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༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ་ཞེས་བ་བ་
བཞུགས་སྡོ།། རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་གདྡོད་མའྱི་སེམས་སངས་རྒྱས། །སྡོམ་གསུམ་ལམ་གྱི་མས་སུ་བསྟར་
བ་ལས། །མཐར་ཐུག་འགྡོ་བའྱི་མགྡོན་གཅྱིག་ཟས་གཙང་སྲས། །སྟྡོན་མཆྡོག་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་ཕྱག་བགྱི་
འྡོ། །རྒྱལ་བ་ྱིད་དང་མྱི་གྱིས་རྒྱལ་སྲས་ཚུལ། །མྱི་ཕམ་མགྡོན་དང་འཕགས་མཆྡོག་འཇམ་པའྱི་
དཔལ། །འཛམ་གྱིང་མཛེས་བེད་རྒྱན་དྲུག་མཆྡོག་གྱིས་སྡོགས། །རྒྱ་བྡོད་བསྟན་འཛིན་བརྒྱུད་པའྱི་ཚོགས་ལ་
འདུད། །ཕྱག་ན་པདྡོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་དགའ་སྱིང་། །ཕྱག་ན་རལ་གྱིའྱི་འྡོད་འབར་བདུན་བརྒྱུད་དང་། །ཕྱག་ན་
རྡོ་རེའྱི་སྟྡོབས་མངའ་འགྡོ་མགྡོན་རེ། །ས་སྐྱའྱི་རེ་བཙུན་མཆྡོག་རྣམས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །འཇམ་དབངས་མཁེན་
བརེའྱི་ཆ་ཤས་ཡྡོངས་རྡོགས་རྣམ་དཀར་འཕྱིན་ལས་བསྱིལ་ཟེར་ཅན། །བྡོ་གསལ་གདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་གེན་
གྱུར་གནས་ལྔའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུ་མུད་འབེད། །འཆད་རྡོད་རྡོམ་གྱི་འྡོད་བརྒྱ་དང་འགྡོགས་སྐྱེ་དགུའྱི་འདེན་
བེད་སྣང་བའྱི་དཔལ། །རྒྱལ་རྣམས་མཆྡོག་ཏུ་དགེས་པའྱི་བཤེས་གེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གང་དེར་
འདུད། །བསྡོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གྱིས་རབ་རྡོགས་པའྱི། །དམ་ཆྡོས་སྨྲ་བའྱི་སྒྲ་དབངས་སྲྱིད་ན་
བེལ། །ཕས་རྡོལ་གང་པྡོའ་ིཀླད་འགེམས་གདྡོང་ལྔ་པ། །བསྡོད་ནམས་སེང་གེའྱི་ཞབས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་
སྐྱྡོང་། །ཐུབ་དབང་བསྟན་པའྱི་ལེགས་བས་རྱིན་ཆེན་ཁྱིར། །སྱིང་སྟྡོབས་ངལ་འཚོ་དམ་ཆྡོས་བདུད་རྱིའྱི་
སྐྱེས། །གངས་མེད་འགྡོ་ལ་སྱིན་པའྱི་ཕ་རྡོལ་སྡོན། །བམས་དང་ཐུགས་རེའྱི་དཔལ་མངའ་བཟང་པྡོར་
འདུད། །བཤད་སྒྲུབ་མྱི་ནུབ་བསྟན་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བྡོ་གྡོས་ྱིན་མྡོའ་ིདབང་ཕྱུག་སྲྱིད་ན་ཤར། །ཕན་བདེའྱི་
དཔལ་ཡྡོན་སྐལ་བཟང་འགྡོ་བའྱི་མྱིག །རེ་བཙུན་བ་མའྱི་ཞབས་པད་གཙུག་གྱིས་མཆྡོད། །ཡྡོངས་རྡོགས་རྒྱལ་
བའྱི་བསྟན་པ་རྨ་མེད་པ། །གསལ་བའྱི་འཛུམ་ཕེང་དག་བེད་རབ་དབེའྱི་གཏམ། །མདྡོ་སྔགས་ཆྡོས་ཀུན་ཡྡོངས་
འདུའྱི་རྐང་འཐུང་དྱིས། །ཕྱྡོགས་ཀུན་ཁབ་བེད་རྣམ་བཤད་དེང་འདྱིར་སྡོ། །སྔྡོན་ཚེ་ཐུབ་པའྱི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་
བཞེས་པའྱི། །དམ་ཚིག་རལ་པ་སྟུག་པྡོའ་ིཁུར་ལྱི་བ། །ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་དེགས་བེད་ཆྡོས་སྲུང་གྱིས། །འཕལ་
དང་ཡུན་དུ་ཤྱིས་པའྱི་དགེ་ལེགས་སྒྲུབས། །འདྱིར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བདག་
ྱིད་ཆེན་པྡོ་ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏས་མཛད་པའྱི་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་སྡོམ་པ་
གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་དྡོན་གསུམ་སྟེ། བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོའ་ིཆེ་བའྱི་ཡྡོན་ཏན། 
དེས་བསྟན་བཅྡོས་ཇྱི་ལྟར་བརམས་པའྱི་ཚུལ། བརམ་བ་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་བརྡོད་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། ཆུ་ཕྡོ་སྟག་ལྡོའ་ིདཔྱིད་ཟླ་ེར་དྲུག་ལ། །ཤེས་རབ་ཟག་མེད་ཡུམ་ལ་བལྟམས་པའྱི་ཚེ། །འྡོད་དང་ལྟས་བཟང་
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རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས། །ཟས་གཙང་སྲས་ལྟར་ངྡོ་མཚར་དཔག་མེད་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟར། དབྡོ་ཟླ་བའྱི་ེར་དྲུག་གྱི་
ྱིན་ལུང་པ་འཇའ་དང་འྡོད་ཀྱིས་གང་བ་དང་། མཁའ་འགྡོ་མང་པྡོ་འདུ་བ་དང་། མེ་ཏྡོག་གྱི་ཆར་འབབ་པ་ལ་
སྡོགས་པ་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་ནས་སྐུ་བལྟམས་ཤྱིང་། དེ་ནས་ལྡོ་གཅྱིག་ཙམ་སྡོང་བ་ན། ས་ལ་ལཉྫ་
དང་ཝ་རྟུའྱི་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱི་རྣམས་བྱིས་ནས། སཾ་སྱི་ཏའྱི་སྐད་དུ་ཀླྡོག་པར་མཛད་པས། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་ཀླྡོག་དང་ཡྱི་གེ་
ཡང་རང་བབས་སུ་མཁེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལས། ཆྡོས་ཀྱི་མ་མྡོ་མ་བསླབས་ཐུགས་སུ་
ཆུད། །ཅེས་པའྱི་དྡོན་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་ཐྡོག་མར་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱྡོད་པའྱི་
དགེ་བསེན་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཏེ། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བཏགས། ལུགས་གྱིས་ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་
སྡོ་ནས་བང་ཆུབ་ 
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༼༥༽ 
མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དགེས་པ་རྡོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་བཅུག་ཅྱིང་མངྡོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྱི་སྡོ་
ནས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ནྡོས་ཏེ། སྡོམ་གསུམ་གསུམ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྩལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་ར་བའྱི་བ་མ་
ནྱི། རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་བསྟན་བཅྡོས་འདྱིའྱི་དབུར་སྡོམ་གསུམ་སྟེར་པ་
པྡོའ་ིར་བའྱི་བ་མ་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཤེས་བེད་དང་འཐད་པ་མང་དུ་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་ཡང་རེ་བཙུན་
རྱིན་པྡོ་ཆེ་ནྱི། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱིའྱི་སྐྱེ་བ་མང་པྡོའ་ིབར་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་དང་། ལྷག་པའྱི་ལྷ་ཐ་མྱི་
དད་པ་དེ་ཡྱིན་ཏེ། ས་སྐྱར་ཆྡོས་གསུང་བའྱི་ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བྡོན་ནས། 
ཁྡོད་མྱི་ནས་མྱིར་གྱུར་པའྱི་སྐྱེ་བ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་དུ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་པཎྱི་ཏར་གྱུར། དེའྱི་
བར་གྱི་བ་མ་ང་ཡྱིན། དེ་ལས་གཞན་ཁྡོད་སུས་ཀང་འདུལ་བར་འྡོས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
ཕྱྱིས་སྐྱ་བྡོ་ཁ་གདངས་སུ་ཡང་། ཆྡོས་གསུང་བའྱི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དེ་བཞྱིན་བྱུང་བས་སྔར་གྱི་དེ་དན་
གསུང་ངྡོ་། དེ་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་
འཇམ་པའྱི་དབངས། །དགེ་བསེན་མཆྡོག་གྱི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བདག་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ད་བ་བཅད། །ཡུན་རྱིང་
དུས་ནས་འདྱི་ྱིད་ནྱི། །ཁྡོད་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ཞེས། །མཁའ་ལ་དེ་ལྟའྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ། །ལེགས་
འདྡོམས་ཁྡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལས། མྱི་ནས་མྱིར་གྱུར་སྐྱེ་བ་ྱི་ཤུ་
ལྔར། །འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་རེས་སུ་བཟུང་གྱུར་ཅྱིང་། །བཟྡོ་དང་གསྡོ་བ་སྒྲ་ཚད་ནང་དྡོན་རྱིག །མཚུངས་
བལ་ཁྡོད་ 
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༼༦༽ 
ལ་སྤྱྱི་བྡོས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་ཆྡོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་
ཐམས་ཅད་ཀང་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་ལས་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་བསྙུང་བའྱི་
ཚུལ་བསྟན་པའྱི་ཚེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱིས་ཕྱག་ཕྱྱིའྱི་ངལ་བ་ལྷུར་བངས་ཤྱིང་མྡོས་གུས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མཛད་
པས། རེ་བཙུན་ཡང་ཐུགས་མེས་ཏེ། ལམ་ཟབ་མྡོ་བ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་གནང་། དེ་ནས་བ་མ་རེ་བཙུན་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་འཇམ་པའྱི་དབངས་སུ་གཟྱིགས་པས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་
པར་གྡོ་བའྱི་རྣམ་དཔྡོད་ཀྱི་བྡོ་གྡོས་ནང་ནས་བརྡོལ་ཏེ། ཕྱྱི་ཤེས་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་
མཁེན་པ་དང་། ཕས་ཀྱི་རྡོལ་བ་ཀུན་ཟྱིལ་གྱིས་གནྡོན་ནུས་པའྱི་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སྡོབས་པ་མངའ། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་
རྒྱལ་པྡོ་དེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀང་འདུད་པ་སྡོགས་ལྷ་འདེ་མྱི་གསུམ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས། ནང་དུ་ཡང་
ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་གཡེང་རེན་གྱིས་བརྱི་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱུན་བརྟན་པྡོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་གསུང་། དེ་སྐད་
དུ། ཟབ་མྡོའ་ིལམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཚེ། །རེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་སུ་གཟྱིགས། །སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་ལ་ཆྡོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཐུགས་གྡོལ་ཁྡོད་ལ་སྤྱྱི་བྡོས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་སྡོ། །འཆད་རྡོད་
རྡོམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པ་སེལ་ཚུལ་ནྱི། དགུང་ལྡོ་དགུ་པར། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་དང་། གསང་སྔགས་ཕ་
མྡོ་ཅྱི་རྱིགས་གསུངས། བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དུས་སུ་བརྟག་གྱིས་དང་སངས་རྒྱས་མམ་སྡོར། བཅུ་གྱིས་པའྱི་
དུས་སུ་གུར་དང་སཾ་བུ་ཉ་གསུངས་པ་ནས། བདུན་ཅུའྱི་བར་དུ་མདྡོ་སྔགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པའྱི་བཤད་
པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཁད་པར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལ་ 
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༼༧༽ 
ཚད་མ་གསན་པའྱི་རེས་སུ། རེ་དེ་ྱིད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་བསབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ྱིན་རེ་བཞྱིན་ཚད་མའྱི་ཆྡོས་ཐུན་རེ་ཆག་
མེད་དུ་དགུང་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་དུ་གསུངས། དེ་ཡང་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བྡོ་
ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ། ཁང་གན་ཞང་གསུམ། འུ་ཡུག་པ་རྱིག་པའྱི་སེང་གེ་སྡོགས་ལ་བཤད་ན་མཛད་པས། 
རྣམ་འགེལ་གྱི་བཤད་སྲྡོལ་དེང་སང་གྱི་བར་དུ་ྱི་མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །བདག་ྱིད་ཆེན་
པྡོ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་སན་པའྱི་གགས་པས་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུའང་ཁབ་པའྱི་ཚེ། འཕྡོག་བེད་དགའ་བྡོ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་དྡོག་གྱིས་མ་བཟྡོད་པར་རྡོད་པར་བརམས་ཏེ། མང་ཡུལ་སྤྱྱི་རྡོང་དུ་ྱི་མ་བཅུ་
གསུམ་གྱི་བར་དུ་རྡོད་པ་མཛད་པས། ཕྱྱི་རྡོལ་བ་རྣམས་ཕམ་ཞྱིང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱིའྱི་ཕྱག་དཔུང་
གཡས་པར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབངས་མངྡོན་སུམ་དུ་བྡོན་ནས་རྡོད་པའྱི་གྡོགས་མཛད། དེའྱི་ཚེ་འཕྡོག་བེད་
དགའ་བྡོས། ཁྡོན་མྱིན་ཁྡོད་ཀྱི་ཕག་པ་གཡས་པ་ཡྱི། །དམར་སེར་རལ་གྱི་ཅན་དེ་མ་ཐུབ་པས། །དེ་བས་ཁྡོད་
རྒྱལ་ང་ནྱི་ཕམ་པར་གྱུར། །ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་འགྡོས་པར་བརམས་པས། དཔལ་ལྡན་
གྲུབ་ཐྡོབ་འདར་ཆར་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་མཐྡོན་པྡོ་ནས་བཀུག་སྟེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིདྲུང་
དུ་རལ་པའྱི་ཁུར་བེགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་། དེའྱི་ཚེ། རྒྱ་མཚོའྱི་གྡོས་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་ཀླས་ས་ཆེན་
འདྱི་ན་ལྷ་ཆེན་པྡོ། །ཞེས་པ་ནས། ད་དུང་དུ་ཡང་མུ་སྟེགས་བེད། །ཐམས་ཅད་ཆྡོས་ཀྱིས་ཕམ་བས་ནས། །བདེ་
བར་གཤེགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་ཚུལ། །ཀུན་དགའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་ཤྡོག །ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་ཚིགས་
བཅད་གསུངས་ཤྱིང་། རལ་བ་རྣམས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པའྱི་སན་ 



6   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༨༽ 
གགས་དྱིལ་བསྒྲྡོགས་པའྱི་རྟེན་དུ། ད་ལྟ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཀ་རྒྱན་ལ་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་
སྐད་དུ། རྟྡོག་གེ་ངན་པའྱི་རྡོལ་བ་ཐམས་ཅད་བཟླྡོག །རླྡོམ་པས་ཁེངས་པའྱི་རྟྡོག་གེ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན། །མཁས་
པའྱི་གགས་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁབ། །འཇྱིགས་བལ་ཁེད་ལ་སྤྱྱི་བྡོས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལྟར་
འཆད་པ་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཟེར་གྱིས་གདུལ་བ་བྡོ་གསལ་གྱི་པདྡོ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་། རྡོད་པ་གནམ་ལགས་ཀྱི་ཐྡོག་གྱིས་
རྡོལ་ངན་གྱི་བག་རྱི་སྱིལ་བའྱི་སྡོ་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པར་མ་ཟད། སེབ་ལེགས་རྡོམ་གྱི་ཕེང་
བས་ཀང་ས་ཆེན་པྡོའ་ིཁྡོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྨ་མེད་པ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་གེགས་བམ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་བསྟན་བཅྡོས་
སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྱི་རྱིགས་པ་དང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་
ལ་སེ་བདུན་གྱི་སྱིང་པྡོ་ཚད་མ་རྱིགས་པའྱི་གཏེར་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་རྣམ་པར་འབེད་པ་
ལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་གཏེར་དང་གསུམ་པྡོ་འདྱི་ནྱི་དཔྡོད་ལྡན་གྱི་མྱིག་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྱིང་། 
སྲྱིད་མཐའྱི་བར་དུ་ཡང་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་སྟྡོན་པ་ལ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་
ནྡོ། །གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མས་ལེན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་སྟྡོན་པ་ལ་ཐུབ་པ་
དགྡོངས་གསལ་དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་མཐའ་ཡས་པ་
དང་། རབ་དབེ་ལས་འཕྡོས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ཀྱི་དྱིས་ལན་མང་པྡོ་དང་། རབ་དབེའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྡུ་བའྱི་སྡོ་
ནས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ཆེ་ལྡོང་ཙམ་བརྡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ལ་ལྷག་པར་བསྐྲུལ་བའྱི་ 
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༼༩༽ 
བསྟན་བཅྡོས་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་བ་དུ་མ་དང་། སྒྲའྱི་བསྟན་བཅྡོས་མཁས་
པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྡོ་དང་། སྒྲ་ེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། སེབ་སྡོར་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་མེ་ཏྡོག་གྱི་ཆུན་པྡོ་
དང་། མངྡོན་བརྡོད་ཀྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཚིག་གྱི་གཏེར་དང་། ཟླྡོས་གར་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་རབ་དགའྱི་འཇུག་པ་ལ་
སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་དེ། གངས་རྱིའྱི་ལྡོངས་འདྱིར་ལྔ་རྱིག་ཤེས་བའྱི་གནས་ཀུན་ལ་མཁེན་པའྱི་བྡོ་
གྡོས་ཐྡོགས་པ་མེད་པའྱི་པཎྱི་ཏ་ཆེས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །མཐར་བདག་
ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིསན་པའྱི་གགས་པས་འཛམ་གྱིང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའྱི་ཚེ། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་གྡོ་དན་གྱི་དྡོར་ཏ་ཞེས་
བ་བའྱི་སྤྱན་འདེན་ཕྡོ་་མངགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པྡོ་ངེད་ཀྱི་ལུང་། ས་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པྡོའ་ིགྡོ་བར་བེད་པའྱི་གཏམ། ངེད་ཀྱི་ཕ་མ་དང་གནམ་སའྱི་དྱིན་ལེན་བསབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མཆྡོད་གནས་ཤྱིག་
དགྡོས་པ། བརྟག་པ་བས་པས་ཁེད་འྡོས་སུ་ཤར་བས། ལམ་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཡྡོང་དགྡོས། 
གལ་ཏེ་ཁེད་ན་སྡོ་རས་སྡོ་ཞེ་ན། སྔྡོན་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོས་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་ལུས་གངས་མེད་སྱིན་པར་
བཏང་བ་མྱི་དན་ནམ། དེས་ཀང་མྱི་ཡྡོང་ན་ངའྱི་མཐའྱི་དམག་དཔུང་ཆེན་པྡོ་བསྐུལ་ནས་སེམས་ཅན་མང་པྡོ་ལ་
གནྡོད་པ་བས་ན་ཁྡོད་མྱི་སག་པ་ཨེ་ཡྱིན། ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་། གནང་སྱིན་གྱི་རྟེན་དུ་གྡོས་ཆེན་
ལུ་ཧང་གསེར་མདྡོག་གྱི་རྱིང་འགག་སྡོགས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་དངྡོས་པྡོ་ཚད་མེད་པ་དང་བཅས་པ་འབྡོར་པས། 
སྔར་བ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས་ཁྡོད་ྱིད་ཚེ་གཞུག་ཏུ། མྱི་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་ཡུལ། སྐད་
རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་བདུན་བརྒྱ་ྱི་ཤུའྱི་སྐད་སྒྲྡོག་པ་བང་ 
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༼༡༠༽ 
ནས་བང་ཕྱྡོགས་རྒྱལ་ཁམས་ཧྡོར་གྱི་ཡུལ་ནས། ཞྭ་ཁ་འད་བ། ལྷམ་ཕག་སྣ་འད་བ་གྡོན་པའྱི་དྡོར་ཏ་ཞེས་པའྱི་
རྐང་མགྡོགས་བཏང་ནས་འབྡོད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། ཐེ་ཚོམ་མ་བེད་པར་མྱུར་དུ་སྡོང་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དན་ནས། དགུང་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་
གསུམ་པ་ཤྱིང་ཕྡོ་འབྲུག་གྱི་ལྡོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་སྐུའྱི་དབྡོན་པྡོ་འཕགས་པ་སྐུ་མཆེད་གྱིས་དང་
བཅས་པ་བྡོན་ཏེ། དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་པ་མེ་ཕྡོ་རྟའྱི་ལྡོ་ལ། ཕྡོ་བང་ཆེན་པྡོ་ལྱིང་ཆུ་རེར་ཕྱགས་ཕེབས། དེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པྡོ་
གྡོ་དན་ཧྡོར་ཡུལ་དུ་སྡོང་བ་ཚུར་བྡོན་པ་དང་། ལུག་ལྡོ་ཟླ་བ་དང་པྡོ་ལ་མཇལ། ཆྡོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གསུང་
གེང་མང་དུ་མཛད། རྒྱལ་པྡོ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་ལ་སྡོགས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆྡོས་མང་
པྡོ་གནང་ནས། ཧྡོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་སྡོགས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་
ལམ་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དྡོ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་ཧྡོར་གྱི་
ཡུལ་དུ་རྣམ་དཀར་གྱི་འཕྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྔ་མྡོར་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ྱིད་ཀྱི་
གསུང་ལས་ཀང་། བདག་ཀང་སྔྡོན་གྱི་བེད་པ་འགའ་ཡྱིས་རྒྱུས། །བསྟན་པའྱི་ྱི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྡོགས་སུ་
འཆའ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་བང་གྱི་ྱི་ལུང་ཕུག་པར་བཞུགས་དུས། ཧྡོར་གྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་རྟ་མྱི་
ས་གཞྱི་གྡོ་བཀབ་པ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ། ེ་གནས་ཀྱིས་ཅྱི་ཡྱིན་བསམས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་བ་མ་རེ་བཙུན་ྱིད་
བཞུགས་པའྱི་ཕུག་པའྱི་ནང་དུ་ཆུད་ནས་སྐུ་མདུན་དུ་འཁྡོད་དེ། ཁེའུ་གཡུའྱི་ཐྡོར་ཚུགས་ཅན། དུང་སྡོ་ཁྡོར་མར་
བས་པ་ཞྱིག་ལངས་ནས། ཧྡོར་གྱི་སྐད་རྣམས་བྡོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཞུ་བ་འདྱི་ལྟར།  



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   9 

༼༡༡༽ 
ངེད་ཧྡོར་གྱི་ཕྡོ་ལྷ་གནམ་སེ་དཀར་པྡོ་བ་བ་ཡྱིན་པས། རེ་བཙུན་ྱིད་ཧྡོར་ཡུལ་དུ་བྡོན་ནས་ལྷ་མྱི་ཐམས་ཅད་ལ་
ཕན་པར་མཛད་དུ་གསྡོལ་ཟེར་བ་ལ། རེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས་ང་ན་སྡོ་ཡང་རས། ཁེད་ཧྡོར་དང་ལས་འབེལ་ཆེར་
མེད་པས། མ་འྡོངས་ཕན་པའྱི་ཚ་བྡོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སྤྱན་དྡོངས་དེས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་གསུངས་
པ། ཁེའུ་དེས་ཧྡོར་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཧྡོར་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བེད། ཁེའུ་དེ་ནྱི་དྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པྡོ་གན་ཆེན་ཐང་ལྷ་
ལྡོ་ཙཱ་ལ་ཡྡོང་བ་ཡྱིན། དེར་རེ་བཙུན་གྱིས་ནང་མཆྡོད་ནས་ཡྱི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་ཧྡོར་
རྣམས་ལ་གཏྡོར་བས། ཁྡོང་རྣམས་ནྱི་མཚན་ཐྡོག་ཐག་བདུད་རྱི་འཐུང་བའྱི་སྣང་བ་བེད་ཅྱིང་། ཧྡོར་གྱི་སྐད་དུ་གླུ་
ལེན་ཞྱིང་། བྡོ་འཁབ། སང་ནམ་ལངས་པ་དང་། ཚང་མ་ཐེགས་སྡོང་བ་དང་། ཡང་རེ་བཙུན་ྱིད་ཆ་ལུང་རྡོ་རེའྱི་
བེག་རྡོང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་དུས། དཔལ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པྡོས་བེ་རུའྱི་སྐས་བཙུགས་ནས་
མཁའ་དབྱིངས་མཐྡོན་པྡོར་སྤྱན་དངས་ཏེ། རྒྱ་ཧྡོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་གསལ་བར་བསྟན་ནས་འདྱི་དག་ཁྡོད་
ཀྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལ། ང་དང་ཧྡོར་ལས་འབེལ་ཆེར་མེད་པས། མ་འྡོངས་པ་ན་ངའྱི་ཚ་བྡོ་འཇམ་དབངས་
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདུལ་བ་འདྱི་དག་ཡྡོང་བ་གྱིས་གསུང་བའྱི་བཀའ་བསྡོས་མཛད་པར་
བརྟེན། ཕྱྱིས་སུ་རྒྱ་ཧྡོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ཁུ་དབྡོན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའྱི་གདུལ་བར་
གྱུར་ཅྱིང་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་གསེར་འྡོད་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་
བཞུགས་པའྱི་ཚེ། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྤྱན་འདེན་གྱི་ཕྡོ་་བྱུང་བའྱི་ཐྡོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་ 



10   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༢༽ 
གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་དགེ་སླྡོང་མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་ཞྱིག་གྱིས། ད་ལྟ་ཁེད་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་མ་
བབས། བྡོད་ཡུལ་དུ་ཁེད་ཀྱི་སླྡོབ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དེའྱི་གདུལ་
བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནྡོ། །དེས་ན་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ནྱི་ངེས་པར་བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གདྡོན་མྱི་ཟ་སྟེ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་སྱིང་ག་ལའྱི་གྱིང་དུ་བྡོན་པའྱི་ཚེ། 
འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མེ་ཏྡོག་སེར་པྡོ་ཞྱིག་གཏད་ནས། ཁེད་བྡོད་དུ་བྡོན་པ་ན་མེ་ཏྡོག་འདྱི་གང་
དུ་ཁ་བེ་བ་ན་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཞྱིག་འྡོང་བས་དེ་ལ་ཕུལ་ཞྱིག་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ། ཕྱྱིས་ས་སྐྱར་བདག་
ྱིད་ཆེན་པྡོ་དང་མཇལ་དུས་མེ་ཏྡོག་དེ་ཁ་བེ་བ་དང་། ཡང་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ལྱིང་ཆུ་རེར་ཁང་ན་བཞུགས་པ་
ན་མྱི་མང་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་རྱི་བྡོ་རེ་ལྔ་ལ་མཆྡོད་པ་ལ་ཕྱྱིན་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་ད་ལྟ་འཇམ་དབངས་རྱི་
བྡོ་རེ་ལྔ་ན་མྱི་བཞུགས། ལྱིང་ཆུ་རེར་ཁབ་ན་ཆྡོས་གསུང་གྱིན་ཡྡོད་ཟེར་བ་རྨྱིས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྱིང་ཆུར་
འྡོངས་པས་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ཆྡོས་གསུང་གྱིན་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཇྡོ་བྡོ་རེ་བྡོད་
ལ་བྡོན་དུས་ས་སྐྱ་དན་གྱི་ཕྱྡོགས་དེ་དག་གཟྱིགས་པ་ན་འཇམ་དབངས་བདུན་བརྒྱུད་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་
ཅྱིང་། ཡར་ཀླུངས་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། བྡོ་དྡོང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སླྡོབ་མ་ལས་དག་པ་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས་ཀང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་འདྱི་འཇམ་དབངས་སུ་དངྡོས་སུ་གཟྱིགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་སྡོ་
གྡོང་གྱི་ངྡོས་ལ་ཡང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིམཚན་སཾ་སྀ་ཏའྱི་ཡྱི་གེར་རང་ཤར་ལ་བྱུང་བས་འཇམ་དབངས་
ཞེས་གཏམ་དུ་གགས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། རྣམ་ཐར་ཆེན་མྡོ་ལས། བདག་དང་དད་པ་ཐྡོབ་པའྱི་སླྡོབ་མ་འགས། ། 
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༼༡༣༽ 
བ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་སུ་ཡང་ཡང་གཟྱིགས། །ཞེས་དང་། རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལས། བསམ་པ་དག་པའྱི་
གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །འཇམ་པའྱི་དབངས་སུ་མྱིག་གྱིས་མཐྡོང་གྱུར་ཅྱིང་། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུའང་
གཏམ་དུ་དེ་ལྟར་གགས། །ལྷུན་གྲུབ་ཁྡོད་ལ་སྤྱྱི་བྡོས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དྡོན་དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་
བ་སྟེ། གང་སྐུ་བལྟམས་ཚེ་ཕྱྡོགས་ཀུན་འྡོད་ཀྱིས་ཁབ། །མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀང་རྱིང་ནས་འདུ་བ་དང་། །མེ་ཏྡོག་
ཆར་འབབ་དགེ་མཚན་དུ་མ་ནྱི། །སྔྡོན་ཚེ་ཐུབ་དབང་བལྟམས་དང་ཁད་པར་ཅྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་མ་མྡོ་ཡྱི་གེའྱི་རྱིགས་
རྣམས་ཀུན། །མ་བསླབས་མཁེན་པའྱི་རྱི་མྡོ་ས་ལ་ནྱི། །གསལ་བའྱི་འཛུམ་ཕེང་འཕགས་པའྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་
ཆེ། །བྱིས་བྡོས་རྱིང་དུ་སང་ཀུན་འདར་བ་བཞྱིན། །རེ་བཙུན་མཆྡོག་ལས་བསྟན་ར་སྡོམ་གསུམ་གྱི། །བཀའ་
དྱིན་བདུད་རྱིའྱི་སྡོ་བརྒྱ་རབ་ཕྱེ་སྟེ། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཚན་གྱི་དགེ་ལེགས་སྒྲས། །འཛམ་གྱིང་འཛིན་
མའྱི་ཁྡོན་ཀུན་གསལ་བར་བས། །ས་སྐྱར་ཆྡོས་གསུང་མདུན་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱིར། །ཡང་སྲྱིད་སྐྱེ་བ་བཅུ་
ཕག་གྱིས་དང་ལྔར། །དགེ་བའྱི་བཤེས་སུ་ཞལ་བཞེས་དབུགས་དབྱུང་ཞྱིང་། །སླད་ནས་ཁ་གདངས་སུ་ཡང་
དབུགས་དབྱུང་སྩལ། །ལམ་ཟབ་བ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྒྱུད་སྱིན། །འཕལ་དང་ཡུན་གྱི་དགེ་ལེགས་རྟེན་
འབེལ་གྱིས། །བྡོ་གྡོས་མྱི་ཟད་གཏེར་ཁ་དེ་ནས་ཕྱེ། །ཨེ་མ་མཆྡོག་ཐུན་དངྡོས་གྲུབ་ནམ་མཁའྱི་མཛོད། །བགང་
གཞྱི་དགུ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ནས། །བཅུ་ཕག་རྱིས་བསྒྱུར་བར་དུ་མདྡོ་དང་རྒྱུད། །རྱིག་གནས་བཅས་
པའྱི་ཆྡོས་ཀུན་སྐལ་བཟང་ལ། །འདྡོམས་མཛད་རྒྱལ་བ་ྱིད་དང་ཞལ་མྱི་གྱིས། ། 
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༼༡༤༽ 
ཕས་རྡོལ་གང་པྡོའ་ིསྟྡོབས་ལྡན་རྟྡོག་གེ་པ། །འཕྡོག་བེད་དགའ་བྡོ་ལ་སྡོགས་དྲུག་ཕག་གྱིས། །རྡོད་པར་སེམས་
པའྱི་བྱིས་བྡོའ་ིམེ་ཁེར་ནྱི། །སྨྲ་བའྱི་ྱི་མས་མངྡོན་བཅྡོམ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན། །འཕགས་ཡུལ་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི་
ཕྱྱི་རྡོལ་པ། །བྷྡོ་ཉའྱི་ལྡོངས་ཀྱི་མཁས་པས་ཟྱིལ་མནན་པ། །འཕགས་མཆྡོག་བྡོ་གྡོས་མྱི་ཟད་འཇམ་དཔལ་
དེ། །མངྡོན་སུམ་བྡོད་ཡུལ་བྡོན་ནས་རྡོད་པར་ངེས། །ས་ཆེན་ཁྡོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན། །རྨ་མེད་ཆེས་
ཆེར་གསལ་བའྱི་ངྡོ་མཚར་གཏམ། །རབ་དབེ་རྱིགས་པའྱི་གཏེར་དང་ལེགས་བཤད་གཏེར། །སེབ་ལེགས་ཡྱིད་
འཕྡོག་དུ་མས་ཐུབ་བསྟན་མཛེས། །སན་གགས་རྱིན་ཆེན་རྣ་རྒྱན་ཕྱྡོགས་ཀུན་གྱི། །རྱི་དྭགས་མྱིག་ཅན་སྒྲ་
འཛིན་མཛེས་བས་པས། །རྒྱ་ཧྡོར་རྒྱལ་ཁམས་ལྷ་མྱིར་བཅས་ཀུན་གྱིས། །རྱིངས་པར་དད་པའྱི་ཕྡོ་་ཁྡོད་དྲུང་
བེལ། །རེ་བཙུན་བ་མ་དགེས་པའྱི་ཞལ་འཛུམ་ལས། །ལུང་བསྟན་བདུད་རྱི་བརེས་པའྱི་སྡོ་པ་ཡྱིས། །བསྟན་པའྱི་
གཙོ་དེ་རྒྱལ་སྲས་མཆེད་དང་བཅས། །ཤར་ཕྱྡོགས་བགྡོད་པར་སྱིང་སྟྡོབས་དལ་གྱིས་བསྐྱྡོད། །ལུག་ལྡོ་ཟླ་བ་
དང་པྡོའ་ིདཀར་ཕྱྡོགས་ལ། །མཆྡོད་ཡྡོན་ྱི་ཟླའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཞལ་འཛོམ་ཚེ། །འགྡོ་ཀུན་ཡྱི་རང་ཕན་བདེའྱི་
ཟྱིལ་དངར་གྱིས། །འཛིན་མའྱི་ཁྡོན་ཀུན་དེ་ནས་རབ་ཏུ་ཁེངས། །ས་འཛིན་རེ་ལྔའྱི་བདག་པྡོ་རང་ྱིད་ནྱི། །རེ་
ཞྱིག་བྡོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུར་མྱི་ཡྱི་ཟྡོལ། །སད་ནས་རང་གྱི་གདུལ་བ་ལྷག་དན་པས། །རང་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་བདེར་སྡོན་
རྣམ་དཀར་སྐྱྡོང་། །སྐལ་བཟང་དད་པའྱི་སྒྲྱིབ་བལ་མྱིག་གྱིས་ནྱི། །ཁྡོད་ྱིད་འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེར་ཡང་ཡང་
གཟྱིགས། །ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་ཀྱི། །གསེར་འྡོད་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་ཚེ་སྤྱན་རས་
གཟྱིགས། །དགེ་སླྡོང་ཟྡོལ་ 
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༼༡༥༽ 
གྱིས་རྒྱ་ཧྡོར་རྒྱལ་ཁམས་ནྱི། །ཁྡོད་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་འྡོས་མྱིན་བྡོད་ཡུལ་གྱི། །སླྡོབ་མ་འཇམ་དབངས་སྤྲུལ་
པས་འདུལ་ཞེས་པའྱི། །ལུང་བསྟན་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱི་དེ་ན་ཁྡོལ། །སྱིང་ག་ལ་ཡྱི་གྱིང་ནས་དག་བཅྡོམ་
པ། །འཕགས་པ་མངྡོན་ཤེས་དྲུག་པས་མེ་ཏྡོག་འདྱི། །གང་དུ་ཕྱེ་སར་འཇམ་དབངས་སྤྲུལ་པ་ལ། །ཕུལ་ཞེས་
ལུང་བསྟན་ས་སྐྱའྱི་གནས་སུ་སྱིན། །མར་མེ་མཛད་དཔལ་འགྡོ་བའྱི་མགྡོན་པྡོ་ཡྱིས། །ས་དཀར་ལྡོགས་ཀྱི་དྱི་
ཡྱིག་རྟེན་འབེལ་ལས། །འཇམ་དབངས་བདུན་བརྒྱུད་ལུང་བསྟན་འཆྱི་མེད་རྔ་། །ཕྱྡོགས་ཀྱི་མཛེས་མས་སྲྱིད་
མཐའྱི་བར་དུ་བརྡུངས། །དེ་ཕྱྱིར་མགྡོན་ཁྡོད་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །ཡབ་གཅྱིག་འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེར་དེས་
འདྡོངས་པས། །བདག་དང་འགྡོ་ཀུན་ཚད་མེད་ཐུགས་རེ་ཡྱིས། །རེས་བཟུང་བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱྡོང་བར་
མཛོད། །ཅེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་བརམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་རེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པྡོ་གཤེགས་པའྱི་རེས་སུ། 
སེམས་བསྐྱེད་རྨྱི་ལམ་མ་ལ་སྡོགས་པར་ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་འཕེལ་བ་རྣམས་དགག་པར་བཞེད་ནས། བསྟན་
བཅྡོས་འདྱི་བརམས་ཏེ་ཕྱེད་ཙམ་ཚར་བ་ན། བྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆགས་སང་གྱི་དབང་གྱིས་བརམས་
འདུག་ཟེར་ནས། ཆྡོས་ན་དུ་འྡོང་བ་རྣམས་ཀྱི་གེགས་སུ་སྡོང་བའྱི་གཏམ། ཟངས་ཚ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐྡོས་པས། དབུ་ཆེ་བ་རྣམས་ངྡོ་ཆེན་དུ་སྦྲན་ཏེ། ཆགས་སང་ཅན་ཟེར་བའྱི་
གཏམ་འདྱི་འྡོ་སྐྡོལ་གྱི་འཕྱིན་ལས་ལ་གནྡོད་པར་གདའ་བས། མྱི་རྡོམ་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ཆྡོས་འདྱི་
ལྡོ་འདྡོད་དམ་ང་རྒྱལ་གྱིས་བས་པ་མ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་བསམས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་
ཅད་མ་དགའ་བར་འདུག་པས་ 
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༼༡༦༽ 
བཞག་པ་ལས་འྡོས་མེད་གསུངས་ནས་མྱི་རྡོམ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སྡོ། །དེའྱི་མཚན་མྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་
ཤྱིན་ཏུ་མཚར་བ་ཞྱིག་མྱི་གཙང་བའྱི་ཁྡོད་ན་འདུག་པ་ལ་བྱི་དྡོར་བས་པས་མྱི་མང་པྡོ་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་
བེད་ཀྱིན་འདུག་པས་བཞག་པ་དང་། སླར་ཡང་སྐུ་དེ་ལ་མྱི་མང་པྡོས་མྱི་གཙང་བ་བསྐུ་བ་དང་། འཕགས་པ་
འཇམ་དཔལ་སྐུ་རྒྱབ་བསྟན་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་བསྐམས་པྡོ་ལ་སྐུ་རྒྱབ་རྟེན་ནས་
བསྙུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྨྱིས་ནས། མནལ་སད་པ་དང་། བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་བརམས་ན་
མྱི་མྱི་དགའ་བར་འདུག་ཀང་། མ་བརམས་ན་ལྷ་མྱི་དགའ་བར་འདུག་པས་བརམ་དགྡོས་གསུངས་ཤྱིང་། སྔར་
མྱི་རྡོམ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའྱི་ེས་པ་བ་མ་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ཏེ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་
པ་བརམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་བརྡོད་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསྡུས་དྡོན་གྱི་སྡོ་
ནས་གཞུང་གྱི་ཁྡོག་ཕུབ་པ་དང་། ཚིག་གྱི་འབྲུ་གེར་བའྱི་སྡོ་ནས་གཞུང་དྡོན་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ལུས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་
མས་ལེན་ཐམས་ཅད་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་དུ་འདུས་ཤྱིང་། སྡོམ་པ་གསུམ་ནྱི་བསྟན་བཅྡོས་འདྱིའྱི་
བརྡོད་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའྱི་མས་ལེན་ལ། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་དང་། ཐེག་ཆེན་
སྡོ་ཐར་གྱིས་ལས། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་ལ། གཏན་ཁྱིམས་བདུན་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན། རྟེན་གྱི་གང་
ཟག་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། འབྱི་གུང་པ་རྣམས་ཤྱི་ཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་
སུ་འབང་བར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོགས་ 
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༼༡༧༽ 
དགག་པ་ནྱི། སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད། །ཅེས་པ་ནས། སེ་སྣྡོད་རྣམ་
དབེ་མེད་པར་ཟད། །ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། བསེན་གནས་སྡོ་ཐར་ལ། བང་བའྱི་ཡུལ་དང་ལེན་པའྱི་གང་
ཟག་སྡོགས་ན་ཐྡོས་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་མ་འདེས་པར་བཤད་ནས། བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་
བསེན་གནས་འབུལ་བ་དང་། གཞན་ལ་འཆྡོལ་བ་དང་། ལྷ་བསྡོམ་ཐ་དད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། བེ་བག་སྨྲ་
བའྱི་བསེན་གནས་ཀང་། །ཞེས་པ་ནས། ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ཐེག་
ཆེན་སྡོ་ཐར་ལ། ཆྡོ་ག་ནུབ་པ་དང་། མ་ནུབ་པ་སྡོགས་ཀྱི་དབེ་བ་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ནས་དེང་སང་ལག་ལེན་དུ་འྡོས་
པའྱི་ཆྡོ་ག་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཞེས་པ་ནས། བང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་འཕྡོས་ནས། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་གྱི་
བསླབ་བའྱི་ཁད་པར་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ནྱི། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱི། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འདའྱི་རྣམ་
དབེ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ཞར་ལ་དེའྱི་གཏྡོང་ཚུལ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ཡྱིན་
ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡྱི་འབས་བུ་ཤྱི་ཡང་འབྱུང་། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀ་
མཐུན་པར་ལས་འབས་ལ་བང་དྡོར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བེད་པ་ནྱི། སྡོ་ཐར་གྱི་བསླབ་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པས། དེ་
འཆད་པ་ནྱི། དེ་ནས་ལས་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི། །ཞེས་པ་ནས། ད་གཟྡོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ལ། །ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་
ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ལས་འབས་ལ་འཕྡོས་ནས། བྡོད་ཀྱི་ཞང་གཡུ་བག་པ་སྡོགས་
གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་ 
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༼༡༨༽ 
རྟྡོག་དང་། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དུ་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། 
རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནྱི། །ཞེས་པ་ནས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔད་པར་
བ། །ཞེས་པའྱི་བར་དང་། ན་ཐྡོས་དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། མཁས་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་ཤེས་པར་
གྱིས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། བསླབ་བ་ཁད་པར་ལ་འཕྡོས་ནས། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་
བསླབ་བ་ལ། གཅྱིག་ལ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ནས་བཀག་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་
ནས་གནང་བར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཞེས་བ་བའང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་
དང་མཐུན་པ་མྱིན། །ཞེས་པ་ནས། བསླབ་པ་འཆའ་དང་སྔགས་སྡོར་བའྱི། །བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་
གསུངས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གྱི་དགག་པའྱི་བསླབ་བ་སྦུ་གུ་ཅན་དང་། གྡོང་བ་ཅན་
སྡོགས་འདུལ་བའྱི་སྤྱྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སང་དགྡོས་པ་དང་། བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བ་མདྡོ་བསྐུལ་སྡོགས་འདུལ་
བའྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བ་དགྡོས་པར་འཆད་པ་ནྱི། སྦུ་གུ་ཅན་དང་གྡོང་བ་ཅན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། མདྡོ་
བསྐུལ་ལ་སྡོགས་བ་བ་ཀུན། །འདུལ་བའྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གྱིས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། བྡོད་དག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་དགྡོངས་འགེལ་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ལ་ན་བཤད་མྱི་བེད་པར། བླུན་པྡོ་
རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་སར་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ལ་ན་བཤད་བེད་པ་པྡོ་ནྱི་ཆེས་བླུན་ཞྱིང་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པས། 
དེ་བཀག་ནས་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་མ་ནྡོར་བར་བསྒྲུབ་ཚུལ་འཆད་པ་ནྱི། ལ་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱི། །ཞེས་པ་ནས།  
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༼༡༩༽ 
འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན།།  ༈  །།གྱིས་པ་བང་སེམས་སྡོམ་པའྱི་མས་
ལེན་ནྱི། སྤྱྱིར་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ན་ཐྡོས་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ལ། ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་དང་། ཕྱྱི་མ་ལ་དབུ་སེམས་ཀྱི་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད་ཅྱིང་། དེ་གྱིས་ལ་ཡང་
དང་པྡོ་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། བསླབ་བ་སྡོགས་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་སྤྱྱིར་བསྟན་པ་ནྱི། སེམས་བསྐྱེད་ལ་ནྱི་
ཞེས་པ་ནས། །བསླབ་པར་བ་བའང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད། །ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ཆྡོ་གའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་
གདམས་པ་ཁ་ཅྱིག སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བེད་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་
ཆྡོ་གས་ལེན་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་སེམས་བསྐྱེད་འདྱི། །ཞེས་
སྡོགས་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བ་བ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། བསླབ་བའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་
སེམས་ཐུན་མྡོང་དུ་ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱྱིར་བསྟན་པ་དང་། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན། དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་དབུ་
མ་གྱིས། །ཞེས་སྡོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། དེ་ལྟར་སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་། བསླབ་བའྱི་འྡོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་མ་འཕྱུགས་པ་དགྡོས་ཚུལ་བེ་
བག་ཏུ་འཆད་པ་ནྱི། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་འཕྱུགས་ན་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་བསྟན་པ། གནད་
འཕྱུགས་པ་མ་དག་པའྱི་སྱིན་སྡོགས་ངྡོས་བཟུང་བ། ལྷག་བསམ་དག་པས་ཐྡོས་སྡོམ་མ་འཁྲུལ་པར་བེད་པར་
གདམས་པ་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ། བང་ 
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༼༢༠༽ 
ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པར། །ཞེས་སྡོགས་
དང་། མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན།།  ༈  །།གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་
པའྱི་མས་ལེན་ལ། སྱིན་བེད་ནྡོར་བ་མེད་པའྱི་དབང་བཞྱི། གྡོལ་བེད་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས། དབང་
དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གྡོམས་པ་ལས་འཁྡོར་འདས་བསྲེ་
བའྱི་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ལམ་བགྡོད་དེ་འབས་བུ་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྡོ་
ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་མས་ལེན་ཐམས་ཅད་སྱིན་གྡོལ་གྱིས་སུ་འདུས་པ་ལས། སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་ནྱི། བ་མ་
མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུད་སེ་ལ་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་དབང་
བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན། སླྡོབ་མས་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པ་དེ་ལ་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་
ཞུགས་ཏེ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། དེང་སང་བྡོད་
འདྱིར་ཕྱག་རྒྱ་པ་ཁ་ཅྱིག བྱིན་རླབས་ཙམ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་དུ་འདྡོད་པ། གངས་ངེས་མེད་པར་དབང་བསྐུར་
བེད་པ། དཀྱིལ་འཁྡོར་མ་དག་པར་དབང་བསྐུར་བེད་པ། ཆྡོ་ག་མ་དག་པར་དབང་བསྐུར་བེད་པ། དབང་བསྐུར་
མེད་ཀང་ཟབ་ལམ་བསྡོམ་པ། དབང་པྡོ་རབ་འབྱིང་ཕྱེ་ནས་སྨྲ་བ། སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་གསང་སྔགས་སྡོམ་
པ། གཏྡོར་མ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་སྱིན་བེད་དུ་འདྡོད་པ། དབང་བསྐུར་ཕྱྱི་ནས་ཁས་ལེན་བེད་པ། 
སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་ན་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ། ཆྡོ་ག་མེད་པར་བ་མའྱི་ལུས་དཀྱིལ་ཙམ་ལས་སྱིན་
བེད་ལེན་པ། བ་རྒྱུད་སྡོགས་ལའང་དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་གྱིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ།  
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༼༢༡༽ 
སྔགས་ལ་མྡོས་པ་ཆྡོས་སྡོ་བས་པས་ཟབ་ཕལ་བསྡོམ་རུང་དུ་འདྡོད་པ། དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་དང་
བཅུ་བཞྱི་ཙམ་བྱུང་བ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དགག་པ་ནྱི། དེང་སང་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ཡྱི། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་དང་པྡོ་དང་། 
དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་གྱིས་པ་དང་། དེང་སང་བྱིན་རླབས་མྱི་བེད་ཅྱིང་། །ཞེས་
སྡོགས་ཀྱིས་གསུམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཞྱི་པ་དང་། དབང་
བསྐུར་མེད་ཀང་ལམ་ཟབ་མྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་ལྔ་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །ཅེས་སྡོགས་
ཀྱིས་དྲུག་པ་དང་། ལ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བས་པ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བདུན་པ་དང་། གཏྡོར་མའྱི་དབང་
བསྐུར་ཞེས་བ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བརྒྱད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་ད་ལྟ་སྤྱྡོད། །ཅེས་སྡོགས་
ཀྱིས་དགུ་པ་དང་། ལ་ལ་སེམས་ྱིད་མ་རྟྡོགས་ན། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཅུ་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཆྡོ་ག་མེད་བཞྱིན་
དུ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་བ་བའྱི་རྒྱུད་སྡོགས་ལའང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཅུ་
གྱིས་པ་དང་། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་
མུ་བཞྱིར་འདྡོད། །ཅེས་སྡོགས་ཀྱིས་བཅུ་བཞྱི་པ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་དགག་པ་བསྟན། ཞར་ལ་ཁ་
ཅྱིག་གསང་སྒྲྡོགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་མེད་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་གསང་སྔགས་གསང་བ་ལ། །ཞེས་
སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། གྡོལ་ཕྱེད་རྱིམ་གྱིས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་པ་ཁ་ཅྱིག སྔྡོན་གྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཐབས་ལམ་རེ་རེ་
བས་གྡོལ་བ་ཡྱིན་པས་རྱིམ་པ་གྱིས་ཆར་བསྡོམ་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་བཀག་ནས། ས་སྐྱ་
པ་རང་ལུགས་ལ་བ་མེད་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ 
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༼༢༢༽ 
འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཆ་ཚང་བ་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཅེས་པ་ནས། 
དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་མཁས་རྣམས་གུས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། དེ་ལས་འཕྡོས་ནས། བསྟན་པའྱི་ར་བ་སྡོམ་
གསུམ་ལེན་ཚུལ། སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྐྱེད་རྱིམ་དང་གཏུམ་མྡོ་སྡོམ་ཚུལ། མདྡོ་སྔགས་ཀྱི་བ་མའྱི་ཁད་པར་
རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་དང་། གནད་ཀྱི་དྡོན་སྡོམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་ན་དགེ་སྡོང་དུ་མྱི་འགྱུར། སེམས་བསྐྱེད་
མ་ཐྡོབ་ན་རྒྱལ་སྲས་སུ་མྱི་འགྱུར། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་གསང་སྔགས་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི། གང་
དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདྡོད་ན། །ཞེས་པ་ནས། སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་མེད་པ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་
ཆྡོམ་རྐུན་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་ཆེན་ལ། 
མཚོན་བེད་དཔེ་དང་། མཚོན་བ་དྡོན་གྱིས་ལས། དང་པྡོའ་ིསྐབས་སུ། ཆྡོ་ག་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བེད་པས་རྟྡོག་པ་
ནང་དུ་ཁ་ཚོམ་པ་ཙམ་ལ། ཕྱག་ཆེན་དུ་འདྡོད་པ་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ངྡོས་གཟུང་བ་དང་། 
གཞན་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་ནག་ལུགས་སུ་བསྟན་པ་སྡོགས་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་ན་ཡང་། །ཞེས་པ་
ནས། བྱིན་རླབས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། དེ་ལས་འཕྡོས་ནས། ཁ་ཅྱིག་ད་ལྟ་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་དད་པ་ཆེ་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་མར་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ད་ལྟ་ཕྱག་ཆེན་གྱི་
རྒྱུར་དབང་བསྐུར་བ་མྱི་དགྡོས་ཟེར་བ་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་ཁྡོ་བྡོ་ངྡོ་
མཚར་སྐྱེས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། །མཚོན་བ་དྡོན་ལ། ཁ་ཅྱིག་ཞྱི་གནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་། སྣང་སྟྡོང་
ཟུང་འཇུག་གྱི་རྟྡོག་པ་ཕ་མྡོ་སྐྱེས་པ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སྡོད་བེད་པ་དགག་པ་ནྱི། ལ་ལ་ཞྱི་གནས་ཅུང་ 
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༼༢༣༽ 
ཟད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེས་ན་ངེད་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད། །ཅེས་པའྱི་བར་
གྱིས་བསྟན། ཞར་ལས་འཕྡོས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བ་མའྱི་དབེ་བ་དང་། 
དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་སྡོགས་མ་ཐྡོབ་པར་དེ་དང་དེའྱི་ལམ་བསྡོམ་པ་དགག་པ་དང་། གཏྡོར་མ་དང་ཕུད་མཆྡོད་
ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་དང་། ལྷའྱི་སྐུ་མདྡོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་དང་། རབ་
གནས་དང་སྱིན་སྲེག་གསང་འདུས་སྡོགས་མདྡོ་ལུགས་སུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན། ཐེག་པ་གསུམ་
ཀའྱི་ལག་ལེན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་བ་མ་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་དང་། དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་
མ་ཐྡོབ་པར། །ཞེས་སྡོགས་དང་། གཞན་ཡང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ཡྱི། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། རྟྡོགས་བ་སྡོས་བལ་
གྱི་ལྟ་བ་ལ། ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། དབུ་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་གསང་སྔགས་
རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་རྣམས་
དགག་པ་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན། ལ་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཁ་ཅྱིག་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། །ཞེས་
སྡོགས་དང་། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། ཞར་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྱི། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་སྒྲུབ་པ་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། རང་བཟྡོའ་ིརྣམ་ཐར་སྤྱྡོད་པ་
མཚར། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། བཞྱི་པ་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། བང་དྡོར་གྱིས་སུ་མེད་པར་རྟྡོགས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་
པ་བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་གནས་པ་དེས། ནང་གྱི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་སྟེ་ས་ 
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༼༢༤༽ 
བཅུ་གསུམ་པའྱི་རྟྡོགས་པ་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་པུལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་དང་། དེར་གནས་པའྱི་མཁའ་འགྡོ་མ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་རྡོལ་
གྱི་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་པ་ལས། བྡོད་འདྱིར་ནྱི། དབང་བསྐུར་དང་
རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ལ་སྡོམ་ཆེན་དུ་རླྡོམ་པ་དག་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། གང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་
གནས་ཀང་ཏྱི་སེ་ལ་གངས་ཅན་དུ་འཁྲུལ་པ་དང་། ཙ་རྱི་ལ་ཙ་རྱི་ཏྲ་རུ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་འགྡོག་པ་ནྱི། དབང་བཞྱི་
ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། ཡུལ་དེར་འགྡོ་བ་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། ལྔ་
པ་འབས་བུ་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་ཚུལ་ལ། མཐར་ཐུག་གྱི་འབས་བུ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབས་བུ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་ནྱི། ལམ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་བསྡོམས་པ་ལས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ཐྡོབ་མྡོད་ཀང་། ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་དང་། ཟུང་
འཇུག་བསྡོམས་པ་ལས་འབས་བུ་འྡོད་གསལ་གཅྱིག་ཏུ་འདྡོད་པ་དང་། ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར་འཚང་རྒྱ་བར་
འདྡོད་པ་དང་། དབང་བཞྱི་དང་ལམ་བཞྱི་མེད་པར་འབས་བུ་སྐུ་བཞྱི་འདྡོད་པ་དང་། འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྡོད་
གསལ་དུ་འདྡོད་པ་རྣམས་འགྡོག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལས། །ཞེས་པ་ནས། ལྡང་བ་མཐར་ཐུག་
ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན། གྱིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི། ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་
ཐྡོབ་པ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཅེས་པའྱི་བསད་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ཀ་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། དེ་ལས་གཞན་རྟྡོགས་ལྡན་
ྱིད་ཆེད་དུ་བཟང་བར་མ་གསུངས་ཀང་། ཁ་ཅྱིག་གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་རྟྡོགས་ལྡན་བཟང་ཞེས་པ་དང་། མས་ངན་ལ་
གྡོ་བ་འབྱིང་རྟྡོགས་པ་བཟང་བར་འདྡོད་པ་དང་། རེ་ 
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༼༢༥༽ 
གཅྱིག་ཏུ་སྡོས་བལ་སྡོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཡྱི་རྱིམ་པ་དང་སྡོར་བ་དགག་པ་ནྱི། རྱིམ་བཞྱིན། ལ་ལ་གྲུབ་
ཐྡོབ་ངན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ལ་ལ་མས་དང་གྡོ་བ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། རེ་གཅྱིག་དང་ནྱི་
སྡོས་བལ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྡོམ་གསུམ་སྡོ་སྡོའ་ིསྐབས་བསྟན་ཟྱིན་ནས། ད་
ནྱི་གཞུང་སྤྱྱི་ལ་རྡོད་པ་སང་བ་སྡོགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་དྡོན་བསྡུ་བ་སྟྡོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་རང་ས་ན་བདེན་པས་
དགག་བསྒྲུབ་ལ་ངེས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་འགྡོག་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་མ་འཕྱུགས་པ་གལ་ཆེ་བར་སྟྡོན་པ་
དང་། གནད་བཅྡོས་པའྱི་བདུད་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་གེང་གཞྱི་དང་བཅས་ཏེ་སྟྡོན་པ་དང་། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ་གེང་གཞྱི་དང་བཅས་ཏེ་སྟྡོན་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་ལུང་གྱིས་སུན་
འབྱིན་པའྱི་ཚུལ། ལུང་སྡོར་ཇྱི་ལྟར་བེད་པའྱི་ཚུལ། ཁུངས་ནས་མ་བྱུངབའྱི་གདམས་ངག་དང་མདྡོ་རྒྱུད་དུ་
གགས་པ་རྣམས་ཚད་མར་མྱི་རུང་བར་བསྟན་པ་དང་། སྐུ་གཟུགས་རྱིང་བསྲེལ་དང་གྡོ་བུར་གྱི་ལྟས་རྣམས་
མཁས་པ་ལ་དྱིས་ནས་རྟྡོག་སྤྱྡོད་བ་དགྡོས་པར་བསྟན་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་པ་
བཞྱིན། ཁ་ཅྱིག་ཐེག་པ་རང་ས་ན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཆྡོས་གཞན་ལེགས་པར་སྟྡོན་ན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་
དང་། དེ་ལ་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པའྱི་བདུད། །ཅེས་སྡོགས་དང་། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྱིན་
པའྱི། །ཞེས་སྡོགས་དང་། གལ་ཏེ་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། བླུན་པྡོ་མཁས་པར་འཆྡོས་པ་
འགའ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སན་བརྒྱུད་དང་ནྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་དུ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། རྱིང་བསྲེལ་དང་ནྱི་ཐུགས་
དང་ལགས། །ཞེས་སྡོགས་དང་། དེ་ནས་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱི། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། སངས་རྒྱས་གསུང་
རབ་དྱི་མ་མེད། །ཅེས་སྡོགས་ 
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༼༢༦༽ 
ཀྱིས་ནྱི། སྔར་རྒྱ་བྡོད་དུ་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་རྣམས་སྐྱེས་ཆེན་གྡོང་མས་བཀག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དེང་
སང་ཆྡོས་ལྡོག་འཕེལ་བ་རྣམས་ཀང་འགྡོག་རྱིགས་པར་བསྟན། བདག་ནྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས། །ཞེས་
སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པའྱི་ཀུན་སླྡོང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྟན། བདག་གྱིས་སྒྲ་དང་ཚད་མ་
བསླབས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་ནྱི་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཁས་པའྱི་ཤེས་རབ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་དག་
གྱིས་ནྱི་སྤྱྱིར་གཞུང་དྡོན་འཆད་པའྱི་ཚུལ་ལ། དགྡོས་དྡོན། བསྡུས་དྡོན། ཚིག་དྡོན། མཚམས་སར། བརལ་
ལན་དང་ལྔ་ཡྡོད་པའྱི་ནང་ནས། བསྡུས་དྡོན་གྱི་སྡོ་ནས་གཞུང་འཆད་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཞུང་སྤྱྱིའྱི་
བསྡུས་དྡོན་དང་། གཞུང་སྡོ་སྡོའ་ིབསྡུས་དྡོན་གྱིས་ལས། འདྱི་དག་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞུང་གྱི་དབུ་ཞབས་མ་
ལུས་པའྱི་དྡོན་བསྡུས་པའྱི་སྡོ་ནས་ཁྡོག་ཕུབ་པ་ནྱི། གཞུང་སྡོ་སྡོའ་ིབསྡུས་དྡོན་དང་། གཞུང་སྤྱྱིའྱི་ལུས་རྣམ་
པར་བཞག་པ་ཙམ་ནྱི་གཞུང་སྤྱྱིའྱི་བསྡུས་དྡོན་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། མཁས་འཇུག་ལས། བསྡུས་པའྱི་དྡོན་
ལ་རྣམ་གྱིས་ཏེ། ངག་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། །གཞུང་དྡོན་སྡོ་སྡོའ་ིབསྡུས་དྡོན་ནྡོ། །དྡོན་འདུས་ཚིག་
གསལ་བརྡོད་པ་བདེ། །ངག་ཉུང་ཚིག་སྡོམས་བཟུང་བ་སླ། །བསྡུས་དྡོན་ྱིད་ཀྱིས་གཞུང་གྡོ་བ། །དེ་འད་གང་
གྱིས་ཤེས་དེ་མཁས། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཚིག་གྱི་འབྲུ་གེར་བའྱི་སྡོ་ནས་གཞུང་དྡོན་ཞྱིབ་པར་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། བརྡོད་བེད་བདེ་བག་ཏུ་རྟྡོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་མཚན་གྱི་དྡོན། བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་
གཞུང་གྱི་དྡོན། བས་ཤེས་དྱིན་བཟྡོ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་མཛད་བང་སྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བཤད་བ་བསྟན་
བཅྡོས་འདྱིའྱི་མཚན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་སྡོ་ཐར་ 
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༼༢༧༽ 
བང་སེམས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་བ་སྟེ། བརྡོད་བ་སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དེ་དང་
པྡོར་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག བར་དུ་བསྲུང་བའྱི་བསླབ་བ། མཐར་འབས་བུ་འབྱིན་པའྱི་ཚུལ། མས་ལེན་གྱི་གནད་སྡོ་
སྡོ་དང་བཅས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་བཀག་ནས། མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་དབེའྱི་ངག་ཡྱིན་པས་སྡོ། །སྡོར་སྡོམ་
སྡོགས་གསུམ་ལ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ནྱི་རྒྱུད་རྡོ་རེའྱི་རེ་མྡོ་ལས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། སྡོམ་པ་
གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྡོ་སྡོ་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སེམས། །རྱིག་འཛིན་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་མམ་དུ་འཁྲུལ་པར་མྱི་བ་སྟེ། རྡོ་རེ་རེ་མྡོའ་ིདངྡོས་བསྟན་ནྱི་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་
གསུམ་སྡོ་སྡོ་ཡྱིན་པས། དྡོན་ལ་སྔགས་སྡོམ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། སྐབས་འདྱིའྱི་སྡོར་སྡོམ་བང་སྡོམ་གྱིས་ནྱི་སྔགས་
ཀྱི་རྱིས་མ་ཟྱིན་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་གཅེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་
ལག བཤད་པ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ། བཤད་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་བ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མཆྡོད་པར་བརྡོད་
པ་དང་། རྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བ་མ་དམ་པ་སྤྱྱི་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ། སྡོམ་
གསུམ་སྟེར་བ་པྡོའ་ིར་བའྱི་བ་མ་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པྡོའ་ིསྟྡོན་པ་
སངས་རྒྱས་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བ་མའྱི་སྐད་དྡོད་ལ་གུ་རུ་ཞེས་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། དེའྱི་སྒྲ་ལས་
དངས་ནྱི་ལྱི་བ་སྟེ། དགེ་སླྡོང་མའྱི་ལྱི་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བ་མའྱི་ཆྡོས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཁུར་གྱིས་ལྱི་
བས་ན་བ་མ། སླྡོབ་མས་གསྡོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་ན། ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱིན་
པར་ནུས་པས་དམ་པ་སྟེ། ཆྡོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་བ་མེད་ 



26   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༨༽ 
ཀྱི་དབང་རྡོགས་པར་བསྐུར་བའྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྡོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
ལྡོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། བ་མ་ཞེས་སྡོགས་བྱུང་། བ་མ་དམ་པའྱི་དྡོན་ལ། སྒྲ་པ་ཤེར་རྱིན་པས་རལ་སྟྡོན་པ་ལ། 
རང་གྱི་རེད་བཀུར་མས་པ་ལ་ཐུགས་མྱི་འཁྲུག་ཅྱིང་། སླྡོབ་མའྱི་ཡྡོན་ཏན་མས་པས་ཐུགས་འཁྲུག་པ་ནྱི་དམ་
པ་དང་། རང་གྱི་རེད་བཀུར་མས་པས་ཐུགས་འཁྲུག་པ་ནྱི་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགེལ་ཆེན་དྱི་མེད་འྡོད་ལས་
བཤད་གསུངས་པ་དང་། དགའ་གདྡོང་པས་ལས་དམ་པ་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། མྱི་དགེ་བ་མྱི་བེད་པ་ནྱི་དམ་པ་
དང་། དེ་ལས་ལྡྡོག་པ་ནྱི་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྡོ། །ཞེས་འཆད་པ་དང་། ཡང་དཔྡོད་ལྡན་ཁ་ཅྱིག བ་མེད་ཀྱི་རྡོ་རེ་
སླྡོབ་དཔྡོན་སྤྱྱི་ལ་བ་མ་དམ་པ་ཞེས་པར་འཇྡོག་གསུང་བ་སྡོགས་ལུགས་མང་དུ་ཡྡོད་ཀང་། བདག་ྱིད་ཆེན་
པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ནྱི། རང་ྱིད་ལ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་རྡོགས་པར་བསྐུར་བའྱི་སུམ་ལྡན་གྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་མཚན་
ྱིད་དང་ལྡན་པ་ནྱི། སླྡོབ་མ་དེའྱི་བ་མ་དམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་ན་ཚེ་འདྱིའམ་
བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱིན་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་ཙམ་བཤད་པའྱི་བ་མ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་སྡོགས་དང་། 
ན་ཐྡོས་ལུགས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཙམ་བཤད་པའྱི་བ་མ་ནྱི། སླྡོབ་མ་དེའྱི་བ་མ་དམ་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་། མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་འབྱིན་
པའྱི་ནུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། གཞུང་ྱིད་ལས། དེ་ལྟའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ནས་
འབྱུང་བ་བཞྱིན། །བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་ལྡན་ན། །བ་མ་ཡྱིན་གྱི་དམ་པ་མྱིན། །དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་
ཡང་། །བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། །ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་སུ། །སངས་ 
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༼༢༩༽ 
རྒྱས་ྱིད་འབྱིན་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཞེས་སྡོ། །གྡོང་གྱི་ལུགས་དང་པྡོ་དེ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། དེང་སང་བ་མེད་ཀྱི་
དབང་བསྐུར་མཛད་མཁན་གྱི་སྡོ་སྐྱེའྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཕལ་ཆེ་བ་བ་མ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་
སྡོ། །ལུགས་གྱིས་པ་དེ་ཡང་མཛོད་ལས། སྐྱེས་བུ་དམ་པས་འགྡོ་བའྱི་དྡོན་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པས་འཁྲུལ་གཞྱི་
བས་ཀང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་བ་མ་དམ་པ་ཅུང་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་ཡྱིན་ཀང་། བ་མ་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་རང་ྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དངྡོས་
སུ་བསྡོམ་ཆྡོག་པའྱི་བ་མ་དང་། བ་མ་དམ་པ་དྡོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་སླྡོབ་མ་དེའྱི་བ་མ་དམ་པར་
འགྱུར་བ་ལ། སླྡོབ་མ་དེ་ལ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་བསྐུར་མཁན་གྱི་བ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དགྡོས་པར་གྲུབ་བྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དད་ཅེས་པ་བཤད་གཞྱིར་བས། ཡུལ་གང་ལ་ན། བདེ་བར་
གཤེགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་ནང་ཚན་སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་གསུང་རབ་ལ་བྡོ་གྡོས་ཀྱི་ལུས་སྟྡོབས་
རྒྱས་པའྱི་སེང་གེའྱི་སྒྲ་ཡྱིས། ལྟ་གྲུབ་ངན་པའྱི་རྱི་དྭགས་མཐའ་དག་སག་པར་མཛད་ཅྱིང་། རང་ྱིད་བཤད་སྒྲུབ་
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་རེ་
བཙུན་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ལའྡོ། །གང་ཟག་གང་དད་ན། རྡོམ་པ་པྡོ་བདག་ཅག་རེས་འབང་དང་
བཅས་པའྡོ། །ཊྱིཀ་བེད་ཁ་ཅྱིག དད་ཅེས་པ་རྒྱུར་བས་ནས་སྐྱྡོན་མེད་ཅེས་སྡོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཡུལ་སྟྡོན་བེད་
ལ་བས་པའྱི་བཤད་པ་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དད་ཅེས་པ་དེ་ལ་དད་ཡུལ་དངྡོས་སུ་མ་སྡོས་ན་དེ་ལྟར་བདེན་
ཡང་། དེ་ནྱི་གྡོང་དུ་སྡོས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ།  
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༼༣༠༽ 
བདེ་གཤེགས་བསྟན་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། མཚུངས་མེད་བ་མ་དེ་ལ་ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་དད་ཡུལ་སྟྡོན་བེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་མཆྡོད་བརྡོད་ཀྱི་མཐར་དད་དང་འདུད་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བསྟྡོད་ཅེས་པ་སྡོགས་གང་
སར་ཀང་ཁད་པར་མེད་ཅྱིང་དྡོན་འད་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཁས་འཇུག་ལས། མཆྡོད་བསྟྡོད་འདུད་པའྱི་བདག་ྱིད་
ཅན། །ཤྱིས་པ་བརྡོད་སྡོགས་མྱི་འགལ་ཏེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྟྡོན་པ་ཡྱི། །ཆེ་བ་འབའ་ཞྱིག་སྟྡོན་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་དེ་ཙམ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད་སྒྲྱིབ་
གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིང་། ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་
ཀུན་གྱི་མཛོད་མངའ་བ་འགྡོ་བའྱི་བ་མ་སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ལ་
སྐྱྡོན་མེད་ཅེས་སྡོགས་བྱུང་། སྔྡོན་གྱི་ཚད་ཐུབ་འགེལ་ཆེན་ཕལ་ཆེར་དང་ཕྱྱིས་བྡོན་གྱི་མཁས་པ་མང་དག་
ཀང་། སྡོམ་གསུམ་གྱི་དབུའྱི་མཆྡོད་བརྡོད་གསུམ་ཀ་གཙོ་བྡོར་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་ལ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་མགྱིན་
དབངས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྡོག་པར་མཛད། བདག་ཅག་གྱི་སྟྡོན་པ་གྡོ་བྡོ་རབ་འབམས་པ་ཡབ་སྲས་སྡོགས་ནྱི། མཆྡོད་
བརྡོད་རྱིམ་པ་གསུམ་ལ་མཆྡོད་ཡུལ་ཡང་མྱི་འད་བ་གསུམ་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་ལས། ལུགས་སྔ་མ་དེ་ལ་གཟུ་
བྡོའ་ིབྡོས་དཔད་ན། སྐྱྡོན་འདྱི་ལྟར་གནས་ཏེ། འྡོ་ན་བ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་ཞེས་པའྱི་བ་མ་དམ་པ་དེ། གཙོ་
བྡོར་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། མ་ཡྱིན་ན་རེ་བཙུན་ྱིད་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་དང་འགལ། 
ཡྱིན་ན་མཚུངས་མེད་བ་མ་དེ་ལ་ཞེས་པ་དང་། འགྡོ་བའྱི་བ་མའྱི་ཞབས་ལ་ཞེས་མཆྡོད་ཡུལ་སླར་ཡང་སྡོས་པ་
འདྱི་ཟླྡོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་ 
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༼༣༡༽ 
གདྡོང་པས་སྔ་མ་དེ་བ་མ་སྤྱྱི་དང་། ཕྱྱི་མ་གྱིས་རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ྱིད་ལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་
འཐད་དེ། མཚུངས་མེད་བ་མ་དེ་ལ་ཞེས་པ་དང་། འགྡོ་བའྱི་བ་མའྱི་ཞབས་ལ་ཞེས་པ་གྱིས་ལ། མྱི་འད་བའྱི་
ཁད་པར་སྡོ་སྡོར་མ་ཕྱེས་ན་ཟླྡོས་ཤྱིང་ག་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ལུགས་ཕྱྱི་མ་ྱིད་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཐྡོག་མར་བ་མ་དམ་པ་སྤྱྱི་དང་། རང་ྱིད་ལ་ཚངས་པར་སྤྱྡོད་པའྱི་དགེ་བསེན་དང་། བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་
ལུགས་གྱིས་དང་། སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣལ་འབྡོར་བ་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་རྱིམ་ཅན་དུ་གནང་བའྱི་ར་
བའྱི་བ་མ་རེ་བཙུན་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་ནས། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཐྡོག་མར་སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྡོད་པར་
བརྡོད་པ་ནྱི་འབེལ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཤྱིང་། གཞུང་གཞན་དང་ཡང་སྡོ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ག་སྟྡོན་ཞུ་ལེན་
སྡོགས་ལས། ཐྡོག་མར་བ་མའྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གྱིས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་འདུད། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་ནས་
ལས་སུ་བ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་བཤད་ཅེས་པ་བཤད་གཞྱིར་བས། ཡུལ་གང་ལ་ན། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་བཤད་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་
པར་འདྡོད་པའྱི་གདུལ་བ་དེ་ལའྡོ། །གང་བཤད་ན། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྡོ། །གང་ཟག་གང་གྱིས་ན། 
ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏ་བདག་གྱིས་སྡོ། །ཚིག་སྡོར་ཇྱི་ལྟ་བུས་འཆད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚིག་རྒྱན་དང་མངྡོན་བརྡོད་ཀྱིས་
གཙོ་བྡོར་བཅྱིངས་པ་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའྱི་སེབ་སྡོར་ནྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་གྡོ་དཀའ་བས། དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཚིག་གྱི་སྡོར་བ་སངས་ནས་ཀང་མཁས་བླུན་ཀུན་གྱིས་གྡོ་སླ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ།  
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༼༣༢༽ 
བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ནྱི་མཁས་བླུན་ཀུན་གྱིས་བསྟན་པའྱི་མས་ལེན་མ་འཁྲུལ་བ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་བརམས་པས་
སྡོ། །ཀུན་སླྡོང་གྱི་བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུས་བརམས་ཞེ་ན། བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལ་མྱི་ཕྱེད་
པའྱི་དད་པ་ཡྡོད་པས། བསྟན་པའྱི་མས་ལེན་མ་འཁྲུལ་པ་མྱི་མས་པར་བ་བའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། འྡོན་ཀང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པར་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་ལ་བདག་མ་དད་པས། དེ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་
བརེ་བའྱི་སྱིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བརམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསྟན་བཅྡོས་བརམས་པའྱི་དགྡོས་པ་ནྱི་འདྱི་དག་
གྱི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཁས་བླུན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དང་། ལག་ལེན་འཁྲུལ་པར་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་
དགག་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྟན་བཅྡོས་བརམས་པ་ནྱི་ཤུགས་ལས་ཐྡོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་བཤད་པ་རང་གྱི་ངྡོ་
བྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརྡོད་
བའྱི་གཙོ་བྡོ་ངྡོས་གཟུང་བའྱི་སྡོ་ནས་ལུས་མདྡོར་བསྟན། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་ཞྱིབ་ཏུ་བསྟན་པའྱི་སྡོ་
ནས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད། གནད་མ་འཁྲུལ་བར་གདམས་པའྱི་སྡོ་ནས་འཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སྡོམ་གསུམ་དབེ་བ་བདག་གྱིས་བཤད། །ཅེས་པ་ལ་འཕྡོས། བཤད་པར་བ་རྒྱུ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། 
གསུམ་པྡོ་དེ་དག་ལེན་པའྱི་ཐབས་ཆྡོ་ག་དང་། མྱི་མས་པར་བསྲུང་ཚུལ་སྡོ་སྡོའ་ིབསླབ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་
སེམས་བསྐྱེད་པའྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་རྣམས་དང་། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། ལམ་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་
གསང་ཚིག་དང་། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ 
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༼༣༣༽ 
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཕྱག་ཆེན་སྐྱེ་བའྱི་ཐབས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་དང་། རྟེན་འབེལ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དང་
ལམ་བགྡོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟེ། བརྡོད་བའྱི་གཙོ་བྡོ་དྡོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་ཅྱིང་། 
མ་འཁྲུལ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཞེས་འདྡོམས་པའྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་
པར་གཞག་པ་སྟྡོན་པ་ལ། སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་འབྱུང་། ལུས་རྣམ་གཞག་འདྱི་ལྟར་བས་
ན་འཆད་པ་པྡོས་འཆད་སླ་ཞྱིང་། ན་པ་པྡོས་བཟུང་སླ་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད་དེ། འཆད་སླ་བ་དང་བཟུང་བདེ་
ཞྱིང་། །བསྟན་བཅྡོས་ལ་ཡང་རྡོད་བལ་ཕྱྱིར། །མཁས་པ་ལ་ལ་བསྟན་བཅྡོས་ལུས། །བསྡུས་ཏེ་ཐྡོག་མར་འགྡོད་
པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་སྐབས་གང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་སམ་ན། དང་པྡོ་སྡོ་ཐར་ཡྱིན་
པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ། ན་ཐྡོས་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་
འགྡོ་ནས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རང་ལུགས་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་སྒྲ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་སྐབས་
སུ་གཞན་ལུགས་བསྟན། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ྱིད་ལ་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
ནུབ་མ་ནུབ་སྡོགས་ཀྱིས་རྣམ་དབེ་ཕྱེ་ནས་དེང་སང་ལག་ལེན་གྱི་ཆྡོ་ག་དངྡོས་ལ་ངྡོས་གཟུང་བ་བསྟན། སྡོ་
ཐར་གྱི་བསླབ་བ་ལ་ཡང་གྱིས་ལས། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་གྱི་བསླབ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི། འདྱི་ལ་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེའྱི་
ཕྱྡོགས། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ན་ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་སྡོ་ཐར་གྱིས་བསླབ་བ་ནྱི། དེ་ནས་ལས་དང་རྣམ་སྱིན་
གྱི། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། དེ་མན་ཆད་ཀང་བསླབ་བ་ལས་འཕྡོས་པ་དང་། བསླབ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་
པ་ྱིད་ཅྱི་རྱིགས་ 
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༼༣༤༽ 
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་ལ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། བསླབ་བ་ནྱི། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསླབ་པ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་རྣམས་ནྱི། 
བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན། །ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་བསྟན། དེ་བཞྱིན་དུ། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་
དང་། བསླབ་བ་ནྱི། སྱིན་པར་བེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཁ་ཅྱིག་གསང་སྔགས་གསང་བ་
ལ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ནྱི། སྐབས་གསུམ་པར། དེས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་འདྱི་
འདའྱི་ལུགས། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མེད། །ཐུབ་པས་སྟྡོང་ྱིད་བསྔགས་པ་ནྱི། །དངྡོས་པྡོར་
འཛིན་པ་བཟླྡོག་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ནས། ཐབས་དང་བལ་བའྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱིས། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགྱུར་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་སྟྡོང་པ་རང་བ་བསྡོམ་པ་དེ་བཀག་ནས། སྟྡོང་པ་དང་སྱིང་
རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དགྡོས་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འྡོག་ཏུ་གནད་
རྣམས་མ་འཁྲུལ་བར་གདམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ར་བ་ཡང་། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་
པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ལ་ལ་སྡོས་བལ་རང་
པ་ནྱི། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེས་ན་འདྱིར་བསྟན་གྱི་སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ནྱི་མདྡོ་སྔགས་ཐུན་མྡོང་བའྱི་ལམ་དང་། རྒྱས་
བཤད་སྐབས་གསུམ་པར་ཡྡོད་པ་ནྱི་རྣམ་དཔྡོད་ཀྱི་མྱིག་བུས་མཐྡོང་དགྡོས་སྡོ། །རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་
ལ། རྱིམ་ 
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༼༣༥༽ 
གྱིས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཅེས་སྡོགས་དང་། 
རྱིམ་གྱིས་དངྡོས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྱི། བརྒྱ་ལ་བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་ན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། གཏུམ་
མྡོ་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་བསྟན། ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ནྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་
ན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་ནྱི། དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ་སྤྱྡོད་པར་རྒྱུ་བའྱི་སྐབས་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་དང་ངག་གྱི་བར་རྣམས་ལ། །ལེགས་པར་
སངས་ཤྱིང་དེ་ྱིད་རྟྡོགས། །ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གནས་
དང་ེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྱིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱུ། །ཞེས་
བཤད་པ་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་གསལ་བར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། 
རང་རྒྱུད་ལ་བ་མེད་ཀྱི་ས་དང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་པ་སྐྱེས་པས་ཕྱྱིའྱི་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ཆེན་བཞྱིའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་
འབྡོར་མ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་རྟེན་འབེལ་དང་། ནང་གྱི་སྤྱྱི་བྡོ་དང་སྤྱྱི་གཙུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་
བཞྱིའྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམས་ཤྱིང་། དབུ་མའྱི་མདུད་པ་དང་པྡོ་གྡོལ་བ་ནྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་དང་། དེ་
བཞྱིན་མདུད་པ་གྱིས་པ་སྡོགས་པ་ཡང་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གཞུང་ྱིད་ལས། ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་རྣམས་
བགྡོད་པ་དང་། །ནང་དུ་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ནྱི། །ས་བཅུ་ལ་སྡོགས་བགྡོད་པ་ཡྱི། །རྟེན་འབེལ་ྱིད་ཀྱིས་འབྱུང་བ་
ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ།  
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༼༣༦༽ 
ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ཁ་ཅྱིག་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ས་ལམ་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་ང་། དབང་བཞྱི་དང་ལམ་
བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པར་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྐུ་བཞྱི་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ནས་རེ་གཅྱིག་སྡོས་བལ། རྡོ་
གཅྱིག་བསྡོམ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་བཞྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐྡོང་ལམ་སྡོགས་དང་རྱིམ་བཞྱིན་སྡོར་བར་འདྡོད་
པ་རྣམས་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར། །རྡོགས་སངས་རྒྱ་བར་འདྡོད་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། ཅྱི་
སྟེ་འཕགས་པའྱི་སར་བེད་ན། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས་ཀང་། ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། །ཁ་ཅྱིག་ས་ལམ་མྱི་
དགྡོས་ཟེར། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་སྣང་བས་སྡོ། །སྡོ་སྡོ་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པ། །ལེན་པའྱི་ཐབས་
དང་མྱི་མས་བསླབ་བའྱི་ཚུལ། །གྱིས་གྱིས་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསྟན་སྐབས་གྱིས་སུ། །རྒྱས་བཤད་བྡོ་གྡོས་
མྱིག་ཕྱེས་གསལ་བར་མཐྡོང་། །དབང་གྱི་ཆྡོ་ག་བསླབ་བའྱི་དམ་ཚིག་དང་། །རྱིམ་གྱིས་གསང་ཚིག་ཡེ་ཤེས་
ཕྱག་ཆེན་དང་། །ཕྱྱི་ནང་རྟེན་འབེལ་ས་ལམ་རྣམ་པར་བཞག །མདྡོར་བསྟན་ལུས་དྲུག་གསུམ་པར་རྒྱས་པར་
བཤད། །སེམས་བསྐྱེད་གནད་ནྱི་གྱིས་པའྱི་སྡོས་ཆྡོས་དང་། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་མདྡོ་སྔགས་ཐུན་མྡོང་
ལས། །གཞུང་གྱི་འཕྡོས་ལས་གསུམ་པར་རྒྱས་བཤད་ཚུལ། །ཟབ་གསལ་རྒྱ་ཆེའྱི་བྡོ་ཡྱིས་འདྱི་ན་
རྟྡོགས། །གཞན་དག་འཇམ་དབངས་དགྡོངས་པ་རང་བཟྡོ་ཡྱིས། །ཡྡོན་པྡོའ་ིལམ་དུ་འཆད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི། །རྣམ་རྟྡོག་རྱི་མྡོ་མང་ཡང་ངལ་བ་ཙམ། །ཀུན་ཀང་ངེས་གསང་བདུད་ 
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༼༣༧༽ 
རྱི་འདྱི་ལེན་རྱིགས། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངྡོས་ཀྱི་དྡོན་དང་། གཞུང་སྤྱྱི་ལ་
རྡོད་པ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྡོ་ཐར་གྱི་མས་ལེན། བང་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན། སྔགས་སྡོམ་གྱི་
མས་ལེན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ལེན་བེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བཤད་པ། བསྲུང་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བ་བཤད་པ། ཞར་ལ་
ཐྡོས་སྡོམ་གྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ལ། གྱིས་སུ་དབེ་བ་དང་། སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་
གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལ་འཕྡོས། སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལེན་
ཚུལ་གྱི་ཆྡོ་ག་དེ་ལ་གྱིས་སུ་ཡྡོད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ལེན་ཚུལ་དང་། ཐེག་
ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ལེན་ཚུལ་གྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་
ཐྡོས་སྡོ་ཐར་དང་། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་རྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྱིགས་བདུན་ལེན་ཚུལ་སྤྱྱིར་བསྟན། དེ་ལ་ལྡོག་
རྟྡོག་དགག་པ། བསེན་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དམ་བཅའ་དགྡོད་པ་དང་། སྒྲུབ་
བེད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྡོ་རྡོམ་བེད་དུ་བས་པའྱི་དགེ་བསེན་ཕ་མ། དགེ་
ཚུལ་ཕ་མའྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས་ནས་སྐྱབས་འགྡོ་རྡོམ་བེད་ལ་མ་ལྟྡོས་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ཕ་མའྱི་སྡོམ་པའྱི་བར་རྱིགས་
བདུན་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལེན་པའྱི་དུས་ཡྡོད་དེ། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ལེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་གཏྡོང་བའྱི་དུས་ཀང་ཡྡོད་དེ། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་གཏྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་
པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཚེ་འཕྡོས་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་འདྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ 
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༼༣༨༽ 
བསྲུང་བ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་མཐྡོ་རྱིས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ཐྡོབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་ལས། མཐྡོ་རྱིས་
དྡོན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །འབལ་བའྱི་དྡོན་དུ་བསྡོམ་གཙོའྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་འབས་བུ་སྡོགས་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་རང་རྒྱུད་དགེ་བ་
ལ་གྡོམས་པ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་དད་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་སྡོགས་ཀྱི་ཕན་ཡྡོན་ཆེས་མང་བ་ཞྱིག་ནྱི། ཚེ་
འདྱིར་ཡང་ཐྡོབ་པས་སྡོ། །འྡོ་ན་བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ཀང་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་ངམ་ཞེ་ན། 
དེ་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་ན་མྱི་གཏྡོང་སྟེ། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་སུ་འབང་བའྱི་
སྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གྱི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བ་དང་། 
བང་སེམས་སྡོ་ཐར་དེའྱི་ཚེ་མྱི་གཏྡོང་བ་དེ་དག་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བཤད་པར་བའྡོ། །གང་ཞེ་ན། ན་ཐྡོས་སྡོ་
ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་གཏྡོང་བ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡྡོད་དེ། དེ་རྣམ་པ་རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པ་
གཙོ་བྡོར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་ཚུལ་ནྱི། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ལུས་ངག་
གྱི་གཟུགས་ཅན་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུར་བས་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འདྡོད་པས་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པར་གྲུབ་སྟེ། རང་རྒྱུ་
བེམ་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བེམ་པྡོ་ཡྱིན་དགྡོས་སྡོ། །རང་རྒྱུ་ཤེས་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཤེས་པ་ཡྱིན་དགྡོས་པ་ནྱི་རྱིག་པ་སྨྲ་བའྱི་སྤྱྱི་ལུགས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་། རྣམ་ཤེས་མྱིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །ེར་ལེན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་གྲུབ། །ཅེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བ་འདྱི་ནྱི་ལུང་གྱིས་ཀང་འགྲུབ་ 
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༼༣༩༽ 
སྟེ། ཆྡོས་མངྡོན་པ་མཛོད་ལས། བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་འཕྡོས་པ་དང་། ཕྡོ་མྡོའ་ིམཚན་
གྱིས་ཅྱིག་ཆར་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ལས་འབས་མེད་པར་ལྟ་བའྱི་ལྡོག་ལྟས་དགེ་ར་ཆད་པས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་
འདུལ་བ་རྱིགས་བརྒྱད་ཆར་དང་། མཚན་མྡོ་འདས་པས་བསེན་གནས་སྡོ་ཐར་གཏྡོང་བར་གསུངས་པ་ནྱི་ན་
ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གྱི་གཏྡོང་ཚུལ་འདྱི་ལ་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྡོང་གྱི་བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་ཆྡོས་
ཅན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ེར་ལེན་སེམས་ལས་སྐྱེས་པས་ཤེས་པར་འདྡོད་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་སྡོམ་པ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་སེམས་མ་མས་ཀྱི་བར་དུ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིམཐའ་ཅན་གྱི་
སྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཡང་ནྱི་དྡོན་འདྱི་
ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། བང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་མདྡོ་དང་། ཆྡོས་གཞྱི་བསྟན་པའྱི་མདྡོ་སྡོགས་ལས་ཀང་སྡོ་ཐར་ཤྱི་
འཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་སུ་འབང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིརྒྱུད་སྡོགས་ལས་ཀང་། ཇྱི་
སྲྱིད་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར། །ཞེས་པ་ནས། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནྱི་བསླབ་པ་དང་། །དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ནྱི་སྡུད་པ་
དང་། །སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ། །སྡོ་སྡོར་བརྟན་པྡོར་གཟུང་བར་བགྱི། །ཞེས་དང་། སླྡོབ་
དཔྡོན་བྷའུ་རྱི་བས། བདག་ཀང་དེང་ནས་བང་ཆུབ་བར། །ལུས་དང་སྲྡོག་ལ་ལྟྡོས་མེད་པར། །བསླབ་རྣམས་
མགྡོན་བཞྱིན་བསྲུང་ལ་གནས། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ། །ཞེས་དང་། སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། བང་
ཆུབ་སྱིང་པྡོར་མཆྱིས་ཀྱི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི། །ཆྡོས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཡྱི། །ཚོགས་ལའང་ 



38   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༤༠༽ 
དེ་བཞྱིན་སྐྱབས་སུ་མཆྱི། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་སྡོས་ཁང་པ་དང་། དགའ་གདྡོང་པ་སྡོགས་ཊྱིཀ་
བེད་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཞྱིང་གྱི་ཡྡོན་ཏན་བཀྡོད་པའྱི་མདྡོ་དང་། ནྡོར་བུ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་འདེན་པར་མཛད་པ་
ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འཐད་བརྟག་དགྡོས་ཏེ། སྐབས་འདྱིའྱི་བང་སེམས་སྡོམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་
སྡོམ་པ་ཡྱིན་ན་ལུང་འདེན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀང་། འདྱི་ནྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྡོ་
ཐར་ལ། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་དང་། བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གྱིས་སུ་དབེ་ནས། དང་པྡོ་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བ་ན་
ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་དང་། ཕྱྱི་མ་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རས་སུ་འབང་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་ཕྱེ་བ་
ནྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་སྐབས་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་འབྱི་གུང་པ་དག ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་སེམས་ཇྱི་སྲྱིད་
འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ལེན་པས་ཤྱི་འཕྡོས་ན་ཀང་རེས་སུ་འབང་བར་འདྡོད་པ་ན་ཐྡོས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཆྡོས་པ་དང་། 
ཡང་ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡང་རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་ཟེར་བ་
ལྟ་བུ་ཐེག་ཆེན་ན་ཐྡོས་སུ་འཆྡོས་པ་རྣམས་དགག་པར་བཞེད་ནས། ན་ཐྡོས་སྡོམ་པ་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ཞེས་
སྡོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །སེམས་ལས་སྐྱེ་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཅན་མྱིན། །ཞེས་སྡོགས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་གྱིས་པར་ཡང་། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོར་འཆྡོས་པ་
དང་། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་ཆེན་ན་ཐྡོས་སུ། །འཆྡོས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་དག་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དགག་བ་
འདྱི་དག་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནྱི་བསླབ་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་དེ། འདྱིར་ལུང་དུ་
འདེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ 
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༼༤༡༽ 
སམ་ན། ལུང་དེས་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་སྤྱྱིའྱི་དམ་ཚིག་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་བསྟན་ཅྱིང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་
གསུམ་ག་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིམཐའ་ཅན་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཚིག་གྡོང་མ། ཇྱི་སྲྱིད་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར། །ཞེས་པ་དེ། 
སྤྱྱིའྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་གྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་སྡོར་བས་ཐྡོན་ལ། ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས། 
དང་པྡོ་ེས་སྤྱྡོད་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི། སྡོ་ཐར་གྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པས། འདྱིར་བསྟན་རྒྱུད་ཀྱི་དགྡོངས་
པ་དང་འབེལ་བའྱི་བང་སེམས་སྡོ་ཐར་དུ་ངྡོས་འཛིན་བས་ན་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོང་གྱི་ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གྱི་
སྐབས་སུ་དྡོགས་པ་འདྱི་འབྱུང་སྟེ། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མཛོད་ཀྱི་ལུང་
དངས་ནས་དེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་ནུས་ན། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ། རྣམ་རྱིག་མྱིན་རྣམ་
གསུམ་ཞེས་བ། །ཞེས་སྡོ། །མཛོད་ཀྱི་ལུང་དངས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། ལན་ཇྱི་
ལྟར་བ། དགའ་གདྡོང་པ་སྡོགས་ཁྡོང་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་འདྡོད་ཐྡོག་ཏུ་སྣང་། རང་ལུགས་ལ་ཅུང་དཀའ་བར་
སྣང་། རང་གྱི་བསམ་ཚོད་བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདྱིའྱི་དགྡོངས་པ། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པས་
ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བ་དང་། བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་སུ་
འབང་བ་དངྡོས་བསྟན་བསྡོན་མེད་དུ་གསལ་བས་གཞུང་ར་བའྱི་རེས་སུ་འབང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་མཐའ་ཅན་
ཡྱིན་པས་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བར་མ་ངེས་ཏེ། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་སྒྲ་ལ་གྱིས་ལས། ལུས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་
མ་ཤྱིའྱི་བར་དང་། སེམས་ཇྱི་སྲྱིད་ 
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༼༤༢༽ 
འཚོ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་རྱིག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀྱི་བར་ལ་དགྡོངས་པས་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པས་སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་
ལེན་པ་འདྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པ་བརྐུ་ཐབས་མྱི་བ་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་གཡྡོ་སྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་བསྟན་པ། གནྡོད་བེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སད་པའྱི་
གནས་སུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་སྡོ་ཐར་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལེན་
པའྱི་ལག་ལེན་དེ་འད་མྱི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱན་དྲུག་མཆྡོག་
གྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཀང་དེ་འད་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིག་པ་དངྡོས་དང་། དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་ལན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་
བཤད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་སྡོམ་པ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྱིས་
ཀ་དུས་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ལེན་པ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །ཡང་སྐྱབས་འགྡོ་ལ་ན་ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་
བའྱི་སྐྱབས་འགྡོ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱབས་འགྡོ་གྱིས་སུ་དབེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བ་དང་། 
སྡོམ་པ་དེ་གྱིས་འབྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། སྡོམ་པ་དེ་གྱིས་ཀྱི་བསླབ་བ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལེན་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁད་པར་གཅྱིག་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གནྡོད་བེད་གཞན་ཡང་བསླབ་པ་ཕུལ་
བ་དང་། མཚན་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་བྱུང་བ་དང་། ལྡོག་ལྟས་དགེ་ར་ཆད་པ་སྡོགས་སྡོམ་པའྱི་གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་
གྱིས་ཀང་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་ཡང་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མྱི་
འདྡོར་བའྱི་ཕྱྱིར་ 
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༼༤༣༽ 
ནའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ེས་སྡོང་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བས་པ་ལ། རེས་
འབང་ཁ་ཅྱིག སྐྱྡོན་སྡོང་འདྱི་སྐད་དུ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་གལ་ཏེ་ཤྱི་
འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་ན་ཡང་། བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་མྱི་སྲྱིད་ཅེས་ཟེར་
རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཏྡོང་རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་བར་ཐལ་བ། འདྡོད་ན་གནྡོད་བེད་
གྱིས་ཀྱི་དགག་པ། བསེན་གནས་ལའང་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོ་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་
ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོམ་པ་རྱིགས་བདུན་པྡོ་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ཤྱི་
འཕྡོས་པ་དང་། ལྡོག་ལྟས་དགེ་ར་ཆད་པ་ལ་སྡོགས་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཤྱི་འཕྡོས་ཀང་མྱི་གཏྡོང་བར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། གཏྡོང་རྒྱུ་
ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་བ་ལ་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེ་ན། འྡོ་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་ལྡན་
དེས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་ཕུལ་ཡང་བསྲུང་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མ་བསྲུངས་ན་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མས་
པར་འགྱུར་ཏེ། བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་བ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །ཡང་
སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་དེ་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་དགེ་སླྡོང་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གཏྡོང་
རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་འདྡོད་ན། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལྷར་
སྐྱེས་ན་ལྷའྱི་དགེ་སླྡོང་སྲྱིད་པར་གྱུར་ཞྱིང་། མྱིར་སྐྱེས་ན་ཡང་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བང་མྱི་དགྡོས་པར་དགེ་སླྡོང་
དུ་འགྱུར་བ་དང་། བྱིས་པ་དེ་ལ་སྲྡོག་ 
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༼༤༤༽ 
གཅྡོད་ལ་སྡོགས་པའྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མས་ནས་
གསང་འདྡོད་ཀྱི་འཆབ་སེམས་སྐྱེས་པ་ལ་སླར་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བང་དུ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། འདུལ་བ་
སུམ་བརྒྱ་བ་ལས། མྱི་གསྡོད་ལ་སྡོགས་གཞྱི་རྣམས་ཀྱིས། །དགེ་ཚུལ་ལས་ནྱི་མས་གྱུར་ན། །དགེ་སླྡོང་
བཞྱིན་དུ་དགེ་ཚུལ་ལའང་། །ཕྱྱི་ནས་སྡོམ་སྐྱེའྱི་སྐལ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྷར་སྐྱེས་ན་ལྷའྱི་དགེ་
སླྡོང་དུ་འགྱུར་བ་སྡོགས་ལ་ཡང་འདྡོད་དྡོ་ཞེ་ན། འདྡོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ལྷ་དང་བྱིས་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ནྱི་འདུལ་བའྱི་སེ་
སྣྡོད་ལས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་ར་བར། མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འགྡོ་བ་པ་དང་། བང་གྱི་སྒྲ་མྱི་སན་པ་གྱིས་ནྱི་སྡོམ་
པའྱི་ཞྱིང་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། ལས་ཀྱི་གཞྱིར། ལྡོ་ྱི་ཤུ་མ་ལྡོན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། འྡོ་ན་འདུལ་བར་བྱིས་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ཡེ་མ་བཤད་དམ་ཞེ་ན། སྤྱྱིར་བཏང་ལ་སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རྡོགས་པ་
ལ་ལྡོ་ྱི་ཤུ་ལྡོན་པ་ཞྱིག་དགྡོས་ཀང་། དམྱིགས་བསལ་ལ་ལྡོ་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་ལྡོ་བཅུ་དགུ་གང་རུང་གྱི་ཚེ་ལྡོ་ྱི་
ཤུ་ལྡོན་པར་འཁྲུལ་ནས་ལྡོ་ྱི་ཤུ་ལྡོན་སམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྡོ་ནས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བངས་ན་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ར་བར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡོ་ྱི་ཤུ་ལྡོན་པ་ལ་ནྱི་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ཆགས་སྡོ། །གཅྱིག་
ཤྡོས་ལ་ནྱི་ལྡོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ྱིད་ནའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བུད་མེད་ལ་ཁྱིམ་སྡོ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན་ལྡོ་
བཅུ་གྱིས་མ་ལ་བསེན་པར་རྡོགས་པར་ཡང་བཤད་པས་ེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་དགེ་སླྡོང་མ་ཡྡོད་
པར་ཁས་ལེན་ཏེ། མདྡོ་ར་བ་ལས། ཁྱིམ་སྡོ་བཟུང་བ་དེ་བསེན་པར་རྡོགས་པར་བ་བའྱི་ལྡོ་རྣམས་ཀྱི་དང་པྡོ་ནྱི་
བཅུ་གྱིས་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་བསེན་གནས་ 
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༼༤༥༽ 
ལ་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་ནྱི། བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་
ཆྡོས་ཅན། དུས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མ་བསྲུངས་ན་བསེན་གནས་མས་པར་འགྱུར་བར་
ཐལ། ནངས་པར་མཚན་མྡོ་འདས་ཕན་ཆད་ཀང་མྱི་གཏྡོང་བར་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ཡྡོད་པའམ་གནས་
པའྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ནངས་པར་མཚན་མྡོ་འདས་པས་སྡོམ་པ་གཏྡོང་
ངྡོ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་དུས་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པ་དང་
འགལ་ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་མཚན་མྡོ་འདས་པ་ན་གཏྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
གསུམ་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་བདུན་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ལེན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་
བརྡོད་པ་དེས་ན། ན་ཐྡོས་སྡོ་ཐར་སྡོམ་བརྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་སུ་འབང་བ་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་
སྨྲ་བའྱི་སྐྱེས་བུ་འབྱི་གུང་པ་དེ་ལ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཟད་དེ། མཛོད་
ལས། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་དང་ྱིན་ཞག་ཏུ། །སྡོམ་པ་ཡང་དག་བང་བར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར། རང་ྱིད་ཇྱི་སྲྱིད་མ་ཤྱིའྱི་
བར་དུ་སྡོམ་པ་ལེན་པ། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་མཐའ་དང་། སང་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་ལེན་པ་ྱིན་ཞག་གྱི་མཐའ་
གང་རུང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་དང་། བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོར་མཆྱིས་ཀྱི་བར། །ཞེས་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་
བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར། །ཇྱི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྡོན་པྡོ་རྣམས། །ཞེས་སྡོགས་ལྟར། སྱིང་སྟྡོབས་ཆེན་པྡོས་
སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལུགས་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་མ་
ཕྱེད་འདུག་པས་སྡོ། །འདྱིར་ཕྱྡོགས་སྔ་མས་ན་ཐྡོས་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ 
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༼༤༦༽ 
གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ངེས་པར་ལེན་དགྡོས་པ་ནྱི་མྱི་བཞེད་ལ། འྡོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། 
དབང་པྡོ་རྣྡོ་འབྱིང་ཕྱེ་ནས། དབང་རྣྡོན་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོ་ནས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་
བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ལེན་པར་འདྡོད་པས་དེ་ཕྱྡོགས་སྔར་བས་ནས་འདྱིར་འགྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོམ་པ་ཤྱི་
ཡང་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས། །སྨྲ་བའྱི་སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་ནྱི། །ཞེས་དང་། འྡོག་ཏུ་ཡང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །བང་ཆུབ་
བར་དུ་བངས་གྱུར་ན། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་ཅྱི་ནས་འཇྱིག །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་བསེན་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་གཞག་སྤྱྱིར་བསྟན་པ་དང་། 
ལྡོག་རྟྡོག་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་
སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྡོ་ནས། །ཞེས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་ལ་འཕྡོས། ན་ཐྡོས་
ལུགས་ལ་རྱིགས་བདུན་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ལེན་ན། ཡུལ་གང་ལས་ལེན་ཞེ་ན། ན་ཐྡོས་བེ་བག་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རྱིགས་བདུན་དང་། དེར་མ་ཟད་བསེན་གནས་ཀང་ཡུལ་དགེ་སླྡོང་ལས་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་གྱི་
རྣམ་རྱིག་བེད་སྡོགས་ཀྱི། །ཞེས་པའྱི་མཛོད་རང་འགེལ་ལས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ནམ་
གང་ཟག་ལས་ཏེ། དགེ་སླྡོང་དང་དགེ་སླྡོང་མ་དང་། དགེ་སླྡོབ་མའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ནྱི་དགེ་འདུན་ལས་
སྡོ། །གཞན་དག་ནྱི་གང་ཟག་ལས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གྱིས་ཀྱི་
ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་དགེ་འདུན་ནྱི། དགེ་སླྡོང་བཞྱི་ཚོགས་པའམ། དགེ་སླྡོང་མ་བཞྱི་ཚོགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་འཇྡོག་ཅྱིང་། 
དེ་གྱིས་ཀྱིས་ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། དགེ་སླྡོང་དང་ 
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༼༤༧༽ 
དགེ་སླྡོང་མ་གཅྱིག་གམ་གྱིས་སམ་གསུམ་དུ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་འགེལ་བ་
འདྱིས་བསེན་གནས་དགེ་སླྡོང་ལས་ལེན་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་ཞེ་ན། གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དག་ནྱི་
ཞེས་པའྱི་གཞན་དག་དེར་དགེ་ཚུལ་ཕ་མའྱི་སྡོམ་པ། དགེ་བསེན་ཕ་མའྱི་སྡོམ་པ། བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་
ལྔ་པྡོ་དེ་འབྱུང་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསེར་ཐུར་ལས། བེ་སྨྲའྱི་བསེན་གནས་དགེ་སླྡོང་ལས། །ལེན་པའྱི་དམྱིགས་
བསལ་གང་ན་ཡྡོད། །ཅེས་དྱི་བ་མཛད་པ་དེའྱི་ལན་ཡང་འདྱི་ལས་འྡོས་གཞན་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཛོད་འགེལ་
དང་། རབ་དབེའྱི་དངྡོས་བསྟན་དེ་རྣམས་ད་ཆྡོག་གྱི་དབང་དུ་བས་པར་གསལ་གྱིས། སྤྱྱིར་བཏང་ལ་ནྱི་མ་ངེས་
ཏེ། རང་བྱུང་གྱི་བསེན་རྡོགས་དང་། ཚུར་ཤྡོག་གྱི་བསེན་རྡོགས་སྡོགས་ཡུལ་དགེ་སླྡོང་ལས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྱིན་
པས་སྡོ། །རྱིགས་བདུན་དང་བསེན་གནས་སྐྱེ་བའྱི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི། གྱིང་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་
གང་རུང་ལས་འགྡོ་བ་གཞན་ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་སྡོགས་ལ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བ་བཀག་སྟེ། མཛོད་ལས། ཟ་མ་མ་ནྱིང་སྒྲ་
མྱི་སན། །མཚན་གྱིས་མ་གཏྡོགས་མྱི་རྣམས་ལ། །སྡོམ་མྱིན་སྡོམ་པའང་དེ་བཞྱིན་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། སྐྱེ་བའྱི་རྟེན་གྱི་ལུང་ཁུང་ལ་མཛོད་ཀྱི་ལུང་འདེན་པར་ཀུན་མཐུན་པས། ལེན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ལུང་ཁུང་དུ་
ཡང་། ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྡོང་དུ་སྔར་དངས་པའྱི་མཛོད་འགེལ་གྱི་ལུང་འདེན་པར་མཛད་
པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འབེལ་ཆགས་ཤྱིང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགྡོངས་པར་གདྡོན་མྱི་ཟའྡོ། །ན་ཐྡོས་མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་ནྱི་
དུད་འགྡོ་སྡོགས་འགྡོ་བ་གཞན་ལའང་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བར་བཤད་དེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཀླུ་
གཞྡོན་ནུ་ 



46   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༤༨༽ 
ཙམ་པ་ཞེས་བ་བ་དུས་བཟང་ལ་བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུང་བ་དང་། རྒྱ་མཚོའྱི་ཀླུ་རྣམས་དུས་བཟང་
ལ་རྒྱ་མཚོ་ནས་འྡོངས་ཏེ་བསེན་གནས་བསྲུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། བེ་
བག་སྨྲ་བས་ནྱི། དེ་རྣམས་བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་ཕྱེད་པ་ལ་དགྡོངས་པར་འདྡོད་ཅྱིང་། བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་
ཕྱེད་པ་ནྱི། བར་མའྱི་དགེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། སྡོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། མཛོད་འགེལ་ལས། དེ་ལས་
གཞན་དུ་ནྡོས་པས་ནྱི་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྱིས། བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
སྡོ། །བང་བའྱི་ཡུལ་ཡང་། དགེ་བསེན་དང་རབ་བྱུང་སྡོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བངས་པས་ཆྡོག་སྟེ། དང་
སྲྡོང་གནས་མཆྡོག་གྱི་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། དགེ་སྡོང་ངམ། བམ་ཟེའམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཆྡོ་ག་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱི་
གམ་དུ་སྡོང་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁྱིམ་བདག་མགྡོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་
རང་གྱི་འཁྡོར་འབངས་རྣམས་བསེན་གནས་ལ་བཀྡོད་པར་གསུངས་པར་ཡང་། སྒྲ་མྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ། བང་བའྱི་ཡུལ་དང་། ལེན་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ལྟར་ངེས་པར་མ་ཟད་ཆྡོ་
གའང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྡོ་བ་རྡོམ་བེད་དུ་བས་ནས་འབྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཐེག་
ཆེན་གྱི་ལུགས་ནྱི། དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའྱི་རྟྡོག་པ་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡུལ་ནྱི། རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་
བངས་པས་ཆྡོག་ཅྱིང་། ཆྡོ་ག་ནྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་ཆ་འད་བར་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ན་ཐྡོས་
ལུགས་དང་ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་བསེན་གནས་དུས་གཙོ་ཆེར་ྱིན་ཞག་གྱི་མཐའ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཀང་། ཆྡོ་ག་
ལ་ཁད་པར་ཡྡོད་དེ། སྐྱབས་འགྡོ་ཙམ་རྡོམ་བེད་དུ་བས་ནས་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་འབྡོག་པ་དང་།  
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༼༤༩༽ 
རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པ་དང་འད་བར་ལེན་པའྱི་ཁད་པར་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསེན་གནས་འབུལ་བ་དགག་པ། གཞན་ལ་འཆྡོལ་བ་དགག་པ། ལྷ་སྡོམ་ཐ་དད་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་ན་རེ། བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་བསྲུང་བའྱི་སང་ནངས་
པར་གཞན་ལ་འབུལ་དགྡོས་ཏེ། མ་ཕུལ་ན་དེ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་བས་པའྱི་ཚེ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱྡོན་
ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ནྱི། བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་པ་འདྱི་ལ་འབུལ་མྱི་དགྡོས་ཏེ། 
བསེན་གནས་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་བསྲུངས་པའྱི་སང་ནངས་པར་མཚན་མྡོ་འདས་པ་སྟེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་གཏང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ལས་ལྷག་པར་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་མདྡོ་སེ་པའྱི་
ལུགས་བཞྱིན་དུ་སྔྡོན་ལན་ཅྱིག་ཟླ་བ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་གྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བདག་བསེན་གནས་པར་གཟུང་དུ་གསྡོལ་
ཞེས་ཁས་བངས་ནས། ཕྱྱིས་སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་ཡུན་འགའ་སྡོང་ཞྱིང་ཟན་ཟྡོས་པའྱི་རེས་སྡོགས་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་
པའྱི་ཚེ། བསེན་གནས་ལེན་ན་ཡང་ནངས་པར་གཞན་ལ་འབུལ་མྱི་དགྡོས་ཏེ། ནངས་པར་སྐྱ་རེངས་ཤར་ཕན་
ཆད་སྡོམ་པ་དེ་བསྲུང་བའྱི་བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ནངས་པར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བར་ངེས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་
ནའྡོ། །མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་གང་ལས་བཤད་སམ་ན། ནངས་པར་གཞན་ལས་ནྡོད་པར་བ་ཞེས་པའྱི་
མཛོད་འགེལ་ལས། ནངས་པར་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ྱི་མ་ཤར་བའྱི་ཚེ་སྟེ། ྱིན་ཞག་གྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྤྱྱིར་
བཏང་དང་། གང་གྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའྡོ། །ཞེས་སྔྡོན་ཡང་དག་པར་
བངས་པ་དེས་ནྱི་ཟན་ཟྡོས་ནས་ཀང་ནྡོད་པར་བའྡོ། །ཞེས་ 
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༼༥༠༽ 
དམྱིགས་བསལ་དང་གྱིས་གསུངས་པའྱི། དམྱིགས་བསལ་འདྱི་མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་
པའྱི་ཚེ་བསེན་གནས་ལེན་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན་པར་འཆད་དྡོ། །འདྱིར་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ལེགས་བཤད་གསེར་
ཐུར་ལས། མདྡོ་སེ་པ་ཡྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཚེ་ལེན་ཞེས་པ། །དུས་གཅྱིག་སྟབས་སུ་ལེན་ནམ་
ཅྱི། །ཟས་ཟྡོས་ནས་ཀང་ལེན་ཞེས་པ། །འདྱི་ཡྱི་དྡོན་དུ་ཁས་ལེན་ན། །དེ་འད་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡྱི། །ནངས་པར་
གཞན་ལས་ནྡོད་ཅེས་པའྱི། །དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་སྐབས་ཀྱི་ནྱི། །རྡོད་པའྱི་ལན་དུ་འགྱུར་བ་མེད། །ཅེས་
མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་འགྡོག་པར་མཛད་ཀང་། མཛོད་ར་འགེལ་ཀུན་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡྱིན་
པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། མཛོད་ར་བ་དང་དངྡོས་བསྟན་གྱི་འགེལ་པ་ཕལ་མྡོ་ཆེ་བེ་སྨྲའྱི་ལུགས་དང་། ལྡོ་གག་ཟེར་
གསུམ་གྱི་ཐད་ཀྱི་འགེལ་པ་དང་། འཕྡོས་དྡོན་གྱི་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེར་ནྱི་མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་མཁས་པ་
དག་ལ་ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ནངས་པར་ནྱི་རེ་ཞྱིག་ཅེས་སྡོགས་འགེལ་པ་སྔ་མ་དེ་བེ་སྨྲའྱི་
ལུགས་དང་། གང་གྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཞེས་སྡོགས་འགེལ་པ་ཕྱྱི་མ་ལས་འཕྡོས་པའམ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཏེ། འགེལ་པ་སྔ་མའྱི་ཐད་ཀྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། སྡོམ་
པ་ནྱི་སླྡོང་བར་བེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་ངེས་པའྱི་སེམས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ྱི་མ་འཆར་བའྱི་ཚེ་ཁྡོ་ན་
སྐྱེའྡོ། །ཟན་ཟྡོས་ནས་ནྡོད་པ་ནྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་ྱི་མ་སྟེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའྱི་ཚེ་ལེན་པ་ཁྡོ་ན་བེ་བག་
ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་གྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཞེས་སྡོགས་བེ་སྨྲ་རང་ལུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ 
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༼༥༡༽ 
བསལ་ཡྱིན་ན་འགེལ་བཤད་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགྡོས་པ་ལས། ྱི་མ་འཆར་བའྱི་ཚེ་ཁྡོ་ན་སྐྱེའྡོ་ཞེས་
པའྱི་ངྡོས་གཟུང་གྱི་ཚིག་གྱིས་མྱི་མཐུན་པ་དངྡོས་སུ་གསལ་བས། འགེལ་བཤད་དེ་འདྡོར་རྱིགས་པར་འགྱུར་
བའྱི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་དྡོ། །གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི་བེ་སྨྲས་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལ་ྱིན་ཞག་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་མཐའ་
ཅན་ཞྱིག་དགྡོས་པར་བསམས་ནས། ལེན་པའྱི་ཚེ་ཡང་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའྱི་ཚེ་ཁྡོ་ན་ལེན། སང་ཡང་སྐྱ་རེངས་
ཤར་བ་ན་གཏྡོང་བའྱི་ཕྱག་ལེན་ཅུང་ཟད་དྡོག་པར་སྣང་། མདྡོ་སེ་པས་དང་པྡོ་ལན་ཅྱིག་སླྡོབ་དཔྡོན་ལས་ལེན་
པའྱི་ཚེ། བདག་ཟླ་བ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་གྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསེན་གནས་པར་གཟུང་དུ་གསྡོལ་ཞེས་བརྡོད་ནས། 
ཕྱྱིས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་རྣམས་ལ་བསེན་གནས་རང་ྱིད་ཀྱིས་བངས་ནས་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་ཅྱིང་། 
དེ་ཡང་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའྱི་ཚེ་ལེན་ཐུབ་ན་རབ། དེའྱི་ཚེ་བརྡོད་པ་དང་གཡེང་བ་སྡོགས་ཀྱིས་མ་ཐུབ་ན། ྱི་མ་
ཤར་ལྷྡོད་པའམ་ྱི་མ་སྔ་ཕྱེད་ཀ་ིྱིདུས་ལྟ་བུ་བཟའ་བཏུང་གྱི་བ་བ་ཚར་རེས་སུ་ཡང་བསེན་གནས་བངས་ནས་
བསྲུང་ཆྡོག་པས་ཕྱག་ལེན་ཡངས་པར་སྣང་ངྡོ་། །འདྱི་ཡང་གཏྡོང་ཚུལ་སང་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའྱི་ཚེ་བཏང་བས་
ྱིན་ཞག་གྱི་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཡང་། ྱིན་ཞག་ཡྡོངས་རྡོགས་ཀྱི་མཐའ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ྱིན་ཞག་ཡྡོངས་
རྡོགས་ནྱི་ད་ནངས་སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས། སང་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གྱི་བར་ལ་འཇྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དག་བྡོ་
གསལ་དག་གྱི་སྱིང་ལ་བཅང་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་ལ་ལ་ན་རེ། བསེན་གནས་བསྲུངས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གཞན་ལ་འཆྡོལ་དགྡོས་ཏེ། མ་བཅྡོལ་ན་སླར་ལེན་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས་སྡོ། །དེ་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བསེན་གནས་ 
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༼༥༢༽ 
འཆྡོལ་བ་འདྱི་འད་གྲུབ་མཐའ་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བཀའ་གདམས་བ་ཡུལ་བ་ཁ་ཅྱིག ཚེས་བཅྡོ་ལྔ་ལ་བསེན་གནས་འཕྡོག་ན་ལྷ་
ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་། ཚེས་བརྒྱད་ལ་འབྡོག་ན་སན་བ་དང་། གནམ་སྟྡོངས་ལ་འབྡོག་ན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྡོམ་
བཟླས་རྣམས་ཐ་དད་དུ་མ་བས་ན་དུས་དེ་དང་དེ་ལ་བསེན་གནས་བསྲུང་དུ་མྱི་འདྡོད་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
བསེན་གནས་བསྲུང་བ་ན་ལྷ་བསྡོམ་དགྡོས་ཟེར་བ་འདྱི་ཡང་རེ་ཞྱིག་མཁས་པས་བརྟག་པར་བ་སྟེ། བསེན་
གནས་ནྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་མས་ལེན། གཙོ་ཆེར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་
ལུགས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་སྡོམ་བཟླས་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་སམ་གདམས་ངག་
ཡྱིན་པས། ན་ཐྡོས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཚེས་བརྒྱད་སྡོགས་ལ་བསེན་
གནས་བསྲུང་བའྱི་ཚེ་ལྷ་སྡོམ་ཐ་དད་མ་བས་ཀང་བསེན་གནས་མས་པར་འགྱུར་པའྱི་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ། །བསེན་
གནས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་གཙོ་ཆེ་མྡོད། འྡོན་ཀང་བསེན་གནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལུགས་དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བེད་ན་ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་ནས་
གསུངས་པའྱི་བསེན་གནས་བསྲུང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་ལྷ་སྡོམ་པ་དང་འབེལ་ན་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། 
འདྱིར་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། གསང་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་བསེན་གནས་ལ། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་མཆྡོག་ཡྱིན་
ན། །ལྷ་དེ་བདག་མདུན་གང་ཡྱིན་བརྟག །བདག་བསྐྱེད་ཡྱིན་ན་བ་རྒྱུད་ཀྱི། །རང་རྐང་བདག་བསྐྱེད་མེད་པ་
ཅྱི། །ཞེས་སྡོགས་དྱི་བ་མཛད་པ་ལ། ཀུན་མཁེན་ 
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༼༥༣༽ 
ཆེན་པྡོའ་ིའཁྲུལ་སྡོང་ལས། བདག་མདུན་གང་ཡྱིན་བསེན་གནས་བསྲུང་བ་པྡོ་ལ་དྱིས་ཤྱིག ཅེས་བཀའ་སྩལ་
ཀང་། འདྱི་ནྱི་མདུན་བསྐྱེད་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གསང་སྔགས་ལུགས་བེད་ན་ཞེས་པའྱི་གསང་སྔགས་དེ་
དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའྱི་རྟྡོག་པ་ལ་བེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་པར་
གདམས་པ་དང་། དྡོན་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད། །ཅེས་པ་ལ་འཕྡོས། ཐེག་
ཆེན་སྡོ་ཐར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཅྱིག ཅེས་
གདམས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྟྡོན་པ་ལ་ཚིག་རྐང་གྱིས་འབྱུང་། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྔྡོན་བྱུང་བའྱི་ཆྡོ་གའྱི་རྣམ་
གཞག་དང་། དེང་སང་གྱི་ལག་ལེན་དངྡོས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མ་བལྟྡོས་པར། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ྱིད་ལ་ཡང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འབྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་དེ། ཆྡོ་
འཕྲུལ་བསྟན་པའྱི་མདྡོ་ལས། གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བང་བར་གསུངས་པ་དང་། 
གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དགེ་སླྡོང་མའྱི་སྡོམ་པ་མ་གཏྡོགས་པའྱི་སྡོ་ཐར་གཞན་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་རང་ྱིད་
ཀྱིས་ལེན་པར་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའྱི་རྟྡོག་པ་ལས། གསྡོ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་རྟེན་གྱི་
དྲུང་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ལེན་པར་གསུངས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་སྡོ། །དེ་ལྟར་བཤད་མྡོད་ཀྱི། དེ་དག་གྱི་ཆྡོ་ག་
ཕལ་ཆེར་ནྱི་དེང་སང་ནུབ་ལ། མ་ནུབ་པ་གང་ཞེ་ན། དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གསྡོ་སྡོང་གྱི་
སྡོམ་པ་རང་གྱིས་བང་བ་དང་། སྡོགས་པ་སྤྱྡོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་བང་ 
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༼༥༤༽ 
ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལེན་འགའ་ཞྱིག་དེང་
སང་ཡང་མ་ནུབ་པར་ཡྡོད་དྡོ། །དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་གསྡོ་སྡོང་དེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྡོ་ཐར་ཡྱིན་ཀང་། དུས་ྱིན་ཞག་གྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ནས་བཤད་པའྱི། །ྱིན་ཞག་
གསྡོ་སྡོང་མས་སུ་ལྡོངས། །ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོ་ཐར་དེ་དག་ཙམ་
དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལེན་བཤད་ཚོད་ཡྡོད་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཐྡོང་བ་
རྣམས་ཡྱིན་ལ། གཞན་ཡང་མྱིང་གསལ་ལ་ཆྡོ་ག་མྱི་གསལ་བ་ནྱི། མདྡོ་སེ་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པའྱི་ཁྱིམ་པ་
དག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པར། རྒྱལ་སྲས་བམས་པས་མཁན་པྡོ་མཛད་ནས་ཁྱིམ་བདག་དགུ་སྟྡོང་དང་། རྒྱལ་
སྲས་འཇམ་དབངས་ཀྱིས་མཁན་པྡོ་མཛད་ནས་ཁྱིམ་བདག་བདུན་སྟྡོང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསེན་པར་རྡོགས་པར་
མཛད་དྡོ། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་བསེན་རྡོགས་དེའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། མདྡོ་ལས་
གསལ་བར་གསུངས་པ་ས་པཎྱི་ཏ་ངས་མ་མཐྡོང་ལ། མཐྡོང་ཡང་དེང་སང་གྱི་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་བར་མྱི་རུང་སྟེ། 
མཁན་པྡོ་བམས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དབུ་ས་རྱིང་ཞྱིང་རྒྱན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་ཁྱིམ་པའྱི་ཆ་
ལུགས་ཅན་བསེན་པར་རྡོགས་ཚུལ་འདྱི་འད་ནྱི་སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆེར་ནུབ་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་
བརེགས་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་བསེན་རྡོགས་དེང་སང་མྱི་རུང་བ་དེས་ན་ད་ལྟ་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་
ནྱི་བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོ་ནས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   53 

