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༄༅། །སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།། 
བཀའ་དིན་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པ་རེ་བཙུན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །མཁེན་བརྩེའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལེགས་བྱས་ཚ་ཟེར་ཅན། །སྡོམ་གསུམ་
བཀའ་དིན་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་ཡིས། །བདག་བླྡོ་པདྡོའ་ིགེན་གཅིག་ཡྡོངས་འཛིན་མཆྡོག །དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་
ཞབས་པད་སི་བྡོས་མཆྡོད། །མདྡོ་སྔགས་ཆྡོས་ཀུན་སིབ་མེད་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་དམིགས་བུ་
ཆེ། །སིད་ན་འགྲན་པའི་ཟླ་གཞན་མ་མཆིས་ཀླུ་སྒྲུབ་མཁེན་པའི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །གྲུབ་པའི་ཟླྡོས་གར་བརྟན་
གཡྡོའ་ིདངྡོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་ངང་། །རྣམ་རྡོལ་ཁབ་བདག་རིགས་བརྒྱའི་མགྡོན་པྡོ་བསྡོད་
ནམས་ཆྡོས་འཕེལ་ཞབས་ལ་འདུད། །ས་འྡོག་ས་སེང་ས་བླ་དུག་ཅན་བུའི། །དི་ཀུན་དག་བྱེད་དམ་ཆྡོས་མཐྡོ་
རིས་ཀླུང་། །རིས་མེད་འགྲྡོ་ལ་སྡོལ་མཁས་ཟས་གཙང་སས། །སྡོན་མཆྡོག་ི་མའི་གེན་དེས་དགེ་ལེགས་
སྡོལ། །གཞྡོམ་གཞིག་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྡོ་རེ། །ཤེས་རབ་དགའ་མར་འཁྱུད་པའི་སུག་པ་ཡིས། །སལ་
བཟང་རྣ་བར་གསང་ཆེན་ེ་ལམ་གི། །སུམ་རྩེན་རྔ་ས་རྡོ་རེ་འཆང་དབང་རྒྱལ། །རྡོངས་པའི་ལྷ་མིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་
རེས་བཅྡོམ། །དག་བྱེད་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་ཐབས་འཆི་མེད་རིགས། །ས་སྐྱའི་འཇམ་མགྡོན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས། །སྐྱེ་དགུ་ཡྡོངས་ཀི་བླ་མ་ཁྡོད་གཅིག་བསྔགས། །དགེ་ལེགས་བསྡོད་ནམས་མི་ནུབ་མཐར་ཕྱིན་
ཀང་། །ལེགས་བཤད་སྨྲ་ལ་ཆགས་པའི་རྡོ་འཛིན་གིས། །ཤེས་བྱའི་བཅུད་མྱང་མཁས་མང་རྡོལ་བའི་
དབུས། །འཇིགས་བྲལ་སྡོབས་པའི་སེང་ཆེན་དེ་ལ་འདུད། །ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མིན་རྣམ་འབྱེད་རབ་དབྱེའི་
གཏམ། །སླར་ཡང་རྡོགས་པའི་འྡོད་དཀར་མ་མས་པ། །ཁ་སྡོང་དཔྡོད་ལྡན་ཀུ་མུད་གེན་དེ་ཡི། །རྣམ་བཤད་
ལེགས་བཤད་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག་སེལ། །ཞེས་མཆྡོད་བརྡོད་དང་དམ་བཅའ་སྔྡོན་དུ་བཏང་ནས། འདིར་ངེས་པའི་
དྡོན་དུ་ན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྡོ་བྡོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་ཞིག་གི་ངྡོ་བྡོར་བཞུགས་པ་གདྡོན་
མི་ཟ་མྡོད། དང་བའི་དྡོན་དུ་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་པར་དག་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་མདྡོ་ཁམས་གྡོ་བྡོ་ལ་སེང་གི་ཡུལ་དུ་རྣམ་
སིན་གི་སྐྱེ་བ་བཟུང་ནས་བསན་པ་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྡོར་ཞུགས་ཏེ། སིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་རབ་
འབྱམས་དང་། བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆྡོས་ཀྱཻ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་གསུང་ངག་རིན་པྡོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་
བུ་དང་བཅས་པ་ལ་སྡོགས་པའི་བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ། ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་
གསུམ་གིས་རང་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་ལ། འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་གིས་བསན་པ་སི་དང་བྱེ་བྲག་ཐམས་
ཅད་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོས་ས་སྐྱ་པའི་མི་གཅིག་པྡོ་ཞེས་
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བསྔགས་པར་མཛད་པ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོ་ཀུན་མཁེན་མཁས་པའི་དབང་པྡོ་གྡོ་བྡོ་རབ་འབྱམས་པ་བསྡོད་
ནམས་སེང་གེ་ཞེས་མཚན་ི་ཟླ་ལྟར་ཡྡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེས་མཛད་པའི་བསན་བཅྡོས་སྡོམ་པ་གསུམ་གི་ཁ་
སྡོང་འདི་ིད་ནི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆྡོས་ཡིན་ལ། འདི་འཆད་པ་ལ་དྡོན་གསུམ་སེ། རྩྡོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་
ཀླད་ཀི་དྡོན། བརྩམ་པར་བྱ་བ་གཞུང་གི་དྡོན། རྩྡོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཇུག་གི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ། མཚན་
དྡོན། མཆྡོད་བརྡོད། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནི། བཤད་བྱ་བསན་བཅྡོས་འདིའི་མཚན་ཇི་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གངས་རིའི་ལྡོངས་འདིར་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩར་འདྡོད་པ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་རི་ལམ་
མ་དང་། ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་རླབས་སིན་བྱེད་དུ་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་འཕེལ་བ་རྣམས། བདག་
ིད་ཆེན་པྡོ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་མཛད་དེ་སུན་ཕྱུང་ཞིང་། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མིན་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་
ནས་བསན་པ་དག་པར་གནས་ལ། དེ་རེས་རིང་ཞིག་ལྡོན་ནས་སྡོང་རྐྱང་མེད་དགག་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་
འདྡོད་པ་དང་། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྡོད་པ་དང་། བདག་གཞན་བརེ་བའི་དྡོན་གཅེས་འཛིན་
བརེ་བ་ཡིན་གི། དགེ་སིག་དང་བདེ་སྡུག་བརེར་མི་རུང་ཟེར་བ་དང་། བླ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་གཅིག་གི་དབང་
བསྐུར་ཐྡོབ་པས་དཀིལ་འཁྡོར་ཀུན་གི་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་འཕེལ་
བ་རྣམས་བསན་བཅྡོས་འདི་ིད་ཀིས་ལེགས་པར་སུན་ཕྱུང་སེ། སླར་ཡང་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་འཕྡོ་
མཐུད་པའམ། ཁ་བསང་བས་ན་ཁ་སྡོང་། བརྡོད་བྱ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བྱེད་
པའི་ཕྱིར་ན། ལེགས་བཤད་འྡོད་ཀི་སྣང་བ་ཞེས་ཀང་བྱའྡོ། །དེ་སད་དུ་གཞུང་ིད་ལས། དེ་རེས་ཆྡོས་ལྡོག་
འཕེལ་བ་རྣམས། །ས་སྐྱའི་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་ཐྡོབ་དེས། །ལུང་རིགས་འྡོད་ཀིས་རབ་བསལ་ནས། །ལམ་
བཟང་སྣང་བ་གསལ་བར་མཛད། །མགྡོན་པྡོ་དེ་ིད་སླྡོབ་ཚོགས་དང་། །བཅས་པ་ཞིང་གཞན་གཤེགས་གྱུར་
ནས། །རིང་ཞིག་ལྡོན་ནས་བྡོད་ཡུལ་འདིར། །ལུང་རིགས་མན་ངག་དང་བྲལ་བའི། །རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་ 
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༼༦༽ 
དུ་མ་ཡིས། །བསན་པའི་མས་ལེན་སྡོམ་གསུམ་ལ། །གནད་ཀི་དྡོན་རྣམས་བཤིག་ནས་ནི། །ཐྡོས་ཆུང་མགྡོ་
སྡོར་མང་དུ་བྱུང་། །དེ་དག་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །རྣམ་པར་བསལ་ནས་གནད་རྣམས་ལ། །སལ་ལྡན་མ་
འཁྲུལ་སྡོད་པའི་ཕྱིར། །བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་འདི་བྱས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཁ་སྡོང་ཞེས་པ་
བརྡོད་བྱ་མ་ཚང་བ་ཁ་སྡོང་བའམ། རྩྡོམ་འཕྡོ་ཁ་སྡོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱའྡོ། །གིས་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་
ཞེས་པ་བཤད་གཞིར་བྱས། ཡུལ་གང་ལ་ན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྡོ་
ཡབ་སས་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆྡོག་མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལའྡོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་
གུས་པས་སྡོ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན་རྩྡོམ་པ་པྡོས་སྡོ། །འྡོ་ན་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། 
དེར་མ་ཟད་རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ཡང་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་བཏུད་ཅེས་པ་བཤད་
གཞིར་བྱས། གང་ལ་ན། སྡོབས་སྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཚུལ་གིས་གཞིར་གནས་པའི་
ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། ཆྡོས་དབྱིངས་དེའི་སེང་གི་སིབ་པའི་དི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་། དི་
བཅས་དི་མེད་དུ་གནས་གྱུར་པ་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་སྐུ་དང་། བྲལ་འབྲས་རྣམ་མཁེན་དང་། རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་
གཟུགས་སྐུ་རྣམས་ངྡོ་བྡོ་དབྱེར་མེད་པ་རྒྱུ་དུས་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ་ལའྡོ། །གཞུང་གི་ཚིགས་བཅད་འདི་
ལྟ་བུ་ལ་ཡང་འཆད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་གསུམ་རིགས་ཏེ། བཏུད་ཅེས་པ་བཤད་གཞིར་བཀྡོད་པ་དེ་ནི། 
སེང་གེའི་ལྟ་སངས་ 
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༼༧༽ 
ཀིས་ཁད་པར་གི་གཞི་བླང་བ་དང་། གང་ལ་བཏུད། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཏུད། གང་གིས་བཏུད། ཅེས་ཁྡོང་ནས་དི་བ་
གསུམ་བཀྡོད་པ་ནི། སྦལ་པའི་འཕར་བས་སབས་དྡོན་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་བ་དང་། དི་བ་གསུམ་པྡོ་དེའི་ལན་གི་སྡོ་ནས་
ཚིག་འབྲུ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བཤད་པ་ནི། རུས་སྦལ་འགྲྡོས་ཀིས་གཞུང་དྡོན་འཇེབས་པར་བཤད་ཅེས་པ་དེ་
ཡིན་ནྡོ། །དེ་སད་དུ། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གི་མཁས་འཇུག་ལས། ལས་དང་བྱེད་པྡོ་བྱ་བ་ཡིས། །ཚིག་དྡོན་
སེལ་ལ་ངག་དྡོན་བླང་། །ཞེས་དང་། འདི་ལ་སའི་བསན་བཅྡོས་ལས། སེང་གེའི་ལྟ་སངས་ཀིས་ཁད་པར་གི་གཞི་
བླང་། སྦལ་པའི་འཕར་བས་སབས་དྡོན་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ། རུས་སྦལ་འགྲྡོས་ཀིས་གཞུང་དྡོན་འཇེབས་པར་
བཤད། །ཅེས་འབྱུང་བས། དེ་དག་གི་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་གཞུང་དཀའ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་བཤད་པར་
བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །འཆད་ཚུལ་གསུམ་པྡོ་འདི་ནི་གཞུང་འཆད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁྡོ་ཞིང་། བཤད་
པ་རྒྱས་པར་སྡོ་ན། གཞུང་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀི་མགྡོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཁ་ཅིག་སེང་
གེའི་ལྟ་སངས་བསྡུས་དྡོན་གི་ཁྡོག་ཕུབ་པ་དང་། སྦལ་པའི་འཕར་བ་དཀྱུས་ཀི་ས་བཅད་དང་། རུས་སྦལ་གི་
འགྲྡོས་ཚིག་གི་འབྲུ་ནྡོན་པ་ལ་ངྡོས་འཛིན་མཛད་པ་ནི་མཁས་པའི་ཕུགས་ཀི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཡང་། གནས་
སབས་རྟྡོག་དཔྡོད་ཞིབ་མྡོས་མ་བརྟགས་པར་ཟད་དྡོ། །རྒྱུ་དུས་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དེ་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་ངྡོ་བྡོ་དབྱེར་མེད་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཞིའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ིད་ཀི་ཚུལ་གིས་
ཚང་བ་དང་།  
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༼༨༽ 
ལམ་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཡྡོན་ཏན་གི་ཚུལ་གིས་ཚང་བ་དང་། འབྲས་བུའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནུས་མཐུའི་ཚུལ་
གིས་ཚང་བས་ན། འདི་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ངྡོ་བྡོ་དབྱེར་མེད་པའི་སིང་པྡོ་ཞེས་ཀང་བྱ། ཞི་ལམ་འབྲས་
བུའི་ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་མ་ལུས་པ་ཚང་བའི་སིང་པྡོ་ཞེས་ཀང་བྱའྡོ། །གསུམ་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 
མཆྡོད་པར་བརྡོད་ནས་ལས་སུ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ནི། བཤད་ཅེས་པ་བཤད་གཞིར་
བྱས། གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་ན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དི་མ་མེད་པ་དང་། ཤིང་རྟའི་སྡོལ་ཆེན་པྡོ་གིས་ལ་
སྡོགས་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། འཁྲུལ་པའི་དི་མ་ཟད་པར་སངས་པ་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སས་
བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད། གང་འཆད་ན། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བར་
བྱེད་པའི་བསན་བཅྡོས་འདི་འཆད། དགྡོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན། བླྡོ་གཟུ་བྡོར་གནས་ཤིང་རྣམ་དཔྡོད་དང་ལྡན་པ་
གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་སིང་བརྩེ་བས་བཤད་པ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྡོན་ལ་གིས་ཏེ། དྡོན་གསུམ་
ངྡོས་གཟུང་བའི་སྡོ་ནས་ལུས་མདྡོར་བསན། ལུང་རིགས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་སྡོ་ནས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་
བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། གཞི་ངྡོས་གཟུང་། ལམ་ངྡོས་གཟུང་། འབྲས་བུ་ངྡོས་གཟུང་བ་དང་གསུམ་མྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་བའམ་དི་མས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཤེལ་དཀར་ལྟ་བུའི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་
པའི་སིང་པྡོ་ཆྡོས་ཅན། འཁྡོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་བཟང་ངན་གི་ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བ་ལས་
གནས་སབས་སུ་འཁྡོར་འདས་དུ་མར་སྣང་བའི་ 
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༼༩༽ 
ཆྡོས་དབྱིངས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་ན་འཁྡོར་བའི་གཞིའམརྟེན་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྡོས་
དབྱིངས་འདི་ིད་ངྡོ་མ་ཤེས་པས་ཐྡོག་མར་རྣམ་རྟྡོག་བསྐྱེད། དེས་ྡོན་མྡོངས་པ། དེས་ལས་བསགས། དེ་ལས་
མ་དག་པ་འཁྡོར་བའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སད་དུ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེ་བཞིན་
ཕུང་པྡོ་ཁམས་དབང་རྣམས། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་དག་ལ་གནས། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཚུལ་བཞིན་
མིན། །ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བྱེད་ནི། །སེམས་ཀི་དག་པ་ལ་རབ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཐབས་ཀིས་ཟིན་ན་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏེ། 
སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་རྩས་སད་པ་ན་འཁྡོར་བ་ལ་སྡོང་འདྡོད་དང་། མྱང་འདས་ལ་དྡོན་གེར་གི་འདུན་
པ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ལམ་བསྡོམས་པའི་སྡོབས་
ཀིས་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ན། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ིད་ལ་སྡོབས་སྡོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཡྡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་
དུ་ལྡན་ཞིང་། དབྱེར་མེད་ཀི་སྐུ་དེ་ིད་གདུལ་བྱ་ལས་དག་པ་རྣམས་ལ་ལྡོངས་སྐུ་དང་མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་
སྡོགས་སུ་སྣང་། མ་དག་པ་རྣམས་ལ་རི་བྡོང་དང་རྟ་དང་སེང་གེ་ལྡོན་ཤིང་དང་ཟམ་པ་ལ་སྡོགས་པར་ཡང་སྣང་
བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སད་དུ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སིད་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་དེའི། །སྡུག་བདེའི་སྐྱྡོན་ཡྡོན་མཐྡོང་བ་
འདི། །རིགས་ཡྡོད་ལས་ཡིན་གང་ཕྱིར་དེ། །རིགས་མེད་དག་ལ་མེད་ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་དང་། འདིར་ནི་དང་པྡོ་
ཆྡོས་སྐུ་ 
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༼༡༠༽ 
སེ། །ཕྱི་མ་དག་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་གཟུགས་གནས་བཞིན། །དང་པྡོ་ལ་ནི་ཐ་མ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ན་ཐྡོས། རང་རྒྱལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བྱང་སེསམ་ཀི་
བསླབ་པ་གསུམ། རིམ་བཞིན་ལྕགས་ཟངས་དངུལ་གསུམ་གི་གཟུགས་སུ་བཀྡོད་པའམ། དཔེ་དྡོན་དུ་སྦྱར་བ་
ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་ཀི་སེང་གི་སིབ་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་རང་རང་གི་ངྡོ་སལ་གི་སིབ་
པ་སྡོང་ནུས་ཤིང་། སིར་སིབ་པ་མཐའ་དག་སྡོང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། བསླབ་པ་དེ་དག་ཀང་རིག་པ་འཛིན་པའི་
དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པའི་གསེར་འགྱུར་གི་རྩིས་གསང་ཆེན་གི་བསླབ་པའི་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་མས་
ལེན་ནི་ཆྡོས་ཅན། དི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་གི་མཆྡོག་ཡིན་ཏེ། སིབ་པ་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་སྡོང་བར་བྱེད་
པའི་གསང་ཆེན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ེ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལམ་གི་མཆྡོག་ཅེས་པ་ན་ཐྡོས་ཀི་བསླབ་པ་སྡོགས་ལ་
ཡང་སྦྱར་བ་ནི་དྡོན་ལ་མི་གནས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གནས་གྱུར་ངྡོ་བྡོ་ིད་སྐུའི་ནམ་མཁར་བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡྡོན་
ཏན་རྣམ་མཁེན་གི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལས་གདུལ་བྱ་དག་པའི་ཆུ་གཙང་དུ། ལྡོངས་སྐུ་དང་མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་
ཅི་རིགས་པའི་གཟུགས་སྐུ་འཆར་བ་ནི་ཆྡོས་ཅན། ལམ་མཆྡོག་དེའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། བླ་མེད་
ཀི་ལམ་སྡོམ་སྡོབས་ཀིས་ཐྡོབ་པའི་འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་བཞི་པྡོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་གཟུགས་སྐུ་འཆར་
བ་ཞེས་པ་དང་། གྡོང་གི་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་པ་གིས་དྡོན་གནད་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་གྱུར་
ནམ་མཁར་ཞེས་པ་དང་། གནས་གྱུར་ 
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༼༡༡༽ 
ཞེས་པ་དྡོན་གཅིག བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་ཟླ་བ་ཞེས་པ་དང་། བྲལ་དང་ཞེས་པ་གིས་དྡོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར་
སམ་ཁྡོ་བྡོ་སེམས་སྡོ། །དེས་ན་འདིར་བཤད་པའི་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་ཞེས་པ། རྒྱུད་བླ་ནས་བཤད་པའི་
རྣམ་སིན་གི་ཡྡོན་ཏན་མཚན་བཟང་པྡོ་སྡོ་གིས་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱའྡོ། །གཟུགས་སྐུ་ལ་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་
བུར་བརྡོད་པ་ནི། གདུལ་བྱའི་དྡོན་དངྡོས་སུ་བྱེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ཏེ། ངག་ལས་དི་བར་བྱའྡོ། །གིས་པ་
རྒྱས་བཤད་ལ་དྡོན་གསུམ་སེ། གཞིའི་སབས། ལམ་གི་སབས། འབྲས་བུའི་སབས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཡང་གསུམ་
སེ། རྣམ་གཞག་སིར་བསན། ལྡོག་རྟྡོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག གནད་ཀི་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། 
དངྡོས་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང་། དབུ་མ་པའི་ལུགས་གིས། དང་པྡོ་ནི། གཞི་རིགས་ལ་གྲུབ་མཐའ་མི་འད་བའི་བྱེ་
བྲག་གི་འདྡོད་ཚུལ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མངྡོན་པ་མཛོད་ལས། མ་ཆགས་འཕགས་རིགས་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་འདྡོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆྡོག་ཤེས་པ་ལ་
རིགས་སུ་འདྡོད། མདྡོ་སེ་པས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པྡོ་སས་ལས། མདྡོ་སེ་པ་དག་གིས་རིགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
སེམས་ཀི་ས་བྡོན་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྡོས་སྡོགས་ཀི་རྐྱེན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་
གསར་དུ་བྱུང་བའི་ཟག་མེད་ཀི་ས་བྡོན་ལ་རིགས་སུ་འདྡོད། སེམས་ཙམ་པས། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀི་རིགས་དེ་ནི་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་འྡོངས་པ་ཆྡོས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་ 
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༼༡༢༽ 
པ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་ཆྡོས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་
པའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར། དེ་ིད་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། ཟག་མེད་ཀི་ས་བྡོན་དང་། སིབ་པ་སྡོང་རུང་
དང་། ཐྡོས་པའི་བག་ཆགས་ཞེས་བཞག་པ་དེ་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འདྡོད་མྡོད། དབུ་མ་པས་གཞལ་
ན་གསུམ་པྡོ་དེ་དག་གཞི་དུས་ཀི་རིགས་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱེ་མདྡོ་
གིས་ཀི་རིགས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་ཐ་སད་ཁས་མི་ལེན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་སྐྱེ་
མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ལ། རྐྱེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླང་བ་དང་། ཆྡོས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་པ་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས། 
སྔ་མ་ལ་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དང་། ཕྱི་མ་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁེན་བླ་
མའི་བཀའ་འགྲེལ་དུ། ི་སྣང་གི་ལུང་དངས་པ་ལས། གཞན་དག་ནི་རིགས་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཡིན་
ནྡོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། རྐྱེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླང་བ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའྡོ་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྡོ་བྡོའ་ིལེགས་བཤད་དྡོ། །དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་གིས་ཏེ། བཀའ་སྡོལ་གིས་
ཀི་ལུགས་ངྡོས་གཟུང་བ་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིམཚན་གི་རྣམ་གྲངས་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དབུ་མ་
པའི་ལུགས་འདི་ནི། བྱམས་མགྡོན་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་ཆར་གིས་སེམས་གསལ་བ་སེམས་ཅན་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆགས་ཤིང་མ་འགགས་པ་དང་། ངྡོ་བྡོ་མཐའ་བཞི་སྡོས་པས་སྡོང་པའི་སྡོང་ིད་གིས་ 
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༼༡༣༽ 
ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་འདུས་མ་བྱས་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། རྒྱུ་དུས་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བཞེད་
པ་ཡིན་ནྡོ། །བཞེད་ཚུལ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་སེད་པའི་ལྡྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གི་
རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་
མ་ལུས་པ་ཚང་བའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི། རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ནི་འཕྡོ་ཕྱིར་ལ་སྡོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་
གསུམ་གིས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་བསྒྲུབས། ངྡོ་བྡོ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལས་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་
རྣམ་གཞག་བཅུས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་གཏན་ལ་ཕབ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་མཚར་པ་པདའི་ནང་ན་
ཡྡོད་པ་སྡོགས། དཔེ་དགུས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གྡོ་བུར་གི་དི་མས་སིབ་པའི་ཚུལ་བསན། དག་པ་གིས་
ལྡན་གི་བྱང་ཆུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་དང་གསུམ་གིས་མཐར་ཐུག་
འབྲས་བུའི་གནས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་པྡོ་དེ་ལ་དཔེ་དགུས་མཚོན་པའི་
དྡོན་དགུར་ཡྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྡོགས་སངས་སྐུ་ནི། ཞེས་པའི་སྐུ་དེ་ལ་དཔེ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་དྡོན་གསུམ་
དང་། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དཔེ་གཅིག་གིས་མཚོན་པའི་དྡོན་གཅིག་དང་། རིགས་དཔེ་ལྔས་མཚོན་པའི་དྡོན་ལྔར་
ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཆྡོས་སྐུ་དང་། །དེ་བཞིན་ིད་དང་རིགས་ཀང་སེ། །དེ་ནི་
དཔེ་གསུམ་གཅིག་དང་ནི། །ལྔ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་སྡོ་ 
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༼༡༤༽ 
སྡོར་ངྡོས་བཟུང་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དི་མ་མེད་པ་དང་། སང་རྩི་རྡོ་གཅིག་པ་དང་། འབྲས་
བུ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཤུན་པའི་སྦུབས་ཀི་སིང་པྡོ་དང་གསུམ་གིས་རིམ་བཞིན་དུ་མཚོན་པའི་གྡོ་བུར་དི་བྲལ་གི་
ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། ཟབ་མྡོ་སྡོང་ིད་སྡོན་པའི་གསུང་རབ་དང་། བརྡོད་བྱ་སྣ་ཚོགས་སྡོན་པའི་གསུང་རབ་དང་
གསུམ་ནི་དཔེ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་དྡོན་གསུམ། གསེར་གི་གཟུགས་ཀི་དཔེས་མཚོན་པའི་རང་བཞིན་
རྣམ་དག་གི་དེ་བཞིན་ིད་ནི། དཔེ་གཅིག་གིས་མཚོན་པའི་དྡོན་གཅིག་དང་། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། 
རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དང་། འབྲས་བུ་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་སྐུ་དང་། ལྡོངས་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལྔ་ནི་དཔེ་གཏེར་
དང་། འབྲས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་དང་། རིན་པྡོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་དང་། འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྡོ་དང་། 
གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སྡོག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་དང་ལྔས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སད་དུ། 
རྒྱུད་བླ་ལས། ཆྡོས་སྐུ་རྣམ་གིས་ཤེས་བྱ་སེ། །ཆྡོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་དི་མེད་དང་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་
དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནི་སྡོན་པ་འྡོ། །འཇིག་རྟེན་འདས་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ན། །འདི་ལ་དཔེ་ནི་མི་དམིགས་
པས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ིད་དང་ཁམས། །འད་བ་ིད་དུ་བསན་པ་ཡིན། །ཕ་མྡོ་ཟབ་མྡོའ་ིཚུལ་བསན་
ནི། །སང་རྩི་རྡོ་གཅིག་པ་བཞིན་ཏེ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་བསན་ནི། །སྣ་ཚོགས་སྦུབས་སིང་བཞིན་ཤེས་
བྱ། །རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་། །དགེ་དང་རྣམ་པར་དག་ 
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༼༡༥༽ 
པའི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་ིད་འདི་གསེར་གི་ནི། །གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་བརྡོད་པ་ཡིན། །གཏེར་དང་འབྲས་
བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རིགས་དེ་རྣམ་གིས་ཤེས་བྱ་སེ། །ཐྡོགས་མེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བླང་
བ་མཆྡོག་ིད་དྡོ། །རིགས་འདི་གིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ཡིན། །དང་པྡོའ་ིསྐུ་
ནི་དང་པྡོ་སེ། །གིས་པ་ཡི་ནི་ཕྱི་མ་གིས། །ངྡོ་བྡོ་ིད་སྐུ་མཛེས་པ་ནི། །རིན་ཆེན་སྐུ་འདར་ཤེས་བྱ་སེ། །རང་
བཞིན་གིས་ནི་བྱས་མིན་དང་། །ཡྡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར་ཡིན་ཕྱིར། །ཆྡོས་ཆེན་རྒྱལ་སིད་ཆེ་ལྡན་
ཕྱིར། །རྡོགས་ལྡོངས་འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བཞིན་ནྡོ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་གཟུགས་བརྙན་ཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་གསེར་
གི་གཟུགས་ལྟ་བུ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་རིགས་ཚོགས་ལས། ཇི་ལྟའི་ལྡྡོག་པ་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་སྡོས་བྲལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞི་སྡོས་པས་
སྡོང་ཚུལ་དྡོན་དམ་དཔྡོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྡོས་བྲལ་སྡོང་ིད་དེ་ལ་འཁྡོར་འདས་ཀུན་
གི་བྱ་བྱེད་རུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྡོས་འགའ་ཡྡོད་
པ་མ་ཡིན་པས། །དེ་ཕྱིར་སྡོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྡོས་འགའ་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། གང་ལ་སྡོང་པ་ིད་
རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །བསྡོད་ཚོགས་ལས། ཟུང་འཇུག་གི་ལྡྡོག་པ་
ཞེས་པ་བདེ་གཤེགས་ 
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༼༡༦༽ 
སིང་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་སྡོས་བྲལ་དེ་ཡང་སེམས་གསལ་བ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྡོང་ིད་དེའང་ཅི་ཡང་མེད་ཙམ་གི་སྡོང་རྐྱང་ཡིན་པ་སངས་ནས། འཁྡོར་འདས་རང་བཞིན་
ལྷུན་གྲུབ་ཀི་སེམས་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ིད་ཀི་ཆྡོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། འཁྡོར་འདས་ཀི་བྱ་བྱེད་རུང་བར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། ྡོན་མྡོངས་ད་བས་གཡྡོགས་པ་ན། །སེམས་ཞེས་བྱ་བར་
བརྡོད་པ་ཡིན། །དེ་ིད་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞེས་ནི་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ྡོན་མྡོངས་
ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀང་། །དེ་བཞིན་དི་མ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ལུགས་
འདི་ལ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད། རིགས་ཚོགས་ལས་སྡོང་པའི་
ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ད་དུང་ཀུན་མཁེན་བླ་མའི་དགྡོངས་པ་ཅུང་མ་ལྡོངས་པར་
སེམས་ཏེ། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། ཆྡོས་ཅན་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་ཆྡོས་ིད་
སྡོང་པའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་ཆྡོས་སྐུའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་རྒྱུ་
རིགས་ཀི་སྡོ་ནས་གསུངས་པ་སྡོགས་སིར་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་བཤད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྡོད་མྡོད། 
རྒྱུད་བླ་མར་ནི། དཔེ་དགུ་དྡོན་དགུ་སྡོགས་ཀི་སབས་སུ་མཚན་ིད་དེ་དག་ཡྡོངས་རྡོགས་ཀི་སྡོ་ནས་བསན་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ། གསུང་རབ་དགྡོངས་གསལ་ལས། རྒྱུད་བླ་མར་ནི་མཚན་ིད་ཡྡོངས་རྡོགས་ཀི་སྡོ་
ནས་བསན་པར་ཤེས་པར་ 
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༼༡༧༽ 
བྱའྡོ་ཞེས་དང་། ཕར་ཕྱིན་བཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མར། རྡོགས་
སངས་སྐུ་ནི་ཞེས་སྡོགས་འདེན་པར་མཛད་པས་སྡོ། །ཇི་སེད་པའི་ལྡྡོག་པ་བཤད་ཚུལ་ཞེས་པ་ཡང་གསལ་བའི་
ལྡྡོག་པ་རྐྱང་པ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ག།ིི བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་སེམས་
ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པ་དེ་ལ་ཇི་སེད་པའི་ལྡྡོག་པར་འཇྡོག་པ་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཡིན་ཏེ། 
གྡོང་འྡོག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ངྡོ་། །འདི་ིད་ནི་ཁྡོ་བྡོའ་ིཡྡོངས་འཛིན་དམ་པ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིགསུང་ལས་
ཐྡོས་སྡོ། །ཇི་སེད་པའི་ལྡྡོག་པ་སྡོགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་དེས་ན། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀི་གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་
པྡོའ་ིའདྡོད་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་མགྡོན་དང་། རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་དགྡོངས་པ་
མཐུན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆྡོས་ཅན་གསལ་བ་སྡོགས་མཚན་ིད་ཡྡོངས་རྡོགས་ཀི་སྡོ་ནས་བསན་ཅིང་། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས་ཀང་ཆྡོས་ིད་སྡོང་པ་དང་ཟུང་འཇུག་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་བསན་པས་ཤིང་རྟའི་སྡོལ་འབྱེད་
གིས་ཆར་ཡང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇྡོག་པར་བཞེད་པ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་བསན་པ་ལ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་
དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་གིས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་
རྣམས་ལས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བཤད་དེ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། 
ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཅེས་ 
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༼༡༨༽ 
དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དི་བཅས་དེ་བཞིན་ིད་དང་དི་མ་མེད། །ཅེས་དང་། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་
གང་ཡིན་པ། །ཞེས་དང་། སེམས་ཀི་དག་པ་ལ་རབ་གནས། །ཞེས་དང་། དཔལ་ཕེང་གི་མདྡོ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆྡོས་སྐུ་འདི་ིད་ྡོན་མྡོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྲྡོལ་བས་ན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་ཞེས་བགིའྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་སྐུ་ལ་སྡོགས་པ་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་གསུངས་པས་
སྡོ། །དེར་མ་ཟད་མདྡོ་སེ་ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
བསགས་པ་སྦྱང་བར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། རྒྱན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཟླ་བ་སར་ཚོགས་དང་། །མཁའ་
ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་། །རྣམ་ཤེས་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་
གནས། །ཞེས་དང་། ལམ་འབྲས་རྡོ་རེའི་ཚིག་རྐང་ལས། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁྡོར་འདས་ཚང་བས་རྩ་རྒྱུད། 
ཅེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རེས་སུ་ཞུགས་
པའི་ཕྱིར་སྡོང་པ་ིད་ཁྡོ་ན་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སས་བསན་པར་རིག་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། མདྡོ་
གཞན་ལས། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སེ། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དགེ་བའང་དེ། །སིང་པྡོ་དེ་ལ་ཀུན་
གཞིའི་སས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་གསུང་བར་མཛད། །ཅེས་བྱ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་ཀུན་གཞིའི་ས་ཡང་། 
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་འདི་ལ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་
པ་དང་དྡོན་གནད་གཅིག་པའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་ 
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༼༡༩༽ 
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིཡ་གལ་གསལ་བའི་ཆ་ཡིན་པས་འདུས་བྱས་ཡིན་ལ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི་འདུས་མ་
བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིམཚན་དུ་བཞེད་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་
པའི་ཕྱིར། ཀུན་གཞིའི་ས་ཡང་འདི་ལ་བཞེད། །ཅེས་པ་ཡང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ས་བདེ་གཤེགས་སིང་
པྡོའ་ིམཚན་དུ་བཞེད་ཅེས་པའི་དྡོན་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་དག་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་
ལ་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་ལང་གཤེགས་དང་། མདྡོ་གཞན་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་
མིང་འདྡོགས་དངྡོས་སུ་མཛད་པ་དེ་ལས་རྟྡོགས་ནུས་པས་སྡོ། །རང་རེས་ཕྱྡོགས་པ་ཁ་ཅིག རང་བཞིན་གི་དི་
མས་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་བཞེད་པ་ཡང་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་
མཐར་ལྷུང་གི དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མི་འཐད་དེ། རབ་དབྱེ་ལས། ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་མི་འཐད་དེ། །མདྡོ་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི། །འདུས་མ་བྱས་སུ་གསུངས་
ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་
མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། མཚན་བརྡོད་ལས། འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆྡོག །ཅེས་དང་། བརྟག་
གིས་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་གནས། །ཞེས་དང་། རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཞེས་བརྡོད། །ཅེས་དང་། 
རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། ས་ཞིང་སིང་པྡོ་ཁྡོང་ 
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༼༢༠༽ 
སྡོང་མེད། །བཅད་དང་གཞིག་པར་བྱ་བ་མེད། །བསེག་པར་བྱར་མེད་གཞིག་མེད་པར། །སྡོང་ིད་རྡོ་རེར་བརྡོད་
པར་བྱ། །ཞེས་དང་། བརྟག་གིས་ལས། རྡོ་རེ་མི་ཕྱེད་ཅེས་བྱར་བརྡོད། །སེམས་དཔའ་སིད་པ་གསུམ་གཅིག་
པ། །འདིས་ནི་ཤེས་རབ་རིགས་པ་ཡིས། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱར་བརྡོད། །ཅེས་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་
ཀུན་བདག་ིད། །ཅེས་དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆྡོག་དང་པྡོའ་ིསྐྱེས་བུ་ལའྡོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྡོགས་པ་
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཁབ་མཐའ་ནི་མི་འཛིན་ཏེ། 
ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་གནས། །ཞེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་དང་ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་
ཤེས་གིས་ཡྡོད་པ་ལས། སྔ་མ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དང་། ཕྱི་མ་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཇམ་དཔལ་དང་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དུ་ཡྡོད་པ་ལས། གཞི་དུས་ཀི་དེ་
ཙམ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལྡོག་རྟྡོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སེ། དགག་བྱ་
བཅད་པའི་མེད་དགག་སིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ། སིང་པྡོ་གིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལ་དཔད་པ། འགྲྡོ་ཀུན་སིང་པྡོས་
སྡོང་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ། དག་པ་གིས་པྡོ་འགལ་བར་འདྡོད་པ་དགག་པ། སིང་པྡོ་དཔད་བཟྡོད་ཀི་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། དར་ཊིཀ་པ་
རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ན་རེ། དི་བཅས་ཀི་སེམས་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྡོང་རྐྱང་
མེད་དགག་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་ཞེས་ 



18   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༡༽ 
ཟེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོང་རྐྱང་མེད་དགག་འདི་ིད་ཆྡོས་ཅན། གནས་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་
གནས་རིགས་དང་རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་མི་འཐད་དེ། རྟྡོག་པས་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཅད་ཙམ་གིས་
གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཐྡོགས་བཅས་བསལ་བ་ལ་ནམ་མཁའ་དང་། མགྡོ་བྡོར་འབིགས་ནུས་ཀི་
དངྡོས་པྡོ་བསལ་བ་ལ་རྭ་མེད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེས་ན་སྡོང་རྐྱང་འདི་ལ་འཁྡོར་བ་ཚང་ཚུལ་
དང་། ལམ་བསྡོམ་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཚུལ་རྩིར་མེད་པས། ངན་རྟྡོག་གི་དྲྭ་བ་འདི་དྡོར་ཅིག་
ཅེས་གདམས་སྡོ། །གསལ་བ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོང་པ་ིད་ལ་ནི་དེ་དག་རྩིར་ཡྡོད་པས་
འཁྡོར་འདས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པའི་སིང་པྡོར་འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞིའི་དུས་སུ་འཁྡོར་བའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དང་། 
ལམ་གི་དུས་སུ་ལམ་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དང་། འབྲས་བུའི་དུས་སུ་འབྲས་བུའི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟུང་
འཇུག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་སིང་པྡོ་གིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལ་དཔད་པ་གིས་ཏེ། ཇི་
ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་། དགྡོངས་པ་ངྡོས་གཟུང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྡོང་ཊིཀ་གི་དངྡོས་བསན་ལ་ཞེན་པ་ཁ་
ཅིག སེམས་ཀི་སྡོང་ཆ་དང་གསལ་ཆ་གིས། རིམ་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། 
འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། 
རྡོང་ཊིཀ་གི་དགྡོངས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེང་སང་ཕར་ཆེར་ཆྡོས་ཅན་གསལ་བའི་སེང་གི་བདེན་པ་བཀག་
