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༄༅། །ཛཡསྱཔྲཝཙནཱནཱཱཾཤྱཱཀཔྲཀཉནཱམཏིསམྦརཱཎཱཾསམྦྷེདཱནཱཱཾབིབྷཱཥིཏབིཧརཏིསྨ།། 
༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ་ཞྦྷེས་བ་
བ་བཞུགས་སྡོ།། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ་
ཞྦྷེས་བ་བ། བླ་མ་དང་མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །སྣ་ཚོགས་ཐྦྷེག་པའི་རིགས་
ཀི་བླྡོ་གྡོས་ཁམས། །ནུས་ལྡན་ཐབས་མཁས་རི་ཡིས་ཟིན་པ་ཡིས། །སྡོམ་གསུམ་གསྦྷེར་གི་ཕུང་པྡོར་བསྒྱུར་
མཛད་པའི། །ཤཱཀའི་དབང་པྡོ་བཟྡོ་སྦྱངས་མཁས་པ་རྒྱལ། །རབ་མཛེས་པདྨའི་ལྦྷེ་བར་ཟླ་གདན་ལ། །གུར་གུམ་
གཞྡོན་ནུའི་མདངས་འཕྡོག་འཛུམ་པའི་བཞིན། །དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་ཀི་མུན་སྦྷེལ་བ། །ལྷ་མཆྡོག་འཇམ་པའི་
དབངས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཐུགས་རྦྷེའི་གཏྦྷེར་ཆྦྷེན་ལག་ན་པདྨྡོ་ཡིས། །གངས་མྦྷེད་འགྡོ་ལ་ཕན་བདྦྷེ་
བསྐྲུན་སླད་དུ། །གངས་རིའི་ཁྡོད་འདིར་མི་ཡི་གཟུགས་འཛིན་ལ། །རྦྷེས་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ལ་མགྡོས་ཕྱག་
འཚལ། །དྦྷེ་སྲས་འཇམ་དབངས་འཁྡོན་སྡོན་ཀུན་དགའ་འབར། །བསྡོད་ནམས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྦྷེ་མྡོར་རབ་སྡོན་
དང་། །རབ་སྙན་གགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་དཔལ། །དཔལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིའྡོད་ཟྦྷེར་སྡོང་ལྡན་
དང་། །ཡྡོངས་རྡོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་པཎི་ཏ། །རྣམ་དཔྡོད་བླྡོ་ལྡན་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས། །འགྡོ་བའི་བླ་མ་ཆྡོས་གི་རྒྱལ་པྡོ་སྦྷེ། །རིམ་པར་བྡོན་པའི་འཇམ་དབངས་བདུན་ལ་འདུད། །ཁྱད་པར་
ཟབ་གསལ་མཁྱྦྷེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་འཆད་རྡོད་རྡོམ་པའི་འྡོད་ཟྦྷེར་སྡོང་འཕྡོ་བ། །དམིགས་མྦྷེད་ཐུགས་རྦྷེའི་རྟ་
བདུན་གིས་དྲངས་རབ་བམས་ཤྦྷེས་བའི་མཁའ་ལ་ཐྡོགས་མྦྷེད་རྒྱུ། །བདྦྷེ་གཤྦྷེགས་གསུང་རབ་པད་ཚལ་རྒྱས་
ཤིང་སྐལ་ལྡན་བུང་བའི་དགའ་སྡོན་སྦྷེལ་མཛད་པ། །འཇམ་དབངས་བླ་མ་སྡོན་མྦྷེད་ནམ་མཁའི་ནྡོར་བུ་འགྡོ་
བའི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེ་སྡོགས། །དྲི་མྦྷེད་འཁྡོན་གི་རིགས་སུ་སྐུ་
འཁྲུངས་པ། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱྦྷེས་ཆྦྷེན་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །དང་བས་ཐལ་སྦྱར་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་
མཆི། །སྡོམ་གསུམ་བཀའ་དྲིན་སྡོལ་མཛད་འདྲྦྷེན་མཆྡོག་བཟང་པྡོའ་ིཞབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལམ་སྡོན་
དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །ཐྦྷེག་གསུམ་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་ཀུན་མཁྱྦྷེན་སངས་རྒྱས་འཕྦྷེལ། །གནས་
གསུམ་ཤྦྷེས་རབ་བཟང་པྡོས་ལྦྷེགས་རྟྡོགས་རྣམས་ལ་འདུད། །འགྡོ་བའི་བླ་མ་ས་སྐྱ་ཎི་ཏས། །ཆྡོས་དང་ཆྡོས་
མིན་རྣམ་འབྦྷེད་བསན་བཅྡོས་ཀིས། །གངས་ཅན་ཆྡོས་མིན་མུན་པ་མཐར་མཛད་ནས། །ཡང་དག་ལམ་བཟང་
སྣང་བ་གསལ་བར་མཛད། །འྡོན་ཀང་ལ་ལ་བླྡོ་མིག་མ་ཆུང་བས། །གཞུང་གི་དགྡོངས་པ་ཇི་བཞིན་མ་རྟྡོགས་
ཤིང་། །ཁ་ཅིག་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའི་གིང་དུ་འཁྱམས། །གཞན་དག་ཕག་དྡོག་གིས་གཟིར་འགྡོག་ལ་



2   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

བརྡོན། །འགའ་ཞིག་རང་འདྡོད་གྲུབ་མཐའི་ཕྱྡོགས་སུ་ཁྱྦྷེར། །དྦྷེ་དག་དྲང་ཕྱིར་འཇམ་དབངས་བླ་མ་
ཡི། །དགྡོངས་པ་ཇི་བཞིན་དམ་པའི་མན་དག་དང་། བླྡོ་གྡོས་གསལ་བའི་འྡོད་ཀིས་དབྦྷེ་བར་བ། །འདིར་ཆྡོས་
དང་ཆྡོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྦྷེད་པའི་བསན་བཅྡོས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་བཀའ་བསྡུ་བ་བཞི་པ། མདྡོ་
རྒྱུད་མ་ལུས་གསལ་བར་བྦྷེད་པའི་སྡོན་མྦྷེ། དད་ལྡན་གི་དགྡོས་འདྡོད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་ནྡོར་བུ། ལྡོག་སྨྲའི་
ཚང་ཚིང་སྲྦྷེག་པར་བྦྷེད་པའི་ི་མ། ལྦྷེགས་པར་བཤད་པའི་ཆུ་བྡོ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་
ཏུ་དབྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་བ་བའི་བསན་བཅྡོས་འདི་འཆད་པ་ལ་དྡོན་གསུམ་སྦྷེ། བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོའ་ིཆྦྷེ་བའི་ཡྡོན་
ཏན། དྦྷེས་བསན་བཅྡོས་ཇི་ལར་བརམས་པའི་ཚུལ། བརམ་བ་བསན་བཅྡོས་ཀི་བརྡོད་བ་གཏན་ལ་དབབ་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཅུ་སྦྷེ། རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡྡོན་ཏན། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པའི་ཡྡོན་
ཏན། ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་ཡྡོན་ 
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༼༥༽ཏན། འཆད་རྡོད་རྡོམ་པས་བསན་པ་སྦྷེལ་བའི་ཡྡོན་ཏན། བླ་མ་ལྷ་ཡིས་རྦྷེས་སུ་བཟུང་བའི་ཡྡོན་ཏན། 
ཆགས་ཐྡོགས་མྦྷེད་པའི་མངྡོན་ཤྦྷེས་མངའ་བའི་ཡྡོན་ཏན། འཛམ་གིང་ཆྦྷེ་དགུས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པའི་ཡྡོན་
ཏན། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལུང་བསན་བརྦྷེས་པའི་ཡྡོན་ཏན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟྦྷེན་མཆྡོག་སྤྲུལ་བའི་ཡྡོན་ཏན། 
བསན་པའི་གསལ་བྦྷེད་སླྡོབ་མ་བསྐྲུན་པའི་ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། གནམ་ལྷའི་རྒྱུད་པ་ཇི་ལར་བྱུང་ཚུལ། 
དྦྷེ་ལས་འཁྡོན་གི་རིགས་བྱུང་ཚུལ། དྦྷེ་ལས་ས་སྐྱ་པ་བྱུང་ཚུལ། དྦྷེ་ལས་བླ་མ་ིད་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། འཁྲུངས་
ནས་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་སྡོད་པ་ལས་འདས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་འདི་ིད་ཐྡོག་མར་ལྷ་
ལས་ཆད་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེའང་གནམ་ལྷ་སི་རིངས། གཡུ་རིངས། དབུ་སྦྷེ་དང་གསུམ་བྱུང་། དྦྷེ་དག་ལ་མིའི་རྦྷེ་
ཞུས་པས། ཆུང་བས་མིའི་རྦྷེ་མཛད། དྦྷེ་ལ་སྲས་བཞི་བྱུང་བ་ལ་སི་བི་ལི་སྤུན་བཞིར་གགས། དྦྷེ་དག་ལྡྡོང་རུས་
ཆྦྷེན་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་འཐབས། དྦྷེའི་གྡོགས་ལ། ཁུ་བྡོ་གནམ་ལྷ་གཡུ་རིངས་བྡོན། ལྡྡོང་རུས་ཆྦྷེན་བཅྡོ་བརྒྱད་
བཏུལ་ནས་བྲན་དུ་བས་སྡོ། །གཡུ་རིངས་ཀིས་དམུའི་བུ་མྡོ་དམུ་བཟའ་ལྡྦྷེམ་བུ་ཁབ་ཏུ་བཞྦྷེས། སྲས་བདུན་
བྱུང་བ་ལ་མ་སངས་སྤུན་བདུན་དུ་གགས་སྡོ། །གཅྦྷེན་དྲུག་ཡབ་དང་བདུན་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །ཆུང་བས་
ཐྡོག་ལ་འྡོད་ཆྦྷེན་གི་བུ་མྡོ་ཐྡོག་ལྕམ་འུར་མ་ཁབ་ཏུ་བཞྦྷེས་པའི་སྲས་ཐྡོག་ཚ་དཔའ་བྡོ་སག་ཡིན། དྦྷེས་ཀླུའི་བུ་
མྡོ་ཀླུ་ལྕམ་བྲ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞྦྷེས་པའི་སྲས་ཀླུ་ཚ་རྟ་སྡོ་འྡོད་ཆྦྷེན་ཡིན། དྦྷེས་མྡོན་བཟའ་མཚོ་མྡོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
བཞྦྷེས་པའི་སྲས་གཡའ་དང་སང་གིས་མཚམས་སུ་སྐྱྦྷེས་པ་གཡའ་སང་སྐྱྦྷེས་སུ་མིང་བཏགས་སྡོ། །གིས་པ་
ནི། གཡའ་སང་སྐྱྦྷེས་ཀིས་སྲིན་པྡོ་སྐྱ་རིང་ཁག་མྦྷེད་བསད་ནས། གཡའ་འབྲུག་ 



4   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༦༽སི་ལི་མ་འཕྡོགས་ཏྦྷེ། ཁབ་ཏུ་བཞྦྷེས་པའི་སྲས་སྲིན་པྡོ་དང་འཁྡོན་པའི་བར་དུ་སྐྱྦྷེས་པ་འཁྡོན་བར་སྐྱྦྷེས་
སུ་མིང་བཏགས་ཏྦྷེ། འཁྡོན་ཞྦྷེས་བ་བ་དྦྷེ་ནས་གགས་སྡོ། །དྦྷེས་བཙན་བཟའ་ལྕམ་བུ་ཁབ་ཏུ་བཞྦྷེས་པའི་སྲས་
མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྦྷེ་བ་གཟུགས་བཟང་ཞིང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ལྦྷེགས་པ། མཐྡོང་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕྡོགས་པ་
ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་བྱུང་བ་ལ། འདི་འདྲ་མི་ཡུལ་དུ་དཀྡོན་ཟྦྷེར་བས། དཀྡོན་པ་རྦྷེ་གུང་སག་ཏུ་བཏགས་
སྡོ། །ཁྱྦྷེའུ་གཞྡོན་ནུ་དྦྷེ་ཡབ་ཀིས་ཡུལ་བཟང་ངན་བལ་རུ་བཏང་བས་གན་ར་ཐར་གི་ཡ་ཆངས་ལ་ཡུལ་གི་
དགྦྷེ་བརྒྱད་ཚང་བར་མཐྡོང་སྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་མཚོ་རྦྷེ་མཚོ་མ་ནི་ཞིང་ཆུ་དང་བཏུང་ཆུར་བཟང་། ཞིང་ཐང་ཆྦྷེན་ཐང་
ཆུང་ནི་ཁངས་དང་། ཞིང་སར་བཟང་། ཐར་གི་ཡ་ཆངས་ནི་གམ་འབྲྡོག་དང་། རྒྱང་འབྲྡོག་ཏུ་བཟང་། ནགས་
རྒུན་བུ་རྒུན་མུག་ནི་ཁང་ཤིང་དང་། བུད་ཤིང་དུ་བཟང་བར་གཟིགས་ཏྦྷེ་ཡུལ་དྦྷེ་བཟུང་ངྡོ་། །དྦྷེའི་དུས་ན་རྒྱལ་
པྡོ་ཁི་སྲྡོང་ལྡྦྷེ་བཙན་གི་སྐུ་རིང་ལ། དཀྡོན་པ་རྦྷེ་གུང་སག་འདི་བླྡོ་ཆྦྷེ་ཞིང་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་བ་བ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་
བྱུང་བས། རྒྱལ་པྡོའ་ིནང་རྦྷེ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བས་ཤིང་། དྦྷེ་ལ་འཁྡོན་དཔའ་བྡོ་ཆྦྷེ་ཞྦྷེས་ཀང་གགས་སྡོ། །འཁྡོན་
དཔའ་བྡོ་ཆྦྷེ་ལ། སྲས་གིས་བྱུང་བའི་གཅྦྷེན་པྡོ་དབའ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དབང་པྡོ་དང་། ཞང་པྡོའ་ིཐད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
མཚན་འཁྡོན་ཀླུའི་དབང་པྡོ་སྲུང་བ་ཞྦྷེས་བ་སྦྷེ། སད་མི་མི་བདུན་གི་ནང་ནས་མཁས་ཤྡོས་གཅིག་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་
ནས་འཁྡོན་ལ་གགས་པ་ཆྦྷེ་བ་བྱུང་བ་སྐད་དྡོ། །དྦྷེའི་གཅུང་འཁྡོན་རྡོ་རྦྷེ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་ལྷྡོ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱྦྷེན་པ་དང་། བདྦྷེ་བ་ཅན་པ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མགྡོན་གསུངས་ལ། བླ་མ་དམ་པ་ནི། འཁྡོན་དཔའ་བྡོ་ཆྦྷེ་ལ་སྲས་ཁི་
མཛེས་ལྷ་ལྦྷེགས། ཚེ་ལ་དབང་ཕྱུག ཀླུའི་དབང་པྡོ་སྲུང་བ། ཚེ་འཛིན་དང་བཞི་བྱུང་བའི་ཚེ་འཛིན་གི་སྲས་རྡོ་རྦྷེ་
རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་ཡིན་གསུང་ངྡོ་། །འཁྡོན་རྡོ་རྦྷེ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་། ཐ་སག་གྡོམ་ 
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༼༧༽པར་བྡོན་པ་དྦྷེ་འཁྡོན་ཤྦྷེས་རབ་ཡྡོན་ཏན། དྦྷེའི་སྲས་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་གནས། དྦྷེ་ལ་སྲས་གིས་བྱུང་བའི་
ཆྦྷེ་བ་འཁྡོན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་པྡོ། ཆུང་བ་ཁབ་སྡོ་སག་ཐྡོག་ཏུ་བྡོན་པས། འཁྡོན་ཅི་རིགས་པ་འཕྦྷེལ། དྦྷེ་ནས་
གཡས་རུ་བང་དུ་གྦྷེས་པས། འཁྡོན་ཚོའི་སྦྷེ་པ་མང་དུ་ཡྡོད། འཁྡོན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་པྡོ་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང་
བའི་བར་པ་གང་ལ་ཆ་ཚང་དུ་བྡོན། ཆྦྷེ་ཆུང་གིས་གཡའ་ལུང་དུ་བཞུགས་པའི་ཆྦྷེ་བ་འཁྡོན་གཙུག་ཏྡོར་ཤྦྷེས་
རབ། དྦྷེ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་བ། ཁུ་བྡོ་ཆུང་བ་དང་བཅས་པ་ལ། འཁྡོན་ཚོ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་གཡའ་ལུང་ན་
ཡྡོད། སྲས་བདུན་གི་ལྔ་པ་འཁྡོན་དགྦྷེ་སྐྱབས། དྦྷེ་ཤབ་ཏུ་བྡོན། དྦྷེ་ལ་སྲས་གིས་བྱུང་བའི་ཆྦྷེ་བ་དགྦྷེ་མཐྡོང་། 
ཆུང་བ་ལས་ཤབ་སྡོད་ཀི་འཁྡོན་གྦྷེས་པ་ཡིན། དགྦྷེ་མཐྡོང་གི་སྲས་འཁྡོན་སྡོན་བལ་པྡོ། དྦྷེའི་སྲས་འཁྡོན་སྡོན་
ཤཱཀ་བླྡོ་གྡོས། དྦྷེ་ལ་སྲས་གིས་བྱུང་བའི་ཆྦྷེ་བ་འཁྡོན་རྡོག་ཤཤྦྷེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས། ཆུང་བ་འཁྡོན་དཀྡོན་
མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོ་ཡིན། གཅྦྷེན་ཡན་ཆད་རྡོ་རྦྷེ་ཕུར་པ་ལ་གྲུབ་པ་བརྦྷེས་པ་སགས་ས་འགྱུར་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་
བྡོན། ཆྡོས་སྐྱྡོང་དཀར་མྡོ་ི་ཟླ་ལྕམ་སྲིང་ལ་བྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེའི་དུས་ན་འབྲྡོའ་ིལུང་དུ་སྡོན་མྡོ་ཆྦྷེན་པྡོ་གཅིག་བྱུང་
བའི་ཚེ་ལད་མྡོའ་ིབྦྷེ་བྲག་མང་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་སགས་པ་འགའ་ཞིག དབང་ཕྱུག་མ་ི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་མགྡོ་
བརན་རྣམས་གྡོན། ཕྱག་མཚན་སྡོ་སྡོར་ཐྡོགས། མ་མྡོ་རལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྔམ་སབས་དང་བཅས་ཏྦྷེ། 
འཆམ་བས་པས་དྦྷེ་དག་ལད་མྡོ་ཆྦྷེ་ནས། དྦྷེས་ཁྡོམ་ཐྡོག་ཆྡོད། འཁྡོན་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོས་ཀང་དྦྷེ་དག་
གཟིགས་ནས། གཅྦྷེན་ལ་འདི་ལ་བུ་གདའ་ཞུས་པས། ད་གསང་སགས་འཆྡོལ་བ་བ་བ་བྱུང་བ་ཡིན། གྲུབ་ཐྡོབ་
མི་འྡོང་། རང་རྦྷེ་ལ་ཡྡོད་པའི་དཔྦྷེ་ཆ་ལྷ་རྟྦྷེན། སགས་ཀི་ལག་ཆ་ཀུན་གཏྦྷེར་དུ་སྦ། ང་ནི་རྒས། ཁྱྡོད་གཞྡོན་པ་ 
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༼༨༽ཡིན་པས། མང་མཁར་ན་འབྲྡོག་མི་ལྡོ་ཙཱ་བ་གསང་སགས་གསར་འགྱུར་ཟབ་མྡོ་ལ་མཁས་པར་ཡྡོད་
འདུག་པས། དྦྷེ་ལ་སླྡོབས་ཤིག་གསུང་རིང་མ་ཐམས་ཅད་གཏྦྷེར་དུ་སྦས་སྡོ། །དྦྷེར་ཆྡོས་སྐྱྡོང་གི་ཆྡོ་འཕྲུལ་བྱུང་
ནས། ཕུར་པའི་མངྡོན་རྟྡོགས་བསྡུས་པ་གཅིག་དང་། གཏྡོར་མའི་ཆྡོ་ག་དང་། སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཕུར་པ་བཅྡོ་ལྔ་པ་ཆ་
གིས་དང་། དཀར་མྡོ་ིད་ཀིས་འཁྡོན་རྡོག་ཤྦྷེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཞལ་དངྡོས་སུ་བསན་ནས་མཛད་པའི་
དཀར་མྡོ་ི་ཟླའི་གཏྡོར་མ་རྣམས་གཅུང་ལའང་གནང་། གདུང་བརྒྱུད་ཀིས་དུས་གཏྡོར་མ་ཆག་པར་མཛད་
དྡོ། །དྦྷེ་ནས་འཁྡོན་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོས། གཡའ་ལུང་དུར་ཁྡོད་ན་འབྲྡོག་མིའི་སླྡོབ་མ་འཁྱིན་ལྡོ་ཙཱ་བ་ཞྦྷེས་
བ་བ་ལ། བརྟག་གིས་གསན་ནས་ཚར་ལ་ཁད་པ་ན། དྦྷེ་སྐུ་གཤྦྷེགས་པའི་ཞལ་ཆྦྷེམས་ལ། ད་ཁྱྡོད་ཀིས་ཆྡོས་
འཕྡོ་དྦྷེ་མང་མཁར་དུ་འབྲྡོག་མི་ལྡོ་ཙཱ་བ་ལ་ཞུས་ཤིག་གསུང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་མང་མཁར་དུ་བྡོན། འབྲྡོག་མིའི་དྲུང་
དུ། རྒྱུད་གསུམ་དང་། ལམ་སྐྡོར་ཕྱི་མ་རྣམས་གསན། མཁས་པར་མཁྱྦྷེན་ནས་དྦྷེའི་རྣམ་གཞག་བ་བ་དང་
གདམས་ངག་ཞུ་བར་དགྡོངས་ཏྦྷེ། གཡའ་ལུང་འཇག་གཤྡོངས་ཀི་ཞིང་བཙང་པར་འྡོས་པ་ཀུན་བཙོངས། ལྷག་
མ་དགྦྷེ་འདུན་འཕད་པ་ལ་ཕུལ་ནས། རིན་ལ་རྟ་བཅུ་བདུན་གི་ཁལ་དང་བཅས་པ་ཁྱྦྷེར་ནས་འྡོངས་ཏྦྷེ། བླ་ཆྦྷེན་
ལ་ཕུལ། གསུངས་ངག་ཞུས་ཀང་མ་གནང་། གཞུང་གི་སྐྡོར་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་མཛད། བསམ་མི་ཁྱབ་དང་
གཏུམ་མྡོའ་ིདམིགས་པ་ི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་སྡོགས་པའི་གདམས་ངག་ཅི་རིགས་པ་གནང་ངྡོ་། །གཞན་ཡང་འགྡོས་
ཁུག་པ་ལ། འདུས་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། ཨུ་རྒྱན་གི་པནི་ཏ་ཤྦྷེས་རབ་གསང་བ་ལ་ཐིག་ལྦྷེ་སྐྡོར་ལྔ་ལ་སྡོགས་
པ་གསན། མལ་ལྡོ་ཙཱ་བ་ལ། བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་བརྒྱུད་དང་། གྲུབ་སྙིང་གི་སྐྡོར་རྣམས་གསན། གཞན་ཡང་བ་རི་ལྡོ་
ཙཱ་བ། བླ་མ་སི་ཆུ་བ། པུ་ཧྲངས་ལྡོ་ཙཱ་བ། གནམ་ཁའུ་ 
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༼༩༽པ་སྐུ་མཆྦྷེད། སྐྱུར་ཨ་སྐྱབས་ལ་སྡོགས་པ་ལས་ཆྡོས་མང་དུ་གསན་ཏྦྷེ་ཆྡོས་ཀི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་
ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་དུས་ཕྱིས་འཇག་ཤྡོངས་སུ་ཡབ་དང་གཅྦྷེན་གི་སྐུ་འབུམ་བཞྦྷེངས། གཅྦྷེན་གི་སྐུ་འབུམ་ན་ཕུར་པ་
བིན་རླབས་ཅན་དུ་གགས་པ་ཆ་གཅིག་ཀང་བཞུགས། ཕུར་པ་ཆ་གཅིག་ཐུགས་དམ་དུ་གང་གཤྦྷེགས་སར་
བསྣམས་ཏྦྷེ་ཕྱིས་ས་སྐྱ་ན་ཡྡོད་དྡོ། །འཁྡོན་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོ་གཡའ་ལུང་ཆུ་སྐྱར་ཅི་རིགས་པར་བཞུགས། 
བྲ་བྡོ་ལུང་པར་དགྡོན་ཆུང་གཅིག་བཏབ་སྦྷེ། དྦྷེར་ཡང་ལྡོ་འགའ་བཞུགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ས་སྐྱའི་
གཞི་འདིངས་ཚུལ། སན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱུང་ཚུལ། འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱུང་ཚུལ། 
ཕྱག་རྡོར་གི་རྣམ་འཕྲུལ་སྡོགས་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོ་བྲ་བྡོ་ལུང་པར་བཞུགས་དུས། 
དགྡོན་པ་དྦྷེའི་རི་རྦྷེ་ནས་གཟིགས་པས། རི་དཔྡོན་པྡོ་རིའི་ངྡོས་འགམ་ན་ས་དཀར་ཞིང་སྣུམ་ལ་ཆུ་གཡས་སུ་
འབབ་པ་སྡོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགྦྷེ་མཚན་མང་དུ་གཟིགས་ནས། དགྡོན་པ་གཅིག་བཏབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་དང་། འགྡོ་བ་དུ་མ་ལ་ཕན་པར་དགྡོངས་ཏྦྷེ། ཇྡོ་བྡོ་ལ་ཞུས་པས་གནང་། སའི་བདག་པྡོ་ཞང་ཞུང་བ་
དང་། བནྦྷེ་གྡོང་བཞི་ལ་འདིར་དགྡོན་ཆུང་ཞིག་བས་ན། ཁྱྦྷེད་ལ་འགལ་བ་མྦྷེད་ན། རིན་ཞིག་འཇལ་བས་པས། 
ཁྡོང་རྣམས་ན་རྦྷེ། རིན་ཡྦྷེ་མི་འཚལ། དགྡོན་པ་མཛད་པར་ཞུ་ཟྦྷེར་བ་ལ། འྡོན་ཀང་ཕྱིན་ཆད་ལ་འདི་འཐད་
གསུངས་ནས། རྒྡོད་མ་དཀར་པྡོ་གཅིག ཡྡོལ་བ་གཅིག མྡོ་གྡོས་གཅིག ནྡོར་བུའི་ཕྦྷེང་བ་གཅིག ཁབ་གཅིག་དྦྷེ་
རྣམས་ཀིས་མགྡོ་བས་པའི་རིན་འཇལ་ནས། མྡོན་འགྡོ་གྡོག་པྡོ་ནས། འབལ་མྡོ་གྡོག་པྡོའ་ིབར་གདུང་བརྒྱུད་ལ་
དབང་བར་བས་སྡོ། །བླ་མ་འདི་ཤིང་ཕྡོ་བི་ལྡོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། དགུང་ལྡོ་བཞི་བཅུ་བཞྦྷེས་པ་ཆུ་མྡོ་གང་གི་
ལྡོ་ལ་ས་སྐྱ་བཟུང་སྦྷེ། ལྡོ་སུམ་ཅུའི་བར་ 



8   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༡༠༽དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། བཤད་ན་ལ་སྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་བསན་པའི་བ་བ་མཛད་ནས། དྲུག་ཅུ་རྦྷེ་དགུ་པ་ཆུ་
ཕྡོ་རྟའི་ལྡོ་དབྱུ་གུའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་སྐུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོ་
དགུང་ལྡོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་བཞྦྷེས་པ་ཆུ་ཕྡོ་སྦྷེའུའི་ལྡོ་ལ་མ་གཅིག་ཞང་མྡོ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་བླ་མ་ཀུན་
དགའ་སྙིང་པྡོ་སྦྷེ། འདི་ིད་དང་པྡོ་ནས་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་དུ་འྡོང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། ཞི་ཞིང་དུལ་བ་
དང་། ཡིད་གཞུངས་པ་དང་། ཤྦྷེས་རབ་དང་སྙིང་རྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་རང་བཞིན་གི་ཡྡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། 
རྟ་དང་ནྡོར་བུ་བརྟག་པ་དང་། སྐྱྦྷེས་པ་དང་བུད་མྦྷེད་བརྟག་པ་དང་། སྙན་ངག་དང་། སྦྷེབ་སྦྱྡོར་དང་། སྨན་དཔད་
དང་བཟྡོའ་ིགནས་ལ་སྡོགས་པ་ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལ་ཐུགས་བང་བར་གྱུར་པ་ཞིག་གྡོ །དྦྷེ་ནས་
གསུང་རབ་ལ་གསན་སྦྱྡོང་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཐྡོག་མར་ཡབ་ལས་ཀྦྷེའི་རྡོ་རྦྷེའི་དབང་བསྐུར་ཞུས་ནས་དྦྷེའི་
ཆྡོས་ཅི་རིགས་པ་ཞུས་སྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་གཅིག་ལྡོན་པའི་ཚེ་ཡབ་སྐུ་གཤྦྷེགས་ཏྦྷེ། རིས་བས་པས་ཕྱི་རྟྦྷེན་
གི་འགམ་འདིངས་བ། གཤྦྷེགས་རྡོང་བྦྷེད་པ། གདན་ས་ཚུད་པ་རྣམས་ི་མ་གཅིག་ལ་གྲུབ་ན། ཤུལ་དུ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་འྡོང་ཟྦྷེར་བས། འཕང་བྲག་དམར་པ་གིས་བསགས་ནས་ཆྡོས་འཁྡོར་བྦྷེད་པ། ཕྱི་རྟྦྷེན་གི་
འགམ་འདིངས་པ། བ་རི་བ་གདན་སར་བཏྡོན་པ་རྣམས་ིན་གཅིག་ལ་བས་ཏྦྷེ། བ་རི་བས་ལྡོ་བརྒྱད་གདན་ས་
བས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་བ་རི་བའི་དྲུང་དུ་འཇམ་དབངས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས་ཏྦྷེ། བསྒྲུབས་པས་ཟླ་བ་དྲུག་ན་ཞལ་
གཟིགས་ཏྦྷེ། ཞྦྷེན་པ་བཞི་བྲལ་ལ་སྡོགས་པའི་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆྦྷེ་བའི་ཆྡོས་ཀི་སྡོ་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་གསན་ཅིང་། 
མི་བརྦྷེད་པའི་གཟུངས་དང་། རྣམ་དཔྡོད་ཀི་བླྡོ་གྡོས་མཚུངས་པ་མྦྷེད་པ་བརྦྷེས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་
གིས་བཞྦྷེས་པའི་ཚེ། རྡོང་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་བྡོན་ཏྦྷེ། བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པྡོ་ལས་མངྡོན་པ་ཀུན་ལས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   9 

༼༡༡༽བཏུས་གསན་ཅིང་། དྦྷེའི་ཚེ་རྡོ་ལ་ཕྱག་རྦྷེས་བཞག་པ་ད་ལའང་ཡྡོད་དྡོ། །བྲང་ཏི་སྐུ་གཤྦྷེགས་ནས་ཟུར་
ཆྡོས་པ་དགྦྷེ་བའི་བཤྦྷེས་གྦྷེན་ཁྱུང་ལས་ས་སྦྷེ་ལྔ་དང་། སྡོམ་རྣམ་གིས་གསན། ང་སྡོད་དུ་ཁྱུང་རིན་ཆྦྷེན་
གགས་དང་། ཟུར་ཆྡོས་པ་མྦྷེ་དིག་བ་ལས་ཚད་མ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། སླར་ཡང་ས་སྐྱར་བྡོན་ཏྦྷེ། བ་རི་ལྡོ་ཙཱ་
བའི་དྲུང་དུ་དཀྡོན་བརྦྷེགས་དང་། ཕལ་ཆྦྷེན་ལ་སྡོགས་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། བ་བ་དང་
སྡོད་པའི་རྒྱུད་ིས་བརྒྱ་ཙམ་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གིས་དང་། གཤིན་རྦྷེའི་
གཤྦྷེད་དག་ནག་གི་རྒྱུད། ཀྦྷེའི་རྡོ་རྦྷེའི་རྒྱུད་གསུམ། འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་བཤད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་
སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བ་རི་བའི་ཆྡོས་སྐྡོར་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་
པར་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ནས་གྡོམ་པ་གཡུ་རྦྷེར་དགྦྷེ་བཤྦྷེས་མྦྷེ་ལྷང་ཚེར་བ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་ངྦྷེས་དང་། རིགས་
ཐིགས་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། དྦྷེ་ནས་ཕ་ཆྡོས་རད་བཅད་པར་བཞྦྷེད་ནས་
འཁྡོན་སི་ཆུ་བའི་དྲུང་དུ་བྡོན་ནས། དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་ས་གྡོན་གི་ནུབ་མྡོར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ཟྦྷེར་
བའི་ཆུ་བྡོ་དམར་མྦྷེར་བ་གཅིག་ལ་ཟམ་པ་གསུམ་འདུག་པའི་ཆུ་འགམ་ན་བསལ་རྒྱུ་མང་དུ་འདུག་པས། ང་སྡོལ་
བར་ཞུ། ང་སྡོལ་བར་ཞུ་ཟྦྷེར་བ་ལ། ཟམ་པ་ཕྱི་མ་ལ་གསུམ། བར་པ་ལ་བདུན། ྦྷེ་ཤྡོས་ལ་མང་པྡོ་བསལ་བའི་
རྨི་ལམ་བྱུང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་བླ་མ་དྦྷེའི་དྲུང་དུ་ཌྡོམྦི་པའི་ལུགས་ཀི་ཀྦྷེ་རྡོ་རྦྷེའི་རྒྱུད་གསུམ་དང་། གྲུབ་པ་སྦྷེ་བཅྡོ་
བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ་སྦྷེ་སྣྡོད་དང་རྒྱུད་སྦྷེའི་ཆྡོས་མང་དུ་གསན་ནྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་སི་ཆུ་བའི་སླྡོབ་མ་བན་ཆུང་འགའ་
དང་འགྡོགས་ཏྦྷེ། མདྡོགས་སྡོད་དུ་བླ་མ་སྦྷེ་ཆྡོས་འཁྡོར་གཅིག་ལ་བྡོན་པའི་རར་ལད་མྡོ་ལ་བྡོན། རྒྱུ་མཚན་
ཞིབ་ཏུ་བསྙད་པས། བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་པྡོ་ཡིན་པར་རྟྡོགས་ 



10   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༡༢༽ནས། བླ་མ་སྦྷེས་བླ་ཆྦྷེན་པང་དུ་བཞྦྷེས་ཏྦྷེ་མི་གསྡོན་གཤིན་ཕད་པའི་དུས་བྱུང་། རྒད་པྡོ་གྡོག་པྡོ་འདིའི་
ནང་ན་ཆྡོས་ཡྡོད་པས་ཁྱྡོད་ལ་སྦྷེར་བ་ཡིན། མྱུར་དུ་ཤྡོག གུ་ལྦྷེ་ཡྡོང་སྙམ་ན། སང་ཕྡོད་ང་འཆི་བ་ཡིན་གསུངས་
ནས་བླ་ཆྦྷེན་དྦྷེར་ཞག་གཅིག་བཞུགས་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་བར་ལ་བླ་མས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་དཀྱུས་སུ་
གསུངས་པ་འདི་ཙམ། དྦྷེ་ལས་འཕྡོས་པ་འདི་ཙམ་གི་རྐང་གངས་ལམ་མྦྷེ་བ་ཞིག་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་ཡར་
བྡོན་ནས་བླ་མ་སྦྷེའི་དྲུང་དུ་བཞུད་པར་དགྡོངས་ཏྦྷེ། འཁྡོན་སི་ཆུ་བ་ལ་ཞུས་པས་མ་གནང་ནས་སང་ཕྡོད་འགྡོ་
སྙམ་ཙ་ན། སྦྷེ་གསུངས་པ་དྦྷེ་བདྦྷེན་ཏྦྷེ་སྐུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་བླ་མ་གནམ་ཁའུ་པའི་དྲུང་དུ་བྡོན་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་
བཞིའི་རྒྱུད་དང་འགྦྷེལ་པ་མན་ངག སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་ཅིང་། 
ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་འགྦྷེལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གསན་ནྡོ། །དགྦྷེ་བཤྦྷེས་རྔྡོག་
ལས་ི་ཁི་སྣང་བ། བརྒྱད་སྡོང་འགྦྷེལ་ཆྦྷེན། མདྡོ་སྡུད་པ། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ར་འགྦྷེལ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། དྦྷེ་
ནས་དུས་རིང་ཞིག་ན་བླ་མ་སི་ཆུ་བ་བསྙུངས་པས་བླ་ཆྦྷེན་ལ་ཤྡོག་གསུངས་ཏྦྷེ་བྡོན་པས་མ་སླྦྷེབས། བླ་མས་
ཁྱྡོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་འཁྡོན་ཚོའི་སྦྷེ་པ་འདི་སྐྱྡོངས་གསུངས་བའི་གསུང་བཞག་ནས་སྐུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེའི་རྦྷེས་
ཀི་བ་བ་རྣམས་ཚར་ནས་ས་སྐྱར་བྡོན་ཏྦྷེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆས་བསྒྲུབས་པ་ན་བླ་མ་གནམ་ཁའུ་པས་གསན་
ནས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་ཕན་ཆྦྷེ་བར་འྡོང་གསུངས་ནས་མ་གནང་། འྡོན་ཀང་འཁྡོན་ཚོའི་དཔྡོན་ནི་མཛད། དྦྷེ་ནས་
བླ་མ་སི་ཆུ་བ་བླ་མ་མལ་གི་སླྡོབ་མ་ཡིན་པས་དྦྷེའི་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་ཕྱག་དཔྦྷེ་རྣམས་བསྣམས་ནས་གུང་ཐང་ན་
ལ་རྦྷེ་གནས་གསར་དུ་བྡོན་ཏྦྷེ། བླ་མ་མལ་ལས་བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། དག་ནག་
འཇིགས་སྐྡོར་གསུམ། ནཱ་རྡོ་བའི་མན་ངག་རྣམས་ཚང་བར་གསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གཡས་རུ་ན་མར་བྡོན། གསྦྷེར་
སྲང་བཅུ་བདུན་གི་འབུལ་བ་བསྐུར་བས་བླ་མ་ཐུགས་དགྦྷེས་ 
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༼༡༣༽ཏྦྷེ། དམ་ཚིག་པ་ཆྦྷེན་པྡོར་དགྡོངས་ནས་ཆྡོས་ཀི་ལྷག་མ་ད་དུང་ཡྡོད་པས་ཤྡོག་གསུངས། བླ་ཆྦྷེན་
གིས་བྡོན་པས་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་མང་པྡོ་གནང་། ཁྱད་པར་དུ་མགྡོན་པྡོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་རྦྷེས་གནང་
དང་བཅས་པ་གནང་ནས། དྦྷེའི་རྟྦྷེན་དར་ནག་དང་ལྕགས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་དགུ་པ་དང་སྐུ་འབག་རྣམས་བརངས་ཏྦྷེ། 
མགྡོན་པྡོ་ལ་ཁྱྡོད་འཁྡོན་ས་སྐྱ་པའི་རྦྷེས་སུ་སྡོང་ཞྦྷེས་གསུང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་མར་བྡོན་ནས་ལ་སྡོད་དུ་རྦྷེ་བཙུན་པུ་
ཧྲངས་ལྡོ་ཆུང་ལས་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་ཆྡོས་སྐྡོར་ལ་སྡོགས་པ་གསན། གཞན་ཡང་སྐྱུར་ཨ་སྐྱབས། བལ་པྡོའ་ིཔནི་
ཏ་པདྨ་ཤི། རྒྱ་གར་གི་རྣལ་འབྡོར་པ་བྷྡོ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ། བལ་པྡོའ་ིཔཎི་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རྣམས་ལས་ཆྡོས་མང་དུ་
གསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གསུང་ངག་གསན་པར་བཞྦྷེད་ནས། སག་ཐང་དིང་དུ་བྡོན་ཏྦྷེ། རྦྷེ་ཞང་དགྡོན་པ་བའི་དྲུང་དུ་
ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་མས་སུ་བཞྦྷེས་ཏྦྷེ། ལམ་
བསྡུས་ཏྦྷེ་སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་པ་མཛད་ནས་ལྡོ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། དྦྷེ་ནས་ཆྡོས་ཀི་
བདག་པྡོར་དབང་བསྐུར། སིར་ཁྱྡོད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་གཙོར་བས་ན་ཚེ་འདི་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཆྡོག་གི་དངྡོས་
གྲུབ་ཐྡོབ། བཤད་ན་བས་ན་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པའི་དྡོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་མ་སངས་པར་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་གྲུབ་པའི་སླྡོབ་མ་གསུམ། བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པ་བདུན། རྟྡོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྡོར་པ་བརྒྱད་
ཅུ་ཙམ་འབྱུང་ཞྦྷེས་ལུང་བསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྦྷེ་ཞང་དགྡོན་པ་བ་གཤྦྷེགས་པའི་རྦྷེས་ཀི་བ་བ་རྣམས་ཚར་ནས། 
གུང་ཐང་དུ་བྡོན་པའི་ཚེ་དུག་བྱུང་བ་ལས་དུས་ཕྱིས་དུག་རྡོ་ལངས་ནས་ཟླ་བ་གིས་ཙམ་བསྙུངས་ནས་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་བརྦྷེད་འདུག་པས། བྲང་ཁར་རིང་པར་སྐུ་མཚམས་བཅད་དྦྷེ་བླ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་ཚིག་རྦྷེ་
དྲན་པ་བྱུང་། དྦྷེ་ནས་རྦྷེ་དགྡོན་པ་བ་མནལ་ལམ་དུ་བྡོན་ནས་ཆྡོས་གསུངས་པས་མ་ལུས་པ་དྲན་པ་བྱུང་།  
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༼༡༤༽དྦྷེ་ནས་རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་དངྡོས་སུ་བྡོན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་ིན་མཚན་མྦྷེད་པར་རྒྱུད་
སྦྷེ་བདུན་ཅུ་ར་གིས། ལྕགས་རིའི་ཁྡོངས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆྡོས་བཞི་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་མང་དུ་གསུངས་
ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་ཚར་ཁར་སྡོམ་ཆྦྷེན་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་ཁིད་སྐྱྡོང་བ། ས་སྐྱར་
བཞུགས་ནས་ལམ་འབྲས་གསུང་པ། གུང་ཐང་དུ་མལ་གི་ྦྷེ་གནས་མཛད་པ། ལྕམ་ལྷ་ཁང་དུ་ནམ་མཁའ་དྲི་
མྦྷེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་བཞྦྷེངས་ནས་རབ་གནས་མཛད་པ། ཟངས་སྡོང་འབྲྡོག་པའི་གསྦྷེབ་ཏུ་ཆྡོས་གསུངས་པ། 
ཤབ་སྡོ་ལྔར་ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་བ་སྦྷེ། སྐུའི་བཀྡོད་པ་དྲུག་དུས་ཅིག་ཅར་ལ་བསན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་འྡོ། །དྦྷེ་ལ་བུའི་བླ་མ་དྦྷེ་རིམ་གིས་ཟབ་མྡོ་ལས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡྦྷེལ་བ་མྦྷེད་
པའི་ངང་ནས་བསྡུ་བ་བཞིས་གཞན་དྡོན་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་བདུན་གི་བར་དུ་མཛད་དྦྷེ། ས་ཕྡོ་སག་གི་ལྡོ་ཐ་སྐར་གི་ཟླ་
བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་གཡས་རུ་བང་གི་སྐྱ་བྡོ་ཁ་གདངས་ནས་བདྦྷེ་བ་ཅན་དུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་སྐུའི་
བཀྡོད་པ་བཞིར་བསན་ཏྦྷེ། གཅིག་ནི་བདྦྷེ་བ་ཅན། གིས་པ་ནི་པྡོ་ཏ་ལ། གསུམ་པ་ནི་ཨུཌྱན། བཞི་པ་ནི་བང་
ཕྱྡོགས་ཀི་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་གསྦྷེར་མདྡོག་ཅན་དུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་སན་ས་ན་གནས་པ་ཕལ་ཆྦྷེ་བས་
གསལ་བར་རྟྡོགས་པ་ཡིན་ནྡོ། །སྤུར་ཞུགས་ལ་ཕུལ་པའི་ཚེ་སན་ས་ན་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་མི་བདྦྷེ་
བ་མྦྷེད་པར་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་དང་ལྡན་ཞིང་། ཞལ་བཞི་པར་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐྡོང་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཞལ་
བརྒྱད་པར་མཐྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ལ་བུའི་བླ་མ་དྦྷེ་ལ་སླྡོབ་མའི་མཆྡོག་ཇི་ལར་བྱུང་ན། སི་ཆུ་བ་ལས་དབང་ཞུས་པའི་ས་
གྡོན་གི་མནལ་ལམ་དང་། རྦྷེ་དགྡོན་པ་པས་ལུང་བསན་པ་དང་མཐུན་པར། ལུས་མ་སངས་པར་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པ་
གསུམ་ནི། སིདྒ་ལའི་གིང་ནས་འྡོངས་པའི་ཨ་ཙ་ར། བང་ཆུབ་ 
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༼༡༥༽སྦྷེམས་དཔའ་སག སྡོམ་པ་ཀི་འབར་དང་གསུམ་མྡོ། །བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པ་བདུན་ནི། རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོ། 
ཞུས་བྦྷེས་དངྡོས་གྲུབ། རྒ་སྡོན་རྡོ་རྦྷེ་གགས། ནགས་སྡོམ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། འཚར་ཁའི་རྣལ་འབྡོར་
པ། སྡོམ་པ་འྡོད་གགས། ཨ་ཅྦྷེ་མང་ཆུང་མའྡོ། །བླ་མ་ཆ་གན་གི་གསུང་གིས། བཟྡོད་ཐྡོབ་བཅུ་གཅིག་ནི། རྦྷེ་པ། 
ཞུས་བྦྷེས། སྡོམ་ཆྦྷེན་རྟ་རྒན། བང་སྦྷེམས་ཟླ་རྒྱལ། ཨ་ཇྡོ་ཕག་སྡོན། ཇྡོ་མྡོ་ང་ཆུང་མ། མ་ཇྡོ་བང་རྒྱན། ལྡན་
མ་ཇྡོ་གདན། བདྦྷེ་གཤྦྷེགས་ཁམས་པ་རྡོར་རྒྱལ། ཞང་གསུམ་ཐྡོག་པ། གཤྦྷེན་སྡོམ་རྡོ་རྦྷེ་སྦྷེང་གྦྷེའྡོ། །དྲྡོད་ཆྦྷེན་
པྡོ་ལ་གནས་པ་རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་བཅྡོ་ལྔ། དྲྡོད་འབྲིང་ལ་གནས་པ་སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱབས། དྲིལ་ཆྦྷེན་གི་ཇྡོ་
མྡོ་ཞང་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་སུམ་ཅུ་སྡོ་གཅིག དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པ་ཁམས་པ་ཨ་སྦྷེང་། ནྦྷེ་ཚོ་སྦལ་སྡོན། མངའ་
རིས་པ་གགས་སྦྷེང་། ཇྡོ་མྡོ་མང་ཆུང་མ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་གསུང་ངྡོ་། །གཞན་ཡང་དཔལ་ཆྦྷེན་འྡོད་པྡོ། 
གྦྷེན་གཙུག་ཏྡོར་རྒྱལ་པྡོ། རྒྱ་སྡོམ་ཚུལ་ཁིམས་གགས། མི་ག་པྲ་ཛྙཱ་ཛྭ་ལ། ཁམས་པ་རྒྒྭ་ལྡོ་ལ་སྡོགས་པ་
མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྦྷེས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་ནི། བླ་མ་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་ལ་རིགས་ཀི་
སྲས་བཞི་འཁྲུངས་ཏྦྷེ། དང་པྡོར་ཇྡོ་མྡོ་ཆུང་ཤྡོས་ཇྡོ་ལྕམ་ཕུར་མྡོ་བ་བ་ལ་གཅྦྷེན་ཀུན་དགའ་འབར་འཁྲུངས་ཏྦྷེ། 
གཞྡོན་ནུ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བྡོན། རིགས་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ནས། བྡོད་དུ་འབྡོན་གབ་བས་པའི་
ཐྡོག་ཏུ་ཚད་པ་བྱུང་སྦྷེ། དགུང་ལྡོ་ི་ཤུ་ར་གིས་པ་ལ་མ་ག་ངྷར་སྐུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །ཇྡོ་མྡོ་ཆྦྷེ་བ་ཚ་མྡོ་རྡོང་པའི་
མ་གཅིག་འྡོད་སྡོན་བ་བ་ལ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་པའི་ཆྦྷེ་བ་སླྡོབ་དཔྡོན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་བསྡོད་ནམས་རྦྷེ་མྡོ་སྦྷེ། དྦྷེ་
ིད་ཡབ་དགུང་ལྡོ་ང་གཅིག་བཞྦྷེས་པ་ཆུ་ཕྡོ་ཁྱིའི་ལྡོ་ 
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༼༡༦༽ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། ཡུམ་ལས་བཙས་མ་ཁད་སི་ཀྲྲྀ་ཏའི་སྐད་དང་། བདག་ནི་བིས་པའི་སྡོད་པ་ལས་
འདས་པའྡོ། །ཞྦྷེས་ལན་གིས་སུ་བཏུད་ནས་གསུངས་ཤིང་དུས་ཀུན་ཏུ་སྐྱིལ་མྡོ་ཀྲུང་བཅས་པས་ཡ་མཚན་དུ་
གྱུར་ཏྡོ། །དགུང་ལྡོ་གསུམ་པ་ལ་ཀྦྷེ་རྡོར། འཇམ་དཔལ། སྡོལ་མ། མི་གཡྡོ་བ་རྣམས་ཞལ་གཟིགས། རྒྱུད་
གསུམ། བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་ལྔ་ཐུགས་ལ་གསུངས། རྒྱ་གར་དུ་མི་ཐུབ་ཟླ་བ་ལ་སྡོགས་
པ་པཎི་ཏ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱྦྷེ་བ་བཞྦྷེས་པ་དྲན་ནྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་བདུན་བཞྦྷེས་པའི་ཚེ། རྒྱུད་སྦྷེ་
བཞི་བཅུ་ཐུགས་ལ་གསུངས་ཤིང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་རྒྱ་བྡོད་ཀུན་ལ་གགས། རྡོ་རྦྷེ་གདན་
གི་ཡ་ཐྦྷེམ་ལ་འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་བསྡོད་ནམས་རྦྷེ་མྡོ་རྡོ་རྦྷེས་ཐྦྷེག་པ་མཐའ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ས་
སྐྱར་སྐྱྦྷེས་སྡོ། །ཟྦྷེར་བའི་ཡི་གྦྷེ་མཁའ་འགྡོ་མས་བྲིས་པ་ཀྡོའུ་ཤཱཾ་བྷིའི་པཎི་ཏ་དྦྷེ་ཝ་མ་ཏིས་ཕྱྡོགས་ཀུན་ཏུ་
བསགས་པས་བྡོད་ིད་ནས་རད་ཆྡོད་ཟྦྷེར་རྡོ། །མདྡོར་ན་དྦྷེ་ཡན་ཆད་དུ་ཡབ་ལས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པས་བསྡུས་པའི་
རྒྱུད་འགྦྷེལ་པ། དཀིལ་ཆྡོག་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བིན་རླབས་མན་ངག་ཕྱག་ལྦྷེན། ཁིད་དང་བཅས་པ་ཞུས་ནས་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཀི་ལྡོར་ཡབ་གཤྦྷེགས་ནས་དྦྷེའི་ཕྱིར་ལྡོར་རྦྷེ་པ་ལ་གདན་ས་གཏད་ནས། 
གསང་ཕུར་ཕྱ་བ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདྲུང་དུ་བྡོན་ཏྦྷེ། ས་ཚད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདུལ་བ་མངྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་
མ་ལུས་པ་གསན་ཏྦྷེ། ས་ཕྱིར་ལྡོ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། ཡུམ་རྒྱས་པ་དང་། གསྦྷེར་གི་གན་ཇི་ར་ལ་
སྡོགས་པའི་ཆྡོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་མང་པྡོས་བསྙྦྷེན་བཀུར་བར་མཛད་དྡོ། །ཡང་དབུ་རྦྷེ་རིང་མར་
གསུང་ངག་གི་ལ་བའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁར་མཆྡོད་པའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ། རྦྷེ་པ། ཞུ་བྦྷེས། རྨྡོག་སྡོན་
གསུམ་ལ་འཇམ་དཔལ། བིརྺ་པ། སན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་གསུམ་བསན་ནས། ཆྡོས་ན་བཅུ་དགུ་
དག་པའི་སྣང་བ་ལ་བཀྡོད་པར་མཛད་དྡོ། །གཞན་ཡང་རྦྷེས་མཛད་པའི་བསྡོད་པ་ལས་མནལ་ཚེ་འྡོད་གསལ་ 
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༼༡༧༽དག་གི་མམ་པར་འཇྡོག མཐུ་སྡོབས་དབང་ཕྱུག་ཡི་དམ་གང་རུང་ལ། །ིན་མཚན་གང་ཡང་ཐྦྷེ་ཚོམ་
གཅྡོད་མཛད་པས། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །གང་གི་ཀུན་སྡོད་ྦྷེས་པའི་དྲི་མ་བྲལ། །ལྡོག་
སྨྲའི་མཐའ་སངས་བདྦྷེན་དྡོན་གསུང་བ་པྡོ། །སྡོས་པ་མྦྷེད་ཐུགས་སྡོང་ིད་སྙིང་པྡོ་ཅན། །ས་གསུམ་སྙན་པར་
གགས་པ་ཁྱྡོད་ལ་འདུད། ས་ཚད་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་དང་གསང་སགས་སྡོགས། །གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་ཚིག་དང་
དྡོན་བཅས་པར། །ལྦྷེགས་དགྡོངས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ལྷུར་ལྦྷེན་པའི། །མཁྱྦྷེན་པའི་སན་རས་གསལ་བ་ཁྱྡོད་ལ་
འདུད། །གཡྦྷེང་བ་མྦྷེད་པར་འཆད་རྡོད་རྡོམ་པ་དང་། །རིམ་གིས་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུན་ཆད་མྦྷེད་པ་ཡིས། །རྦྷེས་
ཐྡོབ་སྒྱུ་མར་མཁྱྦྷེན་ནས་སྦྷེམས་ཅན་ལ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞིས་ཚིམ་མཛད་ཁྱྡོད་ལ་འདུད། །བླ་ཆྦྷེན་འདྡོད་ལྷ་
ཀུན་ལས་ཆྡོས་རྣམས་ནྡོད། །དབུས་གཙང་མཁས་རྣམས་བསྦྷེན་ནས་སྦྱང་ཚུལ་བསན། །བསན་པའི་སྲྡོག་ཤིང་
ཆྦྷེན་པྡོར་ར་བདུན་ལ། །འཛམ་གིང་ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་ཁྱྡོད་ལ་འདུད། །པྡོ་ཏ་ལ་དང་དཔལ་རི་ཨུཌྱན་དུ། །ིན་
ཕྱྦྷེད་ཙམ་གིས་ལྦྷེགས་འཁྡོར་མཁར་འགྡོ་དང་། །དཔའ་བྡོའ་ིཚོགས་དང་སྡོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སད། །རྣམ་
འཕྲུལ་དུ་མས་ྦྷེར་གནས་ཡི་རང་འདུད། །དབང་འདུས་དཀིལ་འཁྡོར་གཙོ་དང་དབྦྷེར་མྦྷེད་པས། །ཟབ་མྡོའ་ི
དྡོན་གསུངས་གནས་དང་མཁའ་ཀུན་ལ། །འྡོད་དང་འྡོད་ཟྦྷེར་རྡོལ་མྡོའ་ིས་སྡོགས་པས། །བདག་ཡིད་ཏིང་འཛིན་
སྡོ་མང་ཕྱྦྷེ་ལ་འདུད། །ཅྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ལ་བུའི་བླ་མ་དྦྷེས་ཡང་དག་པར་སྦྱྡོར་བའི་རྒྱུད་
ཀི་འགྦྷེལ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྡོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྦྷེལ་པ་དང་། ཆྡོས་ལ་འཇུག་པའི་སྡོ་ལ་
སྡོགས་པ་བསན་བཅྡོས་མང་དུ་མཛད་ནས། སྐལ་ལྡན་གི་འགྡོ་བ་མང་པྡོ་སྨིན་གྡོལ་གི་ལམ་ལ་བཀྡོད་པར་
མཛད་དྦྷེ།  
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༼༡༨༽དགུང་ལྡོ་ཞྦྷེ་གཅིག་པ་ཆུ་ཕྡོ་སག་གི་ལྡོ་སྨལ་པྡོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་ལུས་མ་སངས་བར་བདྦྷེ་བ་
ཅན་གི་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་སུ་གཤྦྷེགས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེའི་སླྡོབ་མ་ནི་ཕལ་ཆྦྷེར་བླ་ཆྦྷེན་དང་ཐུན་མྡོང་བ་
ཡིན་པས་ལྡོགས་སུ་མ་སྨྡོས་སྡོ། །སྲས་བར་པ་རྦྷེ་བཙུན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཡབ་དགུང་ལྡོ་ང་
དྲུག་བཞྦྷེས་པ། མྦྷེ་མྡོ་ཡྡོས་ཀི་ལྡོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལས་དང་བཅས་ཏྦྷེ་བལམས་ཤིང་། སྨྲ་ཤྦྷེས་ནས་དབྦྷེན་པ་
ལ་དགའ་བ་དང་། བརྐམ་ཆགས་མྦྷེད་པ་དང་། ཡྡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྡོན་པ་དང་། བིས་པའི་སྡོད་པ་ལས་
འདས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དགུང་ལྡོ་བརྒྱད་པ་ལ་བང་སྦྷེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཚངས་པར་སྡོད་པའི་དགྦྷེ་བསྙྦྷེན་
གི་སྡོམ་པ་མནྡོས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ཕྱིན་ཆད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་པས་ཀང་བཙུན་པར་མཛད་ཅིང་། ཚོགས་མཆྡོད་ཀི་དུས་སུ་
དམ་ཚིག་གི་རས་ཙམ་མ་གཏྡོགས་པ་ཐ་མལ་དུ་ཤ་ཆང་ཞལ་དུ་མི་རྦྷེག་སྐད་དྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་པ་ལ་སྡོམ་པ་ི་
ཤུ་པ། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱྦྷེས་གསུངས། བཅུ་གིས་པ་ལ་ཀྦྷེ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་གི་པྡོ་ཏི་གསྡོལ་པའི་རྨི་ལམ་
བྱུང་བ་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་ས་ཆྦྷེན་གཤྦྷེགས་ནས་
ཆྡོས་འཁྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་མཛད་དྦྷེ། རང་གི་སླྡོབ་མ་ལ་བརྟག་གིས་གསུངས་པས་ངྡོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ཡན་
ཆད་དུ་ཡབ་ལས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པས་བསྡུས་པའི་ཆྡོས་སྐྡོར་མང་དུ་གསན་ནས། ལྡོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གདན་ས་
བཟུང་སྦྷེ། སླར་ཡང་སླྡོབ་དཔྡོན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ། གན་གཙུག་ཏྡོར་རྒྱལ་པྡོ། ཞང་ཚུལ་ཁིམས་གགས། གག་དབང་
རྒྱལ། བལ་པྡོ་ཛ་ཡ་སྦྷེ་ན། ལྡོ་ཙཱ་བ་དཔལ་མཆྡོག་དང་པྡོའ་ིརྡོ་རྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་དང་། སྦྷེ་སྣྡོད་
གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྡོས་ཀི་རྣམ་གངས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། 
ནང་དུ་རིམ་གིས་ཀི་ཏིང་ 
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༼༡༩༽ངྦྷེ་འཛིན་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མཛད་དྦྷེ། ཆྡོས་གསུང་པ་ལ་འབྡོན་པའི་ཚེའང་། ཀྦྷེ་རྡོར་སྡོམ་ཞིང་བྡོན་
ནས་ཁི་ཐྡོག་ཏུ་ཕྦྷེབས་པ་དང་དབུ་རྒྱན་ལ་རིགས་བདག་ཚར། ཆྡོས་གཏྡོར་ལ་རྒྱུན་གཏྡོར་གི་ཚབ་མཛད། 
ཆྡོས་གསུང་བ་ལ་བཟླས་པའི་དྡོད་མཛད་ནས་ཡར་བྡོན་པ་དང་བདྦྷེ་མཆྡོག་སྡོམ་ཞིང་བྡོན། མདྡོར་ན་ིན་ཞག་
ཕྲུགས་རྦྷེ་ལ་དཀིལ་འཁྡོར་བདུན་ཅུ་རྦྷེའི་ཐུགས་དམ་མཛད། གསུང་ངག་ཀང་བླ་མའི་བཀའ་རྒྱ་ལྡོ་དགུ་མཛད་
པ་ལ། ལྡོ་བཅུ་གསུམ་གི་བར་དུ་མ་གསུངས་ཤིང་། དྦྷེ་ནས་གསུང་ངག་གི་སྡོ་ནས་སྐལ་ལྡན་མང་པྡོ་རྣམ་པར་
གྡོལ་བ་མཆྡོག་ལ་བཀྡོད་པར་མཛད་དྡོ། །གཞན་ཡང་འཆད་རྡོད་རྡོམ་གསུམ་གི་སྡོ་ནས་ཐུབ་པའི་བསན་པ་
ཆྦྷེས་ཆྦྷེར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། ཆྡོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྡོ་ནས་མགྡོན་མྦྷེད་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་མགྡོན་
མཛད་པ་ཞིག་གྡོ །མནལ་ལམ་དུ་སྐྱྦྷེ་བ་དྲན་པ་དང་། ལུང་བསན་བརྦྷེས་པའི་ཚུལ་ནི། ལྡོ་བཅྡོ་བརྒྱད་པ་ནས་
མཚན་བརྡོད་སར་བཟུང་བ་མྦྷེད་པར་སྐྱྦྷེ་བ་ས་མ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་བས་ནས་ཚར་ཕྱྦྷེད་ཙམ་བཏྡོན་པ་རྨིས་པ་
དང་། བཅུ་དགུ་པ་ན་ཚར་གཅིག་བཏྡོན་པ་རྨིས་པ་དང་། ི་ཤུ་པ་ན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་བྷ་ལྦྷེནྡྲ་ན་དགྦྷེ་བསྙྦྷེན་
སགས་པ་པཎི་ཏ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྦྷེ་བ་བཞྦྷེས། དྦྷེ་ནས་བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརིའི་བང་ཕྱྡོགས་ན་བཙུན་པ་པཎི་ཏ་གཅིག་
ཏུ་སྐྱྦྷེ་བ་བཞྦྷེས། དྦྷེ་ནས་ཨུཌྱན་གི་བང་ངྡོས་ན་བཙུན་པ་པཎི་ཏ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྦྷེ་བ་བཞྦྷེས། །དྦྷེ་ནས་བྡོད་ཅུང་པའི་
ཡུལ་ན་ལྡྡོག་སྡོན་གཅུ་གུ་བར་སྐྱྦྷེ་བ་བཞྦྷེས་ཏྦྷེ། མཚན་བརྡོད་མང་དུ་བཤད་ཅིང་། བླ་ཆྦྷེན་ཡང་སླྡོབ་མར་འདུག་
པ་རྨིས་པ་དང་། སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་པ་ན་ཐྡོ་རངས་མནལ་དུ་སྡོང་བའི་ཚེ། སླྡོབ་དཔྡོན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་སྐུ་གཤྦྷེགས་
ནས་རིང་པྡོར་མ་ལྡོན་པའི་གདུང་གི་གསྦྷེབ་ནས་སྦྲང་པྡོ་ཆྦྷེའི་སྐད་ལ་བུའི་ས་གཅིག་བར་སྣང་ལ་འཐྡོན་ནས། 
ཁྱྡོད་འདི་ནས་བང་ཕྱྡོགས་སུ་ 
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༼༢༠༽འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་དུ་མ་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་གསྦྷེར་མདྡོག་ཅན་ཞྦྷེས་བ་བར་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པ་གསྦྷེར་འྡོད་རྣམ་པར་རྦྷེན་པའི་རྒྱལ་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བའི་བསན་པ་ལ་ད་ལ་འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་པའི་རྒྱལ་
པྡོ་བསྡོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཞྦྷེས་བ་བའི་སྲས་འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྡོ་ཡྡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཞྦྷེས་བ་བར་
འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་ས་གག་གྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཞྦྷེ་དགུ་པའི་དུས་ན་རུ་མཚམས་སུ་བྡོན་པའི་མནལ་ལམ་དུ། བླ་
མ་ཡབ་སྲས་དང་འཇལ་ནས་དབང་བཞི་པའི་ལམ་བསན། རང་ིད་ཀིས་ཀང་ཆྡོས་འབྲྦྷེལ་ཙམ་བས་པའི་འགྡོ་བ་
མང་པྡོ་དང་། དབང་བསྐུར་ཙམ་བས་པ་མང་པྡོ་དང་། ལམ་ལ་འབད་རྡོལ་ཅུང་ཟད་བས་པ་རྣམས་ཐར་ལམ་ལ་
དྲྡོང་བའི་མཚན་མ་མཐྡོང་བ་དང་། རྟྡོགས་པ་ཅུང་ཟད་དང་ལྡན་པ་བདུན་ཅུ་ཙམ་དང་། དྦྷེ་ལས་རྟྡོགས་པ་ཆྦྷེ་བ་
སུམ་ཅུ་ཙམ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནས་བཤད་པའི་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གི་སླྡོབ་མ་འབྱུང་བ་དང་། 
རང་ིད་ཀང་དྦྷེ་དང་མམ་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་མ་མཐྡོང་བ་དང་། ང་དྲུག་ལྡོན་པ་ན་མནལ་ལམ་དུ་བླ་ཆྦྷེན་
དང་མཇལ་ནས། སར་གནང་བའི་གསུང་ངག་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་སྡོན་པའི་རྡོ་དཀར་ལ་འཇམ་པ་མཚན་མ་དང་
བཅས་པ་དང་། མན་ངག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡང་གནང་བ་དང་། དྲུག་ཅུ་རྦྷེ་གཅིག་ལྡོན་པ་ན་མཁའ་འགྡོ་
མས་མཁའ་སྡོད་དུ་གདན་འདྲྦྷེན་པའི་ཚེ། ད་དུང་འདི་ན་དྡོན་ཆྦྷེ་བས་འདིར་སྡོད་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ནྦྷེའུ་
གསིང་གཅིག་གི་སྦྷེང་ན་གསྦྷེར་གི་ཀྡོར་ཀྡོར་འཕང་ལྡོ་ཙམ་འདུག་པ་ལ། འདི་ལ་གདན་ཐིང་ལ་བཞུགས་ཤིག 
བཏྦྷེག་ནས་མཁའ་སྡོད་དུ་འགྡོ་བ་ཡིན་ཟྦྷེར་བ་ལ། སར་བཞིན་གསུངས་པ་དང་། རྦྷེ་བདུན་ལྡོན་པ་ན་བླ་ཆྦྷེན་
དང་མཇལ་ནས་ཆྡོས་ཀི་སྡོ་འདྡོགས་མང་དུ་བཅད་དྦྷེ། བླ་མའི་གཡས་ཕྱྡོགས་ན་ཀྦྷེ་རྡོར་ལྷ་དགུ། གཡྡོན་ཕྱྡོགས་
ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ན་ཐྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐྡོར་བ་བསན་ནས་ཁྱྡོད་སྡོམ་པ་ལྦྷེན་ན་གང་ལས་ལྦྷེན། དབང་ 
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༼༢༡༽བསྐུར་ཞུ་ན་གང་ལ་ཞུ་གསུང་བ་སྙམ་བྦྷེད་ནས། བདག་བཙུན་པ་བྦྷེད་ན་མཁན་པྡོར་གྱུར་པ་དང་། 
དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་བླ་མར་གྱུར་པ་ནི་བླ་ཆྦྷེན་ིད་ལགས་སྡོ་ཞྦྷེས་ཞུས་པས་དྦྷེ་དྦྷེ་བཞིན་ནྡོ། ཞྦྷེས་གསུངས་
ནས་བླ་ཆྦྷེན་ིད་ལ་འཁྡོར་བང་སྦྷེམས་ྦྷེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་འདུག་པ་སྙམ་བྦྷེད་པ་དང་། དྦྷེ་ལ་གཡས་གཡྡོན་གི་
ལྡོངས་སྐུ་ལྷ་དགུ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ལྷ་དགུ་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པར་མཐྡོང་། བླ་མས་ཆྡོས་ཀི་སྡོ་འདྡོགས་མང་དུ་གཅད་
ནས་རིགས་ཀི་བུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་འདི་ལར་ཡིན་མྡོད་གསུངས་ནས། མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་
མནལ་སད་དྡོ། །རྦྷེ་བརྒྱད་པའི་ཚེ་བདྦྷེ་བ་ཅན་དུ་སན་འདྲྦྷེན་པའི་ཕྡོ་་མང་པྡོ་ཕྱིར་ཟླྡོག རྦྷེ་དགུ་པ་ལ་ལྷ་མང་པྡོ་
ལྷགས་ནས་མི་མཇྦྷེད་ཀི་མི་བསགས་པ་དང་། བདྦྷེ་བ་ཅན་གི་བསགས་པ་བརྡོད་པ་ན་ཁྡོ་བྡོ་ཞིང་བཟང་པྡོ་ལ་
དགའ་བ་མྦྷེད་ལ་ཞིང་སྦྱྡོང་བ་ལ་ཞིང་དམན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། བདག་ལ་ལྡོས་པའི་མགྡོན་མྦྷེད་མྦྷེད་
པ་འགའ་ཡྡོད་པས་མི་འགྡོ་གསུངས་ནས་བཟླྡོག དྦྷེ་ནས་ཞག་བདུན་ཅུ་འདས་པ་ན་ཅི་ནས་ཀང་གཤྦྷེགས་སྡོ་
ཟྦྷེར་ནས་དྦྷེའི་ཚེ་བདྦྷེ་བ་ཅན་གི་བཀྡོད་པ་ཡང་གཟིགས་སྡོ། །བདུན་ཅུ་པའི་ཐྡོ་རངས་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་ཙོག་ཙོག་
འདུག་སྦྷེ། ཅུང་ཟད་མནལ་བ་ན་བདྦྷེ་བ་ཅན་ནས་འྡོངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བས་སྦྷེང་གྦྷེའི་ཁི་རྒྱན་
དུ་མས་སས་པ་དང་། མཆྡོད་པའི་བཀྡོད་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པས། རྦྷེ་པ་སན་འདྲྦྷེན་པ་ཡིན་ཟྦྷེར་བ་ལ་གསྡོལ་བ་
བཏབ་པས། རྦྷེ་ཤིག་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁྡོད་དྡོ། །རྦྷེ་ིད་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་གཤྦྷེགས་པར་སྡོ་བར་གཟིགས་
ནས། ཁྱྡོད་ཀང་བདྦྷེ་བ་ཅན་གི་བཀྡོད་པ་ལ་ལྡོས་ཤིག་གསུངས་ཏྦྷེ། ཕྱག་གིས་བར་མཛད་པས་བདྦྷེ་བ་ཅན་གི་
བཀྡོད་པ་ཡིད་འཕྡོག་པ་གཟིགས་སྡོ། །དྦྷེར་དང་པྡོ་གསྦྷེར་མདྡོག་ཅན་དུ་གཤྦྷེགས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་
ལམ་ཞུས་པས། བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀི་དྲུང་དུ་སྐྱྦྷེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྦྷེས་པའི་སྨྡོན་ལམ་གི་སྡོབས་ལས་རྦྷེ་ 
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༼༢༢༽ཤིག་བདྦྷེ་བ་ཅན་དུ་འགྡོ་དྦྷེར་ཡུན་མི་རིང་བ་ཤིག་བསད་ནས། གསྦྷེར་མདྡོག་ཅན་དུ་འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་
བའི་ཆ་བད་དུ་བས་ཏྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྦྱྡོང་ཞིང་། སྐྱྦྷེ་བ་གསུམ་པའི་ལུས་དྦྷེ་མ་སངས་པར་ཕྱག་ཆྦྷེན་
མཆྡོག་གི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཏུ་རྦྷེ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས། ཟབ་མྡོའ་ིཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་རྦྷེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་
ལར་དགུང་ལྡོ་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པའི་དྡོན་མཛད་ནས། མྦྷེ་ཕྡོ་བི་བའི་ལྡོ་ཁའི་ཟླ་བའི་
ཚེས་བཅུ་གིས་ལ་བདྦྷེ་བ་ཅན་དུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་སླྡོབ་མ་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀི་
སླྡོབ་མ་ཕལ་ཆྦྷེ་བ་རྦྷེ་འདི་ིད་ཀི་ཡང་སླྡོབ་མ་ཡིན་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་གགས་པའི་མཐའ་ཅན་གི་བུ་ཆྦྷེན་བཞི་ནི་
དཀར་ཤཱཀ་གགས། ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གགས། གསལ་བ་དབང་ཕྱུག་གགས། ལྡྦྷེ་སྡོན་དཀྡོན་མཆྡོག་གགས་
སྡོ། །ཐུགས་སྲས་གིས་ནི་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་སྐུ་མཆྦྷེད་དྡོ། །གུར་རྒྱན་ཞུས་པའི་མི་བཞི་ནི། མུ་ཚུ་བང་ཆུབ་གགས། 
ཅང་སྡོན་བརྡོན་འགྲུས་གགས། ལྷ་ཐྡོག་ཡྡོན་ཏན་བཟུང་། རིགས་ལྡན་ཤྦྷེས་རབ་རིན་ཆྦྷེན། གཞན་ཡང་ཇྡོ་སྲས་
ལྕགས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ། བྲ་སྡོན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེང་གྦྷེ ཞང་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་པྡོ། ལྷྡོ་པ་རིན་ཆྦྷེན་དཔལ་བཟང་པྡོ་ལ་
སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་སྡོ། །སྲས་ཆུང་བ་དཔལ་ཆྦྷེན་འྡོད་པྡོ་ནི། ཡབ་ང་དགུ་བཞྦྷེས་པ་ལྕགས་ཕྡོ་རྟ་ལྡོ་ལ་
འཁྲུངས་ནས་ཡབ་མྦྷེས་ཀི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་ལྦྷེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་མན་ངག་མང་པྡོ་དང་གསྡོ་བ་
རིགས་པ་ལ་སྦྱངས་ཏྦྷེ། བརྦྷེ་བའི་ཐུགས་རྦྷེས་འགྡོ་བ་མང་པྡོའ་ིདྡོན་མཛད་ནས། དགུང་ལྡོ་ང་བཞི་པ་ཆུ་མྡོ་ཕག་
གི་ལྡོ་ལ་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་སྲས་གིས་ལས་ཆྦྷེ་བ་བླ་མ་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འྡོག་ཏུ་
འཆད་དྡོ། །གཅུང་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཡབ་དགུང་ལྡོ་སྡོ་ལྔ་བཞྦྷེས་པའི་ཚེ། ཤིང་ཕྡོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་
འཁྲུངས་ནས། བླ་མ་རྦྷེ་པ་དང་། ཆྡོས་རྦྷེ་པ་གིས་ལ་ལུང་རིགས་མན་ངག་དུ་མ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་
ནས་ཀྦྷེ་རྡོར་དང་ 
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༼༢༣༽ཕུར་པ་ལ་ཐུགས་དམ་མཛད། ནག་པྡོ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལྕམ་དྲལ་བྲན་བཞིན་དུ་འཁྡོལ་བ་ཞིག་སྦྷེ། གདུལ་བ་
དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པའི་དྡོན་མཛད་ཅིང་། བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་ཁར་དག་པའི་སྣང་པ་མང་པྡོ་གཟིགས་ཤིང་། བླ་མ་དང་
ཡི་དམ་དབྦྷེར་མི་ཕྱྦྷེད་པའི་དགྡོངས་པ་མཛད་སླྡོབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྱྡོད་རྣམས་བླ་མ་འདི་སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་
འདུག་པས་ཐྦྷེ་ཚོམ་མ་ཟ་བར་མྡོས་གུས་གིས་གསུངས་ཏྦྷེ། ང་ཡང་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་སླྡོབ་མ་འགའ་རྦྷེ་ལ་
དབང་བསྐུར་ཞིང་སྦས་པའི་རྣལ་འབྡོར་གིས་ལམ་ཟབ་མྡོ་མས་སུ་ལྦྷེན་པ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྦྷེ་བ་འདུག་གསུངས་
ནས། ཟབ་མྡོའ་ིཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་རྦྷེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏྦྷེ། དགུང་ལྡོ་ང་དྲུག་བཞྦྷེས་པ་ས་མྡོ་ཕག་གི་ལྡོ་རྒྱལ་གི་
ཟླ་བའི་ི་ཤུ་གིས་ལ་སྐུ་གཤྦྷེགས་སྡོ། །བླ་མ་འདི་ལ་ཇྡོ་མྡོ་ལྔ་བྱུང་ཞིང་སྲས་ལྕམ་སྲིང་བརྒྱད་འཁྲུངས་པ་ལས་
ཡབ་དགུང་ལྡོ་ང་གིས་བཞྦྷེས་པ་ཤིང་མྡོ་ལུག་གི་ལྡོ། མ་གཅིག་ཀུན་སྐྱིད་ལ་འགྡོ་མགྡོན་འཕགས་པ་འཁྲུངས་
པ་ནི། སྐུ་བལམས་པ་ན་ལས་བཟང་པྡོ་དང་བཅས་ཤིང་། ཆུང་ངུ་ན་འབྲི་ཀྡོག་ལ་སྡོགས་པའི་རིག་པའི་གནས་
འགའ་ཞིག་མ་བསླབ་པར་མཁྱྦྷེན་པ་དང་། སན་རས་གཟིགས་དང་གསུང་གྦྷེང་མཛད་པར་གགས་པའི་ས་སྡོན་
རིབ་དང་། གང་རིབ་ལ་སྡོགས་པའི་སྐྱྦྷེ་བ་ས་མ་དུ་མ་དྲན་ཅིང་། དགུང་ལྡོ་གསུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱྦྷེས་
གསུངས། བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱྦྷེས་རབས་ཐུགས་ལ་གསུངས། དགུ་པ་ལ་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་སྡོན་འགྡོའ་ིཆྡོས་འཁྡོར་མཛད་
དུས་བརྟག་གིས་གསུངས། ཚོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ངྡོ་མཚར་ཏྦྷེ། མཁས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཆགས་ཅིང་སྡོ་སྡོའ་ིསྐྱྦྷེ་བྡོ་ལ་འདི་ལ་བུའི་བླྡོ་གྡོས་འབྱུང་མི་སྲིད་འདི་ནི་ངྦྷེས་པར་འཕགས་
པའྡོ། །ཞྦྷེས་ཀུན་གིས་བསགས་པས་འཕགས་པར་གགས་སྡོ། །བཅུ་པ་ལ་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་ཆགས་ཕྱིར་བྡོན་ནས་
དབུས་སུ་ཆྡོས་རྦྷེ་པས་མཁན་པྡོ། ཟུལ་ཕུ་མཁན་པྡོ་ནམ་བཟའ་འཕྦྷེད་གསྡོལ་གིས་ 
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༼༢༤༽སླྡོབ་དཔྡོན་མཛད་དྦྷེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐྱྡོར་མྡོ་ལུང་པ་ཤྦྷེས་རབ་དཔལ་ལས། དགྦྷེ་ཚུལ་གི་བསླབ་བ་
རྣམས་གསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་རིམ་གིས་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་དྲུང་དུ། སྦྷེ་སྣྡོད་དང་རྒྱུད་སྦྷེའི་ཆྡོས་སྐྡོར་མཐའ་དག་གསན་
ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྡོ། །བཅུ་བདུན་པ་ལ་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་ལ་མངའ་བའི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྡོགས་པས་ཐུགས་
ཤིན་ཏུ་མྦྷེས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་ཀི་དུང་དང་ལྷུང་བཟྦྷེད་ལ་སྡོགས་པ་གནང་། སླྡོབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་གཏད་ནས་
བསན་པའི་བ་བ་དང་སྦྷེམས་ཅན་མང་པྡོའ་ིདྡོན་བ་བའི་དུས་ལ་བབ་པས་སྡོན་གི་དམ་བཅའ་དྲན་པར་གིས་ཤིག 
ཅྦྷེས་པའི་སྡོ་ནས་བསན་པ་གཏད་དྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་སྦྷེ་ཆྦྷེན་གིས་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ཡབ་
ཡུམ་གིས་ཐྡོག་དྲངས་མི་ི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་ཀྦྷེ་རྡོ་རྦྷེའི་དབང་བསྐུར་ནས། ཧྡོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་
དབུ་བརྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེའི་ཕྱི་ལྡོར་རྒྱལ་པྡོ་ལྗང་ཡུལ་དུ་དམག་ལ་ཕྱིན། བླ་མས་བང་ངྡོས་སུ་བྡོན་ཏྦྷེ། ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་
སྐུ་འབུམ་ལ་རབ་གནས་མཛད་ནས། ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་གསུང་བཞིན་དུ་འུ་ཡུག་པ་ལས་བསྙྦྷེན་རྡོགས་མཛད་པ་
དང་། སར་མ་གསན་པའི་ཆྡོས་མང་དུ་གསན་པར་དགྡོངས་ནས། ཡར་བྡོན་པ་ན་འུ་ཡུག་པ་གང་ལྡོ་ལ་སྐུ་
གཤྦྷེགས། ཞྦྷེས་ཐྡོས་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་སྦྷེ་རྒྱལ་པྡོ་ཚུལ་བྡོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་ཡུལ་ཏུ་གཤྦྷེགས། རྒྱ་ཧྡོར་གི་
མཚམས་སུ་དགུང་ལྡོ་ྦྷེར་གཅིག་པ་ཤཤིང་མྡོ་ཡྡོས་ཀི་ལྡོ་ལ་མཁན་པྡོ་གགས་པ་སྦྷེང་གྦྷེ ལས་སླྡོབ་ཇྡོ་གདན་
བང་ཐང་པ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གསང་སྦྷེ་སྡོན་པ་ཡར་ལུང་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། དད་དགྦྷེ་ཆྡོས་རྦྷེ་
པའི་བུ་སླྡོབ་མང་པྡོ་སྦྷེ། ི་ཤུའི་དབུས་སུ་བསྙྦྷེན་པར་རྡོགས་ནས་མཁན་པྡོ་ལས། ཕར་ཕྱིན་ལ་སྡོགས་པ་དང་། 
སླྡོབ་དཔྡོན་ལས་འདུལ་བ་གསན་ཏྦྷེ་དཔིས་ཕྱིན་པར་མཛད་དྡོ། །ྦྷེར་གསུམ་པ་ལ་ལྡྡོང་སྡོན་གདན་དྲངས་ནས་
རི་བྡོ་རྦྷེ་ལྔར་བྡོན་ཏྦྷེ། གཤིན་རྦྷེའི་གཤྦྷེད་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་སྐྡོར་མང་དུ་གསན། དྦྷེའི་ཚེ་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་ 
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༼༢༥༽གསལ་བར་བྡོན་ནས་ཆྡོས་ཀི་གནད་མང་དུ་གསུངས། ཁྱྡོད་འདི་ནས་བཟུང་སྦྷེ་ལྡོ་འབུམ་ཕག་གཅིག་
དང་སྡོང་འདས་པའི་རྦྷེས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཆྡོག་གི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཅྦྷེས་ལུང་བསན་ཅིང་། དབུགས་ཕྱུང་
བའི་ངང་ིད་ནས། །སྲིད་པ་དུ་ཿ ཁ་དུ་མ་ཡིས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་དུབ་པ་བདག །ལྦྷེགས་པར་གསུངས་པས་
དབུགས་ཕྱིན་པ། །ཐུགས་རྦྷེའི་དབང་ཕྱུག་མཁྱྦྷེན་པའི་གཙོ། །ཆྡོས་ཀི་རྦྷེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཅྦྷེས་པའི་བསྡོད་
པ་མཛད་ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བྲང་དུ་བྡོན་ནས། ཆྡོས་འཁྡོར་མཛད་པའི་ཚེ་ཟིན་ཤིང་གི་
སྡོན་པ་བཅུ་བདུན་རིགས་པས་ཕམ་པར་མཛད་ནས། ཡང་དག་པའི་ལ་བ་འཛིན་དུ་བཅུག་གྡོ །དགུང་ལྡོ་སུམ་
ཅུ་པ་ལ་གདན་སར་ཆགས་ཕྦྷེབས་ནས་ཆྡོས་འཁྡོར་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཛད། གན་འྡོད་སྲུངས། གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྡོན་ཏན་
དཔལ། མཆིམས་ནམ་མཁར་གགས། ཚོགས་སྡོམ་ཀུན་དགའ་དཔལ། ཁ་ཆྦྷེའི་པཎི་ཏ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷ་དྲ། ཞང་
ཞུང་རྡོ་རྦྷེ་འྡོད་ཟྦྷེར། གྡོ་བྡོ་ལྡོ་ཙཱ་བ། རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་སྐྱྡོབ་པ་དཔལ། སག་སྡོན་འྡོད་ཟྦྷེར་ཤྦྷེས་རབ། མངྡོན་པ་རིན་
ཆྦྷེན་རྡོ་རྦྷེ། འབུམ་པ་འྡོད་ཟྦྷེར་ཤྦྷེས་རབ། ཐང་དཔྦྷེ་བ་གགས་བཟང་། མདྡོག་གྡོ་བ་ཤཱཀ་བང་ཆུབ། མཁན་པྡོ་
སྦྷེངྦྷེ་ཟིལ་ནྡོན། སི་བྡོ་ལྷས་པ་ཇྡོ་སྲས། མངྡོན་པ་བ་དབང་ཕྱུག་བརྡོན་འགྲུས། རི་ལུང་ཕུག་པ་ཆྡོས་མགྡོན། 
སླྡོབ་དཔྡོན་ལྷ་བཙུན། ལྷ་རྦྷེ་དར་མ་སྦྷེངྦྷེ། དབུས་པ་སངས་རྒྱས་འབུམ་རྣམས་ལས། ཕྱི་ནང་གི་རིགས་པའི་
གནས་རྣམས་དང་། བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་གསན་ནས་ཆྡོས་ཀི་མངའ་བདག་ཆྦྷེན་པྡོར་གྱུར་
ཏྡོ། །སླར་ཡང་རྒྱལ་པྡོས་གདན་དྲངས་ནས་སུམ་ཅུ་སྡོ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བྡོན། བཞི་བཅུ་ཞྦྷེ་གིས་པ་ལ་
གདན་སར་ཆགས་ཕྦྷེབས་ཏྦྷེ། ཟང་ཟིང་གི་དངྡོས་པྡོ་རྣམ་ཐྡོས་ཀི་བུའི་དཔལ་འབྡོར་ལ་འགན་པར་ 



