
སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ཀུན་གསལ་ནྡོར་བུའྤྱི་ཕྲེང་བ།   1 

༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བའྤྱི་སྤྱི་དྡོན་ཀུན་གསལ་ནྡོར་བུའྤྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་བ་བཞུགས་སྡོ།། བླ་
མ་དང་མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །གནས་ལྔའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྲེན་པའྤྱི་
སན། །ཐྡོགས་མྲེད་བླྡོ་གསལ་དགའ་བསྲེད་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན། །མཐྡོན་པྡོར་འདྲེགས་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་མངྡོན་
མཐྡོའ་ིདཔལ། །ཕྤྱིན་ལས་བཟང་པྡོའ་ིཞབས་ཀྤྱིས་ཤྤྱིས་པས་སྡོངས། །ལྲེགས་བས་བསྡོད་ནམས་མྤྱི་ནུབ་
ཡྡོངས་འདུའྤྱི་ཚལ། །མདྡོ་སྔགས་ཀུན་མཁྲེན་སྨྲ་བའྤྱི་གད་བརྒྱངས་སྒྲས། །ཕས་རྡོལ་ཀུན་འཇྡོམས་འཛིན་མའྤྱི་
སྲེང་གྲེ་མཆྡོག །ཀུན་མཁྲེན་མཁས་པའྤྱི་དབང་པྡོར་གུས་པས་འདུད། །བམས་དང་ཐུགས་རྲེའྤྱི་ཁ་བའྤྱི་རྡུལ་
བརྲེགས་སྡོར། །ལྲེགས་བཤད་སྨྲ་ལ་ཆགས་པའྤྱི་ཐར་པའྤྱི་དཔལ། །ངྲེས་ལྲེགས་བཟང་པྡོ་དགའ་སྟྡོན་འགྲེད་
མཁས་པའྤྱི། །མུས་ཆྲེན་འགྡོ་བའྤྱི་བླ་མ་ཕྱག་གྤྱི་གནས། །གང་ལས་བསྟན་ར་རབ་བྱུང་འདུལ་ཁྤྱིམས་
ཀྤྱི། །བཀའ་དྤྱིན་ནྡོས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་བླ་མའྤྱི་མཆྡོག །སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་མཁས་མང་རྒྱ་མཚོའྤྱི་
གཙོ། །ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པའྤྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བྡོས་འདུད། །དཔལ་ལྡན་མཁྲེན་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་སྡོ་བརྒྱ་
བ། །འཕགས་ནྡོར་དཔལ་གྤྱིས་དགྲེ་མཚན་ཟད་མྤྱི་ཤྲེས། །སྐལ་བཟང་སྲེ་དགུའྤྱི་ྲེར་འཚོར་འདྡོད་འཇྡོ་
བའྤྱི། །མཚུངས་བྲལ་དམ་པའྤྱི་མགྡོན་དྲེར་ཕྱག་བས་ནས། །འདྤྱིར་ནྤྱི་རྣམ་མང་རྒྱལ་བའྤྱི་གསུངས་རབ་
ཀྤྱི། །བརྡོད་བའྤྱི་སྤྱིང་པྡོ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག་ལ། །ཀུན་མཁྲེན་བླ་མའྤྱི་བཞྲེད་སྡོལ་རྨ་མྲེད་པའྤྱི། །ལུང་
རྤྱིགས་དགའ་སྟྡོན་འཆད་ལ་བདག་ཡྤྱིད་སྡོ། །དྲེ་ལ་འདྤྱིར་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་སྲེ་སྡོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྲེ་བཞྤྱིའྤྱི་
བརྡོད་དྡོན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྤྱི་གྡོ་འཕང་དྡོན་དུ་གྲེར་བ་དག་གྤྱིས་མས་སུ་བླང་
བར་དྤྱིལ་ན། རྒྱུད་རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོ་ལས། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་
སྲེམས། །རྤྱིགས་འཛིན་རང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོ་འྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྤྱི། སྡོ་ཐར། བང་སྲེམས། སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་
པའྤྱི་མས་ལྲེན་གསུམ་དུ་འདུས་པས། སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱིར་བཤད་པ་བྲེད་པ་ལ། སྡོམ་གསུམ་
སྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མྡོང་དུ་བཤད་པ་དང་། སྡོམ་གསུམ་སྡོ་སྡོའ་ིརྣམ་གཞག་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པྡོ་
ནྤྱི། སྤྱིར་སང་བ་སྡོམ་པས་ན་སྡོམ་པ་ཞྲེས་བ་ཞྤྱིང་། དྲེ་ཡང་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་ངྡོ་སྐལ་གྤྱི་སང་བ་སྡོམ་
པའམ། སྡོང་བས་ཁབ་ཅྤྱིང་། སང་བ་མཐའ་དག་སྡོམ་པས་མ་ཁབ་སྟྲེ། ས་གཅྤྱིག་སྡོད་པ་དང་། ས་འགའ་སྡོད་
པའྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་གྤྱི་མ་ངྲེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྡོ་ན་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ལ། སང་བ་གང་དང་གང་སྡོམ་ཞྲེ་ན། 
ལུས་ངག་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གཙོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པར་བཞག སྲེམས་
ཀྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གཙོ་བྡོར་སྡོང་བའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པར་བཞག ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྲེན་
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ནས་མཚན་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པར་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྡོན་འདྤྱི་ལ་དགྡོངས་ནས་རྤྱིམ་
བཞྤྱིན་དུ། སྡོ་ཐར་གྤྱི་མདྡོ་ལས། སྤྱིག་པ་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་བ་ཞྤྱིང་། །ཞྲེས་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས། སྲེམས་སྲུང་
བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏྡོགས་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྡོ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བ། །ཞྲེས་དང་། སམ་བུ་ཉ་ལས། ཀུན་ལས་ས་
ཚོགས་ཕྱག་རྒྱ་སྟྲེ། །ཀུན་ལས་ས་ཚོགས་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དྲེ་ལ་སང་
བ་སྡོང་པའྤྱི་ལྡྡོག་པར་མ་ཟད། ངྡོ་བྡོའ་ིལྡྡོག་པ་མྤྱི་འད་བར་ཡང་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའྤྱི་ངྡོ་བྡོ་ནྤྱི། 
གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཞག བང་སྲེམས་སྡོམ་པའྤྱི་ངྡོ་བྡོ་ནྤྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁད་
པར་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཞག བླ་མྲེད་སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ངྡོ་བྡོ་ནྤྱི། སང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་
རུང་གྤྱི་རྣམ་རྡོལ་དུ་ལྡོངས་སྡོད་པའྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཞག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་འདྤྱི་ལ་དགྡོངས་ནས། ར་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྡོང་བས། འདྤྱིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི། གཞན་ལ་གནྡོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡྡོག་པ་
བྲེད་པ་ཡྤྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོམ་པ་ནྤྱི། དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྡོགས་པར་བཞྲེད་པ་ཡྤྱིན་
ཅྤྱིང་། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི། དྲེ་དག་ཀང་ལྷའྤྱི་རྣམ་པའམ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྡོངས་སྡོད་
པས་ན། འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ན། སྔགས་
སྡོམ་ཡྤྱིན་ན་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན་སྡོར་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟྲེ། སྔགས་སྡོམ་ལ་བང་སྡོམ་
གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཚང་། བང་སྡོམ་ལ་སྡོར་སྡོམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཚང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་འདྤྱི་ྤྱིད་ཐུགས་ལ་བཞག་
ནས་ཀུན་མཁྲེན་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྡོམ་གསུམ་ཁ་སྐྡོང་ལས། སྔགས་སྡོམ་བང་སྲེམས་སྡོམ་པ་ཡྤྱི། །བྲེ་བྲག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་
དྲེ་ྤྱིད་ཀང་། །གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །གཞན་ལ་གནྡོད་པ་སྡོང་བ་ཡྤྱིས། །ཁབ་ཕྱྤྱིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
ཡྤྱི། །དྡོན་ཚང་། ཞྲེས་དང་། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། དྲེས་ན་སྡོམ་པ་གསུམ་ 
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༼༦༽ 
ཀ་ལ། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པས་ཁབ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་རྲེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་བླ་ན་མྲེད་པ་སྟྲེ། རྲེས་
བཙུན་མུས་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིཞལ་ལས་ཁྡོ་བྡོས་རྲེད་པའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཅྤྱིག སྡོ་
ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་གྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། སྲེམས་
བསྲེད་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་
པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་ནྤྱི་
མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་གཞན་
གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། སྤྱིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་
རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི། གཞན་ལ་གནྡོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡྡོག་པ་ཡྤྱིན་ལ། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་
མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་
བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ལ། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཐར་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་
གྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་
ཐལ། གཞན་ལ་གནྡོད་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་ 
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༼༧༽ 
པ་སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་ལྡའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྒྱལ་
བ་རྤྱིགས་ལྔར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། གཞན་
དྡོན་དུ་རྡོགས་བང་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞན་དྡོན་དུ་རྡོ་རྲེ་འཆང་ཆྲེན་པྡོའ་ིགྡོ་འཕང་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞན་དྡོན་དུ་རྒྱལ་བ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་གྡོ་འཕང་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱས་གདབ་ལྔ་དང་རྡོ་
རྲེ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་ 
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༼༨༽ 
བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་
བང་སྡོམ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་
འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་སྡོམ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སུམ་ལྡན་
དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། སྡོམ་
གསུམ་ལྡན་པས་འབྲས་བུ་མཆྡོག །འགྲུབ་ཅྤྱིང་སྡོམ་གསུམ་དྲེ་ྤྱིད་ཀང་། །རང་རང་ཆྡོ་གས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་
དུ། །བླངས་སམ་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་ལས། །གསུམ་ཆར་ཐྡོབ་པ་ྤྱིད་ཀང་རུང་། །གསུམ་ལྡན་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྤྱིག །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་
པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྡོ་ཐར་གྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདུལ་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་
ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ།  
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༼༩༽ 
རྡོ་རྲེ་འཆང་གྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། 
བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྔགས་སྡོམ་བང་སྲེམས་སྡོམ་པ་ཡྤྱི། །བྲེ་བྲག་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། འབྲས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་དགྲེ་བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྤྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བཅུ་གསུམ་རྡོ་
རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་
པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ལུགས་
གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་
སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་
བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་བླངས། དྲེ་རྲེས་ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་རྲེན་ནས་བང་སྡོམ་བླངས། 
དྲེ་རྲེས་སྔགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་སྔགས་སྡོམ་བླང་བའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ 
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༼༡༠༽ 
ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་
པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པ་གཅྤྱིག་
ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བླངས་པའྤྱི་ཚེ་གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐྲེག་ཆྲེན་
ལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྤྱི་སྐབས་དང་པྡོའ་ིདངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་
ན། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྤྱི་
སྐབས་གསུམ་གྤྱི་གྡོ་རྤྱིམ་འདྤྱི་སྐལ་དམན་རྤྱིམ་འཇུག་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་གྡོ་རྤྱིམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་
ཐྡོབ་ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར།  
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༼༡༡༽ 
མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་དབུ་སྲེམས་གང་རུང་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པ་གཅྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔར་དངས་
པའྤྱི་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་གྤྱི་ལུང་དྲེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྲེམས་
བསྲེད་ལ། །དབུ་མ་སྲེམས་ཙམ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྤྱི་སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྤྱི་སྐབས་གསུམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་འདྤྱི་སྐལ་དམན་
རྤྱིམ་འཇུག་གྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་
གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་བང་སྡོམ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་རྒྱུད་ 
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༼༡༢༽ 
ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་
བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་བ་རྒྱུད་
ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
སྔར་གྤྱི་གསུམ་པྡོ་དྲེའྤྱི་རྲེས་སུ་སྡོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་སྡོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པ་སྡོགས་
ཀང་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཀུན་ཤྲེས་ནས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་སྟྲེ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །སྤྱིན་གྡོལ་གྤྱིས་ལ་འབད་
པར་བ། །ཞྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་སྤྱིན་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་
ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་
སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པ་གང་ཞྤྱིག སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། 
གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པ་
གང་ཞྤྱིག སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པ་ 
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༼༡༣༽ 
གང་ཞྤྱིག སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་
མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི། 
སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་
དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་དྲེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་
མ་གྲུབ་ན། སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་
གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པས་སྔགས་སྡོམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་
ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་སྡོམ་འབྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
དྲེ་འབྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ན་ཐྡོས་འདུལ་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདུལ་བ་ལུང་སྲེ་བཞྤྱི་ལས་སྔགས་སྡོམ་
འབྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་གསུངས་པ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་ལྡོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། དང་
པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་
པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་ 
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༼༡༤༽ 
འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། 
སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བ་འདྡོད་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ལུགས་གྤྱིས་
གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
སྔགས་སྡོམ་འབྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་སྟྡོན་པས་གསུངས་
པ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་གྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་སབས་འགྡོའ་ིརྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་གྤྱིས་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པར་ཐལ། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་
སྡོར་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་གྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཅྤྱིང་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། སྟ་གྡོན་འཇུག་པའྤྱི་གནས་སྐབས་
སུ། །མཐུན་མྡོང་མྤྱིན་པའྤྱི་སབས་འགྡོ་ལས། །ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་རྣམས། དགྲེ་བསྲེན་སྡོམ་པར་བླ་མ་
བཞྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྔགས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ལུགས་གྤྱིས་གང་
རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་ 
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༼༡༥༽ 
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདུལ་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་སྡོ་ཐར་གྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་
བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སྡོ་ཐར་གྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་རྤྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་ན། སྡོམ་པ་
གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས། །རྤྱིགས་འཛིན་རང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོ་འྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་
ཚིག་ཟུར་གྤྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་
དབྲེ་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྲེས་སྡོགས་
ཀྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་
དབྲེ་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྲེས་སྡོགས་
ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྡོམ་པ་གསུམ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ། བང་སྲེམས་སྡོམ་པ། སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་
རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོ་ྤྱིད་ནས་བསམ་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྡོ་ནས་ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྤྱིན་བས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབྲེ་བ་བདག་གྤྱིས་བཤད། །ཅྲེས་
པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ 
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༼༡༦༽ 
དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེས་ན་ད་ལྟའྤྱི་ཆྡོ་ག་
ནྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ཚིགས་རྐང་ལྔས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོ་ཐར་
རྤྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྲེས་
པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སུམ་ལྡན་གང་
ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཟབ་དྡོན་བདུད་རྤྱི་སྲེལ་བ་ལས། 
འདྤྱི་ནྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ངྲེས་པར་ལྡན་པའྤྱི་སྡོམ་གསུམ་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། །འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལ་འདྡོད་
མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་
ག་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་བང་སྡོམ་
ཐྡོབ་མ་ཐག་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན།  



14   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༧༽ 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབྲེ་བ་བདག་གྤྱིས་བཤད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་
པ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ལ། །དབུ་མ་པ་སྲེམས་ཙམ་རྣམ་པར་གྤྱིས། །ཞྲེས་
པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་
ལྡན། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། སུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྔར་དངས་པའྤྱི་བདུད་རྤྱི་སྲེལ་བའྤྱི་ལུང་དྲེ་
འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་
ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་མ་མྡོངས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་གྡོང་
མའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབྲེ་བ་བདག་གྤྱིས་བཤད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ།  



སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ཀུན་གསལ་ནྡོར་བུའྤྱི་ཕྲེང་བ།   15 

༼༡༨༽ 
རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཚིགས་རྐང་གསུམ་གྤྱིས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་
པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བླངས། །དྲེ་ཡྤྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྲེས་
པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་
སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་བཞྤྱི་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་གྡོང་མའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་
མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ལ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཁབ་པ་ཡྡོད་དྲེ། 
ཟབ་དྡོན་བདུད་རྤྱིའྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། དབང་དང་ལམ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྤྱི། །སྡོ་སྲེའྤྱི་དུས་སུ་དཔྲེ་ཡྤྱི་སྡོམ་
པ་ཡྤྱིན། །མཐྡོང་བའྤྱི་ལམ་ནས་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་བར། །དྡོན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ་ཕྱག་ཆྲེན་བཞྤྱིན། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྒྱུད་རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོའ་ིདངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྔགས་སྡོམ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྔགས་ལམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལ་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྔགས་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཕྱག་ཆྲེན་གྤྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། ངྲེད་ 



16   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༩༽ 
ཀྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྤྱིག་དང་། དབང་བཞྤྱི་དང་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས། །རྣལ་
འབྡོར་ཆྲེན་པྡོའ་ིཁད་ཆྡོས་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། ཕྱྤྱི་རྡོལ་པའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བསམ་གཏན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་
གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྲེ་སྡོད་སྤྱི་ལ་གགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་པ་སྡོ་
སྡོར་ཐར་ཞྲེས་བ། །དྲེ་བཞྤྱིན་ཟག་མྲེད་བསམ་གཏན་སྲེས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་
རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསམ་གཏན་སྲེས་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསམ་གཏན་
གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཐར་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྡོ་
ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། ཕྱྤྱི་རྡོལ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཕྱྤྱི་རྡོལ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ཕྱྤྱི་རྡོལ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས། ཅྤྱི་ཕྱྤྱི་རྡོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་
པར་བླངས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་མྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡྡོད་མྡོད་ཀྤྱི། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་རང་ལུགས་ལ་
སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་ལམ་དང་། ལུགས་
གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་
གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་ལམ་ 
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༼༢༠༽ 
སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས། །རྤྱིགས་འཛིན་
རང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོ་འྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིར་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་བསྟན་བའྤྱི་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན་ན། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རྒྱུད་རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོ་འདྤྱི་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་བང་སྡོམ་དང་ལྡན་ན། 
སྡོར་སྡོམ་བང་སྡོམ་གྤྱིས་ཀ་དང་ངྲེས་པར་ལྡན་པས་ཁབ། སྔགས་སྡོམ་དང་ལྡན་ན། སྡོར་སྡོམ་སྡོགས་གསུམ་
ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁབ་པ་ནྤྱི། ཀུན་མཁྲེན་ཆྡོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིབཞྲེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། 
སྔགས་སྡོམ་དང་ལྡན་ན། སྡོམ་པ་གསུམ་ཀ་དང་ལྡན་དགྡོས་པ་འདྤྱི་ཡང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱྤྱིན་ཅྤྱི་མ་
ལྡོག་པ་རྲེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ཀྤྱི་ལུགས་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སང་སྟྲེ། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་གནད་ཀྤྱི་
དྡོན་ནྤྱི་སྤྱིར་སྡོམ་པ་གསུམ་ལ། སྡོ་ཐར། བསམ་གཏན། ཟག་མྲེད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དུ་བཞག་
པ་དང་། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ལ་དྲེ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་དང་། བང་ཆུང་སྲེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་
ལ་དྲེ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་དྲེ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་སྡོགས་བཤད་
ཚུལ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་ལས། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེ་ཞྲེས་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ནྤྱི། སྡོ་ཐར། བང་སྲེམས། 
སྔགས་སྡོམ་གསུམ་ལ་འཇྡོག་ཅྤྱིང་།  
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༼༢༡༽ 
དྲེ་གསུམ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དུ་འཇྡོག་པའྤྱི་ཁུངས་ཀང་རྒྱུད་ཚད་ལྡན་ལས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོར། 
སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྲེས་གསུངས་ནས། གསུམ་པྡོ་དྲེ་ངྡོས་འཛིན་པར་བྲེད་པ་ལ། སྡོ་སྡོར་ཐར་
དང་ཞྲེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྡོན་ཀང་རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོའ་ིདངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གསུམ་པྡོ་དྲེ་དང་། སྡོམ་པ་
གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གསུམ་པྡོ་དྲེ་རྣམས་ཐད་སྡོ་ཐད་སྡོར་དྡོན་གཅྤྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་
པར་མྤྱི་བ་སྟྲེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པ་སྔར་ཡང་བཤད་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དྲེ། བང་སྲེམས་སྡོ་
ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྲེ་བཙུན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་པ་
ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྲེལ་པར། རྡོ་རྲེ་རྲེ་མྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ནྤྱི། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྡོམ་པ་སྡོ་སྡོའ་ིརྣམ་གཞག་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་བཤད་པ་དང་། བང་
སྲེམས་སྡོམ་པ་བཤད་པ་དང་། སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྤྱི། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་
ཀུན་ནས་སྡོང་སྟྲེ། གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དྲེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་
པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས། 
ཐར་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྡོམ་པ། ཐར་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་
རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས།  
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༼༢༢༽ 
དྲེས་ན་ངྲེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་། །སྡོ་ཐར་དྡོན་གཅྤྱིག་འདུལ་བའྤྱི་ལུགས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །དྲེ་
ཡང་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ནྤྱི་མང་འདས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དྲེའྤྱི་བསམ་པ་ལ་མང་འདས་ཀྤྱི་བསམ་པ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་
གྤྱི་བསམ་པར་འཇྡོག་སྟྲེ། མཚན་གཞྤྱི་དཔྲེར་མཚོན་ན། འཁྡོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལ་སྡོ་ཤྲེས་སྲེས་ནས་
འཁྡོར་བ་སྡོང་འདྡོད་ཀྤྱི་བླྡོ་དྲེ་ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པ་དང་། བསམ་པ་དྲེས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་ངྲེས་འབྱུང་
གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སུ་འཇྡོག་སྟྲེ། འདུལ་བ་མདྡོ་ར་བ་ལས། ངྲེས་པར་འབྱུང་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ། 
ཞྲེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྡུག་བསྔལ་སྡོང་། ཞྲེས་དང་། རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་
ལས། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ནྤྱི་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་ཚུལ་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་སྡོང་ཕ་མའྤྱི་
སྡོམ་པ། དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་སྡོམ་པ། བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དང་བརྒྱད་ནྤྱི། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་
འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས་རྤྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་རྲེ་རྲེ་ལ་
ཡང་། འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས། ལྲེགས་སྡོན་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་གསུམ་
གསུམ་དུ་ཡྡོད་པ་ལས། འཇྤྱིགས་སྡོབ་དང་ལྲེགས་སྡོན་གྤྱི་རྤྱིགས་བརྒྱད་ནྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་
ལས། འཇྤྱིགས་སྡོབ་དང་ནྤྱི་ལྲེགས་སྡོན་གྤྱིས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། །སྤྱིད་པ་ལ་བརྲེན་ཕྱྤྱིར་ཞྲེས་པ་
ནྤྱི། །སྡོན་ཡང་ལུང་དྲེས་གསལ་བར་བསྟན། །ཞྲེས་གསུངས་ 
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༼༢༣༽ 
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་མདྡོ་ར་བའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
ཅྤྱིང་། སྤྱིར་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིས་པས་མ་ཁབ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། 
བསྲེན་རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཀང་མ་ཁབ། དགྲེ་སྡོང་ཡྤྱིན་ན། བསྲེན་པར་རྡོགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཀང་མ་
ཁབ། དང་པྡོ་ལ་འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་
འཚེ་བ་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིའཇྤྱིགས་པ་སྡོགས་བསབ་པའྤྱི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
རྲེས་བཙུན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེའྤྱི་མངྡོན་རྡོགས་ལྡོན་ཤྤྱིང་ལས། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་འདྤྱིའང་། གང་ཟག་གྤྱི་བསམ་པའྤྱི་
བྲེ་བྲག་གྤྱིས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་སྟྲེ། ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་འཚེ་བ་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིའཇྤྱིགས་པ་དང་། ཕྱྤྱི་མ་ངན་སྡོང་གྤྱི་
འཇྤྱིགས་པའྤྱི་སྡོ་ནས་ཚུལ་ཁྤྱིམས་བསྲུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཞྲེས་བའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་ལྲེགས་སྡོན་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་གང་རུང་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་དྲེ་ལ་འཇྤྱིགས་སྡོབ་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་
ཆྡོས་ཅན། མང་འདས་ཀྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསྲེན་རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཁབ་སྟྲེ། རྡོགས་ 
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༼༢༤༽ 
པ་མང་འདས་དང་། བསྲེན་པ་མང་འདས་དྲེའྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པ་ལ་བྲེད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་
ལས། འདྤྱི་ལྟར་བསྲེན་པར་རྡོགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་ནམ་གནྡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྤྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་ཞྲེས་བ་
སྟྲེ་མང་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡྤྱིན་ནྡོ། བསྲེན་པ་ཞྲེས་བ་བའྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་ྲེ་བའྤྱི་ཚིག་ཡྤྱིན་ཏྲེ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ྲེ་བར་གྱུར་པ་ནྤྱི་བསྲེན་པར་རྡོགས་པ་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་དྲེ་ལ་ཡང་། འཇྤྱིགས་སྡོབ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་
དང་། ལྲེགས་སྡོན་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་
ཆྡོས་ཅན། མང་འདས་ཀྤྱི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསྲེན་པར་རྡོགས་པའྤྱི་གང་ཟག་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་ལས། བསྲེན་པར་རྡོགས་པའྤྱི་དུས་ན་ནྤྱི་བསྲེན་པར་རྡོགས་ཞྲེས་བ་
བའྤྱི་སྒྲ་ཁྡོ་ན་ལས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་བསམ་པ་བརན་པྡོར་རྡོགས་པར་བ་སྟྲེ། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་འཁྡོར་བའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟྲེ། མཛོད་
རང་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ནྤྱི་སྤྱིད་པ་ལ་བརྲེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཏན་དུ་སྤྱིག་པ་ལས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་བྲེད་པ་མ་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྲེ། འྡོ་ན་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིརྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པར་
གྱུར་པའྤྱི་ངྲེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཆྡོས་ཅན། སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རགས་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འཁྡོར་
པའྤྱི་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ 
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༼༢༥༽ 
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གནས་སྐབས་སུ་འཁྡོར་བ་ལྷ་མྤྱིའྤྱི་བདྲེ་བ་དང་མཐར་ཐུག་མང་འདས་ཀྤྱི་རྒྱུ་བྲེད་པའྤྱི་ཚུལ་
ཁྤྱིམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདུལ་བ་ཚིག་ལྲེ་ལས། རབ་བསྔགས་ནྡོར་ནྤྱི་ཕུན་
ཚོགས་ཞྤྱིང་། །ལྷ་ཡྤྱི་ཁང་བཟང་དམ་པ་སྲེ། །ཏྤྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ངྲེས་འབྱུང་ཐྡོབ། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་འདྤྱི་ནྤྱི་འབྲས་བུ་
ཆྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མཛོད་འགྲེལ་གྤྱི་ལུགས་དྲེའྤྱི་དྡོན་ནྤྱི། མང་འདས་ཀྤྱི་བསམ་པས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྤྱིད་པ་འཁྡོར་བའྤྱི་བདྲེ་འབྲས་དྡོན་གྲེར་གྤྱི་བསམ་པ་ཀུན་ནས་སྡོང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམས་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་
པ་མ་ཡྤྱིན་པར་བསྟན་ཏྡོ། །གྡོང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཟུར་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བ་ཞྲེས་པའྤྱི་དྡོན་ནྤྱི། 
གཞན་ལ་གནྡོད་པ་ནྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་མྤྱི་དགྲེ་བ་བདུན་ཡྤྱིན་ལ། གཞྤྱི་ནྤྱི་སྤྱིར་དྡོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདྤྱི་ནྤྱི་རྒྱུ་
ལ་འཇུག་པས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་མྤྱི་དགྲེ་བ་གསུམ་པྡོ་དྲེ་འདྤྱིའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། དྲེས་ན་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་གྤྱི་
མྤྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་སྡོང་བ་ལ་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བར་འཇྡོག་པས། དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྤྱི་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་
པ་སྡོགས་རྤྱིགས་བདུན་པྡོ་ཡང་མྤྱི་དགྲེ་བ་བཅུ་སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་གྲུབ་སྟྲེ། མདྡོ་ལས། དགྲེ་བསྲེན་
སྟྡོན་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་བསྟྲེན་པ་དགྲེ་བ་བཅུ་སྡོད་པ། ཞྲེས་དང་། བརག་གྤྱིས་ལས། དྲེ་རྲེས་བསབ་པའྤྱི་གནས་
བཅུ་ྤྱིད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྤྱི་དྡོན་ནྤྱི། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པར་འཇྡོག་
པ་སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་པ་གཙོ་ཆྲེ་བས། སྡོར་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕ་མ་སྡོགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བྱུང་
སྲེམས་པ་དྲེ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པར་སྡོང་པས་ན། དྲེ་དང་མཚུངས་ 



སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ཀུན་གསལ་ནྡོར་བུའྤྱི་ཕྲེང་བ།   23 

༼༢༦༽ 
ལྡན་གྤྱི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པར་འགྡོ་བ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་
སྐབས་སུ། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཞན་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྤྱི་སྲེམས་བྱུང་འདུན་པ་དྲེ་སྡོན་པ་
སྲེམས་བསྲེད་དུ་སྡོང་བས་ན། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྤྱི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡོན་པ་སྲེམས་
བསྲེད་དུ་འགྡོ་བ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་འདྤྱི་ལ་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གྤྱིས་ཀ་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། 
འྡོན་ཀང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
པས་མ་ཁབ། བསྲེན་པར་རྡོགས་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ལུང་མ་སྟན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་
གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། འགའ་ལས་ཟག་མྲེད་སྲེམས་རྒྱུད་ཅྲེས། །གསུངས་
པ་ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྤྱི། །གསལ་ཆ་ྤྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྤྱིན། །དྲེ་ནྤྱི་མ་བསྒྲྤྱིབས་ལུང་མ་བསྟན། །ཡྤྱིན་ཕྱྤྱིར་
དགྲེ་བའྤྱི་ཐ་སད་མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མདྡོར་ན་སྲེམས་བྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོ་ནས་གཞན་
གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་དང་། སྲེམས་དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དྲེ། 
སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནྡོ། འདྤྱི་ལ་ཁ་ཅྤྱིག ཞྲེ་སང་མངྡོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པར་ཆྡོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་དྲེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་སྡོ་ཐར་
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཞྲེ་སང་མངྡོན་འགྱུར་བ་ 
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༼༢༧༽ 
རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དགྲེ་སྡོང་སྡོ་སྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ར་བར་འདྡོད་ན། ཞྲེ་སང་མངྡོན་
འགྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དྲེ་མཚན་ྤྱིད་དྲེ་འད་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་མཚན་ྤྱིད་དྲེ་འད་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་
བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་
བཅས་སྡོང་པའྤྱི་སྲེམས་པ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་གཞན་ལ་གནྡོད་པའྤྱི་སྲེམས་མངྡོན་འགྱུར་བ་ཡྡོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཞྲེ་སང་མངྡོན་འགྱུར་བ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན། སྡོན་མྲེད་དྲེ། ཞྲེ་སང་མངྡོན་འགྱུར་
བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་
དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡྡོད་པས། ཡྡོད་པའྤྱི་གྡོ་མྤྱི་ཆྡོད་ན། 
འྡོ་ན་མཚན་འཛིན་རྡོག་པ་མངྡོན་འགྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་བང་འཕགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སྡོམ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་
རྒྱུད་ལ་བང་སྡོམ་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡྡོད་པར་ཙམ་ལས་མངྡོན་འགྱུར་དུ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་
འདའྤྱི་བང་སྲེམས་འཕགས་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སྡོམ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ཁྡོད་བང་སྲེམས་འཕགས་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་གནད་ཀྤྱི་དྡོན་ནྤྱི་ཞྲེ་སང་མངྡོན་འགྱུར་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་དང་། གྤྱིད་འཐུག་པྡོ་ལྡོག་
བཞྤྱིན་པ་དང་། འགྡོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་བཞྤྱིན་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་
མངྡོན་འགྱུར་དུ་མྲེད་ཀང་། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་རྣམས་དགྲེ་སྡོང་ 
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༼༢༨༽ 
གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་རྒྱུས་ཐྡོབ་ལ། གཏྡོང་རྒྱུས་མ་གཏང་བའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་མཚོན་ནས། ཞྲེ་སང་
ཕག་དྡོག་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་བང་སྲེམས་སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སྡོམ་དང་། སང་བའྤྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་ཐ་ལམ་དུ་ཞྲེན་པ་
མངྡོན་འགྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་བླ་མྲེད་སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་སྔགས་སྡོམ་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་
ལས། དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་ྤྱིད་འདྤྱིར་སར་ན་ཡང་རུང་མྡོད་ཀྤྱི། སྤྱིར་ནྤྱི་ཐྡོབ་རྒྱུས་ཐྡོབ་
ཅྤྱིང་། གཏྡོང་རྒྱུས་མ་བཏང་བས་ད་ལྟ་མངྡོན་གྱུར་མྲེད་ཀང་ཡྡོད་ཅྲེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ཐྡོབ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན། དངྡོས་པྡོ་
འགའ་ཞྤྱིག་སྲེད་དུ་བཏང་ཟྤྱིན་པས་ད་ལྟ་མྲེད་ཀང་ཡྡོད་ཅྲེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ཐྡོབ་པ་བཞྤྱིན་ནྡོ། །འདྤྱི་དག་ནྤྱི་འྡོག་མ་
དག་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དན་པར་བའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མཚན་ྤྱིད་དྲེ་ལྡན་གྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དྲེ་ལ་
དབྲེ་ན། ཐྲེག་དམན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་གྤྱིས་ལས། མཚན་ྤྱིད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། རང་
དྡོན་དུ་དམན་པའྤྱི་བང་ཆུང་ལ་དམྤྱིགས་ཏྲེ་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པ་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་རྡོགས་བང་ལ་དམྤྱིགས་ཏྲེ་གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་པ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྡོ། །དྲེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། 
མཚན་ྤྱིད་དྲེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། 
ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྲེད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དྲེ། མཚན་ྤྱིད་དྲེ་འད་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
ཁྡོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་རང་དྡོན་དུ་དམན་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་པ་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁྡོད་ཀྤྱིས་རང་དྡོན་དུ་དམན་
པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་ 
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༼༢༩༽ 
ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན། སྔ་མ་དྲེ་མ་ཁབ་བྡོ། །རང་དྡོན་དུ་དམན་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་
དམྤྱིགས་པ་དྲེ་ལ་ཐྡོབ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་དམྤྱིགས་པ་དང་། ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དུ་དམྤྱིགས་པ་གྤྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གཞན་དུ་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། །གཞན་གནྡོད་གཞྤྱི་བཅས་སངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཁབ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་
ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལ་རྲེན་གྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་ན། དགྲེ་སྡོང་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་ཚུལ་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་
སྡོབ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ། བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དང་རྤྱིགས་བརྒྱད། རས་སམ་ངྡོ་བྡོ་
དབྲེ་ན། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་ཚུལ་གྤྱི་སྡོམ་པ། དགྲེ་བསྲེན་གྤྱི་སྡོམ་པ། བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དང་
བཞྤྱིར་ཡྡོད་དྲེ། མཛོད་ལས། སྡོ་སྡོར་ཐར་ཅྲེས་བ་རྣམས་བརྒྱད། །རས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག རས་ཀྤྱི་སྡོ་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། རས་ཀྤྱི་སྡོ་ནས་དགྲེ་ཚུལ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དགྲེ་ཚུལ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རས་ཀྤྱི་སྡོ་ནས་དགྲེ་
བསྲེན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དགྲེ་བསྲེན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དགྲེ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༣༠༽ 
དྲེར་ཐལ། རས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་རས་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དགྲེ་སྡོང་ཕ་མའྤྱི་སྡོམ་པ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་
རས་ཀྤྱི་སྡོ་ནས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ལ། སྤྱིར་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། རས་སུ་ཞྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་གཅྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། དགྲེ་ཚུལ་མའྤྱི་
སྡོམ་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ། དགྲེ་བསྲེན་མའྤྱི་སྡོམ་པས་མ་ངྲེས་ཤྤྱིང་། བསྒྲུབ་ཚུལ་རྤྱིགས་འགྲེ། དམ་བཅའ་
བཞྤྱི་པ་ལ། ཚིག་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླང་བའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། ཚིགས་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པ་གཅྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དགྲེ་བསྲེན་ྤྱིད་དང་ཞྲེས་སྡོགས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན་ས། དམ་བཅའ་ལྔ་པ་ལ། དགྲེ་སྡོང་ཕ་དགྲེ་སྡོང་མར་མཚན་གྱུར་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དགྲེ་སྡོང་ཕ་དགྲེ་སྡོང་མར་ཚན་གྱུར་པ་ན་མྤྱིང་འཕྡོ་ལ། སྡོམ་པ་མྤྱི་འཕྡོའ་ིཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
མཚན་ལས་མྤྱིང་ནྤྱི་འཕྡོ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ།  
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༼༣༡༽ 
དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་
མཚོན་ནས་དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་མའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པར་ཡང་ཤྲེས་པར་བའྡོ། །ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་
སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྤྱི་སབས་འགྡོ་ནས། །དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་ནྤྱི་སྡོམ་པའྤྱི་བར། །ཞྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་
གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ན། གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་
སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྤྱི། །ནངས་པར་གཞན་ལས་
ནྡོད་པར་བ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། གཞུང་དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བྲེ་བྲག་
སྨྲ་བའྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀང་། དགྲེ་སྡོང་ལས་ལྲེན། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསྟན་ 
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༼༣༢༽ 
བཅྡོས་མངྡོན་པ་མཛོད་ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་བར་དུ་ཡྤྱིན་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ྤྱིན་
ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་བྲེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསྟན་བཅྡོས་མངྡོན་པ་མཛོད་གྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ན་ཐྡོས་
དགྲེ་སྡོང་ཕའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་
ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་སྡོམ་པ་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་
གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་
ཡྡོད་ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བྲེམ་པྡོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་
མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། བྲེ་སྨྲས་སྡོམ་པ་
གཟུགས་ཅན་དུ། །འདྡོད་པ་མདྡོ་སྲེའྤྱི་མཁས་རྣམས་ཀྤྱི། །བཀག་ 
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༼༣༣༽ 
ན་དབུ་སྲེམས་གཞུང་བཟང་དང་། །ཟབ་མྡོའ་ིརྒྱུད་སྲེ་སྨྲྡོས་ཅྤྱི་དགྡོས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་
གསུམ་པ་ལ། ན་ཐྡོས་མདྡོ་སྲེའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ྤྱིན་ཞག་ལྔའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ན་ཐྡོས་མདྡོ་སྲེ་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་སྡོ་ཐར་སྡོམ་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཛོད་
འགྲེལ་ལས། ཡང་ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་འྡོག་ཞག་ལྔའམ་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་ཡང་སྲེ་བར་འདྡོད་དྲེ། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ན་ཐྡོས་བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། ྤྱིན་ཞག་གཅྤྱིག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཁབ་སྟྲེ། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་དང་ྤྱིན་ཞག་ཏུ། །སྡོམ་པ་ཡང་དག་བླང་བར་བ། །ཞྲེས་བཤད་པའྤྱི་ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བ་གཏན་
ཁྤྱིམས་བདུན་དང་། ྤྱིན་ཞག་ཏུ་ཞྲེས་པ་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ལ་སར་ནས་འཆད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་
ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བསྲེན་
གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་མཐའ་ཅན་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བསྲེན་
རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་ 
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༼༣༤༽ 
གྤྱིས་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་གཞྤྱི་མཐུན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁབ་སྟྲེ། མཛོད་ལས། དང་པྡོའ་ི
རྣམ་རྤྱིག་རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་བ་བའྤྱི་ལམ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སྡོ་ཐར་
སྡོམ་པ་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། རྒྱལ་པྡོའ་ི
བུ་སྤྱིང་རྲེ་ཆྲེ་སྲེམས་ཀྤྱིས་བླངས་པའྤྱི་གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དྲེར་ཐལ། གསྡོ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་
གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་མཐའ་ཅན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་གསྡོ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཆྡོས་འཕྲུལ་བསྟན་པའྤྱི་མདྡོ་ལས། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བར་བདག་ནྤྱི་ཚངས་སྡོད་
ཅྤྱིང་། །གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བླང་བར་བ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ཙནྡན་སྡོས་ཀྤྱི་ངད་ལྡན་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་
གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ།  
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༼༣༥༽ 
དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། ལྷས་ལྟས་ཞྲེས་བའྤྱི་འཇྤྱིག་རྲེན་ན། །ཙནྡན་སྡོས་ཀྤྱི་ངད་ལྡན་པའྤྱི། །དགྲེ་
སྡོང་ཇྤྱི་སྲེད་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རྒྱན་དང་བཅས་ཤྤྱིང་གྡོས་དཀར་བ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ར་བར་འདྡོད་
མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྒྱན་དང་བཅས་ཤྤྱིང་གྡོས་དཀར་གྤྱི་རགས་
དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཙནྡན་སྡོས་ཀྤྱི་
ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་རང་ལུགས་ནྤྱི། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལ། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་། 
ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྡོ་ལ། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོའྤྱི་མཐའ་ཅན་དང་། ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་
གྤྱིས། དང་པྡོ་ནྤྱི། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཕ་མའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ། དགྲེ་ཚུལ་ཕ་མའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ། 
དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ། དགྲེ་སྡོབ་མའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་བདུན་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྤྱི་
སབས་འགྡོ་ནས། །ཞྲེས་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་ལ། ྤྱིན་
ཞག་གཅྤྱིག་གྤྱི་མཐའ་ཅན། ྤྱིན་ཞག་ལྔའྤྱི་མཐའ་ཅན། ྤྱིན་ཞག་བཅུའྤྱི་མཐའ་ཅན་རྣམས་སུ་ཡྡོད་པ་ལས། དང་
པྡོ་ནྤྱི། ན་ཐྡོས་བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱིས་སྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ན་ཐྡོས་མདྡོ་སྲེ་
པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ྤྱིན་ཞག་ལྔའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ན་ཐྡོས་མདྡོ་སྲེ་
པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ྤྱིན་ཞག་བཅུའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ན་ཐྡོས་མདྡོ་སྲེ་པའྤྱི་ལུགས་ 
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༼༣༦༽ 
ཀྤྱི་བསྲེན་གནས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཕལ་ཆྲེར་ནྤྱི། ྤྱིན་ཞག་གཅྤྱིག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏྲེ། མདྡོ་སྲེ་པ་ཡྤྱི་ལུགས་
བཞྤྱིན་དུ། །ཇྤྱི་ལྟར་འདྡོད་ཚེ་ལྲེན་ན་ཡང་། །ནངས་པར་ཕན་ཆད་བསྲུང་བ་ཡྤྱི། །བསམ་པ་མྲེད་ཕྱྤྱིར་སྡོམ་པ་
གཏྡོང་། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལ། ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པ་
ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་། ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་བ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་གྤྱིས། 
དང་པྡོ་ལ། སྔྡོན་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པ་དང་། ད་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པ་གྤྱིས། དང་པྡོ་ནྤྱི། དཀྡོན་མཆྡོག་བརྲེགས་པ་
ལས་གསུངས་པའྤྱི་མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་ཁྤྱིམ་བདག་དགུ་སྟྡོང་བསྲེན་པར་རྡོགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། འཇམ་
པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་ཁྤྱིམ་བདག་བདུན་སྟྡོང་བསྲེན་པར་རྡོགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཙནྡན་སྡོས་ཀྤྱི་ངད་ལྡན་གྤྱི་
དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། རྒྱལ་སས་བམས་པ་འཇམ་དབངས་སྡོགས། །བདག་ྤྱིད་
ཆྲེན་པྡོ་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས། །མཁན་པྡོ་མཛད་ནས་འགྡོ་མང་ལ། །བསྲེན་པར་རྡོགས་པར་མཛད་དྡོ་ཞྲེས། །ཚིག་
འབྲུ་ཙམ་ཞྤྱིག་གསུངས་མྡོད་ཀྤྱི། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ད་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པ་ནྤྱི། གཏན་ལ་དབབ་
པ་བསྡུ་བར་གསུངས་པའྤྱི་དགྲེ་ཚུལ་རང་གྤྱི་བླང་བའྤྱི་སྡོམ་པ། དྲེ་ནས་གསུངས་པའྤྱི་དགྲེ་བསྲེན་རང་གྤྱིས་བླང་
བའྤྱི་སྡོམ་པ། དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའྤྱི་རྡོག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་གསྡོ་སྡོང་རང་གྤྱི་བླང་བའྤྱི་སྡོམ་པ། དབུ་མ་ལུགས་
ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་སྔྡོན་དུ་ལྲེན་པའྤྱི་སབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའ་ྤྱིད་ལ་ 
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༼༣༧༽ 
ཡང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འབྡོག་པ་ཡྤྱི། །ཆྡོ་ག་འགའ་ཞྤྱིག་ཡྡོད་མྡོད་ཀྤྱི། །དྲེ་ཡྤྱི་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆྲེར་ནུབ། །གསྡོ་སྡོང་
རང་གྤྱི་བླང་བ་སྡོགས། །ཆྡོ་གའྤྱི་ལག་ལྲེན་འགའ་ཞྤྱིག་ཡྡོད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཆྡོ་ག་ཐུན་
མྡོང་བ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ནྤྱི། བསམ་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྡོ་ནས་ཆྡོ་
ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྤྱིན་བས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་རྤྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེས་ན་ད་ལྟའྤྱི་ཆྡོ་ག་
ནྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་རྐང་པ་ལྔ་དང་། ཁ་སྐྡོང་ལས། དྲེས་ན་བང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི། །སྡོ་ཐར་མས་སུ་ལྲེན་
འདྡོད་ན། །ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འདུལ་བ་ལས། །ཇྤྱི་ལྟར་གསུངས་པ་མས་སུ་ལྡོངས། །འདྤྱི་ྤྱིད་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་
བསྲེད་ཀྤྱིས། །ཟྤྱིན་ན་བང་སྲེམས་སྡོམ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་བཤད་ཟྤྱིན་
ཏྡོ།།  ༈  །།སྐབས་གྤྱིས་པ་བང་སྲེམས་སྡོམ་པ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ྤྱིད། དབྲེ་བ། མཐའ་དཔྱད་པར་དང་
གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནྤྱི། རྡོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་བསྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞྤྱིག མྤྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་སྡོང་བའྤྱི་
སྲེམས་དཔའ་མཚུངས་ལྡན་བཅས་པ་དྲེ། བང་སྲེམས་སྡོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ། བང་
སྲེམས་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད། ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་ལམ་རྣམས་
དྡོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན། གྤྱིས་པ་ལ་རྲེན་གྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ། ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་དབྲེ་བ། ཆྡོ་གའྤྱི་སྡོ་
ནས་དབྲེ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ལ། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ 
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༼༣༨༽ 
འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གྤྱིས། དང་པྡོ་ནྤྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་སྡོབ་ལམ་མཐའ་དག་གྡོ །གྤྱིས་
པ་ནྤྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་མྤྱི་སྡོབ་ལམ་ལྟ་བུའྡོ། །གྤྱིས་པ་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་དབྲེ་བ་ལ། སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་དང་། 
འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་གྤྱིས་སུ་ཡྡོད་དྲེ། སྡོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྲེམས་ནྤྱི་མདྡོར་བསྡུ་ན། །རྣམ་པ་
གྤྱིས་སུ་ཤྲེས་བ་སྟྲེ། །བང་ཆུབ་སྡོན་པའྤྱི་སྲེམས་དང་ནྤྱི། །བང་ཆུབ་འཇུག་པ་ྤྱིད་ཡྡོན་ནྡོ། །ཞྲེས་དང་། 
འགྲེལ་པ་དྡོན་གསལ་ལས། སྡོན་པ་དང་འཇུག་པའྤྱི་ངྡོ་བྡོ་ྤྱིད་རྣམ་པ་གྤྱིས་སྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
མཚན་གཞྤྱི། བང་སྲེམས་སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། བང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྲེས་ཐྡོབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྲེམས་བསྲེད་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། སྡོན་འཇུག་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། ཀུན་རྡོབ་སྲེམས་བསྲེད་གསུམ་ཀ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ། བང་སྲེམས་འཕགས་པ་མམ་གཞག་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། སྡོན་འཇུག་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་དང་། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་གསུམ་ཀ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་བཀའ་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ལྟར་ན་བང་
སྲེམས་སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཐམས་ཅད་དང་། བང་སྲེམས་འཕགས་པ་རྲེས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཐམས་ཅད། སྡོན་འཇུག་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། ཀུན་རྡོབ་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ཡྤྱིན་ལ། བང་སྲེམས་
འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆྡོས་ྤྱིད་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཐམས་ཅད། སྡོན་འཇུག་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་དང་། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ཆྡོ་ 
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༼༣༩༽ 
གའྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ་ལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་
ལུགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་གྤྱིས་ལས། དང་པྡོ་ནྤྱི། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་དང་། 
སྲེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ལྟ་བུའྡོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པར་བརྲེན་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་
ཁད་པར་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། བང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོམ་པ་ནྤྱི། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་དབུ་སྲེམས་ཀྤྱི། །སྡོལ་ཆྲེན་གྤྱིས་ལས་ཐྡོབ་པའམ། །གསང་
སྔགས་རྒྱུད་སྲེ་ལས་གསུངས་པའྤྱི། །ཆྡོ་ག་དག་ལས་ཐྡོབ་ཀང་རུང་། །སྡོན་འཇུག་སྲེམས་བསྲེད་ཐྡོབ་ནས་
ནྤྱི། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་བསབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །བསྲུང་བ་མས་ལྲེན་དངྡོས་གཞྤྱི་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྡོ་ལ། ཁ་
ཅྤྱིག སྲེམས་བསྲེད་ལ་ནྤྱི་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ན་ཐྡོས་དང་། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ི
ལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། ཐྲེག་དམན་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་བསྲེད་གསུམ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
གསུམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ 
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༼༤༠༽ 
ཁབ། ཐྲེག་ཆྲེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྲེམས་
བསྲེད་ལ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རབ་དབྲེའྤྱི་སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྲེམས་བསྲེད་ལ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་
སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་
ན་ཐྡོས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྡོ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ན་ཐྡོས་དང་། །ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིལུགས་གྤྱིས་ཡྡོད། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་བསྲེད་གསུམ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་ན་ཐྡོས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྡོ། །ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་རང་རྒྱལ་དུ་
སྲེམས་བསྲེད་དྡོ། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྲེའྤྱི་སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། བང་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་ན། ཐྲེག་
ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཐྲེག་དམན་དུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
ན་ཐྡོས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ།  
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༼༤༡༽ 
འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཆྡོས་ཅན། །དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་སྲེམས་བསྲེད་གསུམ་ཞྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། །ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་ན་ཐྡོས་སུ་སྲེམས་པ་སྲེད་
དྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་མྤྱི་
ནུས་ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དམ་
བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ན་ཐྡོས་ཀྤྱི་སྲེ་སྡོད་ནས་བཤད་པའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ལས་དང་པྡོ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་
སྲེམས་བསྲེད་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། དག་བཅྡོམ་རང་རྒྱལ་
སངས་རྒྱས་སྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་སངས་རྒྱས་སྡོ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་དྡོ་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་སྲེམས་བསྲེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་གྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ། རང་གཞན་ 
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༼༤༢༽ 
དྡོན་ནྤྱི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱྤྱིར། །བང་ཆུབ་སྲེམས་ནྤྱི་བསྲེད་པར་བགྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི་རྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་
པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། གསང་སྔགས་དང་
འབྲྲེལ་པའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབང་བསྐུར་དང་འབྲྲེལ་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་
པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དབུ་མ་སྲེམས་ཙམ་
རྣམ་པར་གྤྱིས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དབུ་
སྲེམས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། དྲེ་གྤྱིས་ལྟ་
བ་ཐ་དད་པའྤྱི། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྤྱི་ཐ་དད་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་
ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་གྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་ལྔ་པ་ལ། ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་མཐྡོང་ལམ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། 
ཀུན་རྡོབ་སྲེམས་བསྲེད་སྲེ་བའྤྱི་ཆྡོ་ག་བཤད། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོ་གས་སྲེ་བ་དགག ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོ་གས་སྲེ་བ་དགག ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཅྲེས་བ་བ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཚིགས་རྐང་ 
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༼༤༣༽ 
གསུམ་གྤྱིས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་དྡོན་དམ་སྲེམས་
བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་མམ་གཞག་རྣམ་པར་མྤྱི་རྡོག་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དབུ་མ་སྲེམས་ཙམ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་ན། དབུ་སྲེམས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། 
འདྡོད་ན། ཀུན་རྡོབ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། དྡོན་དམ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་རྡོ། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པྡོའ་ིསྲེམས་བསྲེད་ལ། །དབུ་མ་སྲེམས་ཙམ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །ཞྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྡོའ་ིམཐའ་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་
འཇུག་པས་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་པྡོ་
ཐམས་ཅད་སྡོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྲེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་
ནས་སྡོན་འཇུག་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལྲེན་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་ན། འཇུག་པ་སྲེམས་
བསྲེད་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། བང་སྲེམས་ལས་དང་པྡོ་པའྤྱི་རང་
གྤྱི་བླྡོ་ཚོད་དང་སར་ནས་དུས་ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་བར་དུ་བླངས་པའྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། གཞུང་དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཇྤྱི་སྤྱིད་ 
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༼༤༤༽ 
འཚོ་བའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། བང་སྲེམས་
ལས་དང་པྡོ་པའྤྱི་རང་གྤྱི་བླྡོ་ཚོད་དང་སར་ནས་དུས་ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་བར་དུ་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་
ལྲེན་པ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསབ་བཏུས་ལས། སྡོམ་པ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟྡོབས་དང་སར་ནས་བླང་བར་བ་སྟྲེ། 
ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱི། ར་བར་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོའྤྱི་མཐའ་ཅན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དམ་
བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། བང་སྲེམས་ལས་དང་པྡོ་པའྤྱི་རང་གྤྱི་བླྡོ་ཚོད་དང་སར་ནས་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་
ནས་དང་པྡོ་ལྔ་ཙམ་སྡོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་དང་པྡོ་ལྔ་ཙམ་སྡོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་
དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་བུ་
ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བསབ་བཏུས་ལས། སྡོམ་པ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྡོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་
ཏྲེ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་དང་པྡོ་ལྔ་ཙམ་སྡོང་བར་ཁས་བླངས་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། བང་སའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ལྲེའུ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་སྡོན་
འཇུག་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ལྲེན་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནས་གསུངས་པའྤྱི་
ཐྡོག་མར་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་བླངས། དྲེ་རྲེས་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ལྲེན་ཁ་མའྤྱི་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ 
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༼༤༥༽ 
ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་པ་ཐྡོག་མར་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་བླངས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེ་སྡོད་བསབས་ནས་ཕྱྤྱིས་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ལྲེན་པ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། 
དྲེས་ན་སྲེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་ལུགས། །གལ་ཏྲེ་སྲེམས་བསྲེད་ལྲེན་འདྡོད་ན། །ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
ལྡོངས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེ་སྡོད་སྡོབས། །དད་ཅྤྱིང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་གྱུར་ན། །ཕྱྤྱི་ནས་སྲེམས་བསྲེད་
སྡོམ་པ་ལྡོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འགྡོ་བའྤྱི་
བ་བས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་དཔྲེས་མཚོན་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞན་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
པའྤྱི་ཆྲེད་དུ་ལམ་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་པའྤྱི་སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོན་འཇུག་
གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ནྤྱི་
མདྡོ་སྲེ་བསྐལ་པ་བཟང་པྡོ་དང་། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་སྡོགས་ལ་བརྲེན། མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་
ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་བརྒྱུད་དྲེ། རྒྱལ་སས་ཞྤྱི་བ་ལྷའྤྱི་ཕྱག་སྡོལ། ཇྡོ་བྡོ་པུཎྲེ་ཤྤྱི་ལས་བྱུང་བ། 
རྲེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ཀྤྱི་ཕྱག་ལྲེན་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་འདྤྱི་གནང་ཞྤྱིང་། སྲེ་བའྤྱི་རྲེན་གྤྱི་གང་ཟག་
ཀང་། ཤན་པ་སྡོགས་སྤྱིག་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་ཀུན་ལ་སྲེ་ཞྤྱིང་། ལྲེན་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་སྡོར་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་
བདུན་སྔྡོན་དུ་བཏང་ནས།  
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༼༤༦༽ 
དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་སྡོན་འཇུག་སྟབས་གཅྤྱིག་ཏུ་བླངས་ཏྲེ། མཇུག་རང་དགའ་བ་བསྡོམ་པ་དང་། གཞན་
དགའ་བ་བསྡོམ་དུ་གཞུག་པ་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དབུ་མའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་འདྤྱི། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱིས་
ལྲེགས་ཐྡོབ་ན། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྲེས། །མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་
གསུངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྲེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་ནས། ཐྡོགས་མྲེད་ལ་
བརྒྱུད་དྲེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཙནྡྲ་གྡོ་མའྤྱི་ཕྱག་སྡོལ། ཇྡོ་བྡོ་རྲེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྤྱི་ཤ་ལས་བྱུང་བ། དགྲེ་བའྤྱི་བཤྲེས་
གྲེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཕྱག་ལྲེན་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སྲེ་བའྤྱི་རྲེན་གྤྱི་གང་ཟག་
ཀང་། སྡོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་གང་རུང་གྤྱི་རྒྱུད་སྡོམ་པ་སྡོགས་སྤྱིག་ཤས་ཆུང་བ་ཞྤྱིག་ལ་སྲེ་ཞྤྱིང་། ལྲེན་པའྤྱི་
ཚུལ་ཡང་ཐྡོག་མར་སྡོན་པ་སྲེམས་བསྲེད་བླངས་ནས། དྲེ་རྲེས་བང་ཆུབ་སྲེམས་པའྤྱི་སྲེ་སྡོད་ལ་བསབ་སྡོང་
བས་ཏྲེ། བསབ་བ་རྣམས་ལ་དད་ཅྤྱིང་སྒྲུབ་ནུས་ན། སྡོད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། མཆྡོད་པ་འབུལ་
བ་གྤྱིས། བར་ཆད་ཀྤྱི་དྤྱི་བ། རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་ཁྡོད་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ནམ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་
སྲེ་སྡོད་ཀྤྱི་མ་མྡོ་ཤྲེས་སམ། ཞྲེས་སྡོགས་ལྔ་མཛད། དང་པྡོའ་ིསྐབས་སུ་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྲེད་བླངས་ནས་
འཇུག་པའྤྱི་སྐབས་སུ་མཁྲེན་གསྡོལ་ཙམ་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་འདྤྱི། །བྡོད་ན་
བྲེད་པ་མང་མྡོད་ཀྤྱི། །དྲེ་ནྤྱི་སུ་ཡང་རུང་བ་ཡྤྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་བར་མྤྱི་རུང་། །ཞྲེས་དང་། དྲེས་ན་སྲེམས་
ཙམ་པ་ཡྤྱི་ལུགས།  
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༼༤༧༽ 
།གལ་ཏྲེ་སྲེམས་བསྲེད་བྲེད་འདྡོད་ན། །ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལྡོངས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྲེ་སྡོད་
སྡོབས། །དད་ཅྤྱིང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་གྱུར་ན། །ཕྱྤྱི་ནས་སྲེམས་བསྲེད་སྡོམ་པ་ལྡོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
གཞན་ཡང་དབུ་སྲེམས་ཀྤྱི་ཁད་པར། དབུ་མ་པ་ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་དུ་ལྲེན་པ་སྡོགས་དུས་མ་ངྲེས་པ་དང་། 
སྲེམས་ཙམ་པ་བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྡོའ་ིམཐའ་ཅན་ཁྡོ་ནར་ལྲེན་པས་དུས་ངྲེས་པ་མཛད་ལ། དབུ་མ་པ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་
གཅྤྱིག་དང་གྤྱིས་ལ་སྡོགས་པ་རང་གྤྱི་བླྡོ་ཚོད་དང་སར་ནས་སྡོང་པ་ཁས་ལྲེན་པས་བསབ་བའྤྱི་གངས་ལ་ངྲེས་
པ་མྲེད། སྲེམས་ཙམ་པ་མདྡོ་དང་བང་ས་ནས་གསུངས་པའྤྱི་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་མཐའ་དག་སྡོང་བ་
གཞྤྱིར་བཞག་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས། སྲེམས་བསྲེད་ལྲེན་པའྤྱི་བསབ་བ་མཐའ་དག་ལ་སྡོབ་པ་ངྲེས་པ་ཅན་
མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། མདྡོར་ན་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ལ་ནྤྱི་སྡོན་པའྤྱི་སྲེམས་
མྤྱི་མས་པར་བསྲུངས་ནས། འཇུག་པའྤྱི་བསབ་བ་ལ་རང་གྤྱི་བླྡོ་ཚོད་དང་སར་ནས་ཇྤྱི་ཙམ་ནུས་པར་བསྲུང་
ཞྤྱིང་དུས་ཀང་ཞག་གཅྤྱིག་དང་ཟ་བ་དང་ལྡོ་དང་། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དང་། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་བར་ཇྤྱི་ཙམ་བླྡོས་ལྲེན་
པར་ནུས་པ་དྲེ་ཙམ་བླང་བར་རྲེས་བཙུན་རྲེ་མྡོས་བཤད་པ་ནྤྱི་ལུགས་འདྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི་ཆྡོས་སུ་ཤྲེས་པར་བ་
སྟྲེ། ཞྲེས་དང་། སྲེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་ནྤྱི་སྡོན་སྲེམས་བཏང་བ་དང་ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྡོས་
མས་པ་བྱུང་བས་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ཞྤྱིང་། བསབ་བ་ཡང་མཐའ་དག་ལ་སྡོབ་པ་དང་། དུས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་བར་
དུ་ 
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༼༤༨༽ 
ལྲེན་པ་ཁྡོ་ནར་གསུངས་ཀྤྱི། དུས་ཡུན་རྤྱིང་ཐུང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་མ་གསུངས་པས། ལུགས་དྲེ་དག་མ་བསྲེས་པ་
སྡོ་སྡོར་ཤྲེས་བར་བའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བང་སྡོམ་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏྡོ།།  ༈  །།གསུམ་པ་སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་
པའྤྱི་སྐབས་བཤད་པ་ལ་དྡོན་ལྔ་སྟྲེ། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་དབྲེ་བ། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ཐྡོབ་
མཚམས། དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་གྤྱི་རྣམ་གཞག འབྲས་བུ་ས་ལམ་གྤྱི་རྣམ་པར་
གཞག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྤྱི། ཡྤྱིད་མཚན་རྡོགས་ལས་སྡོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྤྱིག མྤྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་
སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྡོ། །སྔགས་སྡོམ་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད། སྔགས་སྡོམ་དང་། སྔགས་ཀྤྱི་
སྡོམ་པ་དང་། སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ལམ་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག དྲེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག 
ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཟུར་དང་པྡོ་དྲེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཡྤྱིད་མཚན་རྡོགས་ལས་སྡོབ་པའྤྱི་ཐབས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
ཡྤྱིད་མཚན་རྡོགས་ལས་བསབས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཚན་རྡོགས་མཐའ་དག་སངས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན། ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྡོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ཟྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཐྡོབ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་མཚུངས་སྡོ། །གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༤༩༽ 
དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྲེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་སྡོབ་པའྤྱི་ཐབས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསབས་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེས་པ་འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་དྲེ། སྡོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཞྲེས་པ་སྡོབ་པར་བྲེད་པ་དང་
བསབས་ཟྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་བའྤྱི་སྤྱིན་གྡོལ་གྤྱིས་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་
ན། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ཏྲེ། །ཞྲེས་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་གྡོལ་གྤྱིས་པྡོ་གང་
རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ཡྤྱིན་ན་གཞུང་དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རྤྱིག་འཛིན་
སྡོམ་པ་དབང་བསྐུར་ལས། །ཐྡོག་མར་ཐྡོབ་པ་སྤྱིན་བྲེད་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་
ཡྤྱིན་ན། སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་ཆུ་དབང་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྤྱིན་གྡོལ་གྤྱིས་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྤྱིན་
བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་སྲེ་བཞྤྱི་པྡོ་གང་རུང་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། གཞུང་དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་
དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པ་གང་ཞྤྱིག དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གྡོལ་བྲེད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། 
སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར།  
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༼༥༠༽ 
འདྡོད་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་
བསྐུར་ཡང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དབང་དྲེ་ངྡོས་འཛིན་པར་བྲེད་པ་ལ། བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བླངས། །ཞྲེས་པ་འདྤྱི་
འབྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ཐྲེག་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་
ཐལ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ཐྲེག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བླ་
མྲེད་ཀྤྱི་ཐྲེག་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། བསྟན་བཅྡོས་འདྤྱིའྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་གྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ཞྲེས་སྤྱིར་བཏང་ལ་ཕལ་ཆྲེར་སྐབས་ཀྤྱི་བླ་མྲེད་ལ་འཇུག ཅྲེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྡོག་པ་རྡོ་རྲེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་
ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྤྱིན་བྲེད་རྒྱུད་སྲེ་བཞྤྱི་པྡོ་ལ། །དབང་གྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱི་
རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྤྱིག་ལྲེར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྒྱུད་ལས། ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྡོག་པ་ཡྤྱི་ནྤྱི་དབང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕྱྲེ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བླ་
མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མའྤྱི་སྤྱིན་
བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། ། 



48   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༥༡༽ 
ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན་ན། དྲེང་སང་གང་ཟག་རབ་འབྲྤྱིང་ཀུན། །རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྡོར་དུ། །དབང་བསྐུར་བ་བར་གསུངས་མྡོད་ཀྤྱི། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
དྲེང་སང་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཡྤྱིན་ན། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་ན། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་
རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། དྲེང་སང་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྤྱི་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་
ཀྤྱི་དབང་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྤྱིན་གྡོལ་གྤྱིས་ལ་འབད་པར་བ། །ཞྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་
མ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་
ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་རས་
བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་པའྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། དྲེང་སང་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྤྱི་
སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེང་སང་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྤྱི་སྤྱིན་ 
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༼༥༢༽ 
བྲེད་ཀྤྱི་དབང་གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེང་སང་དྲེ་གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོབ་དཔྡོན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་རྲེ་
མྡོས། རས་བྲྤྱིས་ལ་བརྲེན་པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ནྤྱི་བདྲེ་མཆྡོག ཨ་བྷྤྱི་དྷ་ན་ལ་བརྲེན་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་རྡོ་རྲེ་དྤྱིལ་བུ་པ་
དང་། དགའ་རབ་རྡོ་རྲེ་ལ་སྡོགས་པས་གསུངས་ལ། དྲེང་སང་རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆྲེར་འདྤྱི་ལ་མཛད། བླ་
མ་གྡོང་མ་རྣམས་ཀང་སྐབས་སུ་ཕྱག་ལྲེན་འདྤྱི་མཛད་པས་ལུགས་འདྤྱི་ཧ་ཅང་མྤྱི་ལྲེགས་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། དང་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་སྤྱིན་བྲེད་
ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཐྡོབ་ནས། དྲེ་རྲེས་ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བཞྤྱི་ཐྡོབ་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཀྲེའྤྱི་རྡོ་རྲེ་
དབང་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེ་རྒྱུ་དབང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འཁྡོར་ལྡོ་
སྡོམ་པའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཐྡོབ་པའྤྱི་རྲེས་སུ་བྱུང་བའྤྱི་ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་རྒྱུ་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྡོར་གཅྤྱིག་ཏྲེ་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཐྡོབ་རྲེས་སུ་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་གཞན་དུ་རྒྱུ་དབང་ཞུ་བ་
ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཟབ་དྡོན་བདུད་རྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། དྲེ་རྲེས་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དྲེའམ་གཞན་དུ་འང་རུང་། །རྒྱུ་དབང་
བཞྤྱི་དང་ལུས་དཀྤྱིལ་དབང་བཞྤྱི་དང་། །བླ་མའྤྱི་རྣལ་འབྡོར་བྤྱིན་རླབས་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྡོགས། །ཐྡོབ་ 
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༼༥༣༽ 
པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ཡང་གྡོམས་པའྤྱི་ཐབས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་
རྲེའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་གྡོལ་
བྲེད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔར་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དྲེ་ྤྱིད་
གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕྲེལ་བར་བྲེད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཅྤྱིང་ཁབ་པ་ཡྡོད་
དྲེ། དྲེ་རྲེས་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དྲེའམ་ཞྲེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། སྤྱིར་རྒྱུད་སྲེ་
བཞྤྱི་ལ་དབང་གྤྱི་བབས་མྤྱི་འད་བ་བཞྤྱི་ཡྡོད་དྲེ། བ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། དྲེ་ྤྱིད་
བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྡོ་རྲེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་ཡང་ཡྤྱིན། སྡོད་རྒྱུད་ལ་གྤྱིས་པྡོ་དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ་རྡོ་རྲེའྤྱི་དྤྱིལ་བུ་མྤྱིང་གྤྱི་
དབང་དང་ལྔ་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། ལྔ་པྡོ་དྲེ་སྡོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྡོ་རྲེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་ཡང་ཡྤྱིན། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལ་ལྔ་པྡོ་
དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ། དམ་ཚིགས་གསུམ་སྤྱིན་པ་ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྡོག་པ་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་དང་དྲུག་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། དྲེའྤྱི་རྤྱིགས་
ལྔའྤྱི་དབང་ལྔ་ནྤྱི་དྲེའྤྱི་རྡོ་རྲེ་སྡོབ་མའྤྱི་དབང་དུ་བྲེད། རྣལ་འབྡོར་བླ་མྲེད་ལ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་དབང་ལྔ། རྡོ་རྲེ་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྤྱི་དབང་དང་དྲུག་སྡོབ་མའྤྱི་དབང་དང་། བུམ་དབང་གྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་སྤྱིན་པ་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་
དུ་བས་ནས། དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་དང་བཅས་པའྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། 
ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྤྱིག་ལྲེ་ལས། ཆུ་ཡྤྱི་དབང་བསྐུར་ཅྡོད་པན་དག །བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། ། 
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༼༥༤༽ 
རྡོ་རྲེ་དྤྱིལ་བུ་དྲེ་བཞྤྱིན་མྤྱིང་། །སྡོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བར་ཏུ་གསལ། །ཕྱྤྱིར་མྤྱི་ལྡྡོག་པ་ཡྤྱི་ནྤྱི་དབང་། །རྣལ་འབྡོར་
རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕྱྲེ། །དྲེ་བཞྤྱིན་དྲུག་གྤྱི་བྲེ་བྲག་དབང་། །དྲེ་ནྤྱི་སྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཞྲེས་བ། །རྣལ་འབྡོར་བླ་མ་
ཡྤྱི་ནྤྱི་མཚན། གསང་བ་ཡྤྱི་ནྤྱི་དབང་རྒྱལ་བཤད། །ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་བླ་ན་མྲེད། །བཞྤྱི་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞྤྱིན་
ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་དབྲེ་བ་ལ་གསུམ་སྟྲེ། བརྡོད་བ་དྡོན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ། བརྡོད་
བྲེད་རྒྱུད་སྲེའྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ། གང་ལས་ཐྡོབ་པ་ཆྡོ་གའྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྤྱི། སྔགས་སྡོམ་
ལ་མྤྱིང་གྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་ན། རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ། ཐབས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ། འབྲས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་
དང་གསུམ་དུ་ཡྡོད་དྲེ། བདུད་རྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། དྲེ་ཕྱྤྱིར་རྒྱུ་ནྤྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུར་བཅས། །ལམ་ཡང་རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་ཤྤྱིང་། །འབྲས་བུ་ཡང་ནྤྱི་རྒྱུ་ལམ་དང་བཅས་པས། །ལྷུན་གྲུབ་སྡོམ་པ་སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན། །ཞྲེས་དང་། རྒྱུད་གསུམ་སྡོམ་པར་སྡོར་ཚུལ་རྡོགས་པར་འགྱུར། །འྡོན་ཀང་མཚན་རགས་ཕྱྲེ་བ་གནད་དུ་
གཅྲེས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ནྤྱི། རང་བཞྤྱིན་ལྷན་ཅྤྱིག་སྲེས་ཞྲེས་
བརྡོད། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྡོམ་པ་གཅྤྱིག །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། རྲེ་བཙུན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེའྤྱི། 
རང་སྲེམས་གདྡོད་ནས་སྡོས་བྲལ་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། དྲེ་ྤྱིད་
རྒྱུ་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་གནས་པ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་ལ་གནས་པའྤྱི་ 
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༼༥༥༽ 
སྡོམ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག རྲེན་གྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ི
རྒྱུད་ཀྤྱི་སང་བ་ཐམས་ཅད་གསལ་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དྲེ་བཞྤྱིན་དུ། ཐབས་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ནྤྱི། བརག་གྤྱིས་ལས། སྡོམ་པའྤྱི་དབྲེ་བའང་བཤད་པར་བ་སྟྲེ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་
གྤྱི་དངྡོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། རྲེ་བཙུན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེའྤྱི། དབང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་གྤྱི་ལྟ་བ་
དང་། །མས་མྡོང་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་སྡོམ་པ་དང་། ལམ་གྤྱི་ཐྡོག་མར་གང་ལས་ཐྡོབ་པ་དང་། །བར་དུ་གང་
གྤྱིས་མངྡོན་དུ་བྲེད་པ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག རྲེན་གྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི། བླ་མྲེད་
ཚོགས་ལམ་པ། བླ་མྲེད་སྡོར་ལམ་པ། བླ་མྲེད་མཐྡོང་ལམ་པ། བླ་མྲེད་བསྡོམ་ལམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་
ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་བླ་མྲེད་སྡོབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསྲེད་རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་གྡོ །དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་འབྲས་རྒྱུད་
ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ནྤྱི། དྲེ་ནས་ཆྡོས་ཀུན་སྡོམ་གཅྤྱིག་པའྤྱི། །རྡོ་རྲེ་སྲེམས་དཔའ་ཞྲེས་བར་བཤད། །ཅྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ས་དང་ངྡོ་བྡོར་གཅྤྱིག །ཅྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
ས་དང་། མཐའ་མར་འབྲས་བུ་ངྡོ་བྡོར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་གཅྤྱིག རྲེན་
གྤྱི་གང་ཟག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་མཐའ་དག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་སངས་རྒྱས་རང་སང་ལ་
ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་གསང་བ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་ 
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༼༥༦༽ 
པའྤྱི་ངྡོ་བྡོར་འཆར་བའྤྱི་སྡོམ་པ་དྲེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབང་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཀྤྱིས་གྡོམས་པ་ཡྤྱིས། །བདྲེ་
ཆྲེན་སྒྲྤྱིབ་པ་འགགས་ནས་རང་སང་གྤྱི །ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་ཚེ་ཤྲེས་བ་མ་ལུས་པ། །གསང་གསུམ་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པ་
འབྲས་བུའྤྱི་སྡོམ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག རྒྱུ་རྒྱུད་ཡྤྱིན་ན། རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
འབྲས་རྒྱུད་ཡྤྱིན་ན། འབྲས་རྒྱུད་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྲེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། 
ཐབས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ་ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཆྡོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ཀུན་གཞྤྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁྡོར་འདས་ཚང་བས་ར་རྒྱུད་ཞྲེས་
པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྒྱས་བཤད་
ཐྡོག་མར་ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རྒྱུ་ལ་གནས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། 
སྡོས་བྲལ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། བདུད་རྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། སྲེམས་ྤྱིད་སྡོས་བྲལ་རང་བཞྤྱིན་
ལྷན་སྲེས་སུ། །ལྲེགས་པར་སྡོམ་པ་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་ཡྤྱི། །སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པ་ར་བའྤྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། སྡོས་བྲལ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདུས་བས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
ཤྲེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་སྐུ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ 
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༼༥༧༽ 
ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་འབྲས་བུའྤྱི་རྒྱུད་ནྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་ཏྲེ། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་འབྲས་རྒྱུད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡྤྱིན་ན། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ཡྤྱིན་དགྡོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་
ཏྲེ། ལྡོངས་སྤྲུལ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ཚོགས་ལམ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་
ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྲེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་སྡོབ་
ལམ་བཞྤྱི་པྡོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་ཚོགས་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། 
བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། བརྡོད་བྲེད་རྒྱུད་སྲེའྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ་ནྤྱི། སྔགས་སྡོམ་ལ་དབྲེ་ན། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་
སྡོགས་བཞྤྱི། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། བལྟས་པའྤྱི་བདྲེ་བ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱི་དང་། དགྡོད་པའྤྱི་བདྲེ་བ་ལམ་བྲེད་
ཀྤྱི་དང་། ལག་བཅངས་ཀྤྱི་བདྲེ་བ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱི་དང་། གྤྱིས་གྤྱིས་འཁྱུད་པའྤྱི་བདྲེ་བ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱིས་ཡྤྱིད་
མཚན་རྡོག་ལས་སྡོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྤྱིག མྤྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་དཔའ་མཚུངས་
ལྡན་དང་ 
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༼༥༨༽ 
བཅས་པའྡོ། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་
ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། 
རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཟས་ཕྱྲེ་
བའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བླ་མྲེད་རྣལ་འབྡོར་པས་སར་ཡྡོ་ག་གའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་ཡྡོ་ག་རྡོར་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པ་གང་ཞྤྱིག བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་
གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། བླ་མྲེད་རྣལ་འབྡོར་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྡོ་ག་རྡོར་
དབྤྱིངས་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བླ་
མྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དབང་ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། སྔར་གྤྱི་རྡོད་གཞྤྱི་དྲེ་ཀ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་གསལ་རྤྱིགས་འགྲེ། གསུམ་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་བཤགས་
ཀྤྱི་རྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༥༩༽ 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྲེས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྲེས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་གང་ཞྤྱིག རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྲེས་པ་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེར་ཐལ། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། སྡོ་ཐར་དང་བང་སྲེམས་རྒྱུན་
བཤགས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་རང་ལྡྡོག་གནས་གསུམ་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཇྤྱི་ཙམ་
ཐྡོབ་པ་ཐམས་ཅད། སྐབས་འདྤྱིར་སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྲེས་པའྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་
ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་
སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྡོམ་པའྤྱི་ཐྡོག་
མར་གནས་གསུམ་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་ལ་ངྡོས་འཛིན་མཛད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔགས་ཀྤྱི་རང་ལྡྡོག་
གནས་གསུམ་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཞྲེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དྲེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་གང་ལས་
ཐྡོབ་པར་ཆྡོ་གའྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་བ་ནྤྱི། སྔགས་སྡོམ་མ་དབྲེ་ན། སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ། འཇུག་པའྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ། དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྤྱི་སྟ་གྡོན་གྤྱི་གནས་
སྐབས་སུ་རྒྱུན་བཤགས་ཀྤྱི་རྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྡོར་སྡོམ། བང་སྡོམ་གྤྱིས་དང་། 
གནས་གསུམ་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་རྡོ་རྲེ་མ་སྐུ་གསུམ་གྤྱི་ 
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༼༦༠༽ 
ས་བྡོན་ཐྲེབས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་སྡོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཕྱྤྱི་འཇུག་གྤྱི་ཟ་བ་རྡོ་རྲེ་ངྡོ་སད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་
ནང་གྤྱི་སྲེམས་བསྲེད་པ་དང་། ནང་འཇུག་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དབབ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ཕྡོག་པ་ལ་བརྲེན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་
ལྟ་བུའྡོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ། སྡོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་
དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་སྡོགས་བཞྤྱི་ལས། དང་པྡོ་ནྤྱི། བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གྤྱི་དབང་ལ་
བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ལྟ་བུའྡོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྡོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆུ་དབང་སྡོགས་དབང་ལྔ་པྡོ་དྲེ་དང་། དྲེ་
ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ལྟ་བུའྡོ། གསུམ་པ་ནྤྱི། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆུ་དབང་སྡོགས་ལྔ་དང་། རྡོ་རྲེ་
སྡོབ་གྤྱི་དབང་དང་དྲུག་པྡོ་དྲེ་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ལྟ་བུའྡོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་
དབང་གྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་ལ། བུམ་དབང་གྤྱི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དང་། དབང་གྡོང་མའྤྱི་སྐབས་སུ་
ཐྡོབ་པ་གྤྱིས། དྲེ་ཡང་བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བླངས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་བུམ་དབང་དང་། སྤྱིན་
བྲེད་ཀྤྱི་བུམ་དབང་དང་། བསྲེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག དབང་བཞྤྱི་བླངས། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་དབང་གྡོང་མ་དང་། སྤྱིན་བྲེད་དབང་གྡོང་མ་དང་། རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག་སྟྲེ། 
དབང་བཞྤྱི་དང་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་སྤྱིན་གྡོལ་དུ་སར་ནས་བཤད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཚངས་དབང་མ་ལས། དབང་
བཞྤྱིས་སྤྱིན་མཛད་ལམ་བཞྤྱིས་གྡོལ་བ་སྟྡོན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག བུམ་དབང་བཅུ་གཅྤྱིག་
པྡོ་གང་རུང་ 
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༼༦༡༽ 
ཡྤྱིན་ན། བུམ་དབང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བུམ་དབང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ཡྤྱིན་ན། བུམ་དབང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་
དབང་ཡྤྱིན་ན། སྔར་རྒྱུད་མ་སྤྱིན་པ་གསར་དུ་སྤྱིན་པར་བྲེད་པའྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་
དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བུམ་དབང་གྤྱི་མཐའ་བརྲེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རྲེས་གནང་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྲེར་ཐལ། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྤྱིག་པྡོའ་ིནང་ཚན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། བུམ་དབང་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བུམ་དབང་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཆག་ལྡོའ་ིདྤྱིས་ལན་ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྤྱིག་ཟྲེར་ཡང་། ཡན་ལག་ལ་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་
པ་ཡྤྱིན། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་ལྔའྤྱི་ཆྡོ་ག་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། རྡོ་རྲེ་སྡོབ་མའྤྱི་བུམ་དབང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། 
གསང་སྔགས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །དྲེ་དག་གྤྱི་ནྤྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །ཞྲེས་པ་འདྤྱིས། དྲེ་གྤྱིས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གསུམ་པ་ལ། སྔར་བུམ་དབང་གྤྱིས་རྒྱུད་སྤྱིན་ཟྤྱིན་པ་ལ་བསྐུར་བའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་གསང་དབང་ཆྡོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་གྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་
གསང་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ།  
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༼༦༢༽ 
སྔར་སྤྱིན་ཟྤྱིན་པ་ལ་བསྐུར་བའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔར་བུམ་དབང་གྤྱི་རྒྱུད་སྤྱིན་ཟྤྱིན་པ་ལ་
བསྐུར་བའྤྱི་སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་བུམ་དབང་མཚན་ྤྱིད་པ་ནྤྱི། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་
ལྔ། རྡོ་རྲེ་བརྟུལ་ཞུགས་དམ་ཚིག་གསུམ་སྤྱིན་པའྤྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་དང་བདུན་པྡོ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། འདྤྱི་ལ་
སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་ཚུལ་ཡང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། མྤྱི་བསྡོད་པ་ཆུ་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། སང་གཞྤྱི་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྤྱི་ཕུང་པྡོ་དང་། ཞྲེ་སང་གྤྱིས། སྡོང་བྲེད་མྤྱི་སྡོད་པའྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། རྤྱིན་ཆྲེན་འབྱུང་ལྡན་ཅྡོད་
པན་གྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། ཚོར་བའྤྱི་ཕུང་པྡོ་དང་། ང་རྒྱལ་སྲེར་ས་རྤྱིན་འབྱུང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་
