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༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཊི་ཀ་བསྟན་པའི་སྡོན་མེ་ལས་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཤད་
བཞུགས་སྡོ།། གང་གིས་འཁྡོར་བའི་སྡོན་སྤངས་ཀྱང་། །འཁྡོར་བའི་གནས་སུ་རྟག་བཞུགས་ནས། །འགྡོ་ལ་བུ་
ལྟར་བརེ་བ་ཡི། །པད་དཀར་འཛིན་དེ་རྟག་པར་རྒྱལ། །སྟག་མྡོ་ཡང་ནི་ཁྡོང་ནས་དུལ་ཞིང་མིག་ནི་རབ་
བཙུམས་རི་དྭགས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནི་ལྡག་པར་བྱེད། །མེས་གཤིན་རབ་དགའ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནི་མདྡོངས་
རྣམས་རབ་བརྐྱངས་ལྟེང་ཀ་རྣམས་ནི་ཚ་བ་བསབ་ཕིར་སྡོང་། །སེང་གེ་ཡང་ནི་གླང་མྡོ་གང་ཞིག་སྡོང་བའི་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་ནི་རང་གི་བུ་བཞིན་སྲུང་བར་བྱེད། །གང་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བྱམས་པའི་གནས་བཅས་ནགས་དང་རི་བྡོའ་ི
ཕུག་ན་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་རྣམས་རྒྱལ། །ཞེས་མཆྡོད་པར་བརྡོད་ནས། གིས་པ། བྱང་སེམས་སྡོམ་པ་མདྡོ་
སེ་བཞིན་བཤད་པ་ལ་སེམས་བསེད་ལ་ན་ཐྡོས་དང་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་གིས་དང་སྡོ་སྡོའ་ིདབྱེ་བ་བསྟན་
པས་མཚམས་སྦྱར། ཐེག་ཆེན་ལུགས་གིས་ཀྱི་ཐུགས་བསེད་ཚུལ་མ་འདེས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་
བཤད། གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་
མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སེམས་བསེད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྱི་སེམས་ཤིག་ལ་བྱེད་ལ། དེ་ལ་ནི་ན་
ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་
བསེད་གིས་ཡྡོད་ལ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཏེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། ན་ཐྡོས་དག་
བཅྡོམ་དུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་སུ་སེམས་
བསེད་པའྡོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅིག་ནི་ན་ཐྡོས་སུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་
སེམས་བསེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་
མཱ་ར་ནི་ན་ཐྡོས་རང་རྒྱུད་པའི་སེམས་བསེད་ལ་རིགས་ངེས་མ་ངེས་ཀྱི་སྡོ་ནས་གསུམ་དུ་འབྱེད་མྡོད། དེ་ལྟ་ན་
གཞན་གིས་ལ་ཡང་གསུམ་དུ་འབྱེད་པར་མཚུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མས་སུ་
ལེན་པ་ནི་དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ནུབ་པས་ན། དེའི་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་སྡོད་པ་ཉུང་བའྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཡྡོད་དེ། ཁྡོད་ལ་དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་
བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གིས་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་
དང་པྡོ་ནི། ནམ་མཁའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོའ་ིརེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ནས། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་
དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ཛེ་ཏཱ་རི་དང་། ཇྡོ་བྡོ་པུཎྱ་ཤི་ལ་སྡོགས་པའི་ཕག་ལེན། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་ཕག་ལེན་དུ་
མཛད་པ་འདི་ཡིན་ལ། གཞུང་ནི་བསབ་བཏུས་དང་། སྡོད་འཇུག་དང་། ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆྡོ་ག་རྣམས་ལས་
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གསུངས་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་འགའ་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། རེ་བཙུན་
བྱམས་པ་ནས། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ལས་བརྒྱུད་དེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཙནྡྲ་གྡོ་མིའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཇྡོ་བྡོ་
རེའི་ཕག་ལེན་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བཀའ་གདམས་པ་ལ་སྡོགས་པས་མཛད་པ་འདི་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ། 
རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བྡོ་ཐབས་མཁས་ཡིན་པར་བསྟན། ཐབས་ལྟར་སང་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་
བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བྡོར་བསྟན། ཐབས་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྡོགས་བྱང་མི་ཐྡོབ་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ཚུལ་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་བསྡུས་ཏེ་བསྟན། ཐ་མར་མས་ལེན་གི་གནད་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཀུན་རྡོབ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག དྡོན་དམ་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། དབུ་སེམས་ཀྱི་ལུགས་གིས་སྡོ་སྡོར་ངེས་
པའི་ཤེས་བྱེད་དགྡོད། སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་དེ་སེ་བྡོ་ཕལ་པྡོ་ཆེ་ལ་བྱས་ཀྱང་མི་སེ་བར་བསྟན། དབུ་མའི་
ལུགས་དེ་སེ་བྡོ་ཕལ་པྡོ་ཆེ་ལ་བྱས་ན་སེ་བའི་ཤེས་བྱེད་བསྟན། ཤེས་བྱེད་དེ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ 
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༼༥༽ 
ལ་མཚུངས་པའི་རྡོད་པ་སྤང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ལེན་ཚུལ་དངྡོས་བསྟན་པ་དང་ལྔའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། དབུ་སེམས་དེ་གིས་ལྟ་བ་གྡོང་འྡོག་ཐ་དད་པས། དེ་དང་ཟུང་དུ་སེལ་རྒྱུའི་སེམས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡང་ནི་ཐ་
དད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་
སྡོམ་པ་ཡིན་དགྡོས་ལ། དབུ་མ་ལུགས་ལ་ནི་སྡོན་འཇུག་གིས་ཀའི་སྡོམ་པ་སྲིད་ཅིང་། སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་
ནི་འཇུག་སྡོམ་དང་ཟུང་དུ་མ་འབྲེལ་ན་དམན་པར་ལྟུང་སྲིད་ལ། ཅིག་ཤྡོས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ནི་སྡོན་པའི་སྡོམ་པ་
ཙམ་དང་སེལ་བས་ཀྱང་དམན་པར་མི་ལྟུང་སྟེ། སྡོས་མེད་རྡོ་རེའི་ཚིགས་རྐང་ལས། །ཆྡོས་ཀུན་སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་
པ་ན། །འགྡོ་ལ་སིང་རེ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྡོ། །འདི་ནི་ཁྡོ་བྡོའ་ིབླ་མ་འབའ་ཞིག་གི་ལེགས་
པར་བཤད་པ་སྟེ། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་གཞན་སུས་ཀྱང་མ་རྟྡོགས་སྡོ། །དེ་ལྟར་འཆད་ཤེས་ན། ཙོང་ཁ་པས་
གཞུང་འདི་ལ་སྡོན་བརྡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་མི་འཇུག་པར་གྲུབ་བྡོ། །ཆྡོ་ག་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་ལུགས་ལ་
སྦྱྡོར་བའི་དུས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་ལ། ཅིག་ཤྡོས་ལ་མི་དགྡོས། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་
སྦྱྡོར་བའི་དུས་སུ་བར་ཆད་དི་བ་སྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས། ཅིག་ཤྡོས་ལ་མི་དགྡོས། དངྡོས་གཞི་ལ་དབུ་མ་ལུགས་ལ་
སྡོན་འཇུག་གི་སྡོམ་པ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལེན་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་འཇུག་པའི་སྡོམ་པ་ཁྡོ་ན་ལེན་པར་བྱེད་
དྡོ། །མཇུག་གི་ཆྡོ་ག་ལ། དབུ་མ་ལུགས་ལ་རང་གཟེངས་བསྟྡོད་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་བསྡོམ་དུ་གཞུག་པ་
རྣམས་བྱེད་ལ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་མཁེན་པར་ 
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༼༦༽ 
གསྡོལ་བ་ཙམ་མཛད་དྡོ། །འདིར་གྡོ་ཊིཀ་པ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཐྡོག་མར་སྡོན་པའི་སྡོམ་པ་བླངས་
ནས། དེའི་རེས་སུ་འཇུག་སྡོམ་ལེན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་མྡོད། དེ་ལྟ་ན་ལུགས་གིས་ཀྱིས་སེམས་བསེད་སྡོམ་པའི་ངྡོ་
བྡོ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་པས་སྡོན་སེམས་བཏང་བ་ར་ལྟུང་དུ་བཞེད་པར་ཐལ་བ་
དང་། ལྟ་བ་ཐ་དད་པས་ཆྡོ་ག་ཐ་དད་དུ་འཇྡོག་པ་ལ་འབྲེལ་མེད་པར་འགྱུར་བས། ཙོང་ཁ་པའི་རེས་སུ་འཇུག་
པར་གསལ་ལྡོ། །གང་ལས་བླང་བའི་ཡུལ་མི་འད་བ་ནི། སེམས་ཙམ་པ། བླ་མ་སྡོམ་ལ་གནས་ཤིང་
མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བླང་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་ཁད་ཆྡོས་དང་ལྡན་པ་དགྡོས་ལ། ནུས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
པའི་དྡོན་ནི། ཆྡོ་གའི་སྐབས་སུ་ཕྡོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་བ་ལ་སྡོགས་
པའི་ཆྡོ་ག རྒས་པ་དང་ན་བ་ལ་སྡོགས་པའི་དབང་གིས་མི་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའྡོ། །དབུ་མ་ལུགས་ནི། སྡོད་
འཇུག་ལས། རྟག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ནི། །ཐེག་ཆེན་དྡོན་ལ་མཁས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
བརྟུལ་ཞུགས་མཆྡོག །ཅེས་སྡོ། །རྒྱ་དཔེ་ལས། བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཞེས་པར་ཡྡོད་དྡོ་གསུངས། སྲྡོག་གི་ཕིར་
ཡང་མི་གཏྡོང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་ནི། གང་གིས་མཚན་ིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ་སྲྡོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་སྤྡོང་ཞེས་པའི་
དྡོན་ནྡོ། །དམིགས་བསལ་ལ་ལུགས་གིས་ཀ་ལ་ཡང་། སྐུ་གཟུགས་སམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་བསམས་ཏེ་
བླང་དུ་རུང་བར་གསུངས་སྡོ། །གང་གིས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ཁད་པར་ནི། དབུ་མ་ལུགས་ནི་སྡོམ་མིན་ཅན་
སྡོགས་འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་སེ་རུང་ལ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་ནི་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་ལ་མཁས་པ། བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་ཞིག་དགྡོས་སྡོ། ། 
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༼༧༽ 
འྡོ་ན་དབུ་མའི་ལུགས་ལ་དངྡོས་གཞིའི་དུས་སུ་སྡོན་འཇུག་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལེན་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 
ཇི་ཙམ་བསྲུང་བར་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་བླངས་ནས་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། བསབ་བཏུས་
ལས། དེ་ཡང་བསབ་པ་གཅིག་བསྒྲུབས་པ་ན། བསབ་པ་གཞན་བསྲུང་བར་མ་ནུས་ཀྱང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། 
དེ་སྐད་དུ། བླྡོ་གྡོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། སྦྱིན་པའི་དུས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟུལ་བ་བཏང་སྡོམས་
ལ་སྡོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། བསབ་པ་འདིའི་ནང་ནས་བསབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་
བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་པས་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་བྱེད་དྡོ། །ཞེས་དང་། སྡོམ་པ་བདག་ིད་ཀྱི་སྟྡོབས་དང་ཡང་
སྦྱར་ཏེ་བླངས་ནས་སྡོམ་པ་གཟུང་བར་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེས་ན་དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་སྡོམ་
ལ་ཡང་། ེས་སྡོད་སྡོམ་པ་དང་། དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་། སེམས་ཅན་དྡོན་བྱེད་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ལ་
སྲྡོག་གཅྡོད་ཙམ་སྤྡོང་བ་དང་། གིས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ལ་སེམས་ཅན་ི་ཚེ་བའི་
དྡོན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ི་ཚེ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོད་པ་ནི། གྡོང་དུ་དངས་པའི་ལུང་དེ་དག་གིས་གྲུབ་བྡོ། །འདིར་གྡོ་
རམ་པས་མཛད་པའི་སི་དྡོན་ལས། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འདི་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་
དབྱེ་ན། སྡོ་ཐར་དང་ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་བའི་བྱང་སྡོམ། ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་བྱང་སྡོམ། དབང་བསྐུར་དང་ཆྡོ་
ག་ཐུན་མྡོང་བའི་བྱང་སྡོམ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ཐམས་ཅད་
དྡོ། །དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་ཡང་། བྱང་