༼༥༥༽ 
ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བགྱིས་ནས་ལེན་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་ན་སྡོ་
ཐར་རྱིགས་བརྒྱད་པྡོ་གང་བངས་ཀང་བང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཆྡོ་ག་
བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ། །སྡོམ་དུ་བས་ན། སྡོ་ཐར་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ལུགས་གྱིས་བཤད། །ན་ཐྡོས་ལུགས་ལ་རྱིགས་
བདུན་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ། །འབྱི་གུང་པ་དག་ན་ཐྡོས་ལུགས་ལ་ཡང་། །བང་ཆུབ་བར་དུ་ལེན་ཞེས་རྣམ་དབེ་
འཆྡོལ། །སྡོམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཁད་མེད་འགྱུར་སྡོགས་དང་། །བསླབ་ཕུལ་སྡོགས་ཀང་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་རྒྱུ། །མྱིན་
པར་ཐལ་བའྱི་གནྡོད་བེད་རྱིགས་པའྱི་ཐྡོག །བྱུང་ཚེ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ནྱི་ཟྱིན་པ་དང་། །མ་ཟྱིན་རྣམ་དབེ་ཕྱེད་
ནས་ལེན་སྨྲ་མྡོད། །འྡོ་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་རྡོད་གཞྱི་རུ། །བཟུང་བས་གནྡོད་བེད་སྔར་བཞྱིན་ཅྱིས་མྱི་
མཚུངས། །ཤྱི་འཕྡོས་ལྷ་དང་བྱིས་པའྱི་དུས་ྱིད་ནས། །དགེ་སླྡོང་འགྱུར་ན་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལས་
བཀག །བསེན་གནས་གཙོ་ཆེ་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་པའྱི་མཐའ། །ན་ཐྡོས་སེ་གྱིས་བང་ཡུལ་ལེན་པའྱི་རྟེན། །ཐ་
དད་ཕྱེ་བ་རྣམ་དཔྡོད་ལྡན་པའྱི་གཏམ། །ཐེག་ཆེན་དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ནས་གསུངས་ཡྱིན། །བསེན་གནས་ནངས་
པར་འབུལ་དང་འཆྡོལ་ཞེས་པ། །ཆྡོས་ལ་རྒྱུས་མེད་མུན་སྡོམ་ཙམ་དུ་ཟད། །བསེན་གནས་བསྲུང་ཚེ་ལྷ་སྡོམ་
འདྡོད་པ་ཡང་། །བསེན་གནས་ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་གཙོ་ཆེ་དང་། །ལྷ་སྡོམ་གསང་སྔགས་ཁད་ཆྡོས་མ་ཤེས་
གཏམ། །འྡོན་ཀང་སྔགས་ནས་གསུངས་པའྱི་བསེན་གནས་སྡོམ། །བསྲུངས་ན་བ་རྒྱུད་ལུགས་བཞྱིན་མདུན་
བསྐྱེད་ཀྱི། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བར་ཐྡོབ། །ཐེག་ཆེན་ལུགས་ལ་ 
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༼༥༦༽ 
ཐུན་མྡོང་མྱིན་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་མ་བྱུང་དེང་སང་དགྡོས་ནུས་ཆུང་། །དེས་ན་བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་ེར་བཟུང་
ནས། །ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་བེད་གནད་ཀྱི་དྡོན། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་བསྲུང་ཚུལ་བསླབ་བ་བཤད་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསླབ་བ་དང་། ན་ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་བསླབ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ན་པར་གདམས་
པ། དྡོན་དངྡོས། ཞར་བྱུང་གཏྡོང་ཚུལ་དང་གསུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གྱི་ཆྡོ་ག་བསྟན་ཟྱིན་མ་
ཐག་པ་དེ་ནས་བང་སེམས་སྡོ་ཐར་གྱིས་བསླབ་བའྱི་ཁད་པར་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན་ཞེས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བང་སེམས་སྡོ་ཐར་འདྱི་ལ་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཕྱྡོགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་
བ་ཕལ་ཆེར་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་དམ་པར་བསྲུང་དགྡོས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལ་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པ་ལས་ེས་སྤྱྡོད་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་འདྡོད་ཀྱི་དབེན་པའྱི་ལྟུང་བ་
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གཞན་དྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་དགྡོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡྡོད་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལུགས་བཞྱིན་
དུ་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིདགེ་སླྡོང་གྱི་དྡོན་དུ་གེར་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ནྱི་གཞན་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །སྲྡོག་གཅྡོད་པ་དང་འཕལ་གྱི་ཀུན་སྤྱྡོད་མ་ལེགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་པ་རྣམས་མ་དད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀ་མཐུན་པ་ནྱི་འབད་པས་བསྲུང་དགྡོས་ཏེ། དགེ་སླྡོང་གྱིས་ཁེའུ་དང་བུ་མྡོའ་ིགེན་ཁ་
བེད་པ་ལྟ་བུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་དུ་ཡང་སད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། འཇྱིག་རྟེན་མ་
དད་གྱུར་པའྱི་ཆ། །མཐྡོང་དང་དྱིས་ཏེ་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རྟེན་ཆྡོས་ལ་འཇུག་པའྱི་
རྒྱུར་འགྱུར་ན་ན་ཐྡོས་སྡོ་ 
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༼༥༧༽ 
ཐར་ལ་བཀག་པའྱི་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ལ་གནང་བ་ཡང་ཡྡོད་དེ། དཔེར་བརྡོད་འྡོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྤྱྡོད་
འཇུག་ལས་ཀང་། ཐུགས་རེ་མངའ་བ་རྱིང་གཟྱིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་གནང་། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། གནང་བཀག་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། ན་ཐྡོས་དགེ་སླྡོང་ལ་ནྱི་གསེར་
དངུལ་ལེན་པ་ཐུབ་པས་འདུལ་བ་ལས་སང་ལྟུང་དུ་བཤད་པས་བཀག་ཅྱིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་སླྡོང་
ལ་སྡོམ་པ་ྱི་ཤུ་པ་ལས། གསེར་ལ་སྡོགས་པ་ལེན་མྱི་བེད། །ཅེས་གཞན་དྡོན་དུ་འགྱུར་ན་ལྟུང་བ་མེད་པ་
གཞྱིར་བཅས། གཞན་དྡོན་དུ་དེ་མྱི་ལེན་པ་ྱིད་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །འྡོ་ན་གསེར་དངུལ་ལེན་པ་ན་
ཐྡོས་ལ་ནམ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་གཞན་དྡོན་དུ་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་
ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། ན་ཐྡོས་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཡང་འདྡོད་ཆེན་པྡོ་མངྡོན་ཚན་ཅན་ྡོ་ཚོང་ལ་
སང་ལྟུང་འབྱུང་ཞྱིང་། ཐེག་ཆེན་དགེ་སླྡོང་ལ་གཞན་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ན་འདྡོད་ཆེན་པྡོ་གྡོས་བརྒྱ་སྟྡོང་ལ་སྡོགས་པ་
ལེན་པ་དང་། གསེར་དངུལ་སྲང་དུ་མ་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་
ན། བང་སའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུ་ལས། གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་ན་གྡོས་བརྒྱ་སྟྡོང་རེད་ཀང་ེ་དུར་མྱི་འྡོང་བའྱི་
བམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ལས་བཙལ་བར་བའྡོ། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་དྡོན་དུ་མྡོན་དར་གྱི་གདྱིང་བ་དང་། མལ་
སྟན་བརྒྱ་རེད་ཀང་བསྟབ་པར་བ། གསེར་དངུལ་སྲང་བེ་བ་འབུམ་ཕག་ལས་ལྷག་པ་ཡང་བདག་གྱིར་
བའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །མདྡོར་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལུགས་གྱིས་པྡོ་བསྲུང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་མདྡོ་ཙམ་
བཤད་ 
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༼༥༨༽ 
པ་དེས་མཚོན་ནས་བསླབ་བའྱི་ཁད་པར་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་ཤེས་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་གཏྡོང་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་
ད་ལྟའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་ལ་འཕྡོས། བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོ་ནས་ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་
ལུགས་བཞྱིན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་སླྡོང་སྡོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ཡྱིན་ན། ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་
རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་སླྡོང་སྡོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྡོ་ཐར་ཡྱིན་
ཀང་ཁྡོད་ཀྱི་ངྡོ་བྡོའམ་ལྡྡོག་པ་ཤྱི་འཕྡོས་པའྱི་ཚེ་གཏྡོང་སྟེ། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའྱི་གཏན་
ཁྱིམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆྡོ་ག་དེ་ལས་ལེན་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་བང་གྱིས། དེ་ལས་ལྷག་པར་
བངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་སླྡོང་སྡོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྱི་ཀུན་སླྡོང་བང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་དང་། ཁྡོད་དེའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ཤྱི་ཡང་འབྱུང་སྟེ་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་
ཕན་སེམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྡོམ་པའྱི་འབས་བུ་བདེ་འགྡོ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་
ཆྡོ་གའྱི་ཚེ་ན་ཐྡོས་ལུགས་སྔྡོན་ལ་བཤད་ནས། བསླབ་བའྱི་ཚེ་དེ་ལས་ལྡྡོག་ནས་ཐེག་ཆེན་སྔྡོན་ལ་འབྱུང་བ་ཅྱི་
ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསླབ་བའྱི་ཁད་པར་འདྱི་ནྱི་གཞུང་ཉུང་བས་ཆྡོ་གའྱི་དེ་མ་ཐག་བཤད་ནས་འབེལ་ཆགས་པ་
ལ་དགྡོངས་ནས། ལས་འབས་སྡོགས་ཀྱི་སྔྡོན་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐེག་ཆེན་འདྱི་ལ་རང་བཞྱིན་སྱིག་པ་
ནྱི། །ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྱིན་དམ་བསྲུང་གཞན་དྡོན་ཚེ། །ལྟུང་མེད་སྡོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ནྱི། །ལག་
ལེན་སྱིང་པྡོའ་ིགནད་ཡྱིན་གཅེས་པར་ཟུངས། །ཐེག་ཆེན་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ཡང་ཆྡོ་གའྱི་ཚེ། །ལེན་ཚུལ་ 
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༼༥༩༽ 
གནད་ཀྱིས་གཏྡོང་ཚུལ་གྡོང་དང་མཐུན། །ཐེག་ཆེན་ཆྡོ་ག་བསླབ་བ་གཏྡོང་ཚུལ་གསུམ། །རྱིམ་པར་འབེལ་
ཆགས་ཉུང་བས་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བཤད། །བར་སྡོམ་མྡོ། །གྱིས་པ་ན་ཐྡོས་དང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་བསླབ་བ་ལ་
གསུམ་སྟེ། བསླབ་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ལས་འབས་བཤད་པ། བསླབ་བ་གནང་བཀག་ཐ་དད་བསྟན་པ། འདུལ་བའྱི་
བསླབ་བ་ཕན་ཚེགས་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། འཕྡོས་དྡོན་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའྡོ། དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ན་པར་གདམས་པ། དྡོན་དངྡོས། མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་
སྡོ་ཐར་གྱི་ཆྡོ་ག་བསླབ་བ་གཏྡོང་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཟྱིན་མ་ཐག་པ་དེ་ནས། ད་ནྱི་སྐབས་སུ་བབས་པ་
ཐུན་མྡོང་བའྱི་བསླབ་བ། ལས་དང་དེའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱིས་དད་ལྡན་དག་ྡོན་ཞེས་
པའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། གསུམ་དུ་དབེ་བ། གྱིས་སུ་དབེ་བ། བཞྱིར་དབེ་བ། གྱིས་སུ་དབེ་བ་གཞན་
བསྟན་པ། གསུམ་དུ་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ལས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དབེ་ན་གསུམ་དུ་ཡྡོད་དེ། 
དགེ་བ་དང་། སྱིག་པ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་དང་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པར་རྒྱལ་བས་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོ་
སྡོའ་ིརྣམ་སྱིན་ཅྱི་ཞེ་ན། དགེ་བ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྱིས་རྣམ་སྱིན་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལེགས་སྤྱད་
ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས་སྡོ། སྱིག་པ་ཆྡོས་ཅན། རྣམ་སྱིན་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་བེད་ཡྱིན་ཏེ། ེས་སྤྱད་
ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དགེ་སྱིག་གྱིས་དང་བལ་བའྱི་གཏང་སྡོམས་ལུང་མ་བསྟན་ཆྡོས་ཅན། 
རྣམ་སྱིན་བདེ་སྡུག་གྱིས་ཀ་སྐྱེད་ 
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༼༦༠༽ 
བེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལེགས་སྤྱད་དང་ེས་སྤྱད་གྱིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དགེ་སྱིག་འདྱི་དག་ཆྡོས་ཅན། 
འདུས་བས་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྒྱུ་རེན་གྱིས་བས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་ཆྡོས་
ཅན། དགེ་སྱིག་གང་རུང་མ་ཡྱིན་ཏེ། །འདུས་མ་བས་ཡྱིན་པ་དེས་ནའྡོ། །འདྱི་ནྱི་ལས་འབས་ལ་འཕྡོས་ནས། 
འྡོག་ཏུ་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་འགྡོག་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བཞེད་ནས། འདྱིར་ཡང་
ཅུང་ཟད་སྡོས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་ཏེ། སེམས་
པའྱི་ལས་དང་། བསམ་པའྱི་ལས་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་གྱིས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡང་སྡོ་སྡོར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
སེམས་པའྱི་ལས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དང་། བསམ་པའྱི་ལས་དེ་ནྱི་ལུས་ངག་གང་རུང་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་ལས་གྡོལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་པ་དང་བསམ་པའྱི་ལས་གྱིས་
ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་སུ་དབེ་བ་འདྱི་ནྱི་མཛོད་ལས། ལས་ལས་འཇྱིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་
སྐྱེས། །དེ་ནྱི་སེམས་པ་དང་དེས་བས། །སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏེ། །དེས་བསྐྱེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་
ལས། །དེ་དག་རྣམ་རྱིག་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པར་སྣང་ཞྱིང་། བེ་སྨྲ་རང་ལུགས་ལ་
ལས་ཡྱིན་ན་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁབ་པར་བཞེད་ནས། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ཡང་ལས་མཚན་
ྱིད་པ་མྱིན་པར་བཞེད་ལ། འདྱིར་ནྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་མཚན་ྱིད་པར་བཞེད་པ་ནྱི་གྲུབ་
མཐའྱི་ཁད་པར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལས་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༦༡༽ 
ཁྡོད་ལ་རྣམ་པ་བཞྱིར་གསུངས་ཏེ། ལས་དཀར་ལ་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་དང་། ལས་གནག་ལ་རྣམ་སྱིན་གནག་པ་
དང་། སྡོར་བའྱི་ལས་དཀར་ལ་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་སྱིན་གནག་པ་དང་། སྡོར་བའྱི་ལས་གནག་ལ་
བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་དང་བཞྱི་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་བརྡོད་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་བསམ་པ་དག་
པའྱི་སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བ་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། མཁས་པས་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བ་སྟེ། བསམ་
སྡོར་གྱིས་ཀ་དཀར་བའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཟའ་བའྱི་དྡོན་དུ་སེམས་ཅན་གསྡོད་པ་སྡོགས་ཀྱི་མྱི་དགེ་
བའྱི་ལས་བཅུ་ཆྡོས་ཅན། མཁས་པས་ཀུན་ཏུ་སང་བར་བ་སྟེ། བསམ་སྡོར་གྱིས་ཀ་ནག་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། སེམས་ཅན་མང་པྡོ་སྐྱྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་ལ་འཚེ་བ་པྡོ་གཅྱིག་གསྡོད་པ་སྡོགས་ཀྱི་ལས་ཆྡོས་ཅན། སྡོར་
བའྱི་ལས་ནག་ཀང་རྣམ་སྱིན་དཀར་པྡོ་འབྱུང་བར་ཤེས་ན་སྤྱད་པར་བ་སྟེ། རྣམ་སྱིན་དཀར་བར་མ་ངེས་ན་
བསམ་པ་དཀར་ཡང་རེ་ཞྱིག་བཏང་སྡོམས་སུ་བ་རྱིགས་པས་སྡོ། །རྣམ་སྱིན་དཀར་ནག་གང་འབྱུང་ནྱི་རང་
གཞན་མངྡོན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ཤེས་པའམ། ཡང་ན་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་དམྡོད་བཙུགས་པ་ལས་ཡྱིད་ཆེས་
གདེང་ཁེལ་ངེས་ན་སྤྱད་པར་བའྱི། གཞན་དུ་ན་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་བསམ་པ་དཀར་བར་སྣང་ཡང་། འབས་བུ་དཀར་
ནག་སྟྡོབས་གང་ཆེ་སྲྱི་ཤེས་པས་བག་ཡྡོད་པར་བའྡོ། །འཕགས་པས་ནྱི་ལས་གང་སྤྱད་ཀང་རྣམ་སྱིན་ནག་པྡོ་
འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་དེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐྡོང་ལམ་
ཐྡོབ་ནས་འཁྡོར་བར་འདེན་བེད་ཀྱི་ལས་གསྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དག་པྡོ་གསྡོད་ 
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༼༦༢༽ 
པའྱི་ཕྱྱིར་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་དང་། ལྷ་མཆྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལས་ཆྡོས་ཅན། སང་བར་བ་སྟེ། སྡོར་
བའྱི་ལས་དཀར་ཡང་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་སྱིན་གནག་པས་སྡོ། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརྡོད་མུ་བཞྱི་ལས། 
དང་པྡོ་དེ་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བའྱི་ལས་དང་། གྱིས་པ་དེ་གཅྱིག་ཏུ་གནག་པའྱི་ལས་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་
འདེས་མའྱི་ལས་སུ་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་སྡོར་གང་རུང་གཅྱིག་དཀར་ལ་གང་རུང་གཅྱིག་གནག་པས་
སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། མངྡོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་
གང་ཞེ་ན། འདྡོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་འདེན་མ་སྟེ། བསམ་པས་གནག་ལ་སྡོར་བས་དཀར་བའམ། སྡོར་བས་
གནག་ལ་བསམ་པས་དཀར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་འདྱིར་ལས་དཀར་ནག་ནྱི་སྡོར་བའྱི་ལས་
དཀར་ནག་ལ་བ་ཞྱིང་། སྡོར་བའྱི་ལས་དཀར་ན་དཀར་བས་མ་ཁབ། དཀར་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཀང་མ་ཁབ། དེ་
བཞྱིན་དུ་སྡོར་བའྱི་ལས་ནག་པ་ལ་ཡང་ནག་པ་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དཔེར་ན་མང་པྡོ་བསྐྱབ་
པའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་བསད་པའྱི་ལས་ལ་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་འབྱུང་བ་ནྱི་དཀར་བའྱི་ལས་དང་། ཡང་ལས་དེ་ལ་
རྣམ་སྱིན་ནག་པ་འབྱུང་བ་ནྱི་སྡོར་བ་ཡང་ནག་ཅྱིང་དྡོན་ལ་ཡང་ནག་པ་དང་། དག་གསྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྷ་མཆྡོད་པ་
སྡོར་བ་དཀར་ཡང་རྣམ་སྱིན་གནག་པས་དྡོན་ལ་ཡང་གནག་པ་དང་། ཚུལ་ཆྡོས་ཀྱི་བསམ་པས་ཚངས་སྤྱྡོད་
བསྲུང་བ་སྡོར་བ་དཀར་ཞྱིང་རྣམ་སྱིན་ཡང་དཀར་བས་དཀར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོར་ན་ལས་དཀར་ནག་མཚན་
ྱིད་པ་ནྱི་རྣམ་སྱིན་དཀར་ནག་གང་འབྱུང་ལ་རག་ལས་སྡོ། །འྡོ་ན་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་སྱིང་རེའྱི་དབང་གྱིས་གདུག་པ་
ཅན་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ 
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༼༦༣༽ 
བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚོགས་མང་པྡོ་རྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོད་ཀང་། སྡོར་བའྱི་ཚེ་གསད་བ་དེ་སྡུག་
བསྔལ་དང་ལྡན་པར་བས་པས་རང་ྱིད་ཀང་དེའྱི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་མྱྡོང་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་སྱིན་
ནག་པྡོར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། འབས་བུ་སྤྱྱི་ཙམ་པ་དང་རྣམ་སྱིན་མ་ནྡོར་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། འདེན་མའྱི་ལས་ཡྱིན་པས་
འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གྱིས་ཀ་བསྐྱེད་ཀང་། རྣམ་སྱིན་བདེ་བ་ཁྡོ་ན་བསྐྱེད་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བསྐྱེད་པས་ན་
ལས་དཀར་དུ་གཞག་གྡོ །མུ་བཞྱི་འདྱི་ལ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། ལས་དཀར་ཞེས་པ་དགེ་བ་ལ། །ཟེར་ན་རྣམ་
སྱིན་གནག་པ་ཅྱི། །ལས་ནག་ཅེས་པ་སྱིག་པ་ལ། །ཟེར་ན་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་ཅྱི། །ཞེས་པའྱི་དྱི་བ་མཛད་ལ། 
དེའྱི་ལན་ཕྱྱིས་བྡོན་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ལས་དཀར་རྣམ་སྱིན་གནག་ཅེས་པ་དེ་ལས་དཀར་པྡོར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་
གྱི། དཀར་པྡོ་དངྡོས་མྱིན་ཞེས་པ་དང་། ལས་ནག་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་ཞེས་པ་དེ་ལས་ནག་པྡོར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་
གྱི། ལས་ནག་དངྡོས་མྱིན་ཞེས་འཆད་པར་བེད་དྡོ། །དེ་ལ་དྡོན་གྱི་གནད་རང་ལ་འཁྲུལ་པ་ཆེར་མེད་ཀང་། འདྱི་
ནྱི་སྡོར་བ་དཀར་ནག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡོར་བ་དཀར་ནག་ལ་དེ་དང་དེས་མ་ཁབ་ཅེས་པ་འདྱི་བདེ་ཞྱིང་དྡོན་ལ་ཡང་
གནས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དབེ་བ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ལས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དབེ་བ་རྣམ་པ་
གྱིས་གསུངས་ཏེ། འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དང་། རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་
ལས། གཅྱིག་གྱིས་སྐྱེ་བ་གཅྱིག་འཕེན་ནྡོ། །ཡྡོངས་རྡོགས་བེད་པ་དུ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཡང་འཕེན་རྡོགས་ཀྱི་གྡོ་དྡོན་ནྱི། ལས་སྟྡོབས་ལྡན་གཅྱིག་གྱིས་བདེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོ་གང་རུང་གྱི་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་
འཕེན་ 
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༼༦༤༽ 
པ་ནྱི་འཕེན་བེད་དང་། ལས་སྣ་ཚོགས་པས་སྔར་གྱི་འཕེན་བེད་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་ལུས་རྟེན་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་
བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱྡོང་བར་བེད་པ་ནྱི་རྡོགས་བེད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལྷའྱི་རྱི་མྡོ་འབྱི་བ་ན། སྐྱ་རྱིས་ལ་ཚོན་
གཅྱིག་ཁྡོ་ན་དང་། ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ལ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་འགེད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དཔེ་འདྱི་ནྱི་མཛོད་རང་འགེལ་ན་
གསལ་ལྡོ། །འཕེན་རྡོགས་དེ་དག་ལ་ཕྱེ་ན་དབེ་བ་མུ་བཞྱིར་ཡྡོད་དེ། འཕེན་བེད་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ་
རྡོགས་བེད་ཀང་དགེ་བས་རྡོགས་པ་མཐྡོ་རྱིས་ཐྡོབ་ཅྱིང་དེའྱི་རྟེན་ལ་བདེ་བ་མྱྡོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། འཕེན་བེད་སྱིག་
པས་འཕངས་པ་ལ། རྡོགས་བེད་ཀང་སྱིག་པས་རྡོགས་པ་ངན་སྡོང་དུ་སྐྱེ་ཞྱིང་། དེའྱི་རྟེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱྡོང་
བ་ལྟ་བུ་དང་། འཕེན་བེད་དགེ་ལ་རྡོགས་བེད་སྱིག་པ་མཐྡོ་རྱིས་སུ་སྐྱེས་ཀང་དེའྱི་རྟེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱྡོང་བ་ལྟ་
བུ་དང་། འཕེན་བེད་སྱིག་ལ་རྡོགས་བེད་དགེ་བ་རྟེན་ངན་སྡོང་དུ་སྐྱེས་ཀང་དེར་བདེ་བ་མྱྡོང་བ་ལྟ་བུ་དང་བཞྱིར་
ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པྡོ་དེ་དག་གྱི་དཔེར་བརྡོད་མདྡོར་བསྡུས་པ་བཤད་པར་བ་ཡྱིས་ཡྱིད་ལ་ཟུང་ཞྱིག་ཅེས་
གདམས་ནས། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མཐྡོང་རྱིས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་འགྲུབ་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འཕེན་
པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་པ་ལྟ་བུ་དགེ་བའྱི་ལས་སྟྡོབས་ལྡན་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། མཐྡོ་རྱིས་དེ་དག་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་བེད་དགེ་བས་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྡོགས་བེད་
དགེ་བའྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་སྐྱེས་བུའྱི་བེད་འབས་རྒྱུ་མཐུན་བདག་པྡོའ་ིའབས་བུ་དང་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་ངན་སྡོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། འཕེན་བེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། 
འཕེན་བེད་སྱིག་ལས་སྟྡོབས་ཆེན་གྱི་རྣམ་ 
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༼༦༥༽ 
སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ངན་སྡོང་དེའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བེ་བག་ཚ་གང་ལ་སྡོགས་པ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། 
རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་སྱིག་པས་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིག་པའྱི་སྐྱེས་བུ་བེད་འབས་སྡོགས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་མཐྡོ་རྱིས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་དགེ་བས་འཕངས་པ་ཡྱིན་མྡོད་ཀ།ིྱི དེའྱི་རྟེན་ལ་ནད་དང་
གཞན་གྱིས་གནྡོད་པ་སྡོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་བེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། 
རྟགས་སྔ་མ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ། ངན་འགྡོའ་ིསྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་རྟེན་ལ་ལུས་
སེམས་བདེ་བའྱི་གནས་སྐབས་དང་ལྡན་པ་གང་པྡོ་ཆེ་ས་སྲུང་གྱི་བུ་དང་། འཚེ་བ་དང་བལ་བའྱི་ཀླུ་འགའ་བདེ་བ་
ལ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་བེད་དགེ་བས་འཕངས་པའམ་བསྐྱེད་པར་གསུངས་ཏེ། རྡོགས་
བེད་དགེ་ལས་ཀྱི་སྐྱེས་བུའྱི་བེད་འབས་སྡོགས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲ་པ་ཤེར་རྱིན་པས། 
གནས་སྐབས་དགེ་བས་འཕངས་པར་གསུངས་ཞེས་པ་མ་དག་པར་མཛད་ནས། གནས་སྐབས་དགེ་བས་
རྡོགས་པར་གསུངས་ཞེས་པའྱི་གཞུང་བཅྡོས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཧམ་ཆེས་ཏེ། འཕངས་པ་དང་འཕེན་བེད་གཅྱིག་ན་
དེ་ལྟར་བདེན་ཡང་། དེ་གཅྱིག་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འཕངས་འདྱི་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ཀུན་ལས་ཀྱིས་
འཕངས་པར་འཇྡོག་པས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། འཕེན་བེད་ནྱི་སྐྱེ་བ་ྱིད་འཕེན་བེད་ཡྱིན་པས་རྒྱ་ཆུང་བས་སྡོ། །ལྔ་པ་
ནྱི་གཞན་ཡང་ལས་ཆྡོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཐུབ་པས་གསུངས་ཏེ། མདྡོ་ལས། གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བའྱི་ལས་
ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བར་འགྱུར་རྡོ། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་པའྱི་ལས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་གནག་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདེན་མ་ 
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༼༦༦༽ 
རྣམས་ཀང་འདེན་མར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འབས་བུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གཅྱིག་ཏུ་
དཀར་བས་འབས་བུ་བདེ་བ་ཁྡོ་ན་བསྐྱེད། གཅྱིག་ཏུ་གནག་པས་སྡུག་བསྔལ་ཁྡོ་ན་བསྐྱེད། འདེན་མའྱི་ལས་
ཀྱིས་བདེ་སྡུག་འདེན་མའམ་གྱིས་ཀ་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པས་འབས་བུ་
ཡང་དེ་མཚུངས་འབྱུང་བ་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འདེན་མའྱི་དྡོན་ནྱི། དཀར་ནག་ངྡོ་བྡོ་འདེས་
པ་མྱི་སྲྱིད་ཀང་། བ་བའྱི་རྒྱུན་གཅྱིག་ལ་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདེན་མར་འཇྡོག་སྟེ། བསམ་པ་
ནག་ལ་སྡོར་བ་དཀར་བའམ། སྡོར་བ་ནག་ལ་བསམ་པ་དཀར་བ་ལྟ་བུའྡོ། །འདེན་མ་ནྱི་དགེ་སྱིག་གང་རུང་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའམ། ཡང་ན་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཚོགས་པ་ལྟ་བུར་བས་ནས་གང་རུང་དུ་མྱི་བསྡུའམ་ཞེ་ན། སྤྱྱིར་
དགེ་སྱིག་གང་རུང་དུ་བསྡུ་འྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལས་ལ་དགེ་སྱིག་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་དུ་མ་ངེས་པར་
ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བསྡུ་ཚུལ་ནྱི། འབས་བུ་སྤྱྱི་ཙམ་ལ་བདེ་སྡུག་གྱིས་ཀ་འབྱུང་ཡང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་
འབས་བུ་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་ན་དགེ་བ་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ན་མྱི་དགེ་བར་བསྡུ་བ་
ནྱི་གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྡོ། །པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། དགེ་བ་གང་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །རྣམ་སྱིན་བདེ་བ་བསྐྱེད་ན་
ནྱི། །ཟག་མེད་དགེ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་དྱི་བ་དང་། དགྡོངས་བཞེད་ཀང་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་རྣམ་
སྱིན་མྱི་བཞེད་པ་ནྱི་མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་གྱི་འགེས་ཤྡོར་བ་ཡྱིན་ལ། རང་ལུགས་ནྱི། བམས་མགྡོན་གྱིས་འབས་
བུ་ཆྡོས་སྐུ་སྡོར་གཞྱིའྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་བཤད་པས་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་ཡང་རྣམ་སྱིན་ཡྡོད་པར་དངྡོས་སུ་གྲུབ་
བྡོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༦༧༽ 
ནྱི། བཤད་མ་ཐག་པ་འདྱི་འདའྱི་ལས་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བྡོས་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ཕན་ཡྡོན་ཆེན་པྡོ་
དང་ལྡན་ཏེ། དེས་མྱིག་ཕྱེ་ནས་ད་གཟྡོད་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་གནད་རྱིགས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
བས་སྡོ། །ལས་ལ་གསུམ་དང་གྱིས་དང་བཞྱི་རུ་དབེ། །སླར་ཡང་གྱིས་དང་གསུམ་དུ་དབེ་བའྱི་ཚུལ། །ལྔ་ཡྱི་
སྡོ་ནས་ལས་འབས་བང་དྡོར་གྱི། །རྣམ་དབེ་ཆེ་ལྡོང་བཤད་འདྱི་འཇམ་མགྡོན་གཞུང་། །ལས་དཀར་རྣམ་སྱིན་
གནག་དང་ལས་གནག་གྱི །རྣམ་སྱིན་དཀར་འདྱི་འདེན་མའྱི་ལས་ཡྱིན་པས། །འབས་བུ་སྤྱྱི་ཙམ་བདེ་སྡུག་
གྱིས་བསྐྱེད་ཀང་། །རྣམ་སྱིན་དབང་གྱིས་དཀར་གནག་སྡོ་སྡོར་ངེས། །སྟྡོབས་ལྡན་ལས་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་བཟང་
ངན་གྱི། །སྐྱེ་བ་གང་རུང་གཅྱིག་འཕེན་འཕེན་བེད་དང་། །དཀར་གནག་ལས་ཀྱི་ཚོན་རྱིས་བདེ་སྡུག་གྱི །རྱི་མྡོ་
སྣ་ཚོགས་རྡོགས་པ་རྡོགས་བེད་ལས། །འདེས་མའྱི་ལས་ནྱི་སྤྱྱིར་བཏང་རས་སྤྱྱི་ལ། །མཚན་གཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་
དཀར་གནག་སྡོ་སྡོ་རུ། །ཁ་ཚོན་གཅྡོད་འདྱི་སྔྡོན་མེད་མཁས་པའྱི་གཏམ། །དཔྡོད་ལྡན་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱིར་ཅྱིས་
མྱི་ལེན། །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྡོ། །གྱིས་པ་འཕྡོས་དྡོན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། འདུས་མ་བས་ཀྱི་
དགེ་ལས་འདྡོད་པ་དགག་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་དགེ་སྱིག་གཅྱིག་པ་དགག་པ། ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དཀར་གནག་
ཟང་ཐལ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མུ་སྟེགས་གངས་
ཅན་པ་རྣམས་ནྱི། གཙོ་བྡོའམ་གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར་ཞྱིང་། རྒྱུ་འྡོ་མ་སྡོགས་ལ་འབས་བུ་ཞྡོ་
སྡོགས་མངྡོན་པར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པས།  
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༼༦༨༽ 
འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དུས་ན་ཡྡོད་པ་ཁྡོ་ན་སླར་སྐྱེ་བར་འདྡོད་དེ། གངས་ཅན་གྱི་གཞུང་ལས། དགེ་དང་
སྱིག་པ་ཇྱི་སེད་དང་། །འཁྡོར་བ་དང་ནྱི་གྡོལ་བ་དག །གཙོ་བྡོའ་ིནང་ན་གདྡོད་ནས་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་ཐབས་ཀྱིས་
གསལ་བར་འབྱིན། །འྡོ་མའྱི་དུས་ན་ཞྡོ་ྱིད་དང་། །ཞྡོ་ཡྱི་དུས་ན་མར་ྱིད་གང་། །དག་པྡོ་ལེན་གྱིས་བཤད་པ་
སྟེ། །འབྱིགས་བེད་བཤད་པའང་དེ་སྐད་སྨྲ། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། བྡོད་ཀང་ཞང་གཡུ་བག་པ་
སྡོགས་ལ་ལ་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་སྟེ། ལམ་མཆྡོག་མཐར་ཐུག་ལས། པ་ན་སེ་ཡྱི་འབས་བུ་བཞྱིན། །རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་དུས་མཚུངས་ཡྱིན། །ལས་འཕྡོ་ཅན་གྱིས་རྟྡོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་ཡྡོད་པར་
འདྡོད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་པྡོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པའྱི་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ལས། འགྡོ་ཀུན་
དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་བཞྱིན་བེད་པ་རྣམས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་
འཆད་པ་ལ། འབྱི་གུང་པ་སྡོགས་བྡོད་ཁ་ཅྱིག གངས་ཅན་གཙོ་བྡོ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་
འདྡོད་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ། ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་ཞེས་པའྱི་དགེ་བ་ཡང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གདྡོད་མ་ནས་
རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པའྱི་དགེ་བར་འདྡོད་ཅྱིང་། དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་
སྟེ། མདྡོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་རྒྱུ་རེན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་པར་
དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དང་མཚུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ལུང་དང་
རྱིགས་པས་དགག་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བརྟགས་ན་མྱི་འཐད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་ 
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༼༦༩༽ 
བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལས་གཞན་ཕའྱི་
ཁམས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ། བསྔྡོ་བའྱི་ལག་ལེན་དང་དབེ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པ། དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་ལན་དགག་པ། ལུང་ཚིག་སྔ་ཕྱྱི་འགལ་བས་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུང་གྱིས་གཙོ་བྡོར་དགག་པ་དང་། རྱིགས་པས་གཙོ་བྡོར་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བར་མྱི་འཐད་པའྱི་ལུང་དང་བ། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་
བར་གསུངས་པའྱི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ། གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་གཞན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྡོས་
དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུར་མྱི་རུང་བའྱི་ལུང་དང་བ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་ལུང་དང་བ། སྱིང་པྡོའ་ིངྡོས་
འཛིན་སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་པ་ལ་
འཕྡོས། ལུང་གྱིས་དགག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་
འཇྡོག་པ་ནྱི་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་གཞན་དུ་འགྱུར་
བ་མེད་པ་ྱིད་ལ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་འགྱུར་མེད་ཡྱིན་པ་དེ་སྐད་དུ་ཡང་
བཀའ་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་གང་ཡྱིན་
པ། །དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་མེད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའྱི་བཤད་གཞྱི་དཔལ་འཕེང་གྱིས་
ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་ 
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༼༧༠༽ 
བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་ནྱི། སྐྱེ་བའམ། འགུམ་པའམ་འཕྡོ་བའམ་འབྱུང་བ་ཡང་མ་མཆྱིས་སྡོ། །ཞེས་
སྱིང་པྡོ་འགྱུར་མེད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་ར་བ་ལས་ཀང་། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ཆྡོས་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། འགྡོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ཆྡོས་
ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་འགྡོ་བ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་
ཆྡོས་ྱིད་ཀང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་དྡོན་དེ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལས་ཀང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མ་འྡོངས་པ་ཡང་
མ་ཡྱིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། གང་འདས་པ་དང་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དུས་
གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྡོ། །གང་དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་དེ་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བར་བར་མྱི་
ནུས་ཤྱིང་། དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་དང་རྟྡོག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་དངས་ཟྱིན་པ་དེས་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་བསྔྡོ་རྒྱུར་མྱི་རུང་སྟེ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་
བསྔྡོ་བར་བར་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ཀུན་མཁེན་བ་
མས་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ནས་འདེན་པར་མཛད། རེས་ཐང་སངས་ལྷུན་པས། འབུམ་དང་ྱི་ཁྱི་གྱིས་ལས་ཀང་ཚིག་
དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པར་འཆད། སྡོས་ཁང་པས་མདྡོ་ཚིག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་རེད་གསུངས། དེའྱི་དགྡོངས་པ་
ཡང་གྡོང་གྱི་མདྡོ་ཚིག་དེས་ཆྡོས་དབྱིངས་དུས་གསུམ་ལས་གྡོལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན་གྱི། ཁམས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   69 

༼༧༡༽ 
གསུམ་དང་དགེ་སྱིག་ལས་གྡོལ་བ་ཚིག་ཟྱིན་ལ་མ་བསྟན་སམ་དུ་དགྡོངས་པ་འད་སྟེ། དཔྡོད་ལྡན་གྱིས་བལྟས་
ན་ཐུགས་པ་མེད་པར་སྣང་། དེས་ན་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལས་ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་ལུང་སྡོར་གྱི་མདྡོ་ཚིག་
གསལ་བ་ཞྱིག་འཚོལ་བ་ལ་ཀུན་གྱིས་ནན་ཏན་དུ་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དགེ་སྱིག་
གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། ཡང་དག་སྡོར་བའྱི་རྒྱུད་སམྦུ་ཉ་ལས། སྱིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཆ་གྱིས་ནྱི་སྡོས་
པའྱི་རྣམ་རྟྡོག་ལས་མ་འདས་པས། མཁས་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྡོན་བསྡོམ་པའྱི་ཚེ་སྡོས་པའྱི་མཐའ་འདྱི་
གྱིས་རྣམ་པར་སང་ཞེས་དང་། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་དུ་ཡང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེའྱི་དམ་ཚིག་
ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ནས། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་མ་
ཡྱིན། ཆྡོས་མ་ཡྱིན། ཆྡོས་མྱིན་པའང་མ་ཡྱིན། ཞེས་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། བསྡོད་
ནམས་ཞེས་བ་བའམ། བསྡོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བ་བའམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བའམ། ཐ་དད་
པ་ཞེས་བ་བ་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་ཟད། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏམ་བ་རྱིན་ཆེན་འཕེང་
བ་ལས་ཀང་། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་སྱིག་ལས་གྡོལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་བ་བ་
ལས་འདས་ཤྱིང་། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་སྨྲ་བསམ་བརྡོད་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཟབ་མྡོ་སྟྡོང་པ་ྱིད་ནྱི། སྣྡོད་མ་
ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་རེ་ཞྱིག་མྱི་སྟྡོན་པར་ཟུར་དུ་བཀྡོལ་བའྱི་དྡོན་དང་ལྡན་ཞྱིང་། གཞན་མུ་སྟེགས་བེད་དང་། རང་
ྱིད་ཀྱི་སེ་པ་སེམས་ཙམ་པ་མན་ཆད་ཀྱིའང་རྟྡོགས་པར་བ་བའྱི་གནས་མ་ 
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༼༧༢༽ 
ཡྱིན་ཞྱིང་། འཇྱིགས་ཤྱིང་སག་པས་མ་མྱངས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་དེ་ྱིད་
ལས། སྟྡོང་ྱིད་རྟྡོགས་པའྱི་ཤེས་པས། ཡྡོད་འཛིན་དང་མེད་འཛིན་ཞྱི་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། སྱིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་
ཀྱི་རྣམ་རྟྡོག་ལས་འདས་པའྱི་བྡོ་དེ་ཡྱིས་འཁྡོར་བ་བདེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོ་ལས་ཐར་བའྱི་ཐར་པ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་
བཞེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཡང་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་པཎ་
ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ཡྱི། །ཟབ་མྡོ་བཀྡོལ་བ་ཅྱི་ལ་ཟེར། །ཞེས་པའྱི་དྱི་བ་མཛད་པ་
ནྱི། གཞུང་ཚིག་དག་མ་དག་ལ་དྡོགས་གཅྡོད་མཛད་པར་སྣང་བས་ལེགས་ཏེ། བཀྡོལ་བ་ཞེས་པ་ལ་སྐབས་དྡོན་
གྱི་གྡོ་བ་ཆེར་མེད་པས། བཀྡོལ་བ་ཞེས་པ་ྱིད་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་རེའྱི་ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་འཁྲུལ་སྡོང་
ལས་ཀང་། ཟབ་མྡོ་བཀྡོལ་བའྱི་དྡོན་དང་ལྡན། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་ཁུད་པ་ཡྱིན་ཞེས་གྱིས། །ཞེས་པ་གྱིས་
དྡོན་མཐུན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་སྱིང་པྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་སྱིང་རེར་འདྡོད་ལ་དགག་པ་ནྱི། སྟྡོད་ལུང་རྒྱ་
དམར་བ་ཁ་ཅྱིག བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲའམ་ངྡོས་འཛིན་སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་
བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ཡང་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །དེ་འགྡོག་པ་ནྱི། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། 
བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིཁམས་ཀྱི་དྱི་མ་སྡོང་བེད་ཡྱིན་གྱི། ཁམས་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་གྡོམས་པ་ལས་
ཁམས་ཀྱི་དྱི་མ་སངས་ཏེ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་དེ་སྐད་དུ་ཡང་རྣམ་འགེལ་
ལས། ཚད་མའྱི་སྐྱེས་བུའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་གྡོམས་པ་ལས། དྡོན་ 
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༼༧༣༽ 
གྱིས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ཞྱི་བ་ལྷས་བསླབ་བཏུས་ལས་ཀང་། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་
རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་བསྐྱེད་ཅྱིང་གྡོམས་པས། བསྡོད་ནམས་མཐར་ཕྱྱིན་ཏེ་དྱི་མ་དག་ནས་སངས་རྒྱས་འཐྡོབ་པར་
གསུངས་པ་དང་། བྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གནས་
རྱིགས་ཀྱི་དྱི་མ་སྡོང་བར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་རྡོ་རེ་གུར་ལས་ཀང་། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཐ་དད་མེད། །གང་དུ་
སེམས་ནྱི་རྣམ་བསྡོམ་པ། །དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་ནྱི། །དགེ་འདུན་གྱིས་ཀང་བསྟན་པ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །མདྡོར་ན། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་འདྱི་ནྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལམ་ཡྱིན་པས། 
ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་འཁྲུལ་པར་མྱི་བ་སྟེ། གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབེ་སྡོ་སྡོར་དགྡོས་པས་
སྡོ། །གྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་
བཤད་པའྱི་ཚུལ། དེའྱི་དགྡོངས་པ་དཔེ་དང་སར་ཏེ་བཤད་པ། གཞན་དུ་རྟྡོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། དང་པྡོ་ནྱི། 
ཕྱྡོགས་སྔ་མ་དག་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་འདྡོད་པའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་ལུང་ལ་བརྟེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ན་ཐྡོས་རྣམས་
དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཐུན་མྡོང་བའྱི་གཞུང་མངྡོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། 
དད་པ་ལ་སྡོགས་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་བཅུ་གཅྱིག་གྡོ །ཞེས་དང་། དྡོན་དམ་པར་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན་དེ་
བཞྱིན་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་དང་། དྡོན་དམ་པར་མྱི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན་འཁྡོར་བ་ཐམས་ཅད་དྡོ། །ཞེས་དང་། དྡོན་དམ་
པར་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་སྡོ་སྡོར་བརྟགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགྡོག་ 
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༼༧༤༽ 
པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་དངྡོས་བཏགས་མྱི་འབེད་པར་སྒྲ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་
བཞྱིན་ྱིད་དགེ་བར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངྡོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 
དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་བ་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་དགྡོངས་པ་དཔེ་དང་སར་ཏེ་འཆད་པ་
འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་པས་ྡོན་ཅྱིག དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ན། མྱི་རྣམས་ལུས་ནད་དང་བལ་བ་ལ་ནྱི་ལུས་བདེ་བ་དང་། སེམས་
མྱ་ངན་མེད་པ་ལ་སེམས་བདེ་ཞེས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ན་ཟེར་ལ། འདྱི་དག་ལུས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ཙམ་
ལས་གཞན་པའྱི་བདེ་བ་མཚན་ྱིད་པ་མེད་མྡོད་ཀྱིས། འྡོན་ཀང་ལུས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ཙམ་ལ་
ལུས་སེམས་བདེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཀུན་ལ་གགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་སྱིག་པ་
མེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ལྷག་པའྱི་དགེ་བ་མཚན་ྱིད་པ་མེད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་སྱིག་པ་མེད་པ་ཙམ་ལ་དགེ་བ་
ཡྱིན་ཞེས་བཏགས་པར་ཟད་དྡོ། །དཔེ་གཞན་ཡང་མངྡོན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཟས་ཀྱིས་འགངས་ནས་རེ་
ཞྱིག་ཟས་མྱི་འཕྡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་ཟས་ལ་འདྡོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། འཁྱིག་པ་སྤྱད་དགས་ནས་རེ་ཞྱིག་
མྱི་འཕྡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་འཁྱིག་པ་ལ་འདྡོད་ཆགས་དང་བལ་བར་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་ཟས་དང་འཁྱིག་
པ་ལ་འདྡོད་པ་གཏན་ནས་བལ་བའྱི་འདྡོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཆྡོས་
ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་དྡོན་དམ་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པར་གྱུར་ཀང་། འབས་བུ་བདེ་བ་སྐྱེད་བེད་ཀྱི་
དགེ་བ་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱིར་དཔེ་གྱིས་བྱུང་བ་ལས་སྔ་མ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་གགས་ 
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༼༧༥༽ 
པའྱི་དཔེ་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་བསྟན་བཅྡོས་ལ་གགས་པའྱི་དཔེ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རྟེན་ཟེར་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་
མངྡོན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ལས་རྟྡོགས་སྡོ། །དེས་ན་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ན། 
དགེ་བ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ཅྱིང་། དྡོན་དམ་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ན་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །འྡོ་ན་
དེ་བཞྱིན་ྱིད་དེ་དགེ་སྱིག་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་པྡོ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལུང་མ་བསྟན་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སྱིག་གང་རུང་
ཡྱིན་པ་ནྱི་སྔར་བཀག་ཟྱིན་ཀང་། གསུམ་པྡོ་གང་རུང་དུ་ནྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འདུ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མངྡོན་
རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། དམྱིགས་པ་ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཡང་དགེ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དགེ་བའྱི་མྱིང་གྱིས་འདྡོགས་ཚུལ་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་ཀང་ད་དུང་ངེས་པ་མ་སྐྱེས་པར་ཅྱི་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་དངྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སྱིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་ཡྱིན་པ་གང་
ཞྱིག ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དང་། དབུས་མཐར་
ཡང་། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་མ་གཏྡོགས་པར། །གང་ཕྱྱིར་ཆྡོས་མེད་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་
ན། སེམས་ཅན་ཀུན་ངན་འགྡོར་འགྡོ་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ། སྱིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགེ་བ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །འདྱི་ལ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། ཅྱི་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་ལུང་མ་བསྟན། །ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
འགྱུར་ཏེ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་ 
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༼༧༦༽ 
པའྱི། །ཆྡོས་གཞན་མེད་ཕྱྱིར་དགེ་བ་དང་། །སྱིག་པའང་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འགྱུར། །སམ་པའྱི་དྡོགས་པ་མྱི་འབྱུང་
ངམ། །ཞེས་དྱིས་པ་ནྱི། མགྡོ་མཚུངས་ཀྱི་དྡོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་ལ། དེའྱི་ལན་ལ་ཀུན་མཁེན་བ་མས། 
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་རེ་ཡྡོད་པས། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཆྡོས་ཡེ་མེད་པ་ནྱི། 
ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་གཞུང་དྡོན་རྟགས་གསལ་
དུ་དྱིལ་ན་སྱིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ཡང་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་གང་ཞྱིག ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་དགེ་བ་དང་སྱིག་པ་ལ་ཡང་ལུང་མ་བསྟན་
ཡྡོད་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལུང་མ་བསྟན་གང་ཞྱིག ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུང་
རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འདྡོད་པའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱི་ལན་མཛད་པ། རེས་ཐང་སངས་ལྷུན་པས་ཀང་། སྱིག་པ་དང་ལུང་མ་
བསྟན་དགེ་བ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་གང་ཞྱིག ཆྡོས་དབྱིངས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཆྡོས་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་རྣམ་བཤད་དུ་འབྲུ་བསྣྡོན་མཛད་པ་དང་། པཎ་ཆེན་རང་ྱིད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཐུར་ལས། 
དེས་ན་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གནས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོས་དབྱིངས་ལས་མ་
གཏྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དགྡོངས་པ་གུང་མཐུན་པར་སྣང་ངྡོ་། །བདག་ྱིད་
ཆེན་པྡོའ་ིདྱིས་ལན་འགའ་ཞྱིག་ན། ཆྡོས་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པ་དྡོན་དམ་པར་ཆྡོས་
དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད་པ་ལ་བཤད་པ་ 
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༼༧༧༽ 
ཡང་ཡྡོད་པས་དེའྱི་དབང་དུ་བས་ན། གྡོང་གྱི་ལུང་རྱིགས་རྣམས་ཀང་དྡོན་དམ་པར་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་
འདྡོད་པ་ལ་འཕངས་པ་ཡྱིན་པར་འཆད་དགྡོས་སྡོ། གསུམ་པ་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་གཞན་དགག་པ་ནྱི། བཀའ་
གདམས་པ་ལ་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་སྡོགས་ཡུལ་དུས་གང་ཟག་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་གཤྱིས་ལ་གནས་པའྱི་དགེ་
བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ན་དག་པ་ནྱི། འདྱི་ཡང་དེ་ལྟར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་
པའྱི་བམས་སྱིང་རེ་ནྱི་ངན་སྡོང་རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་སེ་མཛངས་བླུན་ལས། ཞལ་ཏ་
པས། དགེ་འདུན་གྱི་དབར་གནས་པའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་སྱིན་བདག་གྱིས་ཕུལ་བ་རྣམས། རང་གྱི་ེ་དུ་
རྣམས་ལ་ཕན་འདྡོགས་པའྱི་བྡོས་སྱིན་པས། ཞལ་ཏ་བ་ནྱི་ལྡོན་ཤྱིང་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དང་། 
གཞན་རྣམས་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་སྲྱིན་བུར་གྱུར་ནས་ཟ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱལ་བའྱི་མེས་བསྲེགས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་
དང་ལྡན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྤྱྱིར་བཏང་ལ་བམས་སྱིང་རེ་དགེ་བར་གསུངས་པ་ནྱི། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་
བམས་སྱིང་རེ་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའྱི་མདྡོ་ལས། ཆྡོས་གཅྱིག་
ལག་མཐྱིལ་དུ་མཆྱིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐྱིལ་དུ་མཆྱིས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གཅྱིག་གང་
ཞེ་ན། སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྱིང་རེ་ལ་དགྡོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་པས་གཙོ་བྡོར་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེ་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་
བསྟན་པ། ཞར་ལ་མ་དྡོའ་ིདྡོན་ལེགས་པར་བཤད་པ། གཞན་དུ་བརྟགས་ན་ལུང་རྱིགས་དང་འགལ་བས་ 
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༼༧༨༽ 
ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། མཚམས་སར་ཏེ་མདྡོར་བསྟན་པ་དང་། གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ནས་བཤད་པའྱི་ཡྡོད་དགེ་ཡྱིན་
པ་ལུང་གྱིས་གཙོ་བྡོར་བཀག་ཟྱིན་པ་དེས་ན། འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་རྡོལ་བས་བས་པའྱི་དགེ་བ་
ལ་དགྡོངས་ནས། འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་
དེ་སྐབས་ཀྱི་དགེ་བ་དེ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྱིན་ན། ཇྱི་སེད་ཅེས་བ་བའྱི་སྒྲ་ཡང་མྱི་འཐད་ཅྱིང་། ཡྡོད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་
སྒྲ་ཡང་འགལ་ལ། འགྡོ་ཀུན་ཞེས་པའྱི་ངེས་བཟུང་གྱི་སྒྲ་ཡང་མྱི་རུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། 
ཇྱི་སེད་ཀྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ཡྡོད་ཅེས་བ་བའྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ། འགྡོ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་
ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ལ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་སྒྲ་མྱི་
འཇུག་པར་ཐལ། ཇྱི་སེད་ཅེས་བ་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་མང་པྡོའ་ིསྒྲ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་མང་ཉུང་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ནྱི་མང་ཉུང་གྱི་སྡོས་པ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་
དགེ་ར་ལ་ཡྡོད་པ་ཞེས་པའྱི་སྒྲ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་ཞེས་པའྱི་ཡྡོད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་
ཡྡོད་ཙམ་ལ་བ་ཞྱིང་ཆྡོས་དབྱིངས་ནྱི་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོད་ཙམ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོད་ཙམ་
ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁབ་པར་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། རྣམ་འགེལ་ལས། 
རང་བཞྱིན་ཡྡོད་ཙམ་དང་། འབེལ་པ་ཅན་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡང་། ཞེས་དང་། འཇྱིགས་པ་ཡྡོད་ཙམ་འབེལ་པ་ཅན། །ྱིད་
ཕྱྱིར་སྒྲ་ནྱི་མྱི་རྟག་ྱིད། ། 
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༼༧༩༽ 
ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དེར་མ་ཟད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་དབུ་མ་ལས་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་ན། མྱང་འདས་ཆྡོས་ཅན། འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དཔེར་ན་ལྡོ་ཏྡོག་བཞྱིན། ཁབ་སྟེ། དངྡོས་པྡོ་འདུས་བས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡུལ་དུས་གང་ནའང་མེད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་དག་གཟུགས་སྡོགས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་སྟྡོང་པ་ྱིད་གཞན་གྱི་དངྡོས་པྡོ་དང་། རང་གྱི་ངྡོ་བྡོས་དངྡོས་པྡོ་དང་། དངྡོས་མེད་ྱིད་དུ་འཛིན་པའྱི་
ལྟ་བ་ཅན་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཟབ་མྡོའ་ིདེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་མཐྡོང་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དངྡོས་དང་དངྡོས་པྡོ་མེད་པ་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་མཁེན་པས། 
འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་གནང་བའྱི་གདམས་ངག་ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་གང་གྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་
ཡྡོད་པ་ྱིད་དང་། མེད་པ་ྱིད་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་ཏེ། དེས་སྐྱེ་བ་དང་ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བ་དང་མྱ་ངན་
དང་། སྨྲེ་སྔགས་འདྡོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་ལས་ཡྡོངས་སུ་གྡོལ་བར་
མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པས། ཡྡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་གྱིས་ཀ་བཀག་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། ཆྡོས་རྣམས་གདྡོད་མ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྡོད་ཅེས་བ་བ་ནྱི་རྟག་
པར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་གང་དུའང་གྲུབ་པ་མེད་ཅེས་བ་བ་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར། 
ཡྡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་མཐའ་གྱིས་ལ་མཁས་པས་གནས་པར་མྱི་བའྡོ་ཞེས་གསུངས་པའང་། ཆྡོས་དབྱིངས་ 



78   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༨༠༽ 
ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་དུ་གསལ་བས་སྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པའྱི་སྱིང་པྡོ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ལ་གུས་པར་བེད་ན། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀ་གང་དུ་ཡང་མ་ཟུང་ཞྱིག་
ཅེས་གདམས་ཏེ། ཡྡོད་མེད་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་བཟུང་ན་རྟག་ལྟ་དང་ཆད་ལྟ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོས་
དབྱིངས་ཡྡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་སྟེ། ཡྡོད་པ་ཙམ་ལ་དྡོན་བེད་ནུས་པས་ཁབ་
ཅྱིང་། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་བ་བེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཟུར་ཕྱྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ནྱི་སྡོས་བལ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་བཞྱི་དང་། ཆྡོས་གགས་ཀྱི་ལུང་རྣམས་ནྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ཡྡོད་ཙམ་དྡོན་བེད་ནུས་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ཞེས་པ་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཡྱིན་པར་བསྟན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྱིགས་པ་གཞན་ཡང་། འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་
ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞེས་པའྱི་དགེ་བ་དེ་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ན། འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་ཞེས་ངྡོས་བཟུང་སྡོས་མྱི་དགྡོས་
པར་ཐལ། བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ྱིད་དང་། དངྡོས་མེད་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་དང་། འཕགས་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཅྱིས་མྱི་བསྔྡོ་ཏེ་
བསྔྡོ་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་བསྔྡོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་དྡོགས་པ་
ཅུང་ཟད་དཔད་ན་གྡོང་དུ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་མང་ཉུང་མེད་པར་བཤད་པ་དེ་ལ། འྡོ་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དབེ་བ་
མེད་པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་མང་ཉུང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་ལན་ཅྱི། ཡང་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་མང་ཉུང་ཡྡོད་
པར་ཐལ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དབེ་བ་མང་ཉུང་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆྡོས་
དབྱིངས་དེ་ལ།  
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༼༨༡༽ 
རྟེན་ཆྡོས་བསྒྲུབ་པའྱི་སྡོ་ནས་དབེ་ན་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བམས་པས། རྟེན་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བེ་བག་
གྱིས། །དེ་ཡྱི་དབེ་བ་ཡྡོངས་སུ་བརྡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེ་ན། འབྲུ་བསྣྡོན་དུ་སྡོང་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་རྡོ་གཅྱིག་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་མང་ཉུང་མེད། བེ་བག་ཏུ་མེད། ཐ་དད་དུ་
མེད་ཅེས་བ་བ་ཡྱིན་ལ། དབེ་བའྱི་སྡོ་ནས་མང་ཉུང་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲའྡོ། །ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའང་
མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་པའྱི་དྡོན་ལ་ཁ་ཅྱིག ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཁས་བངས་སྐྱྡོང་བ་དང་། 
ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་དྱིས་ལན་པད་བཞད་ལས། དངྡོས་པྡོར་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཆད་པ་དང་། པཎ་ཆེན་གྱི་
གསེར་ཐུར་ལས། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པ་མྱིན་ཞེས་པ། །ཐ་མར་སྡོས་པ་ཀུན་བཟླྡོག་པའྱི། །དབང་དུ་བས་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོས་པ་ཀུན་བཟླྡོག་གྱི་ཚེ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འཆད་པ་དང་། མཁས་པ་སངས་ལྷུན་པས། 
འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཡྡོད་པ་དེ་མ་ཡྱིན་པར་འཆད་པ་སྡོགས་ལུགས་
མང་དུ་སྣང་བ་ལས། ལུགས་དང་པྡོ་ལ་དཔད་པ་འདྱི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་ལ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་
གནས་ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་སམ། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་འཆད། དང་པྡོ་ལྟར་ན་དེའྱི་ཚེ་ཆྡོས་
དབྱིངས་ཡྡོད་ཅེས་པའྱི་ཐ་སད་ཀང་དཀའ་སྟེ། གནས་ལུགས་ལ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཚེ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་ཅེས་བ་བར་
ཡང་གཟུང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡྡོད་ཅེས་བ་བ་རྟག་པར་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་
ན། ཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་ཅན། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ཚེ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་ 
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༼༨༢༽ 
ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐ་སད་དུ་གནས་ལུགས་འཆད་པའྱི་ཚེ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 
ཐ་སད་དུ་གནས་ལུགས་འཆད་པའྱི་ཚེ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡྡོད་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་བདེན་པ་གྱིས་ཀ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་བདེན་པ་གྱིས་ཀ་ཆྡོས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གྱིས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཡྡོད་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། མཚན་ྱིད་པའྱི་ཁས་བང་ཅྱི་བདེར་སྐྱྡོང་
ལུགས་ཙམ་དུ་ཟད་པས། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དྡོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། ལུགས་གྱིས་པ་ནྱི། སྤྱྱིར་ཡྡོད་པ་ལ། གཞན་
སེལ་གྱི་ཡྡོད་པ་དང་། ཡྡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལས། ཕྱྱི་མ་དེ་དང་དངྡོས་པྡོར་ཡྡོད་པ་དྡོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། དེ་གྱིས་
ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁབ་པ་ཆྡོས་གགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་ཡང་ཡང་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་བསྟན་བཅྡོས་འདྱིར་ཡང་འདེན་
པར་མཛད་པས་ན། གཞུང་གྱི་བབས་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། སྔ་ཕྱྱིའྱི་འཕྡོས་འགྱིགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སྡོ། །འྡོན་
ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྱི་མ་གསུམ་པྡོ་དེ་དང་ཆེར་འབྡོར་པ་དཀའ་སྟེ། ལུང་ཕྱྱི་མ་གསུམ་གྱི་བརྡོད་དྡོན་ནྱི་གནས་
ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པ་ཡང་བཀག མེད་པ་ཡྱིན་པ་ཡང་བཀག་པ་མ་
གཏྡོགས་བེ་བག་ཡྡོད་ཙམ་བཀག་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡྡོད་པ་བཀག་པ་དེ་ཀ་ཡྡོད་ཙམ་བཀག་པའྡོ་སམ་ན། 
དེ་ནྱི་མ་བརྟགས་པ་སྟེ། ཡྡོད་པ་སྤྱྱི་བཀག་པ་མ་གཏྡོགས་ཡྡོད་ཙམ་བེ་བག་པ་དམྱིགས་བསལ་དུ་བས་ནས་
བཀག་པ་མེད་པ་རྣམ་དཔྡོད་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་གསལ་ལྡོ། །དེས་ན། དེ་ཕྱྱིར་ཡྡོད་དང་མེད་ 
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༼༨༣༽ 
པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པའྱི་ཡྡོད་པ་དང་། གུས་པ་བེད་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོད་མེད་
གྱིས་ཀར་མ་ཟུང་ཞྱིག །ཅེས་པའྱི་ཡྡོད་པ་དང་། གང་གྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་པའྱི་ཡྡོད་
པ་རྣམས་དྡོན་གཅྱིག་དགྡོས་པར་སྣང་བས། ད་དུང་དཔད་པ་འྡོག་ཏུ་བའྡོ། །ལུགས་གསུམ་པ་ནྱི། སྡོས་པ་ཀུན་
བཟླྡོག་གྱི་ཚེ་ཞེས་པ་ཁ་ཡངས་ལ་ཤྡོར་བས། འདྱིར་མྱི་བཟུང་སྟེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོས་པ་ཀུན་བཟླྡོག་གྱི་ཚེ་
ཡྡོད་མེད་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པ་དང་། འགྡོ་ཀུན་
གྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པ་རྣམས་ཀང་སྡོས་པ་ཀུན་བཟླྡོག་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པར་ཐལ། ཡྡོད་པའྱི་སྒྲ་ལ་
དེའྱི་ཕྱྱིར། ལུགས་བཞྱི་པ་ནྱི། གཞུང་གྱི་འཕྡོས་དང་ཚིག་གྱི་རང་ལྡྡོག་ལ་འགྱིས་ནས་གསུང་བར་སྣང་བས་སྐྱྡོན་
རང་ཆེར་མེད་ཅྱིང་། ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བཤད་པ་ཡང་མྱི་སྣང་ངྡོ་། གྡོང་དུ་སྡོས་པའྱི་དཔད་པ་འྡོག་ཏུ་བ་བ་ནྱི་འདྱི་
ལྟར་སེམས་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་པ་ཡྡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བ་བ་ནྱི་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་
དང་ཞེས་པའྱི་བཤད་གཞྱིའྱི་འཕྡོས་དང་ཡང་འགྱིག ཡྡོད་ཙམ་མྱི་རྟག་གྱིས་ཁབ་པར། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྡོགས་
འྡོག་མ་དང་ཡང་འགྱིག གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངྡོས་ན། །ཞེས་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་དང་གྡོང་གྱི་ཡྡོད་ཙམ་གྱིས་དྡོན་
གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཡང་འགྱིག་པས་ཀུན་མཁེན་བུ་མའྱི་བཞེད་པ་དེ་ནྱི་འཇམ་དབངས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་རྨ་མེད་པ་
ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྐལ་བཟང་ལ་ཡང་ཡང་འདྡོམས་ཤྱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡྡོད་པ་དང་། ཡྡོད་ཙམ་ལ་
རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་བྱུང་ཡང་གྡོང་གྱི་ཤེས་བེད་དུ་ཤྱིན་ཏུ་འབེལ་ལྡོ། །དེ་ཡང་ 
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༼༨༤༽ 
ཡྡོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྡོད་མཐའ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་དྡོན་དུ་སྡོང་བས་སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་བེད་དུ་
འབེལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་དངྡོས་པྡོར་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་
སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིང་། ཁབ་འབེལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་མདྡོ་དྡོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
ན་པར་གདམས་པ། དྡོན་དངྡོས། ཤེས་བེད་དགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེ་ཡྱིན་པ་རྱིགས་
པས་བཀག་ཟྱིན་པ་དེས་ན། རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་གཞུང་དེའྱི་དགྡོངས་པ་ན་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས། 
འདྱི་ལྟར་ཡྱིད་ལ་གཟུང་ཞྱིག ཅེས་ན་པར་གདམས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འགྡོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་བས་
པའྱི་དགེ་བ་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ནྱི་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྤྱྱིར་བཏང་
ཡྱིན་ལ། སྔར་བས་པ་དང་། མ་འྡོངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ལྟ་བེད་བཞྱིན་པ་དག་ཅེས་དུས་གསུམ་
དུ་སྡོ་སྡོར་དབེ་བ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་ན་བསྔྡོ་བའྱི་ལུང་དེའྱི་དྡོན་ནྱི། འགྡོ་བ་གཞན་གྱིས་བས་
པའྱི་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། བེད་པ་པྡོ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ྱིད་ཀྱིས་བས་དང་བེད་འགྱུར་ད་ལྟ་བེད་
བཞྱིན་པ་ཞེས་བཤད་ཀང་། མདྡོ་དང་འགལ་བ་མེད་ཅྱིང་དྡོན་ལ་འབྡོར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་ན་ཚིག་རྐང་དང་པྡོས་
བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་མདྡོར་བསྟན། གྱིས་པས་དུས་གསུམ་དུ་དབེ་སྟེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། དཔེའྱི་སྡོ་ནས་ཤེས་བེད་དང་། ལུང་གྱི་སྡོ་ནས་ཤེས་བེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་
བའྱི་མདྡོ་ཚིག་དེ་ནྱི་སྱིག་བཤགས་ལ་འདྡོན་པ་བསྒྱུར་ན། འགྡོ་ཀུན་སྱིག་པ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཆྡོས་དང་
བེད་འགྱུར་དེ་བཞྱིན་བེད་པ་རྣམས།  
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༼༨༥༽ 
།རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་ཤྡོག །ཅེས་བ་བའྱི་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པས། བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོའ་ི
དྡོན་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་འཐད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཤགས་རྒྱུའྱི་སྱིག་པ་འདྱི་ལའང་། དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་
སྱིག་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་
སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པས། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེར་འདྡོད་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་དྡོར་ཅྱིག་གྡོ །གྱིས་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ྱིད་ལས་ཀང་། ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རྒྱུ་རེན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡྡོད་པ་ཡྱི། །དགེ་བ་དེ་དག་ཡང་དག་བསྒྲུབས་པས་
ན། །འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེ་སེམས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་མཁས་པ་དེ་དག་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཐུར་ལས། མ་བས་དགེ་བ་བསྔྡོ་མྱིན་ན། །བས་དང་
བེད་འགྱུར་བསྔྡོ་དེ་ཅྱི། །ཞེས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ། འདས་མ་འྡོངས་ཀྱི་དགེ་བ་
གྱིས་འགྡོད་པར་མཛད་དྡོ། །འདྱི་ནྱི་གྱི་ན་སྟེ། རང་ྱིད་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་འདྡོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱྡོང་
བར་བཞེད་ནས། ཟུར་གྱིས་ཟླ་བྡོ་འཚོལ་བར་སྣང་ཡང་། འདས་མ་འྡོངས་ཀྱི་དགེ་བ་ནྱི་འདུས་མ་བས་སུ་ནམ་
ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་ནྡོ། །དེ་ཡང་འདས་པའྱི་དགེ་བ་ཆྡོས་ཅན། འདུས་མ་བས་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། རང་འབས་བདེ་བ་སྐྱེད་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་འྡོངས་པའྱི་དགེ་བ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། འདུས་མ་བས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གྱིས་འདུས་བས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ 
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༼༨༦༽ 
ན་འདུས་བས་ཀྱི་དྡོན་ནྱི། རྒྱུ་རེན་གྱིས་འདུས་བས་པ་ལ་བ་ཞྱིང་། དེ་ལ་དབེ་ན་རྒྱུ་རེན་གྱིས་འདུས་བས་ཏེ་
སྐྱེས་ཟྱིན་པ་དང་། དེས་འདུས་བས་ཏེ་སྐྱེ་བཞྱིན་པ་དང་། དེས་འདུས་བས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རུང་དང་གསུམ་དུ་
ཡྡོད་པ་ནྱི་གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་དངྡོས་པྡོའམ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་དུས་གསུམ་ཆར་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། བེ་
སྨྲས་དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཁས་བངས་པ་དེ་ཚད་མ་སྨྲ་བའྱི་མདྡོ་སེ་པས་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདུས་བས་
དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་ད་ལྟར་བས་ཁབ་པ་ནྱི་ཚད་མ་སྨྲ་བས་ཀང་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། རྱིགས་གཏེར་ལས། འཇྱིག་པར་
བ་རྒྱུའྱི་དངྡོས་པྡོ་དང་། །ཞྱིག་པ་དངྡོས་མེད་གྱིས་ཀ་ལ། །འཇྱིག་པའྱི་སྒྲ་དྡོན་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། །ཞེས་པའྱི་
གཞུང་དེས་ཞྱིག་པ་དངྡོས་མེད་མྱི་རྟག་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བསྡོན་མེད་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེང་སང་གྱི་
རྟྡོག་གེ་པ་དག་ཀང་ཡྡོངས་གགས་ཀྱི་ཁ་སྐད་སྤྱྱིའྱི་རྱི་བྡོང་ཅལ་ལ་བག་ཟྡོན་མཛོད་ཅྱིག ཁྡོ་བྡོ་ནྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་
འདུས་བས་ཀྱིས་ཁབ་ཀང་། འདུས་བས་དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་དངྡོས་པྡོས་མ་ཁབ་ཅེས་སྨྲའྡོ། །སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་
ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྡོ་ལས། མ་འྡོངས་པའྱི་དགེ་སྱིག་འདུས་བས་སུ་མེད་ཀང་། འདུན་པའྱི་
བྡོས་བངས་ནས་བསྔྡོ་རྒྱུ་དང་བཤགས་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡང་མཁས་པའྱི་གཏམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གསན་པ་ཞུ་ཞྱིག མ་འྡོངས་པའྱི་དགེ་ར་ཆྡོས་ཅན། འདུས་བས་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། རྟགས་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་ལུང་གྱིས་འགྲུབ་ཅྱིང་ཁེད་རང་གྱིས་ཀང་ཁས་བངས་གསལ་བ་ནྱི་
རྣམ་བཤད་དུ་ཁས། ཁབ་པ་ནྱི་ས་པཎ་ཆེན་གྱིས་བཅས། འཁྡོར་གསུམ་ལས་འྡོས་མེད་དྡོ། ། 
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༼༨༧༽ 
ཁབ་པས་པཎ་ཆེན་གྱིས་བཅས་ཏེ། རབ་དབེ་ལས། དེས་ན་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་དང་། །བཤགས་པར་བ་རྒྱུའྱི་
སྱིག་པ་ཡང་། །བས་པའྱི་དགེ་སྱིག་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། །མ་བས་པ་ལ་དགེ་སྱིག་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱིགས་པ་དང་འགལ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ལུང་དང་འགལ་
བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་མདྡོ་ནས་བཤད་པའྱི་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བར་བས་ནས་ནྱི། དེ་ལ་
བསྔྡོ་བའྱི་རྒྱུར་བེད་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བསྔྡོ་བས་གཞན་དུ་འགྱུར་རམ་མྱི་འགྱུར། འགྱུར་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བསྔྡོ་བས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟེ། རེན་གྱིས་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་འགྱུར་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུར་བེད་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་དྡོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྡོད་བསྔྡོས་ཀང་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། གསེར་ཐུར་
ལས། མྱི་འགྱུར་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་ན། །ཚོང་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོ་ཡྱིས། །སྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་ཅྱི་ཞྱིག །ཅེས་
བྱིས་པ་ལ་ནྱི་དྡོགས་པའྱི་གཞྱི་ཆེར་མེད་ཅྱིང་ལན་ཡང་འཁྲུལ་སྡོང་ན་བཞུགས། སྤྱྱིར་བསྔྡོ་བ་དྡོན་ཡྡོད་མེད་ནྱི། 
བསྔྡོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངན་པ་བཟང་པྡོ་དང་། ཆུང་ངུ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཉུང་ངུ་མང་པྡོ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་
ར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ནུས་ན་བསྔྡོ་བ་དྡོན་ཅན་དང་། དེ་དག་མྱི་ནུས་ན་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་ཡྱིན་
ནྡོ། །གྱིས་པ་ལུང་དང་འགལ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བསྔྡོ་བས་གཞན་དུ་
འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། ཁྡོད་མདྡོ་སེ་རྣམས་ལས་འཕེལ་འགྱིབ་མེད་ཅྱིང་ 
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༼༨༨༽ 
འགྱུར་བ་མེད་པ་ྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན་མདྡོ་ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འཇྱིག་རྟེན་དུ་
བྡོན་ཀང་རུང་མ་བྡོན་ཀང་རུང་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་འདྱི་ནྱི་གནས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་བསྟན་ཀང་མྱི་འཕེལ་མ་བསྟན་ཀང་མྱི་འགྱིབ་བྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། ར་ཤེ་ལས། 
རང་བཞྱིན་ནམ་ཆྡོས་དབྱིངས་ནྱི་རྒྱུ་རེན་ལས་འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་འབྱུང་ན་རང་བཞྱིན་
ཆྡོས་ཅན། གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་ཅན་དུ་ཐལ། རྒྱུ་རེན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། རང་བཞྱིན་ཆྡོས་ཅན། གྡོ་
བུར་དུ་བས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་མ་བཅྡོས་པ་དང་རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་ལྟྡོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། གལ་ཏེ་ཆྡོས་གང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྡོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་
པ་དེ་ནྱི་ཕྱྱིས་མེད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་པ་ཕྱྱིས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་
ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུང་རྱིགས་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་དགེ་བ་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡན་གྱི་
གྡོང་དུ་ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ་ཞེས་བཤད་པས་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་དགག་ཚུལ་དེ་ཞྱིབ་པར་བསྟན་
ཟྱིན་ཏྡོ། །རྣམ་བཤད་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་གྱི་རྱིགས་པས་དགག་ཚུལ་གྱི་ས་གཅད་ལྡོགས་སུ་མ་མཛད་ཅྱིང་། འགྡོག་
བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་གསལ་ཁ་ཡང་ཆེར་མྱི་སྣང་ལ། ཀུན་མཁེན་བ་མས་ལུང་གྱིས་དགག་པ་དང་། 
རྱིགས་པས་དགག་པའྱི་ས་གཅད་གྱིས་མཛད་པ་ནྱི་ར་བའྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་
པར་བ། ། 
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༼༨༩༽ 
ཞེས་པ་དང་འབྡོར་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལུང་རྱིགས་ཀྱི་དགག་ཚུལ་ཡང་རྣམ་དཔྡོད་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ། །ཆྡོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ྱིད་ལ་
གསུངས། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ལུང་གྱིས་དགག་པ་དངྡོས་
བསྟན། མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་ན་ཐྡོས་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་བ་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པའྱི་བར་
གྱིས་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་ལུང་གཞན་གྱི་དགྡོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་བསྟན། ཅྱི་ནས་ཆྡོས་
དབྱིངས་ཞེས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་བདུན་གྱིས་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་རྱིགས་པ་བསྟན། དེས་ན་
འདྱི་དག་ལ་ལུང་གྱིས་གཙོ་བྡོར་དགག་པ་ཞེས་པའྱི་ས་བཅད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག་བདེ་གཤེགས་སྱིང་
པྡོའ་ིསྒྲ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ལ་ལ་བམས་དང་སྱིང་རེ་སྡོགས། །ཞེས་པ་གྱིས་ནྱི་ཞར་བྱུང་གསབ་ཚགས་སུ་
བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་རའྱི་ངྡོས་འཛིན་ནྡོར་པ་གཞན་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། དེས་ན་འགྡོ་བ་
ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་མཚམས་སར་ནས། གལ་ཏེ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡྱིན་ན། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་
ཅད་བསྔྡོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིགས་པའྱི་གཙོ་བྡོ་གསུམ་བསྟན། 
དེས་ན་གཞུང་དེའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། །ཞེས་པ་ནས། ཡྡོད་པ་ཞེས་བ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་
རྱིགས་པའྱི་འཕྡོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མདྡོའ་ིདྡོན་ལེགས་པར་བཤད་ནས། སླར་ཡང་མཐའ་གྱིས་སུ་བརྟགས་ནས་
འགྡོག་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་བས་ནས་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ 
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༼༩༠༽ 
བསྟན། དེའྱི་རེས་ལ། མདྡོ་སེ་རྣམས་ལས་ཞེས་སྡོགས་ནྱི། རྱིགས་པ་དེའྱི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་ལུང་དངས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ཁད་པར་ར་ཤེའྱི་ཚིག་རྣམས་ནྱི་བརྡོད་དྡོན་རྱིགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལུང་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་འདྱི་དག་ལ་རྱིགས་
པས་གཙོ་བྡོར་དགག་པ་ཞེས་པའྱི་ས་གཅད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། 
གྡོང་དུ། ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་དང་། མཇུག་འདྱིར། དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུང་རྱིགས་
རྣམས། །ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་མྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྱི་གནད་ཀྱིས་སྡོ། །འྡོ་ན་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་
ཐལ་བའྱི་སྐབས་ན། ཆྡོས་གགས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་མང་དུ་དངས་འདུག་པས་རྱིགས་པ་རང་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྡོ་
སམ་ན། ལུང་དེ་དག་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་དངས་པ་ཡྱིན་པས་སྐབས་དྡོན་གྱི་བརྡོད་བ་རྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེས་མཚོན་གྡོང་འྡོག་ཀུན་ཏུ་སྐབས་སུ་གང་ཡྱིན་ངྡོས་ཟྱིན་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་
དགག་ལ་ལུང་རྱིགས་གྱིས། །རེ་ཞྱིག་ལུང་གྱིས་འགྡོག་ལ་རྒྱུད་བ་དང་། །དཔལ་འཕེང་མདྡོ་དང་ར་ཤེ་ཤེར་
ཕྱྱིན་དང་། །སམྦུ་ཉ་དང་རྱིན་ཆེན་འཕེང་རྣམས་ཡྱིན། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དགེ་
ཞེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་གཞྱི་དཔེ་ཡྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། །ཞར་བྱུང་སྱིང་རེ་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་
དང་། །བམས་སྡོགས་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བར་འདྡོད་པ་ཡང་། །འགྡོག་པ་འདྱི་དག་ལུང་གྱི་དགག་བའྱི་སྐབས། །ཇྱི་
སེད་སྒྲ་དང་ཡྡོད་ཅེས་བ་བའྱི་སྒྲ། །འགྡོ་ཀུན་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནྱི། །རྱིགས་པའྱི་གཙོ་བྡོ་གསུམ་ཡྱིན་
མཐའ་གྱིས་སུ། །བརྟགས་ནས་འགྡོག་པ་རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས། ། 
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༼༩༡༽ 
གསུངས་པ་འདྱི་དག་རྱིགས་པའྱི་དགག་བའྱི་སྐབས། །མདྡོ་དྡོན་སྤྱྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་ལ་སྡོགས་
པ། །རྱིགས་པ་ྱིད་ལས་འཕྡོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། །རྣམ་དབེའྱི་འདྱི་དག་སྔྡོན་མེད་མཁས་པའྱི་གཏམ། །འཇམ་
དབངས་དགེས་པའྱི་མཆྡོད་སྱིན་གསར་པར་འབུལ། །ཨེ་མ་བསྟན་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷ་སྲུང་རྣམས། །ལེགས་སྡོའ་ི
མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་ལ་ཅྱིས་མྱི་བེལ། །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྡོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་ལན་དགག་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ེས་སྡོང་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ཡྱིན་པ་ལུང་རྱིགས་
ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལ་འཕྡོས། གལ་ཏེ་ཁྡོ་ན་རེ་ཆྡོས་ྱིད་དེ་བཞྱིན་ྱིད་བསྔྡོ་བར་བ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་
མྡོད། འྡོན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བྡོ་སྡོང་པ་ལ་འདུན་པས་བསྒྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་བསྔྡོས་ན་སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིང་ལེགས་སྡོ་སམ་ན། གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་
བཞྱི་སྟེ། དམྱིགས་བཅས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་དུག་ཅན་དུ་བསྟན་པ། དམྱིགས་མེད་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་བྡོ་སྡོང་དུ་བསྟན་པ། 
དམྱིགས་བཅས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་བྡོ་སྡོང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། དམྱིགས་མེད་དམྱིགས་པར་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ལྟར་བས་ན་ེས་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་ེས་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་ྱིད་ལ་
ཡྡོད་པར་ཞེན་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། བསྔྡོ་བ་དེ་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གལ་
ཏེ་འདྱི་འདའྱི་བསྔྡོ་བ་བས་པར་གྱུར་ན་བསྔྡོ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྦལ་པ་རྨ་
ཅན་ཞྱིག་སྦལ་ཚང་དུ་ཡྡོད་ན་དེའྱི་རྨ་རུལ་པ་དེས་ཐམས་ཅད་ 
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༼༩༢༽ 
ལ་རྱིམ་གྱིས་མཆེད་ནས་སྦལ་པ་ཐམས་ཅད་རུལ་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྱིས་ནྱི། ཆྡོས་ྱིད་
བསྔྡོ་རྒྱུར་བས་པའྱི་བསྔྡོ་བ་བས་ན་ལུས་ངག་གྱི་དགེ་ར་བསྔྡོ་རྒྱུར་བས་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡང་འཇྱིག་ཅྱིང་མས་
པར་བསྟན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འྡོ་ན་བྡོ་སྡོང་དུ་གྱུར་པའྱི་བསྔྡོ་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། བསྔྡོ་རྒྱུ་བསྔྡོ་བ་པྡོ་གང་དུ་བསྔྡོ་
བའྱི་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་དང་བལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་ངང་ནས་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་དུས་གསུམ་
དུ་བསགས་པའམ། རང་དང་གཞན་གྱིས་བས་པའམ། ངྡོ་བྡོ་སྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྡོགས་པ་གང་ཡྱིན་
ཀང་རུང་སྟེ་དེ་རྣམས་བསྔྡོས་པས་དྡོན་དུ་གེར་བ་བཞྱིན་འགྲུབ་བམ། གལ་ཏེ་མྱི་འགྲུབ་ཀང་རུང་། འགྡོ་བ་
སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བར་བེད་ན་བསྔྡོ་བ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བྡོ་སྡོང་དུ་གྱུར་པའྱི་
བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་སླྡོང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྟ་བ་སྡོས་བལ་ལ་བྡོ་བཞག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྱིས་ཟྱིན་པའྱི་
བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིབསྔྡོ་བའྱི་གཞུང་ལས་ཀང་། དེ་བས་ན་
གང་ཟག་རང་གཞན་སུས་བས་ཀང་རུང་། དུས་འདས་མ་འྡོངས་ད་ལྟར་ནམ་བས་ཀང་རུང་། ངྡོ་བྡོ་སྱིན་པ་ཚུལ་
ཁྱིམས་སྡོམ་པ་གང་གྱིས་བསྡུས་ཀང་རུང་། སྡོར་བ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གང་གྱིས་བསྒྲུབ་རུང་། འབས་བུ་
མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་དང་མཐུན་ཀང་རུང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་
ལྡན་དུ་བསྔྡོས་པས་དྡོན་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོ་རྒྱུར་
བེད་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བྡོ་སྡོང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་སྟེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འྡོག་ནས་འཆད་པ་འདྱི་
ལྟར་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་ཆྡོས་ 
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༼༩༣༽ 
དབྱིངས་དགེ་སྱིག་གྱི་སྡོས་པ་དང་བལ་བ་ལ་དགེ་བར་བེད་ན། དེ་ལྟར་བེད་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་
དམྱིགས་བཅས་ཀྱི་བསྔྡོ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྡོས་མེད་ལ་སྡོས་བཅས་བཟུང་བའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
འདྡོད་ན། བསྔྡོ་བ་དུག་ཅན་དུ་ཐལ། དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བསྔྡོ་བ་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་
བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་སྟེ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏེ་མཚན་མར་བེད་ན་དེ་ནྱི་བསྔྡོ་མ་ཡྱིན། །ཅྱི་སྟེ་
མཚན་མ་མེད་ན་བང་ཆུབ་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་དུག་དང་འདེས་པའྱི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་བ། །དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་
ལའང་དམྱིགས་པའང་དེ་འདར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་
ལས་ཀང་། ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅན། 
བསྔྡོ་བ་དེའྱི་བེད་ལས་རང་གཞན་གྱིས་ཀའྱི་དྡོན་བེད་པས་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །བསྔྡོ་བ་དེ་ནྱི་བསྔྡོ་བ་སྔྡོ་བེད་
བསྔྡོ་བ་གསུམ་ཀ་དམྱིགས་སུ་མེད་པར་རྟྡོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། མཐར་འཛིན་གྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་མེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ལས་ཀང་། དམྱིགས་པའྱི་འདུ་
ཤེས་ཅན་ལ་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་མེད་དྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དམྱིགས་པ་ནྱི་དུག་དང་བཅས་པའྡོ་ཞེས་དང་། 
རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྟྡོག་མ་རྱིག་ཆེན་པྡོ་སྟེ། །འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བེད་ཡྱིན། །མྱི་རྟྡོག་ཏྱིང་འཛིན་ལ་གནས་
ན། །མཁའ་བཞྱིན་དྱི་མ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད། བསྔྡོ་བ་རྣམ་དག་ལ་དམྱིགས་མེད་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཅན་དགྡོས་པར་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ལུགས་གང་དག་དམྱིགས་མེད་ཀྱི་ཆྡོས་ 
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༼༩༤༽ 
དབྱིངས་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་དམྱིགས་པར་བེད་པ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྱིས་བཟང་ངན་བདེ་སྡུག་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ཅན་གཞན་དག་ལ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས་དགྡོས་ཏེ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཆྡོས་ཅན་གྱི་རྟེན་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་བྱི་བས་སྣུམ་འཁུར་བརྒྱུས་
པའྱི་དབྱུག་པ་ཟྡོས་པར་གྱུར་ན་སྣུམ་འཁུར་ཟྡོས་པ་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་
ྱིད་དང་ཆྡོས་ཅན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཡྱིན་ཏེ། སྱིང་པྡོར་དྱིལ་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་
དམྱིགས་པ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། བརྟེན་པ་ཆྡོས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་དམྱིགས་པར་ཐལ། རྟེན་ཆྡོས་ྱིད་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་ཚིག་སྔ་ཕྱྱི་འགལ་བས་དགག་པ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་འདྡོད་
པ་ལ་གནྡོད་བེད་གཞན་ཡང་ལུང་ཚིག་གྡོང་འྡོག་འགལ་བའྱི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་
ཡྡོད་པ་དང་། །ཞེས་པར་ཆྡོས་ྱིད་དེ་བཞྱིན་ྱིད་བསྔྡོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་བངས་
པ་དང་། འྡོག་ཏུ་བསྔྡོ་བའྱི་ཚིག་བརྡོད་པའྱི་ཚེ། ཆྡོས་ྱིད་མྱི་འགྱུར་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཞེས་ཆྡོས་
ྱིད་མྱི་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་གྱིས་གྡོང་འྡོག་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གནྡོད་བེད་མཐའ་ཡས་པ་དེས་ན། ཚིག་སྔ་ཕྱྱི་
འགལ་མྱི་འགལ་སྡོགས་ལེགས་པར་སྡོམས་ལ་སྨྲྡོས་ཤྱིག་ཅེས་གདམས་ཏེ། ཁྡོད་ལ་ནྱི་དྡོན་འགལ་བར་མ་ཟད་
ཚིག་དངྡོས་སུ་འགལ་བ་ཡང་སྣང་བས་སྡོ། །བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ལ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་གསེར་ཐུར་གྱི་ཤྡོག་
བང་སྡོ་གྱིས་པའྱི་བཟང་ལྡོགས་ལས། དེ་ལའང་རང་གྱིས་བསགས་པ་དང་། གཞན་གྱིས་བསགས་པའྱི་དབེ་
བ་ 
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༼༩༥༽ 
གྱིས་ལས། རང་གྱིས་བསགས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་བསྔྡོ་བར་བེད་ཅྱིང་། གཞན་གྱིས་བསགས་པ་ལ་ནྱི་རེས་སུ་ཡྱི་
རང་བའྱི་སྡོ་ནས། ཡྱི་རང་གྱི་དགེ་བ་དེ་ྱིད་བསྔྡོ་བར་བེད་པ་ཡྱིན་གྱིས། གཞན་གྱིས་བས་པ་དེ་ྱིད་བསྔྡོ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ན། དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི། །བསྔྡོ་བ་དེང་སང་ཅྱིས་མྱི་འགྲུབ། །ཅེས་པ་དེར་ཐལ་
བས་སྡོ་ཞེས་བྱིས་སྣང་ངྡོ་། །དེ་ལ་གཞན་གྱིས་བས་པའྱི་དགེ་བ་བསྔྡོ་བར་མྱི་རུང་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། ལུང་
དང་འགལ་བ། དམ་པ་གྡོང་མའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་དང་འགལ་བ། དེང་སང་གྱི་ལག་ལེན་དང་འགལ་བའྡོ། །དེ་ཡང་བསྔྡོ་
བའྱི་མདྡོ་ལས། འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འདྱི་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འགྡོ་བ་
གཞན་གྱིས་བས་པའྱི་དགེ་ར་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་བཟང་པྡོ་སྤྱྡོད་པ་ལས། དུས་གསུམ་གཤེགས་
པའྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྔྡོ་བ་གང་ལ་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །བདག་གྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་འདྱི་ཀུན་
ཀང་། །བཟང་པྡོ་སྤྱྡོད་ཕྱྱིར་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བར་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིབསྔྡོ་བའྱི་
གཞུང་ལས་ཀང་། གང་ཟག་རང་གཞན་སུས་བས་ཀང་རུང་ཞེས་དང་། བསྔྡོ་བ་ཚིགས་བཅད་མ་ལས་ཀང་། 
སྐྱབས་སུ་འགྡོ་ཞྱིང་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི། །བདག་དང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །འཁྡོར་གསུམ་
ཡྡོངས་སུ་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་དམྱིགས་པའྱི་དུག་སངས་ནས། །འཁྡོར་དང་མྱ་ངན་
འདས་ལ་མྱི་སྡོན་པར། །འགྡོ་བའྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྡོབ་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་དངས། 
ལྡོ་རྒྱུས་དང་འགལ་བ་ནྱི། སྔྡོན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་ནས་བྡོད་དུ་ 
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༼༩༦༽ 
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་དབར་གནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ལ་འདུལ་བ་མེ་ཏྡོག་ཕེང་རྒྱུད་ལ་བཤད་པ་རྒྱས་
པར་མཛད། དེའྱི་ཚེ་དགེ་སླྡོང་གཅྱིག་གྱིས་འྡོངས་ནས་བདག་གྱི་ཁྱིམས་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ལ་སྐྱྡོན་ཡེ་
མེད་པས། བསྔྡོ་བ་ཞྱིག་དགྡོས་ཞུས་པས་པཎ་ཆེན་གྱི་དབུ་ཞྭ་ཟུལ་ཕུད་ནས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ལ་དེ་ལས་
བཟང་བ་མེད་གསུངས་ནས་བསྔྡོ་བ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་ཞེས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ལགས། ལག་ལེན་
དང་འགལ་ཚུལ་ནྱི། དེང་སང་གྱི་བར་དུ་སྱིན་བདག་གྱིས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་སྱིན་བདག་དེས་ཀང་བསྔྡོ་བའྱི་
རྟེན་དང་བཅས་པ་བསྔྡོ་བ་ཞུ་ཞྱིང་། དེ་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བསྔྡོ་བ་གནང་བའྱི་ཕྱག་སྲྡོལ་
ཡང་ཇྱི་ལྟར་ལགས། ཡང་དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གཞན་གྱི་སྱིག་པ་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མྡོས་སྡོང་བ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་
འགྱུར་ལ། དེ་མྱི་འཐད་ན་གཤྱིན་གྱི་དྡོན་དུ་ངན་སྡོང་སྡོང་བའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་ཇྱི་ལྟར་ལགས། པཎ་ཆེན་ཆྡོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པྡོ་སང་རྟྡོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀང་། ཚིག་གྱི་ཆ་ལ་ཟུར་དྡོད་འདྱི་ལྟར་མཛད་པ་ཅུང་ཟད་ཐལ་བས་
མཁེན་པའྱི་དགྡོངས་ཡངས་བསྐྱེད་པ་ཞུ་ཞེས་ཐལ་མྡོ་སར་ནས་གསྡོལ་བ་འདེབས་སྡོ། །གཞན་གྱི་དགེ་ར་
བསྔྡོས་པ་ལ། དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་བསྔྡོ་བ་དེང་སང་ཅྱིས་མྱི་འགྲུབ་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་མེད་
དྡོ། །སྔྡོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་
བསྔྡོས་ཤྱིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བའྱི་སྡོན་ལམ་མཛད་པ་དེ་ནྱི་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། འྡོ་ན་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ནྱི་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་སྡོན་
པ་བཞྱིན་གྱི་འབས་བུ་མྱི་ 
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༼༩༧༽ 
འགྲུབ་ཀང་། སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་སྱིང་སྟྡོབས་ཆེན་པྡོས་བསྔྡོས་པ་ཡྱིན་པས། རང་གྱི་ལམ་ཆྡོད་ཆེ་ཞྱིང་
ཚོགས་མྱུར་དུ་རྡོགས་ཏེ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་འདྱི་
དགག་པར་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལས་གཞན་པའྱི་ཁམས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་དང་། དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་དགག་པ། གནད་དྡོན་
སྱིང་པྡོ་སྡོས་བལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྡོད་ལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཟུང་
འཇུག་ལ་མྱི་ཟེར་བར། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཁམས་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ནས་
བཤད་པའྱི་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་ཡང་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མཐའ་གསུམ་དུ་བརྟགས་
པས། དང་པྡོ་དང་གྱིས་པ་གྱིས་རྱིགས་པས་དགག་པ། གསུམ་པ་རང་དང་འདྡོད་པ་མཐུན་པར་བསྟན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དེ་གང་ཡྱིན་བརྟག་པར་བ་སྟེ། ཁམས་དེ་དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་པའམ། ཡང་
ན་དངྡོས་མེད་དམ། ཡང་ན་དངྡོས་པྡོ་དང་དངྡོས་མེད་གྱིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོས་བལ་ཡྱིན་སྨྲ་དགྡོས་
ཏེ། རྣམ་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྡོས་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བརྟགས་པས་
དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། འྡོ་ན་བེམ་པྡོ་དང་རྱིག་པ་གྱིས་པྡོ་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་ཆྡོད་པས་ཁམས་དེ་ཆྡོས་ཅན། 
བེམ་རྱིག་གང་རུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། གྱིས་པྡོ་གང་ཡྱིན། བེམ་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་
ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། བེམ་པྡོ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་སུ་འདྡོད་པ་ནྱི་ 
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༼༩༨༽ 
མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་ས་སྡོགས་འབྱུང་བ་དང་གྲུབ་སེ་རས་གཅྱིག་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། 
གཅེར་བུ་པ་ནྱི་ཤྱིང་སེམས་ལྡན་དུ་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱིས། སངས་
རྒྱས་པ་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་འཁྡོར་དང་
བཅས་པ་གང་རུང་ྱིད་ལས་འདའ་བ་མེད་པར་ཐལ། རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བདེ་
གཤེགས་སྱིང་པྡོར་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་འཁྡོར་དང་བཅས་པའྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཁབ་སྟེ། ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ནྱི་འདུས་མ་བས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། དཔལ་ཕེང་གྱི་མདྡོ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། །འྡོ་ན་གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས། ཟག་མེད་
ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་རྱིག་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་སམ་ན། སྐྱྡོན་མེད་དེ། ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་དེ་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གསལ་
ཆ་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པས། ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་དུ་འདུས་ཤྱིང་ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་དང་སྱིང་པྡོ་
འགལ་བ་བསྟན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་གསལ་ཆ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དགེ་བའྱི་ཐ་སད་ཀང་མེད་དེ། མ་
བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གསལ་ཆ་སྱིང་པྡོར་མྱི་འཐད་དྡོ། །གསལ་ཆ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་
ནུས་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་ན་ས་བྡོན་གྱི་ཆ་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆ་དང་། རྣམ་ཤེས་རང་གྱི་ཆ་དང་
གསུམ་ 
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༼༩༩༽ 
ཡྡོད་པ་ལས། གསུམ་པ་ྱིད་དམྱིགས་བསལ་དུ་བཀར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཏེ་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས་པ་ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་དུ་ཡྡོད་ན་ནྱི། རྱིག་པ་ལ་དབེ་བ་དེའྱི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་
ཚོགས་དགུར་འགྱུར་ཏེ། ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་དང་བཅས་པས་དགུར་འགྱུར་བ་ལས་
འྡོས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའྱི་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས་པ་ལྡོགས་སུ་མྱི་འཐད་
དེ། ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས་ཀང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ྱིད་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་འགའ་
ལས་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས་པའྱི་ལུང་འདེན་ལ། སྡོས་ཁང་པས། མངྡོན་པའྱི་མདྡོར། ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་
ཅན་ཁམས། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདེན་པ་དང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་པྡོ་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་འགྡོ་ཀུན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ། །དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་རྣམ་པར་
བརྟེན། །ཞེས་པ་འདེན་པར་མཛད་པས་དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་སྣང་ལ། སྡོས་ཁང་པའྱི་དེ་ནྱི་ཆེར་མ་འབེལ་ཏེ། 
ཚིག་ཟྱིན་ལ་ཁམས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གསལ་ཁ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལུགས་ཕྱྱི་མ་
དེ་ལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་ཞེས་པ་ཚིག་ཟྱིན་ལ་འདུག་ཀང་། དེ་ནྱི་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིརྟེན་དུ་སྡོང་པས་
དངྡོས་བསྟན་རང་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་ཐ་དད་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་འཁྲུལ་གཞྱིའྱི་ལུང་དུ་མྱི་
འབྡོར་རྡོ། །རེ་ཞྱིག་རང་གྱི་བསམ་ཚོད་ནྱི། །རྒྱུད་བ་ལས། རྱིགས་ཁམས་སྦྲང་རྱི་དང་འད་འདྱི་གཟྱིགས་
ནས། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ། ལུས་ཅན་ལ་ཡྡོད་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ 
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༼༡༠༠༽ 
ཤེས་པ་སྦྲང་མའྱི་རྱི་དང་འད། །ཞེས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་ལ་ངྡོས་བཟུང་བ་ལྟར་སྣང་བ་
དང་། བརྟག་གྱིས་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་གནས། །ཞེས་སྱིང་པྡོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བསྟན་པ་
རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ལ་གསལ་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་དགྡོས་པའྱི་ཡ་གལ་གསལ་བའྱི་ཆ་
ཙམ་ལ་དགྡོངས་ཤྱིང་། གསལ་ཆ་དེ་ཡང་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་ལྡོགས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་
ཤེས་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྟྡོན་པ་ལ། འགའ་ལས་ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་གཞུང་ཚིག་འདྱི་དག་བྱུང་བར་སེམས་
སྡོ། །དེས་ན་སྱིང་པྡོ་དང་སེམས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་གཏན་མེད་པ་ནྱི་རབ་དབེའྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཐའ་གྱིས་
པ་ལྟར་དངྡོས་མེད་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། ཁམས་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དགེ་སྱིག་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ལ་
དྡོན་བེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དངྡོས་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དེ་
དངྡོས་པྡོ་དང་དངྡོས་མེད་གྱིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་སྡོས་བལ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། འདྡོད་པ་མཐུན་ཏེ། སྔར་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་དངས་ནས་བཤད་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འདའ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ལྟར་
ཡྱིན་ན། དགེ་སྱིག་མེད་པར་སྔར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཞུང་ཚིག་འདྱི་ལྟར་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་དངྡོས་མེད་
མ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་ནུས་སམ། ནུས་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་ཅན། འདུས་མ་བས་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
དངྡོས་མེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་འདུས་མ་བས། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་
ན་ལན་ཅྱི། ཁྡོ་བྡོ་ནྱི་སྱིང་པྡོ་འདུས་མ་བས་ཡྱིན་ཀང་དངྡོས་མེད་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། གཞུང་གྱི་ 
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༼༡༠༡༽ 
དངྡོས་བསྟན་ལ་དེ་ལྟར་བསྡོན་མེད་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་འཁྲུལ་སྡོང་ལས་ཀང་། གལ་
ཏེ་སེམས་ཅན་ཁམས་དངྡོས་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་གཞུང་དངས་ནས། ཆྡོས་དབྱིངས་དངྡོས་མེད་ཡྱིན་པ་
སྒྲུབས་ཤྱིག་པའྱི་ལན་མཛད་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ེས་སྡོང་བཀག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ེས་སྡོང་བརྡོད་
པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གྡོང་དུ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་མྱི་འདྡོད་པ་བཀག་པ་དེ་ལ་
འཕྡོས་ནས་སླར་མཐའ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས། གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་བདེ་གཤེགས་
སྱིང་པྡོ་མ་ཡྱིན་ཡང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་བདེ་གཤེགས་སྱིང་
པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ནྱི། དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་འཐད་པ་མྱིན་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་
མྱིན་གྱི་དབེ་བ་ཡྡོད་ན། ངྡོ་བྡོ་མྱི་འད་བའྱི་དབེ་བ་ཡྡོད་དགྡོས་པ་ལས། དེ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གཅྱིག་སྟེ། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་གྱིས་སུ་
བར་མེད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་དབེ་བ་མེད་པ་
འདྱི་ནྱི་འགྲུབ་སྟེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་དགག་བ་སྡོས་པ་བཀག་པའྱི་སྡོས་བལ་གྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་གཅྱིག་
པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་རེས་ཐང་སངས་ལྷུན་པས། སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་ཁམས་ལ་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ་དང་། 
སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་དབྱིངས་ལ་སྱིང་པྡོར་ 
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འདྡོད་པ་དགག་པའྱི་ས་གཅད་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་ལེགས་ཏེ། དེ་གྱིས་ཀྱི་གེས་གཞྱི་ར་བའྱི་ས་གཅད་ལ་ཆྡོས་
དབྱིངས་དབེར་མེད་ལས་གཞན་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིའདྡོད་ཚུལ་དགག་པ་ཞེས་པ་དེ་དང་རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་དབྱིངས་ལ་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དེ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལས་གཞན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཁས་ལེན་
མཁན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཞེས་སྡོགས་ནྱི་གྡོང་དུ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཆྡོས་དབྱིངས་
ལས་གཞན་དུ་འདྡོད་པ་བཀག་པ་ལ་འཕྡོས་ནས། སླར་ཕྱྡོགས་སྔ་མས་ེས་སྡོང་གྱི་ཚུལ་དུ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་
སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་སུ་ཕྱེ་བ་དེ་འགྡོག་བེད་དུ་སར་ན་ལེགས་སམ་སམ་མྡོ། །གང་ལྟར། ལ་ལ་བདེ་
གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་དང་། ཁ་ཅྱིག་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་
ཕྱྡོགས་སྔ་གྱིས་ཀང་། ཁ་ཅྱིག་གངས་ཅན་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་དེའྱི་ནང་གསེལ་ལས་
འདྡོད་ཚུལ་གེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་གཏྡོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་
ལས་ཀང་། དེས་ན་བདག་གྱིས་བཤད་པ་དང་། །སྡོམ་པ་དང་ནྱི་བསྔྡོ་བ་ཡང་། །ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་དམྱིགས་
པའྱི་དུག །སངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དུག་མེད་བགྱིས། །དེ་ལ་མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་དང་། །ན་ཐྡོས་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་
སྨྲའྱི་ལུགས། །འདྡོད་པ་དེ་དག་བདག་ལ་རྡོལ། །འདྱི་དག་ཀང་ནྱི་བདེན་མྱི་བདེན། །ཁྡོད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་
གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། སྐབས་འདྱིའྱི་རྡོལ་བ་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་སྔ་མ་ཡང་། ཁ་ཅྱིག་གངས་ཅན་ལུགས་
བཞྱིན་དུ། །ཞེས་སྡོགས་འདྱི་ཡྱིན་པས། འདྱི་ནྱི་རབ་དབེའྱི་བསྔྡོ་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ 
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ཀྱི་ཕྱྡོགས་སྔའྱི་ར་བ་རང་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་སྱིང་པྡོ་སྡོས་བལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དྡོན་དངྡོས་ཤེས་
བེད་ཀྱི་ལུང་། སྱིང་པྡོའ་ིལུང་གཞན་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྱིང་པྡོ་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་རར་མྱི་རུང་བ་
དེས་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དང་། མ་ཟྱིན་པ་ལས་
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་འཁྡོར་བ་གྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་སྡོས་བལ་གྱི་སྟྡོང་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། འཆྱིང་གྡོལ་ཀུན་གྱི་གཞྱིར་རུང་བས་སྡོ། །པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་
བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་མེད་པར་བཞེད་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་དང་འགལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སྡོས་བལ་ཡྱིན་
པའྱི་གནད་ཀྱིས་འཁྡོར་འདས་གྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སར་ནས་འཆད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་། བམས་པའྱི་ལུང་། བརྒྱད་སྟྡོང་པའྱི་ལུང་དགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། སྱིང་པྡོ་སྡོས་བལ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་འཁྡོར་འདས་གྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ལུང་གྱིས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འགྡོ་བའྱི་སྐྱྡོབ་པ་ྱིད་ཀྱི་ར་ཤེ་ལས། ལུགས་གང་ལ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་
སྟྡོང་པ་ྱིད་དུ་རུང་བ་དེ་ལ། དགེ་སྱིག་དང་བདེན་པ་བཞྱི་དང་། འཁྡོར་འདས་དང་། ཞུགས་འབས་ལ་སྡོགས་
པའྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྱིན་ལ། ལུགས་གང་ལ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟྡོང་དུ་མྱི་རུང་བ་དེ་ལ་སྔར་
སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཁྡོད་ཀྱི་དྡོན་འདྱི་ལ་དགྡོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྡོད་གཞྱི་སྔ་མ་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བམས་པའྱི་ལུང་ 
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༼༡༠༤༽ 
གྱིས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཁམས་ཡྡོད་པའྱི་
སྒྲུབ་བེད་ནྱི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཁམས་མེད་ན་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱྡོ་བར་མྱི་
འགྱུར་ཞྱིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བྡོ་ཕྱྡོགས་པར་འདྡོད་པ་དང་། ཐར་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་འཆྡོལ་བའྱི་དྡོན་དུ་
གེར་བ་དང་། ཐར་པ་ལ་སེམས་མངྡོན་པར་འདུ་བེད་པའྱི་སྡོན་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ཡང་ཁྡོད་ཀྱི་དྡོན་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་དེའྱི་དྡོན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱྡོ་བ་དང་ལྡན་པ་སྡོགས་ནྱི་སེམས་ཅན་
ལ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཁམས་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཐད་དེ། ཟག་བཅས་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་སངས་པའྱི་མྱང་འདས་བདེ་བ་ཡྱིན་པས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྡོང་འདྡོད་དང་མྱང་འདས་ལ་དྡོན་
གེར་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡང་སེམས་ྱིད་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་དུ་བསེག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན། མེའྱི་རང་
བཞྱིན་ཚ་བ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་མེ་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཚ་ཞྱིང་བསྲེག་པ་བཀྡོད་པ་ལྟར་རྡོ། འདྱི་ལ་རང་
མཆན་ལས། བ་ཚང་དུ་སྡོག་པ་བཞྱིན་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་ན། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་འཁྡོར་བ་སྡོང་འདྡོད་
སྡོགས་འབྱུང་བ་འདྱི་ཡང་སེམས་རང་གྱི་གནས་སུ་སྡོག་པ་ཡྱིན་ཞེས་སར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་སྡོས་བལ་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་འདྱིའྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་བརྒྱད་སྟྡོང་པའྱི་ཆྡོས་འཕགས་ཀྱི་ནྱི་ལེའུར་ལྟྡོས་ཞེས་
གདམས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན། ཆྡོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ། སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་འྡོང་བའམ་འགྡོ་བ་མེད་དེ། 
སྟྡོང་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ 
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༼༡༠༥༽ 
དང་། འཕགས་པ་ཆྡོས་འཕགས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་
ནས་བྡོན། གང་དུ་བཞུད་ཅེས་དྱིས་པའྱི་ལན་དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་བྡོན། གང་དུ་
ཡང་མ་བཞུད། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་མ་གཡྡོས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྡོ། །ཞེས་
དང་། སྱིག་རྒྱུ་གཡྡོ་བ་མཐྡོང་ན་སྱིག་རྒྱུའྱི་ཆུ་དེ་གང་ནས་འྡོང་། གང་དུ་སྡོང་། ཆུ་མེད་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤཤེས་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་གཟུགས་དང་སྒྲར་མངྡོན་པར་ཞེན་ནས། བྡོན་པ་དང་བཞུད་པར་རྟྡོག་པ་དེ་
དག་ནྱི་བྱིས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་སྱིང་པྡོའ་ིལུང་གཞན་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྱིགས་པའྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་པ་དང་། ལུང་གྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དེ་ལྟར་ན། མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་འགའ་ཞྱིག་ལས། སྟྡོབས་
སྡོགས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ཚང་ཞྱིང་། ད་ལྟ་ྱིད་ནས་མཚན་དཔེ་གསལ་རྡོགས་ཀྱིས་སས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ཡང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཡྡོད་དམ་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་སྡོས་བལ་ལ་སྱིང་པྡོར་བཞག་པ་དེ་ཙམ་སེམས་ཅན་ལ་ཡྡོད་མྡོད། འྡོན་ཀང་དཔལ་ཕེང་གྱི་མདྡོ་དང་། 
སྡོར་ཕེང་ལ་ཕན་པའྱི་མདྡོ་དང་། མྱང་འདས་ཆེན་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་འགའ་ཞྱིག་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་བ་མར་ཡང་། གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་དང་ནྱི། །ཞེས་གྡོས་ངན་གྱི་ནང་ན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་གསེར་ལས་
གྲུབ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ 
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༼༡༠༦༽ 
གཟུགས་ཡྡོད་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྟྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ལྡན་ཞྱིང་མཚན་དཔེས་
བརྒྱན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། དང་དྡོན་དགྡོངས་
པ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ནྱི། དེའྱི་དགྡོངས་གཞྱི་ནྱི། སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་བལ་སྟྡོང་པ་ྱིད་
སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པ་ལ་དགྡོངས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་དུ་མདྡོ་དངས་པ་ལས། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་ངའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པ་ནྱི་
མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་སྟྡོང་པ་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། 
མ་སྐྱེས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྡོན་པ་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྡོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པར་བས་ནས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དགྡོས་པ་ནྱི། སྐྱྡོན་ལྔ་སང་བའྱི་ཆེད་དུ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་བར། སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་དང་། །ཡང་དག་མྱིན་འཛིན་ཡང་དག་ཆྡོས་ལ་
སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའྱི་སྐྱྡོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྡོད་པ་དེ་དག་དེ་སང་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རྡོ། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནྱི། སེམས་ཅན་ལ་སྟྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་དང་མཚན་དཔེས་
བརྒྱན་པ་དེ་འདའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་ཡྡོད་ན། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་གསུམ་འཇུག་སྟེ། མུ་སྟེགས་གངས་
ཅན་པ། ཤེས་རྱིག་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་རྟག་པ་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་དང་། རྱིག་པ་ཅན་ལ། དཀར་ལ་འཚེར་བ།  



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   105 

༼༡༠༧༽ 
སྣུམ་ལ་འདྱིལ་བ། རྡུལ་ཕན་ཙམ་གྱི་བདག་རང་རང་གྱི་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་གནས་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་དང་
མཚུངས་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དངྡོས་པྡོར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངེས་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་རྣམས་ལ་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟྡོང་དུ་བཤད་པ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་མདྡོ་སེ་འགའ་ཞྱིག་
དང་། །ཞེས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་ནྱི། རྣམ་བཤད་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་གསུངས་
ལས། སེམས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་དང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་པ་ནྱི། རང་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་འདྡོད་ཕྱྡོགས་དང་བསྟུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་མཚན་
དཔེས་བརྒྱན་པ་སྡོགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྱིན་ཆེན་ལྟར། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་དང་། མདྡོ་སེ་འགའ་ཞྱིག་
དང་ཞེས་པའྱི་ལུང་ཁུངས་བལྟས་པས་ཀང་རྟྡོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཞན་དུ་ན་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་ཀྱི་ཚེ། 
དེ་འདའྱི་བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཡྡོད་ན། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཀང་དྡོན་མེད་དུ་ཐལ། གལ་ཏེ་བདེ་གཤེགས་ཁམས་
ཡྡོད་ན། །ཞེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་འདའྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ལ་འབྲུ་གནྡོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གཞན་སྟྡོང་ལ་ཞེན་ནས་སྱིང་པྡོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་ཡང་གཞུང་དེའྱི་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་ཞལ་གྱིས་བཞེས་
པར་སྡོང་སྟེ། བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོར་འགྱུར་ཕྱྱིར་དང་། །ཞེས་པ་དེ་ལ་འདྡོད་ལེན་དུ་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། ད་ནྱི་འདྱིར་
རྒྱུད་བ་དང་ངེས་ཀྱི་བསྟན་བཅྡོས་གང་ཡྱིན་གྱི་དཔད་པ་སྐབས་སུ་བབས་འདུག་ཀང་ 
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༼༡༠༨༽ 
ཡྱི་གེ་མང་དྡོགས་པས་མ་སྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལུང་གྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་པ་ནྱི། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་ཡྱིན་པ་འདྱིའྱི་དྡོན་ལུང་གྱིས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིལེའུའྱི་མདྡོ་སེ་ལས། འདྱི་ལྟ་སྟེ། གཏེར་ཆེན་པྡོ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་
སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ལྟྡོས་ཤྱིག དེ་བཞྱིན་དུ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་པས། དབུ་མ་
ལ་འཇུག་པའྱི་འགེལ་པ་ལས། དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་གྡོས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྱིས་པའྱི་ནང་ན། མཚན་སྡོ་གྱིས་
དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་
ཞེན་པར་མྱི་བ་སྟེ། མདྡོ་སེ་གང་ལས་ཕྱྱི་རྡོལ་སྣང་ཡྡོད་མྱིན། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་ཐད་ཀྱི་རང་འགེལ་ལས། ལངྐར་
གཤེགས་པའྱི་མདྡོ་དངས་པ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་དེ་རང་
བཞྱིན་གྱི་འྡོད་གསལ་བ་ཐྡོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ། མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་ན་མཆྱིས་པར་བརྡོད་དེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པྡོ་གྡོས་དྱི་མ་
ཅན་གྱིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྱིས་པ་ལྟར་ཕུང་པྡོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གྡོས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྱིས་པ་འདྡོད་
ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏྱི་མུག་གྱི་ཟྱིལ་གྱིས་ནྡོན་པ་ཡྡོངས་སུ་རྟྡོག་པའྱི་རྟྡོག་པས་དྱི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་
རྟག་པ་བརྟན་པའྱི་ཐེར་ཟུག་པ་ནྱི་བརྡོད་ན། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོར་སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་མུ་
སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་འད་བ་མ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀང་རྟག་
པ་བེད་པ་པྡོ།  
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༼༡༠༩༽ 
ཡྡོན་ཏན་མེད་པ། ཁབ་པ་མྱི་འཇྱིག་པའྡོ། །ཞེས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྟྡོན་པར་བེད་དྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བཀའ་སྩལ་པ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་ང་ཡྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པ་ནྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་
སྨྲ་བ་དང་། མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་སྟྡོང་པ་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་
དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྡོན་པ་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྡོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
སྱིང་པྡོར་བསྟན་པར་བས་ནས་བྱིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་འཇྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་གནས་རྣམ་པར་སང་
བའྱི་དྡོན་དུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྡོ་བསྟན་པས་རྣམ་པར་མྱི་རྟྡོག་པའྱི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་སྟྡོན་
ཏེ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་
བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངྡོན་པར་བརྟེན་པར་མྱི་བ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དཔེར་ན་ར་མཁན་འཇྱིམ་པའྱི་རྡུལ་གྱི་ཕུང་པྡོ་
གཅྱིག་ལ་ལག་པ་དང་། བཟྡོ་དང་ལག་གཟུང་དང་། ཆུ་དང་སྲད་བུ་དང་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས། སྣྡོད་རྣམ་པ་
སྣ་ཚོགས་བེད་དྡོ། །བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་ཆྡོས་ལ་བདག་མེད་པ་རྣམ་
པར་རྟྡོག་པའྱི་བདག་རྣམ་པར་ལྡོག་པ་དེ་ྱིད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པའམ། བདག་མེད་པ་བསྟན་པས་ཀང་རུང་སྟེ། ར་མཁན་བཞྱིན་དུ་
ཚིག་དང་ཡྱི་གེའྱི་རྣམ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྟྡོན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་དེའྱི་ཕྱྱིར་བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་ 
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༼༡༡༠༽ 
སྱིང་པྡོ་བསྟན་པས། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མྱི་འདའྡོ། །བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྟྡོན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །མདྡོ་དེའྱི་
དྡོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དྱིས་པ་དང་། ལན་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་དྡོགས་
གཅྡོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མདྡོ་གཞན་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མ་མེད་ཅྱིང་གདྡོད་མ་ནས་
རྣམ་པར་དག་པ་མཚན་སྡོ་གྱིས་དང་རང་ཆས་སུ་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་དེ། དཔེར་ན་
རྱིན་པྡོ་ཆེ་རྱིན་ཐང་མེད་པ་གྡོས་དྱི་མ་ཅན་གྱི་ནང་ན་གཏུམས་ནས་ཡྡོད་པ་ལྟར། མ་དག་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་གྡོས་ཀྱིས་དཀྱིས་པའྱི་ནང་ན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་དུག་གསུམ་གྱིས་བཅྱིངས་ཤྱིང་རྣམ་
རྟྡོག་གྱི་དྱི་མ་འཐུག་པྡོས་སྔགས་པ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་བཀའ་སྩལ་ན། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་སྱིང་པྡོ་དེ་ནྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ཕུང་པྡོ་ལས་དྡོན་གཞན་པའྱི་བདག་འདྡོད་ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་མ་ལགས་
སམ། མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀང་ཤེས་རྱིག་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་རྟག་པ་གཅྱིག་པུའྱི་བདག་སྡོགས་འགྡོ་བའྱི་སྱིང་
ལ་གནས་པར་འདྡོད་པས་དེ་དང་ཚུལ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཚུངས་པར་དགྡོངས་སྡོ། །ཞེས་པའྱི་དྱི་བ་སྟྡོན་པ་ལ། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྟྡོན་པར་བེད་དྡོ་ཞེས་པའྱི་བར་བྱུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལན་
ལ། དགྡོངས་གཞྱི་བསྟན་པ། དགྡོས་པ་བསྟན་པ། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་ཟུར་གྱིས་བསྟན། དཔེ་དྡོན་སར་ཏེ་
བསྟན་པ། དྡོན་བསྡུ་བ་དང་ལྔའྡོ། །དང་ 
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༼༡༡༡༽ 
པྡོ་ནྱི། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་ནྱི་དགྡོངས་གཞྱི་ཁད་པར་ཅན་ཡྡོད་པས། མུ་
སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་འདྡོད་ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་གཞན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི་སེམས་
ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་སྟྡོང་ྱིད་ཡང་དག་པའྱི་མཐར་གྱུར་ཅྱིང་གདྡོད་མ་ནས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ལ་མཚན་སྡོ་གྱིས་དང་ལྡན་པར་བཏགས་པ་དང་། གདྡོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་བཏགས་པ་དང་། 
དྡོན་དམ་པར་མཚན་མ་དང་སྡོན་པ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་ཐེར་ཟུག་པར་བཏགས་ཏེ་སྱིང་པྡོར་བསྟན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་
པྡོར་བསྟན་པར་བས་ནས་ཞེས་པའྱི་བར་བྱུང་། དེའྱི་དགྡོངས་གཞྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་འཆད་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་མ་
བྱུང་ན་ལན་བརྒྱར་འབད་ཀང་རྟྡོགས་པའྱི་ཐབས་བལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་དགྡོས་པ་ནྱི། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་ཆྡོས་ཅན། བྱིས་པ་གནས་ལུགས་བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་ལ་འཇྱིག་པ་རྣམས་
རེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་རེ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་བསྟན་པས་ཁ་དངས་ཏེ་མཐར་གནས་ལུགས་
རྣམ་པར་མྱི་རྟྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཟབ་མྡོ་ལ་སྡོར་བར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་ཞེས་
པ་ནས། སྤྱྡོད་ཡུལ་སྟྡོན་ཏེ་ཞེས་པའྱི་བར་བྱུང་། གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ལམ་ལ་སླྡོབ་བཞྱིན་པ་དང་། སླྡོབ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་བརྟེན་པར་མྱི་བ་སྟེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་
བུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ 
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༼༡༡༢༽ 
ཆ་འད་བ་དེ་བྱིས་པ་རྣམས་ཁ་དང་བའྱི་དྡོན་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་མ་འྡོངས་
པ་དང་ཞེས་པ་ནས། བརྟེན་པར་མྱི་བ་ཞེས་པའྱི་བར་འདྱི་བྱུང་། འདྱིས་ནྱི་ཞར་ལ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་རེ་ཞྱིག་གདུལ་བ་ཁ་དང་བའྱི་ཆེད་ཙམ་མ་གཏྡོགས་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་
སྨྲ་བ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་དྡོར་བར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་ཡང་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ར་མཁན་མཁས་པས་
འཇྱིམ་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ཞྱིག་ལ་བཟྡོ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པས་སྣྡོད་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་ཀང་ཆྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བདག་མེད་པ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་སྟྡོན་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་སྣྡོད་དང་མཐུན་པར་ཚུལ་
དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པའམ། གནས་ལུགས་བདག་མེད་སྟྡོན་པ་ཡང་མཛད་དེ། བརྡོད་བེད་ཀྱི་ཚིག་ཀང་རྣམ་
གངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་སྟྡོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་དཔེར་ན་ཞེས་པ་
ནས། སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྟྡོན་ནྡོ་ཞེས་པའྱི་བར་བྱུང་། ལྔ་པ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དགྡོངས་གཞྱི་
སྡོགས་དང་དཔེ་དྡོན་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་ནྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མྱི་
འད་སྟེ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་དགྡོས་པ་ཡྡོད་པས་སྡོ། །མདྡོར་ན་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་
ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཁ་དང་པའྱི་ཕྱྱིར་རེ་ཞྱིག་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པས། མཐར་ཐུག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
སྱིང་པྡོ་མཚན་ྱིད་སྟྡོན་ཏེ། བེད་ལས་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་དེ་དག་གནས་སྐབས་སུ་ལྟ་ངན་ལས་
ཐར་ནས་རྣམ་ཐར་སྡོ་གསུམ་ 
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༼༡༡༣༽ 
གྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ལ་གནས་ཤྱིང་། མཐར་ཐུག་མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་འཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་དེའྱི་ཕྱྱིར་བྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྟྡོན་ཏེ། ཡང་དག་
པའྱི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པའྱི་ལྟ་བར་ལྷུང་བའྱི་བསམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ལ་
གནས་པའྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྡོན་པར་
རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྱུར། ཞེས་པ་འདྱི་བྱུང་། དེས་ན། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིམཁས་འཇུག་
ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྡོགས། །བདག་འཛིན་ཅན་རྣམས་དང་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་
ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དངས་མ་ཐག་པའྱི་མདྡོ་དེར། མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་
ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསྟན་པས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྟྡོན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་དྡོན་གནད་གཅྱིག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྱིང་པྡོ་ལན་གྱིས་གསུངས་པ་
དེས་ཀང་གྡོ་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིང་པྡོ་སྔ་མ་ནྱི་ཁད་ཆྡོས་སར་བའྱི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་བཏགས་པ་བ་དང་། 
སྱིང་པྡོ་སྟྡོན་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། སྱིང་པྡོ་མཚན་ྱིད་པ་ཁད་ཆྡོས་མ་སར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་ལ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོར་བཞག་པ་དེ་དང་དྡོན་གཅྱིག་པས་སྡོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས་ཀང་། ཁྡོད་ཀྱི་བདེ་
གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲ། །ཁ་ཅྱིག་ངེས་པའྱི་དྡོན་དུ་འཆད། །བདག་གྱི་དང་བའྱི་དྡོན་དུ་ནྱི། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་
བསྒྲུབས་ཏེ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིསྒྲ་ཡང་ཁད་ཆྡོས་སར་བའྱི་སྱིང་པྡོ་དེ་ 
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༼༡༡༤༽ 
ལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ངེས་དྡོན་དུ་འཆད་པ་རྣམས་ནྱི། འྡོན་ཀང་མདྡོ་སེ་འགའ་ཞྱིག་དང་། །ཞེས་སྡོགས་
བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་སྟྡོན་པའྱི་གཞུང་ཚོགས་འདྱི་དག་གྱི་དགག་པར་བ་བའྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་མ་དང་། བདག་ྱིད་
ཆེན་པྡོས་དེ་དང་དྡོན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ནྱི། དེའྱི་དགྡོངས་གཞྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཡྱིན། ཞེས་སྡོགས་ཆྡོས་གསུམ་
གསུངས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་། འདྱི་དྡོན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱི། །ཞེས་སྡོགས་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོའ་ིལུང་དང་། 
འཇུག་འགེལ་དུ་དངས་པའྱི་ལང་གཤེགས་ཀྱི་ལུང་རྣམས་དངས་པ་ནྱི། རྱིགས་པའྱི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་ཡྱིན་ནྡོ། 
པཎ་ཆེན་གྱིས། མཁས་འཇུག་དང་འཕྱིན་ཞུའྱི་གཞུང་འདྱི་རྣམས་དངས་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་མེད་གསུངས་པ་ནྱི་གྡོང་འྡོག་གྱི་བབ་པ་དང་། སྔ་ཕྱྱིའྱི་ཚིག་ལ་རྟྡོག་དཔྡོད་མྱི་མཛད་པར། སྒྲ་
ཟྱིན་ཙམ་ལ་ཐུགས་རེ་གཏད་པར་སྣང་ངྡོ་། །འྡོ་ན་གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྱིན་ཆེན་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱུད་
བའྱི་དཔེ་བདུན་པ་ལྟར་གྱི་སྱིང་པྡོ་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནམ། དཔེ་དགུ་ཆར་གྱི་སྱིང་པྡོ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔེ་
བདུན་པ་ནྱི་མཚན་གཞྱི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དྡོན་ལ་བདུན་པས་མཚོན་ནས། སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་རྱི་
སྦྲང་མ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་དཔེ་དགུ་ཆར་གྱི་མཚོན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་དྡོན་དུ་བསྟན་པ་ཤེས་པར་བའྡོ། །གཞན་དུ་
ན། སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངྡོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་
བེད་པའྱི་ཁྱིམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་འྡོག་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྟྡོབས་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་དང་མ་
འདེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛོད་དང་། གཏེར་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་ཀང་ཞེས་སྡོགས་
གསུངས་པ་འདྱི་ 
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༼༡༡༥༽ 
སྱིང་པྡོས་འྡོག་གྱི་གཏེར་གྱི་དཔེས་བསྟན་པ་སྟྡོན་བེད་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་དང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་
པར་ངེས་དྡོན་དུ་ཁས་ལེན་ན། སྟྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སེམས་
ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་ཁས་ལེན་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྡོས་བལ་འཁྡོར་འདས་
ཀྱི། །གཞྱི་གཅྱིག་དེ་ནྱི་སྱིང་པྡོར་ལུང་གྱིས་བསྟན། །འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་དེ་ཙམ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་ཐ་མའྱི་མདྡོ་
དང་བསྟན་བཅྡོས་ལས། །འགྡོ་ལ་སྟྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་མཚན་དཔེ་དང་། །ལྡན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་རྟག་བརྟེན་ཐེར་
ཟུག་པ། །ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་དང་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཞེས། །འཇམ་དབངས་བ་མས་སྱིང་གྱི་གཏམ་བསྒྲགས་
ཀང་། །ད་དུང་གཞན་དུ་བྡོ་གྡོས་གྡོམས་སྟབས་འཁྡོར། །རང་ཚོད་གཏམ་གྱིས་རང་གྱི་གདུལ་བ་སྐྱྡོང་། །འཇམ་
དབངས་གསུང་གྱི་བདེན་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར། །ད་སྟེ་ཕྱྡོགས་འཛིན་སྡོང་དང་ཤེས་ལྡན་དག །བར་གྱི་ཚིགས་
བཅད་དྡོ། །གསུམ་པ་བསྔྡོ་བའྱི་ལག་ལེན་དང་དབེ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལག་ལེན་ལ་འཁྲུལ་
པ་དགག་པ་དང་། དབེ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདུལ་བ་སྟྡོད་ལུགས་པ་དང་། བྡོད་ཀྱི་འདུལ་
འཛིན་ཁ་ཅྱིག བསྔྡོ་བ་བེད་པའྱི་ཚེ་རྱིལ་བ་སྤྱྱི་བླུགས་ཀྱི་ཆུ་བསྒྲེང་བའྱི་ལག་ལེན་བེད་ཅེས་གག་གྡོ །དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཕྱག་ལེན་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་མེད་དེ། མུ་སྟེགས་རྱིག་བེད་པའྱི་ལུགས་དང་འདེས་པའྱི་ལག་
ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྔྡོན་རྒྱལ་པྡོ་ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྱིས་བམ་ཟེ་སླྡོང་མྡོ་བ་ལ། གང་པྡོ་ཆེ་དང་བུ་དང་བུ་མྡོ་སྱིན་
པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ལ་བཙུན་མྡོ་སྱིན་ 
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༼༡༡༦༽ 
པའྱི་ཚེ། རྱིལ་བ་ནས་ཆུ་བསྒྲེངས་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི། སླྡོང་བ་པྡོའ་ིབམ་ཟེ་མུ་སྟེགས་རྱིག་བེད་པ་ཡྱིན་པ་
དང་། དེའྱི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་རྱིག་བེད་པའྱི་ལུགས་དར་བས་དེའྱི་ལུགས་སུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ི
གསུང་ཆག་ལྡོའ་ིདྱི་ལན་ལས། བསྔྡོ་བའྱི་ཚེ་ན་ཆུ་བསྒྲེང་བ། །སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདྱི་མ་གགས། །ཐམས་ཅད་
སྒྲྡོལ་གྱིས་བམ་ཟེ་ལ། །མཛད་པ་མུ་སྟེགས་མགུ་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །དེས་ན་ལག་ལེན་གང་
དང་གང་བེད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་བསྒྲུབ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་ལག་ལེན་ལས་བདེ་འབས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྔྡོ་བ་ལ་
བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་དགྡོས། བསྔྡོ་བ་པྡོ་རང་གྱིས་བསྔྡོས་པ་བཞྱིན་གྱི་འབས་བུ་ངེས་པར་
འགྲུབ་པ་ཞྱིག་དགྡོས་སམ་སམ་ན། བསྔྡོ་བ་དེ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། མདྡོར་བསྡུ་ན་གྱིས་སུ་ཡྡོད་དེ། བསྔྡོས་པ་
བཞྱིན་གྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་དང་། དེ་འགྲུབ་ཏུ་མྱི་རུང་བ་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་དང་
གྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ཐ་དད་ལས་གསུངས་པའྱི་ལུང་ཁུང་
དང་སར་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན་གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་ཆྡོས་ཅན། མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇམ་
དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀྡོད་པའྱི་མདྡོ་ལས། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རེན་ཀུན་སླྡོང་ལ་རགས་
ལས་པ་བཞྱིན་ཏེ། འདུན་པའྱི་ར་བ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པས་གང་ཟག་གང་གྱིས་འདུན་པ་དག་པྡོས་བསྔྡོ་བ་དང་
སྡོན་ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ་དེ་འདའྱི་འབས་བུ་འདྡོད་པ་བཞྱིན་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ 
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༼༡༡༧༽ 
ཁྡོད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྱི་
མེད་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་ནྱི་སྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་བསྒྱུར་
བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ནུས་པར་གྱུར་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའྱི་དགྡོངས་པ་དེ་སྡོན་ལམ་གྱི་དབང་
གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། རྣམ་གངས་འདྱིས་ནྱི་སྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པར་རྱིག་པར་བའྡོ། 
ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཁྡོད་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་དེའྱི་དྡོན་ནྱི། འཁྡོར་བའྱི་ཕྱྱི་མཐའ་མེད་པ་
སྡོགས་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི། སྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་ཀང་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་ཏེ། 
གལ་ཏེ་ནུས་ན་སྔྡོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རེ་རེས་ཀང་འཁྡོར་བ་སྟྡོངས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པའྱི་སྡོན་ལམ་བཏབ་པ་
དེ་དེང་སང་ཅྱིས་མྱི་འགྲུབ་སྟེ་འགྲུབ་རྱིགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པའྡོ། །པཎ་ཆེན་གྱིས། ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོ་རྒྱུར་
བེད་པ་ནྱི། །བྡོ་སྡོང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་ན། །གནས་མྱིན་བསྔྡོ་བ་གསུངས་དེ་ཅྱི། །ཞེས་དྱིས་པ་ནྱི། ཆྡོས་རྣམས་
ཆྡོས་ྱིད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་ལ་འཁྱིས་པར་སྣང་ཡང་འདྱིའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ནྱི། གནས་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་མ་ཡྱིན་པས། 
དྡོགས་པ་ཆེར་མེད་དེ། འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་དང་། འཁྡོར་བ་སྟྡོངས་པའྱི་དུས་མེད་པ་སྡོགས་ཀུན་
རྡོབ་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཅེས་ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསྔྡོ་བ་དང་སྡོན་ལམ་
གྱི་ཁད་པར་ནྱི། དགེ་ར་བསྔྡོ་རྒྱུར་བས་ནས་དེ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་སྡོན་ལམ་
འདེབས་པ་ནྱི་བསྔྡོ་བ་དང་། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་དང་མ་འབེལ་བར་སྡོན་ལམ་རང་རང་དུ་འདེབས་པ་ 
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༼༡༡༨༽ 
དང་། བསྔྡོ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་མ་ཟྱིན་པ་ནྱི་སྡོན་ལམ་ཙམ་ཡྱིན་པས། སྡོན་ལམ་དང་
བསྔྡོ་བ་འདྱི་གྱིས་སྤྱྱི་དང་བེ་བག་གྱི་ཁད་པར་ཙམ་ཡྡོད་དྡོ། །གསེར་ཐུར་ལས། སྡོན་ལམ་དེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུ་
ན། །གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས། །ཞེས་སྡོགས་གཞུང་བཅྡོས་པ་ནྱི། རང་ྱིད་གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་དང་། 
གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་གཏན་ནས་མྱི་བཞེད་པ་ལ་ཐུགས་རེ་གཏད་པ་འད། དེ་ལྟར་ན་གནས་དང་གནས་མྱིན་གྱི་
སྡོན་ལམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གྱིས་ཀྱི་གྡོ་དྡོན་འཇྡོག་རྒྱུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་སྡོན་པ་བཞྱིན་གྱི་
འབས་བུ་འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བ་ལ་བའྡོ་སམ་ན། འྡོ་ན་གནས་དང་། གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ལ་ཡང་
སྐྱྡོན་མེད་པར་ཐལ། ཇྱི་ལྟར་བསྔྡོས་པ་བཞྱིན་གྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བ་ལ་དེ་གྱིས་སུ་
འཇྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྡོན་ལམ་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གནས་དང་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་བཞེད་ན་གཞུང་བཅྡོས་
པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡེ་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། ཡང་ན་མདྡོ་དངས་པ་གྱིས་པྡོ་དེའྱི་སྡོན་ལམ་དེ་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་ར་དང་མ་
འབེལ་བས་བསྔྡོ་བ་མྱིན་ནྡོ་སམ་དུ་དགྡོངས་པ་འད། གང་ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ད་དུང་ལན་
རྱིམ་གྱིས་འབུལ་བ་ལགས་སྡོ། །གསུམ་པ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་
བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་དེས་ན། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་དང་། བཤགས་པར་བ་བའྱི་སྱིག་པ་ཡང་སྐྱེས་བུའྱི་རྡོལ་བས་བས་
པའྱི་དགེ་སྱིག་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། མ་བས་པ་ལ་དགེ་སྱིག་མེད་དེ། དགེ་སྱིག་གང་རུང་ཡྱིན་ན། རང་རྒྱུད་ར་བ་
གསུམ་གྱི་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ 
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༼༡༡༩༽ 
དགྡོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་གམ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཞེས་གདམས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་
འཕེང་བ་ལས། འདྡོད་ཆགས། ཞེ་སང་། ལས་འབས་ལ་རྨྡོངས་པའྱི་གཏྱི་མུག་དང་གསུམ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་
ཡྱིན་པས། དེ་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པའྱི་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་། མ་ཆགས་པ་དང་། 
ཞེ་སང་མེད་པས་སེམས་བྱུང་དང་། ལས་འབས་ལ་རྨྡོངས་པའྱི་གཏྱི་མུག་མེད་པའྱི་སེམས་བྱུང་དང་གསུམ་ནྱི་
དགེ་བའྱི་ར་བ་དང་། དེ་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པའྱི་ལས་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཤེས་ནས་སེ་སྣྡོད་ལ་སངས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔད་པར་བའྡོ། །འདྱིར་
ཆགས་སང་རྨྡོངས་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའྱི་ལས་ཀུན་མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནམ། ཟག་བཅས་དགེ་བ་གཏྱི་མུག་
གྱིས། །ཀུན་སླྡོང་དག་ལས་འབྱུང་དེ་ཅྱི། །ཞེས་དྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། ཀུན་མཁེན་བ་མས་ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་
གཏྱི་མུག་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་ཀང་། གཏྱི་མུག་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཞེད་པ་འདྱི་
ྱིད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏྱི་མུག་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྟེན་འབེལ་
ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་རེན་གྱིས་ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་རྨྡོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་
ལས་འདུ་བེད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འབྱུང་ཞྱིང་། འདུ་བེད་དེ་ལ་བསྡོད་ནམས་དང་བསྡོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་
གཡྡོ་བའྱི་ལས་དང་གསུམ་ཡྡོད་པས་སྡོ། །ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏྱི་མུག་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་ནས་སླྡོང་བེད་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི། སྡོར་བ་ར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ར་བ་གསུམ་
གྱི་ནང་ཚན་དུ་ 
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༼༡༢༠༽ 
གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་དགེ་བ་བསྐྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མྱི་དགེ་བའྱི་
ར་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ཀུན་སླྡོང་གྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་
མུག་གསུམ་ཞེས་པའྱི་གཏྱི་མུག་རྣམས་དྡོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། ངྡོ་བྡོ་ནྱི་ལས་འབས་ལ་རྨྡོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འདུ་བེད་ཀྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ཐྡོག་མའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་
རྨྡོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། ངྡོ་བྡོ་ནྱི་ཕུང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའྡོ་སམ་པའྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་
སྐྱེས་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་དགེ་སྱིག་གཅྱིག་པ་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་དུག་གསུམ་གང་རུང་
གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་ན་མྱི་དགེ་བ་དང་། མ་ཆགས་པ་སྡོགས་དགེ་ར་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་
ན་དགེ་བ་ཡྱིན་དགྡོས་པའྱི་གནད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་དུ་ཡང་དགེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་སྨྲ་ན། དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདྡོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གྱི་དགེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་པ་མྱི་འཐད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་རང་དྡོན་ཡྱིད་བེད་དང་
འབེལ་བས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་བ་འགའ་ཞྱིག་
ཀང་གནས་སྐབས་སུ་འཁྡོར་བའྱི་བ་བ་དང་འབེལ་བས། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་
ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནྱི། ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྱི་དགེ་བ་བང་སེམས་ལ་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྡོད་
དེ། དཔེར་ན་བསྐལ་པ་དུ་མར་དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་ལ་སྤྱད་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ས་རུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། སྐྱེད་
མཁན་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ 
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༼༡༢༡༽ 
ན་སྱིག་པ་སྤྱྱི་ཞྱིང་། ན་ཐྡོས་ཡྱིན་ན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནྱི་དགེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། 
གལ་ཏེ་བསྐལ་པ་དུ་མར་དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྤྱྡོད་ཀང་ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་འདྡོད་བསྐྱེད་ན། །དེ་
ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐྱྡོན་བྱུང་ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པ་ཡྱིན། །སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནྱི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་
ལེ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་བང་སེམས་ཀྱི་དགེ་བ་ན་ཐྡོས་ལ་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་དཔེར་བརྡོད་ཀང་
ཡྡོད་དེ། འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་ཀང་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཁད་པར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་
ཞྱིང་སྤྱྡོད་པ་པྡོ་དེ་རྒྱལ་སྲས་ཡྱིན་ན་དགེ་ཆེན་དུ་འགྱུར། སྤྱྡོད་པ་པྡོ་དེ་ན་ཐྡོས་ཡྱིན་ན་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྔ་སྤྱྡོད་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་
འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སྡོང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་བ་སམ་དུ་ཀུན་མཁེན་ཡྱིད་བེད་ན། །མཁས་པའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་གནས་རྱིག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་བང་སེམས་ཀྱི་དགེ་བ་ན་ཐྡོས་
ལ་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་དཔེ་གཞན་ཡང་ཡྡོད་དེ། གཞན་དྡོན་གྱི་སེམས་བརྟན་པའྱི་སྡོ་ནས་བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་
དུ་ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་ཐམས་ཅད་སྤྱད་ན་ཡང་། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ན་
ཐྡོས་རྣམས་ལ་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདྡོ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཡྡོངས་སུ་རྟག་པ་
བཟུང་ནས་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བང་སེམས་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཞྱི་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀང་། 
ཐབས་མཁས་པ་འདྱིས་སྤྱྡོད་པར་བེད་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ངས་ 
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༼༡༢༢༽ 
བཤད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཡང་རྒྱལ་སྲས་དགེ་བ་ན་ཐྡོས་ལ་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་དཔེ་གཞན་ཡང་
ཡྡོད་དེ། འཁྡོར་བའྱི་འགྡོ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་བསམས་བཞྱིན་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ནྱི་གཞན་དྡོན་ཡྱིན་ཡང་ན་ཐྡོས་ལ་
སྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་དྡོན་དུ་འཁྡོར་བར་ཆགས་པ་དེ་ྱིད་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་
དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ེ་བར་འཁྡོར་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། ེ་བར་འཁྡོར་འདྱི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་
པར་ཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གངས་མེད་པར་སྲྱིད་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་ཀང་། སེམས་
ཡྡོངས་སུ་མྱི་སྐྱྡོ་ཞྱིང་མྱི་ཞུམ་པ་དེ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ྱིད་དང་
ཤྱིན་ཏུ་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་དགེ་སྱིག་ཕན་ཚུན་
གྡོ་བསྒྱུར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྡོད་ན་ཕན་ཚུན་དགེ་སྱིག་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྡོད་དམ་མེད། མེད་ན་གཞུང་གྱི་དངྡོས་
བསྟན་དང་འགལ། ཡྡོད་ན་རྱིགས་པས་དེད་པའྱི་ཚེ་ཁབ་པ་མེད་མཚམས་གང་དུ་བེད་དཀའྡོ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གྱི་དགེ་སྱིག་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ནྱི་མེད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་དགེ་སྱིག་ཡྱིན་ན། དགེ་བ་དང་སྱིག་པ་སྡོ་སྡོར་ཡྱིན་
དགྡོས། ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་དགེ་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྱིག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ནྱི། སྤྱྱིར་
བཏང་ཐེག་དམན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་ཆེན་ཡྱིན་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
ཐེག་དམན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ན་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བས་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་བ་ཡྱིན་ཞེས་ 
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༼༡༢༣༽ 
པའྡོ། །དེས་ན་གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྱིག་པ་ལྱི། །ཞེས་པའྱི་སྱིག་པ་དང་། དེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་
དགེ་ཆེན་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དགེ་བའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི་སྡོ་སྡོར་བ་སྟེ། བང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་པས་གཞན་དྡོན་གྱི་
ཁུར་བྡོར་ཏེ་སླར་ཐེག་དམན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པ་ལྱི་ཞེས་པའྱི་སྱིག་པ་དང་། 
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཐེག་དམན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དགེ་ཆེན་
ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དགེ་བའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནྱི་ཞེས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བཀར་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་། ཤན་ཤུན་
ཕྱེ་ནས་མྱི་འད་བ་སྡོ་སྡོར་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་མཚན་མར་དམྱིགས་སྡོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་
རྱིང་བ་སྟེ། །དེ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱི། །ཞེས་སྡོགས་གསུང་རབ་མང་པྡོ་ན་ཡྡོད་པས་བྡོ་གྡོས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་
གསུང་རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ཆགས་པ་གཅེས་སྡོ། །འྡོ་ན་བང་སེམས་ཀྱིས་ཐེག་དམན་དུ་སེམས་
བསྐྱེད་པ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་ཡྱིན་པས་སྱིག་པར་འགལ་ལྡོ་སམ་ན། དེ་ལམ་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དངྡོས་མ་
ཡྱིན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་བྡོས་བྡོར་ནས་རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཞྱི་བདེ་དྡོན་གེར་གྱི་བྡོ་བསྐྱེད་པའྱི་
ཚེ་ན་ཐེག་ཆེན་ནས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་ཡྱིན་ཀང་། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཞྱི་བདེ་དྡོན་གེར་གྱི་བྡོ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་ཞུགས་སུ་མྱི་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནྱི་ཕས་ཕམ་པས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ལྱི་ཞེས་གསུངས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀང་
སེམས་བསྐྱེད་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཞྱི་བདེ་དྡོན་གེར་གྱི་བྡོ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ 
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༼༡༢༤༽ 
ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཡངས་པར་བས་ཏེ་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་དགེ་བ་ཐེག་
ཆེན་སྱིག་པ་དང་། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བ་ན་ཐྡོས་སྱིག་པ་རུ། །འགྱུར་ཞེས་བརླྱིང་པྡོའ་ིཚིག་རྣམས་འྡོལ་ཚོད་
དུ། །མ་བཞག་བྡོ་གྡོས་སྒྲྱིན་པྡོས་དཔད་དགྡོས་སྡོ། །སྤྱྱིར་བཏང་ན་ཐྡོས་ས་རུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། །ན་ཐྡོས་
དགེ་ཆེན་ཡྱིན་ཡང་བང་སེམས་ཀྱིས། །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་ན་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ཞེས། །བྡོ་གྡོས་རན་པྡོའ་ིགཏམ་འདྱི་
ཡྡོངས་ལ་འཕྱིན།།  ༈  །།གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་
བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་ཞེས་བ་བ་ལས་ནག་པྡོའ་ི
རྣམ་སྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་མྱྡོང་དགྡོས་ཏེ། སྟྡོན་པའྱི་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་སྡོགས་འདུལ་
བ་ལུང་ལས་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་སྱིན་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་དྡོན་ཡྱིན་པས། ལས་དཀར་ནག་གྱི་
འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡང་ཟང་ཐལ་དུ་འགྡོ་ཞེས་པའྱི་ཆྡོས་སྐད་ངྡོ་མཚར་ཆེ་བར་གག་གྡོ །གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། འདུལ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དང་དྡོན་དུ་བསྒྲུབ་པ། ངེས་དྡོན་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན་པ། ཤེས་
བེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་མཁས་པའྱི་གཞུང་དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྟྡོན་པ་ལ་ལས་ངན་སྱིན་པར་འདྡོད་པའྱི་
འབྱི་གུང་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་དང་དྡོན་གྱི་ལུང་ལ་ངེས་དྡོན་དུ་འཁྲུལ་པར་ཟད་དྡོ། །ཇྱི་ལྟར་དང་དྡོན་ཡྱིན་ན། སྟྡོན་
པ་འདྱི་དེད་དཔྡོན་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཚོང་པ་གཡྡོ་ཅན་ལ་མདུང་བསྣུན་ཏེ་བསད་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ད་
ལྟ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། སྔྡོན་བམ་ཟེའྱི་ཁེའུ་བ་མར་གྱུར་
པའྱི་ཚེ་བ་མས་སངས་རྒྱས་ནྱི་མཆྡོག་མ་ཡྱིན་ 
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༼༡༢༥༽ 
ཞྱིང་། ཆྡོས་བསྟན་པ་ནྱི་མཆྡོག་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲས་པའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པས་ད་ལྟ་ཡང་ལྡོ་དྲུག་ཏུ་
དཀའ་བ་སྤྱད་དགྡོས་པ་བྱུང་བ་དང་། སྔྡོན་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བམ་ཟེ་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱ་
ཙམ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འཁྡོར་བཅས་ལ་དགེ་སྡོང་འདྱི་དག་ནྱི་ནས་རུལ་པ་ཟ་བར་འྡོས་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་སྨྲས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ད་ལྟ་གྡོང་ཁེར་ྡོན་མྡོངས་མེད་པའྱི་ལྡོངས་སུ་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་
པའྱི་ཚེ་རྟ་ཆས་ཀེ་ནས་རུལ་པ་གསྡོལ་དགྡོས་པ་བྱུང་བ་དང་། སྔྡོན་སྐྱེས་བུ་གཡྡོ་ཅན་པདའྱི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར་
པའྱི་ཚེ་སད་འཚོང་མ་བཟང་མྡོ་རལ་གྱིས་བསད་ནས། རལ་གྱི་ཁག་ཅན་དང་སྲྡོང་མདྡོག་ནག་གྱི་དྲུང་དུ་བྡོར་
ནས་ཕྱྱིན་པའྱི་ལས་ཀྱི་ལྷག་མས། ད་ལྟ་བམ་ཟེའྱི་བུ་མྡོས་གཞྡོང་བུ་ལྟྡོ་བར་བཅངས་ཏེ་དགེ་སྡོང་ཁྡོད་ཀྱིས་ཁྡོ་
མྡོ་སྦྲུམ་མྡོ་ཞེས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་དང་། སྔྡོན་རྱིག་བེད་སྨྲ་བའྱི་དང་སྲྡོང་འཁྡོར་མང་པྡོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། 
དང་སྲྡོང་གཞན་གྱིས་འཁྡོར་རྣམས་ཁ་དངས་པས་ཅྱིག་ཤྡོས་ཁྡོས་ཏེ་སྡོན་ལམ་ལྡོག་པར་བཏབ་པས། དེའྱི་རྒྱུས་
ད་ལྟ་ལྷ་སྱིན་གྱིས་དགེ་འདུན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབྱིན་བེད་པ་དང་། སྡོགས་ཀྱི་སྒྲས་སྔྡོན་འཚོ་བེད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། 
ཁྱིམ་བདག་གྱི་བུ་ཞྱིག་ལ་སན་མ་ཡྱིན་པ་བྱིན་ནས་འཁྲུ་བར་བས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡང་སྟྡོན་པ་ལ་འཁྲུ་བའྱི་
ནད་འབྱུང་བ་སྡོགས་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་སྱིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་
ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་འདུལ་བའྱི་སྐྱེ་བྡོ་ལ་དགྡོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་ལྟར་
ཡྱིན་པ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ 
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༼༡༢༦༽ 
མདྡོ་སེ་བལྟ་བར་རྱིགས་ཏེ། དེ་ནྱི་ངེས་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་བརྟན་འཆར་རུང་ཞྱིང་། དང་དྡོན་གྱི་མདྡོ་
རྣམས་ལ་ཡྱིད་བརྟན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདྡོ་ལས། འདྱི་ལྟར་གལ་
ཏེ། མན་ཡྡོད་ན་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་མྱི་ྱི་ཤུ་ལ་དག་བྡོ་ྱི་ཤུ་ཡྡོད་དེ། མཛའ་བཤེས་ལྟར་བཅྡོས་ནས་མྱི་ྱི་ཤུ་པྡོ་
དེ་དག་གསྡོད་པར་སེམས་སྡོ། །དེའྱི་ཚེ་སྟྡོན་པས་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའྱི་རྣམ་སྱིན་མྱྡོང་ཚུལ་བསྟན་པས་དག་ྱི་ཤུ་པྡོ་དེ་
དག་གྱིས་བཤགས་པ་ཕུལ། སྟྡོན་པས་ཀང་ཆྡོས་གསུངས་པས་ྱི་ཤུ་པྡོ་དེ་དག་བདེན་པ་མཐྡོང་བ་ལ་བཀྡོད་པ་
སྡོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་མྱྡོང་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ྱིད་དང་དྡོན་ཡྱིན་ཚུལ་ནྱི། དེ་
མ་ཐག་མདྡོ་དེ་ྱིད་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་བ་བ་ལས་གཟུང་བའྱི་
ཕྱྱིར། ཐབས་ལ་མཁས་པས། སེང་ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཞབས་ལ་ཟུག་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མཐུ་ྱིད་ཡྱིན་
པར་བལྟ་བར་བའྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་རྡོ་རེ་མཁེགས་པ་ལྟར་མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་སྐུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་བ་བ་ལས་གཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པས་
རྣམ་སྱིན་མྱྡོང་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་དགྡོས་པ་དང་། མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པས་རྣམ་སྱིན་མྱྡོང་བ་
དངྡོས་ཡྱིན་པ་ལ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན། དེ་བཞྱིན་དུ་ལྡོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་སྡོགས་ལ་ཡང་ཐབས་ལ་
མཁས་པའྱི་མདྡོ་ལས། དགྡོས་པ་དང་དངྡོས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   125 

