ་འཁྱོབ་ཏུ་ཕའྤྱི་ཚོགས་ལྔ་དང་མའྤྱི་ཚོགས་དྲུག་གྤྱིས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྐྱྱེས་པ་ལ་དགྱེ་བསྱེན་བར་མ་རབ་བྱུང་དགྱེ་ཚུལ་བསྱེན་རྱོགས་ཏྱེ་ཚིགས་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། 
བུད་མྱེད་ལ་དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ། དགྱེ་ཚུལ་དང་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་བར་དུ། དགྱེ་སྱོབ་མ་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་ྱེར་གནས་
ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ལྱེན་དགྱོས་པས་དྲུག་གྱོ །ཚངས་སྱོད་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་དགྱེ་སྱོབ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་
རས་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་དྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དགྱེ་བསྱེན་རབ་བྱུང་དགྱེ་ཚུལ་སྤྱིན་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། 



70   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སྱོབ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་བྤྱིན་ནས་དྱེ་ལ་ལྱོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་དུ་སྱོབ། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་དགྱེ་
འདུན་གྤྱི་གསང་སྱེ་སྱོན་མས་ལྱོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲྤྱི། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་ལས་བྱེད་པ་མྱོས་མངྱོན་སུམ་དུ་བར་ཆད་དྲྤྱིས་
ནས་ཚངས་སྱོད་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྤྱིན་པར་བྱེད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་
གསྱོལ་བ་བཏབ་ནས་ལས་ཀྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དུ་འྱོས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་སྱོམ་པ་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་
ཀྤྱིས་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། ཚངས་པར་སྱོད་པ་ལ་ྱེ་བར་གནས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ 
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༼༣༨༽ 
མ་ཐྱོབ་པར་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །གསང་སྱེ་བསན་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་དྱེ་སྤྱིན་པར་
བའྱོ། །བར་ཆད་དྲྤྱིས་ནས་སྱོ། །གསྱོལ་བ་བས་ནས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། རགས་དང་ཆ་
ལུགས་སྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་སུ། ཆྱོས་གྱོས་གསུམ་ཤྤྱིང་ང་དཔུང་ཆད་རྔུལ་གཟན་དང་ལྔ་སྤྱིན་དགྱོས། གདམས་
ངག་གྤྱི་སྐབས་སུ། གནས་རྣམས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ཤྤྱིང་དྲུང་མ་གཏྱོགས་པ་དང་ཕམ་པ་བརྒྱད་ལྕྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་བརྒྱད་
རྣམས་བརྱོད་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། ཆྱོས་གྱོས་དག་ནྤྱི་ལྔ་ྤྱིད་དྱོ། །གནས་རྣམས་ལ་ཤྤྱིང་དྲུང་ྤྱིད་མ་
གཏྱོགས་སྱོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་བརྒྱད་ྤྱིད་དྱོ། །ལྕྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་བརྱོད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལྔ་པ་ལ། ཁ་ཅྤྱིག ཡུལ་དགྱེ་སྱོང་ཕའྤྱི་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་བུད་མྱེད་ལ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་
པ་བྤྱིན་ན་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ། དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་སྔྱོན་དུ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་
དགྱོས་ལ་དྱེ་དག་དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་དགྱེ་འདུན་ཁྱོ་ན་ལ་སྐྱྱེ་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར། མཁས་པ་གཞན་དག་
ན་རྱེ། དགྱེ་སྱོང་ཕའྤྱི་དགྱེ་འདུན་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་བུད་མྱེད་ལ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་དྱེ། མདྱོ་ར་
བར། མཚན་གཞན་ལ་བརྱེན་པས་ནྤྱི་མྤྱི་འཆགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དགྱེ་སྱོང་དང་དགྱེ་སྱོང་མ་ྤྱིད་དག་གྤྱི་ལས་
གཞན་བྱེད་པས་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཚིགས་སྔ་མ་སྔྱོན་དུ་མ་
སྱོང་བ་ལ་སྐྱྱེ་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་དུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་པའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་
ཀྤྱི་དགྱེ་སྱོང་མའྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ལ། ཚིགས་དྲུག་རྤྱིམ་ཅན་དུ་འབྱོགས་པ་དང་། གྤྱིས་ཀའྤྱི་དགྱེ་འདུན་དགྱོས་པ་
ཡྤྱིན་ལ། སྐྱྱེས་ལ་ྱེས་བས་ཙམ་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ན། དགྱེ་སྱོང་ཕའྤྱི་དགྱེ་འདུན་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་ཀང་དགྱེ་
སྱོང་མའྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པ་རྤྱིགས་པ་མངྱོན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ། གང་ལ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ། 
གང་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག ཇྤྱི་ལྟར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། གྲུབ་མཐའ་འྱོག་མ་ལྟར་དུ་ཡུལ་
ངྱེས་པ་ཅན་ཁྱོ་ན་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྱེན་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དྲུང་དུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བླངས་ཀང་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པ་དང་། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་
ཆ་ལུགས་ཅན་གྤྱིས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཕྱོག་པ་ལ་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པར་བཤད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཙམ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་འགྱོ་བ་རྤྱིགས་དྲུག་ཀ་ཡྱོད་དྱེ། 
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་ལ་འགྱོ་བ་རྤྱིགས་དྲུག་ཀ་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གང་
ལ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་སྐྱྱེ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བང་སྱོམ་དང་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་
ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དྱོན་གཅྤྱིག་ལ་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་
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ཐར་ནྤྱི་གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མཚན་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོ་ན་ལ་སྐྱྱེའྤྱི་དྱེ་ལས་གཞན་པ་
ལ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་དྱེ་ལྟར་བཤད་ཅྤྱིང་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་
ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་གཞུང་དང་མཐུན་ཅྤྱིང་། བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་
ལ་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དུ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ 
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༼༣༩༽ 
ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་ཚུལ་དང་། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་
ལ། ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པའྤྱི་རྱོག་པ་ནས་བཤད་ཅྤྱིང་གསྱོ་
སྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྱོབ་དཔྱོན་ནམ་རྱེན་གང་རུང་གྤྱི་དྲུང་དུ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་དང་། བང་
ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐྱབས་འགྱོའ་ིསྱོམ་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆྱོ་འཕྲུལ་བསན་པའྤྱི་
མདྱོ་ལས། རྒྱལ་པྱོ་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེར་སྱེམས་ཀྤྱིས་གསྱོ་སྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཁས་བླངས་
པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཆྱོ་འཕྲུལ་བསན་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། རབ་བྱུང་ཡྱོན་ཏན་དུ་མ་ལྡན་པ་ཞྱེས། དྱེ་བཞྤྱིན་
གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་གསུངས་མྱོད་ཀྤྱི། །དྱེ་ལྟར་ལགས་ཀང་སྤྱིང་རྱེར་གྱུར་པས་ན། །འགྱོ་ལ་ཕན་ཕྱྤྱིར་
བདག་གྤྱིས་རྒྱལ་སྲྤྱིད་བསྒྲུབས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བར་ཚངས་པར་སྱོད་བྱེད་ཅྤྱིང་། །གསྱོ་སྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་
བླང་བར་བགྤྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁྤྱིམ་བདག་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྤྱིས་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། 
རྒྱལ་བ་བམས་པས་ཁྤྱིམ་བདག་དགུ་སྱོང་། རྒྱལ་སྲས་སྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་བླྱོ་གྱོས་འཇམ་དབངས་ཀྤྱིས་
ཁྤྱིམ་བདག་བདུན་སྱོང་རྣམས་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་བཀྱོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །མདྱོ་དྱེར་བསྱེན་
པར་རྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་སྱོར་དངྱོས་རྱེས་གསུམ་གྤྱི་ཆྱོ་ག་དངྱོས་སུ་མ་གསུངས་ཤྤྱིང་། སྔྱོན་རྒྱུད་ཡྱོངས་སུ་
སྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཚེགས་ཆུང་ངུའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་ལ་སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་འཇམ་དབངས་སྱོགས། །བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་འགའ་ཞྤྱིག་
གྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གལ་ཏྱེ་འདྤྱི་དག་མྤྱི་འཐད་དྱེ། འདྤྱིར་སྔྱོན་ཆྱོག་ལ་མཁན་པྱོ་བཤད་
ཅྤྱིང་མཁན་པྱོ་ནྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ཁྱོ་ནའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་སུ་འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་ན། སྐྱྱོན་མྱེད་
དྱེ། འདྤྱིར་ཚེགས་ཆུང་ངུའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་འགྱོད་པར་བྱེད་མཁན་ལ་མཁན་པྱོའ་ི
མྤྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། མཁན་པྱོར་ལན་གསུམ་གསྱོལ་བ་བཏབ་ནས་མཁན་པྱོར་ཁས་བླངས་པ་དྱེ་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་
འབྱོགས་པའྤྱི་སྱོར་དངྱོས་རྱེས་གསུམ་གྤྱི་ཆྱོ་ག་སྔར་བཤད་པའྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་བྱེད་
དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པར་ནུས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། དྱེས་ན་ད་ལྟའྤྱི་ཆྱོ་ག་ནྤྱི། །བསམ་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་བཤད་པ་ལྟར་
རྱོ། །དྱེ་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་མཐུན་པར་ལྱེན་དགྱོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། 
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ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྤྱིགས་བདུན་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དངྱོས་སུ་མ་བཤད་པ་དང་། གཏན་ཕབ་བསྡུ་བར། 
དགྱེ་ཚུལ་མན་ཆད་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བླངས་པས་ཆྱོག་པ་དང་། དགྱེ་སྱོང་གཞན་ཁྱོ་ན་ལས་ལྱེན་པའྤྱི་ཚིག་འབྲུ་
ཙམ་ཞྤྱིག་གསུངས་ཀང་དྱེ་དག་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསལ་པྱོར་མ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། གཏན་ཕབ་བསྡུ་བ་ལས། 
དྱེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནྤྱི་རང་ཁྱོ་ནས་ལྱེན་པར་བྱེད་དྱེ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་མ་གཏྱོགས་སྱོ། །དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྱེ་ན། 
འདྤྱི་ལྟར་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་ཐམས་ 
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༼༤༠༽ 
ཅད་ཀྤྱིས་ཡང་དག་པར་བླང་པར་འྱོས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱོམ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ་ལ། 
གང་ལ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ། གང་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག ཇྤྱི་ལྟར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་
སྱེམས་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྤྱིང་བང་སྱོམ་འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་མཁས་པའྤྱི་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྤྱི་དྲུང་དུ་
ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། རག་པར་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་ནྤྱི། །ཐྱེག་ཆྱེན་དྱོན་ལ་མཁས་པ་
དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྱོག །སྲྱོག་གྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཡང་མྤྱི་གཏྱོང་ངྱོ་། །ཞྱེས་དང་། །སྱོམ་པ་ྤྱི་
ཤུ་པ་ལས། བླ་མ་སྱོམ་ལ་གནས་ཤྤྱིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བླང་བར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་དབུ་མ་པ་
ལྟར་ན། དང་པྱོར་ལྱེན་པ་དང་ཕྱྤྱིས་གསྱོ་བ་གྤྱིས་ཀ་བླ་མའམ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་རྱེན་གང་རུང་གྤྱི་དྲུང་དུ་ལྱེན་
གསྱོ་བྱེད་པས་ཆྱོག་པར་བཞྱེད། སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། བླ་མའྤྱི་དྲུང་དུ་བགྱོད་པ་ལ་སྲྱོག་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་
སྱོགས་པའྤྱི་བར་ཆད་མྱེད་ན་བླ་མའྤྱི་དྲུང་དུ་ངྱེས་པར་ལྱེན། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་བར་ཆད་ཡྱོད་ན་དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་རྱེན་
གྤྱི་དྲུང་དུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བླངས་ཀང་སྐྱྱེ་བར་བཞྱེད་དྱེ། བང་ས་ལས། དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་མཚན་ྤྱིད་དང་
ལྡན་པ་རྒྱང་གགས་དང་དཔག་ཚད་ཀྤྱི་བར་དུ་སྲྱོག་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་མྤྱི་གནྱོད་ཙམ་དུ་བཙལ་ཀང་མ་རྱེད་ན་
དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་རྱེན་གྤྱི་དྲུང་དུ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བླངས་པས་ཀང་སྐྱྱེའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མས་ན་
གསྱོ་བ་ལ་ནྤྱི་བླ་མ་ངྱེས་པར་དགྱོས་ཞྱེས་གནས་བརན་བང་བཟང་ལ་སྱོགས་པ་བཞྱེད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དབུ་
མ་པའྤྱི་དང་། སྱེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བར་ཤྱེས་ཤྤྱིང་དྱོན་གྱོ་ལ་ལྱེན་འདྱོད་ཡྱོད་པའྤྱི་འགྱོ་
བ་མཐའ་དག་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་སྱེ། སྱོང་པྱོ་བཀྱོད་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གྤྱིས་གྱོང་ཁྱེར་སྐྱྤྱིད་པའྤྱི་འབྱུང་གནས་ཀྤྱི་ཤར་ཕྱྱོགས་ནགས་ཚལ་སཱ་ལ་ས་ཚོགས་ཀྤྱིས་བརྒྱན་པ་ཞྱེས་
བ་བར་ཆྱོས་ཀྤྱི་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་ཚུལ་སང་བ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས་བསན་པས་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཀླུ་སྱོང་ཕྲག་
གསུམ་བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། བསྐལ་པ་བཟང་པྱོ་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་
བཞྱེད་གྱོང་དཔྱོན་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ། །དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་བསྱོད་ནམས་འྱོད་དྱེ་ལ། །ྤྱིན་གཅྤྱིག་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོམ་
པ་བླངས་ནས་ཀང་། །དང་པྱོར་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་
པྱོ་དང་། དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པ་དང་། རྒྱལ་པྱོ་ལ་གདམས་པའྤྱི་མདྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
ཇྤྱི་སྐད་དུ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་སྐྱྱེད་འདྤྱི། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱིས་ལྱེགས་ཐྱོབ་ན། །རྱོགས་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྱེས། །མདྱོ་དང་བསན་བཅྱོས་རྣམས་ལས་གསུངས། །དྱེ་ཡང་སྱོང་པྱོ་བཀྱོད་པ་དང་། །བསྐལ་
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བཟང་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་དང་། །དཀྱོན་བརྱེགས་རྒྱལ་པྱོ་གདམས་པ་ཡྤྱི། །མདྱོ་སྱེ་ལ་སྱོགས་རྣམས་སུ་
ལྟྱོས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་བུད་མྱེད་མཚན་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོ་ན་ལ་
དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་དྱེ། འདྤྱིའྤྱི་ལུགས་ལ། བང་སྱོམ་དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བ་ལ་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་
གཅྤྱིག་དགྱོས། རྤྱིགས་བདུན་ནྤྱི་གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མཚན་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོ་
ན་ལ་སྐྱྱེ་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་དང་པྱོ་གྲུབ་སྱེ།  
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༼༤༡༽ 
ཇྱོ་བྱོ་རྱེས། སྱོ་སྱོ་ཐར་པ་རྤྱིས་བདུན་གྤྱི། །རག་ཏུ་སྱོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡྤྱི། །སྐལ་པ་ཡྱོད་ཀྤྱི་གཞན་དུ་མྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། ཆྱོ་གའྤྱི་བྱུང་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་
དང་། ལུགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་པར་སྱོ་སྱོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། དབུ་མ་ལུགས་དང་། སྱེམས་ཙམ་
ལུགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་བརྒྱུད་དྱེ་རྒྱལ་
སྲས་ཞྤྱི་བ་ལྷའྤྱི་ཕྱག་སྲྱོལ་ཇྱོ་བྱོ་པུཎྱྱེ་ཤྤྱི་ལས་བྱུང་བ། རྱེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་ཕྱག་ལྱེན་དུ་མཛད་པ་
འདྤྱི་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཛེ་ཏ་རྤྱི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྤྱི་ཡྤྱི་
དམ་བླང་བའྤྱི་ཆྱོ་ག་རྒྱལ་སྲས་ཞྤྱི་བ་ལྷའྤྱི་སྱོད་འཇུག་དང་བསབ་བཏུས་ནས་བཤད་པ་ལྟར། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་
ས་སྐྱ་པཎྤྱི་ཏས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཆྱེན་མྱོར་བཀྱོད་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འཕགས་པ་བམས་པ་
ནས་ཐྱོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ལ་བརྒྱུད་དྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ཙནྟྲ་གྱོ་མྤྱིའྤྱི་ཕྱག་སྲྱོལ་ཇྱོ་བྱོ་རྱེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྤྱི་ཤཤ་ལས་
བྱུང་བ་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཕྱག་ལྱེན་དུ་མཛད་པ་དྱེ་ྤྱིད་དྱོ། །འདྤྱི་དག་བང་
ས་དང་། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་དྱོན། རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་ཉྤྱི་ཀར་
ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྱོར་བའྤྱི། དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི། རྱེས་ཀྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་ཁད་པར། 
དགག་པའྤྱི་བསབ་བ། ལྟུང་བའྤྱི་ཁད་པར། ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་ཀྤྱི་ཁད་པར་དང་ལྔའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་
ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆྱོད་པ། སྐྱབས་འགྱོ། སྤྱིག་བཤགས། རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རང་། 
ཆྱོས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྐྱོར་བར་བསྐུལ་བ། མྱ་ངན་ལས་མྤྱི་འདའ་བར་གསྱོལ་བ་གདབ་པ། དགྱེ་ར་རྱོགས་པའྤྱི་
བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྱོ་བ་སྱེ། ཡན་ལག་བདུན་རྒྱས་པར་བྱེད་དགྱོས་ཏྱེ། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ལ་མཚམས་མྱེད་པའྤྱི་
ལས་བས་པ་སྱོགས་སྤྱིག་སྤྱིབ་ཤས་ཆྱེ་བའྤྱི་གང་ཟག་ཀང་སྱོམ་པའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་ལ། དྱེ་དག་གྤྱི་ལས་སྤྱིབ་
རགས་པ་དག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་སྤྱིར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྤྱིག་བཤགས་གཙོ་བྱོར་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་
ལྟར་ཡང་། ཇྤྱི་ལྟར་ནས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །གང་དྲྱོ་ཀུན་ཏུ་སྐྱྱེ་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྤྱིན་དབུ་མའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ཀང་། །སྤྱིག་པ་ཡྱོད་མྱེད་ཀུན་ལ་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། ཕྱྱོགས་བཅུའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཅྤྱི་ནུས་མཆྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་
མཆྱོད་པ་འབུལ་བའྤྱི་ཡན་ལག་བསྡུས་པ་ཙམ་མཛད། དྱེ་ལྟར་མཛད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། འདྤྱི་ཡྤྱི་ལུགས་ལ། 
བང་སྱོམ་དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་དུ་མཚམས་མྱེད་སྱོགས་བས་པའྤྱི་སྤྱིག་ལྡན་མྤྱི་རུང་བས་བཤགས་པ་སྱོགས་
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གཙོ་བྱོར་དངྱོས་སུ་བྱེད་མྤྱི་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལས་སྤྱིབ་ཤས་ཆྱེ་བའྤྱི་གང་ཟག་བང་སྱོམ་དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་
དུ་མྤྱི་རུང་སྱེ། དྱེ་དངྱོས་སུ་སྐྱྱེ་བའྤྱི་རྱེན་དུ་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་གཅྤྱིག་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ལྟར་
ཡང་། ཇྤྱི་ལྟར་འབྲས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །གང་བའྤྱི་ཡུལ་དུ་མྤྱི་སྐྱྱེ་བ། །དྱེ་བཞྤྱིན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་ཡང་། །སྱེམས་
བསྐྱྱེད་སྤྱིག་ཅན་ལ་མྤྱི་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། དབུ་ 
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༼༤༢༽ 
སྱེམས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔྱོན་དུ་བཏང་སྱེ་གཞན་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དྱོན་
གྱེར་གྤྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པས་སྱོན་འཇུག་གྤྱིས་པྱོ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྷན་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྱེན་པར་
བཞྱེད་དྱེ། བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྱོར་མཆྤྱིས་ཀྤྱི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྤྱི། །ཆྱོས་དང་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱི། །ཚོགས་ལའང་དྱེ་བཞྤྱིན་སྐྱབས་སུ་མཆྤྱི། །ཇྤྱི་ལྟར་སྔྱོན་གྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་ཀྤྱིས། །བང་ཆུབ་
ཐུགས་ནྤྱི་བསྐྱྱེད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསབ་པ་ལ། །དྱེ་དག་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་
ཀང་འགྱོ་ལ་ཕན་དྱོན་དུ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བསྐྱྱེད་བགྤྱི་ཞྤྱིང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསབ་པ་ལ། །རྤྱིམ་
པ་བཞྤྱིན་དུ་བསབ་པར་བགྤྱི། །ཞྱེས་པ་འདྤྱི་ལན་གསུམ་དུ་བརྱོད་པས་བང་སྱོམ་སྐྱྱེ་བར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་
ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པྱོས། སྱོམ་པ་གང་ལ་བླང་བའྤྱི་རྱེན་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་བསན། གྤྱིས་པས་སྔྱོན་
གྤྱི་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་བླངས་ཏྱེ་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་ཚུལ་
གྤྱི་དཔྱེ་བསན། དྱེ་ནས་ཚིག་རྐང་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད། དྱེ་ནས་གྤྱིས་ཀྤྱིས་འཇུག་པ་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་བསན་པར་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་། ཅྤྱི་སྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་
བྱོན་འཇྱོག་འདྱོད་ན། །ཆྱོ་ག་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པ་ཡྤྱི། །དབུ་མ་པ་ཡྤྱི་གཞུང་བཞྤྱིན་གྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
དང་པྱོར་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན། དྱེ་ནས་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བླངས་ནས་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེ་སྱོད་ལ་མཁས་པར་སྱོབ། ཕྱྤྱིས་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་པར་བཞྱེད་
དྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་། དྱེས་ན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་ལུགས། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་འདྱོད་ན། །ཐྱོག་མར་སྱོ་སྱོར་
ཐར་པ་ལྱོངས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེ་སྱོད་སྱོབས། །དད་ཅྤྱིང་སྒྲུབ་པར་ནུས་གྱུར་ན། །ཕྱྤྱི་ནས་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་སྱོམ་པ་ལྱོངས། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ལ། རང་དང་གཞན་དགའ་
བ་བསྱོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡྱོད། །མྤྱི་ཡྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ལྱེགས་པར་ཐྱོབ། །དྱེ་རྤྱིང་
སངས་རྒྱས་རྤྱིགས་སུ་སྐྱྱེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་བདག་གྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
བདག་གྤྱིས་དྱེ་རྤྱིང་སྐྱྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི། །སན་སྔར་འགྱོ་བ་བདྱེ་གཤྱེགས་ྤྱིད་དང་ནྤྱི། །བར་དུ་བདྱེ་ལ་
མགྱོན་དུ་བྱོས་ཟྤྱིན་གྤྱིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མྤྱིན་ལ་སྱོགས་དགའ་བར་གྤྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། མཁྱེན་གསྱོལ་ཙམ་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །བང་སྱོམ་བླངས་པའྤྱི་གང་ཟག་དྱེས་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པའྤྱི་སྐུ་
གཟུགས་ཀྤྱི་དྲུང་དུ་ཐལ་མྱོ་སར་ཞྤྱིང་གུས་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་ཕྱྱོགས་བཅུའྤྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་
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དཔའ་རྣམས་མཁྱེན་ཅྤྱིང་དགྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། བདག་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བས་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བའྤྱི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་ནྱོད་པ་
ལགས་ཏྱེ། བདག་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བས་ནྱོད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་
པར་བླངས་པ་ལ་དཔང་དུ་གྱུར་པར་ཕྱྱོགས་བཅུའྤྱི་ 
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༼༤༣༽ 
སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མངྱོན་སུམ་གྤྱི་སན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མཁྱེན་ཅྤྱིང་དགྱོངས་པར་
མཛད་དུ་གསྱོལ། །ཞྱེས་བརྱོད་པར་བྱེད་དྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་
པྱོའ་ིམདྱོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི། ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་མདྱོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བཞྤྱི་སྱོང་བ་
དང་། རྒྱལ་པྱོ་ལ་གདམས་པའྤྱི་མདྱོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སྱོན་སྱེམས་མྤྱི་འདྱོར་བའྤྱི་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་པ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་བཅུ་
ར་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ལ་བསབ་དགྱོས་སྱོ། །ལྔ་པ་ལ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོན་སྱེམས་དྱོར་བའྤྱི་
དབང་གྤྱིས་བང་སྱོམ་ལས་མས་ན་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སར་གསྱོ་བར་བྱེད། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་
གཅྤྱིག་བྱུང་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་ནས་རྤྱི་ལམ་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་
པར་བཤད་དྱེ། བསབ་བཏུས་ལས། རྤྱི་ལམ་འཕགས་པ་ནམ་སྤྱིང་པྱོའ།ི །མདུན་དུ་འདུག་སྱེ་བཤགས་པར་
བ། །ཞྱེས་སྱོ། །བང་སྱེམས་ཀྤྱི་བསབ་བ་དང་འགལ་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ཕྲ་མྱོ་རྣམས་ནྤྱི་ྤྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཕུང་པྱོ་
གསུམ་པའྤྱི་མདྱོ་འདྱོན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བཤགས་པར་བ་སྱེ། ྤྱིན་དང་མཚན་མྱོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པྱོ་གསུམ་པ་
གདྱོན་བ་ཞྤྱིང་། །རྒྱལ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་ལྡན་པས། །ལྟུང་བའྤྱི་ལྷག་མ་དྱེས་ཞྤྱི་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
ཀུན་དཀྲྤྱིས་ཆྱེན་པྱོས་ར་ལྟུང་སད་ན་སྱོམ་པ་སར་ལྱེན། འབྲྤྱིང་གྤྱིས་སད་ན་གང་ཟག་གསུམ་གྤྱི་དྲུང་དུ་
བཤགས། ཀུན་དཀྲྤྱིས་ཆུང་ངུས་སད་ན་སྱོམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་དྲུང་དུ་བཤགས་དགྱོས། ཡན་ལག་གྤྱི་
ལྟུང་བ་སད་ན་རང་སྱེམས་དཔང་པྱོར་བས་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། སྱོམ་པ་
སར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲྤྱིང་ནྤྱི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྤྱིག་གྤྱི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ྱོན་མྱོངས་
མྤྱི་མྱོངས་བདག་སྱེམས་བཞྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེས་ན་ལུགས་གྤྱིས་ལ། གང་ལ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ། གང་གྤྱིས་ལྱེན་
པའྤྱི་གང་ཟག ཇྤྱི་ལྟར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག དགག་པའྤྱི་བསབ་བ། ལྟུང་བ་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་རྣམས་ལ་མྤྱི་འདྲ་བ་སྱོ་སྱོར་
འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། དབུ་མ་པ་ལྟ་བ་བཟང་ཞྤྱིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་དྱེ་དང་མཐུན་པར་
ཆྱོ་ག་གུ་ཡངས་པ་དང་། སྱེམས་ཙམ་པ་དབུ་མ་པ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་ལྟ་སྱོད་དམན་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་དྱེ་དང་མཐུན་
པར་ཆྱོ་ག་གུ་དྱོག་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་གསུངས་ཤྤྱིང་། དྱེའྤྱི་དགྱོངས་པ་ཇྤྱི་ལྟ་བ་
བཞྤྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྤྱི་གསུང་རབ་དྲྤྱི་མ་མྱེད་པ་རྣམས་སུ་བཀྲལ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྐྱྱེད་ལ། །དབུ་མ་སྱེམས་ཙམ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །དྱེ་གྤྱིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས། །ཆྱོ་ག་
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ཡང་ནྤྱི་ཐ་དད་ཡྱོད། །ལྟུང་བ་དང་ནྤྱི་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་དང་། །བསབ་པར་བ་བའང་སྱོ་སྱོར་ཡྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ། སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ་ལ། གང་ལ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ། གང་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་གང་
ཟག ཇྤྱི་ལྟར་ལྱེན་པ་དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བླ་མ་བརྒྱུད་པའྤྱི་དམ་ཚིག་མ་མས་ཤྤྱིང་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་སྱོར་དངྱོས་རྱེས་
གསུམ་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   83 

༼༤༤༽ 
ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པར་ཤྱེས་པ། ཕྱྤྱི་ནང་གྤྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་བསྤྱིགས་ཏྱེ་སྐུ་བཞྤྱིའྤྱི་ས་བྱོན་འདྱེབས་ནུས་པ། སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་གསུང་ལ་གཅྱེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པའྤྱི་བླ་མའྤྱི་དྲུང་དུ་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། སྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་
དབང་བསྐུར་ཡང་། །བླ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤྤྱིང་། །ཆྱོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཕྱྤྱི་ནང་རྱེན་འབྲྱེལ་
བསྤྱིག་མཁྱེན་ཅྤྱིང་། །སྐུ་བཞྤྱིའྤྱི་ས་བྱོན་ཐྱེབས་ནུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྤྱིན་མཛད་པ་ཡྤྱི། །བླ་མ་བཙལ་
ལ་དབང་བཞྤྱི་བླང་། །དྱེ་ཡྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བརན་ཞྤྱིང་དུལ་ལ་
བླྱོ་གྱོས་ལྡན། །བཟྱོད་ལྡན་དྲང་ལ་གཡྱོ་སྒྱུ་མྱེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོར་བ་ཤྱེས། །སྤྱིང་བརྱེར་ལྡན་ཞྤྱིང་
བསན་བཅྱོས་མཁས། །དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་ཤྱེས། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འབྲྤྱི་བའྤྱི་ལས་ལ་མཁས། །སྔགས་
བཤད་པ་ཡྤྱི་སྱོར་བ་ཤྱེས། །རབ་ཏུ་དང་ཞྤྱིང་དབང་པྱོ་དུལ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དྱེ་ཁྱོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་
བཅུ། ཆྱོ་གའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ། རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ལ་ྱེ་བར་མཁྱོ་བའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྤྱིན་ཆྱེན་འབར་བ་
ལས། རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། ལྷ་དང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སྤྱིན་སྲྱེག་དང་། །སྔགས་དང་རྡུལ་མཚོན་གཏྱོར་མ་
དང་། །དབང་བསྐུར་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རབ་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལས། 
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་ནྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་མཆྱོག །ཕྱག་རྒྱ་སངས་སབས་གདན་དང་ནྤྱི། །བཟླས་བརྱོད་སྤྱིན་སྲྱེག་མཆྱོད་
པ་དང་། །ལས་ལ་སར་དང་སར་བསྡུའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བླ་མ་ཡྱོངས་བཟུང་གྤྱི་རྒྱུད་
ལས། གནས་དང་དུས་དང་ལྷ་དང་སྔགས། །བགང་འཕྲྱེང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱིན་སྲྱེག་དང་། མཆྱོད་དང་དབང་བསྐུར་
རབ་གནས་ཀྤྱི། །དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་ཤྱེས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྐལ་དམན་རྤྱིམ་
འཇུག་པ། སྐལ་ལྡན་ཅྤྱིག་ཅར་བ། སྱོབ་མའྤྱི་གང་ངྱེས་ལ་དྱོགས་པ་གཅད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྤྱིགས་
བདུན་གང་རུང་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་རུང་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་འགྱོ་བ་གཅྤྱིག་དགྱོས་ཏྱེ། འདྤྱི་དག་གྤྱི་རྤྱིགས་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་
སྱོད་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསབ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་སྱོབ་ན། ཐྱོག་
མར་འཆྤྱི་བ་མྤྱི་རག་པ་དང་དལ་འབྱོར་རྱེད་དཀའ་བའྤྱི་སྱོ་ནས་ཚེ་འདྤྱི་འབའ་ཞྤྱིག་ལ་ཞྱེན་པའྤྱི་བླྱོ་བཟླྱོག་སྱེ། ཕྱྤྱི་
མ་ལྷ་མྤྱིའྤྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐྱོབ་པ་དང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་ས་བྱོན་བཞག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བསྱེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་
ཙམ་ལ་སྱོབ་པར་བྱེད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་འཁྱོར་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་དང་དལ་འབྱོར་རྱེད་དཀའ་བའྤྱི་སྱོ་ནས་འཁྱོར་བ་
སངས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ཕྱྤྱིར་དུ་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་ལ་སྱོར་བར་བྱེད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན། མ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་བསན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྐྱྱེད་ལྱེན་དུ་
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བཅུག་སྱེ་སྱོད་པ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་སྱོབ། དྱེ་ནས་གྲུབ་མཐའ་བཞྤྱི་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བསབས་ཏྱེ། རྣལ་
འབྱོར་བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་དང་གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་གྱོ་འཕང་མངྱོན་དུ་
བྱེད་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བརག་གྤྱིས་ལས། སྐལ་དམན་སྱེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ། །གང་གྤྱིས་འདུལ་བར་
འགྱུར་བ་ལགས། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ 
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༼༤༥༽ 
ཀྤྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དང་པྱོར་གསྱོ་སྱོང་སྤྱིན་པར་བ། །དྱེ་རྱེས་བསབ་པའྤྱི་གནས་བཅུ་ྤྱིད། །དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་
ས་བ་བསན། །མདྱོ་སྱེ་པ་ཡང་དྱེ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པ་ྤྱིད། །དྱེ་ཡྤྱི་རྱེས་སུ་དབུ་མ་
བསན། །སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཀུན་ཤྱེས་ནས། །དྱེ་རྱེས་ཀྱཻ་ཡྤྱི་རྱོ་རྱེ་བརམ། །སྱོབ་མས་གུས་པས་བླངས་ནས་
ནྤྱི། །འགྲུབ་འགྱུར་འདྤྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྐྱྱེ་བ་སྔ་མར་སྱོད་པ་དང་ལྟ་བ་
རྤྱིམ་གྤྱིས་སངས་ཤྤྱིང་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་མ་མས་པར་ཡྱོད་པ། ཚེ་འདྤྱི་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་སྐལ་ལྡན་ཅྤྱིག་ཅར་བར་
སང་བ་ཡང་ཡྱོད་ལ། གང་ཟག་འགའ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་རྒྱུད་བྤྱིན་གྤྱིས་
བརླབས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་གྤྱིས་སྤྱིན་ཅྤྱིང་གྱོལ་བར་འགྱུར་བ་ད་ལྟ་ཐ་མལ་པར་སང་བའྤྱི་སྐལ་ལྡན་ཅྤྱིག་
ཅར་བ་ཡང་ཡྱོད། །འདྤྱི་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་རྤྱིགས་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱི་རྒྱུད་འཆད་པའྤྱི་འཁྱོར་དུ་
ལྷ་དང་མྤྱི་ལྷ་མ་ཡྤྱིན་དང་དྲྤྱི་ཟར་བཅས་པའྤྱི་འགྱོ་བ་ས་ཚོགས་ཡྱོད་པར་བཤད་པ་དང་། བརག་གྤྱིས་ལས། 
གདྱོལ་པ་སྙུག་མ་མཁན་ལ་སྱོགས། །གསད་དྱོན་དྱོན་དུ་སྱེམས་པ་པྱོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱཻ་རྱོ་རྱེ་ཤྱེས་ནས། །འགྲུབ་
འགྱུར་འདྤྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། གཞན་གྤྱི་དྱོན་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ། རང་ལུགས་ཇྤྱི་ལྟར་
བཤད་པའྤྱི་ཚུལ། དྱེ་ལས་འཕྲྱོས་པའྤྱི་དྱོགས་གཅྱོད་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་པྱོ་གང་ལ་
ཡང་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཚེ་སྱོབ་མ་ལ་གངས་ངྱེས་པ་ཅན་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། རྤྱིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་
དྲང་སྲྱོང་ྤྱི་མའྤྱི་ཤྤྱིང་ར་ལ་སྱོགས་པ་དྲང་སྲྱོང་བྱེ་བ་ཕྲག་ཕྱྱེད་དང་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པ་ལ་དུས་འཁྱོར་གྤྱི་དབང་
བསྐུར་བ་སྱོགས་གངས་ངྱེས་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་མང་དུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེ་ན། མྤྱི་འཐད་དྱེ། ད་ལྟར་གྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ། སྱོ་སྱོའ་ིསྐྱྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་སང་བ་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་སྤྲུལ་ནས་སྤྲུལ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་རྤྱིགས་པར་ཐལ། བདག་
མྱེད་མས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་སྤྲུལ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་
ད་ལྟར་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ། ཚུར་ཤྱོག་གྤྱི་བསྱེན་རྱོགས་བྱེད་རྤྱིགས་པར་ཐལ། རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་
དགྱེ་སྱོང་དག་ཚུར་ཤྱོག་ལ་ཚངས་པར་སྱོད་པ་སྱོད་ཅྤྱིག ཅྱེས་པའྤྱི་ཚུར་ཤྱོག་གྤྱིས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་
མཛད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོད་རྒྱུད་དུ། སྱོབ་མ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་བཤད་དྱེ། རྣམ་སང་མངྱོན་བང་
ལས། གཅྤྱིག་གྤྱིས་བཞྤྱི་ལས་ལྷག་ཀང་རུང་། །དཔད་མྤྱི་དགྱོས་པར་བཟུང་བར་བ། །ཞྱེས་དང་། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སྱེམས་ཀྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སྱེམས་ཅན་ཚད་མྱེད་པ་ཡྱོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
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པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱུད་སྱེ་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་དམྤྱིགས་བསལ་དུ་སྱོབ་མའྤྱི་གངས་ངྱེས་པ་ཅན་བཞྱེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོད་
པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་ལ། །སྱོབ་མ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་གསུངས། །ལྷག་མ་དམྤྱིགས་བསལ་མཛད་པ་
ཡྤྱི། །སྱོབ་མ་ལ་ནྤྱི་གངས་ངྱེས་ཡྱོད། །འདྤྱི་ནྤྱི་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། །མཁས་པས་སྱོབ་མ་གཅྤྱིག་གམ་
གསུམ། །ལྔའམ་ཡང་ན་བདུན་ 
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༼༤༦༽ 
དག་གམ། །ྤྱི་ཤུ་ར་ནྤྱི་ལྔ་ཡྤྱི་བར། །ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སྱོབ་མ་བཟུང་། །དྱེ་བས་ལྷག་པའྤྱི་སྱོབ་མ་ནྤྱི། །ཡྱོངས་སུ་
