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༄༅། །སྡོམ་གསུམ་གྲི་བསྟན་བཅྡོས་ལ་དྲིས་ཤྲིང་རྡོད་པའྲི་ལན་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་
པའྲི་དབང་པྡོ་བསྡོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད་པ་བཞུགས་སྡོ།། དཔལ་ལྡན་རང་བཞྲིན་བདེ་བའྲི་གྡོ་སྐབས་
གཞྡོམ་མེད་ནང་གྲི་བདག་ྲིད་ཧཱུྃ་གྲི་དངྡོས། །བདེ་བའྲི་ཐབས་མཆྡོག་སྲིན་བྱེད་དབང་གྲིས་བཛྲ་གསུམ་གྲི་སྲུང་
བ་བླ་མེད་བསྒྲུབས། །མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་ཕཉ་ཀྲིས་མཚན་རྡོག་འགགས་པའྲི་སྦུབས་ལས་སྲིང་པྡོ་གསལ་འཐྡོན་
པ། །རྒྱུད་གསུམ་ངྡོ་བྡོ་དབྱེར་མེད་མངྡོན་གྱུར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྡོར་འདུད། །གང་གྲི་གསུང་
རབ་ེས་མེད་གངྒཱའྲི་རྒྱུན། །རྡོག་གེའྲི་བླྡོ་ཡྲིས་མ་འབེལ་འགལ་བ་དང་། །ཡྲིད་ཆེས་ཁུངས་མེད་དགག་ཡུལ་མ་
ངེས་ཞེས། །དྲི་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ེས་པ་བཀྡོད་པའྲི་ལན། །གྷེཌྜ་གྷེཌྜ་དྷརྨཱ་ར་ནེ་ཏ། །སཾ་པྲ་ར་ནེ་འུར་ཤུད་བེ་དཱ་
ར། །ཧ་ན་ཧ་ན་ཀ་ཧ་ཀ་ཧའྲི་སྒྲ། །ཀྡོག་ཀྡོག་སྡོར་ནྲི་ཏྲིག་ཏྲིག་སྡོན་པར་གྲིས། །འགྡོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་ཕན་བདེའྲི་
འབྱུང་གནས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེའང་ཕྲིན་ཅྲི་ལྡོག་ཏུ་སྡོད་པ་ལས་ཕན་བདེ་མྲི་འབྱུང་གྲི 
ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྡོད་པ་ལས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བར་དགྡོངས་
ནས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་ནའང་འཛམ་གྲིང་རྒྱན་དྲུག་ལ་སྡོགས་པའྲི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་དང་། གངས་རྲིའྲི་
ཁྡོད་འདྲིར་ཡང་སེས་མཆྡོག་རྲིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྲི་མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པ་བརེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆྡོས་
ལྡོག་སུན་ཕྱུང་ནས་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མས་ལེན་ལུང་དང་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དྡོ། །ཚུལ་
དེ་བཞྲིན་དུ་དང་བའྲི་དྡོན་དུ་ན། སེ་བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པ་དང་། །མཁས་པ་དུ་མ་བསྟེན་པ་དང་། །རྣམ་པར་
དཔྡོད་པའྲི་བླྡོ་གྡོས་ཀྲིས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཇྲིགས་མེད་ཐྡོབ། །ཅེས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་ལྟར་གྲི་ཡྡོན་ཏན་
བརེས་ཤྲིང་། ངེས་པའྲི་དྡོན་དུ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་དུ་བསྡུས་པ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་
ཀྲི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་གདྡོན་མྲི་ཟ་བ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པྡོས། ཆྡོས་རེ་ས་ས་པ་ཆེན་པྡོ་འདས་པ་
ནས་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་མ་བརམས་གྲི་བར་གྲི་ཆྡོས་ལྡོག་པ་གངས་རྲིའྲི་ཁྡོད་འདྲིར་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་
ནས་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མས་ལེན་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་བསྟན་བཅྡོས་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནྡོར་བུ་ལྟ་བུ་
སྡོམ་པ་གསུམ་གྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྲི་མཛད་དྡོ། །འདྲི་ྲིད་གསུང་རབ་ཀྲི་གནད་གྡོ་བར་ནུས་པའྲི་བླྡོ་གྡོས་དང་། 
བཀའ་སྡོལ་བཟང་པྡོའ་ིརེས་སུ་འཇུག་པར་རང་དབང་བའྲི་བསྡོད་ནམས་དང་ལྡན་པའྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་
བཤད་ན་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའྲི་སྐབས་སུ། ཐུགས་རབ་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང་སེ་སྡོད་ལ་
སྦྱངས་པའྲི་བཤེས་གེན་ཆེན་པྡོ་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བས། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའྲི་བཤད་པ་དེ་དག་
ནྲི། ཕྡོགས་སྔ་མ་ལྡོངས་པ་དང་། ལུང་ཁུངས་མེད་པ་དང་། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་དང་། ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་
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དང་འགལ་བ་དང་། དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང་འགལ་བར་དྡོགས་ནས་དྲི་བའྲི་གནས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་
བཀྡོད་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མང་པྡོ་ཞྲིག་སེལ་ཏེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའྲི་མཁས་པ་
བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབང་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལན་ཐྡོབ་ཅེས་དྲིལ་བསྒྲགས་སྡོ། །དེ་ལ་ཁྡོ་བྡོས་ཐྡོག་མར་
མཐྡོང་བའྲི་ཚེ། དྡོགས་པ་ཞུགས་པའྲི་ད་བ་བཞྲི་ཡྡོད་ཅྲིང་། རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་དྡོགས་པ་སེལ་
དགྡོས་པའྲི་དཔྡོད་ལྡན་གྲི་དྲི་བ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་འདུག་མྡོད་ཀྲི། ཕལ་ཆེར་ནྲི་ཚིག་ལ་འཁྲི་བ་ཙམ་དང་། གཡས་
ཆུང་བ་ཙམ་དང་། འགའ་ཞྲིག་ནྲི་རང་ྲིད་ཀྲིས་མ་གྡོ་བས་གཞན་གྡོ་བ་མེད་དམ་སམ་པ་དང་། ལ་ལ་ནྲི་ཐུག་
མེད་ཀྲི་དྲི་བ་ལྟ་བུར་སང་བས་ལན་གྲི་སྡོས་པ་ལ་བརམ་པ་མ་བྱས་ཤྲིང་། སྲིགས་ 
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༼༥༽དུས་ཀྲི་སེ་བྡོ་རང་སྡོན་མེ་ལྡོང་བསྟན་ཀང་མྲི་མཐྡོང་། གཞན་སྡོན་སང་བྱེད་མེད་ཀང་གསལ་བ་དག་
གྲིས་ཕྡོགས་འཛིན་གྲི་ཅ་ཅྡོས་རང་གཞན་གྲི་རྒྱུད་བསེགས་ཀྲི་དྡོགས་ནས་རེ་ཤྲིག་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་པ་
ཡྲིན་ན་ཡང་། ལུགས་མཆྡོག་འདྲི་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སང་བའྲི་སེ་བྡོ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཚིག་འདྲི་ཙམ་གྲིས་མགྲིན་པ་
བཏེགས་ནས་ཆྡོས་དང་། གང་ཟག་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སྡོད་པའྲི་ེས་པར་འགྱུར་བར་མཐྡོང་ནས་དེ་དག་ཚར་བཅད་པའྲི་
ཕྲིར་དང་། ལུགས་འདྲི་ལ་ཤྲིན་ཏུ་དད་ཀང་རང་སྟྡོབས་ཀྲིས་འབྱེད་པར་མ་ནུས་པའྲི་སེ་བྡོ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ལང་ལྡོང་
དུ་གྱུར་པ་དག་ངེས་པ་བསེད་པའྲི་སྡོ་ནས་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། རེས་འབང་དག་གྲིས་ལན་སྨྲ་བར་མ་
ནུས་སྡོ་ཞེས་མགྲིན་པ་བསྒྲྲིགས་པས་ཀང་ཅུང་ཟད་རེན་བྱས་ཏེ། ད་ནྲི་ཁྡོ་བྡོས་ལན་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྨྲ་བ་འདྲི་ལ་
དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྲི་མཁས་པ་ལུང་དང་རྲིགས་པ་མཁེན་པ་བླྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་པ་དག་གྲིས་ཚུལ་
བཞྲིན་དུ་དཔྡོད་ཅྲིག ༡༽དེ་ལ་ན་ཐྡོས་ལུགས་ལ་སྡོ་ཐར་གྲི། །སྡོམ་པ་རྲིག་བྱེད་མྲིན་པའྲི་གཟུགས། །ཁྡོ་ནར་
བཤད་པ་གང་ན་ཡྡོད། །རྲིག་བྱེད་གཟུགས་ཀང་མ་བཤད་དམ། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཁྡོ་ནར་བཤད་པ་བསྟན་
བཅྡོས་འདྲིའྲི། །ཚིག་ཟྲིན་དྡོན་ཐྡོབ་གང་ན་ཡྡོད། །ཅེས་པར་འདྲིའྡོ། །ན་ཐྡོས་སྡོམ་པ་རྣམ་རྲིག་མྲིན། །ཅེས་
པས་བསྟན་ནྡོ་སན་ན། དེ་ནྲི་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བདེ་བའྲི་ཆེད་དུ་རྲིག་བྱེད་མྲིན་པ་དངྡོས་སུ་སྡོས་ནས་རྲིག་
བྱེད་ཀྲི་གཟུགས་ཀང་མཚོན་ནས་བསྟན་པ་སྟེ། མཛོད་ལས། དང་པྡོའ་ིརྣམ་རྲིག་རྣམ་རྲིག་མྲིན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་
དང་བྱ་བའྲི་ལམ། །ཅེས་དང་། འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་མྲི་དགེའྲི་གཟུགས། །དེ་སྡོང་ཚུལ་ 



4   ཀུན་མཁེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༦༽ཁྲིམས་རྣམ་གྲིས་སྡོ། །ཞེས་སྡོམ་པ་ལ་རྲིག་བྱེད་དང་རྲིག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་གྲིས་ཡྡོད་པར་
བཤད་བཞྲིན་དུ། རྣམ་རྲིག་མྲིན་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱ། །སྡོམ་དང་སྡོམ་པ་མྲིན་དང་གཞན། །ཅེས་པའྲི་སེབ་སྦྱྡོར་
གྲི་ཚེ་སྡོམ་པ་རྲིག་བྱེད་མྲིན་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་དབྱེ་བར་བཤད་པ་བཞྲིན་ནྡོ། །གཞན་དུ་ན་འདྲི་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དྲི་
བར་བྱེད་དམ། དེ་བཞྲིན་དུ་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལས། ན་ཐྡོས་ཞྲི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ྲིད་ཀྲིས་ེར་ཞྲིར་
ཁྲིད་མཛད་གང་ཡྲིན་དང་། །ཞེས་པའྲི་ན་ཐྡོས་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་མཚོན་ནས་བསྟན་
པར་འགེལ་བ་ྲིད་ལས་བཤད་པ་དང་། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པར། ཕྲི་དྡོའ་ིཁ་ཟས་དངུལ་ྲིད་སྡོང་བ་དེ། །ཞེས་
གསུངས་པའྲི་དངུལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་གསེར་མཚོན་ནས་བསྟན་པར་འགེལ་པ་འྡོད་ལྡན་ྲིད་ལས་གསུངས་
པ་ལ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ལ་ེར་ཞྲིར་ནྲི། །ཁྲིད་པར་བྱ་བ་ན་ཐྡོས་དག །ཁྡོ་ནར་བཤད་པ་གང་ན་
ཡྡོད། །ཅེས་དང་། འདུལ་བའྲི་ལུགས་ལ་དགེ་ཚུལ་གྲིས། །གསེར་མྲི་སྡོང་བར་དངུལ་ྲིད་ནྲི། །སྡོང་བར་བཤད་
པ་གང་ན་ཡྡོད། །ཅེས་པ་ཡང་དྲི་བར་བྱེད་དམ། དེས་ན་བསྟན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོའ་ིཚིག་ལ་སྲིར་བཏང་དམྲིགས་
བསལ་དང་། དངྡོས་བསྟན་ཤུགས་བསྟན་དང་། མཚོན་བྱ་མཚོན་བྱེད་སྦྱར་མྲི་ཤེས་པར་ཚིག་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོ་སྒྲ་
ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཙམ་ལ་འདྲི་ན་བསྟན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོའ་ིཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུད་སྡོན་པས་འགྱུར་རྡོ། ༢༽།ན་ཐྡོས་སྡོ་
ཐར་མཁས་སྡོབ་ཀྲི། །ལུང་ངག་ལས་ནྲི་སེས་ཞེས་པ། །གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། །སྡོམ་པའྲི་ཐྡོབ་རྒྱུ་
བཅུ་མེད་དམ། །ཞེས་ 



དྲིས་ལན་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་།   5 

༼༧༽པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་ཡང་སྡོམ་པའྲི་ཐྡོབ་རྒྱུ་བཅུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་དེ། 
འདྲིའྲི་སྡོམ་པ་ཞེས་པ་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲི་ད་ལྟར་གྲི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྲི་སྡོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །གཞན་དུ་མདྡོ་རར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རྡོགས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དགེ་སྡོང་འགའ་ཞྲིག་ལ་མཁན་པྡོ་
ྲིད་དུ་གནས་པ་ལའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་སྡོམ་པའྲི་ཐྡོབ་རྒྱ་བཅུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་
འགྱུར། འྡོན་ཀང་གཞུང་དེའྲི་དགྡོངས་པ་ནྲི་སྡོབ་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལུས་ངག་ལས་སྡོ་ཐར་གྲི་སྡོམ་པ་སེ་ཞེས་པ་སྟེ། 
ན་ཐྡོས་པའྲི་ལུགས་ལ་སྡོམ་པ་ཡྲིན་ན། ལུས་ངག་གྲི་ལས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་དགྡོས་པར་འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 
མཛོད་ལས། ལས་ནྲི་སེམས་པ་དང་དེས་བྱས། །སེམས་པ་ཡྲིད་ཀྲི་ལས་ཡྲིན་ནྡོ། །དེས་བསེད་ལུས་དང་ངག་
གྲི་ལས། །དེ་དག་རྣམ་རྲིག་རྣམ་རྲིག་མྲིན། །ཅེས་རྲིག་བྱེད་དང་རྲིག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་གྲིས་ཀ་ཡང་
ལུས་ངག་གྲིས་ལས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༣༽།གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་
གྲིས། །ཤྲི་བས་བཏང་ན་བསམ་གཏན་དང་། །ཟག་མེད་གྲིས་ལ་མྲི་ཐལ་ལམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བསམ་
གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྲི་སྡོམ་པ་ཡང་ཚེ་འདྲིའྲི་གཟུགས་ཅན་ནྲི་ཤྲི་འཕྡོས་པའྲི་ཚེ་བཏང་སྟེ། རེན་བྡོར་བའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །གཞན་དུ་ན་སྡོ་ཐར་གྲི་སྡོམ་པ་ཤྲི་འཕྡོས་པས་གཏང་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རེན་བྡོར་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཞེས་བཀྡོད་
པ་ལ་འབེལ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་ནྲི་ཤྲི་འཕྡོས་པའྲི་ཚེ་རེན་བྡོར་བའྲི་ཕྲིར་
ཞེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་མྲི་འགྲུབ་ལ། གཟུགས་ཅན་གྲི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་ཤྲི་འཕྡོས་ 



6   ཀུན་མཁེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༨༽པའྲི་ཚེ་རེན་ཡྡོད་མེད་ཀྲི་ཁད་པར་ཕེ་བར་མྲི་ནུས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ཤྲི་འཕྡོས་པའྲི་ཚེ་གཏྡོང་བར་མཚུངས་
པ་ནྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྲི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ལ་མ་མས་
པའྲི་གང་ཟག་ཚེ་ཕྲི་མར་སྡོམ་པ་དེ་གྲིས་དང་གཏན་མྲི་ལྡན་པར་འགྱུར་རྡོ་སམ་ན། ཤྲི་འཕྡོས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་
གྲིས་པར་ཚེ་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པྡོ་གྲུབ་པའྲི་ཚེ། ཚེ་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་སྡོམ་པ་དེ་གྲིས་ཀྲི་ཐྡོབ་པ་འབྱུང་བ་
ནྲི་ན་ཐྡོས་པའྲི་ལུགས་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྲིར་མྲི་འྡོང་འདྡོད་པའྲི་རེན་ཅན་ཤྲི་འཕྡོས་ནས་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ཁམས་
སུ་སེས་པའྲི་ཚེ། འདྡོད་པའྲི་རེན་ལ་ཡྡོད་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་རེན་ལ་ཡྡོད་
པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་སྡོམ་པ་གསར་དུ་ཐྡོབ་པ་བཞྲིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་ཟག་མེད་ཀྲི་སྡོམ་པ་སྔ་མ་བཏང་ནས་ཕྲི་མ་
གསར་ཐྡོབ་མེད་དྡོ་སམ་ན། འབས་བུ་སྔ་མ་ལ་གནས་པས། ཕྲི་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོ་རྣྡོན་པྡོར་
སྦྱངས་པའྲི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀྲི་དགེ་བ་སྔ་མ་བཏང་ནས་ཕྲི་མ་ཐྡོབ་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྡོ། །དེ་ཡང་འདྡོད་ན། འཕགས་
པ། འབས་བུ་ཐྡོབ་སྦྱངས་མས་པ་ལས། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་གྲི་དྡོན་ལུང་རྲིགས་སྨྲ་བའྲི་མདུན་དུ་བཤད་ཐུབ་
པ་ཅྲིག་དགྡོས་སྡོ། །བསམ་གཏན་གཏྡོགས་པའྲི་དགེ་བ་ནྲི། །ས་འཕྡོས་མས་པ་དག་གྲིས་གཏྡོང་། །ཞེས་པའྲི་
སྐབས་སུ། ར་བར་ཐ་སད་ཟྡོར་ཡང་པའྲི་ཕྲིར་དུས་དེའྲི་དགེ་བ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཏྡོང་རྒྱུ་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས་ཤྲི་འཕྡོས་པ་གཏྡོང་རྒྱུར་མ་གསུངས་པས་འཁྲུལ་གཞྲི་
བྱས་པར་སང་ཡང་། དེ་ཡྲི་འགེལ་པར་རྲིས་མཐུན་བཏང་བ་ལས་ཀང་། ཅུང་ཟད་བཏང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་གང་ཡྲིན་ 
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༼༩༽ལེགས་པར་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། ༤༽།ཐེག་ཆེན་ལུགས་ལ་སྡོང་བའྲི་སེམས། །ཇྲི་སྲིད་མ་མས་དེ་སྲིད་
དུ། །དེ་ཡྲི་སྡོམ་པ་དེ་ཡྡོད་ན། །ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྲི་བསེན་གནས་ཀང་། །ནངས་པར་ཕན་ཆད་བསྲུང་དགྡོས་
སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྲི་བསེན་གནས་ལ། །ནངས་པར་ཕན་ཆད་སྡོང་བའྲི་སེམས། །ཡྡོད་
ན་བསྲུང་སེམས་ཅྲི་ཕྲིར་མེད། །མེད་ན་ཁྡོད་ཀྲི་དྲི་བ་ལ། །འབེལ་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད་དམ་སྡོམས། །ཞེས་བྱའྡོ། 
༥༽།དེས་ན་ཇྲི་སྲིད་སེམས་མ་མས། །ཅེས་གསུངས་སེམས་བསེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི། །དགེ་སྡོང་ལ་སྡོགས་
སྡོམ་པ་ནྲི། །ཞེས་སྡོགས་མྲི་འགལ་ཚུལ་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཀུན་སྡོང་སེམས་བསེད་ཀྲིས་ཟྲིན་
ཀང་། །དགེ་སྡོང་སྡོམ་པའྲི་སྡོང་སེམས་ནྲི། ཤྲི་བའྲི་ཚེ་ན་མས་པའྲི་ཕྲིར། །མྲི་འགལ་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་
ལགས། །ཐེག་ཆེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ཡྲིན་ཡང་། །དགེ་སྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་ཡྲི། །ལྡྡོག་པ་ཤྲི་བའྲི་ཚེ་ན་
གཏང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ལྡྡོག་པ་དང་། །དེ་ཡྲི་འབས་བུ་ཤྲི་ཡང་འབྱུང་། །ཞེས་པའྲི་གཞུང་འདྲི་མ་གཟྲིགས་
སམ། །ཞེས་བྱའྡོ། ༦༽།སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཤྲི་ནས་ཀང་། །ཡྡོད་ཅེས་སྨྲ་བའྲི་འབྲི་ཁུང་པས། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྡོ་
ཐར་གྲི། །དབང་དུ་བྱས་པ་མ་བཤད་དམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་བཤད་དུ་ཆུག་མྡོད། དེས་འདྲིར་གནྡོད་པ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་པ་ལན་སྔ་མས་བསལ་ལྡོ། ༧༽།བྱེ་སྨྲའྲི་བསེན་གནས་དགེ་སྡོང་ལས། །ལེན་པའྲི་དམྲིགས་
བསལ་གང་ན་ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མཛོད་དུ། ནངས་པར་གཞན་ལས་ནྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་དུ་
གཞན་ལས་ 
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༼༡༠༽ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་ཅེས་པ། གཞན་གྲི་རྣམ་རྲིག་བྱེད་སྡོགས་
ཀྲིས། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་བར། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལས་ཏེ། དགེ་སྡོང་ཕ་མ་དང་། དགེ་སྡོབ་མའྲི་
སྡོམ་པ་རྣམས་ནྲི་དགེ་འདུན་ལས་སྡོ། །གཞན་དག་ནྲི་གང་ཟག་ལས་སྡོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་སྡོ་ཐར་གཞན་
ལྔ་ལེན་པའྲི་ཡུལ་དགེ་སྡོང་དུ་གྲུབ་སྟེ། དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་གང་ཟག་ནྲི་དགེ་སྡོང་ལ་འཇུག་
པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཕྲིར་བཅྡོས་ཀྲི་གཞྲིར་ལྟུང་བ་མཐྡོལ་བ་དང་། བཤགས་པའྲི་ཡུལ་བསེན་པར་མ་རྡོགས་པས་མྲི་
རུང་བར་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། །ལྟུང་བ་མཐྡོལ་བཤགས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རུང་ན་སྡོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཡུལ་དུ་
རུང་བ་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༨༽།འདུལ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསེན་གནས་ཀྲི། །ཆྡོ་ག་གསལ་པྡོ་གང་ན་
བཞུགས། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཀུན་མཁེན་བུ་སྟྡོན་གྲིས། འདྲིའྲི་ཆྡོ་ག་འདུལ་བ་ལུང་དུ་ཡེ་མ་བྱུང་ཞྲིང་། འདུལ་
བའྲི་ཕྡོགས་ཀྲི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་ཡེ་མ་བྱུང་ངྡོ་། །གནས་འཇྡོག་གྲི་མདྡོ་ལས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འམ་རྲིགས་
ཀྲི་བུ་མྡོ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པའྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྲི་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་འདྡོད་
པས་ནངས་པར་ལངས་ནས་དགེ་སྡོང་ངམ། བམ་ཟེའམ། གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཆྡོ་ག་ཤེས་པ་ཞྲིག་གྲི་དྲུང་དུ་
སྡོང་སྟེ། བླ་གྡོས་ཕྲག་པ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ལ་པུས་མྡོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཚིག་འདྲི་སྐད་ཅེས་
བརྡོད་པར་བྱ་ཏེ། བདག་མྲིང་ཆེ་གེ་མྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་གང་དྡོ་ནུབ་ཀྲི་མཚན་མྡོ་འདྲི་དང་། 
སང་ྲི་མ་མ་ཤར་གྲི་བར་དུ་སྡོག་བཅད་པ་སངས་ཤྲིང་། སྡོག་གཅྡོད་པ་ལས་སར་ལྡྡོག་སྟེ་དབྱུག་པ་སངས་ཤྲིང་ 
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༼༡༡༽མཚོན་ཆ་སངས་ཏེ་ངྡོ་ཚ་དང་ལྡན་པར་བགྲིས་ལ་སེམས་ཅན་དང་སྡོག་ཆགས་འབྱུང་པྡོ་ཐམས་ཅད་
ལས་ཆུང་ངུ་ན་སྡོག་ཆགས་ཕྲ་མྡོ་གྡོག་སྦུར་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་ཏེ། སྡོག་གཅྡོད་པ་ལས་སར་
ལྡྡོག་པར་བགྲིའྡོ། །ཇྲི་ལྟར་འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་དེ་དག་གྲིས་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་སྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་
ཏེ། །སྡོག་གཅྡོད་པ་ལས་སར་ལྡོག་ནས་དབྱུག་པ་སངས་ཤྲིང་མཚོན་ཆ་སངས་ཏེ། སེམས་ཅན་དང་སྡོག་
ཆགས་འབྱུང་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆུང་ངུ་ན་ཕྲ་མྡོ་གྡོག་སྦུར་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྡོག་གཅྡོད་པ་ཡང་སངས་ཏེ། སྡོག་
གཅྡོད་པ་ལས་སར་ལྡོག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་ཆེ་གེ་མྡོ་ཡང་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་དྡོ་ནུབ་ཀྲི་མཚན་མྡོ་འདྲི་
དང་སང་ྲི་མ་མ་ཤར་གྲི་བར་དུ་སྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་ཏེ། སྡོག་གཅྡོད་པ་ལས་སར་ལྡྡོག་སྟེ། དབྱུག་པ་སངས་
ཤྲིང་མཚོན་ཆ་སངས་ཏེ་ངྡོ་ཚ་དང་ལྡན་ཤྲིང་སྲིང་རེ་དང་ལྡན་པར་བགྲིས་ལ་སེམས་ཅན་སྡོག་ཆགས་འབྱུང་པྡོ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཆུང་ངུ་ན་སྡོག་ཆགས་ཕྲ་མྡོ་གྡོག་སྦུར་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྡོག་གཅྡོད་པ་ཡང་སངས་ཏེ། སྡོག་གཅྡོད་
པ་ལས་སར་ལྡྡོག་པར་བགྲིའྡོ། །ཡན་ལག་དང་པྡོ་འདྲིས་བདག་འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་དེ་དག་གྲི་བསབ་པ་
ལ་རེས་སུ་སྡོབ་བྡོ། །རེས་སུ་བསྒྲུབ་བྡོ། །རེས་སུ་བགྲིད་དྡོ། །ཇྲི་ལྟར་སྡོག་གཅྡོད་བ་ལས་སར་ལྡོག་པ་དེ་བཞྲིན་
དུ་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་དང་། མྲི་ཚངས་པར་སྡོད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲུའྲི་ཆང་དང་། བཅྡོས་པའྲི་
ཆང་དང་། མྡོས་པར་འགྱུར་པ་བག་མེད་པའྲི་གནས་དང་། གླུ་གར་དང་། རྡོལ་མྡོའ་ིསྒྲ་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། སྡོས་
ཉུག་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དྡོག་འཆང་བ་དང་། ཁྲི་སྟན་མཐྡོན་པྡོ་དང་། ཁྲི་སྟན་ཆེན་པྡོ་དང་། དུས་མ་ཡྲིན་ 
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༼༡༢༽པའྲི་ཁ་ཟས་ལས་སར་ལྡོག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་ཆེ་གེ་མྡོ་ཡང་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ། གང་དྡོ་ནུབ་
ཀྲི་མཚན་མྡོ་འདྲི་དང་སང་ྲི་མ་མ་ཤར་གྲི་བར་དུ་དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁ་ཟས་སངས་ཏེ་དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁ་ཟས་
ལས་སར་ལྡོག་པར་བགྲིའྡོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པྡོ་འདྲིས་བདག་འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་དེ་དག་གྲི་བསབ་པ་
ལ་རེས་སུ་སྡོབ་བྡོ། །རེས་སུ་བསྒྲུབ་བྡོ། །རེས་སུ་བགྲིད་དྡོ། །དེ་ལྟར་ལན་གྲིས་ལན་གསུམ་དུའྡོ་ཞེས་འབྱུང་
ལ། སྡོབ་དཔྡོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པྡོའ་ིདགེ་བསེན་གྲི་སྡོམ་པའྲི་བཤད་པའྲི་གཞུང་ལས་ཀང་། དགེ་བསེན་གྲི་
སྡོམ་པ་དང་སེལ་ནས་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ། དེ་ལྟ་བུ་འདྲི་ནྲི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྲི་དགེ་བསེན་
གྲི་སྡོམ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ྲིན་དུ་མཚན་དུ་བསེན་གནས་ཀྲི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་བླང་བར་འདྡོད་ན། ྲི་མ་འཆར་བའྲི་
སྔྡོན་དུ་དེ་བླང་བར་བྱའྡོ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་བས་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇྲི་སྲིད་སང་ྲི་མ་མ་ཤར་གྲི་
བར་དུ་སྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་ཏེ། སྡོག་གཅྡོད་པ་ལས་སར་ལྡྡོག་པར་བགྲིའྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་
དང་། མྲི་ཚངས་པར་སྡོད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲུའྲི་ཆང་དང་། བཅྡོས་པའྲི་ཆང་དང་། མྡོས་པར་
འགྱུར་བ་བག་མེད་པའྲི་གནས་དང་། མལ་སྟན་མཐྡོན་པྡོ་དང་། མལ་སྟན་ཆེན་པྡོ་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། སྡོས་ཉུག་
པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དྡོག་འཆང་བ་དང་། གར་དང་། གླུ་དང་། རྡོལ་མྡོའ་ིསྒྲ་དང་། དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁ་ཟས་
ལས་སར་ལྡྡོག་པར་བགྲིའྡོ། །དག་བཅྡོམ་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པར་བགྲིའྡོ། །ཞེས་དེ་
ལྟར་ལན་གསུམ་མྡོ། །དེ་ལྟ་བུས་ནྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྲི་བསེན་གནས་ཀྲི་སྡོམ་ 
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༼༡༣༽པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་ལ་དགེ་བསེན་གྲི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་པར་ཡང་དེ་དང་ཆ་འད་བ་ལ་ཁད་
པར་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྲི་སྔ་མ་བཞྲིན་ནྡོ། །ཞེས་པས་སབས་སུ་འགྡོ་བ་གསུམ་གྲི་རེས་སུ་བསབ་པ་
ལན་གསུམ་ཁས་བླངས་པའྲི་རེས་ལ་གསྡོ་སྦྱྡོང་ཅན་དུ་བདག་སྡོབ་དཔྡོན་གྲིས་བཟུང་དུ་གསྡོལ། ཞེས་བརྡོད་
པར་བཤད་དྡོ། །དེ་དང་བྱང་བཟང་གྲི་གྲིས་ཕལ་ཆེན་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཡྲིན་པར་འདའྡོ། །དེ་རྣམས་བསེན་
གནས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྲིའྲི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། ལག་ལེན་ལ་བླ་མ་གྡོང་མ་
རྣམས་ཀྲིས་དགེ་ཚུལ་གྲི་ཆྡོ་ག་དང་ཆ་འད་བར་བཤད་ལ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དྡོན་ལ་དཔྡོད་མཛོད། །འྡོན་ཀང་
མཁས་པ་འདྲིས་སྡོམ་བརྒྱད་དང་། བྱང་བཟང་གྲི་བཤད་པ་ཕལ་ཆེན་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བཞེད་པར་སང་ཡང་། 
བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ནྲི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསེན་གནས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་འདུལ་བ་ལུང་ལས་མ་
གསུངས་ཀང་། དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་གྲི་ཆྡོ་ག་ྲིད་ལ་བསབ་པའྲི་གངས་དང་། དུས་ཀྲི་ཁད་པར་མ་
གཏྡོགས་པ་གཞན་འད་བས་དེས་མཚོན་པར་བཞེད་ཅྲིང་། གནས་འཇྡོག་གྲི་མདྡོ་དང་། སྡོམ་བརྒྱད་དང་། བྱང་
བཟང་གྲིས་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་མདྡོ་སེ་པའྲི་ལུགས་སུ་བཞེད་དྡོ། ༩༽།དུད་འགྡོ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྲི། །སྡོམ་པའྲི་
རེན་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི། །ན་ཐྡོས་སེ་པ་ཡྡོད་དམ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ན་ཐྡོས་སེ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྲིས། །མཛོད་དང་མདྡོ་ར་གསུངས་བ་ཡྲི། །གྲུབ་མཐའ་ཁྡོ་ན་ཁས་ལེན་ན། །སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲར་
འགྱུར། །གཞན་དུ་དུད་འགྡོ་སྡོ་ཐར་གྲི། །སྡོམ་པའྲི་རེན་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི། །ན་ཐྡོས་སེ་པ་མེད་པ་ཅྲི། །ཞེས་ 
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༼༡༤༽དང་། རྒྱ་མཚོ་འྲི་ཀླུ་རྣམས་དུས་བཟང་ལ། །བསེན་གནས་བསྲུང་བར་བཤད་པ་དེ། །ཁས་ལེན་ན་
ཐྡོས་མེད་དམ་ཅྲི། །ཞེས་ཀང་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། ༡༠༽།མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་བསེན་གནས་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་འདྡོད་ཚེ་
ལེན་ཅེས་པ། །དུས་གཅྲིག་སྟབས་སུ་ལེན་ནམ་ཅྲི། །ཟན་ཐྡོས་ནས་ཀང་ལེན་ཅེས་པ། །དེ་ཡྲི་དྡོན་དུ་ཁས་ལེན་
ན། །དེ་འད་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ཡྲིས། །ནངས་པར་གཞན་ལས་ནྡོད་ཅེས་པའྲི། །དམྲིགས་བསལ་ཡྲིན་ཕྲིར་སྐབས་ཀྲི་
ནྲི། །རྡོད་པའྲི་ལན་དུ་འགྱུར་བ་མེད། །བསེན་གནས་དུས་གཅྲིག་ལེན་པ་དེ། །མདྡོ་སེའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་ན་
ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མཛོད་འགེལ་ལས། ནངས་པར་ནྲི་རེ་ཤྲིག་ྲི་མ་འཆར་བའྲི་ཚེ་སྟེ་ྲིན་ཞག་པའྲི་སྡོམ་
པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གང་གྲིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་སྔྡོན་ཡང་དག་
པར་བླངས་པར་བྱས་པ་དེས་ནྲི་ཟན་ཟྡོས་ནས་ཀང་ནྡོད་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་སྔར་དུས་གཅྲིག་
གྲིས་ཚེ་ཟླ་བ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་གྲི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་ཆྡོ་ག་གཅྲིག་གྲིས་སྟབས་ཅྲིག་ཏུ་
བླངས་ནས། ཕྲིའྲི་ཚེས་བརྒྱད་བྱུང་རེས་སྔར་བླངས་པ་དེ་གསལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སར་ཡང་གཞན་ལས་ནྡོད་
པར་གསལ་ཏེ། འདྲིའྲི་འགེལ་བཤད་དུ་སྡོམ་པ་ནྲི་སྡོང་བར་བྱེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་ངེས་པའྲི་སེམས་པ་
ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ྲི་མ་འཆར་བའྲི་ཚེ་ཁྡོ་ན་སེའྡོ། །ཟན་ཟྡོས་ནས་ནྡོད་པ་ནྲི་གསལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སྡོ། །འདྲི་མདྡོ་སེ་པའྲི་ལུགས་མ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེ་ན། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས། སྡོམ་པ་སེམས་པར་ཁས་
ལེན་ནམ་ལེགས་པར་ 
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༼༡༥༽སྨྲྡོས་ཤྲིག འྡོ་ན་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནངས་པར་གཞན་ལས་ནྡོད་ཅེས་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་དུ་ཇྲི་ལྟར་
འགྡོ་སམ་ན། མཛོད་འགེལ་འདྲིར། བྱེ་མདྡོ་གྲིས་ཀའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས། བྱེ་སྨྲས་ྲི་མ་
འཆར་བའྲི་ཚེ་ཁྡོ་ན་གཞན་ལས་ནྡོད་པར་འདྡོད་ཀང་མདྡོ་སེ་པ་ལྟར། ཚེས་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདྡོད་
པའྲི་དུས་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བླངས་པ་དེས་ྲི་མ་འཆར་བའྲི་ཚེ་བརྡོད་ནས་ཟན་
ཟྡོས་ནས་དན་པའྲི་ཚེ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སར་ཡང་ཞེན་ལས་ནྡོད་ཅེས་པ་ཡྲིན་གྲི་གྲིས་ཀ་ཕེ་སྨྲའྲི་ལུགས་ཀྲི་
སྲིར་བཏང་དམྲིགས་བསལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བྱེ་སྨྲས་སྡོམ་པ་སེམས་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །དེས་ན་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ། འདྲི་མདྡོ་སེ་པ་ལ་སྦྱར་བ་ལེགས་པར་གྲུབ་བྡོ། །གལ་ཏེ་ཚེས་
བརྒྱད་ལ་དུས་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་སྔྡོན་ཡང་དག་པར་བླངས་བ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཁས་བླངས་པ་
ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ཆྡོ་གས་བླངས་པ་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཕྲིས་ཟན་ཟྡོས་ནས་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལ་དེའྲི་སྔ་རྡོལ་ྲི་མ་འཆར་
བའྲི་ཚེ་སྡོམ་པ་ཇྲི་ལྟར་སེ་ལུང་རྲིགས་སྨྲ་བ་དག་ལེགས་པར་དཔྡོད་ཅྲིག སྔར་སྟབས་ཅྲིག་ཏུ་ལེན་པའྲི་ཚེ་ཚེས་
བརྒྱད་ཀྲི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཆར་སེ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་གྲི་ཆྡོ་ག་ལས་ཕྲིས་ཚེས་བརྒྱད་བྱུང་རེས་ཀྲི་
ྲི་མ་འཆར་བའྲི་ཚེ་སེ་བ་འགེལ་བཤད་ཀྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༡༡༽།གངས་སྔགས་ལུགས་ཀྲི་
བསེན་གནས་ལ། །ཡྲིད་མ་བསྡོམ་པ་མཆྡོག་ཡྲིན་ན། །ལྷ་དེ་བདག་མདུན་གང་ཡྲིན་བརག །བདག་བསེད་ཡྲིན་
ན་བྱ་རྒྱུད་ཀྲི། །རང་རྐང་བདག་སེད་མེད་པ་ཅྲི། །མདུན་སེད་ཡྲིན་ན་རྣམ་རྒྱལ་སྡོགས། །མ་སེས་གྡོང་དུ་གསྡོ་ 
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༼༡༦༽སྦྱྡོང་གྲི །སྡོམ་པ་ལེན་པར་མཛད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་མ་ལྡོན་པ་དང་། དྲི་
བ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མཐའ་གྲིས་ལ་སྡོན་བརྡོད་པ་མྲི་འཐད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། འྡོན་
ཀང་གསང་སྔགས་ལུགས་བྱེད་ན། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་གསང་སྔགས་ལུགས་ཀྲི་བསེན་གནས་ཞེས་པ་ལ་འཆད་པ་
ནྲི་ནྡོར་ཏེ། འདྲིར་ན་ཐྡོས་ཀྲི་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའྲི་བསེན་གནས་ཀྲི་ྲིན་ལྷ་སྡོམ་མ་བྱས་ཀང་བསེན་
གནས་མས་པ་མེད་པ་ལས་འཕྲྡོས་ནས་ལྷ་བསྡོམ་གཏན་བཀག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་དེ་གསང་སྔགས་
ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་མས་ལེན་བྱེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། བསེན་གནས་ཀྲི་ྲིན་ཡྲི་དམ་བསྡོམ་པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ། ཞེས་
པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བསེན་གནས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྲི་ལུགས། །གཙོ་ཆེར་ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་
ཡྲིན། །ཞེས་པས་ཤེས་སྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། བསེན་གནས་ཀྲི་ྲིན་གསང་སྔགས་ཀྲི་ལུགས་བྱེད་ན་ཡྲི་དམ་བསྡོམ་
པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ། ཞེས་པ་ལ། ལྷ་དེ་བདག་མདུན་བརག་དགྡོས་ན། བསེན་གནས་ཀྲི་ྲིན་སྔགས་བཟླས་ན་
བསྡོད་ནམས་ཆེ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་ཡང་སྔགས་དེ་མ་ཎྲི་ཡྲིན་ནམ། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཡྲིན་ཞེས་བརག་དགྡོས་པར་
འགྱུར་ཞྲིང་དེའྲི་ྲིན་དགེ་འདུན་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་ན་བསྡོད་ནམས་ཆེ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་། བསེན་བཀུར་དེ་
མང་ཇ་ཡྲིན་ནམ། གང་ན་སྡོན་ཡྲིན་ཞེས་པ་དང་ཇ་དེ་རྒྱ་ཇ་ཡྲིན་ནམ་ཁམས་ཇ་ཡྲིན། མར་དེ་འབྲི་མར་ཡྲིན་ནམ་
བ་མར་ཡྲིན། ཞེས་སྡོགས་ཀང་བརག་དགྡོས་པས་བྱྲིས་པས་ཨ་མ་ལ་བརྡོ་འཐག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས་པ་དང་འད་
བར་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རམ་སམ་མྡོ། །ཅྲིས་ཀང་ལན་བརྡོད་དགྡོས་ན་བསྟན་བཅྡོས་ 
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༼༡༧༽རྡོམ་པ་པྡོས་ནྲི་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཐད་ཀ་ཐད་ཀ་ནས་བསྡོད་ནམས་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པར་གདའ་
ལགས། གང་ཡྲིན་ནྲི་བསེན་གནས་སྲུང་བ་པྡོ་ལ་དྲིས་ཤྲིག གསུམ་པ་ནྲི་བདག་བསེད་ཡྲིན་པ་ལ་སྡོན་བརྡོད་
བའྲི་དྡོན་བྱ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྲི་བསེན་གནས་ལ་གནས་པས་བསྡོམ་ན་བསྡོད་ནམས་ཆེ་བ་དེ་ཡྲིན་ན། བྱ་
རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་ཡྡོད་དགྡོས་ཅེས་པར་སང་ལ། དེ་ལྟར་ན་བདེ་དགེས་ལ་སྡོགས་པའྲི་བསེད་རྡོགས་ཐམས་ཅད་
ཆྡོས་ཅན། དེའྲི་ཕྲིར། ཡང་དེ་དག་ཆྡོས་ཅན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་རང་རྐང་ལ་ཡྡོད་པར་ཐལ། དེ་
ནས་བཤད་པའྲི་སྡོན་འཇུག་གྲི་སེམས་བསེད་ལ་གནས་པས་བསྡོམས་ན་བསྡོད་ནམས་ཆེ་བ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
ཡང་དེ་དག་ཆྡོས་ཅན། ན་ཐྡོས་ཀྲི་འདུལ་བ་རང་རྐང་ལ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ན་ཐྡོས་ཀྲི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའྲི་
དགེ་སྡོང་གྲི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པས་བསྡོམས་ན་བསྡོད་ནམས་ཆེ་བ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མདུན་བསེད་ཡྲིན་པ་ལ་
རྒྱུ་མཚན་དྲི་བ་ཡང་དྡོན་མེད་དེ། ཐྡོག་མར་གསྡོ་སྦྱྡོང་བླངས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་དྡོན་ཞགས་ལ་སྡོགས་པའྲི་མདུན་
སེད་བསྡོམ་པ་དེ་ྲིད་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་པས་དྲིས་རྒྱུ་ཅྲི་ཡྡོད། གསྡོ་སྦྱྡོང་གྲི་ྲིན་མདུན་སེད་བསྡོམས་ན་བསྡོད་
ནམས་ཆེ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཐྡོག་མར་མདུན་སེད་བསྡོམས་ནས་དེའྲི་འྡོག་ཏུ་གསྡོ་སྦྱྡོང་ལེན་པ་ལ་གྡོ་བ་ནྲི་མྲིན་
འཆྲི། འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་མང་དུ་འདུག་གྡོ ༡༢༽།རྣམ་རྒྱལ་དྡོན་ཞགས་ལ་སྡོགས་པའྲི། །ཆྡོ་ག་བྱེད་པའྲི་
དགེ་ཚུལ་དང་། །དགེ་སྡོང་དག་གྲིས་གསྡོ་སྦྱྡོང་ནྲི། །རང་གྲིས་བླངས་པའྲི་དགྡོས་པ་ཅྲི། །དགེ་བསེན་བཟང་
པྡོའ་ིབསེན་གནས་ནྲི། །ཡན་ལག་ཚང་བར་མནྡོས་པའྲི་ཚེ། །གནད་གཅྡོད་པ་ཡྲི་ཚིག་དེ་ཡྲིས། ། 
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༼༡༨༽སྔར་གྲི་སྡོམ་པ་མྲི་འཇྲིག་གམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཆྡོ་གའྲི་ཚིག་ཏུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་
གྲི་ཕྲིར་དང་། ཕན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། གྡོལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དེ་མ་གཟྲིགས་
པ་ལགས་སམ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ནྲི་ཀུན་སྡོང་གྲི་བསམ་པ་ཡྲིན་གྲི་བསབ་པ་ལ་སྡོབ་པ་སྔར་ནས་ཡྡོད་པས་
དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་སམ་ན། དབང་བསྐུར་ལན་གཅྲིག་ཐྡོབ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལེན་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། བསབ་པ་ལ་སྡོབ་པ་སྔར་ནས་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། ལམ་དུས་ཐུན་བཞྲིར་ལེན་པ་དགྡོས་པ་མེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། སེམས་བསེད་ལན་གཅྲིག་ཐྡོབ་ནས་སར་ལེན་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སབས་འགྡོ་སྡོགས་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་
སྡོད་ལས་བཤད་པའྲི་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱར་ཏེ་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ན་ཐྡོས་ཀྲི་ལུགས་ལ་སྡོ་
ཐར་ལན་གཅྲིག་སེས་ནས་མ་བཏང་བའྲི་བར་དུ་སར་བླང་དུ་མེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སྡོད་ལས་བཤད་པའྲི་
སྡོམ་པ་ཡང་ཡང་བླངས་པས་གྡོང་འཕེལ་དུ་འགྡོ་བའྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའྲི་གཏམ་དུ་སང་ངྡོ་། །དགེ་སྡོང་དང་
དགེ་ཚུལ་གྲིས་དགེ་བསེན་བཟང་པྡོའ་ིབསེན་གནས་མནྡོས་པས། གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་ཏུ་སྡོང་བའྲི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྲི། དེ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་སྡོབ་པར་ཁས་བླང་བར་སྡོང་བའྲི་ཕྲིར་སམ་ན། འྡོ་ན་བླ་མེད་ཀྲི་སྔགས་སྡོམ་ལ་
གནས་པས་བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་མནྡོས་པའྲི་ཚེ་གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་
པའྲི་ཕྲིར། རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། ཁྡོད་ཀྲིས་སྡོག་ཆགས་བསད་མྲི་བྱ། །ཅེས་སྡོགས་བསྒྲག་པ་དེ་བསབ་ 
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༼༡༩༽གཞྲི་ལྔ་པྡོ་དེ་ལས་གཞན་ལ་མ་སྡོབ་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 
སྡོམ་པ་བསྒྲག་པའྲི་སྐབས་སུ་བསབ་གཞྲི་ལྔ་བསྒྲག་པ་དེ་བཟུང་བའྲི་སྐབས་སུ་བཟུང་བ་ཡྡོད་དམ་མེད། མེད་ན་
བསྒྲགས་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད་ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྲིག ཡྡོད་ན་དེའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་
འཇྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བསེན་བཟང་པྡོའ་ིབསབ་གཞྲི་བརྒྱད་མནྡོས་པས་གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་