༼༡༢༧༽ 
ལ་གནྡོད་བེད་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་གནྡོད་བེད་བསྟན་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཐལ་བ་གསུམ་དགྡོད་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ལ་ལས་ངན་སྱིན་པར་བཤད་པ་བདེན་པ་ངེས་དྡོན་ཡྱིན་ན་ནྱི། བསྡོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་
གྱིས་རྡོགས་པར་དྡོན་མེད་པར་ཐལ་ཞྱིང་། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའྱི་ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་ྡོན་
མྡོངས་མེད་ཀང་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དང་ཡང་འད་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཆྡོས་སྐུ་ལས་
ལྡོངས་སྐུ། ལྡོངས་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་བར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྤྲུལ་གཞྱི་ངྡོས་གཟུང་བ། སྤྲུལ་པ་ངྡོས་གཟུང་བ། ཇྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པའྱི་ཚུལ། སྐབས་
དྡོན་གནྡོད་བེད་བསྟན་པའྡོ། དང་པྡོ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོ་ལ་ལས་ངན་སྱིན་པ་བདེན་ན་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་བར་མྱི་རུང་བ་དེ་ཡྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། ཞེས་གདམས་པའྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ལམ་ལ་བསླབས་པ་
ལས་ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཐྡོག་མར་འབྱུང་ལ། དེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་
ནྱི་འྡོག་མྱིན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པར་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། 
ལང་གཤེགས་ལས། རྱིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པ་ཡྱིས། །འྡོག་མྱིན་གནས་ནྱི་མས་དགའ་བ། །གཙང་མའྱི་
གནས་ཀྱི་སྟེང་བཞུགས་ནས། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། ལྡོངས་སྐུ་དེའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ 



126   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༢༨༽ 
སྐུ་ྱིད་ནྱི་ཟས་གཙང་སྲས་སུ་འཁྲུལ་པའྱི་ཤཱཀ་སེང་གེ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་ལས། གཙང་མའྱི་
གནས་རྣམ་སངས་པ་ཡྱིས། །འྡོག་མྱིན་གནས་ནྱི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་
རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པྡོ་ནྱི་འདྱིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཤཱཀ་སེང་གེ་འདྱི་ནྱི་གདུལ་
བ་སྱིན་གྡོལ་ལ་དགྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་བ་རྡོད་ཕུང་པྡོ་སྡོགས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་དང་། འྡོད་སྲུང་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཆྡོས་སྟྡོན་ཅྱིག་གསུངས་ནས། སྐུ་མེལ་ནས་མནལ་དུ་
གཟྱིམས་པ་དང་། མུ་གེའྱི་ཚེ་གྡོང་དུ་བསྡོད་སྡོམས་ལ་བྡོན་པ་ན་གྡོང་དཔྡོན་གྱི་བུ་གཅེར་བུ་རལ་གྱི་ཐྡོགས་
པས་བཀག་པ་དང་། སཱ་ལའྱི་གྡོང་དུ་བསྡོད་སྡོམས་མ་རེད་པར་ལྷུང་བཟེད་སྟྡོང་པར་བྡོན་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་
བེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བསྡོད་སྡོམས་མང་དུ་རེད་པ་དང་། ལྷ་སྱིན་སྡོགས་དག་དང་། སྒྲ་གཅན་ཟྱིན་སྡོགས་ེ་ངུའྱི་
འབེལ་པ་དང་། འཕགས་སྐྱེས་པྡོས་ཤཱཀ་རྣམས་བསད་པའྱི་ཆྡོས་ཕྱྡོགས་མས་མྱི་དགའ་བ། རྡོ་བའྱི་རད་རྡོང་
ཅན་དུ་འྡོ་བརྒྱལ་ཆེན་པྡོར་གཟྱིམས་པ་དང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་མ་དྡོས་པས་གདན་དངས་པའྱི་དུས་ལྟ་བུ་རེས་འགའ་
སྨྱུང་བར་གཤེགས་པ་དང་། གྡོང་ཁེར་བཟང་བེད་ན་གནས་པའྱི་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས། དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མས་
སྒྱུ་མ་བསླབ་ཏེ་འཇྱིག་རྟེན་བསླུས་སྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། མན་དུ་ཡྡོད་
པར་ཆྡོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྡོ་བསྟན་པ་དང་། སེར་སྐྱར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་དང་། གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་བབ་པ་
སྡོགས་ཀྱི་ཚེ་རེ་འགའ་སན་པའྱི་ 
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༼༡༢༩༽ 
བ་དན་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་དུ་གགས་པ་དང་། རེས་འགའ་སྐུ་བདེ་བ་དང་ཐུགས་དགེས་པར་སྤྱྡོད་པ་དང་། བར་
མར་བཞུགས་པ་སྡོགས་མཛད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟྡོན་པ་ཆྡོས་ཅན། སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རང་རྒྱུད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་
བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་དུ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ལ་ལས་ངན་སྱིན་པར་འདྡོད་ན་ཡང་། སྤྲུལ་གཞྱི་ལྡོངས་སྐུ་ྱིད་ལ་
སྱིན་པར་རྱིགས་ཀྱི། དེས་སྤྲུལ་པའྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྡོགས་ལ་སྱིན་པར་འདྡོད་པ་མུན་སྤྲུལ་ཡྱིན་ཏེ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
ནྱི་ལྡོངས་སྐུའྱི་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའྱི་མཁན་པྡོས་ལས་ངན་བས་ན་ལས་ངན་གྱི་འབས་
བུ་བེད་པ་པྡོ་རང་ལ་འབྱུང་གྱི དེས་སྤྲུལ་པའྱི་རྟ་གང་སྡོགས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་ལ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། འདྱི་ནྱི་ལན་གྱི་
སྡོབས་པ་དང་བལ་བའྱི་རྱིགས་པ་ཟླ་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གནྡོད་བེད་བསྟན་ཟྱིན་པ་དེས་ན་འདུལ་བ་ལུང་ལས། 
སྟྡོན་པ་ལ་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་སྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་དང་དྡོན་ཡྱིན་པར་ཤེས་དགྡོས་
སྡོ། །གསུམ་པ་མཁས་པའྱི་གཞུང་དང་སར་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་སྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་དྡོན་
ཡྱིན་པ་དང་། དང་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་མྱི་རུང་བ་འདྱི་ཡྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་རྣམས་དབྱིག་
གེན་གྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་དང་། ལེགས་ལྡན་བེད་ཀྱི་རྟྡོག་གྱི་འབར་བ་སྡོགས་མཁས་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་དུ་
ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འཛིན་ན་ེས་པ་ལྔ་
ཡྡོད་དྡོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། མྱི་མྡོས་ 
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༼༡༣༠༽ 
པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་བའྱི་ེས་པ་དང་། ར་བ་མས་པའྱི་ེས་པ་དང་། གཞན་ལ་བསླུ་བར་བེད་པའྱི་ེས་པ་དང་། 
སྟྡོན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་ེས་པ་དང་། ཆྡོས་སྡོང་བར་བེད་པའྱི་ེས་པའྡོ། །ཞེས་དང་། རྟྡོག་གེ་འབར་བ་
ལས། ཚིག་ལྷུག་པར་འབྱུང་བ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ་ནྱི། ཞྱིང་འདྱིར་ཐུབ་པའྱི་མཛད་པ་དག །གལ་ཏེ་
སྤྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། །མདྡོ་སྡོགས་སྒྲ་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་ནྱི། །རྒྱལ་སྲས་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་
པ། །འདྡོད་པ་བསྟེན་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ། །ཞེས་དང་། གནས་བརྟན་ཆེན་པྡོ་བྷ་ཀུ་ལ། །ཁྡོ་བྡོ་བསེན་པར་
རྡོགས་ནས་ལྡོ། །བརྒྱད་ཅུ་ལྡོན་ཡང་མགྡོ་བྡོ་ཙམ། །ན་བར་མྱི་དན་གང་ཡྱིན་པ། །ཨ་རུ་ར་གཅྱིག་ནད་པ་
ལ། །སྱིན་པའྱི་འབས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་ན། །སངས་རྒྱས་སྱིན་པའྱི་མཐར་སྡོན་པ། །སྐུ་ལ་ལས་ངན་ལས་བྱུང་
བའྱི། །སྙུན་གྱིས་བཏབ་པའང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་བསླབ་བ་གནང་བཀག་ཐ་དད་བསྟན་པ་ལ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག བཀག་པ་ཐམས་ཅད་དངྡོས་པྡོའ་ི
གཤྱིས་ལ་ཡེ་ནས་བཀག་པ་དང་། གནང་བ་ཐམས་ཅད་དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་ཡེ་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་པས། ཐེག་
པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བསླབ་བ་ལ། གཅྱིག་ལ་བཀག་ན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་གནང་ན་ཐམས་ཅད་ལ་
གནང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། དེ་ལ་གནྡོད་པ་སྡོང་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམ་བཅའྱི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསྟན། འཐད་པའྱི་སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དཔེའྱི་སྡོ་
ནས་དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གྱི་ལུགས་ 
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༼༡༣༡༽ 
འདྱིའང་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ན་ཐྡོས་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསླབ་བ་གནང་བཀག་གཅྱིག་ཏུ་མེད་པ་དེས་ན། ལ་ལར་ན་ཐྡོས་ལ་གནང་
བ་ནྱི། ལ་ལར་ཐེག་ཆེན་ལ་བཀག ཡང་ཐེག་ཆེན་ལ་བཀག་པ་ནྱི་ན་ཐྡོས་ལ་གནང་བ་སྡོགས་མཐའ་ཡས་པ་
ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ན་ཐྡོས་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཁྱིམ་པ་དང་
རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཐེག་ཆེན་ནང་ཕན་
ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་དངྡོས། དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་ལན་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གནང་བཀག་གཅྱིག་ཏུ་མེད་པ་དེའྱི་འཐད་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་པས། དཔད་པ་གསུམ་
གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལུང་བཞྱིན་དུ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཅྱིག ཇྱི་ལྟར་ན། ན་ཐྡོས་ར་བའྱི་སེ་པ་བཞྱི་དང་། གེས་
པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་གཅྱིག་གྱིས་བཀག་པ་གཅྱིག་ལ་གནང་བས་གནང་བཀག་གཅྱིག་ཏུ་མེད་དེ། ན་ཐྡོས་ར་བའྱི་
སེ་བཞྱི་ལ་འདུལ་བ་ལུང་མྱི་འད་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྐད་མྱི་འད་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། མཁན་པྡོ་མྱི་
འད་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། སྣམ་སར་གྱི་སྣམ་ཕན་གྱི་གངས་དང་། གྲྭའྱི་རྟགས་མྱི་འད་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་
ཡྡོད་ཅྱིང་། དེ་ལས་གེས་པ་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་རྡོད་བེད་ཚིག་གྱི་འདུལ་བའྱི་དབེ་བའང་འདུལ་བ་ལུང་མྱི་འད་
བ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་དང་། ལུང་གྱི་བརྡོད་བ་དང་པྡོ་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ་དང་། 
མས་ན་ཕྱྱིར་ 
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༼༡༣༢༽ 
བཅྡོས་པ་དང་། གསྡོ་སྡོང་གྱི་ཚེ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འདྡོན་པ་དང་། ཐ་མར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་ཚུལ་སྡོགས་ལ་སེ་པ་
ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་མྱི་མཚུངས་པས་སྡོ། །དེ་ཡང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་སྒྲྡོས་ལས། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲའྱི་
མཁན་པྡོ་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་སྒྲ་གཅན་ཟྱིན་དང་། སྐད་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་དུ་སྨྲ། དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པའྱི་མཁན་
པྡོ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་དང་། སྐད་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐད། མང་པྡོས་བཀུར་བའྱི་མཁན་པྡོ་འདེག་
མཁན་གྱི་རྱིགས་ེ་བར་འཁྡོར་དང་། སྐད་ཟུར་ཆག་གྱི་སྐད། གནས་བརྟན་པའྱི་མཁན་པྡོ་མཐའ་འཁྡོབ་ཀྱི་
གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་མཛད་པ་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་དང་། སྐད་ཤ་ཟའྱི་སྐད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ། འདུལ་བ་ལུང་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ནྱི། བུ་སྟྡོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡང་བཞེད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་གསུང་ལས། སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་དེ་རྣམས་ལ་འདུལ་བ་དང་མདྡོ་སེའྱི་ལུང་ཡང་ཐ་དད་དུ་
ཡྡོད་པར་མངྡོན་ཏེ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་ཐེག་བསྡུས་སུ། ཀུན་གཞྱི་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ལུང་སེ་པ་ཐ་དད་ནས་
མྱི་འད་བ་དངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤར་གྱི་རྱི་བྡོའ་ིསེ་པའྱི་ལུང་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བྡོའ་ིསེ་པའྱི་ལུང་གྱིས་སེ་སྣྡོད་
བདུན་དུ་བཤད་ཅེས་ཟླ་གགས་དང་། ལངྐར་གཤེགས་པའྱི་འགེལ་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཞེས་སྡོགས་
རྒྱས་པར་གསུངས་པས་སྡོ། །གསེར་ཐུར་ལས། སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གེས་པ་ནྱི་ཆྡོས་ལུགས་མྱི་འད་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱིས་ལྡོངས་སྤྱྡོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་མ་ཡྱིན་ལ། ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། ཆྡོས་ལུགས་མྱི་འད་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཅས་པས་ཐུགས་མད་པར་སྣང་ཡང་། བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱི་མྱིང་འདྡོགས་ཆྡོས་ལུགས་
ཁྡོ་ནའྱི་དབང་གྱིས་ 
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༼༡༣༣༽ 
ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤར་གྱི་རྱི་བྡོའ་ིསེ་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བྡོའ་ིསེ་པ་སྡོགས་ཡུལ་གྱི་སྡོ་ནས་བཏགས་པ་དང་། 
འྡོད་སྲུང་སེ་པ་དང་། ཆྡོས་སྲུང་སེ་པ་སྡོགས་འགའ་ཞྱིག་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་སྡོ་ནས་བཏགས་པ་ཡང་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། སླྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷས། ཡུལ་དྡོན་སླྡོབ་དཔྡོན་བེ་བག་གྱིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་འདྡོད། །ཅེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་ཞེས་པ་ནྱི། བརྡོད་དྡོན་གང་དང་གང་སྨྲ་བའྱི་སྡོ་ནས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་
ལས་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་དང་། རྟག་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་སྡོགས་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་ེས་སྡོང་གྱི་ལན་
དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་དབེ་བ་ཡྡོད་པའྱི་ལན་དགག་པ། བསླབ་པ་ཤེས་
ན་གནང་བཀག་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ལན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་སེ་པ་བཞྱི་དང་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་གནང་
བཀག་ཐ་དད་ཡྡོད་པས། གནང་བཀག་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། སེ་པ་གཅྱིག་ཁྡོ་ནའྱི་གནང་བཀག་རྣམས་
བདེན་གྱིས། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་རྫུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་པྡོ་ཀྱི་ཀྱིའྱི་རྨྱི་ལམ་ལུང་བསྟན་
པའྱི་མདྡོ་ལྟར་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནང་བཀག་བདེན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་སྔྡོན་འྡོད་
སྲུང་གྱི་བསྟན་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པྡོའ་ིརྨྱི་ལམ་དུ་མྱི་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱིས་རས་ཡུག་གཅྱིག་སྡོ་སྡོར་བགྡོས་པས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རས་ཡུག་རེ་རེ་ཐྡོབ་ཅྱིང་། ར་བའྱི་རས་ཡུག་ཀང་མ་མས་པར་བྱུང་བ་རྨྱི་ཚུལ་འྡོད་སྲུང་ལ་ཞུས་པས། 
ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞྱིང་། རེ་རེ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྱི་ལམ་ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པ་རེ་ཡྡོད་པ་དང་། བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་འགེས་ཀང་གེས་གཞྱིའྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་ 
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༼༡༣༤༽ 
པ་མྱི་མས་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱི་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་དང་། 
བཅྡོ་བརྒྱད་ཇྱི་ལྟར་གེས་པའྱི་ཚུལ་འདྱིའྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་བཙུན་པ་དབྱིག་བཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་སེ་པ་ཐ་དད་
བཀླག་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོའམ། ཡང་ན་དེའྱི་དྡོན་བསྡུས་པ། སླྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷས། སེ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པ་བསྡུས་
པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ཤཱཀ་འྡོད་ཀྱི་འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་ལྡོ་དྱི་བ་སྡོགས་ལ་ལྟྡོས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན། 
དུལ་བ་ལྷས། ཡུལ་དྡོན་སླྡོབ་དཔྡོན་བེ་བག་གྱིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་འདྡོད། །ཅེས་དང་། བཅྡོ་བརྒྱད་
ཀྱི་ངྡོས་འཛིན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། ཤར་དང་ནུབ་དང་གངས་རྱིར་གནས། །འཇྱིག་རྟེན་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་
སེ། །རྟག་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ། །གཞྱི་ཀུན་པ་དང་འྡོད་སྲུང་སེ། །ས་སྟྡོན་སེ་
དང་ཆྡོས་སྲུང་སེ། །མང་ཐྡོས་གྡོས་དམར་སླྡོབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་སྨྲ་བའྱི་སེ། །ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་
ཡྱིན། །རྒྱལ་བེད་ཚལ་གནས་འཇྱིགས་མེད་པ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་པ། །ས་གྡོགས་རྱི་དང་
བསྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་ཡྱི་སེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་དང་། འྡོད་ལྡན་ལས། 
དེ་ལྟ་བས་ན་སེ་པ་གཞན་འདྡོན་པ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནྱི་ཡྱིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་ལྡོ་དྱི་བ་ལས། དེ་ལྟར་བེ་བག་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ། །ཤཱཀ་སེང་གེའྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །གྱུར་རྟྡོག་ངྡོ་
བྡོའ་ིབ་མ་དེའྱི། །སྔྡོན་གྱི་འཕྱིན་ལས་དབང་གྱིས་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཤེས་ཀང་
ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། གཅྱིག་པ་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན་པའྡོ། ། 
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༼༡༣༥༽ 
དང་པྡོ་ནྱི། སེ་པ་ཀུན་གྱི་བསླབ་པ་ཡང་ཤེས་ན་གནང་བཀག་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། ཤེས་ཀང་གནང་
བཀག་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་མཚོན་ན་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲའྱི་ལུགས་ཀྱི་མདྡོ་སེ་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་
དུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། གནས་བརྟན་པ་དག་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་དུ་མདྡོ་སེ་སྟྡོན་ན་ལྟུང་བར་བེད་པ་དང་། ཡང་ཐམས་
ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་རང་ྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་གས་སྡོམ་པ་སྐྱེ་ཞྱིང་། དེའྱི་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བས་ན་སེ་པ་
གཞན་ཕལ་ཆེན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་འཇྱིག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་ལུགས་ཀྱི་སྱིན་མའྱི་སྤུ་
བཞར་ན་ལྟུང་བ་དང་། སེ་པ་འགའ་ཕལ་ཆེན་པ་མ་བཞར་ན་ལྟུང་བར་འདྡོད་པ་དང་། ལ་ལ་གནས་བརྟན་པ་བུ་
རམ་ཕྱྱི་དྡོ་འགྡོག་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་བ་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོ་ཟྡོས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་
དང་། ལ་ལ་ཡྡོད་སྨྲ་བ་བྱིན་ལེན་ལག་པ་བཀན་པ་སྟེ། གན་རལ་དུ་བེད་པ་དང་། ལ་ལ་གནས་བརྟན་པ་ལག་པ་
བཀན་པ་ལས་གཞན་ལག་པ་ཁ་ཕུབ་ནས་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་བེད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེན་པ་ལྷུང་བཟེད་
བྱིན་ལེན་བེད་པ་དང་། ལ་ལ་ཡྡོད་སྨྲ་བ་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་ལེན་འགྡོག་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྟེ་ཡྡོད་སྨྲ་བ་མའྱི་མངལ་
གྱི་མྱིར་ཆགས་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་དང་། གནས་བརྟན་པ་སྡོགས་ལ་ལ་ཕམ་པ་མེད་པ་
དང་། མང་བཀུར་བའྱི་སེ་པ་སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོའ་ིགེང་གཞྱིའྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ལས་མེད་ཅྱིང་། ཡྡོད་སྨྲ་བ་དང་
གནས་བརྟན་པ་གེང་གཞྱིའྱི་ཚིག་རྱིང་ཐུང་གཞན་དུ་ཡྡོད་པ་ཚིག་བཅུ་གཅྱིག་འདྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ། མདྡོར་ན་
ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་ནས་བརམས་ཏེ་བསླབ་པར་བ་བ་ཀུན་ལ་སེ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐུན་པས། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་
ལྟ་བུ་གང་གྱིས་བཀག་པ་ལ།  
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༼༡༣༦༽ 
གནས་བརྟན་པ་ལྟ་བུ་གང་གྱིས་ལུང་ལས་གནང་བར་གྱུར་བ་ཡྡོད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་
གལ་ཏེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་གནྡོད་བེད་ཡྡོད་དེ། དཔེར་ན་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོའ་ིཟས་སུ་རུང་བ་ཡེ་གནང་ཡྱིན་ན། སེ་པ་
གཞན་གནས་བརྟན་པ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། གནང་བ་དེ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡེ་བཀག་ཡྱིན་ན་ཡྡོད་
སྨྲའྱི་དགེ་སླྡོང་མཐའ་དག་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བཀག་པ་དེ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་བྱིན་ལེན་མ་བས་པའྱི་ལྟུང་
བེད་མྱི་སྐྱ་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་ཐལ། བཀག་པ་ཐམས་ཅད་འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། མྱི་
སྐྱའང་དགེ་སླྡོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བས། མྱི་སྐྱས་དགེ་སླྡོང་ལ་བྱིན་ལེན་བས་པ་དེ་ཟ་བར་རུང་
བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱི་སྐྱས་དགེ་སླྡོང་ལ་བྱིན་ལེན་བས་ན་ཡང་དགེ་སླྡོང་ས་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་
གཅྱིག་གྱིས། དགེ་སླྡོང་ས་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་གཞན་ལ་བྱིན་ལེན་བས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བྱིན་ལེན་མྱི་ཆགས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དགེ་སླྡོང་གྱིས་ནྱི་དགེ་སླྡོང་ལ་ཞེས་པ་འདྱིས་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ལ་སྡོར་དགྡོས་ཏེ། བསླབ་བྱིན་
དགེ་སླྡོང་གྱིས་དགེ་སླྡོང་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ལ་བྱིན་ལེན་ཆགས་པར་འདུལ་བ་པ་དག་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
རྱིགས་པ་སྔ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་བཅས་ལྟུང་ཀུན་ལ་རྱིགས་འགེ་སར་ལ་འཕེན་པར་གྱིས་ཏེ་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ལ་
གནྡོད་བེད་ཀྱི་ཐྡོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཁས་བང་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟུང་བ་
ཇྱི་སེད་འབྱུང་བ་དེ་ཁྱིམ་པ་དང་དམྱལ་བ་པ་དང་། དུད་འགྡོ་སྡོགས་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་འབྱུང་
བ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་འགྡོ་བ་སྤྱྱི་ལ་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་དང་པྡོ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐའ་མར་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་ 
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༼༡༣༧༽ 
བ་ཡང་རབ་བྱུང་ཁྡོ་ནའྱི་དྡོན་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་དྡོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྱིགས་པ་བསྟན་པ། ལུང་དང་བ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ལ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འགྡོ་བ་སྤྱྱི་ལ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ཟེར་བ་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་དེ་བསླབ་པ་བཅས་པ་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། བསླབ་པ་མ་བཅས་
པ་ལ་དགེ་སླྡོང་ཡྱིན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེས་ན་ཐུབ་
པས་དགེ་སླྡོང་ལས་དང་པྡོ་པས། ེས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་མེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐྡོག་མར་དགེ་སླྡོང་བཟང་
སྱིན་གྱིས་མྱི་ཚངས་སྤྱྡོད་ཀྱི་ེས་པ་བས་ཀང་དེ་ལ་ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་པར། བཅས་མ་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་ན། འགྡོ་ཀུན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པས་ཐར་པ་
བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། མཐྡོ་རྱིས་ལྷ་མྱིའྱི་གྡོ་འཕང་ཡང་འབྱུང་རེ་སྐན་ཏེ་མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ། འགྡོ་བ་
ཐམས་ཅད་ལྟུང་བའྱི་གྡོང་བུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་
ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་ཤའྱི་ཆེད་དུ་མཐྡོང་ཐྡོས་དྡོགས་གསུམ་དང་བལ་བའྱི་རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ་བཟའ་བར་
རུང་ཞྱིང་གནང་ལ། རྣམ་གསུམ་མ་དག་པ་ནྱི་བཟའ་བར་མ་གནང་སྟེ། རྟྡོག་གེ་འབར་བ་ལས། ན་ཐྡོས་ཐེག་
པའྱི་གཞུང་ལས་ནྱི། །རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ་གང་དག །ཟྡོས་ཀང་སྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དངས་མ་སྡོགས་སུ་
འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། །སླྡོང་མྡོའ་ིཟས་ལ་སྱིག་མེད་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། མེ་ཏྡོག་འཕེང་རྒྱུད་ལས། གང་ཕྱྱིར་ཆེད་དུ་
བས་པའྱི་ཤཤ །མཐྡོང་ངམ་ཐྡོས་སམ་དྡོགས་པ་ནྱི། ། 
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༼༡༣༨༽ 
ནམ་ཡང་བཟའ་བར་བ་མྱིན་པར། །འགྡོ་ཀུན་ཕན་པར་བེད་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་
ན་ཐྡོས་ལ་རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ་གནང་ཡང་གལ་ཏེ་མྱི་ཟ་ན་ལྷས་སྱིན་གྱིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏེ། ལྷས་བྱིན་གྱིས་དགེ་འདུན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབེན་བས་ནས། དགེ་འདུན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཁ་དངས་ནས་
དེ་དག་ལ་དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་དགྡོན་པར་གནས་ན་ནྱི་བདག་ཅག་རྣམས་གྡོང་འདབས་སུ་གནས་པར་
བའྡོ། །དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་ཤ་ཟ་བར་གནང་ན་ནྱི་བདག་ཅག་རྣམས་ཤ་བཟའ་བར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་
སངས་རྒྱས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བཅས་པའྱི་ནང་ཚན་གྱིས་པ་དེ་དང་འད་བར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལས་ནྱི་ཤའྱི་རྱིགས་ཀུན་བཀག་སྟེ། ཤ་ཟྡོས་ན་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
འཇམ་དཔལ་རང་གྱི་ལྟ་བའྱི་འདྡོད་པ་མདྡོར་བསྟན་པ་ལས། ཤ་ཟ་བ་ཡྱི་མྱི་གང་ཞྱིག །དང་པྡོ་ཡྱི་དྭགས་འགྡོ་བ་
སྟེ། །ཕྱྱིས་ནྱི་ངུ་འབྡོད་འགྡོ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། གསྡོད་པྡོ་ནྡོར་ལ་སྲེད་པ་དག །བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཚེད་པ་
སྟེ། །ཟ་པྡོ་ཤ་ལ་སྲེད་པ་དག །བསྐལ་པ་བེ་བར་འཚེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་
དྡོན་ལ་ཕལ་ཆེར་རང་ྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བས་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་པ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་པ་ལས་ཐྡོས་པ་དང་། 
རང་ྱིད་ཀྱི་བྡོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་སྟེ་གསུམ་དང་བལ་བ་ལ་མཛད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡངས་ཤྱིང་། འདུལ་བའྱི་
དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདུལ་བ་ལས། དགེ་སླྡོང་གྱིས་བཟའ་བར་རུང་བའྱི་ཤ་དེ་ལ་གང་པྡོ་ཆེ་རྟ་སྦྲུལ་གྱི་ཤ་ལ་
སྡོགས་པ་དང་། བསད་ཤ་སེམས་ཅན་གང་གྱི་ཡྱིན་ཡང་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་ར་ལས། གང་པྡོ་ཆེ་དང་རྟ་
དང་ཀླུ་རྣམས་ 
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༼༡༣༩༽ 
ཀྱི་མྱི་ཟའྡོ། །ཞེས་དང་། ཤའྱི་བྱིན་ལེན་སྟྡོབ་པ་ལ། བཅད་པ་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ། ཞེས་དྱི་བར་
བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་་ཤ་ལ་སྡོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར། བཟར་རུང་བའྱི་རྱིགས་ཅན་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཤྱི་བ་དང་། གཞན་གྱིས་བསད་ཀང་ཤའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་གནང་
ཞྱིང་། ཤའྱི་ཆེད་དུ་སྲྡོག་བཅད་པའྱི་ཤ་ནྱི་གཏན་ནས་མ་གནང་སྟེ། ཟ་བ་པྡོ་ཡྡོད་ན་གསྡོད་པ་འབྱུང་བས་སྲྡོག་
གཅྡོད་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རེས་ཐང་སངས་ལྷུན་པས་རྣམ་བཤད་ལས། ཁ་ཅྱིག འདྱིར་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་
ལ། རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤྱི་ཤ་བཟར་རུང་བསྟན་གྱི་བསད་ཤ་ནྱི་མྱི་རུང་ངྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་འཁམས་ཏེ། ཤྱི་ཤ་ལ་
རྣམ་དག་གྱི་སྒྲ་སྡོར་བ་བསྟན་བཅྡོས་སུ་དྡོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུང་པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་གཏམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
འདྱིའྱི་རྣམ་དག་ནྱི་ཤའྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་ཤེས་འདྡོངས་པའྱི་ཤ་དེ་ཤའྱི་ཆེད་དུ་བས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་
མཐྡོང་ཐྡོས་དྡོགས་གསུམ་དང་བལ་བ་ལ་རྣམ་དག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན། བསད་ཤ་ལ་རྣམ་
དག་གྱི་སྒྲ་སྡོར་བ་བསྟན་བཅྡོས་སུ་དྡོན་ཡྡོད་པར་ཁས་ལེན་ནམ། མཁས་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་དེ་ནྱི་སེང་གེའྱི་ཁ་
ནས་ཝ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐད་དྡོ། །བཞྱི་པ་ཐེག་ཆེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་དང་ཐེག་ཆེན་
གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་ལ་གནང་བཀག་འགའ་
ཞྱིག་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལས་བུད་མེད་ལ་ེས་པ་མཐའ་ཡས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། གསང་
སྔགས་བ་མེད་ལས་བུད་མེད་ལ་སྡོད་པ་ར་ལྟུང་དུ་གསུངས་ཏེ་བཀག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ལས་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་ 
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༼༡༤༠༽ 
སྡོད་པ་དང་། ཤ་ཆང་མྱི་བསྟན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་ཅྱིང་གནང་བ་ཡྱིན་ལ། བ་མེད་ལས། ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་སྡོད་
པ་དང་། ཚོགས་འཁྡོར་གྱི་ཚེ་དམ་ཚིག་གྱི་རས་མྱི་བསྟེན་པ་ར་ལྟུང་དུ་གསུངས་པས་སྡོ། །ཚུལ་དེ་འད་བའྱི་
འགལ་བ་ལྟག་སྡོས་རྣམས་ལ། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཇྱི་ལྟར་བརྱི་སྟེ་བརྱི་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ལས་བཀག་ལ། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལས་གནང་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། 
ན་ཐྡོས་ར་བའྱི་སེ་བཞྱི་དང་། ཁྱིམ་པ་དང་། རབ་བྱུང་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཐེག་ཆེན་ནང་ཕན་ཚུན་
ཐམས་ཅད་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་དེས་ན་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་སྟེ་ངེས་པར་བར་
མྱི་རུང་བ་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་ཀང་རྟྡོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མེ་ཏྡོག་པད་དཀར་དམར་དང་། 
ཨུཏྤལ་དང་། ཀུ་མུ་ཏ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོ་ནམ་ལ་རྟག་ཏུ་འདམ་རབ་དང་ལན་ལྱིན་ལ་སྡོགས་པའྱི་བརླན་ཆེན་པྡོ་
དགྡོས་ཤྱིང་། ཤུ་དག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྡོ་ཅུང་ཟད་ཚ་བ་དང་། དྡོ་བའྱི་རས་ཀྱིས་བསྐྡོར་ན་བསྐྱེད་ཆེ་ལ། ཙམ་པ་
ཀ་ལ་སྡོགས་པ་སྐམ་སར་སྐྱེ་བའྱི་མེ་ཏྡོག་གཞན་ལ་དེ་འདའྱི་མཐུན་རེན་མྱི་དགྡོས་ཤྱིང་། ཆུ་ལས་སྐྱེ་བའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་ལ་སྐམས་ཆེ་བ་དང་། སྐམ་སར་སྐྱེ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་ལ་བརླན་ཚད་ཆེ་བ་སྐྱེ་བའྱི་
གེགས་ཡྱིན་པས་དག་དང་། ཡུལ་གང་སར་དྡོ་བའྱི་རས་བཏབ་ཀང་མྱི་སྱིན་པ་དང་། དྡོ་སར་བསྱིལ་བའྱི་རས་
གངས་ལ་སྐྱེ་བའྱི་སན་དྱི་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་སྐྱེ་བ་མྱི་འཐད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དཔེ་དེས་ན་སྡོ་ནམ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བ་
བ་གང་ཅྱི་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བས་ན་འགྲུབ་སླ་ཞྱིང་། དེ་ལས་ལྡྡོག་པའྱི་ལུགས་བས་ན་བ་
བ་དེ་མྱི་འགྲུབ། གལ་ཏེ་རེ་ཞྱིག་འགྲུབ་ཀང་།  
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༼༡༤༡༽ 
མཐར་བཟང་པྡོ་དཀའ་སྟེ། ལེགས་བཤད་ལས། ཧ་ཅང་གཡྡོ་སྒྱུ་མང་དགས་ན། །རེ་ཞྱིག་གྲུབ་ཀང་མཐའ་མར་
བརླག །གཟྱིག་ལྤགས་བཀབ་པའྱི་བྡོང་བུ་ཡང་། །ལྡོ་ཏྡོག་ཟྡོས་མཐར་གཞན་གྱིས་བསད། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྡོ། །འཇྱིག་རྟེན་གྱི་དཔེ་བཞྱིན་དུ། དམ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་གནང་བཀག་བང་དྡོར་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གྱི་
ལུགས་བཞྱིན་དུ་བས་ན་འགྲུབ་སྟེ། ལུགས་དེ་དང་དེ་ནས་བཤད་པའྱི་འབས་བུ་གེགས་མེད་དུ་འབྱུང་བས་
སྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་གནྡོད་པ་སང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་སྱིང་ནད་བས་པར་ཐལ་བ་སང་བ། 
བདེ་སྡུག་བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། རྡོད་པ་དང་། ལན་གྱིས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན་ཞེས་སྡོགས་ལ་འཕྡོས། འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག གལ་ཏེ་སྡོམ་པ་མ་བངས་ན་
ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་ཐྡོབ་པ་ཁེད་བདེན་ཡང་། རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་
སྟེ། བཅས་པ་འགྡོ་བ་སྤྱྱི་ལ་བཅས་པས་འགྡོ་དྲུག་གྱིས་བཅས་པ་ལས་འདས་ན་ེས་པ་དང་། བསྲུངས་ན་ཕན་
ཡྡོན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ར་མཁན་དགའ་སྐྱྡོང་རང་ྱིད་ས་མྱི་རྐྡོ་བར། གཞན་གྱིས་བརྐྡོས་པའྱི་ས་དང་། 
གད་པ་ཆད་པའྱི་ས་ལ་ར་བཟྡོ། དེའྱི་རྱིན་གྱིས་ཕ་མ་གསྡོ། དུས་དུས་སུ་འྡོད་སྲུང་ལ་བསེན་བསྐུར་བེད། དེ་ལ་
འྡོད་སྲུང་ཐུགས་དགེས་པ་ཡང་བཅས་པ་བསྲུངས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་
རབ་བྱུང་ལ་ཆེད་དུ་བཅས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་པའྱི་རྒྱབ་ཁལ་གྱི་སྟེང་དུ་བཅས་པའྱི་གྡོང་རས་
བསྣན་པས། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ 
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༼༡༤༢༽ 
རྣམས་ལ་སྱིང་ནད་བས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བཅས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་
མྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་དགག་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་
སྟེ། མགྡོ་མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དགག བཅས་རང་གྱི་རྣམ་དབེ་བསྟན་པས་དགག ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་གཟུ་ལུམས་དང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་གཏམ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་མཚོན་ན། འྡོ་ན་
ལྡོ་ཏྡོག་བཟང་པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་ཞྱིང་ལ་སེར་བ་དང་སད་ལ་སྡོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་འབྱུང་། ཞྱིང་མེད་རྣམས་ལ་མྱི་
འབྱུང་བས། གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྔར་ཞྱིང་མེད་ཅྱིག་ལ་ཞྱིང་བཟང་བྱིན་པའང་སྱིང་ནད་དུ་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་བསླབ་པ་བཅས་ཏེ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ལྷག་པྡོར་འབྱུང་བ་དེ། རབ་བྱུང་ལ་
སྱིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་བཟང་བའྱི་ཚད་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་དྡོན་ཡང་
རང་ཤུགས་ཀྱིས་རྟྡོགས་པར་འགྱུར་བ་དངྡོས་པྡོའ་ིསྟྡོབས་ཤུགས་བ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེ་ལ་མགྡོ་བསྒྲེའྱི་
རྱིགས་པ་དེས་ན་མ་འཁྲུལ་བའྱི་གནད་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པ་མཛད་པས་ལྟུང་བའྱི་
འཇྱིགས་པ་འབྱུང་ཡང་། བཅས་པ་ལ་གནས་ན་ཕན་ཡྡོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་སྱིང་ནད་དུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་མྱི་འཇུག་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་སེར་བ་སྡོགས་ཀྱིས་དག་འབྱུང་བ་ཡྡོད་ཀང་ལྡོ་ཏྡོག་འབྱུང་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ། བསླབ་པ་མ་བཅས་པས་ལྟུང་བ་མེད་མྡོད། ཕན་ཡྡོན་དགེ་བ་ཡང་མྱི་འབྱུང་སྟེ། 
དཔེར་ན་འཇྱིག་རྟེན་ན་ན་མེད་པས་ཁེ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། སང་པྡོ་རྣམས་ལ་ཞྱིང་མེད་པས་སེར་བ་སྡོགས་ཀྱི་
འཇྱིགས་པ་ཡང་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   141 

༼༡༤༣༽ 
མེད་མྡོད་ཀྱི། འབས་བུ་ལྡོ་ཏྡོག་གྱི་རེ་བ་ཡང་མེད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་
དེས་ན། མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས། སང་བ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དང་། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་
རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོགས་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཕྱྡོགས་རྣམས་ནྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དང་། བཅས་ལྡན་རབ་བྱུང་གྱིས་ཆང་འཐུང་བ་དང་། ཕྱྱི་དྡོ་དུས་རུང་གྱི་ཟས་བཟའ་བ་
སྡོགས་བཅས་པ་ཕལ་ཆེར་ནྱི། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་ལྟར་གྱིས་ལས། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་
ན་མ་ཐྡོ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་སང་དགྡོས་ཏེ། དེ་ནྱི་བེད་པ་པྡོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ནྱི་རབ་བྱུང་མ་གཏྡོགས་ཁྱིམ་པ་ཕལ་ལ་སང་མྱི་དགྡོས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་
བསླབ་པ་བཅས་ཕྱྱིན་ཆད་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱིས། མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། གྲུབ་ཐྡོབ་བརྟུལ་ཞུགས་
བྡོར་བ་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། ལྷས་བལྟས་ཀྱི་དགེ་སླྡོང་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་ལྟུང་མེད་
མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ་བ། ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་སད་པར་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་བསླབ་པ་
བཅས་པ་ལ་ལྟྡོས་པ་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་མ་བཅས་ཀང་ཅྱི་ནས་སྱིག་པར་འགྱུར་ན། རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ལྡོངས་སྐུ་དང་། ེ་བའྱི་སྲས་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པའྱི་བང་སེམས་ཕལ་ཆེར་ཡང་ཆྡོས་ཅན། གཤྱིས་
ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་ཅན་དུ་ཐལ། ཡེ་བཀག་པ་ལ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དབུ་ས་རྱིང་ཞྱིང་ 
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༼༡༤༤༽ 
རྒྱན་དང་བཅས་པ་དང་། ཁ་དགྡོ་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ན་བཟའ་བཞེས་ཤྱིང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་རལ་གྱི་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག དེ་རྣམས་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཕྱྱི་མ་ཁས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱིརྺ་པ་དང་། ཏྱི་ལྡོ་པ་དང་། ནཱ་རྡོ་པ་ལ་སྡོགས་པ་དགེ་སླྡོང་གྱི་རྟགས་ཆ་ལུགས་བྡོར་བའྱི་
གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀང་ཆྡོས་ཅན། གཤྱིས་ཀྱི་སྱིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡེ་བཀག་པ་ལ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
དབུ་ས་རྱིང་ཞྱིང་རུས་པའྱི་རྒྱན་ཆ་སྡོགས་དང་ལྡན་པ་གང་ཞྱིག དེ་རྣམས་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། ལྷས་བལྟས་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ན་ཡྡོད་པའྱི་ཙནྡན་སྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ཇྱི་སེད་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཆྡོས་ཅན། གཤྱིས་ཀྱི་སྱིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡེ་ནས་བཀག་པ་ལ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱན་དང་བཅས་
ཤྱིང་གྡོས་དཀར་དང་ལྡན་པ་གང་ཞྱིག དེ་རྣམས་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱན་དང་བཅས་ཤྱིང་གྡོས་དཀར་
ཅན་ཡྱིན་ཚུལ་ནྱི། མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་གཙུག་ན་རྱིན་པྡོ་ཆེས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་
ལས། བསྐལ་པ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ལས། ལྷས་ཀང་རྣམ་པར་བལྟས་ཞེས་བ་བར། ཞེས་པ་ནས། གང་འཇྱིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་དེའྱི་མྱི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གསེར་གྱི་ཅྡོད་པཎ་ཐྡོགས་ཤྱིང་དཔུང་རྒྱན་དང་རྣ་ཆས་བརྒྱན་པ། 
ལྷའྱི་ཁ་དྡོག་དང་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དག་གྡོ །གང་ྡོན་མྡོངས་བ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་གྡོ །གང་ྡོན་
མྡོངས་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ྱིད་དེ་དག་གྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རྟེན་
གྱི་ཁམས་དེའྱི་གཞྱི་ནྱི། ཙནྡན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པྡོ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེའྱི་དྱི་ངད་ལྡང་བས་འཇྱིག་ 
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༼༡༤༥༽ 
རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཁབ་འགྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྱིར། ཙནྡན་སྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་
པའྱི། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །ས་གཅད་སྔ་མ་གསུམ་པྡོ་འདྱི་ལ་ཀུན་མཁེན་བ་མས་ལྟུང་
བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ཞེས་མཛད་ཀང་། མྱི་དགེ་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ཞེས་སར་ན་ལེགས་པར་སྣང་སྟེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མས། 
གལ་ཏེ་སྡོམ་པ་མ་བངས་ན། །ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་ཐྡོབ་ཀང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། རབ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཆ་
ལུགས་དང་མྱི་ལྡན་པ་སྡོགས་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་རྣམས་འགྡོ་བ་གཞན་ལ་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཡང་སྱིག་པ་
ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་ཞེས་གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་
འཕངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། འྡོ་ན་ཞྱིང་ཡྡོད་རྣམས་ལ་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་
སྱིང་ནད་བས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་སྡོང་བསྟན་ནས། དེའྱི་རེས་ལ། དེས་ན་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ལས། །ཞེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་ཀྱིས་འྡོག་གྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནད་རྟྡོགས་སླ་བའྱི་ཕྱྱིར། རེ་ཞྱིག་བཅས་རང་
གྱི་རྣམ་དབེ་བསྟན། དེ་ལྟ་མྱིན་པར་མ་བཅས་ཀང་། །ཞེས་སྡོགས་གནྡོད་བེད་རྱིམ་པ་མྱི་འད་བ་ལྔས་ར་བའྱི་
ཁས་བང་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་སྱིག་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ལ། གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་བརྡོན་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཡང་སྱིག་མེད་མྱི་སྲྱིད་
པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་ཡང་དགེ་སླྡོང་ལ་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་སྱིག་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱིམ་པ་ཐ་
མལ་པ་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བ་ཐམས་ 
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༼༡༤༦༽ 
ཅད་སྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། ལྔ་པ་ནྱི། མ་བཅས་པ་ལ་བཅས་པའྱི་སྱིག་པ་འབྱུང་བ་འདྱི་འད་
གང་དག་སུ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིས་ཆྡོས་ཅན། རང་གྱི་ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་ཁྱིམ་པ་དགེ་བསེན་རྣལ་འབྡོར་པ་གསུམ་གྱི་
ཆ་ལུགས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གསུམ་གང་རུང་གྱི་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་གཤྱིས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱྡོད་པར་ཁྡོད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཁས་
བངས་ན། གྡོས་ངུར་སྨྲྱིག་གྡོན་པ་སྡོགས་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པ་རྣམས་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་། འགྡོ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡེ་ནས་གནང་བ་དང་། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། ཕྱྱི་དྡོ་བཟའ་བ་དང་། བྱིན་ལེན་
མ་བས་པར་བཟའ་བ་སྡོགས་གཤྱིས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་། འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་པ་ཕྱྡོགས་སྔ་
མའྱི་ཐུགས་བཞེད་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དྡོན་གྱིས་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱྡོགས་སྔའྱི་
སྱིང་པྡོ་མ་ལྡོངས་ན་གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་བཟང་ངན་དང་། འགྡོ་མྱི་འགྡོའ་ིརྣམ་དབེ་རྔྡོ་མྱི་ཐྡོགས་ཏེ། 
འབེམ་གཏད་མེད་པའྱི་མདའ་བཞྱིན་གང་ལ་བརེག་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། རང་བཞྱིན་
གྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དངྡོས་ཀྱི་དྡོན། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་། རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྟགས་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་སྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན་ཟྱིན་པ་
དེས་ན། མདྡོ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་མེད་པར་དྡོན་གྱིས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་ལྔ་དང་ེ་བའྱི་སྲས་བརྒྱད་ 
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༼༡༤༧༽ 
ལ་སྡོགས་པ་སྔར་སྡོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་བཟུང་ཡང་སྱིག་པ་མེད་ཅྱིང་། ཁྱིམ་པ་དང་
ཚུལ་འཆལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཡང་དགེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པས་བརྟུལ་
ཞུགས་འཆང་བ་ནྱི་ཞྱིང་གྱི་གབས་སྐྱྡོར་བཞྱིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གུས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་གསུངས་པར་
ཟད་དེ། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གྡོས་རྣམས་ནྱི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ན་བཟའ་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །འདྱིས་ནྱི་ཞྱིང་ལ་གཅེས་སས་སུ་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞྱིང་གྱི་མཐའ་སྐྡོར་དུ་གབས་བརྱིག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གུས་ཤྱིང་གཅེས་སས་སུ་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ལ་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་གྱིས་དཔེ་
དྡོན་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གྱིས་ཡྡོད་པ་དེས་ན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་སྡོང་བེད་ཀྱི་གེན་པྡོ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ། རྒྱན་དང་ཟས་གྡོས་ལ་སྡོགས་པའྱི་འདྡོད་པ་ལ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། སྲྡོག་
གཅྡོད་ཀྱི་ལས་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་དབེན་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་
པ། ཐུབ་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་གཟུང་བར་བ་སྟེ། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་པའྱི་རབ་བྱུང་རྣམས་
ནྱི། དབེན་པ་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྔར་སྡོས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སྲས་བཅས་གྲུབ་ཐྡོབ་ལྷས་བལྟས་ཀྱི་དགེ་
སླྡོང་རྣམས་ནྱི་དབེན་པ་ཕྱྱི་མ་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་གཞྱི་སྡོང་བའྱི་ཐེག་པར་བཤད་པ་
ཡང་སྡོ་སྐྱེའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ས་ཐྡོབ་ནས་འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་ལ་སྤྱྡོད་ཀང་། ཐབས་མཁས་
ཀྱིས་ཟྱིན་ཏེ་ས་ལམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ 
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༼༡༤༨༽ 
ཕྱྱིར་ཏེ། མཐྡོང་ལམ་པ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། འདྡོད་ལ་སྤྱྡོད་ལ་ཐབས་མཁས་
དང་། །ཞེས་དང་། དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་མདྡོ་སྔར་དངས་པ་དེ་ལས་ཀང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེའྱི་མྱི་དེ་དག་
ཀང་གསེར་གྱི་ཅྡོད་པན་ཐྡོགས་ཤྱིང་ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་ནྱི། རབ་
བྱུང་གྱི་རྟགས་ཆ་ལུགས་ལ་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་མེད་པ་ལུང་གྱིས་ཀང་འགྲུབ་སྟེ། མདྡོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གྱིས་བུ་མྡོ་གསེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་ལ་ཆྡོས་བསྟན་པས། དེས་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྐང་
པ་ལ་གཏུགས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲྱིང་མྡོ་འདྱི་ལྟ་སྟེ། མགྡོ་
བྡོའ་ིས་བེགས་པ་དེ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བུ་མྡོ་གང་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་བརྡོན་པ་དེ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བུ་མྡོ་གང་གྡོས་ངུར་སྨྲྱིག་འཆང་བ་དེ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱིས། བུ་
མྡོ་གང་བདག་ྱིད་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡང་དག་པར་བངས་ལ། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བའྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡང་དག་པར་སྡོར་བར་བེད་པ་དེ་ན། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་ལ་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་
བ་ཡྡོད་ན་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་གྱི་ལུས་ལ་ངུར་སྨྲྱིག་ཅྱིས་མྱི་བསྐྡོན་ཏེ་བསྐྡོན་རྱིགས་
པར་ཐལ་ཏེ། ངུར་སྨྲྱིག་དང་ལྡན་པ་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། ཡང་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་ 
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༼༡༤༩༽ 
དགེ་བ་མེད་པ་ལུང་གཞན་གྱིས་ཀང་འགྲུབ་སྟེ། དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་འྡོད་སྲུང་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། བསྟན་
པ་འདྱི་བཤད་པ་ན་དགེ་སླྡོང་རྣལ་འབྡོར་སྤྱད་པ་ལྔ་བརྒྱས་བདག་ཅག་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་བཞྱིན་
དུ། དད་པས་སྱིན་པ་སྤྱད་པར་གྱུར་ན་མྱི་རུང་ཞེས་མས་པར་བས་ཏེ་སླར་ཁྱིམ་དུ་འདྡོད་དྡོ་ཞེས་པ་ནས། འྡོད་
སྲུང་ངས་ལུང་བསྟན་ཏེ་དགེ་སླྡོང་འདྱི་དག་ནྱི་འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕྡོས་ནས། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་སུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བམས་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཐྡོག་མར་འདུས་པའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ེས་སྤྱྡོད་ཀྱི་གེན་པྡོར་གྱུར་པའྱི་སྡོམ་པ་དགེ་བ་ཡྱིན་
གྱིས། སྡོམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་ནྱི་དགེ་བ་མེད་དེ། རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པར་རྟགས་ཆ་
ལུགས་འཆང་བ་མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འྡོད་སྲུང་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། འྡོད་
སྲུང་འདྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མྱི་རྡོའ་ིམགྡོ་ལ་གསེར་གྱི་ཕེང་བ་བཏགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་ངུར་
སྨྲྱིག་གྡོན་པར་བལྟའྱི་ཞེས་དང་། ཆེད་དུ་བརྡོད་པའྱི་ཚོམས་ལས། གང་ཞྱིག་བསླབ་ལ་མྱི་གནས་པས། །ཡུལ་
འཁྡོར་བསྡོད་སྡོམས་སྤྱྡོད་པ་བས། །ལགས་གྡོང་འབར་བ་ཟྡོས་པ་སླ། །ཞེས་དང་། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་མཚན་
འཆང་བ་བས། །གཟུགས་བྡོར་ཁྱིམ་པར་གནས་པ་བཟང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་གལ་
ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གཤྱིས་ལ་གནས་པའྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་ན་སྡོམ་པ་མེད་ཀང་། འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་རབ་བྱུང་གྱི་ཆ་
ལུགས་ཙམ་རེ་ཅྱིས་མྱི་བཟུང་སྟེ་འཛིན་རྱིགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཞེས་པ་ 
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༼༡༥༠༽ 
རང་བཟྡོ་འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཞེས་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་
ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་སྐད་ཡྱིན་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་བདེ་སྡུག་གྱི་བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་སང་
བ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྡོད་པ་དང་། ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་བཀག་པ་དེ་ལ་འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་
སྐད་དུ། གལ་ཏེ་གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་མེད་པ་ལ། ཐུབ་པས་ལྟུང་བ་བཅས་ཏེ་བསྲུངས་ན་ཕན་ཡྡོན་
དང་། མ་བསྲུངས་ན་ེས་དམྱིགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ནྱི་ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་ལྟར་བདེ་སྡུག་གྱི་བེད་
པ་པྡོ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་བཅས་ན་སྱིག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་པ་ལ། བཅས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་མ་ནུས་ན་སྱིག་པ་ལྷག་
པྡོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ལན་ལ་གྱིས་ཏེ། མགྡོ་བསྒྲེའྱི་ལན་དང་། དངྡོས་པྡོའ་ིལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
རྡོད་པ་འདྱིའྱི་ལན་ལ་གྱིས་ལས། མགྡོ་བསྒྲེའྱི་ལན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། འྡོ་ན་ཁེད་ཀང་མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་
པ་ལྟར་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་དེ་རང་བཞྱིན་དང་གཙོ་བྡོ་རྒྱུད་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་རང་གྲུབ་ཏུ་
ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །འདྱི་ནྱི་མགྡོ་བསྒྲེ་རང་ལ་མ་ལྟྡོས་ཀང་། ཕ་རྡོལ་པྡོའ་ིཁས་བངས་ལ་གནྡོད་བེད་ཤྱིན་ཏུ་
བཟང་ངྡོ་། །སྤྱྱིར་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ནྱི་རྒྱང་འཛིན་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པས། འདྱི་གངས་ཅན་ལ་ཇྱི་
ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། འཐད་དེ། གང་དུ་ཡང་མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནྱི། གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་ཅེས་
ཟེར། །རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པར་འདྡོད། །བྡོད་ཀང་ལ་ལ་དེ་རེས་འབང་། །ཞེས་གངས་ཅན་གཤྱིས་ལ་དགེ་
སྱིག་འདྡོད་པ་དང་། འབྱི་གུང་པ་སྡོགས་དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་རེས་འབང་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །རྒྱང་འཕེན་པ་ 
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༼༡༥༡༽ 
ལ་སར་ན་སྐབས་དྡོན་མྱི་འབྡོར་ཏེ། དེ་ནྱི་ལས་འབས་མེད་པར་ལྟ་བའྱི་ལྡོག་ལྟ་ཅན་ཡྱིན་པས་གཤྱིས་ལ་དགེ་
སྱིག་མྱི་འདྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་དངྡོས་ལན་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྱྱིར་བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། དེས་
གྲུབ་པའྱི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ནྱི་བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་བེད་པ་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་མེད་
ཀང་བདེ་སྡུག་དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་ཀྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་བེད་པ་པྡོ་སེམས་ྱིད་ཡྱིན་ལ། སེམས་དགེ་
མྱི་དགེའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ལུས་ངག་གྱི་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། ལས་བཟང་ངན་དེ་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་སྐྱེ། 
ལས་བཟང་ངན་དེ་དག་བང་དྡོར་བེད་པའྱི་ཐབས་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་བསྲུང་བའྱི་
ཐབས་ལ་བཅས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དགྡོས་པས། མདྡོར་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་ལ་བརྟུལ་ཞུས་གང་ལ་གང་དགྡོས་
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ག་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་མཁེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསླབ་པ་འཆའ་མཁན་སངས་
རྒྱས་ཡྱིན་པ་དེས་ན། གདུལ་བའྱི་བསམ་པ་དང་། དབང་པྡོའ་ིརྱིམ་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་ཆེ་ཆུང་སྡོགས་ཀྱི་
ཁད་པར་གྱིས། དེ་དག་གྱི་གེན་པྡོ་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བེ་བག་དུ་མ་ཡྡོད་ལ། དེ་དག་བསྲུང་བའྱི་ཐབས་
སུ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་འདུལ་བའྱི་བཅས་པ་མྱི་འད་བ་མང་པྡོ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་གདུལ་བའྱི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་སྡོགས་དང་མཐུན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། བདེ་སྡུག་གྱི་བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་ཡང་། 
འཁྡོར་བའྱི་ 
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༼༡༥༢༽ 
རྒྱུ་ལས་ྡོན་སྡོང་བའྱི་ཐབས་བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་བེད་པ་པྡོ་དང་། གསང་སྔགས་འདྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་འདྱི་ལྟ་
བུས་བསྒྲུབས་ན་དངྡོས་གྲུབ་འདྱི་དང་འདྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྔགས་སྡོར་བའྱི་བེད་པ་པྡོ་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ལས་གཞན་གྱིས་མྱི་མཁེན་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྱི་གུང་
པས། བདེ་སྡུག་གྱི་བེད་པྡོར་ཐལ་བ་འདྱི་ལ་རྱིགས་པའྱི་གནད་ཅུང་ཟད་འདུག་ཀང་། དྡོན་ལ་བདེ་སྡུག་གྱི་བེད་
པྡོ་ལས་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལས་ཀྱི་བེད་པྡོ་ཡང་སེམས་ལ་རག་ལས་པས་སེམས་འདུལ་བའྱི་ཐབས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསླབ་པ་འཆའ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་འདྱི་སྱིང་ལ་གཅང་བར་བའྡོ། །དཀར་ནག་
ཟངས་ཐལ་དགག་པ་ནས་འདྱིའྱི་བར་ཕྱྡོགས་སྔ་མ་འབྱི་གུང་པ་ྱིད་འགྡོག་བེད་ཡྱིན་པས། དྡོན་བསྡུ་བའྱི་
ཚིགས་བཅད་ཀང་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་ན། ལུང་ལས་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་ཚལ་ཟུག་སྡོགས། །སྔ་མའྱི་ལས་
ཀྱི་རྣམ་སྱིན་དུ་གསུངས་པ། །དགྡོངས་དང་དགྡོས་པའྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་ཞེས། །ཐབས་མཁས་མདྡོ་ཡྱི་ངྡོས་
བཟུང་བདུད་རྱི་བསྟན། །གལ་ཏེ་ལས་ངན་སྱིན་ན་ལྡོངས་སྐུ་ལ། །སྱིན་པར་རྱིགས་ཏེ་འདྱི་ནྱི་སྤྲུལ་པ་
ཙམ། །དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་པྡོའ་ིལས་ངན་ནྱི། །བེད་པྡོར་འབྱུང་གྱི་སྒྱུ་མ་ག་ལ་ཡྱིན། །རང་བཟྡོའ་ིརྱིགས་པས་
ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཞེས། །འདྡོད་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་ནང་དུ་མྱིན། །ན་ཐྡོས་སེ་བཞྱི་ཕན་ཚུན་བསྲུང་
ཚུལ་གྱི། །གནང་བཀག་ཐ་དད་མངྡོན་སུམ་ལུང་དུ་གསལ། །དེ་བཞྱིན་རབ་བྱུང་ལ་བཀག་ཁྱིམ་པ་ལ། །བཀག་
མེད་ན་ཐྡོས་ལ་གནང་ཐེག་ཆེན་ལ། །བཀག་དང་མདྡོ་སྔགས་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་གྱི །རྣམ་ 
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༼༡༥༣༽ 
དབེ་ཐ་དད་རང་རང་ལུགས་བཞྱིན་གཅེས། །རབ་བྱུང་ལ་བཅས་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །མྱིན་ན་རེས་འབང་
སྲས་ལ་སྱིང་ནད་དང་། །སངས་རྒྱས་རང་ྱིད་བདེ་སྡུག་བེད་པྡོ་རུ། །ཐལ་བའྱི་རྱིགས་པ་གཡེམ་མ་མུ་ཅྡོར་
བཞྱིན། །ཐུབ་པས་ཕན་བདེའྱི་འབས་འབྱུང་སྡོམ་པའྱི་ཞྱིང་། །བྱིན་པ་སྱིང་ནད་ཡྱིན་ན་འཇྱིག་རྟེན་ན། །ཞྱིང་མེད་
དབུལ་པྡོར་ཞྱིང་བཟང་སྱིན་པ་ཡང་། །སྱིང་ནད་ཐལ་བའྱི་རྱིགས་པའྱི་ཐྡོག་བཟྡོད་དམ། །རང་བཞྱིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་
ཀུན་ལ་སྱིག །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བཅས་ཕྱྱིན་ཆད། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་གནད་ཀྱིས་བཅས་སྱིག་ནྱི། །ཀུན་
ལ་འབྱུང་བའྱི་སྱིང་ལས་ག་ལ་དགྡོས། །རྱིགས་ལྔ་སྲས་བཅས་བྱིརྺ་པ་སྡོགས་དང་། །ར་བརྒྱུད་བ་མ་རྣལ་
འབྡོར་ཆས་ཞུགས་རྣམས། །ངུར་སྨྲྱིག་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་མྱི་ལྡན་པས། །གཤྱིས་ཀྱི་མྱི་དགེ་ཅན་དུ་ཁེད་
འདྡོད་དམ། །ཐུབ་པས་ལྟུང་བ་བཅས་ཀང་བདེ་སྡུག་གྱི །བེད་པྡོར་འགྱུར་བ་མྱིན་ཏེ་བདེ་སྡུག་རྒྱུ། །ལས་ཀྱི་
བེད་པྡོ་སེམས་ྱིད་འདུལ་བའྱི་ཐབས། །བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན། །བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་
བཅད་དྡོ།།  །།གསུམ་པ་འདུལ་བའྱི་བསླབ་བ་ཕན་ཚེགས་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དགག་པའྱི་བསླབ་བ་ལྟུང་བ་
བཤགས་བར་བསྟན་པ། བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བ་ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རབ་བྱུང་འདུལ་
བ་འཛིན་པས་སྦུ་གུ་ཅན་ཏེ་འཕུ་དུང་ཡྡོད་པ་དང་། རྱིང་འགག་གྡོང་བ་ཅན་གྡོན་པ་དང་། རྟ་རྡོད་མ་དང་དྱིའུ་མྡོ་
ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཞྡོན་པ་སྡོགས་དང་། ལག་་སྟེ་བྱིན་ལེན་མ་བས་པའྱི་ཟས་ལ་དགེ་སླྡོང་རང་ངམ་གཞན་གྱིས་
རེག་པ་ཟྡོས་པ་དང་། ནུབ་ཚངས་ཏེ་བསེན་པར་མ་ 
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༼༡༥༤༽ 
རྡོགས་པ་དང་། གནས་གཅྱིག་ཏུ་མཚན་མྡོ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ལ་བ་དང་། བཟའ་བར་བརྡོམ་སྟེ་བྱིན་ལེན་བས་
ནས་བངས་པ་དང་། སྟྡོད་གཡྡོགས་མ་གྡོན་པར་བྱི་དྡོར་གྱི་ལས་བེད་པ་དང་། བ་གྡོས་གྡོན་བཞྱིན་དུ་རྟེན་
འབེལ་ཁང་པར་འཇུག་པ་སྡོགས་འདུལ་བའྱི་སྤྱད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བས་པ་ཀུན་ལ་གནྡོང་ཞྱིང་འགྡོད་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་བཤགས་པ་བ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དྡོ་ཞེས་སྨྲ་ན་བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱིས་
ཀང་བག་ཡྡོད་པར་བའྡོ། །ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁྱིམ་པར་འབེབས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཕྱྡོགས་རྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་
ཆགས་སང་གྱི་རྡོད་པ་བེད་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་གྱིས་མ་ཟྱིན་པ་ལ་ཟྱིན་པར་རླྡོམ་ནས། དགེ་
སྡོར་ཕྱྱི་དྡོ་དུས་རུང་གྱི་ཁ་ཟས་བཟའ་བ་དང་། རབ་བྱུང་སྲྡོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་ཆང་འཐུང་དུ་མ་གནང་བ་ལ་ཆང་
འཐུང་བ་དང་། དགྡོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་ས་རྐྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་
གདྱིང་བ་ལ་སྡོགས་པ་འབལ་མེད་དུ་འཆང་དགྡོས་པ་དག་མེད་པ་དང་། ཆུ་ཚགས་མེད་པར་ལམ་རྒྱང་གགས་
ཚུན་ལ་འགྡོ་བ་སྡོགས་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཀུན་ལ་བཤགས་བསམ་བ་རྱིགས་ཀྱིས། དེ་དག་ལ་
དགྡོངས་པའྱི་དབང་དང་མས་ལེན་གཞན་གྱིས་ཟྱིན་པས་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་སྒྲྡོག་པ་དང་། ཕྱྡོགས་རྱིས་རྡོད་པ་
བ་མ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ཞབས་ཏྡོག་ཏུ་འདྡོད་པ་དང་། ཆྡོས་ྡོ་ཚོང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་སྡོགས་སུ་
སྨྲ་ན། བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་པས་བག་ཡྡོད་པར་བའྡོ། རང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་མ་ནུས་པའམ། ལས་ངན་གྱི་དབང་
གྱིས་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ན་ནྱི་རང་གཅྱིག་པུ་ལ་གནྡོད་ཀྱིས། བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་ཚབས་ཆེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་འབྱིང་
ཙམ་མྡོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་སྱིན་པའྱི་ཤུགས་ལས།  
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༼༡༥༥༽ 
ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཀུན་དབང་མེད་དུ་འབྱུང་བས་ཐབས་མེད་དྡོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཡང་འགྡོད་
བཅས་ཀྱི་བཤགས་པ་བས་པས་ཡང་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་གྱི་སྤྱྡོད་པ་ངན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་མ་ཡྱིན། འདུལ་བ་
མ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གནྡོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུལ་དགེ་འདུན་སྡོགས་ལ་བཤགས་
པར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཤགས་པ་མྱི་བེད་པར་བདག་གྱི་སྤྱྡོད་པ་འདྱི་དག་ཆྡོས་དང་མྱི་འགལ་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲ་ན་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནྡོད་ཚབས་ཆེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བསྟན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པ་དག་གྱིས། བསླབ་པ་ལ་གཅེས་སས་ཀྱི་སྡོ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མ་ཕན་ཡང་། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་པ་མྱི་བ་སྟེ། བསྟན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་
ནས་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པ་ནྱི། ནགས་ལ་གནས་པའྱི་སེའུས་ནགས་ཚལ་ལྡོན་ཤྱིང་ལ་མྱི་གཙང་བ་འཐྡོར་བའྱི་
རྣམ་ཐར་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མ་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ་
དང་། འཁྲུལ་བ་འགྡོག་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་མདྡོ་བསྐུལ་བ་དང་། ྱི་མའྱི་གངས་
བརྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་འཕལ་གྱི་བ་བ་ཀུན་འདུལ་བའྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གྱིས་ཏེ། འདུལ་བ་ནས་
གསུངས་པའྱི་ལག་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་མདྡོ་ར་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པྡོ་དང་ལྷའྱི་ཕྱྱིར་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་འདྡོན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་ལ་བསྐུལ་བའྱི་ཚིག་ཀང་བའྡོ། །མདྡོ་ལའྡོ། །དེང་ནྱི་ཡར་གྱི་ངྡོའ་ིཚེས་གཅྱིག་
ལགས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པྡོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ 
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༼༡༥༦༽ 
གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེ་བཀླག་ཏུ་གསྡོལ། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འཁྲུལ་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅྱིག མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་ཞེས་བ་བ་
དཀའ་ཚིག་ཆེ་ལ་ངྡོ་བྡོ་ནྡོར་པ་བེད་པ་མཐྡོང་སྟེ། འདྱི་ལྟར། ཀེ་གསྡོན་ཅྱིག་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཞེས་པ་
ནས། ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་བརྡོད་ཞུ། །ཨུ་ཧཱུྃ་ལེགས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་མྱི་འཐད་དེ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་ཁྡོད་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མས་
ལེན་གྱི་ཆྡོས་འཕེལ་ན་བསྟན་པའྱི་ར་བ་འདུལ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་ལག་ལེན་ཀུན་སླ་བར་གྱུར་ཀང་མྱི་བེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་ན་ལས་དཀའ་ཡང་འབད་ནས་
བེད་པ་ནྱི་ངྡོ་མཚར་ཆེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡྱིན་ཀང་ལག་ལེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་
མཐུན་པ་ལ་འབད་རྡོལ་བེད་པ་ནྱི་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །གལ་ཏེ་མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་འདྱི་འད་
བདེན་པར་འདྡོད་ན་ནྱི། བསེན་རྡོགས་ཐག་རྒྱ་མ་དང་། ལས་ཆྡོག་མགྡོ་ལ་བཞག་པས་དགེ་སླྡོང་དུ་འགྱུར་ཟེར་
བ་སྡོགས་ལག་ལེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གཞན་ཡང་འཁྲུལ་ཞེས་བརྡོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཟྡོ་
ཡྱིན་པར་མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་དང་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ། འགའ་ཞྱིག་བདེན་ལ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་
བདེན་པའྱི་དཔད་པ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་ཟད་མུ་སྟེགས་བེད་སྲྡོག་གྱི་མཆྡོད་སྱིན་བས་པས་ཐར་པ་ཐྡོབ་
པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་སུན་དབྱུང་མྱི་ནུས་པར་ཐལ།  
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༼༡༥༧༽ 
མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་དང་ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་མེད་པར་མཚུངས་པ་ལ། བདེན་བརྫུན་གྱི་དབེ་བ་མྱི་ནུས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མདྡོ་བསྐུལ་བ་དང་འདྡོན་པའྱི་ཚུལ་སྡོགས་ལུང་བ་བའྱི་ཕུང་པྡོ་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་བ་
ཡྱིས། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་བྡོས་བཏགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ནྱི་ལས་ཚིག་ལ་བརྡོད་དུ་མྱི་རུང་སྟེ། ན་ཐྡོས་ཚིག་བརེག་
བ་བ་ཡྱིན་པས། ལས་ཚིག་སངས་རྒྱས་རང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མ་བས་ན་ལས་མྱི་འཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྦུ་
གུ་གྡོང་བ་ཅན་སྡོགས་འདུལ་བ་དང་། །འགལ་བའྱི་སྤྱྡོད་པ་མཐའ་དག་བཤགས་བས་ནས། །མདྡོ་བསྐུལ་ལ་
སྡོགས་འཕལ་གྱི་ལག་ལེན་ཀུན། །འཁྲུལ་མེད་བསྒྲུབ་པ་བསླབ་བ་ཕན་ཚེགས་ཡྱིན། །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་
དྡོ། །དེས་ན། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱི། །ཞེས་པ་ནས། བདེན་བརྫུན་དབེ་བ་ནུས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་
བར་ནྱི། སྡོ་ཐར་གྱི་བསླབ་བ་ྱིད་འཆད་བེད་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་ཐྡོས་བསྡོམ་གྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་པར་
བསྟན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
རབ་ཟབ་མྡོ་ལ་ཐྡོས་བསྡོམ་གྱི་བག་ཆགས་མེད་ཅྱིང་། སྐྱེས་བུ་བླུན་པྡོའ་ིཚིག་ཚད་མར་འཛིན་པའྱི་སྐལ་ངན་ལ་
ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚིག་དྡོན་ཟབ་མྡོ་དང་ལྡན་པ། སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང་། བྱིརྺ་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་དང་། རྒྱན་དྲུག་སྡོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་བསྟན་
བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཚིག་ 
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༼༡༥༨༽ 
གྱི་ན་ཡ་ཡྱིན་པས། དགྡོས་པ་ཆེར་མེད་པས་དྡོར་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། ཚིག་ཀང་སྒྲྱིག་ལེགས་དང་མྱི་ལྡན་ན་དྡོན་
བཟང་པྡོ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་པའྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་སར་བའྱི་ཚིག མཁས་རྣམས་
བཞད་གད་བསྐྱེད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་འབེལ་མེད་སྣ་ཚོགས་བྱིས་པ་ལ་གདམས་ངག་དང་ངྡོ་མཚར་བའྱི་
བསྟན་བཅྡོས་ཡྱིན་ཞེས་ན་བཤད་བེད་དྡོ། །ཚིག་དྡོན་བཟང་པྡོ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ལ་ན་བཤད་
བེད་པ་དེ་ཆྡོས་ཅན། དགྡོས་པ་མེད་དེ། ཁྡོད་ལས་འཇྱིག་རྟེན་བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྐྱེད་ནུས་ཀྱིས། མཁས་པ་
རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབད་རྡོལ་གྱི་དུས་དང་བྡོ་གྡོས་གྱིས་ཀ་ཆུད་ཟྡོས་སམ་གྡོན་
དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཀེ་མ་ཞེས་ཅུང་ཟད་ཡྱིད་སྐྱྡོ་བའྱི་མས་སུ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
གཟུགས་བརན་འདྱི་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་ད་གཟྡོད་གྡོ་སྟེ། བཤད་ན་བེད་པ་དག་ཀང་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ཚད་
ལྡན་ལ་མྱི་བེད་པར་བླུན་པྡོའ་ིཚིག་ལ་ཚད་ཐུབ་ཏུ་བས་ནས་བཤད་ན་བེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་
དག་དང་མཐུན་པར། སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་དད་ན་ཡང་། །སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་
རྒྱུད་སེ་བཞྱི། །སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་ངྡོ་མཚར་ཅན། །དེ་དག་གཞྱི་མདྡོའ་ིརྩྭ་བཞྱིན་དྡོར། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་
བརྫུན་ཚིག་ལ། །ཐུབ་པའྱི་དཀའ་བས་གུས་པར་འཛིན། །བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །ཐྡོགས་མེད་དང་ནྱི་
དབྱིག་གྱི་གེན། །ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ་ཆྡོས་གགས་སྡོགས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་། རྣལ་འབྡོར་
དབང་ཕྱུག་ 
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༼༡༥༩༽ 
བྱིརྺ་པ། །འཕགས་པ་ལྷ་སྡོགས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི། །གསུང་རབ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་རྣམས། །དུག་བཞྱིན་འབད་པས་
སངས་ནས་ནྱི། །སྐྱེས་བུ་བརྫུན་མས་སར་བ་ཡྱི། །ལྡོག་རྟྡོག་རྣམས་ལ་ཆེར་འབད་ནས། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་
གསུང་ཡྱིན་ཞེས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ལ་རྒྱས་པར་འཆད། །འཇྱིག་རྟེན་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་དཀྡོན། བསྡོད་ནམས་
ལྡན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་། །དེས་ན་དམ་ཆྡོས་རྱིན་པྡོ་ཆེ། །ཁེད་ཀྱི་གསུང་རབ་འཛིན་པ་དཀྡོན། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །འདྱིར་བླུན་པྡོའ་ིཚིག་འབེལ་མེད་ཀྱི་བསྟན་བཅྡོས་ལ་བཤད་ན་བེད་མཁན་དེ་གང་། བཤད་ན་བ་བའྱི་
ཡུལ་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་དེ་གང་། ཡུལ་གང་དུ་དུས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་སམ་པའྱི་དྡོགས་པ་གསུམ་སྐྱེ་བས་འདྱི་དག་ལ་
ཁ་གསལ་ངེས་པ་ཅན་ཞྱིག་བྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་བཙལ་བར་རྱིགས་སྡོ། །ལ་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཞེས་པར། ཀུན་མཁེན་བ་མས་ཞང་ཚལ་པ་དང་བཀའ་ཕྱག་ལ་ལ་ཞེས་བཤད་ན་ཡང་། འཇམ་དབངས་བ་
མའྱི་དགྡོངས་གཏད་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་གང་ཡྱིན་ངྡོས་ཟྱིན་པ་དཀའ་ལས་སུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་
བསྒྲུབ་པ་ནྱི། བླུན་པྡོའ་ིཚིག་ལ་བཤད་ན་བེད་པ་དྡོན་མེད་པ་དེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་སེ་སྣྡོད་
གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང་། དགྡོངས་འགེལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་ཚིག་དང་དྡོན་འཛིན་པ་ལ་
བྱིན་རླབས་ཡྡོད་དེ། བྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཛིན་
པ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མྱིའམ་ཅྱི་རྣམས་དང་། ། 
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༼༡༦༠༽ 
བསྡོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིག་དྡོན་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པ་
འདྱི་འདའྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ན་བཤད་བེད་པ་ལ་ཐྡོས་པ་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་
དྡོན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་དཔྡོད་པ་བསམ་པ་ཡྱིན་ལ། ནན་ཏན་གྱིས་དེ་བསྒྲུབ་པ་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བས་
ནས་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་གསུམ་དེ་ལྟར་གྱིས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་གསུམ་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འབེལ་མེད་བླུན་པྡོའ་ིཚིག་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་ལ། །བཤད་ན་ངལ་
བ་ཙམ་ཡྱིན་རྒྱལ་བའྱི་དཀའ། །དགྡོངས་འགེལ་བཅས་ལ་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་པ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
འཛིན་པར་འདྱི་ན་བསྔགས། །སྐབས་དང་པྡོ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྟན་ཟྱིན་
ཏྡོ། །འཇམ་དབངས་གསུང་གྱི་ནམ་མཁའ་བྱིས་བྡོ་ཡྱིས། །གཞལ་བ་མྱིན་ཡང་གསུང་རབ་ཟབ་མྡོ་ལ། །བྡོ་གྡོས་
སྣང་བ་གྡོམས་དང་ཆྡོས་བཞྱིན་དུ། །ས་སྐྱྡོང་བཀའ་ཡྱིས་ེ་བར་བསྔགས་པ་ལས། །ལྡོན་ཤྱིང་ལྡོ་འདབ་ནགས་
ཚལ་མས་དགའྱི་གནས། །བསམ་གཏན་འཕེལ་བའྱི་སན་ལྡོངས་རྱི་བྡོའ་ིསུལ། །ཤྱིང་མང་དགྡོན་པར་དགེ་
སླྡོང་རྡོ་རེ་འཛིན། །ངག་དབང་ཆྡོས་གགས་ཞེས་བས་མགྡོགས་པར་སར།།  ༈  །།རྒྱ་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་བདུད་
རྱིའྱི་ཆར་ཕབ་པས། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་མྱུ་གུ་ཕྱྡོགས་བཅུར་དགྡོད། །བདག་གཞན་འགྡོ་བའྱི་སྐྱབས་གཅྱིག་
ས་སྐྱ་པ། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཀྱིས་འགྡོ་འདྱི་ 
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༼༡༦༡༽ 
སྐྱྡོངས། །གྱིས་པ་བང་སེམས་སྡོམ་པའྱི་མས་ལེན་ལ་གསུམ་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབེ་བ་སྤྱྱིར་བསྟན། 
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པས་དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། །ཞེས་པ་ལ་འཕྡོས། སེམས་བསྐྱེད་དེ་གང་ཞེ་ན། སྤྱྱིར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ནྱི་
ཆྡོས་ཅན། གྱིས་སུ་ཡྡོད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་
བཤད་པ་གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ལ་ཡང་
ཆྡོས་ཅན། ཐྡོབ་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡོ་ནས་གསུམ་དུ་ཡྡོད་དེ། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་
པ། རང་རྒྱལ་གྱི་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྱི་སེམས་
བསྐྱེད་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་བསྐྱེད་དེ་དག་གྱི་ཆྡོ་ག་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལག་
ལེན་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ན་ཐྡོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པའྱི་དུས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནུབ་པས་ན་ཁྡོད་དེང་སང་སྤྱྡོད་པ་ཉུང་སྟེ། ཁྡོད་
དེང་སང་ལུང་གྱི་དུས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུར་གསུངས་པ་
ལས། དང་པྡོ་ལ་དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་མང་། གྱིས་པ་ལ་ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་པ་ཐྡོབ་པ་མང་། གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་
ཞུགས་དང་ཕྱྱིར་འྡོང་ཐྡོབ་པ་མང་བས་འབས་བུའྱི་དུས་དང་། བཞྱི་པ་ལ་ཞྱི་གནས་བསྡོམ་པ་དང་། ལྔ་པ་ 
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༼༡༦༢༽ 
ལ་ལྷག་མཐྡོང་བསྡོམ་པ་དང་། དྲུག་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ལ་གནས་པ་མང་བས་སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་གྱི་
དུས་དང་། བདུན་པ་ལ་མངྡོན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་མདྡོ་སེ་དང་། དགུ་པ་ལ་འདུལ་བ་ལ་བཤད་ན་བེད་པ་
མང་བས་ལུང་གྱི་དུས་དང་། ཕག་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཟུགས་བརན་ཙམ་གནས་པས་རྟགས་
ཙམ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་ཞྱིང་། དང་པྡོ་དགུ་ནྱི་བསྟན་པ་སྐྱྡོན་མེད་དུ་གནས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་ནྱི། མདྡོ་
སེ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཕྱེད་ལྷག་པ་ཡང་སྡོང་ཟྱིན་པས་དེའྱི་འཕྡོ་དང་། འདུལ་བ་སྤྱྡོད་པའྱི་ལྔ་བརྒྱ་བསྟན་པ་རྣམ་དག་གྱི་
ལྷག་མར་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནྡོ། །ན་ཐྡོས་པ་དག་འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ན་ཐྡོས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་
དྡོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རང་རྒྱལ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཞེས་སེམས་
བསྐྱེད་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། མཛོད་ལས། མྱུར་བ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་མཐར། །བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་
ཡྱི་རྒྱུས། །ཞེས་དང་། དེ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །ཞེས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་གསུམ་
གསུངས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལམ་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་དེ་དང་དེ་ཐྡོབ་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་འདྡོད་ལ། དབུ་མ་པས་གཞལ་ན། ན་ཐྡོས་སེ་གྱིས་དང་། སེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་
པའྱི་ལམ་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་གང་གྱིས་ཀང་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་མེད་ཅྱིང་། བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ཐམས་
ཅད་དབུ་མའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་ཐེག་པ་དེ་དང་དེའྱི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་དང་། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་
ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐྡོང་ལས། ལམ་ལ་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །རང་ 
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༼༡༦༣༽ 
རང་གཞུང་ལས་ཐེག་གསུམ་གྱི། །ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བེད་མྡོད་ཀྱི། །རྣལ་འབྡོར་པ་ཡང་བྡོ་ཁད་ཀྱིས། །གྡོང་
མ་གྡོང་མས་གནྡོད་པའྱི་ཚེ། །དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་མ་རྟྡོགས་པར། །ཐེག་གསུམ་ལམ་ྱིད་ཚང་བར་
ནྱི། །མེད་ཅེས་དབུ་མ་པ་རྣམས་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་
སེམས་བསྐྱེད་དང་པྡོ་གྱིས་ནྱི། ན་ཐྡོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ནུས་མ་ཡྱིན་ཀང་། ན་ཐྡོས་དང་
རང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ལ། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་
པ་ལ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལས་འྡོས་མེད་དེ། སེམས་བསྐྱེད་གང་ཞྱིག ཐེག་དམན་སེམས་བསྐྱེད་དུ་མྱི་
རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྟྡོན་པ་འདྱི་རྒྱལ་པྡོ་རབ་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ན་གང་པྡོ་ཆེ་འདུལ་མཁན་
ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆེ་བ་ཐྡོས་པས་རེན་བས་སྐྱེ་བྡོའ་ིཚོགས་ལ་ཡང་སྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བས་ཏེ། དགེ་བ་རྒྱ་
ཆེན་གྱུར་པ་འདྱི་ཡྱིས་མཐུས། །འགྡོ་བར་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ྱིད་གྱུར་ནས། །སྔྡོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
མ་བསྒྲལ་བའྱི། །སྐྱེ་བྡོའ་ིཚོགས་རྣམས་བདག་གྱིས་བསྒྲལ་བར་བ། །ཞེས་དམ་བཅའ་ཞྱིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཡྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
བཤད་པ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསླབ་བ་བཤད་པ། སེམས་བསྐྱེད་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། ལུགས་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབེ་མདྡོར་བསྟན་པ། གཞན་གྱི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི།  
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༼༡༦༤༽ 
སེམས་བསྐྱེད་ལ་ལུགས་གྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྱི་ནང་ནས། གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ཆྡོས་
ཅན། ཁྡོད་ལ་ཡང་ལུགས་གྱིས་སུ་ཡྡོད་དེ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་
བ་དབུ་མ་ལུགས་དང་། མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བ་སེམས་ཙམ་ལུགས་
དང་གྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་གསུངས་ལས། བརྒྱུད་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་ལྡན་གྱི་
སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་སྡོགས་ལུགས་གྱིས་པྡོ་གང་དང་མཐུན་ཞེས་དྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། ཀུན་མཁེན་བ་མས། 
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་ལ་ཞེས་པ་འདྱི་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་
བསྐྱེད་ལ་དགྡོངས་པས། རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་ལུགས་གྱིས་པྡོ་གང་དུ་ཡང་མྱི་
གཏྡོགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་གནད་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །དབུ་སེམས་གྱིས་པྡོ་དེ་ལྟ་བ་མཐྡོ་དམན་ཐ་དད་
པས་ལྟ་བ་དེ་དང་འཚམས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡང་ནྱི་ཐ་དད་པ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་
ཤྱིང་། རེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཀལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚང་བར་མཛད་
པ། དངྡོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྡོན་འཇུག་སྟབས་གཅྱིག་ཏུ་ལེན་པ། མཇུག་ཏུ་རང་དགའ་བ་བསྡོམ་པ་དང་གཞན་
དགའ་བ་བསྡོམ་དུ་གཞུག་པ་རྣམས་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལུགས་དང་། སྡོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། མཆྡོད་
པ་འབུལ་བ་ཙམ་དང་། བར་ཆད་དྱི་བ་མཛད་པ་དང་། དངྡོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་བསླབ་པ་གྡོང་དུ་སྡོང་ཟྱིན་པས་ 
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༼༡༦༥༽ 
འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ྱིད་ལེན་པ་དང་། ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་ཀང་ན་པ་ཙམ་ལས་རེས་ཟླྡོས་མྱི་བེད་པ་དང་། 
མཇུག་ཏུ་མཁེན་པར་གསྡོལ་བ་མཛད་པ་རྣམས་ནྱི་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ཆྡོ་ག་ཐ་དད་པར་
མ་ཟད། ལྟུང་བ་དང་། ཕྱྱིར་བཅྡོས་ཚུལ་དང་། བསླབ་པར་བ་བའང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དེ། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་
ལས། གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྱི་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱ་རེངས་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་
ནས། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་རྨྱི་ལམ་དུ་བྱུང་བ་ལ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དང་། སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། རྐང་པ་
བརངས་ཏེ་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། །ཞེས་སྡོགས་བཤད་པ་རྣམས་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལུགས་དང་། སྡོམ་པ་ྱི་ཤུ་པ་ནས་
གསུངས་པ་ལྟར་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཞྱི་དང་། དེ་ྱིད་ལས། སྡོམ་པ་སླར་ཡང་བང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྱིང་ནྱི་
གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ྡོན་མྡོངས་མྱི་སྡོང་བདག་སེམས་བཞྱིན། །ཞེས་པ་
ལྟར། ཀུན་དཀྱིས་དག་པྡོས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆྡོས་བཞྱི་སྤྱད་ན། སྡོམ་པ་སླར་ལེན། ཀུན་དཀྱིས་འབྱིང་དང་ཆུང་
ངུས་སྤྱད་ན་ཡུལ་སྡོམ་ལྡན་གསུམ་དང་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་། ཡང་སྡོམ་པ་ྱི་ཤུ་པ་ལས། 
དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་གསུམ་མྱི་མཆྡོད། །ཅེས་སྡོགས་དང་། ཡན་ལག་གྱི་ེས་བས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་བཤད་
པ་ནྱི་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་དབེ་ཞྱིབ་པར་ནྱི་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིསྤྱྱི་དྡོན་
དུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །འདྱིར། ལྟ་བས་ཆྡོ་ག་འབེད་ན་ནྱི། །དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ། ། 
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༼༡༦༦༽ 
དེ་ལ་བང་སའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིས། །སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་པ་མྱི་སྐྱེ་འམ། །ཞེས་དྱིས་པ་ནྱི་ཚིག་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྱིས་པའྱི་དྱི་
བ། དྡོན་ལ་དྡོགས་པ་ཡང་དཔྡོད་དགྡོས་ངེས་པར་སྣང་བས། ལན་ནྱི། ལྟ་བ་ཐ་དད་པས་ཆྡོ་ག་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་ཡང་། 
དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་གས་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་སྟེ། དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་བ་
དང་ལྡན་པས་ན་ཐྡོས་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་གས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བངས་ནས་སྐྱེ་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ལྟ་བ་ཐ་དད་པས་
ཆྡོ་ག་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་བ་ནྱི། དབུ་མ་པ་ལྟ་བ་ཡངས་པས། སེམས་བསྐྱེད་འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་འབྡོགས་པ་དང་། བསླབ་
བ་རང་གྱི་བྡོས་ཇྱི་ཙམ་ནུས་པ་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་པ་སྡོགས་ལག་ལེན་ཡངས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བ་
དྡོག་པས། སེམས་བསྐྱེད་འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་འབྡོག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། བསླབ་བ་ཡང་མཐའ་དག་ལ་བསླབ་དགྡོས་
པ་སྡོགས་ལག་ལེན་ཡང་དྡོག་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། འྡོན་ཀང་གང་ཟག་གྱིས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚེ་ན། ལུགས་
དེ་དང་དེའྱི་ལྟ་བ་དང་། སྤྱྡོད་པ་ཁྡོ་ན་ཟུང་འབེལ་དགྡོས་པ་མ་ཡྱིན་པར། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་པའྱི་
སྤྱྡོད་པ་སར་ནས་མས་སུ་བངས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཤྱིང་། ཇྡོ་བྡོ་རེ་སྡོགས་ཚད་ལྡན་ཕལ་ཆེར་ཡང་མཛད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིདབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས། ཕལ་ཆེར་ལྟ་བ་དབུ་མའྱི་ཚུལ། །འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ལུགས་རེས་འབང་། །སྤྱྡོད་པ་སེམས་ཙམ་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་། །ཐྡོགས་མེད་བཞེད་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་
མཛད། །འདྱི་ནྱི་ལྟ་སྤྱྡོད་མ་འཁྲུལ་ཞྱིང་། །ཕན་ཚུན་ཐུན་ཚགས་མ་ཡྱིན་ལ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་བཞྱིན་མས་ལེན་
པ། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ 
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༼༡༦༧༽ 
ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལྟ་བུ་སྤྱྡོད་པ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ལྟ་བ་ཤེར་ཕྱྱིན་
གྱི་མདྡོའ་ིདངྡོས་བསྟན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཀལ་བའྱི་ལུགས་གྱིས་ཟུང་འབེལ་དུ་སར་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་འཚང་
རྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་ཡྡོངས་རྡོགས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ་དེ་ྱིད་ལས། སྤྱྡོད་པ་རྒྱ་ཆེ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་
དྡོན། །ལྟ་བའྱི་དེ་ྱིད་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན། །མྱི་འགལ་གསལ་བར་སྟྡོན་པ་ཁྡོ་བྡོའ་ིགཞུང་། །རྱིགས་པས་
བསྒྲུབ་པ་བ་མའྱི་གསུང་བཞྱིན་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བཤད། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་བཞྱི་སྟེ། ལུགས་གྱིས་རྟེན་གྱི་ཁད་པར་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ། དེ་ྱིད་དཔེ་ཡྱི་སྡོ་ནས་གསལ་བར་བཤད། ལུང་
གྱི་དྡོན་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དགག ལུགས་གྱིས་ཆྡོ་གའྱི་ཁད་པར་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྱི་ཡུལ་ངེས་པར་བསྟན། དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀུན་ལ་
སྐྱེ་བར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དངྡོས་ཀྱི་དྡོན། དེ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའྱི་ཚུལ་བརྡོད་པ། དེ་ྱིད་ལུང་
དང་རྱིགས་པས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བང་ས་ནས་གསུངས་
པ་ཇྡོ་བྡོ་རེ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཕྱག་ལེན་འདྱི་བྡོད་ན་བེད་པ་མང་མྡོད་ཀྱི་འྡོན་ཀང་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནྱི་བཤན་པ་
སྡོགས་སུ་ཡང་རུང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བར་མྱི་རུང་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་འདྱི་སྐྱེ་བའྱི་རྟེན་དུ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པས་
རྒྱུད་གདམས་པ་ཞྱིག་དགྡོས་པའྱི་ 
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༼༡༦༨༽ 
ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ། དགེ་བཤེས་ཕྱག་སྡོར་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྐྱེ་བྡོ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་
རྨྱི་ལམ་དུ། བམས་པ་མགྡོན་པྡོ་ཁྱི་མཐྡོན་པྡོ་ལ་བཞུགས་ནས་ཁྡོམ་ཆེན་པྡོ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་མཛད་པར་རྨྱི་བའྱི་
རེས་སུ་འབངས་ནས། སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་གྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་
སེམས་བསྐྱེད་འབྡོག་པར་བེད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་གྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་
སེམས་བསྐྱེད་ཀུན་ལ་འབྡོག་པའྱི་ལུགས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྨྱི་ལམ་བདུད་ཀྱི་མྱིན་ན་དེ་
ལྟར་རུང་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྨྱི་ལམ་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
བང་ས་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་ཁྡོད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྡོན་ལམ་བཏབ་བམ། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་མ་མྡོ་ཤེས་སམ། ཞེས་སྡོགས་བར་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་གསུངས་པ་དང་། ཇྡོ་བྡོ་མར་མེ་
མཛད་ཀྱི་བང་ཆུབ་ལམ་སྒྲྡོན་ལས་ཀང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྱིགས་བདུན་གྱི། །རྟག་ཏུ་སྡོམ་གཞན་ལྡན་པ་
ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ཡྱི། །སྐལ་བ་ཡྡོད་ཀྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །ཞེས་བང་སེམས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་མྱི་ཤེས་
པ་དང་། སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པ་ལ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་སྐྱྡོན་སྡོང་བར་འདྡོད་ནས་བཀའ་
གདམས་པ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་དུ། བླུན་པྡོ་སྱིག་ཅན་ཡྱིན་ཡང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྱི་
རྟེན་དུ་རུང་བ་ནྱི་སྔར་གྱི་ལུང་རྣམས་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་འབྡོག་པའྱི་གལ་
དེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༦༩༽ 
ནྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། བང་སེམས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་རྣམས་
སྐལ་བ་དང་མྱི་ལྡན་ན་གལ་དེར་མྱི་འྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་ལྡོ། །བླུན་ཚིག་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་བདེན་པར་འཛིན་
པའྱི་རེས་འབང་ཡྡོད་ན་བདེན་བརྫུན་འབེད་པའྱི་བྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་དཔད་
པར་རྱིགས་ཏེ། གལ་ཏེ་འདྱི་འད་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་བདེན་ན། འདྱི་ལས་མྱི་བདེན་པའྱི་ཚིག་གཞན་ཅྱི་ཡྡོད་དེ་མེད་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་དད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དབང་རྣྡོན་ཆྡོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བའྱི་མཁས་པ་ལུང་
རྱིགས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུགས་འདྱི་སྡོང་རྱིགས་པར་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་
བསྐྱེད་འདྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་སྐྱེ་བའྱི་ཡུལ་ངེས་པ་ཅན་མྱི་དགྡོས་ཏེ། ཁྡོད་བར་འཕྡོད་ཅྱིང་ལེན་འདྡོད་ཡྡོད་པའྱི་
སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལེགས་པར་ཐྡོབ་ན་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སྡོང་པྡོ་བཀྡོད་པའྱི་མདྡོ་ལས། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཆྡོས་བསྟན་པས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀླུ་སྟྡོང་ཕག་བཅུ་བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་
བསྐྱེད་པ་དང་། མདྡོ་སེ་བསྐལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་གྡོང་དཔྡོན་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་བསྡོད་ནམས་འྡོད་དེ་ལ། །ྱིན་གཅྱིག་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བངས་ནས་ཀང་། །དང་པྡོར་བང་ཆུམ་ཆྡོག་ཏུ་
སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཞེས་དང་། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོ་དང་། བྡོན་པྡོ་
དང་། དམངས་ཕལ་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་ 
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༼༡༧༠༽ 
གཙུག་ན་རྱིན་པྡོ་ཆེས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་འདྱི་
བསྟན་པ་ནྱི། འཁྡོར་དེའྱི་ནང་ནས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྲྡོག་ཆགས་ཁྱི་ྱིས་སྟྡོང་བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་
བསྐྱེད་དྡོ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ལ་གདམས་པའྱི་མདྡོ་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ལྟར་ཁྡོད་ནྱི་བ་བ་མང་བ། 
བེད་པ་མང་བ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཁྡོད་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདྡོད་པ་དང་། དྡོན་དུ་གེར་པ་དང་། སྡོན་པས་
འགྡོ་ཡང་རུང་། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་འདྱི་ལྟར་བེད་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིབ་བ་ཡང་མྱི་མས་པར་འགྱུར་
ཞྱིང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི་ལྟྡོས་ཤྱིག་སྟེ་བལྟས་པས་ཡྱིད་
ཆེས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེར་མ་ཟད་བསྟན་བཅྡོས་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ། །སེམས་བསྐྱེད་བཅུག་ཅྱིང་བསྟན་བས་ན། །རྱི་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལྟར་བརྟན་
པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་རྟག་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཞྱི་བ་ལྷས་བསླབ་བཏུས་སུ། དཔའ་བར་འགྡོ་བའྱི་
མདྡོ་དངས་པ་ལས། གཡྡོ་སྒྱུས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་ན། དགེ་བ་སྣ་འགའ་
བས་ཏེ་སེམས་ཅན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་
དཔེའྱི་སྡོ་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནྱི། དབུ་མ་ལུགས་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀུན་ལ་མྱི་སྐྱེ་
བ་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་ཀང་གསལ་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན་འབས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནྱི་དྡོད་དང་བརླན་ཆེ་སར་སྐྱེ་ཡྱིས། གང་བའྱི་
ཡུལ་དུ་མྱི་སྐྱེ་བ་དེ་བཞྱིན་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་བང་སྡོམ་པ་མེད་པའྱི་སྱིག་ཅན་ལ་མྱི་
སྐྱེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། ། 
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༼༡༧༡༽ 
ཡང་ཇྱི་ལྟར། ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནྱི་ཡུལ་གང་དྡོ་སྐམ་རླྡོན་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྟར་དབུ་མ་པའྱི་སེམས་
བསྐྱེད་ཀང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའྱི་རྟེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ལྷ་ཀླུ་སྡོགས་དང་། བཤན་པ་སྡོགས་སྱིག་པ་ཡྡོད་མེད་ཀུན་ལ་
སྐྱེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་དངས་པའྱི་མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་
བསྐྱེད་སྐྱེ་བར་བཤད་པའྱི་ལུང་དེ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལུང་དུ་སར་ན་ཅྱི་འགལ་ཏེ་འགལ་
བ་མེད་དྡོ་སམ་ན། དེ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་དངས་པའྱི་མདྡོ་སེ་སྐལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་འགྡོ་བ་ལ་ཕན་
པར་བཞེད་པས། ྱིན་གཅྱིག་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་བངས་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་མཛད་པ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་དེ་ནྱི་སྡོ་ཐར་རྱིགས་བདུན་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་དེ་
ལ་སྡོགས་པ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བར་བཤད་པའྱི་འཐད་པ་
རྣམས་དབུ་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འཐད་མྡོད་ཀྱིས། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཟྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྱི་ཡུལ་ངེས་པ་
ཅན་དེས་ན། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པར་འདྡོད་ན། ཐྡོག་མར་སྡོ་ཐར་རྱིགས་
བདུན་གང་ཡང་རུང་བ་ལྡོངས། དེའྱི་རེས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་བང་ས་ལྟ་བུ་
བསླབས་ཏེ་བསླབ་བ་རྣམས་མས་འྡོག་ཏུ་ཆུད་ཅྱིང་དད་ཅྱིང་བསྒྲུབ་བར་ནུས་ན་ཕྱྱི་ནས་དེའྱི་འཇུག་པ་སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྡོངས་ཏེ། བང་སའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུ་དང་། གནས་བརྟན་བང་ 



170   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༧༢༽ 
བཟང་སྡོགས་ཀྱིས་ལེན་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ན་ཅྱི་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བྡོན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་འཇྡོག་པར་འདྡོད་ན་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་
པ་མེད་པའྱི་སྡོ་ནས། དབུ་མའྱི་གཞུང་སྤྱྡོད་འཇུག་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ཛེ་ཏ་རྱིས་མཛད་པའྱི་ཡྱི་དམ་བང་བའྱི་ཆྡོ་
ག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གྱིས་ཏེ། བར་འཕྡོད་ཅྱིང་ལེན་འདྡོད་ཡྡོད་པའྱི་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། དབུ་མ་ལུགས་
ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི། །རྟེན་དུ་སྡོ་ཐར་མྱི་དགྡོས་ན། །ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔྡོན་འགྡོ་བར། །གསུངས་པའྱི་
དགྡོངས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ནྱི། དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་དུ་སྡོ་ཐར་མྱི་དགྡོས་པ་དང་། 
སྡོར་བའྱི་ཚེ་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པར་བེད་པ་གྱིས་འགལ་ལྡོ་ཞེས་དྱིས་པར་སྣང་ལ། ལན་ནྱི་དབུ་མ་
ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་སྔྡོན་དུ་སྡོ་ཐར་རྱིགས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་
འགྡོ་མྱི་དགྡོས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་སྔྡོན་དུ་རྱིགས་བདུན་གང་རུང་དང་
ལྡན་ཞྱིང་། སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀང་བངས་ཟྱིན་པ་དགྡོས་པ་ནྱི་ལུགས་གྱིས་སྡོ་སྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ལུགས་གྱིས་ཀ་ཡང་སྡོར་བའྱི་ཚེ་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པར་མཚུངས་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ི
མཐའ་ཅན་གྱི་སྐྱབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ལེན་པར་མཚུངས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡོམ་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡན་ལག་བདུན་པ་ཙམ་བས་པས་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་བངས་པར་མྱི་འགྡོ་སྟེ། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྐྱབས་འགྡོ་དེ་སྐབས་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་དྡོན་དམ་སེམས་
བསྐྱེད་ཚོགས་སྐྱེ་བ་དགག་པ་གསུམ་སྟེ།  
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༼༡༧༣༽ 
དམ་བཅའྱི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསྟན། གནྡོད་བེད་ཀྱི་སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། སད་པའྱི་སྡོ་ནས་དྡོན་བསྡུ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བ་བ་
ཚོགས་སྡོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསྡོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅྱིག་ཏུ་
བསྡོམས་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་རྣམ་པར་མྱི་རྟྡོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ངང་གྱིས་སྐྱེ་བ་དེ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་
སེམས་བསྐྱེད་འདྱི་མྱི་སྐྱེ་སྟེ། ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བ་ལ་
གནྡོད་བེད་བསྟན། ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་མེད། ཆྡོ་གས་མྱི་སྐྱེ་བ་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ། དེ་ལ་ལུང་དང་
འགལ་བ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་འབྡོགས་བེད་ཆྡོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ན་ནྱི། དེ་
ཆྡོས་ཅན། རྱིགས་པ་བར་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་གང་ཞྱིག ཁས་
བངས་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་མྱི་ནུས་ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ྱིད་བསྡོམས་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཐྡོབ་པའྱི་
སེམས་བསྐྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་དེ། 
སེམས་བསྐྱེད་འདྱི་ལ་འབྡོག་བེད་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆྡོ་ག་རྒྱལ་བས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། རེས་འཇུག་
གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་འདྱི་མྱི་མཛད་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་མཛད་ཀང་ཆྡོ་གར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་འབྡོགས་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕག་མགྡོའ་ིདབང་
བསྐུར་བེད་པ་སྡོགས་མ་དག་པ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། སངས་ 
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༼༡༧༤༽ 
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་
སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས། དྡོན་དམ་ཞེས་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས། །ཆྡོས་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ཐྡོབ་ཅེས་གསུངས། །ཆྡོ་
ག་གཞུང་ལས་བཤད་པ་མེད། །དེ་སྐད་བདག་གྱིས་བཤད་པ་ལ། །ཆགས་སང་ཡྱིན་ཞེས་འགའ་ཞྱིག་སྨྲ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་མྱི་
སྐྱེ་བ་ནྱི་དཔེའྱི་སྡོ་ནས་ཀང་གསལ་ཏེ། དཔེར་ན་ཞྱིང་ལ་ཆུ་དང་ལུད་འདེན་པ་དང་། ས་བྡོན་འདེབས་པ་སྡོགས་
ཀྱི་སྡོ་ནམ་ཞྱིང་པས་དངྡོས་སུ་བར་ནུས་ཀྱིས། འྡོན་ཀང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དང་། སེ་མ་སྡོགས་ཞྱིང་ལས་དངྡོས་སུ་
འབྱུང་གྱི སྡོ་ནམ་བེད་པའྱི་མྱི་ལས་དངྡོས་སུ་མྱི་འབྱུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་
གའྱི་སྡོ་ནས་དངྡོས་སུ་བསྐྱེད་ནུས་ཀྱིས། དྡོན་དམ་བང་སེམས་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་
གྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྡོམས་འཇུག་སྡོགས་བསྡོམས་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ངང་གྱིས་སྐྱེ་ཡྱི། ཆྡོ་གས་སྐྱེས་བ་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །འདྱི་ནྱི་དཔེ་དང་སར་བའྱི་རྱིགས་པ་ལན་གྱི་སྡོབས་པ་དང་བལ་བ་ཞྱིག་གྡོ །ཚུལ་འདྱི་དག་འཐད་པ་དང་
བཅས་པ་མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་བསྡོམ་རྱིམ་དུ་མདྡོ་དངས་པ་ལས། 
དྡོན་དམ་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ནྱི། རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཞྱི་གནས་དང་། ལྷག་མཐྡོང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་གྡོམས་པ་
ལས་དེར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རབ་མེས་བས། །ཞེས་སྡོགས་
དང་། མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་ལས་ 
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༼༡༧༥༽ 
སྐྱེས་བསམ་གཏན་གྱི། །ས་ྱིད་ཀྱིས་ཐྡོབ་ཟག་མེད་ཀྱི། །འཕགས་དེས་སྡོ་སྡོ་ཐར་ཞེས་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འྡོ་ན་སང་སྐྡོང་ཕྱག་རྒྱ་པ་ལས། དྡོན་དམ་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་
བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་བྡོད་ལ་གནམ་བབས་སུ་བྱུང་བས་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཚད་
མར་བེད་པ་ཡང་དཀའ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་ལ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་སྲྱིད་ཀང་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། 
ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཤེས་བེད་ནྱི། དཔེར་ན་སྱིན་པ་གཏང་བར་བ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དམ་
པ་བསྲུང་བར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ནས་ཆྡོས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་པ་ཀུན་དམ་བཅའྱི་ཚིག་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། ཆྡོ་གའྱི་
སྡོ་ནས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་ཆྡོ་ག་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཆྡོ་ག་
ཡང་ནྱི་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁེད་ཀྱི་འདྡོད་པ་དེ་ལྟ་ན། སྱིན་སྡོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྡོ་
ག་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཀེ་མ་འཇྱིག་རྟེན་ན་བླུན་པྡོ་འདྱི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་
སྡོམ་གསུམ་གྱི་ཆྡོ་ག་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་དྡོར་ནས། མ་གསུངས་པའྱི་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་
ཀུན་ལ་བེད་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་འབྡོགས་པ་སྡོགས་འདྱི་འད་ནྱི་མཐྡོ་རྱིས་དང་ངན་སྡོང་གྱི་
ལམ་ཅེྱིར་འགྱུར་བརྟག་དགྡོས་ཏེ། བརྟགས་ནས་བག་ཡྡོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བསླབ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
དགག་པའྱི་བསླབ་བ་ 
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༼༡༧༦༽ 
དང་། བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བཞྱིར་དབེ་བ་དང་། གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྔར་
བཤད་པ་དེ་ལྟར། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ་གྱིས་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་སྡོགས་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་དུ་
ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་ཐེག་ཆེན་དབུ་སེམས་ཀུན་མཐུན་པར་ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་མུ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། ལྟུང་
མེད་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་དང་། ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་གཟུགས་བརན་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་བརྡོད་ནྱི་བསམ་པ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། བསམ་སྡོར་གྱིས་ཀ་དཀར་བའྱི་ཕྱྱིར། བསམ་པ་ངན་པའྱི་
སྲྡོག་གཅྡོད་དང་མ་བྱིན་ལེན་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 
བསམ་སྡོར་གྱིས་ཀ་གནག་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་དྡོན་གྱི་འཁྱི་བ་མེད་པར་གཞན་ཕན་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་འགྡོ་བ་
མ་རུངས་པའྱི་སྲྡོག་བཅད་པ་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་བརྫུན་སྨྲས་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་
ཡྱིན་ཏེ། ལྟུང་བར་སྣང་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ལ་གནྡོད་ན་ཤེས་བཞྱིན་
དུ་བརྫུན་མ་སྨྲས་པར་རྔྡོན་པ་ལ་རྱི་དྭགས་ཕྱྡོགས་འདྱི་ན་འདུག་གྡོ་ཞེས་བདེན་པར་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་ཆྡོས་ཅན། 
ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་ཏེ། ལྟུང་མེད་དུ་སྣང་ཡང་བང་སེམས་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
བང་སེམས་ཀྱི་དྡོན་དུ་གེར་བ་ནྱི་གཞན་དྡོན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསླབ་བ་མདྡོར་བསྡུ་ན་
སེམས་ཀྱི་འཕེན་པ་བཟང་ངན་ལས་གཞན་པའྱི་དགེ་སྱིག་ 
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༼༡༧༧༽ 
ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སེམས་མྱི་དགེ་བ་སངས་ནས་དགེ་བ་གཅྱིག་པུ་ལ་བསླབ་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བསླབས་པས་
བསླབ་བ་མཐའ་དག་ལ་བསླབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷའྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། གཞན་ཕན་
ལྷག་བསམ་གྱི་རྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོ་ནས་བས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་དགེ་བའམ། ཡང་ན་
མྱི་དགེ་བར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་བང་སེམས་ཀྱི་དགེ་སྱིག་ལ་སེམས་གཙོ་ཆེ་
བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྡོས་གཞན་ལས་ཀང་། དགེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་
སེམས་ལ་རག་ལས་པ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཆྡོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའྱི་མདྡོ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སེམས་
ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ནག་པྡོ་པས། དེ་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་ཞལ་ནས་ནྱི། །གསུངས་པའྱི་
བ་བ་སྱིག་ཀང་བ། །དམ་པའྱི་ཞལ་ལས་མ་གསུངས་པའྱི། །དགེ་བའང་མཁས་པས་སང་བར་བ། །ཞེས་དང་། 
བཤེས་སྱིངས་ལས། ཕན་པའྱི་གདམས་ངག་དྡོན་པྡོ་འདྱི་ལགས་ཏེ། ཁྡོད་ཀྱི་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅྱིག་བཅྡོམ་
ལྡན་གྱིས། །སེམས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ར་བ་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། ཨཱརྻ་དེ་ཝའྱི་སེམས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་སྡོང་
ལས། བསམ་པ་བཟང་པྡོས་མཆྱིལ་ལྷམ་གྱིས། །ཐུབ་པའྱི་དབུ་ལ་བཞག་པ་དང་། །དེ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བསལ་
བས་པས། །གྱིས་ཀས་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱྱིར་བསམ་པའྱི་ར་བ་ལ། །བསྡོད་ནམས་སྱིག་པ་རྣམ་
པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རེས་ཐངས་སངས་ལྷུན་པས། མུ་བཞྱི་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་།  
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༼༡༧༨༽ 
དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགྡོད་པ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས། མདྡོར་ན་སེམས་ཀྱི་ཞེས་སྡོགས་རྒྱུ་མཚན་སྟྡོན་བེད་དུ་མཛད་པ་
ནྱི་ཆེར་མ་འབེལ་ཏེ། དེ་རྒྱུ་མཚན་སྟྡོན་བེད་ཡྱིན་ན། མདྡོར་ན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་དེའྱི་གྡོང་དུ་རྒྱུ་
མཚན་རྒྱས་པ་གཅྱིག་བསྟན་དགྡོས་པ་ལས། དེ་ནྱི་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བསླབ་བ་མདྡོར་བསྡུ་ན་ཞེས་པ་
འདྱི་ཙམ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསླབ་བ་མུ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་སླར་བསླབ་བ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་དེའྱི་ཤེས་
བེད་ལུང་གྱི་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བ་ལ་གསུམ་
སྟེ། བསླབ་བའྱི་གཙོ་བྡོ་འགྡོག་པའྱི་ལྡོག་རྟྡོག་བརྡོད། དེ་ྱིད་ཡང་དག་དངྡོས་སྟྡོབས་རྱིགས་པས་དགག བསླབ་
བའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་འགྡོག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའྱི་བསླབ་བ་ཆྡོས་ཅན། 
ཁྡོད་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་གཞན་མམ་པ་དང་བརེ་བ་སྡོམ་པ་གྱིས་སུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། བདག་དང་གཞན་དུ་མམ་པ་ནྱི། །དང་པྡོ་ྱིད་དུ་འབད་དེ་བསྡོམ། །ཞེས་དང་། 
བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བ་བ། །གསང་བའྱི་དམ་པ་སྤྱད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིག་རྐང་གྱིས་
པྡོ་འདྱི་བསླབ་བ་དངྡོས་འཆད་བེད་ཡྱིན་པས། ཡང་ན། དངྡོས་དྡོན་བསླབ་བ་གྱིས་སུ་དབེ། དེ་ལ་ལྡོག་པར་
རྟྡོག་ཚུལ་བརྡོད། །དེ་ྱིད་དངྡོས་སྟྡོབས་རྱིགས་པས་དགག །བསླབ་བའྱི་གཙོ་བྡོར་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ། །ཕན་
ཡྡོན་སྡོ་ནས་དྡོན་བསྡུ་བསྟན། །ཞེས་སར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་འབྱི་གུང་པ་ཁ་ཅྱིག བདག་གཞན་ཕན་པའྱི་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྒྱད་པ་མ་ཐྡོབ་ 
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༼༡༧༩༽ 
ཀྱི་བར་དུ་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་སྟེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སྐད་ཟེར་ལྡོ། །བདག་གྱི་བདེ་བ་གཞན་ལ་བྱིན་ནས། གཞན་
གྱི་སྡུག་བསྔལ་བདག་གྱིས་བངས་ན་བདག་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེས་ན་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ནྱི། ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་ཤྱིང་ནྡོར་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
ཆྡོས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་ལྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། བདག་གཞན་བརེ་བ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བའྱི་དྡོན་འདྱི་ལྟར་བསམ་པར་བ་སྟེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ལ་བདག་
གཞན་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་པ་དགེ་བ་ཡྱིན་ནམ་སྱིག་པ་ཡྱིན་བརྟག་ཅྱིང་དྱི་བར་བའྡོ། །གལ་ཏེ་
དགེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དགེ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། དུག་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་བསྐྱེད་པའྱི་ལས་
སུ་ཐལ། སྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བརེ་བ་བསྡོམ་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་འབྱུང་སྟེ། མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ། 
དེ་ནྱི་གཞན་ཕན་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ཁྡོ་ན་ལས། དུག་གསུམ་གང་རུང་གྱིས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །མཐའ་གྱིས་སུ་བརྟགས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱྡོགས་སྔའྱི་རྡུལ་ཕུང་ཕྱེ་མར་འཐག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་
མཆྡོག་གྡོ །གྱིས་པ་ནྱི། སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བྡོ་སྡོང་
གྱི་སྡོན་ལམ་འགའ་ཞྱིག་མཐའ་མྱི་བཙན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བཙན་ན། ཚོང་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོ་རྒྱུན་དུ་ཀླད་
ནད་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ།  
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༼༡༨༠༽ 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀླད་ནད་བདག་ལ་སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་སྡོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་
ཟད་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆྡོས་ཅན། རྒྱུན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པ་གང་ཞྱིག་སྔྡོན་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་གཞན་བརེས་པའྱི་ཡུལ་
གྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་
པས་ཁྡོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ལ་སྱིན་པར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། 
རྱིགས་པ་རྣམ་གངས་གསུམ་མྡོ། །དེས་ན་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་སྨྲ་བ་འདྱི་འདའྱི་
གསང་ཚིག་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མྱི་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། ཤེར་མདྡོ་སྡོགས་ལས། 
ཐབས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་སྟྡོན་པ་ཐབས་ལ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའང་དན་པར་བ་སྟེ། 
དེ་ལྟར་ཤེས་ཤྱིང་དན་པར་བས་ནས་སང་དགྡོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་། 
ཞྱི་བ་ལྷའྱི་ལུང་། གཞུང་གཞན་གྱི་ལུང་ངྡོ་། །དང་པྡོ་ནྱི། བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ནྡོར་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་མ་ཡྱིན་པར་བང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པའྱི་མས་ལེན་གྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འགྡོ་བའྱི་མགྡོན་དང་
སྐྱྡོབ་པར་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བར། སྡོན་ལམ་ཕན་ཡྡོན་དང་བཅས་པ་འདྱི་སྐད་གསུངས་ཏེ། 
བདག་ལ་སེམས་ 
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༼༡༨༡༽ 
ཅན་དེ་དག་གྱི་སྱིག་པ་སྱིན་ཅྱིང་། བདག་གྱི་དགེ་བ་མ་ལུས་པ་སེམས་ཅན་དེར་སྱིན་པར་ཤྡོག ཇྱི་སྲྱིད་སེམས་
ཅན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་གང་དུ་འཁྡོར་བ་ལས་མ་གྡོལ་བའྱི་བར་དེ་སྲྱིད་དུ། དེའྱི་དྡོན་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་བ་ན་མེད་པའྱི་
བང་ཆུབ་ཐྡོབ་ཀང་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆགས་པར་འཁྡོར་བར་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པ་ནྱི་བདག་
གཞན་བརེ་བའྱི་སྡོན་ལམ་ཡྱིན་ལ། སྡོན་ལམ་དེ་སྐད་བརྡོད་པའྱི་བསྡོད་ནམས་ནྱི་གལ་ཏེ་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན། 
ཆུ་ཀླུང་གངྒཱའྱི་བེ་མ་སེད་ཀྱི་གངས་དང་མམ་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཤྡོང་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཕན་ཡྡོན་
འདྱི་ནྱི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་སྱིན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་
ཀྱི་བསྡོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་གཟུགས་མཆྱིས་ན། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་ཀུན་བཀང་ནས། །དེ་ནྱི་དེ་
ལས་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕན་ཡྡོན་དེ་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཤེས་བེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་
ནྱི་འདྱི་ལ་སྣང་སྟེ། བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་སེམས་ཅན་མུ་མེད་ཅྱིང་མཐའ་ཡས་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ། དམྱིགས་བེད་ཀྱི་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་སྡོན་ལམ་ལ་ཡང་ཕན་ཡྡོན་མུ་དང་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཕན་ཡྡོན་དང་བཅས་པ་ཡང་དུ་གསུངས་ཏེ། གྡོམ་པ་
བདུན་པའྱི་བར་དག་ཏུ། །བདྡོག་པ་ཀུན་གཏྡོང་སེམས་འཆང་བའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་
ནྱི། །བསྡོད་ནམས་མཁའ་འད་དཔག་མེད་སྐྱེ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི།  