སེམས་ཀྱི་སྡོ་ཐར་དང་མི་འགལ་ཏེ།  



6  པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆྡོག་ལྡན་གི་སྡོབ་མ་དགེ་སྡོང་དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ། 

༼༨༽ 
གང་ལ་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་གི་མཚན་ིད་ཚང་བ་དེ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་མཚན་ིད་ཀྱང་ཚང་ལ། གང་ལ་
བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་མཚན་ིད་ཚང་བ་དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་གི་མཚན་ིད་ཀྱང་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ཕིར་དུ་བསྲུང་བའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་
ཡིན་དགྡོས་ཤིང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ། གཞན་ལ་གནྡོད་པ་སྤྡོང་བས་ཁབ་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་སེམས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོན་འཇུག་གི་སྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དབང་
བསྐུར་གི་སྟ་གྡོན་གི་དུས་སུ་ཐྡོབ་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞིའི་དུས་སུ་ཐྡོབ་
པའི་སགས་སྡོམ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་སྡོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་དྡོ། །འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་དབྱེ་ནི་རེ་བཙུན་ས་ས་པའི་
དགྡོངས་པ་ལྟ་ཅི་སྡོས། གསུང་རབ་ལ་བླྡོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕྡོགས་པ་ལ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང་། རང་ིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
རྟྡོག་པའི་རྟ་དམུ་རྒྡོད་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྲབ་ཀྱིས་མ་འཆུན་པར་ཁ་ཡན་དུ་འཕན་པས། གསུང་རབ་ཀྱི་སེད་ཚལ་
ཆུད་སྡོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བས་དགག་པར་བྱ་སྟེ། འྡོ་ན་བསམ་པ་
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་ཅིང་ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་དགེ་སྡོང་གི་སྡོམ་
པ་ཆྡོས་ཅན། ཤི་འཕྡོས་པས་མི་གཏྡོང་བར་ཐལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ནི། ཁེད་རང་
གི་ཊི་ཀའི་ཤྡོག་བུ་བཅྡོ་ལྔ་པར། དེ་ལྟ་བུའི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ནི་སྡོམ་པ་གཞན་གིས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་ཡྡོད་པའི་
ཕིར། ཞེས་ཁས་བླངས་སྡོ། །མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་
བླངས། ད་དུང་མ་གྲུབ་ན་དངྡོས་འགལ་ཡིན་མྡོད། དེར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྡོན་དུ་ 



བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   7 

༼༩༽ 
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ཕིར་དུ་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་གཞི་བཅས་སྤྡོང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར། ཁབ་པ་སི་དྡོན་དུ་ཁས་བླངས། འདྡོད་ན་ཤི་འཕྡོས་པས་གཏྡོང་བར་ཐལ། ཇི་སྲིད་འཚོ་དང་ིན་ཞག་
གང་རུང་གི་མཐའ་ཅན་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་ཏེ། རྟགས་དང་ཁབ་པ་ནི། ཁེད་རང་
གི་ཊི་ཀའི་ཤྡོག་བུ་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ལྡོག་ཏུ། བསམ་པ་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྡོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་པྡོ་
ལ་སྡོམ་པའི་ལྡྡོག་པ་དང་། ཀུན་སྡོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་གིས་ལས། དང་པྡོ་ནི། ཤི་འཕྡོས་པའི་ཚེ་
གཏྡོང་སྟེ། ཇི་སྲིད་འཚོ་དང་ིན་ཞག་གང་རུང་གི་མཐའ་ཅན་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མ་བཤད་དམ། 
གཞན་ཡང་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཤི་འཕྡོས་པས་མི་གཏྡོང་བར་ཐལ། ཇི་སྲིད་སྲུང་སེམས་མ་མས་ཀྱི་བར་དུ་ཡྡོད་པའི་
ཕིར། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས། འདྡོད་ན་དངྡོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། དགེ་
སྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་རྣམས། །ལྡྡོག་པ་ཤི་བའི་ཚེ་ན་གཏྡོང་། །ཞེས་པའི་ཊི་ཀར། གཞན་དག་དགེ་སྡོང་གི་སྡོམ་
པའི་ལྡྡོག་པ་གཏྡོང་། ངྡོ་བྡོ་མི་གཏྡོང་བར་འདྡོད་པ་ལ་ནི། ཤི་ཡང་དགེ་སྡོང་མི་འདྡོར་ན། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་གནྡོད་
པ་མཐའ་དག་འབབ་པར་འགྱུར་བས་བག་ཡྡོད་པར་བྱྡོས་ཤིག ཅེས་མ་སྨྲས་སམ། གཞན་ཡང་བསམ་པ་ཐེག་
ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དེ་མཚན་མྡོ་འདས་པས་གཏྡོང་ངམ་མི་གཏྡོང་། མི་
གཏྡོང་ན། སེམས་བསེད་ལྡན་པའི་བསེན་གནས་ཀྱང་། ནང་པར་ཕན་ཆད་ཡྡོད་པའི་ཕིར། །རྟག་ཏུ་བསེན་
གནས་བསྲུང་དགྡོས་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ེས་པ་མཐའ་དག་འབབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །གཏྡོང་ན་དེ་ཆྡོས་ཅན།  



8  པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆྡོག་ལྡན་གི་སྡོབ་མ་དགེ་སྡོང་དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༠༽ 
མཚན་མྡོ་འདས་པ་ཙམ་གིས་མི་གཏྡོང་བར་ཐལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་
ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སྡོ། །ཡང་བཤན་པ་ལ་སྡོགས་པ་སྡོམ་མིན་ཅན་རྣམས་སེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་རུང་བར་ཐལ། དེ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་རུང་བའི་ཕིར། འདྡོད་
ན། སེམས་བསེད་སིག་ཅན་ལ་མི་སེ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་ིན་གཅིག་
གི །སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསེད་མཛད། །དེ་ནི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
མིན། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ནི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡིན། །ཞེས་འདྡོན་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འདའི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་
པ་དེ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སར་གསྡོལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསེན་པར་རྡོགས་པའི་སྡོམ་པ་བླངས་
ནས། ཕིས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླང་དུས་ཀྱི་དགེ་སྡོང་གི་སྡོམ་པ་དེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མ་བླངས་གྡོང་དུ་
ཐྡོབ་པར་ཐལ། དགེ་སྡོང་དེའི་རྒྱུད་ལ་སར་དགེ་སྡོང་གི་སྡོམ་པ་སེས་ནས་ཕིས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སེ་བའི་
ཕིར། འདྡོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མ་སེས་གྡོང་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སེ་བར་ཐལ། དེའི་
རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་སྡོང་གི་སྡོམ་པ་དེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མ་བླངས་གྡོང་དུ་ཐྡོབ་པ་གང་ཞིག དེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་
སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོ་གས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ནི་སེང་གེའི་ཕྲུ་གུ་གླང་
ཆེན་ལས་འབྱུང་བ་དང་འད་བས། ཁེད་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་དཔྡོད་ལ་ཤར་བར་གསལ་ལྡོ། །གཞན་ཡང་བྱང་
འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ཕིར་དུ་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བྱང་འཕགས་ཀྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྡོད་ན། ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པར་ཐལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
འདྡོད་ན། དྡོན་ 
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༼༡༡༽ 
དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནི། །ཟག་པ་མེད་པའི་སྡོམ་པ་དང་། །བསམ་གཏན་གི་ནི་སྡོམ་པ་རྣམས། །ངང་གིས་
སེ་ཡིས་ཆྡོ་གས་མིན། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །དེས་ན་གཞུང་གི་དངྡོས་བསྟན་དང་། ཤུགས་བསྟན་གང་དང་
ཡང་མི་མཐུན་པའི་གྲུབ་མཐའ་མང་དུ་བཞག་ནས། ཁྡོ་བྡོ་ནི་ལུགས་འདི་ལ་མི་འཕྡོག་པའི་སྤྡོབས་པ་ཐྡོབ་
པའྡོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་བླུན་པྡོ་འབྲིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཆྡོ་ག་ལ་ལུགས་
གིས་སུ་ངེས་ན། རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་དེ་ལུགས་གང་དང་མཐུན་ཞེ་ན། སིར་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྡོན་དུ་
སྡོང་ཞིང་། དངྡོས་གཞིའི་དུས་སུ་སྡོན་འཇུག་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལེན་པ་ཞིག་སང་ན་དབུ་མའི་ལུགས་དང་། དེ་སྡོན་
དུ་མ་སྡོང་བར་དངྡོས་གཞིའི་དུས་སུ་འཇུག་སྡོམ་རྐྱང་པ་ལེན་པ་ཞིག་སང་ན་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ཞེས་བྱ་ལ། 
དེ་ཡང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་བདག་སབས་མཆི། །ཞེས་སྡོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་གིས་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་
པ་ལེན་པར་ཚད་ལྡན་གི་རྒྱ་གཞུང་དྲུག་ཙམ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་དེ་དབུ་མའི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ངེས་
སྡོ། །ཡང་རྣམ་སང་མངྡོན་བྱང་དང་། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་སྡོགས་ལས་བདག་འབུལ་བའི་སྡོམ་པ་དང་། 
དུས་གསུམ་དུ་སིབ་པ་མེད་པའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཆྡོ་ག་གསུངས་པ་ནི་སགས་ཀྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་
ཏེ། སྡོམ་པ་དེ་དག་ཀྱང་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ལུགས་གིས་སུ་ངེས་པ་ནི་ཀུན་
རྡོབ་སེམས་བསེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྡོ། །འདིར་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོ་ནི། སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཆེན་
པྡོ་ལས་ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞིག མི་མཐུན་ཕྡོགས་སྤྡོང་བའི་སེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞེས་
གསུངས། ཁ་ཅིག་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ཁུངས་མེད་ཅིང་། ཆྡོས་མངྡོན་པ་ 
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༼༡༢༽ 
མི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་བའྡོ། །ཡང་ན་འདིར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་ཁས་
བླངས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སེམས་པ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་དེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཙམ་གི་མཚན་ིད་དྡོ། །དེ་
ལ་ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གིས་སྡོ། །མཚན་ིད་རིམ་པ་
བཞིན། ཐེག་ཆེན་ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསེད་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སེམས་པ་ས་
བྡོན་དང་བཅས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐྡོབ་
པའི་སེམས་པ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཐེག་ཆེན་སྡོན་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། འཇུག་པ་
སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གིས་སྡོ། །མཚན་ིད་རིམ་པ་བཞིན། ཐེག་ཆེན་སྡོན་པ་སེམས་བསེད་མི་མས་
པར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སེམས་པ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་འཇུག་པ་སེམས་
བསེད་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སེམས་པ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པའྡོ། །ལྟུང་བ་དང་
ནི་ཞེས་པ། ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དེ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ནི། བྱང་ས་ལས་གསུངས་པའི་
དྡོན་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལས། ཕམ་པ་འད་བའི་ཆྡོས་བཞི། ེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ར་གསུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རེད་དང་
བཀུར་སྟེར་ཆགས་པ་ཡིས། །བདག་བསྟྡོད་གཞན་ལ་སྡོད་པ་དང་། །སྡུག་བསལ་མགྡོན་མེད་གྱུར་པ་ལ། །སེར་
