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༄༅། །སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ།། 
དཔྡོད་ལྡན་བྡོ་གསལ་དག་གི་རྣམ་དཔྡོད་ཀི་བསི་གནས་མཛོད་ཅིག། རབ་དཀར་བྱམས་པའི་ལྷག་བསམ་འྡོད་
ཀི་རེན། །རབ་ཟབ་བྡོ་གྡོས་དཀིལ་འཁྡོར་ཆ་ཤས་རྡོགས། །རབ་མང་རྣམ་བཀྲ་གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུད་གེན། །རབ་
འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བསན་འཛིན་བ་མ་རྒྱལ། །མེས་པྡོ་གྡོས་སེར་མིག་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའི། །ཡན་ལག་
མཆྡོག་གི་ཀུ་མུད་ཟུམ་བྱེད་ཅིང་། །བྡོ་ལྡན་བསེ་རུ་གསུང་སེས་རྣམ་དཔྡོད་ཀི། །པད་ཚལ་བཞད་མཛད་ཐུབ་
དབང་ིན་བྱེད་རྒྱལ། །ཐུབ་དབང་བསན་པའི་སིང་པྡོ་བདུད་བརིའི་བཅུད། །ལུགས་གིས་ཨུཏྤལ་ཀུ་མུད་ཟེའུ་
འབྲུ་ལས། །གང་གི་མཁེན་བརེ་ི་ཟླའི་འྡོད་བརྒྱ་ཡིས། །བསྐྲུན་མཛད་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་
རྒྱལ། །སྡོ་གིས་གནས་ཀི་ེ་དབང་སེམས་དཔས་བསྡོར། །བདག་མེད་དབང་མྡོར་ཞལ་སྡོར་བདེ་བས་
བརྒྱན། །བསེད་རྡོགས་གདམས་པའི་སྤྱན་སྡོང་རྣམ་པར་བཀྲ། །ཚིག་མདའི་དབང་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་དབང་
རྒྱལ། །བྱང་ཕྡོགས་གངས་རིའི་སྡོ་ལ་གནས་ཀང་འཕགས་ཡུལ་གསུམ་རེན་མཁས་པའི་རྒྱན། །རྒྱ་བྡོད་མཁས་
པའི་འགྡོ་ཚོགས་སྡོང་ཡང་ཕས་རྡོལ་མེ་ཏྡོག་མདའ་ཅན་བསེགས། །ཟབ་དྡོན་ཨུ་མའི་དཔལ་ལ་རྡོལ་ཡང་འཆད་
རྡོད་གངྒཱའི་རྒྱུན་ལ་གནས། །ས་སའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གིས་བསྔགས་ཀང་ཁྡོ་བྡོའ་ིསབས་གཅིག་པཎ་ཆེན་
རྒྱལ། །མདྡོ་རྒྱུད་ནགས་རིའི་སྨན་ལྡོངས་རྒྱུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ས་སའི་གངས་རིས་སྡོར། །ངུར་སིག་གྡོས་གིས་
ལྷབ་ལྷུབ་གཡྡོ་ཡང་རྣམ་དཔྡོད་རལ་པའི་ཁུར་གིས་བརིད། །ལུང་རིགས་ང་རྡོས་རྡོལ་མང་འཇྡོམས་ཀང་བྱམས་
པའི་སྤྱན་ཟུར་ཀུན་ལ་གཡྡོ། །བསྡོད་ནམས་སེང་ཆེན་ལུས་སྡོབས་ལྡན་ཡང་མཁེན་པའི་འདབ་རྡོགས་གྡོ་རམ་
རྒྱལ། །བསན་པའི་དག་བྱེད་སྡོམ་གསུམ་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །ཁ་སྡོང་རྡོགས་བྱེད་ཛཱ་ཧུའི་བུ་མྡོའ་ིརྒྱུན། །རབ་མཛེས་
མདངས་གསལ་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ་སེལ། །མཁས་པའི་འདུན་སར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ལྡོང་། །དེ་ལྟར་མཆྡོད་པར་
བརྡོད་པ་དང་། རྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔྡོན་དུ་བཏང་ནས། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་ཁ་སྡོང་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་གསལ་བྱེད་འྡོད་ཀི་སྣང་བའི་རྣམ་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ་རྡོམ་པར་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་འཆད་ན། 
སྤྱིར་གཞུང་འཆད་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཞིག་སྣང་ན་ཡང་འདིར་བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་གིས། དེ་ལ་སྒྲའི་
བསན་བཅྡོས་ལས་སེང་གེའི་ལྟ་སངས་ཀིས་ཁད་པར་གི་གཞི་བསླང་། སྦལ་པའི་འཕར་བས་སབས་དྡོན་སྡོ་
སྡོར་འབྱེད། རུས་སྦལ་གི་འགྡོས་ཀིས་གཞུང་དྡོན་ཞིབ་ཏུ་འཆད་ཅེས་འབྱུང་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་
དཀའ་བ་རྣམས་བཤད་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་གདམས་པའི་མན་ངག་ལྟར་བཤད་ན་གསུམ་སེ། སེང་གེའི་ལྟ་སངས་
ཀིས་ཁད་གཞི་བངས་ཏེ་བསྡུས་དྡོན་གི་ཁྡོག་ཕུབ། སྦལ་པའི་འཕར་བས་སབས་དྡོན་སྡོ་སྡོར་ཕེ་སེ་དཀྱུས་ཀི་
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ས་བཅད། རུ་སྦལ་གི་འགྡོས་ཀིས་གཞུང་དྡོན་ཞིབ་ཏུ་དཔད་དེ་ཚིག་གི་འབྲུ་གེར་པའྡོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པྡོ་སྡོ་
སྡོར་བཤད་ན་མང་པས་འཇིགས་ཏེ། བསྡུས་དྡོན་ས་བཅད་དང་། ཚིག་འབྲུ་གེར་བའི་ཞར་ལ་དཀའ་གནས་ལ་
དྡོགས་པ་དཔྡོད། སྤྱི་དྡོན་གི་ཁྡོག་ཕུབ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་འབྱུང་བས། འདི་གསུམ་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་སིང་པྡོར་དིལ་
ནས་འཆད་པར་བྱེད་དྡོ། །དེ་ཡང་ཐྡོག་མར་བསྡུས་དྡོན་གི་ས་བཅད་ནི། བདག་ིད་ཆེན་པྡོས། དྡོན་འདུས་ཚིག་
གསལ་བརྡོད་པ་བདེ། །ངག་ཉུང་ཚིག་སྡོམས་གཟུང་བ་སླ། །བསྡུས་དྡོན་ིད་ཀིས་གཞུང་གྡོ་བ། །དེ་འད་གང་
གིས་ཤེས་དེ་མཁས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བརྡོད་བྱའི་དྡོན་འདུས་པ། རྡོད་བྱེད་ཀི་ཚིག་གསལ་བ། ངག་ནས་
བརྡོད་བདེ་བ། ངག་གི་བྱེད་པ་ཉུང་བ། སེབ་སྡོར་གི་ཚིག་སྡོམས་པ། ས་བཅད་ཙམ་གིས་གཞུང་དྡོན་གསལ་
ལེར་གྡོ་ནུས་པའི་མན་ངག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སེ། མདྡོར་ན་འཆད་པ་པྡོས་འཆད་སླ། ན་པ་པྡོས་གཟུང་སླ། 
གིས་ཀའི་སྣ་བར་སན་པའི་སྡོ་ནས་བརྡོད་བྱའི་དྡོན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞིག་རྡོམ་ཤེས་ན། རྡོམ་པ་པྡོ་མཁས་པའི་
གངས་སུ་འགྡོ་ཞིང་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་ཡིན་གི།  
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༼༦༽ 
དེ་ལྟར་མིན་ན་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ཆུད་ཟྡོས་པ་དང་། གདུལ་བྱའི་ཡིད་ལ་རེ་བ་བསླུ་བ་བྱེད་པས་བཏང་
སྡོམས་སུ་བག་ཡྡོད་པར་བྱས་ན་མཛེས། དེ་བས་ན་མཁས་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པའི་སྡོ་ནས་བསན་བཅྡོས་
འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། རྡོམ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་ཀི་དྡོན། བརམ་བྱ་གཞུང་གི་དྡོན། བརམས་པ་མཐར་ཕིར་
འཇུག་གི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་གསུམ། མཚན་དྡོན། འགྱུར་ཕག བརམ་པར་དམ་བཅའ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གང་
བཤད་པར་བྱ་བའི་བསན་བཅྡོས་འདིའི་མཚན་ལ། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཁ་སྡོང་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་ས་པཎི་ཏས་
མཛད་པའི་སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་འཕྡོ་ཁ་སྡོང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཁ་སྡོང་བའི་ཚུལ་ཡང་གཞི་ལམ་
འབྲས་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་རྣམ་གཞག་ཕིན་ཅི་མ་ལྡོག་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྡོ་ནས་ལེགས་
བཤད་ཀི་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་ཕྡོགས་བཅུར་སྡོས་སེ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ནས་
བསན་བཅྡོས་འདི་མ་བརམ་བར་གི་ཆྡོས་མིན་གི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 



4   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༧༽ 
འྡོ་ན་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་དེ་རྡོམ་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་བསན་བཅྡོས་མིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀི་བསན་བཅྡོས་
འདི་བརམས་ཏེ་དེ་ིད་ཀི་ཁ་སྡོང་དགྡོས་པའི་ཕིར་སམ་ན། མ་ཁབ་སེ། བསན་བཅྡོས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེས། 
ཆྡོས་མིན་གི་མུན་པ་བཅྡོམ་པའི་རེས་སུ། སླར་ཡང་ཆྡོས་མིན་གི་མུན་པ་ཅུང་ཟད་འཐིབས་པ་རྣམས། བསན་
བཅྡོས་འདིའི་འྡོད་སྣང་བས་བཅྡོམ་སེ། སྔར་གི་སྣང་བའི་འཕྡོ་མཐུད་པ་ལ་ཁ་སྡོང་ཞེས་ཞུ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། འགྱུར་ཕག་མཚུངས་པའི་མཆྡོད་བརྡོད་བཤད། བརྡོད་བྱ་དང་མཐུན་པའི་མཆྡོད་
བརྡོད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཡུལ་གང་ལ་ན། སྡོམ་གསུམ་གཏེར་བའི་ར་རྒྱུད་ཀི་རེ་བཙུན་
བ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལའྡོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་
ན་སྡོ་གསུམ་གུས་པས་སྡོ། །འདི་ལ་འགྱུར་ཕག་དང་མཚུངས་པའི་མཆྡོད་བརྡོད་ཅེས་བྱ་སེ། ལྡོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀི་
བསན་བཅྡོས་སྡུད་པའི་ཚེ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཇི་ལྟར་འྡོས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་
ནི། གུས་པས་བཏུད་དྡོ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་བྱས། སུ་ཞིག་གིས་ཤེ་ན།  



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   5 

༼༨༽ 
མཁས་པའི་དབང་པྡོ་གྡོ་རབ་འབྱམས་པ་བདག་གིས་སྡོ། །ཡུལ་གང་ལ་ན། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་ཡྡོན་
ཏན་དབྱེར་མེད་དུ་ཚང་བའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ་ལའྡོ། །འྡོ་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་ནི་གང་། དེ་སིང་པྡོ་ལ་
དབྱེར་མེད་དུ་ཇི་ལྟར་ཚང་སམ་ན། ཡྡོན་ཏན་དང་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གཞིར་གནས་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་ནི་
གཞི་ཡིན་ལ། དེའི་སེང་གི་སྒྲིབ་པའི་དི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་ལམ་ཡིན་ཞིང་། སངས་པས་གནས་
གྱུར་པའི་བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཐྡོབ་བྱ་ནི་འབྲས་བུའྡོ། །ཚང་བའི་ཚུལ་ནི། སིང་པྡོ་ལ་དེ་གསུམ་དབྱེར་
མེད་དུ་ཚང་སེ། གཞི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་དང་། ལམ་ས་བྡོན་གི་ཚུལ་གིས་དང་། འབྲས་བུ་ནུས་མཐུའི་ཚུལ་གིས་
ཚང་བའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་ན་སིང་པྡོ་དེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཡིན་པས་ཚང་བ་སེ། སིང་པྡོ་དེ་གསུམ་ལས་
གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་ན་སིང་པྡོ་དེ། གནས་སབས་དེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པས་ཚང་བ་སེ། སིང་
པྡོ་དེ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་གནས་སབས་སུ། བཟང་ངན་གང་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །མདྡོར་
ན། གནས་གྱུར་བྲལ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས། །དབྱེར་མེད་སིང་པྡོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཞེས་པ་
མཐའི་ 



6   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༩༽ 
གསལ་བྱེད་དུ་སར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སིང་པྡོ་ལ་ཕག་འཚལ། སྒྲིབ་པའི་དི་མ་སེལ་
བར་བྱེད་པའི་ལམ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སིང་པྡོ་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་སྡོགས་གསུམ་ཆར་ལ་སར་རྡོ། །ཚུལ་ཇི་
ལྟར་ན་སྡོ་གསུམ་གུས་པས་སྡོ། །འདི་ལ་བརྡོད་བྱ་དང་མཐུན་པའི་མཆྡོད་བརྡོད་ཅེས་བྱ་སེ། གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་པྡོ་དེ་བསན་བཅྡོས་འདི་ཡི་བརྡོད་བྱ་གང་ཞིག དེ་གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པའི་སྡོ་ནས་དེ་གསུམ་དང་
དབྱེར་མེད་པའི་སིང་པྡོ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་རྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། དེ་ལྟར་
ཕག་འཚལ་ནས་ཅི་བྱེད་ན། བསན་བཅྡོས་འདི་བརམ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་སེ། འདི་ལ་དྲུག བཤད་བྱ་གང་བཤད་
པ། རྒྱུ་གང་ལ་རེན་ནས་བཤད་པ། ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ། ཀུན་སླྡོང་གང་གིས་བཤད་པ། དུས་ནམ་གི་ཚེ་
བཤད་པ། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དགྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བྱེད་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་
ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅྡོས་འདི་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་ནི། རང་བཟྡོ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྒྱ་བྡོད་ཀི་
ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། འཁྲུལ་པ་ཟད་པའི་རེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་རྒྱུད་པ་དང་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   7 

༼༡༠༽ 
བཅས་པའི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། བྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་པ་སྡོགས་སྣྡོད་ལྡན་གི་འདུལ་བྱ་
གཞན་ལའྡོ། །བཞི་པ་ནི། བསན་པ་དང་འགྡོ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བངས་པའི་ལྷག་བསམ་
གིས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྡོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་གསུམ་སྡོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་དགུ་འདས་
པའི་བཅུ་པ་དང་། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་ཆྡོས་དབྱིངས་གཤེགས་ནས་ལྡོ་ིས་བརྒྱ་དང་ེར་བདུན་འདས་
པའི་ེར་བརྒྱད་པ། བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོ་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་ལྡོ་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་པ་ས་ཕྡོ་ཁི་ལ་ཆྡོས་ལྡོག་
སུན་འབྱིན་གི་བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས། དྲུག་པ་དགྡོས་པ་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་ནི། བསན་
འཛིན་གི་སེས་བུ་ཆེན་པྡོའ་ིལས་སུ་བགི་བའི་གཙོ་བྡོ་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དགྡོས་པ་ཆེན་པྡོ་བཞི་དང་
ལྡན་ཏེ། རང་ིད་བསན་འཛིན་ཆེན་པྡོར་མཚོན་པའི་དགྡོས་པ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོའ་ིཞལ་གདམས་བཀའ་
བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པས་བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་གི་དགྡོངས་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་དགྡོས་པ། ལྡོག་ས་
ཚར་བཅད་ནས་སལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་དགྡོས་པ། བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་དག་པར་གནས་ནས་འགྡོ་ལ་
བདེ་སིད་འབྱུང་བའི 
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༼༡༡༽ 
དགྡོས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རགས་དང་པྡོ་གྲུབ་སེ། བྡོད་གངས་ཅན་དུ། སྡོན་པ་འདས་ནས་ལྡོ་སུམ་སྡོང་བརྒྱ་
པའི་སབས་སུ་རིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་གི་སན་བཅྡོས་བརམས་ཏེ་བསན་འཛིན་ཆེན་པྡོར་
གྱུར། གསུམ་སྡོང་ིས་བརྒྱ་པའི་སབས་སུ་འགྡོས་ལྡོ་ཙཱ་བ་ལྷ་བཙས་ཀིས་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་གི་བསན་
བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་བརམས་ཏེ་བསན་འཛིན་ཆེན་པྡོར་གྱུར། གསུམ་སྡོང་སུམ་བརྒྱ་པའི་སབས་སུ་བདག་ིད་ཆེན་
པྡོས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེས་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མིན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས་བསན་པ་དག་པར་གནས་པ་དེ་བཞིན་
དུ། གསུམ་སྡོང་དྲུག་བརྒྱ་པའི་སབས་སུ་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོས་བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་པ་ལས་བསན་པ་
དག་པར་གནས་པའི་ནུས་པ་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །རགས་གིས་པ་གྲུབ་སེ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོས་རབ་དབྱེ་ལས། 
ད་དུང་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་བཞག་ནི། །སྡོན་ཅན་དཔག་མེད་སྣང་ན་ཡང་། །གཞུང་མང་དྡོགས་པས་རེ་ཞིག་
བཞག །གལ་ཏེ་ལུང་དང་རིགས་པའི་གནད། །ཤེས་པའི་བྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དེ། །ལེགས་པར་དཔྡོད་ལ་དགག་
སྒྲུབ་གིས། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་བསན་དང་ཕད་དཀའ་ཞིང་། །དལ་བ་འབྱྡོར་པ་རེད་དཀའ་བས། །མཁས་
པ་རྣམས་ཀིས་ལེགས་རྡོགས་ལ། །གཟུ་བྡོར་གནས་པའི་བྡོ་ཡིས་དཔྡོད། །ཅེས་ 
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༼༡༢༽ 
རབ་དབྱེས་མ་བཀག་པའི་བསན་པའི་གནད་བཅྡོས་པའི་ཆྡོས་ལྡོག་ཕ་རགས་རྣམས་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་
ཀིས་ཁྡོག་ཅིག་ཅེས་གདམས་པའི་སིང་པྡོ། མཁས་རྡོམ་གཞན་སུས་ཀང་སྡོབས་པར་མ་ནུས་ཀིས་མཁས་པ་
ཁྡོད་ཀིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་གཞུང་དྡོན་ལ་གིས། དྡོན་གསུམ་ངྡོས་བཟུང་སེ་
ལུས་ཀི་རྣམ་བཞག་བཤད། ལུང་དང་རིགས་པས་དཔད་དེ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་
སང་གཞི་གཞི་ཡི་ངྡོས་འཛིན་བཤད། སྡོང་བྱེད་ལམ་གི་ངྡོས་འཛིན་བཤད། སང་འབྲས་འབྲས་བུའི་ངྡོས་འཛིན་
བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་ཁྡོད་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཀི་བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་ཡིན་ན། གཞི་
ལམ་འབྲས་གསུམ་པྡོ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པྡོ་གཞི་ངྡོས་བཟུང་བ་ནི། ཤེལ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པའི་སེམས་
བདེན་པས་སྡོང་པའི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་དབྱིངས་ིད་ཆྡོས་ཅན། འཁྡོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་ཏེ། 
འཁྡོར་འདས་གིས་པྡོ་དེ་ཁྡོད་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་འབྱུང་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཤེལ་
དང་ཇི་ལྟར་ཆྡོས་མཚུངས་ན། གིས་སྣང་གི་དི་མ་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་སྡོ་ནས་འྡོད་གསལ་བའི་སེམས་
ཆྡོས་ཅན། ཤེལ་དཀར་གི་ཁམས་དང་ཆྡོས་མཚུངས་ཏེ། རང་ངྡོས་ནས་གཟུང་འཛིན་ 
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༼༡༣༽ 
གི་སྔྡོ་སེར་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་། བག་ཆགས་ཀི་ཚོན་སྔྡོ་སེར་གིས་ཁ་བསྒྱུར་པ་ལས། གནས་སབས་དེ་དང་དེར་
གཟུང་འཛིན་གི་སྔྡོ་སེར་སྡོགས་དུ་མར་སྣང་བའི་གསལ་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་ཤེལ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པ་
ནི། ཡུལ་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་སེམས་གསལ་རིག་ིད་ཡིན་གི། གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 
སེམས་རང་བཞིན་གི་འྡོད་གསལ་བ་ཞེས་པ་སེམས་བདེན་པས་སྡོང་བའི་སྡོང་ིད་ལ་བཤད་པ་དང་། གིས་
སྣང་གི་དི་མས་མ་གྡོས་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ལ་བཤད་པ་གིས་ཡྡོད་པ་ལས། སབས་འདིར་ཕི་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ། ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཆད་ན། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ིད་
ཤེལ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་སུ་སྡོར་བ་གནད་ཀི་དྡོན་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ལམ་ངྡོས་གཟུང་བ་ནི། ལྕགས་ཟངས་
དངུལ་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་ཆྡོས་མཚུངས་པའི་ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་དང་། 
དེ་གསུམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་གསེར་བསྒྱུར་གི་རི་ཡིས། གསང་ཆེན་གི་
བསླབ་པའི་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་རྣམས་ནི་ཆྡོས་ཅན། ལམ་གི་མཆྡོག་ཡིན་ཏེ། གཞི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིསེང་གི་ྡོན་མྡོངས་གསུམ་གི་དི་མ་སྡོང་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ན་རང་གི་བསླབ་པས་
ྡོན་མྡོངས་པའི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའི་དི་མ་ 
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༼༡༤༽ 
གཙོ་བྡོར་སྡོང་། བྱང་སེམས་ཀི་བསླབ་པས་ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའི་དི་མ་སྡོང་། སྔགས་ཀི་བསླབ་
པས་སེ་བའི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའི་དི་མ་སྡོང་བའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ངྡོས་གཟུང་བ་ནི། གནས་
གྱུར་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀི་ནམ་མཁར། སྡོབས་སྡོགས་བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་སྡོ་གིས་ཀི་
ཟླ་བ་ཤར་བ་ལས། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་གདུལ་བྱ་རང་སེམས་དག་པའི་ཆུ་གཙང་དུ། རྣམ་སྨིན་གི་ཡྡོན་ཏན་
མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གིས་ཀི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་འདི་ཡིན་ནྡོ། །འབྲས་བུ་འྡོ་ཞེས་
བྱ་སེ། སང་གཞིའི་སེང་དུ་སྡོང་བྱེད་ལམ་གི་དི་མ་སངས་པའི་ཐྡོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཁྡོད་
ཀིས། གནས་གྱུར་གི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་དང་། སྡོབས་སྡོགས་བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དང་། 
གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གིས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་དང་དཔེ་དྡོན་སར་བ་འདི་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུད་བ་
མ་ལས། དག་ལས་ེ་དང་རིང་རྣམས་ལ། །འཇིག་རེན་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ། །ཆུ་དང་ནམ་མཁར་ཟླ་
གཟུགས་བཞིན། །དེ་མཐྡོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གིས། །ཞེས་ེ་བའི་གདུལ་བྱ་ཡིད་དག་པ་ལ་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་
འཁྡོར་དུ་ལྡོངས་སྐུའི་སྣང་བ་ཤར་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དང་། རིང་བའི་ 
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༼༡༥༽ 
གདུལ་བྱ་ན་རང་སྡོགས་ཡིད་དག་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་ཤར་བ་ནི་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་དཔེ་
དང་སར་ནས་བཤད་འདུག་པའི་ཕིར་སམ་ན། སྡོན་མེད་དེ། གཞུང་དེས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་བདེན་མྡོད་ཀང་། 
དེའི་གྡོང་དེར་རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཇི་ལྟར་སིན་མེད་ནམ་མཁའི་ཟླ་བའི་གཟུགས། །སྡོན་ཁའི་ཆུ་སྔྡོན་མཚོར་ནི་
མཐྡོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་སས་ཚོགས་ཀི་ཁབ་བདག་གཟུགས། །རྡོགས་སངས་དཀིལ་འཁྡོར་ནང་དུ་
མཐྡོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཐུབ་པའི་བསན་པ་རྣམ་གིས་ཆུ་ཟླ་བཞིན། །ཞེས་གཟུགས་སྐུ་གིས་ཆར་ཆུ་
ཟླའི་གཟུགས་བརན་དང་དཔེ་དྡོན་སར་བ་ཡང་ཡྡོད་པས། ཕྡོགས་གཅིག་ཁྡོ་ན་ལ་ཞེན་པ་མཁས་པའི་རྣམ་ཐར་
མིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ། འྡོ་ན་ཁྡོད་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་
བསལ་བའི་སྡོ་ནས། རབ་དབྱེའི་ཁ་སྡོང་འདི་བརམ་པ་ཡིན་ན། འཁྲུལ་པའི་དི་མ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཇི་ལྟར་
སེལ་བར་བྱེད་སམ་ན། འདི་ལ་གསུམ། གཞི་ལ་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་བསལ། ལམ་ལ་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་བསལ། 
འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་བསལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལའང་གསུམ། ཐུན་མྡོང་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན། སྡོ་སྡོའ་ི
ལྡོག་རྡོག་བྱེ་བྲག་དགག གནད་ཀི་སིང་པྡོ་ 
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༼༡༦༽ 
བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། དངྡོས་སའི་ལུགས་གསུམ་བསྡུས་ཏེ་བསན། དབུ་མའི་ལུགས་གཅིག་
རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞི་ལ་དངྡོས་ས་བ་གསུམ་ལའང་གྲུབ་མཐའི་འདྡོད་ཚུལ་གིས་མི་འད་བ་
གསུམ་ཡྡོད་དེ། བྱེ་བྲག་ས་བས། མ་ཆགས་འཕགས་རིགས་དེ་དག་ལས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆྡོས་གྡོས་དང་། 
བསྡོད་སྡོམས་དང་། གནས་མལ་ངན་ངྡོན་གི་ཆྡོག་ཤེས་པ་དང་། སྡོང་བ་དང་སྡོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སེ་བཞིས་
བསྡུས་པའི་འདྡོད་ཆུང་ཆྡོག་ཤེས་ཀི་སེམས་བྱུང་ལ་གཞིར་འདྡོད་པ་དང་། མྡོད་སེ་པས་རྒྱལ་པྡོ་སས་ལས། 
མདྡོ་སེ་པ་དག་གིས་རིགས་ནི་སེམས་ཀི་ས་བྡོན་ནུས་པ་སེ། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་དང་སླྡོབ་པའི་གནས་སབས་ན་ཡང་
ཡྡོངས་སུ་མ་མས་པའི་ཆྡོས་ཅན་གི་ས་བྡོན་ལ་རིགས་ཞེས་བྱའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐྡོས་སྡོགས་ཀི་བག་ཆགས་
ཀིས་གསར་དུ་བཞག་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ས་བྡོན་ལ་གཞིར་འདྡོད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པས་བྱང་ས་ལས། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རིགས་དེ་ནི་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་འྡོངས་པ་ཆྡོས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་པ་སེ་མཆེད་དྲུག་
གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་པ་ལྟར། ཀུན་གཞིའི་སེང་དུ་གསར་དུ་གཞག་པ་མིན་པར་ཆྡོས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་
པའི་ཟག་མེད་ས་བྡོན་གི་ཆ། སེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར། ཐྡོས་པའི་བག་ཆགས་སམ།  
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༼༡༧༽ 
སྒྲིབ་པ་སྡོང་རུང་ཞེས་སྡོགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་གཞིར་འདྡོད་པ་དང་གསུམ་ཡྡོད་
པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་ཟག་མེད་ཀི་ས་བྡོན་ནི། སེམས་ཀི་གསལ་ཆ་ིད་ལ། ཟག་མེད་ཀི་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་བའི་
རྒྱུ་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། སེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཞེས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་མ་བཞག་པའི་
དབང་དུ་བྱས་ན། ནང་གི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཏུ་གཏྡོགས་པའི་རྣམ་རིག་གི་སེང་གི་གསལ་ཆ་ིད། ཟག་མེད་ཀི་ས་
བྡོན་ཡིན་ཞེས་པའི་དྡོན་ཡིན་ལ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ན། ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་གསལ་ཆ་ིད། ཟག་མེད་
ཀི་ས་བྡོན་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆྡོག་པ་ནི་གནད་ཀི་དྡོན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་མི་འད་བ་གསུམ་ཡྡོད་ཀང་། 
དངྡོས་ས་བས་འདྡོད་པའི་གཞི་དེ་རྣམས་གཞི་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གལ་ཏེ་དངྡོས་ས་བས་གསུམ་པྡོ་དག་ལ་རིགས་སུ་འདྡོད་ཀང་། གཞིར་མི་འདྡོད། བྱེ་བྲག་ས་བས་ཤེས་བྱ་
གཞི་ལྔ་ལ་གཞི་དང་། མདྡོ་སེ་པས་རང་སྤྱི་གིས་ལ་གཞི་དང་། སེམས་ཙམ་པས་མཚན་ིད་གསུམ་དང་ཁད་
པར་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་གཞིར་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ་སམ་ན། སྡོན་མེད་དེ། ཐྡོས་པས་སྒྲྡོ་འདྡོགས་བཅད་པའི་གཞི་
ནི་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ 
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༼༡༨༽ 
སྡོགས་ལ་འདྡོད་ཀང་། སྡོམ་པས་མས་སུ་བང་བྱའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་གཞིའི་གཙོ་བྡོ་ནི། རིགས་ལ་
ངེས་པར་གཟུང་དགྡོས་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གིས་གནད་དུ་བསྣུན་ཏེ་དི་མ་སངས་པ་ལས། འབྲས་བུར་གནས་
འགྱུར་བ་ནི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་གཞིའི་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་ཡིན་ལ། དེ་ིད་རིགས་ལ་ཚང་གི་གཞན་ལ་མ་
ཚང་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་འདྡོད་ཀང་། རིགས་སུ་
མི་འདྡོད་དེ། རིགས་ལ་འདུས་བྱས་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ཀིས་ཁབ་པར་སེམས་ཙམ་
པས་འདྡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་མཁས་པ་འདིས་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞི་ཆར་གི་ལུགས་ལ། 
རང་རང་འདྡོད་པའི་གཞིའི་གཙོ་བྡོ་དེ་རིགས་སུ་འདྡོད་པ་གནད་ཀི་དྡོན་ནྡོ། །གིས་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་
བཞི། སྡོལ་འབྱེད་གིས་ཀི་བཞེད་ལུགས་ངྡོ་ཡིས་གཟུང་། །ཡྡོན་ཏན་ལྡྡོག་པ་སྡོ་སྡོར་འཆད་པའི་ཚུལ། །དྡོན་
གི་དགྡོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
སེམས་གསལ་བ་རྒྱུན་ཆགས་མ་འགགས་པ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པས་སྡོང་པའི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་
དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་དབུ་མའི་སབས་འདིར་བྱམས་མགྡོན་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་ཆར་གིས་
གཞིར་བཞེད་པ 
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༼༡༩༽ 
ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀིས་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་བྱེ་བྲག་གི་འཁྡོར་འདས་གིས་ཀ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་
ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་སབས་འདིར་གཞི་ལ་མཚན་ིད་ཟུར་བཞི་ལྡན་
ཏེ། གསལ་བ་སངས་པའི་སྡོང་རྐྱང་དང་། སྡོང་པ་སངས་པའི་གསལ་རྐྱང་མ་ཡིན་པར་གསལ་སྡོང་དབྱེར་མེད་
ཀི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ཞིང་། ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བ་ལ་ཡང་གསལ་བ་རྒྱུན་ཆད་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་
དང་། སྡོང་པ་ལ་ཡང་མཐའ་གཅིག་གིས་ཙམ་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར། མཐའ་བཞི་ཆར་བཀག་པའི་སྡོང་པ་
དགྡོས་པས་གནད་བཞི་ལྡན་ཏེ། ཟུར་དང་པྡོས་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ལྟ་བུའི་སྡོང་རྐྱང་དང་། ཟུར་གིས་པས་རྣམ་
རིག་པ་འདྡོད་པའི་བདེན་གྲུབ་ཀི་སེམས་གསལ་རྐྱང་དང་། ཟུར་གསུམ་པས་སྡོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དང་ཟུང་དུ་
འཇུག་པའི་སྡོང་པ་དང་། ཟུར་བཞི་པས་ན་རང་འཕགས་པའི་རྡོགས་བྱའི་གཞི་རྣམས་བཅད་ནས། ཐེག་ཆེན་
དབུ་མ་ལུགས་ཀི་གཞིའི་གནས་ལུགས་དཔིས་ཕིན་པར་ངྡོས་གཟུང་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་འདི་ཀུན་
མཁེན་ིད་ཀི་དགྡོངས་པ་སེ་ཁྡོ་བྡོས་རྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་བར་ཇི་སེད་ 
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༼༢༠༽ 
ལྡྡོག་པ་བཤད་པའི་ཚུལ། རིགས་ཚོགས་ཇི་ལྟའི་ལྡྡོག་པ་བཤད་པའི་ཚུལ། བསྡོད་ཚོགས་ཟུང་འཇུག་ལྡྡོག་པ་
བཤད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཐེག་ཆེན་དབུ་མའི་ལུགས་དེ་ལ་ཡང་བྱམས་མགྡོན་གིས་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བ་
མར་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གཙོ་བྡོར་བཤད་དེ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡྡོན་ཏན་
གི་ལྡྡོག་པ་མ་ལུས་པར་ཚང་བའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི། རྡོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྡོ་ཕིར་དང་། །ཞེས་སྡོགས་
སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་གིས་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་སྒྲུབ། ངྡོ་བྡོ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་ལྡན་འཇུག་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་
རྣམ་བཞག་བཅུས་གཏན་ལ་ཕབ། སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་རི་སྦྲང་མ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་དི་མས་སྒྲིབ་ཚུལ་
དཔེ་དགུས་བསན། དག་ཐྡོབ་བྲལ་བ་རང་གཞན་དྡོན། །ཅེས་སྡོགས་དང་། རང་དྡོན་གཞན་དྡོན་དྡོན་དམ་སྐུ་དང་
ནི། །ཞེས་སྡོགས་དང་། བརྒྱ་བྱིན་རྔ་སིན་ཚངས་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས། དག་པ་གིས་ལྡན་གི་བྱང་ཆུབ་དང་། 
བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་ཅུ་ར་གིས་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་འཕིན་
ལས་གིས་ལ་སྡོགས་པའི་འབྲས་བུའི་གནས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་རྣམས། གཟུང་འཛིན་གི་དི་མས་
གདྡོད་མ་ནས་མ་གྡོས་པའི་དབྱིངས་ 
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༼༢༡༽ 
རིག་དབྱེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདི་ིད་ལ་དགྡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ིར་གྡོ་བུར་གི་དི་མའི་
སྦུབས་ན་ཡྡོད་པའི་ཚུལ་ཁམས་ལེར་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་རྣམ་བཞག་བཅུ་དང་དཔེ་དགུས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ། 
བྱང་ཆུབ་ཡྡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཀི་ལེའུ་གསུམ་དུ་དེ་ིད་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་ལས་གྡོལ་ནས་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའི་
ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་རྣམ་བཞག་བཅུ་དང་དཔེ་དགུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
སྡོགས། དི་མས་མ་གྡོས་པའི་སེམས་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་དེ་དག་བཤད་པར་ཇི་ལྟར་རུང་སམ་ན། བཤད་
པར་བྱ་སེ། དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད་དང་དི་མ་མེད། །ཅེས་པའི་དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཚེ། 
ཐྡོགས་མེད་འགེལ་ཆེན་ལས་དཔལ་འཕེང་མདྡོ་དངས་པ་ན། ལྷ་མྡོ་ཆྡོས་འདི་གིས་ནི་རྡོགས་པར་དཀའ་བ་སེ་
སེམས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་དག་པ་རྡོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། སེམས་དེའི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་རྡོགས་
པར་དཀའ་བའྡོ། །ལྷ་མྡོ་ཆྡོས་འདི་གིས་ན་པར་བྱེད་པ་ནི་ཁྡོད་དང་ཡང་ན་ཆྡོས་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡིན་ནྡོ་ཞེས། དི་མས་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་སེམས་གསལ་རིག་དེ་ིད་དི་བཅས་
དེ་བཞིན་ིད་ཀི་མཚན་གཞིར་བཀྡོད་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་དེ་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་བས་ན། ྡོན་མྡོངས་ངྡོ་
བྡོ་མེད་གཟིགས་པས། ། 
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༼༢༢༽ 
ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང་། དེ་ལ་སེམས་རང་བཞིན་གི་འྡོད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། 
སེམས་དེའི་ེ་བའི་ྡོན་མྡོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་གིས་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་དག་ལ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བས་སེམས་གིས་པ་འཚམས་སྡོར་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ལ་མཆྡོག་
ཏུ་རྡོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས། གཞུང་འདིའི་ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་སེམས་རང་བཞིན་གི་འྡོད་གསལ་ཞེས་
པ་ནི། རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གི་སེམས་གསལ་རིག་ལ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ཁད་པར་དཔེ་དགུ་དྡོན་དགུའི་
འཐད་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། མདྡོར་ན་སིང་པྡོའ་ིམདྡོར་དཔེར་བརྡོད་པ་བསན་པ་འདི་དག་ནི་སེམས་ཀི་ཁམས་
མ་ལུས་པའི་ཐྡོག་མ་མེད་པའི་སེམས་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའི་ཆྡོས་གྡོ་བུར་བ་ིད་དང་། ཐྡོག་མ་མེད་པའི་
སེམས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆྡོས་ལྷན་ཅིག་སེས་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་པ་ིད་དུ་བསན་ཏྡོ། །ཞེས་དཔེ་དགུས་
བསན་པའི་སིང་པྡོ་ནི་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གི་སེམས་ལ་ངྡོས་གཟུང་ནས། དེ་ིད་ལ་རྣམ་བྱང་གི་སེམས་
དང་། དགེ་བའི་སེམས་དང་། ཟག་མེད་ཀི་སེམས་དང་། གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་ཀི་མིང་བཏགས་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་གཞི་ཡི་ངྡོས་འཛིན་ནི། ཀླུ་
སྒྲུབ་ 
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༼༢༣༽ 
ཞབས་ཀི་རིགས་ཚོགས་ལས། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་སྡོང་པའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གཙོ་བྡོར་བཤད་དེ། རེན་
འབྲེལ་གི་གནད། ཆྡོས་ཐམས་བཅད་ཀི་སེང་དུ་མཐའ་བཞི་སྡོས་པ་ཡིས་སྡོང་ཚུལ། རེན་འབྲེལ་གི་རིགས་པ་
ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྡོང་པའི་སྡོང་ིད་ལ་འཁྡོར་འདས་ཀུན་གི་བྱ་བྱེད་རུང་
བར་གསུངས་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་རེན་འབྲེལ་གི་གནད་ཇི་ལྟ་བུ། འདི་སྡོང་པའི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་པར་ཇི་ལྟར་
ཤེས་སམ་ན་བཤད་པར་བྱ་སེ། རེན་འབྲེལ་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྡོང་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི། རེན་
འབྲེལ་རྡོགས་པའི་གནད་ཀི་གཙོ་བྡོ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའི་གནད་ཀི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཏེ། 
དངྡོས་ས་བས་ནི། རེན་འབྲེལ་ཡིན་ན་བདེན་གྲུབ་ཀིས་ཁབ་པ་བཅས་ནས། བདེན་པས་སྡོང་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་རེན་
འབྲེལ་མི་རུང་བར་ཁས་བངས་པས། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་དམ་དྡོན་གཏན་ནས་མ་རྡོགས་པ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་
པས་ནི། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་ཆྡོས་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ན། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རང་
གྡོལ་དུ་སྡོང་བས། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་དམ་སིང་པྡོ་ཆེས་གསལ་བར་རྡོགས་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ིད་སྤྱིར་དབུ་
མ་པ་དང་། ཁད་པར་དཔལ་མགྡོན་ 
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༼༢༤༽ 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྡོངས་པའི་དབྱིངས་མཐིལ་ཕིན་པ་སེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གང་དག་བརེན་
ནས་དངྡོས་པྡོ་རྣམས། །དེ་ིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདྡོད་པ། །དེ་དག་ལ་ཡང་རགས་སྡོགས་སྡོན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་
མི་འགྱུར། །ཞེས་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྡོར་ཞུགས་ཀང་། རེན་འབྲེལ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་ཁབ་པ་ཁས་བངས་
པའི་དངྡོས་ས་བ་རྣམས་ནི་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་མ་འདས་སྡོ་ཞེས་བཤད་ནས། གང་དག་བརེན་ནས་དངྡོས་
པྡོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལྡོག་མིན་པར། །འདྡོད་པ་དེ་དག་ལྟས་མི་
འཕྡོགས། །ཞེས་རེན་འབྱུང་ལ་བདེན་མེད་ཀིས་ཁབ་པའི་གནད་ཤེས་པ་ནི་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་གྡོལ་བས་
དབུ་མ་པ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བཤད་དེ། གྲུབ་དྡོན་སྡུད་པ་ན། དངྡོས་པྡོར་ཁས་ལེན་ཡྡོད་ན་ནི། །འདྡོད་ཆགས་
ཞེ་སང་མི་ཟད་འབྱུང་། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོད་པར་འགྱུར། །དེ་ནི་ལྟ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ། །དེ་མེད་ྡོན་མྡོངས་མི་སེ་
སེ། །དེ་ཕིར་དེ་ནི་ཡྡོངས་ཤེས་ན། །ལྟ་དང་ྡོན་མྡོངས་ཡྡོངས་སུ་བྱང་། །ཞེས་ཇི་སིད་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆྡོས་ཅུང་
ཟད་གཅིག་ཁས་ལེན་པ་དེ་སིད་དུ་དངྡོས་ས་བ་ཡིན་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མི་རྡོགས་ཞིང་། སང་ 



22   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༥༽ 
བྱ་ཆགས་སྡོགས་ྡོན་མྡོངས་པའི་ས་བྡོན་སྡོང་བར་མི་ནུས་པས་ཆགས་སྡོགས་ྡོན་མྡོངས་པའི་ས་བྡོན་སྡོང་
བ་ལ་བདེན་མེད་རྡོགས་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་བཤད་ནས། བདེན་མེད་དེ་གང་ལས་རྡོགས་སམ་ན། གང་གིས་དེ་ཤེས་
འགྱུར་སམ་ན། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མཐྡོང་བས་ཏེ། །བརེན་ནས་སེས་པ་མ་སེས་པར། །དེ་ིད་མཁེན་པ་
མཆྡོག་གིས་གསུངས། །ཞེས་གང་བརེན་ནས་སེས་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་མ་སེས་པས་ཁབ་པའི་གནད་ཤེས་པ་
ནི། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་རྡོགས་པ་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། གནད་དེ་ིད་རྡོགས་ན། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་
དུ་རང་གྡོལ་ལ་རྡོགས་ནུས་ཀི། ཆྡོས་འགའ་ཞིག་བདེན་མེད་དུ་འདྡོད་པ་སམ་བྱེད་ཀང་། ཆྡོས་ཕ་རགས་ཅུང་
ཟད་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་ན། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་མ་རྡོགས་པ་ཡིན་པས་ཆྡོས་གང་ལ་ཡང་བདེན་
མེད་ཀི་རྡོགས་པ་མཚན་ིད་པ་མི་སེ་སེ། ཆྡོས་ཤེས་པ་ཡི་འྡོག་ཏུ་ནི། །འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཡྡོད་ན་ཡང་། །གང་གིས་
སེ་བར་རྣམ་བརགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡིས་ནི། །རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་དྡོན་མ་མཐྡོང་། །ཞེས་གསལ་
བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་འདི་རྡོགས་ན་འཕགས་པ་ཡིན་ན་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་།  



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   23 

༼༢༦༽ 
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པས་ཁབ་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྡོངས་པར། རྣམ་དཔྡོད་སལ་བར་ལྡན་པ་
དག་གིས་མི་རྡོགས་ཁ་མེད་ཡིན་མྡོད། བདག་གི་འདེན་པ་དཔལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པས། ན་རང་ལ་རྣམ་
གངས་པའི་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་པཎི་ཏ་
ཆེན་པྡོ་འདི་ིད་ཀིས། ངར་འཛིན་སེ་བའི་གཞི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ཙམ་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ཀི་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པར་བཤད་པ་དང་། གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གིས་
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ཀང་། འདུས་མ་བྱས་ཆྡོས་ིད་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པར་
བཤད་པ་སྡོགས་ནི། དེང་སང་གི་གདུལ་བྱ་བྡོ་ནུས་ཞན་པ་རྣམས་ཁ་དང་བའི་ཆེད་ཙམ་ཡིན་གིས། རེན་འབྲེལ་
གི་གནད་ཟབ་མྡོ་ལ་ཐུགས་གཡེལ་བ་ག་ལ་ཡིན། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པས། གནད་འདི་ཐྡོགས་མེད་རེས་འབྲང་གི་
སབས་སུ་ཡང་སར་ནས་དགྡོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་ནི། སྡོལ་འབྱེད་པའི་དགྡོངས་པ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་
ཡྡོད་པའི་གནད་མ་རྡོགས་པ་སེ་འྡོག་ཏུ་འཆད་དྡོ། །དེས་ན་རིགས་ཚོགས་ལས་གཞིའི་ངྡོ་བྡོ་སྡོང་པའི་ལྡྡོག་པ་
ནས་བཤད་དེ། གང་ལ་སྡོང་པ་ིད་རུང་བ། ། 



24   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༧༽ 
ཞེས་སྡོགས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་
མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་བཀག་པའི་བདེན་སྡོང་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། 
མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསྡོད་པའི་ཚོགས་སུ་གཞིའི་ངྡོས་འཛིན། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྡྡོག་པ་ནས་
བཤད་དེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་སྡོགས་ལས། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་འདུས་བྱས་བདེན་པས་སྡོང་བའི་
སྡོང་ིད་དེའང་བཀག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཙམ་ཡིན་པ་སངས་ནས། ཡེ་ནས་དི་མས་མ་
གྡོས་པའི་སེམས་ཀི་གསལ་ཆ་རྒྱུན་ཆགས་དང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་སྡོང་པ་ིད་ལ་
འཁྡོར་འདས་ཀི་བྱ་བྱེད་རུང་བར་གསུངས་པ་ནི་འཁྡོར་འདས་རང་བཞིན་གི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་སེམས་དང་
ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ིད་ཀི་ཕིར་ཡིན་གི། དགག་བྱ་བདེན་པ་བཅད་ཙམ་གི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་
ཡིན་ན་ནམ་མཁའ་ཡང་དེར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་བསྡོད་ཚོགས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྡྡོག་
པ་ནས་བཤད་པར་ཇི་ལྟར་ཤེས་སམ་ན་བཤས་པར་བྱ་སེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། ས་ཡི་དཀིལ་ན་ཡྡོད་
པའི་ཆུ། །དི་མ་མེད་པར་གནས་པ་ལྟར། །ྡོན་མྡོངས་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   25 

༼༢༨༽ 
ཀང་། །དེ་བཞིན་དི་མ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་ྡོན་མྡོངས་པའི་སྦུབས་ན་གཟུང་འཛིན་གི་དི་མས་མ་གྡོས་པའི་
སེམས་རང་གསལ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་མིང་བཏགས་པ་དེ་གནས་ལུགས་སུ་བཤད་ནས། དེ་ིད་བདེན་པར་གྲུབ་
བམ་སམ་པ་ན། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྡོད་པ་ལས། གང་གི་དངྡོས་པྡོ་རེན་འབྱུང་རྣམས། །ངྡོ་བྡོ་མེད་པ་
ིད་དུ་གསུངས། །ཞེས་རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་དེ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། 
གནད་དེས་ན་ཐེག་ཆེན་དབུ་མ་ཡི་ལུགས་ཀི་གཞིའི་འདྡོད་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་དང་། རྒྱལ་བས་ལུང་
བསན་པའི་དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རའི་སྡོལ་འབྱེད་འདི་གིས་དགྡོངས་པ་མཐུན་ཏེ། བཀའ་བར་པའི་དགྡོངས་པ་
དང་སར་ཏེ་དངྡོས་བསན་སྡོང་ིད་ཀི་ལྡྡོག་པ་དང་། སྦས་དྡོན་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་པའི་བཤད་ཚུལ་
ཐ་དད་ཀང་། ངྡོ་བྡོ་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇྡོག་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞུང་འདི་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་བས་ལུང་
བསན་པའི། །ཞེས་པ་ལྟར་དག་པ་ཡིན་གི། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པས་ལུང་བསན་པའི་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པ་
ཡིན་ཏེ། བྱམས་པས་སྡོལ་འབྱེད་གིས་ལ་ལུང་བསན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་ཀུན་མཁེན་ིད་ཀིས་སྡོལ་
འབྱེད་གིས་དབུ་མའི་གཞི་ངྡོས་ 
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༼༢༩༽ 
འཛིན་ཚུལ་དགྡོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདི་གིས་ཀི་ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་རང་སྡོང་དབུ་མར་
བསལ་བ་ཡིན་མྡོད། མཁས་པ་རྣམ་དཔྡོད་ལྡན་པས་རྣམ་པར་གཞིགས་ན་འདི་གིས་ཀི་མཐར་ཐུག་རང་སྡོང་
དང་གཞན་སྡོང་གང་ཡིན་ལ་དཔད་པར་བྱ་བའི་གཞི་མང་དུ་ཡྡོད་ཅིང་། རང་སྡོང་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ཏུ་བྱས་
ན་ཡང་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཆེས་གསལ་བ་ཡྡོད་པ་ནི་རིམ་གིས་འཆད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ།།  ༈  །།བཞི་
པ་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ལ་གིས། ཕར་ཕིན་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བཤད། 
སྔགས་ཀི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དབུ་མ་ལུགས་ཀི་གཞི་ཆྡོས་ཅན། 
ཁྡོད་མདྡོ་ནས་བཤད་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད། 
རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དང་། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྡོགས་མཚན་
གི་རྣམ་གངས་དུ་མས་ཁྡོད་བསན་པའི་ཕིར་དང་། ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྒྲགས་པ་སང་བར་བྱའྡོ་ཞེས་དང་། རྒྱན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཟླ་བ་སར་
ཚོགས་དང་། ། 
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༼༣༠༽ 
མཁའ་ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་། །རྣམ་ཤེས་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་
གནས། །ཞེས་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་མན་ངག་རྡོ་རེའི་ཚིག་རྐང་ལས། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་
འཁྡོར་འདས་ཚང་བས་ར་རྒྱུད་ཅེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་འཇུག་འགེལ་ལས། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་
ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་སྡོང་པ་ིད་ཁྡོ་ན་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྒྲས་བསན་
པར་རིག་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་ཀུན་གཞིའི་སྒྲ་ཡང་ཁྡོད་ཀི་གསལ་ཆ་དང་སྡོང་ཆ་འདི་ལ་ཅི་ལྟར་རིགས་
པར་དགྡོངས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་མ་ལུགས་ཀི་གཞི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་
ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་མཚན་གི་རྣམ་དངས་དང་ལྡན་ཏེ། ཟབ་མྡོའ་ིརྒྱུད་དུ་འཇམ་དཔལ་དུ། 
འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆྡོག །ཅེས་འཇམ་དཔལ་དང་། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་གནས། །ཞེས་ཡེ་
ཤེས་ཆེན་པྡོ་དང་། རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སེས་ཞེས་བརྡོད། །ཅེས་ལྷན་ཅིག་སེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། ས་
ཞིང་སིང་པྡོ་ཁྡོང་སྡོང་མེད། །བཅད་དང་གཞིག་པར་བྱ་བ་མིན། །བསེག་པར་བྱ་མེད་གཞིག་མེད་པར། །སྡོང་
ིད་རྡོ་རེར་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་རྡོ་རེ་དང་། ཡང་ 



