
སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   1 

༄༅། །སྱོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྱི་ཊྱི་ཀ་བསྟན་པའྱི་སྱོན་མྱེ་ལས་སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད་བཞུགས་
སྱོ།། ན་མྱོ་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ། བདྱེ་ཆྱེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱོ་བྲང་དུ། །དཔལ་ལྡན་རྱིགས་བརྒྱའྱི་བདག་པྱོའ་ིསྐུར་
བསྟན་ནས། །སྱོད་བཅུད་མ་ལུས་རྱིགས་བརྒྱའྱི་རྣམ་རྱོལ་དུ། །སྟྱོན་མཛད་འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེས་བདག་སྱོངས་
ཤྱིག །ཅྱེས་མཆྱོད་པར་བརྱོད་ནས། གསུམ་པ། སྔགས་སྱོམ་བླ་མྱེད་ཀྱི་གཞུང་བཞྱིན་གཙོ་བྱོར་བསྟན་པ་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། སྱིན་གྱོལ་གྱིས་ལ་འབད་དགྱོས་པར་བསྟན་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་བཀག་པས་མཇུག་བསྡུ་
བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ལམ་ཞུགས་ཏྱེ། །ཞྱེས་པ་ནས། སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྱེས་པའྱི་བར་
གྱིས་སྟྱོན་ལ་འདྱི་ལ། སྱིའྱི་དྱོན་དང་། གཞུང་གྱི་དྱོན་གྱིས་ལས་དང་པྱོ་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ས་འྱོག་གྱི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་ལ་
མྱོས་པ་རྒྱུ་ཆྱོས་ཀྱི། །འཁྱོར་ལྱོ་རབ་ཏུ་བསྱོར་བས་ནས། །རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ྱེ་ལམ་ཞྱིག །མ་འྱོངས་དུས་ན་འབྱུང་
བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་
སྱོན་མྱེ་ལས། དྱོན་གཅྱིག་ན་ཡང་མ་རྱོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མྱེད་པ་དང་། །དབང་པྱོ་རྣྱོན་པྱོའ་ིདབང་
བས་པས། །སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལ་དྱོན་གཅྱིག་པ་ནྱི། གནས་སབས་
ཀྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པའྱོ། །མ་རྱོངས་པ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་
ལས། སྱེ་བྱོ་མྱི་བཟད་པ་ཡྱི་ལས། །གང་དང་གང་གྱིས་འཆྱིང་འགྱུར་བ། །ཐབས་དང་བཅས་ན་དྱེ་ྱིད་
ཀྱིས། །སྱིད་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་འགྱོལ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དཀའ་བ་མྱེད་པ་ནྱི་ལམ་སླ་བ་སྟྱེ། སྱཾ་
ཀྲ་ཧ་ལས། འདྱོད་པའྱི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅྱི་བདྱེ་བར་ནྱི་བསྟྱེན་བཞྱིན་དུ། །རང་གྱི་ལྷ་ཡྱི་སྦྱྱོར་བ་
ཡྱིས། །བདག་དང་གཞན་ལ་མཆྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དབང་པྱོ་རྣྱོན་པྱོ་ནྱི། དབང་པྱོ་གསལ་
ཞྱིང་མྱུར་བས་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། འདྱིས་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ། །ཆྱོས་འཛིན་མཆྱོག་གྱི་གསུང་དང་ནྱི། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ཐུགས་དག་ཀང་། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་
སྟྱེར་བར་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་དྱེ། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་
ལས་ཁྱད་ཆྱོས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སྱོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྔགས་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་
ན། མནྟྲ་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་དྲངས་ན། མན་ནྱི་ཡྱིད་ཡྱིན་ལ། ཏ་ར་ནྱི་སྱོབ་པ་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་མཚན་མ་དང་རྣམ་
པར་རྱོག་པ་ལས་སྱོབ་པས་ན་སྔགས་ཞྱེས་བའྱོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། རྱོ་རྱེ་ནྱི། རྣམ་པར་རྱོག་
པས་མྱི་ཕྱེད་པས་ན་རྱོ་རྱེ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་དྱེ་རྫས་གཞན་གྱིས་མྱི་ཕྱེད་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་སྟྱོང་པ་
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ྱིད་ལ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། ས་ཞྱིང་སྱིང་པྱོ་ཁྱོང་སྟྱོང་མྱེད། །གཅད་དང་གཞྱིག་པར་བ་བ་
མྱེད། །བསྱེག་པར་བར་མྱེད་འཇྱིག་པ་མྱེད། །སྟྱོང་ྱིད་རྱོ་རྱེར་བརྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འདྱིར་
སྟྱོང་ྱིད་ཀྱི་ངྱོས་འཛིན་ནྱི། སྱེམས་ཀྱི་རྱོ་རྱེ་ཞྱེས་པ། སྱེམས་རང་བཞྱིན་གྱི་འྱོད་གསལ་བ་ལ་བ་དགྱོས་ལ། དྱེ་
ྱིད་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ངྱོ་འཕྱོད་པར་བས་ནས། མྱི་མས་པར་འཛིན་པ་ལ་རྱིག་པ་འཛིན་པ་ཞྱེས་
བའྱོ། །དྱེ་ལྟ་ན་སྟྱོང་པ་ྱིད་དྱེ། དངྱོས་པྱོར་ཁས་ལྱེན་ན། རྱིགས་ལམ་ལས་འདས་སྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་
ལྱོ་ལས། སྱིད་གསུམ་སྱེ་འཇྱིག་མྱེད་པའྱི་དངྱོས། །ཤྱེས་དང་ཤྱེས་བ་གཅྱིག་པའྱི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྱོར་
ལ་ཕག་འཚལ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། ཀྱེའྱི་རྱོ་རྱེའྱི་བསྟྱོད་པ་ྱི་ཤུ་པ་ལས། ཐམས་ཅད་དངྱོས་པྱོའ་ིརང་
བཞྱིན་མཆྱོག ། 
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༼༥༽ 
གདྱོད་ནས་ཐམས་ཅད་བདག་ྱིད་གནས། །ཞྱེས་སྱེ་འཇྱིག་མྱེད་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་རྱིགས་
ལམ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངྱེས་དྱོན་ངྱོས་ཟྱིན་པ་ནྱི་དྱེང་སང་གྱི་གསང་སྔགས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་
ལ་མྱི་སང་ངྱོ་། །ཐྱེག་པ་ནྱི་ཡ་ན་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་དྲངས་ན། བགྱོད་པས་ན་ཐྱེག་པ་ཞྱེས་བའྱོ། །དྱེ་ལ་ཡང་། 
འདྱིས་བགྱོད་པས་ན་རྒྱུའྱི་ཐྱེག་པ་དང་། འདྱིར་བགྱོད་པས་ན་འབྲས་བུའྱི་ཐྱེག་པའྱོ། །འདྱི་ལ་རྒྱུད་སྱེའྱི་སྱོ་ནས་
དབྱེ་ན། དབྱེ་གཞྱི་དང་། དབྱེ་ངྱོ་གྱིས་ལས། དབྱེ་གཞྱི་ནྱི། ཏནྟྲ་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་དྲངས་ན། རྒྱུན་ཆགས་པས་
ན་རྒྱུད་ཅྱེས་བ་ལ། དྱེ་ལ་བརྱོད་བ་དྱོན་གྱི་རྒྱུད་དང་། རྱོད་བྱེད་ཚིག་གྱི་རྒྱུད་གྱིས་སྱོ། །བརྱོད་བ་དྱོན་གྱི་
རྒྱུད་ནྱི། གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུའྱི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་
མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱིག་ལ་བ་སྟྱེ། རྱེ་བཙུན་གྱིས། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་དྱེ་གྱིས་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས། ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །རྱོད་
བྱེད་ཚིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི། བརྱོད་བ་དྱོན་གྱི་རྒྱུད་དྱེ་ྱིད་བརྱོད་བར་སྟྱོན་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གྱེའྱི་
ཚོགས་སུ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་གྱོ །ཞྱེས་རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས་རྒྱུད་སྱེ་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ལས་གསུངས་ཀང་། དྱེང་
སང་ནྱི་རང་ཕྱོགས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ལུང་ལ་བྱེམ་པྱོས་ཁྱབ་བྱོ། །ཞྱེས་བྲག་ཅ་བཞྱིན་དུ་སྱོག་པར་
བྱེད་ལ། རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། ལུང་དྱེ་ས་ 
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༼༦༽ 
ཡང་ཡྱིན་ལ་ཤྱེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་སྨྲ་བར་བྱེད་དྱོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་ངྱོ་ལ། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་
ལྟར་ན། རྒྱུད་སྱེ་སྟྱོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གྱིས་ཡྱིན་པར་འཆད་ལ། ཡྱེ་ཤྱེས་རྱོ་རྱེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་རྒྱུད་
ལས། ཀཱ་ལྱི་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་མྱིང་གྱི་མཐར་རྱེན་བས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་སྟྱོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་
སྱོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་ཀང་། འདྱིར་གགས་ཆྱེ་བ་ནྱི། བ་བའྱི་རྒྱུད། སྱོད་
པའྱི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུད་དང་བཞྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། དམན་པ་
རྣམས་ལ་བ་བའྱི་རྒྱུད། །བ་མྱིན་རྣལ་འབྱོར་དྱེ་ལྟག་ལ། །སྱེམས་ཅན་མཆྱོག་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། །རྣལ་
འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་ལྟག་ལའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བཞྱིར་འབྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དབང་གྱི་སྱོ་ནས་ཕྱེ་བ་
དང་། ལམ་གྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ་གྱིས། དང་པྱོ་ནྱི། དབང་གྱིས་བཞྱིར་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྱིག་ལྱེའྱི་རྒྱུད་
ལས། ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྱི་ནྱི་དབང་། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་མྱིང་གྱི་དབང་། །སྱོད་པའྱི་
རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ཡྱིན། །ཕྱིར་མྱི་ལྡྱོག་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་དབང་། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ། །བུམ་པ་
གསང་བ་ཤྱེས་རབ་དང་། །བཞྱི་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལམ་གྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ་ནྱི། བ་བའྱི་
རྒྱུད་དུ་རྱེ་དཔྱོན་ལྟ་བུའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་དང་། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གྱོགས་པྱོ་ལྟ་བུའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་དང་། 
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་དགུག་གཞུག་བས་ནས་སླར་གཤྱེགས་སུ་གསྱོལ་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་
ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་གཤྱེགས་སུ་ 
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༼༧༽ 
མྱི་གསྱོལ་བར་མམ་རྱེས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བར་སྱོད་པའྱོ། །གངས་ངྱེས་པའྱི་
ཚུལ་ལ། ཕྱི་རྱོལ་པའྱི་གང་ཟག་བཞྱི་གཟུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་བཞྱིར་ངྱེས་ཏྱེ། འདྱོད་ཆགས་ཅན་ལྷ་ཆྱེན་པྱོའ་ི
རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདྱོད་ཆགས་ཆྱོས་སུ་སྨྲ་སྟྱེ། དྱེ་རྱེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུད་
གསུངས་སྱོ། །དྱེ་སད་དུ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བུད་མྱེད་གཟུགས་བཟང་མདངས་བཟང་བ། །ལྱོ་གངས་
བཅུ་དྲུག་ལྱོན་པ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་གནས་གསུམ་གྱི། །དབྱེན་པར་མཆྱོད་པ་རབ་ཏུ་བརམ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །ཞྱེ་སང་ཅན་ཁྱབ་འཇུག་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཚེ་བ་ཆྱོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྱེས་སུ་གཟུང་
བའྱི་ཕྱིར་སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྱེ། རྣམ་སང་མངྱོན་བང་ལས། ཨྱེ་མ་ཧྱོ་གསྱོད་པ་འདྱི་ནྱི་བཟང་། །བསད་
པས་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པར་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །གཏྱི་མུག་ཅན་ཚངས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས། གཙང་སྦྲ་
ཆྱོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྱེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་བ་བའྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྱེ། ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ལས། ཁྲུས་བས་
གཙང་ཞྱིང་གཟུང་བ་སྟྱེ། །བཀྲ་ཤྱིས་ངྱོ་མཚར་དག་བས་ནས། །བསྒྲུབ་པའྱི་རྫས་ནྱི་ཡྱོངས་སུ་བཟུང་། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གསུམ་ཀ་ཆྱོས་སུ་སྨྲ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུངས་ཏྱེ། སྱཾཀྲ་ཧ་ལས། འདྱོད་ཆགས་
ཅན་གྱི་དྱོན་དུ་རྱོ་རྱེ་དབྱིངས་ཀྱི་དུམ་བུ། ཞྱེ་སང་ཅན་གྱི་དྱོན་དུ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། གཏྱི་མུག་ཅན་གྱི་
དྱོན་དུ་འགྱོ་འདུལ། སྱེར་ས་ཅན་གྱི་དྱོན་དུ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྱི་དུམ་བུ་གསུངས་སྱོ། །འདྱོད་ 



6  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༨༽ 
ཁམས་ཀྱི་གང་ཟག་རྱིགས་བཞྱི་རྱེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིར་གསུངས་སྱོ། །སྱཾ་བུ་ཉྱི་ལས། རྱོད་དང་
བལྟ་དང་ལག་བཅངས་དང་། །གྱིས་གྱིས་འཁྱུད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས། །སྱིན་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་བཞྱིར་
གནས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། བལྟས་པས་ཚིམ་པའྱི་ཆྱེད་དུ་བ་བའྱི་རྒྱུད། རྱོད་པས་ཚིམ་པའྱི་གྱེན་པྱོར་
སྱོད་པའྱི་རྒྱུད། ལག་བཅངས་ཀྱིས་ཚིམ་པའྱི་གྱེན་པྱོར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་གསུངས། གྱིས་སྦྱྱོར་གྱིས་ཚིམ་
པའྱི་གྱེན་པྱོར་རྣལ་འབྱོར་བླ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས་སྱོ། །སྱོ་སྱོའ་ིས་བཤད་པ་ནྱི། ཕྱི་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་གཙོ་
བྱོར་སྟྱོན་པས་ན། བ་བའྱི་རྒྱུད་དྱེ་ལ། སྱིའྱི་རྒྱུད་དང་། སྱོ་སྱོའ་ིརྒྱུད་གྱིས་སུ་ཡྱོད་ལ། སྱིའྱི་རྒྱུད་ནྱི། གསང་བ་
སྱི་རྒྱུད་དང་། དཔུང་བཟང་གྱི་རྒྱུད་ལྟ་བུ། བྱེ་བྲག་གྱི་རྒྱུད་ལ། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་རྱིགས་གསུམ། འཇྱིག་རྱེན་ལས་
འདས་པའྱི་རྱིགས་གསུམ་སྟྱེ། རྒྱུད་སྱེ་སྱོ་དྲུག་ཏུ་ཡྱོད་པར་བཤད། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་རྱིགས་གསུམ་ནྱི། ནྱོར་བུའྱི་
རྱིགས་དང་། ལྔས་རྱེན་གྱི་རྱིགས་དང་། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་རྱིགས་ྱིད་དང་གསུམ་མྱོ། །འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་
པའྱི་རྱིགས་གསུམ་ནྱི། པདྨའྱི་རྱིགས་དང་། རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་དང་། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རྱིགས་དང་གསུམ་
མྱོ། །པདྨའྱི་རྱིགས་ནྱི་དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པ་ལྟ་བུ། རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་ནྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་ལྟ་བུ། དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ། ཕྱི་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་དང་། ནང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་
འབྱོར་ཆ་མམ་དུ་སྱོད་པས་ན་སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་བའྱོ། དྱེ་ནྱི་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལྟ་
བུའྱོ། །ནང་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཅྱེས་བའྱོ། །དྱེ་ནྱི་དྱེ་ྱིད་འདུས་
པ་ལ་སྱོགས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྟྱོན་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་
བའྱོ། །དྱེ་ལ་ནྱི་ཐབས་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པས་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཤྱེས་རབ་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་མ་
རྒྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་བདྱེ་ཆྱོག་ལྟ་བུ་དང་། ཐབས་ཤྱེས་ཟུང་འཇུག་གྱིས་ 
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༼༩༽ 
མྱེད་དུ་སྟྱོན་པ་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་རྒྱུད་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལྟ་བུའྱོ། །རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་དག་གྱི་མས་ལྱེན་གྱི་ར་བ་ནྱི་
རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྱོམ་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ལ་རག་ལས་པས་ན། སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་གྱི་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ལ། བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྱི་དབང་། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུའྱི་དབང་། རྣལ་
འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལྡྱོག་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་དབང་དང་། རྣལ་འབྱོར་བླ་མྱེད་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་རྣམ་པར་
གཞག་པ་གསུངས་སྱོ། །འདྱིར་དབང་གྱི་དྱོན་ནྱི། ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་དྲངས་ན། སྱེམས་ཀྱི་དྲྱི་མ་འཁྲུད་
པར་བྱེད་པས་ན་དབང་ཞྱེས་བའྱོ། །བསྐུར་བ་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་སྟྱེ་དབང་དྱེ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྱི་སླྱོབ་མ་སལ་བ་དང་ལྡན་
པ་ལའྱོ། །གང་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་སྟྱེ། དྱེའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། བླ་མ་
ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བརན་ཞྱིང་དུལ་ལ་བླྱོ་གྱོས་ལྡན། །བཟྱོད་ལྡན་དྲང་ལ་གཡྱོ་སྒྱུ་མྱེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱྱོར་
བ་ཤྱེས། །སྱིང་རྱེ་ལྡན་ཞྱིང་བསྟན་བཅྱོས་མཁས། །དྱེ་ྱིད་བཅུ་ནྱི་ཡྱོངས་ཤྱེས་པ། །དཀྱིལ་འཁྱོར་བྲྱི་བའྱི་ལས་
ལ་མཁས། །གསང་སྔགས་འཆད་བྱེད་སླྱོབ་དཔྱོན་ཏྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སླྱོབ་
མའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། བླ་མར་དད་ཅྱིང་རྱིགས་བཙུན་པ། །དྱེ་ྱིད་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་དད། །བཟྱོད་དང་ལྡན་
ཞྱིང་སྱེར་ས་མྱེད། །ཟབ་མྱོ་ཡྱི་ནྱི་བླྱོ་དང་ལྡན། །སྱོ་བ་ཆྱེ་ཞྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན། །དབང་ལ་ཡྱི་དམ་ལྡན་པ་
༼འཆའ་བ༽ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གང་ཞྱིག་བསྐུར་བར་བ་བའྱི་དབང་ལ། འདྱིར་ 
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༼༡༠༽ 
གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་། དབང་
བཞྱི་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་བུམ་དབང་ལ་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་འཆད་དྱེ། རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་དང་སླྱོབ་
དཔྱོན་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་དང་། རྱེས་གནང་དང་། ལུང་བསྟན་པ་དང་། དབུགས་དབྱུང་བ་རྣམས་སྱོ། །གང་དུ་
དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། བརྱོད་བ་དྱོན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་པ་ཞྱིང་ས་གཤྱིན་པ་དང་འདྲ་བ་
དྱེར་རྱོ། །དྱེའྱི་ངྱོས་འཛིན་ནྱི། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སམ། ཐྱོས་པའྱི་བག་ཆགས་སམ། ཁམས་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་པའྱི་སྱིང་པྱོ་ཞྱེས་པ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ྱིད་ལ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། རྱེ་
བཙུན་རྱེ་མྱོས་རྒྱུད་སྱེ་སྱིའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས། ལུས་ལ་བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་འཆད་པ་
ན། ལུས་ལ་ཞྱེས་པ་སྦྱང་གཞྱིའམ་རྒྱུའྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་གསུངས། དྱེའྱི་དྱོན་ཡང་། རྒྱུའྱི་རྒྱུད་དྱེ་ལ་རྫས་ཐ་དད་པ་
མྱེད་ཀང་སྱེམས་ཀྱི་རྱོ་རྱེའམ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་ཆྱོས་དབྱིངས་ཡྱེ་ཤྱེས་གཅྱིག་པུ་ལ་ལྡྱོག་པས་ཕྱེ་ན། བུམ་དབང་སྐུ་
རྱོ་རྱེ་ལ་བསྐུར་བ་དང་། གསང་དབང་གསུང་རྱོ་རྱེ་དང་། ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐུགས་རྱོ་རྱེ་ལ། དབང་བཞྱི་པ་ཡྱེ་
ཤྱེས་རྱོ་རྱེ་ལའམ། གསུམ་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་བསྐུར་བས་དྲྱི་མ་རྣམ་པ་བཞྱི་འཁྲུད་པར་བྱེད་ཅྱིང་། རྒྱུ་རྒྱུད་ས་
བྱོན་དང་འདྲ་བ་དྱེ་ལ་དབང་བསྐུར་སྱོས་ཆར་དང་འདྲ་བ་དྱེ་བྱིན་པས། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྱོན་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཇྱི་ལྟར་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་། གཅྱིག་ལ་དཔྱེར་མཚོན་ན་གྱེན་པྱོ་རྱིག་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་ལྔ་
དང་། སྤང་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པྱོ་ལྔ་ 
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༼༡༡༽ 
སྱེམས་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སྟྱེང་དུ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་ནས་ནུས་པ་འགན་པའྱི་ཚེ། ཇྱི་སད་དུ། བླྱོ་ནྱི་དྱེ་ཕྱོགས་
འཛིན་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྱེམས་རྒྱུད་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེས་གྱེན་པྱོའ་ིཕྱོགས་
བཟུང་ནས་སྤང་བ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དབང་བསྐུར་བའྱི་དགྱོས་པ་ནྱི། དངྱོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གྱིས་
བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་བས་ནྱི་ལམ་བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་བསྱོམ་པ་ལ་དབང་
བྱེད། གསང་བའྱི་དབང་བསྐུར་བས་ནྱི། ལམ་ཙཎྜ་ལྱི་བསྱོམ་པ་ལ་དབང་བྱེད། ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་བས་ནྱི། དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོམ་པ་ལ་དབང་བྱེད། དབང་བཞྱི་པ་བསྐུར་བས་ནྱི། ལམ་རྱོ་རྱེའྱི་
རྦ་རླབས་བསྱོམ་པ་ལ་དབང་བྱེད་དྱོ། །དབང་དྱེ་ལས་ཐྱོབ་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། 
བཞྱེད་པའྱི་རྣམ་གངས་བཀྱོད་པ་དང་། མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱོགས་དགག་པ། རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པྱོ་ནྱི། པཎྜྱི་ཏ་བྱི་བྷུ་ཏ་ཙནྡྲའྱི་སྱོམ་གསུམ་འྱོད་འཕྱེང་ལས། བླ་མ་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་པས། །ནམ་མཁའ་
ཇྱི་སྱིད་གནས་བར་དུ། །ལྷན་སྱེས་ཡྱེ་ཤྱེས་བར་དྱོན་འཕྱོད། །རྣམ་རྱོག་དྲྱི་མ་ཀུན་ལས་སྱོ། །རྱིག་འཛིན་སྔགས་
ཀྱི་སྱོམ་པའྱོ། །ཞྱེས་བཤད། ཆྱོས་རྱེ་བླ་མ་དམ་པའྱི་རྣམ་བཤད་ྱི་མའྱི་འྱོད་ཟྱེར་ལས་ནྱི། གང་ཟག་སླྱོབ་པའྱི་
ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞྱེས་གསུངས། ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པ་མཆྱོག་ཏུ་མྱི་
འགྱུར་བའྱི་བདྱེ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་ 
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༼༡༢༽ 
དག་སྤྱོང་བའྱི་སྱེམས་པ་ས་བྱོན་དང་བཅས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། མཚན་མ་
དང་རྣམ་པར་རྱོག་པ་སྱོམ་པ་ཞྱེས་གསུངས། གྱོ་བྱོ་རབ་འབམས་པའྱི་སྱི་དྱོན་ལས། ཡྱིད་མཚན་རྱོག་ལས་སྱོབ་
པའྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཞྱིག །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤྱོང་བའྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞྱེས་
གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ལ་ཐྱོབ་དུས་ཀྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་ན། སྟ་གྱོན་གྱི་དུས་སུ་ཐྱོབ་པ། འཇུག་པའྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་
དང་། དངྱོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་
པ་དང་། སྔགས་སྱོམ་རང་ལྡྱོག་ནས་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྱོ། །གྱིས་པ། 
འཇུག་པའྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་ལ། ཕྱི་འཇུག་གྱི་འདྱོད་པ་དྲྱིས་པའྱི་ལན་དང་། ཟླ་བ་རྱོ་རྱེ་ངྱོ་སད་པའྱི་སབས་སུ་
ཐྱོབ་པ་དང་། ནང་འཇུག་གྱི་དམ་བཞག་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་དབབ་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ལྷ་ངྱོ་བསྟན་པའྱི་སབས་
སུ་ཐྱོབ་པའྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོས་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་འཆད་དྱོ། །གྱིས་པ། མྱི་འཐད་པའྱི་ཆ་དགག་པ་ནྱི། ལུགས་
ཕྱི་མ་འདྱི་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། འྱོ་ན་དང་པྱོ་ྱིད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཆྱོག་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཐྱོབ་པའྱི་དྱོན་དུ་
དབང་བསྐུར་ཞུ་ཟྱེར་བ་ལ། དང་པྱོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་པའྱི་ཚེ་ན། དྱེས་ཐྱོག་མར་སྱོ་ཐར་དང་དྱེའྱི་རྱེས་བང་
སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་དང་། དྱེ་རྱེས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་
སབས་སུ་ཐྱོབ། སྔགས་སྱོམ་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། འཇུག་པ་དང་། དངྱོས་གཞྱིའྱི་སབས་
སུ་ཐྱོབ་པའྱི་ཕྱིར། འདྱོད་ན་དངྱོས་སུ་འགལ་ཏྱེ། དྱེ་འདྲ་དྱེ་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་ 
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༼༡༣༽ 
སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །རགས་ཁས་བླངས་ཏྱེ། སྱི་དྱོན་པར་མའྱི་ཤྱོག་བུ་ཞྱེ་བདུན་པར། དང་པྱོ་
ྱིད་ནས་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྱིས་གང་ཡང་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར། སྔགས་སྱོམ་བླངས་པ་ནྱི། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོའ་ི
དབང་གྱི་ཆུ་བྱོ་ལས། དང་པྱོ་ྱིད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཆྱོག་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་དྱོན་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུ་ཞྱེས་
ཟྱེར་ན། དང་པྱོ་ནས་དབང་བསྐུར་བྱེད་པར་གསུངས་པས་གྲུབ་བྱོ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྒྱུན་
བཤགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྱི་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་སྱོགས་སྔགས་སྱོམ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལྱེན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། 
སྔགས་སྱོམ་རང་ལྡྱོག་ནས་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནས་ཐྱོབ་པའྱི་འགྱོ་བརམས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་པ་
དང་། རང་ཚིག་འགལ་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་གྱོང་དུ་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་ལ། 
དྱེ་ལྟ་ན་གཞུང་འདྱིས་གང་བཀག་པ་དྱེ་ྱིད་ཁས་བླངས་ནས། ཁྱོ་བྱོ་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་མྱི་འཕྱོག་པའྱི་སྤྱོབས་པ་
ཐྱོབ་བྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི། གྱེན་སྤྱོབས་མ་ཡྱིན་དགྱོས་སྱོ། །གཞུང་ལས་ནྱི། རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། 
དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་ཐྱོབ་མྱི་ནུས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གཞན་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མ་བླངས་པར་
སྔགས་སྱོམ་བླངས་པ་མྱེད་པར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་དྱེ་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱོད་ན་
དངྱོས་སུ་འགལ་ཏྱེ། སྱོམ་པ་བར་མ་མ་བླངས་པར་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ནྱི་ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེ་དྲན་པར་གྱིས་ཤྱིག 
ཡང་གནས་གྱུར་གྱི་དྱོན་འཆད་པ་ན། འདྱི་སད་ཅྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། སྱིར་སྱོ་ཐར་ཙམ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་
ཙམ་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་གྱུར་པ་ནྱི་མྱེད་དྱེ། སྔགས་སྱོམ་ཡང་ 
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༼༡༤༽ 
སྱོམ་པ་དྱེ་དག་གྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར། འྱོ་ན་སྔར་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་བླངས་ནས། ཕྱིས་བང་སྱེམས་
ཀྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྱི་ཚེ། སྔར་གྱི་སྱོ་ཐར་དྱེ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཡྱོད་དམ་མྱེད། མྱེད་ན་རྱེ་བཙུན་གྱི་སྱོམ་
པ་ྱི་ཤུ་པའྱི་ཊྱི་ཀར། སྔར་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ནས། ཕྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་པའྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྱི་དུས་
སུ་སྔར་གྱི་དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱོམ་པར་གནས་གྱུར་ལ། ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་
ན། དྱེ་མྱེད་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་གྱུར་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། བང་སྱོམ་དྱེ་སྱོ་ཐར་སྱོམ་
པའྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སྱོ། །གཞན་ཡང་། སྱོམ་གསུམ་གནས་གྱུར་གྱི་དྱོན་
འཆད་པ་ན། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་བང་སྱོམ་དུ་གནས་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། བང་སྱོམ་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་
མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་རང་གྱི་འདྱོད་པ་ངན་པ་དྱེ་དང་བསྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་གྱི། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤྱོང་གྱི་
དགྱོངས་པ་ག་ལ་ཡྱིན། ཡང་། གསུམ་ལྡན་གྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱོམ་གསུམ་ཁྱབ་མམ་པ་ཡྱིན་ན། འྱོ་ན་
ཁྱྱེད་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་དྱེ། གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་བམ་མ་ཐྱོབ། ཐྱོབ་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། 
གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་མྱེད་ན། གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་
གས་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་པ་ནྱི། བསྟན་པ་འདྱི་ལ་ཁྱྱེད་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་སུ་ཞྱིག་འབྱུང་སྟྱེ་ངྱོ་མཚར་རྱོ། །གཞན་
ཡང་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། དབང་ཆྱོག་ལས་ཐྱོབ་པར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། སྱོན་སྱེམས་
བཏང་བས་ཁྱྱོད་གཏྱོང་བར་ཐལ། བང་སྱོམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ 
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༼༡༥༽ 
ན། སྱོན་སྱེམས་བཏང་ནས་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མ་བཏང་བ་ཡང་ངྱོ་མཚར་རྱོ། །ཡང་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། བུད་མྱེད་
ལ་སྱོད་པའྱི་ར་ལྟུང་གྱིས་ཁྱྱོད་གཏྱོང་བར་ཐལ། ཁྱྱོད་སྔགས་སྱོམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱོད་ན་སྱི་དྱོན་ལ་དངྱོས་
འགལ། མ་ཁྱབ་ན། སྔགས་སྱོམ་གྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་མྱི་གཏྱོང་བའྱི་སྔགས་སྱོམ་ཡང་ངྱོ་མཚར་རྱོ། །གཞན་
ཡང་། ཐྱོག་མར་གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གས་དགྱེ་སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་ནྱོས། དྱེ་རྱེས་དབུ་སྱེམས་གང་རུང་གྱི་ཆྱོ་གས་
བང་སྱོམ་ནྱོས། དྱེ་རྱེས་དབང་གྱི་ཆྱོ་གས་སྔགས་སྱོམ་བླངས་པའྱི་དུས་ཀྱི། དགྱེ་སླྱོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་
པྱོ་དྱེ། སྔགས་སྱོམ་གྱི་ངྱོ་བྱོར་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག གྱིས་པ་ལྟར་ན་དངྱོས་སུ་འགལ། དང་པྱོ་ལྟར་ན་དྱེ་
གསུམ་ཆྱོས་ཅན། སྔགས་ཀྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་ཚེ་གཏྱོང་བར་ཐལ། སྔགས་སྱོམ་གཅྱིག་པུ་ལ་ལྡྱོག་པས་གསུམ་
དུ་ཕྱེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི། སྱི་དྱོན་གྱི་ཤྱོག་བུ་ང་གཅྱིག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། བསལ་
བ་ཡང་སྱི་དྱོན་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་། རགས་དངྱོས་འགལ་དྲྱོན་མྱོ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགལ་འདུ་
ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་འདུག་ཀང་། གཞུང་དཀྱུས་མ་འཆད་པའྱི་གྱེགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། རྱེ་བླ་མས་མཛད་པའྱི་
ཐལ་འཕྱེང་དུ་ལྱེགས་པར་བཀག་ཟྱིན་པས་དྱེར་བལྟ་བར་བའྱོ། །དབང་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གས་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པ་
དང་། །གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གས་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་པ་སྱོགས། །མདྱོ་རྒྱུད་ཆྱོ་ག་དཀྲུགས་ནས་བྱེད་པ་ལ། །ཕག་
ལྱེན་གཙང་མ་ཡྱིན་པར་རླྱོམ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པའྱི་སྱོ་ཐར་དང་། །ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བར་བླངས་པའྱི་
སྔགས་སྱོམ་སྱོགས། །གཞུང་འདྱིའྱི་ 
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༼༡༦༽ 
ཕྱོགས་སྔ་མ་ལུས་ཁས་བླངས་ནས། ཁྱོ་བྱོ་གྲུབ་མཐའ་གཙང་ཞྱེས་རླྱོམ་བྱེད་པའྱི། །ལུང་རྱིགས་གཤྱོག་རལ་
མྱེད་པའྱི་འདབ་ཆགས་འགའ། །ལྱོག་རྱོག་རུས་པའྱི་ཟས་ཀྱིས་ལྟྱོ་ཁྱེངས་ནས། །ཤྱེས་བའྱི་མཁའ་ལ་བགྱོད་པའྱི་
མཐུ་མྱེད་ཀང་། །ཀུན་མཁྱྱེན་མཁའ་ལྡྱིང་དབང་པྱོ་ཡྱིན་སམ་བྱེད། །ཅྱེས་སྨྲས་ཏྱེ། གསུམ་པ་རང་ལུགས་བཞག་
པ་ནྱི། རང་ཐྱོབ་བྱེད་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སམ། ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེའྱི་དམ་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་
སྱེམས་དཔའ་ས་བྱོན་དང་བཅས་པའྱོ། །དྱེ་ལ་རྒྱུད་སྱེའྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ། དབང་གྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ། གངས་ངྱེས་
ཀྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ། རྱེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་བཞྱིར་
འགྱུར་བ་ལས། དང་པྱོ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི། རང་ཐྱོབ་བྱེད་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། རྱོད་
པས་ཚིམ་པའྱི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་སམ། དྱེའྱི་དམ་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་
སྱེམས་པའྱོ། །སྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་སྱོམ་གྱི་མཚན་ྱིད། སྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། བལྟས་
པས་ཚིམ་པའྱི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་སམ། དྱེའྱི་དམ་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་
སྱེམས་པའྱོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་སྱོམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བྱུང་
ཞྱིང་། ལག་བཅངས་ཀྱིས་ཚིམ་པའྱི་བདྱེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་སམ། དྱེའྱི་དམ་ཚིག་
གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སྱེམས་པའྱོ། །བླ་མྱེད་ཀྱི་སྔགས་སྱོམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། བླ་མྱེད་ཀྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བྱུང་
ཞྱིང་། དབང་པྱོ་གྱིས་སྦྱྱོར་གྱིས་ཚིམ་པའྱི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྱི་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་སམ།  
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༼༡༧༽ 
དྱེའྱི་དམ་ཚིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སྱེམས་པ་གང་རུང་ནྱི་བླ་མྱེད་ཀྱི་སྔགས་སྱོམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དྱོ། །དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་
ཀུན་རྫྱོབ་དམ་ཚིག་གྱི་སྱོམ་པ་དང་། དྱོན་དམ་བདྱེ་ཆྱེན་གྱི་སྱོམ་པ་གྱིས་གྱིས་སུ་འབྱེད་པ་ལས། དང་པྱོ་
རྣམས་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་རྣམས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱོ། །གྱིས་པ་
དབང་གྱིས་དབྱེ་བ་ལ། བུམ་དབང་དང་འབྲྱེལ་བ་ཕྱི་ཡུལ་གྱི་སྤང་བ་སྤྱོང་བའྱི་སྱོམ་པ། གསང་དབང་དང་འབྲྱེལ་
བ་ལུས་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་མྱི་མས་པར་འཛིན་པའྱི་སྱོམ་པ། དབང་གསུམ་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་གསང་བ་
ཆྱོས་འབྱུང་གྱི་དབུས་སུ་བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྱོམ་པ། དབང་བཞྱི་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་
ཀྱི་སྱེམས་ལ་སྱོས་པའྱི་མཚན་མ་འགྱོག་པའྱི་སྱོམ་པའྱོ། །སབས་འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ངྱེས་དྱོན་དྱོན་དམ་པའྱི་སྱོམ་པ་
ཞྱེས་པ་རང་བཟྱོ་ཁྱོ་ན་ཡྱིན་གྱི། ལུང་གྱི་ཁུངས་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ནྱི་ཁྱྱེད་ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་དྱོན་ལ་ལྱེགས་
པར་མ་སྦྱངས་ཤྱིང་། ངྱེས་དྱོན་ཟབ་མྱོ་ལ་བླྱོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། དགྱེས་པ་རྱོ་རྱེ་ལས། རྱོ་རྱེ་
སྱིང་པྱོས་གསྱོལ་བ། སྱོམ་པ་ཞྱེས་བ་གང་གྱིས་དང་། །དམ་ཚིག་གང་གྱིས་གནས་པར་བགྱི། །ཞྱེས་དྲྱིས་པའྱི་
ལན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྱོམ་པ་ནྱི། །ཨྱེ་ཝྱཾ་རྣམ་པར་ཡང་དག་གནས། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། དྱེ་
ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁྱོར་འཁྱོར་ལྱོ་ཞྱེས། །ཐབས་ནྱི་བདྱེ་བའྱི་སྱོམ་པ་སྟྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་ལས་གཞན་དུ། སྱོམ་པ་ལ་
སྤྱོང་སྱེམས་ཀྱིས་ཁྱབ་ན། འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པ་ཡང་སྤྱོང་སྱེམས་སུ་འགྱུར་ལ། འདྱོད་མྱི་ནུས་ཏྱེ། དྱེ་བདྱེ་བ་
མཆྱོག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྱེམས་སྱེམས་བྱུང་རྣམས་ནྱི་ཡང་དག་མྱིན་རྱོག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །གཞན་ 
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༼༡༨༽ 
ཡང་ངྱེས་དྱོན་གྱི་སྱོམ་པ་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། སྱིར་ཡང་སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྱོད་མཐའ་དག་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་
ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་སྒྲུབ་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། སྭ་བྷཱ་བའྱི་སྔགས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆྱོས་རྣམས་སྟྱོང་པར་སྦྱངས་
ནས་མཆྱོད་རྫས་དང་། ལྷ་དང་སྔགས་ལ་སྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་སྒྲུབ་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་སད་དུ་
ཡང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། དྱེ་ཕྱིར་རྒྱལ་པྱོ་རང་སྱེམས་དྲྱི་མ་རྣམ་པར་བྲལ་བ་དག་ལས་ལྷ་དང་
སྔགས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་དྲྱི་མ་དང་བྲལ་བར་མྱི་འགྲུབ་བྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་སྭ་བྷཱ་བའྱི་
སྔགས་ཀྱིས་དྲྱི་མ་སྦྱངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དང་པྱོར་སྟྱོང་ྱིད་བསམ་བས་ནས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྲྱི་མ་
བཀྲུ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཡང་མཆྱོད་རྫས་ལ་ཡང་། ཀུན་རྫྱོབ་རྣམ་ཤྱེས་ལ་སང་བ་རྣམས་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས་
ནས། ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་གྲུབ་པ་ྱིད་འབུལ་དགྱོས་ཏྱེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་འགྱེལ་པར། ཇྱི་སྱིད་སྔར་བཤད་
པའྱི་མཆྱོད་པའྱི་ཆྱོ་ག་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད། སྦྱྱིན་པར་བ་བ་དང་། སྦྱྱིན་པ་པྱོ་དང་། ལྱེན་པ་པྱོ་དང་། མཆྱོད་པར་
བ་བ་དང་། མཆྱོད་པ་པྱོ་དང་། མཆྱོད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས། འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་འྱོད་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ལྷག་པར་མྱོས་པར་བའྱོ། །གཞན་དུ་ན། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པས་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
སུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ན། ཡྱེ་ཤྱེས་ཚོགས་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གཞན་ཡང་དཔྱེར་ན། བཛྲ་པུཥྱེ་ཞྱེས་པ་
ནྱི་རྱོ་རྱེའྱི་མྱེ་ཏྱོག་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་ངྱོས་འཛིན་ཡང་། རྣམ་ཤྱེས་ལ་མྱེ་ཏྱོག་ཏུ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་གྱི་སྟྱེང་གྱི་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་མྱེད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། གསང་འདུས་འགྱེལ་བཤད་ལས། གྱིས་པ་ཡང་རྱེ་ཤྱིག་དང་ 
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༼༡༩༽ 
པྱོར་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལ་སྱོགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། མྱེད་པས་འཛིན་པར་གྱུར་པའྱི་སྱེམས་ཀང་མྱེད་དྱེ། 
གཟུང་བ་མྱེད་ན་འཛིན་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱོག་པ་གྱིས་དང་
བྲལ་བས། རང་བཞྱིན་མྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེ་འཛིན་པར་མཛད་པས་ན་རྱོ་
རྱེ་འཛིན་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མྱེད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱོན་དམ་བདྱེན་པར་འདྱོད་པ་སྱེམས་
ཙམ་པའྱི་ལུགས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་ཐྱོས་པ་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར། དྱེ་སད་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་གྱིས་མྱེད་རྱོ་
རྱེས། སྔགས་ཀྱི་དབུ་མ་ངྱོས་འཛིན་པ་ན། ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཟུང་དུ་
འཇུག་པ་གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་རྱིག་པ་གྲུབ་པ་ནྱི། དབུ་མའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཕུལ་དུ་བྱུང་
བའྱོ། །འདྱི་ཡང་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས་རྱོགས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །དྱེང་སང་ནྱི་དྱོན་འདྱི་དག་ལ་ངྱེས་པ་མ་རྱེད་པར། མཆྱོད་གཤྱོམ་དང་གྱེར་སྱོའ་ིགྱོ་རྱིམ་མ་ནྱོར་ཙམ་རྱེ་ལ་
གསང་སྔགས་པའྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་མཚན་འཛིན་ལ་ཆྱོས་སུ་སྨྲས་པས། ཚེ་གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་ཞྱོག 
ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང་ངྱོ་། །སབས་འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་བ་སྱོད་གྱིས་ལ། འཇུག་པ་
སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ལས་ལྱོགས་སུ་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ངྱོས་འཛིན་རྒྱུ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་མྱི་འཐད་དྱེ། 
དྱེར་སླྱོབ་མ་མ་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ཞྱིག་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ལ། དྱེས་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་
སྔར་མྱེད་གསར་དུ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་སྤང་བ་ལྟུང་བའྱི་གངས་ནྱི། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ཀ་ལ་བཅུ་བཞྱི་
རྱེ་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་འགྱེལ་ 
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༼༢༠༽ 
ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་ལས་གསུངས་ལ། བླ་མྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ར་ལྟུང་གྱི་གངས་ནྱི། གང་ཕྱིར་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་
ཡྱིས། །དངྱོས་གྲུབ་སླྱོབ་དཔྱོན་རྱེས་འབྲང་གསུངས། །དྱེ་བས་དྱེ་ལ་བརས་པ་ནྱི། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་དང་པྱོར་
བཤད། །བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ནྱི། །ལྟུང་བ་གྱིས་པ་ཡྱིན་པར་བཤད། །རྱོ་རྱེ་སྤུན་ལ་ཁྱོས་པ་
ནྱི། །ྱེས་པ་བརྱོད་པ་གསུམ་པ་ཡྱིན། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་སྤྱོང་། །བཞྱི་པ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཆྱོས་ཀྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དྱེ་སྤྱོང་བ་ནྱི་ལྔ་པ་ཡྱིན། །རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་
མཐའ། །ཆྱོས་ལ་སྱོད་པ་དྲུག་པ་ཡྱིན། །ཡྱོངས་སུ་མ་སྱིན་སྱེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྱོག་པ་བདུན་པ་
ཡྱིན། །ཕུང་པྱོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ྱིད། །དྱེ་ལ་བརས་བྱེད་བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །རང་བཞྱིན་དག་པའྱི་ཆྱོས་རྣམས་
ལ། །སྱོམ་ྱི་ཟ་བ་དགུ་པ་ཡྱིན། །གདུག་ལ་རག་ཏུ་བམས་ལྡན་པ། །བྱེད་པ་དྱེ་ནྱི་བཅུ་པར་འདྱོད། །མྱིག་སྱོགས་
བྲལ་བའྱི་ཆྱོས་རྣམས་ལ། །དྱེར་རྱོག་པ་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་པ། །སྱེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ཡྱི། །སྱེམས་སུན་
འབྱིན་པ་བཅུ་གྱིས་པ། །དམ་ཚིག་རྫས་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་རྱེད། །མྱི་བསྟྱེན་པ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཤྱེས་རབ་རང་
བཞྱིན་བུད་མྱེད་ལ། །སྱོད་པར་བྱེད་པ་བཅུ་བཞྱི་པ། །ཞྱེས་འབྱུང་ངྱོ་། །ཡན་ལག་གྱི་ལྟུང་བ་དང་། འདྱི་དག་གྱི་
མཐའ་དཔྱྱོད་རྣམས་ནྱི། རྱེ་བཙུན་བླ་མས་མཛད་པའྱི་འཁྲུལ་སྤྱོང་གྱི་བརལ་ལན་དང་། སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་
དཔག་བསམ་འདྱོད་འཇྱོ་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའྱོ། །ཕྱིར་བཅྱོས་པའྱི་ཐབས་ནྱི། མམ་པར་འཇྱོག་པས་བླ་མ་
ལ། །ཅྱི་འབྱོར་པ་ཡྱིས་མཆྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །རྒྱུད་སྱེ་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །བྱུང་བའྱི་བདུད་རྱིའྱི་
ཤྱེལ་བུམ་འདྱི། ། 
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༼༢༡༽ 
གང་གྱི་རྣམ་དཔྱྱོད་ཀྱིས་ཐྱོབ་པ། །འཆྱི་མྱེད་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པར་འགྱུར། །གྱིས་པ། གཞུང་གྱི་དྱོན་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་
པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཁྱྱོད་ཀྱིས་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། གྱོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་
ལ་འབད་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ཁྱྱོད་མྱུར་དུ་སྟྱེ་ཚེ་འདྱི་ྱིད་དམ་བར་དྱོའམ་སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ན་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་
པར་འདྱོད་པའྱི་ཕྱིར། སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་འདྱི་ལྟར་བླང་དགྱོས་ཏྱེ། བླ་མ་རྱོ་རྱེ་འཆང་ནས་ར་
བའྱི་བླ་མའྱི་བར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤྱིང་། དབང་གྱི་ཆུ་བྱོ་མ་ནུབ་པ། གདམས་ངག་གྱི་སར་མ་
ལྱོག་པ། མྱོས་གུས་ཀྱི་བསམ་པ་ཚིམ་པ་སྟྱེ། སན་རྒྱུད་བཞྱི་ལྡན། སྦྱྱོར་དངྱོས་རྱེས་གསུམ་གྱི་ཆྱོ་ག་འཁྲུགས་
པར་མ་གྱུར་པ་དང་། སླྱོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་ཕྱི་ནང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་སྱིག་མཁྱྱེན་ཅྱིང་། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྱོན་
རང་བཞྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གདྱོད་མ་ནས་ཡྱོད་པ་གསྱོས་འདྱེབས་ནུས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱི་བླ་མ་ལ་ལུས་ལྱོངས་སྱོད་འབུལ་བའྱི་ཐབས་ཀྱིས་བཙལ་ལ། སྱོམ་པ་སྔ་མ་གྱིས་ཐྱོབ་པའྱི་
སྟྱེང་དུ་དབང་བཞྱི་བླངས་པས་སྱོམ་གསུམ་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་རྣམ་
བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པས། སྱོམ་པ་སྔ་མ་གྱིས་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཡང་ན་གཞན་
ལ་གནྱོད་པ་གཞྱི་བཅས་སྤྱོང་བ་ཙམ་སྱོ་ཐར་དུ་དགྱོངས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། ས་གདྱོང་པ་དང་། ཀུ་མཱ་རས་
དཔྱད་པ་མ་མཛད། གྱོ་ཊྱིཀ་ཏུ། སལ་ལྡན་ཅྱིག་ཅར་བ་ལ་དབང་བཞྱི་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་
འགྱུར་ཞྱེས་ཟྱེར། ཕྱི་མ་འདྱི་ལ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་གྱོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏྱོ། ། 
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༼༢༢༽ 
འདྱིར་ཁ་ཅྱིག དབང་གྱོང་མ་ལས་ཐྱོབ་པའྱི་སྱོམ་པ་ཁས་མྱི་ལྱེན་པ་ལ་ནྱི་གཞུང་འདྱིས་གནྱོད་དྱོ། །གྱིས་པ། 
གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞྱི་དུས་སུ་སྱིན་བྱེད་
ཀྱི་དབང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །ལམ་དུས་སུ་གྱོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །གྲུབ་པ་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དབང་བསྐུར་རང་གྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །དབང་གྱིས་ཐྱོབ་
པའྱི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བླ་མྱེད་ཀྱི་མས་ལྱེན་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བ་ལ་མྱི་ལྟྱོས་
པར་འདྱོད་པ་དགག །རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་རང་རྐང་གྱི་མས་ལྱེན་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་ག་བྱེད་པ་དགག །དབང་མ་
བསྐུར་ཀང་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཟབ་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པ་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་ལ་ལྟྱོས་པར་
འདྱོད་པ་དག་གྱི་འདྱོད་པ་འཁྲུལ་པ་དགག །དྱེ་དྱེ་ལ་མྱི་ལྟྱོས་པར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བྱིན་རླབས་
དབང་བསྐུར་ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་ནས་དྱེས་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པར་འདྱོད་པ་དགག །དྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལྱེན་ཡང་
དབང་བསྐུར་འཁྲུལ་པ་བྱེད་པ་དགག །དབང་པྱོའ་ིརྱིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་གང་ཡང་རུང་བས་ཆྱོག་
པར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཆྱོས་སྱོ་མྱི་འབྱེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད། འབྱེད་པ་ལ་གནྱོད་
བྱེད་དྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མའྱི་བྱིན་རླབས་ལྷད་མ་ཞུགས་པ་དྱེས་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་
དབང་གྱི་གྱོ་མྱི་ཆྱོད་པར་བསྟན། དྱེ་ལ་ལྷད་ཅན་གྱི་ཆྱོ་ག་སྦྱར་ནས་དབང་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
དྱེང་སང་རྱེ་དྭགས་པྱོའ་ིརྱེས་འབྲང་འགའ་ཞྱིག མར་པ་ནས་ 
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༼༢༣༽ 
བརྒྱུད་པའྱི་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོ་ལྷ་ལྔའྱི་བྱིན་རླབས་དྱེ་ྱིད་སླྱོབ་མ་མ་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་
ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། དྱེ་ཡྱིས་གསང་སྔགས་ཟབ་མྱོ་ན་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་སྱོ་ཕྱེ་ནས། གཏུམ་མྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ནཱ་རྱོའ་ི
ཆྱོས་དྲུག་སྱོམ་པ་མཐྱོང་ངྱོ་། །འདྱིར་ཊྱི་ཀ་བྱེད་པ་ཁ་ཅྱིག རྱེ་དྭགས་པྱོའ་ིསྐུ་ཚེ་སྟྱོད་ལ། དབང་བསྐུར་གཞན་དུ་
ཞུར་བཏང་ནས་ཁྱིད་དང་ཟབ་ལམ་སྟྱེར་བ་ལ། ཕྱིས་དབང་ཞུར་བཏང་བ་རྣམས་དྱེར་བསད་ནས་ལྱོག་མ་བྱུང་བ་
དང་། ངྱེད་རང་ལ་ཡང་དབང་ཤྱེས་པ་གཅྱིག་མཁྱོ་བ་འདུག་སྟྱེ་གསུངས་པས། ཀྱོང་ནྱི་རུ་པ་ན་རྱེ། ཕག་མྱོའ་ི
དབང་གཅྱིག་ངས་ཤྱེས་ཞུས་པས། འྱོ་ན་དྱེས་ཆྱོག་གསུངས་པས། དྱེ་ནས་ཆྱོས་སྱོ་ཞྱེས་པའྱི་སྱོལ་བྱུང་ལ། དྱེ་
ཡན་ཆད་བརྒྱུད་པའྱི་ཁུངས་མྱི་སང་ངྱོ་། །ཞྱེས་འཕགས་པ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་གསུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཀུ་མཱ་རའྱི་རྣམ་བཤད་ལས་
འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ནྱི་བར་བཞྱིའྱི་དབང་ལ་དགྱོངས་པར་འཆད་དགྱོས་ཀྱི། སྱིར་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཕག་མྱོའ་ི
བྱིན་རླབས་མྱེད་པར་འཆད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་དགག་པ་ནྱི། ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་
དབང་གྱི་གྱོ་ཆྱོད་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། འདྱི་འདྲ་རྒྱུད་སྱེ་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། ཚད་ལྡན་གྱི་བསྟན་བཅྱོས་རྣམས་
ལས་བཤད་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིགཞུང་ྱིད་ལས་ཀང་། དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་
པ་དྱེ་ལ་བྱིན་རླབས་བ་བར་གསུངས་ཀྱི། དབང་བསྐུར་མྱེད་པ་སྟྱེ་མ་ཐྱོབ་པར་བྱིན་རླབས་བྱེད་པ་བཀག་པའྱི་
ཕྱིར། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིགཞུང་ནྱི། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། ས་གདྱོང་པ་ནྱི། ཇྱོ་བྱོས་མཛད་པའྱི་
རྱེ་བཙུན་མ་རྱིན་ཆྱེན་རྒྱན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྣལ་འབྱོར་པ་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་
པས་ཡྱིད་ 
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༼༢༤༽ 
དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་སུ། ཞྱེས་སྱོགས་དང་། སྔྱོན་གྱི་བླ་མའྱི་མན་ངག་གྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྱིམ་པས་
དྱེའྱི་དྱོན་ལ་དམྱིགས་པས་རྱོ་རྱེ་རྣལ་འབྱོར་མར་བསམ་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་པ་འདྲྱེན་ཞྱིང་། ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ཕག་
མྱོའ་ིརྒྱུད་ྱིད་ལས། ཞྱེས་གསུངས་ཡང་ལུང་དྲངས་པ་མྱི་སང་ངྱོ་། །ཡང་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས། རྣལ་འབྱོར་བང་
སྱེང་གྱི་དྲྱི་ལན་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ནྱི། རྒྱལ་པྱོ་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱིས་མཛད་པ་ཞལ་གྱིས་མ་ཆུང་བ་ལས། སྔགས་པས་
ཐྱོག་མར་བླ་མ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྱེམས་དང་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་བརན་པར་བཟུང་སྟྱེ། 
དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དག་པ་ཐྱོབ་ནས། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལུང་འདྱི་དག་གྱིས། རྣལ་འབྱོར་མ་སྱོམ་པ་ལ་དབང་
ཐྱོབ་དགྱོས་པར་བསྟན་ཀང་། བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་པ་ལ་གནྱོད་པའྱི་ཚིག་མྱི་སང་ཞྱིང་། བསམ་ཡས་
པའྱི་ཊྱི་ཀར། བྱིན་རླབས་ཀྱི་སབས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མ་བསྱོམ་དགྱོས་པས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། །ནུས་པ་ཆྱེར་མྱི་
སང་ངྱོ་། །དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་བཤད་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་དངུལ་ཆུའྱི་བཅུད་ལྱེན་བྱེད་པ་ལ། མུ་ཟྱིའྱི་བཅུད་ལྱེན་གྱིས་
དངུལ་ཆུ་འཇུ་བར་བས་ནས། དྱེ་ནས་དངུལ་ཆུ་ཟ་བར་བཅུད་ལྱེན་གྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལས་གསུངས་སྱོ། །མུ་ཟྱི་
ཐྱོག་མར་མ་བསྟྱེན་པར་དངུལ་ཆུ་ཟྱོས་ན་འཆྱི་བ་བཞྱིན། དྱེ་བཞྱིན་ཐྱོག་མར་དབང་བསྐུར་བླངས་ལ། དྱེ་ལ་རྱོ་རྱེ་
ཕག་མྱོ་སྦྱྱིན་པ་སྟྱེ་བྱིན་རླབས་བ་དགྱོས་སྱོ། །ཡང་དབང་བསྐུར་མྱེད་པ་སྟྱེ་མ་ཐྱོབ་པ་ལ་བྱིན་རླབས་བས་ན་
དམ་ཚིག་མས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་ཏྱེ། གསུངས་ཚུལ་འྱོག་ནས་འཆད་དྱོ། །གཞན་ཡང་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ི
བྱིན་རླབས་འདྱི་ནྱི་སྱིན་ཟྱིན་གྱོལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མ་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་ཕག་
མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བར་མྱི་རུང་ཞྱིང་། ཕྱི་ནང་སྱོགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་འགྱིག་ 
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༼༢༥༽ 
པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྱོན་ཐྱེབས་མྱི་ནུས་པ་དྱེའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེའྱི་ཤྱེས་བྱེད་སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྱོང་བྱེད་ངྱོ་
སྱོད་པའྱི་ཆྱོ་གའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ཐུབ་པ་དྱེ་ྱིད་འདུས་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་
ལས་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་མ་མཐྱོང་བའྱི་མདུན་དུ་འདྱི་ནྱི་མ་སྨྲ་ཞྱིག གལ་ཏྱེ་སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་མས་པར་
འགྱུར་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་དྱེ་ྱིད་འདུས་པ་ལས། དྱེང་ཁྱྱོད་ྱིད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྱིགས་སུ་ཞུགས་ཀྱི། ངས་ཁྱྱོད་ལ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲུབ་པའང་ཐྱོབ་ན། དངྱོས་གྲུབ་གཞན་
ལྟ་ཅྱི་སྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བསྱེད་པར་བའྱི། ཁྱྱོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་མ་མཐྱོང་བ་རྣམས་ལ་མ་སྨྲ་
ཞྱིག དམ་ཚིག་མས་པར་གྱུར་ཏ་རྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། དྱེ་ལ་ལྷད་ཅན་གྱི་ཆྱོ་ག་སྦྱར་ནས་
དབང་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ། སྱིར་བར་བཞྱིའྱི་དབང་གསུངས་སུ་ཆུག་ཀང་དྱེས་དབང་གྱི་གྱོ་མྱི་ཆྱོད་པར་
བསྟན། མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་རྒྱས་པར་སྦྱྱོར་བ་རང་བཟྱོར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། འདྱི་ལའང་ཕག་མགྱོ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་གྱི་གུག་དང་མདའ་
གཞུ་དང་། ཆངས་པ་སྟྱོང་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡྱོད་ཅྱེས་ཟྱེར་མྱོད། །མྱི་འཐད་དྱེ། འདྱི་འདྲ་དབང་
བསྐུར་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་འདྱི་མ་གསུངས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་བརྒྱ་ལ་ཁྱོ་བྱོས་མ་མཐྱོང་བའྱི་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་པ་སྱིད་ཀང་། རྱེས་གནང་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དབང་བསྐུར་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཚང་
བའྱི་ཕྱིར། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ན་རྱེས་གནང་གསུངས་པ་ནྱི། དབང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་དྱེར་ 
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༼༢༦༽ 
བཏགས་པ་ཡྱིན་ལ། སམ་བྷུ་ཊྱི་ལས། དབང་དང་རྱེས་གནང་ཐྱོབ་པ་ཡྱིས། །ཞྱེས་གྱིས་པྱོ་ཐ་དད་དུ་བཤད་
དྱོ། །ཞྱེས་ཆག་ལྱོའ་ིདྲྱི་ལན་ལས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ར་ལྱོའ་ིསླྱོབ་མ་སྔགས་ཆུང་པ་ལ་ལ་མར་པ་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་དབང་
བསྐུར་དངྱོས་གཞྱི་དང་། དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་འཇུག་པ་སྱོགས་རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅྱོས་ལས་མ་བཤད་ཅྱིང་། སླྱོབ་
དཔྱོན་སྔ་མའྱི་མན་ངག་ལ་མྱེད་པའྱི་རང་བཟྱོའ་ིཆྱོ་ག་བྱེད་པ་ཐྱོས་སྱོ། །དྱེ་འདྲའྱི་རང་བཟྱོ་ཆྱོ་གར་འགྱུར་མྱི་སྱིད་
དྱེ། དབང་བསྐུར་སྱོགས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་སངས་རྒྱས་ཁྱོ་ནའྱི་སྱོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན་ཁྱྱིམ་པས་གསྱོལ་
བཞྱིའྱི་ལས་བས་ཀང་། དགྱེ་སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་མྱི་འཆགས་པ་ལྟར། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་
པ་ཕྱོག་ཀང་འཆགས་པར་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་། ཆྱོ་ག་ཅུང་ཟད་མས་པ་ལ། ཆྱོ་ག་འཆགས་པར་མ་
གསུངས་ཏྱེ། ཆྱོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མྱི་འཆགས་སྱོ། །ཞྱེས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་ན། ཁྱྱེད་ཀྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་
སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྱོང་བྱེད་ངྱོ་འཕྱོད་པའྱི་ཆྱོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཕལ་ཆྱེར་མས་པ་ལ། ཆྱོ་ག་རྣམ་དག་འཆགས་པར་
འགྱུར་རྱེ་སན་ཏྱེ་མྱི་འཆགས་སྱོ། །དྱེས་ན་རྒྱུད་འཆད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ཅུང་ཟད་ནྱོར་བར་གྱུར་ཀང་བླའྱི། 
དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ནྱོར་བར་གྱུར་པ་ལ་གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་མྱེད་པར་གསུངས་ཏྱེ། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། ཁྱད་པར་
ཅན་གྱི་ལས་རྣམས་ལ། །ལྷ་དུས་བ་བ་དུས་བཞྱིན་སད། །གཞན་དུ་ཆྱོ་ག་མས་པའྱི་ཕྱིར། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་
ཡྱོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །ཡང་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོ་ལ་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་མྱེད་པ་ 
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༼༢༧༽ 
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕག་མྱོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ཆྱོ་ག་རྱིགས་ལྡན་ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པས་མཛད་པ་
དང་། ཕག་མྱོ་ལྷ་སྱོ་བདུན་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སླྱོབ་དཔྱོན་དགྱེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་མཛད་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་
རྣལ་འབྱོར་མའྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་ཤ་བ་རྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་མཛད་པ་དང་། ཕག་མྱོ་མངྱོན་འབྱུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་
གྱི་ཆྱོ་ག་དང་། དྱེའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤྱི་ཨུ་མ་པ་ཏྱིས་མཛད་པ་རྣམས་ཡྱོད་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་
རླབས་ལ་སྱོམ་པ་མྱི་ཐྱོབ་ན། རང་ལུགས་ཀྱི་རྱོ་རྱེ་རྣལ་འབྱོར་མའྱི་བྱིན་རླབས་ལ། སྱོམ་གཟུང་གྱི་ཆྱོ་ག་དགྱོས་
པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་། བཟུང་ཟྱིན་གསལ་བཏབ་ན་
བྱིན་རླབས་འཆགས་པའྱི་དགྱོས་པ་ཡྱོད་པའྱོ། །ཡང་འདྱིར་བྱིན་རླབས་ཆྱོས་སྱོ་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུར་སང་
བ་ནྱི། དྱེ་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆྱོས་སྱོའ་ིདྱོན་ཙམ་ནྱི་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ར་
དབུ་མའྱི་རྫྱོགས་རྱིམ་ན་པའྱི་སྔ་རྱོལ་དུ། རྱོ་རྱེ་རྣལ་འབྱོར་མའྱི་བྱིན་རླབས་ངྱེས་པར་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པ་
བཞྱིན་ནྱོ། །ཡང་རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས་ནྱི་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཆྱོས་སྱོའ་ིཐ་སད་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ་གནྱོད་བྱེད་
ལ། ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་གས་སྱོ་ཐར་གྱི་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པར་ཐལ་བའྱི་མཚུངས་པ་དང་། བྱིན་རླབས་
དབང་བསྐུར་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་སླྱོབ་མའྱི་གངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག དང་པྱོ་ནྱི། གཞན་ཡང་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་
རླབས་ལ། སྔར་སྔགས་ལ་ཞུགས་མ་མྱོང་བའྱི་གང་ཟག་གསང་སྔགས་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་ཆྱོས་སྱོར་བྱེད་པ་ནྱི། 
རྒྱུད་སྱེ་གང་ནའང་བཤད་པ་མྱེད་པས། དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་བས། དགྱེ་སླྱོང་བྱེད་པ་ 
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༼༢༨༽ 
ལ། སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གྱི་བསྱེན་རྫྱོགས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་མཁན་སླྱོབ་མྱེད་པའྱི་བསྱེན་རྫྱོགས་
དང་། ལྔ་སྱེ་བཟང་པྱོ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ཆྱོས་སྦྱྱིན་མ་འཕྱིན་གྱིས་བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པ་དང་། དྱེ་
བཞྱིན་དུ་འྱོད་སྲུང་ཆྱེན་པྱོ་སྟྱོན་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་དང་། གགས་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཚུར་ཤྱོག་གྱི་བསྱེན་རྫྱོགས་
དང་། སྱོགས་པས་བསྡུས་པ་སྱེ་དགུའྱི་བདག་མྱོ་ལྱི་བའྱི་ཆྱོས་བརྒྱད་སྤྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་དང་། བཟང་
སྱེའྱི་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་སབས་འགྱོ་ཁས་བླངས་ཀྱི་དང་། ལྱེགས་བྱིན་དྲྱི་བས་བརྱེས་པའྱི་དང་། གསྱོལ་བཞྱིའྱི་
ལས་ཀྱི་ཅྱིག་ཅར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པ་སྒྲུབ་པ་སྟྱེ་བཅུ་གསུངས་པ་ལས། དྱེ་དག་གང་ཡང་
རུང་བས་ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་བླང་བར་གྱིས་ཤྱིག་སྟྱེ། དབང་བསྐུར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་
ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་དང་གྱིས་ཀ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་མམ་པྱོ་ལ་བཅུ་པྱོ་འདྱི་རྣམས་སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་གར་བཤད་པས་
སྱོ། །གང་དུ་བཤད་ཅྱེ་ན། འདྱིར་ས་བ་གདྱོང་པ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་བཤད་ཅྱེས་གསུངས་ལ། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་དྱེའྱི་
རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་མྱོད། དྱེ་ལུང་མ་མཐྱོང་བའྱི་ཕྱོ་ཚོད་ཙམ་དུ་ཟད་དྱེ། ལུང་གཞྱི་དང་། འདུལ་བ་མདྱོ་ར་གྱིས་
ལས་ནྱི། གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་དང་བསྱེན་རྫྱོགས་ཅྱིག་ཅར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཁྱོ་ན་ལ་སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་གའྱི་ཐ་
སད་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རྣམ་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། མཛོད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་དང་། ལུང་མ་མྱོ་གྱིས་ལས། བསྱེན་
པར་རྫྱོགས་པའྱི་ཚུལ་བཅུ་གསུངས་པ་དྱེ། སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་ག་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། དྱེར་ནྱི་ལྔ་ཚོགས་
དང་། བཅུ་ཚོགས་ཀང་བགངས་ལ། དྱེ་གྱིས་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཆྱོ་གའྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིན་ཕྱིར་དང་། སྔྱོན་ཆྱོག་ཡྱིན་ངྱོ་ཤྱེས་
པའྱི་གསྱོལ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་ག་དྱེ་དྱེར་མ་བགངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འྱོ་ན་ཅྱི་ཞྱེ་ན། སྔྱོན་ཆྱོག་ 
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༼༢༩༽ 
ཅྱེས་པ་ནྱི། སྔྱོན་གྱི་གང་ཟག་སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་སྱིན་པ་གསུམ་ཤས་ཆྱེ་ཞྱིང་། སྱིབ་པ་གསུམ་ཤས་ཆུང་བའྱི་རྒྱུད་
ལ་བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་ག་ཞྱིག་ལ་སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་ག་ཞྱེས་བ་ལ། ས་བཤད་དྱེ་ཚང་བ་ལ་དགྱོངས་ནས་གྱོང་དུ་
བགངས་པ་བཅུ་པྱོ་དྱེ་ལ་སྔྱོན་ཆྱོག་གྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཤད་ཅྱེས་པ་ཡང་། ས་བཤད་ཚང་བ་ཙམ་
ལ་དགྱོངས་པའྱོ། །བ་འདུལ་ལ་སྱོགས་པའྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་ཀང་། གྱོང་དུ་
བགངས་པའྱི་བཅུ་པྱོ་ལ་སྔྱོན་ཆྱོག་གྱི་ཐ་སད་མཛད་དྱོ། །དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཐྱེག་པའྱི་ལག་ལྱེན་ནྱི་ནུབ་ཀང་
གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་སང་སྟྱེ། ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་སྔྱོན་ཆྱོག་ཚེགས་ཆུང་ཡང་མྱི་བྱེད་པས་སྱོ། །རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་
པའྱི་བསྟན་པ་ལ་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མྱི་སང་ངྱོ་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་ཀྱིས་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་
གྱོ་ཆྱོད་པར་འདྱོད་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་སླྱོབ་མའྱི་གངས་ལ་འཁྲུལ་
པ་དགག་པ་ལ། དབང་གྱི་སླྱོབ་མ་ལ་གངས་ངྱེས་མྱི་དགྱོས་ན་བསྱེན་རྫྱོགས་ཀྱི་སླྱོབ་མ་ལ་གངས་ངྱེས་མྱི་
དགྱོས་པར་ཐལ་བ། དབང་གྱི་སླྱོབ་མ་ལ་གངས་ངྱེས་དགྱོས་པའྱི་ལུང་རྱིགས་བཤད། ལུང་དྱོན་དྱེ་ལ་ལྱོག་རྱོག་
དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བླུན་པྱོ་སྱིང་ཕྱོད་ཅན་གྱིས་ཀང་འདུལ་བའྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བརལ་མ་ནུས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་རབ་
བྱུང་གང་ཟག་བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པའྱི་ཚེ་མཚམས་ནང་གཅྱིག་ཏུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཅྱིག་ཅར་འཇུག་མྱི་ནུས་
སྱོ། །དུ་མ་མཁན་པྱོ་གཅྱིག་ལ་གསུམ་མན་ཆད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ས་བཅད་དང་འདྱི་འགྱིག་པར་སང་
ལ། ཡང་ན་ 
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༼༣༠༽ 
རབ་བྱུང་ཞུ་བའྱི་ཚེ། གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་མྱི་ནུས་ཞྱེས་སྦྱར་ཏྱེ། བར་མ་རབ་བྱུང་དངྱོས་གཞྱིའྱི་ལས་ནྱི་
གང་ཟག་རྐྱང་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས། ཚོགས་ཀྱིས་མྱི་བའྱོ་ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའྱི་དགག་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསང་
སྔགས་ཆྱོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་ལ་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཟྱོར་སྱོད་དྱེ། སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། རྱོ་རྱེ་འཆང་གྱིས་རྒྱུད་ལས་བཀག་པས་
སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་གྱི་སླྱོབ་མ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་མྱི་
འཐད་དྱེ། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་སླྱོབ་མ་རྱེས་བཟུང་ལ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་བཤད་ཀང་། ལྷག་མ་
དམྱིགས་བསལ་མཛད་པ་ཡྱི་རྒྱུད་སྱེ་གཞན་གསུམ་གྱི་སླྱོབ་མ་རྱེས་བཟུང་ལ་གངས་ངྱེས་ཡྱོད་པས་སྱོ། །དང་
པྱོའ་ིཤྱེས་བྱེད་རྣམ་སང་མངྱོན་བང་ལས། འྱོན་ཀང་སླྱོབ་དཔྱོན་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ལྡན་པས་སྱེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་མ་ལུས་པ་བསལ་བར་དམ་བཅའ་བ་ཁྱོ་ནར་བ་སྟྱེ། དྱེས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བ་བའྱི་
ཕྱིར། སྱེམས་ཅན་ཚད་མྱེད་པ་ཡྱོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། ཊྱི་ཀ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས། བཅུ་འམ་
བརྒྱད་དམ་བདུན་ནམ་ལྔ། །གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་ལས་ལྷག་ཀང་རུང་། །དཔྱད་མྱི་དགྱོས་པར་གཟུང་བར་
བ། །ཞྱེས་པ་དྱེ་འདྲྱེན་མྱོད། དྱེ་ལ་ནྱི་ཁ་འཆམ་དང་ཁ་ཡར་གྱི་གངས་ངྱེས་མ་བས་ཀང་། བཅུ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་
གངས་ངྱེས་བས་ལ། དྱེ་ཡང་དབང་བསྐུར་དངྱོས་གཞྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པར་གསལ་ལྱོ། །གལ་ཏྱེ་བཅུ་ཚུན་ཆད་
གསུངས་པ་དྱེ་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡྱིན་ནྱོ་སམ་ན་དྱེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་གངས་ཀྱི་ཚད་འདྱི་བས་
སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ལྷག་མ་དམྱིགས་བསལ་མཛད་པའྱི་སླྱོབ་མ་ལ་གངས་ངྱེས་ཡྱོད་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་
ནྱི། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས།  
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༼༣༡༽ 
མཁས་པས་སླྱོབ་མ་གཅྱིག་གམ་གསུམ། །ལྔའམ་ཡང་ན་བདུན་དག་གམ། །ྱི་ཤུ་ར་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་བར། །ཟུང་དུ་མ་
གྱུར་སླྱོབ་མ་གཟུང་། །དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་སླྱོབ་མ་ནྱི། །ཡྱོངས་སུ་བཟུང་བ་མྱི་ཤྱིས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདྱི་
ནྱི། །སྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷག་མ་རྒྱུད་སྱེ་གསུམ་པྱོ་ཀུན་ལ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱིར་ལྷ་བཙུན་བསམ་
ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། ལྷག་མ་དམྱིགས་བསལ་མ་མཛད་པའྱི། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལྱེགས་པར་མངྱོན་ནྱོ། །གཅྱིག་ནས་
ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་། སླྱོབ་མ་རྱེས་གཟུང་གྱི་གངས་ཡྱིན་གྱི། དབང་བསྐུར་དངྱོས་གཞྱིའྱི་ཚེ་
ནྱི། དཀྱིལ་འཁྱོར་གཅྱིག་ཏུ་དབང་རྫས་གཅྱིག་གྱིས་སླྱོབ་མ་གཅྱིག་ལས་ལྷག་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་མ་
གསུངས་ཏྱེ། མཁས་པས་ཅྱིག་ཅར་སླྱོབ་མ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ཡྱོང་མྱི་བ། །ཞྱེས་དང་། སླྱོབ་མ་རྱེ་རྱེ་
ནས་བཀུག་སྟྱེ། གསང་གཏྱོར་སྔ་མ་བཞྱིན་བས་ལ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དབང་རྫས་དུ་མ་ཡྱོད་ན་དཀྱིལ་
འཁྱོར་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་སླྱོབ་མ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་ཆྱོག་པར་མངྱོན་ཏྱེ། གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་
བཞྱི་ཡང་རུང་། །བླ་མས་དབང་བསྐུར་བ་བ་ནྱི། །ཡྱོ་བད་གསར་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་སྱོ་སྱོ་སྱོ་
སྱོར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །འྱོ་ན་དྱེང་སང་བླ་མ་རྣམས། སླྱོབ་མ་རྱེས་འཛིན་ལ་གངས་ངྱེས་མྱི་མཛད་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་
སླྱོབ་དཔྱོན་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ལྡན་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་དགྱོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་
དགྱོངས་པའྱོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མ་དང་། བྲང་མྱོ་ཆྱེ་བའྱི་བརལ་ལན་དུ་བལྟ་བར་བའྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ྱེར་ལྔ་དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་སླྱོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་དངྱོས་གཞྱིའྱི་ཆྱོ་ག་ནྱི་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པ་མཚན་མྱོ་
གཅྱིག་ལ་ཚར་བར་མྱི་ནུས་ལ། དྱེའྱི་མཚན་མྱོ་ 
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༼༣༢༽ 
མ་ཚར་ན། ཆྱོ་ག་མས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། །ལྷ་ཡང་ྱི་མ་
ནུབ་པ་ན། །ཕན་པར་བྱེད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ། །ངྱེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་འདུ། །ྱི་མ་ཤར་བར་མ་
གྱུར་པར། །མཆྱོད་ནས་གཤྱེགས་སུ་གསྱོལ་བ་ཤྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འདྱིར་ལྷ་ཞྱེས་པ་གང་དུ་དབང་
བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་སན་དྲངས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ལྷ་དང་། གང་གྱིས་དབང་སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁའྱི་ལྷ་ལྟ་བུ་
ལ་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡྱིན་ན་རས་བྲྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་ལུགས་སྐུ་སྱོགས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ལྷ་
ཡང་ྱི་མ་མ་ཤར་གྱོང་དུ་གཤྱེགས་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་ཅྱིང་མཆྱོད་པ་གཅྱིག་ལ་ྱི་མ་མང་པྱོ་
ཐྱོགས་པ། དཔལ་མཆྱོག་དང་། རྱེ་མྱོ་རྱིགས་བསྡུས་ལྟ་བུ་དང་། སླྱོབ་མ་རྣམས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་དུ་དབང་
བསྐུར་བ་མན་ཆད་ཀྱི་དབང་ཚར་གཅྱིག་ལ། ཞག་མང་པྱོ་ཐྱོགས་པ་དྱེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་ཅྱི་ཞྱེ་
ན། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ཁང་པའྱི་གནས་དྱེར། ངྱེས་པར་སན་འདྲྱེན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བྱིན་
རླབས་ཀྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་ངྱེས་པར་མཚན་མྱོའ་ིདུས་ཁྱོ་ནར་འདུ་བའྱི་དཔའ་བྱོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའྱི་ལྷ་ཚོགས། 
རྱེས་ཀྱི་ཆྱོ་གའྱི་དུས་ཀྱི་གཏྱོར་མ་ལ་སྱོགས་པས་མཆྱོད་པའྱི་འྱོས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་ཆྱེན་རྱིས་བཞྱི་
དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་ལ་སྱོགས་པ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་མཚན་མྱོ་ཁྱོ་ན་འྱོང་ཞྱིང་། ཆྱོས་ན་པ་སྦྱྱིན་པ་
བྱུང་ན་མཚན་ཐྱོག་ཐག་ཏུ་འཁྱོད་པ་རྣམས་ལ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དྲངས་མ་ཐག་པའྱི་འཕྱོ་
ལས། གཞན་ཡང་གང་དག་གསང་སྔགས་ལྷ། །ལྷ་དང་འཇྱིག་རྱེན་སྱོང་བ་དང་། །འབྱུང་པྱོ་བང་ཆུབ་བརན་
གནས་དང་། །སྱེམས་ཅན་བསྟན་པ་མངྱོན་དགའ་བ། །ཞྱེས་པ་ནས། དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་བཅས་ 
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༼༣༣༽ 
ཐམས་ཅད་ནྱི། །ྱེ་བར་བྱོན་པར་མཛད་པའྱི་རྱིགས། །ཞྱེས་དང་། ཆྱོས་བསགས་ཀྱི་མདྱོ་ལས། ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་
མྱིའམ་ཅྱི་ཡྱི་དབང་པྱོ་དང་། །བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྱོགས་ཆྱོས་ཀྱི་མཆྱོག་ལ་བ་བ་བས་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་གསུང་
རབ་རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་བདྱེ་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །འདྱི་དག་བཤད་ཀྱི་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ན་ཕྱིར་ནྱི་འདྱིར་གཤྱེགས་
ཤྱིག །ཅྱེས་དང་། འདུལ་བ་ནས་ཀང་། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞྱི་དང་། བཅྱོ་ལྔ་རྣམས་ལ་ནུབ་མྱོ་ལྷ་རྣམས་འདུ་
བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྱོ། །འདྱི་དག་ཀང་ཁྱོ་བྱོའ་ིབླ་མ་ཁྱོ་ནའྱི་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། རྣམ་བཤད་
མཛད་པ་སྔ་མ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ལ་མྱི་སང་ཞྱིང་། དྱེང་སང་སྱོམ་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བླུན་པྱོ་རྣམས་ལ་གགས་པ་དྱེ་
དག་ལ་ནྱི། གཞུང་དྱོན་གྱི་སབས་སུ་གསུང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སང་ངྱོ་། །ཡང་གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། སླྱོབ་མ་གངས་ངྱེས་མྱེད་
པའྱི་དབང་བསྐུར་ཐམས་ཅད་སྱིན་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ས་བཅད་བས་ནས། སྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་སླྱོབ་
མ་ལ་གངས་ངྱེས་མྱི་དགྱོས་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡང་ནང་འགལ་ལྱོ། །གསུམ་པ། ལུང་དྱོན་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་ནྱི། 
གལ་ཏྱེ་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་འདྱི་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། རྒྱུད་སྱེ་གཞན་གྱོང་མ་གྱིས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་མྱིན་སམ་ན། 
སྱོད་རྒྱུད་མ་གཏྱོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀུན་ལ་འདྱི་འཇུག་པར་སྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས་འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། གང་དུ་
ལས་ནྱི་ཡྱོད་གྱུར་ལ། །ལས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་རྣམས་མྱེད་པ། །དྱེར་ནྱི་སྱི་ཡྱི་རྒྱུད་དག་ལས། །གསུངས་པའྱི་ཆྱོ་ག་
མཁས་པས་བསྟྱེན། །དྱེ་སད་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཆྱོ་ག་འདྱི་རྒྱུད་གསུམ་པྱོ་རྣམས་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་
ནྱོ། །གྱིས་པ། དྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལྱེན་ཡང་དབང་བསྐུར་འཁྲུལ་ 
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༼༣༤༽ 
པ་བྱེད་པ་དགག་པ་ལ། ཆྱོ་ག་མས་ན་དབང་མྱི་ཐྱོབ་པར་བསྟན། དབང་མ་ཐྱོབ་ན་ལམ་ཟབ་མྱོ་བསྱོམས་ཀང་
སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྱོབ་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག །གང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་སླྱོབ་མའྱི་གངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །ཇྱི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྱོ་ག་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག །དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱིན་རླབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེང་སང་བྱིན་རླབས་ཙམ་
ལ་སྱིན་བྱེད་དུ་མྱི་བྱེད་པར་དབང་བསྐུར་བྱེད་པར་རླྱོམ་པ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ཆྱོ་ག །སའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། སྟ་གྱོན་དང་། འཇུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དངྱོས་
གཞྱི་དང་། མཐའ་རྱེན་དང་། ས་ཆྱོག་ལ་ཡང་ས་བརག་པ། བསླང་བ། སྦྱང་བ། བསྲུང་བ། ཡྱོངས་སུ་བཟུང་བ། 
སྟ་གྱོན་ལ་ཡང་། སའྱི་ལྷ་མྱོ་དང་། ལྷ་དང་། བུམ་པ་དང་། སླྱོབ་མ་སྟ་གྱོན་དང་། འཇུག་པ་ལ་ཡང་། དྱེའྱི་སྔྱོན་དུ་
དཀྱིལ་འཁྱོར་བྲྱི་བ་དང་། སྒྲུབ་ཅྱིང་མཆྱོད་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་བདག་ྱིད་འཇུག་ཅྱིང་དབང་བླང་བ། སླྱོབ་མ་
ཡྱོལ་བའྱི་ཕྱི་རྱོལ་དང་ནང་དུ་འཇུག་པ་སྱོགས་མྱི་བྱེད་པར། གཡུང་དྲུང་རྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་། ནས་འདྲ་
རྱིས་དང་། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དང་། མྱེ་ཏྱོག་ཚོམ་བུའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་སྱོགས་བྱེད་པ་ཐྱོས་ཏྱེ། དྱེ་འདྲ་དག་ཏུ་
དབང་བསྐུར་ཡང་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅྱིག་སྟྱེ། ཕྱི་ནང་
གསང་བ་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་མཐར་ཐུག་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་མ་དག་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་སྦྱངས་པ་ལས། དག་
པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་མངྱོན་དུ་བ་བའྱི་ཕྱིར། དཀྱིལ་འཁྱོར་རྣམ་པ་བཞྱིར་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ལས་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན། ཕྱིའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་སྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྱེན་ན་ཡུལ་ 
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༼༣༥༽ 
སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་གནས་པ་བཞྱིན་དུ། ནང་ན་མྱི་ཕྱེད་མ་ལ་སྱོགས་པ་ར་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས། ཕྱིའྱི་གནས་ྱི་ཤུ་ར་
བཞྱི་བཞྱིན་དུ། ནང་ན་སྱི་བྱོ་ལ་སྱོགས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི། ཕྱི་ནང་དུར་ཁྱོད་བརྒྱད་ཡྱོད་པ་བཞྱིན་དུ། ནང་ན་སའྱི་བུ་
ག་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བགངས་པའྱི་བུ་ག་བརྒྱད། གསང་བའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ། ཕྱི་ནང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་དྱེ་དག་ལ་དབང་
བྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་དང་། རླུང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ལ་སྱོགས་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་འབྱུང་བས་སྱོ། །གཡུང་
དྲུང་རྱིས་སྱོགས་འདྱི་ལ་རྱེན་འབྲྱེལ་ལྔ་བསྱིག་པར་མྱི་ནུས་པས། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་འདྲའྱི་
དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བཀག་པའྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེང་སང་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་
སླྱོབ་མ་བརྒྱ་སྟྱོང་གངས་མྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བྱེད་མྱོད་དྱེ་ནྱི་བཀག་ཟྱིན་ཏྱོ། །གསུམ་པ། ཇྱི་ལྟར་དབང་བསྐུར་
བའྱི་ཆྱོ་ག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྱི། སྦྱྱོར་བ་དང་། དངྱོས་གཞྱི་དང་། རྱེས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
རྒྱུད་སྱེ་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མྱི་ཤྱེས་པར་དགྱོས་པ་མྱེད་པས་མ་འབྲྱེལ་བ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་དང་འགལ་བ་དང་། 
མས་པ་སྟྱེ་ཆད་པའྱི་སྱོ་ནས་ཆྱོ་གའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་བྱེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་བླུན་པྱོ་རྣམས་
སྨྲ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །བཞྱི་པ། དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱིན་རླབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྱི། ཆྱོ་ག་འཁྲུལ་པ་
བས་པ་དྱེའྱི་སླྱོབ་མའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གདྱོན་གྱིས་བསྒྱུར་ནས། འཕར་གཡྱོ་དང་། འདས་མ་
འྱོངས་ལུང་སྟྱོན་པ་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལྟར་སང་ཅུང་ཟད་སྱེས་པ་ལ་ལྷག་པའྱི་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་
པར་འཁྲུལ་པ་མང་མྱོད། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྱོར་ར་རྒྱུད་དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། ཆྱོ་ག་མས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
བྱིན་རླབས་སུ་མངྱོན་ 



34  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༣༦༽ 
པ་ཀུན། བགྱེགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པས་སྱོ། །འདྱིར་ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། གཞུང་ཚིག་
འདྱོན་པ་ཙམ་ལས་མྱི་སང་། ས་གདྱོང་པ་ནྱི། རྒྱ་དཔྱེ་ལས་གསུངས་སམ། ཞྱེས་གསུངས། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་ནྱི། 
དཔལ་ལྡན་སྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱོབ་འཚོལ་བ་ལ་རྱེའྱོ། །བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། ར་རྒྱུད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་བྱོད་དུ་
མ་འགྱུར། དབང་མདྱོར་བསྟན་བྱོད་དུ་འགྱུར་ཡང་། དྱེ་ན་ལུང་འདྱི་མྱི་སང་། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་དྲྱི་མྱེད་
འྱོད་ལས། གཞན་དུ་འབྱུང་པྱོ་དང་སྱིན་པྱོའ་ིའཁྱོར་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབབ་པ་ནྱི་མཐའ་ཡས་པ་སྟྱེ། 
ཞྱེས་གསུངས་ལ་དྱེ་ར་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། ཆྱོས་ཀྱི་རྱེས་ནྱི། རྒྱ་དཔྱེ་ལ་
གཟྱིགས་པའམ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜྱིཏ་ལས་གསན་པ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་སྱོ། །ཆྱོ་ག་དག་པར་གྱུར་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་བྱིན་རླབས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏྱེ་དྲངས་མ་ཐག་པའྱི་འཕྱོ་ལས། སྔགས་པ་སླྱོབ་
དཔྱོན་རྣམས་ཀྱི་བསྱོམས་པའྱི་སྟྱོབས་དང་། སྔྱོན་དུ་བསྱེན་པའྱི་དབྱེ་བ་དང་ནྱི་ཞྱེས་ཆྱོ་ག་ས་ཚོགས་པ་དང་། 
རྣམ་མང་དམ་ཚིག་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལྱེ་ལ་སྱོགས་པ་བསྲུང་བ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་
ལ་སྱོགས་པ་དག་གྱིས་ཀང་ཕྱེབས་པར་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་
པ། དབང་མ་ཐྱོབ་ན་ལམ་ཟབ་མྱོ་བསྱོམས་ཀང་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྱོབ་པར་བསྟན་པ་ནྱི། སྱོམ་ཆྱེན་པ་ཁ་ཅྱིག་
དབང་བསྐུར་མྱེད་ཀང་ལམ་ཟབ་མྱོ་བསྱོམས་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བྱོ་སམ་ན། མྱི་འཐད་དྱེ། བདྱེ་ཆྱོག་ལྟ་བུའྱི་
དབང་བསྐུར་མྱེད་པར། ནཱ་རྱོ་ཆྱོས་དྲུག་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ཟབ་མྱོ་སྱོམ་པ་ངན་འགྱོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གང་
ལས་གསུངས་ན། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐྱིག་ལྱེའྱི་རྒྱུད་ལས། དབང་མྱེད་ན་ནྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ཡང་
མར་མྱེད་བཞྱིན། །གང་ཞྱིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་འཆད་བྱེད་པ། །སླྱོབ་དཔྱོན་སླྱོབ་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   35 