24   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༦༽བཟྡོད་པ་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་པ་ཐམས་ཅད་རང་དྡོན་དུ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བཅངས་པར་ཆྡོས་འཁྡོར་ཆྦྷེན་
པྡོ་མཛད་པ་དང་། ཆྡོས་གྲྭ་རྣམས་ཀི་གཞི་རྦྷེན་འཛུགས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟྦྷེན་བཞྦྷེངས་པ་དང་། 
ཕྡོངས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པ་བསན་པ་དང་སྦྷེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་
དྡོ། །རྒྱ་ཧྡོར་བྡོད་ལ་སྡོགས་པའི་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་ལ་ཆྡོས་ཀི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཛད། རང་ིད་
ཀིས་དགྦྷེ་སླྡོང་དང་དགྦྷེ་ཚུལ་སྡོང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་མཁན་པྡོ་མཛད། འདི་ིད་ཀི་སླྡོབ་མ་འདུལ་འཛིན་ཆྡོས་
ཀི་མགྡོན་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བས་ལྡོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱའི་དགྦྷེ་སླྡོང་དང་དགྦྷེ་ཚུལ་སྡོང་བཞི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ར་
བདུན་གི་མཁན་པྡོ་བས་ཏྦྷེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབས་པ་ལ་བཀྡོད་དྡོ། །རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་དབང་བསྐུར་ཡང་སྐད་
རིགས་མི་གཅིག་པ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལ་མཛད་ཅིང་གཞན་ཡང་ལུང་མན་ངག་བིན་རླབས་ལ་སྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་
གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་སྨིན་གྡོལ་ལ་བཀྡོད་དྡོ། །རྡོམ་པ་ལ་ཡང་བརྡོད་བདྦྷེ་ཞིང་རྟྡོགས་སླ་བའི་བསན་
བཅྡོས། བསྡོད་པ། གསྡོལ་འདྦྷེབས། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀི་འགྦྷེལ་བ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་མས་ལྦྷེན་གི་
རིམ་པ། སྒྲུབ་ཐབས་དཀིལ་ཆྡོག་མན་ངག གསུང་རབ་ཀི་དཀར་ཆག དྲིས་ལན། བསྡོ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སྐྡོར་ལ་
སྡོགས་པ་ངྡོ་མཚར་བ་དུ་མ་ཞིག་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ལར་དགུང་ལྡོ་བཞི་བཅུ་ཞྦྷེ་དྲུག་གི་བར་དུ་གཞན་དྡོན་མཛད་
ནས་འབྲུག་ལྡོ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་དུས་མཆྡོད་སར་བསུས་ཏྦྷེ་མཆྡོད་པ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་
དང་། ཐུགས་དམ་ལ་བརྡོན་པ་ན་ཚེས་གསུམ་གི་མཚན་མྡོ་དཔལ་གི་རི་ལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བང་ཆུབ་ཀི་
ཤིང་རྒྱས་པའི་དྲུང་ན་བཞུགས་པ་ལ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ལ་སྡོགས་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་ཆྡོས་དུ་མ་གསན། ལྷའི་
ཚོགས་ཀིས་མཆྡོད་པ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་གསལ་བར་གཟིགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། དྦྷེའི་རྦྷེས་ལ་ངྷརྨཱ་ཕ་ལ་ལ་ས་ཆྦྷེན་ལ་
སྡོགས་པ་བླ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་ 
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༼༢༧༽ཀི་རྣམ་ཐར་དང་། བླ་མ་ིད་ཀིས་བསན་པའི་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ཡང་གསུངས་ཏྦྷེ། ཁྱྡོད་ཀིས་ཀང་དྦྷེ་
བཞིན་དུ་གྡོ་དགྡོས་སྡོ་གསུངས་ཤིང་། ཚེས་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ཚོགས་སུ་བྡོན་ནས་ཆྡོས་ཀང་གསུངས། དྦྷེ་
ནས་ཞག་བཞི་གཟིམས་ཁང་དུ་བཞུགས་ནས། ི་ཤུ་གིས་ཀི་ས་དྲྡོ་སྐྱིལ་མྡོ་ཀྲུང་མཛད་རྡོ་རྦྷེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས་
ཏྦྷེ། ས་འྡོད་དང་དྲི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མྦྷེ་ཏྡོག་གི་ཆར་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ལས་བསན་ཏྦྷེ་ཞི་བར་གཤྦྷེགས་སྡོ། །དྦྷེ་
ལ་སླྡོབ་མའི་མཆྡོག་ཇི་ལར་བྱུང་བ་ནི། སྐུའི་དཔྡོན་པྡོ་དྷརྨཱ་ཕ་ལ། གཞན་ཡང་སླྡོབ་དཔྡོན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་འབྱུང་གནས། 
རིན་ཆྦྷེན་རྒྱལ་མཚན་གིས་ནི་གཅུང་པྡོ་ཡིན་ཅིང་། སླྡོབ་མ་ལ་ཤར་པ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆྦྷེན་རྒྱལ་མཚན། 
ཀུན་དགའ་སྦྷེང་གྦྷེ ཡྦྷེ་རྒན་དཔག་ཤི་སྦྷེ་གསུམ། ི་ཐྡོག་པ་ཀུན་དགའ་སྨྡོན་ལམ། སྲུ་ལུང་ཀུན་སྨྡོན། དགའ་
ལྡན་པ་ཀུན་བསྡོད། དགའ་ལྡན་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། ཞང་དཀྡོན་མཆྡོག་དཔལ་ལ་སྡོགས་པ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་
བརྦྷེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བས་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ལར་ས་ཆྦྷེན་གི་སྲས་བཞི། ཆྡོས་རྦྷེ་པ་
སྐུ་མཆྦྷེད་གིས། བླ་ཆྦྷེན་འཕགས་པ་དང་བདུན་ལ་འཇམ་དབངས་བདུན་བརྒྱུད་དུ་གགས་སྡོ། །གསུམ་པ་
ཕྱག་རྡོར་གི་རྣམ་འཕྲུལ་སྡོགས་བྱུང་ཚུལ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་ཟང་ཚ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ང་དྲུག་བཞྦྷེས་པ། 
ས་མྡོ་ཕག་གི་ལྡོ་ལ་འགྡོ་མགྡོན་ཕྱག་ན་འཁྲུངས་ཏྦྷེ། སྐྱྦྷེས་སྡོབས་ཀི་ཤྦྷེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་བརྦྷེ་བའི་སྙིང་
རྦྷེས་འགྡོ་བ་མང་པྡོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་མཐུ་སྡོབས་ཀི་སྡོ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སད་པ་གཙོ་བྡོར་མཛད་པ་
ཞིག་སྦྷེ། དགུང་ལྡོ་ི་ཤུ་ར་དགུ་བཞུགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་སྲས་ངྷརྨ་ཕ་ལ་རཀྵི་ཏ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏྦྷེ་དགུང་ལྡོ་ི་ཤུ་
བཞུགས་སྡོ། །ཡང་ཟང་ཚའི་ཇྡོ་མྡོ་མ་ཅིག་ཇྡོ་འབྲྡོ་ལ་སླྡོབ་དཔྡོན་རིན་ཆྦྷེན་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་ང་ལྔ་བཞྦྷེས་པའི་
ཚེ་འཁྲུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་ཀི་ལྡོར་མ་ཅིག་རྡོ་རྦྷེ་ལྡན་ལ་ 



26   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༨༽སླྡོབ་དཔྡོན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་འབྱུང་གནས་འཁྲུངས་སྡོ། །དྦྷེའི་སྲས་བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་བཟང་པྡོ་དཔལ་ཆུ་ཕྡོ་ཁྱི་
ལྡོ་ལ་བྡོ་དྡོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དྦྷེ་ལ་ཏི་ཤི་ཀུན་བླྡོ་ལ་སྡོགས་པ་རིགས་ཀི་སྲས་བཅུ་གིས་འཁྲུངས་ཏྦྷེ། དྦྷེང་
སང་གི་བར་དུ་གདུང་བརྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྦྷེང་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་ཞིང་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་
མཛད་དྡོ། །བཞི་པ་དྦྷེ་ལས་བླ་མ་ིད་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡབ་དཔའ་ཆྦྷེན་འྡོད་པྡོ་དང་། ཡུམ་མང་མཁར་
བ་ི་ཁི་ལྕམ་ལ་ཆྡོས་རྦྷེ་ིད་སྐུ་འཁྲུངས་ཏྦྷེ་ཐྡོག་མར་ཡུམ་ལ་བལམས་པའི་ཚེ། ཡུམ་གི་རྨི་ལམ་དུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོ་
གནས་གཡྡོར་དུ་བྱུང་བ་རྨིས་ཏྦྷེ། ལུས་སྦྷེམས་ཟག་པ་མྦྷེད་པའི་དགའ་བདྦྷེས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། ཆུ་ཕྡོ་སག་གི་
ལྡོ་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ི་ཤུ་དྲུག་གི་ིན་པར་ལུང་པ་འྡོད་ཀིས་གང་བ་དང་། མཁའ་འགྡོ་མ་མང་པྡོ་འདུ་བ་དང་། མྦྷེ་
ཏྡོག་གི་ཆར་ལ་སྡོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་ནས་བཙས་སྡོ། །ལྔ་མ་འཁྲུངས་ནས་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་
སྡོད་པ་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་ནི། གྡོག་པྡོ་གྡོག་པའི་དུས་སུ་ས་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཡྦྷེ་གྦྷེ་བྲི་བ་དང་། སཱཾ་སྲྀ་ཏའི་སྐད་
དུ་ཀྡོག་པ་མཛད་ཡི་གྦྷེའི་རི་མྡོ་དྦྷེ་ལས་མི་འགྡོམ་པར་ཕྱག་གིས་བསུབས་ནས་འཇྡོག་པ་ཡུམ་གིས་གཟིགས་
ཏྦྷེ། རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོ་སན་དྲངས་ནས་ཞུས་པས། ལཉྫ་དང་ཝ་བྷ་ཌུའི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཚར་རྦྷེ་བྲིས་ནས། དྦྷེ་
བཀགས་ཏྦྷེ་འགྡོམ་ཡུགས་སྡོང་དྡོགས་ནས་བསུབས་པ་ཡིན་པར་དགྡོངས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགྦྷེས་སྡོ། །ཆྡོས་རྦྷེ་
ིད་ཀི་གསུང་ལས་ཀང་རྒྱ་ཀྡོག་དང་བྡོད་ཀྡོག་མ་བསླབས་པར་ས་མྡོ་ནས་ཤྦྷེས་འདུག་སྦྷེ་སྡོན་ལ་གང་ཤྦྷེས་མི་
དྲན་ནྡོ་གསུང་། གིས་པ་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པའི་ཡྡོན་ཏན་ནི། ཐྡོག་མར་རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདྲུང་དུ། 
ཚངས་པར་སྡོད་པའི་དགྦྷེ་བསྙྦྷེན་གི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏྦྷེ། མཚན་ནི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བཏགས་སྡོ། །དྦྷེ་
ནས་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པ་ལུགས་གིས་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ི 
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༼༢༩༽དབང་བཞི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། ཡབ་ལས་ཀང་ཀྦྷེའི་རྡོ་རྦྷེའི་དབང་མནྡོས་ཏྦྷེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
དུ་མཛད་དྡོ། །དགུང་ལྡོ་ི་ཤུ་ར་བདུན་བཞྦྷེས་པའི་ཚེ་ལྡོ་སྡོན་རྡོ་རྦྷེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞྦྷེངས་པའི་ང་སྨད་རྒྱན་
གྡོང་ཞྦྷེས་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཁན་པྡོ་ཁ་ཆྦྷེའི་བསྡོད་སྙྡོམས་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཤཱཀ་ཤི་བྷ་དྲ། ལས་ཀི་སླྡོབ་
དཔྡོན་སི་བྡོ་ལྷས་པ་བང་ཆུབ་འྡོད། གསང་སྦྷེ་སྡོན་པ་ཞུ་དྡོན་མྡོ་རི་པ་ལ་སྡོགས་པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་
བསྙྦྷེན་པ་རྡོགས་པར་མཛད་དྦྷེ། སར་གི་མཚན་ལ་མཁན་པྡོའ་ིམཚན་གི་མཐའ་ཅན་དུ་བས་ཏྦྷེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བར་བརྟགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་ཡྡོན་ཏན་
ནི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལས། བཟྡོ་རིག་པ་མཁྱྦྷེན་པའི་ཚུལ་ཡང་། རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིནང་རྟྦྷེན་འཇམ་པའི་
དབངས་ཀི་གསྦྷེར་སྐུ་དང་། དཔལ་བསམ་ཡས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁྡོར་སའི་ངྡོས་ན་འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གི་སྐུ་རི་མྡོར་བྲིས་པ་རྣམས་དྦྷེང་སང་གི་ལྷ་བཟྡོ་བ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དག་གི་ཀང་འགན་པར་བཟྡོད་པ་མ་
ཡིན་ནྡོ། །གསྡོ་བ་རིག་པ་མཁྱྦྷེན་པའི་ཚུལ་ཡང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ར་འགྦྷེལ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་
མཛད་པའི་སྨན་གི་མདྡོ་ལྔ་དང་། དཔད་གཞུང་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཨ་ཙ་རའི་གདམས་པའི་རྒྱུན་ལ་སྡོགས་
པ་གསན་ཅིང་མཁྱྦྷེན་ནས་སྨན་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བསྡུས་དྡོན་ལ་སྡོགས་པ་མཛད་དྡོ། །ས་རིག་པ་མཁྱྦྷེན་
པའི་ཚུལ་ཡང་། བལ་པྡོའ་ིཔཎི་ཏ་སཱཾ་ག་ཤི་ལ། སའི་བསན་བཅྡོས་ཀ་ལཱ་པ་དང་། ཙཎ་པའི་བྦྷེད་པའི་ཚིགས་
བསྒྲུབ་པ་པྲ་ཏི་ཡ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། གཞན་ཡང་སྙན་ངགས་ཀི་བསན་བཅྡོས་གཞྡོན་ནུ་འབྱུང་བ་དང་། 
དབངས་ཅན་གི་མགུལ་རྒྱན་སྡོང་ཕག་བཞི་པ་དང་། དཱཎི་དང་། སྦྷེབ་སྦྱྡོར་གི་བསན་བཅྡོས་འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གི་བསྡོད་པ་ 



28   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༣༠༽ལ་གཞི་བས་པ་བི་ཏ་མ་ལ་ཞྦྷེས་བ་བ་དང་བཅས་པ་གསན། པཎི་ཏ་དཱ་ན་ཤི་ལ་ལ། མངྡོན་བརྡོད་ཀི་
བསན་བཅྡོས་ཨ་མཱ་ར་ཀྡོ་ཥའི་ལྦྷེའུ་དང་པྡོ་ཡན་ཆྡོད་ཀི་འགྦྷེལ་པ་གསན། པཎི་ཏ་སུ་ག་ཏ་ཤི་ལས། ས་ཀ་ལཱ་པ་
འགྦྷེལ་པ་སྡོང་ཕག་དྲུག་འགྦྷེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དྦྷེའི་མིང་སྒྲུབ་པ་སུ་ཝནི་དང་། བིངས་སྒྲུབ་པ་ཏི་ད་ན་ཏི་
དང་བཅས་པ་དང་། སྙན་ངགས་ཀི་བསན་བཅྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་གསུམ་དང་། ཆུང་ངུ་གསུམ་དང་། སྦྷེབ་སྦྱྡོར་རིན་
ཆྦྷེན་འབྱུང་གནས་དང་། རྒྱན་གི་བསན་བཅྡོས་དབངས་ཅན་གི་མགུལ་རྒྱན་སྡོང་ཕག་བརྒྱད་པའི་ཕྱྦྷེད་མན་
ཆད་མིང་གི་མངྡོན་བརྡོད་ཨ་མཱ་ར་ཀྡོ་ཥའི་ར་བ་རྡོགས་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་གསལ་པའི་ཕྱྦྷེད་ལྷག་དང་། ཟླྡོས་
གར་གི་བསན་བཅྡོས་གཟུགས་ཀི་ི་མ་ལ་སྡོགས་པ་གསན། ཁ་ཆྦྷེ་མཁན་པྡོའ་ིདྲུང་དུ་སའི་བསན་བཅྡོས་སྙིང་
པྡོ་བསྡུ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་བར་མཛད་དྡོ། །སྙན་ངག་དང་མིང་གི་མངྡོན་བརྡོད་ལ་སྡོགས་
པ་རྣམས་རིགས་པའི་གནས་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ས་རིག་པ་མཁྱྦྷེན་པའི་སྐབས་འདིར་སྨྡོས་སྡོ། །ཚད་མ་རིག་པ་
མཁྱྦྷེན་པའི་ཚུལ་ཡང་། ཐྡོག་མར་རང་འདུར་བ་གཞྡོན་ནུ་སྦྷེང་གྦྷེའི་དྲུང་དུ། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྦྷེས་པ་གསན། ཁ་
ཆྦྷེ་པཎ་ཆྦྷེན་ཤཱཀ་ཤིའི་དྲུང་དུ། ཚད་མ་རྣམ་འགྦྷེལ་ལྦྷེའུ་གསུམ་ཡིད་ཀི་ཤིང་རྟ་ལ་དགའ་བའི་རྦྷེས་སུ་འབྲང་བ་
དང་། ལྷ་དབང་བླྡོའ་ིའགྦྷེལ་པ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་འགྦྷེལ་གི་བཤད་པ་དང་། རིགས་
ཐིགས་དང་དྦྷེའི་ཕྱྡོགས་ས་མདྡོར་བསྡུས་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་དང་། རྣམ་འགྦྷེལ་
གི་རྒྱན་སྡོང་ཕག་བཅྡོ་བརྒྱད་པ་དང་། ཆྡོས་མཆྡོག་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བྦྷེད་པ་དང་། བྲམ་
ཟྦྷེའི་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བྦྷེད་པ་དང་། ཕྱྡོགས་གང་གིས་མཛད་པའི་དམིགས་པ་བརྟགས་པ་ར་འགྦྷེལ་དང་། 
རླུང་གི་རབ་བྦྷེད་ར་འགྦྷེལ་ལ་སྡོགས་པ་གསན་ནྡོ། །པཎི་ཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ 
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༼༣༡༽ལ་ལས། འགྦྷེལ་བ་བརྟག་པ་དང་། རྡོད་པའི་རིགས་པ་འགྦྷེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་དག་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བས་པའི་བིས་པ་འཇུག་པའི་རབ་ཏུ་བྦྷེད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངྦྷེས་ལ་སྡོགས་པ་
གསན། པཎི་ཏ་སཱཾ་ག་ཤི་ལས། ལྦྷེའུ་དང་པྡོའ་ིའགྦྷེལ་པ་དང་། ཡྡོད་ཀི་ཤིང་རྟའི་བཤད་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་
སྦྱར་བ་དང་། བྲམ་ཟྦྷེའི་འགྦྷེལ་བ་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་བསྒྱུར། ཡན་ལག་གི་བསན་བཅྡོས་རྡོད་རིགས་དང་
གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་འགྦྷེལ་པ་དང་བཅས་པ་གསན་ནྡོ། །པཎི་ཏ་སུ་ག་ཏ་ཤི་ལས། རྣམ་འགྦྷེལ་ལྦྷེའུ་དང་པྡོའ་ི
འགྦྷེལ་པ་སྡོང་ཕག་ཕྱྦྷེད་དང་བཞི་པ་དང་། ཐར་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་རྟྡོག་གྦྷེའི་སྐད་དང་། དྲང་སྲྡོང་
གཟྦྷེག་ཟན་གིས་སྦྱར་བའི་རྟྡོག་གྦྷེའི་བསན་བཅྡོས་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་གསན་ནྡོ། །ནང་དྡོན་རིགས་པ་མཁྱྦྷེན་
པའི་ཚུལ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་འཇམ་དབངས་རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་སྐྡོར་མ་ལུས་པ་གསན་ཅིང་། རྒྱུད་སྦྷེ་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། སྡོད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་
འབྡོར་གི་རྒྱུད་མཐའ་དག་གསན་ཅིང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་ལ་གསང་བ་འདུས་པ། འཕགས་སྐྡོར་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞབས་ལུགས་ལ། རྒྱན་ལྗྡོན་ཤིང་སྙིམ་པའི་མྦྷེ་ཏྡོག་སྦྷེ་འགྦྷེལ་པ་གསུམ་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པ་གསན། གཤིན་རྦྷེའི་གཤྦྷེད་ཀི་རྒྱུད་གསུམ་བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད། བཤད་པའི་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་
མཁར་འགྡོ། མཁར་འགྡོ་རྒྱ་མཚོ། མངྡོན་བརྡོད་བླ་མ། ཧྦྷེ་རུ་ཀ་མངྡོན་བྱུང་། ཀུན་ཏུ་སྡོད་པ། རྣལ་འབྡོར་མ་
བཞིའི་ཁ་སྦྱྡོར། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོ་མངྡོན་པར་འབྱུང་བ། ཀྦྷེ་རྡོ་རྦྷེའི་རྒྱུད་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཐིག་ལྦྷེ་ལ་སྡོགས་
པ་ཐིག་ལྦྷེའི་སྐྡོར་ཚོ། རྟྡོག་པ་མྦྷེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཨ་ར་ལིའི་རྒྱུད་གསུམ། མགྡོན་པྡོ་མངྡོན་པར་འབྱུང་བ། 
དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ཡན་ 



30   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༣༢༽ལག་དང་བཅས་པ་གསན། མན་ངག་གི་སྐྡོར་ལ་རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྙན་
བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན། རྦྷེ་ཞང་དགྡོན་པ་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། རྦྷེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་དངྡོས་སུ་གནང་
པའི་མན་ངག་གི་སྐྡོར་ལ་སྡོགས་པ་རིང་བརྒྱུད་དང་ྦྷེ་བརྒྱུད་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ནྡོ། །རྦྷེ་བཙུན་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་
ནས། ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྦྷེད་ལ་བརྒྱུད་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག གསང་མཐའི་ལུགས་ཀི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དང་
རྡོགས་རིམ་གི་མན་ངག་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་གསན། ཡང་རྦྷེ་བཙུན་ནཱ་རྡོ་ཏ་པའི་ལུགས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ་འཇིགས་བྦྷེད་
ཀི་མན་ངག་གི་བཤད་པ་དང་། ཇྡོ་བྡོ་རིན་ཆྦྷེན་བཟང་པྡོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་བའི་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་
གི་བཤད་པ་དང་། ར་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་དབང་དང་བཅས་པ་གསན་ནྡོ། །མཁན་པྡོ་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་དྲུང་དུ། 
གསང་བ་འདུས་པའི་འགྦྷེལ་པ་སྡོན་མ་གསལ་བ་དང་། རྡོགས་རིམ་རིམ་པ་ལྔ་དང་། དཀིལ་འཁྡོར་གི་ཆྡོ་ག་
གིས་ལ་སྡོགས་པ་དང་། གསང་འདུས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞབས་ལུགས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་དང་བཅས་པ་དང་། 
འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་ཆྡོས་སྐྡོར་མང་པྡོ་དང་། བརྟག་གིས་ཀི་འགྦྷེལ་པ་རྡོ་རྦྷེ་སྙིང་པྡོས་མཛད་པ་ལ་སྡོགས་
པ་མང་དུ་གསན་ནྡོ། །གཞན་མང་ཡབ་དཔལ་ཆྦྷེན་འྡོད་པྡོ་དང་། ལས་ཀི་སླྡོབ་དཔྡོན་སི་བྡོ་ལྷས་པ་དང་། པཎི་ཏ་
དཱ་ན་ཤཱི་ལ། སཱཾ་ག་ཤི་དང་། སུ་ག་ཏ་ཤི་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལས་མདྡོ་སྦྷེ་དང་རྒྱུད་སྦྷེ་འགྦྷེལ་པ་དང་བཅས་པ་
གསན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསན་ཡིག་ལས་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །གཞན་ཡང་མནལ་ལམ་དུ་ཆྡོས་གསན་པའི་ཚུལ་
ནི། ས་སྐྱའི་ལག་གི་ཨ་ཕྱིའི་མཆྡོད་རྟྦྷེན་གི་དྲུང་དུ་དབིག་གྦྷེན་ཡིན་ཟྦྷེར་བའི་པཎི་ཏ་སྡོ་སང་སྐུ་ཤ་ཧ་ཅང་ཞུམ་
པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཆྡོས་མངྡོན་པ་མཛོད་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་ན་པ་རྨིས་ཤིང་མནལ་སད་པ་དང་མངྡོན་པ་
མཛོད་ཀི་ཚིག་དྡོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྦྷེ། ཕྱིས་ཁ་ཆྦྷེ་པཎ་ཆྦྷེན་ལས་ 
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༼༣༣༽གསན་དུས་སར་བས་ཁྱད་མ་བྱུང་གསུངས་སྡོ། །ཡང་ནུབ་གཅིག་སླྡོབ་དཔྡོན་ཕྱྡོགས་ཀི་གང་པྡོའ་ི
གདན་སར་བསྐྡོ་བས་གཤྦྷེགས་པར་ཞུ་ཟྦྷེར་བ་དང་། དྦྷེའི་བྲག་ཕུག་སྡོ་གྦྷེགས་དང་བཅས་པའི་ངྡོས་རྣམས་ལ་
གྦྷེགས་བམ་མང་པྡོ་ཡྡོད་པ་ཞིག་གི་ལྡྦྷེ་མིག་གཏད། སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་གདམས་པ་དང་རྦྷེས་སུ་གདམས་པ་ཡང་
གནང་བ་རྨིས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནས་ཚད་མ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་འབད་མ་དགྡོས་པར་མཁྱྦྷེན་ཏྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས། དྦྷེ་ལར་
གསན་པ་དྦྷེ་དག་བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔད་ཅིང་། བསྡོམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་མས་སུ་
བླངས་པ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས། མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་མངྡོན་ཤྦྷེས་ཐྡོགས་མྦྷེད་དུ་འཆར་བ་དང་། ལུས་ལ་ས་དཀར་བ་
དང་གྦྷེར་མ་མྦྷེད་པ་དང་། ཏིང་འཛིན་བརྟན་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་བརྦྷེས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་རྦྷེ་ིད་
ཀི་གསུང་ནས་ཀང་མི་མང་པྡོའ་ིགསྦྷེབ་ཏུ་སྡོད་ཀང་གཡྦྷེང་བར་མི་ནུས་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ཡྡོད་གསུངས་སྡོ། 
བཞི་པ་འཆད་རྡོད་རྡོམ་པས་བསན་པ་སྦྷེལ་བའི་ཡྡོན་ཏན་ལ་གསུམ་ལས། །དང་པྡོ་འཆད་པས་བསན་པ་སྦྷེལ་
ཚུལ་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔས་བསྡུས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་གདུལ་
བ་སྡོ་སྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་དང་འཚམས་པར་རྡོད་བྦྷེད་ཀི་ཚིག་གྡོ་བདྦྷེ་ཞིང་། བརྡོད་བའི་དྡོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྡོག་པར་
བསན་པ་ལས་འྡོག་ཏུ་འཆད་པ་ལར་གི་སླྡོབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྲུན་པར་མཛད་དྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་དགུང་ལྡོ་དགུ་
པར་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱྦྷེས། བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་སུ་བརྟག་གིས། སངས་རྒྱས་མམ་སྦྱྡོར། བཅུ་གིས་པའི་
དུས་སུ། གུར་དང་སཱཾ་བུ་ཉ་གསུངས་པ་ནས། དགུང་ལྡོ་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་བཤད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད་
དྡོ། །གིས་པ་རྡོད་པས་བསན་པ་སྦྷེལ་བའི་ཚུལ་ནི། འགྡོ་བའི་བླ་མ་འདི་ིད་ཀི་སྙན་པའི་གགས་པས་རྒྱ་གར་
ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཚེ། རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ 
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༼༣༤༽ཕྱྡོགས་པ་འཕྡོག་བྦྷེད་དགའ་བྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱི་རྡོལ་པའི་སྡོན་པ་དྲུག་གིས་རྡོད་པར་བརམས་ཏྦྷེ། 
མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྡོང་གི་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། འདབས་འབྡོར་བའི་ཚོང་དུས་ན་བཞུགས་
པའི་ཚེ། སྡོན་པ་དྲུག་པྡོ་དག་ལྷགས་པ་ན། ཐམས་ཅད་ཆྡོས་རྦྷེ་ིད་དང་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་རྟྦྷེན་ལ་ཕྱག་མི་
འཚལ་བར་བདྦྷེ་ལྦྷེགས་དང་། བསགས་པར་འྡོས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྦྷེ་རྦྷེ་ཙམ་བཏྡོན་ནས་གལ་ལ་འཁྡོད་
དྦྷེ། ངྦྷེད་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་ནི་བླ་མ་ཚངས་པ་ནས་བརམས་ཏྦྷེ་དྦྷེང་སྡོང་གི་བར་དུ་གྡོའུ་ཏ་མའི་བསན་པ་ལ་
མི་ལྡོས། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྡོ་མ་མྡོང་བས་དྲང་སྲྡོང་གི་རིགས་རྣམ་པར་དག་པའྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲ་
བར་བྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་ཆྡོས་རྦྷེ་འདིས་ཅི་ཚངས་པ་དྦྷེ་ནི་སྡོན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་དྦྷེ་གཏི་
མུག་ཆྦྷེ་བས་གིད་ཀིས་ནྡོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅི་སྐད་དུ་རབ་མཆྡོག་ལག་པ་བཞི་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་ཚིགས་
བཅད་གསུངས་པས། དྦྷེ་དག་ཤིན་ཏུ་མ་བཟྡོད་ཅིང་མ་རངས་པས་འབྦྷེལ་པའི་གཏམ་གི་སྐབས་རྦྷེད་དྦྷེ། རྒྡོལ་བ་
ངན་པ་དྦྷེ་ཐམས་ཅད་རྦྷེ་རྦྷེ་ནས་སུན་ཕྱུང་ཤིང་ཕམ་པར་མཛད་དྦྷེ། མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཀྡོད་ནས། 
སླར་ཡང་དྦྷེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལ་བ་ངན་པས་སྙྦྷེམས་པའི་དྲི་མ་མྦྷེད་པར་མཛད་དྦྷེ། རལ་བའི་ཁུར་བྲྦྷེགས་ནས་ིད་
ཀི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྦྷེ། ངྦྷེས་པར་འབྱུང་བ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེའི་འབྡོར་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་སུ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེའི་
བསན་པ་ལ་རྨ་འབིན་པ་གང་དག་བྱུང་བ་ན་སླར་ཡང་དྦྷེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བར་བའྡོ་ཞྦྷེས་དགྡོངས་ཏྦྷེ་འདི་
གསུངས་པ། །རྒྱ་མཚོའི་གྡོས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཀས་ས་ཆྦྷེན་འདི་ནི་ལྷ་ཆྦྷེན་པྡོ། །འཕྡོག་བྦྷེད་བྲན་བྦྷེད་དྦྷེ་
དག་ལྷར་བྦྷེད་ཐུབ་པ་དྲང་སྲྡོང་སྐར་དགའ་སྡོགས། །རྒྱས་པ་གྡོག་མཁར་བ་དང་གཟྦྷེག་གཟན་རྐང་མིག་སྦྷེར་
སྐྱའི་རྦྷེས་འཇུག་པ། །ཐྡོར་ཚུགས་ཤིང་ཤུན་ལྡོ་མའི་གྡོས་ཅན་ཐལ་བ་དབྱུ་ 
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༼༣༥༽གུ་ཀུ་ཤ་ཐྡོགས། །རལ་པའི་ཁུར་འཛིན་མུ་ཛས་ལྦྷེགས་དཀྲིས་རི་དྭགས་གཡང་གཞིའི་སྡོད་གཡྡོགས་
ཅན། །སྡོ་རིས་གསུམ་མཚན་རྦྷེ་མྡོ་ཅན་མཆྡོད་ཚངས་སྐུད་མཆྡོད་ཕྱིར་ཐྡོགས་པ་འཆང་། །རིག་བྦྷེད་ཀུན་
སྦྱངས་ངྦྷེས་བརྡོད་འདྡོན་མཁས་ས་དང་སྦྷེབ་སྦྱྡོར་མཐར་སྡོན་པ། །བདག་ཏུ་ལ་བའི་ལ་བ་ལ་ལ་རྒྱུན་དུ་དཀའ་
སྡོད་ང་རྒྱལ་ཅན། །དྦྷེ་ལའི་ཚུལ་ཅན་མུ་སྦྷེགས་གང་ཆྦྷེན་རབ་ཏུ་མྡོས་པའི་ཀད་འགྦྷེམས་པ། །དཔལ་ལྡན་སྨྲ་
བའི་སྦྷེང་གྦྷེ་བླྡོ་གྡོས་སྡོབས་ལྡན་རིགས་པའི་མཆྦྷེ་བ་ཅན། །བར་སྡོད་བྦྷེད་གཞུང་ཡན་ལག་རབ་རྡོགས་བདྦྷེ་
གཤྦྷེགས་བསན་པའི་རལ་པས་བརིད། །ལྦྷེགས་སྦྱར་ང་རྡོ་གཏན་ཚིགས་གད་རྒྱངས་ལག་བརྡོད་སུན་འབིན་
མིག་བསད་པ། །དྦྷེ་ལའི་རི་དྭགས་རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གངས་རིར་གནས། །བླྡོ་གསལ་རྣམས་ཀི་རི་
དྭགས་སྐྱྡོང་། །རྒྡོལ་བ་ངན་པའི་ཝ་ཚོགས་འཇྡོམས། །ད་དུང་དུ་ཡང་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད། །ཐམས་ཅད་ཆྡོས་ཀིས་
ཕམ་བས་ནས། །བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་བསན་པའི་ཚུལ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་ཤྡོག །ཅྦྷེས་
གསུངས་ཏྦྷེ་དྦྷེའི་རལ་པའི་ཁུར་བྲྦྷེགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྦྷེ། རལ་པ་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་
ན་ད་ལ་ཡང་ཡྡོད་དྡོ། །གསུམ་པ་རྡོམ་པས་བསན་པ་སྦྷེལ་པའི་ཚུལ་ནི། སྐྱྦྷེ་བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པ་དང་། །མཁས་
པ་དུ་མ་བསྦྷེན་པ་དང་། །རྣམ་པར་དཔྡོད་པའི་བླྡོ་གྡོས་ཀིས། །ཤྦྷེས་བ་ཀུན་ལ་འཇིགས་མྦྷེད་ཐྡོབ། །ཞྦྷེས་པ་ལར་
ཤྦྷེས་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྡོབས་པ་བརྦྷེས་ནས། མ་འྡོངས་པའི་གདུལ་བ་ལ་ཐར་པའི་ལམ་སྡོན་
པའི་ཆྦྷེད་དུ་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་འགྦྷེལ་པའི་བསན་བཅྡོས་ཀང་མང་དུ་མཛད་དྦྷེ། 
སའི་བསན་བཅྡོས་མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྡོ་ནས། ས་ྦྷེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་ 
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༼༣༦༽སྡོགས་པ་དང་། སྦྷེབ་སྦྱྡོར་གི་བསན་བཅྡོས་མྦྷེ་ཏྡོག་གི་ཆུན་པྡོ་དང་། མིང་གི་མངྡོན་བརྡོད་ཚིག་གི་
གཏྦྷེར་དང་། ཟླྡོས་གར་གི་བསན་བཅྡོས་རབ་དགའི་འཇུག་པ་དང་། ནང་རིག་པ་ལ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའི་མས་ལྦྷེན་ཐུབ་པའི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ལ་བདག་མྦྷེད་མའི་བསྡོད་འགྦྷེལ་ལ་
སྡོགས་པ་དུ་མ་དང་། གསུང་རབ་སི་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའི་དྲི་མ་སྦྷེལ་བར་བྦྷེད་པ་སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་
དབྦྷེ་བ་དང་། དྦྷེ་དག་གི་དཀའ་བའི་གནས་ཀི་དྲིས་ལན་མང་པྡོ་དང་། དྦྷེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པྡོ་བསྡུས་པ་ཕྱྡོགས་
བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ཡིག་ལ་སྡོགས་པ་ངྡོ་མཚར་བ་དུ་མ་མཛད་དྡོ། །ལྔ་པ་བླ་མ་ལྷ་ཡིས་རྦྷེས་སུ་བཟུང་
བའི་ཡྡོན་ཏན་ནི། རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ལམ་ཟབ་མྡོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྡོར་ཞུས་པའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་ཀི་ངྡོ་བྡོ་འཇམ་པའི་དབངས་སུ་གཟིགས་པས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྡོག་པར་གྡོ་བ་དང་། 
ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་དང་རྟྡོགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བརྦྷེས་པ་དང་། རྒྱ་བྡོད་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་དྲྦྷེགས་པ་ཅན་རྣམས་
ཀང་འདུད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་དང་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་དགྦྷེ་ལྦྷེགས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅྦྷེས་གསུངས་པ་
དང་། གཞན་ཡང་དྦྷེའི་ཚེ་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ན་མཁས་པར་གགས་པའི་ཁ་ཆྦྷེ་པཎ་ཆྦྷེན་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། 
སཱཾ་ག་ཤི་དང་། སུ་ག་ཏ་ཤི་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་སན་དྲངས་པ་བཞིན་ིད་ཀི་དྲུང་དུ་བྡོན་ནས་རིག་པའི་གནས་
མཐའ་དག་སྦྷེར་བར་མཛད་དྡོ། །ལྷག་པའི་ལྷས་རྦྷེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ཡང་གདུལ་བའི་དྡོན་དུ་བསྙུང་བའི་
ཚུལ་བསན་པའི་ཚེ། ཞི་བ་ལྷས་འཁྡོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆྡོས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆྡོས་ཀི་
སྡོམ་བཞི་དང་། སྒྱུ་མའི་དཔྦྷེ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་སྐྱྦྷེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའི་
ལྷར་ཞལ་གིས་བཞྦྷེས་པ་དང་། སན་རས་ 
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༼༣༧༽ 
གཟིགས་ཀིས་ཕྱག་གིས་སྐུ་ལ་བྱུགས་པ་དང་། རྦྷེ་བཙུན་སྡོལ་མས་འཁྡོར་བ་ལས་སྡོལ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་། 
བམས་པ་མགྡོན་པྡོས་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་བརྒྱ་ཕག་གི་སྡོ་དབྦྷེ་བ་དང་། མི་གཡྡོ་མགྡོན་པྡོས་བདུད་བཞིའི་བར་ཆྡོད་
བསལ་བར་ཞལ་གིས་བཞྦྷེས་པ་དང་། ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ི་ཤུ་དགུའི་ནམ་ཕྱྦྷེད་ན་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ས་
དབངས་མི་ཟད་བསྡོགས་པའི་རྒྱལ་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ནས། རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་སྦས་དྡོན་
ཞུས་པ་དང་། དྦྷེའི་ཐྡོ་རངས་སན་རས་གཟིགས་ལ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཞུས་པ་དང་། ི་མ་འཆར་
ཁར་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་དྲུང་དུ། ཐྦྷེ་ཚོམ་གི་དྲྭ་བ་བཅད་པ་དང་། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གི་ིན་
པར་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པའི་འཁྡོར་གི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས། བདྦྷེན་བཞིའི་
ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་བ་ལ་སཱཾ་སྲྀ་ཏའི་སྐད་དུ་བཟང་པྡོ་སྡོད་པའི་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། བཅུ་བཞིའི་ིན་པར་ཀྦྷེ་
རྡོ་རྦྷེའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་དབང་བསྐུར་ཞུས་པ་དང་། བཅྡོ་ལྔའི་ིན་པར་སྡོལ་མའི་ཞལ་ལན་གསུམ་གཟིགས་
ཤིང་གཞན་ཡང་འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག་ལ་སྡོགས་པ་དཀིལ་འཁྡོར་བཅུ་གསུམ་ཞལ་གཟིགས་སྡོ། །དྲུག་པ་
ཆགས་ཐྡོགས་མྦྷེད་པའི་མངྡོན་ཤྦྷེས་མངའ་བའི་ཡྡོན་ཏན་ནི། མདྡོ་བསྲིངས་སུ་མི་གཅིག་གིས་དར་ནག་པྡོ་
གཅིག་ལ་གསྦྷེར་གི་ཐིག་ལྦྷེ་མང་དུ་བས་པ་གཅིག་ཕྱག་རྟྦྷེན་ལ་བྱུང་སྦྷེ། ལྷ་རྦྷེ་བི་ཇི་ལ་གནང་ནས་ཁྱྦྷེད་རང་
ཚགས་གིས་ནམ་མཁར་དྭངས་པ་ལ་སྐར་མ་བཀྲ་བ་ལ་བུའི་བསན་པ་གཅིག་འུ་ཅག་ལ་ཡྡོང་བ་ཡིན། ས་སྐྱ་
པས་རིང་བསྲྦྷེལ་བཀག་ཟྦྷེར་བ་ཡྡོད་ཀང་། རིང་བསྲྦྷེལ་ཕལ་ཆྦྷེར་གདྡོན་ལས་བྱུང་། །དཀར་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་ཀིས་
བས་པའང་སྲིད། །འབྱུང་བཞི་དག་གིས་བསྐྱྦྷེད་པའང་ཡྡོད། །འཕགས་པ་གསུམ་གི་རིང་བསྲྦྷེལ་ནི། །ཡྡོན་ཏན་
སྡོབས་ཀིས་ 
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༼༣༨༽བྱུང་པ་སྦྷེ། །འབྱུང་ཁུངས་ནས་བྱུང་རིང་བསྲྦྷེལ་ཡིན། །དྦྷེ་ལ་གངས་ནི་བརི་རུ་མྦྷེད། །མི་འགིབ་འཕྦྷེལ་
བའི་རིང་བསྲྦྷེལ་ཡིན། །ཞྦྷེས་བ་བ་ཡིན་པས་ང་ལ་རྟྦྷེན་འབྡོན་ན་གངས་བརི་རུ་མྦྷེད་པ་འབྡོན་པ་ཡིན་པས། དར་
འདིས་དྦྷེའི་ནམ་བཟའ་གིས་གསུང་། གཞན་ཡང་ཤིང་མྡོ་སྦྲུལ་གི་དབར་ཟླ་འབྲིང་པྡོ་དང་། །ལྕགས་ཕྡོ་ཁྱི་ཡི་
སྡོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེ། །ལྕགས་མྡོ་ཕག་ལ་གཞན་དྡོན་འགྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས། །ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཇི་བཞིན་ཐྡོག་
ཏུ་བབས་སྡོ། །བདུན་པ་འཛམ་གིང་ཆྦྷེ་དགུས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མིའི་རྒྱལ་པྡོས་
ཞབས་ལ་གཏུགས་པ། ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ། འབྱུང་པྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོས་ཞབས་ལ་གཏུགས་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཆྡོས་རྦྷེ་འདི་ིད་ཀི་སྙན་པའི་གགས་པས་འཛམ་གིང་ཀུན་ཁྱབ་པའི་ཚེ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པྡོ་གྡོ་དན་གིས་གདན་འདྲྦྷེན་པ་བཏང་བ་ན། སར་རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོས། ཁྱྦྷེད་ཀི་ཚེ་གཞུག་ཏུ་
ཞྭ་དང་ལྷམ་དང་ཆ་ལུགས་འདི་འདྲ་བས་གདན་འདྲྦྷེན་པ་འྡོང་བས། དྦྷེའི་ཚེ་ཐྦྷེ་ཚོམ་མ་བྦྷེད་པར་སྡོང་ཤིག་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་སྦྷེམས་ཅན་མང་པྡོ་ལ་ཕན་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་ལུང་བསན་པ་དྲན་ནས། དགུང་ལྡོ་
རྦྷེ་གསུམ་པ་ཤིང་ཕྡོ་འབྲུག་གི་ལྡོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་དཔྡོན་པྡོ་གིས་དང་བཅས་པ་བཏྦྷེག་སྦྷེ། མྦྷེ་ཕྡོ་རྟའི་ལྡོ་
ལ་ཕྡོ་བྲང་ལིང་ཆུ་རྦྷེར་ཕྦྷེབས། དྦྷེའི་ཚེ་རྒྱལ་པྡོ་གྡོ་དན་གྡོ་ཡུག་གན་རྒྱལ་སར་བཏྡོན་པ་ལ་ཧྡོར་ཡུལ་དུ་སྡོང་བ་
ཚུར་བྡོན་པ་དང་། ལུག་ལྡོ་ཟླ་བ་དང་པྡོ་ལ་མཇལ། ཆྡོས་དང་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་གསུང་གྦྷེང་མང་པྡོ་མཛད་པས། 
རྒྱལ་པྡོ་ཤིན་ཏུ་མྦྷེས་ནས། སར་ཨརྐྦྷེ་འུན་དང་ཧྡོར་གི་ལྷ་ཕ་ཚོ་བན་དྦྷེའི་གལ་མགྡོར་སྡོད་པ་ཡིན་པ་ལ། ད་
ཕྱིན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀི་གལ་མགྡོར་བླ་མ་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་བཞུགས་ལ་སྡོན་ལ་སྨྡོན་ལམ་ཐྡོབ།  
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༼༣༩༽།གསུངས་པའི་ལུང་བྡོན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དབུ་དཔངས་བསྡོད་དྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་པྡོས་ཐྦྷེག་པ་
ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ་སྡོགས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྦྷེ་བའི་ཆྡོས་མང་པྡོ་ཞུས་ནས་ཧྡོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་དཀྡོན་
མཆྡོག་མཆྡོད་པ་དང་། སྦྷེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མི་དགྦྷེ་བའི་ལས་ལམ་ཆ་ཤས་ཀིས་སངས་ནས། 
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དྡོ། །གིས་པ་ནི་ལུག་ལྡོ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་
ཐྡོ་རངས་མནལ་ལམ་དུ། མི་འཐིང་པྡོ་ལུས་ལ་རྨ་དང་ཤུ་བས་གང་བ་གཅིག་བྱུང་བ་ན་རྦྷེ། ཡུལ་ཕྱྡོགས་འདི་
རྣམས་སུས་ཀང་མ་བཟུང་བའི་དུས་སུ་ངའི་དཔྡོན་དྦྷེས་བདག་པྡོ་བས་པ་ཡིན། དྦྷེའི་ཚེ་གྡོ་དན་འདི་ཤཱཀ་མུ་ནྦྷེ་
ལ་བསྡོད་ནམས་བསགས་པའི་རྒྱལ་པྡོ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྦྷེས། དྦྷེ་ནས་ཚེ་འཕྡོས་ནས། མི་ག་གི་རྒྱལ་པྡོ་གཅིག་ཏུ་
སྐྱྦྷེས། རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེས་ངའི་ཁང་པའི་སྦྷེང་དུ་མཁར་ལས་བས་པས་ངྦྷེད་དཔྡོན་གཡྡོག་རིས་ནྡོན་པ་བཞིན་སྡོང་། དྦྷེ་
ནས་བང་ངྡོས་འདིར་འྡོངས་ནས་ཡུལ་བཟུང་། དྦྷེར་ཡང་རྒྱལ་པྡོ་འདི་འྡོངས་ནས། གནྡོད་པ་མང་པྡོ་བས་པས་
སྡོད་ས་མ་བྱུང་། དྦྷེ་ནས་ངའི་དཔྡོན་དྦྷེ་ཁྡོས་ནས་ཡུལ་ཕྱྡོགས་གི་ལྷ་འདྲྦྷེ་རྣམས་བསྡུས་ཏྦྷེ། འདི་ལ་གནྡོད་པ་
བྦྷེད་པའི་གྡོགས་གིས་བས་ཀང་རྒྱལ་པྡོ་འདི་ཤཱཀ་མུ་ནྦྷེ་ལ་བསྡོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན་པས་རྦྷེ་ཤིག་མི་
ཐུབ་ཟྦྷེར། དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེས་རྒྱལ་པྡོ་ས་མས་བནྦྷེ་ལ་རྒྱུགས་བིན་པ་ཆྡོས་ཟྦྷེར་ནས་ཕི། ཤཱཀ་མུ་ནྦྷེ་འདི་
གསྦྷེར་ཡིན་ནམ་ལ་ཟྦྷེར་ཏྦྷེ། གཟྡོང་གིས་བརྐྡོས་པས་བསྡོད་ནམས་ཟད་ནས་ལྷ་འདྲྦྷེ་རྣམས་འདུས་ཏྦྷེ། ནང་བླྡོན་
དང་ཕ་མ་བཅུག་པས་བླྡོན་པྡོས་རྒྱལ་པྡོ་བསད། རྒྱལ་པྡོས་འཆི་ཁར་རྒྱལ་པྡོ་གཅིག་གི་བུར་སྐྱྦྷེས་ནས་ཁྱྦྷེད་
རྣམས་ལ་གནྡོད་པ་སྐྱྦྷེལ་ཞིང་། བྲན་བཞིན་དུ་འཁྡོལ་བར་ཤྡོག་ཅིག་ཅྦྷེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པས་ཇིན་གིར་གི་ཚ་
བྡོར་སྐྱྦྷེས་ཏྦྷེ་གྡོ་དན་འདི་ཡིན།  



38   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༤༠༽དྦྷེས་བང་ངྡོས་འདིར་འྡོངས་ནས་ངྦྷེད་ཀི་སྡོད་སའི་སྦྷེང་དུ་རྟ་རྒྱུགས། རྟ་བསད། རྟ་ཁག་གར་སྡོང་སར་
ངྦྷེད་ལ་ལན། ལ་ལ་ཤི་ཟྦྷེར་ནས་ལུས་ལ་སྦལ་པ་དང་། ལྗྡོང་མྡོ་ཕྱྦྷེད་སྐམས་པ་ཤི་ལ་ཁད་ཡྡོད་པ་ལ།  ྎསར་
བནྦྷེ་རྣམས་ཀིས་སྨྡོན་ལམ་འདྦྷེབས་ཀང་ངྦྷེད་ཀླུ་ལ་ཕན་པ་མ་བྱུང་། ཁྱྦྷེད་ས་སྐྱ་པས་བཟའ་རྒྱུ་དང་སྨན་བིན་
པས་ཕན་པ་བྱུང་། ངའི་དཔྡོན་དྦྷེ་ཤི་ན་གྡོ་དན་ཡང་འཆི། དཔྡོན་སྡོས་ན་གྡོ་དན་ཡང་སྡོས་པས་ཁྱྦྷེད་ཀང་བཟང་
པྡོར་འགྡོ་བས་འབད་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་གིས་ཟྦྷེར་ནས། ཆྡོས་རྦྷེ་པས་རྒྱལ་པྡོའ་ིདྡོན་དུ་སྦྷེང་གྦྷེ་སའི་ཆྡོ་ག་མཛད་པས་
རྒྱལ་པྡོ་ནད་ལས་ཐར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི་ཆྡོས་རྦྷེ་པ་སྲིན་པྡོ་རིར་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཐྡོ་རངས་མནལ་ལམ་དུ་མི་
སྐྱ་ཤར་བ་ཚན་གཅིག་བྱུང་ནས། ཕྱག་འཚལ་ཕྱག་རྟྦྷེན་ཕུལ་ནས་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱྦྷེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་བྡོ་
བཞིས་མ་ཐག་པ་མི་གདའ་ལགས་སམ་ཟྦྷེར་བ་ལ། དྦྷེ་ཙུག་གདའ་གསུངས་པས། འདི་ལས་ཐར་བའི་གསྡོལ་
འདྦྷེབས་གཅིག་ཐུགས་ལ་འདྡོགས་པར་ཞུས་ཟྦྷེར་བ་ལ། སྐྱྦྷེ་བ་སྐྱྦྷེ་བ་མྦྷེད་པའི་ཚུལ་རྟྡོགས་ཀི། །ད་དུང་སྐྱྦྷེ་བའི་
གཟྦྷེབ་ལས་བདག་མ་གྡོལ། །སྐྱྦྷེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱྦྷེ་བར་སྐྱྦྷེ་འགྱུར་བའི། །སྐྱྦྷེ་ངན་སྐྱྦྷེ་བ་དག་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་
གསྡོལ། །ཟྦྷེར་བ་གིས་ལ་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ་གསུངས་པས། འྡོ་ན་རྒས་པ་ལ་སྡོགས་པ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དྦྷེ་
སྦྱར་དུ་རུང་ངམ་ཞུས་པ་ལ་རུང་ཞྦྷེས་གསུངས་པས་རིགས་འགྦྷེ་བས་ནས་མཇུག་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་
མཁྱྦྷེན་ཆྡོས་ཀི་རྦྷེ། །སྐྱྦྷེ་བ་འདི་དང་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །བླ་མ་ཁྱྦྷེད་ཀི་བཀའ་དྲིན་རྦྷེས་བཟུང་ནས། །སྐྱྦྷེ་རྒ་ན་
འཆིའི་སྡུག་བསལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྡོལ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་ནས། བཀའ་དྲིན་ཆྦྷེའྡོ་ཞྦྷེས་སྡོང་བ་རྨིས་
ཤིང་། མནལ་སད་པ་ན་དྦྷེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་དུ་དགྡོངས་སྡོ།  



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   39 

༼༤༡༽།བརྒྱད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལུང་བསན་བརྦྷེས་པའི་ཡྡོན་ཏན་ནི། ས་སྐྱར་ཆྡོས་གསུངས་པའི་ཚེ། ནམ་
མཁར་རྦྷེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཁྱྡོད་ཀི་སྐྱྦྷེ་བ་ི་ཤུ་ར་བདུན་གི་བར་གི་བླ་མ་ང་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལས་
གཞན་སུས་ཀང་ཁྱྡོད་འདུལ་བར་འྡོས་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་ས་གག་པ་དང་། ཡང་སྐྱ་བྡོ་ཁ་གདངས་སུ་སྐྱྦྷེ་བ་
ི་ཤུ་ར་ལྔའི་བར་གི་བླ་མ་ཡིན་ནྡོ། ཞྦྷེས་པའི་ས་གག་པས་སར་གི་དྦྷེ་དྲན་གསུང་ངྡོ་། །ལིང་ཆུ་རྦྷེར་ནད་པ་ནད་
གཡྡོག་མྦྷེད་པ་གཅིག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པས། སྙིང་རྦྷེ་ཚད་མྦྷེད་པ་སྐྱྦྷེས་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀང་འདི་འདྲ་ལ་མི་གཟིགས་པ་ཐུགས་རྦྷེ་རྦྷེ་ཆུང་སྙམ་དུ་དགྡོངས་པའི་ཚེ། ཐྡོ་རངས་དབུས་སུ་རྦྷེ་
བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོ། གཡས་སུ་བིརྺ་པ། གཡྡོན་དུ་ནག་པྡོ་པ་དངྡོས་སུ་བྡོན་ནས་ཁྱྡོད་དྦྷེ་ལ་ཡི་ཆད་མ་བྦྷེད། ཟག་
བཅས་ལུས་འདི་ལ་སྐྱྦྷེ་རྒས་ན་འཆིའི་ཆུ་བྡོ་ཡྡོད་པ་ཆྡོས་ིད་ཡིན་གསུངས། བིརྺ་པས་ཐྡོད་པའི་བདུད་རི་ལ་
སྲིན་ལག་གིས་རྦྷེག་ནས་ཁྱྡོད་ཀི་ལྗགས་རྡོངས་གསུངས་ནས། ལྗགས་ལ་ཐིག་ལྦྷེ་བས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། དྦྷེའི་
དུས་སུ་རྟྡོག་པ་དང་རྟྡོག་མྦྷེད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ། བདྦྷེ་གསལ་མི་རྟྡོག་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ལའང་
འདི་ལས་ལྷག་པ་མྦྷེད་སྙམ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་གསུངས། དྦྷེ་ནས་བླ་མ་རྦྷེ་བཙུན་པས། ཁྱྡོད་འདི་ནས་གཞན་དྡོན་
ལ་འགྡོ་བའི་དུས་སུ། ཤར་ཕྱྡོགས་ཀི་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་དུ་མ་བརྒལ་བའི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་
རིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ནས། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དུ་མ་མྦྷེས་པར་བས་ཤིང་ས་ལམ་ཕལ་ཆྦྷེར་བགྡོད་དྦྷེ། 
རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་མུ་མུ་ནི་ཞྦྷེས་བ་བར་རྒྱལ་པྡོ་ི་མའི་སྡོབས་འཕྦྷེལ་གི་བུར་སྐྱྦྷེས་ནས། དད་ལྡན་གི་འགྡོ་བ་
འབུམ་ཕག་དུ་མ་གྡོལ་བར་བས་ནས། དྦྷེ་ནས་སྐྱྦྷེ་བ་གསུམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དྲི་མ་མྦྷེད་པའི་དཔལ་ཞྦྷེས་བ་ 
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༼༤༢༽བར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས། རྦྷེ་བཙུན་པས་སླྡོབ་དཔྡོན་བིརྺ་པ་ལ་དྦྷེ་ལར་ལགས་སམ་གསུངས། 
སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་དྦྷེ་ཡིན་གསུངས། ནག་པྡོ་པས་ཀང་རྦྷེས་སུ་ཡི་རང་བའི་འཛུམ་པ་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཀི་ཚེ་
གསང་བའི་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང་། དབུའི་གཙུག་ཏྡོར་གསལ་པྡོར་འཕགས་པ་ལ་སྡོགས་པའི་མཚན་
དཔྦྷེའི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་བརྦྷེས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དགུ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟྦྷེན་མཆྡོག་སྤྲུལ་པའི་ཡྡོན་ཏན་ནི་
དྦྷེ་ལར་དགུང་ལྡོ་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་གཞན་དྡོན་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་མཛད་ནས། ལྕགས་མྡོ་ཕག་གི་ལྡོ་སྨལ་པྡོ་ཟླ་
བའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཐྡོ་རངས་ཀི་ཆ་ལ། ཆྡོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སི་བྡོར་ཕྱག་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀི་བགྡོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྡོར་ལ་མས་ལྦྷེན་གིས་ཤིག་ཅྦྷེས་སྡོགས་ཀི་ཞལ་ཏ་
གནང་སྦྷེ་རྡོ་རྦྷེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་རྡོ་རྦྷེ་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣྡོལ་ཏྦྷེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་ཏྡོ། །དྦྷེ་
ནས་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་གཟི་བརིད་མདངས་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་ནས། བཅྡོ་བརྒྱད་ཀི་ས་དྲྡོ་སྐུ་གདུང་
རིན་པྡོ་ཆྦྷེའི་སྡོམ་བུར་བསྡུས་ནས། ྦྷེར་ལྔའི་ིན་བར་ཞུགས་ལ་འབུལ་པའི་ཚེ། མྦྷེ་ཏྡོག་དང་ཙན་དན་གི་དྲི་ལ་
སྡོགས་པའི་ལྷ་རས་ཀི་མཆྡོད་པས་ས་དང་བར་སྣང་གང་ཞིང་། དུ་བ་དང་འཇའ་གུར་སྤུངས་པའི་སིན་གི་གསྦྷེབ་
ནས་ལྷ་བུ་གཞྡོན་ནུ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཐྡོགས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་གླུ་དབངས་དང་། རྡོལ་མྡོའ་ིས་དུ་མ་
བསགས་པ་དང་། དུ་བའི་རྦྷེ་མྡོར་རྡོ་རྦྷེ་དང་རལ་གི་དང་། ཨུཏྤལ་སྡོགས་ཀི་རི་མྡོ་ཀུན་གིས་མཐྡོང་བར་གྱུར་
ཏྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་རྒྱའི་མི་གིས་དང་། མི་ག་གཅིག་ལ་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་དཔའ་བར་འགྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་
ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱྦྷེས་སྡོ། །ཐྡོ་རངས་ཀི་ཆ་ལ་བི་ཇི་རིན་ཆྦྷེན་གགས་ཀིས་སྐུ་གདུང་རྣམས་
རིན་པྡོ་ཆྦྷེའི་སྡོམ་བུར་ 
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༼༤༣༽བསྡུས་ཏྦྷེ། ཕྱིས་གྡོ་དན་རྒྱལ་པྡོའ་ིདྲུང་དུ་བུ་སླྡོབ་ཚོགས་ཀིས་བལས་པའི་ཚེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
རྟྦྷེན་མཆྡོག་བྡོན་པའི་ཚུལ་ནི། གཙུག་ཏྡོར་དབུས་སུ་ཀྦྷེ་ཡི་རྡོ་རྦྷེ་དང་། །འཇམ་པའི་དབངས་སྐུ་དྲི་མྦྷེད་གསལ་
བར་བྡོན། །དཔྲལ་པའི་ཆ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་སྐུ། །ལག་པའི་ཆ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས། །ཕག་
པའི་གདུང་ལ་ཁ་སརྤཱ་ཎི་དང་། རྐང་པའི་སྦུབས་ལ་སན་རས་གཟིགས་དབང་བྡོན། །སྦྷེལ་བུའི་ཆ་ལ་གསང་བའི་
ཡུམ་བཞི་བྡོན། །སྡོལ་མ་མི་གཡྡོ་པུས་བཙུགས་རྣམ་པ་གིས། །ཕྱག་སྡོར་གཡས་པ་ཀླུ་ཤིང་ལྗྡོན་པའི་
སྦྷེང་། །བམས་པ་ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་བཅུ་སྐུ་ཡི་རྟྦྷེན་དུ་བྡོན། །ཚངས་པའི་གསུང་
དབངས་སྡོང་ིད་སྦྷེང་གྦྷེའི་ས། །སྐྱྦྷེ་མྦྷེད་དྡོན་མཚོན་ཨ་ཡིག་འབུར་དུ་དྡོད། སྙན་གྡོང་གིས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་
མཆྡོད་རྟྦྷེན་རྦྷེ། །ཐུགས་དགྡོངས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་ཆྡོས་སྐུར་ཤར། །དམ་ཚིག་རྡོ་རྦྷེ་ལྦྷེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་
མཚན། །ཞྦྷེས་བཤད་པ་ལར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །བཅུ་པ་བསན་པའི་གསལ་བྦྷེད་སླྡོབ་མ་བསྐྲུན་པའི་ཡྡོན་ཏན་ནི། 
བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིས་དགུང་ལྡོ་དགུ་པར་མཚོ་སྐྱྦྷེས་གསུངས་པ་ནས། བདུན་ཅུ་པའི་བར་ལ་རྒྱ་ཧྡོར་བྡོད་
གསུམ་དུ་འཆད་པ་ི་མའི་འྡོད་ཟྦྷེར་གིས་ཟབ་དྡོན་གི་པདྨྡོ་ཁ་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ། ལྦྷེགས་བཤད་དར་དིར་སྡོགས་པའི་བླྡོ་
གསལ་བུང་བའི་ཚོགས་ཀིས་ཐུབ་བསན་པད་མཚོ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་ལས། གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ནི། 
གཅུང་སླྡོབ་དཔྡོན་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། སྐུའི་དབྡོན་པྡོ་འཕགས་པ་སྐུ་མཆྦྷེད་གིས། རྟྡོགས་པའི་བརྒྱུད་
འཛིན་གྲུབ་ཚོགས་རྣམ་གིས། མན་ངག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་ལྷྡོ་དམར་གིས། སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་
ཡང་དགྡོན་པ། བཤད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་དུ་གགས་པ་ལ་ཤར་པ་ཤྦྷེས་རབ་འབྱུང་
གནས། གཅུང་ 



42   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༤༤༽རྡོ་རྦྷེ་འྡོད་ཟྦྷེར། གུང་པ་སྐྱྡོ་སྡོན་དྲི་མྦྷེད། ནུབ་པ་ལ་ཐྡོག་མར་འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སྦྷེང་གྦྷེ དྦྷེའི་གདན་
ས་འཇམ་དབངས་ི་ཐྡོག་པ། དྦྷེའི་བཀའ་ཆྦྷེན་བཞི་ནི། ཁང་སྡོན་འྡོད་ཟྦྷེར་རྒྱལ་མཚན། གན་དར་མ་སྦྷེང་གྦྷེ 
ཞང་མདྡོ་སྦྷེ་དཔལ་བཟང་པྡོ་སྦྷེ། ཁང་གན་ཞང་གསུམ་དུ་གགས་པ་དང་། ཟུར་ཁང་བ་ཤཱཀ་གགས་སྡོ། །སྡོམ་
ཕྲུག་བགྦྷེས་པ་དཔལ་བཟང་པྡོ་བཅུ་གསུམ་ནི། ཚོགས་སྡོམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པྡོ། གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྡོན་ཏན་
དཔལ་བཟང་པྡོ། རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་སྐྱྡོབ་པ་དཔལ་བཟང་པྡོ། ལྷྡོ་པ་ཀུན་མཁྱྦྷེན་རིན་ཆྦྷེན་དཔལ་བཟང་པྡོ། ཞང་རྒྱལ་པ་
དཔལ་བཟང་པྡོ། ཞང་མདྡོ་སྦྷེ་དཔལ་བཟང་པྡོ། གྲུབ་སྙིང་པ་རྡོ་རྦྷེ་དཔལ་བཟང་པྡོ། ལྡྡོང་སྡོན་ཤྦྷེས་རབ་དཔལ་
བཟང་པྡོ། ཇྡོ་གདན་བང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པྡོ། ཁའུ་པ་འྡོད་ལྡན་དཔལ་བཟང་པྡོ། སྐྱྡོ་སྡོན་དྲི་མྦྷེད་འྡོད་དཔལ་
བཟང་པྡོ་རྣམས་སྡོ། །གཞན་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་མཐའ་ཅན་བདུན་ནི། ཤར་པ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྒྱལ་མཚན། ཁང་སྡོན་
འྡོད་ཟྦྷེར་རྒྱལ་མཚན། དགའ་ལྡན་པ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། གསྡོལ་བ་བ་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན། འུ་ཡུག་པ་
དཔལ་གི་རྒྱལ་མཚན། ཡར་ལུངས་པ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། ཡར་ལུངས་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་
སྡོ། །གཞན་ཡང་འཇམ་དབངས་གཙང་ནགས་ཕུག་པ་ཤྦྷེས་རབ་འྡོད་ཟྦྷེར། ཏྦྷེར་བ་བམས་མགྡོན། ལྷ་རྦྷེ་བི་ཇི། 
གྡོ་བྡོ་ལྡོ་ཙཱ་བ་ཤྦྷེས་རབ་རིན་ཆྦྷེན། མཁན་པྡོ་གགས་པ་སྦྷེང་གྦྷེ བླ་མ་འྡོད་ཟྦྷེར་ཤཱཀ་ལ་སྡོགས་པའི་སྐྱྦྷེས་ཆྦྷེན་
མང་དུ་བྱུང་ངྡོ་། །མཚན་དཔྦྷེའི་དཔལ་གིས་བརིད་པའི་སྐུ་མངའ་ཞིང་། །ལྦྷེགས་བཤད་ས་སྡོགས་མུ་སྦྷེགས་
སྡོན་པ་བཏུལ། །མི་དབང་ས་ཡི་བདག་པྡོས་གུས་བཏུད་པ། །ཐུབ་དབང་གིས་པ་ས་སྐྱ་པ་ལ་འདུད། །གང་གི་
གསུང་ལས་སྐྱྦྷེས་པའི་སྲས་ཀི་མཆྡོག །བཤད་སྒྲུབ་མན་ངག་མི་ 
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༼༤༥༽ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ངྡོ་མཚར་སྐྱྦྷེས་ཆྦྷེན་རྣམས་ལའང་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཟབ་དྡོན་རྟྡོགས་པའི་
བླྡོ་གྡོས་བསྐྱྦྷེད་དུ་གསྡོལ། བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པ་པྡོའ་ིཆྦྷེ་བའི་ཡྡོན་ཏན་བསན་ཟིན་ཏྡོ། །གིས་པ་དྦྷེས་བསན་
བཅྡོས་ཇི་ལར་བརམས་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དངྡོས་དང་ཞར་ལ་གཞུང་ཇི་ལར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ན་ཐྡོས་ཀི་བསན་པ་ལ་བཀའ་བསྡུ་བ་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ི
བསན་པ་ལ་འཕྦྷེལ་འགིབ་བྱུང་ཚུལ། དྦྷེ་ནས་གངས་རིའི་ཁྡོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ། བསན་པ་ས་དར་དང་། ཕྱི་
དར་གི་སྐབས་སུ་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་རྣམས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམས་འདིར་བཤད་པར་བ་
བ་ཡིན་མྡོད་ཀི། རྒྱས་པར་འྡོག་གཞུང་དྡོན་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ཞིང་མདྡོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་ཁྡོ་བྡོས་བས་
པའི་སི་དྡོན་དུ་བསན་ཟིན་པས་དྦྷེར་ལ་བར་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་ཆྡོས་རྦྷེ་ས་སྐྱ་པ་འདས་པའི་རྦྷེས་སུ། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
རྨི་ལམ་མ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་འཕྦྷེལ་པ་རྣམས་དགག་པར་བཞྦྷེད་ནས། བསན་བཅྡོས་འདི་བརམས་
ཏྦྷེ་ཕྱྦྷེད་ཙམ་ཚར་བ་ན། བྡོད་ཀི་ཆྡོས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་བརམས་འདུག་ཟྦྷེར་ནས་ཆྡོས་
ན་དུ་འྡོང་བ་རྣམས་ཀི་གྦྷེགས་སུ་སྡོང་པའི་གཏམ་ཟངས་ཚ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་
ཀིས་ཐྡོས་པས། ཆྡོས་རྦྷེའི་དྲུང་དུ་ཆགས་སང་ཅན་ཟྦྷེར་བའི་གཏམ་འདིས་འྡོ་སྐྡོལ་གི་ཕིན་ལས་ལ་གནྡོད་པར་
གདའ་ལགས་པས། མི་རྡོམ་པར་ཞུ་ཞྦྷེས་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ཆྡོས་འདི་ལྡོ་འདྡོད་དམ། ང་རྒྱལ་གིས་བས་པ་མ་
ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཐམས་ཅན་མ་དགའ་བར་འདུག་པས། བཞག་པ་ལས་
མི་ཤྦྷེས་གསུངས་ནས་ཞལ་གི་བཞྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེའི་མཚན་མྡོ་མནལ་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཤིན་ 