ཐྡོབ། འྡོད་དཔག་མྲེད་རྡོ་རྲེའྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། འདུ་ཤྲེས་ཀྤྱི་ཕུང་པྡོ་དང་། འདྡོད་ཆགས་འྡོད་དཔག་མྲེད་
པའྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ་དྤྱིལ་བུའྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། འདུ་བྲེད་ཀྤྱི་ཕུང་པྡོ་དང་། 
ཕག་དྡོག་དྡོན་གྲུབ་ཀྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། རྣམ་སང་མྤྱིང་གྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། གཟུགས་ཀྤྱི་ཕུང་
པྡོ་དང་། གཏྤྱི་མུག་རྣམ་སང་གྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། ཕུང་པྡོ་
ལྔའྤྱི་ཆྡོས་ྤྱིད་རྣམ་གངས་པ་རྡོ་རྲེ་སྲེམས་དཔའྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དམ་ཚིག་གསུམ་སྤྱིན་པའྤྱི་
སྡོབ་དཔྡོན་གྤྱི་དབང་ལ་བརྲེན་ནས་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་རྡོ་རྲེ་འཆང་ཆྲེན་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོར་སྡོམ་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྒྱས་གདབ་ལྔ་དང་རྡོ་རྲེ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །དམ་ཚིག་གསུམ་གྤྱི་བར་དྡོན་འཕྡོད་པའྤྱི་
ཚེ། །ཆྡོས་ཅན་ལྔ་པྡོ་ 
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༼༦༣༽ 
ཆྡོས་ྤྱིད་དང་བཅས་པས། །སྡོམ་གསུམ་ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་སྡོང་སྲེམས་ཐྡོབ། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྡོམ་པ་
དྲེ་དག་ལ་བསྲེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཞྲེས་ཀང་བ་སྟྲེ། སང་གཞྤྱི་སྡོང་བྲེད་སར་བའྤྱི་སྡོ་ནས་ཐ་ལམ་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་
སྡོང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐྡོང་ལས། བསྲེད་རྤྱིམ་སང་གཞྤྱི་སྡོང་བྲེད་གྤྱིས། །སར་བ་
ྤྱིད་ལ་གསུངས་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་ལ་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་
ཐྡོབ་ཚུལ་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྡོབ་མའྤྱི་གཞྤྱིར་གནས་ཀྤྱི་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྲེམས་ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྡོམས་
པར་ཞུགས་པའྤྱི་བང་སྲེམས་འདྲེས་པའྤྱི་གསང་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། རང་གྤྱི་ངྡོ་སྐལ་གྤྱི་ག་ནྡོམ་ལྷར་ཞྲེན་གྤྱི་
རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་སྡོང་སྲེམས་ཐྡོབ། ཕྱག་རྒྱ་དང་མམ་པར་སར་བའྤྱི་མས་བརྲེན་གྤྱི་དགའ་བ་བཞྤྱི་པ་བསྲེད་
བྲེད་ཀྤྱི་ཤྲེས་དབང་ལ་བརྲེན་ནས། རང་གྤྱི་ངྡོས་སྐལ་གྤྱི་དྲེ་ཐྡོབ། གསུམ་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ྤྱིད་ལ། ཚིག་གྤྱི་བར་
དྡོན་འཕྡོད་པའྤྱི་བཞྤྱི་པ་ཚིག་དབང་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་ལ་བརྲེན་ནས། རང་གྤྱི་ངྡོ་སྐལ་གྤྱི་དྲེ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞྤྱིར་
གནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་ལ་བླ་མ་ཡྤྱི། །བང་སྲེམས་འདྲེས་དང་མས་བརྲེན་བཞྤྱི་པ་དང་། །དྲེ་ྤྱིད་ཚིག་གྤྱི་བར་
དྡོན་འཕྡོད་པའྤྱི་ཚེ། །ག་ནྡོམ་ལྷར་ཞྲེན་རྣམ་རྡོག་སྡོང་སྲེམས་ཐྡོབ། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སྡོམ་པ་དྲེ་དག་ལ་
རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཞྲེས་བ་སྟྲེ། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་བདྲེ་ཆྲེན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་རྡོགས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐྡོང་ལས། རྡོགས་རྤྱིམ་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་ནྤྱི། །རྡོགས་པ་ྤྱིད་ལ་གསུངས་ཕྱྤྱིར་
རྡོ། ། 
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༼༦༤༽ 
ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག བསྲེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་ཐ་ལམ་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་སྡོང་སྲེམས་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། ག་ནྡོམ་ལྷར་ཞྲེན་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་སྡོང་སྲེམས་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། བསྲེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྡོམ་པ་གང་རུང་ཡྤྱིས་པས་
ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། བླ་མྲེད་ཚོགས་ལམ་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སང་བའྤྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་ཐ་ལམ་གྤྱི་
རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཙོ་བྡོར་རྣམ་རྤྱིག་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་
ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་གང་ཞྤྱིག ཐ་ལམ་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་སྡོང་པའྤྱི་སྲེམས་
པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་དྲེར་ཐལ། བླ་མྲེད་ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་དྲེར་ཐལ། ཐ་ལམ་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཙོ་སྲེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། 
སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། གཙོ་སྲེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་
པ་ལ་ཡང་། བླ་མྲེད་ཚོགས་ལམ་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སང་བའྤྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་ག་ནྡོམ་ལྷར་ཞྲེན་གྤྱི་རྣམ་རྡོག་སྡོང་བའྤྱི་
སྲེམས་བྱུང་སྲེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཙོ་བྡོར་རྣམ་རྤྱིག་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
རགས་བསྒྲུབ་ལུགས་རྤྱིགས་འགྲེ། གསུམ་པ་ལ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་ནང་འཇུག་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དབབ་པའྤྱི་སྐབས་སུ་སྲེས་
མ་ཐག་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཆྡོས་ 
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༼༦༥༽ 
ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ནང་འཇུག་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་ནང་འཇུག་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསྲེད་རྡོགས་གང་རུང་གྤྱི་སྡོམ་པ་སྲེ་བའྤྱི་སྔ་རྡོལ་དུ་
བྱུང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བུམ་དབང་དང་། དབང་གྡོང་མའྤྱི་སྔ་རྡོལ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཀྱཻའྤྱི་རྡོ་རྲེའྤྱི་ནང་འཇུག་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྲེས་མ་ཐག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལྟར་བས་པ་ལ་ཁྡོ་རྲེ། འྡོ་ན་བདུད་རྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། སང་བ་འབྲས་བུ་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་
ཡྤྱིས། །རྤྱིམ་གྤྱིས་གངས་ངྲེས་སྒྲུབ་པའྤྱི་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱིས། །ལུགས་མཆྡོག་འདྤྱི་ལ་སྡོམ་པའང་རྤྱིམ་གྤྱིས་
ཀྤྱི། །སྡོམ་པ་གྤྱིས་སུ་ངྲེས་པའྤྱི་གངས་ངྲེས་འགྲུབ། །ཅྲེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་དྲེ་ལ་བསྲེད་རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གྤྱིས་སུ་གངས་མ་ངྲེས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། དྲེ་
གྤྱིས་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན་སྡོན་མྲེད་དྲེ། ལུང་དྲེའྤྱི་དྡོན་ནྤྱི། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་མས་
ལྲེན་ལ་བསྲེད་རྡོགས་ཀྤྱི་མས་ལྲེན་གྤྱིས་སུ་ངྲེས་པ་དང་། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ལ་བསྲེད་
རྡོགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གྤྱིས་སུ་ངྲེས་པའྤྱི་དྡོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་ཐྡོབ་མཚམས་ནྤྱི། བྡོ་
དྡོང་པ་སྡོགས་བྡོད་ཀྤྱི་བླ་མ་ཁ་ཅྤྱིག རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྡོམ་གཟུང་གྤྱི་རྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་པའྤྱི་ཚེ་ན་ 
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༼༦༦༽ 
སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ཅྲེས་དང་། རང་རྲེའྤྱི་ས་ཕྱྡོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག བུམ་དབང་རྡོགས་པའྤྱི་ཚེ་ན། སྔགས་
སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ཅྲེས་དང་། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སངས་མ་རྒྱས་ཀྤྱི་བར་དུ། སྔགས་སྡོམ་མྤྱི་རྡོགས་ཤྤྱིང་། སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ན། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡྤྱིན་ཟྲེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྲེ། འྡོ་ན་དབང་བསྐུར་གྤྱི་དངྡོས་
གཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་དགྡོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དངྡོས་གཞྤྱི་དྲེའྤྱི་གྡོང་དུ་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་
སྡོམ་གཟུང་གྤྱི་རྲེས་ཟྡོས་ལན་གསུམ་བས་པ་ན། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་དྲེང་སང་དགྲེ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་སྲེ་བ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་མྤྱི་ལྟྡོས་པར་ཐལ། གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་གའྤྱི་སྔར་རྡོལ་དུ། བསྒྲུབ་བ་
དྲེ་ལ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་སྲེ་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབང་བསྐུར་གྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་སྔ་རྡོལ་དུ་སྡོབ་མ་དྲེས་སྔགས་
སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལུགས་གྤྱིས་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྲེ། འྡོ་ན་བུམ་དབང་ཙམ་རྡོགས་པའྤྱི་ཚེ་ན་རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་
སྡོམ་པ་ཡང་ཐྡོབ་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཚེ་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་མཐའ་དག་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་ཚེ་ན་སྔགས་
སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། བུམ་དབང་ཙམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་དྲེས། 
གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྤྱི་རྡོགས་རྤྱིམ་བསྡོམ་དུ་རུང་བ་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དབང་གྡོང་མ་མ་ཐྡོབ་
པར་རྡོགས་རྤྱིམ་བསྡོམ་དུ་རུང་བར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། དབང་བསྐུར་
གྤྱིས་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། །ཞྲེས་པ་ནས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱང་རྤྱིང་ 
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༼༦༧༽ 
སངས། །ཞྲེས་པའྤྱི་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལུགས་གསུམ་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྤྱི་
ཚེ་ཡང་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་མྤྱི་ཐྡོབ་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ནས་ཀང་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་རྒྱུ་ཡྡོད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ནས་ཀང་རྣམ་མཁྲེན་སྐད་ཅྤྱིག་མ་ཕྱྤྱི་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་གསར་
བསྲེད་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དབང་
བཞྤྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས་ཏྲེ། འདྤྱི་ལ་རྤྱིགས་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྲེད་དང་། ལུང་གྤྱི་སྒྲུབ་བྲེད་གྤྱིས། དང་པྡོ་ནྤྱི། དམ་
ཚིག་ྤྱི་ཤུ་མན་ངག་གནད་དྲུག་སྡོགས། །རྒྱུ་དང་དབང་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས། །བཞྤྱི་བཞྤྱིར་ཕྱྲེ་བ་རྣལ་
འབྡོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི །མན་ངག་མཐའ་དག་འདྤྱི་ཡྤྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ། དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས་ལ། དྲེ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དམ་
ཚིག་ྤྱི་ཤུ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་གང་ཞྤྱིག དམ་ཚིག་ྤྱི་ཤུ་ནྤྱི། དབང་བཞྤྱི་པྡོ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་དམ་ཚིག་ལྔ་
ལྔར་ཕྱྲེ་བའྤྱི་ྤྱི་ཤུ་ལ་ངྡོས་འཛིན་མཛད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་གསལ་བ་སྔ་མ་དྲེ་བཞྤྱིན་འཐད་དྲེ། རྣལ་འབྡོར་དབང་
ཕྱུག་གྤྱི་མན་ངག་ལས། རྒྱུ་ལ་གནས་པ། དབང་ལས་ཐྡོབ་པ། ལམ་ལ་གྡོམས་པ་སྡོགས། མན་ངག་གྤྱི་གནད་
དྲུག་དབང་བཞྤྱི་པྡོ་རྲེ་རྲེ་ལ་སར་ནས་གསུངས་པ་གང་ཞྤྱིག དབང་ལས་ཐྡོབ་པ་ཞྲེས་པའྤྱི་དྡོན། དབང་དྲེ་དང་དྲེ་
ལས་སྔགས་སྡོམ་གསར་ཐྡོབ་རྲེ་ལ་བྲེད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབང་ལས་ 
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༼༦༨༽ 
ཐྡོབ་པ་ཞྲེས་པའྤྱི་གྡོ་དྡོན་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ལུང་གྤྱི་སྒྲུབ་བྲེད་ནྤྱི། སྤྱིང་པྡོ་རྲེ་མྡོ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པྡོ་
ཡྤྱི། །མཐའ་ཅན་བླ་མའྤྱི་གསུང་རབ་འདྤྱིར་སར་བས། །ཞྲེས་པ་ལྟར། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པ་ལ། 
དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་དགྡོས་པ་འདྤྱི་འཐད་དྲེ། ས་ཆྲེན་ཀུན་སྤྱིང་གྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ངྡོ་སྡོད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པར། གསང་
སྔགས་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྡོ། །ཞྲེས་དང་། རྲེ་མྡོའ་ིགནད་ཀྤྱི་གསལ་བྲེད་ལས། རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་
སྡོམ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། རྲེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་ཨྤྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྤྱིའྤྱི་ལམ་སྐྡོར་
ལས། དབང་བཞྤྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དང་ཡང་ལྡན། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་། རབ་དབྲེ་
ལས། བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བླངས། །དྲེ་ཡྤྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། རྲེ་ཐམས་ཅད་
མཁྲེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྡོའ་ིཞལ་སྔ་ལས། རྣམ་དག་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་བཞྤྱི་ཡྤྱི་འཛིན་མ་ལ། །ཞྲེས་སྡོགས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་དུ་ན། བླ་མ་བཙལ་ལ་བུམ་དབང་བླངས། །དྲེ་ཡྤྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
འགྱུར། །ཞྲེས་འབྱུང་རྤྱིགས་པར་ཐལ། བུམ་དབང་རྡོགས་པའྤྱི་ཚེ་ན། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
དྲེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག དབང་གྡོང་མ་ལས། སྔགས་སྡོམ་གསར་ཐྡོབ་ཡྡོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པ་
དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པ་ལ་ལྟྡོས་དགྡོས་ན། འྡོ་ན་དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་ཚེ་ན་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་མྤྱི་
ཐྡོབ་པར་ཐལ། དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་རྲེས་སུ་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་གསར་ཐྡོབ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་ 
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༼༦༩༽ 
རྲེས་སུ་ཡང་དབང་དང་བྤྱིན་རླབས་རྲེས་གནང་ཀུན་ལ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྲེ་ཐྡོབ་རྒྱུ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྲེ་ན། 
འདྤྱིར་ཁབ་པ་མྲེད་མཚམས་ཤྲེས་དགྡོས་ཏྲེ། དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་རྲེས་སུ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་གང་སྲེས་
ཀང་། སྔར་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དྲེ་དང་། རྤྱིགས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་རྲེས་སུ་བསྲེད་རྤྱིམ་དང་འབྲྲེལ་བའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི། སྔར་
བུམ་དབང་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དྲེ་དང་རྤྱིགས་གཅྤྱིག དྲེ་རྡོགས་པའྤྱི་རྲེས་སུ་རྡོགས་རྤྱིམ་དང་འབྲྲེལ་
བའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི། སྔར་བུམ་དབང་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་པ་དང་རྤྱིགས་མྤྱི་གཅྤྱིག་
པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་གསར་ཐྡོབ་ཡྡོད་པས། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པ་ལ་བུམ་དབང་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཆྡོག་པ་དབང་བཞྤྱི་
ཆར་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་འདྤྱི། གསང་ཆྲེན་བླ་ན་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་མཐའ་ཀུན་མཁྲེན་ཆྡོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཡབ་
སས་རྲེས་འབྲང་དང་བཅས་པའྤྱི་བཞྲེད་སྡོལ་རྐང་ཚུག་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཆྡོས་བདག་དཔའ་བྡོ་དང་། མཁའ་འགྡོ་
རྣམས་ཀྤྱིས་དགྡོངས་པར་མཛོད་ཅྤྱིག ཡང་འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་ཡྤྱིན་ན། སྔགས་ཀྤྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་གཏྡོང་བས་ཁབ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་
ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་གཏྡོང་དུས་གཅྤྱིག་པས་ཁབ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་
ནས་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་ལུགས་ 
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༼༧༠༽ 
གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་བང་སྡོམ་ཐྡོབ། དྲེ་རྲེས་སྔགས་ཀྤྱི་དབང་
ཆྡོག་ལ་བརྲེན་ནས་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་
ན། སྔར་ཐྡོབ་པའྤྱི་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པའྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་
མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ྡོན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཅྲེས་
སྡོགས། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་གང་ཞྤྱིག སྔགས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་
པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་གྲུབ་སྟྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་གྲུབ་
སྟྲེ། སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲེ་
སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་དྲེ་ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་མྤྱི་གཏྡོང་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེས་ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་
སད་པའྤྱི་ཚེ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་མྤྱི་གཏྡོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེས་ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་སད་པའྤྱི་ཚེ་
དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ར་ལྟུང་བདུན་པ་དང་། ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་གྤྱིས་པྡོ་སྔགས་ཀྤྱི་
ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཁྡོ་ནའྤྱི་གཏྡོང་རྒྱུར་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་
བླངས་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར།  
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༼༧༡༽ 
མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྔགས་
སྡོམ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་
འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། གསུམ་ལྡན་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྤྱིག །ཅྲེས་དང་། སྤྱི་དྡོན་ལས། སྔར་བཤད་པའྤྱི་ལྲེན་ཚུལ་བདུན་པྡོ་གང་ཡྤྱིན་ཀང་སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་
པའྤྱི་ཚེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། 
དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་དང་
པྡོ་ཐྡོབ་གཏྡོང་དུས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་ཐྡོབ་པའྤྱི་དུས་མྤྱི་གཅྤྱིག དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་གཏྡོང་
བའྤྱི་དུས་ཡང་མྤྱི་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་ཐྡོབ་པའྤྱི་དུས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པར་ཐལ། 
སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་དྡོན་ལ་ཐྡོབ་ནས། དྲེའྤྱི་རྲེས་སུ་སྔགས་
ཀྤྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེ་སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་
དུ་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་གྤྱི་གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྲེ་དང་གཏྡོང་བའྤྱི་དུས་མྤྱི་
གཅྤྱིག་པར་ཐལ། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ཚུལ་ 
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༼༧༢༽ 
དང་། སྔགས་སྡོམ་གཏྡོང་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་བསབ་པ་
ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་མྤྱི་གཏྡོང་། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེས། ར་ལྟུང་
བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སད་པའྤྱི་ཚེ། སྔགས་སྡོམ་གཏྡོང་ཡང་། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་མྤྱི་གཏྡོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་
པྡོ་གྲུབ་སྟྲེ། དྲེས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་བསབ་པ་ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་བྱུང་ལ། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་
གཏྡོང་རྒྱུ་མ་བང་བའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་གྲུབ་སྟྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་ར་ལྟུང་བདུན་པ་
དང་། ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་སད་པའྤྱི་ཚེ། སྔགས་སྡོམ་གྤྱི་གཏྡོང་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་
བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པའྤྱི་སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ལྟ་
བུའྤྱི་གཏྡོང་ཚུལ་ལ། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་བཏང་ནས། བང་སྡོམ་སྔགས་སྡོམ་གྤྱིས་མ་བཏང་བ་དང་། སྡོམ་པ་
གྡོང་མ་གྤྱིས་བཏང་ནས། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་མ་བཏང་བ་དང་། དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྔགས་སྡོམ་
གྤྱིས་བཏང་ནས། བང་སྡོམ་མ་བཏང་བ་དང་། སྔགས་སྡོམ་བཏང་ནས། འྡོག་མ་གྤྱིས་མ་བཏང་བ་དང་། 
གསུམ་ཆར་དུས་མམ་དུ་གཏྡོང་བ་དང་ལྔ་ཡྡོད་པ་ནྤྱི། སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྲེས་པར་
བའྡོ། །འྡོ་ན་སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བླངས་པའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དྲེ། གཏྡོང་ཐྡོབ་གཅྤྱིག་ཆར་དུ་མྤྱི་བྲེད་ན། སྲེ་
འཇྤྱིག་ཀང་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་མྤྱི་བྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དྲེ་གཏྡོང་ཐྡོབ་མྤྱི་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར།  
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༼༧༣༽ 
འདྡོད་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དྲེ་རས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་
སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དྲེ་ངྡོ་བྡོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཞྲེ་ན། ཐལ་བ་སྔ་མ་དྲེར་ཁབ་པ་མྲེད་
མཚམས་ཤྲེས་དགྡོས་ཏྲེ། སྲེ་འཇྤྱིག་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱི་སྲེ་འཇྤྱིག་དང་། གཏྡོང་ཐྡོབ་ནྤྱི་རྒྱུན་ལ་འཇྡོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་
ཡང་། དངྡོས་པྡོ་ཡྤྱིན་ན་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇྤྱིག་པས་ཁབ་ཀང་། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇྤྱིག་ན། སྐད་ཅྤྱིག་དྲེ་མ་ཐག་
གཏྡོང་བས་མ་ཁབ་སྟྲེ། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་མྤྱི་གཏྡོང་བའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། འདུས་བས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། སྐད་ཅྤྱིག་དྲེ་མ་ཐག་མྤྱི་གཏྡོང་བར་ཐལ། ཇྤྱི་སྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་མྤྱི་གཏྡོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་
སྡོམ་པ་ལྟ་བུ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོག་མར་སྲེས་པ་ནྤྱི་ཐྡོབ་པ་དང་། མཐར་ཤྤྱི་འཕྡོ་བའམ། བསབ་པ་ཕུལ་
བས། སྡོམ་པ་དྲེའྤྱི་རྒྱུན་འགགས་པ་ནྤྱི་གཏྡོང་བ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་
ལ་བརྲེན་ནས་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཅྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི། སུམ་ལྡན་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་
གྤྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ས། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་
སྡོམ་པའྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། རང་རྒྱུད་ཐྲེག་དམན་སྡོ་ཐར་གྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་དྲེའྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་མ་ཡྤྱིན་ 
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༼༧༤༽ 
པར་ཐལ། དང་པྡོ་གསྡོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྤྱི་དགྲེ་སྡོང་དྲེ། 
ལུགས་གྤྱིས་གང་རུང་གྤྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྲེན་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་ཐྲེག་དམན་སྡོ་ཐར་
གྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུན་འགགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་མཆྡོག་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་པའྤྱི་ཚེ་ཐྲེག་དམན་སྡོ་ཐར་
གཏྡོང་བ་གང་ཞྤྱིག ཐྡོབ་གཏྡོང་རྒྱུན་ལ་འཇྡོག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཟབ་དྡོན་བདུད་རྤྱི་སྲེལ་བ་ལས། ཐྲེག་ཆྲེན་གཞུང་
འདྤྱིར་སྡོ་ཐར་སྡོང་སྲེམས་དང་། །སྡོམ་གསུམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཐྡོབ་ཚེ་གནས་གྱུར་ནས། །སུམ་ལྡན་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྤྱིག་ཚུལ་དང་། །དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་གཏྡོང་ཐྡོབ་སྡོམ་རྒྱུན་ལ། །ལྟྡོས་པས་ཐ་དད་འགལ་བ་མྲེད་པ་སྡོགས། །ཟབ་
མྡོ་གཏམ་གྤྱི་ཕུལ་བྱུང་བླྡོ་ལྡན་ལ། །ནང་ནས་མཚར་བའྤྱི་དགའ་བདྲེའྤྱི་དཔལ་སྟྲེར་མཛད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། འྡོ་ན་སྡོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་འདྤྱི། རང་ལུགས་ཀྤྱི་གཞུང་གང་ལས་བཤད་སམ་ན། འདྤྱི་ལ་བཤད་བ་
རྡོ་རྲེའྤྱི་ཚིག་འགྡོད་པ་དང་། དྲེའྤྱི་དྡོན་བཤད་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྡོ་ནྤྱི། རྲེ་བཙུན་འཁྲུལ་པའྤྱི་དྤྱི་མ་སངས་པ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་སྡོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྲེལ་པར། སྔར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ནས། ཕྱྤྱིས་བང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྤྱི་དུས། སྔར་གྤྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོམ་པར་གནས་འགྱུར་ལ། ཞྲེས་