༼༣༧༽ 
མ་ཤྱི་མ་ཐག །དངྱོས་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀང་དམལ་བར་སྱེ། །དྱེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་ལ་ནྱི་དབང་ནྱོད་
ཞུ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། དམ་པ་དང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་གཞན་ལས་ཀང་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ན། 
སྱིན་བྱེད་དབང་ལ་འབད་པར་བ་སྟྱེ། དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་སྔགས་འཆད་དང་། །ཟབ་
མྱོའ་ིདྱེ་ྱིད་སྱོམ་བྱེད་པ། །དྱེ་དྱོན་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་ན་ཡང་། །དམལ་བར་འགྱུར་གྱི་གྱོལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་
སྱོ། །གསུམ་པ། དབང་པྱོའ་ིརྱིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་གང་ཡང་རུང་བས་ཆྱོག་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་
ནྱི། ཕག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅྱིག་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ་ཀྱི་སྱིན་བྱེད་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཡྱིན་ཞྱིང་། འབྲྱིང་དང་ཐ་མ་
དག་ལ་ནྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྱོ་ག་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ། གང་ཟག་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ཀ་
ལ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་སྱིན་བྱེད་དུ་རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཟྱོ་ཁྱོ་ན་ཡྱིན་པས་
སྱོ། །སྔྱོན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ་རྒྱལ་པྱོ་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་དང་། ཆྱོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པྱོ་ལྟ་བུ་
སྤྲུལ་པ་ཡྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་མཛད་དྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྱི། སྔྱོན་གྱི་ཆྱོ་ག་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
སྱོད་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོས་བར་མྱི་རུང་བས་སྱོ། །དྱེས་ན་དྱེང་སང་གྱི་དུས་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ་དང་
འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ཆྱོས་ཅན། སྱིར་བཏང་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་པྱོར་དབང་བསྐུར་གྱིས་སྱིན་
པར་བ་བར་གསུངས་མྱོད་ཀྱི། དྱེ་ལས་གཞན་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་། གཏྱོར་མའྱི་དབང་བསྐུར་དང་། མྱེ་ཏྱོག་ཚོམ་བུའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་སྱོགས་སུ་སྱིན་
བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བ་བ་རྒྱུད་ལས་ 
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༼༣༨༽ 
བཀག་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞྱེ་ན། སྒྱུ་དྲྭའྱི་གྱིས་པ་ལས། དང་པྱོ་ས་གཞྱི་ཡྱོངས་སུ་བཟུང་། །གྱིས་པ་
སྟ་གྱོན་གནས་པ་སྟྱེ། །ནུབ་གསུམ་པར་ནྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་འགྱེལ་རྣམས་ལས་ཀང་ལས་དང་
པྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱིས་གངས་ཀྱི་བསྱེན་པ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ས་སྦྱང་བ་སྱོགས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་ཀྱི། 
གཞན་སྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་སྱོགས་སུ་བ་བར་མ་གསུངས་པས་སྱོ། །དམྱིགས་བསལ་ལ་རས་བྲྱིས་རུང་བར་
བཤད་དྱེ། རྱེ་བཙུན་གྱི་དབང་གྱི་ཆུ་བྱོ་ལས། སྱིར་དཀྱིལ་འཁྱོར་བྲྱིས་སྐུ་ལ་བརྱེན་པ་དང་། རྡུལ་ཚོན་བྲྱི་བའྱི་
ལུགས་གྱིས་ལས། བྲྱིས་སྐུ་ལ་བརྱེན་པའྱི་ལུགས་ནྱི། དྱེའྱི་ྱིན་མྱོ་ཇྱི་ལྟར་བདྱེ་བར་གནས་ཏྱེ། ལྷའྱི་དཀྱིལ་
འཁྱོར་བསྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པས་དུས་འདའ་བར་བའྱོ། །རས་བྲྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ལ་བརྱེན་པའྱི་ལུགས་འདྱི་
ནྱི། བདྱེ་མཆྱོག་ཨ་བྷྱི་དྷ་ན་ལས་གསུངས་པ་ལ་བརྱེན་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་དགའ་
རབ་རྱོ་རྱེ་ལ་སྱོགས་པས་གསུངས་ལ། དྱེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཆྱོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་འདྱི་ལ་བྱེད་དྱོ། །བླ་མ་
གྱོང་མ་རྣམས་ཀང་སབས་སུ་ཕག་ལྱེན་འདྱི་ལ་མཛད་པས། ལུགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ལྱེགས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས། ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ནྱི། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་གྱི་ཆྱོ་ག་དྱེ། གང་ལ་བ་
བའྱི་ཡུལ་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ་དྱེའྱི་སྱིན་བྱེད་དུ་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། འགྱོ་བ་འདྱི་དག་རང་བཞྱིན་
གྱིས། །གྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱིས་མྱེད་པའྱོ། །བཅྱོས་མ་གྱིས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་གང་། །དྱེ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་དབང་
ལས་འདྱོད། །མཁས་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་མྱིན་ཏྱེ། །ཡང་དག་དྱོན་མཐྱོང་གྱོལ་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །འྱོ་ན་དྱེང་སང་ཕྱི་དཀྱིལ་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པའྱི་ཕག་ 
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༼༣༩༽ 
ལྱེན་མཛད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་དབང་པྱོའ་ིརྱིམ་པ་བརག་དཀའ་བས་རྒྱ་བརན་པ་ཙམ་ལ་
དགྱོངས་པའྱོ། །འྱོ་ན། གཞན་གྱི་སྱིན་བྱེད་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅྱེས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། གཞན་ཞྱེས་པ་སྤྲུལ་
པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་སྱོགས་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞུ་འཕྱིན་ལས། ཁ་ཅྱིག་ཕག་
མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་དང་། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་། །གཏྱོར་མའྱི་དབང་བསྐུར་ལ་སྱོགས་པ། །རྫུན་
མས་སྦྱར་བའྱི་ཆྱོ་ག་ལ། །བླུན་པྱོ་འཇུག་པ་སྱོས་ཅྱི་དགྱོས། །སྱེ་སྱོད་འཛིན་པར་རླྱོམ་པ་ཡྱི། །སྱིང་མྱེད་རྣམས་
ཀང་འདྱི་ལ་དད། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་འདྲ་ཆྱོས་ཡྱིན་ན། །དྱེ་ལས་གཞན་མྱིན་གང་ཞྱིག་ལགས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །འདྱི་ལྟར་འཆད་མ་ཤྱེས་པ་ལ་བརྱེན་ནས། བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། གཞན་ཞྱེས་པ་ལུས་དཀྱིལ་ལ་ངྱོས་
བཟུང་བ་དང་། ཀུ་མཱ་རའྱི་རྣམ་བཤད་ལས་རྡུལ་ཚོན་ལས་གཞན་མངྱོན་བརྱོད་བླ་མ་ལས་བཀག་ཅྱེས་དང་། གྱོ་
རམ་པའྱི་སྱི་དྱོན་དུ་གཞུང་འདྱིའྱི་དགྱོངས་པ་ལ། དང་པྱོར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ངྱེས་པར་དགྱོས་པ་དང་། 
རྱེ་བཙུན་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱི་ལུགས་ལ། རས་བྲྱིས་སུ་ཡང་དང་པྱོར་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་འགལ་
བ་ཅན་དུ་འཆད་ཅྱིང་། རང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཆང་བཟུང་མྱི་སང་ངྱོ་། །ཡང་གཞུང་འདྱིར་དང་པྱོར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་
དཀྱིལ་འཁྱོར་ངྱེས་པར་དགྱོས་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། ནཱ་རྱོ་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། དབང་བསྐུར་བ་བདུན་པྱོ་འདྱི་རྣམས་
རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་རྣམ་པར་སྤངས་ནས། གཞན་རས་བྲྱིས་ལ་སྱོགས་པར་སྦྱྱིན་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་འདྲྱེན་ནྱོ། །ལུགས་དང་པྱོ་ནྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་ 
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༼༤༠༽ 
བུ་པའྱི་གཞུང་གྱོང་དུ་དྲངས་པ་དང་འགལ། ལུགས་གྱིས་པ་དབང་གྱི་ཆུ་བྱོ་དང་འགལ། ལུགས་གསུམ་པ་ལ་
ལུང་གྱིས་པྱོ་གང་རུང་གཅྱིག་འདྱོར་དགྱོས་པའམ། འགལ་འདུ་ཁས་ལྱེན་པ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་སྱོ། །འྱོ་
ན་ཁྱྱེད་ལ་ཡང་། གང་རུང་གཅྱིག་འདྱོར་དགྱོས་པར་འགྱུར་སམ་ན། ཁྱོ་བྱོ་ཅག་གྱིས་ནྱི་སྱིར་བཏང་ལ་རྡུལ་ཚོན་
དང་། དམྱིགས་བསལ་ལ་རས་བྲྱིས་ཀྱིས་ཆྱོག་པར་བཤད་ཟྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་ྱིད་ལྱེགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏྱེ། སླྱོབ་
དཔྱོན་ཛ་ཡ་སྱེ་ནས། རྡུལ་ཚོན་བྲྱི་བར་མ་ནུས་ན། །དཀྱིལ་འཁྱོར་དང་མམ་རས་ལ་ནྱི། །ངྱེས་པར་བཅྱོམ་ལྡན་
ཧྱེ་རུ་ཀ། །ཕག་རྒྱའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྲྱི། །ཞྱེས་སྱོ། །ཡང་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ལ་རྡུལ་ཚོན་ཁྱོ་ན་དགྱོས་
པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། ནཱ་རྱོ་འགྱེལ་ཆྱེན་གྱི་ལུང་དྱེ་ཡང་མ་འབྲྱེལ་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་སླད་དུ། རྡུལ་
ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་སླད་དུ་མཆྱོག་གྱི་
དཀྱིལ་འཁྱོར་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཞྱེས་པའྱི་ཐ་སད་དུས་འཁྱོར་ལས་འབྱུང་ལ། དྱེ་ཡང་ཕྱི་མ་
སྱིན་བྱེད་ཀྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་འབྲྱི་བ་མྱེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཇྱི་སད་
དུ། དྱོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་འབྲྱི་བ་མྱེད་དྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀག་པའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་རྱེ་བཙུན་གགས་པའྱི་ཞབས་ཀྱིས། རས་བྲྱིས་སུ་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་བ་བཞྱེད་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་གཞན་ཕན་སྱི་ཆྱིངས་སུ་སྦྱྱོང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་
གྱིས་ལ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྱིས། རས་བྲྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྱིས། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་
དཀྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྱིས་བཞྱེད་པས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། འྱོ་ན་རྱེ་བཙུན་གྱིས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་
འཁྱོར་དུ་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བཞྱེད་པར་ཐལ། རགས་དྱེའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་
སྱོ། །དྱེས་ན་ཧབ་ཧྱོབ་མྱི་མཛད་པ་ཞུ། ཡང་འཇམ་དབངས་གགས་པས། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིགཞལ་མྱེད་ཁང་
པར་ཚངས་པའྱི་དྲང་སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཞྱི་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ནྱི། སྔྱོན་གྱི་ 
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༼༤༡༽ 
ཆྱོ་གའྱི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །གྱིས་པ། གསང་སྔགས་ཟབ་མྱོ་མས་སུ་ལྱེན་པ་དབང་ལ་མྱི་ལྟྱོས་པར་འདྱོད་པ་
དགག་པ་ལ། དབང་བསྐུར་མྱེད་ཀང་སྱེམས་བསྱེད་ཙམ་གྱིས་སྔགས་མས་སུ་ལྱེན་རུང་བ་དགག །ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱིས་དབང་གྱི་མྱིང་ཅན་སྱོགས་སླྱོབ་མ་སྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པ་དགག །དབང་བསྐུར་ཕྱིས་ཁས་བླངས་
པས་དབང་གྱི་གྱོ་ཆྱོད་པར་འདྱོད་པ་དགག །སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་ན་དབང་མྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་དགག །ཕྱི་
དཀྱིལ་མྱེད་པར་བླ་མའྱི་ལུས་དཀྱིལ་ལས་དབང་བཞྱི་རྫྱོགས་པར་ལྱེན་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གསང་
འདུས་སྟྱོད་ལུགས་པ་ལ་ལ་ན་རྱེ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ཀང་ཐྱེག་ཆྱེན་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་བས་པ་ལ། 
གསང་སྔགས་བསྱོམ་དུ་འདྱོད་ཅྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འདྱི་ནྱི་གསང་སྔགས་བསྱོམ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་བ་བ་ཡྱིན་ནྱོ་
ལྱོ། །འདྱི་ཡང་ལྱེགས་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅྱིག །དྱེ་ཡང་བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་
རྱིགས་རྣམ་གསུམ་ཡྱོད་པ་ལས། དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པ་དང་། སྱོགས་པས་གཙུག་ཏྱོར་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས་པདྨའྱི་
རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ལས། དབང་བསྐུར་དང་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་མ་ཐྱོབ་ཀང་། སྨྱུང་གནས་དང་ལ་སྱོགས་
པས་བཟླས་བརྱོད་ལ་སྱོགས་བྱེད་ནུས་ན། གང་ཟག་ཀུན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། དྱོན་ཡྱོད་
ཞགས་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་འདྱི། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནུས་སམ་མྱི་ནུས་ཤྱེས་པར་བས་ནས་
ན་དུ་གཞུག་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། དུད་འགྱོའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཡང་སྱོགས་ཤྱིག །ཅྱེས་སྱོ། །དྱོ་སྱོར་བའྱི་དྲྱི་ལན་
ལས། སྱེམས་བསྱེད་ཐྱོབ་དགྱོས་པར་བཤད་དྱོ། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་དང་། སྱོགས་པས་མྱི་གཡྱོ་བའྱི་རྱོག་
པ་ 
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༼༤༢༽ 
སྱོགས་རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་ཐྱོབ་ནས་ནྱི། ཞྱི་རྒྱས་ལ་སྱོགས་པའྱི་འཕྱིན་ལས་
འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཆྱོ་ག་ཤྱེས་ན་བསྒྲུབ་པར་གནང་སྟྱེ། བསླབ་བཏུས་ལས། དམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་
བཟླས་བརྱོད་བྱེད་པས་ནྱི། ཁྲུས་མ་བས་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། མྱོས་པས་སྱོད་པའྱི་བསླབ་པའྱི་གཞྱི་
དག་ལས་མྱི་གཡྱོ་བ་དང་། ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་ན་སྔྱོན་ངང་ཚུལ་ངན་པར་གྱུར་ཀང་འགྲུབ་བྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །ལྱེགས་པར་
གྲུབ་པ་དང་། དཔུང་པ་བཟང་པྱོ་སྱོགས་ཡན་ཆད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་སུ། རང་གྱིས་དབང་
བསྐུར་བ་མ་ཐྱོབ་ན། སྱེམས་བསྱེད་ཐྱོབ་ཀང་གསང་སྔགས་བསྱོམ་པ་བཀག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་
ལས། དབང་བསྐུར་མ་བས་པ་དག་ལ། །ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པས་སྔགས་མྱི་སྦྱྱིན། །ཞྱེས་དང་། དཔུང་བཟང་
ལས། །གང་དག་རྱིགས་དང་ཆྱོ་ག་ཀུན་མྱེད་པ། །གང་དག་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་ནྱི་མ་ཞུགས་དང་། །གང་དག་བང་
ཆུབ་སྱེམས་ནྱི་མ་བསྱེད་པ། །ང་ཡྱི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་སྱོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་
པ་ལ་ལྟྱོས་ཤྱིག དྱེའྱི་ལྷག་མ་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མ་གསུམ་པྱོ་ལ། དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་པ་མ་གཏྱོགས་པ་སྱེམས་བསྱེད་
ཙམ་ལ་བརྱེན་པའྱི་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྱོམ་པ་གསུངས་པ་མྱེད་པས། གསང་འདུས་པས་དྱེ་ལྟར་ག་ལ་རུང་། དྱེ་
ཡང་དབང་བསྐུར་ནྱི་ཕྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ། ནང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ཡྱིན་ལ། སྱེམས་བསྱེད་ཙམ་ལ་དྱེ་ལྟ་
བུའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་མྱེད་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་དབང་མ་ཐྱོབ་པར་སྱེམས་བསྱེད་ཙམ་བས་ན་ཡང་ 
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༼༤༣༽ 
གསང་སྔགས་ཟབ་མྱོ་སྱོམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཡྱོད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཏྱེ། ཡྱོངས་སུ་མ་སྱིན་སྱེམས་ཅན་
ལ། །གསང་བ་སྱོག་པ་བདུན་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་
དགྱོས་མྱི་དགྱོས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་དགྱོས་སྱོ། །གྱིས་པ། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྱོགས་དབང་གྱི་མྱིང་ཅན་སྱིན་བྱེད་
དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ཞྱི་བྱེད་པའྱི་རྱེས་འཇུག་འགའ་ཞྱིག གཏྱོར་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་བ་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་དང་སྱོགས་པས་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱིའྱི་དབང་བསྐུར་སྱོགས་སླྱོབ་མ་སྱིན་བྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་གར་འདྱོད་
པ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་དྱེ་སྱིན་བྱེད་གསུངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། དབང་བསྐུར་
ཕྱིས་བླངས་པས་གྱོ་ཆྱོད་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྱི། གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་སྟྱོན་མ་བ་བ། རྒྱུད་དབར་ལྟ་བུ་
ན་ནས། དབང་སྟྱོན་ལྟ་བུ་ཡྱོ་བད་སྱོགས་འཛོམས་པའྱི་ཚེ་བྱེད་ཟྱེར་བ་འགའ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ད་ལྟ་
སྱོད་ཅྱིང་། དབང་བསྐུར་ཕྱི་ནས་ཞུ་བར་ཁས་ལྱེན་བྱེད་དྱོ། །འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དབང་མ་ཐྱོབ་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྱོས་བཤད་ན། སླྱོབ་དཔྱོན་རང་ྱིད་གསང་བ་སྱོག་པའྱི་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་
འགྱུར་ཞྱིང་། སླྱོབ་མའང་དབང་མ་ཐྱོབ་པའྱི་སྔྱོན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྱོད་རུང་ལས་མས་པར་འགྱུར་ལ། 
མས་པར་གྱུར་པ་ནྱི། དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་སྱོད་ཅྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ནྱི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་
ྱིད་འདུས་པ་ལས། དྱེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་མ་མཐྱོང་བའྱི་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་གྱིས་ཕག་རྒྱ་བཅྱིང་
བ་བས་ན། དྱེའྱི་ཚེ་དྱེ་དག་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་དག་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏྱེ། གནྱོད་པ་མ་ 
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༼༤༤༽ 
སྤངས་པར་མྱུར་བ་ྱིད་དུ་དུས་བས་ནས། དམལ་བ་ཆྱེན་པྱོ་མནར་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་
རྱོ། །ཁྱྱོད་ྱིད་ཀང་ངན་འགྱོར་འགྱོ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །མདྱོར་ན་ཆྱོས་ཀྱིས་རང་ལ་ཅྱི་བྱེད་སྱོམས་ལ། 
སངས་རྒྱས་བྱེད་ན་ཆྱོས་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་གདམས་པའྱོ། །བཞྱི་པ། སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་ན་
དབང་མྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྱི། སྱོད་ཡུལ་བ་ལ་ལ་ན་རྱེ། སྱེམས་ྱིད་མ་རྱོགས་ན་དབང་བསྐུར་
ཐྱོབ་ཀང་མྱི་ཕན་ཟྱེར་ཞྱིང་། གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་གྱུར་ན། །དབང་བསྐུར་བ་ཡང་མྱི་དགྱོས་ལྱོ། །འྱོ་ན་
སྱེམས་ྱིད་མ་རྱོགས་ན་སྱོམ་པ་བསྲུངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་ཏྱེ་མྱི་ཕན་ལ། གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་པར་གྱུར་
ན། སྱོམ་པ་བསྲུང་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྱོས་ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་པས་ན། སྱིར་སྱོམ་པ་བསྲུང་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་རྱོ། །རྱོ་
རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀང་བ་མྱི་དགྱོས་པར་ཐལ། སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་ན་བ་ཅྱི་དགྱོས་ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་ལ། གལ་
ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་མ་རྱོགས་ན་བྱིན་རླབས་བས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་ཏྱེ་མྱི་ཕན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྱེམས་བསྱེད་ལ་
སྱོགས་པ་ཆྱོ་ག་ཀུན་ལའང་ཚུལ་འདྱི་མཚུངས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་མ་རྱོགས་ན། །སྱེམས་བསྱེད་བས་ཀང་
ཅྱི་ཞྱིག་ཕན། འྱོན་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་གྱུར་ན། །སྱེམས་བསྱེད་བ་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྱོས། །ཞྱེས་སྦྱར་རྱོ། །དྱེས་
ན་རབ་བྱུང་གྱི་སྱོམ་པ་འབྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་དང་། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་
འབད་ནས་བྱེད་བཞྱིན་དུ། དབང་བསྐུར་མྱི་དགྱོས་ཞྱེས་སྨྲ་བ་གསང་སྔགས་སྤྱོང་བར་འདྱོད་པའྱི་གསང་ཚིག་
ཡྱིན་ནྱོ། །ལྔ་པ། ཕྱི་དཀྱིལ་མྱེད་པར་བླ་མའྱི་ལུས་དཀྱིལ་ལས་དབང་བཞྱི་ལྱེན་པ་དགག་ 
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༼༤༥༽ 
པ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅྱིག དབང་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་ག་མྱེད་བཞྱིན་དུ་བླ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ལས་དབང་བཞྱི་
རྫྱོགས་པར་ལྱེན་ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། དྱེ་ཡང་། ལུས་བཙུན་མྱོ་ལྟར་སྐུ་ལ་འཁྱིལ། །སྱིང་ལ་སྱིང་ཕད་དཔྲལ་བར་
གཏུགས། །དུས་དྱེར་དབང་རྫྱོགས་སྱེམས་ལ་བསྐུར། །ཆྱོས་རྫྱོགས་དྱོན་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་མཐྱོང་། །ཞྱེས་པས་འཁྲུལ་
གཞྱི་བས་སྱོ། །ཞྱེས་ལྷ་བཙུན་བསྱོད་ནམས་དཔལ་གསུང་ངྱོ་། །འྱོ་ན་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་སླྱོང་སྱོགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་
ཡང་བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་མྱི་ལྱེན་ཏྱེ་ལྱེན་རྱིགས་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་ཆྱོ་ག་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་
རྱོ། །སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡང་བླ་མའྱི་སྐུ་ྱིད་ལས་ནྱི་ཐྱོབ་པའྱི་ཕྱིར་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ཅྱི་ཞྱིག་དགྱོས་
ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་རྱོ། །རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀང་ཆྱོས་ཅན། ཆྱོས་སྱོ་བ་ལ་བླང་ཅྱི་དགྱོས་ཏྱེ་མྱི་
དགྱོས་པར་ཐལ། བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་ཐྱོབ་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་རྱེས་གནང་ནས། ནག་པྱོ་ཆྱེན་
པྱོའ་ིརྱེས་གནང་གྱི་བར་ཆྱོ་ག་ཐམས་ཅད་བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་བླངས་པས་ཆྱོག་པའྱི་ཕྱིར། རྫྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མདྱོ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཡྱི་ཆྱོ་ག་ཟབ་མྱོ་ཐམས་ཅད་སྤྱོངས་ཤྱིག གལ་ཏྱེ་འདྱི་སམ་དུ། ཆྱོ་ག་མས་པར་
གྱུར་ན་མྱི་རུང་སྟྱེ། སྱོ་སྱོ་ཐར་པ་དང་། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་འཆག་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོ་དང་
ཆྱོས་སྱོང་ལ་སྱོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ན། འྱོ་ན་རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དབང་
བསྐུར་བའྱི་ཆྱོ་ག་མྱེད་ན་ཐྱོབ་མྱི་ནུས་པས། ཆྱོ་ག་དགྱོས་པར་མཚུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྔགས་སྱོམ་གསར་དུ་
ཐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། མ་སྱིན་པ་སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་དྱོན་གཅྱིག་ 
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༼༤༦༽ 
ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་ཆྱོ་ག་གཞན་དག་ལ་འབད་པ་ཆྱེན་པྱོ་བྱེད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྱོ་ག་འདྱོར་བར་བྱེད་པ་
ནྱི། མདྱོ་སྱེ་བརྒྱད་ལས། ཐབས་དང་སབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྱེག་ཆྱེན་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ལ། །སྱེམས་ཅན་
རྣམས་ནྱི་རབ་སླུ་བའྱི། །བདུད་འཇྱོམས་ཞྱེས་ཐབས་ལ་སླུ་བའྱི་བདུད་ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་དྲན་པར་གྱིས་ཤྱིག་
སྟྱེ་བ་དགྱོས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཆྱོ་ག་ནྱི་རྣམ་རྱོག་གྱི་སྱོས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་མྱི་དགྱོས་སྱོ་སམ་ན། དྱེ་ནྱི་བདྱེན་གྱིས་
རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་རྱོངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ཕྱིར་དམ་པའྱི་དྱོན་དུ་ན་ཆྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྱོས་བྲལ་ཡྱིན་
པས་དྱེ་ལ་ཆྱོ་ག་གང་ཡང་མྱེད། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། དབང་བསྐུར་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་ག་
གཞན་ལྟ་ཡྱོད་པ་མྱིན་པ་སྱོས་ཅྱི་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུའམ་གཞྱི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀང་། ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི། དྱོན་དམ་གྱི་མ་ཡྱིན་ལ། སྱོ་སྱོ་ཐར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་
སྱེམས་བསྱེད་དང་། དབང་བསྐུར་རྱེས་གནང་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། བམས་པ་དང་། སྱིང་རྱེ་དང་། བསྱེད་
རྫྱོགས་ལ་སྱོགས་པ་བསྱོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཇྱི་སྱེད་དང་། རྱེན་འབྲྱེལ་ཟབ་མྱོ་ཐམས་ཅད་དང་། ས་དང་ལམ་གྱི་
དབྱེ་བ་དང་། རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པ་ཡང་ཀུན་རྫྱོབ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དྱོན་དམ་པར་ཡྱོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་དྱོན་དམ་དུ་ཆྱོ་ག་མྱི་དགྱོས་ཀང་། ཀུན་རྫྱོབ་ཏུ་དགྱོས་པའྱི་དྱོན་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་ལྟ་བས་སྱོས་པ་
གཅྱོད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རང་སྟྱོང་དབུ་མ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ལ། གནས་སབས་གཞན་དུ་
དྱོན་དམ་བདྱེན་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡྱོད་དྱོ། །འདྱིར་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། གྱིས་སང་
ཅན་གྱི་བླྱོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤྱེས་དང་། དྱེའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫྱོབ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ 
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༼༤༧༽ 
པ་ལྱེགས་སྱོ། །ཀུན་རྫྱོབ་དང་དྱོན་དམ་དྱེ་འདྲའྱི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་པར་བས་ནས་ནྱི། ཆྱོ་ག་བྱེད་ན་དབང་སྱོགས་
ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་བྱེད་དགྱོས་ལ། མྱིན་པ་སྟྱེ་མྱི་བྱེད་ན། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་སྱོགས་ཐམས་ཅད་དྱོར་
བར་གྱིས་ཤྱིག ཕག་མྱོའ་ིབར་བཞྱིའྱི་དབང་ལ་སྱོགས་པ་ཆྱོ་ག་ལ་ལ་དགྱོས་བཞྱིན་དུ། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་
དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་སྱོགས་པ་ལ་ལའྱི་ཆྱོ་ག་མྱི་དགྱོས་ཞྱེས་ཟྱེར་བའང་མཁས་པས་བཞད་གད་ཀྱི་
གནས་ཡྱིན་ལ། དགྱོས་པ་མྱི་བྱེད་མྱི་དགྱོས་པ་བྱེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དཀྲུག་པའང་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞྱེས་བ་བའང་དྱེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏྱེ། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། ཆྱོས་བཏང་
ནས་ནྱི་ཆྱོས་མྱིན་བ་བ་སྱོད་གྱུར་པ། །ལམ་བྱོར་ལམ་གྱོལ་འགྱོ་བ་འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ལས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །གྱིས་པ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་རང་རྐང་གྱི་མས་ལྱེན་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བ་དགག་པ་ནྱི། རྱིང་མ་བ་ཁ་
ཅྱིག བ་རྒྱུད་དང་སྱོགས་པས། སྱོད་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རང་རྐང་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་ག་བྱེད་པ་
དང་། དྱོན་ཞགས་སྱོགས་ཀྱི་རང་རྐང་ལའང་རྱིམ་གྱིས་སྱོམ་པར་བྱེད་པ་ཐྱོས་སྱོ། །འདྱིའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནྱོ། །བ་སྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུམ་ཀར་གྱི་རང་རྐང་ལ། 
དབང་བཞྱི་དང་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་མྱེད་དྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་ན་གསུམ་པྱོ་དྱེ་དག་ཀང་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
རྱོ། །ཁྱབ་སྟྱེ་དབང་བཞྱི་དང་ནྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིཁྱད་ཆྱོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །སངས་རྒྱས་
པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱིའྱི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་ཅྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་ཆྱོ་གའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་ཤྱེས་པར། བླུན་པྱོ་ལ་རྣམ་
གཞག་ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་ན་ཡང་ལྷམ་དཔྱེ་ཞྭ་ལ་ 
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༼༤༨༽ 
བཀབ་པ་ལྟར་མྱི་འགྱིག་གྱོ །དྱེ་ཡང་བྱེ་སྨྲ་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་དྱོན་རྣམ་མྱེད་དུ་རྱིག་པར་འདྱོད་པ་ལྟར། བ་རྒྱུད་ལས་
བྲྱིས་སྐུ་ལྷ་རུ་བསྱོམ་པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་པ་གཟུང་དྱོན་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་པར་འདྱོད་པ་ལྟར། སྱོད་རྒྱུད་ལས་རང་ྱིད་
དང་བྲྱིས་སྐུ་གྱིས་ཀ་ལྷར་བསྱོམ་པ་དང་། སྱེམས་ཙམ་པ་དྱོན་གྱི་སང་བ་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་
བར་འདྱོད་པ་ལྟར། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལས། དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་སན་དྲངས་ནས། བཟླས་བརྱོད་བྱེད་པ་
དང་། དབུ་མ་པ་རྱེན་འབྲྱེལ་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་ཆྱོས་དབྱིངས་སུ་རྱོ་གཅྱིག་པར་འདྱོད་པ་ལྟར། དམ་ཚིག་པ་
དང་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་དབྱེར་མྱེད་པའྱི་ངང་ནས། སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྱོད་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དྱོ། །དྱེས་ན་གྲུབ་
མཐའ་དང་། རྒྱུད་སྱེའྱི་བསྱེད་ཆྱོག་སྱོ་བསྟུན་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྱོ་ཡྱི་དབང་དང་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་
ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱོད་དྱེ། བ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྱི་དབང་དང་། སྱོད་རྒྱུད་ལ་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་
བུའྱི་དབང་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་དབང་དང་། བླ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་ཐ་སད་ཕག་
ཆྱེན་ཐྱིག་ལྱེ་ལས་གསུངས་སྱོ། །ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་འྱོག་ནས་འཆད་དྱོ། །དྱེས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྱོ་རང་རྐང་གྱི་སྒྲུབ་
པ་ནྱི་རང་རང་གྱི་ཆྱོ་ག་བཞྱིན་བས་ན་དྱེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་འབྱུང་གྱི གཞན་དུ་ན་མྱི་འབྱུང་
ངྱོ་། །འདྱིར་ས་གདྱོང་པའྱི་ཊྱི་ཀ་ལས། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ཁས་ལྱེན་ཏྱེ། ཕྱོགས་བཅུའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞུ་འཕྱིན་ལས། བཅྱོམ་ལྡན་ཁྱྱོད་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ལམ། །རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་
བཤད། །ཅྱེས་དང་། གཞུང་འདྱིར་ཡང་། རྱིམ་པ་གྱིས་པྱོ་མྱི་སྱོམ་པའྱི། །སྱོམ་ཆྱེན་བཟང་ཡང་ཕ་རྱོལ་
ཏུ། །ཕྱིན་པའྱི་སྱོམ་ཆྱེན་ལས་མ་འདས། །ཞྱེས་དང་། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་ན། ། 
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༼༤༩༽ 
རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྟན་པ་མྱིན། །ཞྱེས་གསུང་པས་སྱོ། །གཞུང་འདྱིར་ནྱི། དབང་བཞྱི་ལ་ལྟྱོས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་
མྱེད་ཅྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར་ནྱི། འདྱི་དག་གྱི་ལན་གཞུང་
འདྱིའྱི་ཕྱོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྱོ་དྱེ་དག་ནྱི། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་གྱི་སྱོམ་ཆྱེན་པར་ཁས་མྱི་ལྱེན་ཞྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་ནས་
བཤད་པའྱི་དབང་མ་ཐྱོབ་ཀང་། ཕག་མགྱོ་ལ་སྱོགས་བར་བཞྱིའྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས། ཐབས་ལམ་
བསྱོམ་པར་འདྱོད་པའྱི་ཆྱོས་པའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་ཚོགས་དྱེ་དག་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་གསང་
སྔགས་བླ་མྱེད་པར་ཁས་བླངས་ནས། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་ན་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་དགྱོས་
པ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་གྱི་སྱོམ་ཆྱེན་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག རྱིམ་གྱིས་མྱི་སྱོམ་ན་སྱོམ་ཆྱེན་བཟང་ཡང་
ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྱོམ་ཆྱེན་ལས་མ་འདས་པའྱོ། །ཡང་། བཅྱོམ་ལྡན་ཁྱྱོད་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ལམ། །རྱིམ་པ་
གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་བཤད། །ཅྱེས་པ་ཡང་བླ་མྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །དྱེ་ལས་གཞན་དུ་སྱི་ཁྱབ་འཛིན་པ་
ཡྱིན་ན། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་ལ་དབང་བཞྱི་ཡང་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པ་ཐལ། གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་བསྱོམ་འདྱོད་
ན། །ནྱོར་བ་མྱེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་ལྱོངས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། དབང་མ་བསྐུར་ཀང་ཐྱོབ་པ་
ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ། སྔགས་ལ་མྱོས་པ་ཆྱོས་སྱོ་ཡྱིན་པ་དགག དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་འདྱོད་པ་
དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྒྱས་པར་བཤད། དབང་ལས་གཞན་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་མས་ལྱེན་མྱེད་པར་བསྟན་པས་
མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། །ཕག་རྒྱ་བ་ལ་ལ་ན་རྱེ། དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་གལ་ཏྱེ་སྔགས་ལ་མྱོས་པ་
ཐྱོབ་ན་དྱེ་ 
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༼༥༠༽ 
ྱིད་ཆྱོས་ཀྱི་སྱོ་ཡྱིན་པས། གསང་སྔགས་བསྱོམ་དུ་རུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །མགྱོ་མཚུངས་ཀྱིས་དགག་པ་ནྱི། འྱོ་
ན་སྱོ་ཐར་གྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་ཀང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མྱོས་པ་ྱིད་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ལྱེན་པའྱི་སྱོ་ཡྱིན་པས། སྱོ་
ཐར་སྱོམ་པ་བསྲུངས་པས་ཆྱོག་གམ། ཅྱི་སྟྱེ་ལྱེན་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་མ་
ཐྱོབ་ཀང་སྱེམས་བསྱེད་པ་ལ་མྱོས་པ་ྱིད། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱོད་པ་སྱོད་པའྱི་སྱོ་ཡྱིན་པས་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་
པ་བླང་ཡང་། ཅྱི་ཞྱིག་དགྱོས་ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྱོ་ནམ་མ་བས་ཀང་ལྱོ་ཐྱོག་ལ་ནྱི་
མྱོས་པ་ྱིད་ཟ་རྒྱུ་བཟའ་བའྱི་སྱོ་ཡྱིན་པས་སྱོ་ནམ་ལ་ཡང་འབད་ཅྱི་ཞྱིག་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་
རྱོ། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཀུན་མཚུངས་པ་དྱེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་དབྱུང་ངྱོ་། །གྱིས་པ། 
དབང་ལས་གཞན་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་མས་ལྱེན་མྱེད་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། དྱེས་ན་ཆྱོས་སྱོ་ཞྱེས་བ་
བ་འདྱིའྱི་མྱིང་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་ནས། དབང་བསྐུར་ནྱི་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དབང་མ་ཐྱོབ་ཀང་
འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཆྱོས་གཞན་ལྱོགས་ན་བསྱོམ་རྒྱུ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་བྱོད་ཀྱི་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་བཞྱིན་
དུ་འདྱི་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་མུན་སྱོམ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱ་གར་ན་དྱེ་འདྲའྱི་མྱིང་ཡང་མྱེད་དྱོ། །གལ་ཏྱེ་འཐད་ན། འྱོ་ན་
དགྱེ་སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་བྱེད་པའྱི་སྱོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དགྱེ་སླྱོང་སྱོམ་པའྱི་ངྱོ་བྱོ་ཞྱིག་གཞན་ནས་བཙལ་
དུ་ཡྱོད་དམ་ཅྱི་སྟྱེ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྱོ་ནམ་བྱེད་པ་ཡང་སྟྱོན་ཐྱོག་འབྱུང་བའྱི་སྱོ་ཡྱིན་གྱི། ཁ་
ཟས་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ལྱོགས་ནས་བཙལ་དུ་ཡྱོད་དམ་ཅྱི་སྟྱེ་ 
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༼༥༡༽ 
ཡྱོད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ནྱི་མགྱོ་མཚུངས་ཡྱིན་ལ། རྣལ་མ་ནྱི། དྱེས་ན་ཁྱོ་བྱོའ་ིསྱིང་གཏམ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དབང་བསྐུར་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་ཙམ་མྱིན་གྱི། ལམ་འབྲས་ལས། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལྔས་ལམ་ཡྱོངས་
སུ་རྫྱོགས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་སྔགས་རྱེན་འབྲྱེལ་ལམ་དུ་བྱེད་པས་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་རྱེན་
འབྲྱེལ་བསྱིག་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། དབང་ཆྱོག་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས། ཕུང་པྱོ་དང་
ཁམས་དང་སྱེ་མཆྱེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བྱོན་བཏབ་ནས་ནྱི། ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྱོའམ་སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་
ཆད་དུ་སངས་རྒྱས་བྱེད་པ་ཡྱི་ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །དཔྱེར་ན་སྟྱོན་ཐྱོག་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ལ་སྱོ་ནམ་ཟྱེར་བ་བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་ཕུང་པྱོ་ལྔའྱི་ཆྱོས་ྱིད་རྒྱལ་བ་
རྱིགས་ལྔ་དང་། ཁམས་ལྔའྱི་ཆྱོས་ྱིད་ལྷ་མྱོ་ལྔ་དང་། སྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གྱི་ཆྱོས་ྱིད་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
བརྒྱད། ཡུལ་དྲུག་གྱི་ཆྱོས་ྱིད་ལྷ་མྱོ་དྲུག་གྱོ །ཚིགས་ཆྱེན་བཅུའྱི་ཆྱོས་ྱིད་ཁྱོ་བྱོ་བཅུར་ངྱོ་སད་ནས་བསྱོམ་དུ་
འཇུག་གྱོ །འདྱིར་ཆྱོས་ྱིད་ཀྱི་ངྱོས་འཛིན་གཅྱིག་ལ་དཔྱེར་མཚོན་ན། གཟུགས་ཕུང་དུ་སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་གྱི་
སྟྱེང་གྱི་མྱོང་བ་གསལ་རྱིག་ཡུལ་གྱིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་དྱེ་ལ། གཟུགས་ཕུང་གྱི་ཆྱོས་ྱིད་ཅྱེས་བ་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། 
རྣམ་པར་སང་མཛད་དག་པ་ཆྱེ། །རྱོ་རྱེ་ཞྱི་བ་དགའ་ཆྱེན་པྱོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་འྱོད་གསལ་མཆྱོག །ཅྱེས་
སྱོ། །དྱེས་ན་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རབ་རྒྱུད་ཡྱོངས་སུ་སྱིན་པ་ནྱི། ཚེ་འདྱིར་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ྱིད་ཀྱིས་
གྱོལ་བར་གསུངས་ཏྱེ། རྒྱལ་པྱོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་ལ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ྱིད་ཀྱིས་གྱོལ་བར་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྤྲུལ་བཤད་མཛད་པ་ལས། ཁམས་གསུམ་ 
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༼༥༢༽ 
གྱི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཙུད་པ་ལས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །དབང་གྱིས་གྱོལ་བར་མ་
ནུས་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་དབང་པྱོ་འབྲྱིང་དང་ཐ་མ་ལ། དབང་གྱི་དྱོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྱོམ་དགྱོས་སྱོ། །དྱེས་
ན་རྒྱུ་དུས་སུ་ཐྱོབ་པའྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་རྱོགས་པ་དྱེ་བསྲུང་ཞྱིང་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ལམ་སྱོམ་པ་ཞྱེས་སུ་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དཔྱེར་ན་ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པ་ལ་སྱེམས་བསྱེད་བླངས་ནས་བསྲུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་གྱི་
ཆྱོས་གཞན་མྱེད་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་འགྱེལ་ལས། གཟུངས་རྣམས་དང་ནྱི་ས་རྣམས་དང་། །སངས་རྒྱས་ཕ་
རྱོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས། །དྱེ་དག་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་ཆར། །ཀུན་མཁྱྱེན་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
སྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་སྱོར་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་གཏྱོགས་པའྱི་མས་སུ་བླང་
བའྱི་ཆྱོས་གཞན་མྱེད་དྱོ། །འདྱི་ས་གདྱོང་པ་དབང་བསྐུར་ལས་གཙོ་ཆྱེ་བའྱི་ཆྱོས་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར། བསམ་ཡས་
པ་གཙོ་ཆྱེར་ལམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆྱོས་ལ་དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྱོས་མྱེད་ཅྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ལམ་
འབྲས་ལས། རྒྱུ་དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུའྱི་དབང་ཞྱེས་དང་། འབྲས་བུའྱི་དབང་གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་
ཏྱོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། གྱོ་ཊྱིཀ་ལས་དབང་བཞྱི་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྱོས་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། འདྱི་
ཁྱོ་བྱོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སྱོད་ཡུལ་ལྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར། འྱོ་ན་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་རང་རྐང་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་ཐ་སད་ཡྱོད་
པར་ཐལ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་རང་རྐང་གྱི་མས་ལྱེན་ཐམས་ཅད། དབང་བཞྱི་པྱོ་གང་རུང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། 
མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་སྱོར་ཞུགས་པའྱི་ཆྱོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སྱོ། །རང་
གྱི་ལུགས་ནྱི་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་དུ་ན། གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུའྱི་ཆྱོས་ 
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༼༥༣༽ 
ཐམས་ཅད་གྱིས་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་བསྡུས་ལ། དྱེ་ཡང་གཞྱི་དུས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་གཞྱི་
དང་། ལམ་དུས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་དབང་གྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་། འབྲས་དུས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་དབང་གྱི་འབྲས་བུའྱི་ཡྱིན་པ་ལ་
དགྱོངས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །མདྱོར་ན་ཕྱོགས་སྔ་མས་དབང་བསྐུར་ཆྱོས་སྱོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མས་ལྱེན་གྱི་གཙོ་བྱོ་
གཞན་ཞྱིག་ཡྱོད་པར་འཆད་ལ། རང་ལུགས་ལ་དབང་བསྐུར་ྱིད་མས་ལྱེན་གྱི་གཙོ་བྱོར་འཆད་པ་ཡྱིན་གྱི། 
དབང་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྱོས་མྱེད་པར་འཆད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཁྱོ་བྱོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སྱོད་ཡུལ་
ལྱོ། །དྱེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སྱེ་ལས། དབང་བསྐུར་ཁྱོ་ན་བསྔགས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས། །བླ་མ་ལ་ནྱི་དབང་ནྱོད་ཞུ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །མྱུར་དུ་དབང་ནྱི་བསྐུར་
བར་འགྱུར་ལ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱིན་ཆྱེན་དབང་བསྐུར་དཔལ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། གསང་བ་བཞྱིའྱི་
དབང་བསྐུར་ན། །རྫྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ། །ཅྱེས་སྱོ། །མཁས་རྣམས་ཅྱི་ནས་དབང་བསྐུར་ལ་
བདྱོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕུལ་ནས། དབང་ཞུ་བ་ལ་གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྱོ། །དང་ནྱི་ཚིག་གྱི་བསྡུ་
བའྱོ། །གྱིས་པ། དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་དགག་པ་ནྱི། ཏྱི་བུ་པ་དང་རས་ཆུང་པ་ལ་ལ། དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་
འདྱོད་དྱེ། གང་ཞྱེ་ན། དབང་བསྐུར་བས་ཀང་མ་ཐྱོབ་པ་དང་། མ་བས་ཀང་ནྱི་ཐྱོབ་པ་དང་། བས་ན་ཐྱོབ་ལ་མ་
བས་ན་མྱི་ཐྱོབ་པ་རྣམ་པ་བཞྱིར་འདྱོད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱལ་པྱོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར། དབང་བསྐུར་རྒྱལ་པྱོ་ནྱི། གནུབས་ཀྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འགྱོས་ཀྱི་འབམས་ཡྱིག་
ལས་འབྱུང་ངྱོ་། །འདྱི་འདྲ་རྒྱུད་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྱེད་ལ། བསྟན་ 
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༼༥༤༽ 
པ་དཀྲུག་པའྱི་སད་ཀར་ཟད་དྱོ། །འྱོན་ཀང་འདྱི་ཧ་ཅང་འཕྱེལ་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པས་ཅུང་ཟད་བརག་པར་བ་
སྟྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱི་སྱོམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ལའང་མུ་བཞྱི་ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་བརྱི་སྟྱེ་
བརྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྱོམ་ལའང་ཅྱིས་མྱི་མཚུངས་ཏྱེ་མཚུངས་པས། བསྱོམས་ཀང་མྱི་སྱེ་བ་
དང་། མ་བསྱོམས་ཀང་སྱེ་བ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་བསྱོམས་ན་སྱེ་བ་དང་། མ་བསྱོམས་ན་མྱི་སྱེ་བ་དང་མུ་
བཞྱིར་ཡྱོད་པར་འདྱོད་དགྱོས་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་སྱོམ་ལ་སྱོགས་པ་ཡང་དྱོར་བར་བྱོས་ཤྱིག དྱེས་ན་མུ་བཞྱི་ཀུན་ལ་
ཡྱོད་བཞྱིན་དུ། གཞན་སྱོ་ཐར་སྱོགས་ལ་མྱི་བརྱི་བར་དབང་བསྐུར་ྱིད་ལ་བརྱི་བ་ནྱི་གསང་སྔགས་སྤྱོང་བའྱི་
བདུད་ཀྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན་པར་དྱོགས་ཏྱེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཟབ་མྱོ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཡྱོད་པ་
ལས། དྱེ་འདྱོར་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་མུ་བཞྱི་ཡྱོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དྱེ་དག་སྱོ་སྱོའ་ིམཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ནྱོ་
ཞྱེས་ཤྱེས་པར་མྱི་ནུས་ལ། ཅྱི་སྟྱེ་ཤྱེས་པར་ནུས་སྱོ་ཞྱེ་ན་ནྱི་དྱེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་སྨྲ་དགྱོས་ལ། འྱོལ་སྱི་ཙམ་
སྨྲས་ཀང་རང་བཟྱོ་མ་ཡྱིན་པ་ལུང་དང་མཐུན་པ་ཁྱྱེད་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མྱེད་དྱེ། ལུང་ལས་དྱེ་འདྲ་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྱེ་མུ་བཞྱི་བདྱེན་སྱིད་ན་གཞན་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་བྱེད་ཀང་། བས་ན་ཐྱོབ་པའྱི་གང་ཟག་ལ་དབང་
བསྐུར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་དགྱོས་ཞྱེས་འདྲྱི། གཞན་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྱོས་པས། དྱེ་ལའང་དབང་བསྐུར་མྱི་
དགྱོས་ན། ནད་མྱེད་པ་ལ་སན་སྤྱོང་བ་སྟྱེ་མྱི་དགྱོས་པས་ནད་པ་ལ་ཡང་སྤྱོང་དུ་རུང་ངམ་ཅྱི་ཞྱེས་པ་བསྟྱིང་ཚིག་
གྱོ །དྱེས་ན་འདྱི་འདྲའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་ཐམས་ཅད་ནྱི། བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ཞྱེས་བའྱོ། །གྱིས་པ། དབང་གྱིས་
ཐྱོབ་པའྱི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་ 
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༼༥༥༽ 
པ་ནྱི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་ཁ་ཅྱིག གསང་སྔགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་གནད་ལ་ཡྱེ་ནས་གསང་བ་ཞྱེས་བ་བའྱི་
ཐབས་ཀྱིས་ཆྱོད་པའྱི་ཕྱིར། གསང་བ་བསགས་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་གྱོ་བ་
རྣམས་ནྱི་སྱོད་དང་ལྡན་པས་བསགས་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་ལ། མྱི་གྱོ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་སལ་མྱེད་ཡྱིན་པས་ཡྱེ་གསང་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་གསང་བ་བསགས་པའྱི་ལྟུང་བ་གསང་སྔགས་ཕྱི་འགྱུར་བས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར། འདྱི་ཡང་ཅུང་ཟད་བརག་པར་བ་སྟྱེ། ཡྱེ་གསང་ཞྱེས་བ་བའྱི་དྱོན་ཅྱི་ཞྱིག གལ་ཏྱེ་གྱོ་བ་མྱེད་པ་
ལ་ཟྱེར་ན། གྱོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་ཡྱེ་གསང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ལ་དབང་མ་བསྐུར་བར་གསང་བ་བསགས་ན་
ལྟུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་དྱེ་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཡྱིན་པས། དམ་ཆྱོས་ཀྱི་བདྱེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་
ནྱི་སུས་ཐྱོས་ཀང་ཕན་ཡྱོན་ཆྱེ་ལ། དྱེས་ན་གསང་བསགས་ཀྱི་ྱེས་པ་མྱི་འབྱུང་ངྱོ་ཞྱེ་ན། ཁྱྱེད་ཀྱིས་དམ་ཆྱོས་
བདྱེན་པར་མ་གྱོ་བར་ཟད་དྱེ། གལ་ཏྱེ་གྱོ་ན་ཆྱོས་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིག ཆྱོས་ལ་གསང་དགྱོས་པ་
དང་། མྱི་གསང་བའྱི་ལུགས་གྱིས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཏྱེ། གྱོང་དུ་དྲངས་པ་རྣམས་དང་། ཁྱྱེད་རང་
འདྱོད་པའྱི་རྒྱུད་གསང་བ་སྱིང་པྱོ་ལས་ཀང་། བླ་མ་མྱེས་པར་མ་བས་ཤྱིང་། །དབང་རྣམས་བསྐུར་བར་མ་བས་
པར། །ན་པ་ལ་སྱོགས་རྱོམ་པ་ནྱི། །འབྲས་བུ་མྱེད་ཅྱིང་བརླག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཡྱེ་
གསང་ཞྱེས་བ་བ་འདྱི་ཡང་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུད་དང་འགལ་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །གྱིས་པ། གྱོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། བརན་པ་མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་ཕྱིར་དུ་བསྱོམ་པའྱི་ལམ་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག བརན་པ་ཐྱོབ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་པའྱི་གནས་ 
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༼༥༦༽ 
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མདྱོ་རྒྱུད་ལ་གཅྱེས་སས་སུ་མྱི་བྱེད་པ་རང་བཟྱོ་མཁན་གྱི་ལུགས་དགག 
མདྱོ་རྒྱུད་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་འདྱོད་པ་དག་གྱི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཕྱོགས་རྱེའྱི་
སྟྱོབས་ཀྱིས་གྱོལ་བར་འདྱོད་པའྱི་ལུགས་དགག སྱོམ་པ་གསུམ་མ་བླངས་ཀང་དྱེའྱི་བསླབ་བ་བསླབས་པས་
འཚང་རྒྱ་བར་འདྱོད་པའྱི་ལུགས་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། སུན་དབྱུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་
ལ། ཐབས་ལམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱེད་པའྱི་དམ་བཅའ་མདྱོར་བསྟན། དྱེའྱི་དཔྱེར་བརྱོད་རྒྱས་པར་བཤད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྫྱོགས་ཆྱེན་པ་དང་། ཨ་མ་ན་སྱི་བ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། ལམ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མྱེད་
ཅྱིང་། གྱོལ་བའྱི་ཐབས་ལ་ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེའྱི་ཤྱེས་བྱེད་ལྟ་བ་རྱོགས་པ་ཁྱོ་
ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གྱོལ་ཞྱིང་། སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བསྱེད་རྱིམ་གྱིས་གྱོལ། སླྱོབ་དཔྱོན་ལྱོ་ཧྱི་པ་
ལྱོ་མའྱི་སྱིལ་བུར་འྱི་རྒྱུ་ལྟྱོ་གསྱོལ་བའྱི་དཀའ་ཐུབ་སད་པས་གྱོལ་ལ། ནག་པྱོ་པ་སྱོད་པ་ཅུང་ཟད་སྱོད་མ་རན་
པར་སད་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་གྱོལ་བ་དང་། རླུང་བསྱོམས་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་གྱོ་རཀྵ་སྟྱེ། བ་ལང་སྲུང་བ་ཞྱེས་པའྱི་
གྲུབ་ཐྱོབ་གྱོལ་བ་དང་། གཏུམ་མྱོ་བསྱོམས་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་ཤ་ཝ་རྱི་དབང་ཕྱུག་གྱོལ་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
བསྱོམས་པས་བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པྱོ་ས་ར་ཧ་གྱོལ་བ་དང་། ལྷ་དང་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་སླྱོབ་དཔྱོན་ཏྱོག་
རྱེ་པ་གྱོལ་བ་དང་། ན་ལྱེནྡྲར་ཟ་བ་དང་། ལ་བ་དང་། ཆག་པ་དང་གསུམ་གྱིས་ཞྱི་བ་ལྷ་གྱོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པྱོ་
ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་བཙུན་མྱོའ་ིཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདྱོད་ཡྱོན་བསྟྱེན་པས་གྱོལ་བ་དང་། རྱེན་འབྲྱེལ་གནས་ལྔ་པྱོ་
ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལས། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུགས་བྱིརྺ་པ་ལ་ 
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༼༥༧༽ 
གྲུབ་ཐྱོབ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་དྱེ་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་སྐུར་པ་བཏབ་ཏུ་མྱི་
རུང་། ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ། དྱེ་དགག་པ་ལ། རྱེ་རྱེས་གྱོལ་བར་འདྱོད་པའྱི་དཔྱེ་སྱོ་སྱོ་བ་དགག ཐབས་ལམ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་སྱོ་སྱོ་བ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཐབས་ཕྱོགས་རྱེ་བས་གྱོལ་བར་འདྱོད་པའྱི་
གྲུབ་ཐྱོབ་དྱེ་དག་ལ་རྱིམ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་གྱོལ་བྱེད་མྱེད་པས་མདྱོར་བསྟན། ཕྱོགས་རྱེ་བ་དྱེ་དག་རྱིམ་
གྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པས་རྒྱས་པར་བཤད། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་བའྱི་ས་འདྲྱེན་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བྱེད་
པར་བསྟན་པས་གཞན་གྱི་འདྱོད་པ་སུན་དབྱུང་། དྱེས་ན་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་འབད་དགྱོས་པར་བསྟན་
པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱོན་འདྱི་ཡང་ལྱེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག གྲུབ་ཐྱོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་
ལྟ་བ་རྐྱང་པ་སྱོགས་ཕྱོགས་རྱེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྱོལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐབས་ཤྱེས་གྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་གང་གྱིས་གྱོལ་ཞྱེ་ན། དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་
ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་སྱེས་པས་གྱོལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡང་དག་ྱིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་
མཐྱོང་ན་རྣམ་པར་གྱོལ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །ལྟ་བ་དང་ནྱི་བསྱེད་རྱིམ་པ་དང་གཏུམ་མྱོ་དང་ནྱི་བྱིན་
རླབས་དང་སྱོགས་པས་སྱོད་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་སྱོགས་དྱེ་དག་རྐྱང་པས་གྱོལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དབང་སྔྱོན་དུ་མ་
སྱོང་བར་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་གཏུམ་མྱོ་སྱོགས་བསྱོམ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ། ཕྱོགས་རྱེ་བར་འདྱོད་པ་
དྱེ་དག་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་བའྱི་བྱིན་རླབས་
དང་རྱིམ་གྱིས་སྱོམ་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱིས། འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་རྱོགས་པས་ 
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༼༥༨༽ 
ཏྱེ་ཐྱོབ་ནས་གྱོལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། བསྱེད་རྱིམ་དང་རླུང་དང་གཏུམ་མྱོ་དང་བདྱེ་བ་བསྱོམ་པ་སྱོགས་རྱིམ་པ་གྱིས་
ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། རླུང་ལ་སྱོགས་པ་རྫྱོགས་རྱིམ་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱིན་རླབས་ནྱི་
དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྟ་བ་ནྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པྱོ་དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་བྱེད་
པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་མ་ཟྱིན་ན་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དབང་དང་
རྱིམ་གྱིས་དྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ་རྱོགས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྱེང་སང་དབང་མ་ཐྱོབ་པར་སྱེམས་མ་བཅྱོས་ལྷུག་པར་བཞག་
པ་ཙམ་གྱིས་ཕག་ཆྱེན་ངྱོ་སྱོད་པ་ནྱི་མདྱོ་རྒྱུད་དང་མྱི་མཐུན་ནྱོ། །རྱིམ་གྱིས་དྱེའྱི་བྱོགས་འདྱོན་ལ་སྱོད་པ་
ཞྱེས་བ་ལ། སྱོས་བཅས་ཀྱི་སྱོད་པ་ནྱི་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། མཆྱོག་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་བརྱེས་ནས། དྱེས་
འདུལ་བའྱི་སྱེམས་ཅན་གྱི་དྱོན་གྱི་ཕྱིར་ཕྱོ་བྲང་གཞལ་མྱེད་ཁང་དང་། རྒྱལ་པྱོ་རང་རྱོ་རྱེ་འཆང་དང་། རྒྱལ་ཕན་
རྣམས་རྱིགས་བཞྱི་དང་། བཙུན་མྱོ་རྣམས་ཡུམ་བཞྱི་དང་། སས་རྣམས་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་མ་དང་། ཞབས་
འབྲྱིང་བ་རྣམས་ཁྱོ་བྱོ་ཁྱོ་མྱོ་དང་། མཆྱོད་པའྱི་ལྷ་མྱོ་སྱོགས་སུ་བས་ནས། འདྱོད་ཡྱོན་ལ་ཞྱེན་མྱེད་དུ་ལྱོངས་
སད་པས། སྱེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་སྱིན་པར་མཛད་དྱོ། །འདྱི་ནྱི་ཕྱི་རྱོལ་དུ་འཁྱོར་དང་ལྱོངས་སྱོད་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་ལ་སྱོད་པས། སྱོས་བཅས་སུ་བཞག་ཀང་། ནང་རྣམ་རྱོག་གྱི་མཚན་མ་མྱེད་པས་ཤྱིན་དུ་སྱོས་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས། རྱིམ་གྱིས་དྱེའྱི་སྱོས་མྱེད་ཀྱི་སྱོད་པ་ཕྱི་རྱོལ་དུ་ཟ་ལ་འཆག་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་པ་
ལ། བྷུ་སུ་ཀུ་སྟྱེ། བྱོད་སད་དུ། འདུ་ཤྱེས་གསུམ་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་སྱོད་པ་ཀུན་དྱོར་ཞྱིང་། གསང་སྟྱེ་
སྱོད་པས་ཀུན་འདར་གསང་སྱོད་ཅྱེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཏྱེ། སྱཾ་བུ་ཉྱི་ལས། གང་ཞྱིག་འགྱོ་ལ་ཕན་
དྱོན་དུ། ། 
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༼༥༩༽ 
ཀུན་སྤངས་ཀྱི་ནྱི་སྱོད་པ་གསུངས། །ཞྱེས་དང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཏུ་གསང་སྟྱེ་སྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྱི་ཤྱིན་
དུ་སྱོས་མྱེད་ལ་གསུམ་ལས། ཀུན་འདར་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་མངྱོན་སུམ་དུ་སྱོད་པ་ནྱི་རྱིགས་དང་ཡུལ་ལ་སྱོགས་
པ་གསང་སྟྱེ། སྱོན་པར་བརྫུས་ཏྱེ་སྱོད་པས། སྱོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྱོད་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། སྱཾ་བུ་ཉྱི་ལས། 
བཟའ་དང་བཟའ་མྱིན་ཇྱི་སྱེད་པ། །སྱོན་པའྱི་སྱོད་པས་བཟའ་བར་བ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་ྱིད་གསང་སྱོད་ཀང་ཡྱིན་
ཏྱེ། །ཤྱིན་ཏུ་གསང་བའྱི་ཡྱོ་གྱིས་བསྱོམ། །ཞྱེས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་རྱོགས་པ་བརན་
པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྱེམས་ཅན་ཡྱོངས་སུ་སྱིན་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། གྲུབ་ཐྱོབ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་
རྣམས་ཀྱིས། གངྒཱ་གྱེན་ལ་སླྱོག་པ་དང་། ྱི་མ་སྟྱེང་པར་བཟུང་བ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་མཛད་པ་ནྱི། 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའ་ིསྱོད་པར་བཤད་དྱེ། ཐམས་ཅད་དུ་བཟང་ལ་དངྱོས་གྲུབ་ཀུན་འདྱི་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྱོད་པ་དང་། ཆྱོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པྱོའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ལ་གནས་ནས། སྱེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་དྱོན་བྱེད་པས་རྒྱལ་ཚབ་ཆྱེན་པྱོའ་ིབརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱི་སྱོད་པ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། ཀུན་བཟང་མཚུངས་པ་མྱེད་གྲུབ་པས། །ཞྱེས་དང་། འདྱི་ནྱི་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྱོད་པར་བཤད། །ཅྱེས་དང་། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ཚབ་ཆྱེ། །བརྟུལ་ཞུགས་
སྱོད་པ་བསགས་པ་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་སྱོས་བཅས་ཀྱི་སྱོད་པ་དྱེ་ྱིད་
དྱོ། །གསུམ་པ། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་བའྱི་ས་འདྲྱེན་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བྱེད་པར་བསྟན་པས་གཞན་གྱི་དྱོགས་པ་སུན་
དབྱུང་བ་ནྱི། དྱེས་ན་རྒྱུ་དང་རྐྱྱེན་མ་ཚོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་ 
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༼༦༠༽ 
མྱོད། འྱོན་ཀང་སྱེ་བ་སྔ་མའྱི་ལས་འཕྱོའ་ིབྱེ་བྲག་དང་། ནང་གྱི་རླུང་སྱེམས་དང་། བག་ཆགས་ཀྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་
ཁྱད་པར་གྱིས། འཕགས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་བའྱི་ས་འདྲྱེན་ནམ་རྐྱྱེན་ཙམ་ནྱི་ཆྱོས་ན་པ་དང་བསྱེད་རྱིམ་ལ་
སྱོགས་པ་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བྱེད་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་སད་དུ་ཡང་ཀྱཻ་རྱོ་རྱེ་ལས། སྱེ་བྱོ་མྱི་བཟད་པ་ཡྱི་
ལས། །གང་དང་གང་གྱིས་འཆྱིང་འགྱུར་བ། །ཐབས་དང་བཅས་ན་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས། །སྱིད་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གྱོལ་
འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དཔྱེར་ན་ནད་པའྱི་ལུས་བརས་པ་སྟྱེ་རྒྱས་པ། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བས་བྱེད་མྱོད་
ཀྱི། དྱེའྱི་ཡྱི་ཁའམ་དང་?ག་འབྱེད་པ་ནྱི། སྱེ་འབྲུ་དང་། ཞྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་སྱོགས་པ་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་མྱི་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་སྐུར་པ་
འདྱེབས་ན་བླུན་པྱོ་ཡྱིན་ལ། འྱོན་ཀང་སྱེམས་ངྱོ་སྱོད་པ་ལྟ་བུ་རྱེ་རྱེས་འཚང་རྒྱ་བར་འདྱོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་བར་
བཤད་དྱོ། །བཞྱི་པ། དྱེས་ན་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་འབད་དགྱོས་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། སྔགས་
ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པྱོ་ཆྱོས་ཅན། སྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་ནྱི། གྱོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་པ་གྱིས་ལ་འབད་པ་གྱིས་ཤྱིག་སྟྱེ། 
བ་དགྱོས་ཏྱེ། ཁྱྱོད་ཀྱིས་གྱོལ་བ་ཐྱོབ་པ་དྱེ་གྱིས་ལ་ངྱེས་པར་རག་ལས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། ཐབས་ལམ་
མཐའ་གཅྱིག་མ་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་སྱོ་སྱོ་བ་དགག་པ་ལ། དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་མདྱོར་བསྟན། དྱོན་གྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་
བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་ལམ་གྱིས་ལ་མྱུར་བུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་
དྱེ། དཔྱེར་ན་སྱོ་ནམ་ཚུལ་བཞྱིན་བས་པའྱི་ལྱོ་ཐྱོག་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་པ་ལྟར། ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ན། 
བསལ་ 
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༼༦༡༽ 
པ་གངས་མྱེད་གསུམ་གྱིས་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཅྱིང་། སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བྱོན་ནྱི་ྱི་མ་གཅྱིག་
ལ་ལྱོ་ཐྱོག་སྱིན་ནུས་ལ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཐབས་ཤྱེས་ན་བརྱོན་གྲུས་ཅན་གྱིས་ཚེ་
འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ། དྱོན་གྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཕར་
ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤྱེས་ཟུང་འབྲྱེལ་དུ་དགྱོས་པར་བསྟན། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་
གཞུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཟུང་འབྲྱེལ་དགྱོས་པར་བསྟན། དྱེ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་
ཐྱེག་ཆྱེན་མྱེད་པར་བསྟན། ད་ལྟའྱི་ཆྱོས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གང་དུ་ཡང་མ་གཏྱོགས་པར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྟྱོང་ྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྱོ་ཅན་དང་། སྱོགས་པས་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཙམ་བསྱོམས་པས་
སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རང་རྐང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན་ལ་དྱེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྱུར་བས་ཏྱེ། བརྱོན་
འགྲུས་ཆྱེ་ན་ཡང་བསལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་དུ་མགྱོ་དང་རྐང་ལག་གཏྱོང་བ་ལ་སྱོགས་པའྱི་དཀའ་སད་
དགྱོས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་བསལ་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཚད་ནྱི། འཇྱིག་པའྱི་བསལ་པ་ལ་བར་བསལ་ྱི་ཤུ། འཆགས་པ་ལ་བར་
བསལ་ྱི་ཤུ་དང་། གནས་པ་ལ་བར་བསལ་ྱི་ཤུ། ཞྱིག་ནས་སྟྱོངས་པའྱི་གནས་སབས་བར་བསལ་ྱི་ཤུ་སྟྱེ། 
བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསལ་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བའྱོ། །གངས་མྱེད་ཅྱེས་པ་གངས་གཏན་མྱེད་ལ་བ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། གངས་ཀྱི་
གནས་གཞན་དྲུག་ཅུར་ཕྱིན་པ་ལ་བ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲུག་ཅུ་པྱོ་དྱེ་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། གཅྱིག་བཅུ་བརྒྱ་སྟྱོང་ཁྱི་འབུམ་
དང་། །ས་ཡ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །རྐྱང་པའྱི་གངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ། །ཐྱེར་འབུམ་ཁག་ཁྱིག་རབ་བཀྲམ་དང་། 
གཏམ་དཀྲྱིགས་མྱི་འཁྲུགས་ཁྱད་ཕྱིན་དང་། །སྤང་སྟྱེང་དྱེད་འདྲྱེན་ 
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༼༦༢༽ 
མཐའ་སང་དང་། །རྒྱུ་རྱིག་དབང་པྱོ་འྱོད་མཛེས་དང་། །ལྱེགས་བྱིན་སྟྱོབས་འགྱོ་བྱིང་ཏུལ་དང་། །རྒྱ་རགས་
སྟྱོབས་འཁྱོར་ར་ཤྱེས་དང་། །རྣམ་འབྱུང་སྟྱོབས་མྱིག་ཡལ་ཡལ་དང་། །བགང་ཡས་ཐུག་ཡས་ཤང་ཤང་
དང་། །རྐྱང་པ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ། །ཁུག་པ་སྦྱར་བས་ལྔ་བཅུར་འགྱུར། །ཐ་མ་གངས་མྱེད་རྐྱང་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
སྱོ། །འདྱིར་མཛོད་འགྱེལ་ལས། བར་ནས་བརྒྱད་ནྱི་མ་རྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་བཤད། ཡལ་ཡལ་ལ་སྱོགས་པ་བརྒྱ་ནྱི་
པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་ཤྱིས། ལུང་གསྱིལ་བུ་ལས་རྱེད་དྱོ་ཞྱེས་འཆད་ཅྱིང་། སྔ་མ་རྣམས་ནྱི་ཚད་མྱེད་བཞྱི་སྱོགས་ཅྱི་
རྱིགས་པ་ལ་སྦྱྱོར་བར་སང་ངྱོ་། །བརྒྱད་སྟྱོང་འགྱེལ་ཆྱེན་ལས། གངས་མྱེད་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་འཆད་པ་སླྱོབ་
དཔྱོན་དབྱིག་གྱེན་གྱི་དགྱོངས་པར་འཆད་དྱོ། །ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐྱེག་པ་འདྱི་ནྱི། དུས་གསུམ་གྱི་རྫྱོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་པྱོ་ཆྱེ་རྱོད་པ་ཀུན་ལས་གྱོལ་བའྱི་ཆྱོས་ཡྱིན་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གུས་པས་བསྟྱེན་པར་རྱིགས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་འདྱིའྱི་ལུང་བཞྱིན་སྒྲུབ་འདྱོད་ན། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་བཤད་
པ་མྱེད་ཅྱིང་། ལྷན་སྱེས་དང་། ལྷ་ལྔ་མ་དང་། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་དང་། ལྷ་སྱོ་བདུན་མ་སྱོགས་ཕར་ཕྱིན་རང་རྐང་
གྱི་ལུགས་འདྱིར་མྱི་བསྱོམ། གཏུམ་མྱོ་དང་ལ་སྱོགས་པ་འཁྲུལ་འཁྱོར་སྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བསྱོམ་པ་དང་
བྲལ་ཞྱིང་། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བསྱོམ་པའྱི་ཐ་སད་མྱེད་ལ། ཚེ་འདྱི་དང་ནྱི་བར་དྱོ་དང་། ཕྱི་མར་འཚང་རྒྱ་བར་ཕར་
ཕྱིན་པ་ཁྱོང་མྱི་བཞྱེད་དྱོ། །འྱོན་ཀང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱི་སྱེ་སྱོད་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ། སྱོན་འཇུག་བང་
ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་ལ། །བསལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྱིས་གསྱོག བསྡུ་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་
བཞྱིས་སྱེམས་ཅན་ཡྱོངས་སུ་ 
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༼༦༣༽ 
སྱིན་པ་དང་། ཞྱིང་དག་པའྱི་སྦྱྱོར་བ་སྱོམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམས་ལྱེགས་པར་སྦྱྱོངས་ཤྱིག དྱེ་ལྟར་
བས་ན་ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱི་ཐ་མར་བདུད་ཅྱེས་བ་བ། སྱེམས་ཀྱི་དྲྱི་མ་མ་ལུས་པ་བཅྱོམ་ནས་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཐྱོབ་པར་གསུངས་སྱོ། །འདྱིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ། བསམ་ཡས་པ། ས་གདྱོང་པ། ཀུ་མཱ་ར་གསུམ་ཀས་
བདུད་ཅྱེས་པ་བདུད་བཞྱི་ལ་ངྱོས་བཟུང་ནས། བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྱོད་ལ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་བཅྱོམ་པ་དང་། ལ་
ལས་ཐྱོ་རངས་ྱོན་མྱོངས་པའྱི་བདུད་བཅྱོམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་བས་མྱོད་འཐད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་འཆད་པ་
ནྱི། ས་བཅུ་དང་། སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་མྱི་ལྱེན་པ། ན་ཐྱོས་སྱེ་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ལུགས་འདྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་མྱི་ལྱེན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་བདུད་དྱེ་
གནས་ངན་ལྱེན་གྱི་དྲྱི་མ་ལ་བ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། བདུད་ཅྱེས་བ་བ་ནྱི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྱེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་
དྲྱི་མའྱོ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཅྱེས་བ་བ་ནྱི་འཁྱོར་བའྱི་བག་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་སྱེམས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །གྱིས་པ། སྔགས་བཞྱིན་བསྒྲུབ་ན་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཟུང་དུ་འབྲྱེལ་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ཕ་རྱོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་དུ་གངས་མྱེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་སད་མྱི་ནུས་པར། གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་བསྱོམ་
འདྱོད་ན། ཆྱོ་ག་ནྱོར་པ་མྱེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་ལྱོངས་ལ། གདམས་ངག་གྱི་གནད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་
བསྱོམས་ནས། དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བསྱོམ་པར་བ་ཞྱིང་། དྱེ་ནས་འཁྱོར་འདས་བསྱེ་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ་མམ་པ་ྱིད་དུ་རྱོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་རྱོག་གྱི་དྲྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྱོད་པ་རྒྱུད་སྱེ་ནས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་སྱོད་ཅྱིག དྱེས་ནྱི་ནང་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་ས་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་། ལམ་བཞྱི་པྱོ་ཀུན་བགྱོད་
ནས། རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ས་དགྱེ་བ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ཕྱེད་ 
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༼༦༤༽ 
ཕྱི་མ་ནྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིང་པྱོ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་ཚིག་གྱི་མཆྱོག་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །འདྱིར་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་སའྱི་
རྣམ་གཞག བརག་པ་གྱིས་པ་ལས། གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞྱིང་དང་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ྱིད་དང་། །ཚན་
དྷྱོ་ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྱོ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་འདུ་བ་ྱེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅྱོད་ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྱོད་ྱིད། །དུར་ཁྱོད་ྱེ་བའྱི་
དུར་ཁྱོད་ྱིད། །འདྱི་རྣམས་ས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཏྱེ། །ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་མགྱོན་པྱོ་ྱིད། །ཅྱེས་གསུངས་ལ། བདྱེ་
མཆྱོག་ར་རྒྱུད་དང་། སྱཾ་པུ་ཉྱིར། གནས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས། །དྱེ་བཞྱིན་ྱེ་གནས་དྲྱི་མ་མྱེད། །ཞྱིང་ནྱི་འྱོད་
བྱེད་ཤྱེས་པར་བ། །ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ནྱི་འྱོད་འཕྱོ་ཅན། །ཚན་དྷྱོ་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་སྟྱེ། །ྱེ་བའྱི་ཚན་རྱོ་སྦྱང་དཀའ་
བ། །འདུ་བ་རྱིང་དུ་སྱོང་བ་སྟྱེ། །ྱེ་བའྱི་འདུ་བ་མྱི་གཡྱོ་བ། །དུར་ཁྱོད་ལྱེགས་པའྱི་བླྱོ་གྱོས་ཏྱེ། །ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྱོད་
ཆྱོས་ཀྱི་སྱིན། །ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་བཅུའྱི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྱི་ཀླ་ཀླྱོའ་ིསད། །ཅྱེས་འཐུང་གཅྱོད་དང་ྱེ་
བའྱི་འཐུང་གཅྱོད་གྱིས་མ་གཏྱོགས་ལྷག་མ་བཅུ་དང་། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་བཅུ་སྦྱར་ཞྱིང་འགྱེལ་པ་ཀུ་མུ་
ཏྱིར། རྒྱུད་རྒྱས་པའྱི་ལུང་དྲངས་པ་ནྱི། འཐུང་གཅྱོད་དཔྱེ་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། །ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྱོད་ཡྱེ་ཤྱེས་
ཆྱེ། །ཞྱེས་པས། སྔགས་ཀྱི་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ། དཔྱེ་མྱེད་པའྱི་ས་དང་། བཅུ་གྱིས་པ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པྱོའ་ིས་
ཞྱེས་འབྱུང་ཞྱིང་། རྒྱུད་གཞན་ནས། རྱོ་རྱེའྱི་ས་ནྱི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞྱེས་བཤད་དྱོ། །འྱོ་ན་སྔགས་ཀྱི་ྱེ་ལམ་ལ་
མ་ལྟྱོས་པར་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་རྐྱང་པས་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་དམ་མྱེད། མྱེད་ན་གཞུང་འདྱིའྱི་དངྱོས་བསྟན་
དང་འགལ། ཡྱོད་ན་བདག་མྱེད་མའྱི་བསྟྱོད་ 
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༼༦༥༽ 
འགྱེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྱོད་ན། འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་སྟྱེ། ཀྱོ་ཉ་བ་དང་ས་ལུ་བཞྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་པར་བཤད་ལ། དྱེའྱི་ཚེ་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་
སངས་རྒྱས་དྱེ་ལས་སྤངས་རྱོགས་ལྷག་པ་ཡྱོད་པར་འཆད་དགྱོས་པས། དྱེ་སངས་རྒྱས་གྱོ་ཆྱོད་པྱོ་མ་ཡྱིན་
པས་སྱོ་ཞྱེ་ན། འདྱི་ལ་ས་གདྱོང་པའྱི་ཊྱི་ཀར། བདག་མྱེད་མའྱི་བསྟྱོད་འགྱེལ་དུ། ཀྱོ་ཉ་བའྱི་དཔྱེས་བསྟན་པའྱི་
སངས་རྒྱས་དྱེ། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་རྐྱང་པས་ཐྱོབ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ལ། དྱེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་
ཡང་། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་སངས་རྒྱས་དྱེ་ལས་སྤངས་རྱོགས་དམན་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནྱི་
མྱི་འཐད་དྱེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྤངས་རྱོགས་མཐྱོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་པ་ནྱི། མདྱོ་རྒྱུད་གང་ནས་ཀང་མ་
བཤད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གཅྱིག་སྟྱེ། །ཞྱེས་པའྱི་ངྱེས་དྱོན་གྱི་ལུང་དང་ཡང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 
སྱིར་ཡང་སྤང་བ་མ་ལུས་པར་མ་སྤངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་ངྱོ་མཚར་རྱོ། །འྱོ་ན་ཀྱོ་ཉ་བའྱི་དཔྱེས་བསྟན་པའྱི་
སངས་རྒྱས་བཤད་པ་དྱེ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། རག་པ་མཐར་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་རྐྱང་པས་ཤྱེས་སྱིབ་
སྤངས་པའྱི་ཆྱོས་སྐུ་མངྱོན་དུ་བས་ན། དྱེ་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པའྱི་སངས་རྒྱས་དྱེ་ལས་ཡྱོན་ཏན་དམན་ཏྱེ། བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་གནས་མ་ཐྱོབ་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །ཡང་གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་ས་
བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་གནས་པ་དྱེ། སངས་རྒྱས་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སླྱོབ་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །འྱོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པར་ཡང་སླྱོབ་ལམ་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་བཤད་ཅྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཐྱེག་པ་རང་ལུགས་ལ་དྱེ་
ལས་ལྷག་པའྱི་ལམ་བགྱོད་པའྱི་ནུས་པ་མྱེད་པས། འབྲས་བུའྱི་ལྡྱོག་ཆ་ནས་བཤད་ 
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༼༦༦༽ 
པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ནས། དྱེ་ནས་ཡྱིག་འཕྱེང་གསུམ་ཙམ་སྱོང་བ་ན། འྱོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ནས་སྐུ་
གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྱི་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དྱེ་སླྱོབ་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་ནམ། ས་བཅུ་
གསུམ་པ་ཐྱོབ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་ན། དྱེ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྱོབ་ཟྱིན་ཡྱིན་ཡང་། དྱེར་ནྱི་ཐ་སད་མ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། འྱོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འྱོད་ལ་གནས་པའྱི་སྱེས་བུ་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། 
སངས་རྒྱས་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སླྱོབ་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁྱབ་དངྱོས་
འགལ། འདྱོད་ན། དྱེ་ཆྱོས་ཅན། དྱེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བཅུ་གསུམ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ས་ཐྱོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
ཆར་ཁས་བླངས། དྱེས་ན་རང་གྱི་ལན་ནྱི། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཚེ། སྔགས་ཀྱི་ྱེ་ལམ་ལ་མ་
ལྟྱོས་པར་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པ་ལས་འྱོས་མྱེད་པས། གཞུང་འདྱིར་ཡང་། རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་
པྱོ་ཆྱེ། །རྱོད་པ་ཀུན་ལས་གྱོལ་བའྱི་ཆྱོས། །ཞྱེས་པ་ནས། ས་བཅུའྱི་ཐ་མར་བདུད་བཏུལ་ནས། །རྫྱོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་གསུངས། །ཞྱེས་པའྱི་བར་གསུངས་སྱོ། །ཚུལ་ཆྱེན་སྔགས་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཚེ། 
ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་རྐྱང་པས་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པ་མྱེད་དྱེ། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱི་ཐ་མས་གཞྱོམ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་སྱིབ་
པ་ཡྱོད་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། སྤང་བ་འཕྱོ་བའྱི་བག་ཆགས་སྱོ། །གྲུབ་ཆྱེན་དཔལ་འཛིན་གྱིས་ཀང་། རྱིག་
མའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མྱེད། །རྱོངས་པ་གང་ཞྱིག་འདའ་བྱེད་པ། །དྱེ་ལ་མཆྱོག་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །ཅྱེས་
དང་། དྷ་རྱི་ཀ་པས། ཐབས་གཞན་སངས་རྒྱས་མྱི་རྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བདག་མྱེད་མའྱི་བསྟྱོད་འགྱེལ་
ལས་གསུངས་པའང་ཚུལ་ཆྱེན་པྱོའ་ིདབང་དུ་བས་སྱོ། །འྱོ་ 
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༼༦༧༽ 
ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་ལམ་བསྱོམ་པ་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ་སམ་ན། དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། དྱེས་ས་བཅུ་
པའྱི་བར་དུ་བགྱོད་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ས་བཅུ་པ་ནས་ནྱི་ངྱེས་པར་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་
སྱོ། །མདྱོར་ན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འྱོད་ཀྱི་ས་དང་། སྔགས་ཀྱི་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པ་
གྱིས་དྱོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་ཞྱིང་། སྔགས་གཞུང་ཚད་ལྡན་ལས། ཀུན་ཏུ་འྱོད་ས་བཅུ་གཅྱིག་པར་བས་ནས། བཅུ་
གསུམ་པ་ལ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་སར་བཤད་པ་མྱེད་ཅྱིང་། དྱོན་གཅྱིག་ན་ཡང་། ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ཡང་། ཚུལ་གྱིས་
ཀྱི་འབྲས་བུ་གཅྱིག་པ་ལ་འཆད་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། བྱོད་ཀྱི་གསང་རྱིང་འཆད་པ་རྣམས། །བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་
འྱོད་ཀྱི་ས། །བཅུ་གྱིས་མ་ཆགས་པདྨའྱི་ས། །བཅུ་གསུམ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ས། །ཞྱེས་འཆད་པ་དྱེ་ནྱི་འདྱིར་
ཚད་མར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་གནས་པ་དྱེ། སླྱོབ་པའྱི་ས་ལ་
གནས་པ་ཡྱིན་ན། དྱེའྱི་མཚན་གཞྱི་གང་ཡྱིན། སྟྱོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྱོ་དྱེའྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལས་འྱོས་མྱེད་པས། 
དྱེས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་མ་ཐྱོབ་ན། གཞན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཐྱོབ་སྟྱེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་ཟད་
དྱོ། །དྱེས་ན་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་སར་འཇྱོག་པའྱི་ཚེ། སྔགས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་དཔྱེ་མྱེད་
པའྱི་ས་ཞྱེས་བདྱེ་མཆྱོག་ནས་གསུངས་སྱོ། །མདྱོར་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་རྐྱང་པའྱི་མས་ལྱེན་གྱིས་ས་བཅུ་པའྱི་
བར་བགྱོད་ནས། ས་བཅུ་པ་ནས་སྔགས་ལ་ངྱེས་པར་འཇུག་ཅྱིང་། དཔྱེ་མྱེད་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པྱོའ་ིས་
མངྱོན་དུ་བས་ནས། དྱེ་རྱེས་སུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་མངྱོན་དུ་བྱེད་དྱོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་རྱེ་བླ་མས་
མཛད་པའྱི་མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞྱེས་ 
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༼༦༨༽ 
བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་དང་། གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར་བལྟ་བར་བའྱོ། །གསུམ་པ། དྱེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་
གཞུང་ལུགས་མྱེད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་བྱེད་པར་འདྱོད་ན། དྱེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། 
འདྱི་བཞྱིན་དུ་སྱོད་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ཡང་ན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདྱོ་སྱེ་ནས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནམ། 
ཡང་ན་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་ལྱོངས་ཤྱིག་སྟྱེ། འདྱི་གྱིས་མྱིན་པའྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ནྱི་
རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །བཞྱི་པ། ད་ལྟའྱི་ཆྱོས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་
ཆུང་གང་དུ་ཡང་མ་གཏྱོགས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་བྱོད་ཀྱི་ཆྱོས་པ་ཕལ་ཆྱེར་ནྱི་ཆྱོས་ཅན། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་
གང་གྱི་ཡང་བསྟན་པར་མྱི་གཏྱོགས་ཏྱེ། ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ལྷག་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་
བསླབ་པ་དང་། ལྷག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གསུམ་པྱོ་མྱི་སྱོད་པས་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་སྱོད་
པ་མྱིན་ལ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་པས་བླ་མྱེད་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་
རྣལ་འབྱོར་པ་ནྱི་ཁྱོ་རང་ཁས་མྱི་ལྱེན་པ་དང་། འདུལ་བའྱི་སྱེ་སྱོད་མྱི་ཤྱེས་ཤྱིང་མས་སུ་མྱི་ལྱེན་པས། ན་
ཐྱོས་ཀྱི་ཡང་ཆྱོས་ལུགས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ཆྱོས་པ་ངྱོ་མཚར་ཅན་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་
ཁས་འཆྱེ་བ་ནྱི། ཀྱེ་མ་གང་གྱི་བསྟན་པར་འགྱུར་ཞྱེས་པ་ནྱི་བསྟྱིང་ཚིག་གྱོ །ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞྱེས་འབྱུང་
བའྱི་ལྷག་པ་ནྱི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལས་ལྷག་པ་ཞྱེས་ན་ས་ལས་གསུངས་ལ། དྱེའྱི་དྱོན་ཡང་མང་འདས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་
བླངས་པ་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་སད་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་ཕ་མྱེད་པའྱི་བུ་མང་ཡང་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུད་
མྱི་ནུས་ལ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆྱོས་པ་ཡང་བསྟན་པའྱི་ཁྱོངས་སམ་ནང་ 
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༼༦༩༽ 
དུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་དག་དུག་བསྡུས་པའྱི་ཆས་ཀྱིས་ནྱི་སང་པྱོའ་ིགྱོས་འྱོང་གྱི མྱི་ཆྱེན་པྱོ་རྣམས་
ཀྱི་ཆས་མྱི་རུང་བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཕན་ཚུན་དུ་ཐུན་ཚགས་བསྡུས་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱིས་ཀང་། དད་པ་ཅན་རྣམས་འཚང་
རྒྱ་བར་མྱི་ནུས་སྱོ། །ཐུབ་པ་དགྱོངས་གསལ་ལས་ཀང་། དྱེང་སང་བྱོད་འདྱི་ན་སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་མྱི་མཐུན་
ཞྱིང་། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཆྱོས་པ་ངྱོ་མཚར་ཅན་དུ་བྱེད་པ་མང་དུ་འདུག་སྟྱེ། ངས་ཅྱི་ཡྱིན་ངྱོ་མ་ཤྱེས་
སྱོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེང་སང་གྱི་མཚན་ྱིད་པ་རྣམས་གཞུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྱིགས་པ་ལྟར་སང་ངན་པ་བས་
ཀང་ཆྱེས་ངན་པར་གནས་པ་དག་གྱིས་ཡྱིད་ཚིམ་ནས། གཞུང་དང་ཞྱེ་འགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་དྱེ་བས་ཀང་ཅྱི་ཡྱིན་
ངྱོ་མ་ཤྱེས་སྱོ། །གྱིས་པ། སྱོམ་པ་མ་བླངས་ཀང་བསླབ་བ་ལ་སླྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འདྱོད་པ་དགག་
པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་སུན་དབྱུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་འདྱོད་པ་དཔྱེར་བརྱོད་པ་
དང་། བྱོད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འདྱོད་ལུགས་ཀང་དྱེ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། མུ་སྟྱེགས་གཅྱེར་བུ་པ་
སྱོགས་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདྱི་སད་ཟྱེར་ཏྱེ། སྱིག་པ་སྤྱོང་ཞྱིང་དགྱེ་བ་བྱེད་ན། མུ་སྟྱེགས་ཅན་
ཡྱིན་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་སྱོན་ཏྱེ་སྱོན་མྱེད་ལ། དགྱེ་བ་མྱེད་ཅྱིང་སྱིག་པ་བྱེད་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྱོས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཅྱི་
ཕན་ཏྱེ་མྱི་ཕན་ནྱོ་ལྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་བཞྱིན་བྱོད་འདྱི་ནའང་བླུན་པྱོ་འགའ་ཞྱིག་དད་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། སྱིང་རྱེ་
ཆྱེ་བ་དང་། སྦྱྱིན་པ་གཏྱོང་ཞྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་དང་། བཟྱོད་པ་སྱོམ་པ་དང་། བརྱོན་འགྲུས་རྱོམ་པ་དང་། 
བསམ་གཏན་སྱོམ་ཞྱིང་སྟྱོང་པ་ྱིད་རྱོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཡྱོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་
རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་ཡང་དྱེ་ལ་སྱོན་ 
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༼༧༠༽ 
མྱེད་ལ། དད་སྱོགས་དྱེ་མྱེད་ན་མདྱོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ཡང་ཅྱི་ཕན་ཏྱེ་མྱི་ཕན་ནྱོ་ལྱོ། །གྱིས་པ་དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་
ལ། དཔྱེ་དགག དྱོན་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེ་ཡང་རྱིགས་པས་བརག་པར་བ་བས་ྱོན་ཅྱིག ལྟ་བ་བཀའ་
རགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁས་མྱི་ལྱེན་ཞྱིང་། སྱོད་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་མ་
སྱོང་བའྱི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ། ངྱེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པས་ཟྱིན་པའྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་ཅྱིང་། རྒྱུ་མཚན་དྱེའྱི་ཕྱིར། དྱེས་
དགྱེ་བ་བས་ན་ཡང་བར་མའམ་བསྱོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་དགྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི། ངྱེས་འབྱུང་གྱི་སྱོམ་པ་ལས་བྱུང་
བའྱི་དགྱེ་བ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །འདྱིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར། མུ་
སྟྱེགས་བྱེད་ལ་སབས་འགྱོ་མྱེད་པས་སྱོམ་པ་མྱེད་ཅྱེས་གསུང་བ་མྱི་འཐད་དྱེ། སབས་འགྱོ་མྱེད་ཀང་བསམ་
གཏན་གྱི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བྲལ་བྱེད་པའྱི་ལམ་
ཡྱོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། ཁྱྱེད་ཀྱི་བསྟན་ལ་མྱི་ཕྱོགས་པའྱི། །སྱེ་བྱོ་མ་རྱིག་གྱིས་ལྡྱོངས་པ། །སྱིད་རྱེའྱི་བར་
དུ་སྱོང་ནས་ཀང་། །ཡང་འབྱུང་སྱིད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བསམ་ཡས་པ་དང་། སྤྱོས་
ཁང་པ། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ་ངྱེས་འབྱུང་གྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་ཅྱེས་པའང་མྱི་འཐད་དྱེ། ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་བར་དུ་མགུ་བ་
བརག་དགྱོས་ཀྱི་མུ་སྟྱེགས་ཅན་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་སྱོམ་ལྡན་ཞྱིག་ཀང་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མུ་སྟྱེགས་
ཅན་ཞུགས་པ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་། བསྱེན་རྫྱོགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་བླངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ལུང་ལས་བཤད་
ཅྱིང་། དྱེ་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་ས་གདྱོང་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པས་དགྱེ་བ་བས་ཀང་
བར་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས། གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། སྔགས་སྱོམ་མྱེད་པས་དགྱེ་བ་ཅྱི་སད་ཀང་སྔགས་སྱོམ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་
བར་མ་ཡྱིན་ 
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༼༧༡༽ 
ཞྱེས་བཤད། དྱེ་ལྟར་ན་སྔགས་སྱོམ་མ་བླངས་གྱོང་གྱི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་དང་། བང་སྱེམས་སྱོམ་པ་དང་། བསམ་
གཏན་སྱོམ་པ་དང་། ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་རྣམས་བར་མར་ཁས་བླངས་པས་རྣམ་པར་འཁྱམས་སྱོ། །ཡང་སྔགས་
སྱོམ་ལ་ལྟྱོས་པའྱི་བར་མ་ཞྱེས་པ་ནྱི། དྱེ་ལ་ལྟྱོས་ཏྱེ་བར་མ་ཡྱིན་ཀང་། སྱིར་སྱོམ་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁས་བླངས་
པས། ཤྱེས་བ་ཀུན་མཁྱྱེན་ཡང་བར་མ་མྱི་མཁྱྱེན་པར་གསལ་ལྱོ། །གྱིས་པ། དྱོན་དགག་པ་ལ། བསླབ་བ་ལ་
སླྱོབ་པའྱི་བསམ་པས་སྱོམ་པ་གང་རུང་ལྱེན་དགྱོས་པ་སྱིར་བཤད་པས་མདྱོར་བསྟན། བྱེ་བྲག་སྔགས་སྱོམ་མ་
བླངས་ན་སྔགས་ཀྱི་དངྱོས་གཞྱི་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མྱུར་ལམ་ལ་བརྱེན་
ནས་འཚང་རྒྱ་བར་འདྱོད་པས་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན། སྱོམ་པ་བསྲུང་ཕྱིར་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་སྱོམ་པ་
ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན། གཞན་ཕན་ལ་བསམས་ནས་སྱེམས་བསྱེད་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
དྱེ་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པ་དྱེ་ལ་རྱིག་འཛིན་གྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་ལ། སྔགས་སྱོམ་མྱེད་པ་དྱེ་ཡྱིས་ལྷ་བསྱོམ་
པ་སྱོགས་ཀྱི་དགྱེ་བ་བས་ཀང་། བར་མའམ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དགྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་
སྱོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་སྟྱེ། འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དགྱེ་བ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །སྔགས་སྱོམ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དགྱེ་
བ་མ་ཡྱིན་ན། གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་བསྱོམས་ཀང་། འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་ཐུབ་པས་གསུངས་ཏྱེ། 
དབང་མྱེད་ན་ནྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། རྱིམ་གྱིས་ཟབ་
མྱོའ་ིགནད་ཤྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་དྱེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའམ་ཅུང་ཟད་བུལ་ན་བར་དྱོའམ། ཇྱི་ལྟར་བུལ་ཡང་སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་
ཚུན་ཆད་དུ་འགྲུབ་པར་རྫྱོགས་པའྱི་ 
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༼༧༢༽ 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཐྱོད་པ་ལས། སྱེ་འདྱིར་དངྱོས་གྲུབ་མ་ཐྱོབ་ཀང་། །སྱེ་གཞན་སྱིད་
པར་དངྱོས་གྲུབ་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། ཡང་ན་མཐྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི། །སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་མ་ངན་
འདའ། །ཞྱེས་དང་། འྱོད་ཕྱེང་ལས། རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྱི། །གནས་སབས་ཀུན་ཏུ་བདྱེ་ལྱོངས་
སྱོད། །གལ་ཏྱེ་སྱོམ་པ་དང་བཅས་ན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །མ་བསྱོམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མྱེད་
ན། །སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ། །ཅྱེས་སྱོ། །བར་དྱོར་འགྲུབ་པ་ནྱི་ཡྱེ་།ཤྱེས་ཐྱིག་ལྱེ་ལས། ཡང་ན་ལུས་ནྱི་
སྤངས་མ་ཐག བརྱོན་པ་མྱི་ལྡན་པས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྱེས་སྱོ། །ཡང་གསང་བ་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་
དག་སྦྱྱིན་ལྡན་ན། །སྱེ་ཞྱིང་སྱེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དྱེ་ཡྱིས་སྱེ་བ་བདུན་ལ་ནྱི། །མ་བསྱོམས་པར་ཡང་
དངྱོས་གྲུབ་ཐྱོབ། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་ན་མཁས་པ་རྣམས་དབང་བསྐུར་བ་འདྱི་ལ་གུས་པ་ཡྱིན་
ནྱོ། །གྱིས་པ། སྱོམ་པ་བསྲུང་ཕྱིར་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། གང་དག་བསྟན་པ་ལ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདྱོད་ན་སྟྱེ་འདྱོད་པ་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གུས་པས་ལྱོངས་ཤྱིག་
སྟྱེ། བླང་དགྱོས་ཏྱེ། ལྟྱོ་གྱོས་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐུབ་པས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ལུང་ལས། 
མཛེས་དགའ་བྱོ་ལྷའྱི་བུ་མྱོའ་ིཕྱིར་ཚངས་པར་སྱོད་པས། དགྱེ་སླྱོང་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་སྤྱོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་སྟྱོན་པས་
བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ། གཞན་ཕན་ལ་བསམས་ནས་སྱེམས་བསྱེད་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། 
སྱེམས་བསྱེད་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ཀང་། དབུ་མའྱི་སྱེམས་བསྱེད་སྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་རུང་ཞྱིང་། སྱེམས་ཙམ་པའྱི་སྱེམས་
བསྱེད་བླྱོ་མ་སྦྱངས་པ་ལ་བར་མྱི་རུང་ཞྱེས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེ་སྱོད་ལས་བསྟན་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་
བྱེད་ཀྱི། ཐྱོས་པ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མགྱོ་བསྱོར་ནས། སྱེམས་ཙམ་པའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཁྱོམ་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་བླུན་
པྱོ་དགའ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་གྱི་འཐད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ། བྱེ་བྲག་ 
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༼༧༣༽ 
སྔགས་སྱོམ་མ་བླངས་ན་སྔགས་ཀྱི་དངྱོས་གཞྱི་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པ་ལ། མདྱོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བྱོད་འདྱི་ན་གསང་སྔགས་སྱོམ་པ་མང་མྱོད་ཀྱི། རྒྱུད་སྱེ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་
ཉུང་སྟྱེ། ཕལ་ཆྱེར་སྱོད་པ་བདྱེ་བའམ་བག་ཡངས་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཆྱོས་ནས་མ་བཤད་པའྱི་གང་བདྱེ་ལ་བླ་
མའྱི་མན་ངག་ཏུ་མྱིང་བཏགས་ནས། རང་བཟྱོར་གསང་སྔགས་སྱོད་པར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དཔྱེར་ན་ཡྱི་དམ་
སྱོམ་པའྱི་ཚེ་དཀྲྱོངས་བསྱེད་ཁྱོ་ན་སྱོམ་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ་ལ། དབང་མ་བསྐུར་ན་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཟབ་མྱོ་ཡྱིད་བདྱེ་འབྱུང་བར་བསྟན། ལྟ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
དབང་བསྐུར་མྱེད་ན་མས་ལྱེན་གྱི་དངྱོས་གཞྱི་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན། མས་ལྱེན་གྱི་ར་བ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་
མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན། དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པའྱི་སྔགས་པ་བསྟན་པའྱི་ཆྱོམ་རྐུན་དུ་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་
བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དབང་ཆྱོག་ལྟར་སང་གྱིས་སྔགས་སྱོམ་མྱི་ཐྱོབ་པར་བསྟན། དཀྲྱོང་
བསྱེད་ཀྱི་བསྱེད་རྱིམ་གྱིས་སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྱོང་བྱེད་མྱི་འཕྱོད་པར་དངྱོས་སུ་བསྟན་ནས། ཤུགས་ལ་དྱེ་འདྲའྱི་དབང་
ཆྱོག་གྱིས་སྔགས་སྱོམ་མྱི་ཐྱོབ་པར་བསྟན། དབང་མ་ཐྱོབ་པར་དྲྱོད་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གཏུམ་མྱོས་ཡྱེ་ཤྱེས་
འདྲྱེན་མྱི་ནུས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་ཡང་བཟང་པྱོའ་ིགཞུང་ལུགས་ལས་
བཤད་པའྱི་སྔགས་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ཆྱོ་ག་ཀུན་བྱོར་ནས། གང་དག་བརྫུན་གྱིས་བསླད་པ་ལ་ངྱོ་མཚར་
བཞྱིན་དུ་གུས་པས་ལྱེན་ཏྱེ། ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྱིན་བྱེད་དབང་གྱི་གྱོ་ཆྱོད་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
འགའ་ཞྱིག་སྱིར་བསྱེད་རྱིམ་མྱི་སྱོམ་མྱོད། བརྒྱ་ལ་བསྱེད་རྱིམ་སྱོམ་ན་ཡང་། སྦྱང་གཞྱི་སྱེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་
ཁམས་སྱེ་མཆྱེད་ 
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༼༧༤༽ 
ཀྱི་ཆྱོས་ྱིད་དང་། སྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཆྱོས་ྱིད་དང་། སྤང་བ་གྱོ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་དང་། སྦྱྱོང་བྱེད་ལྷ་དང་གཞལ་
ཡས་ཁང་གྱི་བར་དྱོན་ལྱེགས་པར་འཕྱོད་པའྱི་སྱེ་མཆྱེད་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་རླྱོབ་པའྱི་ཆྱོ་གའྱི་
ཡན་ལག་ཀུན་བྱོར་ནས། མངྱོན་བང་ལྔ་དང་། ས་བྱོན་ཙམ་ལས་ཀང་མ་བསྱེད་པའྱི་རང་བཟྱོའ་ིདཀྲྱོང་བསྱེད་
སྱོམ་པ་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེ་གནས་བཞྱི་ལས་གང་ཡང་སྦྱྱོང་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་འདྱིའྱི་དྱོན་ནྱི། 
སྱིར་དཀྲྱོང་བསྱེད་ཀྱིས་བསྱེད་རྱིམ་གྱི་གྱོ་མྱི་ཆྱོད་པར་སྟྱོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བླ་མ་གྱོང་མའྱི་གསུང་ལས། 
མངྱོན་བང་ལྔའྱི་བསྱེད་ཆྱོག་གྱི་དྲྱོད་གཤྱེར་སྱེས་སྦྱྱོང་བ་དང་། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་ཡྱོད་མྱེད་གྱིས་ཀྱིས་
མངལ་སྱེས་དང་སྱོང་སྱེས་སྦྱྱོང་ལ། སད་ཅྱིག་གྱིས་བསྱེད་པས་བརྫུས་སྱེས་སྦྱྱོང་ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པར་བཅས་པའྱི་ལུས་དཀྱིལ་བསྱོམ་པའྱི་བསྱེད་
རྱིམ་འདྱི་ནྱི། བརྫུས་སྱེས་ཁྱོ་ནའྱི་སྦྱྱོང་བྱེད་དུ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་གང་ཟག་དབང་པྱོ་རྣྱོན་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་སྱེ་གནས་
བཞྱི་ཀ་སྦྱྱོང་བྱེད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཤྱེ་ན། སྱེམས་ཅན་བརྫུས་ཏྱེ་སྱེ་བ་བཞྱིན། །ས་
བྱོན་མྱེད་པར་རྣམ་པར་བསྱོམ། །ཞྱེས་པས། བསྱོམ་ཚུལ་དྱེ་བསྟན། བཅྱོས་མ་གྱིས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་གང་། །དྱེ་ནྱི་
གདུལ་བའྱི་དབང་ལས་འདྱོད། །ཅྱེས་པས། གདུལ་བ་དབང་པྱོ་རྟུལ་འབྲྱིང་གྱིས་ཕྱི་དཀྱིལ་ལ་ལྟྱོས་དགྱོས་
པར་བསྟན། མཁས་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་མྱིན་ཏྱེ། །ཡང་དག་དྱོན་མཐྱོང་གྱོལ་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་པས། དབང་པྱོ་རབ་ཕྱི་
དཀྱིལ་ལ་ལྟྱོས་མྱི་དགྱོས་པ་དྱེ་བསྟན། འགྱོ་བ་དྱེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས། །གྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱིས་མྱེད་
པའྱོ། །ཞྱེས་པས། ལུས་དཀྱིལ་གདྱོད་མ་ནས་གྲུབ་ 
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༼༧༥༽ 
པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ངྱོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་རའྱི་སྱོལ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་དྱེང་སང་ཕྱི་དཀྱིལ་
སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པའྱི་ཕག་ལྱེན་མཛད་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་རྣམས་ཀྱིས། སླྱོབ་
མའྱི་དབང་པྱོའ་ིརྱིམ་པ་བརག་དཀའ་བ་ཙམ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱིར་ལུས་དཀྱིལ་ཆྱོས་དབྱིངས་ལ་བས་
ན། ལུས་དཀྱིལ་བཀག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྱེས་ན་མ་དག་པའྱི་ཕུང་པྱོ་ྱིད་ལུས་དཀྱིལ་དུ་བསྱོམ་དགྱོས་སྱོ་
ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་དག་ནྱི། རང་ྱིད་ངག་འདྱོན་བྱེད་པའྱི་མངྱོན་རྱོགས་དྱེ་དག་འཆད་མཁན་མྱེད་ཅྱིང་། རང་གྱིས་
ཀང་མ་གྱོ་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་རྒྱུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཞྱེས་འདྱོན་བཞྱིན་དུ་
འབྲས་བུ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ལུས་ལ། ལུས་དཀྱིལ་བཀྱོད་པ་ན་ལུས་དྱེ་མ་དག་པའྱི་ཕུང་པྱོར་ཁས་བླངས་པའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཏུམ་མྱོ་སྱོམ་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་གསང་བའྱི་དབང་བསྐུར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་ཞྱིང་། རྒྱུད་
ནས་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་ར་དང་ཁམས་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་མྱི་ཤྱེས་པར། གཅྱེར་བུ་པ་ལ་སྱོགས་པ་མུ་
སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་གཏུམ་མྱོ་ལྟར་དྲྱོད་ཙམ་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པར་གྱོ་སྟྱེ། གཏུམ་མྱོ་རས་ཐུབ་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་བཞྱིན་
ནྱོ། །དྱེ་ཙམ་གྱིས་ཆྱོག་ན་དྱེ་བསྱོམས་པ་བས་ཐུལ་བ་གསར་པ་གྱིས་གྱིས་ཙམ་ྱོ་བར་རྱིགས་སྱོ་ཞྱེས་རྱེ་
བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་གསུང་ངྱོ་། །དྱེ་ལྟར་བསྱོམས་པས་མས་མྱོང་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཅུང་ཟད་སྱེས་ན་ཡང་། ལྱོ་ཐྱོག་དང་
ཡུར་མ་འདྲྱེས་ནས་སྱེ་བ་ལྟར། ཡྱེ་ཤྱེས་དང་རྣམ་རྱོག་འདྲྱེས་ནས་སྱེ་བ་ན། དྱེ་དག་ྱོན་མྱོངས་དང་། རྣམ་རྱོག་
དང་། འབྱེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས། རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱོ། །དཔྱེར་ན་ལམ་
འབྲས་ལས། ྱོན་མྱོངས་རང་འབྱུང་། རྣམ་རྱོག་རང་འབྱུང་།  
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༼༧༦༽ 
སྱེལ་ཞྱི་རང་འབྱུང་། མྱི་རྱོག་རང་འབྱུང་། ཞྱེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཤྱེས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། དབང་བསྐུར་མྱེད་
ན་མས་ལྱེན་གྱི་ར་བ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ལ། དབང་མ་བསྐུར་བའྱི་བླ་མ་ལ་སངས་
རྒྱས་སུ་ལྟ་བ་མྱི་འབྱུང་། དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ན་སྱིར་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དཔྱེ་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དབང་མ་བསྐུར་བའྱི་གཏུམ་མྱོའ་ིདྲྱོད་ཙམ་སྱེད་པའྱི་བླ་མ་ལ་ནྱི། སངས་རྒྱས་སུ་མྱོས་ན་ཡང་། 
དྱེ་འདྲའྱི་བླ་མ་དྱེ་མྱོས་གུས་ཙམ་གྱིས་གྱོལ་བར་ནུས་པ་གསང་སྔགས་པའྱི་བླ་མ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དཔྱོན་སླྱོབ་
གྱིས་ཀ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་རང་ྱིད་ཀྱིས་རབ་
བྱུང་བསྱེན་རྫྱོགས་མ་བས་ན། དྱེ་ལ་ཆྱོས་འདྱི་པའྱི་མཁན་པྱོའ་ིཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བ་དང་མྱེད་པ་བཞྱིན་དུ། རང་
གྱིས་དབང་མ་ཐྱོབ་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་བླ་མའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་སྟྱེ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། །དབང་བསྐུར་
མཆྱོག་ཐྱོབ་རྱོ་རྱེ་ཡྱི། །སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས། །ཕྱོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ཁམས་བཞུགས་
པ། །དུས་གསུམ་དུ་ནྱི་མངྱོན་ཕག་འཚལ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །མདྱོར་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པའྱི་བླ་
མ་ལ། སངས་རྒྱས་སུ་མྱོས་པ་བས་ཀང་ཚེ་འདྱིའྱི་བདྱེ་སྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ཞྱིག་གམ། རྱིམ་གྱིས་ཏྱེ་གངས་
མྱེད་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྱིད་ཀྱི་དྱེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྱོའམ། སྱེ་བ་བདུན་ལ་སྱོགས་པ་ལ་
སངས་རྒྱས་ྱིད་སྦྱྱིན་པར་མྱི་ནུས་སྱོ། །ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། །བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་
བལྟ་བར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། འདུལ་བ་ལས། ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་དང་། ྱེ་གནས་ཀྱིས་མཁན་པྱོ་དང་སླྱོབ་
དཔྱོན་ལ་སྟྱོན་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་བསྱེད་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་ལྟ་མྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དངྱོས་སུ་
གསུངས་པ་མྱེད་དྱེ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱེས་བ་བ་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དབང་
བསྐུར་དང་སྔགས་ཀྱི་སྱོམ་པས་ 
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༼༧༧༽ 
མ་སྦྲྱེལ་ན་བཟང་ཡང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་དག་གྱི་དྱོན་བསྡུ་བ་ནྱི། འདུལ་བར་རབ་
བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མཁན་པྱོའ་ིཐ་སད་ཐྱོབ་པ་མྱེད་ལ། གསང་སྔགས་སུ་དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་བླ་མ་མྱེད་ཅྱིང་། 
སྱེ་སྱོད་སྱི་ལུགས་ལ་སྱོམ་པ་མྱེད་པ་ལ་སྱོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགྱེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པ་མྱེད་དྱོ། །སབས་འགྱོ་
མྱེད་ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཆྱོས་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པའྱི་སྔགས་པ་བསྟན་
པའྱི་ཆྱོམ་རྐུན་དུ་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། དགྱེ་སྦྱྱོང་སྱོམ་པ་མྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་སས་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་
སྱོམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་མྱེད་པ་གསུམ་ཆྱོས་ཅན། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་ཆྱོམ་
རྐུན་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། འདུལ་བ་དང་། མདྱོ་སྱེ་དང་། རྒྱུད་སྱེའྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་
སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་འདུལ་བ་དང་མྱི་མཐུན་པར་ཁས་ལྱེན་པ་སྱོགས་ལ་ཡང་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྱིས་
པ། ལྟ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ལ། དབང་མ་བསྐུར་ན་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐ་སད་ཙམ་
ཡང་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན། དབང་ལས་སྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གང་ཡྱིན་ཕག་ཆྱེན་དུ་ངྱོ་སྱོད་པ་དགག་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཚེ་འདྱིར་ཕག་ཆྱེན་སྱེ་བ་ཚེ་འདྱིར་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་པ་ལ་རག་ལས་པར་བསྟན། དབང་
བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ཀང་བླ་མའྱི་མྱོས་གུས་ཙམ་གྱིས་ཕག་ཆྱེན་གྱི་རྱོགས་པ་སྱེ་བ་དགག ཚེ་སྔ་མའྱི་དབང་བསྐུར་
གྱིས་ཚེ་འདྱིའྱི་ཟབ་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་དབང་གྱི་གྱོ་མྱི་ཆྱོད་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་ལྔ་སྟྱེ། རྱོག་པ་
བཀག་ཙམ་གྱི་མྱི་རྱོག་པ་དྱེ་དུད་འགྱོའ་ིརྒྱུའྱི་གཙོ་བྱོར་བསྟན། ཅྱི་ཡང་མྱེད་པར་ལྟ་བའྱི་མྱི་རྱོག་པ་དྱེ་གཟུགས་
མྱེད་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དྱེ་མ་ནྱོར་བའྱི་ལྟ་བ་ 
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༼༧༨༽ 
ཡྱིན་ཡང་ཕག་ཆྱེན་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན། རང་ལུགས་ཀྱི་ཕག་ཆྱེན་ངྱོས་བཟུང་། ད་ལྟའྱི་ཕག་ཆྱེན་དུ་གགས་པ་
འདྱི་རྒྱ་ནག་མཁན་པྱོའ་ིལུགས་སུ་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེས་སང་ཕག་རྒྱ་བར་གགས་པ་དག ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་སྱོམ་པར་རླྱོམ་ན་ཡང་། རྱོག་པ་ཁ་ཚོམ་པ་སྟྱེ་བཀག་ཙམ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོར་མྱིང་བཏགས་ནས་སྱོམ་མྱོད་
ཀྱི། དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོར་མྱི་ཤྱེས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས། སང་བ་སྱེམས་སུ་རྱོགས་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོར་མཛད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྱེད་ཀྱི་
ཤྱེས་པ་རང་རྱིག་རང་གསལ་རྱོགས་པ་ལ་ཕག་ཆྱེན་གྱི་ལྟ་བར་མཛད། ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་
རང་གྱི་ངྱོ་བྱོས་སྟྱོང་བར་རྱོགས་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིལྟ་བར་མཛད། དྱེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ན་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོའ་ིཐ་སད་མྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐ་སད་འབྱུང་བར་མྱཻ་ཏྱི་པས་བཤད་པ་
དང་། རྱིན་ཆྱེན་ཕག་རྒྱའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། ངྱེས་པ་དང་མ་ངྱེས་པ་ཕག་རྒྱ་ལ་འཇུག་པ་
ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་འཆད་ལ། དུས་ཕྱིས་ཆྱོས་རྱེ་ཡྱེ་བཟང་རྱེ་པ་ནྱི། མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་དྱེ་ྱིད་བཅུ་པའྱི་
འགྱེལ་པར། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐ་སད་གསུངས་སྱོ་ཞྱེས་འཆད་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་དུ་དགྱོངས་
གཅྱིག་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བ་བ་དྱེ། །རང་གྱི་རྱིག་པ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་མ་ཡྱེངས་སྱོང་བ་དྱེ། །གཉུག་མ་
ཆྱོས་སྐུ་སྱོམ་པ་ཡྱིན། །ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིབྱོགས་འདྱོན་དྱེ། །བླ་མ་དམ་པའྱི་མྱོས་གུས་ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། ཡང་
ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དྱོན་གཅྱིག་ཅྱེས་དང་། ཡང་སང་བ་ཐམས་ཅད་སྱེམས་སུ་
རྱོགས་ན་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱིན་ཞྱེས་དང་། ཡང་ངའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྒྱུད་བླ་མའྱི་ལྟ་བ་དྱོན་
གཅྱིག་ཅྱེས་དང་། ཡང་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ི 
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༼༧༩༽ 
ལྟ་བ་འདྱི་ལ་ཆྱེན་པྱོ་གསུམ་གྱིས་མ་རྱེག་ཅྱེས་བ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། མཚན་ྱིད་ཐྱེག་པའྱི་ཡང་རྱེར་གྱུར་པ་དབུ་མ་
ཆྱེན་པྱོས་མ་རྱེག གསང་སྔགས་ལ་གསར་རྱིང་གྱིས་ལས། རྱིང་མའྱི་མཐར་ཐུག་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་ཞྱེས་བ་བ་
རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱིན་ལ་དྱེས་ཀང་འདྱི་ལ་མ་རྱེག གསར་མའྱི་མཐར་ཐུག་མཚན་མྱེད་ཀྱི་རྫྱོགས་རྱིམ་ཕག་རྒྱ་
ཆྱེན་པྱོ་ཡྱིན་ལ་དྱེས་ཀང་འདྱི་ལ་མ་རྱེག་སྟྱེ། ཆྱེན་པྱོ་གསུམ་ནྱི་བླྱོས་བཞག་ཚིག་གྱི་བརྱོད་པ་ཡྱིན་ལ། ངྱེད་ཀྱི་
སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་པ་འདྱི་ནྱི་བླྱོའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུངས། འདྱི་ལ་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅྱེས་
པའྱི་མྱིང་འདྱོགས་པ་ཡང་། རྱེ་དྭགས་པྱོ་ལྷ་རྱེའྱི་བཞྱེད་པ་ཡྱིན་པར་སང་སྟྱེ། དགྱོངས་གཅྱིག་ལས་རྱེ་སམ་པྱོ་
པས་སན་ལ་དཔྱེར་མཛད་ནས། ངའྱི་སྱེམས་ྱིད་རྱོགས་པ་འདྱི་སན་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་དང་འདྲ་ཞྱེས་གསུངས། 
ཡང་ད་ལྟའྱི་ཕག་རྒྱ་བ་ན་རྱེ། གྱོལ་ས་གསུམ་དང་ཤྱོར་ས་བཞྱི། །སྤངས་ཏྱེ་གཉུག་མ་བསྱོམ་པར་བ། །བྲམ་ཟྱེས་
སྐུད་པ་འཁྱེལ་བ་ལྟར། །སྱོ་མ་མ་བཅྱོས་ལྷུག་པར་བཞག །ཅྱེས་བཤད་ལ། གྱོལ་ས་གསུམ་ནྱི། བདྱེ་བ་ལ་གྱོལ་
ན་འདྱོད་པའྱི་ལྷར་སྱེ། གསལ་བ་ལ་གྱོལ་ན་གཟུགས་ཁམས། མྱི་རྱོག་པ་ལ་གྱོལ་ན་གཟུགས་མྱེད་དུ་
སྱེའྱོ། །ཤྱོར་ས་བཞྱི་ནྱི། གཤྱིས་ལ་ཤྱོར་བ། སྱོམ་དུ་ཤྱོར་བ། ཞྱི་གནས་སུ་ཤྱོར་བ། རྒྱས་འདྱེབས་སུ་ཤྱོར་
བའྱོ། །ཞྱེས་འཆད་དྱོ། །དྱེ་དག་འགྱོག་པ་ལ་གཞུང་གྱི་ཚོགས་འདྱི་དག་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་
ནས་བཤད་པའྱི་སྱོ་སྱོར་རྱོག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་
སྱོགས་གང་ཡང་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བའྱི་བླུན་པྱོ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོམ་པ་ཕལ་ཆྱེར་དུད་འགྱོའ་ིརྒྱུར་གསུངས་ཏྱེ། 
རྣམ་རྱོག་བཀག་ 
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༼༨༠༽ 
ཙམ་རྐྱང་པས་གྱོལ་བར་བཟུང་ན། ལས་འབྲས་ལ་རྱོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞྱིང་། དྱེས་
ལས་བསགས་ནས་དུད་འགྱོར་སྱེ་བའྱོ། །དྱེ་སད་དུ་ཡང་། ཡྱེ་ཤྱེས་གྲུབ་པ་ལས། རྱོངས་པའྱི་སྱོམ་པ་གང་ཡྱིན་
པ། །རྱོངས་པས་རྱོངས་པ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། འཇྱིག་རྱེན་པ་ཡྱི་ཏྱིང་འཛིན་བསྱོམས་ན་ཡང་། །དྱེ་
ཡྱིས་དངྱོས་པྱོར་འཛིན་པ་འཇྱིག་མྱི་ནུས། །དྱེ་ཡྱིས་ྱོན་མྱོངས་ཕྱིར་ཡང་རབ་ཏུ་ལྡང་། །ལྷག་དཔྱྱོད་ཀྱི་ནྱི་ཏྱིང་
འཛིན་འདྱིར་བསྱོམས་བཞྱིན། །ཞྱེས་ལྷག་དཔྱྱོད་ཀྱིས་ལྱོ་བཅུ་གྱིས་ཏྱིང་འཛིན་བསྱོམས་པས་བྱི་ལར་སྱེས་པ་
དཔྱེར་མཛད་དྱོ། །གྱིས་པ། ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་མྱི་རྱོག་པ་དྱེ་གཟུགས་མྱེད་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྱི། དྱེ་ལྟ་
མྱིན་པ་སྟྱེ། སྱིག་པ་མ་བས་ཤྱིང་། དགྱེ་བ་ཅྱི་རྱིགས་པ་བསགས། འདྱོད་པའྱི་འདྱོད་ཆགས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་
རྣམ་རྱོག་རགས་པ་སྤངས་ནས། རྱིགས་པ་ལ་མ་བརྱེན་པར་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སྟྱོང་པ་ལྟར་གྱོམས་པ་
དང་། རྱིགས་པ་ལ་མ་བརྱེན་པར་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་སྱེམས་ཙམ་དུ་གྱོམས་པ་དང་། གཟུང་བ་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པར་
གྱོམས་པ་དང་། ཡྱོད་མྱིན་མྱེད་མྱིན་དུ་གྱོམས་པས། གཟུགས་མྱེད་པའྱི་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ལ་
སྱོགས་པ་བཞྱིར་སྱེ་སྟྱེ། བླྱོ་གྱོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྱོ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་བཞྱི་
དང་གཟུགས་མྱེད་པའྱི་སྱོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་བསྱེད་ཅྱིང་བསྒྲུབས་ཏྱེ། ཞྱི་བའྱི་སྱོམས་པར་འཇུག་པ་དྱེ་
དག་ལ་གནས་ཤྱིང་སྱེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་སྱོད། ཆྱོས་བསྟན་པ་ལ་སྱོད། སྱེམས་ཅན་དང་འདྲྱེ་བ་ལ་
སྱོད། བསྱོད་ནམས་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ལ་སྱོད། མྱི་གཡྱོ་བའྱི་འདུ་བྱེད་ལ་རྱོ་མང་གཅྱིག་པུ་དགའ་བ་ཐྱོབ་སྟྱེ་འདྱོད་པ་
དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ལ་སྱོན་དུ་ཤྱེས་ཤྱིང་། གཟུགས་མྱེད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   79 