28   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༣༡༽ 
བརག་གིས་ལས། རྡོ་རེ་མི་ཕེད་ཅེས་བྱར་བརྡོད། །སེམས་དཔའ་སིད་པ་གསུམ་གཅིག་པ། །འདིས་ནི་ཤེས་
རབ་རིགས་པ་ཡིས། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔར་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། ཤི་ནི་གིས་མེད་ཡེ་
ཤེས་ཏེ། །ཞེས་དཔལ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་ཀུན་བདག་ིད། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆྡོག་དང་པྡོའ་ིསེས་
བུ་ལའྡོ། །ཞེས་ཀུན་བཟང་དང་དཔལ་མཆྡོག་ལ་སྡོགས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བགང་ཡས་ཀིས་བསན་པའི་
ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་མདྡོ་སྔགས་ནས་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་དེ་དག་དྡོན་གཅིག་ཏུ་ནི་འཁྲུལ་བར་མི་
བྱའྡོ། །འདིར་དཔད་དགྡོས་པའི་དྡོགས་པ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རང་ལུགས་ཀི་གཞིའི་ངྡོས་འཛིན་རྒྱུད་བ་ར་
འགེལ་ལས་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་། རིགས་ཚོགས་ལས་རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་
འདུས་བྱས་བདེན་པས་སྡོང་པའི་སྡོང་ིད་ལ་བཤད་པ་དང་། སྡོད་ཚོགས་ལས་ཟུང་འཇུག་ལ་བཤད་པ་དང་། 
དེ་དག་མདྡོ་རྒྱུད་ནས་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ཐུན་མྡོང་དུ་འགལ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་
ནམ་སྡོ་སྡོར་ཁས་ལེན་སམ་ན། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་ཐ་མ་དང་། རྒྱུད་བ་ར་འགེལ་གི་སབས་སུ་གཞི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོའམ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ། གིས་མེད་ཀི་ 
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༼༣༢༽ 
ཡེ་ཤེས་ཀི་མིང་ཅན་གི་ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ཆ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་
ཁྡོ་ནས་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་ཀི། ཐེག་དམན་འཕགས་པ་དང་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིམངྡོན་སུམ་གི་སྤྱྡོད་ཡུལ་གཏན་
ནས་མ་ཡིན་པར་བཤད། བཀའ་འཁྡོར་ལྡོ་བར་པ་དང་། རིགས་ཚོགས་ར་འགེལ་གི་སབས་སུ། གཞི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ་ིད། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་བཀག་པའི་སྡོང་ིད་ཁྡོ་ན་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། དེ་ཡང་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་མངྡོན་སུམ་གི་སྤྱྡོད་ཡུལ་དུ་བཤད། དེ་གིས་ཆར་གི་སབས་སུ་གཞི་དེ་
ིད། སྒྲྡོ་སྐུར་གི་མཐའ་དང་། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་སྡོགས་དང་བྲལ་བའི་འདུས་མ་བྱས་ཤིག་ཡིན་དགྡོས་པར་
བཤད་ཅིང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གཞན་རྣམས་ལས་དེ་གིས་ཅི་རིགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པ་ལ། དེ་གིས་སྡོ་
སྡོའ་ིསབས་སུ་རང་རང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སྡོ་སྡོར་ཁས་ལེན་གི་ཕན་ཚུན་བསེས་ནས་ཁས་མི་ལེན་ཡང་། 
འདིར་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལེགས་པའི་ཆ་བསྡུས་ནས་ཐུན་མྡོང་དུ་གུང་བསྒྲིགས་
ནས་འཆད་པའི་སབས་ཡིན་པས། བཀའ་བར་ཐ་གིས་དང་ཤིང་རའི་སྡོལ་འབྱེད་གིས་ཀི་དགྡོངས་པ་ཐུན་
མྡོང་དུ་འགལ་མེད་ 
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༼༣༣༽ 
དུ་བསྒྲུབས་ནས་འཆད་པར་བྱེད་དྡོ། །འྡོ་ན་འགལ་མེད་དུ་ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ། ལུང་རིགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་
སམ་ན། གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ཞིང་། དེ་གསུམ་ཡང་ངྡོ་བྡོ་གཅིག་ལ་ལྡྡོག་
པ་ཐ་དད་ཡིན་པས། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་གསལ་ཆ་སྡོང་ཆ་ཟུང་འཇུག་གི་ཆ་གསུམ་ཀ་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པས། ཐྡོགས་མེད་ཀིས་གསལ་ཆ་ནས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ངྡོས་བཟུང་ཡང་། དེ་སྡོང་
ིད་དུ་མི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྡོང་ཆ་ནས་ངྡོས་བཟུང་ཡང་དེ་གསལ་རིག་ཏུ་མི་བཞེད་པ་ཡང་མ་
ཡིན་པས་དྡོན་དིལ་ན། གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཡིན་པས་ཀང་ཁབ་ལ། ཆྡོས་
ིད་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་ཀང་ཁབ་བྡོ་ཞེས་པ་ནི། སྤྱིར་བཀའ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་། ཁད་པར་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་
འདི་ིད་ཀི་དགྡོངས་པར་དམ་བཅའ་འྡོ། །འྡོ་ན་དམ་བཅའ་འདི་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་སམ་ན། འདིར་སབས་ཀི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་འདི། གཟུང་འཛིན་གི་དི་མས་གདྡོད་མ་ནས་དག་པའི་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཡིན་པར་འཆད་
དགྡོས་ཏེ། སིང་པྡོའ་ིགསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བའི་ཆ་དེ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་
བ་མ་ལས་སིང་པྡོ་གསལ་བ་སེམས་ཀི་ཆ་ལ་ངྡོས་གཟུང་ཞིང་བཟུང་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་
ཕིར་དང་། འདིའི་སབས་ཀི་སིང་པྡོ་ 
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༼༣༤༽ 
འདི། རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུད་མན་ངག་ནས་བཤད་པའི་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ིད་ཤེས་པ་
ཡིན་པར་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་རྒྱུད་མན་ངག་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སིང་པྡོ་དེ། ལང་གཤེགས་སྡོགས་
དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པའི་ཀུན་གཞི་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སིང་པྡོ་དེ་རྒྱུད་སེ་
ནས་བཤད་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྒྱུདཾ་
གིསཾ་ལྡནཾ་གྱིཾ་རགས་དང་པྡོ་གྲུབ་སེ་འདི་ིད་ལས། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བ་ལས། །ཞེས་སྡོགས་དང་། དེ་ིད་
ལ་ས་བཅད་ཀང་རྒྱུད་བ་ལས་ཇི་སེད་པའི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་ཚུལ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རགས་གིས་
པའི་ཟུར་དང་པྡོ་ནི། འདི་ིད་ལས། རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་མན་ངག་དང་། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པས་གྲུབ་ཅིང་། 
ཟུར་གིས་པ་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་དེ་ིད་ཤེས་པ་ཡིན་པར་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་རྒྱུད་མན་ངག་ལས་བཤད་པ་
ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ལས། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁྡོར་འདས་ཚང་བས་ར་རྒྱུད་ཅེས་
པའི་ཀུན་གཞི་ངྡོས་འཛིན་པ་ན། རེ་བཙུན་གགས་པས་འཁྡོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀི་ར་བ་ལས། རྒྱས་བཤད་
ཐྡོག་མར་ཀུན་གཞིའི་རང་བཞིན་དང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་དེའི་འགེལ་པར། དང་པྡོ་ནི་སེམས་ིད་འཁྡོར་བ་དང་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་ཀའི་རྒྱུར་གྱུར་པ།  
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༼༣༥༽ 
རིགས་སམ་ཕྡོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་གནས་སབས་དུ་མར་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། གཞུང་བཤད་སས་
དྡོན་མ་ལས། དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ནི་སེམས་རང་བཞིན་གི་འྡོད་གསལ་བ་འཁྡོར་འདས་གིས་ཀའི་རྒྱུར་
གྱུར་པའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས་རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམ་ལས་ཀང་། དང་པྡོ་སྤྱིར་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་
རང་གི་སེམས་ིད་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཁྡོ་ན་ལ་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་སེ། ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་
ཀི་བར་དུ་ཟག་བཅས་ཀི་སེམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་རྒྱུད་དྡོ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རགས་
གསུམ་པའི་ཟུར་དང་པྡོ་ནི། འདི་ིད་ལས། ལང་གཤེགས་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པས་
གྲུབ་ཅིང་། ཟུར་གིས་པ་ལང་གཤེགས་དང་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་ཟླ་གགས་སྡོགས་ཀིས་བཤད་པའི་ཀུན་
གཞི་དེ་ིད་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་འདི་ིད་ཀི་འཇུག་ཊིཀ་ལས། ཟླ་བ་
གགས་པའི་ལུགས་ཀི་ཀུན་གཞི་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ། ཀུན་གཞིའི་ངྡོ་བྡོ་སྡོགས་དྡོན་ཚན་བདུན་དུ་བཤད་
པའི་དང་པྡོ་ལ། དང་པྡོ་ནི། ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་པ་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་གི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་ཙམ་
གི་ངྡོ་བྡོ་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡྡོད་པ་འདི་ིད་ 
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༼༣༦༽ 
དགེ་མི་དགེའི་རིགས་སམ། ཡུལ་དྲུག་གི་ཕྡོགས་སུ་མ་ཆད་པར་རང་བཞིན་གི་སྡོང་པས་བྱ་བྱེད་རུང་བའི་ཆ་
ནས་ཀུན་གཞིར་འཇྡོག་ཅེས། ཀུན་གཞི་སེམས་གསལ་རིག་གི་སེང་ནས་འཇྡོག་པར་བཤད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །རགས་བཞི་པའི་ཟུར་དང་པྡོ་ནི། འདི་ིད་ལས། ཟབ་མྡོའ་ིརྒྱུད་དུ་འཇམ་དཔལ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་
ལྷན་ཅིག་སེས། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པས་གྲུབ་ཅིང་། ཟུར་གིས་པ་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པའི་ལྷན་སེས་དང་ཡེ་
ཤེས་ཆེན་པྡོ་སྡོགས་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ནི། བརག་གིས་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་གནས། །ཞེས་དང་། རྡོ་
རེ་གུར་ལས། ཐྡོག་མེད་སིད་པའི་བག་ཆགས་ཀིས། །ཕི་རྡོལ་དྡོན་ནི་ཡྡོངས་སུ་བརགས། །དྡོན་ཡྡོད་མ་ཡིན་
སེམས་ིད་དེ། །སེམས་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྡོ་བར་བརྡོད། །ཅེས་སྡོགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ན་
འདིར་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གསུམ་དུ་བཤད་པ་འདི་ིད། འཁྡོར་འདས་དབྱེར་མེད་
ལས། རང་བཞིན་གསལ་དང་སྡོང་པ་ཟུང་འཇུག་དང་། །ྡོན་མྡོངས་རླུང་དང་ཡི་གེ་ར་དང་ཁམས། །ཞེས་
སྡོགས་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་ཆྡོས་ི་ཤུ་ར་བདུན་བཤད་པའི་ར་བ་རང་བཞིན་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གསུམ་
དང་གནད་གཅིག་པས། སེམས་གསལ་རིག་གཅིག་ིད་ལ་ལྡྡོག་ 
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༼༣༧༽ 
པའི་སྡོ་ནས་ཕེ་བ་ཙམ་དུ་ཤེས་པ་ནི་གནད་ཀི་དྡོན་ནྡོ། །དེས་ན་གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གཟུང་འཛིན་གིས་
སྡོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁྡོ་ན་ལ་འཆད་པ་འདི་ལ་དཔྡོད་ལྡན་གིས་དྡོགས་པ་གིས་སང་དགྡོས་ཏེ། དེ་ཡང་དྡོགས་པ་
དང་པྡོ་ནི། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་རིག་ཏུ་འཆད་པ། རེ་བཙུན་ས་པཎ་གི་དགྡོངས་པ་མིན་ཏེ། སྡོམ་
གསུམ་ལས། རིག་པ་ཡིན་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི། །ཚོགས་བརྒྱད་ིད་ལས་འདའ་བ་མེད། །ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་
བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་མི་འཐད་དེ། །མདྡོ་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི། །འདུས་མ་
བྱས་སུ་གསུངས་ཕིར་རྡོ། །ཞེས་རིག་པ་ཡིན་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་རུང་
ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། ཚོགས་བརྒྱད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ན། 
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་མི་འཐད་དེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་ན་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། 
ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ་སམ་ན། འདི་ལ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན། སྤྱིར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་ཤེས་དང་། ཡེ་
ཤེས་གིས་ཡྡོད་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་
དེ་ིད་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་མི་འཐད་ཅེས་བཀག་ནས།  
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༼༣༨༽ 
ཀུན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ིད་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་མ་
ཡིན་པས་སྡོན་མེད་ཅེས་འཆད་ཀང་། ཁྡོ་བྡོ་ནི། བཀའ་བར་པའི་དངྡོས་བསན་དང་། རིགས་ཚོགས་ཀི་དངྡོས་
བསན་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པས། ས་པཎ་གི་སྡོམ་གསུམ་དུ། དེ་
ིད་སྡོ་སྡོར་བཞག་པའི་དགྡོངས་པ་བསངས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་བཀའ་བར་མཐའ་གིས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་
ཐྡོགས་མེད་གིས་དང་། མདྡོ་དང་རྒྱུད་སེ་གིས་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་པ་འགལ་མེད་དུ་བསྒྲུབ་ནས་འཆད་པའི་
སབས་ཡིན་པས་སྔར་གི་སྡོན་དེ་དག་མེད་དེ། ལུགས་སྡོལ་སྡོ་སྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་དྡོགས་པ་གིས་ནི། 
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་རིག་ཏུ་འཆད་པ་བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིའི་དགྡོངས་པ་མིན་ཏེ། བསན་བཅྡོས་
འདི་ིད་ལས། ཁ་ཅིག་སེམས་ཀི་སྡོང་གསལ་གིས། །འདུས་མ་བྱས་དང་འདུས་བྱས་ཀི། །རང་བཞིན་གནས་
རིགས་སྡོ་སྡོར་འདྡོད། །ཅེས་སེམས་ཀི་གསལ་ཆ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར་རྡོ། །སམ་
ན་སྡོན་མེད་དེ། འདིར་ནི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་ཆ་དེ། འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་
པ་འགྡོག་པར་མཛད་ཀི། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པ་ 
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༼༣༩༽ 
ཙམ་མི་འགྡོག་སེ། གསལ་ཆ་དེ་ིད་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པར་བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདི་ིད་བཞེད་པའི་ཕིར་
ཏེ། གསལ་ཆ་དེ་ིད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་གྡོང་དུ་སྒྲུབ་ཟིན་ཅིང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་འདུས་མ་བྱས་
ཀིས་ཁབ་པའི་ཕིར་དང་། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིས་འཇུག་པ་བཀའ་འགེལ་ལས། འབྲས་དུས་ཀི་རྣམ་
མཁེན་རག་པ་ཡིན་པར་བཤད་པས། གཞི་དུས་ཀི་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཡང་རག་པ་ཡིན་
པར་བཞེད་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ།།  །།གིས་པ་ལྡོག་རྡོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ་ལྔ། མེད་དགག་སིང་པྡོར་འདྡོད་
པ་འགག སིང་པྡོ་གིས་སུ་དབྱེ་བ་དཔད། འགྡོ་ཀུན་སིང་པྡོས་གཏྡོང་བ་དགག དག་པ་གིས་པྡོ་འགལ་བ་
དགག སིང་པྡོ་བདེན་པར་སྒྲུབ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྤྱིར་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་
པ་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། སིང་པྡོ་དེ་འབྲས་དུས་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་ཁྡོ་ནར་ངྡོས་གཟུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་
པར་འཆད་པ་དང་། དི་བཅས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཁྡོ་ན་ལ་ངྡོས་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་
འཆད་པ་དང་། སིང་པྡོ་དེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བུ་རང་བཞིན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ 
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༼༤༠༽ 
རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་འཆད་པ་དང་། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་ལ་ངྡོས་བཟུང་ནས་སེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་
ལ་ཡྡོད་པར་འཆད་པ་དང་བཞི་ལས། ལུགས་གསུམ་པ་དེ་ལ་ཡང་། སིང་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་མེད་དགག་དུ་འདྡོད་པ་དང་། 
སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཀང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གིས་སུ་འབྱེད་པ་དང་ལུགས་གིས་ཡྡོད་པའི། དང་པྡོ་དེ་
འགྡོག་པ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་མ་ནི། རེ་འདི་ིད་ཀི་གསུང་གི་བདུད་རི་དི་ལན་པདྡོར་བཞད་པ་ལས། དི་བཅས་ཀི་
སེམས་ལ་རིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་འདྡོད་པ་ནི། དར་ཊིཀ་པ་དང་དེའི་རེས་
འབྲང་གི་ལུགས་ས་བ་པྡོ་རྣམས་སྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་། དེང་སང་ཚིག་ཙམ་ས་བ་ལ་ངྡོ་མཚར་འཛིན་
པའི་མཁས་རྡོམ་འགའ་ཞིག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་འདི་ལྟར་བཞེད་དེ། དི་
བཅས་སེམས་ལ་རིགས་པ་ཡིས་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་འདྡོད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གིས། བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་བསན། དེས་ན་འཁྡོར་
འདས་གཞི་རུ་འདྡོད་པ་འགལ་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དི་བཅས་སེམས་ལ་རིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་
ཙམ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་ 
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༼༤༡༽ 
ག་ལ་འཐད་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐྡོགས་བཅས་བསལ་བ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་ནི་བཏགས་པ་དང་། མགྡོ་བྡོར་
འབིགས་ནུས་བསལ་བ་ལ་རྭ་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པ་ལྟར། རྡོག་པས་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གི་གཞན་སེལ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ན་གནས་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དེས་ན་སེམས་ལ་བདེན་པ་
བཀག་པའི་མེད་དགག་སིང་པྡོར་འདྡོད་པའི་ངན་རྡོགས་གི་ད་བ་འདི་དྡོར་ཅིག་ཅེས་བྱ་སེ། མེད་དགག་འདི་ལ་
འཁྡོར་བ་ཇི་ལྟར་ཚང་སེ་མ་ཚང་ལ། འདི་ལ་ལམ་ིད་ཇི་ལྟར་སྡོམ་དུ་རུང་སེ་མི་རུང་ཞིང་འདི་ལ་འབྲས་བུ་ཇི་
ལྟར་འབྱུང་སེ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ལ་བྱང་ཁང་གསར་བ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་འབྱྡོར་རྒྱལ་མཚན་གིས། 
འདིར་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དཔད་པ་མཛད་པའི་དགག་ལན་འདི་ལྟར་མཛད་དེ། དི་བཅས་
སེམས་ལ་རིགས་པ་ཡིས། །སྡོས་པ་བཀག་ཙམ་སིང་པྡོར་འདྡོད། །འདི་ིད་ཐྡོགས་བཅས་བསལ་བ་ལ། །ནམ་
མཁའ་ཞེས་ནི་བཏགས་པ་དང་། མགྡོ་བྡོར་འབིགས་ནུས་བསལ་བ་ལ། །རྭ་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པ་ལྟར། །རྡོག་
པས་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གི། །རེན་འབྲེལ་ཡིན་ཕིར་གནས་ལུགས་ཀང་། །མིན་ན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་
དང་། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་ 
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༼༤༢༽ 
ག་ལ་འཐད། །འདི་ལ་འཁྡོར་བ་ཇི་ལྟར་ཚང་། །འདི་ལ་ལམ་ིད་ཇི་ལྟར་སྡོམ། །འདི་ལ་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་
འབྱུང་། །དེ་སད་ས་ན་ལན་ཅི་ཡྡོད། །འཁྡོར་གསུམ་རྒྱུད་མར་མི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་མཚུངས་པ་མཛད་པ་ནི་
མཁས་པ་དགེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་དི་བཅས་ཀི་སེམས་ལ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་བཀག་པ་
ཙམ་སིང་པྡོར་མི་འདྡོད་ཀི། མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་བཀག་པའི་སྡོང་ིད་དང་། དི་བཅས་ཀི་སེམས་ཟུང་དུ་འཇུག་
པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་འདྡོད་ཅེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་ལ། 
སྔར་གི་སྡོབས་མཚུངས་འཁྡོར་གསུམ་དུ་མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། དེ་ལྟར་མཚུངས་པར་འདྡོད་པ་ནི་ཟབ་མྡོའ་ི
གནད་མ་རྡོགས་པ་སེ། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་འཁྡོར་འདས་ཀི་གཞིར་རུང་བ་དང་། བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་
མེད་དགག་འཁྡོར་འདས་ཀི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཁད་པར་ལ་བྡོ་གྡོས་རྡོངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། འྡོ་
ན་དེ་གིས་ལ་འཁྡོར་འདས་ཀི་གཞིར་རུང་མི་རུང་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་ཡྡོད་སམ་ན། དེའི་གནད་འདི་ལྟར་ཡིན་
ཏེ། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བ་ལས་འདྡོད་ཆགས། སྡོང་པ་ལས་ཞེ་སང་། ཟུང་འཇུག་ལས་གཏི་མུག་
སྡོགས་ལངས་ནས་འཁྡོར་བའི་གཞི་བྱེད།  
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༼༤༣༽ 
གཞི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་དེ་ིད། ཐབས་རང་དྡོན་ཡིད་བྱེད་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། 
གཟུང་བ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཙམ་གིས་ཟིན་པ་ལས་དམན་པའི་མྱང་འདས་གིས་ཀི་
གཞི་བྱེད། ཐབས་གཞན་ཕན་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཤེས་རབ་འཛིན་པ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་
པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཚེ། གསལ་ཆ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ། སྡོང་ཆ་ལས་ཆྡོས་སྐུ། ཟུང་འཇུག་གི་ཆ་ལས་ལྡོངས་
སྐུ་འབྱུང་བས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམྱང་འདས་ཀི་གཞི་བྱེད་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་མེད་དགག་ཙམ་འཁྡོར་འདས་ཀི་
གཞི་ཡིན་ན། ནམ་མཁའ་འཁྡོར་འདས་ཀི་གཞི་ཡིན་ཞེས་ས་བ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ཁྡོད་ཀི་
གཞི་མེད་དགག་དེ་གསལ་བ་དང་ཟུང་འཇུག་མ་ཡིན་པས། འཁྡོར་འདས་ཀི་ཆྡོས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
བའི་ཕིར་རྡོ།།  །།གིས་པ་སིང་པྡོ་གིས་སུ་ཕེ་བ་ལ་དཔད་པ་ལ་གསུམ། ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་
བཤད། །དགྡོངས་གཞི་ངྡོས་བཟུང་དགྡོངས་པ་སྒྲུབ། །གཞན་དུ་རྡོག་ན་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་པདྡོ་
བཞད་པ་ལས། གིས་སུ་ཕེ་བ་ནི་རྡོང་ཊིཀ་གི་དངྡོས་བསན་ཡིན་ལ་ཞེས་སྡོགས་བཤད་པ་ལྟར།  
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༼༤༤༽ 
རྡོང་ཊིཀ་གི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག སེམས་ཀི་སྡོང་གསལ་གིས་ལ། འདུས་མ་བྱས་དང་འདུས་བྱས་ཀི་རང་
བཞིན་གནས་རིགས་སུ་སྡོ་སྡོར་འདྡོད་དེ། རྡོང་ཊིཀ་དངྡོས་བསན་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་མཁས་པས་རེ་ཞིག་བརག་པར་བྱ་སེ། མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། 
གནས་སབས་སུ་འཁྡོག་པྡོ་སྡོང་པའི་ཚུལ་གིས་དང་དྡོན་ཡིན་ན་འགལ་བ་མེད་དེ། གསལ་སྡོང་འདུས་བྱས་དང་
འདུས་མ་བྱས་གིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡ་གལ་འདུས་བྱས་གསལ་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་སྡོང་པ་
གིས་ཀ་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ངེས་པའི་དྡོན་ཡིན་ན་མི་འཐད་དེ། རང་བཞིན་
གནས་རིགས་འདུས་བྱས་སུ་འདྡོད་པ་དངྡོས་ས་བའི་ལུགས་ཡིན་གིས། དབུ་མ་པ་ཡི་ལུགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འྡོ་ན། རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གི་སེམས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་སམ་ན། མི་
འགལ་ཏེ། འདིར་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གི་སེམས་འདུས་བྱས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཡིན་
ལ། གྡོང་དུ་དེ་ིད་འདུས་མ་བྱས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བསྒྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རྡོ།།  །།གསུམ་པ་འགྡོ་ཀུན་སིང་
པྡོས་སྡོང་པ་དགག་པ་ལ་གིས། ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ 
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༼༤༥༽ 
ས་བ་པ་ནི། པད་བཞད་པ་ལས། འགྡོ་བ་ལ་མེད་པར་འདྡོད་པ་ནི་སྔར་བྱྡོན་པའི་བུ་སྡོན་ཁ་ཆེ་དང་། དེང་སང་
དབུས་གཙང་དང་མདྡོ་ཁམས་ན་ཡྡོད་པའི་མཚན་ིད་པ་ཁ་ཅིག་གྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། བུ་སྡོན་གི་བདེ་གཤེགས་
སིང་པྡོའ་ིམཛེས་རྒྱན་དང་། པཎ་ཤཱཀ་པའི་གསེར་ཐུར་སྡོགས་ཀི་རེས་འབྲང་འགའ་ཞིག་སེ། བདེ་གཤེགས་
སིང་པྡོ་བདེ་གཤེགས་ལ་ཡྡོད་ཀི་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་མེད་དེ། འཁྡོར་འདས་ཀི་ཆྡོས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པྡོ་རང་
རང་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། མདྡོ་འགའ་ཞིག་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་འགྡོ་བ་ལ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་
ནི། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་གིས་སྡོམ་གསུམ་དང་འཕིན་ཞུ་སྡོགས་ལས། དགྡོངས་གཞི་དགྡོས་པ་དངྡོས་ལ་
གནྡོད་བྱེད་ཀི་ཆྡོས་གསུམ་གི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་སྒྲྡོ་འདྡོགས་པར་བྱེད་
དྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ལུང་དང་རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་བསན། འཇམ་དབྱངས་དགྡོངས་པར་
འདྡོད་པ་དགག འཁྲུལ་མེད་གནད་ཀི་གདམས་པ་སིན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བསན། བཤད་གིས། དང་པྡོ་ནི། 
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པྡོ་རང་རང་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་ཅེས་ས་བ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། མི་འཐད་དེ། འཇིག་རེན་དང་
བསན་བཅྡོས་ཀི་ཐ་སད་གིས་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། འཇིག་རེན་ཐ་སད་
འགལ་ 
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༼༤༦༽ 
བས་དགག བསན་བཅྡོས་ཐ་སད་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། བསན་
བཅྡོས་པ་དང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་དང་འགལ་ཏེ། ཙནྡན་འགའ་ཞིག་ལ་སྦྲུལ་གི་སིང་པྡོ་ཞེས་དང་། མར་ནི་འྡོ་
མའི་སིང་པྡོ་ཞེས་དང་། ཚྭ་ནི་ཆུའི་སིང་པྡོ་ཞེས་སྡོགས་འཇིག་རེན་ཀུན་ལ་གགས་པ་ཡི་ཐ་སད་ཀུན་དང་འགལ་
བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྡོད་ཀིས་ནི། སྦྲུལ་གི་སིང་པྡོ་སྦྲུལ་ིད་དང་། མར་གི་སིང་པྡོ་མར་ིད་དང་། ཆུའི་སིང་པྡོ་ཆུ་ཁྡོ་ན་
ལ་ཡྡོད་ཅེས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་དང་། དེར་མ་ཟད་ས་བཅད་གིས་པ་ལྟར། བསན་བཅྡོས་ཀི་ཐ་སད་དང་ཡང་
འགལ་ཏེ། དི་མ་མེད་པའི་བཀའ་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་སྡོགས་ལས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོས་འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅེས་
དང་། བསན་བཅྡོས་རྒྱུད་བ་སྡོགས་ལས་ལུས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པྡོ་ཅན་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བསན་པ་དེ་ིད་དང་དྡོན་ཡིན་ནྡོ་སམ་ན། སྤྱིར་དང་ངེས་ལ་འཇྡོག་
མཚམས་མང་དུ་ཡྡོད་ཀང་། བརྡོད་བྱ་བདེན་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་དང་ངེས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའི་ཚེ། དང་དྡོན་
ཀུན་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་ན་ནི། ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་སྡོགས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཆྡོས་
ཅན། ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་ 
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༼༤༧༽ 
པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྡོད་སྡོགས་དེ་དག་དང་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་འཇམ་མགྡོན་དགྡོངས་པར་མི་འཐད་
པ་ནི། འགྡོ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མེད་པ་འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གི་དགྡོངས་པར་འདྡོད་ཅེས་པ་ལ་ནི། 
འཇམ་དབྱངས་ཀི་གསུངས་དང་འགལ་བ་འདི་ལྟར་འབྱུང་སེ། རབ་དབྱེ་ལས། དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཡི། །སིང་པྡོ་སྡོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། །འཁྡོར་བ་གིས་ཀ་འབྱུང་བ་
འཐད། །ཅེས་སྡོས་བྲལ་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པར་གསུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་རབ་དབྱེ་
དེ་ིད་ལས། སེམས་ནི་རང་གནས་སེགས་པའི་ཕིར། །མེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚ་བ་ལྟར། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀི་
སྒྲུབ་བྱེད་འཐད། །ཅེས་འཁྡོར་བ་སྡོང་འདྡོད་དང་། མྱང་འདས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀི་བྡོ་སེས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་རྐྱེན་གིས་རིགས་སད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་དང་ཅིས་མི་འགལ་ཏེ་འགལ་བའི་
ཕིར་རྡོ། །དེར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་རབ་དབྱེ་ལས། གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ 
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༼༤༨༽ 
མ་ཡིན་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་སམ་ན། །མ་ཡིན་ཆྡོས་ཀི་
དབྱིངས་ལ་ནི། །དབྱེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་དང་། སེམས་ཅན་གི་
སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པར་ཁད་པར་མེད་དེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་རིགས་མི་འད་
བའི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་གནྡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་
ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་སིང་པྡོ་ཡིན་པར་ཁད་པར་མེད་དེ། ཆྡོས་
དབྱིངས་ལ་རིགས་མི་འད་བའི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་པ་ཀུན་ཏུ་མི་མཚུངས་སམ་སེ་མཚུངས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །ཐལ་བ་འདི་ནི་ཕྡོགས་སྔ་འདི་འགྡོག་པའི་གནྡོད་བྱེད་ཀི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་ན་རེ། 
སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེར་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་བཀག་ནས། ཆྡོས་སྐུ་བདེ་གཤེགས་སིང་
པྡོ་ཡིན་པར་བསན་པ་ཡིན་ལ། ཆྡོས་དབྱིངས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་བཀག་ན། གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀི་
དབྱིངས། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་སིང་པྡོ་མིན་པ་བཞིན་དུ། སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀང་
སིང་པྡོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་སིང་པྡོ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་
ཏེ་ཡིན་ན། བརན་གཡྡོ་ཀུན་ 
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༼༤༩༽ 
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ལ། གཡྡོ་བ་ལུས་ཅན་ཁྡོ་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་
རྡོ་ཞེས་འཆད་མྡོད། དེ་ལ་འདི་ལྟར་འགལ་ཏེ། འྡོ་ན་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་བཞིན་
དུ། དི་བཅས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀང་སིང་པྡོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་
དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀང་སིང་པྡོ་མིན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཆྡོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་གསུམ་ཀར་ཨེ་དན། དེས་ན་འདིར་དཔད་དགྡོས་པ་ནི། འྡོ་ན་ཁྡོད་རང་བེམ་
པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན། མི་ལེན་ན་འདིར་དངྡོས་སུ་བཤད་པ་དང་
འགལ། ལེན་ན་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་ཅན། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡིན་
པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སྡོ། །འདྡོད་ན། བུམ་སྡོགས་ཕི་དྡོན་བདེན་པས་སྡོང་བའི་སྡོང་ིད་ཀང་གསལ་
སྡོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཁྡོད་རང་གི་ཕར་ཕིན་དཀའ་འགེལ་ལས། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་སྡོང་ིད་ལ་ཁད་ཕེ་
ནས། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གིས་ཁབ་པ་དང་། སྡོང་ིད་སྡོགས་ལ་དེས་མ་ཁབ་པར་བཤད་
པ་ལ་རྣམ་གཅྡོད་མེད་པའི་སྡོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་
ཀིས་ཁབ་པའི་ཕིར་སམ་ན།  
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༼༥༠༽ 
ཅུང་ཟད་དཀའ་མྡོད། ཁྡོ་བྡོ་ནི་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། སྤྱིར་སྡོང་ིད་དང་། དེ་
བཞིན་ིད་དང་། རང་བཞིན་རྣམ་དག་སྡོགས་ཀིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅིང་། དེ་དག་ལ་གསལ་སྡོང་ཟུང་
འཇུག་ཡིན་པ་ཞིག་མི་དགྡོས་ཀང་། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོགས་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་
ཁྡོ་ན་ལ་འཇྡོག་པས། དེ་དག་གིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས། བུམ་པ་བདེན་པས་སྡོང་པའི་སྡོང་ིད་ལྟ་བུ། 
རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་། སྡོང་ིད་དང་། དེ་བཞིན་ིད་སྡོགས་ཡིན་ཀང་། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་མ་ཡིན་
པས། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོགས་སུ་ཁས་མི་ལེན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་འདིར་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་
དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བཤད་པ་ནི། བེམ་པྡོ་ཀུན་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། བུམ་སྡོགས་
ཀུན་གི་སྡོང་ིད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་ཞེས་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་གི། ནང་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་
པའི་མིག་སྡོགས་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཚང་བས། སེམས་རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་
པའི་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་སྡོ་ཞེས་བྡོ་གསལ་དཔྡོད་ལྡན་དག་གི་སིང་གི་
པདྡོར་སིམ་པར་བྱའྡོ། །དེས་ན་རང་གི་ངན་རྡོག་ཁྭ་ཏ་ཡིས་ལྟ་ངན་མི་གཙང་ཟྡོས་པའི་མཆུ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་
འཇམ་དབྱངས་གཞུང་ 
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༼༥༡༽ 
བཟང་པདའི་ཚལ་དི་ཞིམ་ལྡན་པ་ལ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་དི་ངན་བསྡོ་བ་མཚར་ཆེ་སེ། རང་གི་སྡོན་གཞན་ལ་
བགྡོ་བ་མི་རིགས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ།།  །།གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་གདམས་པ་སིན་པ་ལ་གསུམ། ཕྡོགས་
འཛིན་དྡོར་ནས་གཟུང་བར་གདམས་པ། །དང་ངེས་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསན་པ། །དྡོན་དེ་ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་
སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞན་གི་འཆད་ཚུལ་ལ་སྡོན་ཆགས་པ་དེས་ན། རང་བཞིན་གི་མཁས་པ་ཀུན་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོ་བྡོས་འདི་ལྟར་འཆད་པ་ལ་ཕག་དྡོག་དང་ཕྡོགས་འཛིན་གི་ཡིད་དྡོར་ལ། གཟུ་བྡོར་གནས་པའི་བྡོ་ཡིས་
ཡིན་མིན་དཔྡོད་ཅིག་ཅེས་བྱ་སེ། བཀའ་བསན་བཅྡོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོ་ཡི་དགྡོངས་པ་ཁྡོ་བྡོས་མ་
འདེས་པར་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་བདེ་གཤེགས་
སིང་པྡོ་དང་། སྡོང་ིད་དང་དེ་བཞིན་ིད་ལ་སྡོགས་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་དུ་མས་བསན་པའི་ཟུང་འཇུག་
ཆྡོས་ཅན། བརྡོད་བྱའི་སྡོ་ནས་དང་ངེས་འབྱེད་པའི་ཚེ་ངེས་དྡོན་ཡིན་གི་དང་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། དྡོན་དམ་བདེན་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་དེ་ིད་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་རྒྱུད་བ་ལས་དཔེ་དགུས་བསན་
པ་ལྟར། འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ནི་རེན་དང་བརེན་པའི་ 
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༼༥༢༽ 
ཚུལ་གིས་སམ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། དང་དྡོན་ཡིན་གི་ངེས་དྡོན་མིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་
པ་དང་དྡོན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་ཡྡོད་དེ། ཁྡོད་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་སྡོན་པའི་མདྡོའ་ིདགྡོངས་
གཞི་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་གི་སྡོང་ིད་ཡིན་པ་དང་། དགྡོས་པ་སྡོན་ལྔ་སྡོང་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་ཞེས་པ་ཡང་
ཁྡོད་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པར་སྡོན་པའི་མདྡོ་འདི་ལ་འཐད་པའི་ཕིར་དང་། ཁྡོད་འགྡོ་བའི་
རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྡོད་པ་དེ་ིད་ངེས་པའི་དྡོན་ཡིན་ན། མུ་སེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང་། བདེན་
པའི་དངྡོས་པྡོར་འགྱུར་བ་སྡོགས་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཀི་སྡོན་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་
དང་སར་བ་ནི། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ངེས་དྡོན་ནམ་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གིས་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་པ་འདི་ིད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོ་བྡོས་རང་བཟྡོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་
ཆེན་རྒྱུད་བ་ལས། འགྡོ་བ་ཞི་བའི་ཆྡོས་ིད་དུ། །རྡོགས་ཕིར་ཇི་ལྟ་ིད་དེ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་འགྡོ་བའི་
སེམས་རྒྱུད་བདག་གིས་ཀི་སྡོས་པ་ེར་ཞིའི་ཆྡོས་ 
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༼༥༣༽ 
ིད་མཐྡོང་བ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་མཐྡོང་བར་གསུངས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་མཐར་ཐུག་རྡོགས་པའི་བྡོས། །ཐམས་ཅད་
མཁེན་པའི་ཆྡོས་ིད་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་པར། །མཐྡོང་ཕིར་ཇི་སེད་ཡྡོད་པ་ིད། །ཅེས་སྡོས་
བྲལ་ཆྡོས་ིད་དེ་ིད་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་པར་མཐྡོང་བ་ལ་ཇི་སེད་པ་མཐྡོང་བར་ནི་གསུངས་
པའི་གནད། རྡོགས་ན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདིར་དྡོགས་པ་འདི་ལྟར་བཅད་དགྡོས་ཏེ། འྡོ་ན་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་དམ་མེད། ཡྡོད་ན་དེ་ལྟར་སྡོན་པའི་མདྡོ་དེ། 
དགྡོངས་གཞི་དགྡོས་པ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་གསུམ་གི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་གི་མདྡོར་འཆད་མི་རིགས་པར་ཐལ། 
དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་ལ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པའི་ཕིར། ཡང་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་ངེས་དྡོན་ཡིན་ཡང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་དེ་དང་དྡོན་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་རིགས་
པར་ཐལ། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་གང་ཞིག དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་དེ་དང་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྡོད་ན་རྣམ་གཅྡོད་ཅི་
ཡྡོད་སྡོམས་ཤིག གལ་ཏེ་དེ་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་མེད་ན། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལྟར་
ཡྡོད་པ་དེ་ཐ་སད་བདེན་པ་ 
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༼༥༤༽ 
ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པར་ཇི་སེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་པའི་ཕིར། རགས་གིས་
དངྡོས་ཞེས་ཟེར་ན་དྡོན་དང་མཐུན་པའི་ལན་ཅི་ལྟར་འདེབས། འདི་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རེ་ཞིག་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སིང་
པྡོ་ནི་མདྡོ་དང་རྒྱུད་བ་སྡོགས་སུ། འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པར་བཤད་
ལ་དེའི་དྡོན། སེམས་ཙམ་པས་དྡོན་དམ་དུ་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་
ཅིང་། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་དེ་དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་སྡོན་པའི་མདྡོ་བསན་བཅྡོས་སྡོགས་ངེས་དྡོན་གི་ལུང་དུ་
འགེལ་ལ། དབུ་མ་པས་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་འགྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་
ཙམ་ཞིག་ཁས་ལེན་གི། དྡོན་དམ་དུ་མ་ཡིན་པས། དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་དེ་ཀུན་རྡོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། དེ་སྡོན་པའི་
བཀའ་བསན་བཅྡོས་སྡོགས་དང་དྡོན་གི་ལུང་དུ་བཤད་ནས། དྡོན་དམ་དུ་དེ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་པ་ལ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་
བྱེད་ཀི་ཚད་མ་འཆད་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་དགྡོངས་པར་འཆད་དྡོ།།  །།བཞི་པ་དག་པ་གིས་
པྡོ་འགལ་བར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་
པྡོ་ནི། པདྡོ་ 
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༼༥༥༽ 
བཞད་པ་ལས། དེ་གིས་འགལ་བར་འདྡོད་པ་ནི། དེང་སང་གི་མཚན་ིད་པ་ཕལ་ཆེར་རྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། དེ་
དུས་ཀི་མཚན་ིད་པ་ཁ་ཅིག་སེ། གྡོ་བུར་དི་བྲལ་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ནི། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་
མིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་། གྡོ་བུར་དི་བྲལ་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་
གནས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་ཐྡོས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ། འགལ་བར་འདྡོད་པའི་འདྡོད་པས་སྨད། འགལ་
བའི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་བྱེད་དགག མི་འགལ་གནད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་ལྟར་ས་བའི་ཁའི་བུ་
ག་ཆྡོས་ཅན། བུ་ག་དྡོན་མེད་གཞན་དང་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། དི་མ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་དག་
པའི་དབྱིངས་དང་། གྡོ་བུར་གི་དི་མ་གེན་པྡོས་བཅྡོམ་པའི་དབྱིངས་ཀི་གཞི་མཐུན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་འབྱུང་
བའི་བུ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། དག་པ་གིས་པྡོ་འགལ་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དི་མ་རང་
བཞིན་གིས་དག་ཙམ་གི་ཆ་དང་། དི་མ་གེན་པྡོས་བཅྡོམ་ནས་གསར་དུ་དག་པའི་ཆ་གིས་འགལ་བའི་ཕིར་
སམ་ན། འྡོ་ན་བུམ་པའི་སེང་དུ་བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་གིས་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པ་སེས་ཙམ་གི་ 
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༼༥༦༽ 
ཆ་དང་། བུམ་པ་འཇིག་པ་སེ་ཞིག་པའི་ཆ་གིས་འགལ་བའི་ཕིར། འདིའི་ཞིབ་ཆ་དེ་ལྟར་བྱེད་དགྡོས་ཏེ། གཞན་
དུ་ན་ཕྡོགས་སྔ་ཕི་གིས་ཀི་ཐལ་བ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་ཐེབས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། དག་པ་
གིས་པྡོ་མི་འགལ་ན། དག་པ་དང་པྡོ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ན། གིས་པ་གྡོ་བུར་རྣམ་
དག་མཐའ་དག་མངྡོན་དུ་འགྱུར་དགྡོས་ཏེ། གིས་པ་གྡོ་བུར་རྣམ་དག་དེ། དང་པྡོ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཡིན་
པའི་ཕིར་སམ་ན། ཚིག་གི་སྒྲིབ་གཡྡོགས་ཡིན་པས་སིང་པྡོ་མེད་དེ། འྡོ་ན་བདག་མེད་དང་པྡོ་གང་ཟག་བདག་
མེད་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། བདག་མེད་གིས་པ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་མཐའ་དག་མངྡོན་དུ་འགྱུར་དགྡོས་ཏེ། 
བདག་མེད་གིས་པ་བདག་མེད་དང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་སྡོགས་རིགས་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་མི་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་གིས་འགལ་བ་ལ་སྡོན་ཡྡོད་པ་དེས་ན། རང་བཞིན་རྣམ་དག་
གི་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། གྡོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པས་མི་འགལ་ཏེ། འཕགས་
མཆྡོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བསྡོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །སིད་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་
འཁྡོར་བ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ 
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༼༥༧༽ 
ལ་ངེས་གནས་པའི། །ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །གང་ཞིག་འཁྡོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དེ་ིད་སང་
བ་བྱས་པ་ལ། །དག་པ་དེ་ིད་མྱ་ངན་འདས། །ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཡང་དེ་ིད་དྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་
དག་གི་སེང་དུ། དི་མ་གེན་པྡོས་སངས་པས་གྡོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ། མྱང་འདས་དང་ཆྡོས་སྐུར་
གསུངས་པས། དག་པ་གིས་ཀི་གཞི་མཐུན་བསན་པའི་ཕིར་དང་། སྔྡོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་། ཆྡོས་
དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་བཞིན་པ་ལ། གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་དག་པ་གིས་
ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཞེས་གསུངས་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས། ཆྡོས་དབྱིངས་ཀུན་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་
དབྱིངས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་སེ་བྱེད་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ།།  །།ལྔ་པ་སིང་པྡོ་བདེན་སྒྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ལ་གིས། ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་ལ་དཔད་པ་བྱ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་ཏེ་ས་
པྡོ་གཟུང་། དེ་ས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་པད་བཞད་པ་ལས། རྣམ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་
སྒྲིབ་པའི་སེས་ཆེན་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བདེན་པ་གིས་དང་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། ཀུན་བཏགས་ 
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༼༥༨༽ 
དང་གཞན་དབང་ཀུན་རྡོབ་དང་། ཡྡོངས་གྲུབ་དྡོན་དམ་བདེན་པར་བྱས་ཏེ། དྡོན་དམ་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ནི་ཇྡོ་ནང་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིངེས་དྡོན་རྒྱ་མཚོའི་དགྡོངས་པ་དཔིས་ཕིན་པར་བཀྡོད་པ་
ཡིན་ལ་ཞེས་པ་ལྟར་འདི་ཡི་ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་འགའ་ཞིག་ཆྡོས་ཅན། སྡོན་ཡྡོན་གི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་དང་ལྡན་
ཏེ། མཁེན་རབ་ཀི་གཤྡོག་ཡངས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་རྒྱས་པ་ཡིས། གསུང་རབ་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བགྡོད་
པར་གྱུར་ཀང་། རྣམ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ལིང་ཏྡོག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིག་བསྒྲིབས་པའི་རྐྱེན་གིས། ངེས་
དྡོན་རྣམ་མཁའི་ནྡོར་བུ་ཅུང་ཟད་མ་གཟིགས་པའི་སེས་ཆེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཤེས་བྱ་
གཞིའི་གནས་ཚུལ་བཤད། དེ་ལས་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་ཚུལ་བཤད། རང་སྡོང་གཞན་སྡོང་ཁད་པར་བཤད། གཞི་
འབྲས་དབྱེར་མེད་རྒྱུ་མཚན་བཤད། མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་དགྡོངས་པར་ལྡན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཇྡོ་ནང་པས་
གཞིའི་གནས་ཚུལ་འདི་སད་གསུང་སེ། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བདེན་པ་གིས་དང་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ལས། 
ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ཀུན་རྡོབ་སེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ལ། ཡྡོངས་གྲུབ་དྡོན་དམ་བདེན་པ་སེ་བདེན་
པར་གྲུབ་བྡོ་ཞེས་བཞེད་ཅིང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་ 
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༼༥༩༽ 
གི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ིད་ནི། སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ན། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་རྒྱུད་ལ་
སངས་རྒྱས་ིད་ཡྡོད་ཀི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ནི་མིན་ནྡོ་ཞེས་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ། འབྲས་
བུའི་ཐྡོབ་ཚུལ་འདི་སད་གསུང་སེ། དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་རང་འཁྲུངས་ནི་ཚོགས་གིས་བསགས་པས་ཐྡོབ་མི་
དགྡོས་པར་གདྡོད་མ་ནས་ཡྡོད་པ་ལ། ཀུན་རྡོབ་ཚོགས་གིས་བསགས་པ་ཡིས། ཀུན་རྡོབ་གཟུགས་སྐུ་ཐྡོབ་
པར་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་སྡོང་གཞན་སྡོང་གི་ཁད་པར་འདི་སད་གསུང་སེ། དྡོན་དམ་བདེན་
པ་ནི་གཞན་སྡོང་ཡིན་གི། རང་སྡོང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཀུན་རྡོབ་ཆྡོས་ཀིས་སྡོང་གི རང་གི་ངྡོ་བྡོས་མི་སྡོང་པའི་ཕིར་
ཏེ། རག་བརན་ཐེར་ཟུག་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཀུན་རྡོབ་ནི་རང་སྡོང་ཡིན་གི་གཞན་སྡོང་མ་ཡིན་ཏེ། 
རང་གི་ངྡོ་བྡོས་སྡོང་བའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀི་དྡོན་འདི་སད་
གསུང་སེ། དྡོན་དམ་ཆྡོས་ིད་འདི་ནི་གཞི་དུས་སུ་གྡོ་བུར་དི་མས་མ་དག་པ་དང་། འབྲས་བུའི་སབས་སུ་དི་
མས་དག་པ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་གཞི་འབྲས་སབས་ཀི་ཆྡོས་ིད་ལ་ཡྡོན་ཏན་མང་ཉུང་དང་། བཟང་ངན་ལྡྡོག་པ་
ཁད་པར་མེད་ཅིང་། འདི་ནི་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་ཡང་གྲུབ་ 
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༼༦༠༽ 
པ་ཡིན་ཏེ། སྡོབས་སྡོགས་ཆྡོས་སྐུའི་ཡྡོན་ཏན་སྡོ་གིས་དང་། གཟུགས་སྐུའི་ཡྡོན་ཏན་མཚན་བཟང་སྡོ་གིས་
དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་བཅུ་སྡོགས་དམ་པའི་དྡོན་དུ་ཆྡོས་ིད་འདི་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཚང་བའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ཇྡོ་ནང་པ་ན་རེ། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ངེས་དྡོན་གི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ཀུན་གི་
དགྡོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། ལྷ་མྡོ་དཔལ་ཕེང་མས་ཞུས་པའི་མདྡོ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མདྡོ། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ། སྡོར་མྡོའ་ིཕེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདྡོ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྡོ། དགྡོངས་
འགེལ་ལ་སྡོགས་པ་ལྷག་བསམ་བསན་པའི་མདྡོ། འཕེལ་འགིབ་མེད་པར་བསན་པའི་མདྡོ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་
གི་མདྡོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསན་པའི་
མདྡོ་སེ། ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་བཅུའི་དགྡོངས་པ་འདི་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བྱམས་པའི་གསུང་རབ་རྣམ་པ་ལྔ་
དང་། ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་ས་སེ་ལྔ་དང་སྡོམ་རྣམ་པ་གིས་དང་པྲ་ཀ་ར་ན་སེ་བརྒྱད་དང་། ཕྡོགས་ཀི་གང་
པྡོའ་ིབརྒྱད་སྡོང་དྡོན་བསྡུས་དང་། ཆྡོས་ཀི་གགས་པའི་སེ་བདུན་སྡོགས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀང་དབུ་མ་ཆེན་
པྡོའ་ིལུགས་ཡིན་པས།  
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༼༦༡༽ 
དེ་དག་གི་དགྡོངས་པའང་སྔར་བཤད་པ་འདི་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀང་ནི་འདི་ིད་བཞེད་
པའི་ཕིར་དང་། ཟབ་མྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཕྡོགས་གཅིག་པ་ཡང་འདི་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་
ས་བར་བྱེད་དྡོ། །གིས་པ་དཔད་པ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་པའི་ལུང་རིགས་དཔད་པ་དངྡོས། སྒྲྡོ་སྐུར་
སངས་ནས་དཔད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཇྡོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་སྒྲྡོ་
སྐུར་སངས་ནས་ལུང་དང་རིགས་པས་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཁྡོད་མཁས་པས་དགག་སྒྲུབ་བྱ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། འདྡོད་པ་མཐུན་པ་བང་བྱར་བསན་པ། ལྷག་མ་ཐ་སད་དྡོན་དམ་འགལ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞི་འབྲས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་བཟང་ངན་གི་དབྱེར་མེད་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ིད། བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ིད་སྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དྡོན་དམ་པའི་
སངས་རྒྱས། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། དགག་པར་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཁྡོད་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པར་ཁྡོ་བྡོ་ཡང་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་བསན། བཤད་
དྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལྷག་མ་ཆྡོས་ིད་བདེན་པར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ིད་སྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་ཚང་བའི་སངས་རྒྱས་
ཡིན་པར་ས་བ་ཆྡོས་ཅན། ལུང་ 
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༼༦༢༽ 
དང་རིགས་པས་དགག་པར་བྱ་སེ། ཐ་སད་དྡོན་དམ་པ་གིས་དང་འགལ་བ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟར་
མཐྡོང་བའི་ཕིར། གིས་པ་རྒྱས་བཤད་པ་ལ་གིས། གཞི་འབྲས་འདྡོད་ཚུལ་ཐ་སད་འགལ། གནས་ལུགས་
འདྡོད་ཚུལ་དྡོན་དམ་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། གཞིའི་འདྡོད་ཚུལ་ཐ་སད་འགལ། འབྲས་བུའི་འདྡོད་ཚུལ་
རིགས་པས་གནྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སེ། དི་བཅས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་འགལ་བས་དགག ཐ་སད་འགལ་
བ་སྡོན་མེད་ཡིན་པ་དགག ཐ་སད་ིད་ལའང་སྔ་མ་ཁས་ལེན་དགག དེས་ན་མཚན་བཏགས་ཕེ་བ་གནད་དུ་ཆེ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཇྡོ་ནང་པ་ན་རེ། ཁྡོད་ཀིས་ཐ་སད་སྡོ་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དྡོན་འཆད་པའི་ཚེ། དི་མས་མ་དག་
པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེས་ས་བ་ནི་ཐ་སད་ིད་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་ཀི་དེ་ལྟར་ན་ཐ་སད་
ཚེ་ན་དམན་མམ་སྡོགས་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས། ཐ་སད་ཚེ་ན་དམན་མམ་དང་ཁད་འཕགས་ཡྡོད་མེད་
སེ་དགག་སྡོགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་ནས་ས་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ས་དགྡོས་པ་དེ་སད་དུ་ཡང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྡོང་ིད་
བདུན་ཅུ་པ་ལས་ནི། གནས་པའམ་སེ་འཇིག་ཡྡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མམ་དང་ཁད་པར་ཅན། །སངས་
རྒྱས་འཇིག་རེན་སད་དབང་གིས། །གསུང་གི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། ། 
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༼༦༣༽ 
ཞེས་སྡོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་ཁྡོ་ན་རེ། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་ན་དམན་མམ་སྡོགས་སྡོ་
སྡོར་ས་དགྡོས་པ་དེ་ཡིན་མྡོད། ཐ་སད་དེ་ིད་གསུང་རབ་ཀི་དྡོན་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་ཚད་མར་བྱེད་ན་ནི། གང་
ཟག་ལ་མི་རྡོན་ཆྡོས་ལ་རྡོན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མི་རྡོན་དྡོན་ལ་རྡོན་པ་དང་། དང་དྡོན་ལ་མི་རྡོན་ངེས་དྡོན་ལ་རྡོན་པ་
དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྡོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྡོན་པ་སེ། རྡོན་པ་བཞིའི་གྡོ་རིམ་རྣམས་ལྡོག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་
ལ་མི་རྡོན་གང་ཟག་ལ་རྡོན་པ་དང་། དྡོན་ལ་མི་རྡོན་ཚིག་ལ་རྡོན་པ་སྡོགས་ཀི་ཕིར་རྡོ་ཞེ་ན། རྡོན་པ་བཞི་པྡོ་དེའི་
གྡོ་རིམ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཐྡོག་མར་ཐ་སད་ཁས་བངས་ནས་ཕི་ནས་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ལ་རིམ་གིས་
འཇུག་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་ིད་དང་པྡོ་ནས་དྡོར་ན་ནི། གནས་ལུགས་རྡོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཐ་སད་གསུངས་པ་
དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་འམ། རྡོན་པ་བཞིའི་གྡོ་རིམ་ལྡོག་པར་ཁྡོད་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་སད་དུ་ཡང་
རྡོད་ཟླྡོག་ལས། ཐ་སད་ཁས་ནི་མ་བངས་པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མ་བྱེད་དྡོ། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ར་
བའི་ཤེས་རབ་ལས་ཀང་། ཐ་སད་ 
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༼༦༤༽ 
ལ་ནི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའི་དྡོན་ནི་རྡོགས་མི་འགྱུར། །དམ་པའི་དྡོན་ནི་མ་རྡོགས་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་
ཐྡོབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་། ཀུན་རྡོབ་དང་དྡོན་དམ་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་
ཡིན་པའི་ཕིར་ན་དེ་གིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པ་དེ། ལམ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་པར་གསུངས་པའང་། དྡོན་དམ་
རྡོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཐ་སད་ཡལ་བར་དྡོར་བ་འདི་ིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི་གལ་ཏེ་
ཁྡོ་ན་རེ། ཐ་སད་ཡལ་བར་དྡོར་བའི་སྡོན་མེད་དེ། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་ན་ཡང་དི་མས་མ་དག་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་ིད་
སངས་རྒྱས་སུ་ས་བ་ཡིན་པས་སྡོ་སམ་ན། དི་མས་མ་དག་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་སུ་ས་བ་འདི་ནི་
ཆྡོས་ཅན། འཕགས་པ་བྱམས་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོགས་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན་རྒྱུད་བ་
མར། མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང་། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྡོ་རིམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརྡོད་དྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་གནས་སབས་གསུམ་དུ་མིང་གསུམ་སྡོ་
སྡོར་གསུངས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྡོས་ཀའི་དུས་སུ་ཆུ། །དྡོ་འྡོ་ཞེས་ནི་
བརྡོད་པར་བྱེད། །དེ་ིད་གང་བའི་དུས་སུ་ནི། །གང་ངྡོ་ཞེས་ནི་བརྡོད་པ་བཞིན། ། 
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༼༦༥༽ 
ྡོན་མྡོངས་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པ་ན། །སེམས་ཅན་ཞེས་ནི་བརྡོད་པ་ཡིན། །དེ་ིད་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་
ན། །སངས་རྒྱས་ཤེས་ནི་བརྡོད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུང་པ་དང་། གཞན་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་དེ་ིད་ལས། 
ཇི་ལྟར་སྦུན་པས་གཡྡོགས་པ་ན། །སྡོ་བ་འབྲས་བུར་མི་འདྡོད་ལྟར། །དེ་བཞིན་ྡོན་མྡོངས་ཀིས་གཡྡོགས་
པས། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་མི་བཏགས། །ཇི་ལྟར་སྦུན་པ་ལས་གྡོལ་ན། །འབྲས་ིད་སྣང་བར་འགྱུར་བ་
ལྟར། །དེ་བཞིན་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསལ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་མདྡོ་སེ་
རྒྱན་ལ། དེ་བཞིན་ིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁད་པར་མེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ིད་དེ་ཡི་
ཕིར། །འགྡོ་ཀུན་དེ་ཡི་སིང་པྡོ་ཅན། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་ཆྡོས་དབྱིངས་དི་མས་མ་དག་པའི་གནས་སབས་སུ་
སེམས་ཅན་དང་། དག་པའི་གནས་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐ་སད་སྡོ་སྡོར་གསུངས་ཀི། མ་དག་པའི་ཆྡོས་
དབྱིངས་སངས་རྒྱས་སུ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་མཚན་བཏགས་ཕེ་བ་ལའང་། མཚན་བཏགས་ཕེ་བ་
དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བསན། །དྡོན་ལ་མཚན་བརགས་མི་འབྱེད་ལུང་རིགས་གིས་དང་འགལ། །དཔེ་ལ་མཚན་
བརགས་མི་ཕེད་རྒྱ་བྡོད་གཞུང་དང་འགལ། ། 
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༼༦༦༽ 
དེས་ན་འཁྲུལ་མེད་གནད་དྡོན་བང་བྱར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གལ་ཏེ་ཁྡོ་ན་རེ། རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ིད། །འྡོན་ཀང་གྡོ་བུར་དི་མས་སྒྲིབ། །ཞེས་སྡོགས་ལྟ་བུ། རྒྱུ་དུས་སུ་ཡང་། མ་དག་
པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་མང་དུ་ཡྡོད་དྡོ་སམ་ན། དེ་ནི་དངྡོས་བཏགས་མ་ཕེད་པའི་སྡོན་
ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ིད། །ཅེས་པ་ནི། མ་དག་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་
གི་སངས་རྒྱས་ཙམ་ཡིན་ཞེས་པ་སེ། སངས་རྒྱས་བརགས་པ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བསལ་ནས་ནི་སངས་རྒྱས་
ིད། །ཞེས་པ་ནི། དི་མས་དག་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ། གྡོ་བུར་རྣམ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེས་པ་སེ་སངས་
རྒྱས་མཚན་ིད་པར་འཇྡོག་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་རེ་མྡོ་ཡི་རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམ་ལས་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཞེས་བྱ་
བའི་མཚན་གིས་ནི། འབྲས་རྒྱུད་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། ལམ་ཐབས་རྒྱུད་གིས་ཀི་ཀྱཻ་རྡོ་
རེ་ཤུགས་ལས་ཤེས་པའི་མཐུན་པའི་དཔེར། ཕྡོགས་ཀི་གང་པྡོས། བརྒྱད་སྡོང་དྡོན་བསྡུས་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་
རྡོལ་ཕིན་གིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དྡོན་སྡོར་བ་ཡི། །གཞུང་ལམ་དག་ལ་
དེ་སྒྲ་ཡིན། །ཞེས་ཤེར་ཕིན་དངྡོས་ནི། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ 
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༼༦༧༽ 
ཡེ་ཤེས་ཏེ། གཞུང་དང་ལམ་གི་ཤེར་ཕིན་གིས་བཏགས་པ་བར་བཀྡོད་པ་འདི་གུས་པས་ལྡོང་ཞིག་ཅེས་བྱ་སེ། 
དངྡོས་བཏགས་ཕེ་དགྡོས་པ་དེས་ན། འབྲས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཤེར་ཕིན་དངྡོས་དང་། གཞུང་ལམ་གི་ཤེར་ཕིན་ཤེར་
ཕིན་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ། འབྲས་བུ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་མཚན་ིད་པ་དང་། རྒྱུ་ལམ་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་
དེ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པ་དང་། གྡོ་བུར་རྣམ་དག་གི་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་དང་། རང་
བཞིན་རྣམ་དག་ཙམ་གི་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པ་སྡོགས། མིང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་
དངྡོས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར་འཁྲུལ་མེད་དུ་ཕེད་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། པད་བཞད་པ་ལས། ཞར་
བྱུང་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པར་འདྡོད་པ་ནི་སྔར་བྱྡོན་པའི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང་། ཕིས་ཀི་
རང་ལུགས་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་གྡོ །ཞེས་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་རྡོངས་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སྡོགས་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 
རྒྱུད་གསུམ་གི་ཀྱཻ་རྡོར་ལ་དངྡོས་བརགས་ཕེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཇྡོ་ནང་པར་མ་ཟད། རེ་མྡོའ་ིསྤྱི་རྣམ་ལུགས་
འདི་ལ་ཡང་ཀྱཻ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ཀ ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མི་འཐད་དེ། ཀྱཻ་རྡོ་
རེའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་དྡོན་འཆད་པའི་ཚེ། མཚོན་ 
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༼༦༨༽ 
བྱ་དྡོན་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཞེས་པའི་སྒྲ། རྒྱུ་རྒྱུད་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གི་སེམས་དང་། ཐབས་རྒྱུད་དབང་ལམ་གི་ཡེ་
ཤེས་དང་། འབྲས་རྒྱུད་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྒྱུད་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་འཇུག་ཀང་། དེ་ིད་ལ་དངྡོས་
བརགས་ཕེ་བའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་སའི་ཡེ་ཤེས་ལ། བརག་གིས་ལས། ཧེ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ིད། །བཛྲ་ཤེས་
རབ་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་བྱ་བའི་ཧེའི་དྡོན། དམིགས་མེད་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་། བཛྲ་རྡོ་རེའི་དྡོན། གནས་
ལུགས་རྡོགས་པ་མཐར་ཕིན་ཤེས་རབ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་འཇུག་ཚང་བ་ཡིན་པས་ན་བརྡོད་བྱ་དྡོན་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དངྡོས་
ཡིན་ལ། རྒྱུ་རྒྱུད་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་ལའང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ིད་རྒྱུད། །ཅེས་པའི་དྡོན། 
ཐབས་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་དང་། ཤེས་རབ་གདྡོད་མ་ནས་སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞི་བའི་གིས་
མེད་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཚང་བ་དང་། ལམ་ཐབས་རྒྱུད་དབང་ལམ་སྡོགས་ལའང་། ཐབས་བུམ་དབང་དང་ཤེས་
རབ་གྡོང་མ་གསུམ་སེ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གམ། ཐབས་བསེད་རིམ་དང་། ཤེས་རབ་རྡོགས་རིམ་སེ་ཐབས་
ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཙམ་ཞིག་ནི་ཚང་བས་ནས། ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་སྒྲ་བརགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ་སེ། སྤྱི་
རྣམ་ལས། དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་ 
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༼༦༩༽ 
དང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ན་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའི་
ལམ་ཡང་ཀྱཻ་རྡོ་རེ། རྒྱུ་ཡང་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཡིན་དགྡོས་པས་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་སེ། ཕྡོགས་ཀི་གང་པྡོས། ཤེས་
རབ་ཕ་རྡོལ་ཕིན་གིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །བསྒྲུབ་པར་བྱེད་དྡོན་སྡོར་བ་ཡི། །གཞུང་
དང་ལམ་ལའང་དེ་སྒྲ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པས་སྡོ། །དེས་ན་དངྡོས་བརགས་མ་
ཕེ་བར་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་གསུམ་བརྡོད་བྱར་མཚོན་པ་ལས། ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་རྒྱུད་འཆད་ཅེས་གསུངས་པ་
ཡི་དྡོན་དེ་ལྟར་ཡིན་གི། གཞན་དུ་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོ་རེར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན། རེ་མྡོས། ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་རྒྱུད་
ཅེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་སྒྲས་འབྲས་རྒྱུད་ཀི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་དང་ལམ་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་
ཤུགས་ལ་བསན་པར་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་དགྡོས་ཏེ། དེ་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒྲས་གསེར་བུམ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས་དངུལ་བུམ་ཤུགས་ལས་བསན་པ་མི་
འཐད་པ་བཞིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་རེ་མྡོས་གྡོང་དུ་བཤད་ན། སྤྱི་རྣམ་ལས། དེ་ལ་རྒྱུད་ཀི་མཚན་ཕལ་ཆེར་ཡང་དག་
པར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུའི་ 
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༼༧༠༽ 
རྒྱུད་ལས་བརམས་ཏེ་བརགས་ནས། དེ་ནས་ཐབས་རྒྱུད་དང་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་ཤུགས་ལ་སར་བའི་མཚན་མང་སེ། 
དཔེར་ན་དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྡོར་བ་ལེགས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་བཤད་
པས་ཤེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལའང་གསུམ་སེ། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་དང་འགལ། རང་གི་བྡོད་གཞུང་ིད་
དང་འགལ། དེའི་དགྡོངས་པ་དཔད་དུ་ཡྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མིང་ལ་རྣམ་གངས་དུ་མ་ཡྡོད་པ་དེས་ན་ཧ་རི་བྷ་
ད་ཡིས་དངྡོས་མིང་དང་བརགས་མིང་གིས་སུ་གསུངས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་འབངས་ཀིས་མིང་གཙོ་ཕལ་
གིས་སུ་གསུངས་པ་དེ་གིས་དྡོན་གཅིག་སེ། དངྡོས་བརགས་གཙོ་ཕལ་དྡོན་གཅིག་པ་གཞུང་ལུགས་ཆེན་
པྡོའ་ིལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རྣམ་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་གགས་པས་གྲུབ་གང་ཡིན། །དངྡོས་
དང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། །གང་ལ་དེ་སད་བརྡོད་ཕལ་པ། །དངྡོས་ལ་དངྡོས་མེད་བརགས་ཕིར་རྡོ། །ཞེས་
སྡོགས་དུ་མ་གསུངས་པ་ལ་ལྟྡོས་ཤིག་སེ། བལྟས་པས་མིང་གི་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་
པ་ནི། གཞན་ཡང་རྒྱུ་ལམ་གི་ཀྱཻ་རྡོར་ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པ་དཔལ་ས་ས་པའི་དགྡོངས་པ་མིན་པར་མ་
ཟད། གཞུང་ 
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༼༧༡༽ 
ལམ་གི་ཤེས་ཕིན་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པ་ངེས་དྡོན་རྒྱ་མཚོའི་དགྡོངས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་
དྡོན་རྒྱ་མཚོས་དེར་ནི། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་པའི་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པར་བྱས་
ནས། གཞུང་ལམ་གི་ཤེར་ཕིན་གིས་ལ་ཤེར་ཕིན་བཏགས་པ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། འྡོན་
ཀང་གཞི་དུས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པ་འདི་ཡང་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་
དུས་ཀི་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཞེས་
དང་། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་དངྡོས་ཡིན་ལ། ཞེས་
པས་ཤེར་ཕིན་གི་རེན་གི་ཁད་པར་བསན་པ་དྡོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུད་
ལའང་ཤེར་ཕིན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་སྡོན་མེད་དེ། དེ་ིད་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་སམ་ན། མི་འཐད་
དེ། གཞི་དུས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡྡོད་པ་ལ་ཐ་སད་དང་འགལ་བའི་སྡོན་སྔར་བསན་ཟིན་ལ། སྡོན་གཞན་
ཡང་གཞུང་དང་ལམ་གིས་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡི་གཞུང་ལམ་གི་ཡྡོངས་གྲུབ་ཤེར་ཕིན་མ་ཡིན་ན། 
རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཡྡོངས་གྲུབ་རྣམས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་
པར་ 
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༼༧༢༽ 
ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལ། ཡིན་ན་ཕྡོགས་གང་གི་གཞུང་འདིའི་དྡོན་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 
གཞུང་འདིའི་དྡོན། གཞུང་ལམ་གི་ཤེར་ཕིན་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁེད་ཀིས་ཀང་བཤད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། གཞན་གི་འཆད་ཚུལ་མི་འཐད་པ་དེས་ན། ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕིན་གིས་མེད། །ཅེས་
སྡོགས་ཀི་གཞུང་འདིའི་དྡོན། ས་སའི་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་ཡིས། གཞུང་ལམ་ཤེར་ཕིན་བརགས་པ་བ་དང་། འབྲས་
བུ་ཤེར་ཕིན་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བཤད་པ་ཆྡོས་ཅན། བྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་གུས་པས་ལྡོང་ཞིག་
ཅེས་བྱ་སེ། འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དང་མཐུན་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་འབྲས་
བུའི་འདྡོད་ཚུལ་དགག་པ་ནི། གཞན་ཡང་། ཆྡོས་སྐུ་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཆ། ཚོགས་གིས་ལ་ལྟྡོས་
སམ་མི་ལྟྡོས། དང་པྡོ་ལྟར་ན་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་དྡོན་དམ་རང་འཁྲུངས་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་མིན་པར་འགྱུར་ལ། ཁྡོད་
ངེས་པར་ཚོགས་གིས་བསགས་པས་ཐྡོབ་དགྡོས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ལྟར་ན་འགྡོ་ཀུན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཆྡོས་ིད་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་དང་པྡོ་ིད་ནས་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྡོད་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་དེ། 
ཚོགས་གིས་བསགས་ 
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༼༧༣༽ 
པ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདྡོད་ན། འགྡོ་ཀུན་གི་རྒྱུད་ཀི་སིང་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་དི་མས་བསྒྲིབ་
པའི་ཚུལ་དཔེ་དགུས་བསན་པ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྡོད་དང་པྡོ་ནས་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། འདི་ལ་
ཇྡོ་ནང་པ། དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད་དང་། དི་མེད་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་དྡོན་གཅིག་ཅེས་ས་བ་ནི། མཁས་པའི་གཏམ་
མ་ཡིན་ཏེ། འྡོ་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ། དི་མས་བསྒྲིབས་པ་དང་མ་བསྒྲིབས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། 
དི་བཅས་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ། དི་མེད་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཆུ་སྡོག་
མ་ཅན་དེ། སྡོག་མེད་ཀི་ཆུར་ཐལ་བ་དང་། སིན་བཅས་ཀི་ནམ་མཁའ་སིན་མེད་ཀི་ནམ་མཁར་ཐལ། དི་བཅས་
ཀི་ཆྡོས་སྐུ་དི་མེད་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་གནས་ལུགས་ཀི་འདྡོད་ཚུལ་དགག་པ་ལ་བཞི། 
ངེས་དྡོན་ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་འགལ། དངྡོས་ས་འགྡོག་པའི་རིགས་པ་འགལ། ཆྡོས་འཁྡོར་སྔ་ཕིའི་འཕྡོས་དང་
འགལ། མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་དགྡོངས་པར་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ཁྡོད་ཀི་དྡོན་དམ་གི་འཇྡོག་ཚུལ་གནས་
ལུགས་དང་འགལ་བ་འདི་ལྟར་མཐྡོང་སེ། ཇི་ལྟར་སམ་ན། ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ཡྡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནི། 
ངེས་པའི་དྡོན་གི་མདྡོ་སེ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྡོངས་པ་མ་ 
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༼༧༤༽ 
ཡིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། ཟབ་ཞི་སྡོས་བྲལ་འྡོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་ཟབ་ཞི་སྡོས་བྲལ་དང་། 
འྡོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་དང་ལྔ། ཡྡོངས་གྲུབ་བམ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ིད་དུ་གསུངས་པའི་
ཕིར་དང་། གསུངས་པ་དེ་ིད་ལ། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། སེ་དང་འཇིག་དང་གནས་པ་དག །མ་གྲུབ་པས་ན་
འདུས་བྱས་མེད། །འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནི་ག་ལ་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ལུང་
གིས་སབས་འདིའི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གིས་བདེན་པར་མེད་པར་མཚུངས་པ་ིད་དུ་སྡོན་པའི་
ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་གིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། རྡོད་ཟླྡོག་ལས། དངྡོས་ས་བའི་རྡོད་པ་བདུན་
འགྡོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པ་རང་ལ་ལྡོག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆྡོས་ནི་ཡྡོད་པར་དམ་
བཅས་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་ན། དངྡོས་ས་བཀག་པའི་རྡོད་པ་རང་ལ་ལྡོག་པ་དེ་སད་དུ་
ཡང་། རྡོད་ཟླྡོག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྡོན་འདི་ཡྡོད། །ང་ལ་དམ་བཅས་
མེད་པས་ན། །ང་ནི་སྡོན་མེད་ཁྡོ་ན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་སབས་ཀི་དམ་བཅས་པའི་དྡོན། བདེན་གྲུབ་ཀི་
ཆྡོས་དམ་བཅས་པ་ིད་ལ་ནི། ཇྡོ་ནང་ 
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༼༧༥༽ 
པ་རང་ིད་ཀང་ནི་འཆད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་རྡོད་ཟླྡོག་ལས། དངྡོས་ས་བས་རྡོད་པ་བདུན་བཀྡོད་པ་ནི། 
འགྡོག་བྱེད་ཀི་ཚིག་མི་འཐད་པའི་རྡོད་པ། དམིགས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མི་འཐད་པའི་རྡོད་པ། དགེ་སྡོགས་ཀི་རང་
བཞིན་མི་འཐད་པའི་རྡོད་པ། འདྡོགས་བྱེད་ཀི་མིང་མི་འཐད་པའི་རྡོད་པ། དགག་བྱ་ལ་བརགས་པའི་རྡོད་པ། 
སྒྲུབ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་མི་རུང་བའི་རྡོད་པ། འགྡོག་ཚུལ་བརགས་པའི་རྡོད་པ་དང་བདུན་པྡོ་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་
ཅད་ཀང་། བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་པ་ཁྡོ་ན་ལས་བྱུང་བའི་རྡོད་པ་ཡིན་པས། བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་ན། དངྡོས་
ས་བའི་རྡོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་ལྡོག་དུ་འགྡོ་བ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངྡོས་པྡོར་ཁས་ལེན་ཡྡོད་ན་
ནི། །འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྟ་བ་མི་ཟད་མ་རུངས་འབྱུང་། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོད་པར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྡོད་མེད་ཆེ་བའི་བདག་ིད་ཅན། །དེ་དག་ལ་ནི་ཕྡོགས་ིད་མེད། །ཅེས་སྡོགས་བཤད་པ་
ལས་ཤེས་པའི་ཕིར། འྡོན་ཀང་། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྡོད། །ཅེས་པའི་དམ་བཅའི་དྡོན། བདེན་གྲུབ་
ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ནི་ཅུང་སྡོར་རྒྱུ་མིན་པར་ 
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༼༧༦༽ 
སེམས་ཏེ། གཞུང་འདིར་རྡོད་པ་བདུན་གི་དང་པྡོ་ལ། ར་བའི་རྡོད་པ་དང་། དེ་ལས་འཕྡོས་པའི་རྡོད་པ་བཞི་དང་
ལྔ་འབྱུང་བའི། འཕྡོས་པའི་རྡོད་པ་ལྔ་པའི་ལན་ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། དངྡོས་ས་བ་
ན་རེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་ཡྡོད་པ་མི་
ཁེགས་པར་ཐལ། ཚིག་དེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ར་བའི་རྡོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངྡོས་པྡོ་
ཐམ་བཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡྡོད་མིན་ན། །ཁྡོད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་ཟླྡོག་པར་མི་
ནུས་སྡོ། །ཞེས་པས་བསན། དེ་ལ་དབུ་མ་པ་ན་རེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཆྡོས་ཅན། 
ཁྡོད་ལ་རང་བཞིན་མེད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྡོད་ལ་རང་བཞིན་མེད་ཀང་། ཁྡོད་ཀིས་ཆྡོས་རང་
བཞིན་གི་ཡྡོད་པ་འགྡོག་ནུས་པའི་དཔེ་ཡྡོད་དེ། སྒྱུ་མའི་སེས་བུས། སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ་ཆགས་ཞེན་འགྡོག་
ནུས་པ་དེ་ཁྡོད་ཀི་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྡོན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། །ཚོགས་དང་སྡོ་སྡོ་ལ་
ཡང་མེད། །ཅེས་སྡོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་གིས་བསན། དེ་ལ་དངྡོས་ས་བས་དགྡོསཾ་པ་གསུང་པ།  
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༼༧༧༽ 
དབུ་མ་པ་ན་རེ། སེམས་ཙམ་ཁྡོད་ཀི་ཚིག་གིས་ཀང་། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགྡོག་པར་མི་ནུས་པར་ཐལ། 
སེམས་ཙམ་པ་ཁྡོད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་སྡོན་མེད་དེ། ཁྡོད་དབུ་མ་པས་ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་དམ་བཅས་པས་སྡོན་དེ་འབྱུང་ལ། ངེད་དངྡོས་ས་བས་དེ་ལྟར་དམ་མ་བཅས་པའི་ཕིར་
ཞེས་པའི་འཕྡོས་པའི་རྡོད་པ་ལྔ་པ་དེ་སྡོན་པར་བྱེད་པ་ལ། འགྡོག་པའི་འགྡོག་པའང་དེ་ལྟ་ཞེས་འདྡོད་ན་དེ་ཡང་
བཟང་མིན་ཏེ། ཁྡོད་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་ལ། །དེ་ལྟར་སྡོན་ཡྡོད་མེད་ངེད་ལ་མིན། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེའི་
ལན་སྡོན་པ་ལ། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅའ་འགའ་ཡྡོད། །ཅེས་སྡོགས་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་དེའི་དྡོན་ནི། ངེད་དབུ་
མ་པ་ལ་ཡང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆྡོས་དམ་བཅའ་བ་མེད་པར་མ་ཟད། གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་
མེད་པར་དམ་བཅའ་བ་ཡང་མེད་པས་སྡོན་མེད་ཅེས་པ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི་
རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྡོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། དེའི་དྡོན་ཡང་། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིདབུ་མའི་སྡོང་ཐུན་དུ། གནས་ལུགས་ 
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༼༧༨༽ 
ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ། མྱུ་གུ་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་མེད་དེ། ཡྡོད་ན་ཆྡོས་ཅན་མངྡོན་སུམ་
སྡོགས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་བཞི་པྡོ་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་བདག་སེ་བཀག་ནས་བདག་སེ་མེད་པ་སྒྲུབ་
དགྡོས་པ་ལས། དེའི་ཚེ་ཆྡོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་བདག་སེ་ལས་ཕྡོགས་གཞན་བདག་སེ་མེད་པ་ཡང་
ཁས་མ་བང་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ལ་ཇྡོ་ནང་པའི་རེས་འབྲང་སྡོན་སྡོང་འདི་སད་དུ། 
སྤྱིར་འདུས་མ་བྱས་ཆྡོས་ིད་བདེན་པར་གྲུབ་ཀང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་དེས་དེ་ལ་གནྡོད་པ་མེད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་
ལུང་དེ་འདུས་མ་བྱས་ནི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆྡོས་དམ་བཅས་པ་མེད་པར་
བཤད་པ་ནི། མམ་བཞག་ལ་ཟླྡོའ་ིསབས་ཡིན་གི། རེས་ཐྡོབ་ཤན་འབྱེད་ཀི་སབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །གདུལ་བྱས་གནས་ལུགས་རྡོགས་པའི་དྡོན་དུ་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གནས་སབས་དང་། 
དབུ་མ་པའི་སེས་ཆེན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དངྡོས་ས་བའི་རྡོད་པ་ཟླྡོག་པའི་སབས། མམ་བཞག་པའི་སབས་ཡིན་གི། 
རེས་ཐྡོབ་ཤན་འབྱེད་ཀི་གནས་སབས་མིན་ནྡོ་ཞེས་ས་བ་འདི་ལའང་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༧༩༽ 
མཁས་པས། བདེན་འཛིན་ཇི་ལྟར་ཡྡོད་དེ་ཡྡོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། རེས་ཐྡོབ་རྡོད་པ་མི་བྱེད་པར་མམ་
བཞག་རྡོད་པ་བྱེད་ཅེས་ས་དགྡོས་པ་སྡོགས་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་
ཆྡོས་འཁྡོར་སྔ་ཕིའི་འཕྡོས་དང་འགལ་བ་ནི། ཇྡོ་ནང་པའི་ར་བའི་གྲུབ་མཐར་བདེན་གྲུབ་ཡྡོད་པར་ས་བ་སྡོགས་
ཀི་ཤེལ་སྡོང་ལ། དང་དྡོན་གི་ལུང་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྡོན་སྡོང་ལྟར་སྣང་གི་ཚོན་སྔྡོ་སེར་རྣམས་ཀིས། རེ་ཤིག་
གྲུབ་མཐའི་ནྡོར་བུ་སྔྡོ་སེར་གཞན་དུ་ཁ་སྒྱུར་བ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། མཁས་པས་དཔད་བཟྡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་
དྡོན་གི་ལུང་དང་དངྡོས་སྡོབས་རིགས་པའི་ཆུ་གཙང་དང་འཕད་པའི་ཚེ་ཤེལ་གི་རང་མདྡོག་འདི་ལྟར་སྡོན་པའི་
ཕིར། འྡོ་ན་དངྡོས་སྡོབས་རིགས་པ་དེ་གང་སམ་ན། ཆྡོས་དབྱིངས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྡོང་པ་ིད་དུ་སྡོན་པའི་མདྡོ་ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕིན་པའི་མདྡོ་བཀའ་བར་པ་ལས། ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདེན་པས་སྡོང་པ་ཞེས་ནི་གསུང་པ་
དང་། སིང་པྡོའ་ིམདྡོ་སྡོགས་འཁྡོར་ལྡོ་ཕི་མར་སེམས་ཅན་ལ་སིང་པྡོ་ཡྡོད་ 
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༼༨༠༽ 
པར་གསུངས་པ་གིས་འགལ་ལྡོ་སམ་དུ་དྡོགས་པ་བཀྡོད་ནས། དེའི་ལན་དུ་སྔ་མ་ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་ཡིན་ཞིང་། 
ཕི་མ་སྡོན་སྔ་སྡོངས་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པས་དང་དྡོན་ིད་ཀི་མདྡོ་ཡིན་པར་མགྡོན་པྡོ་བྱམས་པ་ིད་ཀིས་
རྒྱུད་བར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཇི་ལྟར་དུ་གསུང་སམ་ན། སིན་དང་རི་ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་དང་
དེར། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྡོང་པ་ཞེས། །གསུངས་ནས་རྒྱལ་རྣམས་ཡང་འདིར་སེམས་ཅན་
ལ། །སངས་རྒྱས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་ཅེས་ཅི་སེ་གསུང་། །ཞེས་དྡོགས་པ་བཀྡོད་ནས། དེའི་ལན་དུ་སེམས་ཞུམ་
སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་དང་། །ཡང་དག་མིན་འཛིན་ཡང་དག་ཆྡོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་
སྡོན་ལྔ་གང་དག་པ། །ཡྡོད་པ་དེ་དག་དེ་སང་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་འཁྡོར་ལྡོ་ཕི་མར་སེམས་ཅན་ལ་སིང་པྡོ་
ཡྡོད་པར་གསུངས་པའི་དགྡོས་པ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། དགྡོངས་གཞི་དང་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཀང་ཤུགས་
ལ་ཐྡོབ་པས་དང་དྡོན་གི་མདྡོར་བཀྲལ་ཏེ། འཁྡོར་ལྡོ་བར་པ་ངེས་དྡོན་གི་མདྡོར་དྡོན་གིས་བསན་པའི་ཕིར། 
གཞུང་འདིས་དེ་ལྟར་སྡོན་ཞེས་རང་སྡོང་པའི་ཞལ་འཛིན་ཀུན་མཐུན་པར་གསུང་མྡོད། ཡང་དག་པར་ན་གཞུང་
དེས་ 
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༼༨༡༽ 
ཤེར་ཕིན་གི་མདྡོར་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྡོང་དུ་བཤད་པ་ངེས་དྡོན་དུ་བཀྲལ་བར་ཅུང་ཟད་འཆད་བཀའ་བ་
ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་སེ། །ྡོན་མྡོངས་
ལས་དང་རྣམ་སྨིན་དྡོན། །སིན་ལ་སྡོགས་པ་བཞིན་དུ་བརྡོད། །ཅེས་འཁྡོར་ལྡོ་བར་པ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སིན་དང་
རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བཤད་པའི་དྡོན། ྡོན་མྡོངས་པ་སིན་དང་། ལས་རི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་སྨིན་ཕུང་པྡོ་
སྒྱུ་མ་དང་འད་བ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་ནས་དེ་སད་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཡང་དག་མཐའ་འམ་གནས་ལུགས་ཀི་དྡོན་
སིན་སྡོགས་ལྟར་བསན་པ་མིན་ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལ་སྡོན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །མཁས་པ་དག་དཔྡོད་
ཅིག དེས་ན་ཁྡོ་བྡོ་ནི་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལས། གཞན་གི་ཆྡོས་རྣམས་ཀང་ཡྡོད་ལ། །ཤེས་བྱ་ལ་ཡང་སྡོན་པ་
ཡིས། །སྒྲིབ་པ་ཟད་པར་བརྡོད་པ་གང་། །དེ་ལ་ཁྡོ་བྡོས་འཚར་དུ་རིས། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་འདི་ིད་འཕང་
བར་རིགས་ཏེ། སྡོན་པས་ཤེས་སྒྲིབ་བདེན་འཛིན་སངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡུལ་ཤེས་བྱ་བདེན་གྲུབ་ཡྡོད་
པའི་ཕིར། རགས་དངྡོས་ཁབ་པ་ 
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༼༨༢༽ 
གཞུང་དེས་བསན་པའྡོ། །ཞེས་རེ་ཤིག་སའྡོ། །དེས་ན་མཁས་རྡོམ་ཀི་སེ་བྡོ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་དང་དྡོན་
དང་ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་སེ་མ་འདེས་པར་སྡོ་སྡོར་སྡོས་ཤིག་ཅེས་བྱ་སེ། ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའི་ལེགས་ེས་ཐམས་
ཅད་དེ་གིས་སྡོ་སྡོར་ཕེད་པ་དང་མ་ཕེད་པ་ལས་གཙོ་བྡོར་བྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་
དགྡོངས་པར་འགལ་བ་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྒྱུད་
སེའི་དགྡོངས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་མཁའ་མམ་དང་རྡུལ་བྲལ་དང་སྡོང་པ་ལ་
སྡོགས་པ། ཁྡོད་དང་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་པ་དེ་དག བདེན་པར་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་ལྡོག་རྡོག་ཟླྡོག་པའི་
ཕིར་དུ། གཅིག་དང་དུ་མ་བྲལ་བའང་དེ། །ཞེས་ཀྱཻ་རྡོར་གི་རྒྱུད་ལ་གསུངས་པ་ན། གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་རགས་
ཀིས་ཁྡོད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་བྱམས་ཆྡོས་ཕི་མ་རྣམ་གསུམ་དང་། ཐྡོགས་
མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་ས་སེ་ལྔ་སྡོམ་རྣམ་པ་གིས་པྲ་ཀ་ར་ན་སེ་བརྒྱད། ཕྡོགས་གང་དང་ཆྡོས་ཀི་གགས་
པའི་ཚད་མ་མདྡོ་དང་སེ་བདུན་ལ་སྡོགས་པའི་གཞུང་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རྣམས་དབུ་མ་ཆེན་པྡོའ་ིལུགས་ཡིན་ན་
འཕགས་པའི་ཡུལ་ 
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༼༨༣༽ 
ནས་གངས་ཅན་འདིར་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐུན་མྡོང་མིན་པ་གཅིག་མ་འགྱུར་རམ་སེ་འགྱུར་བར་མ་
རིགས་པར་ཐལ། ཁྡོད་རྣམས་དབུ་མའི་གཞུང་གང་ཞིག ཁྡོད་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ལུགས་
བྡོད་དུ་འགྱུར་ན་གང་ཞིག་ཡིན་པ་སྡོས་ཤིག་སེ་འདི་ཡིན་བསན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་
ནས་དཔད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནི། བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོ་གྡོ་བྡོ་རབ་འབྱམས་པ་བདག་ནི་དཔལ་ལྡན་
དུས་འཁྡོར་གི་སྡོལ་འཛིན། མས་རྡོགས་མཐར་ཕིན་པའི་སེས་ཆེན་རྒྱུད་པ་འདི་དག་ལ་ཡིད་ནི་ཤིན་ཏུ་དད་
མྡོད་ཀི། གང་ཟག་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཡྡོད་པ་འྡོན་ཀང་དེའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་ནས་ལུང་རིགས་
ཀིས་འདི་ཙམ་ཞིག་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཆྡོས་ཅན། ཆགས་སང་རྡོངས་གསུམ་གི་ཀུན་ནས་བངས་པའི་བབ་ཅྡོལ་
མ་ཡིན་ཏེ། བསན་པའི་སིང་པྡོ་ལྟ་བ་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མཐར་འཛིན་རག་ལྟ་དགག་པའི་
ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོས་འདི་ལྟར་དཔད་པ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་མཁས་པ་དཔྡོད་ལྡན་ཟུར་
གནས་རྣམས་ཀིས་དང་པྡོར་ཟུང་ཞིག་ཅེས་བྱ་སེ། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་འགྡོ་བ་ལ་ཕན་པར་བསམ་ནས་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   81 