བཟུང་བར་མྤྱི་ཤྱེས་སྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་སྱོབ་མ་
གངས་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ན་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་འཆགས་པ་མྱེད་དྱེ། དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་
བསྒྲུབ་བ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ལ་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཕྱོག་ན་མྤྱི་འཆགས་པ་གང་ཞྤྱིག དྱེ་གྤྱིས་མགྱོ་
མཚུངས་སུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཐྱེག་པ་ནྤྱི། །ནུབ་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྤྱིག་སང་། །རྱོ་རྱེ་
ཐྱེག་པའྤྱི་བསན་པ་ལ། །གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མྤྱི་སང་ངྱོ་། །བླུན་པྱོ་སྤྱིང་ཕྱོད་ཅན་གྤྱིས་ཀང་། །འདུལ་བའྤྱི་
ཆྱོ་ག་བརལ་མ་ནུས། །གསང་སྔགས་ཆྱོ་ག་ཐམས་ཅད་ལ། །བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་བཟྱོར་སྱོད། །དཔྱེར་ན་
རབ་བྱུང་གང་ཟག་ནྤྱི། །གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་མྤྱི་ནུས། །སྔགས་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་ན། །གངས་ངྱེས་
མྱེད་པར་དབང་བསྐུར་བྱེད། །འདྤྱི་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱིས་བཀག །ཅྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མཁས་པ་གཞན་དག་
ན་རྱེ། དྱེ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་སྱོབ་མ་བཞྤྱི་ལ་དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསང་
སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་འཆགས་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ། རགས་སྔར་གྤྱི་དྱེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། ལྔ་ལས་ལྷག་པ་ཡན་ཆད་
ལ་ཡང་མྤྱི་འཆགས་པར་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྱོ་གས་གང་ཟག་བཞྤྱི་ལ་དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྱེན་རྱོགས་
ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་སྲྤྱིད་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གྤྱི་དབང་བསྐུར་ལ་བརྱེན་ནས་གང་ཟག་བཞྤྱི་ལ་དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་སྔགས་
སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་པ་གྤྱིས་པྱོ་མགྱོ་མཚུངས་པའྤྱི་སྱེང་དུ་ཁས་བླངས། ར་བའྤྱི་རགས་གྲུབ་སྱེ། 
སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དྱེ་ལྟར་དུ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་ྱེས་མྱེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ན་སྱོབ་མ་གངས་
གཅྤྱིག་དང་གསུམ་ལ་སྱོགས་པ་ཁ་ཡར་བ་དང་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཚུན་ཆད་ཀྤྱི་གངས་ངྱེས་པ་ཅན་དགྱོས་ལ། སྐྱྱེ་ལ་
ྱེས་བས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ན་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་ལ་ཡང་སྱོམ་པ་འཆགས་པའྤྱི་སྐབས་ཡྱོད་དྱེ། ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་
ལས་ལྷག་པ་ལ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་སྱོར་དངྱོས་རྱེས་གསུམ་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལྷག་ཆད་ནྱོར་བའྤྱི་སྐྱྱོན་མྱེད་པར་བར་
སྤྲད་པ་ལས་དབང་གྤྱི་དྱོན་གྱོ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན་གང་ཟག་བཞྤྱི་དང་དྲུག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བཞྤྱིན་
ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ལུགས་གྤྱིས་ཡྱོད་པ་ལས་ཕྱྤྱི་མ་འདྤྱི་ྤྱིད་འཐད་དམ་སམ་མྱོ། །གསུམ་པ་ལ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་
བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། ཇྤྱི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྱོ་ག དྱེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་དགྱོས་པ། སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་
ས་མཚམས་ལ་དཔད་པ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ལ། དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དྱོགས་པ་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་
ལ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི། སྤྲུལ་པའྤྱི། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི། རྡུལ་མཚོན་གྤྱི། རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི། ལུས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་དྲུག 
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དང་པྱོ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱིས་རྒྱུད་གསུངས་པའྤྱི་ཚེ། འཁྱོར་རྣམས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་
བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་སང་བ་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རྱོ། །དཔྱེར་ན། སྱོན་པས་
རྒྱལ་པྱོ་ཟླ་བ་བཟང་པྱོ་དུས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་བཅུག་སྱེ་དུས་འཁྱོར་གྤྱི་རྒྱུད་གསུངས་ 
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༼༤༧༽ 
པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ས་ཐྱོབ་པའྤྱི་འཕགས་པ་དང་སྱོ་སྱོ་སྐྱྱེ་བྱོ་ལས་དག་རྣམས་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སྤྲུལ་པ་མཆྱོག་
གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དཔྱེར་ན། རྱེ་བཙུན་བདག་མྱེད་མས་
དཔལ་ལྡན་ཆྱོས་སྐྱྱོང་ལ་སྤྲུལ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་ས་དྲུག་གྤྱི་རྱོགས་པ་མངྱོན་དུ་མཛད་པར་
བཤད་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བརན་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོ་སྱོ་སྐྱྱེ་བྱོ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་དང་། 
འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་ལུས་ངག་གྤྱི་བྱེད་པ་མྱེད་པར་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་མཐུ་ལས་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་བཞྱེངས་པའྱོ། །དཔྱེར་ན། སྱོབ་དཔྱོན་དཔའ་བྱོ་རྱོ་རྱེས། འབྲྱོག་མྤྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་ལ་ཏྤྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེས་ན་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་ྤྱིད་ལ་ཏྤྱིང་ངྱེ་
འཛིན་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་བཤད་ཅྤྱིང་དྱེར་ལུས་ངག་གྤྱི་བྱེད་པ་མྱེད་པར་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་
སྱོ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སྒྲུབ་ཅྤྱིང་མཆྱོད་པ་ནྤྱི་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་སྒྲུབ་མཆྱོད་ཅྱེས་བའྱོ། །དྱེང་
སང་བླ་མ་ཁ་ཅྤྱིག གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་མཎལ་མཆྱོད་ཆྱོག ཕྱྤྱི་རྱོལ་ཚོགས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་གྱེར་དབངས་ཀྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་འདྱོན་པ་ལ་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་མཆྱོད་ཀྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་པ་ནྤྱི། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་མཆྱོད་ཀྤྱི་གྱོ་བ་ཅུང་ཟད་
ཀང་མ་ཆགས་པར་ཟད་དྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཐྤྱིག་ཚོན་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ཏྱེ་སྱོབ་མ་མ་སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པར་བ་བའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་དུ་མཚན་ྤྱིད་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་བཞྱེངས་པའྱོ། །འདྤྱི་དག་སྐལ་
དམན་རྤྱིམ་འཇུག་པའྤྱི་གདུལ་བ་དང་པྱོར་མ་སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གཙོ་བྱོར་གསུངས་ཏྱེ། གདུལ་བ་
དྱེ་དག་དང་པྱོར་མ་སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་གྤྱིས་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བདུན་ལྡན་དགྱོས་ཤྤྱིང་། དྱེ་ལ་
རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ངྱེས་པར་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བདུན་ནྤྱི། བསྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག སའྤྱི་
ཆྱོ་ག ས་གྱོན། བྲྤྱིས་ཤྤྱིང་རྒྱན་བཀྲམ་པ། སྒྲུབ་ཅྤྱིང་མཆྱོད་པ། འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བསྐུར་བ། མཇུག་གྤྱི་བ་བ་དང་
བདུན་ལ་མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤྤྱིང་དུ་བཤད། བསྱེན་པ་ལ། རབ་མཚན་མའྤྱི། འབྲྤྱིང་དུས་ཀྤྱི། ཐ་མ་གངས་ཀྤྱི་
བསྱེན་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། རབ་ཀྤྱི་རབ་ཡྤྱི་དམ་ལྷས་དངྱོས་སུ་གནང་བ་ཐྱོབ་པ། རབ་ཀྤྱི་འབྲྤྱིང་རྤྱི་ལམ་
དུ་གནང་བ་ཐྱོབ་པ། རབ་ཀྤྱི་ཐ་མ་རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇྱོག་ཐུབ་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བརག་གྤྱིས་
ལས། ཟླ་དྲུག་སྱོམ་པའྤྱི་སྱོར་བ་ཡྤྱིས། །འགྲུབ་འགྱུར་འདྤྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གཞན་
ཡང་དྱེ་ྤྱིད་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བདག་པྱོའ་ིབཟླས་པ་འབུམ། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཅན་གྤྱི་དྱེ་བཞྤྱིན་ཁྲྤྱི། །ཞྱེས་
སྱོ། །གཞུང་འདྤྱིར། དྱེང་སང་གང་ཟག་རབ་འབྲྤྱིང་ཀུན། །རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ། །དབང་བསྐུར་བ་



90   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

བར་གསུངས་མྱོད་ཀྤྱི། །གཞན་གྤྱིས་སྤྱིན་བྱེད་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅྱེས་དང་། ནཱ་རྱོ་པས། དབང་མདྱོར་བསན་
གྤྱི་འགྱེལ་པར། དབང་གྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བདུན་པྱོ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ 
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༼༤༨༽ 
རྣམ་པར་སངས་ནས་གཞན་རས་བྲྤྱིས་ལ་སྱོགས་པར་དབང་བསྐུར་བར་བ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། རས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་བྲྤྱིས་ནས་
རབ་གནས་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །སྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་པས། རྤྱི་མྱོར་གནས་པའྤྱི་ལས་དང་
ནྤྱི། །ཐྤྱིག་ལས་ཚོན་དགྱེའྤྱི་རྤྱིམ་པར་བསན། །ཞྱེས་དང་། སྱོབ་དཔྱོན་ཛཱ་ཡ་སྱེ་ནས། རྡུལ་ཚོན་བྲྤྱི་བར་མ་ནུས་
ན། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་མམ་རས་ལ་ནྤྱི། །ངྱེས་པར་བཅྱོམ་ལྡན་ཧྱེ་རུ་ཀ །ཕྱག་རྒྱའྤྱི་གཟུགས་དང་བཅས་པར་
བྲྤྱི། །ཞྱེས་སྱོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི། རང་ལུས་ལ་གདྱོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྤྱི་ར་ཁམས་ལྷའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་དུ་གནས་པ་ལ་
འདྱོད་དྱེ། རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་པས། འགྱོ་བ་འདྤྱི་དག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས། །གྲུབ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱིས་མྱེད་
པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། གསང་འདུས་ལས། རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ལུས་འདྤྱི་ལ། །རྒྱལ་བའྤྱི་སྐུ་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་
གནས། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག ད་ལྟ་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལ་རྡུལ་ཚོན་ངྱེས་པར་
དགྱོས་ཏྱེ། འདྤྱིར་རྡུལ་ཚོན་ལས་གཞན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བཀག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། རྒྱ་གར་མཁས་
པའྤྱི་གཞུང་ལས་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དངྱོས་སུ་བཤད་པ་དང་། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས་
དབང་ཆུར། རས་བྲྤྱིས་ལ་བརྱེན་པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ནྤྱི། བདྱེ་མཆྱོག་ཨ་བྷྤྱི་དྷ་ན་ལ་བརྱེན་ནས་སྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་
དྲྤྱིལ་བུ་པ་དང་སྱོབ་དཔྱོན་དགའ་རབ་རྱོ་རྱེ་ལ་སྱོགས་པས་གསུངས་ལ། དྱེང་སང་རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཆྱོ་ག་ཕལ་
ཆྱེར་འདྤྱི་ལ་བྱེད་ཅྤྱིང་བླ་མ་གྱོང་མ་རྣམས་ཀང་སྐབས་སྐབས་སུ་ཕྱག་ལྱེན་འདྤྱི་ལ་མཛད་པས་ལུགས་འདྤྱི་ཧ་
ཅང་མྤྱི་ལྱེགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱེ་བཙུན་གགས་པས་གཞན་ཕན་སྤྱི་ཆྤྱིངས་སུ། སྱོང་རྒྱུད་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས་ལ། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས། རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས། ཏྤྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབྱེ་བ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བླ་མ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་ཞལ་སྔ་
ནས། སྔར་རྒྱུད་མ་སྤྱིན་པ་གསར་དུ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དགྱོས་ཤྤྱིང་། དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་གཅྤྱིག་ཏུ་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་ཐྱོབ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གཞན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་ལ་བརྱེན་པས་ཀང་རུང་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུང་ངྱོ་། །ཡང་ན། བསན་བཅྱོས་འདྤྱིར་བཤད་པ་ནྤྱི། སྐལ་
དམན་རྤྱིམ་འཇུག་པའྤྱི་གང་ཟག་དབང་གྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བདུན་ལྡན་གྤྱིས་སྤྱིན་དགྱོས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་
ནས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ལ། རས་བྲྤྱིས་ལ་སྱོགས་པར་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་ནྤྱི། ལས་དང་པྱོ་པ་ཡྤྱིན་ཡང་
སྐལ་ལྡན་ཅྤྱིག་ཅར་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པར་བཤད་ཀང་ལྱེགས་བཤད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་
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ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་དཔད་དང་པྱོ་ས་གཞྤྱི་བཟུང་། །གྤྱིས་པ་ལ་ནྤྱི་ས་གྱོན་
བ། །ནུབ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤྤྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། སའྤྱི། ས་གྱོན་གྤྱི། དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་
གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ས་བརག་པ། བསང་བ། སང་བ། ས་བཟུང་བ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། ས་ཕྱྱོགས་དྱེར་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་བར་རུང་མྤྱི་རུང་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་བརག་པར་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སང་བ་ལ་བསང་བ་དང་། མྤྱི་སང་བ་ལ་
བསང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ས་དྱེའྤྱི་བདག་པྱོར་གྱུར་པའྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་སྱོང་བའྱོ། ། 
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༼༤༩༽ 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ས་ཕྱྱོགས་དྱེ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྤྱི་མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ལ་གཏྱོར་མ་བྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོང་བའྱོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། སྭ་བྷ་ཝའྤྱི་སྔགས་ཀྤྱིས་སྱོང་པར་སྱོང་བ་དང་ལས་ཀྤྱིས་ས་དྱེའྤྱི་སྐྱྱོན་སྱོང་བར་བྱེད་པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ས་
ཕྱྱོགས་དྱེར་སྲུང་བའྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོམས་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འབྲྤྱི་བའྤྱི་གཞྤྱིར་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྱོ། །གྤྱིས་
པ་ལ། སའྤྱི་ལྷ་མྱོ་ས་གྱོན། ལྷ་ས་གྱོན་དང་། བུམ་པ་ས་གྱོན། སྱོབ་མ་ས་གྱོན་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་
བའྤྱི་དགྱེ་བའྤྱི་ར་བ་རྣམས་ལ་དབང་དུ་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་སའྤྱི་ལྷ་མྱོ་ལ་མཆྱོད་བསྱོད་གཏྱོར་མ་འབུལ་བར་བྱེད་
པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་འབྱོན་པར་སན་གསན་དབབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ལྷ་གངས་དང་
མཐུན་པའྤྱི་ཚོམ་བུ་བཀྱོད། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཡྱོངས་རྱོགས་བསྱོམས་ནས་བཟླས་པ་མཆྱོད་བསྱོད་གཏྱོར་མ་
འབུལ་བ་ལ་སྱོགས་པ་བས་ནས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྤྱི་སྱོ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཏྱེགས་ཏྱེ་ནམ་མཁར་བཞུགས་
སུ་གསྱོལ་བའྱོ། །གསུམ་པ་ལ། རྣམ་རྒྱལ་དང་། ལས་ཀྤྱི་བུམ་པ་ས་གྱོན་བ་བ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་གྤྱི་
དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་དུས་སུ་བུམ་པའྤྱི་ཆུ་ནུས་ལྡན་དུ་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བུམ་པར་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ཡྱོངས་སུ་
རྱོགས་པར་བསྐྱྱེད་ནས་བཟླས་པ་དང་མཆྱོད་བསྱོད་བས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འྱོད་དུ་
ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མྱེད་དུ་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་བ་ལ་བར་དུ་གཅྱོད་པའྤྱི་བགྱེགས་དང་
ལྱོག་འདྲྱེན་བསལ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བུམ་པར་བདུད་རྤྱི་འཁྤྱིལ་བ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ཁྲྱོ་བྱོ་ནུས་ལྡན་གང་ཡང་རུང་བ་
གཅྤྱིག་བསྐྱྱེད། བཟླས་པ་མཆྱོད་བསྱོད་བས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་འྱོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མྱེད་དུ་བྱེད་
པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སྱོབ་མ་གསང་སྔགས་ལ་སྤྲྱོ་བ་བསྐྱྱེད་པ་དང་དངྱོས་གྲུབ་ཀྤྱི་མཚན་ལྟས་བརག་པ་དང་དབང་
བསྐུར་བ་ལ་བར་དུ་གཅྱོད་པ་བསྲུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ས་གྱོན་གྤྱི་ཆྱོས་བཅུ་བཞྤྱི་ལག་ལྱེན་ལྟར་དུ་བྱེད་པའྱོ། །གསུམ་
པ་ལ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བྲྤྱི་ཞྤྱིང་རྒྱན་བཀྲམ་པ། སྒྲུབ་ཅྤྱིང་མཆྱོད་པ། བདག་ྤྱིད་འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བླང་བ། སྱོབ་མ་
འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བསྐུར་བ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ལ། ཐྤྱིག་གྤྱིས་བྲྤྱི་བ། ཚོན་གྤྱིས་བྲྤྱི་བ། མཚན་མ་དགྱོད་པ་དང་
གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ཐྤྱིག་གྤྱི་དབྱེ་བ། ངྱེས་ཚིག ཐྤྱིག་གདབ་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྤྱིར་ཐྤྱིག་ཙམ་ལ་
དབྱེ་ན། ཐྤྱིག་གྤྱི་སས་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་སན་དྲང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ནམ་མཁར་གདབ་དགྱོས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་ཐྤྱིག དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་རྱེན་གཞྤྱི་མཚོན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ས་ལ་གདབ་དགྱོས་པ་ལས་ཀྤྱི་ཐྤྱིག་གྤྱིས་ཡྱོད། 
རྣམ་གངས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་ན། མྤྱི་འགྱུར་བ་ཆྱོས་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཐྤྱིག རྤྱིག་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་ཐྤྱིག བྤྱིན་རླབས་ཆྱོ་འཕྲུལ་གྤྱི་
ཐྤྱིག གདབ་པ་སྲད་བུའྤྱི་ཐྤྱིག་དང་བཞྤྱི། འདྤྱི་ལ་གནམ་ཐྤྱིག་དང་། ས་ཐྤྱིག་གྤྱིས། དྱེ་དག་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་ཐྤྱིག་
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དང་། ལས་ཀྤྱི་ཐྤྱིག་ཏུ་འཇྱོག ས་ཐྤྱིག་ལ། སྐམ་ཐྤྱིག་དང་། གཤྱེར་ཐྤྱིག་གྤྱིས་སུ་ཡྱོད། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་གྤྱི་ཆ་ཆྱེ་ཆུང་གཞན་དུ་མྤྱི་འགྱུར་བར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གདབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པས་ན་ཐྤྱིག་ཅྱེས་བ་བ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དང་པྱོར་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འབྲྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་གདབ་པར་བ་བའྤྱི་ཐྤྱིག་ཆྱེན་བརྒྱད་དྱེ། ཚངས་ཐྤྱིག་
གྤྱིས། ཟུར་ཐྤྱིག་གྤྱིས། ར་ཐྤྱིག་བཞྤྱི་རྣམས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཤར་ནུབ་དང་། ལྷྱོ་བང་གྤྱི་གཞུང་
ལ་གདབ་པའྤྱི་ཐྤྱིག་ནྤྱི་ཚངས་ཐྤྱིག་ཅྱེས་བ་སྱེ། ཚངས་པ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ 
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༼༥༠༽ 
ཆྱོས་མཚུངས་རྣམ་པ་གསུམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་ཆྱོས་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་མཚུངས་སམ་ན། སྱོད་བཅུད་ཀྤྱི་
འཇྤྱིག་རྱེན་མྱེས་ཞྤྱིག་ནས་ཆགས་པའྤྱི་ཚེ་བཅུད་ཀྤྱི་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་ཐྱོག་མར་ཚངས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཆགས་པ་དང་
འདྲ་བར་ཐྤྱིག་འདྤྱི་ཡང་དང་པྱོར་གདབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཚངས་པ་ཆྱེན་པྱོ་འདྱོད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་
བྲལ་བ་ལྟར་ཚངས་ཐྤྱིག་ལ་བརྱེན་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཆ་ཤས་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་སྐྱྱོན་སྱེལ་ནུས་པ་དང་། ཚངས་པ་
ཆྱེན་པྱོ་བསམ་གཏན་དང་པྱོའ་ིལྷའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་པ་ལྟར་ཐྤྱིག་འདྤྱི་ཡང་ཐྤྱིག་རྣམས་ཀྤྱི་ནང་ནས་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་
པས་ཆྱོས་མཐུན་ནྱོ། །ཟུར་ཐྤྱིག་གྤྱིས་ནྤྱི། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཟུར་བཞྤྱི་དང་ཕྱྱོགས་བཞྤྱི་ཆ་ཆྱེ་ཆུང་མྱེད་པར་
མམ་པར་རྱོགས་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ར་བའྤྱི་ཐྤྱིག་བཞྤྱི་ནྤྱི། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤར་གྤྱི་ནང་མཐའ་
ནས་ནུབ་ཀྤྱི་ནང་མཐའྤྱི་བར་ལ་ཆ་ཆྱེན་བརྒྱད་ཡྱོད་པ་རྱོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐྤྱིག་ཇྤྱི་ལྟར་
གདབ་པ་བཞྤྱིན་ལག་ལྱེན་ལ་མཁས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་ཚོན་གྤྱིས་བཤད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་བྲྤྱི་
བའྱོ། །གསུམ་པ་ལ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བྲྤྱི་བ། གསུང་ཡྤྱིག་འབྲུ་བྲྤྱི་བ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་བྲྤྱི་བའྱོ། །དྱེ་ལྟར་མ་
ནུས་ན་ལྷའྤྱི་མཚོན་བྱེད་ཚོན་གྤྱི་མཚན་མ་ཙམ་བྲྤྱི་བའྱོ། །རྒྱན་བཀྲམ་པ་ནྤྱི། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་མཆྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་
གདུགས་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྱོགས་པ་ཇྤྱི་ལྟར་འབྱོར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་། མཆྱོད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་
ལ། བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ཐ་མྤྱི་དད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བདག་བསྐྱྱེད་དང་མདུན་
བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སྱོ་སྱོར་བསྱོམས་ནས་མྤྱི་བསྲྱེ་བར་ཐ་དད་དུ་གནས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བདག་བསྐྱྱེད་
བསྱོམས་ནས་མདུན་བསྐྱྱེད་སྱོམ་པའྤྱི་དུས་སུ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བདུན་བསྲྱེས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
དང་པྱོར་བདག་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དམ་ཚིག་པ་བསྱོམས་ནས་དྱེ་ྤྱིད་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་
འཇུག དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་མདུན་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཡྱོངས་རྱོགས་བསྱོམས་ནས་བདག་
བསྐྱྱེད་དང་མདུན་བསྐྱྱེད་ཐ་མྤྱི་དད་དུ་བསྲྱེ། སར་ཡང་གཙོ་བྱོ་ཡབ་ཡུམ་གྤྱི་མངལ་དུ་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་བསྐྱྱེད། དྱེ་ྤྱིད་ཕྱྤྱི་རྱོལ་དུ་སྤྲྱོས་ནས་རང་གྤྱིས་བསྱོམས་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་
འཁྱོར་ལྱོ་དང་དབྱེར་མྱེད་དུ་བསྲྱེ། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་ས་གྱོན་གྤྱི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་གྤྱིས་བསྲྱེས་ནས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མྱོང་དུ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་སན་དྲངས་ཏྱེ་བསྤྱིམ་པའྱོ། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཡྱོངས་རྱོགས་ལ་
བདུན་བསྲྱེས་བྱེད་པ་ནྤྱི་འཕགས་པ་རྤྱིན་པྱོ་ཆྱེའྤྱི་དཀྤྱིལ་ཆྱོག་ཏུ་བཤད་ཅྤྱིང་། དབང་ཆུ་ཆྱེན་མྱོ་ལྟར་ན། གཙོ་བྱོ་
ལ་དྲུག་བསྲྱེས། འཁྱོར་ལ་ལྔ་བསྲྱེས། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བདུན་བསྲྱེས་མཛད་པར་བཤད། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཕྱྤྱི་
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ནང་གསང་གསུམ་གྤྱི་མཆྱོད་པས་མཆྱོད་པར་བྱེད་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྱོབ་མ་ལ་དབང་ཇྤྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྤྱི་
གངས་དང་མཐུན་པར་དང་པྱོར་སྱོབ་དཔྱོན་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བདག་འཇུག་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་དབང་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། སྱཾ་
བྷུ་ཉྤྱི་ལས། སྔགས་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྱེས་བཙལ་བ། །གང་ཚེ་མཁས་པས་དབང་བསྐུར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱིས་
མངྱོན་སུམ་དུ། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བདྱེ་བར་བཞྱེངས་ནས་སུ། །བླྱོ་དང་ལྡན་པས་དྱེ་བཞྤྱིན་བླང་། །རང་བྤྱིན་བརླབ་
པའྤྱི་གནས་ཐྱོབ་ནས། །དམ་ཚིག་མས་པའྤྱི་འཇྤྱིགས་པ་ཡྤྱིས། །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་དྱོན་དམ་
ལས། །སྔགས་ 
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༼༥༡༽ 
ཀྤྱི་ལམ་ནྤྱི་དྱེ་བཞྤྱིན་གསུངས། །ཞྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། སྱོབ་མ་འཇུག་པ། དབང་བསྐུར་བ། དབང་གྤྱི་རབ་དབྱེ་
དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ཕྱྤྱིའྤྱི་འཇུག་པ་དང་། ནང་གྤྱི་འཇུག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོབ་དཔྱོན་ལ་གསྱོལ་བ་
འདྱེབས་པ་སྔྱོན་དུ་བཏང་ནས་གསང་སྔགས་ལ་སྤྲྱོ་བ་བསྐྱྱེད་དྱེ། བདྱེན་གྤྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཡྱོལ་བའྤྱི་ཕྱྤྱི་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཤར་སྱོར་འཇུག་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔྱོན་འགྱོ་
དམ་ལ་བཞག་པ། དངྱོས་གཞྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་དབབ་པའྤྱི་སྱོ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་གཙོ་བྱོ་ལ་མྱེ་ཏྱོག་ཕུལ་ཏྱེ་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཡྱོངས་རྱོགས་སྱོབ་མ་ལ་སྱོན་པར་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྒྱུད་སྱེ་སྱོ་སྱོ་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་བཤད་པ་
བཞྤྱིན་གྤྱི་དབང་ལག་ལྱེན་དང་མཐུན་པར་སྱོབ་མ་ལ་སྐུར་བར་བྱེད་པའྱོ། །གསུམ་པ་ལ། བ་སྱོད་ཀྤྱི་དབང་དང་
ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ། རྣམ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་དང་ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་དང་ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པའྱོ། །དང་
པྱོ་ལ། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གྤྱི་དབྱེ་བ་དང་། གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་
ལ་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཡྱོད་པར་བཤད། སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ། དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་རྱོ་རྱེ། དྲྤྱིལ་བུ། མྤྱིང་གྤྱི་
དབང་དང་ལྔ་ཡྱོད་པར་བཤད་དྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡྤྱི་དབང་བསྐུར་ཅྱོད་པན་དག །བ་བའྤྱི་རྒྱུད་
ལ་རབ་ཏུ་གགས། །རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ་དྱེ་བཞྤྱིན་མྤྱིང་། །སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་བ་བའྤྱི་
རྒྱུད་དུ། བ་རྒྱུད་རང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་གྱོ་འཕང་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་། རྤྱིགས་
སྔགས་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་སྔགས་ཀྤྱི་བཟླས་ལུང་། བགྱེགས་འཇྱོམས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བབ་ཁྲུས་བསྲུང་གསུམ། 
དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བཀྲ་ཤྤྱིས་པའྤྱི་རས་བརྒྱད་སྤྱིན་པར་བཤད་དྱེ། དྱེ་ཡང་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། 
དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །སྱོབ་དཔྱོན་རྣམ་པར་མཁས་པ་ཡྤྱིས། །དྱེ་དག་ཤྱེས་ནས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་
སད། །སྱོབ་དཔྱོན་གྱོ་འཕང་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱྤྱིར། །དང་པྱོ་ཡྱོངས་སུ་བསགས་པ་ཡྤྱིན། །རྤྱིགས་སྔགས་རྣམས་ནྤྱི་
བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །གྤྱིས་པ་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །བགྱེགས་རྣམས་འཇྱོམས་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །གསུམ་
པ་ཡྱོངས་སུ་བསགས་པ་ཡྤྱིན། །བཞྤྱི་པ་འབྱོར་བ་ཐྱོབ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཆྱོ་ག་རྒྱས་པར་དྱེ་བཤད་དྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་མཚོན་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གང་དུ་ལས་ནྤྱི་ཡྱོད་གྱུར་
ལ། །ལས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་རྣམས་མྱེད་པ། །དྱེས་ནྤྱི་སྤྱི་ཡྤྱི་རྒྱུ་དག་ལས། །གསུངས་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་མཁས་པས་
བསྱེན། །ཞྱེས་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དྱོགས་པ་སང་བ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་དུ་མདུན་དུ་བྲྤྱིས་སྐུ་ལ་སྱོགས་པ་ལྷར་བསྱོམ། བདག་ྤྱིད་ལྷར་སྱོམ་པ་མྱེད་པར་རྱེ་
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འབངས་ལྟ་བུའྤྱི་སྱོ་ནས་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པར་བྱེད། སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་དུ། བདག་ྤྱིད་དང་བྲྤྱིས་སྐུ་ལ་སྱོགས་པ་
གྤྱིས་ཀ་ལྷར་སྱོམ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་དགུག་གཞུག་མྱེད་པར་གྱོགས་པྱོ་ལྟ་བུའྤྱི་མས་ལྱེན་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཡྱེ་
ཤྱེས་རྱོ་རྱེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བདག་ྤྱིད་ལྷའྤྱི་བསྱེམས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་དཔའྤྱི་བདྱེ་བ་མྱེད་
པ་ནྤྱི། །བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སྱོ་ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། བ་སྱོད་
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུམ་ལས། །སང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་མྱེད། །འྱོན་ཀང་བ་བའྤྱི་རྒྱུད་དུ་ནྤྱི། །བྲྤྱིས་སྐུ་ 
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༼༥༢༽ 
ལྷ་རུ་བསྱོམས་ནས་ཀང་། །དྱེ་ལས་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་ཡྤྱིན། །དྱེས་ན་དཀའ་ཐུབ་གཙང་སྦྲ་ཡྤྱིས། །སངས་རྒྱས་
མྱེས་ནས་དངྱོས་གྲུབ་གནང་། །སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྲྤྱིས་སྐུ་དང་། །རང་ྤྱིད་གྤྱིས་ཀ་ལྷར་བསྱོམས་
ནས། །གྱོགས་པྱོ་ལྟ་བུའྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག བ་རྒྱུད་ལ་བདག་
བསྐྱྱེད་མྱེད་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའྤྱི་གཙུག་ཏྱོར་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་ཡྱོད་
པར་མངྱོན་སུམ་གྤྱིས་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར་ན། སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་མྱེད་པར་བཞྱེད་
པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལྷ་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་སར་ནས་མས་སུ་ལྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
དྱེ་ཡང་བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་མྱེད་པའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི། བ་བ་སྤྱིའྤྱི་རྒྱུད་ཆྱེན་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པ་བྱོད་དུ་
འགྱུར་བའྤྱི་བ་རྒྱུད་སུམ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དྱོན་གངས་ཙམ་ཡྱོད་ཀང་དྱེ་དག་ཏུ་བདག་བསྐྱྱེད་དངྱོས་སུ་མ་
གསུངས་པ་ལ་བཞྱེད་དྱོ། །བ་བ་སྤྱིའྤྱི་རྒྱུད་ཆྱེན་བཞྤྱི་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་སྱོན་པ་དཔུང་
བཟངས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྤྱི་དབང་གྤྱིས་རྣམ་གཞག་སྱོན་པ་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད། ལྷའྤྱི་བསྐྱྱེད་ཆྱོག་
གཙོ་བྱོར་སྱོན་པ་ལྱེགས་གྲུབ། མཚན་མྱེད་སྱོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བྱོར་སྱོན་པ་བསམ་གཏན་ཕྱྤྱི་མ་དང་
བཞྤྱིའྱོ། །བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལྷ་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་སར་ནས་མས་སུ་བླང་དུ་རུང་བའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལྷ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་
ལ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་མས་ལྱེན་སར་དུ་རུང་བ་ལ་བཞྱེད། དྱེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལྷ་བ་རྒྱུད་ལྟར་
དུ་མས་སུ་ལྱེན་པ། སྱོད་རྒྱུད་ལྟར་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལྟར་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པ། བླ་མྱེད་
ལྟར་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པ་དང་བཞྤྱི་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བསྱོམ་པར་བ་བའྤྱི་ཡྤྱི་དམ་གྤྱི་ལྷ་དྱེ་ྤྱིད་མདུན་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་
ཚུལ་དུ་སྱོམ། དྱེའྤྱི་ཐུགས་ཀའྤྱི་ས་བྱོན་ལས་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱི་ཚོགས་འཕྲྱོས་རང་གྤྱི་ལུས་ལ་ཕྱོག་པས་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི་
ཤ་ཁྲག་དང་སྤྱིག་སྤྱིབ་སྱོགས་སངས། ལུས་འྱོད་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་དུ་གནས་པའྤྱི་ངང་ནས་བཟླས་པ་དང་
མཆྱོད་བསྱོད་ལ་སྱོགས་པ་བས་ཏྱེ་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བདག་ྤྱིད་ལྷ་རུ་བསྐྱྱེད། ཡྱེ་
ཤྱེས་པ་དགུག་གཞུག་སྱོགས་མྤྱི་བྱེད་པར་བཟླས་པ་མཆྱོད་བསྱོད་བས་ཏྱེ་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། རང་ྤྱིད་ལྷར་བསྐྱྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་བཅུག་ནས་བཟླས་པ་དང་མཆྱོད་བསྱོད་ལ་སྱོགས་པ་བས་ཏྱེ་དངྱོས་གྲུབ་
ལྱེན་པ་ལྟ་བུའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། རང་ྤྱིད་ཡན་ལག་བཞྤྱི་རྱོགས་སུ་བསྐྱྱེད་ནས་བཟླས་པ་དང་མཆྱོད་བསྱོད་སྱོགས་
བས་ཏྱེ་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྱེད་མྱེད། །བྲྤྱིས་སྐུ་མཆྱོད་ནས་
གསྱོལ་བ་འདྱེབས། །བདག་བསྐྱྱེད་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་པ་ནྤྱི། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྱེས་འབྲང་ནས། །དྱེ་ཡྤྱི་
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ལུགས་བཞྤྱིན་མཛད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དབང་དང་། ལམ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྤྱིགས་པའྤྱི་དབང་ལྔ་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་བའྤྱི་བུམ་དབང་ཡྱོད་ཀྤྱི་དབང་གྱོང་མ་གསུམ་ནྤྱི་ཡྱོད་པ་
མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེ་ལས། ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་བུམ་པའྤྱི་དབང་། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕྱྱེ། །དྱེ་ནྤྱི་
དྲུག་གྤྱི་བྱེ་བྲག་དབང་། །དྱེ་ནྤྱི་སྱོབ་དཔྱོན་དབང་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བཅྱོམ་
ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་སྱོགས་སྱོམ་པའྤྱི་ཚེ་དང་པྱོར་བདག་ྤྱིད་ལྷར་བསྐྱྱེད། དྱེ་ལ་ཡྱེ་ 
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༼༥༣༽ 
ཤྱེས་པ་དགུག་གཞུག་བ་བ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྤྱིས་རྒྱས་གདབ། གཤྱེགས་གསྱོལ་མ་བས་པ་དྱེ་སྲྤྱིད་དུ་རང་ྤྱིད་
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མས་སུ་ལྱེན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་ཕྱྤྱི་རྱོལ་
ལ། །དམྤྱིགས་པའྤྱི་རྐྱྱེན་ཙམ་བས་ནས་ཀང་། །རང་ྤྱིད་དམ་ཚིག་སྱེམས་དཔའ་ལ། །ཡྱེ་ཤྱེས་འཁྱོར་ལྱོ་སན་
དྲངས་ནས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ཕྱག་རྒྱ་མ་བཀྲྱོལ་བ། །དྱེ་ཡྤྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། །ཕྱག་རྒྱ་བཀྲྱོལ་ནས་སངས་
རྒྱས་གཤྱེགས། །དྱེ་ནས་རང་ྤྱིད་ཐ་མལ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ལ། དབང་དང་། ལམ་
མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། དབང་བཞྤྱིར་དབྱེ་བ། དྱེ་ལྟར་འཇྱོག་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན། ནང་ཚན་གྤྱི་སྱོ་
ནས་བཅུ་བཞྤྱིར་ཕྱྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བླ་མྱེད་ལ་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་དང་ལྡན་ཏྱེ། 
བརག་གྤྱིས་ལས། སྱོབ་དཔྱོན་གསང་བ་ཤྱེས་རབ་དང་། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། གསང་
འདུས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཕྱྤྱི་མ་ལས། དབང་ནྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི་དག་ཏུ། །རྒྱུད་འདྤྱི་ལས་ནྤྱི་རབ་ཏུ་བསགས། །བུམ་པའྤྱི་དབང་
ནྤྱི་དང་པྱོ་སྱེ། །གྤྱིས་པ་གསང་བ་ཞྱེས་བ་བརྱོད། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་གསུམ་པ་ཡྤྱིན། །དྱེ་བཞྤྱིན་དྱེ་ལྟར་ཡང་
བཞྤྱི་པ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་ལ་བཞྤྱིར་འཇྱོག་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་
དབང་བཞྤྱི་བསྐུར་བའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སང་བའྤྱི་དྲྤྱི་མ་བཞྤྱི་སྱོང་བྱེད་ལམ་བཞྤྱིས་སངས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སངས་
པའྤྱི་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྤྱི་མངྱོན་དུ་བྱེད་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ་ནང་ཚན་གྤྱི་སྱོ་ནས་བཅུ་བཞྤྱིར་ཡྱོད་དྱེ། 
བུམ་དབང་དང་། མྱེ་ཏྱོག་གྤྱི་ཕྲྱེང་བ་སྤྱིན་པ། རྤྱིགས་པའྤྱི་དབང་ལྔ། བརྟུལ་ཞུགས། རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་
སྱེ་བརྒྱད། མཐའ་རྱེན་ལ་ལུང་བསན། རྱེས་གནང་། དབུགས་དབྱུང་གསུམ། དབང་གྱོང་མ་གསུམ་དང་བཅུ་
བཞྤྱིར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བདྱེ་མཆྱོག་སྱོམ་འབྱུང་ལས། རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལྷར་ངྱེས་མྱེ་ཏྱོག་ཕྲྱེང་། །ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་
རྱོ་རྱེ་དང་། །དྲྤྱིལ་བུ་དང་ནྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་དབང་། །བདྱེ་གཤྱེགས་ལྔ་ཡྤྱི་བདག་ྤྱིད་དབང་། །བརྟུལ་ཞུགས་དང་ནྤྱི་ལུང་
བསན་ྤྱིད། །རྱེས་གནང་དང་ནྤྱི་དབུགས་དབྱུང་དང་། །ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་སྱོབ་དཔྱོན་དབང་། །བུམ་པ་ལས་ནྤྱི་
བྱུང་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་གསང་བའྤྱི་མཆྱོག་ཡྤྱིན་ཏྱེ། །གསུམ་པ་ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྤྱིན། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ལྷའྤྱི་བསྐྱྱེད་ཆྱོག་གྤྱི་རྤྱིམ་པ། མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་དབྱེ་བ། 
མས་ལྱེན་ཟབ་པའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གསུམ། ཡན་ལག་བཞྤྱི། ཡན་ལག་དྲུག་
གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། དང་པྱོ་སྱོར་བ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རྒྱལ་མཆྱོག ལས་རྒྱལ་མཆྱོག་
དང་གསུམ་མྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱྱེད་པ་བསྱེན་པའྤྱི་ཡན་ལག སྐྱྱེ་མཆྱེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྤྱིན་
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གྤྱིས་བརླབ་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཡན་ལག ཡྱེ་ཤྱེས་པ་དགུག་ཅྤྱིང་གཞུག་པ་ྱེ་བར་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཡན་ལག དབང་བསྐུར་
ནས་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བདག་པྱོས་རྒྱས་འདྱེབས་པ་སྒྲུབ་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡན་ལག་གྱོ །དམ་ཚིག་པ་བསྐྱྱེད་ཚུལ་ལ་ཡང་། 
མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་བསྐྱྱེད་པ། རྱོ་རྱེའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐྱྱེད་པ། ས་བྱོན་ལས་བསྐྱྱེད་པ། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་
བསྐྱྱེད་པ་དང་བཞྤྱིའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱྱེད་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྤྱི། རྱེས་སུ་ཆགས་པ་རྱོ་