ཙམ་གི་མེད་དགག་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འདྡོད་པ་ལ། དེ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་ན། ཆྡོས་ 
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༼༢༢༽ 
ཅན་གསལ་བ་ཡང་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་པའི་སྡོ་ནས་ཕུགས་ཀི་
བཞེད་པ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གནས་སབས་སུ་སྦ་སྨྱུག་གཡས་
ཕྱྡོགས་ལ་གུག་པ། གཡྡོན་ཕྱྡོགས་ལ་གཞུ་ལྟར་འཐེན་པ་འཁྡོག་པྡོ་བསང་བའི་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། གསལ་སྡོང་ཟུང་
འཇུག་ལ་ཡ་གལ་གསལ་བ་དང་སྡོང་པ་གིས་ཀ་ཚོགས་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གནད་ཀི་དྡོན་ནི། རང་བཞིན་
གནས་རིགས་ཡིན་ན། འདུས་བྱས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་དང་། དེ་ཡིན་ན་འདུས་མ་བྱས་
ཡིན་པས་ཁབ་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་རྣམ་དབྱེ་སྡོ་སྡོར་ཕྱེད་དགྡོས་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས། རང་
བཞིན་གནས་རིགས་ཞེས་པའི་རང་བཞིན་དང་། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་དྡོན་གཅིག་པར་འདྡོད་པ་ལ། དབུ་
མ་པས་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀི་མ་ངེས་པ་བརྡོད་ནས་རང་ལུགས་རང་བཞིན་དེ་དང་ཆྡོས་དབྱིངས་དྡོན་
གཅིག་པར་མཛད་པས་ན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀི་རིགས་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། དེ་སད་དུ། ི་སྣང་ལས། དེ་དག་གིས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་རང་བཞིན་དུ་བརྡོད་པའི་
དྡོན་བརྡོད་དགྡོས་སྡོ། །རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནྡོ་ཞེ་ན། རྐྱེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ཡང་དེ་ཡིན་པ་དེས་ན་
དྡོན་གི་ཁད་པར་ཅི་ཡྡོད། ཆྡོས་ིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་ལ་ནི་ེས་པ་འདི་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་འགྲྡོ་ཀུན་སིང་པྡོས་སྡོང་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གི་བཞེད་པ་ལ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནའི་རྒྱུད་
ལ་ཡྡོད་ཀི་སེམས་ཅན་ 



20   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༢༣༽ 
གི་རྒྱུད་ལ་མེད་དེ། དཔེར་ན་བུ་རམ་གི་སིང་པྡོ་བུ་རམ་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་པ་ལྟར། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པྡོ་རང་
རང་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། མདྡོ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་
ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་དང་དྡོན་ཡིན་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། དགྡོངས་གཞི་དགྡོས་པ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་
གསུམ་གི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྡོ་འདྡོགས་པར་བྱེད་དྡོ། །གིས་
པ་ལ་གསུམ་སེ། ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་བསན་པ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་དགྡོངས་པར་མི་འཐད་པ། མ་
འཁྲུལ་པའི་གདམས་པ་སྦྱིན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། པཎ་ཆེན་གི་བཞེད་པ་དེ་ནི། འཇིག་རྟེན་བསན་བཅྡོས་གིས་
ཀའི་ཐ་སད་དང་འགལ་ཏེ། འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་ཚུལ་ནི། ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སིང་པྡོ་ཙནྡན་ལ་ཡྡོད་པ་དང་། མར་
འྡོ་མའི་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་སྡོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་གྲགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྦྲུལ་གི་སིང་པྡོ་སྦྲུལ་ཁྡོ་ན་དང་
མར་གི་སིང་པྡོ་མར་ཁྡོ་ན་ལ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། བསན་བཅྡོས་དང་འགལ་ཚུལ་ནི། མདྡོ་ལས། བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་འགྲྡོ་ཀུན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ། །ཅེས་དང་། རྒྱུད་བླ་ལས། ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་
སིང་པྡོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འགྲྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་
ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ིད་དང་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མེད་དྡོ་སམ་ན། བརྡོད་བྱ་བདེན་པ་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་དང་ངེས་
རྣམ་གཞག་བྱེད་པའི་ཚེ་དང་དྡོན་ཀུན་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་ཁས་ལེན་ན། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག་
དང་། སྣྡོད་བཅུད་ཆགས་འཇིག་སྡོགས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའི་རྣམ་ 
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༼༢༤༽ 
གཞག་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དང་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདྡོད་ན། 
ཤར་གི་རི་བྡོའ་ིསེ་པ་དང་མཐུན་པའི་མདྡོ་ལས། ཕུང་པྡོ་དག་དང་ཁམས་རྣམས་དང་། །སྐྱེ་མཆེད་རང་བཞིན་
གཅིག་བཞེད་ལ། །ཁམས་གསུམ་པྡོ་དག་སྡོན་མཛད་ལ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་ཡིན། །ཞེས་སྡོགས་
འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་དྲུག་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་
དགྡོངས་པར་མི་འཐད་པ་ནི། རབ་དབྱེ་ལས། དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སེམས་ནི་
རང་གནས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ི
ངྡོ་བྡོ་སྡོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་ིད་ཐབས་ཀིས་ཟིན་མ་ཟིན་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཁྡོར་འདས་
གིས་ཀ་འབྱུང་། ཞེས་པ་ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་དང་། འཁྡོར་བ་ལ་སྡོང་འདྡོད་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དྡོན་
གེར་གི་འདུན་པ་འབྱུང་བ་ནི། བྱ་ཚང་དུ་སེགས་པ་བཞིན་སེམས་རང་གི་གནས་སུ་སེགས་པའི་ཕྱིར་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འཐད་དེ། མེ་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཚ་བ་ཡྡོད་པ་ལྟར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནི། 
ལུང་གིས་པའི་དྡོན་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་དང་ཁེད་ཀི་འདྡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རབ་དབྱེ་ལས། 
གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀི་དབྱིངས། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན། བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མ་
ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་སིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་དབྱེ་ 
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༼༢༥༽ 
བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ཁྡོད་ལ་གནྡོད་དེ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་མེད་དེ། ཆྡོས་
དབྱིངས་ལ་སིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རིགས་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་སྡོ། །དེས་ན་
རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གཞུང་གི་དྡོན་དུ་འཆད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ན་རང་གིས་མི་
གཙང་བ་ཟྡོས་པའི་མཆུ་པདྡོའ་ིཚལ་ལ་བསྡོ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་ཤིང་། འཇམ་དབྱངས་ཀི་གཞུང་འཁྡོག་པྡོའ་ི
ལམ་དུ་འདེན་པ་མཚར་ཆེ་བས་སང་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་གདམས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། འཇམ་དབྱངས་ཀི་གཞུང་གི་
དགྡོངས་པ་ཁྡོ་བྡོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བྱའྡོ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་དང་སྡོང་ིད་ལ་སྡོགས་པ་ནི་ངེས་དྡོན་ཡིན་གི་དང་དྡོན་མིན་ཏེ། དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འྡོན་ཀང་པད་ངན་པའི་ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡྡོད་པ་དང་། གྡོས་ཧྲུལ་གི་ནང་ན་རིན་ཆེན་ལས་
གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་དཔེ་དགུས་བསན་པ་ལྟར། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་འགྲྡོ་བའི་རྒྱུད་ལ་རྟེན་
དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ལམ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་ནི་དང་དྡོན་ཡིན་གི་ངེས་དྡོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་
བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ། རབ་དབྱེ་ལས། འྡོན་ཀང་མདྡོ་སེ་འགའ་ཞིག་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་
མར། །གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རིན་ཆེན་ལྟར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི། །སིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་
ནི། །དགྡོངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༢༦༽ 
པས་སྡོ། །དགྡོངས་གཞི་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་གི་སྡོང་ིད་ཡིན་པ་དང་། དགྡོས་པ་སེམས་ཞུམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་
སྐྱྡོན་ལྔ་སྡོང་བའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་ལ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པའི་དགྡོངས་གཞི་དང་དགྡོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གིས་ཡྡོད་པ་ལ་འཆད་དམ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་ཙམ་ལ་དངྡོས་ལ་
གནྡོད་བྱེད་མེད་ལ། སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དེ་ངེས་དྡོན་ཡིན་པའམ། དྡོན་དམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་
པ་ལ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་འབྱུང་སེ། ངེས་དྡོན་ཡིན་ན། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་དྡོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྡོན་
གནས་ཤིང་། དྡོན་དམ་དུ་ཡྡོད་ན་མུ་སེགས་པས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་འདྡོད་པ་དང་མཚུངས་པ་དང་། བདེན་
པར་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་སེ་ལས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྡོང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་
སྐྱྡོན་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེ་སད་དུ། རབ་དབྱེ་ལས། དེ་ཡི་དགྡོངས་གཞི་སྡོང་ིད་ཡིན། །དགྡོས་པ་
སྐྱྡོན་ལྔ་སང་ཕྱིར་གསུངས། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཚད་མ་ནི། །དེ་འདའི་བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཡྡོད་ན། །མུ་
སེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང་། །བདེན་པའི་དངྡོས་པྡོར་འགྱུར་ཕྱིར་དང་། །ངེས་པའི་དྡོན་གི་མདྡོ་སེ་
དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ལུགས་འདི་ལ་དགྡོངས་གཞི་དང་དགྡོས་པ་
འཆད་པའི་གཞི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དང་། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་འཆད་པའི་གཞི་
དྡོན་དམ་དུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་ལ་འཇྡོག་པས་གཞི་སྡོ་སྡོར་ངེས་པ་ནི་གནད་ཀི་
དྡོན་ཡིན་ཏེ།  
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༼༢༧༽ 
འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཐ་སད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་ལ་མི་འཆད་ཅིང་། 
དྡོན་དམ་དུ་ཡྡོད་ན་མུ་སེགས་པའི་བདག་དང་མཚུངས་པ་སྡོགས་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ནི་
ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་སེ་དང་བསན་བཅྡོས་དི་མ་མེད་པའི་དགྡོངས་པའྡོ། །ཞེས་བཤད་པས་སྡོ། །སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གིས་ཞེས་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་གིས་ཞེས་པའི་དྡོན་ཡིན་པར་ཁྡོ་བྡོས་སེམས་སྡོ། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་
ངེས་དྡོན་དང་། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་ཡིན་པ་འདི་
ིད་ནི་ཤེས་བྱེད་ཀི་ལུང་གིས་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འགྲྡོ་བའི་སེམས་རྒྱུད་གང་ཟག་དང་ཆྡོས་ཀི་བདག་
གིས་ཀི་སྡོས་པ་ཞི་བར་མཐྡོང་བ་ལ། ཇི་ལྟ་བ་མཐྡོང་བ་དང་། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མཁེན་པའི་བླྡོས་སྡོས་
བྲལ་གི་ཆྡོས་ིད་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་མཐྡོང་བ་ལ། ཇི་སེད་པ་མཐྡོང་བར་གསུངས་པ་རྟྡོགས་ན་
གནད་འདི་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགྲྡོ་བ་ཞི་བའི་ཆྡོས་ིད་དུ། །རྟྡོགས་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་ིད་དེ་
ཡང་། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡྡོངས་དག་ཕྱིར། །ྡོན་མྡོངས་གདྡོད་ནས་ཟད་ཕྱིར་རྡོ། །ཤེས་བྱ་མཐར་ཐུག་
རྟྡོགས་པའི་བླྡོས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཆྡོས་ིད་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་པར། །མཐྡོང་ཕྱིར་ཇི་
སེད་ཡྡོད་པ་ིད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཁ་ཅིག་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དང་དྡོན་
ཡིན་པ་ལ་རྣམ་དཔད་ཆེར་མེད་གསུངས་ཀང་། འདི་ནི་རྒྱུད་བླ་མའི་ལུང་དེས་མངྡོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཅིང་། བདག་
ིད་ཆེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཕྱྡོགས་བཅུའི་སངས་ 
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༼༢༨༽ 
རྒྱས་འཕིན་ཞུ་ལས། །ཁེད་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོའ་ིས། །ཁ་ཅིག་ངེས་པའི་དྡོན་དུ་འཆད། །བདག་གིས་དང་
བའི་དྡོན་དུ་ནི། །ལུང་དང་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཏེ་བཤད། །ཅེས་དང་། རབ་དབྱེ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི། །སིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནི། །དགྡོངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་
རྣམས་གྡོ་དྡོན་གཅིག་ཏུ་བསིགས་ནས་འཆད་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་དག་པ་གིས་པྡོ་འགལ་བར་འདྡོད་
པ་དགག་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། མཚན་ིད་པ་ཁ་ཅིག གྡོ་བུར་དི་བྲལ་
གི་ཆྡོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གིས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། འགལ་བར་འདྡོད་པ་སད་པ། འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ། མི་
འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་སྨྲ་ཁའི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དག་ཆ་གིས་པྡོ་སྡོགས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །ཞེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་གིས་གསུངས་པ་དང་། སྔྡོན་གི་མཁས་པ་ཀུན་མཁེན་གཡག་པ་ལ་སྡོགས་པས་ཀང་། ཆྡོས་
དབྱིངས་རང་བཞིན་གི་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། ལམ་མས་སུ་བླངས་པས་གྡོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་
ཚེ་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཞེས་གསུངས་པ་ཚད་མར་བྱས་ནས། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡིན་ན། རང་
བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། རང་བཞིན་གི་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པའི་
དབྱིངས་གང་ཞིག ཐབས་ཀིས་སྦྱང་མ་ཤེས་ན་སིད་པ་གསུམ་ 
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༼༢༩༽ 
དུ་འཁྡོར་བའི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། རྟེན་གི་གང་ཟག་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ཞིང་འདུད་ལ། ཆྡོས་དབྱིངས་གང་ཞིག འཁྡོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རང་བཞིན་གི་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ིད་
ལམ་གིས་སྦྱངས་པ་བྱས་པ་ལས་གྡོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པའི་ཚེ་དག་པ་གིས་ལྡན་དེ་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དང་། ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཡང་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་དེའི་དྡོན་ཡིན་པས་སྡོ། །ལྔ་པ་སིང་པྡོ་
བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་ལ་དཔད་པ་བྱ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
མཁེན་རབ་ཀི་གཤྡོག་ཡངས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྒྱས་པས་གསུང་རབ་ཀི་མཁའ་ལ་ལང་ལིང་དུ་བགྲྡོད་ཀང་། རྣམ་
རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསིབས་ཏེ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་གནད་མ་གཟིགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཇྡོ་ནང་པ་ཆེན་པྡོས་
གྲུབ་པའི་མཐའ་འདི་སད་གསུངས་སྡོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གཞིའི་གནས་ཚུལ། འབྲས་བུ་ཐྡོབ་ཚུལ། རང་སྡོང་
གཞན་སྡོང་གི་ཁད་པར། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀི་དྡོན། མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་ཀི་དགྡོངས་པར་བསན་པ་
དང་ལྔ། དང་པྡོ་ནི། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། 
དྡོན་དམ་ཀུན་རྡོབ་སྡོགས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྡོན་དམ་འདི་ནི་སྡོགས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནི། དཔལ་ཕེང་མྱང་འདས་
སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་དཔད་པ་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སེ། དཔད་པར་དམ་བཅའ་བ། དཔད་པ་དངྡོས་དང་། དཔད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ལ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་ 
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༼༣༠༽ 
མཐུན་པ་བླང་བྱར་བསན་པ། ལྷག་མ་ཐ་སད་དྡོན་དམ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞི་འབྲས་ཀུན་ཏུ་ཡྡོན་
ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་དང་ངྡོ་བྡོ་དབྱེར་མེད་པའི་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ཡིན་པ་དང་། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་
ིད་སྡོབས་སྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་དྡོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ནི་ཁྡོ་བྡོའང་འདྡོད་དེ། 
དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་སད་དུ། མདྡོ་རྒྱན་ལས། དེ་བཞིན་
ིད་འདི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁད་པར་མེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ེས་པ་གྡོ་བུར་དང་
ལྡན་དང་། །ཡྡོན་ཏན་རང་བཞིན་ིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་ཕྱིས་དེ་བཞིན། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆྡོས་
ིད་དྡོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་མཆྡོག་གིས། རང་བཞིན་རྒྱུ་ལ་བསམ་ན་ལྷུན་གྲུབ་སེ། །མཐའ་ཡས་ཡྡོན་ཏན་
ཚོགས་ནི་གནས་གྱུར་ཡིན། །དེས་ན་ལྷུན་གྲུབ་གནས་གྱུར་མི་འགལ་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་
ངེས་གསང་གསལ་བར་སྡོན་པ་ལ་རྡོ་རེའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྡོ། ེས་པ་གྡོ་བུར་དང་ལྡན་དང་། །ཡྡོན་ཏན་
རང་བཞིན་ིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཞེས་པ་གིས་ཀི་གཞི་ནི་རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་པ་ཡིན་ཏེ། 
རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ད་ལྟ་མ་དག་པ་སེམས་ཅན་གི་གནས་སབས་སུ་དི་མ་འབྲལ་རུང་གི་ཚུལ་དུ་ལྡན། 
དག་པ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་ན་སྡོབས་སྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་འབྲལ་མི་རུང་གི་ཚུལ་གིས་ལྡན་པས། ཕྱིས་
སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡང་སྔར་གི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ལ་ངྡོ་བྡོ་འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་པའི་དྡོན་ཡིན་པས་སྡོ། །དེ་
སད་དུ། ཐྡོགས་མེད་འགྲེལ་ཆེན་ལས། མ་དག་པའི་གནས་སབས་དང་། མ་དག་པ་དང་།  
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༼༣༡༽ 
དག་པའི་གནས་སབས་ན་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་། ེ་བའི་ྡོན་མྡོངས་པ་དག་གྡོ་བུར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སབས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་བྲལ་མི་ཤེས་ཤིང་། བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པ་ལ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སེད་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་དང་རང་བཞིན་ིད་ཀིས་ལྡན་པའི་
ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁམས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མར་གཏན་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསན་
ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཡྡོན་ཏན་རང་བཞིན་ིད་ལྡན་གི་གཞི་དེ་འབྲས་དུས་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་ལ་འཆད་
དགྡོས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སབས་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དྡོགས་པ་འབྱུང་མྡོད། 
འྡོན་ཀང་། བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་ལ་འཆད་དགྡོས་སྡོ། །གཞན་དུ་ན། །རྣམ་དབྱེར་བཅས་པའི་མཚན་ིད་
ཅན། །གྡོ་བུར་དག་གི་ཁམས་སྡོང་གི །རྣམ་དབྱེ་མེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །བླ་མེད་ཆྡོས་ཀིས་སྡོང་མ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྡོང་མི་སྡོང་གི་གཞི་ཡང་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་གཅིག་ིད་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྡོ། །གནད་ཀི་དྡོན་ནི། དི་མ་གེན་པྡོས་བཅྡོམ་པའི་ཚེ་གྡོ་བུར་གི་དི་མས་ཁམས་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྡོ་སྡོང་སེ། དེ་གིས་འབྲུ་དང་འབྲུའི་ཤུན་པ་ལྟར་འབྲལ་རུང་བའི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། ཁམས་
བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་སངས་རྒྱས་སུ་གནས་གྱུར་པ་ན་སྡོབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་དུས་
རྟག་ཏུ་མི་སྡོང་སེ། དེའི་ཚེ་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་དབྱེར་མེད་དུ་ལྡན་པས་ཡེ་འབྲལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནི། 
རྣམ་དབྱེར་བཅས་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་དུ་འཆད་ཤེས་ན་གྡོང་གི་དེ་ཡང་ 
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༼༣༢༽ 
འཁྲུལ་མེད་དུ་གྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་ཐ་སད་དྡོན་དམ་དང་འགལ་བ་ལ། གཞི་འབྲས་ཀི་འདྡོད་ཚུལ་ཐ་
སད་དང་འགལ་བ། གནས་ལུགས་ཀི་འདྡོད་ཚུལ་དྡོན་དམ་དང་འགལ་བ་གིས། དང་པྡོ་ལ། གཞིའི་འདྡོད་ཚུལ་
ཐ་སད་དང་འགལ་བ། འབྲས་བུ་ཐྡོབ་ཚུལ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཇྡོ་ནང་པའི་བཞེད་པ་ལྷག་མ་
ཐ་སད་དྡོན་དམ་དང་འགལ་བ་འྡོག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ལྟར་མཐྡོང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་ཐ་སད་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་ལ། 
དི་བཅས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ་གནྡོད་བྱེད་བསན་པ། མཚན་བཏགས་ཕྱེ་བ་གནད་དུ་གཅེས་པར་བསན་པ་
གིས། དང་པྡོ་ནི། དི་བཅས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན། ཐ་སད་དང་འགལ་བས་གནྡོད་དེ། དེ་ལྟར་
ན་ཐ་སད་ཀི་ཚེ་དམན་མམ་སྡོགས་ཀི་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཐ་སད་ཀི་ཚེ་དེ་དག་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ནས་
སྨྲ་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ། སྡོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། གནས་པའམ་སྐྱེ་འཇིག་ཡྡོད་མེད་དམ། །ཞེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱུང་གསུངས་ལ། དེའི་གྡོ་དྡོན་ཡང་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་དང་། ཡྡོད་མེད་དང་
དམན་འབྲིང་མཆྡོག་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་ལ། དྡོན་དམ་དུ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་པའྡོ། །དེ་
ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་ན་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགྡོས་མྡོད། སིར་ཐ་སད་ཚད་མར་བྱས་ན་གང་ཟག་
ལ་མི་རྟྡོན་ཆྡོས་ལ་རྟྡོན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མི་རྟྡོན་དྡོན་ལ་རྟྡོན་པ་དང་། དང་དྡོན་ལ་མི་རྟྡོན་ངེས་དྡོན་ལ་རྟྡོན་པ་
དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟྡོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟྡོན་པ་དང་བཞིའི་གྡོ་རིམ་བཟླྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་ལ་མི་རྟྡོན་གང་ 
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༼༣༣༽ 
ཟག་ལ་རྟྡོན་པ་སྡོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སྐྱྡོན་མེད་དེ། དེའི་གྡོ་རིམ་ཐྡོག་མར་ཐ་སད་ཁས་བླངས་ཚར་
ནས་ཕྱིས་ནས་དྡོན་དམ་གནས་ལུགས་ལ་འཇུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་གྡོ་རིམ་ཡིན་གིས། སིར་ཐ་སད་དང་པྡོ་
ིད་ནས་དྡོར་ན་ཐ་སད་གསུངས་པ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའམ། གྡོ་རིམ་ལྡོག་པར་ཁྡོད་ལ་འགྱུར་ཏེ་ཐ་སད་ཡེ་
ཁས་མ་བླངས་པར་དྡོན་དམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། དྡོན་དམ་རྟྡོགས་པའི་རྟེན་དུ་ཐྡོག་མར་ཐ་སད་ཁས་ལེན་པ་ནི་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་གིས་དང་། འཇུག་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་ཁས་མ་བླངས་པར་དྡོན་དམ་མི་
འཆད་ཅེས་པ་ནི་རྩྡོད་ཟླྡོག་གི་ལུང་གི་དྡོན་དང་། ཐྡོག་མར་ཐ་སད་ལ་མ་བརྟེན་པར་དྡོན་དམ་བསན་པར་མི་ནུས་
ཤིང་། དྡོན་དམ་མ་རྟྡོགས་པར་འབྲས་བུ་མྱང་འདས་མི་ཐྡོབ་ཅེས་པ་ནི། རྩ་ཤེའི་ལུང་གི་དྡོན་དང་། ཐ་སད་བདེན་
པ་ཐབས་དང་། དྡོན་དམ་བདེན་པ་རྟྡོགས་པ་ཐབས་བྱུང་ཡིན་པའི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་རྟྡོག་ལྡོག་པའི་
རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པས་ལམ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་སྡོ་ཞེས་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས། ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་
གྱུར་པ་དང་། །དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །དེ་གིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ། །དེ་ནི་རྣམ་
རྟྡོག་ལྡོག་པས་ལམ་ངན་ཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྡོན་ཡིན་པས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ཁྡོ་ན་རེ། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་ན་
ཡང་དི་བཅས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ་ཞེ་ན། འདི་དགག་པ་ལ། 
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བ་གིས། དང་པྡོ་ནི། 
རྒྱུད་བླ་མ་ལས། མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ།  



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག།   31 

༼༣༤༽ 
སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་མཐྡོང་སང་དང་སྡོམ་སང་གིས་ཀས་མ་དག་པ་ལ་སེམས་ཅན་དང་། མཐྡོང་སང་གིས་
དག སྡོམ་སང་གིས་མ་དག་པ་ལ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་དང་། གིས་ཀས་དག་པ་ལ་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
སུ་འཇྡོག་པ་ནི་ལུང་དེའི་དྡོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་ཐ་སད་ཀི་ཚེ་དི་བཅས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་སུ་འདྡོད་
པ་གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྡོས་ཀའི་དུས་སུ་
ཆུ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཇི་ལྟར་སྦུན་པས་གཡྡོགས་པ་ན། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། 
དཔེ་དཔིད་དུས་སུ་ཆུ་དྡོ་ཞེས་དང་། དགུན་གི་དུས་སུ་ཆུ་གྲང་ཞེས་བརྡོད་པ་བཞིན་དུ། སིབ་པ་བག་ཆགས་
དང་བཅས་པའི་ཚེ་ན་སེམས་ཅན་ཞེས་དང་། དེ་དང་བྲལ་བ་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ནི་
ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་དང་། དཔེ་ཕྱི་རྡོལ་གི་སྦུན་པས་གཡྡོགས་པ་ན་ནང་གི་སྡོ་བ་འབྲས་བུར་མི་འདྡོད། དེ་དང་
བྲལ་བ་ན་འབྲས་བུར་འདྡོད་པ་བཞིན། སིབ་པ་དང་བཅས་པ་ན་སེམས་ཀི་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་སེམས་ཅན་ཞེས་
བརྡོད། སིབ་པ་དང་བྲལ་བ་ན་སངས་རྒྱས་སུ་བརྡོད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གིས་པའི་དྡོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་
ཁེད་ཀི་འདྡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་མཚན་བཏགས་ཕྱེ་བ་ལ་བཞི་སེ། མཚན་བཏགས་ཕྱེ་བ་དཔེ་
དང་བཅས་ཏེ་བསན། དཔེ་ལ་མཚན་བཏགས་མི་ཕྱེ་ལུང་རིགས་འགལ། དྡོན་ལ་མཚན་བཏགས་མི་ཕྱེ་གཞུང་
དང་འགལ། དེས་ན་འཁྲུལ་མེད་གྲུབ་མཐའ་བླང་བྱར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཔལ་ལྡན་རྩེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་སེ་སི་
རྣམ་ལས། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཞེས་པའི་མཚན་གིས་འབྲས་རྒྱུད་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་རྒྱུད་དང་ཐབས་ 
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༼༣༥༽ 
རྒྱུད་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཤེས་པའི་མཐུན་པའི་དཔེར། ཕྱྡོགས་གང་གིས་བརྒྱད་སྡོང་དྡོན་བསྡུས་ལས། ཤེས་
རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་གིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དྡོན་སྦྱྡོར་བ་ཡི། །གཞུང་དང་
ལམ་ལའང་དེ་ས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཀྡོད་པ་འདི་གུས་པས་ལྡོངས་ཤིག་སེ། དེ་བླངས་པས་གཞི་དུས་ཀི་
ཆྡོས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཁབ་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སི་རྣམ་གི་ལུང་དངྡོས་ནི། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ན། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་
འབྲས་བུའི་རྒྱུད་དྡོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་ལའང་ཀྱཻ་རྡོ་རེ། རྒྱུ་ཡང་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཡིན་དགྡོས་
པས་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་སེ། ཕྱྡོགས་ཀི་གང་པྡོས། ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་གིས་མེད། །ཅེས་སྡོགས་དངས་
ནས་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། རྡོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་
དང་། རང་ཕྱྡོགས་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སི་རྣམ་འདི་ལས་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པར་བཞེད་པ་
ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད་གིས་ཆར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གསུམ་ཀ་
ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། ཀྱཻ་རྡོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་དྡོན་བཤད་པའི་ཚེ་རྒྱུ་ལམ་གིས་ལའང་
ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་སྡོ་ནས་ཀྱཻ་རྡོར་གི་མཚན་དྡོན་བཤད་དུ་ཡྡོད་པས། གསུམ་ཀ་བརྡོད་བྱ་དྡོན་གིས་ཀྱཻ་
རྡོར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཀང་། མཚན་བཏགས་ཕྱེ་བའི་ཚེ། ཧེ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ིད། །བཛྲའང་ཤེས་རབ་བརྡོད་
པར་བྱ། །ཞེས་པའི་དངྡོས་བསན་གི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དེ་ཀྱཻ་རྡོར་མཚན་ 
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༼༣༦༽ 
ིད་པ་ཡིན་ལ། གཞུང་དེའི་ཤུགས་ལས་བསན་པ། རྒྱུ་ལམ་གི་ཀེ་རྡོར་གིས་ནི་ཀེ་རྡོར་བཏགས་པ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། སྐུ་མཆེད་ཀི་ལུང་གི་དྡོན་ནི། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ིད་རྒྱུད། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བཤད་ཀིས་
ྡོན། །ཅེས་པའི་དྡོན། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དེ་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་ལ་བཤད་དུའམ། འཆད་དུ་ཡྡོད་པས་ན། རྒྱུ་
དང་ལམ་ལའང་དངྡོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བའི་ཀེ་རྡོར་གི་ས་འཇུག་ཏུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་རྒྱུད་ཀི་ཀེ་རྡོ་རེ་སྡོགས་
གསུམ་འཆད་པ་ལ་ཀེ་རྡོར་འཆད་ཅེས་པ་ཙམ་གི་དྡོན་ནྡོ། །ཡང་ན་རྒྱུད་གསུམ་ཀ་མཚན་དྡོན་གི་སབས་ཀི་ཀྱཻ་
རྡོ་རེའམ། དངྡོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བའི་སབས་ཀི་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྡོན་ཏེ། ཟབ་དྡོན་བདུད་རྩི་སེལ་བར་
ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་དྡོ། །ཀེ་རྡོར་མཚན་ིད་པ་ལ་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་
ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གིས་ལས། སྔ་མ་ནི་གང་ཟག་ཡིན་པས། རྒྱུད་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་
འབྲས་བུ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་མ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་དེ། ཧེ་ནི་སིང་རེ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གིས་ཀིས་དངྡོས་བསན་དང་དྡོན་
གཅིག་པས། རྒྱུད་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུ་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་
གསུམ་ཀ་ཀེ་རྡོར་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན་ཀེ་རྡོར་གི་སས་འབྲས་རྒྱུད་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་ལམ་ཤུགས་ལ་
བསན་པ་མི་འཐད་དེ། གསུམ་ཀ་ཀེ་རྡོར་མཚན་ིད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སས། 
གསེར་བུམ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། དངུལ་བུམ་དང་ཟངས་བུམ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་མི་འཐད་པ་བཞིན་
ནྡོ། །གསུམ་པ་དྡོན་ལ་མཚན་བཏགས་མི་ཕྱེ་གཞུང་དང་འགལ་བ་ལ། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བ། 
རང་གི་བྡོད་གཞུང་ིད་དང་ 
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༼༣༧༽ 
འགལ་བ། དེའི་དགྡོངས་པའང་དཔད་དུ་ཡྡོད་པ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནི། གཞུང་ལམ་གི་ཤེར་ཕྱིན་གིས་ཤེར་
ཕྱིན་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ན། སེང་གེ་བཟང་པྡོའ་ིབརྒྱད་སྡོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་དངྡོས་ཡིན་ལ། དེ་ཐྡོབ་པ་དང་
རེས་སུ་མཐུན་པ་ིད་ཀི་ཚིག་དང་ངག་གི་ཚོགས་ཀི་གཞུང་དང་། མཐྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་
ལམ་ལ་ཡང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཏགས་པའྡོ། །ཞེས་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་འབངས་
ཀི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སའི་དྡོན་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། གཙོ་བྡོ་དང་ཕལ་
པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་གིས་ནི་དྡོན་གནད་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། དངྡོས་དང་གཙོ་བྡོ་དྡོན་གཅིག བཏགས་པ་བ་
དང་ཕལ་པ་དྡོན་གཅིག་པ་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་དྡོན་གཅིག་པ་རྣམ་
འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་གྲགས་ལས་གྲུབ་གང་ཡིན། །ཞེས་སྡོགས་ཀིས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། མིང་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་
ལས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངྡོས་དང་། དངྡོས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་གང་ལ་མིང་དེ་སད་བརྡོད་པ་ནི་
ཕལ་པ་སེ། ཁ་ཆེ་སྣ་ག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངྡོས་ལ་མིང་གཞན་དངྡོས་མེད་བཏགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་
ནི་གཞུང་དེའི་དྡོན་ཡིན་པས་སྡོ། །གིས་པ་བྡོད་གཞུང་དང་འགལ་བ་ནི། གཞུང་ལམ་ཤེར་ཕྱིན་སྡོགས་
སྡོ། །གསུམ་པ་དགྡོས་པ་དཔད་དུ་ཡྡོད་པ་ནི། ངེས་དྡོན་རྒྱ་མཚོ་ལས། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་པའི་གིས་
མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སི་ཙམ་པ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཞི་དུས་ཀི་གཞི་འབྲས་
དབྱེར་ 
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༼༣༨༽ 
མེད་ཀི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན། བརྒྱད་སྡོང་དྡོན་བསྡུས་སྡོགས་ལས། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པའི་རྟེན་གི་ཁད་པར་དུ་གསུངས་པ་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ལ། གཞི་དུས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྡོགས་མང་དུ་ཡྡོད་པ་ལས། གཞི་དུས་ཀི་དེ་གཞི་
དུས་ཀི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྟེན་ཡིན་པས་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ་སམ་ན། མི་འཐད་དེ། གཞི་དུས་སུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་མཚན་ིད་པ་ཡྡོད་པ་ལ་ཐ་སད་དང་འགལ་བའི་སྐྱྡོན་ལྔར་བསན་ཟིན་པའི་ཕྱིར། སྐྱྡོན་གཞན་ཡང་
གཞུང་ལམ་གིས་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ཡྡོངས་གྲུབ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ན། ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ཡྡོངས་གྲུབ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་ིད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཇྡོ་ནང་པ་
རང་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ། ཡིན་ན་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་གིས་ཞེས་སྡོགས་གཞུང་འདིའི་དྡོན་བརྒྱད་སྡོང་
འགྲེལ་ཆེན་སྡོགས་ལས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་དངྡོས་བཏགས་ཕྱེ་བའི་རྒྱབ་བརྟེན་དུ་དངས་ཏེ་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལྡོ། །བཞི་པ་འཁྲུལ་མེད་བླང་བྱར་བསན་པ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལ་དངྡོས་བཏགས་ཕྱེ་དགྡོས་པ་དེས་ན། ཤེས་རབ་ཕ་
རྡོལ་ཕྱིན་གིས་ཞེས་སྡོགས་གཞུང་འདིའི་དགྡོངས་པ་ནི། སེང་གེ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་འཕགས་ཡུལ་
མཁས་གྲུབ་ཀུན་མཐུན་པར། ས་སྐྱའི་རེ་བཙུན་གྡོང་མའི་སི་རྣམ་སྡོགས་ལས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་པ་གུས་པས་
ལྡོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་སྡོ། །གིས་པ་འབྲས་བུའི་འདྡོད་ཚུལ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ཆྡོས་སྐུ་གྡོ་བུར་
སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་གནས་ལུགས་ཀི་འདྡོད་ཚུལ་དྡོན་དམ་དང་འགལ་བ་ལ་བཞི་སེ། ངེས་དྡོན་གི་གཞུང་
དང་འགལ་བ། དངྡོས་སྨྲ་འགྡོག་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ། མདྡོ་སེ་སྔ་ཕྱིའི་དྡོགས་ 
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༼༣༩༽ 
སྡོང་དང་འགལ་བ། མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་ཀི་དགྡོངས་པར་མི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་ནི་དྡོན་དམ་སྡོ་འདྡོགས་ཀི་མཐར་ལྷུང་བས་གནས་ལུགས་སྡོན་པའི་ངེས་དྡོན་གི་ལུང་རྣམས་
དང་འགལ་ཏེ། མདྡོ་ལས། ཟབ་ཞི་སྡོས་བྲལ་འྡོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ཞེས་ཟབ་པ་སྡོགས་ལྔ་མིང་གི་རྣམ་
གྲངས་དུ་གསུངས་པས། ཆྡོས་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་བདེན་མེད་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྩ་ཤེའི་འདུས་བྱས་
བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་ལས། སྐྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག །ཅེས་སྡོགས་གསུངས་པས་ཀང་སྐྱེ་གནས་འཇིག་
གསུམ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་འདུས་བྱས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ལ། དེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་འདུས་མ་
བྱས་ཀང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་བྡོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི། དངྡོས་པྡོ་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་
ན། །དངྡོས་མེད་གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་སྡོགས་མེད་པའི་ཕྱིར། །སྐྱེ་བ་མེད་ལ་
སྡོགས་མི་སིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་འདུས་བྱས་བརྟག་པའི་དེ་དང་དྡོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། དངྡོས་པྡོ་དང་སྐྱེ་
བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་དེ་ལ་ལྟྡོས་པའི་དངྡོས་མེད་དང་སྐྱེ་མེད་ཡང་མ་གྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་མ་པས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། དངྡོས་སྨྲ་བས་ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་རང་བཞིན་ཡྡོད་དམ་མེད། མེད་ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དམ་བཅའ་
མས། ཡྡོད་ན་རང་བཞིན་གྲུབ་པའི་ཆྡོས་ཞིག་ཁས་ལེན་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་སྡོགས་ཀི་རྩྡོད་པ་འགྡོག་
པའི་རྩྡོད་ཟླྡོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པ་རང་ལ་བཟླྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་གྲུབ་དམ་བཅས་པའི་ཕྱིར། 
ཁབ་སེ། རྩྡོད་ཟླྡོག་ལས།  
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༼༤༠༽ 
གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྡོད། །ཅེས་སྡོགས་གསུང་ཞིང་། དེའི་དམ་བཅའི་དྡོན་བདེན་གྲུབ་ཀི་དམ་བཅའ་
ལ་ཁེད་རང་ཡང་འཆད་པའི་ཕྱིར། ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ཞེས་པའི་དྡོན་གཙོ་བྡོ་རང་བཞིན་མེད་པར་
དམ་བཅའ་བ་མེད་པ་ལ་འཆད་དགྡོས་པ་ཡིན་ཏེ། དངྡོས་སྨྲ་བས། ཁྡོད་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་ལ། །དེ་ལྟར་
སྐྱྡོན་ཡྡོད་ངེད་ལ་མིན། །ཞེས་རྩྡོད་པ་དེའི་ལན་གཞུང་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྡོན་ཀང་དེ་ཁྡོ་ན་ལ་འཁྲུལ་
པར་མི་བྱ་སེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཕྱྡོགས་གཞན་ཁས་བླང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། དེའི་རྒྱབ་བརྟེན་དུ་གལ་
ཏེ། ངས་དམ་ཞེས་སྡོགས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། ཡྡོད་དང་མེད་དང་ཡྡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྱྡོགས་ནི་ཡྡོད་
མིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པྡོ་ནའང་། །ཀླན་ཀ་བརྡོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་རྣམས་
འདེན་པར་མཛད་པས། སིར་དབུ་མ་པས་དྡོན་དམ་པར་བདེན་པར་ཡྡོད་མེད་དང་གིས་ཀ་ལ་སྡོགས་པའི་དམ་
བཅའ་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས། རྡོལ་བ་གཞན་གིས་རྩྡོད་པའི་སྐྱྡོན་དང་ཀླན་ཀ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་པ་ཡང་
གཞུང་འདིའི་དྡོན་དུ་འཆད་དགྡོས་སྡོ། །གནད་ཀི་དྡོན་ནི། དྡོན་དམ་པར་རྩྡོད་པ་ལས་གྲྡོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་བདེན་
མེད་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་རྒྱུ་ཡང་མེད། ཕྱྡོགས་གཞན་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་འགྡོག་པར་དམ་བཅའ་རྒྱུ་ཡང་
མེད་པས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་འཐད་ཅེས་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་
པའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། རྩྡོད་མེད་ཆེ་བའི་བདག་ིད་ཅན། །དེ་དག་ལ་ནི་ཕྱྡོགས་ིད་
མེད། །གང་ལ་ཕྱྡོགས་ནི་ཡྡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་གཞན་ཕྱྡོགས་ག་ལ་ཡྡོད། །ཅེས་དང་།  
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༼༤༡༽ 
འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
ཕྱྡོགས་གཞན་ཁས་བླང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་
ཕྱིར་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རྡོབ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རྡོལ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་
ལྟར་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་སྒྱུ་མ་ལ། །དགག་པ་བྱེད་པ་ཅི་འད་བ། །དགག་པ་དེ་ཡང་དེ་
འདར་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གནྡོད་བྱེད་དེ་ལྟར་འཕངས་པ་ལ་ཇྡོ་ནང་པའི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 
སྐྱྡོན་མེད་དེ། འདུས་མ་བྱས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་དམ་བཅའ་མེད་པར་བཤད་
པ་ནི་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངྡོར་ཡིན་གི། རེས་ཐྡོབ་ཏུ་ཡྡོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་ཤན་འབྱེད་
པའི་སབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྔ་མ་དེ་གདུལ་བྱས་གནས་ལུགས་རྟྡོགས་
པའི་དྡོན་དུ་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གནས་སབས་དང་། ཕྱི་མ་དེ་དབུ་མ་པས་དངྡོས་སྨྲ་བའི་རྩྡོད་པ་
བཟླྡོག་པའི་སབས་ཡིན་ཞིང་། སབས་དེ་གིས་མམ་གཞག་གི་སབས་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར། 
དེས་ན་རེས་ཐྡོབ་ཏུ་རྩྡོད་པ་མི་བྱེད་པར་མམ་གཞག་ཏུ་རྩྡོད་པ་བྱེད་ཅེས་སྨྲ་དགྡོས་པ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། རྩ་
བའི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་བྱེད་བྱུང་བ་ན་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའི་རང་ལྡྡོག་ཡིན་ཏེ། བདག་
ིད་ཆེན་པྡོས། ཤེལ་ལ་ནྡོར་བུའི་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་། །ཆུ་དང་འཕད་ན་རང་མདྡོག་སྡོན། །ཞེས་བཀའ་བསལ་པ་
བཞིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་དྡོགས་སྡོང་དང་ 
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༼༤༢༽ 
འགལ་བ་ནི། སིང་པྡོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སིན་དང་རི་ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་དང་
དེར། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྡོང་པ་ཞེས། །གསུངས་ནས་ཡང་འདིར་རྒྱལ་རྣམས་སེམས་ཅན་
ལ། །སངས་རྒྱས་སིང་པྡོ་ཡྡོད་ཅེས་ཅི་སེ་གསུངས། །སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརྙས་པ་དང་། །ཡང་
དག་མིན་འཛིན་ཡང་དག་ཆྡོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་སྐྱྡོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྡོད་པ་དེ་དག་དེ་སང་
དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། དེའི་དྡོན་བཤད་ན། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདྡོ་ལས། སིན་རི་ལམ་སྒྱུ་
མ་གསུམ་གི་དཔེས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྡོང་དུ་གསུངས་པ་དང་། བཀའ་འཁྡོར་ལྡོ་ཐ་མར་སེམས་ཅན་གི་
རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་གི་བདེན་གྲུབ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སམ་པའི་
དྡོགས་པ་བཀྡོད་ནས། དེའི་ལན་དུ་བཀའ་འཁྡོར་ལྡོ་ཐ་མ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་བདག་ལྟ་བུས་སངསརྒྱས་
ག་ལ་ཐྡོབ་སམ་དུ་སེམས་ཞུམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཅན་དམན་པ་གཞན་ལ་
བརྙས་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྡོས་ལ་སྡོ་འདྡོགས་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆྡོས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་
དང་། བདག་ིད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ང་རྒྱལ་གི་སྐྱྡོན་དང་ལྔ་སངས་པའི་དྡོན་དུ་གསུང་བར་བཤད་པས། 
དེའི་ཤུགས་ལ་ཤེར་མདྡོ་ངེས་དྡོན་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་དང་། བཀའ་ཐ་མ་དང་དྡོན་ཡིན་པ་གསལ་པྡོར་བསན་
པའི་ཕྱིར། འདིར་བདག་ིད་བླ་མ་མཁེན་པའི་སན་ཡངས་ཀླུ་སྒྲུབ་རེའི་གསུང་ལས། དྡོགས་པ་དེའི་ལན་ནི། དེ་
ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླའི་དགྡོངས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདྡོའ་ིདྡོན་སིན་གི་དཔེས་བསན་པ་ 
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༼༤༣༽ 
ྡོན་མྡོངས་པའི་ྡོན་མྡོངས་པ། རི་ལམ་གི་དཔེས་བསན་པ་ལས་ཀི་ྡོན་མྡོངས་པ། སྒྱུ་མའི་དཔེས་བསན་པ་
རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྡོ་དང་གསུམ་བདེན་པར་མེད་པ་ལ་དགྡོངས་པར་བཤད་ནས་ཡང་དག་མཐའ་ཆྡོས་དབྱིངས་
སམ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་ནི་བཀའ་ཐ་མ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དྡོན་ལ་གནས་སྡོ། །ཞེས་
ལན་བཏབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུད་བླའི་ལུང་དང་མ་ཐག་པ་དེའི་འཕྡོས་ལས། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བྱས་
ཀི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་སེ། །ྡོན་མྡོངས་ལས་དང་རྣམ་སིན་དྡོན། །སིན་ལ་སྡོགས་པ་བཞིན་དུ་
བརྡོད། །ྡོན་མྡོངས་སིན་འད་བྱ་བ་ཡིན། །ལས་ནི་རི་ལམ་ལྡོངས་སྡོད་བཞིན། །ྡོན་མྡོངས་ལས་ཀི་རྣམ་པར་
སིན། །ཕུང་པྡོ་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཞེད་དྡོ། །དེ་ལ་གཟུ་བྡོའ་ིབླྡོས་དཔད་ན། 
སྔ་ཕྱི་གིས་ཀར་གཞུང་ིད་ལ་བརྟེན་པའི་འཐེན་ཚུལ་རེ་འདུག་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཕྱྡོགས་ཕྱི་མ་ལ་དགྡོས་པ་སྐྱྡོན་
ལྔ་སངས་པའི་དྡོན་དུ་གསུང་བ་ལ་གྡོ་དྡོན་འཆད་རྒྱུ་ཡེ་མེད་དེ། བཀའ་ཐ་མ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ངེས་དྡོན་
ཡིན་ན། དགྡོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་དགྡོངས་པ་གཞན་དུ་བཀྲལ་མི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གལ་
ཏེ་ངེས་དྡོན་དགྡོས་པ་ཅན་ཡིན་ནྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ངེས་དྡོན་དགྡོངས་པ་ཅན་གི་ཐ་སད་བཤད་པ་
མེད་ཅིང་། འདིར་བཤད་པའི་དགྡོས་པ་སྐྱྡོན་ལྔ་སང་བ་ནི་དགྡོངས་གཞི་དགྡོས་པ་དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་གསུམ་
གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དགྡོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་བླའི་དགྡོས་པ་སྐྱྡོན་ལྔ་སང་བ་དང་། རབ་དབྱེ་ལས། 
དགྡོས་པ་སྐྱྡོན་ལྔ་སང་ཕྱིར་གསུངས། །ཞེས་པའི་དགྡོས་པ་གིས་དྡོན་གཅིག་པ་གང་ཞིག  
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༼༤༤༽ 
རབ་དབྱེའི་དེ་དགྡོངས་གཞི་སྡོགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དགྡོས་པ་ཡིན་པ་ལ་བསྡོན་འདིང་རྒྱུ་མེད་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རྒྱུད་བླ་སེམས་ཙམ་དང་། རབ་དབྱེ་དབུ་མའི་སབས་ཡིན་པས་མི་འདའྡོ་སམ་ན། བྱིས་པ་
དགའ་བའི་སྐྱྡོན་སྡོང་སེ། རབ་དབྱེར་དགྡོངས་གཞི་དང་དགྡོས་པ་ཁ་བསང་བ་མ་གཏྡོགས་གཞུང་ཕན་ཚུན་གི་
དགྡོས་པ་གིས་ལ་ཁད་པར་ཕྱེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་རྒྱུད་བླའི་སབས་འཆད་པ་ན་དགྡོས་པའི་
དབང་གིས་གསུངས་པའི་ངེས་དྡོན་གི་མདྡོ་ཁས་ལེན་དགྡོས་པས། མཁས་པའི་མདུན་སར་ཧེ་ཧེ། རྒྱུ་མཚན་
དེས་ན། དང་ངེས་ཀི་མདྡོ་སེ་མ་འདེས་པ་སྡོ་སྡོར་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། དབུ་མ་པར་ཁས་འཆེས་ན་ཤེར་མདྡོ་ངེས་
དྡོན་གི་མདྡོ་དང་། བཀའ་ཐ་མ་དང་ངེས་སྣ་ཚོགས་པའི་མདྡོ་ཡིན་པར་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །བཞི་པ་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་
བཅྡོས་ཀི་དགྡོངས་པར་མི་འཐད་པ་ནི། ཆྡོས་དབྱིངས་གིས་མེད་ཅེས་སྡོགས་གྡོ་སླ། གསུམ་པ་དཔད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི། བདག་ནི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྡོར་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་གནད་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། གཞིའི་
གནད་མདྡོར་བསྡུ་ན། ཕྱི་ནང་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདུས་ཤིང་། སེམས་ིད་གདྡོད་མ་ནས་མཐའ་
བཞི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངྡོ་བྡོ་སྡོང་པ་ིད་ཡིན་ལ། སྡོང་ིད་དེ་དང་གསལ་ཆ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་ཟུང་འཇུག་བླྡོ་
འདས་བརྡོད་བྲལ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཟུང་འཇུག་དེ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་གནས་
ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་གཞིའི་སབས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསན་
ཟིན་ཏྡོ།།  །།འགྲྡོ་སེམས་རང་བཞིན་གཙང་མའི་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས། །གཞི་དུས་སིང་པྡོར་ངྡོས་འཛིན་ཤིང་རྟའི་
སྡོལ། །རྣམ་གིས་ 
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༼༤༥༽ 
ཆུ་རྒྱུན་དབུ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །དགྡོངས་དབྱིངས་གནད་གཅིག་ཀུན་མཁེན་བླ་མར་བཞེད། །རང་རང་བླྡོ་
མཚོར་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པའི་མཐའ། །མུན་པའི་བག་ཆགས་ས་ཡང་དཔད་བཟྡོད་ཀི། །ལུང་རིགས་རི་བྡོང་ཅན་
ཤར་དཔྡོད་ལྡན་གི། །ཀུ་མུད་རྡོགས་ལྡན་གསར་པས་ས་གསུམ་དགེ །བར་སབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་
དྡོ།།  །།བཅས་རང་ེས་པའི་དི་མ་ཀུན་དག་བྱེད། །བསན་རྩ་ལེགས་གསུང་སྡོ་ཐར་ལམ་གསུམ་རྒྱུན། །འགྲྡོ་
བླྡོའ་ིརྒྱ་མཚོར་འབེབས་མཁས་བྷ་གི་ར། །ཀུན་མཁེན་ཟས་གཙང་སས་ལ་སི་བྡོས་འདུད། །གིས་པ་ལམ་གི་
སབས་ལ་གིས་ཏེ། ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་ལམ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གིས་ཏེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་འདྡོད་ཚུལ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་འདྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞིའི་
སེང་གི་དི་མ་སྦྱྡོང་བའི་ལམ་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པྡོ་རང་རང་གི་གཞུང་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་
རྣམ་གཞག་བསན་པར་བཞེད་དེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅིག་ནི་ན་ཐྡོས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་
རང་རྒྱལ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་དྡོ། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་གསུམ་
གསུངས་པ་དང་། མཛོད་ལས། མྱུར་བ་སིད་པ་གསུམ་གིས་ཐར། །ཞེས་དང་། བསེ་རུ་བསལ་པ་བརྒྱ་ཡི་
རྒྱུས། །ཞེས་དང་། རྣམ་གཟིགས་མར་མེ་རིན་ཆེན་གཙུག །གྲངས་མེད་གསུམ་གི་ཐ་མར་བྱུང་། །དང་པྡོ་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་སྡོགས། ན་ཐྡོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་བགྲྡོད་གསུམ་གསུངས་པ་
རྣམས་ནི།  
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༼༤༦༽ 
བྱེ་སྨྲ་དང་། མངྡོན་པ་སྨྲ་བའི་མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་། ས་དངྡོས་གཞི་ལས། ན་ས་རང་ས་བྱང་ས་
གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། སླྡོབ་མ་བསེ་རུའི་ལམ་གང་
དང་། །འདི་དང་གཞན་པའི་ཡྡོན་ཏན་གི། །ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བ་མཐྡོང་བའི་ལམ། །ཞེས་རྟྡོགས་རིགས་ཀི་སྡོ་ནས་
ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གསུངས་པ་ནི་དབུ་མའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྡོན་ཀང་གྲུབ་མཐའ་འྡོག་མ་འྡོག་མ་
ལས། གྡོང་མ་གྡོང་མར་གཙོ་ཆེ་བས་དབུ་མ་པས་གཞལ་ན། དབུ་མའི་གཞུང་མ་གཏྡོགས་གཞུང་གཞན་ལས། 
བྱང་ཆུབ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཚང་བར་བསན་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མའི་
གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་གང་གིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཐབས་མ་རྡོངས་པ་དང་། ཐབས་མང་བ་སྡོགས་
ཁད་ཆྡོས་བཞིའི་སྡོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་རྟེན་གི་གང་ཟག་སྡོམ་པ་
གསུམ་དང་ལྡན་པས། ཐབས་རིམ་པ་གིས་ཀི་མས་ལེན་ལ་འབད་ན་འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་
པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རིམ་གིས་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཤེས་
ན། །དེ་ནི་ཚེ་འདི་བར་དྡོ་འམ། །སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ན། །འགྲུབ་པར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་དེ་ཡང་། ལེན་བྱེད་ཀི་ཐབས་འདུལ་བ་དང་། དབུ་
སེམས་དང་། སྔགས་ཀི་དབང་ཆྡོག་ལས་རིམ་བཞིན་དུ་བླངས་པའི་རིམ་ 
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༼༤༧༽ 
འཇུག་པའམ། སྔར་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གིས་ཀི་སྦྱང་བ་མ་སྡོང་བ་ལ། དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་དཀྱུས་ཐྡོག་གཅིག་
ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཐྡོབ་པའི་ཅིག་ཆར་བ་ཡིན་ཡང་རུང་། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་ན། གསུམ་
ལྡན་གི་རྒྱུད་ཀི་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་སྔགས་སྡོམ་གི་ངྡོ་བྡོར་ཡྡོད་པས་ངྡོ་བྡོ་གཅིག་ཡིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ངྡོ་བྡོ་
གཅིག་ཡིན་ན་སྐྱེ་འཇིག་ཅིག་ཆར་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཏྡོང་ཐྡོབ་དུས་གཅིག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེ་
ན། ཕྱི་མ་མ་ངེས་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ནི་སད་ཅིག་གི་སྐྱེ་འཇིག་ཡིན་ལ། གཏྡོང་ཐྡོབ་ནི་རྒྱུན་ལ་འཇྡོག་པ་ལུང་དང་
རིགས་པའི་གནད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་སབས། བྱང་
སེམས་སྡོམ་པའི་སབས། རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་སབས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། ནྡོར་པའི་མཐའ་བཀག མ་
ནྡོར་པའི་གནད་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། ངྡོ་བྡོ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ། ཆྡོ་ག་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ན་ཐྡོས་པའི་ལུགས་ངེས་དྡོན་དུ་འཛིན་པ་དགག་པ་སྡོགས་བཞི་ལས། དང་པྡོ་ནི། དགའ་
གདྡོང་པ་སྡོགས་མཁས་པ་ཁ་ཅིག སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པ་སྡོགས་བཞེད་ཅིང་། དེའི་འཁྲུལ་
གཞི་ཡང་། བྱེ་སྨྲའི་འདུལ་མཛོད་རང་རྐང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཨ་འཐས་པས་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནྡོ། །ལུགས་དེ་
ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསབས་འདིར་མི་འཐད་དེ། བྱེ་སྨྲས་སྡོམ་པ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་འདྡོད་པ་
ཡང་མངྡོན་པ་སྨྲ་བའི་མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་ཀིས་བཀག་ནས། ཤེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་རྩྡོད་པ་དང་། རྩྡོད་ལན་རྒྱས་པ་
མཛོད་ཀི་འགྲེལ་ 
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༼༤༨༽ 
པ་སྡོགས་ལས་གསུངས་ན། དབུ་སེམས་དང་སྔགས་ཀི་གཞུང་འཆད་པའི་ཚེ། སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་མི་
འཐད་པ་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་བསླབ་པ་
ཡང་། །དཀིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་འདིར་ཞུགས་ན། །རིག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་འྡོ། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་གནྡོད་དེ། 
ཁེད་ལྟར་ན་ཐེག་དམན་སྡོར་སྡོམ་སྔགས་སྡོམ་དུ་གནས་གྱུར་པའི་ཚེ། བེམ་པྡོ་ཤེས་པར་གནས་གྱུར་པར་ཁས་
ལེན་དགྡོས་ལ། དེ་ནི་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་འདྡོད་པའི་མུ་སེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་ལུགས་ཡིན་གི། 
སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་གཏན་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། སྡོར་སྡོམ་ལ་གྲངས་རིགས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་
ངེས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། འྡོ་ན་ེ་བར་འཁྡོར་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་དང་། བྱང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བསན་པའི་
མདྡོ་དང་། ཆྡོས་བཞི་བསན་པའི་མདྡོ་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་རྣམས་ཆྡོས་ཅན། རིགས་
བརྒྱད་པྡོ་གང་དུ་འདྡོད་པའམ། འདུས་ཚུལ་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར། བྱང་སེམས་
སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ནི། །ཆྡོས་དང་བསན་པའི་མྡོད་རྣམས་ལས། །ཞེས་པ་ནི་གཞུང་མ་དག་པས། བྱང་སེམས་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པ་དང་། །ཆྡོས་བཞི་བསན་པའི་མདྡོ་རྣམས་ལས། །ཞེས་པ་གཞུང་བྲིས་མ་རྙིང་པ་འགའ་ཞིག་ལས་
འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་ཁྡོ་བྡོའ་ིཡྡོངས་འཛིན་དམ་པས་གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་། སྔགས་སྡོམ་དང་བྱང་སེམས་ཀི་
སྡོམ་པ་གིས་པྡོ་རིགས་བརྒྱད་གང་དུ་འདུས་ཚུལ་ཡང་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། དེ་གིས་སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 
སྔགས་སྡོམ་ལ་བྱང་སྡོམ་གིས་ཁབ། བྱང་སྡོམ་ལ་ 
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༼༤༩༽ 
སྡོར་སྡོམ་གིས་ཁབ་པ་ནི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་
ར་མེད་པ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྔགས་སྡོམ་དང་རིགས་བརྒྱད་གང་རུང་གི་
གཞི་མཐུན་ཙམ་ནི་ཡྡོད་དེ། རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། ཁིམ་པའི་སྡོམ་ལ་ལེགས་གནས་ནས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཁིམ་
པའི་སྡོམ་པ་དང་། ས་གྡོན་དང་འཇུག་པའི་སབས་སུ་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་སྐྱབས་འགྲྡོའ་ིརེས་ཟླྡོས་ལན་གསུམ་
བྱས་པ་ལས་ཐྡོབ་པའི་སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་ཡྡོངས་རྡོགས་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པར་བླ་མ་ངྡོར་པ་ཡབ་
སས་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཤེས་བྱེད་ཀི་འཐད་པ་ཡང་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། སྡོག་གཅྡོད་
རྐུ་དང་འཁིག་པ་དང་། །རྫུན་དང་ཆང་ནི་རྣམ་སངས་ཏེ། །ཁིམ་པའི་སྡོམ་ལ་ལེགས་གནས་ནས། །ཞེས་སང་བྱ་
ལྔ་སྡོང་དུ་གསུངས་པ་དང་། སྡོམ་པ་བསག་པ་ན་ཡང་། ཁྡོད་ཀིས་སྡོག་ཆགས་བསད་མི་བྱ། །མ་བྱིན་པ་ཡང་
མི་བླང་ངྡོ་། །རྫུན་དང་འདྡོད་ལ་སྡོད་པ་རྣམས། །དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་པར་བྱ་བ་མིན། །ཆང་ནི་བཏུང་བར་མི་བྱ་
ཞིང་། །ཞེས་སང་བྱ་ལྔ་སྡོང་བསགས་པ་དེ། གསྡོལ་བཏབ་ཀི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་དགེ་འདུན་
ཏེ། །སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀང་བདག་ལ་སྡོལ། །ཞེས་པ་དང་དྡོན་གནད་གཅིག ཆྡོ་ག་ལས་གཟུང་བའི་ཚེ། ཐུན་
མྡོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་འགྲྡོའ་ིསབས་སུ་བཟུང་བའམ་ཐྡོབ་པ་ཡིན་པས་སྡོ། །རིགས་པའི་འཐད་པ་ཡང་ཡྡོད་དེ། 
འདི་ནི་སྐྱབས་འགྲྡོ་རྩྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པའི་སྡོ་ནས་སང་བྱ་ལྔ་སྡོང་ 
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༼༥༠༽ 
བར་དྡོན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་ཡྡོངས་རྡོགས་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་
མཚན་དེས་ན་གྡོང་དུ་བཤད་པའི་ེ་བར་འཁྡོར་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་སྡོགས་ནས་གསུངས་པ་དང་། སྡོམ་པ་
གྡོང་མ་གིས་ཀི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའི་སྡོར་སྡོམ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། སྡོ་
ཐར་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན། ཤི་འཕྡོས་པའི་ཚེ་གཏྡོང་བས་ཁབ་པ་ཡང་མི་འཐད་དྡོ། །གིས་པ་སྡོ་ཐར་ལ་ངེས་
འབྱུང་གིས་མ་ཁབ་པ་དགག་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་ལས། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལ་འཇིགས་
སྐྱྡོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྡོགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་འདྡོད་དེ། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་སྐྱབས་འགྲྡོ་རྩྡོམ་བྱེད་དུ་བྱས་པའི་
ཚེ། སངས་རྒྱས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་སྡོན་པ་དང་། ཆྡོས་ལ་ལམ་དངྡོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་
ལམ་བསྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲྡོགས་ཞུས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་སྡོང་བས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འྡོན་ཀང་
རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་གི་སྡོ་ནས་འཇིགས་སྐྱྡོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྡོགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆྡོ་གའི་སྔ་རྡོལ་རྒྱུའི་
ཀུན་སླྡོང་ལ། ཚེ་འདིའི་འཚེ་བ་སྡོགས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་བསྲུང་བ་དང་། ཕྱི་མ་ལྷ་མིའི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་བྱ་
བ་དང་། འཁྡོར་བ་སང་བའི་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་དང་གསུམ་ཡྡོད་པས། དེའི་དབང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་
གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འྡོ་ན་ཕྱི་རྡོལ་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡང་སྡོ་ཐར་
སྡོམ་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་འཇིགས་སྐྱྡོབ་དང་ལེགས་སྡོན་གི་ཚུལ་ 
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༼༥༡༽ 
ཁིམས་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་སྡོང་། འདྡོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས། ཅི་ཕྱི་རྡོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
དག་པར་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡྡོད་མྡོད་ཀི་སིད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། གཏན་དུ་སིག་པ་
ལས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྡོ་ཐར་ལ་འཇིགས་སྐྱྡོབ་དང་
ལེགས་སྡོན་ཡྡོད་པར་ཁས་བླང་གི འཇིགས་སྐྱྡོབ་དང་ལེགས་སྡོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྡོ་ཐར་གིས་ཁབ་པ་
ཁས་མི་ལེན་ནྡོ་སམ་ན། གང་ལྟར་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དེ་གིས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་དུ་གྱུར་པའི་སྡོར་སྡོམ་ཡྡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། སིད་པ་འཁྡོར་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐྡོབ་བྱར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་མཛོད་
འགྲེལ་གི་ལུང་གིས་གྲུབ། འྡོ་ན་ཕྱི་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡང་། ཁྡོང་རང་གི་ལུགས་ཀི་ཐར་པ་ཐྡོབ་
འདྡོད་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པས་སིད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་དམིགས་ཞེ་ན། དམིགས་ཏེ། ཁྡོ་རང་གི་ལུགས་ཀི་ཐར་པ་
ནམ་མཁའ་ན་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་སྡོགས་ལ་དམིགས་མྡོད། དེ་དག་གི་ཐར་པར་མིང་བཏགས་ཀང་འཁྡོར་བ་
ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར། སིད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དྡོན་ལ་རང་ཕྱྡོགས་པ་ཁ་ཅིག འཁྡོར་བའི་རྒྱུ་
བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་སྡོ་ཐར་མིན་ཞེས་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྡོ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས། མཐར་
ཐུག་མྱང་འདས་ཀི་རྒྱུ་བྱེད་ཀང་གནས་སབས་སུ་ལྷ་མིའི་ལུས་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། འདུལ་བ་ཚིག་ལེ་ལས། ལྷ་ཡི་ 
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༼༥༢༽ 
ཁང་བཟང་དམ་པར་སྐྱེ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ངེས་འབྱུང་ཐྡོབ། །ཚུལ་ཁིམས་འདི་ནི་འབྲས་བུ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཕྱི་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྡོར་སྡོམ་ཡྡོད་པར་བཞེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དངས་མ་ཐག་
པའི་མཛོད་འགྲེལ་གི་ལུང་དེ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རབ་དབྱེ་ལས། མུ་སེགས་བྱེད་ལ་སྡོམ་པ་མེད། །ཅེས་
བཤད་པའི་དྡོན་ཡང་། ཕྱི་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྡོར་སྡོམ་མེད་པ་ལ་འཆད་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སྡོང་བའི་ཕྱི་རྡོལ་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁས་བླངས་དེའི་ཕྱིར། འདྡོད་ན། གྲུབ་
མཐའ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སྡོང་མ་སྡོང་ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཁད་པར་དུ་
འཇྡོག་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ། །གཟུ་བྡོའ་ིབླྡོས་དཔྡོད་ཅིག དེས་ན་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྡོ་ཐར་
གི་སྡོམ་པ་དྡོན་གཅིག་པ་ནི་འདུལ་བའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། མདྡོ་རྩ་བ་ལས། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་སྡོང་། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཁ་ཅིག ཟག་མེད་ཀི་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། སྡོར་སྡོམ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་འབྱུང་གི་
ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་སྐྱྡོན་གཏྡོང་བ་ཡྡོད་ཀང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལྟར་ན་འདྡོད་ལ། བྱེ་སྨྲའི་
ལུགས་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སེ། ཟག་མེད་ཀི་སྡོམ་པ་ནི། ཟག་མེད་ཀི་སྡོམས་འཇུག་སྡོམ་སྡོབས་ཀིས་
ཐྡོབ་པ་ཙམ་ 
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༼༥༣༽ 
ཡིན་པས། ཀུན་སླྡོང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་མ་ཟིན་གི་ཐ་སད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ་མཛོད་ལས། 
བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་བསམ་གཏན་གི། །ས་ིད་ཀིས་ཐྡོབ་ཟག་མེད་ནི། །འཕགས་དེས་ཞེས་གསུངས་པས་
སྡོ། །གལ་ཏེ་སྐྱབས་འགྲྡོའ་ིསྡོགས་གྡོ་སླ། །གཞུང་པར་མར། རྒྱུ་ཡི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི། །ཞེས་དང་། དུས་
ཀི་ཀུན་སླྡོང་སྡོ་ནས་ནི། །ཞེས་པ་ནི་མ་དག་ལ། ཕྱྡོགས་སྔའི་བཞེད་པ་དང་བསྟུན། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་
ཀི། །ཞེས་སྡོགས་གྡོ་བརེས་ན་དག་པ་ཡིན་ཏེ། བྲིས་མ་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་འབྱུང་ཞིང་། ཡྡོངས་འཛིན་ཀླུ་
སྒྲུབ་རེའི་གསུང་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་སྣང་ངྡོ་། །པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན་གིས་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་རྒྱུའི་
ཀུན་སླྡོང་འཇིགས་སྐྱྡོབ་ཀི་བསམ་པ་སྡོགས་གསུམ་ཕྱེ་ནས། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཁྡོ་ནར་
བཞེད་པ་ནི། མཛོད་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། མཛོད་ལས། རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་དགེ་སྡོགས་ལས། །རེས་འཇུག་བྱེད་
ཀང་རྣམ་གསུམ་འགྱུར། །ཞེས་རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་དགེ་བ་ལ། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་
དང་། རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་ལ་ཡང་། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་དེ་ལྟར་གསུམ་གསུམ་བཤད་
པའི་གསུམ་ཚན་དང་པྡོ་ནི། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པའི་རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་
ནས། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ཆྡོ་གའི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་དང་། འདྡོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གང་རུང་གི་བསམ་
པ་མངྡོན་གྱུར་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་གི་བསམ་པ་མངྡོན་ 
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༼༥༤༽ 
གྱུར་བ་དང་གསུམ་འབྱུང་བ་ཡྡོད་པར་འགྲེལ་བ་སྡོགས་ལས་གསལ་བའི་ཕྱིར། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ཞེ་སང་གི་
བསམ་པ་མངྡོན་གྱུར་དུ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བག་ལ་ལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་དེ། སྔར་
རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པས། བསམ་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་ཡང་
ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེས་ན་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡིན་ན། རྒྱུའི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཁྡོ་ནས་ཟིན་པས་
ཁབ། དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་པས་ཁབ་ཀང་། མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ཁྡོ་ནས་མ་
ཁབ་ཅེས་ཁྡོ་བྡོ་སྨྲའྡོ། །གསུམ་པ་སྡོ་ཐར་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ནི། ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་སྡོགས་ཁ་ཅིག་
གི་བཞེད་པ་ཡིན་ཞིང་། སྡོ་ཐར་སྡོགས་ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པའི་སབས་གྡོ་སླ། འཕགས་ཡུལ་གི་གཞུང་འགྲེལ་
ལས་བཤད་པ་མེད་ཅེས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཁ་ཆེ་བླྡོ་བརྟན་གི་ཕུང་པྡོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་ཀི་འགྲེལ་པ་བྱེ་
བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། དེ་ལ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ནི་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་བྱེད་པ་གཞི་དང་བཅས་
པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡྡོག་པའྡོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི། ལུས་དང་སྡོག་གིས་བསྡུས་པའི་དངྡོས་
པྡོ་ལ་མི་ལྟ་བར་ལུས་དང་། ངག་དང་སེམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྡོགས་པར་ཞུགས་
པའྡོ། །ཞེས་གསུང་ཞིང་། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ིད་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་ལ་སྡོགས་པའི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་
ཀིས་ཀང་སི་བྡོའ་ིཐྡོད་བཞིན་དུ་ལུང་ཚད་མར་འཁུར་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། ། 
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༼༥༥༽ 
བཞི་པ་སིའི་ངྡོ་བྡོ་བྱེ་བྲག་ལ་སྦྱར་བ་དགག་པ་ནི། ཕྱྡོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྡོ་ཀུན་མཁེན་ནམ་བསྡོད་སྡོགས་ཡིན་ཞིང་། 
ལ་ལ་གཞན་གནྡོད་སྡོགས་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་གྡོ་སླ། དེ་དགག་པ་ནི། ངེད་ཀི་ལུགས་གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་
སྡོང་བ་སྡོ་ཐར་སིའི་ངྡོ་བྡོར་འཇྡོག་པ་འདི་ནི་ལུང་གིས་གྲུབ་སེ། བླྡོ་བརྟན་གི་ལུང་གྡོང་དུ་དངས་ཟིན་པ་དང་། རེ་
བཙུན་གྡོང་མའི་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་ལས། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་ནི་གཞན་ལ་གནྡོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་
ལས་བཟླྡོག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་སེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྡོགས་པར་འདྡོད་ཅིང་ཞུགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེསམ་
དཔའི་སྡོམ་པའྡོ། །དེའི་སེང་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་ནི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། རྩ་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྡོང་ལས་ཀང་དེ་དང་ཆ་འད་བར་གསུངས་པ་དང་། དཔང་ལྡོ་དང་མཆིམས་ལ་སྡོགས་པས་ཀང་ཚུལ་དེ་
ལྟར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁེད་ཀི་ལུགས་གཞན་གནྡོད་གཞི་བཅས་སྡོང་བ་དགེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ཁྡོ་ནའི་ངྡོ་
བྡོར་འཇྡོག་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཁེད་རང་གིས་རང་དགར་བཞག་པ་མ་གཏྡོགས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ལུང་ཁུངས་མི་སྣང་
བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཆྡོ་ག་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག བསྒྲུབ་བྱའི་
གྲངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་གིས། དང་པྡོ་ནི། ནམ་བསྡོད་སྡོགས་འགའ་ཞིག དགེ་སླྡོང་ཕའི་ཚོགས་ཁྡོ་
ནས་བསྒྲུབ་བྱ་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པའི་ལག་ལེན་བྱེད་པ་ཐྡོས་སྡོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཚོགས་གིས་
ཕན་ཚུན་བསྣྡོར་བའམ་གྡོ་བརེས་པའི་དྡོན་ཕའི་ཚོགས་ཀིས་མ་ 
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༼༥༦༽ 
ཆྡོག་དང་། མའི་ཚོགས་ཀིས་ཕ་ཆྡོག་བྱས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལས་ཆགས་པ་དང་། ལས་ཚིག་ཕན་ཚུན་
བསྣྡོར་བ་སེ་ཕ་ཆྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་བུད་མེད་དང་། མ་ཆྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ན་ཡང་
ལས་ཆགས་པར་གསུངས་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ་ཚངས་སྡོད་ལ་
ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་ཤིང་། དེ་ནི་དགེ་སླྡོང་མའི་ཚོགས་ཁྡོ་ནས་སེར་མྡོད། རྩ་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། གསུང་ཚུལ་དེ་དག་ཀང་རིམ་བཞིན་ཡྡོད་དེ། ལས་བཞིའི་ཐད་ཀི་མདྡོ་རྩ་ལས། དགེ་སླྡོང་དང་དགེ་སླྡོང་
མ་ིད་དག་གིས་གཞན་བྱེད་པས་ནི་མི་ཆགས་པ་མིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དགེ་སླྡོང་ཕས་མ་ཆྡོག་དང་། 
མས་ཕ་ཆྡོག་བྱས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལས་ཆགས་པར་བསན། འདུལ་བ་ལུང་ལས། བཙུན་པ་དགེ་སླྡོང་གི་ལས་
ཀིས་དགེ་སླྡོང་མ་བསེན་པར་རྡོགས་ན། བསེན་པར་རྡོགས་ཞེས་བགིའམ། མ་རྡོགས་ཞེས་བགི། ཨུཏྤ་ལི་
རྡོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ་རྡོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཕ་ཆྡོག་ལ་
བརྟེན་ནས་བུད་མེད་ལ་བསེན་རྡོགས་ཀི་ལས་ཆགས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། མདྡོ་རྩ་ལས། ཚངས་པར་
སྡོད་པ་ལ་ེ་བར་གནས་པའི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར་བསེན་པར་རྡོགས་པར་མི་འགྱུར་རྡོ། །གསང་སེ་སྡོན་པའི་
འྡོག་ཏུ་དགེ་འདུན་གི་དེ་སྦྱིན་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། དེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས་སབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དགེ་སླྡོང་
མའི་དགེ་འདུན་གི་ཞེས་སྡོས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བུད་མེད་ 
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༼༥༧༽ 
བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ་ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པ་དང་། དེ་ཡང་དགེ་སླྡོང་མའི་ཚོགས་
ཁྡོ་ནས་སེར་དགྡོས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་འདི་ལ་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ཡང་མ་གསུངས་ཤིང་སྔྡོན་
དུ་འགྲྡོ་མི་དགྡོས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡང་མེད་པས་ན། དགེ་སླྡོང་མའི་སེ་མེད་པའི་ཡུལ་ཕྱྡོགས་སུ་བུད་མེད་
བསེན་རྡོགས་ཀི་ཆྡོ་ག་བྱེད་པ་ནི་བསན་པ་དཀྲུག་པར་ཟད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་སྐྱྡོན་སྡོང་བར་འདྡོད་ནས་སྐྱེ་ལ། ེས་
བྱས་ལ་རུང་སེ། ཚིགས་སྔ་མ་མེད་པ་ིད་ལ་ནི་ེས་བྱས་ཙམ་དུ་ཟད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །མི་འཐད་དེ། ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་བསླབ་ཚིགས་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་བདེན་ཡང་། བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་
གསུམ་ཡྡོད་པ་དེའི་སེང་དུ་ལྷག་པྡོ་དགེ་སླྡོབ་མ་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདྡོ་རྩ་ལས། བུད་མེད་ལ་ནི་
དགེ་སླྡོབ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་གཞན་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྣམ་བཅད་ལས། དགེ་སླྡོབ་མ་ལས་ལྷག་
པའི་བསླབ་ཚིགས་ལྷག་ཕྡོ་གཞན་ཡྡོད་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་ལ་བསླབ་ཚིགས་ཀི་
དྡོན་ཡང་མི་གནས་ཏེ། བསླབ་ཚིགས་མཚན་ིད་པ་རྣམས་ལ་ནི། བསླབ་པ་སྔ་མ་དེ་ཐྡོབ་ནས་ཕྱི་མ་མ་ཐྡོབ་པའི་
བར་དེར་བསླབ་བྱའི་གྲངས་ལྷག་པྡོ་རེ་ལ་སླྡོབ་རྒྱུ་ཡྡོད་ལ། ཚངས་སྡོད་ེར་གནས་དང་དགེ་སླྡོང་མའི་བར་དུ་
ནི་བསླབ་མཚམས་གྲངས་ལྷག་པྡོ་ལ་སླྡོབ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཁྡོད་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱེས་ཆེན་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་།  
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༼༥༨༽ 
བར་དུ་དར་མས་བསན་པ་བསྣུབས་རེས་སུ། འདུལ་བའི་བསན་པ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་བླ་ཆེན་དགྡོངས་པ་རབ་
གསལ། མཁན་བུ་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་བཅུ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དུས་ཐ་མར་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་
ཤི། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་ལ་སྡོགས་པས་ཀང་གངས་རིའི་ལྡོངས་འདིར་བུད་མེད་བསེན་རྡོགས་ཀི་ཕྱག་ལེན་
མ་མཛད་པ་འདི་ིད་ལ་བསམས་ནས་བསན་པ་མ་དཀྲུག་ཅིག་ཅེས་གདམས་ཏེ། བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གང་
བྱེད་ཀང་མཁས་གྲུབ་གྡོང་མ་དང་མཐུན་ན་བསན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདིར་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་
དཔད་དགྡོས་པའི་དྡོགས་པ་འདི་གསུངས་ཏེ། མ་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ། ཚངས་
སྡོད་ལ་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པ་ལ་གཞུང་གི་དྡོན་ཡིན་ཡང་སིར་དེ་ལྟར་མི་དགྡོས་ཏེ། ཕ་ཆྡོག་གི་སྡོ་
ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕ་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་སྐྱེས་པ་བསེན་པར་རྡོགས་པའི་
དགེ་སླྡོང་ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སླྡོང་མ་དེ་ཡང་ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་སྔྡོན་སྡོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
ཞེས་པའི་དྡོགས་པ་སླྡོང་བར་མཛད་དྡོ། །ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། ཕ་ཆྡོག་གི་སྡོ་ནས་བུད་མེད་བསེན་པར་
རྡོགས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་ཏེ། དངྡོས་གཞི་སྡོ་སྡོའ་ིལས་སྐྱེས་པའི་
ཚོགས་ཁྡོ་ནས་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་ཚངས་སྡོད་ལ་ེར་གནས་ཀི་ཆྡོ་ག་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པའི་ཆྡོ་གའི་
ཆ་ལག་ཡིན་པས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་སྦྱྡོར་བའི་ཆྡོ་ག་ཆ་མ་ཚང་བས་དངྡོས་གཞིར་དགེ་
སླྡོང་མའི་སྡོམ་པ་ 
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༼༥༩༽ 
སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རྡོ། དྡོགས་པ་གིས་པའི་ལན་ནི། དགེ་སླྡོང་ཕ་མར་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སླྡོང་མའི་རྒྱུད་ཀི་
བསེན་རྡོགས་ཀི་སྡོམ་པ་དེ་དགེ་སླྡོང་ཕའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབྱིག་གེན་གི་བཤད་པ་དེ་རང་བཞིན་
ཐུགས་དན་སྡོས་ན་དེ་ཀས་ཆྡོག་གྡོ །གིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་བསེན་རྡོགས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ནི། 
པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། དངྡོས་གཞི་གསྡོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་པའི་སབས་མ་གཏྡོགས་
ཡྡོངས་སུ་དག་པ་དང་། གསྡོལ་བ་མངྡོན་གྱུར་དང་མཁན་པྡོ་མངྡོན་གྱུར་སྡོགས་ཆྡོ་གའི་སབས་གཞན་ལ་ཡང་། 
བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོ་གའི་སབས་གཞན་ལ་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་མེད་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་སྡོ། །སིར་འདུལ་བར་གསུངས་པའི་ལས་ལ་
བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་མེད་དེ། དགེ་འདུན་ལ་རབ་བྱུང་ཞུ་བ་སྡོགས་ཀང་ལས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ལས་མང་བ་ལ་རབ་བྱུང་བྱེད་པའི་ལག་ལེན་འདི་ནི། རེ་བཙུན་གྡོང་མའི་བཞེད་སྡོལ་དང་
ཡང་འགལ་ཏེ། རེ་བཙུན་རྩེ་མྡོ་དང་། ས་པཎ་གིས་ཆར་གི། ན་ཐྡོས་ཀི་བསན་པ་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ནུབ་ཀང་། 
ལུང་གི་དུས་མ་ནུབ་པས་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཡྡོད་པའི་དཔེར་བརྡོད་དུ། རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་བྱེད་པའི་ཚེ་
བསྒྲུབ་བྱའི་གྲངས་གསུམ་ལས་མང་བ་མི་འཇུག་པ་བཀྡོད་པར་གྱུར་ཀང་།  
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༼༦༠༽ 
ད་ནི་འདི་ལའང་བརལ་ཏེ་ཀེ་མ་བསན་པ་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འདི་ལྟར་དུ་འགྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་དུུཿཁའི་
གནས་སུ་བྱས་པའྡོ། །འདུལ་འཛིན་དུ་རླྡོམ་པ་ཁ་ཅིག བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ཚན་མང་པྡོ་ཐག་པས་བཅད་ནས་
མཁན་སླྡོབ་དགེ་འདུན་གི་ཆྡོ་ག་བྱས་པས། དེ་དག་ལ་སབས་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བར་འདྡོད་པའི་ལུགས་
བསེན་རྡོགས་ཐག་བརྒྱ་མར་གྲགས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གསྡོལ་བཞིའི་ལས་བྱེད་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དགེ་
འདུན་གིས། རགས་པ་མཚམས་གཞན་རྩིག་པ་དང་། མེ་དང་ཆུ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཕ་བ་མཚམས་གཞན་རྫུ་
འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་པ་ལྟ་བུའི་ཡང་བར་མ་ཆྡོད་པ་ཞིག་དགྡོས་པ་ལས། ཐག་པས་བར་ཆྡོད་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་མ་ནྡོར་བའི་གནད་བསན་པ་ནི། ཐར་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྡོ་ཐར་མས་སུ་ལེན་པར་འདྡོད་
ན་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་སྡོ་ནས་ལེན་
རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བྱང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། དེས་ན་
ད་ལྟའི་ཆྡོ་ག་ནི། །བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཟིན་པའི། །ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞིན་གིས། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་
རིགས་བརྒྱད་པྡོ། །བྱང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་དེང་སང་ཐེག་ཆེན་
ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོ་ཐར་ལེན་འདྡོད་ན། བྱང་ཆུབ་སིང་པྡོར་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་སྡོགས་དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སྔྡོན་དུ་ལེན་པའི་སྐྱབས་འགྲྡོའ་ིསྡོམ་པ་དྡོན་ 
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༼༦༡༽ 
ལ་བྱང་ཆུབ་སིང་པྡོའ་ིམཐའ་ཅན་གི་ཡྡོངས་རྡོགས་དགེ་བསེན་གི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་འདི་ིད་དམ། དྡོན་ཞགས་
རྟྡོགས་པ་ནས་བཤད་པའི་ིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་གི་གསྡོ་སྦྱྡོང་རང་གིས་བླང་བའི་སྡོམ་པ་ལེན་པར་རིགས་ཏེ། 
རབ་དབྱེ་ལས། གསྡོ་སྦྱྡོང་རང་གིས་བླང་བ་སྡོགས། །ཆྡོ་གའི་ལག་ལེན་འགའ་ཞིག་ཡྡོད། །ཅེས་བཤད་མ་ཐག་
པ་གིས་པྡོ་དེ་དེང་སང་མ་ནུབ་པའི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོ་ཐར་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། སྡོ་ཐར་སྡོམ་
པའི་སབས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསན་ཟིན་ཏྡོ།།  །།ལྷག་བསམ་སེམས་བསྐྱེད་སན་མཆྡོག་བདུད་རྩི་
ཡིས། །འགྲྡོ་བའི་ནད་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་པ། །སེལ་མཛད་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་མི་ཕམ་
མགྡོན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་བཀའ་བབས་ཟུང་དེ་རྒྱལ། །གིས་པ་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་སབས་ལ་བཞི་སེ། 
རྣམ་གཞག་སིར་བསན། མས་ལེན་གི་གཙོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་། དེ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དགག་པ། གནད་ཀི་དྡོན་
བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱང་སེམས་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀི་མས་ལེན་གི་དངྡོས་གཞི་ཡྡོད་དེ། 
དབུ་སེམས་ཀི་སྡོལ་གིས་སམ། བརྒྱུད་པའི་ཁད་པར་གིས་ལྡན་དང་། དབང་གི་ས་གྡོན་དང་། འཇུག་པའི་
སབས་སུ་འབྱུང་བའི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལྟ་བུ། རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོབ་
ཀང་རུང་། སྡོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཐྡོབ་ནས། ེས་སྡོད་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་ཀི་
ཚུལ་ཁིམས། སེམས་ཅན་དྡོན་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་ 
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༼༦༢༽ 
བཞིན་བསྲུང་བ་ནི་ཁྡོད་ཀི་མས་ལེན་གི་དངྡོས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལུགས་འདི་སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། 
འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་གིས་ནི་ཡིན་ཁབ་མམ་ཡིན་ཏེ། སྡོན་པའི་སེམས་ཙམ་དང་། འཇུག་པའི་སེམས་
ཙམ་དེ་བསླབ་པས་མ་ཟིན་ཀང་སེམས་བསྐྱེད་མཚན་ིད་པ་བསླབ་པས་ཟིན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། 
བསླབ་པས་ཟིན་པ་གཞིར་བཞག་ལ། བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའི་ཆེད་དུ་ལམ་ལ་སླྡོབ་པར་འདྡོད་པའི་འདུན་པ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། དེ་ཐྡོབ་པའི་ཆེད་དུ་ལམ་ལ་སླྡོབ་པའི་སེམས་དཔའ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་འཇྡོག་པ་གཞུང་ལུགས་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་ཁ་མའི་རྒྱུད་ཀི་སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྡོས་ཅན། འཇུག་
པ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སེ། སེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པ་ལ་སྡོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། འདྡོད་མི་
ནུས་ཏེ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་ཁ་མའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སམ་ན་སྐྱྡོན་མེད་དེ། དེ་
སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཡིན་ཡང་། སིར་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་ཁ་མ་དང་། དེ་གསར་དུ་སྐྱེ་ཁ་མ་གིས་དྡོན་མི་གཅིག་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཡང་
ཤེས་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། མས་ལེན་གི་གཙོ་བྡོ་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བྱང་སེམས་དང་། སྡོས་
བྲལ་སྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་ 
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༼༦༣༽ 
གིས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་སྡོད་ཟུང་འབྲེལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་
ལམ་བགྲྡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། སྡོད་པ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་
དང་། ལྟ་བ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་བརྡོད། དེ་དགག མ་འཁྲུལ་པའི་
གནད་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཅེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སེ། རེ་བཙུན་བཙོང་ཁ་པས། 
ལམ་རིམ་འབྲིང་པྡོ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མགྡོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་དགག ཁས་
བླང་འགལ་བས་དགག ལུང་དང་འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡང་མི་འཐད་
པར་འགྱུར་ཏེ། བྱང་སེམས་སྡོ་སྐྱེ་ཕལ་ཆེ་བས་གཅེས་འཛིན་དངྡོས་སུ་བརེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། ཁྡོ་ན་རེ། སྐྱྡོན་མེད་དེ། དངྡོས་སུ་བརེ་མི་ནུས་ཀང་། བླྡོའ་ིསེང་དུ་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། 
བདེ་སྡུག་ཀང་བླྡོའ་ིསེང་དུ་བརེ་བ་མཚུངས་ཏེ། རང་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བླྡོའ་ིསེང་དུ་མ་
གཏྡོགས་དངྡོས་སུ་བརེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟྡོགས་པ་གཞན་རྒྱུད་ལ་
དངྡོས་སུ་སྡོ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བླྡོ་ལ་བདེ་སྡུག་མི་བརེ་ན། །བླྡོ་ལ་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡང་འགལ་ཏེ། 
ཁ་ཟས་གཞན་ལ་མ་བྱིན་པ་རང་ིད་གཅིག་པུས་ཕག་ཏུ་ཟྡོས་པ་ན་བླྡོ་ཡུལ་དུ་ཡང་གཞན་ལ་སེར་འདྡོད་མ་བྱས་
པ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི། དགེ་སིག་མི་བརེ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ 
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༼༦༤༽ 
ལུང་དང་འགལ་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཞིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་
ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། བདེ་སྡུག་མི་བརེ་བ་ནི་སྡོད་འཇུག་དང་འགལ་ཏེ། བདེ་
སྡུག་བརེ་བའི་མས་ལེན་མ་བྱས་ན་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་དང་། གནས་སབས་འཁྡོར་བའི་བདེ་འབྲས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ལུང་དེས་བསན་པའི་ཕྱིར། སྡོད་འཇུག་གི་ལུང་དྡོན་དེ་ིད་ལ་བརྟེན་པའི་
རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་ཀང་ཡྡོད་དེ། བདེ་སྡུག་བརེ་བ་འགྡོག་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཞལ་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་
པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་དང་། གནས་སབས་འཁྡོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བ་མེད་པར་
ཐལ། ཁྡོད་བདེ་སྡུག་བརེ་བ་གཏན་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྡོང་། ཁབ་པ་ལུང་གིས་བཅས། 
ཆྡོས་དང་མཐུན་པའི་ལན་གང་ལ་བདེ་བས་སྡོམས་ཤིག གསུམ་པ་ནི། མདྡོར་ན་བླྡོ་ལ་འདྡོད་མི་འདྡོད་གིས་
སུ་ཕྱེ་བའི་འདྡོད་པ་བདེ་བ་དང་དགེ་བ་ཀུན་གཞན་ལ་སེར་ཞིང་། མི་འདྡོད་པ་སིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཀུན་རང་
གིས་ལེན་པ་གྡོམས་པའི་མས་ལེན་འདི་ནི་ཆྡོས་ཅན། ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་གྲུབ་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཆྡོས་གཤའ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དབྱུག་པ་གསུམ་གི་ཕེང་བ་ནམ་མཁའི་སིང་པྡོའ་ིམདྡོ། དི་མ་མེད་པར་གྲགས་པའི་
མདྡོ་དང་། རིགས་པ་བསླབ་བཏུས་སྡོད་འཇུག སླྡོབ་དཔྡོན་རྟ་དབྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་མྡོད་སེ་རྒྱན་ལ་སྡོགས་
པའི་དགྡོངས་པ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་བླྡོ་སྦྱྡོང་དྡོན་བདུན་མ་ལ་སྡོགས་པ་ཟབ་དྡོན་མས་ཁིད་ཀི་སྡོ་ནས་
བཤེས་ 
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༼༦༥༽ 
གེན་འབྲྡོམ་སྡོན་པ་ིད་ལ་གདམས་ཞིང་གནང་བའི་ཟབ་ཆྡོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་རབ་དབྱེ་ལས། བཀའ་
གདམས་གདམས་ངག་ལུགས་གིས་དང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ལུགས་དང་པྡོ་འབྲྡོམ་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དེ་
ཡིན་ལ། ལུགས་གིས་པ་ནི། ཇྡོ་བྡོས། འཁྡོར་བ་འབྱུང་བཟླྡོག་ཙམ་པའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་ཁད་
པར་ཅན་དགེ་བཤེས་དགྡོན་པ་བ་ལ་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་སྣེའུ་ཟུར་པ་སྡོགས་ལས་བརྒྱུད་པ་དེ་
ཡིན་ནྡོ། །ཁ་ཅིག་གཞུང་གདམས་ངག་ལུགས་གིས་ཀི་ཟླ་ལ་འགྲན་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལ་
སྡོགས་པའི་གཞུང་དྲུག་ལ་ན་བཤད་གཙོ་བྡོར་སྐྱྡོང་མཁན་ཡིན་གིས། གཞུང་དྡོན་གདམས་ངག་ཏུ་དིལ་ནས་
འཆད་པའི་ཁིད་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྲྡོམ་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་དེ་ནི་ཕྱི་ནས་གངས་རིའི་ཁྡོད་འདིར་
ཤིན་ཏུ་འཕེལ་ཏེ། སན་སྔ་བ་སྡོགས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་དེང་སང་གི་བར་དུ་ཡང་དར་བར་ཡྡོད་
ཅིང་། ཤཱཀ་ཐུབ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་བཞི་བསྡོམས་པའི་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པའང་མང་དུ་མཐྡོང་
ངྡོ་། །བདག་གཞན་བརེ་བ་མས་ཁིད་དུ་སྐྱྡོང་བ་འདི་ནི་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སས་ཀི་ཕྱག་ལེན་ཡང་ཡིན་ཏེ། 
རེ་བཙུན་མཆྡོག་རྣམས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་མན་ངག་ལམ་འབྲས་བུ་དང་
བཅས་པ་དང་། སྡོས་མེད་ལམ་གི་ཁིད་རིམ་གིས་ཀ་ལས། སྔྡོན་འགྲྡོ་སྣང་གསུམ་དང་། མམ་མེད་སིང་རེའི་
རྣལ་འབྱྡོར་སྡོགས་ཀི་སབས་སུ་བདག་གཞན་བརེ་བའི་མས་ལེན་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་། དེ་དང་ཇྡོ་བྡོ་
བཀའ་གདམས་པའི་བཀའ་སྡོལ་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག།   63 

༼༦༦༽ 
གིས་ཁད་པར་མེད་པ་བསན་པའི་སིང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། མྡོས་པ་ཙམ་ལའང་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བས། 
མཐའ་ན་མྡོས་པའི་སྡོ་ནས་ཀང་བག་ཆགས་བཞག་པར་རིགས་སྡོ། །གིས་པ་ལྟ་བ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ་
གིས་ཏེ། ཐྡོས་བསམ་གི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག བསྡོམས་པས་མས་སུ་བླང་ཚུལ་ལ་
ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སེ། དྡོན་དམ་པར་མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་མི་འདྡོད་པ་དགག ཀུན་རྡོབ་
མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་དུ་སྨྲ་བ་དགག བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཡྡོད་མེད་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་བ་དགག ཆྡོས་
དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་མི་རུང་བའི་ཚུལ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ངྡོས་འཛིན་པའི་ཚུལ། ཐེག་
གསུམ་རྟྡོགས་བྱའི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཚུལ། ཐལ་རང་གིས་ཀི་དགག་བྱ་ལ་ཕ་རགས་འབྱེད་ཚུལ། བླྡོས་
གང་དུ་ཞེན་ཀང་འགྡོག་པར་འདྡོད་པ་ལྡོག་རྟྡོག་ཡིན་ཚུལ། དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བའི་ཚུལ་དང་དྲུག་
ཡྡོད་པའི་དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ། གིས་པ་ནི། རིགས་པས་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ། གསུམ་
པ་ནི། ཐེག་པ་སྡོགས་རྐང་པ་གིས། བཞི་པ་ནི། བདེན་ཚད་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས། ལྔ་པ་ནི། དགག་
བྱའི་ཁད་པར་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས། དྲུག་པ་ནི། བདེན་པར་མེད་པ་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག 
གིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། ལྟ་བའི་སིགས་མ་འདི་དག་ནི། །ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་དམ་
བཅས་ནས། དགག་པའི་ཚུལ་དངྡོས་ལ་ལྔ་སེ། མཐའ་བཞི་སྡོས་བྲལ་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བར་འདྡོད་པ་དགག  
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༼༦༧༽ 
བདེན་པ་བཀག་ཙམ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་པ་དགག ཐེག་གསུམ་རྟྡོགས་བྱའི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་
དགག ཐལ་རང་གིས་ཀི་དྡོན་དམ་གི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་ཡྡོད་པ་དགག དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཚོལ་བའི་ཚེ་དགག་པ་
གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ངེད་ཀི་ལུགས་ཀི་སྡོས་བྲལ་གི་ལྟ་བ་ནི། རྒྱ་ནག་གི་དེ་དང་
གཏན་མི་གཅིག་སེ། རྒྱ་ནག་གི་རིགས་པས་ཡེ་མ་དཔད་པ་རང་དགར་རྟྡོག་པ་བཀག་ཙམ་ལ་ལྟ་བ་བསྡོམ་པར་
རླྡོམ་ལ། ལུགས་འདི་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སྡོགས་པའི་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་ཡུལ་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་མ་
རྙེད་པས་ཡུལ་ཅན་མཐའ་གང་དུ་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་སྨྲ་བ་ཡིན་པས་དེ་
གིས་ཡེ་མི་མཚུངས་པ་ལ། མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་བ་སྡོང་ིད་སྡོང་བའི་བདུད་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྒྱུ་
མཚན་མེད་བཞིན་དུ་ས་མི་རྟག་པར་འཛིན་པ་དང་། བྱས་རྟགས་སྡོགས་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ལས་ས་མི་རྟག་
པར་འཛིན་པ་གིས་མིང་མཚུངས་ཀང་སྔ་མ་དེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་
ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བཞིན་ནྡོ། །ཀུན་མཁེན་བླ་མའི་གསུང་གི་གནད་འདི་རང་གཞན་དཔྡོད་པར་
ལྡན་པ་ཀུན་གིས་སིང་དཀིལ་དུ་འཆང་བ་གཅེས་སྡོ། །གནྡོད་བྱེད་ཀི་སྐྱྡོན་གཞན་ཡང་མདྡོ་དཀྡོན་མཆྡོག་
བརྩེགས་པ་ལས། འྡོད་སྲུང་གང་ཡྡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་གྡོ །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་གྡོ །གང་
མཐའ་གིས་ཀི་དབུས་དེ་ནི་གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བསན་དུ་མེད་པ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་སྡོ་སྡོར་རྟྡོག་པའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དེའི་དྡོན། ཡྡོད་མེད་ 
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༼༦༨༽ 
གིས་པྡོ་མཐའ་རེ་རེར་བྱས་ནས། མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བའི་དབུས་དེ་དབུ་མ་དང་། དབུ་མ་དེ་ཡང་བླྡོས་
བསན་དུ་མེད་ཅིང་ཚིག་གིས་བརྡོད་དུ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་མདྡོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་ལས། གཙང་
དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །སྡོང་དང་མི་སྡོང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གིས་རྣམ་
པར་སངས་ནས་ནི། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་མི་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་
སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དེའི་དྡོན། ཡྡོད་མེད་གཙང་མི་གཙང་སྡོགས་མཐའ་གིས་ཐམས་ཅད་ཐྡོག་མར་སངས་ནས། 
རེས་མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བའི་དབུས་མ་ཡང་མི་གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཡུམ་ལས། གཟུགས་
སྡོང་ཞེས་བྱ་བར་སྡོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྡོད་དྡོ། །གཟུགས་མི་སྡོང་ཞེས་བྱ་བར་སྡོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྡོད་
དྡོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་སྦྱྡོར་བའི་རྒྱུད་ལས། སྡོང་པ་བསྡོམ་པར་མི་བྱ་སེ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གི་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན། སྡོང་མི་སྡོང་དུ་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་། 
ལུང་གིས་པའི་དྡོན། སྡོང་མི་སྡོང་དུ་ཞེན་ན་བསྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡོམ་སྐྱྡོན་ཅན་ཡིན་པས། རྟྡོག་པ་ཉུང་མིན་
ཏེ་སླར་ཡང་རྣམ་རྟྡོག་མང་པྡོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིར་རིགས་པས་གཏན་འབེབས་
དང་། བསྡོམ་གི་སབས་གིས་ལྟ་བའི་ངྡོས་འཛིན་ལ་གནད་ཅུང་ཟད་མི་འད་བའི་ཁད་པར་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། རིགས་
པས་གཏན་འབེབས་ཀི་ཚེ་བདེན་མེད་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པའི་བླྡོ་དང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྐྱྡོན་མེད་ཀི་གཞི་མཐུན་
ཡྡོད་ལ། སྡོམ་བྱུང་གི་ཚེ་བདེན་མེད་དུ་ 
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༼༦༩༽ 
མངྡོན་པར་ཞེན་ན། དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྐྱྡོན་ཅན་དུ་སྡོང་བས། ལམ་གྡོང་མ་བགྲྡོད་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 
དེ་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་དང་གཅིག་དུ་བྲལ་སྡོགས་མཐའ་དང་པྡོ་འགྡོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་རྟགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་
མེད་དུ་རྟྡོགས་པའི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ནི། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་ཀང་། 
ཐྡོས་བསམ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྐྱྡོན་མེད་ཡིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་གི་རྩི་འཇིལ་བྱེད་ཀི་སིང་པྡོར་གྱུར་པའི་བདག་
མེད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་འདི་ཙམ་ནི་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡྡོད་པར་
སེམས་སྡོ། །བསྡོམ་པས་མས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ། སྔར་དབུ་མའི་རིགས་པས་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་རིམ་གིས་
བཀག་སེ། སྡོས་བྲལ་གྡོ་ཡུལ་དུ་ཅུང་ཟད་རྟྡོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུན་དེ་ིད། ཞི་གནས་དང་ཟུང་འབྲེལ་དུ་
བསྡོམ་པ་ནི། བསྡོམ་རྣམ་དག་ཡིན་ཞིང་། བསྡོམ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དེ་ཡང་། བསྡོམ་བྱུང་གི་དབུ་མའི་
ལྟ་བ་སྐྱྡོན་མེད་ཡིན་ལ། བདེན་པ་དང་བདེན་མེད་སྡོགས་སུ་ཞེན་ནས་བསྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡོམ་སྐྱྡོན་ཅན་
དང་། དེ་ལྟ་བུའི་བསྡོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དེ་ཡང་ལྟ་བ་སྐྱྡོན་ཅན་ཡིན་པས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ཐྡོབ་བྱེད་ཀི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་ལས། སྡོང་པ་བསྡོམ་པར་མི་བྱ་སེ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། མདྡོ་སྡུད་པ་
ལས། ཕུང་འདི་སྡོང་ཞེས་རྟྡོག་ནའང་བྱང་ཆུབ་སེསམ་དཔའ་ནི། །མཚན་མ་ལ་སྡོད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་
ཡིན། །ཞེས་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། གཟུགས་སྡོགས་ཕུང་པྡོ་སྡོང་ིད་དང་། །དུས་གསུམ་ 
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༼༧༠༽ 
རྟྡོགས་པའི་ཆྡོས་རྣམས་དང་། །སྦྱིན་སྡོགས་བྱང་ཆུབ་ཕྱྡོགས་རྣམས་ལ། །སྡོད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མཐུན་
ཕྱྡོགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདི་འདའི་རིགས་ཅན་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །དེས་ན། བདེན་མེད་སྡོགས་སུ་མངྡོན་
པར་ཞེན་པའི་བསྡོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ནི། བདེན་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་ཅུང་ཟད་འགལ་ཡང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་
མིན་ཏེ། ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕྱྡོགས་སུ་གྱུར་པའི་མཚན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐྡོས་བསམ་གི་སབས་ལ་ནི་མི་
མཚུངས་ཏེ། བསྡོམ་བྱུང་གི་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བ་ལ་མེད་ཁ་མེད་ཀི་ཐྡོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ར་མེད་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འྡོན་ཀང་ཐྡོས་བསམ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ནི། མཐའ་ཕྱི་མ་འགྡོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་མཐའ་ཕྱི་མ་དང་ཡང་བྲལ་བའི་སྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཐྡོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་བྱ་དགྡོས་སྡོ། །དུས་
དེང་གི་བླྡོ་གསལ་དག་ལྟ་བའི་རྣམ་དབྱེ་འདི་བཞིན་ཕྱེད་པར་གིས་ཤིག ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞིག་ཡྡོད་
མིན་མེད་མིན་ཡྡོད་མེད་མ་ཡིན་ཡྡོད་མེད་ལས་གཞན་དུའང་། །རྟག་པར་མི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བྲལ་སྡོ་སྡོ་རང་
གི་རིག་ཞི་བ། །ཞེས་དང་། རྩ་ཤེ་ལས། སྡོང་ངྡོ་ཞེས་ཀང་མི་བརྡོད་དེ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་
གི་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན། བྱང་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འགྡོག་བདེན་རྟྡོག་གེའི་བླྡོས་མུ་བཞིར་
བརྟག་པར་མི་ནུས་པ་དང་། ལུང་གིས་པའི་དྡོན། གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་སྡོང་མི་སྡོང་སྡོགས་མཐའ་
གང་དུ་ཡང་མི་བརྡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །ཡྡོད་པར་
མི་མངྡོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དྡོ་ཞེ་འམ་གིས་ཀ་ 
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༼༧༡༽ 
དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངྡོན་ནྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཡྡོད་པར་མི་མངྡོན་དེ་
བཞིན་དུ། །མེད་དྡོ་ཞེའམ་གིས་ཀ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངྡོན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། རིགས་ལྡན་པད་
དཀར་པྡོ་དང་། །འཕགས་པ་ལྷ་གིས་གཞུང་མཐུན་པར། །ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་ཡྡོད་མེད་མིན། །ཞེས་སྡོགས་
གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན། བཅྡོམ་ལྡན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། 
འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་གིས་ཀ་མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་མི་མངྡོན་པར་གསུངས་པ་དང་། ལུང་གིས་པའི་དྡོན། 
གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་མཐའ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པས། མཐའ་བཞི་ལས་གྲྡོལ་བར་
རྟྡོགས་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཡང་རྩེ་དབུ་མ་པ་དང་། མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁྡོ་ན་སེ། མཆྡོག་ཡིན་པར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྐྱྡོན་མེད་དེ། ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་གི་དྡོན་དྡོན་
དམ་དུ་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགྡོངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འྡོ་ན་བུམ་པ་
དང་མྱུ་གུ་ལ་སྡོགས་པ་སྣང་བའི་དངྡོས་པྡོ་ཀུན་ཆྡོས་ཅན། དྡོན་དམ་དུ་ཡྡོད་པ་དང་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་མེད་པ་གིས་
ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་འབྲུ་བསྣྡོན་གི་སེང་དུ་སྡོང་། ཁབ་པ་དགག་པ་
གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་ལ་སྡོང་། འདྡོད་ན། ཧ་ཅང་རིགས་ལམ་ལ་འདས་པས་འཁྡོར་གསུམ་ཁས་བླངས་
སྡོ། །ཁ་ཅིག་ལུང་གི་དྡོན་ཡྡོད་པ་ཡང་ 
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༼༧༢༽ 
བདེན་པར་མ་གྲུབ། མེད་པ་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 
ཡྡོད་མཐའ་སྡོགས་བཞི་པྡོ་ཆྡོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་བདེན་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་ཆྡོས་སུ་བྱེད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
ཀི་གཞུང་ལས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡབ་སས་གིས་ཀི་གཞུང་ལས། ཡྡོད་མཐའ་སྡོགས་
བཞི་པྡོ་ཐམས་ཅད་དགག་ཆྡོས་སུ་བྱས་ཏེ་རྩྡོད་གཞིའི་ཆྡོས་ཅན་བཅྡོམ་ལྡན་གཤེགས་བཞུགས་དང་། གིས་
མེད་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་ཀི་སེང་དུ་བཀག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་རྩ་ཤེ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་
གྱུར་ནས། །ཞེས་སྡོགས་གྡོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གིས་པ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་
པ་དགག་པ་ནི། དགག་བྱ་བདེན་པ་བཀག་པའི་མེད་དགག་འཛིན་སངས་གཙོ་བྡོར་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་དབུ་
མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྔར་དངས་པའི་ལུང་རྣམས་ལས་མཐའ་བྲལ་འབའ་ཞིག་
གསུངས་པས་ཀང་གནྡོད་ཅིང་། ཁད་པར་རྒྱུད་ལས། མིང་སྡོགས་བྲལ་བའི་ཆྡོས་རྣམས་ལ། །དེར་རྟྡོག་པ་ནི་
བཅུ་གཅིག་པ། །ཞེས་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིར་ཞིབ་ཆ་འདི་ལྟར་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། མིང་དང་མཚན་མ་
དང་བྲལ་བའི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་དེ་དང་བྲལ་བར་མངྡོན་པར་ཞེན་པའི་བླྡོ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་ལྟ་བ་སྐྱྡོན་ཅན་དང་། 
རྩ་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ལས་དང་པྡོ་པ་ཐྡོས་བསམ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཐྡོག་མར་དེ་ལྟ་བུ་མི་སྐྱེ་ཁ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
བདེན་མེད་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཡེ་མ་བཀག་པར་ཐྡོས་བསམ་གི་ཚེ་ཡང་ལྟ་བ་མཆྡོག་ཏུ་བཟུང་། བསྡོམ་
པས་མས་སུ་ལེན་པའི་ 



70   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༧༣༽ 
ཚེ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བསྡོམ་པ་ནི་སྐྱྡོན་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་ལས། སྡོང་པ་བསྡོམ་པར་མི་བྱ་སེ། །ཞེས་སྡོགས་
བཤད་ནས། དེའི་ེས་དམིགས་ལ། རྟྡོག་པ་ཉུང་མིན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡུམ་ལས་ཀང་། ཕུང་འདི་
སྡོང་ཞེས་རྟྡོག་ན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱུད་ལས། རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་པ་དེའི་རྟྡོག་པ་ནི་
མིང་དང་མཚན་མ་དང་བྲལ་བར་མངྡོན་པར་ཞེན་ནས། ཅི་མེད་ཅང་མེད་དུ་ལྟ་བའི་ལྡོག་རྟྡོག་ལ་འཇྡོག་གམ་
སམ་སེ་སྡོང་ིད་ཀི་དྡོན་གཤའ་མ་མ་གྡོ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ལྡོག་རྟྡོག་སྐྱེ་སིད་ཅིང་། དེ་སྐྱེས་ན་གསང་སྔགས་པ་ལ་རྩ་
ལྟུང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཐེག་གསུམ་རྟྡོགས་བྱའི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་དགག་པ་ནི། མངྡོན་
རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། གཟུང་དྡོན་རྟྡོག་པ་སྡོང་ཕྱིར་དང་། །འཛིན་པ་མི་སྡོང་ཕྱིར་དང་ནི། །རྟེན་གིས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་
ལམ། །ཞེས་ན་ཐྡོས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་རྟྡོགས། རང་རྒྱལ་གི་དེའི་སེང་དུ་གཟུང་བ་ཆྡོས་ཀི་
བདག་མེད་རྟྡོགས། ཐེག་ཆེན་གི་འཛིན་པ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་ཡང་རྟྡོགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་ཡྡོད་པར་
གསུངས་པ་དང་། སབས་དང་པྡོར། ན་ཐྡོས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་། །བཅས་པ་དག་ལས་ཁད་པར་
འཕགས། །ཞེས་དང་། སབས་བཞི་པར། གང་གིས་ལམ་ནི་གཞན་དག་ལས། །ཁད་དུ་འཕགས་པས་ཁད་པར་
ལམ། །ཞེས་དང་། བསྡོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཟབ་མྡོ་སྡོང་པ་ིད་ལ་སྡོགས། །ཞེས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྱྡོར་
མཐྡོང་བསྡོམ་གསུམ་ལས་ལྟ་བ་རྟྡོགས་ཚུལ་རིམ་བཞིན། ཐེག་དམན་གི་ 
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༼༧༤༽ 
སྦྱྡོར་མཐྡོང་བསྡོམ་གསུམ་ལས་ལྟ་བ་རྟྡོགས་ཚུལ་གི་སྡོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ཏེ། ཐེག་གསུམ་རྟྡོགས་བྱའི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
དང་འགལ་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། མཚན་མ་མེད་པར་མ་རྟྡོགས་པར། །ཁྡོད་ཀིས་ཐར་པ་མེད་པར་
གསུངས། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཐེག་ཆེན་ལས། །དེ་ནི་ཚང་བར་བསན་པ་ལགས། །ཞེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་
ཀི་འཇུག་འགྲེལ་ལས། མི་དམིགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་ལ། དམིགས་པ་ནི་ཐ་སད་བདེན་
པས་བསྡུས་པ་ིད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སབས་མ་ཐྡོབ་
པ་དག་གིས་ཤེས་པར་མི་ནུས་སྡོ། །ཞེས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་བསན་པས་ནི་ཆྡོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཙམ་
འབའ་ཞིག་སྡོན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གི། འྡོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་དང་། སྡོན་ལམ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་དང་། ཚོགས་གིས་དང་། 
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆྡོས་ིད་ཀང་དེ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ན་རང་གིས་
མཚན་མེད་ཚང་བར་མ་རྟྡོགས། ཐེག་ཆེན་གིས་ཚང་བར་རྟྡོགས་པ་ནི། ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་དང་། འཁྡོར་གསུམ་
མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་མ་ཐྡོབ་པ་དག་གིས་ཤེས་པར་མི་ནུས་པ་
ནི། ལུང་གིས་པའི་དྡོན་དང་། ཐེག་ཆེན་ལས་ལྟ་བ་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕ་ 
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༼༧༥༽ 
རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། སྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་དང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆྡོས་ིད་བསན་པ་ཡང་
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་པ་ནི་ལུང་གསུམ་པའི་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་རིགས་པས་ཀང་གནྡོད་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་གི་མཚན་མེད་ཚང་བར་རྟྡོགས་ན། ཐེག་དམན་གི་མཐྡོང་ལམ་ནས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་
མཐྡོང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་མཐྡོང་ན་ལས་ྡོན་གི་སྐྱེ་ར་ན་འཆི་བཞི་སང་བར་ཐལ་བ་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྡོ་
ལྟ་བ་ལ་མིག་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ཏེ། འདྡོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་དང་པྡོ་ལ་ཁབ་འགྲེལ་ཡྡོད་དེ། 
རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་བཞིན་ཡང་དག་མཐྡོང་བའི་ཕྱིར། །སྐྱེ་སྡོགས་རྣམས་ལས་འདས་གྱུར་ཀང་། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་གིས་པ་ལ་འདྡོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀི་རྒྱུད་བླའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། 
མདྡོར་བསྡུ་ན་གང་ཟག་བཞི་པྡོ་འདི་དག་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པྡོ་ལྟ་བ་ལ་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་
པར་བཞག་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོ་དང་། ན་ཐྡོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་
ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཐལ་རང་གིས་ཀི་ལྟ་
བ་ལ་ཁད་པར་ཡྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། དགག་བྱ་འགྡོག་ཚུལ་ཁས་བླངས་སྡོགས་དང་འགལ་བ་དང་། 
ཞེན་ཡུལ་དགག་བྱར་བྱེད་པ་ལྡོག་རྟྡོག་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བླྡོ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་ཡུལ་རང་ངྡོས་
ནས་གྲུབ་པ་དགག་ 
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༼༧༦༽ 
བྱར་བྱེད་ན་ཁེད་ལ་ཁས་བླངས་འགལ་ཏེ། བྷ་བྱ་སེ་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་ཕྱི་དྡོན་རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པར་ཁས་
བླངས་སྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་དགག་བྱའི་ངྡོས་འཛིན་དེ་ཡང་
མི་འཐད་དེ། མིང་གི་བཏགས་དྡོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མ་རྙེད་པའི་དྡོན་ཐ་སད་དུ་ཡིན་ནམ་དྡོན་དམ་དུ་ཡིན། དང་པྡོ་
ལྟར་ན། འདྡོགས་བྱེད་ཀི་མིང་ཡང་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མིང་དང་མིང་གི་བཏགས་དྡོན་གིས་ཕན་
ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་པས། ཡྡོད་ན་ཡྡོད་མཚུངས་དང་། མེད་ན་མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་ལས། 
བྱེད་པྡོ་ལས་ལ་བརྟེན་བྱས་ཤིང་། །ཞེས་སྡོགས་གཞུང་དེས་ལས་བྱེད་པྡོ་དང་། བྱ་བ་ལས་གིས་ཕན་ཚུན་
ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཤུགས་ལས་སམ། དབང་གིས་དངྡོས་པྡོ་ལྷག་མ་བརྡོད་བྱ་རྡོད་བྱེད་དང་། གང་ཟག་དང་
གང་ཟག་གི་ཕུང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཀུན་ཕན་ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་པ་ཤེས་ནུས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། འདིར་
དྡོགས་པ་འདི་ཙམ་འབྱུང་སེ། བདག་དང་ཕུང་པྡོ་གིས་ཕན་ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཡིན་ན། དེ་གིས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་
ནས་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་པས། ཕན་ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། སྐྱྡོན་མེད་དེ། ཕན་ཚུན་བརྟེན་ནས་
འབྱུང་བ་ཙམ་གིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཁད་པར་ཕུང་པྡོ་ལ་བདག་བརྟེན་
པ་དང་། བདག་ལ་ཕུང་པྡོ་བརྟེན་པ་ནི། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་ཏུ་སྡོང་བས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །དི་བ་གིས་པ་དྡོན་དམ་དུ་མ་རྙེད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞེ་ན། ཐལ་ 
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༼༧༧༽ 
འགྱུར་བ་ཁྡོ་ནའི་ཁད་ཆྡོས་སུ་མི་འགྱུར་རྡོ། །དྡོན་དམ་དུ་མི་རྙེད་པ་ཐལ་རང་གིས་ཀ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྡོན་
དམ་དུ་རྙེད་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྡོང་བས་གཅིག་ཤྡོས་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། 
བླྡོ་ཡིས་གང་དུ་ཞེན་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་དཔད་ནས་འགྡོག་པ་ལྡོག་རྟྡོག་ཡིན་ན། སངསརྒྱས་
ནས་བཟུང་སེ་རྒྱ་བྡོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་གྡོང་མ་ཀུན་ལྡོག་རྟྡོག་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་གི་གིས་
འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་ཀུན་བཀག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཡང་གཅིག་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པས་བདེན་པར་
འཛིན་པའི་རྟྡོག་བླྡོའ་ིཞེན་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་འགྡོག་ན། ཁྡོད་ཀི་བླྡོས་གང་དུ་ཞེན་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འགྡོག་པ་
ལྡོག་རྟྡོག་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་མས། མི་འགྡོག་ན་བདེན་འཛིན་གི་ལྡོག་རྟྡོག་རིགས་པ་གང་
གི་ཁེགས་པར་འགྱུར་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། ལྡོག་རྟྡོག་དེའི་ཞེན་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་དབྱུང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར། འྡོ་
ན་བླྡོས་སུན་དབྱུང་བ་བླྡོ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ཇི་ལྟར་སུན་དབྱུང་དགྡོས་སམ་ན། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ི
ལུགས་འཛིན་འདི་པས་བལྟས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་དགྡོས་ཏེ། ེས་པ་ཀུན་གི་རྩ་བ་འཇིག་ལྟ་སུན་དབྱུང་བ་ལ། དེའི་