ན་བསབ་གཞྲི་ལྔ་མནྡོས་པ་གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྲི་སྡོས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་སང་ྲི་མ་མ་
ཤར་གྲི་བར་དུ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་དེ་ཕན་ཆད་མྲི་སྡོབ་པར་བསྟན་པས། གནད་གཅྡོད་ཀྲི་ཚིག་ཏུ་སྡོང་ན་ནྲི། 
དགེ་བསེན་གྲིས་དེ་བླངས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་གནད་གཅྡོད་ཀྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རྡོ། །འདྲི་འདའྲི་ཚིག་གྲིས་གདུལ་
བྱའྲི་མས་ལེན་རྒྱུན་གཅྡོད་པས་མྲི་གསུང་བར་ཞུ། དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་
ལ་ད་དུང་སྔར་གྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་ས་ཡ་ཕྲག་ཕེད་ཐུབ་པ་སྡོང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་ཏུ་སྡོང་ཅེས་
པས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་པར་སང་མྡོད། ཚིག་དེ་ལ་ཡང་སྔར་གྲི་མ་ཡྲིན་པ་ཅེས་པ་གནད་གཅྡོད་དུ་སྡོང་བ་ཡྲིན་
ནམ། ས་ཡ་ཕྲག་བྱེད་སྡོང་ཅེས་པ་གནད་གཅྡོད་དུ་སྡོང་བ་ཡྲིན། །དང་པྡོ་ལྟར་ན། དགེ་སྡོང་དང་དགེ་ཚུལ་གྲིས་
གསྡོ་སྦྱྡོང་ལེན་པའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་མ་ཡྲིན་པ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཨེ་ཡྡོད། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་ས་ཡ་ཕྲག་ཕེད་དང་བཅུ་
གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་ས་ཡ་ཕྲག་ཕེད་བསན་པས་ས་ཡ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ། གནད་གཅྡོད་པའྲི་ཚིག་
ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ 
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༼༢༠༽ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྲིག ༡༣༽དགེ་བ་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་བསེད་ན་
ནྲི། །ཟག་མེད་དགེ་བའྲི་རྣམ་སྲིན་ཅྲི། །བཏང་སྡོམས་གྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་ན། །བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་
ཀྲི། །ཟག་བཅས་དགེ་བའྲི་རྣམ་སྲིན་དང་། །བཏང་སྡོམས་ཅེས་པ་ལུང་མ་བསྟན། །ཡྲིན་ན་ཀུན་གཞྲིའྲི་ས་བྡོན་
ལས། །རྣམ་སྲིན་འབྱུང་བ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལས། དེ་མཐའ་དེ་ཡྲི་རྣམ་སྲིན་
ནྲི། །ཞེས་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་སྦྱྡོར་བའྲི་རྣམ་སྲིན་འབས་བུ་ཆྡོས་སྐུ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ཟག་མེད་དགེ་བའྲི་
རྣམ་སྲིན་ཡྡོད་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་ལས་རྣམ་སྲིན་གྲི་རྒྱུ་ལ་མྲི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བ་
ཟག་བཅས་ཀྲིས་ཁབ་པར་གསུངས་པས་དེས་སུན་འབྱྲིན་ན་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་སེང་གེ་བཟང་པྡོས་གང་གྲི་ཕྲིར་
འདྲི་ནྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཞན་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ནྲི་གང་དུའང་སུན་འབྱྲིན་
པ་བརྡོད་པར་མྲི་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དན་པར་བྱའྡོ། །ཚིག་རྐང་བར་པ་གསུམ་ནྲི་བཏང་སྡོམས་ཅེས་པ་
ཚོར་བ་བཏང་སྡོམས་ལ་ངྡོས་བཟུང་ནས་དགག་པ་བརྡོད་པར་སང་ཡང་བཏང་སྡོམས་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གར་ཡྡོད་
དེར་མ་ངེས་ཏེ། འདུ་བྱེད་བཏང་སྡོམས་ཀང་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་འདྲིའྲི་བཏང་སྡོམས་ནྲི་དེ་གྲིས་ཀ་མ་
ཡྲིན་ཏེ། ཚིག་རྐང་པ་སྡོམས་པའྲི་ཆེད་དུ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་བཏང་སྡོམས་སུ་བྱས་པའྡོ། །དེས་ན་བཏང་སྡོམས་
ཅེས་པའྲི་ཚིག་གཅྲིག་ྲིད་ཀང་དགེ་སྲིག་བཏང་སྡོམས་གསུམ་ཅེས་པའྲི་ཚེ་ལུང་མ་བསྟན་དང་། བདེ་སྡུག་
བཏང་སྡོམས་གསུམ་ཅེས་པའྲི་ཚེ་ཚོར་བ་བཏང་སྡོམས་དང་། བཏང་སྡོམས་ངྡོ་ཚེ་ཤེས་ཁེལ་ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་
ཚེ་ 
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༼༢༡༽འདུ་བྱེད་བཏང་སྡོམས་ལ་འཇུག་པ་སྡོགས་གསུངས་རབ་འཆད་ཚུལ་ལ་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲི་འཇུག་ཚུལ་
མང་དུ་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚིག་རྐང་ཕྲི་མ་གསུམ་ལྟར་གྲི་དྡོགས་པ་མྲི་འབྱུང་ངམ་སམ་ན། འདྲི་ལ་
སྐབས་དྡོན་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། གཞན་དུ་རྡོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། ཀུན་
གཞྲི་ལ་ལས་ཀྲི་ས་བྡོན་བཞག་པ་ནྲི། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཀྲི་མངྡོན་པ་འྡོག་མར་ནྲི་མྲི་འབྱུང་ལ་
ལུགས་དེ་ལ་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་གཞྲི་ལ་ས་བྡོན་བཞག་པ་ཕྲིའྲི་རེན་གྲིས་གསྡོས་བཏབ་པ་
ལས་རྣམ་སྲིན་འབྱུང་ཞེས་པའྲི་རྣམ་སྲིན་དེ་འཇྡོག་བྱེད་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་ཡྲིན་གྲི་ས་བྡོན་གྲི་རྣམ་
སྲིན་མ་ཡྲིན་པས་ས་བྡོན་ལུང་མ་བསྟན་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་ལས་རྣམ་སྲིན་འབྱུང་བ་ལ་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད། 
དཔེར་ན་དཔྲིད་ཀར་ཤ་པ་ནྲི་གསུམ་བསེད་དུ་བཏང་པ་དཔང་རྒྱ་ཡྲི་གེར་བྲིས་ཏེ། སྟྡོན་ཡྲི་གེ་དེ་བསྟན་པ་ལས། 
ཀརྴ་པ་ནྲི་བཞྲི་ཁུགས་པའྲི་ཚེ། ཀརྴ་པ་ནྲི་གཅྲིག་པྡོ་དེ་སྔར་གྲི་ཀརྴ་པ་ནྲི་གསུམ་པྡོ་དེའྲི་བེད་བསེད་ཡྲིན་གྲི། 
དབང་རྒྱའྲི་བེད་བསེད་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི་གལ་ཏེ་ཚེ་ཕྲི་མའྲི་རྣམ་སྲིན་དེ། ས་བྡོན་གྲི་རྣམ་སྲིན་
ཡྲིན་པར་ཐལ། ས་བྡོན་ལས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འྡོ་ན་ྡོན་ཅྲིག ལྡེར་སྐུའྲི་མགྡོ་བྡོ་དེ་ལྷ་བཟྡོའ་ིམགྡོ་བྡོ་
ཡྲིན་པར་ཐལ། ལྷ་བཟྡོ་བ་ལས་ལྡེ་གུའྲི་མགྡོ་བྡོ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁབ་ཀྲི་མྲིག་དེ་མགར་བའྲི་མྲིག་
ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ལྷྷྭམ་གྲི་ས་དེ་ལྷྷྭམ་མཁན་གྲི་ས་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་
བའྲི་ཕྲིར། ར་མའྲི་ཁ་དེ་ར་མཁན་གྲི་ཁ་ཡྲིན་ 
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༼༢༢༽པར་ཐལ། དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། སྡོགས་ཀྲི་རྲིབ་མ་དེ་སྡོགས་མཁན་གྲི་རྲིབ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 
དེ་ལས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་སྡོགས་མཐའ་ཡས་པ་བརྡོད་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ཡྲི་རྲིགས་ལ་འདྲིའྲི་ཚོན་
མཁྡོའྡོ། ༡༤༽།ལས་དཀར་ཅེས་པ་དགེ་བ་ལ། །ཟེར་ན་རྣམ་སྲིན་གནག་པ་ཅྲི། །ལས་གནག་ཅེས་པ་སྲིག་པ་
ལ། །ཟེར་ན་རྣམ་སྲིན་དཀར་བ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལེན་ནྲི། སྲིར་ལས་དཀར་ཅེས་པ་མཚན་ྲིད་པ་དགེ་བ་ཡྲིན་ཀང་
སྐབས་འདྲིར་ལུས་ངག་གྲི་སྦྱྡོར་བ་སྦྱྲིན་པ་ལ་སྡོགས་དགེ་བར་སང་བས་དགེ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་དེ། 
དྡོན་ལ་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་ཀ་གནག་པས་ལས་གནག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་
གནག་ཅེས་པ་ཡང་སྐབས་འདྲིར་ལུས་ངག་གྲི་སྦྱྡོར་བ་སྡོག་གཅྡོད་སྡོགས་མྲི་དགེ་བར་སང་བས་ལས་གནག་
གྲིས་མྲིང་བཏགས་པ་སྟེ། དྡོན་ལ་ལས་དཀར་ཡྲིན་པ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །གལ་ཏེ་ལས་དཀར་ལ་ལས་གནག་
ཅེས་པའྲི་མྲིང་དང་། ལས་གནག་ལ་ལས་དཀར་ཅེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བདགས་སུ་མྲི་རུང་ན། ཟག་མེད་ཀྲི་ལས་
གཅྲིག་ལ་མངྡོན་པ་འྡོག་མར་མྲི་དཀར་ཅེས་པ་དང་། མངྡོན་པ་གྡོང་མར་དཀར་བ་བཅས་གསུངས་པ་ཡང་
འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་དཀར་བ་ཡྲིན་ན་དཀར་བ་ཅེས་དང་། དཀར་བ་ཡྲིན་ན་མྲི་དཀར་བ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་
གྲིས་འདྡོགས་སུ་མྲི་རུང་བར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །མཛོད་འགེལ་ལས། ཟག་མེད་ཀྲི་ལས་ལ་རྣམ་སྲིན་བདེ་
བ་མྲི་སེད་པས་མྲི་དཀར་ཞེས་བརྡོད་པར་གསུངས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྲི་དཀར་ཞེས་པ་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་
བསྒྲུབ་པ་ཡང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་གནག་ལ་ལས་དཀར་གྲི་མྲིང་གྲིས་ 
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༼༢༣༽འདྡོགས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འདྡོད་ན་མཛོད་འགེལ་ལས། མྲི་དཀར་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒྲ་འདྲི་ནྲི་
དགྡོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཆྡོས་ལས་བརམས་ཏེ། 
ཀུན་དགའ་བྡོ་ཆྡོས་འདྲི་དག་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་དཀར་བ། གཅྲིག་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །བསྟན་བཅྡོས་ལས་ཀང་། ཆྡོས་དཀར་པྡོ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའྲི་ཆྡོས་རྣམས་དང་། མ་བསྒྲྲིབས་ལ་
ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། ༡༥༽།རྒྱུ་ཡྲི་ཀུན་སྡོང་
སྲིག་ཡྲིན་ན། །དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་ཡྲིན་ཀང་། །ལས་དེ་དཀར་པྡོར་མྲི་འགྱུར་ཞེས། །མངྡོན་པ་འྡོག་མར་མ་
བཤད་དམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་གང་ལ་འདྲི་བ་ཡྲིན། ལས་དཀར་རྣམ་སྲིན་གནག་པ་ཞེས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་
གསྡོད་ཕྲིར་སྦྱྲིན་པ་གཏྡོང་བ་སྡོགས་ལ་བཤད་པ་ལ་འདྲི་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ལས་དཀར་མཚན་ྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པ་
གྡོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང་། ལས་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་བ་ཡྲིན་པར་འདྡོད་པ་ྲིད་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། གཞན་དུ་ན་
དཀར་གནག་འདེས་མའྲི་ལས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་གཞུང་ལ་འདྲིའྲི་འདྲི་བའྲི་གནས་མྲི་
འདུག་གྡོ ༡༦༽།དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མྲི་དགེ་བ། །དག་དང་མཚུངས་ལྡན་དགེ་བ་ནྲི། །མྡོ་གཤམ་བུ་དང་འད་འྡོ་
ཞེས། །མངྡོན་པ་གྡོང་མར་མྲི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མངྡོན་པ་གྡོང་མར་མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་
གྲི་དགེ་བ་མྡོ་གཤམ་གྲི་བུ་དང་འད་བར་གསུངས་མྡོད། དེས་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་ཚིག་ཟྲིན་དྡོན་ཐྡོབ་གང་ལ་
གནྡོད་པ་ཡྲིན་ལེགས་པར་སྨྲྡོས་ཤྲིག བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་ 
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༼༢༤༽དགྡོངས་པ་ནྲི་རྒྱུ་དུས་དང་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གནག་ན་ལས་དེ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་གནག་པ་དང་། 
གྲིས་ཀ་དཀར་ན་ལས་དེ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། འདེས་མ་ལ་ལས་དེ་འདེས་མར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། 
ལུས་ངག་གྲི་སྦྱྡོར་བ་དཀར་བར་སང་བ་དང་། གནག་པར་སང་བ་ནྲི་དཀར་གནག་ཏུ་མྲིང་འདྡོགས་པའྲི་གཞྲི་
ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དེས་དཀར་གནག་གང་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་གནད་འདྲི་རྡོགས་ན་འདྲི་འད་བའྲི་རྣམ་རྡོག་བན་
བུན་སེ་བའྲི་གཞྲི་མེད་དྡོ། ༡༧༽།རྒྱུ་ཡྲི་ཀུན་སྡོང་འཕེན་བྱེད་ཀྲི། །གཙོ་བྡོ་ཡྲིན་ཕྲིར་འཕེན་བྱེད་རྒྱུ། །དུས་ཀྲི་
ཀུན་སྡོང་འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི། །གཙོ་བྡོ་ཡྲིན་ཕྲིར་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུར། །གྡོང་འྡོག་མཐུན་པར་གསུང་མྲིན་ནམ། །ཅེས་
པའྲི་ལན་ནྲི། དྲི་བའྲི་གཞྲི་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ལ་མེད་པ་དང་། དྲིས་པའྲི་ཚིག་མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་ལས་མྲི་འབྱུང་
བ་དང་། དྲིས་པའྲི་དྡོན་ལ་རྲིགས་པའྲི་གནྡོད་བྱེད་འབབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། འདྲི་ལས་དཀར་རྣམ་
སྲིན་གནག་པ་དང་། ལས་གནག་རྣམ་སྲིན་དཀར་བ་ལྟ་བུ་ལ་འདྲི་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེའྲི་དྡོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
ཡྲིན་པས་དྡོགས་པ་འདྲི་སེ་བའྲི་གཞྲི་མེད་ཅྲིང་། གལ་ཏེ་འཕེན་རྡོགས་མུ་བཞྲི་ལ་འདྲི་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི་འཕེན་
རྡོགས་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འཕེན་བྱེད་དེ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དང་། རྡོགས་བྱེད་དེ་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་ལ་
ངྡོས་འཛིན་པ་གཏན་མྲི་འཐད་ཅྲིང་། སྐབས་དེའྲི་འཕེན་བྱེད་འཕེན་འགྲུབ་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀང་
མ་ཡྲིན། རྡོགས་བྱེད་དེ་དེ་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འགྲུབ་བྱེད་ཀང་མ་ཡྲིན་པས་འདྲི་འདྲི་བའྲི་གཞྲི་མེད་
དྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། གྡོང་འྡོག་མཐུན་པར་མྲི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་པའྲི་འུར་གདངས་འདྲི་འདའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་དཔད་
ན་སྲིན་བཞྲིན་དུ་དེངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མངྡོན་པ་ 
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༼༢༥༽མཛོད་དུ། རེན་འབེལ་བཅུ་གྲིས་ལ་འཕེན་གྲུབ་སྦྱར་བ་གཏན་མེད་ཅྲིང་། ཀུན་སྡོང་རྣམ་གྲིས་རྒྱུ་
དང་ནྲི། །དེ་ཡྲི་དུས་ཀྲི་སྡོང་ཞེས་བྱ། གྲིས་ལས་དང་པྡོ་རབ་འཇུག་བྱེད། །གྲིས་པ་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་
ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། རྒྱུའྲི་ཀུན་ནས་སྡོང་བ་ནྲི་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་
བྱེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེའྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་ནས་སྡོང་བ་ནྲི་བྱ་བའྲི་དུས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རེས་
སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ད་ནྲི་བྱ་བ་དེ་ལ་དེའྲི་ནུས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད། འཕངས་སུ་ཟྲིན་ཀང་དེ་མེད་ན་ཤྲི་
བའྲི་བཞྲིན་དུ་དེ་ཡྡོད་པར་མྲི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲིན་མཆྲི། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུའྲི་ཀུན་
སྡོང་འཕེན་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་ནྲི་འཕེན་འགྲུབ་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འཕེན་བྱེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་རྣམ་
སྲིན་གྲི་ངྡོ་བྡོ་འཕེན་བྱེད་ཡྲིན་དགྡོས་པ་གང་ཞྲིག འདྲིའྲི་འཕེན་བྱེད་ནྲི་ལས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་འཕེན་པ་ལ་གསུངས་པའྲི་
ཕྲིར་རྡོ། །འདྲིར་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་འགྲུབ་བྱེད་ལ་གསུངས་པ་གཏན་མྲི་སང་ལ་གལ་ཏེ་འགྲུབ་བྱེད་དུ་འདྡོད་ན་
འཕེན་བྱེད་ཀྲིས་འཕངས་ནས་འགྲུབ་བྱེད་ཀྲིས་གསྡོས་མ་བཏབ་པའྲི་གྡོང་དུ་ལས་དེ་ཡྡོད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་
ཐལ། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མེད་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་ཡྡོད་ཀང་ལས་དེ་ཡྡོད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་དངྡོས་སུ་
གསུང་འདུག་པའྲི་ཕྲིར། ལེགས་པར་དཔྡོད་ཅྲིག མངྡོན་པ་གྡོང་མར་རྒྱུའྲི་ཀུན་སྡོང་འཕེན་བྱེད་དང་། དུས་ཀྲི་
ཀུན་སྡོང་འགྲུབ་བྱེད་དུ་སྨྲ་བ་འདྲི་ལ་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ཤེས་པའམ་དེ་ཙམ་མྲི་ཤེས་ཀང་ཡན་ལག་བཅུ་གྲིས་ཀྲི་
འཕེན་འགྲུབ་རྲི་མྡོང་བ་དག་གྲིས་ལེགས་པར་དཔྡོད་ཅྲིག ཁྡོ་བྡོ་ནྲི་མང་པྡོ་མྲི་སྨྲ། མ་རྲིགས་པ་འདུ་བྱེད་རྣམ་
ཤེས་ 
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༼༢༦༽གསུམ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དང་། སེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དུ་འདྡོད་པ་འདྲི་ལ་ཧ་
ཧ་ཧེ་ཧེ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲའྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི་མངྡོན་པ་གྡོང་མའྲི་ལུགས་ལ། སྡོག་གཅྡོད་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུའྲི་ཀུན་སྡོང་
སེད་ཟྲིན་ནས་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མ་སེད་པའྲི་གྡོང་དུ་སྡོག་གཅྡོད་ཀྲི་ལས་དེ་རྡོགས་པར་བྱས་པར་ཐལ། སྡོག་
གཅྡོད་ལྟ་བུའྲི་འཕེན་བྱེད་རྡོགས་པར་བྱས་པའྲི་ཚེ་སྡོག་གཅྡོད་ལྟ་བུའྲི་ལས་དེ་རྡོགས་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། 
ཁབ་པ་ཨེ་སྡོང་། འདྡོད་ན་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དེ་ལ་དེ་རྡོགས་པའྲི་རེས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ཞྲིང་། མ་གྲུབ་ན། 
ཡན་ལག་བཅུ་གྲིས་ཀྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་འདུ་བྱེད་རྡོགས་པའྲི་ཚེ་ན་ལས་དེ་མ་རྡོགས་པར་ཐལ་བའྲི་སྡོན་
གནས་སྡོ། །གཞན་ཡང་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་འགྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་ན། ལས་ཡྲིན་ན་འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ལས་ཡྲིན་དགྡོས་
པར་ཐལ། ལས་ཡྲིན་ན་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་དགྡོས་པས་སྡོ། །འདྡོད་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གྲིས་
ཀྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཆྡོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་རྒྱུ་
ཡྲིན་དགྡོས་པ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ནྲི་སེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་འཇྡོག་དགྡོས་པས། 
རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ྡོན་མྡོངས་ཅན་གྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེས་ན་
འཕེན་བྱེད་དང་རྡོགས་བྱེད་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འཕེན་བྱེད་དང་། འཕེན་བྱེད་དང་འགྲུབ་བྱེད་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་
ཕེ་བའྲི་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བའྲི་དུས་སུ་འཕེན་བྱེད་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པ་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་
ཕེ་བའྲི་འཕེན་པར་བྱེད་པ་གསུམ་མ་འདེས་པར་སྡོ་སྡོར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དང་པྡོ་ནྲི། རྣམ་སྲིན་གྲི་རྒྱུ་ཙམ་
འཕེན་འགྲུབ་གྲིས་ཀ་དང་། གྲིས་པ་ནྲི།  
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༼༢༧༽ཡན་ལག་བཅུ་གྲིས་ཀྲི་དང་པྡོ་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། ༡༨༽།འདྡོད་པའྲི་རེན་ལ་དཀར་གནག་གྲི །ལས་གྲིས་འདེས་པར་འཇྡོག་པ་བཞྲིན། །རྣམ་པར་སྲིན་པའང་
འདེས་སམ་ཅྲི། །དེ་ལྟར་ན་ནྲི་ངན་སྡོང་དང་། །མཐྡོ་རྲིས་གྲིས་ཀ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ། །སྲིད་པར་ཁས་ལེན་མྲི་
དགྡོས་སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལས་དཀར་གནག་བཞྲིའྲི་ཁད་པར་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ། མངྡོན་པ་འྡོག་མར་
རྣམ་སྲིན་འདེས་པ་བཤད་པའྲི་ཚུལ། གྡོང་མར་རྣམ་སྲིན་འདེས་པ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་
ནྲི། དཀར་གནག་སྡོགས་ཀྲི་དབྱེ་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་མྲི་འད་བ་གསུམ་སང་སྟེ། མཛོད་ལས། གནག་ལ་རྣམ་པར་
སྲིན་པ་གནག་པའྲི་ལས་ནྲི་མྲི་དགེ་བ་སྟེ། ངྡོ་བྡོ་ྡོན་མྡོངས་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང་རྣམ་སྲིན་ཡྲིད་དུ་མྲི་འྡོང་བ་འབྱྲིན་པའྲི་
ཕྲིར། དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྲིན་པ་དཀར་བའྲི་ལས་ནྲི་གཟུགས་སུ་གཏྡོགས་པའྲི་དགེ་བ་སྟེ། མྲི་དགེ་བ་དང་མ་
འདེས་ཤྲིང་རྣམ་སྲིན་ཡྲིད་དུ་འྡོང་བ་འབྱྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་མེད་དུ་གཏྡོགས་པའྲི་དགེ་བ་མ་
བཤད་ཅེ་ན། རྣམ་པར་སྲིན་པ་སེད་པ་བར་མ་དང་། སེ་བའྲི་སྲིད་པ་གྲིས་ཡྡོད་པ་དང་། ལས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་ལུས་
ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ལས་གསུམ་ཆར་ཡྡོད་པ་ཁྡོ་ན་ལ་དེ་བཤད་དགྡོས་པས་གཟུགས་མེད་དུ་གཏྡོགས་པ་མ་
བཤད་དྡོ་ཅེས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གགས་ལ། སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་བཞེད་པ་ནྲི། མདྡོ་གཞན་ལས་དེའང་བཤད་
པར་བཞེད་དྡོ། །དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྲིན་པ་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ལས་ནྲི་འདྡོད་པའྲི་དགེ་བ་
སྟེ། རྒྱུ་མྲི་ 
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༼༢༨༽དགེ་བ་དང་འདེས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྣམ་པར་སྲིན་པ་ཡང་འདེས་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་དཀར་མྲི་གནག་ཅྲིང་རྣམ་
པར་སྲིན་པ་མེད་ལ་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ལས་ནྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཏེ། རྣམ་པར་སྲིན་པ་དཀར་པྡོ་ྲིད་
མེད་པས་ན་མྲི་དཀར་བ་དང་། རྣམ་སྲིན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་ལ། ངྡོ་བྡོ་ྡོན་མྡོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པས་མྲི་གནག་པ་
དང་། སྔར་གྲི་ལས་གསུམ་པྡོ་དེ་ཟད་པར་བྱེད་པས་ན་ལས་ཟད་པ་ཞེས་བརྡོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །མྲི་དཀར་
ཞེས་པ་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ཀྲི་ལུང་གྲིས་གྲིས་བསྒྲུབ་སྟེ། སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏྡོ། །མངྡོན་
པ་གྡོང་མར་ནྲི་བཞྲི་པྡོ་རྲིམ་པ་ལྟར་མྲི་དགེ་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་པའྲི་དགེ་བ་དང་། འདྡོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་
པའྲི་འདེན་མ་དང་། སྦྱྡོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལམ་དང་བཞྲི་ལ་བཤད་
ཅྲིང་། འདྡོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྲི་འདེན་མའྲི་དྡོན་ཡང་བསམ་སྦྱྡོར་གང་རུང་གནག་ནས་གང་རུང་དཀར་བ་
ལ་བཤད་དྡོ། །འདྲིའྲི་བསམ་སྦྱྡོར་ནྲི་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་ལ་འཇྡོག་པ་ནྲི་གནད་ཀྲི་དྡོན་
ཏྡོ། །བཞྲི་པའྲི་ཐ་སད་ཀང་མྲི་གནག་ཅྲིང་། དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྲིན་པར་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། ལས་ཟད་པར་འགྱུར་
བའྲི་ལས་ཞེས་བྱ་སྟེ། མཛོད་ལས། མྲི་དཀར་ཞེས་པ་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པས་དྡོན་ལ་གནད་གཅྲིག་པར་
སང་ངྡོ་། །དེ་དག་ནྲི་བཞྲིར་དབྱེ་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ལ། ཡང་མདྡོ་ལས་གཅྲིག་ཏུ་དཀར་བའྲི་ལས་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་
དཀར་བར་འགྱུར་རྡོ། །གཅྲིག་ཏུ་གནག་པའྲི་ལས་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་གནག་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདེས་མའྲི་ལས་ཀང་
འདེས་མར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུམ་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ཡང་དེ་ྲིད་དྡོ། །མདྡོ་ལས་གསུངས་
པའྲི་འདེས་མའྲི་དྡོན་ལ།  
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༼༢༩༽མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་གྲིས་ཀྲིས་དགྡོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་གྲིས་བྱུང་ཡང་འདྲིར་ནྲི་གྡོང་མ་ལྟར་བཞེད་
པར་གསལ་ཏེ། འདྡོད་པའྲི་དགེ་བ་ཡང་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་ཀ་དཀར་ན་རྣམ་སྲིན་དཀར་
པྡོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི་མཛོད་ཀྲི་ལུགས་ལ། འདྡོད་པའྲི་དགེ་བ་དཀར་ནག་འདེས་
པའྲི་དྡོན་རྒྱུད་འདེས་པ་ཡྲིན་གྲི། ངྡོ་བྡོ་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ངྡོ་བྡོ་དགེ་བ་ཡྲིན་ན། མྲི་དགེ་བ་དང་འདེས་པ་
འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །རྣམ་སྲིན་འདེས་པའྲི་དྡོན་ཡང་རྒྱུད་འདེས་པ་ཡྲིན་གྲི་ངྡོ་བྡོ་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་
འདྡོད་པའྲི་མྲི་དགེ་བ་ཡང་དགེ་བ་དང་འདེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཀར་གནག་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། 
འདྡོད་པའྲི་ཁམས་ན་མྲི་དགེ་བ་ནྲི་སྟྡོབས་དང་ལྡན་པས་དགེ་བ་དང་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དགེ་བ་ནྲི་སྟྡོབས་ཆུང་
བའྲི་ཕྲིར་མྲི་དགེ་བ་དང་འདེས་བ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས་བཤད་དྡོ། །མདྡོར་ན་ལུགས་འདྲི་ལ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་དགེ་མྲི་
དགེའྲི་རྣམ་སྲིན་འདེས་པ་ཡྡོད་དེ། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་རྣམ་སྲིན་ཡྲིད་དུ་འྡོང་མྲི་འྡོང་གྲིས་ཀ་ལྡན་པ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །འྡོན་ཀང་བདེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོའ་ིརྣམ་སྲིན་རེན་གཅྲིག་ལ་འདེས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བའྲི་རྣམ་སྲིན་
ཡྲིན་ན། བདེ་འགྡོའ་ིརེན་དང་། མྲི་དགེ་བའྲི་རྣམ་སྲིན་ཡྲིན་ན། ངན་འགྡོའ་ིརེན་ལ་སྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 
དཔྲིས་ཕྲིན་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། མངྡོན་པ་གྡོང་མའྲི་ལུགས་ལ་དཀར་གནག་འདེས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། སྔར་བཤད་
ཟྲིན་ཅྲིང་། རྣམ་སྲིན་འདེས་པའྲི་དྡོན་རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་པྡོའ་ིའབས་བུ་ལ་རྣམ་སྲིན་གྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་
ཡྲིན་གྲི། རྣམ་སྲིན་མཚན་ྲིད་པ་རེན་གཅྲིག་ལ་འདེས་པ་མྲི་སྲིད་དེ། རྣམ་སྲིན་གྲི་གཙོ་བྡོ་ནྲི་ 
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༼༣༠༽ཀུན་གཞྲིའྲི་འཁྡོར་གྲི་ཚོར་བར་བཏང་སྡོམས་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་ཀུན་གཞྲི་འཁྡོར་བཅས་
རྣམ་སྲིན་མཚན་ྲིད་པར་སྡོང་བ་ཡྲིན་ལ། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་རྣམ་སྲིན་དུ་བཤད་པ་ནྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་མྲིང་གྲིས་
བཏགས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་འདེས་པ་ལ་རྣམ་སྲིན་འདེས་པར་འཇྡོག་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །བདེ་འགྡོ་དང་། 
ངན་འགྡོའ་ིཀུན་གཞྲིའྲི་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་ནྲི་མྲི་སྲིད་དེ། ལུགས་འདྲི་ལ་དེ་དང་དེའྲི་ཀུན་གཞྲི་
གྲུབ་པ་ལ་དེ་དང་དེའྲི་སེ་བ་བླང་བར་འཇྡོག་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་གནད་འདྲི་དག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རྡོགས་པ་ལ་
གྲུབ་མཐའ་གྡོང་འྡོག་གྲི་རྣམ་དབྱེ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཞྲིབ་པར་ཤེས་པ་ཅྲིག་དགྡོས་པར་སང་ངྡོ་། ༡༩༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་
དགེ་བ་མ་ཡྲིན་ན། །མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་དང་། །དབུས་རྣམ་འབྱེད་པར་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་
ནྲི་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལས། ཆྡོས་དབྱྲིངས་དགེ་བར་བཤད་པ་གཏན་མྲི་སང་ལ། ཐེག་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་
པ་ཕྲི་མ་བརྒྱད་པྡོ་དགེ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྲིང་རྒྱུད་བླར། དགེ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཞེས་དང་། 
དབུས་མཐར། དགེ་གྲིས་ཐྡོབ་པར་བྱ་ཕྲིར་དང་། །ཞེས་དགེ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྡོད་མྡོད། ཆྡོས་
དབྱྲིངས་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་དགེ་བ་བཏགས་པ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་
བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་འདྲི་འདྲི་བ་ནྲི་ཐུག་མེད་ཀྲི་དྲི་བ་སྟེ། དཔེར་ན་གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་བཏགས་པར་བཤད་ཟྲིན་
བཞྲིན་དུ་རེས་སུ། ཤེར་རབ་ཀྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་
པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཅྲི་ལ་དགྡོངས་ཞེས་འདྲི་བ་དང་འདའྡོ། ༢༠༽།སྲིག་པ་མེད་
ཙམ་ལ་དགྡོངས་ན། །མ་ 
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༼༣༡༽སྒྲྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་ཀུན་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཆྡོས་དབྱྲིངས་ལ་དགེ་བར་འདྡོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་
སྲིག་པ་མེད་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་བྱས་པ་ལ། མ་སྒྲྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་ཆྡོས་ཅན། དགེ་བ་ཡྲིན་བར་ཐལ། སྲིག་པ་
མེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརྡོད་པར་སང་བས་འདྲི་འདའྲི་སྟྡོན་པ་བཟང་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་མཐའ་ཡས་
འདུག གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་ལ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མྲིང་གྲིས་འདྡོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤེར་ཕྲིན་བརྡོད་བྱར་སྟྡོན་པ་ལ་
དགྡོངས་ཞེས་པ་ལ། བུམ་པ་བརྡོད་བྱར་སྟྡོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རབ་ཆྡོས་ཅན། བུམ་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 
བུམ་པ་བརྡོད་བྱར་སྟྡོན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པར་འདུག་པས་ནན་ཏར་བཞེད་པར་འདུག་གྡོ །གལ་ཏེ་མ་
སྒྲྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་དགེ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་འདྡོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ན་
དེ་ནྲི་འདྡོད་པ་ཡྲིན་མྡོད་འདྡོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་ཡང་བཏགས་པའྲི་དགྡོས་པ་མེད་ན་མྲིང་དེ་མྲི་འདྡོགས་པ་
ནྲི་རྡོག་ལྡན་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༢༡༽།ཡྡོད་པ་ྲིད་ལ་མྲི་རག་པས། །ཁབ་པར་ཆྡོས་ཀྲི་གགས་པས་
གསུངས། །ཡྡོད་པ་ཙམ་ལ་དེས་ཁབ་པ། །རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་གྲིས་སྟྡོན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རང་
བཞྲིན་ཡྡོད་པ་ཙམ་དང་། །འབེལ་པ་ཅན་གྲི་ངྡོ་བྡོ་ཡང་། །ཞེས་པ་འདྲི་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ནྡོ། །རང་
བཞྲིན་ལ་ཡང་མེད་མྲི་འབྱུང་། །ཡྡོད་པ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པ་འདྲི་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་
ནྡོ། །དེ་ཡྲི་ཁད་པར་བཟུང་མེད་པར། །དངྡོས་པྡོ་ཙམ་ནྲི་བསྒྲུབ་པ་ན། །དེ་ཙམ་ཁབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲི། །རེས་སུ་
འགྡོ་བ་མས་པ་མེད། །ཅེས་པ་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ཏེ། །ཡྡོད་ྲིད་ 
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༼༣༢༽ཅེས་པ་ལས་འཕྲྡོས་ནས། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡྡོད་རང་བཞྲིན། །ཡྡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་
མྲིན། །ཞེས་རྡོད་པའྲི་ལན་སྟྡོན་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཇྲིག་པ་ཡྡོད་ཙམ་འབེལ་པ་ཅན། །ྲིད་ཕྲིར་སྒྲ་ནྲི་མྲི་རག་
ྲིད། །ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ནྡོ། །འཇྲིགས་པ་དངྡོས་པྡོ་ཙམ་དང་ནྲི། །རེས་འབེལ་ཕྲིར་ན་རག་
ྲིད་མྲིན། །ཞེས་པ་འདྲི་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཡྡོད་ན་མྲི་རག་པས་ཁབ་པ་སྟྡོན་བྱེད་ཀྲི་རྲིག་
གཞུང་། འཇྲིག་ལ་འབས་དང་ཡྡོད་ྲིད་བཞྲིན། །ཞེས་པ་འདྲི་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་སམ་ནས་དྲིས་པར་སང་ཡང་། 
གཞུང་ལས། བྷ་ཝ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གཅྲིག་ྲིད། ཡྡོད་པ་དང་དངྡོས་པྡོ་གང་བདེར་བསྒྱུར་ཏེ། སྒྲ་མྲི་རག་བསྒྲུབ་པ་
ལ་འདྲི་གྲིས་བཀྡོད་ཅྲིང་། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པའྲི་ཚེ་འཇྲིག་ལ་འབས་དང་ཡྡོད་ྲིད་
བཞྲིན། །ཞེས་འབས་བུ་སྟེ་བྱས་པ་དང་། ཡྡོད་པ་སྟེ་དངྡོས་པྡོ་བཀྡོད་པ་གྲིས་གསུངས་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་
ས་པཎྲི་ཏས། རྡོག་ལྡན་གྲི་དྡོགས་པ་བསུས་ཏེ། དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་ན། བཀྡོད་ཚོད་དེ་ལྟར་བཀྡོད་པའྲི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་སམ་ན། ལན་དུ། རྲིགས་གཏེར་རང་འགེལ་ལས། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དྡོན་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པྡོ་
རགས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་ན་ཡྡོད་པའམ་བྱས་པ་གང་བཀྡོད་ཀང་རུང་མྡོད། འྡོན་ཀང་འགའ་ཞྲིག་རྡུལ་ཕྲན་
དང་། བདག་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒྲ་ལ་སྡོགས་པ་བྱས་པར་མྲི་འདྡོད་པས། ཁྡོའ་ིབླྡོ་ངྡོར་རགས་
མ་གྲུབ་ཀྲི་དྡོགས་ནས་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀྡོད་དེ་དེ་དག་ཡྡོད་པར་ཁྡོས་ཀང་འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཡང་ཡྡོད་
པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་རེན་གྲིས་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲིས་བྱས་པ་ྲིད་དུ་ཁྡོའ་ིབླྡོ་ངྡོར་ 
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༼༣༣༽གྲུབ་ན། བྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀྡོད་པ་ལས་གྲུབ་བྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འཆད་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ལུགས་
འདྲི་ལ་དད་མྡོས་ཡྡོད་པའྲི་དེང་སང་གྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་སེས་སུ་འབུལ་ལྡོ། ༢༢༽།ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ནྲི་དབུ་
མ་ལས། །དངྡོས་པྡོ་མེད་ལའང་འདུས་བྱས་ཀྲིས། །ཁབ་པར་གསུངས་པ་མྲིན་ནམ་ཅྲི། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་ཆྡོས་ཀྲི་
དབྱྲིངས། །འདུས་བྱས་ཡྲིན་པར་མྲི་ཐལ་ལམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཆྡོས་ཅན། འདུས་བྱས་ཡྲིན་
པར་ཐལ། དངྡོས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྡོང་ཟེར་བ་ཡྲིན་མཆྲི། གཏན་ཚིགས་ྲིད་ཀྲིས་ཁས་
བླངས་པ་ཡྲིན་ནམ། བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་ལུགས་ལ་སྡོང་བ་ཡྲིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྲི་
ཕྲིར། གསུམ་ཆར་དངྡོས་འགལ་དུ་ཨེ་སྡོང་ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྲིག ཕྲི་མ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར། གལ་
ཏེ་སེམས་ཅན་ཁམས་དངྡོས་དང་། །དངྡོས་མེད་གྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པར། །སྡོས་བལ་ཡྲིན་ན་སྔར་བཤད་
པའྲི། །ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་འདའ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་གཏན་ཚིགས་འདྲི་ཅྲི་ལྟར་འགྡོ་བ་ཡྲིན། 
དགག་སྒྲུབ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་གང་ཡྲིན་མྲི་ཤེས་པར་འདུག ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལུང་གྲི་དྡོན་དངྡོས་མེད་ཡྲིན་ན། 
འདུས་བྱས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ན། ཆྡོས་དབྱྲིངས་ལས་རྲི་བྡོང་རྭ་ཆྡོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་སྡོན་མྲི་བརྡོད་
པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན། དེས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་ནྲི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡོ་
སྡོར་བརགས་འགྡོག་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོ་རས་སུ་ཡྡོད་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་ཡང་ཡྲིན་ཅྲིང་། སང་བྱ་སྔར་ཡྡོད་གེན་པྡོས་
གསར་དུ་བཅྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བས་སང་བྱའྲི་དངྡོས་པྡོ་མེད་པ་ཡང་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་འདྡོད་པ་ལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་
བུའྲི་དངྡོས་པྡོ་དང་ 
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༼༣༤༽དངྡོས་མེད་གྲིས་ཀ་ཡང་རྒྱུ་རེན་ལ་ལྟྡོས་པའྲི་འདུས་བྱས་སུ་འདྡོད་དགྡོས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་
ནྲི། འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི། དངྡོས་མེད་ཡྲིན་ན་འདུས་བྱས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས་བསྐུར་བ་མ་འདེབས་ཤྲིག ༢༣༽རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་གསུངས་པ་ཡྲི། །ཟབ་མྡོ་
བཀྡོལ་བ་ཅྲི་ལ་ཟེར། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་ལ་མྲི་ཕམ་བཤེས་གེན་གྲི་འགེལ་པ་ལས་གཞན་པའྲི་འགེལ་པ་
ནྲི་མེད་ཅྲིང་དེར་ནྲི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ལ། རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྲི་དྡོན་དམ་ནྲི། །དད་པ་ྲིད་ཀྲིས་རྡོགས་
བྱ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོས་ཐྡོས་བསམ་ཙམ་གྲིས་བཀྡོལ་བའྲི་དྡོན་དང་ལྡན་ཞེས་པའྲི་
དྡོན་དུ་མངྡོན་ནྡོ། །ཡང་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས། ཟབ་མྡོ་བཀྡོལ་བའྲི་དྡོན་དང་ལྡན་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གཞུང་དེ་
ྲིད་ལས། དེ་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། །བསྟན་པ་འཆྲི་མེད་ཡྡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མྡོ་ཞེས་
བཤད་པ། །ཆྡོས་ཀྲི་ཁུད་པ་ཡྲིན་ཤེས་གྲིས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་མངྡོན་ནྡོ། ༢༤༽།སྟྡོང་ྲིད་
སྲིང་རེའྲི་སྲིང་པྡོ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱས་འགྱུར་རྲིགས་ལ་བདེ་གཤེགས་ཀྲི། །སྲིང་པྡོར་
གསུངས་པ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པ་གྡོང་དུ་འྡོང་རྒྱུར་འདུག་ནའང་འདྲིར་བྲིས་འདུག་པའྲི་ལན་ནྲི། རྒྱས་འགྱུར་གྲི་
རྲིགས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོར་གང་དུ་གསུངས་ཅེས་དྲིས་ཏེ། ལན་བཏབ་པར་བྱའྡོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་བླར་
ལུས་ཅན་ལ་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། རྡོགས་སངས་སྐུ་ནྲི་འཕྲྡོ་བ་དང་། །དེ་བཞྲིན་ྲིད་
དབྱེར་མེད་པ་དང་། །རྲིགས་ཡྡོད་པ་གསུམ་བཀྡོད་ཅྲིང་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་འྡོག་ཏུ། རྲིགས་དེ་རྣམ་གྲིས་
ཤེས་བྱ་སྟེ།  
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༼༣༥༽།ཐྡོག་མེད་རང་བཞྲིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བླངས་པ་མཆྡོག་ྲིད་དྡོ། །རྲིགས་འདྲི་གྲིས་ལས་