44   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༤༦༽ཏུ་མཚར་བ་གཅིག་མི་གཙང་པའི་ཁྡོད་ན་འདུག་པ་བི་དྡོར་མཛད་པས། མི་མང་པྡོ་མི་མགུ་བའི་རྣམ་
འགྱུར་བྦྷེད་ཀིན་འདུག་པས་བཞག་པ་དང་། སླར་ཡང་སྐུ་དྦྷེ་ལ་མི་མང་པྡོས་མི་གཙང་པ་བསྐུ་བ་རྨིས་པ་དང་། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སྐུ་རྒྱབ་བསན་པ་རྨིས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་སྐམ་པྡོ་ལ་
རྒྱབ་བརྟྦྷེན་ནས་བསྙུང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྨིས་ནས་མནལ་སད་པ་དང་། བསན་བཅྡོས་འདི་
བརམས་ན་མི་མི་དགའ་བར་འདུག་ཀང་མ་བརམས་ན་ལྷ་མི་དགའ་བ་འདུག་པས་བརམ་དགྡོས་གསུང་སྦྷེ། 
སར་མི་རྡོམ་པར་ཞལ་གིས་བཞྦྷེས་པའི་ྦྷེས་པ་བླ་མ་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ཏྦྷེ། ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པར་བརམས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི་བསན་བཅྡོས་འདི་འཆད་པ་ལ་ཐྡོག་མར་བསན་པའི་མས་ལྦྷེན་
ཐམས་ཅད་སྡོམ་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཚུལ། དྦྷེ་གཞུང་འདིས་ཇི་ལར་བསན་པའི་ཚུལ། བསན་བ་སྡོམ་
གསུམ་གི་མཐར་དཔད་པའི་སྡོ་ནས་སིའི་དྡོན་གཏན་ལ་དབབ་དགྡོས་པ་ནི་སི་དྡོན་དུ་བལ་བར་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་
གཞུང་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྣམ་བཤད་འདིར་ནི། དཀྱུས་ཀི་ས་བཅད་པ། ཁ་འཕངས་པའི་ལུང་དྲང་པ། དཀའ་གནས་
ཀི་དྡོགས་པ་དཔད་པ་གསུམ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་ཅིང་གཞུང་གི་འབྲུ་ཕལ་ཆྦྷེར་ནི་སླ་བས་འདིར་མི་འབྲི་ལ། ཅུང་ཟད་
དཀའ་བ་རྣམས་དང་། ལུང་གི་འབྲུ་རྣམས་དང་། ཕྱྡོགས་སའི་དྡོན་རྣམས་ནི་ཇི་ལར་འཚམས་པར་བཤད་པར་
བའྡོ། །ས་ཁྡོངས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀི་གངས་རྣམས་ནི་ཤྡོ་ལྡོ་ཀའི་གངས་ཡིན་ལ་དམིགས་གསལ་མྦྷེད་པའི་
གངས་རྣམས་རྐང་པའི་གངས་ཡིན་པར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། གསུམ་པ་བརམ་བ་བསན་བཅྡོས་ཀི་བརྡོད་བ་གཏན་
ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ་བརྡོད་བ་བདྦྷེ་བླག་ཏུ་རྟྡོགས་པའི་ཆྦྷེད་དུ་མཚན་གི་དྡོན། བསན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་
པའི་ཆྦྷེད་དུ་གཞུང་གི་དྡོན། བས་ཤྦྷེས་དྲིན་བཟྡོ་བསྐྱྦྷེད་ 
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༼༤༧༽པའི་ཆྦྷེད་དུ་མཛད་བང་སྨྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་ཞྦྷེས་པ་
སྦྷེ། སྡོམ་པ་གསུམ་ནི་རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོར། སྡོ་སྡོ་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས། །རིག་འཛིན་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་འྡོ། །ཞྦྷེས་པ་
ལར་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བ་ནི་གསུམ་པྡོ་དྦྷེ་དག་གི་ནང་སྦྷེལ་གི་དབྦྷེ་བ་ཙམ་སྡོན་པ་མ་ཡིན་པར། དང་པྡོར་
ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག བར་དུ་བསྲུང་བའི་བསླབ་བ། མཐར་འབྲས་བུ་འབིན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
དང་མི་མཐུན་པའི་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་མཐའ་དག་བཀག་ནས། མས་ལྦྷེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྡོངས་
པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་སྡོན་པས་ན་དྦྷེ་སྐད་ཅྦྷེས་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག 
བཤད་པ་རང་གི་ངྡོ་བྡོ། བཤད་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་བ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ་
དང་། རམ་པར་དམ་བཅའ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བླ་མ་དམ་པ་སི་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ། སྡོམ་གསུམ་
སྦྷེར་བའི་ར་བའི་བླ་མ་ལ་མཆྡོད་པར་བརྡོད་པ། སྡོམ་གསུམ་གི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྡོད་
པར་བརྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་པ་སྦྷེ་བླ་མ་དམ་པའི་
དྡོན་ནི་སྐབས་གསུམ་པར་འཆད་དྡོ། །གིས་པ་ནི་བདྦྷེ་གཤྦྷེགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཚིག་
རྐང་དང་པྡོ་གིས་ཀིས་ནི་གཞན་གི་ལྡོག་རྟྡོག་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་སྒྲུབ་
པ་དང་སུན་འབིན་གིས་འགྡོག་ཅིང་། ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་ནི་རང་གི་མས་ལྦྷེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཅྦྷེས་པ་སྦྷེ། བསན་བཅྡོས་ལུས་ཀི་བརྡོད་བ་དང་མཐུན་པའི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པའྡོ། །ཚིག་
རྐང་བཞི་པས་ནི་རྒྱུ་མཚན་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མྦྷེད་པའི་བླ་མ་རྦྷེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དྦྷེ་ལ་རྡོམ་པ་པྡོ་བདག་ིད་དང་ 
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༼༤༨༽བའི་དད་པ་རྡོག་པ་མྦྷེད་པས་འདུད་ཅྦྷེས་པ་སྦྷེ། འདི་ལ་བུའི་བླང་དྡོར་གི་མིག་ཕྱྦྷེད་པ་ནི་བླ་མ་དྦྷེ་ིད་
ཀི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས་སྡོ་སྙམ་དུ་དགྡོངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྐྱྡོན་
མྦྷེད་པ་ནི་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ལ་ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གི་མཛོད་མངའ་བ་
ནི་རྟྡོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ཅིང་། དངྡོས་སམ་བརྒྱུད་པའི་སྡོ་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་སྐལ་བ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་
སྡོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལྦྷེན་ལ་འགྡོད་པར་མཛད་པས་འགྡོ་བའི་བླ་མར་གྱུར་པ་ནི་ཕིན་ལས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུའི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ནས་ཞྦྷེས་པ་
ནི་ལྷག་མ་འདྲྦྷེན་པའི་ཚིག་སྦྷེ་འྡོག་གི་བཤད་ཅྦྷེས་པ་དང་འབྲྦྷེལ་ལྡོ། །གིས་པ་ནི་བཤད་ཅྦྷེས་པ་དྲངས་ལ། འདི་
ལ་ལྔ་ལས་ཡུལ་གང་ལ་ན། འཕགས་པ་ལྷས། འདུན་དང་ཞྦྷེ་སང་འཇིགས་པ་དང་། །རྨྡོངས་པས་གང་ཞིག་ཆྡོས་
མི་འདའ། །དྦྷེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞྦྷེས་བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར། འགྡོ་བ་བཞི་ཡིས་ཆྡོས་ལས་མི་ཕྱྦྷེད་པའི་དད་པ་
དང་ལྡན་པས་མས་ལྦྷེན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཀང་རང་ིད་ཀི་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མི་
ཤྦྷེས་པ་དྦྷེ་ལའྡོ། །ངྡོ་བྡོ་གང་ཞྦྷེ་ན་སྡོམ་པ་གསུམ་གི་དབྦྷེ་བའྡོ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་བདག་གིས་
སྡོ། །ཚིག་སྦྱྡོར་གི་སྦྱྡོར་བ་ཅི་ལ་བུས་ན་མཁས་རྣམས་སྡོགས་སྡོ། །དགྡོས་པ་གང་གི་ཆྦྷེད་དུ་ན་བདག་ནི་
སྡོགས་ཏྦྷེ། རྒྱུ་མཚན་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན་བསན་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་སད་པ་རྣམས་བཀག་ནས། བཤད་སྒྲུབ་སངས་རྒྱས་
ཀི་གསུང་བཞིན་དུ་ཤྦྷེས་པའི་ཆྦྷེད་དུའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། །ཚིག་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བརྡོད་བའི་གཙོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བའི་སྡོ་ནས་ལུས་མདྡོར་བསན། 
སྡོམ་གསུམ་གི་མས་ལྦྷེན་ཞིབ་ཏུ་བསན་པའི་སྡོ་ནས་ 
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༼༤༩༽ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད། གནད་མ་འཁྲུལ་པར་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པའི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོ་སྡོར་ཐར་བའི་སྡོམ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དང་། གསང་སགས་ཀི་
ནི་དབང་བསྐུར་དང་གསུམ་ནི། བརྡོད་བའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པས་སྐབས་གསུམ་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྡོན་ཏྡོ། །དྦྷེ་
དག་གི་ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག་དང་། སྡོ་སྡོའ་ིབསླབ་པར་བ་བ་ནི། སྐབས་གསུམ་དུ་སྡོ་སྡོར་སྡོན་ནྡོ། །སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
པའི་གནད་བདག་གཞན་བརྦྷེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་ནི་སྐབས་གིས་པར་སྡོན་ཏྡོ། །སྡོང་ིད་སྙིང་རྦྷེའི་སྙིང་
པྡོ་ནི་སྐབས་གསུམ་ཆར་དུ་ཅི་རིགས་པར་སྡོན་ནྡོ། །རིམ་པ་གིས་ཀི་གསང་ཚིག་ལ། རིམ་གིས་མི་དགྡོས་
པར་འདྡོད་པའི་ལྡོག་རྟྡོག་འགྡོག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་སྡོགས་སུ་སྡོན་ཅིང་གསང་
ཚིག་དངྡོས་ནི་གཞུང་འདིར་མི་སྡོན་ནྡོ། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། །ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་དང་། །ས་
དང་ལམ་གི་རྣམ་བཞག་གསུམ་ནི་སྐབས་གསུམ་པར་སྡོན་ནྡོ། །བཅུ་གཅིག་པྡོ་འདི་དག་ནི་བརྡོད་བའི་གཙོ་བྡོ་
བསྡུས་པ་ཡིན་ཅིང་དྦྷེ་དག་གི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྡོག་ཅིང་མ་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་
དབྦྷེ་བ་བཤད་ཀིས་ྡོན། ཅྦྷེས་མདྡོར་བསན་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དངྡོས་དང་དྦྷེ་ལ་རྡོད་པ་སང་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། སྡོ་ཐར་བང་སྦྷེམས་སགས་སྡོམ་གི་མས་ལྦྷེན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། 
བརྡོད་བའི་གཙོ་བྡོ་སྡོ་ཐར་གི་རྣམ་བཞག བསླབ་བའི་རང་བཞིན་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་
གསུམ་མ་ནྡོར་བས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དབྦྷེ་བའི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསན། སྡོ་སྡོའ་ིརང་
བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད། གདམས་པའི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་སྡོ་སྡོར་ཅྦྷེས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་
གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་སྡོ་ 
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༼༥༠༽ཐར། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་སྡོ་ཐར་རྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རིས་བདུན་གི་དུས་ཀི་རྣམ་བཞག བསྙྦྷེན་གནས་
བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྣམ་བཞག་སིར་བསན། དུས་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་གིས་ཏྦྷེ། དམ་བཅའ་འགྡོད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྦྷེད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། ཚིགས་བཅད་དང་པྡོས་ནི་ན་ཐྡོས་ཀི་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་འཆི་འཕྡོ་བའི་ཚེ་གཏང་
བའི་དམ་བཅའ་བསན་ལ། དྦྷེ་ནས་ཚིག་རྐང་གིས་ཀིས་ནི་དྦྷེ་ལར་ན་བསྲུང་བ་ལ་དགྡོས་པ་མྦྷེད་པར་འགྱུར་རྡོ་
སྙམ་ན། དྦྷེའི་དགྡོས་པ་བསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་དམ་བཅའ་ངྦྷེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་སྦྷེ་
སྣྡོད་ཀི་རྣམ་དབྦྷེ་བསན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རིས་བདུན་འཆི་འཕྡོ་བའི་ཚེ་གཏྡོང་བའི་སྒྲུབ་བྦྷེད། དྦྷེའི་
ཡན་ལག་ཏུ་སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་རྣམ་དབྦྷེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་དག་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་སྦྷེ་པའི་
ལུགས་ཀི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྦྷེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཅིང་། རིག་བྦྷེད་
ཀི་གཟུགས་དང་གིས་སུ་འདྡོད་དྦྷེ། རྣམ་རིག་མིན་རྣམ་གསུམ་ཞྦྷེས་བ། །སྡོམ་དང་སྡོམ་པ་མན་དང་
གཞན། །སྡོམ་པ་སྡོ་སྡོ་ཐར་ཅྦྷེས་བ། །དྦྷེ་བཞིན་ཟག་མྦྷེད་བསམ་གཏན་སྐྱྦྷེས། །ཞྦྷེས་དང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་མི་དགྦྷེའི་གཟུགས། །དྦྷེ་སང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གིས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ངྡོ་བྡོ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་
ངག་གི་ལས་ཀི་ངྡོ་བྡོར་སྐྱྦྷེ་ཞིང་། གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། འཆི་འཕྡོ་བའི་ཚེ་གཏྡོང་བར་འདྡོད་དྦྷེ། །རྟྦྷེན་
མྦྷེད་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་སྐད་དུ་ཡང་མཛོད་ལས། བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕྡོས་དང་། ཕྡོ་མྡོའ་ིམཚན་གིས་ཅིག་ཅར་
བྱུང་བ་དང་། ལྡོག་ལས་དགྦྷེ་ར་ཆད་པ་དང་། མཚན་མྡོ་འདས་པའི་ཚེ་སྡོ་སྡོ་ཐར་པའི་འདུལ་བ་གཏྡོང་བར་
གསུངས་པ་ནི། ན་ཐྡོས་ཀི་ལུགས་འདི་ལ་སྒྲུབ་བྦྷེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ལ་དང་པྡོ་བཞི་ནི། རིས་བརྒྱད་
ཆར་གི་གཏྡོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཕྱི་ 
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༼༥༡༽མ་ནི་བསྙྦྷེན་གནས་ཁྡོ་ནའི་གཏྡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་
སྦྷེ། བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པ་ནི་བསྲུང་བའི་འཕྦྷེན་སྦྷེམས་མ་མས་པའམ། ར་ལྟུང་སྡོགས་མི་མཐུན་ཕྱྡོག་ཀིས་
མ་མས་པ་དྦྷེ་སྲིད་དུ་ཡྡོད་དྦྷེ། བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀི་བར་ལ་སྡོགས་པ་འཕྦྷེན་སྦྷེམས་ཇི་ལར་འདྡོད་པ་ལས་སྐྱྦྷེས་
པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ལར་ཡང་འཆི་འཕྡོ་བའི་ཚེ་གཏྡོང་སྦྷེ། གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་དྦྷེའི་ཚེ་རྟྦྷེན་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སྙམ་
ན་མི་འཐད་དྦྷེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ིད་ཡིན་ཏྦྷེ། 
ཞིང་གི་ཡྡོན་ཏན་བཀྡོད་པ་ལས། །བདག་ནི་བང་ཆུབ་རིངས་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྡོས་ཤིང་སྡོ་བ་མྦྷེད། །ཕྱི་
མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཡང་། །སྦྷེམས་ཅན་གཅིག་ཕྱིར་སད་པར་བགིའྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། །ནྡོར་བུ་ཐིག་ལྦྷེའི་
རྒྱུད་དུ། བདག་ཆྦྷེ་གྦྷེ་མྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ་དུས་འདི་ནས་ཇི་སྲིད་བང་ཆུབ་སྙིང་པྡོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཞྦྷེས་པ་དང་། བྷུ་
རི་པས། བདག་ཀང་དྦྷེང་ནས་བང་ཆུབ་བར། །ལུས་དང་སྲྡོག་ལ་ལྡོས་མྦྷེད་པར། །བསླབ་རྣམས་མགྡོན་བཞིན་
བསྲུང་ལ་གནས། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཐུགས་ཀིས་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྙིང་
པྡོར་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཆྡོས་དང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཡི། །ཚོགས་
ལའང་དྦྷེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །འདིར་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པའི་འཆི་འཕྡོ་བའི་ཚེ་མི་
གཏྡོང་པའི་དམ་བཅའ་དང་། སྒྲུབ་བྦྷེད་གིས་འབྱུང་བ་ནི་འྡོག་གི་ཕྱྡོགས་ས་སྨྲ་བ་པྡོས། སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་
སྦྷེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྦྷེན་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་རྐུ་ཐབས་མར་འདྡོད་པ་ལ་དྦྷེ་ནི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་རྣམ་དབྦྷེ་མ་
ཤྦྷེས་པའི་ྦྷེས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། སྲྡོག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྦྷེན་པ་ན་ཐྡོས་ཀི་ལུགས་དང་། བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀི་
བར་དུ་ལྦྷེན་པ་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྦྷེས་བསན་པའི་དྡོན་དུ་ཡིན་ཏྦྷེ། འྡོག་ཏུ་སྦྷེ་སྣྡོད་
རྣམ་དབྦྷེ་མྦྷེད་པར་ཟད། ཅྦྷེས་ 
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༼༥༢༽འབྱུང་བ་དང་དྡོན་གཅིག་གྡོ །དྡོན་འདི་མ་རྟྡོགས་པར། ཁ་ཅིག་བང་སྦྷེམས་དང་། སྡོ་ཐར་གིས་ཀའི་
དུས་བསན་པ་སྐབས་སུ་བབ་ཅྦྷེས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་བང་སྦྷེམས་ཞར་བྱུང་ཙམ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི། གཞུང་
དྡོན་རྟྡོགས་པའི་བླྡོ་གྡོས་མྦྷེད་པར་ཟད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ཁ་ཅིག་ཅྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། འབྲི་ཁུང་པ་རྣམས་ན་རྦྷེ། ཇི་སྲིད་འཚོའི་ས། ལུས་ཇི་སྲིད་འཚོ་
བ་དང་། སྦྷེམས་ཇི་སྲིད་འཚོ་བ་གིས་ལ་འཇུག་པ་ལས་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་ཇི་སྲིད་འཚོ་འི་བར་དུ་ལྦྷེན་པ་
ནི། །སྦྷེམས་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། འདི་ནི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་རྐུ་ཐབས་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲའྡོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་སྦྷེ། སྒྲུབ་བྦྷེད་མྦྷེད་པས་མདྡོར་བསན། གནྡོད་བྦྷེད་ཡྡོད་པས་རྒྱས་པར་བཤད། སྨད་པའི་གནས་སུ་
བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་འདྲ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། རིས་བདུན་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀི་བར་དུ་
ལྦྷེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མདྡོ་རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་ཅིང་། རྒྱན་དྲུག་མཆྡོག་གིས་ལ་སྡོགས་པ་མཁས་པའི་
གཞུང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པས་མི་འཐད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། གནྡོད་བྦྷེད་ཀི་རིགས་པ་དངྡོས། དྦྷེའི་
ྦྷེས་སྡོང་གི་ལན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ལ་ཡིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་སྡོམ་པ་དུས་ཀི་
སྡོ་ནས་ཁྱད་པར་མི་འབྦྷེད་ན། ཁྱད་པར་གཞན་གི་སྡོ་ནས་ཀང་མི་འབྦྷེད་པར་མཚུངས་ཤིང་། ཤི་འཕྡོས་པ་
གཏྡོང་རྒྱུ་མིན་ན། གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་རྣམས་ཀང་གཏྡོང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
ྦྷེས་སྡོང་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་ལ་ཅྦྷེས་སྡོགས་ལྔའྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། གཏྡོང་རྒྱུ་
གཞན་ཡང་མཚུངས་བར་ཐལ་བ། འདྡོད་པ་ལ་གནྡོད་པ་བསན་པ། ར་བའི་ྦྷེས་སང་ལ་གནྡོད་པ་བསན་པ། 
བསྙྦྷེན་གནས་ལའང་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྡོགས་ལྔའྡོ། །གིས་པ་ནི་དྦྷེ་ལ་
ཡིན་ན་ 
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༼༥༣༽ཅྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་མྡོ། །གསུམ་པ་ནི་ཤི་འཕྡོས་ནས་ཀང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། ལྷའི་དགྦྷེ་སླྡོང་
འདུལ་བ་ནས་བཀག་པ་ནི་མདྡོ་རར་མི་མ་ཡིན་པའི་འགྡོ་བ་པ་ནི་སྡོམ་པའི་ཞིང་ིད་མ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །བིས་པའི་དགྦྷེ་སླྡོང་བཀག་པ་ནི་ལས་ཀི་གཞིར་ལྡོ་ི་ཤུ་མ་ལྡོན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་
པ་ནི། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལྡན་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི་དྦྷེས་ན་སྡོ་སྡོར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཞི་སྦྷེ། ན་
ཐྡོས་ཀི་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་ཤི་ཡང་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ། སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་རྣམ་དབྦྷེ་མྦྷེད་པའི་སྐྱྡོན་བསན་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་
འགྡོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྡོ་ཐར་ཙམ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོས་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པ་
ལ་སྡོ་ཐར་གིས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཤིང་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྡོང་དུ་དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་ག་གཅིག་པུ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་
སྡོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཐྡོབ་པར་གསུངས་པ་དང་། འདིར་ཡང་དབང་བཞི་བླངས། དྦྷེ་ཡིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
འགྱུར། །ཅྦྷེས་གསུངས་པས། དྦྷེ་ལ་བུའི་སྡོ་ཐར་ནི་སྡོམ་པ་གཞན་གིས་པྡོ་མ་བཏང་བའི་བར་དུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་བསྙྦྷེན་གནས་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྣམ་གཞག་སིར་བསན་པ་དང་། ལྡོག་རྟྡོག་བྦྷེ་
བྲག་ཏུ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ན་ཐྡོས་སྦྷེ་གིས་ཀི་བསྙྦྷེན་གནས་ཀི་ཁྱར་པར། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་
བསྙྦྷེན་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་ནི་བྦྷེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བརྒྱད་དྦྷེ། །བྦྷེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་
རིས་བདུན་དུ་མ་ཟད། བསྙྦྷེན་གནས་ཀང་དགྦྷེ་སླྡོང་ལས་ལྦྷེན་ཏྦྷེ། འདུལ་བ་ལས་བསྙྦྷེན་པར་མ་རྡོགས་པ་དག་
ནི། བསྙྦྷེན་པར་རྡོགས་པའི་དགྦྷེ་འདུན་གིས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཙམ་མྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར། བསྙྦྷེན་པར་མ་
རྡོགས་པ་དག་གིས་གཞན་ལ་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་མི་དབང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྟྦྷེན་གི་གང་ཟག་ཀང་གིང་གསུམ་གི་
སྐྱྦྷེས་པ་དང་། བུད་མྦྷེད་ལས་གཞན་ལ་སྡོམ་པ་བཀག་སྦྷེ། མཛོད་ལས། ཟ་མ་མ་ནིང་ས་མི་སྙན། །མཚན་གིས་
མ་གཏྡོགས་མི་ 



52   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༥༤༽རྣམས་ལ། །སྡོམ་མིན་སྡོམ་པའང་དྦྷེ་བཞིན་ལ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་སྦྷེ་པ་ནི་འགྡོ་བ་གཞན་
ལའང་སྐྱྦྷེ་བར་འདྡོད་དྦྷེ་ཀླུ་གཞྡོན་ནུ་ཙམ་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་དུས་བཟང་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་བསྙྦྷེན་གནས་བསྲུང་
བ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་རྣམས་དུས་བཟང་ལ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་སྦྷེ། གསྡོ་སྦྱྡོང་ལྦྷེན་པ་ལ་སྡོགས་གསུངས་པ་
རྣམས་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། ཡུལ་ཡང་དགྦྷེ་སླྡོང་ཁྡོ་ན་ལས་ལྦྷེན་པའི་ངྦྷེས་པ་མྦྷེད་དྦྷེ། དྲང་སྲྡོང་
གནས་འཇྡོག་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་ངམ་བྲམ་ཟྦྷེའམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཆྡོ་ག་ཤྦྷེས་པ་གཅིག་གི་
གམ་དུ་སྡོང་སྦྷེ། ཞྦྷེས་བཤད་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་མགྡོན་མྦྷེད་ཟས་སྦྱིན་གིས། རང་གི་འཁྡོར་འབངས་རྣམས་
བསྙྦྷེན་གནས་ལ་བཀྡོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་ན་ཐྡོས་
རྣམས་ནི། ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་བསྙྦྷེན་གནས་དང་། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་བསྙྦྷེན་གནས་ལ་ཆྡོ་གའི་ཁྱད་
པར་ཡྡོད་དྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་བསྙྦྷེན་གནས་ནི་སྐྱབས་འགྡོ་རྡོམ་བྦྷེད་དུ་བས་ནས། གང་ཟག་གཞན་གིས་འབྡོགས་
ལ་དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའི་རྟྡོགས་པ་ནས་གསུངས་པའི་བསྙྦྷེན་གནས་ནི་རྟྦྷེན་གི་དྲུང་དུ་རང་ིད་ཀིས་ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་
ག ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བསྙྦྷེན་གནས་འབུལ་
བ་དགག་པ། བཅྡོལ་བ་དགག་པ། ལྷ་སྡོམ་ཐ་དད་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་བསྙྦྷེན་གནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་
དགུ་སྦྷེ། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་ན་རྦྷེ། བསྙྦྷེན་གནས་ིན་བར་བསྲུང་པའི་སང་ནངས་པར་འབུལ་དགྡོས་ཏྦྷེ། 
མ་ཕུལ་ན་དྦྷེ་དང་འགལ་བའི་ྦྷེས་པ་བས་ན་མས་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། 
མཚན་མྡོ་འདས་པ་ན་གཏྡོང་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །མདྡོ་སྦྷེ་པའི་ལུགས་ཀི་ཇི་ལར་འདྡོད་པའི་ཚེ་སྲུང་བ་ནི། མཛོད་
འགྦྷེལ་ལས། གང་གིས་ཆྡོས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསྙྦྷེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོན་ཡང་དག་པར་
བླངས་པ་དྦྷེས་ནི་ཟན་ཟྡོས་ཀང་ 
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༼༥༥༽ནྡོད་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་ཀིས་སྡོམ་པ་ནི་སང་བར་བྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་ལྦྷེན་པར་
ངྦྷེས་པའི་སྦྷེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ི་མ་འཆར་བའི་ཚེ་ཁྡོ་ན་སྐྱྦྷེའྡོ། །ཟན་ཟྡོས་ནས་ནྡོད་པ་ནི་བསལ་བའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་ཟླ་བ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསྙྦྷེན་གནས་བསྲུང་བར་ལན་གཅིག་བླངས་པ་
ཡིན་ལ། འདི་ལ་ཡང་ནམ་བསྲུང་བ་དྦྷེའི་ནངས་པར་ཕན་ཆད་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་ལ་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་ལ་ལ་ན་རྦྷེ། བསྙྦྷེན་གནས་བསྲུང་ནས་སླར་ཡང་བསྲུང་འདྡོད་ན། ནང་པར་གཞན་
ལ་བཅྡོལ་དགྡོས་ཏྦྷེ། གཞན་དུ་ན་སླར་ལྦྷེན་དུ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་འདྲ་གང་
ནས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
ཁ་ཅིག་བསྙྦྷེན་གནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཞི་སྦྷེ། བཀའ་གདམས་བ་ཡུལ་བ་ན་རྦྷེ། བསྙྦྷེན་གནས་བསྲུང་བའི་ཚེ། ་
དང་གནམ་སྡོང་ཚེས་བརྒྱད་གསུམ་ལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། སྨན་བླ་གསུམ་གི་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་
སགས་བཟླས་པ་ཐ་དད་དུ་མ་བས་ན་བསྲུང་དུ་མི་རུང་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་འདི་ཡང་རྦྷེ་ཤིག་ཅྦྷེས་
སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། གཞན་རྣམས་ནི་རྟྡོགས་པར་སླ་ལ། འྡོན་ཀང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་ནི། བསྙྦྷེན་གནས་སྲུང་བ་པྡོ་
དྦྷེ་གསང་སས་ཀི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གཙོ་བྡོར་བྦྷེད་པ་ཡིན་ན་དྦྷེའི་ཚེ་ཡི་དམ་བསྡོམ་པ་བསྡོད་ནམས་ཆྦྷེ་སྦྷེ་སྡོམ་པ་
དང་ལྡན་པའི་རྟྦྷེན་ལ་དགྦྷེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྡོ་ཐར་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ན་པར་
གདམས་པ་དང་། དྡོན་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། 
ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག བསླབ་བའི་ཁྱད་པར། གཏྡོང་བའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ་
དང་། ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ད་ལར་གི་ 
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༼༥༦༽ཆྡོ་ག་དང་། སྡོན་གི་ཆྡོ་གའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོ་ག་མ་ནུབ་དང་། ཆྡོ་ག་མ་ནུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་
བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཞི་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་སྦྷེ་སྣྡོད་ལ་མ་ལྡོས་པར་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་
སྣྡོད་ིད་ལ། སྡོ་ཐར་འབྡོགས་པའི་ཆྡོ་ག་འགའ་ཞིག་ཡྡོད་དྦྷེ། ཆྡོ་འཕྲུལ་བསན་པའི་མདྡོར་སྡོན་བསྐལ་པ་མངྡོན་
པར་དགའ་བ་ལ། འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་བདྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་བ་བར་རྒྱལ་བ་རི་རབ་ལ་བུ་ལ། འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་རྒྱལ་
དགྦྷེ་བའི་བཀྡོད་པས་རྦྷེས་སུ་མཐུན་པའི་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་སྲས་སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེར་སྦྷེམས་རྒྱལ་
སར་བསྐྡོས་པས་དྦྷེ་ིད་ཀང་། རབ་བྱུང་ཡྡོན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ་ཞྦྷེས། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྣམས་ཀིས་
གསུངས་མྡོད་ཀི། །དྦྷེ་ལར་ལགས་ཀང་སྙིང་རྦྷེར་གྱུར་པ་ན། །འགྡོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲིད་བདག་གིས་
བསྒྲུབ། །ཇི་སྲིད་འཚོ་བར་བདག་ནི་ཚངས་སྡོད་ཅིང་། །གསྡོ་སྦྱྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བླང་བར་བ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་མ་གཏྡོགས་པའི་སྡོ་ཐར་
གཞན་རྣམས་རང་ིད་ཀིས་ལྦྷེན་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལ་བུའྡོ། །འྡོན་ཀང་དྦྷེ་དག་ནི་དྦྷེང་སང་ནུབ་
བྡོ། །ཕལ་ཆྦྷེར་གི་ས་ནི་འྡོག་མ་འདྲྦྷེན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། གསྡོ་སྦྱྡོར་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། དྦྷེང་སང་ལག་ལྦྷེན་
ཡྡོད་པ་ནི། དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའི་རྟྡོགས་པ་ནས་བཤད་པའི་གསྡོ་སྦྱྡོང་རང་གིས་བླངས་བའི་ཆྡོ་ག་དང་སྡོགས་
ཀིས་བསན་པ་དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་སྡོན་དུ་སྐྱབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ལྦྷེན་པ་ལ་བུ་སྦྷེ། འདི་ནི་
སྐྱབས་འགྡོའ་ིསྡོམ་པ་ཡིན་པས། སྡོ་ཐར་གི་ལྡྡོག་པ་ནས་བསན་ལ། བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀི་བར་དུ་ལྦྷེན་པ་ཡིན་
པས། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པར་ཡང་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་འདིའི་སྡོགས་ཁྡོངས་ནས་འྡོག་གི་རྒྱལ་
སྲས་བམས་པ་འཇམ་དབངས་སྡོགས་ཀིས་འགྡོ་བ་མང་པྡོ་ལ་བསྙྦྷེན་རྡོགས་མཛད་ཚུལ་འདྲྦྷེན་པ་ནི། སྨྲ་བ་པྡོ་ 
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༼༥༧༽དྦྷེ་ིད་ལ་སྦྷེམས་མྦྷེད་པ་གསལ་བར་བས་ཏྦྷེ། གཞན་དུ་ན། ད་ལའི་ཆྡོ་གའི་ལག་ལྦྷེན་ཡྡོད་པའི་མཚན་
གཞིར། ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཙམ་ཡང་མ་མཐྡོང་བ་བཟུང་བ་ནི། སུ་ཞིག་གིས་སྨྲ་བར་ནུས། དྦྷེས་ན་
འཆད་ཚུལ་འདི་ལ་བུའི་རིགས་ཅན་ལ་ཡིད་བརྟན་པར་མི་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཁྱིམ་པ་དྲག་ཤུལ་ཅན་གིས་ཞུས་པར། རྒྱལ་སྲས་བམས་པས་ཁྱིམ་བདག་དགུ་སྡོང་དང་། 
རྒྱལ་སྲས་སྡོད་པ་རྣམ་དག་སྦྷེ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཁྱིམ་བདག་བདུན་སྡོང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། བསྙྦྷེན་པར་
རྡོགས་པར་མཛད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་མྡོད་ཀི་ཆྡོ་ག་ཅི་ལ་བུས་མཛད་པ་མདྡོ་སྦྷེ་ལས་
མ་གསུངས་ཤིང་། ཁྱིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་བ་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་མ་སངས་པའི་བསྙྦྷེན་རྡོགས་
མཛད་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ནི། འཕགས་པ་ཁྡོ་ནའི་སྡོད་ཡུལ་ཡིན་པས། སྡོ་སྡོའ་ིསྐྱྦྷེ་བྡོས་བར་མི་རུང་ངྡོ་། །གིས་
པ་ནི་དྦྷེས་ན་ད་ལའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། བསྙྦྷེན་གནས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའི་བང་སྦྷེམས་རང་ལུགས་ཀི་སྡོ་
ཐར་ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག་ད་ལ་མྦྷེད་པ་དྦྷེས་ན། ད་ལ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྡོ་ཐར་ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག་ནི། བསམ་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྦྷེམས་
བསྐྱྦྷེད་ཀིས་ཟིན་པའི་ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོ་ག་དྦྷེ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་
ཅིང་ཀུན་སླྡོང་གི་སྡོ་ནས་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྡོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདི་ལ་བུ་ནི་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པ་
ཡང་ཡིན་ཏྦྷེ། བང་སར་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པའི་ངྡོ་བྡོ་ྦྷེས་སྡོད་སྡོང་བ་དང་། དགྦྷེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་། སྦྷེམས་
ཅན་དྡོན་བྦྷེད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས། ྦྷེས་སྡོད་སྡོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་ལ་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ན་པར་གདམས་པ། ཁྱད་པར་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་ནས་
ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་མྡོ། གིས་པ་ནི། འདི་ལ་སིག་ཏྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་སྡོ་ཐར་
འདི་ 
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༼༥༨༽ལ། སིག་ཏྡོ་མི་དགྦྷེ་བའི་ཕྱྡོགས། རང་བཞིན་གིས་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་འདི་ནི། ན་ཐྡོས་ཀི་ལུགས་བཞིན་དུ་
བསྲུང་དགྡོས་ཏྦྷེ། ྦྷེས་སྡོད་སང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་དྡོན་གཅིག་གྡོ །རང་འདྡོད་ཀི་དབྦྷེན་པའི་ལྟུང་བ་འགའ་
ཞིག་ནི། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ལུགས་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགྡོས་ཏྦྷེ། གཞན་དྡོན་དུ་འགྱུར་ན་ལུས་ངག་གི་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པའི་སྡོད་པ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་མཐུན་པ་ནི་
འབད་པས་བསྲུང་དགྡོས་ཏྦྷེ། སྡོད་འཇུག་ལས། འཇིག་རྟྦྷེན་མ་དད་གྱུར་པའི་ཆ། །མཐྡོང་དང་དྲིས་ཏྦྷེ་སང་བར་
བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །འཇིག་རྟྦྷེན་འཇུག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྡོ་ཐར་ལ་གནང་སྦྷེ། །དྦྷེ་ིད་ལས། 
ཐུགས་རྦྷེ་མངའ་བ་རིང་གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྦྷེ་ལ་གནང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དཔྦྷེར་ན་ན་
ཐྡོས་ལ་གསྦྷེར་དངུལ་ལྦྷེན་པ་སང་ལྟུང་དུ་བཅས་ཤིང་། སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པར། གསྦྷེར་ལ་སྡོགས་པ་ལྦྷེན་མི་
བྦྷེད། །ཞྦྷེས་གཞན་དྡོན་དུ་གསྦྷེར་དངུལ་མི་ལྦྷེན་པ་ལྟུང་བར་བཅས་པ་དང་། ན་ཐྡོས་ལ་འདྡོད་ཆྦྷེན་པྡོ་སྦྷེ་
མངྡོན་ཚན་ཅན་ྡོ་ཚོང་ལ་སང་ལྟུང་དུ་བཅས་ཤིང་། ཚུལ་ཁིམས་ལྦྷེའུར་གཞན་གི་དྡོན་དུ་འགྱུར་ན། གྡོས་བརྒྱ་
སྡོང་རྦྷེད་ཀང་ྦྷེ་དུར་མི་འྡོང་བའི་བྲམ་ཟྦྷེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་ལས་བཙལ་བར་བའྡོ། །སྐབས་འབྦྷེད་པ་ཡྡོད་ན། 
ཆྡོག་གམ་མི་ཆྡོག་བརྟགས་ནས་ཇི་ཙམ་དགྡོས་པ་བླང་བར་བ། ལྷུང་བཟྦྷེད་བཙལ་བ་དང་། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་སྐུད་པ་
བླང་བ་དང་། འཐག་ཏུ་གཞུག་པ་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་མྡོན་དར་གི་གདིང་བ་དང་། མལ་སན་བརྒྱ་རྦྷེད་ཀང་
བསབ་པར་བ། གསྦྷེར་དངུལ་སྲང་བྦྷེ་བ་འབུམ་ཕག་ལས་ལྷག་པ་ཡང་བདག་གིར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལ་
བུའྡོ། །འྡོ་ན་འདི་དག་ན་ཐྡོས་ཀི་དགྦྷེ་སླྡོང་ལ། གཞན་དྡོན་ཡིན་ཀང་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའི་དགྦྷེ་སླྡོང་ལ་གཞན་དྡོན་དུ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ཞྦྷེ་ན། ན་ཐྡོས་ 
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༼༥༩༽ནི་གཙོ་བྡོར་རང་དྡོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། འདི་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་གནྡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། 
བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ནི་གཞན་དྡོན་གཙོ་བྡོར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། དྡོན་དུ་གྦྷེར་བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་ཕན་
འདྡོགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྡོ་སྡོ་ཐར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། བསམ་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀིས་ཟིན་
པའི་སྡོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་པྡོ་ལ་སྡོམ་པའི་ལྡྡོག་པ་དང་། ཀུན་སླྡོང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་ལྡྡོག་པ་གིས་ལས། དང་
པྡོ་ནི། ཤི་འཕྡོས་པའི་ཚེ་གཏྡོང་སྦྷེ། ཇི་སྲིད་འཚོ་འམ་ིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཕྱི་
མ་སྡོམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ཤི་འཕྡོས་ནས་ཀང་འབྱུང་སྦྷེ། གཏྡོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདི་དག་གི་རྣམ་
གཞག་རྒྱས་པར་ནི་སི་དྡོན་དུ་བལ་བར་བའྡོ། །ཁ་ཅིག་འདི་ལ། དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པའི་ལྡྡོག་པ་དང་བང་སྦྷེམས་
ཀི་སྡོམ་པའི་ལྡྡོག་པ་གིས་ལས། ས་མ་བཏང་ཞིང་། ཕྱི་མ་མི་གཏྡོང་བར་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་དགྦྷེ་སླྡོང་ལ་སྡོགས་པའི་དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་ཤི་
འཕྡོས་པའི་ཚེ་མི་གཏྡོང་རྒྱུའི་སྡོམ་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞུང་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་ལྡྡོག་པ་ཞྦྷེས་
བཤད་ཀི། བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པའི་ལྡྡོག་པ་ཞྦྷེས་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གཞན་དག་དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པའི་
ལྡྡོག་པ་གཏྡོང་། ངྡོ་བྡོ་མི་གཏྡོང་པར་འདྡོད་པ་ལ་ནི། ཤི་ཡང་དགྦྷེ་སླྡོང་མི་འདྡོར་ན། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་གནྡོད་པ་
མཐའ་དག་འབབ་པར་འགྱུར་བས་བག་ཡྡོད་པར་གིས་ཤིག གསུམ་པ་གདམས་པའི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 
གྡོང་གི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གསུམ་པ་བསླབ་བའི་རང་བཞིན་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་
ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་
གསུམ་སྦྷེ། ན་པར་གདམས་པ། དབྦྷེ་བ་དངྡོས། མཇུག་ 
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༼༦༠༽བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། གསུམ་དུ་དབྦྷེ་བ། གིས་
སུ་དབྦྷེ་བ། བཞིར་དབྦྷེ་བ། གིས་སུ་དབྦྷེ་བ་གཞན་བསན་པ། གསུམ་དུ་དབྦྷེ་བ་གཞན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། དབྦྷེ་བ་དངྡོས་དང་། དབྦྷེ་བའི་དགྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལས་ལ་དགྦྷེ་སིག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་འདི་དག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་ནི་དགྦྷེ་བ་དང་
སིག་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དགྦྷེ་སིག་ཡིན་ན་རྡོལ་བས་བས་པའི་འདུས་བས་ཡིན་དགྡོས་པ་ལས། ཆྡོས་དབིངས་
འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་དབྦྷེ་སྡོ་དང་པྡོ་གིས་ཀི་སྐབས་སུ། ཆྡོས་དབིངས་དགྦྷེ་སིག་ལས་གྡོལ་
བར་བསན་པའི་གཞུང་འབྱུང་བ་ནི། གཞན་གསུམ་ལ་མཚོན་ནས་ཤྦྷེས་པར་བ་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་དགྦྷེ་བར་
འདྡོད་པའི་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པའི་ཆྦྷེད་དུ། ཐྡོག་མར་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་སྡོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །འཁྲུལ་པ་དགག་པའི་སྡོན་དུ་དྦྷེ་དང་དྦྷེའི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན་པ་ནི། གྡོང་འྡོག་ཀུན་ཏུ་ཤྦྷེས་པར་
བའྡོ། །གིས་པ་ལ་ནི་ལས་ལ་ཐུབ་པས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། སྦྷེམས་པའི་ལས་ནི་ཡིད་ལས་དང་། བསམས་
པའི་ལས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྦྷེད་ལ་འདྡོད་པ་ནི། བྦྷེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཏྦྷེ། མཛོད་ལས། སྦྷེམས་
པ་ཡིད་ཀི་ལས་ཡིན་ནྡོ། དྦྷེས་བསྐྱྦྷེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞྦྷེས་དང་། ལུས་རྣམ་རིག་བྦྷེད་དབིབས་སུ་
འདྡོད། །ཅྦྷེས་པས། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བྦྷེད་ཀི་ལས་ངྡོས་བཟུང་ཞིང་། ངག་རྣམ་རིག་བྦྷེད་ནི་ངག་ས་ཞྦྷེས་
པས། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྦྷེད་ཀི་ལས་ངྡོས་བཟུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །མདྡོ་སྦྷེ་པ་ཡན་ཆད་ནི། སྦྷེམས་པའི་ལས་
རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་འདྡོད་ལ། དྦྷེ་ལ་བསྡོད་ནམས་དང་། བསྡོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་གཡྡོ་བའི་ལས་
གསུམ་ཡྡོད་ཅིང་། བསམ་པའི་ལས་ནི། དྦྷེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་འདྡོད་ལ། དྦྷེ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་
གསུམ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་དྦྷེ། །མངྡོན་ 
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༼༦༡༽པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དྦྷེ་གིས་ཀི་དབྦྷེ་བ་དྦྷེ་ལར་དུ་གསུངས་ཤིང་། མཛོད་འགྦྷེལ་ལས། མདྡོ་སྦྷེ་
པའི་འདྡོད་པ་བརྡོད་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་ལས་ནི། ལུས་ཀི་ལས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དང་དྦྷེས་ལུས་འཇུག་པར་
བྦྷེད་པའི་སྦྷེམས་པ་གང་ཡིན་པའྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་
བའྡོ། །འྡོ་ན་གང་སྦྷེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་སྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་ཞྦྷེ་ན། འདི་དང་འདི་ལ་བུ་ཞིག་བའྡོ་སྙམ་
པའི་ཀུན་ཏུ་རྟྡོག་པ་ནི་སར་བྱུང་ལ། དྦྷེ་ལར་བསམས་ནས་དྦྷེའི་འྡོག་ཏུ་གང་གིས་ལུས་འཇུག་པར་བྦྷེད་པ་བ་
བའི་སྦྷེམས་སྐྱྦྷེ་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནི་བསམ་པའི་ལས་ཞྦྷེས་བའྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི་ལས་དཀར་
རྣམ་སྨིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། རྣམ་སྨིན་དཀར་ནག་ནི་རྒྱུ་དུས་དང་། དྦྷེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་གི་
སྦྷེམས་པ་དཀར་ནག་ཡིན་ལ། ལས་དཀར་ནག་ནི་སྦྱྡོར་བ་དགྦྷེ་བར་སྣང་བ་དང་། མི་དགྦྷེ་བར་སྣང་བའི་ཁྱད་
པར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། གཞན་ཡང་ལས་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་དང་། ཚིག་རྐང་གཅིག་སྦྷེ། འཕྦྷེན་
བྦྷེད་ཀི་ལས་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། རྡོགས་བྦྷེད་ཀི་ལས་ནི་སྐྱྦྷེས་བུ་བྦྷེད་པ་དང་། 
རྒྱུ་མཐུན་དང་། བདག་པྡོའ་ིའབྲས་བུ་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ལ་དགྦྷེ་མི་དགྦྷེའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི། 
བདྦྷེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོ་སྡོ་སྡོར་ངྦྷེས་པ་ཡིན་ཅིང་། འབྲས་བུ་གཞན་གསུམ་ནི་སྡོ་སྡོར་མ་ངྦྷེས་ཏྦྷེ། རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་
བར། མི་དགྦྷེ་བ་བཅུའི་བདག་འབྲས་སྡོགས་བདྦྷེ་འགྡོའ་ིརྟྦྷེན་ལའང་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། ངན་འགྡོའ་ིརྟྦྷེན་
ལ་བདྦྷེ་བ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་། དགྦྷེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི་གཞན་ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་
ཏྦྷེ། ཀུན་བཏུས་ལས། གནག་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གནག་པའི་ལས་གང་ཞྦྷེ་ན་གང་མི་དགྦྷེ་བའྡོ། །དཀར་ལ་རྣམ་
པར་སྨིན་པ་དཀར་བའི་ལས་གང་ཞྦྷེ་ན། གང་ཁམས་གསུམ་པའི་དགྦྷེ་བའྡོ། །དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་ 
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༼༦༢༽པར་སྨིན་པ་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཞྦྷེ་ན། འདྡོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་འདྲྦྷེན་མ་སྦྷེ། བསམ་པས་
གནག་ལ་སྦྱྡོར་བས་དཀར་བའམ། སྦྱྡོར་བས་གནག་ལ་བསམ་པས་དཀར་པའྡོ། །མི་གནག་ཅིང་དཀར་ལ། 
རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་ཅིང་། ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞྦྷེ་ན། སྦྱྡོར་བ་དང་བར་ཆད་མྦྷེད་པའི་
ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མྦྷེད་པའི་ལས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་ཤིང་། འདིར་ནི་མདྡོ་ལས། གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་
ནི། གཅིག་ཏུ་དཀར་བར་འགྱུར་རྡོ། །གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་ནི་གཅིག་ཏུ་གནག་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདྲྦྷེན་མ་
རྣམས་ཀང་འདྲྦྷེན་མར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་གསུམ་དུ་མཛད་དྡོ། །འདྲྦྷེན་མའི་དྡོན་བསམ་སྦྱྡོར་
གང་རུང་གཅིག་དཀར་ཞིང་གཅིག་གནག་པ་ལ་གསུངས་ཤིང་། དྦྷེས་བདྦྷེ་སྡུག་འདྲྦྷེན་མར་སྐྱྦྷེད་པ་དང་། གྡོང་དུ་
བཞིར་དབྦྷེ་བའི་སྐབས་སུ། བསམ་པས་གནག་ཅིང་སྦྱྡོར་བས་དཀར་བ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་། སྦྱྡོར་བ་
གནག་ཅིང་བསམ་པ་དཀར་བ་བདྦྷེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སྙམ་ན། གྡོང་དུ་རྒྱུ་དུས་དང་དྦྷེ་དུས་ཀི་
ཀུན་སླྡོང་གིས་ཀ་དཀར་བ་ལ་བསམ་པ་དཀར་བར་མཛད་ཅིང་། འདིར་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་བསམ་པ་
དང་། དྦྷེ་དུས་ཀི་ཀུན་སླྡོང་ལ་སྦྱྡོར་བར་དགྡོངས་པས་མི་འགལ་ལྡོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་འདྲའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་
བཞིའྡོ། །གིས་པ་ལྡོག་རྟྡོག་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། བསྡོ་བའི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། འབྲས་བུ་
དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དགག་པ། མས་ལྦྷེན་ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་གནང་དགག་པ། འཕལ་གི་ལག་ལྦྷེན་འཁྲུལ་པ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་ར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། བསྡོ་ཚུལ་གི་ལག་ལྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པ། བསྡོ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། དྡོན་བསྡུས་ཏྦྷེ་ལས་འབྲས་ཀི་གནད་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ་ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད་པ། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་མུ་སྦྷེགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། 
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། ཤྦྷེས་བ་ི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངྦྷེས་པར་འདྡོད་དྦྷེ། བདྦྷེ་སྡུག་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   61 

༼༦༣༽བཏང་སྙྡོམས་གསུམ་མམ། རྡུལ་མུན་སྙིང་སྡོབས་གསུམ་ཆ་མམ་པའི་རས། རྟག་པ་གཅིག་པུ་
གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པ་ནི་གཙོ་བྡོ་དང་རང་བཞིན་ཞྦྷེས་བ་ལ། དྦྷེ་ལས་རྣམ་འགྱུར་ྦྷེར་གསུམ་འབྱུང་ཚུལ་ནི། 
ཡྡོན་ཏན་གསུམ་མི་མམ་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་བླྡོ་ཞྦྷེས་བ། དྦྷེ་ལས་བདག་ཏུ་རླྡོམ་པའི་ང་རྒྱལ་
འབྱུང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ལ་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྡོབས་ཤས་ཆྦྷེ་བའི་ང་རྒྱལ་རིགས་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ལས། མིག རྣ་བ། སྣ། 
ལྕྦྷེ། ལུས་ཏྦྷེ་བླྡོའ་ིདབང་པྡོ་ལྔ་དང་། ཁ། ལག་པ། རྐང་པ། འདྡོམས། བཤང་ཁུང་སྦྷེ། ལས་ཀི་དབང་པྡོ་ལྔ་དང་། 
ཐུན་མྡོང་བ་ཡིད་དབང་དང་བཅུ་གཅིག་འབྱུང་ངྡོ་། གིས་པ་ལས། གཟུགས་ས་དྲི་རྡོ་རིག་བ་འབྱུང་ཞིང་དྦྷེ་ལྔ་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མྦྷེ་ནམ་མཁའ། ས་ཆུ་རླུང་སྦྷེ། འབྱུང་བ་ལྔ་སྐྱྦྷེ་ལ། གསུམ་པས་ནི་དྦྷེ་རྣམས་བསྐྱྦྷེད་པའི་
གྡོགས་བྦྷེད་ཀི། འབྲས་བུ་གུད་ན་མྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེ་ལ་རང་བཞིན་དྡོན་དམ་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་ྦྷེར་གསུམ་ནི་
ཀུན་རྡོབ་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བྦྷེམ་པྡོར་འདྡོད་དྡོ། །བདག་ཤྦྷེས་རིག་གི་སྐྱྦྷེས་བུ་ནི། རྟག་པ་གཅིག་
བུ་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པ་པྡོ། བཅིངས་གྡོལ་གི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། འཆིང་པའི་ཚུལ་ནི། བླྡོ་མྦྷེ་ལྡོང་
ངྡོས་གིས་པ་ལ་བུའི་ཕྱྡོགས་གཅིག་ལ། རྣམ་འགྱུར་ྦྷེར་གསུམ་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་ཞིང་། ཕྱྡོགས་གཅིག་
ནས་ཤྦྷེས་རིག་གསལ་བར་ཤར་བ་གཅིག་ཏུ་འདྲྦྷེས་ནས། ལྡོག་པར་བཟུང་བའི་ཚུལ་གིས་འཁྡོར་བར་འཁྱམས་
པ་ཡིན་ནྡོ། །གྡོལ་བའི་ཚུལ་ནི། རྣམ་འགྱུར་ྦྷེར་གསུམ་གཙོ་བྡོས་སྤྲུལ་པར་ནམ་ཞིག་ཤྦྷེས་པའི་ཚེ། གཙོ་བྡོ་ངྡོ་
ཚ་བར་གྱུར་ཏྦྷེ། མི་གསལ་བར་བསྡུས་པ་བདག་གཅིག་པུར་གནས་པའི་ཚེ་གྡོལ་བར་འདྡོད་དྡོ། དྦྷེས་ན་དགྦྷེ་
སིག་གཙོ་བྡོའ་ིགཤིས་ལ་ཡྡོད་ཅིང་། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དུས་ན་ཡྡོད་པ་ཁྡོ་ན་སྐྱྦྷེ་བར་འདྡོད་དྦྷེ། 
གངས་ཅན་གི་གཞུང་དུ། དགྦྷེ་དང་སིག་པ་ཇི་སྙྦྷེད་དང་། །འཁྡོར་བ་དང་ནི་གྡོལ་བ་དག གཙོ་ 
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༼༦༤༽བྡོའ་ིནང་ན་གདྡོད་ནས་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་ཐབས་ཀིས་གསལ་བར་འབིན། །འྡོ་མའི་དུས་ན་ཞྡོ་གང་
དང་། །ཞྡོ་ཡི་དུས་ན་མར་ིང་གང་། །དྲག་པྡོ་ལྦྷེན་གིས་བཤད་པ་སྦྷེ། །འབིགས་བྦྷེད་གནས་པའང་དྦྷེ་སྐད་
སྨྲ། །ཞྦྷེས་བཤད་དྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་བྡོད་ཀི་ཞང་གཡུ་བྲག་པའི་ལམ་མཆྡོག་མཐར་ཐུག་ལས། པ་ན་སྦྷེ་ཡི་འབྲས་
བུ་བཞིན། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དུས་མཚུངས་ཡིན། །ལས་འཕྡོ་ཅན་གིས་རྟྡོགས་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་རྒྱུའི་དུས་ན་
འབྲས་བུ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་པྡོ་ཆྦྷེ་ལས་གསུངས་པའི། རྡོ་རྦྷེ་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྡོ་བའི་
མདྡོ་དྡོན་འཆད་པ་ལ། གངས་ཅན་གཙོ་བྡོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་དགྦྷེ་བ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་བཞིན་ཇི་སྙྦྷེད་
ཡྡོད་པ་དང་། ཞྦྷེས་པའི་དྡོན། སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གདྡོད་མ་ནས་རང་བྱུང་དུ་ཡྡོད་པའི་དགྦྷེ་བར་འདྡོད་ཅིང་། 
དྦྷེ་ིད་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ཡང་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། དྦྷེ་བཞིན་དུ་འབྲི་ཁུང་པ་ཡྡོད་པའི་དགྦྷེ་བ་དང་། 
རྒྡོད་ཚང་པ་གནས་པའི་དགྦྷེ་བ་དང་། རྟག་ལུང་པ་ལ་སྡོགས་པར་རང་བཞིན་གི་དགྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་འཆད་དྡོ། །གིས་
པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་བསྡོ་རྒྱུའི་སྙིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ། ཆྡོས་དབིངས་ལས་གཞན་པའི་ཁམས་བསྡོ་
རྒྱུའི་སྙིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ། ཆྡོས་དབིངས་ལ་བསྡོ་རྒྱུའི་སྙིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་དབྦྷེ་བ་ཡྡོད་པ་དགག་པ། 
དྦྷེས་ན་སྡོས་བྲལ་ལ་སྙིང་པྡོར་འཇྡོག་པའི་འཐད་པ། སྙིང་པྡོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དྲང་དྡོན་དུ་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ལུང་རིགས་གིས་ཀིས་དགག དྦྷེའི་ྦྷེས་སྡོང་གི་ལན་དགག ལུང་ཚིགས་ས་ཕྱི་
འགལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
གངས་ཅན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཏྦྷེ། གངས་ཅན་གི་ལུགས་དང་མཚུངས་པའི་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བ་རྒྱུས་མ་བསྐྱྦྷེད་པར་
དངྡོས་པྡོའ་ིགཤིས་ལ་ཡྡོད་པ་འདི་དགག་པར་བ། ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཡིན་གི། ཁ་ཅིག་གངས་ཅན་འགྡོག་པ་ལ་
སྦྱྡོར་བ་ནི། སྐབས་ 
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༼༦༥༽ཀི་དྡོན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། གངས་ཅན་ལུང་གིས་དགག་མི་ནུས་ཤིང་། འྡོག་ཏུ་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་ལུགས་
འདིར་མི་འགྡོག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཡིད་ཆྦྷེས་པའི་ལུང་གིས་
དགག་པ། དངྡོས་སྡོབས་ཀི་རིགས་པས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་
མི་འཐད་པའི་ལུང་དྲངས་པ། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ལ་དགྦྷེ་བར་གསུངས་པའི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ། འཁྲུལ་གཞིའི་ལུང་
དྡོན་ཇི་ལར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་བསྡོ་བས་མི་འགྱུར་བའི་ལུང་། ཆྡོས་
དབིངས་ལ་དགྦྷེ་སིག་མྦྷེད་པའི་ལུང་། ཞར་ལ་སྙིང་པྡོའ་ིསྦྱྡོང་བྦྷེད་སྙིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་
སྐད་དུ་ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ། ཆྡོས་
དབིངས་འགྱུར་མྦྷེད་ིད་ལ་གསུངས། །དྦྷེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ལས། ཞྦྷེས་འབྱུང་བ་ལར་ན། རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་
པའི་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་ར་དྦྷེ་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོར་མི་འཐད་དྦྷེ། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ནི་སྦྷེམས་ཀི་ཆྡོས་
དབིངས་སྡོས་པ་དང་བྲལ་པ་ལ་གསུངས་ཤིང་། དྦྷེ་ནི་བསྡོ་བས་གཞན་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། རྒྱུད་བླ་དང་། 
དཔལ་ཕྦྷེང་གི་མདྡོ་དང་། ར་བ་ཤྦྷེས་རབ་དང་། ཤྦྷེར་ཕྱིན་གི་མདྡོ་བཞི་ལས། དྦྷེ་ལར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ལུང་དང་པྡོ་ནི། སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་གང་ཡིན་པ། །དྦྷེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགྱུར་མྦྷེད་
དྦྷེ། །ཡང་དག་མིན་རྟྡོག་ལས་བྱུང་འདྡོད་ཆགས་སྡོགས། །གྡོ་བུར་དྲི་མས་དྦྷེ་ྡོན་མྡོངས་མི་འགྱུར། །ཞྦྷེས་
སྡོ། །ལུང་གིས་པ་ནི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ལ་ནི། སྐྱྦྷེ་བའམ་འགུམ་པའམ་འཕྡོ་
བའམ། འབྱུང་བ་ཡང་མ་མཆིས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ནི། འདུས་བས་ཀི་
མཚན་ིད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ནི་རྟག་པ་
དང་། བརྟན་པ་དང་། ཐྦྷེར་ཟུག་ 
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༼༦༦༽པ་ལགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ལུང་གསུམ་པའི་དྡོན་ནི། སྦྷེམས་ཅན་གི་ཆྡོས་ིད་སངས་རྒྱས་
པའི་ཚེ་ན་ཡང་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཆྡོས་དབིངས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གྲུབ་པ་སྦྷེ། རྒྱུད་བླར། ཇི་ལར་
སར་བཞིན་ཕྱིས་དྦྷེ་བཞིན། །འགྱུར་བ་མྦྷེད་པ་ཆྡོས་ིད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནྡོ། །ལུང་བཞི་པ་ནི། 
བརྒྱད་སྡོང་པ་ལས། འདི་ལར་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྡོས་ིད་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་མ་འྡོངས་
པ་ཡང་མ་ཡིན་ད་ལར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། གང་འདས་པ་དང་མ་འྡོངས་པ་དང་། ད་ལར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་
དྦྷེ་ནི་དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྡོ། །གང་དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་དྦྷེ་ནི་ཡྡོངས་སུ་བསྡོ་བར་
བ་མི་ནུས་ཤིང་། དྦྷེ་བཞིན་དམིགས་པ་དང་རྟྡོག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་སྦྱྡོར་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་དགུ་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་དགྦྷེ་སིག་
གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སྦྷེ། སམྦུཉ་དང་། རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་བར་དྦྷེ་ལར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་
ནི། སིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་ཀི་ཆ་གིས་སྡོས་པའི་རྣམ་རྟྡོག་ལས་མ་འདས་པས། མཁས་པས་གནས་ལུགས་
ཀི་དྡོན་བསྡོམ་པའི་ཚེ། སྡོས་པའི་མཐའ་འདི་གིས་རྣམ་པར་སངས་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་གསང་
འདུས་ར་རྒྱུད་དུ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྦྷེའི་དམ་ཚིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྡོ་མ་
ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པ་ནས། འདྡོད་ཆགས་ཞྦྷེ་སང་གཏི་མུག་མ་ཡིན། ཆྡོས་མ་ཡིན། ཆྡོས་མིན་པའང་མིན། ཞྦྷེས་པ་
དང་། ཀྦྷེ་རྡོ་རྦྷེར། བསྡོམ་མྦྷེད་སྡོམ་པ་པྡོ་ཡང་མྦྷེད། །ལྷ་མྦྷེད་སགས་ཀང་ཡྡོད་མ་ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། ཕྱག་རྡོར་
དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། ཡྡོད་ཅྦྷེས་བ་བའམ་མྦྷེད་ཅྦྷེས་བ་བའམ་བསྡོད་ནམས་ཞྦྷེས་བ་བའམ། བསྡོད་
ནམས་མ་ཡིན་པ་ཞྦྷེས་བ་བའམ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྦྷེས་བ་བའམ་ཐ་དད་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །ལུང་གིས་པའི་དྡོན་ 
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༼༦༧༽ནི། ཟབ་མྡོ་སྡོང་པ་ིད་ནི་སིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་ཀི་བ་བ་ལས་འདས་ཤིང་། སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོས་ཚིག་
ཙམ་གིས་བགྡོལ་བའི་དྡོན་དང་ལྡན་ཞིང་། གཞན་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་དང་། རང་ིད་ཀི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་ཀིས་ཀང་སག་པའི་སྡོ་ནས་མངས་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ཞྦྷེས་དང་། སྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ཤྦྷེས་པས་ཡྡོད་
འཛིན་དང་མྦྷེད་འཛིན་ཞི་བའི་ཕྱིར་ན། སིག་པ་དང་བསྡོད་ནམས་ཀི་རྣམ་རྟྡོག་ལས་འདས་པའི་བླྡོ་དྦྷེ་ཡིས་བདྦྷེ་
འགྡོ་དང་ངན་འགྡོ་ལས་ཐར་བའི་ཐར་པ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་བཞྦྷེད་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། སྡོད་ལུང་རྒྱ་དམར་ནི། སྡོང་ིད་སྙིང་རྦྷེའི་སྙིང་པྡོ་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ཡིན་ཅིང་། 
དྦྷེ་ིད་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་ར་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་འདྡོད་དྡོ། །དྦྷེའི་ལན་རྣམས་ནི་གྡོ་སླ་ལ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་
ནི། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། རིན་པྡོ་ཆྦྷེའི་དཔྦྷེས་དྲི་མ་འདག་པ་དང་འདྲ་བར། རྒྱས་འགྱུར་གི་
རིགས་ཀིས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་དྲི་མ་སྦྱྡོང་བར་གསུངས་པ་དང་། གུར་ལས། སྡོང་ིད་སྙིང་རྦྷེ་ཐ་དད་
མྦྷེད། །གང་དུ་སྦྷེམས་ནི་རྣམ་བསྡོམས་པ། །དྦྷེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་ནི། །དགྦྷེ་འདུན་གི་ཡང་བསན་
པའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་སྦྷེམས་ཀི་སིབ་སྦྱྡོང་ལས། དངུལ་ཆུས་རྦྷེག་པའི་ཟངས་ལ་ནི། །ཇི་ལར་
སྐྱྡོན་མྦྷེད་གསྦྷེར་དུ་འགྱུར། །དྦྷེ་བཞིན་ཡང་དག་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀིས། །སྦྱངས་པས་ྡོན་མྡོངས་ཟད་པར་བྦྷེད། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ་ལུང་ལས་ཇི་ལར་བཤད་པའི་ཚུལ། དྦྷེའི་དགྡོངས་པ་བཤད་པ། དྦྷེ་ིད་དཔྦྷེའི་
སྡོ་ནས་བསྒྲུབ་པ། གཞན་དུ་རྟྡོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། ཞར་ལ་གཤིས་ཀི་དགྦྷེ་བ་གཞན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
མངྡོན་པའི་གཞུང་ལས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་དགྦྷེ་བ་གང་ཞྦྷེ་ན་དད་པ་ལ་
སྡོགས་པ་སྦྷེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྡོས་བཅུ་གཅིག་གྡོ །ཞྦྷེས་དང་། དྡོན་དམ་པའི་དགྦྷེ་བ་གང་ཞྦྷེ་ 
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༼༦༨༽ན་དྦྷེ་བཞིན་ིད་དྡོ་ཞྦྷེས་དང་། དྡོན་དམ་པར་མི་དགྦྷེ་བ་གང་ཞྦྷེ་ན་འཁྡོར་བ་ཐམས་ཅད་དྡོ་ཞྦྷེས་དང་། 
དྡོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞྦྷེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་སྡོ་སྡོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པས་འགྡོག་
པའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །འདིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ན་ཐྡོས་ཀི་གཞུང་དུ་མཛད་པ་ནི། མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་
ལས། མདྡོ་སྦྷེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྡོན་བྦྷེད་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལར་བཞྦྷེད་པ་ཡིན་གི། མཛོད་ལ་འཁྲུལ་པར་མི་བ་
སྦྷེ། དྦྷེར་དགྦྷེ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་ཐ་སྙད་མ་གསུངས་ཤིང་། ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་དགྦྷེ་བ་ནི། དགྦྷེ་བའི་ར་བ་གསུམ་དང་། 
ངྡོ་ཚ་ཤྦྷེས་པ་དང་ཁྦྷེལ་ཡྡོད་པ་གིས་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ལ་ཅྦྷེས་སྡོགས་
བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ལ་དགྦྷེ་བའི་མིང་གིས་གསུངས་པ་བཏགས་པ་བར་
འཆད་པ་སྦྷེ་གྡོ་སླའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཀུན་བཏུས་སུ། ཟས་ཀིས་འགངས་ནས་
རྦྷེ་ཞིག་ཟས་ལ་མི་འཕྡོད་པར་འཛིན་པ། ྦྷེ་བར་བརྟྦྷེན་པས་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འཁིག་པ་སད་
གགས་ནས་རྦྷེ་ཤིག་མི་འཕྡོད་པར་འཛིན་པ། གནྡོད་པས་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྡོགས་གསུངས་ཀང་། 
ཆགས་བྲལ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ལ་སྡོགས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་ནས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བདུན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ལ་ལ་བམས་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་བམས་པ་དང་
སྙིང་རྦྷེ་ཡང་། ཐབས་མཁས་ལ་མ་ལྡོས་པར་གཤིས་ཀི་དགྦྷེ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མ་ངྦྷེས་ཏྦྷེ། 
མཛངས་བླུན་ལས། ཞལ་ཏ་བས་དགྦྷེ་འདུན་དབར་གནས་པའི་མཐུན་རྦྷེན་གི་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་མང་པྡོ་སྦྱིན་བདག་
གིས་ཕུལ་བ་རྣམས། རང་གི་ྦྷེ་དུ་དང་། ཡིད་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདྡོགས་པའི་བླྡོས་བིན་པས། ཞལ་ཏ་བ་
ནི་ལྗྡོན་ཤིང་ལ་བུའི་སྦྷེམས་ཅན་དམལ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །གཞན་རྣམས་ཤིང་གི་སྲིན་འབུར་གྱུར་ནས་ 
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༼༦༩༽ཟ་ཞིང་ཐམས་ཅད་དམལ་བའི་མྦྷེས་བསྲྦྷེག་པར་གྱུར་པར་བཤད་དྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། འཆད་
ཚུལ་མདྡོར་བསན། གཞན་གི་འཆད་ཚུལ་དགག རང་ིད་ཇི་ལར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཆྡོས་
དབིངས་བསྡོ་བས་མི་འགྱུར་བར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དྦྷེས་ན་འགྡོ་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་
པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་དྦྷེ་ལ་མ་ཡིན་པར། འགྡོ་ཀུན་
དགྦྷེ་བ་ཇི་སྙྦྷེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པའི་དྡོན། ཆྡོས་དབིངས་ཡིན་ན་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་མྡོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་སྦྷེ། ཇི་སྙྦྷེད་ཀི་ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ཡྡོད་ཅྦྷེས་བ་བའི་ས་མི་འཐད་བར་ཐལ་བ། འགྡོ་ཀུན་གི་ས་མི་
འཐད་པར་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་ཅད་གཅིག་སྦྷེ། བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བ་དྦྷེ་ལ་ཇི་
སྙྦྷེད་ཀི་ས་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། ཇི་སྙྦྷེད་ཀི་ས་ནི་མང་པྡོའ་ིས་ཡིན་ཅིང་། ཆྡོས་དབིངས་ལ་མང་ཉུང་མྦྷེད་
པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། མང་ཉུང་གི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཆྡོས་དབིངས་ཡྡོད་པའང་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོད་པའང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོད་ཙམ་ལ་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པར་ཆྡོས་ཀི་གགས་པས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། རྣམ་འགྦྷེལ་ལས། འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡྡོད་ིད་
བཞིན། །ཅྦྷེས་དང་། འཇིག་པ་ཡྡོད་ཙམ་འབྲྦྷེལ་པ་ཅན། །ིད་ཕྱིར་ས་ནི་མི་རྟག་ིད། །ཅྦྷེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ར་བ་ཤྦྷེས་རབ་ཀི་ལུང་བཞི་ལས། དང་པྡོ་ནི། ཡྡོད་པ་དང་དངྡོས་པྡོ་དྡོན་གཅིག་ཏུ་བས་ནས། །དྦྷེ་ལ་
འདུས་བས་ཀིས་ཁྱབ་པས་ན། ཆྡོས་དབིངས་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བསན་ཏྡོ། །དྦྷེ་ཡང་སིར་ཡྡོད་པ་ལ་ཆྡོས་
གཞན་བསལ་བའི་སྡོ་ནས་ཡྡོད་པར་བླྡོས་འཇྡོག་པ་གཞན་སྦྷེལ་གི་ཡྡོད་པ་དང་། ཆྡོས་གཞན་བསལ་བ་ལ་མ་
ལྡོས་པར་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ཡྡོད་པ་གིས་ལས། །ཕྱི་མ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ནི། མདྡོ་སྦྷེ་པས་ 
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༼༧༠༽ཀང་འདྡོད་དྦྷེ། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྙིང་པྡོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། མདྡོ་སྦྷེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། 
ནམ་མཁའ་མྡོ་གཤམ་བུ་འདྲ་ལ། །ཞྦྷེས་དང་དྦྷེའི་འགྦྷེལ་པར། འདུས་མ་བས་བཏགས་པའི་ཡྡོད་པར་བསན་ཏྦྷེ། 
བཏགས་པའི་ཡྡོད་པ་ནི་མིང་ཙམ་སྦྷེ། ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ལུང་ཕྱི་མ་གསུམ་གིས་ནི། ཆྡོས་དབིངས་ཡྡོད་མྦྷེད་
སྡོགས་མཐའ་བཞི་གང་དུ་བཟུང་ན་ཡང་། མཐར་འཛིན་གི་སྡོས་པ་ལས་མ་འདས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པའི་སྙིང་པྡོ་སྡོས་བྲལ་གི་ལ་བ་ལ་གུས་པར་བྦྷེད་ན། མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་མ་བཟུང་ཞིག་ཅྦྷེས་པའྡོ། །དྦྷེང་
སང་མཐར་འཛིན་གི་ལ་བ་གཅིག་ལ་མ་སླྦྷེབ་ཀི་བར་དུ་དབུ་མའི་ལ་བ་འཇྡོག་མི་ཤྦྷེས་པའི་བྡོད་རྣམས་ཀི་ནི་ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་ལུང་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྡོང་པ་ིད། །ལ་ཀུན་ངྦྷེས་པར་འབྱུང་བར་
གསུངས། །གང་དག་སྡོང་པ་ིད་ལ་བ། །དྦྷེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མྦྷེད་པར་གསུངས། །ཞྦྷེས་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་
བརྦྷེགས་པ་ལས་ཡྡོད་ཅྦྷེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་གྡོ །མྦྷེད་ཅྦྷེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གིས་པའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་སྙིང་པྡོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡྡོད་མིན་མྦྷེད་མིན་ཡྡོད་མྦྷེད་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་ཀང་མིན་
པས། །མཐའ་བཞི་ལས་གྡོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དྦྷེ་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས། དྡོན་
དམ་བླྡོ་ཡི་སྡོད་ཡུལ་མིན། །བླྡོ་ནི་ཀུན་རྡོབ་ཡིན་པར་བརྡོད། །ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོས་བྲལ་གི་ལ་བ་སྡོན་པའི་དབུ་
མའི་གཞུང་ཆྦྷེན་པྡོ་རྣམས་ཀི་དྡོན། བླྡོར་མ་ཆུད་པར་བརྡོད་མྦྷེད་ལ་བརྡོད་པ་དང་། སྡོས་མྦྷེད་ལ་སྡོས་པ་དང་། 
ནྡོར་མྦྷེད་ལ་ནྡོར་དུ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་དུག་གི་མྦྷེ་ཏྡོག་ལར་རྒྱང་རིང་དུ་སང་བར་བའྡོ། །དྦྷེས་ན་བསན་པར་བ་
བའི་སྡོས་བྲལ་ལ། རིགས་མི་འདྲ་བའི་དབྦྷེ་བ་མྦྷེད་ཀང་། གདུལ་བའི་བླྡོ་དང་འཚམས་པར་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལ་
ལ་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལར་བསན་པའི་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་སྡོས་བྲལ་གི་ལ་བ་ལ་ཇི་ 
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༼༧༡༽ལར་སྦྱྡོར་བའི་ཚུལ། སྙིགས་དུས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ་འཆང་ཆྦྷེན་པྡོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས། མངྡོན་པར་
རྟྡོགས་པ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེའི་ལྗྡོན་ཤིང་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་བླ་མ་དམ་པའི་དྲུང་དུ་ན་པར་བའྡོ། །ཆྡོས་དབིངས་
ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་པར་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། རིགས་པས་ཀང་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་
ཡྡོད་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། འགྡོ་ཀུན་དགྦྷེ་བ་ཇི་སྙྦྷེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པའི་དགྦྷེ་བ་དྦྷེ་ཆྡོས་དབིངས་ཡིན་
ན་འགྡོ་ཀུན་དགྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་མི་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། བྦྷེམ་པྡོ་དང་འཕགས་པའི་ཆྡོས་
དབིངས་ཀང་བསྡོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ལུང་དྡོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྡོག་པར་བཤད་པ། དྦྷེ་
ིད་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ་པ། ལུང་གི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་གཞུང་དྦྷེའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་
གསུམ་སྦྷེ། སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། རང་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་དང་། མདྡོར་བསན་རྒྱས་
བཤད་ལ་སྦྱར་བ་གསུམ་སྦྷེ་གྡོ་སླའྡོ། །གིས་པ་ནི། དཔྦྷེར་ན་འགྡོ་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། འདི་ནི་བསྡོ་རྒྱུའི་
དགྦྷེ་བ་དང་བཤགས་པར་བ་རྒྱུའི་སིག་པ་གིས་ཡང་། སྐྱྦྷེས་བུས་རྡོལ་བས་བསྒྲུབ་པར་མཚུངས་པར་སྡོན་
པའི་ཆྦྷེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། བཤགས་པ་བྦྷེད་ཚུལ་འདི་ལ་བུ་ཡྡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། བཤགས་པ་རྣམ་དག་
ལ་ཕྱིན་ཆད་སིག་པ་མི་བྦྷེད་པའི་སྡོམ་སྦྷེམས་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། 
རྡོ་རྦྷེ་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྡོ་བའི་ཆྡོ་ག་ལས། ཕྱྡོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྦྷེན་ཁམས་ན་ཡྡོད་པ་ཡི། །དགྦྷེ་བ་དྦྷེ་དག་ཡང་
དག་བསྒྲུབ་པས་ན། འགྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདྦྷེ་སྦྷེམས་ཀིས། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མཁས་པ་དྦྷེ་དག་ཡྡོངས་སུ་
བསྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་དངྡོས་སྡོབས་ཀི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི་ཆྡོས་དབིངས་དགྦྷེ་བར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་དྲུག་སྦྷེ། མདྡོ་ལས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྣམས་འཇིག་རྟྦྷེན་དུ་བྡོན་ 
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༼༧༢༽ཡང་རུང་། མ་བྡོན་ཡང་རུང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀི་ཆྡོས་ིད་འདི་ནི་གནས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། 
ཤྦྷེས་རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི། བསན་ཀང་མི་འཕྦྷེལ་མ་བསན་ཀང་མི་འགིབ་བྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ར་བ་
ཤྦྷེས་རབ་ཀི་ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་ནི། རང་བཞིན་དང་ཆྡོས་དབིངས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས། དྦྷེ་རྒྱུ་རྦྷེན་ལས་བྱུང་བ་
ཡིན་ན་གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དྦྷེ་ཡང་མི་རུང་སྦྷེ། རང་བཞིན་གི་དྡོན་ནི་མ་བཅྡོས་པ་དང་། 
གཞན་ལ་ལྡོས་པ་མྦྷེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དྦྷེས་ན་རང་བཞིན་བསྡོ་བས་བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་
ངྡོ་། །ལུང་གིས་པའི་དྡོན་ནི། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དྦྷེ། རང་བཞིན་གིས་ཡྡོད་ན་ཕྱིས་མྦྷེད་པ་
ིད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་རང་བཞིན་བསྡོ་རྒྱུར་མི་རུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་དྡོན་བསྡུ་བ་ནི། དྦྷེ་ལ་
སྡོགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་དྦྷེའི་ྦྷེས་སྡོང་གི་ལན་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་
པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་གལ་ཏྦྷེ་ཆྡོས་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཞི་སྦྷེ། ཆྡོས་ིད་དྦྷེ་བཞིན་ིད་བསྡོ་བས་
བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་ཡང་། དྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའི་བསམ་པས་བསྒྱུར་ན་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའི་བླྡོ་སྦྱྡོང་དུ་འགྱུར་བས་ྦྷེས་པ་མྦྷེད་དྡོ་སྙམ་ན། གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། དམིགས་བཅས་ཀི་བསྡོ་བ་
དུག་ཅན་དུ་བསན་པ། དམིགས་མྦྷེད་ཀི་བསྡོ་བ་བླྡོ་སྦྱྡོང་དུ་བསན་པ། དམིགས་བཅས་ཀི་བསྡོ་བ་བླྡོ་སྦྱྡོང་དུ་མི་
རུང་པའི་རྒྱུ་མཚན། དམིགས་མྦྷེད་དམིགས་པར་བས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་མ་ཡིན་འདི་ལ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་བླྡོས་དགྦྷེ་རར་བསྒྱུར་ན་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྦྷེས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། མཐའ་བཞིའི་
སྡོས་པ་མཐའ་དག་མ་བཀག་ན་ཆྡོས་དབིངས་ཀི་དྡོན་མྦྷེད་ལ། དྦྷེ་བཀག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་
དམིགས་ན། དམིགས་མྦྷེད་དམིགས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་པས། འདུས་བས་ཀི་དགྦྷེ་ར་བསྡོས་པའི་བསྡོ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀང་དྦྷེས་དྲི་མ་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་ཏྦྷེ།  
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༼༧༣༽དཔྦྷེར་ན་ཁྡོན་པའི་ནང་གི་སྦལ་བ་གཅིག་ལ་རྨ་བྱུང་ན་དྦྷེའི་རྨ་རུལ་བས་སྦལ་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་
རུལ་བར་བྦྷེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། ཆྡོས་ིད་སྡོས་བྲལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། ཚིག་རྐང་དང་པྡོས་བསྡོ་
བའི་རྣམ་པ་བསན། གིས་པས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་ར་བསན། གསུམ་པ་དང་བཞི་པས་དགྡོས་ཆྦྷེད་བསན། ཁྱད་
ཆྡོས་དྦྷེ་ལ་བུ་དང་ལྡན་པ་ནི་བསྡོ་བ་རྣམ་དག་གྡོ །བསྡོ་བའི་ཚིག་ནི་བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིས། ཕྱག་འཚལ་བ་
དང་མཆྡོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྦྷེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསྡོལ་བ་འདྦྷེབས། །སྐྱབས་སུ་འགྡོ་ཞིང་བང་
ཆུབ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི། །བདག་དང་གཞན་གི་དགྦྷེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པའི་ཤྦྷེས་
རབ་ཀིས། །ཡྡོད་མྦྷེད་ལ་སྡོགས་དམིགས་པའི་དུག་སངས་ནས། །འཁྡོར་དང་མ་ངན་འདས་ལ་མི་སྨྡོན་
པར། །འགྡོ་བའི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྡོབ་ཤྡོག །ཅྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྡོས་ིད་བསྡོ་
རྒྱུར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། མདྡོ་སྡུད་པར། གལ་ཏྦྷེ་མཚན་མར་བྦྷེད་ན་དྦྷེ་ནི་བསྡོ་མ་ཡིན། །ཅི་སྦྷེ་མཚན་
མ་མྦྷེད་ན་བང་ཆུབ་བསྡོ་བ་ཡིན། །ཇི་ལར་དུག་དང་འདྲྦྷེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་བ། །དཀའ་པྡོའ་ིཆྡོས་ལ་
དམིགས་པའང་དྦྷེ་འདྲ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞྦྷེས་དང་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས་ཀང་། ན་རང་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཅན་གི་ཡྡོངས་སུ་བསྡོ་བ་ནི་མི་དམིགས་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྡོག་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་དྡོན་བྦྷེད་
པའི་མཚན་ིད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཤིང་། བརྒྱད་སྡོང་པར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྦྷེས་ཅན་ལ་ཡྡོངས་
སུ་བསྡོ་བ་མྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་དམིགས་པ་ནི་དུག་དང་བཅས་པའྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྟྡོག་
མ་རིག་ཆྦྷེན་པྡོ་སྦྷེ། །འཁྡོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བྦྷེད་ཡིན། །མི་རྟྡོག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ན། །མཁའ་བཞིན་དྲི་
མ་མྦྷེད་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་བསྡོ་བ་རྣམ་ 
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༼༧༤༽དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ལུང་དུ་མཐུན་ནྡོ། །བཞི་པ་ནི། གང་དག་དམིགས་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་
ནྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་ཚིག་ས་ཕྱི་འགལ་བས་དགག་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཆྡོས་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། མདྡོ་དྦྷེ་ིད་
དུ་ཆྡོས་ིད་མི་འགྱུར་བདྦྷེན་པའི་བིན་རླབས་དང་། །ཞྦྷེས་ཆྡོས་ིད་མི་འགྱུར་བར་བཤད་པ་དང་། ཁྱྡོད་ཀིས་
ཆྡོས་ིད་དྦྷེ་བསྡོ་བས་བསྒྱུར་བ། འགྡོ་ཀུན་དགྦྷེ་བ་ཇི་སྙྦྷེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པའི་ལུང་གི་དྡོན་དུ་འདྡོད་པས་
གྡོང་འྡོག་འགལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་ཆྡོས་དབིངས་ལས་གཞན་པའི་ཁམས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། བདྦྷེ་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོའ་ིརྣམ་བཞག་གཏན་ལ་དབབ་པ། གཞུང་གི་འབྲུ་ལ་སྦྱར་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ལས་ཇི་ལར་བཤད་པའི་ཚུལ། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་རང་
གི་ངྡོ་བྡོ་ངྡོ་བཟུང་བ། དྦྷེ་ིད་གྲུབ་མཐའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་བ། བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདགྡོངས་པ་དཔད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་སིར་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས། སངས་རྒྱས་ཀི་
ཁམས། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས། བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས། ཞྦྷེས་
འབྱུང་བ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ིད་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦྷེམས་ཅན་གི་ཆྡོས་དབིངས་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་དབིངས་དབྦྷེར་མྦྷེད་པ་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། མདྡོ་ལས་ཤཱ་རིའི་བུ་སྦྷེམས་ཅན་གི་
ཁམས་ཞྦྷེས་བ་བ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོའ་ིཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་
ཞྦྷེས་བ་བ་འདི་ནི་ཆྡོས་ཀི་སྐུའི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན་སྦྷེམས་ཅན་གི་
ཁམས་ཀང་གཞན་ལ་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཡང་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་ིད་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཆྡོས་ཀི་
སྐུ་ིད་སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཏྦྷེ། འདི་ནི་དྡོན་གིས་གིས་སུ་མྦྷེད་པ་དྦྷེ་ཡི་གྦྷེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། 
རྒྱལ་ 
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༼༧༥༽ཚབ་བམས་པས། དྦྷེ་བཞིན་ིད་འདི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁྱད་པར་མྦྷེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་ིད་དྦྷེ་ཡི་ཕྱིར། །འགྡོ་ཀུན་དྦྷེ་ཡི་སྙིང་པྡོ་ཅན། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་ཆྡོས་དབིངས་དྦྷེ་
བཞིན་ིད་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། ཤྦྷེར་ཕྱིན་གི་མདྡོ་ལས། ནམ་མཁའ་ལ་བའི་རྦྷེས་མྦྷེད་ཅིང་མི་དམིགས་
སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དྡོན་མྦྷེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་ཤིང་དྦྷེའི་དྡོན་
མགྡོན་པྡོ་བམས་པས། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟྦྷེན་གྱུར་པ། །ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་
དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་ཀང་། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤྦྷེས་པས། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་རྣམ་འཁྡོར་ཞིང་། །སྦྷེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ངྦྷེས་གནས་པའི། །ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་
སྦྷེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྦྷེམས་གསལ་བ་ཙམ་ལ་གསུངས་པ་ཡང་
ཡྡོད་དྦྷེ། མདྡོ་སྦྷེ་དགྡོངས་པ་ངྦྷེས་འགྦྷེལ་ལས། ལྦྷེན་པའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕ། །ས་བྡོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་
བྡོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རྟྡོག་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ཞྦྷེས། །དྦྷེ་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་
བསན། །ཞྦྷེས་པ་དང་། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་ལར་སྡོས་ཀའི་དུས་སུ་ཆུ། །དྲྡོ་འྡོ་ཞྦྷེས་ནི་བརྡོད་བར་
བྦྷེད། །དྦྷེ་ིད་གང་བའི་དུས་སུ་ནི། །གང་ངྡོ་ཞྦྷེས་ནི་བརྡོད་པ་ཡིན། །ྡོན་མྡོངས་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པ་
ན། །སྦྷེམས་ཞྦྷེས་བ་བར་བརྡོད་པ་ཡིན། །དྦྷེ་ིད་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་ནི་བརྡོད་པར་
བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། ལང་ཀར་
གཤྦྷེགས་པ་ལས་ཀང་། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ཞྦྷེས་བསགས་པ་རྣམ་
པར་སྦྱང་བར་བའྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་གལ་ཏྦྷེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་བསགས་པ།  
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༼༧༦༽དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་མྦྷེད་དུ་ཟིན་ན་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་
ཤྦྷེས་པ་ཞྦྷེས་བསགས་པ་མྦྷེད་པས། འཇུག་པ་ཡང་མྦྷེད་ལྡྡོག་པ་ཡང་མྦྷེད་པར་འགྱུར་ན་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་བིས་
པ་དང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྡྡོག་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་བརྡོན་པ་མི་འདྡོར་བ་
རྣམས་བདག་གིས་སྡོ་སྡོ་རང་རིག་པ་ཚེ་འདི་ལ་བདྦྷེ་བར་སྡོད་པས་གནས་སྡོ་ཞྦྷེས་པ་ནས། དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཡུལ་ཏྦྷེ་ཁྱྡོད་ལ་བུར་ཞིབ་ཅིང་
མཁས་པའི་མྡོས་པ་དང་། བླྡོ་རབ་ཏུ་འབྦྷེད་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་སྦྷེམས་དཔའ་ཆྦྷེན་པྡོ། དྡོན་ལ་རྟྡོན་པ་
རྣམས་ཀི་ཡང་ཡུལ་ཏྦྷེ། ཞྦྷེས་སྡོགས་དང་། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ནི། །རྣམ་ཤྦྷེས་བདུན་དང་ལྡན་པར་
ཡང་། །འཛིན་པ་གིས་ཀིས་རབ་འཇུག་སྦྷེ། །ཡྡོངས་སུ་ཤྦྷེས་པས་ལྡྡོག་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་དང་། མདྡོ་
གཞན་ལས། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སྦྷེ། །བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་དགྦྷེ་བའང་དྦྷེ། །སྙིང་པྡོ་དྦྷེ་ལ་ཀུན་
གཞིའི་སས། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་རྣམས་གསུངས་པར་ཟད། །སྙིང་པྡོ་ཀུན་གཞིར་བསན་པ་ཡང་། །བླྡོ་ཆུང་
རྣམས་ཀི་མི་ཤྦྷེས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་བ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་
དགྦྷེ །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པར་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། སྡོར་མྡོའ་ིཕྦྷེང་བའི་
མདྡོར། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀི་ཐྦྷེག་པར་ཡིད་ཅྦྷེས་བསན་པ་ཡང་། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་
པའི་དྡོན་ཏྦྷེ། ཡིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་
པྡོའ ྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་དྦྷེ་ིད་ལ་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ཞྦྷེས་བཤད་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་དྦྷེ་ིད་
ྡོན་མྡོངས་པའི་སྦུབས་བྦྷེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་བཏུམས་པ། འཁྡོར་བའི་རྒྱུན་གིས་ཁྱྦྷེར་བ། ཐྡོག་མ་དང་ཐ་མ་
མྦྷེད་པའི་འཁྡོར་བའི་འགྡོ་བར་འཆི་བ་དང་སྐྱྦྷེ་བ་དག་ 
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༼༧༧༽ཏུ་འཁྡོར་བ་ནི་སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཞྦྷེས་བརྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་ལར་
བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས། ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་སྡོ་ནས་བསན་ཀང་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་རང་
གི་ངྡོ་བྡོ་ནི། ཐྡོག་པ་མྦྷེད་པའི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། དགྦྷེ་མི་དགྦྷེ་ལ་སྡོགས་
པའི་རིས་སམ་ཕྱྡོགས་སུ་མ་ཆད་པ། ཐབས་ཀི་ཟིན་མ་ཟིན་གི་བྦྷེ་བྲག་གིས་འཆིང་གྡོལ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པ། 
ཐབས་ཀུན་རྡོབ་ཀི་མཚན་ིད་གསལ་ཙམ་མ་འགག་པ་དྡོན་དམ་དཔྡོད་བྦྷེད་ཀི་རིགས་པས་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ལ་
བཏགས་ན་ཡྡོད་མྦྷེད་དང་རྟག་ཆད་ལ་སྡོགས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྡོས་བྲལ་ལས་མ་འདས་པའི་
གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་གམ། རིག་སྡོང་ཟུང་འཇུག་འདི་ིད་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེས་ན་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ནི་
གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇྡོག་པ་ཡིན་གི་གསལ་བ་སངས་བའི་སྡོང་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནི་འཆིང་གྡོལ་
གི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྡོང་པ་སངས་པའི་གསལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནི་འདུས་བས་ཀི་ཆ་
ཡིན་ལ། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཟུང་འཇུག་དྦྷེ་ིད་ཐབས་ཀིས་མ་
ཟིན་ན་འཁྡོར་བའི་ཆྡོས་རྣམས་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏྦྷེ། ཟུང་འཇུག་ལས་རྣམ་རྟྡོག་སྐྱྦྷེ། དྦྷེ་ལས་ྡོན་མྡོངས་པ། དྦྷེ་ལས་
ལས་བསགས། དྦྷེ་ལས་འཁྡོར་བས་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། རྒྱུད་བླར། ས་
ནི་ཆུ་ལ་ཆུ་རླུང་ལ། །རླུང་ནི་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །མཁའ་ནི་རླུང་དང་ཆ་དག་དང་། །ས་ཡི་ཁམས་ལ་
གནས་མ་ཡིན། །དྦྷེ་བཞིན་ཕུང་པྡོ་ཁམས་དབང་རྣམས། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་དག་ལ་གནས། །ལས་དང་ྡོན་
མྡོངས་ཚུལ་བཞིན་མིན། །ཡིད་ལ་བྦྷེད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བྦྷེད་ནི། །སྦྷེམས་ཀི་དག་
པ་ལ་རབ་གནས། །སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཆྡོས་རྣམས་ནི། །ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གནས་མ་ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀིས། ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་ 
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༼༧༨༽དང་ྡོན་མྡོངས་རྣམ་རྟྡོག་ལས། །དྦྷེ་དག་སྡོས་ལས་སྡོས་པ་ནི། །སྡོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་
འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཐབས་ཀིས་ཟིན་ན་ལམ་གི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏྦྷེ། འཁྲུལ་པའི་
དབང་གིས་འབྱུང་བའི་སྦྷེམས་འདི་དགྦྷེ་ར་སད་པར་བས་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་རང་གི་གནས་ཚུལ་སྙྦྷེགས་པའི་ཚེ། 
འཁྡོར་བ་ལ་སྡོང་འདྡོད་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དྡོན་གྦྷེར་གི་འདུན་པ་འབྱུང་ཞིང་། དྦྷེ་ལས་དྦྷེ་དག་གི་
སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། རྒྱུད་བླར། སྲིད་དང་མ་ངན་འདས་ལ་དྦྷེ་འི། །སྡུག་བདྦྷེའི་སྐྱྡོན་ཡིན་མཐྡོང་བ་
ནི། །རིགས་ཡྡོད་ལས་ཡིན་གང་ཕྱིར་ཏྦྷེ། །རིགས་མྦྷེད་དག་ལ་མྦྷེད་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་
ལས། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟྦྷེན་གྱུར་པ། །ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། །ཞྦྷེས་དང་། རྒྱས་བཤད་དུ། སྒྲུབ་པ་
བཅུ་གསུམ་བཤད་ནས། རྟྦྷེན་ལ་རིགས་ཞྦྷེས་བ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་ལམ་བསྡོམས་པའི་སྡོབས་ཀིས་གྡོ་
བུར་གི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ན། སྡོབས་ལ་སྡོགས་པ་རང་དྡོན་གི་ཡྡོན་ཏན་དང་། གཟུགས་སྐུ་གིས་ལ་
སྡོགས་པ་གཞན་དྡོན་གི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏྦྷེ། དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆྡོས་དབིངས་ལ་སྡོབས་
སྡོགས་ཟག་མྦྷེད་ཀི་ཡྡོན་ཏན་དབྦྷེར་མྦྷེད་དུ་ལྡན་ཞིང་། དྦྷེ་ིད་གདུལ་བ་དག་མ་དག་གི་རིམ་པ་ལ། གཟུགས་
སྐུ་གིས་ནས། རི་བྡོང་སག་དང་སྦྷེང་གྦྷེ་དང་། ལྗྡོན་ཤིང་དང་། ཟམ་པ་ལ་སྡོགས་པར་ཡང་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། 
ཐྡོགས་མྦྷེད་ཞབས་ཀིས་དྲི་མ་མྦྷེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་ནི་གནས་གྱུར་པའི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་
ཆྡོས་ཀི་སྐུ་དྦྷེ་ིད་ལ་ཡྡོད་པ་འཇི་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པ་སྡོབས་བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་གང་དག་
ཡིན་པའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། རྒྱུད་བླར། འདིར་ནི་དང་པྡོ་ཆྡོས་སྐུ་སྦྷེ། །ཕྱི་མ་དག་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །ནམ་མཁའ་ལ་
ནི་གཟུགས་གནས་བཞིན། །དང་པྡོ་ལ་ནི་ཐ་མ་གནས། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། མདྡོ་སྦྷེ་འགའ་ཞིག་
ལས། ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པར་ཡིད་ཅྦྷེས་ 
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༼༧༩༽བསན་པ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་དྡོན་ནི། ན་ཐྡོས་པ་རྣམས་བདྦྷེར་
གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྦྷེད་དུ་དྦྷེ་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས་གསུངས་
པ་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་ནི་སྦྷེམས་སྡོང་པར་མི་འདྡོད་པས། སྡོང་པའི་ཆ་དང་། གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་ལ། བདྦྷེར་
གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་བཞག་ཏུ་མྦྷེད་ཅིང་། གསལ་བ་ལ་ཡང་། རྣམ་ཤྦྷེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་མི་འདྡོད་ཅིང་། སྡོ་ལྔའི་
རྣམ་ཤྦྷེས་ནི་འཆིང་གྡོལ་གི་གཞིར་མི་རུང་བས་ཡིད་ཤྦྷེས་ལ་འཇྡོག་པ་སྦྷེ། མཛོད་ལས། སྦྷེམས་བྱུང་མ་ཆགས་
པའི་རང་བཞིན། འདྡོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆྡོག་ཤྦྷེས་པ་ལ་རིགས་སུ་འཇྡོག་པ་དྡོན་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུའི་སྦྷེམས་བྱུང་
ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྦྷེས་ཁྡོ་ནའི་འཁྡོར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །མདྡོ་ཁ་ཅིག་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ལ་
བཤད་པ་ནི། སྦྷེམས་ཙམ་པ་རྣམས་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྦྷེད་དུ། དྦྷེའི་
གྲུབ་མཐའ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་ནི་སྡོང་པ་དང་ཟུང་འཇུག་མི་འདྡོད་པ་སར་དང་འདྲ་ལ། 
གསལ་བ་ལ་རྣམ་ཤྦྷེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས། ཚོགས་བདུན་ནི་འཁྡོར་འདས་ཀི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྡོན་
འཇྡོག་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་སྦྷེམས་ཙམ་པའི་འདྡོད་པ་ལར་གི་ཀུན་གཞི་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་
སྙིང་པྡོར་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་གིས་བཤད་པའི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་གཞི་ཡྡོད་པར་མི་འགྲུབ་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་སར་གི་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བའི་ཆ་དྦྷེ་ིད་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་སྡོ། །དབུ་མའི་
གཞུང་ལས། ཆྡོས་ཅན་གསལ་བའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཆྡོས་ིད་སྡོང་པའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་
དང་། ཆྡོས་སྐུའི་ལྡྡོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། དྦྷེ་གསུམ་ཅར་གི་སྡོ་ནས་གསུངས་པ་བཞི་ལས་དང་པྡོ་ནི་
འཁྡོར་འདས་ཀི་བྦྷེད་པ་པྡོ་སྦྷེམས་ཡིན་པར་ཤྦྷེས་པའི་ཆྦྷེད་དུ། སྦྷེམས་ལ་གསུངས་ཏྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་གུར་ལས། རིན་
ཆྦྷེན་སྦྷེམས་ལས་ཕྱིར་ 
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༼༨༠༽གྱུར་པའི། །སངས་རྒྱས་མྦྷེད་ཅིང་གང་ཟག་མྦྷེད། །རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པའི་གནས་དྡོན་ནམ། །ཕྱི་རྡོལ་གྱུར་
པ་ཅུང་ཟད་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་དང་། སམྦུ་ཉ་ལས། ཀུན་རྟྡོག་མང་པྡོའ་ིམུན་པས་བསིབས་གྱུར་ཅིང་། །རབ་ཏུ་འཇྡོམས་
པས་སྡོ་ཞིང་གྡོག་འདྲ་ལ། །ཆགས་སྡོགས་དགག་དཀའ་དྲི་མས་གྡོས་གྱུར་པའི། །སྦྷེམས་ནི་རྡོ་རྦྷེ་ཅན་གིས་
འཁྡོར་བར་གསུངས། །ཞྦྷེས་དང་། ས་ར་ཧས། སྦྷེམས་ིད་གཅིག་པུ་ཀུན་གི་ས་བྡོན་ཏྦྷེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མ་
ངན་འདས་འཕྡོ་བ། །འདྡོད་པའི་འབྲས་བུ་སྦྷེར་བར་བྦྷེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནྡོར་འདྲའི་སྦྷེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྦྷེམས་དྦྷེ་ཡང་བདྦྷེན་པར་གྲུབ་ན། གྦྷེན་པྡོ་བསྐྱྦྷེད་པ་དང་། 
སིབ་པ་སྡོང་དུ་མི་རུང་པས། བདྦྷེན་པས་སྡོང་པའི་ཕྱིར་ན། འཆིང་གྡོལ་ཀུན་གི་གཞིར་རུང་བ་ཤྦྷེས་པའི་ཆྦྷེད་དུ། 
སྦྷེམས་ཀི་སྡོང་ིད་ལ་གསུངས་ཏྦྷེ། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཕལ་ཆྦྷེར་ལས་དྦྷེ་ལར་ཏུ་གསུངས་ཤིང་། གང་ལ་
སྡོང་པ་ིད་རུང་བ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་ལུང་། གཞུང་འདིར་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོའ་ིཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་དྲངས་པ་དང་
དྡོན་གཅིག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་དྦྷེ་ིད་ལ་བླྡོ་བུར་གི་དྲི་མ་སྦྱངས་པ་ལས། འབྲས་བུ་ཆྡོས་
སྐུ་འབྱུང་གི་ལྡོགས་ན་བཙལ་རྒྱུ་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་བསན་པས། སྦྷེམས་ཞུམ་པ་ལ་སྡོགས་པའི་སྐྱྡོན་ལྔ་སྡོང་བའི་
ཆྦྷེད་དུ་གསུངས་ཏྦྷེ། དཔལ་ཕྦྷེང་གི་མདྡོ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་འདི་ིད། 
ྡོན་མྡོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྡོལ་བ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཞྦྷེས་བགིའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་དག་དྦྷེ་ལར་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀང་། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་མིག་ཡྡོངས་སུ་དག་པས་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དྦྷེ་ལར་མཐྡོང་ནས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྡོབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་སངས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   79 