དང་། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། འྡོ་ན་སྔར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྤྱི་སྡོམ་པ་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་བར་ཐྡོབ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས། ཕྱྤྱིས་
བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ནས། སར་ཡང་དབང་ནྡོས་པར་གྱུར་ན། འདྤྱི་ལ་སྡོམ་པ་ཇྤྱི་ལྟར་ལྡན་ཞྲེ་ 
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༼༧༥༽ 
ན། དགྲེ་སྡོང་གྤྱིས་སྲེམས་བསྲེད་པའྤྱི་ཚེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་སྡོམ་པར་འགྱུར་
ལ། དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྡོམ་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །དྲེ་སྐད་དུ་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྲེ་ཁྡོ་ན་ྤྱིད། ཡྲེ་ཤྲེས་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བ་བ་ལས། རྡོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྲེ་བྲག་
གྤྱིས། །ཞུ་བས་ལྕགས་དང་ཟངས་དངུལ་འབྱུང་། །གསྲེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྡོས་པྡོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་ཀང་གསྲེར་དུ་
བསྒྱུར་བར་བྲེད། །དྲེ་བཞྤྱིན་སྲེམས་ཀྤྱི་བྲེ་བྲག་གྤྱི །རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་བསབ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཆྲེན་
པྡོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བ་འྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །དཔྲེ་དྲེའང་རྡོ་ནྤྱི་ཕལ་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལྕགས་
ནྤྱི་ན་ཐྡོས་ཀྤྱི་བསབ་པར་བ་བ། ཟངས་ནྤྱི་རང་རྒྱལ་གྤྱི་བསབ་པར་བ་བ། དངུལ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྤྱི་
བསབ་པར་བ་བ། གསྲེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱི་ནྤྱི་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་བསབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པར་མངྡོན་ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་
སྡོ། །གྤྱིས་པ་དྲེའྤྱི་དྡོན་བཤད་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྲེན་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས། དྲེ་ནས་བང་
སྡོམ། དྲེ་ནས་སྔགས་སྡོམ་བླང་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྡོར་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་བླངས། དྲེ་ནས་སྡོམ་པ་གྡོང་མ་
གྤྱིས་རྤྱིམ་གྤྱིས་བླང་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་བླངས། དྲེ་ནས་སྡོམ་པ་བར་མ་མ་བླངས་པར། 
སྔགས་སྡོམ་བླང་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྡོ་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་བླངས། དྲེ་ནས་སྡོམ་པ་བར་མ་མ་བླངས་པར། 
སྔགས་སྡོམ་བླང་པའྤྱི་ཚུལ་སྡོགས་མང་དུ་ཡྡོད་པ་ལས། ལྲེན་ 
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༼༧༦༽ 
ཚུལ་དང་པྡོ་ལ་ནྤྱི། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཚེ། སྔར་གྤྱི་ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་དྲེ་བང་སྡོམ་དུ་གནས་འགྱུར་
བ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་ཚེ་རང་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པྡོ་ཞྤྱི་བདྲེ་དྡོན་གྲེར་གྤྱི་དམན་སྲེམས་ཀྤྱི་ཆ་མཐའ་དག་དྡོར་ནས། སྡོང་
སྲེམས་ཀྤྱི་ཆ་དྲེ་ྤྱིད་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པའྤྱི་ངྡོ་བྡོ་གྱུར་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །གནད་འདྤྱི་ལྟར་ན། ཡུམ་དྡོན་རབ་
གསལ་ལས། ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་དུ་འཇུག་ཁ་མའྤྱི་ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྡོན་སྲེམས་མྲེད་པ་གསུངས་པ་
ཤྤྱིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྡོན་སྲེམས་རྣམས་སྲེས་པ་ན། དམན་སྲེམས་དྡོར་བས། 
དྲེའྤྱི་ཚེ་ན་ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལྟར་བང་སྡོམ་ཐྡོབ་སྟྲེ། སྔར་གྤྱི་སྡོར་སྡོམ་བང་
སྲེམས་སྡོམ་པར་གནས་གྱུར་པའྤྱི་རྲེས་སུ་སར་སྔགས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་ནས་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པ་ན། 
སྔར་གྤྱི་དགྲེ་སྡོང་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྲེམས་བསྲེད་སྡོམ་པ་ཀུན་སྔགས་སྡོམ་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྔར་གྤྱི་
དྲེ་རྣམས་འབྲས་བུ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པ་ལས། སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཚེ་ན་འབྲས་བུ་ལམ་བྲེད་ཀྤྱི་
ཐབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པས་སྔགས་སྡོམ་དུ་གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྡོན་འདྤྱི་ནྤྱི། རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་བསབ་པ་
ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྡོར་ཆྲེན་པྡོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བ་འྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དགྡོངས་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། 
འདྤྱི་དང་ཆ་འད་བར་ཁ་སྐྡོང་ལས་ཀང་། ཐྲེག་གསུམ་བསབ་པ་ལྕགས་ཟངས་དངུལ། །རྤྱིག་འཛིན་རྤྱི་ཡྤྱིས་
གསང་ཆྲེན་གྤྱི། །གསྲེར་དུ་བསྒྱུར་བའྤྱི་མས་ལྲེན་ནྤྱི། །དྤྱི་མ་སྲེལ་བྲེད་ལམ་གྤྱི་མཆྡོག །ཅྲེས་གསུངས་སྡོ། ། 
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༼༧༧༽ 
དྲེས་ན་སྐབས་འདྤྱིར་རྣམ་དབྲེ་འདྤྱི་ཙམ་ཤྲེས་པར་བ་སྟྲེ། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་དང་ལྡན་པས་བང་སྡོམ་བླངས་ཏྲེ། 
སར་སྔགས་སྡོམ་བླངས་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་། རང་རྒྱལ་གྤྱི་སྡོ་ཐར་དང་ལྡན་པས་བང་སྡོམ་
བླངས་ཏྲེ། སར་སྔགས་སྡོམ་བླངས་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ན་རང་གང་རུང་གྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་
པ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བར། དང་པྡོ་ྤྱིད་ནས་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་བསབ་པ་བླངས་ནས་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་གསུམ་དུ་
ཡྡོད་པ་ནྤྱི་སྔར་དངས་པའྤྱི་རྒྱུད་འབུམ་པ་དང་ཁ་སྐྡོང་གྤྱི་དགྡོངས་པར་འཆད་དགྡོས་སྡོ། །ན་རང་གང་རུང་གྤྱི་
བསབ་པ་དང་ལྡན་པས། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སྔགས་སྡོམ་དུ་འཇུག་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྲེ། སྔགས་སྡོམ་དུ་འཇུག་པ་ལ། 
ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་བསམ་པ་ངྲེས་པར་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྲེ་མྡོའ་ིདབང་ཆུ་ཆྲེན་མྡོར། གལ་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་
ཆྲེན་པྡོ་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་ཏྲེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ་སྡོབ་ཅྲེས་སྨྲ་ན། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་དབང་བསྐུར་པ་ཁས་མྤྱི་ལྲེན་ཏྲེ། 
སྤྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པྡོ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྲེད་ལ། ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ཡང་ན་རང་གང་
རུང་གྤྱི་བསབ་པ་ལྡན་པ་དྲེ་ལ། སྔགས་སྡོམ་དུ་འཇུག་པའྤྱི་སྔ་རྡོལ་ཏུ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་བསམ་པ་སྲེས་པ་ན། སྔར་
གྤྱི་བསབ་པ་དྲེ་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་བསབ་པར་གནས་འགྱུར་ཞྤྱིང་། གནས་གྱུར་མ་ཐག་པའྤྱི་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་བསབ་
པ་དྲེ་ཡང་། ཐྲེག་ཆྲེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ཙམ་གྤྱི་བསབ་པ་ཡྤྱིན་པ་ལས་འྡོས་མྲེད་དྡོ། །ལྲེན་ཚུལ་གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
བང་སྡོམ་བླང་བའྤྱི་ཚེ་གནས་འགྱུར་བ་རྤྱི་བར་མྲེད་དྲེ། སྔར་གྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་དྲེ་བང་སྲེམས་སྡོམ་ 
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༼༧༨༽ 
པའྤྱི་ངྡོ་བྡོར་སྔར་ནས་ཡྡོད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་གནས་འགྱུར་ཚུལ་གྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་
ཡྤྱིན་ན། ཐྲེག་དམན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྤྱིང་། དྲེ་ལ་རྲེན་རྤྱིགས་ཅན་གྤྱི་སྡོ་ནས་དབྲེ་ན། ན་ཐྡོས་སྡོ་
ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་དང་། རང་རྒྱལ་སྡོ་ཐར་གྤྱི་སྡོམ་པ་གྤྱིས་ཡྡོད་ལ། དྲེ་གྤྱིས་ཀ་ཡང་ལུགས་སམ་བཤད་ཚུལ་
གྤྱི་དབང་དུ་བས་ན། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ན་ཐྡོས་ཀྤྱི་སྲེ་སྡོད་ནས་བཤད་པའྤྱི་སྡོ་ཐར་
སྡོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེའྤྱི་གནད་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྤྱི་སྲེ་སྡོད་དུ་ན་རང་གྤྱིས་ཀའྤྱི་བསབ་པ་གཏྡོང་ཞྤྱིང་། རང་
རྒྱལ་གྤྱི་སྲེ་སྡོད་བ་བའྤྱི་ཐ་སད་མྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ལྲེན་ཚུལ་གསུམ་པ་ནྤྱི། རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་བསབ་པ་
ཡང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་བསབ་པ་དང་པྡོ་གྤྱིས་གང་རུང་དང་ལྡན་པས་བང་སྲེམས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དབུ་སྲེམས་སྡོགས་ཀྤྱི་
ཆྡོ་ག་ལས་བླངས་ཀང་། ཐྲེག་ཆྲེན་གྤྱི་སྲེམས་སྔྡོན་དུ་བསྲེད་ནས་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ལྲེན་ཚུལ་
བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་ཐར་ནས་དྲེ་མ་ཐག་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །བཞྤྱི་པ་ཕྱག་ཆྲེན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི། 
ཡྲེ་ཤྲེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དང་། །ཞྲེས་པས་མདྡོར་བསྟན། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་བསྡོམ་ན་ཡང་། །རྡོག་པ་ཁ་འཚོམ་
ྤྱིད་བསྡོམ་གྤྱི། །ཞྲེས་པ་ནས། དྲེས་ན་ངྲེད་ཀྤྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྤྱི། །འཕགས་པ་མྤྱིན་ལ་འབྱུང་མྤྱི་སྤྱིད། །ཅྲེས་པའྤྱི་
བར་གྤྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། དྲེ་ཡང་། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། །མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
དང་། །མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་སྔགས་སྡོམ་དང་། །ངྲེད་ཀྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྤྱི། །དབང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ། 



76   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༧༩༽ 
རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་ལས། །བྱུང་བའྤྱི་རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། 
རྡོགས་པ་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། བླ་མྲེད་སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་དང་། རྤྱིམ་གྤྱིས་གང་རུང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། རྣམ་གངས་པའྤྱི་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པའྤྱི་བླ་མྲེད་
སྡོ་སྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐྲེག་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྤྱི་སྡོད་བསྡུས་སུ། བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཡང་ལས་མཐའ་
ལ། །ཆགས་པར་གསུངས་པ་རྡོགས་རྤྱིམ་གྤྱི། །རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོགས་པ་ནྤྱི། །དཔྲེ་ཡྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ྤྱིད་ལ་
དགྡོངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ། མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་དང་། །མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་། །མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་སྔགས་སྡོམ་དང་། །དབང་བསྐུར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེ་རྡོགས་
ན། །ད་བཟྡོད་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྤྱི། །འབད་རྡོལ་ཀུན་ལ་མྤྱི་ལྟྡོས་སྡོ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་
དང་། བླ་མྲེད་འཕགས་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམས་དྡོན་གཅྤྱིག མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཆྡོས་ྤྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་མཐའ་དག་གྡོ །འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་ན། མཐྡོང་བ་དྡོན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྤྱིན་ན། ངྲེད་ཀྤྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྤྱི། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལམ་གྤྱི་ལྟ་བ་
དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་ན། དབང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤཤྲེས་དང་། ། 
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༼༨༠༽ 
ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རྡོགས་པའྤྱི་ཁད་པར་ཟ་བའྤྱི་དཔྲེ་ཡྤྱིས་བསྟན། །ཞྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྡོག་བྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་ན། ཡར་ངྡོའ་ིཟ་བའྤྱི་དཔྲེས་བསྟན་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་ན། ས་བྡོན་དྲེ་ྤྱིད་ཚོགས་གྤྱིས་བསགས་པ་ཡྤྱི། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་
ྤྱིད་དུ་སྲེ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟྲེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དམ་བཅའ་དང་པྡོ་ལ། 
རྡོ་རྲེ་འཆང་གྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་འབྲས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་
ཐལ། ཆྡོས་དབྤྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་འབྲས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་
བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། མཐྡོང་བ་དྡོན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གྲུབ་པ་འབྲས་བུའྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེན་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། གཞུང་དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་
གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་རྲེའྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་གྡོལ་བ་
མྤྱིན། །དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ལས་བྱུང་བའྤྱི། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པས་གྡོལ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ 
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༼༨༡༽ 
ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཞྤྱིག ཁྡོད་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་དྲེ། དྲེས་ན་
གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་གྲུབ་སྟྲེ། བླ་མྲེད་
འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྣལ་འབྡོར་དབང་
ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པ་དྲེ། དྲེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་
བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཊྤྱིཀྐའྤྱི་ས་བཅད་ལས། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཅྲེས་པའྤྱི་
དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། གཞུང་དྲེ་དང་། ས་བཅད་སར་ནས་འཆད་
རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལྡོ། །དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། 
བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྡོ་གའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྡོབ་མའྤྱི་དམྤྱིགས་པ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བཟུང་བས་ཡྲེ་ཤྲེས་
མ་སྲེས་ཀང་། སྔར་དང་མྤྱི་འད་བའྤྱི་མས་མྡོང་ཁད་པར་ཅན་སྲེས་པའྤྱི་མས་མྡོང་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་ལ་གནས་པ། དབང་ལས་ཐྡོབ་པ། ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཆྡོས་
ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ྤྱིད་རྒྱུ་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་གནས་པ་དང་། །ལམ་གྤྱི་ཐྡོག་མར་གང་ལས་ཐྡོབ་པ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་དབང་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཆྡོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ།  
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༼༨༢༽ 
བླ་མྲེད་ཀྤྱི་དངྡོས་གཞྤྱིའྤྱི་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྡོ་གའྤྱི་ལག་རྲེས་ལས་ཐྡོབ་པའྤྱི་མས་མྡོང་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྡོད་གཞྤྱི་དྲེ་དྲེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྡོད་གཞྤྱི་དྲེ་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གཞན་ལ་མངྡོན་གསལ་ྤྱིད་དུ་
མྤྱི་སྲེ་ཡང་། །དྲེ་ཚེ་སྡོང་སྲེམས་ཐྡོབ་པ་སྡོམ་པ་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་
ཆྡོས་ཅན། ངྲེད་ཀྤྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ནྤྱི། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཕྱག་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཕྱག་ཆྲེན་མ་སྲེས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དབང་
གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མ་སྲེས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་ལ་མངྡོན་གསལ་ྤྱིད་དུ། ཞྲེས་
སྡོགས་རྐང་པ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དམ་
བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། གཞུང་
དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་རྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆུ་ནང་དུ་ཤར་པའྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་ལ་ཚུར་
མཐྡོང་གྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་མངྡོན་སུམ་དུ་ལྟ་བ་དང་། དཔྲེ་དྡོན་སར་བའྤྱི་རྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། བདུད་རྤྱི་སྲེལ་བ་ལས། འདྤྱི་ནྤྱི་ཆུ་ནང་གྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་
བརན་ལ་མྤྱིག་གྤྱིས་ལྟ་བ་དང་འད་བར་དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱི་དཔྲེའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་
དངྡོས་སུ་རྡོགས་ཤྤྱིང་ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ 
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༼༨༣༽ 
ཅན། ནམ་མཁའ་ཟ་བ་མཚན་ྤྱིད་པ་མཐྡོང་ཚུལ་གྤྱི་དཔྲེས་བསྟན་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་མྤྱི་ནུས་ཏྲེ། ཆུ་ནང་གྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་མཐྡོང་ཚུལ་གྤྱི་དཔྲེས་བསྟན་པའྤྱི་རྡོགས་བྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། ཚུལ་གསུམ་མཛེས་རྒྱན་ལས། ཕར་
ཕྱྤྱིན་ལམ་གྤྱི་སྡོ་སྲེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ། །རྡོག་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་མྤྱིན་གསང་སྔགས་ཀྤྱི། །དབང་དང་རྤྱིམ་
གྤྱིས་ལས་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱི། །ཆྡོས་དབྤྱིངས་དཔྲེ་ཡྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་དངྡོས་སུ་རྡོགས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
དམ་བཅའ་ལྔ་པ་ལ། སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་རྲེས་སུ་སར་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསྡོམ་པ་ལས་བླ་མྲེད་
ཀྤྱི་ས་དང་པྡོའ་ིརྡོགས་པ་སྲེས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་
ཐལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཐྡོབ་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། སྤྱིན་བྲེད་ཀྤྱི་དབང་དུས་སུ་སྲེས་པའྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པར། དབང་གྤྱི་སྐབས་སུ་མཚོན་བྲེད་
དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་པ་ཡང་ཡྡོད། མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཐྡོང་བའྤྱི་ལམ་སྲེས་པ་ཡང་ཡྡོད། བཅུ་གསུམ་རྡོ་
རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་སྲེས་པ་ཡང་ཡྡོད། ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིན་བྲེད་
ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་རྲེས་སུ་རྤྱིམ་པ་ 
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༼༨༤༽ 
གྤྱིས་བསྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མཐྡོང་ཚུལ་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བའྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་ལ་མྤྱིག་
གྤྱིས་ལྟ་བ་དང་དཔྲེ་དྡོན་སར་བས་དཔྲེའྤྱི་མཐྡོང་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མཚན་ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཆུ་ནང་
གྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་དྲེ་ཟ་བ་མཚན་ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག དྲེའྤྱི་མཐྡོང་བར་གྱུར་པའྤྱི་
ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྲེ་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེས་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མཚན་ྤྱིད་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་
རྡོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེས་སྡོས་བྲལ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོབ་དཔྡོན་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་བསྡོད་ནམས་རྲེ་
མྡོའ་ིརྒྱུད་སྲེ་སྤྱི་རྣམ་ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་བས་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སྡོགས་པས་གཏན་ལ་འབྲེབས་ཏྲེ། 
ཇྤྱི་ལྟར་ཕབ་ཀང་བླྡོ་སྡོས་པའྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མ་གཏྡོགས་པ་རྡོག་མྲེད་དུ་འགྱུར་མྤྱི་སྤྱིད་དྡོ། །དྲེ་
བས་ན་གསང་སྔགས་པས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཕབ་པའམ། དབང་གསུམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྤྱི་དུས་སུ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་སྲེས་
པ་ན་སྡོས་བྲལ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཡང་
དྲེས་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བར་ཐལ། དྲེས་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
རབ་དབྲེ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྤྱི་སྡོད་བསྡུས་སུ། །བདྲེན་པ་མཐྡོང་ཡང་ལས་མཐའ་ལ། །ཞྲེས་སྡོགས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེས་ཟྲེར་ན་སྡོན་མྲེད་དྲེ། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྡོས་
བྲལ་ 
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༼༨༥༽ 
དང་། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ཡང་། སྤྱིར་དྲེ་དག་མཐྡོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེ་
དག་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་ན། རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་སུམ་ཡྤྱིན་དགྡོས་པ་གང་ཞྤྱིག་མཚོན་བྲེད་
དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་སུམ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་དུ་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྤྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། 
མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་གྡོ་དྡོན་ཅྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་འདྤྱི་ལ་དགྡོངས་ནས་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས་ཀང་། 
མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྤྱི། ཆྡོས་ྤྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཡང་། དྲེ་བརྡོད་པ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་། 
བདྲེ་སྟྡོང་ཟུང་དུ་ཆུག་པ་དང་ཆ་འད་བས་ན། དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་བ་སྟྲེ། ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །འདྤྱི་ལ་དཔྱྡོད་ལྡན་
ཁ་ཅྤྱིག འྡོ་ན་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེས་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མ་རྡོགས་པར་ཐལ། དྲེས་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མངྡོན་
སུམ་དུ་མ་རྡོགས་པ་གང་ཞྤྱིག དྲེས་ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྡོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡང་མ་རྡོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དང་པྡོ་ཁས་
བླངས། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྲེས་དྲེ་དྡོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མ་རྡོགས་པར་ཐལ། དྲེ་ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྡོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་རྡོགས་པའྤྱི་བླྡོ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རྡོག་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་མངྡོན་སུམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་སྲེའྤྱི་ལམ་ལས་ཡུལ་
རྡོགས་ཚུལ་དམན་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་ལམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་སྲེའྤྱི་ལམ་ 
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༼༨༦༽ 
གྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་རྡོགས་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་གང་ཞྤྱིག ཁྡོད་ཀྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མ་རྡོགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་ལམ་དྲེ་ལས་དམན་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་ལས་དམན་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྔར་དངས་པའྤྱི་སྤྱི་
དྡོན་རྣམས་ཀྤྱི་ལུང་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །ཞྲེ་ན། དཔྱད་པར་བ་བའྤྱི་གཞྤྱིར་འདུག་ནའང་། སྡོན་ཆྲེར་མྲེད་དྲེ། མཚོན་
བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་ལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་
ཐྲེག་ཆྲེན་སྡོ་སྲེའྤྱི་ལམ་དྲེས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྡོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རྡོགས་པས་ན་སྔར་གྤྱི་
མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་སྡོ་སྲེའྤྱི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སྡོ། །ཞྲེས་སྟྡོན་པ་
ལ། སྔར་གྤྱི་སྤྱི་དྡོན་རྣམས་ཀྤྱི་ལུང་དྲེ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་སྡོ་སྲེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་
ཆྡོས་དབྤྱིངས་རྡོགས་ཞྲེས་པའྤྱི་སྒྲ་ཟྤྱིན་དྲེ་ཡང་ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྡོན་སྤྱི་རྡོགས་པ་གཙོ་ཆྲེ་ཞྤྱིང་། ཆྡོས་དབྤྱིངས་
དྡོན་སྤྱི་ནྤྱི་རྣམ་གངས་པའྤྱི་ཆྡོས་དབྤྱིངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱིས་ཆྡོས་
དབྤྱིངས་ཀྤྱི་དྡོན་སྤྱི་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ཞྤྱིང་། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་གྤྱི་སྡོ་སྲེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆྡོས་དབྤྱིངས་
ཀྤྱི་དྡོན་སྤྱི་མཐྡོང་ཡང་། དྲེ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་མཐྡོང་བས་ན། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་ཡུལ་རྡོགས་ཚུལ་
དམན་པ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་བླྡོ་རྤྱིགས་གང་ཡྤྱིན་ཞྲེ་ན། འདྤྱི་ལ་ཕྱྤྱིས་ཀྤྱི་ཁ་ཅྤྱིག རྣལ་
འབྡོར་མངྡོན་སུམ་ 
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༼༨༧༽ 