180   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༡༨༢༽ 
སྤྱྡོད་འཇུག་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་དུ་གསུངས་ཏེ། བདག་གྱི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་
བརེ་བ་མ་བས་ན། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། གནས་སྐབས་འཁྡོར་བ་ན་ཡང་མངྡོན་མཐྡོའ་ིབདེ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མེད་པ་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ལེགས་པར་ལུང་ཚད་མར་བཟུང་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་སྔ་
མ་བསྡོམས་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་དང་། ཕྱྱི་མ་འདྱི་མ་བསྡོམས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་སྟྡོན་བེད་གཙོ་ཆེ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་གཞན་ལས་ཀང་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོར་བདག་གཞན་བརེ་བ་
འདྱི་གསུངས་ཏེ། གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདྡོ་ལས། གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པྡོའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་ལུས་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཅྱིག སེམས་ཅན་དེ་དག་བདེ་བར་གྱུར་
ཅྱིག །ཅེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། བསམ་གཏན་བདེ་བ་དྡོར་ནས་ཀང་། །མནར་མེད་པར་ཡང་
འཇུག་པར་བེད། །འདྱི་ནྱི་ངྡོ་མཚར་བསྔགས་འྡོས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ཕན་ཡྡོན་གྱི་སྡོ་ནས་དྡོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་གནྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དང་། བསྡོམ་དུ་རུང་བ་ལ་
ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་ཡྡོད་པ་དེས་ན་བརེ་བ་བསྡོམ་པ་འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱིས་ཀའྱི་ཕན་ཡྡོན་
དང་ལྡན་པས་བསྡོམ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་གཞན་བརེ་བ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བསྡོམ་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་མཐར་ཐུག་
མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཞྱིང་དེ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་འཇྱིག་ 
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༼༡༨༣༽ 
རྟེན་གྱི་བདེ་འབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་མ་
དྡོར་བས། །སེམས་ཅན་རྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གྡོ་འཕང་བ་མེད་རེད་གྱུར་ན། །ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་
གང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་གསེར་ཐུར་ལས། བདག་གཞན་བརེ་བ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ། །ནྡོར་
ཆེན་ཆྡོས་ཞེས་ཕྱྡོགས་སྔ་མས། །ཇྱི་ལྟར་ཁས་བངས་ས་བརྒྱད་པར། །བརེ་བ་བསྡོམ་པར་འཆད་མྱིན་
ནམ། །ཕྱྡོགས་སྔས་སྡུག་བསྔལ་དྭང་ལེན་གྱི། །བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་དང་མ་ཐྡོབ་ཀྱི། །ཞྱིབ་ཆ་ཕྱེ་བ་མ་བཀླགས་
ན། །ལུང་རྱིགས་ཆུད་འཛར་མྱི་འགྱུར་རམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་སྤྱྱིར་ཕྱྡོགས་སྔ་འགྡོག་པའྱི་རྱིགས་ཐམས་
ཅད་ལ་སྒྲྡོ་སྐུར་མྱི་བ་བར་ཁྡོ་རང་གྱི་འདྡོད་པ་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཆ་བངས་ནས་འགྡོག་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་
ཕྱྡོགས་སྔའྱི་ནམ་མ་ལངས་པར་དགག་པའྱི་ྱི་མ་ཤར་བར་སྡོང་བས། གནྡོད་བེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་བསྟན་པ་ཡང་
ཆུད་འཛར་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་འབྱི་གུང་པའྱི་བཞེད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་མྱི་སྐྱེ་
བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པས་བདག་གཞན་བརེ་བ་གནས་སྐབས་གང་དུ་བསྡོམས་ཀང་སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིང་། མ་
དག་ས་བདུན་དང་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་བདག་གཞན་བརེ་བ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བ་མ་
ཡྱིན་ཡང་། དུས་ཚོད་གནས་སྐབས་དང་རང་གྱི་རྟྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་ཚོད་དང་སར་ནས་བསྡོམ་དགྡོས། གཞན་དུ་
ན་ེས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་ཀང་ཡྡོད་དེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ས་དྲུག་པ་བ་ཡྱིན་པ་ལ། དུས་ལ་མ་བབས་
པར་མྱིག་སྱིན་པར་ 
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༼༡༨༤༽ 
བཏང་བས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སར་ལྷུང་བའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རེ་ཕག་མྡོ་གྲུ་པ་ལ། རེ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་རྟག་པར་ཞབས་
བསྙུང་བ་ཅྱིས་ལན་ཞུས་པས། ཁྡོ་བྡོ་སྔྡོན་དད་པ་ནྱི་ཆེ་ཤེས་རབ་ནྱི་ཆུང་བའྱི་དུས་སུ་རྟག་པར་གཞན་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་རྣམས་བདག་ལ་སྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སྡོན་ལམ་བཏབ་པས། ད་ལྟ་ཞབས་བསྙུང་བ་དེས་ལན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱྡོགས་སྔའྱི་འདྡོད་པ་སྒྲྡོ་སྐུར་དང་བལ་བའྡོ། །དེས་ན་འབྱི་གུང་པས་
ས་བདུན་པ་མན་ཆད་པ་ཡང་བདག་གཞན་བརེ་བ་གཏན་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བར་ཁས་མ་བངས་ལ། བརེ་བ་
བསྡོམས་པས་ེས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་ཡྡོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་བཤད་རྣམས་སུ་
དགྡོངས་གཅྱིག་གྱི་ལུང་དངས་པ་ལས། རང་གཞན་བརེས་པས་ེས་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་ཀང་ཡྡོད་བ་བ་
བཞུགས། ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ཕྱྡོགས་སྔས་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམས་པས་ེས་པ་སྡུག་བསྔལ་
འབྱུང་བ་ཡྡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོས། འྡོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་པ་དེ་
དགེ་བ་དང་སྱིག་པ་གང་ཡྱིན་བརད་ནས་རྱིགས་པ་འཕེན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ལ་གསེར་ཐུར་ལས། 
དགེ་བ་ཡྱིན་ཀང་དུས་མྱིན་དུ། །མས་སུ་བངས་ན་ཐབས་མྱི་མཁས། །དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་དག་
མཐའ། །མངྡོན་དུ་བས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་བ་བས་ལན་ཐེབས་སྡོ། །གསུངས་ཀང་ལན་མྱི་ཐེབས་ཏེ། ཕྱྡོགས་
སྔས་བརེ་བ་བསྡོམས་པས་སྡོམ་པ་པྡོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་ལ། བརེ་བ་བསྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། 
ཁྡོད་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྡོད་དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་རྱིགས་ 
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༼༡༨༥༽ 
པ་འཕངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཕྱྡོགས་སྔས་དགེ་བ་ཡྱིན་ཀང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལ་སྐྱྡོན་མེད་དེ། 
དགེ་བ་ཡྱིན་ཀང་དུས་མྱིན་དུ་མས་སུ་ལེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་ལན་བཏབ་པ་ལ་འབེལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི་དུས་མྱིན་དུ་མས་སུ་ལེན་དུ་རུང་མྱི་རུང་གང་ཡྱིན་ཀང་བརེ་བ་བསྡོམས་
པས་སྡོམ་པ་པྡོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་འདྱི་ལ་གནྡོད་བེད་བརྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོང་གྱི་ལན་འདེབས་ནྱི། དགེ་
བ་ཡྱིན་ཀང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལ་སྐྱྡོན་མེད་དེ། དགེ་བ་ཡྱིན་ཀང་དུས་མྱིན་དུ་མས་སུ་ལེན་དུ་མྱི་
རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པར་སྡོང་བས། བརྟགས་ན་དུས་མྱིན་དུ་མས་སུ་ལེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་
ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་དགྡོས་འབྱུང་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྡོ། །ལུས་སྱིན་པར་གཏྡོང་བ་ལྟ་
བུ་དངྡོས་སུ་བརེ་བ་མཛད་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་དུས་མྱིན་དུ་མས་སུ་ལེན་མྱི་རུང་བ་ཡང་ཡྡོད་དེ། 
སྟྡོང་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་རྟྡོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞན་དྡོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁུར་བཟྡོད་པ་ལ། སྱིང་སྟྡོབས་
དང་སྱིང་རེ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། བདག་གཞན་བརེ་བ་བྡོས་བསྡོམ་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་མས་སུ་ལེན་དུ་
མྱི་རུང་བའྱི་དུས་མེད་དེ། བསམ་པའྱི་ངྡོས་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྡོམ་ཐུབ་ན་ཡང་
མཆྡོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འབྱི་གུང་པ་ཕག་གྲུའྱི་གསུང་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཞེན་ཡང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོས། བ་
མའྱི་གསུང་བགྡོས་ལ་སྡོགས་པ། །མ་དཔད་པར་ནྱི་གཏམ་འཆྡོལ་དུ། །ཚད་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཟུང་མྱི་བ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བ་མ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གསུང་ 
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༼༡༨༦༽ 
ལ་དང་ངེས་གང་ཡང་འབྱུང་བས། དགྡོངས་གཞྱི་སྡོགས་གང་ཡྱིན་མ་དཔད་པར་དེ་མ་ཐག་ཚད་མར་འཛིན་པ་
ནྱི་མཁས་པའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་གསེར་ཐུར་ལས། གལ་ཏེ་བཙན་ན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ། །ཞེས་སྡོགས་ལ། 
མཛའ་བྡོའ་ིབུ་ཡྱི་སྡུག་བསྔལ་འདྱིས། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག་གྱུར་ཞེས། །ལམ་དུ་གཏད་བ་ྱིད་ཡྱིན་
གྱིས། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བངས་པ་མེད། །ཅེས་དང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཞེས་
སྡོགས་ལ། མྱི་སྐྱེའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་ཐྡོབ་ནས། །སྡུག་བསྔལ་དག་གྱིས་གདུང་བ་མེད། །དེ་མ་ཐྡོབ་པར་སྡུག་
བསྔལ་ན། །རྡོགས་བང་བསྒྲུབ་པ་འགེགས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། བརེས་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་
ཀུན། །ཞེས་སྡོགས་ལ། བདག་གཞན་བརེ་བ་ནྡོར་ཆྡོས་སུ། །ཁས་བངས་པ་ལ་རྱིགས་པ་འདྱི། །འཇུག་ན་
བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་སེམས། །བང་ཆུབ་ལམ་དུ་ཁས་བངས་སམ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་དང་སྤྱྡོད་འཇུག་གྱི །ལུང་
གྱིས་མྱི་གནྡོད་བཟྡོད་ཐྡོབ་ན། །བརེ་བ་བསྡོམ་པ་ྱིད་ལ་དགྡོངས། །ཞེས་བ་བས་ལན་དེ་དང་དེ་དག་ཐེབས་པར་
གསུངས་ཀང་ལན་མྱི་ཐེབས་ཏེ། མཛའ་བྡོའ་ིབུས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བངས་པ་མེད་པ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྱྡོགས་སྔས་སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་
ཅན། རྒྱུན་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་པའྱི་སྡོན་ལམ་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་
པ་སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པའྱི་སྟེང་དུ་སྡོང་ངྡོ་ཞེས་འཕངས་པ་ལ། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པས་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་མེད་ཅེས་ 
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༼༡༨༧༽ 
པའྱི་ལན་བཏབ་པས་མྱི་ཐེབས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བརེས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞེས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀང་
བདག་གཞན་བརེ་བ་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པ་ལ་དངྡོས་སུ་འཕངས་པ་ཡྱིན་
གྱིས། བསྒྲུབ་བ་བདག་གཞན་བརེ་བ་ནྡོར་ཆྡོས་སུ་ཁས་བངས་པ་ལ་དངྡོས་སུ་འཕངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཡང་མཛའ་བྡོའ་ིབུས་སེམས་ཅན་གང་གྱི་མའྱི་མགྡོ་ལ་རྡོག་པ་བསྣུན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
རང་ྱིད་ཀྱིས་དྭང་དུ་བངས་ཤྱིང་། རང་ྱིད་ལ་སྱིན་པར་སྡོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་དྱིན་ལན་བསབས་
པའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་རྣམ་བཤད་རྣམས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག་པར་གྱུར་ཅྱིག་པ་ཁྡོ་ནའྱི་སྡོན་
ལམ་བཏབ་པ་ནྱི་མདྡོ་དེ་ལས་མ་བཤད་པས་སྡོ། །སྡུག་བསྔལ་དག་གྱིས་གདུང་བ་མེད། །ཅེས་པའྱི་ལན་
འདེབས་དེའྱི་དྡོན་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། སྡུག་བསྔལ་
གཏན་ནས་མྱི་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། གྱིས་པ་ལྟར་ན། སྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པ་ཡང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཡྱིན་ལ། ས་
བརྒྱད་པ་སྡོགས་སུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་པར་འཐད་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པ་བ་སྡོགས་ཀྱིས་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ་རང་ལ་འབྱུང་བའྱི་སྡོན་ལམ་མཛད་ཀང་། རང་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་སྤྱྡོད་
འཇུག་གྱི་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་ལུང་དྡོན། མྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ 
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༼༡༨༨༽ 
དགྡོངས་གསུང་ན་མྱི་འཐད་དེ། སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་བདག་གཞན་བརེ་བ་མ་
བསྡོམས་ན་གནས་སྐབས་འཁྡོར་བའྱི་བདེ་འབས་ཀང་མྱི་ཐྡོབ་པར་གསུངས་ཤྱིང་། མྱི་སྐྱེའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་ཐྡོབ་
རྣམས་ལ་འཁྡོར་བའྱི་བདེ་འབས་ཀྱི་དྡོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་རྣམས་འཁྡོར་བ་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མྱི་
སྐྱེ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་ཐྡོབ་ནྱི། སེམས་ཙམ་པས་ས་བརྒྱད་པ་དང་། དབུ་མ་པས་ས་དང་པྡོ་ནས་འཇྡོག་ཅྱིང་། 
ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་ཕྱྱིན་ཆད་འཁྡོར་བ་སངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་བ་ལས། འཕགས་པས་ན་དང་འཆྱི་བ་དང་། །རས་
པའྱི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ཞེས་དང་། ཇྱི་བཞྱིན་ཡང་དག་མཐྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། །སྐྱེ་སྡོགས་རྣམས་ལས་
འདས་གྱུར་ཀང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དྡོན་དུ་བསམ་བཞྱིན་དུ་འཁྡོར་བར་སྐྱེ་བའྱི་ཚུལ་སྟྡོན་པ་
སྡོགས་ནྱི་ཚུལ་སྟྡོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་བསླབ་བ་གྱིས་ཀྱི་གཞུང་
དྡོན་དྡོགས་གཅྡོད་དང་བཅས་པ་སྡོང་ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་ལུས་མདྡོར་བསྟན་དུ། སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡྱི་གནད་རྣམས་
དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འདྱིར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པས། གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་མས་
ལེན་གྱི་གནད་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གནད་འཕྱུགས་པ་ཡྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྡོབ་བསྟན། གནད་འཕྱུགས་
མས་ལེན་མ་དག་སྱིན་སྡོགས་ཡྱིན། གནད་འཕྱུགས་དབེ་བ་གཞན་ཡང་མཐའ་ཡས་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་མ་འཕྱུགས་པ་དགྡོས་ཏེ། དེའྱི་གནད་འཕྱུགས་
པ་སྟེ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་མྱི་ལྡན་ན་ཆྡོས་གཞན་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་སྡོགས་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལྟ་བསྡོམ་བཟླས་པ་ 
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༼༡༨༩༽ 
ལ་སྡོགས་པ་གང་གྱིས་ཀང་འཚང་རྒྱ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སྟྡོང་པའྱི་སྟྡོང་ྱིད་
ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྡོམ་མྡོད། དེའྱི་འབས་བུ་འཁྡོར་བ་སངས་པའྱི་འགྡོག་པ་ཙམ་ཐྡོབ་
པ་དང་། སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོ་ལས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་སྟྡོན་པ་ཡྱི། །བསྡོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་ཡྡོད་པ། །དེ་ཡྱིས་འཇྱིག་
རྟེན་མ་ལུས་པ། །ཐུབ་དབང་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། རྡོགས་བང་དུ་བསྔྡོ་བ་ན་
ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད་མྡོད། འྡོན་ཀང་རྡོགས་བང་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་ལྟར་རྡོ། །ལམ་དང་འབས་བུས་བེ་བའྱི་ན་
ཐྡོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱིས་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མ་ཟད་སེ་སྣྡོད་དང་གྲུབ་མཐས་ཕྱྱི་བའྱི་ན་
ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་གྱིས་སྟྡོངས་པའྱི་སྟྡོང་ྱིད་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་སེམས་
ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྔྡོ་བའྱི་སྡོན་ལམ་རླབས་པྡོ་ཆེ་ཡང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདུལ་བ་ལུང་
དང་། ཁད་པར་གང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་བརྡོད་ལས། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ། སྟྡོང་པ་ྱིད་དང་སྐྱེ་མེད་
དང་། །ནམ་མཁའ་དང་ལག་མཐྱིལ་དུ་མམ་པ་དང་། གསེར་དང་བྡོང་བར་མཚུངས་པ་སྡོགས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཆྡོས་
ཀུན་མམ་ྱིད་དུ་རྟྡོགས་པའང་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྱི་སྐྱེས་རབས་ལས། བམ་ཟེ་ཤཤྱིང་རྟ་
འདྡོད་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་སྡོ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བཏང་བས། ད་དུང་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་བཏང་
ནས་ལན་དང་རྣམ་སྱིན་ལ་མྱི་རེ་བར་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འཐྡོབ་པར་ཤྡོག་ཅེས་
གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་དཔལ་གྱི་སེའྱི་རྟྡོགས་བརྡོད་ལས་ཀང་། བམ་ཟེ་དམ་པ་གཟུགས་བཟང་བ། །སྡུག་
པའྱི་ཆུང་མ་འདྱི་ལྡོངས་ཤྱིག །སྱིན་པ་ 
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༼༡༩༠༽ 
འདྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་ནྱི། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསྔྡོ་བ་མང་དུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་གསུངས་མྡོད། འྡོན་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁད་པར་ཐེག་ཆེན་
སྤྱྱི་ལྟར་ན། སྱིན་སྡོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱི་མས་ལེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་བཅུ་
དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བསྔྡོ་བ་སྡོན་ལམ་སྡོགས་དང་། གསང་སྔགས་ལྟར་ན་དབང་བཞྱི་དང་
རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་མས་ལེན་མ་གསུངས་པས། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ལམ་ཇྱི་ཙམ་མས་སུ་
བངས་ཀང་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ལ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཁད་པར་དེ་
རྣམས་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་མྱི་ལྡན་ན་འཚང་མྱི་རྒྱ་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཐབས་མཁས་ཀྱི་
ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཤེས་རབ་ྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ཏེ། ལྱི་ཙ་བྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་དག་གྱི །ཡབ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟེ། །ཡུམ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན། །འདེན་
པ་རྣམས་ནྱི་དེ་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར། ཆྡོས་ཀུན་མམ་ྱིད་རྟྡོགས་པའང་
གསུངས། །ཞེས་བཤད་ན། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས། ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་བསྟན་ནམ་མ་བསྟན། བསྟན་ན་
འཇུག་འགེལ་དང་འགལ། མ་བསྟན་ན་གཞུང་འདྱི་དང་འགལ་ལྡོ་སམ་པ་དང་། ཡང་སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོའ་ིབསྔྡོ་བ་དེ་
ན་ཐྡོས་རང་རྒྱུད་པས་ཁ་ཏྡོན་དུ་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་དྡོན་དུ་རྡོགས་བང་དུ་བསྔྡོ་བ་བེད་པར་སྡོང་བས་
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། ཁ་ཏྡོན་དུ་མྱི་བེད་ན། བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད། །ཅེས་པ་
དང་འགལ་ཞྱིང་། སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོ་ 
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༼༡༩༡༽ 
ཡྡོངས་རྡོགས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཁ་ཏྡོན་དུ་བེད་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྡོ་སམ་པ་དང་། ཡང་། ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྱི་སྐྱེས་
རབས་ལས། །ཞེས་སྡོགས་འདྱི་གཞུང་སྔ་མ། བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད། །ཅེས་པ་དང་སྦྲེལ་ནས། དེའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དེ་འཆད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ན་གཞུང་སྔ་མའྱི་བསྔྡོ་བ་ནྱི། བེད་པ་པྡོ་ན་ཐྡོས་ཡྱིན་པར་གསལ་ཞྱིང་། 
ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྱི་སྐྱེས་རབས་ལས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་བེད་པ་པྡོ་ནྱི། སྟྡོན་པ་ྱིད་རྒྱལ་པྡོར་གྱུར་པའྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་པས། རྟེན་གྱི་ངྡོས་ནས་སྡོ་སྡོར་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ངྡོ་སམ་པའྱི་
དྡོགས་པ་གསུམ་འབྱུང་ངྡོ་། །རྱིམ་བཞྱིན་རང་གྱི་བསམ་ཚོད་ནྱི། །ཆྡོས་ཀུན་མམ་ྱིད་རྟྡོགས་པའང་
གསུངས། །ཞེས་པ་དེས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཆྡོས་ཀུན་ཞེས་པ་རང་གྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཆྡོས་ཀུན་ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་དག་བདེན་མེད་
དམ་མམ་ྱིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་གསུངས། དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་རྟྡོགས་པ་ཡང་
ན་ཐྡོས་ལ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་སྐད་དུ། འཇུག་འགེལ་ལས། ལུང་འདྱི་ལས་ནྱི། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ལ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་བདེན་པར་མེད་པ་ན་ཐྡོས་
ཀྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་མདྡོར་བསྡུས་པ་གསུངས་པར་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་
འགེལ་ལས། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་མདྡོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་ཀུན་མམ་ྱིད་རྟྡོགས་པའང་། །ཞེས་པའྱི་འང་གྱི་སྒྲས་སྟྡོང་ྱིད་སྔ་མ་ 
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༼༡༩༢༽ 
དེར་མ་ཟད་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀང་གསུངས་ཞེས་འཆད་དགྡོས་པས། སྟྡོང་ྱིད་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བསྡོམ་
ཞེས་པ་དེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པའྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་དྡོ། །སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོའ་ིབསྔྡོ་བ་དེ་
ན་ཐྡོས་རང་རྒྱུད་པས་ཁ་ཏྡོན་དུ་བེད་ཀང་། རྡོགས་བང་དུ་བསྔྡོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་བཏྡོན་པའྱི་དགེ་བ་ལ་
བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་སྡོན་པ་ཙམ་ལས། རང་ྱིད་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་སྡོན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཐེག་ཆེན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་མྱི་འབྱུང་
ངྡོ་། །ད་དུང་འདྱི་ཅུང་ཟད་དཀའ་བར་སྣང་ངྡོ་། །བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཐམས་ཅད་
སྒྲྡོལ་གྱི་སྐྱེས་རབས་ལས། །ཞེས་སྡོགས་སྦྲེལ་ནས་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་འཆད་པར་སྣང་ཡང་། གཞུང་སྔ་ཕྱྱིའྱི་
བསྔྡོ་བ་གྱིས་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། སྔ་མ་ནྱི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ན་ཐྡོས་ཀྱིས་བེད་པའྱི་བསྔྡོ་བ་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔས་བེད་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་ཕྱྱི་མ་དེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་རང་རྐང་ལས་ཐེག་པ་
གསུམ་བཤད་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པར་གྡོ་ཤཱཀ་སྡོགས་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་དགྡོངས་པ་མཐུན་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སྡོན་ལམ་དང་། །སྤྱྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་མ་བཤད་དེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལྡོ་སམ་ན་མྱི་འགལ་ཏེ། ན་ཐྡོས་པ་དག་རང་གྱི་གཞུང་ལས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་བཤད་པ་དེ་ལས་
ལྡོགས་སུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྤྱྡོད་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྟྡོན་པའྱི་དཀྡོན་བརེགས་དང་ཤེར་མདྡོ་སྡོགས་བཀའ་མ་ཡྱིན་པར་
འདྡོད་པ་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་བཤད་པའྱི་བཀའ་ 
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༼༡༩༣༽ 
དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བཀའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་ཐེག་ཆེན་སྟྡོན་བེད་ཀྱི་ཚིག་དེ་རྣམས་
ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོན་ལམ་ཆེན་པྡོ་འབུམ་ཕག་གངས་མེད་པ་ཕག་བཅུ་དང་། ས་བཅུའྱི་རེས་ཐྡོབ་ཀྱི་
མས་ལེན་སྱིན་སྡོགས་ཕར་ཕྱྱིན་བཅུའྱི་སྤྱྡོད་པ་དང་། ལྟ་བ་སྡོས་བལ་ལ་བྡོ་བཞག་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་
པ་ཅན་གྱི་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་རྣམས་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་པའྡོ། །དྡོན་འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་
ཀྱི་རྡོགས་བང་དུ། །བསྔྡོ་བ་བེད་ན་འཕགས་པ་ཡྱིས། །ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སྡོན་ལམ་དང་། །སྤྱྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་མ་བཤད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཅྱི་ལ་དགྡོངས། ཐམས་ཅད་སྒྲྡོལ་གྱི་
སྐྱེས་རབས་ལས། །བསྔྡོ་བ་གསུངས་དེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི། །བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པར་བཞེད་དམ་ཅྱི། །ཞེས་དྱིས་པའྱི་ལན་
ལྡྡོན་ཡང་དཔྱིས་ཕྱྱིན་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྤྱྱིར་བསྟན་པ་དང་། སྡོ་སྡོར་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་འགེལ་མྱི་ཤེས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པས་དགེ་
བ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་རྣམ་གཞག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བླུན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ངྡོ་མཚར་བསྐྱེད་ཀྱིས་མཁས་པ་རྣམས་ཁེལ་བར་
འགྱུར་བ་འྡོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདྱི་འད་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཡྡོད་ཅེ་ན་ཆང་དང་
དུག་དང་མཚོན་ཆ་སྟེར་བ་དང་། གང་ཟག་གཞན་གྱི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་སྟེར་བ་སྡོགས་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་སྱིན་
པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིན་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསྡོད་སར་གསད་བའྱི་ཕྱུགས་མ་སྟེར་བ་
དང་། དགེ་འདུན་གྱི་རས་སྡོགས་མཆྡོག་གྱི་ནྡོར་མཆྡོག་མྱིན་ཕལ་པ་ལ་སྟེར་བ་དང་། སྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་པྡོ་དང་
བུད་མེད་དང་ཆྡོམ་རྐུན་སྡོགས་ལ་སྟེར་བ་ཡང་ཆྡོས་ཅན།  
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༼༡༩༤༽ 
མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིན་བའྱི་ཞྱིང་མ་དག་པས་དང་སྲྡོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་སྡོགས་ལས་བཀག་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབྡོག་པའྱི་ཚེ་ཐེག་ཆེན་དུ་འཆྡོས་པ་སྟེ་དེ་དང་བསྲེས་ནས་བང་
ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལེན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ན་ཐྡོས་སུ་འཆྡོས་ཏེ། དེ་དང་བསྲེས་ནས་གཟུགས་ཅན་དུ་
འདྡོད་པ་དང་། རང་ྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་ན་ཡང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ཙམ་གྱིས་གྡོལ་བ་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་ཅྱིང་། 
ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་གཞན་ལ་ཁད་གསྡོད་བེད་པ་ནྱི་མ་དག་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། བདག་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལྡན་ཞེས་བདག་མ་སེམས། །གཞན་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ཞེས་གཞན་མ་བརས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་བ་མ་ལ་དངྡོས་སུ་གནྡོད་ཅྱིང་། བསྟན་པ་འཇྱིག་པ་ལ་ལུས་ངག་གྱི་
ཁྡོས་ན་ལྡྡོག་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཟྡོད་པ་བསྡོམ་ན་མ་དག་པའྱི་བཟྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལས། དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་ལ་གནྡོད་བེད་ལ། །བཟྡོད་པ་བསྡོམ་པར་མྱི་བ་སྟེ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ལྡོག་
པའྱི་ཆྡོས་ལ་དགའ་ཞྱིང་སྡོ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་བེད་སྡོགས་འདྡོད་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་གསུམ་ནྡོར་པ་
རྣམས་ལ་བརྡོན་འགྲུས་ཆེན་པྡོ་བེད་པ་སྡོགས་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་བརྡོན་འགྲུས་ཡྱིན་ཏེ། བ་བ་ངན་ཞེན་
གྱི་ལེ་ལྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་མྱི་མཁས་པ་སྟེ་བླུན་པྡོས་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་དང་། ར་རླུང་ཐྱིག་ལེའྱི་གནད་
འཕྱུགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་སྡོགས་རྣམ་རྟྡོག་རགས་པ་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིལ་བ་སྟེ་འགག་པ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་
ལ་སེམས་མྱི་འཕྡོ་བར་ནང་དུ་གནས་པ་ཙམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཕ་མྡོ་ཙམ་བསྐྱེད་པའྱི་ཐབས་རྣམས་བསྡོམ་པ་
ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་ 
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༼༡༩༥༽ 
ཏེ། དད་པ་ཆེན་པྡོས་ནན་ཏན་དུ་བསྡོམ་ན་ཡང་ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རང་བཟྡོའ་ིཚིག་མང་པྡོ་འཆད་པ་དང་། རྡོམ་པ་དང་དེ་ལ་
ཀླན་ཀ་སངས་པའྱི་རྡོད་པ་ལ་མཁས་ཤྱིང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གཏམ་དང་བཟྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་
པར་གྱུར་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་དག་པའྱི་དྡོན་རྟྡོགས་པ་ལ་
སྒྲྱིབ་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བ་མ་ངན་པ་ལ་དད་པ་དང་། ལྟ་སྤྱྡོད་ཕྱྱིན་
ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆྡོས་ངན་པ་ལ་མྡོས་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བསྡོམ་ངན་པ་ལ་དགའ་
བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་གྡོལ་སར་ལྟུང་བེད་ཀྱི་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་
ནད་པ་དགའ་བའྱི་ཁ་ཟས་སྡོགས་འཕལ་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་སྟེར་བ་དང་། ངན་པར་སྤྱྡོད་པ་གདུག་པ་ཅན་
ཚར་མྱི་གཅྡོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྡོགས་ཟབ་མྡོ་སྟྡོན་པ་དང་། སྣྡོད་
དང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་འཆད་པ་སྡོགས་སྱིང་རེའྱི་དབང་གྱིས་བེད་ན་ཡང་སྱིང་རེ་དེ་ཆྡོས་ཅན། མ་
དག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཕལ་ལ་ཕན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཕྱྱི་ནས་དེ་ལ་གནྡོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བས་
སྡོ། །ཡང་། སྐྱེ་བྡོ་གདུག་པ་ཅན་ལ་ཚེ་རྱིང་བ་དང་། ནད་མེད་པ་སྡོགས་བེད་པའྱི་བམས་པ་དང་། བུ་སླྡོབ་དང་
འཁྡོར་འབངས་རྣམས་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བེད་པ་ཐབས་ཀྱིས་མྱི་འཆྡོས་པར་ཅྱི་བདེར་འཇྡོག་པ་དང་། བགེགས་ལ་
གནྡོད་ཟེར་ནས་སྲུང་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་མྱི་བསྡོམ་པ་དང་། གདྡོན་ལ་གནྡོད་ཟེར་ནས་ལྷ་ཁྡོ་བྡོའ་ིགཟུངས་སྔགས་
བཟླས་པ་འགྡོག་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་ 
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༼༡༩༦༽ 
པའྱི་བམས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་དེ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་ཕན་པ་མྱི་བེད་པར་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། བརྟག་གྱིས་ལས། རྡོ་རེ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རྭ་བ་དང་། །གུར་བཅྱིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསྡོམ་པ་
ྱིད། །ཅེས་སྡོགས་རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་སྲུང་འཁྡོར་དང་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་སྡོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་ཐབས་ལམ་སྟྡོན་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། མཁས་པའྱི་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི་རས་རང་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པའྱི་དྡོད་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་དང་། གྱིད་འཐུག་པྡོས་ནྡོན་
པ་ལྟ་བུས་མྱི་རྟྡོག་པ་ལྟར་སྣང་སྐྱེ་བ་སྡོགས་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཆྡོས་ཅན། མ་དག་པའྱི་ཐབས་
ལམ་ཡྱིན་ཏེ། ནད་གདྡོན་ཅུང་ཟད་སེལ་བའྱི་སྡོ་ནས་བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྐྱེད་ནུས་ན་ཡང་། ཁྡོད་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་མུ་
སྟེགས་བེད་ལ་ཡང་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་ལས། རྣམ་གཞག་ཚུལ་བཞྱིན་ཤེས་པ་
ཡྱི། །གཏུམ་མྡོ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའྱི་ཐབས། །རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་གཏུམ་མྡོ་ནྱི། །དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་ཡྱི་ཡེ་ཤེས་
མྱིན། །དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་གཏུམ་མྡོ་ནྱི། །མུ་སྟེགས་ལུགས་ཡྱིན་ངེད་ཀྱི་མྱིན། །དེ་བཞྱིན་རླུང་དང་འཁྲུལ་འཁྡོར་
སྡོགས། །མུ་སྟེགས་བེད་དང་སངས་རྒྱས་པའྱི། །རྣམ་གཞག་མཚུངས་པར་འད་བ་ཡྡོད། །གསེར་དང་ར་གན་
འབེད་པ་ལ། །འདྱིས་པ་མེད་ན་ཕྱེད་པ་དཀའ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་འཁྡོར་བར་འཁམས་པའྱི་རྒྱུ་བདག་ཏུ་
ལྟ་བའྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པ་མ་ཆྡོད་ཅྱིང་། འབས་བུ་འཁྡོར་འདས་གྱིས་པྡོ་གང་རུང་ལ་སྡོན་པ་ཅན་བསྔྡོ་བའྱི་དགེ་
བ་ལ་ནྱི་ངྡོ་མཚར་བར་ལྟ་བའྱི་བསྔྡོ་བ་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བསྔྡོ་ན་ཡང་མ་དག་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཆྡོས་ 
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༼༡༩༧༽ 
ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་དང་བལ་བར་མ་ཤེས་པས་བསྔྡོ་བ་དུག་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གྡོང་
དུ་སྡོས་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་པྡོ་དེ་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། གསང་
སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱི་གནད་འཕྱུགས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིདགེ་བ་བེད་པར་སྣང་ན་ཡང་། མ་
དག་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་དག་པར་ཤེས་ནས་སང་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་བསྟན་པ་རྣམ་
པར་དག་པས་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། མས་ལེན་གྱི་གནད་མདྡོར་བསྡུ་ན། གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ལ་གནས་ནས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་གསུམ་ཀུན་སླྡོང་གྱི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་
པས་བསྒྲུབ་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བེད་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་མཁས་པ་དག་
གྱིས་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་བསྐྱེད་སྤྱྱི་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི །བཤད་ཚུལ་གྱིས་ཡྡོད་
སྐབས་དྡོན་ཐེག་ཆེན་ལ། །དབུ་སེམས་ལྟ་བ་མཐྡོ་དམན་ཐ་དད་པས། །སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་ག་ཡངས་དྡོག་ལུགས་
གྱིས་སྣང་། །སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྱི་རྟེན། །སྱིག་ཤས་ཆུང་ཞྱིང་བསླབ་པས་རྒྱུད་
གདམས་དགྡོས། །དབུ་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་བཤད་པ་སྡོགས། །འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བ་ལུང་གྱིས་
བསྟན། །དྡོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་ག་ལས། །ཐྡོབ་ཅེས་ཇྡོ་བྡོའ་ིརེས་འབང་ཁ་ཅྱིག་སྨྲ། །དེ་ྱིད་
རྱིགས་པས་བཀག་ནས་དཔེ་དང་ནྱི། །ཤེས་བེད་ལུང་གྱིས་བསྡོམ་བྱུང་ཙམ་དུ་བསྟན། །དགག་ 
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༼༡༩༨༽ 
པའྱི་བསླབ་བ་ལྟུང་བ་མུ་བཞྱི་ཡྱིན། །ཡང་ན་སེམས་ྱིད་མྱི་དགེ་སྡོང་བར་བསླབ། །བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བ་བདག་
གཞན་མམ་བརེ་གྱིས། །ཡང་ན་བརེ་བ་ྱིད་ལ་གཙོ་བྡོར་བསླབ། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མས་ལེན་གནད་
འཕྱུགས་ན། །སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་དང་བསྔྡོ་བས་འཚང་མྱི་རྒྱ། །གནད་འཕྱུགས་མས་ལེན་ཆང་སྡོགས་སྟེར་བ་
ནས། །མཚན་འཛིན་ལྡན་པའྱི་བསྔྡོ་བའྱི་བར་དག་ཡྱིན། །དེ་ལྟར་མ་དག་ཤེས་ནས་སང་བ་སྟེ། །དག་པའྱི་སྱིན་
དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོགས་ལ་འབད། །བསམ་པ་དག་པས་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་པ་ནྱི། །མ་ནྡོར་བསྒྲུབ་པ་སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །བང་སེམས་སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཏེ་གྱིས་པའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ། །འདྱི་དག་
རང་ྱིད་ཐེག་ཆེན་གཞུང་ལུགས་དང་། །བང་ཆུབ་ལམ་ལ་མྡོས་པ་གཙོར་བས་ཏེ། །དགེ་བའྱི་ས་བྡོན་ལམ་
གཞན་མྱི་འཁྡོག་པར། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་འབས་བུ་སྱིན་ཕྱྱིར་དང་། །རྟག་ཏུ་དམ་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་ལྷུར་ལེན་
ཞྱིང་། །རྒྱལ་བསྟན་བ་མར་མཛད་པའྱི་སེམས་དཔའ་མཆྡོག །མྱི་ཡྱི་དབང་པྡོ་དག་འདུལ་དྡོན་གྲུབ་ཀྱི། །གསུང་
འཕྱིན་འཆྱི་མེད་རྔ་ཡྱིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགྡོན་པྡོ་འཁྡོར་བཅས་ཀྱིས། །ེར་བསྟེན་དབེན་
པའྱི་རྱི་ཁྡོད་ཤྱིང་མངས་སུ། །གསུམ་ལྡན་དགེ་སླྡོང་ངག་དབང་ཆྡོས་གགས་ཀྱིས། །ངལ་བ་སངས་ཏེ་མགྡོགས་
པ་ྱིད་དུ་སར། ། 
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༼༡༩༩༽ 
སྱིན་གྡོལ་ྱི་གཞྡོན་གསར་པའྱི་ཐྱིགས་ཕེང་གྱིས། །ཕྱག་ཆེན་པད་དཀར་བཞད་པའྱི་འཛུམ་ཕེང་གཡྡོ། །སྡོང་
དང་འབས་བུའྱི་ཟེའུ་འབྲུ་དར་བབས་རྡོད། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཟུང་སྤྱྱི་བྡོས་
མཆྡོད།།  ༈  །།གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའྱི་མས་ལེན་ལ་གྱིས་ཏེ། མཚམས་སར་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསྡུས་
བསྟན། དྡོན་ཚན་ལྔ་ཡྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྐབས་དང་པྡོ་གྱིས་སུ་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་
མས་ལེན་བསྟན་པ་ལ་འཕྡོས་ནས། སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གཙོ་བྡོ་ནྱི་
སྱིན་གྡོལ་གྱིས་སུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ལ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་རྐང་གསུམ་བྱུང་། དེ་
ཡང་སྔར་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་སངས་པ་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བའམ། མ་སྡོང་ཡང་རུང་། གསང་ཆེན་རྡོ་རེ་ཐེག་
པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ན། དེ་ལྟར་འདྡོད་པའྱི་གདུལ་བ་ཆྡོས་ཅན། བ་མེད་
ཀྱི་ལམ་སྱིན་གྡོལ་གྱིས་ལ་འབད་པར་བ་སྟེ། ཐྡོག་མར་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་ཞུས་ནས་གྡོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་
རྱིམ་གྱིས་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ཐྡོབ་འདྡོད་ན་ཞེས་པ་མཚམས་སར་བ་དང་། 
འབད་པར་བ་ཞེས་པ་ཆེད་དུ་གདམས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁྡོད་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་
ན་ལམ་ལ་སླྡོབས་ཤྱིག་ཅེས་གདམས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། སྱིན་བེད་ནྡོར་པ་མེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་
བཤད། གྡོལ་བེད་འཁྲུལ་བ་མེད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་བཤད། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་ཕྱག་ཆེན་བཤད། 
ཕྱག་ཆེན་གྡོམས་པས་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་ཚུལ་བཤད། སྤྱྡོད་པས་ས་ 
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༼༢༠༠༽ 
ལམ་བགྡོད་དེ་འབས་ཐྡོབ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། མ་འཁྲུལ་སྱིན་བེད་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ། 
འཁྲུལ་པའྱི་སྱིན་བེད་དྡོར་བར་གདམས། དབང་ཐྡོབ་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འབད་པར་བ་
རྒྱུའྱི་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དེ་ཡང་ཡུལ་གང་ལས་ལེན། ངྡོ་བྡོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལེན། བངས་པས་བེད་ལས་གང་
ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལེན་བེད་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་རྡོ་རེའྱི་འཆང་ནས་ར་བའྱི་བ་མའྱི་བར་དུ་དབང་གྱི་ཆུ་བྡོ་མ་ནུབ་ཅྱིང་། 
བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པར་ཡྡོད་པ། སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལེན་ལ་རང་བཟྡོའ་ི
ལྷད་མ་ཞུགས་པས་འཁྲུལ་པར་མ་འགྱུར་བ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྒྲྱིག་མཁེན་ཅྱིང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་
ལྡོག་པར་འཆད་ནུས་པ། དག་བ་དག་བེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་སླྡོབ་མའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྐུ་
བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་ནུས་པ། བཤད་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་མཛད་པ་སྟེ་
ཁད་ཆྡོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་བ་མ་བཙལ་ལ། ཡུན་རྱིང་པྡོར་ཞབས་པད་བརྟན་ཅྱིང་ཕྱག་དང་གསྡོལ་བ་འདེབས་
པ་སྡོགས་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བས་ན་རྟེན་འབེལ་གྱི་སྡོ་ཐྡོག་མ་ནས་འགྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། རེ་
བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། དེ་ཡྱི་ཞབས་བརྟན་གསྡོལ་བ་ལན་མང་བཏབ། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །ངྡོ་བྡོ་ནྱི་བུམ་དབང་ལ་
སྡོགས་པའྱི་དབང་བཞྱི་བང་བར་བ་སྟེ། བ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོར་ཞུགས་ལ། མྱི་བསྐྱྡོད་པ་ཆུ་དབང་
ནས། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་གྱི་བར་བདུན་ལ་བུམ་པ་ཆུའྱི་བ་བ་འཇུག་པས་བུམ་དབང་དང་། དབང་རས་
ཀྱི་སྡོ་ནས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་གསང་དབང་དང་། རྟེན་ཤེས་རབ་མའྱི་སྡོ་ནས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ 
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༼༢༠༡༽ 
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་། གངས་བཞྱི་བྱུང་བས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་དབང་བཞྱི་པ་མཐའ་བརྟེན་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བེད་ལས་ནྱི། དབང་བཞྱི་བངས་པ་དེ་ཡྱིས་རྟེན་
གྱི་གང་ཟག་སླྡོབ་མ་དེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གྱིས་སྔྡོན་དུ་སྡོང་ན་
དབང་བསྐུར་གྱི་ཚེ་སྔགས་སྡོམ་དུ་གནས་གྱུར་ནས་སྔགས་སྡོམ་གྱི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའྱི་སྡོམ་གསུམ་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག་
ཏུ་ལྡན་པ་དང་། སྔར་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་ན་དབང་གྱི་སྟ་གྡོན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་རེས་ཟླྡོས་ལན་གསུམ་
བས་པའྱི་ཚེ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱབས་འགྡོའ་ིལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྡོན་འཇུག་
གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནས་
བཟུང་སྟེ་དབང་བཞྱི་པའྱི་བར་རྣམས་སུ་སྔགས་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསྟན་པའྱི་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། འྡོ་ན་སྔར་སྡོ་སྡོར་ཐར་བའྱི་སྡོམ་པ་དགེ་སླྡོང་
གྱི་བར་ཐྡོབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སླར་ཡང་དབང་ནྡོས་པར་གྱུར་ན་འདྱི་ལ་སྡོམ་པ་
ཇྱི་ལྟར་ལྡན་ཞེ་ན། དགེ་སླྡོང་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་པའྱི་ཚེ་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སྡོམ་པར་འགྱུར་ལ། དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྡོམ་པ་ཞེས་
བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། སྡོ་ཐར་དང་བང་སྡོམ་གྱིས་ནྱི་གང་དུ་བངས་ཀང་རུང་མ་བངས་ཀང་རུང་དབང་གྱི་
སྔྡོན་དུ་སྟ་གྡོན་གྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། གནད་དེ་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཁ་སྐྡོང་ལས། 
སྡོམ་ 
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༼༢༠༢༽ 
གསུམ་ལྡན་པས་འབས་བུ་མཆྡོག །འགྲུབ་ཅྱིང་སྡོམ་གསུམ་དེ་ྱིད་ཀང་། །རང་རང་ཆྡོ་གས་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ། །བངས་སམ་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་ལས། །གསུམ་ཆར་ཐྡོབ་པ་ྱིད་ཀང་རུང་། །གསུམ་ལྡན་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྱིག །ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྱིན་པར་བེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་
པྡོ་འདྱི་སྡོས་ཊྱིཀ་ལས། དབང་སྐུར་བེད་ཀྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་ལ་སར་ནས་བཤད་ཀང་། སྐབས་དྡོན་
བརྡོད་བ་རྱིམ་པ་གསུམ་ཡྡོད་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་ཤྱིང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་དབང་བཞྱི་བངས་ཞེས་
པ་འདྱི་བརྡོད་བའྱི་གཙོ་བྡོ་སྟྡོན་བེད་ཡྱིན་ཏེ། སྱིན་གྡོལ་གྱིས་ལ་འབད་པར་བ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཟུར་སྱིན་ཞེས་
པ་ལ་འཕྡོས་ནས། སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་འཆད་པ་ལ། སྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་པྡོ་
འདྱི་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་དབང་གྱི་སྟ་གྡོན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྡོ་ཐར་དང་བང་སྡོམ་ཐྡོབ་ན་དེའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་གསར་དུ་ཐྡོབ་པའྱི་དེ་གྱིས་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་རང་རང་ཡྱིན་ནམ་སྔགས་སྡོམ་ཀྱི་ངྡོ་བྡོར་སྐྱེ་ཞེ་ན། 
སྡོམ་གསུམ་སྤྱྱི་ཊྱིཀ་སྡོགས་ལས་གསལ་ཁ་ཆེར་མྱི་སྣང་ཡང་། རང་གྱི་བསམ་ཚོད་སྔགས་སྡོམ་གྱི་ངྡོ་བྡོར་སྐྱེ་
བ་འཐད་དེ། རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་རེས་ཟླྡོས་ཀྱི་གྡོང་དུ་ནང་དབང་བསྐུར་བར་སྡོང་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་པཎ་གྱི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལས། བ་ན་མེད་པའྱི་སྐྱབས་འགྡོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་རྱིག་པ་འཛིན་
པ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བ་དེ་དབང་གྱི་དུས་སུ་ཐྡོབ་ཀྱི། གཞན་དུ་ཐྡོབ་པར་གསུངས་པ་མ་མཐྡོང་། ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྡོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་སྟ་གྡོན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའྱི་སྔགས་སྡོམ་ཡྡོད་
ཅྱིང་། ཐྡོབ་པའྱི་སྔགས་ 
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༼༢༠༣༽ 
སྡོམ་མེད་པར་བཞེད་པ་ལུང་འདྱིས་འཁྲུལ་གཞྱིས་བ་བར་སྣང་ཡང་། འདྱིས་ནྱི་སྐྱེས་པ་ྱིད་ལ་ཐྡོབ་པར་
འདྡོགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དྡོན་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱབས་འགྡོ་དང་
སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་སྡོམ་སྐྱེ་བ་དེ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་གྱིས། གཞན་རེས་གནང་
ཙམ་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་སུ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཟླས་ཕྱེ་བའྱི་སྔགས་སྡོམ་
ནྱི། གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཕྱྱི་འཇུག་ནང་འཇུག་དང་། དབང་གྱི་དངྡོས་གཞྱིའྱི་
སྐབས་རྣམས་སུ་ཐྡོབ་ཅྱིང་། ལྷག་པར་བསྐྱེད་རྱིམ་གྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་བུམ་དབང་གྱི་ལག་རེས་དང་། རྡོགས་རྱིམ་གྱི་
སྡོམ་པ་ནྱི་དབང་གྡོང་མའྱི་ལག་རེས་ལས་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་དབང་དང་བསྐྱེད་རྱིམ་ནྱི་སྱིན་གྡོལ་དང་། དབང་
གྡོང་མ་དང་རྡོགས་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་གྡོལ་དུ་སར་ནས་འཆད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ། ས་ཆེན་གྱི་དབང་
བཞྱི་ངྡོ་སྡོད་ཀྱི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ལ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དགེ་བསེན་ནས་དགེ་སླྡོང་གྱི་བར་ཐྡོབ་པ། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཐྡོབ་པ། གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་དབང་བཞྱིའྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་
པའྡོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས་ས་ཆེན་ལ་བསྟྡོད་པ་ལས། དབང་བཞྱིས་སྱིན་མཛད་ལམ་བཞེས་གྡོལ་བ་
སྟྡོན། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱིའྱི་ལམ་སྐྡོར་ལས། སངས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་ནྱི་
སྐྱབས་གསུམ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་ཡང་ལྡན། སྡོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་བས་ཏེ་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསླབ་པ་དང་ཡང་ལྡན། དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ཏེ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་
ཡང་ལྡན། རྒྱུད་དང་ 
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༼༢༠༤༽ 
གདམས་ངག་མང་དུ་ཐྡོས་ཏེ་ཐྡོས་བསམ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། གཞུང་འདྱིར་ཡང་། དབང་
བཞྱི་བངས། །དེ་ཡྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱིར་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་ཡྱི་གེས་འཇྱིགས་པས་དེ་ཙམ་མྡོ། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི། དབང་བཞྱི་བངས་
པས་སྡོམ་པ་གསུམ། །ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བ་དབང་གྡོང་ལས། །ཐྡོབ་པའྱི་གསང་སྔགས་སྡོམ་པ་དང་། །དབང་ལས་
ཐྡོབ་པའྱི་སྡོ་ཐར་དང་། །སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་པ་བཞེད་ལགས་སམ། །ཞེས་དྱིས་པའྱི་ལན་ཡང་བསྟན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྱིན་བེད་མྱིན་པ་སྱིན་བེད་འདྡོད་པ་དགག སྱིན་བེད་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་འདྡོད་
པ་དགག དགྡོས་ཀང་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པར་སྤྱྡོད་པ་དགག དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་འདྡོད་པ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་དབང་དུ་འདྡོད་པ་དགག སྱིན་བེད་དབང་ལས་གངས་ངེས་མེད་
པ་དགག ནས་འད་སྡོགས་སུ་སྱིན་བེད་དབང་བསྐུར་དགག ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པས་སྱིན་བེད་དབང་བསྐུར་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་ཡྱིན་ལ་གནྡོད་བེད་བསྟན། བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་ཡྱིན་པའྱི་
སྒྲུབ་བེད་དགག བྱིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ན་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ། ཕག་མྡོ་བར་
བཞྱིའྱི་དབང་བསྐུར་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་དབང་བསྐུར་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། བྱིན་རླབས་འདྱི་
ཡྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་འབེད་ 
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༼༢༠༥༽ 
བས་ནས། གསང་དབང་གྱི་ལམ་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོའ་ིརྣལ་འབྡོར་དང་། དབང་གསུམ་པའྱི་ལམ་ཕྡོ་་ལ་སྡོགས་
པ་སྟྡོན་ཞྱིང་བསྡོམ་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཤེས་བེད་མེད་པ། ེས་དམྱིགས་ཆེ་བ། ཕན་ཡྡོན་མེད་
པ། ལུང་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དབང་མ་བསྐུར་བར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆྡོས་སྡོ་ཕྱེ་ནས་རྡོགས་རྱིམ་བསྡོམ་
པ་འདྱི་འད་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་ཁུངས་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། 
དགྡོངས་འགེལ་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་རྒྱུད་འགེལ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དཀྱིལ་ཆྡོག་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་བཤད་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ཕག་མྡོའ་ིགཞུང་ལས་གསུངས་སྡོ་སམ་ན་མ་གསུངས་ཏེ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ྱིད་ཀྱི་
གཞུང་། རེ་བཙུན་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་། འདྱི་ལྟར་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་
ཅད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པས་ཡྱིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་སུ་ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཆེན་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིས་མཛད་
པའྱི་ཕག་མྡོ་ཞལ་གྱིས་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་ལས་ཀང་། གསང་སྔགས་པས་ཐྡོག་མར་བ་མ་དང་སངས་
རྒྱས་ལ་སེམས་མངྡོན་པར་དད་པའྱི་ཡྱིད་ཅན་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟན་པར་བཟུང་སྟེ། དབང་བསྐུར་བ་
ཡང་དག་པར་ཐྡོབ་ནས། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ལ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བ་བར་
གསུངས་ཀྱིས། སྔྡོན་དུ་དབང་བསྐུར་མེད་པ་ལ་བྱིན་རླབས་བེད་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱིན་
རླབས་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་བས་ན་ེས་དམྱིགས་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན་མན་ངག་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གྱི་
མུ་ཟྱིའྱི་བཅུད་ལེན་གྱི་རྱིལ་བུ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྟེན་པས། ལུས་ཡང་ཞྱིང་ཟྡོ་ 
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༼༢༠༦༽ 
མདྡོག་བདེ་བ་ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་། དེ་ནས་དངུལ་ཆུའྱི་བཅུད་ལེན་བས་པས། རས་པ་འཇྡོམས་ཤྱིང་ལུས་
སྟྡོབས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། མུ་ཟྱིའྱི་བཅུད་ལེན་ཐྡོག་མར་མ་བསྟེན་པར་དང་པྡོ་ྱིད་ནས་དངུལ་ཆུ་ཟྡོས་ན་འཆྱི་
བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཐྡོག་མར་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་ལྟ་བུའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བངས། དེ་ནས་ཕག་
མྡོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་མས་སུ་ལེན་པར་འདྡོད་ན་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་སྱིན་པ་ཡྱིན་གྱིས། སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་མེད་པར་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བས་ན། བེད་པ་པྡོ་དམ་ཚིག་མས་པ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
བེད་པ་པྡོ་ལ་གསང་སྒྲྡོགས་ཀྱི་ར་ལྟུང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་འདྱི་ནྱི་
ཆྡོས་ཅན། བྱིན་རླབས་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས་སྱིན་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་ལས་སྱིན་བེད་དབང་གྱི་ཕན་ཡྡོན་
རྣམས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྡོད་ལས་སླྡོབ་མ་དེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་ཡང་བར་མྱི་རུང་། སླྡོབ་མའྱི་ཕྱྱི་ལུས་
དང་ནང་སེམས་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ཡང་འགྱིག་པར་མ་འགྱུར། ཕུང་ཁམས་
སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཡང་ཐེབས་མྱི་ནུས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་སྐད་དུ། རེ་བཙུན་གྱིས། བྱིན་རླབས་ཕ་
མྡོ་ཙམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཏེ། །སྔགས་ཀྱི་ར་བ་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བྱིན་
རླབས་སྱིན་བེད་མ་ཡྱིན་པ་དེས་ན། ཐུབ་པས་དེ་ྱིད་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ལས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་
བར་མདུན་དུ་མ་སྨྲ་ཞྱིག ཅེས་གསུངས་པ་དང་། བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་དུ་བེད་པ་གྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་
བ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོར་མ་ཞུགས་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གསང་བ་བསྒྲག་ན་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ 
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༼༢༠༧༽ 
ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕག་མགྡོ་སྡོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་འདྡོད་པ་དགག སྡོམ་
གཟུང་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོགས་ཀྱི་རང་བཟྡོ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལག་ལེན་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་པ་འགའ་ཞྱིག་བྱིན་རླབས་འདྱི་ལའང་སྱིན་བེད་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ནས། ཕག་མགྡོ་
དང་། གྱི་གུག་དང་། མདའ་གཞུ་དང་། ཐྡོད་ཆང་རྣམས་གཏྡོད་ཅྱིང་འཆང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡྡོད་
ཅེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕག་མགྡོའ་ིདབང་ལ་སྡོགས་པ་དེ་འད་ཆྡོས་ཅན། དབང་བསྐུར་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་དུ་རྒྱ་ལ་སྲྱིད་གསུངས་པ་སྲྱིད་ཀང་
དབང་བསྐུར་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་གནང་ལ་དབང་གྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་
འདྱི་དང་མཐུན་པར་ཆག་ལྡོའ་ིདྱིས་ལན་ལས། རྒྱ་ལ་ཕག་མགྡོའ་ིདབང་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་ན། དབང་ཞེས་
བརྡོད་པ་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་མཆྱིས། ཞེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། དེ་འད་རྒྱུད་སེ་གང་ནས་ཀང་གསུངས་པ་མྱི་གདའ། 
བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་གྱི་གསུངས་པ་སྲྱིད་ན་ཡང་དབང་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། བརྫུན་འབའ་
ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་གསུངས་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་བཟྡོ་བརྡོད་པ་དང་། 
དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཞང་ཚལ་བ་ལ་ལ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའྱི་སྡོམ་པ་
འབྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚིག་སྡོགས་བསྲེས་ནས་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་ག་རྒྱས་
པར་བེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུད་ཀྱི་དངྡོས་བསྟན་ལ་གསལ་བའམ། གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་བ་མའྱི་ 
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༼༢༠༨༽ 
མན་ངག་གྱིས་ཕྱེ་བ་གང་རུང་ཡྱིན་ན་ཆྡོ་གར་འགྱུར་གྱིས། དེ་ལས་གཞན་དུ་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིརང་བཟྡོ་དང་། ཚིག་
རྣམས་ནྱི་ཆྡོ་གར་འགྱུར་བ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །ཆྡོ་ག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནའྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ཡྱིན་པས། རང་བཟྡོ་དང་། སྡོ་
སྐྱེས་སར་བའྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་བསྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཁྱིམ་པས་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་བས་ཀང་། 
བསྒྲུབ་བ་ལ་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མྱི་འཆགས་པ་ལྟར། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་སྡོམ་པ་འབྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་
སར་ཀང་སླྡོབ་མ་ལ་སྡོམ་པ་ཆགས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་འདུལ་བ་ལས། མཁན་པྡོ་དང་། བསྒྲུབ་བ་
དང་། དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་བརྡོད་པ་ཆད་ན་ཡང་ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་ཟུར་མས་པས་ཆྡོ་ག་འཆགས་པར་མ་གསུངས་
ན། གསང་སྔགས་འདྱིར་ཡང་རང་བཟྡོའ་ིའདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་ཆྡོ་ག་འཆགས་པར་འགྱུར་རེ་སྐན་ཏེ་མྱི་
འཆགས་པར་ཐལ། རང་བཟྡོ་འདྱིས་ནྱི་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆེར་མས་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་བཟྡོ་ཆྡོ་གར་མྱི་འགྱུར་བ་དེས་ན་
འཆད་ན་ཙམ་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚིག་དྡོན་ཅུང་ཟད་ནྡོར་པར་གྱུར་ཀང་སླ་ཞྱིང་སྐྱྡོན་ཆུང་གྱིས། ལག་
ལེན་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་བ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་ཡང་ནྡོར་བ་མེད་འགལ་ཆེ་སྟེ། ཆྡོ་ག་ནྡོར་པར་གྱུར་པ་ལས་དངྡོས་གྲུབ་
ནམ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། ཁད་པར་ཅན་གྱི་ལས་རྣམས་ལ། །ལྷ་དུས་
བ་བ་དུས་བཞྱིན་སྤྱད། །གཞན་དུ་ཆྡོ་ག་མས་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ཕག་མྡོ་ལ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་གཏན་ནས་མྱི་བཞེད་དམ་སམ་ན། བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པྡོ་འདྱིས་ནྱི་
དྭགས་པྡོ་སྡོགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་མཛད་པའྱི་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་རྡོད་གཞྱིར་བཟུང་ནས། དེ་སྱིན་བེད་ཡྱིན་
པ་འགྡོག་པ་ཡྱིན་གྱིས། ལྷའྱི་ངྡོས་ 
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༼༢༠༩༽ 
ནས་ཕག་མྡོ་ལ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་འགྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕག་མྡོ་སྔྡོན་བྱུང་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་རྡུལ་
ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ཕག་མྡོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་
དང་། ཕག་མྡོ་ལྷ་སྡོ་བདུན་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ཕག་མྡོའ་ིསྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །དཔེར་ན་རེ་བཙུན་བདག་མེད་མའྱི་བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཀའ་
རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྱིས་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་ནྱི། གནྡོད་བེད་གཞན་ཡང་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོ་བསྡོམ་པའྱི་
ཆྡོས་སྡོར་བེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་འད་རྒྱུད་སེ་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་
བེད་པ་དེ་བས་དེང་སང་དགེ་སླྡོང་བེད་པ་ལ་རང་བྱུང་གྱི་བསེན་རྡོགས་དང་། ལྔ་སེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཁྡོངས་ཆུད་
དང་། མཆྡོད་སྱིན་མ་ལྟར་ཕྱིན་གྱི་བསེན་རྡོགས་དང་། འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་ལྟར་སྟྡོན་པར་ཁས་བངས་པ་དང་། ཤཱ་
རྱིའྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་ལྟར་ཚུར་ཤྡོག་དང་། སྐྱེ་དགུའྱི་བདག་མྡོ་ལྟར་ལྱི་ཆྡོས་ཁས་བངས་པ་དང་། བཟང་སེའྱི་
ཚོགས་དྲུག་ཅུ་ལྟར་སྐྱབས་འགྡོ་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་ལེགས་སྱིན་ལྟར་དྱི་བ་བརེས་པས་བསེན་
པར་རྡོགས་པ་དང་། གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱི་ཅྱིག་ཆར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསེན་པར་རྡོགས་པ་རྣམས་བང་རྱིགས་
ཏེ། བྱིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་བེད་པ་དང་། བསེན་པར་རྡོགས་ཚུལ་འདྱི་དག་དེང་སང་བེད་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་
མམ་པྡོ་ལ། འདྱི་རྣམས་ནྱི་སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་གར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར།  
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༼༢༡༠༽ 
སྔྡོན་ཆྡོག་གྱི་དྡོན་ནྱི། སྔྡོན་སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་གདུལ་བ་རྒྱུད་སྱིན་པ་རྣམས་རེས་
སུ་བཟུང་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་གའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་སྔྡོན་ཆྡོག་ཅེས་བའྡོ། །དེ་ལྟར་བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་
ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆྡོག་པད་དཀར་པྡོས། ལུས་མེད་མཁའ་འགྡོའ་ིཆྡོས་སྐྡོར་གྱི་རྣམ་བཤད་ལས། 
གསུམ་པ་དེ་ལ་རྡོད་པ་སང་བ་ནྱི། རབ་དབེ་མཛད་པྡོས། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་འདྱི། །མར་པ་ལྷྡོ་བག་པ་
ལ་མེད། །ཅེས་སར། དེ་ལ་མེད་དམ་སམ་དགྡོངས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་རྱི་བྡོང་རྭའྱི་རྣྡོ་རྟུལ་དང་མཚུངས་
སྡོ། །དྡོགས་པ་འཁྲུངས་པ་ཡང་བརའྱི་དབང་བཞྱི་འདྱི་འད་མྱི་རྱིགས་སྡོ་སམ་དུ་ཟད་པས། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ར་
བཤད་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ལ་རྒྱུས་མ་གསལ་བར་ཟད་དྡོ། །དེ་ལ་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ཅྱི་འཆད་ཀང་། རྡོད་སྡོང་བེད་པ་ནྱི་མ་
ཤེས་པ་སྟེ། རྡོད་པ་འདྱིའྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་མར་གང་བང་མ་ཐྱིང་པ་ཡྱིན། དེས་ན་བར་བཞྱིའྱི་དབང་འདྱིས་ཕྱྡོགས་སྔ་
མར་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱིས། འདྱི་ལ་ཕག་མགྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི། །དབང་བསྐུར་བ་བ་ཡྡོད་ཅེས་
ཟེར། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བང་དུ་རུང་ཞེས་པས་མྱི་མཐུན་ཞེས་དང་། མཐུན་
ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅྡོད་མ་ནུས་པས་དགག་པ་པྡོ་ཚར་གཅད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ངྡོ་། །ཞེས་བ་བ་བྱིས་སྡོ། །འདྱི་དག་
ནྱི་དཔྡོད་ལྡན་མཁས་པས་ཐུགས་གཟུ་བྡོར་གནས་པའྱི་སྡོ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་དྡོགས་གཅྡོད་གནང་བ་
མྱིན་པ་འད་སྟེ། རབ་དབེའྱི་གཞུང་གྱི་དགྡོངས་པ་གང་ཡྱིན་ངྡོ་མྱི་རྟྡོག་པར། ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྱིས་ནས་སྐྱྡོན་
འཚོལ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ནྱི། །མར་པ་ལྷྡོ་བག་པ་ལ་མེད། །ཅེས་པ་ནྱི། 
སྤྱྱིར་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་མར་པ་ལ་ 
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༼༢༡༡༽ 
མེད་ཅེས་པའྱི་དྡོན་ག་ལ་ཡྱིན། འྡོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པའྱི་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བརའྱི་དབང་བཞྱིར་
གགས་པ་འདྱི་མར་པའྱི་དུས་སུ་མེད་པ་ལ། དེང་སང་མར་པའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་དུ་ཁས་འཆེ་བ་རྣམས་དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པ་ནྱི་ཁེད་རང་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་གཙོ་བྡོ་མར་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་
ཞེས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གྡོང་གྱི་གཞུང་གྱིས་པྡོ་དེའྱི་འཕྡོ་ལས། མར་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། །ཕག་མྡོའ་ི
ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པ་ནྱི། །རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྱི་བྡོང་རྭའྱི་རྣྡོ་རྟུལ་དང་མྱི་མཚུངས་ཏེ། བྱིན་རླབས་བརའྱི་དབང་བཞྱི་དེ་ལ་རྒྱུད་
དང་། མར་པའྱི་གསུང་གྱི་ཟྱིན་སྡོ་འདེན་རྒྱུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡྡོད་ན་འདེན་རྱིགས་སྡོ། །སྔྡོན་མར་པས་མྱི་ལ་
རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཚེ་ཡང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་
ཞྱིང་གསང་མཚན་བཏགས་པར་ལྡོ་རྒྱུས་ན་གསལ་བར་བཞུགས་པ་འདྱི་ཡྱིན་གྱིས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཆུང་
ངུ་ཞྱིག་གྱིས་དབང་གྱི་གྡོ་བཅད་པའྱི་སྒྲྡོས་ཡེ་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ར་བཤད་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ལ་ཞེས་
སྡོགས་བྱིས་པ་ནྱི། གདུལ་བ་བླུན་པྡོའ་ིདབུས་སུ་མེས་རླྡོམ་གྱི་གསུང་མ་གཏྡོགས་རྡོད་ལན་རྣལ་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ལུང་གཙང་མ་དངས་ཤྱིང་རྱིགས་པ་བཟང་པྡོ་འཕེན་རྒྱུ་བྱུང་ན་མཁས་པས་དཔད་པར་བ་ཞྱིང་། དྡོན་གྱི་རེས་སུ་
ཡྱི་རང་ཡང་དེ་འད་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བང་དུ་རུང་ཞེས་པས། མཐུན་མྱི་མཐུན་གང་རུང་དུ་
ཁ་ཚོན་གཅྡོད་མ་ནུས་པས་ཚར་གཅད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ངྡོ་། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༢༡༢༽ 
པ་ནྱི། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་གཏམ་སྟེ། འྡོ་ན་བཤད་སྒྲུབ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ལེན་ཞྱིག་མཚན་གཞྱིར་བཟུང་ནས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་ན་བང་རུང་། མྱི་མཐུན་ན་བང་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང་ཚར་གཅད་ཀྱི་
གནས་སུ་ཐལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བ་མས་སྒྲུབ་པ་པྡོ་ཕྱྡོགས་ལ་སྡོམ་དུ་འགྡོ་བ་ཞྱིག་ལ། ཁྡོད་གནས་ཆེ་གེ་
མྡོར་སྒྲུབ་པ་འཕེལ་པྡོ་བྱུང་ན་སྡོད་དུ་རུང་། མ་བྱུང་ན་སྡོད་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་གསུངས་ན་ཡང་ཚར་གཅད་ཀྱི་
གནས་སུ་འགྱུར་བ་སྡོགས་ཚར་གཅད་ཀྱི་གནས་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་བས་སྡོ། །རབ་དབེའྱི་གཞུང་གྱི་དྡོན་
ནྱི། སན་བརྒྱུད་དང་ཆྱིག་བརྒྱུད་སྡོགས་ཕྱྱིས་ཟབ་ཟབ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལ། དེ་དག་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བང་དུ་
རུང་ཞྱིང་། མྱི་མཐུན་ན་སྐྱེས་བུ་རྫུན་མའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པས་བརྟག་དཔད་བ་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
སན་བརྒྱུད་དང་ནྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་དུ། །གགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་ན་ཡང་། །རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བང་དུ་
རུང་། །མྱིན་ན་རྫུན་མའྱི་སེབ་ཕྱྡོགས་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྤྱྱི་བབས་ཡང་ཁ་ཚོན་གཅྡོད་མ་ནུས་པ་
ཙམ་གྱིས་ཚར་གཅད་ཀྱི་གནས་སུ་མྱི་འགྡོ་སྟེ། རྡོལ་ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ་རྒྱལ་འཕམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བ་ལ་ཚར་
གཅད་དང་། རེས་འཛིན་དུ་རྟྡོག་གེའྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པས། འྡོལ་དཔྡོད་མྱི་གནང་བར་མཁེན་པའྱི་སྤྱན་
ཡངས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་གཟྱིགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བར་ཡྡོང་འཚལ་ལྡོ། །ཡང་རྣམ་བཤད་དེ་ྱིད་ལས། རྡོད་པ་
གྱིས་པ། སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བར་མྱི་རུང་ཞེས་དང་། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐེབས་མྱི་ནུས་ཞེས་དང་། ཕྱྱི་དང་ནང་
གྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི། །སྟྡོབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །འདྱི་ལ་རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་མྱི་ནུས། །དེས་ན་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཀག །ཅེས་སྒྲུབ་ 
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༼༢༡༣༽ 
བེད་དུ་བས་ནས། དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ། །ཡྱིན་གྱིས་སྱིན་པར་བེད་པ་མྱིང་། །ཞེས་པས་འདྱི་སྱིན་
བེད་དུ་འདྡོད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན། རེས་གནང་ལ་ཡང་དེའྱི་དབང་བསྐུར། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་
མཆྱི། །སྡོགས་འབྱུང་བས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ནུས། འདྱིར་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དང་། རྡོ་རེ་མཁའ་
འགྡོར་འདྱི་ཀ་དབང་བཞྱིར་བསྒྲུབས་ཤྱིང་། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར། འདྱིས་དབང་གྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་སམ་པ་
དགག་པ་དང་། དེ་ྱིད་འདུས་པ་ཡན་ཆྡོད་ཀུན་ཏུ། རྡོ་རེ་ཡེ་ཤེས་བ་མེད་པ། །ད་ལྟ་ྱིད་དུ་འབབ་པར་
ཤྡོག །ཅེས་བྱིན་དབབ་རྒྱུ་དེ་ག་ལ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དབབ་པར་བཤད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་
རེ་མངྡོན་གྱུར་དུ་ཕེབས་ནུས་པས་ས་བྡོན་ཐེབས་མྱི་ཐེབས་བརད་མ་དགྡོས་པ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་འདྱི་ཀ་
དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོར་གསང་བའྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་པས། འདྱི་ལ་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་དུ་མ་བཀག་པའྱི་ཁར། སྣང་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད་པས་ཞར་བའྱི་རྟ་ཁེར་
རྡོ། །ཞེས་བྱིས་སྡོ། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་འདྱི་དག་ནྱི་ཞར་བའྱི་ལྟ་ཕྱྡོགས་ག་ལ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་རྒྱུད་
སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱག་ལེན་རྨ་མེད་པ་གཞུང་ཚུགས་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱིན་རླབས་ལས་སྡོམ་པ་
གསུམ་ལྡན་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། རེས་གནང་གྱི་དབང་བསྐུར་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ནུས་པ་
འགྡོད་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་གྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ལྟར་སྣང་སྟེ། སྐྱབས་འགྡོ་དང་སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱི་རེས་ཟླྡོས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྡོ་ཐར་དང་བང་སེམས་སྔར་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་གསར་དུ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་ཀང་། 
སྔགས་ 
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༼༢༡༤༽ 
སྡོམ་དེར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་རེས་གནང་དངྡོས་གཞྱིར་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་པས། རེས་
གནང་གྱི་ཆྡོ་ག་ཡྡོངས་རྡོགས་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ནུས་སྡོ་སམ་ན། དངྡོས་གཞྱིར་སླྡོབ་མ་ལ་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་སྩལ་ཞྱིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷའྱི་སྐུ་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ལ་དབང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། 
དེ་ལས་གཞན་དུ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་དེར་ཕྡོག་པ་མེད་དྡོ། །རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོར་བྱིན་རླབས་དབང་བཞྱིར་
བཤད་པ་ཅྱི་འད་ཡྡོད་ལགས་སམ། གལ་ཏེ་ཡྡོད་ན་ཡང་བྱིན་རླབས་དབང་བཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་པ་
ལས་འྡོས་མེད་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་བྱིན་རླབས་ལ་དབང་དུ་བཤད་གསུངས་པ་ཡང་དབང་གྡོང་
མ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་པས། དབང་གྱི་མྱིང་བཏགས་ཙམ་ལ་དབང་དུ་འཁྲུལ་པར་མྱི་
བའྡོ། །བྱིན་དབབ་ཀྱི་ཚེ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དབབ་པའམ། ལྷ་གཞན་དབབ་ཀང་རུང་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པ་ན་ལུས་
ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མྱྡོང་བ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། དག་བ་དག་བེད་ངྡོ་འཕྡོད་པའྱི་སྡོ་
ནས་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐེབས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐེབས་པ་ལ་གཞྱིར་གནས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་
བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་དག་བ་དག་བེད་ངྡོ་འཕྡོད་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དམྱིགས་པ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་པས་ལུས་
འཕར་གཡྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ས་བྡོན་ཐེབས་ན། རེས་གནང་ལའང་
དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་མང་བས་རེས་གནང་ཀང་དབང་དུ་ཐལ་ལྡོ། །དེས་ན་བྱིན་རླབས་དང་རེས་གནང་གྱི་རྱིགས་
ཅན་རྣམས་ནྱི་དབང་དུ་མ་བཤད་པའྱི་ཁར་བཀག་པ་ཁྡོ་ནར་ཟད་དེ། སཾ་བུ་ཉ་ལས། དབང་དང་རེས་གནང་ཐྡོབ་
ནས་ནྱི། །བ་བ་བས་པ་རབ་འཛུམ་ཞྱིང་། །འགྡོ་ཀུན་དགའ་བར་བེད་པ་ཡྱིས། །ཤྱིན་ཏུ་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   213 

༼༢༡༥༽ 
སན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་བརྡོད། །ཅེས་དབང་དང་རེས་གནང་སྡོགས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་ྱིད་
ལས། རྡོད་པ་གསུམ་པ། དབང་བསྐུར་མེད་པར་བྱིན་རླབས་བཀག །དབང་བསྐུར་མེད་པར་བྱིན་རླབས་
ན། །དམ་ཚིག་མས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་སར་བ་འདྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆྡོག་ཀུན་ན། དབང་
བསྐུར་གྱི་སྔྡོན་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་བྱིན་འབེབས་བེད་པ་དང་འགལ་ལ། རང་ྱིད་ཀང་རྒྱུའྱི་དབང་ལ་སྡོགས་པ་
ཅྱི་བསྐུར་ཀང་དེ་ལྟར་མཛད་པས། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཚིག་འདྱི་གསེར་མ་གཡྡོས་པའྱི་རྟགས་སུ་སྣང་ངྡོ་། །དེ་དག་
དམ་ཚིག་མས་ན་ནྱི་གསང་སྔགས་སྟྡོན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་རྱི་རྱི་དམྱལ་བར་ཕེབས་ཡྡོད་ཅྱི་དག་ན་དྱིའྡོ། །རྡོ་རེ་
ཕག་མྡོ་ྱིད་ལས་ཀང་། དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་ལྡན། །དེ་ལ་བྱིན་རླབས་བ་བར་གསུངས། །ཞེས་
པའང་འདྱིའྱི་གཞུང་ལ་མེད། གཞན་གྱི་གཞུང་དངས་ནས་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་སྨྲ་མྱི་འཚལ། དབང་བསྐུར་
མེད་པར་ལམ་ཟབ་མྡོ་བསྡོམས་པས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་སམ་ན། དབང་བསྐུར་མེད་པར་ལམ་ཟབ་མྡོ་བསྡོམ་པ་
ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས། མདྡོ་ལུགས་ལ་ཟབ་མྡོ་སྟྡོང་པ་ྱིད་མས་བཞེས་མཛད་པ་པྡོ་ཐམས་ཅད་ངན་སྡོང་
གསུམ་པྡོ་གར་སྡོང་ཡྡོད། མ་སྡོང་ན་ནྱི་ཅྱིས་གསུང་། སྔགས་ལུགས་ལའྡོ་སམ་ན། བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་
སྡོགས་ཐུན་མྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་ལ་གྡོམས་པར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཚུངས་སྡོ། །དེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་
ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་རེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མྱིན། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་
གྡོལ་བ་ཡྱིན། །འདྱིར་ཡང་རང་ཚིག དེས་ན་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། ། 
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༼༢༡༦༽ 
དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བར་གསུང་། །ཟེར་བ་དང་། ས་ཆེན་གྱི་ལམ་ཟབ་བ་མར། བ་མས་ཚིག་གཅྱིག་མ་
བསྟན། སླྡོབ་མས་ཚིག་གཅྱིག་མ་ན་པར་དཔྡོན་སླྡོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པས་གྡོལ་བར་བཤད་པ་སྡོགས་
དང་འགལ་བས། གཞུར་བ་མེད་བཞྱིན་པར་འདྱི་སྐད་ཕེབས་པ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་སམ་མྡོ། །ཞེས་བྱིས་སྡོ། །འདྱི་དག་
ལ་དབེར་རྒྱུ་སྔ་མ་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་སྣང་། གཞན་ཕལ་ཆེར་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་མ་གཟྱིགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཚིག་
ལ་འཁྱི་བའྱི་སྡོ་ནས་སྐྱྡོན་འཚོལ་བར་སྣང་བས། ལན་རྱིམ་བཞྱིན་གསྡོན་ཅྱིག དབང་བསྐུར་གྱི་སྔྡོན་དུ་འཇུག་
པའྱི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་དང་། ཁེད་ཀྱི་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བེད་པ་ནྱི་གཏན་མྱི་
འད་སྟེ། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ནྱི་སླྡོབ་མ་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྱིས་གང་རུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིནང་དུ་
བཅུག་ཚར་བ་ལ་བའྱི། དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་མ་བཅུག་ཅྱིང་དཀྱིལ་འཁྡོར་མ་མཐྡོང་བ་ལ་མྱི་བེད་ལ། ཁེད་ཀྱི་ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ནྱི། དབང་བསྐུར་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིནང་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡང་མ་མྱྡོང་བའྱི་
སླྡོབ་མ་ལ་འཆྡོལ་བར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་འདྱི་དབང་གྱི་དངྡོས་གཞྱིའྱི་སྔྡོན་དུ་བེད་ཀང་བྱིན་རླབས་དང་མྱི་
འད་སྟེ། བྱིན་རླབས་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་དྡོད་སྡོགས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཆེས་གསང་བ་དག་ཡྡོད་པས་དབང་
མ་ཐྡོབ་པ་ལ་བསྟན་ན་གསང་སྒྲྡོགས་སུ་འགྱུར་ལ། འདྱི་ལ་ནྱི་སླྡོབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལ་རྐང་མཐྱིལ་རླུང་སྡོགས་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་ཕ་མྡོ་བསྡོམ་དུ་བཅུག་ནས། བ་མས་ལྷ་ཐྱིམ་པའྱི་དམྱིགས་པས་བྱིན་རླབས་འབེབས་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་གཏྡོགས་བབས་རེས་གནང་དང་འད་
བས། དབང་བསྐུར་མེད་པར་བྱིན་རླབས་ན། །དམ་ཚིག་མས་ 
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༼༢༡༧༽ 
པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་འདྱིར་མྱི་འཇུག་གྡོ །དབང་བསྐུར་མེད་པར་རེས་གནང་ན། །ཞེས་པ་ཡྡོད་ན་
སྐྱྡོན་གཏྡོང་རེ་མྡོས་ཤྱིག དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ལ་བྱིན་རླབས་བ་བར་ཕག་མྡོ་རང་གྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་
མེད་ཟེར་བའྱི་ཁ་ཚོན་གཅྡོད་པ་ནྱི། མ་མཐྡོང་ཕྱྱིར་ན་མེད་པ་མྱིན་ཏེ། རེ་བཙུན་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
ལས། འདྱི་ལྟར་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པས་ཡྱིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་
གནས་སུ་ཞེས་དང་། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི། ཕག་མྡོ་ཞལ་གྱིས་མ་ལས་ཀང་། དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དག་པར་ཐྡོབ་ནས། 
ཞེས་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་ཕག་མྡོ་སྡོམ་པར་གསུངས་ཀྱིས། དབང་མ་ཐྡོབ་པས་སྡོམ་པར་
གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དབང་བསྐུར་མེད་པར་ལམ་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་པ་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་པ་ལ། ཟབ་
མྡོ་སྟྡོང་པ་ྱིད་སྡོམ་པར་བེད་པ་པྡོ་སྐྱྡོན་དུ་གཏྡོང་བ་ཁེད་སྟྡོན་པ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ཡང་། འདྱི་ནྱི་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྱི་
དབང་བཞྱིའྱི་ལམ་བསྐྱེད་རྡོགས་ཟབ་མྡོའ་ིསྡོམ་པ་ལ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པར། །བསྐྱེད་པའྱི་
རྱིམ་པ་སྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་གྱིས་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །ཞེས་སྡོགས་དང་འདྱི་དྡོན་གནད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་མདྡོ་སྔགས་ཐུན་མྡོང་བའྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི། མདྡོ་ལུགས་སྔགས་
ལུགས་གྡོ་ྱིས་ཆར་དུ་མས་སུ་ལེན་པས་སམ་ན། བདེན་མྡོད། འྡོ་ན་ཟབ་མྡོ་སྟྡོང་པ་ྱིད་ཀང་གྱིས་ཆར་དུ་
མས་སུ་ལེན་པས་སྔགས་ལུགས་ལའྡོ་སམ་ན། ཞེས་སྡོགས་ལ་འབེལ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ངྡོ་། །གྲུབ་
ཐྡོབ་རྣམས་ལྟ་བ་དང་བསྐྱེད་རྡོགས་ཕྱྡོགས་རེ་བས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ 
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༼༢༡༨༽ 
པ་དང་། གང་ཟག་དབང་པྡོ་ཡང་རབ་དབང་སྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བ་གྱིས་མྱི་འགལ་ཏེ། དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་
གྡོལ་བ་ནྱི་ཐབས་ཕྱྡོགས་རེ་བས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དབང་བསྐུར་གྱི་སྐབས་སུ་དག་བ་དག་བེད་ངྡོ་
སྡོད་པའྱི་བསྐྱེད་རྡོགས་དང་། བདེ་བ་ལ་སྟྡོང་པས་རྒྱས་འདེབས་པའྱི་ལྟ་བ་སྡོགས་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཀུན་ཚང་
བར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་པའྱི་
ཆྡོས་མེད་པའྱི་གནད་དེ་ལགས་སྡོ། །གལ་ཏེ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་གྡོལ་བ་
ཡྱིན་ཞེས་པས། གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་དབང་དང་། དབང་གྱི་རེས་སུ་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམས་པས་གྡོལ་བར་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། འདྱི་ལ་གྱིས་ཡྡོད་དེ། དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་གྡོལ་བ་དང་། རྱིམ་
གྱིས་བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་གྡོལ་བ་ཞེས་གྱིས་སུ་འཆད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་ཕྱག་
ཆེན་ལ། དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། གྡོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གྱིས་སུ་དབེ་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ས་ཆེན་གྱི་ལམ་ཟབ་བ་མ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཏེ། 
རང་གྱིས་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་ལེགས་པར་ཐྡོབ་པའྱི་བ་མ་ལ་མྡོས་གུས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན། 
ལམ་གཞན་ཐུན་གཅྱིག་མ་བསྡོམས་ཀང་གྡོལ་བར་འགྱུར་བ་ནྱི། སྤྱྱིར་རྒྱུད་སེའྱི་དགྡོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། 
ཁད་པར་ས་ཆེན་གྱི་ལམ་ཟབ་བ་མར་གསུངས་པ་དེའྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བ་མ་ལས་དབང་བསྐུར་
མ་ཐྡོབ་པར་བ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཙམ་གྱིས་གྡོལ་བ་ནྱི་ལུགས་འདྱིར་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པའྱི་ 
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༼༢༡༩༽ 
བ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་ཇྱི་ཙམ་བཏབ་ཀང་སངས་རྒྱས་འབྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། གཞུང་འདྱི་ྱིད་དུ། 
དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་མྱིས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་བ་མ་རུ། །འདུས་པར་མཐྡོང་ནས་བ་མ་
ལ། །གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག །ཅེས་སྡོགས་དང་། གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་བ་མ་མཆྡོག །དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་དང་དབེར་མེད་ཡྱིན། །དེས་ན་དེ་ལ་གསྡོལ་བཏབ་པས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་
འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །རྡོད་དང་རྡོད་ལན་མཁས་པའྱི་གཏམ་བསྒྲགས་པས། །ད་དུང་བྷྡོ་ཉའྱི་ལྡོངས་འདྱིར་
རྒྱལ་བའྱི་བསྟན། །ཆེད་རུང་ལྟ་བའྱི་སན་གགས་རྱི་མྡོ་ནྱི། །མས་མེད་འཆྱི་མེད་ཀུན་ཀང་དགའ་བས་
བེལ། །གཞན་དག་བྡོ་གྡོས་རྱིང་བུར་རླྡོམ་ཁེངས་པའྱི། །ང་རྒྱལ་གཟྱི་ཡྱིས་མ་ཆུང་ཡྱིད་འཁུལ་ཡང་། །རྣམ་
དཔྡོད་མུ་མཐའ་བལ་བའྱི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་བཤད་ཡྱིད་བཞྱིན་མྱི་ཟད་འདྱི་ན་ཀྡོ །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་
དྡོ། །གྱིས་པ་དབང་ལ་གངས་ངེས་མེད་པ་དགག་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། གངས་ངེས་མེད་པར་གསང་སྔགས་ནུབ་པར་
བསྟན། དེ་ྱིད་རྒྱུ་ལས་སྤྱྱིར་བཏང་བཀག་པའྱི་ཚུལ། གངས་ལས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་རྒྱུ་མཚན་བཤད། སྤྱྱི་རྒྱུད་
གཞན་ལ་མྱི་འཇུག་དྡོགས་པ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྱིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་བེད་པ་སྡོགས་ལག་ལེན་འཆྡོལ་བ་
དེས་ན། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་དེང་སང་ཇྱི་ལྟར་ནུབ་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆྡོ་ག་ཆགས་མྱི་ཆགས་ཕྱེ་ནས་
གསུངས་པའྱི་ལག་ལེན་ལ་བརྟེན་པས་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་ལ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ལག་ལེན་
འཁྲུལ་པ་མང་པྡོས་བསྒྲྱིགས་པ་ལྟར་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མ་སྣང་ངྡོ་། །ཇྱི་ལྟར་ན། གསང་སྔགས་ 
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༼༢༢༠༽ 
འཆྡོལ་བར་སྤྱད་པའྱི་བླུན་པྡོ་སྱིང་ཕྡོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདུལ་བའྱི་ལག་ལེན་བེད་པའྱི་ཚེ་ཆྡོ་ག་ལ་བརལ་
མ་ནུས་པར་ལུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྤྱྡོད་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་
ཐམས་ཅད་ལ་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བརལ་ཏེ། རང་བཟྡོར་སྤྱྡོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཚན་གཞྱི་དཔེར་
བརྡོད་ན། རབ་བྱུང་བེད་པའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་གང་ཟག་ནྱི་གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་ཆྡོ་
ག་ལས་བརལ་མ་ནུས་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ན་སླྡོབ་མ་གངས་ངེས་མེད་པར་དབང་བསྐུར་
བེད་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་བརལ་ཏེ་རང་བཟྡོར་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སླྡོབ་མ་གངས་
ངེས་མེད་པར་དབང་བསྐུར་བ་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། སྤྱྱིར་བཏང་ལ་མྱི་འཐད་དེ། རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཀག་
པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་རྣམ་ཀུན་ཏུ་དགག་གམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་བསལ་སྤྱྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལ་སླྡོབ་མ་གངས་ངེས་
མེད་པར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། བཅུའམ་བརྒྱད་དང་བདུན་ནམ་ལྔ། །གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་ལས་
ལྷག་ཀང་རུང་། །སྤྱད་མྱི་དགྡོས་པར་གཟུང་བར་བ། །ཞེས་སླྡོབ་མ་གངས་ཟུང་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་གྱིས་ཀ་
གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ྱིད་ལས། དེས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་
ཚད་མེད་པ་ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷག་མ་དམྱིགས་བསལ་མ་
མཛད་པ་རྒྱུད་སེ་གཞན་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་སླྡོབ་མ་ལ་ནྱི་གངས་ངེས་ཡྡོད་དེ། གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། 
རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་མཁས་པས། སླྡོབ་མ་གཅྱིག་དང་གསུམ་དང་ལྔའམ་བདུན་ནས་ྱི་
ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་གངས་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ 
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༼༢༢༡༽ 
ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཤྱིས་ཤྱིང་། ཟུང་དུ་གྱུར་པ་དང་། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དེ་ལས་གངས་ལྷག་པའྱི་སླྡོབ་མ་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་
གཟུང་བར་མྱི་ཤྱིས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི། སྤྱྡོད་རྒྱུད་མ་གཏྡོགས་རྒྱུད་གཞན་ཀུན་ལ་འདུག་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་ཕལ་ཆེར་ལས། ལྷག་མ་དམྱིགས་བསལ་མཛད་པ་ཡྱི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་དག་པ་སྟེ། དེ་
ལྟར་ན་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་གངས་ངེས་མེད་པ་དེ་སྤྱྱིར་བཏང་དུ་སྡོང་བས། སྤྱྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྡོ་
ལྡྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཙམ་ལ་གངས་ངེས་མེད་པ་དེ་སྤྱྱིར་བཏང་དང་། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལ་
གངས་ངེས་ཡྡོད་པ་དེ་དམྱིགས་བསལ་དུ་འཆད་དགྡོས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་
ལས་གངས་ལྷག་པ་གཟུང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དེ་བས་ལྷག་
པའྱི་སླྡོབ་མ་ལ། ཐྱིག་ཚོན་བྱིན་བརླབ་དང་། བྱིས་ཤྱིང་རྒྱན་དགམ་པ་ནས་བཟུང་། དངྡོས་གཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྡོངས་
སུ་རྡོགས་པ་ནྱི་མཚན་མྡོ་གཅྱིག་ལ་ཚར་མ་ནུས་ཤྱིང་། ནུབ་དེའྱི་མཚན་མྡོ་མ་ཚར་ན་ཆྡོ་ག་མས་པར་འགྱུར་
བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། མས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏེ། རྣལ་
འབྡོར་པ་ལ་བསྲུང་སྐྱྡོབ་སྦེད་པ་དང་། བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པར་བེད་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་སྡོགས་དབང་
ཐྡོབ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ྱི་མ་ནུབ་པ་སྟེ་མཚན་དུས་ན་ངེས་པར་རང་བཞྱིན་གྱི་འདུ་ཞྱིང་། བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངྡོས་
གྲུབ་སྟེར་བས། དབང་བསྐུར་བ་དང་གཏྡོར་མ་སྱིན་མ་སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་མཚན་དུས་སུ་བ་ཞྱིང་། ྱི་མ་ཤར་
བ་མ་གྱུར་གྱི་བར་ཏེ་འཆར་བའྱི་གྡོང་དུ་ལྷ་དེ་དག་ལ་མཆྡོད་བསྟྡོད་དང་། བཟྡོད་ 
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༼༢༢༢༽ 
གསྡོལ་བས་ནས་གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བ་དང་། ལས་ཀྱི་རེས་མྱི་མངྡོན་པར་བ་བ་ཤྱིས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ྱི་མ་ཤར་ནས་ནྱི་ཚོར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སྐྱེ་བྡོ་མང་པྡོས་ཚོར་བར་འགྱུར་བ་དང་། བུམ་པ་དང་རྡོ་དྱིལ་དང་། ཐྡོད་
པ་ལ་སྡོགས་པ་སྐྱེ་བྡོ་མང་པྡོས་མཐྡོང་ན་གསང་བ་ཅུང་ཟད་བསྟན་པར་འགྱུར་བས། ེས་པ་དེ་དག་མྱི་འབྱུང་
བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཚན་མྡོ་འདུས་པའྱི་དཔའ་བྡོ་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀང་ྱི་མ་འཆར་གྡོང་རང་གནས་སུ་
འབྡོན་པས་ན། ྱི་མ་འཆར་གྡོང་མཆྡོད་ནས་གཤེགས་གསྡོལ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཞྱིན། པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་
ཆེའྱི། གསེར་ཐུར་ལས། སྐབས་འདྱིའྱི་ལྷ་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་སྤྱན་དངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་། སྐུར་བེད་ནམ་
མཁའྱི་ལྷ་ལ་བེད་ན། སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞྱི་ཞག་གྱིས་ཆྡོད་པ་དང་། སླྡོབ་མའྱི་དབང་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་
དབང་ཞག་གྱི་ཆྡོད་པ་དག་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བར་སྐབས་སུ་གཤེགས་གསྡོལ་དགྡོས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་བཏང་
ནས། རང་གྱི་བཞེད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་མཚན་མྡོའ་ིདུས་ཁྡོ་ན་འདུ་བའྱི་དབང་པྡོ་དང་རྣལ་
འབྡོར་མའྱི་ལྷ་ཚོགས། རེས་ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་དུས་ཀྱི་གཏྡོར་མ་ལ་སྡོགས་པས་མཆྡོད་པའྱི་འྡོས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་
དང་། རྒྱལ་ཆེན་རྱིགས་བཞྱི་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་མཚན་མྡོ་ཁྡོ་ན་
འྡོང་ཞྱིང་། ཆྡོས་ན་པ་སྱིན་པ་དག་བྱུང་ན་མཚན་ཐྡོག་ཐག་ཏུ་འཁྡོད་པ་རྣམས་ལ་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་
པ་ནྱི། ཕལ་ཆེར་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པར་སྣང་ལ། འྡོན་ཀང་རྒྱལ་ཆེན་རྱིགས་བཞྱི་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་ལ་
སྡོགས་པ་འཛམ་གྱིང་དུ་ཆྡོས་ན་དུ་འྡོངས་པ་རྣམས་ནྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་
དཀར་ཕྱྡོགས་ཡྱིན་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   221 

༼༢༢༣༽ 
ཀང་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་མང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སྐབས་འདྱིའྱི་ལྷ་ནྱི། ངེས་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་དགྡོས་ཤྱིང་། སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། ལྷ་དང་འཇྱིག་རྟེན་སྐྱྡོང་བ་དང་། །འབྱུང་པྡོ་བང་ཆུབ་བསྟན་
གནས་དང་། །སེམས་ཅན་བསྟན་ལ་མངྡོན་དགའ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དག སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་དེ་དང་དེའྱི་ཚུལ་བཟུང་བ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། སླྡོབ་མའྱི་གངས་ངེས་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། རྒྱུད་
སེ་གཞན་གྱི་ཆྡོ་ག་ལ་སར་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཀུན་ལའང་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་
པ་འདྱི་འཇུག་པར་སྤྱྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། རྒྱུད་དེ་གང་དུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་མྱིང་དང་། 
དབང་བསྐུར་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ལས་ནྱི་ཡྡོད་པར་གྱུར་ལ། ཇྱི་ལྟར་བ་བའང་ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
རྣམས་གསལ་པྡོ་མེད་པ་དེ་ནྱི། སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་མཁས་པས་ཚུར་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སར་ནས་
བསྟེན་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དེ་སྐད་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་འདྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་ལ་
འཇུག་མྱི་འཇུག་གྱི་དྡོགས་པ་བ་མྱི་དགྡོས་ཏེ། དེ་ལྟར་འཇུག་པ་ལུང་ལས་དངྡོས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་
གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། སླྡོབ་མ་གངས་ཟུང་དུ་གྱུར་པ་དང་། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་བཀག་ན། སྤྱྱི་རྒྱུད་
ྱིད་ལས། སླྡོབ་མ་གྱིས་དང་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། གལ་ཏེ་མ་བཤད་
དྡོ་སམ་ན། དེ་ 
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༼༢༢༤༽ 
ྱིད་ལས། བ་མས་སླྡོབ་མ་གཅྱིག་པུ་ནྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ། །མཁས་པས་ཅྱིག་ཆར་སླྡོབ་
མ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ཡྡོངས་མྱི་བ། །གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་བཞྱི་ཡང་རུང་། །བ་མས་དབང་བསྐུར་
བ་བ་ནྱི། །ཡྡོ་བད་གསར་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལྡོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་མཁས་པའྱི་བཞེད་པ་འགྡོད་པ་དང་། རང་གྱི་གྡོ་ལུགས་ཙམ་བརྡོད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། ཀུན་
མཁེན་བ་མ་ཆེན་པྡོའ་ིའཁྲུལ་སྡོང་གྱི་དགྡོངས་པ། སྤྱྱིར་སྟ་གྡོན་དང་འཇུག་པ་དང་། ཆུ་དང་ཅྡོད་པཎ་གྱི་དབང་
རྣམས་གཅྱིག་ནས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་ཅྱིག་ཆར་བས་ནས། སླར་སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་
དབང་བསྐུར་བ་བའྱི་ཚེ། སླྡོབ་མ་ཁ་ཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལ་བ་ཡྱི། གྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཅྱིག་ཆར་
མྱི་རུང་ལ། གལ་ཏེ་དུ་མ་ལ་བ་དགྡོས་བྱུང་ན། ཡྡོ་བད་གསར་བ་སར་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་
ཏེ། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ། །ཞེས་པའྱི་འཕྡོ་དེ་མ་ཐག་པ་ལས། རྱིགས་ལྔ་དབང་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ལ། །སྒྲུབ་པའྱི་
དཀྱིལ་འཁྡོར་དབང་བསྐུར་བ། །དབང་བསྐུར་བ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་གའང་དེ་བཞྱིན་བ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བཞེད་དྡོ། །པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་གསེར་ཐུར་ལས། མཁས་པས་སླྡོབ་མ་གཅྱིག་གམ་
གསུམ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་སླྡོབ་མ་རེས་འཛིན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་གངས་ངེས་བསྟན་གྱིས། དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་
ཀྱི་སླྡོབ་མའྱི་གངས་ངེས་དངྡོས་སུ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།  



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   223 

༼༢༢༥༽ 
ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སླྡོབ་མ་གཟུང་། །ཞེས་དང་། ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་མྱི་ཤྱིས་སྡོ། །ཞེས་རེས་འཛིན་གྱི་ཚིག་
གསལ་པྡོར་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ེར་ལྔ་མན་ཆད་ཀྱི་གངས་ཁ་ཡར་བ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་རེས་འཛིན་
དང་། སྟ་གྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་རྡོགས་པར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་སླྡོབ་མ་གྱིས་ལ་སྡོགས་པ་
ལ་དབང་རས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི་དུས་ཅྱིག་ཆར་དུ་དབང་བསྐུར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དགྡོངས་ནས། 
གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་བཞྱི་ཡང་རུང་། །ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །སྤྱྱི་བབས་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཆར་གྱི་སླྡོབ་མ་ལ་གངས་ངེས་ཡྡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ནང་ནས་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་
བའྱི་སླྡོབ་མ་ལ་ནྱི་གངས་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་རུང་། འྡོན་ཀང་རེས་བཟུང་གྱི་ཚེ། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པར་
ཡང་རེས་སུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ན། སྤྱྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ལ། །སླྡོབ་མ་རེས་བཟུང་གངས་ངེས་
མེད། །ཅེས་སར་རྡོ། །སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ལ་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་མྱི་རུང་བ་ནྱི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། 
བཅུ་འམ་བརྒྱད་དམ་བདུན་ནམ་ལྔ། །གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་ལས་ལྷག་ཀང་རུང་། །དཔད་མྱི་དགྡོས་པར་གཟུང་
བར་བ། །ཞེས་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་མ་གསུངས་པ་དང་། གལ་ཏེ་བཅུ་མཚོན་བེད་ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གྱི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དེ་དང་འབེལ་ཆགས་སུ། འདྱི་སྐད་ཅེས། གསང་བའྱི་བདག་པྡོ། 
གང་དག་གྱིས་སྔྡོན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་གསང་སྔགས་སྤྱྡོད་པའྱི་ཚུལ་སྡོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྡོམས་པར་
བས་པ་དེ་དག་ནྱི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་གྱི་ཕྱྱིར། ། 
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༼༢༢༦༽ 
གངས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་འདྱི་བས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཞེས་བཞེད་དྡོ། །དེ་དག་ནྱི་པཎ་ཆེན་གྱིས་བཞེད་པ་
རྐང་གངས་རགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་རང་གྱི་གྡོ་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། བ་མས་སླྡོབ་མ་གཅྱིག་པུ་ནྱི། །དཀྱིལ་
འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ། །ཞེས་པས་བསྟན་པའྱི་དབང་དང་། 
སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་
དབང་ནྱི། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ་ཞེས་པའྱི་དབང་གྱི་རེས་སུ་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་དབང་བསྐུར་
ཚུལ་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་དབང་སྔ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་བ་བར་གསུངས་པས། སྔ་ཕྱྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་
བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན། སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་པའྱི་འཕྡོ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་
ཡྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་གའང་དེ་བཞྱིན་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཇྱི་ལྟར་འཆད་དེ། དེ་བཞྱིན་ལ་སེག་
མཚམས་དགྡོས་སྡོ། །ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སླྡོབ་མ་གཟུང་། །ཞེས་པ། སླྡོབ་མ་རེས་བཟུང་ཡྱིན་པ་ཐུགས་མད་དེ། དེ་
ལྟར་སླྡོབ་མ་རེས་བཟུང་ཚར་བ་རྣམས་སྟ་གྡོན་བ་རན་པའྱི་ཚེ་འགའ་ཞྱིག་མེད་ཟྱིན་པའམ། མ་སླེབས་པ་ལ་
གཟུགས་བརན་འབྱི་བ་དང་། ཚབ་བཅུག་ནས་ཁ་བསྐང་བར་གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་
ཡང་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། སླྡོབ་མ་ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བ་གང་། །སྟ་གྡོན་གནས་ཚེ་མེད་ན་ནྱི། །དེ་ཡྱི་གཟུགས་བརན་
བས་ནས་སུ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལས་རྣམས་བ། །སླྡོབ་མ་ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བ་གང་། །གལ་ཏེ་རེན་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ནྱི། །དེར་ནྱི་འྡོངས་པར་མ་གྱུར་ན། །གཞན་དག་དེ་ཡྱི་བསྐྱྱིན་པར་གཞུག །ཅེས་གསུངས་ 
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༼༢༢༧༽ 
ཏེ། རེས་འཛིན་ཚར་བའྱི་སླྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་གྱི་གྡོང་དུ། ཚེ་ཕྱྱི་མར་འཕྡོས་ཚར་ན་དེའྱི་བང་བུ་ལྟ་བུ་ལ་དགུག་
གཞུག་བས་ཏེ། དབང་གལ་དེར་བཞག་ནས་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞྱིའྱི་དབང་བསྐུར་བས། ཁ་སྐྡོང་ཞྱིང་ཁྡོའ་ི
སྱིག་སྡོང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ན་བའམ་ཕྱྡོགས་ཆེ་གེ་མྡོར་འགྡོ་དགྡོས་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་མ་བསླེབས་ན། 
རེས་འཛིན་མ་བས་ཀང་ཚབ་གཞན་བྡོས་ནས་སྟ་གྡོན་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དགྡོས་པ་ནྱི། ཁ་སྐྡོང་བའྱི་ཆེད་དང་། 
དངྡོས་གཞྱི་ཡང་ཚབ་དེ་ྱིད་ལ་བསྐུར་བས་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དབང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ལ། སྟ་གྡོན་ལ་མ་བསླེབས་པ་ལ་
དེའྱི་དངྡོས་གཞྱི་བར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཡང་སྟ་གྡོན་བས་པ་དངྡོས་གཞྱི་ལ་མེད་པའམ། མ་སླེབ་ན་ཇྱི་ཙམ་ཚོགས་པ་
དེ་ལ་དངྡོས་གཞྱི་བསྐུར་གྱི། གཟུགས་བརན་ནང་ཚབ་ནྱི་མྱི་བ་སྟེ། སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་སྔར་དངས་པ་དེའྱི་འཕྡོས་
ལས། སྟ་གྡོན་གནས་པ་བས་པ་ལ། །གལ་ཏེ་དེར་ནྱི་མ་འྡོངས་ན། །བ་མ་བྡོ་ལྡན་མཁས་པ་ཡྱིས། །དེར་ནྱི་སླྡོབ་
མ་གཞན་མྱི་གཟུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། པཎ་ཆེན་གྱིས། རེས་འཛིན་གྱི་སླྡོབ་མ་དངྡོས་གཞྱི་ལ་སླེབས་
ངེས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གཟུགས་བརན་དང་བསྐྱྱིན་པ་གཅུག་པ་ཡྱིན་གྱིས། གཞན་དུ་ན་གཟུགས་བརན་
དང་བསྐྱྱིན་པ་ལ་སྟ་གྡོན་བས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་གསུང་བ་ནྱི། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་གྱི་དྡོན་ལ་ཐུགས་གཡེལ་
བར་ཟད་དྡོ། །དེ་ལྟར་སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གངས་ངེས་ཀྱི་ལུང་དེས་སླྡོབ་མ་རེས་གཟུང་བསྟན་ཀང་། རེས་འཛིན་གྱི་
གངས་ཀྱིས་དབང་གྱི་དུས་ཀྱི་གངས་ཡྡོད་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་གཟུང་གངས་ཇྱི་ཙམ་བས་པ་དང་མཐུན་པར་
ཕྱྱིས་དབང་ཡང་གངས་དེ་དག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེང་སང་ལམ་འབས་ 
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༼༢༢༨༽ 
པ་ཕལ་ཆེར་སླྡོབ་མ་རེས་འཛིན་ལ་གངས་ངེས་མྱི་མཛད་པ་ནྱི་ཕྱག་ལེན་ཟྡོར་བདེ་བ་ཙམ་སྟེ། ཕྱག་ལེན་དྡོག་
པར་བས་ན་ལམ་འབས་དང་མ་འབེལ་ཡང་སླྡོབ་མ་རེས་འཛིན་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་བསེན་པ་ཁ་གསྡོ་དགྡོས་
སྡོ། །སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། སླྡོབ་མ་གྱིས་དང་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཅྱིག་ཆར་དབང་བསྐུར་དུ་མྱི་རུང་བར་གསུངས་
པ། དབང་རས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱིག་ཆར་མྱི་བསྐུར་བ་ལ་དགྡོངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དབང་རས་གཅྱིག་ྱིད་
ཀྱིས་གྱིས་དང་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཅྱིག་ཆར་དབང་བསྐུར་མྱི་བསྐུར་བ་གཞྱིར་བཞག་ཅྱིང་དྡོགས་པ་ཙམ་
ཡང་མེད་དེ། དྡོན་དེ་ཙམ་ལ་རྒྱུད་ཚིག་འདྱི་དག་གསུངས་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དབང་རས་ཆ་གཅྱིག་ལས་མེད་
ན་སླྡོབ་མ་རྣམས་ལ་རྱིམ་གྱིས་བསྐུར་བ་དང་། སླྡོབ་མའྱི་གངས་དང་མམ་པ་ཡྡོད་ན་ཅྱིག་ཆར་དུ་བསྐུར་བས་
ཆྡོག་གསུང་པ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟེ། དབང་རས་ཆ་གཅྱིག་གམ་ཆ་དུ་མ་ཡྡོད་ཀང་རུང་། སྟེར་བ་ན་དབང་རས་
དེ་དང་དེ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་བཞྱི་ལྡན་དུ་བསམས་ནས། སླྡོབ་དཔྡོན་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་དངྡོས་སུ་སྟེར་དགྡོས་
པས། ཅྱིག་ཆར་དུ་དེ་འད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། འགའ་ཞྱིག་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་བར་སྡོད་ཀྱི་བཤད་པ་ཙམ་གཞྱི་
གཅྱིག་ཏུ་མཛད་ནས། དབང་རས་རྣམས་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་གནང་བའྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས། དངྡོས་སུ་སླྡོབ་
མ་རང་རང་གྱིས་ལེན་པ་ནྱི་ཕྱག་ལེན་ཧ་ཅང་ཟྡོར་ཡང་དགས་ཏེ་དཔད་པར་བའྡོ། །ཡང་དབང་བསྐུར་དངྡོས་
གཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་སླྡོབ་མ་རེ་རེ་ནས་བ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཚུལ། སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཁ་ཡར་དང་སར་བར་མཛད་
པའྱི་རེས་སུ་ཡང་དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ། སླྡོབ་མ་གྱིས་སམ་བཞྱི་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གལ་ལ་འདུག་ཏུ་
མྱི་རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། དབང་རས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་གྱིས་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཅྱིག་ཆར་བསྐུར་དུ་རུང་བ་
མ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། ཚིག་སྔ་ 
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༼༢༢༩༽ 
ཕྱྱི་འཕལ་དུ་འགལ་བར་སྣང་སྟེ། སླྡོབ་མ་རེ་རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་བ་ཡྱིན་ན། དབང་གལ་གཅྱིག་ཏུ་དུས་
གཅྱིག་ལ་སླྡོབ་མ་གྱིས་དང་བཞྱི་འྡོང་དྡོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དབང་རས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་གལ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
བསྐུར་བས་སླྡོབ་མ་རེ་རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་ན། སླྡོབ་མ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་
ཡང་དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འདྡོད་ན། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཆྡོས་ཅན། སླྡོབ་མ་རེ་
རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སླྡོབ་མ་དུ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྡོད་གཞྱི་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་སླྡོབ་མ་གྱིས་སམ་བཞྱི་དུས་གཅྱིག་ཏུ་དབང་གལ་ལ་འདུག་ཏུ་རུང་བ་ཡང་། སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་
དྡོན་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འཐད་དེ། སླྡོབ་མ་གངས་ཟུང་དུ་གྱུར་པ་ལ་གལ་གཅྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་གྱིས་དང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་རྣམས་སླྡོབ་མ་གངས་ཟུང་དུ་
མ་གྱུར་པ་དང་། གངས་ངེས་པ་ཅན་ལ་བསྐུར་དགྡོས་པ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དམྱིགས་བསལ་མ་མཛད་པའྱི་སླྡོབ་མ་ལ་གངས་ངེས་ཡྡོད་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ། སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། མཁས་པས་སླྡོབ་
མ་གཅྱིག་གམ་གསུམ། །ཞེས་སྡོགས་དངས་པའྱི་རབ་དབེའྱི་གཞུང་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ལགས། ཡང་རྣམ་སྣང་མངྡོན་
བང་ལས། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ། རེས་གཟུང་ཡྱིན་གསུང་བ་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཐུགས་མད་དེ། ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ་ཞེས་པའྱི་འཕྡོ་དེ་མ་ཐག་པ་ལས། དེ་ནས་དེ་
དག་བྡོས་ལ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་གཏང་བར་བའྡོ། །སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཀང་གྡོ་བར་བའྡོ། །དེ་ནས་དེ་
དག་ 
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༼༢༣༠༽ 
ལ་སྡོས་དང་མེ་ཏྡོག་སྡོགས་པ་སྱིན་ནྡོ། །དེ་དག་དུས་གསུམ་དང་སྒྲྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་
འཛིན་དུ་གཞུག་གྡོ །འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་སྔགས་པ་ཡྱིས། །དེ་ནས་སྡོ་ཤྱིང་དག་ཀང་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལ་བཅུ་ཚུན་གྱི་གངས་ངེས་མཛད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རེས་གཟུང་ལ་
སེམས་ཅན་ཚད་མེད་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བས། དབང་ཡང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསྐུར་དུ་
རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མངྡོན་བང་ལས་བཅུ་ཚུན་ཆད་དང་། ཚད་མེད་པ་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་དགྡོངས་པ་
འགེལ་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་བ་སྟེ། སྐལ་ལྡན་རྱིགས་སད་པའྱི་ལས་འཕྡོ་ཅན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་
དང་། སྐལ་དམན་ལམ་གྱི་སངས་པ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་སྱིང་རེས་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་བཅུ་ཚུན་ཆད་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་དག་ལ་རེས་བཟུང་ཚར་མ་ཐག་
དབང་བསྐུར་བས་ཆྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། མངྡོན་བང་ལས། སླྡོབ་མ་དད་ཅྱིང་རྱིགས་བཙུན་པ། །དེ་བཞྱིན་དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་ལ་དད། །ཟབ་མྡོ་ཡྱི་ནྱི་བྡོ་དང་ལྡན། །སྡོ་བ་ཆེ་ཞྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན། །བཟྡོད་དང་ལྡན་ཞྱིང་སེར་
སྣ་མེད། །དཔའ་ལ་ཡྱིད་རབ་བརྟན་པ་ནྱི། །བཅུ་འམ་བརྒྱད་དམ་བདུན་ནམ་ལྔ། །གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་ལས་ལྷག་
ཀང་རུང་། །དཔད་མྱི་དགྡོས་པར་གཟུང་བར་བ། །འདྱི་སྐད་ཅེས་གསང་བའྱི་བདག་པྡོ་གང་དག་གྱིས་སྔྡོན་ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་ནས། གངས་ཀྱི་ཚད་འདྱི་བས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རེས་སུ་འཛིན་ཚུལ་གྱིས་
པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་རེ་ཞྱིག་དབང་མྱི་བསྐུར་བར་སྐྱབས་
འགྡོའ་ིསྡོ་ནས་སྡོ་ཐར་ 
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༼༢༣༡༽ 
ལ་བྡོ་སྡོང་ཞྱིག་དགེ་སྱིག་གྱི་བང་དྡོར་བསྟན། དེ་ནས་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཆྡོད་པས་ཚོགས་གསག་ཏུ་
བཅུག་ནས་སེམས་བསྐྱེད་འབྡོགས་ཤྱིང་། དེའྱི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གངས་ཀྱི་ཚད་འདྱི་བས་སྡོ་
ཞེས་པའྱི་དེ་མ་ཐག་ལས། འྡོན་ཀང་སླྡོབ་དཔྡོན་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ལྡན་པས། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པ་
བསྒྲལ་བར་ཡྱིད་དམ་བཅའ་བ་ཁྡོ་ནར་བ་སྟེ། དེས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་དེ་དག་བྡོས་ལ་
གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་གཏང་བར་བའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཞེས་
པ་ནྱི། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་གངས་བརལ་ཏེ་སུམ་ཅུ་དང་། བཞྱི་བཅུ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་ཇྱི་
ཙམ་ལ་བསྐུར་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཅན་ཚོགས་ཆྡོག་ཅྱིང་། གངས་ངེས་པ་ཅན་མ་དགྡོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་བའྡོ། །བ་
མས་སླྡོབ་མ་གཅྱིག་པུ་ནྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་
བ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ནྱི། སྤྱྱིར་བཏང་དབང་ཕལ་ཆེར་ལ་དེ་ལྟར་དུ་མ་ངེས་ཀང་། བ་རྒྱུད་རང་ལུགས་ཀྱི་དབང་
འགའ་ཞྱིག་བསྐུར་བ་ན། སླྡོབ་མ་གྱིས་སམ་གསུམ་སྡོགས་སུ་ཡྡོད་པ་ལ། དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ལན་
གངས་དེ་བཞྱིན་དུ་བ་ཞྱིང་། སླྡོབ་མ་ཡང་དང་པྡོར་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལ་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་ཡང་མཆྡོད་པའྱི་ཡྡོ་
བད་སྡོགས་གསར་པ་བཤམས་ནས། ཅྱིག་ཤྡོས་ལ་བསྐུར་བ་སྡོགས་སླྡོབ་མ་ཇྱི་ཙམ་ཡྡོད་པ་མ་རྡོགས་ཀྱི་བར་
དུ་དེ་ལྟར་བ་བའྱི་ཕྱག་ལེན་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་བསྟན་ཏེ། སྤྱྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས། སླྡོབ་མ་རེ་རེ་ནས་བཀུག་
སྟེ། །གསང་གཏྡོར་སྔ་མ་བཞྱིན་བས་ལ། །ཞེས་དང་། སླྡོབ་མ་གཅྱིག་ནས་བཀུག་ནས་ནྱི། །ཆྡོ་ག་ 
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༼༢༣༢༽ 
བཞྱིན་དུ་ཡྡོན་ཕུལ་ཏེ། །ཆྡོ་ག་ཤེས་པས་གསང་གཏྡོར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ། ཡྡོ་བད་གསར་
པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོར་བ། །ཞེས་པ་ནྱི། སླྡོབ་མ་རྣམས་དབང་གལ་གཅྱིག་ཏུ་དུས་
གཅྱིག་ལ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བེད་ན། དེའྱི་གྡོང་དུ། གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་བཞྱི་ཡང་རུང་། །བ་མས་དབང་
བསྐུར་བ་བ་ནྱི། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། སླྡོབ་མ་གྱིས་དབང་གལ་གཅྱིག་ཏུ་དུས་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་པ་
དང་། སླྡོབ་མ་བཞྱི་དེ་ལྟར་ཚོགས་པ་ནྱི་བ་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་གྱིས་ཀྱི་དབང་ལ་སྤྱྱིར་བཏང་ལ་བཀག་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སླྡོབ་མ་གཟུང་། །ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཕན་བུ་ལ་ཟུང་
དུ་གྱུར་བ་ལ་ཡང་དབང་བསྐུར་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས་བཤད་དེ། ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་སྟ་གྡོན་བས་ནས་དངྡོས་གཞྱིའྱི་
ཚེ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལས་ཚོགས་མ་བྱུང་ན། ཇྱི་ཙམ་ཚོགས་པ་ྱིད་ལ་དངྡོས་གཞྱི་བསྐུར་ཆྡོག་པ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་
སྔར་དངས་པ་དེས་ཤེས་སྡོ། །སླྡོབ་མ་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་གཟུང་ཞེས་པ། །སླྡོབ་བུ་རེས་འཛིན་ཆྡོ་གའྱི་སྐབས་ཡྱིན་
ཀང་། རེས་འཛིན་གངས་ཀྱིས་དབང་གྱི་གངས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་རེས་བཟུང་སླྡོབ་མ་རྣམས། །སྟ་གྡོན་
བ་ཚེ་འགའ་ཞྱིག་མ་ཚང་ན། །གཟུགས་བརན་བསྐྱྱིན་པར་བ་བ་གསུངས་དེའྱི་ཕྱྱིར། །སྟ་གྡོན་ཚེ་ན་བསྐྱྱིན་པ་
སྡོགས་བས་ནས། །རེས་བཟུང་དངྡོས་གཞྱིར་ངེས་པར་སླེབ་དགྡོས་ཞེས། །གཟྱིགས་པའྱི་སྤྱན་ཡངས་གསུངས་
ཀང་རྒྱུད་དྡོན་མྱིང་། །མངྡོན་བང་རྒྱུད་ལས་སླྡོབ་མ་བཅུ་ཚུན་ལ། །གངས་ཚད་བས་ཞེས་གསུངས་པས་སྤྱྡོད་
རྒྱུད་དབང་། །བཅུ་ལས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་གཏམ་གསར་པ། །རྣ་བར་འཇམ་ཡང་འཇམ་དབངས་དགྡོངས་པ་
མྱིན། །སྤྱྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ 
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༼༢༣༣༽ 
ལས་བཅུ་ཙམ་ཚུན་དང་ནྱི། །སེམས་ཅན་ཚད་མེད་རེས་གཟུང་གྱིས་བཤད་པ། །སྐལ་བར་ལྡན་པ་ཉུང་ཤེས་
སྐལ་བ་དམན། །མཐའ་ཡས་དབང་གྱིས་རེས་འཛིན་ལུགས་གྱིས་སུ། །འབེད་པ་ཕུལ་ཕྱྱིན་རྣམ་དཔྡོད་གཏམ་
འདྱི་སྟེ། །མཁས་ཀུན་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱིར་རྱིངས་པར་ཆས། །དཔྡོད་ལྡན་དགའ་བའྱི་ཟླྡོས་གར་ཅྱིས་མྱི་
སྒྱུར། །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྡོ། །གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁྡོར་མ་དག་པར་དབང་བསྐུར་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་དུ་མྱི་བེད་ཅྱིང་། དབང་སྐུར་
བེད་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཆྡོ་ག་རྡུལ་ཚོན་
ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་བེད་པར། བྡོན་ལུགས་ལྟར་གཡུང་དྲུང་རྱིས་དང་ནས་འད་རྱིས་དང་། འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་
པ་ཕུབ་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནས་འད་སྡོགས་འདྱི་འད་དག་ཏུ་དབང་
བསྐུར་བ་མྱི་འཐད་དེ། འདྱི་འདར་དབང་བསྐུར་ཀང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་ཐྡོབ་པ་
དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། ཕྱྱི་ལུས་ལ་འདྡོམ་གང་གྲུ་བཞྱི་དང་། ནང་སེམས་ལ་བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་
ཡྡོད་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྲུ་བཞྱི་སྡོ་བཞྱི་ཀ་བ་བརྒྱད་སྡོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དེ་འདར་དབང་བསྐུར་ན་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་ནས་སྡོམ་པ་སྐྱེ་ལ། གཡུང་དྲུང་རྱིས་སྡོགས་འདྱི་
ལ་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གཡུང་དྲུང་རྱིས་སྡོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
བཀག་སྟེ། རྒྱུད་ལས། མྱི་མམ་པ་མེད་པས་གྲུ་བཞྱི་སྟེ། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐབས་འདྱིའྱི་ཕྱྱི་
ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་དང་།  
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༼༢༣༤༽ 
གྡོང་དུ། ཕྱྱི་ནང་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ཕྱྱི་ནང་རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་མཁེན་ཅྱིང་། །ཞེས་པའྱི་
རྟེན་འབེལ་རྣམས་དྡོན་གནད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། བ་མས་དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཞེས་ནྱི་གང་
བཤད་པ། །ཞེས་སྡོགས་དག་པ་བརྡོད་པའྱི་ཚེ་རྟེན་འབེལ་འདྱི་དག་འགྱིག་པར་འགྱུར་བས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ཆྡོ་ག་
མ་དག་པའྱི་དབང་བསྐུར་སྱིན་བེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མ་དག་ཆྡོ་ག་བྱུང་ཚུལ་བརྡོད། དེའྱི་བྱིན་
རླབས་བགེགས་ཀྱིས་ཡྱིན། དག་པའྱི་བྱིན་རླབས་དག་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་དབང་བསྐུར་གྱི་
ཆྡོ་ག་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་སླྡོབ་མ་བརྒྱ་སྟྡོང་གངས་མེད་ལ་དུས་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྟ་གྡོན་ལ་སྡོགས་པ་སྡོར་དངྡོས་
རེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མྱི་ཤེས་པར་སྔ་ཕྱྱི་འཁྲུགས་ཤྱིང་ཆད་
ལྷག་ཏུ་གྱུར་པས་མ་འབེལ་བ་དང་། བ་རྒྱུད་ལ་དབང་རས་ལྷར་བསྐྱེད་པ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་འགལ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་
དབབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྡོར་བ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་མས་པ་ཡྱི་སྡོ་ནས་ཆྡོ་གའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་བེད་པ་ལ་དབང་
བསྐུར་ཡྱིན་ཞེས་བླུན་པྡོ་དག་སྨྲའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་མ་དག་པ་དེའྱི་དུས་སུ། སླྡོབ་མའྱི་ལུས་ངག་
ཡྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གདྡོན་གྱིས་བསྒྱུར་ནས་ལུས་འཕར་གཡྡོ་སྡོགས་བྱུང་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པར་
འཁྲུལ་བ་མང་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་དམ་པ་དང་པྡོ་ལས། ཆྡོ་
ག་མས་པའྱི་བྱིན་རླབས་འཕར་གཡྡོ་སྡོགས་ཀུན་བགེགས་ཀྱིས་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོ་
ག་དག་པར་གྱུར་པ་ལས་ལུས་འཕར་གཡྡོ་སྡོགས་འབྱུང་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། 
དབང་དང་ 
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༼༢༣༥༽ 
རེས་གནང་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །མ་བསེན་པར་ཡང་དེ་ལ་ནྱི། །ལྷ་ནྱི་འགྡོ་ཞྱིང་ེ་བར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། དབང་བསྐུར་མེད་པར་ཟབ་
ལམ་བསྡོམ་པ་དགག དབང་བསྐུར་མེད་པར་དབང་རབ་སྱིན་པ་དགག གང་དུ་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་འཁྲུལ་
པ་དགག སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་གསང་སྔགས་བསྡོམ་པ་དགག ཞར་ལ་སྱིན་བེད་ནྡོར་པ་གཞན་ཡང་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རེ་བཙུན་གྱིས་ཁ་ཅྱིག་སྱིན་བེད་དང་བལ་ཟབ་དྡོན་བསྡོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཅྱིག་
སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཏེ། དེ་མེད་ཀང་བསྐྱེད་རྡོགས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་བསྡོམས་པས་སངས་རྒྱས་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་སམ་ན། མྱི་འཐད་དེ། དབང་བསྐུར་མེད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ནྱི་ངན་
འགྡོའ་ིརྒྱུར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པ་ཐྱིག་ལེ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་མེད་ན་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་
དངྡོས་གྲུབ་ཆེར་མེད་དེ། བེ་མ་བཙིར་ལས་མར་མྱི་འབྱུང་བ་ལྟར་རྡོ། །གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ལ་
བལྟས་ཏེ་ཤེས་པ་འདུག་སམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས། དབང་བསྐུར་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་འཆད་ན་བེད་ཅྱིང་ལས་
ཚོགས་སྒྲུབ་པ་དག་ནྱི། ཆར་འབེབས་པ་དང་། འབྱུང་པྡོ་འདུལ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཅུང་
ཟད་ཙམ་ཚེ་འདྱིར་ཐྡོབ་ཀང་། ཕྱྱི་མ་དཔྡོན་སླྡོབ་གྱིས་ཀ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། ེས་དམྱིགས་དེ་བས་
ན། འབད་པ་དྡོན་དུ་གེར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བ་མ་ལ་དབང་ནྡོད་ཅྱིང་ཞུ་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་མེད་པར་རྒྱུད་འཆད་པ། །དེ་དྡོན་ལེགས་ 
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༼༢༣༦༽ 
པར་ཤེས་ན་ཡང་། །སླྡོབ་དཔྡོན་སླྡོབ་མ་མཚུངས་པར་ནྱི། །ཤྱི་ནས་ངུ་འབྡོད་ཆེན་པྡོར་ལྟུང་། །ཞེས་དང་། དམ་
པ་དང་པྡོ་ལས། དབང་བསྐུར་མེད་པར་རྒྱུད་འཆད་དང་། །སྔགས་ཀྱི་དེ་ྱིད་སྡོམ་བེད་པ། །དེ་དྡོན་ལེགས་པར་
ཤེས་ན་ཡང་། །དམྱལ་བར་འགྱུར་གྱིས་གྡོལ་བ་མྱིན། །ཞེས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དབང་བསྐུར་ཞུ་བ་
ལ་འབད་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་པ་ཁ་ཅྱིག གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་སྱིན་བེད་ཀྱི་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་
རླབས་ཡྱིན་པས་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས། དབང་པྡོ་འབྱིང་དང་མཐའ་མ་དག་སྱིན་པར་བེད་པ་ལ། རྒྱུད་སེ་ནས་
གསུངས་པའྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་དགྡོས་ཟེར་རྡོ། །དེ་འདའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་དེ། གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་
འབྱིང་མཐའ་མ་གསུམ་ཀ་ལ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་དུ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་ནུས་ཤྱིང་། སླྡོབ་མས་ལྟ་ནུས་པའྱི་ཚེ་ན་
དབང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་གྱིས། དེ་ལས་གཞན་དུ་དེང་སང་དབང་བསྐུར་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་སྡོགས་ལ་སྔྡོན་
སྟྡོན་པས་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིསྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་མཛད་ཅེས་
གསུངས་པ་ནྱི། སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་སྤྱྡོད་ཡུལ་ལས། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོས་བར་མྱི་རུང་བས་
སྡོ། །དེས་ན་དེང་སང་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིགང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་འབྱིང་མཐའ་མ་ཀུན་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིརྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་
གྱིས་སྱིན་པར་བེད་པ་ལ། གཙོ་བྡོར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བར་ 
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༼༢༣༧༽ 
རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཏེ། སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་སྤྱད་དང་པྡོ་ས་གཞྱི་གཟུང་། །ཞེས་དང་། བརྟག་གྱིས་ལས། 
གསར་པ་ལེགས་པར་བཀལ་པ་དང་། །ཤྱིན་ཏུ་ཚད་མ་མཛེས་པ་ཡྱི། །སྲད་བུས་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་
གདབ། །ཅེས་དང་། རྡུལ་ཚོན་དམ་པའྱི་ཚོན་དང་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིརྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་སླྡོབ་
མ་སྱིན་པར་བེད་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། ས་བརྟག་བསླང་སང་གསུམ་དང་། ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་སྡོགས་དང་། 
རྱིན་ཆེན་ལྔའྱི་བེ་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དབེ་བ་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། སྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་
བསྐུར་ན་དེ་དག་གྱིས་དགྡོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྡུལ་ཚོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་མྡོད་
ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་ཕག་མྡོ་བར་བཞྱིའྱི་དབང་དང་། སྤྲུལ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་སྡོ་སྐྱེ་སྱིན་པར་
བེད་པ་ནྱི་རྒྱུད་ལས་བཀག་སྟེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་སེ་ལས་ཅྱི་ཡང་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྡོས་ཁང་
པ་དང་། ཀུམྦྷ་ར་པས། དེ་ཡང་གང་ཟག་རབ་འབྱིང་ཀུན་ལ་འབྲུ་བསྣྡོན་པ་ནྱི་མ་བརྟག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཞེས་པ་ལ་
ཚིག་སྔ་ཕྱྱིའྱི་འབེལ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེང་སང་ཞེས་པ་ནྱི། སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་འཕགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
པའྱི་ཚིག་གྡོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཀང་འབྱུང་རྱིགས་པས་སྡོ། །གཞན་ཞེས་པ་རས་བྱིས་ལ་འཆད་པ་ཡང་གཞུང་
གྱི་དྡོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་ལས་ཆྡོ་ག་རྒྱས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གསུངས་པ་མང་བས། གཞུང་
འདྱིར་ཡང་རྡུལ་ཚོན་དངྡོས་སུ་སྡོས་ནས། རས་བྱིས་དྡོན་གྱིས་བསྟན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་ཆྡོ་ག་རྒྱས་
པར་ནུས་ན་ལེགས་པས་རྡུལ་ཚོན་བ་ལ། མ་ནུས་ན་རས་བྱིས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་རུང་སྟེ། སླྡོབ་ 
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༼༢༣༨༽ 
དཔྡོན་ཛ་ཡ་སེ་ནས། རྡུལ་ཚོན་བྱི་བར་མ་ནུས་ན། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་མམ་བྱིས་ལ་ནྱི། །ངེས་པར་བཅྡོམ་
ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །ཕྱག་རྒྱའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱིས། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རེ་མྡོས། རས་བྱིས་ལ་བརྟེན་པའྱི་
ལུགས་འདྱི་ནྱི་བདེ་མཆྡོག་ཨ་བྷྱི་དྷ་ན་ལ་བརྟེན། སླྡོབ་དཔྡོན་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་པ་དང་། དགའ་རབ་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་
པས་གསུངས། དེང་སང་རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ལ་བེད་ལ། བ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་ཀང་སྐབས་སུ་
ཕྱག་ལེན་འདྱི་ལ་མཛད་པས། ལུགས་འདྱི་ཧ་ཅང་མྱི་ལེགས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་
དེས་ཅུང་ཟད་མྱི་ལེགས་པ་བསྟན་ཏེ། ཆྡོ་ག་བསྡུས་པའྱི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པ་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །ཆྡོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་ཡང་
ངག་འདྡོན་རྒྱས་བསྡུས་ཁྡོ་ན་ལ་མྱི་བའྡོ། །འདྱིར་པཎ་ཆེན་གྱིས། རྡུལ་ཚོན་མྱིན་པར་སྱིན་བེད་ཀྱིས། །དབང་
བསྐུར་དེང་སང་མྱི་རུང་ན། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་རས་བྱིས་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ནས། །ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་མཛད་འདྱི་ཅྱི། །ཞེས་པའྱི་ལན་ཡང་། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གྱིས་རྟྡོགས་ནུས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་འདུས་སྟྡོད་ལུགས་པ་ལ་
ལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་བས་པ་ལ་གསང་སྔགས་བསྡོམ་དུ་འདྡོད་དེ། འདྱི་ནྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་རྟེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་འདྱི་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་འཕྲུལ་མྱིག་
ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གསུམ་ཕྱེ་སྟེ་བཤད། ལྷག་མ་གསུམ་ལ་གཅྱིག་
ཏུ་ངེས་བཟུང་བཤད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི།  
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༼༢༣༩༽ 
སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་གསང་སྔགས་བསྡོམ་དུ་རུང་མྱི་རུང་འདྱི་ཡང་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། 
འྡོག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་ངྡོ་། །ཇྱི་ལྟར་ན་བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་དབང་བསྐུར་དང་སེམས་བསྐྱེད་གང་ཡང་མ་ཐྡོབ་
ཀང་། ལྷ་བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་རུང་བ་དང་། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་ཐྡོབ་ནས་བསྡོམ་དུ་རུང་བ་དང་། 
རང་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ནས་བསྡོམ་དུ་རུང་བ་དང་གསུམ་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་ནྱི། དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པ་
དང་། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོ་ནས་གསུངས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ། དབང་བསྐུར་དང་འཇུག་པ་སེམས་
བསྐྱེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་རུང་སྟེ། སྨྱུང་གནས་དང་གསྡོ་སྡོང་ལ་སྡོགས་
པ་བེད་ནུས་ན་གང་ཟག་ཀུན་གྱིས་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོ་ལས། སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ནུས་སམ་མྱི་ནུས་དྱིས་ཏེ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཞེས་དང་། དུད་འགྡོའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཡང་སྒྲྡོགས་ཤྱིག་ཅེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ཀང་
འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོ་ག་ཤེས་ན་
རྡོ་རེ་གདན་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལེགས་གྲུབ་དང་
དཔུང་བཟང་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལེགས་གྲུབ་ཡན་ཆད་རྒྱུད་རང་རང་གྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། འཇུག་པ་
སེམས་བསྐྱེད་ཐྡོབ་ཀང་གསང་སྔགས་རང་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་དང་གཞན་ལ་སྱིན་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་
ལེགས་གྲུབ་ལས། དབང་བསྐུར་མ་བས་པ་ལ་ཆྡོ་ག་ཤེས་པས་སྔགས་མྱི་སྱིན་པར་གསུངས་ 
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༼༢༤༠༽ 
པ་དང་། དཔུང་བཟང་ལས། གང་དག་རྱིགས་དང་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་མེད། །གང་དག་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ནྱི་མ་
ཞུགས་དང་། །གང་དག་བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་མ་སྐྱེས་པ། །ང་ཡྱི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་
སྡོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པར་ལྟྡོས་ཤྱིག་སྟེ། ལུང་མཐྡོང་ན་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ལྷག་མ་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་གསུམ་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་མ་གཏྡོགས་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་སྡོམ་བཟླས་བེད་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་
སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་དང་ལྡན་པས་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཡན་གྱི་ལྷ་བསྡོམ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། སྤྱྡོད་རྒྱུད་
སྡོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། སླྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པའྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་བསྒྲྱིག་
པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། སེམས་བསྐྱེད་ལ་ནྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་གསང་
སྔགས་བསྡོམ་དུ་རུང་བ་དང་། མྱི་རུང་བའྱི་རྣམ་དབེ་དེས་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་བས་ན་ཡང་གསང་
སྔགས་ཟབ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ལྟུང་བ་ཡྡོད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཏེ། དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ེས་
དམྱིགས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བས་ནས་
མས་སུ་ལེན་དགྡོས་སྡོ། །འྡོ་ན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པར་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་བསྡོམ་ཞྱིང་སྔགས་བཟླས་པའྱི་མས་
ལེན་དེ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ་བསྟན་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་དུ་
བཤད་པ་དང་འགལ། མ་ཡྱིན་ན་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། སྔགས་ལམ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། མས་སུ་ལེན་པ་པྡོ་དེའྱི་རྒྱུད་ 
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༼༢༤༡༽ 
ལ་སྔགས་སྡོམ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་བསྡོམ་བཟླས་
ནྱི། །གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར། ལྷ་བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་དང་འབེལ་ན། སྔགས་ཀྱི་
མས་ལེན་དུ་བསྡུ་བ་ནྱི་ལུགས་མཆྡོག་འདྱིའྱི་བཞེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མས་ལེན་དེ་སྔགས་ཀྱི་དགེ་
བ་ཡྱིན་ལ། སྔགས་ཀྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པ་གཅེས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གང་ཟག་ཀུན་གྱིས་བསྒྲུབ་
ཏུ་རུང་བར་གསུངས་པའྱི་སྨྱུང་གནས་སྡོགས་ཀང་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མས་ལེན་དུ་
འགྱུར་ལ། དེ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསམ་པས་ཟྱིན་དགྡོས་པས། གཞུང་ལས། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་ཞེས་
བཤད་པ་ཡང་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐྡོབ་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞུང་དྡོན་ཀུན་འྡོལ་སྤྱྱི་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་མཐའ་དཔྡོད་ཀྱི་འཕང་ལ་གཞུར་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་སྱིན་བེད་ནྡོར་བ་གཞན་ཡང་དགག་པ་ནྱི། 
གཏྡོར་མ་མགྡོ་ཐྡོག་ཏུ་བཞག་ནས་ལྷ་ཡྱིན་པར་བསྡོམ་སྟེ། ཐྱིམ་པར་བསམས་པ་གཏྡོར་མའྱི་དབང་བསྐུར་དང་། 
ཏྱིང་འཛིན་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་བཞྱི་ལེན་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཆྡོས་ཅན། སླྡོབ་མ་སྱིན་
བེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་དེ་ལྟར་དུ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་དགྡོས་
ཀང་འཁྲུལ་པར་སྤྱྡོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། དབང་བསྐུར་ཕྱྱི་ནས་ཁས་ལེན་བེད་པ་དགག སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་
ན་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་དགག ཆྡོ་ག་མེད་པ་དབང་བཞྱི་ལེན་པ་དགག བ་རྒྱུད་སྡོགས་ལ་དབང་བཞྱི་འདྡོད་
པ་དགག དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི།  
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༼༢༤༢༽ 
དབང་སྐུར་བེད་ཀང་ལག་ལེན་ཞེ་འཚེར་བ་འགའ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ད་ལྟ་སྤྱྡོད་ཅྱིང་། དབང་
བསྐུར་ཕྱྱི་ནས་ཞུ་བའྱི་ལག་ལེན་བེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ལམ་སྔྡོན་ལ་བསྡོམས་
ནས་དབང་བསྐུར་ཕྱྱིས་ཞུ་བ་འདྱི་ཡང་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྔ་ཕྱྱི་གྡོ་ལྡྡོག་པས་ལག་
ལེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་འདུལ་བར། དགེ་སླྡོང་མ་ཡྱིན་པས་སྔར་འདུལ་བའྱི་ལས་གལ་ལ་
བསད་ནས། ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཐྡོས་མྱྡོང་ན་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ཡྱིན་པས། ཕྱྱིས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བངས་ཀང་
མྱི་སྐྱེ་བས་ེས་དམྱིགས་ཆེ་བར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་དཔྡོན་སླྡོབ་གྱིས་ཀ་ལ་ེས་དམྱིགས་
ཆེ་སྟེ། དབང་མ་ཐྡོབ་པས་སྣྡོད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་བཤད་ན། སླྡོབ་དཔྡོན་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ཅན་
དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། སླྡོབ་མའང་དབང་བསྐུར་བའྱི་སྔྡོན་དུ་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། མས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་
ཕྱྱིས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྣྡོད་མ་ཡྱིན་ཏེ། མས་པར་གྱུར་པ་དམ་ཆྡོས་ཀྱི། །སྣྡོད་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོར་ན་ལམ་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་འབས་བུ་ངན་
སྡོང་དང་། སངས་རྒྱས་ཅྱི་བེད་འདྡོད་པ་ཡྱིན་སྡོམས་རྱིགས་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་ནྱི་ངན་སྡོང་དུ་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བེད་འདྡོད་ན་ཆྡོས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ཕྱག་ལེན་གྱིས་ཏེ། ཐྡོག་མར་དབང་
ཞུས་ནས་ལམ་བསྡོམ་པ་ལ་འཇུག་རྱིགས་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ལྡོག་རྟྡོག་
བརྡོད། དེ་ྱིད་མགྡོ་འགེའྱི་རྱིགས་པས་དགག སྐབས་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་སད་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་
པ་ལ་ལ། དབང་བསྐུར་རང་ངེས་པར་མྱི་དགྡོས་ཏེ།  
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༼༢༤༣༽ 
སེམས་ྱིད་མ་རྟྡོགས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཀང་མྱི་ཕན་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་སེམས་ྱིད་ངྡོ་འཕྡོད་ཅྱིང་རྟྡོགས་པར་
འགྱུར་ན་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འྡོ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། སེམས་
ྱིད་མ་རྟྡོགས་ན་རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་བསྲུངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་ཏེ་ཕན་ཆུང་། གལ་ཏེ་སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་པར་
གྱུར་ན་སྡོམ་པ་བསྲུངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས་ཏེ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། དབང་བསྐུར་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་རྡོ་
རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀང་སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་ན་ཅྱི་བ་དགྡོས་ཏེ་མྱི་དགྡོས་ཤྱིང་། གལ་ཏེ་སེམས་ྱིད་མ་
རྟྡོགས་ན་བྱིན་རླབས་བས་ཀྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་ཏེ་མྱི་ཕན་པར་ཐལ། དབང་བསྐུར་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་
སེམས་བསྐྱེད་དང་རེས་གནང་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཀུན་ལ་ཡང་སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་ན་བ་མྱི་དགྡོས་པ་དང་། མ་
རྟྡོགས་ན་བས་ཀང་མྱི་ཕན་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཚུངས་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
མགྡོ་འགེ་ཚུལ་དེས་ན། རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་ཞྱིང་བསྲུང་བ་དང་། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་དང་། སེམས་
བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་འབད་ནས་བེད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། གསང་སྔགས་སྡོང་
བའྱི་བདུད་ཀྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། སྔགས་ལམ་གྱི་གཙོ་བྡོ་དབང་བསྐུར་འགྡོག་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ཆྡོ་ག་མེད་པར་དབང་བཞྱི་ལེན་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དྭགས་པྡོའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་ཁ་ཅྱིག ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་མེད་བཞྱིན་དུ་བ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ལ་ལུས་བཙུན་མྡོ་ལྟ་ན་འཁྱིལ། སྱིང་ལ་སྱིང་སད་ཅྱིང་དུས་དེར་སེམས་ལ་དྡོན་རྡོགས་ཆྡོས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་
ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆྡོ་ག་གཞན་ལ་མགྡོ་འགེ་བསྟན།  