༼༨༡༽རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་མ་འདྲྦྷེས་པའི་མཛོད་ཡྡོངས་སུ་སྦྱྡོང་པའི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཆྡོས་
སྡོན་ཏྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་བླར། རྡོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྡོ་ཕྱིར་དང་། །དྦྷེ་བཞིན་ིད་
དབྦྷེར་མྦྷེད་ཕྱིར་དང་། །རིགས་ཡྡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པྡོ་ཅན། །ཞྦྷེས་ལུས་ཅན་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྙིང་པྡོ་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་གསུམ་གསུངས་ཤིང་། གསུམ་པ་དྦྷེ་དག་ཀང་དྦྷེའི་འྡོག་ཏུ་འདི་ཡི་
རང་བཞིན་ཆྡོས་སྐུ་དང་། དྦྷེ་བཞིན་ིད་དང་རིགས་ཀང་སྦྷེ། །དྦྷེ་ནི་དཔྦྷེ་གསུམ་གཅིག་དང་ནི། །ལྔ་རྣམས་ཀིས་
ནི་ཤྦྷེས་པར་བ། །ཞྦྷེས་དྡོན་རྣམ་པ་དགུར་ཕྱྦྷེ་ནས་དཔྦྷེ་དགུས་མཚོན་པར་གསུངས་སྡོ། །དྡོན་དགུ་ནི། ཆྡོས་སྐུ་
ལ་གྡོ་བུར་དྲི་བྲལ་གི་དབིངས་དང་། ཟབ་མྡོ་སྡོང་ིད་སྡོན་པའི་གསུང་རབ་དང་། བརྡོད་བ་སྣ་ཚོགས་སྡོན་པའི་
གསུང་རབ་སྦྷེ་གསུམ་ཏུ་ཕྱྦྷེ་ཞིང་། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆྡོས་དབིངས་ཡིན་ལ། རིགས་ལ་
རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་གིས། དྦྷེ་གིས་ཀི་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་དང་ལྔར་ཕྱྦྷེ་བ་
སྦྷེ། ཆྡོས་སྐུ་རྣམ་གིས་ཤྦྷེས་བ་སྦྷེ། །ཆྡོས་དབིངས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མྦྷེད་དང་། །དྦྷེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང་། །སྣ་
ཚོགས་ཚུལ་ནི་སྡོན་པའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། གཏྦྷེར་དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རིགས་དྦྷེ་རྣམ་གིས་ཤྦྷེས་བ་
སྦྷེ། །ཐྡོག་མྦྷེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་དག་བླངས་པ་མཆྡོག་ིད་དྡོ། །རིགས་འདི་གིས་ལས་སངས་
རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་སྦྷེ། །དང་པྡོའ་ིསྐུ་ནི་དང་པྡོ་སྦྷེ། །གིས་པ་ཡི་ནི་ཕྱི་མ་གིས། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་དག་དཔྦྷེ་དགུས་མཚོན་ནས་སྦྷེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པར་བསན་བཅྡོས་རྒྱུད་བླ་འདིར་
དངྡོས་སུ་བསན་པ་ནི། གཞུང་འདིར་དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་སྦྷེ། གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རིན་ཆྦྷེན་ལར། །ཞྦྷེས་
དང་། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་དྦྷེ་འདྲའི་ཞྦྷེས་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ 
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༼༨༢༽གསུངས་ཤིང་། དྦྷེའི་དྡོན་ཡང་རྟྦྷེན་དང་བརྟྦྷེན་པ་གྡོས་ཧྲུལ་གི་ནང་ན་རིན་ཆྦྷེན་ཡྡོད་པ་སྡོགས་དཔྦྷེ་
དགུས་མཚོན་པ་དྦྷེ་འདྲ་བ་ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་ན། ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྡོངས་གཞི་སྡོགས་གསུམ་
པྡོ་ཡང་འདི་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། དྦྷེ་དག་ནི་དཔྦྷེ་དགུ་པྡོ་སྡོ་སྡོས་དྡོན་སྡོ་སྡོ་མཚོན་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། 
དཔྦྷེ་དགུ་ཆར་གིས་དྡོན་གཅིག་མཚོན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ས་མ་དང་འདྲ་
སྦྷེ། དྦྷེ་ནི་འྡོག་གཞུང་དྡོན་གི་སྐབས་སུ་འཆད་དྡོ། །གསུམ་ལས་ཕྱྦྷེ་བའི་དྡོན་རྣམ་པ་དགུ་པྡོ། ས་བྡོན་དང་། 
འཇུག་ཏུ་རུང་བ་དང་། རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ཅི་རིགས་པའི་སྡོ་ནས་ཚང་བའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོར་
བཞག་པ་ནི། དྲང་དྡོན་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཇི་ལར་ཚང་བའི་ཚུལ་
ལ། ཁ་ཅིག་སྡོབས་སྡོགས་དང་མཚན་དཔྦྷེ་སྡོགས་ཀི་བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ད་ལ་ིད་ནས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་
པ་ནི་དྲང་དྡོན་གི་མདྡོ་ལ། ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་པ་སྦྷེ། མང་འདས་ཆྦྷེན་པྡོར་རིགས་ཀི་བུ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀང་བླ་ན་མྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་མཚན་སུམ་ཅུ་
ར་གིས་དང་དཔྦྷེ་བྦྷེད་བཟང་པྡོ་བརྒྱད་ཅུ་མྦྷེད་པས་དྡོན་དྦྷེའི་ཕྱིར་ངས་མདྡོ་སྦྷེ་འདི་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
འདི་གསུངས་སྡོ། །ཐྡོག་མ་ཡྡོད་ལ་ད་ལ་མྦྷེད། །ཐྡོག་མ་མྦྷེད་ལ་ད་ལར་ཡྡོད། །དུས་གསུམ་སྲིད་པའི་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད། །དྦྷེ་ལ་བུ་ཡི་གནས་མྦྷེད་དྡོ། །རིགས་ཀི་བུ་སྲིད་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་གནས་གསུམ་སྦྷེ། མ་འྡོངས་པའི་
སྲིད་པ་དང་། ད་ལར་བའི་སྲིད་པ་དང་། འདས་པའི་སྲིད་པའྡོ། །དྦྷེ་ལ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་འྡོངས་པའི་དུས་
ན་བླ་ན་མྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ཞྦྷེས་
བའྡོ། །སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ལར་ྡོན་མྡོངས་པ་རྣམས་ཡྡོད་པས། དྦྷེའི་ཕྱིར་ད་ལར་མཚན་ 
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༼༨༣༽བཟང་པྡོ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་དཔྦྷེ་བད་བཟང་པྡོ་བརྒྱད་ཅུ་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། རིགས་ཀི་བུ་ངས་
འྡོ་མའི་ནང་ན་ཞྡོ་ཡྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་མ་གསུངས་ཀི་འྡོ་མ་ལས་ཞྡོ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྡོ་ཡྡོད་ཅྦྷེས་བས་སྡོ། །རིགས་ཀི་
བུ་འྡོ་མའི་ཚེ་ན་ཞྡོ་མྦྷེད། མར་དང་ཞུན་མར་དང་། ིང་ཁུ་ཡང་མྦྷེད་དྦྷེ། དྲྡོད་དང་དྲི་མ་ལ་སྡོགས་པའི་རྦྷེན་གིས་
འྡོ་མ་ལས་ཞྡོ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འྡོ་མ་ལ་ཞྡོའ་ིརང་བཞིན་ཡྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲས་སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་རྒྡོད་མ་ལས་རྟྦྷེའུ་
དང་། མ་ལས་བུ་དང་། ཤིང་ཨ་མྲའི་ས་བྡོན་ལས་ལྡོ་མ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྡོགས་པའི་དཔྦྷེ་ཤིན་ཏུ་མང་པྡོ་
གསུངས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་ཆྡོས་སྐུ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྦྷེ་བའི་དང་པྡོ་ཐྡོབ་རུང་དང་། ཕྱི་མ་གིས་འཇུག་རུང་གི་ཚུལ་དུ་
ཚང་། དྦྷེ་བཞིན་ིད་དང་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་ཚང་། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ནུས་མཐུའི་སྡོ་
ནས་ཚང་། སྐུ་གསུམ་ས་བྡོན་གི་སྡོ་ནས་ཚང་སྦྷེ། འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཆྡོས་སྐུ་དང་ཞྦྷེས་པའི་འགྦྷེལ་པར། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་ནི་རྣམ་པ་གིས་སུ་རྟྡོགས་པར་བའྡོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆྡོས་ཀི་དབིངས་
ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་སྡོད་ཡུལ་གི་ཡུལ་ལྡོ། །དྦྷེ་ཡང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྡོ་སྡོ་རང་གིས་རིག་པར་
བ་བའི་ཆྡོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏྦྷེ་རྟྡོགས་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆྡོས་ཀི་དབིངས་
ཀི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ནི་གདུལ་བ་ཇི་ལ་བར་སྦྷེམས་ཅན་གཞན་ལ་རྣམ་པ་རིག་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ཡང་བསན་པའི་
ཆྡོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་རིག་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མྦྷེད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པའི་འགྦྷེལ་
པར་གསྦྷེར་བཟང་པྡོ་བཞིན་དུ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དྡོན་གིས་དྦྷེ་བཞིན་ིད་ཞྦྷེས་བརྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་དང་། གཏྦྷེར་
དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་འགྦྷེལ་པར་དཔྦྷེ་ལྷག་མ་ལྔ་པྡོ་འདི་དག་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་
སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ་བསྐྱྦྷེད་པའི་རིགས་ཡྡོད་པའི་དབང་དུ་བས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཁམས་སྦྷེམས་ 
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༼༨༤༽ཅན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པྡོར་བསན་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པས་སྡོ། །མདྡོར་ན་ཟུང་
འཇུག་དྦྷེ་ིད་ལ་ཁ་ཅིག་ལས། ཆྡོས་ཅན་གསལ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་ཆྡོས་ིད་སྡོང་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་
འབྲས་བུ་ཆྡོས་སྐུ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་རྒྱུ་རིགས་ཀི་སྡོ་ནས་བསན་ཅིང་། རྒྱུད་བླ་མ་འདིར་ནི། མཚན་ིད་
ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་བསན་པར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །གཞན་ཡང་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་གནས་
འདི་ལ་ནི་ཁྡོ་བྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་དབར་གི་མཚོ་བཞིན་དུ་གྱུར་མྡོད་ཀི། ཤྦྷེས་པར་འདྡོད་ན་ངག་ལས་དྲི་བར་
བའྡོ། །བཞི་པ་ནི། བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིས་ཀང་ཟུང་འཇུག་ལ་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོར་བཞྦྷེད་དྦྷེ། སྙྦྷེ་མྡོ་
སྡོམ་ཆྦྷེན་གི་དྲིས་ལན་ལས། བཅུ་པ་སྦྷེམས་རྟྡོགས་པ་ལ་སྦྷེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་བརིར་བཏུབ་
བམ་མི་བཏུབ་ཟྦྷེར་བ་ལ། སྦྷེམས་སྡོང་པར་རྟྡོགས་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་ཏུ་རྟྡོགས་པ་གིས་ཡྡོད། སྡོང་པར་
རྟྡོགས་པ་ལ་སྦྷེ་སྣྡོད་གསུམ་པྡོ་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་དྡོན་བརིར་མི་བཏུབ། གལ་ཏྦྷེ་བཏུབ་ན་ན་ཐྡོས་ཀི་འགྡོག་
པ་ལའང་བརིར་བཏུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས། འགྡོག་པ་དྦྷེ་སྡོང་པ་རང་པའི་མཐར་ལྟུང་བས་དྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ི
བརྡོད་བའི་དྡོན་མི་བཏུབ་པར་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། ཟུང་འཇུག་རྟྡོགས་པ་
ལ་བརིར་བཏུབ་སྦྷེ། ྦྷེས་བས་ཕ་མྡོས་མ་གྡོས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཞི་འདུལ་བའི་སྦྷེ་སྣྡོད། དཔའ་བར་འགྡོ་
བ་ལ་སྡོགས་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དྦྷེ་ལས་འབྱུང་བས་མདྡོ་སྦྷེའི་སྦྷེ་སྣྡོད། གཟུགས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱྦྷེན་པའི་བར་གི་ཇི་སྙྦྷེད་པའི་ཤྦྷེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤྦྷེས་པས་མངྡོན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད། ཕྱི་ནང་གི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་
ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་རྟྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ཚང་བ་ཡིན། བཅུ་གཅིག་པ་རང་སྦྷེམས་ཀི་སྦྷེང་དུ་དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་ཚང་ངམ་མི་ཚང་ཟྦྷེར་བ་ལ། སྦྷེམས་སྡོང་པའི་ཆ་རང་པ་དང་། སྡོང་པར་ངྡོ་འཕྡོད་པའི་ཆ་ལ་
དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ཚང་དུ་མི་བཏུབ། སྦྷེམས་རིག་ 
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༼༨༥༽སྡོང་ཟུང་འཇུག་ལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་ས་བྡོན་ཚང་ཞིང་། ཟུང་འཇུག་གི་དྡོན་ལྦྷེགས་པར་རྟྡོགས་
པ་ལ་མངྡོན་གྱུར་ིད་དུ་ཚང་བ་ཡིན་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་འབྲུ་ལ་སྦྱར་བ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། ཕྱྡོགས་
ས་མ་བཀྡོད་པ། དྦྷེ་མཐའ་གསུམ་དུ་བརྟགས་པ། དང་པྡོ་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་དགག་པ། གིས་པ་ཁས་
བླངས་འགལ་བས་དགག་པ། གསུམ་པ་ལར་ན་འདྡོད་པ་གྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། 
བྡོད་ཁ་ཅིག་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོའ་ིས་ཆྡོས་དབིངས་ཟུང་འཇུག་ལ་མི་ཟྦྷེར་བར། དྦྷེ་ལས་གཞན་པའི་
སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་ཅིང་། དྦྷེ་ིད་འགྡོ་ཀུན་དགྦྷེ་བ་ཇི་སྙྦྷེད་ཡྡོད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པའི་
སྐབས་ནས་བསན་པའི་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་སྦྷེམས་ཅན་ཁམས་དྦྷེ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི། དངྡོས་པྡོ་ཡིན་ན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་དང་རྐང་པ་
གཅིག་སྦྷེ། དངྡོས་པྡོ་ལ་བྦྷེམ་རིག་གིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྡོད་པ་ནི་རས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་སྦྷེ། ལྡན་མིན་འདི་བྦྷེད་
ནི་དྦྷེ་གིས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡྡོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཡང་ན་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་
པྡོ་དངྡོས་པྡོར་འདྡོད་ན་དྦྷེ་གིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྡོད་ཅྦྷེས་པའྡོ། །བྦྷེམ་པྡོ་སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་སུ་འདྡོད་པ་མུ་
སྦྷེགས་འགའི་ལུགས་ཡིན་པ་ནི་རྒྱང་འཕྦྷེན་པས་སྡོགས་འབྱུང་བ་དང་གྲུབ་བདྦྷེ་རས་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་
པ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། གཅྦྷེར་བུ་པ་ཤིང་སྦྷེམས་ལྡན་དུ་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྡོ། །རིག་པ་རྣམ་ཤྦྷེས་
ཚོགས་བརྒྱད་ལས་མ་འདས་པ་ནི་འཁྡོར་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཡང་ན་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་
པྡོ་ཤྦྷེས་པར་འདྡོད་ན་སྦྷེམས་བྱུང་དུ་འདྡོད་པ་ནི་མི་འཐད་པས་བརྒྱད་པྡོ་གང་རུང་དུ་འདྡོད་དགྡོས་པའྡོ། །མདྡོ་
ལས། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དཔལ་ཕྦྷེང་གི་མདྡོ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་ 
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༼༨༦༽པའི་སྙིང་པྡོ་ལ་ནི། སྐྱྦྷེ་བའམ་འགུམ་པའམ་འཕྡོ་བའམ་འབྱུང་བ་ཡང་མ་མཆིས་སྡོ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །འགའ་ལས་ཟག་མྦྷེད་སྦྷེམས་རྒྱུད་ཅྦྷེས་གསུངས་པ་ནི། མདྡོ་ལས། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་འགྡོ་
ཀུན་ཡྡོངས་ལ་ཁྱབ། །དྲི་མ་མྦྷེད་པའི་ཡིད་ལ་རྣམ་པར་བརྟྦྷེན། །ཞྦྷེས་པ་སྦྷེ། དྦྷེ་ནི་ཀུན་གཞིའི་གསལ་ཆ་ལ་
དགྡོངས་ལ་ཀུན་གཞིའི་གསལ་ཆ་ནི་མ་བསིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་འདྡོད་པ་དང་
འགལ་ལྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའི་ཟག་པ་མྦྷེད་པའི་སྦྷེམས་ཞྦྷེས་པའི་རྣམ་ཤྦྷེས་ཡྡོད་ན་རྣམ་
ཤྦྷེས་ཚོགས་དགུར་འགྱུར་ལ་དྦྷེ་ཡང་འདྡོད་ན། ལང་ཀར་གཤྦྷེགས་པ་ལས། ཆྡོས་ལྔ་དང་ནི་རང་བཞིན་
གསུམ། །རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་བརྒྱད་ིད་དང་། །བདག་མྦྷེད་གིས་ཀི་ནང་དུ་ནི། །ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་མཐའ་དག་འདུས་
པར་ཟད། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །བཞི་པ་ནི་དངྡོས་མྦྷེད་ཅྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། དངྡོས་མྦྷེད་ཡིན་ན་
དགྦྷེ་སིག་མྦྷེད་པས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་འདྡོད་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །ལྔ་པ་ནི་གལ་ཏྦྷེ་སྦྷེམས་ཅན་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་
སྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་གི་ཁམས་དྦྷེ་དངྡོས་པྡོར་ཡྡོད་མྦྷེད་ཀི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ན། སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་དྲངས་
ནས་བཤད་པའི་ཡྡོད་མྦྷེད་ལས་འདས་པའི་ཆྡོས་དབིངས་ལས་འདའ་བ་མྦྷེད་ལ། དྦྷེ་ནི་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བ་མིན་
པར་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །གསུམ་པ་ཆྡོས་དབིངས་ལ་བསྡོ་རྒྱུའི་སྙིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་དབྦྷེ་བ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་བྦྷེམ་པྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། བྦྷེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་དབིངས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་གྱུར་བའི་
བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་མ་ཡིན་ཡང་སྦྷེམས་ཅན་ཀི་ཆྡོས་དབིངས་བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་བར་གྱུར་བའི་བདྦྷེར་
གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་ཡིན་ནྡོ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་ལ་སྙིང་པྡོ་ཡིན་མིན་གི་དབྦྷེ་བ་ཡྡོད་ན་ངྡོ་བྡོ་མི་འདྲ་
བའི་དབྦྷེ་བ་ཡྡོད་དགྡོས་པ་ལས།  
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༼༨༧༽དྦྷེ་མྦྷེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཤིང་རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལར་ཡང་ཡུམ་གི་མདྡོ་
ལས། རིགས་ཀི་བུ་ཆྡོས་འདི་དག་གི་དྦྷེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དང་། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་དྦྷེ་བཞིན་ིད་
གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་ིད་གཅིག་སྦྷེ། རིགས་ཀི་བུ་དྦྷེ་བཞིན་ིད་ལ་གིས་སུ་བར་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་དབྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་ཡིན་གི། ཆྡོས་ཅན་གི་སྡོ་ནས་སྡོང་ིད་བཞི་དང་། བཅུ་
དྲུག་དང་། ི་ཤུར་དབྦྷེ་བ་དང་། རྟྦྷེན་ཆྡོས་བསྒྲུབ་པའི་སྡོ་ནས་དབྦྷེ་བ་གསུམ་དང་། བཅུ་གསུམ་དུ་དབྦྷེ་བ་ཡང་
ཡྡོད་དྡོ། །བཞི་པ་དྦྷེས་ན་སྡོས་བྲལ་ལ་སྙིང་པྡོར་འཇྡོག་པའི་འཐད་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འཐད་པ་དངྡོས་དང་། ཤྦྷེས་
བྦྷེད་ཀི་ལུང་ངྡོ་། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་དྦྷེ་བཞིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཞི་སྦྷེ། སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྡོས་བྲལ་ཟུང་
འཇུག་ལ་སྙིང་པྡོར་འཇྡོག་པའི་ཕྱིར་ན། སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡོགས་ཏྦྷེ། ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་ན་འཁྡོར་བ་དང་། 
ཐབས་ཀིས་ཟིན་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་། བམས་པའི་
ལུང་། བརྒྱད་སྡོང་པའི་ལུང་ཁུངས་འགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། སྦྷེམས་
བདྦྷེན་པར་གྲུབ་ན་འཆིང་གྡོལ་མི་རུང་ཞིང་། བདྦྷེན་པས་སྡོང་པའི་ཕྱིར་ན་འཆིང་གྡོལ་རུང་ཞྦྷེས་པའྡོ། །གིས་
པ་ནི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། ལུང་གི་དྡོན་བཤད་པ་ནི་ྦྷེ་བར་ལྦྷེན་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀིས་
སྡོན་ནྡོ། །དྦྷེའི་དྡོན་ཡང་རིགས་སད་པའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་ལ་སྡོང་འདྡོད་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དྡོན་
གྦྷེར་གི་བླྡོ་སྐྱྦྷེ་བ་གིས་ནི་སྦྷེམས་ཅན་ལ་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་ཁམས་སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྡོས་བྲལ་
ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་དུ་འཐད་དྡོ། །དྦྷེས་ན་སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྡོས་བྲལ་ཡྡོད་དྦྷེ། སྡོས་བྲལ་རྟྡོགས་པ་ལ་དྡོན་
གྦྷེར་གི་བླྡོ་སྐྱྦྷེ་ཞིང་། སྡོས་པ་ལ་སྐྱྡོ་བ་སྐྱྦྷེ་བའི་ཕྱིར་ཞྦྷེས་པ་འདི་ནི། མྦྷེ་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་དུ་ཚ་བ་བཀྡོད་བ་
ལར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི་འདི་དྡོན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཏྦྷེ། བརྒྱད་སྡོང་ 
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༼༨༨༽པའི་ཆྡོས་འཕགས་ཀི་ལྦྷེའུ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་སྡོང་པ་ིད་ལ་འྡོང་བའམ་འགྡོ་བ་མྦྷེད་དྦྷེ། སྡོང་པ་ིད་
གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའྡོ། །རིགས་ཀི་བུ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་ལ་འགྡོ་བའམ་འྡོང་བ་མྦྷེད་དྦྷེ་ཇི་ལ་བ་
བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའྡོ། །རིགས་ཀི་བུ་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ནི་འྡོང་པའམ་འགྡོ་
བ་མྦྷེད་དྦྷེ། འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཆྡོས་
འཕགས་ལ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དྦྷེ་དག་གང་ན་བྡོན་གང་དུ་བཞུད་ཅྦྷེས་
དྲིས་པས་ལན་དུ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དྦྷེ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་བྡོན་གང་དུ་ཡང་མ་བཞུད། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ལས་
མ་གཡྡོས་དྦྷེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། སྨིག་རྒྱུ་གཡྡོ་བ་མཐྡོང་ན་སྨིག་
རྒྱུའི་ཆུ་དྦྷེ་གང་ནས་འྡོངས་གང་དུ་སྡོང་། ཆུ་མྦྷེད་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤྦྷེས་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ལ་
གཟུགས་དང་སར་མངྡོན་པར་ཞྦྷེན་ནས་བྡོན་པ་དང་བཞུད་པར་རྟྡོག་པ་དྦྷེ་ནི་བིས་པ་ཤྦྷེས་རབ་འཆལ་
བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་སྙིང་པྡོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དྲང་དྡོན་དུ་བསན་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་
གསུམ་གི་སྡོ་ནས་དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ཤྦྷེས་བྦྷེད་ཀི་ལུང་ཁུངས་འགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོན་ཀང་
མདྡོ་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། སྦྷེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྡོས་བྲལ་ལས་གཞན་པའི་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པའི་
སྙིང་པྡོ་མྦྷེད་ལ་འྡོན་ཀང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་། དཔལ་ཕྦྷེང་གི་མདྡོ་དང་། སྡོར་མྡོའ་ིཕྦྷེང་
བ་ལ་ཕན་པའི་མདྡོ་དང་། མང་འདས་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་མདྡོ་སྦྷེ་འགའ་ཞིག་དང་། རྒྱུད་བླར། གྡོས་ངན་ནང་
ན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་གསྦྷེར་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཡྡོད་པ་ལར་སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཚན་དཔྦྷེས་བརྒྱན་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྙིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་དགྡོངས་པ་ཡིན་པར་སྡོགས་ཏྦྷེ། ཇི་ལར་གསུངས་ན་མདྡོ་
དང་པྡོ་ལས། རིགས་ཀི་ 
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༼༨༩༽བུ་དག་དྦྷེ་བཞིན་དུ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མངྡོན་པར་ཞྦྷེན་པའི་ཡིད་ལ་བྦྷེད་པའི་ཁྱིམ་ལ་བུར་
གྱུར་པའི་འྡོག་ན་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་སྡོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་མ་འདྲྦྷེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛོད་དང་། གཏྦྷེར་ཆྦྷེན་པྡོ་ཡྡོད་ཀང་སྦྷེམས་ཅན་དྦྷེ་དག་གཟུགས་དང་ས་དང་དྲི་དང་རྡོ་
དང་རྦྷེག་པ་ལ་ཆགས་པས་སྡུག་བསལ་ཞིང་། འཁྡོར་བ་ན་འཁྡོར་ཏྦྷེ་ཆྡོས་ཀི་གཏྦྷེར་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་མ་ཐྡོས་པས་ཐྡོབ་
པར་མ་གྱུར་ཅིང་ཡྡོངས་སུ་སྦྱང་པའི་ཕྱིར་བརྡོན་པར་ཡང་མི་བྦྷེད་དྡོ། །རིགས་ཀི་བུ་དག་དྦྷེ་ནས་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པ་འཇིག་རྟྦྷེན་དུ་བྱུང་སྦྷེ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ནང་དུ་འདི་ལ་བུའི་ཆྡོས་ཀི་གཏྦྷེར་ཆྦྷེན་པྡོ་ཡང་དག་
པར་རབ་ཏུ་སྡོན་ཏྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་གིས་པ་ལས། རྣམ་པར་དབྦྷེར་མྦྷེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྦྷེ་མ་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཆྡོས་ཀི་སྐུར་
བསན་པ་སྦྷེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་འདི་ིད་ྡོན་མྡོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་
གྡོལ་བ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་ཞྦྷེས་བགིའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་གསུམ་པ་ལས། སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ནན་ཏན་དུ་བཙལ་ཡང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་འཇིག་པ་མ་རྦྷེད། མི་
འཇིག་པའི་དབིངས་སངས་རྒྱས་ཀི་དབིངས་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་དང་དཔྦྷེ་བད་བཟང་པྡོ་མཐའ་
ཡས་པས་བརྒྱན་པའི་དབིངས་ཡྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་བཞི་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་
རང་བཞིན་ནི་འདི་ལ་སྦྷེ་སྡོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། དྲན་པ་ྦྷེ་བར་གཞག་
པ་གསུམ་སྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྡོད་པ་ཡང་ྡོན་མྡོངས་པ་ཡྡོངས་སུ་བཅྡོམ་ན་གདྡོད་
མཐྡོང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ལྡོག་སྲྦྷེད་ཅན་དག་ནི་ལྡོག་སྲྦྷེད་ཡྡོངས་སུ་བཅྡོམ་ནས་གདྡོད་སྡོབས་བཅུ་དང་། མི་ 
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༼༩༠༽འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། དྲན་པ་ྦྷེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །དྡོན་
དྦྷེ་ལ་བུས་ན་ངས་རྟག་ཏུ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ཡྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །རྒྱུད་བླར། དྦྷེ་བཞིན་རྒྱལ་བས་ྡོན་མྡོངས་མི་གཙང་ཆྦྷེན་པྡོར་ལྷུང་གྱུར་རྡོགས་སངས་རིན་པྡོ་
ཆྦྷེ། །སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས་དྦྷེ་དག་བ་ཕྱིར་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྡོས་སྡོན་ཏྦྷེ། །ཞྦྷེས་དང་། ྡོན་
མྡོངས་ཀིས་བཏུམས་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་དངྡོས་པྡོ་ིད། །དུད་འགྡོ་ལ་ཡང་གཟིགས་ནས་དྦྷེ་བཞིན་ཏྦྷེ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དགྡོས་པ་སྐྱྡོན་ལྔ་སང་ཕྱིར་གསུངས་པ་ནི། རྒྱུད་བླར། སྦྷེམས་ཞུམ་སྦྷེམས་ཅན་དམན་ལ་
བརས་པ་དང་། །ཡང་དག་མིན་འཛིན་ཡང་དག་ཆྡོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་སྐྱྡོན་ལྔ་གང་དག་
ལ། །ཡྡོད་པ་དྦྷེ་དག་དྦྷེ་སྡོང་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་
མུ་སྦྷེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་ཤྦྷེས་རིག་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རྟག་པ་གཅིག་པུ་དང་། དབང་
ཕྱུག་པ་གསལ་ལ་དྭངས་པའི་རྟག་པ་གཅིག་པུ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་བླྡོ་གཅིག་པུ་དང་། གཅྦྷེར་བུ་
པ་རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་སྐབས་མི་རྟག་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་ཚད་ཙམ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པ་དཀར་ལ་
འཚེར་བ། སྣུམ་ལ་འགིལ་བ། རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞིག་རང་རང་གི་སྙིང་ལ་གནས་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་དང་
མཚུངས་པའྡོ། །ངྦྷེས་དྡོན་གི་མདྡོ་སྦྷེ་དང་འགལ་བ་ནི། ངྦྷེས་དྡོན་གི་མདྡོ་སྦྷེ་རྣམས་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོང་
པ་ིད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་པའྡོ། །འདིར་གྡོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རིན་ཆྦྷེན་ལར། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་དྡོན། རྒྱུད་
བླའི་དཔྦྷེ་བདུན་པ་ནས་བཟུང་བ་མིན་གི། འྡོག་ནས་འཆད་པ་ལར་ལང་གཤྦྷེགས་ནས་དཔྦྷེ་དྦྷེ་གཅིག་པུ་
གསུངས་པ་དངྡོས་སུ་སྨྡོས་ནས། རྒྱུད་བླའི་དཔྦྷེ་དགུ་ཆར་མཚོན་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། དཔྦྷེ་དགུས་མཚོན་པ་ལར། རྟྦྷེན་
དང་བརྟྦྷེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྡོད་པ་དྲང་ 
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༼༩༡༽དྡོན་ཡིན་པ་དང་། སྙིང་པྡོ་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་འདི་དྡོན་ཞྦྷེས་
སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། འདི་ལ་སྦྷེ་གཏྦྷེར་ཆྦྷེན་པྡོ་ནི། སྦྷེམས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀིས་སྦྷེམས་ཅན་མ་
ཡིན་པའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། རྒྱུད་བླའི་འགྦྷེལ་པར། དྡོན་གི་གནས་གསུམ་པྡོ་འདི་དག་ཀང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་
སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོའ་ིརྦྷེས་སུ་འབྲངས་ཏྦྷེ། འྡོག་ནས་སྡོན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་ཤིང་། འྡོག་ནས་ཇི་ལར་སྡོན་
ཅྦྷེ་ན། འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཆྡོས་སྐུ་དང་། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་འགྦྷེལ་པར་དཔྦྷེ་དགུ་དྡོན་དགུ་སྦྱར་ནས་སྦྷེམས་ཀི་
ཆྡོས་དབིངས་ཟུང་འཇུག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུམ་བསྐྱྦྷེད་པའི་རིགས་ཡྡོད་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་བདྦྷེར་
གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོར་གསུངས་སྡོ། །ཟླ་བ་གགས་པའི་འཇུག་འགྦྷེལ་ལས། མདྡོ་སྦྷེ་གང་ལས་ཕྱི་རྡོལ་སྣང་ཡྡོད་
མིན། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་ཐད་དུ། དྦྷེ་བཞིན་དུ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདྡོ་བརྡོད་པ་ལས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་
སྙིང་པྡོ་གསུངས་པ་དྦྷེ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རང་བཞིན་འྡོད་གསལ་བ་རྣམ་པར་དག་པས། ཐྡོག་མ་ནས་རྣམ་
པར་དག་པ་ིད་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་ལྡན་པ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པར་
བརྡོད་དྦྷེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་རིན་ཐང་ཆྦྷེན་པྡོ་གྡོས་དྲི་མ་ཅན་གིས་ཡྡོངས་སུ་བཀྲིས་པ་ལར་
ཕུང་པྡོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་ཀི་གྡོས་ཀིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྲིས་པ་འདྡོད་ཆགས་དང་ཞྦྷེ་སང་དང་གཏི་མུག་
གིས་ཟིལ་གིས་ནྡོན་པ་ཡྡོངས་སུ་རྟྡོག་པའི་རྟྡོག་པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐྦྷེར་ཟུག་པར་ནི་
བརྡོད་ན་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོར་སྨྲ་བ་འདི་ནི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་
ཇི་ལར་འདྲ་བ་མ་ལགས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་རྣམས་ཀང་རྟག་པ་བྦྷེད་པ་པྡོ་ཡྡོན་ཏན་མྦྷེད་པ་ཁྱབ་
པ་མི་འཇིག་པའྡོ། །ཞྦྷེས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྡོན་པར་བྦྷེད་དྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་
པྡོ་ང་ཡིས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ 
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༼༩༢༽སྙིང་པྡོ་བསན་པ་ནི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་བདག་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་
བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྡོང་པ་ིད་ཡང་དག་པའི་
མཐའ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ་སྐྱྦྷེས་པ་དང་མཚན་མ་མྦྷེད་པ་དང་སྨྡོན་པ་མྦྷེད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་
ཚིག་གི་དྡོན་རྣམས་ལ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོར་བསན་པར་བས་ནས་བིས་པ་རྣམས་བདག་མྦྷེད་པས་
འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་རྣམ་པར་སང་པའི་དྡོན་དུ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྡོ་བསན་པས་རྣམ་པར་མི་
རྟྡོག་པའི་གནས་སྣང་བ་མྦྷེད་པའི་སྡོད་ཡུལ་སྡོན་ཏྦྷེ་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའ་སྦྷེམས་དཔའ་ཆྦྷེན་པྡོ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་མངྡོན་པར་བརྟྦྷེན་པར་མི་བ། བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དཔྦྷེར་
ན་ར་མཁན་ནི་འཇིམ་པའི་རྡུལ་གི་ཕུང་པྡོ་གཅིག་ལ། ལག་པ་དང་བཟྡོ་དང་ལག་གཟུངས་དང་ཆུ་དང་སྲད་བུ་
དང་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་སྣྡོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྦྷེད་དྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་
པ་རྣམས་ཀང་། ཆྡོས་ལ་བདག་མྦྷེད་པ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པའི་བདག་ིད་རྣམ་པར་ལྡོག་པ་དྦྷེ་ིད། ཤྦྷེས་རབ་དང་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་བསན་པའམ་བདག་མྦྷེད་
པ་བསན་པས་ཀང་རུང་སྦྷེ། ར་མཁན་བཞིན་དུ་ཚིག་དང་ཡི་གྦྷེའི་རྣམ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྡོན་
ནྡོ། །དྦྷེ་ལར་དྦྷེའི་ཕྱིར་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་བསན་པས་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀིས་བདག་ཏུ་
བསན་པ་དང་མི་འདྲའྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་ལར་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྣམས་ཀིས་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་
བ་ལ་མངྡོན་པ་ཞྦྷེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྙིང་པྡོ་བསན་པས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་
པའི་སྙིང་པྡོ་སྡོན་ཏྦྷེ། ཡང་དག་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པའི་ལ་བར་ལྟུང་བའི་བསམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་
ཐར་པ་གསུམ་གི་སྡོད་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ 
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༼༩༣༽ཞིང་། མྱུར་དུ་བླ་ན་མྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
བར་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞྦྷེས་པའི་མདྡོ་དྲངས་ནས་སྡོབས་སྡོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་སྙིང་པྡོ་དྲང་དྡོན་
དུ་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་བསྡོ་ཚུལ་གི་ལག་ལྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། འགའ་ཞིག་བསྡོ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་
དྲུག་སྦྷེ། འདུལ་བ་སྡོད་ལུགས་པ་དང་། བལ་པྡོའ་ིའདུལ་འཛིན་ཁ་ཅིག་བསྡོ་བ་བྦྷེད་པའི་ཚེ་རིལ་པ་སི་བླུགས་
ཀིས་ཆུ་བསྦྷེང་བའི་ལག་ལྦྷེན་བྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གགས་པ་འདི་ནི་མུ་སྦྷེགས་སྡོགས་སྡོ། །སྐྱྦྷེས་རབས་ལས་རྒྱལ་
པྡོ་ཐམས་ཅད་སྡོལ་གིས་བྲམ་ཟྦྷེ་སླྡོང་མྡོ་བ་ལ་གང་པྡོ་ཆྦྷེ་དང་། བུ་དང་བུ་མྡོ་བིན་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་ལ་བཙུན་
མྡོ་བིན་པའི་ཚེ། གསྦྷེར་གི་རིལ་བས་བཏུད་དྦྷེ་བཞྦྷེས་སུ་གསྡོལ་ཞྦྷེས་མདུན་དུ་འཁྡོད་པ་དང་། བྲམ་ཟྦྷེའི་ལག་
པ་རྡོང་བ་ལ་རིལ་བ་སི་བླུགས་ཀིས་བཏུད་དྡོ། །དྦྷེ་ཡི་སྦྱིན་པའི་མཐུ་དག་གིས། །རིལ་བ་ལས་ནི་ཆུ་བྱུང་
ནས། །མིག་ནི་པད་མྡོ་འདྲ་བ་ལས། །མ་བསིམས་པར་ཡང་མཆི་མ་བྱུང་། །ཞྦྷེས་པ་དང་། དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་བུས་
སྲས་གིས་ལག་པ་བཅིངས། །བྲམ་ཟྦྷེའི་ལག་པར་ཆུ་བླུགས་དྦྷེ་ལ་བིན། །དྦྷེའི་ཚེ་ས་གཡྡོས་འདྡོད་ལྷ་སིག་ཅན་
གི། །སྙིང་ནི་མ་ངན་མྦྷེ་ཡིས་བསྲྦྷེགས་པར་གྱུར། །ཞྦྷེས་བཤད་པ་རྣམས། དྦྷེའི་ཚེ་ཡུལ་དྦྷེ་ན་མུ་སྦྷེགས་རིག་
བྦྷེད་པའི་ལག་ལྦྷེན་དར་བས་དྦྷེའི་ལུགས་སུ་མཛད་པའྡོ། །གསུམ་པ་བསྡོ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་
ནི། བསྡོ་བ་དྦྷེ་ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བརྒྱད་དྦྷེ། །བསྡོ་རྒྱུའི་དགྦྷེ་ར་སྐྱྦྷེས་བུའི་རྡོལ་བས་གསར་དུ་བསགས་པ་
དགྡོས་ན་བསྡོ་བ་རྣམ་དག་ལ་བསྡོ་བའི་འབྲས་བུ་ངྦྷེས་པར་འགྲུབ་པ་གཅིག་དགྡོས་སམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། 
བསྡོ་བ་རྣམ་དག་དྦྷེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུས་ན་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་གནས་ཀི་བསྡོ་བ་དང་། བསྡོས་ཀང་མི་
འགྲུབ་པ་གནས་མིན་གི་བསྡོ་བ་དང་གིས་སུ་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། དང་པྡོ་ནི་འཇམ་དཔལ་སྡོགས་
སྡོ། །གིས་པ་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་བརྦྷེགས་པར། བུ་མྡོ་དྲི་མྦྷེད་བིན་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ 
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༼༩༤༽ལས། ཆྡོས་རྣམས་སྡོགས་ཏྦྷེ། མདྡོ་དྦྷེ་ིད་ལས། བུ་མྡོས་སྨྲས་པ་རིགས་ཀི་བུ་ཆྡོས་རྣམས་ཀི་ཆྡོས་
ིད་ནི་སྨྡོན་ལམ་གི་དབང་གིས་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་སྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་ནུས་པར་གྱུར་ན་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྦྷེ་
རྦྷེའི་དགྡོངས་པ་དྦྷེ་སྨྡོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཇི་ལར་མི་འགྲུབ་སྦྷེ། རྣམ་གངས་འདིས་ནི་སྨྡོན་ལམ་གི་དབང་གིས་
བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་པར་རིག་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དྦྷེའི་དྡོན་འཁྡོར་བའི་ཕྱི་མཐའ་མྦྷེད་པ་སྡོགས་ཆྡོས་
རྣམས་ཀི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གི་ཆྡོས་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་སྨྡོན་ལམ་གི་དབང་གིས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་ཏྦྷེ། གལ་
ཏྦྷེ་ནུས་ན་སྡོན་གི་སངས་རྒྱས་རྦྷེ་རྦྷེས་ཀང་འཁྡོར་བ་སྡོངས་པར་གྱུར་ཅིག ཅྦྷེས་པའི་སྨྡོན་ལམ་ཅིས་མི་འགྲུབ་
ཅྦྷེས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །བཞི་པ་དྡོན་བསྡུས་ཏྦྷེ་ལས་འབྲས་ཀི་གནད་བསན་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལས་འབྲས་སིའི་གནད་
བསན་པ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་ལས་འབྲས་ཀི་གནད་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་བསྡོ་རྒྱུའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་
གཅིག་སྦྷེ། ཆྡོས་དབིངས་དགྦྷེ་སིག་གིས་ཀར་མིན་པ་ལུང་རིགས་གིས་ཀིས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དྦྷེས་ན་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཏྦྷེ། རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་བ་ལས། འདྡོད་ཆགས་ཞྦྷེ་སང་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ། 
རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ན་ཐྡོས་དགྦྷེ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི་བསྐལ་
པ་དུ་མར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། ཚིགས་བཅད་དང་པྡོའ་ིདྡོན་ནི། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྦྷེ་
བསྐལ་བ་དུ་མར་དགྦྷེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྡོད་ཀང་ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་འདྡོད་སྐྱྦྷེད་ན། །དྦྷེ་ནི་ཚུལ་
ཁིམས་སྐྱྡོན་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་ཡིན། །སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྦྷེ་ནི་ཕས་ཕམ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ལྕི། །ཞྦྷེས་
གསུངས། ཚིགས་བཅད་གིས་པའི་དྡོན་ནི། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྦྷེ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་
སྡོད་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་འཕགས་པའི་དགྦྷེ་འདུན་སྐྱབས་སྡོང་སྦྷེ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་བ་སྙམ་དུ་
ཀུན་མཁྱྦྷེན་ཡིད་བྦྷེད་ན། །མཁས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ 
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༼༩༥༽ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་གནས་རིག་པར་བ། །ཞྦྷེས་པ་སྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་སྐར་མས། ལྡོ་དུ་མར་ཚངས་
སྡོད་བསྲུངས་ཀང་། ཚོང་དཔྡོན་གི་བུ་མྡོ་ལ་སྙིང་བརྦྷེ་བས་བསླབ་པ་ཕུལ་ཏྦྷེ། ལྡོ་བཅུ་གིས་ཁྱིམ་ཐབས་བས་
པས་བསྐལ་པ་དགུ་ཁིའི་འཁྡོར་བ་ཕྱིར་བསྙིལ་བ་ལ་བུའྡོ། །ཚིགས་བཅད་གསུམ་པའི་དྡོན་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་
པའི་མདྡོ་ལས། དྦྷེ་ཡང་རིགས་ཀི་བུ་ཡྡོངས་སུ་བརྟག་པ་བཟུང་ན་གལ་ཏྦྷེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བང་སྦྷེམས་ལྟུང་
བའི་ར་བ་བཞི་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀང་ཐབས་མཁས་པ་འདིས་སྦྱྡོང་བར་བྦྷེད་ན་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བར་ངས་བཤད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཚིགས་བཅད་བཞི་པའི་དྡོན་ནི་ྦྷེ་བ་
འཁྡོར་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། ྦྷེ་བ་འཁྡོར་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་བ་རྣམས་ཀིས་སྦྱྡོར་བ་ཡང་གཞན། ལྷག་པའི་
བསམ་པ་ཡང་གཞན་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྦྱྡོར་བ་
ཡང་གཞན་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་གཞན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ྦྷེ་བ་འཁྡོར་དྦྷེ་ལ་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་
ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་ལ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་
ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་ན་
ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་
ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་ྦྷེ་བ་འཁྡོར་འདི་ལ་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་བ་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྲིད་པར་སྐྱྦྷེ་བ་ལྦྷེན་པར་མི་བྦྷེད་
དྡོ། །དྦྷེ་ནི་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ིད་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ནི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་
དག་པར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་ཤིན་ཏུ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །ྦྷེ་བ་འཁྡོར་ 