དུ་འདྡོད་པ་དང་། རྡོག་པར་འདྡོད་པ་དང་། རང་རྤྱིག་མངྡོན་སུམ་དུ་འདྡོད་པའྤྱི་ལུགས་གསུམ་འབྱུང་བ་ལས། 
དང་པྡོ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྲེ། འྡོ་ན་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། དྡོན་དམ་བདྲེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
རྣལ་འབྡོར་མངྡོན་སུམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། མཚོན་བ་དྡོན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདྡོད་པ་གང་ཞྤྱིག གསང་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལུགས་གྤྱིས་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྲེ། 
མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་རྡོག་བྲལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་ཚེ་སྡོང་སྲེམས་གཞན་ཡྡོད་
དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པར། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོག་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བ་ནམ་མཁའྤྱི་ཟ་བ་
ལྟར་འདྡོད་པ་ལ་ཆུ་ནང་གྤྱི་ཟ་བའྤྱི་གཟུགས་བརན་མཐྡོང་བ་དང་འད་བ་སྲེས་པའྤྱི་ཚེ་ཞྲེས་གསུངས་པ་འཐད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་ལུགས་གསུམ་པ་འདྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྲེ། སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིརྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་པས། རང་
རྤྱིག་ཡྲེ་ཤྲེས་སུ་འཐད་ཅྤྱིང་། རང་རྤྱིག་ཡྲེ་ཤྲེས་ཡྤྱིན་ན། རང་རྤྱིག་མངྡོན་སུམ་མ་ཡྤྱིན་དགྡོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་
འདྤྱི་ལ་རང་བྱུང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། བདྲེ་ཆྲེན་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། བརྡོད་བྲལ་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ལྷན་སྲེས་ཀྤྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་། རང་རྤྱིག་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། མཁའ་མམ་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། རྡུལ་བྲལ་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། སྟྡོང་པ་ྤྱིད་
ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ཟུང་འཇུག་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། འགྱུར་མྲེད་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། ལྷུན་གྲུབ་ཀྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། མ་
བཅྡོས་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཀང་བ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་བདུད་རྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་ལས། སྐལ་ 
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༼༨༨༽ 
ལྡན་གང་གྤྱིས་རྣལ་འབྡོར་ཆྲེན་པྡོ་ཡྤྱི། །སྔགས་ཀྤྱི་སྡོམ་པ་དབང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་། །ལམ་གྤྱི་མས་མྡོང་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྲེན་པྡོ་དང་། །རང་བྱུང་བདྲེ་ཆྲེན་བརྡོད་བྲལ་ལྷན་ཅྤྱིག་སྲེས། །རང་ྤྱིད་མཁའ་མམ་རྡུལ་བྲལ་སྟྡོང་པ་
ྤྱིད། །ཟུང་འཇུག་འགྱུར་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་མ་བཅྡོས་པ། །དབྲེར་མྲེད་ཤྲེས་ནས་རྲེ་གཅྤྱིག་སྒྲུབ་པ་དྲེ། །གསང་བ་
ཆྲེན་པྡོའ་ིརྣལ་འབྡོར་པ་ཞྲེས་བ། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་ཚེ་དྲེ་དག་སྡོམ་པ་ཡྤྱི། །མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གངས་ཡྤྱིན་ཀང་མ་སྲེས་
ན། །སྡོང་སྲེམས་ཙམ་ལ་དྲེ་དག་མྤྱི་འཇུག་པས། །ཁབ་མམ་ྤྱིད་དུ་འཁྲུལ་པར་མྤྱི་བ་འྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། ད་དུང་ལུགས་གསུམ་པ་འདྤྱི་ལ་དྡོགས་པ་འདྤྱི་ཡྡོད་དྲེ། འྡོ་ན་ཆྡོས་དབྤྱིངས་དྡོན་སྤྱི་དྲེ་སྤྱི་མཚན་མ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། དྲེ་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རས་སུ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་རས་
གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྤྱི་རྡོགས་བ་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག མཚོན་བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་
དྲེ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་བ་རང་དང་རས་གཅྤྱིག་ཁྡོ་ན་རྤྱིག་པའྤྱི་མངྡོན་སུམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཕྱྤྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། མཚོན་
བྲེད་དཔྲེའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། རགས་དྲེར་ཐལ། སྡོ་སྡོ་སྲེ་བྡོའ་ིརྒྱུད་ཀྤྱི་རང་རྤྱིག་མངྡོན་སུམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཞྲེ་
ན། འདྤྱིར་ཁབ་པ་མྲེད་མཚམས་ཤྲེས་དགྡོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཁབ་པ་ནྤྱི་ཚད་མ་སྨྲ་བའྤྱི་མདྡོ་སྲེ་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་གྤྱི། 
ལུགས་མཆྡོག་འདྤྱིར་ཁས་མྤྱི་ལྲེན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ལུགས་མཆྡོག་འདྤྱིར་མ་ཟད་ཚད་མ་སྨྲ་བའྤྱི་སྲེམས་ཙམ་པས་
ཀང་ཁས་མྤྱི་ལྲེན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་དག་ལས་དྤྱི་བར་བའྡོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ས་ལམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི། ལྡོན་ཤྤྱིང་
མཛེས་ 
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༼༨༩༽ 
རྒྱན་ལས། གནས་སྐབས་འབྲས་བུ་སྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གྤྱིས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་ཀྤྱི་འབྲས་
བུ་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྡོབ་པའྤྱི་ས་ལ། ས་དང་པྡོ་གནས་ཀྤྱི་ས། ས་གྤྱིས་པ་ྲེ་གནས་ཀྤྱི་ས། གསུམ་པ་ཞྤྱིང་གྤྱི་ས། 
བཞྤྱི་པ་ྲེ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་གྤྱི་ས། ལྔ་པ་ཙྪནྡྡོའ་ིས། དྲུག་པ་ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིས། བདུན་པ་འདུ་བའྤྱི་ས། བརྒྱད་པ་ྲེ་བའྤྱི་
འདུ་བའྤྱི་ས། དགུ་པ་དུར་ཁྡོད་ཀྤྱི་ས། བཅུ་པ་ྲེ་བའྤྱི་དུར་ཁྡོད་ཀྤྱི་ས། བཅུ་གཅྤྱིག་པ་འཐུང་གཅྡོད་ཀྤྱི་ས། བཅུ་
གྤྱིས་པ་ྲེ་བའྤྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཀྤྱི་ས་རྣམས་སུ་ཡྡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ར་རྒྱུད་བརག་པ་གྤྱིས་པ་ལས། གནས་དང་ྲེ་
བའྤྱི་གནས་དང་ནྤྱི། །ཞྲེས་པ་ནས། འདྤྱི་རྣམས་ས་ནྤྱི་བཅུ་གྤྱིས་ཏྲེ། །ཞྲེས་པའྤྱི་བར་དང་། དྲེའྤྱི་དྡོན་ཁ་སྐྡོང་
ལས་ཀང་། འཕགས་པའྤྱི་ས་ལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྲེར། །གནས་སྡོགས་བཅུ་གྤྱིས་གསུངས་པ་ནྤྱི། །བང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྤྱི་ས་གསུངས་ཕྱྤྱིར། །སྡོབ་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་དབྲེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལྟ་བུའྤྱི་ས་བཅུ་གྤྱིས་
བགྡོད་བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་གངས་ནྤྱི། གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་གནས་ཀྤྱི་ས་བགྡོད་བྲེད་ལ། ཡུལ་ཆྲེན་བཞྤྱི་བཞྤྱི། 
ཞྤྱིང་དང་ྲེ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་ནས། དུར་ཁྡོད་དང་ྲེ་བའྤྱི་དུར་ཁྡོད་ཀྤྱི་བར་གྤྱི་ས་བརྒྱད་བགྡོད་བྲེད་ལ་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱིས་
གྤྱིས། འཐུང་གཅྡོད་དང་ྲེ་བའྤྱི་འཐུང་གཅྡོད་ལ་ཡུལ་ཆྲེན་བཞྤྱི་བཞྤྱི་སྟྲེ། ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་ར་གྤྱིས་གསུངས་
པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། དྲེ་ཚེ་ཕྱྤྱི་ནང་ཡུལ་ཆྲེན་ནྤྱི། །སུམ་ཅུ་ར་གྤྱིས་འདུས་པ་ལས། །གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་
འཐུང་གཅྡོད་དང་། །བཅུ་གྤྱིས་ས་རྣམས་ 
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༼༩༠༽ 
འགྲུབ་པར་གསུངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། སུམ་ཅུ་ར་གྤྱིས་པྡོ་དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་བགྡོད་
བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་ལྔ་བསན་པས། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་སྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བའྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རབ་དབྲེ་ལས། ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། །གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་གནས་ལ་སྡོགས། །ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྤྱིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོད་ཕྱྤྱིར་
རྒྱུ། །ཞྲེས་དང་། ཁ་སྐྡོང་ལས། ནང་དུ་སྦས་པའྤྱི་ར་ལྔ་དང་། །ཕྱྤྱི་རུ་ཡུལ་ཆྲེན་ལྷག་མ་ལྔ། །འདུས་པས་བཅུ་
གསུམ་ས་བསྲེད་པ། །རྣལ་འབྡོར་ཆྲེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་ལས་གསུངས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཡུལ་ཆྲེན་
སྡོ་བདུན་གྤྱི་ངྡོས་འཛིན་དང་། ཕྱྤྱི་ནང་སར་བའྤྱི་ཚུལ་རྣམས་ཞྤྱིབ་པར་ན། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་། 
ག་ཚོམ་དུ་ནྤྱི་ནམ་ཡང་སྨྲ་བ་མྤྱི་བའྡོ། །ཞྲེས་དཔྱྡོད་ལྡན་བླྡོ་གསལ་དག་ལ་སྤྱིང་བརྲེ་བས་བག་ཡྡོད་ཀྤྱི་བསབ་བ་
ལ་ནན་ཏན་དུ་གདམས་སྡོ། །དྲེ་ཡང་རབ་དབྲེ་ལས། འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་ལ་བཤད་རུང་བའྤྱི། །འཁྲུལ་པ་རགས་རྤྱིམ་ཅྤྱི་
རྤྱིགས་པ། །འཕྲེལ་ན་བསྟན་ལ་གནྡོད་མཐྡོང་ནས། །ཆྲེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྤྱིག་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
འཆད་ན་དང་། དགག་སྒྲུབ་དང་། རྡོམ་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཕལ་ཆྲེར་དུ། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གསང་སྔགས་
ཀྤྱི་ཆྡོས་སྐད་དག་བག་མྲེད་པར་འདྡོན་པར་མྤྱི་བ་སྟྲེ། བདྲེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ལས། སྔགས་རྣམས་བག་མྲེད་པར་
འདྡོན་ན། །དྲེ་ལ་ང་ནྤྱི་མྤྱི་ལྟ་དྲེ། །མཁའ་འགྡོ་ 
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༼༩༡༽ 
སྟྡོང་ཕག་དུ་མ་ཡྤྱིས། །ངན་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན་དྲེ་ཟྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་རྒྱུད་སྲེ་གཞན་
ཀུན་ལས་ཀང་གསང་བའྤྱི་ཚོགས་སུ་སྒྲྡོགས་པ་ལ་དགག་བ་ྲེས་དམྤྱིགས་འབའ་ཞྤྱིག་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
ཕྱྤྱིས་ཀྤྱི་བླ་མ་མང་པྡོས་རབ་དབྲེའྤྱི་སྤྱི་དྡོན་རྡོམ་པ་ན། རྒྱུད་སྲེའྤྱི་ངྲེས་གསང་རང་གྤྱི་གང་ཤྲེས་ཀུན་ཡྤྱིག་ལམ་
དུ་བཀྡོད་པ་ནྤྱི། དངྡོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ྲེས་པ་ཆྲེན་པྡོར་འགྱུར་བས། ཀུན་ཀང་བག་ཡྡོད་པར་བྡོས་ཤྤྱིག བདྲེ་
མཆྡོག་ཏུ་ཡུལ་ྤྱི་ཤུ་ར་བཞྤྱི་གསུངས་པ་ནྤྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས། བང་སྲེམས་ཀྤྱི་ས་བཅུའྤྱི་
དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། ས་བཅུ་བགྡོད་བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་ལ། ྤྱི་ཤུ་ར་བཞྤྱི་འབྱུང་བ་བརྤྱིས་པས་གསལ་
ལྡོ། །བདྲེ་མཆྡོག་ལས་འཐུང་གཅྡོད་དང་ྲེ་བའྤྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཀྤྱི་ས་མྤྱི་བཞྲེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས། 
འཐུང་གཅྡོད་དཔྲེ་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། །ྲེ་བའྤྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག 
ས་དང་པྡོ་གནས་ཀྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན། ས་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ྲེ་གནས་ཀྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན། ས་གྤྱིས་
པ་དྤྱི་མ་མྲེད་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅྲེས་དང་། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག ཙྪནྡྡོ་ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོ་དང་། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་
གྤྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིས་ཡྤྱིན་ན། ས་དྲུག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དྲེའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིས་ཡྤྱིན་ན། ས་ལྔ་པ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ་སྟྲེ། སཾ་བུ་ཉ་ལས། གནས་ནྤྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྱི་ས། །དྲེ་བཞྤྱིན་ྲེ་གནས་དྤྱི་མ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། ཙྪནྡྡོ་
མངྡོན་དུ་གྱུར་བ་སྟྲེ། ། 
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༼༩༢༽ 
ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོ་སངས་དཀའ་བ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེས་ཟྲེར་བ་མྤྱི་འཐད་དྲེ། དང་པྡོ་ལ་སྔགས་སྡོམ་བླ་
མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོའ་ིཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་
འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། 
ས་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དྲེ་མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བླ་མྲེད་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། གནས་སྡོགས་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་
ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། གསང་སྔགས་
བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་གྤྱིས་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་རྤྱིགས་འགྲེ། གསུམ་པ་ལ། བླ་མྲེད་
ཀྤྱི་ས་ལྔ་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། གནས་སྡོགས་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ཚན་དུ་
གྱུར་པའྤྱི་ས་ལྔ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིས་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པ་གང་ཞྤྱིག བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཙྪནྡྡོའ་ིས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་ལྔ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དྲུག་པའྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྡོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྤྱིགས་ཅྤྱིག་པར་ལྡོ། །ལུང་གྤྱི་དྡོན་ནྤྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ས་དང་པྡོ་དང་། རྡོ་རྲེ་
ཐྲེག་པའྤྱི་ས་དང་པྡོ་གྤྱིས། གནས་ཀྤྱི་ས་དང་།  
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༼༩༣༽ 
རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྱི་ས་གྤྱིས་ཀ་ཡྤྱིན། ཞྲེས་པའྤྱི་དྡོན་ཡྤྱིན་ལ། འྡོ་ན་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྲེ་ན། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ས་དང་པྡོ་
ལ་གནས་ཀྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་པའྤྱི་ས་དྲེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་བ་དག་གྤྱི་ངྡོར། ཕར་ཕྱྤྱིན་ལུགས་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་
དགའ་བ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་ལྟར་སང་བའྤྱི་སར་བསྟན་པའྤྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་བ་དག་ཀང་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལ་ཁ་
དངས་ནུས་པ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་པ་ཚུན་བགྡོད་ཀང་། མཐར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བླ་མྲེད་
ཀྤྱི་ལམ་དུ་འཇུག་དགྡོས་པར་བསྟན་པས་ན། སྔར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལམ་བགྡོད་པ་དྲེ་དྡོན་མྲེད་པར་གྱུར་ཏྡོ་
སམ་པའྤྱི་འགྡོད་པ་སྲེས་པ་རྣམས་ཀང་བཟྡོག་པར་འགྱུར་བའྤྱི་དགྡོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དགྡོངས་ནས། 
གནས་ནྤྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྱི་ས། །ཞྲེས་སྡོགས་གསུངས་པ་སྟྲེ། ཁ་སྐྡོང་ལས། གསང་བ་ཆྲེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སྲེ་
ལས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྤྱིན་དང་སྡོ་བསྟུན་པའྤྱི། །རྣམ་གཞག་གསུངས་པའང་དྲེ་ྤྱིད་ལ། །མངྡོན་ཞྲེན་ཆྲེ་རྣམས་དང་ཕྱྤྱིར་
གསུངས། །དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ་ཡྤྱིས། །མདྡོ་སྡོགས་ལ་ནྤྱི་རབ་ཞུགས་པའྤྱི། །འགྡོད་པ་བཟྡོག་པར་བྲེད་
པ་དང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྤྱི་ལ་དགྡོངས་ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་ཙྪནྡྡོ་ལ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་
དང་། ྲེ་བའྤྱི་ཙྪནྡྡོ་ལ་སངས་དཀའ་བ་གསུངས་པ་ནྤྱི། བླ་མ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་རང་དགར་འདུག་པ་དགག་པའྤྱི་
ཆྲེད་དུ། གྡོ་རྤྱིམ་འཁྲུགས་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་མཐའ་ཡས་སྡོ། །ཡུལ་ཆྲེན་
སྡོ་བདུན་གྤྱི་ངྡོས་འཛིན་པ། པཎ་ཆྲེན་རྤྱིན་ 
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༼༩༤༽ 
པྡོ་ཆྲེས། ཕྱྤྱི་རྡོལ་ཡུལ་ཆྲེན་སྡོ་བདུན་པྡོ། །ཞྲེས་བ་རྒྱུད་གཞུང་གང་ནས་བཤད། །ཅྲེས་པའྤྱི་དྤྱི་བ་མཛད་ནས། 
རང་གྤྱི་ལན་འདྲེབས་པ་ན། བརག་གྤྱིས་སུ། མདྡོར་བསྟན་དུ་གནས་སྡོགས་བཅུ་གྤྱིས་སུ་དབྲེ་ནས། རྒྱས་
བཤད་དུ་འདུ་བ་དང་ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གྤྱིས་ལ་དབྲེ་བ་མ་བྱུང་བས། གནས་ནྤྱི་ཛཱ་ལན་དྷ་རར་བཤད། །ཅྲེས་
སྡོགས་རྒྱས་བཤད་ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་སྡོ་གྤྱིས་པྡོ་དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ་འདུ་བ་དང་ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གྤྱིས་ལ་གྤྱིས་སུ་
དབྲེ་བའྤྱི་བཞྤྱི་པྡོ་དྲེ་བསན་པས་སྡོབ་པའྤྱི་གནས་སྡོ་དྲུག་དང་། མྤྱི་སྡོབ་པའྤྱི་གནས་རྡོ་རྲེ་གདན་ནམ། འྡོག་མྤྱིན་
གྤྱི་གནས་བསན་པས་སྡོ་བདུན་དུ་བཞྲེད་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། གསྲེར་ཐུར་སྐབས་གསུམ་པའྤྱི་ཤྡོག་བུ་ཞྲེ་བདུན་པའྤྱི་ངྡོན་
ལྡོགས་ལས། དྲེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི་དབྲེ་གཞྤྱི་འདུ་བ་དང་། ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གྤྱིས་ལ་དབྲེ་བའྤྱི་ཡ་གལ་
གྤྱིས་གྤྱིས་ཡྡོད་པས་བཞྤྱི་དང་། མྤྱི་སྡོབ་པའྤྱི་ཕྱྤྱི་རྡོལ་གྤྱི་གནས་རྡོ་རྲེ་གདན་ནམ། འྡོག་མྤྱིན་གྤྱི་གནས་དང་
སྡོ་བདུན་ནྡོ། །ཞྲེས་སྡོགས་ཡྤྱིག་འཕྲེང་བཞྤྱི་དང་། ཞྲེ་དགུའྤྱི་ངྡོན་ལྡོགས་ལས། དྲེ་དག་འདྤྱི་སྐད་ཅྲེས། །དགྲེས་
པ་རྡོ་རྲེར་ཡུལ་རྣམས་ཀྤྱི། །དབྲེ་བ་འཆང་བའྤྱི་མདྡོར་བསྟན་དུ། །འདུ་བ་གྤྱིས་པྡོ་བཤད་གྱུར་ཀང་། །རྒྱས་
བཤད་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་བས། །འདུ་བ་གྤྱིས་པྡོའ་ིདབྲེ་བ་བཞྤྱི། །བསན་ནས་སྡོབ་པའྤྱི་གནས་སྡོ་དྲུག །མྤྱི་
སྡོབ་གནས་དང་སྡོ་བདུན་ནྡོ། །ཞྲེས་བྲྤྱིས་པ་སང་ངྡོ་། །དྲེ་དག་ནྤྱི་ལྲེགས་བཤད་དུ་འྡོས་པ་མྤྱིན་ཏྲེ། རྒྱས་བཤད་
དུ་འདུ་བ་དང་ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གྤྱིས་ལ་དབྲེ་བ་མ་བྱུང་གསུངས་པ་ 



92   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༩༥༽ 
འདྤྱི་འད། ཀྱཻ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ལ་གསན་སྡོང་ཡྲེ་མ་གནང་བ་ལྟ་བུའྤྱི་ཧབ་འགྡོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱི་ལ་སྔྡོན་
ཆད་ཀང་འཆད་ཚུལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་འབྱུང་བར་སང་སྟྲེ། རྲེ་བཙུན་རྲེ་མྡོའ་ིརྣམ་བཤད་ྤྱི་འྡོད་ལས། གལ་ཏྲེ་མདྡོར་
བསྟན་གྤྱི་སྐབས་སུ་འདུ་བ་དང་། ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གསུངས་པས། རྒྱས་བཤད་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྱྤྱིར་མ་བརྡོད་ཅྲེ་
ན། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྲེ། དྲེ་གྤྱིས་སྤྱི་འགྡོ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཟྲེར་བ་དྲེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། བཤད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་
རྒྱས་པར་གསུངས་པས་ན། དྲེ་ྤྱིད་ལས་བཙལ་བར་བས་སྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རང་ལུགས་བཤད་
རྒྱུད་ལས་བཙལ་ཚུལ་ནྤྱི། བརག་གྤྱིས་ཀྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱི་གྡོ་རྤྱིམ་དཀྲུག་པ་
དང་གངས་མང་ཉུང་ཡང་མཐྡོང་ནས། འགའ་ཞྤྱིག་ལ་དབྲེ་བ་བཞྤྱི་ཡྡོད་པ་ལ། དངྡོས་སུ་གྤྱིས་དང་གསུམ་ལས་
མྲེད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་དབྲེ་བ་གྤྱིས་ལས་མྲེད་ཀང་། དངྡོས་སུ་གསུམ་གསུངས་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇྤྱི་
བཞྤྱིན་དུ་ཁས་ལྲེན་མྤྱི་བདྲེ་བས་བླ་མའྤྱི་མན་ངག་གྤྱིས་བཤད་པ་བསྲེས་ནས། ར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་བཤད་
རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་སྐྡོང་སྟྲེ་བཤད་ན། ས་དང་པྡོ་གྤྱིས་དང་། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དང་། ས་བཅུ་གྤྱིས་པ་སྟྲེ། བཞྤྱི་ལ་
བགྡོད་བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་བཞྤྱི་བཞྤྱིར་དབྲེ་ཞྤྱིང་། བར་གྤྱི་ས་བརྒྱད་བགྡོད་བྲེད་ལ་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱིས་གྤྱིས་སུ་
དབྲེ་བས། སྡོབ་པའྤྱི་ས་བགྡོད་བྲེད་ལ་ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་ར་གྤྱིས་འབྱུང་ཞྤྱིང་། དྲེའྤྱི་ཚེ་འདུ་བ་དང་ྲེ་བའྤྱི་འདུ་
བ་གྤྱིས་ལ་ཡང་རྒྱས་བཤད་དུ་དབྲེ་བ་གྤྱིས་གྤྱིས་འབྱུང་བ་ 
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༼༩༦༽ 
རྡོགས་ནུས་ཤྤྱིང་། སུམ་ཅུ་ར་གྤྱིས་པྡོ་དྲེའྤྱི་སྟྲེང་དུ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་བགྡོད་བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་སྒྲུབ་པ་པྡོ་དྲེ་
ྤྱིད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྤྱི་གནས་དྲེའྤྱི་ཕྱྡོགས་བཞྤྱི་དབུས་དང་ལྔ་བསན་པས་ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་
ལྲེགས་པར་གྲུབ་བྡོ། །དྲེ་སྐད་དུ་མངྡོན་རྡོགས་ལྡོན་ཤྤྱིང་ལས། བཤད་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྲེས་སུ་འབྲང་ན། ཐྡོག་མར་
ས་གྤྱིས་དང་། མཐར་ས་གྤྱིས་ནྤྱི་ཡུལ་བཞྤྱི་བཞྤྱི་ཡྤྱིས། ས་རྲེ་རྲེའྤྱི་རྡོགས་པ་སྲེ་ལ། བར་གྤྱི་ས་བརྒྱད་ལ་ནྤྱི། 
ས་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡུལ་གྤྱིས་གྤྱིས་ཀྤྱི་རླུང་སྲེམས་སྡོགས་ཐྤྱིམ་པ་ལས་སྲེ་བ་བརག་པ་དྲུག་པ་ལས་གསལ་
ལྡོ། །ཞྲེས་དང་། དྡོན་དམ་པའྤྱི་གནས་ནྤྱི་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་པྡོ་གང་ལ་གནས་པ་དྲེ་ྤྱིད་རྡོ་རྲེ་གདན་ཡྤྱིན་
ཏྲེ། ཞྲེས་དང་། དྲེ་དག་གྤྱི་དྡོན་ཁ་སྐྡོང་ལས། ཕྱྤྱི་རྡོལ་ཡུལ་ཆྲེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །དབང་དུ་འདུས་པས་ལུས་ཀྤྱི་
ནྤྱི། །ར་ཁམས་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་གྤྱི། །རླུང་སྲེམས་དབུ་མར་འདུས་པ་ལས། །ས་རྣམས་འགྲུབ་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་
ནྤྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཆྲེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སྲེ་ལས། །གསུངས་པས། ཞྲེས་དང་། ཕྱྤྱི་རུ་ཡུལ་ཆྲེན་ལྷག་མ་ལྔ། །འདུས་པས་
བཅུ་གསུམ་ས་བསྲེད་པར། །ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །དྲེས་ན་བརག་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི། སཾ་བུ་
ཉའྤྱི་བརགས་ལྔ་པའྤྱི་རབ་དབྲེ་དང་པྡོ་དང་། བརག་པ་དྲུག་པ་དང་སར་ནས། འཆད་པ་བླ་མའྤྱི་མན་ངག་ཡྤྱིན་
ཅྤྱིང་། ཇྤྱི་ལྟར་སར་བའྤྱི་ཚུལ་དངྡོས་ནྤྱི། རྲེ་བཙུན་གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་བདག་མྲེད་མའྤྱི་བསྟྡོད་པ་དང་། དྲེའྤྱི་འགྲེལ་
པ་བདག་ྤྱིད་ཆྲེན་པྡོས་མཛད་པ་གྤྱིས་ལ་ལྲེགས་པར་སང་དགྡོས་སྡོ། ། 



94   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༩༧༽ 
དྲེ་སྐད་དུ། དག་ལྡན་ལས། དྲེ་དག་ཀང་རྒྱུད་ཀྤྱི་མངྡོན་པར་རྡོགས་པ་དང་། བདག་མྲེད་མའྤྱི་བསྟྡོད་པར་ཞྤྱིབ་ཏུ་
བརྡོད་ཟྤྱིན་ཏྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་ངྡོས་འཛིན་འཕགས་མཆན་གྤྱི་ལུགས་འདྤྱི། བདག་མྲེད་
བསྟྡོད་པ་དང་མྤྱི་མཐུན་ཡང་། ར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱག་ཆྲེན་ཐྤྱིག་ལྲེ་དང་སར་ཏྲེ་བཤད་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་
པས། ཚད་ལྡན་གྤྱི་སྡོལ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་དག་ལྡན་གྤྱི་འབྲུ་གནྡོན་གྤྱི་སྐབས་དང་མཐུན་ཏྲེ། དག་ལྡན་ྤྱིད་
ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྲེན་པྡོ་ཐྤྱིག་ལྲེའྤྱི་དགྡོངས་པས། ཡུལ་ྤྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དྲེ། དྲེ་ཡང་ཨྡོ་རྒྱན་སྤྱི་བྡོ། ཛཱ་ལནྡྷར་སྤྱི་
གཙུག ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །དྲེས་ན་དག་ལྡན་ལས། དྲེ་གསལ་བར་བ་བ་ནྤྱི་བཤད་པའྤྱི་རྒྱུད་གྤྱིས་ཀྤྱི་དགྡོངས་
པ་ཁ་བསྐངས་ཏྲེ་འཁྲུགས་བསྲེབས་ལ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་བསྟན་ཏྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་བཤད་རྒྱུད་གྤྱིས་ནྤྱི། 
སཾ་བུ་ཉ་དང་། ཕྱག་ཆྲེན་ཐྤྱིག་ལྲེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སཾ་བུ་ཉའྤྱི་ར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་ཁ་བསྐངས་པའྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་
རྣམ་གཞག་ནྤྱི། མངྡོན་རྡོགས་ལྡོན་ཤྤྱིང་གྤྱི་སྐབས་ན་གསལ་བ་རྣམས་དང་། བདག་མྲེད་མའྤྱི་བསྟྡོད་པ་དང་། 
ལྷའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལྟར་བསྟྡོད་པའྤྱི་སྐབས་རྣམས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཡང་ཕྱག་ཆྲེན་ཐྤྱིག་ལྲེ་ལས་ར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྡོངས་པ་ཁ་
བསྐངས་པའྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི། དག་ལྡན་ྤྱིད་ལས་འབྲུ་གནྡོན་གྤྱི་སྐབས་རྣམས་དང་། བརག་གྤྱིས་
འཕགས་མཆན་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་པས། གཅྤྱིག་མཐྡོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། ཅྤྱིག་ཤྡོས་ལ་སྐུར་
པ་བཏབ་པ་ཡང་ 
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༼༩༨༽ 
མྤྱི་བ་ཞྤྱིང་། འདུ་བ་དང་ྲེ་བའྤྱི་འདུ་བ་གྤྱིས་ལ་དབྲེ་བ་མ་བྱུང་སམ་པའྤྱི་ལྡོག་རྡོག་ཀང་མྤྱི་དགྡོས་སྡོ། །ཡང་
པཎ་ཆྲེན་གྤྱི་བཞྲེད་པ་ལུགས་གཅྤྱིག་ལ། བརག་གྤྱིས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་སྡོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྟྲེང་དུ། བརག་
གྤྱིས་དངྡོས་སུ་མ་གསུངས་ལ་བདྲེ་མཆྡོག་ནས་གསུངས་པའྤྱི་ཡུལ་ལྔ་བསན་ནས་སྡོབ་པའྤྱི་གནས་རྐྱང་པ་ལ་
སྡོ་བདུན། ཞྲེས་བཤད་པ་ལ་ཡང་སྤྱིང་པྡོ་མྤྱི་སང་སྟྲེ། ཁུངས་དང་མ་འབྲྲེལ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མདྡོར་ན་འཁྲུལ་པའྤྱི་དྤྱི་མ་
ཐམས་ཅད་སངས་པ། ས་སའྤྱི་རྲེ་བཙུན་གྡོང་མའྤྱི་གསུང་རབ་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱྡོད་ཀྤྱིས་གཟྤྱིགས་
པའྤྱི་འཇུག་པ་གལ་ཆྲེ་སྟྲེ། དྲེར་གཟྤྱིགས་པའྤྱི་སན་ཡངས་པར་ལྷུང་ན། སྔར་གྤྱི་ལྡོག་རྡོག་དྲེ་རྣམས་འབྱུང་དྡོན་
མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྤྱིར་དྡོགས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྟྲེ། གནས་ཀྤྱི་དབྲེ་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་བཞྤྱི་པྡོ་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། 
ཀྲེ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་སྡོགས་པ་གང་ལགས། ཞྲེས་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གནས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གནས་ནྤྱི་
ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །ཅྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་གནས་ནྤྱི་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་གནས་ཡྤྱིན་ཏྲེ། གནས་ཀྤྱི་
ཡུལ་ཆྲེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་གནས་དང་ནྤྱི། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་གནས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་གནས་དང་ནྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ལ་
འཕྡོས་ནས། གནས་ལ་སྡོགས་པ་གང་ལགས། །ཞྲེས་པའྤྱི་གཞུང་འདྤྱི་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་