སངས་རྒྱས་ཀྲི། །སྐུ་གསུམ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་སྟེ། །དང་པྡོས་སྐུ་ནྲི་དང་པྡོ་སྟེ། །གྲིས་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཕྲི་མ་
གྲིས། །ཅེས་རྲིགས་ལ་ལྔར་ཕེ་བ་འདྲི་ྲིད་ཀྲིས་བསྟན་ནྡོ་སམ་ན། འྡོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་གྲིས་པྡོ་
དེ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྔར་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟབ་མྡོ་སྟྡོང་ྲིད་སྟྡོན་
པའྲི་གསུང་རབ་དང་། བརྡོད་བྱ་ས་ཚོགས་སྟྡོན་པའྲི་གསུང་རབ་གྲིས་པྡོ་དེ་ཡང་དེར་འགྱུར་ཏེ། རྡོགས་སངས་
སྐུ་འཕྲྡོ་བ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
རྲིགས་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀྡོད་པ་ལ་རྲིགས་ཡྲིན་ན་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བཟུང་ནས་
འདྲི་ལྟར་འདྲི་བ་ནྲི་ཡྡོད་འགྡོད་དང་། ཡྲིན་འགྡོད་ཀྲི་ཁད་པར་དང་། ཡྡོད་སྒྲུབ་དང་ཡྲིན་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁད་པར་ཕེད་
པའྲི་རྡོག་གེ་ཅྲིག་མྲི་མཁེན་པ་ཨེ་ཡྲིན་སམ་སྟེ། དུ་ལྡན་གྲི་ལ་ལ་ཆྡོས་ཅན། མེ་ཡྡོད་དེ། དུ་བ་ཡྡོད་པའྲི་
ཕྲིར། །ཞེས་པའྲི་ཚེ་དུ་བ་ཡྲིན་ན། མེ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཨེ་ཡྲིན། ཧེ་ཧེ། འྡོ་ན་རྲིགས་ལ་ལྔར་ཕེ་བ་
ལུས་ཅན་ལ་ཡྡོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སམ་ན། ཁྡོ་བྡོ་ནྲི་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་གསུང་ལ་ཚད་མར་བྱེད་
པས་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་མཚན་ྲིད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད། རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིག་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད། སྐུ་
གསུམ་པྡོ་ནུས་མཐུའྲི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད། ཅེས་སྨྲ་བ། གཞན་དག་ཅྲི་སྨྲ་བར་འདྲི་བར་བྱའྡོ། ༢༥༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་
རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར། །འགྱུར་བ་མེད་ན་ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས། །རྒྱུ་ 
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༼༣༦༽ཡྲི་རྲིགས་སུ་འཇྡོག་དེ་ཅྲི། །འཕགས་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཕྲིར། །ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་འཇྡོག་གྡོ་
ཅེས། །ཚད་ལྡན་གཞུང་ལས་བྱུང་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིར་རྒྱུ་ལ་སེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང་། རང་བཞྲིན་གྲི་རྒྱུ་
གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ལ་འགྱུར་བ་ཡྡོད་དགྡོས་ཀང་། ཕྲི་མ་ལ་འགྱུར་བ་ཡྡོད་མྲི་དགྡོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་ཡང་
སེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་རྒྱུའྲི་རྲིགས་སུ་འཇྡོག་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྒྱུ་ལ་དགྡོངས་
ཏེ། དེ་ྲིད་ལ་བླྡོ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་མ་བལ་གྲི་ཁད་པར་མ་གཏྡོགས་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོར་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 
འཕགས་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་འཇྡོག་པ་ཡང་དྡོན་དེ་ྲིད་དེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་
འཕགས་ཆྡོས་སེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་འདུས་བྱས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༢༦༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་དམ་པའྲི་ཆྡོས་
དང་ནྲི། །དམ་པ་ཞེས་པ་དགེ་བ་ལ། །ཚད་ལྡན་གཞུང་ལས་མ་གསུངས་སམ། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་ངྡོ་བྡོ་དགེ་མྲིན་
ན། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཡང་། །དགེ་བ་མྲིན་པར་བཞེད་ལགས་སམ། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་བསྟྡོད་པ་ལས། །དགེ་བ་
ཅེས་ཀང་མ་གསུངས་སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཐུག་མེད་ཀྲི་དྲི་བ་ཡྲིན་པར་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ལ། རྣམ་གསལ་
གྲི་དཔེ་ལྡོགས་སུ་བརྡོད་ན། །བམ་ཟེའྲི་ཁེ་འུ་རྲི་དྭགས་གྲི། །རྒྱལ་པྡོ་མྲིན་ན་སེང་གེ་ཞེས། །བརྡོད་ཅྲིང་སེང་གེ་
ཞེས་པའྲི་སྒྲ། །རྲི་དྭགས་རྒྱལ་པྡོ་དེ་ྲིད་ལ། །འཇུག་པ་བཞེད་པ་མྲིན་ནམ་ཅྲི། །ཞེས་པ་དང་མཚུངས་སྡོ། །བདེ་
ཆེན་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་དེ་གང་ལ་ཟེར། ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཡྲིན་ན་སྔར་གྲི་ནང་དུ་འདུས་ལ། མྲིན་ན། དེ་ལ་འབེལ་
ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད། ༢༧༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྲིན་ན། །ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྲི། །ཆྡོས་
གཞན་མེད་ཕྲིར་ 
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༼༣༧༽དགེ་བ་དང་། །སྲིག་པའང་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འགྱུར། །སམ་པའྲི་དྡོགས་པ་མྲི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་སྲིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་རགས་གྲུབ་སྟེ། ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་
པའྲི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ར་བར་འདྡོད་ན་སེམས་ཅན་ཀུན་ངན་འགྡོར་འགྡོ་བར་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་
ཏེ། དགེ་མྲི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་པྡོ་གང་བྱས་ཀང་དགེ་བ་རེ་རེ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། དེ་
ལ་ཁྡོད་ཀྲི་དགེ་བ་དང་སྲིག་པ་ལ་ཡང་ལུང་མ་བསྟན་ཡྡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་པ་
ཡྲིན་ན། འདྡོད་ལེན་འདེབས་པས་ེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་། སྔར་གྲི་ེས་པ་དེ་ྲིད་མཚུངས་སྡོ་སམ་ན། མྲི་
མཚུངས་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་ནྲི་བདེ་འགྡོ་དང་། ངན་འགྡོ་གང་གྲི་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ༢༨༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་
གསུམ་ཀར་མྲི་རུང་ན། །དེ་མཚུངས་དྡོགས་པ་མྲི་འགྱུར་ངམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཆྡོས་དབྱྲིངས་གསུམ་པྡོ་
གང་རུང་དུ་མྲི་རུང་བར་མ་སྨྲས་པས་དེའྲི་སྡོན་སྡོང་མྲི་དགྡོས་མྡོད་ྲིད་དེ་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་ཆྡོས་དབྱྲིངས་
དགེ་བ་ཡྲིན་ན། མྲི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྲི་
ཆྡོས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། ཆྡོས་དབྱྲིངས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་མྲིན་ན་དགེ་བ་ཡང་གསུམ་པྡོ་
གང་རུང་མྲིན་པར་ཐལ། མྲི་དགེ་བ་ཡང་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་མྲིན་པར་ཐལ། ལུང་མ་བསྟན་ཡང་གསུམ་པྡོ་གང་
རུང་མྲིན་པར་ཐལ། ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྲི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་མཚུངས་སྡོ་
ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་སྔ་རྡོལ་གྲིས་ཤེས་བྱ་བུམ་པར་ཁས་བླངས་པ་ 
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༼༣༨༽ལ་ཕྲིར་རྡོལ་གྲིས་ཀ་བ་ཆྡོས་ཅན། བུམ་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་རྐང་
གསུམ་ལ་སྒྲྲིག་པ་ལ་ཡང་སྔ་རྡོལ་ན་རེ། ཁྡོད་ཤེས་བྱ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པས་གསེར་བུམ་ཆྡོས་
ཅན། བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཁབ་པའང་རྐང་གསུམ་ལ་སྒྲྲིག་གྡོ །ཅེས་
སྨྲས་པ་དང་མཚུངས་པས་སྒྲུབ་ཁབ་རྐང་གསུམ་ལ་འབུད་པ་ལ་དགག་ཁབ་ཡང་རྐང་གསུམ་ལ་འབུད་པའྲི་
མཚུངས་པ་བྱེད་པ་འདྲི་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྲི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲི་ཅྲི་དགྡོས་དེང་སང་གྲི་
བསྡུས་ར་བ་རྣམས་དྲིས་ཤྲིག ༢༩༽།ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཡྡོད་པར་མྲི་བཞེད་ན། །ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་མ་
གཏྡོགས་པའྲི། །དངྡོས་པྡོ་མེད་ཕྲིར་དངྡོས་ཀུན་ཀང་། །ཡྡོད་པར་མྲི་འདྡོད་དེ་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པའྲི་ལན་ཀང་སྔ་
མའྲི་ལན་དེ་ྲིད་དེ། བསྒྲུབ་ཁབ་ལ་དགག་ཁབ་ཀྲི་མཚུངས་པ་བྱས་པར་སང་ངྡོ་། །སྲིར་དངྡོས་པྡོ་ཡྲིན་ན། བུམ་
པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ལ་སྡོན་བརྡོད་དེ་ྲིད་ལ། དངྡོས་པྡོ་མ་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ལ་ཡང་སྡོན་དུ་
འགྡོ་བར་མཚུངས་པ་ལ་བསྒྲེ་ན་རྣམ་པ་གསལ་པྡོ་ག་ན་ཡྡོད། ༣༠༽།ཡྡོད་པ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་
དེས། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་དགེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་གནྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མདྡོ་དེ་ྲིད་ལས། ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་
ཁམས་ན་ཡྡོད་པ་ཡྲི། །དགེ་བ་དེ་དག་ཡང་དག་བསྒྲུབ་པས་ན། །འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེ་སེམས་ཀྲི། །ཡེ་
ཤེས་མཁས་པ་དེ་དག་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེས་འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྲི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཅེས་
པའྲི་ཡྡོད་པ་ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཡྲིན་པ་ལ་གནྡོད་དེ། སྐབས་དེའྲི་ཡྡོད་པའྲི་དགེ་བ་རྡོལ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་
ལ་གསུངས་ཤྲིང་ཆྡོས་ 
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༼༣༩༽དབྱྲིངས་རྡོལ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་ཆ། ཁེད་གཞུང་དེའྲི་དྡོན། ཆྡོས་
དབྱྲིངས་དགེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡྡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཡྡོད་པ་དགག་པ་མ་
ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ་འཆད་ནས་དྲི་བ་འདྲི་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་མཆྲི། དྲི་བ་འདྲི་འད་བྱེད་ན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་
ལས་མང་བ་ཡྡོད་པར་འདུག་གྡོ ༣༡༽།མྲི་འགྱུར་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་ན། །ཚོང་དཔྡོན་འཛའ་པྡོའ་ིབུ་མྡོའ་ི
བུས། །སྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བསྔྡོ་རྒྱུའྲི་དགེ་ར་མྲི་འགྱུར་ན། བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་པ་
དང་། བསྔྡོ་བའྲི་འབས་བུ་འགྲུབ་བར་མྲི་འགྱུར་ན་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་པ་གྲིས་ཁད་པར་མ་ཕེད་འདུག་པས་དེ་
གྲིས་ཁད་པར་ཕེ་ན་ལན་དེ་ྲིད་དྡོ། །གཞན་ཡང་ཚོང་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོའ་ིབུ། །ཅེས་པ་དེ་གང་ན་འདུག 
མདྡོ་སེ་དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས་ནྲི། །སྔྡོན་ཝཱ་ར་ཎ་སྲིར་དེད་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་ཤྲི་ནས་ཕྲིས་
གཅྲིག་སེས་པ་ལ་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོ་བཏགས་པ་དེས་སེམས་ཅན་གྲི་ཀླད་ནད་བདག་ལ་སྲིན་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་
པའྲི་སྡོན་ལམ་བཏབ་པར་བཤད་ཀྲི། མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོའ་ིབུ་ཅེས་པ་ནྲི་གང་ན་ཡང་མྲི་སང་ངྡོ་། ༣༢༽།ཆྡོས་ྲིད་
བསྔྡོ་རྒྱུར་བྱེད་པ་ནྲི། །བླྡོ་སྦྱྡོང་དུ་ཡང་མྲི་རུང་ན། །གནས་མྲིན་བསྔྡོ་བར་གསུངས་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
ཆྡོས་ྲིད་བསྔྡོ་རྒྱུར་བྱེད་པ་གནས་མྲིན་གྲི་བསྔྡོ་བར་གསུངས་པ་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་གང་ན་འདུག་ཕར་
འདྲིའྡོ། །ཆྡོས་རྣམས་ཆྡོས་ྲིད་བསྔྡོ་བ་ཡྲིས། །མྲི་འགྱུར་གལ་ཏེ་འགྱུར་ན་ནྲི། །དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་གཅྲིག་
ྲིད་ཀྲིས། །བསྔྡོ་བ་དེང་སང་ཅྲིས་མྲི་འགྲུབ། །ཅེས་པས་སྟྡོན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ནྲི་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པའྲི་ 
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༼༤༠༽མདྡོ་ལས། བུ་མྡོས་སྨྲས་པ། རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཆྡོས་རྣམས་ཀྲི་ཆྡོས་ྲིད་ནྲི་སྡོན་ལམ་གྲི་དབང་གྲིས་
བསྒྱུར་བར་མྲི་ནུས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ནུས་པར་གྱུར་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའྲི་དགྡོངས་པ་དེ་སྡོན་ལམ་གྲི་
དབང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགྱུར་སྟེ། རྣམ་གངས་འདྲིས་ནྲི་སྡོན་ལམ་གྲི་དབང་གྲིས་བསྒྱུར་བར་མྲི་ནུས་པར་
རྲིགས་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་པས་སྐབས་དེའྲི་ཆྡོས་ྲིད་དེའང་འཁྡོར་བའྲི་ཕྲི་མཐའ་མེད་པ་
སྡོགས་ཆྡོས་རྣམས་ཀྲི་ཆྡོས་ྲིད་རེན་འབེལ་གྲི་ཆྡོས་ྲིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། སྡོས་བལ་གྲི་ཆྡོས་ྲིད་མ་ཡྲིན་ལ། 
བསྒྱུར་མྲི་ནུས་པའྲི་དྡོན་ཡང་བསྔྡོ་བའྲི་འབས་བུ་བྱས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི། བསྔྡོ་རྒྱུར་
བྱས་ནས་བསྒྱུར་མྲི་ནུས་པའྲི་དྡོན་ནྲི་གཏན་མ་ཡྲིན་ནྡོ། ༣༣༽།མ་བྱས་པ་ཡྲི་དགེ་མེད་ན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་
བསྡུས་པ་ལས། །ཐྡོག་མེད་དུས་ནས་མ་བྱས་པའྲི། །ཀུན་གཞྲིའྲི་སྟེང་གྲི་ཟག་མེད་ཀྲི། །ས་བྡོན་དགེ་བར་བཤད་
དེ་ཅྲི། །དེ་འད་མེད་ན་ཀུན་གཞྲི་ཡྲི། །གེན་པྡོར་བཤད་པ་དེ་གང་ཡྲིན། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཁས་བླངས་དང་
འགལ་བ་དང་། རྲིགས་པ་དང་འགལ་བ་གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། སྔར་ཀུན་གཞྲིའྲི་སྟེང་གྲི་ས་བྡོན་ལུང་མ་བསྟན་
དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཀུན་གཞྲི་གཅྲིག་ྲིད་ཀྲི་ས་བྡོན་ལ་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གྲིས་ཡྡོད་ན། 
ས་བྡོན་དང་ས་བྡོན་ཅན་ངྡོ་བྡོ་མྲི་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། ཀུན་གཞྲིའྲི་སྟེང་གྲི་ཐྡོག་མ་
མེད་པའྲི་དུས་ནས་མ་བྱས་པའྲི་ས་བྡོན་དང་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་དེ་ལ་ལྡོག་ལྟས་དགེ་ར་ཆད་པ་མྲི་སྲིད་པར་
འགྱུར་ཏེ། །ལྡོག་ལྟས་ཟག་མེད་ཀྲི་ས་བྡོན་ཆད་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཀུན་གཞྲི་དེ་ཆྡོས་
ཅན། ཁེད་ལུང་མ་བསྟན་མ་ཡྲིན་ 
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༼༤༡༽པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀྲི་སྟེང་གྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ས་བྡོན་དེ་དགེ་བ་གང་ཞྲིག ཁྡོད་དེ་དང་ངྡོ་བྡོ་མཚུངས་པའྲི་
ཕྲིར། དེས་ན་དངྡོས་ཀྲི་ལན་ནྲི་དགེ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ཚད་དགེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་གྡོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང་། 
ཀུན་གཞྲིའྲི་གེན་པྡོར་བཤད་པའྲི་དྡོན་ཡང་ཐྡོས་པའྲི་རེན་གྲིས་གསྡོས་བཏབ་ནས། ཟག་མེད་དམ་ལམ་བདེན་
དུ་སྡོང་བའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲིའྲི་གེན་པྡོ་ཡྲིན་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི། ས་བྡོན་དེ་ྲིད་གེན་པྡོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ས་
བྡོན་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་དང་པྡོ་ནས་འབད་མེད་དུ་མྲི་གྡོལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ལེགས་པར་
སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། ༣༤༽།བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་དག་འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་ན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་
རྒྱུད་བླ་མར། །སྲིང་པྡོ་དགུར་བྱས་པ་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྔར་གསལ་བར་བསྟན་ཟྲིན་མྡོད། རྣམ་གསལ་
གྲི་དཔེ་ལྡོགས་སུ་བརྡོད་ན། མེ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་དག་ཚ་ཞྲིང་བསེག་ཡྲིན་ན། །དུ་བས་ལ་ལ་མེ་
བསྒྲུབ་ཚེ། །མེ་ནྲི་དུ་བར་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པ་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྲི་བར་དུ་མཚུངས་སྡོ། 
༣༥༽།སེམས་ཅན་མ་གཏྡོགས་བེམ་པྡོ་ཡྲི། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་སྲིང་པྡོ་མ་ཡྲིན་ན། །རྒྱུད་དང་སེམས་འབེལ་སྐྡོར་
གསུམ་ལས། །བརན་གཡྡོ་ཀུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །སྲིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དྲི་
བའྲི་གཞྲི་གཞུང་ལ་མེད་པ་དང་། དྲིས་པའྲི་དྡོན་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། གཞུང་
ལས། གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས། །བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་མ་ཡྲིན་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཆྡོས་
ཀྲི་དབྱྲིངས། །བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྲིན་སམ་ན། །མ་ཡྲིན་ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལ་ནྲི། །དབྱེ་བ་མེད་པར་ 
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༼༤༢༽རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་བཞྲིན་དུ། ཁེད་ཀྲི་དྲི་བ་འདྲི་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡྲིན། གཞུང་གང་ལ་
ཡྲིན། དྡོན་ཅྲི་འད་ཞྲིག་ལ་ཡྲིན། སེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྲི་འདྲི་ལ་དཔྡོད་ཅྲིག གྲིས་པ་ནྲི་ཁེད་ྲིད་བདེ་གཤེགས་
སྲིང་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་ཀྲི། སེམས་ཅན་ལ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ཅེས་གགས་པ་དེ་ལ། སངས་རྒྱས་
མ་གཏྡོགས་སེམས་ཅན་གྲི། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་སྲིང་པྡོ་མ་ཡྲིན་ན། །རྒྱུད་དང་སེམས་འགེལ་སྐྡོར་གསུམ་
ལས། །ཞེས་སྡོགས་བྲིས་ན་ཅྲི་སྨྲ། །ཡང་ཕྲིས་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ན་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་ཡྡོད་དེ། དེ་མཐྡོང་
བའྲི་ཕྲིར། དེ་མན་ཆད་ན་དེ་མེད་དེ། མ་མཐྡོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་གགས་པ་དེ་ལ། འཕགས་པ་མ་གཏྡོགས་
སྡོ་སེ་ཡྲིས། །ཆྡོས་དབྱྲིངས་སྲིང་པྡོ་མ་ཡྲིན་ན། །རྒྱུད་དང་སེམས་འགེལ་སྐྡོར་གསུམ་ལས། །ཞེས་སྡོགས་དྲིས་
ན་ཅྲིས་སྨྲ། གཞན་ཡང་ལུགས་འདྲི་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ནས་དཔེ་དགུ་གསུངས་པ་དེ་མ་མཐྡོང་ཡང་ཡྡོད་པར་སྒྲུབ་
པའྲི་དཔེ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་མ་མཐྡོང་བ་རྣམས་ལ་ནྲི་མེད་ཅྲིང་། མཐྡོང་བ་རྣམས་ལ་
ནྲི་ཡྡོད་པ་སྒྲུབ་མྲི་དགྡོས་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། ཇྲི་ལྟར་མྲི་དབུལ་ཁྲིམ་ནང་ས་འྡོག་ན། །མྲི་ཟད་པ་ཡྲི་གཏེར་ནྲི་
ཡྡོད་གྱུར་ལ། །མྲི་དེས་དེ་མ་ཤེས་ཏེ་གཏེར་དེ་ཡང་། །དེ་ལ་ང་འདྲིར་ཡྡོད་ཅེས་མྲི་སྨྲ་ལྟར། །ཞེས་དང་། དྡོན་གྲི་
སྐབས་སུ། དྲི་མེད་གཞག་དང་བསལ་མེད་ཆྡོས་ྲིད་ཀང་། །མ་རྡོགས་པས་ན་དབུལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི། །རྣམ་
མང་རྒྱུན་དུ་སེ་དགུ་འདྲིས་མྡོང་ངྡོ་། །ཞེས་སྡོགས་དཔེ་དགུ་ཆར་མ་མཐྡོང་ཡང་། ཡྡོད་པའམ་ཡྡོད་ཀང་མ་
མཐྡོང་བའྲི་དཔེར་གསུངས་པ་དང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགལ། གཟུ་བྡོར་གནས་པ་ 
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༼༤༣༽དག་གྲིས་དཔྡོད་ཅྲིང་། །དྲི་བ་འདྲི་འད་ནྲི་དྲི་ཡུལ་གྲི་གྲུབ་མཐའ་ཕྲིན་ཅྲི་ལྡོག་ཏུ་བཟུང་ནས་འདྲི་བ་པྡོ་
རང་ྲིད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་ཕྲིན་ཅྲི་ལྡོག་དང་སྦྱར་ཏེ་དྲིས་པར་སང་ངྡོ་། ༣༦༽།གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྲིན་ཆེན་
གྲི། །དཔེས་བསྟན་དགྡོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི། །གནས་རྲིགས་མེད་པར་མྲི་
འགྱུར་རམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེང་སང་མཁས་པར་རྡོམ་པ་མང་པྡོས་ཆྡོས་དེ་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་ན་ཐ་སད་
དུ་མེད་དགྡོས་ཞེས་སྨྲ་བར་སང་བས་ལན་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་བརྡོད་པར་བྱ་སྟེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྡོའ་ིམདྡོ་
ལས། སྟྡོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། །ངེས་དྡོན་མདྡོ་སེ་དག་གྲི་བྱེ་བག་ཤེས། །གང་ལས་
སེམས་ཅན་གང་ཟག་སེས་བུ་བསྟན། །ཆྡོས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྲི་དྡོན་དུ་ཤེས། །ཞེས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་
ནས་བདེན་པ་གྲིས་ཀྲི་སྡོ་ནས་དང་ངེས་ཕེ་བཞྲིན་དུ་འདྲི་བཞྲིན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འུབ་སྟེ་དྲིལ་ནས་གནྡོད་
བྱེད་བརྡོད་ན་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པའྲི་
ཕྲིར། བྱེ་བག་ཏུ་ཕེ་སྟེ་བརྡོད་ན། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། མྲིང་ཐམས་ཅད་དང་། 
དངྡོས་མེད་དང་། དེ་མེད་པ་དང་། འགྡོག་པ་དང་། དམ་པའྲི་དྡོན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་དང་། བསེག་པའྲི་
བསྐལ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པའྲི་
ཕྲིར། ཇྲི་སྐད་དུ། ཤར་གྲི་རྲི་བྡོའ་ིསེ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ལས། ཕུང་པྡོ་དག་དང་ཁམས་
རྣམས་དང་། །སེ་མཆེད་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་བཞེད་ལ། ཁམས་གསུམ་པྡོ་དག་སྟྡོན་མཛད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་
མཐུན་འཇུག་ཡྲིན། མྲིང་ 
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༼༤༤༽མེད་པ་ཡྲི་ཆྡོས་རྣམས་ཀྲི། །བསམ་དུ་མེད་པའྲི་མྲིང་དག་གྲིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྡོངས་
བརྡོད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡྲིན། །དངྡོས་མེད་ེ་བར་སྟྡོན་མཛད་ཅྲིང་། །སངས་རྒྱས་རང་
བཞྲིན་ལ་བཞུགས་པས། །དངྡོས་མེད་འགའ་ཡང་འདྲིར་མེད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡྲིན། །དྡོན་
དང་དྡོན་མྲིན་མེད་གཟྲིགས་ལ། །འགྡོག་པ་དང་ནྲི་དམ་པའྲི་དྡོན། །སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་གསུངས་པ། །འདྲི་ནྲི་
འཇྲིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡྲིན། །ཞྲིག་པ་མེད་ཅྲིང་སེ་མེད་ལ། །ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང་མམ་གྱུར་ཀང་། བསེག་
པའྲི་བསྐལ་པ་སྟྡོན་མཛད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡྲིན། །དུས་གསུམ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་
གྲི། །རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ཀང་སྟྡོན་མཛད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མཐུན་
འཇྲིག་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ཀུན་གཞྲི་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་སད་དུ་མེད་
པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་བླྡོ་གྡོས་རྲིང་པྡོའ་ིགྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །འྡོ་ན་དང་དྡོན་ཡྲིན་ན་ཐ་
སད་དུ་ཡྡོད་པས་ཁབ་བམ་སམ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བལ་ཡང་སང་རྒྱས་ཀྲིས། །ཇྲི་ལྟར་
ང་དང་ང་ཡྲིར་ཞེས་བསྟན་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དངྡོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་མྡོད་ཀྲི། །ཡྡོད་ཅེས་དང་དྡོན་ྲིད་དུ་
བསྟན་པ་ཡྲིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ལ་ང་དང་ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པ་ཡྡོད་པ་དང་། དངྡོས་པྡོ་རང་
བཞྲིན་གྲིས་ཡྡོད་པ་སྡོགས་ཀང་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །མདྡོར་ན་གནད་ཀྲི་གདམས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ་
རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་དང་། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་དང་། དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཆྡོས་དབྱྲིངས་རྣམས་ནྲི་
འཕགས་པ་སྡོ་སྡོ་རང་རང་རྲིག་པའྲི་ 
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༼༤༥༽ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མངྡོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོ་དང་དྡོན་དང་། ཀུན་རྡོབ་
བདེན་པ་མྲིན་ཀང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་། རྒྱུད་བླ་སྡོགས་སུ་དཔེ་དགུས་བསྟན་པ་ལྟར་
སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་རེན་དང་། བརེན་པའྲི་ཚུལ་ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། 
དང་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མཐའ་བཞྲི་སྡོས་བལ་ལས་མ་གཏྡོགས་པ་དཔེས་བསྟན་པ་ལྟར་
གྲིས་རེན་དང་བརེན་པའྲི་ཚུལ་ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡྡོད་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དཔེས་བསྟན་པ་
ལྟར་ཡྡོད་པར་གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་གཞྲི་ནྲི། །སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྡོས་བལ་ལ་དགྡོངས་ཏེ། ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་ལས། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ནྲི་སྟྡོང་པ་ྲིད་དང་། ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མ་སེས་པ་དང་། མཚན་མ་
མེད་པ་དང་། སྡོན་པ་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དྡོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོར་བསྟན་པ་
བྱས་ནས་ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །དགྡོས་པ་ནྲི་རྒྱུད་བླར། སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་དང་། 
ཡང་དག་མྲི་འཛིན་ཡང་དག་ཆྡོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའྲི་སྡོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྡོད་པ་དེ་དག་དེ་
སྡོང་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར། སྡོན་ལྔ་སྡོང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཏེ། རེན་དང་བརེན་པའྲི་ཚུལ་ལམ། བསྒྲུབ་
པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡྡོད་པར་མ་གསུངས་ན་སྡོན་ལྔ་པར་དེ་དག་སྡོང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་
ནྲི། །དཔེ་དགུས་བསྟན་པ་ལྟར། རེན་དང་བརེན་པའྲི་ཚུལ་ལམ། བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡྡོད་ན་མུ་སྟེགས་བྱེད་ 
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༼༤༦༽ཕུང་པྡོ་ལས་དྡོན་གཞན་པའྲི་བདག་རས་ཡྡོད་འདྡོད་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལང་གཤེགས་
ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྲིན་པྡོ་ཆེ་རྲིན་ཐང་ཆེན་པྡོ་གྡོས་དྲི་མ་ཅན་གྲིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྲིས་པ་ལྟར་ཕུང་པྡོ་
དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀྲི་གྡོས་ཀྲིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྲིས་པ་འདྡོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྲི་མུག་གྲི་
ཟྲིལ་གྲིས་ནྡོན་པ། ཡྡོངས་སུ་རྡོག་པའྲི་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རག་པ། བརན་པ། ཐེར་ཟུག་པ་ནྲི་བརྡོད་ན་
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོར་སྨྲ་བ་འདྲི་ནྲི་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇྲི་ལྟར་
འད་བ་མ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མུ་སྟེགས་བྱེད་རྣམས་ཀང་། རག་པ་བྱེད་པ། ཡྡོན་ཏན་མེད་པ། ཁབ་པ་མྲི་
འཇྲིག་པའྡོ། །ཞེས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྟྡོན་པ་བགྲིད་དྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་
བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོ་བསྟན་པ་ནྲི་མུ་སྟེགས་ཅན་གྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མྲིན་ཏེ་བླྡོ་གྡོས་ཆེན་
པྡོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་སྟྡོང་པ་ྲིད་ཞེས་
སྡོགས་དགྡོངས་གཞྲིའྲི་སྐབས་སུ་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་པས་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྟྡོང་ྲིད་ལས་མ་
གཏྡོགས་པའྲི་སྲིང་པྡོ་ཡྡོད་ན་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མཚུངས་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །དེས་ན་ཆྡོས་དབྱྲིངས་དང་། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་སྡོགས་ངེས་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་
ཕྲིར། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་ཡྡོད་པ་ནྲི་དང་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཏན་
ཚིགས་གྲིས་པྡོ་འདྲིའྲི་ཁད་པར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་སམ་ན། རྒྱུད་བླ། འགྡོ་བ་ཞྲི་བའྲི་ཆྡོས་ྲིད་དུ། །རྡོགས་ 
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༼༤༧༽ཕྲིར་ཇྲི་ལྟ་ྲིད་དེ་ཡང་། །རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་ཡྡོངས་དག་ཕྲིར། །ྡོན་མྡོངས་གདྡོད་ནས་ཟད་ཕྲིར་
རྡོ། །ཤེས་བྱ་མཐར་ཐུག་རྡོགས་པའྲི་བླྡོས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཆྡོས་ྲིད་ནྲི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡྡོད་པར། མཐྡོང་ཕྲིར་ཇྲི་སེད་ཡྡོད་པ་ྲིད། །ཅེས་འགྡོ་བའྲི་སེམས་བདག་གྲིས་ཀྲིས་སྡོས་པ་ེ་བར་ཞྲི་བའྲི་
ཆྡོས་ྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པ་དང་། ཆྡོས་ྲིད་དེ་འགྡོ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པ་ཇྲི་སེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གསུངས་
པའྲི་དྡོན་རྡོགས་ན་དེ་དག་དྡོན་དམ་དང་ཀུན་རྡོབ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་དང་། ངེས་དྡོན་དང་དང་དྡོན་ཡྲིན་པའྲི་
ཁད་པར་ཡང་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་བླ་མའྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་དགྡོངས་པ་རང་སྟྡོང་
དང་གཞན་སྟྡོང་གང་ཡྲིན་ཚུལ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་དང་སྒྲྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་པར་འགྱུར་ལ། བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་
གསུང་རབ་གྲི་དགྡོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་ཀང་གཏྲིང་ནས་སེ་བར་འགྱུར་
རྡོ། །གནད་འདྲི་དག་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པར་རྡོགས་པ་ཡང་དེང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁྡོད་འདྲིར་ཁྡོ་བྡོ་ཙམ་ཡྲིན་པ་ལ་
ངེས་ཤེས་ཀང་བླྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་ན་མྲི་ཡྡོང་ཁ་མེད་ཡྲིན་ནྡོ། །དེ་མ་རྡོགས་པའྲི་སྡོན་ནྲི་སྔ་ཕྲི་མང་པྡོ་དག་
སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོ་མེད་དེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པྡོ་དང་ལྡན་ན་
བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྡོ་ཡྲི་སྲིང་པྡོ་རྡོ་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་ཚིག་འད་མང་
དུ་སྒྲྲིག་པ་དག་གྡོ །དེ་ལྟར་ན་འྡོ་མ་ཆྡོས་ཅན་ཞྡོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཞྡོའ་ིསྲིང་པྡོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། ཞྡོ་ཆྡོས་ཅན། 
མར་ཡྲིན་པར་ཐལ། མར་གྲི་སྲིང་པྡོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྡོགས་འཇྲིག་རེན་ན་གགས་པའྲི་དཔེ་དུ་མ་དང་། 
གཏེར་དང་ལྡན་པའྲི་དབུལ་པྡོའ་ིས་འྡོག་ 
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༼༤༨༽ཆྡོས་ཅན། གཏེར་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཏེར་གྲི་སྲིང་པྡོ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྡོགས་བསྟན་བཅྡོས་ན་
གགས་པའྲི་དཔེ་དགུ་ཆར་གྲིས་གནྡོད་པས་ཚིག་འདའྲི་སྡོ་ནས་གནས་ལུགས་ཀྲི་དྡོན་སྒྲྲིབ་པར་མྲི་བྱའྡོ། 
༣༧༽།བསྔྡོ་བའྲི་ཚེ་ན་ཆུ་བསྒྲེང་པ། །རང་ལུགས་མྲིན་ན་འདུལ་བ་ལས། །ལག་ཆུ་བཟེད་པར་གསུངས་དེ་
ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལེན་ནྲི། འདུལ་བ་ལས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུངས་པའྲི་དྡོན་སེས་རབས་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཐམས་
ཅད་སྒྲྡོལ་གྲིས་བམ་ཟེ་སྡོང་མྡོ་བ་ལ་གང་པྡོ་ཆེ་དང་། བུ་དང་བུ་མྡོ་བྱྲིན་པ་དང་། བརྒྱ་བྱྲིན་ལ་བཙུན་མྡོ་བྱྲིན་པའྲི་
ཚེ་གསེར་གྲི་རྲིལ་བས་བཏུད་དེ་བཞེས་སུ་གསྡོལ། ཞེས་མདུན་དུ་འཁྡོད་པ་དང་། བམ་ཟེའྲི་ལག་པ་བརང་པ་
ལ་རྲིལ་བ་སྲི་བླུགས་ཀྲིས་བཏུད་དེ། དེ་ཡྲི་སྦྱྲིན་པའྲི་མཐུ་དག་གྲིས། །རྲིལ་པ་ལས་ནྲི་ཆུ་བྱུང་ནས། །མྲིག་ནྲི་
པད་དམར་འད་ལས། །མ་སྒྲྲིམས་པར་ཡང་མཆྲི་མ་བྱུང་། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པྡོའ་ིསས་གྲིས་ལག་པ་
བཅྲིངས། བམ་ཟེའྲི་ལག་པར་ཆུ་བླུགས་དེ་ལ་བྱྲིན། །དེ་ཚེ་ས་གཡྡོས་འདྡོད་ལྷ་སྲིག་ཅན་གྲི། །སྲིང་ནྲི་མ་ངན་མེ་
ཡྲིས་བསེག་པར་གྱུར། །ཞེས་པ་ལ་འཆད་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ྲིད་དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་དེར་རྲིག་བྱེད་པའྲི་ལུགས་དར་
བའྲི་ལག་ལེན་ཡྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་པའྲི་ལུགས་མ་ཡྲིན་པར་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་བཤད་ཟྲིན་ལ། གལ་ཏེ་
འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་འདུལ་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པར་སེམས་ན་ནྲི། རྣམ་འབེལ་ལས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ན་
ཆྡོས་གགས་ཀྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་ནམ། ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་ཀང་། 
ཁྲིམ་པའྲི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས་འཕྲལ་གྲི་ལག་ལེན་ཡུལ་དེར་ཡྡོད་པའྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ལུགས་བྱེད་དགྡོས་
ལ། དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་དུ་མ་བྱྡོན་པའྲི་ 
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༼༤༩༽དུས་ཡྲིན་པས་རྲིག་བྱེད་པའྲི་ལག་ལེན་བྱེད་དགྡོས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ། གནད་མ་འདེས་པར་
བྱེད་དགྡོས་སྡོ། །གལ་ཏེ་འདུལ་བ་ལས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུངས་པ། བཙུན་པ་གལ་ཏེ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡྲིན་ན། 
ཁྲིམ་དུ་ཞུགས་ཅྲིག སྟན་ལ་འདུག་ཅྲིག ལག་ཆུ་ཟེད་ཅྲིག ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཟན་མ་ཟྡོས་པའྲི་
གྡོང་དུ་ལག་པ་བཀྲུ་བ་དང་། བསྔྡོ་བའྲི་ཚེ་ཆུ་བསྒྲེང་བ་གྲིས་ནྡོར་ནས་དྲིས་པར་སང་ངྡོ་། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་
འདུལ་བ་ནས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུངས་པ་ཡྡོད་ན་སྟྡོན་པའྲི་དུས་ལ་བབ་བྡོ། ༣༨༽།ཆགས་སང་རྡོངས་
གསུམ་གྲི་བསེད་པའྲི། །ལས་ཀུན་མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་ན། །ཟག་བཅས་དགེ་བ་གཏྲི་མུག་གྲི །ཀུན་སྡོང་དག་ལས་
བྱུང་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་བ་པྡོ་ཡྲི་བསམ་པ་བླང་བ་དང་། ཡྡོངས་སུ་གགས་པའྲི་གཏམ་ལན་དུ་མྲི་
འགྱུར་བ་དང་། གནད་ཀྲི་ལན་བསྟན་པའྲི་སྡོ་ནས་གསུང་རབ་སྲི་ལ་དྡོགས་པ་གཅྡོད་པ་དང་གསུམ་གྲིས་ཤེས་
པར་བྱ་བ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་གསུམ། །དེས་བསེད་ལས་ནྲི་མྲི་དགེ་
བ། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། རེན་འབེལ་སྔ་མའྲི་རེན་གྲིས་ཕྲི་མ་འབྱུང་བ་བརྲི་བའྲི་ཚེ། མ་རྲིག་པའྲི་རེན་གྲིས་
འདུ་བྱེད་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤྲིང་འདུ་བྱེད་དེ་ལ་ཡང་བསྡོད་ནམས་དང་། བསྡོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པ་དང་། མྲི་
གཡྡོ་བའྲི་ལས་གསུམ་ཡྡོད་པར་མངྡོན་པ་གྡོང་མར་གསུངས་པ་གྲིས་འགལ་ལྡོ་སམ་ནས་དྲིས་པ་སྟེ། བསྟན་
བཅྡོས་འདྲིར་མ་ཟད་གསུང་རབ་སྲི་ལ་དྡོགས་པ་འདྲི་གཅྡོད་དགྡོས་པས་རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པའྲི་དྲི་
བའྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། དེང་སང་ལུང་ཆྡོས་པ་རྣམས་ལ་དེ་འད་བའྲི་མ་རྲིག་པ་འདྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དུ་བྱས་
ནས་ 
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༼༥༠༽ས་མཚུངས་དཔད་པའྲི་ཚེ། ཀུན་སྡོང་གྲི་མ་རྲིག་པ་ས་གང་དུ་གཏྡོགས། ཞེས་སྡོགས་དཔྡོད་པ་གགས་
མྡོད་ཀྲི་དེ་ནྲི་དེའྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་པྡོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན། ལས་དེ་མྲི་
དགེ་བ་ཡྲིན་དགྡོས་པར་མངྡོན་པ་འྡོག་མར་གསུངས་ཤྲིང་། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དང་། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་
གྲིས་ཀ་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན། མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་དགྡོས་པ་དང་། དེ་གྲིས་གང་རུང་གཅྲིག་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་
ན། །ཅྲིག་ཤྡོས་དགེ་བ་ཡྲིན་ཀང་ལས་དེ་འདེས་མར་འགྱུར་བར་མངྡོན་པ་གྡོང་མར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །མདྡོར་ན་མ་རྲིག་པའྲི་རེན་གྲིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་མ་རྲིག་པ་དེ་འདུ་བྱེད་ཀྲི། ཀུན་སྡོང་རྣམ་
གྲིས་རྒྱུ་དང་ནྲི། །དེ་ཡྲི་དུས་ཀྲི་སྡོང་ཞེས་བྱ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་པྡོ་གང་རུང་དུ་ཁས་ལེན་ན་
སྔར་གྲི་དྲི་བ་དེ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་འཕར་དུ་རུང་བའྲི་ལེན་ཐེབས་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །མངྡོན་པ་
གྡོང་མ་དང་། རེན་འབེལ་གྲི་མདྡོ་འགེལ་ལས་ཀང་། གང་གྲིས་འཕེན་པ་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་གྲིས། ཅྲི་ལྟར་
འཕེན་པ་རྣམ་ཤེས་ལ་བག་ཆགས་བསྡོ་བ་དང་། གང་འཕེན་པ་མྲིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྲི་བར་ལ་བཤད་པས་
མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་གྲིས་ཀ་འཕེན་བྱེད་དུ་གསུངས་ཀྲི། ཀུན་སྡོང་དང་ཀུན་སྡོང་ཅན་དུ་གསུངས་པ་མྲི་
སང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་ནྲི། འྡོ་ན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་རེན་གྲིས་མ་རྲིག་པ་དང་། ཀུན་སྡོང་གྲི་མ་རྲིག་པ་གྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་
གང་ཞེ་ན། རྣ་བ་བླགས་སྟེ་ྡོན་ཅྲིག དེ་བཤད་པར་བྱའྡོ། །མདྡོར་བསྡུ་ན་རེན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་
བརེན་ནས་ངའྡོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་སྡོང་གྲི་མ་
རྲིག་པ་ནྲི་སྦྱྡོར་བ་ར་བ་གསུམ་ལས་སེས་ཞེས་པའྲི་ར་བ་གསུམ་གྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པའྡོ། ། 