94   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༩༦༽ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་
ིད་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི། ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་ཤིན་ཏུ་འཆལ་བའི་ཚུལ་
ཁིམས་ིད་དུ་འགྱུར་པ་གང་ཞྦྷེ་ན། ྦྷེ་བ་འཁྡོར་འདི་ལ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་ཚད་མྦྷེད་གངས་མྦྷེད་པར་སྲིད་པར་སྐྱྦྷེ་བ་ལྦྷེན་ཀང་སྦྷེམས་ཡྡོངས་སུ་མི་སྐྱྡོ་ཞིང་ཡིད་
མི་ཞུམ་པ་དྦྷེ་ནི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་
དག་པ་ིད་ཡིན་ལ་དྦྷེ་ནི་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་བའི་
ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་འབྲས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཀར་གནག་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག 
དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་ཞྦྷེས་བ་བ། ནག་པྡོ་ཟང་ཐལ་གི་རྣམ་སྨིན་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་མྡོང་དགྡོས་ཏྦྷེ། དགྡོངས་
གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་ལས། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷ་བིན་གིས་སྡོགས་རྡོ་འཕང་པས་ཞབས་ལ་རྨ་བྱུང་སྦྷེ། ཞལ་ས་
ནས། གང་དུ་གནས་ཀང་ལས་ཀིས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕྱྡོགས་དྦྷེ་ནི་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། །བར་སྣང་ན་མྦྷེད་རྒྱ་
མཚོའི་གཏིང་ན་མྦྷེད། །རི་འམ་ཕུག་ན་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་འབྱུང་བས་སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་འདུལ་བ་
ལུང་ལས། སྡོན་པ་ལ་ཡང་སྐུ་ཚེ་ས་མའི་ལས་ངན་སྨིན་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་པས། ལས་
དཀར་གནག་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཟང་ཐལ་དུ་འགྡོའ ྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་ཆྡོས་སྐད་ངྡོ་མཚར་བ་གག་གྡོ །གིས་
པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དྲང་དྡོན་དུ་བསྒྲུབ་པ། ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་པ་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་བསན་པ། ཤྦྷེས་
བྦྷེད་ཀི་ལུང་རིགས་དང་སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་དག་གིས་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། སྡོན་པ་ལ་
ལས་ 
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༼༩༧༽ངན་སྨིན་པར་འདྡོད་པའི་འབྲི་ཁུང་པ་དྦྷེ་དག་གིས་ནི། འདུལ་བ་ལུང་ལས་དྲང་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་ལ་
ངྦྷེས་པའི་དྡོན་དུ་འཁྲུལ་པར་ཟད་དྡོ། །ཇི་ལར་དྲང་དྡོན་ཡིན་སྙམ་ན་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། །ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཀི་ཚིག་རྐང་ལྔ་པྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་ལ་ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མ་ཡི། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་བདུན་གསལ་བྦྷེད་དུ་སྦྱར་
ནས་དྡོན་ཚན་ལྔར་བས་ཏྦྷེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ལས་ངན་སྨིན་པར་གསུངས་ཚུལ། དྦྷེ་ིད་གསང་ཆྦྷེན་ཐབས་
ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་གིས་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་བཤད་པར་བའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྡོན་ཚོང་པ་ནྡོར་འདྡོད་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ཆྦྷེན་པྡོར་ཞུགས་པ་ན་དྦྷེ་དག་
གི་ནང་ནས་མི་སིག་པའི་ལས་བྦྷེད་པ་གཞན་གི་ནྡོར་འཕྡོག་པའི་ཆྡོམ་རྐུན་པ་ཞིག་འདི་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་ཏྦྷེ། ཚོང་
པ་འདི་ཐམས་ཅད་སྲྡོག་དང་ཕལ་ལ་རས་ཀི་རྣམ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱྦྷེར་ཏྦྷེ། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འགྡོ་བར་
བའྡོ་སྙམ་མྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་ཚོང་པ་དྦྷེའི་དྦྷེད་དཔྡོན་སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་དྦྷེ་ལ་རྒྱ་མཚོར་གནས་པའི་ལྷས་རྨི་
ལམ་དུ་མི་ནག་པྡོས་ཇི་ལར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་བསན་པ་དང་། དྦྷེད་དཔྡོན་གི་བསམ་པ་ལ་ཚོང་པ་ལྔ་
བརྒྱ་པྡོ་འདི་དག་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པ་ཤ་སག་ཡིན་པ་ལས་མི་འདིས་བསད་པར་གྱུར་ན། དྦྷེའི་ལས་
ཀི་སིབ་པས་སྦྷེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྲྦྷེག་པར་འགྱུར་པས། ཚོང་པ་འདི་དག་བསད་པར་
མི་འགྱུར་ཞིང་། མི་འདི་ཡང་དམལ་བ་ཆྦྷེན་པྡོ་རྣམས་སུ་འགྡོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཅི་ཡྡོད་སྙམ་དུ་ཞག་
བདུན་གི་བར་དུ་སྦྷེམས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་ཐབས་འདི་ིད་ཡིན་ནྡོ་སྙམ་སྦྷེ། ཆྡོམ་རྐུན་པ་དྦྷེ་ལ་རང་ིད་ཀིས་མདུང་
བསྣུན་ཏྦྷེ། སྲྡོག་དང་ཕལ་ནས་མགྡོན་པྡོ་ཐམས་ཅད་དྡོན་གྲུབ་ཅིང་རང་རང་གི་གྡོང་ཁྱྦྷེར་དུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་
ཏྡོ། །དྦྷེའི་དུས་ཀི་དྦྷེད་དཔྡོན་ནི་སྡོན་པ་རང་ིད་ཡིན་ཅིང་། ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པྡོ་འདི་ལ་འཚང་
རྒྱ་བའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་ 
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༼༩༨༽ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ལར་ཆྡོམ་རྐུན་པ་བསད་པའི་ལས་ཀི་ྦྷེས་པས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཞབས་ལ་སྦྷེང་
ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་སྦྷེ། ཁག་གི་རྒྱུན་བབས་པར་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། དྲང་
དྡོན་དུ་བསན་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཞབས་ལ་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དྦྷེ་ཡང་རྡོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། འདི་ལར་ཡངས་ཅན་གི་གྡོང་ཁྱྦྷེར་ཆྦྷེན་པྡོ་འདི་ིད་ན་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་མི་
ི་ཤུ་དང་། དྦྷེ་དག་གི་དག་བྡོ་ི་ཤུ་ཞིག་ཀང་ཡྡོད་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། དག་བྡོ་དྦྷེ་དག་གིས་མི་ི་ཤུ་པྡོ་དྦྷེ་དག་བསད་
པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་མི་དྦྷེ་དག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་མི་བཞི་བཅུ་པྡོ་དྦྷེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས། 
སངས་རྒྱས་ག་ལ་བ་དྦྷེར་འདྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་དྦྷེ་དག་འདུལ་བའི་ཆྦྷེད་དུ་སྡོན་པས་མྡོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ། ས་
ཕྱྡོགས་འདིར་སྦྷེར་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་སྡོན་པའི་ཞབས་ལ་ཟུག་པར་གྱུར་ཏྡོ་ཞྦྷེས་བཀའ་བསལ་
ཏྡོ། །དྦྷེ་མ་ཐག་ཏུ་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་ཚལ་བ་བྱུང་ནས་སྡོན་པ་རྒྱལ་ཆྦྷེན་བཞིའི་རིས་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་བཟུང་
སྦྷེ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་བར་དུ་གཤྦྷེགས་ཀང་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་དྦྷེ་ཡང་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་བར་
དུ་འྡོངས་སྡོ། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྦྷེན་ནས་བབས་ཏྦྷེ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་དྦྷེ་ཡང་མདུན་
དུ་འཁྡོད་དྡོ། །དྦྷེ་ནས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་གཡས་པ་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པའི་སྦྷེང་དུ་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་
སྡོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟྦྷེན་གཡྡོས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་ཀུན་དགའ་བྡོས་འདི་ཅི་ལས་གྱུར་ཞྦྷེས་ཞུས་པས་ཚོང་
པ་གཡྡོ་ཅན་བསད་པའི་ལས་ཀི་ལྷག་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པས། མི་ི་ཤུ་པྡོ་གསྡོད་པར་འདྡོད་པའི་དག་
བྡོ་ི་ཤུ་པྡོ་དྦྷེ་དག་གིས་མི་ི་ཤུ་པྡོ་གསྡོད་པར་འདྡོད་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པའི་ྦྷེས་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སན་
སར་བཤགས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་དྡོན་དྦྷེ་ལ་དགྡོངས་ནས་སྦྷེང་ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པར་བསན་པ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་ 
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༼༩༩༽གཤྦྷེགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྡོན་
སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུངས་ཀི་བསན་པ་ལ་ར་མཁན་དགའ་སྐྱྡོང་ཞྦྷེས་བ་བ་དང་། དྦྷེའི་ནྦྷེའུ་ཟླ་བྲམ་ཟྦྷེའྦྷེ་ཁྱྦྷེའུ་བླ་མ་
ཞྦྷེས་བ་བ་གིས་ཡྡོད་པ་ལས། བླ་མས་དགའ་སྐྱྡོང་ལ་སྨྲས་པ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་འྡོད་སྲུང་ལ་བསྙྦྷེན་
བཀུར་བྦྷེད་པ་ཐྡོང་ཤིག དགྦྷེ་སྦྱྡོང་མགྡོ་རྦྷེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྡོད། བང་ཆུབ་ནི་མཆྡོག་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་
ནྡོ། །ཞྦྷེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་སྨྲས་ཀང་མ་བཟླྡོག་པར་དགའ་སྐྱྡོང་གིས་བླ་མའི་ཐྡོར་ཏྡོ་ནས་བཟུང་སྦྷེ། དྦྷེས་
པ་བླ་མ་ཁྱྡོད་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་ལ་བསྙྦྷེན་བཀུར་གིས་ཤིག དྦྷེ་ནས་བླ་མས་སངས་རྒྱས་ནི་མཆྡོག་མ་ཡིན་
ཞིང་ཆྡོས་བསན་པ་ནི་མཆྡོག་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ད་ལ་ཡང་ལྡོ་དྲུག་གི་བར་
དུ་དཀའ་བ་སད་དགྡོས་བྱུང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་གསུངས། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། གཞན་འདྲ་བ་ལ་བྲམ་ཟྦྷེའི་
ཁྱྦྷེའུ་འྡོད་ཕྦྷེང་དང་ར་མཁན་བུམ་བྦྷེད་ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་གསང་ཆྦྷེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། 
དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྦྷེ། བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་དྦྷེ་ལ་ནྦྷེའུ་ཟླ་བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་
ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་བུ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཐྦྷེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལྔ་ཞིག་ཡྡོད་པ་དྦྷེ་དག་སིག་པའི་
གྡོགས་པྡོའ་ིདབང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་བརྦྷེད་ནས་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་
ལ་མི་མྡོས་པར་གྱུར་ཏྡོ། འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་གི་དྦྷེ་དག་སྣྡོད་ཡིན་པར་རིག་ནས་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ལས་བཟླྡོག་པར་
འདྡོད་པས་ར་མཁན་བུམ་བྦྷེད་ལ་འདི་སྐད་ཅྦྷེས་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་མགྡོ་རྦྷེག་མཐྡོང་བས་ཁྡོ་བྡོ་ལ་ཅི་ཞིག་བ། བང་ཆུབ་
ནི་མཆྡོག་ཏུ་རྦྷེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་པས་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་མགྡོ་རྦྷེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྡོད། ཅྦྷེས་སྨྲས་ཏྦྷེ། དུས་
གཞན་ཞིག་ན་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་ནྦྷེའུ་ཟླ་ལྔ་པྡོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆུ་འགམ་ཞིག་ཏུ་འཁྡོད་པར་གྱུར་པ་དང་ར་མཁན་
བུམ་ 
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༼༡༠༠༽བྦྷེད་ཀིས་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་ལ་འདི་སྐད་ཅྦྷེས་སྨྲས་སྡོ། །ཀྦྷེ་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་ལ་ལ་བ་
དང་། ཕྱག་བ་བ་དང་བསྙྦྷེན་བཀུར་བ་བའི་ཕྱིར་འདྡོང་ངྡོ་། །འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་གིས་སར་བཞིན་དུ་སྨྲས་པས་ར་
མཁན་བུམ་བྦྷེད་ཀིས་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་གི་ཐྡོར་ཏྡོ་ནས་བཟུང་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གི་དྲུང་དུ་བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་ལྔ་
པྡོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་ལྔ་པྡོ་དྦྷེ་དག་གིས་འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གི་
དྲུང་དུ་འགྡོ་བའི་ཕྱིར་ར་མཁན་བུམ་བྦྷེད་འདིས་བདག་ིད་ཀི་སྲྡོག་ཡྡོངས་སུ་བཏང་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་
འཁིད་པར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དྦྷེ་ནི་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་ནས་དད་པ་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་
དག་ལ་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གིས་ཆྡོས་བསན་པས་མི་སྐྱྦྷེ་བའི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེས་ན་
རིགས་ཀི་བུ་ལྔ་པྡོ་དྦྷེ་དག་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕྱིར། འྡོད་ཟྦྷེར་ཕྦྷེང་གིས་ཚིག་དྦྷེ་སྐད་ཅྦྷེས་སྨྲ་ཞིང་གཞན་ཡང་
སྦྷེམས་ཅན་མི་ཤྦྷེས་པར་སྡོད་པ་དག་གིས་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་དང་བྲམ་ཟྦྷེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ལྡོག་ཏུ་ཚིག་
རྩུབ་པྡོ་སྨྲས་པ་ལ་ལས་ཀི་བ་བ་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྦྷེམས་ཅན་གང་དག་དགྦྷེ་སླྡོང་དང་བྲམ་ཟྦྷེ་ཚུལ་ཁིམས་
དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཚིག་རྩུབ་མྡོ་སྨྲས་ན་བདག་ཅག་ལ་ཐར་པའི་སྐལ་བ་མྦྷེད་དྡོ་སྙམ་སྦྷེ་འགྡོད་པ་ལ་གནས་ཤིང་
ཕྱིན་ཆད་རྡོལ་བ་མི་བྦྷེད་པ་དག་སྐྱྦྷེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་
གི་གསུངས་རབ་ལ་ཚིག་དྦྷེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཡང་རྣམ་པར་གྡོལ་བའི་སྐལ་བ་ཡྡོད་ན་བདག་མི་ཤྦྷེས་པ་རྣམས་ལ་
སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་ཤིང་ལས་ཀི་ྦྷེས་པ་འཆགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། མུ་སྦྷེགས་ཅན་དག་
རྒྱ་ཤུག་དང་། ཏིལ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཙམ་ཟ་ཞིང་ཟས་གཞན་མི་ཟ་བས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བར་འདྡོད་
པ་དག་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར་ལྡོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སད་པ་ཐབས་མཁས་པར་བསན་པ་ཡིན་གི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་
སྨིན་པས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྡོ།  
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༼༡༠༡༽།གསུམ་པ་ནི་ལུང་ལས། ྡོན་མྡོངས་མྦྷེད་པའི་ལྗྡོངས་སུ་རྒྱལ་པྡོ་མྦྷེས་སྦྱིན་གིས་སྡོན་པ་འཁྡོར་ལྔ་
བརྒྱར་གིས་ཀིས་མ་ཚང་བ། དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པར་ཞུས་པའི་ཚེ། བླྡོན་པྡོ་ཕག་དྡོག་ཅན་གིས་སྨྲས་
པ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་རྒྱལ་པྡོ་མི་སྣང་བའི་ཕྱྡོགས་སུ་མཚམས་བས། སྡོན་པ་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཞབས་ཏྡོག་
སུས་བས་པ་ལ་ཆད་པས་གཅྡོད་བས་པ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས། ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་འཚོང་བའི་ཚོང་པས་རྟ་
རྣམས་ནས་དང་ཚོང་བས་ནས་ཕུལ། ནས་རུལ་པ་གསྡོལ་ཞིང་མཆྡོག་ཟུང་གཅིག་གནས་གཞན་ལ་བདུད་རི་
གསྡོལ་བའི་རྒྱུ་རྦྷེན་ཞུས་པས། སྡོན་སྐྱྦྷེ་རྒུ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་ལྡོ་བརྒྱད་ཁི་ཐུབ་པ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་
ན་ཐྡོས་ཀི་དགྦྷེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཕྡོ་བྲང་ྦྷེ་ལྡན་ཞྦྷེས་བ་བར་གཞན་གིས་བསྡོད་སྙྡོམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཕུལ་བ་ལ་བྲམ་ཟྦྷེ་རིག་བྦྷེད་སླྡོབ་པའི་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པའི་ནང་ནས་བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་བཟང་པྡོ་དད་པ་
ཅན་གིས་མ་གཏྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕག་དྡོག་ནས་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་མགྡོ་རྦྷེག་འདི་དག་ནི་ནས་རུལ་བ་ཟ་བར་འྡོས་
པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲས་སྡོ། བྲམ་ཟྦྷེ་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱར་གིས་ཀིས་མ་ཚང་བ་ནི། ད་ལ་ང་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱར་གིས་
ཀིས་མ་ཚང་བ་འདི་ཡིན་ནྡོ། །བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་དད་པ་ཅན་གིས་ནི་མཆྡོག་ཟུང་གཅིག་ལྷའི་བདུད་རི་གསྡོལ་བ་
འདི་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། རྟ་ལྔ་བརྒྱ་པྡོ་དྦྷེ་དག་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའི་ཐྦྷེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྡོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ་ཤ་སག་ཡིན་ཀང་སིག་གྡོགས་ཀི་དབང་
གིས་སིག་པའི་ལས་བས་པས་དུད་འགྡོའ་ིསྐྱྦྷེ་གནས་སུ་སྐྱྦྷེས་ཤིང་། དྦྷེ་དག་གི་ནང་ནས་རྟ་ཅང་ཤྦྷེས་གཅིག་ཡྡོད་
པ་ནི། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ི་མའི་སྙིང་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ་ཡིན་ལ་དྦྷེ་དག་ཡྡོངས་སུ་ཐར་བར་བ་བའི་ཕྱིར་སྨྡོན་
ལམ་གི་དབང་གིས་དྦྷེར་སྐྱྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པས་རྟ་དྦྷེ་དག་གི་དྡོན་དུ་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་
བཞྦྷེས་ 
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༼༡༠༢༽ཏྦྷེ། རྟ་ལྔ་བརྒྱ་པྡོ་དྦྷེ་དག་གི་རྟ་ཆས་ཀི་ནས་ཕྱྦྷེད་ཕྱྦྷེད་དག་ནི། དགྦྷེ་སླྡོང་དག་ལ་འབུལ། ཕྱྦྷེད་ཕྱྦྷེད་ནི་
རྟ་དྦྷེ་ིད་ཟའྡོ། །རྟ་ཅང་ཤྦྷེས་ཀི་རྟ་ཆས་ཕྱྦྷེད་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ལ་དབུལ། ཕྱྦྷེད་ཅང་ཤྦྷེས་དྦྷེ་ིད་ཟ་ཞིང་། རྟ་
ལྔ་བརྒྱ་པྡོ་དྦྷེ་དག་རྟའི་སྐད་ཀིས་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འཁྡོར་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་ཡང་
བཅུག་གྡོ །དྦྷེ་ནས་རྟ་དྦྷེ་དག་གིས་དྦྷེ་ལར་བས་པས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཤི་འཕྡོས་ཏྦྷེ་དགའ་ལྡན་གི་ལྷར་སྐྱྦྷེས་
ནས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀུར་བསི་བས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་རྟ་དྦྷེ་དག་འདུལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དང་། སྦྷེམས་ཅན་གང་
དག་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་དང་བྲམ་ཟྦྷེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དག་མགྡོན་དུ་གྦྷེར་ནས་སྦྷེམས་རྣམ་པར་གཡྦྷེང་བས་རི་
མྡོ་མི་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་དག་ལ་ལས་ཀི་ྦྷེས་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། དགྦྷེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱ་དྦྷེ་དག་ལས་བཞི་བཅུ་འདྡོད་
ཆགས་དང་སྡུག་པའི་མཚན་མ་སྡོད་པ་ཡིན་པས་དྦྷེ་དག་གིས་ཟས་ངན་པ་ཟྡོས་པས་འདྡོད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་
ནས་ལྡང་བ་རྣམ་པར་བསལ་ནས། ཟླ་བ་གསུམ་པྡོ་དྦྷེའི་འྡོག་ཏུ་ཞག་བདུན་གིས་དག་བཅྡོམ་པ་ིད་ཐྡོབ་པས་
དགྡོས་པ་དྦྷེ་དག་གི་ཆྦྷེད་དུ་ཐབས་མཁས་པས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྟ་ཆས་རུལ་བ་གསྡོལ་བར་བསན་གི། ལས་ཀི་
རྣམ་པར་སྨིན་པས་ནི་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི་ལུང་ལས། ཡུལ་གྲུ་འཛིན་དུ་སྨད་འཚོང་མ་བཟང་
མྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ་སྐྱྦྷེས་བུ་གཡྡོ་ཅན་པད་མའི་ར་ལག་གིས་བསད་ནས་རལ་གི་ཁག་ཅན་དྲང་སྲྡོང་མདྡོག་ནག་གི་
དྲུང་དུ་བྡོར་ནས་སྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ང་ལྡོ་མར་པྡོར་དམལ་བར་སྐྱྦྷེས་ལས་ཀི་ལྷག་མས་ད་ལ་
ཡང་བྲམ་ཟྦྷེའི་བུ་མྡོ་དྲྦྷེགས་མས་གཞྡོང་བུ་ལྡོ་བར་བཅིངས་ཏྦྷེ། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་ཁྱྦྷེད་ཀིས་ཁྡོ་མྡོ་སྦྲུམ་པར་བས་ཀི། ཁྡོ་
མྡོ་ལ་ཟས་དང་གྡོས་བིན་ཅིག་ཅྦྷེས་སྐུར་པ་བཏབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་ཐབས་ལ་མཁས་
པའི་མདྡོ་ལས། ཕྱི་མའི་དུས་ན་བསན་པ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགྦྷེ་སླྡོང་གང་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐུར་
པ་བཏབ་པས་དྦྷེ་ 
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༼༡༠༣༽དག་འགྡོད་པ་དང་། སྦྷེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་ཅིང་། མས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྦྷེ་དག་འདི་
སྐད་དུ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་དྦྷེ་དག་གིས་ཀང་བསྐུར་པ་བརྦྷེས་པར་
གྱུར་ན། བདག་ལ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་ཞྦྷེས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རྦྷེས་སུ་དྲན་པར་བྦྷེད་ཅིང་། སྐུར་བ་དྦྷེ་ཟིལ་
གིས་མནན་ནས་ཚངས་པར་སྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཡྡོངས་སུ་བང་བ་སྡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྡོམ་པ་ལ་
སྡོད་པར་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕྱིར། ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྐུར་པ་བརྦྷེས་པར་བསན་གི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་
པས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནི་ལུང་ལས། སྡོན་རིག་བྦྷེད་སྨྲ་བའི་དྲང་སྲྡོང་འཁྡོར་བྲམ་ཟྦྷེ་མང་པྡོ་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡྡོད་པ་ལ། དྲང་སྲྡོང་ཅིག་གིས་གཅིག་ཤྡོས་ཀི་འཁྡོར་རྣམས་རིམ་གིས་ཁ་དྲངས་ཏྦྷེ། ལན་དུ་མར་
བཟླྡོགས་ཀང་མན་པས་ཅིག་ཤྡོས་ཁྡོས་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། ངས་ཀང་ཁྱྡོད་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་འཁྡོར་རྣམས་ཁ་
དྲང་བར་བའྡོ། །ཅྦྷེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པས། ད་ལ་ལྷས་བིན་གིས་དགྦྷེ་འདུན་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབྦྷེན་བས་པ་ཡིན་
ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ིད་དྲང་བའི་དྡོན་ཏྦྷེ་ཕན་ཚུན་དབྦྷེན་བྦྷེད་པ་དང་། གཞན་འཁྡོར་ཁ་དྲང་བ་རྣམས་ལ་
ྦྷེས་དམིགས་བསན་པའི་ཆྦྷེད་དུ་ཐབས་མཁས་པ་དྦྷེ་ལར་བསན་གི། ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ནི་མ་ཡིན་
ནྡོ། །གཞན་ཡང་ལུང་ལས། སྡོན་སྨན་པ་ཞིག་གིས་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་གི་བུའི་ནད་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་སྡོས་
པར་བས་ཀང་། རྔན་པ་མ་བིན་པས་ཞྦྷེ་སང་དྲག་པྡོས་བུ་འདི་ན་ན་སྨན་མ་ཡིན་པ་བིན་ནས་ནང་ཁྡོལ་རྣམས་
དུམ་བུ་དུམ་བུར་འཛག་པར་བའྡོ་སྙམ་ནས། དྦྷེ་ལར་བས་པའི་ལས་ཀི་ལྷག་མས་ད་ལ་ཡང་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
འཁྲུ་པའི་ནད་ཀིས་ཐྦྷེབས་སྡོ་ཞྦྷེས་དང་། ཡང་་པའི་བུ་གཅིག་གིས་་བསད་པ་ལ་དགའ་བ་བསྐྱྦྷེད་པའི་ལས་
ཀི་རྣམ་པར་ 
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༼༡༠༤༽སྨིན་པས་ལྡོ་མང་པྡོར་ཀད་ནད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ད་ལ་ཡང་ལས་ཀི་ལྷག་མས། འཕགས་སྐྱྦྷེས་པྡོས་
ཤཱཀ་རྣམས་བསད་པ་ན། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀད་ནད་དྲག་པྡོས་ཐྦྷེབས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཐུབ་པའི་སྐུ་
ཚེ་ས་མ་ཡི་སྡོགས་སྡོ། །དྲང་བའི་དྡོན་ལ་ཡིད་མ་རྟྡོན་ཞྦྷེས་པ་ནི། དཀྡོན་བརྦྷེགས་ཀི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་
སྦྷེ་སྣྡོད་ལས། དྦྷེ་ལ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རྟྡོན་པ་མཁས་པ་གང་ཞྦྷེ་ན། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རྟྡོན་པ་འདི་
བཞི་སྦྷེ། བཞི་གང་ཞྦྷེ་ན་འདི་ལ་སྦྷེ། དྡོན་ལ་རྟྡོན་གི་ཚིག་འབྲུ་ལ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་རྟྡོན་གི་རྣམ་ཤྦྷེས་ལ་
མ་ཡིན་པ་དང་། ངྦྷེས་པའི་དྡོན་གི་མདྡོ་སྦྷེ་ལ་རྟྡོན་གི་དྲང་བའི་དྡོན་རྣམས་ལ་མིན་པ་དང་། ཆྡོས་ལ་རྟྡོན་གི་གང་
ཟག་ལ་མ་ཡིན་པའྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་རྣམ་ཤྦྷེས་ནི་འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་མ་འདས་དང་། 
ཚིག་འབྲུ་ནི་ས་ཇི་བཞིན་པ་དང་། དྡོན་ནི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་ནི་གནས་བརྟན་རྒན་རབས་
སྡོགས་དང་། ཆྡོས་ནི་གསུང་རབ་ཅྦྷེས་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རས་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཐལ་བ་གསུམ་
དགྡོད་ལ། ཕྱི་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་རྡོགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ལ་
ལས་ངན་སྨིན་པར་བཤད་པ་བདྦྷེན་པ་ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་ན་བསྡོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་ཡྡོན་ཏན་མཐའ་དག་
རྡོགས་ཤིང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་དྡོན་མྦྷེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
སྡོད་འཇུག་ལས། ྡོན་མྡོངས་མྦྷེད་ཀང་དྦྷེ་དག་ལ། །ལས་ཀི་ནུས་པ་མཐྡོང་བ་ཡིན། །ཞྦྷེས་པ་ལར་ལྷག་བཅས་
མང་འདས་ལ་གནས་པའི་དག་བཅྡོམ་པ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ལ། སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་ཀང་མི་རུང་བར་
འགྱུར་རྡོ། གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། སྤྲུལ་གཞི་ངྡོས་བཟུང་བ། སྤྲུལ་པ་ངྡོས་བཟུང་བ། ཇི་ལར་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ། 
སྐབས་ཀི་དྡོན་ལ་སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ཡི་འཐད་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ལས་ངན་གི་ 
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༼༡༠༥༽ 
འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་སྨིན་ན་སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལར་ན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྲུལ་
གཞིར་གྱུར་པའི་ལྡོངས་སྐུ་མྦྷེད་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡི་འཐད་པ་བཤད་ཀིས་ྡོན་སྡོགས་ཏྦྷེ། སྟུག་པྡོ་
བཀྡོད་པ་ནི། འྡོག་མིན་སྟུག་པྡོ་མས་དགའ་འདི། །སྟུག་པྡོའ་ིཞིང་ཁམས་འཇིག་མྦྷེད་པ། །དྦྷེ་ན་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀི་ཆྡོས། །རྡོགས་པར་ལྡོངས་སྡོད་ཚུལ་འདི་འབྱུང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར། རྒྱུན་མི་འཇིག་པའི་
གནས་ཡིན་པར་རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོས་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་ནི་དྦྷེ་ཡི་སྤྲུལ་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་མྡོ། གསུམ་པ་
ནི་འདི་ནི་གདུལ་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། ཤཱཀ་སྦྷེངྦྷེ་འདི་ནི་གདུལ་བའི་རྒྱུད་སིབ་པ་སང་རུང་དང་
གྦྷེན་པྡོ་སྐྱྦྷེ་རུང་དུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕྱིར། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་སྡོགས་སུ་གཤྦྷེགས་པ་དང་། དྲི་གཙང་ཁང་གི་ནང་
དུ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་དང་། འྡོད་སྲུང་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ཁྱྡོད་ཀི་ཆྡོས་སྡོན་ཅིག་གསུངས་ནས་སྐུ་མྦྷེལ་
ཏྦྷེ་མནལ་གཟིམས་པ་དང་། མུ་གྦྷེ་བྱུང་བའི་ཚེ་གྡོང་དུ་བསྡོད་སྙྡོམས་ལ་གཤྦྷེགས་པ་ན། གྡོང་དཔྡོན་གི་བུ་
གཅྦྷེར་བུ་པ་རལ་གི་ཐྡོགས་པ་ཞིག་གིས། ལྡོ་ྦྷེས་འདི་ལ་བུ་ལ་གྡོའུ་ཏ་མ་ཁྱྡོད་འཁྡོར་མང་པྡོ་དང་ལྡན་པ་གྡོང་
ཁྱྦྷེར་དུ་འྡོངས་ནས། ཁྱིམ་རྣམ་ཕུང་བར་བྦྷེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་བཀག་པར་གྱུར་པ་ན། ངས་བསྐལ་པ་
དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཚུན་ཆད་དྲན་ཏྦྷེ། ཟས་སྨིན་པ་སྦྷེར་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་ཁྱིམ་འགའ་ཞིག་ལའང་གནྡོད་པའི་
ལས་མི་མཁྱྦྷེན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་། སཱ་ལའི་གྡོང་ཁྱྦྷེར་དུ་བསྡོད་སྙྡོམས་མ་རྦྷེད་པར་ལྷུང་ཟྦྷེད་སྡོང་པར་
བྡོན་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྦྷེད་ཀི་ཚལ་ཁྱིམ་བདག་མགྡོན་མྦྷེད་ཟས་སྦྱིན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྡོགས་སུ་
བསྡོད་སྙྡོམས་མང་དུ་རྦྷེད་པ་དང་། ལྷས་བིན་སྡོགས་དག་དང་། སྲས་ས་གཅན་ཟིན་སྡོགས་ྦྷེ་དུའི་འབྲྦྷེལ་པ་
དང་། འབྲྡོག་གནས་སུ་ལག་བརྒྱུད་འབྲྡོག་གནས་འདུལ་བའི་ཕྱིར་བྡོན་པའི་ཚེ། ས་གཞི་ 
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༼༡༠༦༽བ་གང་མང་པྡོའ་ིརྨིག་པས་རད་རྡོད་དུ་གྱུར་པ་དང་། འཕགས་སྐྱྦྷེས་པྡོས་ཤཱཀ་མང་པྡོ་བསད་པའི་ཚེ། 
ས་ཕྱྡོགས་མས་མི་དགའ་བ་རྡོ་བའི་རད་རྡོད་ཅན་དུ་ལྡོ་འདབ་མྦྷེད་པའི་ཤིང་སྐམ་པྡོ་ལ་བརྟྦྷེན་ཏྦྷེ། འྡོ་རྒྱལ་པྡོར་
གཟིམས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོ་མ་དྲྡོས་པས་གདན་དྲངས་པའི་དུས་ལ་བུ་རྦྷེས་འགའ་བསྙུང་བར་གཤྦྷེགས་པ་
དང་། གྡོང་ཁྱྦྷེར་བཟང་བྦྷེད་ན་གནས་པའི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་རྣམས་ཀིས། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་འཁྡོར་དང་བཅས་
པ་ལ་ལར་སྤུ་གིའི་སྦྷེར་བ་དག་འབྦྷེབས་ཤིང་འྡོངས་ནས། ཁྱྦྷེད་ཅག་ལ་འགའ་ཞིག་ནི་བུ་མྦྷེད་པར་བྦྷེད། འགའ་
ཞིག་ནི་ཁྱྡོ་མྦྷེད་པར་བྦྷེད་དྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་སྐྱྦྷེས་ནས་ཞག་བདུན་ནས་མ་ཤི་བར་གྱུར། ཕ་
ཡི་ངག་བཅག་སྦྷེ་ཡིད་མི་བདྦྷེ་བར་གྱུར་པས་ཕ་མ་ལ་བས་པ་མི་གཟྡོ་བ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་
མས་སྒྱུ་མ་བསླབས་ཏྦྷེ་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་བསླུས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པ་ལ་སྡོགས་གཞན་གིས་སྐུར་པ་སྣ་ཚོགས་
འདྦྷེབས་པ་དང་། མན་དུ་ཡྡོད་པར་ཆྡོ་འཕྲུལ་ཆྦྷེན་པྡོ་བསན་པ་དང་། སྦྷེར་སྐྱར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་དང་། 
གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། ལྦྷེང་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་བ་དང་། སྡོར་མྡོའ་ིཕྦྷེང་
བ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ཀ་པི་ན་འཁྡོར་བཅས་བཏུལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྦྷེས་འགའ་སྙན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟྦྷེན་གསུམ་དུ་
གགས་པ་དང་། རྦྷེས་འགའ་སྐུ་བདྦྷེ་བ་དང་། ཐུགས་དགྦྷེས་པར་སྡོད་པ་དང་། བར་མར་བཞུགས་པ་སྡོགས་
མཛད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྡོན་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡིན་གི་སྤྲུལ་གཞིའི་གཟུགས་སྐུ་རང་རྒྱུད་པ་མིན་ནྡོ། །བཞི་
པ་ནི་གལ་ཏྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་དངྡོས་ལ་ལས་ངན་སྨིན་ན་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་
པའི་སྐུ་ལ་སྨིན་པར་རིགས་ཏྦྷེ། ཚོགས་གིས་རྡོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་རང་
རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཤཱཀ་ཐུབ་སྡོགས་ལ་སྨིན་པར་འདྡོད་པ་མུན་སྤྲུལ་ཡིན་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་ 
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༼༡༠༧༽རང་རྒྱུད་པ་དྦྷེ་མི་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དཔྦྷེར་ན་སྒྱུ་མའི་སྡོགས་ཏྦྷེ། དྦྷེས་ན་འདུལ་བ་
ལུང་ལས། ལས་ངན་སྨིན་པར་གསུངས་པའི་དགྡོངས་པ་དྲང་དྡོན་ཡིན་པར་ཤྦྷེས་དགྡོས་སྡོ། །མངྡོན་རྟྡོགས་
རྒྱན་ལས། དྦྷེ་མཐའ་དྦྷེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་ནི་ཞྦྷེས་སྐུ་གསུམ་ཀ་སྦྱྡོར་བཞི་བསྡོམས་པའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུར་
བཤད་པ་ནི། ཆྡོས་སྐུའི་ངང་ལས་ལྡོངས་སྐུ་སྡོན་ཅིང་། དྦྷེ་ལས་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འགྦྷེད་པ་ལ་སྦྱྡོར་བཞི་
བསྡོམས་པ་སྡོན་དུ་སྡོང་བ་དགྡོས་སྡོ་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཏྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་ལ་སྤྲུལ་པ་པྡོ་
ལས་ལས་སྐྱྦྷེས་པ་དགྡོས་པ་བཞིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི་འདི་ཡི་ལུང་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ལ་
ལས་ངན་སྨིན་པར་གསུངས་པ་དྲང་དྡོན་ཡིན་པ་དང་། དྲང་དྡོན་གི་མདྡོ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལྦྷེན་དུ་མི་རུང་བ་
འདི་ཡི་ལུང་དང་རིགས་པ་རྣམས་དབིག་གྦྷེན་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་དང་། ལྦྷེགས་ལྡན་བྦྷེད་ཀི་རྟྡོག་གྦྷེ་
འབར་པ་སྡོགས་མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་དུ་ཤྦྷེས་པར་བ་སྦྷེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་མདྡོ་
ལས་ཀང་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་ན་ྦྷེས་པ་ལྔ་ཡྡོད་དྦྷེ། ལྔ་གང་ཞྦྷེ་ན། མི་མྡོས་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ྦྷེས་པ་
དང་། ར་བ་མས་པའི་ྦྷེས་པ་དང་། གཞན་ལ་བསླུ་བར་བྦྷེད་པའི་ྦྷེས་པ་དང་། སྡོན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྦྷེབས་པའི་
ྦྷེས་པ་དང་། ཆྡོས་སྡོང་བར་བྦྷེད་པའི་ྦྷེས་པའྡོ། །ཞྦྷེས་རང་གི་སས་བསན་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་དང་། རྟྡོག་གྦྷེ་འབར་
བ་ལས། ཚིག་ལྷུག་པར་འབྱུང་བ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྦྷེབས་པ་ནི། ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་དག །གལ་ཏྦྷེ་
སྤྲུལ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །མདྡོ་སྡོགས་ས་ནི་ཇི་བཞིན་དུ། །ཁས་ལྦྷེན་པ་ལ་འགལ་བ་ནི། །རྒྱལ་སྲས་སྲིད་པ་ཐ་མ་
པ། །འདྡོད་པ་བསྦྷེན་ན་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །དྦྷེས་ན་སྦྱིན་པ་སྡོགས་ཀི་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་པ་དང་། གནས་བརྟན་ཆྦྷེན་
པྡོ་བ་ཀུ་ལས། །ཁྡོ་བྡོ་བསྙྦྷེན་པར་རྡོགས་ནས་ལྡོ། །བརྒྱད་ཅུ་ལྡོན་ཡང་མགྡོ་བྡོ་ཙམ།  
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༼༡༠༨༽།ན་བར་མི་དྲན་གང་ཡིན་པ། །ཨ་རུ་ར་གཅིག་ནད་པ་ལ། །སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ིད་ཡིན་ན། །སངས་
རྒྱས་སྦྱིན་པའི་མཐར་སྡོན་པ། །སྐུ་ལ་ལས་ངན་ལས་བྱུང་བའི། །སྙུན་གིས་བཏབ་པའང་ཤིན་ཏུ་འགལ། །ཞྦྷེས་
དང་། གཞུང་དྦྷེ་གིས་ཀ་ལས། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྡོ་བ་ན། །ལྷ་རིས་དྲུག་ལ་བཀའ་བསལ་ནས། །ྡོན་
མྡོངས་དབང་གིས་སྐྱྦྷེ་བ་དང་། །སྙྡོམས་འཇུག་དག་ལ་དབང་ཐྡོབ་འགལ། །རྒ་ནད་འཆི་བ་མ་མཁྱྦྷེན་དང་། །མུ་
སྦྷེགས་བྦྷེད་ལས་ཐར་ལམ་ཚོལ། །དཀའ་ཐུབ་དྲག་པྡོས་གདུང་བྦྷེད་པ། །ཇི་ལ་བུར་ནི་འགལ་མི་འགྱུར། །ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་སྦྷེ་རྒྱན་ལས། དྡོན་ས་ཇི་བཞིན་ཡྡོངས་རྟྡོག་ན། །བདག་ིད་སྙྦྷེམས་ཤིང་བླྡོ་མས་
འགྱུར། །ལྦྷེགས་པར་གསུངས་པའང་སངས་པས་ན། །བརླག་འགྱུར་ཆྡོས་ལ་ཁྡོང་ཁྡོས་སིབ། །ཞྦྷེས་དང་། 
དཀྡོན་བརྦྷེགས་ཀི་ཆྡོས་བཅུ་པའི་ལྦྷེའུ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་དྦྷེ་ལ་ཇི་ལར་ན་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་དགྡོངས་ཏྦྷེ་
གསུངས་པ་རྟྡོགས་པར་བ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཞྦྷེ་ན། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔས་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པས་དགྡོངས་ཏྦྷེ་གསུངས་པའི་མདྡོ་སྦྷེ་ཟབ་མྡོ་གང་དག་ཡིན་པ་དྦྷེ་དག་ལ་ས་ཇི་བཞིན་ཁྡོ་ནར་མངྡོན་
པར་ཞྦྷེན་པར་མི་བྦྷེད་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལ་དྦྷེ་བས་དགྡོངས་ཏྦྷེ་གསུངས་པ་དྦྷེ་དག་ཀང་གང་ཞྦྷེ་ན། འདི་སྦྷེ་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པས་ན་ཐྡོས་རྣམས་བླ་ན་མྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ཏྡོ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་ནི་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །ཀུན་དགའ་བྡོ་ང་ནི་རྡོ་རྒྱབ་ནའྡོ་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །ང་ནི་རྒས་
འཁྡོགས་པ་ཡིན་གི་ངའི་བསྙྦྷེན་བཀུར་བ་ཚོལ་ཅིག་ཅྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །མྡོའུ་འགལ་གི་བུ་
ཁྱྡོད་སྡོང་ལ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྡོ་འཚོ་བྦྷེད་ཀི་གན་ནས་སྨན་ལྡོང་ཞིག་དང་། བཟའ་བར་བའྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་
ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ནི་གཞན་མུ་སྦྷེགས་ཅན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚིག་
གིས་ 
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༼༡༠༩༽རྡོད་པར་བྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཞབས་ལ་སྦྷེང་
ལྡྦྷེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་གྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའི། །སྐྱྦྷེས་བུ་དམ་པ་མིན་པ་ལྷས་བིན་ནི་ཡུན་རིང་པྡོ་
ནས། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་གཤྦྷེད་མ་དང་གཅུགས་ཅན་དང་ཕྱིར་རྒྡོལ་བ་དག་བྡོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་བསྡོད་སྙྡོམས་ཀི་ཕྱིར་བྲམ་ཟྦྷེའི་གྡོང་སཱ་ལ་ཅན་དུ་ཇི་
ལར་ལྷུང་ཟྦྷེད་བཀྲུས་པས་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་ཕྱུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །བྲམ་ཟྦྷེའི་བུ་
མྡོ་དྲྦྷེགས་མས་ཤིང་གི་གཞྡོང་བུ་ལྡོ་བར་བཅིངས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་བྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་
པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ྡོན་མྡོངས་མྦྷེད་ཀི་ལྗྡོངས་སུ་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་
བཞྦྷེས་པ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྟ་ཆས་ཀི་ནས་གསྡོལ་ལྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྦྷེ་ལར་མི་ལའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་མས་ལྦྷེན་ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་གནང་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་བསླབ་བ་ལ་གཅིག་ལ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡྦྷེ་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ཅིང་། གཅིག་ལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྦྷེ་ནས་གནང་བ་ཡིན་པར་འདྡོད་དྦྷེ། དགྡོངས་
གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་སིར་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷེ་བཀག གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷེ་གནང་བ་བ་འདི་བཞུགས་
དྦྷེ་ལ་བྡོད་རྒན་རྣམས་ནད་པ་ལ་ཆང་མ་གཏྡོགས་པ་བཅས་པ་མཐའ་དག་གིས་སྐྱྡོང་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་། བུད་
མྦྷེད་ལ་རྦྷེག་པ་བཀག་པ་ལ་བུད་མྦྷེད་ཆུས་ཁྱྦྷེར་བ་ན་བྡོང་བའི་འདུ་ཤྦྷེས་ཀིས་རྦྷེག་པས་དག་པར་གསུངས་
པས་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མ་ངྦྷེས་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་ལ། འདིར་ཞལ་ས་ནས། སིར་འཁྡོར་འདས་གི་གཤིས་ལ་དགྦྷེ་
མྦྷེད་དགྦྷེ་གིས་ཡྡོད་པ་ལས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ 
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༼༡༡༠༽མཁྱྦྷེན་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལས་མི་འདའ་བ་དང་གཅིག མི་དགྦྷེ་བ་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ལས་ལས་སྡུག་བསལ་
འབྱུང་བར་ངྦྷེས་པ་དང་གིས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་སྦྷེམས་ཅན་ལ་བུ་གཅིག་པ་བཞིན་བརྦྷེ་བར་དགྡོངས་ཀང་
འཇུག་ལྡྡོག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མ་ཞུགས་ན་སྐྱྡོན་སང་བ་དང་ཡྡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཞན་མྦྷེད་པ་དང་
གསུམ་པྡོ་འདིའི་གནད་ཀིས་ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་གནང་དུ་མི་འྡོང་ཁ་མྦྷེད་ཡིན། དང་པྡོ་གནང་བ་དྦྷེ་ཕྱིས་ཀང་གནང་སྦྷེ་
བཀག་པ་མྦྷེད། དང་པྡོ་བཀག་པ་དྦྷེ་ཕྱིས་ཀང་བཀག་སྦྷེ་གནང་བ་མྦྷེད། དཔྦྷེར་ན་ནད་པ་ཕྱི་དྲྡོའ་ིཁ་ཟས་ལ་མ་
ཆགས་པར་ནད་གསྡོ་བའི་མཐུན་རྦྷེན་དུ་འགྡོ་ཞིང་སྨན་ལ་བུའི་འདུ་ཤྦྷེས་ཡྡོད་ན་བཀག་པ་མྦྷེད་ལ་དྦྷེ་ལ་བུའི་
བསམ་པ་མྦྷེད་ན་གནང་བ་མྦྷེད་དྡོ། །ཡུལ་བུད་མྦྷེད་ལ་ཆགས་སྦྷེམས་ཀིས་རྦྷེག་པ་དང་པྡོ་ནས་གནང་བ་མྦྷེད་
ལ་ཕྱིས་ཀང་གནང་བ་མྦྷེད། ས་དང་བྡོང་བའི་འདུ་ཤྦྷེས་ཀིས་རྦྷེག་པ་དང་པྡོ་ནས་བཀག་པ་མྦྷེད་ཅིང་ཕྱིས་ཀང་
བཀག་པ་མྦྷེད་པས་གནང་བཀག་གི་བྦྷེ་བྲག་གི་ཚུལ་དྦྷེ་དང་འདྲའྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། 
གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། དྦྷེ་ལ་གནྡོད་པ་སང་བ། མ་འཁྲུལ་པའི་གནང་བཀག་ཇི་ལར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དམ་བཅའི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསན། འཐད་པའི་སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དཔྦྷེའི་སྡོ་
ནས་ནས་དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ཡྦྷེ་བཀག་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གི་བསླབ་བ་བཀག་པ་
ཐམས་ཅད་ཡྦྷེ་བཀག་དང་། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྦྷེ་གནང་ཞྦྷེས་བ་བའི་ལུགས་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ན་ཐྡོས་དང་ནི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་
བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གནང་བཀག་
ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཐ་དད་དུ་ 
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༼༡༡༡༽བསན་པ་དངྡོས། དྦྷེའི་ྦྷེས་སྡོང་གི་ལན་དགག གཅིག་པ་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་
ཡི་འཐད་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་དང་། ན་ཐྡོས་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མྦྷེད་
པ་དྦྷེའི་འཐད་པ་འྡོག་ནས་བཤད་པ་འདི་ལར་ཡིན་པས་དཔད་གསུམ་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུང་བཞིན་དུ་
བཤད་ཀིས་ྡོན་ཅིག དྦྷེ་ཡང་ན་ཐྡོས་ར་བའི་སྦྷེ་བཞི་དང་གྦྷེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་གཅིག་གིས་བཀག་པ་གཅིག་
ལ་གནང་བས་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མྦྷེད་དྦྷེ། ན་ཐྡོས་ར་བའི་སྦྷེ་བཞི་ལ། འདུལ་བ་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི། དྦྷེ་
བཞིན་དུ་སྐད་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི། མཁན་པྡོ་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི། སྣམ་སྦྱར་གི་རྣམ་ཕན་གི་གངས་དང་། 
གྲྭའི་རྟགས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོད་ཅིང་། གྦྷེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་ཡང་། དང་པྡོ་སྡོམ་པ་ལྦྷེན་པ་
དང་། བར་དུ་བསྲུང་བ་དང་། མས་ན་ཕྱིར་བཅྡོས་པ་དང་། གསྡོ་སྦྱྡོང་གི་ཚེ་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་འདྡོན་པའི་ཚུལ་དང་། 
ཐ་མ་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའི་ཚུལ་ལ་སྡོགས་པ་ཕལ་ཆྦྷེར་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཁ་ཆྦྷེ་པཎ་ཆྦྷེན་གི་
གསུང་སྡོས་ལས། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲའི་མཁན་པྡོ་རྒྱལ་རིགས་ས་གཅན་ཟིན། སྐད་སཱཾ་སྲྀ་ཏའི་སྐད། སྣམ་སྦྱར་
སྣམ་ཕན་ི་ཤུ་ར་ལྔ་མན་ཆད། དགུ་ཡན་ཆད། གྲྭའི་རྟགས་པདྨ་དང་། ཨཏྤལ་ལ་སྡོགས་པ། ཕལ་ཆྦྷེན་པའི་
མཁན་པྡོ་བྲམ་ཟྦྷེའི་རིགས་འྡོད་སྲུང་ཆྦྷེན་པྡོ། སྐད་པྲ་ཀྲི་ཏའི་སྐད། སྣམ་ཕན་ྦྷེར་གསུམ་པ་ནས་བདུན་ཡན་ཆད། 
རྟགས་དུང་། མང་པྡོས་བཀུར་བའི་མཁན་པྡོ། འབྲྦྷེག་མཁན་གི་རིགས་ྦྷེ་བ་འཁྡོར། སྐད་ཟུར་ཆག་གི་སྐད། 
སྣམ་ཕན་ྦྷེར་གཅིག་པ་ནས་ལྔ་ཡན་ཆད། རྟགས་མྦྷེ་ཏྡོག་སྡོར་ཙི་ཀ གནས་བརྟན་པའི་མཁན་པྡོ་མཐའ་འཁྡོབ་
འདུལ་བ་ཀ་ཏ་ཡ་ན། སྐད་པི་ཤ་ཙིའི་སྐད། སྣམ་ཕན་དང་། གྲྭའི་རྟགས་མང་པྡོས་བཀུར་བ་དང་འདྲ་བར་
གསུངས་སྡོ། །གྦྷེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀི་དབྦྷེ་བ་ནི་འྡོག་ནས་འཆད་ 
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༼༡༡༢༽དྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། གྦྷེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་བདྦྷེན་བརྫུན་གི་དབྦྷེ་བ་ཡྡོད་པའི་ལན་དགག 
བསླབ་པ་ཤྦྷེས་ན་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་སྦྷེ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
བདུན་ཏྦྷེ། ན་ཐྡོས་ར་བའི་སྦྷེ་བཞི་དང་། གྦྷེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་གནང་བཀག་ཐ་དད་ཡྡོད་པས། གནང་བཀག་
ཐ་དད་པར་མི་འགྲུབ་སྦྷེ། སྦྷེ་པ་གཅིག་ཁྡོ་ནའི་གནང་བཀག་བདྦྷེན་པ་ཡིན་གི། དྦྷེ་ལས་གཞན་བརྫུན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ་ཞྦྷེ་ན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རྒྱལ་པྡོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལར་སྦྷེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནང་བཀག་བདྦྷེན་པར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལ། །སྙན་ངག་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དང་། མཛོད་ཀི་འགྦྷེལ་
བཤད་ལས་བཅུ་བཤད་ཅིང་བསན་པ་ས་དར་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ཆྡོས་ཀི་བརྦྷེད་བང་ཞྦྷེས་བ་བ་ལས་བརྒྱད་དྦྷེ་
བཅྡོ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་རིམ་པ་བཞིན་བསྡུས་ན། གང་ཆྦྷེན་མཇུག་མ་དཀར་ཁུང་ཐྡོགས་པ་དང་། །ཁྡོན་པས་མི་
སྙྦྷེགས་ཕྱྦྷེ་དང་མུ་ཏིག་བརྦྷེ། །ངན་པའི་ཤིང་དང་ཙནན་མམ་དུ་བྦྷེད། །གང་གི་ཕྲུ་གུས་གང་ཆྦྷེན་གནས་ནས་
སྐྡོད། མི་གཙང་སྦྷེའུས་མི་གཙང་གཞན་ལ་བྱུག །སྦྷེ་འུ་མང་པྡོས་སྦྷེ་ངན་རྒྱལ་པྡོར་བཀུར། །བཅྡོ་བརྒྱད་མི་
ཡིས་རས་ཡུག་སྡོ་སྡོར་དྲས། །ར་པའི་མྦྷེ་ཏྡོག་འབྲས་བུ་རྐུན་པྡོས་ཁྱྦྷེར། །འཐབ་པར་མི་འྡོས་སྦྷེ་རིགས་ཕན་
ཚུན་འཐབ། །མྦྷེ་ཏྡོག་དག་ནི་ཆྡོད་ཅིག་ཅྦྷེས་ནི་བསྒུལ། །རིང་བུ་གསུམ་གི་བར་མ་སྡོང་པར་མཐྡོང་། །རྒན་པྡོ་སི་
ཐྦྷེར་དུ་ནི་གནས་པ་དང་། །རྟ་ཡི་ཁ་འཕྡོངས་གིས་ཀས་ཟ་བ་དང་། །ཆྦྷེ་བའི་ཁྱི་བས་ཆུང་བ་ཁ་ནི་དྲག །བྦྷེ་འུ་
སྐྱྦྷེས་མ་ཐག་ཏུ་བ་ལ་ནུ། །ས་དྲྡོ་གཞྡོན་ནུའི་མི་ནི་ཕྱི་དྲྡོ་རྒས། །སྦྷེངྦྷེའི་རྡོ་ནི་རང་གི་སྲིན་འབུས་ཟྡོས། །བཅྡོ་
བརྒྱད་རྨིས་པ་འྡོད་སྲུང་ལ་ཞུས་པས། །བྲམ་ཟྦྷེའི་ཁྱྦྷེའུ་བླ་མ་མ་འྡོངས་པར། །སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཅྦྷེས་བར་
གྱུར་པའི་ཚེ། །བསན་པའི་མཇུག་ཏུ་འདི་འདྲ་འབྱུང་བའི་ལས། །ཞྦྷེས་ 
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༼༡༡༣༽སྡོ། །སྦྷེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀི་གནང་བཀག་ལ་བདྦྷེན་བརྫུན་གི་དབྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་དང་། བཅྡོ་བརྒྱད་ཇི་ལར་
གྦྷེས་པའི་ཚུལ་འདིའི་དྡོན་རྒྱས་པར་བཙུན་པ་དབིག་བཤྦྷེས་ཀིས་མཛད་པའི་སྦྷེ་པ་ཐ་དད་ཀག་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་
ཞྦྷེས་བ་བའི་དྡོན་བསྡུས་ནས་སླྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷས། སྦྷེ་པ་ཐ་དད་བསན་པ་བསྡུས་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་དང་། འདུལ་
བ་འྡོད་ལྡན་དང་། དགྦྷེ་ཚུལ་གི་ལྡོ་དྲི་བ་སྡོགས་ལ་ལྡོས་ཏྦྷེ་སྦྷེ་པ་ཐ་དད་བསན་པ་བསྡུས་པ་ལས། ཡུལ་དྡོན་སླྡོབ་
དཔྡོན་བྦྷེ་བྲག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་འདྡོད། །ཅྦྷེས་དང་། འྡོད་ལྡན་ལས། དྦྷེ་ལ་བས་ན་སྦྷེ་པ་གཞན་
འདྡོན་པ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ནི་ཡིན་པར་ཐྦྷེ་ཚོམ་མྦྷེད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་དང་། དགྦྷེ་ཚུལ་གི་ལྡོ་དྲི་བ་
ལས་དྦྷེ་ལར་བྦྷེ་བྲག་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ། ཤཱཀ་སྦྷེང་གྦྷེའི་བསན་པ་ནི། །གྱུར་ཏྦྷེ་འགྡོ་བའི་བླ་མ་དྦྷེའི། །སྡོན་གི་ཕིན་
ལས་དབང་གིས་ཡིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཅྡོ་བརྒྱད་ཇི་ལར་གྦྷེས་པའི་ཚུལ་ནི། འྡོད་ལྡན་ལས། ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་སྨྲ་གཅིག་པུ་ལས། གཞན་རྣམས་གྦྷེས་པར་གསུངས་ཏྦྷེ། ཇི་སྐད་དུ་སྡོན་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་འདི་
གཅིག་པུ་ཡྡོད་པ་ལས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དྦྷེ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་སྦྷེ་པ་གཞན་དག་འབྱུང་
བས་དྦྷེ་དག་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་དང་། དྦྷེ་ལ་བས་ན་ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་གཞི་ཞྦྷེས་བའི། སྦྷེ་བ་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཐ་མལ་པ་དང་། ཟུར་ཆག་པ་དང་། འབྲིང་དུ་
འདྡོན་པའི་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་བརྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོ། །སྦྷེ་པ་ཐ་དད་བསན་པ་བསྡུས་པ་དང་། དགྦྷེ་ཚུལ་གི་
ལྡོ་དྲི་བ་ལས། ར་བའི་སྦྷེ་བ་བཞི་ལས། བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གྦྷེས་པར་འདྡོད་དྦྷེ། གཞུང་དང་པྡོ་ལས། ཤར་དང་ནུབ་
དང་གངས་རིར་གནས། །འཇིག་རྟྦྷེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སྦྷེ། །རྟག་པར་སྨྲ་བའི་སྦྷེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགྦྷེ་འདུན་
ཕལ་ཆྦྷེན་པ། །གཞི་ཀུན་པ་དང་འྡོད་སྲུང་སྦྷེ། །ས་སྡོན་ 
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༼༡༡༤༽སྦྷེ་དང་ཆྡོས་སྲུང་སྦྷེ། །མང་ཐྡོས་གྡོས་དམར་སླྡོབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་སྨྲ་བའི་སྦྷེ། །ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །རྒྱལ་བྦྷེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མྦྷེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆྦྷེན་གནས་བརྟན་
པ། །ས་སྡོགས་རི་དང་བསྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་ཡི་སྦྷེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གི་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡུལ་
དྡོན་སླྡོབ་དཔྡོན་བྦྷེ་བྲག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་གསུངས། །ཞྦྷེས་དང་། གཞུང་གིས་པ་ལས། འྡོད་
སྲུང་ཞྦྷེས་བ་ས་སྲུང་དང་། །ཆྡོས་སྲུང་ཞྦྷེས་ནི་བ་བ་དང་། །གཞི་ཀུན་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་སྦྷེ། །ལ་བའི་བྦྷེ་བྲག་འགའ་
ཞིག་གིས། །རྒྱུ་ཡིས་འདི་དག་ཐ་དད་བས། །སྡོན་པ་ཐ་དད་ཡྡོད་མ་ཡིན། །དགྦྷེ་འདུན་ཕལ་ཆྦྷེན་དབྦྷེ་བ་
ནི། །དྲུག་སྦྷེ་ཤར་གི་རི་བྡོ་དང་། །དྦྷེ་བཞིན་ནུབ་རི་ཞྦྷེས་བ་དང་། །གངས་གནས་ཞྦྷེས་བ་དྦྷེ་ལས་གཞན། །རྣམ་
པར་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་སྨྲ་བ་ད་ང་། །གཞན་ནི་དྦྷེ་བཞིན་བརྟགས་པར་སྨྲ། །འཇིག་རྟྦྷེན་འདས་སྨྲ་ཞྦྷེས་བ་བ། །དྦྷེ་དག་ཏུ་ནི་
ཡང་དག་སྨྲ། །མང་པྡོས་བཀུར་བའི་བྦྷེ་བྲག་ནི། །རྣམ་པ་ལྔར་ནི་མཁས་པས་བསགས། །གྡོས་དམར་བ་དང་ས་
སྲུང་དང་། །ཀུ་རུ་ཀུལྦྷེ་དྦྷེ་ལས་གཞན། །མང་དུ་ཐྡོས་པ་ཞྦྷེས་བ་དང་། །གནས་མ་བུ་ཡི་སྦྷེ་ཞྦྷེས་དང་། །རྒྱལ་
བྦྷེད་ཚལ་ན་གནས་པ་དང་། །འཇིགས་མྦྷེད་རི་ལ་གནས་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆྦྷེན་ལ་གནས་པ། །གནས་
བརྟན་དབྦྷེ་བ་གསུམ་ཏུ་འདྡོད། །དྦྷེ་ལར་བྦྷེ་བྲག་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །རྟྡོག་གྦྷེ་འབར་བ་
ལས། ར་བའི་སྦྷེ་པ། །དགྦྷེ་འདུན་ཕལ་ཆྦྷེན་པ་དང་། གནས་བརྟན་པ་གིས་ལས། དང་པྡོ་ལས་བརྒྱད། ཕྱི་མ་
ལས་བཅུར་གྦྷེས་པར་གསུངས་ཏྦྷེ། ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་
ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་ལྡོན་པ་ན། གྡོང་ཁྱྦྷེར་མྦྷེ་ཏྡོག་གིས་རྒྱས་པ་ཞྦྷེས་བ་བར་རྒྱལ་པྡོ་ངྷརྨཱ་ཨ་ཤྭ་ཀ་ཞྦྷེས་
བ་བ་རྒྱལ་སྲིད་བྦྷེད་པའི་ཚེ། རྡོད་པ་འགའི་དབང་གིས་ 
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༼༡༡༥༽དགྦྷེ་འདུན་གི་དབྦྷེན་ཆྦྷེན་པྡོར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྦྷེ་ཤིག་དང་པྡོར་སྦྷེ་པ་གིས་སུ་ཆད་ནས་གནས་
ཏྦྷེ། དགྦྷེ་འདུན་ཕལ་ཆྦྷེན་པ་དང་གནས་བརྟན་པའྡོ། །དགྦྷེ་འདུན་ཕལ་ཆྦྷེན་པའི་སྦྷེ་པ་ཡང་རིམ་གིས་བྦྷེ་བར་
གྱུར་པ་ན། རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་གནས་ཏྦྷེ། འདི་ལ་སྦྷེ་དགྦྷེ་འདུན་ཕལ་ཆྦྷེན་སྦྷེ་པ་དང་། ཐ་སྙད་གཅིག་པ་དང་། 
འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བ་ད་ང་། མང་དུ་ཐྡོས་པ་དང་། རྟག་པར་སྨྲ་བ་དང་། མཆྡོད་རྟྦྷེན་པ་དང་། ཤར་གི་
རི་བྡོ་པ་དང་། ནུབ་ཀི་རི་བྡོ་པའྡོ། །གནས་བརྟན་ཡང་རིམ་གིས་བྦྷེ་བར་གྱུར་པ་ན། རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་ཏྦྷེ། 
འདི་ལ་སྦྷེ་གནས་བརྟན་པ་ིད་ལ། གངས་རི་པ་ཞྦྷེས་བརྡོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ིད་ལ་རྣམ་པར་
ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་སྨྲ་བ་དང་། རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་མུ་རན་ཏ་ཀ་པ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་དང་། གནས་མའི་བུ་ལ་ཆྡོས་མཆྡོག་
དང་། བཟང་པྡོའ་ིལམ་པ་དང་། ཀུན་གིས་བཀུར་བ་ལ་ཁ་ཅིག་ཨ་ནན་ཏ་ཀ་པ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར། ཁ་ཅིག་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་ལྦྷེ་
ཞྦྷེས་ཀང་ཟྦྷེར་བ་དང་། མང་སྡོན་པ་དང་། ཆྡོས་སྦས་པ་དང་། ཆར་བཟངས་འབྦྷེབས་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་
འྡོད་སྲུང་པ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་དང་། བླ་མ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་འཕྡོ་བར་སྨྲ་བ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་སྦྷེ། སྦྷེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ནི་དྦྷེ་དག་གྡོ་
ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། སྦྷེ་པ་ཀུན་གི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་དང་ཚིག་རྐང་གཅིག་སྦྷེ་སྦྷེ་པ་བཅྡོ་
བརྒྱད་པྡོ་ཀུན་གི་བསླབ་པ་ཤྦྷེས་ན། གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྦྷེ་ན། ཤྦྷེས་ཀང་ཕལ་ཆྦྷེར་སྡོགས་ཏྦྷེ་བུ་
རམ་ཕྱི་དྲྡོ་ལྟུང་བ་མྦྷེད་པ་དང་། བིན་ལྦྷེན་ལག་པ་བཀན་པ་དང་། མིར་ཆགས་པ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་དང་། གྦྷེང་
གཞིའི་ཚིགས་བཅད་རིང་ཐུང་གཞན་དུ་ཡྡོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲའྡོ། །གསྡོལ་བཞིའི་ཆྡོ་གས་སྡོམ་པ་འཇིག་
པ་དང་། སྨིན་མའི་སྤུ་མ་བཞར་ན་ལྟུང་བ་དང་། ལྷུང་བཟྦྷེད་བིན་ལྦྷེན་བྦྷེད་པ་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆྦྷེན་པའྡོ། །བུ་རམ་
ཕྱི་དྲྡོ་འགྡོག་པ་དང་། བིན་ལྦྷེན་ལག་པ་བཀན་པ་ལས་གཞན་སྐྱུར་ཐབས་སུ་བྦྷེད་པ་ནི་གནས་བརྟན་པའྡོ།  



114   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༡༡༦༽།གསུམ་པ་ནི་མདྡོར་ན་ཕམ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། སྦྷེ་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བཀག་གཅིག་པ་
མི་འཐད་དྦྷེ། ཕམ་པ་བཞི་པྡོ་ནས་བརམས་ཏྦྷེ། བསླབ་པར་བ་བ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པས་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་
ལ་བུ་གང་ཞིག་གི་བཀག་པ་ལ་གནས་བརྟན་པ་ལ་བུ་གང་ཞིག་ལ་གནང་བར་གྱུར་པ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ལ་མིན་
པར་གཅིག་ན་གནྡོད་བྦྷེད་ནི་དཔྦྷེར་ན་བུ་རམ་སྡོགས་སྡོ། །བུ་རམ་ཕྱི་དྲྡོ་ཟ་བ་དང་། བིན་ལྦྷེན་ལ། ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་
གནང་བརྟགས་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ། སྨིན་མའི་སྤུ་བཞར་བ་སྡོགས་ཀུན་ལ་སྦྱར་ནས་བརྟག་པར་བ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལར་
བརྟགས་ན་ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་གནང་འཇིག་གྡོ །གིས་པ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། ཁས་བླངས་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། འབྲི་ཁུང་
པ་ཁ་ཅིག་དགྡོངས་གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་། བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞྦྷེས་བ་
བ་འདི་བཞུགས་པས་དྦྷེ་གིས་གཅིག་པ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་དུད་འགྡོ་ལ་བཅས་པ་མཛད་པ་མྦྷེད་པས་བཅས་
འགལ་གི་ྦྷེས་པ་མི་འབྱུང་ངམ་སྙམ་ན། དུད་འགྡོ་ལ་ཡང་བཅས་པ་ཡྡོད་དྦྷེ། ཡང་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་། ཁམས་
གསུམ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོས་འགྡོ་བ་སི་ལ་བཅས་བ་བ་བཞུགས། དྦྷེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དང་པྡོ་
ཐུགས་བསྐྱྦྷེད། བར་དུ་ཚོགས་བསགས། ཐ་མར་ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་བ་དྦྷེ་ཡང་། རྦྷེས་འབྲང་གི་སྲས་ཁྡོ་ནའི་
དྡོན་དུ་མ་ཡིན་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྡོན་དུ་ཡིན་པ་དང་གཅིག དྦྷེ་ལ་གང་ཟག་རྦྷེ་རྦྷེ་ལུང་སྡོན་པའི་ཚེ་ཞལ་ནས་
འྡོད་ཟྦྷེར་ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་བཀྦྷེ་སྦྷེ། འྡོག་མིན་གི་བར་སྣང་བར་བས་ནས། བརམ་པར་བ་ཞིང་དབྱུང་བར་
བ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་པྡོ་སྦྷེམས་ཅན་གི་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བའི་གནད་དང་གིས། 
འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་འདུལ་པ་ཡིན་ལ། དྦྷེ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པྡོ་ནི། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་སྦྷེ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་ 
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༼༡༡༧༽པའི་གནད་འདི་དང་གསུམ་གིས་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སི་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་
བཤད་པ་ཡིན་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། རབ་བྱུང་ལ་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་པ་ནས་དམལ་བའི་བར་ལ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ཟྦྷེར་བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་
དགྡོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་ཐུབ་པས་དྲུག་སྦྷེ་ཟས་མཆྡོད་རྟྦྷེན་འདྲ་བར་བས་ཏྦྷེ་
གཞྡོམ་པ་སྡོགས་མ་བཅས་པའི་གྡོང་གི་ལས་དང་པྡོ་པས་ྦྷེས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་མྦྷེད་པར་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་
ལ་མ་ཡིན་པར་བཅས་མ་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་ན་འགྡོ་ཀུན་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་
ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་པར་བསན་པ་ནི། ན་ཐྡོས་རྣམ་གསུམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། འདི་ལ་ན་ཐྡོས་ལ་རྣམ་
གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་ཚུལ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལས་ཤ་ཐམས་ཅད་བཀག་ཚུལ། དྦྷེ་དག་གི་དགྡོངས་པ་དཔད་
པ། གཞུང་གི་འབྲུ་གྦྷེར་པས་སྐབས་ཀི་དྡོན་ལ་སྦྱར་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པྡོ་ནི་འདུལ་བ་ལུང་སྨན་གི་གཞི་
ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་བསལ་པ། གནས་གསུམ་གིས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཤ་བཟའ་བར་མི་
བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་གསུམ་གང་ཞྦྷེ་ན། བདག་གི་ཆྦྷེད་དུ་བས་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་དང་། ཡིད་ཆྦྷེས་
པ་ལས་ཁྱྡོད་ཀི་ཆྦྷེད་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཐྡོས་པ་དང་། རང་ིད་ཀི་བླྡོ་ལ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་སྐྱྦྷེས་པ་ཚུལ་
གསུམ་ལས། འདི་ནི་བདག་གི་ཆྦྷེད་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྡོ་སྙམ་པའྡོ། །ཞྦྷེས་དངྡོས་སུ་རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའི་ཤ་
བཀག་ཅིང་། ཤུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་བ་དང་། ཡང་ལུང་ལས། ཡ་རབས་རྣམས་ལ་གནང་
བའི་་དང་། ཤ་ལ་སྡོགས་པ་ལྷུང་ཟྦྷེད་དུ་འྡོངས་པ་དག་ལ་མི་ཤ་ལ་སྡོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་བརྟགས་ཏྦྷེ། 
མ་ཡིན་ན་བཟའྡོ་ཞྦྷེས་དང་། རྟྡོག་གྦྷེ་འབར་བ་ལས། ན་ཐྡོས་ཐྦྷེག་པའི་གཞུང་ལས་ནི། །རྣམ་གསུམ་དག་པའི་
ཤ་གང་དག ཟྡོས་ཀང་ 
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༼༡༡༨༽སིག་པར་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། །དྭངས་མ་སྡོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །སླྡོང་མྡོའ་ིཟས་ལ་སིག་མྦྷེད་
བཞིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་ལང་ཀར་གཤྦྷེགས་པ་ལས། བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་ཚེ་འདི་ིད་ལ་ཡང་། 
ཁྱིམ་བདུན་པྡོའ་ིནང་ན་ཤ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྐམ་ཞིང་མ་འྡོངས་པར་བརྟྦྷེན་ན་མི་ཤ་ཟ་བའི་མཁའ་འགྡོ་དང་། མཁའ་
འགྡོ་མ་མ་རུངས་པ་དག་ཏུ་སྐྱྦྷེའྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་དག་ཚེ་བརྦྷེས་ནས་ཀང་ཤའི་རྡོ་ལ་ཆགས་པ་དྦྷེ་ིད་ཀིས་
སྦྷེང་གྦྷེ་དང་། སག་དང་། གཟིག་དང་། སང་ཀི་དང་། འཕར་བ་དང་། བི་ལ་དང་། ཝ་དང་། འུག་པ་དང་། ཤ་མང་
པྡོ་ཟ་བའི་སྐྱྦྷེ་གནས་དང་། ཤ་མང་དུ་ཟ་བའི་སྲིན་འབུ་ལ་སྡོགས་པ་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་པའི་སྐྱྦྷེ་གནས་སུའང་ལྟུང་
བར་བྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེར་ལྟུང་བ་རྣམས་མིའི་སྐྱྦྷེ་གནས་ཀང་འཐྡོབ་པར་དཀའ་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཅི་སྨྡོས་ཏྦྷེ། 
བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་ཤ་ཟ་བའི་ྦྷེས་པ་ཡང་དྦྷེ་དག་ལ་སྡོགས་པ་ཡིན་ན་བསྙྦྷེན་པ་རྣམས་ལ་སྨྡོས་ཀང་སྐྱྦྷེ་མྡོད། ཕྱིར་
མི་ལྡྡོག་པས་ན་ཡྡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་མང་ན་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་རྣམས་ཀིས་ཡྡོན་ཏན་དང་ྦྷེས་པ་འདི་དག་དང་གཞན་
ཡང་ཁྡོང་དུ་མི་ཆུད་ཞྦྷེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། གང་པྡོའ་ིརལ་དང་སིན་ཆྦྷེན་དང་། །མ་ངན་འདས་དང་སྡོར་
ཕྦྷེང་དང་། །ལང་ཀར་གཤྦྷེགས་པའི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །ངས་ནི་ཤ་ཡང་རྣམ་པར་སྨད། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའ་དང་། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་སྨད་པ་ལས། །ངྡོ་མི་ཚ་བར་ཟ་བ་ནི། །རྟག་ཏུ་སྡོན་པར་སྐྱྦྷེ་བར་
འགྱུར། །ཞྦྷེས་དང་། འཇམ་དཔལ་གིས་རང་གི་ལ་བའི་འདྡོད་པ་མདྡོར་བསན་པར། གསྡོད་པྡོ་ནྡོར་ལ་སྲྦྷེད་པ་
དག །བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཚེད་པ་སྦྷེ། །ཟ་པྡོ་ཤ་ལ་སྲྦྷེད་པ་དག །བསྐལ་པ་བྦྷེ་བར་འཚེད་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། 
ཤ་ཟ་བ་ཡི་མི་གང་ཞིག །དང་པྡོ་ཡི་དྭགས་འགྡོ་བ་སྦྷེ། །ཕྱིས་ནས་ངུ་འབྡོད་འགྡོ་བ་ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། དཔུང་
བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཤ་ཆང་ཀྦྷེ་འུ་བཙོང་དང་སྡོག་རྡོག་དང་། །འབྲུ་མར་ཏིལ་དང་ལ་ཕུག་སུ་ར་
ཎ། །འབྱུང་པྡོའ་ིཟས་དང་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   117 

༼༡༡༩༽ལྷ་བཤྡོས་གཏྡོར་མ་དང་། །གུ་ལང་མཆྡོད་བས་གཏྡོར་མ་མི་ཟ་འྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི་
འདུལ་བའི་དངྡོས་བསན་ལ། ན་ཐྡོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་བར་གསུངས་པ་དྦྷེ་དག་དྲང་དྡོན་ཡིན་
ནམ་ངྦྷེས་དྡོན་ཡིན་སྙམ་ན། སླྡོབ་དཔྡོན་ཡྡོན་ཤཱཀ་གིས་ཀིས་ནི་དངྡོས་བསན་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འགྦྷེལ་ཏྦྷེ། མདྡོ་
རར། ཤ་བསྡོས་པར་ཤྦྷེས་ན་བཟའ་བར་མི་བའྡོ། །སག་གི་གྡོད་མ་མི་ཟའྡོ། །གང་པྡོ་ཆྦྷེ་དང་། རྟ་དང་། ཀླུ་རྣམས་
ཀི་མི་ཟའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། ཤའི་བིན་ལྦྷེན་སྡོབ་པ་ལ། བཅད་པ་ལས་བྱུང་པ་ིད་མ་ཡིན་ནམ། ཞྦྷེས་དྲི་བར་
བའྡོ། །དུ་མ་ིད་ན་དང་པྡོས་སྡོ། །མས་ན་འྡོག་མས་སྡོ་ཞྦྷེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཡ་རབས་རྣམས་ལ་་
དང་ཤ་གནང་གང་། །གནྡོད་དང་བརྦྷེ་མྦྷེད་རྡོ་སྡོགས་ལ་ཆགས་དང་། །ཡྡོངས་སུ་བཙལ་བའི་སྦྷེམས་ནི་སངས་
ནས་ནི། ལྷུང་བཟྦྷེད་འྡོངས་པ་དྦྷེ་ལ་བརྟགས་ཏྦྷེ་བཟའ། །ཞྦྷེས་གནང་བའི་ཤ་བཟའ་བར་གསུངས་ལ། དྦྷེ་ཡང་རྣམ་
གསུམ་དག་པའི་ཤའྡོ། །རྣམ་གསུམ་དག་པ་ནི་ཁ་ཅིག རང་གི་ཆྦྷེད་དུ་མཐྡོང་ཐྡོས་དྡོགས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་
ཡིན་གི། སིར་ཤའི་ཆྦྷེད་དུ་མ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་མི་འཐད་དྦྷེ། འྡོད་ལྡན་ལས། ཆྦྷེད་དུ་བས་པའི་ཤ་དང་་ཤ་
དག་བཟའ་བར་མི་བའྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་བས་པ་དང་བྦྷེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། རྦྷེས་སུ་ཡི་རང་བ་འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་
སུ་དག་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་ཆྦྷེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ལས་སྙིང་བརྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་སྐྱྦྷེ་བའི་ཕྱིར་དང་ཆ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་བཀག་གྡོ །དྦྷེ་ལས་གཞན་པ་ནི་མ་བཀག་པའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཁ་ཅིག་ལང་ཀར་གཤྦྷེགས་པར། 
རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་རྣམས་ནི། །མ་བརྟགས་པ་དང་མ་བླངས་པ། །མ་བསྐུལ་བ་ཡང་སྡོང་མྦྷེད་པས། །དྦྷེས་
ན་ཤ་ནི་མི་ཟ་འྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འཆད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནྡོར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནི་ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པར་གསུངས་
པའི་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་དྦྷེ་ཡང་འདིར་ 
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༼༡༢༠༽རྣམ་པ་གསུམ་མ་དག་པ་ཡིན་པས་བཟར་མི་རུང་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཡིན་གི། ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་རྣམ་
གསུམ་དག་ཚུལ་སྡོན་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་འདུལ་བ་ཚིག་ལྦྷེའུར་བས་པ་ལས། གང་ཕྱིར་ཆྦྷེད་
དུ་བས་པའི་ཤ །མཐྡོང་ངམ་ཐྡོས་སམ་དྡོགས་པ་ནི། །དྦྷེ་ནི་བཟའ་བར་བ་མིན་པར། །འགྡོ་ཀུན་ཕན་པར་བཞྦྷེད་
པས་གསུངས། །ཞྦྷེས་པ་ལར། ཤའི་ཆྦྷེད་དུ་མཐྡོང་ཐྡོས་དྡོགས་གསུམ་དང་བྲལ་བའྡོ། །སར་དྲངས་པའི་སྨན་གི་
གཞི་ལས་བདག་གི་ཆྦྷེད་དུ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ནི་ནད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའྡོ། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཞི་བ་ལྷས་ནི་འདུལ་
བར་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་བ་དྲང་དྡོན་དུ་གཏན་པ་ཕབ་པ་སྦྷེ། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར། འདུལ་
བ་ལས། དྦྷེ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པའི་ཤ་ཟྡོས་ན་སྡོང་བའི་བར་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གང་གནང་
བ་ནི་དྦྷེ་ཡྡོངས་སུ་སངས་པས་དག་པར་ལ་བ་རྣམས་ཀི་མངྡོན་པའི་ང་རྒྱལ་བསལ་བ་དང་། སྐལ་བ་ཡྡོད་ཀང་དྦྷེ་
ལ་ཆགས་པས་བསན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་སྐད་དུ་ལང་ཀར་གཤྦྷེགས་པའི་མདྡོ་ལས་ཀང་། 
བསན་པར་བརྡོད་པ་དྦྷེ་དང་། དྦྷེ་ལས་བསླབ་པའི་གཞི་རིམ་པར་བཅའ་བ་སྐས་ཀི་གདང་བུ་བྲྦྷེ་བའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་
པ་གསུམ་བཅས་ནས། དྦྷེའི་འྡོག་ཏུ་ཆྦྷེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ཀང་བཀག་སྦྷེ། དྦྷེ་ནས་རང་ཤི་བ་བཅུའི་ཤ་ཡང་
བཀག་གྡོ །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཞྦྷེས་ལུང་འདྲྦྷེན་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་དགྡོངས་
གཞི་ནི་དགྦྷེ་སླྡོང་ནད་པས་སྨན་གི་ཆྦྷེད་དུ་བསྦྷེན་པ་དང་། མདྡོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་ལས། དགྦྷེ་སླྡོང་འདི་ནི་འཆི་
བའི་དུས་བགིས་ན། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཏིང་འཛིན་ས་རྣམས་ནི། །སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ནུབ་པར་
འགྱུར། །འདི་སྡོས་པས་ནི་ཏིང་འཛིན་རྣམས་ཀང་ཐྡོབ། །ཅྦྷེས་གསུངས་པ་ལར། །དགྦྷེ་སླྡོང་ཡང་དག་བླྡོ་གྡོས་ལ་
བུ་ཤའི་སྨན་མ་བསྦྷེན་ན་འཆི་བའི་དུས་བྦྷེད་པར་འགྱུར་ལ། དྦྷེ་འདས་ན་འཛམ་བུའི་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   119 