ཅན། འདྤྱི་རྣམས་ས་ནྤྱི་ 
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༼༩༩༽ 
བཅུ་གྤྱིས་སྟྲེ། །ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་ས་དང་པྡོ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གནས་དང་ཞྲེས་པའྤྱི་དངྡོས་བསྟན་གྤྱི་
གནས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན་ལན་ཇྤྱི་ལྟར་བ། རང་གྤྱི་གྡོ་ཚོད་ནྤྱི། གྡོང་གྤྱི་འདྡོད་ལན་ལ་འཕངས་པའྤྱི་ཐལ་བ་
དྲེར་ཁབ་པ་མྲེད་མཚམས་རྤྱིགས་སམ་སམ་སྟྲེ། གནས་དང་ྲེ་བའྤྱི་གནས་དང་ནྤྱི། །ཞྲེས་སྡོགས་ཀྤྱི་དངྡོས་
བསྟན་གྤྱི་གནས་དང་ྲེ་གནས་ལ་སྡོགས་པ་ཡྤྱིན་པ་ལས་འྡོས་མྲེད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། མདྡོར་བསྟན་དུ་གནས་དང་
ྲེ་གནས་ཀྤྱི་ས་སྡོགས་བཅུ་གྤྱིས་བསྟན་པ་ལ་འཕྡོས་ནས་སར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནས་སྡོགས་ཀྤྱི་ས་དྲེ་
དང་། དྲེ་བགྡོད་བྲེད་དམ། ཐྡོབ་བྲེད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཆྲེན་གང་ལགས། ཞྲེས་པའྤྱི་ཞུ་བ་སྟྡོན་པར་བྲེད་པ་ལ། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་གནས་ལ་སྡོགས་པ་གང་ལགས། ཞྲེས་པ་འདྤྱི་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལྟར་བས་ན་གནས་དང་ྲེ་གནས་ཀྤྱི་ས་
སྡོགས་རྒྱུའྤྱི་སྡོ་ནས་མྤྱིང་བཏགས་ལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དྤྱི་མ་མྲེད་པ་
སྡོགས་འབྲས་བུའྤྱི་སྡོ་ནས་མྤྱིང་བཏགས་པར་གསུངས་པ་དང་ཡང་ལྲེགས་པར་སྡོར་བ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་
ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་དང་པྡོ་མན་ཆད་བགྡོད་པ་དང་། ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་བགྡོད་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་
ཚུན་བགྡོད་པ་ན་སར་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་དྲེ་དང་། དྲེ་བགྡོད་
ཟྤྱིན་པ་རྣམས་དྲེས་གྡོ་ཆྡོད་དམ། བླ་མྲེད་རང་རྐང་གྤྱི་ས་དང་པྡོ་སྡོགས་སར་ཡང་བགྡོད་དགྡོས་པ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞྲེ་
ན། འདྤྱིར་རང་ཕྱྡོགས་པའྤྱི་བླ་མ་ཁ་ཅྤྱིག ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་པ་ཚུན་བགྡོད་ཟྤྱིན་པ་དྲེ། བླ་
མྲེད་ལམ་ 
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༼༡༠༠༽ 
དུ་འཇུག་པ་ན་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ཚོགས་ལམ་དང་། སྡོར་ལམ་གྤྱིས་སུ་རྤྱིམ་པ་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་འཇུག་དགྡོས། 
ཚོགས་སྡོར་རྡོགས་མཚམས་ནས། ས་དང་པྡོ་སྡོགས་སྔར་བགྡོད་དྲེས་གྡོ་ཆྡོད་པས་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་
པར་ཞུགས་ཏྲེ། ས་ལྷག་མ་གསུམ་བགྡོད་པར་བྲེད། དྲེ་ལྟར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་སུ་འཕགས་པ་ཕུང་
གསུམ་པ་འདྡོད་པ་དང་འད་བར། འདྤྱིར་ཡང་ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་པ་བགྡོད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་བླ་
མྲེད་ཚོགས་ལམ་པ་དང་སྡོར་ལམ་པ་དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་འཕགས་པ་དང་སྔགས་ཀྤྱི་འཕགས་པ་གང་རུང་མ་
ཡྤྱིན་ཡང་། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་ནྡོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བར་བྲེད་དྡོ། །དྲེ་དག་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་
ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་ཟྤྱིན་པ་དྲེ། བླ་མྲེད་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་མཐྡོང་བསྡོམ་གྤྱིས་སུ་ཡང་རྤྱིམ་ཅན་དུ་
ངྲེས་པར་འཇུག་དགྡོས་པར་ཐལ། དྲེ་བླ་མྲེད་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ཚོགས་སྡོར་གྤྱིས་སུ་ངྲེས་པར་
རྤྱིམ་ཅན་དུ་འཇུག་དགྡོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། དྲེ་གྤྱིས་ལ་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁད་པར་ཏྤྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། གལ་ཏྲེ་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་སྡོ་སྲེ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྤྱི་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་འཕགས་པ་མྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །ཞྲེ་ན། དྲེ་མྤྱི་སྤྱིད་པ་ཡང་མྤྱི་འགྲུབ་ཅྤྱིང་། མཚུངས་པ་གཞན་ཡང་འགྱུར་སྟྲེ། འྡོ་ན་བླ་མྲེད་མཐྡོང་ལམ་པ་
སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྤྱི་བླ་མྲེད་བསྡོམ་ལམ་པ་མྤྱི་སྤྱིད་པར་ཐལ། བླ་མྲེད་སྡོར་ལམ་པ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྤྱི་བླ་མྲེད་
མཐྡོང་ལམ་པ་མྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མཚུངས་སྡོ། །མ་གྲུབ་ན། དྲེ་མྤྱི་སྤྱིད་པར་ཐལ། བླ་མྲེད་སྡོར་ལམ་པ་སྔྡོན་
དུ་མ་སྡོང་བར་བླ་མྲེད་འཕགས་པ་མྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར།  
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༼༡༠༡༽ 
ཡང་ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོགས་སྡོར་བགྡོད་ཟྤྱིན་པ་དྲེས་གྡོ་ཆྡོད་ལ། ས་དང་པྡོ་སྡོགས་བགྡོད་ཟྤྱིན་
པ་དྲེས་དྲེ་གྡོ་ཆྡོད་པའྤྱི་ཁད་པར་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོགས་སྡོར་བགྡོད་ཟྤྱིན་
པ་དྲེ། སར་བླ་མྲེད་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན། དྲེ་མ་ཐག་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོ་ནས་ཞུགས་ཆྡོག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། 
ས་ཆྲེན་གྤྱི་ལམ་འཇུག་ལྡྡོག་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆུང་ལས། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རྲེན་པའྤྱི་ལམ་མན་ཆད་དུ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་
ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་བགྡོད་ནས། དྲེ་ནས་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ། ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་
བགྡོད་པ་ཡང་ཡྡོད། ཅྲེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཞན་དུ་ན་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ཅྲེས་པའྤྱི་ཚིག་ལ་ནུས་
པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་པྡོའ་ིསྔྡོན་དུ་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ཚོགས་སྡོར་གྤྱིས་ངྲེས་པར་བགྡོད་དགྡོས་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རགས་ཁས། གཟུ་བྡོར་གནས་པའྤྱི་བླྡོས་དཔྱྡོད་ཅྤྱིག དཔལ་ས་ས་པའྤྱི་རང་ལུགས་ནྤྱི། ཚོགས་སྡོར་
གྤྱིས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་བགྡོད་ནས། དྲེ་མ་ཐག་བླ་མྲེད་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་། བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་
པྡོ་ཐྡོབ་པ་དུས་མམ་ནས། དྲེ་ཡན་ཆད་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱིས་བགྡོད་འགྡོ་བ་དང་། གང་ཟག་གྤྱི་རྤྱིགས་ཁ་ཅྤྱིག་
ས་དང་པྡོ་མན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པས་བགྡོད་ནས། ས་གྤྱིས་པ་ནས་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ། དྲེ་ཡན་ཆད་
སྔགས་ཀྤྱིས་བགྡོད་པ་དང་། ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པས་བགྡོད་ནས། ས་བདུན་པ་ནས་སྔགས་ལ་
ཞུགས་ཏྲེ། དྲེ་ཡན་ཆད་སྔགས་ཀྤྱིས་བགྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྤྱིག་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པས་བགྡོད་
ནས། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནས་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཏྲེ། གསང་སྔགས་འབད་རྡོལ་ཆུང་ངུས་བཅུ་ 
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༼༡༠༢༽ 
གསུམ་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་སུ་ཡྡོད་ལ། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནས་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ལམ་ཁྡོ་ན་
ལས། རྒྱུད་སྲེ་འྡོག་མ་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལམ་ནྤྱི་མྲེད་དྲེ། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ན། སྦས་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་
དགྡོས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ཡང་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནྤྱི། དྡོན་སྦས་ལ་མྤྱིང་མ་སྦས་པ་དང་། ས་བཅུ་གྤྱིས་པ་ནྤྱི་མྤྱིང་དྡོན་
གྤྱིས་ཀ་སྦས་པའྤྱི་ས་དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནྤྱི་མྤྱིང་སྦས་ལ་དྡོན་མ་སྦས་པའྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པས། སྦས་པ་ས་
གསུམ་ཞྲེས་བ་ཞྤྱིང་། སྦས་མ་སྦས་ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ལ་གགས་མ་གགས་ཡྤྱིན་ནྡོ། །དྲེ་སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་
གསུང་རབ་དགྡོངས་གསལ་ལས། ས་ལྷག་མ་གསུམ་ནྤྱི། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ཁྡོ་ནས་བགྡོད་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པ་
ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་བགྡོད་མྤྱི་ནུས་སྡོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་
རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་བགྡོད་པ་ཡྡོད་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་
པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཐྡོབ་པ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
མཚན་གཞྤྱི་དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་དྲེ་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་
འཐད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། རྲེ་བཙུན་གྡོང་མའྤྱི་གསུངས་ལས། མདྡོ་སྔགས་གྤྱིས་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་
ལ་མཐུན་ཀང་། མཚན་གཞྤྱི་ལ་མྤྱི་མཐུན་ནྡོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ལ་གྡོ་དྡོན་གཅྤྱིག་འཇྡོག་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན་
ལན་ཇྤྱི་ལྟར་བ། རང་ 
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༼༡༠༣༽ 
གྤྱི་གྡོ་ཚོད་ནྤྱི། རྲེ་ཞྤྱིག་གྡོང་གྤྱི་ཐལ་བ་གྤྱིས་པ་དྲེར་ཁབ་པ་མྲེད་མཚམས་བས་ན་ལྲེགས་སམ་སམ་སྟྲེ། ས་
བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གྡོ་དྡོན་དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་བས་སངས་
རྒྱས་སུ་བཤད་ཅྤྱིང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་བས་སངས་རྒྱས་སུ་འདྡོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ལ། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་
དྲེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཐྡོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་རྤྱིགས་འགྲེའྡོ། །གཞན་དུ་ན། དྲེའྤྱི་
ལུགས་ཀྤྱི་ཐྡོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་ན། དྲེ་དང་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་དགྡོས་ན། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་སྐུ་
གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་
ནས་ཐྡོབ་པར་ཐལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཐྡོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། 
དྲེར་ཐལ། དྲེའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་སངསརྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། རྡོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ར་བར་འདྡོད་ན། དྲེ་ཆྡོས་ཅན། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཁྡོ་ན་ལ་བརྲེན་ནས་
ཐྡོབ་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། རང་རྐང་དང་ཁྡོ་ན་དྡོན་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འདྡོད་ན། དྲེ་ཁྡོ་ན་ལ་བརྲེན་
ནས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ལམ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་
ཐྡོབ་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟྲེ། གསུང་རབ་དགྡོངས་གསལ་ལས། འྡོ་ན་ཕར་ཕྱྤྱིན་
ཐྲེག་པ་ནས། སྐུ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྤྱི་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་ 
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༼༡༠༤༽ 
རྒྱས་དྲེ་སྡོབ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཡྤྱིན་ནམ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་ཟྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་སམ་ན། དྲེ་ནྤྱི་ས་བཅུ་
གསུམ་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྤྱིན་ཀང་། དྲེར་ནྤྱི་དྲེའྤྱི་ཐ་སད་མ་གསུངས་ཏྲེ། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་མ་རྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་བྲེད་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེས་ན་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པར་སྐུ་གསུམ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་
གཞག་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དྲེའྤྱི་ལམ་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཙམ་པའྤྱི་
གཞུང་མདྡོ་སྲེ་རྒྱན་ནས་བཤད་པའྤྱི་སྐུ་གསུམ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་སྲེམས་ཙམ་པས་ལམ་རང་རྐང་
ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སངས་རྒྱས་
མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་སྡོབ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
འདྡོད་ན། དྲེ་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་སྡོགས་གང་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཡྤྱིན་ས་མཚམས་འདྤྱི་བར་
བའྡོ། །དྲེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐྡོང་ལས། གཞུང་དྲེར་འབྲས་བུར་བཤད་པ་རྣམས། །དྲེ་ཡྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཐྡོབ་དགྡོས་
ན། །དངྡོས་སྨྲའྤྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ཡྤྱི། །འབྲས་བུའྤྱི་ས་མཚམས་གང་དུ་འཇྡོག །ཅྲེས་གསུངས་
སྡོ། །མཁས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྤྱིག ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སྐུ་གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྤྱི་དང་ལྡན་པའྤྱི་ས་དྲེར་རྡོ་
རྲེ་ཐྲེག་པའྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པས། སྡོབ་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ད་དུང་དྲེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སྐུ་
གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྤྱི་ཐྡོབ་ཀང་། ས་བཅུ་གྤྱིས་པ་དང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་བགྡོད་དགྡོས་སྡོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་
འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ཟྲེར་བའྤྱི་འཁྲུལ་གཞྤྱི་ཡང་ 
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༼༡༠༥༽ 
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་བཤད་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་
ནས་བཤད་པའྤྱི་སའྤྱི་གངས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དང་། དྲེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་མཚན་གཞྤྱི་གྤྱིས་
གཅྤྱིག་ཏུ་ནྡོར་པ་ཁྡོ་ནར་ཟད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་ནྡོར་བ་ནྤྱི་བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ནས་བཟུང་སྟྲེ། རྣལ་འབྡོར་བླ་མྲེད་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བར་ཐམས་ཅད་གདུལ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིངྡོ་
བྡོར་ཡྡོན་ཏན་གྤྱི་ལྡྡོག་ཆ་བཤད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་མ་གཏྡོགས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཛད་པར་ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། བྲེ་
བྲག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་བར་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སངས་རྡོགས་མཐར་ཐུག་བརྲེས་པ་ཞྤྱིག་ལ་རྡོགས་པའྤྱི་
སངས་རྒྱས་སུ་འཇྡོག་པར་མཐུན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྡོན་གཅྤྱིག་ན་ཡང་མ་རྨྡོངས་དང་། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། 
དྲེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐྡོང་ལས། བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ནས། །རྣལ་འབྡོར་ཆྲེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སྲེའྤྱི་བར། །འབྲས་བུའྤྱི་
རྣམ་གཞག་གང་བཤད་རྣམས། །རང་རང་གདུལ་བའྤྱི་བླྡོ་ྤྱིད་ལ། །མཚམས་པའྤྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྡྡོག་པ་ྤྱིད། །སྨྲྡོས་
པའྤྱི་ཁད་པར་མ་གཏྡོགས་པ། །མཐར་ཐུག་འབྲས་བུར་ཁད་པར་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། མདྡོར་ན་ན་ཐྡོས་ཐྲེག་པ་
ནས། །གསང་ཆྲེན་བླ་ན་མྲེད་པའྤྱི་བར། །འབྲས་བུ་དྡོན་གཅྤྱིག་བཤད་པའྤྱི་ཚུལ། །ཐ་དད་སྡོ་བ་བསྲེད་ཕྱྤྱིར་
ཡྤྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སྡོ། །དྲེ་ལྟར་གཞུང་ལུགས་སྡོ་སྡོ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སངས་རྒྱས་
མཚན་ྤྱིད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་དྡོགས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྟྲེ། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་མཚན་ྤྱིད་
པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་དྲེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ྤྱིད་པ་གང་ཞྤྱིག ས་
བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དང་པྡོ་ཁས། གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་
ན། དྲེར་ཐལ། དྲེ་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པའྤྱི་ 
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༼༡༠༦༽ 
ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱིར་འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། མདྡོ་སྔགས་གྤྱིས་སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་འཛིན་ཚུལ་ལ་འདྡོད་པ་མྤྱི་འད་བ་རྲེ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན། དྲེའྤྱི་ལན་ནྤྱི། ཕར་ཕྱྤྱིན་
ཐྲེག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་ན། དྲེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ། ཅྲེས་པའྤྱི་གནད་འདྤྱི་
ཟྤྱིན་དགྡོས་ཏྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ནྤྱི། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་ལ་འཇྡོག་པས། སངས་རྒྱས་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་དང་། དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་
བཤད་པ་ནྤྱི། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་བས་སངས་རྒྱས་འདྡོད་པ་ལ་བ་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། འྡོན་ཀང་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་
ནས་བཤད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁབ་མཐའ་ནྤྱི་མྤྱི་འཛིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཁབ་ན། 
སྟྡོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གྡོང་གྤྱི་རགས་དྲེའྤྱི་ཕྱྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེར་ཐལ། 
ཁྡོད་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་དང་། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་གྤྱིས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་གྤྱིས་ཀས་
སངས་རྒྱས་སུ་འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། ཁྡོད་མདྡོ་ལུགས་ཀྤྱི་སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡྤྱིན། ཁྡོད་སྔགས་ལུགས་ཀྤྱི་
སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། གནད་ཀྤྱི་དྡོན་ནྤྱི་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་
དྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་བས་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པར་འདྡོད་ཅྤྱིང་། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་
ཀང་། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་བས་གཞལ་ན། ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནྤྱི་བླ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་ཁྡོ་ན་ཡྤྱིན་པས། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་
བརྲེན་ནས་ཐྡོབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྲེ་ཡང་། རྣལ་འབྡོར་པ་ཡང་བླྡོ་ཁད་ཀྤྱི། །གྡོང་མ་གྡོང་མ་རྣམས་
ཀྤྱིས་གནྡོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་དང་འབྲྲེལ་བ་ན། རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལས་བཤད་ཚུལ་ྤྱིད་དབང་
བཙན་གྤྱི། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ལས་བཤད་ཚུལ་རྣམས་ཁས་ལྲེན་མྤྱི་ལྲེན་རྣམ་དབྲེ་དུ་མ་ཡྡོད་དྲེ། དྲེས་ན་སྡོམ་
གསུམ་ 
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༼༡༠༧༽ 
ལས། ས་བཅུའྤྱི་མཐའ་མར་བདུད་བཏུལ་ནས། །རྡོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས། །ཞྲེས་པའྤྱི་དྡོན་
ས་བཅུ་པའྤྱི་རྒྱུན་མཐའ་བདུད་བཅྡོམ་ནས། ས་བཅུ་པའྤྱི་རྲེས་ཐྡོབ་དྲེ་མ་ཐག་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྤྱིན་པ་ལས་གསུངས་སྡོ། །ཞྲེས་འཆད་དགྡོས་མྡོད། འྡོན་ཀང་ལུགས་འདྤྱིར་ས་བཅུ་པའྤྱི་རྲེས་ཐྡོབ་དྲེ་
མ་ཐག་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ཁས་མྤྱི་ལྲེན་ཏྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་སྡོབ་ལམ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ས་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དྲེ་བཅུ་གཅྤྱིག་པ་དཔྲེ་མྲེད་ཀྤྱི་ས་དང་དྡོན་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ཕྱྤྱིར། འྡོ་ན་སྔར་དངས་པའྤྱི་ལུང་དྲེ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལྡོ་སམ་ན་དྲེ་འཐད་ཀང་གསུངས་ཞྲེས་པའྤྱི་ཚིག་གྤྱི་ནུས་
པ་མང་ཤྲེས་ན་སྡོན་མྲེད་དྲེ། ས་བཅུའྤྱི་རྒྱུན་མཐར་བདུད་བཅྡོམ་ནས་དྲེ་རྲེས་དྲེ་མ་ཐག་རྡོགས་པའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ལས་གསུངས་ཞྲེས་པ་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དྡོན་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག དྲེ་ལྟར་ཕར་ཕྱྤྱིན་
ཐྲེག་པ་ལས་གསུངས་པར། ལུགས་འདྤྱིར་ཡང་འདྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་
གསུང་ཁས་མྤྱི་ལྲེན། ཅྲེས་འཆད་དགྡོས་ཏྲེ། འདྤྱིར་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ྤྱིད་དབང་བཙན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་བཞྤྱིན་དུ་དྡོགས་
པ་འདྤྱི་ཡང་དཔྱྡོད་དགྡོས་ཏྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྲེན་ནས་སངསརྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱྤྱིན་
རང་རྐང་གྤྱི་ལམ་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
ས་མཚན་ྤྱིད་པ་ཐྡོབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་ཏྲེ། སྡོ་ནམ་ཚུལ་བཞྤྱིན་ཡུན་རྤྱིང་དུ་བས་པ་ལ་བརྲེན་ནས། འབྲས་
བུ་ལྡོ་ཐྡོག་མཚན་ྤྱིད་པ་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་ཡྡོད་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཁབ་སྟྲེ། སྡོ་ནམ་ཚུལ་བཞྤྱིན་བས་པ་
ཡྤྱིས། །ལྡོ་ཐྡོག་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྤྱིན་པ་ལྟར། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྤྱིན་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ན། །གངས་མྲེད་གསུམ་གྤྱིས་རྡོགས་
འཚང་རྒྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། ཞྲེ་ན་སྡོན་མྲེད་དྲེ། ཕར་ཕྱྤྱིན་ 
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༼༡༠༨༽ 
ལམ་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བར་ཕར་ཕྱྤྱིན་ཐྲེག་པ་ལས་
གསུངས་ཞྲེས་པའྤྱི་དྡོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར་རྡོ། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་མཚན་ྤྱིད་པ་ནྤྱི། སང་བ་
ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་གསང་བ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པའྤྱི་རྣམ་རྡོལ་དུ་འཆར་བའྤྱི་སངས་རྒྱས་རང་
སང་གྤྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དྲེ་ལ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པའྤྱི་གནས་མངྡོན་དུ་བས་པའྤྱི་ས་ཞྲེས་ཀང་བ། འྡོ་
མས་བཅུས་པའྤྱི་སྐྱུ་རུ་རའྤྱི་དཔྲེས་མཚོན་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཞྲེས་ཀང་བ། བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་ཞྲེས་
ཀང་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྲེ། ནང་གྤྱི་ས་ལམ་ཀུན་བགྡོད་ནས། །རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་དགྲེ་བ། །བཅུ་གསུམ་ས་ནྤྱི་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། སྲེས་བུ་དམ་པ་དག་གྤྱིས། རྒྱལ་བ་མུས་ཆྲེན་ལ་བསྟྡོད་པ་ལས། ཐབས་ཤྲེས་གྤྱིས་མྲེད་
སྔགས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་སྐུ། །མཚན་རྡོག་ལས་སྡོན་གྤྱིས་མྲེད་རྡོ་རྲེའྤྱི་གསུང་། །ཁྡོད་ཐུགས་བདྲེ་བ་ཆྲེ་ལ་རྣམ་
རྡོལ་པའྤྱི། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པའྤྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཅྲེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྱྤྱིར། དྲེ་ལྟར་རབ་དབྲེའྤྱི་གཞུང་
གྤྱི་དགྡོངས་པའྤྱི་དྡོན། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་བྤྱིས་བླྡོས་སྡོད་པའྤྱི་ཡུལ། །ནམ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་མྡོད་ཀང་བདག་ྤྱིད་
དང་། །སྐལ་མམ་གཞན་ལ་ཕན་ཕྱྤྱིར་འདྤྱི་སར་རྡོ། །འདྤྱི་ལས་དགྲེ་བ་དུང་དང་ཀུ་མུད་དང་། །གངས་རྤྱི་ལྟ་བུར་
དཀར་བ་གང་ཐྡོབ་དྲེས། །རྒྱལ་བསྟན་དཀར་པྡོའ་ིསང་བ་རབ་འབམས་ཏྲེ། །བསྟན་འཛིན་བཤྲེས་གྲེན་བླྡོ་
གསལ་ཡྡོངས་འཕྲེལ་ཤྡོག །འདྤྱིར་བཤད་མདྡོ་སྔགས་བཀའ་དང་དྲེ་འགྲེལ་གྤྱི། །བསྟན་བཅྡོས་ཆྲེ་དང་ཁད་པར་
ཀུན་མཁྲེན་རྲེའྤྱི། །གསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་རང་བཟྡོའ་ིབསྲེ་བསད་དང་། །བྲལ་བར་བྲྤྱིས་འདྤྱི་ཡྤྱིད་ཆྲེས་གནས་ཡྤྱིན་
ནྡོ། །ཐར་པ་དྡོན་གྲེར་བླྡོ་གྡོས་ལྡན་པ་དག །མུ་མཐའ་མྲེད་པའྤྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ལ། །ངྡོམ་པ་མྲེད་པའྤྱི་
ཐྡོས་བསམ་ཤྲེས་རབ་ལ། །ཡྲེངས་མྲེད་བརྡོན་འདྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་སྡོག་ཤྤྱིང་ཡྤྱིན། །དྲེ་སད་བསྟན་དང་འགྡོ་བ་ 



106   མཁན་ཆྲེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༠༩༽ 
ཡྡོངས་ཀྤྱི་དྡོན། །སྤྱིང་ནས་སྲེམས་ལྡན་སྤྱིང་སྟྡོབས་གཡྡོ་མྲེད་དང་། །ཐྡོས་བསྡོམ་བ་བར་དུས་ཀུན་འབད་པ་
ནྤྱི། །ཙིཏྟའྤྱི་གཏམ་ཡྤྱིན་ཀྭ་ཡྲེ་གྡོགས་དག་གསྡོན། །དྲེ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བའྤྱི་སྐབས་གསུམ་
གྤྱི་སྤྱི་དྡོན་མཐའ་དག་རགས་རྤྱིམ་ཆ་ཚང་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་རང་གྤྱི་སྡོབ་བུ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བ་འགའ་
ཞྤྱིག་གྤྱིས་བསྐུལ་བའྤྱི་ངྡོར་དཔལ་ས་ས་པའྤྱི་རྒྱུད་གསུམ་སྨྲ་བ་དགྲེ་སྡོང་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཆྡོས་གགས་
ཞྲེས་བ་བས་ཤྤྱིང་མྡོ་ཡྡོས་བུའྤྱི་ལྡོ་སྡོན་ཟའྤྱི་ཡར་ཚེས་བཅུ་གྤྱིས་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཡངས་པ་ཅན་གྤྱི་བླ་བྲང་གྤྱི་
དབང་ཁང་ཆྡོས་ཀྤྱི་གསང་མཛོད་ཆྲེན་མྡོའ་ིགནས་སུ་ལྲེགས་པར་སར་བའྤྱི་ཡྤྱི་གྲེ་པ་ནྤྱི་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་
ཡྤྱིན། འདྤྱིས་ཀང་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པྡོ་ཆྲེ་སྤྱི་དང་། བྲེ་བྲག་ཏུ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་རབ་འབམས་པའྤྱི་བསྟན་
པ་ཡུན་རྤྱིང་དུ་དར་ཞྤྱིང་རྒྱས་ལ། འཚོ་ཞྤྱིང་བཞྲེས་ཏྲེ་མྤྱི་ནུབ་པའྤྱི་མཆྡོག་དམ་པར་གྱུར་ཅྤྱིགཤ  །།སརྦ་མངྒ་
ལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྲེལ།། །། 