༼༨༤༽ 
ཡིན་མིན་གི་འགྡོ་ལྡྡོག་ལེགས་པར་དཔད་པའི་སིང་གཏམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་
བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། མདྡོར་ན་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ལ་གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། 
འཁྡོར་འདས་ཀི་ཆྡོས་རྣམས་སེམས་སུ་འདུས་ཤིང་། སེམས་དེ་ཡང་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའི་བདེན་
སྡོང་ཡིན་པས། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་སིང་པྡོ་
དིལ་ན་རང་སེམས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་གསལ་བ་མདངས་ཅིར་ཡང་མ་འགགས་པའི་སྒྲ་རྡོག་གི་བརྡོད་པ་དང་སྡོས་པ་དང་
བྲལ་བའི་ཟུང་འཇུག་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བྱ་སེ། ཁྡོད་
གཞིའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ལམ་གསུམ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ཐུན་
མྡོང་བསན། སྡོམ་གསུམ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལའང་གིས། གྲུབ་མཐའ་རྣམ་
བཞིའི་ལམ་བཞི་སྡོ་སྡོར་བཤད། མདྡོ་སྔགས་ལམ་གི་སིང་པྡོ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སང་གཞི་
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིསེང་གི་དི་མ་སང་བའི་ལམ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གསུམ་ཡྡོད་ཅིང་། ཡྡོད་པ་ལྟར་
དུ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡི། རང་རང་གི་གཞུང་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་ 
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༼༨༥༽ 
རྣམ་གཞག་སྡོ་སྡོར་བྱེད་དེ། བྱེ་མདྡོ་གིས་ཀིས་འདུལ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལྟར། གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ིད། རང་དྡོན་དང་གཞན་དྡོན་ཡིད་བྱེད་ཀི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བངས་ཏེ། དུས་ཚེ་
གསུམ་དང་བསལ་པ་བརྒྱ་དང་། བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་གྡོམས་པ་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་
གསུམ་སྡོ་སྡོར་ཐྡོབ་པར་འདྡོད། དབུ་སེམས་གིས་ཀིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་དང་བྱམས་པ་རེས་འབྲས་དང་
བཅས་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར། གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་བདག་མེད་ཕེད་དང་གིས་དང་། 
བདག་མེད་གིས་རྣམས་བསམ་པ་དང་དུས་སྔ་མ་ལྟར་གྡོམས་པ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་
གསུམ་སྡོ་སྡོར་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པའི་ཕིར། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་འདི་ལ། མདྡོ་སེ་དང་གྲུབ་མཐས་ཕེ་བ་དང་། 
ལམ་དང་འབྲས་བུས་ཕེ་བ་གིས་ལས། དང་པྡོ་ལྟར་ན། ཆྡོས་ལྔ་རང་བཞིན་གསུམ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་རྣམས་
ཁས་ལེན་མི་ལེན་ཏེ། རིམ་བཞིན་དབུ་སེམས་གིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་དང་། བྱེ་མདྡོ་གིས་ནི་ཆུང་ངུ་
པའྡོ། །ཕི་མ་ལྟར་ན། ཆེན་པྡོ་བདུན་ལྡན་གི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཏེ། རིམ་བཞིན། ཐེག་ཆེན་སླྡོབ་མི་
སླྡོབ་དང་། ན་རང་རྣམས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ཕར་ཕིན་གི་ལམ་ 
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༼༨༦༽ 
གི་འདྡོད་ཚུལ་བཤད། གསང་སྔགས་ལམ་གི་འདྡོད་ཚུལ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱེ་མདྡོ་གིས་ཀིས་ཐེག་པ་
གསུམ་ལ་ལྟ་བའི་ཁད་པར་མི་བཞེད་ཅིང་། དབུ་སེམས་གིས་ཀིས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ལྟ་བའི་ཁད་པར་དང་
ལམ་བསྒྲྡོད་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་བཞེད་མྡོད་ཀི། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་མ་གཏྡོགས་པར་ཐེག་གསུམ་ལམ་ིད་ཚང་
བར་ནི་ཐྡོབ་པ་མེད་ཅེས་དབུ་མ་བ་རྣམས་བཞེད་དེ། རྣལ་འབྱྡོར་པ་ཡང་བྡོ་ཁད་ཀིས་གྡོང་མ་གྡོང་མས་གནྡོད་
པའི་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་ིད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པྡོ་གྡོང་མས་འྡོག་མ་ལ་གནྡོད་ཅིང་། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སུས་
ཀང་གནྡོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིའི་དྡོན་ཡང་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་བསེན་པར་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་
གི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཐྡོབ་པ་མེད་ཅེས་པ་སེ། འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ཐྡོབ་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་རྡོགས་དགྡོས་ལ། དེ་རྡོགས་པ་ལ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་བདེན་མེད་
རྡོགས་དགྡོས་པ་ནི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའི་ར་བ་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐའ་འྡོག་མ་གསུམ་གི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་
ལྟ་ན་ཡང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྡོགས་དགྡོས་པར་ནི་མི་བཞེད་དེ། ན་རང་
གིས་ཀི་ཕུང་པྡོ་ལྔའམ། གཟུང་བ་ཕི་ 
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༼༨༧༽ 
དྡོན་སེང་དུ་མཐའ་དང་པྡོ་བདེན་པའི་མཐའ་ཙམ་ཁེགས་ཀང་། མཐའ་ཕི་མ་གསུམ་མ་ཁེགས་པས། མཐའ་བཞི་
སྡོས་བྲལ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རྡོགས་ཞེས་མཁས་འདིས་ཕར་ཕིན་དང་། འཇུག་པ་བཀའ་འགེལ་སྡོགས་ལས་
བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་འདི་ནི་གནས་སབས་ཡིན་ལ་མཐར་ཐུག་གི་དགྡོངས་པ་ནི་ཁྡོ་བྡོས་འཆད་པར་
སེམས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཕ་རྡོལ་ཕིན་ལས་ཁད་ཆྡོས་བཞིས་ཆེས་འཕགས་པའི་ཟབ་མྡོ་སྔགས་ཀི་སྡོར་
ཞུགས་པའི་ཚེ་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྟ་བ་སྡོས་བྲལ་རྡོགས་པའི་སེང་དུ་གཞི་སྡོ་ཐར་
བྱང་སེམས་སྔགས་ཀི་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་འབྲས་བུའི་མཆྡོག་བ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཅིང་། སྡོམ་
གསུམ་དེ་ིད་ཀང་། རང་རང་གི་ཆྡོ་གས་རིམ་བཞིན་དུ་བངས་སམ། དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་ལས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
གསུམ་ཆར་ཐྡོབ་པ་ིད་ཡིན་ཀང་རུང་གི གསུམ་ཆར་ལྡན་པའི་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་གཅིག་ལ་ལྡྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་དབང་ཆྡོག་ལས་སྡོམ་གསུམ་གཅིག་ཆར་ཐྡོབ་ཅེས་པ་ཡང་། ཆྡོ་གའི་དཀྱུས་གཅིག་
ལ་ཞག་གི་བར་མ་ཆྡོད་པར་ཐྡོབ་པ་ཙམ་ལ་མིང་བཏགས་པ་སེ། དབང་བཞི་གཅིག་ཆར་ཐྡོབ་ཅེས་དང་། སྡོམ་པ་
གཅིག་རྡོགས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་ 
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༼༨༨༽ 
ལྟ་བུ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པར་གྡོ་དགྡོས་སྡོ། །གིས་པ་སྡོམ་གསུམ་གི་ལམ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 
གནྡོད་སྡོང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་སབས། ཕན་བྱེད་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་སབས། རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་སྡོམ་
པའི་སབས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། ནྡོར་བའི་མཐའ་རྣམས་རིམ་བཞིན་དགག མ་ནྡོར་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། ཐྡོབ་བྱ་ངྡོ་བྡོའ་ིལྡོག་རྡོག་དགག ཐྡོབ་བྱེད་ཆྡོ་གའི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
བཞི། སྡོ་ཐར་ངྡོ་བྡོ་གཟུགས་སུ་འདྡོད་པ་དགག ངེས་འབྱུང་མེད་པའི་སྡོ་ཐར་འདྡོད་པ་དགག གཞན་གནྡོད་
གཞི་སྡོང་ངྡོ་བྡོ་མིན་པ་དགག དེ་ིད་བྱེ་བྲག་ངྡོ་བྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། 
པད་བཞད་པ་ལས། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དང་། གངས་རིས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་འདྡོད་པ་དང་། འཆི་བའི་
ཚེ་སྡོང་བས་ཁབ་པར་འདྡོད་པ་ནི་འདུལ་མཛོད་ཁྡོ་ན་ལ་བརེན་པའི་སེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར་རྡོ་ཞེས་པ་ལྟར་
ས་གདྡོང་པ་སྡོགས་བར་སབས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དེ་ལ་སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པའི་རྣམ་གཞག་
འདི་ལྟར་འདྡོད་དེ། ངྡོ་བྡོ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྡོད་ཅིང་། གངས་ཀང་རིས་རིས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་ངེས་པ་དང་། འཆི་
བའི་ཚེ་ན་ 
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༼༨༩༽ 
སྡོང་བས་ཁབ་པར་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ངྡོ་བྡོ་གཟུགས་སུ་ས་བ་དགག དབྱེ་བ་བརྒྱད་
དུ་ངེས་པ་དགག འཆི་ཚེ་སྡོང་བས་ཁབ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་ལྟར་ས་བའི་མཁས་རྡོམ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་
ཁྡོན་པའི་སྦལ་ཆུང་ཇི་བཞིན་དུ་རང་སྣང་ཙམ་གིས་ཚིམ་པར་ཟད་དེ། ཁྡོད་ཀི་ཐེག་ཆེན་མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མང་
མ་མཐྡོང་བར། བྱེ་ས་བའི་འདུལ་མངྡོན་མཐྡོང་ཙམ་གིས་བྱེ་སའི་གྲུབ་མཐས་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་གཞལ་
བར་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་ཀང་ཡྡོད་དེ། བྱེ་སས་སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྡོད་
པ། མདྡོ་སེ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཀག་ན། དབུ་སེམས་ཀི་གཞུང་བཟང་དང་ཟབ་མྡོའ་ིརྒྱུད་སེར་
བཀག་པ་སྨྡོས་ཅི་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན། རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་པ་ལས། རྡོའ་ིརིགས་ཀི་
བྱེ་བྲག་འགའ། །གཞུ་བས་ལྕགས་དང་ཟངས་དངུལ་འབྱུང་། །གསེར་འགྱུར་རི་ཡི་དངྡོས་པྡོ་ཡིས། །ཀུན་ཀང་
གསེར་དུ་སྒྱུར་བར་བྱེད། །དེ་བཞིན་སེམས་ཀི་བྱེ་བྲག་གིས། །རིགས་ཅན་གསུམ་གི་བསླབ་པ་ཡང་། །དཀིལ་
འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་འདིར་ཞུགས་ན། །རིག་འཛིན་སྡོམ་ 
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༼༩༠༽ 
པ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ལུང་གིས་དངྡོས་སུ་གནྡོད་པ་སེ། བེམ་པྡོ་ཤེས་པར་གནས་འགྱུར་བ་ནི། 
རྒྱང་འཕེན་པ་ཡི་ལུགས་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོ་ཐར་སྡོམ་
པ་ལ་རིས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་ངེས་ན་ནི། ེ་བ་འཁྡོར་གི་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས་བཤད་པའི་བྱང་སེམས་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་
ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རིས་བརྒྱད་པྡོ་གང་དུ་འདྡོད་པ་སྡོས་ཤིག་ཅེས་བྱ་སེ། ཁྡོད་སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འདིར་ེ་བ་འཁྡོར་གིས་ཞུས་པ་དང་། ཞེས་སྡོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག ཚིག་དག་པྡོ་མི་སྣང་བས་དེ་ཙམ་ལས་ས་
བར་མ་སྡོབས་སྡོ། །གཞན་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་ནི་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ཞིང་། བྱང་སྡོམ་དེ་ིད་
ཀང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་སྡོང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡི་དྡོན་
ཚང་བས་ན་སྔགས་སྡོམ་དང་བྱང་སྡོམ་གིས་པྡོ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། སྡོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་གང་དུ་འདུས་ས་དགྡོས་
ཏེ། སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །སྡོམ་པ་གྡོང་མ་གིས་ཕལ་ཆེར་རིས་བརྒྱད་དུ་མ་འདུས་སྡོད་འྡོན་ཀང་། 
རྒྱུད་རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། ཁིམ་པའི་སྡོམ་ལ་ལེགས་གནས་ཏེ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་ 
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༼༩༡༽ 
སྔགས་བ་མེད་ཀི་ས་གྡོན་དང་འཇུག་པའི་གནས་སབས་སུ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་སབས་འགྡོ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོ་
ཐར་སྡོམ་པ་རྣམས། དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པར་བ་མ་ངྡོར་པ་ཡབ་སས་རྣམས་བཞེད་ཅིང་བཞེད་པ་ལྟར་འདི་ལ་
འཐད་པ་མང་དུ་ཡྡོད་ཀང་། རེ་ཤིག་བཏང་སྡོམས་སུ་གཞག་སེ། གཞུང་གི་ཚིག་མང་དུ་དྡོགས་པས་སྡོ། །འདི་
ལ་དྡོགས་པ་ནི། འྡོ་ན་བ་མེད་ཀི་ས་གྡོན་གི་ཚེ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་བདག་སབས་མཆི། །ཞེས་སྡོགས་
རྒྱུན་བཤགས་ཀི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་སབས་འགྡོ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོར་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཡྡོངས་རྡོགས་དགེ་
བསེན་གི་སྡོམ་པར་ཐལ། ཁྡོད་རིས་བརྒྱད་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་འདིར་
ཁས་བངས་ཤིང་། ཁབ་པ་སྤྱི་དྡོན་དུ་ཁས་བངས། འདྡོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། སབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྡོ། །མཁས་པས་དཔྡོད་ཅིག གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པ་ཡི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་
སབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་དང་། ེ་བ་འཁྡོར་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས་བཤད་པའི་སྡོ་སྡོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་
པ་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཤི་འཕྡོས་པའི་ཚེ་ན་ཇི་ལྟར་སྡོང་སེ་མི་སྡོང་པར་ཐལ། ཁྡོད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བངས་ 
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༼༩༢༽ 
པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ངེས་འབྱུང་མེད་པའི་སྡོ་ཐར་དགག་པ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། པད་བཞད་པ་ལས། 
སྡོ་ཐར་ལ་འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན། ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། སྡོ་ཐར་གི་ངྡོ་བྡོ་
གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་སྡོང་བ་འཕགས་ཡུལ་གི་གཞུང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་མེད་ཅེས་པ་ནི། དེང་སང་དི་
བའི་ཟྡོལ་གིས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་འགྡོག་པ་ལ་བརྡོན་པ་དེ་ིད་དྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། པཎ་ཤཱཀ་པ་སྡོགས་
མཁས་པ་ལ་ལ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་ལ་འཇིག་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་འདྡོད་
དེ། དེ་ཡང་དེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པས་དེ་གསུམ་ཆར་ནི་སྡོ་སྡོ་ཐར་པར་ཁད་པར་
མེད་ཀང་། རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་སྡོ་ནས་ནི་གསུམ་པྡོ་སྡོ་སྡོར་དབྱེ་བའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འདི་ཡང་། ཀུན་སླྡོང་
གིས་པྡོ་སྔ་ཕིའི་ཚིག་མ་དག་པ་འདུག་པས། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི། །བསམ་པས་ཟིན་པས་གསུམ་
ཆར་ནི། །ཞེས་སྡོགས་གྡོ་བསྒྱུར་ནས་འདྡོན་དགྡོས་སྡོ། །དེ་དགག་པ་ནི། འྡོ་ན་ཕི་རྡོལ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། 
སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་མཚན་ིད་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི 
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༼༩༣༽ 
ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཁྡོད་ལ་སྡོང་སེ། འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་སྡོ་ཐར་
མཚན་ིད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ར་བར་འདྡོད་ན་དེ་ལྟར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་རྡོལ་པ་དག་གི་
ལུགས་ལ། ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཡྡོད་ཀང་། ཐྡོབ་བྱ་སིད་པ་ལ་བརེན་པ་སེ་དམིགས་པའི་
ཕིར། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་མཛོད་ཀི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་རང་
འགེལ་ལས། ཅི་ཕི་རྡོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན་ཡྡོད་
མྡོད་ཀི། དེ་ནི་སིད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར། གཏན་དུ་སིག་པ་ལས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་གསལ་
བར་བཤད་པའི་ཕིར། ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་། ཕི་རྡོལ་པའི་ལུགས་ཀི་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ། 
སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི། ཕི་རྡོལ་པ་རང་ལུགས་ཀི་ཐར་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ན་གདུགས་རྐན་པ་ལྟ་བུ་
དང་། ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་སྡོགས་ཐྡོབ་བྱར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞིག དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་ཡུལ་
ཐྡོབ་བྱ་དེ་དག་ནི་སིད་པ་འཁྡོར་བ་ཁྡོ་ན་ཡིན་གི་ཐར་པ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་
ཡིན་ན།  
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༼༩༤༽ 
ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་དགྡོས། དེས་ཟིན་པ་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཐར་པ་མཚན་ིད་པ་ལ་བརེན་དགྡོས་
པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་འདིའི་དངྡོས་བསན། ཕི་རྡོལ་པའི་ལུགས་ལ་སྡོ་ཐར་མཚན་ིད་པ་མེད་པར་བསན་
ཕིར། ཕི་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྡོ་ཐར་མཚན་ིད་པ་མེད་པར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་ཁྡོ་བྡོས་སའྡོ། །གལ་ཏེ་
ཕྡོགས་སྔ་མ་ན་རེ། སྤྱིར་འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པའི་སྡོར་སྡོམ་ཡྡོད་པར་ཁས་
བངས་ཀིས། འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་མ་བཅས་པས་
སྡོན་སྔ་མ་དེ་མེད་དྡོ་ཟེར་བ་ལས་འྡོས་མེད་པས་དེ་ལྟར་ཟེར་ན། ཁྡོད་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པར་འདྡོད་པའི་འཇིགས་
སྡོབ་དང་ནི་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་གིས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་སྡོར་སྡོམ་མིན་ཏེ། ཁྡོད་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་
ཕི་མའི་མཐྡོ་རིས་ཙམ་ལ་དམིགས་པས་སིད་པ་འཁྡོར་བ་ལ་ཐྡོབ་བྱར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 
ཁབ་སེ། སིད་པ་འཁྡོར་བ་ལ་བརེན་པ་སེ་ཐྡོབ་བྱར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་
མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅེས་པའི་སྡོ་ནས། ཁྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་ལ་སྡོན་ཡང་མཛོད་འགེལ་གི་ལུང་དེས་གསལ་བར་
བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་མ་ན་རེ། སྡོན་ 
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༼༩༥༽ 
མེད་དེ། ཕི་རྡོལ་པའི་ལུགས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། རྒྱུ་དུས་དང་དེ་དུས་གང་དུའང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་མ་
ཟིན་ལ། འདིར་འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་སྡོར་སྡོམ་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་གི་སྡོ་ནས་མིང་བརགས་
པ་ཡིན་གི། དེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ངེས་འབྱུང་གི་ཟིན་པས་སྡོར་སྡོམ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་
དཀར་ནག་འདེས་མའི་ལས་བཞིན་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ལ་མཁས་པ་འདིས་ནི། རྒྱུ་དུས་མངྡོན་
མཐྡོའ་ིབསམ་པ་དང་དེ་དུས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཆྡོས་ཅན། མངྡོན་མཐྡོའ་ིདགེ་བ་
མིན་ཏེ། ངེས་ལེགས་ཀི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྒྱུ་དུས་མི་དགེ་བ་དང་དེ་དུས་དགེ་བས་ཀུན་ནས་
བངས་པའི་ལས་དེ། འདེས་མའི་ལས་ཡིན་ཀང་། དེ་དག་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་གི་མི་དགེ་བའི་ལས་མིན་པ་
བཞིན་ནྡོ། །ར་བའི་རགས་ངེས་འབྱུང་གི་སྡོམ་པར་ཁས་བངས་པས་གྲུབ། བསལ་བ་ལ་འདྡོད་མི་ནུས་པ་ནི། 
ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ཁས་བངས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་སྡོན་འཕེན་པ་ནི་གནད་ཀི་དྡོན་དུ་
གཟུང་དགྡོས་སྡོ། །མདྡོར་ན། ན 
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༼༩༦༽ 
ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་བའི་འདུལ་བའི་ལུགས་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དྡོན་གཅིག་པ་
ཡིན་ཏེ། འཇིགས་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། སྡོར་སྡོམ་མིན་པར་བཤད་པ་དེས་ནའི་ཕིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་ངེས་འབྱུང་གིས་ཟིན་པའི་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་མི་བཞེད་དམ་ཞེ་ན། མི་བཞེད་དེ། 
བར་མ་རབ་བྱུང་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཐ་སད་དྡོན་མཐུན་གཞག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། དེ་
ལྟར་ཆྡོ་ག་ལ་བརེན་པའི་འཇིག་སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་གིས་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་སྡོར་སྡོམ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། ཁྡོད་འབྡོགས་པའི་ཆྡོ་གའི་སབས་འགྡོའ་ིདུས་ཀི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་
ཟིན་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྡོད་འབྡོགས་པའི་ཚེ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་འགྡོ་ངེས་པར་བྱེད་
དགྡོས་ཤིང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་སྡོང་བའི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ངེས་པར་སེས་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་བརན་པྡོ་མེད་པར་སུ་ཡང་དཀྡོན་མཆྡོག་
གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་དྡོ། །ཅེས་སྡོགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ་སམ་ན། ཁྡོད་
ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་ 
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༼༩༧༽ 
གཙོ་བྡོ་འདི་ིད་ཡིན་མྡོད། ཁྡོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཏེ། སབས་འགྡོ་ིད་ལ་འཇིགས་
སྡོབ་དང་ལེགས་སྨྡོན་གི་སབས་འགྡོ་ཡང་ཡྡོད་པའི་ཕིར་ན་སབས་འགྡོས་ཟིན་པ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་
ཟིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལ་འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་ངེས་འབྱུང་གསུམ་དུ་
འདྡོད་པ་འདི་ལ། ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་ཆར་ལྟར་བབས་ན་ཡང་། འདིར་ནི་རེ་ཤིག་མི་སྡོའ ྡོ་ཞེས་བྱ་སེ། 
མཁས་པ་དཔྡོད་ལྡན་ཀུན་གིས་ནྡོར་བར་གྡོ་བའི་ཕིར་ན་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ལུང་
རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་ཆར་ལྟར་ཇི་ལྟར་འབབ་སམ་ན། ལུང་ནི་འདུལ་ལུང་ལས། ཀུན་དགའ་བྡོའ་ིཚ་བྡོ་གིས་
ལྟྡོ་ཕིར་དུ་རབ་བྱུང་བྱས་པ་དང་། འཆར་ཀ་དང་མཛེས་དགའ་སྡོགས་དགེ་སླྡོང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་། ངེས་འབྱུང་
གི་བསམ་པ་མ་སེས་པར་བཤད་པ་དང་། མཛོད་འགེལ་ལས། མདྡོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཙམ་ལ། 
འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པའི་བཞིར་ཕེ་བ་ 
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༼༩༨༽ 
ལྟར། མངྡོན་རྡོགས་ལྡོན་ཤིང་དུ་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡང་གང་ཟག་བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་
བཞིར་འགྱུར་ཏེ་ཚེ་འདིའི་འཚེ་བ་དང་རྒྱལ་པྡོའ་ིའཇིགས་པ་དང་ཕི་མའི་ངན་སྡོང་གི་འཇིགས་པའི་སྡོ་ནས་ཚུལ་
ཁིམས་བསྲུང་བ་རྣམས་ནི་འཇིགས་སྡོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བྱའྡོ། །ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་ཕི་མའི་མཐྡོ་རིས་ཀི་
བདེ་བ་དྡོན་དུ་གེར་བའི་སྡོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ནི་ལེགས་སྨྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བྱའྡོ། །འཁྡོར་བའི་
རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་བར་དྡོན་དུ་གེར་བའི་སྡོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་གསུམ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་
ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་ཀང་བྱ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་ཀང་བྱ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཞེས་ཀང་
བྱའྡོ། །བདེན་པ་མཐྡོང་བ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས། ཚུལ་ཁིམས་དེ་
བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་ཟིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་
སྡོར་གི་སྡོམ་པར་བཤད་པའི་གནད་ཀི། འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་གིས་སྡོར་སྡོམ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་
རྡོགས་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 
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༼༩༩༽ 
རིགས་པའི་གནད་ནི་ཁྡོ་བྡོས་གྡོང་དུ་བསན་ཟིན་པ་དེ་ིད་དེ། མངྡོན་མཐྡོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་དགེ་བ་གཞི་
མཐུན་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་བསྡོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བའི་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་སྔྡོན་གི་མཁས་པ་བུ་སྡོན་དང་། དཔལ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་སྡོགས་སྔ་མ་དེ་ིད་བཞེད་ལ། 
དཔལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པའི་གསུང་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་ལུགས་དེ་ཁྡོ་ན་བཤད་ཅིང་། གསུང་གི་ཆ་
འགའ་ཞིག་ལས། སྤྱིར་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ། འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་
ལག་གི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་བཤད་པའི། སྔ་མ་གིས་ནི་བར་མའི་དགེ་བ་ཙམ་ཡིན་གི། སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་
གཏན་ནས་མ་ཡིན་ལ། རེ་མཚན་དེས་ན། བསེན་གནས་སྡོམ་པ་སྡོགས་བརྒྱད་ལ་ངེས་འབྱུང་གིས་ཟིན་པ་ཁྡོ་
ནས་ཁབ་ཅེས་སྡོགས་བཤད། རང་གི་བྡོ་གཟུ་བྡོས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཡང་ཕྡོགས་སྔ་ཕི་གིས་ཆར་ལ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀི་འཕེན་ཚུལ་འད་མིན་ཅུང་ཞིག་ཡྡོད་པར་སེམས་ཏེ། དེ་ཡང་རེ་མུས་པ་རབ་འབྱམས་པས། ཕྡོགས་སྔ་
མ་ལ་སྡོན་འཕེན་པ་ན། ཕི་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། སྡོ་ཐར་སྡོམ་ 
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༼༡༠༠༽ 
པ་ཡིན་པར་ཐལ། སབས་འགྡོ་རྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དངྡོས། 
རགས་མདྡོ་ར་ར་འགེལ་གིས་གྲུབ། འདྡོད་ན། མཛོད་རང་འགེལ་ལས། ཅི་ཕི་རྡོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ཞེས་
སྡོགས་དང་འགལ། ཡང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་འགྡོ་རྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པའི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་སྡོམ་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་རེན་ནམ་སབས་
གནས་སུ་ཁས་བངས་པའི་སྡོམ་པ་གང་ཞིག ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག་མྱང་འདས་ལ་སབས་གནས་སམ་རེན་དུ་ཁས་
བངས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་
ཞེས་བཤད་པའི་ཐལ་གྱུར་སྔ་མའི་ཁབ་པ་ཕྡོགས་སྔ་མས་ཁས་བངས་སུ་ཆུག རགས་ལ་དཔད་པ་ཅུང་ཞིག་
འདུག་ཀང་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་ནས། བསལ་བ་ལ་མཛོད་ཀི་ལུང་འགལ་བསན་པར་གནང་ཡང་། མཛོད་ཀི་
ལུང་གི་དངྡོས་བསན་གི་དྡོན་ནི། ཕི་རྡོལ་པའི་ལུགས་ལ་སྡོར་སྡོམ་མེད་པའི་དྡོན་ཡིན་ཏེ། སིད་པ་ལ་བརེན་པའི་
ཕིར། ཞེས་པའི་སིད་པ་ངྡོས་འཛིན་པ་ན། འགེལ་བཤད་ལས། ཕི་རྡོལ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཐར་པར་འདྡོད་པའི་
ནམ་མཁའ་ན་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟར་ 
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༼༡༠༡༽ 
ཡྡོད་ཅེས་པའི་ཐར་པ་སྡོགས་ལ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཐལ་འགྱུར་གིས་པའི་རགས་གིས་ལ་ཞིབ་ཆ་ཅུང་
ཞིག་དགྡོས་པར་གསལ་ཏེ། འདུལ་མཛོད་རང་རྐང་ལ་སྡོམ་པ་འབྡོགས་ཆྡོག་ལ་སབས་འགྡོ་རྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་
པའི་དགྡོས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མྱང་འདས་ཀི་ལམ་སྡོན་པ་པྡོ་དང་། ཆྡོས་ཐྡོབ་བྱའི་མྱང་འདས་དངྡོས་དང་། 
དགེ་འདུན་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྡོགས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་མྱང་འདས་ལ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀི་
བསམ་པ་དགྡོས་ཀི་གཞན་གིས་ལ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀི་བསམ་པ་མི་དགྡོས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། རང་
ལུགས་ལ་ཡང་། མདྡོ་ར་དངྡོས་བསན་ལ། སབས་འགྡོ་རྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བསྒྲུབ་
པའི་གྡོ་དྡོན་རེད་དཀའ་བའི་ཕིར། དེས་ན་སྤྱིར་སབས་འགྡོ་ལ་ལེགས་སྨྡོན་སྡོགས་གསུམ་དུ་ཡྡོད་མྡོད། སྡོམ་
པ་འབྡོགས་ཆྡོག་ཏུ་སར་བའི་སབས་འགྡོ་ནི་ངེས་ལེགས་ཁྡོ་ནར་བྱེད་དགྡོས་ཏེ། དེའི་ཚེ་འབྡོགས་པ་པྡོས་
སངས་རྒྱས་ལམ་གི་སྡོན་པ་དང་། འཁྡོར་བ་སངས་པའི་མྱང་འདས་ཐྡོབ་བྱ་དང་། དགེ་འདུན་ལམ་གི་གྡོགས་སུ་
བར་སད་དགྡོས་ཤིང་། འབྡོགས་ཡུལ་གིས་དེ་ལྟར་ངག་ཏུ་ཁས་བངས་ཤིང་དྡོན་དེ་ལྟར་བསམ་པ་ནི་དེར་སབས་
ཀི་སབས་འགྡོའ་ིདྡོན་ཡིན་པའི་ཕིར།  
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༼༡༠༢༽ 
གནད་དེས་ན། མཛོད་འགེལ་ལས་ཅི་སབས་སུ་འགྡོ་བ་མེད་པར་སྡོམ་པ་ནྡོས་པ་ཁྡོ་ནས་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་
རམ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ་མི་ཤེས་པ་ནི་མ་གཏྡོགས་སྡོ། །ཞེས་སྤྱིར་བཏང་ལ་བསེན་གནས་དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་
གསུམ་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ལ་སབས་འགྡོའ་ིཚིག་དྡོན་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་ན་སྡོམ་པ་དེ་དག་གཏན་ནས་མི་ཆགས་
པར་བཤད་ནས་དམིགས་བསལ་ལ་སབས་འགྡོའ་ིཚིག་མ་ཤེས་པའམ་བརེད་ཀང་། དྡོན་ཤེས་ན་སྡོམ་པ་
འཆགས་པར་བཤད་པའི་གནད་ཀང་དེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་ལ་སབས་
འགྡོ་རྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་སམ་ན། བསེན་རྡོགས་ཞེས་པའི་རྡོགས་པ་
དེ་མྱང་འདས་ཡིན་པས། བསེན་པར་རྡོགས་པར་གསྡོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་
འགྲུབ་བྡོ་ཞེས་མཁས་པ་དག་འཆད་དྡོ། །དྡོན་དེས་ན་རེ་མུས་རབ་འབྱམས་པས་བསེན་རྡོགས་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་
སྡོ་ཐར་གིས་ཁབ་ཅིང་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ལ་མ་ཁབ་ཅེས་གིས་པྡོ་ལ་ཁད་པར་ཕེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་བ་
དཔད་དགྡོས་ཏེ། བསེན་རྡོགས་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་སྡོ་ཐར་གིས་ཁབ་པའི་དྡོན་སྔ་མ་དེ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ན་
གིས་པྡོ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། ད་ཆྡོག་ལས་དགེ་སླྡོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ 
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༼༡༠༣༽ 
ཚེ་གསྡོལ་བ་མངྡོན་གྱུར་མ་ཚང་ན་སྡོམ་པ་དེ་མི་ཆགས་ཤིང་། དེ་ཚང་བ་ལ། བདག་བསེན་རྡོགས་མཛད་དུ་
གསྡོལ་ཞེས་པའི་གསྡོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསྡོལ་བཞིའི་ཆྡོ་ག་ལ་ཡང་། དགེ་སླྡོང་དུ་
སྒྲུབ་པ་དང་བསེན་རྡོགས་སུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་ཚིག་མི་འད་བ་སྡོ་སྡོར་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། ཡང་མཁས་
པ་དེས་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་སྡོམ་པ་དྡོན་གཅིག་ལྟ་བུར་བཤད་
པ་ཡང་དཔད་དགྡོས་ཏེ། ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཙམ་ནི་ཕི་རྡོལ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡྡོད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །ཕྡོགས་སྔ་མས་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ངེས་འབྱུང་གིས་མ་ཟིན་ཡང་དེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་དེས་ཟིན་ཞེས་
པ་ཡང་ཞིབ་ཆ་བྱེད་དགྡོས་ཏེ། བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་འཇིགས་སྡོབ་སྡོགས་ཡིན་ཀང་དངྡོས་ཀི་རྒྱུ་
དུས་ 
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༼༡༠༤༽ 
ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་མེད་ན་སྡོར་སྡོམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདུལ་
མཛོད་རང་རྐང་མ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པས་ཁབ་ལ་ཐེག་ཆེན་སབས་སུ་
དེ་བརྒྱད་ལ་འཇིགས་སྡོབ་ལེགས་སྨྡོན་ངེས་འབྱུང་གི་སྡོམ་པ་གསུམ་དུ་འབྱེད་པ་འདི་གཞུང་གི་བབས་དང་
ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་འདིའི་དགྡོངས་པ་བ་ན་མེད་པའྡོ་ཞེས་སབས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་ནས་སར་རྡོ། །གསུམ་པ་སྡོམ་
པའི་ངྡོ་བྡོ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་སྡོགས་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་
ངྡོ་བྡོ་གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་སྡོང་བར་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་གཞུང་འགེལ་ལས་
བཤད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒྲྡོག་པ་ཐྡོས་སྡོ། །དེ་དགག་པ་ནི། དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་
མེད་ཅེས་པ་ནི། རང་ིད་ཀིས་མ་གཟིགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་སེ། དཔལ་ལྡན་ཁ་ཆེ་བྡོ་བརན་གིས། ཕུང་
པྡོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་ཀི་འབྲེལ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཅེས་བྱ་བ་ལས། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། དཔལ་
ས་ས་པ་གྡོང་མ་སྡོགས་བྡོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ནས་སྤྱི་བྡོའ་ིཐྡོད་བཞིན་དུ་འཁུར་བར་
མཛད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ཇི་ལྟར་བཤད་ན། དེ་ིད་ལས། དེ་ལ་སྡོ་སྡོ་ཐར་བའི་སྡོམ་པ་ནི་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་
གཞི་དང་བཅས་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡྡོག་པའྡོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི་ལུས་དང་སྡོག་གི་
བསྡུས་པའི་དངྡོས་པྡོ་ལ་མི་ལྟ་བར་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྡོགས་
པར་ཞུགས་པའྡོ། ། 
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༼༡༠༥༽ 
སྡོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་བྱེད་པར་ཞུགས་པའྡོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་
སྡོ།།  །།བཞི་པ་དེ་ིད་བྱེ་བྲག་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་མ་ནི། པདྡོ་
བཞད་པ་ལས། གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་སྡོང་བ་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ཁྡོ་ནའི་ངྡོ་བྡོ་ཡིན་གིས་སྡོ་ཐར་སྤྱིའི་ངྡོ་བྡོ་
མིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་བསྡོད་ནམས་སྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། ཀུན་མཁེན་ནམ་བསྡོད་སྡོགས་ལ་ལ་ན་རེ། 
གཞན་གནྡོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སྡོང་བའི་ངེས་འབྱུང་གི་སྡོམ་པ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་སྤྱིའི་ངྡོ་བྡོ་མིན་ཏེ། བྱེ་བྲག་དགེ་
སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ཡི་ངྡོ་བྡོ་ཡིན་གི་སྤྱི་ལ་སར་ན་མ་ཁབ་པའི་སྡོན་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་སའྡོ། །དེ་དགག་པ་ལ། དེ་ལྟ་བུ་
སྡོར་སྡོམ་སྤྱིའི་ངྡོ་བྡོར་འཆད་པའི་ངེད་ཀི་ལུགས་འདི་ཆྡོས་ཅན། རང་བཟྡོ་ཁྡོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཆེ་བྡོ་བརན་དང་། 
ས་སའི་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་དང་དཔང་ལྡོ་འཆིམས་སྡོན་ནམ་མཁའ་གགས་བུ་སྡོན་ཁ་ཆེ་ལ་སྡོགས་ཀིས་མགིན་
གཅིག་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ཁྡོ་ནའི་ངྡོ་བྡོར་འཆད་པ་ཁེད་ཀི་
ལུགས་འདི་ཆྡོས་ཅན། རང་བཟྡོ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཁེད་ིད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱ་བྡོད་ཀི་ 
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༼༡༠༦༽ 
མཁས་པ་སུ་ཞིག་གི་བཤད་པ་ཡྡོད་ན་ཁུངས་སྡོན་ཅིག་ཅེས་བྱ་སེ་བསན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ིད་ལ་
དགྡོས་པའི་གནད་ནི། དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་བརྒྱད་ནས་བཤད་པའི་མདྡོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་གི་མདྡོ་སེ་
པ་ནས་གཟུང་སེ། ཐེག་ཆེན་མན་གི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཆར་ལ། སྡོར་སྡོམ་མཐའ་དག་གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་
སྡོང་བ་ཁྡོ་ནར་འཆད་དགྡོས་ཏེ། དེ་སབས་ཀི་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་ནི། ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་དང་། དེའི་གཞི་
ནི་ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་ལ་འཇྡོག་པས། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྡོང་མི་ནུས་ན། སྡོར་སྡོམ་ཀི་དྡོན་མ་ཚང་བ་ནི་
ཐེགཾ་ཆེནཾ་གྲུབ་མཐའི་གནད་ཡིན་པའི་ཕིར། དྡོན་དེས་ན་ཇྡོ་བྡོ་བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་གགས་པའི་འབྲྡོམ་སྡོན་
གི་ཐུགས་སས་པུ་ཏྡོ་བ་རིན་གསལ་གི་གསུང་རྒྱུན། དྡོལ་པ་དམར་ཞུར་པས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀྡོད་པའི་བེའུ་
བུམ་སྔྡོན་པྡོ་ལས། མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་ཐེག་པ་ཀུན་ལམ། །འཁྡོར་བར་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་འདྡོད་པས། །ལས་འབྲས་
ཡིད་ཆེས་མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་། །སྔྡོན་མཐྡོའ་ིཐེག་པ་སེས་བུ་ཐ་མ། །བཅུ་པྡོ་དེ་ིད་བདེན་བཞིས་སངས་ན། །ན་
ཐྡོས་ལམ་ཡིན་རེན་འབྲེལ་ཀིས་ 
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༼༡༠༧༽ 
སངས། །རང་རྒྱལ་ལམ་སེ་སེས་བུ་འབྲིང་ཡིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གིས་ཀི་སངས་ན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་སེ་
སེས་བུ་མཆྡོག་ཡིན། །མི་དགེ་བཅུ་པྡོ་སྡོང་ལ་ཁད་མེད། །དེ་མ་སངས་པར་གང་ཡང་མི་ཐྡོབ། །ཅེས་གཞི་མི་
དགེ་བཅུ་སྡོང་གཞིར་གཞག་ལ་ལྟ་བ་འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སེས་བུ་ཆུང་ངུ་། ལྟ་བ་
བདེན་བཞི་རྡོགས་པ་དང་རེན་འབྲེལ་རྡོགས་པ་ལ་སེས་བུ་འབྲིང་། ལྟ་བ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དང་ལྡན་པ་ལ་
སེས་བུ་ཆེན་པྡོར་འཇྡོག་པར་བཤད་པས། མངྡོན་མཐྡོའ་ིཐེག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་དགྡོས་པར་
བཤད་ན། ངེས་ལེགས་ཐར་པ་ཐྡོབ་པའི་ཐབས་ལ་མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་དགྡོས་པ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་པའི་ཕིར། 
གནད་དེ་ིད་ཀིས། རེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེས་ལྡོན་ཤིང་ལས་ཐྡོག་མར་ཚེ་འདིའི་སྤྱྡོད་ཡུལ་མི་རག་པར་བསན་པས་
སྡོ་བ་བསེད་ནས་ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་དྡོར་ཏེ། ལྷ་མི་ཙམ་འདྡོད་པའི་བྡོ་སེས་པ་དང་གསྡོ་སྡོང་སིན་པར་
བྱའྡོ། །ཞེས་སེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གི་ཐྡོག་མར་གསྡོ་སྡོང་གི་སྡོམ་པ་སིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དྡོན་འདི་
ིད་བསེན་གནས་ཀི་སྡོམ་པ་སྡོགས་ལ་ངེས་འབྱུང་གིས་ 
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༼༡༠༨༽ 
ཟིན་པས་མ་ཁབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་ཤེས་དགྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ར་བ་བཞི་ཙམ་སང་བའི་བསེན་
གནས་དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་གི་སྡོམ་པ་སྡོགས་མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་དྡོ་སམ་ན། ར་བཞི་
སྡོང་བའི་གནད་ཤེས་ན་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཆར་སྡོང་བ་ལུང་རིགས་ཀིས་གྲུབ་སེ། དགེ་བསེན་སྡོམ་བརྒྱད་ལས། 
རྫུན་གི་ཚིག་ལས་ཟླྡོག་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་སྡོན་ནི་གཞན་ལས་ཀང་། །ཟླྡོག་པར་བྱ་སེ་ཟླྡོག་བཤད་པ། །དེ་ཡང་
ཤིན་ཏུ་དམན་ཕིར་རྡོ། །གང་ཕིར་ལུས་ངག་མི་དགེ་ལས། །ཟླྡོག་པས་ཡིད་ཀི་དགེ་བ་ཡང་། །དེ་ཕིར་བརྣབ་
སེམས་གནྡོད་པའི་སེམས། །ལ་ལས་ལྡོག་རྣམས་འགྲུབ་པ་ཡིན། །ཡན་ལག་ལྔ་ཡི་སྡོམ་བཤད་ིད། །གཞུག་པ་
རུ་ནི་འདྡོད་པས་སྡོ། །ཞེས་རྫུན་ཚིག་སང་པས། ཕ་མ་ངག་ཀལ་ཚིག་རྩུབ་གསུམ་སྡོང་། སྡོག་གཅྡོད་སངས་
པས་གནྡོད་སེམས། འདྡོད་ཆགས་སངས་པས་བརྣབ་སེམས། སྡོམ་པ་བངས་པས་ལྡོག་ལྟ་ཤུགས་ལ་སྡོང་ནུས་
སྡོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ིད། རེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེས་ལྡོན་ཤིང་དང་ཆྡོས་ཀི་རེས་ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་དུ་བཤད་
པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་། མདྡོ་ལས་དགེ་བསེན་སྡོན་པ་གཞན་ལ་མི་བསེན་པ་ཆྡོས་ 
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༼༡༠༩༽ 
དགེ་བཅུ་སྤྱྡོད་པ་ཞེས་དང་། རྒྱུད་ལས། དེར་རེས་བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་སིན། །ཞེས་པའི་གནད་བསྡུས་ན་
སྡོར་སྡོམ་ཐམས་ཅད་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྡོང་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལ་དྡོགས་པ་འདི་སང་དགྡོས་ཏེ། འྡོ་ན་སྣ་
གཅིག་སྤྱྡོད་པ་ནས་ཕལ་ཆེར་སྤྱྡོད་པའི་བར་གི་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། མི་དགེ་བཅུ་སྡོང་ཡིན་པར་
ཐལ། སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་ིན་གཅིག་གི །སྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བངས་པ་
ལ། །ཞེས་པའི་དངྡོས་བསན་གི་སྡོག་གཅྡོད་ཙམ་སངས་པའི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་
དག་སབས་འདིར་སྡོམ་པ་བརགས་པ་བར་འཆད་དགྡོས་ཏེ། ལྡོན་ཤིང་ལས། སབས་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། སྣ་
གཅིག་སྤྱྡོད་པ་དང་། སྣ་འགའ་སྤྱྡོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་སྤྱྡོད་པ་བཞི་ངྡོས་བཟུང་ནས། དེ་བཞི་ནི་ཡང་དག་པ་
མིན་ནྡོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། དགེ་བསེན་སྡོམ་བརྒྱད་ཀི་འབྲེལ་པ་ལས་ཀང་། ཐམས་ཅད་ལས་ཟླྡོག་པར་ནུས་
པ་མེད་ན་ཡང་རེ་རེ་ལ་ཡང་ངེས་པ་སྔྡོན་དུ་སྡོང་ནས་ལྡོག་ནས་འབྲས་བུ་ཆེན་པྡོ་ིད་དྡོ་ཞེས། སྣ་གཅིག་སྤྱྡོད་
པ་སྡོགས་ལེགས་སྤྱད་ཀི་དགེ་བ་ཙམ་དུ་བཤད་ཀི་སྡོམ་པར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསབས་
སྡོགས་སུ་དེ་ལྟ་ 
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༼༡༡༠༽ 
མྡོད་ཀང་། ཁ་ཆེ་བྱེ་ས་བ་གཞིར་བཞག་ན་སྡོར་སྡོམ་ཐམས་ཅད་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྡོང་དུ་མི་རིགས་སམ་སམ་སེ། 
དགེ་ཚུལ་མན་ཆད་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་ངག་གི་མི་དགེ་བ་ཕ་མ་སྡོགས་སྡོང་མི་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕ་མ་སྡོགས་དགེ་
ཚུལ་ལ་ལྟྡོས་པའི་བངས་འདས་དང་ཕྡོགས་མཐུན་གི་ེས་པ་གང་དུའང་འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་སྡོགས་ཚད་
ལྡན་ལས་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ནི་སླར་ཡང་དཔད་བྱའི་གནས་སྡོ། །གིས་པ་ཆྡོ་ག་ལ་ལྡོག་རྡོག་དགག་
པ་ལ་གིས། སྒྲུབ་བྱེད་ཚོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག བསྒྲུབ་བྱའི་གངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། 
ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། སེས་ཚོགས་ཁྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་རྡོགས་བྱེད་པ་ནི། དགེ་ལྡན་
པའི་འདུལ་བ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་བྱས་པར་གགས་ནས་རིགས་པའི་འུར་རྡོ་འཕངས་པས་དེ་དག་གིས་མ་
བྱས་སྡོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་བསྡོད་ནམས་ཀི་མཁན་པྡོ་དང་ཤངས་ཀི་ཕུའི་བ་མ་ཞིག་གིས་ལས་སླྡོབ་
བྱས་ནས་ཆུ་དབར་རང་བྱྡོན་གི་དབྡོན་མྡོ་བསེན་རྡོགས་བྱས་པ་ལ་ཕྡོག་སྡོང་བར་སྣང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་ལྟར། ཀུན་
མཁེན་ནམ་བསྡོད་སྡོགས་འགའ་ཞིག སེས་པའི་མཁན་སླྡོབ་ 
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༼༡༡༡༽ 
ཁ་སྡོང་གི་ཚོགས་ཁྡོ་ན་ཡིས་དེང་སང་བྡོད་འདིར་བསྒྲུབ་བྱ་བུད་མེད་བསེན་རྡོགས་བྱེད་པ་ནི་འདུལ་བ་དང་མི་
མཐུན་ཏེ། དངྡོས་གཞི་གསྡོལ་གཞིའི་ལས་ཀི་ཚེ་དགེ་སླྡོང་དང་དགེ་སླྡོང་མའི་ཚོགས་གིས་ཕན་ཚུན་བསྣྡོར་བ་
དང་། ཕ་མའི་གསྡོལ་གཞིའི་ལས་ཚིག་ཕན་ཚུན་བསྣྡོར་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གྡོ་བརེས་པས་ཀང་། ལས་འཆགས་
པར་ལས་གཞི་ིད་ལས་གསུངས་མྡོད། འྡོན་ཀང་ད་ལྟར་ཆྡོ་ག་ཡི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ་
ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་མ་ཐྡོབ་པར་བསེན་པར་རྡོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་དེ་
མ་ཚོགས་ནི་ཁྡོ་ནས་སེར་བ་འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་དག་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་
ཡང་ཁྡོ་བྡོས་རང་བཟྡོ་མ་ཡིན་ཏེ། མདྡོ་ར་བ་ལས། དགེ་སླྡོང་དང་དགེ་སླྡོང་མ་ིད་དག་གི་ལས་གཞན་བྱེད་པས་
མ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་དང་། འདུལ་ལུང་ལས། བཙུན་པ་དགེ་སླྡོང་གི་ལས་ཀིས་དགེ་སླྡོང་མ་བསེན་པར་རྡོགས་ཞེས་
བགིའམ་མ་རྡོགས་ཞེས་བགི། ཨུ་པ་ལི་རྡོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ་རྡོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་
རྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་གསྡོལ་བཞིའི་ཕ་ཆྡོག་གིས་དགེ་སླྡོང་མར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གསྡོལ་བཞི་ 
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༼༡༡༢༽ 
ས་ཆྡོག་གིས་ཕ་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་བཤད་ཅིང་། སེས་ཚོགས་ཀིས་མ་ཆྡོག་གི་གསྡོལ་བཞི་བྱར་རུང་བ་དང་། མ་
ཚོགས་ཀིས་ཕའི་གསྡོལ་བཞི་བྱར་རུང་བ་ཡང་བསན་པའི་ཕིར་དང་། ཚངས་པར་སྤྱད་པ་ལ་ེ་བར་གནས་པའི་
སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར་བསེན་པར་རྡོགས་པར་མི་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པས། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་
མ་སྡོང་བར་བུད་མེད་ད་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་བསེན་པར་རྡོགས་པ་མི་རུང་པར་བཤད། གསང་སེ་སྡོན་པའི་འྡོག་ཏུ་
དེ་དག་འདུན་གིས་སིན་པར་བྱའྡོ་ཞེས་པས། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་དེ་མ་ཚོགས་ཁྡོ་ནས་སེར་དགྡོས་པར་
ཡང་བཤད་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་སེས་ཚོགས་ཁྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས། ཚུལ་འདི་འདའི་ཆྡོ་
ག་དེང་སང་བྱེད་པ་ནི་འདུལ་བའི་བསན་པ་སྐྲུག་པའི་སད་ཀར་ཟད་དེ། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་
བར་ད་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པའམ། ཡང་ན་ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་ཀང་སེས་ཚོགས་
ཁྡོ་ནས་སེར་བ་འདི་འད་བ་འདུལ་བའི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ཚད་ལྡན་གང་ལས་ཀང་དམིགས་བསལ་མ་
གསུངས་ཤིང་། ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡང་སེད་པས་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལ་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་
རེ། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་ 
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༼༡༡༣༽ 
གནས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བར། སེས་ཚོགས་ཁྡོ་ནས་དེང་སང་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་འདི། ེས་མེད་ཕུན་
ཚོགས་མིན་ཡང་སེ་བ་ལ་ེས་བཅས་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཏེ། ཚིག་སྔ་མ་མེད་པ་ལ་ནི་ེས་བཅས་ཙམ་དུ་ཟད་དྡོ་
ཞེས་བསླབ་ཚིགས་སྔ་མ་མེད་པར་ཕི་མ་སིན་པ་སེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་གསུངས་པས་ཁྡོ་བྡོའ་ིདྡོན་འདི་ིད་འགྲུབ་
པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་མྡོད། ཁྡོད་ཀི་འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་དེ་ིད་ཀིས་བྱས་པར་སྣང་ཡང་། བསླབ་ཚིགས་སྔ་མ་
མེད་པ་ལ་ཕི་མ་སེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་བཤད་པས། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བ་ལ་བུད་མེད་བསེན་
རྡོགས་སེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་བསླབ་ཚིགས་ཡིན་ན་ཁེད་བདེན་ཡང་། 
ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་བསླབ་ཚིགས་སུ་འདྡོད་པ་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཕིར་ཞེ་ན། བུད་མེད་ལ་ནི་དགེ་སླྡོབ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་གཞན་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་བུད་མེད་ལ་སེས་
པ་ལ་མེད་པའི་དགེ་སླྡོབ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་བསླབ་ཚིགས་ལྷག་པྡོ་གཅིག་ཁྡོ་ན་ཡྡོད་པར་བཤད་ཀི་དགེ་སླྡོབ་མ་
ལས་མ་གཏྡོགས་པའི་བསླབ་ཚིགས་ལྷག་པྡོ་གཞན་ 
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༼༡༡༤༽ 
མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལ་བསླབ་ཚིགས་ཀི་དྡོན་ཡང་མི་གནས་ཏེ། དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སླྡོབ་མ་
དགེ་སླྡོང་བཞི་ལ་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ཐྡོབ་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་མ་ཐྡོབ་པའི་བར་དེར་བསླབ་བྱ་ལྷག་པྡོ་ལ་སླྡོབ་རྒྱུ་ཡྡོད་
པས་བསླབ་ཚིགས་ཀི་དྡོན་གནས་ཀང་ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་ཐྡོབ་ནས་ནི་བསེན་པར་རྡོགས་པ་མ་ཐྡོབ་པའི་
བར་དེར་བསླབ་མཚམས་ལྷག་པྡོ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ་སེ་ཚངས་སྤྱྡོད་ེ་གནས་ལ་དངྡོས་ཀི་བསླབ་བྱ་འདི་ལྟ་བུ་
ཞེས་བཤད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་འདི་བསླབ་ཚིགས་ཡིན་པའི་དྡོན་གིས་མ་ཡིན་གི། ཚིགས་སྔ་མ་
མེད་པར་ཕི་མ་སེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་བཤད་པའི་ཤུགས་ལས་ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་མེད་པ་ལ། བུད་མེད་བསེན་
རྡོགས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་བསླབ་ཚིགས་མ་ཡིན་ཀང་། སྔཾ་མཾའི་འཕྡོསཾ་ཀྱིཾ་བར་མ་རབ་
བྱུང་མེད་པ་ལ་བསེན་རྡོགས་བྱས་ན་སེ་ལ་ེས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ་སམ་ན། ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་རབ་ཏུ་མ་
བྱུང་བར་བསེན་པར་རྡོགས་ན་རྡོགས་ཞེས་བགི་འམ་མ་རྡོགས་ཞེས་བགི། ཨུཏྤལ་ལའི་རྡོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། 
རྡོགས་པར་བྱེད་ 
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༼༡༡༥༽ 
པ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་རྡོ་ཞེས་བཤད་པ་འདི་ལུང་ཚིག་དག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྔ་མ་དེ་དང་མི་མཚུངས་
ཏེ། འདི་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་དམིགས་བསལ་དངྡོས་སུ་བཤད་ལ། སྔ་མ་ལ་དམིགས་བསལ་བཤད་པ་མེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འདི་ལུང་ཚིག་དག་མ་དག་དཔད་དགྡོས་ཏེ། ན་ཐྡོས་འདུལ་བ་རང་རྐང་ལ་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ཡིན་ན་
རབ་བྱུང་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གཞུང་གི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ་སམ་མྡོ། གལ་ཏེ་ད་ཆྡོག་གིས་བུད་མེད་
བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ་ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་མི་དགྡོས་ཏེ། ཕ་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་
པར་རྡོགས་པ་ཡང་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། ད་ཆྡོག་ལས་རྡོགས་པའི་དགེ་སླྡོང་ཕ་དགེ་སླྡོང་མར་མཚན་གྱུར་པའི་
དགེ་སླྡོང་མ་དེ་ལ་ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེ་ན་སྔ་མ་ལ་མ་ཁབ་སེ། ཕ་ཆྡོག་གིས་
བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་དེའང་། ཚངས་སྤྱྡོད་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་སྡོང་ནས་གསྡོལ་བཞི་ཕ་ཆྡོག་གིས་
བྱས་པ་ལ་དགྡོངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལའང་མ་ཁབ་སེ། ཕ་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སླྡོང་མའི་སྡོམ་པ་ཕ་མའི་
ཆྡོག་ག་གང་ལས་ཀང་མ་ཐྡོབ་ཅེས་སས་ཀང་སྡོན་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཟིན་པ་དེས་ན་བྡོད་
འདིར་དགེ་སླྡོང་མའི་སེ་མེད་བཞིན་དུ་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་ལག་ལེན་ 
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༼༡༡༦༽ 
གིས་འདུལ་བའི་བསན་པ་མ་དཀྲུགས་ཤིག་ཅེས་བསན་འཛིན་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སེ། ཁྡོད་ལས་བསན་པ་ལ་
རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པའི་མཁེན་པ་དང་། འགྡོ་བ་ལ་སིང་བརེ་བའི་ཐུགས་རེའི་ཚོགས་ཆེ་བ་བསན་པ་སྔ་དར་ལ་
བཀའ་དིན་ཆེ་བ་སྔྡོན་གི་མཁན་པྡོ་ཞི་འཚོ་དང་། བསན་པ་ཕི་དར་གི་ཐྡོག་མར་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་བར་གི་བ་ཆེན་
དགྡོངས་པ་རབ་གསལ་མཁན་བརྒྱུད་དང་། སྡོད་འདུལ་གི་ཐྡོག་མར་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་དྷར་པཱ་ལའི་མཁན་
བརྒྱུད་དང་། ཐ་མར་འདུལ་བའི་བརྒྱུད་པ་ཟུར་པ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་མཁན་རྒྱུད་སྡོགས་བྡོད་ཡུལ་འདུལ་
བའི་སྡོལ་འབྱེད་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དེ་རྣམས་གང་གིས་ཀང་། གངས་རིའི་ལྡོངས་འདིར་བུད་མེད་བསེན་པར་
རྡོགས་པ་མཛད་པ་མེད་པ་འདི་ིད་ལ་བསམ་ནས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མི་བྱ་བར་རིགས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་གངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། བསེན་
རྡོགས་བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་བ་མི་རུང་ཡང་དགེ་ཚུལ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་ཏུ་རུང་
ཞེས་པ་ཡང་སྔར་གི་ཟྡོལ་ཅན་དེ་ིད་དྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། མཁས་པ། པཎ་ཤཱཀ་པ་སྡོགས་ལ་ལ་ན་རེ།  
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༼༡༡༧༽ 
བསེན་པར་རྡོགས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ནི་གསུམ་ལས་མང་བ་མི་རུང་ཡང་དགེ་ཚུལ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་
བ་འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་པར་གསུངས་པ་ནི། ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པྡོ་ཁྡོ་
ནའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གིས་ལ་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པྡོ་དེ་དག་མེད་པའི་
ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལྟར་སྒྲ་པ་ཤེས་རིན་གིས་ཀང་བཤད་ལ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ལྡན་དེས། །རབ་བྱུང་
གསུམ་ལས་མི་འཇུག་པ། །རབ་བྱུང་དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་རྣམས། །ཚོགས་ལ་མི་ཆགས་པ་ཡིས་མིན། །སྒྲུབ་
པར་བྱེད་པའི་ལས་ལ་དགྡོངས། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་མྡོད། དེ་ིད་འགྡོག་པ་ནི། འྡོ་ན་དངྡོས་གཞི་གསྡོལ་
བཞིའི་ལས་མ་གཏྡོགས་པའི་བསེན་རྡོགས་ཆྡོ་གའི་སབས། ཆྡོས་གྡོས་བྱིན་གིས་བརབ་པ་སྡོགས་གཞན་ལ་
བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་བ་དེ་དག་འཇུག་ཏུ་རུང་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པྡོ་གང་རུང་མིན་པའི་
ཕིར་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་། འདུལ་བར་གསུངས་པའི་ལས་ལ་ནི་
ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པྡོ་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་ཏེ། རབ་བྱུང་ཞུ་བའི་ལས་ལ་སྡོགས་པ་ལའང་ལས་སུ་འདུལ་བའི་
གཞུང་ 
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༼༡༡༨༽ 
ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་ཀི་དྡོན་ནི། ཕྡོགས་སྔའི་བསམ་པ། དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་
བཞིར་ལྡོངས་ཀང་། ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་པའི་སྡོན་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བྱ་བཞི་པྡོ་དེ་དགེ་སླྡོང་
བཞི་ཚོགས་པ་མིན་པས་ཚོགས་ཀིས་སྒྲ་མི་འཇུག་ཅིང་། གལ་ཏེ་དེ་ཚོགས་མིན་དུ་ཆུག་ནའང་། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་
ཀི་ཆྡོ་ག་དེ། དགེ་སླྡོང་བཞི་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་སྒྲུབ་དགྡོས་པའི་ལས་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་ཚུལ་གི་
སྡོམ་པ་དེ་ཡུལ་གང་ཟག་ལས་ཐྡོབ་ཀི་དགེ་འདུན་ལས་ཐྡོབ་པ་མིན་པའི་ཕིར། འྡོན་ཀང་དགེ་ཚུལ་གི་བསྒྲུབ་བྱ་
སྡོགས་ལ་བཞི་མི་རུང་བ་ནི་ཞུ་བའི་དུས་སུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ལ་ཞུར་མི་རུང་བའི་གནད་ཀིས་ཡིན་གི། 
ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ལ་ལས་མི་ཆགས་པའི་དབང་གིས་མིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཞེད་པར་སྣང་བས་སྡོན་ཆེར་
མེད་པར་སེམས་ལ། འྡོན་ཀང་གནད་མ་རྡོགས་པར་རབ་བྱུང་སྡོགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བཞི་
ལས་མང་བ་འཇུག་པའི་ལག་ལེན་བྱེད་ན། ཀེ་མ་བསན་པ་འདི་ལྟར་གྱུར་ཞེས་མཁས་པས་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་
རིག་པར་བྱ་སེ། རེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེ་བསྡོད་ནམས་རེ་མྡོ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎི་ཏས།  



116   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༡༩༽ 
ན་ཐྡོས་བསན་པ་ནུབ་པར་གྱུར་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་གནང་བའི་དཔེར་རབ་བྱུང་སྡོགས་བསྒྲུབ་བྱ་
གང་ཟག་གསུམ་ལས་ནི་མང་བ་མི་འཇུག་པ་འདི་བཀྡོད་པར་གྱུར་ཀང་། ད་ནི་འདི་ལའང་བརལ་བར་སྣང་བའི་
ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་མ་ནྡོར་བའི་གནད་བསན་པ་ནི། གཞན་ལུགས་འཁྲུལ་པ་ལུང་རིགས་ཀིས་སུན་ཕྱུང་ཟིན་པ་
དེས་ན། བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྡོ་ཐར་མས་སུ་ལེན་པར་འདྡོད་ན་སེ་འདྡོད་པའི་གདུལ་བྱ་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་ཀིས་ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འདུལ་བ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སྡོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་མས་སུ་ལྡོངས་ཤིག་
ཅེས་བྱ་སེ། རིས་བརྒྱད་འདི་ིད་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀིས་ཟིན་ན་བྱང་སེམས་སྡོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 
ཡང་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལས་འབྱུང་བའི་སབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ར་བཞི་ཆང་སྡོང་བའི་བསླབ་
པའི་གཞི་ལྔ་ཆར་འཛིན་པ་ཐྡོབ་པའམ་ཡང་ན་དྡོན་ཞགས་རྡོག་པ་ནས་བཤད་པའི་ིན་གཅིག་པའི་གསྡོ་སྡོང་
ལྡོངས་ཤིག་ཅེས་བྱ་སེ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མིན་པ་ནས་འབྱུང་བའི་སྡོ་ཐར་རང་རྐང་དག་གི་ཆྡོ་གས་བངས་
པའི་སྡོར་སྡོམ་ལག་ལེན་མ་ནུབ་པ་ནི་དེང་སང་དེ་གིས་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ།།  ༈  །།གིས་པ་བྱང་
སེམས་སྡོམ་པའི་སབས་ལ་བཞི་སེ། སྡོམ་པའི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན། མས་ལེན་ 
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༼༡༢༠༽ 
གཙོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་། དེ་ལ་ལྡོག་པར་རྡོག་པ་དགག གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་མས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཡྡོད་དེ། ཁྡོད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དབུ་
སེམས་ཀི་སྡོལ་ཆེན་གིས་ལས་བྱུང་བའམ། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་དག་ལས་ཐྡོབ་
ཀང་རུང་སེ། སྨྡོན་འཇུག་གི་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ནས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་བསྲུང་བ་
མས་ལེན་གི་དངྡོས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སྡོམ་དེའི་གནད་ཀི་གཙོ་བྡོ་སིང་པྡོ་བསྡུས་ནས་
མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཡང་ཡྡོད་དེ། སྤྱྡོད་པའི་ཆ་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ལྟ་བའི་ཆ་
མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་རྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་གིས་ཟུང་འཇུག་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་
དཔད་དགྡོས་པའི་དྡོགས་པ་ནི། དབུ་སེམས་ལུགས་གིས་ཀི་སེམས་བསེད་ལ། མི་འད་བའི་ཁད་པར་བཅུའི་
སྡོ་ནས་འཆད་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་བཤད་པའི་སྡོལ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་མྡོད། དེ་བཅུའི་ནང་ནས་གང་གིས་
ལེན་པའི་ལུས་རེན་ལ་དྡོགས་པ་དཔད་པ་དང་། འབྡོགས་བྱེད་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོ་ལ་དྡོགས་པ་
དཔད་པ་དང་། བསླབ་པ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་བསླབ་བྱ་ལ་དྡོགས་པ་དཔད་པ་དང་གསུམ་གི་དང་པྡོ་ནི་འདི་ལྟར། 
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་ 
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༼༡༢༡༽ 
སྡོམ་སེ་བའི་ལུས་རེན་ལ་སྨྡོན་པ་སེམས་བསེད་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་པར་ཐལ། བྱང་ས་ལས། དེ་སེ་བའི་ལུས་
རེན་ལ། རིགས་ཀི་བུ་ཁྡོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནམ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞེས་པའི་དི་བ་
ལ་ལན་དྡོན་མཐུན་ཐེབས་དགྡོས་པར་བཤད་ཅིང་། རབ་དབྱེ་ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་སེམས་བསེད་བྱེད་འདྡོད་
ན། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པའི་ཕིར། འདྡོད་ན། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་སེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་
ཀི་སྨྡོན་པ་སེམས་བསེད་ཆྡོས་ཅན། སྨྡོན་པ་སེམས་བསེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་མིནཾ་
པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དངྡོས། གཞན་ཡང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་ཀི་རེན་དུ་སྡོ་ཐར་རིགས་བདུན་
གང་རུང་མི་དགྡོས་པར་ཐལ། དེ་སེ་བའི་རེན་དུ་མི་དགྡོས་པ་གང་ཞིག དེ་གནས་པའི་རེན་དུའང་མི་དགྡོས་པའི་
ཕིར། དང་པྡོ་གྲུབ་སེ། སྡོ་ཐར་རིགས་བདུན་ནི་མི་མིན་པའི་འགྡོ་བ་ལ་མི་སེ་ལ་དེའི་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་དེ་ལ་
སེ་བའི་ཕིར། གིས་པ་གྲུབ་སེ། རིས་བདུན་ཤི་འཕྡོས་པས་གཏྡོང་ལ་གཅིག་ཤྡོས་མི་གཏྡོང་བའི་ཕིར། རགས་
ཁབ་རྣམས་ནི། རེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེས་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་ཊིཀྐ་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། 
དེ་ིད་ལས། སྡོམ་པ་ཡང་ 
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༼༡༢༢༽ 
དག་པ་བང་བ་འདི་ལ་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་རིགས་བདུན་པྡོ་གང་རུང་རེན་དུ་དགྡོས་སམ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ཐྡོབ་པའི་རེན་
དུ་དགྡོས་ཀི་གནས་པའི་རེན་དུ་མི་དགྡོས་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་ཐྡོབ་པ་དང་གནས་པ་གིས་ཀའི་རེན་དུ་དགྡོས་སྡོ་
ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གིས་ཀ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཐྡོབ་པའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་ནི་གིང་
གསུམ་དུ་སེས་པའི་སེས་པ་དང་བུད་མེད་མ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་མི་སེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་འགྡོ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡང་སེ་ལ་ཞེས་སྡོགས་དང་། གིས་པ་གནས་པའི་རེན་དུ་ཡང་མི་རུང་སེ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་ནི་ཤི་འཕྡོས་
པས་གཏྡོང་ལ། འདི་མི་གཏྡོང་ཞིང་ཞེས་སྡོགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་སམ་ན། དྡོགས་པ་དང་པྡོའ་ིལན་
ནི། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་སེ་བ་ལ་སྨྡོན་སེམས་ཙམ་ཞིག་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་ཀང་། སྨྡོན་པ་
སེམས་བསེད་མཚན་ིད་པ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་མི་དགྡོས་པའི་གནད་རྡོགས་ན། སྡོན་ཐམས་ཅད་རང་གྡོལ་དུ་འགྱུར་
ཏེ། སེམས་ཙམ་ལུགས་གཞིར་བཞག་ལ། འཇུག་སྡོམ་སེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་དེ། ཐེག་ཆེན་དུ་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་
ཅིང་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཀང་། ཐེག་ཆེན་དུ་སེམས་བསེད་པའི་
བྱང་སེམས་མིན་པའི་ཕིར། འདི་ལ་ 
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༼༡༢༣༽ 
ཤེས་བྱེད་ཀི་ལུང་ཡང་ཡྡོད་དེ། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བཤད་པའི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། སེམས་བསེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གིས་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལས་གྲུབ་
པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་བྱང་ས་ལས། དེ་དག་ནི་མདྡོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུར་རིགས་པར་བྱ་སེ། རིགས་ལ་
གནས་པ་དང་། ཞུགས་པ་དང་། བསམ་པ་མ་དག་པ་དང་། བསམ་པ་དག་པ་དང་། ཡྡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་དང་། 
ཡྡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། ངེས་པར་ཞུགས་པ་མིན་པ་དང་། ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སེ་བ་གཅིག་གི་ཐྡོགས་པ་
དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པའྡོ། །དེ་ལ་རིགས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། སླྡོབ་པ་ན་སེམས་བསེད་པར་
བྱེད་པ་དེ་ནི་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱའྡོ། །ཞེས་རིགས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དང་། སེམས་བསེད་པའི་བྱང་
སེམས་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་བསེད་པའི་བྱང་སེམས་དེ། དྡོན་དམ་པའི་སེམས་བསེད་པ་ཡིན་
ནམ་སམ་དུ་ཡང་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སེ། བྱང་ས་ིད་ལས། རིགས་དང་དེ་བཞིན་མྡོས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་དགའ་
དང་ལྷག་ཁིམས་དང་། །ལྷག་པའི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་གསུམ། །མཚན་མ་མེད་པ་རྣམ་པ་གིས། །བརྡོལ་དང་
བཅས་པ་གྲུབ་ཀི་གྲུབ། །སྡོ་སྡོ་ཡང་དག་རིགས་དང་མཆྡོག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་མཆྡོག །ཅེས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ནས་ 
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༼༡༢༤༽ 
ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་བཅུ་གིས་སུ་ཕེ་བ་ནི་འདི་ལྟར། རིགས་ལ་གནས་པའི་
བྱང་སེམས་དང་། སེམས་བསེད་ནས་ས་མ་ཐྡོབ་བར་ལ་མྡོས་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་དང་པྡོ་
ཐྡོབ་པ་ནི། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་གིས་པ་ནི། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་
པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་གསུམ་པ་ནི། ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་བཞི་པ་ལྔ་པ་
དྲུག་པ་གསུམ་ནི། བྱང་ཕྡོགས་སྡོ་བདུན་དང་། བདེན་བཞི་དང་། རེན་འབྲེལ་བཅུ་གིས་རྡོགས་པ་ལས་ལྷག་
པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་གསུམ་དང་། ས་བདུན་པ་ནི། མཚན་མེད་འདུ་བྱེད་དང་བཅས་པའི་
བྱང་སེམས་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ནི། མཚན་མ་མེད་ཅིང་མངྡོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་
དགུ་པ་ནི། སྡོ་སྡོ་ཡང་དག་རིག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་དང་། ས་བཅུ་པ་ནི། གནས་པ་མཆྡོག་ཡྡོངས་
སུ་གྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡང་བྱང་སེམས་དང་པྡོ་
གིས་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཚེ། བྱང་ས་ལས། རིགས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྡོན་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྡོན་ཐམས་ཅད་དེའི་ལུས་
ལ་གནས་ཤིང་ 
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༼༡༢༥༽ 
རེན་ལ་གནས་པར་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་དང་པྡོ་ངྡོས་བཟུང་ནས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པྡོ་བསེད་
པ་ནས་བཟུང་སེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་མ་དག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱྡོད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ནི་
མྡོས་པས་སྤྱྡོད་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱའྡོ། །ཞེས་པས་གིས་པ་ངྡོས་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡུམ་
དྡོན་རབ་གསལ་ལས། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་སྡོམ་པ་ལ་ཁད་པར་ཕེ་ནས་སེམས་བསེད་དེ་ལམ་མ་
ཞུགས་ནའང་ཡྡོད་པར་བཤད་པ་དང་། དཀའ་འགེལ་དང་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དྡོན་ལས། དེ་གིས་ལ་ཁད་པར་མ་
ཕེ་བར། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ངེས་པར་ཞུགས་དགྡོས་པར་བཤད་པའི་ལུགས་
གིས་སྣང་བའི་ཕི་མ་དེ་ིད་འདི་དང་ལེགས་པར་འབྱྡོར་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་སབས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་པའི་
བྱང་སེམས་དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྨྡོན་སེམས་ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་དང་། དེའི་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་
སེ་བའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་སེམས་རྣམས་གནད་གཅིག་ཅིང་། དེ་དག་ནི་སྡོམ་པས་མ་ཟིན་པའི་སྨྡོན་སེམས་
ཙམ་ཞིག་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་བྱང་སེམས་སུ་གཞག་གི ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ད་དུང་མ་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་པར་ཐལ་བ་དང་ཐེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  
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༼༡༢༦༽ 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡྡོང་བྱང་སའི་ལུང་དེ་དག་ལ་དིས་ཤིག ཡང་
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་སེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་སྡོར་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། འཇུག་སྡོམ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསེད་ཀི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། བྱང་སྡོམ་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བསེད་ལ་
འཇུག་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཟེར། ཅུང་ཟད་དཀའ་བར་སེམས་ཀང་ད་དུང་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་
ལན་འདེབས་དགྡོས་པར་སེམས་སྡོ། །དྡོགས་པ་གིས་པའི་ལན་ནི། ཁྡོ་བྡོ་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རེ་བཙུན་རིན་
པྡོ་ཆེས། སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་འགེལ་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས་ཀང་། ན་ཐྡོས་དང་
ཐུན་མྡོང་བའི་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་དང་གནས་པའི་རེན་དུ་མི་རུང་བར་ཁྡོད་
ས་བ་བཞིན་དུ་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀང་སའྡོ་ཞེས་སྡོགས་བཤད་པ་གནད་གཅིག་པས་དེ་དག་ནི། གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོ་ལ་མ་
སར་བར་མདྡོ་སྔགས་ཐུན་མྡོང་དུ་དྡོགས་པ་དཔྡོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། རབ་དབྱེ་ལས་སེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀི་འཇུག་སྡོམ་གི་རེན་དུ་སྡོ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་དགྡོས་པར་བཤད་པ་ནི། གྲུབ་མཐའི་སབས་
སྡོ་སྡོར་ཕེ་སེ། ཐེག་ཆེན་དབུ་སེམས་ལུགས་གིས་ལ་རང་རང་གི་གཞུང་ལས་བཤད་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་ 
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༼༡༢༧༽ 
པ་དེ་མ་འདེས་པར་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་འདི་རྡོགས་དགྡོས་སྡོ། །གིས་པ་སྡོམ་པའི་ངྡོ་
བྡོ་ལ་དྡོགས་པ་དཔད་ན། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་འཇུག་སྡོམ་ཁྡོ་ན་ལས། སྨྡོན་པའི་སྡོམ་པ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། 
དབུ་མ་ལུགས་ལ་སྨྡོན་འཇུག་སབས་གཅིག་ཏུ་ལེན་ཞིང་སྨྡོན་འཇུག་གིས་ཀའི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་
ནི། ཡྡོངས་སུ་གགས་མྡོད། སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཚེ། དབུ་མ་ལུགས་ལ། ཇི་ལྟར་སྔྡོན་གི་བདེ་གཤེགས་
ཀིས། །ཞེས་སྡོགས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསླབ་པ་ལེན་པ་དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ། ཕྡོགས་དུས་ཀུན་
ན་བཞུགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཁིམས། །ཞེས་བྱང་སེམས་ཀི་བསླབ་པ་ཁྡོ་ན་ལེན་པའི་
ཚིག་གི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་དག་ལ་དི་བར་བྱའྡོ། །ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་དབུ་མ་ལུགས་ལ། 
འཇུག་སྡོམ་ལེན་ཚུལ་སང་བྱ་དང་དུས་ི་ཚེར་བངས་ཀང་ཆྡོག་ཅེས་གགས་པ་ལ་ནི། ིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་སྡོག་
གཅྡོད་སང་བའི་འཇུག་སྡོམ་ཆྡོས་ཅན། གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་སྡོང་བའི་སྡོམ་པར་ཐལ། སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཞེས་པའི་དྡོགས་པ་ནི། སང་བར་དཀའ་མྡོད་ཁྡོ་བྡོས་ནི་དེ་ིད་བཏགས་པ་བར་བཤད་ཚར་རྡོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༡༢༨༽ 
བསླབ་བྱའི་དྡོགས་དཔྡོད་འདིར་མ་སྡོས། གིས་པ་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་ལ་གིས། སྤྱྡོད་པ་བརེ་བའི་གནད་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག ལྟ་བ་སྡོས་བྲལ་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ཕྡོགས་སྔའི་འདྡོད་པ་
བསྡུས་ཏེ་བརྡོད། གནྡོད་བྱེད་ལུང་རིགས་སྡོས་ཏེ་བཤད། མ་འཁྲུལ་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི་པད་མྡོ་བཞད་པ་ལས། བདག་གཞན་བརེ་བའི་དྡོན། གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡིན་གི་དགེ་
སིག་དང་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་བཙོང་ཁ་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། ལྟ་སྤྱྡོད་ཀི་གནད་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་
སེ་རེ་བཙུན་བཙོང་ཁ་པ་ན་རེ། སྤྱྡོད་པའི་གནད་ཀི་གཙོ་བྡོ་བདག་གཞན་བརེ་བའི་མས་ལེན་གི་དྡོན། བདག་
གཞན་གི་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡིན་གི། བདག་གཞན་གི་དགེ་སིག་དང་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་
བརེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། ནུས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་ཞེས་གསུང་ངྡོ་། །དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། མགྡོ་
མཚུངས་རིགས་པས་དགག ཁས་བངས་འགལ་བས་དགག ལུང་དང་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་
ན་གཅེས་འཛིན་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བརེ་བ་ཡང་བརེ་བའི་དྡོན་ིད་ 
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༼༡༢༩༽ 
མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་བརེ་བར་མི་ནུས་པ་དེ་ཁྡོད་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་ཁྡོ་ན་
རེ་སྡོན་མེད་དེ། གཅེས་འཛིན་ཕན་ཚུན་དངྡོས་སུ་བརེ་བར་མི་ནུས་ཀང་། བྡོ་ཡི་སེང་དུ་བརེ་བར་རྡོམ་ནས་
སྡོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དངྡོས་སུ་བརེ་བར་མི་ནུས་ཀང་བྡོའ་ིསེང་དུ་བརེ་བར་རྡོམ་པ་དེ་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་
གཅིག་ཤྡོས་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་སྡོགས་ལའང་མཚུངས་ཏེ། རང་གཞན་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་དངྡོས་
སུ་བརེ་བར་སུ་ཡིས་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན། བདེ་སྡུག་བརེ་བར་བྡོས་བརེ་བར་ཤེས་པ་ལ་བདེ་སྡུག་བརེ་
བའི་མས་ལེན་དུ་འདྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་བྡོ་ལ་བདེ་སྡུག་མི་བརེ་ན་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡང་འགལ་
བ་སེ། ཁ་ཟས་གཞན་ལ་མ་བྱིན་པར་རང་གིས་ཟྡོས་པ་ཇི་བཞིན་ནྡོ་སེ་དེ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནི་གཞན་དགེ་སིག་བརེ་བ་བཀག་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལུང་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་
གིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སྨིན་ཅིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨིན་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་
པ་དང་ཅིས་མི་འགལ་ཏེ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་བཀག་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀང་
ལུང་དང་འགལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དག  
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༼༡༣༠༽ 
།ཡང་དག་བརེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་
གསུངས་པ་དང་ཅིས་མི་འགལ་ཏེ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། སྤྱྡོད་འཇུག་གི་ལུང་དྡོན་དེ་ིད་ལ། ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་
མཐའ་ཆྡོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐལ་བ་འཕེན་ན་ནི་ཆྡོས་མཐུན་ལན་ིད་གང་ལ་འདེབས་ཏེ་འཐེབས་པར་མི་
ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ཡི་ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཆྡོས་ཅན། མཐར་ཐུག་
སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་ཅིང་གནས་སབས་མངྡོན་མཐྡོ་ཙམ་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་གཞན་གི་བདེ་སྡུག་
བརེ་བ་བཀག་པའི་མས་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁབ་པ་སྤྱྡོད་འཇུག་གི་ལུང་གིས་གྲུབ་བྡོ། །གསུམ་པ་
གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། ཕར་ཕིན་བཀའ་བབས་སིང་པྡོ་བསྡུ། སྔགས་ཀི་བཀའ་བབས་སིང་པྡོ་བསྡུ། 
དེ་གིས་སིང་པྡོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མདྡོར་ན་བྡོ་ལ་འདྡོད་མི་འདྡོད་གིས་སུ་ཕེ་བའི་འདྡོད་པ་
ཀུན་གཞན་ལ་སེར་ཞིང་མི་འདྡོད་པ་ཀུན་རང་ལ་ལེན་པ་གྡོམས་པའི་བདག་གཞན་བརེ་བའི་མས་ལེན་འདི་ནི་
ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཨ་ཏི་ཤ་ནས། བཀའ་གདམས་པ་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ 
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༼༡༣༡༽ 
ཕིན་པའི་མས་ལེན་གནད་བསྡུས་པའི་སིང་པྡོ་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་མདྡོ་སེ་དབྱུག་གསུམ་ཕེང་བ་སྡོགས་དང་བསན་
བཅྡོས་བསླབ་བཏུས་སྤྱྡོད་འཇུག་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ནས་ཟབ་དྡོན་མས་
ཁིད་སྡོ་ནས་ནི་བཤེས་གེན་སྡོན་པ་ིད་དང་དགྡོན་པ་པ་ིད་ལ་གནང་ཞིང་གནང་བ་ལྟར་ཕི་ནས་གངས་རིའི་
ཁྡོད་འདིར་འཕེལ་བའི་མས་ལེན་གི་སིང་པྡོ་རང་ཡིན་པར་དང་། ཡིན་པ་ལྟར་དུ་སྣར་ཐང་པའི་སངས་རྒྱས་
སྡོམ་པ་སྡོགས་ཀིས་སེ་སླད་མེད་པའི་སྡོམ་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པའང་མཐྡོང་བའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཚུལ་འདི་ཨ་ཏི་
ཤ་ལ་ཇི་ལྟར་བཀའ་བབས་ཤིང་། གངས་ཅན་འདིར་ཇི་ལྟར་འཕེལ་སམ་ན། ཨ་ཏི་ཤ་ལ་བ་མ་གསུམ་ལས་
གདམས་ངག་གསུམ་གི་བཀའ་བབས་ཏེ། བ་མ་དྷར་རཀྵི་ཏ་ལས། ལུང་མདྡོ་སེ་དབྱུག་གསུམ་ཕེང་བ་དང་། 
རིགས་པ་ར་དབྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལ་བརེན་ཏེ་མན་ངག་བྡོ་སྡོང་མཚོན་ཆ་འཁྡོར་ལྡོ་དང་ར་བྱ་
དུག་འཇྡོམས་སྡོགས་ཀི་བཀའ་བབས། དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་གིས་བྡོད་དུ་མ་འགྱུར་རྡོ། །བ་མ་
བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་པ་ལས། ལུང་ནམ་མཁའི་སིང་པྡོ་དང་རིགས་པ་བསླབ་བཏུས་སྡོགས་ལ་བསེན་ཏེ། 
མན་ངག་བྱམས་སིང་རེ་གེར་སྡོམ་རྡོ་རེའི་གླུ་སྡོགས་ཀི་བཀའ་བབས། བ་མ་གསེར་གིང་པ་ལས་ 
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༼༡༣༢༽ 
ལུང་དི་མ་མེད་པར་གགས་པ་ལུང་བསན་པའི་མདྡོ་དང་། རིགས་པ་བྱང་ས་སྡོགས་ལ་བསེན་ཏེ་མན་ངག་བྡོ་
སྡོང་དྡོན་བདུན་མ་སྡོགས་ཀི་བཀའ་བབས་སྡོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཇྡོ་བྡོ་རེས་གངས་ཅན་དུ་སེལ་བ་ལ་ཡང་། བཀའ་
གདམ་ངག་ལུགས་གིས་སུ་གགས་པ་འཕེལ་ཏེ། ཇྡོ་བྡོ་ནས་འབྲྡོམ་དང་འབྲྡོམ་ནས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་རྒྱུད་
པ་དལ་འབྱྡོར་རེད་དཀའ་ནས་བརམས་པའི་སེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་དང་། ཇྡོ་བྡོ་ནས་དགྡོན་པ་པ་དང་
དགྡོན་པ་པ་ནས་སྣེའུ་ཟུར་པ་དང་ཀམ་པ་ལ་རྒྱུད་པའི་འཁྡོར་བ་འཇུག་ཟླྡོག་ནས་རིས་པའི་སེས་བུ་གསུམ་གི་
ལམ་རིམ་གིས་སུ་འཕེལ་ཞིང་། ཕིས་འབྲྡོམ་ནས་རྒྱུད་པ་ལ་ཡང་བཀའ་གདམས་གཞུང་གདམས་ངག་གིས་
སུ་འཕེལ་ཏེ། པྡོ་ཏྡོ་བ་ནས་རྒྱུད་པ་ལ་གཞུང་པ་དང་སྤྱན་མངའ་བ་ནས་རྒྱུད་པ་ལ་གདམས་ངག་པ་ཞེས་གགས་
སྡོ། །སྔགས་ཀི་སིང་པྡོ་བསྡུ་བ་ནི། སྤྱྡོད་པ་བདག་གཞན་བརེ་བའི་གནད་འདི་ིད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་མདྡོའ་ིམས་
ལེན་སིང་པྡོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྔགས་ཀི་མས་ལེན་གི་སིང་པྡོ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ས་ས་པའི་རེ་བཙུན་མཆྡོག་
རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་མན་ངག སལ་དམན་རིམ་འཇུག་པ་བཀྲི་བའི་གསུང་ངག་རྡོ་རེ་ཚིག་
རྐང་དང་། སལ་ལྡན་ཅིག་ཆར་བ་བཀྲི་ 
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༼༡༣༣༽ 
བའི་སྡོས་མེད་རྡོ་རེ་ཚིག་རྐང་གི་ཁིད་རིམ་གིས་ལས་ཁྡོད་ཀི་མས་ལེན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་བཀའ་བབས་
བཞུགས་པ་ལྟར་ཐུགས་མས་སུ་བཞེས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ཀི་སྣང་གསུམ་གི་
མས་ཀི་སྣང་བའི་སབས་སུ་འབྱུང་ཞིང་། སྡོས་མེད་ཀི་བྡོགས་འབྱིན་ར་བ་རྒྱུ་དང་མམ་མེད་སིང་རེའི་རྣལ་
འབྱྡོར་སྡོགས་ཀི་སབས་སུ་འབྱུང་ངྡོ་། །གསུང་ངག་ཆུང་བར་གགས་པའི་སྡོས་མེད་ཀི་མས་ལེན་འདི། 
འཕགས་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་མན་ཆད་ལ་བཞུག་ཀང་དེ་ཡང་དག་ལ་མི་བཞུག་པས། རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་
བའི། །མན་ངག་ིད་ལས་འདི་ིད་ཀིས། །མས་ལེན་གསལ་བའི་བཀའ་བབས་བཞུགས། །ཞེས་བསན་བཅྡོས་
གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ཁྡོ་ན་དང་སར་ན་ཡང་འབྱྡོར་པར་སེམས་སྡོ། །གལ་ཏེ་སྣང་གསུམ་སབས་ཀི་བདག་
གཞན་བརེ་བའི་མས་ལེན་འདི་ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀི་མས་ལེན་མ་ཡིན་ཏེ། མདྡོ་རང་རྐང་གི་མས་ལེན་
ཡིན་པའི་ཕིར་སམ་ན་སྡོན་མེད་དེ། སྣང་གསུམ་གི་སབས་དེར་མདྡོའ་ིམས་ལེན་དུ་བྱེད་ཀང་དེའི་རྒྱུན་སྔགས་
ལམ་སབས་སུ་ཡང་འབྲལ་མེད་དུ་ཐྡོབཾ་དགྡོས་པས། སྔགས་ལམ་ཡང་མས་ལེན་འདིས་ངེས་པར་ཟིན་ 
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༼༡༣༤༽ 
དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གསུང་ངག་ནས་འབྱུང་བའི་བདག་གཞན་བརེ་བའི་མས་ལེན་དེ་དང་། 
སྔར་གི་བཀའ་སྡོལ་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀི་མས་ལེན་གིས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་ཁད་པར་གཏན་ནས་མེད་
པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་དུ་མྡོས་པ་ཙམ་ལའང་མདྡོ་སྔགས་རྒྱུད་པའི་བྱིན་རབས་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། 
ཁྡོད་མདྡོ་སྔགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་མས་ལེན་གི་སིང་པྡོ་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིའི་རེས་
སུ་འབྲང་བར་འདྡོད་ནས་ཁང་སར་ཆྡོས་རེ་འཇམ་དབྱངས་མཚན་ལྡན་ན་རེ། དེ་དག་གིས་ནི་རེ་བཙུན་འདིའི་
ཕྡོགས་སྔ་མ་ལྡོངས་བཞིན་དུ་སང་ཞུགས་ཁྡོ་ནས་སས་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་འདིས་བདག་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་
བརེ་བར་མི་འགྡོག་པའི་ཕིར་གསུང་པ་ནི། ལན་གཞན་ས་བར་མ་ནུས་པའི་བབ་ཅྡོལ་ཡིན་ཏེ། འདི་ིད་ཀི་ལམ་
འབྲིང་པྡོ་ལས་བདག་གཞན་བརེ་ཞེས་པ་དང་བདག་གཞན་དུ་བྱ་ཞིང་གཞན་བདག་ཏུ་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནི། གཞན་
ལ་ངའྡོ་སམ་དུ་དང་དེའི་མིག་སྡོགས་ལ་ངའི་འྡོ་སམ་པའི་བྡོ་སྡོང་བ་མ་ཡིན་གི་རང་གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་
ཡལ་བར་འདྡོར་བའི་བྡོ་གིས་གྡོ་ས་བརེས་ཏེ་ཞེས་སྡོགས་དང་། དེའི་ཕིར་བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གི་ 
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༼༡༣༥༽ 
སྡུག་བསྔལ་བརེ་བར་གསུངས་པ་ཡང་བདག་གཅེས་འཛིན་ལ་དགར་བལྟས་ནས་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ཆེད་ཆེར་
བྱེད་པ་འགྡོག་ཅིང་། གཞན་གཅེས་འཛིན་ལ་ཡྡོན་ཏན་དུ་བལྟས་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡལ་བར་འདྡོར་པ་
བཀག་ནས་དེ་སེལ་བ་ལ་ཆེད་ཆེར་བྱེད་པ་སེ། ཞེས་སྡོགས་བཤད་པས་སྡོ། །དེས་ན་འདི་ིད་ཀིས་ནི། བདག་
པས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་བདག་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་སིན་པའི་གནད་ཟབ་མྡོ་ཁྡོང་དུ་
མ་ཆུད་པས། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གནད་བཅྡོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར་དགག་བྱ་ཁྡོ་ན་ཡིན་
ནྡོ། །གིས་པ་ལྟ་བའི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། ཐྡོས་པའི་ལྟ་བའི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག སྡོམ་
པས་མས་ལེན་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི། དྡོན་དམ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་འགྡོག་པ་
དགག ཀུན་རྡོབ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་ས་བ་དགག བདག་དང་སེམས་ཅན་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་དགག བདག་
གིས་ཐ་སད་བདེན་པར་ས་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལའང་གིས་ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་དེ་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་ 
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༼༡༣༦༽ 
ས་བ་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་རྒྱ་ནག་དགེ་སླྡོང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ནྡོར་བ་ཡིན་ལ། 
རིགས་པས་བདེན་གྲུབ་པ་བཀག་རེས་སུ་བདེན་མེད་ིད་ལ་ཞེན་པ་འགྡོག་དུ་མི་རུང་ཞེས་སྡོགས་ཀང་བཙོང་
ཁ་པའི་དབུ་མའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀི་འདྡོད་པ་མཐར་ཐུག་པའྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་བཙུན་བཙོང་ཁ་པ་རེས་
འབྲང་དང་བཅས་པའི་དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད། འཇུག་ཊིཀ་ཆེན་མྡོ། སལ་བཟང་མིག་སྡོགས་ཀི་གནད་བསྡུས་ན་
འདི་ལྟར་བཞེད་དེ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁྡོད་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་མཆྡོག་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་དུ་འདྡོད་པའི་ཡྡོད་མེད་
སྡོགས་མུ་བཞི་གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་ནི་ཆྡོས་ཅན། དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་མིན་ཏེ། རྒྱ་ནག་
དགེ་སླྡོང་གི་ལྟ་བར་གགས་པའི་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ན་
ནྡོར་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལྟ་བ་དང་། འྡོ་ན་མ་ནྡོར་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་དིས་པས། གཅིག་དུ་བྲལ་སྡོགས་ཀི་རིགས་པས་
དགག་བྱ་བདེན་པ་བཀག་རེས་སུ་བདེན་མེད་ིད་ལ་ཞེན་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན། དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་སེ། 
སང་བྱ་བདེན་འཛིན་དང་ལྟ་སངས་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ 
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༼༡༣༧༽ 
གེན་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདེན་མེད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་དབུ་མའི་
ལྟ་བ་རྡོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། ཁྡོད་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཞིག ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གིས་ཁྡོད་
ངེས་པར་རྡོགས་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཐལ་རང་གི་ལྟ་བའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེས་དིས་པས། ཐལ་རང་ལ་ལྟ་བའི་
ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། དེ་གིས་དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངྡོས་འཛིན་ལ་ཁད་པར་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་ཡྡོད་པས་བདེན་
མེད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁད་པར་བྱུང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ལྡོག་ཕྡོགས་དགག་བྱ་བདེན་པར་
གྲུབ་པའི་ཚད་དེ་ཡང་། རང་རྒྱུད་པས་བྡོ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་ཡུལ་རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ་ིད་ལ་བརག་པ་མཐའ་
གཟུང་གི་བདེན་ཚད་དུ་བཞེད་པར་འགྱུར་ཀང་། དེ་ནི་དགག་བྱ་ཐུན་མྡོང་བ་ཙམ་སེ། དགག་བྱ་དེ་ཙམ་ཁེགས་
པས་བདེན་གྲུབ་མཐའ་དག་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང་། བྡོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་མ་གཞག་པར། ཡུལ་རང་གི་
གདྡོད་ལུགས་ཀི་ངྡོས་ནས་ཡྡོད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཕ་བའི་བདེན་འཛིན་ 
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༼༡༣༨༽ 
ལྷན་སེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མིང་གི་བཏགས་དྡོན་བརལ་བའི་ཚེ་རེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན། དེ་ིད་བརག་པ་
མཐའ་གཟུང་གི་བདེན་ཚད་དུ་བྱས་ནས་དེ་ིད་འགྡོག་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་ཁད་ཆྡོས་ཡིན་ཏེ། 
དགག་བྱ་དེ་ཁེགས་པས་བདེན་གྲུབ་མཐའ་དག་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང་། མིང་གི་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཡྡོད་
པར་འཛིན་པ་དེ་ཕ་བའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མིང་གིས་བཏགས་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡྡོད་པ་མིན་པར་རྡོགས་པ་དེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐལ་རང་གི་དགག་
བྱའི་ཁད་པར་འདི་རྡོགས་ན། བྡོ་ཡིས་གང་དུ་ཞེན་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་དཔད་ནས་འགྡོག་དགྡོས་
ཞེས་པའི་ལྡོག་རྡོག་ཐམས་ཅད་ཟླྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ། བྡོས་བདེན་པར་ཞེན་པ་འགྡོག་དགྡོས་ཀི་བདེན་མེད་དུ་
ཞེན་པ་འགྡོག་མི་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་རིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་རེས་སུ་བདེན་མེད་དུ་
ཞེན་པའང་འགྡོག་དགྡོས་ན་ནི། འགྡོག་བྱེད་ཀི་བྡོ་ནི་སྔ་མ་གནྡོད་བཅས་དང་ཕི་མ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 
དགག་བྱ་ཁེགས་པའི་དུས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ།  
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༼༡༣༩༽ 
།ཁད་པར་དགག་བྱ་བདེན་པ་བཀག་རེས་སུ་བདེན་པར་མེད་པའང་འགྡོག་ན་ནི། སླར་བདེན་གྲུབ་ཡྡོད་པར་
འགྱུར་ཏེ་དགག་པ་གཅིག་གི་དགག་པ་དང་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་ནི་གྡོ་བ་རིགས་པ་ས་བའི་སྤྱི་ལུགས་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འཛེར་བར་བྱེད་དྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་དགག་པར་དམ་བཅའ་དང་། དགག་པ་
དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཕྡོགས་སྔ་འདི་དག་ནི་ཆྡོས་ཅན། ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་
བྱ་དགྡོས་ཏེ། སིགས་མ་ལྔའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ལྟ་བའི་སིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ། སྡོས་བྲལ་ཧྭ་
ཤང་ལྟ་བར་ས་བ་དགག བདེན་པ་བཀག་ཙམ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་དགག ཐེག་གསུམ་ལྟ་བ་ཁད་པར་མེད་པ་
དགག ཐལ་རང་ལྟ་བ་ཁད་པར་ཡྡོད་པ་དགག དཔད་པའི་ཚེ་ན་སྣལ་མར་གྡོ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། 
རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་བསྡུས་ཏེ་བསན། ལུང་གི་གནྡོད་བྱེད་རྒྱས་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྒྱ་ནག་དགེ་
སླྡོང་མ་དཔད་པར་རང་དགར་རྡོག་པ་བཀག་པ་ལ་སྡོམ་གི་མཆྡོག་ཏུ་ས་བ་དང་། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཆད་པའི་
སབས་འདིར་ནི་རེན་འབྲེལ་ལ་སྡོགས་པའི་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་མ་རེད་པའི་འཛིན་
མེད་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ས་བ་གིས་མཚུངས་ཞེས་ས་བ་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༡༤༠༽ 
སྡོང་པ་ིད་ཟབ་མྡོ་སྡོང་བའི་བདུད་ཚིག་ཡིན་ཏེ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བར་ས་བའི་འཁལ་
ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་པ་འདི་ངེས་པར་དགྡོས་ཏེ། རང་ཕྡོགས་ལ་ངེས་པ་བསེད་ནུས་ཤིང་གཞན་ཕྡོགས་
སུན་འབྱིན་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་སམ་ན། ངེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་
དང་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་མིན་མི་མཚུངས་ཏེ་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་
དེ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་དག་ལ་མ་བརེན་པར་ཡིད་བྱེད་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཁྡོད་ལྟར་ན་ཡིད་དཔྡོད་དམ་ངེད་
ལྟར་ན་བག་ལ་ལ་གི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ལས་མ་འདས། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གི་ལྟ་བ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་དག་ལ་བརེན་ནས་
གཟུང་འཛིན་གི་ཕྡོགས་གང་དུ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད་ནས་ཡིད་ལ་མ་བྱས་པ་ཡིན་པས་གནས་ལུགས་
རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཆྡོས་ཅན། བདག་འཛིན་དང་བདེན་འཛིན་གི་
གཙོས་པའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་གི་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་འཇྡོམས་པར་ནུས་པའི་གེན་པྡོ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་
རྣམ་དག་ལ་བརེན་ནས་གིས་སྣང་གི་ཞེན་པ་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའི་ 
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༼༡༤༡༽ 
ལྡོག་ཕྡོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་བཞིན་དུ་སྒྲ་མི་རག་པར་འཛིན་པའི་རྡོག་པ་དང་། བྱས་
རགས་ལས་སྒྲ་མི་རག་པར་འཛིན་པའི་རྡོག་པ་གིས་སྒྲ་མི་རག་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་སངས་སུ་མཚུངས་ཀང་
སྒྲ་རག་འཛིན་གི་སྒྲྡོ་འདྡོགས་འཇྡོམས་པའི་ངེས་ཤེས་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་བཞིན་ནྡོ། །གཞན་
ཡང་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ཡིད་དཔྡོད་ཆྡོས་ཅན། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁབ་ཁྡོད་ཀིས་དྡོན་གིས་ཁས་བངས་
སྡོ། །གལ་ཏེ། དེ་གིས་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་ཡྡོད་དེ། སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་དག་ལ་བརེན་མ་བརེན་གི་
ཁད་ཡྡོད་པའི་ཕིར་སམ་ན། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་། ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཡང་ཁད་པར་སས་ཟིན་པ་དེ་
དྡོན་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་ཁེད་འདྡོད་པའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་
ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་གི་ཞེན་པ་གཅྡོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྡོད་དེ་དང་འཛིན་སངས་
འགལ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྡོད་རྡོམ་ཚོད་དང་སྡོང་ཚོད་གིས་ཆར་དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་
གི་ཞེན་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ལ་ནི་གནྡོད་བྱེད་དེ་མི་འཇུག་སེ། གནས་ལུགས་
མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའི་ཚེ་ནི་རྡོམ་ 
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༼༡༤༢༽ 
སྡོང་གིས་ཆར་དུ་གིས་སྣང་གི་ཞེན་པ་མེད་ལ། དྡོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གིས་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་སྡོང་ཚོད་ལ་གིས་
སྣང་གི་ཞེན་པར་སྡོང་ཡང་རྡོམ་ཚོད་ལ་གིས་སྣང་གི་སྡོས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་ལུང་གིས་དགག་པ་ལ་གསུམ། དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པའི་མདྡོ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། ཏིང་ངེ་
འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རིགས་
པས་གནྡོད་པར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པ་ལས། འྡོད་སྲུངས་ཡྡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་མཐའ་
གཅིག་གྡོ །མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་མཐའ་གཅིག་གྡོ་ཞེས་སྡོགས་གསུངས་ནས། ཡྡོད་མེད་དུ་འཛིན་པ་གིས་
པྡོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་རེ་རེར་བྱས་ནས། དེ་གིས་སངས་པའི་དབུས་ནི་དབུ་མ་སེ། དབུ་མ་དེ་ཡང་བྡོས་
བསན་དུ་མེད་ཅིང་སྒྲས་དངྡོས་སུ་བརྡོད་དུ་མེད་པ་དེ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བ་ིད་དང་ཁད་མེད་དུ་ཧ་
ཅང་ཐལ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྡོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁབ་པ་དངྡོས་
སྡོ། །གིས་པ་ནི། དཀྡོན་བརེགས་དེ་བཞིན་དུ། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་ལས། ཡྡོད་མེད་གཙང་དང་མི་གཙང་
སྡོགས་མཐའ་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དེ་སངས་ནས་དབུས་ལའང་ཞེན་པས་ 
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༼༡༤༣༽ 
མི་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡུམ་ལས་གཟུགས་སྡོང་ཞེས་བྱ་བར་སྤྱྡོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤྱྡོད་དྡོ། །གཟུགས་
མི་སྡོང་ཞེས་བྱ་བར་སྤྱྡོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤྱྡོད་དྡོ། །ཞེས་སྡོང་པ་དང་མི་སྡོང་པ་སྡོགས་གིས་འཛིན་ལ་སྤྱྡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མར་སྤྱྡོད་པ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དག་སྡོར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། སྡོང་པ་བསྡོམ་པར་མི་
བྱ་སེ། །སྡོང་མིན་བསྡོམ་པར་མི་བྱ་འྡོ། །སྡོང་པ་མི་སྡོང་རྣལ་འབྱྡོར་པས། །སྡོང་མིན་ཡྡོངས་སུ་མི་སང་ངྡོ་། །སྡོང་
དང་སྡོང་མིན་གཟུང་བ་ལས། །རྡོག་པ་ཉུང་མིན་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྡོང་པ་དང་སྡོང་མིན་སྡོགས་སུ་ཞེན་ནས་
སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད། རྡོག་སྡོམ་སྡོན་ཅན་ཁྡོ་ནར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བ་སྡོམ་པ་ིད་དང་
ཁད་མེད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡོང་པ་དང་སྡོང་མིན་གི་ཞེན་པ་གིས་ཆར་སངས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྡོ། །ཁབ་པ་དངྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ལུང་འགལ་དངྡོས། དེ་ཡི་ེ་སྡོང་རྣམ་
གིས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མགྡོན་པྡོ་བྱམས་པས་རྒྱུད་བ་མར། གང་ཞིག་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་ཡྡོད་མེད་
ལས་གཞན་དུའང་། །བརག་པར་མི་ནུས། ཞེས་འགྡོག་བདེན་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གིས་ཀ་དང་།  
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༼༡༤༤༽ 
གིས་ཀ་མིན་པ་བཞིར་བརག་པར་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང་། དབུ་མ་ར་བའི་བསན་བཅྡོས་ལས། སྡོང་ངྡོ་
ཞེས་ཀང་མི་བརྡོད་དེ། །མི་སྡོང་ཞེས་ཀང་མི་བྱ་ཞིང་། །གིས་དང་གིས་མིན་མི་བྱ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། གཞན་ཡང་དེ་ིད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་བཞུགས་དང་མྱང་འདས་ལ་མཐའ་བཞི་ཡི་སྡོས་པ་བཀག་པར་
མཛད་པ་དང་། རིགས་ལྡན་པད་དཀར་པྡོ་ཡི་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འྡོད་དང་འཕགས་པ་ལྷ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་སིང་པྡོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་འདི་སད་དུ། ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་ཡྡོད་མེད་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་མིན་པའང་
མིན། །མཐའ་བཞི་ལས་གྡོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁྡོ་ན། །ཞེས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ། 
གནས་ལུགས་དེ་ིད་ཡྡོད་མེད་སྡོགས་མུ་བཞི་གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། 
རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བ་ིད་དང་ཁད་མེད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བས་སྡོས་པ་གཅྡོད་པའི་ཚེ་སྡོས་པའི་མཐའ་
ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁབ་པ་དངྡོས་སྡོ། །གིས་པ་ེས་སྡོང་དགག་པ་ལ་གིས། བདེན་
པ་གིས་ལ་སྡོར་ན་ཁས་བངས་འགལ། བཞི་པྡོ་ཆྡོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞུང་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རི་བྡོ་
དགེ་ལྡན་པའི་ 
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༼༡༤༥༽ 
རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་སྡོགས་སུ་གསུངས་པའི་ལུང་གིས་ངེད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་གནྡོད་པ་མེད་
དེ། ལུང་དེའི་དྡོན་ནི། དྡོན་དམ་དུ་ཡྡོད་པ་ཡང་མིན། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་མེད་པ་ཡང་མིན། དེ་གིས་ཀ་ཡང་མིན་
གིས་ཀ་མིན་པའང་མིན་པ་ལ་དགྡོངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འྡོ་ན་སྣང་བའི་དངྡོས་པྡོ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། དྡོན་དམ་
དུ་ཡྡོད་པ་དང་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་མེད་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གིས་ཀ་མིན་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར། རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ཁས་བངས་དངྡོས་འགལ་གི་འཁྡོར་གསུམ་ཡིན་པ་དན་པར་གིས་ཤིག གིས་པ་ནི་
མཁས་གྲུབ་རེའི་སལ་བཟང་མིག་འབྱེད་ཀི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་གི་ལུང་དྡོན། ཡྡོད་
མེད་ལ་སྡོགས་པ་བཞི་བདེན་པར་མེད་པའི་དྡོན་ཡིན་ཏེ། ཆྡོས་ཅན་དེ་ལ། ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གིས་ཀ་
དང་གིས་མིན་གི་མུ་བཞི་ལས་མི་སིད་ཅིང་། མུ་དེ་བཞི་གང་ལ་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆ་མེད་ཅེས་པའི་དྡོན་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ནི། གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པའི་ཚེ་ན་ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་པ་བཞི་
པྡོ་ཆྡོས་ཅན་དུ་གཟུང་ནས། དེ་བཞིའི་སེང་དུ་བདེན་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་ཆྡོས་སུ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་རེས་
འབྲང་དང་བཅས་ 
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༼༡༤༦༽ 
པའི་གཞུང་ལས་མ་གསུང་སེ། ཐམས་ཅད་བཅྡོམ་ལྡན་གཤེགས་བཞུགས་དང་། །གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་
སྡོགས་ལ། ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་པའི་མུ་བཞི་པྡོ་བཀག་པར་གསུང་པ་ཁྡོ་ན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ར་ཤེ་ལས། 
རག་དང་མི་རག་ལ་སྡོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡྡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སྡོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་
ལ་ག་ལ་ཡྡོད། །གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཡྡོད་ཅེས། །འཛིན་པ་སྟུག་པྡོས་གཟུང་གྱུར་པ། །དེ་ནི་མྱ་ངན་
འདས་པ་ལ། །མེད་ཅེས་རྣམ་རྡོག་རྡོག་པར་བྱེད། །རང་བཞིན་གིས་ནི་སྡོང་དེ་ལ། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས་
ནས་ནི། །ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་སམ་མེད་དྡོ་ཞེས། །བསམ་པ་འཐད་པ་ིད་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གཞན་ཡང་དེ་ིད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །ཡྡོད་པར་མི་མངྡོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དྡོ་
ཞེ་འམ་གིས་ཀ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངྡོན་ནྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཡྡོད་
པར་མི་མངྡོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དྡོ་ཞེ་འམ་གིས་ཀ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངྡོན་ནྡོ། །ཞེས་གསལ་
བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ།།  ༈  །།འདིར་དཔད་དྡོགས་པའི་དགྡོས་པ་ནི། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའི་
སལ་ 
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༼༡༤༧༽ 
བཟང་མིག་འབྱེད་ལས། འདི་འད་བའི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ནི། །ཡྡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་ལྟ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྡོགས་
པའི་ལུང་དྡོན་མ་གྡོ་བའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཡྡོད་པ་དང་ཡྡོད་པའི་མཐའ་
དང་མེད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའི་ཁད་པར་ཆེན་པྡོ་མ་རིག་པར་ཡྡོད་པ་གང་ཡིན་ཡྡོད་པའི་མཐར་གཟུང་བས་
རིང་དུ་འཁམས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་ཅིང་། སྤྱིར་དབུ་མའི་སབས་འགའ་ཞིག་གི་གནད་སིང་པྡོར་
དིལ་ན་ཡང་འདི་ལྟར་མཐྡོང་སེ། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ནས་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་མེད། ཡིན་སམ་དུ་ཞེན་པའི་ངེས་ཤེས་འདི་ཆྡོས་ཅན། རག་པའི་མཐར་འཛིན་དང་ཆད་པའི་
མཐར་འཛིན་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་རག་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། ཡྡོད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་མེད་པའི་
མཐར་འཛིན་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཡྡོད་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་ཏེ། ཁེད་ཀི་དབུ་
མའི་ལྟ་བ་ལ་བདེན་པར་ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་པའི་མུ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པ་ཞིག་དགྡོས་པའི་ཕིར། རྡོད་གཞི་
དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་གང་དག་རང་བཞིན་ 
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༼༡༤༨༽ 
གི་ཡྡོད་པ། དེ་ནི་མེད་ིད་མིན་པས་རག །ཞེས་པའི་དངྡོས་བསན་གི་རག་ལྟ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའི་ཕིར། 
འདྡོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་
སེ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་གིས་པྡོ་གང་རུང་ཡིན་ན། བདེན་འཛིན་དང་བདེན་འཛིན་གི་ར་བ་ཅན་གང་རུང་ཡིན་
དགྡོས་ཀི། བདེན་མེད་རྡོགས་པའི་རྒྱུད་ལ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་འབྱུང་བའི་གྡོ་སབས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་
ཆད་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་ན་ཡང་སྡོན་སྔ་མ་དེ་ིད་དུ་འགྱུར་རྡོ། །གལ་ཏེ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་འཛིན་
གིས་སྒྲྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་གང་ཡང་མེད་དྡོ་སམ་ན། མཐའ་བཞིའི་དང་
པྡོ་ཁེགས་ན་མཐའ་ཕི་མ་གསུམ་ཡང་ཁེགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང་། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་པའི་གནས་
སབས་ཀི་ལྟ་བ་སེས་ན། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་པའི་གནས་སབས་ཀི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེས་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་
རྡོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཁས་པ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་དང་། སྒྲ་པ་ཤེར་རིན་སྡོགས། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་དེ་བར་དུ་
བདག་ཟླྡོག་གི་གནས་སབས་ 