ཡུལ་བདག་འགྡོག་པར་འཇུག་པ་ལས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་
མཐྡོང་ནས་ནི། །སིད་པའི་ས་བྡོན་བཟླྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཡུལ་གང་ཟག་དང་ཆྡོས་ཀི་བདག་མེད་པར་མཐྡོང་
བས། ཡུལ་ཅན་སིད་པའི་ས་བྡོན་བདག་འཛིན་གིས་ 
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༼༧༨༽ 
བཟླྡོག་པར་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སྡོང་བར་ནི་ནུས་མ་
ཡིན། །ཞེས་སྡོགས་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་རིགས་པའི་གནད་སྡོན་པ་ལ་དགྡོངས་པ་མཐུན་པའི་
ཕྱིར། གནད་དེའི་ཕྱིར་ན། ཡུལ་མཐའ་ཕྱི་མ་གསུམ་འགྡོག་པ་ཡང་ཡུལ་ཅན་བདེན་མེད་སྡོགས་སུ་མངྡོན་པར་
ཞེན་པ་དེ་འགྡོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཁེགས་པས་ཡུལ་ཅན་གི་བླྡོ་བཟླྡོག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་ཁེགས་པས་
བསྒྲུབ་བྱ་འཛིན་པའི་བླྡོ་བཟླྡོག་པ་རྣམས་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་གི་སི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ི
རྟྡོག་བླྡོས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ། བླྡོ་སྔ་མ་གནྡོད་བཅས་དང་། ཕྱི་མ་ཐུག་མེད་ཡིན་པ་ནི་
འདྡོད་ཐྡོག་ཡིན་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་སྡོགས་ཀི་རིགས་པས་བདེན་འཛིན་ཁེགས་ཏེ་བདེན་མེད་དུ་མངྡོན་པར་ཞེན་
པའི་བླྡོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། དེ་ིད་བླྡོ་ཕྱི་མ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་གནྡོད་བཅས་དང་། སྔ་མ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཐུག་མེད། དེ་ཡང་བཀག་
ནས་བླྡོ་གསུམ་པ་སྐྱེས་པ་ནི། བླྡོ་བཞི་པ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་གནྡོད་བཅས། གིས་པ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཐུག་མེད། བདེན་མེད་
མ་ཡིན་པ་ཡང་བཀག་ནས། བདེན་མེད་མ་ཡིན་པ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་སྐྱེས་ན་བླྡོ་གསུམ་པ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཐུག་མེད་
ཡིན་ཀང་། འཛིན་སངས་ལྔ་པ་མི་སིད་པས། གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྡོད་འཇུག་
ལས། གང་ཚེ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡི། །རྣམ་དཔྡོད་ཀིས་ནི་དཔྡོད་བྱེད་ན། །དེ་ཚེ་རྣམ་དཔྡོད་དེ་ཡང་ནི། ། 
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༼༧༩༽ 
རྣམ་དཔྡོད་ཕྱིར་ན་ཐུག་པ་མེད། །ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་བཤད་མ་ཐག་པའི་དྡོན་འདི་ིད་
འཐད་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་ཤིང་། གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་མི་འདྡོད་པའི་གཞན་ཕྱྡོགས་དག་འཇྡོམས་ནུས་པའི་
ཕྱིར། འདི་ལ་གནྡོད་བྱེད་བརྡོད་པར་རླྡོམ་པ་ནི། རི་བྡོ་ལ་སི་བྡོས་བརྡུང་བ་དང་མཚུངས་ཏེ། ཁེད་ཅི་ལྟར་སྡོན་
པ་བཟང་ཡང་། སྡོད་འཇུག་གི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དེ་དང་། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། བདག་གྡོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་
འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ལ་གནྡོད་བྱེད་
དུ་འགྲྡོ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལྡོག་ལྟ་བཟླྡོག་པ་དང་། བདེན་འཛིན་ཅན་ཁ་
དངས་པའི་ཕྱིར་ཐྡོག་མར་བདག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བྡོ་ཞེས་ཀང་བསན། དེ་ནས་བར་དུ་བདེན་འཛིན་བཟླྡོག་
པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་མེད་དྡོ་ཞེས་ཀང་བསན། དེ་ནས་ཐ་མར་མཐར་འཛིན་ཀུན་བཟླྡོག་པའི་ཕྱིར། མདྡོ་
ལས། རང་བཞིན་མེད་པའང་འགའ་མེད་དྡོ། །ཞེས་བསན་པ་ནི། ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་དང་། དང་པྡོར་ཆྡོས་བདེན་
གྲུབ་ཡང་དག་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ཅི་རིགས་པར་ཕྱེ་སེ་བསན། བར་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཡང་
དག་ཀང་བདེན་གྲུབ་མ་ཡིན་པར་བསན། ཐ་མར་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་བདེན་མེད་ཀང་
ཡང་དག་པར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་བསན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་བསན་པའམ་རེས་སུ་གདམས་
པ་ 
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༼༨༠༽ 
ཡིན་པ་ནི་ལུང་གིས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །སྡོ་སྐྱེ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་མྡོད། འཕགས་པའི་མམ་གཞག་གི་ངྡོར་སྔ་མ་
གནྡོད་བཅས་དང་། ཕྱི་མ་ཐུག་མེད་དུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དེའི་སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞི་བས་བླྡོ་སྔ་མས་ཞེན་
པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བ། 
རིགས་པ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་ཚེ་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་ནི། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས། ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡྡོངས་ཤེས་པས། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ལུང་དེའི་
དྡོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པས། དྡོན་དམ་པར་མེད་པ་དང་ཡྡོད་པར་མི་འདྡོད་པ་དེའི་ཕྱིར། མེད་
པར་འགྱུར་ན་དྡོན་གིས་ཡྡོད་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ཡྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས་དྡོན་གིས་མེད་པར་བསླན་པའི་
ཁས་ལེན་དགྡོས་པ་དེ་བཞིན་དུ། མེད་པ་སུན་ཕྱུང་བས་ཀང་ཡྡོད་པར་ཁས་བླངས་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཁྡོད་ཀི་ལུགས་ལ་དབུ་མའི་ཐ་སད་མི་རུང་སེ། བདེན་གྲུབ་རྟག་མཐའ་བཀག་ན་བདེན་མེད་
ཆད་མཐར་འགྱུར། བདེན་མེད་བཀག་ན་ཅིག་ཤྡོས་རྟག་མཐར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདིར་དྡོགས་པའི་གནད། 
བདེན་མེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་ཆད་མཐར་འགྱུར་ཏེ། མེད་པ་དང་མེད་མཐའ་དྡོན་མི་གཅིག ཡྡོད་པ་
དང་ཡྡོད་མཐའ་དྡོན་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སམ་ན། ལེགས་བཤད་ཀི་གསང་ཚིག་འདི་ལྟར་གྡོ་དགྡོས་ཏེ། སིར་
དེ་དག་དྡོན་མི་གཅིག་ཀང་གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པའི་སབས་སུ་ 



78   མཁན་ཆེན་ངག་ཆྡོས། 

༼༨༡༽ 
ཡྡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཡྡོད་མཐའ་དང་། མེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་མེད་མཐར་བྱས་ནས་དེ་དག་དགག་པ་
དབུ་མའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གྡོ་བ་བཀག་པ་ལ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ན་རེ། རྩྡོད་
བཟླྡོག་ལས། རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ཟླྡོག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། ལུང་འདིའི་དྡོན་ལ། མཐའ་བྲལ་གི་ཞལ་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ཐ་སད་རྣམ་འཇྡོག་གི་ཚེ་དངྡོས་འགལ་
གཅིག་བཀག་པས་ཅིག་ཤྡོས་སུ་འགྱུར་བའི་དྡོན་དུ་འཆད་མྡོད། ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། དངྡོས་སྨྲ་བས་
དབུ་མ་པ་ལ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པས། རང་བཞིན་མེད་པ་བཟླྡོག་
གྡོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། དབུ་མ་པས། འྡོ་ན་ཁྡོད་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ནམ་མིན། 
མ་ཡིན་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་བཞིན་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
ཁབ་པ་དངྡོས་སྨྲ་བ་ལ་འགྲྡོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་འད་སེ། འྡོན་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ིད་ཀིས། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་
མེད་པ་བཟླྡོག །ཅེས་དངྡོས་སྨྲ་བའི་རྩྡོད་པ་བཀྡོད་ནས་དེའི་རེས་སུ། རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ཟླྡོག་ན། །ཞེས་
སྡོགས་ཚིགས་རྐང་གིས་པྡོ་དེ་གསུངས་འདུག་པའི་ཕྱིར། ད་དུང་དཔད་པར་བྱའྡོ། །གིས་པ་ཀུན་རྡོབ་མཐའ་
བཞི་སྡོས་བྲལ་དུ་སྨྲ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་
ཅེས་སྡོགས་རྐང་པ་གསུམ་སེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མའི་གང་ཟག་ནི། ལྡོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆྡོག་དཔལ་ལྡོ། །གིས་པ་ལ་
བཞི་སེ། ལུང་ 
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༼༨༢༽ 
དང་འགལ་བ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། མྱྡོང་བ་དང་འགལ་བ། ཁས་ལེན་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཐ་
སད་དུ་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་སྨྲ་བ་འདི་ནི། མདྡོ་བསན་བཅྡོས་དང་འགལ་ཏེ། མདྡོ་ལས། འཇིག་རྟེན་ང་དང་ལྷན་
ཅིག་རྩྡོད་ཀི། ང་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་མི་རྩྡོད་དེ། གང་འཇིག་རྟེན་ན་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་ནི། ང་ཡང་ཡྡོད་པར་འདྡོད་
དྡོ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་འཇུག་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་མེད་ན་དེ་བཞིན་
འདི། །འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཡྡོད་ཅེས་བདག་མི་སྨྲ། །གལ་ཏེ་ཁྡོད་ལ་འཇིག་རྟེན་མི་གནྡོད་ན། །འཇིག་རྟེན་ིད་
ལྟྡོས་འདི་ནི་དགག་པར་གིས། །ཞེས་སྡོགས། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཇྡོག་པའི་ཚེ་ཡྡོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་
འགྡོག་ན། འཇིག་རྟེན་གིས་གནྡོད་པས། ཡྡོད་མེད་སྡོགས་སྡོ་སྡོར་སྨྲ་དགྡོས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། རིགས་པས་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞིའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། མྱྡོང་བ་དང་འགལ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་
པ་དྲུག་གྡོ །བཞི་པ་ནི། ཀུན་རྡོབ་ལ་ཡང་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་དྲུག་ཏེ། ཚིག་གི་འབྲུ་ནི་གྡོ་སླ་ལ། རྒྱུའི་དུས་ན་
འབྲས་བུ་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་དང་། འབྲས་བུའི་དུས་ན་རྒྱུ་ཡྡོད་མིན་མེད་མིན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་
རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྟག་ཆད་སངས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དུས་ན་འབྲས་བུ་དང་། འབྲས་དུས་ན་རྒྱུ་ཡྡོད་ན་རྟག་
མཐར་འགྱུར། དེའི་ཚེ་དེ་དག་མེད་ན་ཆད་མཐར་འགྱུར་བ་ལས་མྱུ་གུ་ས་བྡོན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་གནད་
ཀིས་མྱུ་གུ་ཚེ་ས་བྡོན་ཞིག་པའམ་མེད་པ་ཡང་མིན། ས་བྡོན་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་མྱུ་གུའི་ཚེ་ས་
བྡོན་ཡྡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སད་དུ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་མཐྡོང་བས། ། 
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༼༨༣༽ 
མེད་པ་ིད་ལས་འདས་པ་ཡིན། །རྒྱུ་དང་བཅས་པར་འགག་མཐྡོང་བས། །ཡྡོད་པ་ིད་དུའང་ཁས་མི་
ལེན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་མྱུ་གུ་ས་བྡོན་ལས་གཞན་མིན། །དེ་ཕྱིར་མྱུག་ཚེ་ས་བྡོན་ཞིག་པ་
མེད། །གང་ཕྱིར་གཅིག་ིད་ཡྡོད་མིན་དེ་ཕྱིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བྡོན་ཡྡོད་ཅེས་བརྡོད་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སྡོ། །གསུམ་པ་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་གྲངས་ལ། ཡྡོད་མེད་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་
སྔ་བརྡོད་དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་བདག་དང་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་
མཚན་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྔ་མ་ཞིག་དང་། གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦྱངས་པའི་མཚན་ིད་པ་ཕལ་ཆེར་
རྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག རང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཐད། གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་མི་འཐད། 
ཚིག་དྡོན་མ་འདེས་པ་གཟུང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་བཅུ་གིས་རྣམ་གྲངས་
སུ་གསུངས་ཚུལ། དེ་ིད་ཀི་མཚན་གཞི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ངྡོས་བཟུང་ཚུལ། དེ་ིད་འཇྡོག་ཚུལ་ཟླ་བས་རྣམ་པར་
གཞག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་ཡུམ་གི་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་དང་གསུམ་མྡོ། །གིས་པ་ནི། མདྡོ་
ལས་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་བཅུ་གིས་གསུངས་པ་དེའི་དྡོན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་སིད་ཕུང་པྡོར་འཛིན་ཡྡོད་པ། །དེ་
སིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྡོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་དེ་ལ་འཇྡོག་པ་
ཡིན་ཏེ། ང་ཙམ་དེ་ིད་ལ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྡོགས་པ་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་བཅུ་གིས་ཀི་མིང་བཏགས་ 
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༼༨༤༽ 
པར་བཞེད་པའི་ཕྱིར། འདིར་གནད་ཀི་དྡོན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་བཅུ་གིས་ཀི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་བདག་དང་། དེའི་ཟླས་
ཕྱེ་བའི་སེམས་ཅན་སྡོགས་དྡོན་གཅིག་ཅིང་། སིར་དེ་དག་དྡོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། བྱང་སེམས་འཕགས་
པ་ཐམས་ཅད་དང་ན་རང་དགྲ་བཅྡོམ་རྣམས་བདག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ན་རང་སླྡོབ་པ་རྣམས་དང་དགྲ་བཅྡོམ་གི་རྟྡོགས་པ་མངྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའི་
བྱང་སེམས་སྡོ་སྐྱེ་དང་ལམ་མ་ཞུགས་མཐའ་དག་ནི། བདག་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ངར་འཛིན་ཅན་གི་གང་ཟག་
ཡིན་པས། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ང་དེ་ིད་
གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྡོ་རྣམས་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་། ལྡན་པ་སེ་རྣམ་པ་ལྔའམ། 
དེའི་སེང་དུ་ཚོགས་པ་དང་དབྱིབས་ཏེ་རྣམ་བདུན་གིས་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་མི་རྙེད་ཀང་། མ་དཔད་འཇིག་རྟེན་
གྲགས་ངྡོར་ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ཆ་ཤས་དང་ཡན་ལག་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའམ་བདག་དེ་ིད་ལེན་པ་པྡོ་
དང་ཆ་ཤས་ཅན་དང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་རྟ་དེ་ིད་རང་གི་ེ་བར་བླང་བྱ་འཕང་ལྡོ་
སྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ེ་བར་ལེན་པ་པྡོ་དང་། ཆ་ཤས་དང་ཡན་ལག་འཕང་ལྡོ་སྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆ་ཤས་
ཅན་དང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འཇྡོག་པ་བཞིན་ནྡོ། །དེ་སད་དུ། འཇུག་པ་ལས། དེ་བཞིན་དེ་ིད་དུའམ་འཇིག་རྟེན་
དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གི་འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མྡོད་ཀི། །རྣམ་དཔྡོད་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ིད་ལས་འདིར། །རང་གི་
ཡན་ལག་བརྟེན་ནས་འདྡོགས་པ་ཡིན། །དེ་ིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་ཅན། །ཞེས་དང་། ཤིང་རྟ་ིད་འགྱུར་
ཤིང་རྟ་དང་བདག་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིནནྡོ། ། 
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༼༨༥༽ 
དེས་ན་རྩྡོད་པའི་ཚེ་དྡོན་འདི་ལ་བསྡོན་མ་འདིང་བར་འདི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་ལ། འཆད་པའི་ཚེ་ཡང་
སླྡོབ་མ་མི་བསླུ་བར་འདི་བཞིན་དུ་འཆད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་ཐ་སད་
དུ་ཁས་ལེན་དགྡོས་པ་ཟླ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་
གྲགས་པས་ཕུང་པྡོ་དང་། །ཁམས་དང་དེ་བཞིན་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་བརྟེན་ནས། །བདག་ཀང་ེ་བར་ལེན་པ་ིད་དུ་
འདྡོད། །ཅེས་དང་། འདི་ནི་ཕུང་པྡོ་རྣམས་བརྟེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཕུང་པྡོ་རྣམས་
ལ་བརྟེན་ནས་གདམས་སྡོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་རྣམ་པར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁས་
བླང་བར་བྱ་སེ། བདག་ཏུ་ཐ་སད་གདགས་པ་མཐྡོང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མྱུ་གུ་
བདག་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་སྡོགས་ཁས་མི་ལེན་ཀང་ས་བྡོན་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཞིག་
ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པ་བཞིན་དུ། བདག་ལ་ཡང་ཕྱི་རྡོལ་པའི་བཏགས་པའི་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གི་བདག་དང་། 
མང་བཀུར་བའི་བཏགས་པའི་ཕུང་པྡོ་དང་རས་གཅིག་པའི་བདག་རྣམས་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ཐ་སད་རྣམ་
པར་འཇྡོག་པ་ནི། ཕུང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་འཛིན་འཇིག་རྟེན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་གྲགས་པ་ཙམ་ཞིག་
ཁས་ལེན་པ་ནི། ཟླ་བའི་དགྡོངས་པ་ར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་རྣམ་དཔྡོད་
ཀི་མིག་སྐྱྡོན་མེད་པས་གསལ་བར་མཐྡོང་བའི་ཕྱིར། ཡང་བདག་ནི། ས་ཁམས་ལ་སྡོགས་པའི་ཁམས་དྲུག་
དང་། མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་ 
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༼༨༦༽ 
པ་ལ་སྡོགས་པའི་རྟེན་མིག་སྡོགས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ཡིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་
པྡོ་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་དེ་ནི་ཁམས་དྲུག་པ་ཅན་ནྡོ་ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་
མེ། །རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ། །ཁམས་དྲུག་དང་ནི་མིག་སྡོགས་རེག་པ་ཡི། །རྟེན་དྲུག་དག་ལ་
བརྟེན་ནས་ེར་བསན་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་
བ་བཞི་ཆར་གི་ཕུང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་བཏགས་ཡྡོད་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་
རང་རང་བདག་ཏུ་བྡོད་པའི་བདག་དེ་ཁས་ལེན་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་རེ་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་བའི་སབས་འདིར་
བདག་འདུས་བྱས་ཡིན་ནམ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན། དང་པྡོ་ལྟར་ན་རྩ་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྡོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྱེ་
དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྡོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ། །མང་བས་བདག་
དེ་དག་ཀང་མང་པྡོར་འགྱུར། །བདག་ནི་རས་སུ་འགྱུར་ཞིང་ཞེས་སྡོགས་རིགས་པའི་གནྡོད་བྱེད་གསུངས་པ་
རྣམས་རང་ལ་ཟླྡོག་པར་འགྱུར་ལ། འདུས་མ་བྱས་ཡིན་ན། བདག་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཡང་ཐལ་ཤིང་། ལུང་མ་
བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུའི་ནང་ཚན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྟག་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སམ་ན་དཔད་དགྡོས་པའི་གཞིར་
སྣང་མྡོད། ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་དྡོན། མང་བཀུར་བས་
བདག་ཕུང་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། འྡོ་ན་བདག་རང་བཞིན་གི་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེས་འཕངས་
པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་ཀི་ཚེ་བདག་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་དྡོན་ལ་ 
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༼༨༧༽ 
གནས་པས། དེ་འགྡོག་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། འཇུག་པའི་ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་། མང་བཀུར་བས་བདག་དང་
བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྡོ་གིས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་རིགས་པ་དེ་དག་འཕངས་པ་
ཡིན་གི། སིར་བདག་ཕུང་པྡོ་ཡིན་པ་ནི་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་དགྡོས་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་
ཅད་ཕུང་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དངྡོས་པྡོའ་ིསས་ནི་མདྡོར་བསྡུ་ན། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་བརྡོད་པ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་དག་པར་ན་གཞུང་གི་རིགས་པ་དེ་རྣམས་གནས་ལུགས་ལ་དཔྡོད་པའི་
རིགས་པ་ཡིན་པས་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་མི་གནྡོད་དེ། རྩ་ཤེ་ལས། སྐྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག །མ་
གྲུབ་ཕྱིར་ན་འདུས་བྱས་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཀང་། ཐ་སད་དུ་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་
བ་མེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །གནད་དེ་རང་གཞན་ཀུན་གིས་གྡོ་དགྡོས་སྡོ། །བདག་རྟག་མི་རྟག་གང་རུང་དུ་ཁས་
བླངས་པ་ཙམ་གིས་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་གཅིག་གསུངས་པ་ནི། 
དྡོན་དམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་རྟག་མི་རྟག་སྡོགས་སུ་སྨྲ་ན་ལྟ་བ་ངན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་གང་དུ་ཡང་ལུང་མ་
བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ལུང་མ་བསན་པ་རྣམས་དྡོན་དམ་ཟབ་མྡོའ་ིསབས་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་དེ། 
རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་
དེ་ལྟར་ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས། །སྣྡོད་མིན་འགྲྡོ་ལ་མི་གསུང་བ། །དེ་ིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཀུན་མཁེན་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་དགྡོངས། །ཞེས་ 
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༼༨༨༽ 
དང་། འཇིག་རྟེན་གྲངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང་། །གྡོས་མེད་བཅས་ལ་གལ་ཏེ་ཞིག །ཡྡོད་མེད་འདས་པ་སྨྲ་ན་
དིས། །དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ནི། །བསན་པ་འཆི་མེད་ཡྡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མྡོ་འདི་བཤད་
པ། །ཆྡོས་ཀི་ཁུད་པ་ལེགས་མཁེན་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་རང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཐད་
པ་ནི། འྡོ་ན་སྐྱེ་བ་སྡོགས་མེད་པར་ཐལ། སྐྱེ་མེད་རྟྡོགས་པའི་བླྡོ་སྡོགས་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས། སྐྱེ་བ་
སྡོགས་འཛིན་པའི་བླྡོ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདྡོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐྱེ་སྡོགས་
ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་མི་འཐད་པ་ནི། བདག་ཡྡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་
གཞན་ལ་སྐྱྡོན་བརྡོད་པའི་ཚེ་ན་བདག་མེད་མཐྡོང་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གི་བདག་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་མ་
མཐྡོང་ན། དྡོན་དམ་དུ་མེད་པར་མཐྡོང་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲྡོལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་མྡོ་གཤམ་གི་བུ་
མེད་པར་མཐྡོང་བས་ཀང་གྲྡོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་དྡོན་དམ་པ་དང་མྡོ་གཤམ་གི་བུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 
ཞེས་པའི་སུན་འབྱིན་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས། 
བདག་དང་བདག་གི་བ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ཅེས་པ་འདི་ནི་དམ་པའི་དྡོན་དུ་ལྡོག་སེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན། དེ་
གིས་དྡོན་དམ་པར་མེད་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པས་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་
གིས་མི་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རགས་པ་འདི་ཙམ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་ན་ཕ་མྡོ་རྣམས་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅི་
དགྡོས་པས་བརྟག་དཔད་ཞིབ་མྡོ་བྱ་དགྡོས་པར་ཡང་གདམས་སྡོ། །ཁྡོད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུ་བདག་
མེད་པ་ 
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༼༨༩༽ 
དང་། ཕུང་སྡོགས་དྡོན་དམ་དུ་མེད་པ་ལ་ཐལ་བ་དེ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་ན་མྡོ་
གཤམ་གི་བུ་དང་། དེ་དག་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀྡོད་པས་ཤེས་ནུས་པའི་ཕྱིར། གཞུང་ལུགས་ཀི་རྣམ་
གཞག་དྡོར་ནས། བདག་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་ཕྱི་རྡོལ་པ་དང་། བདག་མེད་པར་འདྡོད་པ་ནང་པའི་ལུགས་ཡིན་
ཞེས་པའི་ངག་རྒྱུན་འཁམས་པྡོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་འཇྡོག་པ་ནི་སང་བར་རིགས་ཏེ། 
མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ཚིག་དྡོན་མ་འདེས་པར་བཟུང་བར་
གདམས་པ་ནི། ཁད་གཞི་དང་སྦྱར་བའི་བདག་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་དང་། ཆྡོས་ཀི་བདག་གིས་དང་། 
ཆྡོས་ཀི་སྡོམ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས་པའི་བདག་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 
སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགྲེལ་པ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ངྡོ་བྡོ་ིད་མེད་
པའི་དྡོན་ཏེ། བདག་ཅེས་བྱ་བའི་ས་ནི་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། ཟླ་བའི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་། 
དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ངྡོ་བྡོས་གྲུབ་པ་དང་དྡོན་གཅིག་པའི་བདག་དེ་དང་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་
བདག་ཅེས་བརྡོད་པ་གིས་སྡོ་སྡོར་སྨྲ་དགྡོས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ལ་བདག་ཏུ་བརྡོད་པ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 
བདག་ིད་ལེགས་པར་བསྡོམ་པ་དང་། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་པར། དེ་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་འདི་ལ་བཞག་ཅིང་
བསྐྱེད་པས་བདག་ིད་དེ། ཕུང་པྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ལ་བདག་ཅེས་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་བདག་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་ 
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༼༩༠༽ 
པ་བརྡོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་
མའི་གང་ཟག་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གཞུང་ལུགས་ཀི་དགྡོངས་པ་མ་
ཡིན་པ། མགྡོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་དགག་པ། སྒྲུབ་བྱེད་བླྡོ་གྲྡོས་འཆལ་པའི་རྟགས་སུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། དེ་གིས་ཁད་པར་མེད་པ་མུ་སེགས་པ་དང་། མང་བཀུར་བའི་ལུགས་ཡིན་གིས། ནང་པའི་ལུགས་གཞན་
ལ་མེད་དེ། ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲ་ཡན་གི་ནང་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ནི་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་བདག་དང་གཅིག་པས་
ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་ལ། སིར་བདག་ཙམ་ཞིག་ཡྡོད་པར་བཞེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་དྡོན་དུ་
ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་ལྔ། གསུམ་པ་ནི། ཁེད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱེད་ཧ་ཅང་རྩིང་ཆེས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་འགྡོག་པའི་
ཚེ་གང་ཟག་ིད་ཕུང་པྡོ་ལ་རྣམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གིས་བཙལ་ནས་འགྡོག་པ་དེའི་དྡོན་ནི། བཙལ་ནས་གང་རུང་
ཞིག་རྙེད་ན་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འགྱུར་བའི་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་ཤིང་རྟ་དང་ཤིང་རྟ་དྡོན་དམ་པར་
གྲུབ་པ་གིས་དྡོན་གཅིག་པར་ཐལ། ཤིང་རྟ་དྡོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགྡོག་པའི་ཚེ། ཤིང་རྟ་ིད་རང་གི་ཡན་ལག་
འཕང་ལྡོ་སྡོགས་ལ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་ནས་འགྡོག་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་བསྡོམས་པས་མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་ལ། ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ལྡོག་རྟྡོག་བརྡོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་
དབུ་མའི་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མའི་གང་ཟག་ནི། དགེ་ལྡན་པའི་ཆྡོས་རེ་འདུལ་བ་
དང་། དེའི་གདན་ས་པ་སྡོགས་ཁ་ཅིག་གྡོ །གིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ 
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༼༩༡༽ 
ལུགས་མ་ཡིན་པ། དུས་གསུམ་མཁེན་པས་སྔར་བཀག་པ། ཐྡོས་བསམ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། བསྡོམ་པའི་
གནད་འཁྲུལ་པ། སད་པའི་གནས་སུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བདག་ལྟའི་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། གིས་པ་
ནི། འདི་ིད་ཅེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། གསུམ་པ་ནི། ང་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་རེས་སུ་འབྲང་སེ་མེད་དགག་འཛིན་
པའི་རྟྡོག་པ་གྡོམས་པ་ཙམ་གིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟྡོགས་ན། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐྡོས་བསམ་དྡོན་མེད་དུ་
འགྱུར་ཏེ་བསྡོམ་ཚུལ་འདི་མཁས་བླུན་གིས་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། ང་མེད་ཅེས་བརྡོད་པ་
ལས་མེད་དགག་བླྡོ་ལ་ཤར་བ་འདི་འད་ལྷག་མཐྡོང་ཡིན་ན། འདི་དང་ཞི་གནས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བསྡོམ་པ་མི་སིད་
པར་འགྱུར་ཏེ། ང་མེད་ཅེས་བརྡོད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་སེ་སྐྱེས་པའི་ལྷག་མཐྡོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། ཀེ་མ་
ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། བཞི་པ་གནད་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། མདྡོར་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ལྟ་སྡོད་གིས་
གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་ཚོད་ལྟར་མ་འཁྲུལ་བར་མས་སུ་ལེན་འདྡོད་ན། མཐའ་བཞི་སྡོས་པས་དབེན་པའི་
སྡོང་ིད་སིང་རེ་སིང་པྡོ་ཅན་འདི་ིད་ཡིན་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གི་རྩ་བ་ནི། །སྡོང་ིད་སིང་
རེའི་སིང་པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་སབས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསན་ཟིན་ཏྡོ།།  །།གྲུབ་རིགས་རྣམ་
དཔྡོད་བླྡོ་ཡི་ཟླ་ཤེལ་བུམ། །སིན་གྲྡོལ་གདམས་པའི་འཆི་མེད་བཅུད་ཀི་ཐིགས། །སལ་བཟང་སུམ་རྩེན་ངལ་ 
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༼༩༢༽ 
འཚོ་ཡིད་བསྲུབས་ཀི། །ལྷ་མིན་འཇྡོམས་མཁས་བི་རཱུ་པ་དེ་རྒྱལ། །གསུམ་པ་སྔགས་ཀི་སྡོམ་པའི་སབས་ལ་
གསུམ་སེ། སིན་གྲྡོལ་གི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན། དེ་ིད་ཞིབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་
བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གསང་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་སིན་གྲྡོལ་གིས་ཀ་སྔགས་ཀི་སྡོམ་པའི་མས་
ལེན་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། རིག་འཛིན་སྡོམ་པ་དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་ལས་ཐྡོག་མར་ཐྡོབ་པ་དེ་ནི་སིན་བྱེད་ཀི་
དབང་དང་། ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་དེ་ིད་སླར་མི་མས་པར་བསྲུང་ཞིང་། རྣལ་འབྱྡོར་བཅུའི་སྡོ་ནས་གྡོང་ནས་གྡོང་
དུ་སེལ་བ་ལ་གྲྡོལ་བྱེད་དུ་འཇྡོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། སིན་པ་དང་ནི་གྲྡོལ་བའི་ལམ། །སངས་རྒྱས་
བྱང་ཆུབ་བསན་པའི་མཆྡོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་རྣམ་དག་ཏུ་
སྒྲུབ་པ། ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་སིན་བྱེད་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། གྲྡོལ་བྱེད་རྣམ་
དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་གིས། དང་པྡོ་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སིན་བྱེད་སིར་བསན། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། 
དབང་ལས་ཐྡོབ་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་སྡོམ་པའི་ཐྡོབ་ཚུལ་རིམ་པ་
མི་འད་བ་བཞིར་ངེས་ཏེ། ཐྡོབ་བྱེད་སིན་བྱེད་ཀི་དབང་ལ་རིམ་པ་མི་འད་བ་བཞི་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡེ་ཤེས་
ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཅྡོད་པན་དག །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །རྡོ་རེ་དིལ་བུ་དེ་བཞིན་
མིང་། །སྡོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ། །ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་
ཕྱེ། །དེ་བཞིན་དྲུག་གི་བྱེ་བྲག་དབང་། །དེ་ནི་སླྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཞེས་ 
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༼༩༣༽ 
བྱ། །རྣལ་འབྱྡོར་བླ་མ་ཡི་ནི་མཚན། །གསང་བ་ཡི་ནི་དབང་རྒྱལ་བཤད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད། །བཞི་
པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་གནད་དིལ་ན། བྱ་རྒྱུད་ཀི་དབང་གི་དངྡོས་གཞི་ཆུ་
དང་ཅྡོད་པཎ་གི་དབང་གིས་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན། བྱ་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ། སྡོད་རྒྱུད་ལ་ཆུ་
ཅྡོད་པཎ། རྡོ་རེ་དིལ་བུ། མིང་གི་དབང་དང་ལྔ་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་དེའི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ། རྣལ་འབྱྡོར་
རྒྱུད་ལས། རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པ་རྡོ་རེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་དང་དྲུག་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་དེའི་
སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ། བླ་མེད་ཀི་དབང་བཞི་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་བླ་མེད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་
པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་རང་རང་གི་དབང་གི་དངྡོས་གཞིའི་ཆྡོ་ག་ནི་རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའི་སྔགས་སྡོམ་འབྡོགས་བྱེད་
ཀི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བླ་མེད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པ་ལ་དབང་བཞི་རྡོགས་པ་དགྡོས་པ་འདི་
ནི། ས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཙང་མ་ཡིན་ཏེ། ས་ཆེན་གི་དབང་བཞི་ངྡོ་སྡོད་ཀི་འགྲེལ་པ་ལས། སྡོ་སྡོར་ཐར་
པའི་སྡོམ་པ་དགེ་བསེན་ནས་དགེ་སླྡོང་གི་བར་ཐྡོབ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་
ཐྡོབ་པ། གསང་སྔགས་ཀི་དབང་བཞིའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྡོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རྩེ་མྡོའ་ིགནད་ཀི་གསལ་བྱེད་
ལས་ཀང་། བསྐྱེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་དང་། རྡོགས་རིམ་གི་སྡོམ་པའི་ཐ་སད་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། རེ་
བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེ་གྲགས་པའི་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ལམ་སྡོར་ལས། སྦྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡྡོན་ཏན་ནི་སྐྱབས་གསུམ་
སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བའི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་ཡང་ལྡན། སྡོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་ 
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༼༩༤༽ 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་ཡང་ལྡན། དབང་བཞི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ཏེ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་སྡོམ་པ་དང་
ཡང་ལྡན་ཞེས་དང་། རབ་དབྱེ་ལས། བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞི་བླངས། །དེ་ཡིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བསན་བཅྡོས་འདི་མཛད་པ་པྡོ་ཀུན་མཁེན་བླ་མ་ཆེན་པྡོ་དང་། དཔལ་ཤཱཀ་
མཆྡོག་ལྡན་གིས་སྡོམ་པའི་ཐྡོབ་མཚམས་འདི་ཁྡོ་ན་ལྟར་བཞེད། གཞན་ངྡོར་ཕྱྡོགས་པ་ཕལ་ཆེར་བུམ་དབང་
ཙམ་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་བླ་མེད་ཀི་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པར་བཞེད་པས། སྡོམ་པའི་ཐྡོབ་མཚམས་ལ་
ལུགས་གིས་སྣང་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཕྱི་མ་དེ་ནི། ལུང་རིགས་དང་འགལ་བས་མི་འཐད་དེ། དང་མ་ཐག་པའི་རེ་
བཙུན་གྡོང་མའི་ལུང་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། བུམ་དབང་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་དབང་གྡོང་མའི་སྔགས་
སྡོམ་ཡང་ཐྡོབ་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་སྐྱྡོན་དེ་སྡོང་བར་འདྡོད་ནས། དབང་གྡོང་མ་མས་མྱྡོང་བསྐྱེད་
བྱེད་ཙམ་ཡིན་གི། སིན་བྱེད་ཀི་དབང་མ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་ངྡོ་ཚ་བྡོར་བའི་གཏམ་སེ། འྡོ་ན་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་
སྡོགས་པའི་རྡོགས་རིམ་རྣམས་གྲྡོལ་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་དུས་ཀི་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་སིན་བྱེད་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁབ་འགྲེལ་ཡྡོད་དེ། དབང་གྡོང་མ་དང་རྡོགས་རིམ་གིས་སིན་གྲྡོལ་དུ་སྦྱར་ནས་འཆད་རིགས་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། རེ་བཙུན་རྩེ་མྡོས་ས་ཆེན་ལ་བསྡོད་པ་ལས། དབང་བཞིས་སིན་མཛད་ལམ་བཞིས་གྲྡོལ་བ་སན། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གནད་ཀི་དྡོན་ནི། དབང་བཞི་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་བསྐྱེད་རྡོགས་གིས་ཀའི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་
ཅིང་། སྔགས་སྡོམ་གི་རིགས་མཐའ་དག་ཐྡོབ་པས་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་ཞེས་བྱ་སེ།  
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༼༩༥༽ 
དབང་བཞི་ཐྡོབ་རེས་སུ་དབང་གི་གནས་སབས་སུ་མ་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་དང་རིགས་མི་འད་བའི་སྔགས་སྡོམ་
གསར་ཐྡོབ་མེད་པའི་ཕྱིར། བུམ་དབང་ཙམ་རྡོགས་པའི་ཚེ་སྔགས་སྡོམ་རྡོགས་པར་མ་ཐྡོབ་སེ། དབང་གྡོང་མ་
བླངས་པའི་ཚེ་བུམ་དབང་གི་སབས་སུ་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་དང་རིགས་མི་འད་བའི་སྔགས་སྡོམ་གསར་ཐྡོབ་ཡྡོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་རྡོགས་རིམ་གི་སྡོམ་པ་གསར་ཐྡོབ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ཅིང་ཁབ་པ་ཡྡོད་
དེ། བུམ་དབང་བླངས་པའི་ཚེ་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན། བསྐྱེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ། དབང་གྡོང་མ་
བླངས་པའི་ཚེ་ཐྡོབ་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན། རྡོགས་རིམ་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བླ་མེད་ཀི་དབང་
ཆྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྡོབ་པའི་རིགས་ལྔ་སི་དང་ཁད་པར་གི་སྡོམ་པ་རྣམས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པས་
བུམ་དབང་ཙམ་རྡོགས་པའི་ཚེ་ན་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ལྔ་སིའི་སྡོམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ནི་
བུམ་དབང་གི་ནང་ཚན་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྡོབ། ཁད་པར་གི་སྡོམ་པ་སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་
བཟུང་བ་སྡོགས་བཅུ་བཞི་ནི། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པའི་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྡོབ་པའི་ཕྱིར། 
དེ་སད་དུ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གི་གསྡོལ་གདབ་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་དང་། །སྡོམ་པའང་བླ་ན་
མེད་པ་སྡོལ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་གནད་ཀང་འདི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཁས་བླངས་བརྡོད། 
དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་རྒྱུད་སེ་བཞི་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ནི་བྡོ་དྡོང་
ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་ 
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༼༩༦༽ 