242   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༤༤༽ 
དབང་ཆྡོག་མེད་པའྱི་ེས་དམྱིགས་བརྡོད། དབང་ཆྡོག་ཁྡོ་ན་འདྡོར་བ་སད། བདེན་གྱིས་སྡོ་ནས་རྣམ་དབེ་
བསྟན། རྣམ་དབེ་ཤེས་ནས་བང་དྡོར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོ་ན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སླྡོང་ཡང་ཆྡོ་ག་མེད་པར་བ་
མའྱི་སྐུ་ལས་ཅྱིས་མྱི་ལེན་ཏེ་ལེན་རྱིགས་པར་ཐལ། དབང་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས་ཏེ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་ཀང་ནྱི་ཆྡོ་ག་མེད་པར་བ་མའྱི་སྐུ་ྱིད་ལས་ནྱི་ཐྡོབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དབང་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀང་ཆྡོས་ཅན། ཆྡོས་སྡོ་འབེད་མཁན་ལས་བངས་
ཅྱི་དགྡོས་ཏེ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། བ་མའྱི་སྐུ་ལས་བངས་པས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་རེས་
གནང་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀང་བ་མའྱི་སྐུ་ལས་བངས་པས་ཆྡོག་པར་འགྱུར་བས། ད་ཕྱྱིན་ཆད་རྡོགས་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་འབྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་སྡོང་རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 
ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་མེད་པར་བ་མའྱི་སྐུ་རང་པ་ལས་བངས་པས་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་ཆྡོ་
ག་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་པ་ཅུང་ཟད་མས་པར་གྱུར་ནའང་། སྡོ་ཐར་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་
སྡོམ་པ་མྱི་ཆགས་ཤྱིང་། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་སྡོགས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ན། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་
གཏན་མེད་པ་ནྱི་ེས་པ་ཆེ་སྟེ། རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་མེད་ན་ཐྡོབ་མྱི་ནུས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་སྡོགས་ལ་མགྡོ་མཚུངས་པ་དེས་ན། སྡོ་ཐར་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྡོགས་
ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་གཞན་དག་ལ་འབད་པ་ཆེན་པྡོ་བེད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་ཁྡོ་ན་འདྡོར་བར་བེད་པ་ནྱི་
ཆྡོས་ཅན། ཐབས་ལ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ཀྱིས་བསླད་པ་ 
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༼༢༤༥༽ 
ཡྱིན་པ་ཤེས་ནས་སྡོང་དགྡོས་ཏེ། ཐབས་མ་ཡྱིན་པ་ཐབས་སུ་སྟྡོན་པ་ཐབས་ལ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་
རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དན་པར་བས་ནས་སང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་ཆྡོ་
ག་མེད་པར་བསྟན། ཀུན་རྡོབ་ྱིད་དུ་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྡོ་ཐར་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་
འབད་པ་བེད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་འདྡོར་བ་འགལ་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར། བདེན་པ་གྱིས་ལས། དྡོན་དམ་
པའྱི་བདེན་པའྱི་དྡོན་དུ་བེད་ན་ནྱི། དྡོན་དམ་དུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོས་བལ་ཡྱིན་པས་དྡོན་དམ་དེ་ལ་ཆྡོ་གའྱི་བ་
བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དྡོན་དམ་དུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཆྡོ་ག་གཞན་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྤྱྱིར་རྒྱུ་ལམ་འབས་བུའྱི་དབེ་བས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁད་པར་སྡོ་
ཐར་བང་སེམས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་སྡོགས་སྡོམ་གསུམ་ལེན་བེད་ཀྱི་ཐབས་རྣམས་དང་། བསྐྱེད་རྱིམ་དང་
རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཇྱི་སེད་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་བསྡུ་
ཞྱིང་། ནང་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ཀྱི་རླུང་སེམས་ཐྱིམ་ཚུལ་གྱི་རྟེན་འབེལ་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་དང་། གནས་དང་ེ་གནས་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ས་ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
པ་ཡང་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཡྱིན་གྱིས། དྡོན་དམ་དུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་དམ་དུ་དེ་དག་གང་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། བདེན་གྱིས་དེ་འདའྱི་དབེ་བ་ཤེས་ནས་ནྱི་ཆྡོ་ག་བེད་ན་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་བེད་པར་གྱིས་ཏེ། 
ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་མམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ཆྡོ་ག་བེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ 



244   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༤༦༽ 
དྡོར་བར་བྡོས་ཏེ། དྡོན་དམ་དུ་ཆྡོ་ག་གང་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བདེན་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབེ་དེ་འད་མེད་
པར་སྡོ་ཐར་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་ལ་དགྡོས་བཞྱིན་དུ་ལ་ལ་སྟེ་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་མྱི་དགྡོས་ཞེས་གྱི་ནར་སྨྲ་བ་
ཆྡོས་ཅན། མཁས་པའྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའང་དཀྲུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་ལ་དྡོར་ནས། ཆྡོ་ག་འགའ་ཞྱིག་ལ་འབད་རྡོལ་བེད་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞེས་བ་བའང་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པར་
གསུངས་ཏེ། མདྡོ་སྡུད་པར། ཆྡོས་བཏང་ནས་ནྱི་ཆྡོས་མྱིན་བ་བ་སྤྱྡོད་འགྱུར་བ། །ལམ་བྡོར་ལམ་གྡོལ་འགྡོ་བ་
འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ལས། །ཞེས་དང་། ཡུམ་རྒྱས་པར། སྐྱྡོན་བཞྱི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་སྡོགས་པ་བདུད་ཀྱི་ལས་མང་དུ་
གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་དང་མཚུངས་པས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྱི་ལག་ལེན་བེད་པའྱི་བྡོད་ཁ་ཅྱིག བ་རྒྱུད་སྤྱྡོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་
གསུམ་ལ་དབང་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་དང་། དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལའང་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་མས་ལེན་
བ་མེད་བཞྱིན་སར་ནས་སྡོམ་པར་བེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོར་ཐལ་བས་
དགག དཔེའྱི་སྡོ་ནས་སད་པ་བསྟན། དབང་ལམ་དབེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་
དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་གྱིས་སར་བ་འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འྡོག་ནས་
འབྱུང་བ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་བ་སྤྱྡོད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ཀར་བུམ་དབང་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་བཞྱི་
དང་། སྐྱེ་སྲྱིད་དང་འཆྱི་སྲྱིད་སྡོང་བའྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ཡྡོད་ 
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༼༢༤༧༽ 
ན་གསུམ་པྡོ་དེ་དག་ཀང་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་
ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིཁད་ཆྡོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་
གྱིས་སྡོར་བ་འདྱི་ནྱི་ལྷམ་དཔེ་ཞྭ་ལ་བཀབ་པ་དར་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་གྡོང་འྡོག་གྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་
ཕྱེད་ཅྱིང་། རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་མས་ལེན་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་ཤེས་པར་བ་མེད་ཀྱི་སྱིན་གྡོལ་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མར་སྡོར་བ་
སྡོགས་རྣམ་གཞག་ལེགས་ལེགས་འད་ན་ཡང་། མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མར་སྡོར་དུ་མྱི་རུང་བ་དེས་ན། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་
དབང་ལ་བབས་མྱི་འད་བའྱི་དབེ་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལམ་ལ་ཡང་རྱིམ་པ་མྱི་འད་བ་
བཞྱི་ཡྡོད་པར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྒྱུད་སེ་
རང་རང་གྱི་དབང་གྱི་ཆྡོ་ག་དང་། ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མས་སུ་བང་བར་བ་སྟེ། རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་
མས་སུ་བངས་ན་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ནས་གསུངས་པའྱི་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལ་དབང་གྱི་བབས་མྱི་འད་བ་བཞྱི་ཡྡོད་ཚུལ་ནྱི། བ་རྒྱུད་ལ་ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གྱི་དབང་
གྱིས། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་དེའྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་མྱིང་གྱི་དབང་དང་ལྔ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལ་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཕྱྱིར་མྱི་
ལྡྡོག་པ་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབང་དང་དྲུག བ་མེད་ལ་དེའྱི་སྟེང་དུ་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་དང་བཅས་པས་དབང་བཞྱི་
ཡྡོངས་རྡོགས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེའྱི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡྱི་ 
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༼༢༤༨༽ 
དབང་བསྐུར་ཅྡོད་པན་དག །བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་དེ་བཞྱིན་མྱིང་། །སྤྱྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་
རབ་ཏུ་གསལ། །ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པ་ཡྱི་ནྱི་དབང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕྱེ། །དེ་བཞྱིན་དྲུག་གྱི་བེ་བག་
དབང་། །དེ་ནྱི་སླྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཞེས་བ། །རྣལ་འབྡོར་བ་མ་ཡྱི་ནྱི་མཚན། །གསང་བ་ཡྱི་ནྱི་དབང་རྒྱལ་
བཤད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བ་ན་མེད། །བཞྱི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་མཁེན་
དགའ་གདྡོང་པས་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་དབང་བཞྱི་མེད་པས། དེ་ལ་ལྟྡོས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་མེད་ཀང་། སྤྱྱིར་རྱིམ་
གྱིས་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་ལ་ནྱི། སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྐྡོང་དུ་དཔད་པ་མཛད་ཟྱིན་པས་དེར་བལྟའྡོ། །ལྔ་པ་དབང་
བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
དབང་བསྐུར་ལ་བྡོ་ཁ་མ་ཕྱྡོགས་པའྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ལ། གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་
སྐྱྡོན་མེད་དེ། གལ་ཏེ་གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཐྡོག་མ་ནས་སྔགས་ལ་མྡོས་པ་ཐྡོབ་ན། མྡོས་པ་དེ་ྱིད་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་
ཡྱིན་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྡོམ་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། རབ་བྱུང་སྡོགས་
ལ་མགྡོ་མཚུངས་རྱིགས་པས་དགག ཆྡོས་སྡོའ་ིམྱིང་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པར་བསྟན། དེ་ྱིད་དགེ་སླྡོང་
སྡོགས་ལའང་མཚུངས་པར་བསྟན། དབང་བསྐུར་གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་གཙོ་བྡོར་བསྒྲུབ། དབང་བསྐུར་ལས་
གཞན་སྔགས་ལམ་མེད་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་སྔགས་ལ་བྡོ་མྡོས་པ་ཙམ་གྱིས་གསང་སྔགས་
བསྡོམ་དུ་རུང་བ་འདྡོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་རབ་བྱུང་ལ་མྡོས་པ་ཐྡོབ་ན་སྡོམ་པ་ 
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༼༢༤༩༽ 
བསྲུངས་པས་ཆྡོག་གམ་ཅྱི་སྟེ་ཆྡོག་པར་ཐལ། མྡོས་པ་དེ་ྱིད་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་
མཚུངས། དེ་བཞྱིན་དུ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་སེམས་བསྐྱེད་ལ་མྡོས་པ་ཐྡོབ་ན་སེམས་བསྐྱེད་
བངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས་ཏེ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་ལ་མྡོས་པ་དེ་ྱིད་བང་ཆུབ་སྤྱྡོད་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ། སྡོ་ནམ་མ་བས་ཀང་ལྡོ་ཏྡོག་འབྱུང་བར་མྡོས་ན་སྡོ་ནམ་ལ་འབད་ཅྱི་དགྡོས་ཏེ་མྱི་
དགྡོས་པར་ཐལ། ལྡོ་ཏྡོག་ལ་མྡོས་པ་དེ་ྱིད་བཟའ་རྒྱུ་ཟ་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁབ་གྱིས་ཀ་མགྡོ་འགེ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀུན་ནྱི་རྱིགས་པ་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་དབྱུང་སྟེ། རྱིགས་
པ་དེ་ལྟར་མགྡོ་བསྒྲེས་ན་ལན་སྨྲ་རྒྱུ་མྱི་འབྱུང་བ་དངྡོས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིགས་པ་མགྡོ་
མཚུངས་པ་དེས་ན། ཆྡོས་སྡོ་ཞེས་བ་བ་རྒྱུད་སེའྱི་ཐ་སད་ལ་མེད་ཀང་། གསར་དུ་བཟྡོས་པ་འདྱི་ཡྱི་མྱིང་གྱིས་
འཁྲུལ་གཞྱི་བས་ནས། དབང་བསྐུར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་འབེད་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། འཚང་རྒྱ་བའྱི་གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་གཞན་ཞྱིག་བསྡོམ་རྒྱུ་ལྡོགས་ན་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་མུན་བསྡོམས་བས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ཤེས་བེད་མ་མཐྡོང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་བསྡོམ་བས་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འྡོ་ན་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་ཡང་
དགེ་སླྡོང་བེད་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཞྱིག་གཞན་ནས་བཙལ་དུ་ཡྡོད་དམ་ཅྱི་སྟེ་ཡྡོད་པར་
ཐལ། དབང་བསྐུར་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ། སྡོ་ནམ་བེད་པ་ཡང་སྟྡོན་ཐྡོག་འབྱུང་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། ཁ་ཟས་
འབྱུང་བའྱི་ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ལྡོགས་ནས་བཙལ་དུ་ཡྡོད་ 



248   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༥༠༽ 
དམ་ཅྱི་སྟེ་ཡྡོད་པར་ཐལ། དབང་བསྐུར་བ་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཆྡོས་གཞན་ཞྱིག་
བསྡོམ་རྒྱུ་ལྡོགས་ན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆྡོས་སྡོའ་ིམྱིང་མྱི་འཐད་པ་དེས་ན། སྱིང་གཏམ་འྡོག་ནས་
འབྱུང་བ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་པས། རྣ་བ་གཏྡོད་ལ་མན་པར་བའྡོ། །དེ་ཡང་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་འབེད་
ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གསང་སྔགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་
བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་ཡྡོད་པ་དེ་ལམ་དུ་སླྡོང་ཞྱིང་ལམ་དུ་བེད་པ་ཡྱིན་པས། དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་
ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། དབང་བཞྱི་ངྡོ་སྡོད་ལས། རྟེན་
འབེལ་ར་བ་དབང་བསྐུར་ཡྱིན། །རྟེན་འབེལ་དབང་ནས་སྒྲྱིག་དགྡོས་པས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྟེན་འབེལ་
སྒྲྱིག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སང་གཞྱི་སླྡོབ་མའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལ། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དག་བ་དག་
བེད་ངྡོ་སྡོད་ཤེས་པས་སླྡོབ་མའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སྡོགས་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་སྡོགས་སུ་ངྡོ་སྡོད་པའྱི་ཐབས་ཆུ་དབང་
སྡོགས་རྱིམ་བཞྱིན་བསྐུར་བས། སྒྲྡོན་མེ་བཏེག་པ་ལྟར་སླྡོབ་མའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་དེ་དང་དེར་གསལ་
བར་ཤེས་པས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ས་བྡོན་ནུས་ལྡན་དུ་བཏབ། དེ་བཞྱིན་དུ་དབང་གྡོང་མ་བསྐུར་བས་ར་
དང་ཁམས་དང་རླུང་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལྡོངས་སྐུ་དང་ཆྡོས་སྐུ་དང་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་སྐུའྱི་ས་བྡོན་ནུས་ལྡན་དུ་
བཏབ་ནས་དེའྱི་རྒྱུན་བསྐྱངས་པ་ལས། གང་ཟག་དབང་པྡོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་ཚེ་འདྱི་དང་། འབྱིང་གྱིས་བར་དྡོ་དང་།  
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༼༢༥༡༽ 
མཐའ་མས་སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་སངས་རྒྱས་མངྡོན་དུ་བེད་པ་འདྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་བས་རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་
ཚུལ་ཡྱིན་ཏེ། ས་བྡོན་དེ་ལྟར་བཏབ་ནས་སྐུ་བཞྱི་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞེས་སུ་ཐ་སད་
བཏགས་པས་སྡོ། །རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་ཚུལ་དེས་ན། གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་ལྟ་བུ་དབང་བསྐུར་
ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། དབང་གྱིས་གྡོལ་བར་མ་ནུས་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་དབང་པྡོ་འབྱིང་མན་
ཆད་ལ། དབང་གྱི་རྒྱུན་དེ་ྱིད་གྡོལ་བེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡོམ་དགྡོས་ཏེ། ཇྱི་སྲྱིད་མ་གྡོལ་གྱི་བར་དུ་དབང་གྱི་རྒྱུན་
དེ་ྱིད་མས་ལེན་དུ་སྐྱྡོང་དགྡོས་པས་སྡོ། །ལམ་བསྡོམ་ཚུལ་དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་དེ་ཕྱྱིས་མྱི་མས་
པར་བསྲུངས་ཤྱིང་འཕེལ་བར་བེད་པ་ལ་གྡོལ་ལམ་བསྡོམ་པ་ཞེས་སུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་དབང་གྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་རྟྡོག་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་དེ་ྱིད་མྱི་མས་པར་བསྲུང་ཞྱིང་བསྡོམ་པ་ལ་
བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་གྡོང་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ག་ནྡོམ་ལྷར་ཞེན་གྱི་རྣམ་རྟྡོག་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་
ཐྡོབ་པ་དེ་ྱིད་མྱི་མས་པར་བསྲུང་ཞྱིང་བསྡོམ་པ་ལ་རྡོགས་རྱིམ་བསྡོམ་པར་འཇྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་
མཐུན་པར་ཟབ་དྡོན་བདུད་རྱིའྱི་ྱིང་ཁུ་ལས། དེ་རེས་དཀྱིལ་འཁྡོར་དེའམ་གཞན་དུའང་རུང་། །རྒྱུ་དབང་བཞྱི་
དང་ལུས་དཀྱིལ་དབང་བཞྱི་དང་། །བ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་བྱིན་རླབས་རྱིམ་གྱིས་སྡོགས། །ཐྡོབ་པའྱི་སྡོམ་པ་ཡང་
ཡང་གྡོམས་པའྱི་ཐབས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དཔེར་ན་འབས་བུ་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་ནས་མྱུག་ཡྱིན་
ཞྱིང་། ནས་མྱུག་དེ་ྱིད་ཆར་ཆུས་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྐྱངས་པས་མྱི་མས་ཤྱིང་གྡོང་འཕེལ་དུ་སྡོང་སྟེ། མཐར་ཐུག་
འབས་བུ་ལྡོ་ཏྡོག་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའྡོ། ། 
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༼༢༥༢༽ 
དེས་ན་གཞྱིར་གནས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་དབང་གྱི་ཆྡོ་གས་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་པའྱི་ས་བྡོན་
དང་། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་སྐུ་བཞྱི་འབྱུང་བའྱི་ནུས་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་བྡོན་
རྣམས་དང་། གཞུང་འདྱིར། སངས་རྒྱས་ས་བྡོན་བཏབ་ནས་ནྱི། །ཞེས་པའྱི་དངྡོས་བསྟན་གྱི་ས་བྡོན་དང་། 
དཀྱིལ་ཆྡོག་རྣམས་ལས། འབས་བུ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ས་བྡོན་དང་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག ཅེས་སྡོགས་གསུངས་
པའྱི་ས་བྡོན་རྣམས་དྡོན་གནད་གཅྱིག་ཅྱིང་། མཚན་གཞྱི་ནྱི་བ་མེད་ཀྱི་དབང་གྱི་ལག་རེས་སུ་གྱུར་པའྱི་བསྐྱེད་
རྡོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་སྡོ། །དབང་བསྐུར་བ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་སླྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སྔར་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡྡོད་
པའྱི་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ནྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་ས་བྡོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ས་བྡོན་ཐེབས་མ་ཐེབས་ཀྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་ནུས་མཐུ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞྱིར་གནས་ཀྱི་ས་བྡོན་དེ་ྱིད་དབང་གྱི་
ཆྡོ་གས་སད་བེད་ཀྱི་རེན་བས་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བའྱི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཐེབས་པའྱི་ས་བྡོན་
ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐེབས་ནུས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །ཕུལ་ཕྱྱིན་གྱི་གནད་འདྱི་
དག་ནྱི། ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིཞལ་གྱི་པདྡོ་ལས་བྱུང་བ་སྐལ་ལྡན་སྱིང་གྱི་བདུད་
རྱིར་གྱུར་པ་དཔྡོད་ལྡན་ཀུན་ལ་གསལ་བར་འདྡོམས་པ་འདྱི་ལགས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྱི་ཕྱྱིར་ན། 
ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ཏེ་ལམ་གཞན་མེད་པ་ལྟར། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྡོར་
ཞུགས་ནས་དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྡོས་ཏེ་ལམ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་གྱི་ནང་དུ་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་ 
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༼༢༥༣༽ 
མཐའ་དག་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོས་ཞེས་པའྱི་སྒྲ་དབྱིག་གེན་གྱིས། ཆྡོས་ནྱི་ཤེས་བ་ལམ་དང་ནྱི། །ཞེས་
སྡོགས་ལྟར་དྡོན་བཅུ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདྱིར་ནྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྔགས་ལམ་ཐམས་ཅད་དབང་
བསྐུར་གྱི་ནང་དུ་འདུས་ཚུལ་ནྱི། བ་མེད་ལ་མཚོན་ན། བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བུམ་དབང་
དང་། རྡོགས་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དབང་གྡོང་མའྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་དེ་དང་དེ་དག་
དབང་དེ་དང་དེ་ལས་ལྡོགས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐུ་གསུམ་ལས་
གཞན་དུ་མེད་པས། རྣམ་མཁེན་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་རྣམས་སྐུ་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་ཡང་། སྐུ་
གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གནད་འདྱི་ཡང་ཡྡོངས་འཛིན་མཆྡོག་གྱི་ཞལ་གྱི་པདྡོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དབང་ལས་གཞན་པའྱི་ལམ་མེད་པ་དེས་ན། ཐུབ་པས་རྒྱུད་སེ་ལས། ལམ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དབང་
བསྐུར་ཁྡོ་ན་ལ་བསྔགས་ཤྱིང་ཕན་ཡྡོན་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། རེས་འཇུག་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ཅྱི་ནས་
དབང་བསྐུར་བ་ལ་གུས་ཤྱིང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་
སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་ཕྱྱིན་དབང་ལ་འབད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །ལྔ་པ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རས་ཆུང་པའྱི་རེས་འབང་ལ་ལ་
དབང་བསྐུར་ལ་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་དེ། སྐལ་མེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ཀང་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྐལ་ལྡན་ལ་མ་བས་
ཀང་ཐྡོབ་པ་དང་། སྐལ་བ་འབྱིང་པྡོ་ལ་བས་ན་ཐྡོབ་ལ། མ་བས་ན་ 
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༼༢༥༤༽ 
མྱི་ཐྡོབ་པ་དང་རྣམ་པ་བཞྱིར་འདྡོད་དྡོ། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། མུ་བཞྱིའྱི་ཤེས་བེད་ལུང་ཁུངས་མེད། མུ་བཞྱི་
རྱིགས་པས་ཀུན་ལ་མཚུངས། མུ་བཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཤེས་མྱི་ནུས། འབྱིང་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་བེད་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མུ་བཞྱི་འདྱི་འད་ཆྡོས་ཅན། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དཀྲུགས་པའྱི་སྱིང་ཀར་ཟད་དེ། རྒྱུད་
སེ་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སྱིང་ཀར་ཟད་མྡོད། འྡོན་ཀང་མུ་བཞྱི་འདྱི་
རྱིགས་པས་བརྟག་པར་བའྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསྐྱེད་
ལའང་སྐལ་མེད་ལ་བངས་ཀང་མྱི་སྐྱེ་བ་དང་། སྐལ་ལྡན་ལ་མ་བངས་ཀང་སྐྱེ་བ་སྡོགས་མུ་བཞྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
བརྱི་སྟེ་བརྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དབང་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་སྡོམ་ལའང་། སྐལ་མེད་ཀྱིས་བསྡོམས་ཀང་མྱི་
སྐྱེ། སྐལ་ལྡན་གྱིས་མ་བསྡོམས་ཀང་སྐྱེ་བ་སྡོགས་མུ་བཞྱི་ཡྡོད་པར་ཅྱིས་མྱི་མཚུངས་ཏེ་མཚུངས་པར་ཐལ། 
དབང་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་མུ་བཞྱི་ཀུན་ལ་ཡྡོད་པར་མཚུངས་བཞྱིན་དུ། སྡོ་ཐར་སྡོགས་གཞན་ལ་མུ་བཞྱི་མྱི་
བརྱི་བར་དབང་བསྐུར་ྱིད་ལ་བརྱི་བ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། བདུད་ཀྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན་པར་དྡོགས་ཏེ། བདུད་སྱིག་ཅན་
གྱིས་གསང་སྔགས་སྡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མྱིའྱི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་སྨྲས་པར་ཟད་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་
མུ་བཞྱི་ཡྡོད་སྲྱིད་ན་ཡང་། སྡོ་སྡོའ་ིམཚན་ྱིད་ཤེས་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཅྱི་སྟེ་ཤེས་པར་ནུས་ན་མུ་བཞྱི་དེའྱི་
མཚན་ྱིད་སྨྲ་དགྡོས་པ་ལས་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་འྡོལ་ཚོད་ཀྱི་སྨྲས་ཀང་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་ཏེ། རང་བཟྡོ་མ་
ཡྱིན་པ་ལུང་དང་མཐུན་པ་སྨྲ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་བདེན་པར་ 
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༼༢༥༥༽ 
སྲྱིད་ན་སྐལ་མེད་དང་སྐལ་ལྡན་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་བེད་ཀང་། བས་ན་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་སྐལ་པ་འབྱིང་
ལ་དབང་བསྐུར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དགྡོས་ཏེ་དགྡོས་པར་ཐལ། སྐལ་བ་འབྱིང་དེ་ལ་དབང་བས་ན་ཐྡོབ་ལ་མ་བས་ན་
མྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་ཀང་མྱི་ཐྡོབ་པ་དང་། མ་བསྐུར་ཀང་ཐྡོབ་པ་གཞན་ལ་
དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པས། བས་ན་ཐྡོབ་ལ་མ་བས་ན་མྱི་ཐྡོབ་པ་དེ་ལའང་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་སྡོ་ཞེ་ན། འྡོ་
ན་ནད་མེད་པ་ལ་སན་སྡོང་བ་སྟེ་མྱི་དགྡོས་པས་ནད་པ་ལ་ཡང་མྱི་དགྡོས་ཤྱིང་སྡོང་རྱིགས་པར་ཐལ། དབང་དང་
དཔེ་དྡོན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདུད་ཀྱིས་
བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ཏེ། བདུད་ཀྱིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་ལམ་ལྡོག་པར་སྟྡོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་དམ་
ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གྱིས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིང་མ་པ་ཁ་ཅྱིག 
སྤྱྱིར་གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་གསང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པ་ལ། འྡོན་ཀང་ཡེ་གསང་ཞེས་བ་བའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཆྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དབང་གྱིས་མ་སྱིན་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་གསང་བ་བསྒྲགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། གང་ཟག་སྔགས་
ཀྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་དྡོན་མྱི་གྡོ་བས་དུད་འགྡོའ་ིརྣ་བར་བསྒྲགས་པ་དང་ཁད་མེད། སྔགས་
ཀྱི་དྡོན་གྡོ་བ་རྣམས་ནྱི་སྣྡོད་ལྡན་ཡྱིན་པས། སྣྡོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་བསྒྲགས་པ་ེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གསང་སྒྲྡོག་མྱི་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་འདྱི་ཡང་ཅུང་ཟད་ 
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༼༢༥༦༽ 
བརྟག་པར་བའྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཡེ་གསང་ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་འདྱིའྡོ། །གལ་ཏེ་གྡོ་བ་མེད་པ་ལ་ཡེ་
ནས་གསང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། འྡོ་ན་གྡོ་བའྱི་གང་ཟག་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་གསང་བ་བསྒྲགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡེ་གསང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཡྡོད་པས། 
དམ་ཆྡོས་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་འདྱི་འགྡོ་བ་སུས་ཐྡོས་ཀང་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བ་དེས་ན་འགྡོ་བ་སུ་ལ་བསྒྲགས་ཀང་
གསང་སྒྲྡོག་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཁྡོད་ཀྱིས་དམ་ཆྡོས་བདེན་པ་རུ་གྡོའམ། གྡོ་ན་ཆྡོས་ནས་འབྱུང་
བ་བཞྱིན་གསང་དགྡོས་པ་དང་མྱི་དགྡོས་པ་གྱིས་སུ་བེད་པར་གྱིས་ཏེ། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་གསང་བ་དང་མྱི་
གསང་བའྱི་ལུགས་གྱིས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྡོ་རེ་གུར་ལས། སྐལ་མེད་སེམས་ཅན་
སྟྡོན་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་ྱིད་འདུས་པ་ལས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་བ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་འདྱི་ནྱི་
མ་སྨྲ་ཞྱིག ཅེས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལས་ཀང་། བྡོ་སངས་མ་བས་སེམས་ཅན་ལ། །སྟྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་
སྟྡོན་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་གསང་བའྱི་ལུགས་དང་། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོ་
ལས། དུད་འགྡོའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཡང་སྒྲྡོགས་ཤྱིག་ཅེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞྱི་
སྟྡོན་པའྱི་སྒྲ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྒྲག་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་གསང་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིན་
བེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཆྡོས་སྡོ་དང་། དམ་ཚིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་གསང་ཞེས་བ་བ་འདྱི་འད་ནྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་
པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་ 
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༼༢༥༧༽ 
ནས་འཁྲུལ་པ་གཞན་མང་དུ་འབྱུང་བས་སྡོ། །མཚན་ྱིད་ལྡན་པའྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལས། །དབང་བཞྱི་བངས་
པས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ། །འགྱུར་ཞེས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའྱི་གཞུང་ལས་བཤད། །ཁ་ཅྱིག་བྱིན་རླབས་སྱིན་
བེད་དབང་དུ་འདྡོད། །ལ་ལ་གངས་ངེས་མེད་པར་དབང་བསྐུར་བེད། །འགའ་ཞྱིག་བྡོན་ལུགས་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོ་
ག་བེད། །ཕལ་ཆེར་ཆྡོ་ག་མས་པས་དབང་སྐུར་བེད། །འདྱི་དག་དབང་བསྐུར་འདྡོད་ཀང་འཁྲུལ་པར་
འཕྱན། །འགའ་ཞྱིག་དབང་བསྐུར་མེད་པར་ཟབ་ལམ་སྡོམ། །ཁ་ཅྱིག་དབང་བསྐུར་མེད་པར་དབང་པྡོ་
རབ། །བྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་སྱིན་བེད་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ལ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་གསང་སྔགས་
སྡོམ། །འདྱི་དག་དབང་བསྐུར་མེད་པར་བབ་ཅྡོལ་དུ། །གསང་སྔགས་བསྡོམ་པ་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་
གསུངས། །འགའ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསང་སྔགས་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། །དབང་བསྐུར་ཕྱྱིས་ནས་ཁས་ལེན་བེད་ཅེས་
ཐྡོས། །ལ་ལ་སེམས་ྱིད་རྟྡོགས་དང་མ་རྟྡོགས་པ། །གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་དྡོན་གྱི་དབང་བསྐུར་འགྡོག །ཁ་ཅྱིག་ཆྡོ་
ག་མེད་བཞྱིན་བ་མ་ཡྱི། །སྐུ་ལས་དབང་བཞྱི་ལེན་ཞེས་མུ་ཅྡོར་སྨྲ། །ལ་ལ་ཆྡོས་སྡོའ་ིམྱིང་གྱིས་འཁྲུལ་པས་
ན། །སྔགས་ལ་མྡོས་ན་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་སྨྲ། །ཀེ་མ་འདྱི་དག་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་ནྱི། །སྐྱེ་བྡོའ་ིཁེལ་གཞུང་
བཞྱིན་དུ་འདྡོར་ལ་བརྡོན། །ཁ་ཅྱིག་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མར་དབང་བཞྱི་འདྡོད། །ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་
གཞག་འཆད། །འདྱི་དག་ལུང་ཁུངས་མེད་ཅྱིང་རྱིགས་པ་ཡྱིས། །རྣམ་པར་བརྟགས་ན་རྡུལ་བཞྱིན་རྣམ་པར་
འཐྡོར། །ཁ་ཅྱིག་ཡེ་གསང་རང་བཟྡོའ་ིཚིག་བཅྡོས་ནས། །གསང་ 
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༼༢༥༨༽ 
སྒྲྡོག་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་འཛེམ་མེད་སྨྲ། །གསང་དང་མྱི་གསང་ལུགས་གྱིས་དང་པྡོའ་ིཐྱིག །རྒྱལ་བས་གསུངས་
པ་སྱིང་གྱི་ཐྱིག་ལེར་ཟུངས། །སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།གྱིས་པ་གྡོལ་བེད་རྱིམ་གྱིས་བཤད་པ་
ལ་བཞྱི་སྟེ། གྡོལ་ལམ་ཕྱྡོགས་རེས་སངས་རྒྱས་འདྡོད་པ་དགག མདྡོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བགྡོད་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་
བཤད། སངས་རྒྱས་འདྡོད་པས་དེ་ལ་བསླབ་པར་གདམས། མདྡོ་སྔགས་གྱིས་དང་མ་འབེལ་ཆྡོས་ལུགས་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་པ་ཁ་ཅྱིག 
སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་པའྱི་དབེ་བ་མེད་ཅྱིང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཐབས་
ལམ་གང་གྱིས་གྡོལ་ངེས་པ་ཡང་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བ་རང་པས་གྡོལ་བ་དང་། པད་འབྱུང་གནས་
བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་བརྟན་པ་ཐྡོབ་པས་གྡོལ་བ་དང་། ལཱུ་ཧྱི་པས་འྱི་རྒྱུ་ལྟྡོ་ལ་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་པས་གྡོལ་བ་དང་། 
ནག་པྡོ་སྤྱྡོད་པའྱི་རྡོ་རེས་སྤྱྡོད་པ་མཛད་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་དང་། གྡོ་རཀྵ་སྟེ་བ་གང་སྲུང་རླུང་གྱི་སྟྡོབས་
ཀྱིས་གྡོལ་བ་དང་། ཤ་བ་རྱི་དབང་ཕྱུག་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམས་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་
གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྟྡོགས་པས་གྡོལ་བ་དང་། ཏྡོག་ཙེ་པ་བ་མ་ལ་གུས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟྡོབས་
ཀྱིས་གྡོལ་བ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ཞྱིབ་ལྷ་ཟ་ལ་འཆག་གསུམ་གྱི་སྤྱྡོད་པས་གྡོལ་བ་དང་། རྒྱལ་མྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་
བཙུན་མྡོའ་ིཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྡོལ་ཅྱིང་རྒྱལ་སྲྱིད་ཀྱི་འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པའྱི་སྡོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱྡོད་
པས་གྡོལ་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་དབང་ 
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༼༢༥༩༽ 
ཕྱུག་བྱིརྺ་པ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གསང་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའམ། རྟེན་འབེལ་ལམ་དུ་བས་པ་ལས་གྲུབ་
པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བས་ན་སྔར་སྡོས་པ་དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་འདྱི་ནྡོར་དང་། འདྱི་མ་ནྡོར་གྱི་
སྐུར་པ་བཏབ་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཐབས་ཤེས་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན། 
རྱིམ་གྱིས་ཚོགས་པས་གྡོལ་བར་བསྟན། ལམ་ཀུན་རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུ། ཕྱྡོགས་རེའྱི་དགྡོས་པ་དཔེ་དང་
སར། སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་ཏེ་སྐབས་དྡོན་འདྡོམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་རྒྱུ་རེན་གང་གྱིས་གྡོལ་བ་ཡྱིན་
འདྱི་ཡང་སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་ནས་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། མན་པར་བའྡོ། །གང་ཞེ་ན། ཐབས་དང་ཤེས་
རབ་གྱིས་ཚོགས་མྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་མེད་དེ། ཐབས་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའྱི་མཐའ་མནན། ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁྡོར་བའྱི་མཐའ་མནན་ཏེ་ལམ་ལ་བསླབས་པས་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་འདས་
ཀྱི་གྡོ་འཕང་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདྡོར་བསྡུས་ཙམ་བསྟན་པ་
དང་། དེ་ྱིད་ཅུང་ཟད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཚོགས་དགྡོས་པ་
དེས་ན་གྡོང་དུ་བཤད་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆྡོས་ཅན། རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱྡོགས་རེའྱི་
ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་གྡོལ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱྡོགས་རེས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཀྱིས་གྡོལ་ཚུལ་ཇྱི་
ལྟར་ཞེ་ན། ལྟ་བ་དང་། བསྐྱེད་རྱིམ་ 
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༼༢༦༠༽ 
དང་། རླུང་དང་། གཏུམ་མྡོ་དང་། བྱིན་རླབས་སྡོགས་དེ་དག་རང་པ་རེ་རེས། རྱིམ་བཞྱིན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། པད་
འབྱུང་གནས་དང་། བ་གང་སྲུང་བ་དང་། ཤ་བ་རྱི་དང་། ཏྡོག་ཙེ་པ་ལ་སྡོགས་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་
དག་ནྱི་སྔྡོན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པས་རྒྱུད་སྱིན་པའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། ཕྱྱིས་དབང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིམ་གྱིས་
བསྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་རྟེན་འབེལ་གྱིས་ནང་ནས་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ཤར་ནས་
གྡོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལྟ་བ་དང་བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་དང་ལམ་གྱི་
གཙོ་བྡོ་ཀུན་རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསྐྱེད་རྱིམ་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོའ་ིདམྱིགས་པ་སྡོགས་ནྱི་རྱིམ་
པ་གྱིས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དང་དེ་དངྡོས་ཡྱིན་པ་དང་། བྱིན་རླབས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་དེ་ལས་
བྱུང་བ་འབས་བུའྱི་ཚུལ་དང་། ལྟ་བ་ནྱི་དེ་གྱིས་དག་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་ནྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་དེ་བྡོགས་དབྱུང་བར་བེད་པའྱི་
སྡོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་དེའྱི་སྡོས་
མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། བྷུ་ནྱི་ཟ་བ་དང་། སུ་སྟྱི་ལ་བ་དང་། ཀུ་སྟེ་འཆག་པ་དང་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བ་ཞྱི་བ་
ལྷའྱི་སྤྱྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་དེའྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་
ཀྱི་རྟྡོགས་པ་བརྟན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་བྱིརྺ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལ་
ནྱི་གཞན་དྡོན་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་བཟང་གྱི་སྤྱྡོད་པར་ཡང་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར།  
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༼༢༦༡༽ 
འདྱིར་སྤྱྡོད་པ་གསུམ་པ་ནྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་བས། སྔ་མ་གྱིས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱིས་
མ་མཛད་དམ་སམ་ན། མ་མཛད་པ་མྱིན་ཏེ། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་དང་ཞྱི་བ་ལྷ་གྱིས་ཀང་གྲུབ་ཐྡོབ་རྡོད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། ཕྱྱི་མ་ལ་རྣམས་ཞེས་མང་ཚིག་སར་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོས་ཊྱིཀ་ལས། སྤྱྡོད་ཚུལ་དེ་རྣམས་
ཕལ་ཆེར་རྣལ་འབྡོར་མའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། ནང་གྱི་རྟྡོག་པ་དང་སར་ནས་སྡོས་བཅས་དང་། སྡོས་མེད་
དང་། ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ཞེས་བ་མ་དག་གསུངས་ཤྱིང་། བར་པ་ལ་བྷུ་སུ་ཀུའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཞེས་ཀང་
གསུངས་སྡོ། །ཞེས་དྱིས་པ་ནྱི། སྤྱྱིར་རྒྱུད་སེ་ལས། ཀུན་འདར་གསང་སྤྱྡོད། མངྡོན་སྤྱྡོད། ཀུན་བཟང་གྱི་སྤྱྡོད་
པ་དང་གསུམ་དུ་བཤད་ནས། དང་པྡོ་ཚོགས་ལམ་དུ་འཇྱིག་རྟེན་ཆྡོས་བརྒྱད་མངྡོན་གྱུར་བ་མགྡོ་སྡོམས་ནུས་
པས་སྤྱྡོད། གྱིས་པ་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པ་ལ་ེ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་སྡོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་སྤྱྡོད། 
གསུམ་པ་ནྱི། ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་པས་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྡོ་ནས་སྤྱྡོད་པར་གསུངས་པ་དང་གྡོ་རྱིམ་འགྱིག་
པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། གཞུང་འདྱིར་སྤྱྡོད་པ་མཛད་པ་པྡོའ་ིམཚན་གཞྱི་དང་མ་འགྱིག་སྟེ། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་དང་ཞྱི་བ་ལྷ་
གྱིས་ནྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྱིན་པས། ཀུན་འདར་གསང་སྤྱྡོད་དང་མངྡོན་སྤྱྡོད་ཀྱི་དགྡོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་
གཞུང་འདྱིར་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ལ་ཀུན་བཟང་གྱི་སྤྱྡོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྡོས་
བཅས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་དང་། ཞྱི་བ་ལྷའྱི་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་གྱིས་ཀུན་བཟང་གྱི་སྤྱྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུར་བསྟན་
ལ། དེ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཟག་ 
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༼༢༦༢༽ 
མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐྡོབ་ནས་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཀུན་
ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྤྱྡོད་པར་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། མཁས་པ་དག་འཆད་པ་དང་འགལ་བའྱི་དྡོགས་པ་སྐྱེ་བས། 
རྒྱུད་སེ་ལ་སངས་པའྱི་དཔྡོད་ལྡན་དག་གྱིས་དཔྡོད་ཅྱིག བཞྱི་པ་ནྱི། ཕྱྡོགས་རེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་མྱི་གྡོལ་བ་དེས་
ན། ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་མ་ཚོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་མྡོད། འྡོན་ཀང་གྲུབ་ཐྡོབ་
རྣམས་ཐབས་ཕྱྡོགས་རེ་བས་གྡོལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི། ཚེ་སྔ་མ་ལྟ་བ་སྡོགས་གང་ལ་གྡོམས་འདྱིས་ཆེ་བའྱི་ལས་
འཕྡོའ་ིབེ་བག་དང་། ནང་གྱི་ར་ཁམས་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་
བའྱི་སྣ་འདེན་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་དབེ་བ་རེ་རེ་བས་བེད་པར་གསུངས་པས། ལྟ་བ་སྡོགས་དེ་དང་དེས་གྡོལ་བ་ལྟར་
སྣང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་ནད་པའྱི་ལུས་བརྟས་ཤྱིང་སྟྡོབས་རྒྱས་པ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་པས་བེད་མྡོད་ཀྱི། 
བཟའ་བཏུང་ལ་སྡོ་བ་དེའྱི་ཡྱི་ག་འབེད་པ་ནྱི་ཟས་ཀྱི་ཁད་པར་སན་འགའ་ཞྱིག་དང་། ཞྡོ་དང་ཆང་ལ་སྡོགས་པ་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རེ་བའྱི་དགྡོས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་མྱི་
དགྡོས་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་ན་བླུན་པྡོ་ཡྱིན་པ་དང་། འྡོན་ཀང་ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བས་འཚང་རྒྱ་བར་སྒྲྡོ་འདྡོགས་
ཤྱིང་འདྡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་དེ། ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བས་འཚང་རྒྱ་བ་ནྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲྡོ་སྐུར་སངས་ཟྱིན་པ་དེས་ན་སངས་རྒྱས་འདྡོད་པ་དག་གྱིས་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་དང་། དེས་
མ་གྡོལ་ན་རྱིམ་པ་གྱིས་ལ་འབད་པར་གྱིས་ཏེ། སྱིན་གྡོལ་དེ་དག་ནྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ 
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༼༢༦༣༽ 
ནྡོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་མདྡོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བགྡོད་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དཔེའྱི་སྡོ་
ནས་སྡོ་སྡོར་བཤད། མས་ལེན་གྱི་སྡོ་ནས་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ལ་ཐབས་
ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་ཀུན་ཚོགས་དགྡོས་ན། འཚང་རྒྱ་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མདྡོ་སྔགས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ན་
མྱུར་བ་དང་བཟང་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱུར་བུལ་གྱི་རྱིམ་པ་དཔེ་དང་སར་བ་ནྱི། དཔེར་ན་ཞྱིང་པ་དག་གྱིས་སྡོ་ནམ་
ཞག་དང་ཟླ་བ་མང་པྡོའ་ིབར་དུ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བས་པས། ལྡོ་ཏྡོག་ཡང་ཞག་དང་ཟླ་བར་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་པ་ལྟར། 
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་ཚོགས་བསགས་ན་གངས་མེད་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པ་སྡོང་ནས་རྡོགས་
འཚང་རྒྱ་བ་དང་། ཡང་དཔེར་ན། རྱིག་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བྡོན་ནས་དང་། ཡུངས་ཀར་སྡོགས་ནྱི་དུར་
ཁྡོད་ཀྱི་སྡོལ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕྱེ་མའྱི་གཞྱི་ལ། བྡོང་བུའྱི་ཆུ་ལ་སྡོགས་པས་སྦངས་ཏེ་བཏབ་ན་ྱི་མ་གཅྱིག་ལ་
ལྡོ་ཏྡོག་སྱིན་པ་ལྟར། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་བསྐྱེད་རྡོགས་ཀྱི་གནད་ཤེས་ནས་བསྡོམས་ན། དབང་
པྡོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་མཐྡོང་བའྱི་ཆྡོས་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕར་
ཕྱྱིན་ལམ་གྱི་བགྡོད་ཚུལ་བཤད། སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགྡོད་ཚུལ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
ལམ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་དང་། ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་སྡོགས་བསྡོམ་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལམ་དེ་ཡྱིས་དབང་པྡོ་རྣྡོ་ཞྱིང་བརྡོན་འགྲུས་ཇྱི་ལྟར་མྱུར་ན་
ཡང་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་དགྡོས་ཏེ། ཚོགས་སྡོར་དུ་ 
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༼༢༦༤༽ 
གངས་མེད་གཅྱིག མ་དག་ས་བདུན་དུ་གངས་མེད་གཅྱིག དག་པ་ས་གསུམ་དུ་གངས་མེད་གཅྱིག་སྟེ་གསུམ་
དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྱི་ལམ་པྡོ་ཆེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྡོད་པ་ཀུན་ལས་
གྡོལ་བའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གུས་པས་བསྟན་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་འདྱི་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
མེད་ཅྱིང་། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་འདྱིར་མྱི་བསྡོམ། གཏུམ་མྡོ་དང་ཞུ་བདེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་
ཐབས་ལམ་དང་བལ། ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཐ་སད་ཀང་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་ལམ་དེས་ནྱི་ཚེ་འདྱི་
དང་བར་དྡོ་དང་། ཕྱྱི་མ་སྐྱེ་བ་བདུན་ནམ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཕར་ཕྱྱིན་པ་ཁྡོང་མྱི་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
འདྱིས་ནྱི་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བྱིན་རླབས་སྡོགས་བེད་པ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་དག་རྡོ་
རེ་ཐེག་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་འཆད་པ་ཡང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཕར་ཕྱྱིན་ལམ་གྱིས་ཀང་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྡོད་
དམ་སམ་པའྱི་དྡོགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྱུར་ན་ཡང་། །གངས་མེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་
སྤྱད་དགྡོས། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་གསལ་ལྡོ། །དེ་ལྟར་ཕར་ཕྱྱིན་ལམ་དེ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་
ལམ་མ་ཡྱིན་མྡོད། འྡོན་ཀང་རེ་ཞྱིག་སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་དགྡོངས་འགེལ་དང་བཅས་
པ་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་བཞྱིན། དང་པྡོར་བང་ཆུབ་ 
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༼༢༦༥༽ 
ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། དེ་ནས་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྱིས་གསྡོག དག་སར་ཡང་དག་མཐའ་
མངྡོན་དུ་མྱི་བ་བར་སྡོན་ལམ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་སྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞྱིང་སྣྡོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སྡོང་བ་སྟེ། རྡོགས་སྱིན་སང་གསུམ་ཡང་མཐར་ཕྱྱིན་པར་
བས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བཟུང་དེ་དག་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་བངས་པས། ས་བཅུ་པའྱི་རྒྱུན་གྱི་
མཐའ་མར་བདུད་བཞྱི་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བཏུལ་ནས། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
པཎ་ཆེན་གྱིས། ས་བཅུའྱི་མཐའ་མར་བདུད་བཏུལ་བའྱི། །བཤད་པ་གཞུང་ལུགས་གང་གྱིས་སྟྡོན། །ཞེས་དྱིས་
ནས། སང་བ་འཕྡོ་བའྱི་བག་ཆགས་ལ་བདུད་ཀྱི་ངྡོས་འཛིན་གནང་། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོས། དག་རྣམས་ལས་ནྱི་
འདས་པ་དང་། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་དངས་ནས། བདུད་བཞྱིའྱི་གནས་ངན་ལེན་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་སྡོང་བས་དེ་ལ་ངྡོས་འཛིན་མཛད་དྡོ། །དེ་ལྟར་མཁས་པའྱི་བཞེད་ཚུལ་གྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་འདྱིར་ཆེར་
མ་འབེལ་ཏེ། འཕྡོ་བའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སང་བ་དང་ཁ་སྐད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེས་ན་ཕྱྱི་མ་ྱིད་འཐད་པ་ལས་འྡོས་མེད་དེ། བདུད་བཞྱིའྱི་གནས་ངན་ལན་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནྱི་ས་བཅུ་པའྱི་
རྒྱུན་མཐའ་མས་སྡོང་ཞྱིང་། དེ་སངས་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ནྱི་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་གྱི་ལུང་གཙང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོས་ཊྱིཀ་ལས། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་ 
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༼༢༦༦༽ 
འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་སྟེ། སྲྡོད་ལ་བདུད་བཏུལ་ནས། ཐྡོ་རངས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་འགེས་ཤྡོར་བས་འདྱིར་མྱི་འཐད་དེ། འཛམ་གྱིང་འདྱིར་
མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟྡོན་པའྱི་གྡོང་དུ་འྡོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
སྔགས་ཀྱི་ེ་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་བསྐལ་པ་
གངས་མེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་སྤྱད་ལ་སྡོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་མྱི་ནུས་པར། གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་རྡོ་རེ་
ཐེག་པའྱི་ལམ་བསྡོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན་ཐྡོག་
མར་སྱིན་བེད་ནྡོར་པ་མེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་བང་དགྡོས་ཏེ། དེ་ནྱི་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་གྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དབང་པྡོ་ཤྱིན་ཏུ་རྣྡོ་ཞྱིང་ཚོགས་བསགས་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་གྡོལ་བ་ཡང་སྲྱིད་མྡོད། གལ་ཏེ་མ་གྡོལ་ན་རང་བཟྡོའ་ི
དཀྡོང་བསྐྱེད་དང་། དྡོད་ཙམ་གྱི་ཆྡོག་པར་འཛིན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུད་སེ་ལས་
ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་བསྡོམ་པར་བ་སྟེ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་བར་བསྡོམས་ན་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚོན་བེད་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ། 
ཕྱག་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་དེ་ྱིད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གྡོམས་པར་བ་སྟེ། གྡོམས་པས་དྡོད་ཐྡོབ་པའྱི་རྟགས་མམ་གཞག་
ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་ཆྡོས་བརྒྱད་མགྡོ་སྡོམས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། མགྡོ་སྡོམས་པ་དེ་ནས་འཁྡོར་འདས་ལ་བང་དྡོར་ཐ་
དད་དུ་མྱི་འཛིན་པར་རྡོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་འདར་འཇྱིག་རྟེན་ 
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༼༢༦༧༽ 
པའྱི་མངྡོན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་སྤྱད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྤྱད་པས་ནང་
ལུས་ཀྱི་སྤྱྱི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡུལ་སྡོ་བདུན་གྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཞུགས་ཏེ། ས་ལམ་ཀུན་བགྡོད་ནས་རྡོ་
རེ་འཛིན་པའྱི་ས་དགེ་བ་སྟེ་མཆྡོག་བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལམ་གྱི་བགྡོད་ཚུལ་
འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། རྣལ་
འབྡོར་རྒྱུད་མན་ཆད་ལ་སྦས་པས་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་ཚིག་མཆྡོག་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 
སྐལ་ལྡན་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ེ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གཞུང་འདྱིར་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ཀྱི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་གྱིས་བསྟན་ནས། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀང་
ཐ་དད་དུ་ཐྡོབ་པ་ལྟར་བཤད་སྣང་བས། མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ལམ་མྱུར་བུལ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་འབས་བུ་ལ་བཟང་
ངན་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལྟར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འདྡོད་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དེ། ས་
བཅུ་གསུམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གང་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཟང་ངན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་
ན། འདྱི་ལ་མཁས་པའྱི་བཞེད་པ་འགྡོད་པ་དང་། འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་གནད་བཤད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། དགའ་
གདྡོང་ཊྱིཀྐར། ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་གྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ། གཞུང་
འདྱིར། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་བེད་འདྡོད་ན། །དེ་ཡྱིས་འདྱི་བཞྱིན་སང་བར་བ། །ཞེས་གདམས་ནས། སྤྱྡོད་
རྒྱུའྱི་ལམ་ལ། ཡང་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱི། །ཞེས་ 
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༼༢༦༨༽ 
སྡོགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱྱིན་ལམ་དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་གྱིས་སུ་བསྟན་པ་འདྱི་འདེན་པར་མཛད་ནས། མདྡོ་
སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་པྡོ་དེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ྱིད་པར་མཚུངས་ཀང་། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་
སྔགས་ལུགས་ཀྱི་དེ་ལས་སངས་རྟྡོགས་དམན་པར་བཞེད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་ལས། 
མདྡོ་སྔགས་གྱིས་རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་ཞུགས་པས་འབས་བུ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཡྡོད་པ། ཆུས་བཅུས་པའྱི་སྐྱུ་རུ་ར་
དང་། འྡོ་མས་བཅུས་པའྱི་སྐྱུ་རུ་རའྱི་དཔེ་དང་སར་ནས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ངྡོར་པའྱི་རེས་འབང་
ཁ་ཅྱིག དྡོན་གཅྱིག་ན་ཡང་མ་རྨྡོངས་དང་། །ཞེས་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ཐྡོབ་བའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་པར་བཤད་
པས། ཕར་ཕྱྱིན་ནས་བཤད་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། སྔགས་ནས་བཤད་པའྱི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་གྱིས་དྡོན་
གཅྱིག དེས་ན་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་བཅུ་གྱིས་པ་གྱིས་ས་བཅུ་པའྱི་ཁྡོངས་སུ་བསྡུ་ཟེར། 
ག་གཟྱི་རྱིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་ལ། ཕར་ཕྱྱིན་ཐེག་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་དང་། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བཅུ་
གསུམ་པ། །དྡོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱིས་དབེ་མྱིན་ནམ། །ཞེས་དྱི་བ་ཞུ་བའྱི་དགྡོངས་གཞྱི་ཡང་། ངྡོར་པའྱི་རེས་འབང་
བ་མའྱི་གསུང་སྒྲྡོས་མ་ཟྱིན་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དེ་གྱིས་དྡོན་གཅྱིག་ཏུ་འདྡོད་པའྱི་ཁ་སྐད་གགས་ཆེ་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་གནད་ནྱི། ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞྡོག ས་བཅུ་
གཅྱིག་པ་ཙམ་ཡང་ཐྡོབ་པ་མེད་དེ། ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
དེ་སྦས་པའྱི་ས་ 
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༼༢༦༩༽ 
གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་གདྡོང་པ། ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་པ་སངས་
རྒྱས་སུ་ཁས་བངས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་མཆྡོག་དམན་འབེད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། འྡོ་ན་ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་ལ་
བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། སང་རྟྡོགས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ལས་སང་རྟྡོགས་ལྷག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྔགས་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་
དེ་ཁྡོད་ལས་སང་རྟྡོགས་ལྷག་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས། ཡང་དེ་ཆྡོས་ཅན། སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐར་
ཐུག་གྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྡོད་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐྡོབ་བའྱི་འབས་བུ་གཞན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྔགས་
ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་འདྱིར། གངས་མེད་གསུམ་གྱི་རྡོགས་འཚང་
རྒྱ། །ཞེས་དང་། ས་བཅུའྱི་མཐའ་མར་བདུད་བཏུལ་ནས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས། །ཞེས་
བཤད་པ་ནྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བ་དག་རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྟྡོགས་མཐར་ཐུག་
པའྱི་སངས་རྒྱས་མཚན་ྱིད་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས། དེའྱི་ལུགས་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐྡོབ་པར་གསུངས་ཞེས་པ་
ཡང་། ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་ལས་གསུངས་ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྡོང་དུ། ཕྱྱི་མར་འཚང་རྒྱ་ཁྡོང་མྱི་
བཞེད། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཀང་། གངས་མེད་གསུམ་གྱི་རྡོགས་ 
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༼༢༧༠༽ 
འཚང་རྒྱ་བ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རང་གྱི་འདྡོད་ཚུལ་ཙམ་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕར་ཕྱྱིན་ནས་བཤད་པའྱི་བཅུ་
གཅྱིག་པ། སྔགས་ནས་བཤད་པའྱི་བཅུ་གསུམ་པར་འདྡོད་པ་ཡང་། བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་གྱི་ལུང་གྱིས་
ཁེགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་ན། ཕར་ཕྱྱིན་ནས་བཤད་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ས་བཅུ་གསུམ་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་དང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་གྱིས་ལ་མཆྡོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྡོད་དང་
སྔགས་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་ལ་མཆྡོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྡོད་ཆུས་སྦགས་པའྱི་
སྐྱུ་རུ་རའྱི་དཔེས་བསྟན་ལ། སྔགས་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དེ་འྡོ་མས་བཅུས་པའྱི་སྐྱུ་རུ་རའྱི་དཔེས་བསྟན་པའྱི་
ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཅྱིང་ཁབ་པ་ཡྡོད་དེ། བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་ཁད་ཞུགས་པས་འབས་
བུ་ལ་ཁད་ཞུགས་པ་ཆྡོས་ྱིད་དེ། ཆུས་བཅུས་པའྱི་སྐྱུ་རུ་ར་དང་། འྡོ་མས་བཅུས་པའྱི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསལ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། དྡོན་གཅྱིག་ན་ཡང་མ་རྨྡོངས་དང་། །ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། མདྡོ་སྔགས་
གྱིས་ཀའྱི་ཐྡོབ་བའྱི་འབས་བུ་སངས་རྟྡོགས་མཐར་ཐུག་བརེས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇྡོག་པ་མཐུན་པས། 
མདྡོ་སྔགས་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མཐུན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། འྡོན་ཀང་
མཚན་གཞྱི་ལ་མྱི་མཐུན་ཏེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་ས་བཅུ་ལས་གཞན་པའྱི་བང་སེམས་འཕགས་པའྱི་ས་མེད་
པས་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པས་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གྱིས་པ་བཞེད་པས། ས་
བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ།  
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༼༢༧༡༽ 
སམ་བུ་ཉ་ལས། གང་དག་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བས་པ་དེ་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྟེ་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ལ། མཚན་གཞྱི་མཚོན་པ་ནྱི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ཡང་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ལ་ཞེས་པ་ཡན་གྱིས་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ངྡོས་བཟུང་ནས། དེ་སངས་
རྒྱས་བཏགས་པ་བར་བསྟན། མཚན་གཞྱི་མཚོན་པ་ནྱི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྡོ་ཞེས་པས། སྔགས་ལུགས་
ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བས་པའྱི་དྡོན་ནྱི། 
ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟྡོང་དུ་རྡོ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གྱི་ཡེ་ཤེས་
མངྡོན་དུ་མ་གྱུར་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀྱི་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ལམ་བདེ་བ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་
པས་ན་བདེ་གཤེགས་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ེ་ཞྱིང་ཕར་ཕྱྱིན་ཐེག་པར་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པས་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། ཤེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་རྣམས་སངས་པས། སྔར་བཤད་པའྱི་
རང་སྣང་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་གྱུར་བ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་སྟྡོན་པ་ལ། གང་དག་ཅེས་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཚིག་འདྱི་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་རེ་མྡོའ་ིགནད་
ཀྱི་གསལ་བེད་དང་། ས་པཎ་གྱི་བསྟྡོད་འགེལ་ལས་ཚུལ་འདྱི་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །ས་བཅུ་
གཅྱིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བས་ནས། དེ་ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་ལམ་ཁྡོ་ནས་ཐྡོབ་པར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བ་རང་འདྡོད་
ཀང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པས་གཞལ་ན་དེ་ལྟར་ 
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༼༢༧༢༽ 
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕར་ཕྱྱིན་རང་རྐང་གྱི་ལམ་དུ་ས་བཅུ་པ་ཚུན་བགྡོད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་མེད་ཅྱིང་། བསྐལ་པ་གངས་
མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་ས་བཅུ་པ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ས་བཅུ་པ་ཚུན་ཕར་ཕྱྱིན་
ལམ་གྱིས་བགྡོད་ཟྱིན་པ་དེ་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ན་ལམ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆྡོད་པར་དེ་མ་ཐག་ས་བཅུ་
གཅྱིག་པར་ཞུགས་ནས། ས་ལྷག་མ་གསུམ་སྔགས་ལམ་གྱིས་བགྡོད་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ནྡོ། དེས་མཚོན་ནས་ཚོགས་
སྡོར་གྱིས་ཕར་ཕྱྱིན་གྱིས་བགྡོད་ཟྱིན་པ་ས་དང་པྡོ་ནས་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཏེ་དེ་ཡན་ཆད་སྔགས་ཀྱིས་བགྡོད་
པ་དང་། ས་དང་པྡོ་མན་ཆད་ཕར་ཕྱྱིན་གྱིས་བགྡོད་ནས། ས་གྱིས་པ་ནས་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཏེ། དེ་ཡན་ཆད་
སྔགས་ཀྱིས་བགྡོད་པ་དང་། ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ཕར་ཕྱྱིན་གྱིས་བགྡོད་ནས། ས་བདུན་པ་ནས་སྔགས་ལ་
ཞུགས་ཏེ། དེ་ཡན་ཆད་སྔགས་ཀྱིས་བགྡོད་པ་སྡོགས་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། དྡོན་འདྱི་དག་ས་ཆེན་གྱི་ལམ་འཇུག་
ལྡྡོག་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་ན་ཞྱིབ་པར་གསལ་ལྡོ། །གནད་དེ་དག་གྱི་ཕྱྱིར་ན། སྔགས་ཀྱི་འཕགས་པ་ལ་སྔགས་ཀྱི་
ཚོགས་སྡོར་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། ས་དང་པྡོ་མན་ཆད་ཕར་ཕྱྱིན་ལམ་གྱིས་བགྡོད་ཟྱིན་པ་
སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ན། དེ་མ་ཐག་ས་གྱིས་པ་ནས་ཞུགས་ཆྡོག་པ་སྡོགས་ལམ་འཇུག་ལྡྡོག་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་ན་
དངྡོས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། ས་ལྷག་མ་གསུམ་སྦས་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པར་མྱིང་ཙམ་གགས་ཀང་དྡོན་མ་བཤད་པས་མྱིང་མ་སྦས་ལ་དྡོན་སྦས་པ་དང་། ས་བཅུ་གྱིས་པ་ནྱི་མྱིང་ 
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༼༢༧༣༽ 
དྡོན་གང་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཡྱིན་པར་མ་བཤད་པས་མྱིང་དྡོན་གྱིས་ཀ་སྦས་པ་དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་དྡོན་སྐུ་
གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་བཤད་ཅྱིང་མྱིང་དངྡོས་སུ་མ་བཤད་པས། དྡོན་མ་སྦས་པ་ལ་མྱིང་སྦས་
པའྱི་ས་ཡྱིན་ལ། དེ་བས་ན་དྡོན་སྦས་ན་སྦས་པ་དང་། མྱིང་སྦས་ན་སྦས་པས་ཁབ། མྱིང་མ་སྦས་ན་མ་སྦས་པ་
དང་། དྡོན་མ་སྦས་ན་མ་སྦས་པས་མ་ཁབ་པའྱི་རྣམ་དབེ་གཅེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ས་ལམ་གྱི་སྐབས་འདྱིར་གནད་ཀྱི་
དྡོན་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་མཆྱིས་ཀང་། ཀུན་མཁེན་བ་མའྱི་སྡོམ་གསུམ་ཊྱིཀྐ་དང་། སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྐྡོང་དུ་རྒྱས་
པར་གསལ་བས་དེར་བལྟ་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་བེད་པར་འདྡོད་ན། 
སངས་རྒྱས་འདྡོད་པ་དེ་ཡྱིས་ལམ་འདྱི་བཞྱིན་དུ་སྤྱད་པར་བ་སྟེ། ཇྱི་ལྟར་ན། ཡང་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མདྡོ་
ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་རྡོགས་སྱིན་སང་གསུམ་གྱི་བར་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་གཞན་མས་ལེན་གྱིས། ཡང་
ན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ལས། སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་གྡོལ་བེད་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་དེ་དག་ལས་ཕྱག་ཆེན་སྐྱེས་པས་
སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་དེ་ས་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་མྱྡོང་སྟེ་ལེན་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདྱི་
གྱིས་མྱིན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མེད་དེ། མདྡོ་སྔགས་གང་རུང་གྱི་ལམ་རྱིམ་
ལས་གཞན་པའྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་མཐར་སྔགས་
ལ་ལྟྡོས་དགྡོས་ཀང་། སྔགས་ལམ་གྱི་འབད་རྡོལ་ཆུང་ངུས་ས་ལྷག་མ་མྱུར་དུ་བགྡོད་པ་ཙམ་མ་གཏྡོགས། ལམ་ 
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༼༢༧༤༽ 
ཕལ་ཆེ་བ་མདྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡོང་ཟྱིན་པས། འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་ལ་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་རང་སར་རྐང་
ཚུགས་པ་རེ་འཆད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་དང་མ་འབེལ་ཆྡོས་ལུགས་དགག་པ་ལ་བདུན་ཏེ། 
སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་མ་འབེལ་ཆྡོས་པ་དགག སྡོམ་པའྱི་དགེ་དང་མ་འབེལ་ཐར་ལམ་དགག ངེས་འབྱུང་བྡོ་
དང་མ་འབེལ་སྡོ་ཐར་དགག སེ་སྣྡོད་ལུགས་དང་མ་འབེལ་སེམས་བསྐྱེད་དགག རྒྱུད་སེ་དག་དང་མ་འབེལ་
གསང་སྔགས་དགག དབང་བསྐུར་དག་དང་མ་འབེལ་བ་མ་དགག སྡོམ་གསུམ་མ་འབེལ་དགེ་སྡོང་སྡོགས་སུ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ད་ལྟ་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་པ་ཕལ་ཆེར་ནྱི། འདུལ་བ་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། 
རྡོ་རེ་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་དུ་གཏྡོགས་པ་དཀའ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་བསླབ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་གསུམ་པྡོ་མྱི་སང་ཞྱིང་མྱི་སླྡོབ་པས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་
མ་ཡྱིན། སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་དང་ལམ་རྱིམ་གྱིས་མྱི་སྒྲུབ་ཅྱིང་དེ་དག་དང་མྱི་ལྡན་པས་བ་མེད་རྡོ་རེ་ཐེག་
པའྱི་བསྟན་པ་མྱིན། འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་ནས་དང་པྡོ་སྡོམ་པ་ལེན་པ། བར་དུ་བསྲུང་བ། མས་པ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་
ལུགས་གསུངས་པ་རྣམས་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་མྱི་བསྒྲུབ་པས་ན་ཐྡོས་ཀྱིའང་ཆྡོས་ལུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་
པྡོ་གང་རུང་དུ་མྱི་གཏྡོགས་མྡོད་ཀྱི་འྡོན་ཀང་ཆྡོས་པར་མྱིང་དུ་ཁས་འཆེ་བ་ཀེ་མ་མཚར་ཆེ་སྟེ། སུ་གང་གྱིས་
བསྟན་པར་འགྱུར་བསམས་ན་བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་གཏྡོགས་པར་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་སད་འཚོང་
མའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕ་འདྱི་ཡྱིན་ངྡོས་བཟུང་མེད་པའྱི་བུ་མང་ 
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༼༢༧༥༽ 
ཡང་། རྱིགས་རུས་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་མྱི་ནུས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས། སྡུད་པ་པྡོས་
བསྡུས། གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱིས་བསྡོམ། པཎྱི་ཏས་བཤད། ལྡོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་ཀྱི་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་
པ་ངྡོ་མཚར་ཅན་བྡོད་འདྱི་ན་མང་ཡང་བསྟན་པའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆྡོས་པ་བསྟན་པའྱི་ནང་
དུ་མྱི་ཆུད་པ་དེས་ན། ཆྡོས་དེས་ཀང་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་མྱི་ཕན་ཏེ། དཔེར་ན་དག་དུག་ཧྲལ་ཧྲུལ་བསྡུས་པའྱི་གྡོས་
ལ་ནྱི་ཡ་རབས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་ཆས་ཏེ་ན་བཟའ་མྱི་རུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་དང་། གདམས་ངག་
སྣ་ཚོགས་ནས་ཐུན་ཚགས་བསྡུས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་བསྟན་ལ་གུས་པའྱི་ངང་ཅན་འཚང་མྱི་རྒྱ་བས་སྡོ། །གཞུང་
འདྱིར་དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཙམ་གྱིས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ན། 
རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྱི་མས་ལེན་བེད་པ་དག་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ན་
ཐྡོས་དང་ཕར་ཕྱྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་པས། བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཆུད་པར་ཐལ་བའྱི་དྡོགས་པ་དཔྡོད་ལྡན་དག་ལ་
སྐྱེའྡོ། །གཞུང་གྱི་དྡོན་ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསྟན་པ་མྱིན། །ཞེས་པ་བ་མེད་ལ་དགྡོངས་ཏེ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་
ཞུགས་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་། གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་བསྡོམ་འདྡོད་ན། །ཞེས་པ་ངག་དང་འདའྡོ། །སྐབས་དྡོན་
ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ལ་གནྡོད་བེད་བརྡོད་རྒྱུ་ནྱི། སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་བསྡོམ་པའྱི་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་པ་དང་། དབང་
བསྐུར་མེད་པར་གཏུམ་མྡོ་སྡོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རེ་བསྡོམ་པར་བེད་པ་སྡོགས་ཀྱི་བྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་པ་
རྣམས་ཆྡོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས།  
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༼༢༧༦༽ 
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སྡོགས་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་གང་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་བརད་པས་གང་དུ་ཡང་མ་གཏྡོགས་པས་
བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཆུད་པར་བསྟན་ལ། དེའྱི་ཚེ་ཆྡོས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་པར་ཁས་འཆེ་བས་དེའྱི་
ནང་དུ་འདུས་མ་འདུས་ཀྱི་དཔད་པ་ཆེར་མ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ད་དུང་ཅུང་ཟད་དགའ་བར་སྣང་བས་དཔྡོད་ཅྱིག 
གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མུ་སྟེགས་དཔེ་དང་སར་བའྱི་འདྡོད་པ་བརྡོད། དེ་ྱིད་རྒྱུ་འབས་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་
པས་དགག མས་ལེན་གནད་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་སྐབས་དྡོན་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་ན་མུ་
སྟེགས་བེད་པ་ཁ་ཅྱིག སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཟེར་ཏེ། སྱིག་པ་སྡོང་ཞྱིང་དགེ་བ་བེད་ན་ངེད་མུ་སྟེགས་
རྣམས་ཀྱི་རྱིག་བེད་ལ་ཡང་ཡྡོད་པས། ངེད་ལ་སྐྱྡོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྡོད། གལ་ཏེ་དགེ་བ་མེད་ཅྱིང་སྱིག་པ་བེད་ན། 
ཁེད་ནང་པ་ཆྡོས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཅྱི་ཕན། དེ་བས་ན་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་བཟང་ལ་ངེད་ཀྱི་ལུགས་ངན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་
ཡྡོད་ཟེར་རྡོ། །ཚུལ་དེ་བཞྱིན་དུ་བྡོད་འདྱི་ནའང་བླུན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་དད་པ་དང་ལྡན་
ཞྱིང་། སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྱིན་པ་ཀུན་ལ་གཏྡོང་བ་དང་། ཁས་བངས་པའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་བསྲུང་ཞྱིང་། གཞན་གྱི་གནྡོད་པ་ལ་བཟྡོད་པ་བསྡོམ་པ་དང་། ཞྱི་ལྷག་དང་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་བསམ་གཏན་
བསྡོམ་ཞྱིང་། སྟྡོང་ྱིད་རྟྡོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མ་མཐུན་ཡང་སྐྱྡོན་མེད། དད་
པ་སྡོགས་དེ་དག་མེད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་སེམས་བསྐྱེད་དང་དབང་བསྐུར་བས་ཀང་ཅྱི་ཕན་ཏེ། ཕན་
པ་མེད་ཟེར་ལྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཟེར་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བྡོད་བླུན་ 
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༼༢༧༧༽ 
པྡོ་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཡང་རྱིགས་པས་བརྟག་པར་བ་བས་ྡོན་ཏེ་ན་པར་བྡོས་ཤྱིག དེ་ཡང་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་རྒྱུ་
ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་མེད་པས་འབས་བུ་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེས་མྱི་དགེ་བ་སྡོང་ཞྱིང་དགེ་
བ་བས་ན་ཡང་བར་མའྱི་དགེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐར་ལམ་གྱི་དགེ་བ་ནྱི་སྲྱིད་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐར་ལམ་དུ་འགྱུར་བས་གཞྱི་རྟེན་སྡོ་ཐར་དང་ལྡན་པ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། མུ་སྟེགས་ལ་སྡོ་ཐར་
སྡོམ་པ་མེད་པས་ཐར་པ་མྱི་ཐྡོབ་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རྒྱུ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ་དེ་ལ་འབས་བུ་རྱིགས་འཛིན་
སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མེད་ཅྱིང་། སྔགས་སྡོམ་མེད་པ་དེ་ཡྱིས་གསང་སྔགས་དང་འབེལ་བའྱི་དགེ་བ་གང་སྤྱད་ཀང་
བར་མ་ཡྱིན་གྱིས། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་
རྡོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་རྒྱུན་ཆགས་ཞྱིག་མེད་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་རབ་
ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་དེ་བསྡོམས་ཀང་འཚང་མྱི་རྒྱ་སྟེ། དབང་བསྐུར་མེད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མྡོ་
བསྡོམ་པ་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མུ་སྟེགས་བེད་ལ་སྡོམ་པ་མེད་ཅེས་
པའྱི་དྡོན་ལ། སྡོས་ཁང་པ་དང་། བསམ་ཡས་པས། ངེས་འབྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པ་ལ་བཤད། ཀུ་མཱ་ར་པས། མུ་
སྟེགས་བེད་ལ་སྐྱབས་འགྡོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་བཤད། དགའ་གདྡོང་པ་སྡོགས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་
ཚིག་རྱིགས་ཙམ་ཞྱིག་བཤད། དེ་དག་ལ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། སྤྱྱིར་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་
པ་དང་། ཁད་པར་མགུ་བ་བརྟག་དགྡོས་ 
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༼༢༧༨༽ 
པའྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ལ་དགེ་བསེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཅན་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་
པ་སྐྱེ་བའྱི་བར་ཆད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། མྱི་འཐད་ཅེས་བཀག་ནས། རང་ྱིད་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་སྐྱབས་འགྡོའ་ི
སྡོམ་པ་མེད་པས། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བ་མེད་ཅེས་པ་གཞུང་གྱི་དྡོན་དུ་འཆད་དྡོ། །དེ་ལ་
སྔ་ཕྱྱི་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མཐྡོང་སྟེ། མུ་སྟེགས་བེད་དགེ་བསེན་གྱི་སྡོམ་ལྡན་ཡྡོད་པ་དང་། གཞུང་གྱི་དྡོན་དེ་ལྟར་
དུ་འཆད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དགེ་བསེན་ཡྱིན་ན་སྐྱབས་འགྡོ་རྡོམ་བེད་དུ་བས་ནས་བསླབ་པ་བངས་པས་
ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་མུ་སྟེགས་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས། ཅྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། སྲྱིད་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གཏན་དུ་སྱིག་པ་ལས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྡོམ་
པ་འྡོག་མ་གྱིས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་པའམ། སྡོང་ཡང་རུང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་གཞྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་
དང་ལྡན་པ་ཡྱིས་ལམ་རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཤེས་ཤྱིང་བསྡོམས་ན། སྡོམ་པ་པྡོ་དེ་ནྱི་རབ་ཚེ་འདྱིའམ། 
འབྱིང་བར་དྡོའམ། ཐ་མ་སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སམ་བུ་ཉ་ལས། གཞན་དུ་བསྐལ་པ་བེ་བར་ནྱི། །གངས་མེད་པ་ཡྱིས་གང་ཐྡོབ་
པ། །གང་དུ་དམ་པའྱི་བདེ་བས་ཁྡོད། །སྐྱེ་བ་འདྱིར་ནྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། ཡང་
ན་ལུས་འདྱི་སངས་མ་ཐག །བརྡོན་པར་མྱི་ལྡན་པས་ཀང་འགྲུབ། ། 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   277 

༼༢༧༩༽ 
ཅེས་དང་། གསང་བའྱི་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྱིན་ལྡན་ན། །སྐྱེ་ཞྱིང་སྐྱེ་བར་དབང་བསྐུར་
འགྱུར། །དེ་ཡྱི་སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་ནྱི། །མ་བསྡོམས་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་
ལས། གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་གྱུར་ན། །སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་
ཕྱྱིར་ན་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་གུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོའམ། །ཞེས་པའྱི་
ཚིག་ཟུར་དེ་ནྱི་ཞེས་པ་ནྱི་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། སྔགས་གཞུང་ཀུན་ལས་རབ་ཚེ་འདྱི་ལ་འགྲུབ་པ་སྡོགས་
གསུངས་པ་རྣམས་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་དེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་པ་ལམ་མྱུར་བ་དང་ཟབ་པའྱི་ཁད་པར་དུ་
འཆད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་འདྱི་ནྱི། སྐབས་དྡོན་རྱིམ་གྱིས་ལ་སླྡོབ་པར་འདྡོམས་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཏེ། 
རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཤེས་ན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཁ་ཅྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཅེས་
པ་ནས། གཞུང་འདྱིའྱི་བར་གྡོལ་ལམ་འཆད་བེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ལུས་མདྡོར་བསྟན་དུ་
རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་ལམ་གྱི་ཞར་ལ་
འཕྡོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྡོམ་གསུམ་སྤྱྱིའྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་ཆ་ཙམ་ཞྱིག་འཆད་པས། གསུམ་པ་ངེས་འབྱུང་བྡོ་
དང་མ་འབེལ་སྡོ་ཐར་དགག་པ་ནྱི། གང་དག་འདུལ་བའྱི་སྡོར་ཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་འདྡོད་ན་ངེས་འབྱུང་གྱི་
བསམ་པས་སྡོམ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གུས་པས་ལྡོང་སྟེ། ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟྡོ་གྡོས་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་
བ་ཐུབ་པས་བཀག་ཅྱིང་མ་གནང་ 
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༼༢༨༠༽ 
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སེམས་བསྐྱེད་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་དེ་དག་ཀང་། སེ་སྣྡོད་ནས་བསྟན་པའྱི་
ལུགས་བཞྱིན་མྱི་བེད་པར་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་འབྡོགས་པ་དང་། དབུ་མའྱི་
སྱིག་བཤགས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་སྡོར་བ་སྡོགས་མང་དུ་སྣང་སྟེ། སེ་སྣྡོད་ལ་མ་སངས་པའྱི་ཐྡོས་ཆུང་
རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར་ནས་བླུན་པྡོ་དགའ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་པ་མ་གཏྡོགས་སེ་སྣྡོད་ལས་དེ་
ལྟར་བཤད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་དྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདྡོར་བསྟན་པ་དང་། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ནྱི། གང་དག་གསང་སྔགས་བསྡོམ་པ་ཁས་འཆེ་བ་མེད་མྡོད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་
ལེན་ཅྱིང་བསྒྲུབ་པ་ཉུང་སྟེ། ཕལ་ཆེར་འཕལ་གྱི་སྤྱྡོད་པ་བག་ཡངས་སུ་ཅྱི་བདེར་བེད་བདེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། 
རང་བཟྡོར་གསང་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ལ་སྤྱྡོད་པར་ཟད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། བརྫུན་གྱིས་བསླད་པའྱི་
དབང་བསྐུར་དགག རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོངས་བསྐྱེད་བེད་པ་དགག དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་གཏུམ་མྡོ་དགག ཡང་དག་
མྱིན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རང་བཟྡོར་གསང་སྔགས་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྡོད་འདྱི་ན་
ཕལ་ཆེར་དབང་བསྐུར་ལ་མྱི་དད་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། སྡོར་དངྡོས་རེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
རྒྱུད་དང་། གྲུབ་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་ཀུན་དྡོར་ནས་སྐྱེ་བྡོ་གང་དག་བརྫུན་ཚིག་གྱིས་བསླད་ཅྱིང་། 
བསྲེས་པ་ལ་ངྡོ་མཚར་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་ལེན་ནྡོ། །དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུ་ལས། དང་པྡོ་མཁས་པ་
མྱི་བསྟེན་པར། །ཕྱྱི་ནས་སླྡོབ་མ་སྡུད་པ་མཐྡོང་། ། 
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༼༢༨༡༽ 
དེ་ཡྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ལ། །ནྡོར་པའྱི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་མཆྱིས། །ཞེས་དང་། དེང་སང་བྡོ་ལྡན་ལེགས་
བསླབས་པ། །མཚན་ྱིད་ལྡན་པའྱི་སླྡོབ་དཔྡོན་ནྱི། །དབང་བསྐུར་མཛད་པ་ཉུང་བར་སྣང་། །བླུན་པྡོ་ཆྡོ་ག་མྱི་
ཤེས་པ། །དེ་དག་རྨྡོངས་པའྱི་ཚོགས་བསྡུས་ནས། །སླྡོབ་མ་བརྒྱ་སྟྡོང་དུ་མ་ལ། །སྡོར་དངྡོས་རེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
ཀུན། །མས་པའྱི་དབང་བསྐུར་བེད་པ་མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདྱི་སྔར་དབང་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བཀག་
ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན། བཀག་ཟྱིན་མྡོད། སླར་ཡང་འཕྡོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ཡྱིན་པས། འདྱི་
འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་ཟླྡོས་པར་མྱི་འཛིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕལ་ཆེར་བསྐྱེད་རྱིམ་ཡེ་མྱི་བསྡོམ་པར་གཏུམ་མྡོ་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རེ་བ་བསྡོམ་པ་མང་ལ། རྒྱ་ལ་བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་ན་ཡང་། སང་གཞྱི་སྡོང་
བར་བེད་པའྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཀྱཻ་རྡོར་ནས་གསུངས་པའྱི་མངྡོན་བང་ལྔ་དང་། རྡོ་རེ་ཆྡོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་དང་། 
བདེ་མཆྡོག་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྒྲ་ཚུལ་གྱི་རྟེན་འབེལ་དང་། གསང་འདུས་ནས་གསུངས་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་
དང་། གཤྱིན་རེ་གཤེད་ནས་གསུངས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ཀུན་བྡོར་ནས། རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོངས་
བསྐྱེད་བསྡོམ་པ་ལ་བསྐྱེད་རྱིམ་དུ་མྱིང་བཏགས་པར་ཟད་དྡོ། །དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུ་ལས། བསྐྱེད་
རྱིམ་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །སང་གཞྱི་སྡོང་བེད་ལེགས་འཕྡོད་པའྱི། །ཆྡོ་གའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་ཤེས་
པར། །རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོངས་བསྐྱེད་བེད་པ་མཐྡོང་། །བསྐྱེད་རྱིམ་གསལ་བ་རབ་ 
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༼༢༨༢༽ 
ཀྱི་མཐར། །སྡོན་པའྱི་གང་ཟག་ཡང་རབ་ཀྱིས། །རྡོགས་རྱིམ་གཙོ་བྡོར་སྡོང་བའྱི་ཚེ། །དཀྡོངས་བསྐྱེད་གསུང་
གྱིས་ད་ལྟ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྡོད་ཀྱི་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། ལུས་ཐམས་
ཅད་ལ་རས་ཁབ། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཁབ། དེ་ལ་རླུང་གྱིས་ཁབ། དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཁབ། །དེ་
ལ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཁབ་ནས་གནས་པ་དེ། ཐྡོག་མར་རླུང་ལ་དབང་ཐྡོབ་པར་བས་ནས། །གཏུམ་མྡོའ་ིམེ་
སྦར་ཏེ་རྟེན་བང་སེམས་ཞུ་བས། བརྟེན་པ་རྱིག་སྟྡོང་དབེར་མེད་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་ནང་གྱི་རྟེན་འབེལ་མྱི་ཤེས་
པར་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་གཏུམ་མྡོ་ལྟར་ལུས་ལ་དྡོད་ཙམ་སྐྱེས་ནས་རས་གྡོས་རང་པ་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པ་ལ་
གཏུམ་མྡོའ་ིདམྱིགས་པར་གྡོ་བ་མང་ངྡོ་། །དྡོན་འདྱི་ཡང་འཕྱིན་ཞུར། རྣམ་གཞག་ཚུལ་བཞྱིན་ཤེས་པ་
ཡྱིས། །གཏུམ་མྡོ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའྱི་ཐབས། །རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་གཏུམ་མྡོ་ནྱི། །དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་
མྱིན། །དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་གཏུམ་མྡོ་ནྱི། །མུ་སྟེགས་ལུགས་ཡྱིན་ངེད་ཀྱི་མྱིན། །དེ་བཞྱིན་རླུང་དང་འཁྲུལ་འཁྡོར་
སྡོགས། །མུ་སྟེགས་བེད་དང་སངས་རྒྱས་པའྱི། །རྣམ་གཞག་མཚུངས་པར་འད་བ་ཡྡོད། །གསེར་དང་ར་གན་
འབེད་པ་ལ། །འདྱིས་པ་མེད་ན་ཕྱེད་པར་དཀའ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདྱི་དང་རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོངས་བསྐྱེད་
བཀག་པ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་ཡྱིན་པས། རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་གྱི་རྒྱས་བཤད་
ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། ཅུང་ཟད་བདེན་པར་སྣང་ཡང་། གང་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་འདྡོད་ན། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་
གསུམ་ཀའྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་མདྡོར་བསྡུས་པས། འབེལ་ཆགས་སུ་ 
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༼༢༨༣༽ 
བཤད་པ་དེའྱི་ནང་མཚན་སྔགས་སྡོམ་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་བཤད་པ་ཡྱིན་པས། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱས་
བཤད་དངྡོས་ཀྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་དུ་ན། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་ཞེས་སྡོགས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་བེད་
པ་ཞེས་སྡོགས་ཀང་དབང་དང་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་ཡྱིན་པས། དབང་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་
རྒྱས་བཤད་ཁྡོ་ནར་འབྱུང་རྱིགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་གཞུང་གྱི་གསེབ་ཚགས་ན་མང་བར་
བཞུགས་པ། སྐབས་དྡོན་གྱི་བརྡོད་བ་ངྡོས་མ་ཟྱིན་ནས་ཁྡོང་དཔྡོད་ཤེས་པའྱི་སྐབས་མེད་དྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དྡོད་
ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་གཏུམ་མྡོ་དེ་བསྡོམས་པས། བདེ་དྡོད་ཀྱི་མས་ཀྱི་ཡེ་ཤཤེས་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་ན་ཡང་། སྐྱེས་པའྱི་གང་
ཟག་དེ་དག་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་རྣམ་རྟྡོག་དང་། བདེ་བའྱི་མས་རྣམས་ཆུ་དང་འྡོ་མ་ལྟར་འདེས་པ་སྡོ་སྡོར་འབེད་
པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་བེད་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སྡོ་སྡོར་འབེད་
མ་ནུས་པའྱི་བདེ་དྡོད་ཀྱི་མས་དེ་ནྱི་སླར་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ལམ་འབས་ནས་བཤད་པའྱི་ྡོན་
མྡོངས་རང་བྱུང་སྡོགས་གསུམ་ཡང་མས་སྐྱྡོན་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། སྐྱྡོན་ཅན་ཡྱིན་ཡང་སྐྱྡོན་འབེད་པའྱི་གནད་
ཟབ་མྡོ་ཡྡོད་པས། སྐྱྡོན་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའྱི་སྣ་འདེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབང་མ་
བསྐུར་ལ་གསང་སྔགས་བ་མ་མེད། གསང་སྔགས་མ་འབེལ་སངས་རྒྱས་འབྱིན་མྱི་ནུས། མདྡོ་སྔགས་བ་མའྱི་
ཁད་པར་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྡོད་འདྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་གཏུམ་མྡོ་
སྡོགས་རྡོགས་རྱིམ་འགའ་ཞྱིག་སྟྡོན་པའྱི་བ་མ་ལ་མྡོས་གུས་བེད་ཅྱིང་། དེས་གྡོལ་བར་འདྡོད་པ་མང་ན་ཡང་། 
དེ་ 
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༼༢༨༤༽ 
འདའྱི་བ་མ་ནྱི་གང་ཟག་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔྡོན་སླྡོབ་གྱིས་ཀ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་
པ་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བ་མས་ནྱི་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་རྡོགས་རྱིམ་གྱི་གསང་བ་བསྒྲགས་པས། 
སྔགས་སྡོམ་གྱི་གཏྡོང་རྒྱུ་ར་ལྟུང་འབྱུང་། སླྡོབ་མ་དེས་ནྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པས་སྔགས་སྡོམ་ཐྡོབ་མ་མྱྡོང་
བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མྡོས་རབ་བྱུང་མ་བས་པ་སྟེ་ཐྡོབ་མ་མྱྡོང་ན་གང་ཟག་དེའྱི་མཁན་པྡོའ་ིཐ་སད་
མེད་པ་བཞྱིན་གྱི་དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། སླྡོབ་མ་དེས་དབང་བསྐུར་ཡེ་མ་ཐྡོབ་ན་སླྡོབ་མ་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་
མའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་སྟེ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་གསང་སྔགས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་འདྱིས་ནྱི་སླྡོབ་
མ་དེས་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་སླྡོབ་མ་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མའྱི་ཐ་སད་མེད་ཅེས། སྤྱྱི་ཙམ་ནས་འཆད་པ་
ཡྱིན་གྱིས། སླྡོབ་མ་དེས་བ་མ་དེ་ལས་དབང་མ་ཐྡོབ་ན། བ་མ་དེ་ལ་སླྡོབ་མ་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མའྱི་ཐ་
སད་མྱི་ཐྡོབ་ཅེས་བེ་བག་བཀར་ནས་འཆད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་དུ་ན། རྒྱུད་ཙམ་འཆད་པ་དང་། མན་ངག་
ཙམ་བཤད་པའྱི་བ་མ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཆྱིག་ལྡན་དང་། གྱིས་ལྡན་གསུང་པ་རྣམས་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་
རྡོ། །དེས་ན་སྔར་བ་མ་གཅྱིག་ལས་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་རེས་སུ། བ་མ་གཞན་གྱིས་སླྡོབ་མ་དེ་ལ་རྒྱུད་དང་
མན་ངག་བསྟན་ན་གསང་སྒྲྡོགས་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། སླྡོབ་མ་དེ་ཡང་དབང་ཐྡོབ་ཡྱིན་པས། རྒྱུད་འཆད་པ་པྡོ་དང་
མན་ངག་སྟྡོན་པ་པྡོ་དེ་རྣམས་སླྡོབ་མ་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། ར་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྡོང་དུ། དག་ནག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དངས་པ་ལས། དམ་ཚིག་ཀླྡོག་པ་སྱིན་པ་དང་། ། 
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༼༢༨༥༽ 
འཆད་བེད་མན་ངག་སྟྡོན་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་བ་དང་ལས་བེད་པ། །དེ་རྣམས་སླྡོབ་དཔྡོན་ཞེས་བཤད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྣམ་བཤད་སྔ་མ་རྣམས་ནྱི་བྱིལ་བྱིལ་པྡོ་ལས་དཔྱིས་ཕྱྱིན་པ་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། 
དེ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་མྱིན་པའྱི་བ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་མྡོས་པ་བས་ཀང་། ཚེ་རྱིང་བ་དང་འབྡོར་
པ་འཕེལ་བ་ལ་སྡོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ཞྱིག་གམ། ཡང་ན་དེའྱི་སྟེང་དུ་རྱིམ་གྱིས་སངས་
རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་བེད་པ་སྲྱིད་ཀྱིས། ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་འབྱིན་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། 
གསང་སྔགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངྡོ་བྡོར་བསམས་ནས་གསྡོལ་བ་འདེབས་
པ་མེད་ཅྱིང་། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་གསྡོལ་བ་ཇྱི་ཙམ་བཏབ་ཀང་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་དང་མན་
ངག་ཙམ་བསྟན་པའྱི་བ་མ་ནྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་བ་མ་དེའྱི་ངྡོ་བྡོར་བསམས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ངྡོ་བྡོར་བསམས་ནས་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག་སླ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་འབེལ་བ་
མ་ཞུས་པའྱི་བ་མ་ལ་ནྱི་འདྱི་མྱི་མཚུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་
སངས་རྒྱས་ྱིད་འབྱིན་ནུས་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བ་མ་གཞན་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཀང་
སངས་རྒྱས་འབྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། འདུལ་བ་ལས། ལྷན་ཅྱིག་གནས་
པ་དང་ེ་གནས་ཀྱི་མཁན་པྡོ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་སྟྡོན་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་དང་། འཇམ་
དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་།  
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༼༢༨༦༽ 
འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གུས་པར་བ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། 
དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་རྣམས་ལའང་བསྟན་པར་བའྡོ། །ཞེས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། བ་མ་
སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་བལྟ་བར་གསུངས་པ་མེད་ལ། 
བ་མ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ྱིད་ཡྱིན་བ་བ་ནྱི། དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཕྱྱིན་ཆད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། འདུས་
པའྱི་རྒྱུད་ལས། དབང་བསྐུར་བའྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བར་བགྱི་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། སངས་
རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྐུ། །ཡན་ལག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནྱི་དག་བཅྡོམ་ྱིད། །སྤྱྱི་
གཙུག་རྱིགས་ལྔའྱི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །འཇྱིག་རྟེན་པ་ནྱི་ཞབས་ཀྱིས་མནན། །འྡོད་ཟེར་གནྡོད་སྱིན་གསང་བ་
པྡོ། །རྣལ་འབྡོར་ཅན་གྱིས་རྟག་ཏུ་བརྟག །ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་འཕེང་བ་དང་། རྡོ་རེ་གུར་
དང་། བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་རྣམས་ལས། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དབང་བསྐུར་བའྱི་སྡོ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པས་མ་སྦྲེལ་ན། བ་མ་དེ་བཟང་བ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྱིན་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ལྟར་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་བེད་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས་ཏེ། དབང་མ་བསྐུར་བའྱི་བ་མ་དེ་ལ་
སླྡོབ་མ་དེས་སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་བལྟ་བར་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གང་ཟག་དེ་རབ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
དེའྱི་མཁན་པྡོའ་ིཐ་སད་མེད། དེ་བཞྱིན་དུ་གང་ཟག་དེ་ལ་སུས་ཀང་དབང་མ་བསྐུར་ཞྱིང་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་གང་
ཟག་དེའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མའྱི་ཐ་སད་མེད། ལུས་ངག་གྱི་ེས་སྤྱྡོད་སྡོང་ 
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༼༢༨༧༽ 
བའྱི་སྡོམ་པ་མེད་པ་ལ་སྡོང་སེམས་ཀྱི་དགེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་མེད། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་
སུ་འགྡོ་བ་མེད་ན་ཆྡོས་འདྱི་པའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བཞྱི་ནྱི་ཀུན་གྱིས་གྡོ་དགྡོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བཞྱི་ནྱི་
གནད་ཀྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསེར་ཐུར་ལས། བསེན་རྡོགས་ལ་མཁན་པྡོ་ཡྡོད་པས། རབ་བྱུང་ཙམ་ལ་མ་
ངེས་པ་བརྡོད་ནས་རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་ཞེས་སར་བ་དང་། སྡོས་ཁང་པས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་སྡོར་བ་ནྱི་མྱི་
ལེགས་ཏེ། བསེན་རྡོགས་པ་རབ་བྱུང་མ་ཡྱིན་ན་བདེན་ཡང་། དགེ་སླྡོང་ཕ་མ། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ། དགེ་སླྡོབ་མ་
དང་ལྔ་ལ་རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་ཞེས་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རབ་བྱུང་བར་མ་རབ་བྱུང་
ཁྡོ་ནར་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཞྱིག་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་དག་ལ་ཐལ་མྡོ་སར་ནས་མཁེན་པར་ཞུ་འཚལ་ལྡོ། །བདུན་
པ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་མ་འབེལ་དགེ་སྡོང་སྡོགས་སུ་དགག་པ་ནྱི། དགེ་སྡོང་དུ་ཁས་འཆེས་བ་ལ་སྡོམ་པ་མེད་
པ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སུ་ཁས་འཆེས་བ་ལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྔགས་པར་ཁས་པ་འཆེས་
བ་ལ་དབང་བསྐུར་མེད་པ་དང་གསུམ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཡྱིན་ཏེ། རྱིམ་བཞྱིན་ན་ཐྡོས་དང་། 
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོས། སྐྱེས་བུ་དམ་
པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དངས་པ་ལས། གང་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པ་དེ་ལ་དགེ་སླྡོང་གྱི་
མྱིང་མྱི་གནས། བང་ཆུབ་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་མྱིང་མྱི་གནས། 
གང་དག་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོར་དབང་བསྐུར་མ་བས་པ་ 
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༼༢༨༨༽ 
དེ་དག་ལ་གསང་སྔགས་པའྱི་མྱིང་མྱི་གནས་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དགེ་སྡོང་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་འདྱི་ནྱི། 
གང་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདྡོད་ན། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་སྡོམ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་ཆ་ཙམ་བཤད་པ་
དེའྱི་དྡོན་བསྡུ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོལ་བེད་ལམ་གྱི་གཙོ་བྡོ་རྱིམ་གྱིས་སུ། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའྱི་གཞུང་ལས་བསྡུས་ཏེ་
བསྟན། །ཁ་ཅྱིག་ཕྱྡོགས་རེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བས་ན། །གྱིས་ཆར་མྱི་དགྡོས་ནན་གྱིས་གེང་བར་བེད། །ཡེ་
ཤེས་སྐྱེ་བའྱི་སྣ་འདེན་ཕྱྡོགས་རེ་ཡྱིས། །བེད་ཀང་གྡོལ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྡོ་ནྱི། །དབང་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་ལ་
འབད་ནས་ཡྱིན། །གཞན་དུ་རྒྱུ་རེན་མ་ཚང་འབས་བུ་མཚར། །ལྡོ་ཏྡོག་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་དང་ྱིན་གཅྱིག་
ལ། །སྱིན་པའྱི་དཔེ་ཡྱིས་མདྡོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལམ། །མྱུར་བུལ་ཁད་བསྟན་ཕར་ཕྱྱིན་བཞྱིན་བེད་ན། །བྱིན་
རླབས་ཐབས་ལམ་སྡོགས་ཀྱི་སྡོས་བཤྡོལ་ནས། །སེམས་བསྐྱེད་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་
པས། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་མཚན་གསྡོལ་བ། །ཐྡོབ་པ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་རང་རྐང་ལུགས། །གལ་ཏེ་
གསང་སྔགས་བསྡོམས་པས་ལམ་བགྡོད་པར། །འདྡོད་ན་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཕྱག་ཆེན་དང་། །སྤྱྡོད་པས་ས་
ལམ་རེར་སྡོན་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །བཅུ་གསུམ་འབས་བུའྱི་སན་གགས་མཁན་དེ་ཐྡོབ། །ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་
རེ་བསྡོམ་སྡོགས་དེ་དག་ནྱི། །སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་དང་ན་ཐྡོས་སུའང་། །གཏྡོགས་མྱིན་བསྟན་པ་འདྱི་ཡྱི་
ནང་དུ་མྱིན། །འཕྱྡོན་མའྱི་བུ་ལ་རྱིགས་ཀྱི་ངྡོས་འཛིན་ཅྱི། །སྱིག་སྡོང་དགེ་བ་བེད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་དང་། །མཐུན་པ་
མེད་ཀང་སྐྱྡོན་མེད་བླུན་པྡོ་སྨྲ། །རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་སྡོགས། །མེད་ན་དེ་ 
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༼༢༨༩༽ 
ལ་རྱིག་འཛིན་སྡོམ་པ་ཅྱི། །སྡོམ་མེད་དེ་ཡྱིས་ཟབ་མྡོའ་ིལམ་བསྡོམས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་འབས་བུ་བེ་མའྱི་
མར་ཁུ་བཞྱིན། །དེས་ན་སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པས་རྱིམ་གྱིས་གནད། །བསྡོམ་པ་གྡོལ་བེད་ལམ་གྱི་གནད་དྡོན་
ཡྱིན། །ལམ་གྱི་འཕྡོས་དྡོན་སྡོམ་གསུམ་སྤྱྱི་ཡྱི་གནད། །རྱིམ་པར་འབེལ་ཆགས་འཆད་པ་མཁས་པའྱི་
གཏམ། །བསྐྱེད་རྡོགས་གནད་ཀང་མདྡོར་བསྡུས་འཕྡོས་དྡོན་ཙམ། །དབང་བསྐུར་ཡེ་ནས་མ་ཐྡོབ་རྡོགས་རྱིམ་
གྱི། །ཆྡོས་ན་བ་མར་མྡོས་གུས་ཅྱི་ངལ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་ནྡོར་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན་མྱི་ནུས། །མདྡོ་སྔགས་
གཞུང་ལས་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་དང་། །སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་བལྟ་བར་གསུངས་གྱིས་ཀྱི། །དང་པྡོའ་ིཐྱིག་
བཏབ་དབང་གྱིས་མ་འབེལ་ན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལྟར་རྱིམ་འཇུག་རྒྱུ་རུ་བསྟན། །མདྡོར་ན་དགེ་སླྡོང་དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་
སྲས་དང་། །སྔགས་པར་ཁས་འཆེས་རྱིམ་བཞྱིན་སྡོམ་གསུམ་དང་། །ལྡན་པ་དེས་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
འཛིན། །གྡོལ་བེད་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།གསུམ་པ་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་ཕྱག་ཆེན་བཤད་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། སྐབས་དྡོན་ཕྱག་ཆེན་མ་ནྡོར་རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་ལ་ལག་ལེན་སྡོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་ལྔ་སྟེ། གཞན་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་བསྡོམ་ཚུལ་དགག རང་ཕྱྡོགས་ཕྱག་ཆེན་ངྡོ་ཡྱིས་གཟུང་། གཞན་ལུགས་རྒྱ་
ནག་ལུགས་སུ་བསྟན། གྲུབ་པའྱི་གཞུང་གྱིས་གནྡོད་བེད་བསྟན། ལྡོག་རྟྡོག་གཞན་ལ་སྐབས་འདྱིར་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྡོད་འདྱི་ན་ཕྱག་རྒྱ་པར་མྱིང་བཏགས་ནས་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་པར་
ཁས་འཆེས་བ་མང་ན་ཡང་ཕྱག་ཆེན་མཚན་ྱིད་པ་བསྡོམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།  