༼༨༡༽ 
རྱོ་མང་བར་བྱེད་ལ། དྱེ་ལུས་དམན་པས་གཟུགས་མྱེད་པའྱི་ཁམས་སུ་སྱེ་བར་བྱེད། ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་
ན་རྱིགས་པ་ལ་མ་བརྱེན་ན། སྱེམས་ཙམ་གྱི་ལྟ་བ་དང་། རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་ཡྱོད་ཅྱིང་། གཞན་
རྣམས་དང་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་ཡྱོད་ཅྱེས་ཚིམས་པ་གསུང་ངྱོ་། །ཡང་ན་སྱིང་རྱེ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་དང་བྲལ་ཞྱིང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱེད་རྱོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཚེ་གསུམ་དུ་
གྱོམས་པས་ན་ཐྱོས་ཀྱི་འགྱོག་པ་སྟྱེ། མང་འདས་སུ་ལྟུང་སྟྱེ། སྡུད་པ་ལས། ཐབས་མྱེད་ཤྱེས་རབ་བྲལ་བས་
ན་ཐྱོས་ྱིད་དུ་ལྟུང་། ཞྱེས་སྱོ། །གསུམ་པ། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དྱེ་མ་ནྱོར་བའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཕག་ཆྱེན་མྱིན་པར་
བསྟན་པ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྱི་བསྱོམ་ལྱེགས་པ་སྟྱེ། གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གནས། ཐྱོས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས། བསམ་
པས་དྱོན་ལ་དཔྱད་ནས་མ་འཁྲུལ་བའྱི་དྱོན་སྱོམ་ཀང་། དབུ་མའྱི་སྱོམ་ལས་ལྷག་པ་མྱེད་ལ། དབུ་མའྱི་སྱོམ་དྱེ་ལྟ་
བ་བཟང་མྱོད་ཀྱི། འྱོན་ཀང་དྱེའྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྟྱེ། ཇྱི་སྱིད་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་
བསྱོད་ནམས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་གྱིས་མ་རྫྱོགས་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་སྱོམ་དྱེ་མཐར་མྱི་ཕྱིན་ཏྱེ། སྡུད་པ་ལས། དྱེ་
དག་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་ཇྱི་སྱིད་མ་རྫྱོགས་པ། །དྱེ་སྱིད་སྟྱོང་ྱིད་དམ་པ་དྱེ་ནྱི་ཐྱོབ་མྱི་བྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །འདྱིས་
ཚོགས་གྱིས་རྫྱོགས་པ་ལ་བསལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དགྱོས་པར་བསྟན་ཏྱེ། མཛོད་ལས། དྱེ་གངས་མྱེད་
གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །ཞྱེས་སྱོ། །ཕྱིས་ཀྱི་འབྱེལ་གཏམ་བྱེད་པ་དག་གཞུང་འདྱི་ལ་འདྱིར། བླུན་པྱོ་ཕག་རྒྱ་
ཆྱེ་སྱོམ་པ། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པ་དྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་སྱོན་ནམ་གང་ཟག་གྱི་སྱོན་ཡྱིན། དང་པྱོ་ལྟར་ན། མཁས་
པས་བསྱོམས་ཀང་སྱོན་དུ་འགྱུར་བས་བླུན་པྱོ་ཞྱེས་པའྱི་ 
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༼༨༢༽ 
ཚིག་ལ་རྣམ་གཅད་མྱེད་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། བླུན་པྱོ་ལམ་འབྲས་ཆྱེ་བསྱོམས་པ། །ཞྱེས་བརྱོད་ན་ཡང་
མཚུངས་སྱོ། །ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་སྱོན་ཡྱིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་སྱོན་ཡྱིན་ན་སྱོམ་ལྱེགས་ཀང་དབུ་མའྱི་སྱོམ་དུ་
འགྱུར་དྱོན་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འྱོན་ཀང་ལམ་འབྲས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏྱེ། ཐྱོག་མར་སང་བ་གསུམ་གྱི་སྱོ་ནས་
ཐུན་མྱོང་གྱི་ལམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྱིན་པར་བས་ནས། ལམ་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་མན་ངག་སྟྱོན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཁྱྱེད་ཀྱི་དྱེ་ལ་ནྱི་སྔྱོན་འགྱོ་དྱེ་དག་གང་ཡང་མྱེད་པར་ལྟ་
བ་སྟྱོན་པས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་དྱེང་སང་གྱི་གྱོ་རྒྱུ་དང་མས་མྱོང་གང་ཡང་མྱེད་པར་ལམ་འབྲས་ལུང་ཐྱོབ་ཙམ་རྱེ་
བྱེད་པ་འདྱི་དག་ལ། མཚུངས་མྱི་མཚུངས་ཁྱོང་རང་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག ཡང་དྱེང་སང་འགའ་ཞྱིག་སང་གསུམ་གྱི་ཐྱོག་
མར་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་དགྱོས་པའྱི་།ཤྱེས་བྱེད་དུ། རྱོ་རྱེ་ཚིག་རྐང་གྱི་ཐྱོག་མར་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་པད་ལ་
བཏུད་དྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། སལ་དམན་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལ་མྱི་མཁས་པར་
ཟད་ཅྱིང་། ཤྱེས་བྱེད་དྱེ་ཡང་མ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན། སྱོམ་གསུམ་ལྱེའུ་དང་པྱོ་འཆད་པའྱི་ཐྱོག་མར་ཡང་རྒྱུ་དུས་
ཀྱི་དབང་བསྐུར་དགྱོས་པར་ཐལ། དྱེའྱི་མཆྱོད་བརྱོད་དུ། བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་
ལྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་ལྱེགས་པར་མ་སྦྱངས་པ་དག་གྱིས། རྱིགས་ཀྱིས་དྲྱེགས་པས་དབང་
ཆྱེའྱི་དགག་སྒྲུབ་ལ་སྱིང་པྱོ་མྱེད་དྱོ། །བཞྱི་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཕག་ཆྱེན་ངྱོས་བཟུང་བ་ནྱི། ངྱེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་ནྱི་རྒྱུ་དུས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསྱོམས་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ཡང་ཆྱོས་མཆྱོག་གྱི་མཇུག་ཐྱོགས་སུ་བྱུང་ 
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༼༨༣༽ 
བའྱི་མཚོན་བ་དྱོན་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། གཞན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་མྱི་ལྟྱོས་པས་ན་རང་བྱུང་ངྱོ་། །དྱེ་ཡང་མཚོན་བ་དྱོན་
གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྱེས་དང་། མཚོན་བྱེད་དཔྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ཞུ་བདྱེ་ལྷན་སྱེས་ཞྱེས་བའྱོ། །འདྱིའྱི་
རྱོགས་པ་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་ན་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་ལ། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་དབང་
དང་བྱིན་རླབས་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་རྱོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཁྱྱེད་ཕག་
རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བསྱོམ་པ་ལ་མྱོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཞྱིན་སྒྲུབས་ཤྱིག་སྟྱེ། དྱེ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་
ལྟྱོས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ལྔ་པ། ད་ལྟའྱི་ཕག་ཆྱེན་རྒྱ་ནག་མཁན་པྱོའ་ིལུགས་སུ་བསྟན་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྱོ་ནས་
མདྱོར་བསྟན། ལུང་རྱིགས་ཀྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ད་ལྟ་བྱོད་ལ་གགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་དང་། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་རྫྱོགས་ཆྱེན་ལ། ཡས་འབབ་དང་མས་འཛེགས་ཅྱེས་པ་གྱིས་ལ། རྱིམ་
གྱིས་པ་དང་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་མྱིང་འདྱོགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྱུར་བ་མ་གཏྱོགས་པ། དྱོན་ཐྱོག་མ་ྱིད་ནས་སྱེམས་མ་
བཅྱོས་པར་འཇྱོག་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་དབྱེ་བ་མྱེད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་ལྟ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གྱི། སྱོད་པའྱི་ཆ་ནས་མ་
ཡྱིན་ཏྱེ། ཧྭ་ཤང་གྱིས་ནྱི་བ་བྱེད་ཀྱི་ཆྱོས་ཀྱིས་འཚང་མྱི་རྒྱ། ཞྱེས་ལས་འབྲས་ཁྱད་དུ་གསྱོད་ལ། བཀའ་བརྒྱུད་
འདྱི་པ་ནྱི་ལས་འབྲས་དང་། བླ་མའྱི་མྱོས་གུས་དང་། དཀའ་སད་སྱོགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརྱོན་པར་མཛད་པས། 
གཞུང་འདྱིའྱི་དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ། ཕྱོགས་སྔ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་ཚབས་ཆྱེས་པས། རྒྱུས་མྱེད་མང་
པྱོས་ཆྱོས་སྤྱོང་གྱི་ལས་མ་སྱོག་ཅྱིག གྱིས་པ། ལུང་རྱིགས་ཀྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཞྱི་བ་འཚོའྱི་ 
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༼༨༤༽ 
ལུང་ཁུངས་སུ་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཕག་ཆྱེན་སྟྱོན་པའྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་ལུང་དྲང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཆྱོས་
ལུགས་འདྱི་འདྲ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། ཆྱོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཁྱི་སྱོང་ལྡྱེ་
བཙན་ལ་ལུང་བསྟན་པ་དྱེ་ཇྱི་བཞྱིན་ཐྱོག་ཏུ་བབས་སྱོ། །ལུང་བསྟན་དྱེ་ཡང་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག རྒྱལ་པྱོ་ཁྱྱོད་
ཀྱི་བྱོད་ཡུལ་འདྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་ཆྱེན་པྱོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མ་མྱོའ་ིསྱེ་དཔྱོན་དམ་ཅན་བསྟན་མ་བཅུ་གྱིས་
ལ་གཏད་པས། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་འབྱུང་བར་མྱི་གྱུར་མྱོད། སྦ་བཞྱེད་ལས་དུས་སྱིགས་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་འབྱུང་
ཞྱེས་བཤད། འྱོན་ཀང་ྱིན་མཚན་དང་། གཡས་གཡྱོན་དང་། ཡར་ངྱོ་མར་ངྱོ་སྱོགས་རྱེན་འབྲྱེལ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་
རྒྱུས། ཆྱོས་ལུགས་གྱིས་སུ་འགྱོ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ཐྱོག་མར་ང་འདས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དགྱེ་སླྱོང་མ་ཧཱ་ཡ་
ན་བྱུང་ནས་ནྱི། དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅྱེས་བ་བ། ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འཚང་རྒྱའྱོ་ཟྱེར་
ནས་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་ལམ་བསྟན་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདྱི་འཕྱེལ་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པས། དྱེའྱི་ཚེ་ངའྱི་སླྱོབ་མ་ནྱི་
མཁས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ། སྦ་བཞྱེད་ལས་བལ་ཡུལ་ནས་སན་དྲྱོངས་ཟྱེར། རྒྱ་གར་ནས་
སན་དྲྱོངས་ལ། དྱེ་ཡྱིས་ཧྭ་ཤང་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་དྱེ་སུན་དབྱུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ནས་སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེའྱི་ཆྱོས་
ལུགས་བཞྱིན་དུ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སད་ཅྱིང་མས་སུ་ལྱོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡྱིས་ཇྱི་
སད་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ནས་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་མཁན་པྱོ་གཤྱེགས་ནས་ཧྭ་ཤང་ན་
རྱེ། ཚིག་ལ་སྱིང་པྱོ་མྱེད། སྱེམས་རྱོགས་ན་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན། ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མ་བྱེད་པར་ལ་བ་རྐྱང་
པས་འཚང་རྒྱ་ཟྱེར། དྱེའྱི་རྒྱབ་རྱེན་དུ། བསམ་གཏན་ལ་ 
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༼༨༥༽ 
བའྱི་འཁྱོར་ལྱོ། བསམ་གཏན་གྱི་ལྱོན། ཡང་ལྱོན། ལྟ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ མདྱོ་སྱེ་བརྒྱད་ཅུ་ཁུངས་ཞྱེས་པ་བསྟན་
བཅྱོས་ལྔ་བརམས་སྱོ། །དྱེའྱི་ཆྱོས་ལུགས་འཕྱེལ་བ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཆྱོས་དང་མ་མཐུན་པས་རྒྱལ་པྱོ་ཐུགས་མ་
བདྱེ་བར། དབའ་ཡྱེ་ཤྱེས་དབང་པྱོ་ལ་དྲྱིས་པས། སྔར་གྱི་མཁན་པྱོའ་ིཞལ་ཆྱེམས་སན་དུ་གསྱོལ་བས། སླྱོབ་
དཔྱོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་སན་དྲངས། སྱེམས་བསྱེད་གྱིང་དུ་ཁྱི་གསུམ་བཤམས། དབུས་སུ་རྒྱལ་པྱོ་གཡས་གཡྱོན་
དུ་ཧྭ་ཤང་དང་སླྱོབ་དཔྱོན་བཞུགས། ཡྱེ་ཤྱེས་དབང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔང་པྱོ་བས། ལག་
ཏུ་མྱེ་ཏྱོག་འཕྱེང་བ་གཏད། གང་རྒྱལ་བ་དྱེ་ལ། ཕམ་པ་དྱེས་མྱེ་ཏྱོག་ཕུལ། ཕམ་པ་དྱེའྱི་ལུགས་བྱོར་ཞྱེས་བཀའ་
བསྩལ་ལྱོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། ཧྭ་ཤང་ན་རྱེ། 
ཁྱྱེད་ཀྱི་ཆྱོས་ལུགས་སབས་འགྱོ་སྱེམས་བསྱེད་ནས་བཟུང་ནས། སྱེའུ་ཤྱིང་རྱེར་འཛེགས་པ་ལྟར་མས་
འཛེགས་ཡྱིན། ངྱེད་ཀྱི་ཆྱོས་ལུགས་འདྱི། བ་བྱེད་ཀྱི་ཆྱོས་ཀྱིས་འཚང་མྱི་རྒྱ། རྣམ་པར་མྱི་རྱོག་པ་སྱོམ་ན་
འཚང་རྒྱ་སྟྱེ། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ལས་ཤྱིང་རྱེར་བབས་པ་ལྟར་ཡས་འབབ་ཀྱི་ཆྱོས་ཡྱིན་པས། དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་
ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ལ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི། ཐྱོག་མར་ཁྱྱོད་ཀྱི་དཔྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ལས་གྱོ་བུར་དུ་
འདབ་གཤྱོག་རྫྱོགས་ནས་ཤྱིང་རྱེར་བབས་སམ། བྲག་ལ་སྱོགས་པར་སྱེས། རྱིམ་གྱིས་འདབ་གཤྱོག་རྫྱོགས་
པར་བས་ཏྱེ་བབས། དང་པྱོ་མྱི་སྱིད་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་དཔྱེར་རུང་གྱི ཅྱིག་ཅར་བའྱི་དཔྱེར་མྱི་
རུང་ངྱོ་། །དྱེ་ནས་ཧྭ་ཤང་གྱིས་དཔྱེ་ལ་ལན་མ་ཐྱེབས་པ་དང་། ཁྱྱོད་ཀྱི་དཔྱེ་ནྱོར་བར་མ་ཟད་དྱོན་ཡང་འཁྲུལ་ཏྱེ། 
རྣམ་པར་མྱི་རྱོག་པའྱི་སྱོམ་དྱེ་ཅྱི། རྣམ་རྱོག་ 
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༼༨༦༽ 
ཕྱོགས་གཅྱིག་དགག་པ་ཙམ་མམ་མཐའ་དག་དགག་དགྱོས། དང་པྱོ་ལྟར་ན། གྱིད་དང་བརྒྱལ་བ་སྱོགས་ཀང་
རྣམ་པར་མྱི་རྱོག་པར་འགྱུར་རྱོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། མྱི་རྱོག་པ་སྱོམ་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བསྱོམ་སམ་པའྱི་རྱོག་པ་སྔྱོན་དུ་
གཏྱོང་དགྱོས་སམ་མྱི་དགྱོས། མྱི་དགྱོས་ན། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྱོམ་སྱེ་བར་ཐལ། 
བསྱོམ་སམ་པའྱི་རྱོག་པ་སྔྱོན་དུ་མ་བཏང་ཡང་སྱོམ་སྱེ་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གཏང་དགྱོས་ན་དྱེ་ྱིད་རྱོག་པ་ཡྱིན་པས་
མྱི་རྱོག་པ་འབའ་ཞྱིག་བསྱོམ་པའྱི་དམ་བཅའ་མས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་སྨྲ་བཅད་བས་སྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན་སྨྲ་བཅད་ཤྱོར་བ་
བཞྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་ལུང་དང་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་མཁན་པྱོ་སྤྱོབས་པ་མྱེད་པར་གྱུར་ཏྱེ། 
དྱེར་རྒྱལ་པྱོས་སྨྲས་པ། ལན་ཡྱོད་ན་གསུངས་ཤྱིག མཁན་པྱོས་སྨྲས་པ། མགྱོར་ཐྱོག་བརྒྱབས་པ་དང་
མཚུངས་པས་ལན་མྱི་ཤྱེས་སྱོ། །རྒྱལ་པྱོས་སྨྲས་པ། དྱེ་ལྟར་ན་སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་མྱེ་ཏྱོག་གྱི་འཕྱེང་བ་ཕུལ་ལ་
བཟྱོད་པར་གསྱོལ་ཏྱེ། དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཆྱོས་ལུགས་བྱོར་ལ་ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་མཐུན་པ། སྱོད་པ་ཕ་རྱོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་གྱིས། ད་སླན་ཆད་རྒྱལ་པྱོས་ཡྱོན་བདག་བས་ཤྱིང་། ལྱོ་པཎ་གྱིས་བསྒྱུར་བ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཆྱོས་ལ་ན་བཤད་སྱོམ་གསུམ་མ་བྱེད། དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་སུས་བས་ཀང་ཆད་པས་གཅྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་
བྱོད་ཁམས་སུ་ཁྱིམས་སུ་བཅས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྱོས་རྣམས་བསམ་ཡས་སུ་གཏྱེར་དུ་སྦས་སྱོ། །དྱེར་རྒྱ་ནག་
མཁན་པྱོ་ཡྱི་མུག་སྟྱེ་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་ལྱོག དྱེར་ལྷམ་ཡ་གཅྱིག་ལས་པའྱི་ལྟས་ལ་བརྱེན་ནས་ད་དུང་ངའྱི་བསྟན་
པ་ལྷམ་ཙམ་གཅྱིག་ལས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་ལུང་བསྟན་ནྱོ་ཞྱེས་གག་གྱོ །རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བལྟ་བར་
བའྱོ། །དྱེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གྱི་ལུགས་དྱེ་ནུབ་པར་མཛད་ནས། རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་སྤྱེལ་ལྱོ། །ཕྱིས་ནས་ 
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༼༨༧༽ 
དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པས་ཆྱོས་ཁྱིམས་ནུབ། དྱེའྱི་སས་འྱོད་སྲུང་དང་། ཡུམ་བརན་གྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་
ཁྱིམས་ནུབ་པར་བས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མཁན་པྱོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་ཀང་། དྱེའྱི་མྱིང་
ཅྱིག་ཅར་བར་འདྱོགས་པ་དྱེ་གསང་ནས་ནྱི། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོར་མྱིང་བསྒྱུར་ནས། སྱེམས་སྱོ་མ་མ་བཅྱོས་ལྷུག་
པ། འབྱོལ་ལྱེ་ཤྱིག་གྱེ་འཇྱོག་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ནྱི་ཕལ་ཆྱེར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྱོས་
ལུགས་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་ན་སྔྱོན་འགྱོ་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསྱོག་པ་དང་། སྱོ་
སྱོར་རྱོག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་དང་། དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྱོགས་སྤངས་ནས། ཐྱོག་མ་ྱིད་ནས་སྱེམས་མ་བཅྱོས་
པར་འཇྱོག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི། མམ་བཞག་དངྱོས་གཞྱིའྱི་ཚེ་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་འགྱོག་པ་དང་། སྱེམས་མ་བཅྱོས་
ལྷུག་པར་འཇྱོག་པ་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལྱེན་ཏྱེ། སྱོས་མྱེད་རྱོ་རྱེའྱི་ཚིག་རྐང་ལས། །རྱོག་པ་ྱིད་ལ་གཏད་
ལྱེགས་ན། །རྱོག་པའྱི་དྲ་བ་སྤྱོང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེའྱི་དྱོན་འཆད་པ་ན། རྣམ་རྱོག་སྤངས་པས་ག་
ལ་སྤྱོང་། །བཙིར་ཟྱིན་བ་ཡྱིས་ག་ལ་ལང་། །གང་ཤར་ངང་ལ་ལྷུག་པར་ཞྱོག །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྱོམ་
དངྱོས་གཞྱིའྱི་ཚེ་བདྱེན་པར་མྱེད་སམ་པའྱི་རྱོག་པའྱི་ངར་དང་མ་བྲལ་བ་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་རག་འཛིན་འགྱོག་པ་ལ་
སྱོམ་དུ་འདྱོད་པ་དག་གྱི་ཁ་ཕྱིར་འབྲངས་ནས། ཆྱོས་སྤྱོང་གྱི་ལས་མ་སྱོག་ཅྱིག གྱིས་པ། ཕག་ཆྱེན་སྟྱོན་པའྱི་
ཚད་ལྡན་གྱི་ལུང་དྲང་བ་ནྱི། སྱེམས་མ་བཅྱོས་པ་ཙམ་ཕག་ཆྱེན་དུ་འདྱོད་པ། ནཱ་རྱོ་དང་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་བཞྱེད་པ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཁྱོང་བཞྱེད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི། ལས་དང་ 
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༼༨༨༽ 
ཆྱོས་དང་ནྱི་དམ་ཚིག་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཇྱི་སད་དུ་གསུངས་
པ་དྱེ་ྱིད་ཁྱོང་བཞྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་དང་། ཨྱེ་ཝྃ་མ་ཡ་བཞྱི་དང་། འབྱུང་བ་བཞྱི་དང་། ཡུམ་
བཞྱི་དང་། འཁྱོར་ལྱོ་བཞྱི་དང་། ཚད་མྱེད་བཞྱི་དང་། ཕར་ཕྱིན་ཕྱི་མ་བཞྱི་དང་། མཁའ་འགྱོ་བཞྱི་དང་། སྤྲུལ་
པའྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བཞྱི་དང་། སྦྱང་བ་ྱོན་མྱོངས་བཞྱི་དང་སྦྱྱོར་བར་སམ་བུ་ཉྱི་ལས་གསུངས་སྱོ། །ནཱ་རྱོ་པའྱི་ནྱི། 
ཕག་ཆྱེན་གདམས་ངག་མ་ལས། རང་རང་གཞུང་དང་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིས་ཀང་། །འྱོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
མཐྱོང་མྱི་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་འདྱི་ཏྱི་ལྱོ་པས་ནཱ་རྱོ་པ་ལ་བཤད་པར་གགས་ལ། ཆྱོས་དྲུག་རྱོ་རྱེའྱི་ཚིག་རྐང་
ལས། །ཕག་ནྱི་གྱིས་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ངྱོ་ཡྱིས་བཟུང་། །རྒྱ་ནྱི་འཁྱོར་བའྱི་མདུད་པ་བྲལ་བ་སྟྱེ། །ཆྱེན་པྱོ་ཟུང་
འཇུག་སྱོན་མ་བལྟམས་པ་ལགས། །ཞྱེས་པ་ནྱི་ཐྱེ་ཚོམ་གྱི་གཞྱི་སྟྱེ་འྱོག་ནས་འཆད་དྱོ། །ཡང་ན་འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་
པའྱི་རྫྱོགས་རྱིམ་དང་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་སྦྱྱོར་ཚུལ་ཡྱོད་པ་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་ནྱི། དྱེ་ྱིད་ྱི་ཤུ་པ་ལས། ཡྱེ་
ཤྱེས་ཕ་རྒྱ་མམ་སྦྱྱོར་བས། །འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེ་ལ་སྱོགས་གཙོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་
ཀྱིས་ཀང་། ཕག་རྒྱ་བཞྱི་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལས་འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་མྱི་ཤྱེས་པ་
དྱེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཆྱོས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའང་ཤྱེས་པར་མྱི་འགྱུར་ན། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིམྱིང་ཙམ་ཡང་ཤྱེས་པར་ག་ལ་
འགྱུར། ཞྱེས་པས། རྱོགས་པ་ྱིད་ནྱི་མྱི་སྱིད་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་རྒྱལ་པྱོའ་ིརྒྱ་བཞྱིན་དུ་འདྱེབས་པས་ན་
ཕག་རྒྱའྱོ། །དྱེ་ལ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་ཤྱེས་རབ་སྟྱེ་ཐབས་ལ་འདྱེབས་པའྱོ། །ཆྱོས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་དབང་གྱོང་མ་
གྱིས་ཀྱི་དྱོན་བསྱོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདྱེ་སྟྱོང་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་
པའྱོ། །ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ནྱི་དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ 
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༼༨༩༽ 
ལས་འདས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ། །དྱེ་གྱིས་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྱེབས་པས་ཕག་རྒྱ། ཕྱི་མ་ནྱི་དྱེ་ལས་ལྷག་པའྱི་
ཆྱོས་མྱེད་པས་ཆྱེན་པྱོའ ྱོ། །དམ་ཚིག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་གྱི་དྱོན་
མཛད་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་དམ་ཚིག་ཀང་ཡྱིན་ལ། གདུལ་བ་ལ་འདྱེབས་པས་ཕག་རྒྱ་ཡང་ཡྱིན་ནྱོ། །དུས་
འཁྱོར་ལས། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་གསུམ་གསུངས་པའྱི། དང་པྱོ་སྔ་མ་དང་
འདྲ། གྱིས་པ་བསྱེད་རྱིམ་གྱི་ལྷ་མྱོ། །གསུམ་པ་རྣམ་ཀུན་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སྟྱོང་གཟུགས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་
པ་མ་དག་པར། འགྱོས་དང་། ཕྱོ་བྲང་ཞྱི་བ་འྱོད་ཀྱིས་བཤད་དྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་དག་གྱིས་གང་བཤད་ཚད་མར་མྱི་བྱེད་
པས་སྱོན་མྱེད་དྱོ། །འྱོ་ན་ཁུངས་སུ་བས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྱིན་གྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་
བཀྱོད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་གཞན་ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་སྱོགས་དང་། བསྟན་བཅྱོས་ཆྱེན་པྱོ་གཞན་གྲུབ་པ་སྱེ་བདུན་
སྱོགས་ལས་ཀང་། དབང་བསྐུར་དག་དང་མ་འབྲྱེལ་བ་དྱེ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་རྱོགས་པ་བཀག་སྟྱེ། བརག་གྱིས་
ལས། དྱེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མས་ཞུས་པ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཇྱི་ལྟ་བུ། ཞྱེས་པའྱི་ལན་དུ། གཞན་གྱིས་བརྱོད་མྱིན་
ལྷན་ཅྱིག་སྱེས། །གང་དུ་ཡང་ནྱི་མྱི་རྱེད་དྱེ། །བླ་མའྱི་དུས་ཐབས་བསྟན་པ་དང་། །བདག་གྱི་བསྱོད་ནམས་ལས་
ཤྱེས་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་གྲུབ་པ་ལས། རྱོག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་པའྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་མཆྱོག་
བཟང་ཐྱོབ་པ་ཡྱི། །རྱོ་རྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དབང་བསྐུར་བས། །དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །ཡང་འདྱིར་ཕག་ཆྱེན་གྱི་ཞལ་འཛིན་པ་དག ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པ་ནས་ཕག་ཆྱེན་བཤད་པར་འདྱོད་པ་དང་། 
ཕག་ཆྱེན་ 



88  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༩༠༽ 
དབུ་མ་ཆྱེན་པྱོ་ལས་ལྷག་པར་འདྱོད་པ་ནང་འགལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་དབང་བསྐུར་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཕག་རྒྱ་
ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་རྱོགས་ན། ད་གཟྱོད་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི་འབད་རྱོལ་ཀུན་ལ་མྱི་ལྟྱོས་པར། ཡྱེ་ཤྱེས་རང་གྱི་ངང་
གྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་སད་དུ་ཡང་། ལམ་འབྲས་ལས། རྱོག་པའྱི་འགྱོ་ལྡྱོག་བྱེད། ཅྱེས་ཏྱེ། འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོར་
བ་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། དབང་མ་ཐྱོབ་ཀང་བླ་མའྱི་མྱོས་གུས་ཙམ་གྱིས་
ཕག་ཆྱེན་གྱི་རྱོགས་པ་སྱེ་བ་དགག་པ་ནྱི། དྱེང་སང་བྱོད་འགའ་ཞྱིག་དབང་མ་ཐྱོབ་ཀང་བླ་མའྱི་མྱོས་གུས་ཙམ་
གྱིས་སྱེམས་བསྒྱུར་ནས་རྱོག་པ་མངྱོན་གྱུར་ཅུང་ཟད་འགགས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོར་ངྱོ་སྱོད་བྱེད་པ་མྱི་
འཐད་དྱེ། དྱེ་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པའང་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ན་ཁམས་ནྱི་ལུས་ཟུངས་རྐྱྱེན་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ར་གནས་སུ་འདུས་པ་འགའ་ལའང་འབྱུང་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་སྔྱོན་མྱི་རན་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་ཐུར་ཕྱིན་པས། 
ཞྭ་དཀར་པྱོ་ཞྱིག་རྱེད་དྱེ། དྱེ་གྱོན་པ་ན། གཞན་གྱིས་དྱེ་ྱིད་མཚན་དཔྱེས་བརྒྱན་པའྱི་གཟུགས་སུ་མཐྱོང་ནས། 
གྲུབ་ཐྱོབ་ཀ་རུ་འཛིན་ཞྱེས་བ་བ་བརྫུན་རླབས་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏྱོ། །དྱེ་ནས་དྱེའྱི་དགྱོན་པ་མཐྱོང་བ་
དང་། ལ་ལ་ཞལ་མཐྱོང་བ་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་ཙམ་ལ་འགའ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྱེས་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །ཕྱིས་ནས་
དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས། དྱེ་རང་གྱི་ཁང་པ་ན་ཞྭ་དཀར་པྱོ་དྱེ་ཕུད་ནས་འདུག་པ། སྔྱོན་གྱི་རན་པྱོའ་ིགཟུགས་དྱེ་
ྱིད་དུ་འདུག་པ་སྱོ་གསྱེང་ནས་མཐྱོང་ནས། གཞན་ལའང་སྨྲས་ཤྱིང་། སླྱོབ་མ་དྱེ་དག་དྱེ་དང་ཞྱེ་འགས་ནས། དྱེ་
སྱེ་བྱོ་མང་པྱོའ་ིདབུས་ན་འདུག་པའྱི་ཞྭ་བཤུས་ནས་དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་རན་པྱོ་དྱེར་མཐྱོང་ནས། དྱེའྱི་གྲུབ་ཐྱོབ་
ཞྱིག དྱེ་ནས་སྔར་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་སྱེས་པ་དྱེའང་རྒྱུན་ཆད་པར་ 
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༼༩༡༽ 
གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་འདྲའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བདུད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པར་གསུངས་ཏྱེ། ལམ་འབྲས་
ལས། ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བའྱི་ལམ་ལ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་འྱོང་བས་སད་པ་བཞྱིས་སྲུངས་ཞྱེས་
སྱོ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་བྱིན་རླབས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་མྱི་
བལྟའྱོ། །གྱིས་པ། ཚེ་སྔ་མའྱི་དབང་བསྐུར་གྱིས་ཚེ་འདྱིར་ཟབ་ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྱི་དབང་གྱི་གྱོ་མྱི་ཆྱོད་
པར་བསྟན་པ་ནྱི། སྱོམ་ཆྱེན་ཁ་ཅྱིག སྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་སྱེམས་བསྱེད་དང་དབང་བསྐུར་མ་བས་ན། ཚེ་འདྱིར་ཆྱོས་
ལ་དད་པ་མྱི་སྱིད་པས། གང་དག་ཐྱེག་ཆྱེན་སྔགས་ལ་དད་པ་ཐྱོབ་པ་སྔར་ནས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་ཡྱིན་པས། ད་ལྟ་
དབང་བསྐུར་མྱི་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འྱོ་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡྱི་སྱོམ་པ་དག་ལ་མྱོས་པ་ཡང་ཚེ་སྔ་མའྱི་སྱོམ་
པ་ཡྱོད་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར། ད་ལྟ་ཚེ་འདྱི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཅྱི་དགྱོས་ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་ལ། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀང་། ཚེ་སྔ་མའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཡྱོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ད་ལྟ་སྱེམས་བསྱེད་བ་ཅྱི་དགྱོས་
ཏྱེ་མྱི་དགྱོས་པར་འགྱུར་རྱོ། །རབ་བྱུང་དང་སྱེམས་བསྱེད་དྱེ་དག་མ་བས་ན་བསྟན་པ་དང་འགལ་བས་བ་
དགྱོས་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་དགྱོས་ཏྱེ། མ་བས་ན་བསྟན་པ་དང་
འགལ་བར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ནྱི་ཤྱི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བ་དང་། གསང་སྔགས་སྱོམ་
པ་ཤྱི་འཕྱོས་པས་མྱི་གཏྱོང་བས་ཇྱི་ལྟར་མཚུངས་ཤྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཕྱོགས་སྔ་མས་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའྱི་དབང་དུ་
བས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་སྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་དྲན་པའྱི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། ཚེ་འདྱིར་དབང་
བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ཀང་སྔགས་མས་སུ་ལྱེན་རུང་བ་འདྲ་སྟྱེ། འདྱིར་ནྱི་རྒྱ་བརན་པ་ཙམ་ལ་དགྱོངས་པ་
འདྲའྱོ། །གཞན་གྱིས་དཔྱད་པ་ཞུགས་པ་མྱི་ 
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༼༩༢༽ 
སང་ངྱོ་། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱིས་ཆྱོས་སྤངས་ཀང་དྱེ་ལ་ངྱོ་མཚར་
དུ་མྱི་བརྱིའྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ལ་བརྱེན་དགྱོས་བཞྱིན་དུ། དྲྱི་མ་མྱེད་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་རྣམས་ཚིག་གྱི་ན་ཡ་
ཡྱིན་པས་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས། ན་བཤད་འགྱོག་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ལ་ཁྱོ་བྱོས་ངྱོ་མཚར་དུ་བརྱིས་སྱོ། །འདྱི་ནྱི་
རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས། །དངྱོས་ལ་ཞྱེན་པར་གནས་པ་ནྱི། །ལམ་དྱེ་ྱིད་ལ་
གནས་པ་སྟྱེ། །དྱེ་ལ་ངྱོ་མཚར་ཅུང་ཟད་མྱེད། །སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརྱེན་ནས་ནྱི། །ཐམས་ཅད་མྱི་རག་སྨྲ་བ་
རྣམས། །རྱོད་པ་ཡྱིས་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་ལ། །ཆགས་གནས་གང་ཡྱིན་དྱེ་སད་དྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་མཚུངས་སྱོ། །གྱིས་
པ། དབང་ལས་སྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གང་ཡྱིན་ཕག་ཆྱེན་དུ་ངྱོ་སྱོད་པ་དགག་པ་ལ། མཐྱོང་ལམ་གྱི་ངྱོ་སྱོད་
ནྱོར་བ་དགག དྱེའྱི་སྱོན་སྤྱོང་དུ་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱོར་བ་དགག དྱེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་ནཱ་རྱོ་པ་
དང་འཕགས་པ་ལྷའྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་བ་ལ་ལ་ཞྱི་གནས་ཅུང་ཟད་དང་། སང་བ་
སྟྱོང་པར་རྱོགས་པའྱི་རྱོགས་པ་ཕ་མྱོ་ལ་མཐྱོང་ལམ་སྱེས་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ངྱོ་སྱོད་བྱེད་དྱོ། །འྱོ་ན་ཡྱོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་
བཅུ་གྱིས་སྟྱོན་དགྱོས་སམ་ན། དཔྱེར་ན་ཁྱུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་སྱོ་ངའྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པ་ན་འདབ་གཤྱོག་རྫྱོགས་
ཀང་འཕུར་མྱི་ནུས་ལ། དྱེ་ལས་གྱོལ་མ་ཐག་ཏུ་འཕུར་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། མཐྱོང་ལམ་ཐྱོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལུས་
ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པས་ན། ད་ལྟ་སྱེམས་ལ་རྱོགས་པ་རྫྱོགས་ཀང་མཐྱོང་ལམ་གྱི་ཡྱོན་ཏན་མྱི་འབྱུང་བས། 
ལུས་ཀྱི་རྒྱ་ཞྱིག་པའྱི་ཤྱི་མ་ཐག་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ནས་འབྱུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ། སྒྲུབ་ 
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༼༩༣༽ 
བྱེད་མྱེད་ཅྱིང་གནྱོད་བྱེད་ཡྱོད་པས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིམདྱོ་རྒྱུད་ལས། ཁྱྱེད་འདྱོད་པ་དྱེ་འདྲའྱི་
ཆྱོས་ལུགས་བཤད་པ་མྱེད་དྱོ། །གནྱོད་བྱེད་ནྱི། ྱི་མ་དྱེ་རྱིང་ཤར་བའྱི་འྱོད་ཟྱེར་ནངས་པར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ། 
མཐྱོང་ལམ་ཚེ་འདྱིར་སྱེས་པའྱི་ཡྱོན་ཏན་ཤྱི་ནས་འབྱུང་བ་ངྱོ་མཚར་རྱོ། །འྱོ་ན་འཆྱི་བ་འྱོད་གསལ་ཆྱོས་སྐུ་ལས། 
བར་དྱོའ་ིརྱེན་ལ་ལྱོངས་སྐུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་འཆྱི་སྱིད་རྫྱོགས་རྱེས་སུ་འབྱུང་བས་
སྱོན་མྱེད་དྱོ། །འདྱིར་འབྲྱི་ཁུང་པ་ཡྱོན་ཏན་འབྱུང་ཚུལ་མུ་དྲུག་ཅྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ། དྱེའྱི་སྱོན་སྤྱོང་དུ་རྒྱན་
ཅན་རྒྱན་མྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྱི། སྔ་མའྱི་སྱོན་སྤྱོང་དུ་ཕག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་
པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་མཐྱོང་ལམ་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡྱོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱན་དང་བཅས་
པ་དང་། རྒྱན་མྱེད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཀང་རྒྱན་ཅན་དང་། 
རྒྱན་མྱེད་གྱིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལ་འདྱོད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་
རྒྱལ་པྱོ་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ལྟ་བུ་མྱི་སླྱོབ་པའྱི་ཟུང་འཇུག་མངྱོན་དུ་བས་ཀང་། མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟྱོན་མ་
ནུས་པས་རྒྱན་མྱེད་དང་། སྟྱོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྱོ་ལྟ་བུ་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་བསྟན་པས་རྒྱན་བཅས་སྱོ་ཞྱེ་
ན། དྱེ་ཡང་སྱོན་མྱེད་དྱེ། ངྱེས་དྱོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྱོས་སྐུ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་གྱི་མཛད་པ་
དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཛད་པར་འཇྱོག་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར་
བལྟ་བར་བའྱོ། །ཡང་སབས་འདྱིར་གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། གནས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས། །ཞྱེས་པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་དྲངས་
ནས་མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་ས་དང་པྱོ་གྱིས་དྱོན་གཅྱིག་ཏུ་འཆད་ 
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༼༩༤༽ 
པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། འྱོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་མཐྱོང་ལམ་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ཆྱེན་རྱོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔགས་
ཀྱི་དྱེ་ལ་དྱེས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་ཏྱེ། རགས་ནྱི། ཡྱེ་ཤྱེས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེ་རྱོགས་ན། །ཞྱེས་པའྱི་
འབྲུ་སྱོན་དུ་ཁས་བླངས། བསལ་བ་ས་གདྱོང་པའྱི་ཊྱི་ཀ་ལ་སྱོན་བརྱོད་པའྱི་སབས་སུ་ཁས་བླངས། ཁྱབ་པ་ད་
ལྟའྱོ། །ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྱི་དག་བཅྱོམ་ལ་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མྱེད་གྱིས་འཐད་ཀྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིའཕགས་པ་
ལ་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མྱེད་གྱིས་མྱི་སྱིད་དྱེ། དང་པྱོ་འཐད་པ་ནྱི། མཛོད་ལས། འགྱོག་ཐྱོབ་གྱིས་ཀ་ལས་རྣམ་
གྱོལ། །ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཅྱིག་ཤྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། ཕྱི་མ་སྟྱོན་པའྱི་ལུང་རྱིགས་གང་ཡང་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། 
ཡང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལས། ཤྱིང་ཞྱོགས་ཀྱིས་མྱེ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་འཆྱི་བ་དང་། ལགས་ཀྱི་ཚ་ཚ་གནམ་དུ་ཡར་
ནས་མ་བབས་ཙམ་ལ་འཆྱི་བ་དང་། ས་ལ་མ་ལྷུང་ཙམ་ལ་འཆྱི་བ་གསུམ་གྱི་དཔྱེས། ཕྱིར་མྱི་འྱོང་ཚེ་འདྱིར་མ་
ངན་ལས་མ་འདས་ཀང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་དྱོ་གྲུབ་མ་ཐག་དང་། སྱིད་པ་ལྱེན་པར་མ་བརམས་ཙམ་དང་། 
བརམས་ནས་མ་བླངས་ཙམ་ལ་ཕུང་པྱོ་ལྷག་མྱེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མྱུར་བར་འདའ་བ་
དང་། མྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་འདའ་བ་དང་། དུས་རྱིང་མྱོ་ཞྱིག་ནས་འདའ་བ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། གསང་
སྔགས་བསྱོམས་པ་ལས་ཚེ་འདྱིར་མཐྱོང་ལམ་མ་ཐྱོབ་པར་བར་དྱོར་མཐྱོང་ལམ་ཐྱོབ་པར་གསུངས་ཏྱེ། ཡང་ན་
ལུས་འདྱི་སྤངས་མ་ཐག །བརྱོན་པ་མྱི་ལྡན་པས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་མྱོད་ཀྱི། ཚེ་འདྱིར་མཐྱོང་ལམ་
སྱེས་པ་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཕྱི་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི། བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐྱོས་ཆུང་མགྱོ་སྱོར་བའྱི་རྫུན་གྱི 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   93 

༼༩༥༽ 
རབ་རྱིབ་ཡྱིན་གྱི། མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་པས་འདྱི་འདྲའྱི་ཆྱོས་ལུགས་མཁས་པས་སྤང་བར་
བའྱོ། །གསུམ་པ། དྱེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་ནཱ་རྱོ་ཏ་པ་དང་འཕགས་པ་ལྷའྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནྱི། འྱོ་ན་ཇྱོ་བྱོ་
ནཱ་རྱོ་ཏ་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་གསུམ་པའྱི་དུས་སུ་མཐྱོང་ལམ་སྱེ་བ་དྱེ་ནྱི་ྱི་ཤུ་དགུའྱི་ཟླ་བ་ལྟར་སད་ཅྱིག་མ་
གཅྱིག་པུ་དྱེ་ལ་འགག་ལ། ཆྱོས་མཆྱོག་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྱེས་ཀྱི་མཐྱོང་ལམ་ནྱི་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་བ་ལྟར་འགག་པ་
མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པར་མར་པའྱི་སླྱོབ་མ་རྱོག་པ་ལ་གགས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྱེ་འདྱི་ནྱི་དྱེ་
ཁྱོ་ན་ྱིད་མཐྱོང་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྱི་དཔྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། མཐྱོང་བའྱི་ལམ་ཞྱེས་བཏགས་པར་ཟད་དྱེ། 
འདྱོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐྱོང་ལམ་དང་ཆ་འདྲ་བ་དང་། བཏགས་པའྱི་དགྱོས་པ། ཞུམ་པ་གཟྱེངས་བསྟྱོད་པ་
དང་། དྱེ་ྱིད་ལ་གཅྱེས་སས་སུ་བྱེད་པ་དང་། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ལྷའྱི་སྱོད་བསྡུས་སུ་བདྱེན་པ་མཐྱོང་ཡང་ཚོང་དང་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ཆགས་
པར་གསུངས་པ། རྫྱོགས་རྱིམ་གྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་རྱོགས་པར་གསུངས་པ་ནྱི། དཔྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ྱིད་ལ་
དགྱོངས་ནས་བདྱེན་པ་མཐྱོང་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མས་གསྱོལ་བ། གལ་ཏྱེ་སྒྲུབ་པ་
པྱོ་བདྱེན་པ་མཐྱོང་ཡང་། སྔྱོན་གྱི་བག་ཆགས་ལ་གྱོམས་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལས་དང་། ཚོང་དང་། བསྱེན་
བཀུར་ལ་སྱོགས་པས་གཡྱེངས་བས། སྱོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྱོད་པར་མྱི་བྱེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་པྱོ་གཞན་དག་
འབྱོར་པ་མ་ཚང་བས་རྒྱུད་ལས་ཇྱི་སད་གསུངས་པའྱི་ཆྱོ་ག་རྫྱོགས་པར་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་སྱོད་པ་དྱེ་
དག་འཆྱི་བའྱི་དུས་བས་ནས། ཡང་སྱིད་པ་གཞན་དག་ཏུ་འགྱོ་བར་འགྱུར་རམ།  
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༼༩༦༽ 
ཡང་ན་རྱོ་རྱེ་འཆང་བ་ྱིད་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། ཞྱེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་དུ། དྱེ་བས་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་ཤྱེས་པ་ནྱི། རྐྱྱེན་མ་
ཚང་བ་ནྱི། ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་སྱོད་པ་ལ་གལ་ཏྱེ་མ་སད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་
འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་དྱོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པ་ཡྱིན་ལ། སྱེ་བ་ནྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་བདྱེན་པའྱོ། །ཞྱེས་ཡང་དག་པར་
མངྱོན་པར་རྱོགས་ནས། བརྒྱ་ལམ་ན་འྱོད་གསལ་བར་ཞུགས་ནས་ཐ་མལ་པའྱི་ཕུང་པྱོ་བྱོར་ཏྱེ། བདག་ལ་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའྱི་རྱིམ་པས་ལྡང་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་བརན་པའྱི་སྱེམས་བསྱེད་དྱེ། དྱེ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་གནས་
པར་བྱེད་ན། དྱེ་སྱེ་བ་གཞན་དུ་འདྱོར་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །ལུང་འདྱིའྱི་དྱོན་ནྱི་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར་བལྟ་བར་བའྱོ། །དྱེ་དང་ལམ་འབྲས་ལ་སྱོགས་པས། 
བསམ་མྱི་ཁྱབ་ལ་སྱོགས་པར། དཔྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་མཐྱོང་བའྱི་ལམ་ཞྱེས་བཏགས་པར་གྲུབ་ཐྱོབ་རྣམས་ཀྱི་
དགྱོངས་པ་མཐུན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ལམ་འབྲས་ལས། ཁམས་འདུས་པ་དང་པྱོའ་ིམས་འགའ་ཞྱིག་ལ། ཆྱོས་སྐུ་
མས་སུ་མྱོང་ཞྱིང་གཟུང་འཛིན་ལས་གྱོལ། ཞྱེས་དང་། བསམ་མྱི་ཁྱབ་ལས། གྱིས་སུ་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་
ྱིད། །དྲྱི་མ་བྲལ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བརྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ངྱེད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་མཐྱོང་ལམ་
ནྱི་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་དྱོ། །གྱིས་པ། མདྱོ་རྒྱུད་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་འདྱོད་པ་དག་གྱི་
ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། མདྱོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་ལག་ལྱེན་ཡང་ཆྱོས་ཅན། རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་བྱེད་དགྱོས་ཏྱེ། 
དྱེ་ལྟར་ 
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༼༩༧༽ 
བྱེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱི་བྱེད་ན་བསྟན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཕྱིར། དྱེ་
ཡང་མྱི་འགལ་བ་རྣམས་མཐུན་པར་མས་སུ་བླང་། འགལ་བ་རྣམས་དགག་བ་དང་དགྱོས་པ་གང་གཙོ་ཆྱེ་བ་
ལྟར་མས་སུ་ལྱེན་པའྱོ། །གྱིས་པ་ལ། ཐུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་མདྱོའ་ིམས་ལྱེན་དུ་མྱི་འགལ་བར་འདྱོད་པ་དགག 
དབང་མྱེད་པར་ཕག་ཆྱེན་བསྱོམ་པ་མདྱོ་ལུགས་སུ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་སླྱོབ་
དཔྱོན་གྱི་མཚན་ྱིད་སྱོ་སྱོར་བཤད་པས་མདྱོར་བསྟན། གསྱོལ་བ་འདྱེབས་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་
དངྱོས་གྲུབ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །ཐྱེག་པ་སྱོ་སྱོའ་ིབླ་མ་རྣམས་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་ཐ་
དད་དྱེ། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་ན་ཐྱོས་ནྱི་བཟང་བ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡྱིན་ཡང་གང་ཟག་ཁྱོ་ནར་བས་ཀྱི་འདུལ་
བ་ནས་བཤད་པའྱི་དགྱེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཕ་
རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བླ་མ་བང་སྱེམས་འཕགས་པ་ནྱི་བཟང་ན་སྟྱེ་རང་ལུགས་ལ་དགྱེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དགྱེ་འདུན་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་དག་བཅྱོམ་པ་མ་གཏྱོགས་པ་སྱེས་
བུ་ཆྱེན་པྱོ་བདུན་པྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། དགྱེ་འདུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་
ཆྱེན་འཕགས་པ་སླྱོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་བཀྱོད་ནས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཚོགས་སུ་ཚང་བ་
དགྱོས། ཞྱེས་གསུང་བ་ནྱི་ནང་འགལ་ཏྱེ། བང་འཕགས་རྱེ་རྱེ་བ་རྣམས་དྱེ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། འདྱོད་ན་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པ་སླྱོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁྱོར་གསུམ། གྱོ་ཊྱིཀ་པས།  
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༼༩༨༽ 
འདྱི་ལ་སྱོན་བརྱོད་བས་མྱོད་ཀྱི་འགལ་མ་ཟྱིན་པར་སང་ངྱོ་། །འྱོ་ན། སླྱོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡྱོག་པའྱི་ཚོགས། །ཞྱེས་
བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི། སྱཾ་གྷ་ཞྱེས་པ་དགྱེ་འདུན་དང་། འདུས་པ་དང་། མྱི་ཕྱེད་པ་དང་། ཚོགས་
རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བར་སང་མྱོད། ས་བཤད་འཇུག་གྱི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེད་པར་སང་
ངྱོ་། །གསང་སྔགས་པའྱི་བླ་མ་མཆྱོག་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་དབང་བཞྱི་རྫྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ནྱི་དཀྱོན་མཆྱོག་
གསུམ་དང་དབྱེར་མྱེད་ཡྱིན་ཏྱེ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆྱོས། །དྱེ་བཞྱིན་བླ་མ་དགྱེ་
འདུན་ཏྱེ། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཧྱེ་རུ་ཀ། །ཀུན་གྱི་བྱེད་པྱོ་བླ་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ། གསྱོལ་
འདྱེབས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དངྱོས་གྲུབ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དྱེས་ནྱི་དྱེ་ལ་རྱེ་
གཅྱིག་ཏུ་གསྱོལ་བ་བཏབ་ན། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་པྱོ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་སྟྱེ། མཐྱོང་ལམ་སྱེས་པས་དགྱེ་འདུན་
དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྱོབ་ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེའྱི་སྤངས་རྱོགས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་རྣམས་ཆྱོས་དཀྱོན་
མཆྱོག་ཡྱིན་པས་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་སྟྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ་པས། །བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་ནྱི། །སད་
ཅྱིག་ྱིད་ལ་འབྱུང་གང་ཡྱིན། །འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པར་སྦས་པ་ཡྱི། །བྱིན་རླབས་རྱིམ་པ་བཤད་པར་བ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟའྱི་ཐྱེག་པ་གསུམ་པྱོ་ཡྱི་བླ་མ་ལ། སྱོ་སྱོའ་ིགཞུང་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་
དང་མྱི་ལྡན་ན་བླ་མ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། བླ་མ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པས་དྱེ་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་ན་ཡང་། འཁྱོར་དང་ལྱོངས་
སྱོད་ལ་སྱོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྱོད་ཀྱི། ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྱོ་ལ་སྱོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་
སྦྱྱིན་པར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། དྱེའྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། ། 
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༼༩༩༽ 
ར་གན་ལ་གསྱེར་དུ་མྱོས་པ་བཞྱིན། དྱེ་ཡང་འདུལ་བ་ནས། བརན་མཁས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་གྱིས་དང་ལྡན་པ་
དགྱོས་པར་བཤད། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ནས། རག་པར་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་ནྱི། །ཞྱེས་
སྱོགས་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་དགྱོས་པར་བཤད། སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ནས། བརན་ཞྱིང་དུལ་ལ་བླྱོ་གྱོས་
ལྡན། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། གཙོ་ཆྱེར་དབང་བསྐུར་བ་གཅྱིག་དགྱོས་སྱོ། །འདྱིར་གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་
རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ལ། ཐྱེག་པ་གསུམ་ཀ་ནས་བཤད་པའྱི་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཚང་དགྱོས་ལ། དྱེ་ཡང་འདུལ་བ་ནས་
བཤད་པ་ནྱི། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་ཞྱིང་འདུལ་བའྱི་ཆྱོ་ག་ཤྱེས། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དང་ལྡན་པ་དགྱོས་ཞྱེས་ཟྱེར། འྱོ་ན་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་བསྱེན་པར་མ་རྫྱོགས་པ་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། བརན་
མཁས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་གྱིས་དང་ལྡན་པར་ཐལ། གནས་ཀྱི་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱོད་ན། 
བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པར་ཐལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་ཤྱོབ་ཤྱོབ་ཉུང་ན་མཛེས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་
པའྱི་མྱིས་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་པྱོ་བླ་མ་རུ་ཚུར་ལ་འདུས་པར་མཐྱོང་ནས་བླ་མ་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་ན། ཚེ་
འདྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་གྱོ །དྱེ་ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མཆྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནྱི། །བླ་མ་མཆྱོད་པ་རབ་ཏུ་བརམ། །དྱེ་མྱེས་པས་ནྱི་ཀུན་མཁྱྱེན་གྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་མཆྱོག་
ནྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། བླ་མའྱི་དྲྱིན་གྱིས་ཕན་པའྱི་ལུང་ཐྱོབ་ན། །གྱོལ་བར་མྱི་
འགྱུར་སམ་ཡང་གྱོལ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ན་བླ་མ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ྱིད་
ཀྱི་ནང་དུ་ཕར་ལ་བསྡུས་ལ་གསྱོལ་བ་ཐྱོབ་ཅྱིག་སྟྱེ། རྱིམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཅྱི་རྱིགས་པ་འཇུག་པས་
སྱོ། །དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ན་ 
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༼༡༠༠༽ 
བླ་མ་རྐྱང་པ་བཟང་པྱོ་ཡྱིན་སྱིད་ཀང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པ་བྱིན་རླབས་ཆུང་སྟྱེ། ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་བླ་མ་ལས་མ་
འདས་པས་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྱོ་སྱོགས་སུ་སངས་རྒྱས་སྦྱྱིན་མྱི་ནུས་པས་སྱོ། །དྱེ་བས་ན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་
ན་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ྱིད་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་སྟྱེ། ཐྱེག་པ་རང་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་དང་མྱི་འགལ་
བས་སྱོ། །གྱིས་པ། དབང་མྱེད་པར་ཕག་ཆྱེན་བསྱོམ་པ་མདྱོ་ལུགས་སུ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་
དང་པྱོ་བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པར་བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་སྱོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་གྱིས་པ་གསང་བའྱི་
དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་པར། གཏུམ་མྱོ་དང་རླུང་དང་འཁྲུལ་འཁྱོར་ལ་སྱོགས་པ་སྱོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་
གསུམ་པ་ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་མ་ཐྱོབ་པར་བདྱེ་སྟྱོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོམ་པ་དང་། 
དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྱོབ་པར་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། སྱོགས་པས་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་
སྱོམ་པ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་པར་མཁན་པྱོ་དང་སླྱོབ་དཔྱོན་དང་། ཁ་སྱོང་སྱོགས་བྱེད་པ་ནྱི་ཆྱོས་
ཅན། མྱི་འཐད་དྱེ། དུག་འཇྱོམས་པའྱི་གསང་སྔགས་མྱེད་པར་སྦྲུལ་གདུག་གྱི་མགྱོ་ལས་རྱིན་ཆྱེན་ལྱེན་པ་ལྟར་
རང་གཞན་གྱིས་ཀ་བརླག་པའྱི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱང་རྱིང་དུ་སྤང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། འྱོ་ན་འདུལ་བ་ལས། དྱེ་བསྱེན་པར་མ་རྫྱོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་ངྱོ་ཞྱེས། བསྱེན་པར་མ་རྫྱོགས་པས་
མཁན་པྱོ་བས་པས། སྱོམ་པ་སྱེ་བར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་དྱེ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གྱི་འདུ་ཤྱེས་ཡྱོད་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ཏྱེ། དྱེ་དགྱེ་སླྱོང་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ན་མྱི་སྱེའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་འདྱིར་བསུས་
པ་སྱིར་བཏང་དང་། ཅྱིག་ཤྱོས་དམྱིགས་བསལ་ལྱོ། །དྱེང་སང་ནྱི་བསྱེན་པར་མ་རྫྱོགས་པ་དང་། འདུལ་བ་མྱི་
ཤྱེས་པས་མཁན་པྱོ་བྱེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་འདུལ་བའྱི་བསྟན་པ་མས་པའྱི་བར་སྟྱོན་ནྱོ། །གྱིས་པ། ཐུན་ 
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༼༡༠༡༽ 
མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། མདྱོར་བསྟན། རྒྱས་པ་བཤད། མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེ་ལས་གཞན་ཡང་གངས་རྱིའྱི་ཁྱོད་འདྱི་ན་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལག་ལྱེན་དུ་མ་ཡྱོད་དྱོ། །གྱིས་པ་ལ། ཕག་ལྱེན་ཕན་ཚེགས་གཞུང་ལ་མྱི་ལྟྱོས་པར་
འདྱོད་པ་དགག མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རང་འདྱོད་ཀྱིས་བཏགས་པ་དགག མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕན་
ཚུན་འཆྱོལ་བར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཁ་འབར་མའྱི་གཏྱོར་མ་རང་བཟྱོར་བྱེད་པ་དགག ཆུ་སྦྱྱིན་
ལྱོག་པར་བྱེད་པ་དགག ཟས་ཀྱི་ཕུད་གཅྱོད་ཚུལ་སྔགས་ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་འཁྲུལ་བ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
འཁྲུལ་པའྱི་ལག་ལྱེན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱོད་ཅྱེ་ན། ཁ་འབར་མའྱི་གཏྱོར་མ་ལ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིན་ཆྱེན་མང་ལ་
སྱོགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་སྔགས་ཀྱི་སྔྱོན་ལ་བརྱོད་པའྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པ་མཐྱོང་ངྱོ་། །འདྱི་ཡང་མདྱོ་དང་མཐུན་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། མདྱོ་ལས་ནྱི་སྔྱོན་ལ་སྔགས་བརྱོད་ནས་སངས་རྒྱས་བཞྱིའྱི་མཚན་ཕྱི་ནས་བརྱོད་པར་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ཡང་ཡྱི་དྭགས་ཁ་ལ་མྱེ་འབར་མ་ལ་སབས་མཛད་པའྱི་གཟུངས་ལས། ལག་པ་གཡས་པ་སྱོད་ཀྱི་
སྟྱེང་དུ་བཞག་ལ་གཟུངས་འདྱི་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་བརྱོད་པར་
བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འྱོ་ན་རྱེ་བཙུན་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཏྱོར་མ་བརྒྱ་རའྱི་ཆྱོ་ག་ལས། བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ལ་
ཡང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་སྔྱོན་ལ་བརྱོད་པར་གསུངས་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཡྱི་གྱེ་མ་དག་པ་ཡྱིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་དང་པྱོར་གཏྱོར་མ་བྱིན་གྱིས་རླྱོབ་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འཕགས་པ་
འཇྱིག་རྱེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། དྱེའྱི་བདྱེན་པའྱི་སྟྱོབས་བརྱོད་པས་གང་འདྱོད་པ་དྱེ་དང་དྱེར་བྱིན་
གྱིས་རླྱོབ་ 
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༼༡༠༢༽ 
པ་ཡྱིན་ལ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཟྱིན་པའྱི་འྱོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བཞྱིའྱི་མཚན་ནས་བརྱོད་པ་ནྱི། ཆྱོས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་
དང་། མྱི་འཇྱིགས་པ་སབས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པའྱོ། །གཏྱོར་མའྱི་སྦྱྱིན་པ་ནྱི་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྦྱྱིན་པའྱོ། །གྱིས་པ། ཆུ་སྦྱྱིན་
ལྱོག་པར་བྱེད་པ་དགག་པ་ནྱི། དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་སན་སྔ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ཁ་ཅྱིག ཆུ་སྦྱྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཟན་
འཇུག་པའྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པར་ཐྱོས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། འཇུར་འགྱེགས་ཅན་གྱིས་ཆུ་སྦྱྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཟན་
མཐྱོང་ན་འཇྱིགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་འབྱུང་བར་མདྱོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞྱེ་ན། བཀའ་བསྩལ་བ། 
དྱེ་ནྱི་ཁྱྱེད་ཀྱིས་སྱེན་བར་དུ་རམ་པ་ལུས་པས་ལན་པ་ཡྱིན་གྱི། ལག་པ་བཀྲུས་ལ་ད་གཟྱོད་བྱིན་ཅྱིག རྫས་
ཐམས་ཅད་འཐམས་ཏྱེ་བཀག་པས་རྫས་གཞན་མྱི་རུང་ངྱོ་། །གཞན་གྱི་ཆུ་གཅྱིག་པུ་མ་བཀག་པས་ཆུ་གཙང་
རམ་པས་མ་རྱེག་པ་ལས་དབང་མྱེད། ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཆུ་སྦྱྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཟན་འདྱེབས་པ་ཆྱོ་ག་
མས་ཤྱིང་ལག་ལྱེན་མ་དག་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། ཟས་ཀྱི་ཕུད་གཅྱོད་ཚུལ་སྔགས་ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་
འཁྲུལ་བ་འགྱོག་ཚུལ་ནྱི། གཞན་ཡང་ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་མཆྱོད་པའྱི་ལྷ་བཤྱོས་དང་། འཕྱོག་མ་
སྱོགས་ལ་སྦྱྱིན་པའྱི་ཆངས་བུ་བ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཏྱེ། བརག་གྱིས་ལས། ཨོཾ་བཛྲ་ནྱཻ་ཝྱི་ཏྱེ་
ཨཱྱཿཧྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྱེས་དང་། ཨོཾ་དྃ་དྃ་ལྷ་བཤྱོས་ཀྱི་སྔགས་སྱོ། །ཞྱེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོའ་ིརྒྱུད་ལས། 
ཟན་གྱི་ཕུད་ལས་ཆངས་བུ་སྦྱྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་ཟས་ཀྱི་དུས་སུ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆངས་བུ་
སྦྱྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། འཕྱོག་མའྱི་མདྱོ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱིས། ང་ལ་སྟྱོན་པར་ཁས་འཆྱེ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་གནྱོད་སྦྱྱིན་ 
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༼༡༠༣༽ 
མྱོ་འཕྱོག་མ་ལ་ཆངས་བུ་སྦྱྱིན་ཅྱིག ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྱི་ཆྱོ་ག་ནྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་མྱཻ་ཏྱི་པས་མཛད་པའྱི་ལྟ་བ་
ངན་སྱེལ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཛེ་ཏ་རྱིས་མཛད་པའྱི་ཡྱི་དམ་བླང་བ་དང་། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་མཛད་པའྱི་ལས་དང་
པྱོ་པའྱི་བ་བ་སྱོགས་སུ་ལྟྱོས་ཤྱིག དྱེ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། ཨོཾ་ཧ་རྱི་ཏྱེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྱེས་པ་འཕྱོག་མ་དང་། ཨོཾ་ཧ་རྱི་ཏྱེ་
བཛྲ་ཡཀྵྱི་ནྱི་སྭཱ་ཧཱ། འཕྱོག་མའྱི་བུ་དང་། ཨོཾ་ཨཀྲ་པྱིཎྜ་ཨ་སྱི་བྷྱ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྱེས་པ་ཕུད་ལ་དབང་བའྱི་འབྱུང་པྱོ་སྱི་ལ་
ཆངས་བུ་སྦྱྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། བྱོད་འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལྷ་བཤྱོས་ཆངས་བུ་མྱི་
བྱེད་པར། མ་གསུངས་པའྱི་སར་ཐང་པའྱི་འབྲང་རྒྱས་དང་ཞྱེས་ས་གདྱོང་པ་འཆད། འབྲྱི་གུང་པའྱི་གྲུ་གསུམ་ལ་
སྱོགས་བྱེད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ། གསང་སྔགས་རྱིང་མ་འགའ་ཞྱིག་ལས། གྲུ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱིང་ཡྱིན་ལ། 
དྱེ་འཁྱོར་དང་བཅས་པའྱི་ཤ་དང་ཁག་གྱིས་བརྒྱན་ཅྱིང་། མཐྱེབ་ཀྱུ་དྱེ་དག་གྱི་མགྱོ་བྱོའ་ིཐྱོད་པས་བསྱོར་ལ། 
ཆང་དང་ཁག་ལ་སྱོགས་པའྱི་བདུད་རྱིས་དྱེ་བཀང་ནས་ཧྱེ་རུ་ཀ་ལ་མཆྱོད་ཅྱེས་ཟྱེར་གྱི། གསང་སྔགས་གསར་
མའྱི་གཞུང་ལས་གྲུ་གསུམ་གྱི་གཏྱོར་མ་བཤད་པ་མྱེད་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་གྲུ་གསུམ་འབུལ་བ་
གསུངས་པ་མྱེད་པས་མ་དག་པའྱོ། །ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་ཞྱེས་པས་ཟས་འབགས་པ་ལ་བྱེད་པ་ཡང་བཀག་
གྱོ །མདྱོར་ན་མདྱོ་སྱེ་མ་དཀྲུག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་མས་སུ་ལྱོངས་ཤྱིག་སྟྱེ། ལག་ལྱེན་ཐམས་
ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་ན་བསྟན་པ་ཡྱིན་པ་དྱེས་ནའྱོ། །གྱིས་པ། མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་
རང་འདྱོད་ཀྱིས་བཏགས་པ་དགག་པ་ལ། མདྱོ་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་སྔགས་ལུགས་ལྟར་བཅྱོས་ནས་མདྱོ་
ལུགས་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་དགག  
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༼༡༠༤༽ 
སྔགས་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདྱོག་རང་བཟྱོར་བཅྱོས་ནས་མདྱོ་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་
ནྱི། བཀའ་གདམས་པ་འགའ་ཞྱིག སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་ཕག་ཏུ་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་
མཐྱོང་ངྱོ་། །དྱེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། ཁྱྱིམ་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་དག་ལ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་དང་རུས་པའྱི་རྒྱན་དང་མཚོན་ཆ་
སྱོགས་སྱིད་ཀྱི། རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དྱེ་འདྲ་གསུངས་པ་མྱི་སྱིད་པའྱོ། །འདྱིས་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ལ་དབུ་རྒྱན་གསྱོལ་
བ་ཡང་མ་དག་པར་མངྱོན་ནྱོ། །གྱིས་པ་ལ་འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བཀའ་
གདམས་པ་འགའ་ཞྱིག ཇྱོ་བྱོའ་ིགཟྱིགས་སང་ལ་བྱུང་ཟྱེར་ནས། བང་ཆུབ་མཆྱོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། སྱོགས་
པས་ས་གནྱོན་དང་། མཆྱོག་སྦྱྱིན་དང་། མམ་བཞག་དང་། སབས་སྦྱྱིན་མཛད་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྱོག་སྱེར་
འབམས་སུ་བས་པ་མཐྱོང་ངྱོ་། །དྱེ་ཡང་མདྱོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱེས་ལ་ལ་སྨྲའྱོ། །གྱིས་པ་ལ། མདྱོ་དང་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་
མ་གྱིས་སུ་རྱིགས་ལྔའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མར་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སྐུ་མདྱོག་
ངྱེས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། མདྱོ་ནས་འདྱི་འདྲ་གསུངས་པ་མྱེད་ཅྱིང་། བ་སྱོད་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་
ཀང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྱིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་མྱེད་དྱེ། བ་རྒྱུད་དུ་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྱོ་འཇམ་དབངས་
དང་། སན་རས་གཟྱིགས་དང་། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་སྟྱེ་གསུམ་དུ་གསུངས་སྱོ། །ཡང་གསྱེར་འྱོད་དམ་པའྱི་མདྱོ་ལས། 
བ་རྱོད་ཕུང་པྱོ་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཟབ་མྱོ་སངས་རྒྱས་སྱོད་ཡུལ་བ། །མྱི་འཁྲུགས་པ་ནྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ། །རྱིན་
ཆྱེན་ཏྱོག་ནྱི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་སུ། །འྱོད་དཔག་མྱེད་ནྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ། །ར་ས་ཡྱི་ནྱི་བང་ཕྱོགས་སུ། །ཞྱེས་དང་། ཚེ་
དཔག་མྱེད་ཛེ་ཏ་རྱིའྱི་དཀྱིལ་ཆྱོག་དྱེ་བ་རྒྱུད་རང་རྐང་དུ་བཀྲལ་བ་དྱེར། རྣམ་སང་ཚེ་དཔག་མྱེད་ལ་སྱོགས་པ་
རྱིགས་ལྔ་གསལ་ 
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༼༡༠༥༽ 
བར་གསུངས་པ་དང་། རྱིགས་ལྔ་པྱོ་དྱེ་ཡང་དམར་འབམས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་སམ་ན། མྱི་འགལ་ཏྱེ། 
སྱིར་གདུལ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས། མདྱོ་རྒྱུད་ལས་རྱིགས་ལྔའྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་གསུངས་ཏྱེ། གཅྱིག་ནྱི་
བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསྱོག་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ། གདུལ་བ་རང་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུའྱི་སབས་
སུ་བཞག་པ་དང་། གཅྱིག་ནྱི་སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྱོང་བྱེད་དུ་སྦྱར་ནས། གདུལ་བ་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་རུང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་
འབྲས་བུའྱི་སབས་སུ་བཞག་པ་གྱིས་ལས། དང་པྱོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དམར་
འབམས་སུ་བཤད་པ་ཡང་། སྦྱང་བ་ྱོན་མྱོངས་ལྔ་སྦྱྱོང་བའྱི་རྱིགས་ཆྱེན་ལྔ་ལ་དྱེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། བ་
རྒྱུད་ཀྱི་པདྨའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་ལ། རྱིགས་ལྔར་ཕྱེ་ནས་དྱེ་ལ་དམར་འབམས་སུ་བཤད་པ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་
པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མ་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སྐུ་མདྱོག་ཐ་དད་པ་མདྱོར་
བསྟན། དྱེ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་། བཀའ་གདམས་པར་འདྱོད་པ་དང་ཡྱི་དམ་བསྱོམ་བཟླས་ནང་འགལ་དུ་བསྟན་
པའྱོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དྱེ་ྱིད་འདུས་པ་སྱོགས་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་པྱོ་ཁ་དྱོག་ཐ་དད། ཕག་རྒྱ་ཡང་
བང་ཆུབ་མཆྱོག་ལ་སྱོགས་པ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ། འདྱིའྱི་སྐུ་མདྱོག་དང་ཕག་རྒྱ་ནྱི། ནང་གྱི་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་
བར་འབྱུང་བའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པས། ྱོན་མྱོངས་པ་ལྔ་གནས་གྱུར་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་མཚོན་པ་ལ་འཐད་པ་ཡྱིན་
ནྱོ། །དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་དང་། སྱོགས་པས་སྱེམས་འགྱེལ་རྣམས་ལས། རྱིགས་ལྔའྱི་ཁ་དྱོག་གཞན། མྱི་བསྱོད་པ་
ལྗང་ཁུ། དྱོན་གྲུབ་ནག་པྱོ། རྱིན་འབྱུང་དམར་པྱོ། སང་མཐའ་དཀར་པྱོ། རྣམ་སང་སྱེར་པྱོ་གསུངས་པ་ནྱི། རྱིམ་
བཞྱིན་དུ། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ། རླུང་། མྱེ། ཆུ། ས་རྣམ་པ་ལྔ་པྱོ་སྦྱྱོང་བ་ཡྱི་རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་སྐུ་
ཡྱིན་ནྱོ། ། 
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༼༡༠༦༽ 
ལུང་འགལ་སྤང་བ་ནྱི། འྱོ་ན་མདྱོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་འཆད་པ་ན། ལྤགས་པ་གསྱེར་མདྱོག་ཅྱེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི་དྲྱི་མ་མྱེད་ཅྱིང་དྭངས་པས། ཛམྦུའྱི་ཆུ་
བྱོའ་ིགསྱེར་དང་མཚུངས་པའམ། ཡང་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་ཆྱེ་བའྱི་ཁ་དྱོག་ལ་དགྱོངས་ཏྱེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
དུ་ན་སན་བླ་ནམ་མཁའྱི་མདྱོག་ཅན་སྔྱོན་པྱོ་ྱིད་དུ་མདྱོ་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་སུ་
དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཁ་དྱོག་དུ་མ་གསུངས་པ་འགལ་ལྱོ། །སན་བླའྱི་སྐུ་མདྱོག་སྔྱོན་པྱོར་བཤད་པ་དྱེ་
སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་ཏྱེ། ཞྱི་བ་འཚོས་སྔགས་སུ་བཀྲལ་བས་སྱོ་སམ་ན། ཞྱི་འཚོས་དྱེ་ལྟར་བཀྲལ་ཡང་། མདྱོའ་ི
རང་རྐང་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་མདྱོ་ཁྱོ་ནར་གནས་སྱོ། །གསུམ་པ། བཀའ་གདམས་པར་འདྱོད་པ་དང་། ཡྱི་དམ་
ལྷའྱི་བསྱོམ་བཟླས་ནང་འགལ་དུ་བསྟན་པ་ནྱི། དྱེང་སང་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་སྔགས་ལ་མྱི་མྱོས་པར་ལྷ་
བསྱོམ་པ་སྱོགས་བྱེད་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
དང་། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། མཆྱོག་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པ་དང་། ཐུན་མྱོང་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་
དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྱོ་ག་ཇྱི་སྱེད་པ་མདྱོ་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། མདྱོ་སྔགས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ཕན་ཚུན་འཆྱོལ་བར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ། སྔགས་ཀྱི་ཆྱོས་མདྱོའ་ིལག་ལྱེན་དུ་འཁྲུལ་བ་དགག 
མདྱོའ་ིཆྱོས་ལ་སྔགས་ཀྱི་ལག་ལྱེན་དུ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྦྱྱིན་སྱེག་སྱོགས་མདྱོ་ལུགས་སུ་
འདྱོད་པ་དགག རབ་གནས་སྱོགས་མདྱོ་ལུགས་སུ་འདྱོད་པ་དགག ཕག་རྱོར་མདྱོ་ལུགས་སུ་འདྱོད་པ་དགག་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གཞན་ཡང་སྦྱྱིན་སྱེག་དང་། རྱོ་སྱེག་དང་། གཤྱིན་པྱོའ་ི 
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༼༡༠༧༽ 
བདུན་ཚིགས་དང་། ཚ་ཚའྱི་ཆྱོ་ག་ལ་སྱོགས་པ་དྱེང་སང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་བྱོར་ནས། མདྱོ་ནས་བཤད་པའྱི་
དཀྱོན་མཆྱོག་མཆྱོད་པའྱི་ཆྱོ་ག་ཙམ་ལ་བརྱེན་པ་ཡྱི་ཆྱོ་གའྱི་རྣམ་གཞག་ལྷ་བསྱོམ་སྱོགས་བྱེད་པ་ཡྱོད་མྱོད་
འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་མདྱོ་སྱེ་དང་བསྟན་བཅྱོས་ཀུན་ལས་དྱེ་འདྲའྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་པ་མྱེད་པའྱི་
ཕྱིར། འྱོན་ཀང་འདུལ་བ་ལས་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་མཆྱོད་པ་བ་བ་སྱོགས་གསུངས་པ་ཡྱོད་ཀང་། ལྷ་བསྱོམ་པ་དང་
དྱེའྱི་སྔགས་བཟླས་པ་སྱོགས་མ་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཆྱོ་ག་འདྱི་དག་ནྱི་ངན་སྱོང་སྦྱྱོང་རྒྱུད་དང་། ལ་སྱོགས་
པས་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱུད་དང་། ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱྱོང་བའྱི་གཟུངས་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་འགའ་
ཞྱིག་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡྱི་གསང་སྔགས་པ་ལ་གགས་པ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་ངན་སྱོང་
སྦྱྱོང་རྒྱུད་ལས། དྲྱི་ཡྱིས་བཀུས་པའྱི་ཡམ་ཤྱིང་གྱིས། །ཆྱོ་ག་བཞྱིན་དུ་སྦྱྱིན་སྱེག་བ། །ཞྱེས་པས་སྦྱྱིན་སྱེག་
དང་། རྱོ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཀང་། །ཆུ་མཆྱོག་གྱིས་ནྱི་བཀྲུས་ནས་ནྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་རྱོ་སྱེག་དང་། དྱེ་
ཡྱི་གཟུགས་བརན་བྲྱི་བའམ། །གུར་ཀུམ་གྱིས་ནྱི་མྱིང་ཡང་རུང་། །ངན་སྱོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིགས་ཆྱེན་
ལས། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། །སྔགས་མཁན་གཞན་ལ་ཕན་བརྱོན་ཞྱིང་། །སྱིང་རྱེ་ཅན་གྱིས་
དབང་བསྐུར་རྱོ། །དྱེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྱིས་ནྱི། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དྱེ་དབང་བསྐུར། །ཞྱེས་སྱོགས་
གཤྱིན་གྱི་སྱིབ་སྦྱྱོང་དང་། །དྱེ་ནས་ཐལ་བར་གྱུར་བ་དང་། །རྱོ་རྱེ་བསྡུ་བའྱི་སྔགས་ཀྱིས་ནྱི། །ཆྱོ་ག་བཞྱིན་དུ་
བསྡུ་བར་བ། །ཐལ་བ་དྱེ་དང་རུས་པའྱི་རྡུལ། །སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་དྲྱི་ཆུ་དང་། །བ་སྱེས་འྱོ་མ་ལ་སྱོགས་
ལྔས། །སྦྱྱོང་བའྱི་སྔགས་ཀྱིས་བླྱོ་ལྡན་གྱིས། །འབུམ་དུ་བཟླས་ 
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༼༡༠༨༽ 
ནས་བརྫྱིས་ནས་ནྱི། །ག་བུར་དྲྱི་དང་བསྱོས་པ་ཡྱིས། །འཇྱིམ་པ་དང་ནྱི་བསྱེས་ནས་ཀང་། །གཟུགས་སུ་བའམ་
ཡང་ན་ནྱི། །མཆྱོད་རྱེན་གྱི་ནྱི་ལྷར་བས་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་ཚ་ཚའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རབ་
གནས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ། རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་སུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ། ཤྱིས་བརྱོད་ལ་
རབ་གནས་སུ་མྱིང་འདྱོགས་ན་མྱི་འགལ་བས་མདྱོར་བསྟན། རབ་གནས་མཚན་ྱིད་པ་སྔགས་ལུགས་ཁྱོ་ནར་
བསྟན་པས་རྒྱས་པར་བཤད། རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་དང་ཁྱྱིམ་པས་མཁན་སླྱོབ་བྱེད་པ་མཚུངས་པར་བཤད་
པས་དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེ་བཞྱིན་དུ་རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་དང་། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་མདྱོ་ལུགས་དང་། 
བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་དང་ནྱི་ཤྱེས་རབ་སྱིང་པྱོ་སྱོགས་པས་སྱོན་འཇུག་གྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་སྱོགས་
སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱེས་འཆད་པ་ཐྱོས་ཏྱེ། འྱོན་ཀང་འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ་བས་ྱོན་ཞྱིག མདྱོ་ནས་ལྷ་བསྱོམ་
པ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་རབ་གནས་བཤད་པ་མྱེད་དྱོ། །འྱོན་ཀང་མཆྱོད་རྱེན་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཕག་དང་། དྲྱི་ལ་
སྱོགས་པའྱི་མཆྱོད་པ་དང་། བསྟྱོད་པ་དང་། མྱེ་ཏྱོག་དྱོར་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་བརྱོད་པ་དང་། དགའ་སྟྱོན་ལ་ལྱོངས་
སྱོད་པ་སྱོགས་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་པྱོ་རྒྱལ་སར་བསྱོས་མ་ཐག་པ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་མངའ་དབུལ་ལྟ་བུ་ལ། མདྱོ་
ལས་གསུངས་པའྱི་རབ་གནས་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན་སྨྲྱོས་ཤྱིག དཔྱེར་ན་འདུལ་བ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་ཞལ་
བསྱོ་བ། ཞྱེས་པའྱི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པར། འཇུག་པ་དང་གནས་པའྱི་ཆྱོ་ག་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྱིས་པ། 
རབ་གནས་མཚན་ྱིད་པ་སྔགས་ལུགས་ཁྱོ་ནར་བསྟན་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཚན་ྱིད་ཐྱེག་པ་ནས་
རབ་གནས་མ་གསུངས་པར་བསྟན། རབ་གནས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཁྱོ་ནའྱི་ལས་སུ་བསྟན་ 
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༼༡༠༩༽ 
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དངྱོས་དང་། མདྱོའ་ིགདམས་ངག་ཡྱིན་པར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། དང་པྱོ་ནྱི། བདག་བསྱེད་
དང་མདུན་བསྱེད་ཀྱི་ལྷ་བསྱོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། བུམ་པ་སྟ་གྱོན་དང་། ལྷ་སྟ་གྱོན་དང་། 
དངྱོས་གཞྱིའྱི་དུས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྱེམས་དཔའ་བསྱེད་པ་དང་། དྱེ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་དགུག་གཞུག་དང་། 
སན་དབྱེ་བ་དང་། བརན་པར་བཞུགས་པ་དང་། མངའ་དབུལ་བ་དང་། གཏྱོར་མ་དབུལ་བ་དང་། སྔགས་ཀྱིས་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་མྱེ་ཏྱོག་དྱོར་ནས་ལྱེགས་པར་མཆྱོད་དྱེ། བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང་། བླ་མ་ཡྱོན་
གྱིས་མྱེས་པར་བྱེད་པ་དང་། མཆྱོད་པར་བསྱོ་ཞྱིང་ལྷག་ཆད་བསང་བ་དང་། སྱོན་ལམ་གདབ་ཅྱིང་གཏྱོར་མའྱི་
མགྱོན་གཤྱེགས་པ་དང་། དགའ་སྟྱོན་སད་ཅྱིང་སླར་ཡང་ཤྱིས་པ་བརྱོད་ནས་བཟྱོད་པར་གསྱོལ་ཞྱིང་། ལས་ཀྱི་
རྱེས་བསྡུ་བའྱི་བར་གྱི་ཆྱོ་ག་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྱེ་ལས་གསུངས་ཀྱི། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་
གསུངས་པ་མྱིན་པས་མདྱོ་ལུགས་སུ་མྱི་འཐད་དྱོ། །གྱིས་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ། དྱེ་དགག་པ། ཞར་ལ་
གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལྷ་བསྱོམས་ནས་མདྱོའ་ིཆྱོ་ག་བྱེད་པ་བཞད་གད་དུ་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བཀའ་
གདམས་པ་ལ་ལ་ན་རྱེ། རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་དྱེ་ཇྱོ་བྱོའ་ིགདམས་ངག་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
འྱོ་ན་མདྱོ་སྱེ་གང་དག་ལ་བརྱེན་པའྱི་གདམས་ངག་གང་ཡྱིན་སྨྲ་དགྱོས་མྱོད། སྨྲ་རྒྱུ་མྱེད་པས་དྱེ་མྱི་འཐད་
དྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིའྱི་ཕྱོགས་སྔ་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་སྱེར་འབམས་ཀྱིས་བྲྱིས་སྐུའྱི་སད་ཚར་ལ་གསང་བ་འདུས་
པའྱི་ལྷ་བཀྱོད་ནས། དྱེ་ལ་ཕག་མཆྱོད་བྱེད་པ་དྱེ་ཇྱོ་བྱོའ་ིགདམས་ངག་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། མདྱོ་ལུགས་སུ་
འདྱོད། དྱེང་སང་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལྷ་བསྱོམས་ནས་མདྱོ་ལུགས་ 
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༼༡༡༠༽ 
ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གསང་འདུས་ལ་སྱོགས་པ་དང་། དགྱེས་རྱོར་ལ་སྱོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ལ་མདྱོ་
ལུགས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་འབྱུང་བ་མཚར་ཏྱེ། སྱེང་གྱེའྱི་ཕྲུ་གུ་གང་ཆྱེན་ལ་འབྱུང་ན་སྔྱོན་མྱེད་པའྱི་སྱོག་ཆགས་ཡྱིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་ཡྱི་ཆྱོ་ག་སླན་ཆད་མ་བྱེད་ཅྱིག་སྟྱེ། རང་བཟྱོའ་ིཆྱོ་ག་ཡྱིན་པས་
སྱོ། །གྱིས་པ། རབ་གནས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཁྱོ་ནའྱི་ལས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་
དང་། མྱི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ་དང་། རྒྱུད་འཆད་པ་སྱོགས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྱོབ་ཀང་། སླྱོབ་
དཔྱོན་གྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྱོབ་ན་བ་བར་མ་གསུངས་ན། དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྱོབ་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་
ཀྱིས་ལྟ་སྱོས་ཀང་ཅྱི་དགྱོས། འྱོན་ཀང་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཐྱོབ་ནས་ལྷ་བསྱོམ་པ་ཙམ་དང་ནྱི་
སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྱོད་དང་། དྱེའྱི་ནུས་པ་འབྱིན་པའྱི་སྦྱྱིན་སྱེག་དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྟྱེ་ར་བའྱི་ལས་བཞྱི་
དང་། དྱེ་ལས་ཕྱེ་བ་དགུག་པ་དང་། གསད་པ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། རྱོངས་པ་དང་། རྱེངས་པ་དང་། ཆར་དབབ་
པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ལས་གྱི་ཚོགས་རབ་འབམས་དང་། སྱོགས་པས། རྱོ་རྱེ་གུར་ལྱེའུ་བཞྱི་པ་ལས། མྱིག་སན་
དང་ནྱི་རྐང་མགྱོགས་དང་། །རལ་གྱི་ས་འྱོག་སྒྲུབ་པ་དང་། །རྱི་ལུ་མཁའ་ལ་སྱོད་པ་དང་། །མྱི་སང་བ་དང་བཅུད་
ཀྱིས་ལྱེན། །བུ་མྱོ་དམ་པ་དགུག་པ་ནྱི། །བདག་མྱེས་པས་ནྱི་སྒྲུབ་པ་པྱོ། །དངྱོས་གྲུབ་རྱོ་རྱེ་རྣམས་ཐྱོབ་
བྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྱེས་པ་དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་ནྱི། དྱེ་
འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་པ་ཕག་རྒྱའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། དྱེ་དག་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྱོ་ག་དང་། གསང་
སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། རྱོག་པ་འགའ་ཞྱིག་ན་ 
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༼༡༡༡༽ 
པ་ལ་དབང་བ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུད་སྱེ་འཆད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་དང་། དམ་ཚིག་སྦྱྱིན་པ་
སྱོགས་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་འཕྱིན་ལས་བར་མྱི་རུང་ངྱོ་། །དྱེས་ན་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་དབང་ཐྱོབ་ནས་འཁྱོར་ལྱོ་ལྷའྱི་
དྱེ་ྱིད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་དང་སྱོགས་པས་སྔགས་ཀྱི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་དང་། ཕག་རྒྱའྱི་དང་། བདག་
དང་གནས་ལ་སྱོགས་པ་བསྲུང་བའྱི་དང་། ལྷ་རྣམས་སན་དྲང་བའྱི་དང་། བཟླས་བརྱོད་ཀྱི་དང་། བསྱོམ་པའྱི་
དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་སྦྱྱིན་སྱེག་གྱི་དང་། ྱེ་བར་བསྡུ་བའྱི་དང་། གཤྱེགས་སུ་གསྱོལ་བའྱི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་དྱེ་བཅུའྱོ་
ཞྱེས། དྱེ་ྱིད་སང་བ་ལས་བཤད་དྱོ། །དྱེ་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་དཀྱིལ་འཁྱོར་བསྱོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་དང་། 
རབ་གནས་དང་། རྒྱུད་འཆད་པ་སྱོགས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་འཕྱིན་ལས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་མྱི་འདའ་
བས་ན་དམ་ཚིག་སྟྱེ། རྱོ་རྱེ་དྲྱིལ་བུ། ལྷ་སྐུ་གསུམ་དང་། ཐྱེག་པ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སྱོམ་པ་ནྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་
སྱོམ་པ་སླྱོབ་མ་ལ་སྦྱྱིན་པ་དང་། སྱོགས་པས་རྫྱོགས་རྱིམ་བསྱོམ་པ་སྟྱེ། དྱེ་དག་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཁྱོ་ནའྱི་འཕྱིན་
ལས་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱིས་བར་མྱི་རུང་ངྱོ་། །གསུམ་པ། རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་དང་། ཁྱྱིམ་པས་མཁན་སླྱོབ་
བྱེད་པ་མཚུངས་པར་བཤད་པས་དྱོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དྱེང་སང་རབ་གནས་མདྱོ་ལུགས་ཞྱེས་འཆད་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཁྱྱིམ་པས་བསྱེན་པར་རྫྱོགས་པའྱི་མཁན་པྱོ་དང་སླྱོབ་དཔྱོན་བྱེད་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་
དཔྱོན་མ་ཡྱིན་པས་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པར་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཐྱོབ་པས་རབ་གནས་མྱི་རུང་བར་བཤད་པ་ནྱི། 
རབ་ཏུ་གནས་པར་བ་བའྱི་རྱེན་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དྱེ་རབ་གནས་དངྱོས་གཞྱིར་འཆད་དགྱོས་ཤྱིང་། དྱེ་
བར་ 
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༼༡༡༢༽ 
མྱི་རུང་བའྱི་དྱོན་ནྱོ། །ཡང་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་མ་ཡྱིན་པས་དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་མྱི་རུང་ན། བ་སྱོད་
གྱིས་ཀྱི་དབང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཙམ་ཐྱོབ་པ་དྱེས་ཀང་རབ་གནས་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གྱིས་
ལས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་དབང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་སམ་ན། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གྱིས་ལའང་རང་རང་གྱི་སླྱོབ་
དཔྱོན་དུ་བྱེད་པའྱི་དབང་ཞྱེས་པའྱི་ཐ་སད་གཅྱིག་འབྱུང་ལ། དྱེ་ཐྱོབ་པ་ན་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཞྱེས་པའྱི་ས་འཇུག་ཏུ་
རུང་སྟྱེ། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། སླྱོབ་དཔྱོན་གྱོ་འཕང་ཐྱོབ་བའྱི་ཕྱིར། །དང་པྱོར་ཡྱོངས་སུ་བསགས་པ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཁྱྱོད་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་
པས་སྱོ། །རྒྱས་པར་གསྱེར་ཐུར་ལས་བལྟ་བར་བའྱོ། །གསུམ་པ། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་མདྱོ་ལུགས་སུ་འདྱོད་པ་དགག་
པ་ནྱི། ཕག་ན་རྱོ་རྱེའྱི་བསྱོམ་བཟླས་ཀང་མདྱོ་སྱེ་རྣམས་ལས་བཤད་པ་མྱེད་དྱེ། གཟུངས་འབུམ་ནས་བཤད་པ་
དྱེ་དག་ནྱི། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་སན་བླའྱི་ཆྱོ་ག་ནས་ཕག་རྱོར་སྱོགས་ཀྱི་བསྱོམ་བཟླས་
བཤད་པ་དྱེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དྱེ་ནྱི་མདྱོའ་ིདྱོན་སྔགས་སུ་བཀྲལ་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལྱོ། །མདྱོ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཆྱོ་ག་ཞྱེས་གསུངས་པའང་དྱེ་ྱིད་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །གྱིས་པ། མདྱོའ་ིཆྱོས་ལ་སྔགས་ཀྱི་ལག་ལྱེན་དུ་འཁྲུལ་བ་
དགག་པ་ལ། ཤྱེར་སྱིང་སྔགས་ལུགས་དགག ལྟུང་བཤགས་སྔགས་ལུགས་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྔགས་
ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྱོད་པ་ཡྱི། །གཞུང་དྱེ་སྔགས་གཞུང་ཡྱིན་གྱུར་ན། །སྟྱོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སྱོགས་པ། །རྒྱུད་དུ་
ཐལ་བ་མྱི་བཟླྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་པས་ཁ་བསང་དགྱོས་སྱོ། །གསྱེར་ཐུར་ལྟར་ན། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཡྱོད་ཙམ་
གྱིས། །གཞུང་དྱེ་སྔགས་གཞུང་ཡྱིན་གྱུར་ན། །འདུལ་བ་ལུང་ལ་སྱོགས་པ་ཡང་། །རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་མྱི་བཟླྱོགས་
སྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །འདྱི་ཁ་བསང་དགྱོས་ 
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༼༡༡༣༽ 
ཀང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་གཞན་གྱིས་མ་རྱོགས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྱོ་
ལྔའྱི་ནང་ཚན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཚན་ལ་དཔགས་ནས། ཕག་མཚན་ལ་ཕུབ་
དང་རལ་དྲྱི་སྱོགས་པས་ཁབ་སྱོགས་འཛིན་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་པ་མྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་འདྲ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་
གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེར་མ་ཟད་བསྟྱོད་པ་ལས། ཁྱྱོད་ཀྱི་རལ་དྲྱི་ཕུབ་མྱེད་པར། །བམས་པའྱི་མཚོན་གང་
ལགས་པས་རྒྱལ། །ཞྱེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལྱོ། །འྱོ་ན་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་
སུམ་ཅུ་སྱོ་ལྔ་པྱོ་བདུན་ཚན་ལྔར་བསྡུས་ནས། རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔའྱི་སྐུ་མདྱོག་དང་ཕག་རྒྱ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། 
བྲྱིས་སྐུ་དང་ལུགས་མའྱི་བཞྱེངས་ཐབས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་སམ་ན་མྱི་འགལ་ཏྱེ། མདྱོ་དྱེའྱི་
རང་རྐང་སྔགས་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཡང་། དྱེ་ནས་བྱུང་བའྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྱུང་བ་མྱི་འགལ་
ཏྱེ་དཔྱེར་ན། ཡུམ་ཤྱེར་ཕྱིན་གཅྱིག་པུ་ལ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ཀའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྱུང་བ་དང་། ཤྱེར་སྱིང་གྱི་ཐུབ་པ་
གཙོ་འཁྱོར་ལྔ་པ་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དབང་
དང་། ལྷ་བསྱོམ་པ་དང་དྱེའྱི་སྔགས་བཟླས་པ་སྱོགས་དང་དཀྱིལ་འཁྱོར་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་གའྱི་བ་བ་མྱེད་པ་
དང་། ཡྱོད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བས་ནས། མདྱོ་སྱེ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་རྣམས་རྱིགས་པས་དཔྱད་དྱེ་
མ་འཆྱོལ་བར་སྨྲྱོས་ཤྱིག་ཏྱེ་སྨྲ་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་ལ། 
ཁྱད་པར་མྱེད་པ་ཐྱེག་པ་རྱིམ་པ་དགུའྱི་ལྟ་བ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་དགག ཁྱད་པར་ཡྱོད་པ་རྒྱུ་སྱེ་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་
པ་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པ་དགག་པའྱོ། ། 
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༼༡༡༤༽ 
དང་པྱོ་ལ། ཁྱད་པར་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་དགག ཁྱད་པར་ཅན་ཐྱེག་པ་རྱིམ་དགུ་ྱིད་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། གཞན་
གྱི་འདྱོད་པ་རགས་པ་བརྱོད་ནས་དགག་པ་མདྱོར་བསྟན། འདྱོད་པ་ཞྱིབ་མྱོར་བརྱོད་ནས་དགག་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྫྱོགས་ཆྱེན་པ་ལ་ལ། ཐྱེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་ཐ་དད་ཡྱོད་
དྱོ་ཅྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དགུ་པྱོ་དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། ན་ཐྱོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྟྱེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྱེ་གསུམ་
ཀྲྱི་ཡ་ཨུ་པ་ཡྱོ་ག་ཞྱེས་པ། བ་སྱོད་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་སྟྱེ། ཀྲྱི་ཡྱོག་སྱེ་གསུམ། བསྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡྱོ་ག རྫྱོགས་པ་
ཨ་ནུ་ཡྱོ་ག རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་སྟྱེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ། རྱེས་སུ་རྣལ་འབྱོར། ཤྱིན་
ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཏྱེ་བསྱེད་རྫྱོགས་སྱེ་གསུམ། དང་པྱོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་བརྒྱད་ཟྱེར། ཕྱི་མ་ལ་རྒྱུ་
འབྲས་ལས་འདས་པ་རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་འདྱི་དག་ནྱི། ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོ་ས་བ་དཔལ་
བརྱེགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། ཀྲྱི་ཡ་དྱོན་དམ་ཆྱོས་ྱིད་ལྟ། །ཀུན་
རྫྱོབ་རང་རྱིག་ཡྱོན་ཏན་ལྟ། །རྱིགས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁྱོར་སང་བ་ལ། །སྱེ་བྱོ་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པར་འདྱོད། །གྱིས་
ཀའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འདྱོད་པ་ནྱི། །ལྟ་སྱོད་གྱོང་འྱོག་རྱེས་སུ་མཐུན། །ཡྱོ་ག་དྱོན་དམ་རྣམ་དག་པའྱི། །ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ། །རྱོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ལྷར་སང་བ། །དྱེ་ཕྱིར་སྱེ་བྱོ་ལྷར་མཐྱོང་འཁྲུལ། །མ་ཧཱ་ཡྱོ་ག་དྱོན་དམ་
དུ། །རང་རྱིག་གྱིས་མྱེད་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད། །རྱོགས་པའྱི་ཆྱོ་འཕྲུལ་དྲུག་སྱོགས་པའྱི། །ལྷར་སང་བ་ལས་འཁྱོར་བ་
མྱེད། །ཨ་ནུ་ཡྱོ་ག་དྱོན་དམ་དུ། །བདྱེ་ཆྱེན་རྱོགས་པའྱི་རྱིགས་བཙལ་བས། །ཀུན་རྫྱོབ་ལྷའྱི་ 
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༼༡༡༥༽ 
དཀྱིལ་འཁྱོར་སང་། །དྱེ་ཕྱིར་སྱེ་བྱོས་བཏགས་པ་འཁྲུལ། །ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་བདྱེན་གྱིས་བྲལ། །ཐམས་ཅད་རང་
འབྱུང་རང་སང་བའྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་མཐའ་གསུམ་བྲལ་བ་ལ། །བཏགས་པ་གྱིས་པྱོ་གདྱོད་ནས་མྱེད། །དྱེ་ཕྱིར་
གསྱེར་ལ་གསྱེར་མཐྱོང་ལྟར། །ཇྱི་བཞྱིན་མ་ནྱོར་བདྱེན་མཐྱོང་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལྟ་བའྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འདྲ་
བ་དགུར་བཤད་པ་དྱེ་དག་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་སྱོས་བྲལ་
རྱོགས་མ་རྱོགས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱོད་མྱོད་ཀྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསང་སྔགས་ལ་ཐྱོས་
བསམ་གྱིས་སྱོ་འདྱོགས་གཅྱོད་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་སྱོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྱོས་པ་གཅྱོད་པའྱི་ལྟ་བ་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་ཡྱོད་ན་ནྱི། ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་གའྱི་ལྟ་བ་དྱེ་
སྱོས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ངྱེད་ཀྱི་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་གའྱི་ལྟ་བ་དྱེ་སྱོས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནྱོ་
ཞྱེ་ན་ལྟ་བ་དྱེ་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་ཚིག་གྱིས་བཤད་པས་གྱོ་བའྱི་ཐྱོས་པ་དང་བསམ་
པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ནྱོ། །འྱོན་ཀང་སྱོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་རྱོགས་པ་ཡྱི་ཐབས་ལ་གསང་
སྔགས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏྱེ། ཕར་ཕྱིན་པས་ནྱི། དཔྱེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སྱོགས་པའྱི་སྱོ་ནས་ཇྱི་ཙམ་བཤད་
ཀང་སྦྱྱོར་ལམ་མ་སྱེས་བར་དུ་གསལ་སང་མྱི་འབྱུང་ལ། གསང་སྔགས་པས་ནྱི། དབང་དང་བྱིན་རླབས་ལ་
སྱོགས་པ་མན་ངག་བརྱེན་ནས། ལས་དང་པྱོ་པ་ལ་ཡང་གསལ་སང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། འདྱི་ནྱི་བྱིན་
རླབས་རྱིམ་པའྱི་ཕྱིར། །ཀུན་མཁྱྱེན་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ལྟ་བུ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །སྱོམ་པས་མས་མྱོང་གྱི་ལྟ་
བ་ནྱི། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་སྔགས་ལྷག་པར་ཁས་ལྱེན་ 
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༼༡༡༦༽ 
དགྱོས་ཏྱེ། གཞན་དུ་ན་ལྟ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་ཡང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ། འདྱོད་
ན་དྱེ་བསྱོམ་ལྱེགས་ཀང་དབུ་མའྱི་སྱོམ་ལས་འདའ་བ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདྱོད་ན། ངྱེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེད་པྱོ་ནྱི་
ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་ལམ་འབྲས་ལས་དབང་བཞྱི་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལྟ་བ་བཞྱི་བཤད་ཅྱིང་། སྱོ་
འདྱོགས་གཅྱོད་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་དུག་ཅན་དུ་བཤད་དྱོ། །འྱོ་ན་སྱོས་བྲལ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱེད་ཅྱེས་པ་དང་འགལ་
ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེས་ན་སྱོས་བྲལ་མྱེད་དགག་གྱི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །འདྱི་དག་ཀང་ཁྱོ་བྱོའ་ིབླ་མ་ཁྱོ་ནའྱི་ལྱེགས་པར་
བཤད་པའྱོ། །གྱིས་པ། གཞན་གྱི་འདྱོད་པ་ཞྱིབ་མྱོར་བརྱོད་ནས་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འདྱོད་པ་
བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དབུ་མ་དང་། བ་རྒྱུད་ཀྱི་དྱོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་ཀང་
ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྱོད་པའྱི་ཚུལ། དབུ་མ་དང་རྒྱུད་སྱེ་གསུམ་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྱོད་པའྱི་ཚུལ་
ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྱིང་མ་བ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་འཇྱོག་ཚུལ་ནྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ཇྱི་ལྟར་སང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། 
དྱོན་དམ་ཡྱོད་པ་དང་མྱེད་པ་དང་། གྱིས་ཀ་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་སྱོས་བྲལ་
ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ནྱི་འཇམ་དབངས་ལ་སྱོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་
གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཡྱིན་ལ། དྱོན་དམ་དབུ་མ་དང་མཚུངས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫྱོབ་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ནྱི་རྣམ་སང་ལ་སྱོགས་པ་རྱིགས་ལྔའྱི་རྒྱལ་བར་
སང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིཀུན་རྫྱོབ་ནྱི་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ་དྱེ་དགག་
པ་ལ། ལྟ་སྱོམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པས་ 
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༼༡༡༧༽ 
མདྱོར་བསྟན། སང་བ་ལྷར་བསྱོམ་པ་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱས་པར་བཤད། ལྟ་བའྱི་ཡུལ་ཀུན་རྫྱོབ་ཏུ་འཁྲུལ་བར་
བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ལྟ་བ་དང་། སྱོམ་པ་དང་། སྱོད་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པས། ལྟ་ཐྱོག་
ནས་སྱོམ། སྱོམ་པ་དྱེའྱི་ངང་ནས་སྱོད་པ་བྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། སྱོམ་པ་ཐབས་དང་། ལྟ་བ་ཤྱེས་རབ་དང་། སྱོད་
པ་དྱེ་གྱིས་བསྱེས་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་པ་མ་ཤྱེས་པས། འདྱི་འདྲའྱི་དབྱེ་བ་བས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ནྱོ། 
གྱིས་པ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིར་སང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་སུ་ཆུག་ཀང་དྱེ་ལྟར་རྱོགས་པ་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པས་མདྱོར་
བསྟན། དྱེར་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་མྱེད་པར་བསྟན་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འདྱིའྱི་འཐད་པ་བཤད་
ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག་སྟྱེ། རྱིགས་གསུམ་དང་ལྔ་ལ་སྱོགས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་སྱོམ་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྱེ་ཡང་སྔ་མ་ནྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ལ་དམྱིགས་པ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་དྱོན་དམ་ལ་དམྱིགས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཆ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས། སྱོམ་པ་ཀུན་རྫྱོབ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། ལྟ་བ་
དྱོན་དམ་ལ་དམྱིགས་པས་འགལ་བ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྱོན་བསྱོམ་པ་
མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་བྲྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྱོམ་པ་ལྟ་བུ་སྱོམ་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ཏྱེ། 
འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་མ་རྱོགས་སྱོ། །གྱིས་པ་ལ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་དུ་སང་བ་ལྷར་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན། ལྷའྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་ཚུལ་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ཡང་སང་བའྱི་ལྡྱོག་པ་དང་། ལྷའྱི་ལྡྱོག་པ་སྱོ་སྱོར་ཕྱེད་
དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བ་སྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུམ་ཀར་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་སང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་
མྱེད་པས། རྱིགས་གསུམ་དང་རྱིགས་ལྔར་ལྟ་བ་མྱི་འཐད་དྱོ། ། 