སེ། གཅིག་གིས་ཀུན་ཐྡོབ་པ་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་གནྡོད། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ངེས་པར་བསན། བདག་འཇུག་ཙམ་
གིས་ཆིག་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཞན་ལའང་མཚུངས། དགྡོངས་འགྲེལ་མཛད་པ་པྡོ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དེས་
ན་སྡོ་སྡོའ་ིདབང་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བླ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་གཅིག་གི་དབང་
བསྐུར་ཐྡོབ་པས་ཀུན་གི་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་རྩྭ་བཞིན་དུ་དྡོར་བར་བྱ་སེ། ཕག་
མྡོ་མངྡོན་འབྱུང་དང་། མི་གཡྡོ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གིས་ཚིག་མཐུན་པར། དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ནི་མ་ཞུགས་
ལ། །མིང་ཙམ་བསན་པར་མི་བྱ་ཞིང་། །དཀིལ་འཁྡོར་གཞན་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་། །འདི་ཡི་གསང་བ་བསན་མི་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ན། ཕག་
མྡོ་མངྡོན་འབྱུང་དང་། མི་གཡྡོ་བླ་མེད་ཀི་དབང་ཐྡོབ་པར་ཁས་བླངས་པས་དེ་གིས་ཀི་གསང་བ་བསན་དུ་རུང་
བ་ལས། ལུང་དེས་དཀིལ་འཁྡོར་གཞན་གི་དབང་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡང་། དེ་གིས་ཀི་གསང་བ་བསན་དུ་མི་རུང་བར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པས་ཀང་གནྡོད་དེ། ཁྡོད་ཀིས་ཁས་བླངས་དེ་ལྟར་ན། རྒྱུད་སེ་ལས་དཀིལ་འཁྡོར་
གི་ཆྡོ་ག་གཅིག་ཁྡོ་ན་གསུང་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འདུལ་བའི་ལས་ཆྡོག་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཁྡོ་ན་
བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། བདེ་མཆྡོག་གི་ལུང་དེ་ཁེད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་གདུལ་བྱ་སྡོ་བ་བསྐྱེད་
པའི་ཕྱིར་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བ་བརྡོད་པའི་སབས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ལ་དྡོར་བ་རྣམས་ས་
ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིན་ན་བརྟག་གིས་ལས། གལ་ཏེ་སངས་ 
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༼༩༧༽ 
རྒྱས་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གིས་པྡོ་དེ་ཡང་ས་ཇི་བཞིན་པར་འགྱུར་རྡོ། །བླ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་རྟྡོགས་
པ་བརྡོད་པ་ན། བྱ་སྡོད་གིས་འཆད་པ་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ན་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡང་
ཁེད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་བླ་མེད་ཀི་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་ནང་དུ་བྱ་སྡོད་གིས་ཀི་དབང་མཐའ་དག་
དང་། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་སླྡོབ་མའི་དབང་གི་ནུས་པའམ། རྟྡོགས་པའི་རིགས་རྡོགས་ཤིང་འདུས་པ་ལ་དགྡོངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ཙམ་གིས་འྡོག་མའི་དབང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ན་རང་གིས་མི་
སླྡོབ་ལམ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་རང་གིས་རྟྡོགས་པའི་རིགས་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ལན་
གི་ཟླྡོག་པར་མི་ནུས་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དང་ངེས་ཀི་གནད་འབྱེད་པ་ལ་དཔྡོད་ལྡན་གི་མིག་ལྟ་བུ་ཡང་
ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི། སླར་ཡང་དམ་བཅའ་ཞེས་སྡོགས་གྡོ་སླ། བཞི་པ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞེས་
སྡོགས་གྡོ་སླ། ལྔ་པ་ནི། དེས་ན་བདག་ིད་ལེགས་འདྡོད་ཅེས་སྡོགས་གྡོ་སླ། གསུམ་པ་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་མི་རུང་བ་དགག གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། དེང་སང་སྔགས་པར་ཞེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་སེ། ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་པའི་དེང་སང་གི་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
གསང་སྡོད་རྣམས། དབང་མ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ལ་སྡོན་ཅིང་སྡོག་པར་བྱེད་པ་ནི་མི་རུང་སེ། རྡོ་ 
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༼༩༨༽ 
རེ་གུར་སྡོགས་ལས་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྩ་ལྟུང་གི་དྡོན་ཡང་མ་བསྲུངས་པ་དང་བསྲུང་ས་པ་
ལས། རིམ་བཞིན་ེས་པ་དང་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་གི་རྩ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་གསུང་ན་གུར་ལས། 
སལ་མེད་དེ་ིད་གཏམ་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་ལས་ཀང་། ཡྡོངས་སུ་མ་སིན་སེམས་ཅན་
ལ། །གསང་བ་སྡོག་པ་བདུན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདིར་དཔད་པའི་དྡོགས་པ་སྔར་དབང་གིས་སིན་
ཞིང་། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིགསང་སྡོད་ཤེས་པ་ཕྱིས་རྩ་ལྟུང་གིས་དབང་གི་དམ་ཚིག་མས་པ་དེ་ལ་དབང་
ཐྡོབ་དམ་ཚིག་མས་པས། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིགསང་སྡོད་སྨྲས་ན། གསང་སྡོག་ཏུ་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར། 
འགྱུར་ན། ཡུལ་དེ་སྔར་དབང་གིས་མི་སིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཁྡོ་རང་ཡང་གསང་སྡོད་ཤེས་བཞིན་པ་ཡིན་པ་
དང་འགལ། མི་འགྱུར་ན་སྐྱེ་བྡོ་ཕལ་པ་གཞན་ལ་གསང་བ་བསན་པ་ལ་ཡང་གསང་སྡོག་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྩ་
ལྟུང་གིས་དམ་ཚིག་མས་པ་ལ་ཡང་དེ་བསན་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སེ། དེ་གིས་སྔགས་ཀི་
སྣྡོད་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། རྣམ་དབྱེ་འདི་ལྟར་ཕྱེད་དགྡོས་ཏེ། དམ་ཚིག་མས་པ་དེ་སྣྡོད་དང་
མི་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གསང་སྡོད་སྨྲ་བ་ལ་ལྟུང་བ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ལ། འྡོན་ཀང་རྩ་ལྟུང་ིད་མི་འབྱུང་སེ། 
གསང་བ་སྨྲས་པའི་ཚེ་སྔར་མ་ཤེས་པ་གསར་དུ་གྡོ་བ་མེད་པས་དུས་སབས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། དེ་
སད་དུ། རེ་བཙུན་མཆྡོག་གི་འཁྲུལ་སྡོང་ལས། དབང་ཐྡོབ་ཀང་མས་པར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གིས་གསང་ 
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༼༩༩༽ 
བ་རྣམས་ཤེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དུས་སབས་མ་ཚང་བས་ན་བཤགས་བྱ་ིད་དུ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་སྔགས་ཀི་ཞེས་
སྡོགས་ཏེ། རེ་བཙུན་བཙོང་ཁ་པས་བཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བསན་བཅྡོས་ཀི་ཐ་སད་དང་འགལ་
བ། རྒྱུད་ཀི་དྡོན་དང་འགལ་བ། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་བསླབ་གསུམ་ཞེས་
སྡོགས། གིས་པ་ནི། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ཞེས་སྡོགས། གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ཅེས་སྡོགས་གྡོ་སླ། 
གིས་པ་གྲྡོལ་བྱེད་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས། སྔགས་ལམ་མས་སུ་ལེན་པའི་སེམས་ཅན་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྔགས་ལམ་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཐེག་པ་ཞེས་སྡོགས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ནི། བྡོ་དྡོང་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། མདྡོར་བསན་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ནི་མདྡོ་
རྒྱུད་ཅེས་སྡོགས་རྐང་པ་གིས། གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དམན་ལམ་ལ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་འཛིན་ཡྡོད་པ་ལུང་
རིགས་དང་འགལ། གདུལ་བྱ་ཟབ་ལམ་ཁྡོ་ནས་དཀྲི་བ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་འགལ། སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཐེག་
དམན་བཀྡོད་པ་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་འཛིན་
ཡྡོད་པར་ 
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༼༡༠༠༽ 
གསུངས་ཏེ། བྱམས་པའི་མདྡོ་རྒྱན་ལས། དེ་ཚེ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཞི་གནས་
དང་། །ཡེ་ཤེས་ཡངས་པ་ཐྡོབ་བྱའི་ཕྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆེན་རྙེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དངྡོས་གཞིའི་
གནས་པ་དེས་ཐྡོབ་བྡོ། །མངྡོན་ཤེས་དྡོན་དུ་གེར་བས་དེ། །སྦྱངས་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆྡོག །བསམ་
གཏན་ལས་ཐྡོབ་མངྡོན་པར་།ཤེས། །མངྡོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་སྡོ་ནས་དེ། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
ལ། །མཆྡོད་པའི་ཕྱིར་དང་ན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རྣམས་སུ་འགྲྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཐེག་
དམན་གི་ལམ་དུ་ཆྡོས་རྒྱུན་གི་ཏིང་འཛིན་ཐྡོབ་པ་ནི་མེད་དེ། དེ་འད་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར། རིགས་པས་ཀང་གནྡོད་དེ། ཐེག་དམན་གི་མཐྡོང་ལམ་གི་སྔ་རྡོལ་དུ་ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཐྡོབ་ན། 
ཐེག་དམན་སྡོ་སྐྱེ་དེ་ཡིས་འཕགས་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འྡོང་གཏན་མི་སིད་ཅིང་། འབྲས་བུ་
གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཆགས་བྲལ་སྔྡོན་སྡོང་གི་ཕྱིར་མི་འྡོང་ཞུགས་འབྲས་ཁྡོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་
འཛིན་ཐྡོབ་པ་ལ་བསམ་གཏན་གི་དངྡོས་གཞི་ཐྡོབ་དགྡོས། དེ་ཐྡོབ་པ་ལ་འདྡོད་པ་ལ་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ིད་མི་འཐད་དེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས་དགྲ་
བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐྡོབ་པ་མང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། འདིར་དཔད་དགྡོས་པའི་དྡོགས་
པ། ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་བསམ་གཏན་གི་དངྡོས་གཞི་ལ་འཇྡོག་ན། ཐེག་དམན་ལ་ཡྡོད་ 
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༼༡༠༡༽ 
པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ། བསམ་གཏན་གི་དངྡོས་གཞིའི་སྡོམས་འཇུག་ཐྡོབ་པའི་ན་ཐྡོས་སྐྱེ་འཕགས་མང་
དུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་གི་དངྡོས་གཞི་ལ་མི་འཇྡོག་ན། ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་དེའི་ངྡོ་བྡོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 
དཀའ་གནས་ཀི་གཞིར་སྣང་མྡོད། ཁྡོ་བྡོ་རེ་ཞིག་འདི་ཙམ་སྨྲ་སེ། ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གི་
དངྡོས་གཞི་ཡིན་པས་ཁབ་ཀང་། དེ་ཡིན་ན་ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སེ། ལུས་སེམས་ཤིན་
སྦྱངས་བདེ་ལྡན་གི་ེར་བསྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངྡོས་གཞི་ལ་ཆྡོས་རྒྱུན་ཏིང་
འཛིན་དུ་འཇྡོག་པ་གང་ཞིག དེ་ཐེག་དམན་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པྡོ་གྲུབ་སེ། མདྡོ་རྒྱན་ལས། དེ་ནས་དེ་ཡིས་
ལུས་དང་སེམས། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆེ་ཐྡོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱེད་དང་བཅས་ཞེས་བྱ། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་འཕེལ་
བྱས་ནས། །འཕེལ་བ་རིང་དུ་འགྲྡོ་བ་ཡིས། །དངྡོས་གཞིའི་གནས་པ་དེས་ཐྡོབ་བྡོ། །ཞེས་སྡོགས་གྡོང་དུ་དངས་
པ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲུབ་སེ། ཐེག་དམན་ལ་ེར་བསྡོགས་ཡིད་བྱེད་བདུན་བཤད་པ་ཡྡོད་
ཀིས། ཤིན་སྦྱངས་བདེ་ལྡན་བཤད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་ལྡན་ནི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མ་
ཡིན་པའི་ཞི་གནས་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གིས་ཀང་། ཤིན་སྦྱངས་བདེ་ལྡན་ཞི་གནས་
དང་། །སྡོས་ཀུན་ེར་ཞིའི་ལྷག་མཐྡོང་གིས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་པའི་ལམ་མཆྡོག་སེ། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་
བསྒྲུབ་ན་ལེགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཟབ་ལམ་ཁྡོ་ནས་བཀྲི་བ་ 
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༼༡༠༢༽ 
དགག་པ་ནི། ལམ་ཟབ་ཤྡོས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གདུལ་བྱས་ན་འདྡོད་ཡྡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། གཞན་
དུ་ན་མདྡོ་ལས། ཐེག་གསུམ་གི་རིམ་པ་བསན་པ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་
གདུལ་བྱ་ལ་སྔགས་ལམ་ཁྡོ་ན་སྡོན་པར་མ་ངེས་ཏེ། བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་བ་སྡོགས་ཀི་བླྡོའ་ིརིམ་པ་དང་
མཚམས་པར་ཆྡོས་སྡོན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་། བརྟག་གིས་ལས། སལ་དམན་རིམ་འཇུག་གི་བཀྲི་
ཚུལ་ལ། དང་པྡོར་གསྡོ་སྦྱྡོང་ལ་སྡོགས་པའི་སྡོམ་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་དུ་བླངས་ནས། ཕྱི་མཚན་ིད་ཀི་གྲུབ་
མཐའ་བཞི་དང་། ནང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞི་རིམ་གིས་བསླབ་སེ་གིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ལ་འཇུག་པའི་
ཚུལ་གསུངས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ནད་པ་ན་ཚའི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སན་པ་མཁས་པས་སན་
བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་གཏྡོང་བ་ལྟར། སངསརྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བླྡོ་ལ་ཇི་ཙམ་བཟྡོད་པའི་
ཆྡོས་སྣ་ཚོགས་པ་སྡོན་པར་གསུངས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་ཀང་། བར་སྡོད་པ་སེ་ས་པ་དག་ཡི་གེའི་
ཕྱི་མྡོ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཀླྡོག་ཏུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་བླྡོ་ལ་ཇི་ཙམ་
བཟྡོད་པའི་ཆྡོས་སྡོན་པའི་སྡོ་ནས་བཀྲི་བར་གསུངས། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱ་ལ་
ཆྡོས་སྡོན་པའི་ཚེ། ཡྡོད་ཅེས་ཀང་བསན། མེད་ཅེས་ཀང་བསན། གིས་ཀ་ཞེས་ཀང་བསན། གིས་མིན་ཞེས་
ཀང་བསན་ཏེ། གདུལ་བྱའི་ནད་ཀི་དབང་གིས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆྡོས་ཀི་སན་དུ་འགྱུར་ 
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༼༡༠༣༽ 
བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པྡོར་གསྡོ་སྦྱྡོང་སྦྱིན་པར་བྱ། །དེ་རེས་བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་ིད། །དེ་ལ་བྱེ་
བྲག་སྨྲ་བ་བསན། །མདྡོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྡོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྱྡོར་སྡོད་པ་ིད། །དེ་ཡི་རེས་སུ་དབུ་མ་
བསྟུན། །སྔགས་ཀི་རིམ་པ་ཀུན་ཤེས་ནས། །དེར་རེས་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་བསན། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་
ལ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། བར་སྡོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཡྡོད་དང་མེད་དང་ཡྡོད་མེད་
དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ངེས་དྡོན་གི་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་
གམ་མཆྡོག་སྔགས་ལམ་ལས་འབྲས་བུ་དམན་ཤྡོས་ན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་བྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་སང་བར་བྱ་སེ། 
རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་སྨྲ་བ་ངན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཐེག་དམན་བཀྡོད་པ་
དགག་པ་ནི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ཞེས་པ་ནས། གཞུང་ལུགས་མཐྡོང་ཚེ་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ་གྡོ་
སླ། འདིར་ཕྱྡོགས་སྔ་མའི་བཞེད་པ་དེ་ལ་ཞིབ་ཆ་ཅུང་ཟད་ཕྱེ་ན། ཕྱྡོགས་སྔས་སིར་བཏང་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་
ཆར་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་ནས་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག དམིགས་བསལ་ལ་ན་རང་དབང་པྡོ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་བ་
རྣམས་སྦྱྡོར་ལམ་རྩེ་མྡོ་ནས་སྔགས་ཀི་སྦྱྡོར་ལམ་བཟྡོད་པ་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བྡོ་དྡོང་པ་རང་གི་
སི་རྣམ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་སྣང་ངྡོ་། །འྡོ་ན་སི་རྣམ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྡོགས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་
སྡོགས་པའི་ན་ཐྡོས་དང་། རང་རྒྱལ་རྣམ་པར་བཞག་གིས། ཐེག་དམན་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པ་ལ། ཕྱིར་མི་
ལྡྡོག་པ་འཁྡོར་ 
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༼༡༠༤༽ 
ལྡོའ་ིམདྡོ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་མེད་པར་བཤད་པས། སྔགས་ལམ་ལ་གནས་
པའི་ན་རང་འཕགས་པ་ཁས་བླངས་སྡོ་སམ་ན། དེ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ཐེག་དམན་གི་ལམ་དང་ལྡན་པ་
ལ་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་མེད་པར་བསྒྲུབ་འདྡོད་པ་ཡིན་པས། སྔགས་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཐེག་དམན་
འཕགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པར་འདྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔས་ན་རང་འཕགས་པ་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པར་
འདྡོད་པའི་ཕྱིར། གནད་དེའི་ཕྱིར་ན་མཚན་ིད་ཐེག་པར་ཞུགས་གནས་ལ་སྡོགས་པའི་རྣམ་གཞག་འབྱེད་པ་ན་
ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་ན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ངྡོས་འཛིན་གི། ཐེག་
དམན་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་མེད་པ་ནི་ཕྱྡོགས་སྔའི་གྲུབ་མཐའི་གནད་ཡིན་ཏེ། བྡོ་དྡོང་པ་རང་གི་སི་རྣམ་
སྡོགས་ན་རྒྱས་པར་གསལ་ལྡོ། །དེ་ིད་བསན་བཅྡོས་འདིར་ལུང་རིགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཀག་ཅིང་། ལན་གི་
ཡང་བཟླྡོག་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན་པས། འདིར་བཤད་པའི་ཕྱྡོགས་སྔ་འདི་དག་བྡོ་དྡོང་པས་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་
མ་བླངས་པའམ་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡང་བྱ་མི་དགྡོས་སྡོ། །གིས་པ་སྔགས་ལམ་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་
ལ་གིས་ཏེ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་གི་མས་ལེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིམས་ལེན་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སེ། བྱ་སྡོད་ཀི་བསྐྱེད་ཆྡོག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཐུན་མྡོང་དུ་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད། དེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་བྱ་རྒྱུད་ཅེས་སྡོགས་ཏེ། རེ་བཙོང་ཁ་པའི་བཞེད་པའྡོ། ། 
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༼༡༠༥༽ 
གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། གནྡོད་བྱེད་བརྡོད། སྒྲུབ་བྱེད་དགག སྐྱྡོན་སྡོང་མི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོད་རྒྱུད་
རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་ལས་གཞི་གིས་བཤད་པ་དང་། དེའི་འགྲྡོས་སྦྱར་ནས་སླྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་གསང་
བས། བསམ་གཏན་ཕྱི་མར་གསུངས་པའི་གཞི་ལ་གཞྡོལ་ལ་ཡང་གཞི་གིས་བཤད་པའི་ལུང་རྣམས་ཀིས་བྱ་
རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་འགྲུབ་ན། བླ་མེད་ཀི་ལུང་རིམ་གིས་སྡོན་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས་བྱ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་
རྡོགས་གིས་ཡྡོད་པར་ཅིས་མི་འགྲུབ་སེ་འགྲུབ་པར་ཐལ། མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་། བྱ་སྡོད་
གིས་ལ་མས་ལེན་གི་ཁད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་གིས་ཀི་བསྐྱེད་ཆྡོག་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡྡོད་
པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། ལུང་གིས་ཀང་གནྡོད་དེ། རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་ནང་ཚན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་
བཏུས་ལས། འཇིགས་པར་དམིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་ས་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དམ་པ་
མེད་པ་དང་། བདག་ིད་ལྷའི་བསེམས་པ་མེད་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱྡོན་གི་
རྒྱུའི་རྟྡོག་པས་རབ་ཏུ་དཔྡོད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སྡོ་ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནི། བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཡྡོད་པས་བདག་བསྐྱེད་
བྱེད་པར་མི་འགྲུབ་སེ། མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ལྷ་ཕྡོ་མྡོ་བལྟས་པ་ལ་དམིགས་པས་ཀང་བལྟས་པའི་ལམ་བྱེད་དེ་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་དང་བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་གིས་ཀི་གཞིའི་དྡོན་གིས་བདག་མདུན་
གིས་ཀ་བསན་པར་མི་མཚུངས་ཏེ།  
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༼༡༠༦༽ 
རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་ལས། ཡི་གེ་དང་ནི་ཡི་གེ་སྦྱར། །དེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་པ། །ཞེས་གཞི་གིས་
གསུངས། བྱ་བ་སིའི་རྒྱུད་ཆེན་བཞིའི་ནང་ཚན་བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་ལས། ས་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་
གཞྡོལ། །ཞེས་གཞི་གཅིག་ཁྡོ་ན་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་ཀི་ལུང་དེའི་དྡོན་ཡང་ཡི་གེ་དང་པྡོ་དང་གིས་པ་
གིས་ནི། རིམ་བཞིན་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྡོང་པ་ིད་ཀི་བྱང་སེམས་བསྡོམ་པ་དང་། དེའི་ངང་ལས་གསང་སྔགས་ཀི་
སར་ལྡང་བ། གཞི་དང་པྡོ་ནི་བདག་བསྐྱེད། གཞི་གིས་པ་ནི་མདུན་བསྐྱེད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བྱང་སྔར་
གི་འཕྡོ་ིད་ལས། ཡི་གེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིན་ཏེ། །གིས་པ་ལ་ནི་ས་ཞེས་བྱ། །གཞི་ནི་རང་གི་ལྷ་གཞག་
པ། །རང་གི་ལུས་ཀི་གནས་ལ་བྱ། །གཞི་གིས་པ་ནི་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །རྐང་གིས་བདག་པྡོ་མཆྡོག་ཏུ་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་ས་སེམས་གིས་ཀང་སྔྡོན་འགྲྡོ་གིས་ཀི་དྡོན་དུ་མཚུངས་
ཤིང་། དངྡོས་གཞི་ལ་གཞི་གིས་དང་གཅིག་གི་ཁད་པར་ཡྡོད་པས། བདག་བསྐྱེད་ཡྡོད་མེད་དེ་གས་རྟྡོགས་
ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་གཞི་གཅིག་པུ་དེ་མདུན་བསྐྱེད་ིད་ལ་བཤད་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་སྐྱྡོན་སྡོང་མི་འཐད་པ་ནི། འྡོ་ན་བྱ་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་བལྟས་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་
བདག་བསྐྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ལམ་དང་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བྡོ་གིས་གྡོ་ལྡྡོག་པའི་སྐྱྡོན་ཡང་གནས་ཏེ། བྱ་
རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་ནི་ཁེད་ལྟར་ན་བདག་བསྐྱེད་ཡིན་ཞིང་། གདུལ་བྱའི་གཙོ་བྡོ་ནི་སྡོག་རྩྡོལ་སྡོགས་
བསྡོམ་པར་མི་ནུས་པའི་གདུལ་ 
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༼༡༠༧༽ 
བྱ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་དཔད་གཞིའི་དྡོགས་པ་འདི་ལྟར་འབྱུང་སེ། བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་མེད་ན། 
སླྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས། ས་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་པའི་རྒྱུད་དེ་ིད་ཀི་འགྲེལ་
པར། དེ་ལ་ས་ནི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའྡོ། །སེམས་ནི་སྔགས་ཀི་གཞི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་པར་གྱུར་
པའྡོ། །གཞི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནྡོ། གཞི་གིས་པ་ནི། རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་སྡོ། །ཞེས་
པ་ཇི་ལྟར་དང་ཡང་བསམ་གཏན་ཕྱི་མར་གཞི་གཅིག་ལས་མ་བཤད་པ་ཡང་མི་བདེན་ཏེ། གཞི་ལས་གཞིར་
གྱུར་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་གཞི་གིས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སམ་ན་དྡོགས་པ་འབྱུང་མྡོད། འགྲེལ་པ་
དེའི་དྡོན་རང་ལུགས་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པས། བྱ་རྒྱུད་སྡོད་རྒྱུད་དུ་འགྲེལ་པའི་སབས་ཡིན་པས། བྱ་
རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡྡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་མི་འགྲྡོ་བར་བཤད། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གིས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་མདུན་བསྐྱེད་དང་། རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཤད་པ་ལུགས་གིས་སྣང་བ་ལས། སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུང་དང་
འགལ་མེད་བྱེད་ན། ཕྱི་མ་དེ་ཡང་ལེགས་པྡོ་སྣང་ངྡོ་། །བསམ་གཏན་ཕྱི་མར། གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་དེ་བཞིན་
ཏེ། །ཞེས་པའི་དྡོན་ནི། སྔྡོན་འགྲྡོ་གིས་དངྡོས་གཞི་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་གསང་སྔགས་ 
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༼༡༠༨༽ 
མི་འགྱུར་བའི་གཞི་ལ་གནས་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་མ་མས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ངང་ནས་གསང་སྔགས་
བཟླས་ན་ཡི་གེ་རེ་གསང་སྔགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་སྡོད་རྒྱུད་ལས་བདག་མདུན་
གིས་བཤད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གསང་སྔགས་མི་འགྱུར་བའི་གཞི་ལ་གནས་པ་སྡོགས་ཡིན་ཞེས་པའི་དྡོན་ཏེ། 
གཞི་ལ་གཞྡོལ་ཞེས་པའི་འཕྡོ་ིད་ལས། གསང་སྔགས་མི་འགྱུར་གཞི་ལ་གནས། །ཡན་ལག་མ་མས་གསང་
སྔགས་བཟླས། །ངལ་ན་བདག་ལ་ངལ་གསྡོས་ཤིག །གསང་སྔགས་མི་འགྱུར་ཡི་གེ་ལྡན། །གཞི་ལས་གཞིར་
གྱུར་དེ་བཞིན་དུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན། གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་། 
གཞི་ལ་གཞྡོལ་ཞེས་སྡོགས་བཟླྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་བཞིན་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་ཀང་མས་པར་འགྱུར་
རྡོ། །གིས་པ་ལྷ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ལ་དངྡོས་
ཀི་ཕྱྡོགས་སྔ་དང་། ཞར་བྱུང་གི་ཕྱྡོགས་སྔ་གིས། དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལས། །ཞེས་པ་ནས། 
ཡིན་པའི་ཕྱི་ཞེས་འགྡོད་པར་བྱེད། །ཅེས་པའི་བར་ཏེ། བླ་མའི་གསུང་སྡོས་མ་ཟིན་པའི་ངྡོར་པར་རླྡོམ་པ་འགའ་
ཞིག་གྡོ །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དཔལ་མཆྡོག་ཅེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་སྨྲ། །ཞེས་པའི་བར་
ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མའི་གང་ཟག་ནི། དིས་ལན་པད་བཞད་ན་གསལ་ཁ་མི་སྣང་ཡང་། དངྡོས་བཏགས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་
ལ་རྡོངས་པའི་དེང་སང་གི་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་རྡོ། །གིས་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་བསན། སྡོ་སྡོར་
བཤད་ 
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༼༡༠༩༽ 
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕྱག་རྡོར་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཕྱྡོགས་སྐྱྡོང་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་
འདི་དག་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པར་འདྡོད་པ་ནི་དགག་པར་བྱ་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདྡོད་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ལ་
སྐུར་འདེབས་སུ་སྡོང་བའི་ཕྱིར། དགག་པའི་ཚུལ་ནི། ཕྱག་རྡོར་དང་། དཔལ་མཆྡོག་དང་། སན་བླ་དང་། 
འཇིགས་བྱེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་ཅན་རྣམས་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པར་མི་
འཐད་དེ། དེ་དག་ནི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གཙོ་བྡོ་ཕྱག་རྡོར་སྡོགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཙོ་
བྡོ་ནས་གཟུང་སེ་མེ་རིའི་བར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བྡོ་ིད་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་མ་གཏྡོགས་གཙོ་འཁྡོར་རྒྱུད་ཐ་དད་དང་། 
རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་རས་ཐ་དད་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་གཞག་ནི། བཀའ་རྒྱུད་སེ་བཞི་
དང་། དགྡོངས་འགྲེལ་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སླྡོབ་དཔྡོན་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ལས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང་། མན་ངག་ཟབ་མྡོ་
འཛིན་པའི་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་ལས་ཀང་ཐྡོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཙོ་བྡོ་ནས་མེ་རིའི་བར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བྡོ་
ིད་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལུང་གིས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་དང་། 
འཕགས་ལུགས་རྣམ་པ་གིས་སྡོགས་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་བཤད་ཀི་སབས་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་
རྟྡོགས་ནུས་ཤིང་། ཁད་པར་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གིས་ལས། འཆད་པ་པྡོ་ང་ཆྡོས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ན་
པ་ང་། །ཞེས་འཁྡོར་དང་སྡོན་པ་ཐ་མི་དད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
དངྡོས་ཀི་ཕྱྡོགས་སྔ་དགག  
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༼༡༡༠༽ 
ཞར་བྱུང་གི་ཕྱྡོགས་སྔ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། གནྡོད་བྱེད་བརྡོད། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་འཁྡོར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སྡོགས་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ན། འདི་རྣམས་
ལ་བདག་བསྐྱེད་བསེན་པ་རྒྱས་པ་བྱེད་ཚུལ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། བསེན་པ་རྒྱས་པའི་ཚེ་གཙོ་བྡོའ་ིཐུགས་
ཀར་འཁྡོར་རྣམས་བསྐྱེད་ནས་སྡོ་སྡོའ་ིགནས་སུ་འཁྡོད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱག་རྡོར་གི་ཐུགས་ཀར་བསྐྱེད་པའི་
འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བསེན་པ་རྒྱས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་ལ་མི་
འཇུག་པས་སྐྱྡོན་མེད་དྡོ་སམ་ན། འྡོ་ན་རེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆེ་གྲགས་པའི་གཞན་ཕན་སི་ཆིངས་ལས། སྦྱྡོང་རྒྱུད་
དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་ལ། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས། རས་བྲིས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས། 
ཏིང་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་ཏེ་དཀིལ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་སྡོ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་མཚན་བཞི་རྣམས་སྨྲ་རྒྱུ་མི་
འབྱུང་བར་ཐལ། ཁེད་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་ལ་རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་ཏིང་འཛིན་གི་དཀིལ་
འཁྡོར་རྣམས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པའི་འཁྡོར་གིས་བསྡོར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་དེར་དབང་
བསྐུར་བ་དྡོན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་རྣམས་ནི་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་པྡོ་དེ་རྣམས་ལ། བདག་བསྐྱེད་ཚེ་
ན་འཁྡོར་རྣམས་གཙོ་བྡོའ་ིཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པ་དང་། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་འཁྡོར་རྣམས་ལ་ཡང་ཡེ་
ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་དང་། མཆྡོད་པའི་ཚེ་སེག་སྡོགས་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀིས་མཆྡོད་པ་དང་། བསྡོད་པའི་ཚེ་ཕྱག་
འཚལ་གི་ཚིག་བརྡོད་པ་དང་།  
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༼༡༡༡༽ 
རྒྱུན་བཤགས་ཀི་ཚེ་སྐྱབས་འགྲྡོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་དགེ་འདུན་དུ་བྱས་པ་དང་། ནང་འཇུག་གི་ཚེ་ལས་
བསགས་པའི་ལྷ་གཅིག་ལ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་མེ་ཏྡོག་འདྡོར་བ་དང་། དངྡོས་གཞིའི་ཚེ་འཁྡོར་དེ་དང་
དེའི་སྔགས་བཟླས་པའི་སྡོ་ནས་བུམ་ཆུའི་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་དང་གྡོང་མའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་གི་འཁྡོར་རྣམས་ཀང་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བར་
མི་ནུས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་སྡོགས་དེ་དག་གཙོ་བྡོ་ལ་ཡྡོད་ལ་འཁྡོར་ལ་མེད་པར་སྨྲ་ན་རྒྱུད་
དང་འགལ་ཏེ། རྒྱུད་ལས་དེ་འདའི་ཁད་པར་ཕྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྔྡོན་སྡོན་པས་རྒྱུད་གསུངས་པའི་སྦྱྡོང་རྒྱུད་
དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གིས་པྡོ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ཅི་རིགས་པ་ཡིན་པས་ཀང་། 
འཁྡོར་ལ་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྡོད་པ་ཁེགས་ཏེ། སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་ཐྡོབ་པ་ཙམ་གིས་ཀང་
གྲུབ་པའི་ས་གསར་དུ་ཐྡོབ་པར་བཤད་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་ལ་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྡོད་པ་
འགལ་བའི་ཕྱིར། ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་འདི་དག་གི་སྡོ་སྲུང་ལ་རྡོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པ་
དང་། ཞགས་པ་འཛིན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཡྡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀང་ནང་གི་འཁྡོར་
རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སྡོགས་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པ་ཁེགས་སྡོ། །ཡེ་ཤེས་པས་སྡོ་སྲུང་བྱས་པའི་དཀིལ་
འཁྡོར་གི་ནང་དུ་སྡོད་པར་ནུས་པའི་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ་
དྲུག་སེ། དམ་བཅས་མི་འགྲུབ།  
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༼༡༡༢༽ 
མ་ཟིན་པའི་སྡོས་ཀིས་མི་འགྲུབ། ཚུལ་སྡོན་པས་མི་འགྲུབ། མིང་གིས་མི་འགྲུབ། རྒྱུད་གསུངས་པའི་འཁྡོར་
གིས་མི་འགྲུབ། རྒྱུད་སེ་གཞན་གིས་མི་འགྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཡང་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། 
གིས་པ་ནི། ཁེད་ཀིས་རང་དགར་བྲིས་ནས་བླ་མའི་གསུང་སྡོས་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། རེ་རྡོ་རེ་འཆང་གི་
ཀུན་རིག་གི་གསུང་རྩྡོམ་དངྡོས་མ་ལས། རྒྱལ་བ་རིགས་བཞི་ནས་ཕྱིའི་འཁྡོར་ཡུག་པའི་བར་ཐམས་ཅད་གཙོ་
བྡོ་ཀུན་རིག་གི་ཐུགས་ཀར་བསྐྱེད་ནས། རང་གནས་སུ་སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའམ་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་
འཁྡོར་བསྡོམ་པའི་མས་ལེན་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་གང་ལ་གང་འདུལ་བའི་སྡོ་
ནས། གཙོ་བྡོ་དང་རིགས་བཞི་ནས་བཟུང་སེ་ལྷ་ཀླུ་དང་གཟའ་སར་ལ་སྡོགས་པ་དེ་དང་དེའི་སྐུར་སྡོན་པ་ཡིན་
ནྡོ། །ཞེས་ཕྱིའི་འཁྡོར་ཡུག་གི་བར་དུ་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་པ་འདི་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཚུལ་དེ་ལ་
གཞན་གི་སྐྱྡོན་སྡོང་དང་། དེ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་སྡོགས་སྡོན་པར་བྱེད་པ་ལ། དེ་ལ་སྐྱྡོན་སྡོང་ཞེས་པ་ནས། བླ་
མ་མཆྡོག་ལ་སྐུར་མི་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་ནི། འཁྡོར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་སྡོགས་པས་སྡོག་
སིང་ཕུལ་བའི་ཚུལ་བསན་པས་འཇིག་རྟེན་པར་འགྱུར་ན། གདུལ་བྱ་དག་པྡོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་དང་། །འདུལ་
བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་རྒྱུད་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། གདུལ་བྱ་དེས་འདུལ་བྱེད་དེ་ལ་སྡོག་སིང་ཕུལ་བའི་ཚུལ་
བསན་པས། ཁེད་ལྟར་ན་གདུལ་བྱ་དེ་འཇིག་རྟེན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདྡོད་ན། རེ་བཙུན་གིས་ཧེ་རུ་ཀ་
མངྡོན་འབྱུང་སྡོགས་ལས་གདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །དེ་ལ་སྡོགས་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ 
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༼༡༡༣༽ 
རྣམ་འཕྲུལ་རྣམས་ལ་འདི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འདི་ཡེ་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་རང་གི་བླྡོ་ཚོད་སྦྱར་དུ་མི་རུང་སེ། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྡོན་པས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་
མིང་གིས་འཇིག་རྟེན་པར་འགྱུར་ན། མི་ལ་སེང་གེའི་མིང་བཏགས་པ་དེ་ཡང་སྣ་ག་རལ་པ་སྤྲུག་པའི་སེང་གེ་
མཚན་ིད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མིང་དྡོན་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀིས་འབྲེལ་བར་འདྡོད་པ་མུ་སེགས་རིག་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་
རིགས་པའི་རྒྱལ་པྡོས་བཀག་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་མིང་ལ་དངྡོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་
གིས་ནི། གསུང་རབ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་གིས་ཀ་ལ་ཡྡོད་པས་མིང་འདྡོགས་ཙམ་གིས་དེ་དང་དེར་
མི་འགྱུར་ལ། འྡོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་ཅན་རྣམས་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཙོ་བྡོ་
ནི་མིང་འདྡོགས་འདི་ིད་ལ་རེ་བར་སྣང་ངྡོ་། །ལྔ་པ་ནི། སྡོན་པས་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཚེ་འཁྡོར་ལ་རང་རྒྱུད་
པས་ཁབ་ན་སྤྲུལ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་འཁྡོར་གིས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་
ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རང་ིད་ཀིས་འཁྡོར་གི་ཚུལ་གཟུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་འཁྡོར་མཚན་ིད་པ་
གིས་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་དང་ཁྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ནི། སྡོན་པས་ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་
འདི་གསུངས་པའི་ཚེ་འཁྡོར་གི་ཚངས་པ་དང་ལྷ་ཆེན་ཀླུ་ཆེན་སྡོགས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། ཀུན་རིག་
འཁྡོར་ཡུག་ཏུ་ཚང་བར་བཀྡོད་ཅིང་། སླར་ཡང་ཕྱག་རྡོར་གི་སྐུར་བཞེངས་ནས་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ཀི་བརྟག་པ་ཕྱི་མ་
གསུངས་པའི་ཚེ་ཚངས་པ་སྡོགས་ཀིས་སྡོག་སིང་ཕུལ་ནས་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་ལ། དེའི་ཚེ་གཙོ་
བྡོ་ཕྱག་ 
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༼༡༡༤༽ 
རྡོར་ལ་འཁྡོར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིས་བསྡོར་བ། ཕྱྡོགས་སྐྱྡོང་བཅུས་བསྡོར་བ། ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་བསྡོར་བ། ཀླུ་
ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་བསྡོར་བ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གིས་བསྡོར་བ། འཇིགས་བྱེད་དགུས་བསྡོར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་
དང་རྣམ་པ་དྲུག་འབྱུང་བ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ཡིན་ནྡོ། །འདས་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་
དྲུག་ནི་ཀུན་རིག་རྩ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར། ཤཱཀ་ཐུབ་སྐུའི་དཀིལ་འཁྡོར། ཚེ་དཔག་མེད་གསུང་གི་དཀིལ་འཁྡོར། 
ཕྱག་རྡོར་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར། འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བ་ཡྡོན་ཏན་གི་དཀིལ་འཁྡོར། མེ་ལྟར་འབར་བ་ཕིན་ལས་
ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་པའི་དྲུག་པྡོ་དེ་དང་བཅས་པའི་བཅུ་གིས་ལ་དེང་སང་ཡང་
དབང་བཀའ་མ་ནུབ་པར་ཡྡོད་ཅིང་། སྔྡོན་དུས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་གིས་
སུ་ངེས་ལ། ཕྱི་དུས་སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིདཔྡོན་སླྡོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་
གསུམ་དུ་དབྱེ་བས་དཀིལ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་སྡོ་དྲུག་བྱུང་བ་ཡིན་ནྡོ། །རྡོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པས་ཕྱྡོགས་
སྐྱྡོང་སྡོགས་ལ་མཚོན་བྱ་དྡོན་དང་མཚོན་བྱེད་བར་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས་དང་པྡོ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཕྱི་མ་རྣལ་