རྱེ་སྱེམས་དཔའྤྱི། དབང་བསྐུར་བ་མྤྱི་བསྐྱྱོད་པའྤྱི། བདུད་རྤྱི་མྱང་བ་འྱོད་དཔག་ 
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༼༥༤༽ 
མྱེད་ཀྤྱི། མཆྱོད་པ་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པའྤྱི། །བསྱོད་པ་རྤྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་ལྡན་གྤྱི་ཡན་ལག་གྱོ །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིར་
བསན་པ། བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་བཟུང་བ། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་
པྱོ་ནྤྱི། མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤྤྱིང་ལས། མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལྔ། ཐུན་མྱོང་གྤྱི་
དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལྔ། གྤྱིས་ཀ་ལ་དགྱོས་པའྤྱི་གྱོགས་སྱོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་སྱེ་བཅུ་
གཅྤྱིག་གྱོ །དང་པྱོ་ལྔ་ནྤྱི། སང་བ་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་བསྱོམ་པའྤྱི་བསྐྱྱེད་རྤྱིམ། ག་ནྱོམ་ལྷར་
ཞྱེན་གྤྱི་ཞྱེན་པ་འགྱོག་པའྤྱི་རྱོགས་རྤྱིམ། དབང་དུས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་མཚོན་བྱེད་དཔྱེའྤྱི་ཕྱག་ཆྱེན་གྤྱི་རྒྱུན་གྱོམས་
པར་བྱེད་པའྤྱི་ལྟ་བ། བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་བརན་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོ་ནས་མྱུར་དུ་ས་ལམ་བགྱོད་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་
སྱོད་པ། འཁྱོར་ཚོམ་བུ་གཅྤྱིག་དང་བཅས་ཏྱེ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྤྱི་ཐབས་ྱེ་རྒྱུས་མཚམས་སར་བའྱོ། །གྤྱིས་
པ་ལྔ་ནྤྱི། ལྷའྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའྤྱི་བཟླས་པ། བར་ཆད་སྱེལ་བྱེད་གཏྱོར་མ། བསྱེན་པ་ཁ་སྐྱོང་བའྤྱི་ཐབས་
སྤྱིན་སྲྱེག སྐུ་གཟུགས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པའྤྱི་རབ་གནས། དམན་པ་རྱེས་སུ་འཛིན་པའྤྱི་ཐབས་ལས་ཀྤྱི་ཆྱོ་གས་
རབ་འབམ་མྱོ། །དམ་ཚིག་ལ་ཡང་བསྱེན་པའྤྱི། མྤྱི་འབྲལ་བའྤྱི། བཟའ་བའྤྱི། བསྲུང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། བཤད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ། བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་བཟུང་བ། མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་གྱོ་
རྤྱིམ་མྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སང་གཞྤྱི་ལ། སྱོང་བྱེད་ལམ་ལ། སངས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ལ་གཙོ་བྱོར་བཤད་ཚུལ་དང་
གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལྟར་ན། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་ཞྱེས་པའྤྱི་བསྐྱྱེད་པ་ནྤྱི། 
སྱོད་བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་རྤྱིམ་གྤྱིས་འཆགས་པ་ཡྤྱིན་ལ། རྤྱིམ་པ་ནྤྱི། སང་གཞྤྱི་དྱེའྤྱི་གྱེན་པྱོར་རྱེན་གཞལ་
ཡས་ཁང་བརྱེན་པ་ལྷའྤྱི་ཚོགས་བླྱོ་ཡུལ་དུ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །རྱོགས་རྤྱིམ་ཞྱེས་
པའྤྱི་རྱོགས་པ་ནྤྱི། སྱོད་བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་མྱེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་གྤྱི་རྐྱྱེན་གྤྱིས་ཞྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ལ། རྤྱིམ་པ་ནྤྱི། སང་
གཞྤྱི་དྱེའྤྱི་གྱེན་པྱོར་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འྱོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་བདྱེ་སྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་གྤྱི་
ཚུལ་གྤྱིས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་རྤྱིམ་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལྟར་
ན། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་ནྤྱི། རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་གསལ་བཏབ་སྱེ་ཟབ་གསལ་
གྤྱིས་མྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །རྱོགས་རྤྱིམ་ནྤྱི། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་ལ་ཁབ་
པའྤྱི་ར་ཐྤྱིག་རླུང་གསུམ་རྱོགས་པར་གསལ་བཏབ་ནས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། 
སྱེམས་འགྱེལ་སྐྱོར་གསུམ་པ་ལྟར་ན། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་ནྤྱི་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལ་བྲྱོད་པ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་རྱེན་
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དང་བརྱེན་པ་རྤྱིམ་གྤྱིས་གསལ་བཏབ་སྱེ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །རྱོགས་རྤྱིམ་ནྤྱི། མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་
གྲུབ་ལ་བྲྱོད་པ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་བདྱེ་སྱོང་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། སང་གཞྤྱི་སྱོད་བཅུད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་སྱོང་བ་དང་། ཐུན་མྱོང་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལ་བྲྱོད་པ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་
རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བླྱོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བཏབ་ནས་ཟབ་གསལ་གྤྱིས་མྱེད་ཀྤྱི་
ཚུལ་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྤྱི། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་ 
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༼༥༥༽ 
གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དབྱེ་ན། ཕྱྤྱི་དང་ནང་གྤྱི་བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྱོ། །སང་གཞྤྱི་སྱོད་བཅུད་འཇྤྱིག་རྱེན་ཞྤྱིག་པ་
སྱོང་བ་དང་། མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལ་བྲྱོད་པ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་ར་ཐྤྱིག་རླུང་གསུམ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་གསལ་
བཏབ་ནས་བདྱེ་སྱོང་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྤྱི་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡྤྱིན་ལ། 
དབྱེ་ན། གཏུམ་མྱོའ་ིལམ། ཕྱོ་འྤྱི། རྱོ་རྱེ་རྦ་རླབས་ཀྤྱི་ལམ་དང་གསུམ་མྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དང་པྱོ་བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་
ལ་སང་གཞྤྱི་སྱོང་བྱེད་ངྱོ་འཕྲྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལྱེགས་པར་སངས་ཏྱེ་དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་རྱོགས་རྤྱིམ་མས་སུ་ལྱེན་
དགྱོས་ཏྱེ། གསང་འདུས་ལས། བསྐྱྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་གནས་ནས། །རྱོགས་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་འདྱོད་རྣམས་
ལ། །ཐབས་འདྤྱི་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས། །སྐས་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལྟ་བུར་བསན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །གསུམ་པ་ལ་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་ཚུལ་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྱོད། 
དྱེ་དག་ཀང་གང་ཞྱེ་ན། ཀྱཻ་རྱོ་རྱེའྤྱི་མངྱོན་རྱོགས་ལྟ་བུ་ལ་སར་ན། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ། 
ལས་དང་པྱོ་པ། བདྱེ་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱྱེས་པ། བདྱེ་སྱོང་གྤྱི་མས་སྐྱྱེས་པ། བདྱེ་སྱོང་གྤྱི་མས་ཆྱེར་སྐྱྱེས་པ་དང་
བཞྤྱི། དང་པྱོ་ལ། ཡན་ལག་བཞྤྱི་པ་དང་། དྲུག་པའྤྱི་མངྱོན་རྱོགས་སྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མམ་སྱོར་དང་། མྤྱི་མམ་
སྱོར་གྤྱི་མངྱོན་རྱོགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་མམ་སྱོར་མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་སྐུ་མདྱོག་སྔྱོན་པྱོར་
བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་ཐྤྱིག་ལྱེ་འགྱོས་དང་། ས་བྱོན་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་བསྐྱྱེད་
པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་མྤྱི་མམ་སྱོར་མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་སྐུ་
མདྱོག་སྔྱོན་པྱོར་བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་ཐྤྱིག་ལྱེ་འགྱོས་དང་། ས་བྱོན་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མངྱོན་བང་
ལྔ་ལས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མྤྱི་མམ་སྱོར་དང་། མམ་སྱོར་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་མྤྱི་མམ་སྱོར་མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་སྐུ་མདྱོག་དཀར་པྱོར་བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་
རྣམས་ས་བྱོན་འགྱོས་དང་། ལྷ་མྱོ་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་མམ་སྱོར་མངྱོན་བང་ལྔ་ལས་སྐུ་མདྱོག་དཀར་པྱོར་བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་ས་
བྱོན་འགྱོས་དང་། ལྷ་མྱོ་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན་མངྱོན་པར་
རྱོགས་པ་བརྒྱད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་མམ་སྱོར་ནྤྱི། ཨཱ་ལྤྱི་དང་། ཀཱ་ལྤྱི་ལས་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ཁ་སྱོར་གྤྱི་ཚུལ་དུ་བསྐྱྱེད་
པ་ཡྤྱིན་ལ། མྤྱི་མམ་སྱོར་ནྤྱི་ཨཱ་ལྤྱི་ལས་ཟླ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་། དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་ཀཱ་ལྤྱི་ལས་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་དུ་བསྐྱྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་བདྱེ་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱྱེས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བསྱོམ་པར་བ་བའྤྱི་མངྱོན་རྱོགས་ལ་



106   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ཡན་ལག་བཞྤྱི་པ་དང་། དྲུག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། གཙོ་བྱོ་ཨཱ་ལྤྱི་ཀཱ་ལྤྱི་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་ཀྤྱི་མྤྱི་མམ་སྱོར་མངྱོན་
བང་ལྔ་ལས་བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་ཐྤྱིག་ལྱེ་འགྱོས་དང་། ས་བྱོན་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མངྱོན་བང་ལྔ་
ལས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཙོ་བྱོ་ཡབ་ཡུམ་ཨཱ་ལྤྱི་ཀཱ་ལྤྱི་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་ཀྤྱི་
མྤྱི་མམ་སྱོར་མངྱོན་བང་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   107 

༼༥༦༽ 
ལྔ་ལས་བསྐྱྱེད། འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་ས་བྱོན་འགྱོས་དང་། ལྷ་མྱོ་ཐྤྱིག་ལྱེ་འགྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་
མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་གྤྱིས་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བཞྤྱིའྱོ། །གསུམ་པ་བདྱེ་སྱོང་གྤྱི་མས་སྐྱྱེས་པའྤྱི་
གང་ཟག་གྤྱིས་བསྱོམ་པར་བ་བའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ནྤྱི། གཙོ་བྱོ་ཡབ་ཡུམ་རྱོ་རྱེ་ཆྱོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐྱྱེད། 
མངལ་ནས་འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་དབྱུང་བའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་བདྱེ་སྱོང་གྤྱི་མས་ཆྱེར་སྐྱྱེས་
པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བསྱོམ་པར་བ་བའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ནྤྱི། གཙོ་བྱོ་ཡབ་ཡུམ་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་གསལ་བཏབ་
མངལ་ནས་འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་མྱོ་རྣམས་སྤྲྱོ་བའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྱོ། །དྱེ་ལྟར་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བཅུ་
བཞྤྱིའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཀུན་རྱོབ་ཀྤྱི་སང་བ་འདྤྱི་དག་ཐམས་ཅད་སང་གཞྤྱི་སྱོང་བྱེད་ངྱོ་འཕྲྱོད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་དག་
པ་ལྷའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་སང་བ་ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིདག་པ། དྱེ་དག་ཀང་རང་གྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱི་ཆྱོ་འཕྲུལ་ཡྤྱིན་པར་ཤྱེས་པ་རང་
རྤྱིག་པའྤྱི་དག་པ། དྱེ་དག་ཀང་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྤྱིན་མྱེད་པའྤྱི་སྤྲྱོས་བྲལ་ལ་རག་ལས་པ་དྱེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་
དག་པ་སྱེ། དག་པ་གསུམ་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ནྤྱི་རྒྱུ་སྱེ་འྱོག་མ་རྣམས་ལས་ཆྱེས་
མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་བའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་དུ་ནྤྱི། །དག་པ་གསུམ་གྤྱི་རང་
བཞྤྱིན་ྤྱིད། །འདྤྱི་ཡྤྱི་ལུང་རྤྱིགས་མན་ངག་རྣམས། །བླ་མའྤྱི་ཞལ་ལ་ལྱེགས་པར་དྲྤྱིས། །ཞྱེས་དང་། རྣལ་འབྱོར་
ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་སྱེ་ལས། ཀུན་རྱོབ་ཇྤྱི་ལྟར་སང་བ་འདྤྱི། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི། །སང་གཞྤྱི་སྱོང་
བྱེད་ངྱོ་སྤྲྱོད་པ། །དྱེ་ཚེ་དམ་པ་རྤྱིགས་བརྒྱ་ལ། །སྱོགས་པའྤྱི་དབྱེ་བ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་དབང་གྤྱི་བབ་མྤྱི་འདྲ་བ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ལམ་གྤྱི་བབ་མས་
སུ་ལྱེན་ཚུལ་མྤྱི་འདྲ་བ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པས་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཡན་ལག་ཐུན་མྱོང་བ་རྣམས་མྤྱི་འགལ་ཞྤྱིང་ཐུན་
མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་མ་འདྲྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མས་སུ་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་མས་སུ་བླངས་ན་རྒྱུད་སྱེ་
རང་རང་ནས་བཤད་པའྤྱི་མཆྱོག་དང་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཇྤྱི་སྐད་དུ་ཡང་། དྱེས་
ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་པྱོ་ཡྤྱི། །དབང་དང་ལམ་གྤྱི་དབྱེ་བ་ལ། །མྤྱི་འདྲའྤྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་བཞྤྱི་ཡྱོད། །རང་རང་ཆྱོ་ག་བཞྤྱིན་
བས་ན། །དྱེ་ནས་གསུངས་པའྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་
མཚན་བཅས་ལྷའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་མཚན་མྱེད་སྱོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་ཡྱོད་ཀྤྱི་བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་ཐ་སད་
ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དབང་བཞྤྱི་དང་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་རྣལ་འབྱོར་བླ་མྱེད་ཁྱོ་ནའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་
ལྟར་ཡང་། བ་སྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུམ་ཀར། །དབང་བཞྤྱི་དང་ནྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་ན་དྱེ་དག་
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ཀང་། །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ྤྱིད་དུ་འགྱུར། །དབང་བཞྤྱི་དང་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས། །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིཁད་ཆྱོས་
ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ལ་དབང་མ་བསྐུར་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་དང་། བསྐུར་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་རྒྱུད་འཆད་དང་། །ཟབ་མྱོའ་ིདྱེ་ྤྱིད་སྱོམ་བྱེད་
པ། །དྱེ་དྱོན་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་ན་ཡང་། །དམྱལ་བར་འགྱུར་གྤྱི་གྱོལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། བཤད་རྒྱུད་རྱོ་རྱེ་ 
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༼༥༧༽ 
ཕྲྱེང་བ་ལས། ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གྤྱིས་དབྱེན་ན། །སྒྲུབ་པྱོས་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྱོན་ཤྱེས་ཀང་། །སྱོབ་དཔྱོན་སྱོབ་མ་
མཚུངས་པར་ནྤྱི། །མྤྱི་ཟད་དམྱལ་བ་ཆྱེན་པྱོ་འགྱོ། །ཞྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་མམ་སྱོར་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་
ནྤྱི་མ་ཞུགས་ཤྤྱིང་། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྤྱི་སངས་པ་དང་། །གསང་བའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་མྤྱི་ཤྱེས་པས། །སྒྲུབ་ཀང་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་
འགྲུབ་བྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ནྤྱི་མ་ཞུགས་དང་། །དབང་བསྐུར་མྱེད་པའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་
ལ། །འཇྤྱིག་རྱེན་འདྤྱི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །དྱེ་ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་ྤྱིད་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། ཕྱག་ཆྱེན་ཐྤྱིག་ལྱེ་
ལས། དབང་མྱེད་ན་ནྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ཡང་མར་མྱེད་བཞྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་དང་། བྱེ་བྲག་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་ཕན་ཡྱོན་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། གསང་འདུས་འབུམ་པ་
ལས། བསྐལ་པ་ས་ཡར་བས་པ་ཡྤྱི། །སྔྱོན་དུ་ཡྱོད་པའྤྱི་སྤྱིག་པ་ཀུན། །དྱེ་ཀུན་འཛད་པར་འགྱུར་བ་སྱེ། དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་འདྤྱི་འདྲ་མཐྱོང་བས་སྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྱོམ་འབྱུང་ལས། གསང་སྔགས་མཆྱོག་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
དུ། །མཆྱོག་ཏུ་རབ་བྱུང་མཐྱོང་བ་ན། །དྱེང་ཁྱོད་སྤྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་གྱོལ་བཟང་པྱོར་འགྱུར་བར་
གནས། །ཞྱེས་དང་། ཧྱེ་རུ་ཀ་མངྱོན་བྱུང་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རྒྱལ་པྱོ་མཐྱོང་ནས་ནྤྱི། །ཅུང་ཟད་དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་འགྲུབ་
མྱེད། །སྤྱིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ། །དངྱོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། ནག་པྱོ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་
ཆྱོག་ལས། དབང་བསྐུར་འདྤྱི་དག་ཐྱོབ་ནས་ནྤྱི། སྱོབ་མ་ཡྱོན་ཏན་བདག་པྱོར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱིས་
རབ་ཏུ་མཆྱོད། །མཚམས་མྱེད་པ་དང་སྤྱིག་ཅན་ཡང་། །ཚོན་རྤྱི་མཐྱོང་བས་གྱོལ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གསང་བའྤྱི་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྤྱིན་ལྡན་ན། །སྐྱྱེ་ཞྤྱིང་སྐྱྱེ་བར་དབང་བསྐུར་
འགྱུར། །དྱེ་ཡྤྱི་སྐྱྱེ་བ་བདུན་ནས་ནྤྱི། །མ་བསྱོམས་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། དྱེས་
ན་སྤྱིང་གཏམ་འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན། །དབང་བསྐུར་ཆྱོས་སྱོ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན། །གསང་སྔགས་རྱེན་འབྲྱེལ་ལམ་བྱེད་
པས། །རྱེན་འབྲྱེལ་བསྤྱིག་པའྤྱི་གདམས་ངག་ཡྤྱིན། །ཕུང་པྱོ་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་བྱོན་
བཏབ་ནས་ནྤྱི། །ཚེ་འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་བྱེད་པ་ཡྤྱི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་སུ་བཏགས། །ཞྱེས་དང་། སྱོམ་
པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱི། །རྤྱིམ་གྤྱིས་ཟབ་མྱོའ་ིགནད་ཤྱེས་ན། །དྱེ་ནྤྱི་ཚེ་འདྤྱི་འམ་བར་དྱོའམ། །སྐྱྱེ་བ་བཅུ་
དྲུག་ཚུན་ཆད་ནས། །འགྲུབ་པར་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། 
དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ལ། མ་ཐྱོབ་པ་ལ་ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་དང་། ཐྱོབ་པ་ལ་མ་ཐྱོབ་
པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་ས་གྱོན་གྤྱི་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་
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གནས་སྐབས་སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེར་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་རྱེས་ཟླྱོས་ལན་གསུམ་
བས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གྤྱི་སྱོམ་པ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར། མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྱོབ་མ་མ་
སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དྱོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  
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༼༥༨༽ 
དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་བརྱེན་ནས་སྔགས་སྱོམ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་
ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པ་ལ་འཇུག་པ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གཞན་ཡང་ས་གྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་
བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་རྱོགས་ཀྤྱི་རྱོགས་པ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་
ཏྱེ། ས་གྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་བཟུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྤྱིས་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པར་
ནུས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་དུ་སྱོར་བའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་
ཡྱོད་པར་ཐལ། དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་དུ། ས་གྱོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་
ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་གྤྱི་སྱོར་བའྤྱི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་
དམ་ཚིག་དང་། །སྱོམ་པའང་བླ་ན་མྱེད་པ་སྩྱོལ། །ཞྱེས་གསྱོལ་བ་འདྱེབས་པ་དགྱོས་མྱེད་དུ་ཐལ། རྤྱིགས་པའྤྱི་
དབང་ལྔའྤྱི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག སྤྱིར་སྔགས་སྱོམ་ལ། ཁས་བླངས་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ། ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་
སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། དང་པྱོ་ནྤྱི། ས་གྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་བཟུང་བར་ཁས་བླངས་པ་
ལས་ཐྱོབ་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཡང་། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཡྱོད། དྱེ་ཡང་
བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་བུམ་དབང་རྱོགས་རྱེས་སུ་ཐྱོབ། རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་དབང་བཞྤྱི་པ་རྱོགས་པའྤྱི་
རྱེས་སུ་ཐྱོབ། དྱེས་ན་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དབང་བཞྤྱི་ཀ་རྱོགས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་ཐྱོབ་དགྱོས་ཏྱེ། མཆྱོག་དབང་
གསུམ་བསྐུར་བ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་སྐྱྱེ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་གསུང་
ངྱོ་། །འྱོ་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ། ལམ་དུས་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་ལམ་དུས་
ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ། འབྲས་དུས་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་འབྲས་དུས་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཐ་དད་པ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་
སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ས་གྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་བཟུང་བ་ལས་ཁས་བླངས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། བུམ་
དབང་ལ་བརྱེན་ནས་བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ། མཆྱོག་དབང་གསུམ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐ་དད་
པ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་མྤྱི་བསྐྱྱོད་པ་ཆུའྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་མྤྱི་བསྐྱྱོད་པའྤྱི་
སྔགས་སྱོམ། རྤྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་ལྡན་ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་རྤྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་ལྡན་གྤྱི་སྔགས་སྱོམ་
སྱོགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་དབང་ལྔ་ལ་བརྱེན་ནས་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐ་དད་པ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པར་
འགྱུར་བ་དང་། གསང་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་གཏུམ་མྱོའ་ིལམ་སྱོམ་པ་ལ་དབང་བའྤྱི་སྔགས་སྱོམ། ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་
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ཤྱེས་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་ཕྱོ་འྤྱི་ལམ་སྱོམ་པ་ལ་དབང་བའྤྱི་སྔགས་སྱོམ། དབང་བཞྤྱི་པ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོ་རྱེ་
རྦ་རླབས་ཀྤྱི་ལམ་བསྱོམ་པ་ལ་དབང་བའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཐ་དད་པ་སྔར་མྱེད་གསར་དུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 
དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་པའྤྱི་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དངྱོས་གཞྤྱི་སྐྱྱེས་པའྤྱི་
རྱེས་སུ་གདམས་ངག་བཅུ་གཅྤྱིག་བརྱོད་པ་ལ་བརྱེན་ནས། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྤྱིག་སྔར་མྱེད་
གསར་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་གནྱོད་བྱེད་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པའྤྱི་ཁད་
པར་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དྱེ་དག་ཐྱོབ་པའྤྱི་ས་མཚམས་དངྱོས་བཤད་པ་ 
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༼༥༩༽ 
གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྤྱིར་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པ་
ལས་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོད་པ་ཁད་པར་ཅན་འགའ་ཞྤྱིག་མས་སུ་ལྱེན་པར་ཁས་བླངས་
ཤྤྱིང་དམ་བཅས་པ་ལྟར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་སྲུང་བའྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་སྐྱབས་
འགྱོའ་ིདམ་ཚིག བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྤྱིག་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་དམ་ཚིག ཁས་བླངས་ཙམ་གྤྱིས་
ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་བཞྤྱི། འདྤྱི་ལ་བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་དང་། 
རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ར་བའྤྱི་བླ་མ་དང་ཡྤྱི་དམ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་དབྱེར་མྱེད་པའྤྱི་
རང་བཞྤྱིན་ཅན་དུ་བསྱོམས་ནས་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ཡུལ་དྱེ་ྤྱིད་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བར་ཁས་བླངས་
པའྤྱི་དམ་ཚིག་གྱོ །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བླ་མའྤྱི་དྲུང་དུ་ལུང་ནྱོད་དྱེ་བསྙུང་གནས་སྱོགས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་དམ་ཚིག་
དང་། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཐྱོབ་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་སྱོགས་ནས་བཤད་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཆ་ཤས་
མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་དམ་ཚིག་སྱེ། ཇྤྱི་སྐད་དུ། བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡྱོད། །དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་སྱོགས་འགའ་
ཞྤྱིག་ཏུ། །དབང་བསྐུར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་མ་ཐྱོབ་ཀང་། །བསྙུང་གནས་ལ་སྱོགས་བྱེད་ནུས་ན། །གང་ཟག་ཀུན་
གྤྱིས་སྒྲུབ་པར་གསུངས། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་ལ་སྱོགས་པ། །འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཐྱོབ་ནས་
ནྤྱི། །འཕྲྤྱིན་ལས་འགའ་ཞྤྱིག་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཆྱོ་ག་ཤྱེས་ནས་སྒྲུབ་པར་གནང་། །ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡན་
ཆད་དུ། །རང་གྤྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ན། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཐྱོབ་ཀང་གསང་སྔགས་བཀག །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། ས་གྱོན་ནམ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་བཟུང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གང་ཟག་
སྱེ། རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་དགའ་སྱོན་སྤྲྤྱིངས་ཡྤྱིག་ཏུ་ཚོགས་གསྱོག་པའྤྱི་སྐབས་སུ། རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་ལན་
གསུམ་བས་པས་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ས་གྱོན་དང་། ཡྱོལ་བའྤྱི་ཕྱྤྱི་འཇུག་དང་ནང་འཇུག་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་
ཚིག་དང་སྱོམ་པ་རྣམས་སྱོར་ཆུད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི་བུམ་
དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་མྱོ། །རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི་མཆྱོག་དབང་
གསུམ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་བསྲུང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་གྱོ །དྱེ་
ཡང་རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས། སྱཾ་པུ་ཉྤྱིའྤྱི་འགྱེལ་པར། སྤྱིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱོམ་པ་ལ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། 
བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྤྱི་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་རྱོགས་
རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་སྱོམ་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་དང་
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གཏྱོར་མའྤྱི་དབང་བསྐུར་ལ་དབང་གྤྱིས་མྤྱིང་བཏགས་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་ལ་སྤྱི་བྱེ་
བྲག་གྤྱི་ཁད་པར་ཡྱོད་དྱེ། སྱོམ་པ་ལ་དམ་ཚིག་གྤྱིས་ཁབ་ཀང་དམ་ཚིག་ལ་སྱོམ་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་
ན་སྱོམ་པ་ལ་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱིས་ཁབ་ཀང་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ལ་སྱོམ་པས་མ་ཁབ་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྒྱུད་སྱེ་
རང་རང་གྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །དབྱེ་ན་རྒྱུད་སྱེ་
བཞྤྱིའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་བཞྤྱི་ཡྱོད། གྤྱིས་པ་ཐྱོབ་ཚུལ་དངྱོས་ལ་ 
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༼༦༠༽ 
དམ་ཚིག་གྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་དང་། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་
ཙམ་ཐྱོབ་པ་ནྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་ལྟྱོས་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔ་རྱོལ་དུ་ཡང་ཐུན་མྱོང་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐྱབས་འགྱོའ་ིདམ་ཚིག་དང་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྤྱིག་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་དམ་ཚིག་
རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་པ་བཟུང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་དམ་ཚིག་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བསྐྱྱེད་རྤྱིམ་དང་རྱོགས་རྤྱིམ་
གྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་ངྱེས་པར་ལྟྱོས་དགྱོས་ཏྱེ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་བུམ་དབང་རྱོགས་རྱེས་སུ་བསྐྱྱེད་
རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག མཆྱོག་དབང་རྱོགས་རྱེས་སུ་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་ཐྱོབ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། 
སྤྱིར་བསན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱུད་སྱེ་རང་རང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་གྤྱི་
དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་
རང་རང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པ་དྱེའྤྱི་ཚེ་རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་དབང་བསྐུར་རབ་གནས། རྒྱུན་
འཆད་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། 
རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ཆུ་དང་
ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་ཐྱོབ་སྱེ། དྱེས་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
སྱོད་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་མྤྱིང་དབང་རྱོགས་རྱེས་སུ་ཐྱོབ། གསུམ་པ་ནྤྱི། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་བུམ་
དབང་རྱོགས་རྱེས་སུ་ཐྱོབ་སྱེ། དྱེས་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། བུམ་དབང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་
སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་སྱེ། དྱེར་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་ཡན་
ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་དགུ་རྱོགས་པར་སྱོང་བའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ར་བའྤྱི་
ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་དང་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་དགུ་སྱོང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི་བུམ་དབང་གྤྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་བཤད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། དྱེ་ལྟར་ཐྱོབ་སྱེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་དམ་ཚིག་དང་། །སྱོམ་པའང་བླ་ན་མྱེད་པ་སྩྱོལ། །ཞྱེས་
གསྱོལ་བ་བཏབ་པའྤྱི་རྱེས་སུ་རྱོ་རྱེ་ཐུགས་ཀྤྱི། དྲྤྱིལ་བུ་གསུང་གྤྱི ཕྱག་རྒྱ་སྐུའྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་
སྔགས་སྱོམ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སྤྱིན་ཞྤྱིང་སྤྱིན་པ་ལྟར་དུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་རང་རང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་
སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་དགྱོས་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། བ་སྱོད་
གྤྱིས་ལ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བུམ་དབང་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་
ཡང་། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་བུམ་དབང་གྤྱི་རྱེས་སུ་མཆྱོག་དབང་གསུམ་བསྐུར་བ་དྱོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བུམ་དབང་
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རྱོགས་རྱེས་སུ་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན་བ་སྱོད་གྤྱིས་སུ་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མ་
ལྟར་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་མྱེད་ཀང་བ་སྱོད་རང་ལུགས་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོད་དྱེ། 
དྱེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་དྱེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་བ་རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱུད་
འཆད་པ་སྱོགས་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་བ་བ་རྱོགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབང་བསྐུར་དང་ནྤྱི་
རབ་གནས་སྱོགས། ། 
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༼༦༡༽ 
སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་ནྤྱི་འཕྲྤྱིན་ལས་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་དམ་ཚིག་དང་། །བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོགས། །རྱོ་
རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ཁྱོ་ནའྤྱི་ལས། །ྤྱིད་ཡྤྱིན་གཞན་གྤྱིས་བར་མྤྱི་རུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བ་སྱོད་གྤྱིས་སུ་
རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོད་པ་ལུང་གྤྱིས་ཀང་གྲུབ་སྱེ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། སྱོབ་དཔྱོན་གྱོ་འཕང་རབ་
བསྒྲུབ་ཕྱྤྱིར། །དང་པྱོ་ཡྱོངས་སུ་བསགས་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཐལ་བ་གྤྱིས་པའྤྱི་སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། 
བུམ་དབང་གྤྱི་རྱེས་སུ་མཆྱོག་དབང་གསུམ་བསྐུར་བ་ནྤྱི་གདུལ་བ་རྱོགས་རྤྱིམ་བསན་པའྤྱི་སྱོད་དུ་རུང་བའྤྱི་
ཆྱེད་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔར་མ་ཐྱོབ་པ་གསར་དུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཆྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་
ལ་བརྱེན་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ཟྤྱིན་པ་ལ་བསབ་པ་ཤྱེས་ནས་བསྲུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་གདམས་ངག་བཅུ་
གཅྤྱིག་བརྱོད་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་རྱེས་སུ་ལམ་དུས་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་བ་དྱོན་མྱེད་
པར་འགྱུར་ཏྱེ། རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་དུས་སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། གལ་ཏྱེ་བླ་
མྱེད་ཀྤྱི་བུམ་དབང་ཙམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་བསྐྱྱེད་རྱོགས་གྤྱིས་ཀ་སྱོན་པ་
ལ་དབང་བར་ཐལ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་
སྱེ། ལྱོན་ཤྤྱིང་ལས། མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བཅུ་གཅྤྱིག་པྱོ་དྱེ་དག་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་བ་བའྤྱི་ལས་སུ་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སམ་ན། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་བསྱེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བས་པའྤྱི་
གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་བ་དང་རབ་གནས་སྱོགས་ལ་དབང་བར་ཐལ། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་རྱོ་རྱེ་
སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ལ་
སྱོགས་པ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་བ་བའྤྱི་ལས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་པ་རྣམས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཁས། དྱེ་དག་
གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་གསུམ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་
ཐྱོབ་བ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལ། སྱོམ་གསུམ་སྱོ་སྱོའ་ིརྣམ་གཞག་དང་། གནས་གཏྱོང་གྤྱི་དུས་ལ་དཔད་
པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། སྔགས་སྱོམ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། གྲུབ་མཐའྤྱི་དབྱེ་བ་སྤྱིར་
བརྱོད་པ། མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའྤྱི། 
སྱེམས་ཙམ་པའྤྱི། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ངྱོ་བྱོ་དང་། དུས་ཀྤྱི་ཁད་པར་རྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
སྤྱིར་བསན་པ་དང་། ཁད་ཆྱོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྤྱིག་བྱེད་དང་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གང་
རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་ལས། དང་པྱོའ་ིརྣམ་རྤྱིག་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །སྱོ་སྱོ་ཐར་



118   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

དང་བ་བའྤྱི་ལམ། །ཞྱེས་དང་། གཅྤྱིག་རྣམ་གྤྱིས་སྱོ་དྱེ་དག་ཀང་། །བྱེད་ན་དགྱེ་བ་བདུན་རྣམ་གྤྱིས། །ཞྱེས་
པའྤྱི་རང་འགྱེལ་དུ། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ནྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་ལ་རག་ལས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ལས་ཀྤྱི་ལམ་གཟུགས་ཅན་བདུན་ནྤྱི་གདྱོན་མྤྱི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་དང་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་
ཀ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། རྤྱིག་བྱེད་དང་། རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། ལུས་ཀྤྱི་རྣམ་
པར་རྤྱིག་བྱེད་དང་། ངག་གྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཀུན་སྱོང་གཞན་ལ་རྤྱིག་པར་བྱེད་པའྤྱི་ལུས་ 
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༼༦༢༽ 
ཀྤྱི་དབྤྱིབས་ལ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་དུ། ལུས་རྣམ་རྤྱིག་བྱེད་དབྤྱིབས་སུ་འདྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཀུན་སྱོང་
གཞན་ལ་རྤྱིག་པར་བྱེད་པའྤྱི་ངག་གྤྱི་ས་ལ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་དུ། ངག་རྣམ་རྤྱིག་བྱེད་ནྤྱི་ངག་ས། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ངྱོ་བྱོ། སྒྲུབ་བྱེད། དབྱེ་བ། ཁད་ཆྱོས་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁད་ཆྱོས་བཞྤྱི་ལྡན་གྤྱི་བསན་
མྱེད་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྤྱི་གཟུགས་སུ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་དུ། གཡྱེངས་དང་སྱེམས་མྱེད་པ་ཡྤྱི་ཡང་། །དགྱེ་དང་མྤྱི་དགྱེ་
རྱེས་འབྲྱེལ་གང་། །འབྱུང་བ་ཆྱེ་རྣམས་རྒྱུར་བས་པ། །དྱེ་ནྤྱི་རྣམ་རྤྱིག་བྱེད་མྤྱིན་བརྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཡྱོད་དྱེ། བསན་ཡྱོད་ཐྱོགས་བཅས་ཀྤྱི་གཟུགས། བསན་མྱེད་ཐྱོགས་