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༼༥༡༽ཞྲིབ་ཏུ་ཕེ་ན་མ་རྲིག་པའྲི་དང་པྡོ་ལ་འདྡོད་ཚུལ་གྲིས་སུ་སང་སྟེ། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མངྡོན་པ་སྨྲ་བའྲི་
མདྡོ་སེ་པ་གྲིས་ནྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སེས་དང་། རས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་བྱུང་རྡོངས་པ་གཅྲིག་ལ་འདྡོད་
དེ། དང་པྡོས་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྲི་སེམས་ཀྲི་ས་མང་བཅུའྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་རབ་ྲིད་ཡྲིན་ལ། 
མ་རྲིག་པ་ནྲི་ྡོན་མྡོངས་པའྲི་ས་མང་དྲུག་གྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྡོངས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་གྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་
འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཕྲི་མས་མ་རྲིག་པ་ཤེས་རབ་ངན་པར་འདྡོད་པ་ལ་ཤེས་རབ་ངན་པ་ནྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་
རྲིག་པ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྲིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ནྲི་མ་རྲིག་པས་ྡོན་མྡོངས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་མ་རྲིག་པ་
ཤེས་རབ་ངན་པར་མྲི་འཐད་ཅེས་པའྲི་དགག་པ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཚད་མ་སྨྲ་བའྲི་མདྡོ་སེ་པ་དང་། སྡོབ་
དཔྡོན་ཟླ་བས་ནྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སེས་ྲིད་ལ་འདྡོད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བྱམས་སྡོགས་རྡོངས་དང་འགལ་མེད་
ཕྲིར། །ཤྲིན་ཏུ་ེས་པ་ཚར་གཅྡོད་མྲིན། །ེས་ཀུན་དེ་ཡྲི་ར་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྲིན། །ཞེས་
དང་། འཇྲིག་ལྟ་ེས་པའྲི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་། གང་ཞྲིག་བདག་མཐྡོང་དེ་ལ་ནྲི། །ང་ཞེས་རག་ཏུ་ཞེན་འགྱུར་
ཏེ། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སེད་འགྱུར་ཞྲིང་། །སེད་པས་སྡོན་རྣམས་སྒྲྲིབ་པར་བྱེད། །ཅེས་སྡོགས་དང་། འཇུག་
པར། ྡོན་མྡོངས་སྡོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྲིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བ་བླྡོ་ཡྲིས་མཐྡོང་འགྱུར་ཞྲིང་། །བདག་
ནྲི་འདྲི་ཡྲི་ཡུལ་དུ་རྡོགས་བྱས་ནས། །རྣལ་འབྱྡོར་པ་ཡྲིས་བདག་ནྲི་འགྡོག་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་
ྲིད་ཀང་དབུ་མ་ར་བར། མ་རྲིག་འགགས་པར་གྱུར་པ་ལས། །འདུ་བྱེད་ལ་སྡོགས་རྣམས་མྲི་འབྱུང་། །མ་རྲིག་ 
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༼༥༢༽འགགས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། །ཤེས་པས་དེ་ྲིད་བསྡོམས་པས་སྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་དུ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །དེ་དག་གྲི་དྡོན་ཡང་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་ངའྡོ་སམ་པའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཡྡོད་ན། དེའྲི་དབང་གྲིས་
བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ལས་དང་། མྲི་གཡྡོ་བའྲི་ལས་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟག་བཅས་ཀྲི་དགེ་བ་དང་། འཁྡོར་
བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་འབའ་ཞྲིག་སྟེ། དཔེར་ན་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འདྡོད་ལྷར་སེ་བར་འདྡོད་ནས་
གསྡོ་སྦྱྡོང་ལེན་པ་དང་། ཁམས་གྡོང་དུ་སེ་བར་འདྡོད་ནས་སྡོམས་འཇུག་བསྡོམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དེའྲི་ཚེ་ཡང་རྒྱུ་
དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་ནྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གསྡོ་སྦྱྡོང་ལེན་པར་བྱའྡོ། །སྡོམས་འཇུག་བསྡོམ་པར་
བྱའྡོ། །སམ་པའྲི་ཐྡོག་མའྲི་ཕན་སེམས་ྲིད་ཡྲིན་པས་དགེ་བ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གནད་འདྲི་ལེགས་པར་གྡོ་
དགྡོས་སྡོ། །གྲིས་པ་ཀུན་སྡོང་གྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི། སྦྱྡོར་བ་ར་བ་གསུམ་ལས་སེས། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། 
སྡོག་གཅྡོད་གཏྲི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སྟེ། མཆྡོད་སྦྱྲིན་བྱེད་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིཆྡོས་འདྡོན་པ་
ཚད་མར་བྱས་ནས་ཆྡོས་ཀྲི་བླྡོ་གསྡོད་པ་དག་དང་། སར་སྲིག་རྣམས་ཕ་མ་རས་སམ་ནད་ཚབས་ཆེན་པྡོས་
ཐེབས་ན་གསད་པར་བྱའྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། མ་བྱྲིན་ལེན་གཏྲི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སྟེ། རྒྱལ་པྡོའ་ི
ཆྡོས་འདྡོན་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས་མྲི་བགྲུངས་པ་ཆད་པས་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་འཕྲྡོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་
འདྲི་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཚངས་པས་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་བྱྲིན་པ་ཡྲིན་པས། བམ་ཟེས་འཕྲྡོགས་པ་ན། བམ་ཟེ་བདག་ྲིད་
ཀྲིས་ལེན་པ་ཡྲིན། བདག་ྲིད་ཀྲིས་ཟ་བ་ཡྲིན། བདག་ྲིད་ཀྲིས་གྡོན་པ་ཡྲིན། བདག་ྲིད་ཀྲིས་སྦྱྲིན་པ་ཡྲིན་
ནྡོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ལྡོག་གཡེམ་གཏྲི་མུག་ 
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༼༥༣༽ལས་སེས་པ་ནྲི་སར་སྲིག་ལ་སྡོགས་པ་མ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ལ་པྡོ་དང་། བ་ལང་འབངས་ཀྲི་མཆྡོད་
སྦྱྲིན་ལ་ཆྡོ་ག་ཅན་གྲིས་ཆུ་བཏུང་ངྡོ་། །ར་བཅད་དྡོ། །མའྲི་གམ་དུ་ལ་པྡོ་ལ་འགྡོའ ྡོ། །སྲིང་མྡོའ་ིགམ་དུ་
འགྡོའ ྡོ། །རུས་པ་གཅྲིག་པའྲི་གམ་དུ་འགྡོའ ྡོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་གང་དག་བུད་མེད་ནྲི་གཏུན་དང་། མེ་
ཏྡོག་དང་། འབས་བུ་དང་། ཟས་སྲིན་པ་དང་། རྡོ་དང་། ལམ་དང་འདའྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། བརྫུན་སྨྲ་གཏྲི་
མུག་ལས་སེས་པ་ནྲི་ཇྲི་སྐད་དུ། རྒྱལ་པྡོ་བཞད་གད་ལྡན་དང་བུད་མེད་དང་། །བག་མ་ལེན་པའྲི་ཚེ་དང་གསྡོད་
པ་དང་། །ནྡོར་ཀུན་འཕྲྡོགས་ཚེ་བརྫུན་བྱས་གནད་མེད་དེ། །བརྫུན་ལྔ་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་མྲིན་ཞེས་བཤད། །ཅེས་
སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕྲ་མ་ལ་སྡོགས་པ་གཏྲི་མུག་ལས་སེས་པ་ནྲི་ལྡོག་པའྲི་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། གང་
ཡང་རྲིག་བྱེད་ལ་སྡོགས་པ་བསྟན་བཅྡོས་ངན་པ་བཏུལ་བའྡོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཡྲི་མཇུག་ཐྡོགས་ལས་བྱང་
ཕྲིར། །བརྣབ་སེམས་སྡོགས་ར་གསུམ་ལས་སེས། །ཅེས་པའྲི་འགེལ་པར། གཏྲི་མུག་གྲི་མཇུག་ཐྡོགས་སུ་བྱུང་
བ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ལས་སེས་བ་དག་གྡོ །ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གཏྲི་མུག་གྲིས་བསེད་པའྲི་ལུས་
ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ལས་རྣམས་ནྲི་མྲི་དགེ་བ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པ་ལ་དགྡོངས་ནས། འཕགས་མཆྡོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། 
འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་གསུམ། །དེས་བསེད་ལས་ནྲི་མྲི་དགེ་བ། །ཅེས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་
བྱའྡོ། །མདྡོར་ན། འདུ་བྱེད་ཀྲི་རེན་གྲི་མ་རྲིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲི་མ་རྲིག་པ་གྲིས་དྡོན་མྲི་
གཅྲིག་སྟེ། སྔ་མ་ནྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་སམ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ཁྡོ་ན་ྲིད་ལ་
རྡོངས་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ 
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༼༥༤༽ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་པས་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་རྡོངས་པའྲི་མ་རྲིག་པ་
ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༣༩༽།དགེ་ར་གསུམ་གྲིས་ཀུན་བསངས་པའྲི། །ལས་ཀུན་དགེ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། །རྒྱུ་ཡྲི་ཀུན་
སྡོང་དགེ་བ་ཡྲིས། །བསངས་ཀང་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲི །མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་པའྲི། །མྲི་དགེ་བ་དེ་ཅྲི་
ཞྲིག་ཡྲིན། །དེ་འད་མེད་ན་དེད་དཔྡོན་གྲིས། །ཚོང་པ་གཡྡོན་ཅན་བསད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འཕགས་
མཆྡོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། མ་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་མེད། །དེས་བསེད་ལས་ནྲི་དགེ་བ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ལ། 
ཁྡོད་ཀྲིས་རྒྱུའྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་ར་གསུམ་གྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྲིང་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་
པར་ལྡན་པའྲི་ལས་དེ་ཆྡོས་ཅན། དགེ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དགེ་ར་གསུམ་གྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྲི་ལས་ཡྲིན་
པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུའྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་ར་གསུམ་གྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྲི་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཚིག་འཁྲིའྲི་
སྡོ་ནས་སུན་འབྱྲིན་པར་སང་མྡོད། འཕགས་མཆྡོག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིའྲི་དགྡོངས་པ་ནྲི། དགེ་
ར་གསུམ་གྲིས་བསེད་པའྲི་ལས་དགེ་བ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྡོན་རྒྱུ་དུས་དང་། དེའྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་གྲིས་ཀ་དགེ་
ར་གསུམ་ཡྲིན་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་ལ་གང་རུང་གཅྲིག་དགེ་བ་དང་། །ཅྲིག་ཤྡོས་མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་ན། ལས་དེ་
འདེས་མར་འགྱུར་བར་སྔར་བསྟན་ཟྲིན་པས་འདྲི་འད་བའྲི་རྡོག་མ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྡོང་བར་བྱེད། འདྲི་ནྲི་རྣལ་མའྲི་
ལན་ཡྲིན་ལ། ཁྡོད་ྲིད་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་དེ་ཆྡོས་ཅན། མྲི་དགེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དགེ་ར་གསུམ་གྲིས་ཀུན་
ནས་བསངས་བའྲི་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཕངས་ན་ལན་ཅྲི་སྨྲ། རགས་གསལ་དངྡོས་འགལ་ཡྲིན་མྡོད། 
སར་ཡང་འདྡོད་ན། དེ་འད་མེད་ན་ཅེས་ 
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༼༥༥༽སྡོགས་ཚིག་རྐང་གྲིས་བརྡོད་པས་འཁྡོར་གསུམ་དངྡོས་འགལ་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ། སྔ་མའྲི་ཁབ་པ་ནྲི་
ཁྡོ་བྡོས་གསུང་རབ་དཔང་པྡོར་བྱས་ནས་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ཁས་ལེན་པས་སྡོན་ཡྡོད་ན་ཐྡོངས་ཤྲིག དེད་
དཔྡོན་སྲིང་རེ་ཆེན་པྡོས་ཚོང་པ་གཡྡོན་ཅན་བསད་པའྲི་ལས་དེ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་བ་ཡྲིན་ཀང་། དེ་དུས་
ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྲིན་པ་འདྲི་རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་
སྐུར་བ་བཏབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བས་དགག་པ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་
མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྲིན་པའྲི་དྡོན་འདྲི་གསད་པར་བྱའྡོ་སམ་པའྲི་བླྡོ་སེས་པ་ལ་བྱེད་དམ། ཡུལ་ལ་ཞེ་
སང་སེས་པ་ལ་བྱེད། དང་པྡོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་ཡང་དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་
འཐད་དེ། དེའྲི་དུས་སུ་སྲིང་རེ་ཁད་པར་ཅན་སེས་པ་ཡྲིན་ལ། སྲིང་རེ་ཁད་པར་ཅན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཞེ་
སང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་དེ་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་
ཡྲིན་ཏེ། དེད་དཔྡོན་སྲིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ནྲི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཚོགས་ལམ་པ་ཡྲིན་ཀང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ལ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་མྲི་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་ཁས་བླངས་
པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་ནའང་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྡོང་དགེ་བ་ཡྲིན་པས་
འདེས་མའྲི་ལས་སུ་ཁས་ལེན་པར་རྲིགས་ཀྲི། མྲི་དགེ་བར་ཁས་ལེན་པར་ག་ལ་རྲིགས། ལེགས་པར་དཔྡོད་
ཅྲིག གསུམ་པ་ནྲི། ལུང་ལས་དེད་དཔྡོན་སྲིང་རེ་ཆེན་པྡོས་ཚོང་པ་གཡྡོན་ཅན་བསད་པའྲི་ལས་དེས་བསྐལ་པ་
དགུ་ཁྲིའྲི་ཚོགས་འདུམ་པར་བཤད་པ་དང་ 
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༼༥༦༽འགལ་ཏེ། ལས་དེ་མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་ཀང་ཚོགས་འདུམ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་དང་པྡོ་ྲིད་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་དགེ་བ་མ་བྱས་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །དེས་ན་ལུས་ངག་མྲི་དགེ་བར་སང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཀུན་སྡོང་ཡྡོད་དགྡོས་
པར་འདྡོད་པ་དེས་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྡོད་ནས་བཤད་པའྲི་ལྟུང་བའྲི་རྣམ་གཞག་མུ་བཞྲི་མ་ཤེས་པར་ཟད་
དྡོ། ༤༠༽།མྲི་མཁས་པ་ཡྲི་བྱམས་སྲིང་རེ། །ངན་སྡོང་རྒྱུ་རུ་བཞེད་གྱུར་ན། །འཕེན་བྱེད་རྒྱུ་འམ་རྡོགས་བྱེད་
ཀྲི། །རྒྱུ་ཞེས་བརགས་ན་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདྲི་གྡོང་དུ་འྡོང་རྒྱུར་འདུག་ནའང་འདྲིར་བྲིས་འདུག་པའྲི་
ལན་ནྲི། བྱམས་པ་དང་སྲིང་རེའྲི་ཆ་ནས་ངན་སྡོང་གྲི་རྒྱུར་སྡོང་བ་མ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ེ་དུ་བདེ་བ་དང་འཕྲད་པ་
དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདྡོད་ནས་སྡོག་གཅྡོད་དང་མ་བྱྲིན་ལེན་སྡོགས་ལ་འཇུག་པ་ལས་འབས་ལ་མྲི་
མཁས་པའྲི་ཆ་ནས་ངན་སྡོང་གྲི་རྒྱུར་སྡོང་བ་ཡྲིན་པས་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའང་ཡྡོད་ལ། རྡོགས་བྱེད་
ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའང་ཡྡོད་ཅེས་སྨྲས་ན་ེས་པ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། ༤༡༽དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་བརྡོན་
ལའང་། །ཞེས་པར་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྲིག་པས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་དང་། །རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས་བཅས་
ལྟུང་དག །ལུང་མ་བསྟན་དུ་བཤད་བ་ཅྲི། །ཞེས་པ་འདྲི་འྡོག་ཏུ་འྡོང་རྒྱུར་འདུག་ནའང་འདྲིར་བྲིས་འདུག་པའྲི་
ལན་ནྲི། འཁྲུལ་གཞྲིའྲི་ལུང་དང་པ་དང་། ལུང་གྲི་དྡོན་བཤད་པའྲི་སྡོ་ནས་འཁྲུལ་པ་གཞྲི་མེད་དུ་གཏང་བ་གྲིས་
ལས། དང་པྡོ་ནྲི། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ནྲི་གྲིས་ཏེ་རང་བཞྲིན་གྲི་དང་། བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་
ཐྡོ་བའྡོ། །དེ་ལ་རང་བཞྲིན་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ེས་པར་སྨྲ་ལ། བཅས་པ་ནྲི་ལུས་ངག་ 
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༼༥༧༽གྲི་ེས་པར་སྨྲ་བ་དང་། རང་བཞྲིན་ནྲི་ཕལ་པ་ལའང་ེས་པར་འགྱུར་ལ། བཅས་པ་ནྲི་སྡོམ་པ་ཁས་
བླངས་པ་ལ་ེས་པར་སྨྲ་བ་དང་། རང་བཞྲིན་ནྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་ཡྲིན་ལ། བཅས་པ་ནྲི་ཡན་ལག་གྲི་ེས་པར་སྨྲ་
བ་སྟེ། ཕྡོགས་གསུམ་པྡོ་གང་ལའང་འགལ་བ་མ་མཐྡོང་སྟེ། ེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྲིད་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་མྲི་
དགེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཕལ་པ་ལའང་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ལུས་ངག་གྲིས་ལས་ཕལ་
ཆེར་ནྲི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། ན་ཐྡོས་དག་ལ་ནྲི་ེས་བྱས་ཕྲ་མྡོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་བཅས་པ་ཡྲིན་ལ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནྲི་བཅས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྐབས་ཀང་སྲིད་མྡོད། བསམ་པ་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་
ལྡན་ན་ལྟུང་བའྲི་གཟུགས་བརན་ྲིད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེས་ན་ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་ནྲི་
ར་བའམ་རང་བཞྲིན་དུ་བཞག་ལ་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་ཅུང་ཟད་ཕྲ་མྡོ་དང་ལྡན་པ་ནྲི་ཡན་ལག་གམ་བཅས་པར་འགྱུར་
བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འདྲི་ནྲི་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་ནས་རེ་བཙུན་
གྲིས་བཅས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསྟན་དུ་གསུངས་ཞེས་སྨྲས་པ་འདའྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་
དེའྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ལས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་། ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་
ལྡན་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ལས་ཕལ་ཆེར་ལུང་མ་བསྟན་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་བཅས་པའྲི་ལྟུང་བར་
འགྱུར་བ་ལ་ཡང་ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་ལྡན་དགྡོས་པར་གསུངས་པས་བཅས་ལྟུང་མྲི་དགེ་བར་བཞེད་པར་གསལ་
ཏེ། ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་
ལུས་ངག་གྲིས་ལས་ 
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༼༥༨༽ཕལ་ཆེར་ན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། ཞེས་པ་འདྲིས་བཅས་ལྟུང་ལུང་མ་བསྟན་དུ་བསྟན་ནྡོ་སམ་ན་
དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མྲི་དགེ་བ་བཅུ་ཅུང་ཟད་ཕྲ་མྡོ་དང་ལྡན་པ་ནྲི་ཡན་ལག་གམ། བཅས་པར་འགྱུར་
བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འདྲི་ནྲི་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བའྡོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་ཡྲིད་མྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་ལྡན་ན་བཅས་
ལྟུང་མྲི་འགྱུར་བར་གསལ་བར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་རེ་བཙུན་གྲིས་བཅས་ལྟུང་ལུང་མ་
བསྟན་དུ་གསུངས་པའྲི་ལུང་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་ན་སྟྡོན་པའྲི་དུས་ལ་བབ་བྡོ། ༤༢༽།ན་ཐྡོས་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་
ལ། །འདུལ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ཡྲི། །བཤད་པ་གསལ་པྡོ་གང་ན་ཡྡོད། །འདུལ་བ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ནྲི། །བཀའ་
བསྡུ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་གགས། །དུས་དེར་འདུལ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ། །ཐམས་ཅད་ཡྲི་གེར་བྲིས་སམ་ཅྲི། །ཞེས་
པའྲི་ལན་ནྲི། དགེ་ཚུལ་གྲི་ལྡོ་དྲི་བ་ལས། དེ་ལྟར་བྱེ་བག་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ། །ཤཱཀ་སེང་གེའྲི་བསྟན་པ་ནྲི། །གྱུར་ཏེ་
འགྡོ་བའྲི་བླ་མ་དེའྲི། །སྔྡོན་གྲི་ཕྲྲིན་ལས་དབང་གྲིས་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཤཱཀ་སེང་གེའྲི་བསྟན་པ་ནྲི་
འདུལ་བ་ཡྲིན་པས་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་འདུལ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཅྲིང་། རྒྱལ་པྡོ་ཀྀ་ཀྲིའྲི་
རྲི་ལྟས་ལུང་བསྟན་པ་ལས་མྲི་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྲིས་རས་ཡུག་དངས་པས་མྲི་རེ་རེས་རས་ཡུག་རེ་རེ་ཐྡོབ་པར་
གསུངས་པ་འདྲིས་ཀང་གསལ་བར་བསྟན་ནྡོ། །འདུལ་བ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་
ལུང་ཁུངས་གསལ་པྡོ་གང་ན་ཡྡོད་ཁྡོད་ྲིད་ལ་འདྲི་སྟེ། ཁེད་གགས་ཅེས་པ་ལ་ཡང་ཁུངས་གསལ་པྡོ་དྲི་བ་པྡོ་
ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདུལ་བ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ཙམ་གྲིས་འདུལ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཡྲི་གེར་འདྲིས་དགྡོས་ 
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༼༥༩༽པ་ནྲི་གཅྲིག་བྲིས་ན་ཐམས་ཅད་འདྲི་དགྡོས་ཅེས་པ་ངྡོ་མཚར་བའྲི་གནས་སུ་སང་ངྡོ་། ༤༣༽།བྱྲིན་
ལེན་མ་བྱས་ཟ་བ་ཡྲི། །ལྟུང་བ་དགེ་སྡོང་བསབ་བྱྲིན་ལ། །འབྱུང་ཞྲིང་ངེས་ཀང་དགེ་སྡོང་ལ། །བྱྲིན་ལེན་རུང་
པར་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བྱྲིན་ལེན་མ་བྱས་ཟ་བ་ཡྲི། །ལྟུང་བ་མྲི་ས་ལ་བྱུང་ན། །མྲི་སའྲི་དགེ་སྡོང་
ྲིད་འགྱུར་བས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་དྡོན་མྲི་ས་དེ་དག་དགེ་སྡོང་དུ་ཁས་ལེན་ན། །དགེ་སྡོང་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་
པར་ཁས་ལེན་དགྡོས་པས་དེས་དགེ་སྡོང་ལ་བྱྲིན་ལེན་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི་ཚིག་
རྲིས་ལ་སྡོན་དེ་འད་བརྡོད་ན། སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་མང་པྡོ་ལ་གནྡོད་པས་བརྡོད་པར་མྲི་བྱའྡོ། །བདག་
ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་བསབ་བྱྲིན་དགེ་སྡོང་གྲིས་དགེ་སྡོང་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་ལ་བྱྲིན་ལེན་རུང་བའྲི་རྣམ་
གཞག་ཙམ་མྲི་མཁེན་པ་ཙམ་ག་ལ་ཡྲིན། ༤༤༽།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པྡོ། །རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་
མྲིན་ན་ཡང་། །བདེ་བའྲི་བྱེད་པྡོ་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །ཡྲིན་པར་བཤད་ན་སྡོན་ཅྲི་ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི་བདེ་
བའྲི་བྱེད་པྡོ་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན། །རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་
བླང་དྡོར་གྲི་གནས་ལ། བླང་དྡོར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བྱས་པས་བདེ་བར་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བསམ་པ་ཡྲིན་མྡོད། 
དེ་ལྟར་ན་ཅྲིག་ཤྡོས་ཡང་དེར་ཐལ། དེས་བཤད་པའྲི་དེ་ལ་དེ་མ་བྱས་པས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཨེ་གྡོ་བར་འདུག 
༤༥༽།ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་ལ། །དབུ་མ་སེམས་ཙམ་ལུགས་གྲིས་སུ། །ངེས་ཤྲིང་ལེན་པའྲི་ཆྡོ་ག་
དང་། །ལྟུང་བ་ཕྲིར་བཅྡོས་ལ་སྡོགས་པ། །སྡོ་སྡོར་ངེས་ན་རྒྱུད་སེ་ལས། །གསུངས་པའྲི་སེམས་ 



58   ཀུན་མཁེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༦༠༽བསེད་ཆྡོ་ག་དེ། །གྲིས་པྡོ་གང་གྲི་ལུགས་དང་མཐུན། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིར་འདྲིའྲི་སྐབས་གྲིས་
པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་ལ་དབུ་སེམས་ཀྲི་ལུགས་གྲིས་སུ་ངེས་པར་གསུངས་པ་དེ། སྐབས་ཐྡོབ་
ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་སེམས་བསེད་ལ་དེ་གྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི་མདྡོ་
རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྲི་སེམས་བསེད་ཀྲི་ལུགས་ཐམས་ཅད་དེ་གྲིས་སུ་ངེས་པར་སྟྡོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། །དྲི་བ་
ཕལ་ཆེར་ཚིག་རྲིས་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དྲི་བ་འདྲི་དང་འད་བར་སང་ངྡོ་། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་བསེད་པ་ནྲི་གཞན་
དྡོན་ཕྲིར། །ཡང་དག་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདྡོད། །ཅེས་པ་ལ་ཡང་སེམས་བསེད་ཐམས་ཅད་དེར་ངེས་ན། 
ཐེག་དམན་ལམ་གྲི་སེམས་བསེད་དེ་ཡང་དེར་ངེས་སམ་ཞེས་དང་། དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་བ་མེ། །ཞེས་པ་ནས། 
སྒྲ་བརན་ཆུ་པྡོ་སྲིན་རྣམས་ནྲི། །རྣམ་པ་ྲི་ཤུ་ར་གྲིས་སྡོ། །ཞེས་པ་ལ་ཡང་ས་དང་། གསེར་ལ་སྡོགས་པའྲི་
བེམ་པྡོ་ྲི་ཤུ་ར་གྲིས་པྡོ་དེ་ཐེག་དམན་སེམས་བསེད་ཀྲི་དབྱེ་བར་བཞེད་དམ་ཅེས་སྡོགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་
པྡོ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲི་བ་མང་ཆེས་པ་འདའྡོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྲི་སེམས་བསེད་ལ་ལུགས་མང་དུ་
ཡྡོད་དེ། དབང་བསྐུར་གྲི་སྟ་གྡོན་དང་། འཇུག་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་བསེད་ལེན་པའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། སྒྲུབ་
ཐབས་ཀྲི་སྔྡོན་འགྡོ་བསྡོད་ནམས་ཚོགས་བསག་གྲི་སྐབས་སུ་སེམས་བསེད་ལེན་པའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། དབང་གྲི་
སྔྡོན་འགྡོའ་ིསེམས་བསེད་ལེན་པའྲི་ཆྡོ་ག་རྒྱུད་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ལྡན་ལྟ་བུ་སྡོགས་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་
གྲིས་ལ་ཀྱཻ་རྡོར་འགེལ་པ་ལུགས་ལྟ་བུ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་སེམས་བསེད་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡང་ཡྡོད་མྡོད་
ཀྲི་ཕལ་ཆེར་ནྲི་ལུགས་གྲིས་པྡོ་ 
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༼༦༡༽གང་དང་ཡང་མཐུན་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། དངྡོས་གཞྲི་ལ་སྔགས་སྡོམ་ལེན་པའྲི་སྔྡོན་འགྡོ་གནས་
སྐབས་ཀྲི་སེམས་བསེད་ཀྲི་ཆྡོ་ག་ཡྲིན་པས་ཆྡོ་ག་བསྡུས་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ལུགས་གྲིས་པྡོ་ནྲི་
དངྡོས་གཞྲི་ལ་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྡོམ་པ་ལེན་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཆྡོ་ག་རྒྱས་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །བརྒྱུད་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ལྡན་གྲི་དབང་གྲི་སྔྡོན་འགྡོའ་ིཆྡོ་ག་ནྲི་སྦྱྡོར་བའྲི་སྐབས་སུ་སྲིག་པ་བཤགས་པ་
དང་། རེས་སུ་ཡྲི་རངས་དང་། བསྔྡོ་བ་ཡྡོད་པས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀང་མ་ཡྲིན། ཡང་སྦྱྡོར་བའྲི་སྐབས་སུ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚང་བ་མེད་ཅྲིང་སབས་འགྡོ་དངྡོས་གཞྲིར་བསྡུས་པ་དང་། བསབ་པ་བརྡོད་པའྲི་སྐབས་སུ་
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྲི་ར་ལྟུང་བཞྲི་བརྡོད་པས། དབུ་མ་ལུགས་ཀང་མ་ཡྲིན་པས་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྲི་
སེམས་བསེད་ཀྲི་ལུགས་དེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དབུ་སེམས་གང་གྲི་ཡང་ལུགས་ཡྲིན་མྲི་དགྡོས་སྡོ། ༤༦༽།ལྟ་
བས་ཆྡོ་ག་འབྱེད་ན་ནྲི། །དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ། དེ་ལ་བྱང་སའྲི་ཆྡོ་ག་ཡྲིས། །སེམས་བསེད་སྡོམ་པ་མྲི་སེ་
འམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་གྲིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྲི་ཐ་དད་ཡྲིན། །ཅེས་པའྲི་དྡོན་དབུ་སེམས་
གྲིས་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་པས། དེ་དང་མཐུན་པའྲི་ཆྡོ་ག་ཐ་དད་པ་གྲིས་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་
བཅས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི། ཆྡོ་ག་གྲིས་པྡོ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཁྡོ་ནས་ལེན་དགྡོས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྲི་མ་ཡྲིན་
ནྡོ། །གལ་ཏེ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ལ་ཆྡོ་ག་ཐ་དད་དུ་བཅས་པས་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཁྡོ་ནས་ལེན་དགྡོས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལྟ་བ་
དང་ལྡན་པས་ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་ནས་གསུངས་པའྲི་གསྡོལ་བཞྲིའྲི་ལས་ཀྲི་སྡོམ་པ་ལེན་པར་མྲི་རུང་བར་
འགྱུར་རྡོ། ༤༧༽།བསབ་བཏུས་ལས་ 
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༼༦༢༽གསུངས་ར་བ་ཡྲི། །ལྟུང་བར་བྱང་ས་ལས་བཤད་པ། །ར་བའྲི་ལྟུང་བ་བསྡུས་སྡོ་ཞེས། །བསབ་བཏུས་
ྲིད་ལས་གསུངས་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བྡོད་ན་བཞུགས་པའྲི་བསབ་བཏུས་ཀྲི་ནང་ན་ནྲི་བཤད་པ་དེ་མྲི་
སང་ངྡོ་། །གལ་ཏེ་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་ར་ལྟུང་གྲི་སྡོམ་ཚིག་རྡོགས་མ་ཐག་ཏུ། ཆགས་དང་སེར་ས་མྲི་ཟད་
པས། །སྡོང་ལ་སྦྱྲིན་པར་མྲི་བྱེད་དང་། །ཁྡོས་ནས་སེམས་ཅན་བརེགས་པ་དང་། །གཞན་གྲིས་བཤགས་ཀང་མྲི་
ན་པར། །སེམས་ཅན་ལ་ནྲི་བརེག་པ་དང་། །ྡོན་མྡོངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་པས། །ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་སྟྡོན་
པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ན། དེ་ནྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ར་ལྟུང་གྲི་
སྡོམ་ཚིག་ཡྲིན་གྲི། བྱང་ས་ནས་གསུངས་པའྲི་ར་ལྟུང་གྲི་སྡོམ་ཚིག་མ་ཡྲིན་པས་ནྡོར་བར་མྲི་བྱའྡོ། །རེ་བཙུན་
གྲི་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། བྱང་ས་ནས་གསུངས་པའྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲིའྲི་ནང་དུ། ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པྡོའ་ིམདྡོ་
དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མདྡོ་དང་། དག་ཤུལ་ཅན་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་
རྣམས་འདུས་ཚུལ་གྲི་རྣམ་བཞག་ཞྲིབ་པར་གསུངས་ན། འདྲིར་དེ་གྲིས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་
སམ་པའྲི་དྡོགས་པ་སེ་རྒྱུ་ཡྲིན་མྡོད། དེའྲི་ལན་ལ་རེ་བཙུན་གྲིས་བསྲུང་ཚུལ་འདུས་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ། བྱང་ས་
ནས་གསུངས་པའྲི་ར་ལྟུང་བཞྲི་པྡོ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་ན་མདྡོ་གསུམ་པྡོ་ནས་གསུངས་པའྲི་ར་ལྟུང་རྣམས་ཀང་
བསྲུངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འདྲིར་ར་ལྟུང་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ནྲི་རྣམ་བཞག་ཐ་དད་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ། 
དབུ་མ་ལུགས་ལ་ནྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲིའམ། རེན་གྲི་སྡོ་ནས་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་། མཚམས་མེད་ལྔ་སྡོ་སྡོར་
ཕེ་ན་ྲི་ཤུ་ར་གྲིས་ཡྲིན་ལ། སེམས་ 
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༼༦༣༽ཙམ་ལུགས་ལ་ནྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲི་ྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་བསྲུང་ཚུལ་གཅྲིག་ན་རྣམ་
གཞག་ཐ་དད་པ་འགལ་ལྡོ་སམ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ་དགེ་བསེན་གྲི་བསབ་གཞྲི་ལྔ་བསྲུང་བ་དང་། མྲི་དགེ་བ་བཅུ་
སྡོང་གྲིས་བསྲུང་ཚུལ་གཅྲིག་ཀང་རྣམ་གཞྲི་ཐ་དད་པ་བཞྲིན་ནྡོ། །བླྡོ་གཟུ་བྡོ་གནས་པ་དག་གྲིས་དཔད་ཅྲིག 
༤༨༽།དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་སེམས་བསེད་ཀྲི། །རེན་དུ་སྡོ་ཐར་མྲི་དགྡོས་ན། །ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔྡོན་འགྡོ་
བར། །གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་པ་གང་ཞྲིག་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དབུ་མ་ལུགས་དང་སེམས་ཙམ་ལུགས་
ཀྲི་སེམས་བསེད་ལ་སྡོ་ཐར་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་མྲི་དགྡོས་པ་དང་། དགྡོས་པའྲི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ལུགས་དེའྲི་
སེམས་སེད་ཀྲི་སྦྱྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྲི་ཆྡོ་གའྲི་སྔྡོན་དུ་སྡོ་ཐར་གྲི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་མྲི་དགྡོས་པ་དང་། 
དགྡོས་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་གྲི། སེམས་བསེད་ཀྲི་དངྡོས་གཞྲི་ལ་སྦྱྡོར་བའྲི་སྐབས་སུ་སྡོ་ཐར་ལེན་པ་མྲི་དགྡོས་
པ་དང་། དགྡོས་པའྲི་ཁད་པར་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྦྱྡོར་བའྲི་སྐབས་སུ་གྲིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སབས་
འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ལེན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དཔེར་ན་སྐལ་དམན་རྲིམ་འཇུག་པ་དང་སྐལ་ལྡན་ཅྲིག་ཆར་བ་
གྲིས་ལ་དབང་བསྐུར་གྲི་སྔྡོན་དུ་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གྲིས་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་མྲི་དགྡོས་པ་དང་དགྡོས་པའྲི་ཁད་པར་
ཡང་དབང་བསྐུར་གྲི་ཆྡོ་གའྲི་སྔྡོན་དུ་ཡྲིན་གྲི་དབང་གྲི་དངྡོས་གཞྲིའྲི་སྔྡོན་དུ་སྟ་གྡོན་དང་འཇུག་པའྲི་སྐབས་སུ་
སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གྲིས་ལེན་པ་ཡྡོད་པ་ཁད་པར་མེད་པ་བཞྲིན་ནྡོ། །དེས་ན། ༤༩༽རེ་བཙུན་རེ་མྡོས་རྒྱུན་
བཤགས་ཀྲི། །དུས་སུ་ེས་སྡོད་སྡོང་བ་ཡྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་སེ་ཞྲིང་དེ་ྲིད་ཀང་། །སྡོ་སྡོར་ 
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༼༦༤༽ཐར་པ་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ཡང་སྔ་མ་དེ་ྲིད་ཀྲིས་གསལ་བར་བསྟན་ཅྲིང་། རང་ལ་གནྡོད་
པའྲི་ཚུལ་སང་བ་ནྲི་འྡོག་ཏུ་འཆད་དྡོ། ༥༠༽།སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་པྡོ། །སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྲི་སེམས་
བསེད་ཀྲི། །རེན་དུ་དགྡོས་ན་རེ་བཙུན་གྲིས། །དེ་དག་དེ་ཡྲི་རེན་མྲིན་པར། །གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་པ་གང་དུ་
བརལ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རེ་བཙུན་གྲིས་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་གཏན་མེད་དེ། སྡོམ་པ་ྲི་ཤུ་པའྲི་ཊྲི་ཀར། 
བྱང་ས་སྡོགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྲི་སྦྱྡོར་བའྲི་སྐབས་སུ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྲི་སྡོམ་
པས་བསམ་མམ། ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་མཛད་པར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །སྡོམ་པ་ྲི་ཤུ་པའྲི་ཊྲི་ཀར། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྲི་
སྡོམ་པ་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྡོམ་པ་སེ་བ་དང་གནས་པ་གྲིས་ཀའྲི་རེན་དུ་མྲི་རུང་བར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་
སྲིར་བཏང་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། ན་ཐྡོས་དང་ཐུང་མྡོང་བའྲི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་ལ་དགྡོངས་ཏེ། ར་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྡོང་དུ། དེ་ྲིད་དྡོགས་པར་བཀྡོད་ནས་ན་ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་བའྲི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འདྲི་སེ་བ་དང་གནས་
པ་གྲིས་ཀའྲི་རེན་དུ་མྲི་རུང་པར་ཁེད་སྨྲ་བ་བཞྲིན་དུ་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀང་སྨྲའྡོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་
ཕྲིར་རྡོ། ༥༡༽།དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་བྱ་བ་ཡྲི། །ཆྡོ་ག་རྒྱལ་བས་མ་གསུངས་ན། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོབ་
ྲིད་ཀྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ཞེས་བྱ་བའྲི། །བསྟན་བཅྡོས་དག་ལས་གསུངས་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས་ཀུན་རྡོབ་སེམས་སེད་ཚོགས་བླངས་ནས། དྡོན་དམ་
སེམས་བསེད་བསྡོམས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་སེ་དགྡོས་པས་བསྡོམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཙམ་ཞྲིག་སང་གྲི ཆྡོ་གའྲི་སྡོ་
ནས་བསེད་པའྲི་ཚུལ་མྲི་སང་སྟེ། དེ་ྲིད་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ 
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༼༦༥༽བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསེད་པ་བཞྲིན་དུ། 
བདག་གྲིས་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇྲི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྲིང་པྡོ་བྱང་ཆུབ་ལ་མཆྲིས་ཀྲི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་
སེམས་ཆེན་པྡོ་བསེད་པར་བགྲི་སྟེ། སེམས་ཅན་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་བགྲིའྡོ། །མ་གྡོལ་བ་རྣམས་
དགྡོལ་བར་བགྲིའྡོ། །དབུགས་མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་དབུགས་ཕྱུང་བར་བགྲིའྡོ། །ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་
རྣམས་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བགྲིའྡོ། །དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེད་པ་ནྲི་སྡོན་ལམ་གྲི་རང་
བཞྲིན་ཀུན་རྡོབ་ཀྲི་སང་བའྡོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྡོའ་ིསད་པ་སྡོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་དྡོན་
དམ་པ་ཡང་བསྡོམས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་བསེད་པར་བྱའྡོ། །ད་ནྲི་དེའྲི་རང་བཞྲིན་འཆད་པར་བྱེད་དེ། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྲི་བདག་ྲིད་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་འཆང་བཏུད་ནས། །སྲིད་པ་འཇྡོམས་པར་བྱེད་པ་ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་བསྡོམ་བདག་གྲིས་བཤད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་མཚན་ྲིད་དུ། །བདག་དང་ཕུང་པྡོ་རྣམ་རྲིག་གྲི །རྡོག་
པ་རྣམས་ཀྲིས་མ་བསྒྲྲིབ་ཤྲིང་། །སྟྡོང་པ་སངས་རྒྱས་རག་ཏུ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་། འགྡོས་འགྱུར་དང་། 
ས་ཚབ་འགྱུར་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀྲི་སད་པ་སྡོད་པ་རྣམས་ཀྲིས། དེ་ལྟར་ཀུན་རྡོབ་
ཀྲི་རྣམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྡོན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་བསེད་ནས། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །ཀུན་རྡོབ་
སེམས་སེད་ཆྡོ་གས་བླངས་པའྲི་རེས་སུ་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་བསྡོམས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་བསེད་པར་བྱང་
ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་བཞྲིན་དུ་དེ་ལས་བཟླྡོག་སྟེ་སྨྲ་བ་ནྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་སྐུར་
བ་བཏབ་པའམ། ཡང་ 
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༼༦༦༽ན་དེའྲི་དུས་སུ་དན་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སང་ངྡོ་། ༥༢༽།སརྦ་ཡྡོ་ག་ཙིཏྟ་སྡོགས། །སྡོབ་མས་
བཟླས་པས་ཀུན་རྡོབ་དང་། །དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་འཛིན་བཅུ་གནས། །སུརྲི་ས་མ་ཞེས་སྡོགས་ཀྲིས། །སེས་
ཟྲིན་བརན་པར་མཛད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིར་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་སེམས་བསེད་དེ། ཆྡོ་གའྲི་སྡོ་
ནས་བསེད་ན་ཆྡོ་ག་དེ་ལས་སེམས་བསེད་དགྡོས་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ལ་ཀུན་རྡོབ་སེམས་
བསེད་ལ་ཆྡོ་ག་ཡྡོད་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ལ་ཆྡོ་ག་མེད་པར་བཞེད་ལ། རྣམ་སང་མངྡོན་བྱང་ལ་