116  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༡༨༽ 
འདྱི་ནྱི་གཙང་ནག་པའྱི་སླྱོབ་མ་ཇྱོ་སས་རྱོ་རྱེ་འྱོད་ཅྱེས་པ་དྱེས། ཀྲྱི་ཡ་པུ་ཏྱི་ཀ་ར་ལ། །ཀུན་རྫྱོབ་རྱིགས་གསུམ་
དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི། །རང་བཞྱིན་ྱིད་དུ་བརག་བ་སྟྱེ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་འགྱོག་པའྱོ། །འྱོན་ཀང་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་ནྱི། 
མདུན་དུ་རྱིགས་གསུམ་གྱི་བྲྱིས་སྐུ་ལྷ་རུ་བསྱོམས་ནས་ཀང་དྱེ་ལས་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ནས་སྨྱུང་
གནས་ལ་སྱོགས་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་། ཁྲུས་ལ་སྱོགས་པ་གཙང་སྦྲ་ཡྱིས་མདུན་གྱི་སངས་རྒྱས་མྱེས་ནས་
དངྱོས་གྲུབ་གནང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་བྲྱིས་སྐུ་དང་། རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལྷ་བསྱོམས་ནས་བདག་དང་
མདུན་གྱི་སངས་རྒྱས་གྱོགས་པྱོ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་དངྱོས་གྲུབ་ལྱེན་ནྱོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་ནྱི་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་བྲྱིས་
སྐུ་ལ་དམྱིགས་པ་གསལ་བའྱི་རྐྱྱེན་ཙམ་བས་ནས་ནྱི། གཙོ་བྱོར་རང་ྱིད་དམ་ཚིག་སྱེམས་དཔའ་ལ། ཏྱིང་ངྱེ་
འཛིན་དང་། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱའྱི་མཐུས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་སན་དྲངས་ནས་གཞུག་པ་དང་། བཅྱིང་བ་དང་། 
དབང་དུ་བ་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཏྱེ་ཇྱི་སྱིད་ཕག་རྒྱ་མ་བཀྲྱོལ་བ་དྱེའྱི་བར་དུ་རང་གྱི་ལུས་ལ་བཞུགས་ཤྱིང་། ཕག་
རྒྱ་བཀྲྱོལ་ནས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དྱེ་རང་གྱི་ལུས་ལས་ཐྱོན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ཤྱིང་། 
དྱེ་ནས་རང་ྱིད་ཐ་མལ་དུ་གྱུར་ཏྱོ། །འདྱི་དག་གྱི་ནྱི་ལུང་སྦྱྱོར་རྣམས་ཡྱི་གྱེ་མང་གྱིས་དྱོགས་པས་ར་བར་བཞག་
ཅྱིང་མ་བྲྱིས་ལ། འདྱིར་ཅུང་ཟད་བཀྱོད་ན། གུར་གྱི་འགྱེལ་པ་ལས། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་བ་བ་ནྱི། ཕྱི་རྱོལ་
བརྡུངས་མ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ལྷར་དམྱིགས་པ་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་སྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ལྷུར་ལྱེན་པའྱོ། །བ་བའྱི་
སྦྱྱོར་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་བདག་ལས་ཕྱི་རྱོལ་ཏུ་དམྱིགས་པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། དག་ནག་གྱི་འགྱེལ་པར། བ་བ་དང་
སྱོད་པའྱི་ལུགས་ལའང་། བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོར་རྱེས་སུ་མྱི་འཇུག་སྟྱེ། དྱེ་ 
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༼༡༡༩༽ 
དག་གྱི་བརག་པ་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེར་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རས་བྲྱིས་ལ་སྱོགས་པར་རྱོགས་པ་ལྷའྱི་སྟྱོབས་
ཀྱིས་དངྱོས་གྲུབ་རྫྱོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་ཁྱད་པར་འདྱི་ཡྱོད་དྱེ། རང་གྱི་ལྷའྱི་རྣལ་
འབྱོར་གྱིས་རས་བྲྱིས་ལ་སྱོགས་པར་གཏྱོགས་པའྱི་ལྷ་ལ་དམྱིགས་ནས་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། འྱོད་ཟྱེར་ཅན་གྱི་རྱོག་པ་ལས། བདག་ྱིད་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་གཟུགས་པདྨའྱི་ལྟྱེ་
བར་སྱེང་ལྡྱེང་གྱི་ཁྱི་ལ་རྱོ་རྱེའྱི་སྱིལ་མྱོ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས་པ། གསྱེར་གྱི་མདྱོག་ཅན་བང་ཆུབ་མཆྱོག་གྱི་ཕག་
རྒྱ་ཅན་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་སྱོམས་པར་བཞུགས་པ། རལ་པའྱི་དབུ་རྒྱན་འཆང་ཞྱིང་ཞྱི་བ། ཡྱི་གྱེ་མྱཾ་ྱིད་ཀྱིས་
བརྱོད་པའྱི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའྱོ། །དྱེ་ནས་མདུན་དུ་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་ཅན་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལས་བྱུང་
བའྱི་འྱོད་ཟྱེར་ཅན་ནམ། ཨོཾ་མཱ་རྱི་ཙྱཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྱེས་བ་བས་གསྱེར་གྱི་མདྱོག་ཅན་སྐུད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཁབ་
འཛིན་པའྱི་ཕག་གྱིས་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དང་མྱིག་ཡང་དག་པར་དྲུབས་པ་མདུན་དུ་བསམ་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་
པ་དང་། རྱོག་པ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། དྱོན་དམ་སྱོས་བྲལ་སྟྱོང་པའྱི་ངང་ྱིད་ལས། །ཀུན་རྫྱོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་
སྐུར་གནས་པ། །རྱེ་འབངས་ཚུལ་གྱིས་དད་པ་རབ་བསྱོམས་ནས། །དངྱོས་གྲུབ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །ཞྱེས་པ་དང་། བླྱོ་གྱོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། དྱོན་དམ་རྣམ་དག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པྱོ་ལས། །སྒྱུ་
མའྱི་སྐུར་སྟྱོན་གྱོགས་པྱོའ་ིཚུལ་དུ་བསྱོམ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ྱིད་སང་བ་ལས་ཕག་རྒྱ་གང་དང་གང་ནས་
བྱུང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་ྱིད་དུ་བཀྲྱོལ་ཏྱེ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་གཤྱེགས་སུ་གསྱོལ། གཞན་དུ་ན་ལྷ་ལ་བརས་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་དུ་ནྱི། དག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་བཤད་དྱེ། དག་
པ་གསུམ་ནྱི་ 
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༼༡༢༠༽ 
དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་དག་པ། ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིདག་པ། རང་རྱིག་པའྱི་དག་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་དང་པྱོ་རྱོགས་བྱེད་ལྟ་བའྱི་དག་
པ། གྱིས་པ་བསྱེད་རྱིམ་གྱི་དག་པ། གསུམ་པ་རྫྱོགས་རྱིམ་གྱི་དག་པ་ཞྱེས་འཆད་དྱོ། །དྱེ་སད་དུ་ཡང་། ཀྱེ་
རྱོར་ལས། ངྱེས་པར་དངྱོས་པྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དག་པ་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་བརྱོད། །ཕྱི་ནས་རྱེ་རྱེའྱི་དབྱེ་བ་
ཡྱིས། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བརྱོད་པར་བ། །རང་རྱིག་བདག་ྱིད་དག་པ་ྱིད། །དག་པ་གཞན་གྱིས་རྣམ་གྱོལ་
མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྱིར་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་དག་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་
སྟྱོང་པའྱོ། །ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིདག་པ་ནྱི། ཆྱོས་ཅན་སྱོ་སྱོ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ཆྱོས་ྱིད་ལྷ་སྱོ་སྱོར་ངྱོ་འཕྱོད་པའྱོ། །རང་
རྱིག་པའྱི་དག་པ་ནྱི། དྱེ་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་སུ་ངྱོ་འཕྱོད་པའྱོ། །འདྱིར་གྱོ་ཊྱིཀ་པ། ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་
སང་བ་ལྷར་བསྱོམ་པ་དྱེ་ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིདག་པར་འདྱོད་པ་ནྱི། ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་ལྡྱོག་པ་དང་ལྷའྱི་ལྡྱོག་པ་མ་ཕྱེད་པས་
གཞུང་འདྱིའྱི་ཕྱོགས་སྔའྱོ། །འདྱིའྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་དང་མན་ངག་རྣམས་དབང་མ་ཐྱོབ་པ་ལ་བཤད་དུ་མྱི་རུང་
བས་དབང་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྱི་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་ལས་ལྱེགས་པར་དྲྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་གདམས་
པའྱོ། །གྱིས་པ། ལྷའྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་ཚུལ་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ཡང་སང་བའྱི་ལྡྱོག་པ་དང་། ལྷའྱི་ལྡྱོག་པ་ཕྱེད་
དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ལ། བ་རྒྱུད་ཀྱི་སང་བ་ལྷར་བསྱོམ་པ་སྱིར་དགག ཁྱད་པར་རྱིགས་ལྔར་གནས་པ་དགག 
སང་བ་ཙམ་རང་སྱོར་འཇྱོག་པ་དང་། བྲྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྱོམ་པའྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་བ་
བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་རུ་གནས་པ་བདྱེན་ན་ནྱི། དྱེའྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་
པ་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་ཟས་གཅྱོད་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་ག་ལ་འཐད་དྱེ། འདྱི་ལྟར་གཙང་སྦྲ་ནྱི། ལྷ་གཙང་ 
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༼༡༢༡༽ 
ཞྱིང་བདག་ྱིད་མྱི་གཙང་བར་བརགས་ནས། རང་གྱི་མྱི་གཙང་བས་ལྷ་ལ་མྱི་གནྱོད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ཞྱིང་། དཀའ་
ཐུབ་ཀང་དྱེ་དང་འདྲ་བར། རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་གདུང་བས་སྱིག་པ་སྦྱང་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ལ། བདག་ྱིད་ལྷ་ཡྱིན་ན་ལྷ་
ལ་གཙང་བ་དང་མྱི་གཙང་བའྱི་དབྱེ་བ་མྱེད་ཅྱིང་། ལྷ་རྣམས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། སྔ་
འགྱུར་བ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་ལྟ་བ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་མཐུན་ཞྱིང་། སྱོད་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་
བཞྱིན་དུ་དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། འདྱི་ཡང་དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། སྱོད་རྒྱུད་འདྱི་ནྱི། 
ཕྱིའྱི་བ་བ་དང་། ནང་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ཀ་ཆ་མམ་དུ་སྱོད་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། ལྷ་མྱི་
སྱོམ་པའྱི་གནས་སབས་རྱེས་འགའ་གཙང་སྦྲ་སྱོད་མྱོད་ཀྱི། ཕལ་ཆྱེར་ཅྱི་བདྱེར་སྱོད་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་སད་
དུ་ཡང་། སྱོལ་མ་རལ་པ་གྱེན་བརྫྱེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། གྱོགས་པྱོ་དག་མདྱོར་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་དང་མྱི་འབྲལ་
ཞྱིང་། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་ལྷག་པར་མྱོས་པས་མཆྱོག་ཏུ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་སྱོན་མྱེད་
པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་རག་ཏུ་མངྱོན་པར་བརྱོན་པས་ནྱི། ངའྱི་སྔགས་ཀྱི་ལྱེའུ་རབ་འབམས་མཐའ་ཡས་ཤྱིང་རད་དུ་
བྱུང་བ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱོད་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་སང་ལ་སྱོགས་པ་རྱིགས་ལྔའྱི་དྱོན་གྲུབ་ནའང་ཐ་སད་
བཏགས་པ་མྱེད་དྱེ། དྱོན་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་གསུངས་པའྱི་སྱིང་པྱོའ་ིདཀྱིལ་
འཁྱོར་ལ་རྣམ་སང་། རྱིན་ཆྱེན་ཏྱོག མྱེ་ཏྱོག་ཀུན་རྒྱས། འྱོད་དཔག་མྱེད། མྱི་འཁྲུགས་པ་སྟྱེ་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔར་
བཤད་པ་ལྟ་བུའྱོ། །ཐ་ 
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༼༡༢༢༽ 
སད་མྱེད་པ་ནྱི་མྱི་བསྱོད་པ་དང་། དྱོན་གྲུབ་སྱོགས་ཀྱི་ཐ་སད་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕག་རྒྱ་དང་། སྐུ་
མདྱོག་དང་། རྣམ་གཞག་རྣམས་ཀང་རྣལ་འབྱོར་གྱོང་མ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་དུ་སྱོད་རྒྱུད་འདྱིར་མ་གསུངས་
ཏྱེ། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་སྱོགས་པ་རྣམ་སང་ལ་སྱོགས་པར་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་རྣམ་བཤད་
མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། ཀུ་མཱ་ར་གྱིས་ནྱི་ངན་སྱོང་སྦྱྱོང་རྒྱུད་སྱོད་རྒྱུད་དུ་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། རྱེ་
བཙུན་གྱི་གཞན་ཕན་སྱི་ཆྱིངས་སུ་དྱེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་དང་། སྱིར་ཡང་དྱེ་སྱོད་རྒྱུད་དུ་འཆད་པའྱི་
ཚད་ལྡན་སུ་ཡང་མྱེད་པ་དང་། དྱེར་མ་ཟད། སྦྱྱོང་རྒྱུད་ྱིད་ལས། ཛྱཿཧྃ་བྱཾ་ཧྱོྱཿཐུགས་རྱེའྱི་བདག །ཚུར་
གཤྱེགས་ཞྱེས་ནྱི་བརྱོད་ནས་ཀང་། །གསང་བའྱི་བཅྱིང་བ་བཅྱིངས་ནས་ནྱི། །མཛུབ་གྱིས་ལགས་ཀྱུའྱི་ཚུལ་དུ་
བ། །ཞྱེས་པས་ཡྱེ་ཤྱེས་པ་ཞུགས་པར་བཤད་པས་སྱོ། །ས་གདྱོང་པ་ཕྱོགས་སྔ་མས། སྦྱྱོང་རྒྱུད་སྱོད་རྒྱུད་དུ་
ཁས་བླངས་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་ཤྱེས་བྱེད་མྱི་སང་ངྱོ་། །རྣམ་མཛད་པ་སྤྱོས་ཁང་པ་དང་། གྱོ་བྱོ་གྱིས་ལ་
ནྱི། སྱོད་རྒྱུད་ལས་རྱིགས་ལྔའྱི་དྱོན་གྲུབ་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་འཆད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གྱོ །གསུམ་པ། སང་བ་རང་སྱོར་
འཇྱོག་པ་དང་བྲྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྱོམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འྱོན་ཀང་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་པྱོའ་ིལུགས་ཀྱི་ཀུན་རྫྱོབ་
ཀྱི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐ་མལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པར་བས་ཀྱི་ལྷ་རུ་སང་བ་མྱེད་
དྱོ། །བྲྱིས་སྐུ་དང་བདག་ྱིད་ལྷར་བསྱོམ་པ་ནྱི། བསྱེད་ཆྱོག་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ལྷ་རུ་
བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི་ཀུན་རྫྱོབ་དྱེ་ྱིད་ལྷར་བསྱོམ་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། དྱེ་ཡང་བྲྱིས་སྐུ་དང་བདག་ྱིད་སྟྱོང་པར་སྦྱངས་
ནས་ཡྱེ་ཤྱེས་ྱིད་ལྷར་བསྱོམ་པ་སྟྱེ། འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་མ་རྱོགས་སྱོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་སྱེ་ལས་ནྱི་ 
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༼༡༢༣༽ 
ཀུན་རྫྱོབ་ཐ་མལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་འདྱི་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། སྦྱང་གཞྱི་
ཕུང་ཁམས་སྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་ཆྱོས་ྱིད་དང་། སྦྱྱོང་བྱེད་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁྱོར་ངྱོ་སྱོད་པ་དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱས་པ་ལ་རྱིགས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་གངས་མྱེད་པ་དང་། བསྡུ་ན་རྱིགས་བརྒྱ་དང་། སྱོགས་པས་རྱིགས་ལྔ་དང་། དྱེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་
པར་བྱེད་པ་རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱིགས་སྟྱེ་དྲུག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་དང་། དྱེ་ཡང་བསྡུ་ན་
ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུའང་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཏྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། ཐུགས་ཀྱི་བདག་པྱོའ་ིརྱིགས་གཅྱིག་
ྱིད། །ཅྱེས་དང་། རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ལས། །རྱིགས་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརྱོད། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་པ་ལྔ་ྱིད་
ཀང་། །ཞྱེས་དང་། རྱིགས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་རྱིགས་ནྱི་དུ་མ་རྣམས། །དྱེ་རྣམས་རྱིགས་ལ་རྱིགས་ནྱི་རྣམ་པ་
བརྒྱ། །དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་ཕག་རྱིགས་ཆྱེན་རྣམས། །བྱེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་གངས་ནྱི་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་
དང་། ཟླ་གསང་ཐྱིག་ལྱེ་ལས། རྱིགས་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱར་བསྟན་ཏྱེ། །མདྱོ་རུ་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ། །ལུས་དང་ངག་
དང་ཡྱིད་སྦྱྱོར་བས། །གསུམ་དུ་ཡང་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། དུས་འཁྱོར་ལས། རྱིགས་
གསུམ་དང་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་ྱིད། །རང་བཞྱིན་གཅྱིག་དང་བརྒྱ་ཡྱི་རྱིགས། །ཞྱེས་གསུངས། སྱོ་སྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་
སྱོད་བསྡུས་ལས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིགས་ལྔ། ཡུམ་བཞྱི། སའྱི་སྱིང་པྱོ། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་
པྱོ། །འཇྱིག་རྱེན་དབང་ཕྱུག སྱིབ་པ་རྣམ་སྱེལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྔ། གཟུགས་རྱོ་རྱེ་མ་ནས། རྱེག་བ་རྱོ་རྱེ་
མའྱི་བར་ལྷ་མྱོ་ལྔ་སྟྱེ་བཅུ་དགུ་པྱོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བས་དགུ་བཅུ་ར་ལྔ། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མྱོང་དུ་བྱིན་གྱིས་
རླྱོབ་བྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་སྟྱེ་བརྒྱ་ཐམ་པའྱོ། །དྱེ་དག་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། གཟུགས་ལ་དབྱིབས་ཀྱི་དང་། 
རྣམ་པའྱི་དང་། ཁ་དྱོག་གྱི་དང་། སང་བའྱི་ 
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༼༡༢༤༽ 
དང་། རང་རྱིག་པ་ཙམ་གྱི་གཟུགས་ཏྱེ་ལྔ། ཚོར་བ་ལ་འདུས་པ་དང་། མཁྱིས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང་། 
བད་ཀན་དང་རླུང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང་། བདྱེ་སྡུག་བཏང་སྱོམས་གསུམ་གྱི་ཚོར་བ་སྟྱེ་ལྔའྱོ། །འདུ་ཤྱེས་
ལ་རྐང་གྱིས་པའྱི་དང་། རྐང་བཞྱི་པའྱི་དང་། རྐང་མྱེད་པའྱི་དང་། རྐང་མང་གྱི་དང་། མྱི་གཡྱོ་ཞྱིང་མྱི་འགྱུར་
བའྱི་འདུ་ཤྱེས་སྟྱེ་ལྔའྱོ། །འདུ་བྱེད་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་གཅྱིག་དང་། ཐར་པའྱི་
འདུ་བྱེད་དྱེ་ལྔའྱོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ། མྱིག་ནས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྱི་བར་ལྔའྱོ། །སའྱི་ཁམས་ལ། སྐྲ་
དང་རུས་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཚོགས། སྤུ་དང་སྱེན་མྱོའ་ིཚོགས་དང་། སྱོ་དང་ལྤགས་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཚོགས་
དང་། རྒྱུས་པ་དང་རྱིབས་མ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཚོགས་དང་། དྲྱི་མ་དང་རྒྱུ་མ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཚོགས་ལྔའམ། ཡང་
ན་གྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་སྟྱེ་ལྔའྱོ། །སྦྱང་གཞྱི་ཆུ་ལ། བད་ཀན་དང་། གཅྱིན་དང་། རྔུལ་དང་། ཁག་དང་། ཁ་ཆུ་དང་
ལྔའྱོ། །སྦྱང་གཞྱི་མྱེ་ལ། སྱིང་ག་དང་། མགྱོ་བྱོ་དང་། ལྟྱེ་བ་དང་། ཡན་ལག་ཀུན་དང་། ལྟྱོ་བའྱི་དྲྱོད་དྱེ་
ལྔའྱོ། །རླུང་ལ། སྱོག་དང་། ཁྱབ་བྱེད་དང་། ཐུར་སྱེལ་དང་། གྱེན་རྒྱུ་དང་། མམ་གནས་རྣམས་སྱོ། །ས་སྱིང་
གྱི་སྦྱང་གཞྱི་མྱིག་ལ། མྱིག་དབང་དང་། མྱིག་འབྲས་དཀར་པྱོ་དང་། མྱིག་ཟུར་དང་། མྱི་གཡྱོ་བ་དང་། 
གཟུགས་གསུམ་འཛིན་པ་དང་ལྔའྱོ། །རྣ་བ་ལ། རྣ་བའྱི་དབང་པྱོ་དང་། ས་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། རྣ་བའྱི་བུ་ག་
དང་། རྣ་བའྱི་ར་བ་དང་། རྣ་བའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་སྱོ། །ས་ལ་སའྱི་དབང་པྱོ་དང་། ནང་གྱི་དབུས་དང་། དྲྱི་
གསུམ་འཛིན་པ་དང་། བུ་ག་དང་། སའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་སྱོ། །ལྱེ་ལ་ལྱེ་དབང་དང་། ར་བ་དང་། རྱེ་མྱོ་དང་། རྱོ་
གསུམ་འཛིན་ 
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༼༡༢༥༽ 
པ་དང་། ལྱེའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་སྱོ། །ལུས་ལ། ལུས་དབང་དང་། རུས་པ་དང་། ཤ་དང་། ལྤགས་པ་དང་། རྱེག་
བ་གསུམ་འཛིན་པ་རྣམས་སྱོ། །གཟུགས་རྱོ་རྱེ་མའྱི་སྦྱང་གཞྱི་གཟུགས་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་དང་། འགྱིང་
ཞྱིང་རྱོལ་བའྱི་གཟུགས་དང་། ཆགས་པའྱི་གཟུགས་དང་། ཡྱིད་དུ་འྱོང་མྱི་འྱོང་བར་མའྱི་གཟུགས་དང་། བ་བ་
སྒྲུབ་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་སྱོ། །ས་ལ། རྣ་བའྱི་ནང་གྱི་དང་། ཆུ་ཀླུང་སྱོགས་ཀྱི་དང་། ལྱེ་རྐན་གྱི་དང་། ནགས་
ཚལ་དང་རྫ་ར་ལ་སྱོགས་པའྱི་ས་རྣམས་དང་། ཡྱི་གྱེ་ཧྃ་གྱི་ཞྱི་དྲག་གྱི་ས་རྣམས་སྱོ། །དྲྱི་ལ། དྲྱི་སྱི་དང་། ཡན་
ལག་གྱི་དྲྱི་དང་། དྲྱི་གསུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱི་དྲྱི་དང་། རྱོའ་ིདྲྱི་དང་། དྲྱི་མྱི་ཟད་པ་རྣམས་སྱོ། རྱོ་ལ་མངར་བ་དང་། 
བས་བ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཚ་སྐྱུར་དང་། ཁ་བ། རྱེག་བ་ལ། སྟན་གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་དང་། འཁྱུད་པའྱི་དང་། 
འྱོ་བྱེད་པའྱི་དང་། རྔུབ་པའྱི་དང་། དབང་པྱོ་གྱིས་སྦྱྱོར་བའྱི་རྱེག་བ་རྣམས་སྱོ། །དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། ཕུང་
ཁམས་སྱོ་དྲུག ཐྱོད་པ་དུམ་བུ་བཅུ་གྱིས། སྱོ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས། སྱེན་མྱོ་ྱི་ཤུ་སྟྱེ། སྦྱང་གཞྱི་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་
དབྱེ་བས་རྱིགས་བརྒྱའྱོ། །འཕགས་པ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་ནྱི། རྱིགས་ལྔ་པྱོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བས་ྱེར་ལྔ་དྱེ་
ལྷ་མྱོ་བཞྱིས་བསྒྱུར་བས་བརྒྱ་ཐམ་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །རྱིང་མ་བ་ནྱི། བུདྡྷ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་གྱིས། ཁག་
འཐུང་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་དང་བརྒྱ་ཐམ་པའྱོ་ཞྱེས་འདྱོད་དྱེ། འྱོ་ན་སྦྱང་གཞྱིའྱི་དབྱེ་བས་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱར་
འཇྱོག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། གཅྱིག་ལ་དཔྱེར་མཚོན་ན། གཟུགས་ལ་ཀུན་བརགས། རྣམ་བརགས། ཆྱོས་ྱིད་
གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས། གནས་སབས་ཀྱི་སྦྱང་གཞྱི་ནྱི། རྣམ་བརགས་ཀྱི་གཟུགས་ཏྱེ། མཚན་གཞྱི་ནྱི་གཟུགས་སུ་
སང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་གྱོ ། 
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༼༡༢༦༽ 
སྦྱང་བ་ནྱི་ཀུན་བརགས་པའྱི་གཟུགས་ཏྱེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྱོ། །སྦྱྱོང་བྱེད་ནྱི་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་རྣམ་པར་དག་པ། གཟུགས་སྱོགས་ཆྱོས་ཅན་སྱོ་སྱོ་དང་འབྲྱེལ་བ་དྱེ་ལ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་
ཞྱེས་བ། གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་འབྲས་དུས་ཀྱི་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ཞྱེས་བ། དྱེའྱི་ཚེ་ན་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་
ཆྱོས་ཅན་སྱོ་སྱོ་བ་རྣམས་དག་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ་ནྱི། ཆྱོས་ཅན་གྱི་སྱོ་ནས་རྱིགས་བརྒྱར་དབྱེ་བ་མྱེད་པས། སྐུ་
གསུམ་དང་། ལྔ་དང་། གཅྱིག་པུར་བསྡུ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱི་རྱིགས་གསུམ་དང་། ལྔ་དང་གཅྱིག་ྱིད་དྱོ། །སབས་
འདྱིར་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར། མ་དག་པའྱི་ཕུང་པྱོ་ལྷར་བསྱོམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་
དབང་གྱིས་བྱུང་བས་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་ཡྱིན་ལ། ལྷ་ནྱི་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་གྲུབ་པས། གནས་
ཚུལ་ལ་དྱོན་དམ་པའྱི་བདྱེན་པར་གཞག་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ། མདྱོ་རྒྱུད་ལ་ལྱེགས་པར་མ་
སྦྱངས་ཤྱིང་། ངྱེས་དྱོན་གྱི་ཆྱོས་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་དག ལུས་དཀྱིལ་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མ་
དག་པའྱི་ལུས་འདྱི་ལྷར་སྱོམ་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་དང་། ཡང་། ཕུང་པྱོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་
ྱིད། །ཅྱེས་པ་འགལ་ལྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་སད་ཅྱེས་སྨྲ་བ་དྱེ་ལ། འདྱི་སད་ཅྱེས་བརྱོད་པར་བ་སྟྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་
དག་ཁྱྱེད་ཀྱིས་མ་ཐྱོས་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་འདྱི་སྦྱྱིན་གྱིས་དྲན་པ་རྣལ་དུ་ཕྱོབས་ལ་ྱོན་ཅྱིག མ་དག་པའྱི་ལུས་
སངས་རྒྱས་སུ་སྱོམ་པ་ནྱི། སང་པྱོ་རྒྱལ་པྱོར་རླྱོམ་པ་ལྟར་དྱོན་མྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་མཛད་
པའྱི་འགྱེལ་ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་ལས། འྱོན་ཏྱེ་སྱོམ་པ་གྱོམས་པའྱི་དབང་གྱིས། ཕུང་པྱོ་དང་ཁམས་དང་སྱེ་མཆྱེད་
ལ་སྱོགས་པ་དཀྱིལ་འཁྱོར་འཁྱོར་ལྱོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ 
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༼༡༢༧༽ 
ན་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཞྱེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་
ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་བརྱོད་པར་བའྱོ། །འདྱིར་བྱིས་པའྱི་སྱེ་བྱོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྱོད་པར་བ་བ་གང་
ཡྱིན་པ། གྱོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕུང་པྱོ་དང་། ཁམས་དང་། སྱེ་མཆྱེད་ལ་སྱོགས་པ་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཀྱི་འཁྱོར་
ལྱོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་ལ། དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་དྱེ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྱེ། གང་གྱི་ཕྱིར་བསྱོད་ནམས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་གལ་ཏྱེ་རྣལ་འབྱོར་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྱོད་ནམས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་མ་རྱོགས་པར། སྱོམ་པ་གྱོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕུང་པྱོ་དང་། 
ཁམས་དང་། སྱེ་མཆྱེད་ལ་སྱོགས་པ་དཀྱིལ་འཁྱོར་འཁྱོར་ལྱོའ་ིརྣམ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། རྣམ་པར་རྱོག་པའྱི་སྱོམ་
པའྱི་དབང་གྱིས། སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ན། དྱེའྱི་ཚེ་བསྱོད་ནམས་དམན་པ་གཞན་ཞྱིག་ང་ནྱི་རྒྱལ་
པྱོའ ྱོ། །ཞྱེས་སྱེམས་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ཡང་གྱོམས་པ་ལས་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་མ་རྱོགས་པར་རྒྱལ་པྱོར་
འགྱུར་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་མཐྱོང་བ་ཡང་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དྱེའྱི་ཕྱིར་རུལ་པའྱི་ལུས་འདྱི་ནྱི་ལྷའྱི་སྐུར་བརྱོད་པར་
མྱི་ནུས་ཏྱེ་སྱིང་པྱོ་མྱེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཡང་དྱེ་ྱིད་ལས། དྱེ་ལྟར་བརྱོད་པའྱི་རྱིམ་པས་བཅྱོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ཐྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ནའང་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཟབ་ཅྱིང་
རྒྱ་ཆྱེ་བའྱི་ཆྱོས་ཡྱོངས་སུ་བརགས་ནས་མྱི་འཛིན་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་སླད་དུ་བླ་མ་ཡྱོངས་སུ་བརགས་
ནས་མྱི་བསྟྱེན་ཏྱེ་རྱོངས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཆགས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པར་གྱུར་པ། སྱེ་བ་འདྱི་ྱིད་ལ་བདག་ཅག་
རྣམས་ཀྱི་རུལ་བའྱི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་པའྱི་བསམ་པ་རྐམ་ཆགས་ཅན་རྣམས་མྱི་དགྱེ་
བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་དང་ཕད་པ་དང་། བླ་མ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ 
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༼༡༢༨༽ 
མན་ངག་ལས་འདྱིར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སྱོགས་པའྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་དང་། གྱོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཤ་
རྣམས་ནྱི་བཟའ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པར་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་སྟྱེ། ཞྱེས་པ་ནས། སྦྱང་བ་མ་
བས་པ་དང་། རྒྱས་པ་མ་བས་པ་དང་། སྦར་བ་མ་བས་པ་དང་། བདུད་རྱིར་མ་བས་པའྱི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་
སྱོགས་པ་རྣམས་ཟ་བར་བྱེད་དྱོ། །བདུད་རྱི་ལྔ་པྱོ་དྱེ་རྣམས་ནྱི། ཟ་བ་པྱོ་དྱེ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་
སྟྱེར་བར་བྱེད་པ་སྱོགས་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་རྱོགས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་པ་ནས་གང་དག་
སྔགས་ཀྱི་སྟྱོབས་སམ། བསམ་གཏན་གྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་སྦྱང་བ་བས་པ་དང་། རྒྱས་པ་བས་པ་དང་། རབ་ཏུ་སྦར་
བར་བས་པ་དང་བདུད་རྱིར་བས་པའྱི་དུག་རྣམས་ནྱི་དུག་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆང་རྣམས་ནྱི་འྱོ་མར་འགྱུར་
བ་དང་། ཞྱེས་སྱོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱྱེད་རྣམས་ཀྱི་འདྱོད་པ་ངན་པ་དྱེ་ལྱེགས་པར་སུན་
ཕྱུང་ཟྱིན་པས། ད་ཕྱིན་ཆད་མཁས་པ་ལ་སྐྲག་ཤྱེས་པར་བས་ན་ལྱེགས་སྱོ། །གཞན་ཡང་སྱོད་པ་བསྡུས་པའྱི་
སྱོན་མ་ལས་ཀང་། ལུས་རྣམ་པར་དབྱེན་པ་ལ་ཡང་ལྷའྱི་གཟུགས་མྱེད་དྱེ། ལུས་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ངག་རྣམ་པར་དབྱེན་པ་ལ་ཡང་ལྷའྱི་རྣམ་པ་མྱེད་དྱེ། ས་རྣམས་ནྱི་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །སྱེམས་རྣམ་པར་དབྱེན་པ་མཐར་ཐུག་པ་དྱེར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྱོག་དང་ལྡན་པའྱི་
ལྷའྱི་སྐུའྱི་ངྱོ་བྱོར་རྱེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། སྱེམས་ནྱི་སང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཀུན་རྫྱོབ་
ལ་བརྱེན་ནས་གནས་པ་རྱེད་པར་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་བས་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཙམ་གྱིས་ལྷའྱི་ངྱོ་བྱོ་ྱིད་དུ་སྱེས་པ། སླྱོབ་
དཔྱོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས་རྱོགས་པར་བགྱི་བར་འཚལ་ལྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྱི་འདྱིར། འདྱི་ཡྱི་ལུང་རྱིགས་
མན་ངག་རྣམས། ། 
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༼༡༢༩༽ 
བླ་མའྱི་ཞལ་ལས་ལྱེགས་པར་དྲྱིས། །ཞྱེས་པ་དང་དྱོན་གཅྱིག་མྱོད། དྱེང་སང་ཁྱྱེད་ཅག་གྱི་བླ་མར་གགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་དྱེ་འདྲའྱི་ལྱེགས་བཤད་མྱི་འབྱུང་ངྱོ་། །འདྱིས་ནྱི་གྱོ་ཊྱིཀ་པ། བླ་མྱེད་ཀྱི་སབས་སུ། ཀུན་
རྫྱོབ་ཀྱི་སང་བ་ལྷར་བསྱོམ་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཁྱེགས་ཤྱིང་། དྱེ་ཁྱེགས་པ་ན། འབྲྱེལ་མྱེད་བཞྱིན་དུ་དྱེའྱི་
ཁ་ཕྱིར་འབྲང་བ་དག་གྱི་འདྱོད་པ་ཡང་ཁྱེགས་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་འཛེམས་མྱེད་པར། །མུན་སྤྲུལ་
གང་ཅྱིའང་རུང་སྨྲ་བ། །དྱེ་དག་ཀང་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །ཡང་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་
མར། རང་ྱིད་འཁྱོར་ལྱོ་བདྱེ་མཆྱོག་ཡྱིན་ནས་བསྱོམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡང་། སྱོམ་པ་པྱོའ་ིབླྱོ་ངྱོ་དབང་བཙན་
པར་བས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཞྱེན་པས་ཞུགས་པས་འབྲྱེལ་བས་མྱི་སླུ་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན་བུམ་འཛིན་རྱོག་
པའྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་བུམ་པ་རང་མཚན་དུ་ཞྱེན་ནས་ཞུགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་མཐར་བུམ་པ་རང་མཚན་འཇུག་
ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་གཅྱིག་སྱིད་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །རང་ྱིད་འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པར་ཁས་ལྱེན་པ་དྱེ་གྲུབ་མཐའ་འཇྱོག་པའྱི་
ཚེ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ལུང་དང་རྱིགས་པས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལྟར་ཁས་ལྱེན་པའྱི་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་རང་ྱིད་བླུན་
པྱོ་མངྱོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཡྱིན་ན་མ་གཏྱོགས། མྱི་ཆྱོས་བླ་མའྱི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་འདུལ་བ་
ལུང་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ། མདྱོ་རྒྱུད་ལ་མ་སྦྱངས་ཤྱིང་ཤྱེས་རབ་ཞན་པ། ཚུལ་
ཁྱིམས་འཆལ་བ། རང་གྱི་ཆྱོས་དང་། བླ་མ་མཐའ་དག་སྤངས་པས་མྱི་བཟད་པའྱི་གཡང་སར་ལྷུང་བ་ངྱོ་ཚ་དང་
ཁྱེལ་མྱེད་པ་དག འདྱི་སད་ཅྱེས་རྱོལ་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་ཆྱོས་རྱེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་པས། གཞྱི་གྲུབ་ན་ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ 
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༼༡༣༠༽ 
ཡྱིན་པས་ཁྱབ་བྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་འགྱོག་པ་ཡྱིན་པས། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་ཕམ་པས་སྐུར་པ་བཏབ་ན་རང་
ྱིད་ལ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་དང་པྱོ་འབྱུང་བར་དྱོགས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་བྱེད་པ་འཇུག་
པའྱི་གཞྱི་མྱེད་ཅྱིང་དྱེང་སང་བསྟན་པ་མས་དམས་པས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡང་མཁས་པའྱོ་སམ་དུ་གཞན་དག་སྱེམས་
ཤྱིང་། གང་ཕྱིར་ལུག་དང་རྱོངས་པའྱི་འཕྱེང་། །གཅྱིག་སྱོང་རྱེས་སུ་ལྟུང་བ་ྱིད། །ཅྱེས་པ་ལྟར། རྱེས་སུ་འཇུག་
པ་ཡང་མང་དུ་སང་བས་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན་པར་བ་སྟྱེ། ཆྱོས་རྱེ་ཀུན་དགའ་བས་དྱེ་ལྟར་གསུང་བ་དྱེ་སྱོམ་
པ་པྱོའ་ིབླྱོ་ངྱོའ་ིདབང་བས་སྱོ། །ཞྱེས་མ་སྨྲས་སམ། དྲན་པ་རྣལ་དུ་ཞྱོག་ཅྱིག གཞན་ཡང་། ཁྱྱེད་ནྱི་ངྱོར་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་སུན་ཕྱུང་ནས། ངྱོར་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། ཆྱོས་རྱེ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྱིས་ཀྱེ་རྱོ་རྱེའྱི་བསྟྱོད་པ་ྱི་ཤུ་
པའྱི་རྣམ་བཤད་ལས། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོ་ལ་ཡྱོན་ཏན་དང་བཅས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱོད་པར་འཆད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིའགྱེལ་ཆྱེན་ྱིད་དུ། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་སྟྱོབས་བཅུ་པར་གྱུར་པ་སྱིབ་པ་དང་བཅས་པ། 
ཤྱེས་རབ་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མྱེད་དྱོ། །འྱོན་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་ལམ་མས་པ་དྱེ་ནྱི་ལྱོག་
པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་མནན་པར་གྱུར་པ་ན། བདག་ཀང་རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་སྟྱོབས་བཅུ་པའྱོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་རླྱོམ་པར་
བྱེད་དྱོ། འདྱི་ནྱི་སྟྱོབས་བཅུ་པ་མྱིན་ཏྱེ། སྟྱོབས་བཅུའྱི་འགལ་ཟླ་རྱོངས་པ་ཆྱེན་པྱོའ ྱོ། །འདྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་
འདྱིའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་ནྱི་སྔྱོན་མྱེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆྱེན་པྱོ་སྟྱེ། སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཡང་དག་པར་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཆྱོས་ཀྱི་
འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོར་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་ 
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༼༡༣༡༽ 
པས་ལུང་བསྟན་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་སྱོགས་དུ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་སྱོན་དུ་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདྱི་རྣམས་ཁས་ལྱེན་ནམ་མྱི་ལྱེན། མྱི་ལྱེན་ན་ངྱོར་པའྱི་ནང་ནས་བུད་ཅྱིག ལྱེན་ན་རྱོལ་
བ་ཁྱྱོད་རང་གཞྱི་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན་ཀུན་རྫྱོབ་བདྱེན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞྱི་གྲུབ་པར་ཁས་
བླངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གྲུབ་ན། སྔྱོན་མྱེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ། སྱིབ་པ་དང་བཅས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེར་ཐལ། སྱིབ་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན། 
སྱིབ་པ་ཅྱི་ལ་ཟྱེར་མ་ཤྱེས་པར་ཟད་དྱོ། །ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་དྱེར་ཐལ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ་གཞྱི་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སྱོ། །ཡང་འདྱིས་གཞྱི་གྲུབ་ན་ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ཡྱིན་དགྱོས་པའྱི་དྱོན། གཞྱི་གྲུབ་ན་
བདྱེན་མྱེད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་བྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་སྦྱྱོར་སྱོན་མ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཏྱེ་མྱོ་གཤམ་གྱི་བུ་
ཆྱོས་ཅན། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདྱེན་མྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སྱོ། །དྱེས་ན་རྱེ་བཙུན་
གྱིས། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་དྱེ་གྱིས་མྱེད། ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས། ཞྱེས་བཤད་བཞྱིན་དུ། དྱེའྱི་དྱོན་བདྱེན་མྱེད་
ལ་འཆད་པ་ནྱི། །རང་ྱིད་བླུན་པ་གྱོ་བར་བྱེད་པའྱོ། །བརྒྱ་ཕག་བླུན་པྱོས་བཀུར་བའྱི་ཁྱིར་འཁྱོད་ཅྱིང་། །བསྱོད་
ནམས་གདུགས་ཀྱི་བསྱིལ་ཡབ་བཟུང་གྱུར་ནས། །གཞན་ལ་སྱོད་པའྱི་ལྱེ་བདྱེ་ལྷུན་གྲུབ་ཀང་། །ལུང་དང་
རྱིགས་པའྱི་དྱོན་གྱི་ཁྱོག་སྟྱོང་བཞྱིན། །ཞྱེས་སྨྲས་སྱོ། །གསུམ་པ། ལྟ་བའྱི་ཡུལ་དང་ཀུན་རྫྱོབ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་
བར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན། ཀུན་རྫྱོབ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་སང་བ་ཡྱིན་པས་
དྱེའྱི་ལྡྱོག་པ་དང་། ལྷ་ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་ལྡྱོག་པ་སྱོ་སྱོར་མ་ཕྱེད་པས་གསང་སྔགས་རྱིང་
མའྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ཀུན་ལྟ་བ་དང་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱིར་བསམ་ཡས་པ་དང་། སྤྱོས་
ཁང་པ། དྱེས་ན་ཀུན་རྫྱོབ་ལྡྱོག་པ་དང་། །ལྟ་བའྱི་ལྡྱོག་པ་མ་ཕྱེད་པས། ཞྱེས་འདྱོན་ནྱོ། །གཞུང་ཕལ་ཆྱེར་ 
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༼༡༣༢༽ 
ལ་ལྷའྱི་ལྡྱོག་པ་མ་ཕྱེད་པས། ཞྱེས་འབྱུང་ངྱོ་། །གྱིས་པ། ཁྱད་པར་ཅན་ཐྱེག་པ་རྱིམ་དགུ་ྱིད་དགག་པ་ལ། 
གསང་སྔགས་གསར་རྱིང་གྱི་འདྱོད་ཚུལ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པས་དྱོན་གྱི་ཁྱོག་ཕུབ། དྱེས་ན་རྣལ་འབྱོར་བཞྱི་ཐྱེག་
པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་འཐད་པས་སབས་ཀྱི་དྱོན་བརྱོད། བརྱོད་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པར་
འདྱོད་པ་མཁས་པའྱི་དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གསང་སྔགས་སྔ་
འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་དང་། རྱེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་
ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱོད་པ་དྱེ། ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ནྱི་ཐྱེག་པ་རྱིམ་
པ་དགུའྱི་ཡང་རྱེ་ཡྱིན་པས་བཟང་བར་འདྱོད་ལ་དྱེ་ཡང་རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་དང་དྱོན་གཅྱིག་པར་འདྱོད་
དྱོ། །གསང་སྔགས་ཕྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི། གསང་བ་འདུས་པ་སྱོགས་ལས། རྣལ་འབྱོར་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་
འབྱོར་དང་། རྱེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་འདྱི་དག་བསྱེད་རྫྱོགས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་
གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུད་སྱེ་དང་ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་གཤྱིན་རྱེ་དག་ནག་གྱི་ལྱེའུ་བཅུ་
བདུན་པ་ལས། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་རྫྱོགས་པ་ཡྱིན། །རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པར་འདྱི་ལྟར་འདྱོད། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་ལྷ་
ཡྱི་སྐུ། །རྱེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པར་གགས། །འཁྱོར་ལྱོ་ཐམས་ཅད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་པ། །ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་
ཡྱིན་པར་གགས། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་། །ལྷའྱི་མྱིག་སྱོགས་བྱིན་རླབས་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་
འཁྱོར་ལྱོ་གཞུག་པ་དང་། །བདུད་རྱི་མང་བ་དག་དང་ནྱི། །མཆྱོད་དང་བསྟྱོད་པ་ཆྱེན་པྱོ་དག །རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་
པྱོ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འདྱིར་གསང་སྔགས་གསར་རྱིང་གྱི་ཐ་སད་ནྱི་བྱོད་ལ་གགས་པ་ཙམ་
ཡྱིན་ལ། དྱེ་ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ 
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༼༡༣༣༽ 
ཐུགས་ལས་འགྱུར་བ་རྣམས་དང་། ལྱོ་ཙཱ་བ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་མ་བྱོན་གྱོང་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་རྱིང་མ་དང་
སྔ་འགྱུར་ཞྱེས་གགས་ཤྱིང་། དྱེ་ཚུན་ཆད་དུ་ལྱོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དཔྱེ་ལས་བསྒྱུར་བའྱི་གསང་སྔགས་ལ་
གསར་མར་གགས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་བླ་མྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་མདྱོ་དང་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་ལ་གསར་རྱིང་གྱིས་སུ་ཕྱེ་
བ་མྱེད་དྱོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མ་དང་། ངྱེས་དྱོན་རབ་གསལ་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའྱོ། །གྱིས་པ། 
དྱེས་ན་རྣལ་འབྱོར་བཞྱི་ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་འཐད་པས་སབས་ཀྱི་དྱོན་བརྱོད་པ་ནྱི། དྱེས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྱོ་
ཡྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བཞྱིའྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ནྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱོ་སྟྱེ། སྔ་མ་
ནྱི་རྒྱུད་སྱེའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན། ཕྱི་མ་གྱིས་ནྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་རྱིམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དཔྱེར་ན་ཀླུ་ཆྱེན་པྱོ་
པདྨ་དང་། པདྨ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། མྱེ་ཏྱོག་པདྨ་དང་། པདྨ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་གྱིས་མྱིང་མཐུན་པ་སྟྱེ་
གཅྱིག་ན་ཡང་དྱོན་མྱི་གཅྱིག་སྟྱེ། སྔ་མ་ཀླུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱི་མ་མྱེ་ཏྱོག་ཡྱིན་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་གསང་སྔགས་
གསར་མ་ལ། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ལྟག་ན་དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་ཞྱེས་བ་བ་མྱེད་ལ། 
ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསྱོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀང་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིགྱོང་ན་མྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལས་སྱེས་པའྱི་ཡྱེ་
ཤྱེས་ནྱི་ཆྱོས་ྱིད་དང་དབྱེར་མྱི་ཕྱེད་པས་བླྱོའ་ིཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྱོས་པ་མྱེད། ཚིག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་
བརྱོད་པ་དང་བྲལ་བས་ན་ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པས་སྱོ། །ལུགས་འདྱི་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་པར་གྱུར་ན། ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རྱིམ་
པ་ཡྱིན་གྱི་ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱིར་ཕྱོགས་སྔ་མས་ཨ་ཏྱི་ཡྱོ་ག་ 
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༼༡༣༤༽ 
དང་། རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་དྱོན་གཅྱིག་པར་བཞྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། རང་ལུགས་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རང་ལུགས་ལ་ཨ་ཏྱི་
ཡྱོ་ག་ལ་རྫྱོགས་ཆྱེན་གྱི་ཐ་སད་མྱི་མཛད་པས་སྱོ། །ཕྱོགས་སྔ་མས་ནྱི། རྒྱ་གར་སད་དུ་མ་ཧཱ་སནྱི་ཞྱེས་པ་ཡྱོད་
པར་བཞྱེད་ཅྱིང་དུས་ཕྱིས་མཁན་ཆྱེན་གཞྱོན་ནུ་དཔལ་བས། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ནས་རྫྱོགས་ཆྱེན་གྱི་ཐ་
སད་རྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཀང་གསུང་ངྱོ་། །ཡང་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པ་འདྱིས་རྫྱོགས་ཆྱེན་ལྟ་བའྱི་ཆ་ནས་འཁྲུལ་བར་
བཞྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྫྱོགས་ཆྱེན་པ་དག་ནྱི་ལྟ་བ་ཁས་ལྱེན་དང་བྲལ་བ། སྱོམ་པ་ཡྱིད་བྱེད་དང་བྲལ་བ། 
འབྲས་བུ་རྱེ་དྱོགས་དང་བྲལ་བ། ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། ལྟ་བ་དངྱོས་གཞྱིའྱི་ཚེ་ན། སྔྱོན་གྱི་མན་ངག་ཁུངས་ཐུབ་
ཐམས་ཅད་ནས་དྱེ་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། བརྱོད་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་
འདྱོད་པ་མཁས་པའྱི་དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། བརྱོད་བྲལ་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱོད་བ་
ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པར་བས་པ་ནྱི་མཁས་གྲུབ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། རྱོ་རྱེ་
སྱིང་འགྱེལ་ལས། སངས་རྒྱས་པ་ཡྱི་བཞྱི་པ་དང་། །ཐུབ་པའྱི་དགྱོངས་པ་ལྔ་པ་མྱེད། །ཅྱེས་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཁྱོ་ན་
དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ཁྱོ་ནར་གསུངས་པས། སླྱོབ་དཔྱོན་ནྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱོངས་པ་བཞྱིན་དུ་བཞྱེད་པའྱི་ཕྱིར་
རྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ཐྱོས་པ་དང་བསམ་པས་སྱོ་འདྱོགས་གཅྱོད་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། དབུ་མ་ཡན་ཆད་བླ་མྱེད་ཀྱི་
བར་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་དྱེའྱི་ཕྱིར། སྱོ་འདྱོགས་གཅྱོད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ལུང་སྦྱྱོར་ཀུན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདྱོ་
ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྔགས་མཚན་ྱིད་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་དྱོ། སྱོད་བསྡུས་ལས། ཇྱི་སད་དུ། བཅྱོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟྱོང་པའྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྱི་ལྱེའུ་ལས།  
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༼༡༣༥༽ 
རབ་འབྱོར་གྱིས་གསྱོལ་བ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏྱེ་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་དབྱེན་པ་དང་། སྟྱོང་པ་ལགས་ན་
བཅྱོམ་ལྡན་འདས། ཇྱི་ལྟར་ན་སྱེམས་ཅན་གྱི་ཀུན་ནས་ྱོན་མྱོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཇྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་
བང་བར་འགྱུར། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དབྱེན་པ་ནྱི་ཀུན་ནས་ྱོན་མྱོངས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར། རྣམ་པར་བང་བར་
ཡང་མྱི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་མདྱོའ་ིལུང་དྲངས་པས་སྱོ། །ལྟ་བ་དྱེ་རྱོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་ནྱི། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ལ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཡྱོད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་
ཡྱོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པའྱི་འབྲུ་བསན་པ་ནྱི་འཐད་པར་མ་མཐྱོང་ངྱོ་། །གྱིས་པ། ཁྱད་པར་ཡྱོད་པ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་
རྱིམ་པ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཞྱིང་བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྱེད་མྱེད་པ་མདྱོར་བསྟན། 
བདག་བསྱེད་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་པ་བཤད་པས་རྱོད་པ་སྤང་། བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པ་ལ་ལུང་གྱི་གནྱོད་བྱེད་
བརྱོད་པས་རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་ལ་རྒྱུད་སྱེ་གཞན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་ཚུལ་བཤད། དྱེས་ན་གྲུབ་མཐའ་
དང་རྒྱུད་སྱེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བསླབ་དགྱོས་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་བསྱེད་རྱིམ་སྱོགས་བསྱོམ་པ་
ཡང་། རང་རང་གྱི་གཞུང་བཞྱིན་མ་འཁྲུལ་བར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ཕན་ཚུན་འཁྲུལ་ཞྱིང་འཆྱོལ་བར་བས་ན་དངྱོས་
གྲུབ་རྱིང་བའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན་བ་བའྱི་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྱེད་མྱེད་དྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་རྱོ་རྱེ་ཀུན་ལས་
བཏུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། འཇྱིགས་པར་དམྱིགས་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་དཔའྱི་བདྱེ་
བ་དམ་པ་མྱེད་པ་དང་། བདག་ྱིད་ལྷའྱི་སྱེམ་པ་མྱེད་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའྱི་སྱོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན། སྱོན་གྱི་རྒྱུའྱི་
རྱོག་པས་ 
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༼༡༣༦༽ 
རབ་ཏུ་སྱོད་པས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། བྱོད་ཕྱི་མ་ཁ་ཅྱིག 
བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའྱི་འགྱེལ་པར་རང་གྱི་ལྷའྱི་གཟུགས། ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། རང་གྱི་མདུན་དུ་བྲྱིས་སྐུ་ལྷར་སྱོམ་པའྱི་ཚེ་མདུན་བསྱེད་ཀྱི་ལྷ་
དྱེ་ྱིད་རང་གྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་སང་མངྱོན་བང་ལས། རང་གྱི་ལྷ་ཞྱེས་པ་བདག་བསྱེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་བཤད་
པས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་གྱིས་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་འྱོག་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཡང་སབས་འདྱིར་གྱོ་
ཊྱིཀ་ལས། དགྱེ་ལྡན་པ་དག བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། སླྱོབ་དཔྱོན་སངས་རྒྱས་གསང་
བས་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའྱི་འགྱེལ་པར། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་
ལ། སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེས་བ་སྱོད་གྱིས་ཀ་ལ་སྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་མས་ལྱེན་སྦྱར་བར་བཞྱེད་ནས་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་
པར་བཤད་པས་སྱོན་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་དང་། ཡང་རྱེ་འགའ་སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེས་བ་སྱོད་གྱིས་ཀ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་མས་
ལྱེན་དང་སྦྱར་ནས་བདག་བསྱེད་མྱེད་པར་འདྱོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་འགལ་འདུ་འབའ་ཞྱིག་ཁས་བླངས་ནས། འདྱི་
ནྱི་ཁྱོ་བྱོ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་རྱོགས་སྱོ་ཞྱེས་ང་རྒྱལ་སྨྲ་བར་བྱེད་དྱོ། །འྱོ་ན་བ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྱེད་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་བསྱོམ་ཞྱེ་
ན། དྱོན་ཞགས་དང་། རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བྲྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྱེད་དྱེ་དྱེ་ལ་མཆྱོད་ནས་དངྱོས་གྲུབ་ཀྱི་དྱོན་དུ་
གསྱོལ་བ་འདྱེབས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ། བདག་བསྱེད་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་པ་བཤད་པས་རྱོད་པ་སྤང་བ་
ནྱི། འྱོ་ན་སླྱོབ་དཔྱོན་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་པའྱི་རྱོལ་པས་དྱོན་ཞགས་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཛེ་ཏཱ་རྱིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། 
སླྱོབ་དཔྱོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སན་རས་གཟྱིགས་ 
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༼༡༣༧༽ 
ཕག་སྟྱོང་སན་སྟྱོང་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་མ་དཔལ་མྱོས་སན་རས་གཟྱིགས་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་
གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཙནྡྲ་གྱོ་མྱིས་གདུགས་དཀར་དང་། ཤནྱི་པ་དང་ཛེ་ཏཱ་རྱིས་གྲྭ་ལྔ་དང་། 
ཇྱོ་བྱོ་རྱེས་གཙུག་ཏྱོར་དྲྱི་མྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཕྱེད་དང་ྱིས་བརྒྱ་པ་
དང་། བརྒྱ་ར་རྣམས་སུ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཡང་། བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་
ན། སྔ་མ་གྱིས་ནྱི། རྣལ་འབྱོར་གྱི་གདུལ་བ་ལ་ལྷ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡྱིན་ཀང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་
རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བླ་མའྱི་མན་ངག་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དྱེའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་མ་
རྣམས་ནྱི་གསང་སྔགས་བླ་མྱེད་ཀྱི་གདུལ་བ་ལ་ལྷ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡྱིན་ཀང་བླ་མྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ཀའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྱུང་བ་མྱི་འགལ་མྱོད། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་སྱོགས་བ་
རྒྱུད་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ཀར་བཀྲལ་བ་ཞྱེས་པའྱི་ཐ་སད་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་ལྱེགས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་
པ་འཁྲུལ་པར་བས་པའྱི་ྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །གསུམ་པ། བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པ་ལ་ལུང་གྱི་གནྱོད་བྱེད་བརྱོད་
པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པ་དྱེ་ལྟར་བྱེད་ན་
སྨྱུང་གནས་བར་མྱེད་དྱེ། བདག་ྱིད་ལྷ་རུ་བསྱེད་པ་ལ་མཆྱོད་ན་བསྱོད་ནམས་དང་། བརས་ན་སྱིག་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ་བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལྟར་སྨྱུང་གནས་བྱེད་པར་འདྱོད་ན། རང་ྱིད་ཐ་མལ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་
བྲྱིས་སྐུ་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆྱོ་ག་བཞྱིན་དུ་ 
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༼༡༣༨༽ 
བྲྱིས། རྱེ་དཔྱོན་ལ་འབངས་ཀྱིས་ཞུ་བ་བཞྱིན་དུ་དངྱོས་གྲུབ་བླང་བར་བའྱོ། །དྱེ་ལ་ནྱི་ཤ་ཆང་དང་བཅས་པའྱི་
གཏྱོར་མ་མྱེད་དྱེ། དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པ་ལས། ཤ་ཁག་མྱེད་པའྱི་གཏྱོར་མ་ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །དྱོན་ཡྱོད་
ཞགས་པའྱི་གཞུང་ལས། ཁག་མྱེད་པའྱི་གཏྱོར་མ་ཤ་དང་བཅས་པ། ཞྱེས་བཤད་པ་ནྱི་འགྱུར་མ་དག་
པའྱོ། །ཞྱེས་ཊྱི་ཀ་བྱེད་པ་སྔ་མ་དག་འཆད་དྱོ། །ཡང་ག་རྱི་ལ་སྱོགས་པ་སྱོག་ཆགས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་མཆྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྤང་དགྱོས་ཏྱེ། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། སྱོག་ཆགས་ཡན་ལག་རྣམ་སྤངས་པ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །གུ་ལང་ནྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་སྟྱེ་དྱེས་མཚོན་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སྱོགས་པ་མཆྱོད་པའྱི་
ལྷག་མ་དང་། གཏྱོར་མའྱི་ཁ་ཟས་འདྱིར་མྱི་བཟའ་སྟྱེ། དཔུང་བཟང་ལས། གུ་ལང་མཆྱོད་པའྱི་ལྷག་མ་མྱི་བཟའ་
ཞྱིང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕུལ་པའྱི་དམན་མ་དང་། སྱོགས་པས་ཕག་མཚན་དང་འདྲ་
བའྱི་བཟའ་བཅའ་རྣམས་ཟ་བ་དང་འགྱོམ་པ་གྱིས་ཀ་བཀག་སྟྱེ། ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ལས། །མཚོན་ཆ་འདྲ་བ་
ཐམས་ཅད་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་སྱེམས་ཅན་འདྲ་བ་དང་། །ཕག་རྒྱ་ས་ཚོགས་འདྲ་བ་དག །བཟའ་བར་མྱི་བ་འགྱོམ་
མྱི་བ། །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ནྱི་བླྱོ་ཅན་གྱིས། །དམན་རྣམས་སད་པར་མྱི་བ་སྟྱེ། །མྱི་གཙང་བས་ཀང་རྱེག་མྱི་བ། །རྐང་
པས་ཀང་ནྱི་མྱི་འགྱོམ་མྱོ། །ཞྱེས་དང་། གཏྱོར་མའྱི་ཁ་ཟས་ཐམས་ཅད་དང་། །ཀྲྱི་ས་ར་དང་འྱོ་ཐུག་དག །གསང་
སྔགས་ཟླྱོས་པས་རྣམ་པར་སྤང་། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཞྱོ་དང་མར་དང་འྱོ་མ་སྟྱེ་དཀར་གསུམ་དང་། ཀ་ར་བུ་
རམ་སྦྲང་རྱི་སྟྱེ་དངར་གསུམ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བཟའ་བ་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་། སྨྱུང་གནས་ལ་སྱོགས་ 
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༼༡༣༩༽ 
པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གསང་སྔགས་གྲུབ་སྟྱེ། ལྱེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུད་ལས། ངས་ནྱི་
སྔགས་པའྱི་ཁ་ཟས་རྣམ་གསུམ་དང་། །ར་བ་སྱོང་བུ་འབྲུའྱི་ཚོད་མ་དང་། །འབྲུ་མར་ཚིག་མ་དར་བ་འྱོ་བསྱོལ་
དང་། །ཐུག་པ་རྣམས་ནྱི་བཟའ་བཏུང་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞྱེས་དང་། དུས་སུ་ཟྱོས་ཤྱིང་དུས་སུ་ཁྲུས་བས་
ནས། །འཕྱེང་བ་མྱེ་ཏྱོག་མར་མྱེ་བསྟྱོད་དང་དྲྱི། །ཤ་ཆང་མྱེད་པའྱི་ལྷ་བཤྱོས་ཕུལ་ནས་ནྱི། །ཀུ་ཤའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་
ནས་བཟླས་བརྱོད་བརམ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ། ཞར་ལ་རྒྱུད་སྱེ་གཞན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་
ཚུལ་བཤད་པ་ནྱི། སྱོད་པའྱི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་གྱིས་སུ། ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་
གཙང་སྦྲ་དང་། དཀའ་ཐུབ་བཤད་པའང་ཡྱོད་དྱེ། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། དྱེས་ཟས་མྱི་
འཚལ་བར་ལག་ན་རྱོ་རྱེ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་ལན་འབུམ་ཕག་གསུམ་བཟླས་བརྱོད་བགྱིས་ན་རྒྱལ་སྱིད་ཐྱོབ་པར་
འགྱུར། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གཞན་དུ་དཀའ་ཐུབ་དང་། སྨྱུང་གནས་དང་། ལ་སྱོགས་པས་གཙང་སྦྲ་སྱོགས་
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བྱོར་མྱི་མཛད་དྱོ། །རྒྱུད་དྱེ་ྱིད་ལས། དྱེས་དུར་ཁྱོད་དུ་དུ་བ་འཐུལ་བར་ཟས་
སུ་ཤ་འཚལ་ཞྱིང་གྱོས་སྔྱོན་པྱོ་བགྱོས་ཏྱེ་ལག་ཏུ་རལ་གྱི་ཐྱོགས་ལ། སྱིང་པྱོ་འདྱི་ལན་འབུམ་བཟླས་བརྱོད་
བགྱིའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རང་ྱིད་ལྷར་བསྱེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྱོམ་ཞྱིང་། ག་རྱིའྱི་རྱེང་བུ་དང་། ལ་
སྱོགས་པས་གྷྱི་ཧྱཾ་གྱི་བྱུག་པ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོག་ཆགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་བྱུང་བའྱི་མཆྱོད་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུད་
སྱེ་གྱིས་པྱོ་འདྱིར་མྱི་འགྱོག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། བདག་གྱི་ལྷ་དང་བདག་གྱི་
གཟུགས་ཐ་མྱི་དད་པར་བས་ལ་མཚན་མ་བྱུང་གྱི་བར་ 
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༼༡༤༠༽ 
དུ་བཟླས་བརྱོད་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། གང་དུ་སྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་བ། །ཐམས་ཅད་ཟ་ཞྱིང་ཐམས་
ཅད་ལྱེན། །ལུས་ན་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སྤངས། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་ས་འྱོག་གྱི་རྒྱུད་ལས། དྱེས་རྒྱུན་དུ་བཅྱོམ་ལྡན་
འདས་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དང་། གནྱོད་སྦྱྱིན་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་གྱིས་མཆྱོད་པར་བའྱོ། །ཆང་ཀུན་ཏུ་སྤང་བར་
བགྱིའྱོ། །ཤ་རྣམས་ནྱི་འྱོས་པ་དང་ཤྱིས་པ་དྲང་བར་བའྱོ། །དམ་ཚིག་སྱོམ་པ་རབ་ལྡན་པས། །བདག་ྱིད་ལས་
ཀྱི་ལྷར་བསྱོམས་ཏྱེ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོ་བྱོ་སན་དྲངས་ནས། །ཛྱཿཧྃ་བྱཾ་ཧྱོྱཿདགུག་སྱོགས་བ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །སངས་རྒྱས་ལ་མཆྱོད་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམས་སྱིག་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་བཟའ་བར་བའྱོ་ཞྱེས་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་
རྒྱུད་ལས་གནང་ཞྱིང་། འབྱུང་པྱོའ་ིགཏྱོར་མ་ནྱི་འདྱིར་མྱི་ཟ་སྟྱེ། རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། བདྱེ་གཤྱེགས་
ལྷག་མ་འདྱི་དག་ནྱི། །ཟྱོ་ཞྱིག་སྱིག་པ་བང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། གྱོང་དུ། ལྷག་མར་གྱུར་པ་སྤང་། 
ཞྱེས་པས་འབྱུང་པྱོའ་ིགཏྱོར་མ་བཟའ་བའང་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལས། ཨ་ཝ་དྷུ་
ཏྱི་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའ་ིསྱོད་པ་སྱོགས་ལ་འབྱུང་པྱོའ་ིགཏྱོར་མ་བཟའ་བ་སྱོགས་གནང་སྟྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། 
བཟའ་བ་དྱེ་བཞྱིན་བཏུང་བ་ྱིད། །ཇྱི་ལྟར་རྱེད་པ་རབ་ཏུ་བཟའ། །ཡྱིད་འྱོང་མྱི་འྱོང་རྣམ་རྱོག་ཕྱིར། །ཞྱེན་པ་ཙམ་
དུ་མྱི་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། དཀའ་ཐུབ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་གཙང་སྦྲ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱོག་སྟྱེ། རྱོ་
རྱེ་གུར་ལས། བདག་གྱི་ལུས་ལ་ངྱེས་མྱི་དབང་། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྱོད་པའྱི་ལྱོངས་སྱོད་རྣམས་ལ་དྱེའྱི་
རང་བཞྱིན་ཤྱེས་པར་བས་ནས་ཇྱི་ལྟར་འདྱོད་པ་བཞྱིན་དུ་སྱོད་པ་འཇུག་པ་བདྱེ་བའྱི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསང་
སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་ 
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༼༡༤༡༽ 
པས་རྒྱལ་པྱོ་རྱིམ་པ་གྱིས་བསྱོམས་པས་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་སྟྱེ། གསང་བ་འདུས་པ་
ལས། འདྱོད་པའྱི་ལྱོངས་སྱོད་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་འདྱོད་པས་བསྟྱེན་བས་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །འདྱི་དག་གྱི་དྱོན་
རྒྱས་པར་བླ་མ་མཆྱོག དབང་ཐྱོབ། དམ་ཚིག་སྲུང་། རྒྱུད་ཤྱེས། མན་ངག་དང་ལྡན་པས་མཁས་པའྱི་གསུང་
ལས་ཤྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིག ལྔ་པ། དྱེས་ན་གྲུབ་མཐའ་དང་རྒྱུད་སྱེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བསླབ་དགྱོས་པ་ནྱི། ཕྱི་ནང་གྱི་
གྲུབ་མཐའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་ཕྱེད་པར་དྱེ་དག་གྱི་ཆྱོ་ག་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས་ནས་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། ལུང་རྱིགས་
མྱེད་པར་བླ་མའྱི་བཀའ་སྱོལ་ཡྱིན་ཟྱེར་ནས། རང་བཟྱོའ་ིརྣམ་ཐར་ལ་ཟབ་ཟབ་པྱོར་བས་ནས་སྱོད་པ་ངྱོ་མཚར་
བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ། བརན་པ་ཐྱོབ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་པའྱི་གནས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། རང་
ལུགས་བཞག་པས་དྱོན་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གྱོ་བ་བསྱེད་དྱེ་མདྱོར་བསྟན། གཞན་ལུགས་དགག་པས་ཡྱིན་
ལུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་བསལ་ཏྱེ་རྒྱས་པར་བཤད། གཞན་ལུགས་དྱེ་ཁས་བླངས་ཀང་རང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
དྱེ་དང་འབྲྱེལ་དགྱོས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་པའྱི་ཡུལ་དུས་དང་རྱེན་ངྱོས་
བཟུང་སྟྱེ། བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་དགྱོས་པར་བཤད་པས་མདྱོར་བསྟན། རྱེན་གྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པས་གནས་དྱེར་
བགྱོད་པ་དགྱོས་པ་མྱེད་ཅྱིང་བར་ཆད་འབྱུང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ལ་བབས་པའྱི་
སྔགས་པས་ཡུལ་དྱེ་དང་གནས་དྱེར་ཕྱིན་པའྱི་ཕན་ཡྱོན་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དབང་བཞྱི་
ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པ་དང་། དྱེའྱི་དྱོན་དང་པྱོ་རང་གྱི་ཁྱྱིམ་དུ་བསྱོམ་སྟྱེ། བརག་གྱིས་ལས། དང་པྱོར་གྱོམས་
པར་བྱེད་དུས་ཀྱི། །གནས་ 
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༼༡༤༢༽ 
ནྱི་གང་དུ་བསྔགས་པའྱི་སྱེམས། །གཅྱིག་ཏུ་མམ་བཞག་འགྲུབ་འགྱུར་བའྱི། །གནས་ནྱི་བཟང་པྱོ་ངྱེས་པར་
བརག །རང་གྱི་ཁྱྱིམ་དུ་མཚན་དུས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་མ་བསྱོམ་ཤྱེས་རབ་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 
བསྱེད་རྫྱོགས་ལ་བརན་པ་ཅུང་ཟད་ཐྱོབ་ཅྱིང་དྲྱོད་ཆུང་ངུ་སྱེས་ནས། མཚན་མྱོ་དུར་ཁྱོད་དམ་ཤྱིང་གཅྱིག་དྲུང་ལ་
སྱོགས་པ་འཇྱིགས་པའྱི་གནས་སུ་བསྱོམ་སྟྱེ། དྱེ་ྱིད་ལས། ཤྱིང་གཅྱིག་དང་ནྱི་དུར་ཁྱོད་དམ། །ཡང་ན་དབྱེན་
པའྱི་བས་མཐའ་རུ། །སྱོམ་པ་བཟང་བར་བརྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་པས་སྱོ། །དྲྱོད་འབྲྱིང་ཐྱོབ་ནས་ཀུན་འདར་གྱི་
སྱོད་པ་གསང་སྱོད་བ། བརན་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཐྱོབ་ཅྱིང་དྲྱོད་ཆྱེན་པྱོ་སྱེས་ནས། ཀྱཻ་རྱོར་ལས། གང་ཞྱིག་སྱོར་མྱོ་
གཅྱིག་སྟྱོན་ན། །གྱིས་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་འྱོངས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་ལུས་ཀྱི་བར་དང་། ཌྷ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེས་
བུར་བཤད། །ཌྱི་ཞྱེས་བ་བ་བུད་མྱེད་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་བར་རྣམས་ལ་ལྱེགས་པར་སྦྱངས་ཤྱིང་དྱེའྱི་ཁྱོ་ན་
ྱིད་ཀང་རྱོགས་པས་ན། དགྱོས་པ་ས་རྣམས་བགྱོད་པར་བ་བ་དང་། ཡུལ་དྱེ་དག་ན་གནས་པའྱི་མཁའ་འགྱོ་མ་
རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱིར། བགྱོད་པར་བ་བའྱི་ཡུལ་གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་དང་། ལ་སྱོགས་པས་ཞྱིང་
དང་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ལ་སྱོགས་པ་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་དུ། བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་གྱེན་པྱོ་
ཡྱིན་པས་རྱིག་པ་སྟྱེ་དྱེ་ཐྱོབ་པར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རུས་རྒྱན་ཐྱོགས་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་ཕྱིར་དུ་
རྒྱུ་བར་བའྱོ། །འདྱིར་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྱི་ངྱོས་འཛིན་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་
བཞག་པ་གྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པ་ནྱི། དགྱེས་རྱོར་ར་བས་ཟྱིན་པའྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
གྱི་སྟྱེང་དུ། གྱིང་བཞྱི་དང་བཞྱི་པྱོ་གཅྱིག་ཏུ་སྱོམ་པ་སྟྱེ། ལྔ་བསན་པས་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་ནྱོ་ཞྱེས་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་
པྱོས་ཨྱིནྡྲ་ 
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༼༡༤༣༽ 
བྷཱུ་ཏྱིའྱི་ལམ་སྱོར་དུ་བཤད་དྱེ། ཕྱི་རྱོལ་ན་རྱེ་རྱེ་ནས་སྱོ་སྱོར་བགང་དུ་མྱེད་ཀང་ནང་གྱི་དག་པ་སྦྱར་བས་སྱོ་
བདུན་དུ་བཞྱེད་པར་མངྱོན་ནྱོ། །ཞྱེས་འཆད། སྤྱོས་ཁང་པ་གནས་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྱི། རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་
གསུངས་པའྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་སྟྱེང་དུ། ལུས་ལ་སྦས་པའྱི་ར་རྣམས་ཕྱི་རྱོལ་དུ་གྱིང་བཞྱི་ལྷུན་པྱོ་དང་བཅས་
པས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྱོ་ཞྱེས་བླ་མ་གྱོང་མ་རྣམས་གསུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་འཆད། ཀུ་མཱ་རའྱི་རྣམ་བཤད་ལས། ཀྱེ་རྱོ་
རྱེ་རྒྱུད་ལས། གནས་ནྱི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །ཅྱེས་སྱོགས་བཤད་པ་རྣམས་ཡུལ་སྱོ་བདུན། བང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆྱོས་སྱོ་བདུན། ར་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་རྣམས་ནྱི། ཕྱིའྱི་གནས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་གནས། ནང་རང་གྱི་
སྱི་བྱོ་ནས་རྐང་མཐྱིལ་གྱི་བར་ན་གནས་ཏྱེ། ཞྱེས་འཆད། ས་གདྱོང་པ། བདྱེ་མཆྱོག་ལས་གསུངས་པའྱི་ཡུལ་ྱི་
ཤུ་ར་བཞྱི་དང་། དྱེའྱི་སྟྱེང་དུ་སྱིང་གར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་རྱིམ་པ་གྱིས་ཡྱོད་པའྱི་ནང་མའྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་དང་། 
དབུས་དང་བཅས་པ་ལྔ། ཕྱི་མའྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་ཞྱེས་བའྱོ། །ནང་ན་
ཡུལ་སྱོ་བདུན་ཡྱོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ན་ཡང་ཙ་རྱི་ཏ་སྱོགས་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་ཡྱོད་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །ཕྱོགས་
བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞུ་འཕྱིན་ལས། ཨྱོ་རྒྱན་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་དང་། །ཀྱོང་ཀ་ན་དང་སྱིནྡྷུའྱི་ཡུལ། །ཁ་ཆྱེ་དང་ནྱི་ཁ་
ཤལ་སྱོགས། །མ་ཁ་དང་ནྱི་ལྱི་ཡྱི་ཡུལ། །དྱེ་བཞྱིན་ཧྱོར་དང་ཧྱོར་ཆྱེན་པྱོ། །ཧྭ་ལ་ཤན་དང་ྱེ་བའྱི་ལྗྱོངས། །རྒྱ་
ནག་རྒྱ་ནག་ཆྱེན་པྱོ་དང་། །གན་དྷ་ར་དང་འདྱོད་པའྱི་གཟུགས། །ཟངས་གྱིང་དང་ནྱི་གསྱེར་གྱི་གྱིང་། །ཟླ་བའྱི་
གྱིང་དང་སྱེང་གྱེའྱི་གྱིང་། །བྷང་ག་བྷ་རྱེད་ཏ་ལ་སྱོགས། ། 
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༼༡༤༤༽ 
སྔྱོན་ནྱི་ཁྱྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་གཞྱི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་ཆ་འདྲའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། ན་ཡམས་གཅྱིག་ལ་
བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དྱོ། །གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་སྱོགས་བཅུ་གྱིས་
ལས་ཕྱེ་བའྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་སྟྱེང་དུ། གྱིང་བཞྱི་དང་བཞྱི་པྱོ་གཅྱིག་ཏུ་སྱོམ་པ་སྟྱེ་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་
ནྱོ། །ཞྱེས་པ་ནྱི་ས་གདྱོང་པའྱི་ཊྱི་ཀའྱི་ན་ཡམས་གཅྱིག་ལ་བྲྱིས་བཤུས་མཛད་པའྱོ། །ལུགས་དང་པྱོ་མྱི་འཐད་དྱེ། 
ཕྱི་རྱོལ་ན་ཡུལ་སྱོ་བདུན་མྱེད་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་ར་བ་དང་འགལ་བ་དང་། གྱིང་བཞྱི་ཡུལ་ཆྱེན་དུ་
འཇྱོག་པ་རྱེ་བཙུན་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་ཁྱྱེད་རང་གྱིས་བཤད་པའྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ལུགས་གྱིས་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། སྱོ་བདུན་པྱོ་རྱེ་རྱེ་ནས་བགང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང་། ལུས་ལ་སྦས་པའྱི་ར་ཞྱེས་པ་ཡྱི་གྱེའྱི་དྱོན་ལ་
མ་ཞུགས་ཏྱེ། སྦས་པའྱི་དྱོན་ནྱི། རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་མ་བསྟན་པ་ལ་འཆད་དགྱོས་ཀྱི། ལུས་ལ་སྦས་པའྱི་དྱོན་ལ་
འཆད་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་མཁའ་འགྱོ་ལས། རྒྱུད་དུ་སྦས་པ་ངྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །ཀུ་མཱ་རའྱི་ལུགས་དྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེའྱི་རྒྱུད་ན་ཡུལ་སྱོ་བདུན་བགངས་པ་མྱེད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། དྱེའྱི་སྟྱེང་དུ་བསན་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་གསལ་བར་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ས་གདྱོང་པའྱི་ལུགས་དྱེ་ཡང་
འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ནང་ན་སྱིང་གའྱི་ར་འདབ་བཅུ་གྱིས་གནས་པ་དང་མཐུན་པར། ཕྱི་རྱོལ་ན་གནས་ཆྱེན་
བཅུ་གྱིས་ཡྱོད་དུ་ཆུག་ཀང་། དྱེའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། ཞུ་འཕྱིན་གྱི་ལུང་དྱེ་མ་འབྲྱེལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ལུང་དྱེ་ནྱི་སྔྱོན་
བསྟན་པ་གང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་ངྱོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་གྱི། དཔའ་བྱོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་འདུ་བའྱི་གནས་ཆྱེན་ངྱོས་
འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུང་དྱེར་ནྱི་ཧྱོར་དང་ཧྱོར་ཆྱེན་པྱོ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་ཆྱེན་པྱོ་རྣམས་ཀང་
བགངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཡང་གྱོ་ཊྱིཀ་ཏུ། གྱིང་བཞྱི་པྱོ་གནས་ཆྱེན་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ནྱི་སྔ་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྱེས་
ཟླྱོས་མཛད་པས་ལན་པ་ཡྱིན་མྱོད། འཐད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བསྟན་བཅྱོས་འདྱིའྱི་རང་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་
ཕྱིར། འདྱིར་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་ལ་བརན་པ་ 
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༼༡༤༥༽ 
མ་ཐྱོབ་ཀྱི་བར་དུ་རང་གྱི་ཁྱྱིམ་དུ་སྱོམ་པ་དང་། དྱེ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་སབས་སུ་བབས་
པའྱི་ཚེ། ཡུལ་ཆྱེན་རྣམས་སུ་རྒྱུ་བར་གསུངས་ལ། དང་པྱོར་གང་དུ་སྱོམ་པའྱི་གནས་དྱེ་ྱིད་ཡུལ་ཆྱེན་ཡྱིན་ན་
ཡུལ་ཆྱེན་གཞན་དུ་འགྱོ་བ་དྱོན་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། དྱོན་ཡྱོད་ནའང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ཡུལ་ཆྱེན་ལས་མ་འདས་པར་
ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པས། ཨྱཽ་ཌྱིན་ལ་སྱོགས་པའྱི་ངྱོས་བཟུང་མྱི་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། འཛམ་གྱིང་ཙམ་
པྱོ་ཡུལ་ཆྱེན་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དྱེར་ཁས་ལྱེན་ནམ། གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྱེ་རྱེ་ཞྱིག་
དྱེར་ཁས་ལྱེན། དང་པྱོ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་མ་མཐུན། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཨྱོ་རྒྱན་ལ་སྱོགས་པ་
གནས་ཆྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་པྱོ་དྱེ་དག་ྱིད་དམ། དྱེར་མ་འདུས་པ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་ཡྱིན། དང་
པྱོ་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྱི་གངས་བགང་བ་ལ་མ་ཕན། གྱིས་པ་ལྟར་ན། གནས་དྱེ་ྱིད་ངྱོས་བཟུང་ནས་
བགང་བར་རྱིགས་ཀྱི། ཙམ་ལྡྱོག་ནས་འདྲྱེན་པར་མྱི་རྱིགས་སྱོ། །ཡང་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིའགྱེལ་ཆྱེན་ལས། 
གྱིང་བཞྱི་གནས་སུ་བཤད་པ་ཡྱོད་ཀང་། དྱེས་ནྱི་འདྱི་ལ་ཕན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེར་ནྱི་རྱེན་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཞྱི་
ཕྱོགས་བཞྱི་དང་མཚམས་བཞྱིར་ཕྱེ་ནས་གནས་ལ་སྱོགས་པའྱི་དབྱེ་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་བརྒྱད་འཆད་པའྱི་སབས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྱེར་ནྱི་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས། ནང་གྱི་ལུས་འདྱོམ་གང་གྲུ་བཞྱི་དང་
ཕྱི་ནང་སྦྱྱོར་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི་སྱོད་པ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་གནས་ཆྱེན་ཡྱིན་ན། ཙ་རྱི་དང་། ཏྱི་སྱེ་དང་། མ་ཕམ་སྱོགས་
གནས་ཆྱེན་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་ 
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༼༡༤༦༽ 
འགལ་ལྱོ། །གྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། ཀྱེ་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་སྱོགས་པ་གང་ལགས། 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །གནས་ནྱི་ཛ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཨྱཽ་ཌྱིན། །གནས་ནྱི་
ཀྱོལླ་གྱི་རྱི་ྱིད། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་ཀམ་རུ་ྱིད། །ྱེ་གནས་མཱ་ལ་བ་ཞྱེས་བརྱོད། །སྱིན་དྷུ་ན་ག་ར་ྱིད་དྱོ། །ཞྱིང་
ནྱི་མུམྨུ་ནྱིར་བཤད་དྱེ། །ཞྱིང་ནྱི་བྱེད་པའྱི་བྲང་ྱིད་དྱོ། །དྱེ་བྱི་ཀྱོ་ཉ་དྱེ་བཞྱིན་ཞྱིང་། །ཞྱིང་ནྱི་ལགས་སའྱི་བྲང་ྱིད་
དྱོ། །ྱེ་ཞྱིང་ཀུ་ལུ་ཏ་ཞྱེས་བརྱོད། །དྱེ་བཞྱིན་ཨརྤུ་ཏ་ྱིད་དྱོ། །བ་ཡྱི་མཆྱོག་སྦྱྱིན་ཁ་བའྱི་རྱི། །ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ནྱི་
མདྱོར་བསྡུས་པའྱོ། །ཚན་རྱོ་ཧ་རྱི་ཀྱཻ་ལ་དང་། །ལན་ཚྭ་རྒྱ་མཚའྱི་ནང་སྱེས་དང་། །ལམྤ་ཀ་དང་ཀཉྩྱི་ྱིད། །དྱེ་
བཞྱིན་སྱཽ་རཥྚ་ྱིད་དྱོ། །ྱེ་བའྱི་ཚནྡྷྱོ་ཀ་ལྱིངྐ། །གསྱེར་དང་ལྡན་པའྱི་གྱིང་དང་ནྱི། །ཀྱོང་ཀ་ན་ཡ་ྱེ་ཚནྡྷྱོ། མདྱོར་
བསྡུས་པས་ནྱི་བརྱོད་པར་བ། །འཐུང་གཅྱོད་གྱོང་ཁྱྱེར་གྱི་དང་ཡང་། །འཐུང་གཅྱོད་གྱོང་གྱི་མཐར་གནས་
པ། །ཙ་རྱི་ཏ་དང་ཀྱོ་ས་ལ། །བྱིནྡྷ་གཞྱོན་ནུའྱི་གྱོང་ཁྱྱེར་རྱོ། །རྱོ་རྱེ་སྱིང་པྱོ་སྱིང་རྱེ་ཆྱེ། །ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྱོད་དྱེ་ྱེ་
བའྱོ། །དུད་ཁྱོད་རབ་སྱོང་དགྱེ་འདུན་དང་། །དུར་ཁྱོད་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ྱིད་དྱོ། །སྱེད་ཚལ་ར་བའྱི་རྫྱིང་བུའྱི་
འགམ། །ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྱོད་བརྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཀྱི་སྟྱེང་དུ། འདུ་བ་དང་ྱེ་བའྱི་འདུ་བ་
གྱིས་ཀྱི་དབྱེ་བའྱི་ཡ་གལ་གྱིས་གྱིས་ཡྱོད་པས་བཞྱི་དང་། མྱི་སླྱོབ་པའྱི་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་གནས་རྱོ་རྱེའྱི་གདན་
དང་། འྱོག་མྱིན་གྱི་གནས་གང་རུང་གཅྱིག་སྟྱེ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྱོ། །འྱོ་ན་ཡ་གལ་བཞྱི་པྱོ་དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། ཕག་
ཆྱེན་ཐྱིག་ལྱེ་ལས། འདུ་བ་ 
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༼༡༤༧༽ 
ལ། ཀརྨྨ་རཱ་པ་ཉ་ཀ་དང་། གསྱེར་གྱིང་གྱིས་དང་། ྱེ་བའྱི་འདུ་བ་ལ། ཀྱོངྐ་ན་དང་། འབྱིགས་བྱེད་གྱིས་ཏྱེ་
བཞྱིར་བཤད། དྱེའྱི་སྟྱེང་དུ་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་གནས་དང་ལྔ་བསན་ནས་སྱོ་བདུན་ནྱོ། །བདྱེ་མཆྱོག་ནས་
གསུངས་པའྱི་གནས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིར་གགས་པ་ནྱི། པུལླྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ཞྱེས་པ་རྒྱས་པའྱི་རྱིགས་དང་། ཛཱ་ལནྡྷ་ར་
ཞྱེས་པ། ཛཱ་དང་ཛྭའྱི་འདྱོད་ཚུལ་གྱིས། དྲ་བ་འཛིན་པ་དང་འབར་བ་འཛིན་པའྱོ། །ཨྱཽ་ཌྱིན་ནྱི། ཨྱོ་རྒྱན་དང་། 
ཨརྤུ་ཏ་ནྱི། མཆྱོད་འྱོས་དང་། གྱོ་ད་བ་རྱི་ནྱི། བའྱི་མཆྱོག་སྦྱྱིན་དང་། རསྱི་ཤྭ་ར་ནྱི། དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་དང་། 
དྱེ་བྱི་ཀྱོ་ཉ་ནྱི། ལྷ་མྱོའ་ིམཁར་དང་། མཱ་ལ་བ་ཞྱེས་པ། འཕྱེང་བ་ཅན་དང་། ཀ་མ་རུ་ཞྱེས་པ་འདྱོད་པའྱི་གཟུགས་
དང་། ཨྱོ་ཏྱེ་ཞྱེས་པ་རྱོལ་པ་ཅན་དང་། ཏྱི་ཤ་ཀུ་ནྱེ་ཞྱེས་པ་དགྱེ་མཚན་གསུམ་པ་དང་། ཀྱོ་ས་ལ་ཞྱེས་པ་མཛོད་
ལྱེན་ནམ། དགྱེ་བ་ཅན་དང་། ཀ་ལྱིངྐ་ཞྱེས་པ་སྨྲ་བའྱི་རགས་དང་། ལམྤ་ཀ་ཞྱེས་པ་འཕང་བ་ཅན་ནམ་མགྱོར་
ཐྱོགས་དང་། ཀཉྩྱི་ཀ་ཞྱེས་པ་སྐྱུར་བག་ཅན་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཞྱེས་པ་གངས་ཅན་དང་། པྲྱེ་ཏ་པུ་རྱི་ཞྱེས་པ་ཡྱི་
དྭགས་ཀྱི་གྱོང་ཁྱྱེར་དང་། གྱི་ཧ་དྱེ་བ་ཞྱེས་པ་ཁྱྱིམ་གྱི་ལྷ་དང་། སྱཽ་རཥྚ་ཞྱེས་པ། ཡུལ་འཁྱོར་བཟང་
པྱོའམ། །གྱོང་ཁྱྱེར་ཆྱེན་པྱོ་དང་། སུ་བརྞཎ་དྭྱི་པ་ཞྱེས་པ། གསྱེར་གྱིང་དང་། ན་ག་ར་ཞྱེས་པ་གྱོང་ཁྱྱེར་དང་། 
ཡང་ན་པ་ཉ་ལྱི་པུ་ཏ་དང་། ན་ག་ར་དྱོན་གཅྱིག་ཏུ་འཆད་པའྱི་ལུགས་ལྟར་ན། གྱོང་ཁྱྱེར་ས་བྱོའ་ིབུ་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་
ནྱོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་དག་ཡྱོད་དྱོ། །སྱིནྡྷུ་ར་ཞྱེས་པ་ལྱེགས་སྦྱར་སྱོར་བཞག་པའྱོ། ། 
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༼༡༤༨༽ 
མ་རུ་ཞྱེས་པ་ནྱི། མ་ངམ་གྱི་ཐང་ངམ་ཆུ་མྱེད་པའྱི་ཡུལ་ལྱོ། །ཀུ་ལུ་ཏ་ཞྱེས་པ་ནྱི་རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱོ། །དྱེ་ལྟར་
ྱེར་བཞྱི་པྱོའ་ིསྟྱེང་དུ། སྱོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་གནས་དུར་ཁྱོད་བརྒྱད་དང་། བདྱེ་ཆྱེན་འཁྱོར་ལྱོའ་ིལྷ་མྱོ་ལྔའྱི་
གནས་རྱོ་རྱེའྱི་གདན་དང་། དྱེའྱི་ཕྱོགས་བཞྱི་ན་ཡྱོད་པར་བཤད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་ཇྱི་སད་དུ། ཧྱེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཚུལ་
ྱིད་ཀྱིས། །འཁྱོར་ལྱོར་བས་གང་ཕྱི་ཡྱི་ཡུལ། །ྱེར་བཞྱིར་གགས་དང་དུར་ཁྱོད་བརྒྱད། རྱོ་རྱེ་གདན་དང་དྱེ་
ཕྱོགས་བཞྱི། །བགངས་པས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་འཇྱོག་བྱེད་ནྱི། སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྱོང་
བྱེད་སྦྱངས་འབྲས་གསུམ་གྱིས་ཕྱེ་བས་སྱོ་བདུན་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྦྱང་བ་ལ། ཕུང་པྱོ་ལྔ། འབྱུང་བ་ལྔ། 
ཕྱིའྱི་ཡུལ་དྲུག ནང་གྱི་སྱེ་མཆྱེད་དྲུག དཔུང་པ་གྱིས། ལག་ངར་གྱིས། ཁ། བཤང་བ། པུས་མྱོ་གྱིས། སྱི་
བྱོ་རྐང་མཐྱིལ་གྱིས། ྱོན་མྱོངས་ལྔ་དང་སྱོ་བདུན་ནྱོ། །སྦྱྱོང་བྱེད་ལམ་ལ། ཐུན་མྱོང་བ་བང་ཕྱོགས་སྱོ་བདུན། 
ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ། བསྱེད་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལ། རྱེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་དབང་དུ་
བས་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་གསང་བ་ལས། དྲན་པ་ྱེར་བཞག་བཞྱི་པྱོ་ནྱི། །ཁ་ཁྱྱེར་བཞྱིར་ནྱི་བརྱོད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ་བདུན་ནྱོ། །བརྱེན་པ་ལྷའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ནྱི། རྱིགས་ལྔ། ཡུམ་ལྔ། གཏྱི་མུག་རྱོ་རྱེ་མ་སྱོགས་དང་། 
གཟུགས་རྱོ་རྱེ་མ་སྱོགས་དྲུག་ཚན་གྱིས། ཁྱོ་བྱོ་བཅུ། མངྱོན་བང་ལྔ་སྟྱེ་སྱོ་བདུན་ནྱོ། །གྱིས་པ། རྫྱོགས་རྱིམ་
གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལ། རྱེན་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཞྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། བརྱེན་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་
གྱིས་ལས། མྱི་ཕྱེད་པ་ལ་སྱོགས་པ་ར་སྱོ་གྱིས་ཀྱི་སྟྱེང་དུ། སྦས་པའྱི་ར་ལྔ་བསན་པས་སྱོ་བདུན། པུ་ཛཱ་ལ་
སྱོགས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་ྱེར་ 
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༼༡༤༩༽ 
བཞྱིའྱི་སྟྱེང་དུ། ཧྃ་རྱིང་པྱོ་བརྒྱད། བྲུྱཾ་ཨྱཾ་ཛྲྲིཾ་ཁྱཾ་ཧྃ་བསན་པས་ཡྱི་གྱེ་སྱོ་བདུན། དྱེ་དག་གྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་
ཁམས་བདུད་རྱི་སྱོ་བདུན། དྱེ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་རླུང་ནྱི། སྱིང་པྱོ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་སྱོ་
བདུན་ནྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཚོན་བྱེད་དཔྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ་བདུན་དང་། མཚོན་བ་དྱོན་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ་བདུན་
ནྱོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་གསྱེར་ཐུར་ྱིད་ལ་བལྟ་བར་བའྱོ། །ཤྱིན་ཏུ་སྱོས་པས་ཆྱོག་གྱོ །ལུགས་འདྱི་དག་ནྱི་རྣལ་
འབྱོར་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱི་རྒྱུད་བརག་པ་གྱིས་པ་སྱོགས་དང་། དྱེ་དག་གྱི་དགྱོངས་འགྱེལ་གྱི་བསྟན་བཅྱོས་རྣམས་
ལས་ལྱེགས་པར་གསུངས་ཏྱེ། གསུང་ཚུལ་ནྱི་གྱོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ནྱོ། །སྔར་བཤད་པ་འདྱི་འདྲའྱི་སྱོད་པ་ཤྱེས་ན་
ནྱི། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་རྫྱོགས་འཚང་རྒྱའྱོ། །སྱེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྦྱྱོང་དུ། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཐམས་ཅད་རྱིག །ཐྱོས་འགྱུར་
འདྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཅྱེས་སྱོ། །གྱིས་པ། རྱེན་གྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པས་གནས་དྱེར་བགྱོད་པ་ལ་དགྱོས་པ་
མྱེད་ཅྱིང་བར་ཆད་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྱིར་རྱེན་གྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པས་གནས་དྱེར་ཕྱིན་
པ་ལ་ཕན་གནྱོད་མྱེད་པར་བསྟན། དབང་ཐྱོབ་ཀང་དམ་ཚིག་དང་མྱི་ལྡན་པས་གནས་དྱེར་ཕྱིན་པ་ལ་བར་ཆད་
འབྱུང་བར་བསྟན། ཕན་གནྱོད་མྱེད་པའྱི་དཔྱེ་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེང་སང་བྱོད་འདྱི་ན་གསང་སྔགས་མྱི་
ཤྱེས་པར་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཆྱོས་ཤྱིང་། ཏྱི་སྱེ་ལ་གངས་ཅན་དང་། མ་ཕམ་ལ་མ་དྲྱོས་པ་དང་། ཙ་རྱི་ཙ་ཀྱོང་
ལ་ཙ་རྱི་ཉ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་སྱོད་པའྱི་དྱོན་དུ་ཡུལ་དྱེ་དག་ཏུ་འགྱོ་བ་མཐྱོང་སྟྱེ། རྱིམ་པ་གྱིས་པྱོ་མྱི་སྱོམ་ན། ཡུལ་
སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་དུ་སྱོད་པའྱི་དྱོན་དུ་འགྱོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ལས་མ་གསུངས་ཏྱེ་འདྱི་ལྟར། རྱིམ་པ་
གྱིས་པྱོ་མྱི་སྱོམ་པའྱི་སྱོམ་ཆྱེན་ནྱི། བཟང་ཡང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་ 
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༼༡༥༠༽ 
པའྱི་སྱོམ་ཆྱེན་ལས་མ་འདས་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་གྱི་སྱོམ་ཆྱེན་དུ་ནྱི་ཁྱྱེད་ཅག་ཀང་ཁས་མྱི་ལྱེན་པས་
སྱོ། །མདྱོ་ལས་ནྱི། ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ་འགྱོ་བའྱི་ཆྱོ་ག་བཤད་པ་མྱེད་དྱེ། ན་ཐྱོས་དང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་
ལུགས་ལ་ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཀང་དགྱོས་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་
དབང་མ་ཐྱོབ་རྱིམ་པ་གྱིས་མྱི་སྱོམ་ཞྱིང་གཏུམ་མྱོ་དང་ཕག་ཆྱེན་གྱི་རྱོགས་པ་ཡྱོད་པར་རླྱོམ་པ་ཡྱིས་ཡུལ་
དྱེར་ཕྱིན་ན་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་མཁའ་འགྱོས་བར་ཆད་འབྱུང་བར་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ། ཕན་གནྱོད་མྱེད་པའྱི་
དཔྱེ་བསྟན་པ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྱོགས་པ་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་བླུན་པྱོའ་ིསྱོམ་ཆྱེན་གྱིས་ཕྱིན་ཀང་ཕན་གནྱོད་གང་
ཡང་མྱེད་དྱེ། དཔྱེར་ན་ཨྱོ་རྒྱན་དང་ཛྭཱ་ལནྡྷ་ར་དང་། གངས་ཅན་དང་། དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉ་དང་། མ་ལ་ཝ་ལ་སྱོགས་པ་
རྣམས་ཀླ་ཀླྱོ་བླུན་པྱོ་དང་། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་འབྲྱོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་མྱོད་
ཀང་དྱེ་དག་གྲུབ་པ་ཐྱོབ་བམ་ཅྱི་སྟྱེ་དྱེ་དག་གྱིས་གནས་དྱེར་ཕྱིན་ཀང་ཕན་གནྱོད་གང་ཡང་མྱེད་པས་
སྱོ། །གསུམ་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་སྔགས་པས་ཡུལ་དྱེ་དང་གནས་དྱེར་ཕྱིན་པའྱི་ཕན་ཡྱོན་
བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། འྱོ་ན་གནས་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ་འགྱོ་བའྱི་གང་ཟག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། གསང་སྔགས་
བསྱོམས་པའྱི་རྱོགས་པ་ཅན་དཔའ་བྱོ་རྣལ་འབྱོར་མར་གྱོ་བར་བྱེད་པའྱི་བར་དྱོན་འཕྱོད་པའྱི་སལ་བར་ལྡན་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་པ་དྱེ་ལ་ཡུལ་དྱེར་གནས་པའྱི་མཁའ་འགྱོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བྱིན་གྱི་བརླབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདྱི་དག་
གྱི་དྱོན་རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་སྱེ་ར་བ་དང་། བཤད་པ་དང་། ཕྱི་མ་དང་། ཕྱི་མའྱི་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་སུ་
ལྱེགས་པར་ལྟྱོས་ཤྱིག རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་གསང་སྔགས་མྱི་སྱོམ་པར་ཡུལ་ཆྱེན་བགྱོད་ཀང་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་
ལ་ཕན་པའྱི་དྱོན་མྱེད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   149 