བཅས་ཀྤྱི་གཟུགས། བསན་མྱེད་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྤྱི་གཟུགས་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། དྲྤྱི་མྱེད་ཀྤྱི་གཟུགས་
གསུངས་པ་དང་། རས་ལ་འཕྱེལ་བའྤྱི་བསྱོད་ནམས་བདུན་གསུངས་པ་དང་། རང་གྤྱིས་དངྱོས་སུ་མ་བས་ཀང་། 
གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལས། དགྱེ་མྤྱི་དགྱེའྤྱི་ལས་ལམ་རང་ལ་འབྱུང་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མཛོད་དུ། རྣམ་གསུམ་
དྲྤྱི་མྱེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། འཕྱེལ་དང་མ་བས་ལམ་སྱོགས་ཕྱྤྱིར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། སྱོམ་པའྤྱི། སྱོམ་མྤྱིན་གྤྱི། བར་མའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་དང་གསུམ་སྱེ། མཛོད་
དུ། རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་རྣམས་གསུམ་ཞྱེས་བ། །སྱོམ་དང་སྱོམ་པ་མྤྱིན་དང་གཞན། །ཞྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། རྒྱུའྤྱི་ཁད་
ཆྱོས། སའྤྱི་ཁད་ཆྱོས། ངྱོ་བྱོ་རྒྱུ་དང་བཅས་པའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་གསུམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། མཛོད་
ལས། འདྱོད་གཏྱོགས་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་སྐད་ཅྤྱིག །ཕྱྤྱིན་ཆད་འདས་པའྤྱི་འབྱུང་ལས་སྐྱྱེ། །ཟག་བཅས་ལུས་དང་
ངག་གྤྱི་ལས། །རང་གྤྱི་འབྱུང་བ་དག་རྒྱུར་བས། །ཟག་མྱེད་གང་དུ་སྐྱྱེས་པའྤྱི་ཡྤྱིན། །རྣམ་རྤྱིག་བྱེད་མྤྱིན་མ་ཟྤྱིན་
དང་། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་སྱེམས་ཅན་སྱོན། །རྒྱུ་མཐུན་ཟྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་ལས་སྐྱྱེ། །ཏྤྱིང་འཛིན་སྐྱྱེས་འབྱུང་མ་
ཟྤྱིན་དང་། །རྒྱས་འབྱུང་ཐ་དད་མྤྱིན་ལས་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་དུས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་
འཚོའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་སུ་ངྱེས་ཏྱེ། རྤྱིགས་བདུན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་སྱོམ་པ་
དང་བསྱེན་གནས་ནྤྱི་ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མཛོད་དུ། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་དང་ྤྱིན་ཞག་
ཏུ། །སྱོམ་པ་ཡང་དག་བླང་བར་བ། །ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་སྐྱབས་འགྱོ་ནས། །དགྱེ་སྱོང་
གྤྱི་ནྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བར། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་དང་། བསྱེན་གནས་མཚན་མྱོ་འདས་པ་ན། །གཏྱོང་
ཕྱྤྱིར་འདྤྱི་ལ་འབུལ་མྤྱི་དགྱོས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་
རྒྱུ་ལ་བརྱེན་ནས་བྱུང་བའྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང་
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གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ས་བྱོན་དང་བཅས་པ་ལ་འདྱོད་དྱེ། ལས་གྲུབ་པར། གལ་ཏྱེ་སྱེམས་པ་ཁྱོ་ན་
ལུས་ཀྤྱི་ལས་སུ་འགྱུར་ན་སྱེམས་གཡྱེངས་པ་དང་སྱེམས་མྱེད་པ་དག་ལ་སྱེམས་པ་དྱེ་མྱེད་ན་སྱོམ་པ་དང་སྱོམ་
པ་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྱོད་ཅྱེ་ན། སྱོམ་པའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི་བག་ཆགས་ལ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སྱོམ་པ་དང་སྱོམ་
པ་མ་ཡྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཡྱོད་དྱོ། །ཁད་པར་སྱོས་པ་ནྤྱི་གང་ལ་སྱོམ་པ་དང་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་ 
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༼༦༣༽ 
མ་ཡྤྱིན་པ་ཀུན་ནས་ལྡང་བར་བཏགས་པའྤྱི་སྱེམས་པ་ཁད་པར་དུ་བས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། 
སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ཤྱེས་པ་ཁྱོ་ནར་འདྱོད་དྱེ། ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཤྱེས་པར་འདྱོད་པ་དང་དགྱེ་མྤྱི་དགྱེ་
གཟུགས་ཅན་ཁས་མྤྱི་ལྱེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཕ་
རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པར་བཤད། །ཅྱེས་དང་། བཞྤྱི་བརྒྱ་པར། བསམ་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱི། །དགྱེ་བའམ་ཡང་
ན་མྤྱི་དགྱེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགྱེ་བ་ྤྱིད་འགྱུར་ཏྱེ། །གང་ཕྱྤྱིར་སྱེམས་དྱེ་གཙོ་བྱོའ་ིཕྱྤྱིར། །ཞྱེས་དང་། མདྱོ་ལས། 
གང་གཟུགས་དགྱེ་བ་དང་མྤྱི་དགྱེ་བར་ས་བ་དྱེ་ནྤྱི་ཤཱཀའྤྱི་སྲས་མ་ཡྤྱིན་ཤཱཀའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག བསན་བཅྱོས་འདྤྱིར་ཡང་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་གྤྱི་
ཤྱེས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱོད་ཤྱེས་པ་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱོད་དྱེ། སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་སྱོམ་པ་
གཏྱོང་། །ཞྱེས་དང་། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་རྤྱིགས་བརྒྱད་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་ཅྤྱིང་རྤྱིགས་བརྒྱད་ན་ཐྱོས་
ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་དགྱོས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཤྱེས་པ་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཡྱོད་དྱེ། འྱོ་ན་དགྱེ་
སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་སྱེམས་མ་མས་ཀྤྱི་བར་དུ་རྱེས་སུ་འབྲང་བར་ཐལ། དྱེ་ཤྱེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་
གྤྱིས་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོ་ཐར་ཡྤྱིན་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར། འདྤྱི་དག་རྤྱིགས་
པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་དམན་པའྤྱི་ལུགས་དང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིལུགས་སྱོ་སྱོར་མ་ཕྱྱེད་པའྤྱི་སྐྱྱོན་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ངྱོ་བྱོ་གཟུགས་ཅན། དུས་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་ནྤྱི་ཐྱེག་པ་དམན་པའྤྱི་སྱེ་
སྱོད་ཀྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ངྱོ་བྱོ་ཤྱེས་པ་དུས་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བ་ནྤྱི་ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེ་སྱོད་ཀྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པ་ལ་སྱེ་སྱོད་ཀྤྱི་རྣམ་དབྱེ་སྱོ་སྱོར་མ་ཤྱེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། དྱེས་ན་
སྱོ་སྱོ་ཐར་པ་ཡྤྱི། །སྱོམ་པ་ཤྤྱི་ཡང་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས། །ས་བའྤྱི་སྐྱྱེས་བུ་དྱེ་ལ་ནྤྱི། །སྱེ་སྱོད་རྣམ་དབྱེ་མྱེད་པར་
ཟད། །ཅྱེས་པའྤྱི་རྣམ་དབྱེའྤྱི་ཚིག་གྤྱི་ནུས་པ་ཁྱོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དྱོ། །གཞན་ཡང་། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་
སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་མྱེད་པར་ཐལ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ྱེར་ལྱེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་
བང་སྱོམ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བྱེམ་པྱོ་དང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྱེས་པ་གང་ཞྤྱིག 
བྱེམ་པྱོས་ཤྱེས་པའྤྱི་ྱེར་ལྱེན་བྱེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཆྱོས་ཀྤྱི་གགས་པས་བཀག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། རྣམ་ཤྱེས་མྤྱིན་པ་
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རྣམ་ཤྱེས་ཀྤྱི། །ྱེར་ལྱེན་མྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཡང་གྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། རྱེ་
བཙུན་གྤྱིས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་དུ། རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྲངས་ནས་སྱོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་
བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་ལ་བརྱེན་ནས་སྱོམ་གསུམ་དུས་ 
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༼༦༤༽ 
ཅྤྱིག་ཅར་ཐྱོབ་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྤྱིན་མཛད་པ་ཡྤྱི། །བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་
བླངས། །དྱེ་ཡྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
བྱེམ་པྱོར་ཐལ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་བྱེམ་པྱོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་
ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། ཁབ་སྱེ། བང་ས་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དྱེ་ཡང་མདྱོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ་ྱེས་པར་སྱོད་པ་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་། དགྱེ་
བའྤྱི་ཆྱོས་སྡུད་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ནྤྱི། སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་རྤྱིགས་བདུན་ཏྱེ་དགྱེ་
སྱོང་དང་དགྱེ་སྱོང་མ་དང་དགྱེ་སྱོབ་མ་དང་དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་བསྱེན་མའྤྱི་
ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་གང་ཡྤྱིན་པ་སྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། ངྱོ་བྱོ་དང་། དབྱེ་བ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གྲུབ་མཐའྤྱི་སྱོ་ནས། 
རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྱོ་ནས། ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། ཐྱེག་དམན་ལུགས་ཀྤྱི་དང་། ཐྱེག་
ཆྱེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། འདུལ་མཛོད་གྤྱིས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་གྤྱི་སྱོ་ཐར་
རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྤྱི་ཤྱེས་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་བའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྱོ། །དྱེ་
ཡང་ཐྱེག་དམན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཐྱེག་དམན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྱེ། 
ཐྱེག་དམན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་རྤྱིགས་བརྒྱད་
ནྤྱི་ཐྱེག་དམན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ཡང་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཐྱེག་
དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་འདྤྱིར་ཤྱེས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། ཐྱེག་དམན་གྤྱི་ལུགས་ལ་འགྱོག་
སྱོམས་ལྡན་མྤྱིན་འདུ་བྱེད་ཡྤྱིན་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་ལུགས་ལ་འགྱོག་སྱོམས་ཤྱེས་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པ་བཞྤྱིན་
ནྱོ། །ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཐྱེག་དམན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། ཐྱེག་
དམན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་ཤྱེས་པ་ཡྤྱིན་ལ་ཐྱེག་དམན་གྤྱི་ལུགས་ལ་སྱོམ་པ་དང་ཤྱེས་པའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྱེ། ཐྱེག་
དམན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཤྱེས་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ཡྤྱིན་ཡང་ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱོ་ཐར་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་རང་ལུགས་སུ་ཁས་བླང་བར་
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བ་བའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་རང་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་
ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་དགྱོས་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་རང་ལུགས་སུ་ཇྤྱི་ལྟ་བ་
བཞྤྱིན་དུ་ཁས་ལྱེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་ལུགས་དང་རྒྱུད་གྤྱིས་མ་འདྲྱེས་པ་སྱོ་སྱོར་ཤྱེས་པ་གནད་དུ་
ཆྱེའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རང་
དྱོན་དུ་ཐྱེག་དམན་གྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་ 
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༼༦༥༽ 
པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །དབྱེ་ན། རྤྱིགས་བརྒྱད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། གཞན་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་
ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །དབྱེ་ན། ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་དྱོ། །གསུམ་པ་ལ། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དང་། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པའྤྱི་རྱོག་པ་ལས་བཤད་པའྤྱི་གསྱོ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་
བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱོམ་ལ། ངྱོ་བྱོ། དབྱེ་
བ། དྱོགས་གཅྱོད་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་བསམ་
པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མཚན་གཞྤྱི་དང་། ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ལ། གྤྱིས་ཚན་དང་། གསུམ་ཚན་གྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་
པ་དང་། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་
ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་བྱུང་བའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འབྱོགས་
པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་འདྤྱི་གྤྱིས་
འགལ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ་ཆྱོ་ག་ལས་རྤྱིམ་ཅན་དུ་ཐྱོབ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། འགལ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ལས་དུས་མམ་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྐྱྱེ་བར་བཞྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་གཞན་དྱོན་དུ་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པར་སྱོན་པའྤྱི་ཆ་ནས་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་
པ་དང་། བང་ཆུབ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་དུ་སྤྱིན་སྱོགས་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་པའྤྱི་ཆ་ནས་འཇུག་པ་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
དྱོན་གཅྤྱིག་པ་དང་། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱོན་གཅྤྱིག་པ་བདག་ྤྱིད་
ཆྱེན་པྱོའ་ིདགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་
སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དུ་འཇྱོག 
འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་
འཇུག་པའྤྱི་དྱེ་གྤྱིས་སུ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི། དགྱེ་བ་ཆྱོས་སྡུད་ཀྤྱི། སྱེམས་
ཅན་དྱོན་བྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་ལྟ་
བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིན་སྱོགས་རྱེ་རྱེའང་ཕར་ཕྱྤྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་
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བསྐྱྱེད་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསམ་སྱོར་གྤྱིས་ཀའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དངྱོས་སུ་སྒྲུབ་
པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ལྟ་བུའྱོ། །འདྤྱི་གསུམ་ནྤྱི། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོ་སྱོར་དབྱེ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཤྱེས་
པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་
ག་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་བང་སྱོམ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བང་
སྱོམ་དང་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་དྱོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བང་ཆུབ་ 
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༼༦༦༽ 
སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ྤྱིད་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་ཆ་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་
པ་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཆ་ནས་བང་སྱོམ་དུ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཆྱོ་
ག་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་དབང་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔགས་
སྱོམ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གས་སྐྱྱེ་མྤྱི་སྐྱྱེ་དཔད་པ་དང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ཆྱོ་གས་སྐྱྱེ་མྤྱི་སྐྱྱེ་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བླ་མ་ཤྱེས་བ་ཀུན་རྤྱིག་ལ་སྱོགས་པ་ནྤྱི། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་མྤྱི་སྐྱྱེ་སྱེ། གཞན་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་བླྱོ་ཡྱོད་ན་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་
མྤྱི་དགྱོས། མྱེད་ན་ཆྱོ་གས་བླངས་ཀང་མྤྱི་སྐྱྱེ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པས་
མ་ཟྤྱིན་པས་བསྱོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མྤྱི་འབྱུང་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྱོན་
པའྤྱི་སྱེམས་ལ་ནྤྱི། །འཁྱོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆྱེ་འབྱུང་ཡང་། །ཇྤྱི་ལྟར་འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས་བཞྤྱིན་དུ། །བསྱོད་ནམས་
རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་བཞྱེད། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོའ་ིབཞྱེད་པ་ལ། སྱོན་
པའྤྱི་ཁད་པར་དང་འཇུག་པའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས། སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད། སྱོན་པ་
མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསབ་བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་དུ་སྱེམས་མ་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ྱེས་
དམྤྱིགས། བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་མཐྱོང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་གཞན་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་བླྱོ་ལྟ་
བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་སྱོམ་འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་དྱེ་ྤྱིད་སྱོམ་པས་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེ་དག་གྤྱི་བསབ་བ་ལ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་སྱོབ་པར་བྱེད་པའྱོ། །དྱེས་ན་
སྱོད་འཇུག་གྤྱི་དྱོན་ནྤྱི། སྱོམ་པས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོན་སྱེམས་རྐྱང་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། 
འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད། འཇུག་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསབ་བ་དང་གསུམ། དང་
པྱོ་ནྤྱི། ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་དུ་ཕར་ཕྱྤྱིན་དྲུག་གྤྱི་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་པའྤྱི་སྱེམས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་
འབྱོགས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས་དྱེ་ྤྱིད་སྱོམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
དྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེ་དག་གྤྱི་བསབ་བ་ཕྱྤྱིན་དྲུག་ལ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་སྱོབ་པར་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ཁ་ཅྤྱིག་
དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་དྱེ། དབང་གྤྱི་ས་གྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ། ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སྱེམས་ཟླ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལྟ་བུ་དང་། དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་རྱོ་རྱེ་ལྟ་བུར་བསྱོམ་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། དབང་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལམ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར། འདྤྱི་ལ་དམ་
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བཅའ་མྤྱི་འཐད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་མྤྱི་འཐད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་རགས་པ་བར་
ལས་བྱུང་བའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཕྲ་བ་
ཆྱོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་མྱེད་དུ་ཆྱོས་ྤྱིད་སྱོམ་སྱོབས་ཀྤྱིས་
ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། ཆྱོས་ལ་མྤྱི་རྱོག་ཡྱེ་ 
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༼༦༧༽ 
ཤྱེས་ནྤྱི། སྐྱྱེས་ཕྱྤྱིར་དྱེ་ནྤྱི་དམ་པར་འདྱོད། །ཅྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཅྱེས་བ་
བ། །བསྱོམ་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྐྱྱེ་མྱོད་ཀྤྱི། །ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་འདྤྱི་མྤྱི་སྐྱྱེ། །གལ་ཏྱེ་ཆྱོ་གས་སྐྱྱེ་ན་ནྤྱི། །བར་ལས་
བྱུང་བའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འགྱུར། །འདྤྱི་ནྤྱི་དྱོན་དམ་ཆྱོས་ྤྱིད་ཀྤྱིས། །ཐྱོབ་པ་ཞྱེས་བའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྒྲུབ་བྱེད་དང་པྱོ་ལ། མྱེ་ལྱོང་ལྟ་བུའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་མམ་པ་ྤྱིད་
ཀྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པར་ཐལ། མངྱོན་བང་ལྔའྤྱི་སྐབས་སུ་མྱེ་ལྱོང་ལྟ་བུའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཟླ་བའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལྟ་བུ་དང་མམ་ྤྱིད་ཡྱེ་ཤྱེས་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལྟ་བུར་བསྱོམས་ནས་རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་བསྐྱྱེད་
པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། དབང་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་ན་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ། 
དབང་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལམ་ཆྱོ་ག་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་སྐྱྱེ་བ་
འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། དབང་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་ན་མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་
དང་། སྤྲྱོས་བྲལ་སྱོང་པ་ྤྱིད་མངྱོན་སུམ་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་དྱོན་དམ་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ནྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྐྱྱེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོར་ལམ་ཆྱོས་
མཆྱོག་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེས་སྤྲྱོས་བྲལ་སྱོང་པ་ྤྱིད་རྱེ་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྱོམས་པའྤྱི་སྱོབས་
ཀྤྱིས་སྤྲྱོས་བྲལ་སྱོང་པ་ྤྱིད་མངྱོན་སུམ་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་ཚེ་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་འབྱུང་བའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་ས་དང་པྱོའ་ིརྱོགས་པ་ཐྱོབ་མ་ཐག་ཏུ་མངྱོན་དུ་འགྱུར་གྤྱི། དྱེའྤྱི་སྔ་རྱོལ་དུ་
མངྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། འཕགས་ལམ་ཟག་མྱེད་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་ཟག་
མྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་སྱོམས་འཇུག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་
པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་བསམ་གཏན་གྤྱི་སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངང་གྤྱིས་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་མྤྱི་དགྱོས་
པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རབ་མྱེས་བས། །བསྱོད་ནམས་ཡྱེ་
ཤྱེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆྱོས་ལ་མྤྱི་རྱོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྤྱི། །སྐྱྱེས་ཕྱྤྱིར་དྱེ་ནྤྱི་དམ་པར་འདྱོད། །ཅྱེས་དང་། ཆྱོས་
དང་སྱེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནྤྱི། །དྱེ་ཡྤྱི་བ་བ་སངས་རྒྱས་ྤྱིད། །མཆྱོག་ལ་སྱེམས་མམ་རྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །དྱེ་
ཡྤྱིས་རབ་དགའ་ཁད་པར་འཕགས། །ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དང་ནྤྱི། །ཟག་པ་མྱེད་
པའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། །བསམ་གཏན་གྤྱི་ནྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོགས། །ངང་གྤྱིས་སྐྱྱེ་ཡྤྱི་ཆྱོ་གས་མྤྱིན། །འདྤྱི་དག་འཐད་པ་དང་
བཅས་པ། །མདྱོ་དང་བསན་བཅྱོས་ཀུན་ལས་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གཞན་ཡང་། བང་ཆུབ་
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སྱེམས་འགྱེལ་ལས། ཀུན་རྱོབ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྱེན་པ་དང་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་གནས་
ལུགས་ཀྤྱི་དྱོན་སྱོམ་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྐྱྱེ་བར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱེམས་འགྱེལ་ལས། བདག་གྤྱི་སྱེམས་ཅན་མ་
བསལ་བ་རྣམས་བསལ་བ་དང་མ་གྱོལ་བ་རྣམས་སྱོལ་བ་དང་དབུགས་མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་
ཡྱོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡྱོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་སྱེ་སྤྱིང་
པྱོ་བང་ཆུབ་ལ་མཆྤྱིས་ཀྤྱི་བར་དུ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པྱོར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ 
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༼༦༨༽ 
པར་བགྤྱིའྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོར་སད་པ་སྱོད་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་དྱེ་ལྟར་ཀུན་རྱོབ་ཀྤྱི་
རྣམ་པས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོན་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་བསྐྱྱེད་ནས་དྱོན་དམ་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱོམས་
པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པས་དྱེའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དྱེའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་བཤད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་ལས། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་དྱེ་དག་ཀང་ལྷའྤྱི་རྣམ་
པར་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྱོངས་སྱོད་པ་ཡྤྱིན་པས་འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཞྤྱིང་། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ཞྱེས་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་དུས་སུ་མྱེ་ཏྱོག་
གང་ལ་ཕྱོག་པའྤྱི་ལྷ་དང་། དྱེའྤྱི་སྔགས་ཡྤྱིན་ལ་དྱེ་འཛིན་པ་ནྤྱི་བསྱོམ་བཟླས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་ཡྤྱི་དམ་གྤྱི་ལྷ་དྱེ་ྤྱིད་
མྱེས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གྤྱི་དུས་སུ་རང་གྤྱི་ལུས་ངག་
ཡྤྱིད་གསུམ་དང་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྱེད་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་བསྤྱིགས་
ནས་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་གྱོལ་བྱེད་ལམ་གྤྱི་དུས་སུ་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་
པའྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྱོད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་། ཕུང་པྱོ་ཁམས་དང་སྐྱྱེད་མཆྱེད་
ལ། །སངས་རྒྱས་ས་བྱོན་བཏབ་ནས་ནྤྱི། །ཚེ་འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་བྱེད་པ་ཡྤྱི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་སུ་
བཏགས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །བསྡུ་ན། རང་སྔགས་སྱོམ་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་
བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་
ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྱོ། །དབྱེ་ན། བ་བ། སྱོད་པ། རྣལ་འབྱོར། བླ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་བཞྤྱིའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། 
གནས་པའྤྱི་ཚེ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གནས་དཔད་པ་དང་། གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེ་རྤྱིམ་དང་ཅྤྱིག་ཅར་གང་དུ་
གཏྱོང་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། རྒྱ་གར་མཁས་པའྤྱི་ལུགས་མྤྱི་འཐད་
པ་དགག་པ་དང་། བྱོད་ཀྤྱི་ལུགས་མྤྱི་འཐད་པ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། བྷྤྱི་བྷུ་ཏ་ཙནྡྲའྤྱི་ལུགས་མྤྱི་འཐད་པ་
དགག་པ་དང་། ཨ་བྷྱ་ཀ་རའྤྱི་ལུགས་མྤྱི་འཐད་པ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། བཤད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། 
མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོམ་གསུམ་འྱོད་ཕྲྱེང་བ་ལྟར་ན། སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་ཐྱོབ་གནས་
གཏྱོང་གསུམ་གྤྱི་ཁད་པར། ཇྤྱི་ལྟར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཚུལ། མས་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས། ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་དང་བཞྤྱི། 
དང་པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། 
རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་གང་རུང་བསམ་པ་རང་ྤྱིད་འཁྱོར་བ་ལས་གྱོལ་བར་
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འདྱོད་པས་ཆྱོ་ག་མཁན་སྱོབ་ཚད་ལྡན་གྤྱི་དྲུང་དུ་དུས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་
ཚུལ་གྤྱིས་ཐྱོབ་པར་འདྱོད། གནས་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཐྱོབ་པའྤྱི་རས་ཀྤྱིས་སྦྲྱེལ་
བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གནས། དཔྱེར་ན། གང་ལ་ཁལ་ལྡན་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཐག་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གཏྱོང་ཚུལ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་
ལ་སྱོགས་པས་གཏྱོང་བར་བཞྱེད་དྱེ། སྱོམ་གསུམ་འྱོད་ཕྲྱེང་ལས། གྤྱིང་གསུམ་སྐྱྱེས་ 
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༼༦༩༽ 
པ་བུད་མྱེད་ཀྤྱིས། །རང་ྤྱིད་འཁྱོར་བ་གྱོལ་དྱོན་དུ། །མཁན་སྱོབ་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་ལས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་ཡྤྱི་བར་
དག་ཏུ། །གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལ། །གཙོ་ཆྱེར་ལུས་ངག་སྱོམ་པ་སྱེ། །ན་ཐྱོས་བྱེ་བྲག་ས་བའྤྱི་
སྱོམ། །གང་ཟག་གང་པྱོ་འདྲ་བ་ལ། །སྱོམ་པ་ཁལ་དང་འདྲ་བ་སྱེ། །ཐྱོབ་པའྤྱི་ཐག་པས་སྦྲྱེལ་བར་གནས། །སྱོ་སྱོ་
ཐར་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཡྤྱིན། །བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྤྱི་འཕྱོས་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་དང་། །མཚན་
གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་བྱུང་བ་ལས། །སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །གསུངས་སྱོ་ཕམ་པ་སད་པས་ཀང་། །སྱོ་ཐར་
སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱོམ་ལ། ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་ལྷ་
མྤྱི་གང་རུང་གྤྱིས་བསམ་པ་འགྱོ་བ་མ་ལུས་པ་བསྐྱབ་པར་འདྱོད་པས་ཆྱོ་ག་སྱོབ་དཔྱོན་ཚད་ལྡན་གྤྱི་དྲུང་དུ་དུས་
བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་བར་དུ་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་ཀྤྱི་བསམ་པ་སྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན་གྤྱི་
ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ཐྱོབ་པར་བྱེད། དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་སུ་
མྱེད་པའྤྱི་སྱོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་དྱོན་གྱོམས་པ་ལས་ཐྱོབ་པར་བྱེད། གནས་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། སྱེམས་སྱེམས་བྱུང་གྤྱིས་བསྡུས་
པའྤྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་། བང་སྱོམ་ྤྱི་མ་དང་ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་བཞྤྱིན་དུ་གནས་པར་བྱེད། 
གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་ཀྤྱི་བསམ་པ་སྐྱྱེས་པ་དང་ནག་པྱོའ་ིཆྱོས་བཞྤྱིས་གཏྱོང་སྱེ། ཚ་རྱེག་
སྱོབས་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱོད་པའྤྱི་གཞྤྱིར་གང་རྱེག་གྤྱི་རྒྱུན་འགྱོག་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་གཏྱོང་
སྱེ། ཆུ་སྱོལ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་གྲུ་གཟྤྱིངས་བཞྤྱིན་དུ་དགྱོས་པ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྱོད་ཕྲྱེང་ལས། ལྷ་མྤྱི་ལ་སྱོགས་གང་རུང་
གྤྱིས། །འགྱོ་བ་མ་ལུས་བསྐྱབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །སྱོབ་དཔྱོན་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་ལས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྱོའ་ི
བར། །སྱོན་དང་འཇུག་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན། །ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་རང་དྱོན་དང་། །གཞན་དྱོན་ཐབས་མ་ཡྤྱིན་
པས་སྱོམ། །ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་འྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་སང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མྱེད། །འཇྤྱིག་ཚོགས་བཞྤྱིན་དུ་
གྱོམས་པ་ལས། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་ལས་གྱོལ། །དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཡྤྱིན་ནྱོ། །སྱེམས་དང་
སྱེམས་བྱུང་སྱེམས་བསྐྱྱེད་གྤྱིས། །རང་དྱོན་གཟའ་དང་བྲལ་བ་ན། །ྤྱི་མ་དང་ནྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་བཞྤྱིན། །དྱེ་གནས་
པ་ཡྤྱི་ཚུལ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །རང་དྱོན་བླངས་དང་ནག་པྱོ་ཡྤྱི། །ཆྱོས་བཞྤྱིས་ལྱོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། །འབྲས་བུ་དག་ནྤྱི་
ཐྱོབ་པ་ན། །ཚ་གང་གྲུ་བཞྤྱིན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་གཏྱོང་། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་ལ་ཐྱོབ་ཚུལ་ནྤྱི། རྱེན་གྤྱི་
གང་ཟག་རྤྱིགས་བཞྤྱི་གང་རུང་གྤྱིས་བསམ་པ་དགྱོས་འདྱོད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བར་འདྱོད་པས་ཆྱོ་ག་བླ་མ་
མཚན་ྤྱིད་དང་ལྡན་པའྤྱི་དྲུང་དུ་དུས་ནམ་མཁའ་མ་ཞྤྱིག་གྤྱི་བར་དུ་རྣམ་རྱོག་གྤྱི་དྲྤྱི་མ་འགྱོག་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་
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ཐྱོབ་པར་བྱེད་དྱོ། །གནས་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་བརྱེན་ནས་དགྱོས་འདྱོད་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་
དུ་གནས། གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་དགྱོས་མྱེད་ཀྤྱི་བླྱོ་སྐྱྱེས་པ་དང་། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་གཏྱོང་བར་བཞྱེད་དྱེ། 
རྤྱིགས་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་བསྱོད་ནམས་ལྡན། །རང་གཞན་དགྱོས་འདྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བླ་མ་མཚན་ྤྱིད་ཚད་
ལྡན་ལས། །ནམ་མཁའ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་གནས་པར་དུ། །ལྷན་སྐྱྱེས་ཡྱེ་ཤྱེས་བར་དྱོན་འཕྲྱོད། ། 
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༼༧༠༽ 
རྣམ་རྱོག་དྲྤྱི་མ་ཀུན་ལས་སྱོམ། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་ཡྤྱིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་མཚན་
ལ། །རྤྱིམ་གྤྱིས་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྱོར་བུ་སྤྲས། །འདྱོད་ཡྱོན་ལྔ་ཡྤྱིས་ཀུན་ནས་མཆྱོད། །དགྱོས་འདྱོད་ཀུན་གྤྱི་འབྱུང་
གནས་པ། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཡྤྱིན། །དགྱོས་དྱོན་མྱེད་དྱོ་སྐྱྱོན་རྣམས་བྱུང་། །དཔག་བསམ་ཤྤྱིང་
བུ་འགྱེལ་བ་བཞྤྱིན། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ན། །རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །ཞྱེས་སྱོ། གྤྱིས་པ་ལྡན་
ཚུལ་ལ། རྒྱུད་བཞྤྱིའྤྱི་ལུང་དགྱོད་པ་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱུད་སུམ་བརྒྱ་པ། དམ་པ་
དང་པྱོ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ། རྒྱུད་འབུམ་པ་བཞྤྱི་ལས་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཚུལ་ནྤྱི། འྱོད་ཕྲྱེང་ལས། 
རྒྱུད་ནྤྱི་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་ནྤྱི། །འཁྱོར་བཞྤྱི་པྱོ་ལ་རྱེས་སུ་གནང་། །རང་ྤྱིད་སྱོབ་པ་དང་ཡང་ལྡན། །དགྱེ་སྱོང་རྱོ་
རྱེ་འཛིན་པ་བ། །གསུངས་སྱོ་དུས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། །རྱེན་ནྤྱི་གསུམ་ལས་དགྱེ་སྱོང་མཆྱོག །འབྲྤྱིང་ནྤྱི་དགྱེ་
ཚུལ་ཡྤྱིན་པར་འདྱོད། །ཁྤྱིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མ་འྱོ། །གཞན་ཡང་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྤྱི་རབ་བྱུང་
གྱུར། །སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་
པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས། འདྤྱི་སྐད་དུ། རྱོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་ཞྤྱིག །བཞུ་བས་ལྕགས་དང་
ཟངས་དངུལ་འབྱུང་། །གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་ཀང་གསྱེར་དུ་བསྒྱུར་བ་བཞྤྱིན། །རྤྱིགས་ཅན་
གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དགག་བཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག རྒྱུད་དྱེ་དག་གྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནས་
གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་ཟྱེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་ཡྱོད་ན། 
བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་གྤྱིས་བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་དང་སྱོ་
ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། མཁའ་ལ་སྤྲྤྱིན་ཆྱེན་འཁྲྤྱིགས་པས་སའྤྱི་ལྱོ་
ཏྱོག་སྐྱེམ་པར་འགྱུར་བ་དང་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་གསུངས་པ་ལས་གཞན་བྱེད་རྤྱིགས་པར་
ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་། ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གངྒཱའྤྱི་ཆུ་བྱོར་གནས་འགྱུར་བ་ཡྱོད་པར་ཐལ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་
གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་ཡྱོད་པ་གང་ཞྤྱིག གྤྱིས་ཀ་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲྱོད་དུ་ཆྱོས་མཚུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་སྱོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན་གང་ལ་བྱེད། ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་
ལ་སྱོམ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དུས་མམ་དུ་ལྡན་པ་ལ་བྱེད་དམ། ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་སྔ་ཕྱྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་ལྡན་པ་ལ་
བྱེད་དམ། ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་རས་དབྱེར་མྱེད་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་པ་ལ་བྱེད། དང་པྱོ་ལྟར་ན། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
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དྱོན་མ་ཚང་སྱེ། སྱོམ་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལྟར་ན་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན་མྤྱི་གནས་ཏྱེ། 
སྔ་ཕྱྤྱི་རྤྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་རྒྱུ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་
ག་ལ་ཁད་པར་གཏན་མྱེད་པར་ཐལ་བའྤྱི་སྐྱྱོན་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་འདྱོད། འྱོད་ཕྲྱེང་ལས། གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་ཁ་
ཅྤྱིག་ནྤྱི། སྱོམ་གསུམ་ 
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༼༧༡༽ 
གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག །གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བ་ན། །འྱོག་མ་གཏྱོང་ཞྱེས་སྱོགས་པ་ཡྱོད། །དྱེ་ལ་ཅུང་ཞྤྱིག་
བརག་པར་བ། །གསུམ་ལྡན་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིས། །གཅྤྱིག་ལྡན་གཏྱོང་བ་དགྱོངས་པ་མྤྱིན། །རྤྱིགས་
པས་ཀང་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་གནྱོད། །བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་ལྟུང་བ་ཡྤྱིས། །རྱེག་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ངམ་ཅྤྱི། །གལ་ཏྱེ་གཏྱོང་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ། །མཁའ་ལ་སྤྲྤྱིན་ཆྱེན་འཁྲྤྱིགས་པ་ཡྤྱིས། །ས་ཡྤྱི་ལྱོ་ཐྱོག་སྐྱེམ་ཞྱེས་སྱེ། །གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་གཏྱོང་
ཐྱོབ་རྒྱུ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལས་གཞན་པ་ཡྤྱི། །ཆྱོ་ག་གཞན་དུ་བྱེད་རྤྱིགས་སམ། །གཞན་ཡང་འགལ་བ་
ལྟག་སྤྲྱོད་ལ། །གནས་འགྱུར་བརྤྱི་བ་རྤྱིགས་མ་ཡྤྱིན། །རྤྱིགས་ན་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི། །གངྒཱའྤྱི་ཆུ་བྱོར་
འགྱུར་ཞྱེས་སྱེ། །དྱེས་ན་རང་གྤྱིས་བརགས་ནས་བླང་། །སྱོམ་གསུམ་ལྡན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ། །ཤྱེས་རྒྱུད་