146   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༤༩༽ 
ཀི་ལྟ་བ་ཙམ་ཡིན་ཀང་། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་གི་གནས་སབས་ཀི་ལྟ་བ་མིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞེད་པར་
སྣང་ཡང་། དབུ་མའི་ལྟ་བའི་རིམ་པ་གིས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་པྡོ་ཡིན་མྡོད། 
འྡོ་ན་བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་གི་གནས་སབས་ཀི་ལྟ་བ་དེ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ནམ་དངྡོས་ས་བའི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་
ཞེས་དཔད་ན་དཀའ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་མ་ཁེགས་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན། 
དངྡོས་འཛིན་གི་སྒྲྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་པས་དངྡོས་ས་བའི་ལྟ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་
ཏེ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ན། ཐར་པ་ཙམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གིས་ཡྡོད་པར་མཐྡོང་སེ། བར་དུ་བདག་ནི་ཟླྡོག་པ་དང་། །ཞེས་དང་། 
སྡོང་ིད་བག་ཆགས་གྡོམས་པ་ཡིས། །ཞེས་དང་། རིགས་པ་གང་གིས་ཡྡོད་ིད་ཀང་། །ཟླྡོག་པར་འགྱུར་བ་
མན་པར་གིས། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་སབས་ཀི་ལྟ་བ་ནི། དངྡོས་ས་བ་ལས་འདས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞིང་། 
ཐེག་པ་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་ལྟ་བ་འདི་མེད་མི་རུང་ཁྡོ་ན་ 
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༼༡༥༠༽ 
ཡིན་ལ། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་པ། །ཞེས་དང་། །ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་གྡོམས་པ་ལས། །ཞེས་དང་། བདག་མེད་
འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན། །ཞེས་པའི་སབས་ཀི་ལྟ་བ་ནི། མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་
ཞིང་། ཐེག་པ་འྡོག་མའི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་ལྟ་བ་འདི་མི་དགྡོས་མྡོད། ཐེག་ཆེན་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་ལྟ་བ་
འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ལྟ་བ་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་གང་། འདི་ལ་ཤེས་བྱེད་ཀི་ལུང་རིགས་
ཇི་ལྟར་ཡྡོད་སམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ནས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གིས་
དང་བྲལ་ཙམ་གི་ལྟ་བ་འདི་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་ཐུན་མྡོང་བའི་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་སེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་
དུ་ལྟ་བ་འདི་རྒྱུད་ལ་མ་སེས་ན། ྡོན་མྡོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྡོལ་བར་མི་ནུས་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
དངྡོས་པྡོར་ཁས་ལེན་ཡྡོད་ན་ནི། །འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྟ་བ་མི་ཟད་མ་རུངས་འབྱུང་། །དེ་ལས་
བྱུང་བའི་རྡོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཇི་སིད་ཕུང་པྡོར་འཛིན་ཡྡོད་པ། །དེ་སིད་དེ་
ལ་ངར་འཛིན་ཡྡོད། ། 
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༼༡༥༡༽ 
ཅེས་སྡོགས་དང་། ར་ཤེ་ལས། གང་དག་རང་བཞིན་གིས་ཡྡོད་པ། །དེ་ནི་མེད་ིད་མིན་པས་རག །སྔྡོན་བྱུང་ད་
ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །དེ་ནི་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་གནད་བསྡུས་ན། དངྡོས་པྡོ་བདེན་འཛིན་
དེ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བའི་ར་བ་དང་། ལྟ་བ་དེ་ལས་ཆགས་སྡོགས་ྡོན་མྡོངས་འབྱུང་ཞིང་། དངྡོས་པྡོ་བདེན་མེད་
དུ་རྡོགས་ན། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ལས་གྡོལ་བས་ཆགས་སྡོགས་ྡོན་མྡོངས་སྡོང་ནུས་ཤིང་། དེ་མ་རྡོགས་ན་དེ་
སྡོང་མི་ནུས་པར་གསལ་བར་བསན་ཅིང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པའི་སེང་དུ་གིས་སྣང་གི་
སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྡོལ་བའི་ལྟ་བ་འདི་ནི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སེ། ཐ་མར་ལྟ་བ་
ཀུན་ཟླྡོག་པའི་སབས་ཀི་གཞུང་། ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་ཡྡོད་མེད་མིན། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་གནད་བསྡུས་ན་མུ་བཞི་
པྡོ་གང་རུང་དུ་འཛིན་པའི་གིས་སྣང་གི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་གཅིག་བྱུང་ན་ཡང་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་མི་ནུས་
པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། མཐར་འཛིན་གི་སྡོས་པ་མེད་ཙམ་ 
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༼༡༥༢༽ 
དུ་མཚུངས་ཀང་། གིས་སྣང་ངམ་མཚན་མའི་སྡོས་པ་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་མེད་ཀི་སྡོ་ནས་ཕེ་ལ། གནད་དེས་ན། 
མཐའ་བཞི་ལས་ནི་རྣམ་གྡོལ་བ། །ཞེས་པའི་མཐའ་ཕི་མ་གིས་ནི། གིས་སྣང་གི་མཚན་མ་ལ་མཐར་འཛིན་གི་
མིང་བཏགས་པ་ཡིན་གི་མཐར་འཛིན་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ་
ཞེས་ཁྡོ་བྡོ་ས་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ལྟ་བའི་རིམ་པ་གིས་བཤད་པའི་སྔ་མའི་
ཁྡོངས་སུ་གཏྡོགས་པའི་ལྟ་བ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མའི་ཁྡོངས་སུ་གཏྡོགས་པའི་མཐར་ཐུག་ལྟ་བ་དེ་ནི་མ་
ཡིན་ནྡོ་ཞེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྡོ། །དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་རིམ་པ་གིས་སུ་ཕེ་བ་ནི། ཐ་སད་སྔྡོན་ཆད་མ་གགས་
པས་ཐྡོས་ཆུང་གི་བྡོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤྡོང་ཡང་། དྡོན་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ན་གསལ་བར་བཞུགས་པས། འདི་
ལས་གཞན་དུ་ས་བ་པྡོ་མེད་དྡོ་སམ་དུ་ཁྡོ་བྡོས་སེམས་སྡོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བའི་རིམ་པ་གིས་པ་དེ་ལས། སྔ་མ་ཁྡོ་
ན་མཚོག་ཏུ་གཟུང་བའི་མཁས་རྡོམ་དག་གིས་ནི། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་ 
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༼༡༥༣༽ 
པའི་ལུང་རིགས་ཀི་གནད་རྒྱང་རིང་དུ་དྡོར་བར་སྣང་ཞིང་། རིམ་པ་སྔ་མ་དེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མིན་པར་བཞེད་པ་
དག་གིས་ནི། ལྟ་བ་སྔ་མ་དེ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་གྡོལ་ཚུལ་གི་གནད་ལ་ཐུགས་གཞིབ་ཅུང་ཟད་མ་ཆུད་པར་
སྣང་ངྡོ་། །གིས་པ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། རེན་འབྲེལ་ལ་སྡོགས་པའི་རགས་
ལས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་མེད་དགག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་མཐར་ཐུག་དབུ་མའི་ལྟ་
བར་ཞེན་པ་ནི། མཁས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་ལ་དེར་ཞེན་པ་ལ་ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་པའི་གནས་
སབས་ཀི་སྔར་བཤད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལུང་གིས་གནྡོད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ལས། མིང་སྡོགས་བྲལ་བའི་
ཆྡོས་རྣམས་ལ། །དེར་རྡོག་པ་དེ་བཅུ་གཅིག་པ། །ཞེས་ར་བའི་ལྟུང་བར་གསུངས་པའི་ཡང་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་
འཕགས་པ་ལྷས། བསྡོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྡོར་ཟླྡོག །བར་དུ་བདག་ནི་ཟླྡོག་པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་
པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་རིམ་པ་གསུམ་བཤད་པའི་རིམ་པ་དང་པྡོའ་ིཚེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་
བསན་པ་མེད་དེ། དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པའི་ཚེ་ 
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༼༡༥༤༽ 
ཐེག་ཆེན་དང་ཐུན་མྡོང་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞིག་བསན་ཏེ། སིད་པའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཕུང་པྡོ་བདེན་འཛིན་
འཇྡོམས་པའི་ཕིར་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་བསན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ིད་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། རག་
ཆད་ཀི་མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་པས། སིང་རེའི་སེམས་དང་གིས་སུ་མེད་བྡོ་དང་། །ཞེས་པའི་
སབས་ཀི་གིས་མེད་ཀི་བྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གང་དག་གི་བྡོ་ཡྡོད་མེད་
ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མི་གནས་པ། །དེ་དག་གིས་ནི་རྐྱེན་གི་དྡོན། །ཟབ་མྡོ་དམིགས་མེད་རྣམ་པར་
རྡོགས། །ཞེས་པས་བསན་པའི་ཡྡོད་མེད་ཀི་མཐའ་གིས་ལས་འདས་པའི་དམིགས་མེད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ིད་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མུ་བཞིའི་
འཛིན་པ་ལས་གྡོལ་བའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ིད་ཐེག་པ་ཐུན་མྡོང་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས། 
ན་རང་དག་བཅྡོམ་དང་། བྱང་སེམས་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་ཆེར་མེད་པའི་ཕིར་ན། དེ་མན་
ཆད་དུ་དེ་དག་བྡོའ་ིསྡོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྡོན་མི་ནུས་པར་བཤད་པའི་གནད་དམ་པ་དེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཚེ་མུ་བཞི་གང་ 
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༼༡༥༥༽ 
རུང་གི་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ལས་གྡོལ་བའི་མཐར་ཐུག་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསན་པ་ཡིན་ལ། ལྟ་བ་འདི་ས་བདུན་
པ་ནས་མངྡོན་དུ་གྱུར་བའི་གནད་ཀིས། ས་བདུན་པ་ནས་ན་རང་བྡོ་སྡོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྡོན་ནུས་པར་
བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་སིང་པྡོ་ཁྡོ་བྡོས་རྡོགས་པ་འདི་ཤེས་ལྡན་དག་ལ་དགའ་སྡོན་མཛོད་ཅིག གསུམ་པ་
ཐེག་གསུམ་ལྟ་བ་ཁད་པར་མེད་པ་དགག་པ་ནི། ཁེད་ཐེག་པ་གསུམ་གི་འཕགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ཁད་པར་གཏན་
ནས་མེད་པར་འདྡོད་ན། དེ་ིད་བྱམས་པའི་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། མི་ཕམ་མགྡོན་པྡོས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་བདག་
མེད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་རིམ་པ་གསུམ་དང་། ཐེག་ཆེན་སྡོར་མཐྡོང་སྡོམ་པ་དམན་པའི་སྡོར་མཐྡོང་སྡོམ་གསུམ་
ལས་ལྟ་བས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་གང་ཞིག མངྡོན་རྡོགས་
རྒྱན་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་དུ་ཁས་བངས་ནས། རྒྱན་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་ཚོགས་དགྡོངས་པ་གཅིག་པར་
ཁེད་ཀིས་སས་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྒྱན་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། སབས་གིས་པར་ན་ཐྡོས་ཀི་གང་ཟག་གིས་
བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ཙམ་རྡོགས་ཤིང་། རང་རྒྱལ་གིས་དེའི་ 
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༼༡༥༦༽ 
སེང་དུ་གཟུང་བ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་རྡོགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་པས་དེའི་སེང་དུ་འཛིན་པ་ཆྡོས་ཀི་
བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ཡང་རྡོགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སབས་དང་པྡོར། དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་
དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་སྡོར་ལམ་དེ། མི་རག་ལ་སྡོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་མངྡོན་ཞེན་བཀག་པའི་སྡོ་
ནས་ཐེག་དམན་སྡོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་བསན། འགྡོག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །མཐྡོང་ཞེས་
བྱ་བའི་ལམ་གིས་ནི། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས། ཐེག་ཆེན་མཐྡོང་ལམ་གི་བསལ་གཞག་དང་བྲལ་བའི་ཆྡོས་ིད་
མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་ཐེག་དམན་མཐྡོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་བསན། སྡོམ་པའི་ལམ་ནི་
ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས། ཐེག་ཆེན་སྡོམ་ལམ་དེས་སྒྲྡོ་སྐུར་དང་བྲལ་བའི་སྡོང་ིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་
པའི་སྡོ་ནས་ཐེག་དམན་སྡོམ་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་བསན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ལ་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་
པས། རྒྱན་ལས་ན་རང་ལ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྡོགས་པར་བཤད་པ་ནི། ཕ་བའི་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་སྡོན་
པའི་སྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་དང་དྡོན་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། དྡོན་ལ་རྒྱན་གི་དགྡོངས་པ། 
ན་རང་ལ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་སྡོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གགས་པ་ནི་ཤིང་རའི་ 
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༼༡༥༧༽ 
སྡོལ་ཆེན་པྡོ་གིས་དགྡོངས་པ་སྡོ་སྡོར་འབྱེད་མ་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་
ཅད་ཀིས། ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་དང་། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་དང་། རེན་འབྲེལ་གི་ཆྡོས་ིད་དང་། བདེ་གཤེགས་
སིང་པྡོ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ཡིན་པ་སྡོགས་མངྡོན་སུམ་
དུ་རྡོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་ཤིང་རའི་སྡོལ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་
དང་ཐེག་དམན་འཕགས་པ་ལ་དེ་དག་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་མ་རྡོགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ནི་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་
ཤིང་རའི་སྡོལ་ལས་བྱུང་བ་ནི། རྣམ་དཔྡོད་ཀི་མིག་སྡོན་མེད་ཀིས་ལྟ་དུས་གསལ་བར་མཐྡོང་བའི་ཕིར་
རྡོ། །གཞན་ཡང་ཁེད་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ལྟ་བ་ཁད་མེད་དུ་འདྡོད་པ་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ལུང་
དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། མཚན་མ་མེད་པ་མ་རྡོགས་པར། །ཁྡོད་ཀིས་ཐར་པ་མེད་པར་
གསུངས། །ཞེས་སྡོགས་ལས། ཐེག་གསུམ་ལ་མཚན་མེད་ནི་ཚང་བར་རྡོགས་པ་དང་མ་རྡོགས་པའི་ཁད་པར་
གསུངས་ཞིང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཀང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས་འཁྡོར་གསུམ་མ་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་
དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆྡོས་ིད་རྡོགས་མ་རྡོགས་སྡོགས་ལྟ་བའི་ཁད་པར་ 
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༼༡༥༨༽ 
གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །ལུང་གི་གནྡོད་པར་མ་ཟད་ཐེག་གསུམ་ལྟ་བ་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་རིགས་
པས་ཀང་གནྡོད་པ་སེ། ཐེག་པ་དམན་པའི་མཐྡོང་ལམ་ིད་ནས་ཆྡོས་ཅན། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་
མཐྡོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའི་ཕིར། རགས་དངྡོས་སྡོ། །འདྡོད་ན་ཐེག་
ཆེན་འཕགས་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལས་ྡོན་ལས་བྱུང་བའི་སེ་ར་ན་འཆི་སྡོགས་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཞིང་སེ་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁེད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཚད་
མས་གྲུབ། རགས་དངྡོས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ན་རང་འཕགས་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་
མངྡོན་སུམ་དུ་མི་མཐྡོང་བར་ཐལ། ཁྡོད་ཀིས་དེ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ན། ཁྡོད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མངྡོན་
སུམ་དུ་ལྟ་བ་ལ་མིག་དང་མིག་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཏུ། བཀའ་ཐ་མའི་མདྡོ་འགའ་ཞིག་དང་། དེའི་དགྡོངས་འགེལ་
རྒྱུད་བ་དང་། དེའི་འགེལ་པ་ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀི་འགེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། ཁབ་སེ། 
ལུང་དེ་དག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྡོངས་པ་དང་བསེས་ནས་ཁྡོད་ཀིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་དེ་
དག་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། མདྡོ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་འདི་ནི་འཇིགས་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྟུང་བ་རྣམས་དང་།  



156   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༥༩༽ 
ཕིན་ཅི་ལྡོག་ལ་མངྡོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་དང་། སྡོང་པ་ིད་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་རྣམས་ཀི་སྤྱྡོད་
ཡུལ་མ་ལགས་སྡོ་ཞེས་དང་། རྒྱུད་བ་ལས། ི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་འྡོད་འབར་བ། །མིག་མེད་པས་ནི་མཐྡོང་བ་
མེད། །ཅེས་དང་། ཐྡོགས་མེད་འགེལ་ཆེན་ལས། མདྡོར་བསྡུ་ན་གང་ཟག་བཞི་པྡོ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་སིང་པྡོ་མཐྡོང་པ་ལ་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་གཞག་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་དང་། ན་ཐྡོས་
དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ། ཞེས་ལམ་མ་ཞུགས་
པའི་སྡོ་སེ་དང་། ན་རང་དང་ཐེག་ཆེན་སྡོ་སེ་སེ་གང་ཟག་དེ་བཞི་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའི་མིག་ལྡན་
མིན་པར་མངྡོན་གསུམ་དུ་གསལ་བར་བཤད་པས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ཐྡོགས་མེད་འགེལ་ཆེན་ལས། འདྡོད་ཆེན་
པ་དང་མུ་སེགས་དང་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁམས་མི་
རྡོགས་པ་དང་མངྡོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྒྲིབ་པ་འདི་བཞི་ཡང་དག་པར་གནས་སྡོ། །ཤེས་པས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་མཐྡོང་བར་བཤད་པ་ལ་བསྡོན་དུ་མེད་མྡོད། འདི་ལ་སལ་བཟང་
མིག་འབྱེད་ལས། འགེལ་ཆེན་གི་ལུགས་སྔ་མ་དེའི་དྡོན། གང་ཟག་གི་ 
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༼༡༦༠༽ 
བདག་མེད་ཕ་བ་མ་རྡོགས་པའི་ན་རང་དང་། ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་བ་མ་རྡོགས་པའི་བྱང་སེམས་ཀིས་དེ་མ་
རྡོགས་པའི་དྡོན་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་ཀྡོག་བཤད་མཛད་པ་ནི། གཞུང་དེའི་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ལ་
ཕིན་ཅི་ལྡོག །རྣམ་པ་བཞི་ལས་ཟླྡོག་པ་ཡི། །གེན་པྡོས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ིད། །ཅེས་པའི་སབས་ཀི་རག་སྡོགས་
ཕིན་ཅི་ལྡོག་བཞིའི་གེན་པྡོ། མི་རག་སྡོགས་ཕིན་ཅི་མ་ལྡོག་པ་བཞི་སྡོམ་པའི་ན་རང་དེ་ཡང་། གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ཕ་བ་མ་རྡོགས་པའི་ན་རང་སྡོ་སེ་ཁྡོ་ན་ལ་བྱེད་དགྡོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ཕིན་ཅི་
ལྡོག །བདེན་པ་མཐྡོང་བཟླྡོག་པ་སེ། །ཞེས་པའི་སབས་ཀི་བདེན་པ་མཐྡོང་བའི་ན་རང་དེ་ཡང་ན་རང་སྡོ་སེ་
ཁྡོ་ན་ལ་བྱེད་དགྡོས་པར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ལུང་ཕི་མའི་དྡོན། འདྡོད་ཆེན་པ་སྡོགས་བཞིས་དི་
མ་མེད་པའི་ཁམས་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་རྡོགས་པ་ལ་ཀྡོག་བཤད་མཛད་པའང་ལུང་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་
འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་དི་མེད་ཀི་ཁམས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་
བྱམས་པ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་སབས་སུ། ན་རང་གིས་ཆྡོས་ 
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༼༡༦༡༽ 
ཀི་བདག་མེད་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོགས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བར་འདྡོད་པ་ནི། སྡོལ་དེ་ིད་ཀི་
གནད་ལ་ཟབ་མྡོའ་ིབྡོ་གྡོས་མེད་པའི་བབ་ཅྡོལ་དུ་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབྲང་ཟླ་གགས་སྡོགས་ཀི་
ལུགས་ལ། ཀུན་མཁེན་དེ་ིད་ཀི་གསུང་གི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ལས། ན་རང་ལ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་
པ་ཡྡོད་ཀང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོགས་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་མེད་ཅིང་། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ལྟ་བའི་ཁད་
པར་རིམ་བཞིན་ཕེ་བ་ནི་གནས་སབས་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་གི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་འཕགས་
པས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཟླ་བ་གགས་དང་བཅས་པའི་དགྡོངས་པའི་
དབྱིངས་སུ་གདྡོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བངས་དགྡོས་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར་ཟླ་བ་གགས་པས། དེ་
མཐྡོང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མཐྡོང་བས་ན་སུས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐྡོང་བ་དེས་ཆྡོས་
མཐྡོང་ངྡོ་། །ཆྡོས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་ིད་དང་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཐ་མི་དད་པས་ན་དེ་མཐྡོང་བས་སངས་རྒྱས་
མཐྡོང་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས། ཐེག་པ་གསུམ་གི་མཐྡོང་ལམ་གི་ཚེ་རེན་འབྲེལ་སེ་འགག་མེད་པའི་གནད་མངྡོན་སུམ་ 
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༼༡༦༢༽ 
དུ་རྡོགས་ཤིང་། དེ་རྡོགས་པས་ཆྡོས་མྱང་འདས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་སིང་པྡོ་ཡང་མངྡོན་སུམ་དུ་
མཐྡོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབྲང་གིས་སྡོལ་ཕེ་བ་ལྟར་ན། 
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དང་། ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་བདེན་མེད་དུ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པར་འདྡོད་པ་ནི། རྣམ་དཔྡོད་ཀི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐྡོང་
ངྡོ་། །གསུམ་པ་ཐལ་རང་ལྟ་བ་ཁད་པར་ཡྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། རང་རྒྱུད་དགག་བྱ་འགྡོག་ཚུལ་ཁས་
བངས་འགལ། ཐལ་གྱུར་དགག་བྱ་འགྡོག་ཚུལ་རིགས་པས་གནྡོད། ཞེན་འགྡོག་ལྡོག་རྡོག་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བྱ་འགྡོག་པའི་སབས་སུ། བྡོ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་ཡུལ་རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ། 
རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་གིས་འགྡོག་ན་ཁས་བངས་འགལ་ཏེ་སླྡོབ་དཔྡོན་བྷ་བྱས་ཏེ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས། ཕི་དྡོན་
རང་ངྡོས་ནས་སམ། རང་གི་ངྡོ་བྡོས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་སྡོ་ཞེས་ཁེད་རང་གིས་སས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ཐ་སད་ཚེ་ན་མ་རེད་གཞུང་དང་འགལ། དམ་པའི་དྡོན་དུ་མ་རེད་ཁད་ཆྡོས་མིན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བཏགས་དྡོན་བཙལ་ 
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༼༡༦༣༽ 
བའི་ཚེ་མ་རེད་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྡོས་ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མིང་གི་
བཏགས་དྡོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མ་སེད་པའི་དྡོན། ཐ་སད་དང་དྡོན་དམ་གང་དུ་འདྡོད་དཔད་ན་འཇིག་པའི་ཕིར། དེ་
ཡང་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེའི་དྡོན་ཐ་སད་དུ་མ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདྡོགས་བྱེད་ཀི་མིང་ཡང་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་
ཏེ། འདྡོགས་བྱེད་ཀི་མིང་དང་མིང་གི་བརགས་དྡོན་དེ་དག་ཐ་སད་དུ་ཕན་ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དེ་
གིས་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ན་ཡྡོད་མཚུངས་དང་མེད་ན་མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། མིང་དང་
བཏགས་དྡོན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་པ་དེ་སད་དུ་ཡང་དབུ་མ་ར་བ་ལས། བྱེད་པྡོ་ལས་ལ་བརེན་བྱས་ཤིང་། །ལས་ཀང་
བྱེད་པྡོ་དེ་ིད་ལས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྡོགས་པ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐྡོང་ངྡོ་། །བྱེད་པ་པྡོ་དང་
ལས་དབང་གིས། །དངྡོས་པྡོ་ལྷག་མ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་བྱེད་པྡོ་དང་ལས་སྡོགས་ལྟྡོས་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་ཤིང་། 
དེ་སབས་ཀི་དངྡོས་པྡོ་ལྷག་མ་ནི། མིང་གི་བརྡོད་བྱ་དང་རྡོད་བྱེད་ཀི་མིང་དྡོན་མཐུན་སྡོགས་ལྟྡོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་
འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 
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༼༡༦༤༽ 
གིས་པ་ནི། དམ་པའི་དྡོན་དུ་མ་རེད་པ་དེ། བཏགས་དྡོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མ་སེད་པའི་དྡོན་མ་ཡིན་ན་དེ་དབུ་མ་
ཐལ་འགྱུར་བ་གཅིག་གི་ཁད་ཆྡོས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་དྡོན་དུ་
མི་རེད་པར་ཐལ་རང་གིས་ཆར་མཐུན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཞེན་འགྡོག་ལྡོག་རྡོག་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
ལའང་། མཁས་གྲུབ་ཀུན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་ཐལ་བ། ཞེན་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་འགྡོག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ་བ། 
གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་འདྡོད་པ་སྡོན་དུ་མི་འགྱུར་བ། འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ལ་དེ་དག་མེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་སངས་རྒྱས་ནས་གཟུང་སེ་རྒྱ་བྡོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་འགྡོག་ཏུ་མི་རུང་བ་
བཀག་པའི་ལྡོག་རྡོག་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། མཁས་གྲུབ་དེ་དག་གིས་སྡོང་པ་སྡོང་མིན་སྡོགས་སུ་ཞེན་པའི་
གིས་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སབས་སུ་བཀག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཞེན་ཡུལ་
བདེན་གྲུབ་འགྡོག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། རྡོག་བྡོས་ཞེན་ཡུལ་བདེན་
གྲུབ་པ་འགྡོག་ན། ཁྡོད་ཀིས་གང་དུ་ཞེན་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མི་འགྡོག་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་
མས་ 
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༼༡༦༥༽ 
ལ། མི་འགྡོག་ན་ནི་བདེན་འཛིན་གི་ལྡོག་རྡོག་རིགས་པ་གང་གིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རྡོ། །ཚིགས་བཅད་འདི་ལ་ནུས་པ་ཆེར་མི་སྣང་བས། ཡི་གེ་མ་དག་པ་འད་ནའང་དེ་ཙམ་ལས་ས་བར་མ་ནུས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྡོ་བྡོ་མཐར་ཐུག་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ། མུ་བཞིའི་སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་འགྡོག་པའི་ཚེ། བྡོ་སྔ་
མ་གནྡོད་བཅས་དང་ཕི་མ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་སྡོགས་ཀི་རིགས་པ་གང་གིས་གནྡོད་དེ་མི་གནྡོད་པར་ཐལ། 
མཐྡོང་ལམ་མ་ཐྡོབ་པ་ཇི་སིད་དུ་བྡོས་ཡུལ་གི་ནི་གནས་ལུགས་དཔྡོད་པར་བྱེད་པའི་ཚེ། བྡོ་སྔ་ཕི་གིས་ཀི་སྔ་
མ་གནྡོད་བཅས་དང་ཕི་མ་ཐུག་མེད་ཡིན་པ་གིས་ཁྡོ་བྡོ་འདྡོད་ཐྡོག་ཡིན་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཁྡོ་བྡོ་
ཅག་མཐར་ཐུག་པ་མུ་བཞིའི་སྡོས་པ་འགྡོག་པའི་ཚེ། གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་སྡོགས་ཀི་སྡོན་གནྡོད་བྱེད་གང་
བརྡོད་པ་འདི་ལ། དབུ་མ་ར་བའི་བསན་བཅྡོས་ལས། བདག་གྡོ་ཞེས་ཀང་བསན་འགྱུར་ཞིང་། །བདག་མེད་ཅེས་
ཀང་བསན་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་
བསན། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ིད་ལས། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ 
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༼༡༦༦༽ 
ཡང་དག་མིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ིད། །ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རེས་
བསན་པའྡོ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ཅིས་མི་གནྡོད་དེ་གནྡོད་པར་ཐལ། གཞུང་དེ་དག་གིས་མཐར་ཐུག་བདག་དང་
བདག་མེད་ཀི་ཞེན་པ་སྡོགས་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། བྡོ་རྡོག་པས་གནད་ལུགས་ལ་དཔྡོད་
པའི་ཚེ་གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་ཡིན་མྡོད་འྡོན་ཀང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་གི་ངྡོར་མུ་བཞིའི་
སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞི་བའི་ཚེ་གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་གིས་པྡོའ་ིསྡོན་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྡོ་སྔ་མས་
གང་དུའང་ཞེན་པ་མེད་པས་ཕི་མས་དགག་མི་དགྡོས་ཞིང་ཕི་མ་ཐུག་མེད་དུ་འགྡོ་རྒྱུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འདིར་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོས། ཇི་སིད་རྡོག་བྡོས་ཡུལ་གི་ནི། །གནས་ལུགས་དཔྡོད་པར་བྱེད་པའི་ཚེ། །སྔ་
ཕི་གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་གིས། །འདྡོད་ཐྡོག་ཡིན་ན་གང་གིས་གནྡོད། །ཅེས་གནས་ལུགས་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་
མཐྡོང་བའི་སབས་སུ། གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་ལ་བདེན་ལན་གསུང་མྡོད། དབུ་མའི་སྡོང་ཐུན་དུ་འདི་སད་ཅེས། 
གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སྡོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ 
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༼༡༦༧༽ 
ཀིས་མཐའ་དང་པྡོ་བདེན་པ་བཀག་པའི་ཚེ་རིགས་ཤེས་དེའི་བྱེད་པ་ནི། བདེན་པ་བཀག་པ་ཡིན་པས་བདེན་
མེད་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་སྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོག་པས་བདེན་པ་བཀག་པ་ལ་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་
པའི་ཕིར། བྡོ་ཕི་མ་ལ་ལྟྡོས་ནས་དེ་ིད་སྡོན་ཡིན་པས་ཞེན་ཡུལ་བདེན་མེད་མ་སེད་པའི་སྡོ་ནས་བདེན་མེད་དུ་
ཞེན་པ་ིད་ཀང་བཀག་དགྡོས་ཏེ། དེའི་ཚེ་བྡོ་དེའི་བྱེད་པ་ནི་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་བཀག་པ་ཡིན་པས། བདེན་
མེད་མ་ཡིན་ནྡོ་སམ་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་སྡོན་མ་ཡིན་པ་ནི་སྔར་དང་འདའྡོ། །དེ་ཡང་བྡོ་གསུམ་པ་ལ་ལྟྡོས་ནས་
སྡོན་དུ་སྡོང་བས་གསུམ་པས་བདེན་མེད་མ་ཡིན་པར་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ཡང་བཀག་ལ། དེ་ཡང་བྡོ་བཞི་པ་ལ་
ལྟྡོས་ནས་སྡོན་དུ་སྡོང་བས་དེ་ཡང་བཀག་སེ། མདྡོར་ན་མཐའ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་འགྡོག་པའྡོ། །བཞི་པ་ཕན་ཆད་
ཀི་འཛིན་པ་མི་སིད་པས་ཐུག་མེད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས། གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ། བདེན་པར་འཛིན་
པ་ནི་མཐར་འཛིན་དང་པྡོ། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་ 
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༼༡༦༨༽ 
གིས་པ། བདེན་མེད་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་གསུམ་པ། བདེན་མེད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་མཐར་
འཛིན་བཞི་པ་ཡིན་ལ་དེ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་བཀག་ནས། ཁེགས་པའི་ཚེ་བྡོ་སྔ་ཕི་གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་དུ་མི་
འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞི་ལས་གཞན་པའི་འཛིན་པ་མི་འད་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང་། གནྡོད་བཅས་
དང་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་སྡོ་ནས་སྡོན་སྡོང་བ་ལེགས་བཤད་ཡིན་པར་སེམས་ལ། 
མཐར་འཛིན་བཞིའི་ངྡོས་འཛིན་དེ་ལྟར་ན། ཕི་མ་གིས་སྔ་མ་གིས་ལས་འཛིན་པ་མི་འད་བར་མ་སྡོང་བ་འད་
སམ་དུ་སེམས་པ་དེས་ན་ཁྡོ་བྡོ་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ། བདེན་པར་འཛིན་པ། བདེན་
མེད་དུ་འཛིན་པ། དེ་གིས་ཆར་དུ་འཛིན་པ། དེ་གིས་མིན་དུ་འཛིན་པ་ནི། མཐའ་བཞི་ཞེས་གགས་པའི་འཛིན་
པ་བཞི་ཡིན་ལ། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ཏེ། མཐར་འཛིན་དང་པྡོ་ཁེགས་པའི་
ཚེ། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་གི་གནས་སབས་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ཡིན་ 
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༼༡༦༩༽ 
ཞིང་། དེའི་ཚེ་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་དང་། གིས་མིན་དུ་ཞེན་པ་གིས་མ་ཁེགས་ཀང་། ཐར་པ་ཙམ་ཐྡོབ་བྱེད་
ཀི་བདེན་མེད་རྡོགས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་སྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་དང་དེས་གངས་པའི་རག་ཆད་ཀི་
ལྟ་བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པས་ལྟ་བ་འདི་ལ་མི་སྒྲིབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་གིས་ཆར་དུ་འཛིན་པ་ནི། རག་པ་མཐའ་
གཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་ལྟ་བུ་དེ་བདེན་མེད་རྡོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་འབྱུང་བའི་གྡོ་སབས་མེད་དེ། མཐའ་དང་
པྡོ་ཁེགས་པའི་ཚེ། མུ་གསུམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་ཡང་མ་ཁེགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་མཐའ་དང་པྡོ་
ཁེགས་ན། ཕི་མ་གསུམ་ཆར་མ་ཁེགས་པའི་ལྟ་བ་འདི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཀང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་
པའི་མཐར་ཐུག་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་གི་ཞེན་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་དྲུང་ནས་
མ་ཕྱུང་བས། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་པའི་གནས་སབས་ཀི་ལྟ་བ་དེར་མ་སླེབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །བདེན་མེད་རྡོགས་
པའི་སྡོ་ནས་མུ་བཞི་གང་རུང་གི་སྡོས་པ་བཀག་པའི་ལྟ་བ་འདི། མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། བར་དུ་བདག་
ཟླྡོག་གི་ལྟ་བ་ལས་གྡོང་དུ་གྱུར་པའི་ཐ་མར་ལྟ་བ་ 
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༼༡༧༠༽ 
ཀུན་ཟླྡོག་གི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ལྟ་བ་འདི་ལ། མུ་ཕི་མར་འཛིན་པ་དེ་དག་སྡོན་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་
འདི་ལ་མཐར་འཛིན་མ་ལུས་པར་བཀག་པའི་སེང་དུ་མཚན་མའམ་སྡོས་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་བཀག་དགྡོས་
པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ལྟ་བའི་རིམ་པ་ལ་དམིགས་རྣམ་ལེགས་པར་ཕེད་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སས་ཀི་གཞུང་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ། བསྡོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྐྲུན་པའི་རྣམ་དཔྡོད་ཀི་ནུས་པ་
ལྷག་པའི་སལ་ལྡན་དག་གི་དཔལ་དུ་ཁྡོ་བྡོས་ལེགས་པར་སེད་པ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་
རྣམ་རྡོག་ལས། །དེ་དག་སྡོས་ལས་སྡོས་པ་ནི། །སྡོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བརྒྱ་པ་ལས། 
བསྡོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྡོར་ཟླྡོག །ཅེས་སྡོགས་དང་། ཡྡོད་དང་མེད་དང་གིས་ཀ་དང་། གིས་ཀ་མིན་ཞེས་
ཀང་བསན་ཏེ། ནད་ཀི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །སྨན་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་མིན་ནམ། །ཞེས་དང་། དེའི་
འགེལ་པར། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ལྟ་བའི་དི་མ་བཀྲུ་བའི་ཕིར་ནི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
འདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་བསན་ལ། དངྡོས་པྡོར་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་སྡོང་བའི་ཕིར་འགའ་ཞིག་
ཏུ་ 
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༼༡༧༡༽ 
མེད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་རྣམ་པ་གིས་ཀར་ལྟ་བ་སངས་པའི་ཕིར་ནི་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་
ལ། སྡོས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཅྡོད་པའི་ཕིར་ནི་གིས་ཀ་མིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་བསན་ཏྡོ། །ཞེས་
ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟའི་གེན་པྡོར་འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། བདེན་འཛིན་གི་
གེན་པྡོར་བདེན་མེད་རྡོགས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་། མཚན་འཛིན་གི་གེན་པྡོར་སྡོས་པ་ཀུན་གཅྡོད་པའི་
དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསན་པའི་རིམ་པ་གསུམ་གསལ་བར་བཞུགས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་བྡོ་རྡོག་བཅས་ཀིས་མུ་
བཞིའི་སྡོས་པ་བཀག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། སྡོང་ཚོད་ལ་མུ་བཞི་གང་རུང་གི་འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་སྡོང་སིད་པས་ཕིན་
ཅི་ལྡོག་ཡིན་ཀང་། རྡོམ་ཚོད་ལ་མུ་བཞི་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པས་གནྡོད་བཅས་དང་ཐུག་མེད་ཀི་སྡོན་ལས་
གྡོལ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་ཁྡོ་བྡོས་སའྡོ། །ལྔ་པ་དཔད་པའི་ཚེ་ན་རྣལ་མ་གྡོ་བ་དགག་པ་ལ་གིས། ལུང་གི་གནྡོད་
བྱེད་བསྡུས་ཏེ་བཤད། རིགས་པས་གནྡོད་བྱེད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རིགས་པས་གནས་ལུགས་
ལ་དཔད་པའི་ཚེ། བདེན་མེད་བཀག་ན་ 
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༼༡༧༢༽ 
བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས། དགག་པ་གིས་ཀི་སྣལ་མར་ནི་གྡོ་བར་ས་བ་ཆྡོས་ཅན། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་
དགྡོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡྡོངས་ཤེས་པས། །མེད་དང་ཡྡོད་པར་མི་
འདྡོད་པ། །དེ་ཕིར་མེད་པ་པར་འགྱུར་ན། །ཅི་ཕིར་ཡྡོད་པ་པར་མི་གྱུར། །གལ་ཏེ་ཡྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་པས། །དྡོན་
གིས་འདི་ནི་མེད་པར་སླན། །དེ་བཞིན་མེད་པས་སུན་ཕྱུང་བས། །ཡྡོད་པར་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་སླན། །ཞེས་གསུངས་
པ་དང་ཅིས་མི་འགལ་ཏེ་འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དེ་ིད་
ལས། མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགྡོར་འགྡོ། །ཡྡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྡོར་འགྡོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡྡོངས་ཤེས་
པས། །གིས་ལ་མི་བརེན་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། འདིའི་ཤླཽ་ཀ་དང་པྡོ་གནད་གཅིག་པས། ལས་འབྲས་
ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་ལྟ་བས་ངན་འགྡོ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་བདེན་འཛིན་གིས་ཡྡོད་པར་ལྟ་བས་བདེ་འགྡོ་
དང་། ལས་འབྲས་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ཅིང་དྡོན་དམ་པར་མེད་པར་ལྟ་བས་ཐར་པ་ཐྡོབ་བྡོ་ཞེས་ 
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༼༡༧༣༽ 
བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་མས། ལས་འབྲས་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡྡོད་པ་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བའི་
ཕིར། ཞེས་པ་ནི། ཤླཽ་ཀ་རེས་མའི་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གིས་ཀི་དྡོན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབུ་མ་པས། མེད་པ་སུན་ཕྱུང་
བས་ཡྡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས་སྡོ་ཞེས་
པ་ནི་རྐང་པ་འྡོག་མ་གིས་ཀི་དྡོན་ཡིན་ལ། དེས་ན་དངྡོས་ས་བ་མན་ཆད་ཀི་ཆྡོས་གང་ཞིག་ཡྡོད་མེད་གང་རུང་
དུ་ཁས་མ་བངས་ན་སྡོན་འབྱུང་གི ངེད་དབུ་མ་པས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་ཚེ་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བངས་ཀང་
སྡོན་མི་འབྱུང་སེ། དེའི་ཚེ་མུ་བཞིའི་སྡོས་པ་འགྡོག་པའི་སབས་ཡིན་པས། བདེན་མེད་བཀག་ཀང་བདེན་གྲུབ་
ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་བཀག་པ་གཙོ་བྡོ་ཡིན་གི། དེ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆྡོས་
གཞན་འཕེན་པའི་བྡོ་མེད་པའི་ཕིར། གནད་དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་དྡོན་དམ་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་
མི་བཞེད་པ་ཡང་ལེགས་པར་ཤེས་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གང་ཟག་ཕུང་པྡོར་ས་བ་ 
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༼༡༧༤༽ 
ཡི། །འཇིག་རེན་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང་། །གྡོས་མེད་བཅས་པ་གལ་ཏེ་ཞིག །ཡྡོད་མེད་འདས་པར་ས་ན་
དིས། །ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་
རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྡོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །ཚིག་གསལ་གི་
ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་རགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་
ཀི་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་མིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ལས་གཞན་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པའི་
ཕིར་ཞེས་པ་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་ནི། འྡོ་ན་ཁྡོད་ལ་དབུ་མའི་
ལྟ་བའི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མི་རུང་སེ། རག་པའི་མཐའ་བཀག་པས་ཆད་པའི་མཐར་འགྱུར་བ་སྡོགས་མཐའ་གིས་
པྡོ་གང་རུང་བཀག་པའི་ཚེ་མཐའ་གཅིག་ཤྡོས་དེར་ནི་འགྱུར་བའི་ཕིར། རིགས་པ་འདི་ཕྡོགས་སྔ་མ་ལ་ཅུང་
ཞིག་འགྡོ་བར་དཀའ་སེ། ཕྡོགས་སྔའི་བཞེད་པ་ནི། རག་མི་རག་དང་། ཡྡོད་མེད་སྡོགས་དངྡོས་འགལ་ 
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༼༡༧༥༽ 
རྣམས་ལ་གཅིག་བཀག་པས་གཅིག་ཤྡོས་སུ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་གི། རག་མཐའ་བཀག་པས་ཆད་མཐར་མི་
འགྱུར་ཏེ། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གིས་དངྡོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པ་དང་རག་མཐའི་ཁད་དང་། ཡྡོད་པ་
དང་ཡྡོད་མཐའི་ཁད་སྡོགས་ཕྡོགས་སྔ་མས་ལེགས་པར་ཕེ་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །སབས་འདིར་དཔད་དགྡོས་
པའི་དྡོགས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ། དགག་པ་གིས་ཀིས་རྣལ་མ་མ་གྡོ་ན། དབུ་མ་རྡོད་ཟླྡོག་
གི རྡོད་པ་དང་པྡོ་ཟླྡོག་པའི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་གྡོ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། འྡོན་ཏེ་རང་
བཞིན་མེད་ིད་ཀིས། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཟླྡོག །རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ཟླྡོག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་
རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་པས་བསན་པའི་རིགས་པ་ནི་འདི་ལྟར། དངྡོས་པྡོ་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་རང་
བཞིན་མེད་པ་དེས། དངྡོས་པྡོ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཟླྡོག་པར་བྱེད་ན། དངྡོས་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རང་བཞིན་གིས་
གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྡོད་རང་བཞིན་མེད་པ་དེའི་ཚིག་དེས་ལྡྡོག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི་གཞུང་དེས་གསལ་བར་
བསན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དྡོན་འདི་ལ་མཁས་པ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་པའི་ 
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༼༡༧༦༽ 
སབས་དེར་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་གཞུང་དེའི་དྡོན་དང་། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྡོག་པའི་ཚེ། དེ་ལྟར་མི་
གྡོ་བ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་གཞུང་དེ་སྡོགས་ཀི་དྡོན་ཡིན་གསུང་བ་ནི་ལེགས་ལེགས་འད་ཡང་བརགས་ན་སིང་པྡོ་
མེད་དེ། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་པའི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་མི་གྡོ་བའི་གནད་ཅི་ཡིན་དིས་པས། སབས་དེར་བདེན་གྲུབ་
ཀི་ཆྡོས་ཁས་ལེན་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་གསུང་པར་སྣང་མྡོད། འདི་ནི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་ཡིན་ཀང་
དཔལ་མགྡོན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྡོངས་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་
ལས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པ་ནི། བར་དུ་བདག་ཟླྡོག་པའི་སབས་ཀི་ལྟ་བའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་
ལ། འདུས་བྱས་ཕྡོགས་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ནས་འདུས་བྱས་གཞན་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པ་དང་། 
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ནས་འདུས་མ་བྱས་མྱང་འདས་ལྟ་བུ་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པར་
འདྡོད་པ་ནི། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་མ་རྡོགས་པའི་བབ་ཅྡོལ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་པར་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ར་འགེལ་ན་
ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་དང་། འདུས་བྱས་ཀི་ 
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༼༡༧༧༽ 
གཟུང་ཆ་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ཀང་འཛིན་ཆ་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པར་འདྡོད་པ་ནི། དངྡོས་ས་བ་སྡོགས་
ཕྡོགས་གཞན་གི་ལུགས་ལ་ཡྡོད་ཀི། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་ཆྡོས་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པས། འདུས་
བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པ་ནི། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་
ས་བའི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་དྡོན་གི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ལ་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་འགག་ཞིག་
གིས། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སྡོ་སེ་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་མྱུ་གུ་
བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་པའི་ཕིར་རྡོལ་དེས། མཐུན་དཔེ་བདེན་མེད་དུ་རྡོགས་ཀང་། ཆྡོས་ཅན་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་
དུ་མ་རྡོགས་པའི་ཕིར་ཞེས་ས་བ་ནི། རྡོག་གེའི་རིགས་པའི་འགྡོས་དབུ་མ་ལ་སར་བའི་བབ་ཅྡོལ་ཡིན་ཏེ། རེན་
འབྲེལ་ཡིན་ན་བདེན་མེད་ཡིན་པས་ཁབ་པ་རྡོགས་པའི་རྡོལ་བ་ཞིག་གིས། བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པའི་ཆྡོས་
ཡྡོད་ན་རྡོལ་བ་དེས་རེན་འབྲེལ་གི་རགས་ལས་ཆྡོས་འགའ་ཙམ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་མ་རྡོགས་པས་ཁབ་པ་ 
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༼༡༧༨༽ 
ནི། ཆྡོས་ཤེས་པ་ཡི་འྡོག་ཏུ་ནི། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་རིགས་པའི་འགྡོས་ཀིས་ཤེས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོ་
རྡོད་ཟླྡོག་གི་ལུང་དྡོན་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། ཡུལ་གི་ངྡོས་ནས་དངྡོས་འགལ་གཅིག་བཀག་པས་གཅིག་ཤྡོས་སུ་
གྡོ་བར་འགྱུར་བ་ལུང་དེའི་དྡོན་ཡིན་མྡོད་མུ་བཞིའི་སྡོས་པ་གཅྡོད་པའི་ཚེ། བདེན་མེད་བཀག་ཀང་བདེན་གྲུབ་
ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡུལ་བདེན་མེད་ིད་ལ་སྡོན་དུ་ལྟས་ནས་བཀག་པ་མ་ཡིན་གི། ཡུལ་ཅན་བདེན་མེད་
དུ་ཞེན་པ་དེ་གིས་སྣང་གི་དི་མ་ཡིན་པས་བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་ཞེན་ཡུལ་མ་བཀག་པར་ཞེན་པའི་བྡོ་
འགྡོག་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། འདྡོད་པ་ཡིན་ཏེ་བདེན་འཛིན་ལྟ་བུ་ལ་ཞེན་ཡུལ་མ་བཀག་ན་ཞེན་བྡོ་མི་
ཁེགས་པ་ཡིན་གི་བྡོ་གཞན་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གི་སྡོ་ནས་དགག་དགྡོས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་སྡོ་ནས་
དགག་དགྡོས་པའི་རིགས་གིས་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་དག་པའི་གཏམ་དུ་ཡིད་ལ་སེམས་མྡོད་ད་དུང་དཔད་
པར་བགིའྡོ། །བཞི་པ་ཀུན་རྡོབ་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་ས་བ་དགག་པ་ལ་གིས། ཕྡོགས་སྔ་ 
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༼༡༧༩༽ 
བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལའང་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་
ས་བ་ནི་ལྡོ་ཙཱ་བ་སབས་མཆྡོག་དཔལ་ལྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ལྡོ་ཆེན་སབས་མཆྡོག་སྡོགས་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྡོན་དམ་
དུ་མ་ཟད་ཐ་སད་ཀི་ཚེ་ན་ཡང་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་སྡོགས་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་ས་བར་བྱེད་དེ། དེར་ཁས་
བངས་ན་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད་དྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། 
ལུང་དང་འགལ་བས་དགག རིགས་པ་དང་འགལ་བས་དགག མྱྡོང་བ་དང་འགལ་བས་དགག ཁས་ལེན་ཚུལ་
སྡོ་སྡོར་ཕེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཀུན་རྡོབ་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་དུ་ས་བ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། ལུང་དང་འགལ་ཏེ། མདྡོ་
ལས་སྡོན་པ་ཡིས། འཇིག་རེན་ང་དང་རྡོད་ཀི་ང་ནི་འཇིག་རེན་དང་མི་རྡོད་དེ། འཇིག་རེན་པ་ཡྡོད་པར་གང་ས་བ་
ང་ཡང་ཡྡོད་པར་ས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། དྡོན་འདི་ལ་དགྡོངས་ནས་ཟླ་བས་ཀང་། ཐ་
སད་འཇྡོག་ཚེ་ཡྡོད་མེད་སྡོགས་འགྡོག་ན་འཇིག་རེན་གིས་གནྡོད་པས་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་མེད་སྡོ་སྡོར་སྡོས་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ནི། དྡོན་འདི་ལ་རིགས་པས་ཀང་ནི་གནྡོད་པ་སེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།  
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༼༡༨༠༽ 
ཁྡོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཀུན་རྡོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞིའི་
སྡོས་བྲལ་ིད་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དྡོན་འདི་ལ་ལུང་རིགས་དང་འགལ་བར་མ་ཟད། མྱྡོང་བ་
དང་འགལ་བའི་ཚུལ་ཡང་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཟས་གྡོས་མེ་ཆུ་ལ་སྡོགས་པ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་མེད་
དིས་པའི་ཚེ། དེའི་ལན་དུ་དབུ་མ་པས་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་ཡིན་ཞེས་ས་བར་བྱེད་ན་དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་
ལ་དེ་ལྟར་ས་བར་བྱེད་ན་ཐ་སད་དུ་ལན་ས་བ་པྡོ་རང་གི་སབས་ཀི་དངྡོས་དྡོན་ཡང་མི་འགྲུབ་ཅིང་། དི་བ་བྱེད་པྡོ་
གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་དུ་གྡོ་བའི་ཀླན་ཀར་ཡང་འགྱུར་བ་མཐྡོང་བའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཡང་ཡྡོད་
མིན་མེད་མིན་གི་ལན་དགྡོས་པ་དང་མི་དགྡོས་པའི་རྣམ་དབྱེ་སྡོ་སྡོར་ཕེད་དགྡོས་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་ལ་ཡང་སལ་
དྡོན་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུའི་དུས་ན་འབྲས་བུ་སྡོགས་ཡྡོད་མེད་དིས་པའི་ལན་དུ་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་གི་ལན་ས་དགྡོས་
པའང་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། ལྷག་མ་སྣང་རུང་གི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་ཐ་སད་ཡྡོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་ལ་སྡོགས་པ་སྡོ་
སྡོར་ས་བ་དབུ་མའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་བདག་དང་གང་ཟག་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ 
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༼༡༨༡༽ 
དགག་པ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་
ལས། བདག་དང་གང་ཟག་གིས་རྣམ་གངས་སུ་ས་བ་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་ཡིན་པས་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདག་
མེད་ཅིང་གང་ཟག་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། དེའི་རེས་སུ་ཐ་སད་དུ་བདག་ཡྡོད་པ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་
ཀང་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་གིས་ནི་སྔར་གི་ཟྡོལ་ཅན་དེ་ིད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྔ་ཕིའྡོ་ཞེས་དེ་གིས་ཀ་མཁས་
པ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གི་གྲུབ་མཐར་མཛད་པར་སྣང་ཡང་། པཎ་ཆེན་པའི་དབུ་མའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་
གཞིགས་པས། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའི་ང་དེ་ིད། ལས་འབྲས་ཀི་བརེན་དུ་གྱུར་པའི་
བདག་དང་། གང་ཟག་བདག་འགྡོག་གི་རིགས་པས་དགག་དགྡོས་པའི་བདག་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་གི། དབུ་མ་
རང་ལུགས་ལ་ཁས་བངས་རྒྱུའི་ལས་འབྲས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་དང་རིགས་པས་དགག་དགྡོས་པའི་གང་
ཟག་གི་བདག་ཅེས་པ་གིས་སྡོ་སྡོར་འབྱེད་པ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དགྡོངས་པ་མིན། ཞེས་གསལ་བར་
བཤད་པས། གང་ཟག་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྡོ་སྡོར་མི་འབྱེད་པ་པཎ་ཆེན་པས་དབུ་མའི་ཡིག་ཆའི་ 
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༼༡༨༢༽ 
དངྡོས་བསན་ལ་བཞུགས་ཤིང་། གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ཅིང་། བདག་ཐ་སད་དུ་མེད་ཅེས་པ་གསལ་བར་
གསུངས་པ་མེད་མྡོད། པཎ་ཆེན་པས་གསུང་འཕྡོས་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཡང་སིད་ཅིང་། གཞན་ཡང་
མཁས་པ་མང་དག་འདི་བཞེད་པས་ཤིན་ཏུ་དཔད་དགྡོས་པའི་གནས་སྡོ། །དེས་ན་མཁས་པ་ལ་ལ་ཐ་སད་དུའང་
བདག་མེད་པ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འདྡོད་དེ་བདག་དང་གང་ཟག་གིས་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་
ས་བ་མུ་སེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་བྡོས་
ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་རྡོགས་པའི་ཕིར་དང་། བདག་འཛིན་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཞེས་ས་
བ་ཐྡོས་སྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་བཞི་སེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རིགས་པས་དགག རང་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པས་
དགག གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་མེད་པས་དགག ཚིག་དྡོན་མ་འདེས་གཟུང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་
ཡུམ་གི་མདྡོ་རྣམས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། མུ་སེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
སུ་འགྱུར་ཏེ། བདག་དང་གང་ཟག་དེ་དག་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡང་ 
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༼༡༨༣༽ 
ཡུམ་གི་མདྡོ་ལས་བདག་དང་ནི། སེམས་ཅན་སྡོག་དང་གང་ཟག་དང་། གསྡོ་བ་སེས་བུ་ཤེད་བདག་དང་། ཤེད་
སེས་བྱེད་པྡོ་ཚོར་པྡོ་དང་། ཤེས་པ་པྡོ་དང་མཐྡོང་པྡོ་སེ། བྱེད་པའི་སེས་བུ་བཅུ་གིས་གསུངས་ཤིང་། 
གསུངས་པ་དེའི་དྡོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། ཇི་སིད་ཕུང་པྡོར་འཛིན་ཡྡོད་པ། །ཇི་སིད་
དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྡོད། །ཅེས་པའི་སབས་ཀི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་ལ་བྱེད་པའི་སེས་བུ་
བཅུ་གིས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་བཏགས་པར་བཞེད་ཅིང་། རྣམ་གངས་བཅུ་གིས་དང་ལྡན་པའི་བདག་དེ་
ིད། གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྡོ་རྣམས་ལ་ནི། གང་ཟག་བདག་འགྡོག་གི་རིགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་
བའི་ཚེ་མི་རེད་ཀང་རིགས་པས་མ་དཔད་པའི་འཇིག་རེན་གགས་པའི་ངྡོར། རང་གི་ེ་བར་བང་བྱ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་
བརེན་ནས་ེ་བར་ལེན་པ་པྡོ་དང་ནི་རང་གི་ཆ་ཤས་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་དང་། རང་གི་ཡན་
ལག་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འཇྡོག་པ། ཤིང་ར་རང་གི་ེ་བར་བང་བྱ་དང་ཆ་ཤས་དང་ཡན་
ལག་འཕང་ལྡོ་སྡོགས་ལ་བརེན་ནས་ེ་བར་ལེན་པྡོ་སྡོགས་སུ་འཇྡོག་པའི་དཔེ་དང་སར་བ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་
འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ།  
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༼༡༨༤༽ 
འཇུག་པ་ལས། འདི་ནི་དེ་ིད་དུ་འམ་འཇིག་རེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མྡོད་ཀི། །རྣམ་
དཔད་མེད་པར་འཇིག་རེན་ིད་ལས་འདིར། །རང་གི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདྡོགས་པ་ཡིན། །དེ་ིད་ཡན་ལག་
ཅན་ཏེ་ཆ་ཤས་ཅན། །ཤིང་ར་དེ་ིད་བྱེད་པྡོ་ཞེས་འགྡོར་བསད། །སེ་བྡོ་རྣམས་ལ་ལེན་པྡོ་ིད་དུ་གྲུབ། །འཇིག་
རེན་གགས་པའི་ཀུན་རྡོབ་མ་རགས་ཤིག །ཅེས་སྡོགས་བཤད་པའི་ཕིར། བདག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཕུང་པྡོ་ལ་
རྣམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གི་རིགས་པས་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་ཕུང་པྡོ་དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད་དམ་
རེན་ནམ་བརེན་པའམ་ལྡན་པ་སེ་ལྔའམ་དབྱིབས་སམ། ཚོགས་པ་སེ་བདུན་གིས་དཔད་ན་མི་རེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆྡོས་ཀི་བདག་གིས་མེད་མྡོད། བདག་ཙམ་ཞིག་རིགས་པས་དཔད་ན་
མེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ལས་འབྲས་ཀི་རེན་དུ་ཡྡོད་པ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་རྡོད་པའི་ཚེ་འདི་ལས་གཞན་དུ་མ་
སྡོན་ཅིག་ཅེས་བྱ་ཞིང་། འཆད་པའི་ཚེ་སླྡོབ་མ་མ་སླུ་བར་ཚུལ་འདི་བཞིན་དུ་ཤྡོད་ཅིག་ཅེས་བྱ་ཏེ། ཁྡོད་རྣམ་
བདུན་གི་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་མི་རེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ལས་ཀི་བྱེད་པྡོ་སྡོགས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི། 
ཁྡོད་གང་ཟག་ལ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གིས་ 
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༼༡༨༥༽ 
སངས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་པ་དང་། རེན་འབྱུང་གི་སེ་བ་
རེན་འབྲེལ་གི་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་མ་རེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ཆྡོས་ལ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་
གིས་སངས་པའི་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་པ་ནི་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྡོད་ལས་
རྡོགས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་རག་ཆད་སྡོང་ཚུལ་འདི་ལ་ཚུལ་གིས་མཐྡོང་སེ་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་རེན་
འབྱུང་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སེལ། དྡོན་དན་པར་དཔད་ན་མི་རེད་པས་རག་པའི་མཐའ་སེལ་བ་ནི། 
གཞིའི་རག་ཆད་སྡོང་བའི་ཚུལ་ཏེ་ཚུལ་དེས་གཞི་ཆྡོས་ཅན་གང་ཟག་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ། བདེན་གིས་
ཟུང་འཇུག་གམ་སྣང་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གི་གནད་ལེགས་པར་རྡོགས་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཆྡོས་དང་གང་ཟག་རང་
བཞིན་གིས་སེས་པར་ཁས་མ་བངས་པས་རག་པའི་མཐའ་སེལ། རང་བཞིན་ཞིག་པའམ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཁས་མ་
བངས་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སེལ་བ་ནི། ལམ་གི་རག་ཆད་སྡོང་ཚུལ་ཏེ། ཚུལ་དེས་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་བདེན་
མེད་དུ་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ། རག་ཆད་ཀི་མཐར་མ་ལྷུང་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་ 
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༼༡༨༦༽ 
ལེགས་པར་རེད་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རང་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་བདག་མེད་དེ། བདག་མེད་
རྡོགས་པའི་བྡོ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྡོགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་ནི་ལྟར་སྣང་སེ། ཇི་ལྟར་
ཞེ་ན། སེ་མེད་དང་མཚན་མེད་དང་སྡོས་མེད་རྣམས་རྡོགས་པའི་བྡོ་ལ་སེ་བ་དང་མཚན་མ་སྡོགས་མེད་པར་
ཐལ། སེ་མེད་རྡོགས་པའི་བྡོ་སྡོགས་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རིགས་པ་མཚུངས་ཏེ། 
སེ་སྡོགས་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། སེ་མེད་རྡོགས་པའི་བྡོ་སྡོགས་ཀང་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །དེས་ན་བདག་ཡྡོད་ཀང་བདག་མེད་རྡོགས་ཞེས་པ་ནི་བདག་དཔད་ནས་མེད་པར་རྡོགས་པ་ལ་བདག་མེད་
རྡོགས་ཞེས་བར་གི་ཚིགས་མི་མངྡོན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བསན་བཅྡོས་འདིའི་དགྡོངས་པར་ངེས་དགྡོས་
སྡོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་མི་འཐད་པ་ནི། ཁྡོད་ཀིས་གཞན་ལ་སྡོན་བརྡོད་པའི་ཚེ་ན། བདག་མེད་
པར་རྡོགས་པས་གྡོལ་བ་མ་ཡིན་པར་བདག་དྡོན་དམ་དུ་མེད་པར་མཐྡོང་བས་གྡོལ་བར་འགྱུར་ན། མྡོ་གཤམ་གི་
བུ་མེད་པར་མཐྡོང་བས་ཀང་གྡོལ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་པའི་སུན་འབྱིན་ས་མྡོད། སུན་འབྱིན་འདི་ནི་ 