༼༡༥༡༽ 
ཤྱི་ལ་སྱོམ་ཆྱེན་གཅྱིག་ན་རྱེ། ཏྱི་སྱེ་དང་ཙ་རྱི་ཡུལ་ཆྱེན་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་ཕྱོགས་རྱེ་ལགས་སམ་ཞུས་པས། པཎ་
ཆྱེན་གྱི་ཞལ་ནས། ཁྱྱེད་གསང་སྔགས་སྱོམ་མམ་མྱི་སྱོམ་གསུང་། གསང་སྔགས་མྱི་བསྱོམ་ཕག་ཆྱེན་སྱོམ་
ཞུས་པས། གསང་སྔགས་མྱི་སྱོམ་ན་ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིས་ཅྱི་བྱེད། ཕར་ཕྱིན་དང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཡུལ་
ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་བཤད་པ་མྱེད། ཁྱྱོད་བྱོད་ཀྱི་ཆྱོས་པ་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་ནྱོར་བ་གཞན་ཡང་མང་པྱོ་ཡྱོང་
གསུང་། གྱིས་པ། གཞན་ལུགས་དགག་པས་ཡྱིན་ལུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་བསལ་ཏྱེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
གངས་ཅན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཙ་རྱི་ཏ་ལ་དཔྱད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དམ་བཅའ་མདྱོར་བསྟན། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་
པར་བཤད། རྱོད་པ་སྤངས་ཏྱེ་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དུས་འཁྱོར་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་ཏྱི་སྱེ་མ་
ཡྱིན་པར་མྱིང་ཙམ་གྱིས་བསྟན། མངྱོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་ཏྱི་སྱེ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོར་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་དང་ཏྱི་སྱེ་ཡང་དྱོན་གཅྱིག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྱེ། ཏྱི་སྱེ་ལ་དྱེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཚང་བས་སྱོ། །དང་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་ཚིག་གྱི་བསྡུ་བའྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངྱོན་
པའྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱི་གངས་ཅན་དང་། གསྱེར་གྱི་བ་སྱིབས་དང་། འཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་ངམ་ཤྱིང་ས་ལ་
དང་། དྱེའྱི་དྲུང་ན་གང་པྱོ་ཆྱེ་ས་སྲུངས་ཀྱི་བུ་གང་ཆྱེན་ལྔ་བརྒྱས་བསྱོར་བ་དང་། ཞྱེས་འདུལ་བ་ལུང་ལས་
བཤད་ལ། གདགས་པ་ལས་ནྱི། གང་པྱོ་རབ་བརན་ཞྱེས་བཤད་དྱོ། །དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོའ་ིམཆྱོད་གནས་དག་
བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སུ་ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟྱོད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། དྱེར་ཏྱི་སྱེ་
ཞྱེས་བཤད་པ་ 
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༼༡༥༢༽ 
ནྱི་འགྱུར་ྱེས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟ་བུའྱི་རྱི་གངས་ཅན་དྱེ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་གགས་པ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །མ་དྲྱོས་པའྱི་
རྒྱ་མཚོ་ནྱི་ད་ལྟ་མ་ཕམ་དུ་གགས་པ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གང་པྱོ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ན་མྱེད་ཅྱིང་། དྱེ་བཞྱིན་ཛམྦུ་བྲྱྀ་ཀྵའྱི་
ལྗྱོན་པ་དང་། བྲག་གསྱེར་གྱི་བ་སྱིབས་ག་ལ་ཡྱོད་དྱེ་མྱེད་དྱོ། །གྱིས་པ། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
དུས་འཁྱོར་གྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། མངྱོན་པའྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། སྱིར་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་ལུགས་གང་ལས་
ཀང་ཏྱི་སྱེ་ལ་རྱི་བྱོ་གངས་ཅན་གྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། ཆུ་བྱོ་
སྱི་ཏའྱི་བང་ཕྱོགས་ན་རྱི་བྱོ་གངས་ཅན་ཡྱོད་པར་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ཇྱི་སད་དུ། འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་ན་ལྷུན་
པྱོར་བཅས་པའྱི་རྱི་བརྒྱད། མཚོ་དང་གྱིང་བདུན་བདུན་ཡྱོད་པའྱི་གངས་རྱི་ནྱི་ལྷུན་པྱོའ་ིམཐའ་སྱོར་གྱི་བསྱིལ་
བའྱི་རྱི་ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡྱིན་པར་འདྱོད་པས། དྱེའྱི་ལྟར་ན་དྱེའྱི་འགམ་ན་ཤམྦྷ་ལ་ཡྱོད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་
ཆུང་ངུའྱི་བང་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞྱིང་། གངས་རྱི་དང་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་བར་ན་རྱི་གཞན་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤམྦྷ་
ལའྱི་དབུས་ཀྱི་ཀྱཻ་ལ་ཤ་ྱིད་གངས་ཅན་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་འགམ་ཞྱེས་པ་ནྱི་དྱེའྱི་རང་ཡྱིན་པའྱི་དྱོན་ཏྱེ། དྱེས་ན་ཤམྦྷ་
ལའྱི་གྱོང་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྱོད་དྱོ། །འདྱིར་གྱོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག ཅྱེས་པ་ནྱི་གཞུང་མ་དག་པ་
ཡྱིན་ཀང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མ་དག་པ་དྱེ་ྱིད་སྱོར་བཞག་ནས་འབྲུ་གནྱོན་ལ། གྱོ་ཊྱིཀ་ཏུ་
ཡང་དྱེ་ལྟར་བཤད་པ་ནྱི་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྱེས་ཟླྱོས་བས་པས་ལན་པ་ཡྱིན་མྱོད། འཐད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འགྱེལ་
ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་ལས། ཅྱི་སྟྱེ་ཁྱྱེད་རྣམས་བདག་གྱི་ 
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༼༡༥༣༽ 
བཀའ་མྱི་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟ་ན་བདག་གྱི་གྱོང་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་བྱོར་ལ། གང་དང་གང་དུ་མྱོས་པ་དྱེ་དང་དྱེར་
ཁྱྱེད་རྣམས་སྱོང་ཞྱིག ཅྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་ས་གཞྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡྱོད་
པའྱི་འདབ་མ་རྱེ་རྱེ་ལ་གྱོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་བཅུ་གྱིས་བཅུ་གྱིས་ཡྱོད་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་འདྱིར་གྱོང་བྱེ་བ་རྱེ་ལ་
གྱོང་ཁྱྱེར་རྱེ་རྱེར་བས་པས་ན་གྱོང་ཁྱྱེར་ནྱི་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་ཡྱོད་ལ། རྒྱལ་ཕན་ཡང་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་ཡྱོད་
དྱོ། །དྱེའྱི་དབུས་ཀྱཻ་ལ་ཤའྱི་སྟྱེང་ན་རྒྱལ་པྱོའ་ིཕྱོ་བྲང་མཆྱོག་ཀ་ལཱ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྱོད་ཅྱིང་། དྱེ་ན་སྤྲུལ་པའྱི་ཆྱོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་བྱོན་པ་ལས། བགྱེགས་མཐར་བྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ྱི་མའྱི་འྱོད་ཀྱི་རྱིང་ལ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཆྱོས་མ་བྱུང་ཞྱིང་། དྱེའྱི་སས་ཕག་ན་རྱོ་རྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བ་བཟང་པྱོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ། བཅྱོམ་
ལྡན་འདས་ལ་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ཞུ་བ་པྱོ་མཛད་ཅྱིང་དྱེ་ནས་ལྱོ་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་རྒྱུད་གསུང་བ་དང་སྡུད་པ་དང་། དུས་
འཁྱོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཞྱེངས་པ་རྣམས་མཛད་ཅྱིང་དྱེ་ནས་དྱེའྱི་བརྒྱུད་པ་ལྷ་དབང་དང་། གཟྱི་བརྱིད་ཅན་
དང་། ཟླ་བས་བྱིན་དང་། ལྷའྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། ས་ཚོགས་གཟུགས་དང་། ལྷའྱི་དབང་ལྡན་རྣམས་ལྱོ་གངས་
བརྒྱ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྱོས་གསུངས་སྱོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ར་རྒྱུད་དང་འགྱེལ་པ་གྱིས་ཀ་ལས་གསལ་བར་
བཤད་དྱོ། །དྱེ་ནས་རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་འཇམ་དབངས་གགས་པས་ལྱོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་བསྟན་ནས། བསྡུས་
རྒྱུད་བསྡུས་ཏྱེ་ར་རྒྱུད་ལས། ལྱོ་འདྱི་ནས་ནྱི་དྲུག་བརྒྱའྱི་ལྱོས། །ཤམྦྷ་ལ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར། །དྲང་སྱོང་རྣམས་
ནྱི་སྱིན་དྱོན་ཕྱིར། །འཇམ་དབངས་གགས་པའྱི་རྒྱལ་པྱོ་སྟྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྱི་དྱོན་ནྱི་དུས་འཁྱོར་
གསུངས་ནས་ལྱོ་དྲུག་བརྒྱ་ནས་རྱིགས་ལྡན་འཇམ་དབངས་གགས་པས་ཚངས་པའྱི་དྲང་སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་ 
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༼༡༥༤༽ 
ཕྱེད་དང་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དུ་བྱེད་པ་བརྟུལ་ཏྱེ་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྲུབ་པར་མཛད་དྱོ། །དྱེ་ནས་
རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་པདྨ་དཀར་པྱོས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་མཛད། འདྱི་མན་ཆད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་
རྣམས་ཀྱིས་ཆྱོས་གསུངས་ལྱོ་གངས་རྒྱུད་འགྱེལ་ལས་མ་གསུངས་པས། བྱོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་
མྱི་མཐུན་པར་ཅྱི་རྱིགས་སུ་སང་ངྱོ་། །འྱོན་ཀང་བུ་དྱོལ་ལ་སྱོགས་པ་བྱོད་ཀྱི་དུས་འཁྱོར་བ་ཕལ་ཆྱེར་ནྱི། ཟླ་
བཟང་མ་གཏྱོགས་པའྱི་ཆྱོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ལྱོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྱོས་གསུངས་ཞྱེས་འཆད། ཆྱོས་རྱེ་བླ་མ་དམ་
པའྱི་འགྱེལ་ཆྱེན་གྱི་ཊྱི་ཀ་ལས་ནྱི། ལྷའྱི་དབང་ལྡན་ཡན་ཆད་ལྱོ་བརྒྱ་བརྒྱར་དང་། འཇམ་དབངས་གགས་པས་
ལྱོ་ྱིས་བརྒྱ་དང་། དྱེ་མན་ཆད་དྲག་པྱོ་འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་མ་གཏྱོགས་པ་རྒྱལ་པྱོ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱིས་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་
དྲུག་ཅུར་ཆྱོས་སྟྱོན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་འཆད། ཡང་བླ་མ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། ལྷ་དབང་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་བཅུ་དྲུག་གྱིས་
ལྱོ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་། དྱེ་མན་ཆད་བཅྱོ་ལྔས་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུར་ཆྱོས་བསྟན་ཏྱོ། །ཞྱེས་འཆད་དྱོ། །དྱེ་ན་ནགས་
ཚལ་ས་ཚོགས་དང་བཟའ་ཤྱིང་གྱི་བཟའ་བའང་དུ་མ་ཡྱོད་དྱོ། །དྱེ་ནས་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་
ཐམས་ཅད་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་ཀྱིས་གང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་དྱེ་ནས་ཀླ་ཀླྱོའ་ིརྒྱལ་པྱོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤམྦྷ་ལ་རུ་དམག་
འདྲྱེན་པ་རྱོམ་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་འདྱི་ལྟར། ཐྱོག་མར་ཧྱོར་ཡུལ་གྱི་བང་ངག་སྦྱྱིན་ཞྱེས་བ་བར་ལྷ་མ་ཡྱིན་
གྱི་སྤྲུལ་པ་ཀླ་ཀླྱོའ་ིརྒྱལ་པྱོ་འབྱུང་ཞྱིང་། དྱེ་ནུས་པ་ཇྱེ་ཆྱེར་གྱུར་ནས་བང་དང་ནུབ་དང་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། 
ཡུལ་དབུས་དང་། རྒྱའྱི་ཡུལ་དང་། བྱོད་ལ་སྱོགས་པར་རྱིམ་གྱིས་འྱོངས་ནས་མཐར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ཆུང་ངུའྱི་
ཕྱེད་རྱིལ་པྱོ་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་བསྣུབས་ཏྱེ་རང་ 
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༼༡༥༥༽ 
གྱི་ཆྱོས་ལུགས་ལ་འགྱོད་དྱོ། །འདྱི་དག་ཀང་རག་པ་མཐར་བཟུང་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཤམྦྷ་ལ་རུ་ཀླ་
ཀླྱོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དམག་དངྱོས་སུ་འདྲྱེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྱིགས་ལྡན་གགས་པས་
ཚངས་པའྱི་དྲང་སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཞྱི་པྱོ་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིགཞལ་མྱེད་ཁང་པར་དབང་བསྐུར་ནས་རྱོ་
རྱེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་མ་བས་ན། འཇམ་དབངས་གགས་པས་ཆྱོས་བསྟན་ཟྱིན་ནས་ལྱོ་བརྒྱད་བརྒྱ་འདས་པའྱི་
འྱོག་ཏུ། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་འཇུག་ལ་དྱེའྱི་ཚེ་དྲང་སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཞྱི་པྱོའ་ིབུ་རྒྱུད་
རྣམས་ཀང་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་ཀྱི་སྱོད་དུ་གྱུར་ནས། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཀླ་ཀླྱོའ་ིདབང་པྱོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤམྦྷ་
ལའྱི་གནས་སུ་ཡང་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་མྱི་འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དྲང་སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་
ཕྱེད་དང་བཞྱི་པྱོ་རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་སུ་བྱེད་པའམ། མྱི་བྱེད་ན་ཡུལ་ཁམས་གཞན་དུ་ཕྱུང་དགྱོས་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ཡྱིན་
ཏྱེ། འགྱེལ་ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་ལས། ཇྱི་སད་དུ། རྒྱལ་པྱོ་གགས་པས་གསུངས་པ། འདྱིར་བདག་གྱིས་བཅྱོམ་ལྡན་
འདས་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིདཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ཁང་པ་འདྱིར་ཁྱྱེད་རྣམས་གཞུག་པར་བ་ཞྱིང་། འཇྱིག་རྱེན་དང་
འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་སྦྱྱིན་པར་བའྱོ། །ཅྱི་སྟྱེ་ཁྱྱེད་རྣམས་བདག་གྱི་བཀའ་མྱི་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟ་ན་བདག་
གྱི་གྱོང་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་བྱོར་ལ་གང་དང་གང་དུ་མྱོས་པ་དྱེ་དང་དྱེར་ཁྱྱེད་རྣམས་སྱོང་ཞྱིག རྣམ་པ་གཞན་
དུ་ན་ལྱོ་བརྒྱད་བརྒྱ་འདས་པའྱི་རྱེས་ལ་ཁྱྱེད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ་དང་ཚ་བྱོ་ལ་སྱོགས་པས་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་དར་བར་
བས་ནས། ཤམྦྷ་ལ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་པྱོ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་སྟྱོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འཇམ་དབངས་གགས་པས་ཚངས་པའྱི་དྲང་ 
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༼༡༥༦༽ 
སྱོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཞྱི། རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས། ཤམྦྷ་ལར་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་འཇུག་
པའྱི་མཐུ་མྱེད་ལ། ནམ་ཞྱིག་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་སྱོགས་པ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གྱིས་སུ་ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་ཞུགས་པ་
དྱེའྱི་ཚེ། འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་རྱིགས་ལྡན་དྲག་པྱོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྒྱལ་པྱོས། ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་ཀུན་བཅྱོམ་ནས་
ཤམྦྷ་ལར་ཁྱིད་དྱེ་ལྷ་ཆྱེན་བཅུ་གྱིས་དང་། ལྷན་ཅྱིག་དབང་བསྐུར་ནས་རྱོ་རྱེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཏྱེ། རྱིམ་
གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་བར་དུ་ཡང་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱེལ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། རབ་ཏུ་
བྱུང་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ནྱི་མྱི་འབྱུང་སྟྱེ། ཀླ་ཀླྱོའ་ིབསྣུབས་ཤྱིང་སྤྱེལ་བར་བྱེད་པས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་བཤད་ན། རྱེ་
བཙུན་རྱེ་འདའ་བས། དུམ་བུ་བཅུ་གྱིས་པ་ལ་ཀླ་ཀླྱོ་ཡྱི། །ཆྱོས་འཇུག་འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་གྱིས་དྱེ་འཇྱོམས་ལ། །ས་
མྱི་སན་ན་མྱི་དགྱེ་བཅུ་མྱེད་ཅྱིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་སྱོད་དུ་མྱི་རུང་ཞྱེས། །འདུལ་བ་མངྱོན་པའྱི་སྱེ་སྱོད་
རྣམས་ལས་གསུངས། །དྱེ་དང་དྱེ་ཡྱི་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་སྤྱོང་། །ཞྱེས་ཟྱེར་བའྱི་ྱེས་པ་དྱེ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་
འགྲུབ་བྱོ། །འདྱིར། དྱེ་ཚེ་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་ཡྱི། སྤྲུལ་པ་ཞྱེས་པ་གཞུང་མ་དག་པ་ཡྱིན་པ་ལ། ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་
པ་དང་། ས་གདྱོང་པ་དྱེ་ྱིད་སྱོར་འཇྱོག་ལ། བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀའྱི་ནག་ཐུང་ན། བླ་མ་དག ཡང་དག་ཡྱེ་ཤྱེས་
མངྱོན་བགྱོད་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ཕག་ན་མདུང་བསམས་ལྷ་མྱིན་རྱིགས་རྣམས་འཇྱིགས་པ་སྟྱེར། །ཞྱེས་
འབྱུང་བས། འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་འབྱུང་ལ། སྤྱོས་ཁང་པ་དང་། ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། 
འཇམ་གགས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ཞྱེས་འཆད་ཀང་། སྤྲུལ་པ་དང་སྱེ་བའྱི་ཤན་མ་ཕྱེད། དྱེས་ན། དྱེ་ཚེ་འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེ་
ཡྱི།  
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༼༡༥༧༽ 
སྤྲུལ་པ་ཞྱེས་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བཅུ་གསུམ་དང་། ཁྱོ་བྱོ་བཅུའྱི་སྤྲུལ་པ་མ་འདྲྱེས་པར་སྱོ་
སྱོར་འཆད་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་སད་དུ་ཡང་། འགྱེལ་ཆྱེན་དུ་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དྲངས་པ་ལ། འདས་པའྱི་རྒྱལ་པྱོ་
ྱི་མའྱི་འྱོད། །དྱེ་ནྱི་བགྱེགས་དགའྱི་སྤྲུལ་པ་སྟྱེ། །ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་ཟླ་བཟང་ཁྱྱོད། །ས་སྱིང་གཤྱིན་རྱེ་མཐར་བྱེད་
དང་། །སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྱེལ་དང་། །རྨུགས་བྱེད་ཁྱེངས་བྱེད་རྱིམ་པ་སྟྱེ། །ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྱོ་འཇམ་
དབངས་དང་། །འཇྱིག་རྱེན་མགྱོན་པྱོ་གྱོ་རྱིམ་བཞྱིན། །གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་སྱོགས་ཁྱོ་བྱོ་བཅུ། །དྱེ་བར་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་གཞན། །བཅུ་གསུམ་དྱེ་རྣམས་རྱིམ་པ་ཡྱིས། །རྱིགས་ལྡན་རྱིགས་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །གགས་
པ་རྱིགས་ལྡན་རྱིགས་ཀང་སྟྱེ། །དྱེ་ནས་རྱིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར། །བཟང་པྱོ་རྱིགས་ལྡན་གསུམ་པ་སྟྱེ། །དྱེ་བཞྱིན་
བཞྱི་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྱོ། །གཤྱིན་རྱེ་བཟང་པྱོ་རྱིན་ཆྱེན་ཕག །བདུན་པ་ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པའྱོ། །ྱི་མ་གགས་དང་
ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། །རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་དཀའ་དང་། །རྱིགས་ལྡན་ྱི་མ་བཅུ་གྱིས་པ། །ས་ཚོགས་གཟུགས་
དང་ཟླ་བའྱི་འྱོད། །མཐའ་ཡས་དང་ནྱི་ས་སྱོང་དང་། །དཔལ་སྱོང་སྱེང་གྱེ་རྣམ་པར་གནྱོན། །སྟྱོབས་པྱོ་ཆྱེ་དང་མ་
འགགས་ཏྱེ། །མྱི་ཡྱི་སྱེང་གྱེ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེ། །མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་རྱིགས་ལྡན་དང་། །གགས་པ་རྱིགས་ལྡན་དྱེ་
ནས་སླར། །དྱེ་སས་འཁྱོར་ལྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཅན། །རྱིགས་ལྡན་དྲག་པྱོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏྱེ། །སྨྲ་མཁས་ར་མཆྱོག་ཏྱིང་
འཛིན་གྱིས། །ཀླ་ཀླྱོའ་ིཆྱོས་ནྱི་མཐར་བྱེད་པའྱོ། །ྱི་མའྱི་ཤྱིང་ར་ལ་སྱོགས་ཀྱི། །སྟྱོན་པ་སྨྲ་མཁས་འབྱུང་འགྱུར་
གང་། །ཟླ་བཟང་ཁྱྱོད་ནྱི་ར་བའྱི་རྒྱུད། །དྱེ་ནྱི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་སྟྱེ། །རྒྱས་འབྲྱེལ་བྱེད་པ་པྱོ་ཡང་ཁྱྱོད། །འདྱིར་ནྱི་
སྱེམས་ཅན་ཡྱོངས་སྱིན་ 
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༼༡༥༨༽ 
བྱེད། །འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། །རྒྱས་འགྱེལ་བྱེད་པ་པད་འཛིན་རང་། །ཞྱེས་རྱིགས་ལྡན་གགས་
པ་སླར་ཡང་རྱིགས་ལྡན་ྱེར་བཞྱི་པ་མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་ལ། དྲག་པྱོ་འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་དུ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །འཇམ་དབངས་དང་ཕག་རྱོར་གནས་ཚུལ་ལ་མྱི་འགལ་བ་ཙམ་གྱིས། རྱིགས་ལྡན་དྲག་པྱོ་
ཕག་རྱོར་གྱི་སྤྲུལ་པར་འཆད་ནུས་ན། རྒྱལ་པྱོ་ཟླ་བ་བཟང་པྱོ་ཡང་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་འཆད་དགྱོས་
པས། དྱེ་སབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཆྱོལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཡང་ན། འདྱིར་འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་ཕག་ན་རྱོ་རྱེའྱི་
སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་དྱེ། ནང་ལུས་ལ་སྦྱྱོར་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ལས། འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་
ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་རྱོ་རྱེ་ཅན་ཏྱེ་ལྷ་མཆྱོག་བདག་རྣམས་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་འགྱོས། ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །འདྱི་དག་ཀང་ཁྱོ་བྱོའ་ིབླ་མ་ཁྱོ་ནའྱི་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་ལ་ཁྱོ་བྱོ་ཤྱིན་ཏུ་
མཁས་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དག་ནྱི། དྱོན་འདྱི་དག་ལ་དམུས་ལྱོང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྱོ། །དྱེས་ན་ར་རྒྱུད་གསུངས་ནས་དྱེང་
སང་ཡན་ཆད་ལ་ལྱོ་ྱིས་སྟྱོང་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་སྱོང་ལ། རྱིགས་ལྡན་སྱེང་གྱེས་ཆྱོས་བསྟན་ནས་ལྱོ་བརྒྱད་
ཅུ་ར་བརྒྱད་སྱོང་བར་མཁས་པ་ཕལ་ཆྱེར་འཆད་དྱོ། །འཁྱོར་ལྱོ་ཅན་གྱིས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདྱིར་འྱོངས་པ་
དྱེས་ན་རྱི་བྱོ་གངས་ཅན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་མྱེད་པར་འགྱོ་བར་མྱི་ནུས་སྱོ། །གསུམ་པ། མངྱོན་པའྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
ནྱི། མངྱོན་པ་མཛོད་ལས་ཀང་འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། འདྱི་ནས་ཏྱེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིའྱི་བང་ཕྱོགས་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་འདྱི་ྱིད་ན་རྱི་ནག་པྱོ་གསུམ་ཚན་གསུམ་སྟྱེ་དགུ་འདས་པའྱི་ཕ་རྱོལ་ན་རྱི་གངས་ཅན་ཡྱོད་ལ། དྱེའྱི་ཕ་
རྱོལ་རྱི་སྤྱོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རྱོལ་ན། མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་ 
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༼༡༥༩༽ 
ཞྱེས་བ་བ་གང་ལས་ཆུ་བྱོ་ཆྱེན་པྱོ་གངྒཱ་དང་། སྱིནྡཱུ་དང་། སྱི་ཏ་དང་། པཀྵུ་འབབ་པ་དྱེའྱི་ཞྱེང་དུ་ཡང་། དཔག་
ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡྱོད་ལ་ཆུར་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡྱོད་དྱེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་ངྱོ་། །དྱེར་
ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པས་བགྱོད་པར་དཀའ་འྱོ་ཞྱེས་དྱེ་ལ་སྱོགས་པས། དྱེ་ྱིད་ཀྱི་དྲུང་ན་གང་ལ་འབྲས་བུ་
མངར་མྱོ་ཡྱོད་པའྱི་ཤྱིང་འཛམ་བུ་ཞྱེས་བ་བ་མངྱོན་པར་འགྲུབ་སྟྱེ། དྱེའྱི་དབང་གྱིས་གྱིང་འདྱི་ཡང་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་ཞྱེས་བ་བར་གགས་སྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་གསུངས་སྱོ། །ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་ལ་ནྱི་སྔར་
བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྱེ་དག་གང་ཡང་མྱེད་པས་གངས་ཅན་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །སྱིར་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་ལུགས་གང་
ནས་ཀང་ཏྱི་སྱེ་ལ་རྱི་བྱོ་གངས་ཅན་གྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ནྱི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གཞྱོན་ནུ་
འབྱུང་བ་ལས་ཀང་། ཤར་ནུབ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་དུ་རྱི་གངས་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་བཤད་དྱོ། །རྒྱལ་པྱོ་
ཤྱིང་ར་བཅུ་པའྱི་བུ་དགའ་བྱེད་ཀྱི་བཙུན་མྱོ་རྱོལ་རྱེད་མ་ཞྱེས་པ་ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུས་ཕྱོགས་ནས། དྱེ་སླར་
འཕྱོག་པའྱི་དྱོན་དུ་དམག་དྲངས་ནས་སྱིན་པྱོ་ཕལ་ཆྱེར་བསད་པ་ན། ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུའྱི་སྤུན་ཟླ་བསམ་གཏན་
པ་ཞྱིག་གྱིས་རླུང་བརྔུབས་པས། དགའ་བྱེད་དང་ཧ་ནུ་མན་ཐ་མ་གཏྱོགས་པའྱི་དཔུང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱེང་
རུས་སུ་སྱོང་བ་སླར་གསྱོས་པའྱི་དྱོན་དུ་གངས་ཅན་ལང་ཀའྱི་ཡུལ་དུ་བླངས་ཤྱིང་། དྱེ་ལ་ཡྱོད་པའྱི་བདུད་རྱི་
ཀྱེང་རུས་རྣམས་ལ་གཏྱོར་བས་སྱོས་པར་གྱུར་ནས། སྱེའུ་ཧ་ནུ་མན་ཐས་དྱེ་ནས་གངས་རྱི་སླར་འཕངས་པའྱི་
དུམ་བུ་ལམ་དུ་འཚར་ཏྱེ་ལྷུང་བ་ཞྱིག ཏྱི་སྱེ་ཡྱིན་ཞྱེས་དྲང་སྱོང་གྱོག་མཁར་བ་སྨྲའྱོ། །དྱེས་ན་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་
པྱོ་བཞུགས་པའྱི་གནས། གང་པྱོ་ཆྱེ་ས་སྲུངས་ཀྱི་ 
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༼༡༦༠༽ 
བུས་བརྱེན་པའྱི་ས། དབང་ཕྱུག་གྱི་མཆྱོད་གནས་དག་བཅྱོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ། རྱི་གངས་ཅན་དྱེ་ནྱི་
ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ར་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས་ཀང་། རྱིའྱི་རྒྱལ་པྱོ་
གངས་ཅན་དང་། རྱིའྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཏྱི་སྱེ་ཞྱེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྱོ་ལས་ཀང་། ཏྱི་
སྱེ་ཞྱེས་ལྱོ་ཙཱ་བ་མྱི་ཤྱེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བྱོད་སད་དུ་འཁྲུལ་ནས་གངས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་འདྱི་མ་དག་སྟྱེ། ཏྱི་
སྱེའྱི་སད་དྱོད་ཀྱཻ་ལ་ཤ་དང་། ཀྱེ་ཏ་ར་ཞྱེས་པའང་སང་། གངས་ཅན་གྱི་སད་དྱོད་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཡྱིན་པས། དྱེ་
གྱིས་རྒྱ་སད་ཀང་ཐ་དད་ཅྱིང་བྱོད་སད་ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན་པས། དྱེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་
འགྱོག་གྱི་ཏྱི་སྱེ་ཡྱིན་པ་མྱི་འགྱོག་པས། མྱི་བླུན་པྱོའ་ིཁ་སྐྱུགས་ལ་རྒྱུག་པར་མྱི་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཕལ་
པྱོ་ཆྱེའྱི་མདྱོའ་ིཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་ལྱེའུ་ལས་ཀང་། མཚོ་མ་དྲྱོས་པའྱི་ཆུ་ཞྱེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡྱོད་
པར་གསུངས་ཤྱིང་། ས་གཞྱི་རྱིན་པྱོ་ཆྱེའྱི་གསྱེག་མ་བརལ་བ་ལ། ངྱོས་ནྱི་རྱིན་པྱོ་ཆྱེའྱི་ཕ་གུ་བརྱིགས་པ་དྱེ་
ལས་ཆུ་བྱོ་ཆྱེན་པྱོ་བཞྱི་འབབ་པའྱི་གང་གཱ་གང་པྱོ་ཆྱེའྱི་ཁ་ནས་ནྱི་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཞྱིང་འབབ་ལ། སྱི་ཏ་
སྱེང་གྱེའྱི་ཁ་ནས་ནྱི་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྱོ་རྱེའྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཞྱིང་འབབ། སྱིནྡྷུ་གང་གྱི་ཁ་ནས་ནྱི་གསྱེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་
ཞྱིང་འབབ། ར་བ་ཁ་འབབ་ཅྱེས་པ་ནྱི་བླུན་པྱོའ་ིརྱིགས་འགྱེའྱོ། པཀྵུ་རའྱི་ཁ་ནས་ནྱི་བྱཻཌཱུརྻ་སྔྱོན་པྱོའ་ིབྱེ་མ་
འདྲྱེན་ཞྱིང་འབབ་བྱོ། །དྱེ་དག་གྱི་འྱོག་གྱི་ས་གཞྱི་ཡང་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་དྱེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡྱོད་ལ། ཆུ་བྱོ་བཞྱི་པྱོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཞྱེང་དུ་དཔག་ཚད་རྱེ་རྱེ་ཡྱོད་པར་གསུངས་སྱོ། །ཆུ་བྱོ་བཞྱི་པྱོ་དྱེས་ 
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༼༡༦༡༽ 
མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་ལ་ལན་གངས་བདུན་བདུན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྱོར་ནས། མཐར་མ་འདྲྱེས་པར་ཕྱོགས་བཞྱིའྱི་
རྒྱ་མཚོ་དག་ཏུ་འབབ་པར་བཤད་ཅྱིང་། དྱེའྱི་བར་གྱི་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནྱི། ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་དང་། ཀུ་མུ་ད་
དང་། པུཎྜ་རཱྱི་ཀ་ལ་སྱོགས་པ་མྱེ་ཏྱོག་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་། རྱིན་ཆྱེན་ལྗྱོན་ཤྱིང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་
གང་བར་གནས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །སྱོགས་པས་ཙན་དན་བཟང་པྱོ་ལྟར་དྲྱི་ཞྱིམ་པ་ྱི་མ་ཤར་བའྱི་ཚེ་དྱེའྱི་འྱོད་ཟྱེར་དང་
མཚོ་ནང་གྱི་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་དང་། གསྱེག་མ་དང་། མྱེ་ཏྱོག་དང་། ྱེ་འཁྱོར་གྱི་ལྗྱོན་ཤྱིང་རྣམས་ལ་ཕྱོག་པས་མཚོ་དྱེ་
ྱིད་ཁ་དྱོག་བཟང་པྱོ་རྣམ་པའྱི་མཆྱོག་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་སང་ངྱོ་། །དྱེ་སྱོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པ་ནྱི་ཕལ་པྱོ་
ཆྱེའྱི་མདྱོ་སྱེ་ལས་ལྟྱོས་ཤྱིག་སྟྱེ། དྱེར་ཆུ་བྱོ་བཞྱི་པྱོ་དྱེ་སྱོ་སྱོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱིའྱི་དཔྱེར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར། ད་ལྟའྱི་མ་ཕམ་འདྱི་ལ་ནྱི་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དྱེ་དག་གང་ཡང་མྱེད་པས་མ་དྲྱོས་པ་མ་ཡྱིན་
ནྱོ། །གསུམ་པ། རྱོད་པ་སྤངས་ཏྱེ་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། རྱོད་པ་དང་། ལན་གྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། དྱེ་སད་བརྱོད་
པ་ལ་ཁ་ཅྱིག འདྱི་སད་དུ་རྱོལ་ཏྱེ། བ་རྱོད་ཕུང་པྱོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་། དཀྱོན་བརྱེགས་ཀྱི་སྱོམ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་
མདྱོ་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མྱེད་པས། དུས་ངན་དུ་སྱོང་བའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་གངས་ཅན་དང་མ་དྲྱོས་པ་
ལ་སྱོགས་པའྱི་ཡུལ་ཀུན་ཡང་སྔྱོན་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སང་བའྱི་ཕྱིར། ཏྱི་སྱེ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་
གངས་ཅན་ལ་སྱོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་མ་ཚང་ཡང་། གངས་ཅན་ལ་སྱོགས་པ་
དྱེ་དང་དྱེ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ་ལན་ལ། མདྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
འདྱིའང་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྱོངས་པ་ལྱེགས་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག་སྟྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་ 
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༼༡༦༢༽ 
ལས་དངྱོས་པྱོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པ་དང་སྱོན་ཡྱོན་བསྔགས་པའྱི་ལུགས་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱོད་དྱོ། །གྱིས་པ་
ལ། དཀྱོན་བརྱེགས་ལས་བ་རྱོད་ཕུང་པྱོའ་ིརྱིའྱི་བསྔགས་པ་གསུངས་པ་སན་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་སུ་བསྟན། 
མངྱོན་པ་དུས་འཁྱོར་སྱོགས་ནས་འཇྱིག་རྱེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་དྱེ་དངྱོས་པྱོའ་ིགནས་ལུགས་
ཡྱིན་པར་བསྟན། དྱེས་ན་དཔྱེ་དྱོན་མྱི་མཚུངས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྱོན་དང་ཡྱོན་ཏན་སྱོག་པ་ན། 
སག་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བ་རྱོད་ཕུང་པྱོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་། མཐྱོ་བ་དང་། ཟླུམ་པ་དང་། བ་དང་། ཤྱིང་
དང་། མྱེ་ཏྱོག་དང་། ལ་སྱོགས་པས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་ཡྱོད་པའྱི་མྱེ་ཏྱོག་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྱིགས་
ལ་དྱེ་ན་མྱེད་པ་གང་ཡང་མྱེད་པ་ལ་སྱོགས་པ་བཤད་པ་ནྱི། དུས་དྱེར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པའྱི་སན་ངག་མཁན་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱོ། །གཞན་ཡང་། དྱེ་ལ་བསྔགས་པ་ཆྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། བྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་
མཐྱོང་དཀྱོན་པས། རྒྱང་གགས་རྱེ་ཙམ་ལ་ཐང་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མ་
ག་དྷ་ན་རྱི་གཞན་ཆྱེན་པྱོ་དཀྱོན་པས། བ་རྱོད་ཕུང་པྱོའ་ིརྱི་དྱེ་རྱི་ཆྱེན་པྱོར་འཇྱོག་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་སྱོན་ཡྱོན་
བསྟྱོད་སད་བྱེད་པ་ན། ཆུང་ངུ་ལ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཆུང་ངུར་འཆད་པ་ལ་སན་ངག་མཁན་སྱོན་དུ་བརྱི་བ་
གང་ཡང་མྱེད་དྱེ། མཛོད་འགྱེལ་ལས། སན་ངག་མཁན་གྱི་བསམ་པ་ནྱི། སྱོ་འདྱོགས་པར་ཡང་བྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངྱོས་པྱོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ནྱི། 
ལྷག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་། དྱེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དྱེར་འཁྲུལ་པ་བྱུང་ན། དྱེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སྱོན་དུ་བརྱི་སྟྱེ། དྱེ་
ཡང་དང་པྱོ་སན་ངག་མཁན་གྱི་དཔྱེ་ནྱི། དཔྱེར་ན་བ་ལང་དང་མ་ཧྱེ་དང་། གང་ 
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༼༡༦༣༽ 
པྱོ་ཆྱེ་ལ་བསྔགས་པའྱི་ཚེ། གངས་རྱིའྱི་ཕུང་པྱོར་འགྱོ་ཤྱེས་པ་དང་། སྱིན་ཆད་པའྱི་དུམ་བུ་དང་། རྭའྱི་རྱེ་མྱོ་རྱོ་རྱེ་
དང་འདྲ་བ་དང་། རྱིག་པ་ཨྱིནྡྷ་ནཱྱི་ལ་དང་། ར་མ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལྗྱོན་པ་དང་། སྱོགས་པས་རླུང་གྱི་ཤུགས་
ལྟར་མགྱོགས་པ་ལ་སྱོགས་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་གང་པྱོ་ཆྱེའྱི་སྱེས་རབས་ལས། མྱི་དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་སྱེམས་དཔའ་
ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་གངས་རྱིའྱི་རྱེ་མྱོ་འགྱོ་ཤྱེས་པའམ། སྟྱོན་ཀའྱི་སྱིན་ནམ། ན་བུན་གྱི་ཚོགས་རླུང་གྱིས་བསྱོད་པ་བཞྱིན་
དུ་ཚུར་འྱོང་བ་མཐྱོང་ངྱོ་ཞྱེས་པ་དང་། མ་ཧྱེའྱི་སྱེས་རབས་ལས། སྱིན་གྱི་ཕུང་པྱོ་ལྱོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཆད་པ་རྐང་
གྱིས་འགྱོ་ཤྱེས་པ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཁྱྱོད་ཀྱི་རྭའྱི་རྱེ་མྱོའ་ིཤུགས་ཀྱིས་ཀང་། །རྱོ་རྱེའྱི་རྱི་ཡང་
རྱོ་རྱེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱོམས། །ཞྱེས་དང་། གཞན་ཡང་སྱེས་བུ་ལ་བསྔགས་པ་ན། ྱི་མ་སྟྱོང་ལས་ལྷག་པའྱི་གཟྱི་
བརྱིད་འབར། །ཞྱེས་དང་། མཚན་མཆྱོག་ལྡན་པ་དྲྱི་མྱེད་ཟླ་བའྱི་ཞལ། །ཞྱེས་པ་ལྟར། བཞྱིན་ལ་ྱི་མ་དང་ཟླ་བ་
དང་། སྱོ་ལ་གངས་རྱིའྱི་ཕྱེང་བ་དང་། རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལ་ནམ་མཁའྱི་དཔྱེ་སྦྱྱོར་དང་། ཆུང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་གྱི་དཔྱེ་སྦྱྱོར་
དང་། སྟུག་ཞྱིང་ཆྱེ་བའྱི་དཔྱེ་ལ་རྱི་རབ་དང་། འདྱི་ནྱི་སྱིན་གྱི་བཞྱོན་པའྱི་རྱོགས་བརྱོད་ལས། མཁའ་ལྡྱིང་ལ་
བསྔགས་པ་ན། ལྷུན་པྱོ་གཤྱོག་པ་ལྡན་པ་བཞྱིན། །ཞྱེས་སྱོ། །བྱི་བ་ལ་ནྱི་གང་ཆྱེན་གྱི་དཔྱེ་དང་། ཕྱུག་པྱོ་ལ་ནྱི་
རྣམ་ཐྱོས་ཀྱི་བུ་དང་། རྒྱལ་ཕན་ལ་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་དཔྱེ་དང་། དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གྱེན་ཕལ་པ་ལའང་སངས་
རྒྱས་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ་ནྱི་སན་ངག་མཁན་ལ་བཀག་པ་མྱེད་དྱེ། མདྱོ་ལས་ཀང་། ཚོང་དཔྱོན་རྣམ་ཐྱོས་ཀྱི་བུའྱི་
ནྱོར་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་པ་བཞྱིན་དང་ 
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༼༡༦༤༽ 
སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིདགྱེ་སླྱོང་ལ་ཡང་འཕགས་པ་ཞྱེས་དང་། སན་ངག་མྱེ་ལྱོང་ལས། བུ་མྱོ་ལྱོ་མའྱི་དག་དང་ཁྱྱོད། །ལྷ་
ཡུལ་ས་སྟྱེང་སྱོང་ལ་བརྱོན། །ཞྱེས་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །དངྱོས་པྱོའ་ིཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་འཆད་པའམ་མཚན་
ྱིད་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ན། གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པར་བཤད་ན་མཁས་
པ་རྣམས་ག་ལ་དགའ་སྟྱེ། དཔྱེར་ན། ས་རག་པར་ཁས་བླངས་ན་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་བཞྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། 
དྱེས་ན་དཔྱེ་དྱོན་མྱི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། དྱེས་ན་བ་རྱོད་ཕུང་པྱོ་སྱོགས་པས། སྱེར་ས་དང་ཡངས་པ་ཅན་
གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འབྱོར་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་འདྲའྱོ་ཞྱེས་བསྔགས་པ་སན་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་
ཡྱིན་ལ། གངས་ཅན་དང་མ་དྲྱོས་པ་དང་སྱོགས་པས། ལྷུན་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་དངྱོས་པྱོའ་ིཀུན་རྫྱོབ་ཀྱི་གནས་
ལུགས་འཆད་པ་ན། དྱེ་ལ་ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་བྱུང་ན་ཀུན་མཁྱྱེན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡང་ན་བརྫུན་
གསུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །དུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། ཚེ་དང་། དུས་དང་། ལྟ་བ་དང་། ྱོན་
མྱོངས་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་སྱིགས་མ་ལྔ་བདྱོའ་ིཤུགས་ཅུང་ཟད་ངན་པར་འགྱུར་ན་ཡང་མཚན་ྱིད་ཐམས་ཅད་
འཁྲུལ་བ་ག་ལ་སྱིད་ཏྱེ། སྱིད་ན་ྱི་མ་ནུབ་ནས་འཆར་བ་ལ་སྱོགས་པ་སྱིད་པར་འགྱུར་རྱོ། །སབས་འདྱིར་
བཅྱོམ་ལྡན་རལ་གྱི་ལ་སྱོགས་པའྱི་རྱོལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ན་རྱེ། གང་ག་འདྱི་ནས་འབབ་པའྱི་ཕྱིར། །མ་དྲྱོས་འཚོལ་
བའྱི་ངལ་བས་ཅྱི། །འདུས་བས་རག་པར་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། །སྔྱོན་གྱི་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མྱེད། །ཅྱེས་རྱོལ་བ་ལ། ལྷ་
བཙུན་བསམ་ཡས་པ་ནྱི། གང་ག་དྱེ་ནས་འབབ་པར་གང་གྱིས་གྲུབ། བྱོད་ཀྱི་བླུན་པྱོ་ནྱོར་གྱི་ཕྱིར་ཁྱྱི་བཞྱིན་དུ་
འཁྱམ་པ་ 
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༼༡༦༥༽ 
ཞྱིག་གམ། ཨ་ཙ་ར་བླུན་པྱོ་དྱེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས་འྱོས་གཞན་ཅྱི་ཡྱོད། དྱེ་དག་གྱི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས། པཎྜྱི་ཏ་
ཆྱེན་པྱོའ་ིགསུང་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་ནྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་བ་དང་ས་གདྱོང་པ་ནྱི། དྱེ་
ནས་གང་གཱ་འབབ་པར་མཐྱོང་ན་མྱིག་འཁྲུལ་བར་ཟད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། གང་
གཱ་གཅྱིག་པུ་འབབ་པས་མ་དྲྱོས་པར་མྱི་འགྲུབ་སྟྱེ། མ་དྲྱོས་པ་ལས་གང་གཱ་དང་། སྱིནྡྷུ་དང་། སྱི་ཏ་དང་། པཀྵུ་
སྟྱེ་བཞྱིས་ལན་བདུན་སྱོར་བ་བས་ནས་མཐར་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་འབབ་པ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་གསུང་
ངྱོ་། །དྱེ་དག་གྱིས་ལན་ཐྱེབས་པ་མྱི་སང་ལ། སྤྱོས་ཁང་པ་སྱོགས་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་གཞན་གྱིས་ནྱི་ལན་
འདྱེབས་པའྱི་རྱོལ་བ་མ་མཛད་དྱོ། །དྱེས་ན་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཚད་ཐུབ་ཏུ་གགས་པ་དྱེ་དག་གྱིས་ལན་མ་
ཐྱེབས་པ་དྱེའྱི་ཚེ། བསྟན་བཅྱོས་འདྱིའྱི་སྱོན་དུ་དྱོགས་པ་དག་འབྱུང་སྱིད་པས། དྱོགས་པ་དྱེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་
དང་། གཞུང་འདྱིར་མ་བཀྱོད་པའྱི་ལུང་རྱིགས་གཞན་ཡང་ཁ་བསང་བའྱི་ཕྱིར་དུ། ལྱེའུ་གསུམ་པའྱི་དྲྱི་བ་སྱོ་
བརྒྱད་པར། མ་ཕམ་མ་དྲྱོས་མྱིན་གྱུར་ན། །གང་གཱའང་དྱེ་ྱིད་མྱིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་པའྱི་ལན་མང་ལྡྱོན་
དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། གྱོ་བྱོ་རབ་འབམས་པ་ན་རྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་ར་ར་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ར་གཡག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་བརྱོད་ན་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་བབ་ཅྱོལ་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི། དྲྱི་བ་པྱོའ་ིབསམ་པ་མ་
ལྱོངས་བཞྱིན་དུ། བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་འདྲྱི་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བཅྱོམ་ལྡན་རལ་གྱི་ལ་སྱོགས་པས། 
དྱེང་སང་མ་ཕམ་དུ་གགས་པ་འདྱི་མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་མ་ཡྱིན་ན། མ་ཕམ་དྱེ་ནས་འབབ་པའྱི་གང་གཱར་གགས་པ་
འདྱི་ཡང་གང་གཱ་དངྱོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལྱོ། ། 
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༼༡༦༦༽ 
ཞྱེས་པའྱི་སུན་འབྱིན་དྱེའྱི་ལན་ལྡྱོན་དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁྱྱོད་ཀྱིས་ནྱི་ས་ས་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་
རྱོལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདྱེབས་པ་པྱོའ་ིཁྱུ་མཆྱོག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས། སུན་འབྱིན་དྱེ་ཐྱོས་ཀང་ལན་
འདྱེབས་རྒྱུས་འཕྱོངས་པས་འྱོན་རྫུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ལ་ནྱི་ཇྱི་སད་དུ། ལྱེགས་པར་བཤད་པ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེའྱི་
གཏྱེར་ལས། བླུན་པྱོའ་ིདབུས་ན་རྱེ་ཞྱིང་དགའ། །མཁས་པའྱི་དབུས་ན་ཞུམ་ཞྱིང་འཇུར། །ནྱོག་དང་ལྱོག་ཤལ་
མྱེད་ན་ཡང་། །ཡ་སྱོ་ཅན་གྱི་བ་ལང་ཡྱིན། །ཞྱེས་པའྱི་ྱེས་པས་རྱེག་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་རང་གྱི་ལན་རྒྱས་
པར་ནྱི་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར་བལྟ་བར་བ་ལ། འདྱིར་མདྱོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་བརྱོད་ན། ཆུ་བྱོ་གང་གཱའྱི་མྱིང་ཅན་
ནྱི་གྱིས་ཏྱེ། ཕྱི་རྱོལ་པ་སྱོགས་འཇྱིག་རྱེན་པ་དང་ཐུན་མྱོང་དུ་གགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ལས་ཐུན་
མྱོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ར་བ་མ་ཕམ་ནས་འབབ་པ་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐྱོག་མར་མ་ཕམ་ནས་
ནུབ་ཏུ་བབས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སླྱེབས་པ་ན། ཤར་དུ་ཁ་བལྟས་ཏྱེ་འབབ་པ་རྱོ་རྱེ་གདན་གྱི་བང་ཕྱོགས་
ནས་བསྱོར་ཏྱེ། མཐར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་དྱེ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་ནྱི་མངྱོན་བརྱོད་དང་། སན་དཔྱད་
དང་། འདུལ་བ་སྱོགས་ལས་ཆུ་བྱོ་གང་གཱ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་བཤད་ཅྱིང་། ལྷྱོ་བལ་གྱི་སྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་གང་གཱ་ཞྱེས་
གགས་ལ། མདྱོ་སྱེ་དག་ལས་ཀང་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སྱེད་ཅྱེས་བཤད་དྱོ། །དྱེ་དང་འདྲ་བར་སྱིན་དྷུའྱི་ཡུལ་
དུ་འབབ་པའྱི་ཆུ་བྱོ་སྱིནྡྷུ་དང་། བང་ཕྱོགས་ན་ཆུ་བྱོ་ཤཱྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་བཤད་མྱོད། དྱེ་དག་ནྱི་མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་
ཞྱེས་བ་བ་མངྱོན་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ 
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༼༡༦༧༽ 
དྱེ་ནས་འབབ་པའྱི་བཤད་པ་མྱི་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ལས། གང་གཱའྱི་སྱོ་དང་ཀུ་ཤ་
འཁྱྱིལ། །བྱིལ་བ་ཅན་དང་སྔྱོན་པྱོའ་ིཕྱིར། །ཀཱ་ལྱི་ཀ་ནྱིའྱི་འཇུག་ངྱོགས་སུ། །ཁྲུས་བས་ཡང་འབྱུང་སྱིད་མ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་འཆད་ལ། དྱེའྱི་རྒྱས་བཤད་ཀང་། ཁྱབ་འཇུག་གྱིས་མྱི་འུ་ཐུང་དུ་སྤྲུལ་ནས། ལྷ་མྱིན་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་
སྟྱོབས་ལྡན་གྱི་བུ་དྲུག་ཁྱི་བསད། དྱེ་རྣམས་དམལ་བར་སྱོང་བ་དྱེ་དག་གྱི་ཚ་བྱོ་བྷ་གྱི་རྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བས་མ་
བཟྱོད་ནས། ལྷ་ཚངས་པ་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས། ལྷ་ཡུལ་ན་ཆུ་བྱོ་གང་གཱ་ལྷ་མྱོའ་ིགཟུགས་སུ་གནས་པ་དྱེར། 
ཆུ་བྱོའ་ིགཟུགས་སུ་བས་ནས་བྱིན་པ་ན། བར་སབས་སུ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོའ་ིརལ་པར་བཟྱེད་པས་ལྱོ་སྟྱོང་གྱི་
བར་དུ་འཁྱྱིལ། དུས་དྱེར་དྱེ་ྱིད་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས། རལ་པ་བཙིར་བའྱི་ཐྱིགས་པ་གཅྱིག་གངས་ཏྱི་སྱེའྱི་
འགམ་དུ་འཁྱྱིལ། དྱེ་རྒྱ་མཚོར་བབས་ནས་ས་འྱོག་ཏུ་སྱོང་བས། ལྷ་མྱིན་གྱི་བུ་དྲུག་ཁྱིའྱི་རུས་པ་བཀྲུས་པས། 
དམལ་བ་ནས་ཚེ་འཕྱོས་ཏྱེ་མཐྱོ་རྱིས་སུ་སྱེས་པར་འཆད་ལ། དྱེ་ལྟར་ཆུ་བྱོ་འདྱི་ནམ་མཁའ་ནས་བབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་གང་གཱ་དང་། ལྷ་ཡུལ་དང་། ས་སྟྱེང་དང་། ས་འྱོག་གསུམ་དུ་བབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྒྱུན་གསུམ་
པ་དང་། ལམ་གསུམ་ཅན་དང་། སལ་ལྡན་ཤྱིང་ར་དང་། ཛ་ན་ཧའྱི་བུ་མྱོ་ལ་སྱོགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འདྱོགས་
སྱོ། །དྱེ་ཡང་མ་ཕམ་ནྱི་གང་གཱ་འཁྱྱིལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚོར་ཁས་ལྱེན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆུ་བྱོ་ཆྱེན་པྱོ་བཞྱི་གང་
ནས་འབབ་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་མཚོ་མ་དྲྱོས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་སྱིག་
པ་འདག་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་དང་། གངས་ཏྱི་སྱེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོའ་ི 



166  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༦༨༽ 
བཞུགས་གནས་སུ་ཁས་ལྱེན་ཞྱིང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་འཇྱིག་རྱེན་པ་དག་ལ་དྱེ་ལྟར་གགས་ཀང་། དངྱོས་པྱོ་ལ་
དྱེ་ལྟར་མྱི་གནས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆྱོས་མངྱོན་པ་སྱོགས་
ལས་གསུངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་དྱེ་ལས་འབབ་པའྱི་ཆུ་བྱོ་བཞྱི་དང་བཅས་པ། འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་འདྱི་ྱིད་ན་བང་གྱི་ཕྱོགས་ན་ཡྱོད་ཀང་། རྒྱ་བྱོད་དང་ཧྱོར་ལ་སྱོགས་པའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་
ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངྱོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་ཤམྦྷ་ལའྱི་བཀྱོད་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེ་
སད་དུ་ཡང་། མཛོད་འགྱེལ་ལས། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིའྱི་བང་ཕྱོགས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱི་ྱིད་ན། རྱི་ནག་པྱོ་
དགུ་འདས་པའྱི་ཕ་རྱོལ་ན་གངས་རྱི་ཡྱོད་དྱོ། །གངས་རྱི་དྱེའྱི་ཕ་རྱོལ་དང་། རྱི་སྤྱོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རྱོལ་ན། 
མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ལས་ཆུ་བྱོ་ཆྱེན་པྱོ་བཞྱི་པྱོ། གང་གཱ་དང་། སྱིནྡྷུ་དང་། སྱི་ཏ་དང་། པཀྵུ་འབབ་པ་
ཡྱོད་དྱོ་དྱེའྱི་ཞྱེང་དུ་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡྱོད་ལ། ཆུར་ཡང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡྱོད་ཏྱེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པའྱི་ཆུས་གང་ངྱོ་། །དྱེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིས་བགྱོད་པར་དཀའྱོ། །དྱེ་ྱིད་ཀྱི་དྲུང་ན། གང་
ལ་འབྲས་བུ་མངར་མྱོ་དག་ཡྱོད་པའྱི་ཤྱིང་ཛམྦུ་ཞྱེས་བ་བ་མངྱོན་པར་གྲུབ་སྟྱེ། དྱེའྱི་དབང་གྱིས་འདྱི་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་ཞྱེས་བ་བར་གགས་སྱོ། །ཞྱེས་འབྱུང་ངྱོ་། མངྱོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་འདྱི། ཡུལ་སྱོ་བདུན་གྱི་
ནང་ཚན་དུ་འཆད་པ་རྒྱུད་སྱེའྱི་དགྱོངས་པར་རྱེ་བཙུན་གགས་པའྱི་ཞབས་ཀྱིས་ནྱི་བཀྲལ་བར་མྱི་གསལ་ལ། 
ཕག་རྒྱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཏྱི་སྱེ་གནས་ཆྱེན་དུ་འཆད་པ་དྱེ་ཡང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་དང་ 
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༼༡༦༩༽ 
དག་བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བཞུགས་གནས་སུ་བསམས་ནས་དྱེ་ལྟར་ཁས་ལྱེན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱེ་བཙུན་མྱི་ལའྱི་
མགུར་ལས། གངས་དཀར་ཏྱི་སྱེ་སད་པ་དྱེ། །དག་བཅྱོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་གནས། །རྱི་བྱོ་གངས་ཅན་བ་
བ་ཡྱིན། །མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་སད་པ་དྱེ། །མ་དྲྱོས་མཚོ་མྱོ་བ་བ་ཡྱིན། །བྲག་དམར་སྤྱོ་མཐྱོ་སད་པ་དྱེ། །རྱི་ནག་
འབྱིགས་བྱེད་བ་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་བརྱེན་པ་ཡྱིན་མྱོད། འདྱི་ནྱི་སན་ངག་ཀྱི་ལུགས་སུ་མཛད་
པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བྲག་དམར་སྤྱོ་མཐྱོ་དྱེ་རྱི་བྱོ་འབྱིགས་བྱེད་དངྱོས་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་མ་ཕམ་དང་ཏྱི་
སྱེར་གགས་པ་འདྱི་དག་མངྱོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་མཚོ་མ་དྲྱོས་པ་དང་། གངས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། མངྱོན་པ་ལས་
ནྱི། མཚོ་དྱེ་གངས་ཅན་གྱི་བང་ཕྱོགས་ན་ཡྱོད་པར་བཤད་ལ། མ་ཕམ་ནྱི་ཏྱི་སྱེའྱི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ན་ཡྱོད་པར་མངྱོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིས་བགྱོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་གནས་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་ན་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལས། དྱེ་ལས་རྒྱ་མཚོ་དུག་ཅན་དག་ཏུ་འགྱོ་
བ་ཡྱི། །ཆུ་བྱོ་བཞྱི་པྱོ་འདྱི་དག་ཕྱོགས་བཞྱིར་འབབ། །གང་ག་སྱིནྡྷུ་དང་ནྱི་པཀྵུ་དང་། །ཏྱི་སྱེ་དྱེ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་
སྟྱོབས་ཐྱོབ་པ། །མ་གཏྱོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་བགྱོད་པར། །དྱེར་ནྱི་ཐུབ་པ་དགྱེ་འདུན་བཅས་ཏྱེ་
བཞུགས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་དུས་འཁྱོར་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་དང་། 
མངྱོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་དྱོན་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག གཅྱིག་ན་ལུང་དང་དངྱོས་སུ་འགལ་ལ། མྱི་
གཅྱིག་ན་སྔར་གྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་དྲངས་པ་དྱེ་དག་ལ་འབྲྱེལ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ 
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༼༡༧༠༽ 
གྱིས་དྱོན་གཅྱིག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། ཕྱོགས་སྔ་མས་ཏྱི་སྱེ་དྱེ་རྱིག་འཛིན་གྱི་རྱོགས་པ་སྤྱེལ་བའྱི་གནས་ཆྱེན་དུ་
གྱུར་པའྱི་གངས་ཅན་དྱེར་ཁས་བླངས་པ་ལ་དྱེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། མངྱོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་
ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན། དུས་འཁྱོར་ནས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན། ར་བ་ཆྱེན་མྱོའ་ིམདྱོ་ནས་གསུངས་
པའྱི་གངས་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །གྱིས་པ། ཙ་རྱི་ཏ་ལ་དཔྱད་པ་ལ། ཙ་ཀྱོང་ཙ་རྱི་ཏ་
མ་ཡྱིན་པར་བསྟན། རྱོ་རྱེ་མཁའ་འགྱོ་ལས་གསུངས་པའྱི་དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉའྱི་གནས་ཡྱིན་པ་མྱི་འགལ་བར་བསྟན། དྱེ་
གྱིས་གནས་ཆྱེན་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཡུལ་དྱེར་འགྱོ་བའྱི་གང་ཟག་ངྱོས་བཟུང་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
ཙ་རྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ་ད་ལྟའྱི་ཙ་རྱི་ཙ་ཀྱོང་དྱེ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་ལྷྱོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྱོད་པར་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉ་ལ་གནས་གཞན་གྱིས་ཡྱོད་པའྱི་ཆྱེ་ཤྱོས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་
ན་ཡྱོད་ལ། ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་དྱེ་ཙ་རྱི་ཙ་ཀྱོང་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ལ་ལ་སྨྲའྱོ། །རྱོ་རྱེ་མཁའ་འགྱོའ་ིརྒྱུད་ལས་ནྱི། །དྱེ་
ཝྱི་ཀྱོ་ཉར་བྷ་ཉ་གནས། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེའྱི་དྱོན་ནྱི་ཡུལ་དྱེ་ན་བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ཡྱོད་ཅྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་
རྒྱུད་དྱེ་ྱིད་ལས། བྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་མ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལྷ་མྱོ་ནྱི། རྱོ་བའྱི་ཕུག་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས་
སྱོ། །དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉའྱི་ཡུལ་དྱེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྱོ་ནྱི་བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ལ་བརྱེན་ནས་གནས། ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་
གྱེན་དུ་འབར་ཀྲ་ཞྱེས་བ་བ། ཁྱེ་ཏ་པཱ་ལཱ་གཙིགས་པ་ཆྱེ། །དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉ་ས་ཆྱེན་མྱོ། །སྟྱོབས་པྱོ་ཆྱེ་ཡྱི་སྱེ་གནས་
བྱུང་། །ལྷ་མྱོ་ལག་ན་མདུང་ཅན་ཏྱེ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་མཆྱོག །གནས་ 
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༼༡༧༡༽ 
དྱེར་ལྷ་མྱོ་དྲག་ཆྱེན་མྱོ། །བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས། །བྱོད་ཡུལ་དུ་ནྱི་ལྷན་སྱེས་ཏྱེ། །རང་བྱུང་གྱི་ནྱི་སྱེ་
གནས་བྱུང་། །ཆུ་སྱིན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ན་ཐྱོགས། །ཞྱི་ཞྱིང་གསལ་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ཏྱེ། །ཡུལ་དྱེར་གནས་
པའྱི་ལྷ་མྱོ་དྱེ། །བྲག་གྱི་ཁྱྱིམ་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཙ་རྱི་ཙ་ཀྱོང་དྱེའྱི་ཕྱོགས་ན་
བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ཡྱོད་ན། དྱེ་ཝྱི་ཀྱོ་ཉའྱི་ཡུལ་དྱེར་འགལ་བ་མྱེད་དྱོ། །བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ནྱི་ལྤགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞྱིང་
ཡལ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་དབྱིབས་དང་ཁ་དྱོག་རྒྱུ་མ་བུས་པ་ལྟ་བུ། འདབ་མ་བའྱི་གཤྱོག་པ་ལྟར་དུ་ཕྱོགས་
གྱིས་སུ་ཆ་མམ་དུ་ཡྱོད་ཅྱིང་། དབྱིབས་གཤྱོལ་བུའྱི་འདབ་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་དང་ཐད་མམ་
གྱི་རྒྱ་ཡུལ་དུའང་སྱེ་བའྱི་རྒྱལ་པྱོའ་ིཤྱིང་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྤྱོས་ཁང་པ་གསུང་ངྱོ་། །གསུམ་པ། དྱེ་
གྱིས་གནས་ཆྱེན་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཡུལ་དྱེར་འགྱོ་བའྱི་གང་ཟག་ངྱོས་བཟུང་སྟྱེ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། ཏྱི་སྱེ་དང་
ནྱི་ཙ་རྱི་ལ་སྱོགས་པ་གལ་ཏྱེ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཡུལ་དྱེར་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་འགྱོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་བར་དང་བརའྱི་ལན་ཤྱེས་ཤྱིང་རྱིམ་
གྱིས་ཀྱི་རྱོགས་པ་བརན་པ་དྲྱོད་ཐྱོབ་པ་ཡྱིས་སྱོད་པའྱི་དྱོན་དུ་རྒྱུ་བར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ། 
གཞན་ལུགས་དྱེ་ཁས་བླངས་ཀང་རང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྱེ་དང་འབྲྱེལ་དགྱོས་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་
བ་ནྱི། དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་དྱེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཡུལ་དྱེར་འགྱོ་བ་མྱི་འཐད་དྱེ། 
དྱེ་རྒྱུད་ལས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་བཀག་ཅྱེ་ན། དབང་མྱེད་ན་ནྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། གསང་བ་
གྲུབ་པ་ལས་ཀང་།  
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༼༡༧༢༽ 
གང་གྱི་དྱེ་ྱིད་མྱེད་བཞྱིན་དུ། །ངྱོ་མཚར་ཆྱེ་བ་ལྟར་བྱེད་པ། །ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་མྱི་འཇྱིག་བར། །ཤྱི་བའྱི་འྱོག་
ཏུ་དམལ་བར་སྱེ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་སབས་འདྱིའྱི་གཞུང་འདྱི་ལྟར་འདྱོན་པར་བ་སྟྱེ། རྱིམ་པ་
གྱིས་པྱོ་མྱི་སྱོམ་པའྱི། །སྱོམ་ཆྱེན་བཟང་ཡང་ཕ་རྱོལ་ཏུ། །ཕྱིན་པའྱི་སྱོམ་ཆྱེན་དག་དང་ནྱི། །རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་
སྱོམ་ཆྱེན་ལས། །མ་འདས་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་དང་། །མདྱོ་ལས་ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ། །འགྱོ་བའྱི་ཆྱོ་ག་བཤད་པ་
མྱེད། །ཅྱེས་སྦྱར་རྱོ། །གསུམ་པ། གྲུབ་པ་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། རྒྱུ་མྱེད་དང་མྱི་
མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དགག འབྲས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྱོད་གསལ་དུ་འདྱོད་པ་དགག འབྲས་བུ་
ལ་འཕྱོས་ནས་གྲུབ་ཐྱོབ་དང་རྱོགས་ལྡན་གྱི་བཟང་ངན་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་
ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དགག རྒྱུ་མྱེད་དུ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྟྱོང་ྱིད་རྐྱང་པ་
བསྱོམས་པས་སངས་རྒྱས་མྱི་འཐྱོབ་པར་བསྟན། སྟྱོང་ྱིད་རྐྱང་པ་བསྱོམས་པས་སྟྱོང་པ་ྱིད་ཀང་མྱི་རྱོགས་
པར་བསྟན། བཤད་ཟྱིན་གྱི་དྱོན་བསྡུས་ཤྱིང་འཆད་འགྱུར་གྱི་དྱོན་བསྟན་པའྱི་སྱོ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྐང་གངས་
དང་གྱོ་རྱིམ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྟྱོང་ྱིད་རྐྱང་པ་བསྱོམས་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བ་
ལ་རྱིགས་པའྱི་གནྱོད་བྱེད་བརྱོད་པས་མདྱོར་བསྟན། ཐབས་མཁས་གཙོ་ཆྱེ་བར་དགྱོངས་པའྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད། ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀའྱི་དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་འབྲས་བུ་འབྱུང་སྱིད་
པ་དགག གྱོགས་གཞན་དགྱོས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་ཏུ་འགལ་བས་དགག སྟྱོང་ྱིད་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   171 

༼༡༧༣༽ 
བསྔགས་པའྱི་ལུང་གྱི་དགྱོངས་པ་དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་བཤད། ཐབས་ཤྱེས་ཟུང་དུ་འབྲྱེལ་དགྱོས་པའྱི་དཔྱེ་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་སྟྱེ་སྟྱོང་ྱིད་སྱོམ་ཞྱིང་སྱེམས་ངྱོ་འཕྱོད་པ་ཙམ་ལས་འབྲས་བུ་སྐུ་
གསུམ་འབྱུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ཅྱེས་པའྱི་ངྱོས་འཛིན་ལ། སྤྱོས་ཁང་པ་ནྱི་རྱོགས་ལྡན་ཁ་ཅྱིག་དང་། 
རྒྱ་གར་དུ་ཡང་བྲམ་ཟྱེ་སྟྱོང་ྱིད་བླྱོ་གྱོས་ལ་སྱོགས་པ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་མང་པྱོ་དང་དྲང་སྱོང་
བྱི་ཤྭ་མྱི་ཏ་ལ་སྱོགས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་རྣམས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ས་གདྱོང་པ་ནྱི། 
ཞང་ཚལ་པ་ཁ་ཅྱིག་ཅྱེས་གསུངས། རྱེ་དྭགས་པྱོའ་ིགསུང་ལས་ཀང་། ངའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་འདྱི་སན་དཀར་པྱོ་
ཆྱིག་ཐུབ་དང་འདྲ་ཞྱེས་གསུངས། འྱོན་ཀང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་ནྱི་ནན་ཏན་ཆྱེར་མཛད་དྱོ། །དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་
ལུང་ཁུངས་ནྱི། མདྱོ་སྱེ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལས། འཇྱིག་རྱེན་ཁམས་ནྱི་སྟྱོང་ཕག་ཏུ། །ང་ཡྱིས་མདྱོ་རྣམས་
གང་གསུངས་པ། །ཡྱི་གྱེ་ཐ་དད་དྱོན་གཅྱིག་སྟྱེ། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ནྱོ་ཞྱེས་འབྲྱི་ཁུང་དགྱོངས་གཅྱིག་ལས་
བཤད་དྱོ། །དྱེ་དགག་པ་ནྱི། རྐྱྱེན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་མྱི་ནུས་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་ན་མྱུ་གུ་ལ་
སྱོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཕལ་པའང་ས་དང་ས་བྱོན་ལ་སྱོགས་པ་རྒྱུ་རྐྱྱེན་དུ་མ་ལས་འབྱུང་དགྱོས་ན། འབྲས་བུའྱི་
མཆྱོག་སངས་རྒྱས་ལྟ་སྱོས་ཀང་ཅྱི་དགྱོས་ཏྱེ། མཛོད་འགྱེལ་ལས། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་བསྱེད་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་
མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་དང་། སྱེས་རབས་ལས་ཀང་། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་འགྲུབ་པའྱི། །འབྲས་བུ་གང་ནའང་ཡྱོད་མ་
ཡྱིན། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བས་པ་ཡང་། །རྒྱུ་རྐྱྱེན་གཞན་ལ་ལྟྱོས་པ་ཡྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཆྱིག་ 
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༼༡༧༤༽ 
ཐུབ་སྟྱེ་སྟྱོང་ྱིད་རྐྱང་པ་བསྱོམས་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས། འབྲས་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་ན་ཡང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་འགྱོག་པ་
བཞྱིན་དུ། འབྲས་བུ་དྱེ་ཡང་ཕུང་པྱོ་ཟད་ཙམ་གྱི་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་སྐུ་གསུམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་
པ་ལ་ཚོགས་གྱིས་ཀ་རྫྱོགས་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ལྔ་ལྡན་པར་གགས་པ་འགའ་
ཞྱིག ཆྱིག་ཐུབ་བསྱོམས་པ་ཡྱི་རྱེས་ལ་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་བསྔྱོ་བ་དང་སྱོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་
འདྱེབས་བ་དགྱོས་ཟྱེར། འྱོ་ན་ཆྱིག་ཐུབ་གྱིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག སྟྱོང་པ་ྱིད་རྐྱང་པ་
ནམ་མཁའ་ལྟར་བསྔྱོ་རྒྱུ་མྱེད་པས། ཆྱིག་ཐུབ་དྱེ་ལའང་སྔྱོན་འགྱོ་སབས་སུ་འགྱོ་བ་དང་། སྱེམས་བསྱེད་པ་
དང་། ཡྱི་དམ་ལྷ་བསྱོམ་པ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སྱོགས་པ་དགྱོས་ན། འྱོ་ན་ཁྱྱོད་ཀྱི་ཆྱིག་
ཐུབ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་འདྱི་འདྲའྱི་ལུགས་རྫྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མདྱོ་
རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་མྱེད་དྱེ། རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་མྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ། སྟྱོང་ྱིད་
བསྔགས་པའྱི་ལུང་གྱི་དགྱོངས་པ་དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་བཤད་པ་ནྱི། འྱོ་ན་ཐུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁྱབ་པའྱི་མདྱོ་ལས། དམ་པའྱི་ཆྱོས་ནྱི་འཛིན་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་བསྱོད་ནམས་དྱེ། །སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་
མྱོས་པ་ཡྱི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྱི་ཕྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། ཡྱེ་ཤྱེས་ཚུལ་བསྱོམ་ཐབས་དང་ར་
བ་ཇྱི་སྱེད་པ། །དྱེ་ཀུན་ཤྱེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པ་མཆྱོག་ལས་བྱུང་། །ཞྱེས་དང་། དབུ་མ་ར་བ་ལས། ལས་དང་
ྱོན་མྱོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ྱོན་མྱོངས་རྣམ་རྱོག་ལས། །དྱེ་དག་སྱོས་ལས་སྱོས་པ་ནྱི། །སྟྱོང་པ་ྱིད་
ཀྱིས་ 
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༼༡༧༥༽ 
འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། རྣམ་འགྱེལ་ལས། སྟྱོང་ྱིད་ལྟ་བས་གྱོལ་འགྱུར་གྱི། །སྱོམ་པ་ལྷག་མ་དྱེ་དྱོན་
ཡྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྟྱོང་ྱིད་ཁྱོ་ན་བསྔགས་ཤྱིང་། དྱེ་ཙམ་གྱིས་གྱོལ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་
ནྱི་དགྱོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། དགྱོངས་གཞྱི་ཐབས་དང་བཅས་པའྱི་སྟྱོང་ྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལ་
དགྱོངས་པ་དང་། དགྱོས་པ་དངྱོས་པྱོར་འཛིན་པ་བཟླྱོག་པའྱི་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན། 
སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ་ཞྱེས་བརྱོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཁྱོར་བ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། དྱེ་
བཞྱིན་དུ་མཆྱོད་རྱེན་ལ་སྱོར་བ་བྱེད་པ་ཙམ་དང་། རྱེན་ཅྱིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་སྱིང་པྱོ་ཙམ་ཞྱིག་ཐྱོས་པ་
དང་། སྱོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ཐྱོས་པ་དང་། གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཡྱིག་འབྲུ་འགའ་ཞྱིག་དྲན་པ་
ཙམ་གྱིས་སྱིག་པ་ཀུན་ལས་གྱོལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་པའྱི་དྱོན་མ་ཤྱེས་པར། འདྱི་ཁྱོ་
ནས་ཆྱོག་གྱོ་ཞྱེས་ཚིག་འབྲུ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྱེ་བའྱི་ཆྱོས་རྣམས་སྤང་བར་མྱི་བ་སྟྱེ། 
ཆྱོས་སྤྱོང་གྱི་ལས་སུ་འགྱུར་བས་སྱོ། །འྱོ་ན་གྱོང་གྱི་དྱེ་དག་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཤྱེ་ན། དམ་པའྱི་ཆྱོས་པདྨ་དཀར་
པྱོ་ལས། མཆྱོད་རྱེན་དྱེ་ལ་གང་གྱིས་ཐལ་མྱོ་སྦྱར། །ཡྱོངས་སུ་ཚང་བའྱི་ཐལ་མྱོ་ཡ་ཅྱིག་གམ། །ཡང་ན་མགྱོ་བྱོ་
སད་ཅྱིག་བཏུད་པ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་ལན་གཅྱིག་ལུས་ཀང་བཏུད་པ་དང་། །གང་གྱིས་རྱིང་སྱེལ་གནས་པ་དྱེ་དག་
ལ། །གཡྱེངས་བའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་སངས་རྒྱས་ཞྱེས། །ཚིག་གཅྱིག་ལན་འགའ་བརྱོད་པར་བྱེད་ན་
ཡང་། །དྱེ་དག་ཀུན་གྱིས་བང་ཆུབ་མཆྱོག་འདྱི་འཐྱོབ། །ཅྱེས་དང་། མཆྱོད་རྱེན་སྱོར་བའྱི་གཟུངས་ལས་ 



174  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༧༦༽ 
གཟུངས་འདྱི་ལན་གཅྱིག་བརྱོད་པས། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་
བསྟྱོད་པ་བས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཐྱོག་མ་མྱེད་པ་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱེན་འབྲྱེལ་སྱིང་པྱོ་ལས། སྱིང་པྱོ་འདྱི་ལན་གཅྱིག་བརྱོད་པས་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་
འགྱུར་རྱོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞྱི་ཞྱིང་བཟླྱོག་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཐབས་ཤྱེས་
ཟུང་དུ་འབྲྱེལ་དགྱོས་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་དཔྱེ་བསྟན་པ་ནྱི། སྟྱོང་པ་ྱིད་བསྱོམས་པས་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཅྱེས་
གསུངས་ཀང་། དཔྱེར་ན་མདས་དག་གསྱོད་ཟྱེར་ཡང་། མདའ་རྐྱང་པ་ལ་ནྱི་བཟང་ཡང་དག་གསྱོད་པའྱི་བྱེད་པ་
མྱེད་ལ། གཞུ་བཟང་པྱོ་དང་། སྱེས་བུ་འཕྱེན་པ་ལ་མཁས་པ་ཡྱོད་པར་གྱུར་ན་དྱེའྱི་འདྱོད་པའྱི་བ་བ་དག་གསྱོད་
པ་དྱེ་འགྲུབ་བྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྟྱོང་པ་ྱིད་སྱོམ་པ་རྐྱང་པས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་བྱེད་པ་ཅྱི་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ཐབས་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའམ། རྱིམ་པ་གྱིས་དང་སྟྱོང་ྱིད་རྱོགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ལྱེགས་པར་
འབྲྱེལ་ན། གནས་སབས་ཀྱི་འདྱོད་པའྱི་འབྲས་བུ་ས་བཅུའམ་བཅུ་གྱིས་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འཐྱོབ་བྱོ། །གྱིས་པ། ཐབས་མཁས་གཙོ་ཆྱེ་བར་དགྱོངས་པའྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
བསྟན་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ལུང་དྲང་བ་དང་། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་ལུང་དྲང་བའྱོ། །དང་པྱོ་
ལ། རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མའྱི་ལུང་དྲང་བ་དང་། འྱོག་མའྱི་ལུང་དྲང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། མཁའ་འགྱོ་མ་རྱོ་རྱེའྱི་གུར་ལས་
འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་སྟྱོང་པ་ྱིད་ཁྱོ་ན་ཐབས་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་བསྱོམས་ན་དྱེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་
ྱིད་མྱི་འབྱུང་སྟྱེ། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལས་རྱིགས་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་སྟྱེ། རྒྱུ་དང་རྱིགས་ 
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༼༡༧༧༽ 
མཐུན་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ནྱི་བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སྟྱོང་པ་
ྱིད་འབའ་ཞྱིག་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གཞུང་འདྱིའྱི་དྱོན་ནྱི། སྱོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའྱི་རང་
རྱིག་རང་གསལ་བསྱོམས་པ་རྐྱང་པས་རག་པ་མཐར་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྱེས་སྱིབ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྱི་
ཆྱོས་སྐུ་མངྱོན་དུ་བྱེད་ནུས་ཀང་། གཟུགས་སྐུ་གྱིས་ཀྱི་སང་བ་སྟྱོན་མྱི་ནུས་ཏྱེ། རྫྱོགས་སྱིན་སྦྱང་གསུམ་མ་
བས་པར་ཡང་དག་མཐའ་མངྱོན་དུ་བས་པས། ཆད་པའྱི་མང་འདས་སུ་ལྟུང་བའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་སྟྱོང་ྱིད་བསྱོམ་
པར་གསུངས་པའྱི་དགྱོས་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། སྱིར་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་རྣམས་ལས་བཟླྱོག་པ་དང་། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་
རྣམས་སྱེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརྱེན་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཚོལ་ཞྱིང་དྱོན་དུ་གྱེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་
ཏུ་ཞྱེན་པའྱི་བསམ་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་དྱེ་བཟླྱོག་པའྱི་ཕྱིར་སྟྱོང་པ་ྱིད་བསྱོམ་དགྱོས་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་སྱོ། །འྱོ་ན་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ཐབས་གང་གྱིས་འཚང་རྒྱ་ཞྱེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེའྱི་ཕྱིར། དཀྱིལ་འཁྱོར་
གྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། མཆྱོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདྱེ་བའྱི་སྱོམ་པ་སྟྱེ་དྱེ་སྦྱྱིན་པར་བྱེད་
པ་རྫྱོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ཏྱེ་དྱེ་གྱིས་སྟྱོང་པ་ྱིད་དང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྱོམས་པས་
བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། རང་ྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ང་རྒྱལ་
བསྱོམས་པ་བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྱེམས་ཆྱོས་སྐུར་བསྱོམས་པ་རྫྱོགས་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་
གྱིས་སྐུ་གྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ངྱེས་པར་འགྲུབ་བྱོ། །ཞྱེས་དྱེ་ལ་སྱོགས་པ་རྒྱུད་སྱེ་
རྣམས་ལས་ཐབས་ཤྱེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་ལམ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས་ཀང་། ཐབས་
དང་ཤྱེས་རབ་བདག་ྱིད་རྒྱུད། ། 
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༼༡༧༨༽ 
དྱེ་ནྱི་ང་ཡྱིས་བཤད་ཀྱི་ྱོན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་རྱོ་རྱེ་གུར་གྱི་ལུང་དྱེའྱི་དྱོན་ནྱི། མདྱོ་རྒྱུད་ལས་རང་
སྟྱོང་དུ་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་པ་ནྱི། དངྱོས་པྱོར་འཛིན་པ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟླྱོག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་གྱི། 
རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྱོམས་པས་མས་མྱོང་གྱི་ཚེ་ནྱི་གཞན་སྟྱོང་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་མས་སུ་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་
གཞན་དུ་ན་བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ནྱོ། །གྱིས་པ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མའྱི་ལུང་
ནྱི། རྣམ་པར་སང་མཛད་མངྱོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། ཐབས་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སྟྱོང་
པ་ྱིད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། དྱེའྱི་རྱེན་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྤྱོང་བའྱི་བསླབ་པ་དག་ཀང་གསུངས་པ་ནྱི། སྱིད་ཞྱིའྱི་
གཡུལ་ངྱོ་བཟླྱོག་པའྱི་དཔའ་བྱོ་ཆྱེན་པྱོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོས་སྐྲག་པའྱི་ན་ཐྱོས་རྣམས། ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་ལ་རྱིམ་གྱིས་གཞུག་པའྱི་ཕྱིར་གསུངས་ཀྱི་དྱེ་ཙམ་གྱིས་གྱོལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་གང་གྱིས་གྱོལ་
ཞྱེ་ན། གང་དག་དུས་གསུམ་དུ་བྱོན་གཤྱེགས་མཛད་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་མགྱོན་པྱོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཐབས་
དང་ཤྱེས་རབ་དང་ལྡན་པའྱི་ལམ་གྱི་ཐྱེག་པ་ལ་བསླབས་ནས། བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཐྱེག་པ་ནྱི་འདུས་མ་བས་པའྱི་
ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་དྱེ་འཐྱོབ་བྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་ཤྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིག རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསུངས་
ཏྱེ། །གང་དག་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་གང་དག་མ་བྱོན་དང་། །གང་ཡང་ད་ལྟའྱི་མགྱོན་པྱོ་
རྣམས། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ལྡན་པ་ལ། །བསླབས་ན་བླ་མྱེད་བང་ཆུབ་ནྱི། །འདུས་མ་བས་པ་དྱེ་འཐྱོབ་
བྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ། ཕར་ཕྱིན་ཐྱེག་པའྱི་ལུང་ལ། ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་ལུང་དང་། བམས་པའྱི་
ལུང་། མ་ཏྱི་ཙི་ཏའྱི་ལུང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། དཔལ་ཆྱོས་ཀྱི་ 
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༼༡༧༩༽ 
གགས་པའྱི་རྣམ་འགྱེལ་ལས། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པྱོ། །ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་གྱོམས་པ་ལས། །དྱེ་ལ་སྱོན་
དང་ཡྱོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །དྱེས་ན་ཐུགས་ཀང་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ཡྱི་བག་ཆགས་
སྤངས་པ་ཡྱིན། །ཐུབ་ཆྱེན་གཞན་དྱོན་འཇུག་ཅན་གྱི། །བསྱེ་རུ་ལ་སྱོགས་ཁྱད་འདྱི་ཡྱིན། །དྱེ་དྱོན་ཕྱིར་ན་
ཐབས་གྱོམས་པ། །དྱེ་ྱིད་སྟྱོན་པ་ཡྱིན་པར་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་ཀང་དྱོན་དྱེ་ྱིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་མ་སྦྱངས་ན་སྟྱོང་ྱིད་རྱོགས་ཀང་། ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་དང་
འཁྱོར་བ་ཇྱི་སྱིད་བར་གཞན་དྱོན་མཛད་པ་མྱི་སྱིད་དྱོ། །དཔྱེར་ན་ཟ་འྱོག་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་
ཕལ་ཆྱེར་མཐུན་པ་སྟྱེ་འདྲ་ཡང་སྤུན་གྱི་དབྱེ་བས་བཟང་ངན་འབྱུང་བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཐྱེག་པ་གསུམ་པྱོ་སྟྱོང་ྱིད་
ཙམ་རྱོགས་པར་ཕལ་ཆྱེར་མཐུན་ཡང་། འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་གསུམ་པྱོའ་ིབཟང་ངན་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་
བྱེད་དྱོ། །སྟྱོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་ནྱི་བསལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་གྱི་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་མ་འབྲྱེལ་ན་
དམན་པའྱི་མང་ངན་ལས་འདའ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཐྱོབ་ཀང་རྫྱོགས་བང་མྱི་ཐྱོབ་ལ། ལྟ་བ་དྱེ་བསལ་པ་གངས་མྱེད་
གསུམ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ཟུང་འབྲྱེལ་དུ་མས་སུ་བླངས་ན་རྫྱོགས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། དྱེས་ན་
སངས་རྒྱས་འཐྱོབ་པར་འདྱོད་ན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཤྱིག་སྟྱེ། འདྱི་ལྟར་ན་ཐྱོས་དག་བཅྱོམ་
པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པ་གསུམ་པྱོ་ྱོན་མྱོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ་
བར་མཚུངས་ན་ཡང་། རང་དྱོན་གྱི་ཡྱོན་ཏན་དང་། གཞན་དྱོན་འཕྱིན་ལས་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐབས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་གྱིས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ། བམས་པའྱི་ལུང་དྲང་བ་ནྱི། དྱེ་ཡང་མདྱོ་སྱེའྱི་རྒྱན་ལས། ཇྱི་
ལྟར་ཏྱེ་དཔྱེར་ན།  
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༼༡༨༠༽ 
གྱོས་གཅྱིག་སྱོད་གཅྱིག་ཏུ་ཆུད་པར་འདྲ་ཡང་། མདུད་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་གྱོས་དྱེ་ལ་ཚོན་བཀྲ་བ་དང་། 
མྱི་བཀྲ་བར་གྱོས་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། འཕགས་པ་གསུམ་པྱོ་ྱོན་མྱོངས་ལས་གྱོལ་བར་མཚུངས་ཀང་། 
སྱོན་ལམ་གྱི་འཕྱེན་པ་དང་ཐབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པར་གྱོལ་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བཀྲ་བ་དང་མྱི་བཀྲ་བ་དང་བར་
མར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་དྱེ་སད་གསུངས་པའང་དྱོན་འདྱི་ྱིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། མ་ཏྱི་ཙི་
ཏའྱི་ལུང་དྲང་བ་ནྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་མ་ཏྱི་ཙི་ཏས་ཀང་། བསྟྱོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བསྱེ་རུའྱི་རྭ་དང་འདྲ་གང་
དང་། །གང་ཡང་ཁྱྱོད་ཀྱི་རྱེས་འགྱོ་སླྱོབ། །ཞྱི་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱྱོད་དང་མཚུངས། །བསམ་ཡས་ཡྱོན་ཏན་ཚོགས་
ཀྱིས་མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཀང་དྱོན་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀའྱི་དྱོན་བསྡུ་བ་
ནྱི། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་འཐྱོབ་པར་འདྱོད་ན། སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་འདྲྱིས་པར་གྱིས་ལ་ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པས་
སྱོམས་ཤྱིག་སྟྱེ། སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་འདྲྱིས་པར་བའྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་མངྱོན་དུ་མ་བྱེད་ཅྱེས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ལས་གསུངས་ཏྱེ། བརྒྱད་སྟྱོང་པ་ལས། རབ་འབྱོར་འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་མཆྱོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་རྱོག་མྱོད་ཀྱི་མངྱོན་སུམ་དུ་བའྱོ་སམ་དུ་མྱི་རྱོག་གྱོ །ཡྱོངས་སུ་
འདྲྱིས་པར་བའྱོ་སམ་དུ་རྱོག་གྱི མངྱོན་སུམ་དུ་བ་བའྱི་དུས་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནྱོ་སམ་དུ་རྱོག་གྱོ །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །གྱིས་པ། སྟྱོང་པ་ྱིད་རྐྱང་པ་བསྱོམས་པས་སྟྱོང་པ་ྱིད་ཀང་མྱི་རྱོགས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ཐབས་མྱེད་པར་
སྟྱོང་པ་ྱིད་རྐྱང་པ་བསྱོམས་པས་ནྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་རྣལ་མར་རྱོགས་མྱི་ནུས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐྱོས་པ་
སྔྱོན་དུ་འགྱོ་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པྱོ་སྟྱོང་པ་འདྱི་བསྱོམས་པ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དག་པའྱི་མགྱོ་ལ་དྱེ་
འདུག་སྟྱེ། །ཆྱོས་རྣམས་རག་ཏུ་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་བཞག ། 
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༼༡༨༡༽ 
བྱིས་པ་མྱི་རྱིགས་བྱེད་པས་མྱི་ཤྱེས་སྱོ། །ཞྱེས་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེ་སྱོད་ལས། །ཐྱོས་པས་ཆྱོས་
རྣམས་ཤྱེས་པར་བྱེད། །ཐྱོས་པས་སྱིག་ལས་ཟླྱོག་པར་བྱེད། །ཐྱོས་པས་དྱོན་མ་ཡྱིན་པ་སྤྱོང་། །ཐྱོས་པས་མ་
ངན་འདས་པ་འཐྱོབ། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བརྒྱ་ལ་གལ་ཏྱེ་དྱེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སྟྱོང་པ་ྱིད་
རྱོགས་ན་ཡང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ནྱི་འགྱོག་པར་ལྟུང་སྟྱེ། འཕགས་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་འབྱུང་བ་ལས། འདྱི་ལྟ་སྟྱེ་དཔྱེར་ན། 
སྱེང་གྱེ་ནྱི་གཞན་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་མྱོད་ཀྱི་མྱེ་ཆྱེན་པྱོ་མཐྱོང་ན་འཇྱིགས་པ་སྱེའྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོ་ཡང་ཆྱོས་གཞན་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་མྱོད་ཀྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་
རྱོ། །འདྱིར་འཕགས་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པ་ལས། ཞྱེས་འབྱུང་བ་ནྱི་གཞུང་མ་དག་པ་ཡྱིན་ཀང་། རྣམ་
བཤད་མཛད་པ་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་བརགས་པར་སང་ངྱོ་། །མདྱོ་དྱེའྱི་དགྱོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐབས་ལ་
མཁས་པའྱི་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དང་བྲལ་བའྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་ནྱི། བསལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་དུ་གྱོམས་པར་བས་
ཀང་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་དང་ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏྱེ་སྱེམས་
སྱེམས་བྱུང་གྱི་འཇུག་པ་གཏན་དུ་ྱེ་བར་ཞྱི་ནས། གཞན་དྱོན་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་མང་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་དྱེ་ལ་སྐྲག་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །འདྱིར་ཐྱེག་དམན་འཕགས་པས་སྟྱོང་ྱིད་
རྱོགས་པར་འཆད་ཀང་ཆྱོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རྱོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྟྱོང་པ་ྱིད་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སྟྱོང་
བའྱི་སྟྱོང་པ་ྱིད་དྱེ་ན་ཐྱོས་འཕགས་པས་ཀང་རྱོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་སྟྱོང་ྱིད་རྱོགས་པའྱི་དྱོན་ཆྱོས་ཀྱི་
བདག་མྱེད་རྱོགས་པ་ལ་འཆད་ན་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཀས་སྟྱོང་ྱིད་ 



180  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༨༢༽ 
རྱོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་གྱི་ལུང་འདྲྱེན་པ་ཡང་མ་འབྲྱེལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ན་ཐྱོས་འཕགས་པས་
ཆྱོས་ཀྱི་བདག་མྱེད་རྱོགས་པར་འཆད་པ་ནྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཁྱོ་ནའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་
པ། བཤད་ཟྱིན་གྱི་དྱོན་བསྡུས་ཤྱིང་འཆད་འགྱུར་གྱི་དྱོན་བསྟན་པའྱི་སྱོ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྐང་གངས་དང་གྱོ་
རྱིམ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་ནྱི། ལ་ལ་སྟྱོང་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་བསྱོམས་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་འདྱོད་
པ་དང་། ལ་ལ་ཟུང་འཇུག་བསྱོམས་པ་ལས་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་འྱོད་གསལ་ཆྱོས་སྐུ་སྟྱོང་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་
ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པ་ཡྱོད་དྱེ། དྱེ་གྱིས་ཀ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྱོན་ཅན་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་
པ། རྒྱུ་མྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགག་པ་ལ། རྱིམ་གྱིས་མྱི་སྱོམ་པར་གནས་ཆྱེན་བསྱོར་བ་ཙམ་གྱིས་ར་མདུད་གྱོལ་
བ་དགག །དབང་དང་ལམ་བཞྱི་མྱེད་པར་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱི་འབྱུང་བར་འདྱོད་པ་དགག་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཞང་ཚལ་པ་ཁ་ཅྱིག ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཆྱིག་ཆྱོད་ལ། །ས་ལམ་བརྱི་བའྱི་རྱོངས་པ་
འཁྲུལ། །ཞྱེས་པ་ལ་བརྱེན་ནས། ས་ལམ་བགྱོད་མྱི་དགྱོས་པར་རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པ་དང་། 
ཏྱི་སྱེ་དང་ཙ་རྱི་ལ་སྱོགས་པ་ཡུལ་ཆྱེན་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་བསྱོར་བ་དང་། ལུས་ལ་རའྱི་མདུད་པ་མྱེད་པ་དང་། 
སྱོགས་པས་བསྱོམས་ཀང་གྱོལ་བར་མྱི་འདྱོད་པ་དྱེ་དག་ནྱི། རྒྱུད་སྱེའྱི་དགྱོངས་པ་ལྱེགས་པར་མ་ཤྱེས་པས་
ཕན་ཚུན་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ལྟར་ཕྱི་རུ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་རྣམས་སུ་བགྱོད་པ་དང་། དྱེ་ན་
གནས་པའྱི་མཁའ་འགྱོ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། ནང་དུ་རའྱི་མདུད་པ་གྱོལ་བ་ནྱི་ས་བཅུ་དང་། སྱོགས་པས་བཅུ་
གཅྱིག་པ་དང་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   181 

༼༡༨༣༽ 
བཅུ་གྱིས་པ་བགྱོད་པའྱི་ནང་གྱི་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་སྟྱོབས་ྱིད་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་དྱོན་རྒྱས་པར་
རྣལ་འབྱོར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ས་དང་ལམ་སྟྱོན་པའྱི་སབས་སུ་ལྟྱོས་ཤྱིག་སྟྱེ། རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྱི་ཀླ་ཀླྱོའ་ིསད། །བུ་
ལ་སྱོགས་པ་ཅྱི་གསུངས་པ། །ཕྱི་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་བསམ། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་ས་
ལམ་མྱི་བགྱོད་པར་ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་། གནས་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་བགྱོད་པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་ཀྱི་
གནས་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་བཞྱི་མྱི་འདྱོད་ཅྱིང་བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་། 
ཙཎྜ་ལྱི་དང་། ཕྱོ་འྱི་ལམ་དང་། རྱོ་རྱེ་རྦ་རླབས་ལ་སྱོགས་པ་ལམ་བཞྱི་པྱོའ་ིརྣམ་པར་གཞག་པ་མྱི་འདྱོད་པར་རྱོ་
རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་ལྱོངས་སྱོད་རྫྱོགས་སྐུ་དང་ཆྱོས་སྐུ་དང་། ངྱོ་བྱོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་སྟྱེ་སྐུ་བཞྱི་
ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་འདྱོད་པ་དྱེ་ཡང་ལྱོག་ཤྱེས་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུ་མྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདྱོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ། 
འབྲས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྱོད་གསལ་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྱི། གསང་འདུས་པར་ཁས་འཆྱེ་བ་ཁ་ཅྱིག སྔགས་ཀྱི་
འབྲས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྱོད་གསལ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཐྱོས་སྱོ། །དྱེ་ནྱི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི་
དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱིམ་པ་ལྔ་པ་དང་། སྱོད་པ་བསྡུས་པའྱི་སྱོན་མ་ལས། ཆུ་ལས་་ལྡང་བ་ལྟར་འྱོད་
གསལ་བ་ལས་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུར་ལྡང་བ་དྱེ་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། རྱིམ་པ་
ལྔ་པ་ལས། ཡང་དག་མཐའ་ལས་ལྡང་ནས་ནྱི། །གྱིས་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཟུང་འཇུག་ཏྱིང་འཛིན་
ལ་གནས་ནས། །སླར་ཞྱིང་གང་ལའང་མྱི་སླྱོབ་བྱོ། །འདྱི་ནྱི་རྫྱོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཆྱེན་པྱོ་
སྟྱེ། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆྱོག་ལྡན་པའྱི། །ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༨༤༽ 
མཁྱྱེན་པར་དྱེ་ནས་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། ཀུན་རྫྱོབ་དང་ནྱི་དྱོན་དམ་དག །སྱོ་སྱོའ་ིཆར་ནྱི་ཤྱེས་གྱུར་ནས། །གང་
དུ་ཡང་དག་འདྲྱེས་གྱུར་པ། །ཟུང་དུ་འཇུག་ཅྱེས་དྱེས་བཤད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཇྱི་ལྟར་དྭངས་པའྱི་ཆུ་དག་
ལས། །་དག་མྱུར་དུ་འཕར་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་སྟྱོང་པ་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་པ་བསྡུས་པ་ལས། རྱིམ་པ་འདྱི་གྱིས་ཀྱིས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དྱེ་
བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱེ་གྱོལ་གྱི་སས་བསྐུལ་བར་གྱུར་བས། མྱི་གཡྱོ་བའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་
བཞྱེངས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་ན་བཞུགས་ནས། མཚན་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ན་འྱོད་གསལ་མངྱོན་དུ་མཛད་
དྱོ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་བཞྱེངས་ནས། འགྱོ་བ་རྣམས་ལ་སྟྱོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནས་
བརམས་ཏྱེ་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཇྱི་སྱིད་གནས་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་བླ་མའྱི་ཁ་ནས་ཁར་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །འྱོ་ན་སྱོད་བསྡུས་ལས། འྱོད་གསལ་དང་ཆྱོས་སྐུ་དྱོན་གཅྱིག་པར་བཤད་པ་དང་། ཟླ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་སྱོན་
གསལ་ལས་ཀང་། འྱོད་གསལ་བ་ནྱི་རབ་སྟྱོན་དང་། །ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རབ་རྱོགས་བྱེད། །མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་
གྱིས་སུ་བཤད། །ཅྱེས་འྱོད་གསལ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེར་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྱེས་
གསུངས་པ་དྱེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལ། ཡང་། མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་
གྱིས་སུ་འདྱོད། །ཅྱེས་པ་ཡང་སླྱོབ་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ཟུང་འཇུག་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཤཱཀ་
ཐུབ་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་འྱོད་གསལ་མངྱོན་དུ་བས་པར་བཤད་པས་འྱོད་གསལ་དྱེ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྲུབ་
བྱོ་སམ་ན་ 
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༼༡༨༥༽ 
དྱེ་ནྱི་སྔྱོན་བྱུང་སྟྱོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་ན་ཐྱོས་སྱེ་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ནས་རྱེས་འཇུག་ལམ་ལ་སླྱོབ་པའྱི་ཚུལ་
འཆད་པ་ཡྱིན་པར་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྔ་པར་རྒྱ་ཆྱེ་རྱོལ་པའྱི་ལུང་དྲངས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་སྱོ། །ཡང་གྱོ་
ཊྱིཀ་ལས། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་འྱོད་གསལ་མངྱོན་དུ་མཛད་པ་དྱེ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཆད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་
བརགས་པས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་སྟྱོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྱོ་དྱེ་ཐྱོག་མར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་མྱིའྱི་རྱེན་ལ་སངས་རྒྱས་
པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པས་རྱེ་བཙུན་དམ་པ་ཏྱོག་དཀར་པྱོ་དང་། རྱེ་བཙུན་བམས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མ་
ཡྱིན་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པ་དྱེ་ལྟར་ན། དར་ཊྱིཀ་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བར་གསལ་ལྱོ། །གསུམ་པ། འབྲས་བུ་ལ་
འཕྱོས་ནས་གྲུབ་ཐྱོབ་དང་རྱོགས་ལྡན་གྱི་བཟང་ངན་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་ལ། གྲུབ་ཐྱོབ་ལས་རྱོགས་ལྡན་བཟང་
བར་འདྱོད་པ་དགག དྱེ་ལ་འཕྱོས་ནས་རྱོགས་པ་དང་མས་དང་གྱོ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་
ནྱི། ཕག་རྒྱ་པ་ལ་ལ་ན་རྱེ། གྲུབ་ཐྱོབ་ནྱི་ངན་ལ། རྱོགས་ལྡན་ནྱི་བཟང་བ་ཡྱིན་ནྱོ་ལྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན། རྒྱ་གར་དུ་
གྲུབ་ཐྱོབ་བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་བའྱི་ནང་ན་ཡང་རྱོགས་ལྡན་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་བ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཐྱོས་ཏྱེ། འདྱི་འདྲ་ནྱི་
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ས་ར་ཧ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྱི་རུ་པ་དང་། ཁྱྱེད་རང་གྱི་བརྒྱུད་
པའྱི་བླ་མ་ཏྱི་ལྱོ་པ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པས། འདྱི་འདྲ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་
པ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། ཐྱོས་པར་གྱུར་ཀང་རྣ་བ་དགབ་པར་བའྱོ། །དྱེའྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅྱིག་སྟྱེ་གྲུབ་ཐྱོབ་ཆུང་
ངུ་ནྱི་མཐྱོང་ལམ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གྲུབ་ཐྱོབ་འབྲྱིང་པྱོ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་བ་ཡྱིན་ལ། གྲུབ་ཐྱོབ་ཆྱེན་པྱོ་ནྱི་ 
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༼༡༨༦༽ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་པ་ཡྱིན་པས་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀྱི་ཐ་སད་མྱེད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་
ལས་འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་
མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་འདྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་ལ། དྱེའྱི་དྱོན་ནྱི། མྱོས་སྱོད་ཀྱི་ས་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་
དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་གྲུབ་པའྱོ། །དྱེ་ལ་ཡང་མ་དག་པའྱི་ས་བདུན་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། དག་པའྱི་ས་རྣམས་ནྱི་
གྲུབ་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་པའང་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན་ནྱོ། །གཞུང་ར་བར། གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་
དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་གྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་འདྱོད། །ཅྱེས་དྲངས་
པ་ནྱི་གཞུང་མ་དག་པར་སང་ངྱོ་། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་བྱི་རུ་པའྱི་ལམ་འབྲས་ལས་ཀང་། དབང་
བཞྱི་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ལྟ་བ་བཞྱི་དང་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་འབྱུང་ཞྱིང་ས་ཐྱོབ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྱེག་པ། ཞྱེས་བཞྱེད་
པས་དྱོན་དྱེ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ངྱེད་ཀྱི་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དྱེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ལ། ཁྱྱེད་ཀྱི་རྱོགས་ལྡན་གྱི་
མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱེས་མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད་དྱོ། །དྱེས་ན་རྱོགས་ལྡན་ཞྱེས་བ་བའྱི་མྱིང་འདྱི་
ཡང་ཆྱོས་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་བླུན་པྱོ་རྣམས་ལ་གགས་ཀྱི་མཁས་པ་སྱེ་སྱོད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གགས་པ་མ་ཡྱིན་
ནྱོ། །གྱིས་པ། དྱེ་ལ་འཕྱོས་ནས་རྱོགས་པ་དང་མས་དང་གྱོ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པ་ནྱི། གྱིང་རས་ལ་
སྱོགས་ལ་ལ་མས་དང་། གྱོ་བ་དང་། རྱོགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། མས་ནྱི་ངན་ལ། གྱོ་བ་འབྲྱིང་
ཡྱིན་ཞྱིང་། རྱོགས་པ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འདྱི་ཡང་རྱེ་ཞྱིག་བརག་པར་བ་སྟྱེ། མས་ 
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༼༡༨༧༽ 
ཟྱེར་བ་དྱེ་གང་ལ་ཟྱེར། མས་མྱོང་ཙམ་ལ་ཟྱེར་ན། སྱེམས་ཡྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མྱོང་བ་དྱེ་ཡང་ཡྱོད་པ་
ཡྱིན་པས་བཟང་ངན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། རྣམ་འགྱེལ་ལས། མྱོང་བ་ྱིད་ཕྱིར་སྱེམས་མྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་བསྱོམས་པའྱི་མས་མྱོང་ལ་ཟྱེར་ན་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་
གྱི་བར་དུ་ཡྱོད་ཏྱེ། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུར་དྲན་པ་ྱེར་བཞག་སྱོམ་ཞྱིང་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་དུ་གྱོམས་པ་མཐར་
ཐུག་པས་སྱོ། །འྱོན་ཏྱེ་སྱོ་སྱོ་རང་རྱིག་པའྱི་མྱི་རྱོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་མས་དྱེ་
ཡྱོད་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱོ། །གྱོ་བ་དང་ནྱི་རྱོགས་པ་གྱིས་པྱོ་དྱོན་ངྱོ་བྱོ་གཅྱིག་
ལ་སས་ཏྱེ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ་རྒྱ་གར་གྱི་སད་བྱི་དྷ་དང་། ག་ཏྱི་ཞྱེས་པ་གཅྱིག་ལ། ལྱོ་ཙ་བས་
རྱེས་འགའ་གྱོ་བར་བསྒྱུར། རྱེས་འགའ་རྱོགས་པར་འགྱུར། རྱེས་འགའ་བྱིདྷ་གྱོ་བ་དང་། ག་ཏྱི་རྱོགས་པ་ཞྱེས་
བསྒྱུར་བས། འགྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་ཁྱོ་ནར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་རྱོགས་པ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་ལ། རྱིམ་པ་
ལས་བཟླྱོག་ནས་གྱོ་བ་དང་། རྱོགས་པར་འདྱོགས་ན་ཐྱོགས་ཤྱིག་སྟྱེ་མྱིང་ལ་མྱི་རྱོད་དྱོ། །ཡང་ལམ་འབྲས་རྱོ་
རྱེའྱི་ཚིག་རྐང་སྱོགས་གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས་བསྱོམས་པ་ཡྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མས་ཀྱི་སང་བ་ཞྱེས་
གསུངས་ཏྱེ། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མས་ཀྱི་སང་བ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །རྫྱོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་དག་པའྱི་སང་བ་ཡྱོད་ཏྱེ། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མྱི་ཟད་རྒྱན་ཀྱི་འཁྱོར་
ལྱོ་ལ་དག་པའྱི་སང་བ་ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བསྱོམས་མས་སྱོན་མྱེད་ཅྱེས་བའྱོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་
བཤད་པའང་མཐྱོང་སྟྱེ། བསྱོམས་མས་སྱོན་ཡྱོད་མྱེད་ཕྱེད་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པྱོ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་
ཏྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་དྱེ་འདྲའྱི་མས་དང་རྱོགས་པ་ལ་རྱོགས་ 
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༼༡༨༨༽ 
པ་བཟང་ཞྱིང་མས་ངན་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མྱེད་དྱོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་འདྱི་ཡང་། གྱོ་བ་ངན་ལ་མས་ནྱི་
འབྲྱིང་། །རྱོགས་པ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཞྱེས་འདྱོན་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས། གསུམ་པ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྱིས། དང་པྱོ་ནྱི། ཀྱོང་ནྱེ་རུ་
པའྱི་གདམས་ངག་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་ལ་ན་རྱེ། རྱེ་གཅྱིག་དང་། སྱོས་བྲལ་དང་། རྱོ་གཅྱིག་དང་། བསྱོམ་མྱེད་ཅྱེས་
བ་བ་བཞྱི་ལས། རྱེ་གཅྱིག་མཐྱོང་ལམ་དང་། སྱོས་བྲལ་ནྱི་ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དང་། རྱོ་གཅྱིག་ནྱི་
དག་པའྱི་ས་གསུམ་དང་། བསྱོམ་མྱེད་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སའྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྱིས་པ་དྱེ་དགག་པ་ལ། 
བརག་པ་མདྱོར་བསྟན། ཁས་ལྱེན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་
པྱོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ལྱེགས་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག གལ་ཏྱེ་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོ་ཡྱི་ལམ་ྱིད་ལ་ཡང་ས་བཅུ་པྱོ་
དང་ཆྱོས་མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་དྱེ་དག་ལ་ས་བཅུར་བརྱོད་པའམ། འྱོན་ཏྱེ་འཕགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
བདྱེན་པའྱི་ས་ལམ་དངྱོས་སུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་བརག་གང་། གྱིས་པ་ལ། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིས་ལམ་དུ་འདྱོད་པ་མྱི་
འགལ་བ་ཙམ་དུ་བསྟན། འཕགས་པའྱི་སར་བྱེད་ན་མདྱོ་རྒྱུད་དང་འགལ་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྱོ་སྱོ་སྱེ་
བྱོའ་ིགང་ཟག་གྱི་ལམ་ལ་ཆྱོས་མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་རྣམ་དག་བྱེད་ན་ནྱི་དྱེ་འདྲ་ཆྱོས་ནས་བཤད་ན་
འགལ་བ་མྱེད་དྱེ། དཔྱེར་ན་དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའྱི་རྱི་ལམ་ངྱེས་པར་བསྟན་པའྱི་ལྱེའུ་ལས། རྱི་ལམ་དུ་
ཐུབ་པའྱི་མཆྱོད་རྱེན་འཇྱིམ་པ་ལས་བས་པ་མཐྱོང་ན་ས་དང་པྱོ་ལ་གནས་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱོ་བ་ལས་བས་
པ་མཐྱོང་ན་ས་གྱིས་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱོ་ཐལ་གྱིས་བྱུགས་ཤྱིང་བྱི་དྱོར་བས་པ་མཐྱོང་ན་ས་གསུམ་པར་
བལྟའྱོ། ། 
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༼༡༨༩༽ 
གལ་ཏྱེ་སྟྱེགས་བུ་དང་གདུགས་བྱི་དྱོར་བས་པ་མཐྱོང་ན་ས་བཞྱི་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱོ་ཡྱི་སས་ལ་བྱི་དྱོར་
བས་པ་མཐྱོང་ན་ས་ལྔ་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་གསྱེར་གྱིས་སྦྲྱེལ་བ་མཐྱོང་ན་ས་དྲུག་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱིན་པྱོ་
ཆྱེའྱི་དྲ་བས་ཀུན་ནས་གཡྱོགས་པ་མཐྱོང་ན་ས་བདུན་པར་བལྟའྱོ། །གལ་ཏྱེ་གཡྱེར་ཁའྱི་དྲ་བས་ཀུན་ནས་
གཡྱོགས་པ་མཐྱོང་ན་ས་བརྒྱད་པར་བལྟའྱོ། །ས་དང་པྱོ་བདུན་པྱོ་དག་ལ་མཐྱོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་བདུད་ཀྱི་
ལས་ཀང་རྱིག་པར་བའྱོ། །ས་དགུ་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་དག་ལ་ནྱི་རྱི་ལམ་ལྱོག་པ་མཐྱོང་བ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ལ་སྱོགས་པ་རྱི་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ས་བཅུའྱི་དབྱེ་བ་མཛད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ། འདྱི་ནྱི་མྱོས་པས་
སྱོད་པའྱི་ས་ྱིད་ལས་བཅུར་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པའྱི་ས་ལ་དགྱོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོ་ལ་ཡང་
བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ཡྱིན་པར་དྱེ་འདྲའྱི་རྱི་ལམ་འབྱུང་བས་སྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གལ་ཏྱེ་རྱེ་གཅྱིག་སྱོས་བྲལ་
སྱོགས་ལའང་མདྱོ་སྱེ་དང་རྒྱུད་སྱེ་ལས་མྱོས་པས་སྱོད་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་དང་ལྔར་
གསུངས་པ་མཐྱོང་ནས་དྱེ་ལྟར་རྣམ་གཞག་བྱེད་ན་ལུང་དང་མྱི་འགལ་ལྱོ། །མདྱོ་རྒྱུད་ཁུངས་མ་གང་ནས་ཀང་རྱེ་
གཅྱིག་སྱོགས་ལ་ས་བཅུའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་མྱེད་ཀྱི་ཁྱྱེད་ཀྱིས་རང་བཟྱོར་བས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །རྱེ་གཅྱིག་ལ་
སྱོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ནྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་ཤཱནྱི་པའྱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་ལ། དྱེ་ལ་བརྱེན་
ནས་གྱིང་རས་ན་རྱེ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དང་། །དངྱོས་སུ་མཇལ་བས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ། །ངྱེས་ཤྱེས་ཅུང་
ཟད་སྱེས་པ་དྲྱོད། །དྱེ་ྱིད་འཕྱེལ་བ་རྱེ་མྱོ་སྟྱེ། །སྱེམས་མྱེད་པ་ལ་མྱི་སྐྲག་པ། །བཟྱོད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ་རྱེ་གཅྱིག་
པའྱི། །རབ་ 
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༼༡༩༠༽ 
ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་ཆྱོས་མཆྱོག་གྱོ །སྱོས་དང་བྲལ་བ་མཐྱོང་བའྱི་ལམ། །ཞྱེས་ཀང་བཤད་དྱོ། །གྱིས་པ། འཕགས་
པའྱི་སར་བྱེད་ན་མདྱོ་རྒྱུད་དང་འགལ་བར་བསྟན་པ་ནྱི། ཅྱི་སྟྱེ་དྱེ་དག་འཕགས་པའྱི་སར་བྱེད་ན་མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཐུབ་པ་དགྱོངས་གསལ་ལས་ཀང་། བྱོད་ཁ་ཅྱིག་རྣལ་འབྱོར་བཞྱི་ལ་ལམ་ལྔའམ། 
ས་བཅུ་སྦྱར་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིབསྱོམ་དུ་བྱེད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ། འདྱི་མྱི་འཐད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་དྱེ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ་རྒྱུད་སྱེ་
རྣམས་ལས་ནང་རྱེན་འབྲྱེལ་གྱི་ས་ལམ་ངྱོ་མཚར་ཅན་གསུངས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྱི་ལ་ས་ལམ་དུ་གང་ནས་ཀང་
གསུངས་པ་མྱེད་པས་རང་བཟྱོ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོང་རང་ལ་ཡང་འདྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
ཆྱིག་ཆྱོད་ལ། །ས་ལམ་བརྱི་བའྱི་རྱོངས་པ་འཁྲུལ། །ཞྱེས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཆྱིག་ཆྱོད་ལ་ས་ལམ་བརྱིར་མྱེད། 
ཅྱེས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འདྱིའྱི་ཚིག་རྐང་པ་གྱིས་པྱོ་འདྱི། དྱོ་ཧའྱི་གཞུང་གཅྱིག་
ན་ཡྱོད་དྱེ་ཞྱེས་བདྱེ་མཆྱོག་རྣམ་བཤད་ནས་གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གམ། ལྟ་བའྱི་དབང་དུ་
བས་པ་ཡྱིན་ལ་དྱེ་ནྱི་རང་ལུགས་ཀང་ཡྱིན་ཏྱེ། གྱོང་དུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཡྱོད་མྱིན་ན། ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པ་
དང་མཐུན་པའྱོ། །དྱེས་ན་འདྱི་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་སྔར་བཀྱོད་པ་དྱེ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་། དགྱོངས་
གསལ་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་གཞན་ལ་ནང་འགལ་བརྱོད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་དྱོ། །རྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྱི་སབས་ཏྱེ་
ལྱེའུ་གསུམ་པའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྫྱོགས་སྱོ།།  ༈  །།རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ལྷ་བཙུན་པས་ལྱེའུའྱི་མཚམས་
འདྱི། ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་ཆྱེན་གཞལ་མྱེད་ཁང་། །ཞྱེས་པའྱི་གྱོང་དྱེར་སྦྱར་ 
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༼༡༩༡༽ 
ལ། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་གཞན་གྱིས་ནྱི་སྦྱར་བ་མྱི་སང་མྱོད། སྱིར་སྦྱྱོར་དགྱོས་པ་ནྱི་དྱོན་གྱིས་ཐྱོབ་ལ་འདྱི་
མན་ཆད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ནྱི་རྱིག་འཛིན་སྱོམ་པ་ཁྱོ་ནའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མྱི་སང་སྟྱེ། སྱིར་
ཆྱོས་ལྱོག་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ནས་སུན་འབྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ནྱི་རང་དགར་འཆད་པའྱོ་སམ་ན། 
རྫྱོགས་མཚམས་སུ་སྦྱར་ན་ཡང་རང་དགར་བས་པའྱི་ྱེས་པ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བསྟན་བཅྱོས་
མཛད་པ་པྱོས་དངྱོས་སུ་མ་སྦྱར་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ། ཐྱེག་པ་རང་ས་ནས་བདྱེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་རྱོད་པ་སྤང་བ་ལ། རྱོད་པ་དང་། ལན་གྱིས། དང་པྱོ་ནྱི། དམ་པ་
འཆར་ཆུང་པ་ཁ་ཅྱིག ཐྱེག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ས་ནས་བདྱེན་པ་ཡྱིན་པས་གྱོང་མའྱི་རྱིགས་པས་འྱོག་མ་ལ་
གནྱོད་པ་སྱོགས་མྱི་འཐད་དྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་གདུལ་བ་དང་འཚམས་པར་ཐྱེག་པའྱི་སྱོ་ས་ཚོགས་
པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་རང་རང་གྱི་བླྱོ་ངྱོར་བདྱེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཀུན་ལ་སྱོག་པར་བྱེད་དྱོ། །གྱིས་པ། 
དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ། རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག དྱེ་ལ་རྱོད་པ་སྤང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཐྱེག་པ་རང་ས་ནས་
བདྱེན་པའྱི་དྱོན་སྨྲས་ཚད་བདྱེན་པ་ལ་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ན། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདྱེན་པ་ལ་འདྱོད་ན་སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་
དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ་བས་ྱོན་ཅྱིག་སྟྱེ། ཐྱེག་པ་རང་ས་ནས་བདྱེན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གལ་ཏྱེ་སྨྲས་ཚད་བདྱེན་པ་ལ་བྱེད་ན་རྫུན་ཚིག་ཤྱེས་བ་ལ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རྱོ། །གྱིས་པ། གྲུབ་
མཐའ་ཀུན་བདྱེན་པ་ལ་འདྱོད་ན་སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ལ། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་བདྱེན་ན་ཧ་
ཅང་ཐལ་བ་ལན་དང་བཅས། སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བདྱེན་མྱི་བདྱེན་སྱོ་སྱོར་ཕྱེད་ 