འབྱྡོར་པའི་བསྡོམ་བྱ་ཡིན་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། གིས་སུ་ཕྱེ་བ་དེ་འདའི་བཤད་ཚོད་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
ཡྡོད་དུ་ཆུག་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཚུལ་བཟུང་བ་གིས་སུ་མ་ཕྱེས་ན་བསན་བཅྡོས་འདིར་བཤད་པའི་ལུང་
རིགས་ཀིས་གནྡོད་ཅིང་། བབ་ཅྡོལ་གི་ེས་པར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་རྒྱུད་སེ་གཞན་གིས་མི་འགྲུབ་
པ་ནི། དཔལ་མཆྡོག་ཅེས་རྐང་པ་བཞི། གིས་པ་ཞར་བྱུང་གི་ཕྱྡོགས་སྔ་དགག་པ་ལ་ 
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༼༡༡༥༽ 
གསུམ་སེ། སན་བླའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་འཇིག་རྟེན་པར་མི་འཐད། འཇིགས་བྱེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་འཇིག་
རྟེན་པར་མི་འཐད། སྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་འཇིག་རྟེན་པར་མི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སན་བླའི་གནྡོད་སྦྱིན་ལ་
སྡོགས་པ། །ཞེས་པ་ནས། སྦྱར་བ་སན་བླའི་ཆྡོ་ག་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར། གིས་པ་ནི། དྡོན་ཡྡོད་རྡོ་རེས་ཞེས་
པ་ནས། དེ་དག་འབྱུང་པྡོར་སུས་སྨྲ་ནུས། །ཞེས་པའི་བར། གསུམ་པ་ནི། འདྡོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་
ནས། རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མྡོང་དུ་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པ་ལ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ། །ཞེས་སྡོགས་ཏེ། 
དགའ་གདྡོང་པ་ཆྡོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་གི་བཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། མགྡོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་
དགག དངྡོས་སྡོབས་ཀི་རིགས་པས་དགག སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་རྒྱུད་སེ་ཞེས་
པ་ནས། ཞེས་སྡོགས་མཚུངས་པར་གསུངས་ཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་པའི་བར། གིས་པ་ནི། དབང་བསྐུར་བཞི་ལ་མ་
ལྟྡོས་པའི། །ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། གསུམ་པ་ནི། བླྡོ་ཡིས་རིམ་གིས་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་མཚན་བཅས་ཙམ་
བསྐྱེད་རིམ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་ནི་སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་བྱེད་སྦྱར་བའི་མས་ལེན་ཞིག་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
མཚན་མེད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་སྡོང་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཙམ་ཡང་རྡོགས་རིམ་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོགས་རིམ་ནི་ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྡོགས་པར་བསྡོམ་པའི་མས་ 
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༼༡༡༦༽ 
ལེན་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིམས་ལེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
སྣང་བ་ལྷ་རུ་མི་བསྡོམ་པ་དགག བསྡོམ་པའི་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་མ་
བརྡོད། དེ་དགག་པའྡོ། དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་བསྐྱེད་རྡོགས་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པས་གྲུབ་མཐའ་འཛུགས་པ་
མཐྡོང་། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ། ཆྡོས་རེ་གཙོང་ཁ་པའི་བཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། དགག་པར་དམ་བཅའ་
བ། འགྡོག་བྱེད་ལུང་རིགས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ནི་རྣལ་འབྱྡོར་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། གིས་པ་ལ་
གསུམ་སེ། ལུང་དང་འགལ་བ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་གཞན་དུ་བསན་ཟིན་པའྡོ། 
དང་པྡོ་ནི། སྣང་བ་ལྷར་མི་བསྡོམ་ཞིང་སྡོམ་པ་ལྷར་མི་འཆར་བར་འདྡོད་པའི་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་མི་འཐད་
དེ། གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ལས། མདྡོར་ན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། མེ་དང་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་
གྲགས། །གཟུགས་ས་ལ་སྡོགས་སྔགས་པ་ཡིས། །ལྷ་ིད་དུ་ནི་རྟག་ཏུ་བསྡོམ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་དྡོན་
བསྡུས་ལས། སྦྱང་གཞི་ཐ་མལ་གི་དངྡོས་པྡོ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱར་ཕྱེ་ནས། དེ་དག་སྦྱྡོང་བྱེད་གེན་པྡོ་
རིགས་ལྔ། སན་མ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡུམ་བཞི། ས་སིང་ལ་སྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ། གཟུགས་རྡོ་
རེ་མ་ལ་སྡོགས་པའི་རྡོ་རེ་མ་ལྔ་སེ་བཅུ་དགུ་པྡོ་དེ་ལ། རིགས་ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བས་དགུ་བཅུ་གྡོ་ལྔ། དེའི་སེང་དུ་ཡེ་
ཤེས་ལྔ་བསྣན་པའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་བསྡོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་འདི་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་ཀེ་
རྡོར་རྩ་རྒྱུད་དང་ཡང་འགལ་ 
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༼༡༡༧༽ 
ཏེ། བརྟག་པ་དང་པྡོ་ལས། གཟུགས་ཕུང་རྡོ་རེ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཚོར་བ་ལ་ནི་དཀར་མྡོར་བརྡོད། །འདུ་ཤེས་ཆུ་ཡི་
རྣལ་འབྱྡོར་མ། །འདུ་བྱེད་རྡོ་རེ་མཁའ་འགྲྡོ་མ། །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པྡོའ་ིཚུལ་གིས་ནི། །བདག་མེད་རྣལ་འབྱྡོར་མ་
གནས་སྡོ། །ཞེ་སང་ཞེས་བཤད་རྣལ་འབྱྡོར་མ། །ཞེས་སྡོགས། ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་ྡོན་མྡོངས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་
རྣམས་བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་འདི་ཡང་། ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འགྡོག་བྱེད་ཀི་
གེན་པྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་མཆྡོག་བཤད་རྒྱུད་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། རྣལ་འབྱྡོར་མ་ཀུན་སྡོད་ཀི་
རྒྱུད་ལས། དེ་ལ་རེ་ཞིག་རྣལ་འབྱྡོར་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཕུང་པྡོ་ལྔའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པར་བྱས་ཏེ། གཟུགས་ཀི་
ཕུང་པྡོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་ནི་པདའི་ད་བ་ཅན་མ་སེ་ཞེས་པའི་བར་
གིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆྡོས་བཅུ་བདུན་རྣམ་སྣང་ལ་སྡོགས་པའི་ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་ངྡོ་བྡོར་བསྡོམ་པར་
གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་དེ་ིད་ཀི་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། སྡོ་དང་སེན་མྡོ་དག་ནི་ཐྡོད་པ་ཕྱེད་པའྡོ། །སྐྲ་དང་སྤུ་ལ་ནི་
རྐང་རུས་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་།ཤེས་ལ་ནི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྡོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ལུས་ཀི་ཁམས་
ི་ཤུ་རྩ་བཞི་དཔའ་བྡོ་ི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་དང་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་བའི་ཕྱིར། དེ་
བཞིན་དུ་བཅུད་བསྡུས་ལས། གང་ཞིག་སྐྱེ་བྡོ་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་སེ། །འཆིང་བའི་མིང་ཡང་དྡོན་དམ་བདེན་པ་
ཡིན། །རིམ་གིས་འདི་དག་བླ་མའི་བཀའ་དིན་གིས། །རྙིད་པ་གང་དེ་མ་འྡོངས་སངས་རྒྱས་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སྡོགས་པ་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀི་གཞུང་རྣམས་དང་།  
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༼༡༡༨༽ 
བྡོད་ཡུལ་སྔྡོན་གི་སྔགས་འཆང་རྭ་པ་དང་རྔྡོག་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཁད་པར་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པྡོ་
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དེ་འགྡོག་བྱེད་ཀི་གེན་པྡོ་ཡིན་པ་དེས་
ན། ཕྱི་རྡོལ་གི་སྣང་བ་ལྷར་བསྡོམ་དུ་མི་རུང་ཟེར་བའི་ལྡོག་རྟྡོག་དྡོར་བར་བྱ་རིགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། སྣང་བ་
ལྷའི་ངྡོ་བྡོ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་དག་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་དེ་ལྷར་བསྡོམ་ཀང་ལྷར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སྣང་
བ་དེ་ལྷར་འཆར་བ་ལྡོག་ཤེས་ཡིན་པ་འགལ་བ་མ་ཡིན་ན། རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གིས་ལས། དྡོན་དམ་པར་ནི་ཕྱི་ནང་
གི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ིད་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་དག་པ་དང་། ཕྱི་ནས་ཀུན་རྡོབ་ཀི་
སྡོས་པ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་རེ་རེ་ནས་ལྷར་བསྡོམ་པ་ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པར་གསུངས་ཤིང་། ལྷའི་དག་པ་དེའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དི་མས་རྣམ་པར་དག་ལ། འྡོན་ཀང་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་
ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་གྡོ་བུར་བས་བསིབས་པས་སིབ་པ་དེ་སྦྱང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
བར་འགྱུར་རྡོ། །གལ་ཏེ་ཁྡོ་ན་རེ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ིད་ཀིས་དག་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཡིན་གི། ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནྡོ་སམ་ན། རྒྱུད་ལས་ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིརྣམ་པའི་གཟུགས་ཀི་
བཞིན་ལག་ཁ་དྡོག་གནས་པ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་ནི། སྐྱེས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ལྷའི་ངྡོ་བྡོར་རྣམ་པར་
གནས་ལ། འྡོན་ཀང་བག་ཆགས་ཕལ་པ་སེ། ཐ་མལ་གི་རྣམ་རྟྡོག་གི་བསིབས་པས་རྣམ་རྟྡོག་དེ་སྦྱང་དགྡོས་སྡོ་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་ཡི་ 
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༼༡༡༩༽ 
རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །ཞེས་སྡོགས་འདི་རྒྱུད་ཚིག་སྔ་མ་དེ་དང་གྡོ་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་མཁས་པ་དག་
གི་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་ཁེད་ཀི་འདྡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། འདིར་འྡོན་ཀང་བག་ཆགས་ཕལ་པས་
སྡོ། །ཞེས་པ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རེ་གུར་ལས་ཀང་། ཕལ་པའི་གནས་སབས་གཞྡོམ་པའི་ཕྱིར། །བསྡོམ་པ་ཡང་
དག་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དྡོན་གནད་གཅིག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གཞན་དུ་བསན་ཟིན་པ་ནི། 
ཕྱྡོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པྡོ་འདིས་ཀང་སྦྱང་གཞི་ལམ་བསྡོམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པྡོ་ལ་མ་འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་འཛམ་བུ་
གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་འཆི་བར་དྡོ་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཏེ། འདས་པ་ནི་འདས་ཟིན་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་ནི་སྦྱང་མི་
དགྡོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་ཕྱིར། སྦྱྡོང་བྱེད་ནི་ལམ་སྡོམ་པའི་གནས་སབས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་ཁྡོ་ན་
ཡང་། སྦྱྡོང་ཚུལ་སྐྱེ་འཆི་བར་དྡོ་གསུམ་གི་དྡོད་དུ་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་སྡོ་བཏགས་པ་ཡང་ཀེ་རྡོར་
མན་ངག་ལུགས་ཀི་རྣམ་བཤད་དང་། གསང་འདུས་རྩྡོད་སང་དུ་བཀག་ཟིན་པས་དེ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱའྡོ། །དེ་
དག་ལས་ཇི་ལྟར་བཀག་ཅེ་ན། སིང་པྡོའ་ིགནད་མདྡོར་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བརྡོད་པར་བྱ་སེ། འྡོ་ན་སང་ཕྡོད་སྐྱེ་
འགྱུར་གི་བུད་ཤིང་ད་ལྡོའ་ིམེས་བསེག་པར་ཐལ། མ་འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྐྱེ་འཆི་བར་དྡོ་གསུམ་ད་ལྟ་
བསྐྱེད་རིམ་བསྡོམ་པའི་སྦྱང་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན་ཁས་བླངས་འགལ་ཏེ། འདས་པ་སྦྱང་གཞི་ཡིན་ན། 
ན་ནིང་ཞིག་ཟིན་པའི་བུད་ཤིང་ད་ལྡོའ་ིམེས་བསེག་པར་ཐལ་ལྡོ་ཞེས་པའི་རིགས་པ་འཕངས་པ་དང་འགལ་བའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་མཚམས་ 
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༼༡༢༠༽ 
མེད་ལྔ་བྱས་པའི་དབང་གིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་རྣལ་འབྱྡོར་པས་ལམ་སྡོམ་པའི་བྱེད་པས་སྦྱང་གཞི་
དམྱལ་བའི་ཆྡོས་གསུམ་ཁེགས་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ། དམྱལ་བའི་ཆྡོས་གསུམ་པྡོ་དེ་སྦྱང་གཞི་མ་ཡིན་པར་
ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། འདྡོད་ན། རྩ་རྒྱུད་ལས། མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་བྱེད་པ་དང་། །རྡོངས་དང་མ་རུངས་ལས་
བྱེད་དང་། །གཟུགས་ཅན་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ། །བསམ་པས་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་ལྡོ། །གཞན་ཡང་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་ཐྡོབ་ཁ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་པའི་རྒྱུད་ལ་སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་
བའི་ལམ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱྡོར་པ་དེས་མ་འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་
མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་འཆི་བར་དྡོ་སྦྱྡོང་མི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་འདི་དག་ནི་ལན་གིས་ཟླྡོག་པར་མི་ནུས་
སྡོ། །མ་འཁྲུལ་པའི་གནད་ནི། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟྡོག་སྐྱེ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པ་མ་
དག་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་སྦྱང་གཞི་ཡིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གིས་ལས། ཀེ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་མ་
དག་པ་གང་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ། གཟུགས་ལ་སྡོགས་པའྡོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། 
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་དངྡོས་པྡོའ་ིཕྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །གིས་པ་བསྡོམ་པའི་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་སྣང་བའི་དངྡོས་ཀུན་ལ། །ཞེས་པ་
ནས། འྡོག་ཏུ་ལྷ་ནི་བསྡོམ་ཕྱིར་ལྡོ། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ། ཇྡོ་ནང་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏེ། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། ། 
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༼༡༢༡༽ 
དང་པྡོ་ནི། འདི་ལ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་ཕྱེད་གིས། གིས་པ་ལ་གསུམ་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བ། རིགས་པ་དང་
འགལ་བ། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཟུགས་སྡོགས་ཀི་སེང་གི་ཆྡོས་དབྱིངས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་
བྱས་ནས་དེ་ལྷར་བསྡོམ་པར་འདྡོད་པའི་ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། ཀེ་རྡོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། 
ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། ལྷར་བསྡོམ་པའི་གཞི་ཆྡོས་
དབྱིངས་ཡིན་པ་ལ་རེ་རེ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་ཀང་གནྡོད་དེ། རེ་རེ་ཞེས་པ་ནི་སྡོ་སྡོའ་ིཚིག་ཡིན་ལ། ཆྡོས་
དབྱིངས་ལ་སྡོ་སྡོར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྟག་པ་ཕྱི་མར། ཀུན་རྡོབ་
ཀི་གཟུགས་སུ་གནས་ནས་སྦྱང་གཞི་ཀུན་རྡོབ་དེ་རྣམས་སྦྱྡོང་བྱེད་བདེ་གཤེགས་ལྷའི་རིགས་སུ་འགྱུར་བ་
ཡིན་ཏེ། དཔེ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ིད་འདི་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཀུན་རྡོབ་ཐ་སད་ཀི་ཚུལ་
ལས་སྦྱྡོང་བྱེད་དེའི་རིགས་སུའང་སྦྱང་གཞི་དེ་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས་ཀང་། 
དྡོན་དམ་ཆྡོས་ིད་ཀི་ངྡོས་ནས་འགལ་བ་སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱྡོང་བྱེད་མ་ཡིན་ཡང་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་
མཆེད་ཀི་སྣང་བ་འཆར་བ་དེའི་ཚེ། སྦྱྡོང་བྱེད་རྒྱལ་བའི་དངྡོས་པྡོ་སྦྱངས་པ་ཡྡོད་དེ། ཀུན་རྡོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་
ལ་གནས་ནས་སྦྱྡོང་བྱེད་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགཟུགས་ཀིས་སྦྱང་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆྡོས་ཙམ་ལྷར་རྣམ་
པར་བརྟག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གསང་འདུས་དང་བདེ་མཆྡོག་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་
ཅད་ལས། མདྡོར་ན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་ནི། །ཞེས་ 
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༼༡༢༢༽ 
སྡོགས་སྔར་དངས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྡོབ་སྡོས་པའི་དབྱེ་བ་ཀུན་ལྷར་བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཁྡོད་ཀི་གྲུབ་
མཐའ་འགལ་ཏེ། དེ་དག་ལས་ནི་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པར་གསུངས་ལ། ཁྡོད་ཀི་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པར་མི་
འདྡོད་པའི་ཕྱིར། དྡོན་ལ་འགལ་བ་ཡྡོད་མིན་ཡང་། །ཞེས་སྡོགས་ནི། གཞུང་འདི་དང་ཚིག་གི་སེབ་སྦྱྡོར་སྡོམས་
པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། གུར་གི་ལུང་ཚིག་དངྡོས་མ་མིན། དྡོན་ལ་འགལ་བ་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་
བའི་དངྡོས་པྡོ་སྦྱངས་པ་ཡྡོད། །ཀུན་རྡོབ་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་གནས་ནས་ནི། །འཁྡོར་ལྡོའ་ིགཟུགས་ཀི་ཆྡོས་
ཙམ་རྣམ་པར་བརྟག །ཅེས་པ་འདི་ཡིན་ནྡོ། གིས་པ་ནི། གཞན་དབང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྡོས་ཅན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་
སྡོགས་ལ་ཐ་མལ་གི་རྣམ་རྟྡོག་ཡྡོད་པས་ལྷར་བསྡོམ་དགྡོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སིད་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྲྡོལ་བའི་
ཐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས། ཐ་མལ་རྣམ་རྟྡོག་རྒྱུན་ནི་མ་གཏྡོགས་པ། །སིད་
པའི་འཆིང་བ་གཞན་ནི་ཡྡོད་མ་ཡིན། །དེ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་སེམས། །གང་ཡིན་དེས་ནི་ཀུན་
རྟྡོག་སྣང་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་ལྷར་བསྡོམ་ན་སྡོས་པ་གཞན་འགྡོག་
པའི་ཐབས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡོས་མེད་ལ་སྡོས་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ་བརྟག་གིས་ལས། བསྐྱེད་
རིམ་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྡོ་ནས་སྡོས་པ་བསྡོམ་པར་གསུངས་ཤིང་། ཡང་དེ་ིད་ལས། དྡོན་དམ་
པར་སྡོམ་པ་པྡོ་དང་། སྡོམ་པ་དང་། བསྡོམ་བྱའི་ལྷ་དང་སྔགས་ཀང་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྡོས་
པ་ལ་སྡོས་མེད་ཀི་རྒྱས་འདེབས་པའི་ 
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༼༡༢༣༽ 
ལུང་ཡིན་གིས། སྡོས་མེད་སྡོས་པར་བྱེད་པའི་ལུང་མ་ཡིན་ནྡོ། །ས་རྟྡོག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་གྲངས་པའི་
ཆྡོས་དབྱིངས་ནི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས། ཐ་མལ་གི་རྣམ་རྟྡོག་ཟླྡོག་པའི་ཆེད་དུ་ལྷར་བསྡོམ་དགྡོས་པ་
ཡིན་ཏེ། རིགས་དྲུག་པ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་ལྷ་མྡོ་ཆྡོས་དབྱིངས་མར་བསྡོམ་པར་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་
གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་རྡོབ་འདི་ཡང་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་ཞིང་། དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་ལྷར་
མི་བསྡོམ་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་མཚན་ིད་པ་ལ་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཕུང་
པྡོ་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་ིད་ཡིན་པ་ལ་སད་ན་རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་དེ་ཕུང་པྡོ་ལྔའི་ཆྡོས་ིད་
ཡིན་ནམ། ཆྡོས་ཅན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་པྡོ་ཡིན། །དང་པྡོ་ལྟར་ན། རིགས་པས་གནྡོད་དེ། ཆྡོས་ིད་སྡོས་བྲལ་ལ་སད་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན་ཁས་བླངས་འགལ་ཏེ། ཆྡོས་ཅན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སྡོགས་ལྷར་མི་བསྡོམ་པར་ཁས་
བླངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་བསྡོམ་པའི་གཞི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུའམ་
ཆྡོས་ིད་ཡྡོངས་གྲུབ་ལ་འཇྡོག་པ་མི་འཐད་དེ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མྡོང་འགྲུབ་ཀི། མཆྡོག་མི་འགྲུབ་
པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་བསྡོམ་པ་ལས་འབྲས་བུ་གཟུགས་སྐུ་འབྱུང་བ་
ཡིན་ནྡོ་ཞེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་གི་བསྡོམ་གཞི་ཆྡོས་ིད་དེ་གཟུགས་སྐུར་འགྱུར་བར་ཐལ་ཞིང་། དེ་ཡང་འདྡོད་ན། 
གཟུགས་སྐུ་ཀུན་རྡོབ་དང་ཆྡོས་སྐུ་དྡོན་དམ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཁེད་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་
ལྡོ། །འྡོན་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ན། རྡོགས་ 
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༼༡༢༤༽ 
རིམ་ཡང་ཆྡོས་སྐུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྐྱེད་རྡོགས་གིས་རིམ་བཞིན། ཆྡོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུའི་
རྒྱུ་རུ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་དེ་གིས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེས་ན་སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་བྱེད་འཆྡོལ་བའི་
ལུགས་ངན་འདི་དྡོར་ལ། དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་རྟྡོགས་ཀི་བར་དུ་ཀུན་རྡོབ་འཁྡོར་བའི་སྣང་བ་
འབྱུང་བ་ཀུན་ངྡོ་བྡོ་ིད་སྡོང་པ་ིད་ཡིན་པས་འཆིང་གྲྡོལ་གི་གཞིར་རུང་བ་དང་། ལྷའི་ངྡོ་བྡོར་རང་བཞིན་རྣམ་
པར་དག་པའི་གནད་ཀིས་ལྷར་བསྡོམས་པས་ལྷར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་གནད་འདི་ཆྡོས་ཅན། གསེར་རྒྱན་
ལྟར་མཁས་པའི་བླྡོ་གྲྡོས་ཀི་ལུས་ལ་རྒྱན་དུ་འདྡོགས་པར་རིགས་ཏེ། ཁྡོད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་གཞུང་བཟང་གི་
དགྡོངས་པ་ར་མེད་པའི་གནད་ཟབ་མྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྦྱང་གཞི་སྡོགས་འདི་དག་གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་མཚོན་
ན། གཟུགས་ཕུང་ནི་སྦྱང་གཞི། དེ་ལྷར་མ་ཤེས་པར་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་རྟྡོག་པ་ནི་སྦྱང་བྱ། རྣལ་འབྱྡོར་པའི་
བླྡོས་སླྡོང་གི་རྣམ་སྣང་ལྟ་བུ་ནི་སྦྱྡོང་བྱེད། གཟུགས་ཕུང་དེ་ིད་རྣམ་སྣང་དང་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་
རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་ཤེས་ནས་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྡོ་བྡོར་རྒྱུན་དུ་བསྡོམ་པ་ནི་སྦྱང་ཚུལ། དེ་
གསུམ་ཆར་བསྡོམས་པས་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་དང་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་གྱུར་པ་ནི་སྦྱང་འབྲས་
ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་སྦྱང་གཞི་ནི་གཙོ་བྡོར་ཡུལ་གཟུགས་
སྡོགས་དང་། སྦྱང་བྱ་ནི་ཡུལ་ཅན་རྟྡོག་པ་ལ་འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། སྦྱང་གཞི་སྡོན་པའི་དབང་དུ་བྱས་
ནས། འཁྡོར་བ་གཟུགས་དང་ས་ལ་སྡོགས། །ཞེས་སྡོགས་དང་། སྦྱང་བྱ་སྡོན་ 
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༼༡༢༥༽ 
པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རྡོངས་ཕྱིར་འཁྡོར་བའི་གཟུགས་ཅན་ིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གནད་ཀི་དྡོན་
ཞེ་སང་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་ལྡྡོག་པས། ཞེ་སང་རང་ིད་སྦྱང་གཞི་དང་། དེ་ལ་ཐ་མལ་དུ་
འཛིན་པ་སྦྱང་བྱ་ཡིན་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཕྱེད་དགྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་
ལ་གིས་ཏེ། དམ་བཅའ་དང་། དྡོན་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ད་ནི་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི། །གིས་པ་ལ་དྲུག་
སེ། སྦྱིན་སེག་གི་རས་སྔགས་ལ་དཔད་པ། གཏྡོར་མགྲྡོན་གི་གཤེགས་ཚུལ་ལ་དཔད་པ། དཀིལ་འཁྡོར་གི་
བཀྡོད་པ་ལ་དཔད་པ། གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་ལ་དཔད་པ། ཕྱག་མཆྡོད་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ། རྟེན་གི་གཟུངས་
རྡོང་ལ་དཔད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་རྣམས་སྦྱིན་སེག་གིས་ཚིམ་པར་བྱ་བ་དང་། བསེན་སྔགས་
བཟླས་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་རས་རེ་དང་སྔགས་རེ་བསྟུན་ནས་གྲངས་མམ་དུ་བགྲངས་པའི་
སྡོ་ནས་སྦྱིན་སེག་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བསེན་པ་འབུམ་ཕག་གཅིག་ལ་ནི། །སྦྱིན་སེག་ཁི་ཕག་བྱ་བར་བཤད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་དེང་སང་གི་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་སྦྱིན་སེག་བྱེད་པ་ན། རས་དང་
སྔགས་བཅུ་ཙམ་སྡོང་བའི་ཡུན་ཚོད་ལ། གཅིག་བཅུ་སྡོགས་བརྡོད་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐལ་ལྡོ། །ཞེས་སད་པྡོ་ཆེ་
ཡིས་ལྡོགས་ནས་བགྲངས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྦྱིན་སེག་གི་གྲངས་སུ་རྩི་བར་བྱེད་དྡོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་དེ། འཆི་
བསླུ་ཚེ་ན་འཆི་བདག་དང་གདྡོན་སྡོགས་ལ་དེ་འདའི་མགྡོ་སྡོར་བྱེད་པ་བཤད་ཀི། ཡི་དམ་གི་ལྷ་ 
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༼༡༢༦༽ 
ལ་སྦྱིན་སེག་བྱེད་པའི་ཚེ་དེ་འདའི་མགྡོ་སྡོར་བྱེད་པ་མཚར་ཆེ་ཞིང་། བཅུ་ཙམ་སྡོང་བའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཐལ་ལྡོ་ཞེས་བརྡོད་པ་འདི་འབྲས་བུ་ཆེར་སྒྲུབ་ཀང་འགྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། ཁལ་འཇལ་ཙམ་དུ་སྡོང་བས་སྡོ། །དེས་
ན་རས་དང་སྔགས་རེ་རེ་བཞིན་བགྲངས་པས་གྲངས་གཟུང་ལ། ཞི་བ་ལ་ཏིལ་སྔགས་དང་། རྒྱས་པ་ལ་ཟས་
མཆྡོག་གི་སྔགས་སྡོགས་ལས་སྡོ་སྡོའ་ིརས་སྔགས་གཙོ་བྡོར་བྱས་པའི་སྡོ་ནས་སྔར་བསེན་པ་གང་སྡོང་དེའི་
གྲངས་ཀི་བཅུ་ཆ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། དེ་ནི་དམ་པ་གྡོང་མའི་ཕྱག་ལེན་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་གཞུང་གི་དགྡོངས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེང་སང་ཁ་ཅིག བསེན་པའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སེག་ཅེས་པའི་དྡོན། བསེན་པའི་སབས་སུ་བཟླས་
པའི་ལྷ་སྔགས་དེའི་བཅུ་ཆ་སྦྱིན་སེག་གི་སབས་སུ་བཟླ་དགྡོས་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་ནྡོར་ཏེ། བཅུ་ཆ་ཞེས་པ་
བསེན་པའི་གྲངས་ཀི་བཅུ་ཆ་ཡིན་པས། བསེན་སྔགས་འབུམ་ཕག་གཅིག་ལ། སྦྱིན་སེག་གི་གྲངས་སྔར་གི་དེའི་
གྲངས་ཀི་བཅུ་ཆ་ཁི་ཚོ་གཅིག་བྱ་བའི་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསེན་པ་འབུམ་ཕག་གཅིག་ལ་ནི། །སྦྱིན་སེག་ཁི་
ཕག་བྱ་བར་བཤད། །ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་དེའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་སྡོང་གི་སྦྱིན་སེག་ཅེས་པ་ཡང་སྔར་གི་
ལྷག་ཆད་ཀི་ེས་པ་རྣམས་སྦྱིན་སེག་གིས་ཞི་བར་བྱེད་པས་ན་ཁ་སྡོང་བ་ཡིན་གིས། སྦྱིན་སེག་གི་སབས་སུ་
སླར་ཡང་བསེན་སྔགས་ཀི་བཅུ་ཆ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟླ་དགྡོས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། བསེན་སྔགས་ཀི་བཅུ་ཆ་
བཟླས་པས་ཁ་སྡོང་ནུས་ན། སྦྱིན་སེག་གི་གྡོང་དུའམ། གནས་སབས་གཞན་དུ་བཟླས་ཀང་ཆྡོག་པས་
སྡོ། །དཔེར་ན་ཆྡོ་ག་གང་དང་གང་གི་མཇུག་ཏུ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་ལྷག་ 
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༼༡༢༧༽ 
ཆད་ཀི་ེས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ལྷག་ཆད་ཀི་ཁ་སྡོང་བ་ཡིན་གི། ཆྡོ་ག་གྲངས་ལྷག་པྡོས་ལྷག་ཆད་ཁ་མི་
སྡོང་བ་བཞིན་ནྡོ། །སིང་པྡོར་དིལ་ན་སྦྱིན་སེག་གི་གྲངས་རེ་རེ་ལ་ལྷ་སྔགས་རས་སྔགས་ལས་སྔགས་གསུམ་
ཆར་གྲུབ་ན་རབ། ལྷ་སྔགས་དང་རས་སྔགས་གིས་མ་ཆད་པ་བརྡོད་ཅིང་ལས་སྔགས་སབས་དག་ཏུ་བརྡོད་པ་
འབྲིང་། ལྷ་སྔགས་སྔྡོན་འགྲྡོ་ཙམ་གི་སྡོ་ནས་དངྡོས་གཞི་ལ་རས་སྔགས་ཀིས་གྲངས་གཟུང་བས་ཀང་འགྲུབ་པ་
ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་སེག་ལ་རས་སྔགས་གཙོ་ཆེ་བ་སབས་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མཆྡོད་པ་ལ་མཆྡོད་སྔགས་
གཙོ་ཆེ་བ་བཞིན་ནྡོ། མཁས་པ་དཔྡོད་ལྡན་དག་དགེས་པར་གྱུར་ཅིག གིས་པ་གཏྡོར་མགྲྡོན་གི་གཤེགས་
ཚུལ་ལ་དཔད་པ་ལ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་གཏྡོར་མགྲྡོན་ཞེས་
སྡོགས་ཏེ། བྡོ་དྡོང་པའི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་འད་བླུན་པྡོའ་ིརིགས་པ་
སེ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འདའི་བླང་དྡོར་བྱ་ཅི་དགྡོས། །ཞེས་པའི་བར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་དཀིལ་འཁྡོར་གི་བཀྡོད་
པ་ལ་དཔད་པ་ལ་གིས་ཏེ། མགྡོ་མཇུག་བཟླྡོག་པ་དགག མདུན་རྒྱབ་བཟླྡོག་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མི་
འཁྲུགས་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་སྡོགས་པ་རས་སྡོགས་ལ་བྲིས་ནས་གནམ་རྒྱན་ལ་འདྡོགས་པའི་ཕྱག་ལེན་
མཁས་པ་རྣམས་མཛད་དེ། དེའི་འྡོག་ལ་འགྲྡོ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྡོད་ནམས་སེལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པས་
སྡོ། །ཚུལ་འདི་ལ་སྡོས་ཁང་པ་རིན་རྒྱལ་གི་བཞེད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། ང་སྡོད་ཕྱྡོགས་ཀི་ 
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༼༡༢༨༽ 
ལག་ལེན་པ་ཁ་ཅིག གནམ་རྒྱན་གི་འཁྡོར་གི་ལྷ་མགྡོ་ནང་དུ་བསན་ནས་བྲི་དགྡོས་ཏེ། ཕྱིར་བསན་བྲིས་ན་བླྡོས་
སླྡོང་གི་ཚེ་དབུ་རྣམས་ཐུར་བསན་དུ་འབྱུང་བའི་ེས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འྡོ་ན་
གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཡང་མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ད་བ་ད་ཕྱེད་ལ་སྡོགས་པ་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་བྲིས་ནས། མཐར་
རྩིག་པ་ཕྱི་རུ་འདི་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྩིག་པ་ནས་རིམ་བཞིན་བྲིས་པ་དེ་ལ་ཁེད་ལྟར་ན་བླྡོ་སླྡོང་གི་ཚེ་
གཞལ་ཡས་ཁང་མགྡོ་འཇུག་ཟླྡོག་པའི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལུགས་དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་ཁེད་ཀི་ལུགས་ལ་
བླྡོས་སླྡོང་གི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སེང་དུ་འྡོག་གཞི་འབྱུང་བའི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་
གི་མཚན་མ་གཏན་མེད་པར་འྡོག་གཞི་ཁྡོ་ན་འདི་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གཞན་ཡང་། དཀིལ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོའ་ི
ཞལ་ཤར་བསན་འདི་ན། ཁེད་ཀི་ལུགས་ལ་བླྡོས་སླྡོང་གི་ཚེ་ནུབ་བསན་དུ་འགྱུར་བས་མི་རུང་ལ། ནུབ་བསན་
འདི་ན་སྔྡོན་ཆད་ཕྱག་ལེན་མ་བྱུང་བས་མི་འཐད་དེ། གཙོ་ཞལ་ནུབ་བསན་འདི་བའི་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ཀི་
དཀིལ་འཁྡོར་རྒྱ་བྡོད་སུའི་ལུགས་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྐྱྡོན་གསུམ་ཡྡོད་དེ། འྡོག་གཞི་ལ་ལྷ་
རྣམས་ཀི་སི་གཙུག་བསད་ནས་བཞུགས་པ་དང་། ཕྱི་ནས་སླྡོང་ན་མགྡོ་འཇུག་བསྒྱུར་བ་དང་། ནང་ནས་སླང་ན་
གཙོ་བྡོ་ལ་འཁྡོར་རྣམས་རྒྱབ་བསན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འདི་འདའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཕྱྡོགས་དེའི་
གཙོ་འཁྡོར་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གནྡོད་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུང་རིགས་དང་། ཆྡོས་བཞིན་སྐྱྡོང་བའི་རྒྱལ་
པྡོ་ཡྡོད་ན་ཁིམས་ཀི་སྡོ་ 
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༼༡༢༩༽ 
ནས་ཀང་དགག་དགྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ལྡོགས་ལ་དཀིལ་འཁྡོར་འདི་བ་ལ་ཡང་བླྡོས་སླྡོང་གི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཞལ་
འཕེད་བསན་སྡོགས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་མི་ཤེས་པས་དེ་བཅྡོས་པའི་ཐབས་སུ་འདི་ལུགས་ཡང་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །ཁྡོ་བྡོ་
ཅག་གི་ལུགས་ལ་ནི་ས་གཞི་ལ་དགྲམ་པ་དང་། ལྡོགས་ལ་དགྲམ་པ་དང་། གནམ་རྒྱན་ལ་འདྡོགས་པ་གསུམ་ཀ་
ལ་འདི་ལུགས་ཁད་པར་མེད་དེ། དེ་གསུམ་ཀ་ལ་བླྡོས་སླྡོང་གི་དྡོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་ཅིང་། སླྡོང་ཚུལ་ཡང་ནང་
ནས་སླྡོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་མདུན་རྒྱབ་ལྡོག་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། 
དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སན་བླའི་ཞེས་པ་ནས། མས་སྣང་ལས་བྱུང་ཡིན་པར་གྲགས། །ཞེས་པའི་བར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། མས་སྣང་བདུད་ཀི་ཡིན་པ་ཡང་སིད་ཅིང་། ཁད་པར་ལུང་ཚད་མ་ལས་གསུངས་པ་མེད་པ་
དེས་ན་བརལ་ཞིང་བརྟག་པའི་སྡོ་ནས་དགག་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ཡང་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པར་ལྷའི་བཀྡོད་པ་
ཙམ་ཡིན་ན་འགལ་བ་ཆེར་མེད་ཀང་། འདི་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་འཁྡོར་བྱས་ནས། གཙོ་བྡོ་མེད་པ་དང་། 
ནང་ཁྡོང་སྡོང་དུ་བཞག་པས་བཀྲ་མི་ཤེས་པའི་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །གལ་ཏེ་སེང་དུ་པྡོ་ཏི་བཞག་པ་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ནྡོ་
སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བྡོ་ལ་འཁྡོར་རྣམས་རྒྱབ་བསན་དུ་སྡོང་བས་རྟེན་འབྲེལ་མི་ཤེས་པས་སང་བར་བྱ་སེ། 
འབངས་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ངྡོ་ལྡོག་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་མཆྡོད་རྟེན་གི་ལྡོགས་ལ་ལྷ་འབྲི་བ་
ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ་སམ་ན། དེ་ཡང་བཤད་ཚོད་མེད་མྡོད། བྱེད་ན་ཡང་ 
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༼༡༣༠༽ 
དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་གཞག་མ་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཆེར་མེད་དེ། བསྡོད་ནམས་གསྡོག་པའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེས་ན་སན་བླའི་ཆྡོ་ག་འདིའི་ཚུལ་ལུགས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བྱ་རྒྱུད་སིའི་དཀིལ་འཁྡོར་
དང་མཐུན་པར་ཆྡོག་ཁིག་མཛད་པ་དེ་ིད་བསེ་སླད་མེད་པར་མས་སུ་བླང་ན་ལེགས་པ་ཡིན་ནྡོ། །རང་གཞན་
གི་སིག་པ་སྦྱྡོང་ཞིང་། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྐུ་ཚེ་བསིང་བ་ལ་སྡོགས་པའི་དགེ་ལེགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། སན་
བླའི་ཆྡོ་ག་འདི་ལ་ཡང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྡོག་ལྡན་གི་བཞེད་པས། སན་བླའི་མདྡོ་རང་རྐང་དང་། ཆྡོག་སིག་
འདི་ིད་མདྡོ་སྔགས་སུ་བཀྲལ་བའི་ཆྡོ་ག་ཡིན་པར་བཞེད། རང་ལུགས་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པས་སན་
བླ་འདི་མདྡོ་རྒྱུད་གིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དང་། ཆྡོ་ག་འདི་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ཀི་ཆྡོ་ག་ཡིན་པར་བཞེད། དཔྡོད་པར་
ལྡན་པ་ཁ་ཅིག ཆྡོ་ག་འདི་ཡང་མདྡོ་རང་རྐང་གི་ཆྡོ་ག་ཡིན་ཏེ། རབ་དབྱེ་ལས། གཞན་ཡང་སྦྱིན་སེག་རྡོ་སེག་
དང་། །བདུན་ཚིགས་སཱཙྪའི་ཆྡོ་ག་སྡོགས། །དེང་སང་གསང་སྔགས་ལུགས་བྡོར་ནས། །མདྡོ་མཆྡོད་ཙམ་ལ་
བརྟེན་པ་ཡི། །ཆྡོ་གའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ཡྡོད། །ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་པའི་མདྡོ་སེ་དང་། །བསན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་
གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཞེད་དྡོ། །ཁྡོ་བྡོའ་ིབསམ་པ་ལ་ནི་གཞུང་འདིའི་དགྡོངས་པ་
འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་སེག་སྡོགས་བྱེད་པ་ན། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པའི་ལུགས་བྡོར་ནས་སན་བླའི་ཆྡོ་
ག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་པ་མི་འཐད་དེ། སན་བླའི་མདྡོ་ལས་སྦྱིན་སེག་སྡོགས་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། 
ཞེས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །མདྡོ་རང་རྐང་དང་སྔགས་ 
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༼༡༣༡༽ 
ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་བསྡོམ་སྔགས་བཟླས་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོ་གའི་བྱ་བ་མེད་པའི་མས་ལེན་དེ་མདྡོ་རང་
རྐང་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་ཡྡོད་པ་དེ་སྔགས་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སད་དུ་རབ་དབྱེ་ལས། མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀི་
ཁད་པར་ནི། །ཆྡོ་གའི་བྱ་བ་ཡྡོད་མེད་ཡིན། །ཞེས་སྡོགས་དང་། ཡི་དམ་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །སྔགས་ཀི་
བཟླས་པའི་ཆྡོ་ག་དང་། །མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་དང་། །བསྒྲུབ་པའི་ཆྡོ་ག་ཇི་སེད་པ། །མདྡོ་སེ་ཀུན་
ལས་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདིས་སན་བླའི་མདྡོ་རང་རྐང་ཡིན་པ་ཡང་ཁེགས་ཏེ། 
མདྡོ་རང་རྐང་ལ་ལྷ་བསྡོམ་སྡོགས་བཤད་པ་མེད་ལ། སན་བླའི་མདྡོ་ལས་ཡི་དམ་གི་ལྷ་སྐུ་མདྡོག་སྔྡོན་པྡོར་
བསྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འྡོན་ཀང་རྡོ་སེག་དང་བདུན་ཚིགས་སྡོགས་ནི་གཙོ་བྡོར་རྣལ་
འབྱྡོར་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་གསང་སྔགས་པ་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་གི། སན་བླ་
ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་སེག་དང་། བྱང་བུ་བསེག་པ་སྡོགས་མི་མཛད་པ་ནི་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པའི་དགྡོངས་པ་
ཡིན་ཏེ། གཞན་ཡང་སྦྱིན་སེག་རྡོ་སེག་དང་། །ཞེས་སྡོགས་སྔར་དངས་པ་དེའི་འཕྡོ་ལས། འདི་དག་ངན་སྡོང་
སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལ། །སྡོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞིག་ལས། །གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་པ་
ལ་གྲགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །བཞི་པ་གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་ལ་དཔད་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྡོད་པ་
བརྡོད། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ངན་སྡོང་ཞེས་སྡོགས་ཏེ། བསྡོམ་སེའི་ཡུལ་ན་གནས་པའི་ལག་
ལེན་པ་ཁ་ཅིག་གྡོ །གིས་ 
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༼༡༣༢༽ 
པ་ནི། ཆྡོ་ག་མེད་པར་དད་རས་ལེན་པ་ེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། མདྡོ་དཀྡོན་མཆྡོག་བརྩེགས་པ་ལས། དད་
ཟས་ཟ་བའི་ེས་པ་མཐྡོང་ནས་དགེ་སླྡོང་ལྔ་རྒྱས་སྡོམ་པ་ཕུལ་བ་ལ། སྡོན་པས་ལེགས་སྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། གཞན་ཡང་འདུལ་བ་ཚིག་ལེ་ལས། མི་སླྡོབ་པ་རྣམས་དད་རས་བདག་པྡོའ་ིཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྡོད། སླྡོབ་
པ་རྣམས་ནི་དད་རས་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་གི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྡོད། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་
ནས་བསྡོམ་པ་བསམ་གཏན་དང་། ཀླྡོག་པ་ཐྡོས་བསམ་གང་རུང་ལ་བརྩྡོན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་སྡོན་པས་དད་རས་
རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྡོད་པས་ེས་པ་མེད། ལེ་ལྡོའ་ིདབང་གིས་བསམ་གཏན་དང་ཐྡོས་
བསམ་གང་རུང་ལ་མི་བརྩྡོན་པ་ནི་དད་རས་བུ་ལྡོན་གི་ཚུལ་གིས་ལྡོངས་སྡོད་པ་ཡིན་པས། ེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བ་ཡིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ཟླ་བ་སྡོན་མའི་མདྡོ་ལས། དེ་དག་ཁ་ཟས་ཞིམ་པྡོ་བསྡོད་པ་
དག །རྙེད་ནས་རྣལ་འབྱྡོར་མི་བརྩྡོན་ཟ་ཞིང་འཐུང་། །དེ་དག་ལ་ནི་ཟས་དེ་གདུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྔྡོན་
གི་སྐྱེ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། སྡོང་ིད་འཇུ་རྩི་མ་གཏྡོགས་པ། །དད་རས་འཇུ་བ་ངས་མ་
མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བཞག་ནས། དད་རས་འཇུ་བར་འདྡོད་ན་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་
དང་ལྡན་པས་བསམ་གཏན་དང་ཐྡོས་བསམ་གང་རུང་ལ་བརྩྡོན་པར་བྱ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྐྱྡོན་ཆགས་ན་