གཅྤྱིག་ལ་བརྤྱི་ན་ནྤྱི། །གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་ཀང་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ལྡན་ཆྱོས་རས་གཞན་ཐ་དད་ཕྱྤྱིར། །འྱོན་ཏྱེ་སྔ་ཕྱྤྱི་
ལ་བརྤྱི་ན། །གསུམ་ལྡན་ཞྱེས་པའྤྱི་ས་དྱོན་མྱེད། །འྱོན་ཏྱེ་སྱོམ་པ་རས་གཅྤྱིག་ཏུ། །ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་ལྡན་ཞྱེ་
ན། །གཏྱོང་ཐྱོབ་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། ལྡན་ཚུལ་དང་། 
རྒྱུད་ཀྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོམ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྡན་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་
ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བང་སྱོམ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་མྤྱི་གསལ་བ་བག་ལ་ལ་གྤྱི་
ཚུལ་དུ་གནས། བང་སྱོམ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་ལྡན། དྱེས་སྔགས་སྱོམ་བླངས་པ་ན་དང་པྱོ་གྤྱིས་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་མྤྱི་
གསལ་བ་བག་ལ་ལ་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གནས། སྔགས་སྱོམ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། ཟླ་བའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཤར་བ་ན་སྐར་མའྤྱི་འྱོད་མས་ནས་ཟླ་བའྤྱི་འྱོད་མངྱོན་གྱུར་དུ་སང་བ་དང་། ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
ཤར་བ་ན་ཟླ་སྐར་གྤྱིས་ཀའྤྱི་འྱོད་མས་ནས་ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་
ཡང་སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་གདུལ་བ་གཞན་དྱོན་དུ་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་པྱོ་གང་རུང་ཆྱོ་
གའྤྱི་སྱོ་ནས་བླངས་ན་གྱོང་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནྱོན་ཅྤྱིང་སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་སྐྱྱེས་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཐྱོབ་
ཚུལ་དང་གཏྱོང་ཚུལ་རང་རང་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དུ་བྱེད་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། ྤྱི་མ་
གནས་པའྤྱི་ཚེ་ཟླ་སྐར་འཆར་བ་བཀག་པ་མྱེད་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་བཞྱེད། དྱེ་ནས་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡྤྱིས། །བང་
ཆུབ་མཆྱོག་གྤྱི་སྱེམས་བླངས་ན། །དང་པྱོ་དྱེ་ནྤྱི་ཀུན་གཞྤྱི་ལ། །བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས། །རྤྱིག་འཛིན་
སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་ན། །འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀ་བག་ལ་ལ། །དཔྱེར་ན་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སྐར་ཤར། །ཅུང་ཟད་སང་བར་བས་
གྱུར་མྱོད། །ཟླ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཤར་བ་ན། །རྒྱུ་སྐར་འྱོད་མས་འཇྤྱིག་རྱེན་སང་། །ར་བདུན་ཚ་ཟྱེར་ཤར་བ་



138   འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་། 

ན། །ཟླ་བའྤྱི་འྱོད་མས་འཇྤྱིག་རྱེན་གསལ། །གལ་ཏྱེ་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ཡྤྱིས། །གདུལ་བ་གང་དང་གང་དྱོན་
དུ། །འྱོག་མའྤྱི་སྱོམ་པ་བླངས་པ་ན། །གྱོང་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནྱོན་མྱོད། །སྱོམ་པ་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན། །མཁའ་
ལ་ྤྱི་མ་གནས་གྱུར་མྱོད། །ཟླ་སྐར་འཆར་བ་བཀག་པ་མྱེད། །དྱེས་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་གནས་པའྤྱི་ཚུལ། །རང་རང་
ཆྱོ་ག་བཞྤྱིན་དུ་གནས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔར་གྤྱི་རྒྱུད་དྱེ་དག་གྤྱི་དྱོན། སྱོམ་པ་འྱོག་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་
གང་ཟག་ 
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༼༧༢༽ 
གྤྱིས་གྱོང་མ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མ་གྱོང་མར་གནས་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། འྱོག་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་
གྱོང་མ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་གྱོང་མའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་མཆྱོག་དང་ལྡན་པས་འྱོག་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པ་ལ་དགྱོངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས་ཟླ་སྐར་གྤྱི་འྱོད་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་བཞྱེད། གསྱེར་
འགྱུར་རྤྱི་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན། །ཟྤྱིལ་གནྱོན་ཡྱོན་ཏན་མཆྱོག་ལ་དགྱོངས། །ཟླ་སྐར་གྤྱིས་ཀྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་
ཡང་། །ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གནས་ཀྤྱི་བར། །ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཅྱེས་ཀུན་གྤྱིས་སྱོགས། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་མས་
པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་ལ། སྱོ་ཐར་ལས་མས་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་མས་གྱུར་ན། །རང་གྤྱིས་
རང་བསླུས་གནྱོད་པ་མང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས། །ཅུང་ཟད་ཁྲྱེལ་གྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་མྤྱིན། །ཕམ་པའྤྱི་ལྕྤྱི་
ཡང་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །ལྱོ་གངས་ངན་སྱོང་གསུམ་དུ་གནས། །ཞྱེས་སྱོ། །བང་སྱེམས་ལས་མས་པའྤྱི་ྱེས་
དམྤྱིགས་ནྤྱི། བང་སྱེམས་མས་ན་འགྱོ་བ་ཀུན། །བསླུས་ཏྱེ་གནྱོད་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཐམས་
ཅད་དང་། །འགྱོ་བ་ཀུན་གྤྱིས་ཤྤྱིན་ཏུ་ཁྲྱེལ། །ཕམ་པའྤྱི་ལྕྤྱི་ཡང་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །བསྐལ་པའྤྱི་གངས་བཞྤྱིན་དམྱལ་
བར་གནས། །ཞྱེས་སྱོ། །སྔགས་སྱོམ་ལས་མས་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི། རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པ་མས་གྱུར་
ན། །ཡྤྱིད་དུ་མྤྱི་འྱོང་ས་ཚོགས་འབྱུང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཀུན་བརས་པས། །མྤྱི་འཇྤྱིགས་མནར་མྱེད་གནས་
དག་ཏུ། །སྡུག་བསྔལ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་ཡྤྱིས་མྱྱོང་། །བསྐལ་པ་ཐྱེར་འབུམ་ལ་སྱོགས་སུ། །དྱེ་ནྤྱི་ཐྱོན་པར་མ་གསུངས་
སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ཕན་ཡྱོན་ལ། འྱོད་ཕྲྱེང་ལས། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སྐབས་ལྷ་མྤྱི་མཐར་ཐུག་
གྤྱི །དག་བཅྱོམ་འབྲས་བུ་ངྱེས་པར་འཐྱོབ། །བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སྐབས་བདྱེ་མང་མཐར་
ཐུག་ནྤྱི། རྤྱིང་མྱོ་ཞྤྱིག་ནས་རྱོགས་འཚང་རྒྱ། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སྐབས་ྤྱིད་ནས་ཀུན་
མཁྱེན་གྤྱི། །བདྱེ་བ་ཆྱེ་ལ་ལྱོངས་སྱོད་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གཏྱོང་བའྤྱི་རྒྱུ་མྤྱི་
འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་ལ་བརྱོད་པའྤྱི་སྐྱྱོན་མྤྱི་འཐད་པ། རང་ལུགས་ཀྤྱི་ལྡན་ཚུལ་མྤྱི་
འཐད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཕམ་པ་བྱུང་བ་ན་ཐྱོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུར་བཤད་པ་མྤྱི་
འཐད་དྱེ། དྱེའྤྱི་ལུགས་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་རས་ཚང་བར་ཡྱོད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མཛོད་དུ། ཁ་ཆྱེ་རྣམས་ནྤྱི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལྱོན་ནྱོར་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སུ་འདྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །རྒྱ་ཆྱེར་
འགྱེལ་ལས། དགྱེ་སྱོང་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་དུ་ཟྤྱིན་ཀང་། ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བླ་ན་མྱེད་
པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བར་བཤད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། འྱོ་ན་དྱེའྤྱི་ཚེ་ཐྱེག་པ་
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ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྐྱྱེད་བཏང་བར་ཐལ། ཁས་བླངས་པ་དྱེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དང་བང་
སྱོམ་ྤྱི་མ་དང་ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་བཞྤྱིན་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། སྤྱིབ་པ་སངས་པའྤྱི་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐལ་འགྱུར་དང་པྱོ་ལ། བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་
བུད་ 
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༼༧༣༽ 
མྱེད་ལ་རྱེག་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པར་ཐལ། སྱོམ་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་སྔགས་སྱོམ་
གྤྱིས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། མཁའ་ལ་སྤྲྤྱིན་ཆྱེན་འཁྲྤྱིགས་
པས་སའྤྱི་ལྱོ་ཏྱོག་འཕྱེལ་བ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པར་ཐལ་ལྱོ། །ཐལ་འགྱུར་གྤྱིས་པ་ལ། ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
གངྒཱའྤྱི་ཆུ་བྱོར་གནས་འགྱུར་བ་ཡྱོད་པར་ཐལ། ཐྱེག་དམན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དུ་གནས་
འགྱུར་བ་ཡྱོད་པ་གང་ཞྤྱིག དྱེ་གྤྱིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲྱོད་དུ་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཐལ་འགྱུར་གསུམ་པའྤྱི་ལན་ནྤྱི། 
བདག་མྱེད་གསུམ་ལ་རྱོགས་དཀའ་སའྤྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པར་ཐལ། ཐྱེག་པ་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བགྱོད་
པའྤྱི་བང་སྱེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བདག་མྱེད་གསུམ་རྱོགས་པའྤྱི་རྱོགས་པ་གསུམ་རས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཁབ་པ་རྣམས་ཁས། གསུམ་པ་ནྤྱི། གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
ན་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་མྤྱི་ལྡན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང་། འབྲས་བུ་
ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་ན་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་
དང་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་མངྱོན་འགྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་མྤྱི་ལྡན་པས་ཁབ་པའྤྱི་སྐྱྱོན་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། གཞན་
ཡང་། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་དང་མཐུན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ཡྤྱིན་ན་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པ་དང་མཐུན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་དང་འདུལ་
བ་དང་མཐུན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མ་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་ཡྤྱིན་ན་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་པྱོ་མ་ཡྤྱིན་
དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། བང་སྱོམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་བླངས་
པས་བང་སྱོམ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནྱོན་ཅྤྱིང་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་
ཏུ་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་ཀྤྱི་བསམ་པ་དགྱོས་པ་དང་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་ཀྤྱི་བསམ་པ་སྐྱྱེས་པ་ན་བང་སྱོམ་གཏྱོང་བ་
ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱུད་ཀྤྱི་ལུང་དྱོན་འཆད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། འྱོ་ན་གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིས་ལྕགས་དང་
ཟངས་གསྱེར་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་མྤྱི་ནུས་པར་ལྕགས་ཟངས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པ་ཙམ་དུ་ཐལ། སྱོམ་པ་གསུམ་
རྤྱིམ་གྤྱིས་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་སྔགས་སྱོམ་དུ་འགྱུར་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར། སྱོམ་པ་འྱོག་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་
པ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། དྱེ་གྤྱིས་དཔྱེ་དྱོན་དུ་སར་ནས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ། ཨ་བྷྱ་ཀ་རའྤྱི་
ལུགས་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོམ་གསུམ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བླངས་པའྤྱི་གང་
ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་གཟུགས་ཅན་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་
གྱོང་མ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མ་གཏྱོང་བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། འྱོག་མ་གྱོང་མར་གནས་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
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རྱོ། །རགས་དང་པྱོ་གྲུབ་སྱེ། གྱོང་མ་འྱོག་མའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་གྤྱིས་པ་གྲུབ་སྱེ། གསུམ་པྱོ་
དྱེ་རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པ་ལ་འགལ་བ་
མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། སྐྱྱེས་བུ་གཅྤྱིག་ལ་རྒྱན་ས་ཚོགས་ཀྤྱིས་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྤྲས་པའྤྱི་ཚེ་རྒྱན་དྱེ་རྣམས་
གཟུགས་ཅན་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་འདྱོད་དྱེ། ཐུབ་པ་དགྱོངས་རྒྱན་ལས། འྱོ་ན་གང་
ཟག་ 
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༼༧༤༽ 
ལ་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་སྱོང་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་རྱོ་རྱེ་སྱེམས་
དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ན་མྱེ་དང་བྲལ་བ་ན་གང་བ་ལྟར་སྱོམ་པ་ཕྱྤྱི་མ་སྐྱྱེ་དུས་སྔ་མ་
འཇྤྱིག་གམ། ཡང་ན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོང་བ་འཕྱེལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟར་སྔ་ཕྱྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་གམ། ཡང་ན་ྤྱི་མ་གཅྤྱིག་ལ་
ས་ཚོགས་པའྤྱི་རྒྱན་བཞྤྱིན་དུ་སྱོ་སྱོར་གནས་པ་བརྱོད་ཅྱེ་ན། སྱོམ་པ་མས་པའྤྱི་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་
འགལ་བ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་བསགས་པ་ཁྱོ་ན་ལ་འདྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་ཐ་སད་རྣམ་པར་འཇྱོག་པས་སྔ་མ་གྤྱིས་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི་
སྱོམ་པ་གྱོང་མ་ཐམས་ཅད་བླངས་ན་སྐྱྱེས་ཏྱེ་སྱོ་སྱོར་གནས་པ་ཁྱོ་ནའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། 
སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་པར་བཤད། །ཅྱེས་དང་། མདྱོ་ལས། གང་གཟུགས་
དགྱེ་བ་དང་མྤྱི་དགྱེ་བར་ས་བ་དྱེ་ནྤྱི་ཤཱཀའྤྱི་བུ་མ་ཡྤྱིན་ཤཱཀའྤྱི་སྲས་མ་ཡྤྱིན་ཤཱཀའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
དགྱེ་བ་གཟུགས་ཅན་པ་བཀག་ནས་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཤྱེས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དྱེ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱྱེ་བ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། 
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྱོད་
པར་ཐལ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལས་རས་གཞན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་བང་སྱོམ་གྤྱིས་གང་ཟག་
གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དུས་མམ་དུ་ལྡན་པ་ཡྱོད་པ་གང་ཞྤྱིག ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་ལས་རས་
གཞན་དུ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་ནྤྱི་བང་སྱོམ་གྤྱི་མཚན་གཞྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། ྱེ་བར་འཁྱོར་གྤྱིས་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། ྱེ་བར་འཁྱོར་དྱེ་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཐྱེག་པ་པའྤྱི་ཚུལ་
ཁྲྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་གང་ཡྤྱིན་པ་དྱེ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་མ་དག་པ་ཡྤྱིན་ལ། 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་གང་ཡྤྱིན་པ་དྱེ་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་མ་
དག་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྱེ་ན། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཐྱེག་པ་ནྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་ཙམ་སྲྤྱིད་པར་སྐྱྱེ་བ་ལྱེན་པར་སྤྲྱོ་
ནའང་མས་པ་ཡྤྱིན་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྤྱི་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་ལ་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པར་འཁྱོར་
བར་གནས་པ་ལ་མྤྱི་སྐྱྱོ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། སྱོམ་གསུམ་ལས་ཕྱྤྱི་རྱོལ་ཏུ་གྱུར་
པའྤྱི་ལུགས་དགག་པ་དང་། སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཀང་དྱོན་མ་རྱོགས་པའྤྱི་ལུགས་དགག་པ་གྤྱིས། 
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དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བྱོད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་
མཛད་པ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། དང་པྱོར་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་དྱེ་ནས་བང་སྱོམ་དང་སྔགས་སྱོམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཐྱོབ་པའྤྱི་
ཚེ་སྔ་ཕྱྤྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་རས་གཞན་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གནས་པ་ཡྤྱིན་ལ་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྱོང་མའྤྱི་རྱེན་དུ་འྱོག་མ་
འྱོག་མ་ངྱེས་པར་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། གཞྱོང་པའྤྱི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་དྱེའྤྱི་ནང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་
པ་བཞྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར།  
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༼༧༥༽ 
གྤྱིས་པ་ལ། རྱེན་དང་བརྱེན་པ་ཡྤྱིན་པ་དགག་པ། རས་གཞན་ཡྤྱིན་པ་དགག་པ། དཔྱེ་དྱོན་མྤྱི་མཚུངས་པའྤྱི་སྱོ་
ནས་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་སྱོམ་གྤྱི་རྱེན་དུ་ངྱེས་པར་དགྱོས་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་དྱེ་ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་ལ་
བྱེད་དམ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ་བྱེད། དང་པྱོ་ལྟར་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་སྱོམ་
སྐྱྱེ་བ་ཡང་ཡྱོད་ཅྤྱིང་ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱོམ་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དུས་མམ་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་
ཡང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལྟར་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་བང་སྱོམ་ལས་རས་
གཞན་དུ་མྱེད་ལ་བང་སྱོམ་གྤྱི་རྱེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་བང་སྱོམ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གཞན་ཡང་། ཐྱེག་ཆྱེན་དུ་རྤྱིགས་ངྱེས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་སྱེམས་
ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཐྱོབ་པ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྱེས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། སྐལ་དམན་
རྤྱིམ་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དངྱོས་སུ་
སྐྱྱེ་ཁ་མའྤྱི་སྐལ་ལྡན་ཅྤྱིག་ཅར་བ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་སྱོམ་དང་སྔགས་སྱོམ་
ངྱེས་པར་རས་གཞན་ཡྤྱིན་ན། དྱེ་གྤྱིས་བྱེམ་པྱོར་གྱུར་བའྤྱི་རས་གཞན་ནམ་ཤྱེས་པར་གྱུར་པའྤྱི་རས་གཞན་
གང་ཡྤྱིན། དང་པྱོ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པ་གྱོང་དུ་བཀག་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལྟར་ན། གཙོ་
སྱེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་སྱོང་སྱེམས་རས་གཞན་པ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱོད་པར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་
གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དང་བང་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་གྤྱིས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་
ལ་དུས་མམ་དུ་ལྡན་པ་ཡྱོད་ཅྤྱིང་དྱེ་གྤྱིས་རས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། གཞན་ལ་
གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ལས་རས་གཞན་ཡྤྱིན་
དགྱོས་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་བང་སྱོམ་ལས་རས་གཞན་ཡྤྱིན་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་
སྔགས་སྱོམ་ལ་ཡང་སྱོར། གསུམ་པ་ནྤྱི། གཞྱོང་པ་དྱེ་ཆུ་མྱེད་པའྤྱི་ནྱོར་བུ་དང་ཆུ་དང་བཅས་པའྤྱི་ནྱོར་བུ་གྤྱིས་
ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་བ་ལྟར། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་བང་སྱོམ་མྱེད་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་བང་སྱོམ་དང་བཅས་པའྤྱི་
སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་བར་ཐལ། སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་གཞྱོང་པའྤྱི་ནང་དུ་ཆུ་བླུག་ནས་དྱེའྤྱི་ནང་དུ་
ནྱོར་བུ་བཞག་པ་བཞྤྱིན་དུ་རྱེན་དུ་བརྱེན་པའྤྱི་རས་གཞན་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་
ལ་ངྱེས་པར་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་
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རྱེས་སུ་འབྲངས་ཀང་དྱོན་མ་རྱོགས་པའྤྱི་ལུགས་དགག་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྤྱིས་
ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཀུན་མཁྱེན་དགའ་བ་གདྱོང་པའྤྱི་ཉྤྱིཀ་ཆྱེན་ལས། ད་ནྤྱི་འདྤྱི་དཔད་པར་བ་སྱེ། ཁ་ཅྤྱིག་སྱོམ་པ་
གསུམ་པྱོ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་དུ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་པཎྤྱི་ཏ་བྷྤྱི་བྷུ་ཏ་ཙནྡྲས་སྱོམ་
གསུམ་འྱོད་ཀྤྱི་ཕྲྱེང་བར་ྤྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱེས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་བཀག་ནས་རས་གཞན་དུ་བཤད་ཅྱེས་ཟྱེར་
རྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་རྤྱི་བྱོང་གྤྱི་ཅལ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་གནས་
གྱུར་པའྤྱི་ཚེ་ས་ཟྤྱིན་ལ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་དྱེའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་ 
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༼༧༦༽ 
གསུམ་རྒྱུན་རས་གཅྤྱིག་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྱྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པར་ནྤྱི་མྤྱི་བཞྱེད་དྱེ། མདྱོ་
རྒྱུད་བསན་བཅྱོས་ཚད་ལྡན་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྱོ། །གཞན་ཡང་། དགྱེ་སྱོང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་མཚན་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ་
སྱོམ་པ་དྱེ་གྤྱིས་རས་ཀྤྱི་རྒྱུན་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་ཕ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་རས་གཅྤྱིག་ཅྱེས་མྤྱི་བ་སྱེ། མཛོད་ལས། ཐ་
དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། རང་འགྱེལ་དུ། སྱོམ་པ་དྱེ་དག་ལྔ་དང་བཅུ་དང་ྤྱི་ཤུ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བུ་
དང་། དྱོང་ཙེ་གཅྤྱིག་དང་གྤྱིས་ཞྱེས་བ་བ་བཞྤྱིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་ཞྱེས་བ་བའམ། འྱོན་ཏྱེ་དྱེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཐ་དད་པ་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཏུ་སྐྱྱེ་ཞྱེ་ན། སས་པ་ཐ་དད་པ་དྱེ་དག་ནྤྱི་མ་འདྲྱེས་པ་ྤྱིད་དྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་དག་ལ་
སྲྱོག་གཅྱོད་པ་སྱོང་བ་གསུམ་ནས་མྱྱོས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྱོང་བ་གསུམ་གྤྱི་བར་མཚན་ྤྱིད་ཐ་དད་པར་
སྐྱྱེ་སྱེ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དྱེ་དང་འདྲའྱོ། །དྱེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡྱོད་ཅྱེ་ན། གཞྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་ལས་ཁད་པར་
ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་སྱོམ་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཀང་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལ་སྱོམ་
གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་རྐྱྱེན་དབང་གྤྱིས་གཅྤྱིག་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་ན་གཅྤྱིག་ཤྱོས་གྤྱིས་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་ལྡན་ཏྱེ། ཐྱོབ་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་ཐྱོབ་ལ་གཏྱོང་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་མས་པར་མ་བས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་བཤད་
དྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན་བཤད་ཚུལ་མྤྱི་འཐད་པ། མཛོད་ཀྤྱི་གཞུང་དྱོན་བཤད་
ཚུལ་མྤྱི་འཐད་པ། སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་ལྡན་ཚུལ་མྤྱི་འཐད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། འཁྲུལ་སྱོང་ལས་སྱོམ་གསུམ་
ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་འྱོད་ཕྲྱེང་མཁན་པྱོས་བཀག་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ས་བ་ནྤྱི་ཕྱྱོགས་སྔ་དང་དྱེའྤྱི་ལན་ཁྱོང་
དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དྱེ། འཁྲུལ་སྱོང་དུ་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྲངས་ནས་གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་དངྱོས་སུ་
བཤད། འྱོད་ཕྲྱེང་དུ་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྱོན་གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་གསུམ་དངྱོས་
སུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་སྱོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་དུ་འདྱོད་པ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་
སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གཟུགས་ཅན་དང་། བང་སྱོམ་
ཤྱེས་པ་གང་ཞྤྱིག བྱེམ་པྱོས་ཤྱེས་པའྤྱི་ྱེར་ལྱེན་བྱེད་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་དང་པྱོ་ཁས་བླངས། སྱོམ་
པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྱྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་བསན་བཅྱོས་ཐམས་ཅད་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཞྱེས་སྐྱྱོན་བརྱོད་པ་ཡང་དྱོན་མྱེད་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་པའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྱྤྱི་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་སུས་ཀང་ཁས་མ་
བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐ་དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད་ཅྱེས་པ་ར་འགྱེལ་གྤྱི་དྱོན་དགྱེ་སྱོང་ཕ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་
རས་གཞན་ཡྤྱིན་པ་ལ་སྱོར་བ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། ལུང་དྱེ་དག་ནྤྱི་ཚིགས་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཁས་བླངས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་
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གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་ཡང་དུས་མམ་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་
པ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པར་སྱོན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། འྱོད་ཕྲྱེང་མཁན་པྱོའ་ིལྡན་ཚུལ་དང་འདྤྱིའྤྱི་ལྡན་
ཚུལ་དྱོན་གཅྤྱིག་པས་འྱོད་ཕྲྱེང་མཁན་པྱོ་ལ་བརྱོད་པའྤྱི་སྐྱྱོན་རྣམས་འདྤྱིར་དྲན་པར་བའྱོ། །གཞན་ཡང་། དགྱེ་
སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་སྱོམ་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་མ་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ། 
དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་སྔགས་སྱོམ་མ་ཡྤྱིན་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་ 
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༼༧༧༽ 
པས་སད་པའྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྲྱོག་གཅྱོད་ཀྤྱི་ཕམ་པས་མ་ངྱེས་སྱོ། །གཞན་
ཡང་། བང་སྱོམ་ལས་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་སྱོམ་ལས་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་མ་ཡྤྱིན་དགྱོས་
པར་ཐལ། བང་སྱོམ་ཡྤྱིན་ན་སྔགས་སྱོམ་མ་ཡྤྱིན་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། བང་སྱེམས་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སད་
པའྤྱི་སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ཆྱོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སྱེམས་བཏང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། དྱེ་དྱེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆྱོས་ཀྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དྱེ་
སྱོང་བ་ནྤྱི་ལྔ་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་པའྤྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། 
བཤད་བའྤྱི་ལུང་དྲང་བ་དང་། ལུང་གྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། འཁྲུལ་པའྤྱི་དྲྤྱི་མ་སངས་པ་རྱེ་
བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྱེལ་པར། དྱེ་ལྟར་ན་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་
ལས། སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། །དང་པྱོའ་ིཁྲུས་སུ་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོ་
སྱོར་ཐར་པ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་
འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི། གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་
བཅས་པ་ལས་ལྱོག་པ་ཡྤྱིན་ལ་དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདྱོད་ཅྤྱིང་ཞུགས་པ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི། རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
ནྤྱི་གྤྱིས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱོ། །འདྤྱིར་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་གྤྱི སྔ་མ་ནྤྱི་དྱེ་ལྟར་མ་
ཡྤྱིན་པས། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོའ་ིདགྱོངས་པ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་
པ་དྱེ་བླང་བའྤྱི་ཆྱོ་ག་གཞན་ཞྤྱིག་ཡྱོད་དམ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ན། ཕྱྤྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་དུས་སྔར་གྤྱི་དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པར་
གནས་འགྱུར་ལ། སྔར་མ་ཐྱོབ་ན་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོན་པའྤྱི་དུས་ྤྱིད་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་
སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། འཁྲུལ་སྱོང་ལས། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག འདྤྱི་སྐད་དུ། གསུམ་ལ་སྐྱབས་
འགྱོ་ནས་བརམས་ཏྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་སྐྱབས་འགྱོ་དང་། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལ་འཆད་ཅྤྱིང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་
ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོའ ྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་གྤྱིས་ཀའང་སྐྱྱོན་
དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ནང་མྤྱི་འགལ་མྱོད། སྱོ་
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སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་སྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་
གྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་སྐྱྱེ་ལ། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་འགྱོ་བ་མཐའ་དག་
ལ་སྐྱྱེ་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་ཤྤྱི་ནས་གཏྱོང་ལ། 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྤྱི་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སངས་མ་རྒྱས་ཀྤྱི་བར་དུ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྱེ་ན། ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་ 
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༼༧༨༽ 
མྱོང་བའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་བར་ཁྱེད་ས་བ་བཞྤྱིན་དུ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ཀང་
སའྱོ། །འྱོ་ན་ཁྱེད་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གང་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། འདྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་
རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པར་བྱེད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྱོག་པ་ཡྤྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
སྱོམ་པ་ནྤྱི་དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པར་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་དྱེ་དག་ཀང་ལྷའྤྱི་
རྣམ་པར་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྱོངས་སྱོད་པས་ན། འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །འྱོ་ན་སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བར་ཐྱོབ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཕྱྤྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་
ནས་སར་ཡང་དབང་མནྱོས་པར་གྱུར་ན། འདྤྱི་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཇྤྱི་ལྟར་ལྡན་ཞྱེ་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་སྱེམས་
བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཚེ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པར་འགྱུར་ལ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཞུགས་
པའྤྱི་ཚེ་ན། སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ། རྒྱུད་
འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གྲུབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལས་བྱུང་བ། རྱོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་ཞྤྱིག །བཞུ་
བས་ལྕགས་དང་ཟངས་དངུལ་འབྱུང་། །གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་ཀང་གསྱེར་དུ་བསྒྱུར་བར་
བྱེད། །དྱེ་བཞྤྱིན་སྱེམས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར་
ཞུགས་ནས། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དཔྱེ་དྱེའྤྱི་རྱོ་ནྤྱི་ཕལ་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལྕགས་ནྤྱི་ན་
ཐྱོས་ཀྤྱི་བསབ་པར་བ་བ། ཟངས་ནྤྱི་རང་རྒྱལ་གྤྱི་བསབ་པར་བ་བ། དངུལ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསབ་
པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱི་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པར་མངྱོན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། རྱེན་དང་བརྱེན་པར་འགྱུར་ཚུལ། སྱོམ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཚུལ་སྤྱིར་བཤད་པ། 
གནས་གྱུར་ནས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའྤྱི་
ལུགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་ཞྤྱིག་བང་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་ངྱེས་
པར་དགྱོས་ཏྱེ། རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མྱེད། རྤྱིགས་
བདུན་གང་རུང་དང་མྤྱི་ལྡན་པ་ལ་བང་སྱོམ་དང་ལྡན་པ་ཁས་མྤྱི་ལྱེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་རྤྱིགས་བདུན་
གྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དྱེས་ན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་ལུགས། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་འདྱོད་ན། །ཐྱོག་མར་སྱོ་
སྱོར་ཐར་པ་ལྱོངས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་
བདུན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་ངྱེས་པར་དགྱོས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་སྔྱོན་དུ་མ་
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སྱོང་བར་ཡང་བང་སྱོམ་སྐྱྱེ་བ་དང་དྱེ་དག་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་བང་སྱོམ་དང་ལྡན་པ་ཁས་ལྱེན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་འདྤྱི། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱིས་ལྱེགས་ཐྱོབ་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། ཇྤྱི་
ལྟར་ནས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྱོན་ཀང་བང་སྱོམ་ཐྱོབ་ཟྤྱིན་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ངྱེས་པར་དགྱོས་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་གང་ 
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༼༧༩༽ 
ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སྱོམ་དང་ལྡན་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ལྟར་ཡང་། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་ཉྤྱི་ཀར། དྱེ་ལ་སྱོ་སྱོར་
ཐར་པ་ནྤྱི་གྤྱིས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱོ། །ཞྱེས་པ་ནས། 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པའྤྱི་བར་དང་། འཁྲུལ་སྱོང་དུ། སྱོ་སྱོར་ཐར་
པའྤྱི་སྱོམ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་སྱེ། ཞྱེས་པ་ནས། ན་ཐྱོས་དང་
ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་བར་ཁྱེད་ས་བ་བཞྤྱིན་དུ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་
ཀང་སའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་འདྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་རྤྱིགས་བདུན་བང་སྱོམ་གྤྱི་ཐྱོབ་པ་དང་
གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་དགྱོས་པའྤྱི་དམ་བཅའ་དྱེ་ྤྱིད་ཁས་ལྱེན་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་གཏྱོང་བར་
བཤད་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁས་ལྱེན་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ། བང་སྱོམ། སྔགས་སྱོམ་དང་གསུམ་ཁབ་བ་དང་ཁབ་བྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་
ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་ནྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་སྱོང་བས་རབ་ཏུ་ཕྱྱེ་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན། བང་སྱོམ་ནྤྱི་
དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྔགས་
སྱོམ་ནྤྱི་དྱེ་དག་གྤྱིས་ཀའྤྱི་སྱེང་དུ་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྱོ་ས་བའྤྱི་དཔྱེ་ནྤྱི། བདག་མྱེད་རྱོགས་པའྤྱི་མཁྱེན་པ། གཟུང་བ་ཆྱོས་ཀྤྱི་བདག་མྱེད་རྱོགས་
པའྤྱི་མཁྱེན་པ། འཛིན་པ་ཆྱོས་ཀྤྱི་བདག་མྱེད་རྱོགས་པའྤྱི་མཁྱེན་པ་གསུམ་ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་
གཅྤྱིག་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་ཉྤྱི་ཀར། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི། ཞྱེས་པ་ནས། རྤྱིག་
པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་པའྤྱི་བར་དང་། འཁྲུལ་སྱོང་དུ། འྱོ་ན་ཁྱེད་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་
བའྤྱི་སྱོམ་པ་གང་ཡྤྱིན། ཞྱེས་པ་ནས། འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པའྤྱི་དྱོན་ལྱེགས་པར་
བཤད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱོམ་པ་གང་ཞྤྱིག་གང་དུ་གནས་འགྱུར་པ། གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་
པའྤྱི་དྱོན། ཞར་བྱུང་གྤྱི་དྱོན་གཞན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། གང་གནས་འགྱུར་བ། གང་དུ་གནས་
འགྱུར་བ། གང་གྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་གནས་འགྱུར་བ། ཇྤྱི་ལྟར་དུ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ། དྱེ་ལྟར་གནས་གྱུར་པའྤྱི་
དཔྱེ་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་
མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་མྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དང་པྱོ་དྱེ་བང་སྱོམ་དང་། དྱེ་གྤྱིས་ཀ་སྔགས་སྱོམ་དུའྱོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་བང་
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སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར། འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་འྱོག་མ་
གྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ། བང་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་། སྔགས་སྱོམ་དུ་
གནས་འགྱུར་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། 
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྲུབ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་
གནས་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་དྱེ་ལ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་
དང་། རང་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པུ་ཞྤྱི་ 