190  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༩༢༽ 
དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འྱོན་ཏྱེ་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཀུན་བདྱེན་པས་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་
གཞུང་ལས། རྒྱལ་རྱིགས་ལ་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་བསད། །བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ལ་བྲམ་ཟྱེ་བསད། །དམངས་རྱིགས་ལ་
ནྱི་དམངས་རྱིགས་བསད། །ཅྱེས་པ་ལྟ་བུ་འཚེ་བ་ཆྱོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། མ་ཤྱི་བར་དུ་ཅྱི་བདྱེར་འཚོ། །ཤྱི་ནས་
དྱེའྱི་སྱོད་ཡུལ་ཡྱིན། །ལུས་ཀང་ཐལ་བ་བཞྱིན་སྱོང་ནས། །སླར་སྱེ་བ་དག་ག་ལ་ཡྱོད། །ཅྱེས་སྱོགས་འཇྱིག་རྱེན་
ཕ་རྱོལ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། །སྱོགས་པས་ཀ་ནྱི་ཀ་ཡྱི་འཇུག་ངྱོགས་སུ། །ཁྲུས་བས་ཡང་འབྱུང་སྱིད་མ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་ལྟ་ལྱོག་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པར་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་མཆྱོག་གཅྱེར་བུ་པ་ལ་
སྱོགས་པ་རྣམས་ལ་རག་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་དབང་ཕྱུག་རག་པ་བྱེད་པ་པྱོར་སྨྲ་བ་སྱོགས་
བརྫུན་པའང་དུ་མ་ཡྱོད་མྱོད་ཀང་། སྦྱྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། བཟྱོད་པ་དང་། སྱོགས་པས་བརྱོན་འགྲུས་
ལ་སྱོགས་པ་བདྱེན་པའང་དུ་མ་ཡྱོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་བདྱེན་པའྱི་ཆ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདྱེན་པས་ཐྱེག་པའང་རང་
ས་ནས་བདྱེན་སམ་ན། དྱེ་དག་གྱི་སྦྱྱིན་པ་སྱོགས་ཕལ་ཆྱེར་བདྱེན་མྱོད་ཀང་། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལྷ་ལ་སབས་
གནས་བྱེད་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་འཛིན་པ་དང་། ཐབས་ཀྱི་གནད་གཏུམ་མྱོ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་བས་ན། 
སྦྱྱིན་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཆྱོས་གཞན་བཟང་ཡང་སྱོབ་པར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་དཔའ་བྱོས། ཁྱྱོད་ཀྱི་བསྟན་ལ་
མྱི་ཕྱོགས་པའྱི། །སྱེ་བྱོ་མ་རྱིག་གྱིས་ལྡྱོངས་པ། །སྱིད་རྱེའྱི་བར་དུ་སྱོང་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་འབྱུང་
སྱིད་པ་སྒྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བདྱེན་མྱི་བདྱེན་སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་
ནས་བསྟན་པ་ནྱི། ཅྱི་སྟྱེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐྱེག་པ་ཀུན་རང་ 
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༼༡༩༣༽ 
ས་ནས་ནྱི་བདྱེན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལའང་དྲང་དྱོན་དང་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡྱོད་དྱེ། 
བླྱོ་གྱོས་མྱི་ཟད་པའྱི་ཞུས་པའྱི་མདྱོ་ལས། དྱེ་ལ་དྲང་བའྱི་མདྱོ་སྱེ་ནྱི་གང་། ངྱེས་པའྱི་མདྱོ་སྱེ་ནྱི་གང་ཞྱེ་ན། མདྱོ་
སྱེ་གང་ཀུན་རྫྱོབ་སྒྲུབ་པ་སྟྱོན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་དྲང་བའྱི་དྱོན་གྱི་མདྱོ་སྱེ་ཞྱེས་བའྱོ། །མདྱོ་སྱེ་གང་དྱོན་དམ་
པའྱི་བདྱེན་པ་སྒྲུབ་པ་སྟྱོན་པ་དྱེ་ནྱི་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་གྱི་མདྱོ་སྱེ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས། ཡང་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མདྱོ་ལ། ས་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་པ་དང་ནྱི། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་ལ། དྱེ་ཡང་དྲང་དྱོན་
གྱི་མདྱོ་ལ་ཡང་། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་ཡྱོད་ལ། ངྱེས་དྱོན་གྱི་མདྱོ་ལ་ཡང་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་
གྱིས་སུ་ཡྱོད་དྱེ། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་། དགྱོངས་པ་ཅན་དང་དགྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་
སུ་ཡྱོད་དྱོ། །འདྱིར་ཙོང་ཁ་པ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ན་རྱེ། ཤྱིང་རའྱི་སྱོལ་འབྱེད་གྱིས་ཀྱི་དྲང་ངྱེས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་འཇྱོག་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐྱོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱིས་ནྱི། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྱོ་ནས་
དྲང་ངྱེས་སུ་འཇྱོག་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱིས་ནྱི། བརྱོད་བ་བདྱེན་གྱིས་ཀྱི་སྱོ་ནས་དྲང་ངྱེས་སུ་འཇྱོག་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྱེས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་སྐུ་མཆྱེད་གྱིས་ཀྱིས་ལུགས་ལ་དགྱོངས་
ལྡྱེམ་དགྱོངས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ན་ངྱེས་དྱོན་གྱི་མདྱོ་གཅྱིག་ཀང་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཤྱེར་ཕྱིན་གྱི་མདྱོ་ངྱེས་
དྱོན་གྱི་མདྱོ་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ལ། དྱེ་ཡང་འདྱོད་མྱི་ནུས་ཏྱེ། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། ཤྱེར་ཕྱིན་གྱི་
མདྱོ་བཀར་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་སུ། ར་བར། དྱེ་ངྱེས་དྱོན་ཡྱིན། ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། དྱེའྱི་འགྱེལ་པར། འདྱི་ནྱི་
ངྱེས་པའྱི་དྱོན་གྱི་ཐྱེག་པ་ 



192  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་མཆྱོག་ལྡན་གྱི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༩༤༽ 
ཆྱེན་པྱོ་ལ་ནྱི་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ཡང་ཐྱོས་པ་ཉུང་བའྱི་ཕྱིར་དྱེ་སད་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དགྱོངས་པ་ངྱེས་པར་འགྱེལ་བའྱི་མདྱོ་ལས། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ངྱོ་བྱོ་ྱིད་མྱེད་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་
དྱེ་ཐམས་ཅད་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་ཡྱིན་པར་འབྱུང་ལ། མདྱོ་སྱེ་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཀང་དྱོན་དྱེ་ྱིད་ཡྱོངས་སུ་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱས་པར་ནྱི་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངྱེས་པའྱི་བང་མཛོད་ལས་བལྟ་བར་
བའྱོ། །ཡང་སབས་འདྱིར་གྱོ་ཊྱིཀ་ལས། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལ་ཚད་མའྱི་གནྱོད་པ་འབབ་པ་ནྱི། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མྱིན་
པའྱི་མདྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ལྟ་ན་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྱེད་པར་གསུངས་པའྱི་མདྱོ་དྱེ་ལ་ཚད་མའྱི་གནྱོད་པ་
འབབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་མདྱོར་ཁྱྱེད་ཀྱིས་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱྱེད་ཀྱིས་དབུ་
མའྱི་སབས་སུ་བདག་ཡྱོད་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདྱོད་ན། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངྱེས་དྱོན་གྱི་
གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལ་ཚད་མའྱི་གནྱོད་པ་འབབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་དྱེ་སད་ཅྱེས་
ཟྱེར་བ་དྱེ་ནྱི་ས་ས་པར་ཁས་ལྱེན་བཞྱིན་དུ། ཙོང་ཁ་པའྱི་ལྱེགས་བཤད་རྣམས་སྱིང་ལ་དམ་པྱོར་ཞྱེན་པ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། མདྱོར་ན་དབུ་མའྱི་སབས་སུ་བདག་ཁས་ལྱེན་པ་འདྱི་ལ་ནྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་ལམ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། 
ཐར་པའྱི་ལམ་ཙམ་ཡང་མྱེད་དྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་དབྱིག་གྱེན་གྱིས། ཅྱི་འདྱི་ལས་གཞན་དུ་ཐར་པ་ཡྱོད་དམ་ཞྱེ་ན། 
མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་སྨྲའྱོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་ལ་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། 
བདག་ཡྱོད་ན་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟྱིགས་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པ་ནྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དམ་པྱོར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
གསུངས་པའྱི་ཐྱེག་པ་དྱེ་ལ་ཡང་། མངྱོན་པར་མཐྱོ་བ་རྒྱུ་འབྲས་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་པ་ 
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༼༡༩༥༽ 
དང་། ངྱེས་པར་ལྱེགས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པ་སྟྱེ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གནས་སྱོ། །བཤད་པ་
དང་ནྱི། དགྱོངས་པས་བཤད་པ་དང་། ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པས་བཤད་པ་དང་། དྲང་པྱོར་དགྱོངས་ནས་བཤད་པ་
ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱོད་དྱོ། །དགྱོངས་པ་ཅན་བཞྱི་ནྱི། མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། མམ་པ་ྱིད་དང་དྱོན་གཞན་
དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གྱི་ནྱི་བསམ་པ་ལ། །དགྱོངས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །མམ་པ་ྱིད་ལ་དགྱོངས་པ་ནྱི། ང་ྱིད་དྱེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་སུ་གྱུར་
ཏྱོ། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྱེ། དྱེ་ནྱི་ངྱོ་བྱོ་ཆྱོས་སྐུ་མམ་པ་དང་། རྒྱུ་ཚོགས་གྱིས་མམ་པ་དང་། མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་མམ་པའྱོ། །དྱོན་གཞན་ལ་དགྱོངས་པ་ནྱི། ངྱོ་བྱོ་ྱིད་མྱེད་པ་གསུམ་ལ་དགྱོངས་ནས། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་
ངྱོ་བྱོ་ྱིད་མྱེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དུས་གཞན་ལ་དགྱོངས་པ་ནྱི གང་དག་བདྱེ་བ་ཅན་དུ་སྱོན་ལམ་
འདྱེབས་པ་དྱེ་དག་དྱེར་སྱེ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ནྱི། 
དགྱེ་བའྱི་ར་བ་གཅྱིག་ྱིད་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་བསྔགས་ཤྱིང་། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་སད་པ་ལྟ་བུའྱོ། །ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་བཞྱི་ནྱི། 
མདྱོ་སྱེའྱི་རྒྱན་ལས། གཞུག་པ་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་དང་། །མཚན་ྱིད་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་གཞན། །གྱེན་
པྱོ་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་དང་། །བསྒྱུར་བ་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་སྟྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། གཞུག་པ་ལྡྱེམ་པྱོར་
དགྱོངས་པ་ནྱི། ན་ཐྱོས་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སྱོགས་ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའྱོ། །མཚན་ྱིད་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་ནྱི། ཀུན་བརགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་དགྱོངས་ནས། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ངྱོ་
བྱོ་ྱིད་མྱེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྱེན་པྱོར་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་ནྱི། ྱེས་པ་བརྒྱད་གདུལ་བའྱི་དྱོན་ 
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༼༡༩༦༽ 
དུ་དྱེ་དག་གྱེན་པྱོར་ཐྱེག་པ་མཆྱོག་བཤད་པ་ལྟ་བུའྱོ། །བསྒྱུར་བ་ལྡྱེམ་པྱོར་དགྱོངས་པ་ནྱི། ཕ་དང་མ་ནྱི་གསད་
བ་ཞྱིང་། །རྒྱལ་པྱོ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གྱིས་དང་། །ཡུལ་འཁྱོར་འཁྱོར་དང་བཅས་བཅྱོམ་ན། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱི་གྱེ་
བསྒྱུར་ཏྱེ་འཆད་དགྱོས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བསྒྱུར་ཚུལ་ནྱི། ལས་དང་སྱེད་པ་སྤང་བ་ཞྱིང་། །སྦྱྱོར་བའྱི་རྣམ་ཤྱེས་མཆྱོག་
འཛིན་གྱིས། །སྱེ་མཆྱེད་གྱོགས་དང་བཅས་བཅྱོམ་ན། །མྱི་དྱེ་དག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་འཆད་དགྱོས་
སྱོ། །དགྱོངས་ལྡྱེམ་དགྱོངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། དགྱོངས་གཞྱི་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་དང་། དགྱོས་པ་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་
པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ལས་ཕྱེའྱོ། །དྱེ་དག་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དང་པྱོར་འཇྱིག་རྱེན་མཐུན་འཇུག་དྱེ་ལ་
དགྱོངས་ནས་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་དྱོན་ཡྱོད་པར་གསུངས་ཏྱེ། མདྱོ་ལས། ཞྱིག་པ་མྱེད་ཅྱིང་སྱེ་མྱེད་ལ། །ཆྱོས་ཀྱི་
དབྱིངས་དང་མམ་འགྱུར་ཡང་། །བསྱེག་པའྱི་བསལ་བ་སྟྱོན་མཛད་པ། །འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་མཐུན་འཇུག་
ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། ཐ་སད་དཔྱྱོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལ་དགྱོངས་ནས་གནས་སབས་སུ་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་སྱེམས་
ཙམ་དུ་གསུངས་ཏྱེ། ས་བཅུ་པ་ལས། ཀྱེ་རྒྱལ་པའྱི་སས་དག་ཁམས་གསུམ་པྱོ་འདྱི་དག་ནྱི་སྱེམས་ཙམ་
མྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དམ་པའྱི་དྱོན་ལ་དགྱོངས་ནས་ནྱི། ཆྱོས་ཀུན་སྱོས་པ་དང་བྲལ་ལྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། 
དཀྱོན་མཆྱོག་སྱིན་ལས། ཆྱོས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོར་བ་ན། །གཟྱོད་ནས་ཞྱི་ཞྱིང་མ་སྱེས་པ། །རང་བཞྱིན་མ་ངན་
འདས་པ་ཡྱི། །ཆྱོས་རྣམས་མགྱོན་པྱོ་ཁྱྱོད་ཀྱིས་བསྟན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེང་སང་ནྱི་དྱེ་འདྲའྱི་གནས་
སབས་སྱོ་སྱོར་འབྱེད་རྒྱུ་མྱེད་པར། དབུ་མའྱི་སབས་སུ་ཡང་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་དྱོན་ནྱི་ཡྱོད་ལ། བདྱེན་པར་ནྱི་མྱེད་
དྱོ། །ཞྱེས་གཞུང་འདྱིའྱི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལྱེན་པ་རྣམས་ཀང་སྨྲ་བ་ནྱི། དྱེ་དག་གྱི་སྱིང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུགས་ 
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༼༡༩༧༽ 
པ་ཡྱིན་བརག་དགྱོས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་དྲང་བའྱི་དྱོན་དང་། ཇྱི་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་ས་དག་དང་། དགྱོངས་པ་
དང་ལྡྱེམ་དགྱོངས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐྱེག་པ་ལ་དགྱོངས་ཏྱེ་གསུངས་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་ས་ཇྱི་
བཞྱིན་པ་སྟྱེ་དྱེ་ལྟར་བདྱེན་པར་མྱི་གཟུང་ངྱོ་སྟྱེ། མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། དྱོན་ས་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱོངས་རྱོག་ན། །བདག་
ྱིད་སྱེམས་ཤྱིང་བླྱོ་མས་འགྱུར། །ཞྱེས་སྱོ། །ཡང་ངྱེས་པའྱི་དྱོན་དང་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་ས་དང་འཇྱིག་རྱེན་ལས་
འདས་པའྱི་ཐྱེག་པ་ལ་དགྱོངས་ཏྱེ་གསུངས་པ་དང་། དྲང་པྱོར་དགྱོངས་ཏྱེ་བཤད་པ་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་
པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བདྱེན་པར་ཟུངས་ཤྱིག གྱིས་པ་རྱོད་པ་སྤང་པ་ལ། རྱོད་པ་དང་། ལན་གྱིས། རྱོད་པ་ལ། མུ་
སྟྱེགས་ཀྱི་ཆྱོས་ལ་བདྱེན་པ་ཡྱོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྱི་རྱོད་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ལའང་བརྫུན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡྱོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱོར་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྱི་རྱོད་པ་གྱིས། 
དང་པྱོ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ་ཡང་བམས་པ་དང་། སྱིང་རྱེ་དང་། སྦྱྱིན་པ་ལ་སྱོགས་པ་མང་པྱོ་ཞྱིག་སང་
ངྱོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལའང་དྲང་དྱོན་དང་། དགྱོངས་པ་ཅན་དང་། ལྡྱེམ་དགྱོངས་དང་། ས་
ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྱོགས་བདྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པའང་གསུངས་པས་ན། བདྱེན་རྫུན་གྱིས་ཀ་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀ་
ལ་ཡྱོད་པར་མཚུངས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལྱེན་ཞྱིང་། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གཞུང་སྤྱོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞྱེ་ན། གྱིས་པ་ལན་ལ། སངས་རྒྱས་དྲང་དྱོན་གྱིས་ཁྱིད་ནས་ངྱེས་དྱོན་ལ་སྦྱྱོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲང་
དྱོན་ཡང་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན། མུ་སྟྱེགས་དྱེ་ལས་བཟླྱོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བདྱེན་པ་ཡྱོད་ཀང་འདྱོར་
དགྱོས་པར་བསྟན། གངས་ཅན་ནའང་དྱེ་འདྲའྱི་ཆྱོས་ལུགས་གྱིས་གྱིས་ཡྱོད་པའྱི་ 
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༼༡༩༨༽ 
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱོར་ལྱེན་སྱོ་སྱོར་དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ནྱི་དྲང་དྱོན་གྱི་གདུལ་
བའྱི་བླྱོ་རྱིམ་གྱིས་ཁྱིད་ནས་མཐར་བདྱེན་པ་སྟྱེ་ཡང་དག་པའྱི་དྱོན་ྱིད་ལ་སྦྱྱོར་བར་མཛད་པ་དྱེས་ན། བདག་
ཅག་སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
མངྱོན་ཤྱེས་སྱོགས་ཅུང་ཟད་བདྱེན་པས་ཁྱིད་ནས། བདག་ཤྱེས་རྱིག་གྱི་སྱེས་བུ་སྱོགས་རྫུན་པ་ྱིད་ལ་སྦྱྱོར་
བར་བྱེད་པས་འདྱོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྱོད་གངས་ཅན་འདྱི་ན་ཡང་
ལུས་ངག་ཆྱོས་དང་བསྟུན་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་བཟང་པྱོ་བསྟན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ལྱོག་པའྱི་ཆྱོས་ལ་སྦྱྱོར་བ་མཐྱོང་ནས། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་ཆྱོས་བཞྱིན་དུ་ངྱེད་ཀྱིས་སྤངས་པ་ཡྱིན་ལ། གདུལ་
བའྱི་བླྱོ་ངྱོར་ཐྱེག་པ་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་ནས་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་ཡང་
དག་པར་སྟྱོན་པར་མཛད་པའྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དྱེ། སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བདག་གྱིས་བཟུང་ནས་དྱེའྱི་
གསུང་ཅྱི་ནུས་སུ་བསྒྲུབས་སྱོ། །གསུམ་པ། གནད་ལ་འཁྲུལ་ཚུལ་དཔྱེས་བསྟན་པའྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། 
གནད་བཅྱོས་ན་གཞན་བཟང་ཡང་སྱོབ་མྱི་ནུས་པས་མདྱོར་བསྟན། གནད་འཁྲུལ་ཚུལ་གྱི་དཔྱེས་རྒྱས་པར་
བཤད། ཤྱིང་ར་དང་སྱོག་དབང་གྱི་དཔྱེ་བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྦྱྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་
སྱོགས་པའྱི་ཆྱོས་གཞན་ལྱེགས་པར་སྟྱོན་ན་ཡང་ལྟ་བ་དང་སྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྱོས་
པ་ནྱི། ཁ་ཟས་བཟང་པྱོ་ལ་དུག་བཏབ་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ཆྱེན་པྱོར་བལྟ་བར་བ་སྟྱེ། དྱེ་འདྲ་བ་ལ་
སྱོན་བྱུང་བ་མང་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ་ལ། སྔྱོན་བྱུང་གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་བསྟན་ཏྱེ་གནད་བཅྱོས་ན་ཆྱོས་གཞན་དྱོན་
མྱེད་པས་མདྱོར་བསྟན། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་ 
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༼༡༩༩༽ 
ཆྱོས་ཀྱི་གནད་ངྱོས་བཟུང་སྟྱེ་བཅྱོས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། གནད་བཅྱོས་པའྱི་བདུད་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་པས་
མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དཔྱེར་ན་འདས་པའྱི་དུས་ན་སྔྱོན་བྱུང་བ་སྱིན་པྱོ་ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུ་ཞྱེས་བ་བས་
འབད་པས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་བསྒྲུབས་པས། དྱེའྱི་ཚེ་ལྱོ་གངས་ས་ཡ་བཅུ་གྱིས་དང་། ས་ཡ་ཕྱེད་ཀྱིས་
ལྷག་པས་ཏྱེ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཐུབ་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྦྱྱིན་པས། ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་ཕག་དྱོག་གྱིས་གཟྱིར་ནས། 
ལངྐ་མགྱིན་བཅུ་ལ་ནྱི་འདྱི་སད་ཅྱེས་སྨྲས་ཏྱེ། ཁྱྱོད་ཀྱི་འབད་པ་ཆྱེ་མྱོད་ཀྱི། དབང་ཕྱུག་གྱི་ནྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཆུང་
བས་ད་དུང་སྔར་གྱི་ཚེ་ཚད་དྱེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚེ་ཚད་ལྱོ་ས་ཡ་ཕག་ཕྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱོད་པས་དྱེ་སླྱོངས་ཤྱིག་ཟྱེར་
རྱོ། །ལངྐ་མགྱིན་བཅུས་ཚིག་དྱེ་བདྱེན་པར་བསམས་ནས་དབང་ཕྱུག་ལ་དྱོན་དྱེ་ཞུས་ཤྱིང་། དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་
ནས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སྦྱྱིན་པས་སྔྱོན་གྱི་ཚེ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱེས་པའྱི་གནད་བཅྱོས་པའྱི་ཚིག་དྱེ་
ཡྱིས་སྔར་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་ས་ཡ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་པྱོ་ཐམས་ཅད་ཡལ་ནས། ས་ཡ་ཕྱེད་ལས་མ་ཐུབ་བྱོ། །ལྷ་
མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པྱོ་གསྱེར་ཅན་གྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཀང་གནད་བཅྱོས་པ་དྱེ་འདྲའྱི་ཚུལ་གྱིས་མས་ཞྱེས་ཐྱོས་ཏྱེ། 
དྱེ་ཡང་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པྱོ་གསྱེར་ཅན་དང་། འགྱོ་སྱོབ་དང་། ཆུ་སར་ཞྱེས་བ་བ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཏྱེ། 
དྱེས་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་ལྷའྱི་ལྱོ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྟྱེ་དངྱོས་གྲུབ་གང་འདྱོད་སླྱོངས་
ཤྱིག་ཟྱེར་རྱོ། །གསྱེར་ཅན་གྱིས། བདག་ཁང་པའྱི་ཕྱི་དང་ནང་དང་ནམ་མཁར་མྱི་གསྱོད་པ་དང་། དུག་དང་། 
མཚོན་དང་། མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་ 
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༼༢༠༠༽ 
གསྱོད་པའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཞུ་བས་པས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནས་གསྱེར་ཅན་གྱི་བུ་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ལ་རྱིམས་
གྱིས་ཤྱི་ནས་བུ་གཞྱོན་ནུ་གཅྱིག་ལུས་པ་ལ། ཁྱྱོད་ཀྱིས་ཤྱེས་ན་ང་ལ་བསྟྱོད་པ་གྱིས། མྱི་ཤྱེས་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་
སྱོང་ཞྱིག །ཕ་ཤྱི་ན་རྱེས་སུ་བུ་དགྱོས་པ་ལ། ང་ནྱི་མྱི་འཆྱིའྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། བུས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འཁྱམས་པས་
ཁྱབ་འཇུག་སྱེ་བྱོ་ཕལ་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་གཞྱོན་དུ་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་འྱོངས་ཏྱེ་དྲྱིས་པས། རྒྱུ་མཚན་དྱེ་རྣམས་ཞྱིབ་
ཏུ་བཤད་དྱོ། །དྱེ་ནས་ཁྱབ་འཇུག་གྱིས་ཁྱྱོད་རང་ཕའྱི་གམ་དུ་སྱོང་ལ་ཐྱེམ་པའྱི་སྟྱེང་དུ་ཁྱི་བརྱིགས་པ་ལ་ཕ་
གཞྱོག དྱེའྱི་མདུན་དུ་བསྟྱོད་པ་འདྱི་སྱོས་ཤྱིག རྱི་བྱོ་རྱི་བྱོ་ལ་ནྱི་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཆུ་བྱོ་ཆུ་བྱོ་ལ་ནྱི་ཆུ་ལྷ་
གནས། །བཞྱི་མདྱོ་བཞྱི་མདྱོ་ལ་ནྱི་ཞྱི་བ་སྟྱེ། །ཀུན་ཏུ་ཀུན་ལ་དབང་བྱེད་ཁྱབ་འཇུག་ཡྱིན། །ཞྱེས་བསླབས་
སྱོ། །བུས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་པ་ཕ་ཁྱོས་ནས། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་འཇུག་གནས་ན། འདྱི་ལའང་ཡྱོད་དམ་ཞྱེས་
ཐྱེམ་པ་ལ་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་པས། དྱེ་ནས་ཁྱབ་འཇུག་ལུས་པྱོ་མྱི། མགྱོ་བྱོ་སྱེང་གྱེ སྱེར་མྱོ་ལགས་ལ་བས་པ་ཞྱིག་
བྱུང་སྟྱེ། གསྱེར་ཅན་པང་དུ་བཞག་ནས་སྱེར་མྱོས་ལྟྱོ་དྲལ་ཏྱེ་བསད་དྱོ། །གཏམ་རྒྱུད་འདྱི་དག་ནྱི་དགའ་བྱེད་ཀྱི་
འཇུག་པ་དང་། ལྱེགས་བཤད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་སྱོགས་ལས་བལྟ་བར་བའྱོ། །གཞན་ཡང་ཨོཾ་མྱེད་པའྱི་གསང་
སྔགས་ལ། གཡྱོ་ཅན་གྱིས་ནྱི་ཨོཾ་བཅུག་པས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ་མཐྱོང་ཞྱིང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྭཱ་ཧཱ་དང་། 
ཧྃ་ཕཉ་དང་། གུག་འགྱེང་སྱོགས་ཡྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་བ་དང་། མྱེད་པ་རྣམས་ལ་བསན་པ་དང་། གཞན་ཡང་
སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   199 

༼༢༠༡༽ 
གཡྱོ་ཅན་གྱིས་ཡྱི་གྱེ་ཀ་དགྱོས་པ་ལ་གར་བཅྱོས་པ་ལྟ་བུའྱི་གསང་སྔགས་དག་གྱི་ནུས་པ་མས་པ། གཏན་
མྱེད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མས་པ་དང་། ཕྱིར་འགངས་པ་མང་པྱོ་མཐྱོང་སྟྱེ་དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན་ཆར་
པ་ཐན་པར་གྱུར་པ་དང་། མཐུ་ཞག་བདུན་མ་ལྱོ་བདུན་མར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་དང་། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཞྱི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་
ཞྱེས་བས་པས་ཞྱི་བ་ཞྱི་བར་གྱུར་ཞྱེས་པ་དང་། མཱ་ར་ཡ་སྱོད། ཅྱེས་པ་གསྱོད་བྱེད་གསྱོད་ཅྱེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་
བཞྱིན་དུ་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཅྱོས་པ་ལས་ཀང་དངྱོས་གྲུབ་མས་པར་འགྱུར་བ་མདྱོ་རྒྱུད་ལས་
གསུངས་ཏྱེ། གསུངས་ཚུལ་ནྱི་འྱོག་ནས་འཆད་དྱོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་ཆྱོས་གཞན་ལྱེགས་ན་ཡང་ཟབ་ཅྱིང་ཕ་བའྱི་
གནད་རྣམས་བཅྱོས་ན་ཁང་པ་ལ་བསྱེལ་བཅུག་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་གྱོ །གྱིས་པ། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་
གནད་ངྱོས་བཟུང་སྟྱེ་བཅྱོས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གནད་ངྱོས་བཟུང་། བཅྱོས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་སྱོམ་པ་དང་བདྱེན་བཞྱིའྱི་
གནད་བཅྱོས་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ཆྱོས་གཞན་ཀུན་བཟང་ཡང་འཇྱིག་ཅྱིང་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་ངྱོ་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་
སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་དང་དྱེའྱི་བསླབ་བའྱི་གནད་བཅྱོས་ན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཆྱོས་ཀུན་འཇྱིག་གྱོ །གསང་
སྔགས་ཀྱི་ནྱི་སྱོམ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་སྱོམ་པ་ལ་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གནད་བཅྱོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་
ཆྱོས་ཀུན་འཇྱིག་གྱོ །གྱིས་པ། བཅྱོས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྱོམ་གསུམ་སྱོ་སྱོའ་ིགནད་བཅྱོས་ཚུལ། 
ཐུན་མྱོང་གྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མདྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེས་
ན་ད་ལྟའྱི་ཆྱོས་འགའ་ལ་གནད་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པ་རུ་ 
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༼༢༠༢༽ 
དྱོགས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ཡྱོད་པས་དྱེ་ཡང་མདྱོ་ཙམ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག གྱིས་པ། རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ། བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ། གསང་སྔགས་
ཀྱི་སྱོམ་པའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྱོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱི་སྱོམ་པ་ནྱི། 
བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྱི་བར་དུ་བླངས་པར་གྱུར་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཅྱི་ནས་འཇྱིག་སྟྱེ་འདྱི་ཡང་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་
བཅྱོས་པར་དྱོགས་སྱོ། །འདྱི་འབྲྱི་ཁུང་པ་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་ཞྱེས་པ་དྱེ་སྱེམས་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པས་
སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཤྱི་འཕྱོས་པས་མྱི་གཏྱོང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་འགྱོག་པ་ཡྱིན་མྱོད། དྱེང་སང་ནྱི་གྱོ་བྱོ་རབ་འབམས་
པ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཡང་འདྱིའྱི་ཕྱོགས་སྔ་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་ངྱོ་ཚ་རྒྱུ་མྱི་སང་ངྱོ་། །འདྱིར་རྣམ་བཤད་
མཛད་པ་སྤྱོས་ཁང་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡྱིན་ཀང་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྱི་སྱོམ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
ཤྱི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བའྱི་ཕྱིར། འདྱི་འདྲའྱི་རང་བཟྱོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྱི་བསྟན་པ་
འཇྱིག་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་བ་ནྱི་ལྱེགས་པར་སང་ངྱོ་། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་ལ་དགྱོངས་
སྱོ་སམ་ན་དྱེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱིའྱི་གཞུང་ཚན་པ་གསུམ་པྱོ་འདྱི་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྱིའྱི་བསྟན་བའྱི་གཙོ་བྱོར་
གྱུར་པའྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེའྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་བྱེད་ཡྱིན་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། བང་སྱེམས་སྱོམ་
པའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ལ། ལྱེན་བྱེད་ཆྱོ་གའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་དང་། སྲུང་བྱེད་བསླབ་བའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་
ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱོམ་པ་ལ་ཀུན་ལ་བ་བར་གསུངས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་
བྱེད་པར། མ་གསུངས་པའྱི་སྱེམས་ཙམ་པའྱི་སྱོམ་པའྱི་ཆྱོ་ག་ནྱི་སྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ། འདྱིའྱི་ཆྱོ་ག་
ངྱེས་པར་འཇྱིག་ཅྱིང་མྱི་འཆགས་པས་འདྱི་ཡང་གནད་ 
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༼༢༠༣༽ 
བཅྱོས་པར་མཐྱོང་ངྱོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ནྱི་བསླབ་པར་བ་བའྱི་མཆྱོག་བདག་གཞན་བརྱེ་བའྱི་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་བསྱོམ་དུ་མྱི་རུང་ངྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་མཐྱོང་སྟྱེ་དྱེ་མྱེད་པར་
སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྱོབ་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། སྔགས་སྱོམ་གྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ལ། སྱིན་བྱེད་དབང་གྱི་གནད་
བཅྱོས་ཚུལ། གྱོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ། ཐུན་མྱོང་བ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ། 
རྱེས་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ། སྔགས་ཀྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་རྒྱས་པ་སབས་འདྱིར་མྱི་སྟྱོན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་ལྔའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་བ་མྱེད་ཀང་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་ལ་
བརྱེན་ནས་གསང་སྔགས་ཟབ་མྱོ་བསྱོམ་དུ་རུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་དྱོགས་ཏྱེ། 
རྱོ་རྱེ་འཆང་གྱིས། དབང་མྱེད་ན་ནྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །ཅྱེས་པས་བཀག་པས་ནའྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་
ཀྱི་ལམ་གྱི་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྱིམ་པ་གྱིས་པྱོ་རྒྱུད་སྱེ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མྱི་སྱོམ་པར། བསྱེད་
རྱིམ་དཀྲྱོང་བསྱེད་ཁྱོ་ན་དང་། ཕག་ཆྱེན་རྱོག་པ་ཁ་ཚོམ་ཙམ་སྱོགས་རང་བཟྱོའ་ིགདམས་ངག་དུ་མ་ཡྱིས་བླུན་
པྱོ་ལ་ངྱེས་ཤྱེས་སྱེས་པ་ཐྱོས་སྟྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་བཀག་པས་ན། འདྱི་རྣམས་ཀང་གནད་བཅྱོས་པར་དྱོགས་
སྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱི་མཐར་ཐུག་པ་དབུ་རྒྱན་ལ་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྱོའ་ིརྒྱས་
བཏབ་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བདུད་རྱིས་དབང་བསྐུར་སྐུ་གང་། དྲྱི་མ་དག ཆུ་
ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པས་རྱིགས་བདག་གྱི་དབུ་བརྒྱན་ཞྱེས་ཟྱེར་བས་སྱོ། །རྱིགས་བདག་དྱེ་ནྱི་རང་གྱི་ར་བའྱི་བླ་
མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོར། མགྱོན་དྱེས་ཡྱོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས། །དྱེ་ཡྱི་ 
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༼༢༠༤༽ 
རྱིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱིགས་བདག་འདྱི་ནྱི་འཆྱོལ་བར་གྱུར་ན། 
དངྱོས་གྲུབ་མྱེད་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏྱེ། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། རྱིགས་འཆྱོལ་སྱོམ་པའྱི་སྦྱྱོར་བ་ཡྱིས། །དངྱོས་
གྲུབ་མྱེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་པྱོའང་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་ཁ་ཅྱིག་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིབླ་མ་སྱི་བྱོར་བསྱོམ་
པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཚེ་ལ་གནྱོད་ཅྱེས། འབྲྱི་ཁུང་པ་ལ་ལ་ཟྱེར་ཏྱེ་འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་དྱོགས་
སྱོ། །བཞྱི་པ། རྱེས་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ནྱི། ཡྱོད་པའྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་
བསམས་ནས་ནྱི་དྱེ་ལ་བསྔྱོ་བའྱི་རྒྱུར་བྱེད་པ་འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་དྱོགས་ཏྱེ། དམྱིགས་པ་མྱེད་
པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དགྱེ་བར་བསྒྱུར་ནས་བསྔྱོ་བ་འདྱི་ནྱི་དུག་དང་བཅས་པར་མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་
ལས་གསུངས་ཏྱེ། གསུངས་ཚུལ་ནྱི་ལྱེའུ་དང་པྱོར་བཤད་ཟྱིན་ཏྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་
བཅྱོས་པར་དྱོགས་སྱོ། །ལྔ་པ། སྔགས་ཀྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་སབས་འདྱིར་མྱི་སྟྱོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནྱི། དྱོན་དུ་མྱི་རྱོག་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་མ་འབྲྱེལ་བའྱི་གཏུམ་མྱོ་བསྱོམ་པ་དང་། རྱོག་པ་ཁ་ཚོམ་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་
བསྱོམ་པ་དང་། དབང་གྱོང་མ་གྱིས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དགའ་བ་བཞྱི་གནས་དང་གྱོ་རྱིམ་དང་། རང་གྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་འཁྲུལ་
བ་སྱོགས་དང་། དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པའྱི་གནད་བཅྱོས་པས། ྱེས་པ་མྱེད་པ་ལ་ཡྱོད་པ་དང་། ཡྱོད་པ་ལ་མྱེད་
པར་འཆད་པ་མང་མྱོད་ཀྱི། ཕལ་ཆྱེར་གསང་སྔགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདྱིར་མ་བཤད་པས་ལྱོགས་སུ་བཤད་པ་
ལ་བལྟ་བར་བའྱོ། །གྱིས་པ། ཐུན་མྱོང་གྱི་གནད་བཅྱོས་ཚུལ་ལ། དངྱོས་གཞྱི་སྟྱོང་ྱིད་དང་སྱིང་རྱེ་ཟུང་འཇུག་
ཏུ་དགྱོས་པས་མདྱོར་བསྟན། སྟྱོང་རྐྱང་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་པ་དགག་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཆྱོས་
རྣམས་ཀུན་གྱི་ར་བ་ནྱི་སྟྱོང་ྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྱོ་ཅན་ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མདྱོ་དང་རྒྱུད་ཀུན་
ལས་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཏྱེ། སྡུད་པ་ལས། དྱེ་དག་ཐབས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་ཤྱེས་རབ་ཡྱོངས་ཟྱིན་ནས། །མཆྱོག་ཏུ་
རད་བྱུང་བདྱེ་གཤྱེགས་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རྱེག །ཅྱེས་དང་།  
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༼༢༠༥༽ 
རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། སྟྱོང་ྱིད་སྱིང་རྱེ་ཐ་དད་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལ་ལ་སྱེམས་ངྱོ་འཕྱོད་ན་ཡྱོན་
ཏན་ཅྱི་ཡང་མྱི་དགྱོས་པར་འཚང་རྒྱ་བས་སྱོས་བྲལ་བསྱོམ་པ་རྐྱང་པ་ནྱི་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། 
འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྱོས་པར་དྱོགས་སྱོ། །གནད་རྣམས་མྱིན་པའྱི་ཆྱོས་གཞན་ཡན་ལག་འགའ་ཞྱིག་མ་
ཚང་བ་དང་། ལྷག་པ་དང་། ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་ཡང་ྱེས་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱེད་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ཆྱོས་ཀྱི་གནད་
རྣམས་བཅྱོས་པར་གྱུར་ན་ཆྱོས་གཞན་འགའ་ཞྱིག་བཟང་ཡང་འཚང་རྒྱ་མྱི་ནུས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་འགྱོ་བ་སྱེམས་
ཅན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྱོག་གྱི་ར་བ་སྱིང་དང་། ལྗྱོན་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི་སྱེ་བའྱི་ར་བ་དང་། ནས་ལ་སྱོགས་
པའྱི་ས་བྱོན་གྱི་སྱེ་བའྱི་ས་དང་། སམ་བུ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཐགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སྱོག་ཤྱིང་དང་། བཅུད་ཀྱི་ལྱེན་ཀྱི་
ར་བ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། མྱིག་སྱོགས་དབང་པྱོ་རྣམས་ཀྱི་གནད་གང་གྱིས་ཡུལ་འཛིན་པར་ནུས་པ་རྣམས་
གཞན་དུ་འཕྱུགས་ན་དྱོན་སྒྲུབ་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཆྱོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན་ཆྱོས་གཞན་ལྱེགས་
ལྱེགས་འདྲ་ཡང་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྱི་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་དྱེས་ན། གནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྱོས་ལ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་བླ་སྟྱེ། 
ྱེས་པ་ཆུང་གྱི ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པ་དཔྱད་ཅྱིང་མས་སུ་བླང་དགྱོས་སྱོ། །གསུམ་པ། གནད་
བཅྱོས་པའྱི་བདུད་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། གནད་བཅྱོས་པའྱི་བདུད་བྱུང་ཚུལ་དྱོན་གྱི་སྱོ་ནས་
མདྱོར་བསྟན། དཔྱེའྱི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དྱེས་གཞན་ཡང་མཚོན་ཏྱེ་གནད་བཅྱོས་པ་ལ་བཟང་པྱོའ་ིསྱོད་
པ་སྟྱོན་དགྱོས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། དྱེ་ལ་གནད་བཅྱོས་པའྱི་བདུད་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ན་ 
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༼༢༠༦༽ 
བདུད་ལ་ལ་ནྱི་ཀླུ་དཀར་རྒྱལ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་དངྱོས་སུ་སྟྱོན་ཅྱིང་། ཁ་ཅྱིག་མཁན་པྱོ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་
དང་། སྔགས་ཀྱི་བླ་མའྱི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དང་། ཕ་མའམ་ྱེ་དུའྱི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་བསླུ་
བར་བྱེད་དྱེ། མདྱོ་ལས། བདུད་སྱིག་ཅན་དགྱེ་སླྱོང་གྱི་ཆ་བད་དུ་བསྒྱུར་ནས། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འགའ་
ཞྱིག་ངའྱི་ལུགས་འདྱི་མྱི་བྱེད་ན། ཆད་པས་གཅྱོད་ཞྱེས་རྩུབ་པྱོ་སྨྲ་བར་བྱེད་ཅྱིང་བསྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆྱོས་
ལྱོག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་དྱོ། །ལ་ལ་འཇམ་པྱོར་སྨྲ་བར་བྱེད་ཅྱིང་ཁྱྱོད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ཆྱོས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཕན་ཞྱེས་
ཆྱོས་ལྱོག་བསྟན་ནས་བསླུ་བར་བྱེད་དྱོ། །ལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལུང་ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་ཏུ་ལྟ་བའྱི་
ལུང་ལ་སྱོད་པ་དང་། སྱོད་པའྱི་ལུང་ལ་ལྟ་བའྱི་ལུང་དུ་བཤད་ནས་བསྒྱུར་བ་དང་། ལ་ལ་རྱིགས་པ་བཟང་པྱོ་
དབུ་མའྱི་རྱིགས་པ་ལ་ངན་པ་རྱོག་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་བཤད་ནས་བསྒྱུར་བ་དང་། ལ་ལ་རྱིགས་པ་ངན་
པ་དངྱོས་པྱོར་སྨྲ་བའྱི་རྱིགས་པ་ལ་བཟང་པྱོ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བུར་བཅྱོས་ནས་བསྒྱུར་བ་དང་། ལ་ལ་ཟས་ནྱོར་ཅྱི་
འདྱོད་པའྱི་རན་པ་བྱིན་ནས། ངའྱི་ལུགས་འདྱི་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཆྱོས་ལྱོག་སྟྱོན་པ་དང་། ཀ་རུ་འཛིན་ལྟ་བུ་ལ་ལ་
སླྱོབ་མའྱི་ལུས་དང་སྱེམས་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཅུང་ཟད་སྱེད་ནས་དྱེ་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་སྱེས་པ་དང་། ལྱོག་པའྱི་ཆྱོས་
རྣམས་བསྟན་ནས་བསླུ་བར་བྱེད་དྱོ། ཀླུ་དཀར་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ལ་ལ་མངྱོན་པར་ཤྱེས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅུང་ཟད་
བསྟན་ནས་ཀང་བླུན་པྱོ་ཡྱིད་ཆྱེས་བསྱེད་ནས་ནྱི་ཕྱི་ནས་ཆྱོས་ལྱོག་སྟྱོན་པར་བྱེད་དྱོ། །ལ་ལ་ངས་འདྱི་ལྟར་
བསྱོམས་པས་དྱེ་ལ་རྱོགས་པ་འདྱི་སྱེས་པས་ཁྱྱོད་ཀང་འདྱི་ལྟར་བསྱོམ་པར་གྱིས་ཤྱིག ཅྱེས་རང་གྱི་མས་མྱོང་
ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་ཆྱོས་ལྱོག་སྟྱོན་ནྱོ། །མདྱོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་ཕལ་ཆྱེར་མཐུན་པར་ 
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༼༢༠༧༽ 
སྟྱོན་ན་ཡང་གནད་རྣམས་ལྱོག་པར་སྟྱོན་པའྱི་ཆྱོས་ནྱི་ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་བར་སྟྱོན་ན་ཡང་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་
ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏྱེ། སྱོང་པྱོ་བཀྱོད་པའྱི་མདྱོ་ལས། བང་
ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་མས་པར་བྱེད་པའྱི་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་རྱོམ་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ལས་སྱོ། །ཞྱེས་
དང་། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའྱི་མདྱོ་ལས། ལྷའྱི་བུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བདུད་ཀྱི་ལས་ནྱི་
བརྱོན་འགྲུས་ལས་འབྱུང་བར་རྱིག་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། མྱི་བརྱོན་པ་ལ་བདུད་ཀྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྟྱེ། དྱེ་
ྱིད་བདུད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ་ཞྱེས་དང་། དུས་འཁྱོར་ལས་ཀང་། སྱེམས་ཅན་རྣམས་སྱིག་པའྱི་སྱེམས་སུ་གྱུར་པ་
བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སྱོ་མྱི་ཡྱི་བདག་པྱོ་ཀྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ། དཔྱེའྱི་
སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། འདྱི་དག་སྔྱོན་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་མདྱོ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཡྱིས་བཤད་ཀྱི་ྱོན་ཞྱིག 
ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། སྟྱོད་མངའ་རྱིས་མང་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་དཀར་རྒྱལ་
ཞྱེས་བ་བར་མྱིང་བཏགས་པ་ཞྱིག དཔྲལ་བའྱི་སྱིན་མཚམས་ནས་སར་མ་པ་བ་སངས་ལྟ་བུའྱི་འྱོད་འབྱིན་ཞྱིང་། 
བར་སང་སྟྱོང་པ་ལ་སྱིལ་མྱོ་ཀྲུང་འཆའ་ལ། རྱེས་འགའ་འཇག་མའྱི་ཁྱི་ལ་སྱོད་ཅྱིང་སྱོས་བྲལ་སྟྱོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
ཆྱོས་རྣམས་ཐྱོགས་པ་མྱེད་པར་སྟྱོན་ལ། འགྱོ་བ་མ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རྱེ་ཆྱེ་བ་ལྟ་བུར་སང་
ཞྱིང་། དྱེས་བསྟན་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱིས་གཞན་དག་ལ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཡང་སྱེ་བར་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་དུས་ཀྱི་འཇྱིག་རྱེན་
ཐམས་ཅད་དྱེ་ཕལ་ཆྱེར་མྱོས་ཤྱིང་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྱོའ་ིབསྟན་པ་དང་འདྲ་མྱིན་ཅུང་ཟད་བཅྱོས་ནས་འཆད་པར་
བྱེད་དྱོ། ། 
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༼༢༠༨༽ 
དྱེའྱི་བསྟན་པ་བྱོད་ཁམས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་འཕྱེལ་བ་དྱེའྱི་ཚེ། མངའ་རྱིས་ཞང་ཞུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་བསླབ་པ་
གསུམ་དང་ལྡན་པ། མདྱོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྱོས་མཐའ་དག་ལྱེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅྱིང་སད་གྱིས་སྨྲ་བའྱི་
མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་གསར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་པའྱི་སྱེས་མཆྱོག་རྱིན་
ཆྱེན་བཟང་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེས། ཀྱེ་རྱོ་རྱེའྱི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་མཛད་ནས། བསྱེད་རྱིམ་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བརན་
པ་ཐྱོབ་པས། དྱེའྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་པས་སངས་རྒྱས་དཀར་རྒྱལ་དུ་གགས་པ་དྱེ་བར་སང་ལ་སྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏྱེ་
ཆྱོས་འཆད་པའྱི་ཚེ། ལྱོ་ཆྱེན་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོས་ལྟུང་བའྱི་ལྟ་སྟངས་མཛད་དྱེ་གཟྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དྱེ་ས་ལ་
ལྷུང་ནས་བརྒྱལ་ཞྱེས་གག་གྱོ །དྱེ་ནས་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོས་བླ་གྱོས་ཀྱིས་ཁྱོའ་ིམགུལ་ནས་བཅྱིངས་ཤྱིང་བཀའ་
བསྱོ་དྲག་པྱོ་མཛད་པས། ཁྱོ་ན་རྱེ། མང་ཡུལ་གུར་མའྱི་མཚོ་ལ་གནས་པའྱི་ཀླུ་ཡྱིན། ངས་བསྟན་པའྱི་ཆྱོས་
རྣམས་བྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཡྱོད། གཞུང་དང་གདམས་ངག་མང་པྱོ་ལ་ཆུ་ལ་ཚྭ་བཏབ་པ་ལྟར་དབྱེར་
མྱེད་དུ་འདྲྱེས་པས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་མྱི་ཐུབ། ད་ཕྱིན་ཆད་ཆྱོས་ལྱོག་མྱི་སྟྱོན་པ་ཞུ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་
དྱེའྱི་ཚེ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྱེས་མཆྱོག་མྱི་བཞུགས་ན། སངས་རྒྱས་དཀར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་
ཆྱོས་ལྱོག་གྱི་བསྟན་པ་གསར་པ་ཞྱིག་འབྱུང་ངྱོ་ཞྱེས་སྔ་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་གསུང་པ་ཐྱོས་སྱོ། །དྱེས་ན་
ཁུམ་བུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་གཏྱིང་དུ་ནག་པྱོའ་ིཕྱོགས་ལ་དགའ་བའྱི་ཀླུ་ཆྱེན་པྱོ་དཀར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག 
ལུག་རྫྱི་ཞྱིག་གྱི་སྱེམས་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བརྫུས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ལྱོ་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   207 