༼༡༢༡༽གིང་དུ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ནུབ་པར་འགྱུར་བས། འདི་ལ་བུའི་གང་ཟག་གིས་བཟར་རུང་བ་ལ་དགྡོངས་
སྡོ། །དགྡོས་པ་ནི་ལྷས་བིན་ལ་སྡོགས་པ་ཤ་སངས་པ་ཙམ་གིས་དག་པར་ལ་བ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་རྐང་ཁ་ལ་བུ་ཤའི་
རྡོ་ལ་ཆགས་པས་བསན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་རྣམས་རྦྷེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནྡོ། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་ནི་
ལང་གཤྦྷེགས་ལས། བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཤའི་ཟས་ནི་མི་རུང་བར་བཤད་དྡོ། །བླྡོ་གྡོས་
ཆྦྷེན་པྡོ་གང་ང་ལ་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པས་ཀང་གསྡོལ་ཏྡོ་ཞྦྷེས་སྐུར་པ་འདྦྷེབས་པ་དྦྷེ་ཡང་བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ། 
སྐྱྦྷེས་བུ་བླུན་པྡོ་རང་གི་ལས་ཀི་ྦྷེས་པའི་སིབ་པ་ལ་གནས་པ་དྦྷེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་པྡོ་དྡོན་མྦྷེད་པ་དང་། གནྡོད་
པ་དང་མི་བདྦྷེ་བ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་ངའི་འཕགས་པ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ནི་ཁ་ཟས་ཐ་མལ་པ་
ཡང་མི་ཟ་ན་ཤ་དང་ཁག་གི་ཟས་མི་རུང་བ་ལ་ཅི་སྨྡོས་ཞྦྷེས་དང་། མང་འདས་ཆྦྷེན་པྡོར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས། འྡོ་ན་
ཇི་ལར་མུ་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པའི་ཤ་ཟ་བར་གནང་ལགས། བཀར་བསལ་པ། མུ་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་
ངས་རིམ་གིས་བསླབ་པའི་གཞི་བསམས་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ཡང་ངས་དང་པྡོར་ཞྦྷེས་དང་། རིགས་ཀི་བུ་ད་ཕྱིན་ཆད་
ངའི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཤ་བཟར་མི་རུང་ངྡོ་། །ཡུལ་འཁྡོར་གི་བསྡོད་སྙྡོམས་ནི་བུའི་ཤ་དང་འདྲ་བར་བ་ན་ཤ་ཟ་
བར་ངས་ཇི་ལར་གནང་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བདག་གི་བླ་མ་ཡང་འདི་ཁྡོ་ན་བཞིན་དུ་བཞྦྷེད་དྦྷེ། སིང་ཡིག་སླྡོབ་
ཕན་དུ་ལ་བར་བའྡོ། །ཁྡོ་བྡོའ་ིརྟྡོག་པ་ལ་ནི། འདུལ་བ་ལས་དང་པྡོར་བསླབ་པའི་གཞི་རིམ་གིས་འཆའ་བའི་དུས་
སུ་ཤ་གནང་ཞིང་། ཕྱིས་བསླབ་གཞི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ནས། ལང་གཤྦྷེགས་དང་། མང་འདས་ཆྦྷེན་པྡོ་གསུངས་
པ་ཕྱིན་ཆད་ནས། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་ཡང་བཀག་སྦྷེ། སར་དྲངས་པའི་མང་འདས་ཆྦྷེན་པྡོར། ངས་རིམ་གིས་
བསླབ་པའི་གཞི་བསམས་པའི་ཕྱིར་དྦྷེ་ཡང་ངས་དང་པྡོར་ཞྦྷེས་དང་། ད་ཕྱིན་ཆད་ངའི་ན་ཐྡོས་ 
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༼༡༢༢༽རྣམས་ཞྦྷེས་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་ཏྦྷེ་གྡོང་མ་དང་ཕུགས་ཀི་
དགྡོངས་པ་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ནི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་ཡང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དྦྷེ། འདུལ་བ་ལས་ན་ཐྡོས་རྣམས་
ལ། དང་པྡོར་བསླབ་པའི་གཞི་འཆའ་བའི་དུས་སུ། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་བཟའ་རུ་རུང་བར་གནང་ཞིང་། 
གལ་ཏྦྷེ་དྦྷེའི་ཚེ་ཡང་མ་གནང་ངྡོ་སྙམ་ནས་མི་ཟ་ན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐྦྷེག་པ་
ཆྦྷེན་པྡོ་ལས། དང་པྡོ་ིད་ནས་རྣམ་གསུམ་དག་པ་དང་། མ་དག་པའི་ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཀག་ཅིང་། ཟྡོས་ན་
ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་ཊི་ཀ་བྦྷེད་པ་དག ཁ་
ཅིག་ཤ་མི་ཟ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་གིས་དག་གྡོལ་དུ་འཛིན་ན་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་ཞྦྷེས་འཆད་པ་མི་
འཐད་དྦྷེ། ལྷ་སྦྱིན་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་གཅིག་ཙམ་གིས་ཆྡོག་པར་མི་འཛིན་ཅིང་། གཞན་བཞི་ཡང་བཅའ་བ་
བས་པའི་ཕྱིར། ཞྦྷེས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་ལ་སྡོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་པ་དྦྷེ་མི་འཐད། ལྷ་སྦྱིན་གི་
བཅས་པ་འཐད་ཟྦྷེར་ནས། ཤ་མི་ཟ་ན་ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྦྷེ། 
གཞུང་འདི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་སྡོན་བྦྷེད་ཡིན་པས་ན་ཐྡོས་ལ་ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་
འགྱུར། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་དགྡོས་པ་ལས། དྦྷེ་ནི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་། ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་
ཞུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྷ་སྦྱིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ཞྦྷེན། རྟྡོགས་བརྡོད་བརྒྱ་པ་ལས། དགྦྷེ་སྦྱྡོང་
གྡོའུ་ཏ་མ་དགྡོན་པར་གནས་ན་ནི་བདག་ཅག་གྡོང་འདབ་ན་གནས་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་དགྦྷེ་སླྡོང་དག་
དགྡོན་པར་གནས་པ་ལ་ནི་ྦྷེས་དམིགས་མང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མས་ཤ་བཟའ་བར་གནང་ན་ནི། 
བདག་ཅག་གིས་བཟའ་བར་མི་བའྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་གཞི་དྦྷེ་ལས་སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་གསྡོད་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རྡོ།  
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༼༡༢༣༽།དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་ལན་ཚྭ་ཟ་ན་ནི་བདག་ཅག་གིས་བཟའ་བར་མི་བའྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་ཁུ་ཆུ་
ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མས་འྡོ་མ་འཐུང་ན་ནི་བདག་ཅག་གིས་བཏུང་བར་མི་བའྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་
ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་གཞི་དྦྷེ་ལས་བྦྷེའུ་རྣམས་ྡོན་མྡོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་ཆྡོས་གྡོས་དྲས་
པ་གྡོན་ན་ནི་བདག་ཅག་གིས་བགྡོ་བར་མི་བའྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་མི་རྣམས་ཀིས་ཞྡོ་ཤས་བསྒྲུབས་པ་ཆུད་
ཟྡོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་ནི། 
དྦྷེ་བཞིན་ཕ་རྡོལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་ལ། གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་ཐྦྷེག་པ་
ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་ལྟུང་བ་ལ་གནང་བཀག་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དྦྷེ། 
ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་སྡོགས་གསང་སགས་ལ་ལྟུང་བར་བཅས་ཤིང་། ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མ་བཅས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་དྦྷེ་འདྲའི་འགལ་བ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་དྡོན་
བསྡུ་བ་ནི། དྦྷེས་ན་ཡྦྷེ་བཀག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ར་བའི་སྦྷེ་བཞི་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་མ་
བྱུང་དང་། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་དང་། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ཕན་ཚུན་ཐམས་ཅད་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་དྦྷེས་ན་ཡྦྷེ་བཀག་ཡྦྷེ་
གནང་གི་རྣམ་གཞག་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་དྦྷེ་ལ་གནྡོད་པ་སྡོང་བ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་སྙིང་
ནད་བས་པར་ཐལ་བ་སང་བ། བདྦྷེ་སྡུག་གི་བྦྷེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་བ་སྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་རྡོད་པ་
དང་། ལན་གིས་ལས། དང་པྡོ་ནི་གལ་ཏྦྷེ་སྡོམ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག་
དགྡོངས་ཅིག་ཏུ་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་། འགྡོ་དྲུག་གིས་བསྲུངས་ཀང་ཕན་ཡྡོན་འབྱུང་བ་བ་འདི་བཞུགས་དྦྷེ་ཡང་
བཅས་པ་འགྡོ་བ་སི་ལ་བཅས་པ་དང་གཅིག རྒྱུ་འབྲས་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གི་གཤིས་ལ་མི་བསླུ་བ་དང་ 
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༼༡༢༤༽གིས། འགྡོ་དྲུག་གིས་བཅས་པ་ལས་འདས་ཀང་ྦྷེས་པ་འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གིས་འགྡོ་
དྲུག་གིས་བསྲུང་ཀང་ཕན་ཡྡོན་འབྱུང་། དཔྦྷེར་ན་ར་མཁན་དགའ་སྐྱྡོང་ས་མི་རྐྡོ་བར་གཞན་གིས་བརྐྡོས་པ་དང་། 
གད་པ་ཆད་པའི་ས་ལ་ར་མ་བྦྷེད། དྦྷེའི་རིན་གིས་ཕ་གསྡོ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འྡོད་སྲུང་ལ་ཡང་དུས་དུས་སུ་
བསྙྦྷེན་བཀུར་བྦྷེད་པས་འྡོད་སྲུང་དྦྷེ་ལ་ཐུགས་དགྦྷེས་པའང་བཅས་པ་བསྲུངས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་
ཡིན། ཀ་ཤིའི་ནགས་ཁྡོད་དུ་གྡོང་མ་སྲྦྷེག་སྡོགས་བཞིས་ཁིམས་བསྲུངས་པས། ཡུལ་དུ་དགྦྷེ་ལྦྷེགས་དཔག་
མྦྷེད་འབྱུང་བ་བཞིན། དྦྷེ་ལ་མིན་པར་སིར་རྦྷེས་འབྲང་གི་སྲས་དང་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་དགྦྷེ་སླྡོང་ཁྡོ་ན་ལ་བཅས་ན་བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཕྱ་དང་དབང་ཕྱུག་ལར་བདྦྷེ་སྡུག་གི་བྦྷེད་པ་པྡོར་འགྱུར་ཏྦྷེ། མ་བཅས་ན་སིག་པ་མྦྷེད་པ་ཡིན་པ་ལ་
བཅས་ནས་དྦྷེ་བསྒྲུབ་མ་ནུས་ན་སིག་པ་ལྷག་པ་གཅིག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ྦྷེ་ཕུང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྦྷེ། ཚུལ་ྦྷེ་
བའི་དགྦྷེ་སླྡོང་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་རྒྱབ་ཁལ་གི་སྦྷེང་དུ་བཅས་པའི་གྡོང་རས་བཀལ་བས་མཛོ་རྒན་སྐྦྷེད་པ་
ཆག་ནས་ཤི་བ་དང་འདྲ་བར་རང་བཞིན་གི་སིག་པའི་སྦྷེང་དུ་བཅས་འགལ་གི་ྦྷེས་པ་འབྱུང་བས་ངན་སྡོང་
གསུམ་དུ་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེའི་དྡོན་བསྡུས་པ་ནི་འདིར་བཀྡོད་པ་སྦྷེ། གལ་ཏྦྷེ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་
པ་མ་བླངས་ན་བཅས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་ལྟུང་བའི་ཐ་སྙད་མི་ཐྡོབ་ཀང་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའི་སིག་པ་ཁྱིམ་པ་
ལ་ཡང་འབྱུང་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་མ་ཡིན་པར་རབ་བྱུང་ཁྡོ་ན་ལ་འབྱུང་ན་རབ་བྱུང་ལ་ཆྦྷེད་དུ་གྦྷེར་ནས་སིག་པ་བསྡོས་
པར་འགྱུར་ལ། དྦྷེ་ཡང་འདྡོད་ན་ཐུབ་པས་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། བཅས་ལྟུང་ལ་རང་བཞིན་གི་མི་
དགྦྷེ་བ་ཡྡོད་པ་དགག་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རང་བཞིན་གི་དགྦྷེ་བ་ཡྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། 
མགྡོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་དགག དངྡོས་སྡོབས་ཀི་རིགས་པས་དགག ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི་འདི་འདྲའི་ 
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༼༡༢༥༽རིགས་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་མྡོ། །གིས་པ་ནི་དྦྷེས་ན་མདྡོ་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གིས་ཏྦྷེ། ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ཡིན་དགྡོས་པར་ཐལ། ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ཡིན་ན། 
བཅས་མ་བཅས་ཀི་སྦྷེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སིག་པར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདྡོད་མི་ནུས་ཏྦྷེ། མ་བཅས་པ་ལ་
བཅས་ལྟུང་མྦྷེད་པ་དྦྷེས་ན་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་སྡོགས་སྡོ། །ས་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྡོད་དྦྷེ། རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་
བ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལྟུང་བ་ཅན་ཏུ་འགྱུར་བ། གྲུབ་ཐྡོབ་བརྟུལ་ཞུགས་བྡོར་
བ་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། ལྷས་ལས་ཀི་དགྦྷེ་སླྡོང་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། དགྦྷེ་བསྙྦྷེན་དགྦྷེ་ཚུལ་ལྟུང་མྦྷེད་མི་སྲིད་
པར་ཐལ་བ། ར་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་སྨད་པར་ཐལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ལ་མིན་པར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གིས་ཏྦྷེ། 
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། བཅས་པ་ལ་ལྡོས་པ་དྦྷེ་ལ་མ་ཡིན་པར། མ་བཅས་ཀང་ཅི་ནས་སིག་པར་འགྱུར་ན། 
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སྡོགས་ཚིག་རྐང་བཞི་ཆྡོས་ཅན། གཤིས་ཀི་མི་དགྦྷེ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། ཡྦྷེ་བཀག་པ་ལ་
སྡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་བླངས་ཏྦྷེ། དབུ་ས་རིང་ཞིང་སྡོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གང་ཞིག དྦྷེ་དག་ཡྦྷེ་བཀག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི་
ཙནན་སྡོས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དཀྡོན་བརྦྷེགས་ཀི་གཙུག་ན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེས་ཞུས་པའི་མདྡོ་
ལས། སྡོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གངས་མྦྷེད་པ་བས་ཀང་ཆྦྷེས་གངས་མྦྷེད་པ་ཡངས་པ་ཚད་མྦྷེད་པ་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར་བ་དྦྷེའི་ཚེ་དྦྷེའི་དུས་ན། བསྐལ་པ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་
ཁམས་ལྷས་རྣམ་པར་ལས་པ་ཞྦྷེས་བ་བར། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་
སངས་རྒྱས། རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པ། འཇིག་རྟྦྷེན་མཁྱྦྷེན་པ་ 
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༼༡༢༦༽སྐྱྦྷེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལྡོ་སྒྱུར་བ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྡོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་
རྟྦྷེན་ཐམས་ཅད་མངྡོན་པར་དགའ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་འཇིག་རྟྦྷེན་དུ་བྱུང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་པ་ནས་གང་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཁམས་
དྦྷེའི་མི་དྦྷེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གསྦྷེར་གི་ཅྡོད་པན་ཐྡོགས་ཤིང་། དཔུང་རྒྱན་དང་། རྣ་ཆས་བརྒྱན་པ། ལྷའི་ཁ་
དྡོག་དང་གཟུགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དག་གྡོ །གང་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ཤ་སག་གྡོ །གང་ྡོན་
མྡོངས་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་བ་དྦྷེ་ིད་དྦྷེ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྦྷེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་
པ་དྦྷེས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་དག་ལ་གྡོས་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་བགྡོས་པ་ཡང་མྦྷེད་དྦྷེ། འདི་ལར་སྦྷེམས་ལ་རྡོག་པ་
མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་དགྦྷེ་བསྙྦྷེན་དགྦྷེ་ཚུལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག ལྔ་པ་
ནི་འདི་འདྲ་གང་དག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། མ་བཅྡོས་པ་ལ་བཅས་པའི་སིག་པ་འབྱུང་པ་འདི་
འདྲ་གང་དག་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དངྡོས་ཀི་དྡོན། ཤྦྷེས་བྦྷེད་ཀི་ལུང་། རིགས་པས་གྲུབ་པའི་
ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་མདྡོ་ལས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། །མདྡོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
བརྟུལ་ཞུགས་ལ། བཅས་པ་ལ་མ་ལྡོས་པར་དགྦྷེ་བ་དང་སིག་པ་གིས་ཀ་མྦྷེད་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡྡོད་དྦྷེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། ྦྷེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ་གྡོང་དུ་སྨྡོས་པ་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གི་བརྟུལ་
ཞུགས་མྦྷེད་ཀང་སིག་པ་མྦྷེད་ཅིང་། ཚུལ་འཆལ་རྣམས་ཀིས་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཡང་དགྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་དྦྷེས་
ནའྡོ། །འྡོ་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགྡོས་པ་མྦྷེད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེ་ན། ཞིང་གི་དྲ་བ་བཞིན་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
གུས་པའི་རྒྱུ་རུ་གསུངས་པར་ཟད་དྦྷེ། འདུལ་བ་ལ་བསྡོད་པ་ལས། ར་བ་མཚམས་ཀི་འྡོབས་དང་འདྲ་བ་
ཡི། །ཟག་པ་ཀུན་གི་ཆུ་ལྡོན་འདུལ་བ་ཡིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གིས་ཡྡོད་པ་དྦྷེས་ན་
འདྡོད་པས་ 
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༼༡༢༧༽དབྦྷེན་པ་བཅས་ལྟུང་སྡོང་བ་དང་། སིག་ཏྡོ་མི་དགྦྷེ་བའི་ཆྡོས་ཀིས་དབྦྷེན་པ་རང་བཞིན་གིས་སིག་པ་
སྡོང་བ་རྣམ་པ་གིས་གསུངས་པའི་ཐུབ་པའི་དགྡོངས་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ཟུངས་ཏྦྷེ་གཞན་དུ་ན་དབྦྷེན་པ་ཡང་
གཅིག་ཁྡོ་ནར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་བུ་མྡོ་གསྦྷེར་མཆྡོག་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། མདྡོ་ལས་བུ་
མྡོ་གསྦྷེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་དང་། ཚོང་དཔྡོན་གི་ཁྱྦྷེའུ་གིས་ལྡུམ་རར་འཇིག་
རྟྦྷེན་པའི་བདྦྷེ་བ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་ཅིང་ཡྡོད་པའི་དུས་སུ། འཇམ་དཔལ་གིས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤྦྷེས་
ནས། ཚོང་དཔྡོན་གི་ཁྱྦྷེའུ་དྦྷེ་ཤི་བའི་ཚུལ་དང་། དབང་པྡོའ་ིལམ་རྣམས་ནས་མི་གཙང་བ་འཛག་པར་སྤྲུལ། 
ཁྱྦྷེའུ་དྦྷེའི་འཁྡོར་རྣམས་ཀིས་བུ་མྡོ་ལ་ྦྷེས་པ་གཅད་ཀིས་དྡོགས་པ་དང་། འཁྡོར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་སྐྱྡོ་བ་སྐྱྦྷེས་ནས་
འཇམ་དཔལ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུ་ཞྦྷེས་གསྡོལ་པས། ལུས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་འཇིགས་པ་ལས་མི་སྐྱྡོབ། 
སྦྷེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་གསུངས་སྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྡོལ་པའི་མདྡོ་ལས། སྨད་འཚོང་མ་
གསྦྷེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་ཚོང་དཔྡོན་གི་ཁྱྦྷེའུ་འཇིགས་མྦྷེད་དང་། ལྷའི་རིན་པྡོ་ཆྦྷེས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་རྟར་
ཞུགས་ཏྦྷེ། གྡོང་ཁྱྦྷེར་གི་སྐྱྦྷེས་པ་ཐམས་ཅད་སྙིང་བསྐུལ་བར་བྦྷེད་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་སྐུ་
ལུས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བསན་ནས་བུ་མྡོ་བཏུལ་ཏྦྷེ་ཆྡོས་བསན་པས། དྦྷེས་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་འཇམ་དཔལ་གི་
རྐང་པ་ལ་གཏུགས་ཏྦྷེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། འཇམ་དཔལ་གིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མྡོ་འདི་ལ་སྦྷེ་
མགྡོའ་ིས་བྲྦྷེགས་པ་དྦྷེ་ནི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་བུ་མྡོ་གང་
སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ྡོན་མྡོངས་པ་གཅད་པའི་ཕྱིར་བརྡོན་པ་དྦྷེ་ནི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བུ་མྡོ་གང་གྡོས་ངུར་ 
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༼༡༢༨༽སྨྲིག་འཆད་པ་དྦྷེ་ནི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། བུ་མྡོ་གང་བདག་ིད་ཀིས་
བསླབ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ལ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་སྡོམ་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱྡོར་བར་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་ནི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དཀྡོན་བརྦྷེགས་ཀི་འྡོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། བསན་པ་འདི་
བཤད་པ་ན་དགྦྷེ་སླྡོང་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་ལྔ་བརྒྱས་བདག་ཅག་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་བཞིན་དུ་
དད་པས་བིན་པ་སད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ཞྦྷེས་མས་པར་བས་སྦྷེ། སླར་ཁྱིམ་དུ་དྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ལ་དགྦྷེ་སླྡོང་
གཞན་དག་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་དགྦྷེ་སླྡོང་ཆྦྷེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་འདི་དག་བསན་པ་ལས་
མས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལྦྷེགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་འཕྱའྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགྦྷེ་སླྡོང་དྦྷེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅྦྷེས་
བཀའ་སལ་ཏྡོ། །དགྦྷེ་སླྡོང་དག་ཁྱྦྷེད་འདི་སྐད་དུ་དགྦྷེ་སླྡོང་ཆྦྷེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་འདི་དག་འདི་ལར་བསན་པ་
ལས་ཤིན་ཏུ་མས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལྦྷེགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་མ་སྨྲ་ཤིག དྦྷེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྦྷེ་ན་དགྦྷེ་སླྡོང་དག་མངྡོན་
པར་མ་དགའ་ནས། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་འདི་ནི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆྡོས་ཡིན་གི། དགྦྷེ་སླྡོང་དད་པ་དང་མྡོས་པ་
མང་བ་འགྡོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་གིས་བསན་པ་འདི་ཐྡོས་ནས་བདག་ཅག་ཚུལ་ཁིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་
བཞིན་དུ་དད་པས་བིན་པ་ཡྡོངས་སུ་སད་ན་མི་རུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་མས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །འྡོད་སྲུང་ངས་ལུང་བསན་ཏྦྷེ་
དགྦྷེ་སླྡོང་འདི་དག་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕྡོས་ནས་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱྦྷེ་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པ་བམས་པའི་ན་ཐྡོས་ཐྡོག་མར་འདུས་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། བམས་པ་
སྦྷེང་གྦྷེའི་སས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས་ཀང་བམས་པས་ཡྡོ་བད་བསྙུངས་པའི་སྦྷེང་གྦྷེ་ས་བསགས་པས་འཁྡོར་དྦྷེ་
ནས་དགྦྷེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱ་རང་ིད་ལ་ཡྡོ་བད་བསྙུངས་པའི་ཡྡོན་ཏན་མྦྷེད་ཅིང་། དད་ 
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༼༡༢༩༽པས་བིན་པ་སད་དཀའ་བར་རྟྡོགས་ནས་ཁྱིམ་དུ་དྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་དག་ལ་འཇམ་དཔལ་གིས་ལྦྷེགས་སྡོ་
བིན་ནས། གང་དག་དད་པས་སྦྱིན་པ་ལྡོངས་སྡོད་པར་མི་སྡོ་བ་དྦྷེ་དག་གིས་ནི་དྦྷེ་ལར་འཛེམ་པ་དང་ལྡན་པ་
དང་འགྡོད་པ་དང་ལྡན་པར་བ་སྦྷེ། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་ཆྡོས་བསན་པས་དགྦྷེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱ་པྡོ་དྦྷེ་ལྦྷེན་པ་མྦྷེད་པར་
ཟག་པ་ལས་སྦྷེམས་རྣམ་པར་གྡོལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི་དྦྷེས་ན་སྡོམ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གིས་ཏྦྷེ། དྦྷེས་ན་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དྦྷེ་ིད་དགྦྷེ་བ་ཡིན་གི། དྦྷེ་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་བཅས་པ་ལམ་ལྡོས་པར་རང་བཞིན་གི་དགྦྷེ་བ་མྦྷེད་དྦྷེ། སྡོམ་པ་མྦྷེད་པའི་ཆ་ལུགས་ཀུན་
མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་བཀག་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་འྡོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པའི་ལྦྷེའུ་ལས། འྡོད་སྲུང་
འདི་ལ་སྦྷེ་དཔྦྷེར་ན་མི་རྡོའ་ིམགྡོ་ལ་གསྦྷེར་གི་ཕྦྷེང་བ་བཏགས་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ངུར་སྨྲིག་
གྡོན་པར་ལའྡོ། །དྦྷེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྦྷེས་བ་སྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་མི་རྡོའ་ིམགྡོ་ལ་གསྦྷེར་ཕྦྷེང་ངམ། །ཡང་ན་མྦྷེ་ཏྡོག་ཕྦྷེང་བ་
གདགས་བས་པ། །དྦྷེ་བཞིན་ཁིམས་མྦྷེད་ངུར་སྨྲིག་གྡོན་པ་སང་། །མཐྡོང་ནས་དྦྷེ་ལ་ཡིད་ནི་དད་མི་
འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་དང་། རྟྡོག་གྦྷེ་འབར་བར་མདྡོ་དྲངས་པ་ལས། གང་ཞིག་ངུར་སྨྲིག་བགྡོས་ཀང་སྦྷེམས་ཀི་སྐྱྡོན་
མ་སངས། །ལག་ཏུ་ལྷུང་བཟྦྷེད་ཐྡོགས་ཀང་ཡྡོན་ཏན་སྣྡོད་མ་གྱུར། །ས་དང་ཁ་སྤུ་བྲྦྷེགས་ཀང་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་ཚུལ་མ་
ཞུགས། །རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་དངྡོས་པྡོ་ཀུན་ལས་ངྦྷེས་མ་བྱུང་། །དགྦྷེ་སྦྱྡོང་དྦྷེ་ནི་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་མ་ཡིན་ཁྱིམ་པའང་
མིན། །དྦྷེ་ནི་ཆུ་མྦྷེད་ཁྡོན་པ་རི་མྡོའ་ིམར་མྦྷེ་བཞིན། །ཞྦྷེས་པ་དང་། དགྦྷེ་སླྡོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅྦྷེས་པའི་མདྡོར། ཇི་
ལར་སྡོང་པྡོ་བཟང་པྡོ་ལ། །ཡུན་རིང་ཡལ་ག་འཕྦྷེལ་བ་ལར། །རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་ཡུན་རིང་ན། ཁ་ན་མ་ཐྡོའ་ི
གཏམ་རྣམས་དང་། །སིག་པ་དག་ནི་འཕྦྷེལ་བར་བཤད། །ཅྦྷེས་པ་དང་། ཆྦྷེད་དུ་བརྡོད་པའི་ཚོམས་ལས། བདྦྷེར་ 
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༼༡༣༠༽གཤྦྷེགས་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་བས། །གཟུགས་བྡོར་ཁྱིམ་པར་གནས་པ་བཟང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །དྦྷེ་ལ་མིན་པར་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། །གཤིས་ལ་དགྦྷེ་བ་ཡྡོད་ན་ནི། གྡོང་དུ་བཤད་པའི་དགྦྷེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱ་པྡོ་
དྦྷེ་དག་གིས་སྡོམ་པ་མྦྷེད་ཀང་རབ་བྱུང་གི་སྡོགས་སྡོ། །འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགྦྷེ་བ་མྦྷེད་པར་གསུངས་པ་
ནི། སྲྡོག་གཅྡོད་སངས་པ་ལ་བུ་བཅས་པ་ལ་མ་ལྡོས་པར་སུས་སད་ཀང་དགྦྷེ་བ་འབྱུང་བ་མིན། ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་
ཡིན་གི། བཅས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དགྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་བཅས་ལྟུང་ལ་རང་བཞིན་གི་མི་དགྦྷེ་བ་
མྦྷེད་ཀང་། བཅས་ལྡན་ལ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ་བདྦྷེ་སྡུག་གི་བྦྷེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ་བ་སྡོང་བ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དྦྷེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཕྱྡོགས་
ས་གྡོང་མའི་ནང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མགྡོ་བསྦྷེའི་ལན་དང་། རྣལ་མའི་ལན་ནྡོ། །དང་པྡོ་
ནི་འདི་ཡི་ལན་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། ཁྱྦྷེད་ཀང་མུ་སྦྷེགས་གངས་ཅན་པ་འགའ་ཞིག་ལར། ངྡོ་བྡོ་ིད་གཙོ་བྡོ་
རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། གཤིས་ལ་དགྦྷེ་སིག་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། སིར་
བསླབ་པ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། བསླབ་པ་མི་འདྲ་བ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། དྦྷེས་གྲུབ་པའི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
གིས་པ་དངྡོས་པྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ག་གཅིག་གིས་བསླབ་པ་འཆའ་
བར་བྦྷེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དྦྷེ། གཤིས་ལ་དགྦྷེ་བ་དང་སིག་པ་མྦྷེད་ཀང་བདྦྷེ་སྡུག་ལས་ཀིས་བས་པ་ཡིན་
ཅིང་། ལས་ཀི་བྦྷེད་པ་པྡོ་སྦྷེམས་ིད་ཡིན་ལ། སྦྷེམས་བཟང་ངན་དྦྷེ་དག་བླང་དྡོར་བྦྷེད་པའི་ཐབས་ནི་སྡོམ་པའི་
ཚུལ་ཁིམས་ཡིན། བཅས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་ཡིན་པས་སྡོམ་པའི་
ཚུལ་ཁིམས་དྦྷེ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ལ་གང་དགྡོས་པ་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནས་མཁྱྦྷེན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །བདྦྷེ་སྡུག་ལས་ཀིས་བས་ 
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༼༡༣༡༽པ་དང་། ལས་ཀི་བྦྷེད་པྡོ་སྦྷེམས་ིད་ཡིན་པར་གྲུབ་སྦྷེ། སྦྷེམས་དགྦྷེ་བ་དང་མི་དགྦྷེ་བའི་སྡོབས་
ཀིས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། ལས་ལ་བཟང་ངན་དྦྷེ་ལས་འབྲས་བུ་བདྦྷེ་སྡུག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་
ནི་དྦྷེས་ན་བསམ་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྦྷེ་ལྔ་པྡོ་ལ་བཅས་པ་མི་
འདྲ་བ་སྡོ་སྡོར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དྦྷེ། བསམ་པ་བཟང་ངན་བླང་དྡོར་བྦྷེད་པའི་ཐབས་སྡོམ་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཡིན་པ་དྦྷེས་ན་བསམ་པ་ྡོན་མྡོངས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་དྦྷེ་དག་གི་གྦྷེན་པྡོ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
བྦྷེ་བྲག་དགྦྷེ་ཚུལ་དང་དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་དུ་མ་ཡྡོད་ལ། དྦྷེ་དག་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་བརྟུལ་
ཞུགས་དང་། འདུལ་བའི་བཅས་པ་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྦྷེ་ལར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི་དྦྷེས་ན་བདྦྷེ་
དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ་བདྦྷེ་སྡུག་གི་བྦྷེད་པ་པྡོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཡང་བསླབ་པ་འཆའ་བ་
དང་། སགས་སྦྱྡོར་བའི་བྦྷེད་པ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་གསུངས་ཏྦྷེ། བདྦྷེ་སྡུག་སྦྷེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་སྦྷེམས་
ཀི་ཁྱད་པར་གིས་ཚུལ་ཁིམས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡྡོད། དྦྷེ་སྲུང་བ་ལ་བཅས་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དགྡོས་ཤིང་དྦྷེ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནས་མཁྱྦྷེན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་གནང་བཀག་ཇི་ལར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། 
སྦུ་གུ་ཅན་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དང་རྐང་པ་གིས་ཏྦྷེ། གཞན་རྣམས་ནི་གྡོ་སླ་ལ། ལག་་ནི་
བིན་ལྦྷེན་མ་བས་པའི་ཟས་ལ་དགྦྷེ་སླྡོང་རང་ངམ་གཞན་གིས་རྦྷེག་པ་ཟྡོས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྡོ། །ནུབ་ཚང་
ནི་བསྙྦྷེན་པར་མ་རྡོགས་པ་དང་ཆྡོས་དྲུག་གིས་གཅིག་པའི་གནས་སུ་གིད་ལྡོག་པས་ལ་ན་མཚན་མྡོ་གསུམ་
པའི་མཐར་ལྟུང་བྦྷེད་དུ་འགྱུར་བའྡོ། །བཞི་པ་ཕལ་གི་ལག་ལྦྷེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མ་འཁྲུལ་པའི་
ལག་ལྦྷེན་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ། འཁྲུལ་པའི་ལག་ལྦྷེན་བྱུང་བའི་ཚུལ། དྦྷེ་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་བསན་ 
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༼༡༣༢༽པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མདྡོ་བསྐུལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། དགྦྷེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་མདྡོ་བསྐུལ་བ་དང་། 
ི་མའི་གངས་བརྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཕལ་གི་བ་བ་ཀུན། འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གིས་ཏྦྷེ། འདུལ་
བ་ནས་གསུངས་པའི་ལག་ལྦྷེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་མདྡོ་ར་བ་ལས། དགྦྷེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་
སྨྲིག་མའི་ཐུར་མ་སྐུད་པ་ལ་རྒྱུས་པ་སྡོ་བས་ི་མ་བགང་བར་བའྡོ། །དགྦྷེ་སྐྡོས་ཀིས་དྦྷེ་ལ་བརྟགས་ཏྦྷེ་དགྦྷེ་
འདུན་ལ་བརྡོད་པར་བའྡོ། །བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བས་པའིའྡོ། །ངྡོའ་ིདབྦྷེ་བས་སྡོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པྡོ་དང་། 
ལྷའི་ཕྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདྡོན་པའི་དགྦྷེ་སླྡོང་རྣམས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིག་ཀང་བའྡོ། །མྡོད་ལའྡོ། །དྦྷེང་ནི་
ཡར་གི་ངྡོའ་ིཚེས་གཅིག་ལགས་ཏྦྷེ། གཙུག་ལག་ཁང་གིས་བདག་པྡོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་
སླད་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྦྷེ་རྦྷེ་བཀག་ཏུ་གསྡོལ། ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། མདྡོ་བསྐུལ་རིང་མྡོ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅིག མདྡོ་བསྐུལ་རིང་མྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ་དཀའ་ལས་ཆྦྷེ་བ། ངྡོ་བྡོ་ནྡོར་བ་
བྦྷེད་པ་མཐྡོང་སྦྷེ། འདི་ལར་ཀྦྷེ་གསྡོན་ཅིག་དགྦྷེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་རྒྱལ་ཆྦྷེན་
རྣམས། །ཆྡོས་སྐྱྡོང་གཙུག་ལག་སྲུང་མ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་ལ་སྡོགས་སྦྷེ་བརྒྱད་དང་། །ཆྡོས་རྒྱལ་རྦྷེ་བླྡོན་ཡྡོན་བདག་
དང་། ཕ་མ་མཁན་པྡོ་སླྡོབ་དཔྡོན་དང་། །མཐའ་ཡས་སྦྷེམས་ཅན་དྡོན་སླད་དུ། །ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་མདྡོ་
བརྡོད་ཞུ། །ཞྦྷེས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཨཱུ་ཧཱཾ་ལགས་ཟྦྷེར་རྡོ། །ཊི་ཀ་བྦྷེད་པ་ཁ་ཅིག་འདི་འྡོག་ཏུ་དཀའ་ཡང་འབད་ནས་
བྦྷེད་པ་མཚར། ཞྦྷེས་པ་དང་དྡོན་གཅིག་པ་མ་གཏྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བརམ་པར་བ་ཞིང་འབྱུང་
བར་བ། ཞྦྷེས་སྡོགས་འདྡོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་རང་བཟྡོའ་ིནྡོར་བ་བྦྷེད་པ་མཐྡོང་། ཞྦྷེས་པའི་འབྲུ་གྦྷེར་བ་ནི་ནྡོར་ཏྦྷེ། 
མདྡོ་བསྐུལ་རིང་མྡོ་བྦྷེད་པས་ཀང་བསྐུལ་བའི་ཚིག་ནྡོར་བ་ཡིན་གི་འདྡོན་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་འདྡོན་
པར་འདྡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་མདྡོ་ 
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༼༡༣༣༽བརྡོད་ཞུ་ཞྦྷེས་བཤད་པས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ་ཤྦྷེས་བྦྷེད་མྦྷེད་པར་བསན་པ། ྦྷེས་དམིགས་
ཆྦྷེ་བར་བསན་པ། སྨད་པའི་གནས་སུ་བསན་པ། འཁྲུལ་བ་གཞན་ལའང་མཚུངས་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
མདྡོ་རྒྱུད་ཞྦྷེས་སྡོགས་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི་འདི་འདྲའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། བསན་པའི་ར་བ་ནི་འདུལ་
བའྡོ། །གསུམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་གསུངས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ནི་སངས་རྒྱས་
གསུང་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་མི་མཐུན་ཡང་མདྡོ་བསྐུལ་རིང་
མྡོ་འདི་འདྲ་བདྦྷེན་པར་འདྡོད་ན་ནི། སྡོམ་པ་ཐག་རྒྱ་མ་དང་། ལས་ཆྡོག་མགྡོ་ལ་བཞག་པས་དགྦྷེ་སླྡོང་དུ་འགྱུར་
ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་སྡོགས་ཀི་ལག་ལྦྷེན་ཕྱིན་ཅི་ལྡོག་གཞན་ཡང་འཁྲུལ་ཞྦྷེས་བརྡོད་པར་མི་ནུས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དང་མདྡོ་
བསྐུལ་རིང་མྡོ་ལུང་དང་འགལ་བའི་སྡོགས་སྡོ། །གཞན་ཡང་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀིས་སྲྡོག་གི་མཆྡོད་སྦྱིན་བས་
པས་ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་སྡོགས་ཀི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་སུན་དབྱུང་བར་མི་ནུས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དང་མདྡོ་བསྐུལ་རིང་མྡོ་ལུང་
རིགས་མྦྷེད་པར་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་མ་ནྡོར་བས་མཇུག་བསྡུས་བ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
ནྡོར་བ་སྡོང་བར་གདམས། མ་ནྡོར་བ་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སང་བ་ངྡོས་བཟུང་། 
སང་དགྡོས་པའི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་རྡོགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། ཞང་མཚལ་
པ་དང་། བཀའ་ཕྱག་པ་ལ་ལ། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་སྦྷེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིས་
བསྡུས་པའི་ཚིག་དྡོན་ཟབ་མྡོ་རྣམས་དང་། དྦྷེ་དག་གི་དགྡོངས་འགྦྷེལ་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀིས་ལྦྷེགས་པར་བཤད་
པའི་གྲུབ་པ་སྦྷེ་བདུན་དང་། སྙིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་དང་། མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་ལ་སྡོགས་པ་
རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ལྦྷེགས་པར་བཤད་པའི་ཆྡོས་ས་སྦྷེ་ 
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༼༡༣༤༽དང་། རིགས་ཚོགས་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་གི་ན་ཡ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་བླུན་པྡོ་དགའ་
བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་གི་ཐྡོས་བསམ་སངས་ནས་བླུན་པྡོའ་ིཚིག་ལ་ཐྡོས་
བསམ་བྦྷེད་པ་ནི། བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དྡོར་བར་བ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུས་ནི་བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྐྱྦྷེད་ནུས་
ཀི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱྦྷེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། དུས་དང་བླྡོ་གྡོས་གིས་ཀ་གྡོན་དུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རྡོ། །ཀྦྷེ་མ་ཞྦྷེས་སྙིང་བརྦྷེ་བའི་ཚིག་གིས་བྡོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ནི་གཟུགས་བརན་འདི་ལར་
གྱུར་པ་ད་བཟྡོད་གྡོ །ཞྦྷེས་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་
ཀི་གསུང་རབ། སྦྷེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་དང་། དྦྷེ་དག་གི་དགྡོངས་འགྦྷེལ་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀིས་
བཤད་པའི་བསན་བཅྡོས་ཀི་ཚིག་ཐྡོས་ཤིང་འཛིན་པ་ལ་བིན་རླབས་ཡྡོད་དྦྷེ། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྡོ་
ལས། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་དམ་པའི་ཆྡོས་འཛིན་པ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བར་
འགྱུར། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མི་འམ་ཅི་རྣམས་དང་། །བསྡོད་ནམས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀིས་ནི་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་། །དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པའི་དམ་པའི་ཆྡོས་འཛིན་པ། །དྲན་ལྡན་བླྡོ་གྡོས་ལྡན་ཅིང་བླྡོ་ལྡན་འགྱུར། །ཤྦྷེས་རབ་རྒྱ་ཆྦྷེན་ཀུན་
ནས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྡན། །མཁས་པས་བག་ཆགས་བཅས་པའི་ྡོན་མྡོངས་སྡོང་། །ཞྦྷེས་དང་། སྐྱྦྷེས་རབས་ལས། 
ཐྡོས་ཆུང་དམུས་ལྡོང་བསྡོམ་པའི་ཚུལ་མི་ཤྦྷེས། །ཤྦྷེས་རབ་རྒྱས་བྦྷེད་པ་ནི་ཐྡོས་པ་ཡིན། །ཐྡོས་པ་གཏི་མུག་
མུན་སྦྷེལ་སྡོན་མ་ཡིན། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་ཕད་ན་སྐྱྦྷེས་ཀི་མཆྡོག །རྐུན་པྡོས་འཕྡོག་ཏུ་མྦྷེད་པ་ནྡོར་གི་
མཆྡོག །ཅྦྷེས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ལས། ཐྡོས་པས་ཆྡོས་རྣམས་ཤྦྷེས་པར་བྦྷེད། །ཐྡོས་པས་
སིག་ལས་ལྡྡོག་པར་བྦྷེད། །ཐྡོས་པས་དྡོན་མ་ཡིན་པ་སྡོང་། །ཐྡོས་པས་མ་ངན་འདས་པ་ཐྡོབ། །ཅྦྷེས་པ་དང་། 
ལུང་རྣམ་འབྦྷེད་ལས།  
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༼༡༣༥༽མང་དུ་ཐྡོས་པ་ལ་ཕན་ཡྡོན་ལྔ་ཡྡོད་དྦྷེ། ཕུང་པྡོ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། སྐྱྦྷེ་
མཆྦྷེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རྟྦྷེན་ཅིང་འབྲྦྷེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། དྦྷེའི་གདམས་ངག་དང་རྦྷེས་སུ་
བསན་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྡོ། །དྡོན་ཡིད་ལ་སྦྷེམས་ཤིང་མས་སུ་ལྦྷེན་པ་ལ་ཡང་བིན་
རླབས་ཡྡོད་དྦྷེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྡོ་ལས། གང་གིས་བསྐལ་པ་བཅུའི་བར་དུ་མན་ཏྦྷེ། གཞན་ལ་བསན་
པ་བས། གང་གིས་སྦྷེ་གྡོལ་གཏྡོགས་པ་ཙམ་དུ་འདི་བསྡོམས་ན། དྦྷེ་ིད་དྦྷེ་བས་བསྡོད་ནམས་ཆྦྷེས་མང་དུ་
འཕྦྷེལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཐར་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕྱྡོགས་སུ་རྒྱས་པ་ཞྦྷེས་བ་བའི་མདྡོ་ལས། རྒྱལ་བའི་དྲིན་ལན་བླན་
འདྡོད་པ། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་སྡོམ་བྦྷེད་པ། །སྡོང་ཁམས་གང་བའི་སྦྷེམས་ཅན་གིས། །སྲྡོག་གི་སྦྱིན་པ་བིན་པ་
བས། །བསམ་གཏན་བསྡོམས་པ་ཡྡོན་ཏན་ཆྦྷེ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །འདི་འདྲའི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་
དག་ན་བཤད་བྦྷེད་པ་ལ། ཐྡོས་པ་ཞྦྷེས་བརྡོད་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེའི་དྡོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྡོད་པ་བསམ་པ་ཡིན་
ལ་ནན་ཏན་གིས་དྦྷེ་བསྒྲུབ་པ་སྡོམ་པ་ཡིན་པར་ཤྦྷེས་པར་བས་ནས། ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་དྦྷེ་ལར་གིས་ཏྦྷེ། 
དྦྷེ་ལ་བུའི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་
ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས། སྡུད་པ་པྡོས་བསྡུས། གྲུབ་ཐྡོབ་ཀིས་
བསྡོམ། པཎི་ཏས་བཤད། ལྡོ་ཙྭ་བས་བསྒྱུར། མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡིན་
པས་དྦྷེ་ལ་ན་བཤད་སྡོམ་བསྒྲུབ་བྦྷེད་དགྡོས་སྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པའི་སྐབས་
ཏྦྷེ་དང་པྡོའ ྡོ།།  །།གིས་པ་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོམ་པའི་མས་ལྦྷེན་ལ་གསུམ་སྦྷེ། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་དབྦྷེ་བ་སིར་
བསན། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད། བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི།  
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༼༡༣༦༽སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པ་ཙམ་གི་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ། ན་ཐྡོས་པའི་ལུགས་དང་། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིལུགས་རྣམ་པ་གིས་ཡྡོད་དྦྷེ། ན་ཐྡོས་སྦྷེ་
གིས་ཀི་ལུང་ནས་བཤད་པ་དང་། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་དབུ་སྦྷེམས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་གིས་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ་ཡང་། ཐྡོབ་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སྡོ་ནས་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡྡོད་དྦྷེ། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པ་
གསུམ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁ་ཅིག་ནི་ན་ཐྡོས་སུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་རྒྱལ་
དུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྡོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྡོ་ཞྦྷེས་བཤད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་གསུམ་པྡོ་དྦྷེ་དག་
གི་ཆྡོ་ག་སྡོད་པ་དྦྷེང་སང་ཉུང་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་བསན་པ་འབྲས་བུའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕག་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་
དུས་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕག་གསུམ་ནུབ་ནས། ལུང་གི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་སྡོན་པ་འདས་ནས་ལྡོ་དགུ་
བརྒྱ་ལྡོན་པ་ན་སླྡོབ་དཔྡོན་དབིག་གྦྷེན་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ཡང་མཛོད་ལས་དྦྷེ་ལར་ཐུབ་པ་དག་གི་བསན་པ་ནི། 
ལྡོག་མར་སྲྡོག་ཕྱིན་འདྲ་དག་ཞྦྷེས་མས་པར་བཤད་ན་དྦྷེང་སང་སྐྱྡོན་མྦྷེད་མས་པ་སྨྡོས་ཅི་དགྡོས་ཟྦྷེར་པ་ནི་
མི་འཐད་དྦྷེ། དྦྷེའི་དུས་སུ་འབྲས་བུའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་སྒྲུབ་པའི་དུས་མས་ནས་མས་སུ་ལྦྷེན་
པའི་ཆྦྷེད་དུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་ཆྡོ་ག་མི་བསྦྷེན་པ་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ་དབུ་མ་
ལུགས་དང་སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་རྣམ་པ་གིས་ཡྡོད་ཅིང་། དྦྷེ་གིས་ཀ་ཡང་བླ་མྦྷེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
པ་ཁྡོ་ན་ཡིན་གི། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པའི་ཚུལ་ནི་མྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེ་གིས་ལ། མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་
བྦྷེད་པའི་ཆྡོ་ག་ཡང་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དྦྷེ། སྦྱྡོར་བའི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚང་བར་
མཛད། སྦྷེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་ 
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༼༡༣༧༽ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་གཅིག་ཙམ་མཛད། གཞན་ཡང་དབུ་མ་པས་བར་ཆད་དྲི་བ་
མི་མཛད། སྦྷེམས་ཙམ་པས་བར་ཆད་དྲི་བ་མཛད། དངྡོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་པས་སྨྡོན་འཇུག་གིས་པྡོ་
སབས་གཅིག་ཏུ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་རྦྷེས་ཟླྡོས་ལན་གསུམ་བས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྦྷེན། སྦྷེམས་ཙམ་པས་ཐྡོག་མར་
སྨྡོན་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལྦྷེན། དྦྷེ་ནས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་སྣྡོད་བསླབས་ནས་བསླབ་བ་རྣམས་མས་འྡོག་
ཏུ་ཚུད་པར་བས་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་རྦྷེས་སུ་འཇུག་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལྦྷེན། ཆྡོ་གའི་ཚིག་ཀང་སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་བརྡོད་པ་
སླྡོབ་མས་ན་པ་ཡིན་གི་རྦྷེས་ཟླྡོས་མི་བྦྷེད། མཇུག་གི་ཆྡོ་ག་ལ་དབུ་མ་པས་རང་དགའ་བ་བསྡོམས་པ་དང་། 
གཞན་དགའ་བ་བསྡོམ་དུ་གཞུག་པ་གིས་མཛད། སྦྷེམས་ཙམ་པས་མཁྱྦྷེན་པར་གསྡོལ་བ་མཛད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ར་བའི་ལྟུང་བ་ཡང་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་དྦྷེ། དབུ་མ་པས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས་འབྱུང་བ་ལར། ར་ལྟུང་
བཅུ་བཞི་དང་། སྦྷེམས་ཙམ་པས་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལར་ར་ལྟུང་བཞི་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཕྱིར་བཅྡོས་ཀི་ཚུལ་
ཡང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དྦྷེ། དབུ་མ་པས་སྐྱ་རྦྷེངས་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ནས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྡོ་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་བ་ལ་
ར་བའི་ལྟུང་བ་བཤགས། སྦྷེམས་ཙམ་པས་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པར། སྡོམ་པ་སླར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲིང་ནི་
གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ྡོན་མྡོངས་མི་མྡོངས་བདག་སྦྷེམས་བཞིན། །ཞྦྷེས་
བཤད་པ་ལར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བསླབ་པར་བ་བའང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དྦྷེ། དབུ་མ་པས་སྡོད་འཇུག་ལས། རྐང་
པ་རྡོང་སྦྷེ་མི་འདུག་ཅིང་། །ཅྦྷེས་སྡོགས་བཤད་ལ། སྦྷེམས་ཙམ་པས་སྡོམ་པ་ི་ཤུ་པ་ལར། ྦྷེས་བས་བཞི་བཅུ་
ཞྦྷེ་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལར་ཆྡོ་ག་ནས་བསླབ་བའི་བར་ཐ་དད་པ་དྦྷེ་ཡང་། དབུ་སྦྷེམས་གིས་པྡོ་ལ་
བ་མཐྡོ་དམན་ཐ་དད་པས་ལ་བ་དྦྷེ་དང་འཚམས་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་ལུགས་གིས་རྡོགས་པའི་སངས་ 
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༼༡༣༨༽རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། རྦྷེས་འཇུག་གི་གདུལ་བས་གིས་ཀ་མས་སུ་ལྦྷེན་པ་ལ་འགལ་བ་
མྦྷེད་དྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་ན་ཐྡོས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའི་རིས་བདུན་དང་། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་སྡོམ་པ་མ་
ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པའི་ཆྡོ་ག་སྡོགས་སྡོ་སྡོར་གསུངས་ཀང་། གང་ཟག་གཅིག་གིས་གིས་ཀ་མས་སུ་ལྦྷེན་
པ་ལ་འགལ་བ་མྦྷེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །འདིར་ནི་གཞུང་གི་འབྲུ་གནྡོན་པ་ཙམ་ཞིག་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། འདི་གིས་ཀི་
རྣམ་དབྦྷེ་ཞིབ་པར་ཁྡོ་བྡོའ་ིསི་དྡོན་དུ་ལ་བར་བ་ཞིང་། ཆྡོ་ག་ནི་དབུ་མ་ལུགས་ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་ཆྡོ་
ག་དང་། སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་རྦྷེ་བཙུན་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྡོམ་པ་ི་ཤུ་པའི་ཌི་ཀར་བལ་བར་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་
སྦྷེ། མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པའི་ཆྡོ་ག ཐྡོབ་པ་མི་མས་པར་བསྲུང་པའི་བསླབ་བ། དྦྷེ་དག་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་
ཐབས་ལམ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཀུན་རྡོབ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྐྱྦྷེ་བའི་ཆྡོ་ག་བཤད། དྡོན་
དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོ་གས་སྐྱྦྷེ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ལུགས་གིས་རྟྦྷེན་གི་ཁྱད་པར་ལུང་གིས་
བསྒྲུབ། དྦྷེ་ིད་དཔྦྷེ་ཡི་སྡོ་ནས་གསལ་བར་བཤད། །ལུང་གི་དྡོན་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དགག ལུགས་གིས་ཆྡོ་
གའི་ཁྱད་པར་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྐྱྦྷེ་བའི་ཡུལ་
ངྦྷེས་པར་བསན། དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀུན་ལ་སྐྱྦྷེ་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དངྡོས་ཀི་
དྡོན། དྦྷེ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའི་ཚུལ་བརྡོད་པ། དྦྷེ་ིད་ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྦྷེམས་
ཙམ་པ་ཡི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི་ལ་ལ་སྐྱྦྷེ་བྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། དགྦྷེ་བཤྦྷེས་
ཕྱག་སྡོར་བ་ལ་སྡོགས་པའི་སྐྱྦྷེ་བྡོ་འགའ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་དུ་བམས་པ་མགྡོན་པྡོ་ཁི་མཐྡོན་པྡོ་ལ་བཞུགས་ནས་
ཁྡོམ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་མཛད་པར་རྨིས་པའི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་དང་མ་
ཐྡོབ་པའི་སྦྷེམས་ 
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༼༡༣༩༽ཅན་ཀུན་ལ་སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་འབྡོགས་པར་བྦྷེད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རྨི་ལམ་
བདུད་ཀིས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། རྨི་ལམ་གི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྐྱྦྷེ་བྡོ་ཀུན་ལ་སྦྷེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་བྦྷེད་པའི་ལུགས་དྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རྨི་ལམ་བདུད་ཀིས་མིན་ན་
དྦྷེ་ལར་རུང་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་སྡོན་པའི་རྨི་ལམ་བདུད་ཀི་བིན་
བརླབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྦྷེའུར། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྡོད་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཡིན་
ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞྦྷེས་དང་། མར་མྦྷེ་མཛད་ཀིས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རིས་བདུན་གི། །རྟག་
ཏུ་སྡོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡྡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྦྷེས་བང་ཆུབ་
སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་སྣྡོད་མི་ཤྦྷེས་པ་དང་། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པ་མྦྷེད་པ་ལ་སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆྡོ་ག་ལས་ཀང་དྦྷེ་ལར་དུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅིག སྦྷེམས་
ཙམ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་བྦྷེད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཤྦྷེས་པ་དང་། སྡོ་ཐར་གི་སྡོམ་པས་
བསམས་པ་དགྡོས་ཀང་། སྐྱྦྷེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བྦྷེད་པ་མི་འགལ་ཏྦྷེ། བླུན་པྡོ་སིག་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་། སྦྷེམས་ཙམ་
ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་གལ་དྦྷེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྡོ་སྡོ་ཐར་པའི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དབུ་
མའི་ལུགས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་འདི་བར་ཕད་ཅིང་ལྦྷེན་འདྡོད་
ཡྡོད་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ཀུན་ཀིས་ལྦྷེགས་པར་ཐྡོབ་ན་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྦྷེས་མདྡོ་དང་
བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་སྡོང་པྡོ་བཀྡོད་པའི་མདྡོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས། 
གྡོང་ཁྱྦྷེར་སྐྱིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཤར་ཕྱྡོགས་ནགས་ཚལ་སཱ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞྦྷེས་བ་བར། 
ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཚུལ་སྣང་བ་ཞྦྷེས་ 
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༼༡༤༠༽བ་བའི་ཆྡོས་ཀི་རྣམ་གངས་བསན་པས། རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་སྡོང་ཕག་བཅུ་བླ་ན་མྦྷེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྦྷེས་
པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། བསྐལ་པ་བཟང་པྡོ་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞྦྷེད་གྡོང་དཔྡོན་གྱུར་པའི་ཚེ། །དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པ་བསྡོད་ནམས་འྡོད་དྦྷེ་ལ། །ིན་གཅིག་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཀང་། །དང་པྡོ་བང་ཆུབ་
མཆྡོག་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་སྙིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོ་
ལ་ལྔ་དང་། བླྡོན་པྡོ་ལ་ལྔ་དང་། ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་བརྒྱད་དྦྷེ། རང་སར་འབྱུང་ྦྷེ་བས་རྟྦྷེན་གི་སྡོ་ནས་དབྦྷེ་བ་
བཅྡོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་བརྦྷེགས་པའི་གཙུག་ན་རིན་པྡོ་ཆྦྷེས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། ཤྦྷེས་
རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་འདི་བསན་པ་ན། འཁྡོར་དྦྷེའི་ནང་ནས་ལྷ་དང་། མིའི་སྲྡོག་
ཆགས་ཁི་ིས་སྡོང་བླ་ན་མྦྷེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། རྒྱལ་
པྡོ་ལ་གདམས་པའི་མདྡོ་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཆྦྷེན་པྡོ་འདི་ལར་ཁྱྡོད་ནི་བ་བ་མང་བ་བྦྷེད་པ་མང་བ་སྦྷེ། ཞྦྷེས་པ་ནས་
ཁྱྡོད་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་འདྡོད་པ་དང་། དད་པ་དང་། དྡོན་དུ་གྦྷེར་བ་དང་། སྨྡོན་པས་འགྡོ་ཡང་རུང་ཞྦྷེས་པ་
ནས། རྒྱལ་པྡོའ་ིབ་བ་ཡང་མས་པར་མི་འགྱུར་ཅིང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཀང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་འགྱུར་
རྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། ཀླུ་ཁི་ིས་སྡོང་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྦྷེམས་
བསྐྱྦྷེད་ཅྦྷེས་པ་དང་། འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ངན་སྡོང་གི་གནས་རྣམས་སུ་བྡོན་ཏྦྷེ། 
ངན་སྡོང་བ་དྦྷེ་དག་བདྦྷེན་པ་མཐྡོང་བ་ལ་བཀྡོད་ཅྦྷེས་སྡོགས་རྒྱ་ཆྦྷེར་གསུངས་སྡོ། །བསན་བཅྡོས་ལས་
གསུངས་ཚུལ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་པར། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ། །སྦྷེམས་
བསྐྱྦྷེད་བཅུག་ཅིང་བརྟན་བས་ནས། །རི་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལར་བརྟན་པའི། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ 
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༼༡༤༡༽ 
དང་རྟག་ལྡན་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཞི་བ་ལྷས། བསླབ་བཏུས་སུ། དཔའ་བར་འགྡོ་བའི་མདྡོ་དྲངས་ཏྦྷེ། གཡྡོ་
རྒྱུས་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་ན་དགྦྷེ་བ་སྣ་འགའ་བས་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་སྦྷེམས་
བསྐྱྦྷེད་པ་ལ་ཅི་སྨྡོས། ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཇི་ལར་འབྲས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་མདྡོ་ལས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། སར་དྲངས་པའི་མདྡོ་དང་། བསན་བཅྡོས་
རྣམས་ལས། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྐྱྦྷེ་བར་བཤད་པའི་གཞུང་དྦྷེ་སྦྷེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་
ཀི་ཡང་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྐྱྦྷེ་བར་ཅི་འགལ་སྙམ་ན། དྦྷེ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
སྐྱྦྷེ་བ་ལ་སྡོ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགྡོས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞྦྷེད་ིན་གཅིག་གི་སྲྡོག་
གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་མཛད་པར་བསྐལ་བཟང་ལས་གསུངས་ལ། ིན་གཅིག་
གི་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་པ་དྦྷེ་ནི་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་
རིས་བདུན་གི་རྟྦྷེན་དུ་མི་རུང་བའི་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སྡོགས་པ་ལ། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་མཛད་པའི་འཐད་པ་རྣམས་དབུ་
མའི་ལུགས་ལ་སྡོགས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྦྷེས་ན་སྦྷེམས་ཙམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། སྦྷེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྐྱྦྷེ་བའི་ཡུལ་ངྦྷེས་པ་དྦྷེས་ན། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྦྷེ་ལྦྷེན་པར་འདྡོད་ན་ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་རིས་
བདུན་གང་ཡང་རུང་བ་ལྡོངས། དྦྷེ་ནས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྦྷེ་སྣྡོད་དབངས་ལ་བུར་སླྡོབས། དྦྷེའི་བསླབ་བ་
ལ་དད་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པར་གྱུར་ན། ཕྱིས་ནས་འཇུག་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་སྡོམ་པ་ལྡོངས་ཏྦྷེ། བང་སའི་
ཚུལ་ཁིམས་ལྦྷེའུ་དང་། གནས་བརྟན་བང་བཟང་སྡོགས་ཀིས་ལྦྷེན་ཚུལ་གི་རིམ་པ་དྦྷེ་ལར་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ཅི་སྦྷེ་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ 
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༼༡༤༢༽སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བྡོན་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་འཇྡོག་པར་འདྡོད་ན། སྦྱྡོར་དངྡོས་རྦྷེས་གསུམ་གི་
ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པ་མྦྷེད་པའི་སྡོ་ནས། དབུ་མ་པའི་གཞུང་སྡོད་འཇུག་དང་། ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆྡོ་ག་བཞིན་དུ་གིས་
ཏྦྷེ། བར་ཕད་ཅིང་ལྦྷེན་འདྡོད་ཡྡོད་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྐྱྦྷེ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
ཆྡོ་གས་སྐྱྦྷེ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྡོན་དམ་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
ཞྦྷེས་བ་བ་ནི། ཚོགས་སྦྱྡོར་གི་གནས་སྐབས་སུ་བསྡོད་ནམས་དང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀི་ཚོགས་བསྐལ་པ་གངས་མྦྷེད་
གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་སྡོབས་ཀིས། ས་དང་པྡོར་རྣམ་པར་མི་རྟྡོག་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱྦྷེ་བ་ལ་
འཇྡོག་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། མདྡོ་སྦྷེ་རྒྱན་ལས། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་མྦྷེས་བས། །བསྡོད་ནམས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་
ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆྡོས་ལ་མི་རྟྡོག་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ནི། །སྐྱྦྷེས་ཕྱིར་དྦྷེ་ནི་དམ་པར་འདྡོད། །ཅྦྷེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་མྡོད་ཀི་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་འདི་མི་སྐྱྦྷེ་སྦྷེ། འྡོག་ནས་འཆད་པའི་ལུང་རིགས་ཀི་གནྡོད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཆྡོ་གས་སྐྱྦྷེ་བ་ལ་གནྡོད་བྦྷེད་བསན། ཆྡོ་གས་སྐྱྦྷེ་བའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་མྦྷེད། ཆྡོ་གས་མི་སྐྱྦྷེ་
བ་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ། དྦྷེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་ཆྡོ་གས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོ་གས་སྐྱྦྷེ་ན་དྦྷེ་བར་ལས་བྱུང་བའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དུ་འགྱུར་ཅིང་། 
འདྡོད་ན་མི་འཐད་དྦྷེ། དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ིད་ནི། དྡོན་དམ་ཆྡོས་ིད་ཀི་ས་ཐྡོབ་པའི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི་འདི་ལ་སྦྱྡོར་དངྡོས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི། དཔྦྷེར་ན་ཆུ་ལུད་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་ཆུ་ལུད་དང་ས་ 
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༼༡༤༣༽བྡོན་འདྦྷེབས་པ་སྡོགས་སྡོ་ནམ་ཞིང་པས་དངྡོས་སུ་བར་ནུས་པ་དྦྷེ་བཞིན། ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་ཀི་
སྦྷེམས་ཀང་ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་དངྡོས་སུ་བསྐྱྦྷེད་ནུས་ཀི། མྱུ་གུ་དང་། སྡོང་བུ་དང་། སྙྦྷེ་མ་སྡོགས་ཞིང་ལས་དངྡོས་
སུ་འབྱུང་གི་མི་ལས་དངྡོས་སུ་མི་འབྱུང་བ་དྦྷེ་བཞིན་དུ། དྡོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་དང་། ཟག་པ་མྦྷེད་པའི་
སྡོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་སྡོམ་པ་སྡོགས་བསྡོམས་པའི་སྡོབས་ཀིས་ངང་གིས་སྐྱྦྷེ་ཡི། ཆྡོ་གའི་སྡོ་ནས་མ་
ཡིན་ཏྦྷེ། ཚུལ་འདི་དག་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀུན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཀ་
མ་ལ་ཤཱི་ལའི་བསྡོམ་རིམ་དུ་དགྡོངས་པ་ངྦྷེས་འགྦྷེལ་གི་མདྡོ་དྲངས་པ་ལས། དྡོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་
དྦྷེ་ནི་འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པ། སྡོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། དྡོན་དམ་པའི་སྡོད་ཡུལ་དྲི་
མ་མྦྷེད་པ། མི་གཡྡོ་བ་རླུང་མྦྷེད་པའི་མར་མྦྷེའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་མི་གཡྡོ་བའྡོ། །དྦྷེ་འགྲུབ་པ་ནི་རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་གི་རྣལ་འབྡོར་གྡོམས་པ་ལས་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི་དྡོན་དམ་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་དྡོན་དམ་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་ཚིག་ལན་གསུམ་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང་། སང་སྐྡོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་ལས། དྡོན་དམ་པའི་བང་
ཆུབ་ཀི་མཆྡོག་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་སྲིད་ན་ཡང་། དྦྷེ་ནི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་གི་ཆྡོ་
གའི་སྡོ་ནས་བསྐྱྦྷེད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་སྦྱིན་པ་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་དག་ཀང་ཆྡོ་ག་ཡིན་ན། གནས་ག་གྦྷེ་མྡོ་
ཞིག་ཏུ་འགྡོ་བར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀང་ཆྡོ་གར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཅིང་། ཆྡོ་ག་ཡང་ཐུག་མྦྷེད་དུ་འགྱུར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཀྦྷེ་མ་འཇིག་རྟྦྷེན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། འཇིག་རྟྦྷེན་བླུན་པྡོ་འདིས་རྒྱལ་བས་
གསུངས་པའི་ 
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༼༡༤༤༽སྡོམ་གསུམ་གི་ཆྡོ་ག་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་བྡོར་ནས། མ་གསུངས་པའི་དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ལ་
ཆྡོ་ག་ནན་གིས་འཚང་བ་འདི་འདྲ་བདྦྷེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོ་ཅིར་འགྱུར་བརྟག་དགྡོས་སྡོ། །གིས་པ་ཐྡོབ་པ་མི་
མས་པར་བསྲུང་བའི་བསླབ་བ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལྟུང་བའི་རྣམ་བཞག་མུ་བཞི་བསན་པ་བསླབ་བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་
ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མུ་བཞིར་དབྦྷེ་བ། བཞིར་འགྱུར་བའི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་
ལར་སྦྷེམས་ཙམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། སར་བཤད་པ་དྦྷེ་ལར་སྦྷེམས་ཙམ་དབུ་མ་གིས་ལྦྷེན་པའི་ཆྡོ་ག་
སྡོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་མྡོད་ཀི། འྡོན་ཀང་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་དབུ་སྦྷེམས་ཀུན་མཐུན་པར་ལྟུང་བའི་རྣམ་
གཞག་མུ་བཞི་གསུངས་ཏྦྷེ། ལྟུང་མྦྷེད་དང་། ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་དང་། ལྟུང་བ་མྦྷེད་པའི་
གཟུགས་བརན་རྣམ་བཞིར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པྡོ་གང་ཞྦྷེ་ན་བསམ་པ་དག་པའི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་
པ་ནི་མདྡོར་ན་སྦྷེམས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཀུན་སླྡོང་དང་ལུས་ངག་གི་སྦྱྡོར་བ་གིས་ཀ་གནག་པ་ལྟུང་བ་
དང་། དཀར་བ་ལྟུང་མྦྷེད་དང་། ཀུན་སླྡོང་དཀར་ན་སྦྱྡོར་བ་གནག་ཀང་ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་གི་དྡོན་ལ་
ལྟུང་མྦྷེད་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་སླྡོང་གནག་ན་སྦྱྡོར་བ་དཀར་ཡང་ལྟུང་བ་མྦྷེད་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་གི། དྡོན་
ལ་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདྡོར་བསྡུ་ན་སྦྷེམས་ཀི་འཕྦྷེན་པ་ལས་གཞན་པའི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདགྦྷེ་སིག་
ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། འཕགས་པ་ལྷའི་བཞི་བརྒྱ་པར། བསམ་པའི་སྡོ་ནས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ལུས་
ངག་གི་དགྦྷེ་བའམ། མི་དགྦྷེ་བར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དགྦྷེ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའི་དགྦྷེ་སིག་ལ་སྦྷེམས་དྦྷེ་གཙོ་བའི་ཕྱིར་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་གཞན་རྣམས་ལས་
ཀང་དགྦྷེ་སིག་གི་རྣམ་གཞག་སྦྷེམས་ལ་རག་ལས་པ་དྦྷེ་ལར་གསུངས་ཏྦྷེ། དཀྡོན་མཆྡོག་སིན་ལས། དགྦྷེ་ 
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༼༡༤༥༽བའམ་འྡོན་ཏྦྷེ་མི་དགྦྷེ་བའི། །ལས་ནི་སྦྷེམས་ཀིས་བསགས་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། ཆྡོས་ཡང་དག་
པར་སྡུད་པ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྦྷེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་ནག་པྡོ་པས། 
དག་ནག་གི་འགྦྷེལ་པར་རྒྱུད་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་ལས། མཆྡོག་གསུམ་ཡྡོན་ཏན་རིག་པར་འགྱུར། །བདུད་རི་ཡིད་
འྡོང་འཁྡོར་བས་བརྒལ། །འབྲས་བུ་ངྦྷེས་པར་ལྦྷེགས་པར་ཐྡོབ། །དྦྷེ་ཕྱིར་དམ་པའི་ཞལ་ལས་ནི། །གསུངས་པའི་
བ་བ་སིག་ཀང་བ། །དམ་པའི་ཞལ་ལས་མ་གསུངས་པའི། །དགྦྷེ་བའང་མཁས་པས་སང་བར་བ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་དང་། སྦྷེམས་ཀི་སིབ་སྦྱྡོང་ལས་ཀང་། དགྦྷེ་སླྡོང་རང་གི་ཕ་རྒན་ལ། །མྱུར་འདྡོང་ཞྦྷེས་ནི་བསྐུལ་
གྱུར་ནས། །འཕུལ་པས་དྦྷེ་ནི་ཤི་གྱུར་ཀང་། །མཚམས་མྦྷེད་སྦྱྡོར་བ་མ་ཡིན་ནྡོ། བསམ་པ་བཟང་པྡོས་མཆིལ་
ལྷྒྭམ་གིས། །ཐུབ་པའི་དབུ་ལ་བཞག་པ་དང་། །དྦྷེ་ནི་གཞན་གིས་བསལ་བས་པ། །གིས་ཀས་རྒྱལ་སྲིད་ཐྡོབ་
པར་འགྱུར། །དྦྷེ་ཕྱིར་བསམ་པའི་ར་བ་ལ། །བསྡོད་ནམས་སིག་པ་རྣམ་པར་གནས། །ཞྦྷེས་དང་། མཁས་མཆྡོག་
དབིག་གྦྷེན་གིས་ཀང་། ལས་གྲུབ་པར། ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམ་པ་རིག་བྦྷེད་དང་། རིག་བྦྷེད་མ་ཡིན་པ་
གཟུགས་ཅན་ནི་དགྦྷེ་བ་དང་། མི་དགྦྷེ་བ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ལུས་བྡོར་ནས་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་
འྡོང་བ་དང་། མི་འྡོང་བ་འགྲུབ་པ་དྦྷེ་དགྦྷེ་བ་དང་མི་དགྦྷེ་བ་ཡིན་པར་འཆད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལས་ནི་སྦྷེམས་པའི་
ཁྱད་པར་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བསླབ་བའི་གཙོ་བྡོ་འགྡོག་པའི་ལྡོག་རྟྡོག་བརྡོད། 
དྦྷེ་ིད་རིགས་པས་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་དགག བསླབ་བའི་གཙོ་བྡོར་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་འགྡོད་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་བདག་
གཞན་ 
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༼༡༤༦༽མམ་པ་དང་། བརྦྷེ་བ་བསྡོམ་པའི་ཚུལ་གིས་གསུངས་ཏྦྷེ། སྡོད་འཇུག་ལས། བདག་དང་གཞན་
དུ་མམ་པ་ནི། །དང་པྡོ་ིད་དུ་འབད་དྦྷེ་བསྡོམ། །བདྦྷེ་དང་སྡུག་བསལ་མམ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་
བཞིན་བསྲུང་བར་བ། །ཞྦྷེས་དང་། གང་ཕྱིར་བདག་དང་གཞན་གིས་ཀ །མྱུར་དུ་སྐྱྡོབ་པར་འདྡོད་པ་
དྦྷེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྦྷེ་བ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སད་པར་བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་འབྲི་ཁུང་
པ་ཁ་ཅིག དགྡོངས་གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྦྷེའི་གསུང་། རང་གཞན་བརྦྷེས་པས། ྦྷེས་པར་འགྱུར་པའི་སྐབས་ཡྡོད་བ་བ་
བཞུགས། དྦྷེས་ན་རང་གཞན་བརྦྷེ་བ་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དགྡོངས་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རྦྷེ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་རྟག་པར་ཞབས་
སྙུང་ཞིང་མི་བདྦྷེ་བ་ཅི་ལགས། ཞྦྷེས་འཇིག་རྟྦྷེན་མགྡོན་པྡོས་ཞུས་པས། ཁྡོ་བྡོ་སྡོན་དད་པ་ནི་ཆྦྷེ་ཤྦྷེས་རབ་ནི་
ཆུང་བས། རྟག་པར་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བདག་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག ཅྦྷེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དྦྷེ་མཐའ་
བཙན་པས་ད་ལ་རྟག་པར་ཞབས་སྙུང་པ་དྦྷེས་ལན། ཞྦྷེས་གསུང་། འྡོན་ཀང་བདག་ཅག་ལས་རྒྱུད་ཚོད་ཅུང་ཟད་
མཐྡོ་བས་བཟྡོད་དམ་སྙམ་ན། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ས་དྲུག་པ་བ་ཅིག་ཡིན་པ་ལ་དུས་ལ་མ་བབ་པར་མིག་
སྦྱིན་པར་བཏང་བས་ན་ཐྡོས་ཀི་སར་ལྟུང་བའི་རྦྷེན་དུ་གྱུར་བའི་ཕྱིར། དྦྷེས་ན་བདག་གཞན་བརྦྷེ་བའི་བང་ཆུབ་
ཀི་སྦྷེམས་བསྡོམ་མི་རུང་ཞྦྷེས་སྨྲའྡོ། །དྦྷེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས་འདི་སྐད་ལྡོ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
བསྒྲུབ་བ་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ། སྒྲུབ་བྦྷེད་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་དྡོན་འདི་ལར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་དགུའྡོ། །གིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། སྨྡོན་ལམ་ཐམས་ཅད་
མཐའ་བཙན་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་འགྲུབ་སྦྷེ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་བླྡོ་སྦྱྡོང་བའི་སྨྡོན་ལམ་འགའ་ཞིག་མཐའ་
མི་བཙན་པའི་ 
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༼༡༤༧༽ཕྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་བཙན་ན་དྦྷེད་དཔྡོན་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་རྒྱུན་དུ་ཀད་ནད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཀད་ནད་བདག་ལ་སྨིན་པར་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་མདྡོ་དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས། 
སྡོན་ཝཱ་ར་ནཱ་སཱིར་དྦྷེད་དཔྡོན་མཛའ་བྡོ་ཞྦྷེས་པའི་བུ་བྱུང་ངྡོ་ཅྡོག་ཤི་ནས་ཕྱིས་གཅིག་སྐྱྦྷེས་པ་ལ་མཛའ་བྡོའ་ིབུ་
མྡོར་མིང་བཏགས་ཏྦྷེ། ཕ་རྒྱ་མཚོར་ནྡོར་བུ་ལྦྷེན་དུ་ཕྱིན་པས་ཤི་ནས་ཆྦྷེར་སྐྱྦྷེས་པ་ན། ཕའི་ལས་གང་ཡིན་དྲིས་
པ་ལས། དྲང་པྡོར་སྨྲས་ན་རྒྱ་མཚོར་ཤིར་དྡོགས་ནས་འབྲུ་འཚོང་བ་ཡིན་ཞྦྷེས་སྨྲས་པས་ཀར་ཤ་པ་ཎི་བཞི་རྦྷེད། 
དྦྷེ་བཞིན་དུ་སྡོས་བཙོངས་པས་བརྒྱད་དང་། གྡོས་ཀིས་བཅུ་དྲུག་དང་། གསྦྷེར་དངུལ་བཙོངས་པས་སྡོ་གིས་
རྦྷེད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ལ་ཕུལ། དྦྷེ་ནས་ཚོང་པ་དྦྷེའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས། ཁྱྡོད་ཀི་ཕ་རྒྱ་མཚོར་ནྡོར་བུ་ལྦྷེན་
པའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲས་པས། དྲིལ་བསགས་ཏྦྷེ་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆས་པ་ལ། མས་མ་
བཟྡོད་པར་སྡོ་འཕྦྷེད་ལ་གཅད་དྦྷེ་ལ་བས་མའི་མགྡོ་ལ་རྡོག་པས་བསྣུན་ནས་སྡོང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ནས་རྒྱ་མཚོར་
ཞུགས་པས་གྲུ་བྡོ་ཆྦྷེ་ཆུ་སྲིན་་མིད་ཀིས་བཅྡོམ་ནས་ཞིག མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོས་གྲུའི་ཤིང་ཚལ་ལ་འཇུས་ནས་
མཐར་གིས་ཕྱིན་པས། གྡོང་ཁྱྦྷེར་མྡོས་བྦྷེད་དུ་ལྷའི་བུ་མྡོ་བཞི་དང་། རྟག་མྡོས་སུ་བརྒྱད། དགའ་བྦྷེད་དུ་བཅུ་
དྲུག ཚངས་པའི་བླ་མར་སྡོ་གིས་དང་ཕད་དྦྷེ། ལྡོ་གངས་དུ་མར་དགའ་བདྦྷེ་མྡོང་ངྡོ་། །ཡང་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་སུ་སྡོང་
བ་དང་། ལྕགས་ཀི་ཁང་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞིག་མཐྡོང་སྦྷེ། འགྡོ་འདྡོད་པར་གྱུར་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་སྡོ་རང་འགིག་ཏུ་
སྡོང་ངྡོ་། །ནང་ན་མི་ཞིག་ལྕགས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་མྦྷེ་འབར་བ་མགྡོ་ལ་འཁྡོར་བ་ཞིག་མཐྡོང་ནས་དྲིས་པས། མའི་
མགྡོ་ལ་རྡོག་པས་བསྣུན་པའི་རྣམ་སྨིན་ནྡོ་ཟྦྷེར་བ་དང་། རང་གི་དྦྷེ་དྲན་ཏྦྷེ། ང་ཡང་ལས་ཀིས་འདིར་ཁིད་དྡོ་སྙམ་
པ་དང་།  
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༼༡༤༨༽ནམ་མཁའ་ལས་གང་མ་བཅིངས་པ་དྦྷེ་དག་ནི་ཆིངས་ཤིག བཅིངས་པ་དྦྷེ་དག་གྡོལ་ཤིག ཞྦྷེས་པའི་
ས་ཐྡོས་པས་འཁྡོར་ལྡོ་དྦྷེ་རང་གི་མགྡོ་ལ་འཁྡོར་བར་གྱུར་ཏྦྷེ། །འདིར་གཞན་ཡང་ཡྡོད་མྦྷེད་དྲིས་པས་གང་མའི་
མགྡོ་ལ་རྡོག་པས་བསྣུན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་འྡོངས་སྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་དང་། གཞན་གཅྦྷེས་འཛིན་གི་སྙིང་རྦྷེ་ཚད་
མྦྷེད་པ་སྐྱྦྷེས་ཏྦྷེ། འདི་ལ་བུའི་མྡོང་ངྦྷེས་ཀི་ལས་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག གཞན་སུ་
ཡང་འདིར་འྡོང་བར་མ་གྱུར་ཅིག ཅྦྷེས་བརྡོད་མ་ཐག་སྙིང་རྦྷེའི་སྡོབས་ཀིས། མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོའ་ིམགྡོ་ལ་འཁྡོར་
བའི་འཁྡོར་ལྡོ་དྦྷེ། ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་ཙམ་དུ་འཕགས་ནས་ཚེའི་དུས་བས་ཏྦྷེ། དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱྦྷེས་སྡོ་ཞྦྷེས་
གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྡོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་སྦྷེ། བླྡོ་སྦྱྡོང་གི་སྨྡོན་ལམ་མཐའ་
བཙན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བརྦྷེས་པའི་ཡུལ་གི་སྦྷེམས་ཅན་དྦྷེ་དག་ཀུན། སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། 
སངས་རྒྱས་དང་བང་སྦྷེམས་ཀི་བདྦྷེ་བ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་བརྦྷེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་
བསྡོམ་དུ་མི་རུང་བ་འདི་འདྲའི་གསང་ཚིག་ནི་བདུད་ཀིས་ཡིན་པ་ཕལ་ཆྦྷེར་གིས་མི་ཤྦྷེས་པས་ཤྦྷེས་ནས་སང་
བར་བའྡོ། །ཐབས་ཕྱིན་ཅི་ལྡོག་ཏུ་སྡོན་པ་ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད། ཅྦྷེས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའང་དྲན་པར་
བ་སྦྷེ། མདྡོ་སྦྷེ་རྒྱན་ལས། ཐབས་དང་སྐྱབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ངྦྷེས་པར་འབྱུང་བ་ལས། །སྦྷེམས་
ཅན་རྣམས་ནི་རབ་བསླུ་བའི། །བདུད་འཇྡོམས་ཁྱྡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གསུམ་པ་
ལ་བཞི་སྦྷེ། ཡིད་ཆྦྷེས་པའི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ། བསྡོམ་པའི་ཕན་ཡྡོན་གིས་བསྒྲུབ། མ་བསྡོམས་པའི་ྦྷེས་
དམིགས་ཀིས་བསྒྲུབ། དྦྷེས་གྲུབ་པའི་དྡོན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ། ཞི་
བ་ལྷའི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ། མདྡོ་དང་བསན་ 
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༼༡༤༩༽བཅྡོས་གཞན་གི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་བདག་གཞན་བརྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། 
འདི་ནི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཞྦྷེས་པ་ནི། དཔལ་སྦྱིན་གིས་ཞུས་པའི་དྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་
བསྡོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏྦྷེ་དྦྷེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་བཀང་ནས། །དྦྷེ་ནི་དྦྷེ་ལས་
ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གཏན་ཚིགས་ཀང་ནི་འདི་ལ་སྣང་། །ཞྦྷེས་པ་ནི་རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་བར། 
ཕྱྡོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་། །ས་དང་ཆུ་དང་མྦྷེ་དང་རླུང་། །ཇི་ལར་མཐའ་ཡས་དྦྷེ་བཞིན་དུ། །སྡུག་
བསལ་སྦྷེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་འདྡོད། །སྦྷེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་དྦྷེ་དག་ནི། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་སྙིང་རྦྷེ་
བས། །སྡུག་བསལ་དག་ལས་དྲངས་བས་ཏྦྷེ། །སངས་རྒྱས་ིད་ལ་དགྡོད་པར་ངྦྷེས། །དྦྷེ་ལར་བརྟན་པར་གནས་
དྦྷེ་ནི། །མི་ལ་བའམ་ལ་ཡང་རུང་། །ཡན་ལག་བླངས་པ་ནས་བཟུང་སྦྷེ། །བག་མྦྷེད་གྱུར་ཀང་སྦྷེམས་ཅན་
རྣམས། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་ན་སྦྷེམས་ཅན་བཞིན། །བསྡོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རྟག་གསྡོག་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་
དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་ིད། །མཐའ་ཡས་ཐྡོབ་མི་དཀའ་ཞྦྷེས་བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོད་
འཇུག་ལས་ཀང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི། མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། གསང་
ཆྦྷེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྡོ་ལས། གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་སྦྷེམས་དཔའ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཐབས་ལ་
མཁས་པ་ནི། ཞྦྷེས་པ་ནས་འདི་ལར་སྦྷེམས་ཅན་དྦྷེ་དག་གི་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་དག་ཐམས་
ཅད་བདག་གི་ལུས་ལ་འབབ་བར་གྱུར་ཅིག སྦྷེམས་ཅན་དྦྷེ་དག་བདྦྷེ་བར་གྱུར་ཅིག ཅྦྷེས་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོ་
ལས། འཁྡོར་བ་མཐར་ཐུག་བར་དུ་ནི། །བདག་འཚང་རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །འགྡོ་བའི་སྡུག་ 
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༼༡༥༠༽བསལ་གང་ཅིའང་རུང་། །དྦྷེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་དགྦྷེ་བ་
ཡིས། །འགྡོ་བ་དྦྷེ་ལ་སྡོད་པར་ཤྡོག །ཅྦྷེས་དང་། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་འགྦྷེལ་ལས། བསམ་གཏན་བདྦྷེ་བ་བྡོར་ནས་
ཀང་། །མནར་མྦྷེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་བྦྷེད། །འདི་ནི་ངྡོ་མཚར་བསགས་འྡོས་སྡོ། །འདི་ནི་དམ་པའི་ཚུལ་
ལུགས་མཆྡོག །ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་དྦྷེས་ན་བདག་གཞན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། 
སྡོད་འཇུག་ལས། མང་དུ་བཤད་ལ་ཅི་ཞིག་དགྡོས། །བིས་པ་རང་གི་དྡོན་བྦྷེད་དང་། །ཐུབ་པ་གཞན་གི་དྡོན་
མཛད་པ། །འདི་གིས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ལྡོས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་
ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་བརྒྱད་དྦྷེ། བདག་གཞན་བརྦྷེ་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་ཀི་གནད་འཆུགས་ན་ཆྡོས་གཞན་གིས་
འཚང་མི་རྒྱ་སྦྷེ། ཐབས་མཁས་དང་བྲལ་བའི་སྡོང་ིད་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀིས་བསྡོམ་ཀང་། དྦྷེའི་འབྲས་བུ་འགྡོག་
པ་ཙམ་ཐྡོབ་པའི་ཕྱིར་དང་། སྡོ་སྡོ་ཐར་བའི་མདྡོ་ལས། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་བཏྡོན་པ་ཡི། །བསྡོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་
ཡྡོད་པ། །དྦྷེ་ཡིས་འཇིག་རྟྦྷེན་མ་ལུས་པ། །ཐུབ་དབང་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བསྡོ་
བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་བྦྷེད་ཀང་། རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྡོང་ིད་ན་ཐྡོས་
རྣམས་བསྡོམ་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་ནི་འདུལ་བ་ལུང་དང་། མདྡོ་སྦྷེ་ལས་གསུངས་པ་དང་། གང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་བརྡོད་
ལས། ན་ཐྡོས་ཀི་དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་སྡོང་པ་ིད་དང་། སྐྱྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་ལག་མཐིལ་
དུ་མམ་པ་དང་། གསྦྷེར་དང་བྡོང་བར་མཚུངས་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ཀུན་མམ་ིད་དུ་རྟྡོགས་པར་གསུངས་
སྡོ། །འྡོ་ན་ཆྡོས་ཀུན་མམ་པ་ིད་དུ་རྟྡོགས་པ་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་མ་ཡིན་ 
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༼༡༥༡༽ནམ་སྙམ་ན། འདི་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་། གཟུང་བ་ཆྡོས་ཀི་བདག་དང་། འཛིན་པ་ཆྡོས་ཀི་
བདག་གིས་སྡོང་པའི་མམ་པ་ིད་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་གིས་ན་ཐྡོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་རིམ་པ་
བཞིན་རྟྡོགས་པའི་དབང་དུ་བས་པར་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས་བཤད་དྦྷེ། དྦྷེ་ནས་གསུངས་པའི་ཆྡོས་ཀི་བདག་
འཛིན་ནི་འཁྡོར་འདས་ལ་བླང་དྡོར་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཕུང་པྡོ་སྡོང་པ་ིད་དུ་འཛིན་པ་དང་། དུས་
གསུམ་གི་ཆྡོས་ལ་དྦྷེར་འཛིན་པ་དང་། བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་ལ་ཐར་ལམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། རྡོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ལ་སྐྱབས་གནས་སུ་འཛིན་པ་སྡོགས་བླང་དྡོར་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་ཆགས་པ་ཕ་མྡོ་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ནི་ན་
ཐྡོས་ཀི་ལམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་སྡོང་བར་མི་ནུས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་ནི་འཁྡོར་བ་ལ་སང་བ་དང་། མང་འདས་ལ་བླང་
བར་བས་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པའི་མདྡོ་བཞིན་དུ་བསྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམ་ཀང་བྦྷེད་པའི་
སྒྲུབ་བྦྷེད་ནི། ཐམས་ཅད་སྡོལ་གི་སྐྱྦྷེས་རབ་ལས། བདག་གིས་བྲམ་ཟྦྷེ་འདྡོད་པ་ལ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་དང་། དཔལ་
གི་སྦྷེའི་རྟྡོགས་བརྡོད་ལས། བྲམ་ཟྦྷེ་དམ་པ་གཟུགས་བཟང་བ། །སྡུག་པའི་ཆུང་མ་འདི་ལྡོང་ཤིག །སྦྱིན་པ་འདི་
ཡིས་མྱུར་དུ་ནི། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་
པར་འགའ་ཞིག་མ་གསུངས་པས་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏྦྷེ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། ཐབས་མྦྷེད་
ཤྦྷེས་རབ་བྲལ་བས་ན་ཐྡོས་ིད་དུ་ལྟུང་། །ཞྦྷེས་དང་། རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་བ་ལས། ན་ཐྡོས་ཐྦྷེག་པ་དྦྷེ་ལས་
ནི། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྨྡོན་ལམ་དང་། །སྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྡོ་མ་བཤད་དྦྷེས། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔར་ག་
ལ་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྦྷེ་ཕྱིར་ཐབས་མཁས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་
གནད་འཆུགས་ 
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༼༡༥༢༽ན་སངས་མི་རྒྱ་བ་དྦྷེའི་ཕྱིར་ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་ཐབས་མཁས་པ་དང་། སྡོས་བྲལ་རྟྡོགས་
པའི་ཤྦྷེས་རབ་ིད་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ཏྦྷེ། ལི་ཙ་བིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའ་རྣམ་དག་གི །ཡབ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྦྷེ། །ཡུམ་ནི་ཤྦྷེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན། །འདྲྦྷེན་པ་རྣམས་ནི་དྦྷེ་
ལས་སྐྱྦྷེས། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་དྦྷེ་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཐབས་ལམ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
སང་བ་མ་དག་པའི་ལ་སྡོད་ངྡོས་བཟུང་། དྦྷེ་ཤྦྷེས་ནས་སྡོང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བསན་བཤད་གིས་
ལས། །དང་པྡོ་ནི། སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་
ལས། དང་པྡོ་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ནི། ཆང་དང་དུག་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། སྦྷེར་སྡོགས་ཞྦྷེས་པའི་སྡོགས་
ཀི་སས་བསྡུས་པའི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ནི། དྲང་སྲྡོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་མདྡོ་དང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྡོ་སྡོ་
ཐར་པ་ཆྡོས་བཞི་བསྒྲུབ་པའི་མདྡོ་ལས་བཀག་པ་རྣམས་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ནྡོ། །མདྡོ་དང་པྡོ་ལས་སུམ་ཅུ་
ར་གིས་གསུངས་པ། ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། སྡོམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། ལྡོག་ལ་མ་དད་ཕན་
གདགས་ལན། །མྦྷེ་ཆུ་རྒྱལ་སྦྷེར་འཕགས་ཕྱིར་སྦྷེར། །དུག་མཚོན་བསད་ཤ་བག་མྦྷེད་ཆང་། །བསྡུ་ཕྱིར་སྡོང་
ཕྱིར་རྡོལ་མྡོ་མཁན། །སྐར་མཁན་གཞན་ནྡོར་མཛའ་ལ་སྦྷེར། །གཞན་གི་འབྲུ་སྙྡོང་བཟྡོ་བྡོ་དང་། །ནྡོར་ཕྱིར་སྨན་
པ་བཅྡོས་ནས་སྦྷེར། །རྣམ་སྨིན་ཐྦྷེ་ཚོམ་བིན་རྦྷེས་འགྡོད། །འདི་ཡིས་ཕྱི་མར་བདག་ལ་སྦྱིན། །རྣམ་སྨིན་རང་
ིད་ལང་ཚོ་རྒས། །ན་དང་འཆི་ཚེ་བསྐུལ་ནས་མཆྡོད། །ཡུལ་གཞན་གགས་ཕྱིར་ཕྡོད་བསན་ཕྱིར། །བུད་མྦྷེད་
ཕྱིར་སྦྷེར་བུད་མྦྷེད་ཕྱིར། །ཕྱི་མ་རྦྷེད་ཕྱིར་དམན་པ་རྣམས། །བྡོར་ནས་ཕྱུག་པྡོ་རྣམས་ལ་སྦྷེར། །མ་དག་སྦྱིན་པ་
སུམ་ཅུ་གིས། །རྒྱས་པ་མདྡོ་ 
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༼༡༥༣༽ལས་གསུངས་ཕྱིར་སང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཚུལ་ཇི་ལར་མ་དག་ཞྦྷེ་ན། དང་པྡོ་དྲུག་དང་བཅུ་
གསུམ་པ། །བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅྡོ་ལྔ་པ། །བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅྡོ་བརྒྱད་པ། །ཐ་མ་གཅིག་སྦྷེ་བཅུ་གིས་
པྡོ། །ཞིང་ནི་མ་དག་པ་ཡིན་ནྡོ། །བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །ལྔ་ནི་དངྡོས་པྡོ་
མ་དག་པ་འྡོ། །བསམ་པ་མ་དག་ལྷག་བཅྡོ་ལྔ། །ཞྦྷེས་པ་ལར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །མདྡོ་གིས་པ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་
གང་ཡང་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་མཁས་པས་སྨད་པའི་སྦྱིན་པ་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་བཟླྡོག་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། འདི་
ལ་སྦྷེ། དུས་སུ་ལྦྷེན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ཆང་གི་སྦྱིན་པ་དང་། དུག་གི་སྦྱིན་པ་དང་། གནྡོད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། 
འགྡོད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། མཚོན་ཆའི་སྦྱིན་པ་དང་། འཕྡོག་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། བརས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། རང་གི་
ལག་གིས་སྨིན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། རྒྱབ་ཀིས་ཕྱྡོགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། འདྡོད་པ་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། མི་
མཐུན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། སྨད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། དུག་དང་མཚོན་སྦྱིན་པའི་
སྦྱིན་པ་དང་། སྡོ་སྡོ་གནྡོད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། རྦྷེད་པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་དང་། རྟག་ཏུ་འཇིགས་པ་བསྐྱྦྷེད་པའི་སྦྱིན་
པ་དང་། །བང་ཆུབ་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་བྦྷེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། འཆི་བའི་ཞགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། བསྦྷེན་
པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་དང་། འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དག་ལས་བཟླྡོག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །སྦྱིན་པ་
རྣམ་པར་དག་པ་ནི། ྦྷེ་བ་འཁྡོར་གིས་ཞུས་པའི་མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་
བ་དང་། མི་སྐྱྦྷེ་བའི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པའི་སྦྱིན་པ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ལ་ཆྡོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་
གིས་དང་། གིས་པ་ལ་སྨྱུ་གུ་དང་། སྣག་ཚ་དང་། གྦྷེགས་བམ་དང་། ཆྡོས་སྦྱིན་པ་བཞི་དང་། གསུམ་པ་ལ་
རྒྱལ་སྲིད་ཡྡོངས་སུ་གཏྡོང་བ་དང་།  
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༼༡༥༤༽ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་བུ་མྡོ་ཡྡོངས་སུ་གཏྡོང་བ་གཏྡོང་བ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། མགྡོ་དང་རྐང་ལག་ལ་སྡོགས་
པ་ཡྡོངས་སུ་གཏྡོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཏྡོང་བ་སྦྷེ་གསུམ་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་མ་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ན་
ཐྡོས་ཀི་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། རིས་བདུན་སྦྷེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྦྷེན་པ་ན་ཐྡོས་ཀི་
སྡོམ་པ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོར་འཆྡོས་པ་དང་། དྦྷེ་བཞིན་དུ་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་ནས། ན་ཐྡོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ན་ཐྡོས་སུ་འཆྡོས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། མདྡོ་
སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྦྷེ་དག་བཅྡོམ་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་རྦྷེག་འདྡོད་ན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ཅིང་མི་མཁས་དྦྷེ་
བཞིན་སྡོད་པ་མས། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །རང་ིད་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཡང་། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀང་མདྡོ་དྦྷེ་
ིད་ལས། སྦྷེམས་ཅན་འདི་དག་ཁིམས་ལྡན་འདི་དག་ཁིམས་འཆལ་ཞྦྷེས། །སྣ་ཚོགས་འདུ་ཤྦྷེས་ཞུགས་པ་ཤིན་
ཏུ་ཁིམས་འཆལ་ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མ་དག་པའི་བཟྡོད་པ་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་
ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། སྡོད་རྒྱུད་ལས། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྨྡོད་བྦྷེད་ལ། །བཟྡོད་པ་
བསྡོམ་པར་མི་བ་སྦྷེ། །བླ་མ་སྨྡོད་བརྡོན་མ་རུངས་དང་། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འདའ་བ་དང་། །དྦྷེ་སྡོགས་བྦྷེད་པ་
ཚར་བཅད་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་ཞྦྷེས་ནི་ཀུན་རིག་གསུངས། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་མ་དག་པའི་བརྡོན་
འགྲུས་ནི། ལྡོག་པའི་ཆྡོས་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་མ་དག་པའི་བརྡོན་འགྲུས་ཡིན་པའི་
རྒྱུ་མཚན། བ་བ་ངན་ཞྦྷེན་གི་ལྦྷེ་ལྡོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཐྡོགས་མྦྷེད་ཀིས་ཆྡོས་འདི་པ་དག་ལས་
གཞན་པའི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་བརྡོན་འགྲུས་ནི། ལྦྷེ་ལྡོ་ིད་དྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། སྡོད་འཇུག་ལས། ལྦྷེ་ལྡོ་ངན་ལ་
ཞྦྷེན་པ་དང་། །ཞྦྷེས་ 
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༼༡༥༥༽གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་མ་དག་པའི་བསམ་གཏན་ནི། མི་མཁས་སྡོང་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། མི་
མཁས་སྡོང་ིད་བསྡོམ་པ་ནི། རིན་ཆྦྷེན་ཕྦྷེང་བ་ལས། ཆྡོས་འདི་ལྡོག་པར་ཤྦྷེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་དྦྷེ་ནི་ཆུད་
ཀང་འཛའ། །འདི་ལར་མྦྷེད་པར་བལ་བ་ཡི། །མི་གཙང་དྦྷེར་ནི་བིང་བར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་བཤད་པས། དད་པ་ཆྦྷེན་
པྡོས་བསྡོམ་ན་ཡང་སྡོགས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ར་རླུང་ཐིག་ལྦྷེའི་གནད་འཆུགས་པའི་ཐར་ལམ་སྡོགས། རྣམ་རྟྡོག་
རགས་པ་འགའ་ཞིག་འཇིག་པ་དང་། སྦྷེམས་གནས་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ཕ་མྡོ་སྐྱྦྷེ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དད་པ་
ཆྦྷེན་པྡོས་སྡོགས་སྡོ། །དྲུག་པ་མ་དག་པའི་ཤྦྷེས་རབ་ནི། སངས་རྒྱས་གསུང་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་སྦྷེ། འྡོད་ཟྦྷེར་བཀྦྷེ་བའི་མདྡོ་ལས། ཡང་དག་ཆྡོས་ནི་སྡོང་བྦྷེད་ཅིང་། །ཆྡོས་མ་ཡིན་པ་སྡོད་པར་
བྦྷེད། །དྦྷེ་ལ་བས་ནི་རྨྡོངས་པ་ཡི། །སྐྱྦྷེས་བུ་དམན་པ་སྡོང་བར་བྦྷེད། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །བདུན་པ་མ་
དག་པའི་དད་པ་ནི། བླ་མ་ངན་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནི་པས། དད་པ་མྦྷེད་པ་
གཙོ་བྡོའ་ིདག། །ལྷག་དད་ཤིན་ཏུ་གྡོལ་བའི་གནས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །བརྒྱད་པ་མ་དག་པའི་སྙིང་རྦྷེ་
ནི། ནད་པ་དགའ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། མ་དག་པའི་སྙིང་རྦྷེ་བཞི་ལས། དང་པྡོ་ནི། འདུལ་
བ་ལུང་ལས། བྲན་མྡོ་སྐྱྡོང་མས་ཁྱིམ་བདག་ནད་པའི་མགྡོ་ལ་སྡོང་དུམ་གཞུག་པ་ལ་བུ་དང་། གིས་པ་ནི་རྡོ་རྦྷེ་
གུར་ལས། གདུག་ལ་བམས་པར་མི་བ་ཞིང་། །ཞྦྷེས་པ་ལ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་ལས། 
ཡྡོངས་སུ་མ་སྨིན་སྦྷེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་བསྡོགས་པ་བདུན་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་པ་ལ་བུ་དང་། བཞི་པ་ནི་བསླབ་
བཏུས་ལས། བླྡོ་སྦྱྡོང་མ་བས་སྦྷེམས་ཅན་ལ། །སྡོང་པ་ིད་ནི་སྡོན་པ་དང་། །ཞྦྷེས་པ་ལ་བུ་སྦྷེ། སིར་སྣྡོད་མ་ 
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༼༡༥༦༽ཡིན་པ་ནི། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ནི་མ་དད་དང་། །དྡོན་དུ་གྦྷེར་བ་མྦྷེད་ིད་
དང་། །ཕྱི་རྡོལ་རྣམ་གཡྦྷེང་ནང་དུ་བསྡུ། །སྐྱྡོ་བས་ན་པ་དྲི་མ་ཡིན། །ཞྦྷེས་པ་ལར་རྡོ། །དགུ་པ་མ་དག་པའི་
བམས་པ་ནི། གདུག་པ་ཅན་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དང་པྡོ་ནི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་ལས། གདུག་ལ་རྟག་ཏུ་
བམས་ལྡན་ལ། །བྦྷེད་པ་དྦྷེ་ནི་བཅུ་པར་འདྡོད། །ཅྦྷེས་པ་ལ་བུའྡོ། །གིས་པ་ནི་རྡོ་རྦྷེ་གུར་ལས། རྟག་ཏུ་སླྡོབ་མ་
བསྡུ་བ་ཞིང་། །ཞྦྷེས་དང་། འདུལ་བ་ལས། མཁན་པྡོས་མཁན་བུ་ལ། བུའི་འདུ་ཤྦྷེས་བསྐྱྦྷེད་པར་གསུངས་པ་
དང་། གསུམ་པ་ནི་བརྟག་གིས་ལས། རྡོ་རྦྷེ་དྦྷེ་ིད་ཀིས་ནི་རྭ་བ་དང་། །གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསྡོམ་པ་
ིད། །ཅྦྷེས་དང་། བཞི་པ་ནི་རྡོ་རྦྷེ་རྣམ་འཇྡོམས་ལས། རྡོ་རྦྷེ་ཁྡོ་བྡོ་ལས་བྱུང་བ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། གདྡོན་ཐམས་
ཅད་བརླག་པར་བྦྷེད་པ་ཞྦྷེས་པ་ལ་བུ་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་འགྡོག་ན་རྒྱུད་སྦྷེ་དྦྷེ་དག་དང་འགལ་ལྡོ། །བཅུ་པ་མ་དག་པའི་
ཐབས་ལམ་ནི། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། ཐབས་ལམ་སྡོན་པའི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་
ལས་མ་གསུངས་ཤིང་། རིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་དྲྡོད་དང་བདྦྷེ་བ་དང་། མི་རྟྡོག་པ་ལར་སྣང་སྐྱྦྷེ་བ་
སྡོགས་མ་དག་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་ཏྦྷེ། ནད་གདྡོན་ཅུང་ཟད་སྦྷེལ་བའི་སྡོ་ནས། བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྐྱྦྷེད་ན་
ཡང་། ཐབས་ལམ་དྦྷེ་ལ་བུ་ནི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ལ་ཡང་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཅུ་གཅིག་པ་མ་དག་པའི་སྨྡོན་ལམ་
ནི། བདག་ལའི་ར་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གིས་པ་དྦྷེ་ཤྦྷེས་ནས་སྡོང་བར་གདམས་པ་ནི། དྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་
ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། གྡོང་དུ་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་པྡོ་དྦྷེ་དག་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་
ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གི་གནད་འཆུགས་པས་ཐྦྷེག་
པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདགྦྷེ་བ་བྦྷེད་པར་སྣང་ན་ཡང་ 
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༼༡༥༧༽མ་དག་པར་ཤྦྷེས་པར་བས་ནས་སང་བར་བགི་སྦྷེ། ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་ལས། དགྦྷེ་བའི་ར་བ་
འགའ་ཞིག་མཐྡོ་རིས་ལྷ་དང་མིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྡོ། འགའ་ཞིག་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་
རྒྱུར་འགྡོ་བས། དྦྷེ་བཟླྡོག་པའི་དྡོན་དུ་ཐབས་ཀིས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་མནན། ཤྦྷེས་རབ་ཀིས་འཁྡོར་
བའི་མཐའ་མནན། བརྡོན་འགྲུས་ཀི་སྡོབས་ཀིས་དྦྷེ་གིས་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་པར་བས་ནས་སྦྱིན་པས་མཚོན་
པའི་དགྦྷེ་བ་ཅུང་ཟད་བས་པ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལ་བསླབ་
སྦྷེ། མདྡོ་ལས། གང་ཟག་རྒྱལ་བ་རྣམ་འདྲྦྷེན་ལ། བྦྷེད་པ་ཆུང་ངུའང་བྦྷེད་འགྱུར་བ། །དྦྷེ་དག་མཐྡོ་རིས་སྣ་
ཚོགས་པར། །བགྡོད་ནས་འཆི་མྦྷེད་གནས་ཐྡོབ་བྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་
པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་
ཐྡོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། བསྡོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱྡོར། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་
ནས་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་དངྡོས་གཞི་ཡིན་ཅིང་། ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་
གསུམ་དྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་དང་མཐུན་པ་ཇི་ལར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྡོང་དུ་སྡོ་སྡོ་ཐར་བའི་སྐབས་སུ་
བཤད་པ་ལར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་སྐབས་ཏྦྷེ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའྡོ།།  །།གསུམ་པ་སགས་སྡོམ་མས་སུ་ལྦྷེན་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། གཞུང་
གི་དྡོན་ལ་འཇུག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྡོད་བྦྷེད་རྒྱུད་སྦྷེའི་རྣམ་གཞག བརྡོད་བ་མས་ལྦྷེན་གི་རིམ་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྦྷེག་པ་ལས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ། ཁྱད་
པར་འཕགས་ 
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༼༡༥༨༽པའི་རྒྱུད་སྦྷེའི་དབྦྷེ་བ། དབྦྷེ་བ་དྦྷེ་ལྡན་གི་གངས་དང་གྡོ་རིམ་ངྦྷེས་པ། གངས་ངྦྷེས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ས་
བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་ཛྙཱན་ཤིས། གསང་སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་འདི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་དབུ་མ་ལས་ཁྱད་
པར་ཅི་ཞིག་ཡྡོད་པ་བསན་ཅྦྷེ་ན། དམིགས་པ་ད༡ང་། བསྒྲུབ་པ་དང༢་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་༣། བརྡོན་འགྲུས་དང་༤། 
གདུལ་བ་མ་ལུས་པ་རྦྷེས་སུ་འཛིན་ནུས་པ་དང་༥། ྡོན་མྡོངས་བིན་གིས་རླྡོབ་པ་དང་༦། བིན་གིས་རླྡོབ་པ་
མྱུར་བ་དང་༧། མྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དང་༨། ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོང་བ་དང་༩། བསམ་པ་དང་༡༠། སྡོད་པ་བླ་ན་མྦྷེད་པའི་
ཐབས་མཁས་པ༡༡་སྦྷེ། རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་དང་པྡོ་ནི། དགྦྷེས་པ་རྡོ་རྦྷེ་
ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་སྦྷེ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་དམིགས་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། བསྐྱྦྷེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བརྟྦྷེན་
ནས་ལུས་ཀི་བཀྡོད་པ་སྣམ་ཚོགས་པ་དང་། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་སྡོབས་ཀིས་ཀང་སྡོན་ནུས་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། 
རྒྱུ་དང་། ངྡོ་བྡོ་དང་། ལས་དག་པ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྡོ། །བཞི་པ་ནི། དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་
གིས་བརྡོན་འགྲུས་ཆྦྷེན་པྡོ་མྱུར་དུ་བརམ་པའྡོ། །ལྔ་པ་ནི། མཚམས་མྦྷེད་པ་ལྔ་བྦྷེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཐྦྷེག་པ་
གཞན་དུ་སང་པ་རྣམས་ཀང་འདིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྡོ། །དྲུག་པ་ནི། ལྷ་མཆྡོད་པའི་ཚུལ་དང་བདྦྷེ་བ་ལ་
བརྟྦྷེན་པའི་རྡོགས་རིམ་ལ་སྡོགས་པའྡོ། །བདུན་པ་ནི། ད་ལ་ིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བིན་
གིས་བརླབ་པའྡོ། །བརྒྱད་པ་ནི། །ཚེ་འདི་དང་སྐྱྦྷེ་བ་བདུན་ནམ། བཅུ་དྲུག་ན་ངྦྷེས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྡོ། །དགུ་པ་
ནི། དབིབས་དང་ཁ་དྡོག་གི་དམ་ཚིག་གིས་ྡོན་མྡོངས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྡོལ་བའྡོ། །བཅུ་པ་ནི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་
གི་དམིགས་པས་ཐ་མལ་གི་སྣང་བ་འགགས། གསང་སགས་བཟླས་པས་ངག་རྒྱལ་བའི་བཀར་འགྱུར། ཐུགས་
ཀི་རྣལ་འབྡོར་གིས་ 
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༼༡༥༩༽ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལ་བུར་ཤྦྷེས་ཤིང་ྡོན་མྡོངས་པ་ཚད་མྦྷེད་པ་སྡོང་བའྡོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། 
དཀའ་ཐུབ་སྡོམ་པ་མི་བཟད་པ། །བསྦྷེན་པས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་གི། །འདྡོད་པའི་ལྡོངས་སྡོད་ཐམས་ཅད་
ལ། །བརྟྦྷེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་ལར་འདྡོད་པའི་ལྡོངས་སྡོད་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་
སངས་ནས་སྡོད་པའྡོ། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནི་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་ལ་དྡོན་དམ་པའི་བདྦྷེན་
པ་ཁྱད་པར་མྦྷེད་ཀང་། ཀུན་རྡོབ་ཀི་བདྦྷེན་པའི་ཁྱད་པར་ལ་སྣང་བའི་དམིགས་པ་རྣམས་ལྷར་བསྡོམས་པས་
དམིགས་པ་རྒྱ་ཆྦྷེ་བ་དང་། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བདྦྷེན་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཡིད་བཞིན་དུ་བཟུང་
བས་བིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱྦྷེ་བས་གྡོགས་རྒྱ་ཆྦྷེ་བ་དང་། འགྡོ་པའི་དྡོན་དང་ཞིང་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ད་ལ་
ིད་ནས་སྦྱྡོང་བས་སྡོད་པ་རྒྱ་ཆྦྷེ་བ་སྦྷེ། གསུམ་པྡོ་འདིས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བཞྦྷེད་དྡོ། །རྦྷེ་
བཙུན་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་གསུམ་སྡོན་མྦྷེ་ལས། དྡོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨྡོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་
བ་མྦྷེད་པ་དང་། །དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོའ་ིདབང་བས་ནས། །སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་
ལར་བཞྦྷེད་དྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་སིའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་བལ་བར་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། གིས་སུ་དབྦྷེ་བ། གསུམ་དུ། 
བཞི་རུ། ལྔ་རུ། དྲུག་ཏུ་དབྦྷེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོར། ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐྦྷེག་པ་གསུམ། །ཞྦྷེས་ཕྱིའི་རྒྱུད་
དང་གསང་བའི་རྒྱུད་གིས་སུ་གསུངས་སྡོ། །འཇིག་རྟྦྷེན་གསུམ་རྒྱལ་གི་རྟྡོག་པའི་འགྦྷེལ་པ་ལས། གསང་
སགས་ཀི་སྡོ་ནས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སད་པ་སྡོད་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་ཡང་། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་རྣམ་པ་གིས་སུ་གསུངས་ཏྦྷེ། སྦྷེམས་ཅན་རྟྡོག་པ་མང་བ་རྣམས་ཀི་དྡོན་དུ་བ་བའི་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་
སྡོ།  
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༼༡༦༠༽།གཅིག་ཁྡོ་ནར་རྣལ་འབྡོར་གིས་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་རྣམས་བཤད་
དྡོ། །ཞྦྷེས་བ་བའི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་གིས་སུ་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི་སགས་དྡོན་རྣམ་གཟིགས་
ལས། རྣལ་འབྡོར་སྡོད་དང་བ་བའི་རྒྱུད། །དྦྷེ་བཞིན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིད་པའི་ཚུལ། །ཞྦྷེས་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་
བས། རྣལ་འབྡོར་སྡོད་དང་བ་དབྦྷེ་བས། །ཞྦྷེས་བ་བའི་རྒྱུད། སྡོད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་
གསུངས་སྡོ། །ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། བ་སྡོད་གིས་ཀ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད། །ཞྦྷེས་གསུམ་དུ་
གསུངས། གསུམ་པ་ནི་གིས་ཏྦྷེ། གུར་ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། །བ་མིན་རྣལ་འབྡོར་དྦྷེ་ལག་
ལ། །སྦྷེམས་ཅན་མཆྡོག་ལ་རྣལ་འབྡོར་མཆྡོག །རྣལ་འབྡོར་བླ་མྦྷེད་དྦྷེ་ལག་ལ། །ཞྦྷེས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་གསུངས་
སྡོ། །བཞི་པ་ནི། མཁའ་འགྡོ་རྒྱ་མཚོར། བྷ་ག་རྣམས་སུ་རྒྱུད་རྣམས་ལྔ། །བ་བ་ལ་སྡོགས་བླ་མྦྷེད་མཐར། །ཞྦྷེས་
ལྔ་དང་། ཤཱནི་པས། བ་བའི་རྒྱུད། སྡོད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྒྱུད། རྣལ་འབྡོར་བླ་
ན་མྦྷེད་པའི་རྒྱུད་སྦྷེ་ལྔར་གསུངས་སྡོ། །རྒྱ་གར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེས་ས་མ་གསུམ་གི་སྦྷེང་དུ་བླ་ན་མྦྷེད་པ་དང་། གྡོང་
ན་མྦྷེད་པའི་རྒྱུད་ལྔ་ཞྦྷེས་དང་། རབ་ཏུ་སྡོན་གསལ་ལས། ས་མ་གསུམ་གི་སྦྷེང་དུ་རྣལ་འབྡོར་བླ་མ་དང་། རྣལ་
འབྡོར་མའི་རྒྱུད་དང་ལྔ་ཞྦྷེས་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་བྷ་བའི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པས་ཀྦྷེ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། དགྡོད་དང་བལ་བ་དག་
གིས་དང་། །འཁྱུད་དང་དྦྷེ་བཞིན་གིས་གིས་ཀིས། །རྒྱུད་ཀང་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་ཀི། །དགྡོངས་པའི་སྐད་ནི་
མ་བསགས་པ། །ཞྦྷེས་བཞིར་མ་བསགས་པ་ཞྦྷེས་པའི་ཤུགས་ཀིས། ལྔ་སྡོན་ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནི་བདྦྷེ་
མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ལས། ཇི་སྲིད་མདྡོ་བ་སྡོད་པ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་གསང་མཐའི་དབྦྷེ་བ་ཡིས། །སྦྷེམས་ཅན་མྡོས་
པ་སྣ་ཚོགས་པ། །དྦྷེ་དང་དྦྷེ་ལ་དགའ་བ་ 
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༼༡༦༡༽ཡིན། །ཞྦྷེས་མདྡོ་སྦྷེ་རྟྡོག་པའི་རྒྱུད་དང་། བ་བ། སྡོད་པ། རྣལ་འབྡོར། རྣལ་འབྡོར་གསང་བ། གསང་
བའི་མཐའ་སྦྷེ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སྡོ། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། གངས་ངྦྷེས་པ། དྦྷེ་ལ་རྡོད་པ་སང་བ། གྡོ་རིམ་ངྦྷེས་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ལར་དབྦྷེ་སྡོ་དུ་མ་གསུངས་ཀང་། རྒྱུད་སྦྷེ་རྣམ་པ་བཞིར་གངས་ངྦྷེས་ཏྦྷེ། ཕྱི་རྡོལ་མུ་སྦྷེགས་
ཀི་ལྡོག་པའི་སྡོད་པ་རྣམ་པ་བཞི་སྨྲ་བ་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་གསུངས། སངས་རྒྱས་པའི་
གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་ལུང་སྡོ་བསྟུན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་བཞི་གསུངས། འདྡོད་པ་
ཁམས་ཀི་འདྡོད་ཆགས་རིགས་བཞི་མ་སངས་ཀང་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་བདྦྷེ་བ་བཞི་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། དང་པྡོ་ནི། འདྡོད་ཆགས་ཅན་ལྷ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདྡོད་ཆགས་ཆྡོས་སུ་
སྨྲ་བ་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བླ་མྦྷེད་ཀི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྦྷེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། ཕྱག་ཆྦྷེན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་
འདྡོད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་རྣམས་བསྦྷེན། །ཞྦྷེས་དང་། བདྦྷེ་མཆྡོག་ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
ལས། །བུད་མྦྷེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞྦྷེས་སྡོ། །ཞྦྷེ་སང་ཅན་ཁྱབ་འཇུག་གི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཚེ་བ་
ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྡོད་པའི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྦྷེ། ཁྡོ་བྡོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་
རྟྡོག་པ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འཇམ་པའི་དབངས་ིད་ནི། །ཁྡོ་བྡོའ་ིམིང་ནི་གཤིན་རྦྷེའི་གཤྦྷེད། །དྦྷེ་མཐྡོང་བས་ནི་ཁྡོ་
བྡོ་གཞན། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལག་ཆ་ཤྡོར། །ཞྦྷེས་དང་། ཡང་དྦྷེ་ིད་ལས། དྦྷེ་ནས་འདིར་ནི་གསད་བ་
བ། །ཇི་ལར་ཡང་དག་སྦྱྡོར་ལྡན་པས། །དྡོགས་པ་མྦྷེད་པར་འགྲུབ་བར་འགྱུར། །གསྡོད་བའི་མཆྡོག་ནི་བཤད་
པར་བ། །ཞྦྷེས་སྡོ། གཏི་མུག་ཅན་ཚངས་བའི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་གཙང་སྦྲ་ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ 
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༼༡༦༢༽རྦྷེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བ་བའི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྦྷེ། ལྦྷེགས་གྲུབ་ལས། ཤ་ཆང་ཀྦྷེ་འུ་ཙོང་དང་སྡོག་
རྡོག་དང་། །འབྲུ་མར་ཏིལ་དང་ལ་ཕུག་སུ་ར་ཎ། །འབྱུང་པྡོའ་ིཤ་དང་ལྷ་བཤྡོས་གཏྡོར་མ་དང་། །གུ་ལང་མཆྡོད་
བས་གཏྡོར་མ་མི་ཟའྡོ། །ངས་ནི་སགས་པས་ཁ་ཟས་དཀར་གསུམ་དང་། །ར་བ་སྡོང་བུ་འབྲས་བུ་ཚོད་མ་
དང་། །འབྲུ་མར་ཚིགས་མ་དར་བ་འྡོ་བསྐྡོལ་དང་། །ཐུག་པ་རྣམས་ནི་བཟའ་བཏུང་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞྦྷེས་
སྡོ། །རྦྷེན་མམ་པ་སྐབས་ཐྡོབ་ཀིས་གསུམ་ཀའི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་གསུམ་ཀ་ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྦྷེས་སུ་
གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ིད་འདུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པྡོར། འདྡོད་ཆགས་ཅན་
རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པའི་མས་ཅན། གིས་པར་ཞྦྷེ་སང་ཅན་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་
ཕྱིར་དུ་ཁྡོ་བའི་མས་ཅན། གསུམ་པར་གཏི་མུག་ཅན་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞི་བའི་མས་ཅན་དང་། 
བཞི་པར་མ་ངྦྷེས་པ་རྦྷེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་མདྡོག་དང་མས་སྣ་ཚོགས་པར་གསུངས་སྡོ། །འདི་ནི་དྦྷེ་
ིད་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས་རབ་འབྡོར་བསྐྱངས་དང་ཀུན་དགའ་སྙིང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པར་
བཞྦྷེད་པར་གག་གྡོ །ཞྦྷེས་རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཕྱིས་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག གང་ཟག་དྦྷེ་དག་རྒྱུད་སྦྷེ་
དྦྷེ་དང་དྦྷེས་འདུལ་སྲིད་པ་ལ་བྦྷེད་ན་ནི། དྦྷེས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ངྡོས་མི་ཟིན་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་རྦྷེ་རྦྷེས་ཀང་གང་
ཟག་བཞི་ཀ་འདུལ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་དྦྷེ་དག་དགྡོས་པར་འདྡོད་ན་ནི། ཤིན་ཏུ་མི་
རིགས་ཏྦྷེ། སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་གདུལ་བ་
མཆྡོག་ཡིན་པས། དྦྷེ་ལ་སྡོན་དུ་ལ་བ་ལྡོག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཅིག་མི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་དང་། །དང་པྡོ་ནས་ཡང་
དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྒྱུད་དྦྷེ་དག་གི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོར་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །ཀུན་སྙིང་གི་བཞྦྷེད་པ་ 
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༼༡༦༣༽ཡང་མིན་ཏྦྷེ། དྦྷེས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀི་འགྦྷེལ་པ་ལས། ཁྱབ་འཇུག་པ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་
དགའ་བ་ལ། བླ་མྦྷེད་ཀི་འདྡོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་སྡོད་རྣམས་བསན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་དྦྷེ་ིད་
འདུས་པའི་དུམ་བུ་བཞི་འདྡོད་ཆགས་དང་། ཁྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་ྡོན་མྡོངས་པ་ཅན་ལ་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་
ནས་སྦྱར་བ་ཙམ་དུ་སྣང་བས་ཤྦྷེས་བྦྷེད་མི་སྣང་ངྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སྡོགས་པ་ལ་བླ་མྦྷེད་ཀི་
འདྡོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་སྡོད་བསན་པར་གསུངས་པ་དྦྷེ་ཡང་འདུལ་སྲིད་པ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ནམ། གདུལ་
བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་དྦྷེ་དག་དགྡོས་པ་ཡིན་བརྟགས་ན་ས་མ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མཚུངས་ཤིང་། དྦྷེ་ིད་འདུས་པའི་
དུམ་བུ་བཞི་འདྡོད་ཆགས་དང་ཁྡོང་ཁྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་ྡོན་མྡོངས་ཅན་ལ་གསུངས་པ་ཡང་བརྟགས་ནས་ས་
མ་བཞིན་དུ་མཚུངས་སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྡོང་ྡོན་མྡོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྡོང་གི་
གྦྷེན་པྡོར་གསུངས་པ་དང་། འདྡོད་ཆགས་ཞྦྷེ་སང་གཏི་མུག་གིས། །རྒྱུད་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞྦྷེས་
པ་རྒྱུད་སྦྷེ་གསུམ་དུག་གསུམ་གི་གྦྷེན་པྡོར་གསུངས་པ་སྡོགས་སང་བ་གང་སྡོང་པའི་ཆྦྷེད་དུ་ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ་
གང་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལ་མཚུངས་པས། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སུན་འབིན་པའི་དགག་སྒྲུབ་འབའ་ཞིག་ཏུ་
སྣང་ངྡོ་། །ཁྱབ་འཇུག་གི་ཞྦྷེ་སང་འདུལ་བའི་ཆྦྷེད་དུ་བླ་མྦྷེད་གསུངས་པ་དང་། དྦྷེའི་འདྡོད་ཆགས་འདུལ་བའི་
ཆྦྷེད་དུ་བླ་མྦྷེད་གསུངས་པ་འགལ་བར་འདྡོད་པ་ཡང་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པ་སྦྷེ། ཁྱབ་འཇུག་ལ་འདྡོད་ཆགས་དང་། 
ཞྦྷེ་སང་གིས་ཀ་ཤས་ཆྦྷེན་པྡོར་ཡྡོད་ཅིང་། བླ་མྦྷེད་ལས་ཀང་འདྡོད་ཆགས་དང་ཞྦྷེ་སང་གི་ཀུན་སྡོད་གིས་ཀ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་མཚན་ིད་ཀི་ཐྦྷེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྡོད་དུ་མྦྷེད་
པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལྦྷེན་ 
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༼༡༦༤༽པ་དང་། དྦྷེ་ཁས་མི་ལྦྷེན་ཀང་རྡུལ་ཕན་དང་ཤྦྷེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མྦྷེད་བདྦྷེན་པར་ཁས་ལྦྷེན་པ་དང་། 
གཟུང་བའི་ཡུལ་བདྦྷེན་པར་མྦྷེད་ཀང་འཛིན་པའི་ཤྦྷེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཡྡོད་པར་ཁས་ལྦྷེན་པ་དང་། གཟུང་
འཛིན་གིས་ཀ་བདྦྷེན་པར་མྦྷེད་པར་ཁས་ལྦྷེན་པ་དང་བཞི་ཡྡོད་པས་དྦྷེ་དང་ལུང་སྡོ་བསྟུན་གི་དབང་དུ་བས་
ནས། བ་རྒྱུད་ལ་མདུན་དུ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་སན་དྲངས་ཤིང་། བདག་ིད་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་དང་། སྡོད་
རྒྱུད་ལ་བདག་ིད་ཀང་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་ནས་མདུན་དུ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་སན་དྲངས་ནས་བདག་ལ་བསིམ་པ་
དང་། རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དུ་བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱྦྷེད་ནས། དྦྷེ་ལ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་བཅུག་པ་དང་། བླ་མྦྷེད་དུ་ཐུན་
མཚམས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་གཤྦྷེགས་པར་མི་འདྡོད་པ་སྦྷེ། བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་བཞི་རིམ་
པ་བཞིན་དུ་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཕྱིས་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་མ་བཞི་དང་སྡོ་བསྟུན་
ནས་ལྷའི་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་སྡོ་ནས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་འཇྡོག་པ་ལ་ཤྦྷེས་བྦྷེད་ཅི་ཡང་མི་སྣང་ཞིང་། རང་
སངས་རྒྱས་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་སྦྱར་ཡང་། རང་རྒྱལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་འཐད་དྡོ། །འདིར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞྦྷེད་པར་འདྡོད་པ་ཡང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེས་ཀུན་
ལས་བཏུས་ལས། བ་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་སུ་རང་ིད་ལྷའི་སྙྦྷེམས་པ་མྦྷེད་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའི་བདྦྷེ་བ་
མྦྷེད་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལ་དཔགས་པར་སྣང་ཡང་། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེས་ཀུན་ལས་
བཏུས་པའི་ལུང་དྡོན་མ་ཡིན་པ་འཆད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །འདི་ནི་ཕྱྡོགས་སའི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་བཞིན་
དུ་དགག་བ་བྦྷེད་པ་སྦྷེ། མཚན་ིད་ཐྦྷེག་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡྡོད་པས་དྦྷེ་དང་ལུང་སྡོ་བསྟུན་གི་
དབང་དུ་བས་ནས་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་བཞི་གསུངས་པར་སྨྲས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་སྡོ་ནས་ 
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༼༡༦༥༽རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་འཇྡོག་པ་མ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་རང་སངས་རྒྱས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་
གལ་མ་ཡིན་ཞྦྷེས་པ་ཡང་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་
བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་བཤད་ཀང་། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པ་དྦྷེའི་ལུང་དྡོན་མ་ཡིན་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ནི་
ཤིན་ཏུ་ངྡོ་མཚར་ཏྦྷེ། འདི་འདྲ་ཅིར་འགྱུར་བརྟག་དགྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། འདྡོད་ཁམས་ཀི་གཞན་སྤྲུལ་དབང་
བྦྷེད་པ་བལས་པ་ཙམ་གིས་ཆགས་པ་ཚིམ་ལ། དྦྷེ་ཙམ་གི་བདྦྷེ་བ་སྣང་བ་ནི་བ་བའི་རྒྱུད། འཕྲུལ་དགའ་བ་ནི་
དགྡོད་པ་ཙམ་གིས་ཆགས་པ་ཚིམ་ལ། དྦྷེ་ཙམ་གི་བདྦྷེ་བ་སྣང་བ་ནི་སྡོད་པའི་རྒྱུད། དགའ་ལྡན་པ་དང་མཐའ་
བྲལ་པ་ལག་བཅངས་དང་འཁྱུད་པ་ཙམ་གིས་ཆགས་པ་ཚིམ་ལ། དྦྷེ་ཙམ་གི་བདྦྷེ་བ་སྣང་བ་ནི་རྣལ་འབྡོར་གི་
རྒྱུད། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་དང་། རྒྱལ་ཆྦྷེན་རིས་བཞི་པ་དང་། མི་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་དབང་པྡོ་གིས་སྦྱྡོར་
གིས་ཆགས་པ་ཚིམ་ལ། དྦྷེ་ཙམ་གི་བདྦྷེ་བ་སྣང་བ་ནི་བླ་མྦྷེད་ཀི་རྒྱུད་དྡོ། །གིས་པ་དྦྷེ་ལ་རྡོད་པ་སྡོང་བ་ནི། དྦྷེ་
ལར་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་གངས་ངྦྷེས་ན་གིས་ལ་སྡོགས་པ་ནས་དྲུག་གི་བར་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སྙམ་ན་
སྐྱྡོན་མྦྷེད་དྦྷེ། གིས་སུ་གསུངས་པ་ནི་རྒྱུད་དྦྷེ་འྡོག་མ་གིས་ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་སྡོན་པར་མཚུངས་པས་བ་
བའི་རྒྱུད་དུ་བསྡུས་ཤིང་། གྡོང་མ་གིས་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གཙོ་ཆྦྷེ་བར་མཚུངས་པས་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དམ་
གསང་བའི་རྒྱུད་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་དུ་བཤད་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཕྱི་མ་འདི་ིད་མཚུངས་སྡོ། །ལྔར་
དབྦྷེ་བ་ནི་བླ་མྦྷེད་ལ་རྣལ་འབྡོར་ཕ་མའི་དབྦྷེ་བ་ཤྦྷེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་གིས་སུ་ཕྱྦྷེ་བ་ཙམ་ཡིན་ཅིང་། དྲུག་
ཏུ་གསུངས་པ་ནི། བ་རྒྱུད་ཀི་ནང་ཚན་ལས་ཚོགས་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པ་ལ་རྟྡོག་པའི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་ལྡོགས་སུ་བཞག་
ཅིང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུད་སྦྷེ་ལྔར་ཕྱྦྷེ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་ིད་ཡིན་ལ། བླ་
མྦྷེད་ཀི་ནང་ཚན་འཁྡོར་ལྡོ་ 
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༼༡༦༦༽བདྦྷེ་མཆྡོག་ཟབ་ཅིང་རྟྡོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། རྒྱུད་འདིའི་ལུགས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ད་ལ་འཛམ་
བུའི་གིང་ན་དངྡོས་སུ་བཞུགས་པས་བིན་རླབས་མྱུར་བ་ལ་དགྡོངས་ནས། གསང་བའི་མཐའ་ཞྦྷེས་ལྡོགས་སུ་
ཕྱྦྷེའྡོ། །གསུམ་པ་གྡོ་རིམ་ངྦྷེས་པ་ནི། གང་ཟག་དབང་པྡོ་དང་། སྦྱངས་པ་ཆྦྷེ་འབྲིང་བཞི་ལ་དགྡོངས་ནས་རྒྱུད་སྦྷེ་
བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞག་སྦྷེ། བླྡོ་དམན་པ་ཕྱིའི་བ་བ་ཁྲུས་ལ་སྡོགས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། དྦྷེ་བས་
མཆྡོག་ཕྱི་ལུས་ངག་དང་། ནང་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གིས་ཀ་ལ་སྡོད་པ་ལ་སྡོད་པའི་རྒྱུད། དྦྷེ་བས་ཀང་མཆྡོག་ཏིང་ངྦྷེ་
འཛིན་ཁྡོ་ན་ལ་གཙོ་བྡོར་སྡོད་པ་ལ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད། དྦྷེ་བས་ཀང་མཆྡོག་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་ཁྱད་པར་གྡོང་ན་
མྦྷེད་པ་ལ་སྡོད་པ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མྦྷེད་པའི་རྒྱུད་གསུངས་སྡོ། །བཞི་པ་ས་བཤད་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བ་བའི་
རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་ཞྦྷེ་ན། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྦྷེལ་པ་ལས། 
རྒྱུད་འདི་ནི་ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པས་བ་བའི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སྡོད་པའི་
རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་ཞྦྷེ་ན། ལུས་ངག་གི་བ་བ་དང་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ཆ་མམ་པར་སྡོད་པ་སྦྷེ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གི་དྡོན་
བསྡུས་པ་ལས། རྒྱུད་འདི་ནི་གཙང་སྦྲ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་སྨད་པ་འཇིག་རྟྦྷེན་དང་འགལ་པར་སྡོད་པས་གིས་ཀ་
ལ་སྡོད་པས་སྡོད་པའི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་ཞྦྷེ་ན། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གཙོ་
བྡོར་བྦྷེད་པ་སྦྷེ། དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་སྣང་བའི་དྡོན་བསྡུས་པ་ལས། རྒྱུད་འདི་ནི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པས་རྣལ་
འབྡོར་གི་རྒྱུད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པས་སྡོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མྦྷེད་པའི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་ཞྦྷེ་ན་ཏིང་ངྦྷེ་
འཛིན་གི་ཁྱད་པར་གང་ན་མྦྷེད་པ་སྡོན་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། སཱཾ་བུ་ཉི་ལས། གསང་བའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་བླ་ན་མྦྷེད། །སྙིང་པྡོ་
བཅྡོམ་ལྡན་བཤད་དུ་གསྡོལ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལས་ཀང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་
མཆྡོག །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ཀུན་གིས་ཀང་། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ནི་ 
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༼༡༦༧༽བླ་ན་མྦྷེད། །སྙིང་པྡོ་བཅྡོམ་ལྡན་བཤད་དུ་གསྡོལ། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་བརྡོད་བ་མས་ལྦྷེན་གི་
རིམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པྡོ་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་ལ་གསུམ་སྦྷེ། འཇུག་པའི་སྡོད་པ། སྦྱྡོར་བའི་སྡོད་པ། བསྒྲུབ་
པའི་སྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གསང་བ་སི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ལར་གི་སའི་ཆྡོ་ག ས་གྡོན་གི་ཆྡོ་ག འཇུག་པ་
རྣམས་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས་ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གི་དབང་གིས་སླྡོབ་མ་སྣྡོད་རུང་དུ་བྦྷེད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་སྦྱྡོར་
དངྡོས་རྦྷེས་གསུམ་ལས། སྦྱྡོར་བའི་ཆྡོ་ག་ལ་ལས་སུ་བ་བའི་རིམ་པ་ལྔ་རྣལ་འབྡོར་གི་སྡོན་འགྡོ་གསུམ་རྣམས་
སྡོན་དུ་སྡོང་ནས། དངྡོས་གཞི་ལ་བདག་གི་རྣལ་འབྡོར། ལྷའི་རྣལ་འབྡོར། སགས་ཀི་རྣལ་འབྡོར་གསུམ་ལས། 
བདག་གི་རྣལ་འབྡོར་ལ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོང་པ་ིད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དྡོན་དམ་པའི་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམས་
ནས་དྦྷེའི་ངང་ལས་རང་གི་སྦྷེམས་ིད་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་རྣམ་པར་བལས་ནས་དྦྷེ་ལ་བཟླ་བའི་སགས་
རྣམས་བཀྡོད་ནས། འྡོད་ཟྦྷེར་སྡོས་པས་འཕགས་པ་མཆྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་བས་ནས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་
ཐིམ་པར་བསམས་པ་ཀུན་རྡོབ་པའི་རྣལ་འབྡོར་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ནས། །སྙིང་ཁ་ལ་
སྡོགས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབྡོར་ཏྦྷེ་གསུམ་མྡོ། །དྦྷེ་ནས་ལྷའི་རྣལ་འབྡོར་
བསྡོམ་པ་ནི། མདུན་གི་བྲིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་པའི་རྦྷེས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷ་དང་བཅས་པའམ། གཞལ་ཡས་
ཁང་བསྐྱྦྷེད་ནས་བརྟྦྷེན་པ་ལྷ་སན་དྲང་བ་གང་རུང་བས་ཏྦྷེ། ཞལ་ཕྱག་གསལ་བཏབ་ནས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་
བསན། དྦྷེ་ལ་མཆྡོད་བསྡོད་བས་ཏྦྷེ། སིག་པ་བཤགས་པའི་རྒྱུན་བཤགས་བས་ནས་ཚད་མྦྷེད་པ་བཞི་བསྡོམ་
པའྡོ། །དྦྷེ་ནས་སགས་ཀི་རྣལ་འབྡོར་ནི། བགང་ཕྦྷེང་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་འདུས་བས་ནས། ལྦྷེགས་གྲུབ་ལས་
གསུངས་པ་ལར་གི་གཙང་སྦྲ་ལ་སྡོགས་པའི་ཀུན་སྡོད་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་བས་ནས། རང་དང་ 
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༼༡༦༨༽མདུན་གི་ལྷའི་སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་དབུས་སུ་ས་བྡོན་དང་། མཐའ་སྐྡོར་དུ་བཟླ་བའི་
སགས་རྣམས་གཡས་སྐྡོར་དུ་བཀྡོད་དྦྷེ། རྡོ་རྦྷེའི་ཚིག་གི་བཟླས་པ་དང་། ཤུབ་བུའི་བཟླས་པ་གིས་
བའྡོ། །གསུམ་པ་རྦྷེས་ནི། ནྡོངས་པ་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ཏྦྷེ། སན་དྲངས་པའི་ལྷ་གཤྦྷེགས་སུ་གསྡོལ་ནས་རྡོ་རྦྷེའི་
ར་གུར་དགྡོལ། དྦྷེ་ནས་ཐུན་མཚམས་གི་བ་བ་ལ་གནས་པའྡོ། །དྦྷེ་ལར་སྦྱྡོར་བའི་སྡོད་པ་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས། 
དངྡོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ན་སྡོན་དུ་བསྙྦྷེན་པ་བས་ནས་དྦྷེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་སྡོད་པ་
ལ་གསུམ་སྦྷེ། མྦྷེ་གནས་ཀི་དྦྷེ་ིད། ས་གནས་ཀི་དྦྷེ་ིད། ས་མཐའི་དྦྷེ་ིད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བདག་གི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་
ིད་སྡོང་ིད་བསྡོམ་པ་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས། དྦྷེ་ལས་ལངས་ཏྦྷེ་རང་གི་ལྷའི་གསང་སགས་དྲིལ་བུའི་ས་བཞིན་དུ་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བ་ལ་བདྦྷེན་ཞྦྷེན་མྦྷེད་པར་བསམ་གཏན་དུ་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་སྙིང་ཁར་མར་མྦྷེའི་མྦྷེ་ལྕྦྷེ་ལ་
བུའི་མྦྷེ་འབར་བར་བསམས་ལ། དྦྷེའི་ནང་དུ་སར་བཤད་པའི་སའི་ཕྦྷེང་བ་གནས་པར་སྲྡོག་རྡོལ་བཀག་ནས་
བསྡོམ་པར་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ནང་དུ་མྦྷེ་ལྕྦྷེ་འྡོད་བཟང་
པྡོ་འབར་བ་བསྡོམས་ནས། དྦྷེ་ལ་སགས་ཀི་ཡི་གྦྷེ་བཞག་ནས། ལུས་སྦྷེམས་བདྦྷེ་བར་འདུག་སྦྷེ་བསྡོམ་
མྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ལ་ས་མཐའ་ཞྦྷེས་པ་སགས་ཀི་ས་ཙམ་ལ་སྦྷེམས་གནས་པ་ཡྡོངས་སུ་བཏང་བའི་མཐའ་
གིས་སུ་མྦྷེད་པའི་དྦྷེ་ིད་ཡིན་ལ། ཇི་ལར་བཏང་བའི་ཚུལ་ནི། གསང་སགས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པར་སྣང་བ་
དང་། ས་དང་། ཡིད་དང་། ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་རྣམས་བཏང་དགྡོས་པས། དང་པྡོ་ནི་མདུན་
གི་ལྷའི་སྐུར་སྣང་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། ཤུབ་བུའི་བཟླས་བརྡོད་བྦྷེད་པའི་གནས་སྐབས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་
ཀི་བཟླས་བརྡོད་བྦྷེད་པའི་གནས་སྐབས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྦྷེ་གིས་ཀི་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་ 
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༼༡༦༩༽མྦྷེར་གནས་དང་། ས་གནས་ཀི་གནས་སྐབས་སྡོ། །དྦྷེ་དག་ཇི་ལར་བཏང་བའི་རིམ་པ་ནི། ས་མ་ས་མ་
ལ་དམིགས་པ་བཏང་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་འཕྡོས་ཏྦྷེ། མཐར་ས་གནས་ཀང་བཏང་ནས་ཆྡོས་སྐུའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་
ནན་ཏན་དུ་བྦྷེད་པའྡོ། །གིས་པ་སྡོད་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་ནི། སྡོད་པ་གསུམ་པྡོ་ཕལ་ཆྦྷེར་བ་རྒྱུད་དང་འདྲ་བ་
ལས། ཁྱད་པར་ནི་འཇུག་པའི་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གི་དབང་གིས་ཀི་སྦྷེང་དུ་རྡོ་རྦྷེ་དང་། དྲིལ་
བུ་དང་། མིང་གི་དབང་གསུམ་སྦྷེ། ལྔ་ཡྡོད་པར་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མ་ལས་གསུངས་སྡོ། །སྦྱྡོར་བའི་སྡོད་པའི་སྐབས་
སུ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། ཡི་གྦྷེ་དང་ནི་ཡི་གྦྷེ་སྦྱར། །དྦྷེ་བཞིན་གཞི་ལས་གཞིར་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་
བསམས་པས་ཡིད་ལས་ནི། །བཟླས་བརྡོད་འབུམ་ཕག་གཅིག་བ་འྡོ། །ཡི་གྦྷེ་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཡིན་ཏྦྷེ། །གིས་
པ་ས་ཞྦྷེས་བ་བ་ཡིན། །གཞི་ནི་རང་གི་ལྷར་བཞག་པ། །རང་གི་ལུས་ཀི་གནས་ལ་བ། །གཞི་གིས་པ་ནི་
རྡོགས་སངས་རྒྱས། །རྐང་གིས་མཆྡོག་ཏུ་ཤྦྷེས་པར་བ། །ཞྦྷེས་ཏྦྷེ། ཡི་གྦྷེ་དང་པྡོ་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་སྡོང་པ་
ིད་བསྡོམ་ནས། དྦྷེའི་རྦྷེས་ལ་ཡི་གྦྷེ་གིས་པ་སགས་ཀི་སར་ལྡང་། དྦྷེ་ལས་གཞི་དང་པྡོར་རང་ིད་སངས་
རྒྱས་ཀི་སྐུར་བསྐྱྦྷེད་ལ། དྦྷེ་སགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྡོགས་པས་བིན་གིས་བརླབས། དྦྷེ་ནས་གཞི་གིས་པ་རང་
གི་མདུན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བསྐྱྦྷེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྦྷེང་དུ་བཟླས་པར་བ་བའི་
སགས་ཀི་ཕྦྷེང་བ་བཀྡོད་ནས། དྦྷེ་ལ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་བརྟན་པར་བྦྷེད་པའྡོ། །སྒྲུབ་པའི་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་མྦྷེ་
གནས་ལ་སྡོགས་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གསུམ་ཀ་ཡང་རང་ིད་ལྷའི་རྣལ་འབྡོར་ལ་གནས་ནས་བསྡོམ་
པའྡོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་ནི། རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོ་ལས། སྨིན་པ་དང་ནི་གྡོལ་བའི་ལམ། །སངས་
རྒྱས་བང་ཆུབ་བསན་པའི་མཆྡོག །ཅྦྷེས་པ་ལར་སྨིན་གྡོལ་གིས་ལས། སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་ལ་ 
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༼༡༧༠༽ཡང་། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མའི་དབང་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གིས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་འདིར་འཇུག་པའི་གང་
ཟག་ལ། རྒྱུད་སྦྱང་བ་མ་བས་པ་རྣམས་སམ། སྦྱང་བ་བས་ཀང་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་བླྡོའ་ིསྡོབས་པ་ཞན་པས་གཞན་
གི་དྡོན་ལ་ད་ལ་ནས་འཇུག་པར་མི་ནུས་པ་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མའི་རིགས་དང་། སྙིང་རྦྷེ་དང་ཤཤྦྷེས་རབ་ཀི་རལ་ཆྦྷེ་བས་
གཞན་དྡོན་གི་ཁུར་ད་ལ་ིད་ནས་ཁྱྦྷེར་བ་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་རིགས་གིས་ལས། དང་པྡོ་ལ། སྨིན་བྦྷེད་ཀི་
དུས་སུ་རིག་པའི་དབང་ཙམ་སྦྷེར་ནས། དྦྷེ་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ལམ་ནི། དྦྷེ་ིད་འདུས་པའི་སྡོད་འགྦྷེལ་ལས་དྦྷེ་ལ་
སླྡོབ་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་སྡོགས་པ་འདི་ལར་ཤྦྷེས་པར་བ་སྦྷེ། བདག་
བསྲུང་བ་དང་། ཆུའི་ཁྲུས་དང་། ཡང་བདག་བསྲུང་བ་དང་། གནས་བསྲུང་བ་ཡང་བས་ནས། རང་གི་ལྷ་མདུན་དུ་
བཞུགས་སུ་གསྡོལ་ཏྦྷེ། ཕྱག་བ་བ་དང་། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། བསྡོད་ནམས་ལ་རྦྷེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། 
བསྐུལ་བ་དང་། གསྡོལ་བ་དང་། ཡྡོངས་སུ་བསྡོ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་པ་དང་། གསུམ་ལ་སྐྱབས་
སུ་འགྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྦྷེས་སུ་སད་ལ། རྡོ་རྦྷེ་ཐལ་མྡོ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་བསམས་པ་བཅིངས་ཏྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་ཐལ་མྡོ་སྙིང་
ཁར་དྲལ་བ། རྡོ་རྦྷེ་དབབ་པ་བརྟན་པར་བས་ནས། བདག་མྦྷེད་པར་བསྡོམས་པ་དང་། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་
སྡོགས་པ་ས་མ་བཞིན་དུ་བསྡོམས་ཏྦྷེ། རང་གི་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་བཅིང་བར་བའྡོ། །ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་བཅུག་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་བསྒྲུབ་པར་བས་ནས། ཛ ཧཱཾ་བཱཾ་ཧྡོ ཞྦྷེས་བརྡོད་དྦྷེ། 
ཡིད་ཀིས་ལྦྷེགས་པའི་སྦྱྡོར་བས། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལུས་ལ་བཅུག་སྦྷེ། རང་གི་དམ་
ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས། རང་གི་ལྷ་དང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 
ཆྡོས་དང་ལས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོས་རྒྱས་བཏབ་ལ། རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གིས་ 
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༼༡༧༡༽བདག་ིད་བིན་གིས་བརླབས་ཏྦྷེ། རང་གི་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ནས་སྦྷེག་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་གསང་
བའི་མཆྡོད་པ་བཞིས་ཡང་དག་པར་མཆྡོད་ལ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བས་ཏྦྷེ། རང་གིས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལྦྷེགས་པར་བསྡོམས་ལ། བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པ་རང་གི་ལྷའི་སགས་ཟླྡོས་ཤིང་། 
ལྡོ་གཅིག་གི་བར་དུ་ིན་རྦྷེ་བཞིན་ཐུན་བཞིར་བསྡོམ་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་པ་ལར་བསླབ་བྡོ། །གང་ཟག་གིས་པ་
ལ་དྦྷེ་ཡི་སྦྷེང་དུ་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་བསྐུར་ཞིང་། དྦྷེ་ནས་དྦྷེ་དང་རྦྷེས་སུ་འབྲྦྷེལ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་བསླབ་
པ་དང་། དཀིལ་འཁྡོར་དང་། ལྷའི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་བཅུ་ལ་བསླབ་པ་དང་། སླྡོབ་མ་གཞུག་པ་ལ་སྡོགས་པ་སླྡོབ་
དཔྡོན་གི་ལས་ཐམས་ཅད་དང་། དངྡོས་གྲུབ་ཀི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་། ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་པ་
ལ་སྡོགས་པའི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་བསླབ་བྡོ། །བཞི་པ་བླ་མྦྷེད་ཀི་མས་ལྦྷེན་ནི། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་
མའི་རྦྷེས་སུ་འབྲངས་ནས། སིར་རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་བ་ནི་སྦྷེམས་གསལ་བ་ཙམ་འཁྡོར་འདས་ཀི་གནས་སྐབས་
ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་འདི་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད། འབྲས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་
ལས། དང་པྡོ་ནི། སྦྷེམས་ིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཐྡོག་མ་མྦྷེད་པ་ནས་ད་ལའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅིང་
བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དྦྷེ་ིད་འཁྡོར་བའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བ་དང་བཅས་པ་
འདིའྡོ། །ཐབས་རྒྱུད་ནི་དྦྷེ་ིད་ལ་གྡོ་བུར་གི་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་ཆྦྷེད་དུ་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་
བསྐྱྦྷེད་རྡོགས་ཀི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་མས་སུ་ལྦྷེན་པའི་ཚུལ་འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་
འབྱུང་བའྡོ། །འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ནི། དྦྷེ་ིད་ལ་གྡོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བས་ཡྡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པ་རྒྱུའི་
གནས་སྐབས་སུ་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད་པ་འབྲས་ 
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༼༡༧༢༽བུའི་དུས་སུ་མངྡོན་དུ་གྱུར་ནས་དག་པའི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ནམ་མཁའ་གནས་ཀི་བར་
དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྡོ། །དྦྷེ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་ནི། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། སྐལ་དམན་སྦྷེམས་ཅན་གདུལ་
དཀའ་བ། །གང་གིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། །ཞྦྷེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། དང་པྡོར་གསྡོ་སྦྱྡོང་སྦྱིན་པར་
བ། །དྦྷེ་རྦྷེས་བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་སྦྱིན། །དྦྷེ་ལ་བྦྷེ་བྲག་སྨྲ་བ་བསན། །མདྡོ་སྦྷེ་པ་ཡང་དྦྷེ་བཞིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་
རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་ིད། །དྦྷེ་ཡི་རྦྷེས་སུ་དབུ་མ་བསན། །སགས་ཀི་རིམ་པ་ཀུན་ཤྦྷེས་ནས། །ཞྦྷེས་པ་ལར། དང་
པྡོར་ིན་ཞག་གཅིག་པའི་གསྡོ་སྦྱྡོང་ནས་བཟུང་སྦྷེ། དྦྷེ་ནས་གཏན་ཁིམས་བདུན་པྡོ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། ཐྦྷེག་
པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་བར་དུ་སྡོད་པ་རིམ་པ་ཅན་ལ་བསླབས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནས་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་རྒྱུད་སྦྷེ་
འྡོག་མ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱངས་པའི་ལ་བ་རིམ་པ་ཅན་ལ་བསླབ་པའྡོ། །དྦྷེ་ནས་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་
བཞི་བསྐུར་ཏྦྷེ་ལམ་བསྡོམ་པའི་སྣྡོད་རུང་དུ་བྦྷེད་པ་སྦྷེ། འདི་ནི་སྐལ་དམན་རིམ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་
པའྡོ། །ཐུན་མྡོང་གི་བ་བ་ལ་མ་ལྡོས་པར་དང་པྡོ་ིད་ནས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་སྣྡོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་ནི་སྐལ་ལྡན་
ཅིག་ཅར་བ་ཞྦྷེས་བ་སྦྷེ། དང་པྡོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་བའྡོ། །སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་འདི་ཐབས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་ལམ་
གིས་སུ་ཕྱྦྷེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། ཐབས་རྒྱུད་དུ་ཡང་འགྡོ་སྦྷེ་འྡོག་ཏུ་འཆད་དྡོ། །གིས་པ་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་
མས་ལྦྷེན་ལ་སྨིན་གྡོལ་གིས་ལས་དང་པྡོ་ལ། བུམ་པ། གསང་བ། ཤྦྷེས་རབ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས། དབང་བཞི་པ་སྦྷེ། 
བཞི་ཡྡོད་པར་བླ་མྦྷེད་ཀི་རྒྱུད་སྦྷེ་ཕལ་ཆྦྷེར་ནས་གསུངས་ཤིང་། བཞིར་ངྦྷེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྟྦྷེན་དཀིལ་
འཁྡོར་བཞི་ཡིན་པ་དང་། སྦྱང་བ་དྲི་མ་བཞི་ཡིན་པ་དང་། སྦྱྡོང་བྦྷེད་ལམ་བཞི་ཡིན་པ་དང་། སྦྱངས་འབྲས་སྐུ་ 
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༼༡༧༣༽བཞི་ཡིན་པ་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་མྡོད་ཀི་འདིར་མ་སྡོས་སྡོ། །གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་ལམ་ནི་ཇི་སྙྦྷེད་
གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་གིས་སུ་འདུས་ཏྦྷེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེས་ལས། བསྐྱྦྷེད་པའི་རིམ་པ་ིད་དང་ནི། །རྡོགས་
པ་ཡི་ཡང་རིམ་པ་ིད། །རིམ་གིས་མམ་པར་གནས་ནས་ནི། །རྡོ་རྦྷེ་ཅན་གི་ཆྡོས་འཆད་དྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། 
འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆྡོས་བསན་པ། །རིམ་པ་གིས་ལ་ཡང་དག་
བརྟྦྷེན། །བསྐྱྦྷེད་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་དང་། །དྦྷེ་བཞིན་རྡོགས་པའི་རིམ་ིད་དྡོ། །ཅྦྷེས་སྡོ། །འདི་དག་གི་རྣམ་གཞག་
ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་སྡོ་སྡོའ་ིདགྡོངས་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་
ཡྡོད་པ་ལས། འདི་ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེའི་རྒྱུད་གསུམ་གི་དགྡོངས་པ་རྣལ་འབྡོར་གི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་
བརྡོད་ན། དབང་བསྐུར་གི་རྦྷེས་ལ་དབང་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དྦྷེ་ིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེད་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་ངྡོ་སྡོད་ཅིང་། འྡོག་
ཏུ་འབྱུང་བའི་བསྐྱྦྷེད་རྡོགས་ཀི་མས་ལྦྷེན་ཐམས་ཅད་དྦྷེ་དང་དྦྷེའི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་། རང་གི་ངྡོ་བྡོ་ལྷན་ཅིག་
སྐྱྦྷེས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་རྟྡོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ལ་བ་འཁྡོར་འདས་དབྦྷེར་མྦྷེད་བསྡོམ་པར་བ་སྦྷེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། 
ཕྱི་ནས་དྦྷེ་ིད་ཡང་དག་བཤད། །རྣམ་དག་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་གཟུགས་ཅན་དང་། །འཁྡོར་བ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་ལ། །ཁྱད་
པར་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་མ་ཡིན། །ཞྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྡོགས་རིམ་གི་རྟྦྷེན་བསྐྱྦྷེད་པའི་རིམ་པ་བསྡོམས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་རྒྱུ་
རྒྱུད་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འཁྡོར་བའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་འདི་ད་ལ་ིད་ནས་དག་པའི་སྣང་བར་
སྒྱུར་བར་བྦྷེད་བའྡོ། །དྦྷེས་ན་འཁྡོར་བའི་ཆྡོས་ཀི་གཙོ་བྡོ་སྐྱྦྷེ་གནས་བཞི་ཡིན་པས་དྦྷེའི་གྦྷེན་པྡོར་མངྡོན་པར་
བང་ཆུབ་པ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའི་བསྐྱྦྷེད་ཆྡོག་རྣམས་གསུངས། སྐྱྦྷེ་བ་བླངས་པ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་སྣྡོད་བཅུད་རང་ 
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༼༡༧༤༽གཞན་ལ་སྡོགས་པའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དྦྷེའི་གྦྷེན་པྡོར་རྟྦྷེན་དང་བརྟྦྷེན་པར་བཅས་པའི་
དཀིལ་འཁྡོར་གི་འཁྡོར་ལྡོ་གསུངས་ཏྦྷེ། མདྡོར་ན་བླ་མྦྷེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་གཅིག་གི་སྦྷེང་དུ་རྒྱུ་ལས་དང་། ྡོན་
མྡོངས་པ་དང་། འབྲས་བུ་འཁྡོར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་བསྡུས་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་
སྣང་བར་བསྒྱུར་བའི་མས་ལྦྷེན་ཡྡོད་པར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་བསྐྱྦྷེད་རིམ་གི་ལྷ་བདྦྷེ་ཆྦྷེན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་
རྟྡོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་རྡོགས་པའི་རིམ་པ་བསྡོམ་སྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་རས་ཁྱབ། དྦྷེ་ལ་བང་
ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་དང་རླུང་གིས་ཁྱབ། དྦྷེ་དང་སྦྷེམས་ིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་འདི་དབྦྷེར་མྦྷེད་དུ་གནས་
པ་ལ་རྟྦྷེན་ར་ཐིག་ལྦྷེ་རླུང་གསུམ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས། སྦྷེམས་ིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེད་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མངྡོན་དུ་
བས་ཏྦྷེ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་གི་ངྡོ་བྡོར་བསྒྱུར་བའྡོ། །དྦྷེ་ལར་རིམ་པ་གིས་ལ་བརྟན་པ་ཐྡོབ་ནས་
དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཞྦྷེས་བ་བ་མམ་གཞག་ཏུ་འཇིག་རྟྦྷེན་ཆྡོས་བརྒྱད་མགྡོ་སྙྡོམས་པ་སྙམ་བྦྷེད་པའི་ཚེ་ཀུན་འདར་
གསང་ནས་སྡོད། དྦྷེ་ནས་དྲྡོད་འབྲིང་པྡོ་ཚར་གཅྡོད་དང་། རྦྷེས་གཟུང་གང་རུང་གཅིག་ནུས་པའི་ཚེ་ཀུན་འདར་
འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་མངྡོན་དུ་སྡོད། དྦྷེ་ནས་དྲྡོད་ཆྦྷེན་པྡོ་ཚར་གཅྡོད་དང་རྦྷེས་གཟུང་གིས་ཀ་ནུས་པ་ཟག་པ་མྦྷེད་
པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་པྡོ་སྐྱྦྷེས་པའི་ཚེ་གཞན་དྡོན་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡོད་པ་བ་སྦྷེ། ས་རྣམས་བསྐྱྦྷེད་
པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཕྱི་རྡོལ་གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་སྡོགས་ན་གནས་པའི་མཁའ་འགྡོ་མ་རྣམས་དབང་དུ་
འདུས་པས་ནང་གི་སི་བྡོ་སྡོགས་པའི་ར་རྣམས་ཀི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་ཞུགས་ནས། ས་དང་པྡོ་ནས་བཅུ་པའི་
བར་གི་རྟྡོགས་པ་སྐྱྦྷེ་བའི་ཐབས་ལ་སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་ས་བརྒྱད་པའམ་བཅུ་པ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་ྦྷེ་རྒྱུའི་
སྡོད་པ་བ་སྦྷེ། ས་ལྷག་པ་རྣམས་བགྡོད་ནས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   173 