184   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༡༨༧༽ 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། བདག་ཡྡོད་བདག་གི་ཡྡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དྡོན་དུ་ལྡོག །གང་ཕིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་
བ། །ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པས་གིས་མི་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྡོད་པར་སྣང་སེ། གཞུང་དེས་བདག་དང་
བདག་གི་བ་དྡོན་དམ་དུ་མེད་པར་རྡོགས་པའི་བྡོས། བདག་དང་བདག་གི་བ་དྡོན་དམ་དུ་ཡྡོད་པར་འཛིན་པའི་བྡོ་
ཕིན་ཅི་ལྡོག་དེ་སྡོང་ནུས་པར་བཤད་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་དེ་སད་ས་བ་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཕ་མྡོའ་ིརྣམ་
གཞག་ལ་ཇི་ལྟར་ས་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། རགས་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ལའང་འཁྲུལ་ནས་
འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཁྡོད་རང་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུའང་བདག་མེད་པ་དང་། ཕུང་པྡོ་ཁམས་སྡོགས་
དྡོན་དམ་པར་མེད་པར་འདྡོད་པ་ལའང་། མྡོ་གཤམ་གི་བུ་མེད་པར་མཐྡོང་བས་གྡོལ་བར་ཐལ་གི་རིགས་པ་དེ་
ནི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་ན་དཔྡོད་ཅིག་སེ་དཔད་པས་གསལ་བའི་ཕིར་
རྡོ། །ཁྡོད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་འདི་ཆྡོས་ཅན། མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལུགས་ཀི་
རྣམ་གཞག་དྡོར་ནས་ནི་ཕལ་པའི་ངག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་འཇྡོག་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ 
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༼༡༨༨༽ 
ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་ཚིག་དྡོན་མ་འདེས་གཟུང་བར་གདམས་པ་ནི། བདག་གིས་སྒྲས་བསན་པའི་བདག་
དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་མེད་ཀི་རྣམ་དབྱེ་མ་འདེས་པར་ཕེ་དགྡོས་ཏེ། ཆྡོས་དང་གང་ཟག་ཚིག་ཟུར་ལ་སར་བའི་
ཆྡོས་ཀི་བདག་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས་པའི་སབས་ཀི་བདག་གི་
དྡོན་ནི། རང་གི་ངྡོ་བྡོས་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་ནས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བ་ཡིས་
བཞེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་དང་། བྱེད་པའི་སེས་བུ་ལ་བདག་ཅེས་བརྡོད་པའི་བདག་གིས་པྡོ་སྡོ་
སྡོར་སྡོས་ཤིག་སེ་ས་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། བྱེད་པའི་སེས་བུ་ལ་བདག་ཏུ་བྱས་པའི་བདག་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་བདག་གིས་ཐ་སད་བདེན་པར་ས་བ་དགག་པ་ལ་གིས་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། སུན་འབྱིན་
བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་མཁས་པ་ལ་ལ། གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་ཀ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ཅིང་
དྡོན་དམ་དུ་མེད་པ་དབུ་མའི་ལུགས་ཡིན་ཞེས་སས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཟག་གི་བདག་འགྡོག་པའི་རིགས་པའི་
གཙོ་བྡོ་ནི། གང་ཟག་ིད་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་བཙལ་བའི་ཚེ་མ་རེད་ 
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༼༡༨༩༽ 
པ་ཡིན་པས་གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་ཡྡོད་མེད་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །པདྡོ་
བཞད་པ་ལས། འདི་དང་གྡོང་གི་གང་ཟག་ཡྡོད་ཅིང་བདག་མེད་ཅེས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་གིས། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་
མཆྡོག་ལྡན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྔ་ཕི་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་། པཎ་ཆེན་པས། དབུ་མའི་སྤྱི་དྡོན་གི་གང་ཟག་གི་བདག་
འགྡོག་གི་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པས་བདག་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་
མང་དུ་བསན་པས། པཎ་ཆེན་པའི་དགྡོངས་པ་ཡིན་མིན་དཔད་པར་བྱའྡོ། །གིས་པ་སུན་འབྱིན་པ་ལ། དབུ་
མའི་གཞུང་གི་དགྡོངས་པ་མིན་པས་དགག མགྡོ་མཚུངས་རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་པས་དགག སྒྲུབ་བྱེད་
བྡོ་གྡོས་འཆལ་པའི་རགས་སུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་པྡོ་ཡྡོད་པ་ལ་
ཁད་པར་མེད་པ་ནི་མུ་སེགས་པ་དང་མང་བཀུར་བ་ཁྡོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་གི། མང་བཀུར་བ་ལས་གཞན་པའི་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་འདི་ལ་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན། ཆྡོས་དང་གང་ཟག་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཆྡོས་ཀང་ཆྡོས་
བདག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་དེ་ིད་ལ་རེན་འབྲེལ་ལ་སྡོགས་པའི་རིགས་པས་བཙལ་བའི་ 
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༼༡༩༠༽ 
ཚེ་ན་མ་རེད་པ་ལ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འཇྡོག་པས། གང་ཟག་དང་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་བཙལ་ཚུལ་མཚུངས་
པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་འདྡོད་ན། འཕགས་པའི་རེས་ཐྡོབ་ཀི་ཆྡོས་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་ཆྡོས་ཙམ་མེད་པ་
རྡོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་ཙམ་ཆྡོས་བདག་ཏུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ས་བཅད་དང་པྡོ་གིས་ཐུན་མྡོང་དུ་
བསན་ནས། གསུམ་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་བྡོ་གྡོས་བརིང་པའི་འབྲས་རགས་ིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེའི་དྡོན་
གང་ཟག་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་བཙལ་བའི་ཚེ་རེད་ན་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འགྱུར་བའི་དྡོན་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་དྡོགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིའི་དགྡོངས་པ་ནི། གང་ཟག་
གི་བདག་དང་ཆྡོས་ཀི་བདག་གིས་མེད་ཀང་། བདག་ཙམ་ཞིག་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་དགྡོས་ཏེ། བྱེད་པའི་
སེས་བུ་བཅུ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་བདག་དང་གང་ཟག་དང་སེས་བུ་ལ་སྡོགས་པ་དྡོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་
གངས་གང་ཞིག གང་ཟག་དང་སེས་བུ་སྡོགས་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་མེད་ན། ལས་
བྱེད་པ་པྡོ་དང་། ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མྱྡོང་བ་པྡོ་སྡོགས་ཀང་མེད་ 
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༼༡༩༡༽ 
དགྡོས་པས། ལས་འབྲས་ལ་ཡང་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་དང་། བདག་དང་གང་ཟག་དྡོན་དམ་པར་
མེད་ཀང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་དགྡོས་ཏེ། རེན་འབྱུང་
གི་སེ་བ་དྡོན་དམ་པར་མེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པ་ནི། དྡོན་དམ་བདེན་པ་རྡོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པ་དང་གནད་
གཅིག་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་བདག་རས་ཡྡོད་དུ་འདྡོད་པའི་ན་ཐྡོས་མང་བཀུར་བའི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་གི་
བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་། བདག་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འདྡོད་པས། ཕུང་པྡོ་དེའི་དམིགས་པར་མི་
འདྡོད། བདག་བརགས་ཡྡོད་དུ་འདྡོད་པའི་ཁ་ཆེ་བྱེ་ས་བ་ནས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་ནི། ཕུང་པྡོ་གང་ཟག་
གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞིར་ཁས་ལེན་ཞིང་། དེའི་འཛིན་སངས་
ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ཞིག་བདག་ཏུ་ཁས་ལེན་པས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་བདག་དྡོན་
གཅིག་ཏུ་མི་འདྡོད། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཕུང་པྡོ་ནི་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་གི། གང་ཟག་
གི་གདགས་གཞི་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ 
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༼༡༩༢༽ 
ཀི་དམིགས་པ་གིས་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས། དེའི་དམིགས་པ་དང་བདག་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འདྡོད། དེས་ན་
གང་ཟག་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡྡོད་པས། དེ་ིད་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་
ཞིང་། ལྷན་སེས་ཀི་བདག་ཀང་ཡྡོད་པར་འདྡོད། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀི་དམིགས་པ་མེད་
པས། དེ་ིད་ཡུལ་ཅན་ལྡོག་པའི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་མེད་པར་འདྡོད་ཅེས་པ་
ནི་འཇུག་པ་དཀའ་འགེལ་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་པ་བ་ན་མེད་པའྡོ། །རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པས། གང་ཟག་གི་བདག་
འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་བདག་དང་། འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་གིས་སུ་ཕེ་
ནས། དང་པྡོ་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཚེ། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་དེ། བདག་ཡིན་པར་
འདྡོད་པ་ལ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་མི་མཐུན་པ་མེད་ཀང་། དམིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་དེའི་མཚན་གཞི་འཛིན་
ཚུལ་མི་མཐུན་ཏེ། མང་བཀུར་བའི་ནང་ཚན་འགའ་ཞིག ཕུང་པྡོ་ལྔའམ། སེམས་ 
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༼༡༩༣༽ 
ིད་དེའི་མཚན་གཞིར་འདྡོད། ཁ་ཆེ་བྱེ་ས་བ་ཕུང་པྡོའ་ིརྒྱུན་དང་། མདྡོ་སེ་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་། སེམས་
ཙམ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ཕུང་པྡོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་
དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་ངའམ་བདག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན། དེས་ན་དེའི་དམིགས་
པར་གྱུར་པའི་བདག་དང་། ལས་འབྲས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་སྡོགས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པས། སྤྱིར་བདག་
ཡྡོད། དེའི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་ནི་མེད། དེ་ཡང་རང་
རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྡོད་དུ་འཛིན་པ་ིད་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་
ཀི་འཛིན་པ་ཡིན་པར་འདྡོད་ཅིང་། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྡོད་དུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་
རྡོགས་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྡོགས་པར་རྡོགས་པར་འདྡོད། བདག་མེད་གིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་
དགག་བྱའི་སྡོ་ནས་འབྱེད། ཐལ་འགྱུར་བས། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ིད་གང་ཟག་གི་
བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་འཛིན་སངས་སུ་འདྡོད་ཅིང་། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་རྡོགས་པས། 
གང་ཟག་བདག་མེད་རྡོགས་པར་རྡོགས་པར་འདྡོད། བདག་མེད་ 
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༼༡༩༤༽ 
གིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཆྡོས་ཅན་གི་སྡོ་ནས་འབྱེད་ཀི། དགག་བྱ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འདྡོད། ཅེས་པ་ནི་སལ་
བཟང་མིག་འབྱེད་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་པ་བ་ན་མེད་པའྡོ། །དཔལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པའི་བཞེད་པར་བྱེད་པའི་
སེས་བུ་བཅུ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་བདག་དང་། ལས་འབྲས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཙམ་ཞིག་ཡྡོད་ཀང་། 
བདག་ནི་ཡྡོད་པར་ཁས་མི་བང་སེ། བྱེད་པའི་སེས་བུ་བཅུ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་བདག་ནི། གང་ཟག་དང་། 
སེམས་ཅན་སྡོགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན་པས། དེ་ཡིན་ན་བདག་མ་ཡིན་དགྡོས་པའི་ཕིར་དང་། 
ལས་འབྲས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཀང་། སྔ་མ་དང་གནད་གཅིག་པས། བདག་ཡྡོད་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་
ཏེ། བདག་ཡྡོད་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཁ་ཆེ་བྱེ་ས་བ་ནས། ཐལ་
འགྱུར་བའི་བར་དུ་སུའི་ལུགས་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད། དཔལ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གི་བཞེད་པར། 
རང་གི་ཁས་བང་རྒྱུའི་བདག་དང་། རིགས་པས་འགྡོག་རྒྱུའི་བདག་གིས་ཀི་ཕེ་གསལ་བྱེད་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་
ཟླ་བས་མ་བཤད་པས་མི་འཐད་ཅིང་། དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀང་། སྤྱིར་བདག་དང་། ཁད་པར་ལས་
འབྲས་ 
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༼༡༩༥༽ 
ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཡྡོད་ཅེས་པ་འདི་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཡྡོད་པ་མིན་པས་
ཁབ་པའི་ཕིར་དང་། སྤྱིར་བདག་ཡྡོད་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གང་ཟག་གི་བདག་འགྡོག་གི་
རིགས་པ་བཅུ་སྡོགས་ལུང་རིགས་ཁས་བངས་གསུམ་གི་གནྡོད་བྱེད་ཆར་ལྟར་འབབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་གང་
ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའི་ང་དེ་ིད། གང་ཟག་དང་བདག་ཡིན་གི་
གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆྡོས་བདག་གང་ཡང་མིན་པའི་བདག་ཕུང་པྡོ་གསུམ་པྡོ་དེ་འད་གཏན་ནས་ཁས་མི་ལེན་
ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ངའམ་བདག་དེ་ིད་འཇིག་རེན་ཐ་སད་དུ་ནི་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་དགྡོས་ཏེ། དེ་འཛིན་ལྷན་སེས་
དེ་འཇིག་རེན་གི་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྡོན་ཀང་དེ་འད་དེ། སྤྱིར་ཐ་སད་དུ་ནི་ཡྡོད་པར་
ཁས་མི་བངས་ཏེ། དེ་འཕགས་པའི་ཐ་སད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྡོགས་རྒྱས་པར་གསུང་ངྡོ་། །དྡོན་དེ་དག་ལ། 
བྡོ་གཟུ་བྡོས་རྣམ་པར་དཔད་ན། འདི་ལྟར་མཐྡོང་སེ། བདག་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་དག་གསྡོན་ཅིག བདག་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་ལ་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མང་དུ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ཁྡོད་རྒྱུ་བཅས་ཀི་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
རགས་དྡོན་གིས་ཁས་བངས་ཏེ། བདག་དེ་གང་ཟག་ཏུ་ 
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༼༡༩༦༽ 
ཁས་བངས་པས་འདུ་བྱེད་ཀི་ཕུང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་བདག་ཆྡོས་ཅན། རས་སུ་ཡྡོད་པར་ཐལ། འདུ་བྱེད་
ཀི་ཕུང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཆྡོས་ཅན། འཛིན་སངས་ཕིན་ཅི་མ་ལྡོག་
པའི་དྡོན་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་དེ་རས་སུ་
ཡྡོད་པའི་ཕིར། ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པྡོ་མྱང་འདས་མངྡོན་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་ན་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། དེ་
མངྡོན་དུ་མ་བྱས་པའི་ཚེ་བདག་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་ིད་མངྡོན་དུ་བྱས་པའི་གནས་སབས་ན་བདག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 
གནས་སབས་དེ་ན་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་བཞི་པྡོ་འདི་ིད་ལན་གིས་ཟླྡོག་པར་ནུས་པ་ཡང་མ་
ཡིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྡོ་བདག་ན་དེ་ཕིར་དེ། །མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པྡོར་
འགྱུར། །བདག་ནི་རས་སུ་འགྱུར་ཞིང་དེར་ལྟ་བ། །རས་ལ་འཇུག་པས་ཕིན་ཅི་ལྡོག་མི་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་
ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་རིགས་པ་དི་མ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་གཞན་
གིས་བསགས་པའི་རྣམ་སྨིན་གཞན་གིས་མྱྡོང་བར་ཡྡོད་པར་ཐལ། ལས་གསྡོག་པ་པྡོའ་ིབདག་དེ། རྣམ་སྨིན་
མྱྡོང་བའི་ཚེ་འགགས་ནས་མེད་པའི་ཕིར་ན་དེ་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་བདག་རག་མི་རག་ 
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༼༡༩༧༽ 
དིས་པའི་ཚེ་བདག་མི་རག་ཅེས་ལུང་བསན་རིགས་པར་ཐལ། བདག་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་བདག་
ཆྡོས་ཅན། བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དེས་ཁྡོད་མེད་པར་མཐྡོང་བར་ཐལ། ཁྡོད་བདག་ཡིན་
པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་ཁབ་སེ་བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གིས། བདག་རང་བཞིན་མེད་པར་
མཐྡོང་བས་བདག་མེད་མཐྡོང་བར་འཇྡོག་གི་བདག་ཁྡོ་རང་མེད་པར་མཐྡོང་མི་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འྡོ་ན་
བདག་རང་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་བདག་ཡིན་པར་ཁས་ལྡོང་ལ། བདག་དེ་ིད་བདག་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་
རིགས་ཏེ། བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གིས་བདག་རང་བཞིན་མེད་པར་མཐྡོང་གི་བདག་
མེད་པར་མ་མཐྡོང་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་གསུམ་ེས་སྡོང་གི་ལན་དང་བཅས་པ་ཡང་དཔལ་ལྡན་
ཟླ་བས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གིས་བསགས་ལ་གཞན་གིས་ཟ་བར་འགྱུར། འཇིག་རེན་མཐའ་ལྡན་ལ་
སྡོགས་མེད་ཕིར་རྡོ། །ཁྡོད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་བདག་མེད་མཐྡོང་བ་ལ། །དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངྡོས་རྣམས་མེད་པར་
འགྱུར། །རག་བདག་སྡོང་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཕིར། །ཁྡོད་ཀི་སེམས་སམ་ཕུང་པྡོ་བདག་མི་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །མདྡོར་ན་བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གིས་མེད་པར་མཐྡོང་བ་ལས་གཞན་པའི་
དེས་མེད་པར་ 
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༼༡༩༨༽ 
མ་མཐྡོང་བའི་བདག་གཞན་ཞིག་ཁས་བང་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་དྡོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་ཕུང་པྡོ་ལ་བདག་གི་སྒྲ་འཇུག་པར་མི་འདྡོད་ན་འདིར་ཡང་མི་འདྡོད་པར་བྱ་
དགྡོས་སྡོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་བདག་མེད་རྡོགས་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གིས། གང་ཟག་གི་
བདག་ལྟ་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པར་ཐལ། བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གིས་བདག་རང་བཞིན་
མེད་པར་མཐྡོང་བ་ཙམ་ཡིན་གི་བདག་མེད་པར་མ་མཐྡོང་བའི་ཕིར་དང་། བདག་གམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་
དེ་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་རེན་ནམ་འཛིན་སངས་ཡིན་གི། བདག་གམ་ང་དེའི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱ་ཡང་
མིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། བདག་མེད་རྡོགས་ཚེ་རག་པའི་བདག་སྡོང་ཞིང་། །འདི་ནི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མི་
འདྡོད་པ། །དེ་ཕིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བ། །དཔིས་ཀང་འབྱིན་ཞེས་ས་བ་ཤིན་ཏུ་འཚར། །ཞེས་པ་
ཅི་རིགས་པའི་འགྡོས་ལ་བརགས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །མཁས་པའི་དབང་པྡོ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་བདག་
མེད་ཀང་བདག་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་བདེན་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལ་ཡང་། འྡོ་ན་བདག་དེ་དངྡོས་པྡོས་དངྡོས་མེད་
དུ་ཁས་ལེན་དཔད་ན་དཀའ་བའི་གནས་ན་བཞུག་སེ།  
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༼༡༩༩༽ 
བདག་དེ་དངྡོས་མེད་ཡིན་ན། བདག་རག་པ་ལ་བརྡོད་པའི་སྡོན་འབྱུང་ཞིང་། དངྡོས་པྡོ་ཡིན་ན། མི་རག་པར་
ཡང་ཁས་བངས་དགྡོས་པས་སྡོན་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ལེགས་
པར་དཔད་དགྡོས་པར་གསལ་ལྡོ། །གིས་པ་སྡོམ་པས་མས་ལེན་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། 
ལྡོག་རྡོག་བརྡོད་པ་དང་། སུན་འབྱིན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། དབུ་མ་ལྟ་
ཁིད་ཀི་ཚེ་ཐྡོག་མར་ང་བགངས་པའི་སྡོ་ནས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་བཙལ་ཞིང་། དེ་རེད་པའི་ཚེ་ང་
མེད་ཅེས་བགང་བར་འདྡོད་པ་ནི་ལྕང་ར་མཁན་པྡོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་བའི་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཏེ། འདི་ལ་ཡང་
འདུལ་བ་པ་དང་། དེའི་བ་མ་དང་། དེའི་གདན་ས་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་ང་སྣང་ཚུལ་ལ་མེད་ཅེས་བགང་
དགྡོས་པ་དང་། ང་མེད་ཅེས་བགངས་པ་ིད་ཀི་ཆྡོག་པ་དང་། ང་ཞེས་ཀང་བརྡོད་དུ་མི་རུང་བར་མེད་ཅེས་པའི་
ཚིག་ཁྡོ་ན་བགང་དགྡོས་པར་འདྡོད་པའི་རིམ་པ་གསུམ་ཡྡོད་པར་གགས་ཏེ། གསུམ་ཀའང་སིང་རེའི་ཡུལ་
ལྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་དགེ་ལྡན་པ་ཁ་ཅིག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིས་གདུལ་བྱའི་ 
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༼༢༠༠༽ 
སེམས་རྒྱུད་འཁིད་པའི་ཚེ་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། ཐྡོག་མར་ང་ཞེས་བརྡོད་པ་ཡི་རེས་འབྲང་རྡོག་པའི་འཕེང་བ་ིད་
གྡོམས་པས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་ང་ིད་རེད་པའི་རགས་མཚན་མ་ཅི་རིགས་འབྱུང་བར་འདྡོད་ལ། 
དེར་རེས་ང་མེད་ཅེས་བརྡོད་པའི་རེས་འབྲང་རྡོག་པ་གྡོམས་པ་ལས། བདག་ཡྡོད་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་བྡོ་
ལ་ཤར་བ་ིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྡོགས་པ་ཡི་ལྷག་མཐྡོང་ཡིན་ཞེས་སྒྲྡོག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་སུན་འབྱིན་ལ་ལྔ་སེ། གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིའི་ལུགས་ལ་མེད་པས་དགག དུས་གསུམ་མཁེན་
པས་སྔྡོན་ནས་བཀག་པས་དགག ཐྡོས་བསམ་དྡོན་མེད་ཐལ་བའི་རིགས་པས་དགག སྡོམ་པའི་གནད་ལ་
འཁྲུལ་བའི་འཚང་གིས་དགག སྨད་པའི་གནས་སུ་བསན་པའི་བཅའཾ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བདག་ལྟའི་
ཞེན་ཡུལ་གྡོམས་པའི་སྡོམ་པ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་སྡོམ་རྣམ་དག་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་
ནང་གིས་ཀི་ནང་ནས་མུ་སེགས་པ་ཁྡོ་ན་གཙོ་ཆེའི་ལུགས་ཡིན་གི། ནང་པའི་བསན་འཛིན་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ས་བ་
ནས་གཟུང་སེ། དབུ་མའི་བར་ལ་ལུགས་ཁྡོད་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 
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༼༢༠༡༽ 
གིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ལུགས་འདི་ིད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་གདུལ་བྱ་སལ་ལྡན་གི་མས་སུ་བང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། 
མགྡོན་པྡོ་བྱམས་པ་ཡིས་མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། བདག་དུ་ལྟ་བ་བསེད་མི་དགྡོས། །གྡོམ་པ་ཐྡོག་མ་མེད་དུས་
ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིས་ཁྡོད་འདི་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་
མཚོ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཐྡོས་བསམ་བྱས་པ་དྡོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ང་མེད་
ཅེས་ནི་བརྡོད་པ་ཡི་རེས་འབྲང་རྡོག་པ་གྡོམ་ཙམ་གིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྡོགས་ན་ནི་སེ་རྡོགས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་སྡོམ་འདི་ནི་སྡོམ་པའི་གནད་བཅྡོས་པའི་མས་ལེན་འཁྲུལ་བ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་ཀི་
སྡོམ་པའི་ཡུལ་འདི་ལ་བླུན་པྡོ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་དང་། མཁས་པ་རིགས་ལམ་གི་གནད་ཤེས་པ་གིས་ལ་སྡོམ་
བྱེད་ལུགས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མི་འདུག་པའི་ཕིར་དང་། ཁྡོད་ཀི་སྡོམ་འདི་ལ་བརེན་པའི་མས་མྱྡོང་འདི་འད་
ལྷག་མཐྡོང་ཡིན་ན་ནི། ལྷག་མཐྡོང་འདི་དང་ཞི་གནས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སྡོམ་པ་མི་སིད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྡོད་
ཀི་ལྷག་མཐྡོང་དེ་ནི་བརྡོད་པའི་རེས་འབྲང་ིད་དེ། ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ཀེ་མ་སིགས་མའི་དུས་
འདི་འཚར་ཆེ་སེ། ཁྡོད་ 
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༼༢༠༢༽ 
ཀི་སྡོམ་འདི་འད་བླུན་པྡོས་སྡོམ་རྣམ་དག་ཏུ་འཛིན་སིད་ནའང་། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་སངས་པས་ཀང་། 
སྡོམ་འདི་འད་ལ་སྡོམ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བདུད་ཀི་སླུས་པ་ལས་འྡོས་གཞན་
མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་གནད་ཀི་དྡོན་བསྡུས་སེ་བསན་པ་ནི། མདྡོར་ན་ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་དུ་ཕིན་པའི་ལྟ་
སྤྱྡོད་གིས་མ་འཁྲུལ་བར་མས་སུ་ལེན་འདྡོད་ན། གཟུར་གནས་དཔྡོད་ལྡན་སལ་བཟང་དག་གིས་འདི་ལྟར་བྱ་
སེ། མཐའ་བཞིས་དབེན་པའི་སྡོང་པ་ིད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་། བདག་གཞན་བརེ་བའི་སིང་རེའི་སིང་པྡོ་ཅན་
ཡིན་ནྡོ། །དེ་གིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ།།  ༈  །།གསུམ་པ་རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་
སབས་ལ་གསུམ། སྨིན་གྡོལ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན། དེ་ིད་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། 
གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་མས་ལེན་གི་གནད་བསྡུས་ན་
སྨིན་གྡོལ་གིས་སུ་འདུས་ཏེ། དབང་བསྐུར་ལས་ཐྡོག་མར་ཐྡོབ་པ་སྨིན་བྱེད་ཀི་ལམ་དང་། དེ་ིད་བསྲུང་ཞིང་
སེལ་བ་ལ་གྡོལ་བྱེད་ཅེས་ནི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་རྣམ་དག་
ཏུ་སྒྲུབ།  
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༼༢༠༣༽ 
ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། སྨིན་བྱེད་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ། གྡོལ་བྱེད་རྣམ་དག་ཏུ་
སྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལའང་གསུམ། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྨིན་བྱེད་སྤྱིར་བསན། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། 
དབང་ལས་ཐྡོབ་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་སྡོམ་པའི་ཐྡོབ་ཚུལ་ཟབ་
ཁད་རྣམ་པ་བཞིར་ངེས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་བཞི་པྡོ་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་དངྡོས་གཞིའི་རིམ་པ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་
གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞི་པྡོ་རང་རང་གི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ། རང་རང་གི་དབང་
གི་དངྡོས་གཞི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས། རང་རང་གི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་དངྡོས་གཞི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ། 
རང་རང་གི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་དང་ཅྡོད་པཎ་གི་དབང་རྡོགས་པར་
ཐྡོབ་པའི་ཚེ་བྱ་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀི་ཅྡོད་པཎ་རྡོ་རེ་དིལ་བུ་མིང་དབང་ལྔ་རྡོགས་
པར་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་ཕིར་
མི་ཟླྡོག་པ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་
ཐྡོབ། རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་
རྡོགས་པར་ 
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༼༢༠༤༽ 
ཐྡོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཡང་བུམ་དབང་དུ་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་སམ་ན་མི་ནུས་ཏེ། 
རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་གི་མན་ངག་ལུགས་ལ། བུམ་དབང་གི་དངྡོས་གཞི་ཕག་རྒྱ་སྐུའི་དམ་ཚིག་གི་ཚེ་ལྷ་ཡབ་
ཡུམ་རེག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མྱྡོང་བ་ཞིག་དགྡོས་པས། བུམ་དབང་སྡོགས་དབང་བཞི་ནི་རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་
ཀི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་དབང་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་རིགས་པའི་དབང་ལྔ་ལ་བུམ་དབང་གིས་སྒྲ་ཙམ་བཤད་དུ་
ཡྡོད་ཀང་བུམ་དབང་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་དབང་ཆུ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་
རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པས། རིགས་ལྔའི་སྡོམ་གཟུང་ལན་གསུམ་གི་མཐའ་ལས་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པར་
བཞེད། དཔལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་དང་པཎ་ཆེན་དངྡོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་སྡོགས་བ་མེད་ཀི་བུམ་དབང་
རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པར་བཞེད། རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་གཙུག་རྒྱན་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན། རིགས་ལྔའི་སྡོམ་གཟུང་གི་ཚེ་སྔགས་སྡོམ་སེ་ཞིང་དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞིའི་ཚེ་སྔགས་
སྡོམ་ཐྡོབ་པར་བཞེད། དཔལ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་དང་བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདི་ིད། བ་མེད་ཀི་དབང་བཞི་
རྡོགས་པའི་ཚེ། བ་མེད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པར་བཞེད་པ་སེ། ལུགས་བཞི་སྣང་བའི་སྡོ་སྡོ་ལ་
བཞེད་ཚུལ་དང་དགག་ 
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༼༢༠༥༽ 
སྒྲུབ་ཀི་སྡོས་པ་རེ་ཞིག་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་ནས། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདི་ིད་ཀི་དགྡོངས་པ་མཐར་
ཐུག་ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་ནི། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་སྤྱི་ཊིཀ་གིས། ཟབ་དྡོན་
བདུད་རིའི་ིང་ཁུ། དབང་ཆུ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ན་གསལ་བར་བཞུག་པས་འདིར་སྡོ་མི་དགྡོས་མྡོད། 
འྡོན་ཀང་གནད་ཀི་སིང་པྡོ་བསྡུས་ན། ས་གྡོན་གི་གནས་སབས་སུ་རྒྱུན་བཤགས་ཀི་ཚེ། སྡོར་སྡོམ་དང་བྱང་
སྡོམ་གིས་ཐྡོབ་ཅིང་། དེ་གིས་ཀང་སྔགས་ཀི་ཆྡོ་ག་ལས་སེས་པས་སྔགས་སྡོམ་གི་ངྡོ་བྡོར་སེས་ཟིན་པ་ཡིན་
མྡོད། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་སྔགས་སྡོམ་ནི་མ་ཡིན་པས། དེ་གསུམ་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་སྔགས་སྡོམ་ནི། 
དབང་དངྡོས་གཞིའི་གནས་སབས་ཀི་ཕི་ནང་གི་འཇུག་པའི་གནས་སབས་སུ་ལྷ་དང་སལ་བ་མམ་པའི་སྔགས་
སྡོམ་ཐྡོབ་པ་ནས་མགྡོ་བརམས་ཤིང་། དབང་བཞི་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་ན་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ཏེ། 
འཇུག་པའི་གནས་སབས་སུ་ལྷ་དང་སལ་བ་མམ་པའི་སྔགས་སྡོམ་ཙམ་ལས་བསེད་རྡོགས་ཀི་སྡོམ་པ་གང་
ཡང་མི་ཐྡོབ་ལ། རིག་པའི་དབང་ལྔའི་གནས་སབས་སུ་མི་བསྡོད་པའི་སྡོམ་པ་སྡོགས་རིགས་ 
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༼༢༠༦༽ 
ལྔའི་སྡོམ་པ་རིམ་བཞིན་ཐྡོབ་ཅིང་། ཐུན་མྡོང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་གནས་སབས་སུ། རིགས་དྲུག་པའི་སྡོམ་པ་
རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ནས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཅིང་། སྡོམ་
པའི་ཆ་ཤས་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་དུ་སྡོམ་པའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ལ། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་བུམ་དབང་གི་གནས་
སབས་སུ་རིགས་གསུམ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པའི་སྡོམ་པ་ཡང་ཐྡོབ་པས། རིགས་དྲུག་པའི་སྡོམ་
པ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ནས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཅིང་། རྡོ་
རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་བུམ་དབང་ཡན་ཆད་དུ་བསེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ལ། དབང་གྡོང་མ་གསུམ་གི་
གནས་སབས་སུ་རྡོགས་རིམ་གི་སྡོམ་པ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་དབང་བཞི་པ་ཐྡོབ་པའི་
ཚེ། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་དང་། སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་
དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ་ལྟྡོས་དགྡོས་པ་འདི་ངེས་པར་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་སམ་ན། མི་ནུས་ཏེ། བ་མེད་
དབང་གི་རྣམ་གཞག་ལ། ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་བིརྺ་པ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པས་འབྲེལ་ཚུལ། གསང་
འདུས་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ 
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༼༢༠༧༽ 
པས་འགེལ་ཚུལ། འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་མཚོ་སེས་དང་སྤྱྡོད་པའི་རྡོ་རེས་འགེལ་ཚུལ་
གསུམ་ཡྡོད་པའི། དང་པྡོ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་མན་ངག་ལུགས་ལྟ་བུའི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་ནུས་ཀང་། ལུགས་
གསུམ་པའི་སབས་དེར་དེ་ལྟར་ཁས་བང་བར་མི་ནུས་ཏེ་ལུགས་གསུམ་པའི་སབས་སུ། དབང་བཞི་པ་ཐྡོབ་
རེས་སུ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་ལྡོགས་སུ་བསྐུར་བ་ཡྡོད་པར་བཤད་པས། དབང་བཞི་པ་ཐྡོབ་ནས་རྡོ་རེ་
སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་རྡོགས་པར་མ་ཐྡོབ་པ་གཅིག་ཁས་བང་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཆུ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་
ལས། རེ་ས་ཆེན་གིས་རས་རིས་ལ་བརེན་པའི་དཀིལ་མཆྡོག་ཏུ་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་རེས་སུ་
སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་མི་བསྐུར་བར་དབང་བཞི་རྡོགས་པའི་རེས་སུ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་དྡོན་དུ་གེར་བ་
ལ་ལྡོགས་སུ་སིན་པར་གསུངས་སྡོ། །ལུགས་འདིའི་བཞེད་པས་རང་དྡོན་བསེད་རྡོགས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བྡོར་བྱེད་
ན་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་དབང་བཞི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཙམ་གིས་ཆྡོག་ལ། གཞན་དྡོན་ཕིན་ལས་བྱེད་ན་དེའི་
སེང་དུ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་དགྡོས་པར་བཞེད་པ་འདའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ནས་གིང་མ་དང་ནག་པྡོ་
དཀིལ་ཆྡོག་གིས་ཀི་འགྡོས་ལ། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་ལ་རང་དྡོན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་ 
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༼༢༠༨༽ 
བྱས་པ་དང་། གཞན་དྡོན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་གིས་ལས། སྔ་མ་ནི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་དབང་གྡོང་
མ་གསུམ་དང་། ཕི་མ་ནི་ས་ཆེན་ཡབ་སས་གསུམ་གིས་ཁ་བསང་བ་ིད་ལ་ངྡོས་གཟུང་ན་ལེགས་པར་སྣང་ངྡོ་
ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་དབང་བཞི་རྡོགས་ནས་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་མ་རྡོགས་པ་
གཅིག་སིད་མྡོད། དབང་བཞི་རྡོགས་ནས་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་མ་ཐྡོབ་པ་གཅིག་ཀང་སིད་དམ་སམ་ན། དེ་
ནི་མི་སིད་དེ། དབང་བཞི་པ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་ན་བསེད་རྡོགས་ཀི་སྡོམ་པ་མ་ལུས་པར་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་
ཟབ་དྡོན་བདུད་རི་ིང་ཁུ་ལས། དེས་ན་རྒྱུད་སེ་བཞི་པྡོ་རང་རང་གི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་མ་རྡོགས་པར་
སབས་དེའི་སྡོམ་པ་མི་རྡོགས་ཞིང་ཞེས་སྡོགས་བཤད་པ་ནི། བིརྺ་པའི་མན་ངག་ལུགས་གཞིར་གཞག་ལ་
དགྡོངས་སྡོ་ཞེས་སབས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་ནས་ས་བ་ནི་གནད་ཀི་གཙོ་བྡོར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག འྡོ་ན་རིག་པའི་དབང་
ལྔ་སྡོ་སྡོའ་ིགནས་སབས་སུ་རིགས་ལྔ་སྡོ་སྡོའ་ིསྡོམ་པ་ངེས་པར་ཐྡོབ་པ་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་སམ་ན། དེ་ཡང་
མི་ནུས་ཏེ། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་མའི་སབས་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་མི་ཐྡོབ་
ཅིང་། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གི་སབས་ཀི་རིག་ 
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༼༢༠༩༽ 
པའི་དབང་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཅེས་རྣམ་དབྱེ་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ནི། རེ་བཙུན་གྡོང་མའི་རྡོ་རེ་འབྱུང་
བའི་ཊིཀའི་ལུང་ཤེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས་དབང་ཆུ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་
རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་སབས་སུ་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་སམ་ན། 
དེ་ཡང་མི་ནུས་ཏེ། གྡོང་དུ་རྒྱུད་སེ་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་སྡོམ་གསུམ་བཤད་པའི། གསང་
འདུས་ལ་བརེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ལུགས་ལ། རྡོ་རེ་སླྡོབ་མའི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལས་རིགས་
ལྔའི་སྡོམ་པ་མི་ཐྡོབ་པར། རྡོ་རེ་སླྡོན་དཔྡོན་གི་དབང་གི་སབས་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་
ཐྡོབ་པར་དབང་ཆུ་བདེ་རྒྱ་མ་ིད་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལ་
བརེན་ནས་ཐྡོབ་པའི་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད། བསེད་རིམ་གི་སྡོམ་པར་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་སམ་ན་དེ་
ཡང་མི་ནུས་ཏེ། རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་སླྡོབ་མའི་དབང་ཙམ་ལས་སླྡོན་དཔྡོན་གི་དབང་མ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ། ལྷ་
དཔའ་བྡོ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་ཙམ་ལས། དཀིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་སྡོམ་པ་ལ་མི་དབང་བས་ 
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༼༢༡༠༽ 
རྡོ་རེ་སླྡོན་དཔྡོན་གི་དབང་མ་ཐྡོབ་པའི་སླྡོབ་མའི་དབང་གི་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་རྣམས་བསེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་
གཏན་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་རྡོ་རེ་སླྡོན་དཔྡོན་གི་བུམ་དབང་ཐྡོབ་དགྡོས་
པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་པཎ་ཆེན་ི་ཟླ་སེང་གེའི་དབང་ཆུའི་རྣམ་བཤད་དཔག་བསམ་ལྡོན་པ་ལས། བ་མེད་ཀི་
སླྡོབ་མའི་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པས། བྱ་སྤྱྡོད་ཀི་རྒྱུད་ན་བཤད་གིས་ཆར་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཐྡོབ་
པས་རྒྱུད་སེ་གིས་ཀི་སླྡོན་དཔྡོན་གི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ནི། རང་ལུགས་དང་གཞན་ལུགས་
ཀི་མཚམས་མ་ཕེད་པ་སེ། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐྡོབ་པས། བྱ་སྤྱྡོད་ཀི་དབང་ཡང་ཐྡོབ་ཅེས་པ་
བྡོ་དྡོང་པ་སྡོགས་ཀི་གཞན་ལུགས་ལ་ཡྡོད་ཀི། རང་རེ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པ་མི་བཞེད་པའི་གནད་ཟབ་མྡོ་ཐུགས་
སུ་མ་བྱྡོན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། ཁས་བངས་བརྡོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ་རང་བཟྡོའ་ི
ཆྡོག་ཁིགས་སར་ནས་དབང་བསྐུར་གཅིག་ཐྡོབ་པས་ཀུན་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ནི་ 



208   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༡༡༽ 
བྡོ་དྡོང་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ཁ་ཅིག་སེ་བྡོ་དྡོང་པ་ན་རེ། རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ་རང་བཟྡོའ་ི
ཆྡོག་ཁིགས་སར་ནས་ནི། བཀའ་ལུང་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་གཅིག་ཐྡོབ་
པས་དཀིལ་འཁྡོར་ཀུན་གི་དབང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་མཆྡོག་ལས། རྒྱུད་འདི་རུ་ནི་དབང་བསྐུར་
གང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་གི་སྒྲུབ་པྡོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཡི་
ངྡོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཚེ་ན། བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐྡོབ་པས། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་འཆད་པ་དང་ན་པ་གིས་
ཆར་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་གི་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་མི་དབང་ཡང་ན་པར་དབང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ། གཅིག་གིས་ཀུན་ཐྡོབ་ཡིན་པར་ལུང་གིས་གནྡོད། དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁབ་པ་འཁྲུལ་བར་
བསན། བདག་འཇུག་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་ན་གཞན་ལ་མཚུངས། དགྡོངས་འགེལ་མཛད་པྡོ་འཁྲུལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། 
སྡོ་སྡོའ་ིདབང་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དབང་གཅིག་ཐྡོབ་པས་དབང་ཀུན་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་
པ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། གཞི་མདྡོའ་ིརྩྭ་བཞིན་དུ་དྡོར་བར་བྱ་སེ། ཕག་མྡོ་སྔྡོན་འབྱུང་དང་ 
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༼༢༡༢༽ 
མི་གཡྡོ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དག་ལས། དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ནི་མ་ཞུགས་ལ། །རྒྱུད་འདི་བསན་པར་མི་བྱ་སེ། །དཀིལ་
འཁྡོར་གཞན་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་། །རྒྱུད་འདི་བསན་པར་མི་བྱ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། 
གལ་ཏེ་བ་མེད་ཀི་དབང་བསྐུར་གཅིག་གིས་དབང་བསྐུར་ཀུན་ཐྡོབ་ན། སྡོན་པས་དབང་ཆྡོག་གཅིག་ཁྡོ་ན་ིད་
ཅིས་མ་གསུངས་ཏེ་གསུངས་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་འདུལ་བའི་ལས་ཆྡོག་གཅིག་ཁྡོ་ན་གསུངས་ཀི་
གཞན་མ་གསུངས་པ་བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་སིང་པྡོ་མེད་པ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཏེ། 
སྤྱིར་རྒྱུད་ལས་སྡོ་བ་བསེད་པའི་ཕིར་དུ་ཕན་ཡྡོན་གསུངས་པའི་གནས་སབས་དང་། འཇིགས་པ་བསེད་པའི་
ཕིར་ལ་དྡོར་གི་ཚིགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཇི་བཞིན་པའི་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ར་རྒྱུད་ལས། གལ་ཏེ་
སངས་རྒྱས་གསང་བའི་སད། །མི་གསུང་ན་ཡང་འགྡོངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཇི་བཞིན་པའི་སྒྲ་
རུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཁད་པར་ཁེད་ཀིས་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་གི་སྒྲུབ་པྡོར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་བདེ་མཆྡོག་གི་དབང་ཐྡོབ་པས་སྤྱིར་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་བྱེ་བྲག་རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་དབང་
གི་ནང་ཚན་མཐའ་དག་ཐྡོབ་ཅེས་པའི་དྡོན་མ་ཡིན་གི།  
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༼༢༡༣༽ 
འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀི་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའི་གང་ཟག་དེ། རྒྱུད་སེ་བཞི་ཆར་གི་རྒྱུད་ན་
བཤད་དང་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་སྡོགས་ལ་དབང་བའི་སྒྲུབ་པ་པྡོར་འགྱུར་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བསན་པའི་
ཕིར་ཏེ། དེ་ིད་ཀི་རགས་འགེལ་ལས། ཀུན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་བྱ་བ་དང་སྤྱྡོད་པ་དང་རྣལ་འབྱྡོར་དང་རྣལ་
འབྱྡོར་བ་མ་རྣམས་གཟུང་ངྡོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཁྡོད་ཀི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཡང་སིང་པྡོ་མེད་དེ། 
རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་དབང་བསྐུར་ནང་དུ་ནི་འྡོག་མའི་དབང་དང་ནུས་པ་མམ་པའི་ནུས་པ་འདུས་པའི་ཕིར་ན་
གྡོང་མའི་དབང་ཐྡོབ་ན། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་འཆད་པ་དང་ན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཙམ་གིས་ནི། 
འྡོག་མའི་དབང་ཐྡོབ་པར་འགྲུབ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་རྒྱལ་གི་མི་སླྡོབ་
ལམ་ཡང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་མཐྡོང་ལམ་གི་ནང་དུ། ཐེག་པ་འྡོག་མ་གིས་ཀི་སང་རྡོགས་ཀི་རིགས་
འདའི་ནུས་པ་ཀུན་འདུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ན་
བཤད་གིས་ཆར་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བྱ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་ 
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༼༢༡༤༽ 
དང་ཅྡོད་པཎ་གི་དབང་གིས་དང་། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་ཆུ་ཅྡོད་པཎ་རྡོ་རེ་དིལ་བུ་མིང་དབང་སེ་ལྔ་ལས་གཞན་མེད་
ལ། དེ་དག་གི་ནུས་པ་ནི་བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལ་ཚང་བའི་ཕིར་དང་། འྡོན་ཀང་དེ་ཐྡོབ་པས་རྣལ་འབྱྡོར་
གི་རྒྱུད་ན་པ་ལ་དབང་ཡང་འཆད་པ་ལ་མི་དབང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་ནང་དུ་
རྣལ་འབྱྡོར་གི་རྒྱུད་ཀི་སླྡོབ་མའི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་ནུས་པ་མཐའ་དག་ཚང་བའི་སེང་དུ། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་
སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གི་སབས་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ནུས་པ་དེ་ཡང་ཚང་བས་
རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ན་པ་ལ་དབང་ཡང་། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གི་སབས་ཀི་དམ་ཚིག་
གསུམ་སིན་པའི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མ་ཚང་བས་དེ་ིད་འཆད་པ་ལ་མི་དབང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་གསང་བ་
སྤྱི་རྒྱུད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་རིགས་དཀིལ་འཁྡོར་དུ། །གང་ཞིག་ལེགས་པར་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་ནི་
རིགས་སྔགས་གསུམ་ཆར་གི། །དཀིལ་འཁྡོར་ལ་སྡོགས་སླྡོབ་དཔྡོན་འགྱུར། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་
དབང་གི །དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ནི་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་ནི་རིགས་གིས་དཀིལ་འཁྡོར་གི། །སླྡོབ་དཔྡོན་དུ་ནི་དབང་
བསྐུར་འགྱུར། ། 
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༼༢༡༥༽ 
ཕག་ན་རྡོ་རེ་གཟི་ཆེན་གི། །དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ནི་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་ནི་རྡོ་རེའི་རིགས་གཅིག་གི །དཀིལ་འཁྡོར་
གི་ནི་སླྡོབ་དཔྡོན་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་རྒྱུད་ལ་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་
ཐྡོབ་ན། པདའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་། རྡོ་རེའི་རིགས་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་ཐྡོབ་པ་དང་། པདའི་རིགས་
ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་ཐྡོབ་ན། པད་དང་རྡོ་རེའི་རིགས་གིས་ཀི་དབང་ཐྡོབ་པ་དང་། རྡོ་རེའི་རིགས་ཀི་
དབང་ཐྡོབ་ན། རྡོ་རེའི་རིགས་ཁྡོ་ནའི་དབང་ཐྡོབ་པར་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས། རྣལ་འབྱྡོར་གྡོང་མའི་དབང་ཐྡོབ་
ན། འྡོག་མའི་དབང་ཐྡོབ་པར་སྒྲུབ་ནུས་སྡོ་སམ་ན། ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་ཁྡོད་ཀི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ན། རིགས་གཞན་གིས་ཀི་དབང་མ་ཐྡོབ་
ཀང་། རིགས་གཞན་གིས་ཀི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་བྱེད་དུ་རུང་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བསན་པས་ཁྡོ་བྡོའ་ིསྒྲུབ་བྱེད་མ་
གཏྡོགས་ཁྡོ་བྡོ་ལ་གནྡོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལུང་དྡོན་རིགས་གསུམ་ལ་ཟབ་ཁད་
ཅུང་ཟད་ཡྡོད་པའི་གནད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་དབང་རྡོགས་ན། རིགས་གཞན་གིས་ཀི་
དབང་མ་ཐྡོབ་ཀང་རིགས་གཞན་གིས་ཀི་རྡོ་རེ་ 
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༼༢༡༦༽ 
སླྡོབ་དཔྡོན་གི་ལས་རྒྱུད་དེ་གིས་ཀི་གཞུང་གདམས་ངག་འཆད་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ན། བ་མེད་ཀིས་ཕ་རྒྱུད་
མ་རྒྱུད་གིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུམ་ལ་ཡང་ཟབ་ཁད་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་པས། གིས་མེད་རྒྱུད་དུས་འཁྡོར་ལྟ་བུའི་
དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་དེས། གཞན་ཕ་མའི་རྒྱུད་གིས་ཀི་གཞུང་གདམས་ངག་འཆད་པ་ལ་དབང་བར་
མཚུངས་པས་ཁྡོ་བྡོའ་ིབཞེད་པ་གྲུབ་བྡོ་སམ་ན། ཅུང་ཟད་དཀའ་བར་སེམས་ཀང་མི་མཚུངས་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་
རིགས་གསུམ་པྡོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་ཁ་ངེས་པ་ཅན་སྤྱི་རྒྱུད་ཚིག་ཟིན་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། བ་མེད་ལ་དེ་
ལྟ་བུའི་དམིགས་གསལ་བཤད་པའི་རྒྱུད་དང་བསན་བཅྡོས་ཚད་ལྡན་ཁུང་བསན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་
པ་བདག་འཇུག་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། ཁྡོ་ན་རེ། སླར་ཡང་སྔར་གི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་འདི་
སད་ས་སེ། ཁྡོ་བྡོས་བདག་འཇུག་བངས་པའི་ཚེ་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གཙོ་བྡོ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་དབང་ཐྡོབ་
པས་ཁྡོ་བྡོ་ཆིག་བརྒྱུད་ཡིན་ལ། ཁྡོ་བྡོ་ལས་ནི་དབང་བངས་པ་རྣམས་གིས་བརྒྱུད་དང་། དེ་ལས་བངས་པ་
རྣམས་གསུམ་བརྒྱུད་ལ་སྡོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ 
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༼༢༡༧༽ 
ས་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ནི། འདི་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གྡོང་མ་གིས་གཅིག་གིས་འགྲུབ་ན་གཅིག་ཤྡོས་ནི་དྡོན་
མེད་དུ་འགྱུར་བ་སེ། བདག་འཇུག་བངས་པས་ཀུན་གི་དབང་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པར་ནི་སྒྲུབ་དགྡོས་ན། 
བ་མེད་ཀི་དབང་གཅིག་གིས་དབང་ཀུན་ཐྡོབ་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ངལ་བ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། 
སླྡོབ་མའི་བརྒྱུད་པ་གཞན་དག་ཀང་གིས་བརྒྱུད་ལ་སྡོགས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སེ། རང་ིད་བདག་འཇུག་བངས་
ནས་ནི་གཅིག་རྒྱུད་འབའ་ཞིག་ཅིས་མི་བྱེད་དེ་བྱས་པས་ཆྡོག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་ཁྡོ་བྡོས་བདག་འཇུག་གི་
ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པྡོའ་ིངང་ནས་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་དངྡོས་སུ་དབང་ཐྡོབ་ལ། བརྒྱུད་པ་གཞན་
དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་ན། དེ་ིད་མི་ཆྡོས་བ་མའི་རྫུན་དུ་མ་གྱུར་ན། ཁྡོ་བྡོ་རེས་
སུ་ཡི་རང་བར་བྱའྡོ། །བཞི་པ་འགེལ་མཛད་འཁྲུལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། བྡོ་དྡོང་པ་ན་རེ། མ་འཁྲུལ་བའི་ཆྡོ་ག་ནི་
ཁྡོ་བྡོས་རྒྱུད་ལས་འདྡོན་པ་འདི་ིད་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མི་བྱ་སེ། འཕགས་ཡུལ་ 
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༼༢༡༨༽ 
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་འཁྲུལ་པ་ཅུང་ཟད་སིད་པ་དེས་ན་ཏེ་དེའི་ཕིར་ཞེས་
ཟེར་རྡོ། །འཕགས་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་འདི་འདའི་ཚིག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཐྡོས་པར་གྱུར་ནའང་རྣ་བ་དགབ་པར་
རིགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་འྡོ་ན་ཁྡོད་ཀང་སེམས་ཅན་ཡིན་པས་ན་ཅི་སས་ཚད་མར་སུ་ཡིས་གཟུང་སེ་གཟུང་བར་
མི་རིགས་པའི་ཕིར་དང་། ཟག་མེད་ཀི་བྡོ་མངའ་བའི་འཕགས་པས་མཛད་པའི་བསན་བཅྡོས་རྣམས་དང་སྡོང་
བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བྡོར་ནི་བང་བྱ་ཡིན་པར་མགྡོན་པྡོ་བྱམས་པས་རྒྱུད་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱ་གར་གི་
ཀུ་ཀུ་རི་པ་དང་ཀུན་དགའ་སིང་པྡོ་སྡོགས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་
གསུངས་པ་ལ། ཁེད་དེ་དག་ལ་འཁྲུལ་ལྡོ་ཞེས་བརྡོད་པ་ནི་རྡོགས་སངས་རྒྱས་ལའང་བརལ་བར་སྣང་བས་ཧ་
ཅང་ཐལ་ཆེས་བའི་ཕིར་རྡོ། །ལྔ་པ་གདམས་པ་ནི། དེས་ན་རྡོ་རེ་འཆང་ནས་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་
ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཅིང་། ལྡོ་པཎ་ཁད་པར་ཅན་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཟབ་དྡོན། བརྒྱུད་པ་དེ་དག་ནས་རང་རང་
གི་ར་བའི་བ་མའི་བར་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ་ལས་དབང་བསྐུར་ཞུས་ཤིག་ཅེས་གདམས་ 
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༼༢༡༩༽ 
ཏེ། གཞི་དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་ནི་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། ར་ལྟུང་བདུན་པ་མི་སྲུང་བ་དགག གསུམ་པའི་ཡུལ་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། དབང་གིས་མ་སྨིན་པའི་སྡོ་སེ་
ལ་གསང་སྒྲྡོགས་བྱེད་པ་ནི་ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་པའི་དེང་སང་གི་གསང་སྔགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ནི་ངྡོར་
པའི་ཡང་སླྡོབ་མ་ཁ་ཅིག་གྡོ་ཞེས་པ་ལྟར་དེང་སང་སྔགས་པར་རྡོམ་པ་འགག་ཞིག་གིས་ལག་ལེན་འཆྡོལ་བར་
བྱེད་དེ། དབང་གིས་མ་སྨིན་པའི་སེ་བྡོ་ལ་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིགསང་སྤྱྡོད་ཀུན་འཛེམ་པ་མེད་པར་གསང་
སྒྲྡོགས་བྱེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གསང་སྒྲྡོགས་བྱེད་པ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བདག་ལེགས་སུ་འདྡོད་པ་
དག་གིས་བག་ཡྡོད་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གདམས་པའི་སྡོ་ནས་དགག་དགྡོས་ཏེ། དམ་པ་དང་པྡོ་དང་རྡོ་རེ་གུར་དང་
དག་ནག་དང་ར་བའི་ལྟུང་བའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཁྡོད་ར་བའི་ལྟུང་བ་བདུན་པ་ིད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 
ར་ལྟུང་གི་དྡོན་ཡང་། མ་བསྲུངས་ན་ེས་པ་ཀུན་གི་ར་བ་དང་། བསྲུངས་ན་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་གི་ར་བར་ནི་ 
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༼༢༢༠༽ 
གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། སུན་འབྱིན་བརྡོད་པ་གིས་ལས། དང་པྡོ་ལ་
ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། རྡོ་རེ་སྤུན་བ་མ་གཅིག་ལ་དཀིལ་འཁྡོར་གཅིག་ལས་དུས་གཅིག་ལ་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་ནི་བཙོང་ཁ་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཁ་ཅིག་སེ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པྡོ་ན་རེ། 
སྔགས་ཀི་སྡོམ་ལྡན་ཀུན་རྡོ་རེ་སྤུན་དུ་བྱས་ན་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེས་པའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་ན། བ་མ་གཅིག་དང་
དཀིལ་འཁྡོར་གཅིག་ལས་དུས་གཅིག་དབང་ཐྡོབ་པ་རྡོ་རེའི་སྤུན་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མངལ་གི་སྡོ་མི་གཅིག་
པའི་ཕིར་ན་སྤུན་གི་དྡོན་མི་གནས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ། བསན་བཅྡོས་ཐ་སད་འགལ་བས་
དགག རྒྱུད་ཀི་དྡོན་དང་འགལ་བས་དགག འཇིག་རེན་ཐ་སད་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་བསླབ་
པ་གསུམ་ལྡན་པ་ཀུན་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱྡོད་པ་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེས་པའི་སྡོན་ཡྡོད་པར་
མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། འདྡོད་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཚངས་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཆེད་དུ་སྤྱྡོད་པ་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། བསླབ་པ་གསུམ་དང་ 
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༼༢༢༡༽ 
ལྡན་པ་ཀུན་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། 
ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་སུ་སྤྱྡོད་པའི་ཚེ་ན་བར་དང་ནི་བརའི་ལན་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་
རྡོ་རེ་སྤུན་དང་སིང་མྡོ་ནི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྡོད་དེ་དག་ལ་སྔར་གི་མཚན་ིད་བ་མ་དང་དཀིལ་
འཁྡོར་གཅིག་པ་སྡོགས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རྡོ། །འདྡོད་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། བདེ་མཆྡོག་དང་ཀྱཻ་རྡོར་གི་ར་བའི་
རྒྱུད་དང་ཁ་སྡོར་ལས། གང་གིས་སྤུན་དང་སིང་མྡོར་ཡང་། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྡོད་གཞན་གི་མས་རྐྱེན་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་ཏེ། རྡོ་རེ་སྤུན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་ལ་
མངལ་སྡོ་གཅིག་པ་དང་མི་གཅིག་པའི་དྡོན་དིས་ན་ཡང་རང་བཟྡོ་མ་ཡིན་པ་ལུང་དང་མཐུན་པ་ཁྡོད་ལ་མེད་པའི་
ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་ལུགས་འདི་འཇིག་རེན་ཐ་སད་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར། ཁྡོད་ལྟར་
ན་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་གཅིག་ིད་ཀི་བཙུན་མྡོ་ལྔ་བརྒྱའི་སས་རྣམས་ཀུན་རིགས་ཀི་སྤུན་ཡང་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་མངལ་སྡོ་མི་གཅིག་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དངྡོས་སྡོ། །གིས་པ་གྡོལ་ 
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༼༢༢༢༽ 
བྱེད་ཀི་ལམ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས། མས་ལེན་རེན་གི་གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག བང་བྱ་ལམ་གི་
ངྡོ་བྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ལས་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་མ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། 
ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་ཡན་ཆད་དམ་གསང་སྔགས་ཁྡོ་ནས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ནི་བྡོ་དྡོང་
ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ཁ་ཅིག་སེ་བྡོ་དྡོང་པ་ན་རེ། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་
ཡན་ཆད་ནི་སྔགས་ལམ་ཁྡོ་ནས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་དེ། སྒྲུབ་བྱེད་ནི་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བགྡོད་པའི་ཚེ། ལམ་གི་ཟབ་ཤྡོས་གདུལ་བྱས་ཀང་ན་འདྡོད་ཡྡོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ལ་
དེ་སྡོན་པའི་མཁེན་པ་དང་ཐུགས་བརེ་མངའ་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་རིག་གི་ཁམས་ལ་བཀྡོད་པའི་ན་རང་རྣམས་
ཀང་། སྔགས་ལམ་གིས་ཐྡོབ་པའི་ན་རང་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ས་བར་བྱེད་དྡོ། །གིས་པ་དེ་
དགག་པ་ལ་གིས། དགག་པ་མདྡོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ལུགས་འདི་ནི་ཆྡོས་
ཅན། མི་འཐད་དེ། མྡོད་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་ཀི་ལུང་དང་། རིགས་པ་ཀུན་དང་འགལ་བ་སེ་འྡོག་ནས་འཆད་པའི་
ལུང་རིགས་ཀིས་ 
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༼༢༢༣༽ 
གནྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ། དམན་ལམ་གིས་ཆྡོས་རྒྱུན་ཐྡོབ་པ་ལུང་རིགས་
དང་འགལ་བ། གདུལ་བྱ་ཟབ་ལམ་ཁྡོ་ནས་བཀྲི་བ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་འགལ་བ། སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཐེག་
དམན་ལམ་བཀྡོད་པ་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཐེག་དམན་ལམ་གིས་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་འཛིན་ཐྡོབ་
པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་ལུང་རིགས་གི་གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་དེ། མི་ཕམ་མགྡོན་པྡོས། མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས་ཐེག་ཆེན་གི་
ཚོགས་ལམ་དུ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐྡོབ་པར་གསུངས་ཀི་དམན་པའི་ལམ་དག་ལ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་
འཛིན་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པ་ནི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན། དེ་ཚེ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱུན་ལས་
ནི། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་ལུང་དེས་ཁྡོད་དྡོན་གིས་བཀག་པའི་ཕིར། བྡོ་དྡོང་པ་ཁྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་དེ་ལ་རིགས་པས་
ཀང་ནི་གནྡོད་པ་སེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐེག་པ་དམན་པའི་གང་ཟང་དེ་ཡིས་འཕགས་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་རྒྱུན་ཞུགས་
དང་ཕིར་འྡོང་ཡིན་པ་གཅིག་མི་སིད་པར། ན་ཐྡོས་སླྡོབ་པ་འབྲས་གནས་ཐམས་ཅད། འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་
གནས་པའི་ཆགས་བྲལ་སྔྡོན་སྡོང་གི་ཕིར་མི་འྡོང་ཁྡོ་ནར་འགྱུར་བར་ཐལ། དམན་པའི་མཐྡོང་ལམ་གི་སྔ་རྡོལ་དུ་
ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངེས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་གང་ཞིག དེ་ཐྡོབ་ན་བསམ་གཏན་དང་པྡོའ་ིདངྡོས་གཞི་ཡང་
ངེས་ 
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༼༢༢༤༽ 
པར་ཐྡོབ་དགྡོས་པས། ཐེག་དམན་འཕགས་པ་ཡིན་ན་མཐྡོང་ལམ་གི་སྔ་རྡོལ་ཏུ་འདྡོད་ྡོན་དགུ་པ་སངས་པས་
ཁབ་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཆྡོས་མངྡོན་པ་དང་འདུལ་བ་ལུང་དག་ལས་ན་ཐྡོས་སླྡོབ་པ་ལྟ་ཞྡོག་གི་
དག་བཅྡོམ་ཐྡོབ་ཀང་རྫུ་འཁྲུལ་ནི་མ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱན་མེད་ཀི་དག་བཅྡོམ་མང་དུ་བཤད་པ་དང་། ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་
མཐའ་འདི་ིད་འགལ་ཏེ། ཁྡོད་ལྟར་ན་ཐེག་དམན་དག་བཅྡོམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསམ་གཏན་ཀི་དངྡོས་གཞི་
ཐྡོབ་པས་མངྡོན་ཤེས་སྡོགས་ཀི་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ཁྡོ་ནར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ལམ་
གི་ཟབ་ཤྡོས་ཡིན་ཙམ་གིས་གདུལ་བྱས་ན་འདྡོད་ཡྡོད་པར་ནི་མ་ངེས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཐེག་གསུམ་གི་རིམ་པ་
བསན་པ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དངྡོས་ཀིས་གདུལ་བྱ་ལ་སྔགས་ལམ་
སྡོན་པར་མ་ངེས་ཏེ། གདུལ་བྱའི་བྡོའ་ིརིམ་པ་དང་འཚམས་པར་མདྡོ་སྔགས་དང་ཐེག་པ་སྡོ་སྡོར་སྡོན་པར་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཀྱཻ་རྡོར་ར་རྒྱུད་ལས་གདུལ་བྱ་བཀྲི་བའི་རིམ་པའི་ཚུལ། སྡོམ་པ་
རྣམས་རིམ་གིས་བངས་ནས་ནི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ལྟ་བ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལམ་ལ་རིམ་གིས་བསླབ་པའི་
བཀྲི་ཚུལ་གསུངས་ 
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༼༢༢༥༽ 
པའི་ཕིར་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྡོ་ལས་ཀང་། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །སྨན་པས་སྨན་ནི་གཏྡོང་བ་
ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟྡོད་པའི་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 
མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། བར་སྡོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུ། །ཡི་གེའི་ཕི་མྡོ་ཀླྡོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་
རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟྡོད་པའི་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་ཡིས་
ཀང་། ཡྡོད་དང་མེད་དང་ཡྡོད་མེད་དང་། །གིས་ཀ་མིན་ཞེས་ཀང་བསན་ཏེ། །ནད་ཀི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །སྨན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་
སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཐེག་དམན་བཀྡོད་པ་མི་འཐད་པ་ནི། ལམ་གི་མཐར་ཐུག་སྔགས་ལམ་ལས་འབྲས་
བུའི་དམན་ཤྡོས་ཐེག་དམན་ལམ་ཐྡོབ་བྡོ་ཞེས་ས་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ས་
ངན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་ལ་ན་རང་མཚན་ིད་པ་ཡྡོད་ན་བ་མེད་ཀི་སྔགས་
སྡོམ་ལྡན་པ་ནི། ན་ཐྡོས་དག་ཏུ་རྡོམ་བྱེད་པའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས་པ་ལ་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་
བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་ 
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༼༢༢༦༽ 
མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་རིག་ཁམས་ཀི་ན་རང་རྣམས་ན་རང་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན། རིགས་ལྔའི་
གདན་གི་སེང་གེ་དང་གང་པྡོ་སྡོགས་ཀང་དུད་འགྡོ་རང་རྒྱུད་པར་འགྱུར་ཞིང་གདན་གི་ཟླ་བ་ི་མ་ལ་སྡོགས་
ཀང་། ནམ་མཁའི་ི་ཟླ་སྡོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་གི་ན་ས་བ་པྡོ་འདིས་ནི་དབང་
བསྐུར་བའི་དུས་སུ་ཡང་རྒྱུན་བཤགས་དང་སྡོམ་གཟུང་གི་སྔ་རྡོལ་དུ། བྱང་ཆུབ་གསུམ་པྡོ་གང་འདྡོད་ལ་
དམིགས་ནས་རེས་ཟླྡོས་གིས་ཤེས་ཟེར་བ་ནི་བབ་ཅྡོལ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྡོམ་པ་བསྒྲག་པའི་ཚེ་རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། 
ཐེག་པ་དམན་ལ་འདྡོད་མི་བྱ། །སེམས་ཅན་དྡོན་ལ་རྒྱབ་ཕྡོགས་མིན། །འཁྡོར་བ་དག་ཀང་ཡྡོངས་མི་
སྡོང་། །ཞེས་པ་ལྟར་བསྒྲགས་ནས། སྡོམ་པ་གཟུང་བའི་ཚེ། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་འདྡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དྡོན་
ལ་རྒྱབ་ཕྡོགས་པ་སྡོགས་འགལ་ཟླ་གསུམ་པྡོ་གཟུང་བ་ནི་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་སླྡོང་ཐེག་
དམན་སེམས་བསེད་ཀིས་བངས་ནས། ངག་ཏུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བ་ན་མེད། །དང་། དམ་པ་བདག་གིས་
གཟུང་བར་བགི། །ཞེས་ས་བ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བསྡོན་གཏམ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཕིར་དང་། ན་ཐྡོས་ས་རུ་
སེམས་བསེད་ན།  
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༼༢༢༧༽ 
ཐེག་ཆེན་གི་སྨྡོན་སེམས་སྡོང་དགྡོས་ཤིང་། སྨྡོན་སེམས་སངས་ན་སྔགས་ཀི་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་རྒྱུད་སེ་བཞི་
ཚང་མ་མཐུན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་ཕལ་ཆེར་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གཞུང་བཟང་
རྣམས་འདི་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནྡོད་པ་སེ། དེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་མཐྡོང་བའི་ཚེ་ིད་ན་གསལ་བར་འགྱུར་
བའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་བྡོ་དྡོང་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་ནས་སྔགས་
ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྔགས་ལམ་གནས་པའི་ན་རང་དེ་དག་ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ན། 
གནྡོད་བྱེད་འདི་དག་ལ་ལན་གིས་ཟླྡོག་པར་མི་ནུས་མྡོད། པཎ་ཆེན་དེ་ིད་རང་གིས་ཀང་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་
སམ་སམ་སེ། དེ་ིད་ཀི་དེ་ིད་འདུས་པའི་ནང་ཚན་རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམས་ལས། འྡོ་ན་མདྡོའ་ིཐེག་ཆེན་པའི་ཚོགས་
ལམ་ཆེན་པྡོ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་གསུམ་པ་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་ན། ཐེག་པ་ཆུང་འབྲིང་གི་ལམ་གི་མཚམས་གང་
ནས་འཇུག་ཅེ་ན། དེ་དག་དབང་པྡོ་ཇི་ལྟར་བརྟུལ་ཡང་སྡོར་ལམ་རེ་མྡོ་ིད་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་སེ། རེ་མྡོ་
ཆེན་པྡོ་ནས་བཟྡོད་པ་ 
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༼༢༢༨༽ 
ལ་དངྡོས་སུ་འཇུག་ཅིང་། དབུ་མ་ལ་ཞི་སྡོ་གིས་པ་མེད་པར་གསུངས་ལ། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་ནས། ན་
རང་གིས་སྡོར་ལམ་རེ་མྡོ་ནས་འཇུག་ཅིང་། དེ་སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐྡོབ་
དགྡོས་པར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་སྔགས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་མདྡོའ་ིཐེག་པ་ལ་
ནི་གནས་སབས་ཐེག་ཆེན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལྟར་
དྡོན་ལ་ཡང་གནས་སྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིར་མི་ཟླྡོག་པ་འཁྡོར་ལྡོའ་ིམདྡོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སྡོགས་ིད་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་ཕིར་འྡོང་དང་ཕིར་མི་འྡོང་དང་དག་བཅྡོམ་པ་དང་། ན་ཐྡོས་དང་རང་རྒྱལ་
རྣམ་པར་གཞག་གི ཐེག་པ་དམན་པའི་སེམས་བསེད་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ནི་ཆུ་མིན་པ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་ལྟར། 
ཞེས་སྡོགས་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་དང་ན་རང་བྱང་སེམས་སྡོགས་ཐེག་ཆེན་གི་སེས་
བུ་ཁྡོ་ན་ལ་བཞག་གི ཐེག་དམན་གི་ན་རང་འཕགས་པ་མཚན་ིད་པ་མེད་པར་བཤད་པས། སྔགས་ལམ་ལ་
གནས་པའི་ཐེག་དམན་གི་གང་ཟག་གཏན་ནས་མི་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་པཎ་ཆེན་བྡོ་དྡོང་པ་དེ་ིད་ཀི་
དགྡོངས་ 
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༼༢༢༩༽ 
ཟབ་ཇི་བཞིན་མ་རེད་པར་རེས་འབྲང་དད་མྡོས་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བབ་ཅྡོལ་དུ་སས་སམ་སམ་མྡོ། །གིས་པ་
ལམ་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། འྡོག་མ་གསུམ་གི་མས་ལེན་འཁྲུལ་པ་དགག རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་
པྡོའ་ིམས་ལེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་བྱ་སྤྱྡོད་བསེད་ཆྡོག་འཁྲུལ་པ་དགག རྣལ་འབྱྡོར་ལྷ་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཐུན་མྡོང་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་
གིས་ཀི་དང་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། བྱ་རྒྱུད་ཀི་བསེད་ཆྡོག་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་ཡང་ཙོང་
ཁ་པའྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ཙོང་ཁ་པའི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་གི་བསེད་ཆྡོག་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་
པར་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་འགེལ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་སྡོགས་ཀིས་ལུང་གིས་སྒྲུབ་ཅིང་། རིགས་པ་ཡང་བྱ་
རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་ལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀི་ལམ་ཡྡོད་པ་དང་། སྤྱྡོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་ལས་བཤད་
པའི་གཞི་གིས་པྡོ་བདག་མདུན་གིས་ལ་བཤད་རུང་ན། བྱ་རྒྱུད་བསམ་གཏན་ཕི་མའི་གཞི་གིས་པྡོ་ཡང་
བདག་མདུན་གིས་སུ་ 
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༼༢༣༠༽ 
རུང་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སྡོགས་ལས་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་
བསེད་མེད་པར་བཤད་པ་ནི་བྱ་རྒྱུད་ཕལ་པའམ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དགྡོངས་པའམ། སྡོག་རྡོལ་ལ་སྡོགས་པ་བསམ་
གཏན་གི་མན་ངག་སྡོམ་པར་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་དེ་དགག་
པ་ལ་གསུམ། གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་པས་དགག སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པས་དགག སྡོན་སྡོང་མི་འཐད་པས་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱ་རྒྱུད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རང་རྐང་ལ་བདེ་ཀེ་སྡོགས་བ་མེད་ཀི་ལུང་གིས་བསེད་རྡོགས་ཡྡོད་
པ་ཡང་ཅིས་མི་འགྲུབ་སེ་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་སྡོགས་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས། ཁྡོད་རང་རྐང་
ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་འགྲུབ་ན་སེ་འགྲུབ་པ་གང་ཞིག ཁྡོད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསེད་དང་བསེད་རྡོགས་
མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ཀི་མས་ལེན་ཁད་པར་གང་གིས་འབྱེད་དེ་འབྱེད་
མི་རིགས་པར་ཐལ། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ཀི་བསེད་ཆྡོག་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་ཁད་པར་མེད་ན་སེ་མེད་པའི་
ཕིར། གཞན་ཡང་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསེད་འདྡོད་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་ལུང་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཡེ་
ཤེས་ 
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༼༢༣༡༽ 
རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ལས་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་མེད་པར་མངྡོན་སུམ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། 
ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་དབང་གི་བབས་མི་འད་བའི་རིམ་པ་བཞི་བཤད་པས་ལམ་གི་བབས་མི་
འད་བ་བཞི་ཡང་ཡྡོད་དགྡོས་པ་ལས། ཁྡོད་ལྟར་ན། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ལ་ལྷ་རེ་དཔྡོན་ལྟ་བུ་དང་། ལྷ་གྡོགས་པྡོ་ལྟ་
བུ་ལས་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ལམ་མི་འད་བ་མེད་པས། རྒྱུད་སེའི་བཞིའི་ལམ་གི་ཁད་པར་འཇིག དེ་ཞིག་པས་
དབང་གི་ཁད་པར་ཡང་འཇིག་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས། བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་
པར་བསན། གཞིའི་དྡོན་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱ་རྒྱུད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རང་རྐང་ལ་
བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀི་བདག་བསེད་ཡྡོད་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་སེ། བདག་བསེད་མེད་ཀང་མདུན་བསེད་
ཀི་ལྷ་ཕྡོ་མྡོ་བལྟས་པ་ལ་དམིགས་པས། བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་དེ་ཡྡོད་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་
པ་ནི། བྱ་སྤྱྡོད་ཀི་རྒྱུད་སེ་གིས་ཀི་གཞི་ཡི་དྡོན་བདག་མདུན་གིས་སུ་མི་མཚུངས་ཏེ། སྤྱྡོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་
མངྡོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལས། ཡི་གེ་དང་ནི་ཡི་གེ་སར། །དེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་པ། །ཞེས་བཟླས་
བརྡོད་མན་ངག་ 
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༼༢༣༢༽ 
བཞིའི་གཞི་དེ་ལ་གིས་སུ་གསུངས་ལ། བྱ་རྒྱུད་བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས་སྒྲ་དང་སེམས་དང་བཞི་ལ་
གཞྡོལ། །ཞེས་པས། བཟླས་བརྡོད་ཀི་མན་ངག་གི་གཞི་དེ་ལ་གཞི་གཅིག་ཁྡོ་ན་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་བྱ་
སྤྱྡོད་གིས་ཀི་ལུང་དྡོན་ལ་ལེགས་པར་དཔད་པས། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ཀི་རང་རྐང་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་མེད་ཀི་
ཁད་པར་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་སེ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་གི ཡི་གེ་དང་ནི་ཡི་གེ་སར། །ཞེས་པའི་ཡི་གེ་གིས་
དང་། བསམ་གཏན་ཕི་མའི། སྒྲ་དང་སེམས་དང་། ཞེས་པའི་སྒྲ་སེམས་གིས། སྔྡོན་འགྡོའ་ིདྡོན་དུ་གིས་ཆར་
ལ་ཡྡོད་མམ་དུ་མཚུངས་པས་ན་དངྡོས་གཞིའི་གཞི་གིས་དང་གཅིག་གི་ནི་ཁད་པར་ཡྡོད་པས་ཏེ་དེའི་ཕིར་
ཏེ། དེ་ཡང་མངྡོན་བྱང་ལས། དེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་པ། །ཞེས་བཟླས་བརྡོད་ཀི་གཞིའམ་རེན་དེ་ལ་
གཞི་གིས་སུ་གསུངས་པ་ནི་བདག་འདུན་གི་ལྷ་གིས་ལ་སར་བ་ཡིན་ལ། བྱ་རྒྱུད་ལས། སྒྲ་དང་སེམས་དང་
གཞི་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་བཟླས་བརྡོད་ཀི་རེན་ནམ་གཞི་གཅིག་ཁྡོ་ན་ལས་མ་བཤད་པས། བསམ་གཏན་ཕི་མའི་
གཞིའི་དྡོན་ནི། མདུན་བསེད་ཀི་ལྷ་གཅིག་ིད་ལ་བཤད་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 
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༼༢༣༣༽ 
གསུམ་པ་ནི་ཁྡོད་ཀི་གྡོང་གི་སྡོན་སྡོང་གིས་ཀང་མི་འཐད་དེ། བྱ་རྒྱུད་ཕལ་པ་ལ་བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་
མེད་པར་འགྱུར་བའམ། ལམ་དང་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བྡོ་གིས་གྡོ་རིམ་ལྡོག་པའི་སྡོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རྡོ། །སབས་འདིར་དྡོགས་པ་འདི་ལྟར་དཔད་དགྡོས་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་
དག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཙོ་བྡོ་ནི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་དང་། བསམ་གཏན་ཕི་མའི་བཟླས་བརྡོད་མན་ངག་གི་
གཞི་གིས་གཅིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ིད་ཡིན་པས་དེ་ཡང་གཞུང་དེ་གིས་ལས་ཇི་ལྟར་དུ་བཤད། དེ་ལ་ཕྡོགས་
སྔ་ཕིའི་དགྡོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་མཛད་སམ་ན། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་ལས། ཡི་གེ་དང་ནི་ཡི་གེ་
སར། །དེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་བསམས་པས་ཡིད་ལ་ནི། །བཟླས་བརྡོད་འབྲུ་འབུམ་
གཅིག་བྱ་འྡོ། །ཡི་གེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིན་ཏེ། །གིས་པ་ནི་ལ་སྒྲ་ཞེས་བྱ། །གཞི་ནི་རང་གི་ལྷར་གཞག་
པ། །རང་གི་ལུས་ཀི་གནས་ལ་བྱ། །གཞི་གིས་པ་ནི་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །རྐང་གིས་བདག་པྡོ་མཆྡོག་ཏུ་
བྱ། །ཞེས་ཡི་གེ་དང་པྡོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ 
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༼༢༣༤༽ 
སྡོང་ིད་སྡོམ་པ། ཡི་གེ་གིས་པ་དེའི་ངང་ལས་སྔགས་ཀི་སྒྲ་ལྡང་བ། གཞི་དང་པྡོ་རང་ལྷར་སྡོམ་པ། གཞི་
གིས་པ་མདུན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྡོམ་པ་བཞིའི་སྡོ་ནས་བཟླས་བརྡོད་བྱེད་པ་ནི་བཟླས་བརྡོད་མན་ངག་
བཞི་ཞེས་བྱའྡོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། སྒྲ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྡོལ། །གསང་སྔགས་མི་
འགྱུར་གཞི་ལ་གནས། །མན་ངག་མ་མས་གསང་སྔགས་བཟླས། །ངལ་ན་བདག་ལ་ངལ་སྡོས་ཤིག །མི་འགྱུར་
བ་ནི་ཡི་གེ་ལྡན། །གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་དྡོ། །དེ་ལ་ཕྡོགས་སྔ་མའི་བཞེད་
པས། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་གི་གཞི་གིས་པྡོ་དེས་གཅིག་རང་ལྷར་སྡོམ་པ་དང་། གཅིག་མདུན་དུ་ལྷ་སྡོམ་པ་
བསན་པས། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པས་
བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། སྒྲ་དང་སེམས་དང་། 
ཞེས་པས་སྒྲ་སེམས་གིས་ཀི་ཡན་ལག་དང་པྡོ་གིས་བསན་ནས། གཞི་ལ་གཞྡོལ་ཞེས་པས། རང་ལྷར་སྡོམ་ 
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༼༢༣༥༽ 
པ་དང་། མདུན་དུ་ལྷ་སྡོམ་པའི་གཞི་གིས་བསན་པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པར་སྣང་ཞིང་། 
དྡོན་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་འབྲེལ་ཆགས་པྡོར་མངྡོན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཕི་མའི་གཞི་དེ་ལ། གིས་སུ་འབྱེད་ན། རང་
ལྷར་སྡོམ་པ་དང་མདུན་དུ་ལྷ་སྡོམ་པ་གིས་ལ་སར་དགྡོས་ཀི་ཚར་གིས་མདུན་དུ་ལྷ་སྡོམ་པ་ལ་སྡོར་བ་ལ་
འབྲེལ་མེད་པའི་ཕིར་སམ་མྡོ། །འདི་ལ་ཕྡོགས་ཕི་མའི་མཁས་པ་གསུམ་གིས་ལན་གསུམ་སྡོ་སྡོར་གནང་སེ། 
ཐྡོག་མར་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་འདིའི་དགྡོངས་པ་ནི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་ལས་གཞི་གིས་ཚིག་ཟིན་ལ་བཤད་
པས་བདག་མདུན་གིས་ལ་སར་མྡོད། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས་ཀང་གཞི་གིས་བཤད་ན་ཁེད་བདེན་ཡང་། 
དེར་ནི། སྒྲ་དང་སེམས་དང་གིས་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་སྒྲ་སེམས་གིས་དང་གཞི་གཅིག་སེ་གསུམ་ལས་མ་
བཤད་ཅིང་། གཞི་གཅིག་པྡོ་ནི་མདུན་བསེད་ིད་ལ་སར་བས་ཆྡོག་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་དེ་གིས་ལས་གཞི་
གིས་དང་གཅིག་ཁྡོ་ན་བཤད་པའི་གནད་ཀིས་བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་མེད་གསལ་བར་རྡོགས་
ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ 
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༼༢༣༦༽ 
ནི། གཞུང་འདིར། རྣམ་སྣང་མངྡོན་པར་བྱང་ཆུབ་ལས། ཡི་གེ་དང་ནི་ཡི་གེ་སར། །དེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་
གྱུར་པ། །ཞེས་གསུངས་བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས། །སྒྲ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་པས་གཞི་ནི་
གཅིག་གསུངས་པའི་ཕིར། །ཡི་གེ་དང་ནི་སྒྲ་སེམས་གིས། །སྔྡོན་འགྡོའ་ིདྡོན་དུ་གཅིག་པས་ན། །དངྡོས་གཞི་
གཞི་གིས་གཅིག་གི་ནི། །ཁད་པར་ཡྡོད་པས་དེ་གིས་ཀི། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་པར་ཁྡོ་བྡོས་བཤད་པ་
ལྟར་ཡིན་ལ། འྡོན་ཀང་། གཞུང་འདིར། ཞེས་གསུངས་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། །སྒྲ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་
གཞྡོལ། །ཞེས་བྲིས་པ་ནི་ཡི་གེ་མ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་པ་ནི། བསམ་
གཏན་ཕི་མའི་རྒྱུད་ཚིག་ཡིན་གི། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ན་གཞུང་དེ་འད་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟ་མྡོད་ཀིས། སྒྲ་
དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྡོལ་ཞེས་པའྡོ། །བཟླས་བརྡོད་མན་ངག་གཞིའི་གཞི་གིས་ཆར་བསན་པ་ལ་ནི་སྡོན་
དུ་མེད་དམ་སམ་སེ། སངས་རྒྱས་གསང་པས་རྒྱུད་དེ་ིད་ཀི་འགེལ་པར། དེ་ལ་སྒྲ་ནི་སྔགས་ཀི་ཡི་
གེའྡོ། །སེམས་ནི་སྔགས་ཀི་གཞི་ 
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༼༢༣༧༽ 
ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པའྡོ། །གཞི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནྡོ། །གཞི་གིས་
པ་ནི་རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་སྡོ། །ཞེས་སྒྲ་སེམས་གིས་ཀི་ཡན་ལག་གིས་དང་། གཞི་ལ་གཞྡོལ་ཞེས་པས་
གཞི་གིས་བསན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུང་དེ་ཚད་མར་མི་བྱེད་དྡོ་སམ་
ན་ཡང་། དེ་མི་བྱེད་དུ་ཆུག་ཀང་། རྒྱུད་གཅིག་སྔ་མའི་འཕྡོ་ིད་ལས། །གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་དེ་བཞིན་
ཏེ། །ཅེས་གཞི་གིས་དངྡོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ིད་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་གི དེ་བཞིན་གཞི་
ལས་གཞི་འགྱུར་པ། །ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་པྡོས་གཞི་གིས་བསན་ན་བསན་མམ་དང་། མ་བསན་ན་མ་
བསན་མམ་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །མཁས་པ་རྣམས་དགེས་པར་གྱུར་ཅིག །མཁས་པ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན། 
གཞུང་དེས་གཞི་གིས་བསན་པའི་ངྡོས་འཛིན་ནི། རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་གཟུགས་མདུན་དུ་བཀྡོད་པའི་མདུན་
བསེད་ཀི་ལྷ་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་བཀྡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ལྷ་གིས་ལ་བྱེད་ཅེས་བཤད་མྡོད། 
གཞིའི་ལྷ་གིས་ཀི་གངས་སྒྲིག་པའི་ཕིར་རྣམ་དཔྡོད་ཀི་རྒྱུད་དཀྡོགས་བཤད་མ་ལགས་སམ།  
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༼༢༣༨༽ 
འཇིགས་མེད་གགས་པ་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བྱ་རྒྱུད་སྤྱི་རྣམ་ལས། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས་གཞི་གིས་
བསན་མྡོད། དེ་ིད་ནི་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་གི་གཞི་གིས་སྡོགས་ཀི་དགྡོངས་འགེལ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། བསམ་
གཏན་ཕི་མ་དང་། དེའི་ར་རྒྱུད་རྡོ་རེ་གཙུག་ཏྡོར་གི་རྒྱུད་གིས་ཆར། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་སུ་ཕེ་བའི་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཁྡོ་ན་
ཡིན་གི། བྱ་རྒྱུད་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཡིན་ན་དེ་ིད་ལས་བཤད་པའི་བཟླས་བརྡོད་མན་ངག་བཞི་དང་། 
བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་བཞི་དང་། མེ་གནས། སྒྲ་གནས། སྒྲ་མཐར་གནས་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་སྡོགས་ཀི་
མས་ལེན་ལས་ལྷག་པ་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ནས་ཀང་མ་བཤད་པས། བྱ་སྤྱྡོད་གིས་ཀི་མས་ལེན་ཁད་མེད་དུ་ཐལ་
བའི་ཕིར། བཟླས་བརྡོད་མན་ངག་བཞི་དང་། མེ་གནས་སྡོགས་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་ནི། བསམ་གཏན་ཕི་མ་ཙམ་མ་
གཏྡོགས། བྱ་རྒྱུད་ཀི་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་
ིད་ནི་ཁྡོ་བྡོས་རེ་ཤིག་བརག་པར་མ་བཟྡོད་དེ། མཁས་པ་ཕལ་མྡོ་ཆེ་ཞིག དཔུང་བཟངས་ཀི་རྒྱུད། ལེགས་
གྲུབ་ཀི་རྒྱུད། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད།  
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༼༢༣༩༽ 
བསམ་གཏན་ཕི་མ་བཞི་ལ་བྱ་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད་ཆེན་བཞི་ཞེས་འཆད་པར་སྣང་བས་དེའི་རེས་ཟླྡོས་ཙམ་ལས་རང་
ལ་ལུང་རིགས་ཀི་ངེས་པ་སེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་རང་རེ་དཔལ་ས་ས་པའི་རེས་འབྲང་རྣམས་དང་། 
དཔལ་འཇིགས་མེད་གགས་པ་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསེད་མེད་པར་འཆད། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
རེས་སྡོགས་རྣམས་ཡྡོད་པར་འཆད། མཁས་པ་བུ་སྡོན་གི་སྤྱི་རྣམ་རྒྱུད་སེའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། བྱ་རྒྱུད་དངྡོས་
བསན་ལ་བདག་བསེད་མེད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། འཕགས་ཡུལ་གི་འགེལ་མཛད་མང་པྡོས། བྱ་རྒྱུད་མས་ལེན་
ལ་བདག་བསེད་མང་དག་བཤད་པས། བྱ་རྒྱུད་རང་ངྡོས་ནས་ཀང་བདག་བསེད་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ནམ་གཞན་ནས་
རྒྱས་བཀབ་སྡོགས་གང་ཡིན་བརག་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད། ཡར་རྒྱབ་དབྡོན་པྡོ་བསྡོད་ནམས་
རྣམ་རྒྱལ་གིས་སྔགས་འདུལ་ཆེན་མྡོ་ལས། བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་མེད་པའི་བྱ་རྒྱུད་ཙམ་ཞིག་དང་། བདག་
བསེད་ཅན་གི་བྱ་རྒྱུད་ཁད་པར་ཅན་དང་། བཟླས་བརྡོད་ཁད་པར་ཅན་གི་བྱ་རྒྱུད་ཁད་པར་ཅན་དང་གསུམ་
ཡྡོད་པའི་དང་པྡོ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད། གིས་པ་ཕག་རྡོར་དབང་བསྐུར་གི་རྒྱུད། གསུམ་པ་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་
ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་བཤད། དེ་ལྟར་བཤད་ཚུལ་མང་དག་ 
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༼༢༤༠༽ 
ཡྡོད་ཀང་གྲུབ་དྡོན་བསྡུས་ན། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་སྡོགས་ཀིས་བྱ་རྒྱུད་
ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་བཤད་པ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་དེ་དག་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད། བྱ་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་
གིས་སུ་བསྡུས་ནས་དེ་སབས་ཀི། བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་དང་། 
ཕག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་སྡོགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བཟླས་ཕེ་བའི་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་རྣམས་ཤེས་བྱེད་དུ་
འདེན་པར་སྣང་བས། སླྡོབ་དཔྡོན་དེ་དག་ཀང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བཟླས་ཕེ་བའི་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་
བཞེད་དཀའ་བའི་ཕིར་དང་། གལ་ཏེ་བཞེད་ན་སླྡོབ་དཔྡོན་དེ་དག་བྱ་སྤྱྡོད་གིས་གཅིག་ཏུ་བསེས་ནས་ཁས་
ལེན་པར་སྡོང་བས། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དང་དེང་སང་རྒྱུད་སེ་བཞི་མ་འདེས་སྡོ་སྡོར་ཁས་ལེན་པ་གིས་
འཆྡོལ་ས་ན། མཁས་པའི་བཞད་གད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དེས་ན་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཁད་པར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་
ཀུན་བཏུས་པས། འཇིགས་པར་དམིགས་ཞིང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དམ་པ་
མེད་པ་དང་། བདག་ིད་ལྷའི་སེམས་པ་མེད་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱྡོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྡོན་གི་རྒྱུའི་
རྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྡོང་པས་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སྡོ། །ཞེས་སྡོགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ལྟར་ 
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༼༢༤༡༽ 
ཁས་ལེན་པ་རྒྱུད་སེའི་དགྡོངས་པར་སྣང་བ་ནི། འདི་ིད་བྱ་རྒྱུད་ཕལ་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་
གཞན་གསུམ་གི་ཁད་པར་དེ་ཡང་ཕལ་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་ཡུལ་སླྡོབ་
དཔྡོན་སྡོ་སྡོས། བྱ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ལ་བདག་སེད་སྡོགས་སར་བ་ནི། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མས་རྒྱས་བཀབ་པ་ཡིན་གི། བྱ་
རྒྱུད་རང་རྐང་གི་མས་ལེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མས་ལེན་དེ་རྒྱུད་སེ་བཞི་པྡོ་གང་གི་མས་
ལེན་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཁས་པ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན། བྱ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལྷ། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
ལྟར་སྒྲུབ་ཅེས་པའི་ཐ་སད་འཐད་ཀི། བྱ་རྒྱུད་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་ནི་མི་འཛིན་ཏེ། 
རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་སམ་མས་ལེན་གི་གཞུང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུང་མྡོད། ཁྡོ་བྡོ་ནི་བྱ་རྒྱུད་
རང་རྐང་གི་མས་ལེན་དང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་མས་ལེན་གི་གཞུང་བཞིན་མེད་ཀང་། བྱ་རྒྱུད་མས་ལེན་
དང་། གྡོང་མའི་མས་ལེན་གི་གཞུང་བཞིན་ནི་ཡྡོད་པར་ཁས་བང་སེ། དཔེར་ན་ཚེ་དཔག་མེད་ཛེ་ཏ་རའི་ལྷ་
དགུའི་བདག་བསེད་ལ་གྡོང་མའི་སྒྲུབ་ 
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༼༢༤༢༽ 
ཐབས་སར་ནས་མདུན་བསེད་བྱ་རྒྱུད་ལྟར་མཛད་པའི་མས་ལེན་དེའི་གཞུང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་
སེ་བཞིའི་སྡོམ་པ་རིམ་ཅན་དུ་ནྡོད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྡོམ་པ་ངྡོ་བྡོ་གཅིག་པའི་ཡང་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས། ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལའང་གིས། དངྡོས་ཀི་ཕྡོགས་སྔ་དང་། ཞར་བྱུང་གི་ཕྡོགས་སྔའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཕྡོགས་སྔ་ས་བ་
པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། སྡོང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་འཁྡོར་རྣམས་
འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པར་འདྡོད་པ་ནི། ངྡོར་པའི་སླྡོབ་མ་བ་མའི་གསུང་སྒྲྡོས་མ་ཟིན་ཡང་ཟིན་པར་རྡོམ་པ་རྣམས་
སྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ངྡོར་པའི་རེས་འབྲང་དུ་རྡོམ་པ་ཁ་ཅིག ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་གཙོ་བྡོ་ཕག་
རྡོར་ལ་འཁྡོར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིས་བསྡོར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་སྡོགས་ཀི་བསྡུས་པ་ཕྡོགས་སྡོང་བཅུས་བསྡོར་བ། 
ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་སྡོར་བ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་སྡོར་བ། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་དང་རྒྱུ་སར་གིས་སྡོར་བ། 
འཇིགས་བྱེད་དགུས་བསྡོར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་འཁྡོར་གི་ལྷ་རྣམས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་ས་
ཞིང་། སྒྲུབ་བྱེད་དིས་པའི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་སུ་ལ་ 
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༼༢༤༣༽ 
ཡང་མེད་དེ། ཕལ་ཆེར་དམ་བཅའ་ཙམ་འགྡོད་པར་བྱེད། ལ་ལ་བ་མ་གསུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། འགའ་
ཞིག་གིས་སྡོག་སིང་ཕུལ་ནས་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རེན་ཞེས་པའི་མིང་དང་ལྡན་པའི་
ཕིར་དང་། རྒྱུད་གསུང་པའི་དུས་ཀི་འཁྡོར་ཚངས་པ་སྡོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྡོད་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་
གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་མཆྡོག་ལས་གསུངས་པའི་མིང་པྡོ་སིང་མྡོ་བཞི་བཞི་
དང་། སྨན་བའི་ཁམས་ལ་བཀྡོད་པའི་གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས་དང་ཚངས་པ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་སྡོགས་པ་
དང་བཅུ་བདུན་ལྷ་ཚོགས་འཇིགས་བྱེད་ཀི་འཁྡོར་གཤིན་རེ་ཕྡོ་མྡོ་དང་། གཞན་ཡང་ལྷ་མྡོ་འདྡོད་ཁམས་དབང་
ཕྱུག་མ་དང་དཔལ་མགྡོན་གདྡོང་བཞི་པ་གན་པྡོ་དང་། པུ་ཉ་བྷ་ཉ་ལ་སྡོགས་པའི་ལས་མཁན་དང་། བྱ་ནག་ཁི་
ནག་ལ་སྡོགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཕྡོ་་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་ས་བར་བྱེད་དེ། སྒྲུབ་བྱེད་
ནི་སྔ་མ་ཁྡོ་ན་ལྟར་བྱས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གིས། དེ་དགག་པ་སྤྱིར་བསན་དང་། དགག་
པ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁྡོད་ཀི་བཞེད་པ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་སྐུར་འདེབས་
ཡིན་པས་དགག་པར་བྱ་སེ།  
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༼༢༤༤༽ 
དགག་དགྡོས་ཤིང་ལུང་རིགས་ཀིས་འགྡོག་ནུས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་སམ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་
གཙོ་བྡོ་འདས་པ་དང་འཁྡོར་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་ཡིན་པ་དེ་འད་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་
སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གཙོ་བྡོ་ནས་བཟུང་སེ་མཐའི་མེ་རིས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བྡོ་ིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་
མ་གཏྡོགས་པ། གཙོ་འཁྡོར་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དང་། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརེན་པ་ལྷ་རས་ཐ་དད་དུ་གནས་
པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་གཞག་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་གཞུང་བཟང་དང་། རེ་
བཙུན་ཨེ་ཝྃ་པ་ཡབ་སས་སྡོགས་དམ་པའི་གསུང་ལས་ཐྡོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྡོ་བྡོའ་ིདམ་བཅའ་སྒྲུབ་བྱེད་
དང་བཅས་པ་འདི་ནི་འདུས་པ་རྣམ་གིས་སྡོགས་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་བཤད་ཀི་སབས་དང་། ར་རྒྱུད་
བརག་གིས་ལས། འཆད་པ་པྡོ་ང་ཆྡོས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ན་པ་ང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་རྡོགས་
ན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་སྡོ་སྡོར་དགག་པ་ལ་གིས། དངྡོས་ཀི་ཕྡོགས་སྔ་དགག ཞར་
བྱུང་གི་ཕྡོགས་སྔ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་པས་དགག སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པས་དགག་ 
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༼༢༤༥༽ 
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་ལ་བདག་བསེད་བསེན་པ་རྒྱས་པའི་ཚེ་བསེད་ཆྡོག་ཚུལ་
ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱ་སེ་བྱེད་མི་ཤེས་པར་ཐལ། ཁད་པར་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་ཡི་འཁྡོར་རྣམས་
འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ན་སེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་སྡོ། །ཁབ་སེ། ཀུན་རིག་བསེན་པ་རྒྱས་པའི་བདག་
བསེད་ཀི་ཚེ། གཙོ་བྡོ་ཀུན་རིག་གི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་དཀིལ་གི་སེང་དུ་འཁྡོར་གི་སིང་པྡོ་ར་རིག་དང་བཅས་པའི་
འྡོད་ཟེར་སྡོ་བསྡུ་ལས་འཁྡོར་རྣམས་བསེད་དེ། གཙོ་བྡོའ་ིཐུགས་ཁ་ནས་ཕྱུང་སེ་རང་གནས་སུ་འགྡོད་པར་
བཤད་པ་དེ་བཞིན་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་ལ་ཡང་སར་དགྡོས་ཤིང་དེ་ལྟར་སར་བའི་ཚེ། ཕག་
རྡོར་གི་ཐུགས་ཁར་བསེད་པའི་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་དེ་ངྡོ་མཚར་ཆེ་སེ་གད་མྡོའ་ིགནས་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གལ་ཏེ་བསེན་པ་རྒྱས་པ་ནི་འདས་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་ཁྡོ་ན་ལ་སྡོར་བས་སྡོན་མེད་སམ་ན། འྡོ་ན་རེ་
བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་རབ་ལས་སྡོང་རྒྱུད་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་ལ་བསེན་པ་རྒྱས་འབྲིང་
བསྡུས་གསུམ་དང་སར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་སྡོ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའི་མཚན་གཞི་གང་ཡིན་སྡོས་ཤིག་སེ་ས་མི་
ནུས་པར་ཐལ། སྡོང་རྒྱུད་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་ཀི་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་འདི་དག་ལ་
བསེན་པ་རྒྱས་པ་མི་ 
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༼༢༤༦༽ 
འཇུག་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་སྡོང་རྒྱུད་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་འཁྡོར་རྣམས་འཇིག་རེན་
རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་སེམས་ལྡན་སུ་ཞིག་གིས་ས་བར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་འཁྡོར་དེ་དག་
བདག་བསེད་ཀི་ཚེ་ན་གཙོ་བྡོས་ཐུགས་ཁ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཕིར་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་
བྱས་པའི་ཕིར་དང་། མཆྡོད་པའི་ཚེ་ན་སེག་སྡོགས་ཕི་ནང་གི་མཆྡོད་པ་རྣམས་ཀིས་མཆྡོད་པའི་ཕིར་དང་། 
བསྡོད་པའི་ཚེ་ན་ཕག་འཚལ་བའི་ཚིག་བརྡོད་ནས་བསྡོད་པའི་ཕིར་དང་། འཇུག་པའི་ཚེ་ན་མེ་ཏྡོག་དྡོར་བ། ཕི་
འཇུག་གི་ཚེ་རྒྱུན་བཤགས་དང་སབས་འགྡོའ་ིཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། ནང་འཇུག་གི་ཚེ་མེ་ཏྡོག་འདྡོར་བ་
དང་། དེ་དག་གི་སྔགས་བཟླས་པའི་བུམ་ཆུས་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྡོགས་རྒྱུད་དང་གྡོང་མའི་གསུང་རབ་
ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་གྡོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དག་གཙོ་འཁྡོར་ལ་ཡྡོད་མྡོད་ཀི་ཁད་
པར་ཕེ་ནས་ས་ན་རྒྱུད་དང་འགལ་ཏེ། རྒྱུད་ལས་དེ་འདའི་ཁད་པར་ཕེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སྤྲུལ་པ་མཆྡོག་གི་
དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་ཐྡོབ་པ་ཙམ་གིས་ཀང་། གྲུབ་པའི་ས་ཐྡོབ་པར་བཤད་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་མཆྡོག་གི་དཀིལ་
འཁྡོར་དེའི་ལྷ་ལ་འཇིག་རེན་ 
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༼༢༤༧༽ 
རང་རྒྱུད་པ་ཡྡོད་པ་གིས་ནང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྡོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་སྡོགས་ཀི་སྡོ་སྲུང་བྱས་པའི་
དཀིལ་འཁྡོར་གི་ནང་ན་སྡོད་པར་ནུས་པའི་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་དེ་ཅི་འད་ཞིག་སེ་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ་དྲུག དམ་བཅའ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག མ་ཟིན་སྒྲྡོས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དགག 
ཚུལ་སྡོན་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག མིང་རྐྱང་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག རྒྱུད་གསུངས་འཁྡོར་གིས་སྒྲུབ་པ་
དགག རྒྱུད་སེ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁྡོད་རང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཡང་དཔད་པར་བྱ་སེ། 
དམ་བཅས་དམ་བཅའ་དེ་སྒྲུབ་ན་ནི། ཕ་རྡོལ་པྡོ་གཞན་གིས་ཀང་། ཁྡོད་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་བཟླྡོག་པ་ཡིས། ཁྡོད་
ཀི་དམ་བཅས་དེ་ིད་འགྡོག་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། སྤྱིར་ཡང་དམ་བཅའ་ཙམ་གིས་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐེ་
ཚོམ་ཞིག་ལས་ངེས་པ་བསེད་མི་ནུས་པར་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། རེ་
ངྡོར་པའི་གསུང་རྡོམ་བསེན་པ་རྒྱས་པའི་ཆྡོ་ག་འདི་དང་། ཁྡོད་ཀི་རེ་བཙུན་དེའི་གསུང་སྒྲྡོས་སུ་བྡོས་བཏགས་
པ་གིས་འགལ་ཏེ། རེ་བཙུན་ 
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༼༢༤༨༽ 
མཁེན་པའི་དབང་པྡོ་ཨེ་ཝྃ་པ་དེས། ཀུན་རིག་གི་བསེན་པ་རྒྱས་པའི་ཆྡོ་གར་ནི་རིགས་བཞི་ནས་ནི་ཕིའི་འཁྡོར་
ཡུག་ལ་བཀྡོད་པའི་འཇིག་རེན་པའི་མིང་ཅན་གི་ལྷའི་བར་སྡོ་དྲུག་གི་སྡོ་ནས་གཙོ་བྡོ་ཀུན་རིག་གི་ཐུགས་ཁར་
བསེད་ནས་ནི། རང་གནས་སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མས་ལེན་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། ཁད་པར་དུ་
སངས་རྒྱས་གང་ལ་གང་གིས་འདུལ་བ་དེ་དང་དེའི་སྐུར་སྡོན་པ་ཡིན་ཞེས་རིགས་བཞི་ནས་འཁྡོར་ཡུག་གི་ལྷའི་
བར་དུ་སར་ཏེ་གསུངས་པས། འཁྡོར་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཚིག་ཟིན་ལ་
བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཁྡོར་ཡུག་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ིད་འཇིག་རེན་པས་འདུལ་བའི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ཚངས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་གདུལ་བྱ་སྡོ་སྡོའ་ིདྡོན་མཛད་པའྡོ་ཞེས་
འཁྡོར་ཡུག་གི་ལྷ་ཚངས་པ་སྡོགས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར། ཆྡོ་ག་དེའི་ཚིག་ཟིན་ལ་བཤད་
པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལ་ཕྡོངས་པར་གྱུར་ན་ལས་རྣམས་ཅི་ཡང་དན་པའི་བླུན་པྡོ་དག་སྡོན་སྡོང་འདི་སད་དུ་ས་སེ། 
སྡོང་དཀིལ་བཅུ་གིས་ཀི་ཀུན་རིག་གི་ཕིའི་འཁྡོར་ཡུག་གི་ལྷ་ཚངས་སྡོགས་རྣམས་ནི།  
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༼༢༤༩༽ 
སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཞིང་། གཅིག་ཤྡོས་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ནང་ན་བཀྡོད་པའི་
ལྷ་ཚངས་པ་སྡོགས་ནི་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་ཡིན་པས་སྔར་གི་སྡོན་དེ་མེད་དྡོ་ཞེས་ས་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །ཀྱཻ་མ་འདི་འདའི་ཚིག་གིས་ཀང་། གདུལ་བྱ་ཤེས་ལྡན་ངེས་པ་སེ་བར་རེ་བ་ནི་འཚར་ཆེ་སེ། ཀུན་རིག་གི་
དཀིལ་འཁྡོར་གི་ཕི་རྡོལ་དུ་འཁྡོར་ཡུག་ལ་བཀྡོད་པའི་ལྷ་ཀླུ་སྡོགས་ཀི་མིང་ཅན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞིང་། 
ཕག་རྡོར་གི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་ནང་ན་བཀྡོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པས་སྡོ་སྲུང་བྱས་པའི་ཚངས་སྡོགས་ཀི་མིང་ཅན་
གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་པྡོ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཙམ་ཁད་པར་འབྱུང་བའི་ཀུན་རིག་དང་ཕག་རྡོར་གིས་
ལ་བཟང་ངན་དང་དབང་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་ཡྡོད་སུས་ཀང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་བ་མས་འཆད་པའི་ཚེ་
ཐ་སད་ཟྡོར་ཡངས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་འཇིག་རེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་ལ། དེ་དག་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་
ཡིན་པ་བ་མའི་གསུང་སྒྲྡོས་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བ་མ་ངྡོར་པ་མཆྡོག་ལ་བཀུར་པ་བཏབ་པར་མི་བྱ་སེ། སྤྲུལ་པ་དང་རང་
རྒྱུད་པ་ 
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༼༢༥༠༽ 
སྡོགས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ནི་བ་མ་རེའི་གསུང་རབ་ན་གསལ་བར་བཞུགས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་
ཚུལ་སྡོན་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། གདུལ་བྱ་དག་པྡོ་དབང་ཕྱུག་ཆེ་འཁྡོར་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་འདུལ་
བྱེད་ཧེ་རུ་ཀས་འདུལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆ་ཤས་ཙམ་གིས་ཀང་། གདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་དེ་ིད་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་
ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྡོག་སིང་ཕུལ་བའི་ཚུལ་སྡོན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པར་
འགྱུར་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །རྡོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་མངྡོན་རྡོགས་དཀའ་འགེལ་ལས། ཕྡོགས་སྡོང་
བཅུ་སྡོགས་འདི་དག་ལ་གདན་དུ་མནན་པ་དང་། ཕག་མཚན་དུ་ཐྡོགས་པ་དང་། སྐྲད་ཅིང་གཟིར་བ་དང་། 
གཏྡོར་མ་ཕུལ་ཞིང་ཕིན་ལས་བཅྡོལ་བ་སྡོགས་ནི། སྤྱིར་འདི་དག་ལ་མཚོན་བྱ་དྡོན་གི་ཕྡོགས་སྡོང་དང་། 
མཚོན་བྱེད་བརའི་ཕྡོགས་སྡོང་གིས་སམ། སྤྲུལ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ཕྡོགས་སྡོང་གིས་སུ་ཡྡོད་པ་ལས། 
སྔྡོན་བྱུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚངས་པ་སྡོགས་གདན་དུ་མནན་པ་ནི་མཚོན་བྱ་དྡོན་གི་ཕྡོགས་སྡོང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་
ཡང་སྤྲུལ་པ་རང་རྒྱུད་པ་གིས་ལས་རང་ 