༼༢༠༩༽ 
ཆྱེན་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་གསུང་ངྱོ་། །གསུམ་པ། དྱེས་གཞན་ཡང་མཚོན་ཏྱེ་གནད་འཆྱོས་པ་ལ་བཟང་པྱོའ་ིསྱོད་
པ་སྟྱོན་དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་བདུད་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་པྱོ་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་ཕལ་པའམ། འཕགས་པའྱི་གཟུགས་བཟུང་ནས་ལྱོག་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱེལ་བའྱི་ཕྱིར་
ཆྱོས་དང་བསྱེས་ནས་གནད་རྣམས་སུ་ཆྱོས་ལྱོག་བསྱེས་ནས་འཆད་པ་སྱིད་པས་དྱེ་འདྲ་ཤྱེས་ནས་སྤང་དགྱོས་
སྱོ། །དཔྱེར་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པྱོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་སྦྱར་བའྱི་དུག་གྱིས་གང་ལ་བྱིན་པ་ཕལ་ཆྱེར་གསྱོད་ཀྱི། དུག་
རྐྱང་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ན་འགའ་ཡང་དུག་གྱིས་གསྱོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཆྱོས་བཟང་པྱོ་འགའ་
ཞྱིག་ལ་ཆྱོས་ལྱོག་བསླད་པས་ཕལ་ཆྱེར་བསྡུ་ཞྱིང་། ཆྱོས་ལྱོག་རྐྱང་པར་གྱོ་ན་ནྱི་འགའ་ཡང་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་
བར་མྱི་ནུས་པས་སྱོ། །དཔྱེ་གཞན་ཡང་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ར་མ་མ་བསྟན་ན་བྱོང་བུའྱི་ཤ་བཙོང་བར་མྱི་ནུས་པ་ལྟར། 
དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཐྱོག་མར་བཟང་སྱོད་མ་བསྟན་པར་ལྱོག་པའྱི་ཆྱོས་རྐྱང་པས་བསླུ་བར་མྱི་ནུས་སྱོ། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་
རླབས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངན་པ་ཁྱོ་ནར་ངྱེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འྱོན་ཀང་བཟང་པྱོའ་ིནང་ནས་ནྱི་
གནད་གལ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཅྱོས་པ་ཡྱིས་ཕན་པ་ལྟ་བུས་ཕ་རྱོལ་བསླུ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་འདྲ་རང་
གྱིས་ཤྱེས་པར་བས་ནས་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མདྱོ་རྒྱུད་བཞྱིན་དུ་ཆྱོས་གཞན་གྱིས་མ་བསླད་པར་ཟུང་ཞྱིག 
ཅྱེས་གདམས་པའྱོ། །གསུམ་པ། ཤྱིང་ར་དང་སྱོག་དབང་གྱི་དཔྱེ་བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། དཔྱེར་ན་ཤྱིང་
རའྱི་ 
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༼༢༡༠༽ 
སྱོག་ཤྱིང་ཆག་པར་གྱུར་ན་འཁྱོར་ལྱོ་བཟང་ཡང་འགྱོ་བར་མྱི་ནུས་ལ། སྱོག་གྱི་དབང་པྱོ་འགགས་པར་གྱུར་ན་
མྱིག་ལ་སྱོགས་པའྱི་དབང་པྱོ་གཞན་དག་ལྟ་བ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བ་བ་བྱེད་པ་མྱེད་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཆྱོས་ཀྱི་གནད་
འཕྱུགས་ན་ཆྱོས་གཞན་བཟང་ཡང་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ནུས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྫྱོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ལས་མཁས་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ས་འྱོག་ས་སྟྱེང་ས་བླའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་ན་མྱེད་པ་དྱེས་ན་དྱེས་
གསུངས་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་དཀྲུག་པར་མྱི་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མདྱོ་རྒྱུད་དཀྲུགས་ན་ཆྱོས་
སྤྱོང་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་སད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་མགྱོན་པྱོ་བམས་པས་རྒྱུད་བླ་མར་
གསུངས་པ་བཞྱིན། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞྱེ་ན། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆྱེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ན་
ཡྱོད་མྱིན་ཏྱེ། །མ་ལུས་དྱེ་ྱིད་མཆྱོག་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཀུན་མཁྱྱེན་གྱིས་མཁྱྱེན་གཞན་མྱིན་པ། །དྱེ་ཕྱིར་དྲང་སྱོང་
རང་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་མདྱོ་སྱེ་གང་ཡྱིན་དྱེ་མྱི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་བཤྱིག་ཕྱིར་དྱེ་ཡང་དམ་ཆྱོས་ལ་ནྱི་གནྱོད་པ་
བྱེད་པར་འགྱུར། །ྱོན་མྱོངས་རྱོངས་བདག་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་ལ་སྐུར་པ་དང་། །དྱེས་གསུངས་ཆྱོས་ལ་
བརས་གང་དྱེ་ཀུན་ཞྱེན་ལྟས་བས། །དྱེས་ན་ཞྱེན་ལྟའྱི་དྲྱི་ཅན་དྱེ་ལ་བླྱོ་མྱི་སྦྱར། །གྱོས་གཙང་ཚོན་གྱིས་རྣམ་
བསྒྱུར་སྣུམ་ཀྱིས་གྱོས་པ་མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྱིས་ནྱི་རྱིང་མ་བ་ཁ་ཅྱིག སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
སངས་རྒྱས་ལས་ཡྱོན་ཏན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཡང་ཁྱེགས་སྱོ། །གྱིས་པ། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་སུན་འབྱིན་པའྱི་མན་ངག་བཤད་པ་ལ། རྱིགས་པས་སུན་འབྱིན་ཚུལ་དང་།  
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༼༢༡༡༽ 
ལུང་གྱིས་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རང་བཟྱོར་བསགས་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། རྱིགས་པ་གཞན་
གྱིས་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་
ཀྱི་ྱོན་ཞྱིག ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་སྟྱོན་པ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཁྱབ་འཇུག་སྱོགས་འྱོག་ཏུ་མནན་པའྱི་
དགྱེས་རྱོར། བདྱེ་མཆྱོག དུས་འཁྱོར་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྲྱིས་སྐུ་མུ་སྟྱེགས་དབངས་ཅན་དགའ་བ་ཞྱེས་བ་བས་
མཐྱོང་ནས། དྱེ་གྱོ་ལྱོག་པའྱི་བྲྱིས་སྐུ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྱིང་ནད་ཀྱི་བསམ་པས་བས་སྱོ། །དྱེ་ནས་མཁས་
པ་ཆྱེན་པྱོ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་མུ་སྟྱེགས་དྱེ་དང་རྱོད་པའྱི་རྱོད་གྲྭ་རུ་རང་གཞན་གྱིས་ཀྱི་སྱེ་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ། ནང་པའྱི་སཎྜྱི་
ཏ་རྱེ་ཐྱོན་པ་བརྒྱད་དང་། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་པཎྜྱི་ཏ་རྱེ་ཐྱོན་པ་བཞྱི། རྒྱལ་པྱོ་དང་། བླྱོན་པྱོ་དང་། སྱོགས་པས་གྲུབ་
མཐའ་ཤྱེས་པའྱི་དཔང་པྱོའ་ིགྲྭར་ཁྱྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐུ་གཟུགས་མནན་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་
གཟུགས་དྱེ་ཁྱྱོད་རང་གྱིས་རང་བཟྱོ་བས་པ་ཡྱིན་པས། དྱེས་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་པར་བསགས་པའྱི་ཚེ། 
མུ་སྟྱེགས་དྱེས་ཀང་དབང་ཕྱུག་མནན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཁྱྱོད་རང་གྱི་རང་བཟྱོ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་མགྱོ་
བསྱེས་སྱོ། །དྱེ་ལ་མཁས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་འདྱི་སད་ཅྱེས་རྱོད་དྱེ། ཁྱྱེད་ཀྱི་རང་བཟྱོ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤྱེས་པ་དྱེ་ནས་མུ་སྟྱེགས་དྱེ་སྤྱོབས་པ་མྱེད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་རྒྱལ་པྱོ་ལ་ཁྱྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་འདྱི་རུ་འདྱི་འདྲའྱི་རང་བཟྱོ་འཕྱེལ་ན། ད་དུང་རང་བཟྱོ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བས་ཕྱི་ནང་གྱི་བསྟན་པ་སྱི་ལ་
གནྱོད་པ་འདྱི་མུ་སྟྱེགས་ཁྱོ་རང་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་ 
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༼༢༡༢༽ 
མྱི་གནྱོད་རང་བཟྱོ་བྱུང་ན་ཁྱོ་རང་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་འཆྱོལ་བར་འགྱུར་བས་སྱོ། །འདྱི་འདྲའྱི་རང་བཟྱོའ་ིཆྱོས་
ལུགས་ནྱི་ངྱེད་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བྱུང་ན་ཡང་བསྟན་པ་འཆྱོལ་བར་འགྱུར་བས་རྒྱལ་པྱོ་ཁྱྱོད་ཀྱིས་དགག་དགྱོས་
སྱོ། །དྱེ་སད་བསྱོས་ནས་སངས་རྒྱས་མནན་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་གང་རྱིས་དྱེ་བསུབས་སྱོ། །ཕྱིས་ནས་ཚོགས་
པའྱི་དབུས་སུ་དྱེ་གྱིས་གྲུབ་མཐའ་བརད་པས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕམ་པར་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྤྱེལ་ལྱོ་ཞྱེས་སན་པའྱི་གགས་པས་ས་སྟྱེང་ཁྱབ་པ་ཐྱོས་སྱོ། །གྱིས་པ། རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་སུན་
འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གདྱོད་ནས་གྲུབ་པའྱི་རྱིག་བྱེད་སྱོགས་ནས་སངས་རྒྱས་
མནན་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་དྱེ་འདྲ་བཤད་ནའང་ཁྱྱེད་ཀྱི་རང་བཟྱོ་ཞྱེས་བར་མྱི་རུང་བས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་གྲུབ་
མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཟུང་ནས། རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་སུན་དབྱུང་དགྱོས་ཀྱི། ཁྱྱེད་རང་གྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་
མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་པའྱི་ལུང་འགལ་གྱིས་སུན་དབྱུང་བར་མྱི་ནུས་སྱོ། །བདག་སྟྱེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། གཞན་སྟྱེ་མུ་
སྟྱེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་གལ་ཏྱེ་འགལ་བ་སང་ན་སྟྱེ་རྱིགས་པ་དག་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན། དྱེ་ནྱི་རྱིགས་
པས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག་སྟྱེ་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དབུ་ཚད་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལས་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྱིས་པ། 
ལུང་གྱིས་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལ། དྱོན་གྱི་ཁྱོག་ཕུབ་སྟྱེ་མདྱོར་བསྟན། རྣམ་གསལ་གྱི་དཔྱེ་བཤད་པས་རྒྱས་
པར་བཤད། རང་བཟྱོ་འགྱོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་ལུང་དང་འགལ་
བར་གྱུར་ན་དྱེ་ནྱི་ལྱེགས་པར་སུན་འབྱིན་པའྱི་གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱི་ྱོན་ཞྱིག ཕ་རྱོལ་པྱོ་ལུང་དྱེ་
ཚད་མར་ཁས་ 
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༼༢༡༣༽ 
ལྱེན་ཞྱིང་ལུང་དྱེ་དང་འགལ་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་སྱོད་ན་ཁྱྱེད་རང་གྱི་ལུང་དང་འགལ་ཞྱེས་སུན་དབྱུང་བར་
བའྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཕ་རྱོལ་པྱོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་དྱེ་ཁས་མྱི་ལྱེན་ཞྱིང་། རང་གྱི་ལུང་གཞན་ཞྱིག་ཁས་ལྱེན་ན་དྱེའྱི་
ཚེ་ངྱེད་རང་གྱི་ལུང་གྱིས་དྱེའྱི་ཆྱོས་ལུགས་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། དྱེས་ལུང་དྱེ་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལྱེན་པས་
སྱོ། །འྱོན་ཀང་དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་ཚད་མར་ཁས་ལྱེན་པའྱི་ལུང་གྱིས་དྱེའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་དགག་དགྱོས་སྱོ། །འདྱིར་ཚད་མ་
རྣམ་འགྱེལ་ལས་ནྱི། གཞལ་བའྱི་གནས་དང་པྱོ་གྱིས་ལ་ལུང་གནྱོད་སྒྲུབ་ཏུ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་། ཤྱིན་ཏུ་ལྱོག་གྱུར་
ལ་སྱོད་པའྱི་ཚེ་ལུང་གནྱོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་གསུངས་ལ། དྱེའྱི་ཚེ་ཡང་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་
དགྱོས་ཤྱིང་། དཔྱད་པ་གསུམ་ནྱི། མངྱོན་གྱུར་སྟྱོན་པ་ལ་མངྱོན་སུམ་གྱིས་གནྱོད་པ་མྱེད་པ། ཅུང་ཟད་ལྱོག་
གྱུར་སྟྱོན་པ་ལ་དངྱོས་སྟྱོབས་རྱིགས་པས་མྱི་གནྱོད་པ། ཤྱིན་ལྱོག་སྟྱོན་པ་ལ་རང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་མྱི་འགལ་བ་ཞྱིག་
དགྱོས་ལ། འྱོན་ཀང་གཞལ་བའྱི་གནས་དང་པྱོ་གྱིས་ལ་ལུང་གྱེགས་བྱེད་ཙམ་དུ་ནྱི་འགྱུར་རྱོ། །འདྱི་ནྱི་གཞན་
གྱིས་བཤད་པ་མྱི་སང་ངྱོ་། །ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་དགྱོས་པ་ཡང་། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདྱོ་ལས་
གསུངས་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྱེགས་བཅད་བརར་བའྱི་གསྱེར་བཞྱིན་དུ། །ལྱེགས་
པར་བརགས་ལ་ང་ཡྱི་བཀའ། །བླང་བར་བ་ཡྱི་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྱིས་པ། རྣམ་གསལ་གྱི་
དཔྱེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བ་འགའ་ཞྱིག གལ་ཏྱེ་ཆྱོས་ལྱོག་སད་ན་ནྱི་གསང་
སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེས་དྱེ་ནྱི་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ 
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༼༢༡༤༽ 
པ་འགའ་ཞྱིག་ལག་ལྱེན་ལྱོག་པར་སྱོད་པར་གྱུར་ཀང་ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེས་སུན་དབྱུང་
བར་ནྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལའང་ཕན་ཚུན་གྱི་ལུང་འགལ་གྱིས་ཕན་ཚུན་སྱོ་སྱོའ་ི
གཞུང་ལུགས་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པྱོས། དྱེའྱི་ཕྱིར་ཐྱེག་པ་གཞན་ལ་བརྱེན་ནས་
གང་དུ་ཡང་སུན་འབྱིན་པ་བརྱོད་པར་མྱི་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཇྱི་ལྟར་དགག་ཅྱེ་ན། དཔྱེར་ན་
ན་ཐྱོས་ཀྱིས་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལྱེན་ཞྱིང་། དྱེའྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པར་གྱུར་ན་དྱེའྱི་ལུང་
གྱིས་དགག་པར་ནུས་སྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཐྱེག་ཆྱེན་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལྱེན་ཞྱིང་། །དྱེ་ཡྱི་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་
ན། །དྱེ་ཡྱི་གཞུང་གྱིས་དགག་པར་ནུས། །ཞྱེས་འདྱོན་པ་བསྒྱུར་རྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་བཀའ་གདམས་པ་དང་སྱོགས་
པས་ཇྱོ་བྱོའ་ིརྱེས་འབྲང་གཞན་དག་ཀང་ཇྱོ་བྱོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཁས་ལྱེན་ཞྱིང་དྱེའྱི་ལུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་
བཀའ་གདམས་པ་ལ་གནྱོད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བ་ཡང་ནྱི་ནཱ་རྱོ་པ་ལ་མྱོས་པས་ཚད་མར་
བྱེད་ཅྱིང་། ནཱ་རྱོ་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་ཕག་རྒྱ་བ་ལ་གནྱོད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གསང་
སྔགས་སྱོད་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྱེ་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་དྱེ་འདྲའྱི་གསང་སྔགས་པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱིས་
གནྱོད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས་བྱེད་ཅྱིང་མདྱོ་སྱེ་རྣམས་དང་འགལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ན། 
ཕར་ཕྱིན་པ་དྱེ་ལ་མདྱོའ་ིལུང་གྱིས་ཅྱིས་མྱི་གནྱོད་དྱེ་གནྱོད་དྱོ། །དྱེའྱི་དཔྱེར་བརྱོད་མདྱོ་ཙམ་ཞྱིག་ལྱེགས་པར་
བཤད་ཀྱིས་ན་པར་གྱིས་ཤྱིག ཇྱོ་བྱོས་མཛད་པའྱི་བདྱེ་མཆྱོག་དང་། གསང་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སྱོགས་
པའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་གདམས་ངག་སྱོད་བཞྱིན་དུ་དྱེའྱི་རྱེས་འབྲང་འགའ་ཞྱིག་ 
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༼༢༡༥༽ 
གསང་སྔགས་ནྱི་བཟང་པྱོ་ཡྱིན་མྱོད་ཀྱི། དམ་ཚིག་བསྲུང་དཀའ་བ་དང་། བསྲུངས་ན་ཕན་ཡྱོན་ཆྱེ་ཡང་མ་
བསྲུངས་ན་ྱེས་དམྱིགས་ཆྱེ་བ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་དང་སླྱོབ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་མྱི་རྱེད་པ་དང་། དུས་
སྱིགས་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་པྱོས་གཟྱིར་བའྱི་ཕྱིར་དངྱོས་གྲུབ་མྱི་ཐྱོབ་ཅྱེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཞྱིས་ད་ལྟ་གསང་
སྔགས་སྱོད་པའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནྱི། ཇྱོ་བྱོའ་ིལུགས་ྱིད་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་
བའྱོ། །གཞན་ཡང་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་གཞན་གྱིས་དངྱོས་གྲུབ་མྱི་ཐྱོབ་པས་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་རྱིགས་ཏྱེ། 
མཁའ་འགྱོ་ཀུན་སྱོད་ལས། གཞན་ཡང་ཕྱི་མའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དུས་མཐར་དངྱོས་གྲུབ་མྱི་ཐྱོབ་སྟྱེ། །དཀའ་ཐུབ་
ཀྱིས་ནྱི་གདུངས་པས་ན། །བླྱོ་ནྱི་གཞན་དུ་གཡྱེངས་ཕྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཁག་འཐུང་སྔྱོན་བྱུང་ལས། ཧྱེ་རུ་ཀ་
དཔལ་བཟུང་བས་ན། །སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་སྱེམས་བསྱེད་
ཇྱོ་བྱོའ་ིལུགས་སུ་བྱེད་པར་ཁས་ལྱེན་ཞྱིང་ཇྱོ་བྱོ་གཏན་ནས་མྱི་བཞྱེད་པའྱི་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་
སྱེམས་བསྱེད་སྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པ་དང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྱེད་ལ་རྱེས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་བྱེད་པ་ནྱི་གཞན་དང་འགལ་
བ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱོ་བྱོས་མཛད་པའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་དང་། ལམ་
སྱོན་གྱི་འགྱེལ་པ་ནས་དྱེ་དག་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ནཱ་རྱོ་ཏ་པ་གསང་སྔགས་ལ་དབང་བསྐུར་དང་རྱིམ་གྱིས་
ཆྱོས་ཀྱིས་གཙོ་བྱོར་བཞྱེད་ཅྱིང་། ནཱ་རྱོ་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ་སྔགས་ལ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་སྱོམ་
པ་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོ་བར་བཞྱིའྱི་བྱིན་རླབས་
ཀྱིས་སྱིན་བྱེད་དབང་གྱི་གྱོ་ཆྱོད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མར་པ་ལྷྱོ་བྲག་པ་ལ་མྱེད་པས། མར་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་
བཞྱིན་དུ་ཕག་མྱོ་བར་བཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་ནྱི་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། རང་ལུགས་དང་
ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །གཞུང་འདྱིའྱི་དྱོན་ལ་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་མར་
པ་ལ་མྱེད་ཅྱེས་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཆད་ 
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༼༢༡༦༽ 
ལ། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། སྤྱོས་ཁང་པ་དང་། ས་གདྱོང་པ་གསུམ་ནྱི། ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་
ཀྱིས་ཆྱོས་སྱོ་འབྱེད་པ་མར་པ་ལ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར། ལུགས་དང་པྱོ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྱེས་ཤྱིང་། ལུགས་ཕྱི་མ་
གསུམ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། རྱེ་མར་པ་ལྱོ་ཙཱ་ནྱི། རྱིམ་ལྔ་གདན་རྫྱོགས་ཀྱི་སྔྱོན་དུས་ཀྱི་སྔ་རྱོལ་དུ་རྱོ་རྱེ་རྣལ་འབྱོར་
མའྱི་སྱིནྡྷུ་རའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་བཞྱེངས་ནས་དབང་གྱོང་མ་གསུམ་བསྐུར་བ་དང་། དྱེའྱི་ཡང་སྔྱོན་དུ་གསང་བ་
འདུས་པའྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་བུམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གགས་པ་
དང་། ཡང་དྱོན་འདྱི་ལ། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་ཡང་ས་གདྱོང་པའྱི་རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་མྱོད། དྱེ་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེས་
མཆྱོག་མར་པ་ལྱོ་ཙཱས། ཇྱོ་བྱོ་ནཱ་རྱོ་ཏ་པ་ལ་འཕགས་པའྱི་དངྱོས་ཀྱི་སླྱོབ་མ་གྲུབ་ཆྱེན་མ་ཏངྐྱི་པ་ནས་བླ་མ་ཏྱི་ལྱོ་
པ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་དབང་བཀའ་རྒྱུད་རྐྱང་གྱི་མན་ངག་གྱི་བཤད་པ་རྱིམ་ལྔ་གདན་རྫྱོགས་ཀྱི་ཁྱིད་བཀའ་རྣམས་
གསན། དབང་གྱོང་མ་གསུམ་པྱོ་ལ་ཡང་སྱིན་དྷུ་རའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་རམ། དྱེའྱི་འྱོག་ཏུ་ཐྱོད་པ་ཆང་གྱིས་བཀང་
བ། དྱེའྱི་འྱོག་ཏུ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཆྱོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་རྱེ་རྱེ། དབང་གྱོང་མ་གསུམ་པྱོ་ལ་ཡང་ཡྱེ་ཤྱེས་དབབ་པ། 
དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ་མྱེ་ཏྱོག་དྱོར་བ་བྱེད་པ་སྱོགས་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དངྱོས་སུ་འགལ་བས། ཁྱོ་བྱོའ་ིབླ་མ་རྱོ་
རྱེ་འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཆྱིས་པ་ཞྱེས་པའྱི་གཅམ་བུ་རྱེ་ཙམ་གྱིས་དགྱོངས་པ་རྫྱོགས་པར་མྱི་ནུས་སྱོ། །ད་ནྱི་
གཞུང་གྱི་དྱོན་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། རྱེ་བཙུན་མྱི་ལ་ཡན་ཆད་ལ་ནཱ་རྱོའ་ིཆྱོས་དྲུག་ཅྱེས་བ་བའྱི་ཁྱིད་དྱེ་ལས་གཞན་
པའྱི་གདམས་ངག་དང་བསྱེས་པ་མྱེད་ལ། དྱེང་སང་རྱེ་ཕག་མྱོ་གྲུ་པ་ལྟ་བུ་ཆྱོས་དྲུག་བྱོར་ནས་རྱེ་ས་ས་པ་ 
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༼༢༡༧༽ 
ཆྱེན་པྱོ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ལམ་འབྲས་སྱོམ་པ་དང་། རྱེ་དྭགས་པྱོ་ལྟ་བུ་ཆྱོས་དྲུག་བྱོར་ནས་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལ་
ཕག་ཆྱེན་དུ་མྱིང་བཏགས་ནས་སྱོམ་པ་དང་། སྱོགས་པས་རྫྱོགས་ཆྱེན་དང་བཀའ་གདམས་ཀྱི་གདམས་ངག་
སྱོགས་ཐུན་ཚགས་མང་པྱོ་བསྱེས་ནས་ནཱ་རྱོ་པ་ལས་གཞན་གྱི་གདམས་ངག་སྱོམ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱུད་པ་ནཱ་རྱོ་པ་
ལ་འདྱེད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཞན་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས་རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །ཡང་འདྱིར། མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྱེ་ལས་མྱེད། །ཅྱེས་པའྱི་དྱོན་ལ། མྱི་ལ་མན་ཆད་ལ་ཆྱོས་དྲུག་
གྱི་གདམས་པ་མྱེད་པར་འཆད་པ་དང་། སྤྱོས་ཁང་པའྱི་རྣམ་བཤད་ལས། མྱི་ལ་རས་པ་ལ་སླྱོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་
ཡང་། རས་ཆུང་རྱོ་རྱེ་གགས་པས་ཐྱོག་མར་ཞབས་ཏྱོག་བསྒྲུབས་པ་དང་། བསྟྱེན་ཡུན་རྱིང་བས་ཆྱོས་དྲུག་
གནང་ནས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་བྱོ། །དྱེ་ལས་གཞན་པའྱི་སླྱོབ་མ་རྣམས་ལ་ཆྱོས་དྲུག་ཚང་བར་གནང་བ་མྱེད་པས་
དྱེ་ཕྱིས་མྱི་ལ་རས་པའྱི་སླྱོབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་ཁ་འཐྱོར་དུ་ཡྱོད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་
བསྱེ་འཕྱོ་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ས་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལ། ཆྱོས་དྲུག་གྱི་ཐ་སད་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ཡང་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་དྱོ། །ས་
གདྱོང་པ་ནཱ་རྱོའ་ིཆྱོས་དྲུག་ལ། རྒྱུད་དང་འབྲྱེལ་བ་དང་བྱིན་རླབས་དང་འབྲྱེལ་བ་གྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། 
དྭགས་པྱོ་ལྷ་རྱེ་དང་། མྱེས་སྟྱོན་ཆྱེན་པྱོ་སྱོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ལ། བྱིན་རླབས་དང་འབྲྱེལ་བ་ནྱི་མྱི་ལ་ཡན་
ཆད་དྱེ་ལས་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་འཆད་ཅྱིང་། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་ཡང་དྱེའྱི་རྱེས་ཟླྱོས་ 
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༼༢༡༨༽ 
བྱེད་དྱོ། །ལུགས་དང་པྱོ་དྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ། ཆྱོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་གསན་ཚུལ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །སྤྱོས་
ཁང་པའྱི་ལུགས་དྱེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྱེ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་བསྱེས་པ་ལ་ཆྱོས་དྲུག་གྱི་ཐ་
སད་འདྱོགས་མཁན་སུ་ཡང་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆྱོས་དྲུག་རས་ཆུང་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡྱོད་ན། དྱེ་ལས་མྱེད་
ཅྱེས་པའྱི་གྱོ་དྱོན་དྱེ་མན་ཆད་ལ་མྱེད་པར་འཆད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ལུགས་ཕྱི་མ་གྱིས་པྱོ་དྱེ་ཡང་
མྱི་འཐད་དྱེ། ཆྱོས་དྲུག་ལ་དབང་བྱིན་རླབས་དང་འབྲྱེལ་མ་འབྲྱེལ་གྱིས་སུ་འཆད་པ་སུ་ཡང་མྱི་སང་ཞྱིང་། 
དབང་བྱིན་རླབས་དང་མ་འབྲྱེལ་ན་ཆྱོས་དྲུག་གྱོ་ཆྱོད་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བྱིན་རླབས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་
ཆྱོས་དྲུག་རས་ཆུང་པའྱི་དངྱོས་སླྱོབ་བུར་སྱོམ་ནག་པྱོ་ལས་ཐྱོས་པ་ཤངས་པ་རྱོག་ཅྱོག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དྱེ་
ཡང་གསན་ནྱོ་ཞྱེས་རང་གྱིས་བཤད་པ་དང་ཡང་དངྱོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །འདྱིར་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་
པས་ནྱི་གཞུང་གྱི་དགྱོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བཤད་སང་ངྱོ་། །ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཁ་
གཡར་བའྱི་གཏྱེར་ནས་བྱུང་བའྱི་གྱེགས་བམ་དང་། གཞན་གྱི་གདམས་ངག་ནས་བརྐུས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་དང་། 
བཀའ་བསྟན་བཅྱོས་ལ་བརྱེན་ནས་རང་བཟྱོར་བརམས་པའྱི་ཆྱོས་དང་། རྱི་ལམ་དུ་ལྷ་དང་བླ་མ་ལས་ཐྱོས་པ་
ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཆྱོས་དང་། གྱོ་བུར་དུ་རང་བཟྱོར་བས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཟུང་མའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ལ་རྱོ་རྱེ་
འཆང་ལ་བརྒྱུད་པ་སྱེག་པ་དང་། དྱེ་ལ་རང་ལ་ལུང་མྱེད་པར་གཞན་སླྱོབ་མ་དག་ལུང་ལྱེན་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་ཆྱོས་
དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། རང་ཚིག་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཆྱོས་གཞན་ནས་བྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས་
བརྒྱུད་པ་གཞན་ལ་འདྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་སྔར་ 
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༼༢༡༩༽ 
བཤད་པ་དྱེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཁས་ལྱེན་པ་སང་བར་གྱུར་ན། སྔར་བཤད་པ་དྱེའྱི་རྱིགས་
སུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །དཔྱེར་ན་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་དག སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་
པར་ཁས་འཆྱེ་ཞྱིང་དྱེའྱི་གཞུང་དང་འགལ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དྱེང་སང་ས་ས་པར་ཁས་འཆྱེ་བ་འགའ་ཞྱིག་
ཀང་། ཙོང་ཁ་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་རྱེས་ཟླྱོས་བས་ནས་ས་ས་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་སྱེག་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །མདྱོར་ན་ཆྱོས་དང་
འགལ་བ་ཡྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཤྱིག་གང་ན་འདུག་ན་ཡང་ལུང་དང་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་
པ་དང་སྱོགས་པས་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཡང་རུང་ངྱེད་རང་གྱི་ལུང་དྱེ་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལྱེན་པ་དང་། ལུང་རྣམ་
དག་དང་འགལ་ཡང་ངྱེད་ཅག་གྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་སྱོལ་ཡྱིན་ནྱོ་ཟྱེར་བ་བྱུང་ན། དྱེ་དག་ལུང་རྣམ་དག་དྱེ་ཁས་མྱི་
ལྱེན་ཡང་ར་བའྱི་བླ་མ་གང་ཡྱིན་དྲྱིས་ནས་བརྒྱུད་པ་དྱེ་ལ་གདྱོད་ནས་ཆྱོས་ལུགས་དྱེ་ཡྱོད་ན་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་
ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཟྱོ་ཡྱིན་ཞྱེས་སྱོན་བགང་དུ་མྱེད་པས་ཤྱེས་ན་རྱིགས་པས་སུན་དབྱུང་། མྱི་
ཤྱེས་ན་ཁྱོས་པས་མྱི་ཕན་པས་སྱིང་རྱེས་བཏང་སྱོམས་སུ་བཞག་སྟྱེ་སྱེམས་ཅན་ལས་ངན་སྱོད་པ་ལ་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ཅྱི་བར་ཡྱོད་དྱེ་མྱེད་པས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་གདྱོད་ནས་མྱེད་པའྱི་ཆྱོས་གྱོ་བུར་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་རང་བཟྱོར་གྱོ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་པའམ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་སུ་ལ་འདུག་ཀང་དྱོར་
བར་བ་བ་ཡྱིན་ལ། ངྱེད་ལའང་རང་བཟྱོ་དྱེ་འདྲ་འདུག་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞད་གད་གྱིས་ཤྱིག འདྱོར་
བར་བྱེད་དྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པྱོའ་ིཁྱིམས་ཡྱོད་ན་ཆྱོས་ལྱོག་ 
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༼༢༢༠༽ 
བས་ནས་བསྟན་པ་དཀྲུག་པའྱི་མྱི་དྱེ་ཆད་པས་གཅད་པའྱི་འྱོས་ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། རང་བཟྱོ་འགྱོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་ནྱོར་ལ་ཟྱོག་བཙོང་བས་པ་ལའང་མགྱོ་གཅྱོད་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་
རྒྱལ་པྱོའ་ིཁྱིམས་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་ན། ཆྱོས་ལྱོག་བརྫུན་མས་སྦྱར་བ་ལ་རྒྱལ་པྱོའ་ིཁྱིམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་
མྱི་ཐུག་སྟྱེ། གསྱེར་འྱོད་དམ་པ་ལས། ལྱེགས་བས་དང་ནྱི་ྱེས་བས་ཀྱི། །ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་
འབྲས། །རྣམ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པའྱི་ཕྱིར། །བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་རྒྱལ་པྱོར་བརྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་
པ། ལུང་གྱི་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། རྣམ་དག་གྱི་ལུང་སྱིར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ཀང་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་
པའྱི་ས་མཚམས་ཕྱེད་དགྱོས་པར་བསྟན། རྣམ་པར་མ་དག་པའྱི་ལུང་ཕྱིར་ཡང་ཁས་ལྱེན་དུ་མྱི་རུང་བར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ལྟ་སྱོམ་གྱི་ལུང་སྦྱྱོར་མ་འདྲྱེས་པར་དགྱོས་པར་བསྟན། འཇྱིག་རྱེན་དང་དྱེ་ལས་འདས་པའྱི་
ལུང་སྦྱྱོར་མ་འདྲྱེས་པ་དགྱོས་པར་བསྟན། ལུང་ཚད་ལྡན་ལ་བརྱེན་ན་ནྱོར་བ་ཉུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
བླུན་པྱོ་མཁས་པ་ལྟར་འཆྱོས་པ་འགའ་ཞྱིག ལྟ་སྱོམ་སྱོད་གསུམ་ལས་དང་པྱོ་བརན་པ་ཐྱོབ་པའྱི་འཕགས་པའྱི་
གང་ཟག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ལུང་གྱི་གནས་སབས་མྱི་ཤྱེས་པར་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་སྦྱྱོར་བྱེད་མྱོད་ཀྱི། དྱེ་ནྱི་
བླུན་པྱོའ་ིཁ་ཤགས་ལྟར་གང་དུ་འགྱོའང་མྱི་ཤྱེས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ཕག་དང་མཆྱོད་པ་དང་། སྦྱྱིན་པ་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་སྱོགས་མྱི་དགྱོས་ཤྱིང་སྱེམས་བསྱེད་དང་དབང་བསྐུར་བ་མྱི་དགྱོས་ལ། བསམ་གཏན་དང་ཀླྱོག་པའང་
འདྱིར་མྱི་དགྱོས་ཤྱིང་། དགྱེ་བ་དང་སྱིག་པ་གྱིས་མྱེད་ལ་སངས་རྒྱས་དང་སྱེམས་ཅན་ཡྱོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་
སྱོགས་འདྱི་འདྲ་གསུངས་ 
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༼༢༢༡༽ 
པའྱི་ལུང་རྣམས་ཀུན་ལྟ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱི། སྱོམ་པ་དང་སྱོད་པའྱི་ལུང་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱོ་ཧ་
མཛོད་ཀྱི་གླུ་ལས། མར་མྱེ་ཅྱི་དགྱོས་ལྷ་བཤྱོས་དྱེ་ཅྱི་དགྱོས། །དྱེ་ལ་ཅྱི་བ་གསང་སྔགས་བརྱེན་ཅྱི་
དགྱོས། །འབབ་སྟྱེགས་འགྱོ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཅྱི་དགྱོས་ཏྱེ། །ཆུ་ལ་ཞུགས་པས་ཐར་པ་ཐྱོབ་བམ་ཅྱི། །ཞྱེས་དང་། 
དབུ་མ་ཤྱེས་རབ་ལ་འཇུག་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལས། ཀུན་རྫྱོབ་མྱེད་ཅྱིང་དྱོན་དམ་མྱེད། །སངས་
རྒྱས་མྱེད་ཅྱིང་སྱེམས་ཅན་མྱེད། །ལྟ་བ་མྱེད་ཅྱིང་སྱོམ་པ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། སྱོམ་མྱེད་སྱོམ་པ་པྱོ་
ཡང་མྱེད། །ཅྱེས་པ་རྣམས་སྱོམ་པ་དང་སྱོད་པའྱི་སབས་ཀྱི་ལུང་དུ་མྱི་རུང་ཞྱིང་། འྱོན་ཀང་དྱེང་ནྱི་ལྟ་བའྱི་སབས་
སུ་ཀུན་རྫྱོབ་བདྱེན་པ་གཞྱི་མ་གྲུབ་བས་པ་ལ། འྱོ་ན་ལས་འབྲས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་བྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་དག་ནྱི་
གཞུང་འདྱིའྱི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལྱེན་པ་ངྱོ་ཚའྱོ། །ཡང་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། དབང་མྱེད་པ་ལ་དངྱོས་གྲུབ་
མྱེད། །ཅྱེས་སྱོགས་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཆྱོ་ག་འཁྲུགས་པ་སྟྱེ་ཆྱོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མྱི་འཆགས་
སྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། བསླབ་བཏུས་ལས། འདྱི་དག་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་སྟྱེ། །སྱེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུ། །ཞྱེས་
ལྱོག་པར་སད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་དང་། གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། གཞན་དུ་ཆྱོ་ག་མས་པའྱི་ཕྱིར། །གྲུབ་པ་ནམ་
ཡང་ཡྱོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་ལྷ་བསྱོམ་པ་འཁྲུལ་ན་བྱིན་གྱིས་མྱི་རླྱོབ་པ་དང་། ཡང་སན་བླའྱི་མདྱོ་ལས། དྱེ་བཞྱིན་
གཤྱེགས་པའྱི་མཚན་འདྱི་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱོན་ཏན་དང་ཕན་ཡྱོན་དུ་འགྱུར་སམ་ནས་དྱེ་དག་
ལ་མྱི་དད་ཅྱིང་ཡྱིད་མྱི་ཆྱེས་ཏྱེ། སྤྱོང་བས་ཡུན་རྱིང་པྱོར་གནྱོད་པ་དང་། མྱི་སན་པ་ 
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༼༢༢༢༽ 
དང་། མྱི་བདྱེ་བ་དང་། ལྱོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལ། ཐྱེ་
ཚོམ་ཟ་ན་ྱེས་པ་བསྱེད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལས། ལྱེགས་པར་ཐྱོན་པས་གདྱོན་ཏྱེ་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བ་
ྱིད་ནའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེས་ན་ཆྱོ་ག་ཅྱི་བྱེད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་བ་དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་པ་འདྱི་འདྲའྱི་ལུང་
ཀུན་སྱོད་པ་དང་སྱོམ་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱི། ལྟ་བའྱི་ལུང་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ། འཇྱིག་རྱེན་དང་དྱེ་ལས་འདས་
པའྱི་ལུང་སྦྱྱོར་མ་འདྲྱེས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལུང་སྦྱྱོར་བྱེད་པ་ལ་འཇྱིག་རྱེན་པ་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ལས་
འདས་པའྱི་གནས་སབས་གྱིས་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། དབང་དང་། དམ་ཚིག་དང་། སྱོམ་པ་དང་། ལྷ་བསྱོམ་
པ་སྱོགས་འབད་ནས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྱི། འཁྱོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མ་བརལ་བའྱི་འཇྱིག་རྱེན་པ་རྣམས་ལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། དྱེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་ལ་ནྱི་དབང་ནྱོད་ཞུ། །ཞྱེས་དང་། 
དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངྱོས་གྲུབ་ནྱི། །རྱོ་རྱེ་བདུད་རྱིའྱི་ཆུ་འདྱིས་འགྲུབ། །ཅྱེས་དང་། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། དང་པྱོ་
བམས་པ་བསྱོམ་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་དང་དམ་ཚིག་སྱོགས་མྱི་
དགྱོས། །ཕག་དང་མཆྱོད་པ་ཀུན་ལས་གྱོལ། །བསམ་གཏན་སྱོམ་པ་ཀུན་སྤངས་ཏྱེ། །ལམ་ཀུན་རྒྱ་མཚོ་བརལ་
ཟྱིན་པའྱི། །གཟྱིངས་བཞྱིན་དུ་ནྱི་དྱོར་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྱི། འཁྱོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརལ་བའྱི་
གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཇྱི་སད་དུ། །སླྱོབ་དང་དབང་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ། །ཞྱེས་དང་། སྔགས་
དང་བསམ་གཏན་རྣམ་པར་སྤངས། །དམ་ཚིག་སྱོམ་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་ཤྱིང་འཇྱིམ་པའྱི་བདག་
ྱིད་ཀྱིས། །ལྷ་འདྱི་རྣམས་ལ་ཕག་མྱི་འཚལ། །ཞྱེས་དང་།  
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༼༢༢༣༽ 
མདྱོ་ལས། ཆྱོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་གཟྱིངས་ལྟ་བུར་ཤྱེས་པ་དག་གྱིས་ཆྱོས་ཀང་སྤང་བར་བ་ན་ཆྱོས་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་
ཅྱི་སྱོས། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་ན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྱོད་པ་བྱེད་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་ལ། དྱེ་ནྱི་དྲྱོད་ཆྱེན་པྱོ་ཐྱོབ་པ་ཡྱིན་པས་ལས་ྱོན་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་སྱེ་བ་ལ་
དགྱོངས་ནས། འཁྱོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརལ་བ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་འདྲའྱི་གནས་སབས་ཤྱེས་ནས་ནྱི་དྱེ་
དང་འཚམས་པའྱི་ལུང་སྦྱྱོར་བ་དགྱོས་སྟྱེ། དྱེ་འདྲའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་ལུང་སྦྱྱོར་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་
དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། ལུང་ཚད་ལྡན་ལ་བརྱེན་ན་ནྱོར་བ་ཉུང་བར་བསྟན་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་མྱིག་དང་ལྡན་
པའྱི་སྱེས་བུ་ཇྱི་ལྟར་ལམ་ནྱོར་ཡང་། གཡང་སར་གྱོམ་པ་འཇྱོག་མྱི་སྱིད་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་མཁས་པ་འཁྲུལ་ན་ཡང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྱི་ལས་འདའ་མྱི་ནུས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་མྱིག་མྱེད་ལམ་ནྱོར་ན་གཡང་སར་སྱོང་ནས་ལྷུང་
བར་འགྱུར་ལ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བླུན་པྱོ་འཁྲུལ་བར་གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྱི་ལས་འདས་ཏྱེ་འཁྱོར་བ་དང་
ངན་སྱོང་གྱི་གཡང་སར་ལྷུང་ངྱོ་། །དཔྱེ་གཞན་ཡང་ཕག་ཚད་ཤྱེས་པའྱི་བཟྱོ་བ་ལ་རྱིང་ཐུང་བྱུང་ཡང་སྱོར་གང་
ཙམ་ཡྱིན་པས་འཆྱོས་པ་བླ་ལ། ཕག་ཚད་མྱེད་པའྱི་བཟྱོ་བྱོ་འགའ་ཞྱིག་ྱེས་ན་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་
བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། གཞུང་ལུགས་ཤྱེས་པའྱི་མྱི་དྱེ་འཁྲུལ་ཡང་ཚིག་དྱོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་གྱི་ནྱོར་བ་
རམ་པྱོ་ཆྱེ་མྱི་འབྱུང་ལ། གཞུང་ལུགས་གང་ཡང་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་སྱེས་བུ་འཁྲུལ་ན་བསྟན་པ་འཇྱིག་པ་ལ་ཐུག་པར་
འགྱུར་བའྱི་ནྱོར་བ་འབྱུང་བ་དྱེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཞྱིན་ 
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༼༢༢༤༽ 
སྒྲུབ་པར་འདྱོད་ན་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བའྱོ། །གཞུང་ལུགས་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་བླུན་པྱོ་འཁྲུལ་བས་བསྟན་པ་
འཇྱིག་པ་ལ་ཐུག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱེ་ན། སྱེ་སྱོད་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་བླུན་པྱོ་འཁྱོར་དང་ལྱོངས་སྱོད་ལྡན་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཚེ་
དད་པའྱི་རྱེས་འབྲང་གྱི་སྱེ་བྱོ་མང་པྱོ་དང་འཁྱོར་གྱི་དཔུང་བསྡུས་ནས་ཆྱོས་ལུགས་མ་ནྱོར་བ་མས་སུ་ལྱེན་
པའྱི་ནུས་པ་མྱེད་པར་བྱེད་པས་སྱོ། །དཔྱེ་གཞན་ཡང་མྱིག་མང་རྒྱ་དང་མ་འབྲྱེལ་ན་རྱེའུ་མང་ཡང་ཤྱི་རྱོ་ཡྱིན་པ་
དྱེ་བཞྱིན་དུ་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དང་མ་འབྲྱེལ་བའྱི་མས་སུ་བླང་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་མང་ཡང་རྱོ་དང་འདྲ་བས་
སྱིང་པྱོ་མྱེད་དྱོ། །གྱིས་པ། རྣམ་པར་མ་དག་པའྱི་ལུང་སྱིར་ཡང་ཁས་ལྱེན་དུ་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པ་ལ། སན་
རྒྱུད་སྱོགས་གཞུང་ཚད་ལྡན་དང་མཐུན་མྱི་མཐུན་བརག་དགྱོས་པར་བསྟན། མང་པྱོ་ལ་གགས་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་
འགའ་ཞྱིག་རྫུན་མར་བསྟན་པའྱོ། །གདམས་ངག་ཟབ་མྱོ་འགའ་ཞྱིག་ཡྱི་གྱེར་འགྱོད་དུ་མྱི་རུང་བས་སན་རྒྱུད་
ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། འགའ་ཞྱིག་སླྱོབ་མ་མང་པྱོ་ལ་སྦྱྱིན་དུ་མྱི་རུང་བས་ཆྱིག་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་
གགས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་མང་པྱོ་ཞྱིག་སང་སྟྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བླང་དུ་རུང་ཞྱིང་མྱིན་ན་སྤང་བར་བ་
དགྱོས་ཏྱེ་རྫུན་གྱི་སྱེབ་ཕྱོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱི་ལམ་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་དང་། ཞལ་མཐྱོང་གྱི་ལྷ་དང་། 
ལ་སྱོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་མས་དབངས་སྱོགས་འདྱི་དག་མདྱོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་མས་སུ་བླངས་ཀང་
སྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་ལ། མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་ན་དྱེ་དག་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་
བའྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བླ་མའང་མདྱོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་གསུང་ན་དྱེ་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་བཞྱིན་དུ་མྱི་གསུང་ 
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༼༢༢༥༽ 
ན་བླ་མ་ཡྱིན་ཡང་བཏང་སྱོམས་སུ་བཞག་ནས་དྱེའྱི་གསུང་ལ་བདྱེན་པར་མྱི་གཟུང་ངྱོ་། །དྱེས་ན་རྱི་ལམ་གྱི་
ཆྱོས་ལུགས་དང་ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་། ལུང་བསྟན་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། བླ་མའྱི་
གསུང་སྱོས་དང་། ལ་སྱོགས་པས་གཏྱེར་ཆྱོས་ལ་སྱོགས་པ་རྱིགས་པས་མ་དཔྱད་པར་གཏམ་འཆྱོལ་དུ་ཚད་མ་
ཡྱིན་ཞྱེས་གཟུང་བར་མྱི་བ་སྟྱེ། འདྱི་འདྲ་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་འབྱུང་བར་སྱིད་པའང་རྒྱལ་བས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། བདུད་སྱིག་ཏྱོ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་བད་དུ་ལུས་གསྱེར་གྱི་ཁ་དྱོག་དང་འྱོད་
འདྱོམ་གང་བར་བས་ཤྱིང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོའ་ིདྲུང་དུ་འྱོངས་ཏྱེ། དྱེ་མཐྱོང་སྟྱེ་དད་པ་བསྱེད་པས་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ྱིད་ལས་ཡྱོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གསུང་རབ་ཀྱི་ནང་ནས་ངྱེས་དྱོན་གྱི་ལུང་ཁྱོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཟུང་ཞྱིག ཡང་ན་ཅུང་ཟད་
ལྱོག་གྱུར་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའྱི་དངྱོས་པྱོའ་ིསྟྱོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པའྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཚད་མར་ཟུང་ཞྱིག 
གྱིས་པ། མང་པྱོ་ལ་གགས་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་འགའ་ཞྱིག་རྫུན་མར་བསྟན་པ་ནྱི། སྱེས་བུ་རྫུན་མས་སྦྱར་བ་ཡྱི་
མདྱོ་རྒྱུད་ཚད་མར་གཟུང་བར་མྱི་བ་སྟྱེ། ཀྱཽ་ཤྱི་ཀའྱི་མདྱོ་ཞྱེས་པ་མདྱོ་རྫུས་མ་ཞྱིག་སྟྱེ། འདྱི་སས་ཡུམ་བཅུ་
བདུན་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་མདྱོ་དྱེ་ལ་བ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །དཔྱེར་ན་གསང་འདུས་གྱིས་མྱེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞྱེས་པའྱི་
མྱིང་ཅན་ལ་དག་མ་དག་གྱིས་ཡྱོད་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་ཤྱིག་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་དང་། བླྱོ་གྱོས་
བཟང་མྱོ་ཆུང་ངུ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་སྱོང་པྱོ་རྒྱན་ཞྱེས་བ་བ་དང་། མངའ་བདག་ང་རལ་པ་ 
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༼༢༢༦༽ 
ཅན་གྱིས་གཏྱེར་ནས་བཏྱོན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་བའྱི་འཕགས་པ་སང་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་དང་། མྱེ་འགལ་མའྱི་
མདྱོ་ལ་སྱོགས་པ་བྱོད་ཀྱིས་སྦྱར་བའྱི་མདྱོ་སྱེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་གསར་མ་ལ་དབང་བསྐུར་
རྒྱལ་པྱོ་དང་། ལམ་ལྔ་ཀ་བཀྱོལ་མ་དང་། དུས་འབྱུང་དང་། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་མཁའ་འགྱོ་དང་། ར་ལྱི་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་
དང་། རྒྱ་ཕྱོ་བ་ལུང་པས་བས་པར་གགས་པའྱི་གྱིས་མྱེད་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས་དང་། རྱིང་མ་བ་ལ་སྱེམས་སྱེ་མ་
བུ་བཅྱོ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་དང་། མདྱོ་དགྱོངས་འདུས་དང་། ཞྱི་ཁྱོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་། ལྷ་མྱོ་སྱེ་རྒྱུད་དང་། བམ་
རྱིལ་ཐྱོད་མཁར་དང་། རྐང་གྱིས་བ་འཕུར་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཡྱོད་དྱེ། བྱོད་ཀྱིས་སྦྱར་བའྱི་རྒྱུད་སྱེ་མང་མྱོད་ཀྱི་
དྱེ་འདྲའྱི་རང་བཟྱོའ་ིམདྱོ་རྒྱུད་ལ་མཁས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཡྱིད་བརན་མྱི་བའྱོ། །དྱེ་དག་
གྱི་ནང་ནས་འགའ་ཞྱིག་རྒྱུད་རྫུས་མ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་དྱོན་མ་འཁྲུལ་བར་ཡྱོད་པ་དྱེ་དག་ལ་ཆྱོས་ལྱོག་ཡྱིན་
ཞྱེས་བར་ནྱི་མྱི་རུང་སྟྱེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞྱིག་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི །དབང་བས་རྣམ་གཡྱེང་
མྱེད་ཡྱིད་ཅན་གྱིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐྱོབ་པའྱི་ལམ་དང་རྱེས་མཐུན་པ། །དྱེ་ཡང་དྲང་སྱོང་བཀའ་བཞྱིན་སྱི་བྱོས་
བླང་། །ཞྱེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཚང་བས་སྱོ། །དྱེས་ན་དྱེང་སང་འགའ་ཞྱིག་གསང་བ་སྱིང་པྱོ་རྒྱུད་མ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་
སྨྲས་པ་ན། ཆྱོས་ལྱོག་ཡྱིན་ཞྱེས་པར་གྱོ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཡང་གཙུག་ཏྱོར་ནག་
མྱོ་དང་། བ་ཁྱུང་བསམ་ཡས་མ་ལ་སྱོགས་པ་བྱོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲྱེས་སྦྱར་བའང་ཡྱོད་ལ། དྱེ་དག་ལ་འཕལ་གྱི་ནད་
གདྱོན་ཞྱི་བ་ལ་ 
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༼༢༢༧༽ 
སྱོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྱོད། འྱོན་ཀང་ཚད་མར་གཟུང་བར་མྱི་བའྱོ། །ཡང་ལྷ་མྱོ་གནས་མཁར་
དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྱོག་པ་ལ་སྱོགས་པ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱིས་བས་པའྱི་རྒྱུད་ཀང་ཡྱོད་དྱོ། །འྱོ་ན་མུ་
སྟྱེགས་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པས་ཚད་མར་མྱི་རུང་ན། དབངས་འཆར་གྱི་རྒྱུད་ཅྱེས་བ་བ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོས་
གསུངས་པ་དང་། གསྱོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ་ཚངས་པས་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དྲན་
ནས་བཤད་པ་རྣམས་དང་། སའྱི་མདྱོ་ཀ་ལཱ་པ་ལྟ་བུ་གཞྱོན་ནུ་སྱིན་དྲུག་གྱིས། དབང་ཕྱུག་གྱོ་ཆ་ལ་བཤད་པ་
དང་། ཚིག་གྱི་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅྱོས་མྱེ་ལྱོང་ཞྱེས་བ་བ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་པཎྜྱི་ཏ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་སྦྱར་བ་དང་། 
མངྱོན་བརྱོད་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་འཆྱི་མྱེད་མཛོད་ཅྱེས་བ་བ་རྱིག་བྱེད་ནས་འབྱུང་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཚད་མར་བས་
པ་རྣམས་འདྱོར་དགྱོས་སམ་ཞྱེ་ན། དྱེའྱི་ྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། འདྱིར་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་གཞུང་ཚད་མར་མྱི་རུང་ཞྱེས་
གསུངས་པ་ནྱི་ཐར་ལམ་མྱི་སྟྱོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དྱེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཞུང་འདྱི་ྱིད་ལས། དྱེས་
ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མཆྱོག །ངྱེས་དྱོན་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་མུ་སྟྱེགས་
ཀྱི་གཞུང་དྱེ་དག་ལ་གནས་སབས་སུ་ཅུང་ཟད་བདྱེན་པ་ཡྱོད་ཀྱི། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྱི་ཚེ་
དྱེ་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་ལུང་དུ་བར་མྱི་རུང་སྟྱེ། དྱེའྱི་འཐད་པ་མགྱོན་པྱོ་བམས་པས། རྒྱུད་བླ་མར་འདྱི་སད་ཅྱེས་
གསུངས་ཏྱེ། མ་རྱིག་པའྱི་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ལྡྱོངས་པའྱི་ཕྱི་རྱོལ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ་སྱིན་བུས་
ཟྱོས་པའྱི་རྱེས་ལ་ཡྱི་གྱེའྱི་འབྲུ་དང་འདྲ་བའྱི་རྱི་མྱོ་བྱུང་ནས་དྱོན་ཅུང་ཟད་སྟྱོན་པ་དང་འདྲ་བར་ཅུང་ཟད་བདྱེན་པ་
ཡྱོད་མྱོད་ཀྱི་འྱོན་ཀང་ཡྱིད་བརན་མྱི་ 
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༼༢༢༨༽ 
བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྱིར་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀར། ཚིགས་བཅད་འདྱི་དྱེང་སང་གྱི་རྒྱུད་བླ་ར་
འགྱེལ་གང་ནའང་འདུག་པ་མ་མཐྱོང་ཞྱིང་། རྱེ་བཙུན་གྱི་གསུང་མྱིན་པར་འཆད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། རྣམ་
བཤད་མཛད་པ་སྤྱོས་ཁང་པ་ནྱི། ཚིགས་བཅད་འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱུད་བླ་མ་ཕལ་ཆྱེ་བ་ན་མྱི་འདུག་གྱོ །ཞྱེས་
གསུངས། ཀུ་མཱ་ར་ནྱི། རྒྱུད་བླའྱི་གཞུང་འགའ་ཞྱིག་ན་མྱི་འདུག་ནའང་ལ་ལ་ན་འདུག་པས་རྱེ་བཙུན་གྱི་རང་
གཞུང་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འཆད། ས་གདྱོང་པ་ནྱི། ཚིགས་བཅད་འདྱི་རྒྱུད་བླ་ར་འགྱེལ་གང་ནའང་མྱི་སང་བས། འདྱིར་
མགྱོན་པྱོ་བམས་པ་ནྱི་སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ལ་འཆད་དགྱོས་ཤྱིང་། རྒྱུད་བླ་མ་ནྱི། བཀའ་ཐ་མའྱི་མདྱོ་ལ་བ་
དགྱོས་སྱོ། །སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་མགྱོན་པྱོ་བམས་པ་ཞྱེས་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་འཇུག་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་སྱེ་སྱོད་ལ་
འདྲྱིས་ཆུང་བར་ཟད་དྱེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། མགྱོན་པྱོ་བམས་པ་ཁྱྱོད་ཀྱིས་ནྱི། །བདག་ནྱི་ཚོང་པ་རྱེད་ལྡན་
ལྟར། །མཐྱོ་རྱིས་རྱེད་པས་སྱིད་པ་ཡྱི། །ལྱོངས་སྱོད་དག་ནྱི་རྱེད་པར་མཛད། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་
གསུང་། ཡང་གྱོ་བྱོའ་ིཊྱིཀ་ལས། ལུང་འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱུད་བླ་ར་འགྱེལ་ན་མྱེད་ཀང་། ཕྱཱ་པའྱི་ཊྱི་ཀར་འདྱིའྱི་འབྲུ་
མནན་བྱུང་བས་རྱོག་འགྱུར་ན་ཡྱོད་པར་གསལ་ཞྱིང་། མར་པ་སྱོན་གྱོ་བའྱི་འགྱུར་དུ། དྱེ་ཡང་དྲང་སྱོང་བཀའ་
བཞྱིན་སྱི་བྱོས་བླང་། །ཞྱེས་པའྱི་མཇུག་ན། མ་རྱིག་ལྡྱོངས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སྱིན་བུའྱི་ཡྱིག་འདྲ་མུ་སྟྱེགས་
བསྟན་བཅྱོས་སུའང་། །དྱོན་ལྡན་ཆྱོས་ལྡན་ས་གསུམ་ྱོན་མྱོངས་ཟད་བྱེད་བརྱོད་གྱུར་གང་ཡྱིན་དང་། །འཇྱིག་
རྱེན་ 
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༼༢༢༩༽ 
སྱོ་སྱོའ་ིལྱེགས་བཤད་གང་དྱེའང་བླྱོ་ལྡན་དྲང་སྱོང་བཞྱིན་འཛིན་ན། །གསུང་གང་ཟག་མྱེད་བླྱོ་མངའ་རྣམས་ཀྱི་
ཞལ་ནས་བྱུང་བ་སྱོས་ཅྱི་དགྱོས། །ཞྱེས་འབྱུང་ལ། རྐང་པ་དང་པྱོས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་དང་། གྱིས་
པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་། གསུམ་པ་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོས་བས་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་རྣམས་གུས་པས་འཛིན་ན། 
ཞྱེས་བསྟན་ཞྱིང་། བཞྱི་པས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལྟ་ཅྱི་སྱོས་ཞྱེས་པ་བསྟན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། ཕྱི་མ་
འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དྱེ། རྱེ་བཙུན་གྱི་གཞུང་ྱིད་དང་དངྱོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་འགལ་ཞྱེ་ན། ཇྱི་
སད་དུ། གང་ལས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཕྱིར་ནྱི། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ནྱི་གང་བཤད་དང་། །རྒྱུ་མཐུན་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན་
ཏྱེ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱིས་བསྟན་ནྱོ། །གྱིས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དག་པ་ཡྱི། །ཐབས་དང་གཅྱིག་གྱིས་མས་
པའྱི་རྒྱུ། །དྱེ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྱི། །གྱིས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ཡྱིན། །འཁྱོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་
བཟྱོད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པའྱི་ཆྱོས་བརྱོད་པའྱི། །མདྱོར་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་གྱིས་ནྱི། །ཐ་མ་ཡྱི་ནྱི་བསྟན་པ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་པ་འདྱིས། དྱེ་ལྟར་ཡྱིད་ཆྱེས་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ལས། །ཞྱེས་པ་ནས། མཐྱོང་ནས་ཀང་ནྱི་ཆྱོས་
མྱིག་དྲྱི་མྱེད་སྱེས་ཏྱེ་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཐྱོབ་ཤྱོག །ཅྱེས་པའྱི་བར་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུའྱི་གངས་ངྱེས་མཛད་པ་དྱེ་མ་མཐྱོང་བར་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱོག་འགྱུར་དང་། 
སྱོན་གྱོ་བའྱི་འགྱུར་ད་ལྟ་ཡྱོད་དམ་མྱེད། ཡྱོད་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཁྱྱོད་ལ་མ་རྱིག་ལྡྱོངས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཞྱེས་པའྱི་
ཤྱཽ་ཀ་དྱེ་མྱེད་པར་ཐལ། ད་ལྟའྱི་རྒྱུད་བླའྱི་ 
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༼༢༣༠༽ 
གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས། མྱེད་ན་ཁྱྱེད་ཀྱིས་ཀང་ག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན། དྱེས་ན་ད་ལྟ་
མྱེད་པའྱི་གཞུང་གཟྱིགས་པ་བས་ད་ལྟ་ཡྱོད་པ་ཚང་བར་གཟྱིགས་ན་ལྱེགས་སྱོ། །དྱེས་ན་རང་གྱི་ལུགས་ནྱི་
མགྱོན་པྱོ་བམས་པས་འདྱི་སད་གསུངས། ཤྱེས་པ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། ལྡྱོག་པ་གཞན་ཞྱེས་པ་ལ་
བསྱེག་དགྱོས་ཤྱིང་། མ་རྱིག་ལྡྱོངས་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་ལའང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ནྱི་གཞུང་དྱེའྱི་བཤད་བའྱི་མདྱོ་ྱིད་
ལ་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གང་ཟག་གྱི་དྱོན་ལྡན། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་ཤྱཽ་ཀ་འདྱི་ནྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་བསྐུལ་བའྱི་མདྱོ་
ན་ལྷུག་པར་ཡྱོད་པ་དྱེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྱེབས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་སད་དུ་ཡང་། བམས་པ་གཞན་ཡང་
རྒྱུ་བཞྱིས་ན་སྤྱོབས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པར་རྱིག་པར་བའྱོ། །བཞྱི་གང་ཞྱེ་ན། སྤྱོབས་
པ་དྱོན་དང་ལྡན་པ། ཆྱོས་དང་ལྡན་པ། ྱོན་མྱོངས་པ་ཟད་པར་བྱེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྱོན་ཏན་སྟྱོན་པ་
ཡྱིན་གྱི་དྱོན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་སྱོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྱོ། །བམས་པ་བཞྱི་པྱོ་འདྱི་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བཞྱི་གང་ཞྱེ་ན། སྤྱོབས་པ་དྱོན་མྱེད་པ་དང་། ཆྱོས་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། ྱོན་མྱོངས་པ་འཕྱེལ་
བར་བྱེད་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཕན་ཡྱོན་མྱི་སྟྱོན་པ་སྟྱེ་བཞྱི་པྱོ་དྱེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
སྤངས་ཤྱིང་མ་སང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་མང་འདས་ཆྱེན་མྱོ་ལས། མུ་སྟྱེགས་རྣམས་
ཀྱིས་བདག་བསྟན་པ་ནྱི་སྱིན་བུས་བརྐྱོས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་དང་འདྲ་སྟྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་ང་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་
མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་བསྟན་པ་སྟྱོན་པར་མཛད་དྱེ། བདག་མྱེད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་
ཤྱེས་ 
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༼༢༣༡༽ 
བྱེད་དུ་འདྲྱེན་པར་བཞྱེད་ནས། མ་རྱིག་ལྡྱོངས་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་ལའང་། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། ལུང་རྱོགས་ལྟར་སང་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་དཔྱད་པ་ནྱི། གྱོང་དུ་བཤད་
པའྱི་ལུང་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པར་ངྱོས་བཟུང་བ་དྱེ་དག་རྣམ་པར་མ་དག་པའྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། དྱེ་དག་གྱི་བྱེད་པ་
པྱོ་རྣམས་ལ་ཕྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་སྐུ་གཟུགས་དང་རྱིང་སྱེལ་མང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་སམ་ན། དྱེ་དགག་
པ་ལ། ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་རྱིང་སྱེལ་དཔྱད་དགྱོས་པར་བསྟན། ཐུགས་ལྗགས་སྱོགས་འབྱུང་བ་ལ་ཁུངས་མྱེད་པར་
བསྟན། གསྱོན་པྱོའ་ིལུས་ལ་རྱིང་སྱེལ་དང་དྱེས་མཚོན་ནས་བར་ཆད་ཀྱི་རགས་གཞན་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། 
རྱིང་སྱེལ་དང་ལྗགས་དང་སྐུ་གཟུགས་དང་། སན་ལ་སྱོགས་པ་རུས་པ་དང་ཤ་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་
ཟད་དཔྱད་པར་བའྱོ། །དྱེ་ལ་ན་ཐྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་རྱིང་སྱེལ་ནྱི་
ནང་གྱི་ཡྱོན་ཏན་གྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་འབྱུང་སྟྱེ། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསྱོད་ནམས་གསྱོག་པའྱི་རྱེན་དུ་གྱུར་པས་
རྱིན་པྱོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིན་ཆྱེན་དང་འདྲ་བར་ཡྱིད་ཆྱེས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ནྱོ། །རྱིང་སྱེལ་ལ་
ལ་གདྱོན་གྱིས་གཞན་བསླུ་བའྱི་ཕྱིར་བྱེད་པའང་ཡྱོད་ལ། ལ་ལ་ས་ཆུ་མྱེ་རླུང་གྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་པྱོ་རུས་པའྱི་ནང་
དུ་འཁྱྱིམས་པའྱི་སྟྱོབས་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། རྱིང་སྱེལ་ཁ་ཅྱིག་བསྟན་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷས་ཤྱི་བ་དྱེ་ལ་གཞན་དད་
པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྤྲུལ་བའང་སྱིད་དྱོ། །དྱེང་སང་གྱི་རྱིང་སྱེལ་ཕལ་ཆྱེ་བ་རྱོ་ལུ་སྱེས་དང་། རམ་སྱི་བའྱི་འབྲུ་དང་། 
འྱི་མྱིག་དང་། བལ་པྱོས་རུས་པ་ལ་བཟྱོས་ 
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༼༢༣༢༽ 
པ་ལ་སྱོགས་པ་བརྫུན་མས་བས་པའྱི་རྱིང་སྱེལ་ཡྱིན་པ་དྱེས་ན། རྱིང་སྱེལ་བརག་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པས་
དཔྱད་པར་བའྱོ། །གྱིས་པ། ཐུགས་ལྗགས་སྱོགས་འབྱུང་བ་ལ་ཁུངས་མྱེད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ཐུགས་ལྗགས་
སྐུ་གཟུགས་སན་ལ་སྱོགས་པ་རྱོ་བསྱེགས་པའྱི་ཤུལ་ནས་འབྱུང་བ་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྱོས་ནས་གསུངས་པ་མྱེད་ལ། 
འྱོན་ཀང་དྱེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ཀུན་ཕལ་ཆྱེར་ཐུགས་ལྗགས་ལ་སྱོགས་པ་མྱི་ཚིག་པའྱི་ཐབས་བས། ལྷ་སྐུ་རུས་པ་ལ་
བཟྱོ་བྱོས་བརྐྱོས་པ་སྱོགས་བརྫུན་མས་བས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་བདྱེན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་
ནའང་བཟང་ངན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྱེས་སྟྱོན་པའྱི་ལུང་རྣམ་དག་དང་། དྱེ་འཇལ་བའྱི་མངྱོན་སུམ་དང་། རྱེས་དཔག་
གྱི་རྱིགས་པ་གྱིས་ཀ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། འྱོ་ན་དཀྱོན་བརྱེགས་ཀྱི་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་ཕྱེང་ལྡན་གང་པྱོ་ཆྱེ་ལུང་
བསྟན་པ་ལས། གགས་པ་མ་སད་དྱེ་དག་གྱི །རྱིང་སྱེལ་དག་ཀང་རྒྱས་པར་འགྱུར། །དྱེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྱིང་སྱེལ་
ལའང་། །རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ལྔ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། འདྱི་ལ་ས་གདྱོང་པའྱི་རྣམ་བཤད་དུ། 
དྱེ་ནྱི་མ་འྱོངས་པ་ན་རྱིང་སྱེལ་བརྱེན་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞྱེངས་བ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྱིན་པས་སྱོན་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་མྱོད། འྱོན་ཀང་དྱེ་ནྱི་ད་དུང་བརག་པར་བ་དགྱོས་སྱོ། །གསུམ་པ། གསྱོན་པྱོའ་ིརྱིང་སྱེལ་དང་དྱེས་
མཚོན་པའྱི་བར་ཆད་ཀྱི་རགས་གཞན་བསྟན་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ྱི་མ་དུ་མ་འཆར་བ་དང་། ནམ་
མཁའ་ལ་མཐྱོངས་ལྟ་བུའྱི་བུ་ག་དྱོད་པ་དང་། མཚན་མྱོ་འཇའ་ཚོན་དཀར་པྱོ་བྱུང་བ་དང་། ལུས་ལ་འྱོད་ཟྱེར་
འཕྱོ་བ་དང་། མ་བསྒྲུབས་ཀང་གྱོ་བུར་དུ་ལྷ་འདྲྱེ་མཐྱོང་བ་དང་།  
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༼༢༣༣༽ 
གསྱོན་པྱོའ་ིལུས་ལ་བརྫུན་མྱེད་པར་རྱིང་སྱེལ་འཛག་པ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་རྒྱུ་མཚན་མྱེད་པར་མངྱོན་ཤྱེས་
ཕ་མྱོ་འབྱུང་བ་ལ་སྱོགས་པ་བླུན་པྱོས་གྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བྱེད་མྱོད་ཀྱི། མཁས་པས་འདྱི་འདྲ་མཐྱོང་བར་གྱུར་
ན་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱི་རགས་སུ་ཤྱེས་པར་གྱིས་།ཤྱིག གཞན་ཡང་སྐུ་གཟུགས་མཆྱི་མ་འཛག་པ་དང་། དྱེ་
བཞྱིན་དུ་གྱོམ་པས་འགྱོ་བ་དང་། གར་བྱེད་པ་དང་། སད་འབྱིན་པ་དང་། ཁག་གྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་། ས་འྱོག་
ནས་བྱོང་བུའྱི་ས་སྱོགས་པ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་ས་འྱོག་ཏུ་རྱོལ་མྱོའ་ིས་སྱོགས་པ་སྱོགས་བླུན་པྱོ་ངྱོ་མཚར་
བསྱེད་མྱོད་ཀྱི། མཁས་པས་འདྱི་འདྲ་མཐྱོང་བར་གྱུར་ན་ཡུལ་དྱེར་མཐའ་དམག་ལ་སྱོགས་པའྱི་དག་བྱོ་གཞན་
འཇུག་པའམ། ཡང་ན་ནད་དང་ནང་འཁྲུག་པ་དང་། མུ་གྱེ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ལྟས་ངན་གཞན་དག་འབྱུང་བར་ཤྱེས་
པར་བའྱོ། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་ས་གཡྱོ་བ་དང་། ས་གག་པ་ལ་སྱོགས་པ་མཐྱོང་ན་ཡང་ལྟས་ཤྱེས་པའྱི་
མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་པར་དྲྱིས་ཤྱིག འདྱི་དག་གྱི་ཁུངས་ནྱི་མདྱོ་སྱེ་མྱིག་བཅུ་གྱིས་པ་ལས། གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་སྐུ་གཟུགས་འཕྱོས་སམ། སན་ནས་མཆྱི་མ་བྱུང་ན་ཡུལ་ཁམས་དྱེའྱི་མྱི་དཔའ་བྱོ་གཅྱེས་པ་བུ་སད་དང་
བཅས་པ་ཡུལ་ཕྱུང་བར་འགྱུར། ཞྱེས་དང་། འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ལྷ་མཆྱོད་པའྱི་ཚེ་ལྷ་སྨྲ་བའམ་འཛུམ་ན་རྒྱལ་པྱོ་ལ་
བགྱེགས་དང་གནྱོད་པ་འབྱུང་ཞྱེས་དང་། ཐུབ་པ་དྲང་སྱོང་དགར་ཀས་ལྟས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་
གཙུག་ལག་ལས། གང་དག་མཚན་མྱོ་འཇའ་ནམ་མཁའ་ལ་མངྱོན་པ་བྱུང་ན་དྱེ་ནྱི་དགྱེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཕ་རྱོལ་གྱི་
དམག་ཚོགས་འྱོང་བ་དང་། ཡུལ་འཁྲུག་ཅྱིང་ 
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༼༢༣༤༽ 
རྒྱལ་པྱོ་འཆྱི་བ་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་པྱོ་དམའ་དབབ་པ་ལ་སྱོགས་པ་སྟྱོན་པས་ན། དབང་པྱོ་མཆྱོད། བདྱེ་ལྱེགས་
སུ་གྱུར་པའྱི་ཆྱོ་ག་བས་ནས་ཡུལ་དྱེ་ནས་གཞན་དུ་འགྱོ་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་རྒྱས་པར་དྱེ་ྱིད་ལས་བལྟ་
བར་བའྱོ། །གྱིས་པ། རྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། དྱེང་སང་བྱོད་ལ་གགས་པའྱི་ས་བཤད་
འགའ་ཞྱིག་འཁྲུལ་བར་བསྟན། ས་བཤད་འགའ་ཞྱིག་གྱོ་དཀའ་ཡང་ལྱེགས་སྦྱར་དང་མཐུན་པར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དྱེ་དག་ནྱི་དྱོན་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མདྱོ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ནས་ཚིག་
ལ་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞྱིག རྒྱུད་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས། 
བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ས་བཤད་པ་ལ། བདུད་བཞྱི་བཅྱོམ་ཞྱིང་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཞྱེས་
འཆད་པ་ནྱི། བྱོད་ཀྱི་བླུན་པྱོས་སྦྱར་བས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱོར་བར་བ་ཞྱེས་འྱོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་
སྦྱྱོར། འྱོ་ན་དྱེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སམ་ན། བཅྱོམ་པ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་ལ་བདུད་བཞྱི་བཅྱོམ་པ་དང་སལ་བ་དྲུག་དང་
ལྡན་པ་ཞྱེས་སྦྱར་ན་ས་བཤད་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། བྷ་ག་ཞྱེས་པའྱི་སད་དྱོད་གཅྱིག་པུ་དྱེ་ྱིད། བཅྱོམ་པ་དང་སལ་
བ་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ། ཝཱན་ཞྱེས་པ་ནྱི་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པས། བཅྱོམ་པ་དང་སལ་བ་གྱིས་ཀ་དང་
ལྡན་པས་ན་བཅྱོམ་ལྡན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོ་ལ་སྱོགས་ལ་ཡང་བཅྱོམ་ལྡན་ཞྱེས་པའྱི་ས་བཤད་
པ་ཡྱོད་པས། འདས་ཞྱེས་པ་ནྱི་སད་དྱོད་མྱེད་ཀང་ལྱོ་ཙ་བས་བསན་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། ྱོན་
མྱོངས་ལས་དང་དྱེ་བཞྱིན་གྱི། །ྱོན་མྱོངས་ཤྱེས་བའྱི་སྱིབ་དྱེ་རྣམས། །གང་ཡང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆྱོས་
བཅྱོམ། ། 
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༼༢༣༥༽ 
དྱེ་འདྱིར་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་སུ་བཤད། །ཅྱེས་པས་བཅྱོམ་ལྡན་དང་། སམྦུ་ཉྱི་ལས། དབང་ཕྱུག་དང་ནྱི་གཟུགས་
བཟང་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། །བརྱོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟྱེ། །དྲུག་པ་རྣམས་ལ་
སལ་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་པས་སལ་ལྡན་དུ་བཤད་དྱོ། །ཡང་གྱེགས་བམ་གྱི་བཤད་པ། པྱོསྟ་ཀྱཾ་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་
དྲངས་ན། གྱེགས་བུར་དྲས་ཤྱིང་བམ་པྱོར་བས་པས་གྱེགས་བམ་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། གྱེགས་ཤྱིང་གྱི་བར་དུ་
གྱེགས་ཐག་གྱིས་བམ་པྱོར་བས་པ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བས་སྱོ། །འདྱིར་པྱོ་ཏྱི་ཞྱེས་པ་ནྱི་སད་ཟུར་ཆག་
པའྱོ། །ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིས་བཤད་པ་ནྱི། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཞྱེས་པ། མ་ཧཱ་ནྱི་ཆྱེན་པྱོ་དང་། མུ་དྲ་ཞྱེས་པ་རྒྱ་ཡྱིན་གྱི་
ཕག་གྱི་སད་དྱོད་མྱེད་ཀང་གཞན་དང་འཁྲུལ་གྱི་དྱོགས་ནས་ཕག་ཅྱེས་ལྱོ་ཙཱ་བས་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེས་
ཐམས་ཅད་ལ་འདྱེབས་པས་ན་ཕག་རྒྱ་དང་གྱོང་དུ་གཞན་མྱེད་པས་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱིན་པ་ལ། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་
ནྱི་ལག་པ་དྱེ་བསྱོལ་བ་ནྱི་རྒྱ་ཞྱེས་པའྱི་ས་དྱོན་འཆད་པ་ཡང་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡང་ཕག་རྒྱ་བ་དག ཕག་ནྱི་སྟྱོང་
པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། །རྒྱ་ནྱི་འཁྱོར་བའྱི་མདུད་པ་གྱོལ། །ཞྱེས་པའྱི་ས་བཤད་བྱེད་པ་ཡང་ས་བཤད་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། 
ཕག་གྱི་སད་དྱོད་མྱེད་བཞྱིན་དུ་དྱེའྱི་ས་བཤད་བས་པས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་ལྱོ་ཙཱ་བས་བསན་པའྱི་ཕག་ཅྱེས་པ་དྱེ་
ལག་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན་ལག་པའྱི་ས་དྱོན་བཤད་ཀང་འགལ་བ་མྱེད་དྱེ། སད་དྱོད་མྱེད་ཀང་བྱོད་ཀྱི་སད་ལ་
ཡང་ས་བཤད་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཀང་བརག་པར་བའྱོ། །ཡང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་བཤད་པ་ནྱི། ཛྙཱ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་
ལའྱོ། །ཞྱེས་པའྱི་བྱིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས་ན་ཛྙཱ་ན་ 
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༼༢༣༦༽ 
ཞྱེས་པ་ཤྱེས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡྱེ་ཞྱེས་པའྱི་སད་དྱོད་མྱེད་ཀང་རྣམ་ཤྱེས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱེ་ཞྱེས་བསན་
པ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱེ་གདྱོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་འཆད་པ་ཡང་འཁྲུལ་ལྱོ། །རྣལ་འབྱོར་ནྱི་ཡྱོ་གྱི་ཞྱེས་པའྱི་
ས་ལས་དྲངས་ན། རྣམ་གཡྱེང་ཞྱི་བ་ྱིད་སྱེམས་རྣལ་དུ་འབྱོར་པས་རྣལ་འབྱོར་ཞྱེས་འཆད་དགྱོས་པ་ལ། 
སྱེམས་ྱིད་དྱོན་གྱི་རྣལ་མ་ལ། །རྱིག་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་རང་དུ་འབྱོར། །ཞྱེས་འཆད་པ་འཁྲུལ་ལྱོ། །རྒྱལ་མཚན་རྱེ་
མྱོའ་ིདཔུང་རྒྱན་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། དམག་གྱི་དཔུང་གྱི་རྒྱན་དུ་འཆད་པ་དང་། ཙཎྜ་ལྱི་ཞྱེས་པའྱི་ས་ལས་དྲངས་
ན། ཙཎྜ་ནྱི་རྣམ་རྱོག་གསྱོད་པས་ན་གཏུམ་པ་ཞྱེས་བ། ལྱི་ཞྱེས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་མྱོ་རགས་སུ་
བས་པའྱོ། །དྱེས་ན་དྱེའྱི་ས་བཤད་ལ་རྣམ་རྱོག་ནྱི་ཆྱོས་ྱིད་ཀྱིས་བཏུམས་པར་འཆད་པ་དང་། གྱི་ཏྱི་ཞྱེས་པ་
རྱོལ་མྱོའམ་གླུའྱི་ས་བཤད་བྱེད་པ་ལ། སྱེམས་ཅན་བསླུ་བར་བྱེད་པས་གླུ་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། ཕྱེ་མའྱི་ཕུར་མ་
རྱི་རབ་མམ་པ་དང་། །ཞྱེས་པ། ཙན་དན་དང་ག་པུར་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཕུར་མ་གྱོས་ཀྱིས་བཏུམས་པ་བྱོང་ཚོད་
རྱི་རབ་དང་མམ་པ་ཞྱེས་བཟང་སྱོད་ཀྱི་འགྱེལ་པར་བཤད་ཅྱིང་། འདྱིའྱི་སད་དྱོད་སུ་མྱི་རུ་ཞྱེས་པ་རྱི་རབ་ཡྱིན་
པ་ལ་རྱི་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཆད་པ་དང་། དྱེ་དག་ནྱི་བྱོད་སད་ཀྱི་ས་བཤད་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་གར་སད་ཀྱི་ས་
བཤད་འཁྲུལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྱོང་པྱོ་བཀྱོད་པ་ལས། ཤཱཀའྱི་བུ་མྱོ་གྱཽ་པཱ་མའྱི་ས། གྱཽ་ནྱི་མཛོད་འགྱེལ་ལས། ངག་
ཕྱོགས་ས་དང་འྱོད་ཟྱེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མྱིག་དང་རྱོ་རྱེ་དང་། །མཐྱོ་རྱིས་ཆུ་སྟྱེ་དྱོན་དགུ་ལ། །མཁས་པས་གྱཽ་
ས་ 
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༼༢༣༧༽ 
ངྱེས་པར་གཟུང་ངྱོ་ཞྱེས་དྱོན་དགུ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ལས། འདྱིར་ས་ཡྱིན་ལ། པཱ་ཞྱེས་པའྱི་ས་འཚོའམ་
སྱོང་བ་དང་། སྱོགས་དྱོན་འགྱུར་དུ་བས་ན་བསྲུང་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་དྱེས་ན་བྱོད་སད་དུ་ས་འཚོ་ཡྱིན་པ་ལ། 
དྱེ་ལ་བྱོད་སད་དུ་བསམས་ནས། གྱཽ་པཱའྱི་ས་བཤད་རྱོགས་པའྱི་དྱོན་དུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སད་རཏྣ་ཀྱེ་ཏུ་ཞྱེས་པ་
ལ། ཀྱེ་ཏུ་ཞྱེས་པའྱི་ས་ནྱི་དཔལ་དང་། ཏྱོག་དང་། དུ་བ་མཇུག་རྱིང་དང་། དྱོན་འགྱུར་དུ་བས་ན་རྒྱན་སྱོགས་
ལའང་འཇུག་ཅྱིང་། དྱེ་ཡང་སད་རྱིང་རྣམས་ལ་དཔལ་དུ་བསྒྱུར་ཡྱོད་ལ། སད་གསར་བཅད་མན་ཆད་ཏྱོག་ཏུ་
བསྒྱུར་ཡྱོད་པ་དྱེས་ན། འབུམ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྱིན་ཆྱེན་དཔལ་གྱི་བསླབ་པ་ལ་བསླབ་པར་
བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་བརྒྱད་སྟྱོང་པ་ལས། རྱིན་ཆྱེན་ཏྱོག་གྱི་བསླབ་པ་ལ་ཞྱེས་བ་
བར་བསྒྱུར་བར་མྱི་ཤྱེས་པར། རྱིན་ཆྱེན་དཔལ་དུ་འཆད་པ་ནྱོར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ཡྱིན་ན་རཏྣ་ཤྱི་ཞྱེས་པ་དགྱོས་པ་
ལས་དྱེ་ལྟར་བཤད་པ་མྱེད་པས་སྱོ། །རྒྱ་སད་པྱོ་ཏ་ལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ས་བྱོད་སད་དུ་ནྱི་གྲུ་འཛིན་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པས། 
རྱི་བྱོ་གྲུ་འཛིན་ཞྱེས་བ་བར་བསྒྱུར་ན་བྱོད་ལ་འཐད་མྱོད་ཀྱི། ལྱོ་ཙཱ་བ་ལ་ལས་རྒྱ་སད་སྱོར་བཞག་ནས་པྱོ་ཏ་
ལའྱི་རྱི་ཞྱེས་བསྒྱུར་ཅྱིང་། དྱེ་ལ་ས་བསྒྱུར་ལ་ལ་ཡྱིས་རྱི་ཞྱེས་པའྱི་ས་གྱོང་དུ་ཕྱུང་ནས་རྱི་པྱོ་ཏ་ལ་ཞྱེས་བ་བར་
བསྒྱུར་རྱོ། །དྱེའྱི་དྱོན་མ་རྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱི་བྱོ་ཏ་ལར་བཤད་པ་འཁྲུལ་ལྱོ། །ཡང་སྔྱོན་གྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་རྱི་བཏང་བཟུང་ཞྱེས་བ་བར་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡྱོད་དྱོ། །འཁྱོར་གསུམ་ཡྱོངས་སུ་ 
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༼༢༣༨༽ 
དག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་རྒྱ་སད་དུ་ནྱི། ཏྱི་མཎྜ་ལ་པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཞྱེས་བ་བར་ཡྱོད་པའྱི་ཏྱི་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ལ། མཎྜ་ལ་
ཞྱེས་བ་བ་བྱོད་སད་དུ་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཡྱིན་ཞྱིང་། པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་པས་དྲང་པྱོར་བསྒྱུར་ན་
དཀྱིལ་འཁྱོར་གསུམ་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་བ་ལ། ས་བསྒྱུར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་བསྡུས་
ནས། འཁྱོར་གསུམ་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་ཞྱེས་བ་བར་བསྒྱུར་རྱོ། །དྱེའྱི་ས་དྱོན་མྱི་ཤྱེས་པར་འཁྱོར་གསུམ་གཡྱོག་
ཏུ་འཆད་པར་འཁྲུལ་ལྱོ། །རྒྱ་སད་ལངྒ་པུ་རྱི་ལ། པུ་རྱིའྱི་ས་ནྱི་གྱོང་ཁྱྱེར་ཡྱིན་ཞྱིང་། བྱོད་སད་ལ་ལངྐའྱི་གྱོང་
ཁྱྱེར་ཡྱིན་ཏྱེ། ལྷྱོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ན་ཡྱོད་པར་ལང་ཀར་གཤྱེགས་པ་ལས་གསུངས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་པུ་རྱིའྱི་
ས་རྒྱ་སད་དུ་མ་ཤྱེས་པར་པུ་ཧྲངས་སུ་འཆད་པ་དང་། བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏ་ཞྱེས་པ་མ་ལ་དྲྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་བྱི་དགག་ཚིག་
ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་ཏ་ཞྱེས་པ་བཤྱེས་གྱེན་ལ་འཇུག་པས། བྱོད་སད་དུ་དྲྱི་མྱེད་བཤྱེས་གྱེན་ཞྱེས་བ་བ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། དྱེའྱི་ས་དྱོན་མྱི་ཤྱེས་པར་བྱི་མ་ཞྱེས་པ་བྱེ་མ་རུ་བཅྱོས་ནས། ཆྱོས་བྱེ་མའྱི་ལ་ཙམ་ཤྱེས་པས་བྱེ་མའྱི་ལ་
དང་། མྱི་ཏ་ཞྱེས་པ་མུ་ཏར་བཅྱོས་ནས་དྱེའྱི་ས་ཕག་རྒྱ་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས། བྱེ་མ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཞྱེས་པར་
བཤད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེ་རྒྱལ་པྱོའ་ིབུ་མྱོ་སྱེས་པ་དང་མ་འདྲྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྲུངས་པས་
ངྱོ་ཚ་ནས་བྱེ་མའྱི་གསྱེབ་ཏུ་དྱོར་བ་ལས། ཕྱིས་འགྱོད་ནས་བལྟར་ཕྱིན་པ་ན་དྱེ་ྱིད་ན་མྱིག་བཀྲ་ཧྲྱིག་གྱེ་འདུག་
པས། བྱེ་མ་ལ་མྱིག་བཀྲར་བཏགས་སྱོ་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སད་ནཱ་རྱོ་ཏ་ཞྱེས་པའྱི་ས་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་
བྲག་ཡྱིན་པ་དང་། ཏ་ཞྱེས་པ་ནྱི་ཞྱེ་སའྱི་ཚིག་ཏུ་བས་པས་ཏྱེ། ནཱ་རྱོ་ 
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༼༢༣༩༽ 
པ་ཞྱེས་པའྱི་དྱོན་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤྱེས་པར། ཏྱི་ལྱོ་པའྱི་ཕག་ཕྱིར་བྱོན་པ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་གྱི་
སྟྱེང་ནས་སྐུ་ལུས་གཡང་ལ་མཆྱོང་དུ་བཅུག་ནས་འདྱི་ན་མར་མཆྱོང་ནུས་པ་སུ་ཡྱོད་གསུངས་པས། ང་ལ་ཟྱེར་
རམ་སམ་ནས་མཆྱོངས་ཏྱེ་དཀའ་བ་སད་པས་ཏྱི་ལྱོ་པ་བྱོན་ཏྱེ་མྱི་ནའམ་གསུངས་པ་ན། ཨ་ན་ན་ན་བས་མྱི་ཚད་
རྱོ་རུ་སྱོང་། ཞྱེས་བརྱོད་པས་ནཱ་རྱོ་པར་གགས་སྱོ་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། དྱེས་ན་གཞུང་འདྱི་ལྟར་འདྱོན་ཏྱེ། རྒྱ་
གར་སད་དུ་ནཱ་རྱོའ་ིས། །བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན། །ཞྱེས་བར་དགྱོས་སྱོ། །ཡང་ཏྱི་ལ་ཞྱེས་པ་བསྒྱུར་ན་
ཐྱིག་ལྱེའམ། མ་བསྒྱུར་བར་ཟུར་བཅག་ན་ཏྱིལ་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཨྱོཉ་ཞྱེས་པ་རྡུང་བ་ལ་འཇུག་པས་མཚམས་
སྦྱར་ན་ཏྱི་ལྱོ་པ་ཞྱེས་པ་རྒྱ་སད་སྱོར་བཞག་གྱི་བར་དག་པ་ཡྱིན་པ་ལ། ཏྱི་ཞྱེས་བཏྱོན་ན་མ་དག་པར་བསམས་
ནས་ཏྱེ་ལྱོ་པ་ཞྱེས་པ་ཁྱོ་ནར་འཆད་པ་དང་། འདྱིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། སྤྱོས་ཁང་པ་དང་། 
ཀུ་མཱ་ར་གསུམ་གྱིས་ནྱི་དྱེ་ལ་ཏྱེ་ལྱོར་འཆད་པ་དང་ཞྱེས་འདྱོན་མྱོད། དྱེ་འདྲའྱི་ཕྱོགས་སྔ་ཡྱོད་པ་མྱི་འདྲ་ཞྱིང་ས་
གདྱོང་པ་ནྱི་གཞུང་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལས་གཞན་དཔྱད་པ་མྱི་མཛད་ཅྱིང་། གྱོ་ཊྱིཀ་པ་ནྱི་ས་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་
པའྱི་སབས་འདྱི་དག་ཏུ་ཅང་མྱི་གསུང་ངྱོ་། །འྱོན་ཀང་ཁ་སྱོང་གྱི་དྲྱི་བ་བརྒྱད་པར། ཏྱི་ལྱོ་ཏྱེ་ལྱོར་མྱི་རུང་ན། །ཨྱི་
ཡྱི་ཡྱི་གྱེ་ཨྱེ་ཞྱེས་པ། །ཀ་ལཱ་པ་ལས་བཤད་དྱེ་ཅྱི། །ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། གྱོ་རམ་པའྱི་དྲྱི་ལན་ལས་ཨྱི་ཨྱེ་རུ་འགྱུར་
བའྱི་བཤད་པ་མཚམས་སྦྱྱོར་ན་ནྱི་མྱི་འདུག གཞན་གང་ 
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༼༢༤༠༽ 
ན་ཡྱོད་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་རྱོལ་བར་བྱེད། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་མར། ཏྱི་ལྱོ་ཞྱེས་པ་ཏྱིལ་རྡུང་ལ་འཇུག་པ་
བཞྱིན་དུ། ཏྱེ་ལྱོ་ཞྱེས་པ་ཡང་དྱེ་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་གྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྱི། 
ཀ་ལཱ་པ་ལས། ཨྱི་ཨྱེཉ་ཨུ་ཨྱོཏ་ཛས་ལའྱོ། །སམྦུ་དྷྱི་ལའང་ངྱོ་། །ངྱེ་ལའྱོ། །ཞྱེས་པ་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོའ་ིམང་ཚིག་
དང་། བྱོད་པ་དང་། རྣམ་དབྱེ་བཞྱི་པའྱི་གཅྱིག་ཚིག་རྣམས་ཕྱི་མར་ཡྱོད་པ་ལ་ཨྱི་ཨྱེ་རུ་འགྱུར་བ་དང་། ཨུ་ཨྱོ་རུ་
འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་བཤད་ལས། ཇྱི་སད་དུ། བྱི་ཀ་ར་ཎ་དག་གྱི་ཡྱོན་ཏན་ནྱོ། །ཞྱེས་
བྱེད་པ་པྱོའ་ིདྱོན་ལ། ཨྱི་དང་ཨུ་དང་ཀྱིཉ་རྣམས་ཨྱེ་དང་ཨྱོ་དང་ཀ་ར་རྣམས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་དང་། 
མཚམས་སྦྱྱོར་གྱིས་པ་ལས། ཨྱིའྱི་ཡྱི་གྱེ་འདྲ་བའྱི་ཡྱི་གྱེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡ་སྟྱེང་ཕ་རྱོལ་དབྱི་བའང་མ་ཡྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་བཤད་ལ། ཡ་བཏགས་ནྱི་རྱིང་ཆ་མྱེད་པའྱི་འགྱེང་བུའྱི་གདངས་ཅན་ྱིད་དུ་ཀླྱོག་དགྱོས་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། འགྱེལ་ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་དུ། བྱེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་ལས། ཏྱིལ་རྡུང་གྱི་མྱིང་འཆད་པ་ན། ཏྱཻ་ཏྱི་ལམ་ཞྱེས་
གསལ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པ་ཡང་། ཏྱཻ་ལྱོག་ཅྱེས་དང་། ཏྱི་ལྱོ་ཀ་དྱོན་གཅྱིག་པ་དང་། ལྱོ་ཀྱེ་དང་ལྱོ་ཀྱི་
དྱོན་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པ་དང་། གྱོ་ཨུ་དང་གྱོ་བྱོ་དྱོན་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཨུ་རྒྱན་དང་ཨྱཽ་ཌྱིན་དྱོན་གཅྱིག་
ལ་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པའྱོ། །ཡང་དངྱོས་ལན་གྱི་སབས་སུ། ཏྱེ་ལྱོ་ཞྱེས་པ་ཏྱིལ་རྡུང་ལ་མྱི་གྱོ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དྱི་བུ་དང་དྱེ་ཝ་བཞྱིན་དང་། བྱི་ཏ་དང་བྱེ་ཏ་བཞྱིན། ལྟ་བུ་ཨྱི་པ་དང་ལུ་ཧྱི་པ་བཞྱིན་ནྱོ། ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལ་ 
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༼༢༤༡༽ 
རྱོལ་བ་དྱེ་དག་ན་རྱེ། ཏྱི་དང་ལྱོ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཛས་དང་སམ་སྱོགས་སྟྱེར་བ་མྱེད་པས་ཏྱི་ལྱོ་ཏྱེ་ལྱོར་མྱི་
འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། འདྱི་དག་ལ་དགག་པ་བྱེད་རྱིན་ཆྱོག་པ་ཆྱེར་མྱི་སང་ཡང་། བླུན་པྱོ་ཕལ་ཆྱེར་འདྱི་དག་ལ་
ཡྱིད་རྱོན་བྱེད་པ་མང་བས་དྱེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན་པར་བ་སྟྱེ། མཚམས་སྦྱྱོར་ནས་མ་བཤད་ཙམ་གྱིས་མྱི་
འཐད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཡང་རྱིགས་པ་ཕྱི་མ་དྱེ་ལྟར་ན། ལ་པྱི་སྨྲ་བ་ལའྱོ་ཞྱེས་པའྱི་བྱིངས་ལ་ཨ་ཎའྱི་རྐྱྱེན་
བྱིན་པས། ལ་པྱི་ཞྱེས་པའྱི་ལ་དྱེ་རྱིང་པྱོར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏྱེ། ལ་དང་པྱི་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཨ་ཎའྱི་རྐྱྱེན་སྟྱེར་
བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱོད་ན། ཀ་ལཱ་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་མ་མཐྱོང་བར་ཟད་དྱོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་བཤད་དྲུག་པ་
ལས། ཨྱིན་ཨྱིཙ་ཨཏ་རྣམས་ལས་ཨའྱི་ཨུ་པ་དྷ་རྱིང་པྱོ་ནཱ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་འཕྱེལ་བའྱོ། །ཞྱེས་པའྱི་གཞུང་
རྣམས་རྣ་ལམ་དུ་མ་གགས་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྐྲག་མྱི་
ཤྱེས་པར་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བར་མ་བྱེད་ཅྱིག ད་ནྱི་གཞུང་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། རྒྱ་སད་ལྱོ་ཧྱི་པ་ཞྱེས་བ་བ་
བྱོད་སད་དུ་འྱི་རྒྱུ་ལྟྱོ་ཡྱིན་པས་དྱེ་ཟ་ཞྱིང་སྒྲུབ་པ་བས་པས་ལྱོ་ཧྱི་པར་གགས་པ་ལ། དྱེའྱི་ས་དྱོན་མྱི་ཤྱེས་པར་
ཀླུ་ཡྱི་པ་རུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སད་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ནྱི་བྱོད་སད་འབྱུང་པྱོའ་ིདབང་པྱོ་ཡྱིན་པ་ལ། དྱེའྱི་ས་བསྒྱུར་མྱི་
ཤྱེས་པར། ཨྱིནྡྲ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། བྷུ་ཏྱི་བྱོ་དྷྱེར་བཅྱོས་ནས་བརྒྱ་བྱིན་བང་ཆུབ་ཏུ་འཆད་པའང་ནྱོར་ཏྱེ། དྱེའྱི་སད་
དྱོད་ནྱི་ཤཀྲ་བྱོ་དྷྱེ་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །ཡང་རྒྱ་སད་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ཞྱེས་པ་བྱོད་སད་བརྒྱ་བྱིན་བང་ཆུབ་ལ་འཇུག་
པ་གཅྱིག་ཡྱོད་ 
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༼༢༤༢༽ 
པར་མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྱོ་ལས་ནྱི་བཤད་དྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་གནས་ཞྱི་བས། བྷུ་ཏ་ཨརྠ་ཞྱེས་པ་
ཡང་དག་པའྱི་དྱོན་ཡྱིན། དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྷུ་ཏའྱི་གནས་སུ་བུད་བཞག ཨརྠའྱི་གནས་སུ་དྷ་
བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབས་པ་དང་། ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། འདྱིར་ནྱི་སད་དྱོད་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་དབང་དུ་
བས་པས་མྱི་འགལ་ལྱོ། །རྒྱ་སད་ཨ་བ་དྷུ་ཏྱིའྱི་ས་བྱོད་སད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྤངས་སམ་སྱེ་བྱོ་ཀུན་འདར་
བར་བྱེད་པས་ན་ཀུན་འདར་དང་། སྱོས་པ་ཀུན་དྱོར་བ་ཡྱིན་པས་ཀུན་དྱོར་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། དྱེ་ལ་ཅྱི་འདྱོད་
འྱོང་བས་འདྱོད་སྟྱེར་དུ་འཆད་པ་དང་། དྷྱོ་ཏྱི་ཞྱེས་པ་བྱོད་སད་ཡྱིན་པར་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སད་ད་ཧ་ཞྱེས་བ་བ་
བྱོད་སད་དུ་ལྷུག་པའམ་མ་བཅྱོས་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་དྱོན་ལ་འཇུག་མྱོད་ཀྱི། དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤྱེས་པར་དྭ་ནྱི་
གྱིས་ཡྱིན་པ་དང་། ཧ་རྱོད་པ་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་གྱིས་ལ་རྱོད་པར་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སད་ཛ་བ་ཞྱེས་
བ་བ་མྱེ་ཏྱོག་དམར་པྱོ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པ་ལ། དྱེའྱི་བར་དྱོན་མྱི་འཕྱོད་པར་བམས་པའྱི་མཛའ་བར་འཆད་པ་
དང་། སྱོགས་པས་ཛམ་བུ་བྲྱྀཀྵ་ཞྱེས་པ་འཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། འཛམ་བུ་པྲྱི་ཤ་ཞྱེས་འཆད་པ་
སྱོགས་ས་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་བླུན་པྱོ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་བར་སང་ཡང་། དྱེ་ཤྱེས་པའྱི་མཁས་པས་ཐྱོས་ན་
བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། སྱཾ་སྐྲྱྀ་ཏའྱི་ས་དྱོན་ལ་ཁྱྱེད་ཀྱི་བཤད་པ་དྱེ་དག་བྱེད་དུ་
མྱི་རུང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱ་སད་ཡྱིན་པ་མ་ཤྱེས་པར་བྱོད་སད་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་བཤད་པ་བས་པའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་འདྱི་འདྲའྱི་བཤད་པ་ཀུན་བྱོད་ཀྱི་བླུན་པྱོས་སྦྱར་བས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ 
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༼༢༤༣༽ 
ཀྱིས་དྱོར་བར་བའྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྱིརྺ་པ་ལ། བྱིརྻ་པ་ཞྱེས་པ་དང་། བྷ་ག་ཝཱན་ལ། བ་ག་ཝཱན་ཞྱེས་པ་དང་། ཊ་
ཀྱི་ལ་དྷ་ཀྱི་ཞྱེས་པ་དང་། ཨྱཽ་ཌྱིན་ལ། ཨུ་རྒྱན་ཞྱེས་པ་དང་། རྱིང་མའྱི་རྒྱུད་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས། 
དང་པྱོ་འབུད་པས་བུད་དྷ་ཡ། བར་དུ་དར་བས་དར་མ་ཡ། ཐ་མར་སངས་རྒྱས་པས་སམ་ག་ཡ། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་
དང་། ཡང་ཤ་རཱྱི་རམ་ཞྱེས་པ་གདུང་གྱི་སད་དྱོད་ཡྱིན་པ་ལ། དྱེའྱི་རྱིགས་འགྱེ་བས་ནས། ་རྱི་རམ་དང་། ཆུ་རྱི་
རམ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། ཨ་ཏྱི་ཞྱེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱེས་པའྱི་སད་དྱོད་ཡྱིན་པ་ལ་དཔྱེ་བས་ནས། ཡ་ཏྱི་དང་། ཅྱི་ཏྱི་
ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། ཡང་བཛྲ་པཱ་ཎྱི་ལ་བན་ཛར་པ་ཎྱི་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། ཨུ་ཥྱི་ཥ་ཞྱེས་པ་ལ་ཨུ་ཥྱི་ཤ་ཞྱེས་ཟྱེར་
བ་དང་། ཨཱརྻ་ལ་ཨར་རྒྱ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རྱོ་ཥ་ཎ་ལ། ཙན་དྷ་མ་ཧཱ་རྱོ་ཤ་ན་ཞྱེས་འབྱོད་པ་དང་། 
ཡང་མདྱོ་ལས། དྱི་ན་ར་ཅྱིག་སྦྱྱིན་ཞྱེས་པ། དྱེ་ན་ར་ནྱི་དྱོང་རྱེའྱི་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་པ་ལ་དྱེ་མ་གྱོ་བར་དྱེ་ན་ར་ཅྱིག་
སྦྱྱིན་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། སརྦ་བྱི་དྱཱ་ཞྱེས་པ་ཐམས་ཅད་རྱིག་པ་ཞྱེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། སར་པ་བྱིད་ཅྱེས་འཆད་པ་
སྱོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཡྱོད་དྱོ། །གྱིས་པ། ས་བཤད་གྱོ་དཀའ་ཡང་ལྱེགས་སྦྱར་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ནྱི། 
དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སད་དྱོད་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞྱེས་པའྱི་ག་ཏ་དྱེ་འགྱོ་བ་དང་ལྡྱོག་པ་སྱོགས་ལ་འཇུག་པས་དྱེའྱི་
བཤད་པ་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་རྱོགས་པ་ལ་འཆད་པ་འཐད་དྱེ། རྣམ་འགྱེལ་ལས། གཤྱེགས་པ་རྱོགས་པའྱི་དྱོན་ཕྱིར་ཏྱེ། 
ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དག་བཅྱོམ་པའྱི་སད་དྱོད་ཨ་ར་ཧ་ཏྱེ་ཞྱེས་པའྱི་ཨར་ཧན་གྱི་སའྱི་ཁམས་མཆྱོད་འྱོས་སུ་ཡྱོད་ 
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༼༢༤༤༽ 
པས་དྱེའྱི་ས་དྱོན་མཆྱོད་འྱོས་སུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱལ་པྱོའ་ིབཤད་པ་རཱ་ཛ་ཞྱེས་པ། ར་ཛི་གསལ་བ་ལའྱོ་ཞྱེས་
པའྱི་བྱིངས་ལས་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་པས་གསལ་བ་ལ་བཤད་པ་དང་། བཟྱོད་པའྱི་ས་ས་ཧའྱི་ཁམས་མྱི་མཇྱེད་པ་
ལ་འཇུག་པས་དྱེར་འཆད་པ་དང་། ཕུང་པྱོའ་ིསད་དྱོད་སནྡྷ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ས་ཁུར་ཁྱྱེར་བའྱི་དྱོན་གྱིས་ཕག་པར་
འགྱུར་བས་དྱེར་འཆད་པ་དང་། ཁམས་ཀྱི་སད་དྱོད་དྷཱ་ཏུའྱི་ས་དབྱིངས་ལ་འཇུག་པས་དྱེར་འཆད་པ་དང་། 
འདྱིར་བྱིངས་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ནྱི་སད་ཟུར་ཆག་པའྱོ། །བཅྱོམ་པའྱི་སད་དྱོད་བྷ་གའྱི་ས་སལ་བ་ལ་འཇུག་པས་དྱེར་
འཆད་པ་དང་། སྦྱང་དཀའྱི་སད་དྱོད་དུར་ཛྱའྱི་ས་ཐུབ་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པས་དྱེར་འཆད་པ་དང་། བག་ཆགས་
ཀྱི་སད་དྱོད་བ་ས་ཞྱེས་པ་གནས་ལ་འཇུག་པས་དྱེར་འཆད་པ་དང་། ཤཱཀ་ཞྱེས་པ་ཤཀླྱྀ་ནུས་པ་ལའྱོ། །ཞྱེས་པའྱི་
བྱིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས་ན་ཕྱོད་པ་ལ་འཇུག་པས་དྱེར་འཆད་པ་དག་བྱོད་ལ་ཅུང་ཟད་མ་བདྱེ་ཡང་ལྱེགས་
པར་སྦྱར་བའྱི་སའྱི་བཤད་པ་དག་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་མཁས་པས་བླང་བར་བའྱོ། །གྱོང་གྱི་སྱོགས་པའྱི་
སས་གྱཽ་པཱ་ལ་ཞྱེས་པ་ས་མཚོར་བསྒྱུར་བ་དང་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ལ་འཁྱོར་མྱོ་འཇྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། གྱོ་ས་ལ་མཛོད་
ལྱེན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྱིནྡྷུ་ར་ལ་ལྱི་ཁྱིར་བསྒྱུར་བ་དང་། གདུགས་དཀར་ལ་ཚ་སྱོབ་དཀར་པྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་
དང་། སྱོན་ལམ་ལ། ཡྱོངས་བསྒྱུར་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་། དགྱེ་བ་ངན་འཇྱོལ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལྱེགས་སྦྱར་ལ་འཐད་
ཀང་ས་མྱི་ཤྱེས་ན་གྱོ་དཀའ་འྱོ་ཞྱེས་མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྱོ་ལས་བཤད་དྱོ། །དྱེས་ན་མཁས་པར་འདྱོད་ན་
ལྱེགས་སྦྱར་གྱི་ས་ལ་ 
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༼༢༤༥༽ 
མཁས་པར་བསླབ་དགྱོས་ཏྱེ། མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྱོ་ལས། ཐྱོག་མར་ས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །ཚིག་དྱོན་རྣམ་
པར་ཕྱེ་སྟྱེ་བསྟན། །དྱེ་ནས་དྱོན་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པར་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་
སྱོ། །གྱིས་པ། བསྟན་པ་བྱི་དྱོར་བྱེད་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། 
སྔྱོན་བྱུང་བརྱོད། དྱེས་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་བརམ་དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འཕགས་ཡུལ་དུ་བསྟན་
པ་བསྡུས་ཚུལ། བྱོད་ཡུལ་དུ་བསྟན་པའྱི་བྱི་དྱོར་བས་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ན་ཐྱོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཕྱེལ་
འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ནས་བཀའ་བསྡུ་རྱིམ་པ་གསུམ་བས་ཚུལ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་དར་རྒུད་བྱུང་
ཚུལ་བཤད་ནས་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱིས་དར་རྒྱས་མཛད་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱིའྱི་དྱོན་དང་། གཞུང་གྱི་དྱོན་གྱིས་
ལས། དང་པྱོ་ནྱི། སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བཀའ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། དྱེ་སྡུད་པ་པྱོས་བསྡུས་ཚུལ། འགྱེལ་
བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ཏྱེ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ལ། བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་ཐུགས་བསྱེད་པའྱི་ཚུལ། 
བར་དུ་བསལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ། ཐ་མར་མངྱོན་པར་རྫྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་
ནས་ཆྱོས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་མྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ལུང་ལས་རྒྱལ་པྱོ་འྱོད་ལྡན་དབང་པྱོར་གྱུར་པ་ན་
ཐུགས་བསྱེད་པར་བཤད་ཅྱིང་། སྱིང་རྱེ་པད་དཀར་ལས། བསལ་པ་འཛིན་པ་ཞྱེས་པ་ལ་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་
དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་རང་གྱི་སས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིན་ཆྱེན་སྱིང་པྱོ་ལ་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་ཐུགས་བསྱེད་པར་
བཤད། མདྱོ་སྱེ་བསལ་བཟང་ལས། ང་ནྱི་སྔྱོན་ཚེ་སན་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་དྱེ་
ལ། །འཇམ་གང་ 
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༼༢༤༦༽ 
གྱི་ནྱི་འབུལ་བར་བས་ནས་ཀང་། །དང་པྱོ་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་ཐུགས་བསྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ཕུང་པྱོ་
གསུམ་པའྱི་མདྱོ་ལས། ཚོང་དཔྱོན་གྱི་བུ་མངྱོན་དགར་གྱུར་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་མཛེས་ཆྱེན་ལ་ཐུགས་
བསྱེད་པར་བཤད། གཞན་ཡང་རྫ་མཁན་གྱི་ཁྱྱེའུ་སང་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
ལ་སྱེམས་བསྱེད་པར་བཤད་དྱོ། །གྱིས་པ། བར་དུ་བསལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་ནྱི། 
ན་ཐྱོས་སྱེ་པ་ལྟར་ན་འདུལ་བ་ལུང་ལས། གངས་མྱེད་དང་པྱོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནས། འདྲྱེན་པ་ཡུལ་
འཁྱོར་སྱོང་གྱི་བར་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སྟྱོང་དང་། གངས་མྱེད་གྱིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་མར་མྱེ་མཛད་ནས་དབང་པྱོ་
རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་ཀྱི་བར་བདུན་ཁྱི་དྲུག་སྟྱོང་དང་། གངས་མྱེད་གསུམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ལྱེགས་མཛད་ནས་
སངས་རྒྱས་འྱོད་སྲུངས་ཀྱི་བར་བདུན་ཁྱི་བདུན་སྟྱོང་ལ་ཚོགས་བསགས་པར་བཞྱེད། མཛོད་ལས་ནྱི། རྣམ་
གཟྱིགས་མར་མྱེ་རྱིན་ཆྱེན་གཙུག །གངས་མྱེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་འབྱུང་། །ཞྱེས་འདྱི་དང་ཅུང་ཟད་མྱི་འདྲ་བར་
བཤད་དྱོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལྟར་ན། སྟྱོན་པ་འདྱི་རྒྱལ་པྱོའ་ིཕྱོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་དུ་རྒྱལ་པྱོ་ཚེ་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སས་པྱོ་གཞྱོན་ནུ་བརྱོན་འགྲུས་སྱོད་དུ་གྱུར་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཕུང་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་
ཞྱེས་པ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བ་ནས་བཟུང་སྟྱེ། བསལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་ས་དང་པྱོ་
ཐྱོབ་བྱོ། །དྱེ་ནས་གྱོང་ཁྱྱེར་འཛམ་བུ་ཆུ་བྱོའ་ིགསྱེར་དུ་རྒྱལ་པྱོ་མཛེས་པར་སང་བའྱི་ནང་ཆྱེན་ཚོང་དཔྱོན་ཤྱེར་
བཟང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་ཡན་ལག་ཅྱེས་པ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བ་ནས་བཟུང་
སྟྱེ། གངས་མྱེད་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་བདུན་པ་ཐྱོབ་བྱོ། ། 
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༼༢༤༧༽ 
དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱྱེའུ་སྱིན་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་དག་ཐུལ་གྱི་ཕྱོ་བྲང་པདྨ་ཅན་གྱི་
ཚོང་འདུས་ཀྱི་དབུས་སུ། བྲམ་ཟྱེ་མར་མྱེའྱི་བདག་པྱོའ་ིསས་སངས་རྒྱས་མར་མྱེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤ་ལ་ལྔས་གཏྱོར་
ནས་ལུང་སྟྱོན་པར་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་ལུང་
བསྟན་ཅྱིང་ས་བརྒྱད་པ་ཐྱོབ་བྱོ། །དྱེ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་གངས་མྱེད་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་བཅུ་པ་རྫྱོགས་པ་
ཡྱིན་ནྱོ། །སྔགས་ལུགས་ལ་ནྱི། ཚེ་གཅྱིག་ལུས་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ནམ། བར་དྱོའམ་སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་
ཚུན་ཆད་ལ་སངས་རྒྱས་པ་གང་ཡྱིན་བརག་པར་བའྱོ། །མཐར་མངྱོན་པར་རྫྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་
ནྱི། ན་ཐྱོས་སྱེ་པ་དག་ནྱི། རྒྱལ་བུ་དྱོན་གྲུབ་ཀྱི་དུས་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོ་འཆྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་དུ་བཞྱེད་ལ། དྱེས་ཅྱི་ཡང་
མྱེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བྲལ་མངྱོན་དུ་བས་ནས། རྱོ་རྱེའྱི་གདན་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྱོད་ལ་ལྷའྱི་བུའྱི་
བདུད་བཏུལ། ཐྱོ་རངས་བསམ་གཏན་གྱི་རབ་མཐའ་ལ་བརྱེན་ནས་དྲྱོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་སྟན་ཐྱོག་
གཅྱིག་ལ་མངྱོན་དུ་བས་པར་བཞྱེད། ཐྱེག་པ་ཐུན་མྱོང་བ་ལྟར་ན། དམ་པ་ཏྱོག་དཀར་གྱི་ཚེ་སྱེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་
ཐྱོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་པར་བཞྱེད་ཅྱིང་། ཕྱིས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་མྱིའྱི་
རྱེན་ལ་སངས་རྒྱས་པར་བཞྱེད། ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་མདྱོ་ལས་ནྱི། སྟྱོན་པ་འདྱི་སྔྱོན་བསལ་པ་གངས་མྱེད་པ་
དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་སྔ་རྱོལ་ནས་སངས་རྒྱས་དབང་པྱོའ་ིཏྱོག་ཅྱེས་བ་བར་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། ཕྱིས་
མྱིའྱི་རྱེན་ལ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་པར་བཞྱེད། དྱེ་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུགས་སྱོ། །སྔགས་ཀྱི་
ལུགས་ལ་བ་རྒྱུད་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ 
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༼༢༤༨༽ 
ཐྱེག་པ་དང་མཐུན་པར་བཞྱེད་ཅྱིང་། སྱོད་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གྱིས་མཐུན་པས། དྱེ་ྱིད་འདུས་པ་ལས། 
འྱོག་མྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྱི་རྱེན་ལ་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་དགྱོངས་
པ་འཆད་པ་ལ། ཡྱོ་ག་ལ་མཁས་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ་གསུམ་གྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཤཱཀ་བཤྱེས་གྱེན་ནྱི། རྒྱལ་བུ་དྱོན་གྲུབ་ཆུ་
བྱོ་ནྱཻ་རཉྫ་ནའྱི་དྲུང་དུ་དཀའ་བ་སད་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་དྱེར་བཞག་ནས། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ལུས་འྱོག་མྱིན་
དུ་རྣམ་སང་དུ་སངས་རྒྱས་ཏྱེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་དུ་དཔལ་མཆྱོག་དང་པྱོ་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་རྱེ་རུ་དྱེ་ྱིད་
འདུས་པ་སྱོགས་གསུངས་ནས་སླར་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་རྱོ་རྱེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་
ཏྱོ། །ཞྱེས་བཞྱེད་ཅྱིང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་པྱོ་ནྱི། འྱོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་རྱེ་མྱོར་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་དགའ་ལྡན་ནས་འཕྱོ་བ་དང་། ལྷུམས་སུ་
འཇུག་པ་སྱོགས་མཛད་པར་བཞྱེད་དྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ནྱི། བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་སྔ་
རྱོལ་ནས་སངས་རྒྱས་ནས། འྱོག་མྱིན་དུ་རྣམ་སང་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་པར་བཞྱེད་དྱོ། །རྣལ་འབྱོར་
བླ་མྱེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྒྱུད་དང་འགྱེལ་པ་འགྱེལ་བཤད་ཀྱི་དངྱོས་བསྟན་ལ་རྱོ་རྱེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་པར་
བཤད་ཀང་། ངྱེས་དྱོན་དུ་སྔར་སངས་རྒྱས་ནས་འདྱིར་སྤྲུལ་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། འགྱེལ་ཆྱེན་དྲྱི་མྱེད་འྱོད་ལས། 
སངས་རྒྱས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ས་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པྱོ་འཆང་བ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་ཆྱེན་པྱོའ་ིམྱིག་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལུམྱི་ནྱིར་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་མྱིའྱི་དབང་པྱོ་ཟས་གཙང་
མའྱི་བཙུན་མྱོ་ལྷ་མྱོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་མྱོའ་ིལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་ནྱི་གཞྱོན་ནུ་ 
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༼༢༤༩༽ 
དྱོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་ནས་ཆྱོས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྟྱོན་པ་འདྱི་
མྱེ་མྱོ་ཡྱོས་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་ས་ཕྱོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས་ཤྱིང་། ཆུ་ཕྱོ་སྟག་གྱི་དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་གའྱི་
་བའྱི་ཚེས་བཅྱོ་ལྔ་ལ་མངྱོན་པར་རྫྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསྟན། དྱེ་ནས་རྒྱ་ཆྱེ་རྱོལ་པ་ལྟར་ན་ཞག་
བདུན་ཕག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཆྱོས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ནས་ཆུ་སྟྱོད་ཅན་གྱི་ཚེས་བཞྱི་ལ་བབ་པ་ན། ཚངས་
པས་གསྱེར་གྱི་འཁྱོར་ལྱོ་རྱིབས་སྟྱོང་ལྡན་པ་ཕུལ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པྱོ་གཡས་སུ་འཁྱྱིལ་བ་ཕུལ་
ནས་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་ལྔ་སྱེ་ལ་བདྱེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆྱོས་གསུངས་པར་བཤད་དྱེ། ཕལ་པྱོ་ཆྱེའྱི་མདྱོ་ལས་ནྱི། མངྱོན་
པར་རྫྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་གྱིས་པ་ལ་ཆྱོས་གསུངས་པར་བཤད། དྱེ་ནས་མ་ངན་
ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དུ་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཀྱི་ཆྱོས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་སྟྱོན་པ་འདྱི་ནྱི་དྲང་དྱོན་
གྱི་དབང་དུ་བས་ན་དགུང་ལྱོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐུབ་པར་བཤད་དྱེ། བསྟན་བཅྱོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་མཚོ་ཆྱེན་པྱོ་
ལས། ཆྱོས་འཁྱོར་གནས་དང་ཡངས་པ་ཅན། །ས་དཀར་ཅན་དང་ལྷ་ཡྱི་གནས། །བྱིས་པ་གསྱོད་དང་ཀྱཽ་
ཤམྦྷྱི། །འབྲྱོག་གནས་མཆྱོད་རྱེན་རྱི་དང་ནྱི། །འྱོད་མའྱི་གྱོང་དང་དགར་བཅས་དང་། །སྱེར་སའྱི་གནས་ཀྱི་གྱོང་
ཁྱྱེར་དུ། །དྱེ་རྣམས་སུ་ནྱི་ཐུབ་པ་ཡྱི། །སྱེས་མཆྱོག་ལྱོ་རྱེ་ལྱོ་རྱེ་བཞུགས། །ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་གན་ཡྱོད་དུ། །སན་
གྱི་ནགས་སུ་ལྱོ་བཞྱི་སྟྱེ། །རྒྱལ་པྱོའ་ིཁབ་ཀྱི་གྱོང་དུ་ལྔ། །འབར་བའྱི་ཕུག་གྱི་གནས་སུ་གྱིས། །དཀའ་བ་སད་
པ་ལྱོ་དྲུག་སྟྱེ། །ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཁབ་གནས་སུ། །རྒྱལ་བ་དྱེ་ལྟར་ 
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༼༢༥༠༽ 
བརྒྱད་ཅུ་ལ། །ཐུབ་མཆྱོག་དམ་པ་མ་ངན་འདས། །ཞྱེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གསྱེར་འྱོད་དམ་པ་ལས་
ཀང་། །དྲང་དྱོན་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཁྱོ་ན་ཐུབ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྱོས་རྣམས་
ནྱི་གསུངས་པའྱི་དུས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱི་སང་སྟྱེ། འགའ་ཞྱིག་འྱོག་མྱིན་དུ་གསུངས་པར་བཤད་པ་དང་། 
འགའ་ཞྱིག་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་རྱེ་མྱོར་གསུངས་པར་བཤད་པ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་
ནྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆྱོད་རྱེན་དུ་གསུངས་པར་བཤད་ལ། དྱེ་ལ་ཡང་དུས་ངྱེས་པ་མྱི་སང་སྟྱེ། 
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱི་ལྱོ་གསུངས་པར་འཆད་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདའ་ཀར་གསུངས་པར་འཆད་པ་དང་། མང་
ངན་ལས་འདས་རྱེས་སུ་གསུངས་པར་འཆད་པ་སྱོགས་ཅྱི་རྱིགས་འབྱུང་ངྱོ་། །བཀའ་སྡུད་པ་པྱོས་བསྡུས་ཚུལ་
དང་འགྱེལ་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། གཞུང་དཀྱུས་མའྱི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་
རྱོ། །གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དྱོན་ནྱི། སྟྱོན་པ་མྱེ་མྱོ་ཕག་གྱི་དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་གས་་བའྱི་ཚེས་ལྔའམ། པཎ་ཆྱེན་
ཤཱཀ་ཤྱི་ལྟར་ན་སྱིན་དྲུག་གྱིས་་བའྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མང་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་ནས་འྱོད་སྲུངས་ལ་
སྱོགས་པའྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྣམས་གྱོང་ཁྱྱེར་རྩྭ་ཅན་ན་ཡྱོད་པ་ན། ཚེ་བསལ་པ་མང་པྱོར་ཐུབ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་སྟྱོན་པའྱི་
གསུང་རབ་དུད་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་དབང་ཡྱོད་པ་རྣམས་ཀང་སྟྱོན་པ་འདས་ནས་སྱེ་སྱོད་གསུམ་མྱི་
སྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་འཕ་བ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་གང་པྱོ་ལ་དགྱེ་འདུན་བསྡུས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསྱོས་པ་
དང་། དྱེས་གཎྜྱི་བརྡུངས་པས་དག་བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བ་འདུས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་བ་
ལང་བདག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ཤྱི་ཤ་ཀའྱི་གཞལ་མྱེད་ 
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༼༢༥༡༽ 
ཁང་ན་གནས་པ་འབྱོད་པ་ལ་གང་པྱོས་ཕྱིན་ཏྱེ་བྱོས་པ་ན། དྱེས་སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གཏམ་ཐྱོས་པ་
ན་ཕུང་པྱོ་ལྷག་མྱེད་དུ་ཞུགས་སྱོ། །གང་པྱོས་དྱེའྱི་ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཆྱོས་གྱོས་ཁྱྱེར་ཏྱེ་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་པ་བསད་པ་
དང་། འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་དག་བཅྱོམ་པ་རྣམས་རྱེ་ཞྱིག་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་དམ་ཚིག་བཅས་སྱོ། །དྱེ་ནས་
སླྱོབ་པ་གཞན་རྣམས་ལྡྱོག་ཅྱིང་ཀུན་དགའ་བྱོ་ཆུའྱི་ཞལ་ཏ་བར་བསྱོས་ནས་རྒྱལ་པྱོའ་ིཁབ་ཏུ་འྱོངས་ཏྱེ། ནྱ་གྱོ་
དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་མ་སྱེས་དགས་སྦྱྱིན་བདག་བས་ཏྱེ་དབར་གནས་སྱོ། །དྱེ་ནས་འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བྱོ་ལ་སྱོ་
བ་བརྒྱད་བས་ཏྱེ་བསྐྲད་དྱོ། །དྱེས་ཀང་འབྲྱི་རྫྱིའྱི་གྱོང་དུ་སྱོང་ནས་བསྱོམས་པས་རྱིང་པྱོར་མ་ཐྱོགས་པར་དག་
བཅྱོམ་པ་ཐྱོབ་སྟྱེ། སླར་ནྱ་གྱོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་འྱོངས་ནས། འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་མདྱོ་སྱེ་བསྡུ་བར་སྱོ་བ་དྲྱིས་ཤྱིང་
གསྱོལ་གྱིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྱོས་ཏྱེ། སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་དག་བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སམ་སྦྱར་བཏྱིང་བ་ལ་འདུག་
སྟྱེ། སྟྱོན་པ་འཇྱིག་རྱེན་ཕན་བཞྱེད་པ། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ཆྱོས་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་པ་མཆྱོག་ནྱི་གང་བཤད་
པ། །ཚེ་དང་ལྡན་པས་མདྱོ་སྱེ་གསུངས། །ཞྱེས་གསྱོལ་བ་བཏབ་ནས་མདྱོ་སྱེ་བསྡུས་ཤྱིང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ྱེ་བ་
འཁྱོར་གྱིས་འདུལ་བ་བསྡུས། འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་མངྱོན་པ་བསྡུས་སྱོ། །འདྱིའྱི་དྱོན་ནྱི། དག་བཅྱོམ་པ་དྱེ་དག་
གྱིས་སྱེ་སྱོད་དྱེ་དག་ཚར་རྱེ་རྱེ་སྟྱོན་ཅྱིང་། དག་བཅྱོམ་པ་གཞན་གྱིས་དཔང་པྱོར་བས་པའྱོ། །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འྱོད་
སྲུངས་དང་ཀུན་དགའ་བྱོ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་མང་ངན་ལས་འདས་སྱོ། །བཀའ་བསྡུ་གྱིས་པ་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། 
དྱེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པྱོ་བས་པའྱི་རྱེས་སུ་ྱེས་པའྱི་དྲྱི་མ་མྱེད་ཅྱིང་བསྟན་པ་ 
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༼༢༥༢༽ 
ལ་སྱོ་སྐུར་གྱིས་དག་པར་གནས་པ་ན་སྟྱོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལྱོན་པའྱི་ཚེ། ཡངས་པ་
ཅན་པའྱི་དགྱེ་སླྱོང་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དམ་པའྱི་ཆྱོས་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའྱི་མྱི་རུང་བ་ལ་
རུང་བར་སྟྱོན་པའྱི་གཞྱིའམ་དངྱོས་པྱོ་བཅུ་བས་སྱོ། །བཅུ་པྱོ་གང་ཞྱེ་ན། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་ལས། །ཧུ་
ལུ་ཧུ་ལུ་ཡྱི་རང་དང་། །ཀུན་སྱོད་སྱོད་དང་ལན་ཚྭ་དང་། །ལམ་དང་སྱོར་གྱིས་དཀྲུགས་དང་གདྱིང་། །གསྱེར་
གྱི་རུང་བ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། །འདྱི་དག་རུང་མྱིན་གཞྱི་བཅུ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་
དགའ་བྱོའ་ིལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་འཕགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་ཆྱོས་ལྱོག་དྱེ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་བསྡུ་
བ་གྱིས་པ་མཛད་ཅྱེས་གགས་སྟྱེ། འདྱི་ལྟར་དྱེའྱི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་ན་དག་བཅྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདྱོད་ཅྱེས་པ་
རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྱིང་ལས་ཆུང་ངུར་འདུག་ཅྱིང་། གྱོང་ཁྱྱེར་ནྱོར་ཅན་ནས་དག་བཅྱོམ་པ་གགས་
པ་འཁྱོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་དྱེར་འྱོངས་པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་པས་དྱེ་ལྟ་བུ་བས་པ་རྱིག་སྟྱེ། ཐམས་ཅད་
འདྱོད་ཀྱི་གན་དུ་ཕྱིན་ནས་གནས་བརན། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུའྱི་རུང་བ་རུང་ངམ། དྱེ་ཅྱི། ཡངས་པ་ཅན་པ་དག་མཐུན་
པས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པས་ཆྱོས་ཀྱི་ལས་བས་ནས་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞྱེས་བརྱོད་པས་རུང་བར་བྱེད་མྱི་
རུང་ངྱོ་། །གང་དུ་བཀག ཙམ་མར་རྱོ། །གང་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་བཅས། དྲུག་སྱེ་ལའྱོ། །ྱེས་པ་ཅྱིར་འགྱུར། ྱེས་བས་
སྱོ། །གནས་བརན་འདྱི་ནྱི་གཞྱི་དང་པྱོའ ྱོ། །མདྱོ་སྱེ་དང་འདུལ་བ་ལས་འདས། སྟྱོན་པའྱི་བསྟན་པ་དང་བྲལ་ཏྱེ། 
མདྱོ་སྱེ་ལ་མྱི་འཇུག འདུལ་བ་ལ་མྱི་སང་། ཆྱོས་ྱིད་དང་འགལ་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་རུང་བར་ 