༼༡༧༥༽བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྦྷེ་འཛིན་པའི་ས་མངྡོན་དུ་བའྡོ། །དྦྷེ་ལར་ལ་བ། བསྐྱྦྷེད་རིམ། རྡོགས་རིམ། སྡོད་པ། 
ྦྷེ་རྒྱུ་སྦྷེ། ལྔ་ནི་གཙོ་བྡོར་མཆྡོག་གི་དངྡོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་མངྡོན་པར་རྟྡོགས་པ་ཡིན་ཅིང་། གང་ཟག་གཙོ་བྡོར་
ནང་ལ་གཞྡོལ་བས་མས་སུ་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་ནྡོ། །འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པའི་དངྡོས་གྲུབ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་
པ་དང་། གང་ཟག་གཙོ་བྡོར་ཕྱི་ལ་གཞྡོལ་བས་མས་སུ་བླང་བར་བ་བ་ནི། སགས་ཀི་བཟླས་པ་དང་། གཏྡོར་
མ་དང་། རབ་གནས་དང་། སྦྱིན་སྲྦྷེག་དང་། ལས་ཀི་ཚོགས་རབ་འབམས་དང་ལྔའྡོ། །དྦྷེ་གིས་ཀ་ལ་ཡང་
གྡོགས་དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པ་དགྡོས་པས་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གིས་དགྡོས་
སྡོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ནི། དྦྷེ་ལར་ཐབས་རྒྱུད་མས་སུ་བླངས་པས་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀི་དྲི་མ་དག་ནས་སྐུ་
གསུམ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྡོ། །འདི་ལ་དབང་དང་ལམ་བཞི་ཡྡོད་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞིར་
བཞག་པའམ། རྒྱུ་ལ་རྟྦྷེན་དཀིལ་འཁྡོར་བཞི། བརྟྦྷེན་པ་ཡིད་དང་ལྔ་ཡྡོད་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་དང་། ཤིན་ཏུ་
རྣམ་པར་དག་པའི་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་སྐུ་སྦྷེ། ལྔར་བཞག་པ་སྡོགས་མང་དུ་ཡྡོད་མྡོད་ཀི་དམ་པའི་ཞལ་ལས་དྲི་བར་
བའྡོ། །གཞན་ཡང་རིམ་པ་གིས་པྡོ་དྦྷེ་ིད་མས་སུ་ལྦྷེན་པའི་ཚུལ་ལ། དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། གསང་བ་
འདུས་པ་དང་། བདྦྷེ་མཆྡོག་སྡོགས་ནས་གསུངས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡྡོད་
མྡོད་ཀི། གཞུང་འདིར་ྦྷེ་བར་མཁྡོ་བ་ནི་ས་མ་ིད་ཡིན་པས་དྦྷེ་ཙམ་ཞིག་སྨྡོས་སྡོ། །དྦྷེ་ལར་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ལ་
སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་དང་། གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་ལམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡྡོད་ན་གཞུང་འདིར་གང་ཞིག་བསན་པ་ཡིན་སྙམ་ན། 
འདིར་ནི་བླ་མྦྷེད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་ཏྦྷེ། གསང་སགས་ཞྦྷེས་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ཞྦྷེས་
སིར་བཏང་བ་ལས་ 
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༼༡༧༦༽སྨིན་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་དབང་བཞི་དང་། གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་རིམ་པ་གིས་དགྡོས་པར་
གསུངས་ཤིང་། དྦྷེ་དག་རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་ལ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ནས་གསུངས་པའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སྨིན་
གྡོལ་གིས་ལས། ཕྱག་ཆྦྷེན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེ་ཞིང་ཕྱག་ཆྦྷེན་གྡོམས་པས་སྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་ལས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་
འགྲུབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་བླ་མྦྷེད་ཁྡོ་ནའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དྦྷེ་ལར་སྡོན་སྙམ་ན་
གཞུང་འདིར་ནི་ལྡོག་རྟྡོག་འགྡོག་པ་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ལ། བླ་མྦྷེད་ཀི་ལམ་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་ཞུགས་པ་གཙོ་ཆྦྷེ་བར་སྣང་
བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞར་ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མའི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཅུང་ཟད་སྡོན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་ལ་ཡང་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་
སུ་དབང་བཞི་དང་། གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་རིམ་པ་གིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་
ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ལྡོག་རྟྡོག་འགའ་ཞིག་སྣང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྡོན་ལ་འཇུག་པ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། མདྡོ་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། སྐལ་
དམན་རིམ་འཇུག་པ་ལར་ན། སྡོམ་པ་གིས་ཀི་སྦྱང་བ་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་སྡོགས་སྡོ། །སྐལ་ལྡན་
ཅིག་ཅར་བ་ལར་ན། ཐུན་མྡོང་གི་སྦྱང་བ་ལ་མ་ལྡོས་པར་དང་པྡོ་ིད་ནས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་
ལ་ལྔ་སྦྷེ། །སྨིན་བྦྷེད་ནྡོར་བ་མྦྷེད་པའི་དབང་བཞི། གྡོལ་བྦྷེད་འཁྲུལ་བ་མྦྷེད་པའི་རིམ་པ་གིས། དབང་དང་རིམ་
གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ། ཕྱག་ཆྦྷེན་གྡོམས་པ་ལས་འཁྡོར་འདས་བསྲྦྷེ་བའི་སྡོད་པ་སད་
པ། དྦྷེ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ས་ལམ་བགྡོད་དྦྷེ་འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྦྷེད་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མ་འཁྲུལ་
བའི་སྨིན་བྦྷེད་བསྒྲུབ་པར་གདམས། འཁྲུལ་བའི་སྨིན་བྦྷེད་དྡོར་བར་གདམས། དབང་ལས་ཐྡོབ་པའི་དམ་ཚིག་
ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་ 
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༼༡༧༧༽པྡོ་ནི། སྨིན་པར་བྦྷེད་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། སྨིན་གྡོལ་གིས་ལ་འབད་པར་
བ། །ཞྦྷེས་པའི་སྨིན་པར་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་ཡང་རྡོ་རྦྷེ་འཆང་ནས་ར་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤིང་། 
སྦྱྡོར་དངྡོས་རྦྷེས་གསུམ་གི་ཆྡོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་བསིག་མཁྱྦྷེན་ཅིང་
སླྡོབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་ལ་སྐུ་བཞིའི་ས་བྡོན་ཐྦྷེབས་ནུས་པ་སྦྷེ། མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྒྱུད་སྦྷེ་
ནས་གསུངས་བཞིན་མཛད་པའི་བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞི་བླང་བར་བ་སྦྷེ། དྦྷེ་ཡིས་རྟྦྷེན་གི་གང་ཟག་དྦྷེ་སྡོམ་པ་
གསུམ་ལྡན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེའང་སར་སྡོམ་པ་འྡོག་མ་གིས་པྡོ་བླངས་པ་ཡིན་ན་དབང་བསྐུར་གི་ཚེ་སགས་
སྡོམ་དུ་གནས་འགྱུར་ལ། སར་མ་བླངས་ན་ས་གྡོན་གི་ཚེ་སྡོ་ཐར་དང་བང་སྦྷེམས་ཐྡོབ་པར་རྦྷེ་བཙུན་གིས་
གསུངས་པ་ལ་ཚད་མར་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། སྨིན་བྦྷེད་མ་ཡིན་པ་སྨིན་བྦྷེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ། སྨིན་
བྦྷེད་ཀི་དབང་མི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ། དགྡོས་ཀང་འཁྲུལ་པར་སྡོད་པ་དགག་པ། དབང་བསྐུར་མུ་
བཞི་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། བིན་རླབས་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ། གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པའི་
དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ། དཀིལ་འཁྡོར་མ་དག་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ། 
ཆྡོ་ག་མ་དག་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད་པ་
དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེང་སང་རྡོ་རྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཕག་མྡོས་ཆྡོས་སྡོ་
འབྦྷེད་པ་ནི་དྭགས་པྡོ་ལྷ་རྦྷེའི་དུས་སུ་བྱུང་སྦྷེ། བླ་མ་གཞན་ལ་སླྡོབ་མ་རྣམས་དབང་ཞུ་བ་ལ་བཏང་ནས། དྦྷེར་
བསད་ནས་ཕལ་ཆྦྷེར་ལྡོག་མ་བྱུང་བས་རང་རྦྷེ་ཚང་ལ་ཡང་དབང་བྦྷེད་མཁན་རྦྷེ་དགྡོས་པར་འདུག་གསུངས་ 
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༼༡༧༨༽པས། ཀྡོང་ནྦྷེ་རུ་པས་ངས་ཕག་མགྡོའ་ིདབང་རྦྷེ་བས་ན་ཞུས་པས་དྦྷེས་ཆྡོག་གསུངས་ནས་ཕག་
མྡོའ་ིབིན་རླབས་རྦྷེ་བས། དྦྷེ་ནས་བླ་མས་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཕྱག་ཆྦྷེན་སྡོགས་བསན་པས་དྦྷེ་ནས་བཟུང་སྦྷེ། ཆྡོས་
སྡོ་པ་ལ་དབང་ཞུས་བླ་མས་ཁིད་གསུངས་པས་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་དབང་མ་ཐྡོབ་ཀང་། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་
ཙམ་གིས་ཆྡོས་དྲུག་གི་ཆྡོས་སྡོ་འབྦྷེད་པ་བྱུང་ངྡོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བིན་རླབས་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་ལ་
གནྡོད་བྦྷེད་བསན། བིན་རླབས་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་དགག བིན་རླབས་ཆྡོས་སྡོར་བྦྷེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཤྦྷེས་བྦྷེད་མྦྷེད་པ། ྦྷེས་དམིགས་ཆྦྷེ་བ། ཕན་ཡྡོན་མྦྷེད་པ། ལུང་དང་འགལ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་འདྲ་རྒྱུད་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། དབང་མ་བསྐུར་བར་བིན་རླབས་ཀིས་ཆྡོས་སྡོ་ཕྱྦྷེ་
ནས་རྡོགས་རིམ་བསྡོམ་པ་འདི་འདྲ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་
སྦྷེ། ཇྡོ་བྡོ་རྦྷེས་མཛད་པའི་རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོ་ིད་ཀི་གཞུང་རྦྷེ་བཙུན་མ་རིན་ཆྦྷེན་རྒྱན་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་། 
འདི་ལར་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པས་ཡིད་དང་རྦྷེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་
སུ་ཞྦྷེས་པ་དང་། སྡོན་གི་བླ་མའི་མན་ངག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པས་དྦྷེའི་དྡོན་ལ་དམིགས་ན་རྡོ་རྦྷེ་རྣལ་
འབྡོར་མར་བསམ་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་འདི་འགྦྷེལ་བྦྷེད་ཕལ་ཆྦྷེར་གིས་དྲངས་པར་སྣང་ཡང་། རྦྷེ་
བཙུན་གི་རྣལ་འབྡོར་པ་བང་སྦྷེང་གི་དྲིས་ལན་ལས། དྦྷེའང་རྦྷེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་མའི་གཞུང་ལས། 
བིན་རླབས་ཕ་མྡོ་བཤད་པ་དྦྷེ་དག་གང་ཞྦྷེ་ན། དབང་ཐྡོབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་
ཞིག་རྒྱུད་ལ་སྐྱྦྷེ་བར་བ་བའི་ཕྱིར། བིན་རླབས་ཀི་རྒྱུན་བསྡོམ་དུ་གཞུག་པ་ཞྦྷེས་བ་བའི་གདམས་ངག་ཡིན་གི་
དབང་མ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ལ་རྡོ་རྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་མའི་གསང་བ་བསན་ 
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༼༡༧༩༽དུ་ག་ལ་རུང་། དྦྷེའང་རྡོ་རྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་མ་རྣམས་ཀི་ར་བ་ལ་བུ། རྒྱལ་པྡོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པ་ཞལ་
གིས་མ་ཆུང་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་ལས། སགས་པས་ཐྡོག་མར་བླ་མ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྦྷེམས་མངྡོན་པར་དང་
བའི་ཡིད་ཅན་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་བརྟན་པར་བཟུང་སྦྷེ་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དག་པར་ཐྡོབ་ནས་ཞྦྷེས་
འབྱུང་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་པ་འདི་ིད་ཡིན་ཏྦྷེ། ལུང་འདིར་རྡོ་རྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་མ་རྣམས་ཀི་ར་བ་ལ་བུ་ཞྦྷེས་དང་། ར་
བར། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོ་ིད་ལས་ཀང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ནི་དྡོན་གཅིག་གྡོ །དྦྷེས་ན་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་བསྐུར་མྦྷེད་
པ་ལ་བིན་རླབས་བྦྷེད་པ་བཀག་སྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་མུ་ཟིའི་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི་རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་
དྲུག་སྦྷེ། སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དྡོན་འདི་རྣམས་མ་ཚང་བ་སྨིན་བྦྷེད་དུ་མི་རུང་བའྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྦྷེས་ན་ཐུབ་པས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག དྦྷེ་ིད་བསྡུས་པ་ལས། དཀིལ་འཁྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་བ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་མ་
སྨྲ་ཞིག་སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་མས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལག་ལྦྷེན་གི་
བསྒྲུབ་བྦྷེད་དགག་པ། རང་བཟྡོའ་ིསྒྲུབ་བྦྷེད་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འགའ་ཞིག་འདི་ལའང་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་
སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་བ་འགའ་ཞིག་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་འདི་ལའང་། ཕག་མགྡོ་དང་། གི་གུག་དང་། མདའ་གཞུ་དང་། 
ཆང་དང་ཐྡོད་པ་གཏྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་དབང་བསྐུར་ཡྡོད་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་མི་འཐད་དྦྷེ། དྦྷེ་འདྲ་དབང་བསྐུར་
སྡོགས་སྡོ། །ཆག་ལྡོའ་ིདྲི་བར། བརྒྱ་ལ་ཕག་མགྡོའ་ིདབང་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་ན་དབང་ཞྦྷེས་བརྡོད་པ་ལ་
འགལ་བ་ཅི་མཆིས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། དྦྷེ་འདྲ་རྒྱུད་སྦྷེ་གང་ནས་ཀང་གསུངས་པ་མི་གདའ། བརྟགས་པ་མཐའ་
བཟུང་གིས་གསུངས་པ་སྲིད་ན་དབང་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྦྷེ། དབང་བསྐུར་ལ་སྦྱྡོར་དངྡོས་རྦྷེས་གསུམ་གི་ཆྡོ་
ག་མང་དུ་ཡྡོད་ནའང་དངྡོས་གཞི་དྦྷེ་དབང་ཡིན། གཞན་ 
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༼༡༨༠༽རྣམས་ཆ་ལག་ཡིན། དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའི་ཆྡོ་ག་ལ་མང་པྡོ་ཡྡོད་ན་འང་། གསྡོལ་གཞིའི་
ལས་དྦྷེ་ཆྡོ་ག་དངྡོས་ཡིན། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་ཟྦྷེར་ཀང་ཡན་ལག་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། སམྦུ་ཉི་ལས་
ཀང་། དབང་དང་རྦྷེས་གནང་ཐྡོབ་པ་ཡིས། །བ་བ་བས་པར་རབ་འཛུམ་ཞིང་། །འགྡོ་ཀུན་དགའ་བར་བྦྷེད་པ་
ཡིས། །ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་བརྡོད། །ཅྦྷེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་ལ། དབང་གི་མིང་བཏགས་ཚད་དྦྷེ་དབང་
ཡིན་ན། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པར། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ནྡོད་དབང་བསྐུར་ཡིན། །ཞྦྷེས་པ་དང་། མདྡོ་
ལས། དབང་ཐྡོབ་པའི་བང་སྦྷེམས་ཞྦྷེས་པ་དང་། རྒྱལ་རིགས་སི་བྡོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀང་
གསུངས། དྦྷེས་ན་མདའ་གཞུ་གཏྡོད་པ་སྡོགས་ཀང་རྦྷེས་གནང་ཡིན་གི་དབང་མ་ཡིན། ཕག་མགྡོའ་ིདབང་
བསྐུར་ཡང་གསུངས་འདུག་ན་འདི་འདྲ་བསྡུ་དགྡོས་ཏྦྷེ། བརྫུན་འབའ་ཞིག་ཡིན་གིས་གསུངས་པ་ཅིས་ཀང་མྦྷེད་
ཅྦྷེས་པའི་ལན་མཛད་དྡོ། །གིས་པ་ནི། ལ་ལ་རྡོ་རྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་བརྒྱད་དྦྷེ། ཞང་ཚལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་
ལ་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ལ་སྨིན་བྦྷེད་ཡྡོད་པར་བསྒྲུབ་འདྡོད་ནས། །སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའི་སྡོགས་ཏྦྷེ། ཆྡོ་ག་
ཅུང་ཟད་མས་པ་ལ་འཆགས་པར་མ་གསུངས་པ་ནི། འདུལ་བ་ལས། བསྒྲུབ་བ་དང་། མཁན་པྡོ་དང་། དགྦྷེ་
འདུན་གི་མིང་མ་བརྡོད་ན་ཡང་ཆྡོ་གའི་ཚིག་ཟུར་མས་པས་དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་མི་སྐྱྦྷེ་བར་གསུངས་པ་ལ་
བུའྡོ། །ཆྡོ་ག་ནྡོར་བར་གྱུར་ན་གྲུབ་པ་མྦྷེད་པར་གསུངས་པ་ནི། གསང་བ་སི་རྒྱུད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལས་
རྣམས་ལ། །ལྷ་དུས་བ་བ་དུས་བཞིན་སད། །གཞན་དུ་ཆྡོ་ག་མས་པའི་ཕྱིར། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་ཡྡོད་མ་
ཡིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཕག་མྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། ཕག་མྡོའ་ིབིན་
རླབས་ལ་གསང་སགས་ཀི་ 
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༼༡༨༡༽ཆྡོས་སྡོར་བཤད་པ་མྦྷེད་ཀང་བྦྷེད་པ་བས། དགྦྷེ་སླྡོང་བྦྷེད་པ་ལ་རང་བྱུང་གི་བསྙྦྷེན་རྡོགས་སྡོགས་
བླང་བར་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་གིས་ད་ལ་འཁྲུལ་པ་མམ་པྡོ་ལ་འདི་རྣམས་སྡོན་གི་ཆྡོ་གར་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གིས་བསྙྦྷེན་རྡོགས་དང་། ལྔ་སྦྷེ་བཟང་
པྡོ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། མཆྡོད་སྦྱིན་མ་ཕིན་གིས་དང་། འྡོད་སྲུང་ཆྦྷེན་པྡོ་སྡོན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། 
གངས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཚུར་ཤྡོག་དང་། སྐྱྦྷེ་དགུའི་བདག་མྡོ་ལྕི་བའི་ཆྡོས་བརྒྱད་ཁས་བླངས་པ་དང་། བྲམ་ཟྦྷེ་པྡོ་
ཏ་ཡ་ནའི་བུས་དྲིས་པའི་ལན་ལྡྡོན་པ་དང་། བཟང་སྦྷེའི་ཚིགས་དྲུག་ཅུ་སྐྱབས་གསུམ་ཁས་བླངས་པ་དང་། 
གསྡོལ་གཞིའི་ལས་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙྦྷེན་པར་རྡོགས་པ་རྣམས་སྡོན་གི་ཆྡོ་གར་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་
གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པ་གསང་སགས་
ནུབ་པའི་དཔྦྷེར་བསན་པ། དྦྷེ་ིད་རྒྱུད་ལས་བཀག་པའི་ཚུལ། རྒྱུད་དྦྷེའི་དྡོན་བཤད་པ། གཞན་གི་དྡོགས་པ་
སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་ན་ཐྡོས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་མྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ནི་རྡོ་རྦྷེ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། སླྡོབ་མ་ལ་གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པར་དབང་བསྐུར་བྦྷེད་པ་འདི་ནི། རྡོ་རྦྷེ་འཆང་གིས་བཀག་
སྦྷེ། སྡོད་རྒྱུད་ཀི་དབང་བསྐུར་ལ་སླྡོབ་མ་གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པར་གསུངས་ཤིང་། ལྷག་མ་དམིགས་བསལ་མཛད་
པའི་རྒྱུད་སྦྷེ་གསུམ་གི་སླྡོབ་མ་ལ་གངས་ངྦྷེས་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། འདི་ནི་གསང་བ་སྡོགས་སྡོ། །སྡོད་རྒྱུད་ལ་
གངས་ངྦྷེས་མྦྷེད་པར་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། གཅིག་གིས་བཞི་ལས་ལྷག་ཀང་
རུང་། །དཔད་མི་དགྡོས་པས་གཟུང་བར་བ། །ཞྦྷེས་དང་། དྦྷེས་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བ་བའི་
ཕྱིར་སྦྷེམས་ཅན་ཚད་མྦྷེད་པ་ 
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༼༡༨༢༽ཡྡོངས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་བས་ལྷག་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་
སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་གསུམ་པྡོ་ལ་ི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ལྷག་པའི་སླྡོབ་མ་ནུབ་གཅིག་ལ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བ་གསང་བ་སི་
རྒྱུད་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པའྡོ། །བཞི་པ་ནི། འདི་ནི་བ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། ི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངྦྷེས་པར་
གསུངས་པའི་གསང་བ་སི་རྒྱུད་འདི་ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་རྒྱུད་སྦྷེ་གཞན་གི་ཆྡོ་ག་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་
ཡིན་ནྡོ་སྙམ་ན། གཞན་རྣམས་སྡོགས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་པའི་ལས་ཡྡོད་པར་གྱུར་ལ། 
ལས་ཀི་ཆྡོ་ག་རྣམས་གསལ་པྡོ་མྦྷེད་པ་དྦྷེར་ནི་སི་ཡི་རྒྱུད་དག་ལས་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་དཀིལ་འཁྡོར་མ་
དག་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། དྦྷེང་སང་བིན་རླབས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། 
དཀིལ་འཁྡོར་དྦྷེ་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཀང་སགས་སྡོམ་མི་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕྱི་ལུས་ལ་འདྡོམ་གང་གྲུ་བཞི་
ཡྡོད་པ་དང་། ནང་སྦྷེམས་པ་བང་ཕྱྡོགས་སྡོ་བདུན་ཡྡོད་པའི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གི་སྡོབས་ཀིས་དཀིལ་འཁྡོར་གྲུ་བཞི་
སྡོ་བཞི་སྡོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་། གཡུང་དྲུང་རིས་སྡོགས་འདི་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་བསིག་མི་ནུས་པ་
དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བཀག་གྡོ །བཞི་པ་ཆྡོ་ག་མ་དག་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ་
ལ་གསུམ་སྦྷེ། མ་དག་པའི་དབང་བསྐུར་བྱུང་ཚུལ་བརྡོད། དྦྷེ་ཡི་བིན་རླབས་བགྦྷེགས་ཀིས་ཡིན་པར་བསན། 
ཆྡོ་ག་དག་པའི་བིན་རླབས་རྣམ་དག་ཏུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དབང་བསྐུར་བྦྷེད་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་
ནྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་ཡི་ལུས་ངག་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བྦྷེད་པའི་དུས་སུ། སླྡོབ་མའི་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གདྡོན་གིས་བསྒྱུར་ནས། འཕར་གཡྡོ་སྡོགས་བྱུང་བ་ལ་ཡི་དམ་གི་བིན་
རླབས་ཡིན་པར་འཁྲུལ་བ་མང་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྡོ་ག་དག་པར་ཞྦྷེས་ 
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༼༡༨༣༽སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་ལས། དབང་དང་རྦྷེས་གནང་ཐྡོབ་ནས་ནི། །མ་བསྙྦྷེན་པར་ཡང་དྦྷེ་ལ་ནི། །ལྷ་
ནི་འགྡོ་ཞིང་དྦྷེ་ལ་གནས། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་མི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། 
དབང་བསྐུར་མྦྷེད་པར་ཟབ་ལམ་བསྡོམ་པ་དགག དབང་བསྐུར་མྦྷེད་པ་དབང་རབ་སྨིན་པ་དགག སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་
ཙམ་གིས་གསང་སགས་བསྡོམ་པ་དགག ཞར་ལ་སྨིན་བྦྷེད་ནྡོར་བ་གཞན་ཡང་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་དབང་
བསྐུར་མྦྷེད་ཀང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་གཞན་ལས་ཀང་དྦྷེ་ལར་གསུངས་པ་ནི། དམ་པ་དང་པྡོ་ལས། 
དབང་བསྐུར་མྦྷེད་པར་སགས་འཆད་དང་། །ཟབ་མྡོའ་ིདྦྷེ་ིད་སྡོམ་བྦྷེད་པ། །དྦྷེ་དྡོན་ལྦྷེགས་པར་ཤྦྷེས་ན་
ཡང་། །དམལ་བར་འགྱུར་གི་གྡོལ་བ་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་མྦྷེད་
པར་རྒྱུད་འཆད་པ། །སྒྲུབ་པྡོས་སགས་ཀི་དྡོན་ཤྦྷེས་ཀང་། །སླྡོབ་དཔྡོན་སླྡོབ་མ་མཚུངས་པར་ནི། །ཤི་ནས་ངུ་
འབྡོད་ཆྦྷེན་པྡོར་ལྟུང་། །ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་གང་ཟག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅིག གང་ཟག་དབང་པྡོ་
རབ་སྨིན་བྦྷེད་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ཡིན་པས་དབང་བསྐུར་མི་དགྡོས་ལ་འབྲིང་དང་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། 
གང་ཟག་རབ་འབྲིང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དང་། ཟླ་བ་
བཟང་པྡོ་སྡོགས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ནི། སྡོན་ཆྡོག་འཕགས་པའི་སྡོད་
ཡུལ་ཡིན་གི་དྦྷེང་སང་གང་ཟག་སྡོགས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་རྣམས་ལས། རྣམ་སད་དང་པྡོ་ས་གཞི་གཟུང་། །གིས་པ་
ལ་ནི་ས་གྡོན་ཏྦྷེ། །ནུབ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤིས། །ཞྦྷེས་པས་བསྡུས་པའི་ཆྡོ་ག  
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༼༡༨༤༽།ཐྡོག་མར་བསྙྦྷེན་པ་ཇི་ལར་བ་བ་དང་། སའི་ཆྡོ་ག་དང་། ས་གྡོན་དང་དཀིལ་འཁྡོར་ཇི་ལར་བྲི་བའི་
ཚུལ་དང་། བདག་ིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་དང་། སླྡོབ་མ་འཇུག་ཅིག་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་རྣམས་
ནི། སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིརྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིསླྡོབ་མ་སྨིན་པ་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ད་ལའི་སྨིན་བྦྷེད་ལ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ཁྡོ་ན་དགྡོས་སམ། རས་བྲིས་ཀང་
རུང་སྙམ་ན། འདིའི་དཔད་པ་ནི་སི་དྡོན་དུ་བསན་ཟིན་ཏྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། གསང་འདུས་སྡོད་ལུགས་པའི་འདྡོད་
པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བ་རྒྱུད་ལ་རྣམ་པར་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་ལན་བཏབ་པ། ལྷག་མ་གསུམ་ལ་མགྡོ་གཅིག་ཏུ་ལན་
བཏབ་པ། སྒྲུབ་བྦྷེད་ཀི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ཡང་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། བ་
རྒྱུད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། དྡོན་ཞགས་དང་། བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་དང་
སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་གིས་ཀ་མ་ཐྡོབ་ཀང་སྨྱུང་གནས་སྡོགས་བྦྷེད་ནུས་ན་ཀུན་གིས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་སྡོ། །དམ་
ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་སྡོགས་ལས། འཇུག་པ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཐྡོབ་ནས་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ཀང་ཕིན་ལས་འགའ་
ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཆྡོ་ག་ཤྦྷེས་ན་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་སྡོ། །ལྦྷེགས་གྲུབ་དང་དཔུང་བཟང་ཡན་ཆད་དུ་རང་དང་
རང་གི་དཀིལ་འཁྡོར་དྦྷེའི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལར་ལུགས་གསུམ་ལས། དང་པྡོའ་ིལུང་ནི། 
ཆྡོ་ག་ཞིབ་མྡོ་ལས། སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ནུས་སམ་མི་ནུས་དྲིས་ཏྦྷེ་སྦྱིན་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། དུད་
འགྡོའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཡང་སྡོགས་ཤིག་ཅྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པའི་ལུང་ནི། གང་ཞིག་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
བརྟན་ཅིང་།  
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༼༡༨༥༽།བླྡོ་གྡོས་ཆགས་པ་མྦྷེད་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་དག་ཀང་མི་བྦྷེད་པ། །དྦྷེས་འདི་ངྦྷེས་པར་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གསུམ་པའི་སྡོགས་ཀིས་སས་བསྡུས་པ་དཔུང་བཟང་ལས། གང་དག་རིགས་དང་དབང་
བསྐུར་ཆྡོ་ག་མྦྷེད། །གང་དག་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ནི་མ་ཞུགས་དང་། །གང་དག་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ནི་མ་སྐྱྦྷེས་པ། །ང་
ཡི་གསང་སགས་བཟླས་ན་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ལྷག་མ་རྒྱུད་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ལུང་རྣམས་ནི་སི་དྡོན་དུ་བསན་ཟིན་ཏྡོ། །གསུམ་པ་ནི་དབང་བསྐུར་ནང་གི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་
སྦྷེ། ལྦྷེགས་གྲུབ་ཡན་ཆད་དུ། དབང་བསྐུར་མྦྷེད་ན་བསྡོམ་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནྡོ། །བཞི་པ་
ནི། །གཏྡོར་མའི་དབང་བསྐུར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། འདིའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར་ནི། 
ཆྡོ་ག་མྦྷེད་པར་དམིགས་པ་གཏད་བ་ཙམ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་གི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་ནས་སླྡོབ་
མ་ལ་སྡོན་ནུས་པའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྦྷེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་དགྡོས་
ཀང་འཁྲུལ་པར་སྡོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། །སླྡོབ་མའི་རྒྱུད་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ། སྐུར་བྦྷེད་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། རྒྱུད་སྦྷེའི་ཁྱད་པར་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པ། །ཆྡོས་སྡོའ་ིམིང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འགའ་ཞིག་གསང་སགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། 
གསང་འདུས་སྡོད་ལུགས་པ་འགའ་དང་། རྣམ་དབྦྷེ་ཆུང་བའི་སགས་པར་ཁས་འཆྦྷེ་བ་འགའ་ཞིག གསང་
སགས་ད་ལ་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་སྡོད་ཅིང་། དབང་བསྐུར་ཕྱིས་ནས་སྡོགས་ཏྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་
བ་ནི། ཡྡོངས་སུ་མ་སྨིན་སྦྷེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྡོགས་པ་བདུན་པ་ 
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༼༡༨༦༽ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། སླྡོབ་མའང་སྡོན་དུ་མས་པར་འགྱུར་བ་ནི། དྦྷེ་ིད་བསྡུས་པ་ལས། དྦྷེ་ནི་འདི་
ལར་དཀིལ་འཁྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་བའི། སྦྷེམས་ཅན་དྦྷེ་དག་གིས་ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་བར་བས་ནས། དྦྷེའི་ཚེ་དྦྷེ་
དག་དྦྷེ་ལར་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ནས་དྦྷེ་དག་ཐྦྷེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། གནྡོད་པ་མ་སངས་པས་མྱུར་བ་ིད་
དུ་དུས་བས་ནས་དམལ་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་མནར་མྦྷེད་པ་ཞྦྷེས་བ་བར་ལྟུང་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཁྱྡོད་ིད་ཀང་ངན་སྡོང་དུ་
ལྟུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མས་པར་གྱུར་པ་དམ་ཆྡོས་ཀི། །སྣྡོད་ནི་ཅིས་ཀང་མ་
ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། གཅྡོད་ཡུལ་བ་ལ་ལ་སྦྷེམས་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་དགུའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཆྡོ་ག་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་
བ་ཁ་ཅིག ཆྡོ་གའི་རྣམ་གཞག་མྦྷེད་བཞིན་དུ། བླ་མའི་ལུས་དཀིལ་ལས་དབང་བཞི་རྡོགས་པར་ལྦྷེན་པར་འདྡོད་
དྦྷེ། ལུས་བཙུན་མྡོ་ལ་བུར་སྐུ་ལ་འཁིལ། །སྙིང་ལ་སྙིང་སད་དཔྲལ་བ་གཏུགས། །དུས་དྦྷེར་དབང་རྡོགས་སྦྷེམས་
ལ་བསྐུར། །ཆྡོས་རྡོགས་དྡོན་གི་ངྡོ་བྡོ་མཐྡོང་། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཆྡོ་ག་མྦྷེད་པ་ལ་གནྡོད་
བྦྷེད་བསན། ཆྡོ་ག་ཡྡོད་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་བརྡོད། བདྦྷེན་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོ་ན་དགྦྷེ་ཚུལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། རྒྱ་མཚན་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན་དབང་བསྐུར་དུ་
མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་སྡོམ་གསུམ་གི་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་སྡོང་བར་རིགས་པར་ཐལ་ལྡོ། །གིས་
པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་ཆྡོ་ག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། །རྐང་པ་དང་པྡོ་ལྔས་ཆྡོ་ག་མྦྷེད་པའི་ྦྷེས་དམིགས་
བསན། དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་དབང་བསྐུར་ལ་ཆྡོ་ག་དགྡོས་པར་བསན། ལྷག་མ་གིས་ཀིས་དབང་བསྐུར་གི་ཆྡོ་
ག་ 
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༼༡༨༧༽སྡོང་མི་རིགས་པར་བསན་ནྡོ། །འདི་དག་ཀང་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་བླ་མའི་ལུས་དཀིལ་ལས་ལྦྷེན་པ་
དགག་པ་ཡིན་གི་སིར་དབང་ལྦྷེན་པ་ཙམ་དགག་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ཕྱིར་དམ་
པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་གསུམ་སྦྷེ། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཅར་གི་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་མཚུངས་ཡིན་
ཅིང་། དྡོན་དམ་དུ་མྦྷེད་མཚུངས་ཡིན་ཏྦྷེ། ལང་གཤྦྷེགས་ལས། ཀུན་རྡོབ་དུ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡྡོད། །དམ་པའི་དྡོན་
དུ་ཡྡོད་མ་ཡིན། །དྦྷེས་ན་དངྡོས་པྡོ་གཅིག་ིད་ལ། །ཡྡོད་དང་མྦྷེད་པ་ཇི་ལར་འགལ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེས་
ན་སྡོ་ཐར་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོ་ག་ལ་ལ་དགྡོས་བཞིན་དུ། སྨིན་བྦྷེད་ལ་ལའི་ཆྡོ་ག་མི་དགྡོས་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་སྡོགས་ཏྦྷེ། 
མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། ཆྡོས་བཏང་ནས་ནི་ཆྡོས་མིན་བ་བ་སྡོད་འགྱུར་བ། །ལམ་བྡོར་ལམ་གྡོལ་འགྡོ་བ་འདི་ནི་
བདུད་ཀི་ལས། །ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། ཁ་ཅིག་བ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། སྡོན་གི་དྡོན་ཞགས་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅིག་
འདྡོད་པའྡོ། །འདུལ་བ་སྦྷེང་གྦྷེས་འདི་པཎི་ཏ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རའི་འདྡོད་པ་ལ་སྦྱྡོར་བ་ནི། འདི་བྡོད་ཀི་འདྡོད་པ་
འགྡོག་པའི་སྐབས་ཡིན་ཅིང་། བ་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞི་སྦྱར་བ་པཎི་ཏ་དྦྷེའི་དགྡོངས་པ་མ་ཡིན་པས་མི་འཐད་དམ་
སྙམ་དུ་སྦྷེམས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་རང་གི་ངྡོས་ནས་
འྡོག་མ་གསུམ་ལ་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དུས་སུ་དབང་བཞི་ཡང་མྦྷེད་ཅིང་། གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་དུས་སུ་རིམ་པ་གིས་ཀང་
མྦྷེད་པས། གཞུང་འདི་དག་ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བའྡོ། །ཁ་ཅིག་ཕྱྡོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ཡིག་
ལས། བཅྡོམ་ལྡན་ཁྱྡོད་ཀིས་གསང་སགས་ལམ། །རིམ་པ་གིས་སུ་བསྡུས་ཏྦྷེ་ 
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༼༡༨༨༽གསུངས། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ལ་འཁྲུལ་ནས་རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་ལ་རིམ་གིས་ཡྡོད་པར་བསམས་ཏྦྷེ། དབང་
བཞི་མྦྷེད་པས་དྦྷེ་ལ་ལྡོས་པའི་རིམ་གིས་མྦྷེད་པ་ཡིན་གི། སིར་རིམ་གིས་ཡྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་རྣམས་སི་དྡོན་
དུ་བཀག་ཟིན་པས་དྦྷེར་བལ་བར་བའྡོ། །རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ལ་དབང་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡྡོད་པ་ནི། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཐིག་
ལྦྷེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་དབུ་རྒྱན་དག བ་བའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གགས། །རྡོ་རྦྷེ་དྲིལ་བུ་དྦྷེ་བཞིན་
མིང་། །སྡོད་པའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གསལ། །ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་
ཕྱྦྷེ། །དྦྷེ་ནི་དྲུག་གི་བྦྷེ་བྲག་དབང་། །དྦྷེ་ནི་སླྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཞྦྷེས་བ། །རྣལ་འབྡོར་བླ་མ་ཡི་ནི་མཚན། །གསང་བ་
ཡི་ནི་དབང་རྒྱལ་བཤད། །ཤྦྷེས་རབ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་བླ་ན་མྦྷེད། །བཞི་པ་དྦྷེ་ལར་དྦྷེ་བཞིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་
ཡིན་ལ། ལམ་གི་དབྦྷེ་བ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ནི་གྡོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མྡོས་པ་ཆྡོས་སྡོ་ཡིན་པ་
དགག དབང་ལས་གསང་སགས་ལྡོགས་ན་ཡྡོད་པ་དགག དབང་ལས་གསང་སགས་ལྡོགས་ན་མྦྷེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅིག་འདྡོད་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། འྡོ་ན་སྡོམ་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་
བཞིའྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེས་ན་ཆྡོས་སྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། ཆྡོས་སྡོ་ཞྦྷེས་བ་བ་རྒྱུད་སྦྷེའི་ཐ་སྙད་ལ་མྦྷེད་
ཀང་གསར་དུ་བཟྡོས་པའི་མིང་གིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ནས་དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་
གསུམ་སྦྷེ། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་ན་སྙིང་གཏམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི། ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། འྡོ་ 
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༼༡༨༩༽ན་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་བསིག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལར་ཡིན་སྙམ་ན། སྦྱང་གཞི་སླྡོབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་
རྣམས་ལ། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་དག་བ་དག་བྦྷེད་ངྡོ་སྡོད་ཤྦྷེས་པས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བྡོན་
བཏབ་ནས། ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་བྦྷེད་པའི་ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྦྷེས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེས་ན་གང་
ཟག་དབང་པྡོ་རབ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ལ་བུ་དབང་བསྐུར་ིད་ཀིས་གྡོལ་བར་གསུངས་པ་ཡང་། དབང་བསྐུར་གསང་
སགས་ཀི་ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གྡོལ་བ་ཡིན་གི། དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་དུ་བས་ནས་
གསང་སགས་ལྡོགས་ན་བསྡོམ་རྒྱུ་ཡྡོད་ན། །དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ནས་ཇི་ལར་གྡོལ་ལྦྷེགས་པར་སྦྷེམས་ལ་སྨྲྡོས་
ཤིག དབང་གིས་གྡོལ་བར་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་གཞན་འབྲིང་དང་ཐ་མ་དག་ལ་བསྡོམ་དགྡོས་ཀང་། སར་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་དྦྷེ་བསྲུང་ཞིང་འཕྦྷེལ་བར་བྦྷེད་པ་ལ་བསྡོམ་པ་ཞྦྷེས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། བསྐྱྦྷེད་རིམ་
བསྡོམ་པ་ནི་བུམ་དབང་གི་དུས་སུ་ཕུང་ཁམས་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་དྦྷེ་བསྡོམ་པ་ཡིན་ཅིང་། རྡོགས་རིམ་
བསྡོམ་པ་ནི་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་གི་དུས་སུ་ངག་ལ་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་སྐུ་དང་། ཡིད་ལ་ཆྡོས་སྐུ་དང་། 
གསུམ་ཀ་ལ་ངྡོ་བྡོ་ིད་སྐུའི་ས་བྡོན་བཏབ་པ་དྦྷེ་བསྲུང་ཞིང་འཕྦྷེལ་བར་བྦྷེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་རྡོ་རྦྷེ་
ཐྦྷེག་པ་བླ་མྦྷེད་ཀི་སྡོར་ཞུགས་ནས། དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་གཞན་པའི་ཆྡོས་མྦྷེད་དྦྷེ། སྦྱང་གཞིའི་
ལུས་ཀང་དབང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་གནས། དྦྷེ་ལ་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་དབང་བཞི་བསྐུར། དྦྷེ་ིད་ལམ་གི་དུས་སུ་
ཡང་དབང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་བསྡོམ། འབྲས་བུའི་དུས་སུ་ཡང་དབང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་པས། རྒྱུ་ལ་
འབྲས་བུའི་རྒྱས་གདབ་ཅིང་། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་རྒྱས་གདབ་པའི་གནད་དམ་པ་རྣམས་འདིའི་སྐབས་ 
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༼༡༩༠༽སུ་ཤྦྷེས་པར་བ་དགྡོས་སྡོ། །དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་པའི་གསང་སགས་ཀི་མས་ལྦྷེན་མྦྷེད་པའི་
དཔྦྷེ་ནི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་མ་ཡིན་པའི་ཆྡོས་གཞན་མྦྷེད་པ་བཞིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལ་
ཡང་ཐྡོག་མར་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་བླངས་བའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ས་བྡོན་སྦྷེམས་ལ་
བཏབ་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེའི་ཚེ་ྦྷེས་སྡོད་སྡོང་བ་དང་། དགྦྷེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་། སྦྷེམས་ཅན་དྡོན་བྦྷེད་ཀིས་བསྡུས་
པའི་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་སྡོད་པ་རླབས་པྡོ་ཆྦྷེའི་ས་བྡོན་སྦྷེམས་ལ་བཏབ་པ་དྦྷེ་ིད་བསྲུང་ཞིང་འཕྦྷེལ་པར་
བྦྷེད་པ་ལས་གཞན་པའི་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གནད་འདི་དག་ནི་ཁྡོ་བྡོ་འབའ་
ཞིག་གི་སྡོད་ཡུལ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེས་ན་ཐུབ་པས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་
རྣམས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡྡོན་དང་། མ་བསྐུར་བའི་ྦྷེས་དམིགས་
དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་གསུངས་པའི་སྡོ་ནས་དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ན་ལ་བསགས་པ་ནི། དབང་བསྐུར་གསང་སགས་ཀི་
ལམ་གི་ར་བ་ཡིན་པ་དྦྷེས་ནའྡོ། །ལུང་རྣམས་ནི་སི་དྡོན་དུ་བལ་བར་བའྡོ། །བཞི་པ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞིར་
འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ལྔ། ཏི་ཕུ་པ་དང་། རས་ཆུང་པ་སྡོགས་ཀི་འདྡོད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། མུ་བཞི་སྒྲུབ་བྦྷེད་ཀི་ལུང་
མྦྷེད་པ། རིགས་པས་སྒྲུབ་ན་ཀུན་ལ་མཚུངས་པ། མུ་བཞི་ཡྡོད་ཀང་ཤྦྷེས་པར་མི་ནུས་པ། ནུས་ན་དབང་བསྐུར་
དགྡོས་པར་གྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་འདྲར་གང་ནའང་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། འྡོན་ཀང་འདི་
ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་མུ་ 
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༼༡༩༡༽བཞི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་མུ་བཞི་བདྦྷེན་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུའྡོ། །གསུམ་པ་དབང་
ལས་ཐྡོབ་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། ཁ་ཅིག་གསང་སགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། རིང་མ་པ་ཁ་ཅིག་གསང་སགས་སིར་གསང་བར་བ་བ་ཡིན་
པ་ལ་འྡོན་ཀང་ཡྦྷེ་གསང་ཞྦྷེས་བ་བའི་ཐབས་ཀིས་ཆྡོད་པའི་ཕྱིར་ན། དབང་གིས་མ་སྨིན་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ལ་
གསང་བ་བསགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་ཅུང་ཟད་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་
སྦྷེ། ཡྦྷེ་གསང་གི་དྡོན་གསང་སགས་ཀི་ཚིག་དྡོན་གྡོ་བ་མྦྷེད་པ་ལ་ཡྦྷེ་ནས་གསང་བ་ཡིན་ཟྦྷེར་ན། འྡོ་ན་གྡོ་བའི་
སྡོགས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བ་སྡོགས་ལས། དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་གསང་སགས་བཤད་པའི་ྦྷེས་དམིགས་མང་
དུ་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དག་ནག་གི་རྒྱུད་དང་། རྡོ་རྦྷེ་གུར་དང་། དྦྷེ་ིད་བསྡུས་པ་དང་། །རྡོ་རྦྷེ་སྙིང་པྡོ་
རྒྱན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལས། དབང་མ་བསྐུར་བའི་སྦྷེམས་ཅན་ལ་གསང་སགས་སྡོགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་
བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ལས་ཀང་། བླྡོ་སྦྱངས་མ་བས་སྦྷེམས་ཅན་ལ། །སྡོང་
པ་ིད་ནི་བརྡོད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་ལྟུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་སྐབས་སུ་ཆྡོས་སྡོ་ཞྦྷེས་
བ་བ་དང་། དམ་ཚིག་གི་སྐབས་སུ་ཡྦྷེ་གསང་ཞྦྷེས་བ་བའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ནི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པའི་ཚིག་ཡིན་
པས་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡང་སངས་ཏྦྷེ། སྨིན་བྦྷེད་ཀི་དབང་བླ་མ་ཚད་ལྡན་ལས་རྒྱུད་སྦྷེ་ལས་ཇི་ལར་གསུངས་པ་
བཞིན་བླངས་ནས་དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །གིས་པ་གྡོལ་བྦྷེད་
འཁྲུལ་བ་མྦྷེད་པའི་རིམ་གིས་ལ་བཞི་སྦྷེ། ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་མི་དགྡོས་ 
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༼༡༩༢༽པར་འདྡོད་པ་དགག ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས་དྦྷེ་ལ་བསླབ་
པར་གདམས་པ། དྦྷེ་དག་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་ཆྡོས་ལུགས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་
དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅིག་ན་
རྦྷེ། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་པའི་དབྦྷེ་བ་མྦྷེད་ཅིང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྦྷེས་
པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རྦྷེ་བས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་
ཏྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་ལ་བ་རྟྡོགས་པས་ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །གྡོ་རཀྵ་བ་ལང་བསྲུང་བའྡོ། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་འདྡོད་ཡྡོན་གིས་ཞྦྷེས་
པ་ནི། བཙུན་མྡོའ་ིཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་རྡོལ་ཞིང་། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པའྡོ། །རྒྱུ་རྦྷེན་གི་
རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལས། བིརྺ་པ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་འབྱུང་པས། འདི་འདྲའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་
སངས་རྒྱ་བ་ལ་བསྐུར་པ་གདབ་ཏུ་མི་རུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། ཕྱྡོགས་རྦྷེའི་ཐབས་ཀིས་གྡོལ་
བ་དགག རིམ་གིས་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྡོར་བསན། གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་དགྡོད། ཕྱྡོགས་རྦྷེའི་ཐབས་ཀི་
དགྡོས་པ་བསན། སྡོ་སྐུར་སངས་ནས་གཙོ་བྡོར་བསྒྲུབ་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ཡང་ལྦྷེགས་པར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། ཐབས་དང་ཤྦྷེས་རབ་གིས་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མྦྷེད་པས། གྡོང་དུ་
བཤད་པའི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀང་། རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རྦྷེ་བས་གྡོལ་བ་མ་ཡིན་
གི། དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་ཤྦྷེས་ཟུང་འཇུག་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེས་པས་གྡོལ་བ་ཡིན་
ནྡོ། །གིས་པ་ནི། ལ་བ་དང་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ།  
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༼༡༩༣༽སྡོང་ིད་རྟྡོགས་པའི་ལ་བ་རང་པ་དང་། བསྐྱྦྷེད་རིམ་རང་པ་སྡོགས་ཀིས་གྡོལ་བ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། སངས་
རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤྦྷེས་རབ་གིས་ཅར་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་གང་ཞྦྷེ་ན་
དབང་བསྐུར་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། བསྐྱྦྷེད་རིམ་རླུང་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། རིམ་པ་
གིས་པྡོ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྦྷེ་ན། གྡོང་དུ་བཤད་པའི་གྲུབ་
ཐྡོབ་རྣམས་ཀི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བའི་སྣ་འདྲྦྷེན་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤིང་། འདི་གིས་ཡྡོད་ན་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་
རྦྷེ་བ་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ལ། གཙོ་བྡོ་འདི་གིས་མ་ཚང་ན་ཐབས་ལམ་
ཕྱྡོགས་རྦྷེ་བས་གྡོལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གྡོང་དུ་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ཕྱྡོགས་རྦྷེ་བ་རྣམས་འདིར་འདུས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བསྐྱྦྷེད་རིམ་ནི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དངྡོས་ཡིན་ལ། རླུང་ཞི་དྲག་དང་། གཏུམ་མྡོའ་ིདམིགས་པ་
སྡོགས་ནི་རྡོགས་རིམ་དངྡོས་ཡིན་པས། དྦྷེ་གིས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་། བིན་རླབས་ནི་རིམ་གིས་དྦྷེ་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ལ་བ་ནི་དྦྷེ་གིས་དག་པར་བྦྷེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ནི་དྦྷེ་ལས་སྐྱྦྷེས་པའི་
ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཡིན། རིམ་གིས་བྡོགས་དབྱུང་བར་བྦྷེད་པ་ནི་སྡོད་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་སྡོས་བཅས། སྡོས་མྦྷེད། ཤིན་
ཏུ་སྡོས་མྦྷེད་ཀི་སྡོད་པ་གསུམ་ལས། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པ་ནི་དང་པྡོ་ཡིན་ལ། ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པ་ནི་གིས་
པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་བྷུ་སུ་ཀུ་ཞྦྷེས་ཀང་གསུངས། རིམ་གིས་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་བིརྺ་པ་ལ་སྡོགས་པའི་
གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པ་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པར་ཡང་བཤད་དྡོ། །བཞི་
པ་ནི། དྦྷེས་ན་རྒྱུ་རྦྷེན་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། ཐབས་ཤྦྷེས་རབ་གིས་ཀི་རྒྱུ་རྦྷེན་མཐའ་དག་མ་ཚང་བར་སངས་
རྒྱས་མི་འབྱུང་ 
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༼༡༩༤༽བས། རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་ཕྱྡོགས་རྦྷེའི་ཐབས་ཀིས་གྡོལ་བ་མ་ཡིན་མྡོད། འྡོན་ཀང་དྦྷེ་དག་ལ་དགྡོས་
པ་མྦྷེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཚེ་ས་མའི་ལས་འཕྡོའ་ིབྦྷེ་བྲག་དང་། ནང་གི་ར་ཁམས་ལ་སྡོགས་པའི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གི་
ཁྱད་པར་གིས་ཟུང་འཇུག་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བའི་སྣ་འདྲྦྷེན་ཐབས་ལམ་རྦྷེ་རྦྷེ་བདག་གིས་ཀང་བྦྷེད་པར་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དཔྦྷེར་ན་ནད་པའི་ལུས་རྟས་པ་བཟའ་བཏུང་གིས་བྦྷེད་ཀང་། དྦྷེའི་ཡི་ག་འབྦྷེད་པ་ནི། བད་ཀན་ལ་
སྡོགས་པའི་ཁམས་ཀི་བྦྷེ་བྲག་གིས་ཟས་ཀི་ཁྱད་པར་སྦྷེའུ་འབྲུ་ལ་སྡོགས་པས་བྦྷེད་པ་བཞིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ནི། དྦྷེ་
ཕྱིར་ཐབས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཐབས་ལམ་རྦྷེ་རྦྷེ་བའི་དགྡོས་པ་དང་། ཐབས་ལམ་གི་གཙོ་བྡོའ་ིདགྡོས་པ་
སྡོ་སྡོར་ཤྦྷེས་པར་བས་ནས། རྦྷེ་རྦྷེ་བས་ཕན་པར་མི་འཛིན་པར་ལམ་གི་གཙོ་བྡོ་སྨིན་གྡོལ་གིས་ལ་འབད་པར་
བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་དུས་བསན་པ། མས་ལྦྷེན་གི་སྡོ་ནས་ལམ་
བགྡོད་ཚུལ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོ་ནམ་ཚུལ་བཞིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ་གྡོ་
སླའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་བགྡོད་ཚུལ། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ལམ་གི་བགྡོད་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོང་ིད་སྙིང་རྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ི་ཤུ་ར་གིས་ཏྦྷེ། སྡོང་ིད་སྙིང་རྦྷེའི་སྙིང་པྡོ་ཅན་གཙོ་བྡོར་
བསྡོམ་པ་ནི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ་ཡིན་ལ། དྦྷེས་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རྣྡོ་བ་དང་། བརྡོན་འགྲུས་
མྱུར་བ་ཡིན་ན་ཡང་། བསྐལ་པ་གངས་མྦྷེད་གསུམ་གིས་དཀའ་བ་སད་དགྡོས་ཤིང་། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྦྷེ་སྣྡོད་
ཀུན་ལས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་པྡོ་ཆྦྷེ་ལམ་ཡིན་མིན་གི་རྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བའི་ཆྡོས་
ཡིན་པས་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིམཁས་པ་ཀུན་གིས་ཀང་གུས་པས་བསྦྷེན་པ་ཡིན་ནྡོ། །འདི་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་
འདྡོད་ན། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་མི་དགྡོས་ཀི། འྡོན་ཀང་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ 
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༼༡༩༥༽ཕྱིན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཕ་རྡོལ་
ཕྱིན་གཞུང་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་བསྐལ་པ་གངས་མྦྷེད་གསུམ་
གིས་དཀའ་སད་མི་ནུས་པར། སྦྷེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྦྷེ་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་གྱུར་པས། 
གསང་སགས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ལམ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ཚེ་འདིའམ། བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་
འདྡོད་ན། ཐྡོག་མར་སྨིན་བྦྷེད་ནྡོར་བ་མྦྷེད་པའི་དབང་བཞི་བླང་དགྡོས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ནི་གསང་སགས་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་
ལམ་གི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དབང་པྡོ་ཤིན་ཏུ་རྣྡོ་ཞིང་བསྡོད་ནམས་བསགས་པ་རྣམས་ནི། དྦྷེ་ཙམ་གིས་
གྡོལ་བ་ཡང་སྲིད་མྡོད་ཀི། གལ་ཏྦྷེ་མ་གྡོལ་ན་དབང་བསྐུར་དྦྷེ་ིད་འཕྦྷེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྦྷེད་པ་ལ་ཐ་མལ་གི་
སྣང་བ་དག་པའི་སྣང་བར་བསྒྱུར་བར་བྦྷེད་པའི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དང་། དྦྷེ་ིད་བདྦྷེ་ཆྦྷེན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་བསྒྱུར་བར་
བྦྷེད་པའི་རྡོགས་རིམ་རྒྱུད་སྦྷེ་ལས་ཇི་ལར་བཤད་པ་བཞིན་འཁྲུལ་བ་མྦྷེད་པར་བསྡོམ་པར་བའྡོ། །དབང་དང་
རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ནམ་ཞིག་སྐྱྦྷེས་པའི་ཚེ། དྦྷེ་ིད་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་གྡོམས་པར་བས་ཏྦྷེ། དྲྡོད་ཐྡོབ་པའི་རྟགས་མམ་གཞག་ཏུ་འཇིག་རྟྦྷེན་ཆྡོས་བརྒྱད་མགྡོ་སྙྡོམས་པ་སྙམ་
བྦྷེད་པའི་ཚེ། འཁྡོར་འདས་ལ་བླང་དྡོར་ཐ་དད་དུ་མི་འཛིན་པར་རྡོ་མམ་དུ་བསྲྦྷེ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་འདར་གི་སྡོད་
པ་ལ་སྡོགས་པ་རིམ་གིས་བྡོགས་དབྱུང་བར་བྦྷེད་པའི་སྡོད་པ་རྣམས་སྡོད། དྦྷེ་ལར་སད་པས་ཕྱི་རྡོལ་པུ་ལི་
ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དབང་དུ་འདུས་པ་ན། ནང་ལུས་ཀི་སི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་
ཡུལ་སྡོ་བདུན་གི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་ཞུགས་ 
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༼༡༩༦༽ཏྦྷེ། ས་ལམ་བགྡོད་ནས་རྡོ་རྦྷེ་འཛིན་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ལམ་གི་བགྡོད་ཚུལ་
འདི་ལ་བུ་འདི་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་སྡོ། །རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་སའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་བརྟག་
གིས་སུ། གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞིང་དང་ྦྷེ་བའི་ཞིང་ིད་དང་། །ཚན་ངྷྡོ་ྦྷེ་བའི་ཚན་ངྷྡོ་དང་། །དྦྷེ་
བཞིན་འདུ་བ་ྦྷེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅྡོད་ྦྷེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ིད། །དུར་ཁྡོད་ྦྷེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ིད། །འདི་རྣམས་
ས་ནི་བཅུ་གིས་ཏྦྷེ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མགྡོན་པྡོ་ིད། །ཅྦྷེས་གསུངས་ཤིང་། བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་། 
སམྦུ་ཉིར། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དྦྷེ་བཞིན་ྦྷེ་གནས་དྲི་མ་མྦྷེད། །ཞིང་ནི་འྡོད་བྦྷེད་ཤྦྷེས་པར་བ། །ྦྷེ་
བའི་ཞིང་ནི་འྡོད་འཕྡོ་ཅན། །ཚན་ངྷྡོ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་སྦྷེ། །ྦྷེ་བའི་ཚན་ངྷྡོ་སྦྱང་དཀའ་བ། །འདུ་བ་རིང་དུ་སྡོང་བ་
སྦྷེ། །ྦྷེ་བའི་འདུ་བ་མི་གཡྡོ་བ། །དུར་ཁྡོད་ལྦྷེགས་པའི་བླྡོ་གྡོས་ཏྦྷེ། །ྦྷེ་བའི་དུར་ཁྡོད་ཆྡོས་ཀི་སིན། །ཕ་རྡོལ་
ཕྱིན་བཅུའི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྡོར་མ་ཡི་ཀ་ཀྡོའ་ིསྐད། །ཅྦྷེས་འཐུང་གཅྡོད་ྦྷེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་མ་གཏྡོགས་
པ་གཞན་བཅུ་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་བཅུ་དང་སྦྱར་ཞིང་། འགྦྷེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏིར་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་ལུང་དྲངས་
པར། འཐུང་གཅྡོད་དཔྦྷེ་མྦྷེད་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཏྦྷེ། །ྦྷེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཆྦྷེ། །ཞྦྷེས་དང་རྒྱུད་གཞན་ལས། རྡོ་
རྦྷེའི་ས་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞྦྷེས་པ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། འདི་དག་གི་དྡོན་ལ། རྦྷེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་
བཞྦྷེད་པས། ས་ལྷག་མ་གསུམ་པྡོ་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ལམ་ཁྡོ་ནས་བགྡོད་པར་བ་བ་ཡིན་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་
ལམ་གིས་བགྡོད་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་ནས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་དང་། 
རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ནས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་ནི། མཚན་ 
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༼༡༩༧༽གཞི་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་རང་རང་གི་ལམ་དྦྷེ་ིད་ཀིས་བགྡོད་པར་བ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དྦྷེ་ལ་དྦྷེ་
དང་དྦྷེར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་མ་
ཡིན་ཏྦྷེ། སླྡོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པར་ཡང་སླྡོབ་ལམ་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་
བཤད་ཅྦྷེ་ན། དྦྷེར་ནི་ཐྦྷེག་པ་རང་ལུགས་ལ་དྦྷེ་ལས་ལྷག་པའི་ལམ་བགྡོད་པའི་ནུས་པ་མྦྷེད་པས་འབྲས་བུའི་
ལྡྡོག་པ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེའི་གྡོང་དུ་ཡང་ས་གིས་བགྡོད་དུ་ཡྡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡུལ་སུམ་བཅུ་སྡོ་
བདུན་གི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་མ་ཞུགས་པར་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་ཐྡོབ་ལ། ཡུལ་ི་ཤུ་ར་བཞིའི་རླུང་
སྦྷེམས་དབུ་མར་ཞུགས་པས་ནི། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཀི་རྟྡོགས་པ་ལས་མི་བསྐྱྦྷེད་པར་གྡོང་དུ་དྲངས་པའི་བདྦྷེ་
མཆྡོག་ར་རྒྱུད་དང་། སམྦུ་ཉིའི་ལུང་གིས་ཀིས་གྲུབ་ལ། ལྷག་མ་སྙིང་ཁའི་ཕྱི་སྐྡོར་གི་ར་འདབ་བརྒྱད་དང་། 
སྦས་པའི་ར་ལྔའི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་ཞུགས་པས་བསྐྱྦྷེད་པར་བ་བའི་ས་ལྷག་མ་གསུམ་ངྦྷེས་པར་ཡྡོད་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་ས་སྐྱ་པའི་བཞྦྷེད་པ་ལ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་བཅུའི་
ཁྡོངས་སུ་བསྡུ་བ་གྡོང་དུ་དྲངས་པའི་བརྟག་གིས་དང་། སམྦུ་ཉིའི་དགྡོངས་པར་འཆད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏྦྷེ། 
བརྟག་གིས་ཀི་ལུང་གི་དྡོན་ནི་ས་བཅུ་གིས་པྡོ་དྦྷེ་དག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་བཅུ་ཡིན་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་མ་
ཡིན་གི། ས་བཅུ་གིས་པྡོ་དྦྷེ་དག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྦྷེག་པ་ལས་ས་བཅུ་མན་ཆད་ལ་སླྡོབ་ལམ་དུ་བཞག་པ་
ལར། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་འདིར་ཡང་སླྡོབ་ལམ་ཡིན་པའི་དྡོན་དུ་མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་ལས་བཤད་པར་མ་མཐྡོང་བར་
ཟད་པའི་ཕྱིར་དང་། སམྦུ་ཉིར། འཐུང་གཅྡོད་དང་། ྦྷེ་བའི་འཐུང་གཅྡོད་མ་གཏྡོགས་པའི་ཡུལ་ི་ཤུ་ར་བཞི་
དང་། 