248   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༥༡༽ 
རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞིང་། རེས་འཇུག་གི་སྡོམ་པའི་གདན་དང་ཕག་མཚན་སྡོགས་ནི་མཚོན་བྱེད་བརའི་ཕྡོགས་སྡོང་
དང་། དཀར་ཕྡོགས་ཀི་ལྷ་ཕྡོགས་སྡོང་གི་ཚུལ་གཟུང་བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ལས་བཅྡོལ་བ་དང་། ནག་ཕྡོགས་ཀི་
བགེགས་ཕྡོགས་སྡོང་གི་ཚུལ་གཟུང་བ་རྣམས་ནི་སྐྲྡོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ནི། 
ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགའ་སྡོན་ཡིན་མྡོད། གཞུང་འདིར་གདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་གིས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་
བཤད་པ་དང་མ་མཐུན་པས་རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པས་བརག་པར་བྱ་བའི་གནས་སྡོ། །དེས་ན་སྔར་བཤད་པ་དེ་
ལ་སྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ། རང་གི་བྡོ་ཚོད་སར་དུ་མི་རུང་སེ། བབ་ཅྡོལ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བའི་
ེས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཞེས་པའི་མིང་གིས་འཇིག་རེན་པར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། 
མི་ལ་སེང་གེའི་མིང་བཏགས་པའི་ཚེ་སྣ་ག་རལ་པ་སྤྲུག་པར་འགྱུར་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། མིང་དྡོན་ངྡོ་
བྡོ་ིད་ཀིས་ནི་འབྲེལ་པར་འདྡོད་པ་རིག་བྱེད་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པས་ན་རིགས་པའི་རྒྱལ་
པྡོས་སེ་བདུན་སྡོགས་ལས་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། མིང་ལ་དངྡོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་ 
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༼༢༥༢༽ 
གིས་ཡྡོད་པ་གསུང་རབ་འཆད་པ་ཀུན་ལ་གགས་ཤིང་། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ལ་ཡང་ཡྡོད་མྡོད། འྡོན་ཀང་
ཁྡོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཙོ་བྡོ་ནི་འཇིག་རེན་པ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པ་འདི་ཁྡོ་ན་ལ་རེ་བར་སྣང་བ་ནི་དངྡོས་
མིང་བཏགས་མིང་སྡོགས་ཀི་ཤན་མ་ཕེ་བའི་རྡོབ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི། རྒྱུད་གསུང་བའི་
འཁྡོར་གི་ཚངས་པ་སྡོགས་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྡོན་པས་རྒྱུད་གསུང་བའི་ཚེ་འཁྡོར་ལ་རང་
རྒྱུད་པས་ཁབ་ན། སྤྲུལ་པ་དང་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་འཁྡོར་གིས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། 
སྡོན་པས་རྒྱུད་སེ་འདི་གསུངས་པའི་ཚེ་འཁྡོར་གི་ཚངས་པ་སྡོགས་སྤྲུལ་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཀུན་རིག་གི་
འཁྡོར་ཡུག་ཏུ་ཚང་བར་བཀྡོད་ཅིང་། ཕག་རྡོར་གི་བརག་པ་ཕི་མ་གསུངས་པའི་ཚེ་སྡོག་སིང་ཕུལ་ནས་རང་
ིད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་རྣམ་པ་དྲུག་འབྱུང་
བའི་གནད་ཀང་དེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དྲུག་པ་ནི། དཔལ་མཆྡོག་ལས་གསུངས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་འཇིག་
རེན་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁྡོད་ལ་ནི་སྔ་མ་དེ་ལས་གཞན་མེད་ལ། ཀུན་དགའ་སིང་པྡོས་
སྤྲུལ་པར་བཤད་པས་ངེད་ལ་ནི་མིན་ 
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༼༢༥༣༽ 
པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་དག་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ཞར་བྱུང་གི་ཕྡོགས་སྔ་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྨན་བའི་
དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་ལ་འཇིག་རེན་དགག འཇིགས་བྱེད་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་ལ་འཇིག་རེན་དགག སྲུང་མ་ཁད་པར་
ཅན་ལ་འཇིག་རེན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྨན་བའི་སབས་ཀི་གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས་དང་། ཚངས་དང་རྒྱལ་
ཆེན་བཞི་སྡོགས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྨན་བའི་ཆྡོ་ག་བྱས་པ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་
སབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་འཆྡོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཁྡོད་ཀིས་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་སབས་འགྡོ་
བྱས་པའི་སྡོ་ནས་འཕལ་ཕུགས་ཀི་བྡོ་གཏད་བཅྡོལ་བའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ་ཁྡོད་ཀི་སྨན་བའི་ཆྡོ་ག་ཞི་འཚོའི་
གཞུང་བཞིན་དུ་བྱས་ཤིང་། སྨན་བའི་སབས་ཀི་གནྡོད་སིན་སྡོགས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་གང་ཞིག མཁན་པྡོ་
ཞི་བ་འཚོས་སྨན་བའི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཡི་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་པྡོ་སངས་རྒྱས་སུ་བྱས་ནས། སབས་
དེར་དམ་ཆྡོས་མདྡོ་ན་མེད་ཀང་བསྣན། བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀི་ལྷག་མ་སབས་གྡོལ་འཇམ་དབྱངས་ཕག་རྡོར་
རྣམས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང་། ཚངས་པ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་གནྡོད་སིན་རྣམས་འཇིག་རེན་པའི་སྐུར་སྡོན་
པའི་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་བྱས་ནས། སབས་གནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་དེ་ལ་ཕག་མཆྡོད་སྡོགས་
ཡན་ལག་དྲུག་ 
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༼༢༥༤༽ 
པྡོ་ཁ་སང་སེ་དངྡོས་སུ་སར། བདུན་པ་མདྡོའ་ིསྨྡོན་ལམ་བརྒྱད་ཚན་གིས་དང་བཞི་ཚན་བཞི། བཅུ་གིས་
ཚན་ཏེ་སྨྡོན་ལམ་བཞི་ཅུ་ར་བཞི་པྡོ་ིད་སར་བ་ཞི་འཚོས་མཛད་པའི་སྨན་བའི་ཆྡོ་ག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་
པ་ནི། འཇིགས་བྱེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་གཤིན་རེ་ཕྡོ་བརྒྱད་མྡོ་བརྒྱད་སྡོགས་དེ་དག་ཀང་འབྱུང་པྡོ་
རང་རྒྱུད་སུས་ས་ནུས་པར་ཐལ། དྡོན་ཡྡོད་རྡོ་རེས་འཇིགས་བྱེད་ཀི་གཞུང་ལས། རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་
མངལ་ནས་གཤིན་རེ་ཕྡོ་བརྒྱད་ཕྱུང་སེ་སྲུང་འཁྡོར་གི་རིབས་བརྒྱད་ལ་བཀྡོད་ནས། རྡོར་སེམས་ཞུ་བའི་
གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རེ་མྡོ་བརྒྱད་བཅས་པ་བསེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 
གསུམ་པ་ནི། བསན་སྲུང་མགྡོན་པྡོ་སྡོགས་སྲུང་མ་རྣམས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པར་འདྡོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 
འདྡོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་བྲམ་ཟེ་མཆྡོག་སེད་ཀིས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་སེད་པའི་
ཡུམ་དང་། རིགས་ལྔའི་ཡུམ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། གདྡོང་བཞི་གེན་པྡོ་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་
རྡོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་ལས་སྤྲུལ་པ་དང་སྡོན་པའི་ིང་སྤྲུལ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། 
ལས་མགྡོན་ལྔ་པྡོ་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་མགྡོན་པྡོ་ལྕམ་དལ་གི་ཐུགས་ཁའི་ས་བྡོན་ལས་བརྒྱུད་དེ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་བསེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་།  
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༼༢༥༥༽ 
སྤྲུལ་པའི་བྱ་ནག་ཁི་ནག་སྡོགས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ན། སྤྲུལ་པའི་ཕྡོ་་ཞེས་བརྡོད་པའི་ཚིག་དང་
འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་བརེ་ཆེན་ས་པཎ་གི་འཕིན་ཞུ་ལས། ཀེ་མ་བསྡོད་ནམས་དམན་པའི་
མི། །ལྷ་སལ་ཆད་པ་འབྱུང་པྡོ་སྒྲུབ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་ནི། རང་གི་ཡི་དམ་ཆྡོས་སྡོང་ཕལ་
ཆེར་འབྱུང་པྡོ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་མ་ས་ཞིག་ཅེས་བརེ་བ་ཆེན་པྡོས་གདམས་ཏེ། ཡི་དམ་ཆྡོས་སྡོང་འབྱུང་པྡོ་
ལ་བཅྡོལ་བ་ནི་ལྷ་སལ་ཆད་པའི་སལ་བ་དམན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སབས་གནས་མཆྡོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོད་ལ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་ནི་བསན་པར་
བྱ་བས་ྡོན་ཅིག མཐྡོ་བ་ན་རང་ནས་དམའ་བ་རི་བྡོང་སྡོགས་ཀི་བར་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་གཟུང་ཞིང་མིང་དེ་
དང་དེར་བཏགས་པ་ལ་དེ་རང་རྒྱུད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་སེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་རྒྱལ་གི་སྐུར་
སྡོན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་། བྱང་སེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་། དེ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྡོད་པའི་
ཕིར་དང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   253 

༼༢༥༦༽ 
སྡོགས་པ་འཇིག་རེན་པའི་ཆེ་དགུ་མཐའ་དག་དང་། དུར་ཁྡོད་བདག་པྡོ་ཤ་ཟའི་ཚོགས་བཅས་འཇིག་རེན་པའི་ཆ་
ལུགས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། རི་བྡོང་སག་དང་སེངེ་སྡོགས་རིགས་དྲུག་གི་འགྡོ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིགཟུགས་སུ་སྡོན་
པ་རྣམས། ཀུན་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་སེ་རྣམ་པ་གསུམ་
ཡྡོད་པ་དེ་འད་བའི་རྣམ་དབྱེ་མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་ཕིར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་
ན་རང་དང་རིགས་དྲུག་ཀུན་གི་ལུས་རེན་གི་རྣམ་པ་བསན་ནས་ཡྡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་དགྡོས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མྡོང་ལམ་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་རིམ་གིས་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་ནི་དགའ་གདྡོང་པ་ཆྡོས་རྒྱལ་དཔལ་
བཟང་པྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། དགའ་གདྡོང་པའི་སྡོམ་གསུམ་ཊིཀ་ཆེན་གི་རེས་འབྲང་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་ཅན། རྒྱུད་སེ་
འྡོག་མ་ལ་དབང་བཞི་མེད་པས་དེ་ལ་ལྟྡོས་པའི་རིམ་གིས་མེད་ཀང་། སྤྱིར་རིམ་གིས་ངེས་པར་འདྡོད་དགྡོས་
ཏེ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ཡང་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡང་ཁབ་པ་ཡྡོད་དེ། ཆྡོས་རེ་པས་ཕྡོགས་
བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ 
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༼༢༥༧༽ 
འཕིན་ཞུ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་ཁྡོད་ཀིས་གསང་སྔགས་ལམ། །རིམ་པ་གིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བསན། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས་ཀང་། དབང་དང་རིམ་གིས་མི་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་ཐེག་
པའི་བསན་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། མགྡོ་མཚུངས་
རིགས་པས་དགག དངྡོས་སྡོབས་རིག་པས་དགག སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་རྒྱུད་
སེ་འྡོག་མ་ལ་ཡང་དབང་བཞི་ཡྡོད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་
ལ་ཡང་ཁབ་པ་ཁྡོད་ལ་ཡྡོད་དགྡོས་ཏེ། བསན་བཅྡོས་སྡོམ་གསུམ་འདི་ིད་ལས། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཞུགས་
ནས་སྨིན་གྡོལ་གིས་ལ་འབད་དགྡོས་པར་བཤད་པའི་སྨིན་བྱེད་དེ་དབང་བཞི་ིད་ལ་ནི་གསུངས་ཤིང་། 
གཞན་ཡང་སྡོམ་གསུམ་དེ་ིད་ལས། གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་སྡོམ་འདྡོད་ན། །ནྡོར་པ་མེད་པའི་དབང་བཞི་
ལྡོང་། །ཞེས་སྡོགས་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག ཁྡོད་ཀིས་དེ་དག་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་སྤྱི་ལ་ཁབ་མཐའ་
འཛིན་པའི་ལུང་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། བ་མེད་ཀི་དབང་བསྐུར་བཞི་གང་རུང་ 
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༼༢༥༨༽ 
ལ་མ་ལྟྡོས་པའི་ལམ་རིམ་གིས་ནི་སྔྡོན་མེད་པའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ། ས་བྡོན་འདེབས་པ་ལ་མ་ལྟྡོས་པའི་མྱུ་གུ་
སྔྡོན་པྡོ་ཇི་བཞིན་ནྡོ་སེ་དེ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། སང་གཞི་སྡོང་བྱེད་ངྡོ་སད་རྒྱུ་མེད་
པར་བྡོ་ཡིས་རིམ་གིས་ལྷ་བསེད་པ་ཙམ་བསེད་པའི་རིམ་པའི་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། བསེད་རིམ་ནི་སང་གཞི་ཕུང་པྡོ་
ལྔ་སྡོགས་དང་སྡོང་བྱེད་རིགས་ལྔ་སྡོགས་གིས་སར་བའི་མས་ལེན་ིད་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། རབ་
དབྱེ་ལས། དེས་ན་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་མན་ཆད། །སྣང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་མེད། །བྲིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་ལྷར་སྡོམ་
པ། །དེ་ནི་ཐབས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན། །རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་དུ་ནི། །ཀུན་རྡོབ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི། །ཐབས་
ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་གིས། །སང་གཞི་སྡོང་བྱེད་ལེགས་འཕྡོད་པ། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པའི་ཕིར་
རྡོ། །མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་སྡོམ་པ་ཙམ་ཡང་རྡོགས་པའི་རིམ་པའི་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོགས་རིམ་ནི་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་ནི་རྡོགས་པའི་མས་ལེན་ིད་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། སྣང་བ་ལྷ་རུ་མི་སྡོམ་པ་དགག སྡོམ་པའི་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་ 
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༼༢༥༩༽ 
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། སྣང་བ་ལྷ་རུ་
འཆར་བའི་དྡོན་ཡིད་ངྡོར་འཆར་བ་ཙམ་ཡིན་གི་ཕི་རྡོལ་གི་སྣང་བ་ལྷ་རུ་འཆར་བ་མིན་ཞེས་པ་ནི་ཙོང་ཁ་པ་དང་
དེའི་རེས་འབྲང་གི་དགེ་ཆུང་རྣམས་སྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་ཁ་ཅིག་བསེད་རྡོགས་རྣམ་གིས་ལ། 
སྣང་བ་ལྷ་རུ་འཆར་བའི་དྡོན། ཡིད་ངྡོར་རེན་དང་བརེན་པ་ཡི་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་སྡོམ་པའི་ཚེ་རྡོག་གིས་གཅིག་
ཆར་མི་འཇུག་པས། ཡིད་ངྡོའ་ིསྣང་བ་དེ་ལྷ་རུ་འཆར་བའི་དྡོན་ཡིན་གི་ཕི་རྡོལ་གི་སྣང་བ་ཀུན་ལྷ་རུ་འཆར་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་བྡོ་དེ་ལྡོག་ཤེས་ཡིན་པར་ིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཕི་རྡོལ་སྣང་བ་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པས་ལྷ་
རུ་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷ་མིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྡོལ་བ་བརར་བས་དུང་དུ་མི་འགྱུར་བ་
བཞིན་ནྡོ་ཞེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛུགས་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །གིས་པ་ལ་གིས། དགག་དགྡོས་དགག་པར་དམ་
བཅའ་བཤད། འགྡོག་ནུས་འགྡོག་བྱེད་ལུང་རིགས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་བས་དགག་པར་ 
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༼༢༦༠༽ 
བྱ་དགྡོས་ཏེ། ཁྡོད་རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་གནད་བཅྡོས་པ་ཡི་བདུད་ཀི་ཚིག་གིས་སླུས་པའི་གྲུབ་མཐའ་
ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་དང་འགལ་བས་དགག རིགས་པ་དང་འགལ་བས་དགག ཁས་
བངས་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕི་རྡོལ་གི་སྣང་བ་ལྷར་མི་སྡོམ་པ་དེ་ཡང་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། 
གསང་བ་འདུས་པ་ལས། མདྡོར་ན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ལྔར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །རྡོ་རེའི་སེ་
མཆེད་ིད་དག་ཀང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀིལ་འཁྡོར་མཆྡོག །ས་ནི་སྤྱན་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། །ཆུ་ཡི་
ཁམས་ནི་མཱ་མ་ཀི །གྡོས་དཀར་མ་དང་སྒྲྡོལ་མ་ནི། །མེ་དང་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་
དེའི་དྡོན་སྤྱྡོད་བསྡུས་ལས། ཐ་མལ་དངྡོས་པྡོ་རིགས་རྣམས་བརྒྱར། །ཕེ་ནས་དེ་དག་འདུས་པ་ཡི། །དམ་པ་
རིགས་བརྒྱར་སྡོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་འདི་དང་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཀེ་རྡོར་ར་
རྒྱུད་ལས། ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་ྡོན་མྡོངས་ལྔ་དང་ཁམས་ལྔ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་སེ་མཆེད་དྲུག་རྣམས་བདག་མེད་ལྷ་
མྡོ་བཅྡོ་ལྔར་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་འདི་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའི་གེན་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་བདེ་མཆྡོག་
བཤད་རྒྱུད་ལས།  
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༼༢༦༡༽ 
ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་སེ་མཆེད་བཅུ་གིས་ཁམས་བཅུ་བདུན་རྣམས་རྣམ་སྣང་ལ་སྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་སྡོམ་
པར་གསུངས་ཤིང་། སྡོ་དང་སེན་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ལུས་ཀི་ཁམས་ི་ཤུ་ར་བཞི་དཔའ་བྡོ་ི་ཤུ་ར་བཞིར་ནི་སྡོམ་
པར་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀི་གསུང་རྣམས་དང་བྡོད་ཡུལ་སྔྡོན་གི་སྔགས་
འཆང་གི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཁྡོད་ཀི་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡི་གེན་པྡོ་ཡིན་པ་དེས་ན་སང་བྱ་དེ་དྡོར་བར་བྱ་བ་
ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཁྡོད་ཀིས་ཕི་ནང་གི་སྣང་བའི་དངྡོས་པྡོ་ལྷར་མི་སྡོམ་ཞེས་པ་དེ་རིགས་
པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སྣང་བ་ལྷའི་ངྡོ་བྡོར་ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་ན། དེ་བསྡོམ་པས་ལྷ་རུ་མི་འགྱུར་
བ་དང་། དེ་ལྷ་རུ་འཆར་བ་ལྡོག་ཤེས་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། སྣང་བ་ལྷ་ཡི་ངྡོ་བྡོར་ནི་རང་བཞིན་གིས་
ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བརག་གིས་ལས། ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དག་པ་དེ་བཞིན་
ིད་དུ་བརྡོད། །ཕི་ནས་རེ་རེའི་དབྱེ་བ་ཡིས། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ། ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་དབང་པྡོ་དྲུག །སེ་མཆེད་དྲུག་དང་འབྱུང་ཆེན་ལྔ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་རྣམ་པར་
དག །ྡོན་མྡོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་སང་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་པའི་ཕིར་དང་།  
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༼༢༦༢༽ 
གལ་ཏེ་ལུང་དེ་ིད་དག་པ་དང་པྡོ་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་དག་པ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་གི། དག་པ་གིས་པ་ལྷ་སྡོ་སྡོ་ཡི་
དག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ལྷ་ཡི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །བཞིན་ལག་ཁ་
དྡོག་གནས་པ་ནི། །སེས་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་པར་གནས། །འྡོན་ཀང་བག་ཆགས་ཕལ་པས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་དང་ཅིས་མི་འགལ་ཏེ་འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ལུགས་འདི་ས་བ་པྡོས་སང་གཞི་མ་
འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་སེ་འཆི་བར་དྡོ་གསུམ་ཁྡོ་ན་དང་། སྡོང་བྱེད་གནས་སབས་དེ་ིད་ཀི་བསེད་པའི་
རིམ་པ་ཁྡོ་ན་དང་། སྡོང་ཚུལ་ཆྡོས་གསུམ་གི་དྡོད་དུ་ནི་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་སྒྲྡོ་བཏགས་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ཆྡོས་ཅན། འདིར་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་བཀྡོད་དེ། གཞན་དུ་བཀག་ཟིན་པ་ལྟ་བར་བྱ་བ་ིད་ཀིས་ཆྡོག་
པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རེ་མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོའ་ིབསེད་རིམ་གྲུབ་མཐའི་ཤན་འབྱེད་དུ། མཁས་པ་སྔ་
ཕིར་བྱྡོན་པ་དག་གི་སང་གཞི་སྡོང་ཚུལ་གི་འདྡོད་པ་སྡོ་སྡོར་ཕེས་ཟིན་པ་དེ་ིད། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་པྡོ་
འདིས་ལྡོག་ས་ཚར་བཅྡོད་རིགས་པའི་མཚོན་ཆ་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅྡོས་ལས། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་ཆེན་པྡོས་
སང་ 
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༼༢༦༣༽ 
གཞི་སྡོང་ཚུལ་ལ། དྡོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེས་ནས་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་ལ། དྡོན་འདི་ལ་འཇམ་དབྱངས་
དཔལ་འབྱྡོར་རྒྱལ་མཚན། མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སང་གཞིར་མི་བཞེད་པ། རེ་བཙུན་
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་མ་ཡིན་པས། ཕྡོགས་སྔ་མ་ལྡོངས་བཞིན་དུ་སྡོང་ཞུགས་ཀིས་སྡོན་འཕེན་པར་
ཟད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལྟ་བའི་སབས་སུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་
བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ། དབུ་མ་ལྟ་བར་མི་བཞེད་པས་ཕྡོགས་སྔ་མ་ལྡོངས་ཞེས་གསུངས་བ་དང་། སྤྱྡོད་པ་བདག་
གཞན་མམ་བརེའི་སབས་སུ། བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་བརེ་བ་བཀག་པ་མེད་པས་ཕྡོགས་
སྔ་མ་ལྡོངས་གསུང་པ་ནི། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་ཆེན་པྡོ་དེ་ིད་ཀི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་གནད་རང་ིད་
ཀིས་མ་དགྡོངས་པར་ཞེན་མྡོས་ཙམ་གི་རྡོད་ལན་གནང་བ་ལ་ཐུགས་སྡོ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། མ་དག་པའི་ཕུང་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྷར་སྡོམ་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་དགྡོངས་པ་ཡིན་ན། རེ་དེས་མཛད་པའི་རྣམ་གཞག་རིམ་
པའི་ཊིཀ་དང་འགལ་ཞིང་། ཁད་པར་དེས་མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་འདི་རྣམས་ལས་ྡོན་གི་འབྲས་
བུར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་པས། ལྷར་བསྡོམས་ཀང་ལྷར་འགྱུར་བ་མི་སིད་དེ། སྡོལ་བ་བརར་
ཡང་དུང་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྡོ། །དེས་ན་བསེད་རིམ་གི་ལྷ་ནི་ཡིད་ངྡོ་ལ་ཤར་བའི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་གི། ཕུང་པྡོ་
ཁམས་སེ་མཆེད་འདི་རྣམས་ 
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༼༢༦༤༽ 
ལྷར་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། བདག་གཞན་གི་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་བཀག་པ་
དགྡོངས་པ་མིན་ན། བདག་གཞན་བརེ་བའི་གྡོ་དྡོན་བདག་གཅེས་འཛིན་དང་། གཞན་ཡལ་བ་འདྡོད་པའི་བྡོ་
གིས་གྡོ་ས་བརེ་བ་ལ་འཆད་དྡོ་ཞེས་པའི་འབྲུ་སྡོན་གནང་བ་ལ་དགྡོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྡོད། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་
ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་མི་བཞེད་ན། ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ལྟ་བ་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་
དགྡོས་ནུས་ཅི་ཞིག་ཡྡོད་བསམ་དགྡོས་པ་ལགས་སྡོ། །གིས་པ་སྡོམ་པའི་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་
གིས། ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་
དབང་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་བྱ་བ་མིན། ཡྡོངས་གྲུབ་ཁྡོ་ན་ལྷར་བསྡོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ནི་ཇྡོ་ནང་ཀུན་
མཁེན་ཆེན་པྡོའ ྡོ་ཞེས་པ་ལྟར་ཇྡོ་ནང་ཆེན་པྡོ་སྡོགས་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཕི་ནང་གི་སྣང་བའི་དངྡོས་ཀུན་ལ་མཚན་
ིད་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡི་ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གིས་ནི་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གིས་
ཀུན་རྡོབ་ིད་ཡིན་ཕིར། ཡྡོངས་གྲུབ་ནི་ལྷར་བསྡོམ་ 
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༼༢༦༥༽ 
པར་བྱ་ཞིང་དེ་ལྟར་བསྡོམ་པས་ལྷར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་དྡོན་དམ་པའི་ལྷ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་
བྲལ་བའི་ཚེ་དྡོན་དམ་པའི་ལྷ་དེ་ིད་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ལས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་
སྡོགས་སྣང་བའི་དངྡོས་པྡོ་ཀུན་ལྷ་རུ་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཆྡོས་ིད་ཀི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་འདི་ལྷར་
སྡོམ་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་འདི་དག་གི་ཡྡོངས་གྲུབ་བམ་ཆྡོས་ིད་ནི་དྡོན་
དམ་པའི་ལྷ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསག་གི་དུས་སུ་ཤུ་ནྱ་ཏས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འྡོད་
གསལ་དུ་སངས་ནས། སྡོས་བྲལ་སྡོང་པ་ིད་ལ་ཨ་ཧཾ་ཞེས། ཀུན་རྡོབ་ཀིས་སྡོང་པའི་སྡོང་པ་ིད་ང་ཡིན་ཞེས་
ང་རྒྱལ་འཇྡོག་པའང་། དྡོན་དམ་པའི་ལྷ་འདི་ིད་དེ། འདི་ིད་འྡོག་དངྡོས་གཞིའི་སབས་སུ་ལྷར་ནི་སྡོམ་པ་ཡིན་
ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ་ལྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་མདྡོར་བསན། རྒྱས་བཤད་གིས་ལས་དང་པྡོ་ནི། དྡོན་དམ་
ལྷར་སྡོམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་དེ། ལུང་རིགས་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་
གསུམ་གིས་ཁྡོད་དགག་པར་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་ 
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༼༢༦༦༽ 
གསུམ། ལུང་དང་འགལ་བས་དགག རིགས་པས་གནྡོད་པས་དགག ཁས་བངས་འགལ་བས་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་ལྟར་ལུང་རིགས་ཁས་བངས་འགལ་བ་གསུམ་ལས་དང་པྡོ་ལུང་འགལ་ནི་འདི་ལྟར་དེ་ལྟར་
འདྡོད་པ་དེ་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། ཀྱཻ་རྡོར་ར་བའི་རྒྱུད་ིད་ལས། ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དག་པ་དེ་
བཞིན་ིད་དུ་བརྡོད། །ཞེས་སྡོགས་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་ནི་དག་པ་བསན་པའི་རེས་སུ། ཕི་ནས་རེ་རེའི་དབྱེ་བ་
ཡིས། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡང་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་ཀུན་རྡོབ་སྡོས་པ་ཀུན་ལྷ་རུ་སྡོམ་པའི་ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པ་
གསུངས་པ་དང་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ིད་འགལ་བའི་ཕིར་དང་སྡོམ་གཞི་ཆྡོས་དབྱིངས་ིད་ཡིན་ན། རེ་རེའི་
དབྱེ་བ་ཡིས་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཏེ། རེ་རེ་ཞེས་པ་སྡོ་སྡོའ་ིཚིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོ་སྡོར་མེད་
པའི་ཕིར། ལུང་གི་གནྡོད་བྱེད་གཞན་ཡང་ཡྡོད་དེ། སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་བརག་པ་ཕི་མར་ཡང་། ཀུན་རྡོབ་
གཟུགས་སུ་གནས་ནས་ནི། །དེ་རྣམས་བདེ་གཤེགས་རིགས་སུ་འགྱུར། །བུད་མེད་རྣམས་ཀི་མཚན་ིད་
འདི། །ཇི་ལྟར་སེས་པ་དེ་བཞིན་ནྡོ། །ཀུན་རྡོབ་ཐ་སད་ཚུལ་ 
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༼༢༦༧༽ 
ལས་ནི། །དེ་ཡི་རིགས་སུའང་དེ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཞིང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་གུར་ལས་ཀང་། དྡོན་ལ་
འགལ་བ་ཡྡོད་པ་མིན་ན་ཡང་། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བའི་དངྡོས་པྡོས་སངས་པ་ཡྡོད། །ཀུན་རྡོབ་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་
གནས་ནས་ནི། །འཁྡོར་ལྡོའ་ིགཟུགས་ཀི་ཆྡོས་ཙམ་རྣམ་པར་བརག །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
གསང་འདུས་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀུན་རྡོབ་སྡོས་པའི་དབྱེ་བ་ཀུན་ལྷ་རུ་སྡོམ་པར་གསུངས་
པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། གིས་པ་ནི། ལུང་དང་འགལ་བར་མ་ཟད་ཁྡོད་ཀི་ལུགས་དེ་ལ་རིགས་པས་ཀང་ནི་
གནྡོད་པ་སེ། འདི་ལྟར། གཞན་དབང་གིས་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་དེ་དག་ལྷ་རུ་སྡོམ་དགྡོས་ཏེ། 
གཞན་དབང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྡོས་ཅན་ལ་ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་གཙོ་བྡོར་ཡྡོད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དུ་ན་སིད་
པའི་འཆིང་བ་ལས་གྡོལ་བའི་ཐབས་ནི་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཚུལ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ིད་
ཀིས། ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་རྒྱུན་ནི་མ་གཏྡོགས་པ་དེ་ལས། གཞན་དུ་སིད་པའི་འཆིང་བ་ཡྡོད་མ་ཡིན་མེད། དེ་དང་
རྣམ་པ་འགལ་བའི་སེམས། །གང་ཡིན་ཀུན་རྡོག་སྣང་མི་འགྱུར། ། 
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༼༢༦༨༽ 
ཞེས་གསུངས་པ་ཡིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཁྡོད་ཀི་ལུགས་ལ་སྡོས་པ་གཞན་འགྡོག་པའི་
ཐབས་ནི་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་རང་ངྡོས་ནས་ལྷ་རུ་བསྡོམ་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་
མེད་ལ་སྡོས་པར་བྱས་པར་སྡོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་བརག་གིས་ལས། བསེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་
འབྱྡོར་གི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་སྡོས་པ་སྡོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བརག་གིས་དེ་ིད་
ལས། སྡོམ་པ་པྡོ་མེད་བསྡོམ་པའང་མེད། །ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་ཡྡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ། ཀུན་རྡོབ་
སྡོས་པ་ཀུན་སྡོས་མེད་དུ་བྱེད་པའི་ལུང་ཡིན་གི། ཟླྡོག་པ་དྡོན་དམ་སྡོས་མེད་སྡོས་བཅས་ཀི་ལྷར་སྡོམ་པའི་ལུང་
མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཁེད་རང་གི་ཟབ་དྡོན་བདུད་རིའི་ིང་ཁུ་ལས། རྒྱས་གདབ་ལྔ་དང་རྡོ་རེའི་བརྟུལ་
ཞུགས་དང་། །དམ་ཚིག་གསུམ་གི་བར་དྡོན་འཕྡོད་པའི་ཚེ། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་པྡོ་ཆྡོས་ིད་དང་བཅས་དང་། །སྡོ་
གསུམ་ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་སྡོང་སེམས་ཐྡོབ། །ཅེས་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་བསྡོམ་པ་དང་། ཕུང་པྡོ་ལྔའི་
ཆྡོས་ིད་རིགས་དྲུག་པ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྡོམ་པ་ནི། བ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་
དབང་སེ་སླྡོབ་མའི་ 
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༼༢༦༩༽ 
དབང་དྲུག་གི་བྱེད་ལས་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་སམ་ན། དེ་ལ་ཡང་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་པར་འབྱེད་
དགྡོས་ཏེ། སྤྱིར་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ལ་སྒྲ་རྡོག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་མཚན་ིད་པ་གཅིག་དང་། 
སྒྲ་རྡོག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་གངས་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་ཡྡོད་པ་ལས། སྒྲ་དང་རྡོག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་ནི་རྣམ་གངས་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཙམ་ཡིན་པས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ན་དེ་ིད་ལ་ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་ཟླྡོག་པའི་ཕིར་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སབས་སྡོགས་ཅི་རིགས་པར་རྡོ་རེ་
སེམས་དཔའ་འམ་ཆྡོས་དབྱིངས་མར་བསྡོམ་པར་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ཙམ་
ཡིན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་མཚན་ིད་པ་དེ་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྣམ་གངས་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་
ལྷར་བསྡོམ་པར་བཤད་པ་འདི་ཡང་། ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་ཞིང་དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་རང་ངྡོས་ནས་ལྷར་མི་
བསྡོམ་པའི་རིགས་པའི་གནད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་གངས་པའི་དྡོན་དམ་ལ་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་འབྱུང་བས་དེ་ལྷར་བསྡོམ་
ནས་ཟླྡོག་དགྡོས་སྡོ། །ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་མཚན་ིད་པ་ལ་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་མེད་པས་དེ་ལྟར་བསྡོམ་མི་
དགྡོས་ཤིང་།  
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༼༢༧༠༽ 
དགྡོས་ཀང་དེ་ལྟར་སྡོམ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །མདྡོར་ན་ཆྡོས་ཅན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལྷར་སྡོམ་དགྡོས་ཀི་ཆྡོས་ིད་
སྡོས་བྲལ་མཚན་ིད་པ་ལྷར་སྡོམ་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པྡོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ིད། །དེ་ལ་སྨྡོད་པ་
བརྒྱད་པ་ཡིན། །ཞེས་གང་ལ་སྨད་ན་ར་བ་ཡི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་དེ་ཕུང་པྡོའ་ིཆྡོས་ིད་མཚན་
ིད་པ་ཡིན་ན། སྡོས་མེད་སྡོས་བཅས་སུ་ཐལ་བའི་རིགས་པས་གནྡོད་པའི་ཕིར་དང་། ཆྡོས་ཅན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་
འཇྡོག་ན་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་མི་སྡོམ་པ་དང་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་ཆྡོས་ིད་
ཁྡོ་ན་ལྷར་བསྡོམ་གི་ཆྡོས་ཅན་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་མི་སྡོམ་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་ཡང་འདི་ལྟར་བསན་པར་
བྱ་སེ། བསེད་པའི་རིམ་པས་ཐུན་མྡོང་ིད་འགྲུབ་ཀི་མཆྡོག་མི་འགྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་། བསེད་པའི་རིམ་
པས་གང་བསྡོམ་པའི་གཞི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། བསེད་རིམ་བསྡོམ་
པའི་འབྲས་བུ་ནི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ན་ཆྡོས་ིད་ནི་གཟུགས་སྐུར་འགྱུར་བ་ཟླྡོག་ཏུ་མེད་ཅིང་དེ་ཡང་འདྡོད་ན་
གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཀུན་རྡོབ་ཡིན་ཞིང་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་དྡོན་དམ་ཡིན་པར་ 
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༼༢༧༡༽ 
ཁས་བངས་པའི་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ིད་དང་འགལ་བའི་ཕིར། བསེད་རིམ་གཟུགས་སྐུ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་
མ་ཡིན་ན་རྡོགས་རིམ་ཆྡོས་སྐུ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུ་ིད་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བསེད་རྡོགས་གིས་སྐུ་གིས་
ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུར་ནི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སང་གཞི་སྡོང་བྱེད་འཆྡོལ་བ་ཡི་རྣམ་གཞག་ངན་པ་
འདི་དྡོར་ལ་དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་མ་རྡོགས་པས་ཀུན་རྡོབ་འཁྡོར་བའི་ཕུང་སྡོགས་ཀི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་
ཀུན་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལྷའི་ངྡོ་བྡོར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དག་པ་ལྟར་ལྷར་བསྡོམས་པས་ལྷར་
འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་བཅིང་གྡོལ་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་པས་ལྷར་བསྡོམ་པའི་དགྡོས་ནུས་
གིས་ཆར་ཚང་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་འདི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་གསེར་རྒྱན་ལྟར་མཁས་པ་
ཀུན་གིས་བྡོ་གྡོས་ཀི་ལུས་ལ་འདྡོགས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་གདམས་ཏེ། ཁྡོད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་གཞུང་བཟང་
གི་དགྡོངས་པ་བ་ན་མེད་པའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །སབས་འདིར་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་སང་
གཞི་སྡོང་བྱེད་ཀི་གནད་ལ། རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་མ་འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་ 
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༼༢༧༢༽ 
གི་སེ་འཆི་བར་དྡོ་གསུམ་ཁྡོ་ན་སང་གཞིར་བཞེད། མཁས་པ་བྡོ་དྡོང་པ་ལུས་ཀི་དྭངས་མ་རྡོ་རེ་ཟླ་བ། ངག་གི་
དྭངས་མ་རྡོ་རེ་ི་མ། ཡིད་ཀི་དྭངས་མ་རྡོ་རེ་དུས་མེ་སེ། དྭངས་མ་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རེའི་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་པྡོ་དེ་སང་གཞིའི་གཙོ་བྡོར་བཞེད། དྭངས་མ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་དེ་ཡང་རིགས་པས་དཔད་
པའི་དྡོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཡང་མི་བསླུ་བའི་ཆ་ནས་དྡོན་དམ་བདེན་པར་འཇྡོག་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་
ཀི་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བཞེད། ཀུན་མཁེན་ཇྡོ་ནང་པ་ཆེན་པྡོས་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་དྡོན་
དམ་པ་ིད་སང་གཞི་ཡིན་གི་མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་རྣམས་ནི་སང་བྱ་ཡིན་གི་སང་གཞི་མ་ཡིན་ལ། 
མ་དག་པའི་ཕུང་པྡོ་སང་གཞི་དང་སང་བྱ་གིས་ཆར་དུ་འདྡོད་པ་ནི་སིན་དང་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུ་འདྡོད་པ་
ལྟར་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བཞེད། །རང་རེ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི། མ་དག་པའི་ཕུང་
ཁམས་སེ་མཆེད་རྣམས་སང་གཞི་དང་སང་བྱ་གིས་ཆར་དུ་འདྡོད་དེ། མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་གདྡོད་
མ་ནས་ལྷའི་ངྡོ་བྡོར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པས་ལྷར་སྡོམ་པའི་གཞི་དང་མ་དག་པའི་དི་མ་སྡོང་བའི་
གཞི་གིས་ཆར་ 
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༼༢༧༣༽ 
ཡིན་ལ། དེ་ིད་ལྷར་བསྡོམ་པས་མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་གི་རྒྱུན་དག་པ་ལྷའི་རང་བཞིན་སྡོགས་སུ་གནས་
གྱུར་ནས་མ་དག་པའི་དི་མ་བྱང་བར་བྱེད་པས་ན་སང་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུད་ཤིང་དེ་ིད་མེས་
སེག་པའི་གཞི་དང་མེ་བསེག་བྱ་གིས་ཆར་ཡིན་པ་བཞིན་ནྡོ། །སིན་དང་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་
སྡོགས་པའི་ེས་པ་ཡང་མེད་དེ། སྤྱིར་སང་བྱ་ལ་སང་གཞི་དང་སང་བྱ་གིས་ཆར་ཡིན་པ་དང་སང་བྱ་ཁྡོ་ན་
ཡིན་པ་གིས་ཡྡོད་པའི་གནད་ཤེས་ན་སྡོན་ཐམས་ཅད་རང་གྡོལ་དུ་འགྡོ་བའི་ཕིར་ཏེ། སིན་དང་གསེར་གི་
གཡའ་ལ་སྡོགས་པ་ནི། སྡོང་བྱེད་ཀིས་སངས་པའི་ཚེ་ཁྡོ་རང་རང་ཟད་ལ་འགྡོ་བ་ཙམ་ལས་ཁྡོའ་ིརིགས་རྒྱུན་
ནམ་མཁའ་དང་གསེར་སྡོགས་སུ་སྡོང་བ་མིན་པས་སང་བྱ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མ་དག་པའི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་
དང་ྡོན་མྡོངས་པ་ལྔ་སྡོགས་ནི་སྡོང་བྱེད་ཀིས་སངས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ། མ་དག་པའི་ལྡྡོག་ཆ་རྣམས་ཟད་
ཀང་། རང་གི་རང་བཞིན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྡོགས་སུ་གནས་གྱུར་པར་བྱེད་པས་སང་བྱ་དང་
སང་གཞི་གིས་ཆར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དཔལ་ལྡན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གིས་གསེར་ཐུར་ལས། མ་དག་པའི་
ཕུང་པྡོ་ལྔ་སྡོགས་ལྷར་བསྡོམ་བྱ་མ 
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༼༢༧༤༽ 
ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པའི་དབང་གི་བྱུང་བའི་ཀུན་རྡོབ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ལ། ལྷ་ནི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་དྡོན་
དམ་པ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཅེས་པའི་གཟུགས་ཕུང་ནི་གཟུགས་
ཕུང་གི་ཆྡོས་ིད་ཡིན་གི་མ་དག་པའི་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་དུ་སྡོམ་པ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་དེར་བསྡོམ་པས་རྣམ་
སྣང་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད་ཅིང་། དེ་ིད་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་
ཀི་ཡང་དགྡོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དྡོ། །དེ་དག་ལས་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པས་བཞེད་པ་
དེ་ནི་བསན་བཅྡོས་འདི་ིད་དང་། ལྡོག་ས་ཚར་གཅྡོད་རིགས་པའི་མཚོན་ཆ་ལས་རྒྱས་པར་བཀག་ཅིང་། ཇྡོ་
ནང་པའི་བཞེད་པ་ཡང་བསན་བཅྡོས་འདི་ིད་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་བཀག་ཟིན་ལ། 
དཔལ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གི་བཞེད་པ་དེ་ིད་ནི། བསན་བཅྡོས་འདིར་ཇྡོ་ནང་པ་ལ་རལ་བརག་གནང་བའི་ཞར་
བྱུང་དུ་ཁེགས་པ་ཡིན་མྡོད། རྒྱས་པར་ནི་གྡོ་བྡོ་མཁན་ཆེན་བསྡོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་སྡོམ་གསུམ་དཀའ་
འགེལ་ཞིབ་མྡོ་རྣམ་འཐག་ཏུ་པཎ་ཆེན་གསེར་མདྡོག་ཅན་པའི་གཞན་སྡོང་ལ་དགག་པ་ཆིག་དིལ་དུ་གནང་བ་ནི་
འདི་ལྟར་ལྟ་བའི་ 
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༼༢༧༥༽ 
གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་དང་། སྡོམ་པའི་གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་གིས་ལས། དང་པྡོ་ལ་སྔྡོན་
འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་གིས་ཀི་དགྡོངས་པ་རང་རང་གི་ཕྡོགས་སུ་འཐེན་པའི་བྱུང་ལུགས་སྨྡོས་པ། 
གངས་རིའི་ཁྡོད་འདིར་དེ་ལྟར་འདྡོད་པའི་ལུགས་བྱུང་ཚུལ་བསན་པ། དེང་སང་གགས་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་མེད་
ཀི་སྡོམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དབུ་མའི་ཡང་རེར་འདྡོད་པ་དགག་པ་གསུམ། དང་པྡོ་ལ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནི་པ་གཟུང་
འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཀང་། རག་པར་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ིད་
རང་ལུགས་ཀི་རྡོགས་བྱའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་རྣལ་
འབྱྡོར་སྤྱྡོད་པའི་ལྟ་བར་བཞེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བར་མི་བཞེད་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་ཀང་རྣལ་འབྱྡོར་
སྤྱྡོད་པའི་ལྟ་བ་འདིར་གནས་སྡོ་ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམ་རིག་པའི་ཕྡོགས་སུ་འཐེན་པར་མཛད། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་
འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡང་རང་སྡོང་དུ་གནས་སྡོ་ཞེས་ཐྡོགས་མེད་ངྡོ་བྡོ་ིད་མེད་པར་ས་བའི་
ཕྡོགས་སུ་འཐེན་པར་མཛད་པ་ནི། འཕགས་ཡུལ་དུ་སྔར་མ་གགས་པའི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ 
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༼༢༧༦༽ 
འཐེན་ལུགས་གིས་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི་ཇྡོ་ནང་པའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སྡོང་གི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་གིས་མི་
འཇིག་པའི་རག་པ་དང་། དེ་ིད་དབུ་མ་ཆེན་པྡོའ་ིལྟ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་བཞེད་པ་ནི་གངས་ཅན་དུ་སྔར་མ་གགས་
ཤིང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་གང་གིའང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏམ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི་པཎ་
ཆེན་པའི་ལུགས་ཀི་གཞན་སྡོང་གི་ལྟ་བ་སེ། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཤནི་པའི་གཞུང་དང་མཐུན་མྡོད། མིང་ཙམ་མི་
མཐུན་ཏེ་ཤནི་པས་ལྟ་བ་དེ་ིད་སེམས་ཙམ་རྣམ་མེད་ཀི་ལྟ་བར་འདྡོད་ལ་ཁྡོད་ནི་དེ་ིད་གྲུབ་མཐའ་བཞིས་
ཟླས་ཕེ་བའི་དབུ་མ་ཆེན་པྡོའ་ིལྟ་བར་འདྡོད་པའི་ཕིར། ཇྡོ་ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡང་བདེན་གྲུབ་འདྡོད་པའི་ཆ་ནས་
མཐུན་ཡང་ལྟ་བའི་གནད་ནི་མི་མཐུན་ཏེ། ཇྡོ་ནང་པ་རང་གི་ལྟ་བ་དེ་སེ་འཇིག་མེད་པའི་རག་བརན་དུ་འདྡོད། 
ཁྡོད་ིད་ལྟ་བ་དེ་སེ་འཇིག་བྱེད་པའི་རག་པ་སྡོགས་སུ་འདྡོད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་དེ་ཡང་བཞད་
གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། སེ་འཇིག་བྱེད་པའི་རག་པ་དང་སེ་བ་མེད་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་སེ་བར་ཁས་བངས་པའི་
ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་སྡོམ་པའི་གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་ 
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༼༢༧༧༽ 
རྒྱུད་ཀི་གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་དང་། ཐབས་རྒྱུད་ཀི་གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། 
པཎ་ཆེན་པས་ཀུན་གཞི་ལ་གིས་སུ་ཕེ་ནས་ཀུན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་མྱང་འདས་ཀི་གཞི་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་
འཁྡོར་བའི་གཞི་བྱེད་ཅེས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་འཁྡོར་འདས་གིས་ཀི་གཞི་ཐུན་མྡོང་བ་
གཅིག་མེད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞི་ཡེ་ཤེས་ནི་མྱང་འདས་པའི་ཕྡོགས་སུ་ལྷུང་ཞིང་མྱང་འདས་ཁྡོ་ནའི་གཞི་བྱེད། 
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཁྡོར་བའི་ཕྡོགས་སུ་ལྷུང་ཞིང་འཁྡོར་བ་ཁྡོ་ནའི་གཞི་བྱེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་འཁྡོར་
འདས་གིས་ཀི་གཞི་ཐུན་མྡོང་བ་མེད་པ་དང་། ཀུན་གཞི་འཁྡོར་འདས་གིས་ཀི་ཕྡོགས་སུ་སྡོ་སྡོར་ལྷུང་བ་དེ་
འད་ཡང་མི་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་མན་ངག་ལས། །སེམས་ིད་རིག་པ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པ། 
རིས་སམ་ཕྡོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞེས་ཀུན་གཞི་དེ། ཡུལ་དྲུག་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་ཅིང་འཁྡོར་འདས་གང་གིའང་
ཕྡོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ཁེད་བརེན་པ་ཀུན་གཞི་ལ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གིས་སུ་
འབྱེད་ན་རེན་ར་སྡོགས་ལའང་གིས་སུ་འབྱེད་དགྡོས་ལ། དེ་ཡང་འབྱེད་ན་ཆྡོས་ིད་ཀི་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་
བཞི་ནི་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་འདས་པས་རེན་དང་བརེན་ 
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༼༢༧༨༽ 
པ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་རྒྱུད་མན་ངག་གི་དགྡོངས་པས། སྤྱིར་
རྒྱུ་རྒྱུད་ཙམ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྡོག་ཀང་། བྱེ་བྲག་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་
ནི། །རང་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཁྡོ་ན་ལ་འཇྡོག་གི་རང་བཞིན་གཞན་གིས་ལ་མི་འཇྡོག་སེ། ཟུང་འཇུག་དེ་རྡོགས་
པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་གི གསལ་སྡོང་གིས་ཙམ་རྡོགས་པ་ལས་དེ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཟུང་
འཇུག་དེ་ལ་བརྡོད་བྱ་དྡོན་གི་རྒྱུད་དང་སེམས་ིད་ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བརྡོད་བྱ་དྡོན་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་
ཞེས་འཇྡོག་གིས། རང་བཞིན་གཞན་གིས་ལ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཙམ་ལས་སྔ་མ་དེ་ལྟར་མི་
འཇྡོག་པའི་ཕིར་དང་། ཟུང་འཇུག་དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཀུན་རྡོབ་ཡིན་གི་
དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོགས་མ་ཡིན་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ནི་སྡོས་པའི་
མཐའ་དང་བྲལ་བས་སང་གཞི་དང་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་སྡོགས་སུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་
གནད་མི་མཐུན་པར་བསན་པ་ལ། གསེར་ཐུར་ལས། བསེད་རྡོགས་ཀི་སང་གཞི་ཆྡོས་ིད་འྡོད་གསལ་ཁྡོ་ན་
ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཁེད་རང་གིས་རིག་ 
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༼༢༧༩༽ 
འཛིན་བྡོ་གྡོས་བཟང་པྡོའ་ིདིས་ལན་ལས། གནས་སབས་ཀི་སང་གཞི་ལ་གིས་སུ་ཕེ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་
སང་གཞི་དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད་གཅིག་པུར་ངེས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོང་བྱེད་བསེད་རྡོགས་གིས་ཀིས་སང་
གཞི་ནི་བདེན་པ་གིས་སུ་དབྱེ་དགྡོས་ཏེ། སེ་བ་ཀུན་རྡོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། འཆི་བ་དྡོན་དམ་པའི་བདེན་པ་
ཞེས་བྱ་གིས་སུ་བྱེད་པའྡོ། །ཞེས་བསེད་རིམ་གི་གནས་སབས་ཀི་སང་གཞི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཞིག་ཁས་
བངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། སང་གཞི་སེ་འཆི་གིས་ལ་བདེན་གིས་ཀི་མིང་བཏགས་པ་ཡྡོད་ཀང་། 
འཆི་བ་དེ་གནས་ལུགས་དྡོན་དམ་བདེན་པ་དངྡོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བཞིའི་ཐིམ་རིམ་ལས་གཟུང་འཛིན་གི་
རྡོག་པ་འགགས་པའི་འྡོད་གསལ་ཙམ་ལ་དྡོན་དམ་བདེན་པའི་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གནད་ཀི་
གཙོ་བྡོ་ནི། ཁྡོད་ཀིས་འདྡོད་པའི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་དང་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་
དེ་དག་སང་གཞི་ཡིན་ནམ་སྡོང་བྱེད་ཡིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན་དེ་ལས་ལྡོགས་སུ་གྱུར་པའི་སྡོང་བྱེད་ཀི་རྡོ་རེ་དང་
ལྷ་ཡང་མེད་པས་སང་གཞི་དང་སྡོང་བྱེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན་དེ་ཆྡོས་ཅན་བདེན་
པར་གྲུབ་པར་ཐལ། གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དངྡོས། འདྡོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
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༼༢༨༠༽ 
འབད་མེད་དུ་གྡོལ་བར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད། གཞན་ཡང་ཁེད་ལྟར་ན་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་སྡོགས་རྣམས་གཏན་ནས་
མེད་པས་སང་གཞིར་མི་འདྡོད་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ། སང་བྱའི་དི་མ་ཡིན་པས་དེར་མི་འདྡོད་ཟེར་བ་ཡིན། ཕི་མ་
ལྟར་ན། ཐ་མལ་པའི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་དག་པའི་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡོགས་སུ་གནས་འགྱུར་དུ་མི་རུང་
ཟེར་བར་སྣང་བས་ེས་པ་རབ་ཏུ་ཆེ་སེ། ཚེ་འདི་ིད་ལ་མཆྡོག་གི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ། ལྕགས་གསེར་དུ་
བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པྡོ་རྡོ་རེའི་ལུས་སམ་འཇའ་ལུས་སམ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་གི། ཐ་
མལ་པའི་ཕུང་པྡོ་དེཾ་ནསཾ་དེ་ལས་ལྡོགས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཐྡོབ་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཚེ་ལས་ཀི་ལུས་
བཅྡོམ་པ། །དེ་ཚེ་ལྷ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དགྡོངས་པ་ལུང་སྡོན་ལས། གསང་སྔགས་སེས་བུའི་སྡོར་
བ་ཡིས། །དེ་ནི་མི་མཆྡོག་དག་ཏུ་འགྱུར། །གསེར་འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་ཡིས། །ལྕགས་ནི་གསེར་དུ་བྱེད་པ་
ཡིན། །དེ་བཞིན་སྔགས་ཀི་དེ་ིད་ཀིས། །མི་ིད་བདེ་གཤེགས་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། གཞན་
ཡང་དབང་བཞི་ངྡོ་སྡོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ལྟར་རེན་འབྲེལ་འགིག་ 
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༼༢༨༡༽ 
པས་ཚེ་འདི་ིད་ལ་ལུས་མ་སངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀང་ཐྡོབ་ན་གཞན་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་ཞེས་བཤད་པ་
ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལུས་རེན་འདིའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་མ་སངས་པར་སྐུ་བཞིའི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་
པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། །སངས་རྒྱས་པ་ལ་ལུས་རེན་འདི་འདྡོར་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་སྐུ་བཞིར་གནས་
གྱུར་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ལམ་འབྲས་ཀི་མཚན་དྡོན་འཆད་པ་ན། གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་
བྱེད་པས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ལམ་གི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་ཡང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་ཏེ། ལུས་
ར་དེ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རང་བཞིན་གིས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་སེ། ར་དེ་ིད་ལམ་གི་རེན་འབྲེལ་གིས་ལན་གཅིག་སྤྲུལ་སྐུར་
གནས་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དང་། འགྱུར་དུ་རུང་བ་གིས་ལ་དགྡོངས་ནས་ར་དེ་ལ་
སྤྲུལ་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གཞག་ཅེས་པ་དང་། ཡང་འབྲས་བུ་ལམ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་ཅེས་བྱ་སེ། འབྲས་
བུའི་གནས་སབས་ན་རྒྱུ་ལམ་གི་ཆྡོས་རེན་ར་དང་ཡི་གེ་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་སངས་ཏེ་གནས་གྱུར་གི་
ཚུལ་དུ་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་སྣང་བས་བསྡུས་ནས་ཡྡོད་པར་བཞེད་དེ། དཔེར་ན་ 
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༼༢༨༢༽ 
ལྕགས་སང་སྡོང་གསེར་གྱུར་གི་རིས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བས་ལྕགས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་མ་བརག་པ་དང་མཚུངས་
སྡོ། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྟའི་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་སྐུ་བཞིར་གནས་གྱུར་
པ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། མདྡོར་ན་གཞི་དུས་ལམ་གི་ཆྡོས་རྣམས་ཡྡོན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་ཚང་བས་ལམ་གཞི་ལས་
ལྡོགས་སུ་དབྱེར་མེད། འབྲས་བུ་ནི་དེ་གིས་ལས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་དེ་གིས་ལས་ལྡོགས་སུ་
དབྱེར་མེད་པ་དེ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་ནས། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྡོན་ས་བ། །འཁྡོན་གི་རིགས་གྱུར་
ཤཱཀའི་སས་པྡོ་མཆྡོག །རྡོ་རེའི་རིགས་གཅིག་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །བཟང་པྡོ་ལས་གཞན་དྡོན་
མཐུན་ས་བ་སུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། རེ་བཙུན་གྡོང་མས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བཤད་
པའི་དྡོན་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དྡོན་གཅིག་ལ་མི་འཛིན་པར་གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ། །དེས་ན་དེ་གསུམ་
དབྱེར་མེད་ཀི་གྡོ་བ། དེ་གསུམ་རིམ་བཞིན་གནས་གྱུར་ཏེ། འབྲས་བུའི་ཚེ་གཞི་ལམ་གི་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་
བཞིའི་རིགས་འད་མ་མས་པར་ཡྡོད་པ་ཙམ་ཡིན་གསུངས་པར་སྣང་སེ། འདི་དག་ཞིབ་མྡོ་རྣམ་འཐག་གི་ཚིག་
བསྡུས་པའི་སིང་པྡོ་ཅུང་ཟད་ 
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༼༢༨༣༽ 
ཙམ་བཀྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ། །སྤྱིར་ཞིབ་མྡོ་རྣམ་འཐག་མཛད་པ་པྡོ་དེ་ིད། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིའི་དགྡོངས་པ་
དང་། ཟབ་དྡོན་འགེལ་བའི་གནད་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་ཡྡོད་ཀང་། གཞི་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་
པྡོ་གནད་མི་གཅིག་པ་དང་། རང་བཞིན་གསུམ་གི་ཟུང་འཇུག་འདུས་བྱས་ཁྡོ་ན་ཡིན་པས་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་མིན་གསུང་བ་དང་། ཆྡོས་དབྱིངས་ནི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གང་དུ་ཡང་མི་གཏྡོགས་ཞེས་
བཤད་པ་རྣམས་ནི། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིའི་དགྡོངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་རེ་བཙུན་གྡོང་
མའི་གསུང་རབ་ཀི་དྡོན་ལ་མ་ཞུགས་སམ་སམ་སེ། གྡོང་དུ་དཔད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་
ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས། དཔད་པར་དམ་བཅའ་མདྡོར་བསན། དཔད་པ་ཞིབ་མྡོ་སྡོ་
སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སིན་སེག་ལ་སྡོགས་འཕལ་གི་ལག་ལེན་འགའ་ཞིག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དག་མ་
དག་གི་རྣམ་དབྱེ་ཆེ་ལྡོང་ཙམ་ཞིག་བརྡོད་པར་བྱ་སེ། ཁྡོད་འཁྲུལ་བར་སྤྱྡོད་ན་ཡང་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་
མཐྡོང་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་དག་མ་དག་སྡོ་སྡོར་ཕེ་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་ལ་བདུན། སིན་སེག་རས་སྔགས་དཔད།  
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༼༢༨༤༽ 
གཏྡོར་མགྡོན་གཤེགས་ཚུལ་དཔད། དཀིལ་འཁྡོར་བཀྡོད་པ་དཔད། སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་ལ་དཔད། གཤིན་པྡོ་
རེས་འཛིན་དཔད། ཕག་མཆྡོད་ཡུལ་ལ་དཔད། རེན་གི་གཟུངས་རྡོངས་ལ་དཔད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་པདྡོ་བཞད་
པ་ལས། སིན་སེག་ལ་རས་སྔགས་བཅུ་ཙམ་གི་ཡུན་ཚད་ལ་སིན་སེག་བརྒྱ་ལ་སྡོགས་པའི་གངས་བྱེད་པ་ནི་
ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་པ་དེང་སང་གི་སྔགས་པ་རྣམས་དང་། ངྡོར་པའི་ཡང་སླྡོབ་མ་ཁ་ཅིག་གྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། དེང་
སང་སིན་སེག་བྱེད་པའི་སྔགས་པ་འགའ་ཞིག རས་སྔགས་བཅུ་ཙམ་གི་ཡུན་ཚོད་ལ་གཅིག་བཅུ་ི་ཤུ་སུམ་
བཅུ་སྡོགས་བརྡོད་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐལ་ལྡོ་ཞེས་སད་པྡོ་ཆེས་ལྡོགས་ནས་བགང་ཞིང་། དེ་ཡང་སིན་སེག་གི་
གངས་སུ་བྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལྷ་རྣམས་ཟག་མེད་བདུད་རིས་ཚིམ་པར་བྱ་བ་དང་། བསེན་སྔགས་ཀི་ནུས་
པའམ་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་རས་སྔགས་དང་ལྷ་སྔགས་གངས་མམ་བསྒྲངས་པ་ཡི་སིན་སེག་བྱ་
བར་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཀང་། ལྷ་སྔགས་དང་རས་སྔགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཚང་བའི་སིན་སེག་སྔགས་
ཀི་ནུས་པ་འབྱིན་བྱེད་དུ་མ་བཤད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཁེད་ཀི་སིན་སེག་ 
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༼༢༨༥༽ 
འདི་ཡིས་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གི་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་སེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། འཆི་བ་སླུ་བའི་ཚེ་ན་འཆི་
བདག་ལ་བྲེ་སང་དང་ཞྡོ་ཆས་རས་གཞལ་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་རྫུན་མ་འདི་འདའི་མགྡོ་སྡོར་བྱེད་པ་བཤད་ཀི། སྡོ་
སྡོ་སེ་བྡོས་སངས་རྒྱས་ལ་རྫུན་གི་མགྡོ་སྡོར་བྱེད་པ་ཨེ་མ་མཚར་ཏེ། ེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་
རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་བཞི་ལ་ཞི་བ་ལ་ཏིལ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་ཟས་མཆྡོག་གི་
སྔགས་སྡོགས་ལས་བཞིའི་རས་སྔགས་མ་ཆད་པ་གཙོ་བྡོར་བྱས་པའི་སྡོ་ནས། གཞིའི་བསེན་པའི་བཅུ་ཆའི་
སིན་སེག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། རས་སྔགས་རེ་རེ་བཞིན་མ་ཆད་པར་བགངས་པའི་གངས་ཀི་བཅུ་ཆའི་སིན་སེག་
བྱས་ན། གཞི་བསེན་སྔགས་ཀི་ནུས་པ་འབྱིན་བྱེད་ཀི་སིན་སེག་མཛད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་། སྤྱིར་
སིན་སེག་ལ། ལྷ་སྔགས་རས་སྔགས་ལས་སྔགས་གསུམ་མ་ཆད་པར་བསྒྲུབ་དགྡོས་པ་ལས། གསུམ་ཆར་མ་
ཆད་པའི་སྔགས་ཀི་བཅུ་ཆ་སྡོང་ན་མཆྡོག་ཡིན་མྡོད། དེ་ཙམ་མ་བཏུབ་ན་གསུམ་པྡོ་གང་གཙོ་ཆེ་སམ་ན། 
བསན་བཅྡོས་འདི་ཡི་དངྡོས་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   283 

༼༢༨༦༽ 
བསན་ལ་རས་སྔགས་གཙོ་ཆེ་བར་བཤད་ཀང་། མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོས་བདག་ཆེན་བྡོ་གྡོས་རྒྱལ་
མཚན་གི་གཞི་བསེན་གནང་བའི་ཚེ་སིན་སེག་ལ་ལྷ་སྔགས་མ་ཆད་པ་གཅིག་གིས་བཀའ་ཕེབས་པས། ལྷ་
སྔགས་གཙོ་ཆེ་ཞེས་ཁའུ་པའི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཕག་ལེན་ལ་མཛད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་ཁྡོ་བྡོའ་ིབསམ་པ་ལ་ནི། 
གཞི་བསེན་གི་སྔགས་ཀི་ཁ་སྡོང་བ་དང་གཞི་བསེན་གི་སྔགས་ཀི་ནུས་པ་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་སིན་སེག་ལ། 
ལྷ་སྔགས་དང་རས་སྔགས་གིས་ཆར་ལ་གཞི་བསེན་གངས་གང་སྡོང་བ་དེའི་བཅུ་ཆ་འགྡོ་དགྡོས་ཏེ། ལྷ་
སྔགས་ཀི་བཅུ་ཆས་སྔགས་ཀི་ཁ་སྡོང་རས་སྔགས་ཀི་བཅུ་ཆས་སྔགས་ཀི་ནུས་པ་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། 
དེ་ཡང་གཞི་བསེན་གི་ཁ་སྡོང་བར་བྱེད་པ་ལ་གཞི་བསེན་དང་འབྲེལ་ཆགས་པ་ཞིག་དགྡོས་ལ། སྔགས་ཀི་ནུས་
པ་འབྱིན་བྱེད་ཙམ་ནི་སབས་གཞན་དུ་ཡང་རུང་བས་དེའི་ཚེ་རས་སྔགས་ཁྡོ་ན་གཙོ་བྡོར་སྒྲུབ་པས་ཆྡོག་གྡོ་
སམ་དུ་སེམས་སྡོ། །དྡོན་དེ་ིད་ཀིས་ན་རེ་བཙུན་ཁའུ་པའི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས། ཀེ་རྡོར་ལྟ་བུའི་གཞི་བསེན་ལ་
ཡང་ར་སྔགས་དང་། སིང་པྡོ་ེ་སིང་གསུམ་ཆར་བཞི་འབུམ་སྡོང་ན་མཆྡོག་ཡིན་མྡོད།  
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༼༢༨༧༽ 
དེ་ཙམ་མིན་ནའང་ར་སྔགས་དང་སིང་པྡོ་དེ་ཝ་པི་ཙུ་གིས་ལ་བཞི་འབུམ་ངེས་པར་མཛོད། རྒྱུ་མཚན་སིན་
སེག་གི་ཚེ་ལྷ་སྔགས་ལ་དེ་ཝ་པི་ཙུ་ཟླྡོས་པ་ཕག་ལེན་ཡིན་པས། དེ་ིད་གཞི་བསེན་གི་ཚེ་བཞི་འབུམ་མ་སྡོང་
ན། སིན་སེག་གི་ཚེ་དེ་ཝ་པི་ཙུ་བཞི་ཁི་སྡོང་ཡང་། གཞི་བསེན་གི་ཁ་སྡོང་དང་ནུས་པ་འབྱིན་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་
བའི་ཕིར་རྡོ། །ལས་སྔགས་ནི། ལས་བཞིའི་ཞི་བ་ལ་ཤནྱིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་པུཥྱིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྡོགས་
སབས་ཅི་རིགས་ལ་སྡོང་བས་ཆྡོག་གི རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཆད་པ་མ་བྱུང་ཡང་སྡོན་ཆེར་མེད་པར་བཞེད་
དྡོ། །གིས་པ་གཏྡོར་མགྡོན་ལ་དཔད་པ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། གཏྡོར་མགྡོན་དམ་ཚིག་པ་གཤེགས་ནས་ཡེ་
ཤེས་པ་བསྡུ་བ་ནི་བྡོ་དྡོང་པའི་རེས་འབྲང་རྣམས་སྡོ་ཞེས་པ་ལྟར་བྡོ་དྡོང་པའི་དེ་ིད་འདུས་པའི་རེས་འབྲང་ཁ་
ཅིག གཏྡོར་མགྡོན་ལ་སྡོགས་པའི་མདུན་བསེད་གཤེགས་གསྡོལ་བྱེད་པའི་ཚེ། དམ་ཚིག་པ་གཤེགས་ནས་ཡེ་
ཤེས་པ་རང་ལ་བསྡུ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དམ་ཡེ་དེ་གིས་ཀང་བཟང་ངན་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ན། ངན་
པ་དམ་ཚིག་པ་གཤེགས་ནས། བཟང་པྡོ་ཡེ་ཤེས་པ་ནི་རང་ལ་བསྡུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། ། 
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༼༢༨༨༽ 
དམ་ཚིག་པ་གཤེགས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བསྡུ་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཟང་ཞིང་དམ་ཚིག་པ་ངན་པར་འཛིན་ཞེས་པའི་
རིགས་པ་འདི་བླུན་པྡོའ་ིརིགས་པ་སེ། འྡོ་ན་མགྡོན་བཟང་པྡོ་བྡོས་པའི་ཚེ་བསེན་བསྐུར་བྱས་རེས་མགྡོན་བཟང་
པྡོ་ིད་འཁྡོར་དུ་བསྡུས་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་གཡྡོག་ངན་པ་གཞན་ཞིག་གཏྡོང་དགྡོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་བ་དང་། 
ཡྡོ་གར་བདག་ིད་དམ་ཚིག་པ་བསེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ཏེ་ཆྡོ་ག་ཚར་ནས་བདག་བསེད་གཤེགས་
གསྡོལ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་། དམ་ཚིག་པ་གཤེགས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་འདི་ཅིའི་ཕིར་མི་མཚུངས་ཏེ་
མཚུངས་པར་ཐལ། བཟང་པྡོ་རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་ངན་པ་གཤེགས་དགྡོས་པའི་རིགས་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་ལུང་
རིགས་མན་ངག་མེད་པ་ཡི་གྲུབ་མཐའ་འདི་འད་ཆྡོས་ཅན། མཁས་པས་བང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། བླུན་པྡོ་ཁྡོ་ནའི་ཁད་
ནྡོར་ཟབ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གྲུབ་དྡོན་ནི་དམ་ཡེ་གིས་ལ་བཟང་ངན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ཡྡོད་པ་དེ་ིད་
ཀིས། སྤྱན་དངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་ིད་གཤེགས་དགྡོས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཚོགས་བསགས་པའི་ཞིང་དུ་སྤྱན་
དངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་གིས་བཟང་ངན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མེད་ན། རང་ལ་བསྡུ་བ་དང་ཕར་
གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བ་དེ་འདའི་བང་དྡོར་བྱ་ཅི་དགྡོས་ཏེ་ 