སྔགས་སྱོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།   251 

༼༢༥༣༽ 
སྟྱོན་ཅྱིང་སྱོད་ན། དྱེ་བཏང་སྱོམས་སུ་བཞག་གམ། དྱེ་ཅང་མྱི་སྨྲའྱོ། །གནས་བརན་དྱེ་ནྱི་དྱེར་བས་ན། ད་ནྱི་འདྱི་
ཞུ་བར་བགྱི་སྟྱེ། རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་གྱི་རུང་བ་ནྱི། སྔར་བཞྱིན་དུ་ལས་བས་པ་ལ་ྱེ་འཁྱོར་གྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྣམས་
རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅྱིང་། དྱེས་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །ཙམྤར། དྲུག་སྱེ་ལ། ྱེས་བས་སྱོ། །ཀུན་སྱོད་
ནྱི། རང་གྱི་ལག་པས་ས་བརྐྱོས་ནས་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། དྲུག་སྱེ་ལ། ྱེས་བས་སྱོ། །ལན་ཚྭ་ནྱི། 
ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་ལན་ཚྭ་དུས་རུང་དག་བསྱེས་ནས་དུས་མྱིན་པར་སྱོད་ཅྱིང་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །རྒྱལ་པྱོའ་ིཁབ་
ཏུ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ། ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །ལམ་གྱི་ནྱི། དཔག་ཚད་དང་དྱེའྱི་ཕྱེད་དུ་སྱོང་ནས་འདུས་ཤྱིང་ཟྱོས་པ་ལ་རུང་
བར་བྱེད་དྱོ། །རྒྱལ་པྱོའ་ིཁབ་ཏུ། ལྷས་བྱིན་ལ། ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །སྱོར་གྱིས་ཀྱི་ནྱི། ལྷག་པྱོར་མ་བས་པའྱི་བཟའ་
བ་སྱོར་མྱོ་གྱིས་ཀྱིས་ཟ་བ་ལ་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། མང་པྱོ་ལ། ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །སྱོད་ཀྱི་ནྱི། ནད་
པས་སྱིན་བུ་པད་པ་བཞྱིན་དུ་ཆང་གཞྱིབས་ཏྱེ་འཐུང་བ་ལ་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། ལྱེགས་འྱོང་ལ། 
ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །དཀྲུགས་པ་ནྱི། ཞྱོ་བྲྱེ་གང་དང་། འྱོ་མ་བྲྱེ་གང་དཀྲུགས་ནས་དུས་མྱིན་དུ་འཐུང་བ་ལ་རུང་བར་
བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། མང་པྱོ་ལ། ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །གདྱིང་བའྱི་ནྱི། དྱེ་རྱིང་པ་ལས་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའྱི་མཐྱོ་
གང་གྱིས་མ་རླན་པའྱི་དྱེ་གསར་པ་བཅྱོས་པ་ལ་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། མང་པྱོ་ལ། ལྟུང་བྱེད་
དྱོ། །གསྱེར་དངུལ་གྱི་ནྱི། ལྷུང་བཟྱེད་དྲྱི་ 
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༼༢༥༤༽ 
ཞྱིམ་པྱོས་བསྐུས་ཏྱེ་དགྱེ་ཚུལ་གྱི་མགྱོར་ཁྱིའུ་སྟན་དང་བཅས་པའྱི་སྟྱེང་དུ་བཞག་སྟྱེ། ལམ་སང་བཞྱི་མདྱོར་ལྷུང་
བཟྱེད་འདྱི་ནྱི་བཟང་པྱོ་སྟྱེ་འདྱིར་བྱིན་ན་འབྲས་བུ་ཆྱེའྱོ། །ཞྱེས་བརྱོད་དྱེ། གཞན་གྱིས་དྱེར་གསྱེར་དངུལ་བླུགས་
པ་ལྱོངས་སད་པས་རུང་བར་བྱེད་དྱོ། །མན་ཡྱོད་དུ། དྲུག་སྱེ་ལ། སྤང་བའྱི་ལྟུང་བྱེད་དྱོ། །གནས་བརན་འདྱི་ནྱི་
གཞྱི་བཅུ་པ། མདྱོ་སྱེ་དང་འདུལ་བ་ལས་འདས་ཞྱེས་སྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རྱོ། །ཐམས་ཅད་འདྱོད་ན་རྱེ། 
ཁྱྱོད་སྱོང་ལ་ཕྱོགས་ཚོལ་ཞྱིག་ངས་གྱོགས་བའྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། གགས་པས་དག་བཅྱོམ་པ་བདུན་བརྒྱར་གཅྱིག་
གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱོགས་རྱེད་ནས། ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཡངས་པ་ཅན་པ་ཞྱེས་མྱིང་ནས་མ་སྱོས་པར། གཞྱི་བཅུ་
པྱོ་བརྱོད་པར་བརམས་པ་ན། དག་བཅྱོམ་པ་ཟླས་རྒུར་འགྱོག་པ་ལས་ལངས་ཏྱེ་དྱེར་འྱོངས་སྱོ། །དྱེར་གཞྱི་བཅུ་
པྱོ་སྔར་བཞྱིན་དུ་བརྱོད་ཅྱིང་རྱེ་རྱེའྱི་སབས་སུ་ཡང་། དྱེ་བདག་ཅག་གྱིས་དྱོར་བར་བའྱོ། །དག་བཅྱོམ་པ་གཞན་
དག་གྱིས་ཀང་ཐམས་ཅད་འདྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བརྱོད་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ནས་གཎྜྱི་བརྡུངས་ཏྱེ། ཡངས་
པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀང་བསྡུས་ནས། ཡངས་པ་ཅན་པ་དག་ཅྱེས་མྱིང་ནས་སྱོས་ཏྱེ་གཞྱི་བཅུ་པྱོ་བརྱོད་ཅྱིང་། དག་
བཅྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྔར་བཞྱིན་བཟླས་ཏྱེ་དྱེ་བདག་ཅག་གྱིས་དྱོར་བར་བགྱིའྱོ་ཞྱེས་བརྱོད་ནས་བདུན་
བརྒྱས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ནྱི། ལུང་གྱིས་མ་ཟྱིན་པས་མྱི་མཐུན་པ་དུ་
མ་ཞྱིག་སང་བ་ལས། འདྱིར་ནྱི་སྔར་བཤད་པ་དྱེ་ལྟར་དག་བཅྱོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་བསྟན་པ་དག་པར་བས་པའྱི་
རྱེས་ལ། མ་རུ་ཌ་ཞྱེས་བ་བའྱི་གྱོང་ཁྱྱེར་དུ་ཚོང་དཔྱོན་གྱི་བུ་མ་ 
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༼༢༥༥༽ 
ཧཱ་དྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བའྱི་མྱིང་ཅན་མཚམས་མྱེད་པ་གསུམ་བས་པ་ཞྱིག་འགྱོད་པ་སྱེས་ནས། སྱིག་པ་བཤགས་པའྱི་
སབས་ཡྱོད་དམ་མྱེད་སམ་པ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་ཞྱིག་ན་རྱེ། གང་གྱིས་སྱིག་ཆྱེན་བས་པ་ཡང་། །དགྱེ་བ་བས་པས་
བང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་སང་བ་སྟྱེ། །ྱི་མ་སྱིན་དང་བྲལ་བ་བཞྱིན། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཐྱོས་ནས། རབ་ཏུ་
བྱུང་ཞྱིང་སྱེ་སྱོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བས་པ་ལྷ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་དགྱེ་སླྱོང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
འདྱི་ཡྱི་ཆྱོམ་རྐུན་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ཁྱྱིམ་བདག་གཅྱིག་གྱི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཞྱིག་བཙས་པ་དང་། ཕ་རྒྱ་མཚོར་རྱིན་པྱོ་
ཆྱེ་ལྱེན་དུ་སྱོང་བ་དྱེ་རྱིང་ཞྱིག་ཐྱོགས་པ་དང་། བུ་དྱེ་ཆྱེར་སྱེས་ནས་མའྱི་ཁྱྱོ་བས་སྱོ། ཕ་འྱོང་བའྱི་གཏམ་ཐྱོས་ཏྱེ་
མས་བསླབས་ནས་དྱེས་ལམ་དུ་བསྒུགས་ཏྱེ་རང་གྱི་ཕ་བསད་དྱོ། །དྱེ་ནས་མ་ཡང་སྱེས་པ་གཞན་དང་ལ་པྱོ་
བྱེད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ་ཁྱོས་ནས་བསད་དྱོ། །དྱེ་ནས་ཕ་མའྱི་མཆྱོད་གནས་དང་རང་གྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཡྱིན་པའྱི་དག་
བཅྱོམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་པའྱི་ྱེས་དམྱིགས་བཤད་པས། དྱེས་ཤྱེས་ཏྱེ་གཞན་ལ་བརྱོད་ཀྱིས་དྱོགས་ནས་དྱེ་
ཡང་བཀྲྱོངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་མཚམས་མྱེད་པ་གསུམ་བས་པས་ཡྱིད་མ་བདྱེ་ནས་ནྱོར་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་རྣམས་དགྱེ་
སྦྱྱོང་དང་བྲམ་ཟྱེ་དང་འཕྱོངས་པ་དང་ྱེ་འབྲྱེལ་རྣམས་ལ་བྱིན་ཏྱེ། མཁན་སླྱོབ་མྱེད་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་སྐྲ་
བྲྱེག །གྱོས་ངུར་སྨྲྱིག་གྱོན་ནས་དགྱེ་སླྱོང་ལྟར་བས་སྱོ། །དྱེས་ཕྱི་ནས་གྱོང་དུ་བསྱོད་སྱོམས་ལ་ཡང་མ་ཕྱིན་
པར་དགྱོན་པ་དབྱེན་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསད་ནས། ར་བ་དང་འབྲས་བུ་ངན་ངྱོན་ཙམ་གྱིས་འཚོ་ཞྱིང་བཞྱིན་བསྡུས་ཏྱེ་
འདུག་པ་དང་། ཕྱུགས་རྫྱི་དང་ཤྱིང་འཐུ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ 
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༼༢༥༦༽ 
དག་གྱིས་འདྱི་ནྱི་འདྱོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་སྱོ་ཤས་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་གྱོ་ཞྱེས་སྦྱྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་གན་དུ་བརྱོད་པས། དྱེ་
དག་གྱིས་དད་རྫས་བྱིན་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཟྱོས་ཤྱིང་ལྷག་མ་རྣམས་གཞན་ལ་བྱིན་པས་བླུན་པྱོ་རྣམས་ལྷག་པར་
དད་དྱེ། དྱེ་དག་གྱི་མཁན་སླྱོབ་བས་པས་འཁྱོར་མང་དུ་འདུས་ཤྱིང་། དྱེའྱི་ཚེ་བླུན་པྱོ་ལྱོངས་སྱོད་ཅན་རྣམས་
ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཟས་ནྱོར་ཆར་བཞྱིན་དུ་བབས་པ་རྣམས་འཁྱོར་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཡྱོ་བད་དུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པས། སལ་བ་མྱེད་ཅྱིང་དད་པ་ཅན་འདུས་པ་ཡྱི་དགྱེ་འདུན་འབུམ་ཕག་དུ་མས་བསྱོར་རྱོ། །དྱེ་ནས་
བརྫུན་རླབས་ཆྱེན་པྱོ་དྱེས་ཁྱོ་རང་དག་བཅྱོམ་པ་ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་སྱོ། །འཁྱོར་རྣམས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྱོན་
པར་ཞུས་པ་ན། ངའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དག་བཅྱོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ད་ནང་ཐྱོ་རངས་མས་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ལ་
མས་པ་ཡྱོད་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ཡྱོད་དྱེ་མདྱོ་ལས། དག་བཅྱོམ་པ་མས་པའྱི་ཆྱོས་ཅན། འཆྱི་བར་སྱེམས་པའྱི་
ཆྱོས་ཅན། རྱེས་སུ་བསྲུང་བའྱི་ཆྱོས་ཅན། མཁས་པ་ལས་མྱི་བསྱོད་པའྱི་ཆྱོས་ཅན། རྱོགས་པའྱི་སལ་བ་ཅན། 
མྱི་གཡྱོ་བའྱི་ཆྱོས་ཅན། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་རང་གྱིས་མཚམས་མྱེད་པ་གསུམ་དང་། ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་མྱི་ལྡན་པར་དད་རྫས་ལྱོངས་སྱོད་པ་དང་། བརྫུན་གྱིས་སྱེ་བྱོ་མང་པྱོ་བསླུས་པའྱི་སྱིག་པ་དྲན་པ་
ཡྱིས་ཀྱེ་མ་སྡུག་བསྔལ་ལྱོ་ཞྱེས། སྨྲྱེ་སྔགས་ཆྱེན་པྱོ་བཏྱོན་པ་ལ་འཁྱོར་གྱིས་ཐྱོས་ནས་དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། 
ཁྱོ་བྱོས་སྨྲྱེ་སྔགས་བཏྱོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་ཁ་འདྱོན་དུ་བས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྱེན་
པ་བྱོས་པ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་ཐྱོས་པར་ཟད་དྱོ། །ཞྱེས་བསགས་ཤྱིང་། དྱེ་ལ་སྱོགས་པ་ཞྱེས་པས་ཆྱོས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་མ་
ཤྱེས་པ་ལ་ཁྱོ་བྱོས་དག་བཅྱོམ་པར་ཁས་བླངས་ 
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༼༢༥༧༽ 
ཀྱི་སྟྱོན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་མ་སྨྲས་པས། སྱོམ་ྱི་ལས་བརལ་བ་ནྱི་སྟྱོན་པ་འབབ་ཞྱིག་གྱོ །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་བརྫུན་
ཚིག་གྱི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མགྱོ་བྱོ་བསྱོར་ནས་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དད་
རྫས་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་འགྱུར་རྱོ། །རབ་བྱུང་བླུན་པྱོ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་དག་བཅྱོམ་པ་བྱོར་ནས་དྱེ་ལ་འདུས་པས། 
སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འྱོག་ཏུ་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོས་ཆྱོས་བསད་ནས་འཁྱོར་བསྡུས་པ་ལ་དྱེ་བས་མང་བ་
མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་གག་གྱོ །དྱེ་ཡྱི་ཆྱོས་ལྱོག་བཤད་པ་ཡྱི་རྱེས་སུ་སླྱོབ་མ་རྣམས་འབྲངས་ནས་འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་
དུ་མ་བྱུང་ཞྱིང་། ལྷ་ཆྱེན་བླུན་པྱོ་དྱེ་ནྱི་ཤྱི་ནས་སྱེམས་ཅན་དམལ་བར་སྱེས་པར་གྱུར་ཏྱོ་ཞྱེས་གག་གྱོ །དྱེའྱི་ལྱོག་
པའྱི་ཆྱོས་དྱེ་དག་དག་བཅྱོམ་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་
བས་སྱོ། །ཞྱེས་ཐྱོས་སྱོ། །འདྱི་ལ་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པ་ནྱི། འདྱི་ཡང་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གསུང་བགྱོས་ལ་
ཐྱོས་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞུང་ལུགས་གྱེགས་བམ་དུ་བྲྱིས་པ་མྱེད་ཅྱེས་གསུངས་མྱོད་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གྱི་ཐུར་
མ་ལས་ནྱི། འདྱི་དག་འདུལ་བ་ལུང་གྱི་འགྱེལ་པ་ནས་འབྱུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་ལྷ་ཆྱེན་དྱེའྱི་ལྱེ་
ལན་གྱིས་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བསླད་པ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། ལྷ་ཆྱེན་
དྱེས་དག་བཅྱོམ་པ་མང་པྱོའ་ིདབུས་སུ་མདྱོ་འདྱོན་པའྱི་རྱེས་ལ་བབ་པ་ན་མདྱོའ་ིམཇུག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་མ་རྱིག་པ་
ཡྱིས་བསླུས། །ལམ་ནྱི་ས་ཡྱི་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། །ཐྱེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་གཞན་གྱི་འཇུག །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་
པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་བཏྱོན་པས་ 
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༼༢༥༨༽ 
དག་བཅྱོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་པར་བརད་པ་ན། དགྱེ་སླྱོང་གཞྱོན་པ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་
ཁྱོའ་ིཕྱོགས་བཟུང་ནས་དགྱེ་འདུན་གྱི་སྱེ་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་སྱོང་བ་ཡྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་འགྱེལ་པ་ལས་བཤད་དྱོ། །འདྱིར་ཊྱི་ཀ་སྔ་མ་འགའ་ཞྱིག་འཕགས་པ་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བའྱི་
གཞུང་ནས་དག་བཅྱོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ལས་མས་པ་ཡྱོད་པར་བཤད་པ་དྱེ་ལྷ་ཆྱེན་གྱི་ཆྱོས་ལྱོག་གྱིས་བསླད་པ་
ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུང་མྱོད། ད་ནྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཡྱིན་པར་མཛོད་ར་འགྱེལ་ལས་བཤད་
དྱོ། །ཡང་འཛམ་གྱིང་མཁས་གྲུབ་གཙུག་རྒྱན་སངས་རྒྱས་དབྱིག་གྱེན་གྱིས་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས། བླ་
མ་ཀུན་དགའ་འྱོད་གསལ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པྱོ་ས་སྟྱོན་དང་། །འཆར་ཀ་སྟྱོང་ྱིད་ཆུ་ལས་སྱེས། །གང་པྱོ་
ས་འཚོ་ཆུ་ཤྱིང་དང་། །མང་ངན་འདས་དང་ཡུལ་འཁྱོར་སྱོང་། །འགྱོ་བའྱི་མདྱོ་དང་དྱེ་བཞྱིན་གཞན། །ཡང་དག་
བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་མས་ཕྱིར། །མཐའ་དག་མྱིན་པར་རྱོགས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དྱོན་དྱེ་ལ་དགྱོངས་
པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གཞུང་དྱེའྱི་དྱོན་ནྱི། ན་ཐྱོས་སྱེ་པ་དག་ན་རྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིནང་ན་ངྱེས་དྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཀའ་མ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་སད་སྨྲ་བ་ཁྱྱོད་ཀྱིས་ནྱི་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྱེ་སྱོད་མཐའ་དག་ཀང་མ་
མཐྱོང་ན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལྟ་ཅྱི་སྱོས། དྱེའྱི་ཤྱེས་བྱེད་ཀང་དྱེང་སང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྱེ་སྱོད་ཀང་ཡང་དག་པར་བསྡུས་
པའྱི་གཞྱི་མས་པས་ཚང་བར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་བླ་མའྱི་མདྱོ་དང་། ཀུན་དགའྱི་མདྱོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་
སྱོགས་དྱེང་སང་མྱི་སང་བ་བཞྱིན་ཞྱེས་པའྱི་ 
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༼༢༥༩༽ 
དྱོན་དུ་བཤད་དྱོ། །འདྱི་ལྷ་ཆྱེན་གྱིས་ཆྱོས་ཀྱི་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ལ་བསླད་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འབྲྱེལ་ཞྱེ་ན། 
དྱེ་ནྱི་ལུང་ཚིག་མ་ཚང་བ་དྱེ་དག་ལྷ་ཆྱེན་པྱོས་ཕྱི་ནས་དྱེ་དང་འགལ་བ་འགའ་ཞྱིག་བཅུག་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་འཆད་
དགྱོས་སྱོ། །འྱོ་ན་ལྷ་ཆྱེན་གྱི་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་ཕྱུང་བ་དྱེ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱེས་བྱེད་གང་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། 
འདུལ་བ་འྱོད་ལྡན་ལས་གྱེས་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་བཀར་སྒྲུབ་པ་དྱེ་བསྡུ་བ་གྱིས་པའྱི་འྱོག་ཏུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་
དང་། རྱོག་གྱེ་འབར་བ་ལས། སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་པ་ནས་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་གྱིས་འདས་པ་ན། གནས་
བརན་གགས་པའྱི་བུས་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་བསྡུས་སྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། བསྡུ་བ་གྱིས་པ་ནྱི་སྟྱོན་པ་མང་
ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ནས་བྱུང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ལྷ་ཆྱེན་གྱི་ཆྱོས་དྱེ་སུན་འབྱིན་
པ་པྱོ་ནྱི་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའྱི་བྱེད་པ་པྱོར་འཆད་པ་དག་ཡྱིན་པར་བཤད་ན་ལྱེགས་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་ལྷ་ཆྱེན་
གྱིས་ཆྱོས་ཀྱི་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསླད་ནས་ཡྱོད་པ་དྱེ་སུན་ཕྱུང་བས་ན། གྱེས་པ་
བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་བཀའ་ྱིད་དུ་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་ལ་དགྱོངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱོག་གྱེ་འབར་བ་ལས། ཁ་
ཅྱིག་སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནས་དག་བཅྱོམ་པ་དང་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོ་མཁས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཛྭ་ལན་དྷ་རའྱི་དགྱོན་པར་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་མཛད་པར་བཤད། ཅྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། 
སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་སུམ་བརྒྱ་ནས་ཁ་ཆྱེའྱི་ཀུ་ས་ན་ཞྱེས་པའྱི་དགྱོན་པར་ཛྭཱ་ལན་དྷ་རའྱི་རྒྱལ་
པྱོ་ཀ་ནྱི་ཀས་སྦྱྱིན་བདག་བས་ཏྱེ། སྡུད་པ་པྱོ་པུརྞྱི་ཀ་ལ་སྱོགས་པའྱི་དག་བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ། ཝ་སུ་མྱི་ཏ་ལ་
སྱོགས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ 
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༼༢༦༠༽ 
སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིཔཎྜྱི་ཏ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའམ། ཁྱི་དྲུག་སྟྱོང་འདུས་ནས་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་མཛད་ཅྱེས་འཆད་ལ། 
ལུགས་ཕྱི་མ་འདྱི་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུང་ངྱོ་། །དྱེ་ནྱི་ན་ཐྱོས་རྣམས་
ཀྱིས་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་དང་། འཕྱེལ་འགྱིབ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་
བསྟན་པ་ལ་འཕྱེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ནས་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱིས་དར་རྒྱས་མཛད་ཚུལ་ནྱི། སྱིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པྱོའ་ིབཀའ་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ། སླྱོབ་དཔྱོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི། ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྡུད་པ་པྱོར་
བྱེད་པ་དྱེ་དག་གྱིས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའང་བསྡུས་པར་བཞྱེད། རྱོག་གྱེ་འབར་བ་ལས་ནྱི། ར་བའྱི་སྡུད་པ་བྱེད་
མཁན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་དང་། འཇམ་དཔལ་དང་། གསང་བའྱི་བདག་པྱོ་དང་། བམས་པ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། བདག་ཅག་གྱི་ར་བའྱི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ན་ཐྱོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིགསུང་
རབ་ནྱི་དྱེ་དག་གྱི་ཡུལ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་བཤད། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི། ན་ཐྱོས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུས་པའྱི་དུས་དྱེ་
ྱིད་དུ། ལྷྱོ་ཕྱོགས་བྱི་མ་ལ་སམྦྷ་བ་ཞྱེས་པའྱི་རྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག རྒྱལ་སས་འབུམ་ཕག་བཅུ། ཁ་ཅྱིག་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་
བཅུ་འདུས་ནས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་མངྱོན་པ། བམས་པས་འདུལ་བ། ཕག་ན་རྱོ་རྱེས་མདྱོ་སྱེ་བསྡུས་ཞྱེས་ཟྱེར་
རྱོ། །དྱེ་དག་ཀང་འགལ་བ་མྱེད་དྱེ། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་གསང་བ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་ནྱི་གནས་བརན་ཀུན་
དགའ་བྱོར་གྱུར་ཏྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་དང་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་ཡང་དྱོན་གཅྱིག་པར་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་
དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ཡང་སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་ནས་འཕགས་ 
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༼༢༦༡༽ 
པའྱི་ཡུལ་དུ་རྱིང་ཞྱིག་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྱེ་སྱོད་རྣམས་གཅྱེས་སས་བྱེད་པ་ཡྱོད་པས་མ་མས་པར་གནས་ཀང་། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེ་སྱོད་ནྱི་ནན་ཏན་བྱེད་པ་མྱེད་པས། དྱེའྱི་ཚེ་བསྟན་པ་ལ་མངྱོན་པར་དད་པའྱི་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་
སྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དག་གྱི་གྱེགས་བམ་རྣམས་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་སན་དྲངས་པར་བཤད་དྱེ། ཤྱེར་
ཕྱིན་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་པ་དྲྱི་ཟའྱི་ཡུལ་དུ་སན་དྲངས་པ་དང་། འབུམ་ཕག་བརྒྱ་པ་ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་སན་དྲངས་པ་དང་། 
སྟྱོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ཀླུའྱི་ཡུལ་དུ་སན་དྲངས་པར་བཤད་དྱེ། སླྱོབ་སྱིང་ལས། བསྟན་པ་རྱིན་ཆྱེན་མཆྱོག་ལྟར་བཟང་
ལ་ཕན་མྱེད་པ། །རྣམ་པར་དག་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཀླུ་མགྱོའ་ིགདྱེངས་ཀ་ཅན། །ཆྱེན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་གྱི་རྒྱན་
བཞྱིན་གུས་མནྱོས་ནས། །ས་ཡྱི་གཏྱིང་ན་གནས་པའྱི་རབ་རྱིབ་སྱེལ་བར་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་
ནས་སྟྱོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་བཞྱི་བརྒྱ་སྱོང་བ་ན་མགྱོན་པྱོ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱོན་ལ། དྱེ་ནྱི་རྒྱ་གར་ན་ལྱེནྡྲའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲམ་ཟྱེ་ས་གཅན་འཛིན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ། རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་
གྱུར་ཏྱོ། །དྱེས་གྲུབ་པ་བརྱེས་ནས་ཀླུའྱི་ཡུལ་ལ་སྱོགས་པ་ནས་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་སྱོགས་པ་མདྱོ་སྱེ་དུ་མ་སན་
དྲངས་ནས་དྱེ་དག་ལྱེགས་པར་བཤད་དྱེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་དར་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེས་གཏམ་གྱི་ཚོགས་
དང་། རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་དང་། བསྟྱོད་པའྱི་ཚོགས་ལ་སྱོགས་པ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་དང་། རྱིམ་
པ་ལྔ་པ་ལ་སྱོགས་པ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་དྱོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱིན་
ལ། དྱེས་ཀང་མདྱོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་དྱོ། །དཔྱོན་སླྱོབ་དྱེ་གྱིས་ལ་བྱོད་རྣམས་ 
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༼༢༦༢༽ 
ཀྱིས་གཞུང་ཕྱི་མའྱི་དབུ་མ་པ་ཞྱེས་པའྱི་ཐ་སད་མཛད་དྱོ། །ཡང་དབུ་མ་ར་བ་ཤྱེས་རབ་ལ་འགྱེལ་བྱེད་དུ་མ་བྱུང་
བའྱི་ནང་ནས། སླྱོབ་དཔྱོན་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཟླ་བ་གགས་པ་གྱིས་ལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་
བ་ཞྱེས་གགས་ཤྱིང་། ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞྱེས་གགས་ཤྱིང་། དྱེའྱི་སླྱོབ་
མ་དཔལ་སྦས། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་པྱོ། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་མཁན་ཆྱེན་ཞྱི་བ་འཚོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་མཁས་པ་ཆྱེན་
པྱོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་སྟྱེ་གསུམ་པྱོ་འདྱིས་བྱོད་དུ་ཡང་བྱོན་ཞྱིང་། འདྱི་དག་ལ་རང་རྒྱུད་ཤར་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ་གསུམ་
ཞྱེས་གགས་སྱོ། །ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་འཕགས་པ་ལྷའྱི་སླྱོབ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་དཔའ་བྱོས་ཀང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་
དང་། སྱེས་རབས་ལ་སྱོགས་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་དྱོ། །ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་ཙནྡྲ་གྱོ་མྱིས་ཀང་། སའྱི་
བསྟན་བཅྱོས་ཙནྡྲ་པ་དང་། སླྱོབ་སྱིང་དང་། སྱོམ་པ་ྱི་ཤུ་པ་ལ་སྱོགས་པ་མཛད་དྱོ། །རྒྱལ་བའྱི་སས་པྱོ་ཞྱི་བ་
ལྷས་ཀང་། སྱོད་འཇུག་དང་། བསླབ་བཏུས་ལ་སྱོགས་པ་མཛད་ཅྱིང་། གྲུབ་པ་བརྱེས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ད་ཐྱོགས་
མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀྱིས་ལྱོ་རྒྱུས་ནྱི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་བསྟན་པ་སྟྱོན་པས་གསུངས་ཤྱིང་སྡུད་པ་པྱོས་རྱིམ་པར་བསྡུས་
ནས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་དབུས་སུ་ཆྱོས་མངྱོན་པ་ལ་དག་གསུམ་བྱུང་བར་གགས་ཏྱེ། དང་པྱོ་ནྱི། 
མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རན་མྱོ་ཞྱིག་ན་རྱེ། སངས་རྒྱས་པའྱི་གཎྜྱིའྱི་ས་འདྱི་ལ་འགྱེམས་ཞྱེས་པ་གཅྱིག་སང་བས་འདྱིས་འྱོ་
སྱོལ་ལ་གནྱོད་མྱི་གནྱོད་བརག་པར་རྱིགས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་བརགས་པས། རྒྱུད་གསུམ་ལ། ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ཀླུ་
དབང་གྱིས་མཆྱོད་པའྱི། །དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྱི་ཏྱོག་སྱེ་འདྱི་བརྡུངས་པས། །མུ་སྟྱེགས་འཆལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཀླད་པ་འགྱེམས། །ཞྱེས་པ་དང་། ཏྱོག་གསུམ་ལ།  
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༼༢༦༣༽ 
འགྱེམས་ཟྱེར་བ་གསུམ་འྱོང་བར་རྱིག་ནས་ཁྱོས་ཏྱེ་དམག་དྲངས་པས་མངྱོན་པའྱི་ཆྱོས་ནུབ་པར་བས་
སྱོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོས། སྟག་གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་གྱོས་སྲུབས་མྱེད་པ། སྱིང་ག་ན་མྱིའྱི་
རྐང་རྱེས་འདྲ་བའྱི་རྱི་མྱོ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་སྱེས་སུ་བསྐུར་བས། བླྱོན་པྱོས་འདྱི་ངན་སྔགས་བས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲས་
པས་དམག་དྲངས་ཏྱེ་ནུབ་པར་བས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ནང་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་སང་པྱོ་
གྱིས་སླྱོང་མྱོ་ལ་འྱོངས་པ་དང་། བཀྲུ་བཤལ་གྱི་ཆུ་གཏྱོར་བས་ཁྱོས་ཏྱེ་ྱི་མ་བསྒྲུབས་པས་གཅྱིག་གྱིས་གྲུབ་
སྟྱེ། ྱི་མ་སྒྲུབ་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་སང་པྱོ་ྱི་མའྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཅྱེས་བ་བར་གྱུར་ནས་དྱེས་གཙུག་ལག་ཁང་
རྣམས་མྱེས་བསྱེགས་པའྱི་ཚེ། དམ་པའྱི་ཆྱོས་མངྱོན་པ་སྟྱོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ནྱི་གཏན་ནས་ནུབ་ཅྱིང་། ཕལ་པྱོ་ཆྱེ། 
ལངྐར་གཤྱེགས་པ། དྲན་པ་ྱེར་བཞག ཟླ་བ་སྱོན་མ་ལ་སྱོགས་པའྱི་མདྱོ་སྱེ་ཤྱཽ་ཀ་འབུམ་ཕག་རྱེ་ཡྱོད་པ་དང་། 
དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པ་ལྱེའུ་འབུམ་ཡྱོད་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་སྱེ་སྱོད་ཕལ་ཆྱེར་བསྱེགས་པས་ཅུང་ཟད་རྱེ་ལས་
མ་ལུས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་གག་གྱོ །རྒྱུད་སྱེ་ཡང་ལ་ལ་གཏན་ནས་ནུབ་ཅྱིང་། ལ་ལ་དམ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་
ནྱོ། །འདྱིར་བསམ་ཡས་པའྱི་ཊྱི་ཀ་ལས། གཏམ་འདྱི་ཡང་བྱོད་ཀྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་རྣམས་ལ་གགས་པ་ཙམ་མ་
གཏྱོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་མ་མཐྱོང་ཞྱིང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བྱོན་པའྱི་གྱོང་དུ་བྱུང་དགྱོས་
ཀྱི། གཞན་དུ་ན་མྱི་འགྱིག་པ་མང་པྱོ་འྱོང་ངྱོ་ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། ཆྱོས་ཀྱི་རྱེས་ནྱི་གཏམ་རྒྱུད་འདྱི་དག་རྒྱ་གར་
གྱི་པཎྜྱི་ཏ་ལ་གསན་པ་ཡྱིན་ནམ་སམ་མྱོ། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་མྱོ་གསལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞྱེས་ 
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༼༢༦༤༽ 
པས་ཆྱོས་མངྱོན་པ་དར་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་ལུས་ལ་བུ་བསྱེད་པས་སླྱོབ་དཔྱོན་ཐྱོགས་མྱེད་དང་དབྱིག་གྱེན་
གྱིས་འཁྲུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ནྱི། འཇམ་དཔལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། ང་ནྱི་མང་ངན་འདས་
འྱོག་ཏུ། །ལྱོ་ནྱི་དགུ་བརྒྱ་ལྱོན་པ་ན། །ཐྱོགས་མྱེད་ཅྱེས་བའྱི་དགྱེ་སླྱོང་ནྱི། །བསྟན་བཅྱོས་དྱེ་ནྱི་དྱོན་ལ་
མཁས། །མདྱོ་སྱེ་དྲང་དྱོན་ངྱེས་པའྱི་དྱོན། །རྣམ་པ་མང་པྱོ་རབ་ཏུ་འབྱེད། །འཇྱིག་རྱེན་རྱིག་པ་སྟྱོན་བདག་
ྱིད། །གཞུང་བྱེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །དྱེ་ཡྱི་རྱིག་པ་གྲུབ་པ་ནྱི། །ས་ལའྱི་ཕྱོ་་མྱོ་ཞྱེས་བརྱོད། །དྱེ་ཡྱི་
སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། །བླྱོ་ནྱི་བཟང་པྱོ་སྱེ་བར་འགྱུར། །བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་བའྱི་ཕྱིར། །མདྱོ་ཡྱི་དྱེ་ྱིད་
དྱོན་སྡུད་བྱེད། །ལྱོ་ནྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །དྱེ་ལུས་ཞྱིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགྱོ། །འཁྱོར་བ་རྣམས་སུ་འཁྱོར་བ་
ན། །ཡུན་རྱིང་བདྱེ་བ་རྱེས་མྱོང་ནས། །བདག་ྱིད་ཆྱེན་པྱོ་མཐར་གྱིས་དྱེ། །བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ལྱོ་ནྱི་དགུ་བརྒྱ་ལྱོན་པ་ན། །ཞྱེས་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ན་མྱི་སང་ཡང་། 
དགྱོངས་འགྱེལ་གྱི་འགྱེལ་པར་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དྲངས་པ་ལས་འབྱུང་ངྱོ་། །དྱེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བརྱེས་
པའྱི་འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱིས་རྱི་བ་རྐང་ཅན་དུ་ལྱོ་བཅུ་གྱིས་བམས་པ་བསྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་སྟྱེ་ཕྱིར་ཐྱོན་
པ་ན། ཁྱྱི་མྱོ་ལུས་འབུས་གཡྱེངས་པ་གཅྱིག་གཟྱིགས་པས་སྱིང་རྱེ་སྱེས་ནས། དྱེའྱི་འབུ་རྣམས་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་
ཤ་བཅད་པ་ལ་དྱེར་འདུག་ཏུ་གཞུག་པའྱི་ཕྱིར། སན་བཙུམས་ཏྱེ་ལྗགས་ཀྱིས་ལྱེན་པར་བརམས་པ་ན་འབུ་མ་
བྱུང་བས་གཟྱིགས་པ་ན། རྱེ་བཙུན་བམས་པ་མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཏྱེ། ཀྱེ་མ་ཡབ་
གཅྱིག་བདག་གྱི་སབས། །ངལ་བརྒྱས་ 
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༼༢༦༥༽ 
འབད་ཀང་འབྲས་མ་མཆྱིས། །ཅྱི་ཕྱིར་ཆར་སྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་དཔུང་། །གདུང་བས་བསྱེགས་ཏྱེ་སྱོམ་ཚབ་
འབབ། །བདག་གྱིས་དྱེ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཀང་རགས་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཐུགས་རྱེ་རྱེ་ཆུང་ཞྱེས་ཞུས་པས། 
རྱེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས། ང་དང་པྱོ་ནས་ཁྱྱོད་རང་གྱི་མདུན་ན་ཡྱོད་དྱེ། ཁྱྱོད་རང་གྱི་སྱིབ་པས་མ་མཐྱོང་བ་ཡྱིན། 
ད་ལན་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་སྱེས་པས་སྱིབ་པ་དག་ནས་མཐྱོང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། དྱེ་ནས་རྱེ་བཙུན་
གྱི་ཆྱོས་གྱོས་ལ་འཕངས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འཆད་ཀང་། སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེས་ནྱི་དྱེའྱི་ཚེ་ཆྱོས་
རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐྱོབ་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་པར་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་བླྱོ་བརན་གྱིས། འཇྱིག་རྱེན་
ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཐྱོགས་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ། །ཆྱོས་རྒྱུན་ཏྱིང་འཛིན་སྟྱོབས་ཀྱིས་དྲངས་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་
ཆྱོས། །འཕགས་པ་མྱི་ཕམ་ཞལ་གྱི་བུམ་པ་ནས་བླུགས་པ། །གསན་པའྱི་སྱིམ་པས་གསྱོལ་བ་དྱེ་ལ་ཕག་
བགྱིའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་ནས། རྱེ་བཙུན་མྱི་ཕམ་མགྱོན་པྱོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་
སྱོད་པའྱི་ས་ལ་སྱོགས་པ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིམདྱོ་སྱེ་མང་པྱོ་དང་། མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྱི་རྒྱན་ལ་སྱོགས་པའྱི་
བམས་པའྱི་ཆྱོས་ལྔ་རྣམས་ལྱེགས་པར་གསན་ནས་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་རྱེ་བཙུན་དྱེའྱི་གཞུང་ལུགས་
རྣམས་དར་བར་མཛད་དྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེས་ཀང་ྱི་ཁྱིའྱི་འགྱེལ་པ་དྱེ་ྱིད་རྣམ་ངྱེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མའྱི་འགྱེལ་པ་
དང་། རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པའྱི་ས་སྱེ་ཤྱཽ་ཀ་སུམ་ཁྱི་ྱིས་སྟྱོང་ཡྱོད་པ་དང་། ཐྱེག་པ་ཐུན་མྱོང་གྱི་སྱོམ་མངྱོན་པ་ཀུན་
ལས་བཏུས་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱོམ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་བསྡུས་པ་དང་། དགྱོངས་འགྱེལ་ 
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༼༢༦༦༽ 
གྱི་འགྱེལ་པ་དང་། བམས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྱོགས་མཛད་དྱོ། །འགའ་ཞྱིག་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྱེམས་ཙམ་དུ་
གནས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་སྟྱེ། འདྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་འཕགས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་
དང་། རྒྱུད་བླའྱི་འགྱེལ་པའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་དབུ་མར་གནས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་འགལ་ཞྱིང་། འགྱེལ་པ་དྱེ་
དང་མངྱོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར། སླྱོབ་
དཔྱོན་དྱེའྱི་རྱེས་ལ་མཁས་པ་དང་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་གྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་པའྱི་འཕྱེལ་འགྱིབ་དུ་མ་
བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་འདྱིའྱི་གཅུང་པྱོ་ནྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་དབྱིག་གྱེན་ཡྱིན་ཏྱེ། སའྱི་བསྟྱོད་འགྱེལ་ལས། 
འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ཐུབ་པ་དཔག་བསམ་ཤྱིང་གྱུར་ལས། །ཚིག་གྱི་ཡལ་ག་འཁྲུངས་ལས་ཡྱི་གྱེའྱི་མྱེ་ཏྱོག་
གྱི །ཆར་པས་རྣམ་བརྒྱན་བླྱོ་གཏྱེར་གྱུར་པ་དཔལ་ཡྱོན་ཅན། །དྱེ་ཡྱི་གཅུང་པྱོ་དཔལ་ལྡན་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་
ལྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་དྱེས་ནྱི་ཐྱོག་མར་ཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་དུ་སླྱོབ་དཔྱོན་འདུས་པ་བཟང་པྱོ་ལ་
ན་ཐྱོས་ཀྱི་མངྱོན་པ་སྱེ་བདུན་བསླབས་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ལས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པྱོའ་ིཆྱོས་རྣམས་གསན་ཏྱེ། རབ་ཏུ་འབྱེད་པ་སྱེ་བརྒྱད་དང་། གཞན་ཡང་མདྱོའ་ིའགྱེལ་པ་མང་པྱོ་དང་། ཆྱོས་
མངྱོན་པ་མཛོད་ར་འགྱེལ་ལ་སྱོགས་པ་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་དྱོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་པ་ཞྱེས་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ཀུན་ཏུ་གགས་སྱོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མའྱི་མཆྱོག་བཞྱི་བྱུང་བར་གགས་པ་ལས། བྲམ་ཟྱེའྱི་བཙུན་པ་
སླྱོབ་དཔྱོན་ཡྱོན་ཏན་འྱོད་ཀྱིས་ནྱི། འདུལ་བ་མདྱོ་ར་བ་དང་། ཀར་ཤ་ཏམ་ལ་སྱོགས་པ་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་
མཛད་ཅྱིང་ 
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༼༢༦༧༽ 
མདྱོ་ར་བ་ལ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་བཤད་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཆྱོས་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་གྱིས་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་དང་། 
འགྱེལ་བར་པ་དང་། འགྱེལ་ཆུང་དང་བཞྱི་བྱུང་བར་གགས་ཤྱིང་། གཞན་ཡང་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱི་མདྱོ་ལ་འགྱེལ་པ་
བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བྱུང་བར་གགས། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལ་སླྱོབ་དཔྱོན་དུལ་བ་ལྷའྱི་འགྱེལ་པ་དང་། གཞྱི་དང་། གཞུང་
བླ་མའྱི་དུམ་བུ་ལ་དགྱེ་ལྱེགས་བཤྱེས་གྱེན་གྱི་འགྱེལ་པ་དང་། ཕན་ཚེགས་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསངས་ཀྱི་འགྱེལ་
པ་དང་། ཤཱཀ་འྱོད་ཀྱིས་སུམ་བརྒྱ་པ་ར་འགྱེལ་དང་། དག་བཅྱོམ་པ་ས་གའྱི་ལྷས་མྱེ་ཏྱོག་འཕྱེང་རྒྱུད་ལ་སྱོགས་
པ་མཛད་དྱོ། །དབྱིག་གྱེན་གྱི་སླྱོབ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་བླྱོ་བརན་གྱིས། དབུས་མཐའྱི་འགྱེལ་བཤད་དང་། མཛོད་ཀྱི་
འགྱེལ་པ་གནམ་ལགས་ཐྱོག་གཟྱེར་ལ་སྱོགས་པ་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་། མདྱོ་སྱེ་དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པ་ཐུགས་
ནས་བཏྱོན་པར་གགས། ཡང་དབྱིག་གྱེན་གྱི་སླྱོབ་མ། སླྱོབ་དཔྱོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པྱོས་ཚད་མའྱི་བསྟན་བཅྱོས་
རབ་ཏུ་འབྱེད་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དང་། དྱེ་དག་གྱི་དྱོན་བསྡུས་པ་ཚད་མའྱི་མདྱོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ར་འགྱེལ་
དང་། མཛོད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་གནད་ཀྱི་སྱོན་མ་སྱོགས་བསྟན་བཅྱོས་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་དྱོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་དབང་
ཕྱུག་སྱེས་ཀང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་འགྱེལ་པ་མཛད་པར་གགས་སྱོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་དཔལ་ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པས་
ཚད་མའྱི་བསྟན་བཅྱོས་སྱེ་བདུན་མཛད་ཅྱིང་། ཕྱོགས་གང་ཡབ་སས་ཀྱིས་གཞུང་ལུགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་
སུན་ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཚད་མ་སྱེ་བདུན་ལ་ཡང་། ལྷ་ཤཱཀ་གྱིས་དང་། རྒྱན་དང་། ཆྱོས་མཆྱོག་དང་། ྱི་མ་སྦས་
པ་དང་། རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་འགྱེལ་བྱེད་མང་དུ་བྱུང་ངྱོ་། ། 
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༼༢༦༨༽ 
དབྱིག་གྱེན་གྱི་སླྱོབ་མ་འཕགས་པ་གྱོལ་སྱེས་ྱི་ཁྱི་སང་བ་མཛད། དབྱིག་གྱེན་གྱི་སླྱོབ་མ་བཞྱི་པྱོ་འདྱི་ལ་
རང་ལས་མཁས་པའྱི་སླྱོབ་མ་ཞྱེས་གགས་ཀང་ཤྱེས་བྱེད་མྱི་སང་ངྱོ་། །འཕགས་གྱོལ་གྱི་སླྱོབ་མ། བཙུན་པ་གྱོལ་
སྱེས་ྱི་ཁྱི་རྣམ་འགྱེལ་མཛད་དྱོ། །དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་མཁན་པྱོ་ཡང་དག་རྣམ་སང་མཛད་ཡྱིན། དྱེ་ནྱི་མཁན་པྱོ་ཞྱི་བ་
འཚོ་དང་དྱོན་གཅྱིག་གམ་ཡང་ཟྱེར། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པྱོས། མདྱོ་དང་རྒྱན་སྦྱར་བའྱི་
འགྱེལ་པ་བཞྱི་ཙམ་མཛད་དྱོ། །ཡང་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་དཔལ་ལྡན་ཆྱོས་སྱོང་ཡྱིན་པར་གགས་ལ། དྱེས་
རྣམ་རྱིག་གྲུབ་པ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་གྲུབ་པ་བརྱེས་ལ་ཤྱིང་ར་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་ཀང་
གགས་སྱོ། །གྱིས་པ། བྱོད་དུ་བསྟན་པའྱི་བྱི་དྱོར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ལ། ལྱོ་ཆྱེན་དཔྱོན་སླྱོབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་བྱི་
དྱོར་མཛད་ཚུལ། འགྱོས་ལྱོ་ཙཱ་བས་བྱི་དྱོར་མཛད་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ལྱོ་ཆྱེན་གྱིས་མཛད་ཚུལ་དང་། ཕྱོ་
བྲང་ཞྱི་བ་འྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་ལྱོ་ྱིས་སྟྱོང་ཙམ་སྱོང་བའྱི་
ཕྱི་ནས་བྱོད་གངས་རྱིའྱི་ཁྱོད་འདྱི་རུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྱེ་སྱོད་གསུམ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་
ལྱོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་བསྒྱུར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་བྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ལ་སྔ་བ་གའ་ཁྱི་བཙན་པྱོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་
ནས་གནམ་གྱི་ཁྱི་བདུན། སའྱི་ལྱེགས་དྲུག བར་གྱི་ལྡྱེ་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པ་རྒྱལ་རབས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཙམ་
སྱོང་བ་ན་ལྷ་ཐྱོ་ཐྱོ་རྱི་སན་ཤལ་བྱུང་ལ། དྱེ་ཕྱོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སང་ན་བཞུགས་པ་ན། མདྱོ་སྱེ་ཟ་མ་ཏྱོག་བཀྱོད་པ་
དང་། སྤང་སྱོང་ཕག་རྒྱ་པ་དང་། གསྱེར་གྱི་མཆྱོད་རྱེན་གཅྱིག་རྣམས་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་ལ།  
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༼༢༦༩༽ 
དྱེའྱི་དྱོན་མ་ཤྱེས་ཀང་དམ་པའྱི་ཆྱོས་འབྱུང་བའྱི་སྔ་ལྟས་ཡྱིན་པས་དམ་པ་ཆྱོས་ཀྱི་དབུ་བརྱེས་ཞྱེས་ཟྱེར། འདྱི་
ལ་མཁན་ཆྱེན་གཞྱོན་ནུ་དཔལ་བ་ན་རྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་པཎྜྱི་ཏ་བླྱོ་སྱེམས་འཚོ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་ཆྱོས་
དྱེ་དག་བསམས་བྱོན་པ་ཡྱིན་ལ་བླྱོ་སྱེམས་འཚོ་ནྱི་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་དྱོན་གཅྱིག་གྱོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་རྒྱལ་
རབས་ལྔ་ཙམ་ན་ས་མྱོ་གང་གྱི་ལྱོ་ལ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྱོང་བཙན་སམ་པྱོ་འཁྲུངས། དྱེས་ལྷ་སའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞྱེངས་པ་དང་། དགྱེ་བ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་འཆའ་བ་སྱོགས་མཛད། སབས་དྱེར་འཇམ་དབངས་
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཐྱོན་མྱིས་རྒྱ་གར་ནས་ཆྱོས་བསྒྱུར་བ་དང་། བྱོད་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་རྱོམ་པ་སྱོགས་མཛད་དྱོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་
རབས་ལྔ་ཙམ་ན། འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྱི་སྱོང་ལྡྱེའུ་བཙན་འཁྲུངས། དྱེས་མཁན་ཆྱེན་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་སླྱོབ་
དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྱོགས་གདན་དྲངས་ནས། དཔལ་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་
བཞྱེངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྱེ་བཙུགས་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་བཅྱོས་རྣམ་དག་མང་པྱོ་
བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་གྲྭ་དང་སྱོམ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ལ་སྱོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་
མཛད་དྱོ། །དྱེའྱི་སས་སད་ན་ལྱེགས་མཇྱིང་ཡྱོན་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་སས་མངའ་བདག་ཁྱི་རལ་པ་ཅན་ནྱི། སྱོང་བཙན་
སམ་པྱོ་འཁྲུངས་ནས་ལྱོ་ྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྱོང་བ་ན་མྱེ་ཕྱོ་ཁྱྱི་ལ་འཁྲུངས་ལ། དྱེས་འུ་ཤང་ཇྱོའ་ིགཙུག་ལག་
ཁང་བཞྱེངས་པ་དང་། སྔར་ 
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༼༢༧༠༽ 
བསྒྱུར་བའྱི་ཆྱོས་རྣམས་སད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་སྱི་བྱོར་
བླངས་ནས་འབངས་མྱི་ཁྱྱིམ་བདུན་བདུན་འབུལ་བ་སྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་ཆྱེར་མཛད་དྱེ། 
མྱེ་ཕྱོ་འབྲུག་གྱི་ལྱོ་ལ་གཤྱེགས། དྱེ་ནྱི་ཕག་ན་རྱོ་རྱེའྱི་སྤྲུལ་པར་གགས་སྱོ། །དྱེ་གཤྱེགས་པའྱི་ལྱོ་དྱེ་ྱིད་ལ། 
དྱེའྱི་གཅྱེན་པྱོ་གང་དར་མ་རྒྱལ་སར་བཏྱོན། དྱེས་ས་མྱོ་ལུག་གྱི་བར་ལྱོ་བཞྱི་རྒྱལ་པྱོ་བས། ལགས་ཕྱོ་སྱེའུའྱི་
ལྱོ་ལ་དྱེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ཏྱེ་ཆྱོས་ཁྱིམས་ལ་སྱོན་བཀལ། པཎྜྱི་ཏ་རྣམས་སླར་རྒྱ་གར་དུ་
བརྫངས། ས་ཅྱོག་ལ་སྱོགས་པའྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་རྣམས་བསྟན་པ་ནུབ་པའྱི་མ་ངན་གྱིས་གྱོངས་སྱོ། །ལྱོ་དྱེ་ྱིད་ལ་
རྒྱལ་པྱོ་དྱེ་ཡང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྱོ་རྱེས་བཀྲྱོངས་ནས་ཁམས་སུ་བྲྱོས་སྱོ། །དྱེ་ནས་ལྱོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་
དབུས་གཙང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་གགས། སབས་དྱེར་རྒྱལ་པྱོ་དྱེའྱི་སས་ཡུམ་བརན་
དང་། འྱོད་སྲུངས་གྱིས་བྱུང་ལ། དྱེ་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ལ་མ་འཆམ་པར་ཡུམ་བརན་གྱིས་དབུ་རུ་དང་། འྱོད་
སྲུངས་ཀྱིས་གཡྱོ་རུ་བཟུང་ནས་འཁྲུག་པ་བས་པས་རྒྱལ་ཁྱིམས་ཀང་བཤྱིག་གྱོ །རྒྱལ་པྱོས་བསྟན་པ་བསྣུབས་
པའྱི་སབས་དྱེར། གཙང་དགྱེ་བ་རབ་གསལ་དང་། གཡྱོ་དགྱེ་འབྱུང་དང་། དམར་ཤཱཀ་མུ་ནྱི་གསུམ་གྱིས་དཔྱེ་
ཆ་དྲྱེལ་ཁལ་གཅྱིག་བཀལ་ནས་ཁམས་སུ་བྱོན། དྱེ་ལ་བྱོན་པྱོའ་ིབུ་མུ་སུ་གསལ་འབར་ཞྱེས་པ་ཤྱེས་རབ་ཅན་
གཅྱིག་དད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཚན་དགྱེ་བ་རབ་གསལ་དུ་བཏགས་སྱོ། །ཕྱིས་ཐུགས་རབ་ཆྱེ་བས་
དགྱོངས་པ་རབ་གསལ་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །དྱེ་ནས་སྔར་གྱི་ 
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༼༢༧༡༽ 
མཁན་སླྱོབ་དང་། དམར་གྱིས་གསང་སྟྱོན་མཛད། རྒྱ་ནག་གྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྱིས་ཀྱིས་ཁ་སྱོང་བས་ཏྱེ་བསྱེན་པར་
རྫྱོགས་སྱོ། །སབས་དྱེར་དབུས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མདྱོ་སད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ཡྱོད་པའྱི་གཏམ་ཐྱོས་ཏྱེ། ཀླུ་མྱེས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱེས་རབ། འབྲྱིང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱོན་ཏན། སྦ་ཚུལ་ཁྱིམས་བླྱོ་གྱོས། 
རག་ཤྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འབྱུང་གནས། སུམ་པ་ཡྱེ་།ཤྱེས་བླྱོ་གྱོས་ཏྱེ་དབུས་པ་མྱི་ལྔ་མདྱོ་སད་དུ་སྱོམ་པ་ལྱེན་པ་ལ་
བཏང་ངྱོ་། །དྱེའྱི་གཏམ་གཙང་གྱི་བཙན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གསན་ནས། ལྱོ་སྟྱོན་རྱོ་རྱེ་དབང་ཕྱུག ཚོང་བཙུན་
ཤྱེས་རབ་སྱེང་གྱེ མངའ་རྱིས་འྱོ་བརྒྱད་སྤུན་གྱིས། བྱོ་དྱོང་པ་ཨུ་པ་དྱེ་བ་ཀ་ར་དང་ལྔ་པྱོ་ཡང་ཁམས་སུ་
བཏང་། དྱེའྱི་ཚེ་བླ་ཆྱེན་གྱིས་མཁན་པྱོ་དང་། གཙང་གྱིས་ལས་སླྱོབ། གཡྱོས་གསང་སྟྱོན། དམར་དང་ཧྭ་ཤང་
སྱོགས་ཀྱིས་ཁ་སྱོང་བས་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་ཆྱིག་རྫྱོགས་བས་སྱོ། །དྱེ་དག་དབུས་གཙང་དུ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་དར་
ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་ལ། དྱེ་ཡང་ཀླུ་མྱེས་ཀྱི་སླྱོབ་མ་གཟུགས་རྱོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་ལ་འཇྱིམ་པ་
ཤྱེས་རབ་འྱོད་ལ་སྱོགས་པ་བུ་ཆྱེན་བཞྱི་བྱུང་བར་གགས། གཟུས་བུ་ཆྱེན་དྱེ་དག་གྱི་སླྱོབ་མ་སྱོག་ཚུལ་ཁྱིམས་
བླ་མ། ང་མཚམས་པ་རྱིན་ཆྱེན་བླ་མ། འདམ་ཀྱོ་ཁྱྱིམ་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་བླ་མ་སྟྱེ་གསུམ་བྱུང་བ་དྱེ་ལ་རྒྱའྱི་བླ་མ་རྣམ་
གསུམ་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །དྱེ་དག་ལ་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལྱེགས་པར་
གསན་ཞྱིང་མཁས་པར་བས་ནས། དགུང་ལྱོ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ར་ལྔའྱི་བར་བཤད་པ་མཛད་པས། 
སྔ་ཚར་གྱི་བུ་ཆྱེན་ཀ་བ་བཞྱི། གདུང་མ་བཅུ། དྲལ་མ་སྟྱོང་ལ་སྱོགས་པ་བྱུང་བར་གགས་ཤྱིང་།  
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༼༢༧༢༽ 
དྱེ་དག་གྱིས་བྱོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗྱོངས་སུ་འདུལ་བའྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །དམ་པའྱི་ཆྱོས་
མངྱོན་པ་གྱོང་མའྱི་བཤད་ན་ནྱི། པཎྜྱི་ཏ་ཛི་ན་མྱི་ཏ་ལ་ས་ཅྱོག་ཞང་གསུམ་གྱིས་གསན། དྱེ་དག་ལ་ས་རྣམ་ཟླ་
བའྱི་རྱོ་རྱེས་གསན། དྱེ་ལ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྱོ་རྱེས་གསན། དྱེས་ཁམས་སུ་བྱོན་ནས། སྦས་རྒྱལ་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་
ལ་བཤད། དྱེས་ཅྱོག་ཀླུ་མཆྱོག་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་གསུངས། དྱེ་ལ་སྱེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་གཞྱོན་ནུ་ཞྱེས་པས་གསན་
ཞྱིང་། དྱེ་ལ་འགར་མྱི་ཡྱོན་ཏན་གཡུང་དྲུང་དང་། ཁུ་སྟྱོན་བརྱོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གྱིས་གསན། དྱེ་དག་ལ་ར་ཁྱི་
བཟང་འབར་དང་། སྦྲང་ཏྱི་དར་མ་སྱིང་པྱོ་དང་། ཀྱོ་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གསན། སྦྲང་ཏྱིས་རྱོང་ངུར་སྨྲྱིག་
ཏུ་བཤད་པ་མཛད་པས་གྲྭ་པ་སུམ་སྟྱོང་རྱེ་འདུས་ལ། རྱོག་ལྱོ་ལ་འགན་བཟྱོད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། ས་ས་
པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་སྱོགས་པའྱི་སླྱོབ་མ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ངྱོ་། །ཆྱོས་མངྱོན་པ་འྱོག་མ་ནྱི། ས་བ་དཔལ་
བརྱེགས་ཀྱི་དུས་སུ་འགྱུར་ཡང་བཤད་ན་ཆྱེར་མ་བྱུང་ཞྱིང་། ཕྱིས་པཎྜྱི་ཏ་སྨྲྱྀ་ཏྱིས་ཁམས་ཀྱི་ལྡན་མ་གྱེང་ཐང་
དུ་བཤད་པ་མཛད་ཅྱིང་འགྱུར་བཅྱོས་མཛད་པས་དྱེ་ནས་བཤད་པ་དར་རྱོ། །ཕྱིས་སར་ཐང་དུ་བཤད་པ་དར་པྱོ་
བྱུང་ཞྱིང་། དབུས་ཀྱི་གྱོ་ས་དང་། སྱོར་མྱོ་ལུང་གྱིས་སུ་ཡང་འདུལ་མཛོད་གྱིས་སྦྲྱེལ་བའྱི་བཤད་པ་དར་
རྱོ། །སྱེ་བཙུན་གྱི་སླྱོབ་མ་རྱོག་ལྱེགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས། སྱེ་བཙུན་དང་ཇྱོ་བྱོ་གྱིས་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་
གསན། དྱེས་རང་གྱི་དབྱོན་པྱོ་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་བཤད་ཅྱིང་། ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོས་དབུ་མ་ར་བ་དང་། དབུ་མ་
རྒྱན་ 
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༼༢༧༣༽ 
ཤྱེས་རབ་སྱོན་མ་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་སང་བདྱེན་གསུམ་གྱི་བསྡུས་དྱོན་ཊྱི་ཀ་སྱོགས་མཛད་ནས། ཐུགས་སས་
རྣམས་ལ་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དྱེ་ཕྱྭ་གཙང་དན་གསུམ་གྱི་དུས་ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་རྱོ། །དབུ་མ་
ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ནྱི། པ་ཚབ་ྱི་མ་གགས་ཀྱིས་ཁ་ཆྱེར་ལྱོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྦྱངས་པ་མཛད་ནས། 
ཚིག་གསལ་དང་འཇུག་པ་ར་འགྱེལ་རྣམས་བསྒྱུར་ཏྱེ། ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་སྱོགས་སུ་བཤད་པ་བས་པས་
འཕྱིན་ལས་ཆྱེན་པྱོ་བྱུང་སྟྱེ། སླྱོབ་མའྱི་གཙོ་བྱོ་ར་བ་བང་ཆུབ་བརྱོན་འགྲུས། གཙང་པ་སར་སྦྱོས། གཙང་ནག་
པ་བརྱོན་འགྲུས་སྱེང་གྱེ ཞང་ཐང་གསག་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས་དང་བཞྱི་ལ་པ་ཚབ་བུ་བཞྱིར་གགས་པ་
རྣམས་བྱུང་ལ། ཐང་གསག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ནྱི་དྱེང་སང་གྱི་བར་དུ་བྱུང་ངྱོ་། །སྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་ན་བྱུང་
ཚུལ་ནྱི། ཇྱོ་བྱོ་དང་སྱེ་བཙུན་ལས་བསླབ་བཏུས་དང་སྱོད་འཇུག་ལ་སྱོགས་པ་གསན་ནས། བང་རྭ་སྦྲྱེང་དུ་སྐུ་
མཆྱེད་གསུམ་ལ་གསུངས་ལ་དྱེ་དག་གྱིས་ཐུགས་མས་སུ་བཞྱེས་ཤྱིང་། ཁྱད་པར་པུ་ཏྱོ་བ་ཆྱེན་པྱོས་བཀའ་
གདམས་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གགས་པའྱི་བཤད་ན་དར་བར་མཛད། ཕྱིས་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོས་ཀང་སྱོད་འཇུག་ལ་
འགྱུར་བཅྱོས་དང་། ཊྱི་ཀ་དང་བཤད་པ་མཛད་པས་བཀའ་གདམས་པའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཕྱེལ་
ལྱོ། །ཚད་མ་དང་བམས་ཆྱོས་ལྔའྱི་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། ཇྱོ་བྱོ་ཤྱིང་ཕྱོ་ར་ལ་དགའ་ལྡན་དུ་གཤྱེགས་ནས་ལྱོ་དྲུག་པ་ས་
མྱོ་ཕག་ལ་རྱོག་ལྱེགས་ཤྱེས་གསང་ཕུ་ནྱེའུ་ཐྱོག་བཏབ། ལྱོ་དྱེ་ྱིད་ལ་རྱོག་ལྱོ་ཆྱེན་པྱོ་འཁྲུངས། དྱེས་རྒྱ་གར་
ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་དུ་ལྱོ་བཅུ་བདུན་སྦྱངས་པ་མཛད་ནས་ཆུ་ཕྱོ་སྱེའུའྱི་ལྱོ་ལ་བྱོད་དུ་ཕྱེབས། དྱེ་ནས་ལྱོ་བཅུ་
བདུན་གྱི་ 
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༼༢༧༤༽ 
བར་དུ་བསྟན་པ་དང་སྱེམས་ཅན་གྱི་དྱོན་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཛད། གྲྭ་པ་ཁྱི་ཚོ་གསུམ་ལ་སྱོགས་པ་བྱུང་བར་བཤད་
ཅྱིང་། དྱེའྱི་སླྱོབ་མའྱི་གཙོ་བྱོ་ནྱི་བཞྱི་སྟྱེ། སྐུའྱི་གདན་ས་འཛིན་པ་ཞང་ཚེ་སྤྱོང་བ་ཆྱོས་ཀྱི་བླ་མ། གསུང་གྱི་བསྟན་
པ་རྫྱོགས་པར་འཛིན་པ་གྱོ་ལུང་པ་བླྱོ་གྱོས་འབྱུང་གནས། ཡུམ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བཤད་སྱོལ་
འཛིན་པ་འབྲྱི་ཆྱེན་པྱོ་ཤྱེས་རབ་འབར། དབུ་ཚད་ཀྱི་བཤད་སྱོལ་འཛིན་པ་ཁྱུང་རྱིན་ཆྱེན་གགས་རྣམས་ཡྱིན་
ནྱོ། །ཁྱུང་གྱི་སླྱོབ་མ་སྟྱོད་ལུང་རྒྱ་དམར་བ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཕྱྭ་པ་ཆྱོས་ཀྱི་སྱེང་གྱེ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་
ལ་དཔྱེ་འགྱེམས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ལྔ་སྟྱོང་ཙམ་བྱུང་བར་གགས། དྱེའྱི་ནང་ནས་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་གྲུབ་ཐྱོབ་མྱི་གསུམ། 
ཇྱོ་སས་མྱི་བཞྱི། ཤྱེས་རབ་ཅན་མྱི་གསུམ། སྱེང་ཆྱེན་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པ་བྱུང་། འབྲྱི་ཆྱེན་པྱོས་ནྱི་གནས་རྱིང་
དུ་བཤད་ན་མཛད་ཅྱིང་། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་ཨར་བང་ཆུབ་ཡྱེ་ཤྱེས། དྱེས་གནམ་རྱེ་ལྡྱེང་དང་། གཞུའྱི་ཀུན་དགའ་ར་
བ་སྱོགས་སུ་བཤད་ན་མཛད་ཅྱིང་། ཕར་ཕྱིན་གྱི་དཔྱེ་འགྱེམས་སྟྱོང་རྭ་ཅན་ཙམ་བྱུང་བར་གགས། དྱེའྱི་སླྱོབ་
མ་གཞྱོན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྱོགས་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །འྱོན་ཀང་རྣམ་འགྱེལ་གྱི་བཤད་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ནྱི་
ཆྱོས་རྱེ་པཎྜྱི་ཏ་ཁྱོ་ནའྱི་ཕག་རྱེས་ཡྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་རྒྱལ་པྱོ་གང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའྱི་རྱེས་སུ་
སྔགས་ལ་བརྱེན་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་འཕྱེལ་ཏྱེ། འདྱི་ལྟར་ཁྱྱིམ་པའྱི་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་དག་གྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་གསང་སྟྱེ་མས་སུ་བླངས་པས་རྒྱལ་པྱོས་ངྱོ་མ་ཤྱེས་པས་ཆད་པ་མ་ཕྱོག རྒྱལ་པྱོ་ཤྱི་ནས་རང་རང་གྱི་བུ་
དང་སླྱོབ་མ་དག་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ་ལས་རྱིམ་གྱིས་འཆྱོལ་ནས། རང་གྱིས་ 
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༼༢༧༥༽ 
བརམས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་སྱོགས་ལ་བརྫུན་གྱི་གྱེང་གཞྱི་སྱོགས་སྦྱར་ནས་རྒྱུད་དུ་མྱིང་བཏགས་པ་དུ་
མ་བརམས་ཤྱིང་། འདུལ་བའྱི་བསྟན་པ་མྱེད་པའྱི་སྟྱོབས་ཀྱིས་སྦྱྱོར་སྱོལ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པར་བཟུང་ནས་མྱི་དགྱེ་བ་
བཅུ་ལ་འཇྱོལ་ྱོག་ཏུ་ལྱོངས་སྱོད་པར་གྱུར་ཏྱོ། །འྱོན་ཀང་རྒྱུད་བརྫུས་མ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱལ་པྱོས་བསྟན་པ་མ་
བསྣུབས་གྱོང་དུ་ཡང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ར་ཨཱ་ཙརྻ་རྱིན་ཆྱེན་མཆྱོག་གྱིས་གསང་བ་སྱིང་པྱོའ་ིརྒྱུད་
བརམས་པ་བཞྱིན་ནྱོ། །འདྱིར། དྱེ་རྱེས་ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་འཕྱེལ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྱི། སྦྱྱོར་སྱོལ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ་བཟུང་ནས་དྱེའྱི་ལག་ལྱེན་བས་པ་དྱེ་ལ་འཆད་དགྱོས་ལ། དྱེའྱི་ཚེ་མངའ་བདག་ཁྱོ་རྱེ་ཞྱེས་པ་འཁྱོར་བ་ལ་སྱོ་
བ་སྱེས་ནས་རྒྱལ་སྱིད་གཅུང་པྱོ་ལ་གཏད། དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་རྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་མཚན་ལྷ་བླ་མ་ཡྱེ་
ཤྱེས་འྱོད་ཅྱེས་བ་བར་གགས་ལ། ཆྱོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་དྱེས་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཐྱེག་པ་མཐའ་དག་གཟྱིགས་པས། 
སྔགས་དང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གྱིས་ཀང་འགལ་བར་གཟྱིགས་ནས་ཐྱེ་ཚོམ་སྱེས་ཏྱེ། སྱེས་བུ་མཆྱོག་རྱིན་ཆྱེན་
བཟང་པྱོ་ལ་སྱོགས་ཁྱྱེའུ་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ཁ་ཆྱེར་བརྫངས་པས་བཅུ་དགུ་ཚད་པས་ཤྱི་ནས། ལྱོ་ཆྱེན་དང་ལྱོ་ཆུང་
ལྱེགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ་གྱིས་སླར་འཁྱོར་རྱོ། །ལྱོ་ཙཱ་བ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ་ནྱི་ངྱེས་པར་འཇམ་པའྱི་དབངས་
ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གསང་འདུས་འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེའྱི་དབང་ལན་སུམ་ཅུ་སྱོ་བདུན་ཞུས་པས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མྱེ་ཏྱོག་འཇམ་པའྱི་རྱོ་རྱེ་ལ་བབས་སྱོ་ཞྱེས་གགས་སྱོ། །དྱེ་ལྟ་བུའྱི་མཁས་པ་དྱེ་ཡྱིས་ཁ་ཆྱེའྱི་པཎྜྱི་
ཏ་ཤདྡྷ་ཀཱ་ར་ཝར་བསྟྱེན་ནས་གསང་འདུས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ཀྱི་ཆྱོས་སྱོར་མ་ལུས་པ་དང་།  
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༼༢༧༦༽ 
གཞན་ཡང་རྱིམ་པ་ལྔ་ལ་སྱོགས་པ་འཕགས་སྱོར་རྣམས་དང་། དྱེ་ྱིད་འདུས་པའྱི་ར་བ་དང་། དཀྱིལ་ཆྱོག་རྱོ་རྱེ་
འབྱུང་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། གཙུག་དགུ །དཔལ་མཆྱོག་དང་པྱོའ་ིརྒྱུད་འགྱེལ་པ་དང་བཅས་པ་
དང་། ཀུན་སྱིང་གྱིས་མཛད་པའྱི་འགྱེལ་པ་དང་། བླ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུད་འགྱེལ་མང་པྱོ་བསྒྱུར་ཞྱིང་། ཁྱད་པར་ཡྱོ་
གའྱི་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་དྱོ། །གཞན་ཡང་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལ་སྱོགས་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད། སན་
དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། བརྒྱད་སྟྱོང་འགྱེལ་ཆྱེན་ལ་སྱོགས་པ་སྔྱོན་བྱོད་ན་མྱེད་པའྱི་ཆྱོས་རྣམས་ཕལ་
ཆྱེར་བསྒྱུར་ཞྱིང་། སྔྱོན་བསྒྱུར་ཟྱིན་པའྱི་བརྒྱད་སྟྱོང་པ་དང་སྱོད་འཇུག་སྱོགས་ཀང་ཞུས་ཤྱིང་དག་པར་མཛད་
དྱོ། །དྱེ་ལ་སླྱོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་སས་གཙོ་བྱོ་བཞྱི་སྟྱེ། ལྱོ་ཆུང་ལྱེགས་པའྱི་ཤྱེས་རབ། གུར་ཤྱིང་
བརྱོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། སྱི་ནྱོར་ཛྙཱ་ན། སྐྲ་འབག་གཞྱོན་ཤྱེའྱོ། །དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེས་ཆྱོས་དང་
ཆྱོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་ནས། སྦྱྱོར་སྱོལ་ལ་སྱོགས་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་
ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་མཛད་དྱོ། །སྐུ་ཚེའྱི་མཐར་ཐྱོ་གྱིང་གསྱེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྱོ་བཅུ་གྱིས་མཛད་དྱེ། སྱོ་
རྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་མའྱི་ཡ་ཐྱེམ་ལ་ཟངས་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་དང་། བར་མ་ལ་དངུལ་གྱི་ཡྱི་གྱེ་དང་། ཐ་མ་ལ་གསྱེར་གྱི་
ཡྱི་གྱེ་བྲྱིས་ནས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མྱི་དགྱེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་དང་། ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའྱི་རྱོག་པ་སྱེས་ན་རྱོ་
རྱེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགྱོ་བྱོ་ཁྱོས་ཤྱིག ཅྱེས་པ་ 
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༼༢༧༧༽ 
བྲྱིས་ནས་བསྒྲུབས་པས་ལྱོ་དྲུག་ན་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། རྱིམ་གྱིས་བདྱེ་མཆྱོག་ལ་སྱོགས་
པ་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་ཞལ་གཟྱིགས། ྱེ་རྒྱུའྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་དྱེ་མཁའ་སྱོད་དུ་གཤྱེགས་
སྱོ། །གྱིས་པ། ཕྱོ་བྲང་ཞྱི་བ་འྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ལྱོ་ཆྱེན་དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་ལྷ་བླ་མ་ཞྱི་བ་འྱོད་ཅྱེས་
བ་བ་དྱེས་ཀང་དཔལ་མཆྱོག་དང་པྱོའ་ིཧྱོར་ཁྱོང་གསན་པ་དང་། ཚད་མའྱི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྱིད་ར་འགྱེལ་ལ་སྱོགས་པ་
བསྒྱུར་ཞྱིང་། སྔགས་ལྱོག་སུན་འབྱིན་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་ཅྱེས་ཟྱེར། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་སྔགས་པ་
རྣམས་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱུད་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པས། ད་ཕྱིན་ཆད་དྱེ་ཚད་མར་མ་བྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་བཀའ་
ཤྱོག་བརྫངས་སྱོ། །ཡང་ལྷ་བླ་མས་པཎྜྱི་ཏ་ཕལ་རྣམ་གསུམ་སན་དྲངས་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་བའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་དགྱེ་
སླྱོང་གྱི་སྱོམ་པ་བླངས། བལ་པྱོ་འདུལ་འཛིན་ལ་ལག་ལྱེན་ཞུས་ཤྱིང་། དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་དཔལ་འབྱོར་ཤྱེས་རབ་དང་། 
ཞྱིང་མྱོ་ཆྱེ་བ་བང་ཆུབ་སྱེང་གྱེ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བརྒྱུད་དྱེ་སྟྱོད་འདུལ་བའྱི་བཤད་པ་དར་རྱོ། །ཡང་ལྷ་བཙུན་བང་
ཆུབ་འྱོད་ཀྱི་རྱིང་ལ། ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བ་ཕྱོ་ར་མངགས་ཏྱེ། ཇྱོ་བྱོ་རྱེ་ལྷ་གཅྱིག་བྱོད་དུ་གདན་དྲངས། 
ཇྱོ་བྱོ་ཆུ་ཕྱོ་རའྱི་ལྱོར་མངའ་རྱིས་སུ་ཕྱེབས། མངའ་རྱིས་སུ་ལྱོ་གསུམ་བཞུགས་ཤྱིང་གསུང་རབ་མང་པྱོའ་ི
འགྱུར་མཛད། མངའ་རྱིས་སུ་དྱེའྱི་སླྱོབ་མ་ལྷ་བཙུན་བང་ཆུབ་འྱོད། ལྱོ་ཙཱ་བ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོ། ར་དགྱེ་བླྱོ། 
གནས་བརན་སྱེར་པྱོ། གྱོ་བྱོའ་ིཡུལ་དུ་སྟྱོན་པ་ཡང་རབ་ལ་སྱོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་ངྱོ་། །དྱེ་དག་ཏུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ཀྱི་ཆྱོས་གཙོ་བྱོར་གསུངས་པས། བླ་མ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་པ་ 
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༼༢༧༨༽ 
ཞྱེས་གགས་པ་ལ་ཇྱོ་བྱོ་ཤྱིན་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། དབུས་སུ་ལྱོ་བརྒྱད་བཞུགས་པའྱི་སླྱོབ་མའྱི་གཙོ་བྱོ་
ནྱི། ཁུ་རྱོག་འབྲྱོམ་གསུམ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་ནང་ནས་ཀང་དགྱེ་བཤྱེས་སྟྱོན་པ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་ནྱི་དུས་གསུམ་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤྱིང་ར་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱོལ་འབྱེད་བམས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་སྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་
གདམས་པ་འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་བསམ་པ་སྱོགས་ཀྱིས་འཁྱོར་བ་ལས་རྱིམ་གྱིས་བླྱོ་ལྱོག་ཅྱིང་། བམས་པ་དང་
སྱིང་རྱེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བླྱོ་སྦྱངས་ཏྱེ་སབས་འགྱོ་དང་སྱོན་འཇུག་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་བསླབ་བ་བདག་གཞན་
བརྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ལ་མས་ལྱེན་གྱི་གཙོ་བྱོར་མཛད་པས་ཇྱོ་བྱོའ་ིསླྱོབ་རྒྱུད་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པར་
གགས་སྱོ། །དྱེ་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པ་དང་། གཞུང་པ་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །བླ་
ཆྱེན་འབྲྱོག་མྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། བྲྱི་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་མཁས་པ་སྱོ་དྲུག་ལ་ཐུག ཁྱད་པར་རྱོད་དུས་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ཤཱནྱི་པ་ལ་ཐུག དྱེ་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྱེལ་པ་སྱོར་གསུམ་དང་ཀྱེའྱི་རྱོ་
རྱེའྱི་རྒྱུད་གསུམ་སྱོགས་མང་དུ་གསན། སླྱོབ་དཔྱོན་དཔའ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་ལས་ཀང་ཌོཾ་བྱི་ཧྱེ་རུ་ཀ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་
ལམ་འབྲས་ར་བ་མྱེད་པ་གཅྱིག་གསན་པར་གགས། དྱེས་བྱོད་དུ་པཎྜྱི་ཏ་ག་ཡ་དྷ་ར་སན་དྲངས་ནས་གསྱེར་
སང་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་ཏྱེ་ཀྱེ་རྱོ་རྱེའྱི་རྒྱུད་གསུམ་དང་ཨ་ར་ལྱི་ལ་སྱོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་
མཛད་ཅྱིང་། ལམ་སྱོར་དགུ་ལ་སྱོགས་པའྱི་མན་ངག་གསན་ནས་བཤད་པས་ས་སའྱི་འཁྱོན་དཀྱོན་མཆྱོག་རྒྱལ་
པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་གཞུང་ཚར་བའྱི་སླྱོབ་མ་ལྔ། སྱེ་མཁར་ཆུང་བ་ལ་སྱོགས་པ་གདམས་ངག་ཐྱོབ་པའྱི་སླྱོབ་མ་
གསུམ། དབུས་པ་གྱོད་པྱོ་ཆྱེ་ལ་སྱོགས་པ་གྲུབ་པ་ཐྱོབ་པའྱི་སླྱོབ་མ་བདུན། གཞན་ཡང་མར་པ་ལྱོ་ཙཱ། འཁྱྱིམ་ 
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༼༢༧༩༽ 
ལྱོ་ཙཱ་བ། ཟུར་པྱོ་ཆྱེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་ལ་སྱོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། སྱེ་མཁར་ཆུང་བ་ལ། བླ་མ་ཞང་དགྱོན་
པ་བས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་མན་ངག་གསན། དྱེ་ལ་ཆྱོས་ཀྱི་རྱེ་ས་ས་པ་ཆྱེན་པྱོས་གསན་ཅྱིང་། དྱེ་
ལས་བརྒྱུད་དྱེ། དཔལ་ལྡན་ས་སར་མདྱོ་སྔགས་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་གྱི་བཤད་གྲྭ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆུ་
བྱོའ་ིརྒྱུན་ལྟར་རྱིང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །གྱིས་པ། འགྱོས་ལྱོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཡང་ལྱོ་ཆྱེན་དཔྱོན་
སླྱོབ་དྱེ་དག་འདས་པའྱི་འྱོག་ཏུ་ཡང་ཆྱོས་ལྱོག་འགའ་ཞྱིག་འཕྱེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། འགྱོས་ཁུག་པ་ལྷས་
བཙས་ཞྱེས་བ་བའྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེས་ཀང་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་དུ་ལན་བཅུ་གྱིས་བྱོན། པཎྜྱི་
ཏའྱི་བླ་མ་བདུན་ཅུ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་མཁའ་འགྱོ་མ་གྱིས་ཏྱེ་བདུན་ཅུ་ར་གྱིས་ལ་ཐུག སྱིར་གསུང་རབ་མང་དུ་
གསན་ཞྱིང་། ཁྱད་པར་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་སྱོར་གྱི་བསྟན་པ་བྱོད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད། དྱེས་
ཀང་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྱིན་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་ནས། འགའ་ཞྱིག་ལ་ཆྱོ་ཆྱོས་ཡྱིན་རྱི་ཞྱེས་
མནའ་བསལ་ཏྱེ་ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མྱིན་པ་རྣམ་པར་ཕྱེའྱོ། །དྱེ་དག་འགྱོས་ཀྱི་འབམས་ཡྱིག་ཆྱེ་ཆུང་ལ་སྱོགས་པར་
བལྟ་བར་བའྱི། འདྱིར་ནྱི་ཡྱི་གྱེ་མང་གྱི་དྱོགས་ནས་མ་བྲྱིས་སྱོ། །ཕྱོ་བྲང་ཞྱི་བ་འྱོད་དང་། ལྱོ་ཆྱེན་འགྱོས་ཀྱིས་
སྔགས་ལྱོག་སུན་འབྱིན་ན། བསྟན་བཅྱོས་འདྱིར་ཁུངས་སུ་མཛད་པའྱི་ཕག་ཆྱེན་ཐྱིག་ལྱེ་དང་། རྱི་ལམ་ངྱེས་
བསྟན་ལ་སྱོགས་པ་བརྫུས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེའྱི་སྱོན་མྱེད་དྱེ། འདྱིར་ནྱི་ཆྱོས་ལྱོག་
སུན་འབྱིན་གྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་བཀྱོད་པ་ཡྱིན་གྱི། དྱེ་དག་གྱིས་གང་བཤད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་བྱེད་དགྱོས་པ་
མ་ཡྱིན་ནྱོ། །ཡང་ 
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༼༢༨༠༽ 
འགྱོས་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ལྷྱོ་བྲག་མར་པ་ཆྱོས་ཀྱི་བླྱོ་གྱོས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ་བྱོན། བླ་མ་ནཱ་རྱོ་
དང་མྱཻ་ཏྱི་སྱོགས་བསྟྱེན་ནས། ཀྱེ་རྱོ་རྱེ། མཚན་བརྱོད། མ་ཧཱ་མཱ་ཡ། གསང་འདུས། རྱོ་རྱེ་གདན་བཞྱི། བདྱེ་
མཆྱོག་སྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུད་འགྱེལ་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་བཤད་པ་མཛད་པས། སླྱོབ་མ་གཞུང་
གྱི་རྱོག་སྟྱོན་ཆྱོས་རྱོར། དྱོལ་གྱི་མཚུར་སྟྱོན་དབང་ངྱེ་། གཙང་རྱོང་གྱི་མྱེས་སྟྱོན་ཚོན་པྱོ། གུང་ཐང་གྱི་མྱི་ལ་
རས་པ་དང་བཞྱི་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་ལས་མཆྱེད་པ་ནྱི་གནམ་གྱི་སར་མ་ལས་ཀང་མང་ངྱོ་། །གྱིས་པ། དྱེས་ན་
བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་བརམ་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ལ། དུས་འདྱིར་ཆྱོས་ལྱོག་འཕྱེལ་བའྱི་ཚུལ། དྱེས་བསྟན་པ་ལ་
གནྱོད་པར་བསྟན། དྱེ་སུན་འབྱིན་དགྱོས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། འགྱོས་ལྷས་བཙས་བྱུང་བ་དྱེ་ནས། དྱེའྱི་
སླྱོབ་མ་འཁྱོན་སྟྱོན་དཀྱོན་མཆྱོག་རྒྱལ་པྱོ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་སས་ཆྱོས་རྱེ་ས་ས་པ་ཆྱེན་པྱོ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་
ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཐྱོས་ལ། དྱེའྱི་ཕྱིས་ནས་མྱི་རབས་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཙམ་ནས་གངས་རྱིའྱི་ཁྱོད་འདྱི་
རུ་རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་སྱིན་བྱེད་དབང་གྱི་གྱོ་ཆྱོད་པ་དང་སྱེམས་བསྱེད་རྱི་ལམ་མར་གགས་
པ་དང་། ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྱོམ་པ་ལ་རང་བཟྱོའ་ིདཀྲྱོང་བསྱེད་དང་། དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་དང་། སྱོགས་པས་ཨཱ་ལྱི་
ཀཱ་ལྱིའྱི་དབང་བསྐུར་དང་། བསྔྱོ་བ་ཡྱོད་དགྱེ་མ་ལ་སྱོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཆྱོས་
ལྱོག་དུ་མ་དྱེང་སང་འཕྱེལ་ལྱོ། །འྱོ་ན་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་མ་ཟླྱོག་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། མཁས་པ་རྣམས་འདྱི་ལ་མྱི་
དགྱེས་ཀང་ནག་པྱོའ་ིཕྱོགས་སྟྱོབས་འཕྱེལ་བ་དང་དུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཟླྱོག་ 
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༼༢༨༡༽ 
པར་མྱི་ནུས་སྱོ། །བླུན་པྱོ་སྱེ་སྱོད་ལ་སྦྱངས་པ་ཆུང་བ་རྣམས་འདྱི་འདྲ་སྱོད་པ་བདྱེན་མྱོད་ཀྱི། མཁས་པ་གསུང་
རབ་ཀྱི་དྱོན་ལ་སྦྱངས་པར་རླྱོམ་པ་དུ་མ་ཡང་དཔྱེར་ན་མཚེའུ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་ན་རྱི་བྱོང་དྲུག་འཁྱོད་པ་ལས། 
ཤྱིང་བྱིལ་བའྱི་ཡལ་ག་ཞྱིག་ཆག་ནས་མཚེའུ་དྱེར་ལྷུང་བས་ཆལ་ཞྱེས་པའྱི་ས་བྱུང་བ་ན་མ་བརགས་པར་དྱེ་
དག་བྲྱོས་སྱོ། །དྱེ་ན་འཁྱོད་པའྱི་རྱི་དྭགས་གཞན་གྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འབྲྱོས་དྲྱིས་པས་ཆལ་བྱུང་ཟྱེར་ནས། དྱེ་དག་
གྱིས་ཀང་མ་བརགས་པར་བྲྱོས་པ་བཞྱིན་དུ། ཆྱོས་སུ་གགས་པ་ཙམ་ལ་མ་བརགས་པར་ཆྱོས་བཟང་པྱོ་ཡྱིན་ནྱོ་
ཞྱེས་འདྱི་རྣམས་ལ་སྱོད་དྱོ། །ཚིག་འདྱི་ནྱི་སྤར་བུ་བ་བླྱོ་གྱོས་སྱེང་གྱེ་དང་། བཟད་རྱིངས་ལ་སྱོགས་པ་ལ་
དགྱོངས་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འགའ་ཞྱིག་གསུང་ངྱོ་། །གྱིས་པ། དྱེས་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། འདྱི་
འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་འཕྱེལ་བར་གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་དམ་མྱི་གནྱོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
རྱིགས་པས་དཔྱྱོད་ལ་སྨྲྱོས་ཤྱིག དྱེ་ལྟར་དཔྱད་པ་ན་གལ་ཏྱེ་འདྱི་འདྲའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ལ་མྱི་གནྱོད་ན། མུ་སྟྱེགས་དང་ན་ཐྱོས་སྱོགས་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་གྱིས་ཀང་བསྟན་པ་ལ་ཅྱི་སྟྱེ་
གནྱོད། ཆྱོས་ལྱོག་གཞན་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱིས་བས་པ་སྱོགས་ཀྱིས་གནྱོད་ན་འདྱི་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་གནྱོད་དམ་
སྟྱེ་གནྱོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ། དྱེ་སུན་འབྱིན་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་ལ། དྱེ་སུན་འབྱིན་དགྱོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་ཕག་དྱོག་གྱིས་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ། ལུང་རྱིགས་ཤྱེས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སུན་འབྱིན་པར་
གདམས་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་ན་སུན་འབྱིན་དགྱོས་པའྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་དྱོ། ། 
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༼༢༨༢༽ 
དང་པྱོ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་འདྱི་དག་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་ཀང་སུན་འབྱིན་པ་མྱི་འཐད་ན། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་། ན་
ཐྱོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དང་། སྱེམས་ཙམ་པ་སྱོགས་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། བདག་དང་གཟུང་
འཛིན་རྣམ་རྱིག་བདྱེན་པ་སྱོགས་འདྱི་ལའང་ཅྱི་སྟྱེ་སུན་དབྱུང་བར་བ། འདྱི་དག་བསྟན་པ་དང་འགལ་བས་དྱེ་ལ་
གནྱོད་པའྱི་ཕྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཆྱོས་གགས་སྱོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་པར་མཛད་དྱོ་ཞྱེ་ན། བསྟན་པ་
ལ་གནྱོད་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་འདྱི་དག་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ཞྱིག རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞྱེ་ན། རྒྱལ་
བ་ཡྱི་མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། རྱིན་ཆྱེན་ཆྱོས་ཀང་དཀྱོན་ལ་རག་ཏུ་འཚེ་བའང་མང་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱོན་
འདྱི་ལ་སྱེམས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་བྱི་དྱོར་བའྱོ། །གྱིས་པ། རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི། 
གཞན་ཡང་ྱི་མ་གཅྱིག་ལྱོངས་སྱོད་པའྱི་བཟའ་བཏུང་ལའང་འདྱི་བཟང་བས་བླང་བ་དང་། འདྱི་ངན་པས་དྱོར་
བའྱོ་ཞྱེས་རྱོག་དཔྱྱོད་ས་ཚོགས་གཏྱོང་ཞྱིང་གྱོས་དང་མཁར་ལས་དང་རྒྱན་ཆ་ལ་སྱོགས་པའྱི་བ་བ་གང་ལ་ཡང་
ལྱེགས་ྱེས་དང་། རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་། བཟྱོ་བྱོ་མཁས་མྱི་མཁས་ཞྱེས་དྱེ་དག་བླང་དྱོར་གྱི་རྱོག་དཔྱྱོད་ས་ཚོགས་
བྱེད་ཅྱིང་། ར་དང་ནྱོར་བུ་དང་ཞྱིང་ཁང་ལ་སྱོགས་པ་ནྱོར་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ྱོ་ཚོང་ལའང་མཁས་པ་ཀུན་ལ་འདྲྱི་
ཞྱིང་རང་གྱིས་ཀང་བརགས་ནས་དཔྱྱོད་པར་བྱེད་པས། ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ལའང་འདྱི་འདྲའྱི་འབད་པ་བྱེད་
པ་མཐྱོང་ན། སྱེ་བ་གཏན་གྱི་ལྱེགས་ྱེས་དམ་པའྱི་ཆྱོས་མ་ནྱོར་བ་དང་ནྱོར་བ་ལ་རག་ལས་པས། འདྱི་ལ་བླང་
དྱོར་རྱོག་དཔྱྱོད་འབད་ནས་བྱེད་དགྱོས་ཀང་། ཆྱོས་འདྱི་དཔྱེར་ན་ཁྱྱི་གཙང་མྱི་གཙང་གང་ཡང་ཟ་བས་དྱེའྱི་ཟས་
ལ་རྱོག་དཔྱྱོད་མྱི་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ། བཟང་ངན་གང་དུའང་ 
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༼༢༨༣༽ 
མྱི་དཔྱྱོད་པར་གང་ཕད་པ་དྱེ་ལ་གུས་པར་འཛིན་ཞྱིང་། ྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་སྱེལ་མའམ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་གྱེན་
འབྲྱེལ་ལའང་འབད་དྱེ་བརགས་ནས་བཟང་བ་གཅྱིག་ལྱེན་པར་མཐྱོང་ཡང་། དྱེང་ནས་བརམས་ཏྱེ་རྫྱོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་མ་ཐྱོབ་བར་གྱི་ཕན་བདྱེའྱི་དྱོན་བླ་མ་མཆྱོག་ལ་རག་ལས་མྱོད། འྱོན་ཀང་བཟང་ངན་གྱིས་རྱོག་
དཔྱྱོད་མྱི་བྱེད་པར་ཚོང་འདུས་ངན་པ་ནས་ཟྱོང་བཟང་ངན་གདམ་ས་མྱེད་པར་གང་ཕད་པ་ལྱེན་པ་བཞྱིན་དུ་སུ་
ཕད་པ་རྣམས་ལས་ཆྱོས་ཀྱི་འབྲྱེལ་བ་ལྱེན་པ་མཐྱོང་ངྱོ་། །ཀྱེ་མ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་ངྱོ་མཚར་ཆྱེ་སྟྱེ་འབད་
མྱི་དགྱོས་པ་ལ་འབད་པ་བྱེད་ཅྱིང་། འབད་དགྱོས་པའྱི་ཆྱོས་དང་བླ་མ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་རུང་བས་ཚིམ་པར་སང་བའྱི་
ཕྱིར་རྱོ། །གྱིས་པ། དྱེ་སུན་ཕྱུང་པ་ཕག་དྱོག་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་ལ། བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་རྱོམ་པ་པྱོ་ལ་སྱིར་
སང་སྱེམས་དང་ཕག་དྱོག་མྱེད་པའྱི་དམ་བཅའ་བཞག བསྟན་པ་ལ་བྱི་དྱོར་བྱེད་པ་སང་ཤུགས་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བ། རྱེད་བཀུར་གྱི་ཆྱེད་དུ་བརམས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བདག་ནྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་
ཕན་བདྱེ་སྒྲུབ་པའྱི་བམས་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་གང་ཟག་ཀུན་ལ་སང་སྱེམས་ཀྱིས་བདག་མྱི་སྱོད་དྱོ། །བརྒྱ་ལ་གལ་
ཏྱེ་སྱེམས་མམ་པར་མ་བཞག་པས་སྱོད་པ་སྱིད་ན་དྱེའྱི་སྱིག་པ་བཤགས་སྱོ། །གྱིས་པ། བསྟན་པ་ལ་བྱི་དྱོར་
བྱེད་པ་སང་ཤུགས་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྱི། འྱོན་ཀང་འདྱིར་སྨྲས་པ་ནྱི་དམ་ཆྱོས་འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་
རྣམ་དབྱེ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་ནྱི་སྱེ་བ་གཏན་གྱི་གྱོས་ཡྱིན་པས་འདྱིའྱི་ལྱེགས་ྱེས་དཔྱྱོད་པ་ལ་ཞྱེ་སང་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་
སྨྲས་ན་སྨྲ་བ་པྱོ་དྱེ་རང་གྱི་སྱོན་ཡྱིན་ནྱོ། །གཞན་ 
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༼༢༨༤༽ 
དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། དབྱིག་གྱེན་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པྱོ་དང་། ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པ་དང་། ཟླ་བ་གགས་པ། ལྱེགས་
ལྡན་འབྱེད་ལ་སྱོགས་པ་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་རང་སྱེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྱེ་པ་མུ་སྟྱེགས་པས་
བཏགས་པའྱི་ཆྱོས་ལྱོག་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ་དྱེ་ལའང་ཞྱེ་སང་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར་རམ་ཅྱི་སྟྱེ་ཟྱེར་རྱིགས་པར་
ཐལ་ལྱོ། །རྫྱོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཀང་རྱོ་རྱེའྱི་གདན་དུ་བདུད་དང་། མན་ཡྱོད་དུ་ཆྱོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པྱོ་
བསྟན་ནས་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཕག་ན་རྱོ་རྱེས་ཀང་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
བསྟན་ནས་བདུད་དང་དྲག་པྱོ་བཏུལ་བ་དྱེ་ཡང་ཕག་དྱོག་ཅན་ྱིད་དུ་འགྱུར་རམ་ཅྱི། དྱེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་
བླང་དྱོར་གྱི་གནས་ལ་བལྟ་བའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ལྱོང་བའྱི་བླུན་པྱོའ་ིལྱོང་ཁྱིད་ཡྱིན་པས། ཆྱོས་ནྱོར་བ་དང་མ་
ནྱོར་བའྱི་རྣམ་དབྱེ་བསྟན་ནས་སྤང་བླང་བྱེད་པའྱི་ལྱོང་ཁྱིད་ལྱེགས་པར་བས་པ་ལ། ཞྱེ་སང་གྱིས་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་
སྨྲས་ན་ད་སླན་ཆད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་སྟྱེ་བསྲུང་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་ལྱོང་
ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་ལྱོང་བ་ལ་གཡང་ས་དང་ཚེར་མ་ལ་སྱོགས་པ་བཀག་ཅྱིང་། དྱེ་ལས་ལྡྱོག་ནས་ལམ་བཟང་པྱོར་
ཁྱིད་པ་ཡང་ཕག་དྱོག་ཡྱིན་ནམ། ཅྱི་སྟྱེ་དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་འྱོ་ན་ལྱོང་བ་ལམ་དུ་བདྱེ་བར་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་སྟྱེ་ཐབས་མྱེད་
དྱོ། །གཞན་ཡང་སན་པས་ནད་པ་ལ་གནྱོད་པས་ཁ་ཟས་སྤྱོངས་ཤྱིག་ཕན་པ་བསྟྱེན་ཞྱིག ཅྱེས་དྱེ་སད་སྨྲས་པ་ན་
ཡང་ཞྱེ་སང་དང་ཕག་དྱོག་ཏུ་འགྱུར་ན་འྱོ་ན་ནད་པ་ཇྱི་ལྟར་གསྱོ་སྟྱེ་ཐབས་མྱེད་དྱོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཆྱོས་ལྱོག་པ་
དང་མ་ལྱོག་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བས་པ་ལ་ཞྱེ་སང་དང་ཕག་དྱོག་ཡྱིན་ནྱོ་ཟྱེར་ན། འྱོ་ན་འཁྱོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་
སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ 
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༼༢༨༥༽ 
བསལ་ཏྱེ་དྱེ་ལ་ནྱི་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་བླང་དྱོར་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མྱེད་
པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ། རྱེད་བཀུར་གྱི་ཆྱེད་དུ་བརམས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་ལ། འཆད་རྱོད་རྱོམ་གསུམ་
གྱི་ཕན་ཡྱོན་བསྟན། དགག་སྒྲུབ་མ་བས་པར་གཞན་གྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ན་རྱེད་བསྐུར་མང་བར་བསྟན། བསྟན་
པ་ལ་དགྱོངས་ཏྱེ་དགག་སྒྲུབ་བགྱིས་ན་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་
བྱོན་པ་དང་མཁས་པ་རྣམས་སྱེ་སྱོད་ཀྱི་བཤད་པ་བྱེད་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྱིན་པ་དང་། བདུད་ཡྱི་
མུག་པ་དང་། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྱེད་པ་སྟྱེ། རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་སྱི་
ལུགས་ཡྱིན་ཏྱེ། མ་ཁྱོལ་ཏྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་དཔའ་བྱོས་ཀང་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དཔའ་བྱོའ་ིསྱེའྱི་
བསྟྱོད་པ་ལས། འདྱི་སད་གསུངས་ཏྱེ། བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ངྱོ་བཟླྱོག་པའྱི་དཔའ་བྱོ་ཁྱྱོད་ཀྱིས་ཆྱོས་བསྟན་པ་ནྱི་
བདག་མྱེད་པའྱི་སྱེང་གྱེའྱི་ས་བསགས་པས། མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་རྱི་དྭགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དྱེ་མྱི་བཟྱོད་པའྱི་ཕྱིར་
སྐྲག་པར་མཛད་ཅྱིང་། བདུད་སྱིག་ཅན་ནྱི་བདག་གྱི་ཡུལ་སྟྱོང་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་སྱེམས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པར་
མཛད་ལ། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་སྱིད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྱོལ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་དབུགས་
ཀང་འབྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ། དྱེང་སང་བྱོད་འདྱི་ན་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྱོས་བཤད་པ་
ན་ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱེད་ཅྱིང་བདུད་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཡྱི་མུག་པར་འགྱུར་ལ། མཁས་པ་
ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད་པ་འདྱི་འདྲ་བས་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ནུས་ཤྱིང་། འདྱི་ལས་བཟླྱོག་པ་ཆྱོས་ལྱོག་
བསྔགས་པར་བྱེད། བདུད་སྱོ་བ་སྱེད། སྱེས་བུ་ཐ་ཤལ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བར་གྱུར་ན་ 
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༼༢༨༦༽ 
བསྟན་པ་ལ་མྱི་ཕན་གྱི་སྟྱེང་དུ་གནྱོད་པར་ཤྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིག གྱིས་པ་ནྱི། ཕག་དྱོག་དང་ཞྱེ་སང་མ་ཡྱིན་ཡང་
གཞན་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་ལ་སད་པས་མཁས་པར་གགས་ནས་རྱེད་བཀུར་འདྱོད་པའྱི་དྱོན་དུ་འདྱི་བས་སྱོ་སམ་ན་
མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་ཆྱོས་ལྱོག་སྟྱོན་པ་ྱིད་བཟང་བའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལྟར་བདག་གྱིས་ཀང་ཐྱོག་མར་
རྱོ་རྱེ་ཕག་མྱོའ་ིབྱིན་རླབས་ཙམ་རྱེ་བས་པ་ལ་དཀར་པྱོ་ཆྱིག་ཐུབ་བསྟན་ནས་བསྱོམ་དུ་བཅུག་པས་རྱོག་པ་ཅུང་
ཟད་འགགས་པའྱི་མས་སུ་མྱོང་བ་སྱེས་པ་ལ། ཁྱྱོད་ཀྱིས་སྱེམས་ངྱོ་འཕྱོད་དྱོ་ཞྱེས་མཐྱོང་ལམ་དུ་ནྱི་ངྱོ་སད་
ནས་ཁྱྱོད་སངས་རྒྱས་ལ་རྱེ་མ་ཆྱེ། འཁྱོར་བ་ལ་དྱོགས་པ་མ་ཟ་ཞྱེས་རྱོལ་སྒྲུབ་མྱེད་པའྱི་དྱོན་བསྟན་ན་ཚོགས་
པའང་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལས་མང་བ་འདུ་ལ། ནྱོར་གྱི་ལྱོངས་སྱོད་འབུལ་བའང་འདྱི་ལས་མང་བར་འགྱུར། བླུན་པྱོ་
རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་མྱོས་པ་སྱེ་ཞྱིང་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལྱེགས་པར་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་
སྱེ་སྱོད་འཛིན་པར་རླྱོམ་པ་ཡང་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་ལྷག་པར་དད་པར་འགྱུར་བ། བདག་གྱིས་ལྱེགས་པར་གྱོ་མྱོད་ཀྱི། 
འྱོན་ཀང་དྱེ་ལྟར་བར་མྱི་རུང་སྟྱེ། འཁྱོར་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ནྱོར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་བདག་གྱིས་སྱེམས་ཅན་བསྡུས་
པ་མ་ཡྱིན་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། བསྟན་པ་ལ་བསམས་ནས་དགག་སྒྲུབ་བགྱིས་ན་བསྟན་པ་དང་མཇལ་བ་དྱོན་
ཡྱོད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། འྱོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་ཆྱོས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
དྱེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་
བསམས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྱེས་རབས་ལས། ཕན་པར་སྨྲས་ལ་མཆྱོད་པ་བྱེད་པ་ནྱི། །དྱེ་ཡྱི་ཚིག་བཞྱིན་མས་སུ་
ལྱེན་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་ན་ཐྱོས་ 
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༼༢༨༧༽ 
ལ་སྱོགས་པ་ལ་ཡང་ཆྱོས་ལྱོག་ཡྱོད་པ་དྱེ་དག་འདྱིར་སུན་མྱི་འབྱིན་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལའང་རྱོག་གྱེ་
སྱེ་ལྔ་ལ་སྱོགས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་དུ་ཡྱོད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་བདག་ཡྱོད་པར་མཐུན་པ་དང་། ན་ཐྱོས་ལ་བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདྱོ་སྱེ་པ་སྱོགས་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་དྱོན་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་འདྱོད་པ་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱེམས་ཙམ་པ་
འགའ་ཞྱིག་ལའང་དྱོན་སང་གྱི་ཤྱེས་པ་བདྱེན་པར་འདྱོད་པ་སྱོགས་འཁྲུལ་པ་དུ་མ་ཡྱོད་མྱོད་ཀྱི། མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདྱིར་མ་བཤད་དྱོ། །དུས་དྱེང་སང་གངས་རྱིའྱི་ཁྱོད་འདྱི་ན་དངྱོས་པྱོ་
སྟྱོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་འཁྲུལ་
པ་གསར་པ་དུ་མ་བྱུང་ཞྱིང་། ཁྱད་པར་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་པས་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་དང་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀྱི་
དགྱོངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཡྱོད་མྱོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་
གནད་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བས་ཁྱོ་བྱོས་ལྱོགས་སུ་བཤད་པ་ལས་
ཤྱེས་པར་བའྱོ། །འདྱིར་བཤད་པ་ནྱི་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་མ་ཐྱོབ་ཀུན་ལ་བཤད་དུ་རུང་བའྱི་འཁྲུལ་པ་རགས་རྱིམ་
ཅྱི་རྱིགས་པ་གཅྱིག་ཧ་ཅང་འཕྱེལ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པར་མཐྱོང་ནས་དྱེ་དག་ལས་ཆྱེ་ལྱོང་
ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྱོ། །ད་དུང་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྱོན་ཅན་ཀྱེ་རྱོ་རྱེ་བདྱེ་མཆྱོག་སྱོགས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་
གཙོ་བྱོའ་ིཚབ་ཏུ་མྱིའྱི་གཟུགས་བརན་འབྲྱི་བ་སྱོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་སང་ན་ཡང་རྱེ་ཞྱིག་བཞག་སྟྱེ་
གཞུང་མང་དུ་དྱོགས་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། ལུང་རྱིགས་ཤྱེས་པ་གཞན་ལ་ཡང་སུན་འབྱིན་པར་གདམས་པ་ནྱི། 
གལ་ཏྱེ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་གནད་ 
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༼༢༨༨༽ 
ལྱེགས་པར་ཤྱེས་པའྱི་བླྱོ་གྱོས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ན་དྱེ་དག་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་དཔྱྱོད་ལ་སྱོན་ཅན་ཡྱིན་
ན་དགག་པ་དང་། སྱོན་མྱེད་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་པར་གྱིས་ཤྱིག ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཕད་
པར་དཀའ་ཞྱིང་དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་པ་བཅུ་ཐྱོབ་པའང་རྱེད་པར་དཀའ་བས་དྱེ་དྱོན་ཡྱོད་པར་བ་དགྱོས་
པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་དལ་བ་བརྒྱད་ནྱི་མྱི་ཁྱོམ་པ་བརྒྱད་སྤངས་པས་ཏྱེ། དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། དམལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་
འགྱོ་དང་། །ཀླ་ཀླྱོ་ཚེ་རྱིང་ལྷ་དང་ནྱི། །ལྱོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་བ། །ལྐུགས་པ་འདྱི་དག་མྱི་ཁྱོམ་
བརྒྱད། །ཅྱེས་པ་དྱེ་དང་བྲལ་བའྱོ། །འབྱོར་པ་བཅུ་ལ། རང་འབྱོར་ལྔ་ནྱི། མྱི་ྱིད་ཡུལ་དབུས་དབང་པྱོ་
ཚང་། །ལས་མཐའ་མ་ལྱོག་གནས་ལ་དད། །ཅྱེས་པའྱོ། །གཞན་འབྱོར་ལྔ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བྱོན་དང་དྱེས་ཆྱོས་
གསུངས། །བསྟན་པ་གནས་དང་དྱེའྱི་རྱེས་འཇུག །གཞན་ཕྱིར་སྱིང་ནྱི་བརྱེ་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་བས་
ན་དྱེ་ཐྱོབ་ཅྱིང་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྱོན་ཡྱོན་ལྱེགས་པར་རྱོགས་ལ་གཟུ་བྱོར་གནས་
པའྱི་བླྱོ་ཡྱིས་དཔྱད་དྱེ་བླང་དྱོར་བྱོས་ཤྱིག གསུམ་པ། བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་ཤྱེས་པ་དང་ཕག་དྱོག་མ་
ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། མྱི་ཤྱེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན། ཕག་དྱོག་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན། དྱེས་ན་
བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་ྱི་མ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། ཁྱྱེད་རང་གྱིས་གང་ཐྱོས་པ་རྣམས་ཆྱོས་སུ་
བཟུང་ནས་མ་ཐྱོས་པ་རྣམས་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བདག་གྱིས་ས་དང་ཚད་མ་བསླབས་
ཤྱིང་། རྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་གནས་ལ་སྱོགས་པ་ཚིག་གྱི་སྱེབ་སྦྱྱོར་རྣམས་ཀང་ལྱེགས་པར་ཤྱེས། མྱེ་ལྱོང་ལ་
སྱོགས་པའྱི་ཚིག་གྱི་རྒྱན་དང་ 
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༼༢༨༩༽ 
ཨ་མ་ར་ཀྱོ་ཥ་ལ་སྱོགས་པ་མྱིང་གྱི་མངྱོན་བརྱོད་ཕལ་ཆྱེར་གྱོ །འདུལ་བ་དང་ནྱི་ཆྱོས་མངྱོན་པ་དང་ཕ་རྱོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའྱི་སྱེ་སྱོད་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས་ཤྱིང་། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྱོ་དང་དྱེའྱི་འགྱེལ་པའང་དྱེང་སང་ན་
བཤད་ཡྱོད་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས། ཐྱོས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱིང་རྐྱང་དུ་མ་བཞག་གྱོ་སྟྱེ་ཚིག་དྱོན་མཐའ་དག་
ལྱེགས་པར་ཤྱེས་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །དྱེ་དག་གྱི་གཞུང་དུ་མ་ཟད་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདྱོ་སྱེ་པའྱི་གདམས་ངག་གྱི་
མྱི་སྡུག་པ་དང་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་དྲན་པ་དང་། ཚད་མྱེད་བཞྱི་བསྱོམ་པ་ལ་སྱོགས་པ་དང་། སྱེམས་ཙམ་པའྱི་
གདམས་ངག་སྱེམས་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་དྱོན་མྱེད་པར་བསྱོམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའྱི་གདམས་ངག་སླྱོབ་
དཔྱོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྱོགས་པས་མཛད་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཇྱི་སྱེད་ཡྱོད་པ་ལས་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས། དྱེང་སང་བྱོད་ཡུལ་
དུ་གགས་པའྱི་དམ་པ་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཞྱི་བྱེད་ཐྱོག་མཐའ་བར་གསུམ་དང་། རྫྱོགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཨ་རྱོ་ལ་
སྱོགས་པ་དང་། ལམ་སྱོན་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་གཅྱོད་དང་། ལ་སྱོགས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་གདམས་ངག་སབས་བརྒྱད་ཀྱི་དྱོན་ཅྱིག་ཅར་དུ་བསྱོམ་པ་ཇྱོ་བྱོ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། དམ་པ་རྒྱ་གར་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་ལུགས་གྱིས་དང་། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་གདམས་ངག་བླྱོ་སྦྱྱོང་དང་། པུ་ཏྱོ་བ་དང་སྱེའུ་ཟུར་པ་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་ལུགས་གྱིས་དང་། བྲམ་ཟྱེ་ཆྱེན་པྱོ་ས་ར་ཧའྱི་ད་ཧ་དང་། ཏྱི་ལྱོ་པ་
དང་། ནག་པྱོ་སྱོད་པའྱི་ད་ཧ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྱི་རུ་པའྱི་ད་ཧ་སྱེང་གྱེ་ཞྱེས་བ་བ་དང་སླྱོབ་དཔྱོན་མྱཻ་
ཏྱི་པ་དང་། ཐ་ཀ་ན་ནས་མཛད་པའྱི་ད་ཧ་སྱོགས་ད་ཧའྱི་བྱེ་བྲག་མང་དུ་ཐྱོས་པ་དང་། འཁྱོན་གད་པ་ཀཱྱིརྱི་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལྔ་སྟན་ཐྱོག་གཅྱིག་མ་དང་། གཙང་རྱོང་གྱི་མྱེས་སྟྱོན་ཚོན་པྱོ་ 
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༼༢༩༠༽ 
དང་། དྭགས་པྱོ་ལྷ་རྱེའྱི་སླྱོབ་མ་གཙང་བཞྱེར་དང་། ཤངས་པ་རྱོག་ཅྱོག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ནཱ་རྱོ་ཆྱོས་དྲུག་
ལུགས་གསུམ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་འགྱེལ་པ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱན། ལྗྱོན་
ཤྱིང་སྱིམ་པའྱི་མྱེ་ཏྱོག་གྱི་ལུགས་གསུམ་གྱི་གཞུང་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་གསང་བ་
འདུས་པ་འཕགས་སྱོར་ལ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོ་དང་། པཎ་ཆྱེན་ལས་གསན་པའྱི་གཞུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་
དང་། ཡང་ན་ལུགས་གྱིས་ནྱི་འགྱོས་དང་། གནམ་ཁའུ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱོ། །དགྱེས་པ་རྱོ་རྱེའྱི་གདམས་ངག་
ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་སྱིང་པྱོའ་ིསྱོར་གྱི་གཞུང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་དང་། གཤྱིན་རྱེའྱི་གཤྱེད་དག་ནག་དང་། རྱོ་
རྱེ་འཇྱིགས་བྱེད་དང་། གདྱོང་དྲུག་ལ་སྱོགས་པ་དྱེ་དག་གྱི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་གསར་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 
རྱིང་མའྱི་གཤྱིན་རྱེ་ཚེ་བདག་དང་། ཁ་འདྱོན་ལ་སྱོགས་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། འཁྱོར་ལྱོ་སྱོམ་པའྱི་གཞུང་
གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིསྦྱྱོར་དྲུག་དང་། སྱོགས་པས་ཀྱཻ་རྱོ་རྱེའྱི་སྦྱྱོར་དྲུག་དང་། 
གསང་བ་འདུས་པའྱི་སྦྱྱོར་དྲུག་དང་། མཚན་བརྱོད་ཀྱི་བཤད་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་འཇམ་དཔལ་བཤྱེས་གྱེན་གྱིས་
མཛད་པའྱི་འགྱེལ་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱིས་དང་། སྱེག་པའྱི་རྱོ་རྱེའྱི་སྔགས་དྱོན་རྣམ་གཟྱིགས་དང་། ལམ་འབྲས་ཀྱི་
ལུགས་སུ་བཀྲལ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིལུགས་དང་། དབུ་མ་ལ་དགའ་བས་བས་པའྱི་འགྱེལ་པ་སྟྱེ་
ལུགས་དྲུག་པྱོ་སྔ་མ་བཞྱི་རྱེ་བཙུན་ལས་གསན། ཕྱི་མ་གྱིས་པཎ་ཆྱེན་ལས་གསན་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་
ཕྱུག་གྱི་འཆྱི་མྱེད་གྲུབ་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཆྱོད་རྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྱེམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། རྒྱལ་པྱོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ལམ་དང་། པདྨ་བཛྲས་མཛད་
པའྱི་ཟབ་པའྱི་ཚུལ་ 
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༼༢༩༡༽ 
དགུས་ཟབ་པ་དང་། ཌོཾ་བྷྱི་ཧྱེ་རུ་ཀའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པ་དང་། ནག་པྱོ་པའྱི་
གཏུམ་མྱོ་ལམ་རྫྱོགས་དང་། དབུགས་ཡྱོན་པྱོ་བསང་བ་གྱིས་དང་། ངག་དབང་གགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱི་
གྱེ་མྱེད་པ་དང་། ཏྱོག་རྱེ་པའྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལྔའྱི་ལམ་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་པས་ཏྱེ་ལམ་སྱོར་དགུ་དང་། 
དྱེ་ལས་འཕྱོས་པ་ལམ་སྦས་བཤད་དང་། ཐུན་མྱོང་གྱི་སྒྲུབ་ཆྱེན་བཅུ་དང་། ཕ་མྱོ་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པ་དུ་མ་དང་། 
གཞན་ཡང་དྱེང་སང་བྱོད་དང་རྒྱ་གར་ལ་གགས་པའྱི་ཁ་རག་སྱོར་གསུམ་དང་། ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པྱོའ་ིདམར་ཁྱིད་
དང་། བྱི་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་མཁས་པ་སྱོ་དྲུག་གྱི་གདམས་ངག ཤཱནྱི་པའྱི་མདྱོ་རྒྱུད་བསྱེ་བ། ངག་དབང་གགས་
པའྱི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ། ཤྱེར་འབྱུང་བླྱོ་གྱོས་ཀྱི་ཕྱི་རྱོལ་གདྱོན་གྱི་བར་ཆད་བསྲུང་བ། ནཱ་རྱོ་པའྱི་སྡུག་
བསྔལ་གསུམ་སྱེལ། ཛྙཱ་ན་ཤྱིའྱི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་སྱེལ་བ། རྱིན་ཆྱེན་རྱོ་རྱེའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་བར་ཆད་
བསྲུང་བ། གྱོ་བྱོ་རཀྵའྱི་གདམས་ངག་ལ་སྱོགས་པ་ཕལ་མྱོ་ཆྱེ་ཞྱིག བདག་གྱིས་ན་ལྱོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འབད་
དྱེ་ལྱེགས་པར་མན་ཅྱིང་བསླབས་པ་དྱེ་དག་ཀང་མྱིང་རྐྱང་མ་ཡྱིན་པར་དྱོན་དང་བཅས་པ་ལྱེགས་པར་གྱོ་བ་
དྱེའྱི་ཕྱིར་བྱོད་དང་རྒྱ་གར་ལ་གགས་པའྱི་ཆྱོས་རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་ཐྱོས་ཤྱིང་ཤྱེས་པས་ནའྱོ། །གྱིས་པ། ཕག་
དྱོག་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་བདག་ལ་རང་གྱིས་ཐྱོས་པ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་མ་ཐྱོས་པ་ལ་སང་
བའྱི་ཕྱོགས་ལྷུང་མྱེད་པ་དྱེའྱི་ཕྱིར། ཆགས་སང་གྱི་བརླན་དང་བྲལ་བའྱི་སམ་སར་གནས་པའྱི་གཟུ་བྱོས་ཡྱིན་
མྱིན་ལྱེགས་པར་དཔྱད་པ་འདྱི་བླྱོ་དང་ལྡན་པའྱི་སྱེ་བྱོ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ཁྱོ་ན་ལྟར་ཟུང་ཞྱིག་སྟྱེ། ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྱི་ལམ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ། དྱེས་ན་ 
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༼༢༩༢༽ 
བསྟན་བཅྱོས་འདྱི་ྱི་མ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ། ངྱོ་བྱོ་ྱི་མ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན། བྱེད་ལས་ྱི་མ་
དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། བསྟན་བཅྱོས་སྱོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྱི་ཆྱོས་ཅན། ྱི་
མའྱི་སང་བ་དང་མཚུངས་ཏྱེ། ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་གསུང་རབ་རྱིན་ཆྱེན་བདུན་གྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱུ་བཟང་ཞྱིང་
བཀྱོད་པ་ལྱེགས་པའྱི་གཞལ་མྱེད་ཁང་དཀར་པྱོའ་ིཕྱོགས་ལ་མངྱོན་པར་དགའ་བའྱི་སྱེ་བ་ལྷའྱི་བུ་ྱི་མ་འཁྱོར་
དང་བཅས་པའྱི་ྱེར་མཚོར་གྱུར་ཅྱིང་། རྱིགས་པའྱི་འྱོད་ཟྱེར་སྟྱོང་གྱིས་ལྱོག་ལྟའྱི་མུན་ནག་ཚང་ཚིང་རྣམ་པར་
བསལ་བ་དང་། བླྱོ་གསལ་གྱི་བླྱོ་གྱོས་ཀྱི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པའྱི་ཕྱིར། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ྱི་མ་དྱེ་གངས་རྱིའྱི་ཁྱོད་འདྱིར་
ཤར་བས་ཆྱོས་མྱིན་གྱི་འབྱུང་པྱོའ་ིབ་རྣམས་གཞན་དུ་འབྲྱོས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་ཅྱིང་། བསྟན་པ་ལ་མངྱོན་པར་
དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་བདྱེ་བའྱི་དགའ་སྟྱོན་འཕྱེལ་བར་གྱིས་ཤྱིག གྱིས་པ། བྱེད་ལས་ྱི་མ་དང་མཚུངས་
པར་བསྟན་པ་ལ། མཚན་མྱོ་རྒྱུ་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་བླུན་པྱོ་ལ་གདུང་བ་སྱེད་པར་བསྟན། པདྨ་དཀར་པྱོ་དང་
མཚུངས་པའྱི་བླྱོ་གསལ་དགའ་བ་སྱེད་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྱི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དགྱོངས་པ་འདྱི་ྱིད་
ཡྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་འགྱོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་ས་ས་པཎྜྱི་ཏ་བདག་གྱིས་བཤད་པས་ན། རྒྱན་དྲུག་ལ་
སྱོགས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྱོངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་མྱོད། ད་དུང་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་རྱོགས་པར་དཀའ་སྟྱེ་ཟབ་
ཅྱིང་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སླྱོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྱོའ་ིྱི་མས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་པདྨྱོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱི་སྦྲང་རྱིས། སལ་བ་དང་ལྡན་
པའྱི་བུང་བ་ཀུན་རྒྱུན་དུ་བདྱེ་བའྱི་དགའ་སྟྱོན་འགྱེད་པའྱི་རྒྱུར་ཤྱོག་ཅྱིག་ཅྱེས་ 
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༼༢༩༣༽ 
པ་ནྱི་དགྱེ་བའྱི་ར་བ་ཆུད་མྱི་ཟ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་བསྔྱོ་བ་ཡྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ། ཐ་མར་དགྱེ་བ་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པའྱི་
ཕག་བས་པའྱི་སྱོ་ནས་རྱེས་དགའ་བ་བསྱོམ་པ་ནྱི། བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་པྱོས་འཇམ་མགྱོན་བླ་མ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་
པྱོ་ལ་སྱོ་གསུམ་གུས་པའྱི་སྱོ་ནས་འདུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། གང་གྱི་ཕན་བདྱེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐུགས་
བརྱེ་བ་ཅན་གྱིས་ྱེ་བར་བཟུང་ནས་ལྟ་བ་དང་སྱོད་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལྱོག་གྱི་ཆྱོས་རྣམས་སྤངས་ནས། ལྟ་སྱོད་ཕྱིན་ཅྱི་
མ་ལྱོག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པྱོ་ཆྱེ་དང་ལྱེགས་པར་སད་ཅྱིང་སྦྱར་བའྱི་སྱོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆྱེ་བའྱི་
ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་དབུ་མ་ར་བ་ལས། །གང་གྱི་ཐུགས་བརྱེས་ྱེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའྱི་
ཕྱིར། །དམ་པའྱི་ཆྱོས་ནྱི་སྟྱོན་མཛད་པ། །གྱཽ་ཏམ་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ། 
རྱོམ་པ་པྱོའ་ིམཚན་བསྟན་པའྱི་སྱོ་ནས་མཇུག་ཤྱིས་པ་བརྱོད་པ་ནྱི། སྱོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་
བྱེད་ལས་ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མ་ཡྱིན་པ་སྱོ་སྱོར་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། ངྱོ་བྱོ་བསྟན་བཅྱོས་བྱེད་པ་པྱོ་མང་དུ་ཐྱོས་པའྱི་
ནྱོར་དང་ལྡན་ཞྱིང་། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་པ་དཔྱྱོད་པར་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་སྦྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
བླྱོ་གྱོས་ཅན། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་སྱེ་སྱོད་མཐའ་དག་ཚིག་དང་དྱོན་གྱི་སྱོ་ནས་འཛིན་པ་ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སླྱོང་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྱོས་སྦྱར་བ་འདྱི་ཡྱོངས་སུ་རྫྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་པ་ནྱི། ས་མ་པ་ཏ་ཞྱེས་པ་ཡང་
དག་པར་རྱོགས་པའམ། ཕྱི་བསན་མྱེད་པ་དང་། གང་བའྱི་དྱོན་ཡྱིན་ནྱོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཟབ་
མྱོ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི་དབང་མ་ཐྱོབ་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གསང་ཆྱེན་ཡྱིན་ 
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༼༢༩༤༽ 
པས་འདྱིར་མྱི་འཆད་ཀྱི་ཁྱོ་བྱོས་ལྱོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་བལྟ་བར་བའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ནྱི། རྱོ་རྱེ་ལུས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་བཤད་པའྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པ་དྱེ་ལ་དགྱོངས་པར་སང་ངྱོ་། །ཡང་གྱེགས་བམ་འགའ་ཞྱིག་ལས་
དྲྱི་མ་མྱེད་པའྱི་བསྟན་པ་དམ་པའྱི་ཆྱོས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅྱེས་པའྱི་སྱོན་ལམ་ཞྱིག་ཀང་འབྱུང་
ངྱོ་། །འདྱིར་སྨྲས་པ། ལུང་རྱིགས་འྱོད་ཟྱེར་སྟྱོང་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་རྣམ་བཤད་ྱི་མ་འདྱི་ཤར་ཚེ། །ཕས་རྱོལ་
མཚན་མྱོ་རྒྱུ་བའྱི་རྒྱུ་སར་མྱེ་ཁྱྱེར་ཚོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་བྲྱོས། །ལྱེགས་བཤད་དྱོན་གྱེར་བླྱོ་གསལ་པདྨ་དཀར་
པྱོའ་ིཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་གྱིས། །འགའ་ཞྱིག་འགའ་ལས་མཁས་པར་འདྱོད་ཀང་གཞུང་ལུགས་འགའ་ལ་
གདྱེངས་མ་ཐྱོབ། །ལ་ལ་རང་ལ་ཡྱིད་རྱོན་མྱེད་ཀང་གཞན་ལ་ངམ་པ་འབྲུག་ལྟར་སྱོག འདྱི་ན་བདག་ལ་འགན་
འདྱོད་ཡྱོད་ན་འདྱི་དང་མམ་པའྱི་གཞུང་རྱོམས་ཤྱིག ཁྱོ་བྱོའ་ིརྣམ་བཤད་བསྟན་པའྱི་སྱོན་མྱེ་འདྱི། །གཞུང་
ལུགས་གྱིང་བཞྱི་གསལ་བའྱི་ྱིན་བྱེད་ཡྱིན། །ལྟ་ངན་བྲག་རྱི་བསྱིལ་བའྱི་རྱོ་རྱེ་སྟྱེ། །ལྱེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་འདུ་
བའྱི་རྒྱ་མཚོའང་ཡྱིན། །ཕས་རྱོལ་གང་པྱོ་འཇྱོམས་པའྱི་སྱེང་ཆྱེན་ཏྱེ། །བླྱོ་གསལ་བུང་བ་འདུ་བའྱི་སྱེད་ཚལ་
ཡྱིན། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་བལྟ་བའྱི་མྱེ་ལྱོང་སྟྱེ། །ལྷ་དང་བླ་མ་མཆྱོད་པའྱི་ཅྱོད་པན་ཡྱིན། །དྱེ་ལྟར་དྱེ་
བརམས་པ་ལས་ནྱི། །བྱུང་བའྱི་དགྱེ་བ་གངྒཱའྱི་རྒྱུན། །ལྱོག་རྱོག་འཕྱོག་བྱེད་རྐང་པའྱི་དུག །མ་ལུས་བཅྱོམ་ཞྱིང་
མྱི་ཤྱེས་པའྱི། །ལྷ་མྱིན་རུས་པའྱི་ཚོགས་བཀྲུས་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་ 
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༼༢༩༥༽ 
པའྱི་རྒྱ་མཚོར་བསྔྱོ། །ཞྱེས་པ་འདྱི་ནྱི་མངའ་རྱིས་སད་ཀྱི་བཤྱེས་གྱེན་ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ་ཞྱེས་
བ་བས། །འཛམ་གྱིང་བསྟན་པའྱི་རྒྱན་གཅྱིག་དྱོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྱོས་ཏྱེ་པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀའྱི་མཚན་ཅན་
ལས་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྱོས་མང་དུ་ཐྱོས་ཤྱིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཞུང་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་བཤད་པ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཚར་གསུམ་
ན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལྱོ་སུམ་སྟྱོང་དང་དྲུག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ར་འདས་པ་དྲང་སྱོང་ལངྒ་རྱི་ཞྱེས་པ་
ཆུ་ཕྱོ་སྱེའུའྱི་ལྱོ་ཐ་སར་ཟླ་བའྱི་་ཡྱོངས་སུ་གང་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། གཙང་གཡས་རུ་
སའྱི་ཐྱིག་ལྱེ་མན་ཡྱོད་གསྱེར་མདྱོག་ཅན་ཞྱེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་པ་ནྱི། 
གཙང་ནག་པ་ཕྱི་མའྱི་དབྱོན་རྒྱུད་བླྱོ་བཟང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྱོས་བགྱིས་
སྱོ།།  །།མངྒལྱཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྱོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །། 