288   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༩༠༽ 
རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་འཕྡོ་བར་ནང་དུ་ཁ་ཚོམ་པའྱི་ངང་ནས་སྟྡོང་པ་ཧད་དེ་བ་ྱིད་བསྡོམ་གྱི། 
དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་
ཕྱྱིར། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་དང་མ་འབེལ་པར་སྟྡོང་པ་ཧད་དེ་བསྡོམ་པ་དེ་ལ་སྐྱྡོན་ཅྱི་ཡྡོད་ཅེ་ན། གང་ཟག་བླུན་
པྡོས་ཕྱག་ཆེན་དུ་མྱིང་བཏགས་པའྱི་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ནྱི། ཅྱི་མེད་ཅང་མེད་དུ་གྡོ་ནས་དེ་ལྟར་དུ་བཟུང་ནས་
ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་ལྟ་ེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། མེད་པ་པ་ནྱི་ངན་འགྡོར་འགྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དུད་
འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་ཞེས་པ་ནྱི། རྟྡོག་པ་ནང་དུ་ཁ་ཚོམ་པའྱི་ཞྱི་གནས་འཐུག་པྡོ་འཕྱྱི་བ་ཚང་དུ་གྱིད་ལ་ཤྡོར་
བ་ལྟ་བུ་དང་། སྟྡོང་པ་ྱིད་ཟུང་དུ་འབེལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིས། རྨྡོངས་པའྱི་བསྡོམ་པ་གང་ཡྱིན་པ། །རྨྡོངས་
པས་རྨྡོངས་པ་འཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྡོམ་ཆེན་སྱིངས་ཡྱིག་ལས། དམ་པའྱི་གདམས་པས་སྡོས་པ་མ་
ཆྡོད་པར། །ཞྱི་གནས་ཐེང་པྡོ་ཞྱིག་ལ་སེམས་བཟུང་ནས། །གཏྱི་མུག་མུན་པ་ཡང་ཡང་སེལ་བེད་པ། །འཕྱྱི་བ་
ཚང་དུ་ལ་བའྱི་སྡོམ་ཆེན་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བླུན་པྡོས་བསྡོམ་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་
གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་དག་བཀག་ནས། གཟུགས་ལ་འདྡོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་
དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། གཟུང་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་
རགས་པ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕ་བ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་རྣམས་དང་། གཟུགས་སྣང་
འགགས་ 
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༼༢༩༡༽ 
པའྱི་སྟྡོང་པ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བསྡོམས་ན་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞྱིར་སྐྱེ་སྟེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་
རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་བཀག་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་
སྡོགས་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་ཞྱི་གནས་སུ་བས་ན་ལེགས་སམ་སམ་སྟེ། གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་
སྡོམས་འཇུག་བསྡོམ་དགྡོས་པས། ཏྱིང་འཛིན་དེ་དག་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཞྱི་གནས་ཡྱིན་པ་
ལས་འྡོས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྷག་མཐྡོང་ནྱི་སྟྡོང་པར་ལྟ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པ་སྔ་ཕྱྱི་ཀུན་ལ་ཁད་པར་ཆེར་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། བསྡོམ་ཚུལ་སྔ་མ་གྱིས་ལས། ཡང་ན་སེམས་སྟྡོང་པར་ངྡོ་འཕྡོད་པའྱི་སྟྡོང་རང་དེ་སྔྡོན་དུ་ངེས་འབྱུང་གྱི་
བསམ་པས་ཀུན་ནས་སླྡོང་ཞྱིང་། ཞྱི་གནས་སྐྱྡོན་མེད་ཅྱིག་དང་ཟུང་དུ་འབེལ་ནས་བསྡོམས་ན། ཐེག་ཆེན་དུ་མྱི་
འགྡོ་བར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་འགྡོག་པ་སྟེ་མྱང་འདས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁྡོར་བའྱི་མཐའ་མནན་
ཀང་། ཐབས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་བལ་བས་མྱང་འདས་ཀྱི་མཐར་ལྟུང་བ་ལས་འྡོས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དག་
དང་མཐུན་པར། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིསྐྱེས་བུ་དམ་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལས། ཐབས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་མ་རྡོགས་པར་
སེམས་ངྡོ་འཕྡོད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཟང་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་དག་བཅྡོམ། འབྱིང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས། ཐ་མ་ངན་
སྡོང་དུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་ཏེ། སླྡོབ་དཔྡོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་ལྟ་ེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་
བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའང་དེ་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་བླུན་པྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་བསྡོམ་
པ་སྡོགས་གསུམ་ཀ་སྟྡོང་པར་ལྟ་བ་ཙམ་གྱི་ 
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༼༢༩༢༽ 
བསྡོམ་ཡྱིན་པ་ལ་ཁད་མེད་ལ། འྡོན་ཀང་སྔ་མ་གྱིས་ལ་སྟྡོང་པར་ངྡོ་འཕྡོད་པའྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་བསྡོམ་མཚན་ྱིད་
པ་མེད་དེ། སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མཚན་ྱིད་པས་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུ་མྱི་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་འབས་བུ་དུད་འགྡོ་
སྡོགས་བཟང་ངན་གསུམ་བྱུང་བས། རྒྱུ་བསྡོམ་ལ་ཡང་བཟང་ངན་གསུམ་འབེད་དགྡོས་པ་དེ་ལྷག་མཐྡོང་སྟྡོང་
པར་ངྡོ་འཕྡོད་པ་སྟྡོང་ྱིད་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། གྡོགས་ཞྱི་གནས་བཟང་ངན་གྱི་སྡོ་ནས་འབེད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྡོ། །ཊྱིཀྐ་བེད་པ་དག་གྱིས། ཚོགས་དྲུག་གྱི་འགྱུ་བ་བཀག་ནས། སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་
ཙམ་ཡང་མ་སྣང་བ་དང་། སྣང་བ་སྡོགས་ཀྱི་སྡོམ་ལེགས་ེས་ཙམ་ལས་ལྷག་མཐྡོང་གྱི་ངྡོས་འཛིན་ཅྱི་ཡང་མྱི་
སྣང་བ་ནྱི། གྡོང་དུ། རྟྡོག་པ་ཁ་ཚོམ་ྱིད་བསྡོམ་གྱིས། །ཞེས་པ་དེས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པར་སྣང་ཡང་སྐབས་དྡོན་
མ་གྡོ་བ་སྟེ། འདྱི་དག་ནྱི་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ལ་ཕྱག་ཆེན་བསྡོམ་པར་རླྡོམ་པ་དག་ལ་སྡོམ་ལེགས་ེས་ལས་
འབས་བུ་བཟང་ངན་འབྱུང་བར་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་ལ་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིཡྱིན་ཟེར་
བའྱི་དྱིས་ལེན་གྱི་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞྱིག་ཀང་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་མདྡོ་ཁམས་སད་ཀྱིས་ཆར་
ཕེབས་པ་ན། རྣལ་འབྡོར་པ་ཕྲུ་མའམ། འགའ་ཞྱིག་མདྡོ་སད་ཀྱི་སྟྡོན་པ་བྡོ་གྡོས་རབ་གསལ་ཟེར་བ་དེས་ཆྡོས་རེ་
ྱིད་ཀྱི་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ན། བླུན་པྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་བསྡོམ་པ། །ཞེས་པ་ནས། འྡོན་ཀང་འགྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་
དཀའ། །ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་འདྱི་དག་གྱི་དྡོན་ཅྱི་ལགས། ཞེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། རྟྡོག་པ་ཁ་ཚོམ་ཞྱི་གནས་
དང་། །སྟྡོང་པ་ཐལ་བྱུང་ལྷག་མཐྡོང་གྱིས། །ངན་འགྡོར་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཏེ། །ལེགས་ 
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༼༢༩༣༽ 
འདྡོད་རྣམས་ཀྱིས་སངས་ན་ལེགས། །སེམས་འགྱུ་མྱི་གསལ་ཞྱི་གནས་དང་། །གཟུགས་སྣང་བཀག་པའྱི་ལྷག་
མཐྡོང་གྱིས། །གཟུགས་མེད་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཆེན་ཏེ། །ཐར་འདྡོད་རྣམས་ཀྱིས་སངས་ན་ལེགས། །དན་ཚོར་མེད་
པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་། །ཚོགས་དྲུག་འགགས་པའྱི་ལྷག་མཐྡོང་གྱིས། །ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ཆ་མཐུན་ཏེ། །མཆྡོག་
འདྡོད་རྣམས་ཀྱིས་སངས་ན་ལེགས། །ཤྱིན་སངས་བདེ་ལྡན་ཞྱི་གནས་དང་། །སྡོས་ཀུན་ེར་ཞྱིའྱི་ལྷག་མཐྡོང་
གྱིས། །ཕར་ཕྱྱིན་ཐེག་པའྱི་ལམ་མཆྡོག་སྟེ། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་ལེགས། །བདེ་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་
ཞྱི་གནས་དང་། །མཚན་རྟྡོག་ེར་ཞྱིའྱི་ལྷག་མཐྡོང་གྱིས། །གསང་སྔགས་ཕྱག་ཆེན་ལམ་མཆྡོག་སྟེ། །ཚེ་འདྱིར་
གྲུབ་འདྡོད་བསྒྲུབས་ན་ལེགས། །ཞེས་གསུངས་པར་འཆད་དྡོ། །དཔེ་རྒྱུན་འདྱི་ཕྱྱིས་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་དབང་པའྱི་
ངྡོ་ལ་ཁམས་ཕྱྡོགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། སྔ་སྡོར་མྱི་སྣང་། ཚིག་འདྱི་དག་ལེགས་པྡོ་སྣང་ཞྱིང་
འཕགས་པའྱི་གསུང་གྱི་རྱིགས་འད་བ་ཙམ་འདུག བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་ཡྱིན་པར་ནྱི་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་ཏེ། 
ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་གསུམ་ལ་དཔད་རྒྱུ་ཁ་ཡར་སྣང་བས་སྡོ། །ཁད་པར། ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་
ལྟུང་། །ཞེས་པ་འགྡོག་པ་ཆ་མཐུན་ལ་བེད་པ་མྱི་འཐད་དེ། འདྱི་དང་། སྟྡོང་ྱིད་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བསྡོམ། །དེ་
ཡྱི་འབས་བུ་འགྡོག་པ་ཐྡོབ། །ཅེས་པའྱི་འགྡོག་པ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པའྱི་
འཕྱིན་ཡྱིག་ལས། ཐབས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་མ་རྡོགས་པར་སེམས་ངྡོ་འཕྡོད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཟང་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་དག་
བཅྡོམ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འདྱིའྱི། ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་ལྟུང་། །ཞེས་ 
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༼༢༩༤༽ 
པ་གྱིས་དྡོན་མཐུན་པ་གཅྱིག་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན། མྱིན་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ། །ཞེས་པའྱི་
འབས་བུ་ལས་ངན་པར་འགྱུར་ཏེ། ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ཆ་མཐུན་ནྱི་འདྡོད་ཁམས་ན་ཡྡོད་ཅྱིང་། གཟུགས་མེད་ནྱི་
ཁམས་གྡོང་མའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོས་ཊྱིཀ་ལས། གྱིད་འཐུག་པྡོ་ལྡོག་པར་ལྟར་དན་རྱིག་གྱི་གསལ་ཆ་ཙམ་
ཡང་མེད་པར་དན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། 
དེ་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་རྣམས་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ཞེས་ཐ་སད་བེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་བྱིལ་བྱིལ་པྡོ་སྟེ། 
འགྡོག་པ་འབས་བུར་བས་ནས་དེའྱི་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་པ་ལས། དེ་གསལ་བར་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཟེར་བའྱི་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པའྱི་ཐ་སད་
མཛད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཁེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་སྡོ། །དན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་
པ་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་དེ་བསམ་གཏན་བཞྱི་བའྱི་
ལྷའྱི་བེ་བག་ཡྱིན་པས། དེར་སྐྱེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་བའྱི་སྡོམས་འཇུག་གལ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། འདུ་ཤེས་མེད་
པ་ཞེས་པ་ཡང་ཚོར་འདུ་རགས་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་མཛོད་ལས་བཤད་པས། དན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་
བརྒྱལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་འཁྲུལ་བ་གལ་ཆེའྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་དབེ་ཕྱེད་པ་ལ་མངྡོན་པའྱི་གཞུང་གྱི་བཤད་ཚུལ་
རགས་པ་ལ་བྡོ་བང་ན་འཁྲུལ་པ་ཆེར་མེད་པས། མཁས་པ་ཁེད་འདྱི་ལྟར་གསུང་བ་གཞྱི་མེད་དུ་ཐུགས་ཡངས་
བར་ཟད་དྡོ། །གྡོང་གྱི་འཕྡོས། འྡོ་ན་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམས་ན་ཕྱག་ཆེན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྟྡོང་ྱིད་
བསྡོམ་པ་དེ་ནྱི་ཆད་ལྟ་དང་། སྟྡོང་པ་ྱི་ཚེ་བ་དང་།  
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༼༢༩༥༽ 
སྟྡོང་རང་དུ་ངྡོ་འཕྡོད་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྟྡོགས་བའྱི་སྟྡོང་ྱིད་དང་གསུམ་དུ་མ་ལྷུང་བར་གསལ་བ་དང་ཟུང་དུ་
འབེལ་བ་ལྟ་བུ་ཇྱི་ལྟར་བསྡོམས་ལེགས་ཀང་། ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་སྡོམ་ལས་ལྷག་པའམ་
འདའ་བ་མེད་དེ། ཐབས་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མེད་པས་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྐྱྡོང་པའམ། སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ཙམ་
ལས་རྟྡོག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འདེན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེས། འགའ་ཞྱིག་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོག་བབས་ཞེས། །ཐྡོག་མར་སྟྡོན་ཞེས་རྨྡོངས་པ་འགའ་སྨྲ་མྡོད། །དེ་ནྱི་དེ་མྱིན་ལྟ་བའམ་བསམ་
གཏན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། འྡོ་ན་དབུ་མའྱི་བསྡོམ་བྱུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མཐའ་བལ་
དབུ་མའྱི་བསྡོམ་དེ་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་འགྲུབ་བེད་གསང་སྔགས་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་གྱི་ཐབས་
བཟང་པྡོ་མེད་ན་འགྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། ཇྱི་སྲྱིད་རྒྱུ་ཚོགས་གྱིས་མ་རྡོགས་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་དབུ་མའྱི་བསྡོམ་
མཐར་མྱི་ཕྱྱིན་ཅྱིང་། མཐར་ཕྱྱིན་པ་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པ་ལ་མ་མཐའ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དགྡོས་
པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། ཇྱི་སྲྱིད་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཡྡོངས་སུ་མ་རྡོགས་པར། །དེ་སྲྱིད་སྟྡོང་
ྱིད་དམ་པ་དེ་ནྱི་ཐྡོབ་མྱི་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དབུ་མའྱི་བསྡོམ་མཐར་ཕྱྱིན་མ་ཕྱྱིན་གྱི་ཚད་ནྱི་ཆྡོས་
དབྱིངས་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་མ་རྟྡོགས་ཡྱིན་པས། མདྡོ་ལམ་དུ་དེ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་ལ་མ་མཐའ་གངས་
མེད་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་ས་དང་པྡོར་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྱི་ལམ་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་ན་
རྟྡོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དགྡོས་པར་གསུངས་ཞེས་ 
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༼༢༩༦༽ 
བསྟན་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འྡོ་ན་སྟྡོང་པ་བསྡོམ་པ་ཕྱག་ཆེན་བསྡོམ་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཕྱག་ཆེན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདེ་
གསང་སྔགས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ཆྡོས་ཅན། སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐབས་དབང་
དང་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། རེ་བཙུན་རྱིན་
པྡོ་ཆེས། སྔར་གྱི་འཕྡོ་ལས། བསྡོམ་པའྱི་ཤུགས་འབྱུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། འཕྱིན་ཞུར་ཡང་། 
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་པ་ཡང་། །དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །རྱིམ་གྱིས་ཏྱིང་འཛིན་ཁད་པར་
ཅན། །ཡྱིན་ཞེས་ཁེད་ཀྱི་གསུང་ལས་བྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་ངྡོ་སྡོད་
བེད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །རང་བྱུང་གྱི་དྡོན་ནྱི་ལྷུན་གྲུབ་དང་མ་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་པས། མ་བཅྡོས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་
རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་སྟེ། མ་བཅྡོས་པ་ྱིད་དུ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའྡོ། །གནད་དེའྱི་
ཕྱྱིར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་སྡོགས་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པས། རྣམ་བཅད་ལ་དེ་གཅད་པའྱི་
ཕྱྱིར་བྱུང་བའྱི་རང་བྱུང་ཞེས་གྱིས་འཕར་བསྟན་ནྡོ། །འདྱིའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་གྡོང་དུ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་
མྱིན་པའྱི། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་མེད། །ཅེས་བཤད་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་དྡོན་གཅྱིག དབང་གྱི་
ཆྡོ་ག་དང་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ནྱི་དེའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ལ། དེ་བས་ན་སྐབས་དེའྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་
གྱིས་ནྱི་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱག་ཆེན་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་འགྲུབ་པའྱི་དུས་མྱུར་བུ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་
ན། ཕྱག་ཆེན་འདྱི་རྟྡོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་ན་ཚེ་འདྱིར་ཡང་འགྲུབ་པ་ 
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༼༢༩༧༽ 
ཡྱིན་ཏེ། ལམ་མྱུར་ཞྱིང་ཟབ་པའྱི་གནད་ཀྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་དེ་ལས་གཞན་
དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྟྡོགས་པ་མེད་དེ། དེ་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྣང་བ་ཅྱི་ཤར་མ་
འགགས་པ་ལ་མ་བཅྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་། འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། གནས་ལུགས་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ། རྣམ་རྟྡོག་ཆྡོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཕྱག་དང་། རྒྱ་དང་། ཆེན་པྡོ་གསུམ་ལ་ཡྱི་གེ་ཐ་དད་པའྱི་གྡོ་
དྡོན་བེད་པ་སྡོགས་རང་བཟྡོས་སར་བ་ཙམ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་རང་རྐང་དང་
རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལས་ཕྱག་ཆེན་མ་གསུངས་པ་དེས་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་མྡོས་ན་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་
གཞུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྱིགས་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་དེ་སྐྱེ་བའྱི་ཐབས་གྱིས་ནྱི་བ་མེད་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྟྡོག་པ་ཁ་ཚོམ་གྱི་ཞྱི་གནས་དང་བསྲེས་ནས། སྟྡོང་རང་བསྡོམ་པ་
ལ་ཕྱག་ཆེན་བསྡོམ་པར་རླྡོམ་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྱི་རྡོགས་ཆེན་གྱིས་ལ་དྡོན་
ལ་ཁད་པར་དབེ་བ་མེད་དེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྡོས་ལ་ཡས་བབས་དང་ཅྱིག་ཆར་བ་ཟེར། བྡོད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ལ་མས་
འཛེག་དང་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ལུགས་ཟེར་བའྱི་མྱིང་འདྡོགས་ལུགས་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་མས་ལེན་གཅྱིག་
ཏུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོས་ལུགས་ནྡོར་པ་འདྱི་འད་འབྱུང་བ་ཡང་མཚན་བརྡོད་པར་དཀའ་བ་མཁན་ཆེན་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། ཆྡོས་སྐྱྡོང་བའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཁྱི་སྲྡོང་ལྡེ་བཙན་ལ་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་བཞྱིན་དུ་
ཐྡོག་ཏུ་བབས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བཤད་ 
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༼༢༩༨༽ 
ཀྱིས་མན་པར་བ་སྟེ། རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་བྡོད་ཡུལ་འདྱིར་ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་སླྡོབ་དཔྡོན་པད་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས། མ་མྡོ་བསྟན་མ་བཅུ་གྱིས་ལ་གཏད་ཅྱིང་། མུ་སྟེགས་མྱི་འབྱུང་བ་སྡོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྡོ་མཛད་པས། མུ་
སྟེགས་དངྡོས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཡར་ངྡོ་དང་མར་ངྡོ་གྱིས་ལ་སྡོགས་པ་རྟེན་འབེལ་འགའ་
ཡྱིས་རྒྱུས་ཆྡོས་ལུགས་དག་མ་དག་གྱིས་སུ་འགྡོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ཐྡོག་མར་ང་འདས་ནས་རྒྱ་ནག་དགེ་
སླྡོང་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ནས། དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅེས་བ་བ་ཅྱིག་ཆར་བའྱི་ལམ་བ་བེད་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་འཚང་མྱི་རྒྱ་
བ། རྣམ་པར་མྱི་རྟྡོག་པ་བསྡོམས་པས་སེམས་རྟྡོགས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཆྡོས་སྟྡོན་པར་འགྱུར་
རྡོ། །དེའྱི་ཚེ་ངའྱི་སླྡོབ་མ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་ཞེས་བ་བ་སྤྱན་དྡོངས་ལ་དེ་ཡྱིས་སུན་འབྱིན་པར་
ནུས་སྡོ། །དེ་ནས་སླྡོབ་དཔྡོན་དེའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཞྱིན་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱྡོད་ཅྱིག་གསུངས་ཤྱིང་། ཀ་མ་ལ་
ཤཱྱི་ལ་ཁེད་མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་སུ། བྡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོས་གདན་འདེན་པ་བྱུང་ན་ཅྱིས་ཀང་འབྡོན་དགྡོས་སྡོ། །གལ་
ཏེ་མ་བྡོན་ན་དཔྡོན་སླྡོབ་ལ་དམ་ཚིག་མེད་དྡོ་ཞེས་པའྱི་ཕྱག་ཡྱིག་ཀང་བཞག་གྡོ །མཁན་པྡོ་དེ་ཡྱིས་ཇྱི་སྐད་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕྱྱིས་ནས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྱུར་ཏེ། མཁན་པྡོ་གཤེགས་ནས། སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པྡོ་
རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐྡོས་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་འཁྡོར་གྱི་ལྡོག་སྒྲུབ་ལ་ཐུགས་སྐྱྡོ་ནས། མཁར་ཆུར་སྡོམ་
བསྒྲུབ་ལ་ཕེབས། དེའྱི་ཚེ་རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོ་བྱུང་ནས་ཁྡོ་རང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་བསྟན་པས། ཆྡོས་འདྱི་བ་བ་ཟེར་
ནས་བྡོད་ཕལ་ཆེར་དད་པར་གྱུར། དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་མཆྡོད་པ་དང་། སེ་སྣྡོད་ལ་ཐྡོས་བསམ་སྡོགས་ཀྱི་དགེ་
སྡོར་གྱི་ 
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༼༢༩༩༽ 
འཕྡོ་བཅད། རྒྱལ་པྡོ་ཐུགས་མ་བདེ་ནས་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་སྤྱན་འདེན་པར་བཏང་བས། ཚུར་བྡོད་ལ་བྡོན་ཏེ་བསམ་
ཡས་སུ་ཕེབས། བང་ཆུབ་གྱིང་དུ་ཁྱི་གསུམ་བཤམས་ཏེ། རྒྱལ་པྡོ་གུང་ལ་བཞུགས། ཧྭ་ཤང་གཡས་སུ་འཁྡོད། 
ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་གཡྡོན་དུ་འཁྡོད། རྒྱལ་པྡོས་རྡོད་པ་བ་བར་བཀའ་སྩལ་པས། ཧྭ་ཤང་ན་རེ། འཁྡོར་བ་ཐམས་ཅད་
སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟྡོག་པས་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་པས། ཅྱི་ཡང་མྱི་སེམས་ཤྱིང་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པ་དེ་འཁྡོར་
བ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་ལ་སྤྱྡོད་པ་ནྱི་སྐྱེ་བྡོ་བྡོ་ཞན་པ་དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོ་
རྣམས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན། དེས་ན་ཁེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ནྱི་སེའུ་ཤྱིང་རེར་འཛེག་པ་དང་འད་བས་མས་འཛེག་དང་
རྱིམ་གྱིས་པ་ཞེས་བ། ངེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ནྱི་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ནས་ཤྱིང་རེར་བབས་པ་དང་འད་བས་ཡས་
འབབ་དང་ཅྱིག་ཆར་བཞེས་བའྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱིས། དང་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་དཔེ་མྱི་འཐད་དེ། ཁྱུང་
ནམ་མཁའ་ལ་གྡོ་བུར་དུ་འདབ་གཤྡོག་རྡོགས་པར་སྐྱེས་ནས་ཤྱིང་རེར་འབབ་བམ། འྡོན་ཏེ་བག་ལ་ཚང་བཅས་
པ་རྱིམ་ཀྱིས་འདབ་གཤྡོག་རྒྱས་ཏེ་ཤྱིང་རེར་འབབ། དང་པྡོ་མྱི་སྲྱིད་ལ། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་དཔེར་
འགྱུར་གྱི། ཅྱིག་ཆར་བའྱི་དཔེར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཞེས་པས་དཔེ་བཀག དེས་ན་ཁྡོད་ཀྱི་དཔེ་ནྡོར་བར་མ་ཟད་དྡོན་
ཡང་འཁྲུལ་ཏེ། ཁྡོད་མྱི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་པ་དེ་ཅྱི། རྣམ་རྟྡོག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བཀག་པ་ཡྱིན་ནམ། མཐའ་དག་བཀག་
པ་ཡྱིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། གྱིད་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སྡོགས་པའང་དེར་འགྱུར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཁྡོད་མྱི་རྟྡོག་པ་
བསྡོམ་པའྱི་ཚེ་བསྡོམ་སམ་པའྱི་བྡོ་སྔྡོན་དུ་བཏང་ 
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༼༣༠༠༽ 
དགྡོས་སམ་མྱི་དགྡོས། དགྡོས་ན་དེ་ྱིད་རྟྡོག་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་པའྱི་དམ་བཅའ་མས། མྱི་དགྡོས་
ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འབད་མེད་དུ་སྡོམ་སྐྱེ་བར་ཐལ། བསྡོམ་སམ་པའྱི་བྡོ་སྔྡོན་དུ་མ་
བཏང་ཡང་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པས་སུན་ཕྱུང་བས། ཧྭ་ཤང་གྱིས་སྨྲས་པ། མགྡོ་བྡོར་ཐྡོག་
བརྒྱབ་པ་ལྟར་ལན་མྱི་ཤེས་ཟེར་རྡོ། །རྒྱལ་པྡོས་དེ་ལྟར་ན་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་མེ་ཏྡོག་ཕུལ། བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ལ་
ལུང་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིག རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིལུགས་བེད་ན་
ཆད་པས་གཅད་དྡོ། །ཞེས་བཀའ་ནན་དག་ཏུ་བསྒྲགས། བཀའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་མཛད་དེ། རྒྱ་ནག་གྱི་
ལུགས་ནུབ་པར་མཛད་ནས། རྒྱ་གར་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་སེལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་མཚན་བརྡོད་པར་
དཀའ་བ་མཁན་ཆེན་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ྱིད་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་དང་། ཁད་པར་ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་སྔགས་
འཆང་པད་འབྱུང་གནས་ནྱི་བྡོད་ལ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོས། སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་
དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་འཚོ། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་པད་འབྱུང་གནས་དང་། །བྡོ་གསལ་དབང་པྡོ་པདའྱི་ངང་ཚུལ་
སྡོགས། །སྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གྱིས་པ་ཡྱིན། །མྱི་ཡྱི་བདག་པྡོ་ཆྡོས་བཞྱིན་ས་སྐྱྡོང་བ། །རྣམ་དཔྡོད་བྡོ་
ཅན་དེས་པས་འགྡོ་བ་འདུལ། །དཔའ་མཛངས་བླུན་པྡོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་ཡྡོངས་བསྐྡོར་ནས། །སྐྱེ་དགུ་འདྱི་དག་
ཆྡོས་བཞྱིན་བསྐྱངས་པར་ལགས། །ཞེས་བས་ཤས་དྱིན་གཟྡོའ་ིསྡོ་ནས་རེས་སུ་བསྔགས་ཤྱིང་བསྟྡོད་པར་
མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྐྱེས་བུ་འདྱི་དག་གྱི་མཚན་ནྱི་འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་རྣ་ལམ་དུ་བསྒྲགས་ནའང་དྡོན་ཆེན་པྡོར་ 
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༼༣༠༡༽ 
འགྱུར་རྡོ། །དམ་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་བདུད་རྱིས་ཀང་། །དད་པའྱི་ཤུགས་དག་གཡྡོ་བའྱི་ཡྱི་ག་འབེད། །ལུང་
རྟྡོགས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྨ་མེད་པ། །རྒྱུན་དུ་འཛིན་ལ་སྱིང་སྟྡོབས་ཡྱིད་སྡོན་ཙམ། །ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྡོ། །ཁྱི་
སྲྡོང་ལྡེའུ་བཙན་ནས་རྒྱལ་རབས་འགའ་ཞྱིག་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིས་ནས། གང་དར་མས་རྒྱལ་སྲྱིད་བཟུང་སྟེ། བྡོད་ཀྱི་
ཆྡོས་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་ཁྱིམས་གྱིས་ཀ་བཤྱིག་ཅྱིང་ནུབ་པ་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཡུམ་སྟན་དང་འྡོད་སྲུང་འཁྲུངས་
ནས་བྡོད་ཡུལ་ཕུང་བར་གྱུར་བའྱི་ཚེ། རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཡྱི་གེར་བཀྡོད་པ་འགའ་གཏེར་ནས་
ཐྡོན་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་། བླུན་པྡོ་ཆྡོས་དད་ཅན་གདམས་ངག་འབྡོགས་པ་ལ་སྡོ་བས། རྒྱ་ནག་གྱི་ལུགས་
དེ་ཡྱི་མྱིང་འདྡོགས་གསང་ནས་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་མྱིང་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པས་དར་བར་གྱུར། དེ་བས་ན་ད་
ལྟའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་གགས་པའྱི་མས་ལེན་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡྱིན་ཚུལ་རྒྱ་ནག་
གྱི་བསམ་གཏན་ལ་ཆྡོག་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོགས་ཡྱིག་ཆ་ལྔ་དང་། དེང་སང་གྱི་ཕྱག་ཆེན་ངྡོ་སྡོད་གསུམ་པར་
གགས་པ་སྡོགས་མས་ལེན་གྱི་གནད་གཅྱིག་ཚུལ་རྣམ་བཤད་སྔ་མ་དག་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། དེ་དག་
འགྡོག་ཚུལ་ཡང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་དང་། སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ཞུ་སྡོགས་ལས་ཤེས་
པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་གྲུབ་པའྱི་གཞུང་གྱིས་གནྡོད་བེད་བསྟན་པ་ནྱི། སྔར་བཀག་པའྱི་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྡོམ་དེ་དག་ནཱ་
རྡོ་པ་དང་མྱཻ་ཏྱི་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཕྱག་ཆེན་ཡྱིན་པས་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ་ཞེ་ན། དེ་གྱིས་ནས་བརྒྱུད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གྲུབ་ཆེན་དེ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། སམ་བུ་ཉ་ལས།  
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༼༣༠༢༽ 
དེ་ཕྱྱིར་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡྱིས། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ནྱི་སར་བར་བ། །ཞེས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་
ནྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱིར་སྟྡོང་པ་ྱིད་རྡོ་གཅྱིག་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས་པའྱི་དགའ་བ་ནྱི་
དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་དག་གྱི་འབས་བུ་རང་བྱུང་གྱི་
ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ྱིད་ནཱ་རྡོ་དང་མྱཻ་ཏྱི་ཁྡོང་
གྱིས་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་དེ་ྱིད་ྱི་ཤུ་པ་ལས། ལམ་དང་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་
གྱིས། །འཁྡོར་ལྡོ་རྡོགས་པར་བསྡོམ་པ་ྱིད། །མཐའ་མའྱི་བང་ཆུབ་བསྡོམ་པ་ནྱི། །དག་པའྱི་དེ་ྱིད་ཕྱྱིར་
ཕྱྡོགས་པ་འྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མམ་སྡོར་བས། །འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་གཙོ། །བདེན་མྱིན་རྫུན་མྱིན་
རྣམ་པར་ནྱི། །བདག་ྱིད་བསྡོམ་པ་འབྱིང་པྡོ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། དེར་མ་ཟད་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་
ཀང་། འདྱི་སྐད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པའྱི་ལུང་ཐུབ་པ་དགྡོངས་
གསལ་དང་། སྡོམ་གསུམ་རང་མཆན་དུ་དངས་པ་ལས། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱའང་མྱི་ཤེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིམྱིང་ཙམ་ཡང་རྟྡོགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བརྟག་གྱིས་སྡོགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་གཞན་དང་། གྲུབ་པ་སེ་བདུན་དང་། སྱིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་སྡོགས་བསྟན་
བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་གཞན་ལས་ཀང་། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བཞྱི་པྡོ་དག་དང་མ་འབེལ་བ་དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
སྐྱེ་བ་བཀག་སྟེ། བརྟག་གྱིས་ལས། གཞན་གྱིས་བརྡོད་མྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས། །གང་དུ་ཡང་ནྱི་མྱི་རེད་དེ། །བ་
མའྱི་དུས་ཐབས་བརྟེན་པ་དང་། །བདག་གྱི་ 
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༼༣༠༣༽ 
བསྡོད་ནམས་ལས་ཤེས་བ། །ཞེས་དང་། སམ་བུ་ཉ་ལས། ནང་གྱི་དབེ་བ་འདྱི་ྱིད་ནྱི། །བ་མའྱི་ཞལ་ལས་རེད་
པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། རྡོ་རེ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས། །དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་ནྱི་བསྒྲུབ་
པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྐྱེས་པ་ལ་ཕན་ཡྡོན་ཅྱི་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
མ་ལྡོག་པ་ཐྡོབ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིརྟྡོགས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ན། ད་གཟྡོད་ལམ་བགྡོད་
པ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི་འབད་རྡོལ་ཀུན་ལ་མྱི་ལྟྡོས་ཏེ། རྟྡོགས་པ་དེའྱི་རྒྱུན་བསྐྱངས་པས་ལམ་རང་གྱི་
ངང་གྱིས་བགྡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་དེང་སང་གྱི་ཕྱག་ཆེན་ཧྭ་ཤང་དང་གནད་གཅྱིག་པ་
རྣམས་སྐབས་འདྱིའྱི་དགག་བའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པས་དེ་བཀག་ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་ལྔ་པ་ལྡོག་རྟྡོག་གཞན་ཡང་སྐབས་
འདྱིར་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཞྱི་གནས་མས་ལ་ཕྱག་ཆེན་འདྡོད་པ་དགག དབང་ལ་མྡོས་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་
དགྡོས་དགག ཡྡོན་ཏན་མེད་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། 
སྔྡོན་བྱུང་གྱི་དཔེ་བཤད་པ། འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་གནད་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་བ་མ་འགའ་ཞྱིག་སླྡོབ་མའྱི་
མདུན་ནམ་སྤྱྱི་བྡོར་བ་མ་བསྡོམས་པས། དེས་རེན་བས་མྡོས་གུས་ཀྱིས་སེམས་བསྒྱུར་ནས་རྟྡོག་པ་རགས་པ་
ཅུང་ཟད་འགགས་ཏེ་སེམས་གནས་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིངྡོ་སྡོད་བེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་
གྱིས་སེམས་གནས་པ་དེ་འད་ཕྱག་ཆེན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཏྱིང་འཛིན་གྡོ་བུར་བ་དེ་འད་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་
པའང་སྲྱིད་ཅྱིང་། ཡང་ན་རྡོ་རེ་ལུས་ཀྱི་ར་ཡྱིག་གྱི་བེད་ 
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༼༣༠༤༽ 
པས་ཁམས་འདུས་པ་འགལ་ལའང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། བདུད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་སྲྱིད་ཚུལ་ནྱི། སྔྡོན་མྱི་རན་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་
རྱི་སུལ་དུ་བུད་ཤྱིང་འཚོལ་བ་ལ་ཕྱྱིན་པས། གའ་ལྡོ་མ་སྐམ་པྡོའ་ིཕུང་པྡོ་ཞྱིག་གྱི་ཁྡོད་ན་ལུག་གུ་དཀར་པྡོའ་ི
པགས་པ་ལ་བས་པའྱི་ཞྭ་ཞྱིག་འདུག་པ་རེད་ནས་མགྡོ་ལ་གྡོན་པས། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྱི་
སྐྱེས་བུར་མཐྡོང་ནས། ཀ་རུ་འཛིན་ཞེས་གགས་ཤྱིང་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་ཡང་སྟྡོན་ནུས་པའྱི་རྫུན་རླབས་ཅན་
གྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་བྱུང་། དེའྱི་མྱིང་ཐྡོས་པ་དང་། དགྡོན་པ་མཐྡོང་བ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་འགའ་ལ་དན་རྟྡོག་འགགས་
པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་སྐྱེས་པ་ཡང་བྱུང་ཟེར། ཕྱྱིས་རང་གྱི་ཁང་པར་སླེབས་ཞྭ་དེ་ཕུད་ནས་འདུག་པའྱི་ཚེ་སྔྡོན་གྱི་རན་
པྡོའ་ིགཟུགས་སུ་གྱུར་འདུག་སླྡོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་མཐྡོང་ནས། གཞན་དག་ལ་ཡང་སྨྲས་ཏེ། པགས་པའྱི་ཞྭ་དཀར་
པྡོ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁེར་ནས། དེའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞྱིག་སྟེ་དེ་ཕྱྱིན་ཆད་ནས་གཞན་ལ་ཏྱིང་འཛིན་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་རྒྱུན་
ཆད་དྡོ། །དེས་ན་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་དང་། ནུས་མཐུ་དང་བྱིན་རླབས་རྣམས་བདུད་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་
པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བེད་པར་གསུངས་པས། ཏྱིང་འཛིན་ཕ་མྡོ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་མྱི་རུང་ཞྱིང་། ཏྱིང་འཛིན་ཕ་མྡོ་སྐྱེས་པ་
རྣམས་ལ་གང་ཡྱིན་བརྟག་ཀང་དགྡོས་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་སྟྡོན་པའྱི་མདྡོ་ལས། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་
ལག་དགུ་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་དག་ལ་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ་ཤེས་ནས་སྡོང་བར་བེད་ཚུལ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བྱིན་རླབས་བྱུང་བ་
ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མཐུ་ལས་ཡྱིན་ལ། སངས་ 
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༼༣༠༥༽ 
རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་མ་བསྒྲུབ་ཅྱིང་། ཆྡོས་མྱིན་བས་ཀང་གྡོ་བུར་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བ་
ནྱི་བདུད་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་རླྡོམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་སྐྱེར་འཇུག་པའྱི་ཆེད་དུ་ནད་གདྡོན་ཞྱི་
བའྱི་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བར་བདུད་ཀྱིས་བེད་པ་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་པ་སྡོགས་ཁ་ཅྱིག་ཕྱག་ཆེན་སྐྱེ་བ་ལ་ད་ལྟ་ངེས་པར་
དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཏེ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དང་དབང་བསྐུར་བ་མ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ལ་
དད་པ་མྱི་སྲྱིད་པས། གང་དག་ཐེག་ཆེན་སྤྱྱི་དང་། སྔགས་ལ་དད་པ་ཐྡོབ་པ་དེ་དག་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་སངས་ཤྱིང་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་མྱྡོང་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་དབང་མ་བསྐུར་ཀང་ཆྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མགྡོ་མཚུངས་དངྡོས་སྟྡོབས་རྱིགས་པས་དགག བསྡུས་ཏེ་སད་པའྱི་གནས་སུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོ་ན་སྡོ་
ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དགེ་ཚུལ་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་དག་ལེན་པ་ལ་མྡོས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཆྡོས་ཅན། ད་ལྟ་ཚེ་འདྱིར་རབ་
བྱུང་བ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། ཁྡོད་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའྱི་རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མ་བཏང་བར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པར་མྡོས་པ་དག་ཀང་ཆྡོས་ཅན། ད་ལྟ་ཚེ་འདྱིར་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་
ག་བ་མྱི་དགྡོས་པར་ཐལ། ཁྡོད་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁབ་ཁས། གལ་ཏེ་སྡོ་
ཐར་དང་སེམས་བསྐྱེད་དེ་དག་ཚེ་འདྱིར་དགྡོས་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཚེ་འདྱིར་ཅྱིས་མྱི་
དགྡོས་ཏེ་དགྡོས་པར་མཚུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ 
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༼༣༠༦༽ 
ཆྡོས་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་འདྱི་པ་སངས་པ་དེ་ལ་མཚར་དུ་མྱི་བརྱི་ཡྱིས། བྡོད་
འདྱི་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་བརྟེན་བཞྱིན་དུ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ན་བཤད་ཀྱི་གཙོ་བྡོ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། 
སེམས་བསྐྱེད་འབྡོགས་པ་སྡོགས་འགྡོག་པ་དེ་ལ་རངས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྡོ་བྡོ་ངྡོ་མཚར་སྐྱེས་ཞེས་བ་བ་ཤྱིན་ཏུ་
ཁེལ་བར་གྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མུ་སྟེགས་བེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་འབང་མ་ཡྱིན་པས། ཆྡོས་འདྱི་པ་སྡོང་བ་ཁྡོ་རང་
གྱི་ལུགས་ཡྱིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བཞྱིན་དུ་ཆྡོས་ན་བཤད་འགྡོག་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ན་
མཚང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག ཚེ་འདྱིར་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་དེ། 
ཚེ་འདྱིར་དབང་མ་བསྐུར་ཡང་ཐྡོབ་པ་ཞྱིག །མེད་ན་སྔགས་སྡོམ་སེམས་རེས་འབང་བས་གནྡོད། །ཅེས་འཆད་
དྡོ། །འདྱི་ནྱི་ཅུང་ཟད་དཔྡོད་དགྡོས་སུ་སྣང་བས་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སྔགས་ལ་བརྟན་པ་ཐྡོབ་པ་ཞྱིག་ཚེ་ཕྱྱི་མར་
མཚམས་སར་བ་ནྱི། སྔ་མའྱི་སྔགས་སྡོམ་གྱི་རྒྱུན་མ་བཏང་བར་ཡྡོད་ཀང་། དབང་བསྐུར་བ་གསར་དུ་ཐྡོབ་
དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་འདྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་གསར་དུ་སྱིན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་ཚེ་འདྱིར་དབང་མ་བསྐུར་བར་སྔགས་སྡོམ་དང་ལྡན་པ་ཡྡོད་ཀང་དབང་ཐྡོབ་ཅེས་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་
བའྡོ། །འདྱི་ལ་ད་དུང་འཐེན་ཁེར་འབྱུང་བར་སྣང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཡྡོན་ཏན་མེད་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་
དགག དེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་། དེས་ན་འཕགས་པའྱི་མཁེན་པར་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པ། དེའྱི་ེས་སྡོང་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིན་ཆེན་རྒྱན་འདའྱི་རེས་སུ་འབང་
བའྱི་ 
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༼༣༠༧༽ 
རྔྡོག་གཞུང་པའྱི་དགེ་བཤེས་ལ་ལ། སེམས་གནས་པའྱི་ཞྱི་གནས་ཅུང་ཟད་དང་། སྣང་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་གྱི་
རྟྡོགས་པ་ཕ་མྡོ་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ཙམ་སྐྱེས་པ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སྡོད་བེད་ཅྱིང་། ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་
གྱིས་ནྱི། ཁྱུང་གྱི་ཕྲུག་གུ་སྡོ་ངའྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པས་འཕུར་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྒྱ་
ཡྱིས་བཅྱིངས་པས་ད་ལྟ་ཡྡོན་ཏན་དངྡོས་སུ་མྱི་འབྱུང་ཡང་། ལུས་འགགས་པའྱི་ཕྱྱི་ནས་དེ་མ་ཐག་ཡྡོན་ཏན་
རྣམས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མཐྡོང་ལམ་ད་ལྟ་སྐྱེས་པ་ལ་ཡྡོན་ཏན་ཤྱི་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་འད་མྱི་
འཐད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདྱི་འད་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ྱི་མ་དེ་རྱིང་ཤར་བ་
དེའྱི་འྡོད་ཟེར་སང་ནངས་པར་འབྱུང་རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཐྡོང་ལམ་ཚེ་འདྱིར་སྐྱེས་པ་དེའྱི་ཡྡོན་ཏན་ད་ལྟ་མྱི་
འབྱུང་བར་ཚེ་ཕྱྱི་མར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། མཚར་ཆེ་སྟེ་མངྡོན་སུམ་དུ་འགལ་ལྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རེས་
འབང་ཁ་ཅྱིག སྐྱྡོན་སྡོང་བར་འདྡོད་ནས་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་ནྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ནས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་པས། ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ་དེ་ལྡན་དགྡོས་ཀང་། སྔགས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ་དེ་ལྡན་མྱི་དགྡོས་ལ། དེ་
བས་ན་མདྡོ་སྔགས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་གྱིས་པྡོ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མེད་ཡྱིན་ཞེས་བར་རྡོ། །འྡོ་ན་
མདྡོ་སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཀང་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མཐྡོང་ལམ་གྱིས་པྡོ་དེ་དེ་ལྟར་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནའྡོ། །འདྡོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་དག་བཅྡོམ་ལ། མཛོད་ལས། འགྡོག་ཐྡོབ་གྱིས་ཀ་
ལས་རྣམ་གྡོལ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཅྱིག་ཤྡོས་སྡོ། །ཞེས་འགྡོག་ 
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༼༣༠༨༽ 
པའྱི་སྡོམས་འཇུག་ཐྡོབ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་སྡོ་ནས་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མེད་གྱིས་འཐད་ཀྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིའཕགས་
པ་ལ་རྒྱན་ཅན་དང་རྒྱན་མེད་གྱིས་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། ན་ཐྡོས་ལམ་ལ་
འབད་རྡོལ་བས་པ་རྣམས་ལུས་མ་སང་གྱི་བར་དུ་མྱང་འདས་མ་ཐྡོབ་པ་ལ། བར་དྡོར་དེ་ཐྡོབ་པ་མང་དུ་བཤད་པ་
རྣམས་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་དང་འདྱི་མྱི་འད་སྟེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ལགས་གྡོང་མེར་འབར་བ་ལ་ཐྡོ་བ་བསྣུན་
པའྱི་ཚེ་མེའྱི་ཚ་ཚ་གནམ་ལ་ཡར་བ་དེ་མ་ཐག་དང་ནམ་མཁའ་ནས་འབབ་པར་རྡོམ་པ་དང་། འབབ་པར་
བརམས་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་དུ་ཡལ་བའྱི་དཔེས་ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་ཚེ་འདྱིར་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་དག་བར་དྡོ་
གྲུབ་མ་ཐག་དང་། རྒྱུན་ཅུང་ཟད་ལྡོན་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་མྡོ་ལྡོན་ནས་སྐྱེ་སྲྱིད་མ་གྲུབ་ཙམ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་
བར་གསུངས་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྡོམས་པ་ལས་ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་མ་ཐྡོབ་པ་བར་
དྡོར་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱིས། ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་སྐྱེས་པ་ལ་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཤྱི་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི་ད་
ལྟ་སྟྡོན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ལ་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་རྫུན་གྱི་སྒྲྱིབ་གཡྡོགས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེས་ན་ད་ལྟ་མཐྡོང་ལམ་སྐྱེས་
པ་ལ་ཡྡོན་ཏན་ཕྱྱི་ནས་འབྱུང་བ་འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མཁས་པས་སང་བར་བ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་
རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྱི། གྡོང་དུ་སྡོས་པའྱི་རྟྡོགས་པ་ཕ་
མྡོ་དེ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སྡོད་པ་མྱི་འཐད་ན། ནཱ་རྡོ་པ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་གྱིས་ཀྱི་ལུང་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། ནཱ་
རྡོ་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ནྱི་དབང་བསྐུར་གསུམ་པའྱི་དུས་སུ་ 
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༼༣༠༩༽ 
སྐད་ཅྱིག་མ་བཞྱི་དང་། དགའ་བ་བཞྱི་སར་བའྱི་མས་མྱྡོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་མ་བཞྱི་པ་མཐྡོང་
ལམ་དུ་སྐྱེ། དེ་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་བརྟན་པར་སྐད་ཅྱིག་དེ་ལ་འགག་ཅྱིང་མས། སྡོར་ལམ་ཆྡོས་མཆྡོག་རེས་ཀྱི་མཐྡོང་
ལམ་ནྱི། འགག་པའམ་མས་པ་མེད་ཅེས་གསུང་བར་བཀའ་བརྒྱུད་གྡོང་མའྱི་གསུང་སྒྲྡོས་ལ་གགས་ལ། དེ་
ལྟར་དབང་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སྐྱེས་པ་དེ་ནྱི་མཚོན་བེད་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་བཏགས་པར་ཟད་
པས་མཐྡོང་ལམ་དངྡོས་ཡྱིན་པར་མྱི་བཞེད་དྡོ། །གཞན་དུ་ན་ཆྡོས་མཆྡོག་རེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་གྱི་གསལ་ཁ་མྱི་
དགྡོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་དེ་མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཏེ། 
དེས་མཛད་པའྱི་སྤྱྡོད་བསྡུས་ལས། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པྡོ་བདེན་པ་མཐྡོང་ཡང་། སྔྡོན་གྱི་བག་ཆགས་ལ་གྡོམས་
པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལས་དང་། ཚོང་དང་རེད་བཀུར་ལ་སྡོགས་པས་གཡེངས་པས་སྤྱྡོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
སྤྱྡོད་པར་མྱི་བེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་པྡོ་གཞན་དག་འབྡོར་པ་མ་ཚང་བས་རྒྱུད་ལས་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་
རྡོགས་པར་བེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་སྤྱྡོད་པ་དེ་དག་འཆྱི་བའྱི་དུས་བས་ནས་ཡང་སྲྱིད་པ་གཞན་དུ་འགྡོ་བར་
འགྱུར་རམ། ཡང་ན་རྡོ་རེ་འཆང་ྱིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་དྱིས་པའྱི་ལན་དུ། དེ་བས་ན་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཤེས་པའྱི་
རེན་མ་ཚང་བ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་གལ་ཏེ་མ་སྤྱད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། ཞེས་པ་ནས། དེ་བས་ན་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པ། རྡོགས་རྱིམ་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ཙམ་
ལ་བདེན་པ་མཐྡོང་བ་ཞེས་སྒྲ་ཡངས་ 
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༼༣༡༠༽ 
པར་བས་པས་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྲུབ་ཆེན་གྱིས་པྡོ་དེ་དང་རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་
སྡོགས་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མཐུན་ཏེ། ལམ་འབས་ལས། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་རྟགས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་
བདུན་ནྱི། ར་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཕྡོ་བང་བཞྱི་དང་། གཙོ་མྡོ་གསུམ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་མཐྡོང་ནས་རྟྡོག་པའྱི་
འགྡོ་ཟླྡོག་བེད། ཞྱིང་ཁམས་བརྒྱ་སྒུལ་ཞྱིང་ན། སྱིན་བརྒྱ་འྡོད་བརྒྱ་འགེད། མར་བརྒྱ་འཆད། ཏྱིང་འཛིན་མྱི་
འད་བ་བརྒྱ་ལ་སྡོམས་པར་འཇུག ཅེས་པ་ནས། སྔྡོན་བ་མས་རྒྱུ་དུས་ན་བསྟན་པའྱི་འཁྡོར་འདས་དབེར་མེད་དེ་
ཙམ་ན་རྟྡོགས། ཞེས་སྔགས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་ལྡན་པ་དང་། ས་མཚམས་ཡང་
ས་པྡོ་དང་པྡོ་ྱིད་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིག་རྐང་ལས་ཆྡོས་སྐུ་མས་སུ་མྱྡོང་ཞྱིང་ཞེས་པ་དེ་འདྱིར་དངས་ན། 
དེའྱི་མས་དེ་འབས་བུའྱི་མས་མ་ཡྱིན་པར་འཆད་དགྡོས་འབྱུང་བས། སྔགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་མཁེན་པའྱི་
སྤྱན་རས་གསལ་བའྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་དཔད་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་འཕགས་པའྱི་མཁེན་པར་བསྒྲུབ་
པ་ནྱི། ས་དང་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་སྔགས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་མེད་པ་དེས་ན། ངེད་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་མཚན་
ྱིད་པ་ནྱི་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ད་ལྟ་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་དེ། མཐྡོང་ལམ་གྱི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་འཕགས་པ་ཁྡོ་
ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག མཐྡོང་ལམ་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འབྱུང་བར་ཐལ། མཐྡོང་ལམ་འཕགས་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་ལ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཚིག་ལ་འཁྱིས་པ་ཙམ་དུ་སྣང་། དེ་ལྟར་
ན་བཀའ་བསྟན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱྡོན་དེ་འད་རེ་གཏྡོང་རྒྱུ་འབྡོར་བས། ཧ་ཅང་སྟྡོན་ 
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༼༣༡༡༽ 
པ་བཟང་དགས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་མྱི་ཤེས་སྡོ། །རབ་དབེའྱི་གཞུང་དེས་ཕྱྱིས་འབྱུང་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་བདེན་ཆུག་
ཀང་། སྐབས་ཐྡོབ་ད་ལྟའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་མ་ཐྡོབ་པའྱི་
སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་ལ་མཐྡོང་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྡོད་པ་འགྡོག་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞུང་དྡོན་གང་འཆད་ཀང་
སྐབས་ཐྡོབ་བརྱི་བ་གལ་ཆེ། གཞན་དུ་ན་རྱིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པའྱི་གསར་བུ་བ་བཞྱིན་དུ། རྱིག་རྱིག་ཁྡོ་ནས་
གཞུང་ལུགས་ལ་སྐྱྡོན་འཚོལ་ན་ཆེའྡོ། །ཅྱི་མེད་སྟྡོང་པ་ཁྡོ་ནར་མངྡོན་ལྷུང་བའྱི། །ཆད་ལྟའྱི་བསྡོམ་དེ་ཐ་ཤལ་
ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ། །གཟུགས་སྣང་འགགས་པའྱི་སྟྡོང་པ་ྱི་ཚེ་ཡྱི། །མེ་ཁེར་བསྡོམ་དེ་འབྱིང་ཡྱིན་གཟུགས་མེད་
རྒྱུ། །སྟྡོང་པ་ཙམ་དུ་ཐག་ཆྡོད་ངྡོ་འཕྡོད་པའྱི། །ན་ཐྡོས་བསྡོམ་དེ་རེ་ཞྱིག་ཐར་པའྱི་རྒྱུ། །སྟྡོང་པའང་གསལ་བར་
ཟུང་འབེལ་དབུ་མའྱི་བསྡོམ། །བཟང་ཡྱིན་འྡོན་ཀང་འགྲུབ་ལ་ཡུན་རྱིང་འགྡོར། །གསང་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ནྱི། །དབང་རྱིམ་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན། །ྱིན་མྡོའ་ིམགྡོན་བཞྱིན་བདེ་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་
གྱི །སྣང་བ་རབ་འབམས་སྲྱིད་ན་གསལ་དེ་ཡྱིན། །ལུས་ངག་འབད་རྡོལ་དགེ་བའྱི་འཕྡོ་བཤྡོལ་ནས། །བར་མེད་
རྡོལ་བསྒྲུབ་མེད་པའྱི་ངང་ལ་བའྱི། །ཕྱག་ཆེན་པ་དག་ཧྭ་ཤང་གདྡོན་གྱིས་གཟྱིར། །པདའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་ལ་
སྐྱབས་བྡོས་ཤྱིག །སྐབས་འདྱིར་གཞན་ཡང་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་ནྱི། །ཞྱི་གནས་མས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
དང་། །དབང་ལ་མྡོས་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་སྨྲ། །རྟྡོགས་པ་ཕ་མྡོ་སྐྱེས་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ། །ངྡོ་སྡོད་ད་ལྟ་ཡྡོན་
ཏན་མྱི་འབྱུང་ཡང་། །ཕྱྱི་ནས་འབྱུང་ཞེས་མངྡོན་སུམ་རྫུན་གྱིས་ 
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༼༣༡༢༽ 
སྒྲྱིབ། །ཁ་ཅྱིག་མདྡོ་སྔགས་མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་ཅན་དང་། །རྒྱན་མེད་ཡྱིན་ཞེས་སླར་ཡང་ཟྡོལ་གྱིས་སྒྲྱིབ། །འདྱི་
དག་དག་བེད་ལུང་རྱིགས་ཆུ་གཙང་དང་། །ཕད་ཚེ་ལྡོག་རྟྡོག་དྱི་མ་ཀུན་བང་ནས། །མ་ནྡོར་མཁས་པའྱི་འཇུག་
ངྡོགས་འདྱིར་སྡོན་ཏེ། །ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྱི་ས་ལ་ཅྱིས་མྱི་རེག །ཕྱག་ཆེན་དངྡོས་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།གྱིས་
པ་ཞར་བྱུང་ལག་ལེན་སྡོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་གསུམ་སྟེ། ལག་ལེན་སྤྱྡོད་པའྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག 
རྟྡོགས་བ་ལྟ་བའྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག མས་ལེན་བསྒྲུབ་པའྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གྱིས་ཏེ། མདྡོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་དང་ཕར་ཕྱྱིན་དང་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་གསུམ་
གྱི་ལག་ལེན་ཡང་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བར་བེད་དགྡོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བེད་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱི་བེད་ན་བསྟན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ། གྱིས་པ་ལ་ལྔ་
སྟེ། ལམ་གྱི་ར་བ་བ་མ་བསྟེན་ཚུལ་བཤད། ལམ་གྱི་གྡོ་རྱིམ་ཐྡོད་སལ་སྤྱྡོད་པ་དགག ལམ་གྱི་ཡན་ལག་མཆྡོད་
གཏྡོར་བ་ཚུལ་བསྟན། ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྟེན་གཟུགས་སྐུའྱི་ལྷ་ལ་དཔད། ལམ་གྱི་ངྡོ་བྡོ་མདྡོ་སྔགས་འཆྡོལ་བ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བ་མའྱི་མཚན་ྱིད། གསྡོལ་བ་འདེབས་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བེད་པ་ལ། ཐྡོག་མར་བ་མ་ཡང་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་
ཤེས་པར་བ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་བ་མ་ནྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཇྱི་ལྟར་བཟང་ཡང་དགེ་
འདུན་དང་། གང་ཟག་གྱིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་ 
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༼༣༡༣༽ 
གང་ཟག་ཁྡོ་ནར་བསམ་པས་དགེ་འདུན་ཙམ་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ན་ཐྡོས་པའྱི་ལུགས་ལ་དགེ་འདུན་དུ་
འགྱུར་བ་ལ། ཉུང་མཐའ་ཡང་དགེ་སླྡོང་བཞྱི་ཚོགས་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བ་མ་ནྱི། 
ས་ཐྡོབ་ཀྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་གང་ཟག་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་ན་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་དང་། ཚོགས་སྡོར་གང་རུང་ལ་གནས་
པ་ཡྱིན་ན་དགེ་འདུན་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཡེ་ཤེས་གཟྱིགས་པ་དག་པའྱི་ཕྱྱིར། །བྡོ་ལྡན་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་
པའྱི་ཚོགས། །ཞེས་བང་སེམས་འཕགས་པ་མཐའ་དག་གནས་སྐབས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་དང་། དེའྱི་
ཤུགས་ལས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡང་མཐར་ཐུག་གྱི་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་བཤད་ཅྱིང་། མངྡོན་
རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། སླྡོབ་མ་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པའྱི་ཚོགས། །ཞེས་སྡོར་མཐྡོང་སྡོགས་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་རེ་
རེ་ཡང་དགེ་འདུན་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཟང་ན་ཞེས་པས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པར་གྱུར་པའྱི་བ་མ་དངྡོས་སུ་
བསྟན་ནས། ཐེག་ཆེན་སྡོ་སྐྱེར་གྱུར་པའྱི་བ་མ་རྣམས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་པས་ཚིག་དེ་ནྱི་ནུས་པ་ཅན་
ནྡོ། །གསང་སྔགས་པའྱི་བ་མ་མཆྡོག་དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་བསྐུར་བ་དེ་ནྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་དབེར་
མེད་པའམ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་པས་ཐེག་པ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་བ་མ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་མངྡོན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུད་ལས། བ་མ་སངས་རྒྱས་བ་མ་ཆྡོས། །དེ་བཞྱིན་བ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །བ་མ་
དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །ཀུན་གྱི་བེད་པྡོ་བ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་དབེར་
མེད་ཡྱིན་པ་དེས་ན་བ་མ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་ 
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༼༣༡༤༽ 
འགྲུབ་སྟེ། བ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་པ་ལྟར་དུ་མྡོས་པ་བས་པས་རང་རྒྱུད་ལ་དཀྡོན་མཆྡོག་
གསུམ་འབྱུང་བ་ནྱི། རྒྱུ་འད་བ་ལས་འབས་བུ་འད་བ་འབྱུང་བ་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བ་མ་
མཆྡོག་ཅེས་པས་དབང་སྐུར་བེད་པ་པྡོ་དེ་མཆྡོག་ཡྱིན་པར་དངྡོས་སུ་བསྟན་ནས། གཞན་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་། 
མན་ངག་བསྟན་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་སྱིན་པ་སྡོགས་ཀང་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཤུགས་ལ་
བསྟན་ཏྡོ། །འྡོ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་བསྡུ་མྱི་བསྡུ་སྡོགས་ལུགས་སྡོ་སྡོའ་ིརྣམ་དབེ་དེ་ལྟར་
ཡྱིན་ན། མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་ཡྱི་བ་མ་ནྱི། རང་རང་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ནས་
བཤད་པ་བཞྱིན་གྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་དགྡོས་ཏེ། དེ་དག་དང་མྱི་ལྡན་ན་བ་མ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་བ་མ་
དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ན་གསང་སྔགས་པའྱི་བ་མ་མཆྡོག་ཅེས་པ་ལ་འཕྡོས། སྔགས་ཀྱི་བ་མ་མཆྡོག་དེ་
ལ་མཚན་ྱིད་དམ། ཁད་ཆྡོས་དུ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགྡོས་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྔར་སྡོས་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐེག་གསུམ་སྡོ་
སྡོའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་ཀ་དང་ལྡན་པ་དགྡོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བ་མ་དམ་པར་མྱི་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དམ་པ་མ་ཡྱིན་ན་སྐྱྡོན་ཅྱི་ཡྡོད་ཅེ་ན། དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཀང་བྱིན་
རླབས་ཆུང་སྟེ། དེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཀང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། ཚེ་
འདྱིའམ་བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ྱིད་སྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། བ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དབེ་
བས་གསུམ་དུ་འབེད་པ་དག་ལ་ནྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་དྡོན་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡེ་མེད་དེ། ན་ཐྡོས་ 
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༼༣༡༥༽ 
དང་ཕར་ཕྱྱིན་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་གསུམ་ཀ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་
རྒྱས་འབྱིན་ནུས་པ་ཡྡོད་ན་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་དམ་པ་མྱིན་ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་ཡང་། 
ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་སྦྲེལ་ནས་འཆད་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་། ཐེག་པ་འྡོག་མའྱི་བ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་
ལྟར་འབྱུང་བ་ཤེས་བ་ལ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མཚན་ྱིད་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་ལ་
སྡོར་བ་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་བ་མ་ལ་ཐེག་པ་
འྡོག་མའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ལྡན་དགྡོས་པ་ལ་འབེལ་མེད་དྡོ་སམ་ན། འབེལ་ཡྡོད་དེ། 
སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིརྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ཕྱྱི་རུ་ན་ཐྡོས་སྤྱྡོད་པ་
བསྲུང་། །ནང་དུ་འདུས་པའྱི་དྡོན་ལ་དགའ། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་གུར་ལས། ན་ཐྡོས་སྤྱྡོད་པ་སྲུང་བ་པྡོ། །ཞེས་
དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། སྡོམ་གསུམ་ཆྡོ་གར་མྱི་ལྡན་པས། །སྔགས་པའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་
འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་གཞུང་འདྱིར་ཐེག་པ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་མ་བསྟན་
ནྡོ་སམ་ན་བསྟན་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་སྡོ་སྐྱེར་གྱུར་པ་ལ་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་
གསུམ་ཀ་དང་ལྡན་དགྡོས་པར་བཤད་པའྱི་ཤུགས་ལས་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་བ་མ་ཡང་། རང་རང་གྱི་གཞུང་ནས་
བཤད་པའྱི་བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཐད་སྡོར་ཚང་དགྡོས་པ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་
ནྱི། ཐེག་པ་སྤྱྱི་དང་བེ་བག་གསང་སྔགས་པའྱི་བ་མའྱི་ཁད་ 
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༼༣༡༦༽ 
པར་བསྟན་ཟྱིན་པ་དེས་ན། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་མྱིས་བ་མའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔ་
དང་། མྱིག་སྡོགས་བང་སེམས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ེ་བའྱི་སྲས་བརྒྱད་དང་། ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་རྟྡོགས་ཀྱི་ཡྡོན་
ཏན་ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡྱིན་པར་ཤེས་པས་སྐྱབས་གནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་བ་མ་གཅྱིག་ྱིད་དུ་འདུས་
པར་མཐྡོང་ནས། གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག་སྟེ། གང་ཟག་དབང་པྡོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་དེ་ལས་ལམ་
གཞན་ཐུན་གཅྱིག་མ་བསྡོམས་ཀང་གྡོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དབང་པྡོ་འབྱིང་དང་མཐའ་མ་གྱིས་ལ་ཡང་
ལམ་གྱི་བྡོགས་འདྡོན་དང་། གེགས་སེལ་ཀུན་ལ་བ་མའྱི་ལམ་འདྱི་རང་ལ་བསྔགས་པར་དམ་པ་རྣམས་བཞེད་
དྡོ། །གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་བ་མ་དེ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོའ་ིནང་དུ་ཕར་ལ་བསྡུས་ལ་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ་
སྟེ། རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་བེད་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཅྱི་རྱིགས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་སྡོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང་། དེའྱི་མཐའ་བསྐྡོར་དུ་དགེ་འདུན་དཀྡོན་
མཆྡོག་དང་དམ་ཆྡོས་པྡོ་ཏྱི་རྣམས་དམྱིགས་ལ། རང་གྱི་བ་མ་དེ་དག་ལ་ཐྱིམ་པའམ། བ་མའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་ཚང་བར་མྡོས་ནས་གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངྡོན་སུམ་དུ་
བཞུགས་པའྱི་མདྡོ་སྡོགས་ན་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཡྡོད་པར་གག་གྡོ །བ་མ་རང་པ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་ཆྡོག་
གམ་སམ་ན། བ་མ་རང་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་པ་སྲྱིད་ཀང་། རང་པ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་
བྱིན་རླབས་ཆུང་ལ། དེ་བས་ན་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ྱིད་དུ་ཕར་ལ་བསྡུས་ནས་གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་འདྱི་བྱིན་
རླབས་འཇུག་པའྱི་སྡོ་ཤྱིན་ཏུ་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   315 

༼༣༡༧༽ 
བཟང་སྟེ། བ་མ་རང་པའྱི་བྱིན་རླབས་ལས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་བྱིན་རླབས་སྟྡོབས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། དབང་བསྐུར་
ཐྡོབ་པ་ལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དུ་མྡོས་པ་བས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་སླ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྟེན་འབེལ་སྒྲྱིག་མཁན་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་
མྡོས་པ་བར་རུང་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་མྡོས་པ་བས་པས་བ་མ་ྱིད་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཆུང་ཅྱི་ཡྱིན་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་དཀྡོན་
མཆྡོག་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ྱི་མའྱི་འྡོད་
ཀྱི་ཟེར་མེ་ལྡོང་གཡའ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞྱིག་ལ་བསྡུས་ནས། དེ་ས་བ་བརླན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བསྟན་ན་མེ་འབྱུང་
བ་བཞྱིན་ནྡོ། །མཆྡོག་གསུམ་བྱིན་རླབས་ྱི་མའྱི་ཐྱིག་འཕེང་ཀུན། །དྱིན་ཅན་བ་མའྱི་གཟུགས་སྐུའྱི་མེ་ལྡོང་
གཞྱིར། །ཤར་བའྱི་འྡོད་ཀྱི་ཟེར་འཕེང་རང་སེམས་ལ། །གཅྱིག་ཏུ་འཕྡོས་ཚེ་ཅྱི་བསམ་དགེ་ལེགས་ཀུན། །འགྲུབ་
པའྱི་བྱིན་རླབས་མེ་ལེས་ཐྡོག་མེད་ནས། །འགྡོགས་པའྱི་བདག་འཛིན་བུད་ཤྱིང་ཡང་སྲེག་ན། །ཆྡོས་བརྒྱད་རྫུན་
གྱི་ཟྡོལ་ཟྡོག་ཅྱིས་མྱི་སྲེག །ཨེ་མ་དམ་པའྱི་མགྡོན་གྱིས་ད་དུང་སྐྱྡོངས། །བར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་བུམ་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་ལམ་བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་
གྱིས་པ་གསང་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་གཏུམ་མྡོ་དང་རླུང་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་གསུམ་པ་ཤེར་དབང་མ་
ཐྡོབ་པར་བདེ་སྟྡོང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་དགའ་བཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་
པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་བསྡོམ་པ་དང་། རང་ 
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༼༣༡༨༽ 
གྱིས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར་གཞན་གྱི་མཁན་སླྡོབ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། མདྡོ་རྒྱུད་ལ་
སངས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སང་བར་བ་སྟེ། གསང་སྔགས་དང་སན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པར་སྦྲུལ་གདུག་གྱི་
མགྡོ་ལས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་བངས་ན་དུག་གྱིས་ེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟར། རང་གཞན་ཀུན་བརླག་པའམ་ཕུང་བའྱི་རྒྱུར་
འགྱུར་བས་སྡོ། །འདྱིར་པཎ་ཆེན་གྱིས། དགེ་སླྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །མཁན་སླྡོབ་བས་པས་ཆྡོག་པ་
ཞྱིག །འདུལ་བའྱི་མདྡོ་དང་ལུང་དག་ཏུ། །གསལ་བར་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། །ཞེས་དྱིས་པ་ནྱི་དྡོགས་དཔྡོད་
ཤྱིན་ཏུ་དགྡོས་པར་སྣང་། དེ་ཡང་མཁན་པྡོ་གཏན་མེད་པ་དང་། ཡྡོད་ཀང་དེ་དགེ་སླྡོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལས་གལ་
དུ་ཕྱྱིན་ནས་ལས་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ར་བ་ལས། དེ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྟར་མཁན་པྡོ་
མེད་པ་ྱིད་ལ་ཡང་ངྡོ་། །དེ་བསེན་པར་མ་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ངྡོ་། །དེ་དགེ་སླྡོང་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ན་ནྱི་
མྱི་སྐྱེའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱི་སླྡོབ་དཔྡོན་བས་ན་ཡང་
བསྒྲུབ་བ་ལ་སྡོམ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་གཞུང་གྱི་དགྡོངས་
པ་ཅྱི་ཞེ་ན། སྤྱྱིར་འདུལ་བའྱི་ཁ་སྐད་ལ་ལག་ལེན་དེ་བར་མྱི་རུང་བ་ལ་ལས་ཆགས་པ་མང་དུ་བཤད་པས། འདྱི་
ཡང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་བསྡུ་དགྡོས་ཏེ་དགེ་སླྡོང་མ་ཡྱིན་པས་མཁན་སླྡོབ་བར་མྱི་རུང་བ་ནྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་
དགྡོངས་པ་དང་། བས་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྡོམ་པ་ེས་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མྱི་སྐྱེ་ཡང་སྡོམ་པ་ཙམ་ཆགས་པ་
ནྱི་འདུལ་བའྱི་གཞུང་གྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་དགེ་སླྡོང་མ་ཡྱིན་པས་མཁན་སླྡོབ་ 
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༼༣༡༩༽ 
བར་རུང་བར་ཐལ། དེས་མཁན་སླྡོབ་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྱི་
གནད་ཟྱིན་དགྡོས་ཏེ། འྡོ་ན་ད་ཆྡོག་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་སྔ་མ་གྱིས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བས་དགེ་སླྡོང་བར་
རུང་བར་ཐལ། དེའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་གྱིས་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བས་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བངས་ན་སྡོམ་པ་སྐྱེ་
བའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་སྡོང་། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། ཚིག་སྔ་མ་མེད་པ་ྱིད་ལ་ནྱི་ེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་མྱི་ནུས་ཏེ། དགེ་བསེན་ྱིད་དང་དགེ་ཚུལ་ྱིད་དང་། དགེ་སླྡོང་ྱིད་དག་གྱི་སྔ་མ་
བསེན་པར་མ་རྡོགས་པ་ལ་ཕྱྱི་མ་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་དགེ་སླྡོང་མ་ཡྱིན་པས་མཁན་སླྡོབ་
བར་རུང་བ་དང་བས་ཆྡོག་པ་འདུལ་བ་ལས་མ་བཤད་ལ། བས་ན་ལས་ཆགས་པ་འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའྱི་
རྣམ་དབེ་གཅེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གཏྡོར་སྔགས་སྔྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་མཚན་བརྡོད་དགག ཆུ་སྱིན་
ནང་དུ་ཟན་ྱིད་འཇུག་པ་དགག ཕུང་མཆྡོད་གཏྡོར་མའྱི་དབྱིབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དབང་
བསྐུར་དང་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པར་བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ལག་ལེན་ནྡོར་པ་དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་གངས་
རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ལག་ལེན་དུ་མ་ཡྡོད་དེ། ཡྱི་དྭགས་ཁ་ལ་
མེ་འབར་མ་ལ་གཏྡོར་མ་སྱིན་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་གཏྡོར་སྔགས་ཀྱི་སྔྡོན་ལ་
བརྡོད་པའྱི་ལག་ལེན་མཐྡོང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་ཐྡོག་མར་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་རྱིགས་སམ་ནས་རྟྡོག་པས་སར་
བར་ཟད་དྡོ། །ལག་ལེན་འདྱི་ཡང་མདྡོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་འབར་མའྱི་གཏྡོར་མའྱི་མདྡོ་ལས། སྔྡོན་ལ་ 
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༼༣༢༠༽ 
ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་སྡོགས་ཀྱི་སྔགས་བརྡོད་ནས། རྱིན་ཆེན་མང་ལ་སྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཞྱི་པྡོ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བ་ནྱི་ཕྱྱི་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱག་འཚལ་བ་ནྱི་བདེན་པའྱི་སྟྡོབས་བརྡོད་པ་ཡྱིན་པས་གཏྡོར་སྔགས་
ཀྱི་རེས་སུ་བེད་པ་རྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་བྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དགེ་བཤེས་སྤྱན་སྔ་བའྱི་རེས་འབང་འགའ་ཞྱིག་ཆུ་
སྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཟན་འཇུག་པའྱི་ལག་ལེན་བེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འཇུར་གེགས་ཅན་གྱི་རྱིགས་
རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་སྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཟན་མཐྡོང་བ་དང་། ཟན་གྱི་དྱི་ཚོར་ན་དངངས་སག་གྱི་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་
བར་གཏྡོར་མའྱི་མདྡོ་དེ་ྱིད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཆུ་སྱིན་གྱི་ནང་ཟན་འདེབས་པ་ནྱི། ཆུ་སྱིན་གྱི་ཆྡོ་
ག་མས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕུད་མཆྡོད་བཀའ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། དེའྱི་ལག་ལེན་
འཁྲུལ་པ་བརྡོད། དེ་ྱིད་བཀག་སྟེ་དྡོན་བསྡུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཟན་གྱི་ཕུད་ལ་ལྷ་ལ་འབུལ་བའྱི་ལྷ་བཤྡོས་
དང་། ཆང་བུ་བ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཏེ། བརྟག་གྱིས་ལས་ལྷ་བཤྡོས་ཀྱི་སྔགས་གསུངས་པ་དང་། 
རྡོ་རེ་རེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་ལས། དེ་ནས་ཟན་གྱི་དུས་སུ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆང་བུ་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
འཕྡོག་མའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ང་ལ་སྟྡོན་པར་ཁས་འཆེས་བའྱི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱིས། འཕྡོག་མ་བུ་
དང་བཅས་པ་ལ་ཆང་བུ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པ་དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་ལྟ་
བ་ངན་སེལ་དང་། ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་སྤྱྡོད་བསྡུས་སྒྲྡོན་མེ་དང་། རེ་བཙུན་གྱི་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་བ་བ་དང་། ཐུབ་པ་
དགྡོངས་གསལ་སྡོགས་སུ་ལྟྡོས་ཤྱིག་སྟེ་དེ་དག་ན་གསལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྣར་ཐང་པ་ 
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༼༣༢༡༽ 
དང་འབྱི་གུང་པ་འགའ་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལྷ་བཤྡོས་དང་ཆང་བུ་མྱི་བེད་པར་མ་གསུངས་
པའྱི་འབང་རྒྱས་དང་། ལྟ་བཤྡོས་རེ་མྡོ་གྲུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པ་མཐྡོང་སྟེ། བྡོན་གྱི་འགེས་ཤྡོར་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གསང་སྔགས་རྱིང་མ་པ་འགའ་ཞྱིག གཏྡོར་མའྱི་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའ་ིསྱིང་གྱི་གཟུགས་
སུ་བས་ནས་དེའྱི་ཤ་ཁག་གྱིས་བརྒྱན། མཐའ་མཐེབ་སྐྱུ་དང་། མགྡོ་བྡོའ་ིཐྡོད་པས་བསྐྡོར་ཞྱིང་། ཆང་སྡོགས་
བདུད་རྱིས་ཐྡོད་པ་དེ་བཀང་ལ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་མཆྡོད་པ་འབུལ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཁུངས་ནས་བྱུང་མ་
བྱུང་བརྟག་པར་བ་དགྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཏྡོར་མའྱི་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་མྱི་འཐད་དེ། གསང་སྔགས་
གསར་མར་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་གྲུ་གསུམ་གྱི་གཏྡོར་མ་འབུལ་བ་གཞུང་ནས་བཤད་པ་མེད་ཅྱིང་། ཁད་པར་རང་གྱི་
ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་གྲུ་གསུམ་འབུལ་བར་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་སྤྱྱི་དང་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་ལྟ་བུ་
ལ་གྲུ་གསུམ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱིས། ཆྡོས་སྐྱྡོང་དང་འབྱུང་པྡོའ་ིཚོགས་ལ་གྲུ་གསུམ་བཀག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་
སྟེ། ལྷ་བཤྡོས་ཆང་བུ་མྱི་བེད་པར། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་འཕྡོས་བརྟགས་པས་ཤེས་སྡོ། །དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལག་
ལེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་ན་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལག་ལེན་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། 
རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་མདྡོ་སེ་དང་ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་མ་དཀྲུགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་
ལྡོངས་ཤྱིག་ཅེས་གདམས་པས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ལམ་གྱི་དམྱིགས་རྟེན་ལ་དཔད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རབ་བྱུང་ཅན་ལ་
མཚོན་ཆའྱི་ཕྱག་མཚན་དགག རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་སེར་འཇམ 
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༼༣༢༢༽ 
འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྡོད་ཁ་ཅྱིག སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྡོ་ལྔ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་
ཕྱག་ཏུ་ཕུབ་དང་། རལ་གྱི་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་མཐྡོང་བ་མྱི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཁྱིམ་པའྱི་ཆ་
ལུགས་ཅན་ལ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱན་དང་། ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་སྲྱིད་ཀྱི། རབ་བྱུང་གྱི་ཆ་
ལུགས་ཅན་ལ་དེ་དག་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ས་གནྡོན་སྡོགས་
མཛད་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སེར་འཇམ་གྱི་རས་བྱིས་མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་སྨྲ་བར་བེད་
དྡོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མདྡོ་ནས་རྱིགས་ལྔ་འདྱི་འད་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་
ནྡོ་སམ་ན། ཐྡོག་མར་བ་སྤྱྡོད་ཀྱི་ལུགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བ་སྤྱྡོད་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་རྱིགས་
ལྔར་བསྡུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བ་སྤྱྡོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྡོ་རེའྱི་རྱིགས། པདའྱི་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
རྱིགས་དང་གསུམ་ལས་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་
འདུས་པ་སྡོགས་ནས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་དཀར་པྡོ་དང་། ནག་པྡོ་དང་། སེར་པྡོ་དང་། དམར་པྡོ་
དང་། ལང་གུ་ཐ་དད་ཅྱིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ནྱི་བང་ཆུབ་མཆྡོག་དང་། ས་གནྡོན་སྡོགས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་འདྱིར་རྱིགས་ལྔ་སྐུ་མདྡོག་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཐ་དད་པ་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པ་ལ་
འཐད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པར་བེད་པའྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྱི་
ྡོན་མྡོངས་ལྔ་གནས་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། ྡོན་མྡོངས་དེ་དག་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན། གཏྱི་མུག་ནྱི་དཀར་པྡོ་དང་། 
ཞེ་སང་ནྱི་ནག་པྡོ་དང་། སེར་སྣ་ནྱི་སེར་པྡོ་དང་། འདྡོད་ཆགས་ནྱི་ 
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༼༣༢༣༽ 
དམར་པྡོ་དང་། ཕག་དྡོག་ནྱི་ལང་གུ་དང་མཚོན་དྡོན་སྡོར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། སེར་འཇམ་དེ་བ་མེད་ཀྱི་ལུགས་
ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བ་མེད་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་ལ་ཁ་དྡོག་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་འད། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོགས་
ལས། རྱིགས་ལྔའྱི་ཁ་དྡོག་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལས་གཞན་དུ་མྱི་བསྐྱྡོད་པ་ལང་གུ། དྡོན་གྲུབ་ནག་པྡོ། རྱིན་འབྱུང་
དམར་པྡོ། སྣང་མཐའ་དཀར་པྡོ། རྣམ་སྣང་སེར་པྡོར་གསུངས་པ་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་
ས་དང་རྣམ་པ་ལྔ་སྡོང་བའྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་གྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་རྱིགས་ལྔ་སེར་འཇམ་མྱི་འཐད་
ན། །པགས་པ་གསེར་མདྡོག་པགས་པ་སྲབ་པ་དང་། །ཞེས་དང་། བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདྡོག་འད་ཞྱིང་། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སམ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ། ལུང་དེའྱི་དྡོན་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་གསེར་ཤྱིན་
ཏུ་སངས་པ་ལྟར་དྱི་མ་མེད་ཅྱིང་དངས་པའམ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སྡོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དགྡོངས་ཏེ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདྡོག་སེར་པྡོར་འདྡོད་ན། མདྡོ་རང་དང་འགལ་ཏེ། སངས་
རྒྱས་སན་བ་ནམ་མཁའྱི་མདྡོག་ལྟར་སྔྡོན་པྡོ་ྱིད་དུ་སན་བའྱི་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོས་ཁང་པས། 
འྡོད་དཔག་མེད་སྐུ་མདྡོག་དམར་པྡོ་གསུངས་པ་སྡོགས་འདྱིར་འདེན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མས་སྤྱྱིར་
མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་མདྡོག་ཅན་དང་། ཁད་པར་མདྡོ་ལུགས་ལ་རྱིགས་ལྔ་སེར་
འཇམ་ཁས་བངས་པ་དེ་འགྡོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དེ་འགྡོག་པ་ལ། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐུ་
མདྡོག་སེར་བྡོར་མ་ངེས་ཏེ། སན་བ་སྐུ་མདྡོག་སྔྡོན་པྡོར་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་
གནྡོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོད་དཔག་མེད་དམར་པྡོ་སྡོགས་གསང་སྔགས་ལས་གསུངས་ 
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༼༣༢༤༽ 
པ་དངས་པ་ནྱི་ཕྱྡོགས་སྔ་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འཕྡོག་སྟེ། ཕྱྡོགས་སྔས་མདྡོ་སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐུ་
མདྡོག་སེར་པྡོར་ཁས་བངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་ལ་ལ་སྨྲ། །ཞེས་པའྱི་འབེན་དེ་
ལ་བརེག་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་མདྡོ་སྔགས་འཆྡོལ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་ལྷ་བསྡོམ་
ལ་སྡོགས་དགག རབ་གནས་ལ་སྡོགས་མདྡོ་ལུགས་འདྡོད་པ་དགག མདྡོ་སྔགས་ཁད་པར་ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་
བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། དངྡོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངྡོ་། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་
སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་པར་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་། སྔགས་བཟླ་བ་སྡོགས་བེད་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སྔགས་བཟླ་ཚུལ་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་དང་། མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཇྱི་སེད་པ་ནྱི་མདྡོ་སེ་ཀུན་
ལས་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་། དེ་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། ཐབས་མང་དཀའ་བ་
མེད་པ་དང་། །ཞེས་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྱི་ཐབས་མང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། གཞན་ཡང་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་སྱིན་སྲེག་དང་། རྡོ་སྲེག་དང་། བདུན་ཚིགས་དང་སཱཙྪ་འདེབས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་སྡོགས་དེང་སང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་བྡོར་ནས། མདྡོ་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་ཙམ་ལ་
བརྟེན་པའྱི་ཆྡོ་གའྱི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ཡྡོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མདྡོ་སེ་དང་། བསྟན་བཅྡོས་
ཀུན་ལས་སྱིན་སྲེག་སྡོགས་འདྱི་དག་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གཤྱིན་དྡོན་དུ་སྱིན་སྲེག་སྡོགས་འདྱི་
དག་བེད་ན། ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་དང་དེ་ྱིད་འདུས་པ་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞྱིག་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱག་ 
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༼༣༢༥༽ 
ལེན་བཞྱིན་དུ་བ་སྟེ། རྣམ་གཞག་དེ་དག་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བའྱི་གསང་སྔགས་པ་ལ་གགས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་ལས། ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་སྱིན་སྲེག་བ། །ཞེས་དང་། རྡོ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་
བཏབ་ནས་ཀང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་
བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྱིན་སྲེག་སྡོགས་མདྡོ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བཀའ་གདམས་པ་
རྣམས་རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་འདྡོད་པ་དང་། གྲུ་གྡོ་ཆའྱི་རེས་འབང་ཁ་ཅྱིག ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་གྡོས་སྔྡོན་ཅན་ལ་
མདྡོ་ལུགས་སུ་འདྡོད་པ་དང་། བྡོད་ཁ་ཅྱིག་ལྟུང་བཤགས་དང་ཤེར་སྱིང་སྡོགས་སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་
འཆད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རབ་གནས་མདྡོ་ནས་བཤད་པ་དགག ཕྱག་རྡོར་ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལུགས་
དགག ཞར་བྱུང་ལྟུང་བཤགས་སྔགས་ལུགས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། རབ་གནས་རྒྱུད་ནས་
གསུངས་པ་བསྟན། ཞར་བྱུང་གསང་འདུས་མདྡོ་ལུགས་དགག རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལས་སུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་སྡོགས་འདྱི་ཡང་བརྟག་པར་བ་བས་ན་པར་བྡོས་ཤྱིག དེ་ཡང་རབ་གནས་མདྡོ་
ལུགས་མྱི་འཐད་དེ། མདྡོ་ནས་རབ་གནས་མཚན་ྱིད་པ་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་རྟེན་དེ་ལ་མཆྡོད་པ་
དང་བསྟྡོད་པ་དང་། བཀ་ཤྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོ་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་བཏྡོན་པའྱི་མངའ་དབུལ་ལྟ་བུ་ལ་རབ་
གནས་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ན་སྨྲྡོས་ཏེ། དེ་ནྱི་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་མྱིང་ལ་མྱི་བརད་དྡོ། །འྡོ་ན་རབ་གནས་
མཚན་ྱིད་པ་དེ་བ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ། ལུང་གང་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐྡོག་མར་རང་ྱིད་ལྷ་བསྡོམ་ཤྱིང་
སྔགས་ 
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༼༣༢༦༽ 
བཟླས་པ་དང་། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རྟེན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཕྱྱིར་བུམ་པ་སྟ་གྡོན་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྒྲུབ་
པའྱི་ཆྡོ་ག་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སན་གསན་འབེབས་པ་ལྟ་བུ་སྟ་གྡོན་དང་། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རྟེན་ལ་བགེགས་སང་བ་
དང་། དྱི་མ་བཀྲུ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་རབ་གནས་ཀྱི་སྟ་གྡོན་དང་། དངྡོས་གཞྱི་ནྱི། ཡང་བདག་བསྐྱེད་དང་མདུན་
བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྒྲུབ་ཅྱིང་མཆྡོད་པ་དང་། རྟེན་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་བས་ཏེ་དབང་བསྐུར་ཞྱིང་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྡོས་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། སྤྱན་དབེ་བ་
དང་། བརྟན་པར་བཞུགས་པར་གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སྤྱྱི་དང་བེ་བག་སྡོ་སྡོའ་ིམངའ་དབུལ་དང་། སྔགས་
ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་དྡོར་ནས་ལེགས་པར་མཆྡོད་དེ། རེས་དགའ་སྟྡོན་དང་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་ཚིགས་
བཅད་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཀྱིས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ་ལས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་ལྷ་སྡོམ་སྔགས་བཟླས་བུམ་བསྒྲུབ་ལ་སྡོགས་པ་མ་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་རབ་གནས་མདྡོ་ནས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་མེད་ཀང་། ཇྡོ་བྡོ་
རེའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲའྡོ། །འྡོ་ན་ཇྡོ་བྡོ་རེས་གདམས་ངག་དེ་མདྡོ་སེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་སྨྲ་
དགྡོས་ཏེ། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་མདྡོ་ལ་བརྟེན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། དེང་སང་གསང་བ་འདུས་
པའྱི་ལྷ་འཇམ་དབངས་སྡོགས་བསྡོམས་ནས་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་ཟེར་
རྡོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྷ་བསྡོམ་པའྱི་ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལས་
འབྱུང་བ་མཚར་ཆེར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་སེང་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   325 

༼༣༢༧༽ 
གེའྱི་ཕྲུག་གུ་གང་ཆེན་ལས་བྱུང་ན་སྔྡོན་མེད་ཀྱི་སྲྡོག་ཆགས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གཞུང་ན། གསང་འདུས་ལ་
སྡོགས་ཆྡོ་ག་ལ། །མདྡོ་ལུགས་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་མཚར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གསང་འདུས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དེ་གང་
ནས་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་རུ་སྡོང་བས་དཔེ་དང་ཅུང་མྱི་འབྡོར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། མདྡོ་སྔགས་གྱིས་དཔེ་མཆྡོག་དམན་
གྡོ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ན། བསྡོམས་ནས་མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པའྱི་འཕྡོས་བརྟགས་
ན། ཕྱྡོགས་སྔ་མས་གསང་འདུས་ཀྱི་ལྷ་འཇམ་དབངས་བསྡོམས་ནས། འདྱི་མདྡོ་ལུགས་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་
སྨྲ་བར་སྣང་ངྡོ་། །དེ་ལྟར་ན། མདྡོ་ལུགས་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་མཚར། །ཞེས་པའྱི་དྡོན། གསང་འདུས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་
མདྡོ་ནས་བྱུང་བའྱི་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་སྟེ་ཡྡོད་པ་མཚར་ཆེ་ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས། དཔེ་མཆྡོག་དམན་གྡོ་ལྡྡོག་གྱི་
སྐྱྡོན་ཡང་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །འབྱུང་བ་ཞེས་པའྱི་སྒྲ་ཕྱྱིས་འབྱུང་བ་ཁྡོ་ན་ལ་འཁྲུལ་པར་མྱི་བ་སྟེ། སྔར་ཡང་བཤད་
ཟྱིན་ཏྡོ། །དེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་འདུས་མདྡོ་ལུགས་སྡོགས་འདྱི་འདའྱི་ཆྡོ་ག་སླན་ཆད་མ་བེད་
ཅྱིག ཅེས་གདམས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མདྡོ་སྔགས་ཕན་ཚུན་འཆྡོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། དངྡོས་དང་། དྡོན་བསྡུའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། འགྡོ་བ་མྱི་ལ་དབང་
བསྐུར་བ་བ་སྡོགས་དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་བར་མྱི་རུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས་ཏེ། 
སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་རྡོ་རེ་སླྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་ཀང་དེ་དག་བ་བར་མ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ནའྡོ། །འྡོ་ན་རྡོ་རེ་སླྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་ཐྡོབ་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་དབང་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན།  
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༼༣༢༨༽ 
རང་དྡོན་དུ་མེ་ཏྡོག་གང་ལ་ཕྡོག་པའྱི་ལྷ་བསྡོམ་པ་ཙམ་དང་། ལྷ་དེའྱི་སྔགས་བཟླས་བརྡོད་དང་། བཅུ་ཆའྱི་སྱིན་
སྲེག་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞྱི་རྒྱས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལས་ཚོགས་འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྱིལ་བུ་དང་མྱིག་
སན་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་དང་། བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་
ག་དང་། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་འགའ་ཞྱིག་ན་པ་ལ་དབང་བ་ཡྱིན་གྱིས། གཞན་དྡོན་དུ་རྒྱུད་འཆད་པ་
དང་། དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་དང་། རང་དྡོན་དུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། རྱིགས་
ལྔ་སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་བསྲུང་བ་སྡོགས་ནྱི་བར་མྱི་རུང་ཞྱིང་མྱི་དབང་སྟེ། དེ་དག་ནྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ཕྱིན་
ལས་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་ཐྡོབ་ནས་བར་རུང་བའྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་
གང་ཞེ་ན། གཞལ་ཡས་ཁང་བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་དང་སར་བ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་དང་ལྷ་རྣམས་དང་
ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སར་བ་ལྷའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་སྡོགས་པ་སང་གཞྱི་སྡོང་བེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སར་བའྱི་རྟེན་
དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་ལ་
སྡོགས་པའྱི་གཞན་དྡོན་ཕྱིན་ལས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏེ་རྱིགས་ལྔ་སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བ་ན་མེད་
པ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གཟུང་བ་དང་། རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་གཟུང་བ་སྡོགས་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམ་ཚིག་བཅུ་
བཞྱི་གཟུང་བ་རྣམས་ནྱི་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཁྡོ་ནའྱི་ལས་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་སླྡོབ་མའྱི་དབང་ཙམ་ཐྡོབ་པ་དང་། 
དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བར་མྱི་རུང་བས་སྡོ། །འདྱི་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་
གནད་དམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྡོག་ཕུབ་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཆེ་ 
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༼༣༢༩༽ 
བར་སྣང་ངྡོ་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བ་ན་མེད་པ་ནྱི་དབང་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལག་རེས་ལས་ཐྡོབ་
པའྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དག་ནྱི་དབང་ཐྡོབ་པའྱི་རེས་སུ་བསླབ་བའྱི་ཚུལ་དུ་འདྡོམས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དཔེར་ན་དགེ་སླྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལས་སླྡོབ་
ཀྱིས་སྡོམ་པ་དེ་བསྲུང་ཚུལ་གྱི་གདམས་ངག་བརྡོད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་སྐད་དུ། གསྡོལ་བཏབ་ཀྱི་ཚིག་ལས། མྱི་
ལྡྡོག་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབང་བསྐུར་བ། །མགྡོན་པྡོས་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀང་། །ཞེས་པ་ནས། སྡོམ་པའང་བ་ན་མེད་
པ་སྩྡོལ། །ཞེས་འཆད་དྡོ། །འདྱི་དག་དབང་དུས་ྱིད་དུ་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ན། སྩལ་ནས་ཀང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འབྱུང་བ་
དྡོན་མེད་དྡོ། །དེས་ན་དམ་ཚིག་བ་ན་མེད་པ་འདྱི་དག་ནྱི། དགེས་པ་རྡོ་རེ་མན་ངག་ལུགས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་
མཚོན་ན། ཤེར་དབང་གྱི་མཐར་རྟེན་ལམ་གྱི་དབུགས་དབྱུང་གྱི་ཚེ། སླྡོབ་དཔྡོན་སད་པར་མྱི་བ་ཞྱིང་། །ཞེས་པ་
ནས། མཁས་པས་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་བ། །ཞེས་པའྱི་བར་བརྡོད་པ་དེའྱི་ནང་ན་གསེབ་ཚགས་སུ་བསྟན་ནས་ཡྡོད་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྱིགས་ལྔ་སྤྱྱིའྱི་དམ་ཚིག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཡྱིན་མྡོད་ཀང་། བ་ན་
མེད་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དང་སྦྲེལ་བའྱི་ཚེ་རྱིགས་ལྔ་སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་དྡོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། རབ་གནས་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཁྡོ་ནའྱི་ལས་ཡྱིན་པ་དེས་ན། རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱིམ་པས་མཁན་སླྡོབ་བེད་པ་དང་། རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་མ་ཡྱིན་པས་དབང་
བསྐུར་དང་རབ་གནས་བེད་པ་གྱིས་ཀ་བསྟན་པ་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྔ་མ་དེ་འདུལ་བའྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་དེ་གསང་ 
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༼༣༣༠༽ 
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་ཐྡོབ་པས་དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་
བེད་པ་ནྱི། འདུལ་བར་བསེན་པར་རྡོགས་ནས་ལྡོ་བཅུ་ལྡོན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་གྱིས་མཁན་པྡོ་བར་རུང་བ་དང་
མཚུངས་ཏེ། དྡོ་ཀྡོར་བའྱི་དྱི་ལན་ལས། སྐུ་གཟུགས་རྟེན་གྱི་རབ་གནས་ཀང་། །ལྡོ་བཅུ་ལྡོན་པའྱི་དགེ་སླྡོང་
གྱིས། །མཁན་པྡོའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་ལྟར། །འདྱི་ཡང་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ཁྡོ་ནའྱི་
ལས། །བཀའ་གདམས་འདུལ་བའྱི་སྡོར་ཞུགས་ནས། །རབ་གནས་རྱིམ་གྱིས་བདུན་ཚིགས་སྡོགས། །མཛད་
ཀང་ངལ་བ་དྡོན་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་མདྡོ་ལུགས་མྱི་འཐད་དེ། །ཕྱག་ན་
རྡོ་རེའྱི་བསྡོམ་བཟླས་ཀང་མདྡོ་སེ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གཟུངས་ནས་བཤད་པ་དེ་མདྡོ་
ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནས་གཟུངས་རྱིང་གསུངས་འདྱི་དག་ནྱི་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོ་གར་གཏྡོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ལྟུང་བཤགས་སྔགས་ལུགས་དགག་པ་ནྱི། ལྟུང་བཤགས་སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་
པར་འདྡོད་ནས། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྡོ་ལྔའྱི་ཕྱག་མཚན་ལ་ཕུབ་དང་རལ་གྱི་སྡོགས་འཛིན་པ་མྱི་འཐད་དེ། དེ་
ལྟར་འཛིན་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ནྱི་སྔར་ཡང་སྡོང་མྡོད་འགྡོག་བེད་
རྣམ་གངས་མྱི་འད་བ་ཙམ་གྱི་ཁད་པར་ཡྡོད་དྡོ། །ཕྱྡོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྡོ་སུ་ཡྱིན་ངེས་གསལ་ཡང་དགྡོས་པར་སྣང་
ངྡོ་། །གསུམ་པ་མདྡོ་སྔགས་ཁད་པར་ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་བསྟན་པ་ནྱི། མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་རང་དྡོན་དུ་ལྷ་
བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་དང་། སྱིན་སྲེག་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་གའྱི་བ་ 
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༼༣༣༡༽ 
བ་ཡྡོད་མེད་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་རང་རྐང་ལ་དེ་དག་མེད་ཅྱིང་། དེ་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་མདྡོ་སེ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་རྣམས་མ་འདེས་པར་སྡོ་སྡོར་དཔད་དེ་སྨྲྡོས་ཞེས་
གདམས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྟྡོགས་བ་ལྟ་བའྱི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཐེག་པ་རྱིམ་དགུའྱི་ལྟ་བ་ཐ་
དད་དགག རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་དགག རྣལ་འབྡོར་རྣམ་བཞྱི་ཐེག་རྱིམ་འཁྲུལ་པ་དགག དབུ་མ་ཡན་
ཆད་ལྟ་བ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་སྔགས་རྱིང་མ་བ་ལ་ལ། ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་ཏེ་
ཕྱྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། ཀེ་ཡ་ཨུ་པ་ཡྡོ་ག་སྟེ་ནང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། མཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏྱི་སྟེ་
གསང་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་སྟེ། ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ནྱི་མྱི་
འཐད་དེ། ན་ཐྡོས་དང་ཐེག་ཆེན་ལ་སྡོས་བལ་རྟྡོགས་པ་དང་མ་རྟྡོགས་པའྱི་བེ་བག་གྱིས་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་
མྡོད་ཀྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་གསང་སྔགས་ལ་ཐྡོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལྟ་བའྱི་དབེ་བ་མྱི་འད་
བའྱི་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྡོས་བལ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྡོ་རེ་
ཐེག་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྡོད་ན་ལྟ་བ་དེ་སྡོས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྡོས་བལ་ལས་འདས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་
ཏེ་སྡོས་བལ་གྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན་ཁད་པར་མེད་དེ། ལུགས་གྱིས་ཀའྱི་ལྟ་བ་སྡོས་བལ་གྱི་ལྟ་བར་མཚུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོས་བལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་གྱི་ལྟ་བ་མེད་པ་དེས་ན། མདྡོ་སྔགས་
གྱིས་བཤད་པས་གྡོ་བ་ཡྱིས། ཐྡོས་པའྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཐྡོས་བསམ་གྡོ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་ 
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༼༣༣༢༽ 
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟྡོགས་བ་སྡོས་བལ་གྱི་ལྟ་བ་ཁད་པར་མེད་པ། འྡོན་ཀང་སྡོས་བལ་དེ་རྟྡོགས་པའྱི་ཐབས་ལ་
གསང་སྔགས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་སྡོགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་ཅྱིང་མྱུར་བས་
སྡོ། །སྤྱྱིར་ལྟ་བ་ལ་རྟྡོགས་བའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟ་བར་བས་པ་དང་། རྟྡོགས་བེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟ་བར་བས་པ་གྱིས་
ལས། འདྱིར་ཁད་པར་མེད་པར་བཤད་པ་ནྱི་སྔ་མ་དེ་ཡྱིན་ལ། རྟྡོགས་བེད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་མདྡོ་སྔགས་
གྱིས་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། རྟྡོགས་བེད་ཀྱི་ཐབས་བཟང་ངན་ལས་འབས་བུ་རྟྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཟང་
ངན་འབྱུང་བ་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་སྔགས་ཀྱི་སྡོ་སྐྱེ་དང་། ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་སྡོ་སྐྱེ་
གྱིས་ཐབས་བཟང་ངན་གྱི་ཁད་ཀྱིས། སྔགས་ཀྱི་སྡོ་སྐྱེ་ནྱི་སྡོས་བལ་དཔེའྱི་ཚུལ་གྱིས་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་
ཤྱིང་། རྟྡོག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཡྡོད་ལ། ཅྱིག་ཤྡོས་ཀྱིས་ནྱི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སྡོགས་པས་ཇྱི་
ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་བྡོས་སྡོས་པའྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས། ཡུལ་ཅན་རྟྡོག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེར་
མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིང་མ་བ་ཁ་
ཅྱིག དབུ་མ་ནས་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིབར་ལ་དྡོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་དང་། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྱེ་
ནས། དབུ་མའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དྡོན་བེད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ལ། དྡོན་
དམ་གྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཡྡོད་མེད་སྡོགས་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་པ་དང་བལ་བ་དང་། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་
ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཀུན་རྱིགས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན། དྡོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་ནྱི་དབུ་མ་
དང་མཚུངས་པར་ 
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༼༣༣༣༽ 
མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་བལ་ཡྱིན་ནྡོ་ཟེར། དེ་བཞྱིན་དུ་སྤྱྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་
ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་རྱིགས་ལྔའྱི་རྒྱལ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིཀུན་རྡོབ་ཀྱི་
ལྟ་བ་ནྱི་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། དྡོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་དབུ་མ་བཞྱིན་དུ་འདྡོད། །དེ་བས་
ན་དེ་དག་ལ་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་འཆད་དྡོ། །ཕྱྡོགས་སྔ་འདྱི་གསེར་
ཐུར་ལས། ལྡོ་ཙཱ་བ་སྐ་པ་དཔལ་བརེགས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཕྱྡོགས་
སྔ་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་བརྟགས་ནས་ལྟ་བསྡོམ་མ་ཕྱེད་པའྱི་སྐྱྡོན་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ཡང་དཔད་པར་བའྡོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་
པར་མཛད། སྡོས་ཁང་པས། ཐེག་པ་རྱིམ་དགུའྱི་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཀྱི་ངྡོས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཇྡོ་སྲས་ཁ་ཅྱིག་ཅེས་
བཤད། གང་ལྟར། ཀྱི་ཡ་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ྱིད་ལྟ། །ཀུན་རྡོབ་རང་རྱིག་ཡྡོན་ཏན་ལྟ། །རྱིགས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁྡོར་
སྣང་བ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་ཕྱྡོགས་སྔའྱི་གཞུང་ན་གསལ་བས་ལྟ་བསྡོམ་མ་ཕྱེད་པའྱི་སྐྱྡོན་ཕྱྡོགས་སྔ་ལ་འབྱུང་སྟེ། 
ལྷ་བསྡོམ་པ་ལ་ལྟ་བར་འཁྲུལ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམ་བཅའྱི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསྡུས་
དགག ལྷ་བསྡོམ་རྣམ་དབེས་རྒྱས་པར་དགག དེས་ན་སྐབས་ཀྱི་གྲུབ་དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་
ལྟ་བ་བཟང་ངན་འདྱི་འདའྱི་དབེ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་དམ་སྡོས་མེད་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཀུན་རྡོབ་སྡོས་བཅས་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་ལ་བསྡོམ་པར་འཇྡོག་པའྱི་རྣམ་དབེ་མ་བེད་ཅྱིང་། སྡོམ་ལ་ཐབས་དང་བསྡོམ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་
ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇྡོག་པ་མ་ཤེས་པས་སྡོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བསྡོམ་སྡོ་སྡོར་འབེད་པའྱི་རྣམ་དབེ་ 
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༼༣༣༤༽ 
འདྱིའྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། ད་ལྟ་ྱིད་དུ་འཆད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ལྷ་བསྡོམ་ལྟ་བ་མྱིན་
པར་བསྟན། རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ལྷ་བསྡོམ་བསྟན། འྡོག་མར་ཀུན་རྡོབ་ལྷ་བསྡོམ་དགག ཀུན་རྡོབ་ལྷ་བསྡོམ་གྡོང་
མར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་རྱིགས་གསུམ་དང་རྱིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་
བསྡོམ་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་བསྡོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ལྷ་བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མར་ཀུན་རྡོབ་རྱིགས་གསུམ་དང་རྱིགས་ལྔར་བསྡོམ་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། བ་
རྒྱུད་སྤྱྡོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ལས་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ལྷར་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ནྱི་ཀུན་
རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་འགྡོག་བེད་མདྡོར་བསྡུས་ཙམ་མྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འྡོ་ན་འྡོག་མར་ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་
ན། འྡོག་མ་གསུམ་ལ་ཕྱྱི་རྡོལ་ཚོགས་དྲུག་གྱི་ཡུལ་སྣང་ལྷར་བསྡོམ་པ་མེད་མྡོད། འྡོན་ཀང་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་རང་
ྱིད་ཐ་མལ་དུ་གནས་པས་བྱིས་སྐུ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ལ། ལྷར་བསྡོམས་ནས་
གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པས་ལྷ་དེ་ལ་འདྡོད་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་ཞྱིང་
ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པ་བས་པ་དེ་ནས་དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པ་ཡྱིས། དེ་ལ་
དགའ་བའྱི་དང་སྲྡོང་རྱིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྡོགས་བས་ཏེ། ཡྱི་དམ་སངས་རྒྱས་མེས་ནས། སྒྲུབ་པ་པྡོ་
ལ་དངྡོས་གྲུབ་གནང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་སྡོགས་སྤྱྡོད་
པའྱི་རྒྱུད་དུ་མདུན་གྱི་བྱིས་སྐུ་དང་། རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷར་བསྡོམས་ནས་ལྷ་གྡོགས་པྡོ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་
དུ་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ།  
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༼༣༣༥༽ 
མདུན་གྱི་རས་བྱིས་དང་རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལྷར་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྡོ། །དེ་ྱིད་འདུས་པ་དང་སྡོང་
རྒྱུད་སྡོགས་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་བྱིས་སྐུ་སྡོགས་ལ་ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་གསལ་བའྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེན་
ཙམ་བས་ནས་ཀང་། གཙོ་བྡོ་རང་ྱིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལྷ་དཔའ་བྡོ་གཅྱིག་པའམ། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་
རྡོགས་སུ་བསྐྱེད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྤྱན་དངས་ནས་དགུག་གཞུག་བས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིས་རྒྱས་
བཏབ་ཅྱིང་། ཕྱག་རྒྱ་བཅྱིངས་ལ་མམ་པ་ྱིད་གསུམ་གྱི་ངང་ནས་སྔགས་བཟླས། ཇྱི་སྲྱིད་ཕྱག་རྒྱ་དེ་མ་བཀྡོལ་
བ་དེའྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་བཞུགས། ཕྱག་རྒྱ་བཀྡོལ་ནས་ལྷ་སངས་རྒྱས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་
སུ་གཤེགས། དེ་ནས་རང་ྱིད་སྔར་གྱི་ཐ་མལ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདྱི་དག་གྱི་ལུང་སྡོར་རྣམས་ནྱི་སྤྱན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོ་སྡོགས་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་སྡོགས་དང་། དེ་ྱིད་འདུས་པ་སྡོགས་ཀྱི་
རྒྱུད་ན་རྒྱས་པར་བཞུགས་པ་འདྱིར་ཡྱི་གེ་མང་གྱི་དྡོགས་པས་བཞག་ཏེ། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་ལ་མ་བྱིས་
སྡོ། །དཔགས་པའྱི་རེན་ཙམ་བས་ནས་ཀང་། །ཞེས་པས། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལ་བྱིས་སྐུ་སྡོགས་མདུན་ན་ཡྡོད་ན་
ལྷ་བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་རྟེན་ཙམ་བས་ནས་རང་ྱིད་ལྷར་བསྐྱེད་པས་ཆྡོག་པར་བསྟན། མདུན་བསྐྱེད་ྱིད་དང་
འབེལ་ན་བདག་བསྐྱེད་ཚར་རེས་བེད་པ་བ་མེད་དང་འདའྡོ། །འྡོ་ན་བ་མེད་དུ་ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། རྣལ་
འབྡོར་ཆེན་པྡོ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་དག་པ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟྡོང་པ་ྱིད་ཡྱིན་
པ་དང་། ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པ་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྡོམ་པ་དང་། རང་རྱིག་པའྱི་དག་ 
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༼༣༣༦༽ 
པ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། དག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་དེ། བརྟག་
གྱིས་ལས། ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དག་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་བརྡོད། །ཕྱྱི་ནས་རེ་རེའྱི་དབེ་བ་
ཡྱིས། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བརྡོད་པར་བ། །ཞེས་དང་། རང་རྱིག་བདག་ྱིད་དག་པ་ྱིད། །དག་པ་གཞན་གྱིས་
རྣམ་གྡོལ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དག་པ་གསུམ་པྡོ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་རྟེན་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པས་
འཐད་ཚུལ་དང་། མས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་རྣམས་བ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཞལ་ལས་དྱི་བར་བ་
སྟེ། རེ་རེ་ནས་མཚན་གཞྱི་བཟུང་ན་ལུང་བ་མའྱི་ཞལ་ལས་དྱི་བ་ནྱི། མངྡོན་རྟྡོགས་ལྡོན་ཤྱིང་དང་། རྱིགས་པ་བ་
མའྱི་ཞལ་ལས་བང་བ་ནྱི། མཚན་བརྡོད་པར་དཀའ་བ་མཁན་ཆེན་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭས་མཛད་པ་རྱིགས་སྔགས་རྱིགས་
པས་བསྒྲུབ་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་དང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིཚོགས་འཁྡོར་རྡོད་སྡོང་དང་། མན་ངག་བ་མའྱི་ཞལ་
ལས་བང་བ་ནྱི། གསུང་ངག་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལམ་འབས་ལྟ་བུ་ན་པ་ལས་ཤེས་སྡོ། །ལུང་རྱིགས་མན་ངག་དེ་གསུམ་
ལ་ཐྡོས་སྡོམ་བེད་པ་ནྱི་སྐལ་བ་རབ་ཀྱི་མཆྡོག་ཡྱིན་པར་གྡོ་ལགས་སྡོ། །བ་མའྱི་ཞལ་ལས་དྱིས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་
ནུས། འདྱིར་ཐུན་མྡོང་དུ་དེ་དག་གྱི་མྱིང་ཙམ་ལས་གནད་ཞྱིབ་པར་འཆད་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བྱིས་སྐུ་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆྡོག་པར་ཐལ། ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ནྱི་ལྷ་རུ་
གནས་ཤྱིང་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བ་རྒྱུད་ཀྱི་མས་ལེན་ལ་སྨྱུང་གནས་ལ་སྡོགས་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་། ཁྲུས་
ལ་སྡོགས་པའྱི་གཙང་སྦྲ་ག་ལ་ 
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༼༣༣༧༽ 
འཐད་དེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྣང་བ་ལྷར་གསལ་བ་ལ་གཙང་མྱི་གཙང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་ྱིད་ལྷར་བསྐྱེད་
པ་རྣམས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིང་མ་བ་ཁ་ཅྱིག སྤྱྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ཀུན་རྡོབ་
ཀྱི་ལྟ་བ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་སྣང་བ་རྱིགས་ལྔར་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱྡོད་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་
དུ་གཙང་སྦྲ་བེད་པ་ཡྱིན་ཟེར་རྡོ། །སྤྱྡོད་རྒྱུད་འདྱི་ཡང་སྤྱྡོད་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་བེད་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མེད་དེ། 
སྤྱྡོད་རྒྱུད་འདྱི་ནྱི་ཕྱྱི་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་དང་། ནང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཀ་ཆ་མམ་དུ་སྟྡོན་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། 
རེས་འགའ་ལས་ཚོགས་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པ་ན་གཙང་སྦྲ་སྤྱྡོད་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། ཕལ་ཆེར་ནྱི་རང་ྱིད་ལྷར་
བསྡོམས་ནས་ཅྱི་བདེ་བར་སྤྱྡོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རྡོབ་རྱིགས་ལྔར་བསྡོམ་པ་དེ་ཡང་
མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གཅྱིག་ལ་ལྷ་ལྔ་ཚང་བ་སྡོགས་ལ་རྱིགས་ལྔའྱི་དྡོན་གྲུབ་ན་ཡང་། དེ་ལ་རྱིགས་
ལྔའྱི་ཐ་སད་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་དང་སྐུ་མདྡོག་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སར་བའྱི་རྣམ་གཞག་
ཀང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་བཞྱིན་སྤྱྡོད་རྒྱུད་དེར་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་སྤྱྡོད་རྒྱུད་ལ་རྱིགས་ལྔའྱི་ཐ་སད་
འཐད་ན་བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྡོགས་དང་། སྐུ་མདྡོག་ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་སྤྱྡོད་རྒྱུད་
ལ་ཡྡོད་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་གྡོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེས་ན། རྣལ་
འབྡོར་རྒྱུད་མན་ཆད་ཀྱི་འྡོག་མ་གསུམ་ལ་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་གསུངས་པ་མེད་དེ། རྱིམ་བཞྱིན་བྱིས་སྐུ་ལྟ་
བུ་དང་། བྱིས་སྐུ་དང་རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་དང་། བྱིས་སྐུ་ 
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༼༣༣༨༽ 
དམྱིགས་རྟེན་ཙམ་དུ་བས་ནས། གཙོ་ཆེར་རང་ྱིད་ལྷར་བསྡོམ་པ་དང་གསུམ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོག་མ་
གསུམ་ལ་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་མྱི་བསྡོམ་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་
བཞྱིན་དུ་བས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྡོམ་པ་དང་། 
བྱིས་སྐུ་དང་རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལྷར་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ནྱི་རང་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ཏེ། ལྷ་
བསྡོམས་ནས་ཚོགས་གསྡོག་ཅྱིང་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ཀུན་
རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་གྡོང་མར་བསྟན་པ་ནྱི། འྡོ་ན་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་རྒྱུད་སེ་གང་ལས་བཤད་ཅེ་ན། རྣལ་
འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ཀུན་རྡོབ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི་ཐ་མལ་དུ་མྱི་འཇྡོག་
པར་བསྐྱེད་རྱིམ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་སང་གཞྱི་མ་དག་པའྱི་སྣང་བ་དང་། སྡོང་བེད་ལྷ་ངྡོ་
སྡོད་པར་བེད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་སྡོང་བེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་དང་། འབུམ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབེ་བ་རྒྱལ་
བས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བརྟག་གྱིས་ལས། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཚོགས། །དེ་
རྣམས་རྱིགས་ལ་རྱིགས་ནྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་ཕག་རྱིགས་ཆེན་རྣམས། །བེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་
གངས་ནྱི་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རྱིམ་གྱི་རྱིགས་བརྒྱ་ནྱི། རྱིགས་ལྔ་ལ་
མངྡོན་བང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྔ་བེ་བས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ། དེ་རེ་རེ་ཡང་འཁྡོར་ལྷ་མྡོ་བཞྱི་བཞྱི་དང་ལྡན་པས་དམ་པ་རྱིགས་
བརྒྱ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་སྐབས་ཀྱི་གྲུབ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། བ་མེད་ལ་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་ 
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༼༣༣༩༽ 
ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པ་དེས་ན། ཀུན་རྡོབ་ལྷ་བསྡོམ་པའྱི་ལྡྡོག་པ་དང་། དྡོན་དམ་ལྟ་བ་བསྡོམ་པའྱི་ལྡྡོག་པ་མ་
ཕྱེད་པས། གསང་སྔགས་རྱིང་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀུན་ལྷར་བསྡོམ་ནས། དེ་ལྟ་བ་དང་
འཁྲུལ་ནས་དེ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ལྟ་བ་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པར་འཇྡོག་པའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན་
ནྡོ། །གཞུང་ཁ་ཅྱིག ལྷ་ཡྱི་ལྡྡོག་པ་མ་ཕྱེད་པས་ཞེས་པ་ནྱི་མ་དག་སྟེ། གྡོང་དུ་ཡང་ལྟ་སྡོམ་རྣམ་དབེ་མ་ཕྱེད་ཅྱིང་
ཞེས་བཤད་ཅྱིང་། ལྷ་བསྡོམ་པ་ྱིད་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་ཡྱིན་པས་དེ་གྱིས་སྡོ་སྡོར་འབྱུང་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །བ་
རྒྱུད་སྡོགས་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག གསར་མ་བ་རང་ལུགས་ལས། རྱིང་མའྱི་ཁ་སྐད་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིང་མའྱི་
ཁ་སྐད་ལ་མེད་པས་ཕྱྡོགས་སྔ་རྱིང་མ་བ་ལ་སར་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སམ་པའྱི་དྡོགས་པ་འདྱིར་དཔྡོད་ལྡན་རྣམས་ལ་
འཆར་རྡོ། །དེ་ལ་འདྱི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རྱིང་མ་བ་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་དགུའྱི་རྣམ་གཞག་ལས་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་རྣམ་
གཞག་མེད་མྡོད། འྡོན་ཀང་གསར་མ་བ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས་རྱིང་མ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཀྱི་ཡ་དང་། ཨུ་པ་དང་། ཡྡོ་ག་
དང་། བསྐྱེད་པ་མཧཱ་ཡྡོ་ག་དང་། བཞྱི་པྡོ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་གསར་མའྱི་བ་རྒྱུད་སྡོགས་དང་རྱིམ་པར་སར་ནས། 
དེའྱི་གྡོང་ན་ཨ་ནུ་ཡྡོ་ག་དང་། ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་བཟང་བར་འདྡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཕྱྡོགས་སྔ་རྱིང་
མ་བ་ལ་སར་བ་ལ་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྡོར་རྣམ་བཞྱིའྱི་ཐེག་རྱིམ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་པ་རྣམས་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཡྡོ་ག་དང་། 
རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་མཧཱ་ཡྡོ་ག་ 



338   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༣༤༠༽ 
དང་། རེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་ཨ་ནུ་ཡྡོ་ག་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་དང་བཞྱི་ནྱི་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ནྱི་ཐེག་པ་དགུའྱི་ཡང་རེ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། ཏྱིང་འཛིན་རྱིམ་པར་བསྟན་པས་དགག དཔེ་དང་སར་བའྱི་རྱིགས་པས་དགག བ་མེད་ལས་ལྷག་
མེད་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པ་དེ་གསར་མའྱི་ལུགས་ལ་མྱི་འཐད་
དེ། གསང་སྔགས་ཕྱྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་། ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། རེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། 
རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་དང་བཞྱི་ནྱི་བསྐྱེད་རྡོགས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་སྡོར་བ་ཡྱིན་གྱིས། རྒྱུད་སེའྱི་རྱིམ་
པར་མྱི་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་སྡོར་ཚུལ་ནྱི་རྡོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ལྟ་བུ་ལ་
མཚོན་ན། རྒྱུའྱི་འཇམ་དཔལ་བསྐྱེད་པ་ནས་མཆྡོད་བསྟྡོད་བདུད་རྱི་མྱང་བའྱི་བར་ལ་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་སྡོར་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པ་དེས་ན། རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི་རྣལ་
འབྡོར་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི་རྣལ་འབྡོར་མྱི་གཅྱིག དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི་རྣལ་
འབྡོར་ཆེན་པྡོ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། མྱིང་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་
གཅྱིག་པར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཀླུ་ཆེན་པད་དང་། མེ་ཏྡོག་པད་གྱིས་མྱིང་མཐུན་ཡང་
དྡོན་མྱི་གཅྱིག་སྟེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཀླུ་པད་ཆེན་པྡོ་དང་། མེ་ཏྡོག་པད་ཆེན་པྡོ་གྱིས་མྱིང་མཐུན་ཡང་དྡོན་མྱི་གཅྱིག་
པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་དག་མྱིང་མཐུན་ཡང་ཕན་ཚུན་མྱི་གཅྱིག་པ་དེས་ན། གསང་སྔགས་གསར་མ་ལ་
རྣལ་འབྡོར་ 
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༼༣༤༡༽ 
ཆེན་པྡོ་བ་མེད་ཀྱི་ལྟག་གམ་གྡོང་ན་ནྱི་དེ་བས་ལྷག་པའྱི་རྒྱུད་སེ་མེད་དེ། བ་མེད་ྱིད་རྒྱུད་སེའྱི་ཡང་རེ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་རྡོ་རེ་གུར་ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའྱི་རྒྱུད། །བ་མྱིན་རྣལ་འབྡོར་དེ་ལྟག་
ལ། །སེམས་ཅན་མཆྡོག་ལ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད། །རྣལ་འབྡོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལམ་བསྡོམ་
པའྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀང་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིགྡོང་ན་བཟང་བ་གཞན་མེད་དེ། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ནས་
བཤད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ནྱི་ལམ་ཟབ་ཤྡོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་
ཡེ་ཤེས་དེ། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐེག་པ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་ནྱི་སྡོས་པ་མེད་ཅྱིང་། བརྡོད་པ་དང་བལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པས་ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱིས། ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་
བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལམ་བསྡོམས་པ་ལས་སྐྱེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ལེགས་པར་ཤེས་པར་
གྱུར་ན་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཡང་བརྡོད་བལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་གྱིས། ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། བརྡོད་བལ་རྟྡོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བརྡོད་བལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྡོད་
བ་ཐེག་པར་བས་པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བ་སྟེ། རྱིང་མ་བ་དག་གྱིས་ནྱི་ལྟ་བ་དང་ཐེག་པ་
གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ཐེག་པའྱི་ཡང་རེར་འདྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་དང་ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་
དད་འདྡོད་པ་གྱིས་ནྱི་གསང་སྔགས་རྱིང་མའྱི་སྤྱྱི་ལུགས་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ཕྱྡོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྡོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
སེམས་སྡོ། །བཞྱི་པ་དབུ་མ་ཡན་ཆད་ལྟ་བ་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པ་ 
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༼༣༤༢༽ 
ནྱི། ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡང་རྟྡོགས་བེད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པ་དེས་ན། ཐྡོས་བསམ་གྡོ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་བ་ནྱི་དབུ་
མ་ཡན་ཆད་ནས་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིབར་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། སྤྱྡོད་བསྡུས་སྒྲྡོན་
མེར་བརྒྱད་སྟྡོང་པའྱི་ལུང་དངས་ནས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྡོགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་ལྟ་བའྱི་ལུང་སྡོར་ཀུན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཞྱིན་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་
ཀང་ལྟ་བ་དེ་རྟྡོགས་པའྱི་ཐབས་བཟང་ངན་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་སྔགས་གྱིས་
ཀང་ཐབས་ལ་རྨྡོངས་མ་རྨྡོངས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པར་
འཁྲུལ་པ་དེ་ལྟ་བ་ལ་འཁྲུལ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྡོ་སམ་ན་འགྡོ་སྟེ། ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་བརྡོད་བལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་
བཟང་བ་ཡྱིན་པར་གྡོ ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པར་མ་ཤེས་ནས་ཐེག་པར་འཁྲུལ་ཏེ། ཐེག་པ་དགུའྱི་ཡང་རེར་
འདྡོད་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ཤན་མྱི་ཕྱེད་པར་ངེད་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟང་། 
གཞན་གྱི་ལྟ་བ་ངན་ཟེར་བ་ཡྡོད་ཀང་། ལྟ་བ་བསྡོམ་ལུགས་ཀྱི་གནད་ལ་ཟབ་ཁད་རེ་ཙམ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པས། 
དྡོན་ལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བའམ་སྡོམ་བེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མས་ལེན་བསྒྲུབ་པའྱི་
གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། འཁྲུལ་ན་དངྡོས་གྲུབ་རྱིང་བར་བསྟན། མ་འཁྲུལ་བསྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་
བཤད། ཆྡོ་ག་དཀྲུགས་པ་སད་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་ནས་
འཁྲུལ་པར་བས་ན་དངྡོས་གྲུབ་རྱིང་སྟེ། དཔེར་ན་བ་རྒྱུད་ལ་བ་མེད་བསྲེས་ནས་ 
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༼༣༤༣༽ 
དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་གྱིས་སྡོར་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་བསྲེས་ནས་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྐྱེད་འདྡོད་པ་དང་། 
སྡོང་རྒྱུད་བསྲེས་ནས་སླྡོབ་མ་ལ་གངས་ངེས་མྱི་བེད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་སེ་ཕན་ཚུན་བསྲེས་ནས་མས་
ལེན་འཆྡོལ་བར་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་འབྱུང་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་
པ་བཤད། བར་མ་གྱིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བཤད། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིསྒྲུབ་པ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བ་རྒྱུད་རང་
རྐང་བེད་ན་བདག་བསྐྱེད་མེད་དེ། བྱིས་སྐུ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་མཆྡོད་བསྟྡོད་བས་ནས། འདྡོད་པའྱི་དྡོན་ལ་
གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང་། བ་བ་སྤྱྱིའྱི་རྒྱུད་ཆེན་བཞྱི་དང་། སྡོ་སྡོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལས་བདག་
བསྐྱེད་མ་གསུངས་པས་སྡོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཙནྡྲ་གྡོ་མྱི་དང་། ཛེ་ཏ་རྱི་སྡོགས་ཀྱིས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
བཤད་ཅྱིང་ཡྡོད་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྒྱུད་དེའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བཀལ་བར་མཛད་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་བེད་ན་སྨྱུང་གནས་མེད་དེ། བདག་ྱིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལ་མཆྡོད་པ་
ཕུལ་ན་བསྡོད་ནམས་ཐྡོབ་ཅྱིང་། བརས་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འྡོ་བརྒྱལ་བར་བས་ན་སྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། 
གལ་ཏེ་སྨྱུང་གནས་བེད་འདྡོད་ན་སྒྲུབ་པ་པྡོ་རང་ྱིད་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལམ་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བྱིས་སྐུ་
རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་བྱིས་ལ། རབ་གནས་ཚར་བ་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་མཆྡོད་བསྟྡོད་
དང་། གཟུངས་བཟླས་པ་དང་། འདྡོད་པའྱི་དྡོན་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཤྱིང་། ལྷ་རེ་དཔྡོན་དང་། རང་ྱིད་
འབངས་ཀྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་དངྡོས་གྲུབ་ 
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༼༣༤༤༽ 
ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚུལ་འདྱི་ནྱི་དཔུང་བཟང་དང་། ལེགས་གྲུབ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གསུང་ངྡོ་། །ལུགས་དེ་ལྟ་
བུའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་མཆྡོད་པའྱི་ཡྡོ་བད་ཀང་ཤ་ཆང་དང་ལ་ཕུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཏྡོར་མ་མྱི་བེད། དེ་བཞྱིན་དུ་སྡོས་
ལའང་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནས་བྱུང་བའྱི་ག་རྱི་ལ་སྡོགས་སྲྡོག་ཆགས་དང་འབེལ་པའྱི་མཆྡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྡོང་
ཞྱིང་མྱི་བེད། གུ་ལང་སྟེ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་དང་། 
དེ་རྣམས་ལ་ཕུལ་པའྱི་གཏྡོར་མའྱི་ཁ་ཟས་ཀང་འདྱིར་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ལྷ་ལ་ཕུལ་བའྱི་དམན་མ་ཟར་རུང་
ངམ་སམ་ན། དེ་ཡང་འདྱིར་མྱི་རུང་སྟེ། མཆྡོད་ཡྡོན་དང་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པ་ལྷ་ལ་ཕུལ་བའྱི་མཆྡོད་པ་རྱིང་པ་
རྣམས་ལ་བཟའ་བ་དང་འགྡོམ་པ་གྱིས་ཀ་བཀག་པས་སྡོ། །དེས་ན་དཀར་གསུམ་འྡོ་མ་དང་། ཞྡོ་དང་མར་དང་། 
གཞན་ཡང་འབས་ཆེན་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྱིག་མེད་ཀྱི་ཁ་ཟས་གཙང་མ་ཟ་ཞྱིང་། ཕྱྱི་དྡོའ་ིཁ་ཟས་སངས་ཏེ། གཙང་
སྦྲ་སྡོགས་དང་ལྡན་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་གསང་སྔགས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་
དཀར་གསུམ་ཟ་ན། གྡོང་དུ་ལྷ་མཆྡོད་པ་ན་སྲྡོག་ཆགས་དང་འབེལ་བའྱི་མཆྡོད་པ་སྡོང་དགྡོས་པར་བཤད་པས། 
སྒྲུབ་པ་པྡོས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ཟར་རུང་སྟེ། དཀར་གསུམ་ནྱི་སྲྡོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བས་སྡོ་སམ་པའྱི་དྡོགས་པ་སྐྱེ་
དགྡོས་ལ། འྡོན་ཀང་ག་རྱི་ལ་སྡོགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་ཡྱིན་པས། སྲྡོག་ཆགས་ཀྱི་སྲྡོག་ལ་གནྡོད་པ་དང་
འབེལ་བའྱི་མཆྡོད་པ་སྡོང་བར་བསྟན་པ་ཡྱིན་བས་ན་ལེགས་སྡོ། །སྨྱུང་གནས་བད་པ་ཐ་མལ་དུ་གནས་པས་
བེད་དགྡོས་ 
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༼༣༤༥༽ 
ན། བ་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པྡོས་སྨྱུང་གནས་བར་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ནམ། གལ་ཏེ་བེད་ན་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་དྡོར་ནས་བེད་
དགྡོས་པས། བ་མེད་ཀྱི་མས་ལེན་བཏང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། 
མཁས་པ་དག་ལན་ཅྱི་གསུང་། རང་གྱི་བྡོ་ཚོད་ནྱི་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཀང་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བའྱི་ངང་ནས་
སྱིག་པ་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སྨྱུང་གནས་བས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅྱིང་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནམ་སམ་སྟེ། ཕུང་པྡོ་ལྷའྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ་མ་སད་པར་རང་ྱིད་ཀྱི་སྱིག་པ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་སུ་དཀའ་སྤྱད་གང་བས་ཀང་གསག་
སང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་དུ་འགྱུར་བས་སྡོ། །གཞུང་གྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། བརས་ན་སྱིག་བ་བ་ཡྱིན་པས་རང་ྱིད་ལྷར་
བསྐྱེད་ཀང་། ཞེ་འདྡོད་ལ་མྱི་གཙང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ངན་པར་བསམས་ནས་བས་ན་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ཞེས་བསྟན་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྤྱྡོད་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གྱིས་སུ་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་
གཙང་སྦྲ་དང་དཀའ་ཐུབ་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དེ། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། དེས་ཟས་མྱི་འཚལ་
བར་ལག་ན་རྡོ་རེ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་ལན་འབུམ་བཟླས་བརྡོད་བགྱིས་ན་རྒྱལ་སྲྱིད་འཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། 
རྡོ་རེ་ས་འྡོག་གྱི་རྒྱུད་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དང་། གནྡོད་སྱིན་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་གྱིས་
མཆྡོད་པར་བའྡོ། །ཆང་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སང་བར་བགྱིའྡོ། །ཤ་རྣམས་ནྱི་འྡོས་པ་དང་ཤྱིས་པ་དང་བར་བའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ཕལ་ཆེར་ཕྱྱི་དྡོ་མྱི་ཟ་བའྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་། སྨྱུང་གནས་སྡོགས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་
ཀྱི་ཁད་པར་གཙོ་བྡོར་མྱི་མཛད་དེ།  
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༼༣༤༦༽ 
རང་ྱིད་ལྷའྱི་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམས་ནས་ཅྱི་བདེར་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ག་རྱིའྱི་རེང་བུ་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱུ་སྲྡོག་ཆགས་
ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་བྱུང་བའྱི་མཆྡོད་པ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་མྱི་འགྡོག་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ལྷ་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་
རྣམས་ནྱི་སྱིག་པ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཟར་རུང་བར་གནང་སྟེ། རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། བདེ་གཤེགས་ལྷག་མ་འདྱི་
དག་ནྱི། །ཟྡོ་ཞྱིག་སྱིག་པ་འདག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་རྡོལ་འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་ནྱི་འདྱིར་
མྱི་བཟའ་སྟེ། བཟའ་བར་གནང་བ་མེད་པས་སྡོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། འདྱིར་གཏྡོར་མགྡོན་གྱི་འབྱུང་པྡོ་རྣམས་
རང་རྒྱུད་པར་འདྡོད་ཅྱིང་། དེ་དག་ལྷར་བསྡོམ་པ་ཡང་མེད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་
ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལས། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་སྟེ། གྱིས་སང་གྱི་སྤྱྡོད་པ་སྡོགས་ལ་འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་བཟའ་བའང་
གནང་སྟེ། བརྟག་གྱིས་ལས། བཟའ་བ་དེ་བཞྱིན་བཏུང་པ་ྱིད། །ཇྱི་ལྟར་རེད་པ་རབ་ཏུ་ཟ། །ཡྱིད་འྡོང་མྱི་འྡོང་
རྣམ་རྟྡོག་ཕྱྱིར། །ཞེན་པ་ཙམ་དུའང་མྱི་བ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུས་གདུང་བར་གནས་པའྱི་དཀའ་
ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྡོག་ཅྱིང་། འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ཅྱི་འདྡོད་པར་ནྱི་
བརྟེན་པའྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པས་འཇུག་པ་བདེ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པས་གསང་
སྔགས་རྒྱལ་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་པས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ་གསང་འདུས་ལས། དཀའ་ཐུབ་
དཀའ་སྤྱད་མྱི་བཟད་པ། །བརྟེན་ན་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །འདྡོད་པའྱི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅྱི་འདྡོད་
པར་ནྱི་བརྟེན་བཞྱིན་དུ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། ། 
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༼༣༤༧༽ 
བ་མེད་ཀྱི་མས་ལེན་འདྱི་དག་རྒྱས་པར་ནྱི་བ་མ་མཆྡོག་མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་ཤེས་པར་གྱིས་ཏེ། འདྱིར་
ཞྱིབ་པར་འཆད་དུ་ག་ལ་རུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་ཆྡོ་ག་དཀྲུགས་པ་སད་པར་བསྟན་པ་ནྱི། གྲུབ་མཐའྱི་འདྡོད་ཚུལ་
གྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་འྡོག་གྱི་མས་ལེན་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པར། ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་སྡོགས་
ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་སེ་ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་ནས་ནྱི་རང་བཟྡོའ་ིརྣམ་ཐར་སྤྱྡོད་པ་མཚར་ཆེ་སྟེ། 
རང་བཟྡོས་རྒྱུད་ཕན་ཚུན་བསྲེས་ཤྱིང་དཀྲུགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དེ་ནྱི་རྒྱུད་སེ་གང་གྱི་ཆྡོ་གར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བས་
སྡོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་མས་ལེན་ཡང་གཙོ་བྡོ་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བ་དགྡོས་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་
ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པའྡོ། །ཐེག་གསུམ་བ་མར་གསྡོལ་བཏབ་ལག་ལེན་ཡང་། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་དང་མ་ཐྡོབ་
ཁད་པར་གྱི། །རང་རང་ལུགས་བཞྱིན་བ་དགྡོས་ཐེག་གསུམ་གྱི། །བ་མའྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་ལྡན་དམ་པར་
བསྟན། །དབང་བཞྱི་མ་ཐྡོབ་ལམ་བཞྱི་བསྡོམ་པ་དང་། །དགེ་སླྡོང་མྱིན་པར་མཁན་སླྡོབ་བེད་པ་ནྱི། །རྡོ་རེ་ཐེག་
དང་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་ཡྱི། །བསྟན་དང་ཐུན་མྱིན་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནྡོད། །གཏྡོར་མ་ཆུ་སྱིན་ཕུད་མཆྡོད་
གཏྡོར་དབྱིབས་སྡོགས། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མ་འཁྲུལ་ལག་ལེན་གཅྱིས། །ངུར་སྨྲྱིག་ཅན་གྱི་སངས་
རྒྱས་ཕྱག་མཚན་ལ། །མཚོན་ཆ་སྡོགས་དང་ལྡོངས་སྐུ་རྱིགས་ལྔའྱི་སྐུ། །སེར་འཇམ་འདྡོད་པ་རང་བྱུང་ཆ་
ལུགས་དང་། །ལྡོངས་སྐུའྱི་ཆ་ལུགས་སྡོ་སྡོར་མ་ཤེས་གཏམ། །སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་ལྷ་བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་
དང་། །རྡོ་སྲེག་སྱིན་སྲེག་བདུན་ 
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༼༣༤༨༽ 
ཚིགས་རབ་གནས་སྡོགས། །མཛད་ཀང་ངལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་མདྡོར་མ་བཤད། །གལ་ཏེ་བེད་ན་སྔགས་ྱིད་གུས་
པས་བསྟེན། །དེ་བཞྱིན་ཕྱག་རྡོར་ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལུགས་དང་། །གསང་འདུས་ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལུགས་བེད་པ་ཡང་། །ལྷ་
བསྡོམ་ཆྡོ་ག་སྔགས་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་སུ། །མ་ཤེས་ཅྱི་དགར་རང་བཟྡོ་སྨྲས་པར་ཟད། །ལ་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུར་
ཕྱེ་ནས། །ལྟ་བ་ཐ་དད་ལྟ་བའྱི་ཡང་རེ་ནྱི། །ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ཡྱིན་ཞེས་གསང་མཐྡོར་སྒྲྡོག །ཁ་ཅྱིག་དབུ་མ་ནས་བཟུང་
བ་མེད་པར། །དྡོན་དམ་ཀུན་རྡོབ་ལྟ་བ་གྱིས་གྱིས་སུ། །ཕྱེ་ནས་དྡོན་དམ་ཀུན་ལ་ཁད་མེད་ཀང་། །ཀུན་རྡོབ་
ལྷ་བསྡོམ་རྱིམ་པས་བཟང་ངན་འདྡོད། །རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེ་དང་རེས་སུ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་སྡོགས་ཀྱི་དང་
པྡོ་གྱིས་ཡྡོ་དང་། །རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་ཡྡོ་ག་བ་མེད་གྱིས། །དྡོན་གཅྱིག་སར་ནས་བ་མེད་གྡོང་ན་ནྱི། །བཟང་
བའྱི་ཐེག་རྱིམ་ཡྡོད་ཅེས་རྱིང་མའྱི་ལུགས། །དབུ་མ་ཡན་ཆད་རྟྡོགས་བའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། །གཅྱིག་ཡྱིན་རྟྡོགས་བེད་
ཐབས་ལ་བཟང་ངན་གྱི། །ཐེག་རྱིམ་འཇྡོག་པ་གསར་མའྱི་ལུགས་འདྱིར་ཡྱིན། །ལྷ་བསྡོམ་རྱིམ་པ་ལྟ་བར་མྱི་
འཇྡོག་སྟེ། །ལྷ་བསྡོམ་དམྱིགས་པ་ཀུན་རྡོབ་ལྡྡོག་ཆ་དང་། །ལྟ་བ་དྡོན་དམ་བདེན་པའྱི་ལྡྡོག་ཆ་ནས། །འཇྡོག་པ་
བདེན་གྱིས་དམ་དབེ་འཁྲུལ་མེད་གནད། །བྱིས་སྐུ་ཙམ་ཞྱིག་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པ་དང་། །བྱིས་སྐུ་རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་
ལྷ་བསྐྱེད་སྡོགས། །རང་རང་གཞུང་བཞྱིན་བས་ན་དངྡོས་གྲུབ་འབྱུང་། །སྨྱུང་གནས་སྡོགས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་
བརྟུལ་ཞུགས་ནྱི། །རང་རྐང་བདག་བཞྱིན་མྱི་བེད་བ་རྒྱུད་ལུགས། །རེས་འགའ་གཙང་སྦྲ་སྤྱད་ནས་ཕལ་ཆེར་
ནྱི། །ཅྱི་བདེར་སྤྱྡོད་པ་རང་ྱིད་ལྷར་བསྡོམ་ 
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༼༣༤༩༽ 
པའྱི། །སྤྱྡོད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་བཞྱིན་ཡྱིན། །བཀའ་ཐུབ་སངས་ནས་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་
ལ། །ཐབས་མཁས་ཁད་པར་ལྡན་པས་ལྡོངས་སྤྱྡོད་པའྱི། །འཇུག་པ་བདེ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་བ་མེད་ལུགས། །ཕྱག་
ཆེན་ལས་འཕྡོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལེན་སྡོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ཡང་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།བཞྱི་པ་ཕྱག་ཆེན་
གྡོམས་པས་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་བསྟན། གསང་སྔགས་
མྱི་བསྡོམ་སྤྱྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ནས་འཁྡོར་འདས་བསྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་
སྤྱད། །ཅེས་པ་ལ་འཕྡོས། སྤྱྡོད་པ་དེ་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་སྤྱྡོད། གང་ཟག་གང་གྱིས་སྤྱྡོད། དགྡོས་པ་གང་གྱི་ཕྱྱིར་
སྤྱྡོད། ཡུལ་གང་དུ་སྤྱྡོད། དེ་ལྟར་སྤྱད་པས་འབས་བུ་གང་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དུས་ནྱི་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་
ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། དང་པྡོ་བར་ཆད་ཉུང་བས་གང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམ། དེ་བསྡོམ་པས་བརྟན་
པ་ཅུང་ཟད་ཐྡོབ་ནས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་བརྟན་གཡྡོ་བརྟག་པའྱི་ཕྱྱིར་དུར་ཁྡོད་དང་ཤྱིང་གཅྱིག་སྡོགས་སུ་
བསྡོམ། དེ་བསྡོམས་པས་བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་དྡོད་འབྱིང་གྱི་རྟྡོགས་པ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། ཀུན་འདར་གྱི་སྤྱྡོད་པ་བ་རན་
པའྱི་དུས་ཚོད་དུ་སླེབ་སྟེ། དེ་ནས་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་པས་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་བྡོགས་དབྱུང་སྟེ། ས་ལམ་མྱུར་དུ་
བགྡོད་པར་འགྱུར་བས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། བརྟག་གྱིས་ལས། ཤྱིང་གཅྱིག་དང་ནྱི་དུར་ཁྡོད་དང་། །མ་མྡོའ་ིཁྱིམ་
དང་མཚན་མྡོ་དང་། །ཡང་ན་དབེན་པའམ་བས་མཐའ་རུ། །བསྡོམ་པ་བཟང་པར་བརྡོད་པར་བ། །ཅུང་ཟད་ 
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༼༣༥༠༽ 
དྡོད་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ན། །གལ་ཏེ་སྤྱྡོད་པ་བེད་འདྡོད་པས། །གལ་ཏེ་འགྲུབ་འགྱུར་འདྡོད་ཡྡོད་ན། །འདྱིས་ནྱི་སྤྱྡོད་པ་
སྤྱད་པ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ཡང་། དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་དབང་
བཞྱི་ཐྡོབ་ཅྱིང་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམས་པས། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ལ་བརྟན་པ་ཆེར་ཐྡོབ་ནས་སྤྱྡོད་པར་བ་བར་
བསྟན་པས། དེའྱི་ཤུགས་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ལྟ་ཅྱི། དབང་ཡང་མ་ཐྡོབ་རྱིམ་གྱིས་ཀང་མྱི་བསྡོམ་པར་
སེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ལ་རང་འདེད་བེད་པར་ཁས་འཆེ་བ་དག གནས་ཆེན་འཚོལ་ཞྱིང་སྤྱྡོད་པ་བེད་པ་དག་
འགྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས། ཅུང་ཟད་དྡོད་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ན། །ཞེས་
པ་གྱིས་བརྡོད་དྡོན་གཅྱིག་པར་སྣང་བས། བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་དེ་དྡོད་ཆུང་ངུ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་ནུས་སམ། དེ་
ལྟར་ན་དྡོད་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པས་ཀུན་འདར་མངྡོན་སྤྱྡོད་བེད་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་སེམས་ཏེ། 
ཅུང་ཟད་དྡོད་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ན། །ཞེས་པ། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀྱི་སྒྲ་སྡོས་ཀྱིས། སྡོ་
སྐྱེ་རང་གྱི་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པས། དྡོད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དྡོད་འབྱིང་པྡོ་ཡྱིན་ནམ་སམ་སྟེ་
རྒྱུད་སེ་ལས་སངས་པ་དག་གྱིས་དཔད་པར་བའྡོ། །སྤྱྱིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་དག་གྱིས་ཀང་རྱིམ་གྱིས་
བསྡོམས་པས་ཆྡོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟྡོག་པ་མངྡོན་གྱུར་པ་མགྡོ་ནྡོན་པ་ན་དྡོད་ཆུང་ངུ་དང་། བང་དྡོར་གྱིས་སུ་མེད་
པར་རྟྡོགས་ཤྱིང་། ཚར་གཅད་དང་རེས་འཛིན་གང་རུང་ཞྱིག་ནུས་པར་དྡོད་འབྱིང་དང་། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ལས་ཆ་མམ་སྟེ་ཚར་གཅད་རེས་འཛིན་གྱིས་ཀ་ 
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༼༣༥༡༽ 
ནུས་ཤྱིང་། གཞན་དྡོན་ཐྡོགས་མེད་དུ་ནུས་པ་ན་དྡོད་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱྡོད་པ་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དྡོད་ཆུང་
ངུའྱི་ཚེ་ན་གསང་སྤྱྡོད། འབྱིང་གྱི་ཚེ་ན་ཀུན་འདར་མངྡོན་སྤྱྡོད། ཆེན་པྡོའ་ིཚེ་ན་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ་ཐྡོབ་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྤྱྡོད་པ་བེད་ལ། དེ་ལྟར་གསུམ་ལས། གཞུང་འདྱིར་བཤད་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། 
ཀུན་འདར་མངྡོན་སྤྱྡོད་ཡྱིན་ཏེ། གནས་དང་གང་ཟག་ལ་ལེགས་པར་རྟྡོགས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་སྤྱྡོད་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བཤད་ལ། འདྱི་ལ་དཔྡོད་ལྡན་ལ་དྡོགས་པ་གྱིས་སྐྱེ་སྟེ། དྡོད་འབྱིང་གྱི་རྟྡོགས་པ་ལ་གནས་པས་
ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གང་རུང་གཅྱིག་ལས་མྱི་ནུས་པ་ལ། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་རྱིག་པ་བརྟུལ་
ཞུགས་སྤྱྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱུ་ན། སྔྡོན་ནག་པྡོ་སྤྱྡོད་པས་སྤྱྡོད་པ་ལ་བྡོན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་བ་མས་
ད་ལྟ་ཁྡོད་ཀྱིས་ཚར་གཅད་ཙམ་ལས་རེས་གཟུང་མྱི་ནུས་པས། སྤྱྡོད་པ་ལ་འགྡོ་མ་རན་ཞེས་བཀག་ཀང་མ་
གསན་པར་ཕེབས་པ་ལ་ེས་དམྱིགས་བྱུང་བར་བཤད་པས་སྡོ་སམ་དུ་དྡོགས་སྡོ། །ཡང་ས་དང་པྡོ་གནས་ཀྱི་
ཡུལ་ཆེན་བཞྱིར་སྤྱྡོད་པ་བས་པས་ནང་དུ་ས་དང་པྡོ་བགྡོད་ཅྱིང་། ཕྱྱི་རྡོལ་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིའྱི་མཁའ་འགྡོ་
ཡང་དབང་དུ་འདུས་པའྱི་གང་ཟག་དེ། ས་གྱིས་པ་བགྡོད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིར་སྤྱྡོད་པ་
བེད་པ་ཡྡོད་དམ་མེད། མེད་ན་དེས་ེ་གནས་ཀྱི་ས་བགྡོད་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་པས་ཧ་ཅང་ཐལ། ཡྡོད་ན་དེས་ེ་
གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིའྱི་སྤྱྡོད་པ་མཛད་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཀུན་འདར་མངྡོན་སྤྱྡོད་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞུང་
དེའྱི་དངྡོས་བསྟན་གྱི་ 



350   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༣༥༢༽ 
སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སམ་དུ་དྡོགས་སྡོ། །གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྱིག་པ་
བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱུ། །ཞེས་པའྱི་དངྡོས་བསྟན་གྱི་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ེ་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིར་
སྤྱྡོད་པ་མཛད་པའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྡོང་དུ་འདྡོད་ན། དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་བཟང་གྱི་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཞན་དྡོན་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་
ན། རྟགས་གསལ་དེ་དག་གྱི་ཐལ་འགྱུར་གང་དུ་ཁབ་པ་མེད་མཚམས་རྱིགས་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །ཡང་དྡོད་འབྱིང་གྱི་
རྟྡོགས་པ་ལ་གནས་པ་དེས་ས་བགྡོད་གྡོང་དུ་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡྡོད་དམ་མེད། 
མེད་ན་བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །ཞེས་པ་ནས། ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་
བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གནས་དང་ེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྱིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་
སྤྱྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱུ། །ཞེས་པ་འདྱི་ལ་འབྲུ་མྱི་ཐེབས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཞེས་པ་བཤད་གཞྱིར་བས་ནས། ཡུལ་གང་དུ། 
དགྡོས་པ་གང་གྱི་ཕྱྱིར། སྒྲུབ་པ་པྡོ་གང་རྒྱུ་བའྱི་བཤད་པའྱི་རྣམ་གཞག་བར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་རུང་ན། 
ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་ཞེས་པ་དང་ཐུག་གྡོ །ཅྱི་སྟེ་ས་བགྡོད་གྡོང་ཡུལ་སྡོ་བདུན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་
ཡྡོད་ན། ཐྡོག་མར་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིར་སྤྱྡོད་པ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་ེ་གནས་སྡོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱྡོད་པ་བེད་
པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡྡོད་ན་ེ་གནས་སྡོགས་ཀྱི་ས་མངྡོན་དུ་བེད་པ་ལ་ཐྡོག་མར་གནས་ཀྱི་ས་ཐྡོབ་མྱི་
དགྡོས་པར་འགྱུར་བས། ས་ལམ་གྱི་གྡོ་རྱིམ་ངེས་ 
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༼༣༥༣༽ 
མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། སྨྲ་འདྡོན་ཇྱི་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡྡོད། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཕལ་ཆེ་བས་གཞུང་
གྱི་འབྲུ་སྦྡོམ་ཡྡོར་རེ་བ་རེ་ལས་མཐའ་དཔྡོད་ཀྱི་འབྲུ་དངས་སྱིང་བ་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །འཕྡོས་གཏམ་མྡོ། །གྱིས་པ་
གང་ཟག་གང་གྱིས་སྤྱྡོད་པ་བ་བ་ནྱི། གྡོང་དུ་བརྟན་པ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི་སྤྱྡོད་པ་ཞེས་དུས་ལ་སར་བ་སྡོང་ཟྱིན་
ནས། ད་ནྱི་བརྟག་གྱིས་ལས། གང་ཞྱིག་སྡོར་མྡོ་གཅྱིག་སྟྡོན་དང་། །གྱིས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འྡོང་བ་
ཡྱིན། །ཞེས་སྡོགས་ལུས་བར་དང་། མ་ད་ན་ཆང་བ་ལ་ཤ་ཞེས་སྡོགས་ངག་གྱི་བར་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སང་
ཞྱིང་། བང་དྡོར་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་དེ་ྱིད་རྟྡོགས་པའྱི་གང་ཟག་དེས་སྤྱྡོད་པ་སྤྱད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བར་དང་
བརའྱི་ལན་མྱི་ཤེས་ན་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་མྱི་རླྡོབ་ཅྱིང་། ལྷན་ཅྱིག་འགྡོགས་པ་ལ་མྱི་དབང་། གྱིས་
མེད་ཀྱི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་ན་ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ་ཕྱྱིན་ཀང་རྟྡོགས་པ་བྡོགས་མྱི་དབྱུང་བས་དགྡོས་པ་ཆུང་བ་ཡྱིན་
པས་སྡོ། །དགྡོས་པ་གང་གྱི་ཕྱྱིར་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། ནང་དུ་གནས་དང་ེ་གནས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ས་རྣམས་བགྡོད་པར་
བ་བ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་ཏུ་པུལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་སྡོགས་པའྱི་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར་
སྤྱྡོད་པ་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཞྱིར་སྤྱྡོད་པ་བས་པས་ནང་གྱི་རྟྡོགས་པ་བྡོགས་དབྱུང་ནས། 
ནང་གྱི་ཡུལ་ཆེན་སྤྱྱི་བྡོ་སྤྱྱི་གཙུག་རྣ་བ་གཡས་ལྟག་པ་དང་བཞྱིའྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་ཞྱིང་། དེའྱི་མྡོད་ལ་
ས་དང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་ཆེན་པུལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་།  
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༼༣༥༤༽ 
ཛཱ་ལནྡྷ་ར་དང་། ཨུ་རྒྱན་དང་། ཨུརྦུ་ཏ་དང་བཞྱིའྱི་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་དབང་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐྡོག་མར་ས་
བགྡོད་ནས་དེའྱི་མྡོད་ལ་ཡུལ་དབང་དུ་བསྡུ་བའྱི་གྡོ་རྱིམ་དེ་ལྟར་དགྡོས་ཏེ། གཞུང་ལ་འབྲུ་བསྣན་མ་ཐག་པའྱི་
ཚིག་རྐང་གྱིས་པྡོ་དེ་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་ལས་ཀང་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པས་འཁྲུལ་པ་མེད་དྡོ། །ཡུལ་གང་
དུ་སྤྱྡོད་པ་ནྱི། བརྟག་གྱིས་ལས། གནས་དང་ེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞྱིང་དང་ེ་བའྱི་ཞྱིང་ྱིད་དང་། །ཙྪནྡྡོ་ེ་
བའྱི་ཙྪནྡྡོ་དང་། །དེ་བཞྱིན་འདུ་བ་ེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ྱིད། །དུར་ཁྡོད་ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་
ྱིད། །འདྱི་རྣམས་ས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་གནས་དང་ེ་གནས་ལ་ཡུལ་བཞྱི་བཞྱི། ཞྱིང་
དང་ེ་བའྱི་ཞྱིང་། ཙྪནྡྡོ་ེ་བའྱི་ཙྪནྡྡོ། འདུ་བ་ེ་བའྱི་འདུ་བ། དུར་ཁྡོད་ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་དང་བརྒྱད་ལ་ཡུལ་ཆེན་
གྱིས་གྱིས། འཐུང་གཅྡོད་ེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་གྱིས་ལ་ཡུལ་ཆེན་བཞྱི་བཞྱིར་ཕྱེ་བས་བརྟག་གྱིས་དངྡོས་
བསྟན་ལ་སུམ་ཅུ་སྡོ་གྱིས། དེའྱི་སྟེང་དུ་གྱིང་བཞྱི་ལྷུན་པྡོ་དང་བཅས་པ་བསྣན་པས་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་རྱིག་
པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པ་བཟང་ངན་དང་། ཕན་གནྡོད་ཀྱི་རེན་བང་དྡོར་དང་སང་ཞེན་མེད་པར་མམ་པ་ྱིད་
དུ་འཁེར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་དང་། 
དགྡོངས་འགེལ་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བརྟག་གྱིས་ལས། ཅུང་ཟད་དྡོད་ནྱི་ཐྡོབ་པ་
ན། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དང་། ཀེ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་སྡོགས་པ་གང་ལགས།  
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༼༣༥༥༽ 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་ནྱི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །ཅེས་པ་ནས། སྐྱེད་ཚལ་ར་བའྱི་རྱིང་
བུའྱི་འགམ། །ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་བརྡོད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྱི་ཀྱི་ཨ་ར་ལྱིའྱི་རྒྱུད་ལས། གནས་ནྱི་
ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་པྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་བ་གང་སྤྱྡོད། །གནས་ནྱི་བང་གྱི་སྒྲ་མྱི་སན། །གནས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
འཛམ་བུ་གྱིང་། །གྱིང་བཞྱིར་ལྷ་མྡོ་བཞྱི་དང་ནྱི། །རྱི་རབ་སྤྱྱི་བྡོར་རྱི་ཀྱི་བཞུགས། །ཨ་ར་ལྱི་དང་མམ་སྡོར་
བས། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་གྱི་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་ལམ་སྐྡོར་ལས་ཀང་། གྱིང་བཞྱི་ཡུལ་ཆེན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་རེ་བཙུན་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཡུལ་ེར་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་གྱིང་བཞྱི་བསྣན་པས་ཡུལ་སྡོ་
གྱིས་དང་ས་བཅུ་གྱིས་སྡོར་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། བརྟག་གྱིས་དངྡོས་བསྟན་གྱི་སྡོ་གྱིས་ཀྱི་སྟེང་
གྱིང་བཞྱི་བསྣན་པ་ལ་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་། སྤྱྱིར་ཡུལ་ཆེན་དུ་བཤད་པས་ཡུལ་སྡོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་
གྲུབ་ཅྱིང་། ཁད་པར་ཨ་ར་ལྱིའྱི་རྒྱུད་དེས་གྱིང་བཞྱི་དང་རྱི་རབ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་ཡུལ་ཆེན་ལྷག་
མ་ལྔར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གྱིང་བཞྱིར་ལྷ་མྡོ་བཞྱི་དང་ནྱི། །རྱི་རབ་སྤྱྱི་བྡོར་རྱི་ཀྱི་བཞུགས། །ཞེས་དེ་དག་ལྷ་ནང་
མ་ལྔ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན། བདེ་མཆྡོག་ཏུ། བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོ་ལྷ་ལྔ་པྡོ་ནང་
ལུས་ལ་འགྡོད་པ་ན། སྱིང་གའྱི་ནང་འཁྡོར་གྱི་ར་འདབ་བཞྱི་དབུས་དང་བཅས་པར་བཀྡོད་ནས། དྡོན་གྱི་ས་བཅུ་
གསུམ་པ་དང་སྡོར་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། ཁ་སྐྡོང་ལས། ནང་དུ་སྦས་ 