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༼༨༠༽ 
བདྱེ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་དམན་སྱེམས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱིས་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའྤྱི་ཚེ། གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་
པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་རས་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བའྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་བང་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར། དམན་སྱེམས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་ར་བ་ནས་བཏང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཕན་སྱེམས་ཁད་
པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་། བང་སྱོམ་གནས་
འགྱུར་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ་ཡྱོད་དྱེ། ཐྱེག་དམན་
སྱོ་ཐར་ལ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་དང་། འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་
པའྤྱི་ཐ་མལ་སང་ཞྱེན་གྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ། འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོབས་
ཀྤྱིས་སྔ་མ་དྱེ་ྤྱིད་རས་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར། ཕྱྤྱི་མ་དྱེ་ྤྱིད་ར་
བ་ནས་བཏང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་སྱོམ་
སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ་ཡྱོད་དྱེ། བང་སྱོམ་ལ་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་
དང་། འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཐ་མལ་སང་ཞྱེན་གྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། བང་སྱོམ་
རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་ནྱོས་པའྤྱི་ཚེ། འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱེད་
པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྔ་མ་དྱེ་རས་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་
སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར། ཕྱྤྱི་མ་དྱེ་ར་བ་ནས་བཏང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་
པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལྔ་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་དང་རང་རྒྱལ་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་
སྱོམ། འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་
དཔྱེ་ཡྱོད་དྱེ། ལྕགས་ཟངས་དངུལ་གསུམ་གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ལ་བརྱེན་ནས་གསྱེར་དུ་འགྱུར་བ་དང་
ཆྱོས་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཡང་། འྱོ་ན་སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བར་ཐྱོབ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས། 
ཞྱེས་པ་ནས། གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱི་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པར་མངྱོན་ནྱོ་ཞྱེས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་དྱོན་
ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག་པ་དང་། རང་གྤྱི་ལུགས་བཞག་པ་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་སྱོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་
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བང་སྱེམས་སྔགས་སྱོམ་གསུམ་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་
པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་
ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་པྱོ་ཡྤྱིན་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་
ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་ལ་བང་སྱོམ་དང་སྔགས་སྱོམ་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་རྱེས་སུ་འབྲང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཞྱེས་ཟྱེར། འྱོ་ན་དགྱེ་སྱོང་ 
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༼༨༡༽ 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་ཚུལ་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་བང་སྱོམ་དང་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་
བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་བང་སྱོམ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་དང་། དྱེ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། གང་ཟག་
གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་གཙོ་སྱེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་དགྱེ་སྱོང་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དང་། དགྱེ་
ཚུལ་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ། འདྱོད་པ་
དྱེ་གང་ཞྤྱིག དགྱེ་སྱོང་དང་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་པ་གྤྱིས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་
མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ལ་མ་མས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་
པ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་
རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། ཚོགས་ལམ་ཐྱོབ་ལ་མ་མས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། 
ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྤྱིན་དགྱོས་པར་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་། དགྱེ་སྱོང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་
སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དང་། དགྱེ་སྱོང་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་མ་གྱུར་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་གྤྱི་
སྱོམ་པ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་
དང་། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གཞན་ཡང་། 
དགྱེ་སྱོང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྱོམ་ཡྤྱིན་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་དགྱོས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང་། དགྱེ་སྱོང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་ན། བསྱེན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་གང་ཟག་
ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། བསྱེན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། སྔགས་སྱོམ་ལ་སར་ཏྱེ་
ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཅྤྱིག་ལྡན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ། གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ། 
གསུམ་ལྡན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་སྱེ། འདྤྱི་
ལ་སྱོ་ཐར་ཙམ་ལྡན་གྤྱི་གྱོང་མ་གྤྱིས་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔགས་སྱོམ་མ་ཐྱོབ་པའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་དང་ལྡན་པ་སྱེ། འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་བང་སྱོམ་གྤྱིས་རས་དབྱེར་མྱེད་ཀྤྱི་
ཚུལ་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བྱེ་བྲག་ཏུ་དགྱེ་སྱོང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར། བང་སྱོམ་དགྱེ་
སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པ་ཐ་དད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལྡན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་
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ཁྲྤྱིམས་དྱེ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་ཆ་ནས་སྱོ་ཐར། གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའྤྱི་བསམ་པས་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཆ་ནས་བང་སྱོམ། ཁྲྤྱིམས་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་གྤྱི་བསབ་བ་ལ་སྱོབ་པའྤྱི་ཆ་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པར་བཞག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། བང་སྱེམས་སྱོམ་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ཤྱེས། ལམ་ཤྱེས། སྱོམ་ལམ་
གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྱེ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་
ཟག་སྱེ། སྔགས་སྱོམ་ཡྤྱིན་ན་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱོམ་ཡྤྱིན་པ་གཅྤྱིག་དགྱོས་ 
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༼༨༢༽ 
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཡང་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་བང་སྱོམ་སྔགས་སྱོམ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བཞྤྱི་པྱོ་
དྱེ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྱེ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱིས་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དྱེ་གཞན་
ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ཆ་ནས་སྱོམ་པ་བཞྤྱི་ཆར་དུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། སངས་
རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ཤྱེས། ལམ་ཤྱེས། རྣམ་མཁྱེན། ཇྤྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྤྱི་རྣམ་མཁྱེན་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་ངྱོ་བྱོ་
གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྱེ་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་། སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྤྱིན་མཛད་པ་
ཡྤྱི། །བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བླང་། །དྱེ་ཡྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱོ་
སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་རང་གྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྤྱིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་
པས་ཀང་། སྱོམ་གསུམ་ཆྱོ་གར་མྤྱི་འགྱུར་བས། །སྔགས་ཀྤྱི་བདག་ྤྱིད་མྤྱི་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་
ཞར་བྱུང་ལ། ཚིགས་གསུམ་གྤྱི་ལྡན་ཚུལ་ལ་དཔད་པ་དང་། གྱོང་མས་འྱོག་མ་ཐྱོབ་ཚུལ་ལ་དཔད་པ་གྤྱིས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་བསྱེན་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་སྱོང་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་དྱེ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དུ་ལྡན་ནམ། 
ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་ནམ། སྔ་མ་ཕྱྤྱི་མར་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྡན་ཞྱེ་ན། འདྤྱི་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་
པའྤྱི་ལུགས་དང་། ཤྱེས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བ་ལྟར་ན། ཚིགས་གསུམ་
རྤྱིམ་གྤྱིས་ནྱོས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ། གསུམ་པྱོ་དྱེ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དུས་མམ་དུ་ལྡན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་
པྱོ་དྱེ་ཐྱོབ་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་ཐྱོབ། གཏྱོང་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་མ་བཏང་བའྤྱི་གཟུགས་ཅན་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཐ་
དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། རང་འགྱེལ་ལས། སྱོམ་པ་དྱེ་དག་ལྔ་དང་བཅུ་དང་ྤྱི་ཤུ། ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་
བུ་དང་། དྱོང་ཙེ་གཅྤྱིག་དང་གྤྱིས་ཞྱེས་བ་བ་བཞྤྱིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་ཞྱེས་བ་བའམ། འྱོན་ཏྱེ་དྱེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཐ་དད་པ་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཏུ་སྐྱྱེ་ཞྱེ་ན། སས་པ་ཐ་དད་པ་དྱེ་དག་ནྤྱི་མ་འདྲྱེས་པ་ྤྱིད་དྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་དག་ལ་
སྲྱོག་གཅྱོད་པ་སྱོང་བ་གསུམ་ནས་མྱྱོས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྱོང་བ་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་མཚན་ྤྱིད་ཐ་དད་
པར་སྐྱྱེས་ཏྱེ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དྱེ་དང་འདྲའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། 
ཚིགས་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ནྱོད་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དྱེ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
དྱེ་ཡྤྱིན་ན་གཙོ་སྱེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་སྱོང་སྱེམས་རས་གཞན་པ་གསུམ་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པར་ཐལ་བའྤྱི་
སྐྱྱོན་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་དྱེ་གསུམ་གྤྱི་གཞྤྱི་
མཐུན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་ཚིགས་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ནྱོད་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྤྱི་མ་ཕྱྤྱི་
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མར་རས་གྱོང་འཕྱེལ་དུ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལྡན་ཏྱེ། དགྱེ་བསྱེན་གྤྱིས་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་བླངས་
པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱིས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་
བླངས་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སྱོང་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་ན། ཚོགས་ལམ་ནས་སྱོར་ལམ་སྱོར་ལམ་
ནས་མཐྱོང་ལམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ལ་མ་
མས་པ་ 
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༼༨༣༽ 
ཡྤྱིན་གྤྱི་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཁས་ལྱེན་པ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་
གཟུགས་ཅན་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དང་ཤྱེས་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་རས་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱེ་གྤྱིས་
ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཁྤྱིམ་པ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་གསྱོལ་
བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྔགས་སྱོམ་ལས་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དུ་
སྐྱྱེ་བ་ཡྤྱིན་ནམ། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྐྱྱེ་བ་གང་ཡྤྱིན། དང་པྱོ་ལྟར་ན་སྱོམ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དང་
ནང་འགལ། གྤྱིས་པ་ལྟར་ན། སྱོམ་པ་གྱོང་མ་ཡང་འྱོག་མར་གནས་འགྱུར་བ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། ཁྤྱིམ་པ་རྱོ་
རྱེ་འཛིན་པས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་དྱེ་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དུ་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་ཚེ་
ཁྤྱིམ་པ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དྱེ་ྤྱིད་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱྱེ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྱོན་ཀང་སྔགས་སྱོམ་
དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཐ་སད་མྤྱི་འདྱོགས་ཏྱེ། ཁྤྱིམ་པ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པ་སྐྱྱེས་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པ་དང་། སྔགས་སྱོམ་དྱེ་ྤྱིད་དགྱེ་
སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་དམན་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་རྱོད་སང་ལ། རྱོད་པ་དང་། ལན་གྤྱིས། དང་
པྱོ་ནྤྱི། གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཡྱོད་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་
གྱུར་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་དུ་དབང་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་པ་དྱོན་མྱེད་
དུ་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ། 
སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་
དུ་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་པ་དྱོན་མྱེད་པར་ཐལ་ལྱོ་ཟྱེར། གྤྱིས་པ་ལ། འྱོ་ན་བང་སྱོམ་འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་
ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ། བང་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་
ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་
བང་ས་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་དུ་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་པ་དྱོན་
མྱེད་པར་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརྱེན་ནས་ཐྱོབ་པའྤྱི་བང་སྱོམ་ཡྱོད་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་
གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་བང་སྱོམ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། བང་སྱོམ་ཐྱོབ་ཕྱྤྱིར་དུ་དྱེའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་པ་
དྱོན་མྱེད་པར་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྔགས་སྱོམ་ལས་དྱོན་གཞན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་
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པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། འདྱོད་ན། དགྱེ་སྱོང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱིས་མ་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ་ལྱོ། །གྤྱིས་པ་གཏྱོང་ཚུལ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ། དང་པྱོ་
ལ། ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་པའྤྱི་ཕྱྱོགས་ལ་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག་པ་དང་། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྱྱོགས་ལ་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་
དགག་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་དང་མཚན་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ 
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༼༨༤༽ 
ཅར་དུ་བྱུང་བ་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ར་
ལྟུང་བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྔགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུར་བཤད་པ་གང་ཞྤྱིག 
རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །མྤྱི་འཐད་དྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་གྤྱི་
གཟུགས་ཅན་གྤྱི་སྱོམ་པར་ཐལ། དྱེ་ལྟར་དུ་འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ར་
ལྟུང་བྱུང་བ་ཙམ་གྤྱིས་བང་སྱོམ་གཏྱོང་བ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཀུན་དཀྲྤྱིས་ཆྱེན་པྱོས་སད་ན་
གཏྱོང་བ་ཡྤྱིན་ཀང་ཀུན་དཀྲྤྱིས་འབྲྤྱིང་དང་ཆུང་ངུས་སད་ན་བཤགས་པ་ཙམ་གྤྱིས་དག་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྱེ། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། སྱོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲྤྱིང་ནྤྱི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྤྱིག་གྤྱི་
མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཁས་པའྤྱི་དབང་པྱོ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། དགྱེ་སྱོང་
རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ཚུལ་ལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བཏང་ནས་གྱོང་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ། གྱོང་
མ་གྤྱིས་བཏང་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་སྔགས་སྱོམ་བཏང་ནས་
བང་སྱོམ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ། སྔགས་སྱོམ་བཏང་ནས་འྱོག་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ། གསུམ་ཆར་དུས་མམ་
དུ་གཏྱོང་བ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་
ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་སྱེ། དྱེའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སྱོང་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ལ་གྱོང་
མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེས་སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བཏང་བ་སྱེ་གྱོང་མ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་
ཕམ་པ་བཞྤྱི་སད་པ་ལྟ་བུ་སྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ཕམ་པ་དང་བདྱེར་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་
ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དྱེས་གསང་སྱོགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་སད་པ་ལྟ་བུ་སྱེ། ལྟུང་བ་དྱེ་ྤྱིད་སྔགས་
སྱོམ་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ལ་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལྔ་པ་ནྤྱི། སྱོན་སྱེམས་བཏང་ནས་སྲྱོག་
གཅྱོད་ཀྤྱི་ཕམ་པ་སད་པ་ལྟ་བུ་སྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་ཀའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ཡང་བང་སྱོམ་བཏང་ནས་
སྔགས་སྱོམ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་བང་སྱོམ་གྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྱོ་ཐར་
བཏང་ནས་གྱོང་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ་གྱོང་མ་གྤྱིས་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་གསུང་ངྱོ་། །འདྤྱི་དག་ལ་ཡང་མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་ཡྱོད་དྱེ། གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་མྤྱི་འཐད་པ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་
ལ་མགྱོ་མཚུངས་པའྤྱི་སྐྱྱོན་གྤྱིས་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སྱོམ་མ་
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ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་
བའྤྱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྱོམ་མཐའ་དག་གཏྱོང་བ་གང་ཞྤྱིག རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྱེ། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་
པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྔགས་སྱོམ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྱོམ་ཡྱོད་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་གསང་སྱོགས་ཀྤྱི་ར་
ལྟུང་སད་པའྤྱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ 
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༼༨༥༽ 
མཐའ་དག་གཏྱོང་བ་གང་ཞྤྱིག རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྱོམ་མྤྱི་གཏྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། དགྱེ་
སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྱོམ་ཆྱོས་ཅན། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་གྲུབ་བདྱེ་རས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ལྟུང་བ་ཡྤྱིན་ན། ཁྱོད་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ལྟུང་བ་
ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སད་པའྤྱི་གསང་སྱོགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཆྱོས་
ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འཁྱོར་གསུམ། གཞན་ཡང་། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཆྱོས་
ཅན། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ངྱོ་བྱོ་དབྱེར་མྱེད་གྲུབ་བདྱེ་རས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
ཁྱོད་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་ན། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་བཏང་ནས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ཡྱོད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྱོམ་གྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྱོམ་དང་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་སར་ཏྱེ་སྱོབས་
མཚུངས་ཀྤྱི་འཁྱོར་གསུམ་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། སྱོ་སྱོའ་ིགཏྱོང་རྒྱུ་དང་། ཐུན་མྱོང་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱོམ། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ལ། བཤད་ཚུལ་སྤྱིར་
བསན་པ་དང་། རང་ཕྱྱོགས་ངྱོས་བཟུང་བ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། འདུལ་བའྤྱི་སྱེ་སྱོད་ལས། བསབ་པ་ཕུལ་བ། ཤྤྱི་
འཕྱོས་པ། མཚན་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ། དགྱེ་བའྤྱི་ར་བ་ཆད་པ་རྣམས་སྱོ་
ཐར་སྤྱིའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་དང་མཚན་མྱོ་མཐའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་འདས་པ་བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
མཛོད་ལས། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྤྱི་འཕྱོས་དང་། །མཚན་གྤྱིས་དག་ནྤྱི་བྱུང་བ་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་
འདས་ལས། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་འདུལ་བ་གཏྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བའྤྱི་ཕམ་པ་བཞྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་
གཏྱོང་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཕམ་པ་བྱུང་བའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར། 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་ལུགས་ལ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོ་
ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་རང་གྤྱི་ྱེར་ལྱེན་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྱེ། ཤྱེས་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་
གྱུར་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་གཞན་མ་བྱུང་ན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སྱེམས་མ་མས་པ་དྱེ་སྲྤྱིད་དུ་གནས་པར་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། རབ་དབྱེ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །སྱེམས་ལས་སྐྱྱེས་ཕྱྤྱིར་གཟུགས་ཅན་མྤྱིན། །དྱེས་
ན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སྱེམས་མ་མས། །དྱེ་ཡྤྱི་བར་དུ་སྱོམ་པ་ཡྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མཚན་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཅར་དུ་
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བྱུང་བ་དང་། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་འདྤྱིར་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུར་མྤྱི་འདྱོད་དྱེ། དྱེ་དག་ནྤྱི་
ལྟུང་བ་དང་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀ་གཙོ་བྱོར་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱིར་ནྤྱི་
སང་བ་ལྟུང་བ་དང་། གྱེན་པྱོ་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀ་ཤྱེས་པ་ཁྱོ་ན་ལ་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེས་ན་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་
གཏྱོང་རྒྱུ་བསབ་པ་ཕུལ་བས་དྱེ་གཏྱོང་སྱེ། དྱེའྤྱི་མྤྱི་མཐུན་ཕྱྱོགས་ཁས་བླངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དགྱེ་ར་ཆད་པས་དྱེ་
གཏྱོང་སྱེ། སྱོམ་པའྤྱི་རྱེན་གཞྤྱི་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དགྱེ་ཚུལ་ལ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའྤྱི་ྱེས་བས། དགྱེ་སྱོང་ལ་ཕམ་པ་
བྱུང་བས་གཏྱོང་སྱེ། མྤྱི་མཐུན་ཕྱྱོགས་ཀྤྱིས་གྱེན་པྱོ་མས་པར་བས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བསྱེན་ 
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༼༨༦༽ 
གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མཚན་མྱོ་མཐའྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་མ་འདས་པ་ཙམ་གྤྱིས་གཏྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་
འཕྱོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བ་གང་ཞྤྱིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསབ་པ་ཕུལ་བ། དགྱེ་
ར་ཆད་པ། སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི་ར་ལྟུང་། ཀུན་དཀྲྤྱིས་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱོ་ནས་སད་པའྤྱི་བང་སྱེམས་
ཀྤྱི་ར་ལྟུང་རྣམས་བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བང་ས་ལས། མདྱོར་བསྡུ་ན་གྤྱིས་ཁྱོ་ནས་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་གཏྱོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱོན་པ་ཡྱོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྲྤྱིས་
པ་ཆྱེན་པྱོ་ཀུན་ནས་སད་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཀུན་དཀྲྤྱིས་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་ཁད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། བདག་བསྱོད་
གཞན་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་དང་པྱོར་སད་པ་ཙམ་ནྤྱི་ཆུང་ངུ་། གངས་མང་དུ་སད་པ་ནྤྱི་འབྲྤྱིང་། དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་ཁ་ན་
མ་ཐྱོ་བ་ལ་མྤྱི་འཇྤྱིགས་ཤྤྱིང་དགའ་སྤྲྱོ་དང་བཅས་ཤྤྱིང་ཡྱོན་ཏན་ཅན་དུ་བལྟས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་པ་ནྤྱི་ཆྱེན་པྱོ་སྱེ། 
བང་ས་ལས། གང་གྤྱི་ཕྱྤྱིར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱི་དག་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་ཀུན་ཏུ་སྱོད་པ་དང་། ངྱོ་ཚ་ཤྱེས་པ་དང་། ཁྲྱེལ་ཡྱོད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་མྤྱི་སྐྱྱེད་པ་དང་། དྱེས་མགུ་བར་
བྱེད་ཅྤྱིང་དྱེ་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ྤྱིད་ལ་ཡྱོན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྲྤྱིས་པ་
ཆྱེན་པྱོ་ཡྤྱིན་པར་རྤྱིག་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ཙམ་བང་སྱེམས་
སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བང་ས་ལས། ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུ་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྲྤྱིས་པ་
ཆུང་ངུ་དང་འབྲྤྱིང་གྤྱིས་ནྤྱི། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་
གཏྱོང་བར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོའ་ིཆག་ལྱོའ་ིདྲྤྱིས་ལན་ལས། སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་
ལ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་དང་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་གདའ། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཡང་གྤྱིས་ཡྱོད་པའྤྱི་སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟུང་བས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་སུ་གསལ། དབུ་མ་
པ་ལ་ལུགས་གྤྱིས་ཀ་གདའ། ངྱེད་ཅག་སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་མ་བཏང་ན་སྱོམ་པའྤྱི་ར་བ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་དྱེའྤྱི་
རྱེས་སུ་འབྲང་བ་ལགས། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་བསབ་པ་ཕུལ་བ། དགྱེ་ར་
ཆད་པ། སྔགས་ཀྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གསུམ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་མས་བྱེད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལ། སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་གང་ཡང་རུང་བ་
གཅྤྱིག་གྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ན། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ཀ་གཏྱོང་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་
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ངྱོ་བྱོ་དབྱེར་མྱེད་ཀྤྱི་གྲུབ་བདྱེ་རས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དཔྱེར་མཚོན་ན། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སྲྱོག་
གཅྱོད་ཀྤྱི་ཕམ་པ་སད་པ་ཡང་དྱེ་གསུམ་ཀའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ཡང་དྱེ་
གསུམ་ཀའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན། བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ཡང་དྱེ་གསུམ་ཀའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པ་ལྟ་
བུའྱོ། །གསུམ་པ་རྱོད་སང་ལ། རྱོད་པ་དང་། ལན་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་དྱེ་སྔགས་ཀྤྱི་
ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཐུན་མྱོང་དུ་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་མས་ 
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༼༨༧༽ 
བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་གསང་སྔགས་སུ་ར་ལྟུང་དུ་བཤད་ཅྤྱིང་། འྱོག་མ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ར་ལྟུང་དུ་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཁས་བླངས་
པའྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ཡང་
ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་སྱེམས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྱེན་རྤྱིགས་པར་ཐལ། དྱེ་
སྱེམས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་གནས་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །བང་
ཆུབ་བར་དུ་བླངས་གྱུར་ན། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཅྤྱི་ནས་འཇྤྱིག །འདྤྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་དྱོགས། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་ས། །ལུས་དང་སྱེམས་ལ་དགྱོངས་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཞྱེས་པ་འདྤྱི་རང་
གཞུང་དུ་ཁས་ལྱེན་རྤྱིགས་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེམས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་གནས་པ་ཡྱོད་པ་རང་
ལུགས་སུ་ཁས་ལྱེན་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལྷ་དང་བྤྱིས་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ནྤྱི། །འདུལ་བའྤྱི་སྱེ་སྱོད་རྣམས་ལས་
བཀག །ཅྱེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་ལྷ་དང་བྤྱིས་པ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བ་གང་ཞྤྱིག དགྱེ་སྱོང་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ལྷ་
དང་མྤྱིར་སྐྱྱེ་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བར་ཐལ། 
དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་ཐྱོབ་དགྱོས་པ་གང་ཞྤྱིག ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་
ལ་དྱེ་ལྟར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ཡང་། དྱེ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ལྡྱོག་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་
པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དགྱེ་སྱོང་ལ་སྱོགས་སྱོམ་པ་ཡྤྱི། །ལྡྱོག་པ་ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་གཏྱོང་། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཟྱེར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐལ་འགྱུར་དང་པྱོ་ལ། བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་སྱོང་བར་ཁས་
བླངས་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དྱེ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་སྱོམ་པ་
གསུམ་ཀའྤྱི་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱྱེས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། དྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྱོད་ན། ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་བཤད་ཅྤྱིང་། འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་མ་བཤད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། བང་སྱོམ་དྱེ། བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་བར་དུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྱེ་
བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་བར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པའྤྱི་རྱེས་སུ་ཡང་གནས་པ་ཡྱོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། བང་སྱོམ་དྱེ་བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་རྱེས་སུ་ཡང་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྱེན་རྤྱིགས་པར་ཐལ། 
དྱེ་ལྟར་གནས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྱོད་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྱོར་མཆྤྱིས་ཀྤྱི་བར། །ཞྱེས་དང་། 
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བང་ཆུབ་སྱེམས་འགྱེལ་ལས། དུས་འདྤྱི་ནས་བཟུང་ནས། སྤྱིང་པྱོ་བང་ཆུབ་ལ་མཆྤྱིས་ཀྤྱི་བར་དུ། བང་ཆུབ་
ཆྱེན་པྱོར་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པར་བགྤྱིའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ལ། སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། །ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །ཞྱེས་པ་འདྤྱི་ཕྱྱོགས་སྔ་མའྤྱི་གཞུང་དུ་ཁས་ལྱེན་རྤྱིགས་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་
གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བའྤྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པ་དྱེ་འདྤྱིར་དགག་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། 
འདྤྱིར་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྱེས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྱོད་ན། ཁ་ཅྤྱིག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་ས། །ཞྱེས་པ་
འདྤྱི། རང་གཞུང་དུ་ཁས་ལྱེན་རྤྱིགས་པར་ཐལ། འདྱོད་པ་དྱེ་གང་ཞྤྱིག ཁ་ཅྤྱིག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་ཡྤྱི་ས། ། 
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༼༨༨༽ 
ཞྱེས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཞྱེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་
དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བའྤྱི་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་པ་འགྱོག་བྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལྔ་པ་ལ། སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་
འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གཏྱོང་བའྤྱི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གལ་ཏྱེ་སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། གཞུང་དྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
ས་བའྤྱི་ལུགས་ལ་དགྱོངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྱེ་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། ལྷ་དང་བྤྱིས་པ་ཞྱེས་སྱོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་
ས་བའྤྱི་ལུགས་ལ་དགྱོངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲུག་པ་ལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ། རྤྱིག་བྱེད་དང་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་
གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་དུ་ཐལ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་
བཞྤྱིན་དུ་ཐྱོབ་དགྱོས་པ་གང་ཞྤྱིག ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་དྱེ་དྱེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བདུན་པ་ལ། རང་བྱུང་
གྤྱི་བསྱེན་རྱོགས། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་བསྱེན་རྱོགས། འཕྲྤྱིན་གྤྱི་བསྱེན་རྱོགས་རྣམས། སྔྱོན་ཆྱོག་ལས་
གཙོ་བྱོར་ཐྱོབ་པའྤྱི་བསྱེན་རྱོགས་སུ་ཐལ། དྱེ་བས་དགྱེ་སྱོང་བྱེད་པ་ལ། །རང་བྱུང་གྤྱི་ནྤྱི་བསྱེན་རྱོགས་
དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། །འཕྲྤྱིན་གྤྱི་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དང་། །དྱེ་བཞྤྱིན་སྱོན་པར་ཁས་བླངས་
དང་། །ཚུར་ཤྱོག་ལ་སྱོགས་བསྱེན་རྱོགས་བླང་། །འཁྲུལ་བ་ཡྤྱིན་པ་མམ་པྱོ་ལ། །འདྤྱི་རྣམས་སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་གར་
བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གལ་ཏྱེ་སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། རང་བྱུང་གྤྱི་བསྱེན་རྱོགས་སྱོགས་བཤད་པ་ནྤྱི། སྔྱོན་
གྤྱི་རྒྱུད་སྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྤྱིག་ཚེགས་ཆུང་ངུའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་ལ་སྔྱོན་ཆྱོག་གྤྱི་མྤྱིང་
བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཟྱེར་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་སྐྱྱོན་མྱེད་དྱེ། ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་ཆ་གཏྱོང་བ་ལ། དགྱེ་སྱོང་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་པ་
ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྱོམ་པ་གནས་གཏྱོང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་དགག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི། ཡྱོངས་རྱོགས་
བསན་པའྤྱི་མངའ་བདག་རབ་འབམས་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྱོའ་ིཞལ་མངའ་ནས་ཀྤྱི་གསུང་རྒྱུན་དྲྤྱི་མ་མྱེད་པ་རྣམས་
ལྱེགས་པར་བཀྱོད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་བསབ་བ་ལ། སྱོམ་གསུམ་སྱོ་སྱོའ་ིབསབ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་ནང་
འགལ་བའྤྱི་ཚེ་ཇྤྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དམྤྱིགས་
གསལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། བསྱེན་གནས། དགྱེ་བསྱེན། དགྱེ་ཚུལ། དགྱེ་སྱོབ་མ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་བསབ་བ་དང་ལྔ། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྱོ་ཐར་གྤྱི་བསབ་བ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གྤྱི་བསབ་བ་གསུམ་ཡྱོད་པ་ལས། དགག་