སས་ཆྡོས་ནྡོར་མི་སྟེར་དང་། །གཞན་གིས་བཤད་ཀྱང་མི་ན་པར། །ཁྡོས་པས་གཞན་ལ་འཚོག་པ་དང་། །ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོ་སྤྡོང་བྱེད་ཅིང་། །དམ་ཆྡོས་འདར་སང་སྟྡོན་པའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལ་དང་པྡོ་གིས་ཆགས་པས་ཀུན་
ནས་བསངས་པ་དང་། །གསུམ་པ་ཞེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྡོ། །བཞི་པ་གཏི་མུག་གིས་ཀུན་ནས་
བསངས་པའྡོ། །གིས་པ་ེས་བྱས་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་གསུམ་མི་མཆྡོད། །འདྡོད་པའི་སེམས་ 
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༼༡༣༽ 
ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག །རྒན་པ་རྣམས་ལ་གུས་མི་བྱེད། །དིས་པ་ལ་ནི་ལན་མི་འདེབས། །མགྡོན་པྡོ་བདག་གིར་མི་
བྱེད་དང་། །གསེར་ལ་སྡོགས་པ་ལེན་མི་བྱེད། །ཆྡོས་འདྡོད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱེད། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཡལ་
བར་འདྡོར། །ཕ་རྡོལ་དད་ཕིར་སྡོབ་མི་བྱེད། །སེམས་ཅན་དྡོན་ལ་བྱ་བ་ཆུང་། །འཚོ་བ་ལྡོག་པ་དང་དུ་
ལེན། །འཕར་ནས་རབ་ཏུ་རྒྡོད་ལ་སྡོགས། །འཁྡོར་བ་གཅིག་ཏུ་བགྡོད་པར་སེམས། །གགས་པ་མ་ཡིན་མི་སྤྡོང་
བ། །ྡོན་མྡོངས་བཅས་དང་འཆྡོས་མི་བྱེད། །གཤེ་ལ་ལན་དུ་གཤེ་ལ་སྡོགས། །ཁྡོས་པ་རྣམས་ནི་ཡལ་བར་
འདྡོར། །ཕ་རྡོལ་བཤད་ཀྱིས་འཆགས་པ་སྤྡོང་། །ཁྡོས་པའི་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག །རེད་བཀུར་འདྡོད་ཕིར་
འཁྡོར་རྣམས་སྡུད། །ཆགས་པས་བྲེ་མྡོའ་ིགཏམ་ལ་བརྟེན། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དྡོན་མི་འཚོལ། །བསམ་གཏན་
སིབ་པ་སྤྡོང་མི་བྱེད། །བསམ་གཏན་རྡོ་ལ་ཡྡོན་ཏན་ལྟ། །ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་སྤྡོང་བར་བྱེད། །རང་ཚུལ་ཡྡོད་བཞིན་
དེ་ལ་བརྡོན། །བརྡོན་མིན་ཕི་རྡོལ་བསྟན་བཅྡོས་བརྡོན། །བརྡོན་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་དགའ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་
སྤྡོང་པར་བྱེད། །བདག་ལ་བསྟྡོད་ཅིང་གཞན་ལ་སྡོད། །ཆྡོས་ཀྱི་དྡོན་དུ་འགྡོ་མི་བྱེད། །དེ་ལ་སད་དང་ཡི་གེ་
བརྟེན། །དགྡོས་པའི་གྡོགས་སུ་འགྡོ་མི་བྱེད། །ནད་པའི་རིམ་གྡོ་བྱ་བ་སྤྡོང་། །སྡུག་བསལ་སེལ་བར་མི་བྱེད་
པ། །བག་མེད་རྣམས་ལ་རིགས་མི་སྟྡོན། །བྱས་ལ་ལན་དུ་ཕན་མི་འདྡོགས། །གཞན་གི་མྱ་ངན་བསང་མི་
བྱེད། །ནྡོར་འདྡོད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱེད། །འཁྡོར་རྣམས་ཀྱི་ནི་དྡོན་མི་བྱེད། །གཞན་གི་བླྡོ་དང་མཐུན་མི་
འཇུག །རྐྱེན་དུ་འབབ་པར་ཚར་མི་གཅྡོད། །རྫུ་འཕྲུལ་བསིགས་ལ་སྡོགས་མི་བྱེད། །ཅེས་པ་རྣམས་
སྡོ། །གངས་འདེན་ 
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༼༡༤༽ 
ཚུལ་ལ་ཞེ་དྲུག་ཏུ་འཆད་པ་དང་། ཞེ་ལྔར་འཆད་པ་དང་། ཞེ་བཞིར་འཆད་པ་དང་། ཞེ་གསུམ་དུ་འཆད་པ་
སྡོགས་ཅི་རིགས་སུ་སང་ལ། དངྡོས་བསྟན་ཞེ་གསུམ་ལས་མི་སང་ངྡོ་། །མཚན་གཞི་རེ་རེ་ལ་ཡང་ྡོན་མྡོངས་
པའི་ེས་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་མེད་པའི་ེས་པ་དང་། ེས་མེད་དེ་གསུམ་གསུམ་ཡིན་ལ། ེས་མེད་ནི། ཇི་སྐད་
དུ། སིང་རེ་ལྡན་ཞིང་བྱམས་ཕིར་དང་། །སེམས་དགེ་བ་ལ་ེས་པ་མེད། །ཅེས་སྡོ། །དབུ་མ་ལུགས་ནི་ནམ་
མཁའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ལྔ། བླྡོན་པྡོ་ལ་ལྔ། ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་བརྒྱད། 
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། ཐུན་མྡོང་སྡོན་སེམས་བཏང་བའི་ར་ལྟུང་གཅིག་སྟེ་བཅུ་དགུའྡོ། །ཞེས་ས་
རབས་པ་རྣམས་གསུང་ངྡོ་། །དེ་དག་ཀྱང་རས་ཀྱི་སྡོ་ནས་བཅུ་བཞིར་འདུས་ཏེ། རྒྱལ་བླྡོན་ཐུན་མྡོང་དུ་བཞི། 
ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ་རེ་རེ་སྟེ་དྲུག །ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་བརྒྱད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ། ནམ་མཁའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་
ལས་གསུངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་གཅིག་བསན་ན་བཅྡོ་
ལྔའྡོ། །དེ་དག་བསབ་བཏུས་ལས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་ནས་གསུངས་པ་ནི་འདི་ལྟར་རྡོ། །ར་བའི་ལྟུང་བ་
འདི་དག་བདེ་བླག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་བརྡོད་
པར་བྱའྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་དཀྡོར་འཕྡོག་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདྡོད། །དམ་པའི་ཆྡོས་ནི་སྤྡོང་
བྱེད་པ། །གིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་དགེ་སྡོང་ལ། །ངུར་སྨྲིག་འཕྡོག་
དང་རེག་པ་དང་། །བཙོན་རར་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་འབེབས་པ་དང་། །མཚམས་མེད་ལྔ་
པྡོ་བྱེད་པ་དང་། །ལྡོག་པར་ལྟ་ 
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༼༡༥༽ 
བ་འཛིན་པ་དང་། །གྡོང་ལ་སྡོགས་པ་འཇིག་པ་ཡང་། །ར་བའི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བླྡོ་སྦྱངས་མ་བྱས་
སེམས་ཅན་ལ། །སྟྡོང་པ་ིད་ནི་བརྡོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ཞུགས་པ་དག །རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལྡྡོག་
པ་དང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྡོངས་སྤངས་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སྦྱྡོར་བ་དང་། །སྡོབ་མའི་ཐེག་པས་ཆགས་ལ་སྡོགས། 
སྤྡོང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞེས་འཛིན། །ཕ་རྡོལ་དག་ཀྱང་འཛིན་འཇུག་དང་། །རང་གི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པ་དང་། 
རེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སྟི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་སྡོད་དང་། །བདག་ནི་ཟབ་མྡོ་བཟྡོད་པའྡོ་
ཞེས། །ལྡོག་པ་ིད་ནི་སྨྲ་བ་དང་། །དགེ་སྦྱྡོང་ཆད་པ་གཅྡོད་འཇུག་དང་། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་སྦྱིན་བྱེད་
དང་། །སྦྱིན་པ་ལེན་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཞི་གནས་འདྡོར་བར་བྱེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇྡོག་གི་ལྡོངས་སྡོད་
ནི། །ཁ་ཏྡོན་པ་ལ་སྦྱིན་པ་རྣམས། །དེ་དག་ར་བའི་ལྟུང་བ་སྟེ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུ། །རི་ལམ་
འཕགས་པ་ནམ་སིང་པྡོའ།ི །མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་བཤག་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཡྡོངས་འདྡོར་
དང་། །ཆགས་དང་སེར་ས་མི་ཟད་པས། །སྡོང་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་དང་། །སིམ་སྟེ་དགའ་བར་བྱེད་པ་
ན། །སེམས་ཅན་ལ་ནི་མི་བཟྡོད་པར། །ཁྡོས་པས་སེམས་ཅན་རེག་པ་དང་། །ྡོན་མྡོངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་
པས། །ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་བརྡོད་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་དཀྡོར་འཕྡོག་པ་
ནས་མཚམས་མེད་ལྔ་པྡོ་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་བར་བཞི་ནི་རྒྱལ་བླྡོན་གི་ཐུན་མྡོང་བ་དང་། ལྡོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པར་བཤད། གྡོང་ལ་སྡོགས་པ་འཇྡོམས་པ་བླྡོན་པྡོའ་ིཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ། བླྡོ་
སྦྱངས་མ་བྱས་ 
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༼༡༦༽ 
ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་འཇྡོག་གི་ལྡོངས་སྡོད་ཁ་ཏྡོན་པ་ལ་སྦྱིན་པའི་བར་བརྒྱད་ལས་དང་པྡོ་པའི་དང་། དེ་ནས་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདྡོར་བ་ཞེས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ནས་གསུངས། ཆགས་དང་སེར་ས་ཞེས་
སྡོགས་གསུམ་བྱང་ས་ནས་གསུངས་པ་སྟེ། འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཞེས་པས་བསྟན་
ནྡོ། །དེས་ན་བྱང་ས་ནས་གསུངས་པ་དེ་དག་བསབ་བཏུས་ནས་གསུངས་པར་འདུ་ཡང་། བསབ་བཏུས་ནས་
གསུངས་པ་ནི་བྱང་ས་ནས་གསུངས་པར་མི་འདུས་ཏེ། དཔེར་ན་སྡོན་སེམས་བཏང་བ་དེ་བྱང་སར་ར་ལྟུང་དུ་མི་
འཆད་པ་བཞིན་ནྡོ། །ཡང་འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་སྤྡོས་ཁང་པ་དང་ཀུ་མཱ་ར་གིས་ཀྱིས། བྱང་ས་ནས་
བཤད་པའི་བཞི་པྡོ་དེར་བསབ་བཏུས་ནས་བཤད་པ་རྣམས་འདུས་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའི་ལུང་འདེན་
པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལུགས་དེ་ནི་གཞུང་འདིའི་ཕྡོགས་སའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་བཙུན་གི་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་
པའི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང་། དེ་བཞི་པྡོར་འདུས་སམ་སམ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་བསྡུས་པར་སང་ཡང་མི་འདུ་སྟེ། 
མདྡོ་ཐ་དད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་ཙོང་ཁ་པས་ལུགས་གིས་ལ། ཆྡོ་ག་དང་
ལྟུང་བ་སྡོགས་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་དེ། དེ་གིས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 
ལུགས་གིས་པྡོ་དེ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཀྱིས་ཕེ་བ་ཡིན་གི། ཆྡོ་ག་ཐ་དད་ཀྱིས་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ལ། 
རང་ལུགས་པ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་ཡྡོད་པའི་བཤད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ལ་མི་སང་
ཞིང་། འགའ་ཞིག་ལུགས་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་དྡོ། །དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། སེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལ་འཇུག་སྡོམ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། དབུ་མ་ལུགས་ལ་སྡོན་འཇུག་གིས་ཀའི་སྡོམ་པ་
བཤད་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་སྟྡོབས་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་སྡོན་སེམས་བཏང་བ་ 
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༼༡༧༽ 
ར་ལྟུང་དུ་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་བྱང་ས་ནས་བཤད་པའི་ཆྡོ་གས་ཐྡོབ་པའི་སེམས་བསེད་སྡོམ་ལྡན་གི་ལས་
དང་པྡོ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་སྡོན་སེམས་བཏང་བའི་ར་ལྟུང་གི་རྟེན་དུ་རུང་བར་ཐལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་ལྡན་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འྡོ་ན་མིར་ཆགས་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་གནས་བརྟན་པའི་སེ་པའི་
བཅས་ལྡན་དགེ་སྡོང་དེ་ཆྡོས་ཅན། མིར་ཆགས་བསད་པའི་ར་ལྟུང་གི་རྟེན་དུ་རུང་བར་ཐལ། ཁྡོད་བཅས་ལྡན་
དགེ་སྡོང་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་དུ། ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའི་ལུང་
ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ནས་ལུགས་འདི་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་དང་། དེར་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས། བསབ་བཏུས་ནས་
གསུངས་པ་རྣམས་ར་ལྟུང་དུ་བཞེད་པ་ལེགས་ཀྱང་། བྱང་སར་གསུངས་པ་བསྡུས་པར་འདྡོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་
ཡིད་བརྟན་མི་སང་། ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་འགལ་ལྡོ། །རྒྱས་པར་ནི་གསེར་གི་ཐུར་མ་དང་། དཔག་བསམ་འདྡོད་
འཇྡོ་ལ་བལྟ་བར་བྱའྡོ། །ཕིར་བཅྡོས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དེ། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་ཀུན་དཀིས་ཆེན་
པྡོ་ནས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ར་བའི་ལྟུང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཏང་བ་རྣམས་བྱུང་ན་སྡོམ་པ་གཏྡོང་
བས་ན་སྡོམ་པ་བླང་དགྡོས་ལ་ཟག་པ་འབྲིང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་གསུམ་ལ་བཤགས་པ་
དང་། ཟག་པ་ཆུང་ངུས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ར་ལྟུང་དང་། ྡོན་མྡོངས་ཅན་གི་ེས་བྱས་རྣམས་ནི་གཅིག་གི་
མདུན་དུ་བཤགས་པས་འདག་ལ། ྡོན་མྡོངས་མེད་པའི་ེས་བྱས་ནི་ཕིས་མི་བྱ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འདག་གྡོ །དེ་
སྐད་དུ་ཡང་། སྡོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བྱ། །ཟག་པ་འབྲིང་ནི་གསུམ་ལ་བཤག །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་
རྣམས། །ྡོན་མྡོངས་མི་མྡོངས་བདག་སེམས་བཞིན། ། 
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༼༡༨༽ 
ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། བསབ་བཏུས་ལས། རི་ལམ་འཕགས་པ་ནམ་སིང་པྡོའ།ི །མདུན་དུ་
འདུག་སྟེ་བཤག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས། ིན་དང་མཚན་མྡོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པྡོ་གསུམ་པ་
འདྡོན་བྱ་ཞིང་། །རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བརྟེན་པས། །ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དེ་ཞི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྡོ། །བསབ་པར་བྱ་བའང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དེ། དབུ་མ་ལུགས་ལ་ནི། སྡོན་འཇུག་གིས་ཀའི་བསབ་བྱ་ལ་སྡོབ་པ་
དང་། སྡོན་པ་རྐྱང་པའི་བསབ་བྱ་ལ་སྡོབ་པ་སྡོགས་ཇི་ཙམ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཙམ་ལ་སྡོབ་པར་གསུངས་ལ། 
སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་ནི། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་བསབ་བྱ་ལ་སྡོབ་པར་
གསུངས་ཀྱི། ཇི་ཙམ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཙམ་ལ་བསབས་པས་ཆྡོག་པར་མ་གསུངས་སྡོ། །འདིར་བསབ་པར་བྱ་བ་སྡོ་
སྡོར་ཡྡོད་ཚུལ་ལ། ས་གདྡོང་པ་ནི་གཞུང་རེན་པར་འཇྡོག་པ་ལས་གཞན་མི་སང་ལ། བསམ་ཡས་པ་བསབ་པར་
བྱ་བ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དེ། སྤང་བྱ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། གྡོ་ཊིཀ་ལས། དབུ་མའི་ལུགས་ལ་སྡོད་འཇུག་
ཏུ། རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་མི་འདུག་ཅིང་། །ཞེས་གསུངས། སེམས་ཙམ་པའི་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པར་ེས་བྱས་བཞི་བཅུ་
ར་གིས་གསུངས་པས་སྡོ་ཞེས་ཟེར། ལུང་ས་མས་བསབ་བྱ་ཐ་དད་དུ་མི་འགྲུབ་སྟེ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་
རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་འདུག་པར་མ་གསུངས་པས་སྡོ། །ལུང་ཕི་མ་ཚིག་ལ་སྡོན་ཆགས་ཏེ། ེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ར་
གིས་སྤང་བྱ་ཡིན་གི་བསབ་བྱ་མ་ཡིན་པས་སྡོ། །གིས་པ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་སེ་བྡོ་ཕལ་
པྡོ་ཆེ་ལ་བྱས་ཀྱང་མི་སེ་བར་བསྟན་པ་ལ། མི་སེ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། སེ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་གིས། དང་
པྡོ་ནི། སེམས་ཙམ་པའི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་ 
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༼༡༩༽ 
པའི་ཆྡོ་ག་ནི་དེང་སང་བྡོད་འདི་ན་བྱེད་པ་མང་མྡོད་ཀྱི། དེ་ནི་སུ་ཡང་རུང་བ་ཡི་གང་ཟག་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་མི་
ལྡན་པ་དང་། ལྡན་ཡང་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྡོད་མི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསེད་པ་རྣམས་
ལ་བྱར་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །རྡོང་པ་ཕག་སྡོར་བ་སྡོགས་ལ་ལ། 
སེ་བྡོ་གླང་ཐང་པ་ཟེར་བ་འགའ་ཞིག་གི་རི་ལམ་དུ། རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཁི་མཐྡོན་པྡོ་ལ་བཞུགས་ནས་ཁྡོམ་ཆེན་
པྡོ་ལ་སེམས་བསེད་བྱེད་པ་རིས་པ་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་
སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའི་ཆྡོ་ག་བྱེད་དེ། རི་ལམ་དེ་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་མིན་ན་
རུང་ཡང་། དེ་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཏེ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་སྟྡོན་པས་སྡོ། །མདྡོ་
ལས། བདུད་སིག་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་ཆྡོས་སྟྡོན་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །དེས་ན་འདི་འདའི་ལུགས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་ནི་དཔལ་
མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྡོན་ལས་ཀྱང་། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་
སེམས་བསེད་འདི་བཀག་པའི་ཕིར། སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྡོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཡིན་ནམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་ཀྱི་མ་མྡོ་ལ་བསབས་སམ། ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་མི་ཤེས་པ་སྡོགས་ལ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་འདི་བྱར་མི་རུང་བར་གསལ་བའི་ཕིར། 
གིས་པ་ནི། ཕག་སྡོར་བའི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག སིར་བླུན་པྡོ་སིག་ཅན་ཡིན་ཡང་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་གའི་གལ་
དེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཅན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་ལ་མཁས་པ་
ཤ་སྟག་ཡིན་ནྡོ་ལྡོ། །ལྡོ་ནི་མ་རངས་པའི་ཚིག་ཅེས་མཛོད་འགེལ་ 
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༼༢༠༽ 
ལས་གསུངས་སྡོ། །འདི་འདའི་ཚིག་ལའང་བདེན་འཛིན་ཡྡོད་པ་ནི་ངྡོ་མཚར་ཏེ། སེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་
ལ་བདེན་ནམ་བརྫུན་དཔྡོད་ཅིག དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་གལ་ཏེ་འདི་འད་བའི་ཚིག་བདེན་ན། དེ་ལས་མི་བདེན་པ་
གཞན་ཅི་ཞིག་ཡྡོད་དེ། མེའི་རང་བཞིན་བསིལ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ཡང་བདེན་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་མདྡོ་ལ་
སྡོགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སན་ཆད་ལུགས་འདི་སྤྡོངས་ཤཤིག 
ཅེས་གདམས་སྡོ། །གིས་པ། དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་སེ་བྡོ་ཕལ་པྡོ་ཆེ་ལ་བྱས་ན་སེ་བར་
བསྟན་པ་ལ། དམ་བཅའ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་གིས། དང་པྡོ་ནི། དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
འདི་སེམས་ཅན་བར་ཤེས་ཤིང་ལེན་འདྡོད་ཡྡོད་པ་ཀུན་གིས་ལེགས་པར་ཐྡོབ་ན། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྒྱུར་འགྱུར་ཞེས། མདྡོ་དང་ཚད་ལྡན་གི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ། ལུང་གི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཁ་འཕང་པ་དང་། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དཔེའི་སྡོ་ནས་སྡོ་སྡོར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལུང་དེ་ཡང་སྡོང་
པྡོ་བཀྡོད་པ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་གྡོང་ཁེར་སིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཤར་ཕྡོགས་སུ་ནགས་
ཚལ་ས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པར། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཚུལ་སང་བ་ཞེས་པའི་ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་
བསྟན་པས་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་སྟྡོང་ཕག་བཅུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
བསྐལ་པ་བཟང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་གྡོང་དཔྡོན་གྱུར་པའི་ཚེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྡོད་
ནམས་འྡོད་དེ་ལ། །ིན་གཅིག་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཀྱང་། །དང་པྡོར་བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་
བསེད་དྡོ། །ཞེས་དང་། ནམ་མཁའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོ་དང་བླྡོན་པྡོ་ལ་འབྱུང་
བའི་ལྟུང་བ་གསུངས་པ་དང་ 
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༼༢༡༽ 
དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པའི་གཙུག་ན་རིན་པྡོ་ཆེས་ཞུས་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྡོད་པ་
ཡྡོངས་སུ་དག་པ་འདི་བསྟན་པ་ན། འཁྡོར་དེའི་ནང་ནས་ལྷ་དང་མིའི་སྲྡོག་ཆགས་ཁི་ིས་སྟྡོང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
དག་པར་རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས། རྒྱལ་པྡོ་ལ་གདམས་པའི་མདྡོ་སེ་ལ་
སྡོགས་རྣམས་སུ་ལྟྡོས་ཤིག་སྟེ། རྒྱལ་པྡོ་ལ་གདམས་པའི་མདྡོ་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་འདི་ལྟར་ཁེད་ནི་བྱ་བ་
མང་བྱེད་པ་མང་བས། ིན་མཚན་དུ་སྦྱིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་ལ་བསབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བས་ན་རྒྱལ་
པྡོ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དད་པ་དང་དྡོན་དུ་གེར་བ་དང་། སྡོན་པ་རྟག་པར་རྒྱུན་
དུ་དན་པར་གིས་ལ་ཡིད་ལ་སྡོམས་ཤིག གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་གིས་ཤིག ཡི་རང་ནས་ཀྱང་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ན་ཐྡོས་དང་རང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་ཅིག ཕུལ་ནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྡོང་དུ་གིས་ཤིག དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པར་གྱུར་བ་ིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྡོས་ཤིག རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་དེ་ལྟར་
བྱེད་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིབྱ་བ་ཡང་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་
པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་སྡོ། །སྡོགས་པའི་སས། ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས་ཀླུ་ཁི་ིས་སྟྡོང་གིས་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་བཤད་དྡོ། །བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་ལུང་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མདྡོ་ཀུན་
ལས་བཏུས་དང་། རིན་ཆེན་འཕེང་བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོའ་ིབསབ་བྱ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་
སྲས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལ་སྡོགས་པས་སྡོབ་དཔྡོན་ཛེ་ཏཱ་
རིས་མཛད་པའི་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆྡོ་ག་ལས། རང་ 
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༼༢༢༽ 
ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་བསབ་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཙམ་ནི་སིག་ཅན་གིས་ཀྱང་སྒྲུབ་ནུས་པར་གསུངས་
སྡོ། །གིས་པ། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དཔེའི་སྡོ་ནས་སྡོ་སྡོར་བསྟན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་འབྲས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནི་བྡོད་ལ་
སྡོགས་པ་གང་བའི་ཡུལ་དུ་མི་སེ་བ་དེ་བཞིན་དུ། སེམས་ཙམ་པའི་ཡང་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་སིག་ཅན་
སྡོམ་མིན་ལྟ་བུ་ལ་མི་སེའྡོ། །ཇི་ལྟར་ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནི་གང་དྡོ་གང་དུའང་སེ་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་
ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་། སིག་པ་ཡྡོད་མེད་བར་ཤེས་ཤིང་ལེན་སེམས་ཡྡོད་པ་ཀུན་ལ་སེ་
བའྡོ། །འདིར་སིག་པ་ཡྡོད་མེད་ཀུན་ལ་སེ་བར་གསུངས་པ་ནི་སྡོན་པ་རྐྱང་པའི་སྡོམ་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ཏེ། 
རྒྱལ་པྡོ་ལ་གདམས་པའི་མདྡོ་གྡོང་དུ་དངས་པ་ལས་དེ་ལྟར་གསལ་བས་སྡོ། །སྡོན་པ་རྐྱང་པའི་སྡོམ་པ་དེ་ནི་
བྱང་ས་ནས་བཤད་པའི་ར་ལྟུང་བཞི་པྡོས་ཀྱང་གཏྡོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས། 
དཔེར་ན་རྡོ་རེ་རིན་པྡོ་ཆེ་ནི་ཆག་ཀྱང་གསེར་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྡོན་ཞིང་། རྡོ་རེ་རིན་པྡོ་ཆེའི་མིང་
ཡང་མི་འདྡོར་ལ། དབུལ་བ་ཡང་རྣམ་པར་བཟྡོག་གྡོ །དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་སེམས་བསེད་པའི་རྡོ་
རེ་རིན་པྡོ་ཆེ་ནན་ཏན་དང་བྲལ་ཡང་། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྡོན་
ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཡང་མི་འདྡོར་ལ། འཁྡོར་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་བཟྡོག་
གྡོ །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །བཞི་པ། ཤེས་བྱེད་དེ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་མཚུངས་པའི་རྡོད་པ་སྤང་བ་ནི། 
གལ་ཏེ་སར་དངས་པའི་མདྡོ་དེ་དག་ལས་བཤད་པའི་གཞུང་དེ་སེམས་ཙམ་པའི་ཡང་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
སེ་བྡོ་ཀུན་ལ་སེ་བའི་ལུང་དུ་ཅི་འགལ་ཏེ་མི་འགལ་ལྡོ་སམ་ན། དེ་ནི་ལུང་གི་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བ་