354   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༣༥༦༽ 
པའྱི་ར་ལྔ་དང་། །ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་ཆེན་ལྷག་མ་ལྔ། །འདུས་པས་བཅུ་གསུམ་ས་བསྐྱེད་པར། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་ལས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་རྒྱུད་ཀྱི་དངྡོས་བསྟན་ལ་རེ་རེ་ནས་
བགངས་པ་མེད་ཀང་། དྡོན་ཐྡོབ་ལ་སྡོ་བདུན་བསྟན་ཅྱིང་ཡྡོད་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་དག་པ་
དང་བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་སྡོར་བ་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་ལྷ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ལྟ་བུ་རྱིགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་ལྷ་
གངས་སྡོ་བདུན་དུ་བསྡུ་བ་དང་། ནང་ལུས་ལ་ཡང་སྤྱྱི་བྡོ་པུལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ནས། པུས་མྡོ་ཀུ་ལུ་ཏའྱི་བར་ལ་ྱི་ཤུ་
ར་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ། སྱིང་གའྱི་ཕྱྱི་སྐྡོར་གྱི་ར་འདབ་བརྒྱད། ནད་སྐྡོར་གྱི་འདབ་མ་བཞྱིའྱི་དབུས་དང་བཅས་པས་
སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་ཚང་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་བས་ན་ཕྱྱི་རྡོལ་དུ་ཡང་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །པཎ་ཆེན་གྱིས། ཕྱྱི་རྡོལ་ཡུལ་ཆེན་སྡོ་བདུན་ཞེས། །བ་བ་རྒྱུད་གཞུང་གང་ནས་བཤད། །འཛམ་གྱིང་ཙམ་
པྡོ་ཡུལ་ཆེན་དུ། །ཁས་ལེན་ནུས་ན་རང་ལ་ཡང་། །མྱི་འདྡོད་པ་དག་མྱི་འབྱུང་ངམ། །ཞེས་དྡོགས་པ་བཀྡོད་ནས། 
མྱི་འདྡོད་པ་འབྱུང་ཚུལ་ལ། འཛམ་གྱིང་ཙམ་པྡོ་ཡུལ་ཆེན་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་གྱིས་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་དེར་
ཁས་ལེན་ནམ། གནས་ཀྱི་ཁད་པར་རེ་རེ་བ་ཞྱིག་དེར་ཁས་ལེན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། རྒྱུད་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་
མྱི་མཐུན། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཨུརྻན་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་པྡོ་དེ་དག་ྱིད་དམ། 
དེར་མ་འདུས་པ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན། སྡོ་བདུན་གྱི་གངས་བགངས་པ་ལ་མ་ཕན། གྱིས་པ་ལྟར་
ན། གནས་དེ་ྱིད་ངྡོས་ 
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༼༣༥༧༽ 
བཟུང་ནས་གངས་སུ་བགང་བར་རྱིགས་ཀྱི། ཙམ་ལྡྡོག་ནས་བགང་བར་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །ཞེས་བཤད་ནས། རང་
གྱི་བཞེད་པ། དགེས་པ་རྡོ་རེར་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི། །དབེ་བ་འཆད་པའྱི་མདྡོར་བསྟན་དུ། །འདུ་བ་གྱིས་པྡོ་བཤད་
གྱུར་ཀང་། །རྒྱས་བཤད་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་བས། །འདུ་བ་གྱིས་པྡོའ་ིདབེ་བ་བཞྱི། །བསྣན་ནས་སླྡོབ་པའྱི་
གནས་སྡོ་དྲུག །མྱི་སླྡོབ་གནས་དང་སྡོ་བདུན་ནྡོ། །ཞེས་འཆད་དྡོ། །དེ་ལ་འཛམ་གྱིང་ཙམ་པྡོ་ཡུལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་
ནྱི། ཨ་ར་ལྱིའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། རེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆེས་ཀང་གསུངས་པས་ཞལ་ལེན་གནང་རྱིགས་ལ། 
སྐྱྡོན་བརྡོད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་མགྡོ་མཚུངས་པས། སྐྱྡོན་བརྡོད་པ་པྡོ་རང་ྱིད་ལ་མྱི་འདྡོད་པ་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་མྱི་མཇེད་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་སྟྡོན་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་ས་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་དེར་ཁས་ལེན་ནམ། གནས་ཀྱི་ཁད་པར་རེ་རེ་བ་ཞྱིག་དེར་ཁས་ལེན་ཞེས་མགྡོ་
འགེ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་སྐྱའྱི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྡོ་ལྷ་ཁང་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རྒྱ་མཐྡོང་རྟེན་འབེལ་ཁང་པ་སྡོགས་ཐམས་
ཅད་དེར་ཁས་ལེན་ནམ། དེའྱི་ལྷ་རྟེན་བཞུགས་པའྱི་ཕྱྡོགས་ཙམ་ཞྱིག་དེར་ཁས་ལེན། གསེར་ཐུར་རྡོམ་པ་པྡོའ་ི
མཁས་པ་ཁེད་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དབུ་དང་ཕྱག་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་
དེར་ཁས་ལེན་ནམ། དེའྱི་སྐུའྱི་ཁད་པར་རེ་རེ་བ་ཞྱིག་དེར་ཁས་ལེན་ཞུས་ན་ཅྱི་གསུང་ལགས། དེས་ན་འཛམ་
གྱིང་ཙམ་པྡོ་ཡུལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་ལ་སྐྱྡོན་བརྡོད་དེ་ནྱི། དབུ་མ་ནས་བཤད་པའྱི་དཔད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་ 
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༼༣༥༨༽ 
འད་བས། དེ་ལྟར་བས་ན་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇྡོག་ཚུལ་མྱི་རེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདུ་བ་དང་
ེ་བའྱི་འདུ་བ་གྱིས་ལ། རྒྱས་བཤད་དུ་དབེ་བ་མ་བྱུང་གསུང་པ་ཡང་། རྒྱུད་ཚིག་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལ་ཐུགས་
ཞེན་པར་སྣང་ཡང་། འདྱི་ལ་དཀྲུགས་བཤད་སྡོགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་རྒྱུད་དྡོན་འཆད་མ་ཤེས་ན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པས་
རྒྱུད་དྡོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་པ་མང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཞེ་ན། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དེ་ེ་བའྱི་ཞྱིང་གྱི་
དབེ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརྟག་གྱིས་ལས། བ་ཡྱི་མཆྡོག་སྱིན་ཁ་བའྱི་རྱི། །ེ་བའྱི་ཞྱིང་ནྱི་མདྡོར་བསྡུས་པ་
འྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གངས་ཅན་དེ་ེ་བའྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིདབེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། བདག་མེད་བསྟྡོད་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་སམ་བུ་ཉ་ལས། ཙྪནྡྡོ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་
སྟེ། །ེ་བའྱི་ཙྪནྡྡོ་སང་དཀའ་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། ལྔ་པ་ཙྪནྡྡོའ་ིས་དེ་སང་དཀའ་བ་དང་མྱི་སྡོར་བར། 
མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་དང་སྡོར་རྱིག་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དྲུག་པ་ེ་བའྱི་ཙྪནྡྡོའ་ིས་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་དང་སྡོར་
རྒྱུ་དེ་དང་མྱི་སྡོར་བར་སང་དཀའ་བ་དང་སྡོར་རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཀྲུགས་བཤད་མྱི་སྣང་བར་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་
པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན། གནས་ནྱི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །ཅེས་སྡོགས་ལ་དཀྲུགས་བཤད་བས་
ནས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གནས་དང་ེ་གནས་ལ་བཞྱི་བཞྱི་དང་། བར་པ་བརྒྱད་ལ་གྱིས་གྱིས་དང་། འཐུང་
གཅྡོད་ེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ལ་བཞྱི་བཞྱིར་དབེ་ནས་དངྡོས་བསྟན་སྡོ་གྱིས་སུ་གྲུབ་ 
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༼༣༥༩༽ 
པ་ཡྱིན་པས། འདུ་བ་ེ་བའྱི་འདུ་བའྱི་དབེ་བ་བཞྱི་ནྱི་སྡོ་གྱིས་པྡོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཐུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་དུ་ན། 
གནས་སྡོ་གྱིས་ལས་ལྡོགས་སུ་སཽ་རཱཥྚ་ེ་བའྱི་འདུ་བའྱི་དབེ་བར་མཛད་པ་འདྱི་རྒྱུད་རང་ཡང་མ་གཟྱིགས་
པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་ཀྱི་སྡོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ན་སཽ་རཱཥྚ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་མྱིང་མཐུན་ཡང་
མྱི་འད་བ་གྱིས་ཡྡོད་དྡོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟའྱི་ངེས་པ་ཅྱི་ཡྡོད། ཞལ་བང་གྱི་དབང་གྱིས་སྐྱྡོང་ལུགས་ཙམ་དུ་ཟད་
དྡོ། །སྤྱྡོད་པས་འབས་བུ་གང་ཐྡོབ་པ་ནྱི། བང་དྡོར་གྱིས་སུ་མེད་པར་རྟྡོགས་པས། ཡུལ་སྡོ་བདུན་དུ་རྒྱུ་བ་འདྱི་
འདའྱི་སྤྱྡོད་པ་ཤེས་ནས་ནྱི་འབས་བུ་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཡུལ་སྡོ་བདུན་
བགྡོད་ཅྱིང་། ནང་གྱི་ཡུལ་སྡོ་བདུན་གྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་ཏེ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་བྡོད་
འདྱིར་རྱིམ་གྱིས་ལ་བརྟན་པ་ཐྡོབ་ནས་གནས་ཆེན་འགྱིམ་པའྱི་དུས་ལ་བབས་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤེས་པར། ཡུལ་ཆེན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་སྡོགས་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
འཆྡོས་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གང་གྱིས་སྤྱྡོད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག གང་དུ་སྤྱྡོད་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག སྐབས་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་སྱིང་པྡོ་འདྡོམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔགས་མེད་སྤྱྡོད་པ་རྒྱུད་ལས་
བཀག གསང་སྔགས་བསྡོམ་པས་སྤྱྡོད་པར་བསྟན། ། 
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༼༣༦༠༽ 
དེ་ཡྱིས་གྲུབ་པའྱི་དྡོན་ྱིད་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཤེས་བེད་མེད་པ། ེས་དམྱིགས་ཆེ་བ། ཕྱྱིན་པ་
ཙམ་ལ་ཕན་གནྡོད་མེད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་མྱི་བསྡོམ་པར་ཡུལ་ཆེན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་མྱི་འཐད་དེ། 
རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་བསྡོམ་ན་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་འགྡོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་སྡོམ་དང་རྟྡོགས་པ་བཟང་པྡོ་ཡྡོད་པས་འགྡོའ ྡོ་སམ་ན། རྱིམ་པ་གྱིས་པ་མྱི་བསྡོམ་པའྱི་བྡོད་
ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་པའྱི་བསྡོམ་ཆེན་ཅྱི་བཟང་ཡང་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བསྡོམ་ཆེན་ལས་མ་འདས་ཏེ། 
སེམས་ངྡོ་སད་ནས་གནས་ལུགས་བསྡོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འདྱི་ནྱི། གྡོང་དུ། གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་བསྡོམ་ལེགས་
ཀང་། །དབུ་མའྱི་བསྡོམ་ལས་ལྷག་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དྡོན་གནད་གཅྱིག་པར་སྣང་ངྡོ་། དེ་བས་ན་
དེ་ནྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བསྡོམ་ཆེན་ཡྱིན་ལ། དེས་ནྱི་ཡུལ་ཆེན་དུ་སྤྱྡོད་པ་རྒྱུ་བ་མྱི་འཐད་དེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པའྱི་མདྡོ་ལས། ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ་འགྡོ་བའྱི་ཆྡོ་གའམ། མས་ལེན་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །དགའ་གདྡོང་པ། 
རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་བསྡོམ་པའྱི། །ཞེས་སྡོགས་དངས་ནས། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་
དང་། གཞན་དག་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྱི་མས་ལེན་སེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡྱིན་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
ལུགས་དང་འད་བ་གཞུང་གྱི་དྡོན་དུ་ཆད་པ་སྡོགས་ལུགས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སར་འདྡོན་ 
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༼༣༦༡༽ 
སྱིང་པྡོ་རྟྡོགས་ན་དེ་ཙམ་གྱི་སྡོས་པ་ལབ་ལབ་མང་པྡོ་མྱི་དགྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་རྱིམ་
གྱིས་མྱི་སྡོམ་ཞྱིང་། ལམ་བསྡོམ་པའྱི་རྟྡོགས་པ་ཡྡོད་པར་རླྡོམ་པ་ཡྱིས། ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ་ཕྱྱིན་ན་བར་ཆད་
འབྱུང་སྟེ། སྤྱྱིར་ཡང་རླྡོམ་པ་ཅན་ལ་བར་ཆད་ལྡང་ཞྱིང་། ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་
རྡོམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས། གསང་སྔགས་རྱིག་པ་འཛིན་པ་ལ་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། བར་
དང་བརའྱི་ལན་ཤེས་ཤྱིང་། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་བརྟན་པས་ཡུལ་དེའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་མཁའ་འགྡོ་མ་རྣམས་
དང་སྤུན་དང་སྲྱིང་མྡོའ་ིཚུལ་དུ་འགྱུར་བས་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་དངྡོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། 
གང་གྱི་སྤུན་དང་སྲྱིང་མྡོ་ཡང་། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྟྡོགས་པ་
ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སྡོམ་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ཆེན་དུ་ཕྱྱིན་ཡང་ཕན་གནྡོད་གང་ཡང་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཨུརྻན་དང་། ཛཱ་
ལནྡྷ་ར་དང་། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དང་། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་སྡོགས་ཀླ་ཀླྡོ་བླུན་པྡོ་དང་མུ་སྟེགས་བེད་དང་། འབྡོག་པ་རྣམས་
ཀྱིས་གང་ཞྱིང་བསད་མྡོད་ཀྱི། དེར་བསད་པའྱི་ཀླ་ཀླྡོ་སྡོགས་དེ་དག་གྱིས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་བམ་ཅྱི་སྟེ་མ་ཐྡོབ་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །གཞུང་འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་གྡོ་བྡོ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་བསྡོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡུལ་ཆེན་གྱི་
བཤད་པ་ལས། བལ་བྡོད་ཀྱི་མཚམས་ན་གངས་རྱི་ཆེན་པྡོ་མཐའ་ཆུ་སྡོགས་ཀྱིས་བསྐྡོར་བར་མུ་སྟེགས་བེད་
མང་པྡོ་ 
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༼༣༦༢༽ 
དེར་ཡྡོང་ཞྱིང་གནས་ཆེན་དུ་འདྡོད་པ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་དེ་ཡུལ་ཆེན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གངས་ཅན་ཡྱིན་
གསུངས་ལ། དེ་ནྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གངས་རྱི་ལ་མངྡོན་པ་སྡོགས་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་
གྱི་ཁད་ཆྡོས་གང་ཡང་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ལུང་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་གྱི་ཁད་ཆྡོས་མ་ཚང་ཡང་
གནས་ཆེན་གྱི་གངས་ཅན་ཡྱིན་ན། ཕྱྡོགས་སྔ་མས་ཏྱི་སེ་རྒྱུ་བའྱི་གནས་ཀྱི་གངས་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ། 
གཞུང་ལས། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ལུང་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་གྱི་ཁད་ཆྡོས་
མ་ཚང་བ་གནྡོད་བེད་དུ་བཏང་བ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་ན་མུ་སྟེགས་མང་པྡོ་
གནས་པས། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱིས་གང་བར་བཤད་པ་དེ་ལ་སྡོར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་ཆེན་དུ་
སྤྱྡོད་པ་ལ་སུ་ཞྱིག་རྒྱུ་བར་འྡོས་ན། གསང་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམ་པའྱི་རྟྡོགས་པ་ཅན། ལུས་ངག་གྱི་བར་
དྡོན་འཕྡོད་པའྱི་སྐལ་པར་ལྡན་པ་དེ་རྒྱུ་བར་འྡོས་ཏེ། དེས་སྤྱྡོད་པ་ལ་ཕྱྱིན་པ་ན་དེ་ལ་ཡུལ་དེར་གནས་པའྱི་
མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་ཅྱིང་། ནང་གྱི་རྟྡོགས་པ་བསྐྱེད་པའྱི་གྡོགས་མཛད་པས་སྡོ། །སྤྱྡོད་པ་ལ་
རྒྱུ་བ་འདྱིའྱི་དྡོན་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་ལེགས་པར་ལྟྡོས་ཏེ། བརྟག་གྱིས་ལས། ཅུང་ཟད་
དྡོད་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ན། །ཞེས་སྡོགས་སྤྱྡོད་པ་བ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ལེའུ་བདུན་པ་ལས། གང་གྱི་སྤུན་
དང་སྲྱིང་མྡོ་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་སྤྱྡོད་པ་བ་བའྱི་དུས་ཀྱི་བར་དང་བརའྱི་ལན་དང་། ཀེ་བཅྡོམ་ 
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༼༣༦༣༽ 
ལྡན་འདས་འདུ་བའྱི་གནས་སུ་ལགས། ཞེས་སྡོགས་ཀྱིས་གང་དུ་སྤྱྡོད་པ་བ་བའྱི་གནས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཡུལ་ཆེན་དུ་སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་རྒྱུད་སེའྱི་ཁད་ཆྡོས་ཡྱིན་པ་དེས་ན། དབང་
མ་ཐྡོབ་ཅྱིང་གསང་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་མྱི་བསྡོམ་པར་ཡུལ་ཆེན་བགྡོད་པ་ནྱི་དྡོན་མེད་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུར། ཨུརྻན་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་དང་། །གངས་ཅན་ཙ་རྱི་ཏྲ་ལ་སྡོགས། །ཕྱྱི་དང་ནང་
གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས། །ས་བཅུ་ལ་སྡོགས་ཡྱིན་པ་ལ། །རྒྱུད་སེ་ལེགས་པར་མ་བསླབ་པའྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་
ཀྱིས་དེར་མ་གྡོ །དེས་ན་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་པར། །ཡུལ་ཆེན་འཚོལ་བའྱི་གང་ཟག་མང་། །དེ་དག་ཁེད་ཀྱི་གསུང་
རབ་དང་། །འགལ་བར་མཐྡོང་ནས་བདག་གྱིས་བཀག །དེ་ལའང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས། །བདག་ལ་རྒྱབ་
ཀྱིས་ཕྱྡོགས་པར་སྣང་། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་གང་དུ་སྤྱྡོད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཏྱི་སེ་
གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་དགག ཙ་རྱི་གནས་ཆེན་ཡྱིན་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། གངས་ཅན་ཁད་ཆྡོས་
མེད་པས་དགག དེ་ཡྱི་གཏན་ཚིགས་རྒྱས་པར་བཤད། གཞན་གྱི་ེས་སྡོང་བརྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སྤྱྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་གནས་ཀང་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཡུལ་ཆེན་གྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགྡོས་པ་ལ། 
བྡོད་འདྱི་ན་མངའ་རྱིས་ཀྱི་ཏྱི་སེ་ལ་གངས་ཅན། ཀྡོང་ཡུལ་གྱི་ཙ་རྱི་ལ་འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་བེ་བག་ཙ་རྱི་ཏྲར་འདྡོད་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཏྱི་སེ་གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིའཇྱིག་རྟེན་ཁམས་
ལེ་ 
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༼༣༦༤༽ 
ལས་གསུངས་པའྱི་གངས་ཅན་དང་། མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱི་བྡོ་སྡོས་ངད་ལྡན་གྱི་བང་ན། བག་
རྱི་གསེར་གྱི་བ་སྐྱྱིབས་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕུག་དང་། དེའྱི་བང་ན་ཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་སཱ་ལའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རབ་བརྟན་ཤྱིང་ཕན་
ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་དང་། གང་པྡོ་ཆེ་ས་སྲུང་གྱི་བུ་ལ་གང་ཆེན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་དང་། འཕགས་པའྱི་གནས་
བརྟན་འཁྡོར་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་རང་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ལུང་བསྟན་མཛད་ཅྱིང་། བཞུགས་
པའྱི་གནས་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དེ་ནྱི་བྡོད་ཀྱི་ཏྱི་སེ་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་མངྡོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་
མ་དྡོས་རྒྱ་མཚོ་ཡང་བྡོད་ཀྱི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་པྡོ་རྣམས་ཀང་མ་ཕམ་དང་ཏྱི་སེའྱི་ཕྱྡོགས་དེ་ན་
མེད་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ། ཛམ་བུའྱི་ལྡོན་པ་དང་། གསེར་གྱི་བ་སྐྱྱིབས་ཀྱི་ཕུག་པ་ག་ལ་ཡྡོད་དེ་མེད་དྡོ། །གྱིས་
པ་ལ་ལྔ་སྟེ། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་ཚུལ། མངྡོན་པ་ནས་བཤད་ཚུལ། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་འདྡོད་ཚུལ། རྨ་བ་
ཆེན་མྡོ་ནས་གསུངས་ཚུལ། ཕལ་པྡོ་ཆེ་ནས་གསུངས་ཚུལ་འགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སེ་འདྱི་རྱི་བྡོ་
གངས་ཅན་ཡྱིན་པས་དུས་འཁྡོར་དང་མྱི་མཐུན་ཏེ། དེའྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལྟར། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་
ལྡོའ་ིབསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཆུ་ཞེང་ཆེ་བ་ལ་ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏཱ་ཡྡོད། དེའྱི་བང་ན་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་
ཡྡོད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དེའྱི་འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལའྱི་ཡུལ་གྡོང་ཁེར་བེ་བ་དགུ་བཅུ་དྲུག་ཡྡོད་
པས་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག དེ་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བང་མཆྡོག་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ི
གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། མ་ལ་ཡའྱི་སྐྱེད་མྡོས་ཚལ་ 
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༼༣༦༥༽ 
ཡྡོད་ལ། དེ་ན་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོ། ལྷ་དབང་། གཟྱི་བརྱིད་ཅན། ཟླ་བས་བྱིན། ལྷའྱི་དབང་ཕྱུག སྣ་
ཚོགས་གཟུགས། ལྷའྱི་དབང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལྡོ་གངས་བརྒྱ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོས་གསུངས་སྡོ། །ཤམ་བྷ་ལ་
དེ་ན་ནགས་ཚལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མས་དགའ་བ་དང་། ལྡོངས་སྤྱྡོད་ཀྱི་གཞྱི། བཟའ་ཤྱིང་གར་བ་དུ་མ་དང་བཅས་
པ་ཡྡོད་དྡོ། །སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ན། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཀླ་ཀླྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོ་
སྟྡོབས་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ཀླྡོ་ཀླྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱིས་གང་ཞྱིང་འཇྡོམས་པར་འགྱུར། དེ་ནས་
ཀླ་ཀླྡོ་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་དེགས་ནས། ཤམ་བྷ་ལར་དམག་འདེན་རྡོམ་པར་འགྱུར་རྡོ། །དུས་དེའྱི་ཚེ་ན་
ཕྱག་ན་རྡོ་རེའྱི་སྤྲུལ་པ་དག་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱལ་པྡོས། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གྱིས་དང་། རྒྱལ་ཕན་དགུ་
བཅུ་ར་དྲུག་གྱི་དཔུང་རྣམས་ཁྱིད་ཅྱིང་། སྤྲུལ་པའྱི་དམག་དཔུང་མང་པྡོས་ཀང་། ཀླ་ཀླྡོ་རྣམས་ཕམ་པར་བས་
ནས། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བེད་ཅྱིང་། རྱིམ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་བར་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སེལ་བར་གསུངས་ལ། དེ་བས་ན་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པས་འགྡོ་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གལ་ཏེ་ཏྱི་སེ་འདྱི་དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ཡྡོད་པར་
འགྱུར་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པས་བགྡོད་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་བ་ལས། ཀུན་གྱིས་བགྡོད་ནུས་ཤྱིང་། 
འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལ་མེད་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་གསལ་ལྡོ། །སྡོས་ཁང་པས།  
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༼༣༦༦༽ 
དེ་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཡྱི། །ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་གྱིས། དེ་ཚེ་འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེ་ཡྱི། །ཞེས་གཞུང་འདྡོན་
པ་བསྒྱུར་བ་ཡང་སྣང་མྡོད། དུས་འཁྡོར་མཁེན་པ་དག་གྱིས་དཔྡོད་པར་མཛོད་ཅྱིག ཏྱི་སེ་གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་
འགྡོག་པ་ལ་དུས་འཁྡོར་འདེན་པ་ནྱི། མཐའ་གཞན་འགྡོག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྱི་
གངས་ཅན་གྱི་ཁད་ཆྡོས་མ་ཚང་བས་དུས་འཁྡོར་གྱི་ལུགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཕྱྡོགས་སྔས་
དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འགྡོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། མངྡོན་པ་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་གསུངས་ཏེ། ཡུལ་དབུས་འདྱི་ནས་བང་དུ་རྱི་ནག་པྡོ་དགུ་འདས་པ་ན་རྱི་བྡོ་
གངས་ཅན་ཡྡོད་ལ། དེ་ནས་རྱི་སྡོས་ངད་ལྡན་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཚུར་རྡོལ་དཔག་ཚད་བཅུ་ཡྡོད་པ་ན། མཚོ་མ་དྡོས་
པ་ཆུ་ཞེང་དང་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུས་གང་བ་ཡྡོད་ལ། དེའྱི་གཡས་
རྡོལ་ན་ཤྱིང་ཛམ་བུ་ཞེས་བ་བ་འབས་བུ་ར་མ་ཙམ། རྡོ་སྦྲང་རྱི་འད་བ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་
གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་འགེལ་ལས། དེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིས་བགྡོད་པར་དཀའྡོ། །ཞེས་བཤད་
ལ། དེ་བས་ན་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སེ་རྱི་གངས་ཅན་དང་། མ་ཕམ་ནྱི་མ་དྡོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྱིས་ལ་གངས་ཅན་དང་། 
མ་དྡོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་དེ་དག་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཏྱི་སེ་གངས་ཅན་ཡྱིན་པར་
ནྱི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱིའང་མྱི་འདྡོད་དེ། མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཞུང་རྒྱས་པའྱི་ 
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༼༣༦༧༽ 
བསྟན་བཅྡོས་གཞྡོན་ནུ་འབྱུང་བ་ལས། གྱིང་འདྱིའྱི་ཤར་ནུབ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་རྱི་བྡོ་གངས་
ཅན་གྱིས་ཁབ་པར་བཤད་པ་དང་། སྔྡོན་རྒྱལ་པྡོ་ཤྱིང་རྟ་བཅུ་པའྱི་བུ་དགའ་བེད་ཀྱི་དཔུང་གྱིས་སྲྱིན་པྡོ་རྣམས་
བསད་པ་མཆྱི། སྲྱིན་པྡོའ་ིསྤུན་ཟླ་བསམ་གཏན་བསྡོམས་པ་གཅྱིག་གྱིས་རླུང་དག་པ་བརྔུབས་པས། དམག་
དཔུང་རྣམས་ཀེང་རུས་སུ་སྡོང་ནས་དེ་གསྡོ་བའྱི་ཕྱྱིར། སེའུ་ཧ་ནུ་མ་ནྠས་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་བངས་ནས་དེ་ལ་
ཡྡོད་པའྱི་བདུད་རྱི་གཏྡོར་ནས་གསྡོས་པར་གྱུར་པ་དང་། སེ་འུས་སླར་ཡང་གངས་རྱི་རང་གནས་སུ་འཕངས་
པའྱི་དུམ་བུ་ལམ་དུ་ཚར་པ་ཞྱིག་ཏྱི་སེ་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་མུ་སྟེགས་གྡོག་མཁར་བ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱྱི་ནང་གྱི་
ལུགས་གང་ལ་ཡང་གངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དེས་ན། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་འདུག་པའྱི་གནས་གང་པྡོ་ཆེ་ས་སྲུང་
གྱི་བུ་ཡྱིས་བསྟེན་པའྱི་ས་འཕགས་པའྱི་གནས་བརྟན་དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱའྱི་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པའྱི་
ཡུལ་གྱི་གངས་ཅན་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སེ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཏྱི་སེ་དང་གངས་ཅན་གྱིས་དྡོན་ཐ་དད་ཅྱིང་
མྱིང་ཡང་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏེ། རྨ་བ་ཆེན་མྡོའ་ིམདྡོ་ལས་ཀང་། རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པྡོ་གངས་ཅན་དང་། །རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཏྱི་སེ་
དང་། །ཞེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གངས་ཅན་གྱི་སྐད་དྡོད་ནྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དང་། ཏྱི་སེའྱི་སྐད་དྡོད་ལ་
ཀེ་ལ་ཤ་བཤད་པ་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཕལ་པྡོ་ཆེའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། མཚོ་མ་དྡོས་པའྱི་ཆུ་ཞེང་སྟེ་ངྡོས་རེ་རེ་ལ། 
དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་དང་། འྡོག་གྱི་ས་གཞྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་གསེར་གྱི་གསེག་མ་སྟེ་བེ་མ་བརལ་བ་དང་། ངྡོས་
རྣམས་ནྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཕ་གུར་བརྱིགས་ 
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༼༣༦༨༽ 
པ་ཡྡོད་ལ། དེ་ལས་འབབ་པའྱི་ཆུ་བྡོ་བཞྱི་ནྱི། གངྒཱ་གང་ཆེན་གྱི་ཁ་ནས་དངུལ་གྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་ཤར་ལ་
འབབ་ཅྱིང་། ཆུ་མདྡོག་ཀང་དེ་དང་འད། སྱི་ཏཱ་སེང་གེའྱི་ཁ་ནས་ནྱི་རྡོ་རེའྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་ལྷྡོར་འབབ། སྱིནྡྷུ་
གང་གྱི་ཁ་ནས་ནྱི་གསེར་གྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་ནུབ་ཏུ་འབབ། པཀྵུ་རྟའྱི་ཁ་ནས་ནྱི་བྱཻ་ཌཱུ་རྻ་སྔྡོན་པྡོ་འདེན་ཅྱིང་
བང་དུ་འབབ། བཞྱི་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནྱི་ཁ་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་རེ་རེ་ཡྡོད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཆུ་བྡོ་དེ་བཞྱི་མ་
དྡོས་པ་ལ་གཡས་བསྐྡོར་དུ་ལན་གངས་བདུན་བདུན་བསྐྡོར་ནས་རང་རང་གྱི་ཕྱྡོགས་དག་ཏུ་འབབ་པར་བཤད། 
ཆུ་བྡོ་དེ་དག་གྱི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནྱི་མེ་ཏྡོག་ཨུཏྤལ་ལ་དང་། པད་དཀར་དམར་སྡོགས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་དང་། མེ་ཏྡོག་དང་འབས་བུས་མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ལྡོན་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
རབ་ཏུ་གང་བར་གནས་པ་དང་། ཆུ་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་དང་། མེ་ཏྡོག་གྱི་ཚོགས་ལ་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཟེར་
ཕྡོག་པ་ན་ས་གཞྱི་དང་། བར་སྣང་ཐམས་ཅད་འྡོད་ཀྱི་ད་བས་མཛེས་ཤྱིང་། ཡྱིད་དུ་འྡོང་བའྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་
པ་སྡོགས་མཚོ་མ་དྡོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་ཁད་ཆྡོས་རྒྱས་པར་ནྱི། ཕལ་པྡོ་ཆེའྱི་མདྡོ་སེར་ལྟྡོས་ཤྱིག དེ་ལས་
ཤེས་པར་བའྡོ། །དེས་ན་ད་ལྟའྱི་མ་ཕམ་འདྱི་ནྱི་མ་དྡོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་དྡོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་དེ་དག་
གང་ཡང་མེད་པས་སྡོ། །བཀའ་བརྒྱུད་པ་དག གངྒཱ་དེ་ལས་འབབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །མ་དྡོས་གཞན་དུ་བཙལ་མྱི་
དགྡོས། །ཞེས་གསུངས་ཀང་། གངྒཱ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཕམ་ནས་ཇྱི་ལྟར་འབབ་བརྟག་པར་བའྡོ། །བླུན་པྡོ་ཁ་ཅྱིག 
རྨ་བ་ཁ་འབབ་ 
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༼༣༦༩༽ 
ཅེས་པའང་འདྡོད་མྡོད། གསུང་རབ་ནས་མ་བཤད་པས་མྱི་འཐད་དྡོ། །གསུམ་པ་ེས་སྡོང་དགག་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ེས་སྡོང་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་སྐྱྡོན་སྡོང་བར་འདྡོད་པ་ཁ་
ཅྱིག འདྱི་སྐད་དུ། ད་ལྟ་མཚན་ྱིད་དེ་དག་དང་མྱི་ལྡན་ཡང་གངས་ཅན་དང་མ་དྡོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 
བ་རྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་སྡོམ་གསུམ་བསྟན་པའྱི་གེང་གཞྱིར། མཐྡོ་བ་དང་ཟླུམ་པ་དང་། 
ཤྱིང་ལྡོན་པ་སྡོགས་ཀྱི་བཀྡོད་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མེད་པས། དུས་སྱིགས་
མའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཡུལ་ཀུན་ཀང་ངན་པར་འགྱུར་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
འཆད་ཚུལ་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཤད། དེ་ཡྱི་དཔེར་བརྡོད་སྡོ་སྡོར་བཤད། དེས་ན་སྐབས་ཀྱི་ལན་ལ་སར་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བ་རྡོད་ཕུང་པྡོ་ལ་དཀྡོན་བརེགས་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མེད་པས། གངས་ཅན་དང་མ་དྡོས་པ་ལ་
ཡང་དེ་བཞྱིན་སྨྲ་བ་འདྱི་ཡང་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ་མན་པར་བྡོས་ཤྱིག དེ་ཡང་སྤྱྱིར་བཤད་ཚུལ་ལ། སྒྲྡོ་
སྐུར་སངས་ནས་དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པ་དང་། སྒྲྡོ་སྐུར་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱྡོན་ཡྡོན་བསྔགས་པ་བརྡོད་
པའྱི་ལུགས་གྱིས་སུ་ཡྡོད་པ་ལས། ཕྱྱི་མ་སྐྱྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་སྒྲྡོག་པ་ན་སྒྲྡོ་སྐུར་གང་བརྡོད་ཀང་སྐྱྡོན་དུ་མྱི་
འགྱུར་བ་སན་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བ་རྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་། མཐྡོ་བ། ཟླུམ་པ། ལྡོན་ཤྱིང་སྣ་
ཚོགས་མེ་ཏྡོག་དང་འབས་བུས་མཛེས་པ།  
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༼༣༧༠༽ 
འདབ་ཆགས་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་དུ་མ་སྐད་སན་སྒྲྡོག་པ། ལྷ་རས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་དྱི་བསུང་ཕུང་སུམ་ཚོགས་པས་ཁབ་པ་
ལ་སྡོགས་པའྱི་བཀྡོད་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་བྡོད་ཀྱི་ཐང་ཅུང་ཟད་ཡངས་པ་
ལ་ཐང་ཆེན་གྱི་མྱིང་འདྡོགས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། བ་རྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་བྡོ་ཅུང་ཟད་མཐྡོ་བ་དང་། ཟླུམ་པ་ལ་འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་ན་རྱིན་ཆེན་ཡྱིན་ཞེས་དེ་ལྟར་འཆད་པ་སན་ངག་མཁན་ལ་དྡོན་ལ་གནས་ཚོད་དང་མྱི་མཐུན་ཡང་
སྐྱྡོན་དུ་བརྱི་བ་གང་ཡང་མེད་དྡོ། །གལ་ཏེ་དྡོན་གནས་ཚོད་བཞྱིན་དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པ་ན། དྡོན་
དེ་ལ་ལྷག་ཆད་དང་རང་བཟྡོའ་ིའཁྲུལ་པ་བར་མྱི་རུང་སྟེ། དེའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སྐྱྡོན་དུ་
བརྱི་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སན་ངག་མཁན་ལ་སྒྲྡོ་སྐུར་གང་བརྡོད་ཀང་སྐྱྡོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དཔེར་བརྡོད་ན་
མང་དུ་ཡྡོད་དེ། བ་གང་གཟུགས་དཀར་ཞྱིང་མཛེས་པ་ལ་བསྔགས་པའྱི་ཚེ། གངས་རྱིའྱི་ཕུང་པྡོ་ཐང་ལ་འགྡོ་
ཤེས་པའམ། སྱིན་ཆད་པའྱི་དུམ་བུ་རླུང་གྱིས་བསྐྱྡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྭ་རེ་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་དང་འད་བར་ཐམས་ཅད་
འབྱིགས་ནུས་པ་དང་། རྨྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལ་དང་འད་བ་དང་། རྔ་མ་དཔག་བསམ་གྱི་
ཤྱིང་ལྡོན་པ་དང་འད་བར་བསྔགས་པ་སྡོགས་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་བསྔགས་པ་ན། 
བཞྱིན་ལ་ྱི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྡོ་ལ་གངས་རྱིའྱི་ཕེང་བ་གལ་བསྒྲྱིགས་པ་སྡོགས་སུ་བསྔགས་པ་དང་། གཞན་
ཡང་ཡུལ་དང་བྡོ་གྡོས་སྡོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་ནམ་མཁའྱི་དཔེ་དང་། ཆུང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞེས་དང་། ཆེ་བ་ལ་
རྱི་རབ་ཙམ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་སྡོར་བ་དང་། བྱི་བ་ 
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༼༣༧༡༽ 
བྡོང་ཆེ་བ་ལ་གང་ཆེན་ཙམ་ཞེས་པ་དང་། ནྡོར་ཕྱུག་པྡོ་ལ་རྣམ་ཐྡོས་ཀྱི་བུ་ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཕན་སྟྡོབས་དང་ལྡན་
པ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལྟ་བུ་དང་། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ཕལ་པ་མཁས་བཙུན་གྱི་ཡྡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་དང་ལྡན་པ་ལ་
ཐུབ་དབང་གྱིས་པ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ་རྣམས་ནྱི། སན་ངག་མཁན་ལ་བཀག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །སྒྲྡོ་མ་བཏགས་པར་དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པའམ། མཚན་ྱིད་ཁད་ཆྡོས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་
སྒྲྡོ་སྐུར་གྱི་རྫུན་བར་མྱི་རུང་སྟེ། དཔེར་ན་ཀ་བ་དང་། བུམ་པ་སྡོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ན། ཆུ་སྐྱྡོར་བ་
དང་། གདུང་འདེགས་པའྱི་དྡོན་བེད་ནུས་པ་སྡོགས་རང་རང་གྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་འཆད་པར། ཁད་
ཆྡོས་གཞན་བཤད་ན་མཁས་པ་རྣམས་ག་ལ་དགའ་སྟེ་མྱི་དགའ་བས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འཆད་ཚུལ་གྱིས་
སྤྱྱིར་བསྟན་པ་དེས་ན། བ་རྡོད་ཕུང་པྡོ་ལ་དཀྡོན་བརེགས་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མེད་པ་དང་། གངས་ཅན་དང་མ་དྡོས་
པ་སྡོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་ད་ལྟ་མེད་པར་སྨྲ་བ་མྱི་མཚུངས་ཏེ། བ་རྡོད་ཕུང་པྡོ་ལ་བཀྡོད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའྱི་བསྔགས་པ་བཤད་པ་ནྱི་སན་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆྡོས་
མངྡོན་པ་སྡོགས་ནས་གངས་ཅན་མ་དྡོས་པ། གྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་ྱི་ཟླ་རྒྱུ་སྐར་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་ཚུན་ཆད་བཤད་པ་
ནྱི། དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཚེ་དེ་དག་ལ་ནྡོར་འཁྲུལ་བཤད་ན། མངྡོན་པ་
གསུང་བ་པྡོའ་ིསྟྡོན་པ་དེ་ཀུན་མཁེན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ན་བ་རྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་དེ་བཅྡོམ་ 
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༼༣༧༢༽ 
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆྡོས་གསུངས་པའྱི་ཚེ་ས་ཕྱྡོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། དེའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་
ཀང་མཁས་པ་དག་འཆད་དྡོ། །དེས་ན་གངས་ཅན་དང་མ་དྡོས་པ་སྡོགས་སྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་ཤུགས་བརྟས་
པས། སྔྡོན་དུས་ལས་ཅུང་ཟད་ངན་པར་འགྡོ་སྲྱིད་མྡོད་ཀྱི། མཚན་ྱིད་ཐམས་ཅད་ངན་པར་སྡོང་བའྱི་འཁྲུལ་པ་
ག་ལ་སྲྱིད་དེ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །གྱིས་པ་ཙ་རྱི་གནས་ཆེན་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི། ཀྡོང་ཡུལ་གྱི་ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་ནྱི་གནས་
ཆེན་གྱི་ཙ་རྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་བེ་བག་ཙ་རྱི་ཏྲ་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྡོད་པར་གསུངས་
པས་སྡོ། །ལ་ལ་གནས་ཞྱིང་གྱི་བེ་བག་དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་ལ་གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ན་ཡྡོད། ཆུང་བ་
གཞན་ཞྱིག་བྡོད་ཡུལ་གྱི་ཙ་རྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་དྡོ། །བྡོད་ཀྱི་ཙ་རྱི་དེའྱི་ཕྱྡོགས་ན་བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ཡྡོད་ན། 
ཡུལ་དེ་དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་གནས་ཡྱིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིརྒྱུད་ལས། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉར་བྷ་ཉ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་སྣ་ཆེན་མྡོ། །ཞེས་པ་ནས། བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ལ་
བརྟེན་ཏེ་གནས། །བྡོད་ཡུལ་དུ་ནྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཏེ། །རང་བྱུང་གྱི་ནྱི་སྐྱེ་གནས་བྱུང་། །ཆུ་སྲྱིན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ན་
ཐྡོགས། །ཞྱི་ཞྱིང་གསལ་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ཏེ། །ཡུལ་དེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་དེ། །བག་གྱི་ཁྱིམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ནྱི་པགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞྱིང་ཡལ་ག་རྣམས་ཀྱི་དབྱིབས་རྒྱུ་
མ་བུས་པ་ལྟ་བུ། འདབ་མ་ཕྱྡོགས་གྱིས་སུ་བའྱི་གཤྡོག་པ་ལྟར་ཆ་མམ་དུ་ 
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༼༣༧༣༽ 
ཡྡོད་པའྱི་ཤྱིང་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་གསུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་སྐབས་དྡོན་བསྡུ་བ་ནྱི། བྡོད་ཀྱི་ཏྱི་སེ་དང་། ཙ་རྱི་
སྡོགས་གལ་ཏེ་བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་དུ་གནས་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་སྡོགས་སུ་བྱུང་གྱིས་སྤྱྡོད་པའྱི་
དྡོན་དུ་འགྡོ་བ་འདྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཡུལ་ཆེན་དེ་དང་དེར་འགྡོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་
དང་ལྡན་པ་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ལས་བར་དང་བརའྱི་ལེན་བེད་ཤེས་ཤྱིང་། ནང་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་བརྟན་
པྡོ་ཡྡོད་པ་ཡྱིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་རྒྱུ་བར་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཀྱི། ཁད་ཆྡོས་དེ་ལྟ་བུ་དང་
ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཡུལ་དེ་དང་དེར་འགྡོ་བ་ནྱི་རྒྱུད་ལས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། རེ་བཙུན་གྱི་དག་
ལྡན་དང་། ཀར་ཤཱག་གྱི་དག་ལྡན་གྱིས་ལས། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ནྱི་བལ་པྡོར་གཏྡོགས་པའྱི་བྡོད་དེ་ལྟག་པའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པས། རང་ལུགས་ལ་གངས་ཅན་བལ་བྡོད་ཀྱི་མཚམས་ན་ཡྡོད་དགྡོས་སྡོ་སམ་ན། བལ་བྡོད་ཀྱི་
མཚམས་ན་ཡྡོད་པར་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཞུང་འདྱིར་སྔར་བཤད་པའྱི་ལུང་རྱིགས་རྣམས་ཆུད་འཛའ་
བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། དག་ལྡན་ལས། རྒྱུད་གཞན་གྱི་དགྡོངས་པས་ཡུལ་ཆེན་ངྡོས་
གཟུང་བ་དང་། བཤད་རྒྱུད་སམ་བུ་ཉས་འཁྲུགས་བསེབས་ནས་ཡུལ་ཆེན་ངྡོས་གཟུང་བ་གྱིས་གསུངས་པ་
ལས། ཕྱྱི་མ་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་ལེན། སྔ་མ་དེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལེན་ལ། དེ་བས་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་བལ་པྡོར་
གཏྡོགས་པའྱི་བྡོད་ལ་བཤད་པ་ཡང་སྔ་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཏེ། དག་ལྡན་ྱིད་ལ་བལྟས་ 
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༼༣༧༤༽ 
པས་གསལ་ལྡོ། །དབང་རྡོགས་རྱིམ་གྱིས་བརྟན་པ་ཆེར་ཐྡོབ་ནས། །གནས་སྡོགས་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་
བདུན་དུ། །སྤྱྡོད་ལ་རྒྱུ་བ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེའྱི་ལུགས། །གསང་སྔགས་མྱི་བསྡོམ་ཡུལ་ཆེན་རྒྱུ་བ་
ནྱི། །འབད་ཀང་ངལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་བཤྡོལ་ན་མཛེས། །ཅྱི་སླད་མྡོད་ལ་ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ། །འགྡོ་བའྱི་མས་
ལེན་བཤད་པ་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་སྤྱྡོད་ལ་མྡོས་ན་སྔགས་བཞྱིན་སྒྲུབས། །ཏྱི་སེ་མ་ཕམ་མཚོ་ལ་གངས་ཅན་
དང་། །མ་དྡོས་མཚོར་འདྡོད་སྐྱེས་ཆེན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །མས་དབངས་གསུང་ལས་དེ་ལྟར་བསྒྲགས་གྱུར་
ཀང་། །རྣལ་འབྡོར་མས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་དགྡོངས། །གཞན་དུ་ལུང་དང་བཤད་ཚོད་མཐུན་མྱིན་ན། །འཐད་པ་
མྱིན་ཏེ་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ན་ཡྡོད་མེད་བྡོ་ཡྱིས་དཔྡོད། །བྡོད་ཡུལ་ཙ་རྱི་འཐུང་གཅྡོད་
བེ་བག་ཏུ། །འདྡོད་པ་འཁྲུལ་མྡོད་འྡོན་ཀང་ཞྱིང་གྱི་གནས། །དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་ཡ་གལ་ཙམ་དུ་ནྱི། །འགལ་བ་མེད་པ་
རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གྱིས་གྲུབ། །མདྡོར་ན་ཏྱི་སེ་མ་དྡོས་ཙ་རྱི་སྡོགས། །གནས་ཆེན་ཡྱིན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཀང་
རུང་། །ཡུལ་ཆེན་སྤྱྡོད་ལ་འགྡོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། །དབང་ཐྡོབ་རྟྡོགས་པར་ལྡན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས། །དྱི་མེད་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་འདྱི་གུས་པས་ལྡོངས། །སྤྱྡོད་པ་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།ལྔ་པ་སྤྱྡོད་པས་ས་ལམ་བགྡོད་དེ་འབས་ཐྡོབ་
བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ས་ལམ་ངེས་མེད་འདྡོད་པའྱི་འཁྲུལ་པ་དགག ས་ལམ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་འཁྲུལ་པ་དགག 
ས་ལམ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆྱིག་ཐུབ་ཙམ་གྱིས་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བ་དགག  
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༼༣༧༥༽ 
ཞར་བྱུང་རྒྱུ་འབས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གཞན་དགག ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བ་དགག དབང་ལམ་མེད་
པར་སྐུ་བཞྱི་ཐྡོབ་པ་དགག འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྡོད་གསལ་སྨྲ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་
པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཞང་ཚལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅྱིག དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅེས་བ་བ་
སན་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་དང་འད་བར་ཐབས་གཞན་མྱི་དགྡོས་པར་སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་བསྡོམས་པས་འཚང་རྒྱ་སྟེ། 
དེ་ལས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འདྱི་ཐབས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་
ཐབས་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པས། མདྡོར་བསྟན་དུ། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་། །ཞེས་
གསུངས་པ་དེའྱི་རྒྱས་བཤད་དུ། ཆྱིག་ཐུབ་འགྡོག་པའྱི་གཞུང་འདྱི་དག་སར་ན་ལེགས་ཤྱིང་། ས་ལམ་ལ་ལྡོག་
པར་རྟྡོག་པའྱི་ཆར་ཡང་འགྡོ་སྟེ། ཐབས་ཀྱི་ཆ་མྱི་འདྡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ས་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་བརྱི་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེ་སྐད་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྱིག་ཆྡོད་ལ། །ས་ལམ་བརྱི་བའྱི་རྨྡོངས་པ་འཁྲུལ། །ཞེས་འཆད་དྡོ། །གྱིས་
པ་དེ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། རྒྱུ་འབས་འབེལ་བའྱི་དངྡོས་སྟྡོབས་རྱིགས་པས་དགག ཐུབ་པས་སྟྡོང་ྱིད་བསྔགས་
པའྱི་དགྡོངས་པ་བཤད། དེ་ྱིད་འཐད་པ་ལུང་གྱི་ཚོགས་དང་སར། ཐབས་མཁས་དགྡོས་པ་དཔེ་སྡོགས་སྡོ་
ནས་བསྟན། དེས་ན་ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལས་འབས་བུ་
འབྱུང་མྱི་ནུས་ཏེ། འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་ཚོགས་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ 
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༼༣༧༦༽ 
ཆྡོས་གགས་ཀྱིས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱེ་བར། །ཞེས་དང་། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནྱི། །འབས་བུ་གང་
གྱིས་བཟླྡོག་པར་ནུས། །ཞེས་བཤད་དྡོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་དུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་
ཡང་། འབས་བུ་གྱིས་དང་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་དེ། ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་བཞྱིན་འབས་བུ་དེ་
ཡང་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་འྡོས་སྡོ། །སྤྲུལ་སྐུ་མཆྡོག་པད་དཀར་པྡོས། འདྱི་ལ་ཚིག་སྔ་ཕྱྱི་འགལ་ལྡོ་
ཞེས་པའྱི་སུན་འབྱིན་གནང་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་ཞེས་དང་། འབྱུང་ཡང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་ཀྱིས་བརྟག་
པ་མཐར་བཟུང་ཙམ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། ཅྱི་སྟེ་དེ་ལ་སུན་འབྱིན་གནང་ན་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོ་ཀུན་ལ་འྡོ་
བརྒྱལ་འབྱུང་ངྡོ་། །ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་བཞྱིན་ཞེས་པ་ཡང་། སྤྱྱིར་འབས་བུ་གཅྱིག་གྱི་དཔེ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་རྒྱུ་
གཅྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་གྱི་དཔེར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་སྤྱྡོད་འཇུག་ལས། རེན་གཅྱིག་
གྱིས་ནྱི་ཀུན་ནུས་པ། །དེ་ནྱི་གང་ལའང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །སྣ་ཚོགས་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་སྣ་
ཚོགས་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་པས། འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་སྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་ཚོགས་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་
ལ་འགའ་ཞྱིག་ཆྱིག་ཐུབ་བསྡོམས་པའྱི་རེས་ལ་བསྔྡོ་བ་བ་དགྡོས་ཏེ། བསྔྡོ་བ་མ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་
འགྡོ་ཟེར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཆྱིག་ཐུབ་དང་ཆྱིག་ཐུབ་མ་ཡྱིན་པར་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སྟྡོང་པ་བསྡོམ་པ་དང་བསྔྡོ་བ་
གྱིས་སུ་འགྱུར་བས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། ཆྱིག་ཐུབ་བསྡོམ་པ་དེ་ལའང་སྔྡོན་དུ་སྐྱབས་ 
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༼༣༧༧༽ 
འགྡོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་དགྡོས་སམ་མྱི་དགྡོས། མྱི་དགྡོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྒྱུར་མྱི་འགྡོ། དགྡོས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱབས་འགྡོ་སྡོགས་དུ་མར་འགྱུར་བས་སྡོ། །དེས་ན་ཆྱིག་
ཐུབ་འདྱི་འདའྱི་ལུགས་ནྱི་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མེད་དེ། ཐབས་ཀྱིས་གནད་གཅྡོད་
པའྱི་རང་བཟྡོ་མཁན་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྐབས་གྱིས་པར། བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད། །ཅེས་
བཤད་པ་ཡང་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་རེས་ལ་བསྔྡོ་བ་བེད་མཁན་འདྱི་ལ་ཟུར་ཟ་བར་སྣང་ལ། དེ་བས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་འདྱི་
མདྡོ་ལམ་དང་སར་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་པ་དང་། སྔགས་དང་སར་ནས་ལས་ཀྱི་གནད་
འཕྱུགས་པ་ཡྱིན་པས་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ཀའྱི་དགག་བའྱི་གཙོ་བྡོ་རང་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཐུབ་པས་མདྡོ་
ལས། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནྱི་འཛིན་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྡོད་ནམས་དེས། །སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་མྡོས་པ་
ཡྱི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྱི་ཕྡོད་དྡོ། །ཞེས་སྟྡོང་ྱིད་ལ་བསྔགས་པ་ནྱི་བདེན་འཛིན་ཅན་རྣམས་བདེན་པའྱི་
དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པ་ལས་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་གྱིས། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྡོ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ། དམ་ཆྡོས་པད་དཀར་ལས། གཡེངས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་ཞེས། །ཚིག་གཅྱིག་ལན་འགག་བརྡོད་པར་བེད་པ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་བང་ཆུབ་
མཆྡོག་འདྱི་འཐྡོབ། །ཅེས་འཁྡོར་བ་ལས་ཐར་བར་གསུངས་པ་དང་། མཆྡོད་རྟེན་ 
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༼༣༧༨༽ 
བསྐྡོར་བའྱི་གཟུངས་ལས། གཟུངས་འདྱི་ལན་གཅྱིག་བརྡོད་པས་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་པ་
ཐམས་ཅད་འདག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། རྟེན་འབེལ་སྱིང་པྡོའ་ིགཟུངས་ལས། སྱིང་པྡོ་འདྱི་ལན་ཅྱིག་བརྡོད་
པས་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། ཚེ་དཔག་མེད་དང་། སྡོང་རྒྱུད་ལས་ཀང་། རང་རང་
ནས་བཤད་པའྱི་སྔགས་འབྲུ་འགའ་ཞྱིག་དན་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིག་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་གདུལ་བ་ཞུམ་པ་བསལ་ནས། དགེ་བ་ལ་སྡོ་བ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པ་མྱི་
ཤེས་པར། ཚིག་འབྲུ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པར་མྱི་བ་སྟེ། བམས་པས། དྡོན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྡོངས་རྟྡོགས་
ན། །བདག་ྱིད་བསེམས་ཤྱིང་བྡོ་མས་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །དཔེར་ན་མདའ་རང་པ་ལ་ནྱི་དྡོན་བེད་
པ་མེད་ལ། གཞུ་བཟང་དང་སྦྲེལ་ནས་འཕེན་པ་མཁས་པར་གྱུར་ན། འཕེན་པ་པྡོ་དེ་ཡྱིས་འདྡོད་པའྱི་བ་བ་འགྲུབ་
པ་དེ་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ཡང་ཤེས་རབ་སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་གྱི་བེད་པ་ཅྱི་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ལ། ཐབས་གཞུ་ལྟ་བུ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མདའ་དེ་ཟུང་དུ་ལེགས་པར་འབེལ་ན་འདྡོད་པའྱི་འབས་བུ་རྱིམ་བཞྱིན་
ཐྡོབ་སྟེ། རྱིམ་གྱིས་ས་ལམ་བགྡོད་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལུང་ལས། སྟྡོང་ྱིད་
བསྔགས་པ་ལ་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཞེན་པར། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དུ་བ་བ་ནྱི་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྡོ་རེ་གུར་ལས། འདྱི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་སྟྡོང་ྱིད་དུ་ལྟ་བ་ཁྡོ་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་ྱིད་མྱི་འབྱུང་སྟེ། འབས་ 
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༼༣༧༩༽ 
བུ་འད་བ་རྒྱུ་འད་བ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཐབས་ནྱི་སྟྡོང་ྱིད་དུ་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་སྟྡོང་
ྱིད་ལ་བསྔགས་པ་ནྱི་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་རྣམས་ལས་བཟླྡོག་པ་དང་། མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་
འཆྡོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཏུ་ཞེན་པའྱི་བསམ་པ་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། སྟྡོང་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་སྡོ། །སྟྡོང་ྱིད་ཁྡོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་པ་དེའྱི་
ཕྱྱིར་ན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁྡོར་འཁྡོར་ལྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་རྡོགས་རྱིམ་གྱི་
ཐབས་ནྱི་བདེ་བའྱི་སྡོམ་པ་སྟེ། རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་ནས་ཆྡོས་སྐུ་འགྲུབ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་
རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པ་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་གཟུགས་སྐུ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་
བྡོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་སྡོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས་
ཀང་། ཐབས་མཁས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བའྱི་ཆ་དང་། སྡོམ་པའྱི་བསླབ་པ་དག་ཀང་གསུངས་པ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་དཔའ་བྡོ་ཆེན་པྡོས། ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཚུལ་དེ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཁ་དང་བའྱི་ཆེད་དུ་
གསུངས་ལ། གང་དག་དུས་གསུམ་གྱི་མགྡོན་པྡོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ཐབས་མཁས་དང་། ཤེས་རབ་ཟུང་
འབེལ་དུ་ལྡན་པའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ལ་བསླབས་ནས། མཐའ་གྱིས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་བ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་རྒྱུ་རེན་
གྱིས་མས་སུ་མེད་པས་འདུས་མ་བས་པ་རང་དྡོན་ཆྡོས་སྐུ་དང་། གཞན་དྡོན་གཟུགས་སྐུའྱི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་
བྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཤྱིས་པར་གྱིས་ཏེ། འཚང་རྒྱ་བ་ 
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༼༣༨༠༽ 
ལ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དགྡོས་པར་བསྟན་ནྡོ། །ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ། དཔལ་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས་རྣམ་འགེལ་
ལས་ཀང་། བསྐལ་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་སྱིང་རེ་དང་སྱིན་སྡོགས་ཀྱི་ཐབས་མང་པྡོ་ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་གྡོམས་པ་
ལས། འཁྡོར་འདས་ཀྱི་སྐྱྡོན་ཡྡོན་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་མཁེན་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་མཁེན་
པ་ཐྡོབ་པ་དེས་ན་ཐུགས་ཀང་བདེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རྒྱུ་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་བག་ཆགས་སངས་བ་ཡང་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་གཞན་དྡོན་ལ་ངང་གྱིས་
འཇུག་པ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། ན་ཐྡོས་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་
ཡང་། སང་རྟྡོགས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། 
ཐབས་མཁས་པ་འབས་དུས་ཀྱི་སྟྡོན་པ་དེའྱི་རྒྱུའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཐབས་མཁས་དེ་ྱིད་ལ་མདྡོའ་ིམཆྡོད་
བརྡོད་དུ་སྟྡོན་པ་ཞེས་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཡྱིན་པར་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། འཚང་
རྒྱ་བ་ལ་ཐབས་མཁས་དགྡོས་པ་དེ་ྱིད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐབས་མཁས་དགྡོས་པ་ལུང་ལས་བཤད་པ་དེས་ན། 
ཐབས་ལ་མ་སངས་ན་མཐར་ཐུག་གྱི་ཚེ་ཤེས་བ་ཇྱི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་གཞན་དྡོན་མཛད་པ་ཕྱིན་
ལས་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་དེ། གཞན་དྡོན་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་དང་། ཇྱི་སེད་པ་རྟྡོགས་པའྱི་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་
ཐབས་མཁས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་རྱིགས་གཏེར་ལས་ཀང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་
ལེགས་སངས་པས། །ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རེན་གྱུར་པ། ། 
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༼༣༨༡༽ 
ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སེད་པའྱི། །ཡེ་ཤེས་གཟྱིགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་
མང་པྡོའ་ིདྡོན་ནྱི། རྣམ་འགེལ་གྱི་ཊྱིཀྐ་མང་པྡོར་བདག་མེད་རྟྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་བཤད་ཀང་། འདྱི་ནྱི་ཐབས་
དང་ཤེས་རབ་གྱིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའྱི་ཐབས་མཁས་སྟྡོན་བེད་ཡྱིན་ཞྱིང་། མང་པྡོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་
ཀང་ཐབས་མཁས་ལ་སྡོར་བ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ཐབས་མཁས་དགྡོས་པ་དཔེ་སྡོགས་ཀྱི་སྡོ་ནས་
བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དཔེའྱི་སྡོ་ནས་ཐབས་མཁས་དགྡོས་པར་བསྟན། རྱིགས་པའྱི་སྡོ་ནས་ཐབས་མཁས་
དགྡོས་པར་བསྟན། ལུང་གྱི་སྡོ་ནས་ཐབས་མཁས་དགྡོས་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་དང་། 
གྡོས་དར་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ལ། འྡོན་ཀང་སྤུན་གྱི་དབེ་བས་བཟང་ངན་དང་རྱི་
མྡོ་བཀ་མྱི་བཀ་འབྱུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀ་ལ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ལ། འབས་བུ་
བཟང་ངན་དང་། གཞན་དྡོན་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ནྱི་ཐབས་ཀྱིས་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཙམ་གྱིས་
ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་ཅྱིང་། ལྟ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་ན་འབས་བུ་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བ་
འབྱུང་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གནད་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ན་ལྟ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཐབས་མཁས་པ་
ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཏེ། གཞན་དྡོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་གཙོ་བྡོར་ཐབས་མཁས་
ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་གསུམ་སྡོ་སྡོའ་ིབང་ཆུབ་ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། 
རྡོགས་པའྱི་ 
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༼༣༨༢༽ 
སངས་རྒྱས་རྣམ་གསུམ་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་སྤྱྱིར་མཚུངས་ན་ཡང་། བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཐབས་
བཟང་ཞྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་འབས་བུ་བཟང་ཞྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འབྱུང་། རང་དྡོན་དུ་བང་ཆུབ་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་ཐབས་ངན་པ་
ལས་འབས་བུ་ངན་པ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་གྱི་གནད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐབས་བཟང་
ངན་ལས་འབས་བུ་བཟང་ངན་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་ལུང་གྱིས་གྲུབ་སྟེ། མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས། དཔེ་ཇྱི་ལྟར་ན། མདུད་
པའྱི་བེ་བག་གྱིས་གྡོས་ལ་ཚོན་བཀ་བ་དང་མྱི་བཀ་བ་འབྱུང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོན་ལམ་གྱིས་
འཕེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་གྡོལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་བཀ་མྱི་བཀ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་དེ་སྐད་གསུངས་
པའང་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་མ་ཏྱི་ཙི་ཏྲས་བསྟྡོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། བསེ་རུའྱི་རྭ་
དང་འད་བའྱི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། གང་ལ་སྟྡོན་པ་ཁྡོད་ཀྱི་རེས་སུ་འགྡོ་ཞྱིང་སླྡོབ་པའྱི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ྡོན་
མྡོངས་ཞྱི་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྡོད་དང་མཚུངས་ཀང་། རང་དྡོན་གྱི་ཡྡོན་ཏན་སྟྡོབས་སྡོགས་དང་། གཞན་དྡོན་འཕྱིན་
ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་སྡོགས་བསམ་ཡས་ཡྡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའང་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་དེས་ན་ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་ནྱི། འབས་
བུ་བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་བེ་བ་དེས་ན། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ན་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་འདྱིས་པར་བས་ལ། 
ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པས་བསྡོམ་རྱིགས་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ 
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༼༣༨༣༽ 
མ་རྡོགས་པར་སྟྡོང་ྱིད་མངྡོན་དུ་བར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བརྒྱད་སྟྡོང་
པ་ལས། རབ་འབྡོར་འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་
ལྡན་པའྱི་སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་རྟྡོགས་མྡོད་ཀྱི། མངྡོན་སུམ་དུ་བའྡོ་སམ་དུ་མྱི་རྟྡོག་གྡོ །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དྡོན་དེ་ནྱི་
རྱིགས་པས་ཀང་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐབས་མཁས་མེད་པར་སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་བསྡོམ་ན་ནྱི། ཕལ་ཆེར་གྱི་སྟྡོང་ྱིད་
ྱིད་ཀང་རྟྡོགས་མྱི་ནུས་པར་ངན་སྡོང་དུ་ལྟུང་བའམ། ཡང་ན་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ། གལ་ཏེ་སྟྡོང་ྱིད་མཚན་ྱིད་
པ་རྟྡོགས་ནའང་ཐེག་ཆེན་ལས་གཞན་དུ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་འགྡོག་པར་ལྟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ནྱི་གྡོང་དུ། བླུན་
པྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་བསྡོམ་པ། །ཞེས་པ་ནས། ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་ལྟུང་། །ཞེས་པའྱི་བར་དང་། དྡོན་གཅྱིག་
ཏུ་འབབ་པས། སྐབས་དེའྱི་འགྡོག་པ་ཡང་འགྡོག་པ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡེ་མེད་དྡོ། །ཡང་སངས་
རྒྱས་འདྡོད་པས་སྟྡོང་ྱིད་ལ་འདྱིས་པས་བ་བ་ཙམ་ལས། སྟྡོང་ྱིད་མངྡོན་དུ་མྱི་བ་བར་ཐབས་མཁས་ལ་འབད་
པ་ྱིད་གནད་དུ་ཆེ་སྟེ། འཕགས་པ་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པ་ལས། རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་སེང་གེ་རྱི་སུལ་ན་
གནས་པ་གཞན་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་མྡོད། ནགས་ཁྡོད་ན་མེ་ཆེན་པྡོ་མཆེད་པ་མཐྡོང་ན་སག་ཅྱིང་འཇྱིགས་
པ་སྐྱེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་དམྱལ་བ་མནར་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྡོགས་པ་
ཆྡོས་གཞན་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་པར་གཞན་དྡོན་བ་བར་སྡོ་ཡང་། སྟྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་འཇྱིགས་ 
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༼༣༨༤༽ 
ཤྱིང་སག་ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཐབས་མཁས་དང་བལ་བའྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱིས་དམན་པའྱི་
མྱང་འདས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གནད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྱིང་རེ་ཆེན་
པྡོས་འཁྡོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་ཤྱིང་། དེས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བར་དུ་མྱི་གཅྡོད་ཀང་། སྟྡོང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་
བས་མྱང་འདས་ཀྱི་མཐར་ལྟུང་དྡོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། བམས་
ལ་སྡོགས་དང་སྟྡོང་ྱིད་དང་། །ཞེས་དང་། དེའྱི་འགེལ་པར་འཕགས་པ་གྡོལ་སེས། སྐད་ཅྱིག་མ་བརྒྱད་པ་ལ་
བམས་སྡོགས་ཚད་མེད་བཞྱི་མ་བསྡོམས་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་ལྟྡོས་པ་མེད་པ་
འགྡོག་པར་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། ཇྱི་སྲྱིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐྡོབ་པར། །དེ་སྲྱིད་
ཐེག་པ་དམན་པས་འཇྱིགས། །ཞེས་དང་། ཤེར་ཕྱྱིན་ལས། རྡོགས་སྱིན་སང་གསུམ་མ་བས་པར་ཡང་དག་པའྱི་
མཐའ་མངྡོན་དུམྱི་བ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་དྡོན་གནད་གཅྱིག་ཏུ་འབབ་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་རྒྱུ་
འབས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གཞན་དགག་པ་ནྱི། ཕྱག་ཆེན་པ་ལ་ལ་སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་བསྡོམས་པ་ལས། འབས་བུ་སྐུ་
གསུམ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་དང་། གསང་འདུས་ཀྱི་མས་ལེན་བེད་པར་འདྡོད་པ་ལ་ལ། ཟུང་འཇུག་བསྡོམ་པ་
མཐར་ཕྱྱིན་པ་ལས་འབས་བུ་འྡོད་གསལ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ཡྡོད་དྡོ། །ལུགས་དེ་གྱིས་ཀ་ཡང་ནྱི་སྐྱྡོན་ཅན་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྔ་མ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་གལ་ཏེ་འབས་བུ་འབྱུང་ན། 
གཅྱིག་རང་འབྱུང་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   383 

༼༣༨༥༽ 
རྱིགས་པ་ལས་གསུམ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབས་ངྡོ་མ་སྡོམས་ཤྱིང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྡོང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི། རྒྱུ་ཟུང་
འཇུག་བསྡོམས་པ་ལས་འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་འབྱུང་རྱིགས་པ་ལས། འབས་བུ་འྡོད་གསལ་གཅྱིག་ཏུ་འདྡོད་པ་
རྒྱུ་འབས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྔ་མ་དེ་ཆྱིག་ཐུབ་དང་འད་བས་ཟླྡོས་སྡོ་སམ་ན་དྡོན་འད་ཡང་
ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་མ་བཏགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྡོད་པས་སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །གསུམ་
པ་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བ་དགག་པ་ནྱི། ཞང་ཚལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅྱིག ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིས་
ལམ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་དུ་ཆྡོད་འགྡོ་བས་ས་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ངེས་པ་ཅན་མྱི་བགྡོད་པར་རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བ་
ཡྱིན་ཞེས་འདྡོད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ནང་ན་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་མེད་པར་ཏྱི་སེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་
བསྐྡོར་བ་དང་། ལ་ལ་ལུས་ལ་ར་མདུད་དང་རའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོགས་མེད་ཅྱིང་། འཁྲུལ་འཁྡོར་དང་རླུང་སྡོར་
བསྡོམ་པ་སྡོགས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་དྡོ། །དེ་དག་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུད་སེའྱི་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པས་གསང་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་
བགྡོད་ཅྱིང་མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། ནང་དུ་ར་མདུད་རྣམས་གྡོལ་བ་ནྱི་ས་བཅུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ས་ལམ་
གྱི་རྱིམ་པ་བགྡོད་པ་ཡྱི་རྟེན་འབེལ་ྱིད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་བ་མེད་ཀྱི་ས་དང་པྡོའ་ི
རྟྡོགས་པ་འཆར་བའྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་ན། ཕྱྱི་རྡོལ་དུ་པུ་ལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡུལ་བཞྱིའྱི་མཁའ་འགྡོ་
དབང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ནང་ལུས་ཀྱི་སྤྱྱི་བྡོ་ 
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༼༣༨༦༽ 
ལ་སྡོགས་པའྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདྱི་དག་གྱི་དྡོན་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་
པྡོ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལྟྡོས་ཏེ། བརྟག་གྱིས་ཀྱི་བརྟག་པ་དང་པྡོའ་ིལེའུ་བདུན་པ་ལས། 
གནས་དང་ེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དང་། སམ་བུ་ཉ་ལས། ར་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་དེ་
དག་འཁྲུགས་བསེབས་ཏེ་བརྟག་པ་ལྔ་པའྱི་དང་པྡོ་དང་དྲུག་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁད་པར། པུ་ལྱི་
སྡོགས་པ་ཅྱི་གསུངས་པ། །ཕྱྱི་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་བསམ། །ཞེས་ཕྱྱི་རྡོལ་ན་ཡུལ་ཆེན་ཇྱི་ལྟར་ཡྡོད་པ་ཡང་ནང་
ལུས་ལ་ཡང་སར་བར་གསུངས་ཤྱིང་། ར་བཤད་དེ་དག་གྱི་དྡོན་ནྱི། རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས། བདག་མེད་བསྟྡོད་པ་
དང་། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོའ་ིབདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་ལས། རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་དེ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་
བའྡོ། །བསྟྡོད་པ་ར་འགེལ་དེ་གྱིས་ནས་གསུངས་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། རྒྱུད་སེའྱི་ྱིང་ཁུ་བ་ན་མ་
མཆྱིས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྟེན་འབེལ་གྱི་གནད་བཤད་མ་ཐག་པ་དེས་ན་ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར་ཡུལ་ེར་བཞྱི་སྡོགས་
བགྡོད་པ་ནྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། ནང་དུ་ས་ལམ་བགྡོད་རྒྱུ་མེད་པར་ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་བགྡོད་པ་
ལ་དགྡོས་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ནང་དུ་ས་ལམ་བགྡོད་པ་དང་ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་ཆེན་བགྡོད་པ་གྱིས་
ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་མེད་བསྟྡོད་འགེལ་ལས། ཕྱྱི་རྡོལ་ན་གནས་དང་ེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས་
ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཡྡོད་ལ། ངྡོ་བྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པ་ས་དང་པྡོ་དང་། གྱིས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཐྡོབ་
པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་གནས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ 
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༼༣༨༧༽ 
ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལུས་ལ་ཡང་གནས་ལ། དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རླུང་དང་བང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀང་གནས་པས། དེ་རྣམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་པས་ས་རྣམས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་སྐྱེ་ཞྱིང་། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་
དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་བདག་གྱི་གྡོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འགེལ་པ་འདྱི་ལྟར་ན་ལུས་
ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་པས་སའྱི་རྟྡོགས་པ་སྐྱེ་བར་དངྡོས་སུ་བཤད་ལ། གཞུང་འདྱི་ལྟར་
ན་ས་ལམ་བགྡོད་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གྱིས་ཕྱྱིའྱི་ཡུལ་བགྡོད་པ་དང་། ནང་ལུས་ཀྱི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་རྣམས་འབྱུང་
བར་བཤད་པས་རྒྱུ་འབས་སྔ་ཕྱྱིའྱི་ཁད་ཞུགས་པའྱི་དྡོགས་པ་ཆེ་བར་སྣང་ངྡོ་། །རང་གྱི་བྡོ་ཚོད་ལྟར་ན་རྒྱུ་
འབས་ཀྱི་གྡོ་རྱིམ་བསྟྡོད་འགེལ་ལས་དངྡོས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། འྡོན་ཀང་རབ་དབེ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། ས་
བགྡོད་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ལས། ནང་གྱི་གནས་དེ་དང་དེའྱི་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ནྱི་རབ་དབེའྱི་
དགྡོངས་པ་དང་། ར་མདུད་གྡོལ་བའྱི་མྡོད་ལས་དེ་དང་དེའྱི་རྟྡོགས་པ་སྐྱེ་བ་ནྱི་བསྟྡོད་འགེལ་གྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་
པར་སེམས་སྡོ། །དེས་ན་བགྡོད་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ཞེས་པ་ས་བགྡོད་ཟྱིན་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་གལ་
ཆེའྡོ། །ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཆྱིག་ཐུབ་ལས་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཐུས་སྡོ་
སམ་ན། དྡོན་ཐུས་ཤྱིང་འདྡོད་པ་པྡོ་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་མྡོད། འྡོན་ཀང་ས་ལམ་བརྱི་བའྱི་རྨྡོངས་པ་འཁྲུལ། །ཞེས་
པ་དེ་ལ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཁ་གསལ་སྔར་མ་སྡོང་བ་སླར་དངྡོས་སུ་བརྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་མང་
ངྡོ་། །བཞྱི་པ་དབང་ལམ་མེད་པར་སྐུ་ 
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༼༣༨༨༽ 
བཞྱི་ཐྡོབ་པ་དགག་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་མྡོས་ཀང་རྒྱུ་ལ་མྱི་མྡོས་པ་ལ་ལ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་
བཞྱི་མྱི་འདྡོད་ཅྱིང་། གྡོལ་བེད་བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་ལམ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འདྡོད་པར་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་
གྱི་འབས་བུ་ནྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྐུ་བཞྱི་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་
འབེལ་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་དུས་སུ་དབང་བཞྱི་དང་ལམ་བཞྱི་མེད་
པར་འབས་དུས་སུ་སྐུ་བཞྱི་འབྱུང་བ་མཚར་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་འྡོད་གསལ་སྨྲ་བ་
དགག་པ་ནྱི། གསང་འདུས་རྱིམ་ལྔའྱི་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམ་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཁ་ཅྱིག རྱིམ་ལྔའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
འབས་བུ་ནྱི་འྡོད་གསལ་སྟྡོང་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས་སྡོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྱི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་
དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིམ་ལྔ་ལས། ཡང་དག་མཐའ་ལས་ལངས་ནས་ནྱི། །གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར། །ཟུང་འཇུག་ཏྱིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་དེ་ནས་འགྱུར། །ཞེས་
དང་། སྤྱྡོད་བསྡུས་ལས། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་ལ་བཞུགས་ནས་མཚན་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་འྡོད་གསལ་མངྡོན་དུ་
མཛད་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས་འགྡོ་བ་རྣམས་ལ་སྟྡོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
འྡོད་གསལ་སྟྡོང་ྱིད་ལས་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུར་ལྡང་བ་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་
ཙམ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་ཞར་བྱུང་མ་གཏྡོགས། གཞན་འདྱི་དག་ནྱི་ས་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ས་ 
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༼༣༨༩༽ 
ལམ་མྱི་དགྡོས་པར་ཆྱིག་ཐུབ་ལས་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བ་སྡོགས་ནྱི་ས་ལམ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་ཆེ་ཤྡོས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་རྱིམ་གྱིས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་རྱིམ་གྱིས་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་འབས་བུའྱི་རྒྱུ་ལམ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའྱི་ཤན་ཕྱེད་
དགྡོས་ཤྱིང་། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཡང་། ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། །ཞེས་ས་ལམ་ལ་མདྡོར་བསྟན་
བཤད་ནས། འབས་བུ་ལ་མདྡོར་བསྟན་མ་བཤད་པས་ཀང་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་འདྱིར་རྒྱས་པར་མྱི་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔྡོད་ལྡན་གྱིས་གྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར་འབས་བུ་ཐྡོབ་པར་
འདྡོད་པ་འདྱི་དག་བཀག་པའྱི་ཤུགས་ལས་ས་ལམ་བགྡོད་ནས་འབས་བུ་མངྡོན་དུ་བེད་པ་དྡོན་གྱིས་བསྟན་པས། 
འབས་ཐྡོབ་བཤད་ཅེས་པའྱི་ས་བཅད་བས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ས་ལམ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་འཁྲུལ་
པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་པ་ལ་ལས། གྲུབ་ཐྡོབ་
ངན་ལ་རྟྡོགས་ལྡན་བཟང་བ་ཡྱིན་ཟེར་ཞྱིང་། དེའྱི་ཤེས་བེད་གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་ན་ཡང་། གྲུབ་ཐྡོབ་ཟེར་བ་
ཙམ་ལས། རྟྡོགས་ལྡན་གྱི་མཚན་གསྡོལ་བ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གྲུབ་ཐྡོབ་ངན་
པར་འདྡོད་པ་སད་པར་བསྟན། གྲུབ་ཐྡོབ་འཕགས་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལུང་དང་སར། དེས་ན་ས་སྟམ་སྨྲ་བ་བླུན་པྡོར་
བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་འད་སྨྲ་བ་འཛིན་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། ཐྡོས་པར་གྱུར་ 
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༼༣༩༠༽ 
ཀང་རྣ་བ་དགབ་པར་བ་སྟེ། གྲུབ་ཐྡོབ་ངན་པར་འདྡོད་པ་འདྱི་འད་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་དང་། ར་
བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འཕགས་
པ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཡྱིན་པ་དེའྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། གྲུབ་ཐྡོབ་ཆུང་ངུ་ནྱི་ས་དང་པྡོ་མཐྡོང་བའྱི་ལམ་
ནས་ས་བདུན་པའྱི་བར་དང་། གྲུབ་ཐྡོབ་འབྱིང་པྡོ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་གྱི་ས་དང་། གྲུབ་
ཐྡོབ་ཆེན་པྡོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་
སེ་རྒྱན་ལས་ཀང་། འདྱི་སྐད་དུ་གསུངས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་མ་གྲུབ་གྱིས་སུ་འདུས་པར་
ཤེས་པར་བས་ནས་མྡོས་སྤྱྡོད་ཀྱི་ས་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། 
དེ་ལ་ཡང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དག་པ་སྡོགས་ལ་བལྟྡོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་སྡོགས་ནྱི་གྲུབ་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་
དགྡོངས་པ་ཡང་གྲུབ་ཐྡོབ་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ལ་འཇྡོག་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །དེར་མ་ཟད་རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པྡོའ་ིལམ་འབས་ལས་ཀང་དྡོན་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་ཏེ། སྔྡོན་བ་མས་རྒྱུ་དུས་ན་བསྟན་པའྱི་འཁྡོར་འདས་
དབེར་མེད་དེ་ཙམ་ན་རྟྡོགས། ཞེས་གྲུབ་མཐའ་བསྡོགས་པ་ས་དང་པྡོ་ནས་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན་ངེད་ཀྱི་
གྲུབ་ཐྡོབ་ནྱི་ས་ཐྡོབ་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁེད་ཀྱིས་རྟྡོགས་ལྡན་གྱི་མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངྡོས་བཟུང་རྒྱུ་
མེད་དེ། གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་བཟང་བའྱི་རྟྡོགས་ལྡན་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ 
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༼༣༩༡༽ 
ལས་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་བཟང་བའྱི་རྟྡོགས་ལྡན་བླུན་
པྡོ་ལ་གགས་ཀྱི་མཁས་པ་ལ་གགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བླུན་པྡོའ་ིཁད་ཐྡོན་ཁྡོ་ནར་སྣང་བས་སྡོ། །སྤྱྱིར་
རྟྡོགས་ལྡན་རང་ལུགས་ལ་མྱི་བཞེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་ྱིད་ཀྱི་གསུངས་ལས། རྟྡོགས་ལྡན་
སྐྱེས་བུ་དག་གྱིས་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། རྟྡོགས་ལྡན་ཟེར་བ་མང་མྡོད་ཀྱི། །འཁྲུལ་པ་ཞྱིག་ན་རྟྡོགས་
ལྡན་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་ས་ལམ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མས་མྱྡོང་
ངན་ལ་གྡོ་འབྱིང་འདྡོད་པ་དགག རེ་གཅྱིག་སྡོགས་དང་ས་ལམ་སྡོར་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གྱིང་ཆེན་རས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ལ་མས་གྡོ་བ་རྟྡོགས་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མས་ངན། གྡོ་བ་འབྱིང་། རྟྡོགས་པ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སྨྲ་
བ་འདྱི་ཡང་རེ་ཞྱིག་བརྟག་པར་བ་སྟེ། མས་ཞེས་བ་བ་སྤྱྱིར་མས་མྱྡོང་ཙམ་ལ་ཟེར་རམ། བསྡོམ་པའྱི་མས་
མྱྡོང་ལ་ཟེར་རམ། འྡོན་ཏེ་སྡོ་སྡོ་རང་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མས་མྱྡོང་ལ་ཟེར། དང་པྡོ་ལྟར་ན་བཟང་ངན་སྣ་
ཚོགས་ཡྡོད་དེ། སྤྱྱིར་སེམས་ཡྡོད་ཐམས་ཅད་ལ་མས་མྱྡོང་དེ་ཡང་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། 
ལམ་ཞུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མས་མྱྡོང་ཡྱིན་པས་ངན་ཞེས་བར་མྱི་རུང་སྟེ། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་མཐར་ཕྱྱིན་
ལམ་དུ་བསྡོམ་པའྱི་མས་དེ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར།  
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༼༣༩༢༽ 
གསུམ་པ་ལྟར་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་མས་དེ་ཡྡོད་
པ་ཡྱིན་པས་ངན་པར་ག་ལ་རུང་ངྡོ་། །དེ་ལྟར་མཐའ་གསུམ་དུ་བརྟགས་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་
པའྱི་མས་མྱྡོང་ནྱི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྡོམས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མས་སུ་མྱྡོང་བ་དེ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་མཐར་ཕྱྱིན་ལམ་གྱི་བར་དུ་ཡྡོད་པའྱི་བསྡོམ་པའྱི་མས་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་པ་
ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་དང་། བསྡོམ་མས་སྐྱྡོན་ཡྡོད་མེད་ཕྱེད་པས་ཞེས་བཤད་པའྱི་མས་
རྣམས་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོ་བ་འབྱིང་ལ་རྟྡོགས་པ་བཟང་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དེ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་སྒྲ་ཐ་དད་ཡྱིན་
པ་མ་གཏྡོགས་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་རྒྱ་སྐད་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ། གྡོ་བ་དང་རྟྡོགས་པ་དང་ཁྡོང་དུ་
ཆུད་པ་སྡོགས་མང་པྡོ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པ་ལ། ལྡོ་ཙཱ་བས་འགྱུར་མྱི་འད་བའྱི་དབེ་བ་ཁྡོ་ན་ལས། གྡོ་བ་དང་རྟྡོགས་
པ་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པར་ཟད་དྡོ། །གལ་ཏེ་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་རྟྡོགས་པ་གསལ་མྱི་གསལ་ལ་གྡོ་བ་དང་རྟྡོགས་པར་
འདྡོགས་ན་ཐྡོགས་ཏེ། མྱིང་ལ་མྱི་བརད་དྡོ། །མས་ངན་ལ་རྟྡོགས་པ་བཟང་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སྔར་བཤད་པ་
ལྟར་ལམ་འབས་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས། བསྡོམ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། 
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་དག་པའྱི་སྣང་བར་བཤད་པ་ཡྡོད་ཅྱིང་། བསྡོམ་མས་སྐྱྡོན་ཡྡོད་མེད་
ཕྱེད་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པའྡོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་མས་སྐྱྡོན་མེད་ཡྡོད་པར་བཤད་ 
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༼༣༩༣༽ 
པ་ཡང་མཐྡོང་བས། དེ་འདའྱི་མས་དང་རྟྡོགས་པ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་དབེ་བར་མྱི་རུང་སྟེ། གཅྱིག་ཡྱིན་
ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཀྡོང་ནེ་རུ་པ་ལ་དྭགས་པྡོ་ལྷ་
རེས་རད་ཆྡོད་ནས་རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་བསྡོམ་བ་བ་ཕྱག་རྒྱ་པ་རྣམས་ལ་གགས་ཤྱིང་། ངྡོ་སྡོད་པའྱི་ཚེ་ན་རེ་
གཅྱིག་གྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི་མཐྡོང་ལམ་དང་། སྡོས་བལ་གྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི་ས་གྱིས་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དང་། 
རྡོ་གཅྱིག་གྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི་དག་པའྱི་ས་གསུམ་དང་། བསྡོམ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་དྭགས་པྡོ་མན་ཆད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་པ་རྣམས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆྡོས་མཐུན་བརྱི་ན་
འགལ་མེད་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན། ས་ལམ་དངྡོས་ལ་སར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་མཐྡོང་
ལམ་སྡོགས་སུ་ངྡོ་སྡོད་པ་འདྱི་ཡང་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་
ཡྱིན་ཡང་གལ་ཏེ་མཐྡོང་ལམ་སྡོགས་དང་ཆྡོས་མཐུན་བརྱི་བ་ཡྱིན་ནམ། འྡོན་ཏེ་འཕགས་པའྱི་ས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ནས་དྡོན་བདེན་པའྱི་ས་ལམ་མཚན་ྱིད་པ་དངྡོས་སུ་བས་པ་ཡྱིན་དྱི་བར་བའྡོ། །དྱི་བ་དང་པྡོ་ལྟར་
ན། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིགང་ཟག་གྱི་རྟྡོགས་པ་མཐྡོ་དམན་ལ། འཕགས་པའྱི་ལམ་དང་ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་
མྱིང་འདྡོགས་ན་ནྱི་ཆྡོས་ནས་བཤད་ན་འགལ་བ་མེད་དེ། ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་སའྱི་མྱིང་འདྡོགས་དེ་
འད་མང་དུ་བཤད་པས་སྡོ། །དཔེར་ན་དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་ངེས་བསྟན་གྱི་ལེའུ་ལས།  



392   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༣༩༤༽ 
ཐུབ་པའྱི་མཆྡོད་རྟེན་འཇྱིམ་པ་ལས་བས་པ་མཐྡོང་ན་ས་དང་པྡོ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྡོ་ལས་བས་པ་མཐྡོང་ན་ས་གྱིས་
པ། རྔྡོ་ཐལ་ཏེ་ས་རྱིས་བྱུགས་པ་མཐྡོང་ན་ས་གསུམ་པ། སྟེགས་བུ་གདུགས་དང་བཅས་པ་བྱི་དྡོར་བས་པ་
མཐྡོང་ན་ས་བཞྱི་པ། རྡོའ་ིཀ་བ་དང་བཅས་པ་མཐྡོང་ན་ས་ལྔ་པ། གསེར་གྱི་ལན་བུས་སྦྲེལ་བ་མཐྡོང་ན་ས་དྲུག་
པ། རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ད་བས་ཕྱྡོགས་ཀུན་ནས་གཡྡོགས་པ་མཐྡོང་ན་ས་བདུན་པ། དྱིལ་བུ་གཡེར་ཁའྱི་ད་བས་
ཕྱྡོགས་ཀུན་ནས་གཡྡོགས་པ་མཐྡོང་ན་ས་བརྒྱད་པ། ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་རྨྱི་ལམ་ལྡོག་པར་མཐྡོང་བ་མེད་
པར་བདེན་པ་རང་མཐྡོང་བར་གསུངས་པ་དང་། གསེར་འྡོད་དམ་པ་ནས་ཀང་དེ་དང་ཆ་འད་བར་གསུངས་པ་
སྡོགས་རྨྱི་ལམ་གྱི་རྟགས་ཀྱི་བེ་བག་མྱི་འད་བ་བཅུ་ལ་ས་བཅུའྱི་དབེ་བ་མཛད་པ་མཐྡོང་ལ། འདྱི་དག་ནྱི་མྡོས་
སྤྱྡོད་ཀྱི་ས་ལ་བཅུར་ཕྱེ་ནས་ས་བཅུ་སར་བ་ཡྱིན་གྱི། འཕགས་པའྱི་ས་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་ལམ་
ལ་ས་གཅྱིག་དང་། སྡོར་ལམ་དང་པྡོ་གསུམ་ལ་གསུམ་གསུམ་སྟེ་དགུར་ཕྱེ་བས་བཅུ་ལ་ས་བཅུའྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་དག་སའྱི་མྱིང་བཏགས་ཙམ་ལས་འཕགས་པའྱི་ས་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རེ་གཅྱིག་
དང་སྡོས་བལ་གྱི་རྣལ་འབྡོར་སྡོགས་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་མདྡོ་དང་རྒྱུད་སེ་དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམ་དག་རྣམས་ལས་
མྡོས་སྤྱྡོད་ཀྱི་ས་ལམ་དུ་གསུངས་པ་མཐྡོང་ན་ཆྡོས་མཐུན་བརྱི་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ཏེ། རྨྱི་ལམ་ངེས་བསྟན་
སྡོགས་དང་མཚུངས་པས་སྡོ། །གསུངས་པ་མཐྡོང་ན་དེ་ལྟ་མྡོད་ཀྱི་འྡོན་ཀང་རྣལ་འབྡོར་ 
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༼༣༩༥༽ 
བཞྱི་ས་དང་སར་བ་འདྱི་འད་བཤད་པ་མེད་དེ། རང་བཟྡོ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁེད་ཀྱིས་ངྡོས་
བཟུང་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་རྟྡོགས་པ་ཅྱི་སྟེ་འཕགས་པའྱི་ས་མཚན་ྱིད་པར་བེད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་ཚུན་དང་འགལ་
བར་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྟ་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སྡོགས་ཀྱི་རྟྡོགས་པ་སྐྱེས་པ་ལ་འཕགས་པའྱི་
ཡྡོན་ཏན་སྟྡོན་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་མདྡོ་རྒྱུད་ལས་ས་ལམ་གྱི་ཡྡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་གསུངས་པ་རྣམས་
དང་འགལ་ཞྱིང་། མཁས་པ་དག་གྱིས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་ཡང་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཆྱིག་ཐུབ་ཙམ་ལས་སྐུ་
གསུམ་འབྱུང་ཞེས་པ། །ས་ལམ་དྡོན་གྱིས་འདྡོར་ཞྱིང་ཐབས་ཀྱི་ཆ། །དངྡོས་སུ་འགྡོག་པའྱི་སྲྱིན་བའྱི་ཅ་ཅྡོ་
ནྱི། །ལུང་རྱིགས་འཆྱི་མེད་དཔུང་གྱིས་ཚར་བཅད་ནས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་ལམ་གྱི་འཚང་རྒྱ་བར། །མདྡོ་
རྒྱུད་གྱིས་ཀའྱི་དབུ་རྨྡོག་དེ་ནས་བཙན། །ལ་ལ་སྟྡོང་རང་བསྡོམས་ལས་སྐུ་གསུམ་དང་། །ལ་ལ་ཟུང་འཇུག་
བསྡོམས་ལས་འྡོད་གསལ་དང་། །ཁ་ཅྱིག་ས་ལམ་མ་བགྡོད་འཚང་རྒྱ་སྡོགས། །ལ་ལ་དབང་ལམ་མྱི་འདྡོད་སྐུ་
བཞྱི་འདྡོད། །དེ་དག་རྱིགས་པ་དང་འགལ་རྒྱུད་སེ་དང་། །དངྡོས་སུ་འགལ་བས་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱི་མྱིན། །ཁ་ཅྱིག་
རྱིམ་གྱིས་འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་ནྱི། །འྡོད་གསལ་ཡྱིན་ཞེས་འབས་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་ཀང་། །འཕགས་པའྱི་
དགྡོངས་མྱིན་སྨྲ་བ་བཤྡོལ་ན་ལེགས། །ཁ་ཅྱིག་གྲུབ་ཐྡོབ་ངན་ཞྱིང་རྟྡོགས་ལྡན་རྣམས། །བཟང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ས་
ཐྡོབ་འཕགས་པ་ལ། །སྐུར་འདེབས་དབངས་སུ་ལེན་ཡང་རྣ་བ་དགབ། །ལ་ལ་ 
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༼༣༩༦༽ 
མས་དང་གྡོ་བ་རྟྡོགས་པ་ལ། །བཟང་ངན་རྱིམ་དབེ་རྱིགས་པས་བརྟགས་ན་འཇྱིག །ཕྱག་རྒྱ་པ་དག་རྣལ་
འབྡོར་བཞྱི་བསྡོམ་ལ། །ད་ལྟ་ྱིད་ནས་འཕགས་པ་མཚན་ྱིད་པར། །ངྡོ་སྡོད་མདྡོ་རྒྱུད་ལུང་ལ་འཛེམ་མེད་
མཐྡོང་། །ཆྡོས་ནས་གསུངས་ཤྱིང་ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་བརྱི་ན། །འགལ་མེད་ཅེས་ཀང་སྣང་བའྱི་བདུད་རྱི་འདྱི། །རེ་
ཞྱིག་བགྡོ་སྐལ་ྱིད་དུ་འྡོས་མྱིན་ནམ། །དེ་ལྟར་ས་ལམ་ལྡོག་རྟྡོག་མུན་པའྱི་ཚོགས། །བསལ་བས་འབས་བུའྱི་
ྱིན་བེད་ད་ལྟ་འཆར། །ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་ཟྱིན་ཏྡོ།།  །།དེ་ལྟར་སྡོ་ཐར་ལ་ལུགས་གྱིས་སུ་དབེ་བ་
ནས་བཟུང་སྟེ་འདྱིའྱི་བར་གྱིས་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་བརྡོད་བ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་རྒྱས་པར་
བཤད་ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་གྱིས་པ་རྡོད་པ་སང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྡོད་པ་དང་། ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དམ་པ་འཕྱར་
ཆུང་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ལྟ་བསྡོམ་སྤྱྡོད་འབས་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་
ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་ཐེག་པ་རང་ས་ན་བདེན་པ་ཡྱིན་པས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཞེས་ཀུན་
ལ་སྒྲྡོག་པར་བེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། སྨྲས་ཚད་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དགག གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་
དགག བདེན་བརྫུན་ཡྡོད་ཀང་འདྡོར་བར་བསྟན། སངས་རྒྱས་ཐེག་ཀུན་བདེན་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐེག་
པ་རང་ས་ན་བདེན་པའྱི་དྡོན་སྨྲས་ཚད་བདེན་པ་ལ་བེད་དམ། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདེན་པ་ལ་བེད། དང་པྡོ་ལྟར་ན་
བརྫུན་ཚིག་ཤེས་བ་ལ་མྱི་ 
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༼༣༩༧༽ 
སྲྱིད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་དྱི་བ་དང་པྡོ་ལྟར་སྨྲས་ཚད་བདེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། འྡོན་ཏེ་དྱི་བ་གྱིས་པ་ལྟར་
གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདེན་ན་ནྱི། དབང་ཕྱུག་པ་སྲྡོག་གྱི་མཆྡོད་སྱིན་བས་པས་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་འཚེ་བ་
ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། རྒྱང་འཕེན་པ་འཇྱིག་རྟེན་ཕ་རྡོལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་སྡོགས་ལྟ་ལྡོག་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་
འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་མཆྡོག་གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ལ་རྟག་
པའྱི་དངྡོས་པྡོ་དང་། ཤྱིང་སེམས་ལྡན་དུ་འདྡོད་པ་སྡོགས་བརྫུན་པའང་དུ་མ་ཡྡོད་མྡོད་ཀང་། སྱིན་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་དང་བཟྡོད་པ་དང་བསམ་གཏན་བསྡོམ་པ་སྡོགས་བདེན་པའང་དུ་མ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། བདེན་པའྱི་ཆ་
ནས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་རང་ས་ན་བདེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་བདེན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྱིན་པ་དང་
ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོགས་ཕལ་ཆེར་བདེན་མྡོད་ཀང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མྱི་འགྡོ་བས་སྐྱབས་གནས་
ཀྱི་གནད་དང་། རྟག་ཆད་གང་རུང་དུ་ལྷུང་བས་ལྟ་བའྱི་གནད་དང་། མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་སྡོགས་ཐར་ལམ་དུ་འདྡོད་
པས་ཐབས་ཀྱི་གནད་རྣམས་འཁྲུལ་པས་ན། སྱིན་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་འཁྡོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལས་སྐྱྡོབ་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་སངས་རྒྱས་ཐེག་ཀུན་བདེན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སངས་རྒྱས་
གསུང་ལ་དང་ངེས་སྡོགས་སུ་བེད། དེས་ན་བདེན་བརྫུན་རྣམ་དབེ་སྡོ་སྡོར་བསྟན། དེ་ལ་སླར་ཡང་གཞན་གྱི་
དྡོགས་པ་སྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྨྲས་ཚད་དང་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ 
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༼༣༩༨༽ 
མྱི་བདེན་ཡང་། ཅྱི་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀུན་རང་ས་ན་བདེན་ནྡོ་ཞེ་ན། འདྱི་ཡང་འཐད་མྱི་འཐད་ཅུང་ཟད་
བརྟག་པར་བ་སྟེ། སྤྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་བརྡོད་བ་བདེན་བརྫུན་གྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དང་ངེས་དྡོན་གྱི་
མདྡོ་རྣམ་པ་གྱིས། རྡོད་བེད་ཀྱི་སྡོ་ནས་ཚིག་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་དང་། ཇྱི་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སུ་གནས། 
ཐེག་པའྱི་སྡོ་ནས་གདུལ་བ་འཇྱིག་རྟེན་པ་བསྟན་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཐེག་པ་དང་། བསྟན་པ་
ལ་ཞུགས་པ་ལ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བཞག་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཐེག་པ་གྱིས་སུ་གནས། བཤད་
ཚུལ་གྱི་སྡོ་ནས་དགྡོངས་པ་ཅན་དང་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་དང་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་
གསུམ་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་ལས། ཐུབ་པས་འཇྱིག་རྟེན་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བས་པས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་གཟུགས་སྡོགས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སླྡོབ་དཔྡོན་
དབྱིག་གེན་གྱིས། གཟུགས་སྡོགས་སྐྱེ་མཆེད་ཡྡོད་པར་ནྱི། །དེ་འདུལ་བ་ཡྱི་སྐྱེ་བྡོ་ལ། །དགྡོངས་པའྱི་དབང་
གྱིས་གསུངས་པ་སྟེ། །རྫུས་ཏེ་བྱུང་བའྱི་སེམས་ཅན་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཐ་སད་ཅུང་ཟད་དཔྡོད་
པའྱི་རྱིགས་པ་ལ་དགྡོངས་ནས། གཟུགས་སྡོགས་སྣང་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་སེམས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་
སེ་ས་བཅུ་པ་ལས་ཁམས་གསུམ་པྡོ་འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་ཙམ་མྡོ། །ཞེས་དང་། ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། ཕྱྱི་
རྡོལ་སྣང་བ་ཡྡོངས་མེད་དེ། །ལུས་དང་ལྡོངས་སྤྱྡོད་གནས་འད་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནྱི་ངས་བཤད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །མཐར་ཐུག་དྡོན་ 
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༼༣༩༩༽ 
དམ་སྤྱྡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་དགྡོངས་ནས་ནྱི་ཆྡོས་ཀུན་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་པ་དང་བལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་གཟུགས་སྡོགས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གསུངས་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
ལ་དང་ངེས་སྡོགས་ཀྱི་དབེ་བ་མང་དུ་ཡྡོད་པ་དེས་ན། དང་དྡོན་དང་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲ་དང་། དགྡོངས་པ་
དང་ལྡེམ་དགྡོངས་དང་། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ནྱི། སངས་རྒྱས་
ཐེག་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལྟར་བདེན་པར་མྱི་གཟུང་སྟེ། དེ་དག་ནྱི་དགྡོངས་པ་དང་དགྡོས་པའྱི་དབང་གྱིས་
གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར། ངེས་དྡོན་དང་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་སྒྲ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཐེག་པ་དང་། 
དང་པྡོར་དགྡོངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་བདེན་པར་གཟུང་སྟེ། དེ་དག་ནྱི་དགྡོངས་པ་དང་
དགྡོངས་པ་ལ་མྱི་ལྟྡོས་པར་བརྡོད་བ་བདེན་པ་ྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འྡོ་ན་
གལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་ཡང་བམས་དང་སྱིང་རེ་དང་སྱིན་སྡོགས་བདེན་པའྱི་ཆྡོས་ཀང་མང་པྡོ་སྣང་ལ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཡང་དང་དྡོན་དང་དགྡོངས་པ་དང་ལྡེམ་དགྡོངས་སྡོགས་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དུ་
མ་གསུངས་པས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གུས་པས་ལེན་ལ། མུ་སྟེགས་བེད་སྡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞེ་ན། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གུས་པས་ལེན་ལ། ཅྱིག་ཤྡོས་སྡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རེ་ཞྱིག་
དང་དྡོན་གྱིས་ཁ་ཁྱིད་ནས་མཐར་བདེན་པ་ྱིད་ལ་སྡོར་བར་མཛད། མུ་སྟེགས་ 
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༼༤༠༠༽ 
ཀྱིས་འཕལ་བདེན་པས་ཁ་ཁྱིད་ནས་མཐར་བརྫུན་པ་ྱིད་ལ་སྡོར་བར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གནད་དེས་ན་བདག་ཅག་
སངས་རྒྱས་ལ་གུས་ལ། ཅྱིག་ཤྡོས་འདྡོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྡོ། སངས་རྒྱས་དང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁད་
པར་དེ་བཞྱིན་དུ། གངས་ཅན་འདྱི་ན་ཡང་སྔྡོན་ལ་རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོ་བསྟན་ནས་མཐར་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོར་
བ་རྣམས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཞྱིན་ངེད་ཀྱིས་སངས་ལ། ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྱི་ཚུལ་བསྟན་ནས་
ལྟ་བ་དང་ཐབས་ཀྱི་གནད་རྣམས་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྟྡོན་པར་མཛད་པའྱི་བ་མ་དམ་པ་
དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བདག་གྱིས་བཟུང་ཞྱིང་བསྟེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྡོར་ལེན་གྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གསུམ་པ་གནད་མ་འཁྲུལ་པར་གདམས་པའྱི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། མ་འཁྲུལ་གནད་རྣམས་
བསྒྲུབ་པར་གདམས། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་འགྡོག་པར་གདམས། གྡོ་བུར་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནད་བཅྡོས་ེས་དམྱིགས་ཆེ་བས་སང་བར་གདམས། གནད་བཅྡོས་བདུད་
རྣམས་ཤེས་ནས་སང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཚིག་གྱི་གནད་བཅྡོས་སྔྡོན་བྱུང་དཔེ་དང་སར། 
དྡོན་གྱི་གནད་བཅྡོས་ད་ལྟའྱི་དཔེ་དང་སར། དེས་ན་ེས་དམྱིགས་ཆེ་བས་སྡོང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྡོམ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་རྣམས་མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
སྱིན་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་གཞན་ཕལ་ཆེར་ལེགས་པར་སྟྡོན་ན་ཡང་། ལྟ་བསྡོམ་སྤྱྡོད་གསུམ་གྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་
རྣམས་བཅྡོས་པ་ 
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༼༤༠༡༽ 
ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོར་བལྟ་བར་བ་ཞྱིང་། གནད་བཅྡོས་པ་དེ་འད་བ་ལས་སྐྱྡོན་བྱུང་བ་སྔྡོན་ཆད་ཀང་
མང་བས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། འདས་པའྱི་དུས་ན་སྔྡོན་བྱུང་བ་སྲྱིན་པྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོ་ལངྐ་མགྱིན་བཅུ་ཞེས་བ་བས། 
ཡུན་རྱིང་པྡོར་འབད་པས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་བསྒྲུབས་ཤྱིང་སྱིན་སྲེག་གྱི་མཆྡོད་པ་བས་པས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་
པྡོས། ཚེ་ལྡོ་གངས་ས་ཡ་བཅུ་གྱིས་དང་། དེའྱི་སྟེང་དུ་ས་ཡ་ཕྱེད་ཀྱི་ལྷག་པ་སྟེ་འབུམ་ཕག་ལྔ་དང་བཅས་པ་
ཐུབ་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་སྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཁབ་འཇུག་ཕག་དྡོག་གྱིས་གཟྱིར་ནས། མགྱིན་བཅུ་ལ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚིག་
འདྱི་སྐད་སྨྲས་ཏེ། ཁྡོད་ཀྱི་མགྡོ་བྡོ་སྲེགས་ནས་སྱིན་སྲེག་བས་པའྱི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་འབད་པ་ཆེ་མྡོད་ཀྱི། དབང་
ཕྱུག་གྱིས་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་གནང་བ་ཆུང་བས། ད་དུང་སྔར་བྱིན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྡོ་གངས་ས་ཡ་
ཕག་ཕྱེད་ཐུབ་པ་སླྡོངས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲས་སྡོ། །མགྱིན་བཅུས་དེ་བདེན་པར་བསམས་ནས་ནྱི། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་
པྡོ་ལ་དྡོན་དེ་ཞུས་པས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་སྔར་བྱིན་པའྱི་ཚེ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྡོ་གངས་ས་
ཡ་ཕག་ཕྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྱིན་པས། སྔར་བྱིན་པའྱི་ཚེ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞེས་གནད་བཅྡོས་པའྱི་
ཚིག་དེ་ཡྱིས་སྔར་ས་ཡ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཐུབ་པ་སྱིན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡལ་ནས་ས་ཡ་
ཕག་ཕྱེད་ལས་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པྡོ་གསེར་ཅན་གྱིས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་
ལྷའྱི་ལྡོ་འབུམ་ཕག་དྲུག་ཅུ་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ། ཁང་པའྱི་ནང་དང་ཕྱྱི་དང་ས་དང་ནམ་མཁར་མྱི་གསྡོད་པ་
དང་། དུག་ 
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༼༤༠༢༽ 
དང་མཚོན་དང་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་གསྡོད་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་སྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གསེར་ཅན་
གྱི་བུ་ལ་ཁབ་འཇུག་གྱིས། ཁྡོད་རང་ཕའྱི་གན་དུ་སྡོང་ལ་ཐེམ་པའྱི་སྟེང་དུ་ཁྱི་བརེགས་པ་ལ་ཕ་ཞྡོག དེའྱི་མདུན་
དུ། རྱི་བྡོ་ལ་ནྱི་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་བསྟྡོད་པ་འདྱི་སྨྲྡོས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲས་སྡོ། །བུས་དེ་བཞྱིན་དུ་
བས་པས། ཁབ་འཇུག་ལུས་པྡོ་མྱི། མགྡོ་བྡོ་སེང་གེ སེར་མྡོ་ལགས་ལས་བས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། གསེར་ཅན་
པང་དུ་བཞག་ནས། སེར་མྡོས་ལྟྡོ་བ་དཔྲལ་ཏེ་བསད་ཅེས་ཐྡོས་ལ། དེ་བས་ན་གསེར་ཅན་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀང་
གནད་བཅྡོས་པ་དེ་འདའྱི་ཚུལ་གྱིས་མས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེང་སང་གྱི་སྔགས་ལ་ཡང་། ཨོཾ་མེད་པའྱི་
གསང་སྔགས་ལ་སྐྱེས་བུ་གཡྡོན་ཅན་གྱིས་ནྱི་ཨོཾ་བཅུག་པས་གནད་བཅྡོས་པར་སྡོང་བས། སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་
མས་པར་མཐྡོང་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མཇུག་ཏུ་སྭཱཧཱ་དང་། ཧཱུྃ་ཕཉ་྄དང་། ཤནྟིཾ་དང་མཱ་ར་ཡ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོད་པ་
རྣམས་ལ་མེད་པའྱི་རྱིགས་འད་སར་ནས་ཁྱི་བ་དང་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡྡོད་པའྱི་རྱིགས་འད་སར་ནས་བསྣན་པ་
དང་། གཞན་ཡང་གཤྱིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁྡོར་འགྡོད་ཚུལ་སྡོགས་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་
ལ། གཡྡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཅྡོས་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་རང་བཟྡོས་བཅྡོས་པ་ཡྱིས་གསང་
སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་མས་ཤྱིང་རྱིང་དུ་འགངས་པ་མང་པྡོ་མཐྡོང་ངྡོ་། །སྔགས་ལ་ལྷག་ཆད་བྱུང་བས་
གནད་འཕྱུགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ལྟ་བསྡོམ་སྤྱྡོད་གསུམ་གྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཀང་ 
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༼༤༠༣༽ 
ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ལས་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་ཐྡོབ་ཅྱིང་མས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། 
གཞན་དུ་ཆྡོ་ག་མས་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། འདུལ་བར་བསྒྲུབ་བའྱི་མྱིང་མ་
བརྡོད་པ་ལྟ་བུ་ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་ཟུར་ཅུང་ཟད་མས་པ་ལ་ཡང་ལས་མྱི་ཆགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདྡོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཟུར་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ལས་དངྡོས་གྲུབ་
མས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཡན་ལག་གྱི་ཆྡོས་གཞན་ལེགས་ན་ཡང་གལ་ཆེ་བའྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་ན་རང་རང་གྱི་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་བརྡོད་ད་ལྟ་ྱིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་སྡོ། །དེ་ཡང་གནད་བཅྡོས་
ན་ཆྡོས་གཞན་གྱིས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པ་དེས་ན། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སྤྱྡོད་པ་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལྟ་བ་
འཕགས་པའྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་གནད་བཅྡོས་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་སྟེ། ལྟ་སྤྱྡོད་ཀྱི་གནད་འཁྲུལ་
པས་ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་ཆེན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལས། སེམས་
བསྐྱེད་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། བསླབ་བ་བདག་གཞན་མམ་བརེ་བསྡོམ་ཚུལ་གྱི་གནད་བཅྡོས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་
པྡོའ་ིཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བཅྡོས་པས་ཐེག་ཆེན་རྣམ་དག་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར། གསང་སྔགས་ལ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དང་། ལམ་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག་སྟེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་དངྡོས་ 
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༼༤༠༤༽ 
གཞྱི་དངྡོས་པས་གསང་སྔགས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ད་ལྟའྱི་འདུལ་བ་ཕར་ཕྱྱིན་གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་འགའ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་གནད་ཀྱིས་མ་འཁྲུལ་བའྱི་གནད་རྣམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཅྡོས་ཤྱིང་། 
བསྒྱུར་བར་དྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལྡོག་ཏུ་བཅྡོས་པ་དེ་ཡང་མདྡོ་ཙམ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ་ན་པར་བྡོས་ཤྱིག དེ་ཡང་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའྱི་
སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ལེན་པ་འདྱི་ཡང་སྡོ་ཐར་གྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཏེ། 
དེ་ལྟར་བང་ན་སྡོ་ཐར་འདུལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཅྱི་ནས་ཏེ་ངེས་པར་འཇྱིག་ཅྱིང་ལས་མྱི་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར། བང་སེམས་
ཀྱི་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་འབྡོགས་ན་དབུ་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་བ་དགྡོས་པ་ལས། དེ་མྱི་བེད་པར་སེམས་ཙམ་གྱི་
ཆྡོ་གས་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བེད་པར་མཐྡོང་བ་འདྱི་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་སྟེ། དེ་ལྟར་
བས་ན་སེམས་བསྐྱེད་འདྱིའྱི་ཆྡོ་ག་ངེས་པར་འཇྱིག་ཅྱིང་མྱི་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསླབ་བ་
མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བང་སེམས་བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་བར་སྨྲ་བ་འདྱི་ཡང་བསླབ་བའྱི་གནད་
རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་སྟེ། དེ་མ་བསྡོམས་ན་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་མདྡོ་བསྟན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་པ་ཐྡོབ་པ་མེད་ཀང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་བསྡོམ་དུ་རུང་ཟེར་བ་འདྱི་
ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་སྟེ། དབང་བསྐུར་མེད་པར་ལམ་བསྡོམ་པ་ནྱི་ 
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༼༤༠༥༽ 
ེས་དམྱིགས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། གསང་སྔགས་ཀྱི་གྡོལ་ལམ་
མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མྱི་བསྡོམ་པར་རང་བཟྡོའ་ིདཀྡོངས་བསྐྱེད་དང་། དྡོད་ཙམ་སྐྱེ་བའྱི་
གཏུམ་མྡོའ་ིགདམས་ངག་སྡོགས། ལམ་གཞན་དུ་མས་བླུན་པྡོ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ཐྡོས་པ་འདྱི་ཡང་ལམ་གྱི་
གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཏེ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདྱི་འད་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་
ནྱི་སྐབས་གྱིས་པར། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། །རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི། །དྡོད་དང་
བདེ་བ་སྐྱེ་བ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་དྡོན་གནད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མངྡོན་བང་ལྔའམ་རྡོ་རེ་ཆྡོ་ག་
གསུམ་བསྐྱེད་སྡོགས་ལས། བསྐྱེད་རྱིམ་ཡན་ལག་བཞྱི་རྡོགས་བསྡོམས་པའྱི་ཡན་ལག་མཐར་ཐུག་པ་བཞྱི་པ་
བ་བ་ན། དབུ་རྒྱན་ལ་རྱིགས་བདག་གྱིས་རྒྱས་འདེབས། ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ལ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱ་སྡོགས་ལྔ་པྡོ་གང་རུང་
འབྱུང་ཞྱིང་། རྱིགས་བདག་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ངྡོ་བྡོ་རང་གྱི་བ་མ་རྱིགས་ཀུན་གྱི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པ་དེ་
ཡྱིན་པས། རྱིགས་བདག་འདྱི་ནྱི་གལ་ཏེ་བ་མ་ལས་གཞན་དུ་འཆྡོལ་བར་གྱུར་ན། རྱིགས་འཆྡོལ་དུ་སྡོང་བས་
དངྡོས་གྲུབ་མེད་དེ། བརྟག་གྱིས་ལས། རྱིགས་འཆྡོལ་བསྡོམ་པའྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །དངྡོས་གྲུབ་མེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་
པྡོའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཀང་འབྱི་གུང་པ་ལ་ལ། སྡོ་སྐྱེའྱི་བ་མ་སྤྱྱི་བྡོར་བསྡོམ་ན་ཚེ་ལ་
གནྡོད་པས་མྱི་བསྡོམ་ཟེར་བ་འདྱི་ཡང་།  
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༼༤༠༦༽ 
བསྐྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྱིགས་དང་རྱིགས་བདག་ཕན་ཚུན་
འཆྡོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བ་མ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་གཙོ་བྡོ་དང་དབེར་མེད་ཡྱིན་པའྱི་གནད་ཀྱིས། རང་
ལྷར་གསལ་བ་ྱིད་ཀྱི་བདག་པྡོ་དང་། གཙོ་བྡོ་ནྱི་བ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་བས་ན་བ་མ་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་བདག་དང་། 
རང་ྱིད་ནྱི་དེའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་དང་རྱིགས་བདག་ནྱི་ཕན་ཚུན་བལྟྡོས་ནས་འཇྡོག་དགྡོས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར་ཡང་། མགྡོན་དེས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས། །དེ་ཡྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁྡོར་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོས་ཁང་པས་བ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་གནད་བཅྡོས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། 
དེར་ཡང་སྡོང་མྡོད་འྡོན་ཀང་སྐབས་དྡོན་བསྐྱེད་རྱིམ་ལ་སྡོར་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞུང་འདྱི་ལ་སྔྡོན་ཆད་ཕུལ་
ཕྱྱིན་གྱི་བཤད་པ་གསལ་པྡོ་རང་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ནས་བཤད་པའྱི་ཡྡོད་པའྱི་
དགེ་བ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ནྱི་བསྔྡོ་རྒྱུར་བེད་པ་འདྱི་ཡང་བསྔྡོ་བའྱི་གནད་
རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཏེ། དམྱིགས་མེད་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་དམྱིགས་བཅས་ཀྱི་དགེ་བར་བསྒྱུར་བ་ནྱི་བསྔྡོ་བ་
དུག་ཅན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་དབང་གྱི་ལམ་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་དང་། བཞྱི་པའྱི་ལམ་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་པ་སྡོགས་དང་། དབང་བཞྱི་སྡོ་སྡོ་དང་འབེལ་བའྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ལ་དེང་
སང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པ་མང་དུ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། འདྱིར་མ་བཤད་དེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་དམ་པ་
བཤད་ན་གསང་སྒྲྡོགས་ 
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༼༤༠༧༽ 
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ར་བ་ནྱི། སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་གྱི་ཐབས་
ཤེས་ཟུང་འཇུག་ྱིད་ཡྱིན་པར་མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་འདྱི་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མྱུར་དུ་བ་ན་
མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱའྡོ། །གྱིས་གང་ཞེ་ན། ཐབས་
དང་ཤེས་རབ་བྡོ། །ཞེས་དང་། ར་རྒྱུད་བརྟག་གྱིས་ལས། ཧེ་ནྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ྱིད། །བཛྲ་ཡང་ཤེས་རབ་
བརྡོད་པར་བ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ྱིད་རྒྱུད། །ཅེས་དང་། གུར་ལས། གལ་ཏེ་སྟྡོང་པ་ཐབས་ཡྱིན་
ན། །ཞེས་སྡོགས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དེ་བྡོར་ནས། ལ་ལ་སྡོས་བལ་རང་པ་བསྡོམ་པ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་ཡང་མདྡོ་སྔགས་གྱིས་ཀྱི་ལམ་གྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས་ཏེ། སྡོས་བལ་རང་པ་
བསྡོམ་པས་འཚང་རྒྱ་ན། མདྡོ་རྒྱུད་ལས་ཐབས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གནད་རྣམས་མྱིན་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་ཡན་ལག་འགའ་གལ་ཏེ་མ་ཚང་བ་དང་། ཅུང་ཟད་
ལྷག་པ་དང་། ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་ཡང་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་བསྐྱེད་མྱི་ནུས་ལ། 
ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཆེ་ས་ནས་བཅྡོས་ཤྱིང་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་གཞན་
བཟང་ཡང་འཚང་མྱི་རྒྱ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ནྱི་ལམ་གྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་བ་ཁྡོ་ན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་
འགྡོ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེར་ལ་སྐྱྡོན་མེད་ཀང་། སྲྡོག་ར་ཆད་ན་གསྡོར་མྱི་རུང་བ་དང་།  



406   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༤༠༨༽ 
ལྡོན་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི་ཡལ་ག་ལྡོ་འདབ་ཡྡོད་ཀང་ར་བ་བཅད་ན་མྱི་སྐྱེ་བ་དང་། ས་བྡོན་གྱི་ནྱི་སྐྱེ་ས་ནས་ཀྱི་ངྡོས་
དང་། འབས་ཀྱི་ཤུན་པ་མས་ན་མྱི་སྐྱེ་བ་དང་། ཐགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སྲྡོག་ཤྱིང་བཏྡོན་ན་སྣལ་མ་འཛིངས་ནས་
འཐག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའྱི་ར་བའྱི་སན་དངུལ་ཆུ་དང་དབང་པྡོ་ལག་པ་མ་ཚང་ན། སན་
གཞན་ཚང་ཡང་ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མྱིག་དང་རྣ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་གནད་ར་ལ་སྐྱྡོན་
བྱུང་ན་ཕྱྱི་ནས་མྱིག་སན་སྡོགས་ཀྱིས་བྱུགས་ཀང་གསལ་བར་བསྒྲུབ་ཏུ་མྱི་རུང་བ་བཞྱིན་གྱི་དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་དབང་བསྐུར་བ་མེད་ཅྱིང་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམ་པའྱི་གནད་འཁྲུལ་པ་དང་། ཕར་
ཕྱྱིན་དང་འདུལ་བ་ལ་ཡང་རང་རང་གྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན་ཆྡོས་གཞན་ལེགས་ལེགས་འད་ཡང་འབས་བུ་
མེད་ཅྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེ་དྡོན་དེས་ན་གནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལ་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་ཡང་ེས་པ་
ཆེར་མྱི་སྐྱེད་པས་སླའྱི། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ནྱི་འཁྲུལ་མེད་དུ་དཔད་དགྡོས་ཏེ། འབས་བུ་འབྱུང་མྱི་འབྱུང་ནྱི་
གནད་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་གནད་བཅྡོས་བདུད་རྣམས་ཤེས་ནས་སང་བར་
གདམས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གནད་བཅྡོས་བདུད་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ་བསྟན། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་གནད་རྣམས་
བཅྡོས་ཚུལ་བསྟན། དེ་ལྟར་དེ་དག་ཤེས་ནས་སང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་སུ་
ཞྱིག་གྱིས་འཆྡོས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་གནད་རྣམས་འཆྡོས་པ་པྡོ་ནྱི་བདུད་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡང་བདུད་ལ་ལ་
སངས་རྒྱས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   407 

༼༤༠༩༽ 
ཀྱི་ཆ་ལུགས་དངྡོས་སུ་སྟྡོན། ཁ་ཅྱིག་མཁན་སླྡོབ་དང་ཆྡོས་ཙམ་སྟྡོན་པའྱི་བ་མའྱི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དང་། 
བདུད་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའྱི་ཕ་མ་དང་ེ་དུའྱི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་བསླུ་ཞྱིང་སྒྱུར་བར་
བེད་དྡོ། །ཐབས་གང་གྱིས་བསླུ་ན། བདུད་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་ཁྡོད་ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་ལ་མྱི་འཇུག་ན་ཚར་གཅད་
པར་བའྡོ་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་མྡོར་སྨྲ་བར་བེད་ཅྱིང་། སྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསླུ་ཞྱིང་སྒྱུར་བར་བེད། ལ་ལ་ཁེད་ལ་
གདམས་པ་འདྱི་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་འཇམ་པྡོར་སྨྲ་ཞྱིང་། བམས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསླུ་
བར་བེད། ལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་ལུང་དྡོན་གཞན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཤད་ནས་སྒྱུར། 
ལ་ལ་ལུང་དྡོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་རྱིགས་པ་བཟང་པྡོ་ལ་ངན་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ནས་སྒྱུར། ལ་ལ་རྱིགས་
པ་ལྟར་སྣང་ངན་པ་ལ་བཟང་པྡོ་ལྟ་བུར་བཅྡོས་ནས་སྒྱུར། ལ་ལ་སྐྱེ་བྡོ་སྟྡོབས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཟས་ནྡོར་ཅྱི་འདྡོད་
པའྱི་རྔན་པ་བྱིན་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་སྟྡོན་ཅྱིང་དེའྱི་བསྟན་པ་སེལ་དུ་འཇུག བདུད་རྱིགས་ལ་ལ་སླྡོབ་མའྱི་ལུས་ཡང་
ཞྱིང་བར་སྣང་དུ་གནས་པ་དང་། སེམས་ལ་ཞྱི་གནས་གྱི་ཏྱིང་འཛིན་ཅུང་ཟད་བསྐྱེད་ནས་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་སྐྱེས་
པ་དང་། ཕྱྱིས་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་བསྟན་ནས་བསླུ། བདུད་ལ་ལ་འདས་མ་འྡོངས་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་
ཤེས་པའྱི་མངྡོན་པར་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅུང་ཟད་བསྟན་ནས། 
སྐྱེ་བྡོ་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཡྱིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའྱི་ཕྱྱི་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་སྟྡོན་པར་བེད། བདུད་ 