286   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༢༨༩༽ 
མི་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་དཀིལ་འཁྡོར་བཀྡོད་པ་ལ་དཔད་པ་ལ་མགྡོ་འཇུག་ཟླྡོག་པ་དགག མདུན་
རྒྱབ་ཟླྡོག་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། པད་བཞད་པ་ལས། གནམ་རྒྱན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་ནང་ལ་
བསན་པ་ནི། སྡོས་ཁང་པ་རིན་རྒྱལ་གི་བཞེད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ང་སྡོད་ཕྡོགས་སུ་དར་རྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། མི་
འཁྲུགས་མགྡོན་པྡོའ་ིདཀིལ་འཁྡོར་སྡོགས་ཚུལ་བཞིན་རས་འདུལ་སྡོགས་ལ་བྲིས་ནས་གནམ་རྒྱན་ལ་
བཏགས་པས་དེ་འྡོག་གི་འགྡོ་བ་རྣམས་བསྡོད་ནམས་སེལ་བའི་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ཕག་ལེན་མཛད་པ་ལ། 
ཚུལ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག གནམ་རྒྱན་ལ་ལྷ་མགྡོ་ནང་དུ་བསན་ནས་བྲིས་དགྡོས་ཏེ། གནམ་རྒྱན་དཀིལ་འཁྡོར་གི་
དབུ་ཕིར་བསན་བྲིས་ན། དེ་ིད་བྡོས་སླྡོང་བའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབུ་རྣམས་མཐུར་བསན་འབྱུང་བས་ན་མི་ཤེས་
པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འྡོ་ན་གནམ་རྒྱན་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཡང་། མདའ་ཡབ་དང་པུ་ཤུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་
སྡོགས་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་བྲིས་ནས་ནི་རིག་པ་ཕི་རུ་བྲི་དགྡོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་མིན་པར་རིག་པ་
ནས་རིམ་བཞིན་བྲིས་ན་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ། གཞལ་ཡས་ཁང་མགྡོ་འཇུག་ཟླྡོག་ནས་ཁ་མཐུར་བསན་འབྱུང་ 
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༼༢༩༠༽ 
བས་མི་ཤིས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྡོན་དེ་ིད་ཡྡོད་པས་འདྡོད་ཅེས་ན། འྡོ་ན་ཁྡོད་ལ་གནམ་རྒྱན་
འབྲི་བའི་ཚེ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡོགས་མཚན་མ་གཏན་ནས་མེད་པར། འྡོག་གཞི་ཁྡོ་ན་ཙམ་ཞིག་འབྲི་
དགྡོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་མ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཀི་སེང་དུ་འྡོག་གཞི་
འབྱུང་བས་མི་ཤིས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཁྡོད་ཀི་གནམ་རྒྱན་འབྲི་ལུགས་འདི་ལ་སྡོན་མང་
དུ་སྣང་སེ། དཀིལ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོའ་ིཞལ་ཤར་ལ་བསན་པ་འབྲི་ན་ནི་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་ན་ཞལ་ནུབ་བསན་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཙོ་ཞལ་ནུབ་བསན་འབྲི་ན་ནི་འདི་འདའི་དཀིལ་འཁྡོར་རྒྱ་བྡོད་སུ་ཡིས་བྱས་ཏེ་བསན་
རྒྱུ་མེད་པས་གད་མྡོའ་ིགནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཁྡོད་ཀི་འདི་ལ་སྡོན་གསུམ་གནས་ཏེ། འྡོག་གཞི་
ལ་ལྷ་རྣམས་སྤྱི་གཙུག་གཏད་ནས་ནི་བཞུགས་པ་དང་། བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་ཕི་ནས་སླྡོང་ན་མགྡོ་འཇུག་བསྒྱུར་
དགྡོས་པ་དང་། ནང་ནས་སླྡོང་ན་གཙོ་བྡོ་ལ་འཁྡོར་རྒྱབ་བསན་གསུམ་ལས་མ་འདས་པས། འདི་འདའི་དཀིལ་
འཁྡོར་ཡུལ་ཕྡོགས་དེའི་གཙོ་འཁྡོར་ཀུན་གི་རེན་འབྲེལ་ལ་གནྡོད་པའི་ཕིར་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁིམས་ཡྡོད་ན་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་དགག་པར་ 
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༼༢༩༡༽ 
རིགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། གནམ་རྒྱན་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་ལྷ་མཐུར་བསན་ཡྡོང་བས། 
ལྷ་མགྡོ་ནང་དུ་བསན་པ་འབྲི་ན་ལྡོགས་ན་དཀིལ་འཁྡོར་འབྲི་བ་ལ་བྡོས་སླྡོང་བའི་ཚེ་ན་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་ཞལ་
འཕེད་བསན་སྡོགས་ལས་འྡོས་མེད་པས་དེ་བཅྡོས་པའི་ཐབས་སུ་འབྲི་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་ཅི་ཡིན་ས་
དགྡོས་པ་སེ་ས་བར་རིགས་པར་ཐལ། གནམ་རྒྱན་ལ་འབྲི་ལུགས་རྣམ་དག་གཅིག་ས་རྒྱུ་འདུག་པའི་ཕིར་
རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོ་ལ་ནི་འབྲི་ལུགས་སྡོ་སྡོ་བ་མེད་དེ། དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ལ་བཀྲམ་པའམ། ལྡོགས་ལ་འགེམས་
སམ། གནམ་རྒྱན་ལ་འདྡོགས་པ་གང་ཡིན་རུང་སེ། འབྲི་ལུགས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཤེས་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་
མཁས་པའི་མན་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པྡོ་གང་ལ་ཡང་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་སྡོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞལ་
ཡས་ཁང་བྡོས་སླངས་པའི་ཚེ་མགྡོ་འཇུག་དང་སེང་འྡོག་མ་ནྡོར་བར་སླྡོང་བའི་གནད་ཤེས་ན་རང་གྡོལ་དུ་འགྱུར་
བའི་ཕིར་རྡོ། །བཞི་པ་སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་ལ་དཔད་པ། ཕྡོགས་སྔ་མ་ནི་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་ནི་
ང་སྡོད་སྡོམ་ཆེན་གི་མས་སྣང་ཡིན་པར་གགས་སྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། ཁ་ཅིག་སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་ཞེས་བྱ་ 
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༼༢༩༢༽ 
བ་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་རྣམས་ཙཀ་ལི་ལ་བྲིས་པ་ཁ་ཕིར་བསན་ནས་མཆྡོད་རེན་གི་བང་རིམ་ལྟ་བུ་བྱེད་དེ། སྒྲུབ་
བྱེད་རྣམ་དག་མེད་ཀང་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལམ་ལ་མཛེས་པ་ལྟར་སྣང་བས་ང་ཤབ་གཙང་གི་ཕྡོགས་འདིར་ཤིན་
ཏུ་དར་ཞིང་། འདི་ཡང་ང་སྡོད་སྡོམ་ཆེན་གི་མས་སྣང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །དེ་དགག་པ་ལ། །སྨན་བའི་ཙཀ་ལི་གགས་པ་འདི་ཡང་། ལེགས་ེས་ཅིར་འགྱུར་མཁས་པས་བརག་
དགྡོས་ཤེས་སྡོ་ཞེས་གདམས་ཏེ། གང་ཟག་ཕལ་པའི་མས་སྣང་ཙམ་བདུད་ཀི་མིན་ན་རུང་མྡོད་ཡིན་པ་དག་
ཀང་སིད་པའི་ཕིར་དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་བྡོད་ཀི་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ལས་
འདི་འདའི་དཀིལ་འཁྡོར་གསུངས་པ་མེད་པ་དེས་ན་དགག་དགྡོས་པའི་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཇི་ལྟར་
འགྡོག་སམ་ན། རེན་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པར་བརེན་ལྷ་ཡི་བཀྡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ན་རུང་མྡོད། རེན་དང་བརེན་
པའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་ལ་འདི་འད་མི་རུང་སེ། ཁྡོད་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་བཀྡོད་པ་འདི་ལ་གཞལ་
ཡས་ཁང་དང་འཁྡོར་ཙམ་ཞིག་ལས་གཙོ་བྡོ་མེད་པར་ཁྡོང་སྡོང་དུ་བཞག་པས་མི་ཤིས་སྡོ་ཞེས་བྱ་སེ། མི་ 
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༼༢༩༣༽ 
ཤིས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཙོ་བྡོ་ལྷ་མེད་ཀང་སེང་དུ་པྡོ་སི་ིད་བཞག་པ་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་
ཆུག་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཙོ་བྡོ་ལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་རྣམས་རྒྱབ་བསན་པས་ཕི་ནང་གི་རེན་འབྲེལ་ཀུན་ལ་གནྡོད་
པས། བྡོད་ཀི་འབངས་རྣམས་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ངྡོ་ལྡོག་བྱེད་པ་སྡོགས་ཀང་། ལུགས་འདི་འད་དར་བ་དེ་ནས་དར་བས་
སང་བར་བྱ་བ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་མཆྡོད་རེན་གི་ཕི་ལྡོགས་ལ་ལྷ་འབྲི་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ་
ཞེ་ན། མཆྡོད་རེན་གི་ཕི་ལྡོགས་ལ་ལྷ་འབྲི་བ་ཡང་བཤད་པ་མེད་མྡོད། འབྲི་བར་བྱེད་ན་ཡང་དཀིལ་འཁྡོར་གི་
རྣམ་གཞག་བྱེད་པར་བསམ་ནས་བྲིས་པ་མ་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཆེར་མེད། བསྡོད་ནམས་བསགས་པའི་ཆེད་
ཙམ་དུ་བྲིས་པ་ཡིན་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་སྨན་བའི་མཆྡོད་ཡུལ་འདིའི་ཚུལ་ལུགས་ཞི་བ་འཚོས་བྱ་རྒྱུད་སྤྱིའི་
དཀིལ་འཁྡོར་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ིད་མས་སུ་བང་ན་དགེ་ལེགས་འབྱུང་སེ་ལུང་རིགས་
ཀིས་མི་གནྡོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཧྡོར་བཀའ་བཞི་པ་སེངེ་རྒྱལ་མཚན་སྡོགས་སྨན་
བའི་ཙ་ཀ་བྲི་རུང་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་ཕག་ལེན་མཛད། མཁས་པ་བྡོ་དྡོང་པ་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། 
རེ་ཐང་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་སྡོགས་དེ་འད་ཚད་ལྡན་ 
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༼༢༩༤༽ 
ལས་མ་བཤད་ཅིང་། བྡོན་པྡོའ་ིལུགས་ལྟ་བུར་བངས་པ་ཡིན་པས་མི་འཐད་ཅེས་འགྡོག་པར་མཛད། མཁས་
པར་མ་སངས་པ་ཁ་ཅིག འྡོ་ན་དཀིལ་ཐང་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། བཀྲམཾ་ན་ལྷ་དབུ་མཐུར་བསན་དང་། 
བཀྲམ་ན་ལྷ་རྣམས་གན་རྒྱལ་དང་། འཁྡོར་རྣམས་གཙོ་བྡོ་ལ་འཕྡོངས་བསན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་རིགས་
ལྔའི་དབུ་རྒྱན་མགྡོ་བྡོར་གྡོན་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ལྔ་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སད་བྱས་པའི་ཕིར། 
ཞེས་ས་བ་ནི་རང་གི་དེ་ིད་སྡོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་མྡོ་སེ། སྡོན་སྔ་མ་དེ་ལ་བྡོས་སླྡོང་བའི་རྣམ་དབྱེ་ཙམ་ཡང་མ་
ཕེད་པའི་ས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྡོན་ཕི་མ་ནི་སྤྱིར་ལྷ་རང་རང་སྡོ་སྡོ་ལ་བཞུགས་ཚུལ་རྒྱབ་སྡོད་སྡོགས་
ེས་པ་མེད་པ་དང་། དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་ལྷའི་འཁྡོར་གཙོ་བྡོ་ལ་རྒྱབ་བསན་པ་སྡོགས་མི་རུང་བའི་རྣམ་
དབྱེ་མ་ཕེད་པའི་ས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་རིགས་དང་། ཆྡོས་རེ་ས་པཎ་གི་གྡོ་བྡོ་ལྡོ་ཙ་བའི་དིས་ལན་
དུ་བཀག་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གཙོ་བྡོ་ལ་བ་མ་རབ་བྱུང་གི་སྐུ་འབག་འདི་བ་སྡོགས་མ་དག་པར་ཤེས་པར་བྱ་
སེ། རེན་འབྲེལ་གི་གནད་ཁད་པར་ཅན་འགིག་ཏུ་མི་སེར་བའི་ཕིར་དང་། བ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཅེས་པའི་
མིང་ཙམ་གིས་འཁྲུལ་ 
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༼༢༩༥༽ 
གཞི་བྱས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རྡོ། །ལྔ་པ་གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་ལ་དཔད་པ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། ཆྡོ་ག་མི་
བྱེད་པར་མིང་བྱང་སེག་པ་ནི་སྡོམ་སེའི་ཡུལ་ན་དར་བས་དགག་དགྡོས་ཞེས་སྡོམ་སེ་བསྡོད་ནམས་རིན་ཆེན་
གིས་བསྐུལ་ནས་བྲིས་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལྟྡོ་ཕིར་ཚུལ་འཆྡོས་པ་ཁ་ཅིག་ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་
པའི་གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་གི་ཆྡོ་ག་སྡོགས་མི་བྱེད་པར། གཤིན་པྡོའ་ིམིང་བྱང་སེག་པ་ཡིས་དད་རས་མང་དུ་
ལེན་པ་མཐྡོང་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་གཡང་ཟ་བའི་གནས་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་རེགས་པའི་མདྡོ་སེ་ལས་དད་རས་ཟ་བའི་
ེས་པ་མཐྡོང་ནས་དགེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱས་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དེ་ལ་སྡོན་པས་ལེགས་སྡོ་ཞེས། རང་ིད་བསླབ་
ཁིམས་གཙང་མ་དང་ལྡན་ཡང་ཀླྡོག་པ་ཐྡོས་བསམ། བསམ་གཏན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་རུང་ལ་མི་བརྡོན་པར་དད་
གཤིན་གི་རས་ཀིས་ལྟྡོ་འགེངས་པ་བས། རང་ིད་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་དད་གཤིན་གི་རས་སངས་ཏེ་ཐ་མལ་
པར་གནས་པ་མཆྡོག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་འདུལ་བའི་ལུང་གི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ལས། མི་
སླྡོབ་པ་ནི་བདག་པྡོར་སྤྱྡོད། །སླྡོབ་པ་བྱིན་པ་སྤྱྡོད་པ་ 
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༼༢༩༦༽ 
སེ། །བསམ་གཏན་ཀླྡོག་དང་ལྡན་པ་ནི། །རེས་གནང་སྤྱྡོད་པས་ེས་པ་མེད། །ལྷག་མ་ལེ་ལྡོས་བཅྡོམ་པ་
ཡི། །བདག་ིད་རྣམས་ནི་བུ་ལྡོན་སྤྱྡོད། །ཞེས་འདུལ་ལུང་གི་དྡོན། འདུལ་བ་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་གསུངས་པ་
དེ་ལྟར། མི་སླྡོབ་པའི་གང་ཟག་གིས་དད་གཤིན་གི་རས་བདག་པྡོའ་ིཚུལ་དུ་ལྡོངས་སྤྱྡོད། སླྡོབ་པ་འཕགས་པས་
གཞན་གིས་བྱིན་པ་ལ་དབང་བའི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྤྱྡོད། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ཤིང་། ལམ་བསམ་
གཏན་དང་ཀླྡོག་པ་གང་རུང་ལ་འབད་པས་བརྡོན་པའི་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་རྣམས་སྡོན་པས་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་
གིས་ལྡོངས་སྤྱྡོད། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་ཀླྡོག་པ་གང་ལ་ཡང་མི་བརྡོན་པ་རྣམས་ནི་བུ་
ལྡོན་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྤྱྡོད། ཚུལ་ཁིམས་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པར་
མི་དབང་ཞིང་གལ་ཏེ་སྤྱད་ཀང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཁིད་རེས་ལྕགས་ཀི་ཐྡོ་ལུམ་མེ་འབར་བ་དང་ཁྡོ་ཆུ་ཁྡོལ་
མས་ཆུས་འགེངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་ེས་དམིགས་ཡྡོད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སྔྡོན་གི་སེས་
ཆེན་འགས་ཀང་། སྡོང་ིད་འཇུ་རི་རྡོགས་པ། །དད་རས་འཇུ་བ་ངས་མ་མཐྡོང་། ། 
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༼༢༩༧༽ 
ཞེས་གསུངས་ནས། དད་གཤིན་གི་རས་འཇུ་བ་ལ་སྡོང་ིད་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་དགྡོས་པར་
གསུངས་པ་ཡང་སྣང་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་དྡོན་དེ་དག་ཡིད་ལ་གཞག་ནས་ནི། དད་རས་འཇུ་བར་འདྡོད་གྱུར་
ན། །གཞི་ཚུལ་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པར་བྱས་པས། །ལམ་བསམ་གཏན་དང་ཀླྡོག་པ་ཐྡོས་བསམ་གང་རུང་ལ་མ་
མཐར་བརྡོན་པར་བྱ་དགྡོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་དེ་ལ་དད་རས་སྡོན་པས་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་
སྤྱྡོད་པས་ཆྡོག་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཁད་པར་གཤིན་པྡོ་རེས་སུ་འཛིན་ན། ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་དང་། སྡོགས་སྒྲས་
བསྡུས་པ། མི་འཁྲུགས་པ། བདེ་ཀེ་སྡོགས་ཀི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བར་རྡོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀིས་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ལས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བྱ་དགྡོས་ཏེ། དེ་ིད་སྔགས་ཀི་སྡོ་ནས་གཤིན་
རས་ལ་སྤྱྡོད་པའི་ཐབས་ཡིན་ཞིང་གཤིན་པྡོ་ལ་ཕན་པ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་དེས་ན་དད་གཤིན་གི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་
ཚུལ་འདི་ལ་གཟབ་པར་བྱ་སེ། གཟུ་ལུམ་གི་སྤྱད་པས་རང་གཞན་གིས་ཀ་ལ་གནྡོད་པར་འགྱུར་སིད་པའི་
ཕིར། དེས་ན་སྨན་བའི་ཆྡོ་ག་ལ་ཡང་ལུགས་སྡོལ་མང་དུ་སྣང་བའི་ཇྡོ་བརན་མཁན་ཆེན་ 
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༼༢༩༨༽ 
བསྡོད་ནམས་གགས་པའི་ལུགས་དང་། ལྷྡོ་པ་གསེར་ཁང་བྱང་ཆུབ་གགས་ཀི་ལུགས་ལ། སྨན་བའི་མདྡོ་ཆྡོག་
ལ་བརེན་པའི་གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་དང་ཁད་པར་མིང་བྱང་སེག་ཆྡོག་སྡོགས་ཀི་ལག་ལེན་མཛད་པ་ཡང་མི་
འཐད་དེ། ཆྡོས་ཀི་རེས། གཞན་ཡང་སིན་སྡོག་རྡོ་སེག་དང་། །བདུན་ཚིགས་ཚ་ཚའི་ཆྡོ་ག་སྡོགས། །དེང་སང་
སྔགས་ཀི་ལུགས་བྡོར་ནས། །མདྡོ་མཆྡོད་ཙམ་ལ་བརེན་པ་ཡི། །ཆྡོ་གའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ཡྡོད། །ཕ་རྡོལ་
ཕིན་པའི་མདྡོ་སེ་དང་། །བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་དགག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡང་གཞི་
ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་མདྡོ་ཆྡོག་ཚད་ལྡན་བྱས་ཏེ་གཤིན་པྡོའ་ིརས་ལེན་པ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མེད་མྡོད། 
མདྡོ་ཆྡོག་ལ་བརེན་པའི་མིང་བྱང་སེག་ཆྡོག་སྡོགས་ལ་བཤད་ཁུངས་ཚད་ལྡན་མེད་པས་རང་གཟྡོ་ཁྡོ་ནར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །དྲུག་པ་ཕག་མཆྡོད་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། སྨན་བའི་གནྡོད་སིན་
བཅུ་གིས་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་པས་ཕག་དང་སབས་འགྡོ་མི་རུང་ཞེས་པ་ནི་ཇྡོ་གདན་འགའ་ཞིག་གིས་འདྡོད་
ཅིང་། དེའི་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ལ་ཕག་མཆྡོད་བྱེད་པ་ནི། དེང་སང་གཙང་ཕྡོགས་ཀི་ཆྡོས་སེ་ཕལ་ཆེར་
རྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ 
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༼༢༩༩༽ 
ཁ་ཅིག་སྨན་བའི་སབས་སུ་གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས་ལ་ཕག་དང་སབས་འགྡོ་མི་རུང་བར་བཞེད་པ་དང་། འགའ་
ཞིག་དེའི་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ལ་ཡང་ཕག་དང་སབས་འགྡོ་བྱེད་པ་གིས་ཆར་མི་འཐད་དེ། སྨན་བའི་དཀིལ་
འཁྡོར་གི་ལྷ་ལ་བཀྡོད་པའི་ཚངས་དབང་དང་གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་རྣམས་སངས་རྒྱས་འཇིག་
རེན་གི་སྐུར་སྡོན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཕག་མཆྡོད་དང་སབས་འགྡོའ་ིཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། འཁྡོར་གི་བདུན་
འབུམ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕག་མཆྡོད་སབས་འགྡོ་མི་བྱེད་ཀང་ཕིན་ལས་ཙམ་འཆྡོལ་བར་ཞི་བ་འཚོས་མདྡོ་ཆྡོག་
སེས་མེད་ཚད་ལྡན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེང་སང་རྣམ་དབྱེ་གང་ཡང་མི་ཤེས་པར་ཁ་ཅིག་གནྡོད་
སིན་བཅུ་གིས་སྡོགས་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ནང་དུ་བཀྡོད་ཀང་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པར་འདྡོད་པ་སྔར་གྡོང་དུ་
བཀག་ཟིན་ལ། ལ་ལ་འཁྡོར་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ཞིང་སབས་སུ་འགྡོ་བ་མཐྡོང་བ་འདི་ནི། 
མཁན་པྡོ་ཞི་བ་འཚོས་མི་བཞེད་དེ། སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་སྡོང་བའི་སབས་འགྡོའ་ིབསླབ་བྱའི་གཙོ་བྡོ་ལ་
གནྡོད་པས་སངས་རྒྱས་ལ་བྡོ་བཀལ་བ་དག་གིས་བྱར་མི་རུང་བའི་ཕིར། གནད་ཀི་དྡོན་ནི་ 
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༼༣༠༠༽ 
སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ཅན་ཁྡོད་སྨན་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་འདིར་འཇིག་རེན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཚུལ་གཟུང་བ་ལ་དགྡོས་
པ་ཡྡོད་དེ། གནྡོད་སིན་གི་འཁྡོར་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བ་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དེ་
དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་མཐུན་པའི་སྐུར་སྡོན་པ་དེ་དགྡོས་པའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྡོན་
འདི་ནི་གཞན་ལའང་སར་བ་གནད་ཆེ་སེ། དཀིལ་འཁྡོར་གང་དུ་འཇིག་རེན་པས་འདུལ་བ་ལ་འཇིག་རེན་པའི་
སྐུར་སྡོན། ན་རང་བྱང་སེམས་སྡོགས་ཀིས་སྐུར་སྡོན་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདིར་ཁ་ཅིག འདིའི་སབས་ཀི་
ཚངས་པ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས་སྡོགས་འཇིག་རེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་སབས་འགྡོ་
བྱས་པས་སབས་འགྡོའ་ིབསླབ་བྱ་ལ་མི་གནྡོད་དེ། བསན་པ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ལ་སབས་འགྡོ་
བྱས་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་། འདིར་ནི། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་སྡོགས་བསན་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། དཀར་
ཕྡོགས་སྡོང་བའི་དགེ་བསེན་ཆེན་པྡོ་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་ལ་སབས་འགྡོ་བྱས་པས་བསླབ་བྱ་ལ་གནྡོད་ན། སབས་
འགྡོའ་ིཡུལ་ལ་འཕགས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཞེས་བཤད་ 
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༼༣༠༡༽ 
པ་ཡང་ཅུང་ཟད་རྣམ་དཔྡོད་ལྡན་པར་སེམས་སྡོ། །སྤྱིར་སྨན་བའི་མདྡོ་ཆྡོག་ཏུ་གགས་པ་འདི། བྡོ་དྡོང་པ་
འཇིགས་མེད་གགས་པས་མདྡོ་རང་རྐང་གི་ཆྡོ་གར་མཛད་ནས། སྔགས་མཆྡོད་དང་གཏྡོར་མ་འབུལ་བ་སྡོགས་
མི་མཛད་ཅིང་། ཚངས་སྡོགས་འཇིག་རེན་པའི་ཚུལ་འཛིན་དང་། ཕག་རྡོར་ལ་ཕག་ལན་རེ་ལས་མི་མཛད། རེ་
ཐང་སངས་ལྷུན་སྡོགས། འདི་ིད་མདྡོ་རང་རྐང་གི་ཆྡོ་ག་ཡིན་ཀང་། ཕག་རྡོར་སྡོགས་ལ་ཕག་བདུན་བདུན་
མཛད། ཇྡོ་གདན་མཁན་པྡོ་གགས་པ་གཞྡོན་ནུ་སྡོགས། སྔགས་མཆྡོད། གཏྡོར་འབུལ་སྡོགས་ཕག་ལེན་སེ་སེ་
མང་པྡོ་ཞིག་མཛད་པར་སྣང་། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདི་ིད་ཀིས། སྡོམ་གསུམ་དིས་ལན་འཁྲུལ་སྡོང་དུ། 
མདྡོ་ཡིན་ཡང་མདྡོ་རྒྱུད་གིས་ཀིས་བཟླས་ཕེ་བའི་མདྡོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་ནས། སྨན་བའི་མདྡོ་འདི་
ིད། མདྡོ་སེ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་གིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་མདྡོ་རྒྱུད་གིས་ཆར་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་བཤད་ཅིང་། འདི་
ིད་ལས་ཀང་། འདི་ཡི་ཚུལ་ལུགས་ཞི་བ་འཚོས། །བྱ་རྒྱུད་སྤྱི་ཡི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་། །མཐུན་པའི་རྣམ་གཞག་
གསུངས་པ་ིད། །མས་སུ་བངས་ན་དགེ་ལེགས་འབྱུང་། །ཞེས་ཆྡོ་ག་ 
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༼༣༠༢༽ 
འདི་བྱ་རྒྱུད་ཀི་ཆྡོ་ག་ཡིན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་པས་ཀང་། སྨན་
བའི་མདྡོ་འདི། མདྡོ་རང་རྐང་ཡིན་ཀང་། ཞི་བ་འཚོའི་ཆྡོ་ག་འདི། མདྡོ་སྔགས་སུ་བཀྲལ་བའི་ལུགས་ཡིན་ཞེས་
བཤད། ཁྡོ་བྡོའ་ིབསམ་པ་ནི། དེ་ིད་མདྡོ་རང་རྐང་གི་ལུགས་སུ་སེམས་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ས་ས་པས། དེང་
སང་སྔགས་ཀི་ལུགས་བྡོར་ནས། །མདྡོ་ཆྡོག་ཙམ་ལ་བསེན་པ་ཡི། །ཆྡོ་གའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ཡྡོད། །ཅེས་པ་
དེས། མདྡོ་ལ་བརེན་པའི་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་མཆྡོད་པའི་ཆྡོ་ག་ལ་བརེན་ནས་བདུན་ཚིགས་དང་ཚ་ཚ་སྡོགས་
བྱར་མི་རུང་བར་བསན་པས་དེ་ིད་མདྡོ་རང་གི་མཆྡོད་པའི་ཆྡོ་གའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་གི་སྔགས་ལུགས་མིན་
པར་བསན་པའི་ཕིར། འྡོན་ཀང་མདྡོ་དེ་ིད་ལས། བདེ་གཤེགས་རྣམས་དང་། འཇམ་དབྱངས་སབས་གྡོལ་
གནྡོད་སིན་བཅུ་གིས། ཕག་རྡོར། ཚངས་སྡོགས་འཇིག་རེན་སྡོང་བ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་ཡྡོད་པས། དེ་དག་ལ་
ཕག་བདུན་དང་གཅིག་གི་ཁད་པར་བརག་དགྡོས་པར་གསལ་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་སབས་གྡོལ་དང་སྤྱན་རས་
གཟིགས་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་སེམས་ཏེ། མདྡོ་དེའི་གེང་གཞི་ལས་ 
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༼༣༠༣༽ 
སྤྱན་རས་གཟིགས། བྱང་སེམས་ཁི་དྲུག་སྡོང་གི་ཐྡོག་མར་སྨྡོས་ཤིང་། རྒྱས་བཤད་དུ། ཡང་དེའི་ཚེ་འཁྡོར་དེའི་
ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སབས་གྡོལ་ཞེས་པ་ཞིག་བསན་ལས་ལངས་ཏེ། ཞེས་གིས་པྡོ་ཐ་དད་དུ་
བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། བདུན་པ་རེན་གི་གཟུངས་རྡོངས་ལ་དཔད་པ་ལ་གིས། གཟུངས་སྔགས་སྒྲིལ་ཚུལ་
དཔད། འཁྡོར་ལྡོའ་ིསེང་འྡོག་དཔད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་ལས། རེན་གི་ནང་རྡོངས་ཀི་གཟུངས་
མཐའ་ནས་སྒྲིལ་བ་ནི་ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་པ་གཞན་ཀུན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། རེན་གི་ནང་རྡོངས་ཀི་གཟུངས་སྒྲིལ་
བའི་ཚེ་བུ་སྡོན་སྡོགས་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་གཟུངས་ཀི་མཐའ་ནས་སྒྲིལ་བ་མཐྡོང་མྡོད་དེ་འད་མི་འཐད་དེ། དེ་
ལྟར་སྒྲིལ་བའི་ཚེ་ཨོཾ་སྡོགས་སྔགས་ཀི་མགྡོ་ཕི་རུ་འབྱུང་ཞིང་སྔགས་འཇུག་རྣམས་དབུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་
དང་། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་འདི་བཞིན་ཡིན་ན་ནི་ཕི་ནང་གི་རེན་འབྲེལ་ཀུན་ལ་གནྡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་མི་དབུས་
སུ་འབྱུང་བའི་རེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་སིད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་གཟུངས་ཀི་མགྡོ་ནས་སྒྲིལ་བ་རེ་བཙུན་ཨེ་ཝྃ་
པའི་ཕག་བཞེས་ལྟར་བང་བར་བྱ་ 
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༼༣༠༤༽ 
སེ། མགྡོ་ནས་སྒྲིལ་ན་སྔགས་ཀི་མགྡོ་དབུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་ལུགས་གིས་ཀི་མགྡོ་འཇུག་མི་འཆྡོལ་བའི་
རེན་འབྲེལ་གི་གནད་དམ་པ་ཚང་བའི་ཕིར། ཚུལ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོ་བྡོས་རང་གཟྡོ་མ་ཡིན་པར། རྒྱུད་རྡོ་རེ་
རེ་མྡོ་ལས། ཡི་གེ་ཨོཾ་ནི་ཅི་ཡིན་བརྡོད། །དཔལ་དང་གགས་དང་གཡང་དང་ནི། །སལ་བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་
པ། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་དྡོན། །ནྡོར་བུ་འཛིན་པའི་སིང་པྡོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་སེ། 
རེ་བཙུན་ས་ས་པ་སྡོགས་དམ་པ་གྡོང་མ་བྱྡོན་ཟིན་པའི་ཕག་ལེན་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དིས་
ཐང་ལྟ་བུ་ཡང་དབུ་ནས་སྒྲིལ་རིགས་པར་ཐལ། ཅེས་འཕེན་པ་ནི། གཟུངས་སྒྲིལ་བ་ནི་གཟུངས་བཞུགས་ཚུལ་
གི་བཀྡོད་པ་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤྡོས་སྒྲིལ་བ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འགའ་ཞིག་མཐའ་ནས་སྒྲིལ་བ་ཀླྡོག་པའི་
ཚེ་དབུ་ནས་ཀླྡོག་པ་ལ་དགྡོངས། དབུ་ནས་སྒྲིལ་བ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྦྲུལ་འཁིལ་བ་ལྟར་མགྡོ་དབུས་སུ་འབྱུང་
བ་ལ་དགྡོངས་པས་འགལ་བ་མེད་གསུངས་པའང་བརག་སེ། སབས་འདིར་གཟུངས་སྒྲིལ་བ་ནི། རག་ཏུ་
བཞུགས་པའི་བཀྡོད་ 
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༼༣༠༥༽ 
པ་ཡིན་གི་ཀླྡོག་པའི་བཀྡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་འཁྡོར་ལྡོའ་ིབཀྡོད་པ་ལ་དཔད་པ་ནི། པདྡོ་བཞད་པ་
ལས། གནྡོད་སིན་ཕྡོ་མྡོའ་ིའཁྡོར་ལྡོ་ལ་ཕྡོ་འཁྡོར་འྡོག་དང་། མྡོ་འཁྡོར་སེང་དུ་བྱེད་པ་ནི་བུ་སྡོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་
འྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། གནྡོད་སིན་ཕྡོ་མྡོའ་ིའཁྡོར་ལྡོ་གིས་ཁ་སར་ནས་རེན་གི་ཞབས་སྡོམ་དུ་བྱས་ན་དཔལ་འབྱྡོར་
སྡོགས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་དཔའ་བྡོ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་མྡོད། འདི་
ལ་ཁ་ཅིག་སྔགས་ཀི་མགྡོ་ནང་དུ་བསན་ནས་འབྲི་བར་བྱེད་པ་སྔར་རེན་གི་བཀྡོད་པ་ལ་སྡོགས་ལ་དྡོགས་པ་
དཔྡོད་པའི་སབས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་ལ། བུ་སྡོན་སྡོགས་ལ་ལ་ཕྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ཏུ་འདྡོད་ཀང་
དཔད་དགྡོས་ཏེ། ཕྡོ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ན་ནི། ཕྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་འདི་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་གྱུར་
ཏེ། དཔེར་ན་གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་བྲིས་སྐུ་བཞིན་ཡིན་ཡང་རྒྱུད་ལས་མྡོ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོར་གསུངས་པ་དེའི་ཚེ། 
མྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ིད་དུ་འབྱུང་སེ། སྒྲྡོལ་མ་བ་མེད་བཞིན་ཏེ་དེ་དང་ཆྡོས་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་མྡོ་འཁྡོར་
འྡོག་ཏུ་བཞུགས་པ་འདི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་དེ།  
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༼༣༠༦༽ 
གཙོ་མྡོ་ནྡོར་རྒྱུན་མའི་མདུན་དང་རེན་གི་མདུན་གིས་པྡོ་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་གནད་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་
ནྡོ། །མདྡོར་ན། གཟུངས་སྔགས་བཞུགས་ཚུལ་དང་འཁྡོར་ལྡོ་བཞུགས་ཚུལ་དེ་ལ་སྡོགས་པ་གསུང་རབ་ནས་
བཤད་པའི་འཕལ་གི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀང་མཁས་པ་དཔྡོད་ལྡན་ལ་དིས་ནས་དག་པར་བྱ་སེ། ལག་ལེན་
གནད་མ་འཁྲུལ་བའི་རེན་འབྲེལ་དེ་ལས་དཔལ་འབྱྡོར་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམ་དག་
ཏུ་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ། ས་བཅད་ཀི་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་མ་དག་འདུག་པས། སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་ལ་དཔད་པ་དང་རེན་དཀིལ་
འཁྡོར་གི་བཀྡོད་པ་ལ་དཔད་པ་གིས་སྡོ་སྡོར་བྱེད་ན། ར་བའི་ས་བཅད་ལ་བདུན་དང་། དཀིལ་འཁྡོར་གི་
བཀྡོད་པ་ལ་དཔད་པ་ལ། མགྡོ་འཇུག་ཟླྡོག་པ་དགག་པ་དང་། མདུན་རྒྱབ་ཟླྡོག་པ་དགག་ཅེས་པའི་ས་བཅད་
གིས་སུ་འབྱེད་ན། ར་བའི་ས་བཅད་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས། མགྡོ་འཇུག་ཟླྡོག་པ་དགག་ཅེས་པ་གནམ་རྒྱན་
དྡོགས་དཔྡོད་དང་། མདུན་རྒྱབ་ཟླྡོག་པ་དགག་ཅེས་པ་དེ་སྨན་བའི་ཕྡོ་བྲང་དྡོགས་དཔྡོད་ལ་སར་བར་
བྱའྡོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། སྡོམ་གསུམ་རིམ་མམ་གཅིག་ཆར་དུ་ 
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༼༣༠༧༽ 
བངས་པ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སྡོམ་པ་དེ་གསུམ་
ཆར་སྔགས་ཀི་སྡོམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྡོད་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཆྡོ་གར་ལྡན་པར་བྱས་ནས་སྡོམ་པ་དེ་
གསུམ་ཆར་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་མས་ལེན་དུ་བསྡུས་ནས་སྲུང་བར་བྱེད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་སབས་ཏེ་ལེའུ་བཞི་པའི་རྣམ་བཤད་རྡོགས་
སྡོ།།  ༈  །།གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་སབས་ལ་བཞི། འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་སྤྱིར་བསན། ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་བྱེ་
བྲག་བཤད། འབྲས་བུའི་ངྡོ་བྡོ་རྣམ་པར་བཞག གནད་ཀི་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས། མདྡོར་
བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྔར་གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པ་ཡིས། 
རིམ་གིས་ཟབ་མྡོའ་ིལམ་བསྡོམས་ན། འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱུང་སེ། རབ་ཚེ་འདིའམ་བར་དྡོ། ལ་སྡོགས་པས་
བསྡུས་པ་འབྲིང་སེ་བ་བདུན། ཐ་ནའང་སེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྡོ་འཕང་འགྲུབ་པའི་
ཕིར། གིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་ཚོགས་སྡོར་གི་ལམ་སྡོམ་ཚུལ། འབྲས་བུ་སླྡོབ་པའི་ས་ 
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༼༣༠༨༽ 
སྒྲྡོད་ཚུལ། མཐར་ཐུག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡྡོན་ཏན་འགྲུབ་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཚུལ་འདི་ལ་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ཡིས་
དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམས་པས་མཚོན་བྱ་དྡོན་གི་ཡེ་ཤེས་ཐྡོབ་སེ། 
རྒྱུ་དབང་དང་རིམ་གིས་ཀི་གནད་ཟབ་མྡོ་བསྡོམས་པ་ལས། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གང་རུང་ནུས་པའི་
མས་མྱྡོང་ཁད་པར་ཅན་དྡོད་ཆུང་ངུ་སེ། དེ་ིད་ཀུན་འདར་གསང་སྤྱྡོད་ཀིས་བྡོགས་དབྱུང་བ་ལས་ཚར་བཅད་
དང་རེས་འཛིན་གིས་ཀ་ནུས་པའི་དྡོད་འབྲིང་པྡོ་སེ། དེ་ིད་ཀུན་འདར་མངྡོན་སྤྱྡོད་ཀིས་བྡོགས་དབྱུང་བ་ལས་
དྡོད་ཆེན་པྡོ་མཐྡོང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྡོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་སབས་ཀི་གསུམ་པྡོ་དེ་སྡོར་
ལམ་དྡོད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སེ། འདི་སབས་ཀི་དྡོད་ཆུང་ངུ་ལ་ཚོགས་ལམ། འབྲིང་ལ་
སྡོར་ལམ། དྡོད་ཆེན་པྡོ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་འཇྡོག་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྡོས་ཀི་རེས་བདག་མེད་བསྡོད་འགེལ་
ལས་རིམ་གིས་བསྡོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་དྡོད་ཆུང་ངུ་སེ་ལ་དེར་ཀུན་འདར་གསང་སེ་སྤྱྡོད་དྡོ། །དེ་ནས་དྡོད་
འབྲིང་པྡོ་སེ་ལ་དེར་ཀུན་འདར་འཇིག་རེན་པའི་མངྡོན་དུ་སྤྱྡོད་དྡོ། །དེ་གིས་ནི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ 
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༼༣༠༩༽ 
དང་བསྟུན་ན་ཚོགས་སྡོར་གིས་སྡོ། །དེ་ནས་དྡོད་ཆེན་པྡོ་མཐྡོང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སེས་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ི
སྤྱྡོད་པ་སྤྱྡོད་དེ། ཅེས་བཤད་པས་སྡོ། །ཐུན་མྡོང་མིན་པ་གསུང་ངག་རིན་པྡོ་ཆེའི་མན་ངག་ལྟར་ན། བསེད་
རྡོགས་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དབང་བཞིའི་ལམ་བཞི་ནི་ཚོགས་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཕི་དབྱིབས་ཀི་
ཚོགས་ལམ། ནང་སྔགས་ཀི། གསང་དབང་གི མཐར་ཐུག་དེ་ཁྡོ་ན་ིད་ཀི་ཚོགས་ལམ་སེ་བཞི། ལམ་བཞི་
བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི། བུམ་དབང་གི་ལྟ་བ་ངྡོ་བྡོ་ིད་གསུམ། གསང་དབང་གི་ལྟ་བ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་
བཞི། དབང་གསུམ་པའི་ལྟ་བ་ཡས་འབབ་ཀི་དགའ་བ་བཞི། བཞི་པའི་ལྟ་བ་མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཞི་རྣམས་
ནི་སྡོར་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྡོར་ལམ་དྡོད་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཡྡོད་པའི། ཁམས་འདུས་པ་དང་པྡོ་ལ་
དྡོད་ཆུང་ངུ་རྣམ་རྡོག་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བའི་དྡོད། ཁམས་འདུས་པ་བར་པ་དྡོད་འབྲིང་པྡོ་ཁམས་དགུ་འདུས་པའི་དྡོད། 
ཁམས་འདུས་པ་ཐ་མ་ལ་དྡོད་ཆེན་པྡོ་ཐིག་ལེ་འབར་ཞིང་འདུས་པའི་དྡོད། ཅེས་བྱ་ཞིང་། དྡོད་ཆེན་པྡོ་དེ་ིད་ཀི་
ལྡྡོག་ཆ་ལ་སྡོར་ལམ་རེ་མྡོ་བཟྡོད་པ་ཆྡོས་མཆྡོག་གསུམ་ཡང་འཇྡོག་པས། མདྡོར་ན་རླུང་སེམས་རྣམས། ར་རྡོ་
རྐྱང་གིས་ཀི་མ་རེ་ 
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༼༣༡༠༽ 
དབུ་མའི་མ་རེར་ཆུད་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ལས་སེས་པའི་མས་མྱྡོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ིད་ལ་སྡོར་ལམ་དྡོད་
སྡོགས་བཞིར་འཇྡོག་གི དྡོན་ཐ་དད་པ་ནི་མེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་མཁས་པ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་པས་ཚོགས་སྡོར་
མངྡོན་རྡོགས་གསལ་བྱེད་དུ། འདི་ིད་ཚོགས་སྡོར་སྤྱིའི་བཤད་པ་མ་ཡིན་གི། བཞི་པ་རེན་ཅན་ིད་ལ་ཚོགས་
སྡོར་འདི་སར་བའི་བཤད་པ་ཡིན་གི་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། འདི་ལ་དངྡོས་བཏགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བའི་གནད་ཟབ་
མྡོ་ཞིག་དགྡོས་པར་གསལ་ཏེ་འདིར་མ་བྲིས་སྡོ། །གང་ནའང་མན་ངག་ནས་བཤད་པའི་དྡོད་ཆེན་པྡོ་ནི་འཇིག་
རེན་པའི་ལམ་ཁྡོ་ན་དང་། རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དྡོད་ཆེན་པྡོ་ནི་འདས་ལམ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པས་སབས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་
དགྡོས་ལ། འྡོ་ན་མན་ངག་གི་སབས་སུ་ཡང་། དྡོད་ཆེན་པྡོ་དེ་ར་དབུ་མའི་མས་སྣར་རླུང་སེམས་ཆུད་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཡིན་པས་འདས་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་སམ་ན། སྡོན་མེད་དེ། ར་དབུ་མའི་མས་སྣ་ན་མདུད་པ་མེད་པ་སྡོར་
བཞི་ཡྡོད་པས་ར་མདུད་དང་པྡོ་གྡོལ་གི་མས་ལ་འདས་ལམ་དང་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་སྡོ་སྡོར་འཇྡོག་པའི་
གནད་ཤེས་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་བཤད་པའི་ཚུལ། ཡུལ་ཆེན་ེར་
བཞི་བཤད་པའི་ཚུལ། ཡུལ་ 
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༼༣༡༡༽ 
ཆེན་སྡོ་བདུན་བཤད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཕགས་པའི་ས་ལ་ཀྱཻ་རྡོ་རེར། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་ཀི་ས་
སྡོགས་བཅུ་གིས་གསུངས་པ་ནི། སླྡོབ་པའི་ལམ་གི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ཀི་ས་སྡོགས་བཅུ་
གིས་པྡོ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སར་བརག་གིས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། བརག་གིས་ལས། གནས་
དང་ེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞིང་དང་ེ་བའི་ཞིང་ིད་དང་། །ཚནྡོ་ེ་བའི་ཚནྡོ་དང་། །དེ་བཞིན་འདུ་བ་ེ་འདུ་
བ། །འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ིད། །དུར་ཁྡོད་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ིད། །འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གིས་
ིད། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མགྡོན་པྡོ་ིད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གིས་སུ་འབྱེད་
པ་དེའི་ཚེ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་སུ་འབྱེད་དགྡོས་ཏེ། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གིས་ཀི་རླུང་
སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་དང་། མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས། གནས་ཀི་ས་ནས་ེ་བའི་འཐུང་སྤྱྡོད་ཀི་
བར་བཅུ་གིས་ཀི་ས་རྣམས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་བཞི་བཞི་འདུས་པ་ལས། ས་
དང་པྡོ་དང་གིས་པ་ 
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༼༣༡༢༽ 
གིས་འགྲུབ། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་གིས་གིས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ས་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་འགྲུབ། 
ཡང་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་བཞི་བཞི་འདུས་པ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་
ཕིར་ཏེ། བརག་གིས་ལས། ཀྱཻ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འདུ་བའི་གནས་དུ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་
སྩལ་པ། གནས་ནི་ཛ་ལན་དྷ་རར་བཤད། །ཅེས་སྡོགས་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། བདེ་མཆྡོག་ཉུང་ངུ་
སེ་བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་ཁ་སྡོར་ཏེ་སཾ་བུ་ཉིའི་རྒྱུད་གིས་ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས། 
གནས་ནས་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཀི་བར་ཡུལ་བཅུ་གིས་ལས་ཕེ་བའི་ི་ཤུ་ར་བཞི་དབང་དུ་འདུ་བ་ལས་ས་བཅུ་
ཐྡོབ་པར་བསྡུས་ནས་བསན། ཡུལ་ེར་བཞིའི་བཞི་བཞི་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་དང་པྡོ་གིས་དང་། ལྷག་མ་
གིས་གིས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ས་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཐྡོབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེ་
མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་། སཾ་བུ་ཉི་ལས། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དེ་བཞིན་ེ་གནས་དི་མ་མེད། །ཞིང་ནི་
འྡོད་བྱེད་ཤེས་པར་བྱ། །ེ་བའི་ཞིང་ནི་འྡོད་འཕྡོ་ཅན། །ཚན་དྷྡོ་ཧ་ནི་སངས་དཀའ་བ། ། 
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༼༣༡༣༽ 
ེ་བའི་ཚན་དྷྡོ་མངྡོན་དུ་འགྱུར། །འདུ་བ་རིང་དུ་སྡོང་བ་སེ། །ེ་བའི་འདུ་བ་མི་གཡྡོ་བ། །དུར་ཁྡོད་ལེགས་པའི་
བྡོ་གྡོས་ཡིན། །ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཆྡོས་ཀི་སིན། །ཕ་རྡོལ་ཕིན་བཅུའི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱྡོར་མ་ཡི་ཀླ་ཀླྡོའ་ི
སད། །པུ་ལ་སྡོགས་པ་ཅི་གསུངས་པ། །ཕི་དང་ནང་དུ་བསམ་པར་བྱ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། ཡུལ་ེར་
བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ས་བཅུ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཀང་། དྡོན་གིས་ན་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གིས་ལ་བདེ་ཀེ་ཡི་རྒྱུད་རྒྱལ་
གིས་ཀ་དགྡོངས་པ་མཐུན་ཏེ། བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་པྡོ་འདི་ལའང་། བཅུ་གཅིག་པ་
དཔེ་མེད་ཀི་ས་དང་བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་གིས་བསྣན་པར་བདེ་མཆྡོག་ཨ་བྷི་དྷ་ནར་གསུངས་པའི་
ཕིར་ཏེ། དེ་ིད་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དི་མ་མེད། །འྡོད་བྱེད་པ་དང་འྡོད་འཕྡོ་བ། །སངས་དཀའ་བ་དང་མངྡོན་
དུ་གྱུར། །རིང་དུ་སྡོང་དང་མི་གཡྡོ་བ། །ལེགས་པའི་བྡོ་གྡོས་ཆྡོས་ཀི་སིན། །དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །ས་
ནི་བཅུ་གིས་འདི་དག་སེ། རྡོ་རེའི་ས་ནི་བཅུ་གསུམ་པའྡོ། །ཞེས་ས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པས། བཅུ་གིས་པ་
མན་ 
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༼༣༡༤༽ 
སླྡོབ་ལམ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་གིས་དངྡོས་བསན་ལ་ཡུལ་ེར་བཞི་དང་། 
ེར་བརྒྱད་དང་། སྡོ་གིས་སུ་བཤད་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་། དྡོན་གིས་ན། ས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པའི་གནད་
ཀིས། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དུ་འབྱེད་དགྡོས་ཏེ། ཡུལ་ེར་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ས་
བཅུ་པ་མན་ཆད་ལས་མི་ཐྡོབ་པས། ས་བཅུ་གིས་ཀི་རྡོགས་པ་བསེད་པ་ལ། ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་ཀི་རླུང་
སེམས་དབང་དུ་འདུ་དགྡོས། ཡུལ་སྡོ་གིས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ས་བཅུ་གིས་པ་མན་ཆད་ཙམ་ལས་མི་
ཐྡོབ་པས། བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་སའི་རྡོགས་པ་སེད་པར་བྱེད་པ་ལ། ནང་དུ་ར་རྒྱུད་ལས་སྦས་པའི་ར་ལྔ་
དང་། ཕི་རུ་དེས་མཚོན་པའི་ཡུལ་ཆེན་ལྷག་མ་ལྔ་དབང་དུ་འདུས་པ་གཅིག་དགྡོས་པར་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྡོ། །བ་མེད་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་ནི་གསལ་བར་བཤད་དེ། 
ཨ་བྷི་དྷ་ནའི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དེ་ིད་དང་། ཀུ་མུ་ཏིར་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་ལུང་དངས་པ་ལས། འཐུང་སྤྱྡོད་དཔེ་
མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ེ་བའི་འཐུང་སྤྱྡོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་ས་བཅུ་གཅིག་སླྡོབ་ལམ་དུ་བཤད་ 
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༼༣༡༥༽ 
ཅིང་། དགྡོངས་པ་ལུང་སྡོན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གང་བསན་པའི། །སར་གྱུར་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་
པ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལས་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་དངྡོས་སུ་
བཤད་པའི་ཕིར། རི་ཀི་ཨ་ར་ལིའི་རྒྱུད་ལས། གནས་ནི་ཤར་གི་ལུས་འཕགས་སྡོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བ་གང་
སྤྱྡོད། །གནས་ནི་བྱང་གི་སྒྲ་མི་སན། །གནས་ནི་དེ་བཞིན་འཛམ་བུ་གིང་། །གིང་བཞིར་ལྷ་མྡོ་བཞི་དང་ནི། །རི་
རབ་སྤྱི་བྡོར་རི་ཀི་བཞུགས། །ཨ་ར་ལི་དང་མམ་སྡོར་བས། །ཞེས་གིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་ལྔ་བཤད་
པས་སྡོ་བདུན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀི་སབས་སུ། ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་དབུ་
མར་ཐིམ་པས་ས་བཅུ་གིས་བགང་ཀང་། ས་བཅུ་གསུམ་བགང་པ་ལ་དེའི་སེང་དུ་སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔའི་དཀིལ་
འཁྡོར་བཞི་དབུ་མར་ཐིམ་དགྡོས་པར་བཤད་པའི་གནད་ལྟར་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་ངག་གི་སབས་སུ། 
འཁྡོར་ལྡོ་དྲུག་ལ་རེན་པའི་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་སྡོ་གིས་གྡོལ་བས་ས་བཅུ་གིས་པ་མན་ཆད་བགང་ཀང་། 
ས་བཅུ་གསུམ་པ་བགང་པ་ལ་གཙུག་ཏྡོར་གི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་དགྡོས་པར་བཤད་ 
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༼༣༡༦༽ 
པའི་གནད་ཟབ་མྡོ་སིང་ལ་བཅང་བར་བྱའྡོ། །འྡོ་ན་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ེར་བཞི་དང་། སྡོ་གིས་དང་། སྡོ་
བདུན་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་མཚན་ིད་གང་། དེ་དག་ལས་ས་རྣམས་འགྲུབ་ཚུལ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། བཤད་
པར་བྱ་སེ། འདི་ལ་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་བཤད་ན། གཞན་གིས་ཞར་ལ་རྡོགས་སླ་བས་དེ་བཤད་ན། དེ་ཡང་
གིས། བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་སར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། བདེ་མཆྡོག་ར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་
དང་སར་ཏེ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱང་སེམས་བབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་ལས་ར་མི་ཕེད་མའི་ར་མདུད་སྤྱི་བྡོ་ན་
ཡི་གེ་པུའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་ནི་ནང་གི་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེས་མཚོན་པའི་ཕིའི་ཡུལ་ན་པུལེ་ར་མ་ལ་ཡ་སེ་བྡོད་སད་
དུ་རྒྱལཾ་པྡོའིཾ་གྡོངཾ་ནྱིཾ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་དང་པའྡོ། །ཕ་གཟུགས་མའི་ར་མདུད་སྤྱི་གཙུག་ན་ཛྭའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་
དང་། ཕི་ན་ཛྭ་ལན་དྷ་ར་སེ་དྲྭ་བ་འཛིན་པ་ནི་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་གིས་པའྡོ། དེ་གིས་བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་
རྡོ་རེ་མ་དང་སར་ནས་ངྡོ་བྡོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་ས་དང་པྡོ་པའི་ཚུལ་གཟུངནས་དཀིལ་འཁྡོར་གི་
འཕར་མ་ནང་བའི་ཤར་ཕྡོགས་ 
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༼༣༡༧༽ 
ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་ན་རེ་བ་མའི་ར་མདུད་རྣ་བ་གཡས་ན་ཨྡོའ་ིརྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཨྡོ་ཌི་ན་སེ་ཨུ་
རྒྱན་ནི་གསུམ་པའྡོ། །ནང་ན་གཡྡོན་པ་མའི་མདུད་པ་ལྟག་པ་ན་ཨའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཨརྦུ་ད་སེ་
མཆྡོད་འྡོས་ནི་བཞི་པའྡོ། །ནང་གི་ཡུལ་དེ་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། གནས་ཀི་སའམ། ས་དང་
པྡོ་རབ་དགའི་རྡོགས་པ་སེ་ཞིང་། ཕིའི་ཡུལ་དེ་བཞི་ན་བཞུགས་པའི་ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་པའི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་
འབྱྡོར་མ་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་ཞིང་གྡོགས་བྱེད་ལ། དེ་ིད་བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་སར་ན་
ངྡོ་བྡོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་ས་དང་པྡོའ་ིཚུལ་བཟུང་ནས། བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ནང་གི་
འཕར་མའི་ཤར་ཕྡོགས་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་ཐུང་ངུ་མའི་ར་མདུད། རྣ་བ་གཡྡོན་ན་གླཽ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་
ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་གླཽ་ད་ཝ་རི་སེ་བ་ཡི་མཆྡོག་སིན་གིས་ནི་ཡུལ་ལྔ་པ། ནང་དུ་རུས་སྦལ་སེས་མའི་ར་མདུད་
སྨིན་འཚམས་ན་རྭ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་རསི་ཤྭ་ར་སེ་དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ནི་ཡུལ་
དྲུག་པ་སེ། དེ་ིད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་ཆུའི་རྣལ་འབྱྡོར་མ་དང་སར་ཏེ། དཀིལ་འཁྡོར་ 
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༼༣༡༨༽ 
གི་ལྷྡོ་ནུབ་ཕྡོགས་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་སྡོམ་པ་མའི་ར་མདུད་མིག་གིས་ན་དེ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་
དང་། ཕི་ན་དེ་ཝི་ཀྡོ་ཉ་ལྷ་མྡོའ་ིའཁར་གིས་ནི་ཡུལ་བདུན་པ། ནང་དུ་དབང་མའི་ར་མདུད་ཕག་པ་གིས་ན་མཱ་
ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་མ་ལ་ཝ་སེ་འཕེང་བ་ཅན་གིས་ནི་ཡུལ་བརྒྱད་པ་སེ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་དེ་
བཞིའི་རླུང་སེམས་དང་། ས་ལྔ་པ་ཐྡོབ་པའི་མཁའ་འགྡོ་མ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ེ་བའི་གནས། ས་གིས་པ་
དི་མ་མེད་ཐྡོབ་ལ་དེ་ིད་རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོ་དང་སར་ཏེ་དཀིལ་འཁྡོར་གི་བྱང་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་སྡོན་མའི་
ར་མདུད་མཆན་ཁུང་ན་ཀཱ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཀཱ་མ་རུ་པ་སེ་འདྡོད་པའི་གཟུགས་གིས་ནི་
ཡུལ་དགུ་པ། ནང་དུ་འཇུག་མའི་ར་མདུད་ནུ་མ་གིས་ན་ཨྡོ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཨྡོ་ཉི་སེ་
རྡོལ་པ་ཅན་ནི་ཡུལ་བཅུ་པ་སེ། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀི་རླུང་སེམས་དང་། ས་གསུམ་པ་ཐྡོབ་པའི་དཔའ་བྡོ་
དང་རྣལ་འབྱྡོར་མ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ཞིང་ངམ། ས་གསུམ་པ་འྡོད་བྱེད་པ་ཐྡོབ་ལ། དེ་ིད་ལྷ་མྡོ་པུཀྐ་སི་
དང་སར་ཏེ། ཕིའི་འཕར་མའི་ནང་ནི་བྱང་ཤར་ན་བཞུགས་སྡོ། ། 
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༼༣༡༩༽ 
ནང་དུ་མ་མྡོའ་ིརའི་མདུད་པ་ལྟེ་བར་ཏི་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། ཕིར་ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ་སེ་དགེ་མཚན་གསུམ་
པ་ནི་ཡུལ་བཅུ་གཅིག་པ། ནང་དུ་མཚན་མྡོ་མའི་ར་མདུད་སྣ་རེར་ཀྡོ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། ཕིར་ཀྡོ་
ས་ལ་སེ་དགེ་བ་ཅན་ནི་ཡུལ་བཅུ་གིས་པ་སེ། ཡུལ་དེ་གིས་ཀི་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས། ེ་བའི་
ཞིང་ངམ། ས་བཞི་པ་འྡོད་འཕྡོ་བ་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་ཤ་བ་རི་ས་བཞི་པ་པའི་ཚུལ་གཟུང་ནས་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ཤར་
ལྷྡོ་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་བསིལ་སིན་མའི་ར་མདུད་ཁའི་ནང་ན་ཀའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། ཕི་ན་ཀ་ལིང་
སེ་ས་བའི་རགས་གིས་ནི་ཡུལ་བཅུ་གསུམ་པའྡོ། །ནང་དུ་ཚ་བ་མའི་ར་མདུད་མགིན་པར་ལཾ་གི་རྣམ་པར་
གནས་པ་དང་། ཕིར་ལམྦ་ཀ་སེ་འཕང་བ་ཅན་གིས་ནི་ཡུལ་བཅུ་བཞི་པའྡོ། །ཡུལ་དེ་གིས་དབང་དུ་འདུས་པ་
ལས་ཚན་དྷྡོའམ། ས་ལྔ་པ་སང་དཀའ་བ་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་ཙཎ་ལི་ས་ལྔ་པ་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ལྷྡོ་ནུབ་ན་
བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་གཞྡོམ་མའི་ར་མདུད་སིང་ཁར་ཀའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕིར་ཀཉི་ཀ་སེ་སྐྱུར་བག་ཅན་
གིས་ནི་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   317 