སྡོགས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞྲིག་ལས། རྒྱུན་བཤགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་དྡོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེད་
པར་བྱའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་ཚིག་ཡྡོད་པ་རྣམས་ནྲི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཆྡོ་གའྲི་སྡོ་ནས་བསེད་པ་མ་ཡྲིན་
པར་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར། སྦྱྲིན་པ་བཏང་བར་བྱ། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་བྱ། །ཅེས་སྡོགས་ཀྲི་དཔེ་དང་། ཐུབ་
པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་དཔེའྲི་སྡོ་ནས་གསལ་བར་
གསུངས་པ་དེ་ངེས་ན། དྡོགས་པ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་གཞྲི་མེད་དྡོ། །གཞན་དུ་ན་སརྦ་ཡྡོ་ག་སྡོགས་སྡོབ་མས་བཟླས་མ་
ཐག་ཏུ་སྡོབ་མ་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་སེས་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །སྲིར་འདྲི་འད་འདྲི་ན་འབྱུང་བ་བཞྲི་ཆྡོ་གས་བསེད་པ་ཡྡོད་དམ་མེད། །ཞེས་ཁྡོད་ལ་འདྲི་སྟེ། ཡྡོད་ན་ཆྡོ་ག་
ཡང་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པའྲི་སྡོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་མེད་ན། རྐང་འྡོག་རླུང་དང་སུམ་མདྡོར་མེ། །སྲིང་
ཁར་ས་དང་མགྲིན་པར་ཆུ། །བསྡོམས་ནས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སྡོགས། །བརྡོད་ཅྲིང་རྡོལ་མྡོ་བྱེད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་དྲིས་ན་
ལན་ཅྲི་སྨྲ། དེ་བཞྲིན་དུ། ནམ་ 
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༼༦༧༽མཁའ་ཆྡོ་གས་བསེད་པ་ཡྡོད་དམ་མེད་ཡྡོད་ན་ཆྡོ་ག་ཡང་ནྲི་ཐུག་མེད་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེའྲི་
འྡོག་གྲི་ཚིགས་བཅད་ཀང་དན་དགྡོས་སྡོ། །མེད་ན། བྱྲིན་རབས་འགའ་ཞྲིག་བྱེད་པའྲི་ཚེ། །རང་སེམས་ནམ་
མཁའ་དང་བསེས་ནས། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་མཚན་བརྡོད་དེ། །བྱྲིན་གྲིས་རྡོབ་པར་བྱེད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་དྲིས་ན་
ལན་ཅྲི་སྨྲ། དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཚིག་གཅྲིག་བཤད་མ་ཐག་ཏུ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྲིང་དལ་ནས་
གཤེགས་སམ་མྲི་གཤེགས། གཤེགས་ན་སྔགས་ཀྲི་ཆྡོས་བཤད་དུ་མྲི་རུང་བར་འགྱུར། མྲི་གཤེགས་ན་རྡོ་རེ་
སེམས་དཔའ་དེང་ཁྡོད་ཀྲི། །སྲིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཚུལ་འདྲི་སྨྲས་ན་ནྲི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་
བལ་ཏེ་གཤེགས། །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཅྲི་ལ་དགྡོངས། ཅེས་དྲི་ན་ལན་ཅྲི་སྨྲ། དེས་ན་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ནྲི་
སྔགས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་དང་། མས་ལེན་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་པས་ཕྲིན་ཆད་མྲི་གསུང་བར་ཞུ། ༥༣༽ན་
ཐྡོས་རྣམས་ཀྲིས་རྡོགས་བྱང་དུ། །བསྔྡོ་བ་བྱེད་ན་འཕགས་པ་ཡྲིས། །ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྲི། །སྡོད་པ་
ཡྡོངས་བསྔྡོ་མ་བཤད་དེས། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གང་ལ་དགྡོངས། །ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྲི་སེས་རབས་
ལས། །བསྔྡོ་བ་བཤད་དེ་ན་ཐྡོས་ཀྲི། །བསྔྡོ་བ་ཡྲིན་པར་བཞེད་དམ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་བ་པྡོའ་ིབསམ་
པ་བླངས་པ་དང་། གསུང་རབ་སྲི་ཡྲི་དགྡོངས་པར་དཔད་པ་དང་། དེ་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པར་བསྒྲུབ་པ་
དང་། དེས་ལན་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་དང་བཞྲི་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། འདྲིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྲི་མདྡོ་བཞྲིན་
དུ། །བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བྱེད། །ཅེས་དང་།  
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༼༦༨༽ཐམས་ཅད་སྒྲལ་གྲི་སེ་རབས་ལས། བདག་གྲིས་བམ་ཟེ་འདྡོད་པ་ལ། །དགའ་བས་ཤྲིང་ར་འདྲི་བཏང་
བས། །དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་ནྲི། །རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ན་ཐྡོས་
ཀྲི་སེ་སྡོད་ནས་བཤད་པའྲི་བསྔྡོ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་
ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྡོན་ལམ་དང་། །སྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་མ་བཤད་དེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་
ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སམ་ནས་དྲིས་པ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར་མ་ཟད། ན་ཐྡོས་
ཀྲི་སེ་སྡོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསྔྡོ་བ་བཤད་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དེ་མ་བཤད་པར་གསུངས་པ་གྲིས་
ལ་འགལ་སྡོང་གསུང་རབ་འཆད་པ་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དགྡོས་པས་རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པའྲི་དྲི་བར་སང་
ཞྲིང་། །འདྲི་བཞྲིན་དྲིས་པ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་རལ་ལྡོ། །ས་པཎ་ལ་རལ་ལྡོ་ཞེས་སྡོགས་སྡོན་འདྡོགས་པ་དག་ནྲི་བླུན་
པྡོའ་ིརྣམ་ཐར་སྡོང་བ་ཡྲིན་ནྡོ། །སྡོ་ཐར་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་སྔར་རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པའྲི་དྲི་བ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲས་
པ་དེ་དང་། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྐབས་སུ་འདྲི་དང་གྲིས་ནྲི་དྡོགས་པ་སེས་ནས་འདྲི་བ་ཡང་དཀྡོན་ན། དེའྲི་ལན་
ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྨྲ་བ་དཀྡོན་པ་སྡོས་ཀང་ཅྲི་དགྡོས། གྲིས་པ་ནྲི་སྲིར་སེ་སྡོད་དང་གྲུབ་མཐས་ཕེ་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་དང་། ལམ་དང་འབས་བུས་ཕེ་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། ཆྡོས་
ལྔ་དང་ནྲི་རང་བཞྲིན་གསུམ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ྲིད་དང་། །བདག་མེད་གྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་ནྲི། །ཐེག་ཆེན་
མཐའ་དག་འདུས་པར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་བརྡོད་བྱ་འདྲི་དག་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རང་སེ་རྣམས་ནྲི་ན་ཐྡོས་
པ་ཞེས་གསུངས་ 
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༼༦༩༽སྟེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་ན་ཐྡོས་ར་བའྲི་སེ་བཞྲིའམ། དེ་ལས་གེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དྡོ། །བརྡོད་བྱ་དེ་དག་
ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སྟེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་དབུ་སེམས་རྣམ་པ་གྲིས་སྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི་བླྡོ་ཆེན་པྡོ་
བདུན་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ལམ་ཞུགས་རྣམས་ནྲི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་བ་སྟེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་ན་རང་རྣམས་སྡོ། །དེ་དང་
ལྡན་པ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་བ་སྟེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་ཐེག་ཆེན་སྡོབ་པ་དང་མྲི་སྡོབ་པ་རྣམས་སྡོ་དེས་ན་སེ་སྡོད་དང་
གྲུབ་མཐས་ཕེ་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་རེ་རེས་ཀང་རང་རང་གྲི་སེ་སྡོད་དང་། གྲུབ་མཐའ་དེའྲི་ནང་དུ་ལམ་དང་
འབས་བུས་ཕེ་བའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཅྲིང་། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀང་རང་རང་
གྲི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཁྡོ་ན་ལ་གནས་པས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས་ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་འདུལ་བ་ལུང་ལྟ་བུ་ནས་ཀང་
ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་གང་ཟག ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སེམས་བསེད། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་བསྔྡོ་བ་དང་སྡོན་ལམ། ཐེག་པ་
གསུམ་གྲི་ལམ་དང་འབས་བུ་རྣམས་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ྲིད་ཐེག་ཆེན་བཀར་མྲི་འདྡོད་པའྲི་ན་ཐྡོས་པ་དག་གྲིས་
ཀང་ཁས་ལེན་ནྡོ། །དེའྲི་དགྡོངས་པ་མཛོད་ལས་ཀང་། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་གསུམ་དང་། འབས་
བུ་གྲུབ་པའྲི་དུས་གསུམ་དང་། ཁད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པྡོ་སེམས་བསེད་པའྲི་ཚུལ་དང་། 
གངས་མེད་གསུམ་གནས་སྐབས་གང་དུ་རྡོགས་པའྲི་ཚུལ་དང་། ཕར་ཕྲིན་དྲུག་གནས་སྐབས་གང་དུ་རྡོགས་
པའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པས། ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་ལས། ན་ཐྡོས་རང་ལུགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་དང་། བསྔྡོ་བ་དང་སྡོན་ལམ་སྡོགས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །འྡོ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་དེ་ 
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༼༧༠༽དག་མ་བཤད་པར་གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་པ་ཅྲི་སམ་ན། གཞུང་འདྲི་རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་ཐེག་ཆེན་
བཀར་སྒྲུབ་ཀྲི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས་ན་ཐྡོས་པ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་བཀའ་མ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་མ་བསབས་
ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་ྲིད་ལ་བསབས་པས་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་ལ་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 
རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྡོན་ལམ་དང་། སྦྱྲིན་སྡོགས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་
གྲི་སྡོད་པ་དང་། འཁྡོར་གསུམ་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་དང་། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྒྱས་པ་སྡོགས་
ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་དེ་ལས་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་གྲི་ན་ཐྡོས་པ་དག་ཁྡོ་
རང་གྲི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་གྲིས་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཀང་། དབུ་མ་
པས་ནྲི་དབུ་མའྲི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྲི་ལྟ་སྡོད་ལ་མ་བརན་པར་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་
བཞེད་པའྲི་གནད་ཀང་འདྲི་ྲིད་ཡྲིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྲི་ཏའྲི་བཞེད་པ་
ཡང་འདྲི་ྲིད་ཡྲིན་ཏེ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྲི་མདྡོ་དང་། ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྲི་སེས་རབས་ལ་སྡོགས་པའྲི་བསྔྡོ་བ་དེ་
དག་ན་ཐྡོས་པ་རང་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྡོད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་བསྔྡོ་བ་ཡྲིན་པར་འདྡོད་ཀང་དེས་རྡོགས་པའྲི་
བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེས་ན་ཐབས་མཁས་ཤེས་རབ་ྲིད། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་
ཡྲི་གཙོ་བྡོ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་རབ་གྲིས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སྡོད་ཁྡོ་ན་ལས་བཤད་པར་
བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། མདྡོར་ན་ན་ཐྡོས་ཀྲི་སེ་སྡོད་ནས་ན་ཐྡོས་རང་ལུགས་ཀྲི་ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་གསུངས་པས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་བགྡོད་ 
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༼༧༡༽ཚུལ་གྲི་བསམ་པ་སེམས་སེད་དང་། སྦྱྡོར་བ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་དང་། ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་སྡོགས་
གསུངས་ཀང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྡོད་ནས་བཤད་པའྲི་ཐབས་མཁས་ཁད་པར་ཅན་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་
སེད་སྡོགས་མ་གསུངས་པས་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གྲི་དབྱེ་མཚམས་གྲིས་པྡོ་དེ་སྡོ་སྡོར་ཕེད་པ་གལ་ཆེའྡོ། །དེ་ཕེད་ན་ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྲི་སེས་རབས་
ལས་གསུངས་པའྲི་བསྔྡོ་བ་སྔར་བཤད་པ་དེ་དང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྲི་མདྡོ་ལས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བཏྡོན་པ་
ཡྲི། །བསྡོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་ཡྡོད་པ། །དེས་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མ་ལུས་པ། །ཐུབ་དབང་གྡོ་འཕང་མྱུར་ཐྡོབ་
ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་གྲིས་ཀ་ཡང་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་བསྔྡོ་བ་ཡྲིན་པར་འབད་མེད་དུ་ཤེས་
པས་ན་ཐྡོས་བསྔྡོ་བར་བཞེད་དམ་ཅྲི་ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་མྲི་དགྡོས་པ་དང་། དྲིས་པའྲི་ལེན་ཐྡོགས་མེད་དུ་ཤེས་
པར་འགྱུར་རྡོ། །ད་ནྲི་འདྲི་ནས་མར་ལ་ལན་ཆེར་མྲི་དགྡོས་པར་སང་ན་ཡང་། འགའ་ཞྲིག་རྡོངས་པའྲི་དབང་
གྲིས་དྡོན་ལ་ཡང་སྡོན་དེ་ལྟར་གནས་སམ་སམ་པའྲི་དྡོགས་པ་ཟླྡོག་པའྲི་ཆེད་དུ་མདྡོར་བསྡུས་ཏེ་བརྡོད་པར་
བྱའྡོ། ༥༤༽།དབང་བཞྲི་བླངས་པས་སྡོམ་པ་གསུམ། །ཐྡོབ་པར་གྱུར་ན་དབང་གྡོང་ལས། །ཐྡོབ་པའྲི་གསང་
སྔགས་སྡོམ་པ་དང་། དབང་ལས་ཐྡོབ་པའྲི་སྡོ་ཐར་དང་། །སེམས་བསེད་སྡོམ་པ་ཅྲིས་མྲི་བཞེད། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། དེ་གསུམ་ཆར་ཡང་ལེགས་པར་བཞེད་དེ། ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ཀྲི་ལེའུ་དང་པྡོར། སྡོམ་པའྲི་དབྱེ་
བའང་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། །ཞེས་དང་། ཕྲི་མའྲི་གསུམ་པར། དེས་ནས་རྡོ་རེ་ཅན་གྲིས་རྣལ་འབྱྡོར་མ་རྣམས་ལ་
རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ 
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༼༧༢༽ཀྲི་གེང་གཞྲི་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐབས་བཀའ་སྩལ་པ། སྡོམ་པ་དང་ནྲི་དབང་དང་ཡང་། །ཞེས་དང་། ཕྲི་མའྲི་
བཞྲི་པར། རྣལ་འབྱྡོར་མ་ལུས་དབུས་གནས་སུ། །ཨ་ཡྲི་རྣམ་པ་སྡོམ་པའྲི་གནས། །ཅྲི་ལྟར་ཕྲི་རྡོལ་དེ་བཞྲིན་
ནང་། །སྡོམ་པའྲི་དེ་ྲིད་རབ་ཏུ་ཕེ། །ཞེས་དང་། ཁ་སྦྱྡོར་དང་པྡོའ་ིགསུམ་པར། ཀུན་ལས་ས་ཚོགས་ཕག་རྒྱ་
སྟེ། །ཀུན་ནས་ས་ཚོགས་སྡོམ་པ་ཡྲི། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་ཕྲི་མར། འདྲི་སྐད་ལ་སྡོགས་མཐའ་ཡས་
མཆྡོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྡོམ་པ་མཆྡོག །ཅེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྟན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་འདྲི་དག་རྡོགས་རྲིམ་
བསྡོམས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་ཐྡོབ་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་ལས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནྡོ་སམ་ན། ལམ་གྲི་སྐབས་སུ་སྡོམ་པ་
ཐྡོབ་ཅེས་པ་ཐམས་ཅད་སྔར་ཐྡོབ་ཟྲིན་གྲི་སྡོམ་པ་ཡང་ཡང་གྡོམས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ཀང་དབང་གྲི་སྐབས་
སུ་ངེས་པར་ཐྡོབ་དགྡོས་ཏ་ེེ། གཞན་དུ་དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདུས་
པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མར། དྲི་བ་སྡོ་གྲིས་པ། དེ་ནྲི་སྡོམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ། །ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། རྡོ་རེ་ཅན་གྲིས་དེར་སྟྡོན་
པ། །རྲིམ་པ་གྲིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །བསེད་པ་ཡྲི་ནྲི་རྲིམ་ྲིད་དང་། །དེ་བཞྲིན་རྡོགས་པའྲི་རྲིམ་
པའྡོ། །བསྒྲུབ་པ་དང་ནྲི་ནན་ཏན་དང་། དམ་ཚིག་དེ་བཞྲིན་སྡོམ་པ་རྣམས། །སྔར་བཞྲིན་དེ་ཀུན་རྒྱས་པར་
ནྲི། །རྲིམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་སྡོམ་པའྲི་ངྡོ་བྡོ་བསེད་རྡོགས་གྲིས་ལ་མཛད་པ་
དང་། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་བསེད་རྡོགས་གྲིས་སུ་འདུས་པའྲི་ཚུལ་
གསལ་བར་བཤད་པས། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྡོགས་རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་དབང་གྡོང་མ་ལས་མ་ཐྡོབ་ན། བསེད་ 
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༼༧༣༽རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་ཡང་བུམ་དབང་ལས་མ་ཐྡོབ་པར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་
པའྲི་སྡོམ་པ་གང་ཡང་དབང་ལས་མ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །བླྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་ལ་དཔྡོད་ཅྲིག དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་
དུ་བདེ་མཆྡོག་སྡོམ་འབྱུང་ལས། ཀྱཻ་རྣམ་པ་ཀུན་མཆྡོག་སྡོམ་པ་ཡྲི། །བསེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མཚན་ྲིད་
དང་། །རྡོགས་པ་ཡང་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ལགས། །ཞེས་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྡོམ་པ་ལ་བསེད་རྡོགས་གྲིས་སུ་ཕེ་ནས་དེ་
ཇྲི་ལྟར་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། རྲིམ་པར་ཕེ་བ་གྲིས་པས་བསེད་རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་དང་། གསུམ་པས་རྡོགས་
རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་གསལ་བར་སྟྡོན་པས་དྡོན་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་གནས་སྡོ། །ཡང་དེ་ྲིད་ལས། བུམ་པ་ལས་ནྲི་བྱུང་
བའྡོ། །གྲིས་པ་གསང་བ་མཆྡོག་ཡྲིན་ཏེ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན། །བཞྲི་པ་དེ་ལྟར་ཡང་དེ་
བཞྲིན། །དབང་བསྐུར་འདྲི་དག་ཡང་དག་ལྡན། །དེ་ནྲི་དམ་ཚིག་ཅན་ཞེས་བྱ། །ཅེས་དབང་བཞྲི་རྡོགས་པས་
དམ་ཚིག་རྡོགས་པར་བསྟན་པ་འདྲིས་ཀང་དབང་གྡོང་མ་ལས་ཐྡོབ་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གསལ་བར་བསྟན་
ནྡོ། །དེ་བཞྲིན་ཌྡོམྲི་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སེས་གྲུབ་ལས། སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕྲི་ནང་གྲིས་གྲིས་སུ་ཕེ་
ནས་སྔགས་སྡོམ་གྲིས་ཕྲིའྲི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་ྲི་ཤུ་ར་གྲིས་བསྲུང་བ་དང་། ནང་གྲི་སྡོམ་པ་ཞེས་པ་གཉུག་མ་
མྲི་རྡོག་པ་ལ་བཤད་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་སན་པའྲི་ཞབས་ཀྲིས་སྡོམ་པ་ལ་སང་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་སྡོམ་པ་དང་། 
བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་སྡོམ་པ་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་སྲིང་པྡོ་སྡོམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྲི་ནང་གྲི་སྡོམ་པ་
དང་། རྣལ་འབྱྡོར་སྲིང་པྡོ་སྡོམ་པ་རྣམས་དབང་གྡོང་མ་ལས་ཐྡོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྡོམ་པའྡོ། །རྒྱུད་དང་རྒྱ་
གར་གྲི་གཞུང་ 
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༼༧༤༽བཟང་དེ་དག་གྲི་དགྡོངས་པ་རེ་ས་ས་པ་ཆེན་པྡོས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྲི་སྔགས་སྡོམ་ངྡོས་འཛིན་
པའྲི་ཚེ་གསང་སྔགས་ཀྲི་དབང་བཞྲིའྲི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྡོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས། ཁ་སྦྱྡོར་གྲི་འགེལ་
པར། སྡོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་གྡོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྡོམ་པའང་གསུམ་དངྡོས་སུ་གསུངས། བསེད་པའྲི་
རྲིམ་པའྲི་སྡོམ་པའང་གསུངས་ན་འདྲིར་རྡོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་སྡོམ་པ་དེ་ཞུ་ཞེས་བྱའྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སྡོགས་པས་དེའྲི་ལན་བསྟན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། འདྲིར་རྡོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦྱར་ན་གནས་ནྲི་ལུས་དང་
རའྲི་འཁྡོར་ལྡོའ ྡོ། །རང་གྲི་ངྡོ་བྡོ་ལ་གསུམ་ལས། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྡོགས་སྡོམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་མཚན་མ་
དང་། རྣམ་པར་རྡོག་པ་ཐམས་ཅད་སྡོམ་པའྡོ། །མང་པྡོ་གཅྲིག་ཏུ་སྡོམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆྡོས་མཐུན་གྲི་སྡོ་
ནས་འཁྡོར་འདས་ཀྲི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འདྲིར་ལུས་ལ་བསྡུ་བར་བྱའྡོ། །ཡང་རང་བྱུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བས་སྡོམ་
པའྡོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས། སབས་གསུམ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྲི་སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྲི་སྡོམ་པ་དང་ཡང་ལྡན། སྡོན་འཇུག་གྲི་སེམས་བསེད་པར་བྱས་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་
དང་ཡང་ལྡན་དབང་བཞྲི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ཏེ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སྡོམ་པ་དང་ཡང་ལྡན། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། 
དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར། སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྲིན་མཛད་པ་ཡྲི། །བླ་མ་བཙལ་
ལ་དབང་བཞྲི་བླང་། །དེ་ཡྲིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། དབང་གྡོང་མ་ལས་
ཐྡོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྡོམ་པ་བཞེད་དམ་ཅྲི། །ཅེས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་དྲི་བ་ངམ་ངམ་མྲི་དགྡོས་སྡོ། །དབང་
ལས་ཐྡོབ་པའྲི་སྡོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས་ལེགས་པར་ཡང་བཞེད་དེ། སྟ་ 
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༼༧༥༽གྡོན་དང་འཇུག་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་རྒྱུན་བཤགས་ལས་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྡོ་ཐར་དང་། སྡོན་འཇུག་
གྲི་སེམས་སེད་པ་ཐྡོབ་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གཞན་དུ་ན་ཁེད་རང་གྲིས། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས་རྒྱུན་བཤགས་ཀྲི། །དུས་
སུ་ེས་སྡོད་སྡོང་བ་ཡྲི། །སྡོམ་པ་སེ་ཞྲིང་དེ་ྲིད་ཀང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་བཞེད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་དེ་ཕར་
དྲིས་པས་འཁྡོར་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས་རྒྱུན་བཤགས་ཀྲི། །དུས་སུ་དགེ་བ་
ཆྡོས་སྡུད་ཀྲི། །སྡོམ་པ་སེ་ཞྲིང་དེ་ྲིད་ཀང་། །བྱང་སེམས་སྡོམ་པར་བཞེད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་དྲིས་པས་སྔ་མ་བཞྲིན་
དུ་འགྱུར་རྡོ། ༥༥༽།རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་འགའ་ཞྲིག་གྲི །དབང་བཞྲི་ཚད་ལྡན་གཞུང་ལས་བཤད། །དེ་དག་སྲིན་བྱེད་
དབང་བསྐུར་དུ། །རུང་ངམ་མྲི་རུང་གང་ཡྲིན་འདྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེའྲི་དྡོན་ཅྲི། ཕག་མྡོ་མངྡོན་འབྱུང་གྲི་
རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བཞྲི་བསྐུར་པའྲི་ཆྡོ་ག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན། དེ་
ནྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་རུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངྡོས་ནས་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ལ་སྲིན་བྱེད་བླ་མ་གྡོང་མས་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་
གྲི། ཆྡོ་གའྲི་ངྡོས་ནས་བྱྲིན་རབས་སྲིན་བྱེད་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དཔེར་ན་རེ་བཙུན་རྡོ་རེ་
བདག་མེད་མ་ལ་ཡང་ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་
དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆྡོ་ག་སྲིན་བྱེད་དུ་བཞེད་ཀང་། བདག་མེད་མའྲི་བྱྲིན་རབས་སྲིན་བྱེད་དུ་མྲི་བཞེད་པ་བཞྲིན་
ནྡོ། །ཕན་ཐྡོགས་པར་གྱུར་ཅྲིག ༥༦༽རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་ལས། །སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་ག་
དང་། །དཀྲིལ་འཁྡོར་དང་ནྲི་དབང་བསྐུར་པ། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་མྲི་བཞེད་དམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིན་དྷཱུ་
ར་ཡྲི་དཀྲིལ་ 
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༼༧༦༽འཁྡོར་དུ་སྡོབ་མ་བཅུག་ནས་བྱྲིན་རབས་ལ་དབང་བཞྲིའྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་ཡྡོད་པ་དེང་སང་ཕག་ལེན་
ལ་ཡྡོད་པ་འདྲི་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། སྔགས་སྡོམ་གསར་དུ་འབྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་ག་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་སྔགས་སྡོམ་
ཐྡོབ་ཟྲིན་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེ་བའྲི་ས་འདེན་དུ་བྱྲིན་རབས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་ཙམ་ཡྲིན་པར་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་དང་། བསྟན་
བཅྡོས་འདྲི་གྲིས་ཆར་དུ་གསལ་བར་གསུངས་བཞྲིན་དུ། ད་དུང་འདྲི་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཆ་གཅྲིག་
ནས་བདེན་ཀང་བདེན་འདྲི་འད་མང་པྡོ་ཡྡོད། གལ་ཏེ་དེར་རྒྱུན་བཤགས་དང་རྲིགས་ལྔའྲི་སྡོམ་བཟུང་ཡྡོད་པས་
སྡོམ་པ་གསར་དུ་འབྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་གར་འགྱུར་རྡོ་སམ་ན་དེ་འད་བ་ནྲི་མངྡོན་རྡོགས་རེ་རེ་བསྡོམ་པའྲི་སྔྡོན་འགྡོ་
ལ་ཡང་དགྡོས་པས་སྡོམ་པ་གསར་དུ་འབྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་ག་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། ༥༧༽བྱྲིན་རབས་ཆྡོས་སྡོར་མྲི་བཞེད་
ན། རྡོགས་རྲིམ་འགའ་ཞྲིག་ན་པའྲི་སར། །བྱྲིན་རབས་ངེས་པར་མཛད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དྭགས་པྡོ་
བཀའ་བརྒྱུད་པ་དག་གྲིས་ཆྡོས་སྡོའ་ིདྡོན། སྔར་སྲིན་བྱེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་བྱྲིན་རབས་དེ་ྲིད་བྱས་པས་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་
དྲུག་ན་ཞྲིང་བསྡོམ་དུ་རུང་བར་འདྡོད་ལ། དེ་འདའྲི་ཆྡོས་སྡོ་ནྲི་འདྲིར་མྲི་བཞེད་དེ། གཞུང་ྲིད་དུ་བཀག་པའྲི་
ལུང་རྲིགས་རྣམས་ལ་བལྟས་པས་གསལ་ལྡོ། །ཤྲིན་ཏུ་སྡོས་མེད་དང་། དྲིལ་བུ་རྲིམ་ལྔ་སྡོགས་རྡོགས་རྲིམ་
འགའ་ཞྲིག་ན་པའྲི་སར་བྱྲིན་རབས་ངེས་པར་མཛད་ཀང་། དེ་སྔར་གྲི་ཆྡོས་སྐྡོར་དེ་དང་གཏན་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། 
བྱྲིན་རབས་དེ་ྲིད་ཀྲི་སྔྡོན་དུ་སྲིན་བྱེད་འགྡོ་དགྡོས་པར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དྲི་བ་འདྲི་ཡང་གཞྲི་མེད་པ་ཙམ་
མྡོ། ༥༨༽།རང་བྱུང་ནས་ནྲི་ཚུར་ཤྡོག་པར། །སྔྡོན་ཆྡོག་ཡྲིན་པར་གང་དུ་བཤད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་དག་
བསེན་རྡོགས་ཀྲི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ 
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༼༧༧༽ཆྡོ་ག་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྲིག ད་ལྟར་གྲི་ཆྡོ་ག་མ་ཡྲིན་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་སྔྡོན་ཆྡོག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་
ལ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། མདྡོ་རའྲི་ཐྡོག་མར་འབྱུང་བའྲི་གསྡོལ་པ་དང་གཞྲིའྲི་ལས་ཀྲི་ཅྲིག་ཆར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
དང་བསེན་པར་རྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་ག་ཁྡོ་ན་ལ་སྔྡོན་ཆྡོག་ཏུ་བཤད་པ་ནྲི་ལུང་གཞྲིའྲི་རབ་བྱུང་གྲི་གཞྲིའྲི་སྐབས་ནས་
བཤད་པའྲི་ཆྡོ་ག་ལ་སྔྡོན་ཆྡོག་དང་། ད་ལྟར་གྲི་ཆྡོ་ག་གྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ཚེ་འདྲི་ཁྡོ་ན་སྔྡོན་ཆྡོག་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་
དྡོན་ཡྲིན་གྲི་སྔྡོན་ཆྡོག་ཐམས་ཅད་དེར་ངེས་པར་སྟྡོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནྡོ། ༥༩༽།གསང་བ་སྲི་རྒྱུད་དག་ལས་
ནྲི། །དཀྲིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡྲི། །སྡོབ་མ་གྲིས་དང་བཞྲི་ལ་སྡོགས། །ཟུང་དུ་བཤད་པའང་འགའ་ཞྲིག་
ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲི་རྒྱུད་ལས། བླ་མས་སྡོབ་མ་གཅྲིག་པུ་ནྲི། །དཀྲིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་
བྱ། །མཁས་པས་ཅྲིག་ཆར་སྡོབ་མ་གྲིས། །དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་ཡྡོངས་མྲི་བྱ། །གསུམ་མམ་གྲིས་སམ་བཞྲི་
ཡང་རུང་། །བླ་མས་དབང་བསྐུར་བྱ་བ་ནྲི། །ཡྡོ་བྱེད་གསར་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི། །ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོར་སྡོ་སྡོར་
བྱ། །རྲིག་སྔགས་དབང་ནྲི་ཐྡོས་པ་ལ། །སྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དབང་བསྐུར་བྱ། །དབང་བསྐུར་བ་ཡྲི་ཆྡོ་ག་
དང་། །སྒྲུབ་པའྲི་ཆྡོ་གའང་དེ་བཞྲིན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་པར་འད། དེ་ལས་གཞན་སྡོབ་
མ་གྲིས་སམ་བཞྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པ་སྟྡོན་པའྲི་ཆྡོ་ག་རྒྱུད་དེའྲི་ནང་ན་མྲི་སང་ངྡོ་། །ལུང་དེའྲི་དྡོན་སྟ་
གྡོན་དང་། འཇུག་པ་དང་། ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གྲི་དབང་རྣམས་གཅྲིག་ནས་ྲི་ཤུ་ར་ལྔའྲི་བར་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་
ཅྲིག་ཆར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་བའྲི་ཚེ། སྡོབ་མ་གཅྲིག་ཁྡོ་ན་ལ་བྱ་བ་
ཡྲིན་གྲི་གྲིས་དང་གསུམ་དང་བཞྲི་ལ་ 
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༼༧༨༽སྡོགས་པ་ལ་ཅྲིག་ཆར་མྲི་རུང་བར་རྒྱུད་དེར་གསལ་བར་གསུངས་ལ། གལ་ཏེ་དུ་མ་ལ་བྱ་དགྡོས་ན་
ཡྡོ་བྱད་གསར་པ་སྦྱར་ནས་རེ་རེ་བཞྲིན་དུ་སྡོ་སྡོར་བྱ་བར་དངྡོས་སུ་གསུངས་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་དྡོན་གྲིས་དང་
བཞྲི་ལ་སྡོགས་པ་སྡོབ་མ་ཟུང་དུ་གྱུར་པ་ཅྲིག་ཆར་འཇུག་པ་ལ་འཆད་པ་ནྲི་བླྡོ་གྡོས་རྲིངས་པའམ། ཧམ་པ་ཆེ་
བའམ། བརག་དཔད་བྱ་ལྡོང་མ་བྱུང་བའམ། རང་དགར་ཅྲི་དན་སྨྲས་པར་ཟད་དྡོ། །གལ་ཏེ་གྲིས་དང་བཞྲི་ལ་
སྡོགས་པ་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་འདུག་པས། དེ་དག་ཅྲིག་ཆར་དབང་བསྐུར་བ་ལས་འྡོས་
མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན་གཅྲིག་ནས་ྲི་ཤུ་ར་ལྔའྲི་བར་གྲི་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་བཟུང་བ་ལ་གནྡོད་དྡོ་སམ་ན། དེ་ནྲི་རྡོ་རེ་
འཆང་ལ་ནང་འགལ་བཟུང་བར་སང་བས་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་གནས་སུ་འདུག་ཅྲིང་། དེ་བས་དེང་སང་ལམ་
འབས་འཆད་པ་པྡོ་དག་ལ། རྒྱུ་དུས་དབང་བསྐུར་དུས་སུ་ནྲི། །སྡོབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་སྡོགས། །ཟུང་དུ་གྱུར་
པ་རྣམས་ལ་ནྲི། །དབང་བསྐུར་བྱེད་པའང་འགའ་ཞྲིག་མཐྡོང་། །ཞེས་པའྲི་སྡོ་ནས་ནང་འགལ་བཟུང་བར་རྲིགས་
ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མམ་པྡོ་ལ་འདྲི་དེ་ལས་ཡུལ་མྲི་གན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༦༠༽།ལྷ་ཡང་ྲི་མ་ཤར་བ་
ན། །ངེས་པར་མཆྡོད་ནས་གཤེགས་དགྡོས་ན། །སྟ་གྡོན་དངྡོས་གཞྲིའྲི་བར་དུ་ཡང་། །མཆྡོད་ནས་གཤེགས་
གསྡོལ་བྱེད་དགྡོས་སམ། །སྡོབ་མའྲི་དབང་དང་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི། །དབང་གྲི་བར་དུ་ཞག་གྲིས་ནྲི། །ཆྡོད་པ་དག་
ལའང་དེ་བཞེད་དམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལྷ་ཡང་ྲི་མ་ནུབ་པ་ན། །ངེས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རབས་ཀྲིས་འདུ། །ྲི་
མ་ཤར་བར་མ་གྱུར་བར། །མཆྡོད་ནས་གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བ་ཤྲིས། །ཅེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་
པ་པྡོ་འདྲིའྲི་ཚིག་ཡྲིན་སམ་ནས་སུན་འབྱྲིན་པར་སང་མྡོད། །དེ་ནྲི་གསང་བ་སྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་ཚིག་ཡྲིན་པས་
ཁྡོད་ཅྲི་ 
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༼༧༩༽སམ་པ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་རྒྱུད་ཚིག་ཡྲིན་ཀང་སུན་འབྱྲིན་ནྡོ་སམ་ན། སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་འཆང་གྲི་རེས་སུ་
འབང་བའྲི་སྔགས་པ་རྣམས་འདུས་ནས་ཅྲི་དག་བཀའ་གྡོས་ཅྲིག་དགྡོས་པར་འདུག ད་ལན་རེ་ཤྲིག་བཞག་གྡོ 
༦༡༽།དཀྲིལ་འཁྡོར་གཞན་དུ་མ་ཞུགས་པར། །རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དྲིལ་བུ་པའྲི། །དབང་གྲི་ཆྡོ་གས་གསང་
སྔགས་ཀྲི། །སྡོམ་པ་ཐྡོབ་བམ་མྲི་ཐྡོབ་དྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྐུ་ནས་འདྲིར་སྡོང་ནས་དྲི་བ་འདྲི་འད་བྱེད་པ་
མཐྡོང་ཙ་ན། རེ་བླ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་དན། འདྲིའྲི་ལག་ལེན་ཨེ་ཝཱུྃ་ཆྡོས་ལྡན་གྲི་སང་སག་ཚོན་བྲུལ་ནས་
ཀང་ཡྡོད་སྒྲུབ་མཁན་བཏང་བས་ཁབ། ༦༢༽རྡུལ་ཚོན་མྲིན་པར་སྲིན་བྱེད་ཀྲི། །དབང་བསྐུར་དེང་སང་མྲི་རུང་
ན། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྲི་རས་བྲིས་ཀྲི། །དཀྲིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ནས། །ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་མཛད་
འདྲི་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་ལ་རྒྱ་གར་ན་དུས་ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིརྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ན་རྡོ་པས། 
དབང་མདྡོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་པར། དབང་བདུན་པྡོ་འདྲི་དག་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་སངས་ནས། གཞན་
རས་བྲིས་ལ་སྡོགས་པར་བསྐུར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་རྡུལ་ཚོན་ཁྡོ་ན་དགྡོས་པར་བཞེད་པ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་
རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཐྡོག་མར་རྒྱུད་སྲིན་པ་ལ་དབང་གྲི་མངྡོན་པར་
རྡོགས་པ་བདུན་ལྡན་དགྡོས་པས་རྡུལ་ཚོན་ཁྡོ་ན་དགྡོས་པར་བཞེད་པ་ནྲི་སྡོལ་ཆེན་པྡོ་གཅྲིག་ཏུ་སང་ངྡོ་། །ཡང་
ཨ་བྷྲི་དྷ་ན་ལས། དཀྲིལ་འཁྡོར་དྲུག་གསུངས་པའྲི་ནང་ནས་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པའྲི་
རེས་སུ་འབངས་ནས། སྡོབ་དཔྡོན་དགའ་རབ་རྡོ་རེ་དང་། རྡོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། སྲིན་བྱེད་ལ་རས་བྲིས་རུང་བར་
གསུངས་ཤྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཀླུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲིས། སྡོབ་མའྲི་ 
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༼༨༠༽དྡོན་ཀུན་འགྲུབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །འཁྡོར་ལྡོ་རྣམ་བརྒྱད་བྲི་བར་བྱ། །ཅེས་དཀྲིལ་འཁྡོར་བརྒྱད་གསུངས་པའྲི་
ནང་དུ་ཡང་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གསུངས་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་སྒྲ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གེན་
གྲིས་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་ཆྡོ་ག་རས་བྲིས་ལ་བརེན་པ་མཛད་པ་རྣམས་ནྲི་སྡོལ་ཆེན་པྡོ་གཅྲིག་
ཏུ་སང་ངྡོ་། །དེ་ལ་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་བྲིརྺ་བའྲི་དགྡོངས་པ་གཞྲིར་གཞག་ནས་
རྡུལ་ཚོན་དགྡོས་པར་གསུངས་ལ། བདེ་མཆྡོག་གྲི་སྐབས་སུ་རེ་ས་ཆེན་གྲིས་ནག་པྡོ་དཀྲིལ་ཆྡོག་རས་བྲིས་ལ་
བརེན་པ་མཛད་པ་ལྟ་བུ། རས་བྲིས་ཀང་བཞེད་པས་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་
བསྐུར་ནས་ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་མཛད་པ་ཡང་དགྡོངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །འདྲི་ཡང་དྡོགས་
གཅྡོད་དགྡོས་པའྲི་དྲི་བར་སང་ངྡོ་། ༦༣༽།སྲིན་བྱེད་མྲིན་པའྲི་དབང་བསྐུར་ལས། །སྡོམ་གསུམ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་
དམ་མེད། །མེད་ན་དེ་ལས་གང་ཞྲིག་ཐྡོབ། །ཡྡོད་ན་དེ་ཡང་སྲིན་བྱེད་དུ། །ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་
ནམ། །དེས་ན་སྲིན་བྱེད་མྲིན་པ་ཡྲི། །དབང་བསྐུར་བཞེད་དམ་མྲི་བཞེད་དྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཐྡོག་མར་
སེམས་སེད་བླངས་ནས་ནྲི། །དེ་རེས་སེམས་བསེད་ཆྡོ་ག་ལས། །སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་དམ་མེད། །མེད་ན་དེ་
ལས་གང་ཞྲིག་ཐྡོབ། །ཡྡོད་ན་དེ་ཡང་དང་པྡོ་ཡྲི། །སེམས་སེད་ཆྡོ་གར་འགྱུར་མྲིན་ནམ། །ཞེས་ཁྡོད་ྲིད་ལ་ཕར་
འདྲི་སྟེ། །དེའྲི་ལན་གང་སྨྲས་བ་དེ་ྲིད་འདྲིའྲི་ལན་གྲི་ཆེད་དུ་བཏང་བར་བྱའྡོ། །དེས་ཚིག་རྐང་ཕྲི་མ་གྲིས་ཀྲི་
ལན་ཀང་འགྲུབ་མྡོད། རེ་བཙུན་གྲི་དབང་གྲི་རབ་དབྱེ་བཅུ་གྲིས་གསུངས་པ་མཐྡོང་ན་འདྲི་འདའྲི་དྲི་བ་གང་ན་
སྲིད། དེ་ལ་ཡྲིད་མྲི་ཆེས་ན་ཡང་། རྒྱུ་དུས་དང་ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲི་ཁད་པར་ཙམ་ཞྲིག་ཤེས་ན་ཡང་སྲིན་ 
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༼༨༡༽བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་བསྐུར་བཞེད་མྲི་བཞེད་དྲི་བའྲི་དྡོན་མེད་དྡོ། །འྡོ་ན་ཡང་ཐུགས་མེད་དེ། འྡོས་
མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༦༤༽།རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོ་ལ། །དབང་བཞྲི་རྲིམ་གྲིས་མྲི་རུང་ན། །རྒྱུད་སེ་གྡོང་
མའྲི་རྒྱས་བཀབ་ནས་རུང་བར་འཆད་པ་འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་གྲི་ཆྡོ་ག་རང་
རྐང་ལ་དབང་བཞྲི་རྲིམ་གྲིས་མེད་ཀང་། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའྲི་ཆྡོ་གས་རྒྱས་བཀབ་པའྲི་
ཚེ། རུང་བ་དེ་ྲིད་ཡྲིན་པས་ཁེད་རང་གྲིས་རྒྱུ་མཚན་བཀྡོད་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲི་བ་འདྲི་རྡོལ་ཕྲིར་
རྡོལ་གྲིས་ལ་དྡོན་མེད་དྡོ། །དཔེར་ན། མགར་བས་མགར་བའྲི་ལས་བྱེད་ཚེ། །བྡོ་བའྲི་སྟང་སྟབས་མྲི་རུང་
ན། །བྡོ་བའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཚེ། །སྟང་སྟབས་བྱེད་པ་འདྲི་ཅྲིག་ཞྲིག །ཅེས་པ་དང་མཚུངས་སྡོ། །སྲིར་འདྲི་
འདའྲི་རྲིགས་ཅན་ཀུན་ལ་རྒྱུད་སེ་དེའྲི་ལྷ་དང་། རྒྱུད་སེ་དེའྲི་ཆྡོ་ག་གྲིས་མ་ནྡོར་བ་གལ་ཆེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ནྲི་དེ་
གྲིས་མ་ཕེད་བཞྲིན་དུ་འཆད་རྡོད་རྡོམ་གསུམ་ལ་ཞུགས་པར་སང་ངྡོ་། ༦༥༽།རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་ཞུགས་
ནས། །སྲིན་གྡོལ་གྲིས་ལ་འབད་དགྡོས་ཤྲིང་། །སྲིན་གྡོལ་རྲིམ་གྲིས་ལ་བཞེད་ན། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་རང་
རྐང་ལས། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ། །དེ་ལའང་སྲིན་གྡོལ་མྲི་བཞེད་དམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བསྟན་
བཅྡོས་འདྲིའྲི་སྔགས་སྡོམ་གྲི་སྐབས་འདྲིར་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་སྲིར་བཏང་བ་ཕལ་ཆེར་སྐབས་ཀྲིས་བླ་མེད་ལ་