ཕན་ 



བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   21 

༼༢༣༽ 
བཞེད་འདིས་སྡོན་གྡོང་དཔྡོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྡོད་ནམས་འྡོད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ིན་
གཅིག་གི་བར་སྲྡོག་གཅྡོད་ཙམ་སྤྡོང་བའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཀྱང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཆྡོ་ག་
མཛད་ལ། ིན་གཅིག་ཙམ་སྲྡོག་གཅྡོད་ཁྡོ་ན་སྤྡོང་བ་དེ་ནི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །མདྡོ་
ནི་གྡོང་དུ་དངས་ཟིན་ཏྡོ། །ཧྡོར་པར་ལ་ཚིག་རིང་ཐུང་མི་མམ་པ་བྱུང་བ་ནི་མཆན་དཀྱུས་ལ་ཤྡོར་བ་ཡིན་
ནྡོ། །ཞེས་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པ་གསུང་ངྡོ་། །དེ་ལ་སྡོགས་པ་གྡོང་དུ་དངས་པའི་འཐད་པ་རྣམས་དབུ་མའི་
ལུགས་ལ་སྦྱྡོར་བ་འཐད་མྡོད་ཀྱི། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་སྦྱྡོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །དེའི་ཤེས་བྱེད་
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་སེ་བའི་རྟེན་དུ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་ལྡན་དགྡོས་པས་
སྡོ། །ལྔ་པ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ལེན་ཚུལ་དངྡོས་བསྟན་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སེམས་
ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དེ་ལེན་པར་འདྡོད་ན་ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་རིས་
བདུན་གང་རུང་ལྡོངས་ལ། དེའི་རེས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྡོད་ལ་སྡོབས་ཤིག བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་བསབ་པ་ལ་དད་ཅིང་གེན་པྡོས་སྒྲུབ་པར་ནུས་ན་ཕིས་ནས་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྡོངས་ཤིག་ཅེས་
དེ་ལྟར་བྱང་ས་དང་ལམ་སྡོན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་འདིར་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་རྟེན་དུ་དགྡོས་པར་
བཤད་པ་དང་། རེ་བཙུན་གི་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་མི་དགྡོས་པར་བཤད་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། 
འདིར་དགྡོས་པར་བཤད་པ་ནི་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་ལ་དགྡོས་ལ། ཅིག་ཤྡོས་ནི་སེམས་
བསེད་ཙམ་གི་རྟེན་ལ་མི་དགྡོས་པར་དགྡོངས་སྡོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བྡོན་
རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་སད་པར་བྱས་པའི་སྡོ་ནས་འཇྡོག་པར་ 
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༼༢༤༽ 
འདྡོད་ན། སྦྱྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གི་ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡི་སྡོ་ནས་དབུ་མ་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་
བཞིན་གིས་ཤིག་སྟེ། དེ་རྟེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕིར། གིས་པ། དྡོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ་ལ། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་ག་ཙམ་གིས་མི་སེ་བའི་དམ་བཅའ་མདྡོར་བསྟན། སེ་བ་ལ་གནྡོད་བྱེད་
བརྡོད། མདྡོ་རྒྱུད་ལས་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྡོན་
དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕྡོགས་ས་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་བསྟན་རིམ་འགའ་ཞིག་དང་། རེ་ཕག་མྡོ་གྲུ་
པའི་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་ཡི་གེ་ལས། སྤང་སྐྡོང་ཕག་རྒྱ་པར་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་
ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། སགས་ཆྡོག་ལན་གསུམ་བརྡོད་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་གཟེངས་བསྟྡོད་
པ་དང་སྡོ་བ་སེད་པའི་ཚིག་སྦྱར་བའི་ཆྡོ་ག་མཛད་ནས། ལུགས་དེ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཞེད་
དྡོ། །དེ་འགྡོག་པ་ནི། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཆྡོས་ིད་བསྡོམས་པའི་སྟྡོབས་ཀྱིས་སེ་མྡོད་ཀྱི་ཆྡོ་
གའི་སྡོ་ནས་འདི་མི་སེ་སྟེ། སེ་བ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལུང་རིགས་ཀྱིས་གནྡོད་པས་སྡོ། །གིས་པ་ལ། 
རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་དང་། །ལུང་རིགས་ཀྱི་གནྡོད་བྱེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་སེ་ན་ནི། དེ་
ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བར་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསེད་དུ་འགྱུར་རྡོ། །འདི་ལ་སྦྱྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་ཚང་
བའི་ཆྡོ་ག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་མེད་དེ། འདི་ནི་ཆྡོས་ིད་དྡོན་དམ་པ་བསྡོམས་པའི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཐྡོབ་པ་ཞེས་
བྱ་བའི་སེམས་བསེད་ཡིན་པའི་ཕིར། །རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆྡོ་ག་འདི་མི་མཛད་ལ། གལ་ཏེ་
མཛད་ཀྱང་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ 
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༼༢༥༽ 
སེད་ནུས་ཀྱི་ཆྡོ་གར་མི་འགྱུར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འདི་འདའི་རིགས་ཅན་གི་ཆྡོས་ལུགས་ཀུན་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པའི་གཟུགས་བརན་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་ཡིན་པས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དཔེར་ན་ཆུ་ལུད་
དང་ས་བྡོན་འདེབས་པ་དང་ཡུར་མ་ལ་སྡོགས་པའི་སྡོ་ནམ་ཞིང་པས་བྱ་བར་ནུས་མྡོད་ཀྱི། དེའི་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་
དང་སྡོང་བུ་དང་སེ་མ་སྡོགས་ཞིང་ལས་འབྱུང་གི ཞིང་པའི་མི་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཀུན་རྡོབ་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའི་སྡོམ་པ་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་སེད་པར་ནུས་ཀྱི། དྡོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེད་
དང་ཟག་པ་མེད་པའི་སྡོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་ནི་སྡོམ་པ་དང་སྡོགས་པས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྡོམས་
འཇུག་ལྟ་བུ་ངང་གིས་ཏེ་བསྡོམས་པ་ལས་སེ་ཡི། ཆྡོ་ག་ལས་སེ་བ་མ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀྱང་དྡོན་དམ་སེམས་
བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་མ་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྔ་པ་ལས། སྡོབ་མ་བཟང་པྡོ་སྐལ་ལྡན་མན་ངག་
ཐྡོབ། །ཐལ་སྦྱར་ལག་པར་མེ་ཏྡོག་འཛིན་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དྡོན་དམ་ཞེས་བྱ་བ། །བླ་མ་ལས་ནི་
སར་ཡང་བླང་བར་བྱ། །ཞེས་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། གསེར་གི་ཐུར་མར་བལྟ་བར་བྱའྡོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆྡོ་
གའི་སྡོ་ནས་སེ་བ་ནི་མེད་པས། འདི་ལ་རེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་མ་གསུངས་སྡོ། །འྡོ་ན་འདི་ལ་སྦྱྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་
གི་ཞེས་སྦྱྡོར་དངྡོས་ཀྱང་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདིར་རེས་ཞེས་པ་ལ་ནུས་པ་འདྡོན་དགྡོས་ཏེ། ཐུབ་པ་
དགྡོངས་གསལ་ལས། བླུན་པྡོ་དག་གིས་ཀྱང་ཆྡོས་ནས་བཤད་པའི་སེ་སྡོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དབང་བསྐུར་
ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོ་ག་ཟབ་མྡོ་མ་མཐྡོང་བར་མ་བཤད་པའི་སྡོན་འཇུག་གི་སེམས་བསེད་ལ་གསང་སགས་ཀྱི་ལྷ་
བསྡོམ་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ལ་རེས་བརྡོད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བྱེད་པ་སྡོགས་ 
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༼༢༦༽ 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པ་བྱེད་པ་དེ་དག་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་མིག་མི་
གསལ་བ་ཞུགས་པ་དང་འདའྡོ། །ཞེས་བྱམས་པས་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་བཤད་པའྡོ། །དེས་ན་
ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ནི་དམ་པ་གསུམ་གིས་ཟིན་པའི་སེམས་བསེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། སགས་ལུགས་ཀྱི་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ནི། སེམས་ཀྱི་རྡོ་རེ་དེ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་
པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་ལ་བྱེད་ལ་དེ་གིས་ཀ་ཡང་ས་དང་པྡོ་ནས་མངྡོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་
ཁད་པར་མེད་དྡོ། །འདི་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་མི་སེ་བར་གསུངས་པ་ལ། བུ་སྟྡོན་རིན་པྡོ་
ཆེས། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་གས་མི་སེ་ན་དབང་བཞི་པའི་རྟྡོགས་པ་ཆྡོ་གས་མི་སེ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུང་བར་གགས་ཀྱང་། མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་མ་ཡིན་ལ། སྐབས་དེར་མཚོན་
བྱ་དྡོན་གི་ཡེ་ཤེས་སེ་བ་སྲིད་མཐའ་མ་བཀག་ཙམ་ཡིན་མྡོད། དེ་ཙམ་གིས་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་གས་སེ་
བར་མི་འགྲུབ་སྟེ། གལ་ཏེ་འགྲུབ་ན། མཐྡོང་ལམ་ཡང་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་སེ་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྡོ། །ཡང་གྡོ་རམ་པའི་
སི་དྡོན་དུ། །དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་གས་ལེན་པའི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་ཅེས་ས་བཅད་བྱེད་པ་ནི། རིམ་པ་ལྔ་
པའི་གཞུང་གྡོང་དུ་དངས་པ་དང་འགལ་ལ། དེང་སང་འདིའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ནི། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་
གས་སེའྡོ་ཞེས་བླ་བརྡོལ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དྡོ། །དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་གས་མི་སེ་བ་འདི་དག་གི་འཐད་
པ་སྟེ་རིགས་པ་དང་བཅས་པ་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་གསུངས་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་སྡོམ་རིམ་དུ་
དགྡོངས་འགེལ་གི་མདྡོ་དངས་པ་ལས། དྡོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ 
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༼༢༧༽ 
ལས་འདས་པ། སྡོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དྡོན་དམ་པའི་སྡོད་ཡུལ་དི་མ་མེད་པ། མི་
གཡྡོ་བ་རླུང་མེད་པའི་མར་མེའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་མི་གཡྡོ་བའྡོ། །དེ་འགྲུབ་པ་ནི་རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐྡོང་གི་རྣལ་འབྱྡོར་གྡོམས་པ་ལས་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། དྡོན་དམ་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམས་པའི་སྟྡོབས་ཀྱིས་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ། མདྡོ་
རྒྱུད་ལས། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནི། སྤང་སྐྡོང་ཕག་རྒྱ་པ་སྡོགས་
ལས། དྡོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་གལ་ཏེ་བརྒྱ་ལ་གསུངས་སྲིད་ན་ཡང་
དེ་ནི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་གི་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་སེད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་སྦྱིན་པ་གཏང་བར་བྱའྡོ། །ཚུལ་
ཁིམས་དམ་པ་བསྲུང་བར་བྱའྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པར་བྱའྡོ། །དེ་ལ་སྡོགས་པའི་ལུང་ལས། 
བརམ་པར་བྱ་ཞིང་དབྱུང་བར་བྱ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གཞུག་པར་བྱ། །འདམ་བུའི་ཁིམ་ན་གླང་ཆེན་
བཞིན། །འཆི་བདག་སེ་ནི་གཞྡོམ་པར་བྱ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཀུན་དམ་བཅའི་ཚིག་ཙམ་ིད་ཡིན་གི་ཆྡོ་
གའི་སྡོ་ནས་སེད་པར་སྟྡོན་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་པ་
ཙམ་གིས་ཚོགས་མ་བསགས་པར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྡོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆྡོས་དང་འཇིག་རྟེན་གི་
བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆྡོ་གའི་ཚིག་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པས་ཆྡོ་ག་ཡང་ནི་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཀྱེ་མ་
ནི་ངྡོ་མཚར་བ་དང་བརེ་བའི་ཚིག་གྡོ །འཇིག་རྟེན་བླུན་པྡོ་འདི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ་འདུལ་
བ་ནས་བཤད་པའི་ཆྡོ་ག་དང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལུགས་ཐ་དད་དང་། གསང་སགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དང་
རིམ་གིས་ལ་སྡོགས་པ་དགྡོས་པ་ཀུན་བྡོར་ནས། མ་གསུངས་པའི་མདྡོ་བསྐུལ་ 
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༼༢༨༽ 
རིང་མྡོ་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་སེམས་བསེད་སེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ལ་རེས་ཀྱི་ཆྡོ་
ག་དང་། ཕག་མྡོ་བར་བཞིའི་དབང་ལ་སྡོགས་པ་མ་གསུངས་བཞིན་དུ་ནན་གིས་འཚང་ཞིང་བྱེད་པ་ནི། འདི་འད་
ཅིར་འགྱུར་བརྟག་དགྡོས་ཏེ། སན་པ་གཡྡོ་ཅན་གིས་ནད་པ་ལ་ཕན་པའི་སན་བྡོར་ནས་མི་ཕན་པ་གཏྡོང་བ་ལྟར་
སེམས་ཅན་ལམ་ལྡོག་པ་ལ་འཁིད་པས་སྡོ། །འྡོན་ཀྱང་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་སེ་
བ་ཡྡོད་དྡོ། །གིས་པ། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་
ལྟར་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ་གིས་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཐ་དད་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀྱང་
ཐེག་ཆེན་དབུ་སེམས་ཀྱི་ལུགས་ཀུན་མཐུན་པར་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་མུ་བཞི་གསུངས་ཏེ། ལྟུང་མེད་དང་། 
ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་དང་། ལྟུང་བ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན་ཞེས་བྱ་བ་བཞི་གསུངས་སྡོ། །དེ་
དག་གང་ཞེ་ན། བསམ་པ་དག་པ་སྟེ་དད་སྡོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་སྦྱིན་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བ་མེད་དེ་བསམ་སྦྱྡོར་གིས་ཀ་དག་པའི་ཕིར། བསམ་པ་ངན་པ་ཞེ་སང་སྡོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་
བསངས་པའི་སྲྡོག་གཅྡོད་པ་དང་སྡོགས་པས་མ་བྱིན་ལེན་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 
གཞན་ལ་གནྡོད་པས་ནའྡོ། །མདྡོར་ན་སེམས་ཀྱི་ཕན་གནྡོད་ཀྱི་འཕེན་པ་ལས་གཞན་པ། བསམ་སྦྱྡོར་གིས་ཀ་
མི་དགེ་བས་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་བའི་སེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སིང་རེས་བསད་པ་དང་སྡོགས་
པས་རེངས་པར་བྱས་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྲྡོག་བཅད་པས་ལྟུང་བ་
ལྟར་སང་ཡང་། ཀུན་སྡོང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་དེད་དཔྡོན་སིང་རེ་ཆེན་
པྡོས་ཚོང་པ་ 
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༼༢༩༽ 
གཡྡོ་ཅན་བསད་པ་བཞིན་ནྡོ། །གསད་པར་བྱ་བ་མཐྡོང་ངམ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། ཤེས་བཞིན་དུ་མཐྡོང་ཞེས་སྨྲ་བ་
ཆྡོས་ཅན། ལྟུང་བ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཏེ། བརྫུན་མ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་གཞན་
ལ་གནྡོད་པས་ནའྡོ། །མདྡོར་ན་སེམས་ཀྱི་ཕན་གནྡོད་ཀྱི་འཕེན་པ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་བ་དང་སིག་པ་ཡྡོད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་འཕགས་པ་ལྷའི་རྣལ་འབྱྡོར་གི་ས་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཡིས། །དགེ་བའམ་ཡང་ན་མི་དགེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ིད་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཕིར་སེམས་དེ་གཙོ་བའི་
ཕིར། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མདྡོ་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀྱང་དགེ་སིག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་སེམས་གཙོ་ཆེ་
བ་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་དཀྡོན་མཆྡོག་སིན་ལས། དགེ་བའམ་འྡོན་ཏེ་མི་དགེ་བའི། །ལས་ནི་
སེམས་ཀྱིས་བསགས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཆྡོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྡོ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
སེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་སྡོ། །བཤེས་སིང་ལས། ཁྡོད་ཀྱི་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅིག་བཅྡོམ་ལྡན་
གིས། །སེམས་ནི་ཆྡོས་ཀྱི་ར་བ་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ནག་པྡོ་པས་དག་ནག་གི་འགེལ་
པར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དངས་པ་ལས། མཆྡོག་གསུམ་ཡྡོན་ཏན་རིགས་པར་འགྱུར། །བདུད་རི་ཡིད་འྡོང་འཁྡོར་ལས་
བརྒལ། །འབྲས་བུ་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐྡོབ། །དེ་ཕིར་དམ་པའི་ཞལ་ལས་ནི། །གསུངས་པའི་བྱ་བ་སིག་ཀྱང་
བྱ། །དམ་པའི་ཞལ་ལས་མ་གསུངས་པའི། །དགེ་བའང་མཁས་པས་སྤང་བར་བྱ། །ཞེས་སྡོ། །གསུམ་པ། ཐ་
མར་མས་ལེན་གི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་སུན་དབྱུང་བ་གིས། དང་པྡོ་
ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལ་དང་པྡོར་བདག་ 
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༼༣༠༽ 
གཞན་མམ་པར་སྡོམ་པ་དང་། བདག་གཞན་བརེ་བ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། བདག་དང་གཞན་
དུ་མམ་པ་ནི། །དང་པྡོ་ིད་དུ་འབད་དེ་བསྡོམ། །བདེ་དང་སྡུག་བསལ་མམ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་
གཞན་བསྲུང་བར་བྱ། །དེ་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བ་ནི། །བདག་བདེ་གཞན་གི་ཞེས་སྡོགས་འཆད་པར་འགྱུར་
བ་རྣམས་སྡོ། །དེ་ལ་འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག རྡོ་རེའི་གསུང་རང་གཞན་བརེས་པས་ེས་པར་འགྱུར་བའི་སྐབས་
ཡྡོད་བྱ་བ་འདི་བཞུགས། དེས་ན་རང་གཞན་བརེ་བ་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དགྡོངས་མ་ཡིན། རེ་རིན་པྡོ་ཆེ་རྟག་
པར་ཞབས་བསྙུང་བ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས། ཁྡོ་བྡོ་སྡོན་དད་པ་ནི་ཆེ། ཤེས་རབ་ནི་ཆུང་བས། རྟག་པར་གཞན་གི་
སྡུག་བསལ་བདག་ལ་སིན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་མཐའ་བཙན་པས་ད་ལྟ་རྟག་པར་ཞབས་
བསྙུང་བ་དེས་ལན། ཞེས་གསུངས། འྡོན་ཀྱང་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་རྒྱུད་ཚོད་ཅུང་ཟད་མཐྡོ་བས་བཟྡོད་དམ་
སམ་ན། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ས་དྲུག་པ་བ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་དུས་ལ་མ་བབ་པར་མིག་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་ན་
ཐྡོས་པར་ལྟུང་བའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ས་བདུན་པ་མན་
ཆད་དུ་བསྡོམ་དུ་མི་རུང་ཞེས་སུ་སྨྲའྡོ། །འདིའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་སྐད་ལྡོ་སྟེ། བདག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་བྱིན་ནས་
ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བླངས་པར་གྱུར་ན། སྡོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐའ་ནི་བཙན་པའི་ཕིར་
བདག་ནི་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ལམ་བསྡོམ་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་དེས་ན་འདི་འདའི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྡོམ་པ་དེ་དག་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པས་ནྡོར་བ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཡིན་ནྡོ་
ལྡོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྡོགས་ས་ཞིབ་ཏུ་མ་ 
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༼༣༡༽ 
བརྟགས་པར་བདག་གཞན་བརེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྡོམ་དུ་མི་རུང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལྟ་བུའི་བཤད་པ་
བྱས་པ་ནི་ཕྡོགས་སའི་ནམ་མ་ལངས་པའྡོ། །འྡོ་ན་གཞུང་ིད་དུ་དེ་ལས་མི་འབྱུང་ངྡོ་སམ་ན། ཚིགས་བཅད་
སྦྱར་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དེ་ཙམ་གིས་ཆྡོག་ན་ཊི་ཀ་རྡོམ་དྡོན་ཡང་མེད་དྡོ། །གིས་པ་ལ། རིགས་པ་
དང་འགལ་བ། ལུང་དང་འགལ་བ། དེས་གྲུབ་པའི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེའི་དྡོན་འདི་ལྟར་བསམ་ཞིང་བརྟག་
པར་བྱ་སྟེ། ས་བདུན་མན་ཆད་དུ་བསྡོམ་པའི་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་དགེ་བ་ཡིན་ནམ་
སིག་པ་ཡིན་ཞེས་བརྟག་པར་བྱའྡོ། །གལ་ཏེ་དགེ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་འགལ་
ལྡོ། །གལ་ཏེ་སིག་པ་ཡིན་ན་དུག་གསུམ་གང་རུང་གིས་བསེད་པའི་ལས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་བདག་
གཞན་བརེ་བ་དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྡུག་བསལ་ག་ལ་འབྱུང་སྟེ་མི་འབྱུང་ངྡོ་། །སྡོན་
ལམ་མཐའ་བཙན་པའི་ཁབ་པ་ཡང་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་བླྡོ་སྦྱྡོང་བའི་གནས་མིན་གི་སྡོན་ལམ་འགའ་
ཞིག་མཐའ་མི་བཙན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྡོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཙན་ན། དེད་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་རྒྱུན་དུ་
ཀླད་ནད་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀླད་ནད་བདག་ལ་སིན་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྡོན་
ལམ་བཏབ་པས་སྡོ། །དེ་ཡང་། སྡོན་ཝ་ར་ཎ་སིར་དེད་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་ཞེས་བྱ་བས་མའི་མགྡོ་ལ་བགྡོམས་
པས་རྡོག་པ་ཅུང་ཟད་ཕྡོག་པས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་ལྕགས་ཀྱི་ཁང་པར་མགྡོ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་མེ་རབ་ཏུ་
འབར་བ་འཁྡོར་ཞིང་དེའི་ཀླད་པ་རྣམས་འཐྡོར་བའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་མྱྡོང་བ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀླད་
ནད་བདག་ལ་སིན་པར་གྱུར་ཅིག གཞན་ 
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༼༣༢༽ 
སུ་ཡང་འདིར་འྡོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་དེ་ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་
ལ་འཕགས་ནས། དེ་ཤི་འཕྡོས་ཏེ་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་ནང་དུ་སེས་སྡོ་ཞེས་ལུང་དང་གང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་བརྡོད་ལས་
གསུངས་སྡོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་སྡུག་བསལ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་གཞན་
བརེ་བ་སྡོམ་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱང་། །ཞེས་འབྱུང་
ངྡོ་། །ཐལ་འགྱུར་འདིས་མི་གནྡོད་དེ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྡུག་བསལ་གིས་མི་གདུང་བས་སྡོ་སམ་ན། དེས་
ེས་པ་དེ་སྤྡོང་མི་ནུས་ཏེ། སྡོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཙན་པར་ཁས་བླངས་པས་སྡོ། །བརེས་པའི་སེམས་
ཅན་དེ་དག་ཀུན་ལ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྡོན་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐའ་
བཙན་པས་སྡོ། །དེས་ནི་འདི་འད་བའི་གསང་ཚིག་ནི་བདུད་ཀྱི་ཡིན་པ་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་སྡོ། །སངས་
རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའང་དན་པར་གིས་ཤིག་སྟེ། བརྒྱད་
སྟྡོང་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་མི་བཟུང་བར་སེམས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བདུད་ཀྱིས་
བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ། ལུང་གི་གནྡོད་བྱེད་ནི། ས་བདུན་པ་མན་
ཆད་དུ་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་དགྡོས་ཏེ། བདག་གཞན་བརེ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སིང་པྡོ་ཡིན་
པར་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོབ་པ་ིད་
ཀྱིས། དབུ་མ་རིན་ཆེན་འཕེང་བར་འདི་སྐད་གསུངས་ཏེ། བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཞིང་། །བདག་དགེ་མ་
ལུས་དེར་སིན་ཤྡོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་། །གང་དུ་མ་གྡོལ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཕིར་བླ་ན་མེད་པ་
ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་ 
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༼༣༣༽ 