གྲྡོགས་ཚང་པར་མཚུངས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་གི་དད་རས་ལེན་པ་ལ་ཡེ་མི་
དབང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྐྱྡོན་མེད་ཀང་ 
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༼༡༣༣༽ 
ལེ་ལྡོས་ཐྡོས་བསམ་དང་སྡོམ་པ་གང་རུང་ལ་མི་བརྩྡོན་པ་ལ་ནི་དད་རས་རྣམས་བུ་ལྡོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 
ཁད་པར་གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་ནི། ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་དང་། མི་འཁྲུགས་པ་དང་། བདེ་ཀེ་སྡོགས་ལས་
གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བར་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྡོ་ག་དེ་ལྟ་བུས་རང་གཞན་
ལ་ཕན་ཐྡོགས་ཤིང་། གཤིན་གི་དྡོན་དུ་ཕུལ་བའི་དད་རས་ཀང་འཇུ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ན་
གཤིན་པྡོ་རེས་འཛིན་འདི་ལ་གཟབ་པར་བྱ་སེ། རང་བཟྡོ་དང་གཟུ་ལུམ་བྱས་ན་རང་གི་གཞན་ལ་ཕན་མི་ཐྡོགས་
ཤིང་བསན་པ་ལ་ཡང་གནྡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གཤིན་རས་ནི་དད་རས་ཀི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཏེ། གཤིན་གི་དྡོན་
དུ་དད་པས་བྱིན་པའི་རས་ཡིན་པས་སྡོ། །མདྡོ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་དད་རས་ཙམ་ལས་གཤིན་རས་
ལྡོགས་སུ་མི་འཆད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ཡིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ཕྱག་མཆྡོད་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་ནི། སན་བླའི་དཀིལ་
འཁྡོར་ལ་བཀྡོད་པའི་ཚངས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་པྡོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་གནད་
ཀིས་ཕྱག་མཆྡོད་སྐྱབས་འགྲྡོ་དང་། འཁྡོར་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བ་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་
གནད་ཀིས་ཕྱག་མཆྡོད་སྐྱབས་འགྲྡོ་མི་བྱེད་པར། ཕིན་ལས་ཙམ་ཞིག་འཆྡོལ་བར་ཞི་འཚོས་མཛད་པའི་མདྡོ་
ཆྡོག་ཁུངས་མ་དེ་ལས་གསུངས་སྡོ། །དེང་སང་ཇྡོ་གདན་པ་སྡོགས་ཁ་ཅིག་དཀིལ་འཁྡོར་ནང་བཀྡོད་ཀི་ཚངས་
སྡོགས་འཇིག་རྟེན་པར་འདྡོད་པ་སྔར་བཀག་ཟིན་ལ། གཙང་ཕྱྡོགས་ཀི་ཆྡོས་སེ་ཕལ་ཆེར་ནི། འཁྡོར་གཡྡོག་
བདུན་འབུམ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་འགྲྡོ་བྱེད་པ་ནི། སྐྱབས་འགྲྡོའ་ི 
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༼༡༣༤༽ 
བསླབ་བྱ་ལ་གནྡོད་པས་ཞི་བ་ཚོའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། བདུན་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བ་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཚངས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ནི་རང་རྒྱུད་པ་དེ་དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་དང་མཐུན་པར་འཇིག་རྟེན་
པའི་སྐུར་སྡོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྐུར་སྡོན་པའི་དགྡོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དེ་
བཞིན་དུ་ན་རང་བྱང་སེམས་སྡོགས་ཀི་འདུལ་བ་ལ་ན་རང་སྡོགས་ཀི་སྐུར་སྡོན་པ་ལ་ཡང་དགྡོས་པ་འདི་
བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བྱའྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གིས་ཏེ། གཟུངས་སིལ་ཚུལ་ལ་དཔད་པ་དང་། འཁྡོར་ལྡོའ་ིསེང་འྡོག་ལ་
དཔད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ངྡོར་པ་མ་གཏྡོགས་བུ་སྡོན་དང་རྡོང་པ་སྡོགས་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་གཟུངས་མཐའ་
ནས་སིལ་བ་མཐྡོང་ངྡོ་། །འདི་ཡང་མཐའ་མི་དབུས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། རེ་འབངས་གྡོ་ཟླྡོག་པ་སྡོགས་འབྱུང་བའི་
རྟེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་བས་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཚེ་སྔགས་མགྡོ་ཕྱི་རུ་འབྱུང་ཞིང་སྔགས་མཇུག་རྣམས་དབུས་སུ་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། མགྡོ་ནས་སིལ་བ་འདི་ནི་སྔགས་མགྡོ་དབུས་སུ་འབྱུང་བས་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་
ལས། ཡི་གེ་ཨོཾ་ནི་ཅི་ཡིན་བརྡོད། །ཅེས་སྡོགས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་སྐྱེས་ཆེན་གྡོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ཡང་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག འྡོ་ན་ཐང་སྐུ་ཡང་མགྡོ་ནས་སིལ་རིགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་བླུན་
པྡོའ་ིརིགས་པ་སེ། གཟུངས་ནི་ཡི་གེ་རེ་རེ་ནས་སྡོ་སྡོར་གནས་པས་སྔགས་མགྡོ་དང་སྔགས་མཇུག་དབུས་
དང་ཕྱིར་འབྱུང་གི་གྡོ་རིམ་མ་ལྡོག་པ་ཞིག་དགྡོས་ལ། ཐང་སྐུ་ལ་དེ་ལྟར་མི་དགྡོས་པའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་འདུག་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཁད་པར་གཟུངས་ནི་ལན་ཅིག་སིལ་བ་དེ་རྟག་ཏུ་གཞུག་དགྡོས་པ་དང་། ཐང་སྐུ་ 
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༼༡༣༥༽ 
ནི་གནས་སབས་ཆུད་མི་ཟབ་ཙམ་གིས་ཆེད་དུ་སིལ་བ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ལ་ཡང་རྣམ་དཔྡོད་མ་ཞུགས་འདུག་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། གནྡོད་སྦྱིན་ཕྡོ་མྡོའ་ིའཁྡོར་ལྡོ་རྟེན་གི་ཞབས་སྡོམ་དུ་བྱེད་པ་དཔའ་བྡོ་གྲུབ་པའི་
རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཡྡོན་སྦྱིན་བདག་སྡོགས་ལ་ཟང་ཟིང་གི་དཔལ་འབྱྡོར་འབྱུང་བས་
སྡོ། །ཚུལ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སྔགས་མགྡོ་ནང་བསན་བྱས་ནས་འདི་བ་ནི། སྔར་དཀིལ་འཁྡོར་གི་འཁྡོར་གི་ལྷ་འདི་
ཚུལ་ལ་མཐའ་དཔྡོད་ཀི་ཤུགས་ལས་བཀག་ཟིན་ཏྡོ། །བུ་སྡོན་སྡོགས་ལ་ལ། ཕྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ཏུ་འདྡོད་པ་ནི་མི་
འཐད་དེ། ཕྡོ་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ན་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་བྲིས་སྐུ་ས་ལ་བཀྲམ་པ་བཞིན་ཚུལ་དེ་འཐད་ཀང་། 
རྒྱུད་ལས་གནྡོད་སྦྱིན་མྡོ་གཙོ་བྡོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མྡོ་གཙོ་བྡོར་བྱས་པ་དེའི་ཚེ་མྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ཏུ་འབྱུང་
རིགས་ཏེ། སྡོལ་མ་བླ་མེད་ཀི་བྲིས་ཐང་ས་ལ་དགྲམ་པ་བཞིན་ནྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བླྡོས་སླྡོང་གི་ཚེ་མྡོ་གཙོ་
བྡོ་ནྡོར་རྒྱུན་མའི་མདུན་རྟེན་གི་མདུན་ཕྱྡོགས་ལ་བསན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེ་
སྡོགས་འཕལ་གི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་མཁས་པ་ལ་དིས་ནས་དག་པར་བྱ་དགྡོས་ཏེ། ལག་ལེན་དག་པ་
ལས་དཔལ་འབྱྡོར་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། ཐེག་པ་རང་རང་གི་
ཆྡོ་གས་སྡོམ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་བླངས་སམ་དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་ལས་གསུམ་ཆར་བླངས་ཀང་རུང་། རང་
རྒྱུད་ལ་སྡོམ་གསུམ་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་ལྡན་པར་བྱས་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་མས་ལེན་དུ་གསུམ་ཆར་བསྲུང་བ་ནི་
ཆྡོས་ཅན། སྔགས་ཀི་སྡོམ་པ་ཡིན་ཏེ་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀི་ཐབས་ 



སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྡོང་གི་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག།   133 

༼༡༣༦༽ 
ཀིས་ཟིན་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་སབས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསན་ཟིན་
ཏྡོ།།  །།གནས་སབས་འབྲས་བུ་བཅུ་ཕག་གང་དང་ཟུང་གི་ནི། སས་ལས་དལ་འཛེགས་མཐར་ཐུག་པ་ཡི་འྡོག་
མིན་བདག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དངྡོས་གཅིག་བདེ་ཆེན་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའི་སྐུ། །ཁབ་བདག་དཔལ་
ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཞབས་ལ་འདུད། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་སབས་ལ་བཞི་སེ། འབྲས་བུ་
འགྲུབ་ཚུལ་སིར་བསན། ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། འབྲས་བུའི་ངྡོ་བྡོ་རྣམ་པར་གཞག་པ། གནད་ཀི་
དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དྡོན་དངྡོས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིས་རིམ་གིས་བསྡོམ་ན་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་
ཏེ། རབ་ཚེ་འདིའམ། འབྲིང་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྡོ་འཕང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་
ནི། སྡོ་སྡོ་སྐྱེ་བྡོའ་ིརྟེན་ལ་དབང་དང་རིམ་གིས་བསྡོམས་པས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ། མཚོན་བྱེད་དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་བྱ་དྡོན་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ན་འཕགས་པའི་ས་ཐྡོབ་པར་འཇྡོག་པ་ཡིན་ནྡོ། །བླ་མེད་
འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་བརྟག་གིས་ལས་གནས་དང་ེ་གནས་ལ་སྡོགས་པ་བཅུ་གིས་གསུངས་པ་ནི་སླྡོབ་
ལམ་གི་དབྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། བཅུ་གིས་པྡོ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སླྡོབ་པའི་ས་བཅུ་
གིས་སུ་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ཕྱིའི་ཡུལ་པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། ནང་གི་ཡུལ་སི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་
ཀི་མཁའ་འགྲྡོ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་སླྡོབ་པའི་ས་བཅུ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།  
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༼༡༣༧༽ 
ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་བཞི་བཞི་བགྲྡོད་པ་ལས་གནས་དང་ེ་གནས་ཀི་ས་གིས་དང་། ཡུལ་གིས་གིས་བགྲྡོད་པ་
ལས་ཞིང་ལ་སྡོགས་པའི་ས་བར་པ་བརྒྱད་ཐྡོབ། ཡང་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་བཞི་བཞི་བགྲྡོད་པ་ལས་ས་བཅུ་
གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ཐྡོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བརྟག་གིས་ལས། ཀེ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་
སྡོགས་པ་གང་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ། གནས་ནི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བཤད། །ཅེས་པ་ནས། 
སྐྱེས་ཚལ་ར་པའི་རིང་བུའི་འགྲམ། །ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་བརྡོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་ཚིག་འདི་
ལ་འཁྲུགས་བསེབས་ནས་ཡུལ་སྡོ་གིས་ཀི་ངྡོས་འཛིན་འཕགས་མཚན་ལྟར་རམ། ཡང་ན་རྩ་རྒྱུད་དང་སཾ་བུ་
ཉའི་བརྟག་པ་དྲུག་པ་གིས་བསེས་ནས་འཆད་པ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་བསྡོད་
པར། ས་དང་ལྷ་སྦྱར་བའི་རིམ་པ་ཡང་རྩ་བཤད་བསེས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པས་སྡོ། །བདེ་མཆྡོག་ཉུང་ངུ་སེ་རྩ་
རྒྱུད་དང་། ཁ་སྦྱྡོར་གིས་ལས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའི་ཆེད་གནས་ནས་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཀི་བར་
ལ་ཡུལ་ི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡྡོད་པ་ས་བཅུ་བགྲྡོད་པར་བྱེད་པའི་ཡུལ་ཆེན་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ནི་རབ་ཏུ་
དགའ་བའི་ས། །དེ་བཞིན་ེ་གནས་དི་མ་མེད། །ཞིང་ནི་འྡོད་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ། །ེ་བའི་ཞིང་ནི་འྡོད་འཕྡོ་
ཅན། །ཙྪནྡྡོ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་སེ། །ེ་བའི་ཙྪནྡྡོ་སྦྱང་དཀའ་བ། །འདུ་བ་རིང་དུ་སྡོང་བ་སེ། །ེ་བའི་འདུ་བ་མི་
གཡྡོ་བ། །དུར་ཁྡོད་ལེགས་པའི་བླྡོ་གྲྡོས་ཏེ། །ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཆྡོས་ཀི་སིན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་བཅུའི་ས་རྣམས་
ལ། །རྣལ་འབྱྡོར་མ་ཡི་ཀླ་ཀླྡོའ་ིསད། །ཅེས་ 
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༼༡༣༨༽ 
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་འདི་ལའང་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་ཀི་ས་དང་། བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོའ་ིས་
གིས་བསྣན་པར་བཤད་དེ། འགྲེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏིར་ཨ་བྷི་དྷ་ནའི་ལུང་དངས་པ་ལས། འཐུང་གཅྡོད་དཔེ་མེད་ཡེ་
ཤེས་ཏེ། །ེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ན་སླྡོབ་པའི་ས་ལ་
བཅུ་གིས་སུ་བྱེད་པ་ཀེ་རྡོར་དང་བདེ་མཆྡོག་གིས་ཀ་དགྡོངས་པ་མཐུན་པ་ཡིན་ནྡོ། །ལུས་ཅན་སིང་གི་
དབུས་སུ་ནི། །རྩ་རྣམས་ལྔ་ནི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་པ་ལྟར་གི་སྦས་པའི་རྩ་ལྔའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་
ཞུགས་པ་དང་། ཕྱིའི་གིང་བཞི་རི་རབ་དང་ལྔའི་མཁའ་འགྲྡོ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་
སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་ལས། རྡོ་རེའི་ས་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་པ་བདག་མེད་
བསྡོད་པ་ལས། སྦས་པའི་རྩ་ལྔ་བདུད་བྲལ་ཆ་དང་བཅས། །སིང་གའི་དབུས་གནས་གཙུག་ཏྡོར་མཆྡོག་ཏུ་
ཐིམ། །འཕགས་པའི་ལམ་ལྔ་དྲུག་པའི་ཆ་ཡི་དངྡོས། །རྡོ་རེ་འཛིན་ས་བཅུ་གསུམ་པར་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སྡོ། །ཡུལ་ཆེན་ལྷག་མ་ལྔའི་ངྡོས་འཛིན་ལ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀའི་མཚན་ཅན་གིས། འདུ་བ་དང་ེ་
བའི་འདུ་བ་གིས་ལ་གནས་གིས་གིས་ཏེ་བཞི་དང་། མི་སླྡོབ་པའི་གནས་རྡོ་རེ་གདན་དང་ལྔ་ལ་བྱེད་
གསུངས་པ་ནི་བརྟག་གིས་འཕགས་མཚན་ཙམ་ལ་ཡང་རྣམ་དཔྡོད་ཀི་སན་ཟུར་མ་ལྟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་
སྣང་སེ། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བའི་གཞི་ནི་སྔར་གི་སྡོ་གིས་པྡོའ་ིནང་དུ་བགྲངས་ཚར་བས་སྡོ། །རིགས་པས་
ཀང་གནྡོད་དེ། འྡོ་ན་འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བའི་ས་གིས་པྡོ་ 
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༼༡༣༩༽ 
དེ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གིས་ཀི་གནས་བཞི་པྡོ་དེས་བཅུ་གསུམ་པ་བགྲྡོད་བྱེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་
ལྔའི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལན་གིས་ལྡྡོག་པར་མི་ནུས་སྡོ། །གིས་པ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
སྦས་པའི་ས་གིས་བཅུ་པར་འདུས་པ་དགག མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། 
དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཅེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞི་སེ། 
ཆྡོས་རེ་གཙོང་ཁ་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། རྡོགས་རིམ་གི་
རླུང་སེམས་ཐིམ་ཚུལ་དང་འགལ་བ། བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕྱི་རྡོལ་གི་
ཡུལ་སྡོ་བདུན་གི་མཁའ་འགྲྡོ་དབང་དུ་འདུས་པ་དང་། སི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ནང་གི་གནས་སྡོ་བདུན་གི་རླུང་
སེམས་དབུ་མར་འདུས་པ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས། ས་
བཅུ་གསུམ་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་སླྡོབ་པའི་ས་ལྷག་མ་གིས་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་འདུས་ཏེ་མ་འདུས་པར་ཐལ། སླྡོབ་
པའི་ས་ལ་བཅུ་གིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། བླ་མེད་ཀི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་བྱེད་ན་ས་བཅུ་གསུམ་
པའི་ཐ་སད་ཀང་མེད་ཅིང་། དེའི་ཚེ་སླྡོབ་པའི་ས་ལ་བཅུ་གིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་ལྷག་མ་གིས་བཅུ་པར་བསྡུ་བ་
དྡོན་མེད་དེ། སླྡོབ་པའི་ས་ལ་བཅུ་གིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་མི་སླྡོབ་པའི་ས་ལ་བཅུ་གསུམ་པར་འཇྡོག་པ་ནི་བླ་མེད་
ཀི་ཁད་ཆྡོས་ཡིན་པས་སྡོ། །སྐྱྡོན་གཞན་ཡང་དཔེ་མེད་ཀི་ས་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་གིས་པྡོ་ཆྡོས་ཀི་སིན་
དུ་མི་འདུས་ན། འཐུང་གཅྡོད་དང་ེ་བའི་འཐུང་ 
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༼༡༤༠༽ 
གཅྡོད་ཀི་ས་གིས་པྡོ་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་འདུས་ཏེ་མི་འདུས་ལ། གལ་ཏེ་འདུས་ན་འཐུང་གཅྡོད་དང་ེ་བའི་འཐུང་
གཅྡོད་གིས་ལས་ཕྱེ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་བརྒྱད་པྡོ་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་གིས་
པྡོ་དེ་ེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཀི་སར་འདུས་པའི་ཕྱིར། ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གིས་ཀང་བརྒྱད་པར་འདུས་པར་ཐལ། 
བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་པྡོ་བཅུ་པར་འདུས་པའི་ཕྱིར། ཆྡོས་མཐུན་གི་ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས་
སྡོམས་ཞིག ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་འདྡོད་པ་བླ་མེད་པ་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་
གིས་སུ་བྱེད་པ་ལ་གནྡོད་མི་ནུས་ཏེ། གལ་ཏེ་ནུས་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རང་ལ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་མེད་པར་འདྡོད་པས། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པས་ས་བཅུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནྡོད་
པར་འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་བསྐྱེད་རིམ་བསྡོམ་ཚུལ་དང་འགལ་བ་ནི། ས་ལྷག་མ་གིས་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་འདུས་
ཏེ་མི་འདུས་པར་ཐལ། བདག་མེད་བསྡོད་པར་ས་དང་ལྷ་སྦྱར་བའི་ཚེ་ནང་གི་འཕར་མའི་སེང་འྡོག་ལྷ་མྡོ་ས་སྡོད་
མ་དང་མཁའ་སྡོད་མ། དབུས་ཀི་གཙོ་མྡོ་བདག་མེད་མ་དང་གསུམ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་
ལྷ་མྡོ་གྷས་རི་རུ་མི་འདུས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འདུས་ན་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་མས་སྡོ། །ས་ལམ་དང་ལྷ་
དེ་ལྟར་མི་སྦྱྡོར་ན་རྒྱུད་དང་འགལ་ཏེ། བརྟག་པ་དང་པྡོའ་ིརྡོ་རེའི་རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་མི་ཕྱེད་མ་ལ་སྡོགས་པའི་
རྩ་སྡོ་གིས་གསུངས་པ་ལྷ་དང་སྦྱྡོར་ན། བརྟག་པ་ཕྱི་མར། རྩ་ནི་གིས་གིས་རྣལ་འབྱྡོར་མ། །ཞེས་སྡོགས། 
སྦྱང་གཞི་རྩ་དང་སྦྱྡོང་བྱེད་ལྷ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་དྡོན་ 
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༼༡༤༡༽ 
གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྦྱང་གཞི་རྩ་དང་ལྷ་མྡོ་སྦྱར་བའི་ཤུགས་ལས་ས་ལམ་དང་ལྷ་མྡོ་སྦྱར་བ་ཡང་བླ་མའི་
མན་ངག་གིས་ཤེས་ནུས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་ལྔ་ས་བཅུ་གསུམ་
པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ་དང་། དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་བརྒྱད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ལ་
གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྣམས་སྐུ་འཁྡོར་གི་ལྷ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྣམས་སུ་འདུས་སམ་
མི་འདུས་དཔད་པའི་རིགས་པ་སྔར་བཞིན་མཚུངས་ཏེ། དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་སྐུ་འཁྡོར་དུ་མི་འདུས་ནས་
ལྷག་མ་གིས་པྡོ་ཡང་བཅུ་པར་མི་འདུས་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། མདྡོར་ན། ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་བྱེད་ན་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐ་སད་མེད་ཅིང་། བླ་མེད་ཀི་ལུགས་བཞིན་བྱེད་ན་ས་བཅུ་
གསུམ་ཁས་ལེན་དགྡོས་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་ཁྡོ་ན་དང་མཐུན་པར་མི་བྱ་སེ། དེ་ལ་མངྡོན་ཞེན་
ཆེས་པའི་དབང་གིས་ངེས་པར་མཐུན་པར་བྱས་ན་བླ་མེད་ཀི་ས་ལམ་འཆྡོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གནས་ནི་
རབ་ཏུ་འགའ་བའི་ས། །ཞེས་སྡོགས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡང་ཕ་རྡོལ་
ཕྱིན་པ་ལ་མངྡོན་ཞེན་ཅན་རྣམས་བླ་མེད་ལ་ཁ་དང་བའི་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དྡོན་ལ་གནས་ལ། ས་དང་པྡོ་
རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀི་ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་པ་དང་། གནས་ཀི་ས་ནི་ལམ་བྱེད་ཀིས་ཟིན་པས་
དེ་གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། མདྡོ་སྡོགས་ལ་ནི་རབ་ཞུགས་པའི། །ཞེས་སྡོགས་
གསུངས་པ་ཡང་ཚུལ་འདི་འདའི་ 
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༼༡༤༢༽ 
རིགས་ཅན་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཡུན་རིང་མྡོར་མདྡོ་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་སྡོ་སྐྱེ་སླར་སྔགས་ལམ་དུ་
ཞུགས་པ་ན་སྔར་གི་དེ་དྡོན་མེད་པར་སྡོང་སམ་པའི་འགྡོད་པ་སྐྱེས་པ་ལ། དེ་ཟླྡོག་པའི་ཕྱིར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དང་སྡོ་བསྟུན་གི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པས་སྡོ། །གིས་པ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྱྡོགས་སྔ་བརྡོད། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་ལྔ་སེ། 
བླ་མེད་ཀི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་ཐལ་ཆེས་པའི་རང་ཕྱྡོགས་པ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་
པའྡོ། །གིས་པ་ནི། ལུགས་འདི་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཅུ་གཅིག་པར་བཤད་པ་ལ་
འཁྲུལ་ནས། གྲངས་དང་མཚན་གཞི་ནྡོར་པར་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྲངས་
ངེས་པས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདྡོད། བླ་མེད་ལ་ས་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པས་
ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདྡོད་པའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་འདུག་པའི་ཕྱིར་དང་། མདྡོ་སྔགས་
གིས་མཚན་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཀང་སངས་རྟྡོགས་མཐར་ཐུག་བརྙེས་པ་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇྡོག་པས་
མཚན་ིད་ལ་མཐུན་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། གྲངས་དང་མཚན་གཞི་ནྡོར་པར་ཟད་ཅེས་པའི་གཞུང་འདི་གྡོ་དཀའ་བ་
ཙམ་འདུག་པས་ད་དུང་དཔྡོད་ལྡན་དག་གིས་དཔྡོད་ཅིག རང་ལུགས་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་
གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་པྡོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏེ། བྱེ་སྨྲའི་གཞུང་ལུགས་ནས་བླ་
མེད་ཀི་བར་དུ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གང་བཤད་པ་རྣམས་རང་རང་གདུལ་ 
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༼༡༤༣༽ 
བྱའི་བླྡོ་ིད་ལ་མཚམས་པའི་ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་ཆ་སྡོས་པ་མ་གཏྡོགས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུར་མཚུངས་པས་
སྡོ། །དཔེར་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡྡོན་ཏན་ལ་བྱེ་སྨྲའི་གཞུང་ལུགས་ནས་དབུ་མའི་བར་དུ་སྡོན་གནས་མཁེན་པ་
དང་། མངྡོན་ཤེས་དང་། སྡོ་སྡོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། སྡོབས་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་གང་བཤད་པ་རྣམས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་མཚན་ིད་པར་མཚུངས་པ་བཞིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་དེར་འབྲས་བུར་
བཤད་པ་རྣམས་དེའི་ལམ་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྡོབ་དགྡོས་པས་མི་འཐད་དྡོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ་
གཞན་དུ་ན་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ནས་བཤད་པའི་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་པྡོ་དེ་ནི་
སེམས་ཅན་གི་གནས་སབས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་སབས་གང་ན་ཡྡོད་དཔད་ནས་མཚམས་འཇྡོག་
དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདིར་དཔད་དགྡོས་པའི་དྡོགས་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་
མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་
སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
དང་། དེ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་བས་སངས་རྒྱས་སུ་འདྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སམ་ན། ཁྡོ་བྡོ་ནི་འདིར་ཁབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། 
ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་གཞི་
མཐུན་ལ་འཇྡོག་པས་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་ནི་མདྡོ་སྔགས་
གིས་མཚན་གཞི་འཛིན་ཚུལ་མི་འད་བའི་དབང་གིས་སངས་ 
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༼༡༤༤༽ 
རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་
ན་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་མཐའ་ནི་མི་འཛིན་ཏེ། ཤཱཀ་ཐུབ་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ས་བཅུ་གཅིག་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདྡོད་ཀང་། ཕར་ཕྱིན་རང་རྐང་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ན་
བགྲྡོད་པ་ཡྡོད་ཀི། ས་བཅུ་གཅིག་པ་བགྲྡོད་པ་ནི་མེད་དེ། ས་ལྷག་མ་གསུམ་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ཁྡོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་
བགྲྡོད་དགྡོས་པ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་ཆེན་གི་ལམ་འཇུག་ལྡྡོག་གི་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀང་། 
ཁ་ཅིག་ས་བཅུ་མན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པས་ལམ་བགྲྡོད་ནས། དེ་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། 
སྦས་པའི་ས་གིས་དང་། ཕར་ཕྱིན་གིས་ཕྱེད་བགྲྡོད་ནས་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་སྔྡོན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་
གསུངས་པས་སྡོ། །རྡོང་ཕྱྡོགས་པ་རྣམས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དང་པྡོ་ཙམ་ཡང་བགྲྡོད་པ་མེད་
ཅེས་སྨྲ་བ་ཡང་ལུང་འདིས་ཁེགས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དེང་སང་ཁ་ཅིག་ཕར་ཕྱིན་རང་རྐང་ལ་བརྟེན་ནས་ས་བཅུ་པ་
མན་ཆད་བགྲྡོད་པ་ཡང་སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་སྔགས་ཀི་ཚོགས་སྦྱྡོར་ལ་ངེས་པར་འཇུག་དགྡོས་ཏེ། བླ་
མེད་ཀི་མཐྡོང་ལམ་ཡིན་ན། བླ་མེད་ཀི་ཚོགས་སྦྱྡོར་སྔྡོན་སྡོང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་གསུང་པ་ནི་གཏན་
ཚིགས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅིང་མི་འཐད་དེ། སྦྱྡོར་ལམ་ཆྡོས་མཆྡོག་མན་ཆད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་བགྲྡོད་ཟིན་པས་
སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་། ཚོགས་སྦྱྡོར་སྔར་གི་དེ་ཀས་གྡོ་ཆྡོད་པས་ད་སྔགས་ལམ་ལས་དང་པྡོ་ནས་
འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལམ་འཇུག་ལྡྡོག་ལས། ཁ་ཅིག་འཇིག་རྟེན་ 
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༼༡༤༥༽ 
པའི་ལམ་མན་ཆད་དུ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ལམ་བགྲྡོད་ནས། དེ་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་
ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་བགྲྡོད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་
ཕྱིར། ས་ལྷག་མ་གསུམ་པྡོ་འདི་ལ་མན་ངག་ལྟར་ན་སྦས་པས་གསུམ་ཟེར་ཏེ། བཅུ་གཅིག་པ་ནི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ལ་མིང་ཙམ་གྲགས་ཀང་དྡོན་མ་བཤད་པས་མིང་མ་སྦས་ལ་དྡོན་སྦས་པའི་ས་དང་། བཅུ་གིས་པ་ནི་ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མིང་དྡོན་གིས་ཀ་མ་གྲགས་པས་གིས་ཀ་སྦས་པའི་ས་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་ནི། དྡོན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སྡོགས་པ་བཤད་ཀང་མིང་མ་བཤད་པས། དྡོན་མ་སྦས་ལ་མིང་སྦས་པའི་སར་
འཇྡོག་པ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་ངྡོ་བྡོ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གསུམ་སེ། སེ་སྣྡོད་ལས་གསུངས་ཚུལ། 
རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་ཚུལ། མདྡོ་སྔགས་ཐུན་མྡོང་བའི་མདྡོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་
བས་ཆྡོས་སྐུ་དང་། གཟུགས་སྐུ་གིས་འདྡོད་ཀི། ལྡོངས་སྐུ་དང་དེའི་སྤྲུལ་གཞི་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་
སྐུའི་དྡོན་དང་ཐ་སད་གིས་ཀ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། འྡོ་སྡོལ་གི་སྡོན་པ་འདི་ིད་རྡོ་རེ་གདན་དུ་གསར་དུ་སངས་
རྒྱས་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འདྡོད་པའི་ཕྱིར། སྡོན་པ་འདི་ིད་ཀི་སྤྲུལ་གཞི་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་
སྐུ་ནི་ཁས་ལེན་ཏེ། སྡོན་མིན་སྤྲུལ་པ་པྡོ་དང་བཅས་ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་འགྲེལ་ཊིཀ་རྣམས་ལས། སྡོན་པ་སངས་
རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པས་ངག་སྨྲ་བ་ན་ཇི་ལྟར་འདྡོད་པ་བཞིན་ནུས་པ་དང་།  
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༼༡༤༦༽ 
སྡོན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་པ་གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་འདྡོད་པ་བཞིན་སྨྲ་མི་ནུས་པའི་ཁད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཚད་
མ་སྨྲ་བའི་མདྡོ་སེ་པ་ནས་དབུ་མའི་བར་ནི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་།ཤེས་བཞི་རུ་འདྡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྟྡོག་
པའི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རྩེ་མྡོའ་ིཞབས་ཀིས། སྐུ་
གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་དང་། སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ཡིན་པར་སི་
རྣམ་ལས་གསུངས་པས་སྡོ། །སྐུ་བཞི་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་གྲགས་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་ཡིན་གིས་མདྡོ་ལས་གཏན་མ་
བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ིད་ཆེན་པྡོའ་ིཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། མདྡོ་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལས་སྐུ་
བཞིར་བཤད་པ་ལྟར་ན། འདིར་བཤད་པའི་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆྡོས་སྐུར་འདྡོགས། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་
མེད་ཕྱེད་པའི་ཁད་པར་འགའ་ལ་ངྡོ་བྡོ་ིད་སྐུ་བཞེད་པའྡོ། །འྡོན་ཀང་འདི་གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་ལས་གཙོ་
ཆེར་གྲགས་པས་འདིར་མ་བཤད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོར་སྐུ་
གསུམ་འདྡོད་ཚུལ་སྔ་མ་དེ་དང་ཆ་འད་བ་ལ། རྣམ་པའི་འདྡོད་ཚུལ་མི་འད་སེ། སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། རྣལ་
འབྱྡོར་རྒྱུད་དུ་གཟུགས་སྐུ་ལ་རིགས་ལྔར་འདྡོད་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་
ལྔ་དག་བྱ་དག་བྱེད་དུ་སྦྱར་ 
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༼༡༤༧༽ 
བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བླ་མེད་ལ་སྐུ་བཞིར་བཞེད་དེ། རྒྱུ་དབང་བཞི་དང་ལམ་བཞི་བསྡོམས་པས་འབྲས་
བུ་སྐུ་བཞི་འབྱུང་བ་རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆྡོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མན་ངག་ལས། རྒྱུ་ལ་གནས་པ། དབང་ལས་ཐྡོབ་
པ། ལམ་ལ་གྡོམས་པ། ལྟ་བ་ལ་མས་སུ་མྱྡོང་བ། གྲུབ་མཐའ་ལ་རྟགས་སུ་ཤར་བ། འབྲས་བུ་ལ་དྡོན་མ་ལུས་
པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་སེ་མན་ངག་གི་གནད་དྲུག་དབང་བཞི་ལ་ཚན་པ་སྡོ་སྡོར་སྦྱར་བ་དང་། སྐུ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་
གསུངས་པ་ཡང་ཡྡོད་མྡོད། འདིར་ཞིབ་པར་མ་བཤད་དེ། གསང་ཆེན་གི་གནད་ཟབ་མྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མྡོང་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། འཇམ་དཔལ་རང་གི་ལྟ་བ་ཡི་འདྡོད་པ་མདྡོར་བསན་པའི་
མདྡོ་ལས། སྐུ་གཅིག་གི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དི་མ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 
དེ་ལས་སྐུ་གིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡང་གསུངས་ཏེ། རང་དྡོན་དྡོན་དམ་པའི་སྐུ་དང་། གཞན་དྡོན་ཀུན་རྡོབ་པའི་སྐུ་
གིས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྐུ་གསུམ་ཡང་གསུངས་ཏེ། ཆྡོས་སྐུ་ལྡོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། སྐུ་བཞི་ཡང་གསུངས་ཏེ། ངྡོ་བྡོ་ིད་ལྡོངས་རྡོགས་བཅས་དང་། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། བྱམས་པས། སྤྲུལ་པ་ནི་ཞེས་ 
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༼༡༤༨༽ 
དགར་ཚིག་སྦྱར་བའི་ཚེ་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཆྡོས་སྐུའི་གྲངས་ངེས་ཀི་དབྱེ་བར་བཤད། མདྡོ་འདིར་སྤྲུལ་པ་
དང་ཞེས་འབྱེད་ཚིག་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཡང་ཆྡོས་སྐུ་ཡང་དབྱེ་བའི་གྲངས་སུ་བྱས་ནས་སྐུ་བཞིར་བཞེད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ཡང་མདྡོ་སེ་ལས་སྐུ་ལྔ་ཡང་བཤད་དེ། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ིད་ཅན། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། བཤད་ཚུལ་དེ་འདའི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤེས་པར་རྒྱ་གར་བ་དང་བྡོད་ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་ལ་
ཡང་། སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་བྱམས་པའི་ལུང་གིས་འགྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ནི་ལུང་ཚིག་ལ་དཔད་པའི་ནུས་པ་མེད་
པར་ཟད་དེ། དགར་ཚིག་དང་འབྱེད་ཚིག་གི་ཁད་པར་ལ་རྣམ་དཔྡོད་ཞིབ་མྡོས་མ་དཔད་པར་ཟད་པའི་ཕྱིར། 
གིས་པ་གནད་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། མདྡོར་ན་ན་ཐྡོས་ཀི་བྱེ་སྨྲ་ནས་བླ་མེད་ཀི་བར་ལ་འབྲས་བུའི་རྣམ་
གཞག་གང་བཤད་པ་རྣམས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མཚན་ིད་པར་དྡོན་གཅིག་ལ། འྡོན་ཀང་བཤད་ཚུལ་ཐ་
དད་པ་འབྱུང་བ་ལ་ནི་དགྡོས་པ་ཡྡོད་དེ། གདུལ་བྱ་སྡོ་སྡོའ་ིབླྡོ་དང་འཚམས་པའི་ཡྡོན་ཏན་གི་ལྡྡོག་པ་སྡོས་པས་
སྡོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། འདིར་དགྡོས་པ་འདི་ལྟར་དཔད་དགྡོས་ཏེ། མདྡོ་སྔགས་གིས་འབྲས་
བུ་དྡོན་གཅིག་ན་རྒྱུ་ལམ་ཡང་དྡོན་གཅིག་པར་ཐལ་བ་དང་། ཁད་པར་བདག་མེད་བསྡོད་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་
ཁད་ཞུགས་པས་འབྲས་ 
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༼༡༤༩༽ 
བུ་ལ་ཁད་བཞུགས་པ་ཆྡོས་ིད་དེ། ཆུས་བཅུས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་དང་། འྡོ་མས་བཅུས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སམ་ན། སྐྱྡོན་མེད་དེ། ལུང་དེའི་དྡོན་ནི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བས་འབྲས་
བུའི་མཚན་གཞིར་བཟུང་བའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་སངས་རྒྱས་སུ་མིང་བཏགས་ཀང་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
སངས་རྟྡོགས་མ་རྡོགས་པའི་ཕྱིར། ཆུ་ལ་སྦགས་པའི་སྐྱུ་རུ་རའི་དཔེས་མཚོན་པ་དེ་འདི་ཡིན་ནྡོ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པ་
བས་འབྲས་བུའི་མཚན་གཞིར་བཟུང་བའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་འྡོ་མས་སྦགས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་དུ་སང་
རྟྡོགས་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏེ། སླྡོབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་མི་སླྡོབ་ལམ་གི་གནས་
སབས་སུ་སྡོན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའྡོ། །འབྲས་བུའི་སབས་ཏེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསན་ཟིན་ཏྡོ།།  །།གསུམ་
པ་བརྩམས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཇུག་གི་དྡོན་ལ་གིས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ། གང་ཟག་གང་གིས་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། རྒྱུ་གང་གིས་བཤད་པ། གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པ་སྡོགས་བདུན་ཡྡོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཚུལ་
བཞིན་བཤད་པ་འདི། །ཞེས་པ་ནས། སྲུང་མའི་དབང་པྡོས་ལེགས་བཤད་འདི་སེལ་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་བསན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགྡོན་པར་སྦྱར་བའྡོ། །ཞེས་
པའི་བར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་མཁེན་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་གྡོ་བྡོ་རབ་ 
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༼༡༥༠༽ 
འབྱམས་པ་བསྡོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད་པའི་སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཁ་སྡོང་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་
བཤད་ལེགས་བཤད་རྒྱན་གི་མེ་ཏྡོག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པ་བཀའ་དིན་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་
པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་པད་གཙུག་གིས་
བསེན་པས། མདྡོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་བླྡོའ་ིསྣང་བ་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ཆྡོས་སྨྲ་བའི་དགེ་སླྡོང་སེ་
སྣྡོད་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཆྡོས་ཀི་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བས། ཀུན་མཁེན་བླ་མ་ིད་ཀིས་མཛད་པའི་མདྡོ་སྔགས་
ཀི་བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། རེ་བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་མིག་འབྱེད་ཀི་
ཚུལ་དུ་བརྟེན། ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པ་བླ་མ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིགསུང་སྡོས་ཟབ་གནད་འགའ་ཞིག་
གིས་ཀང་མཐའ་བརྒྱན་ནས། རང་གི་བགྲང་གཞི་བཅུ་ཕག་གསུམ་དུ་གཅིག་གིས་ལྷག་པར་སྡོན་པ་སག་གི་ལྡོ་
ཐུབ་བསན་ཡངས་པ་ཅན་གི་ཆྡོས་གྲྭ་ཆེན་པྡོར་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གྲུབ་པ་འདིས་ཀང་། བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག ཡི་གེ་པ་ནི་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་བདག་གིས་དཀའ་
ཚེགས་ཆེན་པྡོས་བྲིས་པའྡོ། །ཆྡོས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག།  །།  ༄༅། །རྣམ་འདེན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་པད་
དཀར་ལྟར། །ཆེས་བསྔགས་མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱ་བུང་བའི་ཚོགས༑ །དམ་ཆྡོས་བདུད་རྩི་སང་རྩིས་ཚིམ་མཛད་
པ། །ཟླ་མེད་སྡོན་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་དེར་འདུད༑ ། ༡ ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རེ་བཙུན་༧གྡོང་མ་ལྔ། །གངས་ཅན་
མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྡོགས། །གདན་རབས་ཆྡོས་ཀི་ི་མ་རིམ་བྱྡོན་པས། །ཐུབ་བསན་པདྡོའ་ིཚལ་
ཆེན་རྒྱས་པར་མཛད། ། ༢ གང་གིས་ལེགས་གསུངས་གསུང་རབ་དགྡོས་འགྲེལ་ཚོགས། །མཁྡོ་ཆེའི་རིགས་
ཀུན་ཕྱྡོགས་གཅིག་ལེགས་བསྡུས་ནས། །བསན་པ་རིན་ཆེན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། །འཛད་མེད་ཆྡོས་རྒྱུན་
སེལ་བའི་ལས་འདི་བརྩམས། ། ༣ དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས༑ །མ་ལུས་བླྡོ་ཡིས་
གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་བྱས་ནས། །འགྲྡོ་ལ་ཕན་བདེའི་འདྡོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཞི༑ །ཐུབ་བསན་དཔག་བསམ་ལྡོན་
པ་རྒྱས་ཕྱིར་བསྔྡོ། ། ༤ ཇི་སེད་གདམས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཀུན་སྡུད་ཅིང་། །ཡྡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་
གནས། །ཐུབ་དབང་བསན་པའི་ཆ་གཏེར་ས་སྐྱ་པའི། །རིང་ལུགས་ཕྱྡོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །༥ 
བསན་འཛིན་སི་དང་གངས་ལྡོངས་འགྲྡོ་བའི་མགྡོན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གཙོ༑ །རྒྱལ་
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བའི་དབང་པྡོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ། ༦ དགེ་འདུན་
སེ་རྣམས་བཤད་སྒྲུབ་ཆྡོས་སྡོད་འཕེལ༑ །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩྡོད་ཞི། །འགྲྡོ་ཀུན་ཡང་དག་
ལྟ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། །རང་བཞིན་དྡོན་གིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་ཤྡོག ། ༧ ཅེས་པ་འདི་ཡང་རིམ་སྦིག་བཤད་
གྲྭ་ས་སྐྱ་ཆྡོས་འཕེལ་གིང་གི་མཁན་པྡོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ནས་རང་ལུགས་གཞུང་ཆེན༑ མཁྡོ་གལ་ཆེ་རིགས་
པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་པར་བྱང་སྡོན་ཚིག་ཞིག་དགྡོས་ཞེས་ཡིག་ལམ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན། ས་སྐྱ་ཁི་
འཛིན་སྡོལ་མ་ཕྡོ་བྲང་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགས༑ བྲིས་པ་དྡོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་
ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