འཇུག་པས་དེའྲི་སྲིན་གྡོལ་གྲིས། དབང་བཞྲི་དང་། རྲིམ་གྲིས་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་
ལ་རང་རང་གྲི་སྡོན་གྡོལ་ཡྡོད་ཀང་། དབང་བཞྲི་དང་། རྲིམ་གྲིས་ཡྡོད་མྲི་དགྡོས་སྡོ། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་རང་
རྐང་ལས། སངས་རྒྱས་ 
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༼༨༢༽བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་འད་བར་ས་བཅུ་པའྲི་བར་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྲིན་གྲི་
བླ་མེད་ལ་མ་ཞུགས་པར་སྦས་པའྲི་ས་གསུམ་བགྡོད་མྲི་ནུས་པས་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་སྒྲུབ་པ་ལ་
དགྡོངས་ནས། བླ་མེད་ཀྲི་སྲིན་གྡོལ་ཁྡོ་ན་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཞན་
དུ་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་འབས་བུར་བཞག་པ་ནྲི་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་རང་ལམ་
གྲིས་བགྡོད་ནུས་ཤྲིང་དེ་ཡང་ལམ་དུ་འདྡོད་ལ། རང་ལུགས་ཀྲི་འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་གཅྲིག་ཀང་དགྡོས་པས་
དེ་ྲིད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། བླ་མེད་ལ་མ་ཞུགས་པར་ལམ་རང་ྲིད་ཀྲིས་ཐྡོབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་གནད་
ཀང་ཡྡོད་མྡོད་ཀྲི་ད་དུང་གཞན་གྲིས་རྡོགས་པར་དཀའྡོ། ༦༦༽།རང་རང་གཞུང་བཞྲིན་བྱས་ཆྡོག་ན། །དབང་
དང་རྲིམ་གྲིས་མྲི་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསྟན་པ་མྲིན། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཅྲི་ལ་དགྡོངས། །ཅེས་
པའྲི་ལན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསྟན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དབང་དང་རྲིམ་
གྲིས་མྲི་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། དེ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་རང་གྲི་གཞུང་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཆྡོག་པ་གང་ཞྲིག རང་
རང་གྲི་གཞུང་ནས་བསྟན་པ་དེ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསྟན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་འདྲི་འདྲི་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ན་ནྲི། རྡོ་
རེ་ཐེག་པ་སྲི་བཏང་གྲི་དྡོན་སྔར་བཤད་པ་བཞྲིན་རྡོགས་ན། ལན་རང་གྡོལ་དུ་འགྡོའ ྡོ། །དྲིས་པའྲི་ཚིག་ལ་དེ་ལས་
གཞན་པའྲི་ཨརྠ་ན་ཧྲི། ༦༧༽དབང་བསྐུར་སེམས་སེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །དྡོན་ཞགས་ལ་སྡོགས་བསྒྲུབ་རུང་
ན། །དྡོ་སྐྡོར་བ་ཡྲི་དྲིས་ལན་ལས། །རྣམ་རྒྱལ་དྡོན་ཞགས་ལ་སྡོགས་ལ། །སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ནས་སྡོད་དགྡོས་
པར། །གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་པ་གང་དུ་བཙལ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དབང་བསྐུར་སེམས་ 



དྲིས་ལན་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་།   81 

༼༨༣༽སེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། དྡོན་ཞགས་ལ་སྡོགས་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་གསུངས་པ་ནྲི་ལས་སྒྲྲིབ་འདག་པའྲི་ཆེད་
དུ་སྨྱུང་གནས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་ལ་དགྡོངས་ལ། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ནས་སྡོད་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་
པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སྡོ་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ། སྡོད་པའྲི་དྡོན་ཡང་དབང་བསྐུར་དང་རེས་གནང་
ཡང་ཐྡོབ་དགྡོས་པའྡོ། ༦༨༽།བྱ་སྡོད་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་གསུམ་གྲི། །སྡོམ་ཆེན་གང་དེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ། །ཕྲིན་པའྲི་
སྡོམ་ཆེན་དུ་བཞེད་དམ། །ཞེས་པ་འདྲི་འྡོག་སྡོད་པ་ལ་ལྡོག་རྡོག་འགྡོག་པའྲི་སྐབས་སུ་འྡོང་རྒྱུར་འདུག་ནའང་། 
འདྲིར་བྲིས་འདུག་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་ལས། རྲིམ་པ་གྲིས་པྡོ་མྲི་བསྡོམ་པའྲི། །སྡོམ་ཆེན་བཟང་ཡང་ཕ་རྡོལ་
ཏུ། །ཕྲིན་པའྲི་སྡོམ་ཆེན་ལས་མ་འདས། །མདྡོ་ལས་ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ། །འགྡོ་བའྲི་ཆྡོ་ག་བཤད་པ་མེད། །ཅེས་
པ་འདྲི་སྡོད་པ་བྱེད་པའྲི་གང་ཟག་ལ་ལྡོག་རྡོག་འགྡོག་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་སྡོམ་ཆེན་གྲི་དྡོན་ས་ལམ་གྲི་
རྡོགས་པ་བསེད་པ་ཡྲིན་པས། སྡོད་པའྲི་སྡོ་ནས་ས་ལམ་གྲི་རྡོགས་པ་བསེད་པ་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་
སྡོ་ནས་སེད་དགྡོས་ཤྲིང་། དེ་ཡང་བླ་མེད་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་ལ། རྲིམ་གྲིས་མྲི་བསྡོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་རྡོགས་པ་བསེད་
ཚུལ་ནྲི། སེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསེད་པ་ཡྲིན་པས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ས་ལམ་གྲི་རྡོགས་
པ་བསེད་ཚུལ་ཡྲིན་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་དེའྲི་སྡོམ་ཆེན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྲིམ་གྲིས་མྲི་བསྡོམ་པའྲི་
མས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མས་ལེན་དང་། དེའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་གང་
ཟག་ཏུ་སྟྡོན་པ་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེས་ན་བྱ་སྡོད་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་གསུམ་གྲིས་ལམ་གྲི་རྡོགས་པ་བསེད་ཚུལ་དེ་ཡང་
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ 
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༼༨༤༽བསེད་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པས་སྡོད་པའྲི་རྣམ་བཞག་མེད་ཅེས་པ་སྟེ་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ་བར་
བཤད་ཟྲིན་ཏྡོ། ༦༩༽།ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པས་འཚང་རྒྱ་བ། །སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་ེ་ལམ་ལ། །ལྟྡོས་པར་བཞེད་ན་
འདྲི་ྲིད་ལས། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་ཐབས་ལམ་བལ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཐ་སད་མེད། །ཅེས་སྡོགས་གསུངས་
པ་ཅྲི་ལ་དགྡོངས། མྲི་ལྟྡོས་ན་ནྲི་བདག་མེད་མའྲི། །བསྟྡོད་པའྲི་འགེལ་པར་གསུངས་དེ་ཅྲི། །བཅུ་གཅྲིག་ཀུན་ཏུ་
འྡོད་ཀྲི་ས། །དེ་ལ་མྲི་ལྟྡོས་བཅུ་གསུམ་པ། །སྔགས་ལ་ལྟྡོས་པར་བཞེད་ཅེ་ན། །ཀུན་ཏུ་འྡོད་ས་བཅུ་གཅྲིག་
པ། །ཡྲིན་པར་སྔགས་གཞུང་གང་ལས་གསུངས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པས་སྔགས་ཀྲི་ེ་ལམ་ལ་
མྲི་ལྟྡོས་པར་ས་བཅུའྲི་བར་བསྒྲྡོད་ནུས་ཤྲིང་། གངས་མེད་གསུམ་གྲི་དཀའ་སད་ཀང་དེའྲི་བར་དུ་ཡྲིན་ཏེ། །ས་
བཅུ་པ་ཐྡོབ་ནས་ེ་རྒྱུའྲི་སྡོད་པས་ཇྲི་ལྟར་རྲིང་ན་ཡང་ཞག་བདུན་གྲིས་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་ཐྡོབ་པར་རྡོ་རེ་གུར་
ལས་གསུངས་པས་སྡོ། །དེས་ན་དེའྲི་བར་དུ་སྔགས་ལམ་ལ་མྲི་ལྟྡོས་པ་ལ་དགྡོངས་ནས། གལ་ཏེ་འདྲི་བཞྲིན་
བསྒྲུབ་འདྡོད་ན། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་མེད། །ཅེས་སྡོགས་གསུངས་པར་གཞུང་ྲིད་ན་གསལ་བས་
དྡོགས་པ་འདྲིའང་གཞྲི་མེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནྡོ། །རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལམ་པྡོ་ཆེ། །ཞེས་དང་། རྡོགས་པའྲི་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས། །ཅེས་པ་ནྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བས་རང་ལུགས་ཀྲི་ལམ་དེ་སང་རྡོགས་མཐར་
ཐུག་གྲི་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས་དེའྲི་ལུགས་བཀྡོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ལམ་དེས་ས་བཅུ་པའྲི་
བར་དུ་བགྡོད་ཟྲིན་ནས། ས་གྡོང་མ་གསུམ་བགྡོད་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་ེ་ལམ་ལ་ངེས་པར་ལྟྡོས་པས། 
བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་དང་། མྲི་འགལ་བའྲི་སྟེང་ 
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༼༨༥༽དུ་གནད་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པར་འྡོང་སྟེ། འདྲི་དག་ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་སཾ་བྷུ་ཉྲིའྲི་སྟེང་དུ། རེ་བཙུན་གྡོང་
མ་འཁྲུལ་པ་ཟད་པ་དག་གྲིས་བཀལ་བའྲི་སྡོལ། ཡྡོངས་འཛིན་མཁས་པའྲི་དྲུང་དུ་ཡུན་རྲིང་དུ་ན་པ་ལས་
རྡོགས་དགྡོས་ཀྲི། ཡྲིག་ཆ་ཟུར་རེ་རེ་མཐྡོང་བ་ཙམ་གྲིས་མགར་བ་གསར་པའྲི་ལག་པ་བཞྲིན་དུ། ལྕགས་སྐམ་
གང་ལ་འཇུ་ཙབ་ཙོབ་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གྲིས་ད་དུང་ངེས་ཤེས་སེ་བ་དཀའྡོ། །བཅུ་གཅྲིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀྲི་ས་
སྔགས་ལམ་ལ་མྲི་ལྟྡོས་པར་མྲི་འདྡོད་པ་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ལ། བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀྲི་སར་སྔགས་གཞུང་
གང་ལས་བཤད་ན། བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་། སཾ་བྷུ་ཉྲི་ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའྲི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་ེ་བའྲི་དུར་ཁྡོད་ཀྲི་བར་ས་བཅུ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ལས། དེའྲི་
སྟེང་དུ་འཐུང་གཅྡོད་དང་། ེ་བའྲི་འཐུང་གཅྡོད་གྲིས་བསན་ནས་བཅུ་གྲིས་གསུངས་པ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྲི་སའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྡོ། །ཕྲི་མ་འདྲི་གྲིས་ལ། རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ལུང་ཀུ་མུ་ཏྲིར་དངས་པ་ལས། འཐུང་
གཅྡོད་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ེ་བའྲི་འཐུང་གཅྡོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་ཞྲིང་། ཨ་བྷྲི་དྷ་ན་ལས་ཀང་། 
དཔེ་མེད་ས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རེ་ས་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདྲི་གསུམ་ལ་དགྡོངས་པ་ལུང་
སྟྡོན་པའྲི་རྒྱུད་ལས། འཇྲིག་རེན་དང་ནྲི་འཕགས་པའྲི་ཆྡོས། །སྔ་མ་ཀུན་གྲིས་བསྐྲུན་མེད་ཅྲིང་། །དེ་ཕྲིར་ཀུན་ཏུ་
འྡོད་འགེད་པ། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སུ་བཤད། །ཐུབ་པའྲི་སྡོད་ཡུལ་མ་གཏྡོགས་པ། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གྲི་ས་
ལས་བརལ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཇུག་ཆྡོས་ཅན། །ས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོར་བཞེད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ 
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༼༨༦༽ཀྲིས་གང་བརེན་པའྲི། །སར་གྱུར་དེ་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིའང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་སྔགས་
གཞུང་ཡྲིན་ནྡོ། ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས། མྡོས་པས་སྡོད་པ་ས་དང་པྡོ། གྲིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཅེས་པ་
ནས་དགུ་པ་ལེགས་པའྲི་བླྡོ་གྡོས། དེ་རྣམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྡོ། །ཆྡོས་ཀྲི་སྲིན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། ཀུན་
ཏུ་འྡོད་ཀྲི་ས་ནྲི་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས། ཀུན་ཏུ་སང་བ་མཆེད་པའྲི་འྡོད་ནྲི་དཔལ་རྡོ་རེ་
སེམས་དཔའ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུའྲི་ས། ཀུན་ཏུ་སང་བ་ཐྡོབ་པའྲི་འྡོད་ནྲི་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྲི་
སྐུའྲི་ས། ཡང་དག་འྡོད་ནྲི་ཆྡོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ས། བརྡོད་དུ་མེད་པའྲི་ཚད་མེད་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིས་སྟེ། དེ་ཀུན་
དགའ་བའྲི་བྱེ་བག་ལ། །སར་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ཡྲིན། །ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་དེ་སྟྡོན་པའྲི་སྔགས་གཞུག་ཡྲིན་ནྡོ། 
༧༠༽།ས་བཅུའྲི་ཐ་མར་བདུད་བཏུལ་བའྲི། །བཤད་པ་གཞུང་ལུགས་གང་ན་བཞུགས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་གྲིས་ན་བཞུགས་ཏེ། རྒྱན་ལས། ཐབས་མཁས་སྦྱྡོར་བའྲི་ཡུལ་ལ་ཐབས་
མཁས་བཅུའྲི་ཐྡོག་མར། དག་རྣམས་ལས་ནྲི་འདས་པ་དང་། །ཞེས་པ་དང་། དེའྲི་འགེལ་པར་བར་ཆད་ཀྲི་ཆྡོས་
ལས་ཡང་དག་པར་བརལ་བས་ལྷ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བདུད་ལས་འདས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་ཞྲིང་། ཡུལ་ཐབས་
མཁས་བཅུ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ཁྡོ་ནར་བཞག་པས་བདུད་བཞྲི་སངས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ཁྡོ་ནར་འགྲུབ་
པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་བླར། ལས་ྡོན་གྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་སེ་ར་ན་འཆྲི་བཞྲི་དང་། མ་རྲིག་པ་བག་ཆགས་ཀྲི་
ས་དང་། ཟག་མེད་ཀྲི་ལས་ལ་བརན་ནས་འབྱུང་བའྲི་སེ་རས་ན་འཆྲི་བཞྲི་སྟེ། བཞྲི་ཚན་གྲིས་ལས་དང་པྡོ་ས་
དང་པྡོ་ནས་སངས་ཏེ། འཕགས་པས་འཆྲི་དང་ 
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༼༨༧༽ན་བ་དང་། ར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་དབང་གྲིས་སེ། །དེ་ལ་དེ་མེད་
ཕྲིར་དེ་མེད། །ཅེས་གསུང་པས་སྡོ། །ཕྲི་མ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ཁྡོ་ནར་སངས་ཏེ། སེ་བ་མེད་ཅྲིང་འཆྲི་བ་
མེད། །གནྡོད་མེད་ར་བ་མེད་པ་སྟེ། །དེ་ནྲི་རག་དང་བརན་ཕྲིར་དང་། །ཞྲི་བའྲི་ཕྲིར་དང་གཡུང་དྲུང་ཕྲིར། །དེ་ནྲི་
ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི། །ལུས་ཀྲི་སེ་མེད་བརག་བའྲི་ཕྲིར། །བསམ་མྲི་ཁབ་གྱུར་འཆྲི་འཕྡོ་ཡྲིས། །དེ་ནྲི་མྲི་འཆྲི་
བརན་པའྲི་ཕྲིར། །བག་ཆགས་ཕྲ་མྡོའ་ིནད་རྣམས་ཀྲིས། །གནྡོད་མེད་ཞྲི་བ་ྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། །ཟག་མེད་མངྡོན་པར་
འདུ་བྱེད་ཀྲིས། །གཡུང་དྲུང་ཕྲིར་ན་ར་བ་མེད། །ཅེས་གསུང་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེས་ན་བདུད་བཞྲི་ལ་ཡང་ཚན་པ་
གྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པ་ས་དང་པྡོ་ནས་སངས་ཀང་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྲི་ས་ཁྡོ་ནར་སངས་པ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཆྲི་བདག་གྲི་བདུད་སངས་པ་ལ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་
བའྲི་འཆྲི་འཕྡོ་སངས་དགྡོས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ལེའུར་ཆྡོས་སྐུ་རག་པའྲི་རྒྱུ་གསུམ་གྲི་
དང་པྡོ་འཆྲི་བའྲི་བདུད་བཅྡོམ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ྲིད་རྒྱས་བཤད་དུ། འཆྲི་མེད་ཞྲི་བའྲི་གནས་ཐྡོབ་
ལ། །འཆྲི་བདུད་རྒྱུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སྡོ། །སྟྡོན་པས་སྡོད་ལ་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་བཅྡོམ། 
ཐྡོ་རངས་ྡོན་མྡོངས་པའྲི་འདུད་བཅྡོམ། ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྐུ་ཚེའྲི་འདུ་བྱེད་བྱྲིན་གྲིས་བརབས་པའྲི་ཚེ་འཆྲི་
བདག་གྲི་བདུད་བཅྡོམ། རྩྭ་མཆྡོག་གྲི་གྡོང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ་ཕུང་པྡོའ་ིབདུད་བཅྡོམ་པར་བྱེ་བག་ཏུ་
སྨྲ་བས་བཤད་པ་ནྲི་ཁྡོ་རང་གྲིས། སྟྡོན་དང་བསེ་རུ་བྱང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་སྟན་གཅྲིག་ལ་
ཀུན། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ 
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༼༨༨༽པ་ཡྲིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་པས་ནྲི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་ཕྡོགས་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་
དག་ན། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞེད་པས་དེ་དག་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་ངྡོར་སྤྲུལ་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཞེད་ཀྲི་
རང་རྒྱུད་པར་མྲི་བཞེད་དྡོ། །དེང་སང་སེ་སྡོད་འཛིན་པ་མཁས་པ་དག་གྲིས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དུ་བདུད་
བཞྲི་སངས་པའྲི་ས་མཚམས་གཞན་དུ་བཤད་འདུག་པ་དག་ལ་ལུང་ཁུངས་གསལ་བ་མྲི་འདུག་ཅྲིང་། བདག་
ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་ས་བཅུའྲི་ཐ་མར་འདུད་བཏུལ་བར་གསུངས་པ་སྔར་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོ་གྲིས་ཀྲི་
དགྡོངས་པར་གསལ་ཚུལ་འདྲིས་ཀང་གསུང་རབ་འཆད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་གནས་སུ་
གྱུར་པས། ཁེད་ད་དུང་ཟག་པ་བསྡོག་གསུང་གྲིན་ཡྡོད་པ་འདུག་ན་ཡང་དེ་སྡོག་པའྲི་གཞྲི་རང་འདྲི་མ་ཡྲིན་པ་
འདའྡོ། ༧༡༽།མུ་སྟེགས་བྱེད་ལ་སྡོམ་པ་ལས། །བྱུང་བའྲི་དགེ་བ་ཡྡོད་མྲིན་ན། །མངྡོན་པའྲི་གཞུང་ལས་མུ་
སྟེགས་ལ། །བསམ་གཏན་སྡོམ་པ་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མུ་སྟེགས་བྱེད་ལ་སྡོམ་པ་མེད། །ཅེས་པའྲི་
དྡོན་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་སྡོམ་པ་མེད་ཅེས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་གཞུང་ྲིད་
ལས་གསལ་ཤྲིང་། སྐབས་ཐྡོབ་ལ་མྲི་ལྟ་བར་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲི་ནས་འདྲི་འདའྲི་སྡོན་བརྡོད་ན་གཞུང་ཕལ་ཆེར་
འགྡོག་དགྡོས་ཏེ། དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅྡོམ་པ་ཞེས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་དག་བཅྡོམ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། 
བུམ་པའང་དག་བཅྡོམ་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་གང་ཟག་གཅྲིག་མ་གཏྡོགས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སྟེ་ཀུན་དགའ་བྡོ་
ཞེས་པ་ལ། གང་ཟག་གཅྲིག་ནྲི་མ་གཏྡོགས་པ། །མེད་དགག་ཡྲིན་ཕྲིར་ཀུན་དགའ་བྡོ། །ཇྲི་ལྟ་བུ་ནྲི་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་སྡོགས་བརྡོད་པ་དང་འདའྡོ། ༧༢༽།རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་ 
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༼༨༩༽དབང་བསྐུར་ལས། །སྔགས་ཀྲི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་བམ་ཅྲི། །ཐྡོབ་ན་དབང་བཞྲི་སྔགས་སྡོམ་གྲི། །ཐྡོབ་རྒྱུར་
གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་ཆྡོ་ག་ལས། །སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་བམ་
ཅྲི། །ཐྡོབ་ན་གསྡོལ་བཞྲི་སྡོ་ཐར་གྲི། །ཐྡོབ་རྒྱུར་གསུངས་པ་ཅྲི་ལྟར་ཡྲིན། །ཞེས་ཕར་འདྲི་སྟེ་འདྲི་ལ་ལན་གང་
སྨྲས་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་ྲིད་བཟུང་ནས་གྲིང་བཞྲི་གང་དུ་སྡོང་ཀང་འདེད། འྡོག་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ནས་སྟེང་
ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་བར་གང་དུ་སྡོང་ཀང་འདེད་དག་བཏང་ངྡོ་། ༧༣༽།རྡོགས་རྲིམ་སྡོམ་པ་ཞེས་པ་
ཡང་། །བསྡོམས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་ཐྡོབ་མྡོད་ཀྲི། །དབང་ཆྡོག་ལས་ཐྡོབ་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
འདྲི་བསྟན་བཅྡོས་ར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལ་མེད། དྡོན་ཐྡོབ་ལ་ཡྡོད་པ་ཁྡོ་བྡོའ་ིགྲུབ་མཐའ་བྱས་པ་ལ་འདྲི་བར་སང་
མྡོད། སྲིར་གསུངས་པ་མེད་ཅེས་པ་དང་། བཤད་པར་མེད་ཅེས་པ་རྒྱུས་ཡྡོད་པར་བྱས་ནས་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་
གྲི། རང་དགར་སྨྲར་མྲི་རུང་སྟེ། ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྡོམ་པ་ནྲི། །ཨེ་ཝཱུྃ་རྣམ་པར་
རབ་ཏུ་གནས། ཨེ་ཝཱུྃ་རྣམ་པ་བདེ་ཆེན་པྡོ། །དབང་ལས་ཡང་དག་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྡོམ་
པའྲི་དྡོན། རྡོགས་རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་ལ་མྲི་འཆད་པའྲི་རྒྱ་བྡོད་ཀྲི་འགེལ་པ་བྱེད་པ་སུ་ཞྲིག་འདུག ལེའུ་དེའྲི་
སྐབས་དེར་ཡང་རྡོགས་རྲིམ་གྲི་སྡོམ་པ་ལ་མྲི་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཨེ་འདུག་ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྲིག ངེད་དེས་
ན་དབང་ལས་ཐྡོབ་པ་དེ། །བསྲུང་ཞྲིང་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལ། །སྡོམ་པ་ཞེས་ནྲི་བཏགས་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་
རེས་སུ་འབང་བ་དག་གྲིས་ནྲི་ལམ་གྲི་གནས་སྐབས་སུ་སྡོམ་པའྲི་སྡོམ་པ་དེ་དབང་གྲི་སྐབས་སུ་ཐྡོབ་དགྡོས་པ་
ཁད་ 
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༼༩༠༽ཆྡོས་ཡྲིན་པར་སེམས་སྡོ། ༧༤༽།རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་སྔགས་སྡོམ་ནྲི། མེད་པར་བཞེད་ན་འདྲི་ྲིད་
ལས། །དབང་བསྐུར་སྡོམ་པས་མ་སེལ་ན། །བཟང་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཕྲིན་པ་ཡྲིན། །ཅེས་གསུང་པ་དེ་གང་ལ་
དགྡོངས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རྒྱ་ནས་འྡོངས་པའྲི་ཇ་དཀར་ནྲི། །མེད་པར་འདྡོད་ན་ྲི་གྲིབ་མཚམས། སྲིལ་ཀྲུང་
བཅས་ནས་དཀར་ཡྡོལ་ནང་། །རྒྱ་ཇ་འཐུངས་པ་འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་ཁྡོད་ྲིད་ལ་ཕར་དྲིའྡོ། །རྒྱ་ནས་འྡོངས་པའྲི་
ཇ་དཀར་མེད་པར་མ་སྨྲས་སྡོ་ཞེ་ན། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྲི་སྔགས་སྡོམ་མེད་པར་སུས་སྨྲས་ལར་སེམས་རྣལ་དུ་
ཕྡོབ་ཤྲིག ༧༥༽།སྡོམ་པ་མེད་ལ་དགེ་བའྲི་རྒྱུན། །མེད་ན་སེམས་བསེད་ཆྡོ་ག་ལས། །དེ་ལ་དེ་ཡྡོད་གསུང་དེ་
ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སེམས་སེད་ཀྲི་ཆྡོ་ག་ལས་སངས་རྒྱས་ལ་དམྲིགས་ནས་མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་བ་ལ་ཡང་དགེ་
བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འགྱུར་བར་མདྡོ་ལས་གསུངས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཛོད་འགེལ་ལས། རས་བྱུང་གྲི་
བསྡོད་ནམས་བདུན་ལས་ཇྲི་སྲིད་རས་དེ་མ་ཞྲིག་བར་དུ་བསྡོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་
སྡོགས་ཀང་ཡྡོད་མྡོད་ཀྲི། དེ་དང་སྡོམ་པའྲི་དགེ་རྒྱུན་གྲིས་པྡོ་གནད་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། སྡོམ་པའྲི་དགེ་རྒྱུན་ནྲི། 
བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་དགེ་རྒྱུན་ཡྲིན་ལ། ཅྲིག་ཤྡོས་རྣམས་ནྲི་བར་མ་དགེ་བའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
༧༦༽ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི། །བསྟན་བཅྡོས་བྡོད་ན་བཞུགས་པ་འདྲི། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ནྲི་མ་མཛད་
པར། །ལྡོ་ཆེན་སྡོགས་ཀྲི་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལྡོ་ཆེན་གྲིས་དེ་ལྟར་བཤད་མ་བཤད་གང་ཡང་ཁྡོ་
བྡོས་མ་མཐྡོང་མྡོད། ཁེད་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ལུང་ཁུངས་འདྲི་ལ་ངེས་པ་ཅན་ཅྲིག་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་
འགེལ་ལས། དྡོན་དམ་ 



དྲིས་ལན་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་།   89 

༼༩༡༽སེམས་སེད་ཆྡོ་གས་བླངས་པ་བཤད་ཅེས་དང་། གསང་བ་སྲི་རྒྱུད་ལས། སྡོབ་མ་གྲིས་དང་བཞྲི་ལ་
སྡོགས་པ་ཟུང་དུ་གྱུར་པའང་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པ་བཤད་ཅེས་བྲིས་པ་དང་འདའྡོ། །གལ་ཏེ་ལྡོ་ཆེན་
སྡོགས་ཀྲིས་བཤད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི། །བསྟན་བཅྡོས་བྡོད་ན་བཞུགས་པ་འདྲི། 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པར། །ས་པཎ་སྡོགས་ཀྲིས་བཤད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པ་འདྲི་དངྡོས་ཐྡོབ་སྟེ། དེ་འདའྲི་
རྲིགས་ཅན་ལ་འདྲི་ཐུགས་རྒྱུས་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༧༧༽།ལུས་རྒྱ་ཞྲིག་པའྲི་ཤྲི་མ་ཐག །ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་བ་
འགྡོག་མཛད་ན། འཆྲི་བ་འྡོད་གསལ་ཆྡོས་སྐུ་ལས། །བར་དྡོ་ལྡོངས་སྐུ་འབྱུང་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཚེ་
འདྲིར་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ནས་སེ་བ་ཕྲི་མར་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་མྲི་སྲིད་པ་ཕྡོགས་སྔར་བྱས་ནས་འདྲི་བ་ཡྲིན་ནམ། 
ཚེ་འདྲིར་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ཀང་ཡྡོན་ཏན་མྲི་འབྱུང་བར་ཤྲི་ནས་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་བ་དང་། འཆྲི་བ་འྡོད་གསལ་གྲི་
ཚེ་ཆྡོས་སྐུ་མངྡོན་དུ་བྱས་ནས། བར་དྡོ་ལྡོངས་སྐུ་འབྱུང་བ་གྲིས་རྒྱུ་མཚན་སྟྡོབས་མམ་པའྲི་སྡོ་ནས་དྲི་བ་
གང་ཡྲིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན་ས་ས་པཎྲི་ཏས་སེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་མཆྲི་
བས་དེ་འད་བའྲི་སྒྲྡོ་སྐུར་མྲི་མཛད་པ་ཞུ། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་འཆྲི་བ་འྡོད་གསལ་གྲི་ཚེ་ཆྡོས་སྐུ་ཐྡོབ་ནས་སར་ཡང་
བར་དྡོ་བླངས་ཏེ། དེའྲི་རེན་ལ་ལྡོངས་སྐུ་ཐྡོབ་པ་ཡྲིན་ན། སྔ་མ་དང་སྟྡོབས་ཤྲིན་ཏུ་མཚུངས་མྡོད། དེ་ནྲི་མྲི་སྲིད་
དེ། འཆྲི་བ་འྡོད་གསལ་གྲི་ཚེ་ཆྡོས་སྐུ་ཐྡོབ་ནས་སར་ཡང་བར་དྡོ་བླང་དགྡོས་ན་བར་དྡོ་ལྡོངས་སྐུ་ཐྡོབ་ནས་ཀང་
སར་ཡང་སེ་སྲིད་བླང་དགྡོས་ 
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༼༩༢༽པར་ཐལ་བ་བཟླྡོག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེས་ན་དེའྲི་དྡོན་འཆྲི་བ་འྡོད་གསལ་གྲི་ཚེ་ཆྡོས་སྐུ་ཐྡོབ་ན་
བར་དྡོ་མྲི་འབྱུང་བར་དེ་མ་ཐག་ལྡོངས་སྐུ་ཐྡོབ་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་པས་དེ་ནྲི་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་འདྲིའྲི་
སྒྲུབ་བྱེད་ྲིད་དུ་འགྡོ་སྟེ། ཚེ་འདྲིར་ཐེག་ཆེན་གྲི་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ན་འཆྲི་བ་མྲི་འབྱུང་བར་དེ་མ་ཐག་ཡྡོན་ཏན་རྒྱ་
ཕྲག་བཅུ་གྲིས་འབྱུང་བར་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༧༨༽།སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཕྲིན་པ་ཡྲི། །སངས་
རྒྱས་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་དུ། །ཐལ་བར་འདྡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ལ་འདྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་
ཡྲིན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སངས་རྒྱས་སངས་རྡོགས་མ་རྡོགས་པས་རྒྱན་མེད་དང་། སྔགས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་
སངས་རྡོགས་རྡོགས་པས་རྒྱན་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའྲི་ཕྡོགས་སྔ་མས་སྔགས་ཀྲི་
མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་མེད་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་བཅས་སུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་བསྟན་བཅྡོས་
མཛད་པ་པྡོས། འྡོ་ན་སྔགས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་མེད་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་བཅས་སུ་
ཐལ་ལྡོ་ཞེས་ཐལ་བར་འཕེན་པ་ཡྲིན་པས་འདྡོད་ལེན་འདེབས་པ་དང་། འདྡོད་ལན་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་
གྲིས་འགལ་བའྲི་ཕུང་པྡོ་མངྡོན་ཚན་ཆེ་བ་ཅྲིག་ཏུ་སྡོང་འདུག་གྡོ །འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་རགས་དཔད་ཡེ་མ་
བྱས་པའམ་བྱས་ཀང་བླྡོ་གྡོས་རྲིངས་ནས་གནད་ཡེ་མ་ཟྲིན་པ་ཕལ་ཆེ་བར་སང་བས་དྲི་བ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་འབྱུང་
བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེར་སང་ངྡོ་། ༧༩༽།དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །མཁན་པྡོ་བྱས་པས་ཆྡོག་པ་
ཞྲིག །འདུལ་བའྲི་མདྡོ་དང་ལུང་དག་ཏུ། གསལ་བར་ 
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༼༩༣༽གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལུང་ཞུ་བ་དང་། མདྡོ་རར། བསེན་པར་རྡོགས་པའྲི་
སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པའམ། ཐྡོབ་ཀང་མས་པས་མཁན་པྡོ་བྱས་པའྲི་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ལ་སྡོམ་པ་སེ་བར་གསུངས་མྡོད། 
དེ་གཞུང་འདྲི་དང་མྲི་འགལ་ཏེ། གཞུང་འདྲིར། དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །མཁན་སྡོབ་ལ་སྡོགས་བྱེད་པ་
ནྲི། །གསང་སྔགས་མེད་པར་སྦྲུལ་གདུག་གྲི །མགྡོ་ལས་རྲིན་ཆེན་ལྡོན་པ་ལྟར། །རང་གཞན་བརག་པའྲི་རྒྱུ་རུ་
བས། །ཅེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྡོམ་པ་མྲི་སེ་བར་མ་གསུང་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོ་ན་རང་གཞན་
ལ་གནྡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་སམ་ན། དགེ་སྡོང་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་མཁན་པྡོ་བྱས་པས་རང་ལ་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་
འབྱུང་ཞྲིང་། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྡོམ་པ་ཕུན་ཚོགས་མྲི་སེ་བས། དེ་ལ་ཡང་གནྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འདྲི་ཡང་དྡོགས་
གཅྡོད་དགྡོས་པའྲི་དྲི་བ་སང་སྟེ། བཞྲི་རྡོགས་སྡོ། ༨༠༽།ཁ་འབར་མ་ཡྲི་གཏྡོར་མ་ལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་
བཞྲི་ཡྲི་མཚན། སྔྡོན་ལ་བརྡོད་པ་མྲི་འཐད་ན། །རེ་བཙུན་གགས་པས་མཛད་དེ་ཅྲི། །ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་
སྡོགས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕག་འཚལ་བ་ཡྲི་ཚིག་མྲིན་ནམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རེ་
བཙུན་གགས་པས་མཛད་པའྲི་དེ་འད་བ་ནྲི་ས་ས་བཀའ་འབུམ་ན་ནྲི་མྲི་བཞུགས་གང་དུ་གཟྲིགས་ལགས་སམ། 
སྔགས་དྡོན་གྲི་སྡོ་ནས་སུན་འབྱྲིན་བརྡོད་པ་ནྲི། བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོ་འདྲིས་ཁ་འབར་མའྲི་གཏྡོང་མ་གཏྡོང་
བའྲི་གང་ཟག་དེ་ཡྲིན་ན།  
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༼༩༤༽ཚེ་རབས་འཁྡོར་བ་ཐྡོག་མ་མ་མཆྲིས་པ་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་
ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་བརྡོད་མ་མྡོང་བ་ཅྲིག་དགྡོས་ཞེས་གསུང་པ་ཨེ་ཡྲིན་པ་འདུག འདྲི་འདའྲི་
རྲིགས་ཅན་ནྲི། མགྡོ་བྡོ་མཇུག་མ་ལ་བཏགས་ནས། །ཐུར་དུ་འཕང་བ་མྲི་འཐད་ན། །ཕྡོ་མཚན་མགྡོ་བྡོ་མཇུག་
མ་ལ། །ཐུར་དུ་འཕང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི། །ཞེས་པ་དང་འད་བར་སང་སྟེ། སྔར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་
གྲིས་གཅྲིག་ན་འདྲིའྲི་མགྡོ་བྡོ་དེ་གྲིས་ཀང་གཅྲིག་པར་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཚིག་འདྲི་ཅུང་མྲི་མཛེས་ཙམ་དུ་
འདུག་ནའང་དེ་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་ཞྲིག་འཚམས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། ༨༡༽།སན་པའྲི་རྒྱལ་པྡོའ་ི
མདྡོ་གང་དེ། །མདྡོ་རྒྱུད་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི། །མདྡོ་རུ་བཞེད་དམ་རྒྱུད་དུ་དངས། །དང་པྡོ་ལྟར་ན་དེ་ལས་
ནྲི། །སྔགས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་ཅྲི། །གྲིས་པ་ལྟར་ན་སྐབས་ཀྲི་ནྲི། །རྡོད་པའྲི་ལན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། གཞུང་ལས་བཤད་པའྲི་རྡོད་པའྲི་ལན་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ན་སྐུ་མདྡོག་སེར་པྡོ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། 
སན་བླ་སྐུ་མདྡོག་སྔྡོན་པྡོར་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། སན་བླའྲི་མདྡོ། མདྡོ་རྒྱུད་གྲིས་ཀྲི་
ཟླས་ཕེ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་ཁས་བླངས་ན་འདྲི་སྐབས་ཀྲི་རྡོད་པའྲི་ལན་དུ་མྲི་འགྡོ། ཅེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྲི་མྲི་
སང་ལ། མདྡོ་ཡྲིན་ན། མདྡོ་རྒྱུད་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་དགྡོས་ཅེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ན་ནྲི། དཔུང་
བཟང་གྲི་རྒྱུད་ཆྡོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་དེ་ྲིད་ལས།  
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༼༩༥༽གསང་སྔགས་མདྡོ་སེའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཤད་ཀྲིས་ྡོན། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་འཇྡོམས་ཀྲི་རྒྱུད་
ཆྡོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། མདྡོ་སེ་འདྲི་ནྲི་མན་བྱས་ན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་
ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཆྡོས་ཡྲིན་ན། སེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་དང་པྡོ་ལྔ་གང་རུང་མ་ཡྲིན་དགྡོས་པར་ཐལ་བ་
དང་། གཟུགས་ཡྲིན་ན། ཡུལ་ལྔའྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་སྒྲ་མ་ཡྲིན་དགྡོས་པར་ཐལ་བ་སྡོགས་སྲི་མྲིང་བྱེ་བག་ལ་
བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་ཤྲིང་། ཟླས་ཕེ་བ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ལ་ནུས་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། 
༨༢༽།ལྟུང་བཤགས་སྔགས་ལུགས་མྲི་བཞེད་ན། །བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདྲི་ྲིད་ཀྲིས། །སངས་རྒྱས་སུམ་
ཅུ་ར་ལྔ་པྡོ། །རྲིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་ཅྲི་ལྟར་ཡྲིན། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། མཆྡོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྲི་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། རྲིགས་ལྔའྲི་ཁ་དྡོག་དང་ཕག་རྒྱ་གང་སྦྱར་ཀང་ཆྡོག་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི་
སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་རྲིགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བ་བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པ་པྡོ་འདྲིས་གསུངས་པ་
གང་ན་ཡང་མེད་ཅྲིང་བཞེས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །སྲིར་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཡུལ་ལ་རྲིགས་ལྔ་ཚང་བ་ཙམ་གྲིས་
གཞུང་འདྲི་སྔགས་ལུགས་ཡྲིན་དགྡོས་ན། བཟང་སྡོད་དང་། བྱམས་སྡོན་ཡང་སྔགས་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་
སེད་སུ་དག་ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་ན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་ཕག་
འཚལ་བའྲི་ཡུལ་ལ་རྲིགས་ལྔ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ།  
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༼༩༦༽༨༣༽།ཤེར་སྲིང་སྔགས་སུ་བཀལ་བའྲི་ལུགས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ྲིད་ཀྲིས་མ་མཛད་དམ། །ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་
ཕྲིན་པ་ྲིད། །སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རུ་གསུངས་མྲིན་ནམ། །ཤེར་སྲིང་སྔགས་ལུགས་མྲི་བཞེད་ན། །ཤེར་སྲིང་སྔགས་
ལུགས་སྲིད་པ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོ་འདྲི་ྲིད་ཀྲིས། འདྲི་མཐའ་འདྲི་ཙམ་ཁྡོ་ནར་
གནས་སྡོ་ཞེས། །དེ་མཐར་དེ་ཙམ་ཁྡོ་ནར་རྣམ་བརགས་ན། །འགྡོ་བའྲི་བླ་མའྲི་གསུང་ལས་བརལ་བ་སྟེ། །དེས་
ན་མཐར་མྲིན་དགྡོངས་པ་དཔད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་
རབ་གཅྲིག་ྲིད་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ནས་དངྡོས་སུ་བརྒྱུད་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྡོ་མ་ལས་ཐྡོབ་
པའྲི་གྲུབ་ཆེན་གྲི་མན་ངག་ཡྡོད་ན་སྔགས་སུ་བཀལ་དུ་རུང་ལ། འྡོན་ཀང་དེང་སང་མདྡོ་རྒྱུད་གྲིས་སུ་ཕེ་བ་ནྲི་
གཞུང་དེར་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་། སྔགས་བཟླ་བ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཆྡོ་ག་ཡྡོད་མེད་ཀྲི་སྡོ་ནས་ཕེ་བའྡོ། །དེས་ན་ཤེར་
སྲིང་དང་། དཔལ་མཆྡོག་ཤེར་དུམ་རྣམས། །དེང་སང་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་མདྡོ་ཡྲིན་ཀང་སྔར་བཤད་པ་
ལྟར་གྲི་མན་ངག་ཡྡོད་པ་དག་གྲིས་སྔགས་སུ་བཀལ་པ་མྲི་འགལ་ལྡོ། །འདྲིར་སྔགས་ལུགས་ཡྲིན་པ་འགྡོག་པ་
ནྲི། དེང་སང་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པ་འགྡོག་པ་སྟེ། ད་དུང་གཞན་གྲི་བླྡོ་ལ་ཤྡོང་བ་དཀའ་འྡོ། 
༨༤༽།གསང་བ་འདུས་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མདྡོ་ལུགས་ཆྡོ་ག་མྲི་སྲིད་ན། །སན་རས་གཟྲིགས་དང་འཇམ་
དབྱངས་དང་། །ཕག་ན་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་ལ། །མདྡོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆྡོ་ག་ཞེས། །བྱ་བ་མཁན་ 
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༼༩༧༽ཆེན་ཞྲི་བ་འཚོས། །འཆད་པའྲི་དགྡོས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་གང་། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་བ་པྡོའ་ིབསམ་པ་
བླངས་པ་དང་། མགྡོ་མཚུངས་ཀྲི་དྲི་བས་དྡོགས་པ་དཔད་པ་གྲིས། དང་པྡོ་ནྲི། སན་རས་གཟྲིགས། འཇམ་
དབྱངས། ཕག་རྡོར་གསུམ་པྡོ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ལྷ་སམ་ལ་བཀྡོད་པའྲི་ལྷ་ཡྲིན་པས་མདྡོ་ལུགས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་མྲི་
སྲིད་པ་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་འདྡོད་ན། སན་བླའྲི་མདྡོ་ཆྡོག་གྲི་ནང་དུ་དེ་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཆྡོ་ག་ཞྲི་བ་
འཚོས་མཛད་པ་ཅྲི་ཡྲིན་ཅེས་པར་སང་ངྡོ་། །གྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་འད་བའྲི་རྲིགས་ཅན་མཚན་ྲིད་པའྲི་བླྡོ་གསར་
པ་རྣམས་ལ་ཤེས་བྱ་སྡོག་གཏུན་མར་གགས་ལ། དེ་ཡང་མཚོན་ན། རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བང་ཁང་བཟང་ལ། །ཆུ་ཐགས་
ཁང་པ་མྲི་སྲིད་ན། །ཀ་བ་དང་ནྲི་ཀ་ཞུ་དང་། །ལྕམ་དང་དལ་མ་ལ་སྡོགས་པ། །ཆུ་ཐགས་པ་ཡྲི་ཁང་པ་
ལའང་། །བཀྡོད་པར་མཐྡོང་བ་འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པར་དྲིས་ཏེ་དེའྲི་ལན་བྱུང་ན་སྒྲྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ། 
༨༥༽།རྡོ་རེ་སྡོབ་མའྲི་དབང་ཙམ་ཞྲིག །ཐྡོབ་པས་རབ་གནས་མྲི་རུང་ན། །ལྷ་བསྡོམ་པ་ནས་བརན་བཞུགས་
བར། །རབ་གནས་དངྡོས་གཞྲིར་བཤད་པ་དང་། །འགལ་བའྲི་དྡོགས་པ་མྲི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
འདྲིར་རྡོ་རེ་སྡོབ་མའྲི་དབང་ཙམ་ཞྲིག་ཐྡོབ་པས་རབ་གནས་མྲི་རུང་ཞེས་པའྲི་དྡོན། རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱ་བའྲི་
རེན་ལ་རྒྱུད་ནས་གསུང་པའྲི་རབ་གནས་ཀྲི་ཆྡོ་ག་མྲི་རུང་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཁེད་ཀྲི་འདྲི་ནྲི་བདག་
བསེད་དང་མདུན་བསེད་ཙམ་གྲི་ལྷ་སྡོམ་སྡོགས་ལ་བསམ་པར་སང་ 



96   ཀུན་མཁེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༩༨༽བས་འགལ་བའྲི་དྡོན་མེད་དྡོ། ༨༦༽།རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་མ་ཡྲིན་པས། །དབང་བསྐུར་རབ་གནས་མྲི་རུང་
ན། །བྱ་སྡོད་གྲིས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཙམ། །ཐྡོབ་པས་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་རུང་། །རྒྱུད་སེ་དེ་དག་རང་རྐང་ལ། །རྡོ་རེ་
སྡོབ་དཔྡོན་དབང་བཞེད་དམ། །བཞེད་ན་རྒྱུད་གཞུང་གང་ལས་གསུངས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེང་སང་འགའ་
ཞྲིག བྱ་སྡོད་གྲིས་ལ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་དབང་མེད་པར་འདྡོད་པ་ལྟར་ན་འདྲིའྲི་ལན་ནྲི་མྲི་ཐེབས་ཅྲིང་། ཁྡོ་
བྡོས་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀྡོད་ནས་དེ་གྲིས་ལ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་དབང་ཡྡོད་པར་སྡོམ་