ཀྱང་གནས་གྱུར་ཅིག །དེ་སྐད་བརྡོད་པའི་བསྡོད་ནམས་འདི། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱུར། །གང་གའི་བྱེ་
མ་སེད་ཀྱི་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ཤྡོང་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས། །གཏན་ཚིགས་
ཀྱང་ནི་འདི་ལ་སང་། །དེ་ལ་སྡོགས་པའི་སས་བསྡུས་པ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཚད་མེད་པ། །ཕན་འདྡོད་ིད་
ནི་དེ་འདའྡོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ། །རྒྱུད་མཆྡོག་རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་
ལས། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་པར། །བདག་འཚང་རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་འབྱུང་བ་ནི་མཆན་
དཀྱུས་ལ་ཤྡོར་བའྡོ་ཞེས་ས་གདྡོང་པ་གསུང་ངྡོ་། །རྒྱུད་དེ་ལས། འཁྡོར་བ་མཐར་ཐུག་བར་དུ་ནི། །བདག་འཚང་
རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །དེ་ཀུན་བདག་ལ་སིན་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཡིས། །འགྡོ་བ་བདེ་ལ་
སྡོད་པར་ཤྡོག །ཅེས་སྡོ། །སྡོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་འདི་སྐད་གསུངས་ཏེ། བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་
དག །ཡང་དག་བརེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །དེ་
སྐད་གསུངས་པའང་ལེགས་པར་ཟུངས། །མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་གཞན་ལས་ཀྱང་། །ཆྡོས་ཀྱི་སིང་པྡོར་བདག་
གཞན་བརེ་བ་འདི་གསུངས་ཏེ། གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་
སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ལུས་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་
དག་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། བསམ་གཏན་བདེ་བ་དྡོར་ནས་
ཀྱང་། །མནར་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་བྱེད། །འདི་ནི་ངྡོ་མཚར་བསགས་འྡོས་སྡོ། །འདི་ནི་དམ་པའི་ཚུལ་
ལུགས་མཆྡོག །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནི། དེས་ན་ 
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༼༣༤༽ 
བདག་གཞན་བརེ་བ་ཤེས་ནས་སྡོམ་པ་དེ་ནི་མྱུར་དུ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ལ། འཚང་མ་རྒྱས་པ་
དེའི་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་། འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྡོ་
ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་མ་དྡོར་ན། །གྡོ་འཕང་བླ་མེད་རེད་
གྱུར་ནས། །ལྷ་དང་མིའི་ལྡོངས་སྡོད་གང་། །ཚངས་དང་དབང་པྡོ་དག་པྡོ་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྡོང་བས་བསྟེན་དེ་
དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་དངས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །འགའ་ཡང་མེད་ལ་མཚར་ཅི་
ཡྡོད། །དེ་ལྟར་ངེས་པས་གཞན་དག་གི །དྡོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་གིས་དང་། །ཐུབ་པའི་བཀའ་ནི་མི་བསླུ་
བས། །འདི་ཡི་ཕན་ཡྡོན་ཕིས་མཐྡོང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁྡོད་ཀྱིས་ས་དུས་སུ། །ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་
ནི། །སངས་རྒྱས་ཕུན་སུམ་བདེ་མིན་པ། །གནས་སྐབས་འདི་འདར་འགྱུར་མི་སྲིད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོར་
ན་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་དགྡོས་ཏེ། སྡོད་འཇུག་དེས་ནི་ལས་ྡོན་གི་
དབང་གིས་འཁྡོར་བར་སེ་རུང་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ནི་སྤྲུལ་པའི་ན་
ཐྡོས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། ས་དྲུག་པ་ནས་དམན་པར་ལྡྡོག་པ་ནི་མི་སྲིད་དྡོ། །གིས་པ། ཐབས་གཞན་དང་
སེལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྡོགས་བྱང་མི་ཐྡོབ་པར་བསྟན་པ་ལ། སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྐྱང་པས་རྡོགས་
བྱང་མི་ཐྡོབ་པར་བསྟན། སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བསྡོ་བ་ཟུང་དུ་སེལ་བས་ཀྱང་རྡོགས་བྱང་མི་ཐྡོབ་
པར་བསྟན། དེས་ན་སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་དགྡོས་པར་
བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་བདག་གཞན་མམ་བརེ་གིས་འཕྱུགས་ན། 
ཆྡོས་གཞན་སྟྡོང་ིད་སྡོམ་པ་དང་། ལྷ་ 
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༼༣༥༽ 
སྡོམ་པ་དང་སགས་བཟ་བ་སྡོགས་གང་གིས་ཀྱང་འཚང་མི་རྒྱ་སྟེ། བསམ་གཏན་གི་སྡོམ་པ་ལྟ་བུ་ཚུལ་ཁིམས་
དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྷ་སྡོམ་པ་དང་སགས་བཟས་པ་སྡོགས་ནི་ཕི་རྡོལ་པ་ལ་ཡང་ཡྡོད་ལ། 
གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟྡོང་པའི་སྟྡོང་པ་ིད་ནི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱང་སྡོམ། དེའི་འབྲས་བུ་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་
མེད་ཀྱི་འགྡོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་སྟེ། ཇྡོ་བྡོ་རེས་མཛད་པའི་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བལྟ་བའི་གླུ་ལས། 
སྡུག་བསལ་ེར་ལེན་ཕུང་པྡོ་དང་། །ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་སྡོགས། །འགྡོག་པ་མྱ་ངན་འདས་པ་
གིས། །ལམ་ནི་ཕྡོགས་མཐུན་སྡོ་བདུན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདིར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། ན་
རང་འཕགས་པས་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པར་འདྡོད་ཀྱང་། གཞུང་འདིར་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་མཐུན་
པར་མཛད་དྡོ། །མངྡོན་པར་རྟྡོགས་པའི་རྒྱན་ལྟར་ན། རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་གཟུང་བ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་
རྟྡོགས་པ་ཡྡོད་པར་བཤད། ཡང་སྐབས་འདིར་གྡོ་ཊིཀ་ལས། ན་ཐྡོས་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་
སྤངས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། རགས་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་སྤངས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། 
ཕུང་པྡོ་རིལ་པྡོར་འཛིན་པ་སྤངས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕིར། གིས་པ། སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྡོ་བ་དང་ཟུང་
དུ་འབྲེལ་བས་ཀྱང་རྡོགས་བྱང་མི་ཐྡོབ་པར་བསྟན་པ་ནི། སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྐྱང་པས་རྡོགས་བྱང་
མི་ཐྡོབ་མྡོད། རྡོགས་བྱང་དུ་བསྡོ་བ་དང་སེལ་བས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་བྡོ་སམ་ན། དེ་ཙམ་གིས་ཀྱང་ཐྡོབ་པར་མི་
ནུས་ཏེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་མདྡོ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དགེ་ར་རྡོགས་བྱང་དུ་བསྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱང་
བྱེད་དེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བཏྡོན་པ་ཡི། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐྡོབ་པ། །དེ་ཡིས་སེ་བྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཐུབ་
དབང་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་ 
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༼༣༦༽ 
པར་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཡང་འདུལ་བ་ལུང་ལས་ལ་སྡོགས་པས། ལས་བརྒྱ་པ་སྡོགས་སུ་སྟྡོང་པ་
ིད་དང་སེ་བ་མེད་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་ལག་མཐིལ་མམ་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ཀུན་མམ་པ་ིད་དུ་རྟྡོགས་པའི་
རྣམ་གཞག་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་དངྡོས་དང་དངྡོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་
ངག་ལས་ནི་ཡྡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་
གདམས་ངག་ལས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་ཡང་གསུངས་པས་སྡོ། །མདྡོ་འདི་ནི་སྡོབ་
དཔྡོན་ཟ་བ་གགས་པས་ན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པ་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་དངས་
སྡོ། །གཞན་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་དགེ་ར་རྡོགས་བྱང་དུ་བསྡོ་བ་ཡང་གསུངས་པ་ཡྡོད་དེ། ཐམས་ཅད་
སྡོལ་གི་སེས་རབས་ལས། །བདག་གིས་བྲམ་ཟེ་འདྡོད་པ་ལ། །དགའ་བས་ཤིང་རྟ་འདི་བཏང་བས། །དངྡོས་པྡོ་
ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་ནི། །རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་དང་། དེ་ལ་སྡོགས་པ་བསྡོ་བ་མང་དུ་
གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་སྡོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པ་ནི། བྱམས་པའི་སྟྡོབས་ཀྱི་སེས་རབས་ལས། སྦྱིན་པ་རྒྱ་
ཆེར་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ཞེས་སྡོགས་བསྡོ་བ་མང་དུ་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀྱང་དེ་ཙམ་གིས་རྡོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལུགས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གངས་
མེད་གསུམ་དུ་སྟྡོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྡོ་ཅན་གི་སེམས་བསེད་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སགས་ཀྱི་དབང་དང་རིམ་
པ་གིས་ལ་སྡོབ་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་མ་གསུངས་ཤིང་སྡོབ་མི་ནུས་པས་སྡོ། །འྡོ་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནས་
བསྡོ་བ་བཤད་ན། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོན་ལམ་
དང་། །སྡོད་པ་ཡྡོངས་ 
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༼༣༧༽ 
བསྡོ་མ་བཤད་དེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་
འགལ་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུངས་པའི་བསྡོ་བ་དེ་ནི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཟས་ཕེ་བའི་བསྡོ་བའི་མིང་ཅན་
སྡོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་ཡིན་ལ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའི་བསྡོ་བ་དེ་
ནི་སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོགས་བྱང་ཐྡོབ་པར་སྡོན་ལམ་འདེབས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་
སྐབས་འདིར་གྡོ་ཊིཀ་ལས་བསྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱང་བྱེད་པའི་ཤེས་བྱེད་ནི། ཐམས་ཅད་སྡོལ་གི་སེས་
རབས་ལས། །བདག་གིས་བྲམ་ཟེ་འདྡོད་པ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་བཤད་
པ་སྟེ། དེ་ན་ཐྡོས་ཀྱིས་བྱས་པའི་བསྡོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཐམས་ཅད་སྡོལ་གི་སེས་རབས་དེ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སེས་རབས་ཡིན་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་དེའི་འབྲེལ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ན་ཐྡོས་ཀྱི་སེ་སྡོད་ལས་སྟྡོང་ིད་
རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བསྡོ་བ་དང་སྡོན་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཙམ་གསུངས་ཀྱང་། འཇུག་པ་
སེམས་བསེད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་མ་བསྟན་པས་རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་མི་ནུས་ཞེས་
པའི་དྡོན་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ། དེས་ན་སྟྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཟུང་དུ་སེལ་
དགྡོས་པར་བསྟན་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བརེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ཐེག་ཆེན་སེམས་
བསེད་དང་། སྡོས་བྲལ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བྡོ་
ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་
གནས་ཤིང་། །སིང་རེས་ཞི་ལ་མི་གནས་དང་། །ཞེས་པའི་ལམ་དེ་མས་སུ་ལེན་དགྡོས་པའི་ཕིར། འདིར་ལྷ་
བཙུན་བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིས། སྡོབ་དཔྡོན་ཟ་བ་གགས་པ་དང་ 
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༼༣༨༽ 
མཐུན་པར་ན་ཐྡོས་འཕགས་པས་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པར་ཁས་ལེན་དགྡོས་ཏེ། བསྟན་བཅྡོས་མཛད་
པ་འདི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་མྡོད། དེ་ལྟ་ན་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་། སྡོབ་