408   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༤༡༠༽ 
ཀྱིས་སེམས་བསྒྱུར་བའྱི་གང་ཟག་ལ་ལ་དེའྱི་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་འདྱི་ཞག་གངས་སྡོགས་འདྱི་ལྟར་དུ་བསྡོམས་པས་
མས་དང་རྟྡོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་སྐྱེས། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ལྟར་དུ་སྡོམས་ཤྱིག་མས་རྟྡོགས་
མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་རང་གྱི་མས་མྱྡོང་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་ལྡོག་པར་སྟྡོན་པ་སྡོགས་
མདྡོར་ན་སྱིང་རེ་དང་སྱིན་གཏྡོང་ལ་སྡོ་བ་དང་། འཁྡོར་ལ་ེ་རྱིང་ཆུང་བ་སྡོགས་ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་རབ་དང་མཐུན་པར་སྟྡོན་ཅྱིང་། གནད་རྣམས་ལྡོག་པར་སྟྡོན་པའྱི་ཆྡོས་འཕལ་ལེགས་ལེགས་འད་བར་
སྟྡོན་ན་ཡང་། བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ཏེ། བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ལས། རབ་འབྡོར་མདྡོ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྟྡོང་པ་ྱིད་
དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྡོན་པ་མེད་པ་དག་བཤད་མྡོད་ཀྱི། ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ་ཟབ་མྡོ་འདྱི་བཏང་ནས། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མདྡོ་སེ་དག་ལས། 
ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཙལ་བར་སེམས་ཏེ། རབ་འབྡོར་འདྱི་ཡང་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ་རྱིག་པར་བའྡོ། །ཞེས་དང་། 
གཞན་ཡང་བདུད་སྟེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་དགེ་སྡོང་གྱི་ཆ་བད་དུ་བས་ནས་ལམ་ལྡོག་པ་སྟྡོན་ཚུལ་སྡོགས་མང་
དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བདུད་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་སྔྡོན་བྱུང་གྱི་དཔེ་དང་སར་བ་མདྡོ་ཙམ་ང་ཡྱིས་
བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཏེ་ན་པར་བྡོས་ཤྱིག དེ་ཡང་ལྡོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་མངའ་རྱིས་མང་
ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་བ་བ། དཔྲལ་བ་ནས་སྐར་མ་ལྟ་བུའྱི་འྡོད་འབྱིན་ཅྱིང་། བར་སྣང་སྟྡོང་པ་ལ་སྐྱྱིལ་
ཀྲུང་འཆའ་བ། རེས་འགའ་འཇག་མའྱི་ཁྱི་མཐྡོན་ 
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༼༤༡༡༽ 
པྡོ་ལ་སྡོད་ཅྱིང་ལྱིད་མྱི་འྡོང་བ་ཁྡོ་ནས་སྡོས་བལ་ཆྡོས་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཐྡོགས་མེད་དུ་སྟྡོན་པ། འགྡོ་བ་སྡུག་
བསྔལ་བ་ལ་བམས་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་དེས་བསྟན་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་གཞན་དག་ལ་
སེམས་གནས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡང་སྐྱེ་བར་བེད་པ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་དུ་བྡོན་པ་དང་འད་བ་བྱུང་། དེ་
ལ་བྡོད་ཡུལ་གྱི་ས་སྟེང་ན་ཡྡོད་པའྱི་འགྡོ་བ་དག་ཞན་ཕལ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་མྡོས་ནས་འཁྡོར་དུ་འདུས་པ་ལ། 
ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིབསྟན་པ་དང་འད་མྱིན་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་བསྟན་
པས། སྐར་རྒྱལ་དེའྱི་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཕེལ་ལྡོ། །དུས་དེའྱི་ཚེ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་ལྡོ་རྒྱུས་རྣམས་གསན་
པས་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པར་དགྡོངས་ནས། ཆྡོས་སྐྱྡོང་གུར་གྱི་མགྡོན་པྡོ་ལ་བརྟེན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་མཛད་
དེ། བསྐྱེད་རྱིམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པྡོའ་ིངང་ནས་སྐར་རྒྱལ་དེའྱི་དྲུང་དུ་བྡོན་ཅྱིང་། རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་
ལྷའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་བར་སྣང་ལ་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཆྡོས་
འཆད་པའྱི་འཕྡོ་ལ་ས་ལ་ལྷུང་ནས་བརྒྱལ་ཞྱིང་དན་པ་མས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་གག་གྡོ །གལ་ཏེ་དུས་དེའྱི་ཚེ་
སྐྱེས་མཆྡོག་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་མྱི་བཞུགས་ན། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་གྱི་ཆྡོས་ལྡོག་གྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཐྡོས་སྡོ། །སྐར་རྒྱལ་དེ་ཡང་བདུད་དགའ་རབ་དབང་
ཕྱུག་ལ་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ནག་ཕྱྡོགས་ལ་དགའ་བའྱི་ཀླུ་སྐར་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཞྱིག བསྡོད་ནམས་ཆུང་བའྱི་སྐྱེ་
ངན་ལུག་རྱི་ཞྱིག་ལ་ 
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༼༤༡༢༽ 
ཞུགས་ནས་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བརྫུས་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཏེ། ལྡོ་ཙཱ་བའྱི་བ་གྡོས་ཀྱིས་ཁྡོའ་ིམགུལ་
པ་ནས་བཅྱིངས་ཤྱིང་། བཀའ་བསྡོ་མཛད་པ་ན། ཁྡོ་ན་རེ། མང་ཡུལ་གུང་མའྱི་མཚོ་ལ་གནས་པའྱི་ཀླུ་ཡྱིན། 
ངས་བསྟན་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་མང་པྡོ་ལ་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པ་སྡུད་མྱི་ཐུབ། ད་ཕྱྱིན་
ཆད་ཆྡོས་ལྡོག་མྱི་སྟྡོན་ཟེར་བའྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་ཚུལ་
བསྟན་པ་ནྱི། སྐར་རྒྱལ་སྡོགས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདུད་རྱིགས་འགའ་ནྱི་མྱིའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་བ་མའམ། 
ཡང་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གྱི་གཟུགས་བཟུང་ནས། ལྟ་སྤྱྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གྱི་བསྟན་པ་སེལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཆྡོས་དང་བསྲེས་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ས་རྣམས་སུ་ཆྡོས་ལྡོག་བསྲེས་ནས་འཆད་པ་ད་དུང་ཡང་
འབྱུང་བ་སྲྱིད་པས། ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཅུང་ཟད་མཐྡོང་བ་ལ་ཅྡོལ་ཆུང་ཡྱིད་ཆེས་མྱི་བ་བར། བརྟག་དཔད་བས་
ནས་མ་འཁྲུལ་བར་གཅེས་སྡོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་ལ་སར་བའྱི་དུག་གྱིས་སྐྱེ་བྡོ་ཕལ་ཆེར་གསྡོད་ལ། 
དུག་རང་པ་བྱིན་ན་དེ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ནས་འགའ་ཡང་གསད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་བཟང་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ལ། གནད་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་བསྲེས་ཤྱིང་བསླད་པས་
མཁས་བླུན་ཕལ་ཆེར་བསླུ་ནུས་ལ། ཆྡོས་ལྡོག་རང་པ་བསྟན་ན་དེར་གྡོ་ནས་ཆྡོས་ལ་དད་པ་སུ་འགའ་ཡང་
བདུད་ཀྱིས་བསླུ་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་དཔེར་ན་བྡོང་ཤ་འཚོང་བའྱི་མྱིས་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྔ་མ་ཁུར་ནས་འདྱིའྱི་
ཤ་ཡྱིན་ཞེས་མ་བསྟན་ན་དེ་བཙོང་ 
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༼༤༡༣༽ 
བར་མྱི་ནུས་པ་ལྟར། སྔྡོན་ལ་བཟང་པྡོའ་ིསྤྱྡོད་པ་མ་བསྟན་ན་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རང་པས་བསླུ་མྱི་ནུས་པས། 
བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཀང་ངན་པ་ཁྡོ་ནར་ངེས་པ་མྱིན་ལ། འྡོན་ཀང་བཟང་པྡོ་དེའྱི་ནང་ནས་ནྱི་གནད་
རྣམས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ཡྱིས། འཕལ་ཕན་པ་ལྟ་བུས་ཕ་རྡོལ་བསླུ་བ་མང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་དེ་
དག་ཤེས་ནས་སང་བར་གདམས་པ་ནྱི། གནད་བཅྡོས་པའྱི་བདུད་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེས་གནད་བཅྡོས་ཚུལ་དཔེ་
དང་སར་བ་འདྱི་འད་ཤེས་པར་བས་ནས་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མདྡོ་རྒྱུད་བཞྱིན་དུ་མ་བསླད་པར་ནྱི་ལེགས་
པར་གཟུང་བར་བ་སྟེ། མདྡོ་རྒྱུད་དང་མྱི་མཐུན་ན་གང་ཟག་བཟང་པྡོར་ཁས་འཆེས་པ་སུའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན་
ཀང་བཏང་སྡོམས་སུ་འཇྡོག་པ་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་ཤྱིང་རྟ་འདེན་པའྱི་ཚེ་དབུས་ཀྱི་སྲྡོག་ཤྱིང་ཆག་
པར་གྱུར་ན། འཁྡོར་ལྡོ་བཟང་ཡང་འགྡོ་མྱི་ནུས་པ་དང་། སྐྱེས་བུའྱི་སྲྡོག་དབང་འགགས་ན་མྱིག་ལ་སྡོགས་པའྱི་
དབང་པྡོ་གཞན་དག་བ་བེད་མེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན་ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་ནུས་མེད་
དུ་འགྱུར་ཏེ། དགྡོས་པ་མེད་དྡོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ལས་མཁས་པའྱི་གང་ཟག་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ན་མེད་
པས། དེས་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་དྡོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་རྣམ་པར་དཀྲུག་པར་མྱི་བ་སྟེ། མདྡོ་རྒྱུད་དཀྲུགས་ན་
ཆྡོས་སྡོང་ཞྱིང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་སད་པར་འགྱུར་བའྱི་ེས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་
རྒྱུད་བ་ལས། གང་ཕྱྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ན་ཡྡོད་མྱིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ྱིད་
མཆྡོག་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་གྱིས་མཁེན་གཞན་མྱིན་པ།  
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༼༤༡༤༽ 
།དེ་ཕྱྱིར་དང་སྲྡོང་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་མདྡོ་སེ་གང་ཡྱིན་དེ་མྱི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་བཤྱིག་ཕྱྱིར་དེ་ཡང་དམ་ཆྡོས་
ལ་ནྱི་གནྡོད་པ་བེད་པར་འགྱུར། །ྡོན་མྡོངས་རྨྡོངས་བདག་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་ལ་སྐུར་པ་དང་། །དེས་གསུང་
ཆྡོས་ལ་བརས་གང་དེ་ཀུན་གཞན་ལྟས་བས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་
འགྡོག་པར་གདམས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔྡོན་བྡོན་མཁས་པས་འཁྲུལ་པ་བཀག་ཚུལ་བཤད། །རེས་འཇུག་མཁས་
པས་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་ཚུལ་བསྟན། དགག་བསྒྲུབ་ལུང་སྡོར་ཇྱི་ལྟར་བ་ཚུལ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འཁྲུལ་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་སྔྡོན་བྱུང་གྱི་དཔེ་སྡོགས་དང་སར་ནས་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཅེས་
གདམས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་སྔྡོན་ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་པཎྱི་ཏ་དབངས་ཅན་དགའ་བ་ཞེས་བ་བས། མུ་
སྟེགས་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་སྡོགས་ཞབས་འྡོག་ཏུ་མནན་པའྱི་སངས་རྒྱས་དུས་འཁྡོར་དང་། ཀྱཻ་
རྡོར་དང་བདེ་མཆྡོག་སྡོགས་ཀྱི་སྐུ་མཐྡོང་ནས། ཁྡོས་ཀང་དེའྱི་ལན་དུ་དེ་གྡོ་ལྡྡོག་པའྱི་བྱིས་སྐུ་རང་བཟྡོར་བས་
སྡོ། །དེའྱི་ཚེ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས། མུ་སྟེགས་དེ་དང་རྡོད་པའྱི་རྡོད་ག་རུ་ནང་པར་ང་དང་། གཞན་ཕྱྱི་པ་
གྱིས་ཀྱི་པཎྱི་ཏ་མང་དུ་ཚོགས་པའྱི་སེ་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་ཀྱི་དཔང་པྡོ་དང་བཅས་པའྱི་གར། མུ་སྟེགས་
ཀྱི་ལྷའྱི་འྡོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མནན་པ་ནྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་རང་ཕྱྱི་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁུངས་མ་གང་
ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད། དེས་ན་འཁྲུལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ཞེས་བསྒྲགས་སྡོ། །མུ་སྟེགས་དེས་ཀང་དབང་ཕྱུག་མནན་
པའྱི་སངས་རྒྱས་རང་བཟྡོ་ 
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༼༤༡༥༽ 
ཡྱིན་ཞེས་མགྡོ་བསྒྲེས་སྡོ། །མགྡོ་བསྒྲེ་དེ་ལ་སླར་མཁས་པས་འདྱི་ལྟར་བརད་དེ། ཁེད་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་
སྡོགས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མནན་པ་ཁེད་ཀྱི་གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ལས་བཤད་པ་མེད། གལ་ཏེ་ཡྡོད་ན་
སྟྡོན་པར་རྱིགས་སྡོ། །ངེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་འྡོག་ཏུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྷ་མནན་པ་ངེད་རང་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རེ་
འཆང་གྱིས་གསུངས་པ་རྣམས་ལས་གདྡོད་མ་ྱིད་ནས་མ་བཅྡོས་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་ངེད་ཀྱི་འདྱི་རང་
བཟྡོ་མྱིན་ལ། ཁེད་ཀྱི་འདྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་པས་མཚུངས་པའྱི་གྡོ་སྐབས་མེད་དྡོ་ཞེས་བརྡོད་པ་དེ་ནས། དབངས་
ཅན་དགའ་བས་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་ཏེ་སྡོབས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དེའྱི་ཚེ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོས་རྒྱལ་པྡོ་
ཁྡོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྱི་རུ་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རང་བཟྡོ་འཕེལ་ན་ནྱི། ད་དུང་རང་བཟྡོ་གཞན་
རྒྱུན་མར་འབྱུང་བས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱྱི་ལ་གནྡོད་པ་འདྱི་མུ་སྟེགས་པ་ཁྡོ་རང་ལ་ཡང་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད་དེ་
གནྡོད་དྡོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་འདའྱི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་ནྱི། ངེད་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བྱུང་ན་ཡང་རྒྱལ་པྡོ་ཁེད་
ཀྱིས་ཚར་བཅད་ཅྱིང་དགག་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་བསྡོས་ནས། གང་ལ་སངས་རྒྱས་མནན་པའྱི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྱི་
མྡོ་ཡྡོད་པ་བསུབ་བྡོ། །ཕྱྱི་ནས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་བརད་པ་ལ་ཡང་། མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་དེས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་
གྲུབ་མཐའ་ཕམ་པར་མཛད་ནས་ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སེལ་ཞྱིང་། དེང་སང་གྱི་བར་དུ་རྒྱས་
པར་གྱུར་ཅེས་ཐྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་དང་རྱིགས་པས་འགྡོག་ཚུལ་མདྡོ་ཙམ་བསྟན། ཁད་པར་
ལུང་གྱིས་གནྡོད་ 
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༼༤༡༦༽ 
ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད། ལུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན་ལ་གནྡོད་བེད་གཞན་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་བེད་
པའྱི་གཞུང་གདྡོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟེ་གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་བེད་ལས་ཆྡོས་ལྡོག་དེ་འད་བཤད་ན། 
གང་གྱིས་དགག་པར་བ་ཞེ་ན། དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ནྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་པས་དགག་པར་བར་མྱི་རུང་སྟེ། 
འྡོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་གམ་ཁས་བངས་དེ་བཟུང་ནས་དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྱི་རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་
སུན་དབྱུང་དགྡོས་ཏེ། གདྡོད་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཀང་ལུང་དྡོན་ལ་ཚད་མས་གནྡོད་པ་འབབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་
ཟད་བདག་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་གང་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ་འགའ་བའམ་ནྡོར་བ་སྣང་ན། ལུང་རྱིགས་གང་དང་
འགལ་བ་རྟགས་ལ་རྱིགས་པ་དག་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་དེ་ནྱི་རྱིགས་པས་སུན་དབྱུང་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
མངྡོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱི་ཚད་མས་གནྡོད་པ་འབབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ལུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན། དེ་ནྱི་
ལུང་གྱིས་རྱིགས་པར་སུན་འབྱིན་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་གྱི་སུན་འབྱིན་ཚུལ་གྱི་གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་ཁྡོ་
བྡོས་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཞེས་གདམས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རྡོལ་བ་ཕ་རྡོལ་པྡོ་ལུང་དེ་ཁས་ལེན་ཅྱིང་། ལུང་དེ་དང་
འགལ་བའྱི་ཆྡོས་སྤྱྡོད་ན་ལུང་དེ་དང་འགལ་བས་སུན་དབྱུང་བར་བ་སྟེ། ཕ་རྡོལ་པྡོས་ལུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་
ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ལུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན་ཞྱིང་རང་གྱི་ལུང་གཞན་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ན། དེའྱི་ཚེ་ངེད་ཀྱི་
ལུང་གྱིས་ཕ་རྡོལ་པྡོ་དེའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་མྱི་ནུས་ཏེ། ཕ་རྡོལ་པྡོས་ལུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
འྡོན་ཀང་ཕ་རྡོལ་པྡོ་དེའྱི་ལུང་ྱིད་ཀྱིས་ཕ་རྡོལ་པྡོ་དེའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་དགྡོས་ཏེ།  



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   415 

༼༤༡༧༽ 
ཁྡོང་རང་གྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ལ་ཁྡོ་རང་གྱི་ལུང་གྱིས་གནྡོད་བེད་བསྟན་པས་ལྡོག་རྟྡོག་ལྡྡོག་སླ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་
པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། གཞན་གྱི་ལུང་གྱིས་འགྡོག་མྱི་ནུས་པ། རང་གྱི་ལུང་གྱིས་འགྡོག་ནུས་པ། དེའྱི་དཔེར་བརྡོད་
གསལ་བར་བཤད་པ། དེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་མཚོན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དཔེར་ན། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་བས་
གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ལྡོག་སྤྱྡོད་ན་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་ལྡོ། །ཞེས་པས། དེ་ནྱི་སུན་
དབྱུང་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་པ་འགའ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལྡོག་པར་སྤྱྡོད་
པར་གྱུར་ཀང་། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ་ལྡོ། །ཞེས་པས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕར་
ཕྱྱིན་པས་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དང་། གསང་སྔགས་པས་ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་གཞུང་ཁས་ལེན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་། 
ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུང་དང་འགལ་བས་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དགག་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་གྱིས་ལྟ་སྤྱྡོད་ཀྱི་གནད་མྱི་
གཅྱིག་པས་ཕན་ཚུན་འགལ་ཡང་སྐྱྡོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་མཁས་འཇུག་ལས། 
དཔེར་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་ཆེན་དང་། །རྣམ་རྱིག་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་སྡོགས། །ཕན་ཚུན་འགལ་ཡང་སྐྱྡོན་མེད་
བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་སྡོགས་རང་རང་གྱི་སྐབས་སུ་རང་རང་གྱི་ལུང་དང་འགལ་
ན་གནྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བེ་མདྡོ་གྱིས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ 
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༼༤༡༨༽ 
ཁས་ལེན་ཅྱིང་། དེའྱི་གནད་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་འྡོག་མ་གྱིས་སུ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན། དེའྱི་
ལུང་གྱིས་དགག་པར་ནུས་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་གདམས་པ་སྡོགས་ཀང་ཇྡོ་བྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཚད་མར་
ཁས་ལེན་ཅྱིང་། ཇྡོ་བྡོ་དེའྱི་གསུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་བཀའ་གདམས་པ་ལ་གནྡོད་པ་འབྱུང་། ཡང་དེ་བཞྱིན་
དུ་བྡོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་པ་ཡང་ནཱ་རྡོ་པ་ལ་མྡོས་པ་བེད་ཅྱིང་ནཱ་རྡོའ་ིགཞུང་དང་འགལ་བར་གྱུར་ན་ཕྱག་རྒྱ་པ་ལ་
གནྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་པར་ཁས་འཆེ་ཞྱིང་དེའྱི་མས་ལེན་སྤྱྡོད་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་ན་གསང་སྔགས་པ་དེ་ལ་གནྡོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
ལུགས་ཀྱི་མས་ལེན་བེད་ཅྱིང་། ཕར་ཕྱྱིན་པར་ཁས་འཆེ་བ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདྡོ་སེ་རྣམས་དང་འགལ་བར་
གྱུར་ན། ཕར་ཕྱྱིན་པ་དེ་ལ་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད་དེ་གནྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རང་རང་གྱི་ལུང་ཁས་ལེན་པ་ལ་
ལུང་དེ་དང་འགལ་ན། གནྡོད་པ་དེའྱི་དཔེར་བརྡོད་མདྡོ་ཙམ་ཞྱིག་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ན་པར་གྱིས་ཞེས་
གདམས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཇྡོ་བྡོ་རེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤྱིང་། དེའྱི་ལམ་ལ་སྤྱྡོད་བཞྱིན་
དུ་བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅྱིག དེང་སང་དུས་སྱིགས་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱྡོད་པའྱི་དུས་མྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཇྡོ་
བྡོའ་ིལུགས་ྱིད་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཇྡོ་བྡོ་རེ་གསང་སྔགས་སྤྱྡོད་བཞྱིན་པ་དང་དངྡོས་སུ་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ཇྡོ་བྡོའ་ིལུགས་བེད་ཅྱིང་། ཇྡོ་བྡོ་གཏན་ནས་མྱི་བཞེད་པའྱི་སེམས་
ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ 
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༼༤༡༩༽ 
བསྐྱེད་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བེད་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་འབྡོགས་པར་བེད་པ་ནྱི་ཕར་ཕྱྱིན་པ་གཞན་
དང་འགལ་བ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། བཀའ་གདམས་རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་ཕྱག་
ལེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་དབང་བསྐུར་དང་རྱིམ་གྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་གཙོ་བྡོར་བཞེད་པ་ལ། དྭགས་པྡོ་སྡོགས་ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་
བསྡོམ་ཞྱིང་དེ་འགྡོག་པ་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། རང་ལུགས་ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་དུ་ཁས་འཆེ་བ་
དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ནཱ་རྡོའ་ིབཞེད་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བརའྱི་
དབང་བཞྱི་ནྱི། མར་པ་ལྷྡོ་བག་པ་ལ་མེད་པ་ལ། དྭགས་པྡོ་མན་ཆད་མར་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ་ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་དེས་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པ་ནྱི་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། མར་པ་རང་ལུགས་དང་ཡང་
འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་མར་པ་ལ་མེད་ཅྱིང་། ཁད་པར་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་བེད་ལ་བྱིན་རླབས་མྱི་མཛད་པའྱི་
ཕྱྱིར། འདྱི་ནྱི་གྡོང་དུ་བྱིན་རླབས་སྱིན་བེད་ཡྱིན་པ་བཀག་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྡོད་གཞྱིའྱི་བྱིན་རླབས་དེ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞུང་ྱིད་ལས། འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ལའང་ཕག་མགྡོ་ལ། །སྡོགས་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་བཤད་
པ་ལྟར། ཕྱྡོགས་སྔ་མས་ཀང་བྱིན་རླབས་བརའྱི་དབང་བཞྱི་སྱིན་བེད་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བྱིན་
རླབས་སྱིན་བེད་ཡྱིན་པ་འགྡོག་པའྱི་ལུང་རྱིགས་རྣམས་ནྱི། བྱིན་རླབས་སྤྱྱི་ 
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༼༤༢༠༽ 
ཙམ་པ་སྱིན་བེད་དུ་འདྡོད་པ་ལ་ཆེད་དུ་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕག་མགྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་བརའྱི་
དབང་བཞྱི་ལ་ཆེད་དུ་གཏད་པར་སྣང་སྟེ། འགྡོག་བེད་ལུང་རྱིགས་གང་དང་གང་ནྱི་དགག་བ་ཕྱྡོགས་སྔས་གང་
དང་གང་ཁས་བངས་པ་དེ་ལ་འཕེན་པར་བེད་ཀྱིས་ཁས་མ་བངས་པ་ལ་མྱི་འཕེན་པས་སྡོ། །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་
ཅེས་བ་བའྱི་ཁྱིད་ཀང་རེ་བཙུན་མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྡོས་དྲུག་པྡོ་དེ་ལས་གཞན་མེད་པ་ལ། ཕྱྱིས་ཆྡོས་དྲུག་སྒྲ་ཇྱི་
བཞྱིན་པ་བྡོར་ནས། ལམ་འབས་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལྔ་ལྡན་དང་། ཞྱི་བེད་ལ་སྡོགས་པ་བརྒྱུད་པ་གཞན་གྱི་
གདམས་ངག་དང་བསྲེས་ནས་བསྡོམ་བཞྱིན་དུ། ནཱ་རྡོ་ཁྡོ་ན་ལ་བརྒྱུད་པ་འདྡོད་པར་བེད་པ་ནྱི་ཆྡོས་ལུགས་
གཞན་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་དྲུག་ལ་གཞན་བསྲེས་པས་ཆྡོས་
དྲུག་གཙང་མར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་བག་གྱི་དཀྱིལ་སྡོགས་གཏེར་ནས་བྱུང་བའྱི་གེགས་བམ་དང་། 
བརྒྱུད་པ་གཞན་ནས་བརྐུས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། རང་གྱིས་བརམས་ཆྡོས་དང་། རྨྱི་ལམ་དུ་ཐྡོས་ཟེར་བའྱི་
ཆྡོས་དང་། རྟྡོག་བྡོས་རང་དགར་བཟྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་བརྒྱུད་པ་སེག་ཅྱིང་། ཆྡོས་དེ་ལའང་
སྐྱེ་བྡོ་གཞན་དག་ལུང་ལེན་པ་ཆྡོས་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། རང་ཚིག་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གཏེར་ནས་
བྱུང་བ་དང་བརམས་ཆྡོས་སྡོགས་རྡོ་རེ་འཆང་ནས་མ་བརྒྱུད་པ་དངྡོས་སུ་གསལ་ཞྱིང་། བརྐུས་པ་ནྱི་བརྐུས་པ་
ཙམ་ལས་ལུང་རྒྱུན་མེད་པ་དངྡོས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་འདའྱི་
རྱིགས་ཅན་གྱི་འགལ་བ་ཁས་ལེན་ 
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༼༤༢༡༽ 
གཞན་ཡང་མང་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཀང་། སུན་དབྱུང་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དེའྱི་རྱིགས་སུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྱིགས་
བསྒྲེའྡོ། །མདྡོར་ན་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཞྱིག་ལུགས་གང་ན་འདུག་ན་ཡང་ལུང་དང་རྱིགས་པས་
སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག་སྟེ། སུན་མ་དབྱུང་ན་དེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་དུ་འཕེལ་བས་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན་ལ་གནྡོད་བེད་གཞན་བསྟན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་ལ་སྡོགས་པ་ལུང་དེ་
ཁས་མྱི་ལེན་པ་དང་། ཆྡོས་འདྱི་པ་ཁ་ཅྱིག་ལུང་དང་འགལ་ཡང་། ངེད་ཅག་གྱི་བ་མའྱི་བཀའ་སྲྡོལ་ཡྱིན་པས་
ཆྡོས་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་དག་ལ་ཁེད་ལུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལེན་ཀང་། ཁེད་ཀྱི་ར་བའྱི་བརྒྱུད་པ་ཐྡོག་
མ་དེ་གང་ཡྱིན་དྱི་བར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་དྱིས་པས། གདྡོད་ནས་ར་བའྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཆྡོས་ནྡོར་པ་དེ་ཡྡོད་ན་ནྱི། 
འཁྲུལ་ཡང་མཁས་པས་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྐྱྡོན་དུ་བགང་རྒྱུ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྱྡོད་པ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ཐབས་ཅྱི་བར་ཡྡོད་དེ་མེད་པས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ར་བའྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གདྡོད་ནས་མེད་པའྱི་
ཆྡོས་ནྡོར་པ་གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་རང་བཟྡོར་གྡོ་བའྱི་ཕྱྱིར། སངས་རྒྱས་པའམ་མུ་
སྟེགས་བེད་སུ་ལ་འདུག་ཀང་དྡོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་མུ་སྟེགས་དབངས་ཅན་དགའ་བ་
སུན་དབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་ས་སྐྱ་པ་ངེད་ལའང་གྡོ་བུར་གྱི་ཆྡོས་ནྡོར་བ་དེ་འད་འདུག་ན་ནྱི། ཆྡོས་ཕྱྡོགས་
ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞད་གད་ཀྱིས། འཇྱིག་རྟེན་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ཡྡོད་ན་ཆད་པས་གཅད་པའྱི་འྡོས་ཏེ། 
དཔེར་ན་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ནྡོར་ལ་ཟྡོག་ཚོང་བས་པ་ལའང་།  
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༼༤༢༢༽ 
རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་ན་ཆྡོས་ལྡོག་བརྫུན་མས་སར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཚང་ཆེ་བས་རྒྱལ་པྡོའ་ི
ཁྱིམས་ལ་ཅྱིས་མྱི་ཐུག་སྟེ་ཐུག་རྱིགས་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་དགག་བསྒྲུབ་ལུང་སྡོར་ཇྱི་ལྟར་བ་ཚུལ་བསྟན་པ་
ལ་གསུམ་སྟེ། སྐབས་མ་ཕྱེད་པའྱི་ལུང་སྡོར་བླུན་པྡོའ་ིལུགས། གནས་སྐབས་ཕྱེད་པའྱི་ལུང་སྡོར་རྒྱས་པར་
བསྟན། མཁས་དང་བླུན་པྡོའ་ིལུང་སྡོར་ཁད་པར་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མདྡོ་རྒྱུད་ལ་མ་སངས་པའྱི་བླུན་པྡོ་
འཁྡོར་མང་དུ་འདུས་པ་ན་མཁས་པར་འཆྡོས་པ་སྟེ། མཁས་པར་འདྡོད་པ་འགའ་གཞུང་ཚིག་བརྡོད་དྡོན་གང་ལ་
འཇུག་གྱི་གནས་སྐབས་མྱི་ཤེས་པར། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གང་བབས་བབས་སུ་སྡོར་ཞྱིང་རྒྱ་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བ་མང་
མྡོད་ཀྱི། དེ་ནྱི་བླུན་པྡོའ་ིཁ་ཤགས་ལྟར་རང་ལ་ཕན་གནྡོད་གང་དུ་འགྡོ་མྱི་ཤེས་ཏེ། རང་གྱིས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ལུང་
དངས་པ་རང་ལ་མྱི་ཕན་ཞྱིང་། གཞན་གྱི་ཤེས་བེད་དུ་འགྡོ་བ་ཡང་སྲྱིད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལུང་གྱི་གནས་
སྐབས་སྡོ་སྡོར་འཕེར་བརྡོད་ན། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་དང་། སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་
དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་བ་དང་། དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་བསམ་གཏན་བསྡོམ་པ་དང་། གསུང་རབ་ལ་ཀླྡོག་ཐྡོས་བསམ་
བེད་པ་འདྱིར་མྱི་དགྡོས་པར་གསུང་བ་དང་། རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་བ་བ་
འདས། །ཞེས་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་མེད་པ་དང་། དབུ་མའྱི་གཞུང་གཞན་ལས། ཀུན་རྡོབ་མེད་ན་དྡོན་དམ་
མེད། །སངས་རྒྱས་མེད་ན་སེམས་ཅན་མེད། །ལྟ་བ་མེད་ཅྱིང་བསྡོམ་ 
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༼༤༢༣༽ 
པ་མེད། །འབས་བུ་མེད་ཅྱིང་སྤྱྡོད་པ་མེད། །ཅེས་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་སྡོགས་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་
གསུངས་པ་དང་། བརྟག་གྱིས་ལས། སྡོམ་པ་པྡོ་མེད་བསྡོམ་པའང་མེད། །ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞེས་སྡོགས་འདྱི་འད་གསུངས་པའྱི་ལུང་རྣམས་ཀུན་ནྱི་ལྟ་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱིས། བསྡོམ་པ་དང་
སྤྱྡོད་པ་གྱིས་ཀྱི་ལུང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་དེ་དག་བསྡོམ་པ་དང་སྤྱྡོད་པ་ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ཕྱག་
ཆེན་ཐྱིག་ལེ་ལས། དབང་མེད་ན་དངྡོས་གྲུབ་མེད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལས། ཆྡོ་ག་འཁྲུགས་ན་ལས་མྱི་འཆགས་
པ་དང་། བསླབ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་ལྡོག་པར་སྤྱད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུད་སེ་སྡོ་སྡོའ་ིལྷ་བསྡོམ་
འཁྲུལ་ན་བྱིན་མྱི་རླྡོབ་པ་དང་། རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་ལས། དག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོམ་ྱི་བེད། །ཅེས་ཐེ་ཚོམ་
ཟ་ན་ེས་པ་སྐྱེ་བ་དང་། གསང་བ་སྤྱྱི་རྒྱུད་ལས། ཁད་པར་ཅན་གྱི་ལས་རྣམས་ལ། །ལྷ་དུས་བ་བ་དུས་བཞྱིན་
སྤྱད། །གཞན་དུ་ཆྡོ་ག་མས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་སྡོགས། ཆྡོ་ག་ཅྱི་བེད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་བ་དགྡོས་པར་
གསུངས་པ་འདྱི་འདའྱི་ལུང་ཀུན་ནྱི་སྤྱྡོད་པ་དང་བསྡོམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱིས། ལྟ་བའྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
དྡོན་དམ་ལྟ་བའྱི་ཚེ་ན་དབང་དང་ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྟ་བསྡོམ་སྤྱྡོད་གསུམ་པྡོ་
དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ལུང་སྡོར་བེད་པ་ལ། འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་
གྱིས་ཡྡོད་དེ། རྒྱུད་ལས་དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྡོགས་མདྡོར་ན་སྡོམ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་འབད་ནས་ 
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༼༤༢༤༽ 
བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། དགེ་སྱིག་ལ་བང་དྡོར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བེད་པར་གསུངས་པ་ནྱི། འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་
མཚོ་ལས་མ་བརལ་བའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པ་སྡོ་སྐྱེ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་ྱིད་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མངྡོན་
སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་རྣམས་ལ་འབད་ནས་བསྒྲུབ་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་བརྟག་གྱིས་ལས། བསླབ་དང་དབང་
ལས་རྣམ་པར་གྡོལ། །ཞེས་དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོགས་མྱི་དགྡོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲྱིབ་པ་སྡོང་བའྱི་བ་བ་
ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བ་དང་། བསམ་གཏན་ཏྱིང་འཛིན་བསྡོམ་པ་ཀུན་སངས་ཏེ་མས་ལེན་གྱི་
ལམ་ཀུན་ཆུ་བརལ་ཟྱིན་པའྱི་གཟྱིངས་བཞྱིན་དྡོར་བར་གསུངས་པ་ནྱི་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརལ་བའྱི་
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་རྣམས་ལ་ནྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མྱི་མས་
པར་བསྲུང་ཚུལ་དང་། མས་པ་ཕྱྱིར་བཅྡོས་ཚུལ་དང་། ལས་སྒྲྱིབ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་ཕྱག་མཆྡོད་ལ་སྡོགས་པ་
མང་དུ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཁས་དང་བླུན་པྡོའ་ིལུང་སྡོར་ཁད་པར་བསྟན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མཁས་བླུན་ལུང་སྡོར་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བསྟན། དེ་ཡྱི་འཐད་པ་འཇྱིག་རྟེན་དཔེ་དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
ལྟ་བསྡོམ་སྤྱྡོད་སྡོགས་དེ་འདའྱི་གནས་སྐབས་ཤེས་པའྱི་མཁས་པས་ལྟ་བ་སྡོགས་དེ་དང་འཚམས་པའྱི་ལུང་
སྡོར་བ་སྟེ། དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ལྟ་བསྡོམ་སྡོགས་སྡོ་སྡོའ་ིསྐབས་མྱི་འད་བ་དེ་འདའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་
ཤེས་པའྱི་བླུན་པྡོའ་ིལུང་སྡོར་བེད་པ་ནྱི་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་
ངྡོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། དཔེར་ན་མྱིག་ལྡན་ 
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༼༤༢༥༽ 
ཇྱི་ལྟར་ལམ་ནྡོར་ཡང་། ལམ་བདེ་མྱི་བདེའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མ་གཏྡོགས། གཡང་སར་གྡོམ་པ་ཅུང་ཟད་འཇྡོག་
མྱི་སྲྱིད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། མཁས་པ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་ན་ཡང་ཚིག་དྡོན་ཕན་བུ་མ་གཏྡོགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་ལས་
འདའ་མྱི་ནུས་པས་མཁས་པའྱི་ལུང་སྡོར་ལ་དྡོན་གྱིས་འཁྲུལ་པ་མེད་དྡོ། །མྱིག་མེད་གལ་ཏེ་ལམ་ནྡོར་ན་གཡང་
སར་མཆྡོངས་ནས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། བླུན་པྡོ་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་བར་ཆད་ཆེར་མ་ཆགས་པའྱི་
སྐྱྡོན་གྱིས་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལས་འདས་ཏེ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཆེན་པྡོར་ལྟུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དཔེ་གཞན་ཡང་ཕྱག་ཚད་ཤེས་པའྱི་བཟྡོ་ལ་ནྱི་རྱིང་ཐུང་བྱུང་ཡང་སྡོར་གང་སྡོར་ཕྱེད་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ཕྱག་
ཚད་མེད་པའྱི་བཟྡོ་འགའ་ཞྱིག་ེས་ན་ཀུན་གྱིས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། གཞུང་ལུགས་
ཤེས་པའྱི་མྱིས་ལུང་སྡོར་སྡོགས་འཁྲུལ་ཡང་ཚིག་དྡོན་ཅུང་ཟད་ཡྱིན་ལ། གཞུང་ལུགས་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་པའྱི་
བསྡོམ་ཆེན་བླུན་པྡོ་འཁྲུལ་ན་བསྟན་པ་འཇྱིག་ལ་ཐུག་སྟེ། དགེ་སྱིག་མེད་པ་ལྟར་གསུངས་པ་སྡོགས་ལྟ་བའྱི་
ལུང་ཡྱིན་པ་མ་ཤེས་པར། སྤྱྡོད་པ་ལ་སར་བའམ་སྤྱྱི་ཙམ་ནས་བཤད་ན་དགེ་སྱིག་གྱི་བང་དྡོར་འགྡོག་པར་
འགྱུར་བ་དང་། སྤྱྡོད་པའྱི་ལུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ལྟ་བ་བཀག་ན་ཐམས་ཅད་རྟག་མཐར་ལྷུང་བ་སྡོགས་ེས་
དམྱིགས་ཆེན་པྡོར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཁས་བླུན་གྱི་ཁད་པར་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་
པར་འདྡོད་ན། མདྡོ་རྒྱུད་དང་སངས་ནས་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཞྱིན་བ་སྟེ། མདྡོ་རྒྱུད་དང་མ་འབེལ་བའྱི་ཆྡོས་
ནྱི་མཁས་པས་ཚད་མར་བར་མྱི་རུང་བས་སྡོ། །དཔེར་ན་མྱིག་མང་གྱི་རེའུ་དཀར་ནག་ 
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༼༤༢༦༽ 
རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྒྱ་དང་མ་འབེལ་ན་རེའུ་མང་ཡང་ཤྱི་རྡོ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དང་མ་
འབེལ་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་ཡང་རྡོ་དང་འད་སྟེ། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་ཅྱི་ཐྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་གྡོ་
བུར་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན་པ་ལ་བཞྱི་སྟེ། གྡོ་བུར་མན་ངག་སྡོགས་ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན། གྡོ་བུར་མདྡོ་
རྒྱུད་དག་ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན། གྡོ་བུར་རྱིང་བསྲེལ་སྡོགས་ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན། གྡོ་བུར་བཟང་ངན་ལྟས་
ལ་བརྟག་དཔད་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བྡོད་འདྱི་ན་ཟབ་ཆྡོས་ཡྱི་གེར་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་སན་བརྒྱུད་དང་། 
སླྡོབ་མ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ལ་མྱི་སྟྡོན་པའྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མར་གགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་ན་ཡང་
བརྟག་དཔད་བ་དགྡོས་ཏེ། རྒྱུད་དང་མཐུན་ཞྱིང་བ་མ་གྡོང་མ་རྱིམ་ཅན་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ན་བང་དུ་རུང་། དེ་
ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ཟྡོག་བཅྡོས་མཁན་གྱི་བརྫུན་གྱི་སེབ་ཕྱྡོགས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ལ་
རྨྱི་ལམ་དུ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྡོས་གནང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། སངས་རྒྱས་སྐུ་མདྡོག་དང་ཕྱག་
མཚན་འདྱི་འད་བས་པ་ཞལ་མཐྡོང་ཟེར་བའྱི་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་ཡང་བརྟག་དཔད་བ་སྟེ། 
མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་མཐུན་མྱི་མཐུན་བལྟས་ལ་མཐུན་བར་འདུག་ན་མས་སུ་བངས་ཀང་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་བ་
མེད་ཀང་། མདྡོ་སེ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་ན་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་བ་
མས་གནང་བ་ཡྱིན་པས་མས་སུ་བངས་དགྡོས་སྡོ་སམ་ན། བ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་བརྟག་དགྡོས་ཏེ། 
བ་མ་དེ་བཤད་བསྒྲུབ་ཐམས་ཅད་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་མཛད་ན་དེ་ནྱི་བ་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་ཞྱིང་། ཅྱི་
གསུངས་ཀུན་མས་ 
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༼༤༢༧༽ 
སུ་བངས་པས་ཆྡོག་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མདྡོ་རྒྱུད་བཞྱིན་མྱི་གསུངས་ན་བ་མ་ཡྱིན་ཡང་བཏང་སྡོམས་
སུ་བཞག་པ་ལེགས་པས་སྡོ། །སན་བརྒྱུད་སྡོགས་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མྱི་མཐུན་ན་དྡོར་བ་ཡྱིན་པ་དེས་ན། རྨྱི་ལམ་
དུ་ཐྡོས་ཟེར་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཡྱི་དམ་རང་ལ་ལུང་བསྟན་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། 
རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་མའྱི་གསུང་སྒྲྡོས་ལ་སྡོགས་པ་བཟང་ངན་གང་ཡྱིན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་
མྱི་མཐུན་མ་དཔད་པར་གཏམ་ཆྡོལ་དུ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞེས་གཟུང་བར་མྱི་བ་སྟེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ཆྡོས་དང་ཞལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་འདྱི་འད་བདུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀང་སྲྱིད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཤེར་ཕྱྱིན་སྟྡོང་ཕག་ེར་ལྔ་པ་ལས། བདུད་སྱིག་ཏྡོ་ཅན་ལུས་གསེར་གྱི་ཁ་དྡོག་དང་། འྡོད་འདྡོམ་
གང་བར་བས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་དེའྱི་དྲུང་དུ་འྡོངས་ནས། དེ་མཐྡོང་བ་ན་དེ་ལ་འདྡོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ལས་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་དང་། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། མྱིང་གྱི་
གཞྱི་ལས་བདུད་ནྱི་ེ་བར་ལྡོངས་གྱུར་ནས། །འདྱི་སྐད་སྨྲས་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ཁྡོད་དང་ཕ་མ་དང་། །ཁྡོད་ཀྱི་བདུན་
མེས་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཞྱིང་། །ཞེས་སྡོགས་བདུད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་
རླྡོམ་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། བདག་བསྟྡོད་གཞན་ལ་སྡོད་པའྱི་བདུད་ཀྱི་ལས་བ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་
པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་གྱི་ཆྡོས་སྡོགས་ལ་བརྟག་དཔད་མ་བས་པར་ཚད་མར་གཟུང་དུ་མྱི་རུང་བ་དེས་ན། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་མཆྡོག་ངེས་དྡོན་གྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཚད་པར་གཟུང་བར་བ་ལ། ཡང་ན་དངྡོས་པྡོ་སྟྡོབས་ཤུགས་ 
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༼༤༢༨༽ 
ཀྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་བ་མའྱི་མན་ངག་ཚད་མར་གཟུང་བར་བ་སྟེ། མས་ལེན་གྱི་གནད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་
ནྱི་དེ་དག་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སྐྱེས་བུ་བརྫུན་མས་སར་བའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་ནྱི་ཚད་མར་གཟུང་
བར་མྱི་བ་སྟེ། ཀྡོའུ་ཤྱི་ཀའྱི་མདྡོ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་ཤྱིག་ཅན་ཞེས་བ་བ་དང་། བྡོ་གྡོས་བཟང་མྡོ་ཆུང་
ངུའྱི་མདྡོ། སྡོང་པྡོ་རྒྱན་གྱི་མདྡོ་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་བཟང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་། སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་མདྡོ་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་
ཀྱིས་སར་བའྱི་མདྡོ་སེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་གསར་མ་ལ། དབང་བསྐུར་རྒྱལ་པྡོ་དང་
ལམ་ལྔ་བསྐྡོལ་བའྱི་རྒྱུད་དང་། དུས་འབྱུང་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོ་དང་། ར་ལྱི་ྱི་ཤུ་ར་
བཞྱི་དང་། གྱིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། རྱིང་མ་ལ་ཡང་ཀུན་བེད་རྒྱལ་པྡོ་དང་། མདྡོ་དགྡོངས་
བསྡུས་དང་། ཞྱི་ཁྡོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་། ལྷ་མྡོ་སྐྱེ་རྒྱུད་དང་། བམ་རྱིལ་ཐྡོད་མཁར་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་ཀྱིས་སར་བའྱི་
རྒྱུད་སེ་མང་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་རང་བཟྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མཁས་པས་ཡྱིད་བརྟན་མྱི་
བ་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཚད་མར་བཟུང་ནས་ཐྡོས་བསྡོམ་བེད་པ་ནྱི་བྡོ་གྡོས་གྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་འདྱི་དང་
མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུར། སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་ངྡོ་མཚར་ཅན། །དེ་དག་གཞྱི་མདྡོའ་ིརྩྭ་བཞྱིན་དྡོར། །བླུན་པྡོ་
རྣམས་ཀྱི་བརྫུན་ཚིག་ལ། །ཐུབ་པའྱི་བཀའ་བས་གུས་པར་འཛིན། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གཙུག་ཏྡོར་ནག་མྡོ་
དང་། བ་ཁྱུང་བསམ་ཡས་མ་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་ཀྱི་ལྷ་འདེས་སར་བ་ཡྱིན་པས་འཕལ་ལ་ནད་གདྡོན་ཞྱི་བའྱི་བྱིན་
རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྡོད། འྡོན་ཀང་མཁས་པས་ཡྱིད་བརྟན་བར་མྱི་རུང་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་མྡོ་གནས་མཁར་
བེད་དང་ 
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༼༤༢༩༽ 
མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྟྡོག་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་བརྡོད་དྡོན་ཅུང་ཟད་བདེན་པ་ཡྡོད་པ་སྲྱིད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་མུ་སྟེགས་
བེད་ཀྱིས་བས་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ལུང་ཚད་མར་བར་མྱི་རུང་སྟེ། དེའྱི་འཐད་པ་མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་
རྒྱུད་བ་མ་ལས། མ་རྱིག་པའྱི་ལྱིང་ཏྡོག་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ལྡྡོང་བའྱི་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ཤྱིང་
ངམ་རྱིག་པ་ལ་སྲྱིན་བུའྱི་བརྐྡོས་པའྱི་ཡྱི་གེའྱི་འབྲུ་དང་འད་བ་བཞྱིན་གྱི་བདེན་བདེན་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་མྡོད་
ཀྱི། འྡོན་ཀང་ཡྱིད་བརྟེན་མྱི་བ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱ་གར་ན་ཡང་མུ་སྟེགས་པའྱི་རྒྱུད་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་རྒྱུད་གྱིས་ཤན་འབེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། མུ་སྟེགས་ཀྱི་མ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རླུང་འཁྲུལ་འཁྡོར་སྡོགས་
སྟྡོན་ཚུལ་ནང་པ་དང་འད་འད་མང་པྡོ་ཡྡོད་ཅྱིང་། ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་གསུང་ལས་ཀང་། རྒྱ་གར་ན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་མ་རྒྱུད་
དང་། ནང་པའྱི་མ་རྒྱུད་གྱིས་ཤན་ཕྱེད་པ་ང་དང་། ངའྱི་བ་མ་ཤནྱི་པ་གྱིས་ལས་མེད། ཤནྱི་པ་ནྱི་གཤེགས། ང་
བྡོད་དུ་སླེབས་པས་ད་རྒྱ་གར་ཡང་ངན་པར་ཐལ་གསུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་ནྱི། རྱིང་བསྲེལ་དང་ཐུགས་ལགས་
བྡོན་པ་དང་། ལྷའྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་ཡྱིག་འབྲུ་ལ་སྡོགས་པ་རུས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་དཔད་
པར་བ་སྟེ། བཟང་ངན་བཏང་སྡོམས་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་རྱིང་བསྲེལ་ནྱི། 
བདེན་པ་མཐྡོང་བ་སྡོགས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་གྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསྡོད་ནམས་གསྡོག་པའྱི་
རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས། རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བྱུང་བའྱི་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་འད་སྟེ། 
གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་དགྡོས་འདྡོད་འབྱུང་ཞྱིང་ 
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༼༤༣༠༽ 
གངས་ཡང་བརྱིར་མེད་པ་འབྡོན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྱིང་བསྲེལ་ལ་ལ་ནྱི་ལས་འབས་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པར་བ་བའྱི་
ཕྱྱིར་སྱིག་པྡོ་ཆེའྱི་རུས་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་གདྡོན་གྱིས་བེད། ལ་ལ་ནྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ན་ཚ་རུས་པའྱི་ནང་དུ་
འཁྱིམས་པའྱི་སྟྡོབས་ལས་འབྱུང་། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བསྟན་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷས་གང་ཟག་དེ་ལ་འགྡོ་བ་གཞན་དད་པར་
བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པའང་སྲྱིད་དྡོ། །དེང་སང་རྱིང་བསྲེལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཟྡོག་དང་བརྫུན་མས་བས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་
ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་འཁྲུལ་སྡོགས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རྱིང་བསྲེལ་བཟང་ངན་གྱི་
རྣམ་དབེ་མཁས་པས་དཔད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཕུང་པྡོ་བསྲེགས་པ་ལ་ཐུགས་ལགས་མ་
ཚིག་པར་བྡོན་པ་དང་། ལྷའྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་། ཡྱིག་འབྲུ་ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་བ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོས་ནས་དེ་འད་
འབྱུང་བ་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་མེད་ལ། འྡོན་ཀང་དེང་སང་དེ་འད་འབྱུང་བ་ཕལ་ཆེར་བརྫུན་མས་བས་པ་ཡྱིན་
ལ། གལ་ཏེ་བརྫུན་གྱིས་བཅྡོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བདེན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཟང་ངན་གྱིས་ཀ་ལུང་བསྟན་དཀའ་སྟེ། 
བསྒྲུབ་བེད་དང་གནྡོད་བེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ྱི་མ་དུ་མ་ནམ་མཁར་ྱིན་
གཅྱིག་ལ་ཤར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ག་ལྟ་བུའྱི་མཐྡོང་ས་དྡོད་པ་དང་། མཚན་མྡོ་མུན་ནག་ལ་འཇའ་ཚོན་
བྱུང་བ་དང་། མྱིའམ་དུད་འགྡོའ་ིལུས་ལ་འྡོད་ཟེར་འཕྡོ་བ་དང་། གྡོ་བུར་དུ་ལྷ་འདེ་འདུ་འཚོག་དང་འགྡོ་འྡོང་བེད་
པ་མཐྡོང་བ་དང་། སྐྱེ་བྡོ་གསྡོན་པྡོའ་ིལུས་ལ་བརྫུན་མེད་པར་མངྡོན་སུམ་དུ་རྱིང་བསྲེལ་འཛག་པ་ལ་སྡོགས་པ་
བླུན་པྡོས་ངྡོ་མཚར་བའྱི་རྟགས་སུ་བེད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་ངྡོ་མཚར་བ་མ་ 
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༼༤༣༡༽ 
ཡྱིན་ཏེ། མཁས་པས་འདྱི་འད་མཐྡོང་བར་གྱུར་ན་བར་ཆད་ངན་པའྱི་རྟགས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མདྡོ་སེ་སྟག་རྣ་
ལས། དེ་དག་ངན་པའྱི་རྟགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་ལྷའྱི་སྐུ་གཟུགས་མཆྱི་མ་འཛག་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་བཞེངས་ནས་གྡོམ་པས་འགྡོ་བ་དང་། གར་སྟབས་བེད་པ་དང་། སྐད་འབྱིན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་
དམར་པྡོར་གྱུར་ནས་ཁག་གྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་། ས་འྡོག་ཏུ་བྡོང་བུའྱི་སྒྲ་སྒྲྡོག་པ་དང་། དུད་འགྡོ་མྱིའྱི་སྐད་སྨྲ་
བ་དང་། དུད་འགྡོའ་ིམངལ་ནས་སྲྡོག་ཆགས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་བཙས་པ་སྡོགས་ལ་བླུན་པྡོ་དག་ངྡོ་མཚར་
བསྐྱེད་མྡོད་ཀྱི། མཁས་པས་འདྱི་འད་མཐྡོང་བར་གྱུར་ན་ཡུལ་དེར་དག་བྡོ་གཞན་དག་འཇུག་པའམ། ཡང་ན་
ལྟས་ངན་གཞན་དག་འབྱུང་བའྱི་ལྟས་སུ་ཤེས་ཏེ། མྱིག་བཅུ་གྱིས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་མྱིག་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་
གྱི་སྐུ་གཟུགས་འཕྡོས་སམ། སྤྱན་ནས་མཆྱི་མ་བྱུང་ན་ཡུལ་ཁམས་དེའྱི་མྱི་དཔའ་བྡོ་གཅེས་པ་བུ་མང་པྡོ་དང་
བཅས་པ་ཡུལ་བུད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་དང་སྲྡོང་སྐར་དགས་བས་པའྱི་ལྟས་ཀྱི་རྣམ་པ་
བསྟན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ལས། གལ་ཏེ་གང་དུ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་གར་བེད་པ་རབ་ཏུ་གཡྡོ་
བར་གྱུར་པ་དང་། སྣ་བར་གྱུར་པ་དང་། མྱིག་མཆྱི་མས་གང་བ་དང་། རྔུལ་བར་གྱུར་པ་དང་། གས་པར་གྱུར་པ་
དང་། དུམ་བུར་གྱུར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཞྱིག་པར་གྱུར་པ་ལ་སྡོགས་པས་ནྱི། འཇྱིགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འབྱུང་
བར་རྱིག་པར་བའྡོ། །དེ་ལ་ཡང་གར་གྱིས་ནྱི་དམག་མང་པྡོ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། གྡོམ་པ་འདྡོར་བས་ 
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༼༤༣༢༽ 
ནྱི་ཡུལ་བྡོར་ཏེ་འགྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལྟས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ས་
གཡྡོ་བ་དང་། སྒྲ་གག་པ་ལ་སྡོགས་པ་མཐྡོང་ན་ཡང་། ལྟས་བཟང་ངན་བརྟག་ཤེས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་
ལེགས་པར་དྱི་བར་བ་སྟེ། དེས་བཟང་ངན་ལུང་སྟྡོན་ཤེས་པས་སྡོ། །དེ་ལྟར་རྱིགས་བདུན་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་
ལེན་པ་བཀག་པ་ནས། བཟང་ངན་གྱི་ལྟས་བཤད་པ་འདྱིའྱི་བར་དེ་དག་ནྱི་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་མདྡོ་ཙམ་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཚིག་ལ་
འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དྡོར་བ་ནྡོར་བའྱི་བཤད་པ་དགག བང་བ་མ་ནྡོར་བཤད་པ་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། བྡོད་སྐད་ནྡོར་བའྱི་བཤད་པ་དགག རྒྱ་སྐད་ནྡོར་བའྱི་བཤད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དྡོན་
ལ་འཁྲུལ་པ་བཀག་ཟྱིན་པ་དེ་ནས་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་དབེ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཞེས་
གདམས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བྡོད་དག་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་བདུད་བཞྱི་བཅྡོམ་ཞྱིང་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་དང་
ལྡན་པ་ལ་བཅྡོམ་ལྡན། འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་ལས་འདས་པས་ན་འདས་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་ནྡོར་ཏེ། བྷ་ག་ཝན་ཞེས་
པའྱི་བྷ་ག་ནྱི་བཅྡོམ་པ་དང་། སྐལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ཝན་ཞེས་པ་ལྡན་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས། ལྡན་པ་དེ་
སྔ་མ་གྱིས་ལ་སྡོ་སྡོར་སར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདས་པ་ལ་སྐད་དྡོད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གེགས་བམ་
གྱི་བཤད་པ་ལ། གེགས་ཤྱིང་གྱི་བར་དུ་གེགས་ཐག་གྱིས་བམ་པྡོ་བསམས་པས་ན་གེགས་བམ་ཞེས་བཤད་པ་
ནྡོར་ཏེ། གེགས་ཤྱིང་དང་གེགས་ཐག་ཀང་ 
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༼༤༣༣༽ 
གེགས་བམ་ྱིད་ལ་བལྟྡོས་པའྱི་ཐ་སད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིབཤད་པ་ལ་ལག་པ་
བསྣྡོལ་ཞྱིང་བསམས་པས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་ཕྱག་དང་རྒྱ་སྡོ་སྡོར་ཕལ་ནས་ངྡོས་འཛིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
བཤད་པ་ལ་ཡེ་གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་འཆད་པ་དང་། སེམས་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་རྣལ་
མ་ལ་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་འབྡོར་བས་ན་རྣལ་འབྡོར་པ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། དམག་དཔུང་ཆེན་པྡོའ་ིདཔུང་རྒྱན་ཡྱིན་
པས་རྒྱལ་མཚན་རེ་མྡོའ་ིདཔུང་རྒྱན་ཞེས་འཆད་པ་དང་། ཆྡོས་ྱིད་འྡོད་གསལ་རྣམ་རྟྡོག་གྱི་གྡོས་ཀྱིས་
གཏུམས་པས་ན་གཏུམ་མྡོ་ཞེས་སྒྲ་བཤད་པ་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བསླུ་བས་ན་བསླུ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། 
ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རྱི་རབ་མམ་པ་ལ་དྱི་རབ་མམ་པར་འཆད་པ་རྣམས་ནྱི། བྡོད་བླུན་པྡོ་དག་གྱིས་སྒྲ་དྡོན་འཁྲུལ་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཤཱཀའྱི་བུ་མྡོས་འཚོ་མ་ལ་གྡོ་པཱ་ཞེས་པའྱི། གྡོ་ནྱི་དྡོན་དགུ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདྱིར་ས་
ལ་འཇུག པཱའྱི་སྒྲ་འཚོ་བ་དང་སྐྱྡོང་བ་དང་། བསྲུང་བ་སྡོགས་ལ་འཇུག་པ་དེས་ན། བྡོད་སྐད་དུ་ས་འཚོ་ཡྱིན་པ་
ལ། དེ་མ་ཤེས་པར་གྡོ་པཱའྱི་སྒྲ་བཤད་རྟྡོགས་པའྱི་དྡོན་དུ་འཆད་པ་འཁྲུལ་ལྡོ། །ཡང་རྒྱ་སྐད་དུ་རཏྣ་ཀེ་ཏུ་ཞེས་
པའྱི་རཏྣ་ནྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ཀེ་ཏུའྱི་སྒྲ་དཔལ་དང་ཏྡོག་དང་རྒྱལ་མཚན་ལའང་
འཇུག་ཅྱིང་། དུ་བ་མཇུག་རྱིང་གྱི་མྱིང་ལའང་ཟེར་བས་སྐད་རྱིང་རྣམས་ལ་དཔལ་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད། གསར་
བཅད་མན་ཆད་དུ་རྱིན་ཆེན་ཏྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྡོ། །དེས་ན་ཤེར་ཕྱྱིན་རྒྱས་པ་འབུམ་ལས། རྱིན་ཆེན་དཔལ་དང་། 
སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ 
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༼༤༣༤༽ 
ལས། རྱིན་ཆེན་ཏྡོག་ཅེས་བ་བར་བསྒྱུར་བ་མྱི་ཤེས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྱིན་ཆེན་དཔལ་དུ་བཤད་པ་
ནྡོར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་པྡོ་ཏ་ལ་ཞེས་བ་བའྱི་སྒྲ་བྡོད་སྐད་དུ་གྲུ་
འཛིན་ཡྱིན་ལ། སྔྡོན་གྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ་འགས་རྱི་བཏང་བཟུང་ཞེས་བ་བར་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡྡོད་མྡོད། གང་ལྟར་ཡང་རྱི་
བྡོ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་བ་བར་བསྒྱུར་ན་བྡོད་ལ་འཐད་ཅྱིང་འཁྲུལ་པ་མེད་མྡོད་ཀྱི། ལྡོ་ཙཱ་བ་ལ་ལས་རྒྱ་སྐད་སྡོར་
བཞག་ནས་པྡོ་ཏ་ལའྱི་རྱི་ཞེས་བ་བར་བསྒྱུར། དེ་ལ་སྒྲ་བསྒྱུར་ལ་ལས་རྱིའྱི་སྒྲ་པྡོ་ཏ་ལའྱི་གྡོང་དུ་ཕྱུང་ནས། རྱི་པྡོ་
ཏ་ལ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་ལ་དེ་དྡོན་གང་ཡྱིན་མ་རྟྡོགས་པའྱི་རྱིང་མ་བ་སྡོགས་ཀྱི་རྱི་བྡོ་ཏ་ལར་འཆད་པ་འཁྲུལ་
ལྡོ། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅེས་བ་བ་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ། ཏྲྱི་མཎ་ལ་པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཞེས་བ་བ་ཡྡོད་པའྱི་ཏྲྱི་ནྱི་གསུམ་
ལ་འཇུག མཎ་ལ་ནྱི་བྡོད་སྐད་དུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་། པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་པས། སྒྲ་དང་པྡོར་
བསྒྱུར་ན་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ལྡོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སྒྲའྱི་ཟུར་བསྡུས་ནས་འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅེས་བ་བར་བསྒྱུར་བ་ལ། རྨྡོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་སྒྲ་དྡོན་
མ་ཤེས་པར་འཁྡོར་གསུམ་གཡྡོག་ཏུ་འཆད་པ་འཁྲུལ་ལྡོ། །རྒྱ་སྐད་དུ་ལངྐ་པཱུ་རྱི་ཞེས་པའྱི་པཱུ་རྱིའྱི་སྒྲ་ནྱི། གྡོང་
ཁེར་ལ་འཇུག་པས་བྡོད་སྐད་དུ། ལངྐའྱི་གྡོང་ཁེར་ཡྱིན། དེ་གང་ན་ཡྡོད་ན་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་འགམ་ཕྱྱིའྱི་
ལགས་རྱིའྱི་ཁྡོར་ཡུག་གྱི་ཁྡོད་ན་ཡྡོད་ལ། འྡོན་ཀང་རྒྱ་སྐད་མ་ཤེས་པར་པུ་རངས་སུ་འཆད་པར་འཁྲུལ་ལྡོ། །རྒྱ་
སྐད་དུ་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ་ཞེས་པའྱི། མ་ལ་ནྱི་དྱི་མ་དང་།  
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༼༤༣༥༽ 
བྱི་དགག་ཚིག་ཡྱིན་པས་སྔ་ཕྱྱི་སར་བས་དྱི་མེད་དང་། མྱི་ཏྲ་བཤེས་གེན་ཡྱིན་པས། བྡོད་སྐད་དུ་དྱི་མེད་
བཤེས་གེན་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ། དེའྱི་སྒྲ་དྡོན་མྱི་ཤེས་པར་ཆྡོས་བེ་མའྱི་ལ་ཙམ་བསྒྱུར་བས་བེ་མའྱི་ལ་དང་། མྱི་
ཏྲ་ཕྱག་རྒྱ་ཡྱིན་པས་བེ་མ་ལའྱི་ཕྱག་རྒྱར་འཆད་པ་འཁྲུལ་ལྡོ། །རྒྱ་སྐད་དུ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ཞེས་པའྱི་སྒྲ་བམ་ཟེའྱི་
རྱིགས་མང་པྡོའ་ིནང་ནས་རྱིགས་ཀྱི་བེ་བག་ཁད་པར་བ་ཡྱིན་པ་ལ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་པ་
མ་ཤེས་པར། བ་མ་ཏྱི་ལྡོ་པའྱི་དྲུང་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་པས་ཨ་ནན་ཞེས་འྡོ་བརྒྱལ་གྱི་ཚིག་མང་དུ་བརྡོད་ཅྱིང་། རྡོ་
དང་འད་བར་སྡོང་བས་ན་རྡོ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། ཏྱི་ལྡོ་ཞེས་པ་ཏྱིལ་རྡུང་བ་པྡོའ་ིརྱིགས་ལ་ཟེར་བ་ལ། དེ་མ་གྡོ་
བར་ཏེ་ལྡོར་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ལཱུ་ཧྱི་ཞེས་བ་བ་ལ་བྡོད་སྐད་དུ་འྱི་རྒྱུ་ལྟྡོ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། རྒྱུ་ལྟྡོ་དེ་
གསྡོལ་ཟས་སུ་མཛད་ཅྱིང་། ལམ་བསྡོམས་པས་གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་མཚན་ལ་ཡང་། བྡོད་སྐད་ལྟར་ན་འྱི་རྒྱུ་
ལྟྡོ་བ་ཞེས་གགས་པ་ལ། དེའྱི་སྒྲ་དྡོན་མ་ཤེས་པར་ཀླུ་ཡྱི་པར་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་ཞེས་པའྱི་
ཨྱིནྡྲ་ནྱི་དབང་པྡོ་དང་། བྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་དྡོན་མང་པྡོ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདྱིར་འབྱུང་པྡོ་ལ་འཇུག་པས། བྡོད་སྐད་དུ། 
འབྱུང་པྡོའ་ིདབང་པྡོ་ཞེས་པ་ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིམཚན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་མ་ཤེས་པར་བརྒྱ་བྱིན་བང་
ཆུབ་ཏུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྒྲ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སངས་པས། བྡོད་སྐད་དུ་གྱིས་སངས་
ཞེས་པ་དང་། སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་འདར་བར་བེད་པས་ཀུན་འདར་ཞེས་པ་གྱིས་ཀ་འདམ་ག་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་
ཀང་། དེའྱི་དྡོན་མ་ཤེས་པར་འདྡོད་པ་ཀུན་ 
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༼༤༣༦༽ 
འྡོང་བས་འདྡོད་སྟེར་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཅྱིང་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་དྡོ་ཧ་ཞེས་བ་བ། བྡོད་སྐད་དུ་ལྷུག་པའམ་
མ་བཅྡོས་པ་ལ་འཇུག་པས། མ་བཅྡོས་པའྱི་དྡོན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གླུ་ལ། དྡོ་ཧའྱི་གླུ་ཞེས་རྒྱ་
སྐད་སྡོར་བཞག་མྡོད་ཀྱི། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤེས་པར། དྡོ་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་ཧ་དགྡོད་པ་ཡྱིན་པས་གྱིས་ལ་
དགྡོད་པ་ཞེས་སུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཛ་བ་ཞེས་བ་བ་ཤྱིང་ལས་སྐྱེས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་དམར་པྡོ་ཞྱིག་ལ་
འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ཡྱིན་པ་ལ་དེའྱི་བར་དྡོན་དང་། ཛ་བ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་པ་མ་ཤེས་པར་བམས་ཤྱིང་མཐུན་པའྱི་
མཛའ་བར་འཆད་པ་སྡོགས་ནྱི། བྡོད་ཀྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ལ་གྡོ་བདེ་ཞྱིང་ལེགས་ལེགས་འད་ཡང་། སྒྲ་དྡོན་ལ་
སངས་པའྱི་མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ན། སཾ་སྀ་ཏའྱི་སྒྲ་དྡོན་ལ་དེ་
དག་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལ་ལ་ནྱི་རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་པ་མ་ཤེས་པར་བྡོད་སྐད་ཡྱིན་པར་འཆད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུ་ལས། ལེགས་པར་སར་ལ་བྡོད་སྐད་དུ། །མཁས་པས་བསྒྱུར་བ་
ཐམས་ཅད་དང་། །སྒྲ་མྱི་ཤེས་པས་བསྒྱུར་བ་ལ། །ཚིག་དྡོན་ནྡོར་པ་ཅྱི་རྱིགས་མཐྡོང་། །དེ་འད་བདག་གྱིས་
བཅྡོས་ནས་བཤད། །སྐ་ཅྡོག་སྡོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལའང་། །འགའ་ཞྱིག་དྡོན་འགྱུར་དག་ཏུ་བས། །འགའ་ཞྱིག་
བར་རྱིང་གྡོ་བར་དཀའ། །འགའ་ཞྱིག་སྔ་མ་བཙན་པར་བས། །ལ་ལ་གསར་བཅད་དག་གྱིས་བཅྡོས། །ལ་ལ་རྒྱ་
སྐད་སྡོར་བཞག་སྣང་། །ལ་ལ་ཁམས་ཀྱི་བེ་བག་གྱི །རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་ལ་བཤད་ཚུལ་གྱིས། །བྡོད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཐ་
དད་སྣང་། །འདྱི་འདའྱི་ཚིག་དྡོན་འད་མྱི་འད། །དེ་དག་ 
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༼༤༣༧༽ 
ལེགས་པར་དཔྱིས་ཕྱྱིན་པ། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །མཁས་པ་ཡྱིས་ཀང་ཤེས་པར་དཀའ། །དེ་དག་
བདག་གྱིས་ཐ་སད་ལ། །སངས་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་འཆད་པ་སྡོགས་དེ་འདའྱི་བཤད་པ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། 
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྡོར་བར་བ་སྟེ། བྡོད་ཀྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་སར་བས་སྡོ། །ཛ་བ་མེ་ཏྡོག་
དམར་པྡོ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་དེའྱི་སྐད་དྡོད་དུ་འཁྲུལ་བར་མྱི་བ་སྟེ། མེ་ཏྡོག་གྱི་སྐད་དྡོད་ལ་པུཥེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་ཛ་བའྱི་མེ་ཏྡོག་ཞེས་པའྱི་ཛ་བ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་པ་ལ། དེ་མ་ཤེས་པར་བམས་པའྱི་མཛའ་བར་སྒྲ་
བསྒྱུར་བ་ནྱི་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བང་བ་མ་ནྡོར་བཤད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྐད་དྡོད་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་པ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་རྟྡོགས་པ་ལ་འཇུག་པས། དེའྱི་བཤད་པ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་
རྟྡོགས་པ་ལ་འཆད་པ་དང་། དག་བཅྡོམ་གྱི་སྐད་དྡོད་ཨ་རྷ་ཏེ་ཞེས་པ་ལྷ་མྱི་ཀུན་གྱིས་མཆྡོད་པར་འྡོས་པ་ལ་
འཇུག་པས། དེའྱི་སྒྲ་དྡོན་མཆྡོད་འྡོས་སུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིསྐད་དྡོད་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་གཟྱི་བརེད་ཆེ་བ་དང་། 
མཛེས་པ་དང་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པས། དེའྱི་སྒྲ་བཤད་གསལ་བ་ལ་འཆད་པ་དང་། བཟྡོད་པའྱི་སྐད་དྡོད་ཀྵནྱི་
ཞེས་པ་རེན་ངན་པས་མྱི་ཕྱེད་པ་ལ་འཇུག་པས། དེའྱི་སྒྲ་བཤད་མྱི་འབེད་པ་ལ་འཆད་པ་དང་། སྐནྡྷ་ཞེས་པ་ཁུར་
ཁེར་བ་ཡྱིན་པས་ཕུང་པྡོའ་ིསྒྲ་དྡོན་ཕག་པར་འཆད་པ་དང་། ཧེ་ཏུ་ཞེས་པ་དབྱིངས་དང་རྒྱུ་དང་ཁམས་གསུམ་ཀ་
ལ་འཇུག་པས། ཁམས་ལ་དབྱིངས་སུ་འཆད་པ་དང་། བྷ་ག་ཞེས་ 
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༼༤༣༨༽ 
པ་བཅྡོམ་པ་དང་སྐལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། བཅྡོམ་པ་ལ་སྐལ་བར་འཆད་པ་དང་། སུ་དུ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཞེས་པ་
ཤྱིན་ཏུ་ངན་ཞྱིང་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པས་སངས་དཀའ་ལ་ཐུབ་དཀར་འཆད་པ་དང་། ཨ་ནུ་ཤ་ཡ་ཞེས་
པ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་གནས་ལ་འཇུག་པས་བག་ཆགས་ལ་གནས་སུ་འཆད་པ་དང་། ཤཱཀ་ནྱི་རྒྱ་སྐད་སྡོར་
བཞག་པ་བྡོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཕྡོད་པར་འཆད་པ་སྡོགས་ནྱི། བྡོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་བདེ་ཡང་མཁས་པས་
བང་བར་བ་སྟེ། ལེགས་པར་སར་བའྱི་སྒྲ་དག་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པའྱི་བ་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། བསྟན་བཅྡོས་བརམས་པའྱི་རྒྱུ་དང་དགྡོས་པ་བསྟན། འབས་བུ་བསྟན་བཅྡོས་
བརམས་པ་གཟུང་བར་གདམས། གཟུང་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ྱིད་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྡོད། བརམས་པའྱི་དགེ་བ་གཞན་
གྱི་དྡོན་དུ་བསྔྡོ། བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པས་ཕྱག་བ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམྱིགས་རེན་བསྟན་
པའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་བཤད། ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟྱིང་མེད་པའྱི་བམས་པ་བཤད། འགལ་རེན་ཕྱྡོགས་ལྷུང་
མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞྱི་སྟེ། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་བཤད། བྡོད་
ཀྱི་ཡུལ་དུ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་བཤད། དེས་ན་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་དབྱུང་དགྡོས་པར་བསྟན། དེའྱི་འཐད་པར་
ལུང་དང་དཔེ་སྡོགས་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་བསྡུ་བྱུང་ཚུལ་དང་། 
ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དག་བཅྡོམ་
པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་བཀའ་ 
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༼༤༣༩༽ 
རྣམས་བསྡུ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་དགའ་བྡོས་མདྡོ་སེ་དང་། ེ་བར་འཁྡོར་གྱིས་འདུལ་བ་དང་། 
འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོས་མངྡོན་པ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་དག་པར་མཛད་ཅྱིང་། དེ་ྱིད་ལ་ཕྱྱིས་བསྡུ་བ་དང་
པྡོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་གགས་སྡོ། །སེ་སྣྡོད་གསུམ་བསྡུས་པའྱི་རེས་སུ་བསྟན་པ་དག་པར་གནས་པ་ལ། 
ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སླྡོང་གྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་
བཅུ་ཐམ་པ་བས་ཏེ། གཞྱི་བཅུ་ནྱི། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡྱི་རང་དང་། །ཀུན་སྤྱྡོད་སྣྡོད་དང་ལན་ཚྭ་
དང་། །ལམ་དང་སྡོར་གྱིས་དཀྲུགས་དང་གདྱིང་། །གསེར་གྱི་རུང་བ་ཞེས་བ་སྟེ། །འདྱི་དག་རུང་
མྱིན་གཞྱི་བཅུ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་ལ་འཕགས་པ་ཟླ་གུར་ལ་སྡོགས་པའྱི་དག་བཅྡོམ་པ་
བདུན་བརྒྱ་འདུས་ཏེ། གནས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། ཆྡོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་
སྱིན་བདག་བས་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་དེ་དག་ལེགས་པར་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། དེ་ྱིད་ལ་བཀའ་བསྡུ་བ་
གྱིས་པ་མཛད་ཅེས་གག་གྡོ །དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དག་པར་བས་པའྱི་རེས་སུ་ལྷ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་
དགེ་སླྡོང་བརྫུས་མ་ཞྱིག་བསྟན་པ་འདྱིའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཏུ་བྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་ལྷ་ཆེན་པྡོ་དེ་ཡྱི་ཕ་རྒྱ་མཚོར་
ནྡོར་བུ་ལེན་དུ་སྡོང་བའྱི་ཤུལ་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདུས། ཕ་འྡོང་བའྱི་གཏམ་ཐྡོས་པས་ལམ་གྡོལ་
སར་སྡོང་ནས་ཕ་བསད། མ་ཡང་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་ལ་པྡོ་བེད་པ་ཤེས་ན་ཁྡོས་ཏེ་བསད། རང་གྱི་
སླྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་པའྱི་དག་བཅྡོམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་པའྱི་རྣམ་སྱིན་བཤད་པས། ཁྡོས་བ་བ་དེ་དག་
ཤེས་འདུག་སམ་ནས་དེ་ཡང་བཀྡོངས་ཏེ་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་གསུམ་བས་པའྱི་རེས་སུ། མཁན་
སླྡོབ་ 



438   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༤༤༠༽ 
མེད་པའྱི་དགེ་སླྡོང་གྡོ་བུར་བ་བས། ཕྱྱིས་དགྡོན་པར་བསྡུད་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་བསྟན། བླུན་པྡོ་
དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཁན་སླྡོབ་བས། བ་གང་རྱི་དང་ཕྱུགས་རྱི་ལ་གྡོས་པས། བས་མཐའ་དགྡོན་
པ་ན་དགེ་སླྡོང་འདྡོད་པ་ཉུང་ཞྱིང་ཆྡོག་ཤེས་པ་འདྱི་འད་འདུག ཅེས་གཏམ་དུ་བསྒྲགས་པས། སྱིན་
བདག་བླུན་པྡོ་ལྡོངས་སྤྱྡོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཟས་ནྡོར་ཆར་བཞྱིན་དུ་བབས། ཆྡོས་བཞྱིན་
བེད་པའྱི་སྐལ་བ་མེད་པའྱི་བླུན་པྡོ་དད་ཅན་འདུས་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་ཅན་འབུམ་ཕག་དུ་མས་
འཁྡོར་དུ་བསྐྡོར་ལ། དེ་ནས་མྱི་ཆྡོས་བ་མའྱི་བརྫུན་སྨྲ་བའྱི་བརྫུན་རླབས་ཅན་དེས་དག་བཅྡོམ་པ་
ཡྱིན་པར་ཁས་བངས། འཁྡོར་རྣམས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྡོན་པར་ཞུས་པ་ན། ད་ནངས་ཐྡོ་རངས་ཀྱི་ཐུན་
ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངྡོན་ཤེས་ཡྡོད་པ་མས་སྡོ། །ཞེས་ཟེར། ཕ་བསད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རང་གྱི་སྱིག་
པ་རྣམས་དན་པས། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་ནམ་གྱི་ཐྡོ་རངས་ཀེ་མ་སྡུག་བསྔལ་ལྡོ། །ཞེས་སྨྲེ་
སྔགས་ཆེན་པྡོ་བཏྡོན་པ་ལ། འཁྡོར་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་དྱིས་པས་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་བསྡོམས་
པས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ནས་བྡོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བསྒྲགས། ཡང་འཁྡོར་
རྣམས་ཀྱིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོགས་པ་དྱིས་པས་ཁྡོ་བྡོས་
དག་བཅྡོམ་པར་ཁས་བངས་ཀྱི་སྟྡོན་པར་ཁས་མ་བངས་ལ། དེ་དག་ལུང་སྟྡོན་པ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་སྡོམ་
ྱི་ལས་བརལ་བའྱི་སངས་རྒྱས་འབའ་ཞྱིག་གྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་གྱིས་ཚོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར་ནས། འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དད་རས་རྣམས་
ཀང་ལྷ་ཆེན་དེ་ལ་འགྱུར། རབ་བྱུང་བླུན་པྡོ་ 
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༼༤༤༡༽ 
ཕལ་ཆེར་གྱིས་འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་བྡོར་ནས་ལྷ་ཆེན་དེའྱི་འཁྡོར་དུ་འདུས་པས། སངས་རྒྱས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་ཞྱིག་གྱིས་འཁྡོར་བསྡུས་ཤྱིང་བསྐྱངས་པ་ལ་ལྷ་ཆེན་དེ་
ལས་འཁྡོར་མང་བ་མེད་ཅེས་གག་གྡོ །ལྷ་ཆེན་དེས་ཆྡོས་ལྡོག་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་སླྡོབ་མ་རྣམས་
འབངས་ནས། དག་བཅྡོམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ཀྱི་འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དུ་མ་
བྱུང་ཞྱིང་། དད་རས་ལེན་པར་མྱི་འྡོས་པ་ལ་བངས་པའྱི་ལྷ་ཆེན་བླུན་པྡོ་དེ་ཤྱི་ནས། སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་མནར་མེད་པར་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱྡོང་བར་གྱུར་ཅེས་གག་གྡོ །ལྷ་ཆེན་དེས་བསྟན་
པའྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་དེ་དག་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ི
པཎྱི་ཏ་ཁྱི་དྲུག་སྟྡོང་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས། བཀའ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་ཞེས་ཐྡོས་ཏེ། རྟྡོག་གེ་
འབར་བ་དང་འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་ལས་གསུངས་སྡོ། །དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུར། དེ་རེས་
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དང་། །སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་མཁས་པ་དང་། །ཆྡོས་རྒྱལ་རྣམས་དང་སྱིན་བདག་
དང་། །སྟྡོབས་ལྡན་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་གུས་པས་བསྐྱངས། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་ལྷ་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དེའྱི་ལེ་ལེན་གྱིས་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་རྣམས་ལ་ཡང་། 
འཇྱིག་རྟེན་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་སྡོམ་ྱི་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། 
ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་བཅྡོམ་པ་འབས་བུ་ལས་མས་པ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ཅུང་
ཟད་བསླད་པ་ཡྡོད་ཅེས་མཁས་པ་དག་ཟེར་ཞྱིང་། མཁས་པའྱི་ 
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༼༤༤༢༽ 
གཙུག་རྒྱན་དབྱིག་གེན་གྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས། བ་མ་ཀུན་དགའ་འྡོད་ཙེལ་དང་། །ཞེས་པ་
ནས། ཡང་དག་བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་མས་ཕྱྱིར། །མཐའ་དག་མྱིན་པར་རྟྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་མདྡོད་
རྣམས་འགའ་ཞྱིག་མ་ཚང་བ་དང་། ལུང་མས་པ་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་མས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ཞེས་དགྡོངས་སྡོ། །ཚུལ་དེ་དག་ནྱི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་མདྡོ་
ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། ཀུན་དགའ་བྡོས། ཐེག་
ཆེན་གྱི་མདྡོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་དེའྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་པྡོའ་ིབར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། ས་
དྡོང་དུ་ལྡོ་དུ་མར་ྱི་མ་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ། བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་གང་འདྡོད་བསྲེག་ནུས་པའྱི་མུ་
སྟེགས་བེད་སང་པྡོ་ྱི་མའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཅེས་པས་ནང་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བསྲེགས་པའྱི་ཚེ། 
དམ་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེ་སྣྡོད་ཕལ་ཆེར་བསྲེགས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་
པ་མས་པར་གྱུར་ཅེས་སྲེག་གྡོ །དེ་ནས་བམ་ཟེ་མ་གསལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་
བསྟན་པ་དར་བར་འདྡོད་ནས། སྡོན་ལམ་བཏབ་ཅྱིང་རྒྱལ་རྱིགས་དང་འདུས་པ་ལས་ཐྡོགས་མེད་
དང་། བམ་ཟེ་དང་འདུས་པ་ལས་དབྱིག་གེན་ཏེ་སྐུ་མཆེད་གྱིས་བྱུང་བའྱི་གཅེན་གྱིས་བམས་པ་
བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ། དགའ་ལྡན་དུ་བྡོན་ནས་ཆྡོས་མངྡོན་སྟྡོང་ཕག་བརྒྱ་བ་དང་། བམས་པའྱི་
ཆྡོས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་གསན་ནས་འཛམ་གྱིང་དུ་བྡོན་ཏེ། རང་གྱི་གཅུང་དབྱིག་གེན་ལ་བཤད་ཅྱིང་
ཐེག་ཆེན་དེའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་དར་བར་ 
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༼༤༤༣༽ 
མཛད་པ་དེའྱི་རེས་ལ། དབྱིག་གེན་གྱིས་རབ་ཏུ་བེད་པ་སེ་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་
མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་། སླྡོབ་མ་ལ་འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་ཡྡོན་ཏན་འྡོད། མངྡོན་པ་རང་ལས་
མཁས་པ་ཁ་ཆེ་བྡོ་བརྟན། ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ། ཕར་ཕྱྱིན་རང་ལས་མཁས་
པ་འཕགས་པ་གྡོལ་སེ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་བའྱི་བེ་བག་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་དང་། 
ཡང་སྐབས་འགར་བླུན་པྡོ་མྱི་ཤེས་པས་རང་བཟྡོར་འཆད་པ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་བའྱི་བེ་བག་
གྱིས་བསྟན་པ་འགྱིབ་པ་ཡང་དུ་མ་བྱུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་བྡོད་ཡུལ་དུ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ་ལ་
གསུམ་སྟེ། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་བྱུང་ཚུལ། བསྟན་པ་ཕྱྱི་དར་གྱི་བྱུང་ཚུལ། སྐབས་ཀྱི་དགག་བའྱི་
ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་མང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱི་
ནས་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་རུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆྡོས་སྐྱྡོང་བའྱི་རྒྱལ་པྡོ་སྲྡོང་
བཙན་སམ་པྡོ་བྱུང་བའྱི་དུས་སུ། གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བརྱིགས། ཐྡོན་མྱི་སམྦྷྡོ་ཉ་དཀྡོན་མཆྡོག་
སྱིན་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ་མང་པྡོས་ཆྡོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། བྡོད་ཡུལ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བས་དམ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་སྲྡོལ་བཏྡོད་ལ། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་འགའ་ནས། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ཁྱི་སྲྡོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་ངྡོ་ལ། མཚན་བརྡོད་པར་དཀའ་བ་
མཁན་ཆེན་བྡོ་དྷྱི་སཏྭ་དང་། སྔགས་འཆང་ཆེན་པྡོ་པད་འབྱུང་གནས་སྤྱན་དངས་ནས་བསམ་ཡས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ 
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༼༤༤༤༽ 
བརྱིགས། རྣམ་དག་ཁྱིམས་ཁང་གྱིང་དུ་རབ་བྱུང་དང་བསེན་རྡོགས་འབྡོགས། དགའ་ལྡན་སེམས་
བསྐྱེད་གྱིང་དུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་འབྡོགས། བདུད་འདུལ་སྔགས་པ་གྱིང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་
དབང་བསྐུར་ཏེ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་དར་བར་མཛད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་པྡོ་དེའྱི་སྲས་མུ་ཁྱི་
བཙན་པྡོ། དེའྱི་སྲས་སད་ན་ལེགས་མཇྱིང་ཡྡོན། དེའྱི་སྲས་རལ་པ་ཅན་དང་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལའང་
ཆྡོས་སྔར་མ་འགྱུར་བ་མང་དུ་བསྒྱུར། བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའྱི་ཚེ་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྤུན་ཟླ་
གང་དར་མས་བྡོན་པྡོ་ངན་པ་དང་གྡོས་བས་ནས། རལ་པ་ཅན་མེད་པར་བས་ཏེ་དར་མས་རྒྱལ་སྲྱིད་
ལྡོ་ལྔ་བཟུང་བའྱི་བར་ལ་རབ་བྱུང་ལ་ལ་འབེབས། ལ་ལ་གསྡོད། དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་མཆྡོད་པ་རྒྱུན་
བཅད། མྱི་དགེ་བའྱི་ཁྱིམས་བཅའ་བ་ལ་སྡོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ཚར་བའྱི་
རེས་སུ། གང་དར་མ་ནྱི་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རེས་བསད། དེའྱི་རེས་ལ་བྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་ཁྱིམས་རྒྱལ་
ཁྱིམས་གྱིས་ཀ་ཡུན་རྱིང་དུ་སྡོར་མ་ཆུད་པས། སྔགས་པ་དག་གྱིས་སྡོར་སྒྲྡོལ་ལམ་དུ་བེད་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིཡྱི་གེ་གཏེར་ནས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀང་འཕེལ་བར་མགྡོ་
བརམས་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་འཕེལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་བསྟན་པ་ཕྱྱི་དར་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། བྡོད་
དག་ཆྡོས་ལྡོག་གྱི་མས་ལེན་སྤྱྡོད་པ་ཤེས་ཆེ་བ་དེའྱི་ཚེ། བྡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་ལྡེ་གཙུག་མགྡོན་གྱི་སྲས་
འཁྡོར་རེ་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཚན་ཡེ་ཤེས་འྡོད་དུ་བཏགས་པ་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། 
གངས་རྱི་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །རྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཞེས་བ་བ། །ཡེ་ཤེས་འྡོད་ཅེས་བ་བ་
འབྱུང་། ། 
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༼༤༤༥༽ 
ཞེས་ལུང་བསྟན་པའྱི་ཆྡོས་རྒྱལ་དེས་སྐྱེས་བུ་མཆྡོག་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ེར་གཅྱིག་ཁ་
ཆེར་བརངས་ཏེ། ལྡོ་ཆེན་དང་ལྡོ་ཆུང་ལེགས་ཤེས་གྱིས་ཀྱིས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་མཁས་པར་
མཁེན། ཁད་པར་ལྡོ་ཆེན་ནྱི་ཁ་ཆེ་རྱིན་ཆེན་རྡོ་རེ་ལ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་ཞུས་པ་ན་འཇམ་པའྱི་རྡོ་
རེ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་མེ་ཏྡོག་ཕྡོག་པས་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་
མཁས་པ་ཆེན་པྡོར་གྱུར། དེ་ནས་ལྡོ་ཆེན་དེས་བྡོད་དུ་ཕེབས་ནས། སྔྡོན་མེད་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་
ཆེར་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་དག་མཛད། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་བསྟན་
བཅྡོས་རྡོམ་པར་མཛད་ནས། སྡོར་སྒྲྡོལ་ལམ་དུ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནུབ་
པར་མཛད། ལྡོ་ཆེན་དེའྱི་སླྡོབ་མ་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་ཞྱི་བ་འྡོད་དེས་ཀང་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ་
ཞེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པར་མཛད་ཅེས་ཟེར་རྡོ། །ལྡོ་ཆེན་སྡོགས་དེ་དག་འདས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་
ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་བརྫུས་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་འགའ་ཞྱིག་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུས་ཡབ་
ཡུམ་གྱིས་ཀ་འགྡོས་ཡྱིན་པས་འགྡོས་ཁུག་ལ། འབྡོག་པའྱི་ལྷས་ཀྱི་ནང་དུ་བཙས་པས། ལྷས་
བཙས་ཞེས་བ་བའྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ་དེས་ཀང་། ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་མཛད་
ནས་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ། དེ་ནས་ཆྡོས་རེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པྡོ་ཀུན་དགའ་སྱིང་པྡོ་
བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྡོས་ལྡོག་སྤྱྡོད་པ་ཉུང་ཞེས་ཐྡོས་ཏེ། སྔར་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་རྣམས་སུན་
འབྱིན་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བྡོན་ཞྱིང་ཡང་ཡང་བསྟན་པའྱི་ཞུས་དག་ 
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༼༤༤༦༽ 
མཛད་པ་དང་། བསྟན་པའྱི་ཁུར་ཆེན་པྡོ་བསྣམས་པས་ཆྡོས་མྱིན་སྤྱྡོད་པ་རྣམས་འགྱིབས་ཤྱིང་ཉུང་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པྡོ་རེ་བཙུན་གགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མཐྡོང་མྡོད། དེ་ལྟར་ན་
བསྟན་བཅྡོས་མཛད་པ་འདྱི་བྡོན་ནས་ཀང་རེ་བཙུན་དགུང་གངས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་པས། 
ཉུང་ཞེས་ཐྡོས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ལ་འབེལ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རེ་བཙུན་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སད་ལ་ཆྡོས་ལྡོས་
མང་ཉུང་ཅྱི་འད་ཡྡོད་ས་པཎ་རང་ྱིད་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་དངྡོས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་ནས་ཕག་མྡོའ་ི
བྱིན་རླབས་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ལ་ཡང་རྟྡོག་དཔྡོད་མ་ཞུགས་པ་སྟེ། དྭགས་པྡོ་ལྷ་རེས་ཕྱག་ལེན་
མཛད་པའྱི་བྱིན་རླབས་བརའྱི་དབང་བཞྱི་དང་། བཀའ་གདམས་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་རྨྱི་ལམ་མ་ལ་
སྡོགས་པ་རེ་བཙུན་གཤེགས་པའྱི་གྡོང་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་མ་བྱུང་ན་དྭགས་པྡོ་ཐྡོག་སྔ་ཕྱྱི་
སྡོམ་ཞྱིག གཞུང་དྡོན་སླ་བ་འདྱི་ཙམ་ཡང་མ་གྡོ་བར་གཞན་དུ་རྟྡོག་ན། གཞུང་དྡོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཇྱི་ལྟར་
འཆད། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། བ་མ་ས་ཆེན་གཤེགས་པའྱི་ཕྱྱི་
ནས་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་བརའྱི་དབང་བཞྱི་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྨྱི་ལམ་མ་དང་། དྡོན་
དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོ་གས་འབྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་མངྡོན་བང་ལྔ་དང་། རྡོ་
རེ་ཆྡོ་ག་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པ་སྡོགས་དྡོར་ནས་རང་བཟྡོས་དཀྡོངས་བསྐྱེད་བེད་པ་དང་། མདྡོ་
སྔགས་གྱིས་ཀའྱི་དགྡོངས་པ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དགྡོས་པ་ལས། དེ་དྡོར་ནས་
སྟྡོང་རང་བསྡོམ་པ་ལ་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   445 

༼༤༤༧༽ 
མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་ཚད་ཐུབ་པའྱི་གཞུང་ལ་
ཐྡོས་བསམ་མྱི་བེད་པར། རང་བཟྡོའ་ིབསྟན་བཅྡོས་ལ་འཆད་ན་གྱི་ངལ་བས། དུས་དང་བྡོ་གྡོས་
གྡོན་དུ་གྱུར་པ་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་དེང་སང་འཕེལ་བ་ནྱི་འདྱིར་དགག་བ་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་འདྱི་
དང་མཐུན་པར་འཕྱིན་ཞུར། དེང་སང་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་ནྱི། །ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ཕལ་ཆེར་
ནུབ། །ཆྡོས་མངྡོན་མཛོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། །ངན་རྟྡོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དཀྲུགས། །ཁད་
པར་དུ་ཡང་བང་ཕྱྡོགས་ཀྱི། །ཁ་བ་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི། །ངན་རྟྡོག་མུན་པས་རྣམ་པར་ཁབ། །ཅེས་
གསུངས་སྡོ། །འྡོ་ན་ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་ཐུན་མྡོང་དུ་འགྡོག་རྱིགས་པ་ལས། བདག་
ྱིད་ཆེན་པྡོ་ཁྡོ་ནས་དགག་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། བསྟན་པའྱི་ཁུར་ཁེར་བའྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་
ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་ལ་ཐུགས་མྱི་དགེས་ཤྱིང་དགག་པར་བཞེད་མྡོད། འྡོན་ཀང་དུས་ཀྱིས་ཤུགས་ཀྱིས་
བཟླྡོག་མ་ནུས་པས་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞུགས་པ་ལྟར་སྣང་སྟེ། བླུན་པྡོ་གསུང་རབ་ལ་སངས་པ་ཆུང་
བ་རྣམས་ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་འད་སྤྱྡོད་པ་བདེན་མྡོད་ཀྱི། མཁས་པ་སེ་སྣྡོད་དང་རྒྱུད་སེ་ལ་སངས་པར་
རླྡོམ་པ་ཡང་རྱི་བྡོང་ཅལ་བཞྱིན་ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ལ་སྤྱྡོད་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་དབང་ཁྡོ་ནར་
བབས་པས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། སེ་སྣྡོད་འཛིན་པར་རླྡོམ་པ་ཡྱི། །སྱིང་མེད་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་དད། །ཅེས་
སྡོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་དབྱུང་དགྡོས་པར་བསྟན་པ་ནྱི། བྱིན་རླབས་དང་སེམས་
བསྐྱེད་རྨྱི་ལམ་མ་སྡོགས་དེ་དག་སུན་དབྱུང་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བྱིན་རླབས་བརའྱི་ 
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༼༤༤༨༽ 
དབང་བཞྱི་སྡོགས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་འཕེལ་བར་གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་མྱི་
གནྡོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྡོད་ལ་དང་པྡོར་སྨྲ་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་
གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མྱི་གནྡོད་དྡོ་ཞེ་ན། འྡོ་ན་མུ་སྟེགས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཅྱི་སྟེ་གནྡོད་དེ་མྱི་གནྡོད་པར་ཐལ། ཁས་བངས་དེའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཏེ་མུ་
སྟེགས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་གཞན་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་ན་ནྱི། ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་
གནྡོད་དམ་སྟེ་གནྡོད་རྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་གནྡོད་ཀང་འདྱི་ལ་སུན་འབྱིན་པ་མྱི་
འཐད་དྡོ་ཞེ་ན། མུ་སྟེགས་བེད་དང་ན་ཐྡོས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་འདྱི་ལ་ཡང་སུན་དབྱུང་ཅྱི་སྟེ་བ་
སྟེ་བ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁས་བངས་དེའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཏེ་མུ་སྟེགས་སྡོགས་འདྱི་དག་བསྟན་པ་ལ་
གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་མཛད་དྡོ་ཞེ་ན། འྡོ་ན་བསྟན་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཆྡོས་
ལྡོག་འདྱིར་བཀག་པ་དག་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག་སྟེ། ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །བཞྱི་པ་དེ་ཡྱི་འཐད་པ་ལུང་དང་དཔེ་སྡོགས་བསྟན་པ་ནྱི། སུན་དབྱུང་དགྡོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅྱིའྱི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆྡོས་འདྱི་དཀྡོན་ལ་འཚེ་བ་མང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སུན་དབྱུང་དགྡོས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། རྱིན་ཆེན་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀང་དཀྡོན་ལ་རྟག་ཏུ་བར་ཆད་ཀྱིས་འཚེ་
བའང་མང་བས་གཅེས་སས་སུ་བ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚུལ་འདྱི་ལ་བསམ་ལ། མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་བསྟན་པའྱི་བྱི་དྡོར་བ་སྟེ། བསྟན་པ་འདྱི་གཅེས་སས་སུ་བས་ཏེ་མྱི་མས་
པའྱི་ 
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༼༤༤༩༽ 
ཐབས་ལ་འབད་དགྡོས་པས་སྡོ། །དཔེར་ན་འཇྱིག་རྟེན་པ་དག་ྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་བཏུང་ལ་ཡང་
རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་། སྡོར་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ལེགས་ེས་ཀྱི་རྟྡོག་དཔྡོད་སྣ་ཚོགས་གཏྡོང་ཞྱིང་། གྡོས་
བཟྡོ་བ་དང་མཁར་ལས་ལ་སྡོགས་པའྱི་བ་བ་གང་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཀྡོད་པ་བཟྡོ་སྡོགས་ལེགས་ེས་
དང་། བཟང་ངན་དང་མཁས་མྱི་མཁས་ཞེས་བང་དྡོར་གྱི་རྟྡོག་དཔྡོད་སྣ་ཚོགས་བེད། རྟ་ཕྱུགས་དང་
གསེར་གཡུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ནྡོར་བུ་དང་། གཞན་ཡང་ནྡོར་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ྡོ་ཚོང་ལ་ཡང་། 
གྡོགས་ཀུན་ལ་འདྱི་ཞྱིང་བརྟགས་ནས་དཔྡོད་པ་སྡོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ལ་ཡང་འདྱི་
འདའྱི་རྟྡོག་དཔྡོད་དང་འབད་པ་བེད་པ་མཐྡོང་ན། བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་སྐྱེ་བ་གཏན་གྱི་བདེ་སྡུག་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ལེགས་ེས་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་མ་བསྒྲུབས་ལ་
རག་ལས་ཀང་། ཆྡོས་འདྱི་ཁྱི་བཀེས་པའྱི་མདུན་དུ་ཟས་བྱུང་བ་བཞྱིན་དུ། བཟང་ངན་གང་དུའང་མྱི་
དཔྡོད་པར་ཆྡོས་གང་ཕད་དེ་ལ་གུས་པར་འཛིན་པ་ནྱི་ཆེས་བླུན་པས། ཆྡོས་ལ་རྟྡོག་དཔྡོད་བས་ནས་
མ་འཁྲུལ་བ་བསྒྲུབ་པ་རང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྡོན་འདྱི་དང་མཐུན་པར་དྡོ་བསྐྡོར་བའྱི་དྱིས་ལན་
ལས། ཆྡོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མ་སླ་བར། །མས་ལེན་སངས་རྒྱས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབས། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་ལ་རྟྡོག་དཔྡོད་བ་བའྱི་སྔྡོན་དུ། ཆྡོས་སྟྡོན་པའྱི་བ་མ་ལ་རྟྡོག་དཔྡོད་བ་བ་ཡང་
གལ་ཆེ་སྟེ། ལམ་འཇྱིགས་སར་འགྡོ་བའྱི་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་བསྐྱེལ་མ་དང་། ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་གེན་
འབེལ་བསེབས་པ་ལའང་བཟང་ངན་དང་ལེགས་ེས་འབད་དེ་ལེན་པར་མཐྡོང་ན།  
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༼༤༥༠༽ 
དེང་ནས་བརམས་ཏེ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་གྱི་དྡོན་བ་མ་མཆྡོག་མཚན་ྱིད་དང་
ལྡན་པ་ལ་རག་ལས་མྡོད། འྡོན་ཀང་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་རྟྡོག་དཔྡོད་མྱི་བེད་པར་ཚོང་དུས་
ངན་པར་གསེར་དངུལ་བརྫུས་མ་དང་། མཚན་ྱིད་པ་སྡོགས་ཀྱི་ཟྡོང་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ལ་ྡོ་
ཚོང་བེད་པ་བཞྱིན་དུ། ཆྡོས་བཟང་ངན་སྟྡོན་པའྱི་བ་མ་སུ་འཕད་རྣམས་ལ་ལེན་པ་མཐྡོང་བ་ནྱི། ཀེ་མ་
སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་མཚར་ཆེ་བས་སྡོ། །དེས་ན་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་བཏུང་སྡོགས་འབད་མྱི་
དགྡོས་པ་རྣམས་ལ་འབད་པ་བེད། འབད་དགྡོས་པ་སྐྱེ་བ་གཏན་གྱི་ལེགས་ེས་གང་ལ་རག་ལས་
པའྱི་ཆྡོས་དང་། བ་མ་ཅྱི་ཡང་རུང་བས་ཚིམ་པར་སྣང་བ་ནྱི་འབད་པ་གྡོ་ལྡྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་
ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟྱིང་མེད་པའྱི་བམས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕན་པར་བསམས་པས་ཟང་ཟྱིང་མེད། བ་བར་
འྡོས་པས་ཟང་ཟྱིང་མེད། གཞན་ལ་བསྐུལ་བས་ཟང་ཟྱིང་མེད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། མདྡོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བསྟན་བཅྡོས་འདྱིར་གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་རྒྱས་
པར་བཀག་པས། གཞན་ལ་སང་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སླྡོང་བ་ཡྱིན་ནམ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྡོམ་པ་
པྡོ་བདག་ནྱི་སྤྱྱིར་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས་ཤྱིང་། ཁད་པར་ཆྡོས་སྟྡོན་པའྱི་གང་ཟག་བཟང་ངན་
ཀུན་ལ་བདག་མྱི་སྡོད་པས་སྡོ། །གལ་ཏེ་རྒྱ་ལ་གལ་སྲྱིད་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་དབང་གྱིས་སད་
པ་སྲྱིད་ནའང་སྱིག་དེ་བཤགས་ཏེ། གཞན་ལ་སྡོད་པ་ནྱི་སྱིག་ཆེ་བས་གནྡོང་ཞྱིང་འགྡོད་པས་
བཤགས་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འྡོ་ན་ཀུན་སླྡོང་ 
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༼༤༥༡༽ 
ཅྱི་ཞེ་ན། དམ་ཆྡོས་འཁྲུལ་དང་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྐྱེ་བ་གཏན་གྱི་ལེགས་ེས་ཀྱིས་གྡོས་ཡྱིན་པས། ཆྡོས་
འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྱིའྱི་ལེགས་ེས་དཔྡོད་པར་འདྡོད་པའྱི་བསམ་པས་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ལེགས་ེས་
དཔད་པ་ལ་སང་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སླྡོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ན་སྨྲ་བ་པྡོ་རང་གྱི་སྐྱྡོན་ཡྱིན་ཏེ། འཁྲུལ་
པ་བཀག་པ་ལ་མ་བཟྡོད་པས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕན་པ་སང་སེམས་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། 
བདུད་རྱིགས་ཕམ་པ་སང་སེམས་མྱིན་པར་བསྟན། ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟྱིང་མེད་པར་བསྟན་པ་དངྡོས་
སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་རྱིགས་པ་འགྡོད། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དཔེ་དང་སར། བསྡུས་
ཏེ་སྐབས་ཀྱི་ལན་ལ་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་འཁྲུལ་བ་བཀག་པས་སང་བ་ཡྱིན་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་
དབྱིག་གེན་དང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ་དང་ཆྡོས་གགས་སྡོགས་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་རང་སེ་ནང་པ་
དང་། གཞན་སེ་ཕྱྱི་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ་དེ་ལའང་སང་ཞེས་ཟེར་རམ་སྟེ་ཅྱི་སྟེ་ཟེར་
རྱིགས་པར་ཐལ། ཆྡོས་ལྡོག་བཀག་པས་སང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་
གྱིས་ཀང་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་སུན་ཕྱུང་བ་དེ་ཡང་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ལ་ཕག་དྡོག་ྱིད་དུ་འགྱུར་
རམ་སྟེ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་མ་དེའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་རྒྱུད་ཤེས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་བླུན་པྡོའ་ིལྡོང་ཁྱིད་
ཡྱིན་པས་ཆྡོས་ནྡོར་བ་བཀག་ནས་མ་ནྡོར་བ་བསྟན་པའྱི་ལྡོང་ཁྱིད་ལེགས་པར་བས་པ་ལ་སང་ཞེས་
སྨྲ་ན། ད་སླན་ཆད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་སྟེ་བསྲུང་བའྱི་ཐབས་མེད་པར་ཐལ། ཆྡོས་
ནྡོར་པ་བཀག་པ་ལ་སང་ཞེས་སྨྲ་བའྱི་ 
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༼༤༥༢༽ 
ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་དཔེ་དང་སར་བ་ནྱི། དཔེར་ན་ལྡོང་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་ལྡོང་བ་ལ་ལམ་གཡང་ས་
བཀག་ཅྱིང་ལམ་བཟང་པྡོར་ཁྱིད་པའང་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་སྟེ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་འདྡོད་ན། 
ལྡོང་བ་ལམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཀྱི་སྟེ་བཀྱི་ཚུལ་མེད་པར་ཐལ། ལམ་གཡང་ས་བཀག་པ་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེ་གཞན་ཡང་ནད་པ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཁ་ཟས་འདྱི་དང་འདྱི་སྡོང་ལ། ཕན་པ་འདྱི་དང་འདྱི་
བསྟེན་ཅེས་སན་པས་དེ་སྐད་སྨྲས་ན་ཡང་ནད་པ་ལ་སང་བ་དང་ཕག་དྡོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆྡོས་
ནྡོར་པ་བཀག་པ་སང་བ་དང་ཕག་དྡོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན། འྡོ་ན་ནད་པ་ཇྱི་ལྟར་གསྡོ་སྟེ་
གསྡོ་བའྱི་ཐབས་མྱི་ཤེས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། དཔེ་དག་
གྱི་ཕྱྱིར་ན། ས་པཎྱི་ཏ་བདག་གྱིས་ཆྡོས་ལྡོག་པ་དང་མ་ལྡོག་པའྱི་རྣམ་དབེ་བས་པ་ལ་སང་བ་དང་
ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ཟེར་ན། འྡོ་ན་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲལ་ཏེ་བསྒྲལ་
བའྱི་ཐབས་མྱི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གྱི་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་ཕྱུང་བ་གཞན་ལ་སང་བ་ཡྱིན་པས་
སྡོ། །གྱིས་པ་བདུད་རྱིགས་ཕམ་པ་སང་སེམས་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་ནྱི། ཆྡོས་ནྡོར་པ་བཀག་པས་
བདུད་རྱིགས་སྡོགས་ཕམ་ཡང་སང་སེམས་ཀྱིས་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་དུ་
བྡོན་པ་དང་། མཁས་རྣམས་མདྡོ་རྒྱུད་ལ་བཤད་པ་བེད་པ་ལ། འྡོག་ནས་བཤད་པའྱི་འབས་བུ་རྣམ་
གསུམ་འབྱུང་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་སྤྱྱི་ལུགས་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཆེ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འབྱུང་
ཚུལ་ནྱི། སླྡོབ་དཔྡོན་མཁྡོལ་གྱིས་ཀང་བསྟྡོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འདྱི་སྐད་ 
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༼༤༥༣༽ 
གསུངས་ཏེ། བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་དཔའ་བྡོ་སངས་རྒྱས་ཁྡོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། འབས་
བུ་ཕ་རྡོལ་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་སག་པར་མཛད་ཅྱིང་། བདུད་ནྱི་སེམས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་
མཛད་པ་ཚར་བཅད་ཀྱི་ལས་གྱིས་དང་། གདུལ་བ་ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་དགའ་ཞྱིང་དབུགས་ཀང་
འབྱིན་པ་རེས་འཛིན་གྱི་ལས་གཅྱིག་སྟེ་གསུམ་དུ་གསུངས་པས་སྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བྡོན་
པ་ལ་འབས་བུ་གསུམ་འབྱུང་བར་མ་ཟད་དེང་སང་འདྱི་ན་ཡང་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་ཕྱེ་ནས་ཆྡོས་ལེགས་པར་བཤད་ན་འབས་བུ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ། ཆྡོས་ལྡོག་
སྤྱྡོད་པ་རྣམས་ཕམ་པར་བེད་པ་དང་། བདུད་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཡྱི་མུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆྡོས་
ཤེས་པའྱི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བེད་པ་དང་གསུམ་འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་
མཐར་བཟང་པྡོ་འདྱི་འདས་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ནུས་པས་སྡོ། །ཚུལ་འདྱི་ལས་ལྡྡོག་པ་ཆྡོས་ལྡན་
སུན་ཕྱུང་ནས་ཆྡོས་མྱིན་སྤྱྡོད་པ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཏེ། སྔར་
བཤད་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་ལྡྡོག་པ་གསུམ་འབྱུང་བས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟྱིང་མེད་པར་བསྟན་
པ་དངྡོས་ནྱི། ས་པཎྱི་ཏ་བདག་ཀང་ཁེད་བེད་པའྱི་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་ཕག་མགྡོ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་བརའྱི་དབང་བཞྱི་ཙམ་རེ་བས་པ་ལ། ཆྡོས་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་བསྟན་ནས་རེ་གཅྱིག་གྱི་རྣལ་
འབྡོར་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་མྱྡོང་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་ལ། མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སད་ནས་འབད་པས་རྡོལ་སྒྲུབ་
མེད་པའྱི་དྡོན་བསྟན་ནས། སླྡོབ་མ་ཚོགས་པའང་འདྱི་བས་མང་བ་འདུ་ 
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༼༤༥༤༽ 
ཞྱིང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལྡོངས་སྤྱྡོད་འབུལ་བའང་འདྱི་མང་བར་འགྱུར་ལ། བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་
ཡང་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སངས་རྒྱས་འཕལ་དུ་རང་འབྱིན་ནུས་པའྱི་བ་མ་འདྱི་ལྟ་བུ་ངྡོ་མཚར་
སམ་ནས་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་མྡོས་པ་སྐྱེ། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མྱི་ཤེས་པའྱི་སེ་སྣྡོད་འཛིན་པར་
རླྡོམ་པ་ཡང་། བདག་གྱིས་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་ལྷག་པར་དད་པར་འགྱུར་བར་བདག་གྱི་ལེགས་པར་
གྡོ་མྡོད་ཀྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཆེད་དུ་བསམས་པ་མ་གཏྡོགས་འཁྡོར་དང་ཟང་ཟྱིང་ལ་མྱི་
བལྟ་སྟེ། འཁྡོར་དང་ཟང་ཟྱིང་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བདག་གྱིས་སེམས་ཅན་བསྡུས་ནས་ཆྡོས་བསྟན་པ་
མ་ཡྱིན་པས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་སླྡོབ་མ་བསྐྱངས་
ཤྱིང་ཆྡོས་འདྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཤད་
སྒྲུབ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་ཕན་པར་བསམས་པས་
སྡོ། །དེས་ན་བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ནྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་སེམས་པ་ཁྡོ་ནས་ཀུན་ནས་སླྡོང་སྟེ་བས་པ་
ཡྱིན་ཞེས་བསྟན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བ་བར་འྡོས་པས་ཟང་ཟྱིང་མེད་པ་ནྱི། བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ནྱི་སྐབས་
སུ་བབས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་པར་བ་འྡོས་པ་རྣམས་དགག་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པས་ཀང་ཀུན་སླྡོང་ལ་
ཟང་ཟྱིང་མེད་དེ། སྔྡོན་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མུ་སྟེགས་བེད་དང་། ན་ཐྡོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་
འཁྲུལ་པ་མང་དུ་ཡྡོད་པ་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་སྟེ་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་
ཡང་ཡྡོད་མྡོད། རྒྱན་དྲུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་འདྱིར་མ་
བཤད་ལ། དེང་སང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   453 

༼༤༥༥༽ 
འདྱི་ན་དངྡོས་སྟྡོབས་ཀྱི་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མདྡོ་རྒྱུད་
དང་འགལ་བའྱི་འཁྲུལ་པ་གསར་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལས། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་པའྱི་མས་
ལེན་རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་། དགྡོངས་འགེལ་གྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་གནད་
དཔག་མེད་ཡྡོད་པ་ཡང་གསང་སྔགས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཁྡོ་བྡོས་གཞན་དུ་བཤད་ནས་འདྱིར་
མ་བཤད་ལ། དེ་བས་ན་འདྱིར་ནྱི་གསང་བ་སྟྡོན་དུ་རུང་མྱི་རུང་ཀུན་ལ་ཐུན་མྡོང་དུ་བཤད་དུ་རུང་
བའྱི་འཁྲུལ་པ་སྔར་སྡོས་པའྱི་རགས་རྱིམ་ཅྱི་རྱིགས་པ་འཕེལ་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྡོད་པར་མཐྡོང་ནས། 
སྡོམ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་གྱི་གནད་ཆེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ་
ཡྱིན་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་བསྐུལ་བས་ཟང་ཟྱིང་མེད་པ་ནྱི། བསྟན་བཅྡོས་འདྱིར་བཀག་པ་
དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད། ད་དུང་ཚིག་དྡོན་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་སྐྱྡོན་ཅན་དཔག་མེད་སྣང་ན་ཡང་། 
བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི་གཞུང་མང་དྡོགས་པས་རེ་ཞྱིག་བཞག་ལ། གལ་ཏེ་འགྡོག་པར་འདྡོད་ན་ལུང་
རྱིགས་ཀྱི་གནད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཤེས་པའྱི་བྡོ་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་དྡོན་དེ་དག་ལ་
ལེགས་པར་དཔྡོད་ལ་དགག་སྒྲུབ་གྱིས་ཏེ། ད་ཕྱྱིན་ཆད་འཁྲུལ་པ་གསར་པ་བྱུང་ན་ཡང་མཁས་པ་
དག་གྱིས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡོ་ནས་སུན་ཕྱུང་ཞེས་གདམས་སྡོ། །དེ་ལྟར་དགག་སྒྲུབ་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་རང་ྱིད་མཇལ་བར་དཀའ་ཞྱིང་། མཇལ་བའྱི་
རེས་སུ་ཆྡོས་བེད་ཁྡོམ་པའྱི་དལ་བ་དང་། མཐུན་རེན་འབྡོར་ 
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༼༤༥༦༽ 
པ་བཅུ་ཡང་རེད་དཀའ་བས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ལེགས་པར་རྟྡོགས་ལ་གཟུ་
བྡོར་གནས་པའྱི་བྡོ་ཡྱིས་དངས་པྡོར་དཔྡོད་ཅྱིག་ཅེས་གདམས་ཏེ། བསྟན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་མཇལ་
བ་ཡང་དཀྡོན་པས་འཁྲུལ་པར་སྤྱད་ན་དལ་འབྡོར་ཆུད་ཟྡོས་ཤྱིང་དེ་ལས་བླུན་ཚབས་ཆེ་བ་མེད་ལ། 
མ་འཁྲུལ་པར་སྤྱད་ན་སྐྱེ་བ་གཏན་གྱི་དྡོན་ཆེན་པྡོ་འགྲུབ་པས་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་རེར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་འགལ་རེན་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་བཞྱི་སྟེ། ཐ་སད་མང་དུ་ཐྡོས་པ། 
མདྡོ་སེ་མང་དུ་ཐྡོས་པ། རྒྱུད་སེ་མང་དུ་ཐྡོས་པ། མན་ངག་མང་དུ་ཐྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ས་པཎྱི་ཏ་
བདག་གྱིས་བསྟན་བཅྡོས་རྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྱིག་གནས་ཀུན་ལེགས་པར་སངས་ཤྱིང་ལེགས་
པར་རྟྡོགས་པས། རང་གཞན་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཐ་དད་ལ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མེད་ཅྱིང་། བྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་
པས་བརམས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལ། གཞུང་ཚོགས་འདྱི་དག་འཆད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་སྒྲ་ནྱི་བར་སྡོད་
པར་བེད་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་གཙུག་གྱི་ནྡོར་བུ་ལྟ་བུ་ཀ་ལཱ་པ་དང་། ཙནྡྲ་པ་དང་། དེ་
དག་གྱི་མྱིང་གྱི་སྒྲ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲའྱི་བྱིངས་བསྒྲུབ་པ་དང་། བེད་པའྱི་ཚིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྡོགས་པ་
སྒྲའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། དྡོན་གྱི་འགལ་འབེལ་དཔྡོད་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་
ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། དེའྱི་དགྡོངས་འགེལ་སེ་བདུན་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལེགས་པར་བསླབས་ཤྱིང་ལེགས་པར་མཁེན་ལ། དེར་མ་ཟད་ཚིག་གྱི་སེབ་སྡོར་མམ་པ་
དང་ཕྱེད་མམ་པ་དང་མྱི་མམ་པ་དང་། འཕགས་ 
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༼༤༥༧༽ 
མ་དང་རྡོ་ལངས་དང་ཕྱྱི་མྡོ་མམ་པ་རྣམས་ཀང་དཔྱིས་ཕྱྱིན་པ་ཤེས་ཤྱིང་། སན་ངག་གྱི་མཚན་ྱིད་
སྟྡོན་པར་བེད་པ་དབངས་ཅན་གྱི་མགུལ་རྒྱན་ལ་སྡོགས་པ་དང་། རྡོད་བེད་ཀྱི་སན་ཚིག་མཆྡོག་ཏུ་
གྱུར་པ་སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་ལ་སྡོགས་པ་དང་། མྱིང་གྱི་མངྡོན་བརྡོད་འཆྱི་མེད་
མཛོད་དང་། སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཕལ་ཆེར་གྡོ་བ་སྟེ་ཐྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
འདུལ་བ་ལུང་དང་། སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོ་དང་། མདྡོ་ར་དང་། འྡོད་ལྡན་དང་། མེ་ཏྡོག་འཕེང་རྒྱུད་དང་། 
མངྡོན་པར་མཛོད་དང་། ཐེག་བསྡུས་དང་། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ྱི་ཤུ་པ། སུམ་ཅུ་པ། ཕུང་པྡོ་ལྔའྱི་
རབ་བེད། ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ར་འགེལ། ཤེར་ཕྱྱིན་བདུན་བརྒྱ་པ། བརྒྱད་
སྟྡོང་དྡོན་བསྡུ་སྡོགས་སེ་སྣྡོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་དང་། བསྟན་བཅྡོས་ཕལ་ཆེར་ཐྡོས་ཤྱིང་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་ཡང་བྡོད་ན་ན་བཤད་ཡྡོད་པ་ཕལ་
ཆེར་ཐྡོས་ཤྱིང་། ཐྡོས་པ་དེ་དག་ཀང་མྱིང་རང་ཙམ་དུ་མ་བཞག་སྟེ། བསམ་བྱུང་གྱི་རྱིགས་པས་ཚུལ་
བཞྱིན་དུ་དཔད་པས་དྡོན་གྱི་གནད་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རྟྡོགས་ཤྱིང་བསྡོམས་པས་ཐུགས་མས་སུ་
བཞེས་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདྡོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། 
དབུ་མ་པ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱིའྱི་གདམས་ངག་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་བྡོད་དུ་འགྱུར་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། 
དེང་སང་བྡོད་ན་གགས་པའྱི་ཕ་དམ་པའྱི་ཞྱི་བེད་བརྒྱུད་པ་གསུམ་དང་།  
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༼༤༥༨༽ 
ཨ་རྡོའ་ིརྡོགས་ཆེན་དང་། ཨ་མ་ལབ་ཀྱི་སྒྲྡོན་མའྱི་གཅྡོད་ལ་སྡོགས་པ་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་གྱི་
སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་དྡོན་ཅྱིག་ཆར་དུ་བསྡོམ་པ་ཇྡོ་བྡོ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བྡོ་སྡོང་
དྡོན་བདུན་མ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཇྡོ་བྡོ་རེ་ནས་དགེ་བཤེས་དགྡོན་པ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། འབྡོམ་
སྟྡོན་པ་ལ་བརྒྱུད་པའྱི་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་ལུགས་གྱིས་དང་། ས་ར་ཧའྱི་དྡོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་
གླུ་དང་། ཏྱི་ལྡོ་པ་དང་། ནག་པྡོ་སྤྱྡོད་པས་མཛད་པའྱི་རྡོ་རེའྱི་རྟྡོགས་པ་གླུར་བངས་པའྱི་དྡོ་ཧ་དང་། 
རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པའྱི་དྡོ་ཧ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བ་དང་། མྱཻ་ཏྲྱི་པ་དང་། ཐ་ག་པ་སྡོགས་ཀྱི་དྡོ་
ཧའྱི་བེ་བག་དུ་མ་ཐྡོས་སྡོ། །གསང་བ་འདུས་པའྱི་གདམས་ངག་རྱིམ་ལྔ་སྟན་ཐྡོག་གཅྱིག་མ་ཚུར་
སྟྡོན་དབང་དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། མར་པའྱི་སླྡོབ་མ་མེས་སྟྡོན་ཆེན་པྡོ་དང་། དྭགས་པྡོའ་ིསླྡོབ་མ་
གཙང་ཞེར་དང་། རས་ཆུང་པའྱི་སླྡོབ་མ་བུར་བསྡོམ་པ་ལས་ཐྡོས་པའྱི་རྨྡོག་ལྡོག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་
ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་གདམས་ངག་
ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་འདུས་འཕགས་སྐྡོར་གྱི་གདམས་ངག་དང་། 
དགེས་པ་རྡོ་རེའྱི་རྒྱུད་གསུམ་ཆྡོས་ཐུན་ཐྱིག་ལེ་སྐྡོར་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བཅས་པའྱི་གདམས་ངག་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྱིང་པྡོའ་ིསྐྡོར་དང་། གཤྱིན་རེ་གཤེད་དམར་པྡོ་དང་འཇྱིགས་བེད་དང་དག་ནག་
སྡོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་གསང་སྔགས་གསར་རྱིང་གྱིས་ཀའྱི་ལུགས་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་
གདམས་ངག་གསང་མཐའྱི་ལུགས་རྣམས་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིསྡོར་དྲུག་ཡན་ལག་དང་ 
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༼༤༥༩༽ 
བཅས་པ་སྡོགས་དང་། མཚན་བརྡོད་ཀྱི་བཤད་པ་སླྡོབ་དཔྡོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གེན་གྱིས་
མཛད་པའྱི་འགེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུགས་དྲུག་དང་། བྱིརྺ་པའྱི་འཆྱི་མེད་གྲུབ་པའྱི་
གདམས་ངག་དང་། བྱིརྺ་པའྱི་ལམ་འབས། མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྱིམ་ཟབ་པའྱི་ཚུལ་དགུ། རྡོགས་
རྱིམ་མར་མེའྱི་རེ་མྡོ་ལྟ་བུ། ཏྡོག་རེ་བའྱི་བསམ་མྱི་ཁབ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལམ་སྐྡོར་དགུ་དང་། ཁམ་
འབས་དེ་ལས་འཕྡོས་པ་ལམ་སྦས་བཤད། གྲུབ་ཆེན་བཅུ། ཕ་མྡོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་དུ་མ་དང་། 
གཞན་ཡང་དེང་སང་བྡོད་ན་གགས་པའྱི་ཁ་རག་སྐྡོར་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ན་གགས་
པའྱི་འབྡོག་མྱི་ལྡོ་ཙཱ་བའྱི་མཁས་པ་སྡོ་དྲུག་ལས་གསན་པའྱི་གདམས་པ་ལ་སྡོགས་པ་འབད་དེ་
ལེགས་པར་ན་ཅྱིང་། བསླབ་པ་དེ་དག་མྱིང་རང་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྡོ་སྡོའ་ིལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་རྟྡོགས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཐྡོས་ཤྱིང་རྟྡོགས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེས་ན་ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏ་བདག་ལ་རང་གྱི་ཤེས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཅྱིང་། མྱི་ཤེས་པ་འགྡོག་
པར་འདྡོད་པའྱི་ཕྱྡོགས་ལྷུང་ཡང་མེད། ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་དག་པ་ནྱི་རང་གཞན་སུ་ལ་འདུག་
ཀང་དྡོར་ཞྱིང་། དག་པ་ནྱི་སུ་ལ་འདུག་ཀང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་བསྟན་བཅྡོས་འདྱིའྱི་དགག་སྒྲུབ་ལ་
ཕྱྡོགས་ལྷུང་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་འབས་བུ་བསྟན་བཅྡོས་བརམས་པ་གཟུང་བར་གདམས་པ་
ནྱི། གྡོང་དུ་སྡོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལེགས་པར་རྟྡོགས་ཤྱིང་བྡོ་གཟུ་བྡོས་དཔད་པའྱི་བསྟན་
བཅྡོས་འདྱི་བྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ན་བཤད་པ་ལྟར་དུ་གཟུང་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་གཟུང་
བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ྱིད་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྡོད་པ་ནྱི། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསྟན་བཅྡོས་ྱི་མའྱི་ 
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༼༤༦༠༽ 
སྣང་བ་ཆྡོས་ཅན། དེང་འདྱིར་བསྟན་པ་དང་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་དཔལ་དུ་ཤར་བ་
ཡྱིན་ཏེ། ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་ལྡོག་ལྟའྱི་མུན་ནག་གྱི་ཚང་
ཚིང་རྣམ་པར་བསལ་ནས། གདུལ་བ་བྡོ་གསལ་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྡོ་གྡོས་ཀྱི་པདྡོ་ཁ་འབེད་པས་
སྡོ། །ཧྲྱིལ་དྱིལ་ན་བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ཆྡོས་ཅན། བེད་ལས་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པའྱི་མས་ལེན་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པས་ཕས་རྡོལ་ཚར་བཅད་ནས། མ་འཁྲུལ་པའྱི་གནད་
ཀྱིས་བྡོ་གསལ་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་བསྟན་བཅྡོས་འདྱི་ཆྡོས་ཅན། ཁད་
པར་གྱི་ཆྡོས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཁྡོད་འདྱི་ཡྱིན་པ་
དང་། རྡོམ་པ་པྡོ་བདག་གྱི་ཀུན་སླྡོང་གྱི་བསམ་པ་འགྡོ་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་
བཤད་པ་དང་། བསྟན་འཛིན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་པ་ཁྡོད་འདྱི་ཡྱིན་པ་དང་། 
དེ་ལྟ་མྡོད་ཀྱི་ད་དུང་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རྟྡོགས་པར་དཀའ་བ་སྟེ་ཁད་ཆྡོས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བཞྱི་པ་བརམས་པའྱི་དགེ་བ་གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བ་ནྱི། རྡོམ་པ་པྡོ་ས་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་མཁེན་པ་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་
བཞྱིའྱི་པདྡོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་དམ་པའྱི་སྦྲང་རྱི་ཟད་མྱི་ཤེས་པ་འདྱིས་ནྱི། 
སྐལ་ལྡན་གྱི་འགྡོ་བ་བུང་བའྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་རྒྱུན་དུ་ལམ་གྱི་གནད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་
ལ་སྤྱྡོད་པའྱི་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའྱི་དགའ་སྟྡོན་འགེད་པར་ཤྡོག་ཅེས་འགྡོ་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་དྡོན་དུ་
བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པས་ཕྱག་བ་བསྟན་པ་ནྱི། རེ་བཙུན་ཐུགས་རེ་ཅན་
གང་གྱིས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ།   459 

༼༤༦༡༽ 
ཐུགས་བརེས་ེ་བར་འཐུང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས། བསྟན་པ་དང་འགལ་བའྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་
སངས་ནས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་དང་ལེགས་པར་སྡོད་པའྱི་འཇམ་མགྡོན་བ་མ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ལ་བཀའ་དྱིན་དན་པར་སླར་ཡང་འདུད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྱི་ཆྡོས་
དག་མ་དག་གྱི་རྣམ་དབེ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི། རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་ཁྡོ་ནའྱི་བཀའ་དྱིན་དང་བྱིན་
རླབས་ལས་བྱུང་བ་གདྡོན་མྱི་ཟ་བས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཅྱིག་ཏུ་
བསྡུས་པ་འཇམ་པའྱི་དབངས། །དགེ་བསེན་མཆྡོག་གྱི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བདག་གྱིས་འཁྲུལ་པའྱི་ད་
བ་བཅད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་བས་ཤེས་དྱིན་བཟྡོ་བསྐྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ་མཛད་བང་སྡོས་པ་
ནྱི། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཤཽ་
ཀ་བརྒྱ་ཕག་བཅུའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་འདྱི་ནྱི། ཤེས་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་མང་དུ་ཐྡོས་པའྱི་
ནྡོར་དང་ལྡན་པ། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་པ་སྡོ་སྡོར་གཅྡོད་ཅྱིང་འབེད་པར་ནུས་པའྱི་བྡོ་གྡོས་ཅན་
སེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་སར་བ་རྡོགས་སྡོ་ཞེས་པའྡོ། །བེ་བག་ཏུ་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་གསང་ཆེན་ཡྱིན་
པས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ཁྡོ་བྡོས་ལྡོགས་སུ་བཤད་པར་བལྟ་བར་བའྡོ། །ཞེས་ཀང་
གདམས་སྡོ། །ཨེ་མ་ཐབས་མཁས་བང་ཆུབ་སེམས་བདུད་རྱིས། །སྐལ་བཟང་ཐུབ་པ་ཀུན་ཀང་
གཅྱིག་ཆར་བསྐྲུན། །ཡབ་གཅྱིག་འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེ་མྱི་ཡྱི་ཟྡོལ། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཟུང་
སྤྱྱི་བྡོར་ཞྡོག །མགྡོན་དེས་རེས་བཟུང་ཐུབ་བསྟན་གངས་རྱིའྱི་སྡོར། །རྣམ་དཔྡོད་གདྡོང་ལྔའྱི་སྟྡོབས་ 
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༼༤༦༢༽ 
ལྡན་གད་བརྒྱངས་སྒྲས། །ཕ་རྡོལ་རྡོལ་བའྱི་གྱིས་འཐུང་ཀླད་འགེམས་པ། །བསྡོད་ནམས་སེང་
གེར་སླར་ཡང་སྤྱྱི་བྡོས་འདུད། །འདྱི་ན་སྔྡོན་བྡོན་མགྱིན་པའྱི་པད་མཚོར་མདྡོ་རྒྱུད་གཞུང་ཀུན་
གནས་བཅས་ཀང་། །ཟབ་མྡོའ་ིདེ་ྱིད་སྱིང་པྡོར་འདྡོམས་ལ་ལགས་རེ་དཀན་ལ་འཁྡོར་བ་
བཞྱིན། །དྡོན་གཞན་རྒྱ་ཆེའྱི་ལྡབ་ལྡྱིབ་མང་པྡོས་བྡོ་གསལ་མགུ་བ་བསྐྱེད་མྱིན་ནམ། །བསྟན་བཅྡོས་
ཆེ་འདྱིའྱི་དགྡོངས་པའྱི་མཐྱིལ་ལྡོངས་ཕུལ་ཕྱྱིན་གཏམ་སྐྱེས་སྨྲ་བ་སུ། །ཁ་ཅྱིག་འབད་པས་ཏྱིལ་མར་
བཞྱིན་བཙིར་ལེགས་བཤད་ཚིག་འགའྱི་ཐྱིགས་པའྱི་རྒྱུན། །ཉུང་ངུར་འདྡོམས་ལ་མེས་པྡོ་ྱིད་དུ་
མངྡོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་འབྲུག་སྒྲ་བཞྱིན། །འགའ་ཞྱིག་བསྟན་ར་གཞུང་ལུགས་དྡོར་ནས་གྡོ་བུར་རྫུ་འཕྲུལ་
མངྡོན་ཤེས་སྡོགས། །བརྫུན་གྱི་ཟྡོལ་ཟྡོག་བླུན་པྡོའ་ིམགྡོ་བསྐྡོར་ལྷ་ཆེན་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་མྱིན་
ནམ། །དེ་སླད་བསྟན་བཅྡོས་ཆེ་འདྱིར་བརྡོན་གྱིས་ཀྱིས། །བྡོ་གྡོས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབ་ལས་ངལ་བའྱི་
འབས། །གཞུང་དྡོན་ཟླ་བའྱི་མྱུ་གུ་རྨ་མེད་པ། །དྡོན་གེར་ཀུ་མུད་ཚལ་དུ་སྡོང་ཞྱིག་གྡོ །བསྟན་ལ་
ལྷག་བསམ་སྱིང་སྟྡོབས་དྡོ་ཀེར་ཅན། །མཁེན་ལྡན་མྱི་བདག་རྡོ་རེའྱི་མཚན་དེ་ཡྱིས། །བཀའ་མཆྱིད་
བདུད་རྱིའྱི་དྡོག་པ་སྱིང་ལམ་དང་། །སྒྲ་འཛིན་བུ་གར་ཡང་ཡང་གསྡོན་པ་ལས། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའྱི་
གསུང་རབ་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་འྡོང་བསྟན་བཅྡོས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་བུ་ཡྱི། །རྣམ་བཤད་ལེགས་
བཤད་འདྡོད་དགུའྱི་གཏམ་འདྱི་བགྱིས། །སྐལ་བཟང་བྡོ་གསལ་རེ་བ་ཀུན་རྡོགས་སྡོན། །འདྱི་ལྟར་
བགྱིས་པས་ེར་མཚོན་དུས་གསུམ་གྱི། །རྣམ་དཀའ་མཆྡོད་སྱིན་ནམ་མཁའྱི་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཀུན་
བཟང་བྡོ་ཡྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་ལྷག་པ། །ཁབ་བདག་དུས་དགའྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ཧེའྱི་ཞལ། །བསྡོད་ 
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༼༤༦༣༽ 
ནམས་ཆྡོས་འཕེལ་ལ་སྡོགས་ཡྡོངས་འཛིན་མཆྡོག །རེ་བཙུན་བ་མའྱི་ཚོགས་ལ་དད་པས་
འབུལ། །རྟག་ཏུ་དྡོན་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་བ་བ་ཡྱིས། །བསྟན་དང་འགྡོ་འདྱི་སྐྱྡོང་བར་བདག་གྱུར་
ཅྱིག །བསྡུས་དྡོན་མཚམས་སར་འཕྡོས་ཀྱི་མེ་ལྡོང་གཞྱིར། །གཞུང་དྡོན་ལྟ་བའྱི་ཡྱིད་འཕྡོག་ཚིག་
འབྲུ་དང་། །མཐའ་གཅྡོད་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བས་ལུས་སས་པའྱི། །རྣམ་དཔྡོད་སེག་མྡོའ་ིགཟུགས་
མཛེས་སྔྡོན་ཆད་དུ། །སྔྡོན་བསགས་རྣམ་དཀར་ཟླ་བའྱི་ཆ། །ཡར་ངྡོའ་ིའཕེལ་བ་དང་འགྡོགས་
པའྱི། །རྣམ་བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ་འདྱི། །བསྐལ་བརྒྱར་འགྡོ་བའྱི་མྱིག་གྱུར་ཅྱིག །དེ་ལྟར་མདྡོ་རྒྱུད་
ཀུན་གྱི་གེགས་བམ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་རྣམ་
བཤད་ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། ས་སྐྱྡོང་མྱིའྱི་དབང་པྡོ་ལྔ་རྱིག་ཤེས་བའྱི་གནས་ཀུན་ལ་
མཁེན་པའྱི་སྤྱན་ཡངས་པ་དག་འདུལ་དྡོན་གྲུབ་རྡོ་རེ་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིབཀས་བསྐུལ་བ་ལས། 
བཀའ་དྱིན་གཞལ་དུ་མ་མཆྱིས་པ་དྡོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྡོས་ཏེ། མཁན་ཆེན་འཇམ་པའྱི་
དབངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིཞལ་སྔ་ནས་དང་། སན་བརྒྱུད་ཟབ་མྡོའ་ིགཏེར་མཛོད་སྔགས་
འཆང་གྲུབ་པ་ཡྡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་མཐུ་སྟྡོབས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བ་བསྡོད་ནམས་ཆྡོས་འཕེལ་
ཞབས་དང་། གནས་ལྔ་རྱིག་པའྱི་པཎ་ཆེན་མཁེན་རབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མང་ཐྡོས་
ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོངས་འཛིན་དུ་མའྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱྱི་བྡོས་བངས་པས་སྡོམ་པ་གསུམ་
ལྡན་གྱི་སྐལ་བ་བཟང་པྡོར་གྱུར་ཅྱིང་། གསུང་རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་ཡང་དཔྡོད་པའྱི་བྡོ་ནུས་ཅུང་ཟད་ཐྡོབ་
པ། ཤཱཀའྱི་དགེ་སླྡོང་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ངག་དང་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས།  
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༼༤༦༤༽ 
ཀུན་མཁེན་བ་མ་ཆེན་པྡོའ་ིསྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་སྤྱྱིའྱི་ཊྱིཀྐ་འཁྲུལ་སྡོང་སྡོགས་ལ་གཞྱི་བརྟེན། ཚད་ལྡན་
མཁས་པ་དུ་མའྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་ཀང་ཁ་བརྒྱན། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་པ་དག་རང་གྱི་བྡོས་
རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས། འཕགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ། བང་སེམས་ཆེན་པྡོ་ཟླ་
བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིང་མང་དགྡོན་པར། ལུག་ལྡོ་ཟླ་
བ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དཀར་ཕྱྡོགས་ཡར་ངྡོའ་ིཚེས་གསུམ་གྱི་ྱིན་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་
མང་ཐྡོས་ཆྡོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོས་བགྱིས་སྡོ། །འདྱིས་ཀང་ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་
པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཡུལ་དང་། དུས་དང་ཕྱྡོགས་དང་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་
འཚོ་ཞྱིང་གཞེས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