གསུམ་སྲི་དྡོན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏྡོ། །འྡོ་ན་རྒྱུད་གཞུང་གང་གྲིས་སྟྡོན་སམ་ན། དེ་ཡང་དེར་བཤད་ཟྲིན་ཏྡོ། 
༨༧༽།བྱ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་རྲིགས་ལྔ་ཡྲི། །དྡོན་མ་གྲུབ་ན་རྲིགས་གསུམ་དང་། །ནྡོར་བུ་དང་ནྲི་རྒྱས་པའྲི་
རྲིགས། །རྣམ་ལྔ་གསུངས་པ་གང་གྲི་དྡོན། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་དག་སྲིར་རྲིགས་ལྔའྲི་དྡོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་
ཡྲིན་ན་རྲིགས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་སུ་འཇྡོག་པ་ལས་འྡོས་མ་འདས་
ཤྲིང་ཁེད་རང་ཡང་དེ་ལྟར་བསམ་པར་སང་མྡོད། དེའྲི་མཚན་གཞྲི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་པ་དང་། 
འཇམ་དབྱངས་སྡོགས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྡོར་བུའྲི་རྲིགས་ཀང་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་མ་
ཡྲིན་ཞྲིང་། རྒྱས་པའྲི་རྲིགས་ཀང་དྡོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཚན་གཞྲི་ལས་ཤེས་སྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་
ཡྲིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་བྱ་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་དྡོན་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྡོད་རྒྱུད་ལ་དྡོན་
གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་མ་ 
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༼༩༩༽གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་གྲིས་ལ་གྲིས་ཀ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་རང་རང་གྲི་ནང་
སེལ་གྲི་དབྱེ་བ་ལ་རྲིགས་དེ་དག་སྡོ་སྡོར་སྟྡོན་པའྲི་རྒྱུད་ཡྡོད་མེད་ཀྲི་དྡོན་གཏན་མ་ཡྲིན་གྲི། དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་
ལྷ་ལ་དེ་ལྟར་བཀྡོད་པ་ཡྡོད་མེད་ཀྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་གཙོ་བྡོ་རྲིགས་གསུམ་སྲིའྲི་
དཀྲིལ་འཁྡོར་ལ་རྲིགས་གསུམ་ཁྡོ་ན་བཀྡོད་པ་དང་། སྡོད་རྒྱུད་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་དྡོན་
བཀྡོད་པ་དང་། ཡྡོ་ག་དེ་ྲིད་འདུས་པ་དང་། བླ་མེད་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ལ་རྲིགས་ལྔ་དངྡོས་སུ་བཀྡོད་པ་
ལྟ་བུའྡོ། །ཤེས་པར་འདྡོད་ན་ཕན་ཐྡོགས་པར་གྱུར་ཅྲིག ༨༨༽ཛེ་ཏ་རྲི་པའྲི་ཚེ་དཔག་མེད། །ལྷ་དགུ་རྒྱུད་སེ་
གང་གྲི་ལུགས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་དེས་བདག་སེད་ལ་དཔའ་བྡོ་གཅྲིག་པ་དང་། མདུན་སེད་ལ་ལྷ་
དགུ་སེད་ནས་ཡེ་ཤེས་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་བྱས། ཆྡོ་ག་ཚར་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བའྲི་
ཚུལ་གསུངས་པས་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་དང་། རེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་རྒྱུད་སྲི་རྣམ་གྲིས་ཆར་ལས་
བྱ་རྒྱུད་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་རྒྱུད་ལྟར་བཀལ་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པར་གསུང་སྡོ། ༨༩༽།རྲིགས་ལྔ་སེར་འབྱམ་མྲི་
འཐད་ན། །དམར་འབྱམ་འཐད་པ་དཀར་བའྲི་གནས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་ལས། བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་གྲི་ཕག་
རྒྱ་སྡོགས། །མཛད་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་སེར་འབྱམ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ་ཕྡོགས་སྔར་མཛད་ནས་དེའྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་
པའྲི་ཐེག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དུས་ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིབར་གང་གྲི་ཡང་དགྡོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། སྲིར་
ཛེ་ཏ་ 
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༼༡༠༠༽རྲིས་བཀལ་བའྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྟ་བུ་རྲིགས་ལྔ་དམར་འབྱམ་དང་། བདག་མེད་མའྲི་ནང་གྲི་རྣལ་
འབྱྡོར་མ་ལྔ་ལྟ་བུ་རྲིགས་ལྔ་ནག་འབྱམ་དང་། སྡོད་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིགས་ལྔ་ཇྡོ་བྡོ་ནས་བརྒྱུད་པ་དག་དཀར་འབྱམ་དུ་
བཞེད་ཅྲིང་རེ་བཙུན་གྲིས་ཀང་དེ་རུང་བར་བཞེད་པ་སྡོགས་མ་བཀག་སྟེ། དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་གྲི་ཕག་
རྒྱ་སྡོགས་ཡྡོ་ག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༩༠༽།སྡོད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་ལྔ་ཡྲི། །དྡོན་གྲུབ་ན་ནྲི་
པདའྲི་རྲིགས། །རྒྱུད་གཞུང་གང་གྲི་དྡོན་ཅེས་དྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་སྡོ་སྡོའ་ིསྟྡོན་ཚུལ་དང་དཀྲིལ་
འཁྡོར་ལ་དགྡོད་པའྲི་ཁད་པར་སྔར་བཤད་པ་དེ་ྲིད་ཀྲིས་ལན་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་བྡོ། །ཚར་རྡོ། །ཐལ་ལྡོ། །སྡོང་
ངྡོ་། ༩༡༽།རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀྲི་ཀུན་རྡོབ་ཀུན། །ལྷ་རུ་གསུངས་པ་མེད་གྱུར་ན། །རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་དང་སེམས་
ཙམ་པའྲི། །གྲུབ་མཐའ་བསྟུན་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་བ་པྡོའ་ིབསམ་པ་བླངས་ཏེ། དེའྲི་ལན་གྲི་
སྡོ་ནས་སེ་སྡོད་དང་གནད་ཀྲི་དྡོན་ལ་ངེས་པ་བསེད་པ་དང་། འདྲི་བ་པྡོའ་ིདྡོགས་པ་སེ་བའྲི་གཞྲི་གཞུང་གཞན་
ལ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་དང་སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསྟུན་ན་ཀུན་རྡོབ་
ལྷ་རུ་ཁས་ལེན་དགྡོས་ཅེས་པའྲི་དྡོན། སང་བ་སེམས་ཡྲིན་ཅྲིང་། སེམས་དེ་ྲིད་ལྷར་བསྡོམས་པས་དེ་ལས་
ལྡོགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སམ་དུ་བསམ་པར་སང་མྡོད། དེའྲི་ཚེ་ཡང་སེམས་ཀྲི་རང་ལྡྡོག་ནྲི་
ལྷར་བསྡོམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་དང་ལྷ་གྲིས་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱྡོང་བྱེད་སྦྱྡོར་བ་མེད་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །སེམས་ཀྲིས་
ལྷ་བསྡོམས་པ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ཁད་པར་ 
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༼༡༠༡༽ཡྲིན་པས་ཀུན་རྡོབ་ཀྲི་རང་ལྡྡོག་ལྷར་མྲི་བསྡོམ་པའྲི་གནད་འདྲི་ྲིད་ཡྲིན་ནྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི་རྣལ་
འབྱྡོར་རྒྱུད་དང་། སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསྟུན་པ་ཚད་མར་ཁས་བླངས་དགྡོས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་
ན་འདུག རེ་བཙུན་རེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་སྲི་རྣམ་ན་ཡྡོད་དྡོ་ཅེ་ན། འདྲི་ལ་སྔྡོན་གྲི་མཁས་པ་དག་ཀང་བརགས་དཔད་
ཞྲིབ་མྡོ་མ་མཛད་པར་རང་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཙམ་པ་གྲུབ་མཐའ་གཅྲིག་པ་མྲི་འཐད་ཅེས་དགག་པ་དག་
མཛད་པ་དང་། དེང་སང་ཡང་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་དག མཚན་ྲིད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་བཞྲི་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞྲི་
སྦྱར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་དང་། སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྦྱར་བ་རང་ལུགས་
སུ་ཁས་ལེན་པ་སང་མྡོད་ཀྲི། རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་རབ་དེར་ནྲི་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མའྲི་གྲུབ་མཐའ་གྲིས་
ཀ་བླ་མེད་དང་བསྟུན་པ་ཡྡོད་པ་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་ལྟྡོས་ཤྲིག ༩༢༽དམ་པ་རྲིགས་རྒྱར་ཕེ་བའྲི་ཚེ། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་
ཁས་ལེན་ན། །རྡོ་རེ་རེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་ལས་ནྲི། །རྲིགས་ལྔ་རེ་རེའང་རྲིགས་ཆུང་ལྔ། །རེ་རེ་ལ་ཡང་སྲིང་པྡོ་
དང་། །ཕག་རྒྱ་ལ་སྡོགས་བཞྲིན་ཕེ་བའྲི། །རྲིགས་བརྒྱ་ཡྲིན་ཞེས་གསུང་པ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བསྟན་
བཅྡོས་འདྲིར། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ལས། །ཀུན་རྡོབ་ཅྲི་ལྟར་སང་བ་འདྲི། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་ཁད་
པར་གྲི། །སྦྱང་གཞྲི་སྦྱྡོང་བྱེད་ངྡོ་སད་པ། །དེ་ཚེ་དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱ་ལ། །སྡོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཁེད་ཀྲིས། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཆྡོས་ 
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༼༡༠༢༽ཅན། ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱད་ཕེ་བའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་པ་འདྲིའྲི་འཐུར་
ཁབ་ཀྲི་སྟེང་དུ་དངྡོས་འགལ་ཀྲིག་གེ་སྡོང་འདུག་གྡོ །སྲིར་ཡང་ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་ཁས་བླངས་པའྲི་དམ་པ་རྲིགས་
བརྒྱ་དང་། རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་བརྒྱ་དྡོན་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། སྔ་མའྲི་དྡོན་ནྲི་གསང་འདུས་ཀྲི་
དགྡོངས་པ་སྡོད་བསྡུས་སྒྲྡོན་མེར་སྦྱང་གཞྲི་ཐ་མལ་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་རྲིགས་བརྒྱར་ཕེ་ནས་དེ་སྦྱྡོང་བྱེད་གསང་བ་
འདུས་པའྲི་ལྷ་རྲིགས་བརྒྱར་ཕེ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ལས། སྦྱང་གཞྲི་རྒྱུ་རྒྱུད་རྲིགས་བརྒྱར་ཕེ་ནས་
སྦྱྡོང་བྱེད་བསེད་རྲིམ་གྲི་རྲིགས་བརྒྱ་དང་། རྡོགས་རྲིམ་གྲི་རྲིགས་བརྒྱར་ཕེ་ཞྲིང་དེའྲི་འབས་བུ་འབས་རྒྱུད་ལ་
ཡང་རྲིགས་བརྒྱར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། རྒྱས་པར་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ཕེ་བའྲི་རྲིགས་ལ་གངས་ནྲི་མེད་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་གྲི་རྲིགས་བརྒྱ་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཕྲི་མའྲི་དྡོན་ནྲི་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱྡོང་བྱེད་སྦྱར་བ་མེད་པར་ཐབས་ཀྲི་
ཁད་པར་གྲི་རྲིགས་བརྒྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༩༣༽།རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་བསྒྲུབ་པ་ཡང་། །འཁྲུལ་པར་བྱས་པས་
ཐག་རྲིང་ན། །བྱ་རྒྱུད་རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་བཞྲིན་དང་། །བླ་མེད་རྒྱུད་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པ་ཡང་། །དངྡོས་གྲུབ་རྲིང་བར་
འགྱུར་ལགས་སམ། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །འཕགས་ལྷ་དཔལ་མྡོས་མཛད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཐྡོག་
མར་ཁྡོད་ྲིད་ལ་འདྲི་འདྲི་སྟེ། རྲིགས་འཚོལ་བསྡོམ་པའྲི་སྦྱྡོར་བ་ལས། །དངྡོས་གྲུབ་མེད་ཅྲིང་སྒྲུབ་
པྡོའང་། །མེད་པར་བརག་གྲིས་ལས་གསུངས་ནྲི། །རྣམ་སང་རྲིགས་ལ་མྲི་བསྡོད་དང་། མྲི་བསྡོད་རྲིགས་ལ་
རྣམ་སང་གྲིས། །རྒྱས་ 
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༼༡༠༣༽བཏབ་ཚུལ་ལའང་དངྡོས་གྲུབ་དང་། །སྒྲུབ་པྡོ་མེད་པར་འགྱུར་ལགས་སམ། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་བརག་
གྲིས་ལས། །རྒྱས་གདབ་ཚུལ་དེ་གསུངས་དེ་ཅྲི། །ཞེས་འདྲིའྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་ྲིད་རྲིགས་མ་འཆྡོལ་པ་ཡྲིན་ནྡོ་
སམ་ན། འྡོ་ན་གཞན་གྲིས་ཀང་དེ་ྲིད་བསྒྲུབ་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས་བརྡོད་པ་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་
བཀྡོད་ཀང་མཚུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་ཡང་རེ་བླ་མས་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་འདྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲི་མ་ཡྲིན་པས་བྱ་རྒྱུད་
རང་རྐང་གྲི་ཆྡོ་ག་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའྲི་ཆྡོ་ག་ལྟར་བསྒྲུབ་ཚུལ་འཕགས་ཡུལ་གྲི་བཤད་སྡོལ་དྲི་
མ་མེད་པ་བཀྡོད་ཡྡོད་པ་རྣམས་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། ༩༤༽།ཐེག་པ་མཆྡོག་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པས། །བྱ་རྒྱུད་ཆྡོ་ག་ཇྲི་
ལྟར་བྱ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། ར་ལྟུང་བརྒྱད་པའྲི་
སྐབས་སུ་གསལ་བར་གསུང་ཡྡོད་པས་དེར་གཟྲིགས་ཤྲིག དེ་ལ་ཡྲིད་མྲི་ཆེས་སྡོ་སམ་ན། འྡོ་ན་འམ་བུས་ཞུས་
པ་ལ་དེ་ལས་ཀང་ཐུགས་མྲི་ཆེས་སམ། ཧེ་ཧེ། ༩༥༽ཕྲི་རྡོལ་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་ཞེས། །བྱ་བ་རྒྱུད་གཞུང་ག་
ནས་བཤད། །འཛམ་གྲིང་ཙམ་པྡོ་ཡུལ་ཆེན་དུ། །ཁས་ལེན་ནུས་ན་རང་ལ་ཡང་། །མྲི་འདྡོད་བདག་མྲི་འབྱུང་
ངམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིར་ཕྲི་རྡོལ་གྲི་ཡུལ་ཆེན་ྲི་ཤུ་ར་བཞྲིར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དང་། སུམ་ཅུ་སྡོ་གྲིས་
སུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དང་། སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི་བདེ་མཆྡོག་
དང་། སཾབྷཱུ་ཉྲི་ལས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའྲི་ 
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༼༡༠༤༽དབང་དུ་བྱས་ནས་དངྡོས་བསྟན་ས་བཅུའྲི་རྣམ་བཞག་མཛད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས་པུ་ལེ་ར་མ་ལ་ཡ་
ལ་སྡོགས་པ་ྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་གསུངས་སྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ལས། སྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གྲིས་ཀྲི་
རྣམ་གཞག་མཛད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལེའུ་དང་པྡོར། ནང་རྡོ་རེའྲི་ལུས་ལ་ར་སུམ་ཅུ་ར་གྲིས་དང་། ལེའུ་
བདུན་པར། ཕྲི་རྡོལ་གྲི་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་གྲིས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་སྟེང་དུ་རྲི་ཀྲི་ཨ་ར་ལྲིའྲི་
རྒྱུད་ལས། གནས་ནྲི་ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་པྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་བ་ལང་སྡོད། །གནས་ནྲི་བྱང་གྲི་སྒྲ་མྲི་
སན། །གནས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་འཛམ་བུ་གྲིང་། །གྲིང་བཞྲིན་ལྷ་མྡོ་བཞྲི་དང་ནྲི། །རྲི་རབ་སྲི་བྡོར་རྲི་ཀྲི་བཞུགས། །ཨ་
ར་ལྲི་དང་མམ་སྦྱྡོར་བས། །ཅེས་གྲིང་བཞྲི་དང་རྲི་རབ་དང་ལྔ་གསུངས་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། 
འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འྡོད་ལས། གནས་ནྲི་ཕྡོགས་བཞྲི་རླུང་དང་། མེ་དང་། ཆུ་དང་། སའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གནས་
པ་སྟེ་ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་དང་འཛམ་བུ་གྲིང་ཆུང་ངུ་དང་། བྱང་གྲི་སྒྲ་མྲི་སན་དང་། ནུབ་ཀྲི་བ་ལང་སྡོད་ཅེས་
གསུངས་ལ། འདྲི་ལ་གྲིང་བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡོམ་པ། གཅྲིག་ཏུ་བགང་དགྡོས་པར་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་བཞེད་
དྡོ། །རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་འདྲི་གྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་སྡོ་གྲིས་ཀྲི་སྟེང་དུ་འདྲི་དག་བསན་པས་སྡོ་
བདུན་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། སྔ་མར་གནས་དང་ེར་གནས་སྡོགས་བཅུ་གསུངས་པའྲི་གནས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང་། 
ཕྲི་མར་གནས་དང་ེ་བའྲི་གནས། །ཞྲིང་དང་ེ་བའྲི་ཞྲིང་། འདུན་པ་དང་ེ་བའྲི་འདུན་པ། འདུས་པ་ཅན་དང་ེ་
བའྲི་འདུས་ 
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༼༡༠༥༽པ་ཅན། ཁང་པ་དང་ེ་བའྲི་ཁང་པ། དུར་ཁྡོད་དང་ེ་བའྲི་དུར་ཁྡོད་སྟེ་བཅུ་གྲིས་གསུང་པའྲི་གནས་
ཀྲི་དབྱེ་བར་འདྲི་དག་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ལྟ་བུ་གནས་སྡོགས་བཅུ་གྲིས་
ཀྲི་དབྱེ་བར་པུ་ལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་སྡོགས་སྡོ་གྲིས་གསུངས་པའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་ལྔ་པྡོ་དེ་དག་བསན་ནས་སྡོ་བདུན་དུ་
ལེགས་པར་གྲུབ་ཏེ་སྔར་གྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲིས་ཀྲིས་དེ་དག་གནས་ཆེན་དུ་གྲུབ་ཅྲིང་། སྡོ་གྲིས་སུ་མ་འདུས་
པས་དེ་དག་བསན་དགྡོས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་དེར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྲི་ནང་མ་ལྔ་བཞུགས་པར་
གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །རེ་བཙུན་གྲིས་ཨྲིནྡྲ་བྷུ་ཏྲིའྲི་ལམ་སྐྡོར་དུ་གྲིང་བཞྲི་གནས་ཆེན་དུ་
གསུངས་པ་དེས་ཀང་གྲུབ་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདའྡོ། །དེར་ཡང་སྡོ་བདུན་དུ་བགངས་པའྲི་སྐབས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 
ེར་བརྒྱུད་ཀྲི་སྟེང་དུ་འདྲི་བཞྲི་བསན་པས་ས་བཅུ་གྲིས་པ་དང་སྦྱྡོར་བར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ན་
འཛམ་གྲིང་ཙམ་པྡོ་གནས་ཆེན་དུ་ཁས་བླངས་པས་རང་ལ་མྲི་འདྡོད་པ་དག་མྲི་འབྱུང་ངམ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཏྲི་སེ་
དང་། ཙཱ་རྲི་ཆྡོས་ཅན། གནས་ཆེན་ཡྲིན་པར་ཐལ། འཛམ་གྲིང་ཙམ་པྡོའ་ིཁྡོངས་སུ་འདུས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་
ཡྲིན་མཆྲི། འདྲི་ལ་འཇྲིག་རེན་གྲི་དཔེ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ས་སའྲི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྡོའ་ིམཐྡོང་ཁུངས་ཀྲི་དཀྲིལ་གྲི་
རེན་འབེལ་ཁང་པ་དེ་ཆྡོས་ཅན། གཙུག་ལག་ཁང་ཡྲིན་པར་ཐལ། ལྷ་ཁང་ཆེན་མྡོའ་ིཁྡོངས་སུ་འདུས་པའྲི་ཕྲིར། 
མ་ཁབ་ན་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྡོ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ལགས་སམ། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྟན་བཅྡོས་ཀྲི་བར་
ཆད་ལ་ཡང་སྲི་ཙམ་དང་ཁྡོངས་སུ་འདུས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ 



104   ཀུན་མཁེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༡༠༦༽མྲི་འད་བ་མང་སྟེ། མྲི་མཇེད་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་འདྲི་ཆྡོས་ཅན། འྡོག་མྲིན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པའྲི་ཞྲིང་
ཁམས་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེའྲི་ཁྡོངས་སུ་འདུས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེར་བཞུགས་པའྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་གང་ཆེན་
མཚོའྲི་ཕག་མཐྲིལ་ན་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་མྲི་འདྡོད་པ་འབྱུང་བ་ནྲི་མ་མཐྡོང་ངྡོ་། ༩༦༽།མ་
ཕཾ་མ་དྡོས་མྲིན་གྱུར་ན། གཾ་གཱའང་དེ་ྲིད་མྲིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་ལན་ཡང་འདྡོན་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། ལེགས་པར་འདྡོན་ཏེ། དེ་ྲིད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དྡོན་མ་དྡོས་དེ་ྲིད་མྲིན་པར་འགྱུར། 
ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ནམ། གཾ་གཱ་དེ་ྲིད་མྲིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན། དེ་ལས་གཞན་པ་ནྲི་ཡྡོང་དྡོན་མྲི་
འདུག་གྡོ །དང་པྡོ་ལྟར་ན་ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ། །ཤྲིན་ཏུ་ཞྲིམ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཕྲི་མ་ལྟར་ན་གཾ་གཱ་གཾ་གཱ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 
མ་ཕཾ་མ་དྡོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལ་གཞན་དག་ར་ར་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གཡག་མ་
ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གཏྡོང་ེན་ཡྡོད་དྡོ། ༩༧༽།མངྡོན་པ་ནས་གསུངས་གངས་ཅན་དེ། །ཏྲི་སེ་ཡྲིན་པར་
ཕྡོགས་སྔ་མས། །ཁས་བླངས་ཤམ་བྷ་ལ་ཡྲི་ནྲི། །གངས་ཅན་ཏྲི་སེར་མ་སྨྲས་པས། །རྡོད་ལན་འགེལ་པ་གང་
ཡྲིན་བརག །རང་གྲི་ལུགས་ལ་མངྡོན་པ་ནས། །གསུངས་པའྲི་གངས་ཅན་རྒྱུད་དེ་ལས། །བཤད་པའྲི་གངས་
ཅན་དེར་བཞེད་དམ། །གཞན་ཡང་བདེ་མཆྡོག་ཀྱཻ་རྡོར་ལས། །གསུངས་པའྲི་གངས་ཅན་གང་ཡྲིན་པ། །ཤཾ་བྷ་ལ་
ཡྲི་གངས་ཅན་དུ། །ངེས་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནུས་སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྐབས་འདྲིའྲི་རྡོད་ལན་ 
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༼༡༠༧༽གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། འབེལ་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་དཔེ་བསྟན་པ་དང་། གངས་ཅན་གྲི་
འདྡོད་ཚུལ་མ་འདེས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་གྲིས་རྡོགས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། ཕ་རྡོལ་པྡོས་ད་ལྟའྲི་ཏྲི་
སེ་འདྲི་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྲི་གངས་ཅན་དུ་འདྡོད་པ་ལ་བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྲིར་
གངས་ཅན་ལ་དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པ་དང་། མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྲི་གཞུང་ནས་བཤད་
པ་དང་། ར་བྱ་ཆེན་མྡོའ་ིམདྡོ་ནས་བཤད་པ་དང་། ཕལ་པྡོ་ཆེའྲི་མདྡོ་ལས་བཤད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་སུ་ངེས་པ་
ལས། དེ་དག་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རེ་རེ་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་གྲིས་མཚན་ྲིད་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དྡོན་
ཡྲིན་གྲི་མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའྲི་གངས་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྲི་གངས་ཅན་གྲི་མཚན་
ྲིད་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དྡོན་ག་ལ་ཡྲིན་རྡོད་ལན་གྲི་ཚུལ་འདྲི་བཞྲིན་མ་ཤེས་ན་དྡོགས་པ་དེ་ནྲི་སེ་བ་
ཡང་བདེན་ནྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི་གངས་ཅན་དེ་དག་གཅྲིག་པའམ་མྲི་གཅྲིག་པ་གང་ཡྲིན་ཀང་འད། རྡོད་ལན་གྲི་
ཚུལ་འབེལ་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཕ་རྡོལ་པྡོས་ཏྲི་སེ་རྲི་རབ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་ལ་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 
མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་མཚན་ྲིད་ཀང་མ་ཚང་། བདེ་མཆྡོག་སྡོགས་ནས་བཤད་པའྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་
མཚན་ྲིད་ཀང་མ་ཚང་། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་མཚན་ྲིད་ཀང་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་
བཞྲིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྲི་གངས་ཅན་དང་། མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའྲི་གངས་ཅན་
གཏན་མྲི་གཅྲིག་སྟེ།  
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༼༡༠༨༽དེ་གྲིས་སྲིར་རྲི་རབ་དང་། རྲི་གྲིང་། རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ཀྲི་འཆགས་ཚུལ་གཏན་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་
དང་། ཁད་པར་འཛམ་བུའྲི་གྲིང་གྲི་འཆགས་ཚུལ་གཏན་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དུས་འཁྡོར་ལས་གངས་ཅན་
གྲི་འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ཡྡོད་པར་གསུངས་ལ། མངྡོན་པ་ལས་ཤམྦྷ་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གསང་སྔགས་
གཞན་ནས་གསུངས་པའྲི་གངས་ཅན་ནྲི་མངྡོན་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བླངས་དགྡོས་ཏེ། རྲི་རབ་
གྲིང་བཞྲི་སྡོགས་ཀྲི་འཆགས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་མངྡོན་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་
སྡོགས་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལུགས་མང་པྡོ་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །བླྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐྡོགས་པ་ཡྡོད་དྡོ། ༩༨༽།དེ་ནས་ཀླྡོ་ཀླྡོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས། །ཤམྦྷ་ལ་རུ་དམག་འདེན་པའྲི། །བཤད་པ་གསལ་པྡོ་
ག་ན་བཞུགས། །རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་ཞེས་བྱ་བ། །ཕག་རྡོར་སྤྲུལ་པར་གང་དུ་བཤད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་
གཞན་དག་གྲི་ཁ་ཟེགས་བསྡུས་ནས་བཀྡོད་པར་སང་མྡོད། འདྲི་བཞྲིན་གསན་པར་ཞུ། རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་དེ་
ཕག་རྡོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི་དུས་འཁྡོར་ར་རྒྱུད་ལས་བཤད་དེ། རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་འཇམ་དབྱངས་གགས་
པའྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན། འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡྲིན། ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་ཕག་ན་རྡོ་རེའྲི་སྤྲུལ་
པ་ཡྲིན་པར་དེར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གཏན་ཚིགས་དང་པྡོ་གྲུབ་ཏེ། འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འྡོད་དུ། ར་རྒྱུད་ཀྲི་
ལུང་དངས་པ་ལས། རྲིགས་ལྡན་ྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་པ་རྡོགས་པའྲི་རེས་སུ། གགས་པ་རྲིགས་ལྡན་དེ་ནས་ 
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༼༡༠༩༽སར། །དེ་སས་འཁྡོར་ལྡོ་ཆེན་པྡོ་ཅན། །རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །ཀླ་ཀླྡོའ་ིཆྡོས་ནྲི་མཐར་
བྱེད་པའྡོ། །ཞེས་འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་སར་ཡང་རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོར་སྤྲུལ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་
རྡོ། །གྲིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ྲིད་ལས། དེ་ཡྲི་ཟླ་བཟང་ར་རྒྱུད་ལས། །ཁྡོད་ནྲི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། །འགེལ་བཤད་
བྱེད་པ་པད་འཛིན་དང་། །ཞེས་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད་པ་གགས་པ་དང་། འགེལ་བཤད་མཛད་པ་པད་དཀར་གྲིས་
ཀ་ཡང་ཟླ་བ་བཟང་པྡོའ་ིསྤྲུལ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ྲིད་ལས། ཕག་ན་རྡོ་རེ་ཟླ་བཟང་
ཁྡོད། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཕག་རྡོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་མ་ཡྲིན་པར་
ཐལ། འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སམ་ན། དེ་ྲིད་འདུས་པར་གསུངས་པའྲི་རྡོ་རེ་རྣྡོན་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། 
དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། དེ་ྲིད་སང་ཆེན་དུ། སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བསྟྡོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ྲིད་ལ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའམ་ཕག་ན་རྡོ་རེའྲི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཚང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལྡོ། །གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་འཁྡོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བྡོ་ྲིད་ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྲིན་པ་རྒྱུད་
སེའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས། ཕག་རྡོར་གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས་འཇམ་དབྱངས་འཁྡོར་དུ་བྱས་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་
གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས་ཕག་རྡོར་འཁྡོར་དུ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་སྔར་གྲི་ཐལ་བ་དེ་ལ་དངྡོས་སྡོན་དུ་འགྡོ་བ་བསྡོན་དུ་
མེད་པས་དེ་འདའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་ནས་ཁབ་པ་རང་སྡོར་འབུད་ན་ལྡོག་པར་རྡོག་པ་ཆེན་པྡོ་ 
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༼༡༡༠༽ཡྲིན་ནྡོ། །དཔེར་མཚོན་ན་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་གཙོ་བྡོ་གྡོ་འཕྡོ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་
འཕགས་ལུགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་པ་གྲིས་ཅར་བཞེད་པས་དེའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་རྣམ་གཞག་དེ་སྡོན་
དུ་མེད་དྡོ། །འདྲི་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག་པ་ཙམ་ལ་བསམ་ནས་སྨྲས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། 
གནས་སྐབས་དེ་དང་དེའྲི་བར་ཆད་འཇྡོག་མཚམས་ལ་གྲུབ་པ་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ཀང་། དུས་ཀྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་བླྡོ་གཟུ་
བྡོར་གནས་པ་དཀྡོན་ནྡོ། །ཀླ་ཀླྡོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ཤམྦྷ་ལ་རུ་དམག་འདེན་པ། རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོས་ཀླ་ཀླྡོ་
མཐར་བྱེད་པ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་སང་སྟེ། དེའྲི་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་པྡོ་ཟླ་བ་བཟང་
པྡོས་ར་རྒྱུད་ལྡོ་གཅྲིག་བསྟན། དེ་རེས་ལྷ་དབང་། གཟྲི་བརྲིད་ཅན། ཟླ་བས་བྱྲིན། ལྷའྲི་དབང་ཕྱུག ས་ཚོགས་
གཟུགས། ལྷའྲི་དབང་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ལྡོ་གངས་བརྒྱ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་བསྟན་པ་རྣམས་ནྲི་ཤམྦྷ་ལར་རྲིགས་བཞྲི་
ཡྡོད་པའྲི་རྡོ་རེའྲི་རྲིགས་ཁྡོ་ན་ལ་བསྟན་གྲི། གཞན་གསུམ་ལ་བསྟན་པར་མ་ནུས་པས། རྲིགས་ལྡན་དུ་མྲི་
འཇྡོག་ལ། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་གགས་པས། རྲིགས་བཞྲི་ཆར་རྡོ་རེའྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་བསྟན་པས་
རྲིགས་ལྡན་གྲི་རྒྱལ་པྡོར་འཇྡོག་སྟེ་ར་རྒྱུད་ལས། རྲིགས་བཞྲི་རྲིགས་གཅྲིག་བྱས་གང་དེས། །རྲིགས་ལྡན་
ཚོངས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་མྲིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོའ་ིབར་ཤམྦྷ་ལར་
ཀླ་ཀླྡོའ་ིརྲིགས་གཏན་མེད་ཅྲིག་རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོའ་ིཀླ་ཀླྡོའ་ིཆྡོས་མཐར་བྱེད་པར་བཤད་པས་དེའྲི་ཚེ་ལྡོགས་
ནས་དམག་འདེན་ཏེ་ 
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༼༡༡༡༽འྡོངས་པར་གསལ་སམ་དུ་སེམས་ཏེ་དཔད་པར་བྱའྡོ། ༩༩༽།ཇྲི་ལྟར་འདུད་པའྲི་བྱེ་བག་
གྲིས། །ཞེས་སྡོགས་དག་བཅྡོམ་རང་རྒྱལ་གྲིས། །སྟྡོང་ྲིད་རྡོགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། །རུང་ན་མདྡོ་སེ་རྒྱན་གྲི་
ལུང་། །སེམས་ཙམ་གཞུང་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་ལས། དག་བཅྡོམ་པ་དང་རང་སངས་
རྒྱས། །རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པ་གསུམ། །རྣམ་པར་གྡོལ་བར་མཚུངས་ན་ཡང་། བཟང་ངན་ཐབས་ཀྲི་ཕེ་
བ་ཡྲིན། །ཅེས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་ལུང་འདྲི་དངས་པས་དྡོགས་པའྲི་གཞྲི་མ་ངེས་པའྲི་དྲི་བར་སང་ངྡོ་། །སེམས་
ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ན་རང་གྲི་སྟྡོང་ྲིད་མ་རྡོགས་པར་འདྡོད་པ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སྡོ་སྡོ་ལ་སྟྡོང་ྲིད་ངྡོས་
འཛིན་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པ་མ་ངེས་པའྲི་སྡོན་དུ་སང་སྟེ། སྟྡོང་ྲིད་ལྟ་བས་གྡོལ་འགྱུར་གྲིས། །སྡོམ་པ་ལྷག་མ་
དེ་དྡོན་ཡྲིན། །ཞེས་པ་འདྲི་མདྡོ་སེམས་གྲིས་ཅར་གྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ལ་སྦྱར་བའྲི་ཚུལ་ཡང་མ་ངེས་
པར་སང་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༡༠༠༽།ཡྲིད་མ་བསྡོམ་པ་དཀྡོང་བསེད་ཀྲིས། །སྦྱང་གཞྲི་སྦྱྡོང་བྱེད་མྲི་འཕྲྡོད་ན། །ཤྲིན་
ཏུ་ཟབ་པ་བཅྡོས་མྲིན་གྲི། །བསེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གྡོང་རྲིམ་གྲིས་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའྲི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ལ་བསེད་རྲིམ་བསྡོམ་ན་ཡང་། །སྦྱང་གཞྲི་སྦྱྡོང་བྱེད་ལེགས་འཕྲྡོད་པའྲི། །ཆྡོ་གའྲི་
ཡན་ལག་ཀུན་བྡོར་ནས། །རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོང་བསེད་བསྡོམ་པར་ཟད། །ཅེས་པ་ལ་འདྲི་བ་འད་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་ཤྲིན་ཏུ་
ཟབ་པ་བཅྡོས་མྲིན་གྲི་བསེད་རྲིམ་དེ་རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོང་བསེད་ཨེ་ཡྲིན་པ་འདུག ད་དུང་འདྲིའྲི་ 
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༼༡༡༢༽ཕྡོགས་སྔ་སྨྲ་བ་སུ་ཡྲིན་ཁེད་ཀྲིས་མྲི་མཁེན་ལགས་སྡོ། ༡༠༡༽།རྲིམ་པ་ལྔ་པར་འྡོད་གསལ་
དང་། །ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་ཆྡོས་སྐུ་དང་། །སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ལ་བཤད་པས་ན། །འྡོད་གསལ་འབས་བུའྲི་མཐར་ཐུག་
ཏུ། །ཁས་བླངས་པ་ལ་འགལ་ཅྲི་ཡྡོད། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བདག་ྲིད་ཆེན་པྡོ་འདྲིས་སྲིར་འྡོད་གསལ་ཡྲིན་ན། 
འབས་བུ་མཐར་ཐུག་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། ཟབ་ཞྲི་སྡོས་བལ་འྡོད་གསལ་
འདུས་མ་བྱས། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླར། སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འྡོད་གསལ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་ནམ་མཁའ་
བཞྲིན་དུ་འགྱུར་མེད་དེ། །ཅེས་སྡོགས་འྡོད་གསལ་ཆྡོས་དབྱྲིངས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ཅྲིང་། རྒྱུད་
བླའྲི་ལུང་དེ་ྲིད་བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པས་
འབས་དུས་ཀྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པྡོ་དག་པ་གྲིས་ལྡན་གྲི་ཆྡོས་དབྱྲིངས་དེ་ཡང་འྡོད་གསལ་དུ་ཞལ་གྲི་
བཞེས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་པ་ཡང་འདྲི་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །འདྲིར་
དགག་བྱ་ནྲི་སྔྡོན་གྲི་གསང་འདུས་པ་ཁ་ཅྲིག རྲིམ་ལྔའྲི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་འྡོད་གསལ་འབས་བུའྲི་མཐར་
ཐུག་ཏུ་སྨྲ་བ་དེ་ྲིད་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་ལས། འདྲི་ནྲི་འཕགས་པའྲི་དགྡོངས་པ་མྲིན། །རྲིམ་ལྔ་དང་ནྲི་སྡོད་བསྡུས་
སུ། །འྡོད་གསལ་བ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྐུར། །ལྡང་བ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པར་གསུངས། །ཞེས་གསལ་བར་
གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །རྲིམ་པ་ལྔའྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་འྡོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་དང་། །སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གསུམ་རྣམ་
གངས་སུ་བཤད་པ་རྲིམ་ལྔ་ལས་གཏན་མེད་དེ། དབེན་གསུམ་ 
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༼༡༡༣༽གྲི་རེས་སུ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་ལྡོངས་སྐུའྲི་རྲིགས་འད་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་དེ་ྲིད་ལ་བསྒྱུར་
འཛིན་གྲི་དྲི་མ་ཡྡོད་པ་འྡོད་གསལ་གྲི་མེས་སྦྱངས་ནས་དེའྲི་འྡོག་ཏུ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པར། རྲིམ་ལྔ། 
སྡོད་བསྡུས། སྒྲྡོན་གསལ་སྡོགས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་དེང་སང་ཁྡོ་བྡོ་
རྒྱུས་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༡༠༢༽།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པ་ཡྲིས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འཇྲིག་འགྱུར་ན། །ཇྲི་སྲིད་
བྱང་ཆུབ་སྲིང་པྡོའ་ིབར། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། ན་ཐྡོས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་སྡོ་ཐར་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པ་བཀག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལུགས་ཀྲི་
སྡོ་ཐར་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པ་གྲིས་འགལ་པའྲི་དྡོན་མེད་མཆྲི། ན་ཐྡོས་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་སྡོ་ཐར་ཞེས་པའྲི་
ཚིག་གྲི་ཁད་པར་མེད་དྡོ་སམ་ན། མདྡོ་བསྟན་ཏེ། དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་ལ། །སྡོམ་པ་དང་ནྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་
གནད། །བཅྡོས་ན་ན་ཐྡོས་ཆྡོས་ཀུན་འཇྲིག །ཅེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དུས་ཕྲིས་འདྲི་
འདའྲི་སྟྡོན་བཟང་ཨེ་ཡྡོང་མྲི་མཁེན་པ་ཡྲིན་ནམ། བསྟན་བཅྡོས་སྲིའྲི་རྡོམ་ལུགས་བྱས་གདའ་འྡོ། ༡༠༣༽།ཕག་
མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་མར་པ་ལ། །མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པྡོ་ཅྲི། །མར་པས་རྲིམ་ལྔ་གདན་རྡོགས་ཀྲི། །ཐྡོག་
མར་ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་ནྲི། །ངེས་པར་བྱེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཐྡོས། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཕག་མྡོའ་ིབྱྲིན་རབས་མར་
པ་ལ། །ཡྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པྡོ་ཅྲི། །དྭགས་པྡོས་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་གྲི ། 
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༼༡༡༤༽ཐྡོག་མར་ཀྡོང་པྡོ་ནེ་རུ་པས། །བྱྲིན་རབས་གསར་དུ་བྱས་ཞེས་ཐྡོས། །ཐྡོས་ཚད་ཚད་མ་མྲིན་སམ་
ན། །དེས་ཀང་དེ་ཡང་དེར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་བྱའྡོ། ༡༠༤༽།རེ་བཙུན་མྲི་ལ་མན་ཆད་ལ། །ཆྡོས་དྲུག་ཡྡོད་དམ་
མེད་ན་ནྲི། །གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་གང་ཡྲིན་དྲིས། །ཡྡོད་ན་ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་ནྲི། །འདེད་ན་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་
ཡྡོད། །མེད་ན་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་པྡོ། །གསན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་དྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་གྲི་
དགྡོངས་པ་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་མྲི་ལ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྡོས་དྲུག་དེ་ལས་མ་གཏྡོགས་པ་གདམས་ངག་གཞན་དང་བསབ་
སེས་བྱས་པ་དེ་མེད་ཅེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་གྲི། ཆྡོས་དྲུག་མྲི་ལ་ཡན་ལ་ཡྡོད་དེ་མན་ཆད་ལ་མེད་ཅེས་པའྲི་དྡོན་མ་
ཡྲིན་ཏེ་གཞུང་དེའྲི་མཇུག་ཏུ་ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་ནས་ལམ་འབས་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། གཞན་གྲི་
གདམས་ངག་བསྡོམ་བཞྲིན་དུ། །ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་འདེད་བྱེད་པ། །གཞན་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྲི་སྡོས། །ཞེས་
གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེས་ན་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་གསན་ཚུལ་སྡོགས་ཀང་མྲི་འགལ་བར་ཤེས་པར་
བྱའྡོ། ༡༠༥༽།བདེ་མཆྡོག་སན་བརྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ། །བརྫུན་མའྲི་ཆྡོས་སུ་མཁས་རྣམས་བཞེད། །ཅེས་པའྲི་ལན་
ནྲི། འདྲི་འདྲི་བའྲི་གཞྲི་གཞུང་ན་མྲི་འདུག །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་གྲི་ཕྲི་མ་རས་ཆུང་པའྲི་སྡོབ་མ་བུར་
སྡོམ་ནས་བརྒྱུད། །ཅེས་པར་རས་ཆུང་སན་བརྒྱུད་ལ་ངྡོས་བཟུང་ནས་དྲིས་པ་འད། །དེ་ལྟར་ན་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་