པའྤྱི་བསབ་བ་རྣམས་རྱོགས་དཀའ་བས་འདྤྱི་ྤྱིད་དུ་གཙོ་བྱོར་འཆད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་
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སྐབས་སུ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི། མྱྱོས་འགྱུར་འཐུང་བ། ཕྱྤྱི་དྲྱོའ་ིཁ་ཟས། མལ་ཆྱེ་མཐྱོ། གར་སྱོགས་ཕྲྱེང་སྱོགས་
སྱོང་བའྤྱི་བསབ་བ་དང་བརྒྱད་ལ་བསབ་དགྱོས་ཏྱེ། བཤྱེས་སྤྲྤྱིང་ལས། འཚེ་དང་ཆྱོམ་རྐུན་འཁྲྤྱིག་པ་རྫུན་དང་
ནྤྱི། །ཆང་དང་དུས་མྤྱིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་། །མལ་ཆྱེ་མཐྱོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང་། །གར་དང་ཕྲྱེང་བའྤྱི་
ཁད་པར་རྣམས་སྱོང་ཞྤྱིང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན། ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི། བག་ཡྱོད་ཀྤྱི། 
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྱེ། ར་བ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི། ཆང་སྱོང་བ་བག་ཡྱོད་ཀྤྱི། 
ལྷག་མ་གསུམ་སྱོང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། མཛོད་ལས།  
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༼༨༩༽ 
ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཡན་ལག་བག་ཡྱོད་པའྤྱི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྱེ། །བཞྤྱི་གཅྤྱིག་དྱེ་བཞྤྱིན་གསུམ་
རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །དྱེ་ཡྤྱིས་དྲན་མས་དྲྱེགས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིར་དགྱེ་
བསྱེན་ཙམ་ལ། ལྱོག་གཡྱེམ་སྱོང་བ་ལ་སྱོགས་པ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་དང་། མྱྱོས་འགྱུར་སྱོང་བ་ལ་སྱོབ་
པར་བྱེད། ཚངས་སྱོད་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱིས་མྤྱི་ཚངས་སྱོད་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་སྱོང་བ་ལ་སྱོབ། གྱོ་
མྤྱིའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱིས། བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་གྤྱི་སང་བ་བརྒྱད་སྱོང་བ་ལ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་
བར་དུ་སྱོབ་པར་བྱེད། གསུམ་པ་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སང་བ་ལ། བླང་འདས་དང་། ཕྱྱོགས་མཐུན་གྤྱིས་སུ་ངྱེས་ཏྱེ། 
མདྱོ་ར་བར། བསྱེན་པར་རྱོགས་ཤྤྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ངྱོ་། །དྱེའྤྱི་ཕྱྱོགས་དང་
མཐུན་པ་ལ་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བླངས་འདས་ལ། བར་མ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་
འདས་པ་བཞྤྱི། སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་བཅུ་ཡྱོད། དང་པྱོ་ནྤྱི། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་
སྐྱབས་སུ་འགྱོ་བ། མཁན་པྱོ་ལ་གུས་པར་བ་བ། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་རགས་སྱོང་བ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་རགས་ལྱེན་པ་ལས་
འདས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་བར་མ་རབ་བྱུང་གྤྱི་དུས་སུ་ཁས་བླངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ར་བ་བཞྤྱི། 
མྱྱོས་འགྱུར། ཕྱྤྱི་དྲྱོའ་ིཁ་ཟས། མལ་ཆྱེ་མཐྱོ། གླུ་གར་དང་རྱོལ་མྱོའ་ིས་སྱོགས། ཕྲྱེང་བ་དང་། སྱོས་ཉུག་པ་
སྱོགས། གསྱེར་དངུལ་འཆང་བ་སྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཞྤྱིག་སྲྱོག་གཅྱོད་གཞན་གྤྱི་ནྱོར་འཕྲྱོག་དང་། མྤྱི་
ཚངས་སྱོད་བརྫུན་བཅྱོས་པའྤྱི་ཆང་ལ་སྱོགས། གར་སྱོགས་ཕྲྱེང་སྱོགས་མལ་ཆྱེ་མཐྱོ་བ་དང་། །ཕྱྤྱི་དྲྱོའ་ིཁ་ཟས་
གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་སང་། །ཞྱེས་སྱོ། །བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་དག་བསྡུ་ན། ཕམ་འདྲའྤྱི་ྱེས་བས་དང་། བཤགས་བའྤྱི་
ྱེས་བས་གྤྱིས་སུ་འདུས་ཏྱེ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་ཕམ་འདྲའྤྱི་ྱེས་བས། ལྷག་མ་བཅུ་བཤགས་བའྤྱི་ྱེས་བས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་དང་པྱོ་གྲུབ་སྱེ། དགྱེ་སྱོང་གྤྱིས་ཕམ་པ་བཞྤྱི་སྱོད་ན། དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལས་མས་
པར་བཤད་པ་བཞྤྱིན་དུ། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱིས་ར་ལྟུང་སད་ན། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལས་མས་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། མྤྱི་གསྱོད་ལ་སྱོགས་རྣམ་བཞྤྱི་ཡྤྱིས། །དགྱེ་ཚུལ་ལས་ནྤྱི་མས་གྱུར་ན། །དགྱེ་སྱོང་བཞྤྱིན་
དུ་དགྱེ་ཚུལ་ལའང་། །ཕྱྤྱི་ནས་སྱོམ་སྐྱྱེའྤྱི་སྐལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བའྤྱི་རགས་གྤྱིས་པ་གྲུབ་
སྱེ། དྱེ་དག་སད་ན། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་སྱོ་ནས། བཤགས་པ་བས་པས་འདག་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གྤྱིས་པ་ཕྱྱོགས་མཐུན་ནྤྱི། དགྱེ་ཚུལ་གྤྱིས་གསྱོ་སྱོང་། དབར་གནས་སྱོགས་མྤྱི་བྱེད་པའྤྱི་ྱེས་བས་སྱོ། །འདྤྱི་
དག་ནྤྱི་ཕྱྤྱིན་ཆད་མྤྱི་བྱེད་སམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་སྱོམ་སྱེམས་ཙམ་གྤྱིས་འདག་ནུས་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་ཕྱྱོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་
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ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པར། བླངས་པའྤྱི་ཕྱྱོགས་མཐུན་རྣམས་ལ་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་འགྱུར། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བཞྤྱི་པ་དགྱེ་སྱོབ་མའྤྱི་བསབ་བ་ནྤྱི། ར་བའྤྱི་ཆྱོས་དྲུག་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྤྱི་ཆྱོས་དྲུག་གྤྱི་
བསབ་བ་ལ་སྱོབ་དགྱོས་ཏྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཅྤྱིག་པྱོར་ལམ་དུ་མྤྱི་འགྱོ་ཞྤྱིང་། །ཆུ་བྱོའ་ིཕ་རྱོལ་བརྐྱལ་མྤྱི་
བ། །སྐྱྱེས་པ་ལ་ནྤྱི་མྤྱི་རྱེག་ཅྤྱིང་། །དྱེ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འདུག་མྤྱི་བ། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་མྤྱི་བཅབ་ཅྤྱིང་། །སྨྱན་དུ་འགྱུར་བ་
མྤྱི་བ་སྱེ། འདྤྱི་དག་དགྱེ་སྱོབ་མ་རྣམས་ཀྤྱི། །ཆྱོས་དྲུག་ཅྱེས་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་གགས། །ས་ལྱེ་སྦྲམ་ནྤྱི་ལྱེན་པ་
དང་། །གསང་བའྤྱི་གནས་ཀྤྱི་སྤུ་བྲྱེགས་དང་། །ས་རྣམས་རྐྱོ་བར་བྱེད་པ་དང་། །ར་ 
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༼༩༠༽ 
སྔྱོན་ལ་སྱོགས་གཅྱོད་པ་དང་། །བྤྱིན་ལྱེན་མ་བས་ཟ་བ་དང་། །གསྱོག་འཇྱོག་བས་པ་ཟ་བ་ལས། །བཟླྱོག་པ་
ཞྱེས་བ་དྱེ་བཞྤྱིན་གཞན། །རྱེས་མཐུན་ཆྱོས་ནྤྱི་དྲུག་ཏུ་འདྱོད། །ཞྱེས་སྱོ། །ལྔ་པ་ལ། དགྱེ་སྱོང་ཕ་ལ། ཕམ་པ་
བཞྤྱི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། མ་ངྱེས་པ་གྤྱིས། སང་ལྟུང་སུམ་བཅུ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྤྱིག་པ་དགུ་བཅུ། སྱོ་སྱོར་
བཤགས་པར་བ་བ་བཞྤྱི། ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྱེ། ཁྲྤྱིམས་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་མྱོ། །དགྱེ་སྱོང་མ་ལ། 
ལུང་བར་སྱོམ་ལས། མཐར་བརྒྱད་དགྱེ་འདུན་ལྷག་མ་ྤྱི་ཤུ་དང་། དྱེ་བཞྤྱིན་སངས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། 
གཞན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཅུ་དང་། སྱོ་སྱོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅྤྱིག་དང་། བསབ་པའྤྱི་ཕྲྱེང་
བ་ལྷག་མ་བཅས་པ་སྱེ། ཞྤྱི་བར་བྱེད་པ་དགྱེ་སྱོང་ཕ་དང་མཐུན། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྤྱིང་། །བསབ་པའྤྱི་ཕྲྱེང་བ་ནྤྱི། 
ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྤྱིས་སུ་བཤད་པས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ར་བཞྤྱིའྱོ། །གྤྱིས་པ་དམྤྱིགས་གསལ་ནྤྱི། 
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྐབས་སུ། སྔར་བཤད་པའྤྱི་བསབ་བ་དྱེ་དག་ལས་དགྱོས་མྱེད་དུ་འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡྤྱིན་
ཞྤྱིང་། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་ཡྱོད་ན་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ཀང་ཡྱོད་དྱེ། སྱོད་འཇུག་
ལས། ཐུགས་རྱེས་མངའ་བ་རྤྱིང་གཟྤྱིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་གནང་། །ཞྱེས་དང་། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་
པ་ལས། སྤྱིང་རྱེར་ལྡན་ཞྤྱིང་བམས་ཕྱྤྱིར་དང་། །སྱེམས་དགྱེ་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། 
འདྱོད་པ་ཡྱོན་ཏན་ལྔ་སྱོད་ཀང་། །ཐབས་མཁས་བང་ཆུབ་སྱེམས་ལྡན་ན། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་དགྱེ་ཆྱེན་
ཡྤྱིན། །ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་སྤྱིག་པར་གསུངས། །གཞན་གྤྱི་དྱོན་གྤྱི་སྱེམས་བརན་པས། །ཕམ་པ་བཞྤྱི་པྱོ་སད་ན་
ཡང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་དགྱེ་བ་སྱེ། །ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་སྤྱིག་པར་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱོམ་གྤྱི་བསབ་བ་ལ། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་དང་། སྱེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས། དང་པྱོ་
ནྤྱི། བང་སྱེམས་མཐའ་དག་གྤྱི་བསབ་དགྱོས་པའྤྱི་བསབ་བ་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པ། དབང་འབྲྤྱིང་ཡན་ཆད་
ཀྤྱི་བསབ་དགྱོས་པའྤྱི་བསབ་བ་འབྲྤྱིང་དུ་བཤད་པ། དབང་རྣྱོན་གྤྱིས་བསབ་དགྱོས་པའྤྱི་བསབ་བ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ། དྱེ་ལྟར་སྱོབ་དགྱོས་པའྤྱི་འཐད་པ་དང་བཞྤྱི་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་སྱེམས་དབང་པྱོ་རྣྱོ་འབྲྤྱིང་མཐའ་
དག་གྤྱིས་གཞན་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ་ངྱེས་པར་
བསབ་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་འདས་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལས་མས་བྱེད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཤྤྱིན་དུ་ལྕྤྱི་བར་འགྱུར་
བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྱེ་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་པྱོ་ལ་གདམས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོད་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར་བ་བ་མང་བ་བྱེད་
པ་མང་བ་སྱེ། ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྱིན་པ་ནས་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་བར་ལ་བསབ་པར་
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མྤྱི་ནུས་ཀྤྱི། དྱེ་བས་ན་རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོད། ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དང་། དད་པ་དང་། 
དྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་སྱོན་པ་དང་གསུམ། འགྱོ་ཡང་རུང་། འདུག་ཀང་རུང་། ལ་ཡང་རུང་། སད་ཀང་རུང་། ཟ་
ཡང་རུང་། བཏུང་ཡང་རུང་། རག་པར་རྒྱུན་དུ་དྲན་པས་ཡྤྱིད་ལ་བཟུང་སྱེ་བསྱོམས་ཤྤྱིག གཞན་གྤྱི་དགྱེ་བ་ལ་
རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རང་བར་གྤྱིས་ཤྤྱིག རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རང་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་། ན་
ཐྱོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་ཅྤྱིག ཕུལ་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྱོང་དུ་གྤྱིས་
ཤྤྱིག དྱེ་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆྱོས་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་འགྱུར་པར་ྤྱི་མ་གཅྤྱིག་
བཞྤྱིན་དུ་བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྱོས་ 
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༼༩༡༽ 
ཤྤྱིག རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ། དྱེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་སྲྤྱིད་ཀང་བྱེད་ལ། རྒྱལ་པྱོའ་ིབ་བ་ཡང་མས་པར་མྤྱི་འགྱུར་ལ། བང་
ཆུབ་ཀྤྱི་ཚོགས་ཀང་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྱེ་བསྐལ་བ་བྱེ་བར་དགྱེ་
བའྤྱི་ལས་ལམ་བཅུ། །སད་ཀང་དག་བཅྱོམ་རང་རྒྱལ་ྤྱིད་དུ་འདྱོད་བསྐྱྱེད་ན། །དྱེ་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སྐྱྱོན་བྱུང་ཚུལ་
ཁྲྤྱིམས་མས་པ་སྱེ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ་ནྤྱི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤྤྱིན་ཏུ་ལྕྤྱི། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་འཇུག་ལས། དྱེ་ནྤྱི་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ། །ལྟུང་བའྤྱི་ནང་ནྤྱི་ལྕྤྱི་བ་སྱེ། །འདྤྱི་ལྟར་དྱེ་ནྤྱི་བྱུང་གྱུར་ན། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱི་དྱོན་
ལ་དམན། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་སྱེམས་དབང་འབྲྤྱིང་ཡན་ཆད་ཀྤྱིས། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི། 
སྱེར་སས་ཆྱོས་ནྱོར་སྤྱིན་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི། དད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་ཁྲྱོ་ཞྤྱིང་བརྱེག་པའྤྱི། ྱོན་མྱོངས་ཅན་གྤྱི་
སྱེམས་ཀྤྱིས་ཆྱོས་ལྟར་སང་བ་སྱོན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ལ་བསབ་དགྱོས་ཏྱེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་མདྱོའ་ི
དྱོན་བསབ་བཏུས་སུ། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་ཡྱོངས་འདྱོར་དང་། །ཆགས་དང་སྱེར་ས་མྤྱི་ཟད་པས། །སྱོང་ལ་སྤྱིན་
པར་མྤྱི་བྱེད་དང་། །བསྤྱིམས་ཏྱེ་དགའ་བར་བྱེད་པ་ན། །སྱེམས་ཅན་ལ་ནྤྱི་མྤྱི་བཟྱོད་པར། །ཁྲྱོས་པས་སྱེམས་
ཅན་བརྱེག་པ་དང་། །ྱོན་མྱོངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་པས། །ཆྱོས་ལྟར་བཅྱོས་པ་སྱོན་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། བང་སྱེམས་དབང་རྣྱོན་བླྱོ་གྱོས་རྒྱ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་མདྱོ་ནས་
བཤད་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་སྱོང་བའྤྱི་སྱེང་དུ། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅྱོ་
བརྒྱད་སྱོང་བ་ལ་ཡང་བསབ་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། འདྤྱི་ལ་རྒྱལ་པྱོ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ལ་འབྱུང་ྱེ་བ་ལྔ། བླྱོན་པྱོ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་འབྱུང་ྱེ་བ་ལྔ། བང་སྱེམས་ལས་དང་པྱོ་ལ་
འབྱུང་ྱེ་བ་བརྒྱད་དྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྤྱི་དཀྱོར་འཕྲྱོག་པ། དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་སྱོང་བ། རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ལ་བརས་ཤྤྱིང་འཚེ་བར་བྱེད་པ། མཚམས་མྱེད་ཀྤྱི་ལས་བྱེད་པ། ལྱོག་པའྤྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ལྔ་
སྱེ། བསབ་བཏུས་ལས། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྤྱི་དཀྱོར་འཕྲྱོག་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡྤྱི་ལྟུང་བར་འདྱོད། །དམ་པའྤྱི་
ཆྱོས་ནྤྱི་སྱོང་བྱེད་པ། །གྤྱིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་འཆལ་བའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་ལ། ངུར་
སྤྱིག་འཕྲྱོག་དང་བརྱེག་པ་དང་། །བཙོན་རར་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབྱེབས་པ་དང་། །སྲྱོག་
དང་བྲལ་བྱེད་གསུམ་པ་ཡྤྱིན། །མཚམས་མྱེད་ལྔ་པྱོ་བྱེད་པ་དང་། །ལྱོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པའྱོ། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔར་གྤྱི་དང་པྱོ་བཞྤྱིའྤྱི་སྱེང་དུ། གྱོང་སྱོགས་འཇྱོམས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་སྱེ། །གྱོང་ལ་སྱོགས་པ་
འཇྱོམས་པ་ཡང་། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེས་ན་འདྤྱི་དག་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྱོ་
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ནས་བཅུར་ཕྱྱེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ངྱོ་བྱོའ་ིསྱོ་ནས་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏྱེ། ལྟུང་བ་དང་པྱོ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་རྒྱལ་བླྱོན་གྤྱིས་ཀ་ལ་
ཐུན་མྱོང་དུ་འབྱུང་ྱེ་བའྤྱི་ལྟུང་བ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ལ་སྱོ་སྱོར་ཕྱྱེ་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ནྤྱི། སྱོད་མྤྱིན་ལ་
སྱོང་ྤྱིད་ཟབ་མྱོ་སྱོན་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་ལམ་ལས་ལྡྱོག་པར་བྱེད་པ། ཐྱེག་
ཆྱེན་གྤྱི་སྱོད་མ་ཡྤྱིན་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་སར་བ། ཐྱེག་དམན་གྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཆགས་སྱོགས་ྱོན་མྱོངས་སྱོང་མྤྱི་ནུས་
པར་འཛིན་པ། རྱེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་རང་གྤྱི་ཡྱོན་ཏན་བརྱོད་ཅྤྱིང་གཞན་ལ་སྱོད་པ། རང་ྤྱིད་
བཟང་པྱོར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་ལྱོག་པ་ས་ཞྤྱིང་གཞན་ལ་སྱོད་ 
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༼༩༢༽ 
པར་བྱེད་པ། དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་དཀྱོར་གཞན་ལ་སྤྱིན་ཞྤྱིང་རང་ྤྱིད་ལྱེན་པར་བྱེད་པ། ཞྤྱི་གནས་ལ་སྱོད་པའྤྱི་སྱོ་
ནས་དྱེ་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་ལྱོངས་སྱོད་གཞན་ལ་སྤྱིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་དང་བརྒྱད་དྱེ། བླྱོ་སངས་མ་བས་
སྱེམས་ཅན་ལ། །སྱོང་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་སྱོན་པ་དང་། །སངས་རྒྱལ་ྤྱིད་ལ་ཞུགས་པ་དག །རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་བཟླྱོག་
པ་དང་། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡྱོངས་སངས་ཏྱེ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལ་སྱོར་བ་དང་། །སྱོབ་པའྤྱི་ཐྱེག་པས་ཆགས་ལ་
སྱོགས། །སྱོང་བར་འགྱུར་བ་མྤྱིན་ཞྱེས་འཛིན། །ཕ་རྱོལ་དག་ཀང་འཛིན་འཇུག་དང་། །རང་གྤྱི་ཡྱོན་ཏན་བརྱོད་
པ་དང་། །རྱེད་པ་དང་ནྤྱི་བཀུར་སྤྱི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡྤྱིས་གཞན་སྱོད་དང་། །བདག་ནྤྱི་ཟབ་མྱོ་བཟྱོད་པའྱོ་
ཞྱེས། །ལྱོག་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་ས་བ་དང་། །དགྱེ་སྱོང་ཆད་པས་གཅྱོད་པ་དང་། །དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་
དང་། །སྤྱིན་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཞྤྱི་གནས་འདྱོར་བར་བྱེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇྱོག་གྤྱི་ལྱོངས་སྱོད་
རྣམས། །ཁ་ཏྱོན་བྱེད་ལ་སྤྱིན་པ་ནྤྱི། །དྱེ་དག་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྱེ། །སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུ། །རྤྱི་ལམ་
འཕགས་པ་ནམ་སྤྱིང་པྱོའ།ི །མདུན་དུ་འདུག་སྱེ་བཤགས་པར་བ། །ཞྱེས་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོའ་ིདྱོན་བསབ་
ཏུས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་དྱེ་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ལྟར་བསབ་དགྱོས་པའྤྱི་འཐད་པ་ནྤྱི། དབུ་མའྤྱི་
ལུགས་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་དབང་པྱོའ་ིརྤྱིམ་པས་བསབ་བ་གངས་མང་ཉུང་སྱོ་སྱོར་སྱོན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། 
བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བསབ་བ་ལ་ཡན་ལག་ངྱེས་པ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་། དུས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བའམ། 
ྤྱིན་ཞག་གཅྤྱིག་ཏུ་ངྱེས་པར་སྱོབ་དགྱོས་པར་འདྱོད། སྱེམས་ཙམ་པས་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་ལ་ཡན་ལག་ངྱེས་པ་
དང་བྲལ་ཞྤྱིང་དུས་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་བསབ་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་ཡྤྱིན་ལ། དབུ་མ་པ་གཞན་དྱོན་བྱེད་
པའྤྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་སྱོབས་ཀྤྱིས་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ངྱེས་
པར་བསབ་དགྱོས་ཀང་། འཇུག་པ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་རྣམས། གདུལ་བ་རང་རང་གྤྱི་བླྱོ་ཚོད་དང་
མཐུན་པར་དུས་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་པར་བསབ་ཏུ་རུང་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། སྲྱོག་གཅྱོད་
ཙམ་ྤྱི་མ་གཅྤྱིག་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལྱོ་དང་། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་དང་། བང་
ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་ཇྤྱི་ལྟར་སྱོབ་ནུས་པའྤྱི་བསབ་བ་ལ་བསབ་པས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རྣམ་
དག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བསྐལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞྱེད་གྱོང་དཔྱོན་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ། །དྱེ་
བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་བསྱོད་ནམས་འྱོད་དྱེ་ལ། །ྤྱིན་གཅྤྱིག་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོམ་པ་བླངས་ནས་ཀང་། །དང་པྱོ་བང་
ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསབ་པ་ལ། །རྤྱིམ་པ་
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བཞྤྱིན་དུ་བསབ་པར་བགྤྱི། །ཞྱེས་དང་། བསབ་བཏུས་ལས། སྱོམ་པ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྱོབས་དང་སར་ནས་བླང་
བར་བ་སྱེ། དྱེ་ལྟ་མྤྱིན་ན་སངས་རྒྱས་བང་སྱེམས་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་བསླུས་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་དང་། བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོས་ཆག་ལྱོའ་ིདྲྤྱིན་ལན་དུ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སངས་རྒྱས་
ཐྱོབ་པར་བ་སམ་པའྤྱི་སྱོན་པ་ལས་མ་མས་ན་འཇུག་པ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསབ་པས་འཁྱོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་
འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། མྤྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་ན་ཟས་ནྱོར་ཞར་ལ་འབྱུང་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་བས་ན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་སུས་
ཐྱོབ་ཀང་སྱོན་པ་འཆྱོར་དཀའ་བས་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་དྱེར་གདའ། བསབ་བཏུས་ཀྤྱི་
དགྱོངས་པ་ཡང་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ།  
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༼༩༣༽ 
རྒྱས་བསྡུས་དང་། བརྱོན་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལས་སངས་རྒྱས་པ་སྔ་ཕྱྤྱི་འབྱུང་བ་དྱེས་ན། རྤྱིམ་གྤྱིས་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་
སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དགྱོས་པའྤྱི་བསབ་བ་མ་བསན་པ་སྐྱྱོན་དུ་མྤྱི་འགྱོ་སྱེ། 
དཔྱེར་ན། རྤྱིམ་གྤྱིས་གསྱོ་དགྱོས་པའྤྱི་ནད་པ་ལ་མྱུར་དུ་གསྱོ་དགྱོས་པའྤྱི་སན་མ་བསན་ཀང་སྐྱྱོན་དུ་མྤྱི་འགྱོ་བ་
བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་བསབ་ས་བ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། གཏན་བསབ་མྤྱི་དགྱོས་པ་མ་ལགས། དྱེ་དག་སྱོད་
འཇུག་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྐབས་སུ། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བསྐྱྱེད་བགྤྱི་ཞྤྱིང་། ཞྱེས་སྱོན་པ་བླངས་ནས། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསབ་པར་བགྤྱི། ཞྱེས་འཇུག་པ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྱོབ་པར་ཁས་བླངས་ཀྤྱི། བསབ་བ་ཐམས་
ཅད་ད་ལྟ་ྤྱིད་ནས་སྱོབ་པར་ཁས་བླངས་པ་མྱེད་པས། དམ་བཅའ་མས་པའྤྱི་ྱེས་པ་མྱེད་མཆྤྱི། ཞྱེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱི་དག་གྤྱིས་ནྤྱི། བསབ་པར་བ་བ་སྱོ་སྱོར་ཡྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ཀྤྱི་
བསབ་བ་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་ཁད་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་
བཞྤྱི་སྱོང་བ་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ྱེས་བས་བཞྤྱི་བཅུ་ར་དྲུག་སྱོང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའྤྱི་
དབང་གྤྱིས་བདག་ལ་བསྱོད་ཅྤྱིང་གཞན་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་། སྡུག་བསྔལ་ཞྤྱིང་མགྱོན་མྱེད་པ་ལ་སྱེར་སས་
ཆྱོས་ནྱོར་མྤྱི་སྱེར་བའྤྱི། དད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ལ་བསམ་པས་ཁྲྱོ་ཞྤྱིང་སྱོར་བས་འཚོག་པའྤྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་ཆྱོས་
སངས་ནས་ཆྱོས་ལྟར་སང་སྱོན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་དང་བཞྤྱི་སྱོང་དགྱོས་ཏྱེ། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། ྱོན་མྱོངས་དྲག་
ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱི། །སྱོམ་པ་ཞྤྱིག་པར་གང་གྱུར་པ། །དྱེ་ཡྤྱི་ྱེས་པ་བཞྤྱི་པྱོ་ནྤྱི། །ཕམ་པ་འདྲ་བར་དགྱོངས་པ་
ཡྤྱིན། །རྱེད་དང་བཀུར་སྤྱི་ཆགས་པ་ཡྤྱིས། །བདག་བསྱོད་གཞན་ལ་སྱོད་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་མགྱོན་མྱེད་གྱུར་
པ་ལ། །སྱེར་སས་ཆྱོས་ནྱོར་མྤྱི་སྱེར་དང་། །གཞན་གྤྱིས་བཤགས་ཀང་མྤྱི་ན་པར། །ཁྲྱོས་པས་གཞན་ལ་
འཚོག་པ་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོང་བྱེད་ཅྤྱིང་། །དམ་ཆྱོས་འདྲར་སང་སྱོན་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། དགྱེ་
བ་ཆྱོས་སྡུད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་འགལ་བ་སྱོ་བཞྤྱི། སྱེམས་ཅན་དྱོན་བྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་འགལ་བ་བཅུ་
གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྤྱིན་པ་དང་འགལ་བ་བདུན། ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་འགལ་བ་དགུ བཟྱོད་པ་དང་འགལ་བ་བཞྤྱི། 
བརྱོན་འགྲུས་དང་འགལ་བ་གསུམ། བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གསུམ། ཤྱེས་རབ་དང་འགལ་བ་བརྒྱད། དང་
པྱོ་ལ། ཟང་ཟྤྱིང་གྤྱི་སྤྱིན་པ་དང་འགལ་བ་གྤྱིས། མྤྱི་འཇྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིན་པ་དང་འགལ་བ་གྤྱིས། གཞན་གྤྱི་སྤྱིན་
པའྤྱི་གྱེགས་བྱེད་པ་གྤྱིས། ཆྱོས་ཀྤྱི་སྤྱིན་པ་དང་འགལ་བ་གཅྤྱིག་གྱོ །དང་པྱོ་ནྤྱི། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་
གསུམ་མྤྱི་མཆྱོད། །འདྱོད་པའྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱི་རྱེས་སུ་འཇུག །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རན་པ་རྣམས་ལ་གུས་མྤྱི་
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བྱེད། །དྲྤྱི་བ་དག་ལ་ལན་མྤྱི་འདྱེབས། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། མགྱོན་པྱོས་བདག་གྤྱིར་མྤྱི་བྱེད་ཅྤྱིང་། །གསྱེར་
ལ་སྱོགས་པ་ལྱེན་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཆྱོས་འདྱོད་པ་ལ་སྤྱིན་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། 
གཞན་དྱོན་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་འགལ་བ་བཞྤྱི། རང་དྱོན་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་
འགལ་བ་གསུམ། གྤྱིས་ཀ་ཆ་མམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་དང་འགལ་བ་གྤྱིས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་
འཆལ་རྣམས་ཡལ་བར་འདྱོར། །ཕ་རྱོལ་དད་ཕྱྤྱིར་སྱོབ་མྤྱི་བྱེད། །སྱེམས་ཅན་དྱོན་ལ་བ་བ་ཆུང་། །སྤྱིང་རྱེར་
བཅས་ན་མྤྱི་དགྱེ་མྱེད། ། 
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༼༩༤༽ 
ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འཚོ་བ་ལྱོག་པ་དང་དུ་ལྱེན། །འཕྱར་ཞྤྱིང་རབ་ཏུ་རྱོད་ལ་སྱོགས། །འཁྱོར་བ་གཅྤྱིག་
དུས་བགྱོད་པར་སྱེམས། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གགས་པ་མ་ཡྤྱིན་མྤྱི་སྱོང་བ། །ྱོན་མྱོངས་བཅས་ཀང་
འཆྱོས་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གཤྱེ་ལ་ལན་དུ་གཤྱེ་ལ་སྱོགས། །ཁྲྱོས་པ་རྣམས་ནྤྱི་ཡལ་བར་
འདྱོར། །ཕ་རྱོལ་ཤད་ཀྤྱི་འཆགས་པ་སྱོང་། །ཁྲྱོས་པའྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱིས་རྱེས་སུ་འཇུག །ཅྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། རྱེད་
བཀུར་འདྱོད་ཕྱྤྱིར་འཁྱོར་རྣམས་སྡུས། །ལྱེ་ལྱོ་ལ་སྱོགས་སྱེལ་མྤྱི་བྱེད། །ཆགས་པས་གྱེ་མྱོའ་ིགཏམ་ལ་
རྱེན། །ཞྱེས་སྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དྱོན་མྤྱི་ཚོལ། །བསམ་གཏན་སྤྱིབ་པ་སྱོང་མྤྱི་བྱེད། །བསམ་གཏན་
རྱོ་ལ་ཡྱོན་ཏན་ལྟ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྲུག་པ་ལ། ཡུལ་དམན་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྤྱི་ྱེས་པ་བཞྤྱི། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་དང་
འབྲྱེལ་བའྤྱི་ྱེས་པ་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་ཐྱེག་པ་སྱོང་བར་བྱེད། །རང་ཚུལ་ཡྱོད་བཞྤྱིན་དྱེ་ལ་
བརྱོན། །བརྱོན་མྤྱིན་ཕྱྤྱི་རྱོལ་བསན་བཅྱོས་བརྱོན། །བརྱོན་པ་བས་ཀང་དྱེ་ལ་དགའ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོང་བར་བྱེད། །བདག་ལ་བསྱོད་ཅྤྱིང་གཞན་ལ་སྱོད། །ཆྱོས་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱོ་མྤྱི་བྱེད། །དྱེ་ལ་སྱོད་
ཅྤྱིང་ཡྤྱིག་གྱེ་སྱོན། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། གཞན་དྱོན་ལས་མས་པའྤྱི་ྱེས་པ་བཞྤྱི། གཞན་ལ་ཕན་མྤྱི་
འདྱོགས་པའྤྱི་ྱེས་པ་དྲུག གནས་སྐབས་སུ་ངན་པ་ཚར་མྤྱི་གཅྱོད་པའྤྱི་ྱེས་པ་གྤྱིས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱོས་
པའྤྱི་གྱོགས་སུ་འགྱོ་མྤྱི་བྱེད། །ནད་པའྤྱི་རྤྱིམ་གྱོ་བ་བ་སྱོང་། །སྡུག་བསྔལ་སྱེལ་བར་མྤྱི་བྱེད་པ། །བག་མྱེད་
རྣམས་ལ་རྤྱིགས་མྤྱི་སྱོན། །ཞྱེས་སྱོ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བས་ལ་ལན་དུ་ཕན་མྤྱི་འདྱོགས། །གཞན་གྤྱི་མྱ་ངན་སྱེལ་མྤྱི་
བྱེད། །ནྱོར་འདྱོད་པ་ལ་སྤྱིན་མྤྱི་བྱེད། །འཁྱོར་རྣམས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དྱོན་མྤྱི་བྱེད། །གཞན་གྤྱི་བླྱོ་དང་མཐུན་མྤྱི་
འཇུག །ཡྱོན་ཏན་བསྔགས་པ་བརྱོད་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། གསུམ་པ་ལ། རྐྱྱེན་དུ་འཚམ་པར་ཚར་མྤྱི་གཅྱོད། །རྫུ་
འཕྲུལ་སྤྱིགས་ལ་སྱོགས་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་བསབ་བ་ལ། བ་བ། སྱོད་པ། རྣལ་
འབྱོར། བླ་མྱེད་ནས་གསུངས་པའྤྱི་བསབ་བ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོ་ལ། དགག་བཞག་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག བ་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྐབས་སུ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པའྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་བསབ་བ་ལས་གཞན་པའྤྱི་བསབ་བ་ལ་བསབ་རྒྱུ་མྱེད་
ཟྱེར་ཏྱེ། འྱོ་ན་བ་རྒྱུད་དུ། ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་བས་པ་ལ་བརྱེན་ནས། བ་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་དབང་
གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ཐྱོབ་པ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྱེ་ལྟར་བས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་བ་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་
ཐྱོབ་པ་གཞྤྱི་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བ་རྒྱུད་ལ་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པའྤྱི་སྱོན་འཇུག་ལས་གཞན་པའྤྱི་བསབ་བ་གཞན་
བསྲུང་རྒྱུ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་དང་། བྱེ་བྲག་གྤྱི་དམ་ཚིག་བཅུ་གསུམ། དང་པྱོ་
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ནྤྱི། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་དད་ཅྤྱིང་གུས་པར་བ་བ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ་དད་ཅྤྱིང་གུས་པར་བ་བ། 
གསང་སྔགས་དང་རྤྱིགས་སྔགས་ལ་དད་ཅྤྱིང་གུས་པར་བ་བ་སྱེ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ནས། དྱེ་ནས་བླ་མས་སྱོབ་
མ་རྣམས། །མ་ཡྱེངས་ལྱེགས་པར་བཀྱོད་ནས་སུ། །ཤྱེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྱྤྱིན་བླངས་ཏྱེ། །དམ་ཚིག་འདྤྱི་དག་བསྱོ་
བར་བ། །དྱེ་རྤྱིང་ཕྱྤྱིན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྤྱིས། །སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཏྱེ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
རྣམས་དང་ནྤྱི། །རྤྱིགས་སྔགས་གསང་སྔགས་ཚོགས་རྣམས་ལ། །དད་པས་རབ་ཏུ་བརྱེན་པར་བ། །ཞྱེས་
སྱོ། །དྱེ་ཡང་རྤྱིགས་སྔགས་ནྤྱི། ལྷ་མྱོ་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་ 
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༼༩༥༽ 
མས་ལྱེན། གསང་སྔགས་ནྤྱི་ལྷ་ཕྱོ་གཙོ་བྱོར་གྱུར་བའྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་བཞྱེད། གྤྱིས་པ་ལ། ཡུལ་གཞན་ལ་
བརྱེན་པ་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པའྤྱི་དམ་ཚིག་བཅུ། རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གཙོ་བྱོར་སྒྲུབ་པར་བ་བའྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ། དང་
པྱོ་ལ། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་རྱེན་ནས་སྒྲུབ་པར་བ་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ལྔ། དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་དྱོར་བར་བ་བ་གྤྱིས། 
ཡུལ་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བའྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་མྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ལྷག་
པའྤྱི་ལྷ་ལ་གུས་པར་བ་བ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ལ་གུས་པར་བ་བ། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
བསན་པ་ལ་ཞུགས་ཤྤྱིང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ནྤྱི་མཛའ་བྱོ་ཡྤྱིན་ལ་དྱེ་ལ་གུས་པར་བ་བ། 
དབང་དང་གདམས་པ་བྤྱིན་པའྤྱི་བླ་མ་ལ་གུས་པར་བ་བ། དུས་ཁད་པར་ཅན་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་མཆྱོད་པ་ལ་
བརྱོན་པར་བ་བ་སྱེ། སྤྱི་རྒྱུད་ལས། རག་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ལ། །ཁད་པར་དུ་ནྤྱི་མྱོས་པར་བ། །དམ་ཚིག་ཅན་
དང་མཛའ་བྱོ་དང་། །བླ་མ་ལ་ཡང་གུས་པ་དང་། །དུས་མཚམས་དག་ཏུ་མཆྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། ལྷག་པའྤྱི་ལྷ་ལ་བསྱེན་སྒྲུབ་བས་ཀང་དངྱོས་གྲུབ་མ་ཐྱོབ་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སང་སྱེམས་སང་བ་དང་། དབང་
ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་མན་ངག་ལ་མས་ལྱེན་བྱེད་པ་སང་བ་སྱེ། ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་སང་མྤྱི་
བ། །སྱོན་པ་གཞན་གྤྱི་གཞུང་མྤྱི་མཆྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། གྱོ་བུར་བའྤྱི་མགྱོན་ལ་ཟས་དང་གྱོས་ཀྤྱིས་
མཆྱོད་པར་བ་བ། སྲྱོག་ཆགས་ཕྲ་མྱོ་ལ་ཡང་བམས་པའྤྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ནས་ཕན་པར་བ་བ། ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་
ཞུགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བསྱོད་ནམས་འཕྱེལ་བའྤྱི་གྱོགས་བ་བ་སྱེ། རག་ཏུ་གྱོ་བུར་མགྱོན་མཆྱོད་བ། །སྲྱོག་
ཆགས་རྣམས་ལ་བམས་པའྤྱི་སྱེམས། །རབ་ཏུ་བརན་པ་ྱེ་བར་བཞག །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལ་དགའ་རྣམས་ཀྤྱི། །བསྱོད་
ནམས་དག་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་བཟླས་བརྱོད་ལ་
བརྱོན་པར་བ་བ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་ནན་ཏན་བ་བ། དམ་ཚིག་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་གསང་
སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་སྤྱིན་པར་མྤྱི་བ་བ་སྱེ། སྤྱི་རྒྱུད་ལས། བཟླས་བརྱོད་མཆྱོད་ལ་འབད་པ་ཡྤྱིས། །གསང་
སྔགས་སྱོད་ལ་བརྱོན་པར་བ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ལ་བསན་པ་ཡྤྱི། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་བསྲུང་བར་
བ། །དམ་ཚིག་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་མྤྱི་སྤྱིན་ནྱོ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ནྤྱི་ལྱེགས་བསྲུངས་
ཤྤྱིང་། །དྱེ་ཡང་བདག་གྤྱིས་ལྱེགས་རྱོགས་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ། དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་
ལ་ནན་ཏན་བ་བ། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ལ་ནན་ཏན་བ་བ། ལྱོངས་སྱོད་ལ་སྱེར་ས་སང་བ། སྱེམས་ཅན་ལ་གནྱོད་
འཚེ་སང་བ་བཞྤྱི་ལ་བསབ་དགྱོས་ཏྱེ། རྣམ་སང་མངྱོན་བང་ལས། དྱེ་རྤྱིང་ཕྱྤྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྤྱིས། །དམ་པའྤྱི་
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ཆྱོས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །སྲྱོག་གྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཡང་ད་ཕྱྤྱིན་ཆད། །སྔྱོན་དུ་བཏང་བར་མྤྱི་བའྱོ། །ཁྱོད་ཀྤྱིས་སྱེར་ས་
དང་ནྤྱི་གང་། །སྱེམས་ཅན་གནྱོད་པར་མྤྱི་བའྱོ། །དམ་ཚིག་འདྤྱི་དག་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་
པྱོ་ཁྱོད་ལ་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསབ་བ། རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱིའྤྱི་དམ་
ཚིག སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག སྱོམ་པ་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་བ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་དང་
པྱོར་བསྐྱྱེད་པ་དང་། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་གསུམ་གྤྱི་བསབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་སྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། ཇྤྱི་
ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནྤྱི་ངྱེས་མཛད་ཅྤྱིང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བླ་ན་མྱེད། །དམ་པ་
བདག་གྤྱིས་བསྐྱྱེད་པར་བགྤྱི། །ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ནྤྱི་བསབ་པ་དང་། །དགྱེ་བའྤྱི་ཆྱོས་ནྤྱི་སྡུད་པ་དང་། ། 
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༼༩༦༽ 
སྱེམས་ཅན་དྱོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་གསུམ། །སྱོ་སྱོར་བརན་པྱོར་བཟུང་བར་བགྤྱི། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་
ལ། རྣམ་སང་གྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ། མྤྱི་བསྐྱྱོད་པའྤྱི་དམ་ཚིག་བཞྤྱི། རྤྱིན་འབྱུང་གྤྱི་དམ་ཚིག་བཞྤྱི། འྱོད་དཔག་
མྱེད་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་གཅྤྱིག དྱོན་གྲུབ་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་གྤྱིས་ཏྱེ་བཅུ་བཞྤྱིའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས། ཆྱོས། དགྱེ་
འདུན་གསུམ་ནན་ཏན་གྤྱི་སྱོ་ནས་འཛིན་པ་སྱེ། སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཏྱེ། །བླ་ན་མྱེད་པའྤྱི་དཀྱོན་
མཆྱོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐྱྱེས་པའྤྱི། །སྱོམ་པ་དྱེང་ནས་བརན་པྱོར་བཟུང་། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ། དྲྤྱིལ་བུ། ཕྱག་རྒྱ། སྱོབ་དཔྱོན་བཟུང་བ་སྱེ། རྱོ་རྱེ་རྤྱིགས་མཆྱོག་ཆྱེན་པྱོ་ལ། །རྱོ་རྱེ་
དྲྤྱིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་། །ཡང་དག་ྤྱིད་དུ་བཟུང་བར་བགྤྱི། །སྱོབ་དཔྱོན་དག་ཀང་བཟུང་བར་བགྤྱི། །ཞྱེས་
སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཆྱོས། ཟང་ཟྤྱིང་། མྤྱི་འཇྤྱིགས་པ། བམས་པའྤྱི་སྤྱིན་པ་དུས་དྲུག་ཏུ་གཏྱོང་བ་སྱེ། རྤྱིན་ཆྱེན་
རྤྱིགས་མཆྱོག་ཆྱེན་པྱོ་ཡྤྱི། །དམ་ཚིག་ཡྤྱིད་དུ་འྱོང་བ་ལ། །ྱེན་རྱེ་བཞྤྱིན་དུ་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྤྱིན་པ་རྣམ་བཞྤྱི་རག་
ཏུ་སྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་མ་ལུས་པ་འཛིན་པ་སྱེ། བང་ཆུབ་ཆྱེན་པྱོ་ལས་བྱུང་
བའྤྱི། །པདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་དག་པ་ལ། །ཕྱྤྱི་ནང་གསང་བ་ཐྱེག་པ་གསུམ། །དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ནྤྱི་མ་ལུས་
བཟུང་། །ཞྱེས་སྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པ་ཅྤྱི་ནུས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མཆྱོད་པའྤྱི་ལས་ལ་བརྱོན་པ་སྱེ། །ལས་ཀྤྱི་
རྤྱིག་མཆྱོག་ཆྱེན་པྱོ་ལ། །སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནྤྱི། །ཡང་དག་ྤྱིད་དུ་བཟུང་བར་བགྤྱི། །མཆྱོད་པའྤྱི་
ལས་ཀང་ཅྤྱི་ནུས་བགྤྱི། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་བ་དང་། 
སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བླ་མྱེད་མཆྱོག །དམ་པ་བདག་
གྤྱིས་བསྐྱྱེད་བགྤྱིས་ནས། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱི་དྱོན་གྤྱི་ཕྱྤྱིར། །བདག་གྤྱིས་སྱོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མ་བསལ་བ་རྣམས་བདག་གྤྱིས་བསལ། །མ་གྱོལ་བ་རྣམས་བདག་གྤྱིས་སྱོལ། །དབུགས་མ་
ཕྱྤྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞྤྱིང་། །སྱེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱིའྤྱི་དམ་
ཚིག་གྤྱི་ནང་དུ། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ཡང་འདུས་ཏྱེ། སྱོམ་
པ་བསགས་པའྤྱི་སྐབས་སུ། དྱེ་ལས་གཞན་ཡང་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །ཕས་ཕམ་པར་ནྤྱི་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་
པའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ལ་བསབ་དགྱོས་ཤྤྱིང་། བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་དག་ཀང་། རྤྱིགས་ལྔ་སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག་
བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བཞྤྱི་པ་བླ་མྱེད་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ། དབང་བཞྤྱི་དང་འབྲྱེལ་བའྤྱི་
དམ་ཚིག་ྤྱི་ཤུ་གསུངས། དྱེ་དག་གྤྱི་ནང་ནས་བུམ་དབང་གྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི། ལས་དང་པྱོ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བསབ་