དཔྡོན་སེང་གེ་བཟང་པྡོ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་སྡོགས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡིན་པའམ། 
ཡང་ན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ན་ཐྡོས་འཕགས་པས་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པར་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར་
རྡོ། །གིས་པ། ཐབས་ལྟར་སང་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར། སྦྱིན་སྡོགས་ལྟར་སང་
ངྡོས་བཟུང་། དད་སྡོགས་ལྟར་སང་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་
དགྡོངས་པ་མི་ཤེས་པར་ཆྡོས་མིན་ལ་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པས་བླུན་པྡོ་འགའ་ཞིག་ངྡོ་མཚར་སེད་ཀྱི་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས་ན་ཁེལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་འད་ཡྡོད་དེ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། 
གིས་པ། སྦྱིན་སྡོགས་ལྟར་སང་ངྡོས་བཟུང་བ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པྡོ། སྦྱིན་པ་ལྟར་སང་ནི། བག་མེད་པའི་ཆང་
དང་སྲྡོག་ལ་གནྡོད་པའི་དུག་དང་མཚོན་ཆ་དང་། གཞན་གི་ལྡོངས་སྡོད་རྐུ་འཕྡོག་ལ་སྡོགས་པས་སྟེར་བ་དང་། 
གསྡོད་པའི་སར་ཕྱུགས་སྡོགས་སྟེར་བ་དང་། མཆྡོག་རབ་བྱུང་གི་ནྡོར་ནི་མཆྡོག་མ་ཡིན་པ་ཁིམ་པ་ལ་སྟེར་བ་
སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། དང་སྲྡོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས་བཀག་པའི་སྦྱིན་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར། དང་སྲྡོང་རྒྱས་པའི་མདྡོ་ལས་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་གསུངས་པ་ཐུབ་པ་
དགྡོངས་གསལ་དུ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ་ནི། ལྡོག་ལྟས་མ་དད་ཕན་བཏགས་ལེན། །མེ་ཆུ་རྒྱལ་སྟེར་
འཇིགས་ཕིར་སྟེར། །དུག་མཚོན་བསད་ཤ་བག་མེད་ཆང་། །བསྡུ་ཕིར་བསྟྡོད་ཕིར་རྡོལ་མྡོ་མཁན། །སྐར་མཁན་
གཞན་ནྡོར་མཛའ་ལ་སྟེར། ། 
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༼༣༩༽ 
གཞན་གི་འབྲུ་སྡོད་བཟྡོ་བྡོ་དང་། །ནད་ཕིར་སན་པ་བཅྡོས་ནས་སྟེར། །རྣམ་སིན་རང་ིད་ལང་ཚོར་རྒས། །ན་
དང་འཆི་ཚེ་བསྐུལ་ནས་མཆྡོད། །ཡུལ་གཞན་གགས་ཕིར་མདྡོ་བསྟན་ཕིར། །བུད་མེད་ཕིར་སྟེར་བུད་མེད་
ཕིར། །ཕི་མར་རེད་ཕིར་དམན་པ་རྣམས། །བྡོར་ནས་ཕྱུག་པྡོ་རྣམས་ལ་སྟེར། །མ་དག་སྦྱིན་པ་སུམ་ཅུ་
གིས། །རྒྱས་པའི་མདྡོ་ལས་གསུངས་ཕིར་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ། ཚུལ་ཁིམས་ལྟར་སང་ནི། 
ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནི་སྡོམ་པ་སྟེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྡོམ་པར་འཆྡོས་པ་སངས་རྒྱས་མ་
ཐྡོབ་བར་དུ་ལེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ན་ཐྡོས་སུ་འཆྡོས་པ་སྟེ། ཇི་སྲིད་
འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་ཡིན་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་རང་ིད་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་ན་ཡང་ཚུལ་
ཁིམས་ལ་དེ་ཁྡོ་ནས་གྡོལ་བར་ལྟ་བས་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། གཞན་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ཁད་གསྡོད་
བྱེད་པ་ནི་མ་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། སེམས་ཅན་འདི་དག་ཁིམས་ལྡན་འདི་
དག་ཁིམས་འཆལ་ཞེས། །ས་ཚོགས་འདུ་ཤེས་ཞུགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ། བཟྡོད་པ་ལྟར་སང་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ལ་གནྡོད་ཅིང་
བསྟན་པ་འཇིག་པ་ལ་ཁྡོས་ན་བཟྡོག་པར་ནུས་བཞིན་དུ་བཟྡོད་པ་སྡོམ་ན་མ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་
གསུམ་ལ་གནྡོད་བྱེད་ལ། །བཟྡོད་པ་བསྡོམ་པར་མི་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ། བརྡོན་འགྲུས་
ལྟར་སང་ནི། །ལྡོག་པའི་ཆྡོས་ལ་དགའ་བ་དང་། ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་ནྡོར་བ་ལ་བརྡོན་འགྲུས་ཏེ་སྡོ་བ་ཆེན་
པྡོ་བྱེད་ན་ཡང་མ་དག་པའི་བརྡོན་འགྲུས་ཡིན་ཏེ། བྱ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། 
སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་གིས། ལེ་ལྡོ་ 
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༼༤༠༽ 
གང་ཞེ་ན། ཕི་རྡོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྡོན་འགྲུས་སྡོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། །ལྔ་པ། བསམ་གཏན་ལྟར་སང་ནི། 
ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའི་སྟྡོང་ིད་སྡོམ་པ་འདི་ནི་ེས་དམིགས་ཆེ་སྟེ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཆྡོས་འདི་ལྡོག་
པར་ཤེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀྱང་འཛའ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །འཚང་རྒྱ་བའི་གནད་
སྟྡོང་ིད་སིང་རེ་སྡོགས་འཕྱུགས་པའི་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་ཐབས་ལམ་དང་། ཡང་སྡོགས་པས་
དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་ལྟ་བུ་རྣམ་རྟྡོག་མངྡོན་འགྱུར་འགའ་ཞིག་འཇིལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕ་མྡོ་སེད་པའི་ཐབས་
ལ་མཆྡོག་ཏུ་བཟུང་ནས་དད་པ་ཆེན་པྡོས་སྡོམ་ན་ཡང་མ་དག་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་དྡོན་མཐྡོང་
བའི་ཡེ་ཤེས་མི་སེ་བའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དགེ་སྡོང་ཐྡོས་པ་མེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །དྲུག་པ། ཤེས་
རབ་ལྟར་སང་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མི་མཐུན་པའི་འཆད་པ་དང་རྡོམ་པ་དང་རྡོད་པ་ལ་མཁས་པར་
འགྱུར་ཞིང་། བཟྡོ་དང་གསྡོ་བ་དང་སན་ངག་དང་སེབ་སྦྱྡོར་ལ་སྡོགས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་གྱུར་ཀྱང་
མ་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཤེད་བུ་སེར་
སའི་ཤེས་རབ་བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ། དད་སྡོགས་ལྟར་ངྡོས་བཟུང་བ་ལ་ལྔ་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་དད་པ་ལྟར་
སང་ནི། མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པའི་བླ་མ་ངན་པ་ལ་དད་པ་དང་། ཆྡོས་ལུགས་ངན་པ་ལ་མྡོས་པ་དང་། སྡོམ་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ངན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་འདྡོད་པ་ནི་མ་དག་པའི་དད་པ་ཡིན་ཏེ། དད་པར་མི་འྡོས་པ་ལ་དད་པའི་ཕིར། 
གིས་པ། སིང་རེ་ལྟར་སང་ནི། ནད་པ་དགའ་བའི་ཁ་ཟས་དེ་ལ་མི་འཕྡོད་པ་ཚ་ནད་ཅན་ལ་ཆང་སྟེར་བ་ལྟ་བུ་
དང་། ངན་པར་སྡོད་པ་སྟེ་སིག་པ་ཆེན་པྡོ་བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཡྡོད་བཞིན་དུ་ཚར་མི་གཅྡོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་
ཐྡོབ་པ་མེད་པས་འདིའི་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་མི་ཐྡོབ་པས་སིང་རེ་ཟེར་ནས་གསང་སགས་ཟབ་མྡོ་སྟྡོན་པ་དང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིསྡོད་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་བླྡོ་དམན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་འཆད་པ་དང་། སྡོགས་པས་དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་གི་དཀྡོར་ེ་དུ་ལ་སྟེར་བ་ལྟ་བུ་ནི་སིང་རེའི་དབང་གིས་བྱེད་ན་ཡང་མ་དག་པའི་སིང་རེ་ཡིན་ཏེ། 
དེས་འཕལ་ལ་ཕན་པ་ལྟར་སང་ཡང་ཕི་ནས་གང་ཟག་དེ་ལ་གནྡོད་པ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བས་སྡོ། །གསུམ་པ། 
བྱམས་པ་ལྟར་སང་ནི། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་སེ་བྡོ་གདུག་པ་ཅན་ལ་བྱམས་པ་དང་། 
བུ་དང་སྡོབ་མ་བྱ་བ་མིན་པ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་ཀྱིས་མི་འཆྡོས་པ་དང་། སྡོམ་ན་བདུད་ལ་གནྡོད་ཟེར་ནས་སྲུང་
བའི་འཁྡོར་ལྡོ་མི་སྡོམ་པ་དང་། བགེགས་ལ་གནྡོད་ཟེར་ནས་ཁྡོ་བྡོའ་ིབཟས་པ་འགྡོག་པ་དང་། སྡོགས་པས་དག་
པྡོའ་ིའཕིན་ལས་འགྡོག་པ་སྡོགས་བྱམས་པའི་དབང་གིས་བྱེད་ན་ཡང་མ་དག་པའི་བྱམས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་
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ཀུན་དང་འགལ་བའི་བྱམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའྡོ། །ཇི་ལྟར་འགལ་ཞེ་ན། གདུག་ལ་བྱམས་པར་མི་བྱ་
ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བརྟག་པ་གིས་པ་ལས། རྡོ་རེ་དེ་ིད་ཀྱི་ནི་ར་བ་དང་། །གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་
པར་བསྡོམ་པ་ིད། །ཅེས་དང་། ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། ཞེ་སང་རྡོ་རེའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །གནས་བསྲུང་
བ་ནི་བརམ་པར་བྱ། །ཞེས་པས་སྲུང་འཁྡོར་སྡོམ་དགྡོས་པར་བཤད་པ་དང་། ཡང་རྒྱུད་ལས་གལ་ཏེ་ཆར་མི་
འབབ་ན་དེའི་ཚེ་སགས་འདི་བཟྡོག་ལ་བཟས་ཏེ་ཆར་དབབ་བྡོ། །གལ་ཏེ་མི་འབབ་ན་དེའི་ཚེ་མགྡོ་བྡོ་ཨར་ཀའི་
དྡོག་པ་བཞིན་དུ་འགས་སྡོ། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་རྣམ་འཇྡོམས་ལས། རྡོ་རེ་ཁྡོ་བྡོ་ལས་བྱུང་བ། ། 
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༼༤༡༽ 
ཞེས་དང་། གདྡོན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བྱེད་པ། ཞེས་པས་ཁྡོ་བྡོའ་ིབཟས་པ་དགྡོས་པར་བསྟན་པ་དང་། སྡོམ་
པ་ི་ཤུ་པ་ལས་ཀྱང་། རྐྱེན་དུ་འཚམས་པར་ཚར་མི་གཅྡོད། །ཅེས་པས་གདུག་པ་ཅན་ཚར་གཅྡོད་དགྡོས་པར་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ། ཐབས་ལམ་ལྟར་སང་ནི། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་པས་ལུང་དང་མི་
མཐུན་ཞིང་། རིགས་པས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ལྟེ་བའི་འྡོག་ཏུ་མེ་མཐེ་བྡོང་ཙམ་བསྡོམས་པས་དྡོད་དང་བདེ་བ་
ཅུང་ཟད་སེ་བ་དང་། མི་རྟྡོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྟར་སང་དང་མངྡོན་ཤེས་ཅུང་ཟད་སེ་བ་སྡོགས་ནད་གདྡོན་ཅུང་ཟད་
སེལ་བ་དག བླུན་པྡོ་དགའ་བ་སེད་པར་བྱེད་ན་ཡང་མ་དག་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་ཏེ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ལའང་
ཡྡོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྔ་པ། སྡོན་ལམ་ལྟར་སང་ངྡོས་བཟུང་བ་ནི། བདག་
ལྟའི་ར་བ་དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པ་མ་ཆྡོད་ཅིང་། འཁྡོར་བའི་བདེ་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་གིས་ལ་
སྡོན་པ་ཅན་དགེ་བ་ལ་ནི་ངྡོ་མཚར་དུ་ལྟ་བ་སྟེ་རླྡོམ་ནས་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཅན་དེས། ཆྡོས་ཀུན་སྡོས་བྲལ་དུ་
མ་ཤེས་པས་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེར་བཟུང་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་བསྡོ་ན་ཡང་མ་དག་པའི་
སྡོན་ལམ་ཡིན་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་སྡོན་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་
ཡས་པ་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལྟར་སང་ཡང་མ་དག་པ་རུ་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གི་གནད་
འཕྱུགས་པའི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ། གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་དག་གི་དྡོན་མདྡོར་བསྡུ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་རབ་དང་ 
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༼༤༢༽ 
མཐུན་པའི་དྡོན་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་བསམ་པ་དག་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་གིས། ཚུལ་གནས་ཐྡོས་དང་
བསམ་ལྡན་པས། །སྡོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱྡོར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་
གནས་ནས། ཀླྡོག་པ་ཐྡོས་བསམ་གི་འཁྡོར་ལྡོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པས་ལུང་གི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་ལ། 
སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་གི་འཁྡོར་ལྡོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པས་རྟྡོགས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་བཤད་བསྟན་པའི་སྡོན་མེ་ལས། བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་
སྐབས་ཏེ་ལེའུ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྡོགས་སྡོ།།  །།མངྒ་ལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་
རུས་སྤེལ།། །། 