དང་བདེ་མཆྡོག་སན་བརྒྱུད་ནྡོར་འདུག་གྡོ །བརྫུན་མའྲི་ཆྡོས་སུ་མཁས་རྣམས་བཞེད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། 
མཁས་པ་མང་པྡོས་ 
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༼༡༡༥༽ཆྡོས་རྣམ་དག་ཏུ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ༡༠༦༽།ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་བཞྲིན་དུ། །ན་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་
འདེད་པ་ལ། །འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྡོད་པ་དྲི། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། སྲིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམས་ནས་ནཱ་རྡོའ་ི
བརྒྱུད་པ་འདེད་པ་ལ་འགལ་བ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ནཱ་རྡོའ་ིཆྡོས་དྲུག་གཙང་མ་བྡོར་ནས་ཆྡོས་
དྲུག་དང་། མར་པ་ལ་གཾ་ག་མྱཻ་ཏྲི་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་ཕག་ཆེན་བསེས་ནས་སྡོམ་བཞྲིན་དུ་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཁྡོ་ནའྲི་
རྒྱུད་པ་འདེད་པ་བཀག་པའྡོ། ༡༠༧༽།བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཤད་པ་ལ། །བཞྲི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་མྲི་དགྡོས་
ན། །གང་རུང་རེ་རེས་ཆྡོག་གམ་ཅྲི། །དེ་ལྟར་ན་ནྲི་དག་བཅྡོམ་དང་། །ལེགས་ལྡན་སྡོགས་ལ་མྲི་ཐལ་
ལམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་གྲི་དགྡོངས་པ་མ་ལྡོན་པར་བསྟན་པ་དང་། སུན་འབྱྲིན་བརྡོད་པ་མྲི་འཐད་པ་
གྲིས་ཀྲི་རྡོགས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཤད་པ་ལ་བཞྲིན་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་གྲིས་
ཀ་མྲི་དགྡོས་ཅེས་པ་གཞུང་གྲི་དྡོན་གཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། བྡོད་སྐད་ཀྲི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཅེས་པའྲི་བཅྡོམ་པ་བདུད་
བཞྲི་བཅྡོམ་པ་དང་། ལྡན་པ་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་དགག་པ་ཙམ་ཡྲིན་
པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོ་ན་བཞྲི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་གྲིས་ཀ་ཇྲི་ལྟར་དགྡོས་བྡོད་སྐད་ཀྲི་བཅྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་གྲིས་ལ་
དེ་གྲིས་སྡོ་སྡོར་བཤད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་སམ་ན། བྷ་ག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གཅྲིག་ྲིད་བཅྡོམ་པ་དང་། 
སྐལ་བ་གྲིས་ལ་འཇུག་པ་དེའྲི་ཚེ་བཅྡོམ་པ་ནྲི་བདུད་བཞྲི་བཅྡོམ་པ་སྐལ་བ་ནྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་གྲི་
སྐལ་ 
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༼༡༡༦༽བ་ཡྲིན་པས་དེ་གྲིས་ཀ་ཡང་བྡོད་སྐད་ཀྲི་བཅྡོམ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གཅྲིག་ྲིད་ཀྲིས་སྟྡོན་ནྡོ། །ཝཱན་
ཞེས་པ་དང་། ཝཱ་ཏེ་ཞེས་པ་བྡོད་སྐད་ཀྲི་ལྡན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་བདུད་བཞྲི་བཅྡོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ན་བཅྡོམ་
ལྡན། དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་གྲི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པས་ན་བཅྡོམ་ལྡན་ཞེས་གྲིས་ཀ་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་
ཡྲིན་གྲི། དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་ཁྡོ་ན་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་བརག་གྲིས་ལས། སངས་
རྒྱས་འདྲི་ལ་བྷ་ག་མངའ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བརྡོད་པར་བྱ། །བྷ་ག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརྡོད། །དབང་ཕྱུག་ལ་
སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་ཀུན། །ཡང་ན་ྡོན་མྡོངས་ལ་སྡོགས་བདུད། །འཇྡོམས་ཕྲིར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་བྱ། །ཞེས་
དང་། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་སྡུད་འགེལ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཅེས་པ་ནྲི་འདུད་བཞྲི་བཅྡོམ་པའྲི་
ཕྲིར་རམ། དབང་ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །སྐལ་བའྲི་སྒྲ་ནྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པ་
བརྡོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་དང་ནྲི་གཟུགས་བཟང་དང་། །གགས་དང་དཔལ་དང་ཡེ་ཤེས་
དང་། །བརྡོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལྡན་པ། །དྲུག་པྡོ་དག་ལ་སྐལ་ཞེས་བརྡོད། །ཅེས་གང་བཤད་པ་ཡྲིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །སྒྲའྲི་གནད་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དགྡོངས་ནས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཤད་པ་
ལ། བཞྲི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་འཆད་པ་དང་། ཞེས་བྡོད་སྐད་ལ་བཤད་པ་ནྡོར་ཚུལ་དུ་གསུང་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ནྲི་
མང་བ་ཞྲིག་ལ་མཁྡོ་བ་ཡྡོད་དྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། གང་རུང་རེ་རེ་ཆྡོག་ན་ཡང་། དག་ 
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༼༡༡༧༽བཅྡོམ་པ་དང་། ལེགས་ལྡན་ལ་སྡོགས་ལ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་གྲི་བདུད་བཞྲི་
མ་ལུས་པར་མ་བཅྡོམ་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལེགས་ལྡན་ལ་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡྡོན་ཏན་
དྲུག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ནྲི། དབྱྲིངས་དག་པ་གྲིས་ལྡན་དང་། གཟུགས་བཟང་ནྲི་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་
ཤེས་དང་། གགས་པ་དང་དཔལ་གྲིས་ནྲི་མམ་པ་ྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ནྲི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྲི་ཡེ་
ཤེས་དང་། བརྡོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་
ཀྲི་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་བླྡོའ་ིངྡོར་དེ་གྲིས་ནྡོར་གྲི་དྡོགས་ནས་འདས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལྡོཙྪ་བ་སངས་
རྒྱས་དང་འད་བ་དག་གྲིས་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱའྡོ། ༡༠༨༽།ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིསྒྲ་དྡོན་ལ། །ལག་པའྲི་སྒྲ་དྡོན་
འཁྲུལ་གྱུར་ན། །བརག་པ་གྲིས་པར་བར་དང་ནྲི། །བར་ཡྲི་ལན་ལ་ཕག་རྒྱ་ཞེས། །གསུངས་པའྲི་དགྡོངས་པ་
གང་ཡྲིན་བཙལ། །རྡོ་རེ་འབྱུང་བར་ལྷ་རྣམས་ཀྲི། །ལག་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་མྲི་འད་ལ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བཤད་དེ་
ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ལེན་ནྲི། གཞུང་གྲི་དགྡོས་པ་བཤད་པ་དང་། དེ་མ་རྡོགས་ནས་སུན་འབྱྲིན་བརྡོད་པ་ལ་ལན་
བཏབ་པ་གྲིས་ལས། །དང་པྡོ་ནྲི། མ་ཧཱ་མུ་ཏ་ཞེས་པའྲི་མ་ཧཱ་ཆེན་པྡོ་དང་། མུ་ཏ་རྒྱ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི་ལག་
པའྲི་སྐད་དྡོད་མེད་པས་ཚིག་དང་པྡོར་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་ལ་འཇུག་གྡོ །འྡོན་ཀང་དེའྲི་དྡོན་ནྲི་དབང་
དང་རྲིམ་གྲིས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ 
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༼༡༡༨༽པས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྲིས་ཀྲི་ཟླས་ཕེ་བའྲི་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་ནྡོར་གྲིས་དྡོགས་ནས་ལྡོཙྪ་བ་སངས་རྒྱས་དང་
འད་བ་དག་གྲིས་ཕག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་བསན་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱ་གར་གྲི་སྐད་ལ་དེའྲི་སྒྲ་དྡོན་འཆད་དུ་མེད་ཅེས་པའྲི་
དྡོན་ཏྡོ། །གྲིས་པ་ནྲི། བརག་པ་གྲིས་པར་བར་དང་བརའྲི་ལན་ལ་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་
ལག་པའྲི་སྒྲ་དྡོན་འཆད་དུ་ཡྡོད་ན། གྡོས་དང་རེ་གསུམ་དང་། ནུ་མ་དང་། སྐྲ་མཚམས་དང་། སྡོ་དང་། ཁ་དང་། 
ཁྡོ་གེར་དང་། གཙུག་ཕུད་དང་། དཔྲལ་བ་དང་། རྒྱབ་དང་། རྐང་མཐྲིལ་དང་། ལྟྡོ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ལག་པའྲི་
སྒྲ་དྡོན་འཆད་དུ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡང་ཕག་རྒྱ་དང་། ཕག་རྒྱའྲི་ལེན་ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 
དེ་ྲིད་ལས། གང་གྲིས་གྡོས་ནྲི་སྟྡོན་པ་ལ། །དེ་ཡྲིས་རེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞྲིག་ནུ་མ་སྟྡོན་པ་ལ། །དེ་
ཡྲིས་མཚམས་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞྲིག་སྡོ་ནྲི་སྟྡོན་པ་ལ། །དེ་ཡྲིས་ཁ་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞྲིག་ཁྡོ་གེར་
སྟྡོན་པ་ལ། གཙུག་ཕུད་བཀྡོལ་བ་བརྡོད་པར་བྱ། །གང་ཞྲིག་དཔྲལ་བ་སྟྡོན་པ་ལ། །དེ་ཡྲིས་རྒྱབ་ནྲི་རབ་ཏུ་
བསྟན། །གང་ཞྲིག་རྐང་མཐྲིལ་སྟྡོན་པ་ལ། །ལྟྡོ་ཡྲི་རྣམ་པར་བརེ་བར་བྱ། །ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་གྲིས་ནྲི། །དམ་
ཚིག་གྲིས་ནྲི་རྣམ་པར་དབྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །རྡོ་རེ་འབྱུང་བར་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལག་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་
མྲི་འད་བ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་བཤད་པས་ཀང་མྲི་གནྡོད་དེ་བྡོད་འདྲིར་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ་ཡྲིན་ན། ལག་
པ་ལ་མྲི་མཇུག་པས་ཁབ་པར་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཏྲི་ལྲི་ཏེ་ལྡོར་མྲི་རུང་ན། །ཨྲི་ཡྲི་ཡྲི་གེ་ 
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༼༡༡༩༽ཨེ་ཞེས་པར། ཀཱ་ལཱ་པ་ལས་བྱས་དེ་ཅྲི། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི་དེ་ཏྡོན་པའྲི་ཀཱ་ལཱ་པའྲི་ཚིག་གང་ཡྲིན། 
ཨའྲི་ཡྲི་གེ་ཨྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཨེའྡོ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་དྡོན་སྔ་མའྲི་སྡོག་ཡྲིག་ཨའྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ཕྲི་མར་ཨའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་
བརེན་ནས་སྔ་མའྲི་ཨ་ཡྲིག་ཨེར་འགྱུར་ལ། ཕ་རྡོལ་ཡང་དབྱེའྡོ། །ཞེས་པས་ཕ་རྡོལ་གྲི་ཨྲི་ཕྲིས་ཏེ་སྔ་མ་
མཚམས་སྦྱར་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤཱྲི་ལ་ཨྲིནྟྲ་ཞེས་པའྲི་ལའྲི་སྡོག་ཡྲིག་ཨ་དེ་ྲིད་ཕ་རྡོལ་གྲི་ཨྲི་མཐྡོང་
བས་ཨེར་འགྱུར་ལ། ཨེ་ཡྲིག་ཕྲིས་ཏེ་མཚམས་སྦྱར་བས་ཤྲི་ལེནྟྲ་ཞེས་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ན་ལ་ཨྲིནྟྲ་ལ་ན་ལེནྟྲ་
དང་། ཨརཏྱ་ཨྲིན་དུ་ལ་ཨནེ་དུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །མཚམས་སྦྱྡོར་གྲི་ཚུལ་འདྲི་ཙམ་ལ་ཡང་ཨྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ཨེའྲི་
ཡྲིན་ཅེས་པར་འཁྲུལ་ན་ཀཱ་ལཱ་པ་མཁེན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཀང་ཅྲི་ལྟར་འགྱུར་ལེགས་སམ། གལ་ཏེ་དེ་ྲིད་
ཀཱ་ལཱ་པའྲི་དགྡོངས་པ་ཡྲིན་ན། གྲི་གུ་ཡྲིན་ན་འགེང་བུ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཨྲི་ཡྲིག་ཡྲིན་ན་ཨེ་ཡྲིན་པས་
ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། བསྟན་བཅྡོས་འདྲིར་མ་ཟད་ཀཱ་ལཱ་པ་ཡང་སུན་འབྱྲིན་ཏེ་ཕུང་བར་བྱེད་དམ། ༡༠༩༽ན་རྡོ་ཞེས་
བྱ་བམ་ཟེ་ཡྲི། །བྱེ་བག་ཡྲིན་མྡོད་ཏ་ཞེས་པ། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་མྲིན་ནམ། །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཏ་ཞེས་པ་
ྲིད་ཅེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། དེ་སྦྱར་བའམ་མ་སྦྱྡོར་བ་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་། ན་དང་རྡོ་གྲིས་ཀྲི་སྒྲ་སྐད་ནྡོར་བར་
འཆད་པ་སྐབས་ཀྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། དཀའ་བ་སད་པས་ཨ་ན་ན། །རྡོ་རུ་སྡོང་ཞེས་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་
པས་སྡོ། ༡༡༠༽།ཀཽའུ་ཤྲི་ཀའྲི་མདྡོ་ཞེས་པ། །བརྫུན་མ་དེ་ཡྲི་མཚན་གཞྲི་དྲི།  
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༼༡༢༠༽ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདྡོའ་ིནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཀཽའུ་ཤྲི་ཀས་ཞུས་པའྲི་མདྡོ་མ་ཡྲིན་པར་
དེ་ལས་གཞན་པ་ཡྡོད་པར་གསལ་མྡོད་ཀྲི་ཁྡོ་བྡོས་ནྲི་མ་མཐྡོང་སྟེ། ཁེད་དང་འདའྡོ། ༡༡༡༽།མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་
རྒྱུད་ཡྲིན་པས། །ལུང་དུ་བྱ་བ་མྲི་རུང་ན། །དབྱངས་འཆར་རྒྱུད་དང་སན་དཔད་དང་། ཀཱ་ལཱ་པ་དང་ཌཎྲི་
ཡྲི། །ཚིག་རྒྱན་གཞུང་དང་འཆྲི་མེད་ཀྲི། །བང་མཛོད་ལ་སྡོགས་མཁས་རྣམས་ལ། །གགས་པའྲི་ལུང་དག་
འདྡོར་དགྡོས་སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གཞུང་དེ་དག་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་ཞེས་པ་ཡང་ཀཱ་ལཱ་པ་
སྡོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་སང་ཞྲིང་གཞན་ཡང་ཁྡོད་སྡོན་འཛིན་ལུགས་འདྲི་ལྟར་མཛད་ན་ཁྡོ་བྡོས་ལན་
འདེབས་ལུགས་འདྲི་འད་ཅྲིག་བྱ་སྟེ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ལུང་དུ་བྱ་བར་མྲི་རུང་བར་ཐལ། མུ་
སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ལུང་དུ་བྱ་བར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། སྔར་བརྡོད་པའྲི་སྡོན་ཐམས་ཅད་
ལྡོག་ཁབ་པ་ནྲི་ཚད་འགལ་ཡྲིན། མ་གྲུབ་ན། རྒྱང་འཕེན་པས་སེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པར་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་དང་། གངས་
ཅན་གྲིས་གཙོ་བྡོ་རག་དངྡོས་ཡྡོད་པར་སྟྡོན་པའྲི་ལུང་ལ་སྡོགས་པ་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཆྡོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། ཁྡོ་བྡོ་ནྲི་སྒྲུབ་ཁབ་རྐང་གསུམ་ལ་འབུད། དྲུང་ཆེན་པྡོ་པ་ནྲི་དགག་ཁབ་རྐང་གསུམ་
ལ་འབུད་པར་སང་ངྡོ་། ༡༡༢༽།མ་རྲིག་ཅེས་སྡོགས་རྒྱུད་བླ་ཡྲི། །ལུང་དེ་གང་ན་ཡྡོད་པ་དྲི། བཤད་དང་གང་
ཞྲིག་ཅེས་པའྲི་བར། །ཡྡོད་ན་རེ་བཙུན་ྲིད་ཀྲིས་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་ནྡོར་བུ་མན་ཆད་ཀྲི། །ཚིགས་བཅད་གངས་ངེས་
མཛད་དེ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ 
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༼༡༢༡༽ལན་ནྲི། བཤད་དང་གང་ཞྲིག་ཅེས་པའྲི་བར་དུ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མར་པ་སྡོན་འགྡོའ་ིའགྱུར་དུ། དེ་
ཡང་དང་སྡོང་བཀའ་བཞྲིན་སྲི་བྡོས་བླང་། །ཞེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། མ་རྲིག་མདྡོངས་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་སྲིན་བུའྲི་
ཡྲིག་འད་མུ་སྟེགས་བསྟན་བཅྡོས་སུའང་། །དྡོན་ལྡན་ཆྡོས་ལྡན་ཁམས་གསུམ་ྡོན་མྡོངས་ཟད་བྱེད་མངྡོན་གྱུར་
གང་ཡྲིན་དང་། །འཇྲིག་རེན་སྡོ་སྡོའ་ིལེགས་བཤད་གང་དེའང་བླྡོ་ལྡན་དང་སྡོང་བཞྲིན་འཛིན་ན། །གསུངས་གང་
ཟག་མེད་བླྡོ་མངའ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་ནས་བྱུང་བ་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས། །ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། ཕ་བའྲི་ཊྲི་ཀར་ཡང་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་འདྲི་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ཞེས་གསུངས་ནས་འབྲུ་བསྡོན་མཛད་དྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇྲི་
ལྟར་སྒྲྡོན་ཀླྡོག་ནྡོར་བུ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་གངས་ངེས་རེ་བཙུན་ྲིད་ཀྲིས། གང་ལས་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཕྲིར་ྲིད། །ཇྲི་ལྟ་བུར་ནྲི་གང་བཤད་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པ་ནྲི་གང་ཡྲིན་དེ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
བཞྲིས་བསྟན་ནྡོ། །གྲིས་ཀྲི་བདག་ྲིད་དག་པ་ཡྲི། །ཐབས་དང་གཅྲིག་གྲིས་མས་པའྲི་རྒྱུ། །དེས་ནས་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྲི། །གྲིས་ཀྲིས་འབས་བུ་བསྟན་པ་ཡྲིན། །འཁྡོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་བཟྡོད་པ་དང་། །བྱང་
ཆུབ་ཐྡོབ་པའྲི་ཆྡོས་བརྡོད་པའྲི། །མདྡོར་ན་འབས་བུ་རྣམ་གྲིས་ནྲི། །ཐ་མ་ཡྲིས་ནྲི་བསྟན་པ་ཡྲིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ྲིད་ཀྲིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ྲིད་ཡྡོད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་སང་སྟེ། གང་ལས་བཤད་ན། 
ཇྲི་ལྟར་སྒྲྡོན་ཀླྡོག་ནྡོར་བུ་ཅེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་སྟེ་ཐུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་བཤད་ཅེས་པའྲི་དྡོན་
ཏྡོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ 
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༼༡༢༢༽ཕྲིར་བཤད་ན་གང་ཞྲིག་དྡོན་ལྡན་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་སྟེ། རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་འདྲིའྲི་ཕྲིར་
བཤད་དང་། ཅེས་པའྡོ། །ཇྲི་ལྟ་བུར་གང་བཤད་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག་རྒྱལ་བའྲི་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་སྟེ། 
དང་སྡོང་གྲི་བཀའ་དང་འད་བར་བསྟན་བཅྡོས་བཤད་ཅེས་པའྡོ། །དང་སྡོང་གྲི་བཀའ་བཞྲིན་དུ་སྲི་བྡོས་བླང་བྱ་
ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྲིགས་པ་དང་མཐུན་པ་གང་ཞེ་ན། མ་རྲིག་མདྡོངས་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅྲིག་སྟེ། ཕྲི་རྡོལ་པའྲི་བསྟན་བཅྡོས་དང་། འཇྲིག་རེན་སྡོ་སྡོའ་ིལེགས་བཤད་ཀང་དང་སྡོང་གྲི་བཀའ་
བཞྲིན་དུ་འཛིན་ན་ཟག་མེད་བླྡོ་མངའྲི་བསྟན་བཅྡོས་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས་ཞེས་པའྡོ། །གང་ཕྲིར་རྒྱལ་ལས་ཅེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གྲིས་ཀྲིས་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་བདག་ྲིད་ཀྲི་ཞེན་ལྟ་དག་པའྲི་ཐབས་
བསྟན་ནྡོ། །བླྡོ་དམན་ཕྲིར་དང་། ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་གྲིས་ཆྡོས་ལས་མས་པའྲི་རྒྱུ་བསྟན། ཇྲི་
ལྟར་ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས་མས་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གྲིས་ཀྲིས་མས་པའྲི་འབས་བུ་བསྟན། དཀྡོན་མཆྡོག་
རྣམ་པར་བྱང་ཁམས་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་གྲིས་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པའྲི་འབས་བུ་གྲིས་བསྟན་ཏེ། 
དེ་ལྟར་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ངེས་པར་ཡྡོད་པར་གྲུབ་བྡོ། །གཞན་དུ་ན་ཇྲི་ལྟར་སྒྲྡོན་ཀླྡོག་ནྡོར་བུ་མན་ཆད་
ལ་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་གངས་ངེས་ཇྲི་ལྟར་ཚང་བ་ལྟས་པས་གསལ་ལྡོ། །ཁེད་ཀྲིས་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ལ་ཞབས་
ཏྡོག་བསྒྲུབ་པ་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་སང་ངྡོ་། །ཀཽའུ་ཤྲི་ཀའྲི་མདྡོ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲི་དྲི་བ་འདྲི་གསུམ་གྡོང་དུ་ 
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༼༡༢༣༽འྡོང་རྒྱུར་འདུག་ནའང་འདྲིར་བྲིས་འདུག་གྡོ ༡༡༣༽།བཀའ་བསྡུ་གསུམ་གྲི་ཐ་སད་ནྲི། །གཞུང་
ལུགས་གང་ནས་འབྱུང་བ་དྲི། །ལྷ་ཆེན་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱྲིན་ལ། །བསྡུ་བ་གསུམ་པར་གང་ལས་བཤད། །ྲི་
མའྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཅེས་པ་ཡྲི། །གཏམ་རྒྱུད་འདྲིའང་གང་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་
འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་པས་འདྡོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པས། རྡོག་གེ་འབར་བར་
ལུགས་གྲིས་གསུངས་པའྲི་དང་པྡོ་ནྲི། སྟྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ན་གྡོང་ཁེར་མེ་
ཏྡོག་གྲིས་བརྒྱན་པར་རྒྱལ་པྡོ་མ་ངན་མེད་འབྱུང་སྟེ། དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྐད་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པ་བཞྲི་སྡོ་
སྡོར་བཀླགས་པས་སྡོབ་མ་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་ས་ཚོགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་དག་བཅྡོམ་པ་དང་། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་
བྡོའ་ིམཁས་པ་རྣམས་ཛཱ་ལེན་དྷ་རའྲི་དགྡོན་པར་འདས་ནས་བསྟན་པ་བསྡུས་སྡོ། །དེའྲི་ཚེ་སྟྡོན་པ་མ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལྡོ་སུམ་བརྒྱ་སྡོང་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། འྡོད་ལྡན་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྡོ། །ལུགས་
གྲིས་པ་ནྲི། སྟྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་ན་བདུད་སྲིག་ཅན་བཟང་པྡོ་ཞེས་བྱ་
བས་བསྟན་པ་དཀྲུགས་ནས་སྡོ་སྡོར་གེས། དེས་ནས་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་གནས་བརན་གནས་མའྲི་བུས་
བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བྱས་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོ་འདྲིས་བླ་མའྲི་གསུང་སྒྲྡོས་ལས་ལྷ་ཆེན་གྲི་ཆྡོས་
ལྡོག་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པར་ཐྡོས་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གཏམ་རྒྱུད་དང་གག་གྡོ་ཅེས་དང་། ཐྡོས་
སྡོ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༢༤༽ལ་ལུང་ཁུངས་སྟྡོན་དགྡོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། གཏམ་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་སྒྲ་དྡོན་ྲིད་ཀྲིས་ཤེས་
སྡོ། །དཔེར་ན་རྒྱུད་སེ་སྲི་རྣམ་ལས། རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་གངས་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་བཀྡོད་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
བཞེད་པར་གག་གྡོ་ཅེས་དང་། རབ་འབྱྡོར་སྡོང་དང་། ཀུན་དགའ་སྲིང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་བཞེད་པར་གག་གྡོ་ཅེས་
དང་། །རྲིགས་གཏེར་རང་འགེལ་ལས་མངྡོན་གསུམ་འགྡོས་གསུམ་པ་བམ་ཟེའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་པར་ཐྡོས་
སྡོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གཞན་དུ་ངེས་པར་དགྡོས་ན་ཁེད་ྲིད་ཀྲིས་འདུལ་བ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ནྲི། བཀའ་བསྡུ་
གསུམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་གགས། །ཅེས་སྨྲས་པ་དེའྲི་ལུང་ཁུངས་སྟྡོན་ཅྲིག ༡༡༤༽དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པ་
ནས། །མངའ་བདག་ཡེ་ཤེས་འྡོད་ཀྲི་བར། །ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་འཕེལ་དེ་གང་། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། གསང་སྔགས་
པ་སྦྱྡོར་སྒྲྡོལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལ་ངལ་ཞྲིང་དུབ་པའྲི་མཐར་ལྷུང་བ་སྡོགས་སུ། བུ་སྟྡོན་དང་། བླ་མ་
དམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་སེས་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལྟར་རྡོ། ༡༡༥༽།རྲིན་ཆེན་བཟང་པྡོའ་ིབསྟན་བཅྡོས་
ན། །སྦྱྡོར་སྒྲྡོལ་བགག་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི། མ་གཏྡོགས་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ནུབ་པར་མཛད་པའྲི་གཞུང་
མྲིན་ཞྲིང་། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལྡོ་ཐྡོག་གྲི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་བརྔས་པ་ལ་ལྡོ་ཏྡོག་ཐམས་ཅད་བརྔས་ཟྲིན་ཞེས་
སྡོགས་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་དང་། སྒྲྲིབ་པའྲི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་སངས་པ་ལ་སྒྲྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཞེས་
སྡོགས་བསྟན་བཅྡོས་ཀྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཚིག་འཕྲྲིའྲི་སྡོ་ནས་སུན་འབྱྲིན་པར་སང་སྟེ། དཔེར་ན་ས་བཅུ་རྒྱུན་
འཐའྲི་གནས་སྐབས་ན།  
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༼༡༢༥༽བག་ཆགས་སྒྲྲིབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི། །མ་གཏྡོགས་སྒྲྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི། །སྡོང་བར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་
མྲིན་ཞྲིང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྡོ། ༡༡༦༽།ཕྡོ་བང་ཞྲི་བ་འྡོད་དང་ནྲི། །འགྡོས་ཀྲིས་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱྲིན་ན། །རང་
ལ་གནྡོད་པ་འགའ་ཡང་སང་། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི་ཅྲི་འད་འདུག་དྲིས་ན་ངེས་པ་ཅན་ཅྲིག་མེད་དམ། གལ་ཏེ་གྲུབ་
མཐའ་མྲི་མཐུན་པ་རེ་ཙམ་ཡྡོད་ཀང་། སྔྡོན་གྲི་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཚུལ་སྨྲས་པའྲི་
སྐབས་ཡྲིན་གྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ལུང་ཁུངས་སྡོས་པ་མ་ཡྲིན་པས་སྡོན་མེད་དྡོ། 
༡༡༧༽།དཔའ་བྡོ་ཁྡོད་ཀྲི་བསྟན་པ་ནྲི། །ཞེས་སྡོགས་འདྲི་ནྲི་སུ་ལ་བསྟྡོད། །རང་རེའྲི་སྟྡོན་པ་ཐུགས་རེ་
ཅན། །ྲིད་ཀྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་ལགས་སམ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ཡྲིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་དཔའ་བྡོས་མཛད་པའྲི་
བསྟྡོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་དེ་རང་རེ་ཚང་གྲི་སྟྡོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁེད་ཡྲིན་ལགས་
སམ་ཞེས་དྲིས་པའྲི་དྡོན་སྡོབ་དཔྡོན་དཔའ་བྡོས་མཛད་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྡོ་ལྔའྲི་བསྟྡོད་པའྲི་ནང་གྲི་
དཔའ་བྡོའ་ིསེའྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་སམ་པ་ཡྲིན་ནམ། བསྟན་པའྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་པས་སྟྡོན་པའྲི་བསྟྡོད་པ་མ་ཡྲིན་
སམ་པ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཅྲིག་ཡྡོད་པ་ཡྲིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། དཔའ་བྡོའ་ིསེའྲི་བསྟྡོད་པ་
ནྲི། དཔའ་བྡོ་ཁྡོད་ཀྲི་བསྟན་པ་ནྲི། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་སྐྲག་མཛད་ཅྲིང་། །གདུལ་བྱ་ཀུན་མཁེན་འགྡོད་མཛད་
པ། །དཔའ་བྡོའ་ིསེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པ་ཡྡོད་ལ། སྲིར་སངས་རྒྱས་གཅྲིག་ལ་བསྟྡོད་པ་གཞན་གྲི་བསྟྡོད་
པ་མྲི་འགྱུར་བ་ག་ལ་ཡྲིན། གྲིས་ 
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༼༡༢༦༽པ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དབུའྲི་གཙུག་ཏྡོར་ལ་བསྟྡོད་ན་ནྲི། གཙུག་ཏྡོར་གྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་པས་
སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟྡོད་པར་མྲི་འགྱུར། དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་ལ་བསྟྡོད་ན་ནྲི་སྐུའྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེར་མྲི་འགྱུར། 
གསུང་དང་། ཐུགས་དང་། ཡྡོན་ཏན་དང་། ཕྲྲིན་ལས་ལ་བསྟྡོད་ན་ནྲི་དེ་དག་གྲི་བསྟྡོད་པ་ཡྲིན་པས་སྟྡོན་པའྲི་
བསྟྡོད་པར་མྲི་འགྱུར་ན། ད་ནྲི་སྟྡོན་པའྲི་བསྟྡོད་པ་གང་ཞྲིག་ཡྲིན་སྨྲྡོས་ཤྲིག གསུམ་པ་ལྟར་ན་སྨྲ་བའྲི་དུས་ལ་
བབ་བྡོ། ༡༡༨༽།རྲིག་འཛིན་སྡོམ་པའྲི་སྐབས་ཞེས་པའྲི། །ལེའུ་མཚན་ཡང་མྲི་འབྱུང་ཞེས། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། 
སྲིར་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་ལྟ་བུ་སྐབས་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་སྡོ་སྡོར་བྱས་ནས་དེའྲི་འྡོག་ཏུ་ཡང་
གཞུང་འགའ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སཾ་བྷུ་ཉྲིའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ལྟ་བུ་བརག་པ་རེ་རེ་ལ་རབ་བྱེད་བཞྲི་བཞྲིར་
བྱེད་པའྲི་རབ་བྱེད་དང་པྡོ་གསུམ་ལ་རབ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་སྡོ་སྡོར་བྱས་ནས་བཞྲི་པ་ལ་རབ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་མྲི་
འབྱུང་བར་བརག་པའྲི་མཚན་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་ལས། བསྟན་བཅྡོས་འདྲིའང་དེ་དང་འད་བར་སྐབས་
དང་པྡོ་གྲིས་ལ་མཚན་སྡོ་སྡོར་བྱས་ནས་སྐབས་གསུམ་པ་ལ། རྲིག་འཛིན་སྡོམ་པའྲི་སྐབས་ཞེས་མྲི་འབྱུང་
བར་བསྟན་བཅྡོས་སྲིའྲི་མཚན་འབྱུང་བ་སྟེ་གཅྲིག་ལ་ཨ་འཐས་སུ་མྲི་བྱ་བར་ཕྡོགས་མཐའ་དག་མཐྡོང་བར་
བྱའྡོ། ༈ དེ་ལྟར་ལེགས་པར་དྲིས་པའྲི་དྡོན། །གཞུང་ལུགས་འདྲི་ལ་དད་པ་དང་། །རྣམ་དཔྡོད་ཐྡོས་པ་མང་ལྡན་
ཞྲིང་། །ལྕེ་བདེ་དྡོན་གསལ་སྨྲ་མཁས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གྲིས་དྲིས་པ་དང་། །དེ་ལན་སྡོ་སྡོར་མ་འདེས་པར།  
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༼༡༢༧༽།ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་དགའ་སྟྡོན་གྲིས། །བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ལ་དད་ཐྡོབ་པའྲི། །བླྡོ་གསལ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བླྡོ་ཡྲི་རེ་བ་སྐྡོང་བར་ཤྡོག །ཅེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ལྟར་དྲིས་པའྲི་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ལ་དད་པ་
ཐྡོབ་པའྲི་དྲི་བ་རང་མ་ཡྲིན་པ་འད། སྡོན་ལམ་གྲི་དྡོན་ནྲི། དྲིས་ལན་གྲི་ཡྲིག་ཆ་འདྲི་ལ་ལེགས་པར་ཚང་ཡྡོད་
དྡོ། །མྲི་ཤེས་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་བརྒྱུད་པའྲི། །ཁ་ཟེགས་བསྡུས་པའྲི་ཅལ་ཅྡོལ་གྲིས། །མཁས་པའྲི་བསྟན་
བཅྡོས་ཆུད་གསན་པར། །མཐྡོང་ནས་ལེགས་པར་དྲིས་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་ནྲི་རེ་མུས་ཆེན་ནས་
བརྒྱུད་པའྲི་བཤད་པའྲི་རྒྱུན་ལ་ཟུར་ཟ་བ་གགས་ན་ཡང་། ངེད་ནྲི་ཆྡོས་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡྡོད་པ་དང་། གང་ཟག་
ཡྡོངས་འཛིན་གྲིས་ཟྲིན་པ་འདྲི་ཡྡོན་ཏན་ཡྲིན་པར་སེམས་སྡོ། །འདྲི་ལན་ཇྲི་བཞྲིན་མྲི་མཁེན་ན། །སར་ཡང་འདྲི་
བྡོ་ྲིད་ལ་དྲིས། །དེ་དག་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲི། །དགའ་སྟྡོན་ཕྡོགས་བཅུར་སེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་
ལན་ནྲི། འདྲི་ལུགས་འདྲིས་དགའ་སྟྡོན་ཡང་ཅྲི་འད་ཡྡོད་ལགས་སམ། གང་དག་གཞུང་དྡོན་རྡོགས་ས་
ཞེས། །བཏང་སྡོམས་འཇྡོག་པ་དེ་དག་གྲིས། །འདྲི་དྡོན་ཤེས་པར་མ་མཐྡོང་ནས། །དཀའ་གནས་འགའ་ཞྲིག་
དྲིས་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་ཁྡོ་བྡོའ་ིརྣམ་བཤད་ལ་ཟུར་ཟ་བར་གག་ན་ཡང་ཁྡོ་བྡོའ་ིརྣམ་བཤད་ནྲི་
ཤེས་ནས་བརམས་པ་ཡྲིན་པས། བཤད་མྲི་དགྡོས་པ་རྣམས་མ་བཤད། དགྡོས་པ་རྣམས་བཤད། དྡོགས་པར་
དཔད་མྲི་དགྡོས་པ་རྣམས་མ་དཔད། དགྡོས་པ་རྣམས་དཔད། མདྡོར་ན་ཚིག་ཉུང་ལ་དྡོན་རྒྱས་པ་ 
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༼༡༢༨༽གསུང་རབ་ཀྲི་དགྡོངས་པར་ཞུགས་པ་ཞྲིག་གྡོ །དྲི་བ་དང་ནྲི་སུན་འབྱྲིན་གྲི། །གནས་སྐབས་ལེགས་
པར་མྲི་ཤེས་པའྲི། །མཁས་འདྡོད་མུན་སྤྲུལ་ཕྲེང་བ་ཅན། །དེ་དག་ཚིག་ལེར་བྱས་འདྲི་ཡྲིས། །བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་
ནྲི་དགག་གྡོ་ཅེས། །སྨྲ་བ་རང་གྲི་སྡོན་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དྲི་བ་དང་སུན་འབྱྲིན་གྲི་གནད་མྲི་ཤེས་ན་
དངྡོས་དྲི་བ་ཡྲིན། སུན་འབྱྲིན་མ་ཡྲིན་ཟེར་བ་འད་སྟེ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ལུང་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲི་ཟེར། 
དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲི་ཟེར། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་ལྡོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲི་ཟེར། 
ཞེས་སྡོགས་ལ་དྲི་བ་ཙམ་དུ་འདྡོད་པར་སང་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་གྲིས་ཀྲི་གནད་ལེགས་པར་ཤེས་ན་སུན་འབྱྲིན་
མྲིན་ཟེར་བ་འད་སྟེ། སུན་ཕྱུང་ཅྲི་ནུས་ནུས་སུ་བྱས་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །སྡོན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡྡོད་དྡོ། །ཅེས་བརྡོད་
ན་ཁྡོད་ལན་ཅྲི་ཟེར་ཞེས་པ་དང་། སྡོན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡྡོད་དྡོ་ཅེས་སྨྲས་པ་གྲིས་ལ་དྲི་བ་དང་སུན་འབྱྲིན་གྲི་ཁད་
པར་ནྲི་མེད་དེ། དཔེར་ན་མྲི་ེས་མེད་ཞྲིག་ལ་ཁྡོད་ཀྲིས་ནྡོར་རྐུས་སྡོ་ཞེས་བརྡོད་ན་ལན་ཅྲི་ཟེར་ཞེས་སྨྲས་པ་
དང་། ཁྡོད་ཀྲི་ནྡོར་རྐུས་སྡོ་ཞེས་ཅྲིག་རང་དུ་སྨྲས་པ་གྲིས་ཀ་ལ་ཀླན་ཀར་འགྱུར་མྲི་འགྱུར་གྲི་ཁད་པར་མེད་
པར་བཞྲིན་ནྡོ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་དགྡོས་ནས་རྲིགས་པའྲི་རྒྱལ་པྡོས། འགའ་ཞྲིག་ལམ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་
ཞེས། །སྡོང་དུམ་འདྲི་ནྲི་སྨྲས་འགྱུར་ཞེས། །གཞན་ནྲི་བདག་ྲིད་སྨྲ་དེ་ལྟར། །དེ་དག་བྱེ་བག་བརག་པར་
གྲིས། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །གང་དག་མཁས་པ་ངྡོ་མཚར་ཅན། །གཞུང་ 
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༼༡༢༩༽ལུགས་གང་དང་གང་འཆད་ཚེ། །དེ་དང་དེ་ཡྲི་དཀའ་བའྲི་གནས། །མ་ལུས་ལེགས་པར་བླངས་ནས་
སུ། །དཔད་ཅྲིང་དྲི་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ནྲི། །གཞན་ལ་འཆད་ཅྲིང་འདྡོམས་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་ལན་ནྲི། དཀའ་བའྲི་
གནས་ལ་དཔད་ཅྲིང་དྲི་བ་ཙམ་གྲིས་གཞན་ལ། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པར་འཆད་ཅྲིང་འདྡོམས་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་
གྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་ལ་དྡོགས་པ་གཅྡོད་པའྲི་སྡོ་ནས་གཞན་ལ་འཆད་ཅྲིང་འདྡོམས་དགྡོས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་
ན་དམ་བཅའམ། སྒྲུབ་བྱེད་དམ། གྲུབ་མཐའ་འམ། དེ་དག་སྟྡོན་པའྲི་བསྟན་བཅྡོས་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་བརྡོད་དྡོན་
ནྡོར་བ་སྟྡོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་གཞན་གྲིས་སུན་འབྱྲིན་བརྡོད་མྲི་དགྡོས་པར་དེ་བཤད་པའམ། སྒྲུབ་བྱེད་འགྡོད་པ་
ཙམ་གྲིས་སྡོན་ཇེ་གསལ་དུ་སྡོང་ནས་དྡོར་བྱར་གྡོ་བར་འགྱུར་ལ། བརྡོད་བྱའྲི་དྡོན་དེ་མ་ནྡོར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི་
གཞན་གྲིས་དྲི་བའམ་སུན་འབྱྲིན་བརྡོད་པས་ཡྡོན་ཏན་ཇེ་གསལ་དུ་སྡོང་ནས་བླངས་བྱར་གྡོ་བར་འགྱུར་བས། 
རེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་ཀྲིས་གྲུབ་མཐའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་བླྡོ་གྡོས་དང་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་དྲིས་
ལན་གྲི་ལེགས་བཤད་འདྲི་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བསྟན་བཅྡོས་འདྲི་ལ་སར་ཡང་ཡྲིད་ཆེས་ཤྲིང་འཇུག་པར་
བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་བཅྡོས་རྲིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། །ཚིག་དྡོན་རྣམ་བཀའྲི་རྲི་མྡོ་གསར་མཐྡོང་ཚེ། །བར་
དྡོན་ཕྲད་པར་འདྡོད་ནས་འདྲི་ཅྲི་ཞེས། །མཁས་ལ་འདྲི་ན་ཀུན་གྲི་ལན་འདྲི་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་ལུགས་འདྲིར་སང་
བས་ཞུགས་པ་ཡྲི། །དབུས་གཙང་མཁས་རྡོམ་འགའ་ཡྲི་ཁ་ཟེགས་རྣམས། །བསྡུས་ 
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༼༡༣༠༽ནས་བསྟན་བཅྡོས་ཆེ་ལ་ཅྡོ་འདྲི་ན། །ཁྡོད་ྲིད་འདྲི་ཡྲི་རེས་སུ་འབང་དང་འགལ། །འྡོན་ཏེ་རང་ྲིད་
ཚུལ་འདྲི་ངེས་གྱུར་ཀང་། །གཞན་དག་ངེས་པ་མེད་སམ་འདྲི་ན་ནྲི། །ང་རྒྱལ་ལག་པས་རང་རྲིག་མྲིག་བཀབ་
ནས། །ཆྡོས་བརྒྱད་འདྡོད་ཕྡོགས་ཡྡོས་ལ་རྐུ་བར་ཟད། །རྣམ་དཔྡོད་ལྡན་པའྲི་གགས་འདྡོད་འདྲི་ན་ནྲི། །དྲི་ཚིག་
ཕལ་ཆེར་དེ་གཟུགས་སྟྡོན་པར་སང་། །རང་ྲིད་མྲི་ཤེས་སྡོབ་འདྡོད་འདྲི་ན་ནྲི། །འདྲི་པྡོས་དགའ་སྟྡོན་ཕྡོགས་
བཅུར་སེལ་དང་འགལ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་མདྡོ་རྒྱུད་མ་ལུས་པའྲི། །ལུང་སྲུང་བསྟན་བཅྡོས་གསེར་གྲི་གྡོ་ཆ་
ལ། །ེས་བརྒྱས་སྡོད་པའྲི་ཚིག་གྲི་མཚོན་རེ་ནྲི། །ས་ཚོགས་བཏྡོད་པའྲི་དགྡོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། །སྲིགས་དུས་
ཕྡོགས་འཛིན་ཅ་ཅྡོར་འགྱུར་དྡོགས་ནས། །བཏང་སྡོམས་བཞག་ཚེ་ལན་མ་བྱུང་ཞེས་སྒྲྡོགས། །ལན་སྨྲས་ཚེ་ན་
སང་བས་ཞུགས་སྡོ་ཞེས། །སྨྲ་ན་ད་ནྲི་བདག་གྲི་ཅྲི་ལྟར་བྱ། །དྲི་ཚིག་ཡྲིན་ནམ་སུན་འབྱྲིན་ཡྲིན་ཀང་
རུང་། །བསྟན་བཅྡོས་ཡྲིན་བཞྲིན་ནྡོར་བུ་འདམ་རབ་ཀྲིས། །སྦགས་པར་མཐྡོང་ནས་དག་བྱེད་ལུང་རྲིགས་
འདྲི། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚོམ་ཚོམ་མེད་པར་བྲིས། །འདྲི་ྲིད་སྟྡོན་པ་དགེས་པའྲི་མཆྡོད་པ་སྟེ། །བསྟན་པ་
པད་མཚོ་གསལ་བའྲི་ྲི་འྡོད་ཡྲིན། །བསྟན་འཛིན་སེས་བུའྲི་རྣར་སན་ཕྲྲིང་ཡྲིག་སྟེ། །བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་མེས་
པའྲི་དམ་རས་ཡྲིན། །ཐུབ་པའྲི་རྒྱལ་ཚབ་རེ་བཙུན་ས་ས་པའྲི། །བསྟན་ལ་རབ་དགའྲི་ལྷ་རྣམས་ས་སྟེང་
ནས། །འྡོག་མྲིན་བར་དུ་དགེས་པའྲི་གར་བསྒྱུར་ཤྲིང་། །ས་ཚོགས་གླུ་ཡྲིས་འདྲི་དྡོན་སྒྲྡོགས་པར་ངེས། །དེ་ཡྲི་
བསྟན་འཛིན་ལྡོངས་འདྲིའྲི་ 
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༼༡༣༡༽སེས་ཆེན་རྣམས། །བཞྲིན་རས་གསལ་བའྲི་སན་གྲིས་གཟྲིགས་པར་མཛོད། །དེ་ཡྲི་རེས་འབང་བླྡོ་
གསལ་གཞྡོན་ནུ་རྣམས། །དགའ་ཞྲིང་སྡོ་བའྲི་བ་སྤུ་གཟྲིངས་པར་མཛོད། །དེ་ཡྲི་སྦྱྲིན་བདག་དཔལ་འབྱྡོར་ལྡན་
པ་རྣམས། །ཡྲི་གེར་འབྲི་ཞྲིང་མཆྡོད་དང་སྦྱྲིན་པར་མཛོད། །དེ་ཡྲི་བཀའ་སྲུང་འཇྲིགས་རུང་སྐུར་སྟྡོན་
རྣམས། །བར་ཆད་བསལ་ཞྲིང་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །འདྲི་སྦྱར་དགེ་ཚོགས་ལྷ་དབང་རྡོ་རེ་
དེས། །ལྡོག་སྨྲའྲི་ལྷ་མྲིན་ཚོགས་ཀུན་རབ་བཅྡོམ་ནས། །ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའྲི་གྡོས་ཅན་མཐར་ཐུག་
པར། །དམ་ཆྡོས་རྔ་སྒྲ་རྒྱུན་དུ་སྒྲྡོགས་པར་ཤྡོག །སྡོམ་པ་གསུམ་གྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་དྲིས་ཤྲིང་བརྡོད་པའྲི་ལན་
སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། དཀྲིལ་འཁྡོར་རྒྱ་མཚོའྲི་རྲིགས་བདག་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་དང་
དབྱེར་མ་མཆྲིས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྡོ་ཡབ་སས་ཀྲི་ཞབས་རྡུལ་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྟེན་
པས་སེ་སྡོད་དང་། རྒྱུད་སེ་དང་། མན་ངག་མང་དུ་ཐྡོས་ཤྲིང་། དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྡོང་
བསྡོད་ནམས་སེང་གེས་སྟྡོན་པ་ཆྡོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་བཞུགས་ནས་ལྡོ་སུམ་སྟྡོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཐམས་པ་
ལྡོན་པ། མེ་ཕྡོ་སེའུ་ལྡོ་སྲིན་དྲུག་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཕྡོགས་ལ་ར་ནག་རྲིན་ཆེན་རེ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་
དགྡོན་པར་སྦྱར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་གཞྡོན་ནུ་བཟང་པྡོའ ྡོ། །འདྲིས་བསྟན་བཅྡོས་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྡོར་བུ་བཤད་བསྒྲུབ་
ཀྲི་སྡོ་ནས་མྲི་ནུབ་ཅྲིང་དར་བའྲི་རྒྱུ་གྱུར་ཅྲིག འགྡོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅྲིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་
བའྲི་གནས། །བསྟན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྟྲི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྲིང་གནས་གྱུར་ཅྲིག །དགེའྡོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་
རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