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བའྤྱི་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྱེ་ྤྱིད་འཆད་པ་ལ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་
དགུ་སྱོང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱོ་སྱོའ་ིརང་བཞྤྱིན་དང་། དྱེ་དག་གྤྱི་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སྱོ་
སྱོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། ལྟུང་བའྤྱི་ངྱོ་བྱོ། ཡན་ལག་གྤྱི་དབྱེ་བ། ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན། མྤྱི་
འབྱུང་བའྤྱི་ཐབས། བྱུང་ན་ཕྱྤྱིས་བཅྱོས་པ། ཆུང་འབྲྤྱིང་ཆྱེན་པྱོའ་ིདབྱེ་བ་དང་དྲུག དང་པྱོ་ནྤྱི། ལྟུང་བ་འདྤྱི་དག་
ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས་ཡྤྱིད་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལུས་ངག་གྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་དྱེའྤྱི་གྱོགས་སུ་
འགྱུར་བ་ཙམ་ནྤྱི་ཡྱོད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། རྱེན་གྤྱི། ཡུལ་གྤྱི། རྒྱུའྤྱི། དུས་ 
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༼༩༧༽ 
སྐབས་ཀྤྱི། བསམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་ལྡན་ཞྤྱིང་། བསམ་
པ་རང་བཞྤྱིན་དུ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྱོ །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་སྱོ་སྱོར་འབྱུང་བའྤྱི་ཡུལ་
ལྱོ། །དཔྱེར་ན། ར་ལྟུང་དང་པྱོའ་ིསྐབས་སུ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ལམ་སྱོན་པའྤྱི་བླ་མ་དང་། གྤྱིས་པའྤྱི་སྐབས་སུ། 
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུངས་པའྤྱི་བསབ་བ་ཡུལ་ཡྤྱིན་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བ་བ་དང་། བ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆ་
མྤྱི་ཤྱེས་པ་ཤྱེས་ཀང་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་མ་གུས་པ། སྤྱིར་གུས་ཀང་དྲན་ཤྱེས་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་བག་
མྱེད་པ་དང་། བསབ་པ་བསྲུང་བར་འདྱོད་ཀང་། ྱོན་མྱོངས་པས་རང་དབང་མྱེད་པའྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་མང་བ་སྱེ། 
འདུལ་བ་བསྡུ་བ་ལས། ལྟུང་བའྤྱི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་བཞྤྱི་སྱེ། །མྤྱི་ཤྱེས་པ་དང་བག་མྱེད་དང་། །ྱོན་མྱོངས་མང་དང་མ་
གུས་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ལྟུང་བ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡན་ལག་ཚང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རྱོགས་པར་སད་
པའྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལ་དྱེ་ཡྤྱིན་གྤྱི་འདུ་ཤྱེས་མ་འཁྲུལ་བའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དབང་གྤྱི་སྐབས་སུ་དམ་ལ་བཞག་
ཅྤྱིང་། ལྟུང་བ་འདྤྱི་དག་སྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ལྷག་པའྤྱི་ལྷ་སྱོམ་པ་དང་། 
དབང་ལྱེན་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པའྱོ། །ལྔ་པ་ལ། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་ཚུལ་དང་། ར་ལྟུང་
ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དམ་ཚིག་རྱོ་རྱེའྤྱི་བསྱེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྤྱི་དང་། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
བསྱོམ་བཟླས་དང་། སྱོབས་བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བླ་མའྤྱི་དྲུང་དུ་སར་ཡང་
དབང་བླངས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོ། །དྲུག་པ་ལ། ངྱོ་བྱོ། ྱེས་པ། བསམ་པ། ཡུལ། གངས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་ཆྱེ་འབྲྤྱིང་ཆུང་
གསུམ་དུ་དབྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་ཆྱེན་པྱོ། གྤྱིས་འབྲྤྱིང་། ཡྤྱིད་གཅྤྱིག་པུ་ཆུང་
ངུ་། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཡུལ་དྱེ་ལ་གནྱོད་པ་ཆྱེ་ན་ཆྱེན་པྱོ། འབྲྤྱིང་ན་འབྲྤྱིང་། ཆུང་ན་ཆུང་ངུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ྱོན་
མྱོངས་པ་མང་བས་ཀུན་ནས་བསངས་བ་ཆྱེན་པྱོ། མ་གུས་པ་དང་བག་མྱེད་པ་འབྲྤྱིང་ངྱོ་། །མྤྱི་ཤྱེས་པ་ཆུང་
ངུའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཡུལ་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཆྱེན་པྱོ། འབྲྤྱིང་ལ་འབྲྤྱིང་། དམན་པ་ལ་ཆུང་ངུའྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། ལན་
གངས་མང་དུ་སད་པ་ཆྱེན་པྱོ། གྤྱིས་སམ་གསུམ་ལ་འབྲྤྱིང་པྱོ། གཅྤྱིག་ཙམ་སད་པ་ཆུང་ངུ་སྱེ། འདུལ་བ་བསྡུ་
བ་ལས། ལྟུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་ཆུང་ལ་སྱོགས། །རྣམ་པ་ལྔ་ནྤྱི་རྤྱིག་པར་བ། །ངྱོ་བྱོ་ྤྱིད་དང་ྱེས་པ་དང་། །བསམ་
དང་གཞྤྱི་དང་སྱོགས་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ལུང་དྲང་བ། ལུང་དྱེ་ྤྱིད་གང་ནས་བྱུང་བའྤྱི་ཚུལ། ལུང་དྱེ་
དག་གྤྱི་དྱོན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་ཡཱ་ན་མཱུ་ལ་པ་ཏྤྱི། བྱོད་སྐད་དུ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་
པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞྱོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྱོ། །ཀུན་ནས་དྭང་བས་བླ་མ་
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ཡྤྱི། །ཞབས་ཀྤྱི་པདྱོར་རབ་བཏུད་དྱེ། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཤད་པར་
བ། །གང་ཕྱྤྱིར་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཡྤྱི། །དངྱོས་གྲུབ་སྱོབ་དཔྱོན་རྱེས་འབྲང་གསུངས། །དྱེ་བས་དྱེ་ལ་བརས་པ་ནྤྱི། །ར་
བའྤྱི་ལྟུང་བ་དང་པྱོར་བཤད། །བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ནྤྱི། །ལྟུང་བ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་པར་བརྱོད། །རྱོ་
རྱེ་སྤུན་ལ་ཁྲྱོས་པ་ནྤྱི། །ྱེས་པ་བརྱོད་པ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་སྱོང་། །བཞྤྱི་པ་ཡྤྱིན་
པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཆྱོས་ཀྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དྱེ་སྱོང་བ་ནྤྱི་ལྔ་པ་ཡྤྱིན། །རང་ངམ་གཞན་གྤྱི་གྲུབ་
པའྤྱི་མཐའ། །ཆྱོས་ལ་སྱོད་པ་དྲུག་པ་ཡྤྱིན། །ཡྱོངས་སུ་མ་སྤྱིན་སྱེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྱོག་པ་བདུན་པ་
ཡྤྱིན། །ཕུང་པྱོ་སངས་ 
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༼༩༨༽ 
རྒྱས་ལྔ་བདག་ྤྱིད། །དྱེ་ལ་སྱོད་པ་བརྒྱད་པ་ཡྤྱིན། །རང་བཞྤྱིན་དག་པའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་ལ། །སྱོམ་ྤྱི་ཟ་བ་དགུ་པ་
ཡྤྱིན། །གདུག་ལ་རག་ཏུ་བམས་ལྡན་པ། །བྱེད་པ་དྱེ་ནྤྱི་བཅུ་པར་འདྱོད། །མྤྱིང་སྱོགས་བྲལ་བའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་
ལ། །དྱེར་རྱོག་པ་ནྤྱི་བཅུ་གཅྤྱིག་པ། །སྱེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱི། །སྱེམས་སུན་འབྤྱིན་པ་བཅུ་གྤྱིས་
པ། །དམ་ཚིག་རས་ནྤྱི་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་རྱེད། །མྤྱི་བསྱེན་པ་ནྤྱི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཤྱེས་རབ་རང་བཞྤྱིན་བུད་མྱེད་
ལ། །སྱོད་པར་བྱེད་པ་བཅུ་བཞྤྱི་པ། །སྔགས་པས་འདྤྱི་དག་སངས་ནས་ནྤྱི། །དངྱོས་གྲུབ་ངྱེས་པར་ཐྱོབ་པར་
འགྱུར། །གཞན་དུ་དམ་ཚིག་ལས་མས་ན། །མས་པར་བདུད་ཀྤྱིས་བཟུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་
མྱྱོང་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །ཐུར་དུ་བལྟས་ཏྱེ་དམྱལ་བར་འགྱོ། །དྱེ་བས་ང་རྒྱལ་བཅྱོམ་ནས་ནྤྱི། །བདག་ྤྱིད་མ་འཁྲུལ་
ཤྱེས་པར་བ། །མམ་པར་གཞག་པས་བླ་མ་ལ། །ཅྤྱི་འབྱོར་བ་ཡྤྱིས་མཆྱོད་བས་ནས། །གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྱོ་
ནས་བརམས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་སྱོགས་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །གལ་ཏྱེ་བདག་ལ་ཕན་འདྱོད་ན། །སྔགས་པས་འབད་དྱེ་
བཟུང་བར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྒྱུད་གང་ལས་ཕྱུང་བ་དང་། གང་ཟག་གང་གྤྱིས་ཕྱུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། 
ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་སྱོན་པའྤྱི་གཞུང་ཚིག་འདྤྱི་དག རྒྱུད་གང་ཞྤྱིག་ལས་ཕྱུང་སམ་ན། དམ་པ་དང་པྱོའ་ིརྒྱུད། 
དག་ནག་གྤྱི་རྒྱུད། རྱོ་རྱེ་གུར་གྤྱི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་ཚིག་གྤྱི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་མྤྱི་འདྲ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས། གསང་
བ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་འབུམ་པ་ནས། འདྤྱི་དག་གྤྱི་གངས་དང་། གྱོ་རྤྱིམས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕྱུང་
བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས། བྤྱིརྺ་པས་ཕྱུང་བར་བཞྱེད་ལ། ཁ་
ཅྤྱིག ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱིས་ཕྱུང་བར་བཞྱེད་ཅྤྱིང་། འགའ་ཞྤྱིག་བྷ་བའྤྱི་ལྷས་ཕྱུང་བར་འདྱོད་དྱོ། །གང་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ཀྤྱི་
ཚིག་ས་བཏུས་པའྤྱི་བསན་བཅྱོས་རྣམ་དག་ཏུ་བཞྱེད་དྱོ། །གསུམ་པ་ལ། ཀླད་ཀྤྱི་དྱོན་དང་། གཞུང་གྤྱི་དྱོན་
གྤྱིས། དང་པྱོ་རྒྱ་གར། ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། མཆྱོད་པར་བརྱོད་ཅྤྱིང་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 
ལྟུང་བ་སྱོ་སྱོའ་ིརང་བཞྤྱིན། བསྲུངས་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན། མ་བསྲུངས་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས། མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་ཐབས་ལ་
བསབ་པ་དང་ལྔ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཀུན་ནས་དང་བས། ཞྱེས་པ་ཤྱཽ་ཀ་གཅྤྱིག་གྱོ །གྤྱིས་པ་ལ་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པ་ལས། 
དང་པྱོ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ལ་བརས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། དབང་ཐྱོབ། རྒྱུད་ཐྱོས། མན་ངག་ཐྱོབ་པའྤྱི་གསུམ་ལྡན་ནམ། 
གྤྱིས་ལྡན་ནམ། གཅྤྱིག་ལྡན་གང་རུང་ལ། རྤྱིགས་སམ། ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་སམ། ཐྱོས་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་
བདག་ལ་མཆྱོག་ཏུ་འཛིན་ཞྤྱིང་། བླ་མ་ལ་དམན་པར་འཛིན་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བརས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་བདྱེ་
གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་བསབ་བ་ལ་མ་གུས་ཤྤྱིང་ཁད་དུ་
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གསྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འདས་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས། སྱོ་ཐར་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་ཕམ་པ་བཞྤྱི། བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བཞྤྱི་ནྤྱི་སད་པ་ཙམ་གྤྱིས་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་
གཞན་རྣམས་ལ་མ་གུས་པས་ཁད་གསྱོད་ཀྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་སད་ན་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས། དྲན་ཤྱེས་བཞྤྱིན་
གྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པར་བག་མྱེད་པས་སད་ན་ཡན་ལག་གྤྱི་ྱེས་བས། གཞན་ལ་ཕན་པར་འདྱོད་པའྤྱི་བསམ་པས་
སད་ན་ལྟུང་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་ནྱོ། །གསུམ་པ་རྱོ་རྱེ་སྤུན་ལ་ཁྲྱོས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་དབང་ཐྱོབ་
ཅྤྱིང་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པར་ལྡན་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེའྤྱི་སྤུན་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ྤྱིད་ལ་དགར་འཛིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བསམ་པས་
ཁྲྱོ་བར་བྱེད་པའྱོ། ། 
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༼༩༩༽ 
བཞྤྱི་པ་སྱེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་སྱོང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། ཡུལ་སྱེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བདྱེ་བ་དང་བྲལ་
ཞྤྱིང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ན་ཅྤྱི་མ་རུང་སམ་དུ་ཞྱེ་ཐག་པ་ནས་འདྱོད་ཅྤྱིང་འཛིན་པའྱོ། །ལྔ་པ་བང་ཆུབ་
ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་སྱོན་
པའྤྱི་སྱེམས་འདྱོར་བར་བྱེད་པའྱོ། །དྲུག་པ་དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ཆྱོས་དང་། 
གཞན་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྱེག་པ། ཐྱེག་དམན་གྤྱི་གཞྤྱི་ལམ་འབྲས་བུའྤྱི་ཆྱོས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྱེམས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་
སྱོད་པར་བྱེད་པའྱོ། །བདུན་པ་གསང་བ་སྱོགས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། དབང་གྤྱིས་མ་སྤྱིན་པ་དང་། སྤྱིན་ཀང་མ་དད་པ་
དང་། དད་ཀང་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོད་པ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམས་སྱོན་ཅྤྱིང་འཆད་
པར་བྱེད་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་གསང་བར་བ་བ་ལ། གསང་བའྤྱི་རས། གསང་བའྤྱི་སྱོད་པ། གསང་བའྤྱི་ཆྱོས་དང་
གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྤྱི་དམ་ཚིག་གྤྱི་རས་སུ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གྱེགས་བམ། 
བྲྤྱིས་སྐུ། རྱོ་རྱེ་དྲྤྱིལ་བུ། ཅང་ཏྱེའུ། ཐྱོད་པ། ཁ་ཊྱཾ་ཀ རུས་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག མྤྱི་ཡྤྱི་གཡང་གཞྤྱི་ལ་སྱོགས་
པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཚོགས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལ་སྱོགས་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བའྤྱི་
གསུང་རབ་བྱོ། །བརྒྱད་པ་རང་ལུས་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། རང་གྤྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ནྤྱི། དག་པ་ལྷའྤྱི་རང་
བཞྤྱིན་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཀྤྱི་དག་ལྟ་བུར་བཟུང་ནས་ཀུན་ནས་མནར་སྱེམས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་པར་བྱེད་
པའྱོ། །དགུ་པ་ཆྱོས་ཟབ་མྱོ་ལ་སྱོམ་ྤྱི་ཟ་བའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིདག་པ། དྱེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་
དག་པ། རང་རྤྱིག་པའྤྱི་དག་པ་གསུམ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་བསན་པ་ལ། དྱེ་དག་དྱེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ་སམ་དུ་ལྱོག་པའྤྱི་
ཐྱེ་ཚོམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་པར་བྱེད་པའྱོ། །བཅུ་པ་གདུག་པ་ཅན་ལ་བམས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། རང་གྤྱི་ར་བའྤྱི་བླ་མ་ལ་
སྱོད་པར་བྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་སྤྱི་ལ་གནྱོད་པ། སྱེམས་ཅན་མང་པྱོ་ལ་གནྱོད་པ་བྱེད་པ་ནྤྱི་
གདུག་པ་ཅན་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་རང་གྤྱི་མཛའ་བྱོར་བསྱེན་པའྤྱི་སྱོ་ནས། ལུས་ངག་གྤྱི་སྱོར་བས་བམས་པར་བྱེད་པ་
དང་། བདག་ལ་དྱེ་བསལ་བའྤྱི་ནུས་པ་ཡྱོད་བཞྤྱིན་དུ་མྤྱི་སྱོལ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་ཡང་འདྤྱི་དག་ལ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་བམས་པ་
ནྤྱི་འདྱོར་བར་མྤྱི་བ་སྱེ། སྱེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་སྱོང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྱོ། །བཅུ་
གཅྤྱིག་པ་མཚན་འཛིན་གྤྱི་རྣམ་པར་རྱོག་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་བདྱེན་མྱེད་སྤྲྱོས་བྲལ་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་
ཅན་དུ་བསན་པ་ན། བདྱེན་མྱེད་ལ་བདྱེན་པར་ཞྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཞྱེན་པའྱོ། །བཅུ་གྤྱིས་པ་དད་ལྡན་སུན་
འབྤྱིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། སྤྱིར་བླ་མ་དང་དཀྱོན་མཆྱོག་སྱོགས་ལ་དད་པའྤྱི་གང་ཟག ལུས་སམ་ངག་གྤྱི་སྱོ་ནས་
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སུན་ཕྱུང་བ་སྱེ། མ་དད་ཅྤྱིང་སྐྱྱོ་བར་བྱེད་པའྱོ། །བཅུ་གསུམ་པ་དམ་ཚིག་གྤྱི་རས་མྤྱི་བསྱེན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། 
ཚོགས་ཀྤྱིས་འཁྱོར་ལྱོ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དུས་སུ། དམ་ཚིག་གྤྱི་རས་ཤ་ཆྱེན་དང་། བདུད་རྤྱི་ལ་སྱོགས་པ་སྐྱུག་བྲྱོ་
བའྤྱི་བསམ་པའམ། ཚུལ་འཆྱོས་ཀྤྱི་བསམ་པས་མྤྱི་བསྱེན་ཅྤྱིང་སྱོད་པར་བྱེད་པའྱོ། །བཅུ་བཞྤྱི་པ་བུད་མྱེད་ལ་
སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་ནྤྱི། བུད་མྱེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་སྐྱྱེས་པ་ལས་ཆྱེས་དམན་པ། མྤྱི་གཙང་བ་མཐའ་དག་གྤྱི་
སྱོད་དུ་གྱུར་པ་སྱེ། འདྤྱི་ལ་སྐྱྱེས་པའྤྱི་ལུས་ཀང་དཀྱོན་ན་བང་ཆུབ་ལྟ་ག་ལ་ཡྱོད་ཅྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བུད་མྱེད་
ཀྤྱི་ངྱོས་ནས་བཀར་སྱེ་སྱོད་པར་བྱེད་པའྱོ། །གསུམ་པ་ཕན་ 



སྤྱི་དྱོན་སྱོམ་གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད།   195 

༼༡༠༠༽ 
ཡྱོན་ནྤྱི། སྔགས་པས་ཞྱེས་སྱོགས་གྤྱིས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ྱེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི། གཞན་དུ་ཞྱེས་སྱོགས་ཤྱཽ་ཀ་གཅྤྱིག 
ལྔ་པ་མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་ཐབས་ནྤྱི། དྱེ་བས་ཞྱེས་སྱོགས་ཤྱཽ་ཀ་གྤྱིས་སྱོ། །བསྡུ་བ་ལ། ངྱོ་བྱོའ་ིསྱོ་ནས་བསྡུ་བ་དང་། 
ཡུལ་གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྡུ་བ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྔར་བཤད་པའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་དག་བསྡུ་ན། ཐུན་མྱོང་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟུང་བ་དང་། ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་གྤྱིས་སུ་འདུས་ཏྱེ། བརྒྱད་པ་རང་ལུས་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་། བཅུ་
གསུམ་པ་དམ་ཚིག་གྤྱི་རས་མྤྱི་བསྱེན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་། བཅུ་བཞྤྱི་པ་བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་དང་གསུམ་ནྤྱི། 
ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནྤྱི་ཐུན་མྱོང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་དང་པྱོ་གྲུབ་སྱེ། གསུམ་པྱོ་དྱེ། 
བླ་མྱེད་དུ་ར་ལྟུང་དུ་བཤད་ཀང་། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་རྣམས་སུ་དྱེ་དག་ལ་ལྟུང་བར་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་
གྤྱིས་པ་གྲུབ་སྱེ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དྱེ་བསྲུང་དགྱོས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། གང་
ཟག་ལ་དང་། ཆྱོས་ལ་བརྱེན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། རང་ལ་དང་། གཞན་ལ་བརྱེན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ར་ལྟུང་
བརྒྱད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། ཡུལ་མཆྱོག་ལ་བརྱེན་པ། གྱོགས་ལ་བརྱེན་པ། སྱེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་བརྱེན་པ། བྱེ་
བྲག་ལ་བརྱེན་པ་དང་བཞྤྱི། དང་པྱོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་དང་པྱོ། གྤྱིས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུམ་པ། 
གསུམ་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཞྤྱི་པ། བཞྤྱི་པ་ལ། གདུག་པ་ཅན་ལ་བརྱེན་པ། དད་ལྡན་ལ་བརྱེན་པ། བུད་མྱེད་
ལ་བརྱེན་པའྤྱི་དང་གསུམ། དང་པྱོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་པ། གྤྱིས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གཅུ་གྤྱིས་པ། 
གསུམ་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་བཞྤྱི་པའྱོ། །གྤྱིས་པ། ཆྱོས་ལ་བརྱེན་པ་ལ། ཆྱོས་ཅན་ཇྤྱི་སྱེད་པ་ལ་བརྱེན་
པ་དང་། ཆྱོས་ྤྱིད་ཇྤྱི་ལྟ་བ་ལ་བརྱེན་པ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། བསབ་པར་བ་བའྤྱི་ཆྱོས་ལས་འདས་པའྤྱི་དབང་དུ་
བས་ནས་གྤྱིས་པ། བང་ཆུབ་སྱེམས་འདྱོར་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ལྔ་པ། དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ལ་སྱོད་པའྤྱི་དབང་
དུ་བས་ནས་དྲུག་པ། དམ་ཚིག་གྤྱི་རས་ལས་མས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་གསུམ་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ཆྱོས་
ྤྱིད་ཇྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྤྱིག་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་སང་བ་ནྤྱི། 
ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཅྱེས་བ་བ། དམ་ཚིག་དང་ནྤྱི་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི། །རྤྱིག་མ་བསྱེན་པར་དགའ་བ་དང་། །ཚོགས་ཀྤྱི་
འཁྱོར་ལྱོ་རྱོད་པ་དང་། །གསང་བའྤྱི་ཆྱོས་ནྤྱི་སྱོན་པ་དང་། །སྱེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ལ། །དམ་ཆྱོས་གཞན་
དུ་སྱོན་པ་དང་། །ན་ཐྱོས་དག་ཏུ་རླྱོམ་བྱེད་པའྤྱི། །ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས་པ་དང་། །སྱོར་བ་ངྱེས་པར་མ་
བས་པར། །སྐལ་མྤྱིན་གསང་བ་སྱོན་པ་དང་། །གང་ཞྤྱིག་ཕྱག་རྒྱ་མྤྱི་མཁས་པ། ལུས་ཀྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྱོན་པ་
དང་། །བསྱེན་སྱོགས་དག་པར་མ་བས་པར། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། །སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཅས་
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པ་ལ། །དགྱོས་པ་མྱེད་པར་འདའ་བ་རྣམས། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བཅས་འགྱུར་ཏྱེ། །སྔགས་པ་དྱེ་ཡྤྱི་དམ་ཚིག་
ཟད། །ཟད་པས་འགྲུབ་པར་མྤྱི་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །བདུད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཤྤྱིན་ཏུ་འཕྱེལ། །ྤྱིན་དང་མཚན་མྱོ་ལན་
གསུམ་དུ། །ྤྱིན་རྱེ་བཞྤྱིན་དུ་བཟླ་བར་བ། །ཞྱེས་སྱོགས་འདྤྱི་དག་ཀང་བསྡུ་ན། ཡན་ལག་གྤྱི་ྱེས་པའྤྱི་དབྱེ་བ་
དགུ། དྱེ་དག་ལས་མས་པའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས། བཤགས་པའྤྱི་དུས་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཡན་ལག་
དམ་ཚིག་ཅྱེས་བ་བ། །ཞྱེས་པ་ནས། ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བཅས་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་པའྤྱི་བར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔགས་པ་
ཞྱེས་ 
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༼༡༠༡༽ 
སྱོགས་ཤྱཽ་ཀ་གཅྤྱིག་གྱོ །གསུམ་པ་ནྤྱི། ྤྱིན་དང་མཚན་མྱོ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་ལས་
འདས་མ་འདས་ྤྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་དྲན་པར་བས་ཏྱེ། བཤགས་པ་བྱེད་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ྱེ་བར་འཁྱོར་
གྤྱི་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞུགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ། སྔ་དྲྱོའ་ིདུས་སུ་
ྱེས་པ་བྱུང་ན། ྤྱི་མ་གུང་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་དང་མ་བྲལ་ན་དྱེ་ཡྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པྱོ་མཐའ་
མྱེད་དྱོ། །གུང་གྤྱི་དུས་སུ་ྱེས་པ་བྱུང་བ་ལ། ཕྱྤྱི་དྲྱོའ་ིདུས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་དང་མ་བྲལ་ན། 
དྱེའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པྱོ་མཐའ་མྱེད་དྱོ། །ཕྱྤྱི་དྲྱོའ་ིདུས་སུ་ྱེས་པ་བྱུང་བ་ལ་ནམ་གྤྱི་གུང་ལ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་དང་མ་བྲལ་ན། དྱེའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པྱོ་མཐའ་མྱེད་དྱོ། །ནམ་གྤྱི་གུང་ལ་ྱེས་པ་བྱུང་
ནས། སྔ་དྲྱོའ་ིདུས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་དང་མ་བྲལ་ན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་
པའྤྱི་གང་ཟག་དྱེའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་ཀྤྱི་ཕུང་པྱོ་ཡྱོངས་སུ་གཏུགས་པ་མྱེད་པ་ྤྱིད་དུ་རྤྱིགས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནང་འགལ་བའྤྱི་ཚེ་ཇྤྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སྱོམ་
གསུམ་གྤྱི་བསབ་བ་རྣམས་ནང་འགལ་བའྤྱི་ཚེ། སྱོམ་པ་གྱོང་འྱོག་གྤྱི་ར་བར་མམ་པའམ། ཡན་ལག་དང་། 
ཡན་ལག་མམ་པ་དང་། འྱོག་མའྤྱི་ཡན་ལག་དང་། གྱོང་མའྤྱི་ར་བ་ནང་འགལ་བའྤྱི་ཚེ། སྱོམ་པ་གྱོང་མའྤྱི་དབང་
དུ་བས་ནས་བསྲུང་དགྱོས་ཏྱེ། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རྣམས་བང་སྱོམ་དང་། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་ཡྱོད་པས་
གྱོང་མ་དབང་བཙན་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྱེ། བཀའ་གདམས་དྱོ་ཀྱོར་བའྤྱི་དྲྤྱི་ལན་ལས། སྱོམ་གསུམ་ལྡན་
པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས། །སང་བླངས་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ཚེ། །དགག་བ་དང་ནྤྱི་དགྱོས་པ་གྤྱིས། །གཙོ་བྱོ་གང་
ཆྱེའྤྱི་དབང་དུ་ཐྱོངས། །ཞྱེས་དང་། འཕགས་པའྤྱི་དྲྤྱི་ལན་ལས། སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྱོང་མའྤྱི་དབང་དུ་བས་ན་སད་
པར་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་འཇུག་ལས། ཆུང་ངུའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ནྤྱི་ཆྱེ་མྤྱི་བཏང་། །གཙོ་ཆྱེར་གཞན་གྤྱི་དྱོན་བསམ་
མྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །འྱོག་མའྤྱི་ར་བ་དང་གྱོང་མའྤྱི་ཡན་ལག་ནང་འགལ་བའྤྱི་ཚེ། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་
པའྤྱི་དགྱོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་ན། འྱོག་མ་དབང་བཙན་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཅས་པ་ལ། །དགྱོས་
པ་མྱེད་པར་འདའ་བ་རྣམས། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བཅས་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྤྱི་
དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་ཡྱོད་ན། འྱོག་མའྤྱི་ར་བ་ལས་ཀང་འདའ་བར་གནང་སྱེ། ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ་རྤྱིང་
གཟྤྱིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་གནང་། །ཞྱེས་དང་། གཞན་གྤྱི་དྱོན་གྤྱི་སྱེམས་བརན་པས། །ཕམ་པ་
བཞྤྱི་པྱོ་སད་ན་ཡང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་དགྱེ་བ་སྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །བཞྤྱི་པ་མས་ན་ཕྱྤྱིར་
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བཅྱོས་པའྤྱི་ཐབས་ལ། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། སྔགས་སྱོམ་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཐྱེག་དམན་
སྱོ་ཐར་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་
བསབ་པ་ལ་མྤྱི་གསྱོད་པ་ལ་སྱོགས་པ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན། སྱོམ་པ་སར་ཡང་ལྱེན་དགྱོས་པར་བཤད་དྱེ། 
སྱོམ་བརྒྱད་མར། སྱོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མྱྱོས་འགྱུར་འཐུང་བ་ལ་སྱོགས་པ་
ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན། བཤགས་ 
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༼༡༠༢༽ 
པ་ཚུལ་བཞྤྱིན་བྱེད་དྱོ། །དགྱེ་ཚུལ་ལ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་གསྱོར་མྤྱི་རུང་ཞྤྱིང་། འཆབ་མྱེད་བྱུང་
ན་བསབ་པ་བྤྱིན་པར་འདུལ་པ་འྱོད་ལྡན་ལས་བཤད། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་བཤགས་ཐབས་ཚུལ་བཞྤྱིན་
དུ་བྱེད། དགྱེ་སྱོང་ལ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་གསྱོར་མྤྱི་རུང་ལ། འཆབ་མྱེད་བྱུང་ན་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་
བསབ་པ་བྤྱིན་ནས་གསྱོ་བར་བཤད། ལྷག་མ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་བཅབ་ྱེས་འདག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ་
བཅབ་པ་དྱེ་སྲྤྱིད་དུ་སྱོ་བ་སྱོད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་ལྷག་མའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་འདག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ། དགྱེ་སྱོང་ཕ་མའྤྱི་བྱེ་བྲག་
གྤྱིས་ཞག་དྲུག་དང་ཟླ་བ་ཕྱྱེད་དུ་མགུ་བ་སྱོད། དྱེ་ནས་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་གནས་སུ་
གཟྱེངས་བསྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་གནས་སུ་དབྱུང་བར་བཤད། བཅབ་པའྤྱི་ྱེས་པ་མྱེད་ན་སྱོ་བ་
སྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་སྔར་བཞྤྱིན་ནྱོ། །སང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ནྤྱི། སང་བ་སྔྱོན་དུ་བཏང་ནས་རྤྱིགས་མཐུན་གྤྱི་ལྟུང་བ་
མྱེད་པའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་གྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་དགྱོས་ལ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྤྱིག་པ། སྱོར་བཤགས། ྱེས་
བས་རྣམས་ནྤྱི་བཤགས་པ་ཙམ་གྤྱིས་འདག་པར་བཞྱེད་དྱོ། །འདྤྱི་དག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནྤྱི་འདུལ་བའྤྱི་
སྤྱི་དྱོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་འཆབ་མྱེད་
གང་བྱུང་ཡང་། སྱོམ་པ་སར་བླང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་གསྱོར་རུང་སྱེ། འདྤྱི་དག་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནྤྱི། སྱོབས་བཞྤྱིའྤྱི་བཤགས་པ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བྱེད་པའྤྱི་སྱོ་
ནས་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པར་བྱེད། གྤྱིས་པ་ལ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ཡྱོད་པ་ལས། འདྤྱི་དག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི་སྔར་ཆྱོ་
གའྤྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ལ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་ཕྱྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་
ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། དམྤྱིགས་གསལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་
གང་ཟག་གྤྱིས། ཡན་ལག་ཚང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་སད་ན། ཡུལ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དྲུང་དུ། སར་ཡང་བླང་བའྤྱི་སྱོ་
ནས་གསྱོ་དགྱོས་ཏྱེ། དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །སར་ཡང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་རུ་
ནྤྱི། །དག་པའྤྱི་རྒྱུ་རུ་འཇུག་པར་བ། །ཞྱེས་དང་། སྱཾ་པུ་ཉྤྱི་ལས། དམ་ཚིག་མས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་བག་མྱེད་
པར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་དམ་ཚིག་བླངས་པར་བས་ནས་ཕྱྤྱིས་མྤྱི་བརྱེད་པར་སྱོམ་པ་
གཟུང་བར་བ་སྱེ། དྱེ་ྤྱིད་ཀུན་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཕྱག་རྒྱའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ཤྱེས་ཤྤྱིང་རྒྱུན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་
ནས། སྱོམ་པ་བླང་བའྤྱི་ཡུལ་རྱོ་རྱེ་སྱོབ་དཔྱོན་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་མ་འབྱོར་ན། ཐྱོག་མར་ཡྤྱི་གྱེ་བརྒྱ་པའྤྱི་བཟླས་
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བརྱོད་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས། སྤྱིག་པ་དག་པའྤྱི་མཚན་མ་མ་བྱུང་གྤྱི་བར་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་ཅྤྱིང་། མཚན་མ་
བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལ་སྱོགས་པ་བཞྱེངས་ནས། དབང་བླངས་པས་སྱོམ་པ་སྱོར་ཆུད་རུང་
བ་བླ་ཆྱེན་འཕགས་པས་བཤད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན། སྱོབས་བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་
བཤགས་པ་བྱེད་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་བཟླས་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་བའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ལ་བརྱོན་པར་བྱེད་པ་
དང་། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྱོ་རྱེའྤྱི་སྤུན་གྱོགས་ལ།  
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༼༡༠༣༽ 
ཚོགས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བྱེད་པ་སྱོགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འབད་པར་བའྱོ། །ལྔ་པ་སྱོམ་གསུམ་
མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པ་ལ། སྱོ་སྱོའ་ིབསབ་བ་ལ་སྱོབ་ཚུལ་དང་། རྱེ་རྱེ་ཡང་གསུམ་ལྡན་དུ་
མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་བསབ་བ་ལ། སྱེམས་
ཅན་ལ་ཕན་པ་སྱོགས་ཀྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་པའྤྱི་ཚེ། སྱོ་སྱོའ་ིགཞུང་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྤྱིན་
དུ་བསབ་པའྤྱི་གནས་ཕྲ་ཞྤྱིང་ཕྲ་བ་ལ་ཡང་བསབ་དགྱོས་ཏྱེ། གསང་འདུས་ལས། ཕྱྤྱི་རུ་ན་ཐྱོས་སྱོད་པ་
བསྲུང་། །ནང་དུ་འདུས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་དགའ། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་འཇུག་ལས། འཇྤྱིག་རྱེན་མ་དད་གྱུར་པ་
རྣམས། །མཐྱོང་དང་དྲྤྱིས་ཏྱེ་སང་བར་བ། །ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། འདྤྱི་ལ་སྤྱིག་པ་མྤྱི་དགྱེའྤྱི་ཕྱྱོགས། །ཕལ་
ཆྱེར་ན་ཐྱོས་ལུགས་བཞྤྱིན་བསྲུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་
པར་ཅན་ཡྱོད་པའྤྱི་ཚེ། སྱོམ་པ་འྱོག་མའྤྱི་བཅས་པ་རྣམས་གནད་པའྤྱི་སྐབས་ཀང་ཡྱོད་དྱེ། ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ་
རྤྱིང་གཟྤྱིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་གནང་། །ཞྱེས་དང་། བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། བསམ་པས་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱི། །དགྱེ་བའམ་ཡང་ན་མྤྱི་དགྱེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགྱེ་བ་ྤྱིད་འགྱུར་ཏྱེ། །གང་ཕྱྤྱིར་སྱེམས་དྱེ་གཙོ་
བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཞྱེས་དང་། འདྤྱིར་ཡང་། འཇྤྱིག་རྱེན་འཇུག་པའྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོ་ཐར་ལ་
གནང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ། སྱོ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དུ། བང་སྱེམས་གསུམ་ལྡན་དུ། སྔགས་
སྱོམ་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་རང་རྒྱུད་ལ་འདྱོད་ཆགས་
ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་སྐྱྱེས་པའྤྱི་ཚེ། རང་ྤྱིད་དགྱེ་སྱོང་ཡྤྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། ྱོན་མྱོངས་པའྤྱི་
དབང་དུ་མྤྱི་འགྱོ་བར་དྱེའྤྱི་གྱེན་པྱོ་ལ་བརྱོན་པ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེའྤྱི་ཚེ་གཞན་རྒྱུད་ཀྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་
དང་དྱེའྤྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་རང་ལ་ལྱེན་ཅྤྱིང་། རང་གྤྱི་བདྱེ་དགྱེ་གཞན་ལ་གཏྱོང་བ་བསྱོམ་པ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་
ཀྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེ་དང་དུས་མམ་དུ་རང་གྤྱི་ར་བའྤྱི་བླ་མ་སྤྱི་བྱོར་བསྱོམས་ནས་གུས་འདུད་དྲག་པྱོ་བྱེད་ཅྤྱིང་
རང་ལུས་ལྷག་པའྤྱི་ལྷ་སང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མྱེད་པ་ལ་མམ་པར་འཇྱོག་པ་ནྤྱི། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་
ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྤྱིན་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཚེ། ཆང་དང་། དུག་དང་། མཚོན་ཆ་ལ་
སྱོགས་པ་གཞན་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྤྱི་མ་དག་པའྤྱི་སྤྱིན་སྱོགས་སྱོང་བ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མས་ལྱེན། 
སྤྱིན་པས་གདུལ་བ་འཁྱོར་དུ་བསྡུས་ནས། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྤྱི་བདྱེ་བ་ལ་འགྱོད་ཅྤྱིང་འཁྱོར་
གསུམ་མྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེའྤྱི་ཚེ་སྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་
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དང་ཡྱེ་ཤྱེས་དག་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་སྱོམ་པ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རང་ྤྱིད་བསྐྱྱེད་
རྱོགས་སྱོགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཚེ། གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མས་
ལྱེན། དྱེའྤྱི་སྱེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེ་དག་ཀང་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་
ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེས་ན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་སུ། 
སྤྱིན་སྱོགས་རྱེ་རྱེ་ཡང་ཕར་ཕྱྤྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པར་བཤད་པ་ལྟར་ 
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༼༡༠༤༽ 
དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་སྔགས་འཆང་གྤྱིས་སྱོམ་པ་རྱེ་རྱེ་ཡང་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་
ཚུལ་འདྤྱི་ནྤྱི་མས་ལྱེན་གཞན་ལས་ཆྱེས་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་པས་བླྱོ་གྱོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བརྱོན་
པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྒྲུབ་པར་རྤྱིགས་སྱོ། །གསུམ་པ་གཞུང་སྱོ་སྱོའ་ིདཀའ་གནད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྐབས་དང་
པྱོར་བདྱེ་གཤྱེགས་སྤྱིང་པྱོ། གྤྱིས་པར་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྐྱྱེད། གསུམ་པར་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་། གྱོལ་བྱེད་
ཀྤྱི་ལམ། ལྟ་བ་ཕྱག་ཆྱེན། སྱོད་པའྤྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་དྲུག་ནྤྱི་དཀའ་བའྤྱི་གནད་ཡྤྱིན་པས་ཟུར་བཀྱོལ་དུ་
ཤྱེས་པར་བའྱོ།།  ༈  །།གསུང་རབ་རྒྱ་ཆྱེན་ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ནས། །སྱོམ་གསུམ་འྱོད་སྱོང་ལྱེགས་བཤད་འཕྲྱོ་
བ་ནྤྱི། །རྣམ་དཔྱོད་བརྱོན་པའྤྱི་ར་བདུན་གྤྱིས་དྲངས་ཏྱེ། །ཐུབ་བསན་ཕྱྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་བས། །སྱེ་
སྱོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ཡྤྱི་དྱོན། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི། །གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད་
ལྱེགས་བཤད་ཟབ་མྱོ་འདྤྱི། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྤྱི་ྤྱིན་བྱེད་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས། །ལྱོག་ས་མུན་པའྤྱི་ཚོགས་ཀུན་
རབ་བསལ་ནས། །སྱོམ་གསུམ་བསན་པའྤྱི་པད་ཚལ་རྒྱས་བྱེད་ཅྤྱིང་། །ལྱེགས་བཤད་དྱོན་གྱེར་བླྱོ་ལྡན་བུང་
བའྤྱི་ཚོགས། །ཟབ་དྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་སྦྲང་རྤྱིས་ཚིམ་བྱེད་ཤྱོག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྤྱི་བགྱོད་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ལམ། །སྱོམ་གསུམ་མས་ལྱེན་ཟབ་མྱོས་རྒྱུད་སངས་ནས། །སྲྤྱིད་གསུམ་འཁྱོར་བའྤྱི་མཚོ་ལས་བསལ་བའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། །སྐུ་གསུམ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་པར་ཤྱོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གསུང་རབ་དྱོན་ལ་
མཁས། །འཕགས་པ་དགྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྲྤྱིམས་རད་བྱུང་ལྡན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱིས་རང་གཞན་སྤྱིན་བས་
ནས། །བསན་པ་རྤྱིན་ཆྱེན་ཕྱྱོགས་བཅུར་རྒྱས་བྱེད་ཤྱོག །སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྤྱི་སྤྱིའྤྱི་དྱོན་སྱོམ་
གསུམ་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་གྱོང་མ་རྣམས་ཀྤྱི་ལྱེགས་པར་བཤད་པའྤྱི་
གསུང་རབ་ལ་རྒྱུན་རྤྱིང་དུ་གྱོམས་པར་བས་ཤྤྱིང་། ཁད་པར་སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་གསུང་རབ་
མཐའ་དག་ལ་བླྱོ་གྱོས་ཕྱྱོགས་མྱེད་དུ་རྒྱས་ཏྱེ། རང་དང་གཞན་གྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་
སྱོན་ཅྤྱིང་། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའྤྱི་རྤྱིང་ལུགས་པ་མཐའ་དག་གྤྱི་གཙུག་གྤྱི་ནྱོར་བུར་གྱུར་པ། བསན་པའྤྱི་མངའ་
བདག་རབ་འབམས་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྱོའ་ིཞལ་སྔ་ནས་ཀྤྱི་ལྱེགས་པར་བཤད་པའྤྱི་དགའ་སྱོན་རྒྱ་ཆྱེར་མྱྱོང་བ་ལ་
བརྱེན་ནས། ཤཱཀའྤྱི་དགྱེ་སྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་ཆྱོས་བཟང་གྤྱིས། འཛིན་བྱེད་ཀྤྱི་ལྱོ། སྱོན་ཀྤྱི་ཟླ་བའྤྱི་
ཚེས་གངས་བཟང་པྱོ་ལ། འབྲས་ཡུལ་རྱོང་དཀར་སྐྱྱེད་མྱོས་ཚལ་གྤྱི་ཆྱོས་གྲྭ་ཆྱེན་པྱོར་སར་བའྤྱི་ཡྤྱི་གྱེ་པ་ནྤྱི། 
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ལྡན་རྤྱིན་ཆྱེན་གྤྱིས་དག་པར་བགྤྱིས་པའྱོ།།  །། 
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༼༡༠༥༽ 
ཨོཾ་སྭ་སྤྱི། བདྱེ་ཆྱེན་ཡྱེ་ཤྱེས་མཆྱོག་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལས། །རྣམ་ཀུན་སྤྲུལ་པའྤྱི་འྱོད་ཀྤྱིས་འགྱོ་རྣམས་
སྐྱྱོང་། །ཐུབ་བསན་ཀུན་དགའྤྱི་པད་ཚལ་རྒྱས་མཛད་པའྤྱི། །རྒྱལ་མཚན་ལྟར་མཐྱོ་ས་སྐྱ་པ་ལ་འདུད། །མཁྱེན་
པའྤྱི་ལང་ཚོ་རྱེ་བའྤྱི་སྱེག་མས་ཅན། །གསུང་རབ་རྤྱིན་ཆྱེན་རྒྱན་གྤྱིས་རྣམ་པར་སྤུད། །མཁས་མང་སྐྱྱེ་བྱོའ་ི
ཡྤྱིད་འཕྲྱོག་གསུམ་རྱེན་མ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རབ་འབམས་ཆྱོས་རྱེ་རྒྱལ། །གང་གྤྱི་གསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་དཀར་
པྱོའ་ིརྒྱུན། །འགྱོ་ཀུན་དགའ་བའྤྱི་ཀུན་ད་རྒྱས་བྱེད་དུ། །དམ་ཆྱོས་བཟང་པྱོའ་ིའྱོད་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་པར། །སྤྱིན་
མཛད་བླ་མ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ལ་འདུད། །མདྱོ་རྒྱུད་ཆུ་ཀླུང་འདུས་པའྤྱི་མ་དྲྱོས་མཚོ། །སྱོམ་གསུམ་ནྱོར་བུས་
བལྟམས་པའྤྱི་གྱེགས་བམ་མཆྱོག །གསལ་བར་བྱེད་པའྤྱི་ལྱེགས་བཤད་ཆུ་བྱོ་བཞྤྱི། །ཀུན་ཏུ་འབྱེབ་པའྤྱི་རྣམ་
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