༼༣༢༠༽ 
ཡུལ་བཅྡོ་ལྔ་པའྡོ། །ནང་དུ་རངས་མའི་ར་མདུད་འདྡོམས་བར་ན་ཧིའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཧི་མ་ལ་ཡ་
སེ་ཁ་བའི་རི་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ་ཡུལ་དེ་གིས་འདུས་པ་ལས་ེ་བའི་ཚནྡོའམ་ས་དྲུག་པ་མངྡོན་
དུ་གྱུར་པ་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་ཌྡོམི་ནི་ས་དྲུག་པ་པའི་ཚུལ་གཟུང་ནས་ནུབ་བྱང་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་ཤིན་ཏུ་
གཟུགས་ཅན་མའི་ར་མདུད་མཚན་མ་ལ་པྲེའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་པྲེ་ཏ་པུ་རི་སེ་ཡི་དྭགས་ཀི་གྡོང་ཁེར་
གིས་ནི་ཡུལ་བཅུ་བདུན་པའྡོ། །ནང་དུ་སྤྱི་མའི་ར་མདུད་བཤང་ལམ་ལ་གྀའ་ིརྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་གྀ་ཧ་
དེ་ཝ་སེ་ཁིམ་གི་ལྷ་གིས་ནི་ཡུལ་བཅྡོ་བརྒྱད་པ་སེ། །ཡུལ་དེ་འདུས་པ་ལས་འདུ་བའི་སའམ། ས་བདུན་པ་རིང་
དུ་སྡོང་བ་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་གླཽ་རི་ས་བདུན་པ་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ཤར་ཕྡོགས་ན་བཞུགས་
སྡོ། །ནང་དུ་རྒྱུ་སིན་མའི་ར་མདུད་བར་གིས་ལ་སླཽའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་སླཽ་རཥྚ་སེ་ཡུལ་འཁྡོར་
བཟང་པྡོ་གིས་ནི་ཡུལ་བཅུ་དགུ་པའྡོ། །ནང་དུ་སྡོར་བྲལ་མའི་ར་མདུད་བྱིན་པ་གིས་ལ་སུའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་ 
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༼༣༢༡༽ 
པ་དང་། ཕི་ན་སུ་ཝརྞ་དྭི་པ་སེ་གསེར་གིང་གིས་ནི་ཡུལ་ི་ཤུ་པ་སེ། ཡུལ་དེ་གིས་འདུས་པ་ལས་ེ་བའི་འདུ་
བའམ། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡྡོ་བ་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་ཙཽ་རི་ལྷྡོ་ན་བཞུགས་སྡོ། །ནང་དུ་སྡུག་གུ་མའི་ར་མདུད་སྡོར་མྡོ་
བཅུ་དྲུག་ལ་ནཱའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། ཕི་ན་ནཱ་ག་ར་གྡོང་ཁེར་གིས་ནི་ཡུལ་ེར་གཅིག་པའྡོ། །ནང་དུ་གྲུབ་
མའི་ར་མདུད་བྡོལ་གྡོང་གིས་ལ་སིའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། ཕི་ན་སིནྡྷུ་ར་གིས་ནི་ཡུལ་ེར་གིས་པ་སེ། 
དེ་གིས་འདུས་པ་ལས་དུར་ཁྡོད་ཀི་སའམ་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བྡོ་གྡོས་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་བྱཻ་ཏ་ལི་ས་དགུ་པ་
བའི་ཚུལ་གཟུང་ནས་ནུབ་ཕྡོགས་ན་གནས་སྡོ། །ནང་དུ་འཚེད་མའི་ར་མདུད་མཐེ་བྡོང་ལ་མའི་རྣམ་པར་གནས་
པ་དང་། ཕི་ན་མ་རུ་སེ་མྱ་ངམ་གི་ཐང་གིས་ནི་ཡུལ་ེར་གསུམ་པའྡོ། །ནང་དུ་ཡིད་བཟངས་མའི་ར་མདུད་
པུས་མྡོ་གིས་ལ་ཀུའི་རྣམ་པར་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་ན་ཀུ་ལུ་ཏ་སེ་རིགས་ལྡན་གིས་ནི་ཡུལ་ེར་བཞི་པ་སེ། 
ཡུལ་དེ་གིས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་དམ་ས་བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀི་སིན་ཐྡོབ་ལ། ལྷ་མྡོ་གྷསྨ་རི་
དཀིལ་འཁྡོར་གི་བྱང་ཕྡོགས་ན་ས་བཅུ་པ་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་གནས་སྡོ། །ནང་དུ་ར་སུམ་སྡོར་མ་དང་འདྡོད་ 
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༼༣༢༢༽ 
མའི་ར་མདུད་སིང་གར་ཧྃ་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་ལྷ་མྡོ་ས་སྤྱྡོད་མས་སྡོང་ཞིང་། ཁིམ་མ་དང་གཏུམ་མྡོའ་ིར་
མདུད་སིང་གར་ཧྃ་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་ལྷ་མྡོ་མཁའ་སྤྱྡོད་མས་སྡོང་ལ། ནང་གི་ཡུལ་བཞི་པྡོ་དེ་ནི། སིང་ག་
ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ར་ནང་འདབ་མ་བཞི་ལས་ཕི་འདབ་བརྒྱད་གེས་པའི་ཕི་འདབ་བརྒྱད་ཀི་མཚམས་བཞི་ན་
རླུང་ལྔ་དང་བདུད་རི་ལྔ་འདེས་ནས་འབབ་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ལྷ་མྡོ་གིས་པྡོ་དེ་ནི་ནང་གི་འཕར་མའི་
སེང་འྡོག་གིས་ན་བཞུགས་ཤིང་། ཡུལ་དེ་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་འཐུང་སྤྱྡོད་དམ་ས་བཅུ་
གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་རྡོགས་པ་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་པས་བདག་མེད་མའི་བསྡོད་པ་ལས། འདི་བཞི་སིང་གི་
འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་ཡེ། །མཚམས་ན་རླུང་དང་བདུད་རི་ལྔ་འདེས་འབབ། །འདི་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པས་འཐུང་
གཅྡོད་སེ། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་པར་ཕག་འཚལ། །ཞེས་བཤད་པའྡོ། །ནང་དུ་ར་དབུ་མ་རྡོ་མ་རྐྱང་མ་
བདུད་འདལ་མ་བཞིའི་མདུད་པ་སིང་གར་ཧྃ་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་
ེ་བའི་འཐུང་སྤྱྡོད་ཀི་སའམ་ས་བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་ཅིང་། ལྷ་མྡོ་རྡོ་རེ་བདག་ 
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༼༣༢༣༽ 
མེད་མ་ས་བཅུ་གིས་པའི་སེམས་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་དཀིལ་འཁྡོར་གི་དབུས་ན་གཙོ་བྡོ་དང་མམ་སྡོར་དུ་
བཞུགས་སྡོ། །འདིའི་སབས་ཀི་དབུ་མ་རྡོ་མ་རྐྱང་མ་བདུད་འདལ་མ་བཞི་ནི་སིང་གའི་ཕི་འདབ་ཀི་ཕྡོགས་ཀི་ར་
བཞི་ལ་བྱེད་དགྡོས་སམ་སམ་སེ་ཕི་འདབ་བརྒྱད་ཀི་མཚམས་མ་བཞི་ནི་འཐུང་སྤྱྡོད་ཀི་གནས་བཞིར་བཤད་
ཟིན་ལ། ནང་འདབ་བཞི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་འདི་སྦས་པའི་ར་ལྔར་འཆད་པར་འགྱུར་ཞིང་། འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའི་
འཐུང་གཅྡོད་ཀི་ནང་གི་གནས་བརྒྱད་ཆར་སིང་ག་ན་གནས་པར་འྡོག་ནས་འཆད་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ར་དབུ་མ་
ནི་དབུས་ན་གནས་པའི་ཕིར། ཕི་འདབ་ལ་མི་རིགས་སྡོ་སམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སེ། འདིར་ེ་བའི་འཐུང་སྤྱྡོད་
ཀི་ནང་གི་གནས་སུ་བཤད་པའི་དབུ་མ་ནི། སིང་ཁའི་ཐད་ཀི་ར་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་དབུ་མའི་ཆ་ཤས་ཀི་ར་
གཅིག་ལ་ངྡོས་གཟུང་དགྡོས་ཏེ། འདིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐྡོབ་དགྡོས་པའི་
ཕིར་ཏེ་བདག་མེད་མའི་བསྡོད་པར། དབུས་ནས་གཡས་གཡྡོན་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ལ་བཞུགས། །ཀུན་འདར་རྡོ་རྐྱང་
བདུད་ 
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༼༣༢༤༽ 
འདལ་ཨཿདང་བཅས། །ཁུ་ཁག་དི་ཆེན་དི་ཆུ་མི་རྡོག་སེད། །འཕགས་པའི་ལམ་གསུམ་བྱང་ཆུབ་ཕག་འཚལ་
ལྡོ། །གནས་བཞི་དབུ་མར་སྡོང་པས་བཅུ་གིས་པ། །ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་སེ། །སང་བྱ་ཀུན་
སང་ཐྡོབ་བྱ་ཀུན་རྡོགས་པའི། །འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབུས་ན་བཞུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། གཞན་
དུ་ན། ར་འདིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་རྣམ་དཔད་མི་འབྱུང་སེ། དབུ་མ་དེ་ལ་གིས་སུ་
འབྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་འདིའི་སབས་ཀི་དབུ་མ་དེ། དབུས་ནས་གཡས་གཡྡོན་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ན་
བཞུགས། །ཞེས་དབུས་སུ་གནས་པར་བཤད་པས་ཕི་འདབ་ལ་མི་རིགས་སྡོ་སམ་ན་སྡོན་མེད་དེ། འདིའི་
སབས་ཀི་ར་བཞི་ནི། དབུས་ནས་ཤར་དུ་གེས་པའི་དབུ་མ། གཡས་ནས་གཡས་སུ་གེས་པའི་རྡོ་མ། གཡྡོན་
ནས་གཡྡོན་དུ་གེས་པའི་རྐྱང་མ། རྒྱབ་ནས་རྒྱབ་ཏུ་གེས་པའི་བདུད་འདལ་མ་བཞི་ལ་ངྡོས་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྡོ། །ཡང་ནང་དུ་སིང་ཀའི་ནང་འདབ་བཞི་དབུས་དང་ལྔའི་ར་མདུད། །བྃ་ཨྃ་ཛིཾ་ཁྃ་ཧྃ་ལྔར་གནས་པ་དང་། 
ར་བདུད་འདལ་ 
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༼༣༢༥༽ 
མའི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྡོགས་པ་སེ་ཞིང་། ས་བཅུ་
གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཡི་དམ་ཀེ་རྡོ་རེ་ནི་དཀིལ་འཁྡོར་ཀུན་གི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་མའི་བསྡོད་པར། 
སྦས་པའི་ར་ལྔ་བདུད་འདལ་ཆ་དང་བཅས། །སིང་གི་དབུས་གནས་གཙུག་ཏྡོར་མཆྡོག་ཏུ་ཐིམ། །འཕགས་པའི་
ལམ་ལྔ་དྲུག་པའི་ཆ་ཡི་དངྡོས། །རྡོ་རེ་འཛིན་ས་བཅུ་གསུམ་པར་ཕག་འཚལ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། 
དྡོན་འདི་ིད་རྒྱལ་བ་ཡང་དགྡོན་པས། རྡོ་རེ་ལུས་ཀི་སྦས་བཤད་དུ་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་ལ། 
སྤྱི་བྡོ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད། མགིན་པ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད། སིང་ག་ནས་གེས་པ་བརྒྱད། ལྟེ་བ་ནས་གེས་པ་
བརྒྱད་རྣམས་ཕེ་ནས། སྤྱི་བྡོ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད། ནང་གི་ཡུལ་དང་པྡོ་བརྒྱད་དུ་བྱས་ནས། ས་དང་པྡོ་དང་
གིས་པ་གིས་དང་སར། མགིན་པའི་བརྒྱད། ཡུལ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་བརྒྱད་དུ་བྱས་ནས། ས་
གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་བཞི་དང་སར། ལྟེ་བའི་བརྒྱད། ཡུལ་བཅུ་བདུན་པ་ནས་ེར་བཞི་པའི་བར་བརྒྱད་
དུ་བྱས་ནས་ 
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༼༣༢༦༽ 
ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་བཞི་ཐྡོབ་བྱེད་དུ་སར། སིང་ཀའི་བརྒྱད། ནང་གི་ཡུལ་སྡོ་གིས་ཀི་ལྷག་མ་
བརྒྱད་དུ་བྱས་ནས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ཐྡོབ་བྱེད་དུ་སར་ཞིང་། དེ་ིད་ས་པཎ་གི་གསུང་གི་
བདུད་རི་ལམ་སྦས་བཤད་ཀི་ཞལ་གདམས་ཡིན་གསུང་པ་དང་ཡང་ལེགས་པར་འབྱྡོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། 
སིང་ག་ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད་པྡོ་འདི། སིང་ག་ནས་དབུ་མའི་ཆ་ཤས་ཡྡོན་ཏན་གི་ར་ཁི་མྡོ་ལ་
བ་ལྟ་བུ་ཡྡོད། དེ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་འགེལ་བའི་ར་བརྒྱད་པྡོ་འདི་ཕི་འདབ་ཀི་ཚུལ་དུ་གེས་ནས་
རའི་མདུད་པ་ཧྃ་རིང་པྡོའ་ིགཟུགས། ར་སྣ་བུ་ག་དགུར་ཟུག་པ། འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཞེས་
བྱའྡོ། །དེ་ལ་ར་མཛེས་མ་ཞེས་བྱ་བ་དབུ་མའི་ར་ཁམས་ཀུནྡ་གཡྡོ་བའི་ནུས་པ་དང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སེད་
པའི་དྭངས་མ་སེད། རྡོ་བཅུད་མ་ཞེས་བྱ་བ་རྡོ་མའི་ར་ི་མ་བརན་པ་དང་གཡྡོ་བའི་ནུས་པ་དང་ྡོན་ཡིད་ཀི་རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སེད། ཀུན་ཁབ་མ་ཞེས་བྱ་བ་རྐྱང་མའི་ར་ག་རི་གཡྡོ་བ་དང་བརན་པའི་ནུས་པ་དང་ཡིད་
ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སེད།  
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༼༣༢༧༽ 
དེ་གསུམ་གི་ར་སྣ་གསང་གནས་ཀི་བུ་ག་གིས་སུ་ཟག་པའྡོ། །དེ་བཞིན་དུ། སུཾ་སྡོར་མ། འདྡོད་མ། ཁིམ་མ། 
གཏུམ་མྡོ། བདུད་འདལ་མ་དང་ལྔ། དབང་པྡོ་སྡོ་ལྔའི་བུ་གར་ཟུག་ནས་སྡོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་བསེད་པར་བཤད། 
འདིའི་སབས་ཀི་ར་དབུ་མ་རྡོ་མ་རྐྱང་མ་གསུམ་དང་སྦས་བཤད་དུ་འབྱུང་བའི་ར་མཛེས་མ་རྡོ་བཅུད་མ་ཀུན་
ཁབ་མ་གསུམ་གནད་གཅིག་ཅིང་དེ་གསུམ་དང་བཅས་པའི་ར་བརྒྱད་པྡོ་དེ་སིང་ཀའི་ཕི་འདབ་ཀི་ར་ཡིན་པར་
བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིའི་དགྡོངས་པ་དང་ཡང་ལེགས་པར་འབྱྡོར་ཏེ། དཀའ་འགེལ་
ལས་ལྷག་མ་སིང་གའི་ཕི་སྡོར་གི་ར་འདབ་བརྒྱད་དང་སྦས་པའི་ར་ལྔའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཞུགས་པས་
བསེད་པར་བྱ་བའི་ས་ལྷག་མ་གསུམ་ངེས་པར་གྲུབཾ་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཞེས་འཐུང་གཅྡོད་དང་ེ་འཐུང་གི་གནས་
བརྒྱད་པྡོ་དེ་སིང་ཀའི་ཕི་འདབ་བརྒྱད་ལ་ངྡོས་གཟུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་དང་
སར་བ་ལ། ཐུགས་འཁྡོར་གི་གནས་བརྒྱད། གསུང་འཁྡོར་གི་གནས་བརྒྱད། སྐུ་འཁྡོར་གི་གནས་བརྒྱད། དམ་
ཚིག་གི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགནས་བརྒྱད། བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགནས་ལྔ་དང་སྡོ་ 
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༼༣༢༨༽ 
བདུན་དུ་རིམ་བཞིན་སར་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཐུགས་འཁྡོར་གི་གནས་བརྒྱད་ནི། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་ཀི་
གནས་བརྒྱད་དེ། ཕི་རྡོ་རེ་གདན་ལྟེ་བར་བྱས་པའི། ཤར་བྱང་ནུབ་ལྷྡོ་བཞི་ན་པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ། ཛ་ལན་དྷ་ར། 
ཨྡོ་ཌི་ན། ཨརྦུ་ད་བཞི་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ནི་ཕིའི་གནས་ཀི་ཡུལ་བཞི་ཡིན་ལ། ནང་གི་གནས་ནི། བྱང་
སེམས་འབབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་ཀི་དང་པྡོ་བཞིའི་མདུད་པ་སྤྱི་བྡོ་སྤྱི་གཙུག་རྣ་བ་གཡས་ལྟག་པ་བཞི་ན་པུ་ཛ་ཨྡོ་
ཨའི་ཡིག་གཟུགས་བཞི་གནས་པ་དེ་ཡིན་ནྡོ། །འདི་མན་ཆད་ཀང་ཕི་ནང་གི་གནས་སྡོར་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་ཤེས་
པར་བྱའྡོ། །དེ་བཞིན་དུ། ཤར་ལྷྡོ། ལྷྡོ་ནུབ། ནུབ་བྱང་། བྱང་ཤར་བཞི་ན་གླཽ་ད་ཝ་ཏི། རསྨི་ཤྭ་ར། དི་ཝི་ཀྲྡོ་ཉ། མ་
ལ་ཝ་བཞི་ན་གནས་པ་ནི། ེ་བའི་གནས་ཀི་ཕིའི་ཡུལ་བཞི་ཡིན་ལ། ནང་གི་གླཽ་ར་དེ་མ་བཞིའྡོ། །གསུང་འཁྡོར་
གི་གནས་བརྒྱད་ནི། ཞིང་དང་། ེ་ཞིང་། ཚནྡོ་དང་། ེ་བའི་ཚནྡོ་བཞི་ལ་གནས་གིས་གིས་ཡྡོད་པའི་བརྒྱད་
དེ། ཐུགས་འཁྡོར་གི་ཕི་རིམ་ཕྡོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་སེ་བརྒྱད་ན། ཀ་མ་རུ་པ། ཨྡོ་ཉི།  
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༼༣༢༩༽ 
ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ། ཀཱྡོ་ས་ལ། ཀ་ལྱིཾ་ག ལམྦ་ཀ ཀཉི་ཀ ཧི་མཱ་ལ་ཡ་སེ་བརྒྱད་གནས་དང་རིམ་བཞིན་དུ་སར་
རྡོ། །ཕྡོགས་མཚམས་ཀི་གྡོ་རིམ་སྔ་མ་ལྟར་རྡོ། །སྐུ་འཁྡོར་གི་གནས་བརྒྱད་ནི། འདུ་བ་དང་། ེ་བའི་འདུ་བ། 
དུར་ཁྡོད་དང་། ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཀི་གནས་གིས་གིས་བརྒྱད་དེ་གསུང་འཁྡོར་གི་ཕི་རྡོལ་ཕྡོགས་མཚམས་
བརྒྱད་ན། པྲེ་ཏ་པུ་རི། གྀ་ཧ་དེ་ཝ། སླཽ་རཥྚ། སུ་ཝརྞ། ནཱ་ག་ར། སིནྡྷུ། མ་རུ། ཀུ་ལུ་ཏ་བརྒྱད་རིམ་བཞིན་གནས་
པ་དེའྡོ། །དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགནས་བརྒྱད་ནི། འཐུང་གཅྡོད་དང་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ལ་གནས་བཞི་བཞི་
ཡྡོད་པའི་བརྒྱད་དེ། རི་རབ་ཀི་ཕྡོགས་བཞི་ན་གིང་བཞི། མཚམས་བཞི་ན་ཤར་ལྷྡོའ་ིགིང་ཕན། ལྷྡོ་ནུབ་ཀི་གིང་
ཕན། ནུབ་བྱང་གི་གིང་ཕན། བྱང་ཤར་གི་གིང་ཕན་སེ་བརྒྱད་དྡོ། །གིང་ཕན་གིས་གིས་ཡྡོད་ཀང་། མཚམས་
ཀི་དབང་གིས་རེ་རེར་བྱས་པའྡོ། །བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགནས་ལྔ་ནི། རི་རབ་ཀི་རེའི་དབུས་དང་ཕྡོགས་བཞི་
སེ་ལྔའྡོ། །ནང་གི་གནས་སྡོ་བདུན་ནི་སྔ་མ་ཁྡོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནྡོ། །དེ་དག་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་གི་ལྷ་དང་རིམ་
བཞིན་སར་བ་ནི་ཤེས་པར་སླའྡོ། །འྡོ་ན་བདེ་ 
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༼༣༣༠༽ 
མཆྡོག་དཀིལ་འཁྡོར་དང་སར་བའི་ཚུལ་འདི་ལ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་སྡོ་བདུན་ཚང་བར་སར་རྒྱུ་བྱུང་མྡོད། བདག་
མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་དང་སར་ཚུལ་འདི་ལ། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཡུལ་ེར་བཞི་ལ་ཕི་ནང་གིས་ཆར་སར་རྒྱུ་
བྱུང་ཡང་། ལྷག་མ་འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་བརྒྱད། སྦས་པའི་གནས་ལྔ་སེ་བཅུ་གསུམ་ལ་
ཕིའི་ཡུལ་ཆེན་བརྒྱད་སར་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ཇི་ལྟར་སམ་ན། ཁེད་བདེན་མྡོད། སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་མང་པྡོ་དག 
ཕིའི་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་མཐུནཾ་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར་མཛད་ནས་སྦས་པའི་ཕིའི་ཡུལ་ཆེན་ལྔ་ཚོལ་བའི་ངལ་བ་ལྟ་
བུར་མཛད་མྡོད། ཁྡོ་བྡོས་ནི་བདེ་མཆྡོག་ལ་སར་ཚུལ་དེ་བཞིན་དང་མཐུན་པར་བྱེད་ན་མ་གཏྡོགས། ཕིའི་ཡུལ་
སྡོ་གིས་འདེན་ཚུལ་ལ་ཡང་ངེས་པ་ཅན་གི་གསལ་བྱེད་མ་མཐྡོང་སེ། བརག་གིས་ལས། ཕིའི་ཡུལ་སྡོ་
གིས་འདེན་ཚུལ་ཙམ་བཤད་ཀང་། འཁྲུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཟང་ཟིང་དུ་བཤད་པས་ངེས་པ་རེད་དཀའ་བ་ལ་བརེན་
རེ་བཙུན་པས་བདག་མེད་བསྡོད་པར་ཡང་། ཡུལ་ེར་བཞི་ལས། བདེ་མཆྡོག་དང་སཾ་ཉ་ 
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༼༣༣༡༽ 
ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཕི་ནང་གསལ་བར་སར་ནས་འཐུང་གཅྡོད། ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་བརྒྱད་དང་། 
སྦས་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ནང་གི་ཡུལ་ཙམ་ལས་ཕིའི་ཡུལ་སར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་རེ་བཙུན་གི་བདག་
མེད་མའི་བསྡོད་པར་ཡུལ་ེར་བཞི་སར་བ་དེ་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་གི་དགྡོངས་པ་སཾ་ཉས་བཀྲལ་བ་ལྟར་
བཤད་པ་ཡིན་པས། དེས་ཀྱཻ་རྡོར་གི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་གི་ཁ་སྡོང་བ་ལ་ནི་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་
པས། ཁྡོ་བྡོ་ནི་རེ་ཤིག་བདེ་མཆྡོག་ལ་སར་ཚུལ་ལྟར། གིང་བཞི་ནི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་བཞི་དང་། གིང་ཕན་
བཞི་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་བཞིར་བྱས་ནས། རི་རབ་ཀི་རེའི་ཕྡོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔ། སྦས་པའི་
ཡུལ་ལྔར་བྱེད་དྡོ། །འྡོ་ན་ཀེ་རྡོར་ནས་དངྡོས་སུ་བཤད་པའི་ཡུལ་སྡོ་གིས་ཇི་ལྟར་སམ་ན། འདི་ིད་བ་མ་
འཕགས་པས་བརག་གིས་ཀི་མཆན་བུར་བཤད་པ་དང་། དེའི་གསུང་སྒྲྡོས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་བརག་
གིས་ཊི་ཀར་བཤད་པ་ལྟར་ངྡོས་གཟུང་ན། ཛ་ལན་དྷ་ར་འབར་བའི་དྲྭ་བ་འཛིན་པ་ནི་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གི་ 
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༼༣༣༢༽ 
བར་ན་ཡྡོད་ཅིང་། ནང་གི་སྤྱི་གཙུག ཨྡོ་ཌི་ཡ་ན་འཕུར་འགྡོ་འམ་ཨུ་རྒྱན་གི་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་
ཅིང་ནང་སྤྱི་བྡོ། ཀྡོ་ལ་གྡོ་རི་ལྷྡོ་ནུབ་ཀྡོ་ལ་པུ་རིའི་གྡོང་ན་ཡྡོད་ཅིང་ནང་འཚོགས་མ། ཀ་མ་རུ་པ་འདྡོད་པའི་
གཟུགས་ཅན་གལ་གི་འདབ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་ཅིང་ནང་སྨིན་ཕག་སེ། དེ་བཞི་ནི་གནས་ཀི་ཡུལ་
ཆེན་བཞིའྡོ། །དེས་ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་བྡོ། །མ་ལ་ཝ་འཕེང་བ་ཅན་ལྷྡོའ་ིགིང་ཕན་ཏེ་ནང་སྣ་རེའྡོ། །སིནྡྷུ་ནུབ་ཕྡོགས་
ན་ཆུ་བྡོ་སིནྡྷུ་འབབ་པའི་འགམ་ན་ཡྡོད་ཅིང་ནང་མིག་གིས་སྡོ། །ནཱ་ག་ར་གྡོང་ཁེར་ཡུལ་དབུས་ན་ཡྡོད་ཅིང་
ནང་རྣ་བ་གིས་སྡོ། །ལྕགས་པའི་གྡོང་ནི་སིང་ག་ལའི་གིང་སེ་ནང་ཁའྡོ། །དེ་བཞི་ནི་ེ་གནས་ཀི་ཡུལ་ཆེན་བཞི་
སེ། དེས་ས་གིས་པ་ཐྡོབ་བྡོ། །མུ་མུ་ནི་ལྷྡོ་ཕྡོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཅེས་བྱ་བ་སེ་ནང་ཀྡོས་
ཀྡོའ ྡོ། །དེ་ཝི་ཀྡོ་ཉ་ལྷ་མྡོའ་ིའཁར་རྡོ་རེ་གདན་གི་ཤར་ན་སེ་ནང་མགིན་པའྡོ། །དེ་གིས་ནི་ཞིང་སེ་ས་གསུམ་
པའྡོ། །ཀུ་ཝུ་ཏ་ལྷྡོ་ནུབ་ན་རྡོ་པུས་མྡོ་ལྟ་བུ་ཡྡོད་པ་སེ་ནང་རྒྱབ་ཀི་ཚིགས་པའྡོ། །ཨརྦུ་ 
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༼༣༣༣༽ 
ཏ་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ཀི་རྒྱུད་ན་ཡྡོད་སེ་ནང་ནུ་མ་གིས་སྡོ། །དེ་གིས་ེ་ཞིང་སེ་ས་བཞི་པའྡོ། །ཧ་རི་ཀེ་ལ་ནི་ཤར་ལྷྡོ་
ན་ནམ་མཁའ་ཤིང་ལྡན་ཏེ་ནང་སིང་གའྡོ། །གྡོ་ད་ཝ་རི་བ་ཡི་མཆྡོག་སིན་ནི་ལྷྡོ་ཕྡོགས་དཔལ་གི་རིའི་ངྡོས་
གཅིག་ན་ཡྡོད་ཅིང་ནང་ལྟེ་བའྡོ། །དེ་གིས་ཚནྡོ་སེ་ས་ལྔ་པའྡོ། །ལམྦ་ཀ་ནི་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་ཅིང་ནང་
གསང་གནས་སྡོ། །ཀཉི་ལྷྡོ་ནུབ་ན་སེ་ནང་སྤྱི་དབུས་སྡོ། །དེ་གིས་ེ་བའི་ཚནྡོ་སེ་ས་དྲུག་པའྡོ། །བྱེད་པའི་གྡོང་
ལྷྡོ་ཕྡོགས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕན་སེ་ནང་སྤྱི་རེ་མྡོའ ྡོ། །གསེར་དང་ལྡན་པའི་གིང་ནི་ལྷྡོ་ཕྡོགས་མི་མེད་པའི་གིང་སེ་
ནང་གཞང་པའྡོ། །དེ་གིས་འདུ་བ་སེ་ས་བདུན་པའྡོ། །ཀྡོ་ཀ་ན་ནི་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ན་མཧཱ་བིམྦཱ་བྱ་བའི་མཆྡོད་རེན་རང་
བྱྡོན་ཡྡོད་པའི་གནས་ཏེ་ནང་བར་གིས་སྡོ། །བྷིན་འབིགས་བྱེད་ནི་རི་བྡོ་འབིགས་བྱེད་དེ་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་
ཅིང་ནང་པུས་མྡོ་གིས་སྡོ། །དེ་གིས་ནི་ེ་བའི་འདུ་བ་སེ་ས་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ་བྡོ། །རབ་སྡོང་དགེ་འདུན་ནི། རྡོ་
མང་དུ་གནས་པ་ཡི་དྭགས་འདུས་པ་སེ་ནང་བྱིན་པ་གིས་སྡོ། །རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ནི་རསི་ཤྭ་ར་སེ་དངྡོས་སུ་ཡི་
དྭགས་རྒྱུ་བའི་ས་ཕྡོགས་ཡྡོད་པ་ནང་རྐང་ 
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༼༣༣༤༽ 
པའི་བྡོལ་གིས་སྡོ། །དེ་གིས་ནི་དུར་ཁྡོད་དེ་ས་དགུ་པའྡོ། །ཙ་རི་ཏ་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ཀི་བྱེ་བྲག་སེ་ནང་སྡོར་མྡོ་
རྣམས་སྡོ། །གཞྡོན་ནུའི་གྡོང་ཁེར་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕན་བུ་མྡོ་གཟུགས་བཟང་བ་ཁྡོ་ན་སེ་བ་སེ་ནང་མཐེ་བྡོ་
གིས་སྡོ། །དེ་གིས་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་དེ་ས་བཅུ་པའྡོ། །གྡོང་ཁེར་ཞེས་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སེ་ནང་ཕག་པ། གྡོང་
མཐའ་ཞེས་པ་མྡོན་ཡུལ་སེ་ནང་རྐང་མཐིལ། ལན་ཚ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་སེས་ནི་ཁབ་འཇུག་གིས་བྱས་པའི་རྣམ་
སྣང་གི་སྐུ་ཡྡོད་པ་དང་། སླཽ་རཥྚ་ཡུལ་འཁྡོར་བཟང་པྡོ་ནི་ལྷྡོ་ནུབ་སྡོ་བ་ན་ཐ་ཡྡོད་པའི་ཡུལ་ཏེ་དེ་གིས་ནི་ནང་
སིང་ཁའི་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་བཞི་ནི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་ཡུལ་ཆེན་སེ་ས་བཅུ་གཅིག་པའྡོ། །ཁ་བའི་རིའམ་ཧི་
མཱ་ལ་ཡ་ནི་གངས་ཅན་བལ་པྡོར་གཏྡོགས་པའི་བྡོད་སེ་ནང་ལྟག་པའྡོ། །ཀྡོ་ས་ལ་ནི་རྡོ་རེ་གདན་གི་ལྷྡོ་ནུབ་གན་
ཡྡོད་ཀི་ཕྡོགས་ཏེ་ནང་སེད་པ། ཀ་ལིང་ཀ་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ 
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༼༣༣༥༽ 
རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཏི་ལིང་ཀ་དང་ེ་བའི་ཡུལ་འཁྡོར། སེད་ཚལ་ར་བའི་རིང་བུའི་འགམ་ནི་མ་སེས་དགའི་སེད་
ཚལ་གི་ཕྡོགས་ཏེ་དེ་གིས་ནང་སིང་ཁའི་ཕྡོགས་ན་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་བཞི་ནི་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་ཡུལ་ཆེན་སེ་
ས་བཅུ་གིས་པ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའྡོ། །འྡོ་ན་འདི་དང་བདེ་མཆྡོག་ནས་བཤད་པ་མི་མཐུན་ནྡོ་སམ་ན་སྡོན་མེད་
དེ། ར་རྣམས་ཀི་ར་བ་སེ་ས་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་ས་ལ་སར་བ་ལྟ་བུ་སྡོར་ཚུལ་ཐ་དད་ཀང་། ངྡོ་བྡོ་གནད་གཅིག་
སེ། རྐང་པའི་བྡོལ་ལ་སྐུ་མེ་བྱས་པས་མིག་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། བྡོལ་སིན་དྷུ་ར་བཤད་པ་དང་། མིག་
སིནྡྷུར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟེ་བ་ལ་སྐུ་མེ་བྱས་པས་སྣ་བ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གྡོ་དྷ་ཝ་རི་ལྟེ་བའམ་རྣ་
བ་གཡྡོན་ལ་བཤད་པ་ལྟར་འགལ་མེད་ཀི་གནད་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ནི། བརག་གིས་དངྡོས་
བསན་གི་ཡུལ་སྡོ་གིས་འདེན་ཚུལ་ཏེ། རེ་པས་དག་ལྡན་དུ་ཀྱཻ་རྡོར་གི་དགྡོངས་པ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེར་བཤད་
པ་ལྟར་བཀྲལ་བ་དང་། དཀར་ཤག་གི་དག་ལྡན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བགངས་པ་གིས་ཆར་
ན་ཡང་ 
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༼༣༣༦༽ 
འདི་ིད་གསལ་བར་ཡྡོད་པས་འདི་ལ་ཡིད་གཡྡོ་བར་མི་བྱའྡོ། །འྡོ་ན་སྡོ་གིས་པྡོ་འདི་ལ་ཁ་སྡོང་གི་ཡུལ་ལྔ་པྡོ་
ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདིས་སྡོམ་གསུམ་དཀའ་འགེལ་ལས་གིང་བཞི་དང་། གིང་ཕན་བཞི་
གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་སེ་ལྔ་ལ་བཤད། དིས་ལན་འཁྲུལ་སྡོང་ལས་གིང་བཞི་དང་རི་རབ་སེ་ལྔ་ལ་བཤད། ཁ་ཅིག་
སྒྲུབ་པ་པྡོ་རང་ིད་གནས་པའི་ཕྡོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔ་ལ་བྱེད། པཎ་ཤཱཀ་པས་གསེར་ཐུར་ལས། ལུགས་
གིས་བཤད་པའི་དང་པྡོ། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བའི་གནས་ཀི་དབྱེ་བ་གིས་གིས་སེ་བཞི་དང་། མི་སླྡོབ་
པའི་གནས་རྡོ་རེ་གདན་དང་ལྔ་ལ་བྱེད་གསུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བའི་གནས་བཞི་
པྡོ་ནི། ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་ཀི་ནང་དུ་བཤད་ཚར་བས། དེའི་ཁ་སྡོང་དུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་སེ། 
བརག་གིས་དངྡོས་བསན་དུ། དབྱེ་བཞི་བཅུ་གིས་འབྱེད་པའི་ཚེ། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བ་གིས་བཤད་
ཀང་། ནང་ཚན་སྡོ་གིས་སུ་དབྱེ་བའི་ཚེ། འདུ་བ་དང་ེ་འདུའི་གནས་ཚིག་ཟིན་ལ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་སམ་དུ་
དགྡོངས་མྡོད། བརག་གིས་ཚིག་ཟིན་ལ་སྡོ་གིས་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཚེ། འདུ་བ་དང་ེ་འདུའི་དབྱེ་བ་མ་བཤད་
ཅིང་། ེ་བའི་གནས་ 
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༼༣༣༧༽ 
ལ་ཡུལ་བཞི་དགྡོས་པ་ལ་གིས་ལས་མ་བཤད། ཞིང་དང་ེ་ཞིང་། ཚན་དྷྡོ་དང་ེ་བའི་ཚན་དྷྡོ་རྣམས་ལ་ཡུལ་
གིས་གིས་ཀིས་ཆྡོག་པ་ལ་བཞི་དང་ལྔ་སྡོགས་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གངས་དང་གྡོ་རིམ་སྡོར་ཚུལ་
འཁྲུགས་ཅན་ཁྡོ་ནར་ཡྡོད་པས། དེ་ིད་བཤད་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་རྣམ་གིས་དང་། བ་མའི་མན་ངག་གིས་འབྱེད་མ་
ཤེས་ན་ཤིན་ཏུ་མགྡོ་རྡོངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་བསན་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གསེར་ཐུར་ལས་བཤད་ཚུལ་གིས་པ། བརག་གིས་ལས་བཤད་པ་སྡོ་གིས་ཀི་སེང་དུ། བདེ་མཆྡོག་
ལས་བཤད་ཅིང་བརག་གིས་ལས་མ་བཤད་པའི་ཡུལ། རསི་ཤྭ་ར། ཨྡོ་ཏེ། ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ། པྲེ་ཏ་པུ་རི། གྀ་ཧ་དེ་ཝ་
དང་ལྔ་བསྣན་ནས་སྡོ་བདུན་དུ་བྱེད་ཅེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་སླྡོབ་པའི་གནས་རྐྱང་པ་ལ་སྡོ་བདུན་ནྡོ་ཞེས་བཤད་པ་
ཡང་མི་འཐད་དེ། ཀེ་རྡོར་ལ་བདེ་མཆྡོག་གིས་ཁ་སྡོང་བ་ལ་རང་བཟྡོ་ཁྡོ་ན་ལས་ཤེས་བྱེད་རྣམ་དག་མེད་པའི་
ཕིར་དང་། ཁད་པར་དུ་ཁ་སྡོང་ལྔ་པྡོ་དེ་སྦས་པའི་ཕིའི་ཡུལ་ལྔར་བྱ་དགྡོས་པ་ལས། གྡོང་དུ་སྨྡོས་པའི་ལྔ་པྡོ་དེ་
སྦས་པའི་ནང་གི་ཡུལ་ལྔ་དང་། སྡོར་རྒྱུའི་ཕིའི་ཡུལ་ལྔར་བྱེད་པ་ལ་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 
ཡུལ 
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༼༣༣༨༽ 
སྡོ་བདུན་པྡོ་དེ། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་རང་གི་སླྡོབ་པའི་གནས་སུ་ནི་ཅིས་ཀང་བྱེད་དགྡོས་པར་ཐལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
དང་སྡོ་བསྟུན་པའི་སླྡོབ་པའི་གནས་སུ་ནི་ཡུལ་སྡོ་གིས་པྡོ་དེ་འཇྡོག་ཀང་། སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་པྡོ་དེ་གཞག་ཏུ་
མི་རུང་སེ། སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་ནི་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་འྡོག་མ་ལ་གནས་པས་སྤྱྡོད་པ་རྒྱུ་བའི་གནས་ཡིན་ལ། 
ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་འྡོག་མ་ནི་སྤྱིར་སླྡོབ་ལམ་ཡིན་ཀང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའི་མཐར་ཕིན་
ལམ་དུ་བཞག་དགྡོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། ནང་གི་ས་ལམ་ཀུན་བགྡོད་ནས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་དགེ་
བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་འདིས་
གསེར་ཐུར་ལས། བདེ་མཆྡོག་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ེར་བཞིའི་ཁ་སྡོང་འདེན་ལུགས་ལ་ཡང་བཤད་པ་གསུམ་
མཛད་པའི་དང་པྡོ། ེར་བཞིའི་སེང་དུ་གནས་དང་ེ་གནས་སྡོགས་བཅུ་གིས་བསྣན་པས་སྡོ་དྲུག གང་དུ་
སངས་རྒྱ་བའི་གནས་དང་སྡོ་བདུན་ཡིན་ཞེས་གསུང་བ་ལ་ནི་རྣམ་དཔད་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་སེ། འདིའི་ཡུལ་སྡོ་
བདུན་གི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། ཕིའི་མཁའ་འགྡོ་འདུས་ 
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༼༣༣༩༽ 
པ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་རིམ་བཞིན་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་ལས། དབྱེ་བཞི་བཅུ་གིས་ཀི་དང་པྡོ་བཅུ་ནི་ཡུལ་ེར་
བཞིའི་ནང་དུ་འདུས་ཚར་བས། དྡོན་ལ། ེར་བཞིའི་སེང་དུ། འཐུང་གཅྡོད་དང་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་
གིས་དང་། སངས་རྒྱ་བའི་གནས་དང་གསུམ་ལས་འདེན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ས་བཅུ་གསུམ་ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་
མ་ཚང་འདུག་པའི་ཕིར་རྡོ། །བཤད་ཚུལ་གིས་པ། ེར་བཞིའི་སེང་དུ། ཀྱཻ་རྡོར་ལས་བཤད་ཅིང་བདེ་མཆྡོག་
ལས་མ་བཤད་པའི་གནས་བཅུ་གསུམ་ཡྡོད་པ་དེ་བསྣན་ནས་སྡོ་བདུན་དུ་བྱེད་གསུང་བ་ལ་ཡང་ཤེས་བྱེད་མེད་
དེ། བཅུ་གསུམ་པྡོ་དེ། འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་གནས་བཞི་བཞི་དང་། སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་ལ་སྡོ་
སྡོར་སར་དགྡོས་པས་སར་ན་རང་བཟྡོ་ལས་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །བཤད་ཚུལ་གསུམ་པ་བདེ་ཆེན་
འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་ལྔ་དང་། སྡོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་གསུམ་པྡོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པའི་ཕི་རྡོལ་གི་ཡུལ་བཅུ་
གསུམ་མྡོ་ཞེས་དང་། དེ་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་སྦས་པའི་ས་གིས་དང་། རྒྱུད་དུ་སྦས་པའི་ར་ལྔ་དང་སྡོར་
དགྡོས་པར་བཞེད་ཅེས་གསུང་བ་ཡང་། འྡོལ་སྤྱི་ཙམ་ལས་གསལ་པྡོ་མ་བྱུང་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕིའི་ 
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༼༣༤༠༽ 
ཡུལ་བཅུ་གསུམ་ངྡོས་འཛིན་རྒྱུ་གསལ་པྡོ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། སྦས་པའི་ར་ལྔ་ལ་རྒྱུད་དུ་སྦས་པའི་ར་ཞེས་
གསུང་བ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། སཾ་ཉ་ལས། ལུས་ཅན་སིང་གི་དབུས་སུ་ནི། །ར་རྣམས་ལྔ་ནི་ཡང་དག་
གནས། །ཞེས་བཤད་རྒྱུད་དུ་མ་སྦས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་མདུད་པ་གྡོལ་ཚུལ་ཡང་། བྱང་
སེམས་འབབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་ཀི་མདུད་པ་ནི་སྤྱི་བྡོ་ནས་རིམ་བཞིན་གྡོལ་བར་མངྡོན་ཏེ། སྤྱི་བྡོ་ནས་གེས་པ་
བརྒྱད་ཀི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ལས་ས་དང་པྡོ་གིས་ཐྡོབ། མགིན་པ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད་ཀི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ལས་
ས་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་བཞི་ཐྡོབ། ལྟེ་བ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད་ཀི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ལས་བདུན་པ་ནས་
བཅུ་པའི་བར་བཞི་ཐྡོབ། སིང་ཀ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད་ཀི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ལས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་
གིས་པ་གིས་ཐྡོབ། མཐར་སྦས་པའི་ར་ལྔའི་མདུད་པ་གྡོལ་བ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་
དེ་དག་ལ་ར་མདུད་ཀི་ཐ་སད་མེད་དྡོ་སམ་ན། ཤིན་ཏུ་ཡང་ཡྡོད་དེ། ར་དེ་དག་གི་མདུད་པ་ཡི་གེའི་དབྱིབས་སུ་
གྲུབ་པ་ལ་ར་ཡི་གེ་ཞེས་བཞག་ 
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༼༣༤༡༽ 
པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ར་དབུ་མ་དངྡོས་ཀི་མདུད་པ་ནི་གསང་གནས་ནས་རིམ་བཞིན་གྡོལ་བ་ཡིན་ཏེ། གསང་
གནས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་མདུད་པ་བཞི་ཡྡོད་པའི་དང་པྡོ་གྡོལ་བས་ས་དང་པྡོ་དང་། ཕི་མ་གིསཾ་གྡོལ་བས་ས་
གིས་པ་ཐྡོབ། ལྟེ་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་མདུད་པ་དྲུག་ཡྡོད་པ་གྡོལ་བས་ས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ཐྡོབ། སིང་ཀའི་
འཁྡོར་ལྡོ་ལ་དྲུག་ཡྡོད་པ་གྡོལ་བས་ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ཐྡོབ། མགིན་པའི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདྲུག་གྡོལ་བས་བདུན་པ་
དང་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ། སྨིན་མཚམས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདྲུག་གྡོལ་བས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཐྡོབ། སྤྱི་བྡོའ་ིའཁྡོར་ལྡོ་ལ་
མདུད་པ་བཞི་པ་ཡྡོད་པའི་དང་པྡོ་གསུམ་གྡོལ་བས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། ཕི་མ་གྡོལ་བས་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐྡོབ། 
དེ་ཡན་ཆད་དབུ་མའི་མདུད་པ་སྡོ་གཅིག་གྡོལ་ཡང་། གཙུག་ཏྡོར་འཁྡོར་ལྡོའ་ིམདུད་པ་མ་གྡོལ་བས་ས་བཅུ་
གསུམ་པ་ནི་མ་ཐྡོབ་ལ། གཙུག་ཏྡོར་འཁྡོར་ལྡོའ་ིམདུད་པ་ཕེད་གྡོལ་བའི་ཚེ་བཅུ་གསུམ་ཕེད་འྡོག་མ་ཞེས་
གགས་པ་འགྡོས་བཞི་ཐིམ་དུ་ཆ་བ་དེ་ཐྡོབ་ལ། རངས་པྡོ་གྡོལ་ཚེ་ཕེད་གྡོང་མ་འགྡོས་བཞི་རྡོགས་པར་ཐིམ་པའི་
རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་ལ་གིས། སྦས་པའི་ས་གིས་བཅུ་པར་
འདུས་པ་ 
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༼༣༤༢༽ 
དགག མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞི་ནྡོར་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཕྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་པདྡོ་བཞད་པ་ལས། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕིན་པའི་ས་བཅུ་པར་བསྡུ་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་པ་ནི་ཙོང་ཁ་པ་དང་རང་ལུགས་ཀི་བ་མ་ཕི་མ་ཁ་ཅིག་གྡོ །ཞེས་པ་
ལྟར་བ་མེད་ཀི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་འདི་ལ་རེ་བཙོང་ཁ་པ་སྡོགས་ཁ་ཅིག ས་བཅུའི་ལྷག་མ་བཅུ་གཅིག་པ་
དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་པའི་ནང་དུ་འདུ་དགྡོས་ཏེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་
བཅུ་ལས་གཞན་པའི་སླྡོབ་ལམ་སྔགས་ལུགས་ལའང་མེད་པས་སྡོ་ཞེས་ས་བར་བྱེད་དྡོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་
ལ་གིས། རླུང་སེམས་ཐིམ་ཚུལ་འགལ་བས་དགག བསེད་རིམ་སྡོམ་ཚུལ་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། ཕི་རྡོལ་གི་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྱྡོར་མ་དབང་དུ་འདུས་པས་ནང་ལུས་ཀི་ནི་
ར་ཁམས་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་གི་རླུང་སེམས་སྡོགས་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་དབུ་མར་འདུས་པ་ལས། ས་བཅུ་
གསུམ་པྡོ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་
ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་ས་ལྷག་མ་གིས་བཅུ་པར་ 
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༼༣༤༣༽ 
ཇི་ལྟར་འདུས་ཏེ་མི་འདུས་པར་ཐལ། དེ་འདུས་ན་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡུལ་ེར་བཞིའི་རླུང་སེམས་
དབུ་མར་ཐིམ་པ་ཙམ་གི་ཆྡོག་པས་ཡུལ་སྡོ་བདུན་གི་རྣམ་གཞག་སྡོགས་ལ་དགྡོས་པ་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་
བའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་ཁེད་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་བྱེད་པ་དེའི་ཚེའམ་བྱེད་ཀང་ས་བཅུ་
གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་ན། ས་བཅུ་གིས་སྡོགས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་
པ་བཅུ་པར་བསྡུ་བའི་རྣམ་གཞག་ལ་དྡོན་མེད་དེ། རྣལ་འབྱྡོར་བ་མེད་ལས་གཞན་དུ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡི་ཐ་
སད་མེད་པ་དེའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ས་ལྷག་མ་གིས་པྡོ་ས་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་འདུས་ཏེ་མི་འདུས་པར་ཐལ། 
བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་དང་། བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་གིས་བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀི་སིན་དུ་མི་
འདུས་ན་སེ་དེའི་ཕིར་རྡོ། གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ཞེ་ན། འྡོ་ན་འཐུང་གཅྡོད་དང་། སྡོགས་པས་བསྡུས་པ་ེ་བའི་འཐུང་
གཅྡོད་གིས་ལས་ཕེ་བའི་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་བརྒྱད་པྡོ་དེ། ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གིས་ཆྡོས་ཀི་སིན་དུ་འདུས་ན་སེ་དེའི་ཕིར། འདྡོད་ན་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བྡོ་
གྡོས་དང་བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀི་སིན་གིས་ཀང་ནི་ས་བརྒྱད་པར་ 
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༼༣༤༤༽ 
འདུས་པར་ཐལ། འདྡོད་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་མགྡོ་བསྒྲེ་ན་ཆྡོས་མཐུན་ལན་ིད་ཇི་ལྟར་འདེབས་ཏེ། འདེབས་མི་
ནུས་པའི་ཕིར། མདྡོར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀིས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་གནྡོད་མི་ནུས་ཏེ། ནུས་ན་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལའང་གྲུབ་མཐའ་འྡོག་མ་འྡོག་མ་ཡིས། གྡོང་མ་གྡོང་མར་གནྡོད་པར་འགྱུར་བའི་སྡོན་ཡྡོད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་སང་གཞི་སང་བྱ་སྡོང་བྱེད་རྣམས་སྡོ་བདུན་སྡོ་བདུན་དུ་
འབྱེད་ཤེས་པ་ནི། རེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཁྡོ་ནའི་མན་ངག་གི་གནད་དེ། བདག་མེད་བསྡོད་འགེལ་ལས། རེན་རའི་
དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་སྦས་པའི་ར་ལྔ་དང་སྡོ་བདུན། ར་ཡི་གེའི་དཀིལ་འཁྡོར་
ལ། པུ་ཛ་ཨྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ེར་བཞི། ཧྃ་རིང་པྡོ་བརྒྱད་དང་སྡོ་གིས། །བྃ་ཨྃ་ཛིཾ་ཁྃ་ཧྃ་ལྔ་སེ་སྡོ་བདུན། ཁམས་
བདུད་རིའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་སྡོ་དང་སེན་མྡོའ་ིཁམས་སྡོགས་ེར་བཞི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་འབྲེལ་
པའི་ཁམས་བརྒྱད་དང་སྡོ་གིས་བདུད་རི་ལྔའི་དྭངས་མ་ལྔ་སེ་སྡོ་བདུན། རླུང་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཡུལ་ེར་
བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཡུལ་རེ་རེ་ན་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་གནས་པ་དང་། ཡུལ་སྡོ་གིས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་
ཡུལ་ 
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༼༣༤༥༽ 
རེ་རེ་ན་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་རེ་གནས་པ་སེ་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་ནི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ཡིན་ལ། ཕི་ནི་
གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ལམ་བྱང་ཕྡོགས་སྡོ་བདུན་ལ་ནི། རྒྱུ་རྒྱུད་སང་གཞི་ར་ལ་སྡོགས་པ་ལ་སྡོར་བ་
དང་། ལམ་བསེད་རིམ་རེན་དང་བརེན་པ་ལ་སྡོར་བ་དང་། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་མཐར་ཕིན་ལམ་གི་བར་
ལམ་ལྔ་ལ་སྡོར་བ་དང་། ས་དང་པྡོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མངྡོན་དུ་བྱས་ཀི་བར་ལ་སྡོར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་
པའི་གཟུགས་སྐུ་ཁྡོ་ན་ལ་སྡོར་བ་དང་ཚུལ་ལྔ་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རིན་པྡོ་ཆེའི་རྒྱུད་ཀི་སྤྱི་དྡོན་
གསལ་བར་ཡང་། སང་གཞི་ྡོན་མྡོངས་ལྔ། ཕུང་པྡོ་ལྔ། འབྱུང་བ་ལྔ། ཕི་ནང་གི་སེ་མཆེད་བཅུ་གིས། ཡན་
ལག་གི་ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད། སྤྱི་བྡོ་རྐང་མཐིལ་གིས་དང་སྡོ་བདུན། སྡོང་བྱེད་ལ་ཡང་། བསེད་རིམ་གི་རེན་
ལ་སར་ན། དན་པ་ེར་བཞག་བཞི་ཁ་ཁེར་གཞི་ལ་སྡོགས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆྡོས་སྡོ་བདུན་ལ་བྱང་
ཕྡོགས་སྡོ་བདུན་ཚང་བ་དང་། བརེན་པ་ལྷ་ལ་སར་ན། རིགས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ། གཏི་མུག་རྡོ་རེ་མ་ལ་སྡོགས་པ་དྲུག 
གཟུགས་རྡོ་རེ་མ་ལ་སྡོགས་པ་དྲུག ཁྡོ་བྡོ་བཅུ་མངྡོན་བྱང་ལྔ་སེ་སྡོ་བདུན། །རྡོགས་རིམ་ལ་སར་བ་ 
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༼༣༤༦༽ 
ལ་ཡང་རེན་དང་བརེན་པ་གིས་ཀི་རེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་ལ་ར་སྡོ་བདུན། ནང་གི་ཡི་གེ་སྡོ་བདུན། ཁམས་
དྭངས་མ་སྡོ་བདུན། སྒྱུར་བྱེད་ཀི་རླུང་སྡོ་བདུན། བརེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་། རེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི་སྡོ་བདུན་
ཚན་པ་བཞི་ལ་བརེན་ནས་སེས་པའི་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་སྡོ་བདུན། མཚོན་བྱ་དྡོན་གི་ཡེ་ཤེས་སྡོ་བདུན། 
སངས་འབྲས་ལ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྡོན་ཏན་ཕིན་ལས་ལྔ། ཚད་མེད་བཞི། རྣམ་པར་གྡོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་
ལྔ། མངྡོན་ཤེས་དྲུག་ཟག་མེད་ཀི་ཡུལ་དྲུག སྡོབས་བཅུ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དུ་ཕེ་སེ་བཤད་པའི་
བདུད་རི་སིང་གི་ཟེའུ་འབྲུར་སིམ་པར་བྱྡོས་ཤིག གྡོང་དུ་ཕིའི་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ཞེས་
པ་བྡོད་སད་དུ་ཁ་བའི་རིའམ་གངས་ཅན་ཞེས་འབྱུང་བའི་གནས་དེ་ནི། མངྡོན་པ་དང་དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་
པའི་རི་བྡོ་གངས་ཅན་ཞེས་གགས་པ་དེ་དང་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སེ། སྔ་མ་དེ་ནི་དག་ལྡན་ལས་བལ་
པྡོར་གཏྡོགས་པའི་བྡོད་ཀི་རི་ཞིག་ལ་ངྡོས་བཟུང་། ཕི་མ་དེ་ནི། རྡོ་རེ་གདན་ནས་རི་ནག་པྡོ་དགུ་འདས་པའི་
བྱང་ཕྡོགས་ཞིག་ན་ཡྡོད་པར་བཤད་ཅིང་། རི་དགུ་ཡང་སྡོམ་གསུམ་རང་མཆན་ལས།  
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༼༣༤༧༽ 
བྡོད་དང་རྒྱ་གར་གི་བར་ན་སྡོད་མངའ་རིས་ནས་སྨད་རྒྱ་ནག་གི་བར་རི་རྒྱུད་མ་ཆད་པའི་ཕིར་རི་རྒྱུད་རིང་པྡོ་
གིས། བྡོད་དང་ཧྡོར་གི་བར་ན་ཆགས་པའི་གངས་རྒྱུད་རིང་པྡོ་དང་གསུམ། དེ་ནས་ཆུ་བྡོ་སིདྷུའི་བར་ན་རི་
རྒྱུད་རིང་པྡོ་དྲུག་ཅེས་བཤད་ལ། མངྡོན་པའི་གངས་ཅན་ནི་འཛམ་བུ་གིང་གི་བྱང་གི་སའི་ཆ། གསེར་རི་བདུན་
དང་ེ་བ་ཞིག་ན་ཡྡོད་པར་གསལ་བའི་ཕིར། དེས་ན་དཀར་ཤག་གི་དག་ལྡན་དུ། ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་གི་ཧི་མཱ་
ལ་ཡའི་མཆན་བུར་གངས་ཏི་སེ་ཞེས་བཤད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཧི་མཱ་ལ་ཡ་གངས་ཅན་གི་སད་དྡོད་ཡིན་གི་ཏི་
སེའི་སད་དྡོད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཡུལ་ཆེན་གི་གངས་ཅན་ནི། ཏི་སེ་དང་། མངྡོན་པའི་གངས་ཅན་གིས་
ཆར་མ་ཡིན་བའི་ཕིར། གནད་དེས་ན། ཏི་སེའི་འགམ་མ་ཕམ་པ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་བྡོ་གངྒཱར་གགས་པ་དེ། 
མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའི་གངྒཱ་ནི་མ་ཡིན་སེ། དེ་ིད་མཚོ་མ་གྡོས་པ་ལས་མི་འབབ་པར་ཁྡོ་རང་གི་འབྱུང་
གནས་ཕལ་པ་ཞིག་དུ་དེང་སང་གི་སེ་བྡོ་ལ་མངྡོན་གྱུར་དུ་གགས་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན། མ་ཕམ་མ་དྡོས་མིན་
གྱུར་ན། །གངྒཱའང་དེ་ིད་མིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ལན་ཡང་སྡོན་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པའི་དིས་ 
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༼༣༤༨༽ 
ལན་འཁྲུལ་སྡོང་དུ། ར་ར་མིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གཡག་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སུན་འབྱིན་མཛད་པའི་ཕིར། སྤྱིར་
ཆུ་བྡོ་གངྒཱ་གངྒཱ་མིན་པར་ཐལ། མ་དྡོས་པ་མ་ཕམ་མིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་སྡོན་དེ་ིད་འཕེན་པ་ལ་དགྡོངས་པ་
ཡིན་གི། ཏི་སེའི་འགམ་གི་གངྒཱར་གགས་པ་དེ། གངྒཱ་མིན་པར་ཐལ། མ་ཕམ་མ་དྡོས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་
འདྡོད་ལན་འདེབས་དགྡོས་ཞིང་། དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་པས། གངྒཱ་ལ་ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་
མིན་པ་གིས་ཕེ་བ་ལྟར་གངྒཱ་དང་། གངས་ཅན་སྡོགས་ལ་དངྡོས་བཏགས་དང་སབས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་དགྡོས་པ་
གནད་ཀི་སིང་པྡོར་གཟུང་བར་བྱའྡོ། །གིས་པ་བསེད་རིམ་དང་འགལ་བའི་རིགས་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་དེ་
ལ་བསེད་རིམ་ལྷའི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་ཡང་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །ཇི་ལྟར་སམ་ན། བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་
བཅྡོ་ལྔའི་ནང་ནས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་ནང་གི་འཕར་མའི་སེང་འྡོག་ན་གནས་པའི་
མཁའ་སྤྱྡོད་མ་དང་ས་སྤྱྡོད་མ་གིས་དང་། ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་གཟུང་བའི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབུས་
ན་གནས་པའི་བདག་མེད་མ་སེ་སེང་འྡོག་དབུས་ཀི་ལྷ་མྡོ་གསུམ་པྡོ་དེ། ཕིའི་འཕར་མའི་བྱང་ན་གནས་ 
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༼༣༤༩༽ 
པའི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་གཟུང་བའི་གྷསྨ་རི་རུ་འདུས་སམ་མི་འདུས་བརགས་པས་འཇིག་སེ། མི་འདུས་
ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་ས་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་འདུས་ཏེ་མི་འདུས་པའི་ཕིར་དང་། འདུས་ན། 
ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་གངས་ངེས་མས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ལྷ་མྡོ་བཅུ་གིས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་
བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་གིས་སྡོར་ཚུལ་རྡོག་བརགས་ཡིན་པས། ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་དང་ས་ལམ་དེ་
ལྟར་མི་སྡོར་རྡོ་ཞེ་ན། ཁྡོད་ལ་མན་ངག་མེད་པས་བདེན་མྡོད། དེ་ལྟར་མི་སྡོར་བ་ནི་རྒྱུད་དང་འགལ་ཏེ། ར་བའི་
རྒྱུད་བརག་པ་དང་པྡོ་ལས། ལུས་ལ་གནས་པའི་ར་སྡོ་གིས་གསུང་པ་དེ། བརག་པ་ཕི་མར་ནི་ར་ནི་གིས་
གིས་རྣལ་འབྱྡོར་མ། །རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་བརྡོད། །རྐྱང་མ་རྡོ་མ་ཀུན་འདར་མ། །བདག་མེད་རྣལ་འབྱྡོར་
མ་ཞེས་བརྡོད། །ཅེས་ར་སྡོ་གིས་ཀི་གིས་གིས་དང་ལྷ་མྡོ་གཞན་བཅུ་བཞི་སར། ར་རྡོ་རྐྱང་དབུ་གསུམ་
བདག་མེད་མར་སར་ནས་གསུངས་པ་འདི་དང་འགལ་བའི་ཕིར། འྡོན་ཀང་བརག་པ་ཕི་མའི་ལུང་འདིས། བྱང་
སེམས་འབབ་པའི་ར་སྡོ་གིས་ལས། རྡོ་རྐྱང་དབུ་གསུམ་བདག་མེད་མས་ 
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༼༣༥༠༽ 
སྡོང་། བདུད་འདལ་མ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀས་སྡོང་། ལྷག་མ་ེར་བརྒྱད་པྡོ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་པྡོས་སྡོང་བ་ཙམ་ཞིག་
བསན་གི། ས་ལམ་དང་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་སྡོར་བའི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཆེར་མ་འབྲེལ་མྡོད། རེ་པས། བརག་པ་དང་པྡོའ་ི
ལེའུ་དང་པྡོར་ར་སྡོ་གིས་བཤད་པ་དེ། བརག་པ་དང་པྡོའ་ིལེའུ་བདུན་པར་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་བཤད་པའི་
ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་གིས་སུ་བྱས་ནས། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་སྡོ་གིས་པྡོ་དེ་ས་བཅུ་གིས་དང་སྡོར། བརག་པ་
ཕི་མར་བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁྡོར་བཤད་པའི་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་པྡོ་དེ་ས་བཅུ་གིས་དང་སར་བར་
མཛད་པ་ཡིན་པས། ས་བཅུ་གིས་དང་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁྡོར་སར་བ་འདི་མན་ངག་གི་མིག་དང་ལྡན་པ་
ཁྡོ་ནའི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ཡིན་ལ། གནད་དེས་ན། བདག་མེད་མའི་བསྡོད་པར་ས་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་དཀིལ་འཁྡོར་
སར་བ་དང་། འཕྡོ་བའི་རིམ་པ་དང་དཀིལ་འཁྡོར་སར་བའི་བསྡོད་པ་གིས་མཛད་པའི་སར་ཚུལ་སྔ་མ་ནི་གཙོ་
བྡོར་བརག་པ་དང་པྡོ་དེའི་ལུང་དྡོན་དང་། སར་ཚུལ་ཕི་མ་ནི། བརག་པ་ཕི་མར། ར་ནི་གིས་གིས་རྣལ་འབྱྡོར་
མ་ཞེས་སྡོགས་ཀི་ལུང་དྡོན་མན་ངག་གི་གསལ་བར་ 
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༼༣༥༡༽ 
མཛད་པ་ཡིན་པས། ས་བཅུ་གིས་དང་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་སར་བའི་ཚིག་ཟིན་གི་ལུང་དྡོན་མེད་ཀང་། མན་ངག་ཟབ་
མྡོས་ཕེ་ནས་གསལ་བར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་དྡོ་ཞེས་ཕྡོགས་སྔ་ཕི་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཐལ་མྡོ་སྡོར་རྡོ། །གཞན་ཡང་
དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་ལྔ་དང་། 
ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་དམ་ཚིག་གི་འཁྡོར་ལྡོ་ཡི་ལྷ་བརྒྱད་པྡོ་
རྣམས། བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་སྐུ་འཁྡོར་གི་ལྷ་གཞན་དུ་འདུས་མི་འདུས་དཔད་པའི་རིགས་པ་
ཡང་སྔར་བཞིན་དུ་མཚུངས་ཏེ། མི་འདུས་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་ས་བཅུ་པར་མི་འདུས་
ཤིང་། འདུས་ན་བདེ་མཆྡོག་ལྷའི་གངས་ངེས་འཇིག་པའི་ཕིར། མདྡོར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡི་ས་ལམ་གི་རྣམ་
གཞག་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐ་སད་མེད་ལ། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའི་ས་
ལམ་རྣམ་གཞག་ལ་བཅུ་གསུམ་པ་རུ་འབྱེད་པའི་ཚེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་ནས། དེའི་ལུགས་
ཁྡོ་ན་དང་བསྟུན་པར་མི་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བསྟུན་ན་བ་མེད་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་འཇིག་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   349 

༼༣༥༢༽ 
པའི་ཕིར་དང་། བདེ་མཆྡོག་སྡོགས་གསང་བ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ལས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའི་ས་
བཅུའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དེ་ིད་ལ་མངྡོན་ཞེན་ཆེ་བ་རྣམས་ཁ་དང་བའི་ཕིར་
གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཡིས། །མདྡོ་སྡོགས་ལ་ནི་རབ་ཞུགས་
པའི། །འགྡོད་པ་ཟླྡོག་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མངྡོན་ཞེན་ཅན་འདི་འད་ལ་དགྡོངས་ནས་
གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་མཚན་ིད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། པདྡོ་
བཞད་པ་ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་
གཅིག་པ་ཡིན་པས་དེའི་གྡོང་དུ་ཡང་ས་བཅུ་གིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་བགྡོད་པར་འདྡོད་པ་ནི། རང་ལུགས་
ཀི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་ཐལ་ཆེས་པ་འགའ་ཞིག་གྡོ །ཞེས་པ་ལྟར་རང་ལུགས་པ་ཁ་
ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ཐྡོབ་ཀང་དེའི་གྡོང་དུ་ཡང་ས་བཅུ་གིས་པ་དང་
བཅུ་གསུམ་པ་བགྡོད་དགྡོས་ཏེ། དེ་རྣམས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་གནས་པའི་ཡྡོན་ཏན་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་སད་ས་བ་འདི་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་བཞི་ 



350   མང་ཐྡོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། 

༼༣༥༣༽ 
ལྡན་གི་སྐུ་དེ། ས་བཅུ་གཅིག་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་ནས་གངས་དང་མཚན་ིད་ནྡོར་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད། བྱེ་
བྲག་ཏུ་ས་བའི་གཞུང་ལུགས་ནས་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེའི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་
གང་དང་གང་བཤད་པ་རྣམས་རང་རང་གི་གདུལ་བྱའི་བྡོ་ིད་ལ་འཚམས་པའི་ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་མི་འད་བ་
སྨྡོས་པའི་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏྡོགས་པ་སང་རྡོགས་མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་
ན་ན་ཐྡོས་ཀི་གཞུང་ནས་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེའི་བར་ཀུན་གི། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡྡོན་ཏན་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་
ལུགས་བཞིན་སྡོ་སྡོར་བཤད་ཀང་། ཤཱཀ་ཐུབ་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་མཚན་ིད་པ་གཅིག་ཁྡོ་ན་ཡྡོད་ཀི་དངྡོས་བཏགས་
ཀི་ཁད་པར་མི་འབྱེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་གཞུང་དེ་དང་དེར་འབྲས་བུར་བཤད་པ་རྣམས། གཞུང་དེ་ནས་
བཤད་པའི་ལུགས་དེའི་ལམ་གི་ཐྡོབ་པ་གཅིག་མི་དགྡོས་ཏེ། དེ་དགྡོས་ན་དངྡོས་ས་བའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་
འབྲས་བུ་ས་མཚམས་གང་ཙམ་དུ་འཇྡོག་སེ་འཇྡོག་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། མདྡོར་ན་མདྡོ་ནས་བཤད་པའི་སངས་
རྒྱས་དེ། །སྤྱིར་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། མདྡོ་རང་རྐང་ལ་དེས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་པར་མི་
བཞེད་དེ།  
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༼༣༥༤༽ 
མདྡོ་རང་རྐང་ལ་དེ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་མདྡོ་སྔགས་གིས་
པྡོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ིད་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལྡན་སྡོགས་སང་རྡོགས་རྡོགས་པ་ཞིག་ལ་མཐུན་ཀང་། 
མཚན་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། མདྡོ་རང་རྐང་ལ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། སྔགས་བ་མེད་ཀིའི་སབས་
སུ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་སུ་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཕིར། དེ་ིད་རྒྱུད་སེའི་དགྡོངས་པ་ཡང་
དག་ཡིན་ཏེ། སཾ་ཉ་ལས། གང་དག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བྱས་པ་དེ་ནི་བདེ་བར་
གཤེགས་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ་མཚན་གཞི་མཚོན་པ་ནི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྡོ། །ཞེས་བཤད་པ་
ལས་ཤེས་པའི་ཕིར། འྡོ་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བསླབས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་
རང་རྐང་གི་ལམ་ལ་བསླབས་ཀང་། རང་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མི་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 
སྡོན་མེད་དེ། ཕར་ཕིན་རང་གི་ལམ་ལ་འབད་པས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཙམ་བགྡོད་པ་ཡྡོད་ཅིང་། དེ་ནས་སྦས་
པའི་ས་གསུམ་ཐྡོབ་པ་སྔགས་ལམ་ལ་རག་ལས་ཀང་། ས་བཅུ་པ་ནས་སྔགས་ལམ་ལ་ངེས་པར་འཇུག་ཅིང་། 
ཞུགས་པས་ལམ་ལྷག་མ་ལ་ 
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༼༣༥༥༽ 
འབད་རྡོལ་ཆེན་པྡོ་མི་དགྡོས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལམ་ལ་བསླབས་པ་དྡོན་མེད་པར་ཐལ། 
དེ་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས་སངས་རྒྱས་མི་ཐྡོབ་པའི་ཕིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་དྡོགས་པ་འདི་ལྟར་དཔད་དགྡོས་ཏེ། 
གལ་ཏེ་ཕ་རྡོལ་ཕིན་པ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན། ཆྡོས་རེ་པས་བདག་
མེད་བསྡོད་འགེལ་ལས། སཾ་ཉའི་ལུང་དྡོན་འཆད་པ་ན། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་ཤེས་བྱ་ཕ་བའི་ཕ་བ་སེ་
དེ་མངྡོན་དུ་མ་བྱས་པ་ནི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནས་བཤད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སེ་སངས་རྒྱས་བཏགས་པ་
བ་ཡིན་ལ། ཤེས་བྱ་ཕ་བའི་ཕ་བའི་མཚན་གཞིའི་དྡོན། མ་ལུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཚོན་པ་ནི་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་
ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་པ་སེ། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པའྡོ་ཞེས་དགྡོངས་
སྡོ། །གིས་པ་རིགས་པས་ཀང་གནྡོད་དེ། རྒྱུ་ལམ་རིམ་པ་གིས་ལ་སྡོགས་པའི་ཁད་ཞུགས་པས་འབྲས་བུ་
ལ་ཁད་པར་འཇུག་པ་ཆྡོས་ིད་དེ། ཆུ་དང་འྡོ་མས་བཅུས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་ནྡོ་ཞེས་མདྡོ་སྔགས་ནས་བཤད་
པའི་སངས་རྒྱས་ལ་དངྡོས་བཏགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེའི་དྡོན་ནི། ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕིན་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གཞིར་གཟུང་བའི་བཅུ་གཅིག་པ་དེ། སངས་རྒྱས་ 
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༼༣༥༦༽ 
བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྡོན་ཡིན་གིས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཙམ་སངས་རྒྱས་
བཏགས་པ་ཡིན་པའི་དྡོན་མིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས་ས་བཅུ་མན་ཆད་
ཐྡོབ་པ་ཁས་བངས་ནས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐྡོབ་པ་མེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན། དེ་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་སམ་པ་
ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བཅུ་གཅིག་པ་སྡོགས་གསུམ་ཐྡོབ་པ་ལ་སིང་གའི་ཕི་སྡོར་གི་ར་བརྒྱད་དང་། སྦས་པའི་ར་
ལྔའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ཞིག་དགྡོས་པ་ལས། ཕར་ཕིན་ལས་དེ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་བྱེད་ཀི་ལམ་མ་
བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་གིས་ལས་མ་འདས་པས་གང་ཡིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཡང་མ་སྦས་པར་གགས་པས་སྦས་པའི་ས་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སླྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་
གིས་མདྡོ་རྒྱན་གི་འགེལ་པར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་རིན་པྡོ་ཆེས་རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམ་
ལས་ཀང་། མཐར་ཐུག་པ་ནི་དེ་ལས་གྡོང་དུ་བྡོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པས་མཐར་ཐུག་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་
ཤེས་སྡོ། །དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། སྤྱི་དྡོན་གི་མཐར་ཐུག་སེ་ཐེག་པ་ཐུན་མྡོང་བ་ལ་གགས་པའི་ས་བཅུ་
གཅིག་པ་དང་། སྦས་དྡོན་གི་མཐར་ཐུག་སེ་གསང་སྔགས་ལ་གགས་པའི་ 
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༼༣༥༧༽ 
ས་བཅུ་གིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པའྡོ། །ཞེས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་ཐུན་མྡོང་དུ་གགས་པའི་
སར་བཤད་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལྟར་ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཐྡོབ་པ་ཡང་མི་
སིད་པར་ཐལ། ས་བཅུ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡུལ་ེར་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ཞིག་དགྡོས། ཕར་ཕིན་རང་
རྐང་ལ་དེ་དེར་ཐིམ་བྱེད་ཀི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ས་ན། འདི་ལ་པཎ་ཆེན་བྡོ་དྡོང་པ་འཇིགས་མེད་གགས་
པ་དང་། རང་ལུགས་དཔལ་ས་ས་པའི་རེས་འབྲང་རྡོང་ལུགས་ཁ་ཅིག ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས། ས་དང་
པྡོ་ཙམ་ཡང་བགྡོད་པ་མེད་ན་ས་བཅུ་ལྟ་ཅི་སྨྡོས་ཞེས་གསུང་པ་ནི། མི་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པ་ཆེན་པྡོས་
ལམ་འཇུག་ཟླྡོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་ས་བཅུ་པ་ཡན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པས་ལམ་བགྡོད་ནས་དེ་ནས་རྡོ་རེ་
ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྦས་པའི་ས་གིས་དང་མཐར་ཕིན་གི་ས་ཕེད་བགྡོད་ནས་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་མངྡོན་དུ་བྱེད་
པ་ཡང་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས། ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པར་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དཔལ་
ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན། ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ནི། སྔགས་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་
གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ 
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༼༣༥༨༽ 
ས་དང་དྡོན་གཅིག་པས། སྔགས་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་དང་། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀི་ས་གནད་མི་
གཅིག་ཅིང་། མདྡོ་རང་རྐང་ལས་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀི་ས་ཐྡོབ་པ་ཡང་མ་སིད་དེ། དེ་ནི་སྔགས་ལུགས་ཀི་
ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ཐྡོབ་པ་ལ། སང་བྱ་འཕྡོ་བའི་བག་ཆགས་སང་དགྡོས་སྡོ། །དེ་སྡོང་བྱེད་ཀི་ཕར་
ཕིན་རང་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། མདྡོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་
ཀི་ས་དེ་སྦས་དྡོན་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྡོད་མི་
ནུས་ཏེ། དེ་སྤྱི་དྡོན་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། སྤྱི་དྡོན་གི་མཐར་ཐུག་གི་ས་དེ་ནི། མཐར་ཐུག་
ལ་ེ་བས་དེར་བཏགས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་ས་དངྡོས་མིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམ་སྔར་གངས་
པའི་འཕྡོ་དེ་ལས། གལ་ཏེ་མཐར་ཐུག་གིས་མི་རིགས་ཏེ་སྤྱི་དྡོན་མཐར་ཐུག་ཡིན་ན། དེའི་སེང་དུ་ཡྡོན་ཏན་
བསེད་དུ་མེད་པས་སྦས་དྡོན་མཐར་ཐུག་དུ་མི་རིགས་ལ། ཡྡོན་ཏན་བསེད་དུ་ཡྡོད་ན་སྤྱི་དྡོན་ལ་མཐར་ཐུག་
པར་མི་རིགས་སྡོ་ཞེ་ན། ཡྡོན་ཏན་བསེད་དུ་ཡྡོད་དེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་བྱ་
བའང་མ་བཤད་ལ་སྔགས་ལས་བཤད་པ་དང་། ཕར་ཕིན་ལས་སྐུ་གསུམ་ལས་ 
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༼༣༥༩༽ 
མ་བཤད་ལ། སྔགས་ལས་སྐུ་བཞི་དང་། ལྔ་བཤད་པ་དང་། ཞེས་སྡོགས་ཀི་རེས་སུ་སཾ་ཉའི་གྡོང་གི་ལུང་དེ་
དངས་ནས། དེའི་དྡོན་ལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ས་ཤེས་བྱ་གཞན་སྣང་དུ་མཁེན་པས་གཟུགས་ཀང་གཞན་ལ་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཞན་ཞེས་གསུངས་ལ། སྔགས་ཀི་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་དུ་མཁེན་པ་
ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ཁད་པར་ཡྡོད་དྡོ། །འྡོ་ན་སྤྱི་དྡོན་ལ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གཞག་པ་མི་རིགས་སྡོ་སམ་ན་མི་འཐད་དེ། 
ེ་བའི་བྱ་བ་བྱས་པའི་ཕིར་རྡོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སྔགས་ལུགས་ལའང་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་
འྡོད་ཀི་སར་འཇྡོག་སེ། དགྡོངས་པ་ལུང་སྡོན་ལས། འཇིག་རེན་དང་ནི་འཕགས་པའི་ཆྡོས། །སྔ་མ་ཀུན་གིས་
བསྐྲུན་མེད་ཅིང་། །དེའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་འྡོད་བྱེད་པ། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སུ་བཤད། །ཅེས་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་
མེད་པའི་ས་དེ་ིད་ལ་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཅེས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །སྒྲ་པ་ཤེར་རིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཤན་འབྱེད་
ལས། འདུལ་བ་མདྡོ་སེ་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་རྣམས། དངྡོས་བསན་སང་བྱ་འཁྡོར་བ་ཕ་རགས་གསུམ། །ཀུན་ྡོན་
གསུམ་དང་རང་བཞིན་སིག་པ་གསུམ། །འདི་ལས་གདུལ་བྱ་སྨན་འབྲིང་མཆྡོག་ཏུ་བཞག །འཁྡོར་ 
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༼༣༦༠༽ 
བ་རགས་པ་མ་དག་སེ་འཆི་སེ། །འདི་ཡི་ར་བ་ཀུན་ྡོན་ཅན་རྡོངས་ཡིན། །ཕ་བ་ཡིད་ལུས་དག་པའི་སེ་འཆི་
སེ། །འདི་ཡི་ར་བ་མ་རིག་བག་ཆགས་ས། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཕར་ཕིན་སངས་རྒྱས་ཏེ། །འདི་ཡི་ར་བ་འཕྡོ་ཆགས་ཕ་
མྡོ་ཡིན། །དེའི་ཕིར་འྡོག་མའི་རྡོགས་པ་མཐར་ཕིན་ཡང་། །གྡོང་མར་འཇུག་ཚེ་དེ་ཡི་ཚོགས་ལམ་བཙལ། །དེའི་
ཕིར་ན་རང་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་དང་། །ས་བཅུ་མཐྡོང་ལམ་ནས་འཇུག་རྣམ་གཞག་འགལ། །ཞེས་འཁྡོར་
བ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། མ་དག་ལས་ྡོན་གི་འཁྡོར་བ་ནི། ལས་ྡོན་གི་སེ་འཆི་བྱེད་པའི་གང་ཟག་སེ། འདི་ྡོན་
མྡོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་ཟག་བཅས་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན། དག་པ་རྣམ་བྱང་གི་འཁྡོར་བ་ནི། ས་བཅུའི་
བྱང་སེམས་དང་ལྷག་མེད་ལ་གནས་པའི་ན་རང་དག་བཅྡོམ་པས་བངས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡིད་ལུས་དང་། 
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའི་འཆི་འཕྡོ་བའི་ཟག་མེད་ཡིད་ལུས་ཏེ། འདི་ཡི་ར་བ་ནི་མ་རིག་བག་ཆགས་
ཀི་སར་གགས་པའི་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ཟག་མེད་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་འཁྡོར་བ་ནི། ཕར་ཕིན་
རང་རྐང་གི་སངས་རྒྱས་སེ། འདི་ཡི་ར་བ་སང་བྱ་འཕྡོ་བའི་བག་ཆགས་ཕ་མྡོ་སྔགས་ 
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༼༣༦༡༽ 
ཀི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་སང་བྱ་དེ་ཡིན་པས། འདི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་མིན་ཏེ། འདིའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཟག་
མེད་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས་མ་སེས་པས། འགྱུར་བདེའི་འཕྡོ་ཆགས་ཕ་མྡོ་དེ་ཡང་གཞྡོམ་པར་མ་ནུས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །གནད་དེས་ན་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་སངས་རྒྱས་དེ། སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ། སྔགས་ཀི་ཚོགས་
ལམ་ནས་རིམ་པས་འཇུག་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་བཤད་པ་ནི། སྤྱིར་རྣམ་དཔྡོད་ལྡན་པའི་དཔད་པ་ཕ་མྡོ་ཡིན་མྡོད། 
སབས་འདིར་ཅུང་ཟད་མི་ལེགས་ཏེ་གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་བགྡོད་པའི་གང་ཟག་
དེ། སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། ས་ལྷག་མ་གསུམ་བགྡོད་པས་ཆྡོག་གི སྔགས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དུ་ལྡོག་ནས་འགྡོ་
མི་དགྡོས་པར་ལམ་འཇུག་ཟླྡོག་ལས་བཤད་པས་ཤེས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ནས་
བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཅི་ཞིག་ལ་ངྡོས་འཛིན། ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་སྡོན་ཤཱཀ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་ན་ནི། དེ་
སངས་རྒྱས་མིན་པ་གྡོང་དུ་བཀག་ཟིན་ལ། གལ་ཏེ་ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་
སངས་རྒྱས་དེའྡོ་ཞེ་ན། སྤྱིར་ཕར་ཕིན་པས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ 
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༼༣༦༢༽ 
ཤིག་འདྡོད་ཀང་། གནས་ཚུལ་ལ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐྡོབ་ཅིང་སྔགས་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སེ་འཕགས་ཀི་གང་
ཟག་གང་ཡང་མི་སིད་དེ། ས་ལྷག་མ་གསུམ་པྡོ་དེ་སྔགས་ལམ་ཁྡོ་ནས་བགྡོད་དགྡོས་པ་མན་ངག་གི་གནད་ཡིན་
ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའི་འདྡོད་ཚུལ་དང་དྡོན་གི་གནས་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་ཕེ་པ་ཞིག་ཀུན་ཏུ་གཅེས་སྡོ། །འྡོ་ན་
ཁྡོད་ིད་ལ་ལེགས་པར་ས་བའི་ནུས་པ་ཡྡོད་དམ་སམ་ན། འདི་ལྟར་ས་སེ། ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་ཐྡོབ་
པ་ཡྡོད་ཀང་ས་བཅུ་གཅིག་པ་མི་ཐྡོབ་པ་ནི། ས་ལྷག་མ་གསུམ་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ལ། དེ་
ཡང་སྦས་པའི་ས་གིས་སུ་བཤད་པ་དང་། གསུམ་དུ་བཤད་པ་གིས་འབྱུང་བའི། དང་པྡོ་ནི་སླྡོབ་ལམ་གི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་སླྡོབ་མི་སླྡོབ་གིས་ཆར་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས། མདྡོར་ན་སླྡོབ་ལམ་
དུ་གྱུར་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་དང་། མི་སླྡོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནི། ཕར་ཕིན་
རང་རྐང་ལས་མི་ཐྡོབ་སེ། དེ་གསུམ་ཕར་ཕིན་ལ་སྦས་ཤིང་སྔགས་བ་མེད་ཁྡོ་ནའི་ཁད་ཆྡོས་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཕར་ཕིན་ལས་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་སམ་ན། ཕར་ཕིན་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་
པའི་མིང་ཙམ་ 
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༼༣༦༣༽ 
ཞིག་གགས་སུ་ཆུག་ཀང་། གནད་མི་གཅིག་སེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དངྡོས་ནི་སླྡོབ་ལམ་དུ་བྱེད་དགྡོས་པ་ལས་
ཕར་ཕིན་ལས་མི་སླྡོབ་ལམ་དུ་གགས་ཤིང་། སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་མིང་དྡོན་གིས་ཀ་མ་བཤད་པའི་
ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡྡོད་དམ་མེད། མེད་ན་དེ་ིད་སྤྱི་དྡོན་གི་
མཐར་ཐུག་ཏུ་རྒྱུད་སེ་སྤྱི་རྣམ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ། ཡྡོད་ན་དེ་ིད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཡིན། བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ན་དེ་ིད་སྦས་དྡོན་གིའང་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་ན། ཕར་
ཕིན་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སྦས་པ་འགལ་ཏེ། ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ། ས་བཅུ་གཅིག་
པ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སམ་ན་སྡོན་མེད་དེ། ཕར་ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སྤྱི་དྡོན་གི་
མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་དེ། གྲུབ་མཐའི་འདྡོད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་གིས། གནས་ཚུལ་ལ་ཕར་
ཕིན་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་སྡོགས་གང་ཡང་མིན་ཏེ། ཕར་
ཕིན་རང་ལུགས་ལ་རང་ལམ་དེ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཞིག་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ཀང་། གནས་ཚུལ་ཕར་ཕིན་རང་
ལམ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐྡོབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རྡོ། །གནད་འདི་ 
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༼༣༦༤༽ 
གྡོ་དགྡོས་སྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕིན་རང་ལམ་ལས་ས་བཅུ་པ་ཙམ་ཞིག་གནས་ཚུལ་ལ་འཐྡོབ་རྒྱུ་འབྱུང་ལ་བཅུ་
གཅིག་པ་ཐྡོབ་རྒྱུ་མི་འབྱུང་བའི་གནད་ཅི་ཡིན་སམ་ན་དེའི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཡྡོད་དེ། སྦས་པའི་ས་གསུམ་པྡོ་
དེ་ེ་རྒྱུའི་སྤྱྡོད་པ་ཁྡོ་ན་ལ་བརེན་ནས། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་བཅུ་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་གང་
ཞིག ེ་རྒྱུའི་སྤྱྡོད་པ་དེ་ནི། ཕར་ཕིན་རང་ལམ་ལ་མེད་པའི་ཕིར། གནད་དེས་ན་བ་མ་ས་ས་པ་ཆེན་པྡོས་ཕག་
རྒྱ་འཇུག་ཟླྡོག་སྡོགས་སུ། རྒྱུ་དུས་ལམ་དུས་འབྲས་དུས་གསུམ་ཆར་དུ་ཕག་རྒྱ་བསན་པ་དང་། དེ་གིས་ཙམ་
དུ་བསན་པ་སྡོགས་དུ་མ་ཡྡོད་པ་ལས། སྔ་མ་གིས་སུ་བསེན་ཀང་ཕི་མ་འབྲས་དུས་སུ་མ་བསེན་ན་མི་འགྲུབ་
ཅིང་སྔ་མ་གིས་སུ་མ་བསེན་ཀང་། ཕི་མ་འབྲས་དུས་སུ་བསེན་ན་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་སེ། དེ་སབས་
ཀི་འབྲས་དུས་དེ་ཡང་སབས་ཐྡོབ་ཀི་སྦས་པའི་ས་གསུམ་ལ་ངྡོ་འཛིན་པར་གསལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མདྡོ་སེ་རྒྱན་
ལས་ས་དང་པྡོ་དྲུག་རྡོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་བསླབ་པ་གསུམ་སྡོང་བའི་ས་ལ་སར་ནས་ས་ཕི་མ་བཞི་འབྲས་བུའི་
ས་ལ་སར་བ་དང་གནད་གཅིག་པའི་ཕིར་རྡོ། །འྡོ་ན་སྦས་པའི་ས་གསུམ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡུལ་ཆེན་ལྷག་མ་བཅུ་
གསུམ་དབང་དུ་འདུ་ 
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༼༣༦༥༽ 
དགྡོས་པ་ལྟར། ས་བཅུ་བགྡོད་པ་ལ་ཡང་ཡུལ་ཆེན་ེར་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་དགྡོས་སམ་མི་
དགྡོས། དགྡོས་ན་ཕར་ཕིན་རང་ལམ་ལས་ས་བཅུ་བགྡོད་པའི་གང་ཟག་དེ། ཡུལ་ེར་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་
མར་ཆུད་ཅིང་། དབུ་མའི་ར་མདུད་ེར་བརྒྱད་གྡོལ་བའི་གང་ཟག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འདྡོད་ན། ཕར་ཕིན་པའི་
ལམ་དེ། རྡོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལམ་དུ་ཐལ་བའི་སྡོན་ཡྡོད་དྡོ། །མི་དགྡོས་ན། ཕར་ཕིན་རང་རྐང་
ལས་ས་བཅུ་བགྡོད་པའི་གང་ཟག་དེ། སླར་ཡང་སྔགས་ཀི་ས་བཅུ་བགྡོད་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུ་མའི་ར་
མདུད་རྣམས་དང་ཡུལ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་རིམ་གི་བགྡོད་དགྡོས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་སམ་ན་གནད་ཤིན་དུ་
དམ་ཡང་། རེ་ཤིག་ཕར་ཕིན་རང་ལམ་ལས་ས་བཅུ་ཐྡོབ་པའི་གང་ཟག་དེ། ཡུལ་ེར་བཞི་བགྡོད་ཟིན་པ་དང་། 
མདུད་པ་ེར་བརྒྱད་གྡོལ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལས་འྡོས་མེད་མྡོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕར་ཕིན་རང་
ལམ་དེ་རྡོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལམ་དུ་སྤྱིར་བཏང་ལ་མི་བྱེད་ཀང་། དམིགས་བསལ་ལམ། དྡོན་
གིས་ན་རྡོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ 
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༼༣༦༦༽ 
པའི་ལམ་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགྡོས་ཏེ། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་ལམ་མཚན་ིད་པ་ཚང་
བའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་ངྡོ་བྡོ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གསུམ། སེ་སྣྡོད་གསུམ་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ། 
རྒྱུད་སེ་བཞི་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ། མདྡོ་སེ་གཅིག་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ། དང་པྡོ་ལ་གིས། སྐུ་གིས་རྣམ་
གཞག་བཤད་པའི་ཚུལ། སྐུ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འབྲས་བུ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་ལ་
བྱེ་བྲག་ཏུ་ས་བས་རྣམ་གྡོལ་ཆྡོས་སྐུ་དང་། རྣམ་སྨིན་གཟུགས་སྐུ་གིས་ཙམ་འདྡོད་ཀི། ལྡོངས་སྤྲུལ་གི་དྡོན་
དང་ཐ་སད་གིས་ཀ་མེད་དེ། བྱེ་བྲག་ས་བས་གཙོ་བྡོར་ཁས་ལེན་པའི་བཀའ་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི་དང་། 
བསན་བཅྡོས་མདྡོ་ར་འགེལ་སྡོགས་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། མདྡོ་སེ་པ་སྡོགས་
གྲུབ་མཐའ་གྡོང་མ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་བཞི་རུ་འདྡོད་ཀི། སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྡོགས་མི་བཞེད་དེ། 
དེ་དག་གསང་སྔགས་ཀི་ཁད་ཆྡོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ལྡན། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ས་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བཤད་གསུང་མྡོད། དེ་ིད་ལས། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནི་ཆྡོས་ལྔས་བསྡུས་
ཏེ། མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མམ་པ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་།  
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༼༣༦༧༽ 
སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་
པའྡོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་པའི་ཡྡོན་ཏན་ལ་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་། དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་ལྔར་
བཤད་ཀི། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཐ་སད་མེད་དེ། དེ་ིད་དང་། མདྡོ་རྒྱན་གིས་ཆར་ན་མེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་
སངས་རྒྱས་སའི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་
ནྡོ་སམ་ན། དེ་ིད་ཡེ་ཤེས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་སབས་ཞིག་ཡྡོད་མྡོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་
གཞྱིཾ་མཐུནཾ་ནཾ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བར་ཆད་ཀི་གཞག་མཚམས་དང་ཐ་སད་
འདྡོགས་ཚུལ་སྡོགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་དགྡོས་པའི་ཕིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོར་ཡང་སྐུ་
གསུམ། འདྡོད་ཚུལ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་འདི་དང་ཆ་འད་ལ། རྣམ་པའི་འདྡོད་ཚུལ་ནི་མི་གཅིག་སེ་སྡོ་
སྡོར་ཡྡོད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གིས་མན་ཆད་ལ་གཟུགས་སྐུ་རིགས་ལྔ་མི་བཞེད་ཀང་། རྣལ་འབྱྡོར་
རྒྱུད་ཡན་ཆད་ལ་བཞེད། དེ་ལྟར་གཟུགས་སྐུ་རིགས་ལྔ་འདྡོད་པའི་ཚེ་སང་བྱ་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། སྡོང་བྱེད་ཡེ་
ཤེས་ལྔ་དང་རིགས་ལྔ་སྡོགས་དག་བྱ་དག་བྱེད་དུ་སར་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ།   365 

༼༣༦༨༽ 
ལས་ནི་སྐུ་བཞིར་འབྱེད། རྒྱུ་ཡི་སབས་སུ་དབང་བཞི་དང་བསེད་རིམ་ལ་སྡོགས་པ་ལམ་བཞི་པྡོ་བསྡོམས་པས་
འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་འབྱུང་བར་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་མན་ངག་ལས། རྒྱུ་
ལ་གནས་པ། དབང་ལས་ཐྡོབ་པ། ལམ་ལ་གྡོམས་པ། ལྟ་བ་ལ་མས་སུ་མྱྡོང་བ། གྲུབ་མཐའ་ལ་རགས་སུ་ཤར་
བ། འབྲས་བུ་ལ་དྡོན་མ་ལུས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་སེ། དབང་བཞི་ལ་དྲུག་ཚན་བཞི་རུ་སར་བ་དང་། འབྲས་བུ་
སྐུ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡང་ཡྡོད་མྡོད། འདིར་ཞིབ་ཏུ་མ་བཤད་དེ། ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་གསང་ཆེན་གི་
གནད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །གསུམ་པ་མདྡོ་གཅིག་ལས་བཤད་ཚུལ་ནི། འཇམ་དཔལ་རང་གི་ལྟ་བ་ཡི་འདྡོད་པ་
མདྡོར་བསན་པའི་མདྡོ་ལས་ཀང་། སྐུ་གཅིག་ནས་ནི་ལྔའི་བར་གི་རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་
འདི་ལྟར་སྐུ་གཅིག་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དི་མ་མེད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར། སྐུ་
གིས་ནི་རང་དྡོན་དྡོན་དམ་པ་དང་། གཞན་དྡོན་ཀུན་རྡོབ་ཀི་སྐུ་ིད་ཡིན་ཞིང་། སྐུ་གསུམ་ནི་ཆྡོས་སྐུ་དང་
ལྡོངས་སྤྱྡོད་རྡོགས་པའི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ིད་དེ་གསུམ་པྡོ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། སྐུ་བཞི་ིད་ཀང་ནི་
བཤད་པར་བྱ་སེ། ངྡོ་བྡོ་ 
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༼༣༦༩༽ 
ིད་ལྡོངས་སྤྱྡོད་རྡོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་དང་། །ཆྡོས་སྐུ་མཛད་པར་བཅས་པ་སེ། །རྣམ་
པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བརྡོད། །ཅེས་པ་ནི་ལྟ་བ་མདྡོར་བསན་གི་མདྡོ་སེའི་ལུང་ཚིག་ཡིན་པས། །སབས་འདིར་
ནི། དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་དང་། །ཞེས་འབྱེད་པའི་ཚིག་སར་བའི་ཚེ་ཆྡོས་སྐུ་དབྱེ་བའི་གངས་སུ་བྱས་ནས་
སྐུ་བཞིར་བཞེད་པའི་ཕིར་དང་། བྱམས་པས་དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནི། ཞེས་དགར་བའི་ཚིག་སྡོར་བའི་ཚེ། 
སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཆྡོས་སྐུའི་དབྱེ་བར་བྱས་ནས་སྐུ་གསུམ་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །སྐུ་ལྔ་ིད་ཀང་ནི། ལྟ་བ་
མདྡོར་བསན་གི་ལུང་དེར་ནི་གསལ་བར་བཤད་དེ། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ིད་ཅན། །ཁབ་བདག་ཡེ་ཤེས་
ལྔ་ཡི་བདག །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅྡོད་པཎ་ཅན། །སྤྱན་ལྔ་ཆགས་པ་མེད་པ་འཆང་། །ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་
གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །མདྡོ་སྔགས་ནས་བཤད་ཚུལ་དེ་འདའི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པར། ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕིན་པ་ལའང་སྐུ་བཞི་བྱམས་པའི་ལུང་ིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་ས་བ་ནི་མ་དཔད་པ་སེ། དགར་ཚིག་དང་འབྱེད་
ཚིག་སར་བའི་ལུང་ཚིག་ལ་རྣམ་དཔྡོད་ཞིབ་མྡོས་དཔད་པའི་ནུས་པ་མེད་ 
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༼༣༧༠༽ 
པར་ཟད་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སྡོ་སྡོར་མ་འདེས་པའི་གནད་ལེགས་པར་དཔྡོད་ལ་དལ་
བུས་སྡོས་ཤིག་ཅེས་བྱ་སེ། རིང་པྡོའ་ིཧྡོབ་སྒྲྡོས་ཀིས་སྤྱི་བརྡོལ་ས་ན་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་དགྡོངས་པའི་ཕིར་
རྡོ། །བཞི་པ་གནད་ཀི་དྡོན་ནི། མདྡོར་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་ནས་གསང་ཆེན་བ་ན་མེད་པའི་བར་ལ་འབྲས་བུ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་ཙམ་ཞིག་དྡོན་གཅིག་ཀང་། ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་མི་འད་བ་བཤད་པའི་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་
འབྱུང་བ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་དེ། གདུལ་བྱ་དང་འཚམས་པའི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པའི་སྡོ་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྡོ་བ་
བསེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལས་འབྲས་བུའི་སབས་ཏེ་སབས་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་
བཤད་པའྡོ།།  །།དེ་ལྟར་སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པ་འདི་ཆྡོས་ཅན། བདག་ིད་གགས་པ་
བསྒྲགས་པའམ་གཞན་ལ་གནྡོད་པའི་ཕིར་བརམས་པ་མིན་ཏེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་
ཕན་པའི་ཕིར་དུ་བརམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེ་ཡང་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་པ་འགྡོག་པའི་ཕིར། 
བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་པ་མིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བཞི་བརྒྱ་ལྡོན་པའི་ཚེ་རྒྱལ་
བས་ལུང་བསན་པའི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱྡོན་པ་སྡོགས། འཛམ་ 
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༼༣༧༡༽ 
གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་མཆྡོག་གིས་རྣམས་ཀིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕི་ནང་གི་ལྡོག་པར་
ས་བའི་མུན་པ་རྣམས་བསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བྡོད་གངས་ཅན་འདིར་བསན་པ་ཕི་དར་གི་སྡོད་ལ་
ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་རྣམས་དགག་པའི་ཕིར་བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་པ་ཡང་མིན་ཏེ། སྡོན་པ་གཤེགས་ནས་
གསུམ་སྡོང་བརྒྱ་དང་གསུམ་ལྡོན་ཞིང་། བསན་པ་ཕི་དར་བྱུང་བའི་ས་མྡོ་བྱ་ནས་ེར་གིས་ལྡོན་པའི་ལྕགས་
ཕྡོ་ར་ལྡོ། གངས་རིའི་ལྡོངས་འདིར་ལྡོ་ཆེན་བཟང་པྡོ་བྱྡོན་པ་དང་། སྡོན་པ་གཤེགས་ནས་ལྡོ་གསུམ་སྡོང་དང་
ེར་དྲུག་ལྡོན་པའི་ཆུ་མྡོ་སྦྲུལ་ལ་བ་ཆེན་འབྲྡོག་མི་བྱྡོན་པ་དང་། དེའི་སླྡོབ་བུ་འགྡོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་སྡོགས་
ཀིས་ཆྡོས་མིན་ཚར་བཅད་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་མཆྡོག་སེལ་བའི་བཤད་སྒྲུབ་ཆུ་བྡོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་དུ་
སྡོང་བར་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། དེར་རེས་ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་འཕེལ་བ་རྣམས། སྡོན་པ་གཤེགས་ནས་ལྡོ་གསུམ་
སྡོང་བརྒྱ་དང་བཅྡོ་ལྔ་ལྡོན་ཞིང་། བསན་པ་ཕི་དར་བྱུང་བའི་ས་མྡོ་བྱ་ནས་ལྡོ་གངས་ིས་བརྒྱ་དང་སྡོ་བཞི་ལྡོན་
ལ། རྔྡོག་ལྡོ་ཙཱ་བ་བྡོ་ལྡན་ 
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༼༣༧༢༽ 
ཤེས་རབ་བྱྡོན་པའི་མེ་མྡོ་བྱ་ནས་ལྡོ་གངས་བརྒྱ་དང་ེར་དྲུག་ལྡོན་པ་ཆུ་ཕྡོ་སག་གི་ལྡོ་དཔལ་ས་སའི་གནས་
སུ་སྐུ་བལྟམས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འཛམ་གིང་འདི་ན་གགས་པའི་སན་པ་ཐྡོབ་པ་དེས་
སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་དབྱེ་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་མཛད་དེ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ི་འྡོད་ཀིས་རབ་
ཏུ་བསལ་བར་མཛད་ནས། ལེགས་པའི་ལམ་བཟང་པྡོ་འཁྲུལ་མེད་ཀིས་སྣང་བ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། འྡོན་ཀང་ཁྡོ་བྡོའ་ིབསན་བཅྡོས་སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་འདི་རྡོམ་དགྡོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ཡྡོད་དེ། ས་
པཎི་ཏ་ཞེས་མཚན་ཡྡོངས་སུ་གགས་པའི་མགྡོན་པྡོ་དེ་ིད་ཞལ་དངྡོས་ཀི་སླྡོབ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཞིང་
གཞན་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ནས། བསན་བཅྡོས་འདི་མ་བརམས་བར་གི་ལྡོ་ིས་བརྒྱ་དང་ེར་བདུན་གི་བར་
དུ་རིང་ཞིག་ལྡོན་ནས་བྡོད་ཡུལ་འདི་ལུང་རིགས་མན་ངག་དང་བྲལ་བའི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་དུ་མ་ཡིས། 
བསན་པའི་མས་ལེན་སྡོམ་གསུམ་ལ་གནད་ཀི་དྡོན་རྣམས་བཤིགས་ནས་ཐྡོས་ཆུང་རྣམས་མགྡོ་སྡོར་བྱེད་པ་
མང་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས་རྣམ་པར་བསལ་ནས་གནད་རྣམས་ 
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༼༣༧༣༽ 
ལ་སལ་ལྡན་མ་འཁྲུལ་བར་སྤྱྡོད་པའི་ཕིར་དུ་བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་འདི་བྱས་སྡོ་ཞེས་པ་སེ། མ་འཁྲུལ་པར་སྤྱྡོད་
པ་ལ་སིང་རེ་དང་། བསན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔྡོད་པའི་
བྡོ་གྡོས་ཀིས་བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོའ་ིབསན་བཅྡོས་འདི་ལ་ཕྡོགས་
ཞེན་གི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་ཞིང་། རྣམ་དཔྡོད་གསལ་བའི་བྡོ་ཡིད་ལྡན་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བལྟས་ན་ལམ་བཟང་
གི་སྣང་བ་གསལ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་ཁྡོ་བྡོ་གསང་མཐྡོན་པྡོའ་ིསད་ཀིས་སྒྲྡོག་སེ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁྡོ་
བྡོས་མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་གནད་ཟབ་མྡོ་ལ་བྡོ་གྡོས་མ་འཁྲུལ་པའི་རིགས་པས་དཔད་དེ་ཡིན་མིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སས་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་སླད་དུ་སིགས་མའི་དུས་འདི་རུ་སལ་ལྡན་ཟབ་དྡོན་དྡོན་གེར་རྣམས་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་གསུང་རབ་ཟབ་མྡོའ་ིགྡོང་ཁེར་དུ་བགྡོད་པར་ཤྡོག་ཅིག་ཅེས་བྱ་སེ། ཁྡོ་བྡོའ་ིལེགས་བཤད་འདི་ཡིས་
འཁིད་པར་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་བདེ་བག་ཏུ་ཕིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་པའི་བསྡོད་
ནམས་འདི་ཡིས། ཚོགས་གིས་རྡོགས་པའི་རི་བྡོ་མཐྡོན་པྡོའ་ིརེར། །སང་རྡོགས་ནུས་པའི་ལུས་སྡོབས་རབ་ཏུ་
རྒྱས་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྡོ་ལ་སིད་པའི་མཐར་ཐུག་པར། །དམ་ཆྡོས་སེངེའི་སྒྲ་དབྱངས་ 
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༼༣༧༤༽ 
སྒྲྡོག་པར་ཤྡོག །ཅེས་བྱ་སེ། འདི་བརམས་པའི་དགེ་བ་དེ་འགྡོ་བ་ལ་བསྔྡོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རྡོ། །གང་སྐུ་
འཇིགས་རུང་ཞེས་སྡོགས་ཀི་ཁད་ཆྡོས་དང་ལྡན་པའི་བསན་སྲུང་རྣམས་ཀིས་བསན་བཅྡོས་འདི་སྲུངས་ཤིང་
སེལ་ཅིག་ཅེས་བྱ་སེ། འདི་ིད་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ཡིན་ཕིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་མཁས་པ་
ཡྡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་མཁས་པའི་དབང་པྡོ་གྡོ་བྡོ་རབ་འབྱམས་པ་བསྡོད་ནམས་སེང་གེ་ཞེས་མཚན་ཡྡོངས་སུ་
གགས་པའི་བསན་འཛིན་གི་སེས་ཆེན་དམ་པ་དེས་མཛད་པའི་བསན་བཅྡོས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་ཁ་སྡོང་
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བྱེད་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅྡོས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་
ནྡོར་བུའི་ཕེང་བ་འདི་ནི། ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ས་བའི་སེངེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཞབས་རྡུལ་
གཙུག་ཏུ་བསེན་ཅིང་། སྒྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགྡོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བྡོ་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྡོལ་
མཆྡོག་དང་། རིགས་སྔགས་འཆང་གི་གཙུག་རྒྱན་མན་ངག་ཟབ་མྡོའ་ིམཛོད་འཛིན་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་བྡོ་
གསལ་རྒྱ་མཚོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསྡོལ་བ་བ་ཆེན་ཚར་པ་ཞེས་ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་དག་གི་ཞལ་གི་
བདུད་རིས་ཅུང་ཟད་ཡིད་སྡོས་པས་གསུང་རབ་སིང་པྡོའ་ིགནད་ཟབ་མྡོ་ལ་བྡོའ་ིསྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསལ་
ཞིང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་དང་བཅས་པ་ 
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༼༣༧༥༽ 
ལ་ཆྡོས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་བྡོ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་གཏིང་ནས་གཡྡོ་བ་ཤཱཀའི་བཙུན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་
སེ་སྣྡོད་འཛིན་པའི་ལས་ཆེན་ཆྡོས་དྡོན་གྲུབ་ཀི་བཀའ་ེ་བར་བསྔགས་པ་དང་། རང་ིད་ཀང་བསན་བཅྡོས་ཆེན་
པྡོ་ལ་དད་པའི་ཤུགས་རྡོལ་བའི་བྡོ་གྡོས་ཀི་སྣང་བས་མཚམས་སར་ཏེ། ཆྡོས་ཀི་འདུན་ས་ཆེན་པྡོ་དཔལ་ཡྡོག་
ཆྡོས་སིངས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པྡོར། བདག་ིད་ཀི་སྡོན་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་
ཞུགས་ནས་ལྡོ་གངས་སུ་སྡོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་པ་ཤིང་མྡོ་གང་གི་ལྡོའམ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་
ས་པཎ་ཞིང་གཤེགས་ནས་ལྡོ་གངས་གསུམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་ལྡོན་པའི་ཤིང་མྡོ་གང་གི་ལྡོ་ཞེས་བྱ་བའམ། 
བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་གྡོ་རབ་འབྱམས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལྡོ་གངས་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་ལྡོན་པའི་ཤིང་མྡོ་
གང་གི་ལྡོའམ། བསན་བཅྡོས་མཁན་པྡོས་སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་བརམས་ནས་ལྡོ་གངས་བརྒྱད་བཅུ་ར་བརྒྱད་
ལྡོན་པ་ཁྡོ་བྡོ་ཞེས་པ་ཤིང་མྡོ་གང་གི་ལྡོར་རྡོགས་པར་གྲུབ་པ་འདིས་ཀང་། བསན་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་
སྡོ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཤིང་མི་ནུབ་པའི་མཆྡོག་དམ་པར་གྱུར་ཅིག།  །།ཤུ་བྷཾ། མསྟུ། སརྦ་ཛཱ་ག་ཏཾ། མང་
ལཾ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