196   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༡༩༨༽ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ས་བཅུ་སྦྱར་བ་ལ་བླྡོ་ཁ་མ་ཕྱྡོགས་པར། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ས་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའི་ས་བཅུའི་ཁྡོངས་སུ་འདུས་སྙམ་དུ་མྡོས་སྡོམ་བྦྷེད་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་
ནས་སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྦྷེ་སླྡོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་ནམ། ས་
བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། དྦྷེ་ནི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐྡོབ་ཟིན་པ་ཡིན་ཀང་། དྦྷེར་ནི་དྦྷེའི་ཐ་སྙད་
མ་གསུངས་ཏྦྷེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་གཞག་བྦྷེད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པའི་ལམ་དྦྷེ་མས་སུ་བླངས་ཀང་དྦྷེ་ནས་བཤད་པའི་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྦྷེ་མི་
ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ལ། དྦྷེ་ཡང་འདྡོད་ན། ལམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མྦྷེད་པར་འགྱུར་ཅིང་། སྐད་ཅིག་མ་
གཅིག་པའི་མངྡོན་པར་རྡོགས་པ་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་བསྡོམས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ལ་ཆྡོས་ཀི་སྐུ་
མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཞྦྷེས་པ་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རྡོ་སྙམ་ན། ལམ་མས་སུ་
བླངས་པ་དྡོན་མྦྷེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། ས་བཅུ་པའི་བར་ཐྡོབ་ནས་སགས་ལམ་ལ་མི་མཇུག་པ་མི་སྲིད་པས། 
ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པའི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སགས་ལམ་གིས་འབད་རྡོལ་ཆུང་ངུས་རྡོ་རྦྷེ་འཛིན་པའི་ས་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གཞན་དུ་ན་སྦྷེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་པྡོ་དྦྷེ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞིང་། གལ་ཏྦྷེ་ཡིན་ན། སྦྷེམས་ཙམ་པའི་ལམ་ཁྡོ་ན་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་དྦྷེ་ཐྡོབ་ན། དབུ་མའི་ལ་བ་ལ་མ་
བརྟྦྷེན་པར་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏྦྷེ་མི་ཐྡོབ་ན་སྦྷེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་
པའི་ལམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མྦྷེད་པར་ཁྱྦྷེད་ལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་མི་མཚུངས་ཏྦྷེ། 
སྦྷེམས་ཙམ་པ་རང་གི་དྦྷེ་ནས་བཤད་པའི་ལམ་གིས་ 
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༼༡༩༩༽འབྲས་བུ་དྦྷེ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ཀང་། དབུ་མའི་ལུགས་ལ་དྦྷེ་མི་འདྡོད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་ཡིན་
པས་སྡོ་སྙམ་ན། དྦྷེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདྦྷེན་མྡོད། དྦྷེ་ལར་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྦྷེག་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ཁྱད་པར་
རྒྱུད་སྦྷེ་རྣམས་དང་། གྲུབ་ཐྡོབ་ཀི་གསུང་རྣམས་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་སྦྷེམས་རྣལ་དུ་གནས་
པར་བའྡོ། །འགྦྷེལ་བ་དྡོན་གསལ་གི་ལུང་གིས། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་བཞག་ལ་མི་གནྡོད་པ་ཡང་ཚུལ་
འདིས་རྟྡོགས་པར་བའྡོ། །འྡོ་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་གིས་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་
ིད་ལ་མཐུན་ཀང་མཚན་གཞི་ལ་མི་མཐུན་པ་གང་ནས་བཤད་སྙམ་ན། སམྦུ་ཉིར། གང་དག་བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་པའི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བས་པ་དྦྷེ་ནི་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པ་སྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་མཚོན་པ་
ནི་རྡོ་རྦྷེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོའ་ིའགྦྷེལ་པར་ཞིབ་ཏུ་ཕྱྦྷེ་བ་ལས་ཤྦྷེས་པར་
བའྡོ། །འདི་དག་ནི་དྡོན་འདི་ལ་བླྡོའ་ིམྡོས་པ་ཡྡོད་ཀང་། བཤྦྷེས་གྦྷེན་གི་འཁར་བ་ངན་ཞིང་རྣམ་དཔྡོད་ཀི་མིག་
མི་གསལ་བས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་རྟྡོགས་པར་མ་ནུས་པའི་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྦྷེ་བའི་བསམ་པས། རྦྷེ་བཙུན་
བླ་མ་མུས་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིགསུང་ལས་ཇི་ལར་འབྱུང་བ་བཞིན་མ་སྦས་པར་བྲིས་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གང་ཞིག་
སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། དང་པྡོ་དྲུག་ནི་གྡོང་དུ་བཤད་པའི་ལམ་གིས་པྡོ་བླྡོ་དང་
འཚམས་པར་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ་ཡིན་ལ། ཐ་མ་གིས་ཀིས་ནི་དྦྷེའི་སྒྲུབ་བྦྷེད་སྡོན་ནྡོ། །བཞི་པ་ལ་བདུན་ཏྦྷེ། 
བསན་པ་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་ཆྡོས་པ་དགག་པ། སྡོམ་པ་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་ཐར་ལམ་དགག་པ། ངྦྷེས་འབྱུང་དང་
མ་འབྲྦྷེལ་བའི་སྡོ་ཐར་དགག་པ། སྦྷེ་སྣྡོད་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་ 



198   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༠༠༽སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དགག་པ། རྒྱུད་སྦྷེ་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་གསང་སགས་དགག་པ། དབང་བསྐུར་དང་མ་
འབྲྦྷེལ་བའི་བླ་མ་དགག་པ། དམ་ཆྡོས་དང་མ་འབྲྦྷེལ་པའི་ཆྡོས་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ད་ལའི་ཆྡོས་པ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སྡོར་ཞུགས་ན། ན་ཐྡོས་ཀི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ཆྡོས་ལུགས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ལ་འཇུག་དགྡོས་ཞིང་། དྦྷེ་ཡང་
རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ཁུངས་མ་ལར་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་འཇུག་དགྡོས་ཀི་གཞན་དུ་དྦྷེས་ཀང་འཚང་རྒྱ་
བར་མི་ནུས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྨད་
པའི་ཆྦྷེད་དུ་མུ་སྦྷེགས་ཀི་དཔྦྷེ་བརྡོད་པ། བྡོད་བླུན་གི་འདྡོད་པའི་དྡོན་ལ་སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མུ་སྦྷེགས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། སྡོན་དགྦྷེ་སླྡོང་མང་པྡོས་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཏུ་བསྡོད་སྙྡོམས་ལ་ཕྱིན་པས་མུ་སྦྷེགས་ཀི་བྲམ་ཟྦྷེ་
རྣམས་ཀིས། ཁྱྦྷེད་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་གྡོའུ་ཏ་མའི་ཆྡོས་ལུགས་ལའང་སིག་པ་སྡོང་ཞིང་དགྦྷེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལས། 
ངྦྷེད་བྲམ་ཟྦྷེ་རྣམས་ཀི་རིག་བྦྷེད་ལས་ཀང་དྦྷེ་བཞིན་དུ་སྡོན་པས་ཁྱྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་ལུགས་བཟང་ལ། ངྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་
ལུགས་ངན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡྡོད་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་བས། དགྦྷེ་སླྡོང་དྦྷེ་རྣམས་གསར་བུ་ཐྡོས་པ་ཆུང་བས་ས་གྡོང་སྦྷེ། 
ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་ནས་སླར་ལྡོག་སྦྷེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བསྙད་པས། ང་དང་མ་ཕད་པས་ྦྷེས་པ་
ཡིན། ཆྡོས་དང་མཐུན་པར་ཚར་གཅྡོད་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་འདི་ནའང་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་འདྡོད་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་གངས་ཅན་འདི་ནའང་ཆྡོས་ཀི་གནད་
མི་ཤྦྷེས་པའི་བླུན་པྡོ་འགའ་ཞིག་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་དད་པ་དང་། སྦྷེམས་ 
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༼༢༠༡༽ཅན་ལ་སྙིང་རྦྷེ་དང་། སྦྱིན་སྡོགས་ཀི་དགྦྷེ་བ་སད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དྡོན་དང་མི་མཐུན་ཡང་སྐྱྡོན་
མྦྷེད། དྦྷེ་དག་མྦྷེད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ཡང་ཕན་པ་མྦྷེད་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོམ་གསུམ་
གིས་དབྦྷེན་པའི་དགྦྷེ་བས་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པར་བསན་པ། སྡོམ་གསུམ་གི་དགྦྷེ་བས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་
པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དཔྦྷེ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དྡོན་ལ་སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ཡང་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ལྔའྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། སྡོམ་པ་ལས་མ་བྱུང་བའི་དགྦྷེ་བ་བར་མ་
ཡིན་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། རིག་འཛིན་སགས་ཀི་སྡོམ་པ་མྦྷེད་ལ། སགས་སྡོམ་མྦྷེད་པས་དགྦྷེ་
བ་ཅི་སད་ཀང་སགས་སྡོམ་ལ་ལྡོས་ཏྦྷེ་བར་མ་ཡིན་གི་སགས་སྡོམ་ལས་བྱུང་བའི་དགྦྷེ་བར་མི་འབྱུང་། སགས་
སྡོམ་ལས་བྱུང་བའི་དགྦྷེ་བ་མ་ཡིན་ན་གསང་སགས་ཐབས་ལམ་ཟབ་ཀང་འཚང་མི་རྒྱ་བར་རྡོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀིས་གསུངས་ཏྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོར། སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ནི། །དང་པྡོའ་ིཁྲུས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་གི་སྡོ་ནས་སྡོམ་
གསུམ་དང་ལྡན་པར་བ་སྦྷེ། རིམ་གིས་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཤྦྷེས་ནས་བསྡོམ་ན་དྦྷེ་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཏྦྷེ། 
དྦྷེའི་ཕྱིར་ནི། དབང་བསྐུར་གིས་སྡོམ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བྦྷེད་པ་འདི་ལ་མཁས་པ་རྣམས་གུས་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་
ཡང་སམྦུ་ཉིར། གཞན་དུ་བསྐལ་པ་བྦྷེ་བར་ནི། །གངས་མྦྷེད་པས་ནི་གང་ཐྡོབ་པ། །གང་དུ་དམ་པའི་བདྦྷེ་བས་
ཁྱྡོད། །སྐྱྦྷེ་བ་འདིར་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་དང་། གསང་འདུས་ལས། འདི་ཡིས་ཆྡོས་ཀི་བདག་ིད་
ཆྦྷེ། །སྐུ་གསུམ་མི་ཕྱྦྷེད་ལས་བྱུང་ 
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༼༢༠༢༽བའི། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་བརྒྱན་པ། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཅྦྷེས་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་
ཐིག་ལྦྷེར། ཡང་ན་ལུས་འདི་སངས་མ་ཐག །བརྡོན་པ་མི་ལྡན་པས་ཀང་འགྲུབ། །ཅྦྷེས་དང་། གསང་བའི་མཛོད་
ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྦྱིན་ལྡན་ན། །སྐྱྦྷེ་ཞིང་སྐྱྦྷེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དྦྷེ་ཡིས་སྐྱྦྷེ་བ་བདུན་ལ་
ནི། །མ་བསྡོམས་པར་ཡང་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། །ཅྦྷེས་དང་། རྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་མྡོར། ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་པའི་འབྱུང་བས་
ནི། །བསྐལ་པ་གངས་མྦྷེད་མི་འཐྡོབ་པ། །གལ་ཏྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་པ་དྦྷེ་བརྡོན། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་མ་ངན་འདའ། །ཡང་
ན་མཐྡོང་བ་ཙམ་གིས་ནི། །སྐྱྦྷེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ནས་འགྲུབ། །སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོས་སངས་རྒྱས་ིད། །འགྲུབ་པར་
འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །ཅྦྷེས་དང་། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏྦྷེ་ལྟུང་བ་མྦྷེད་གྱུར་ན། །སྐྱྦྷེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་
ན་འགྲུབ། །ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གང་དག་རབ་ཏུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། འཁྡོར་བ་
ལས་ངྦྷེས་བར་འབྱུང་བའི་བསམ་པས་མ་ཟིན་ན། རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་བླངས་ཀང་སྡོ་སྡོ་ཐར་པར་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། 
ཀུན་དགའ་བྡོའ་ིཚ་བྡོ་གིས་དང་། གཅུང་མཛེས་པའི་དགའ་བྡོའ་ིརྣམ་ཐར་བཞིན་ནྡོ། །བཞི་པ་ནི། སྦྷེམས་
བསྐྱྦྷེད་བྦྷེད་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དབུ་སྦྷེམས་ཀིས་བརྟན་པའི་ལུགས་སྡོ་སྡོར་མི་ཕྱྦྷེད་པར། 
ཐྡོས་པ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར་ནས། བླུན་པྡོ་དགའ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ། རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་ག་བྦྷེད་པ་
བཀག་པའྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གསང་སགས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བའི་དབང་བསྐུར་དགག་པ། སྦྱང་
གཞི་མི་སྦྱྡོང་བའི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དགག་པ། རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་མི་ཤྦྷེས་ 
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༼༢༠༣༽པའི་རྡོགས་རིམ་དགག་པ། སང་བ་དང་མི་ཕྱྦྷེད་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་བྦྷེད་པ་དག་ཀང་རྒྱུད་སྦྷེའི་དགྡོངས་པ་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀིས་
བཀྲལ་བའི་བཟང་པྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀུན་དྡོར་ནས། བརྫུན་གིས་བསླད་པའི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་ག་གུས་པས་ལྦྷེན་
པར་སྣང་ངྡོ་། །གིས་པ་ནི། བརྒྱ་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། བསྐྱྦྷེད་རིམ་བསྡོམ་པ་དག་ཀང་
སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་བར་བྦྷེད་པའི་ཆྡོ་གའི་ཡན་ལག་མངྡོན་བང་ལྔ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཆྡོ་ག་གསུམ་བསྐྱྦྷེད་དང་ས་ཚུལ་གི་
རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་དང་། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གསུམ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞི་ལ་སྡོགས་པ་ཀུན་བྡོར་ནས་རང་བཟྡོའ་ིདཀྲྡོང་
བསྐྱྦྷེད་བསྡོམ་པ་ལ་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དུ་མིང་བཏགས་པར་ཟད་དྡོ། །འདི་ཡང་ལས་དང་པྡོ་པའི་དུས་ནས་བསྐྱྦྷེད་རིམ་
གཞན་ལ་མ་སྦྱངས་པར། དཀྲྡོང་བསྐྱྦྷེད་བསྡོམ་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། བསྐྱྦྷེད་རིམ་ལ་དཀྲྡོང་བསྐྱྦྷེད་གཏན་མྦྷེད་
པར་བཞྦྷེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། བརྟན་པ་ཐྡོབ་པའི་དུས་ཀི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་དཀྲྡོང་བསྐྱྦྷེད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གཏུམ་མྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། བྡོད་ཀི་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆྦྷེར་ཡང་
ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་རས་ཁྱབ། དྦྷེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་ཀིས་ཁྱབ། དྦྷེ་ལ་རླུང་གིས་ཁྱབ། དྦྷེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་
པས་ཁྱབ། དྦྷེ་ལ་ཆྡོས་ཀི་དབིངས་ཀིས་ཁྱབ་ནས་གནས་པ་དྦྷེ། ཐྡོག་མར་རླུང་ལ་དབང་ཐྡོབ་པར་བས་ནས་
གཏུམ་མྡོའ་ིམྦྷེ་སྦར་ཏྦྷེ། རྟྦྷེན་བང་སྦྷེམས་བཞུས་པས་བརྟྦྷེན་པ་རིག་སྡོང་དབྦྷེར་མྦྷེད་མངྡོན་དུ་བྦྷེད་པའི་ནང་གི་
རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་མི་ཤྦྷེས་པར། ལུས་ལ་དྲྡོད་ཙམ་སྐྱྦྷེས་ནས་རས་གྡོས་རང་པ་ཙམ་གིས་ཆྡོག་པར་འཛིན་པར་སྣང་
ཡང་། དྦྷེ་ལ་བུ་ནི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ལ་ཡང་ཡྡོད་པས། ཡང་དག་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ 
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༼༢༠༤༽ནྡོ། །བཞི་པ་ནི། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། རིམ་གིས་བསྡོམས་པས་རང་བྱུང་
གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཅུང་ཟད་སྐྱྦྷེས་ན་ཡང་ནང་གི་ར་ཁམས་ཀི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གིས་ྡོན་མྡོངས་རང་བྱུང་། རྣམ་རྟྡོག་རང་
བྱུང་། སྦྷེལ་ཞི་རང་བྱུང་། མི་རྟྡོག་རང་བྱུང་བཞི་སྐྱྦྷེ་བ་སྡོ་སྡོར་འབྦྷེད་པའི་མན་ངག་ལམ་འབྲས་ལ་བུ་མྦྷེད་པས་
རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་རྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་བླ་མ་དམ་པ་མི་
འབྱུང་བར་བསན། དམ་པ་མ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་སྦྱིན་མི་ནུས་པར་བསན། མདྡོ་སགས་ཀི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་
བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བླ་མ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། དབང་མ་བསྐུར་བར་དྲྡོད་ཙམ་སྐྱྦྷེ་བའི་
གཏུམ་མྡོའ་ིདམིགས་པ་སྡོན་པའི་བླ་མ་དྦྷེ་ནི་བླ་མ་དམ་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དབང་བསྐུར་གི་སྡོ་ནས་གསང་སགས་ཀི་
སྡོམ་ལྡན་དུ་མ་བས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དཔྦྷེར་ན་རབ་བྱུང་མ་བས་ན་མཁན་པྡོའ་ིཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞི་མྦྷེད་པ་
བཞིན་དུ་དབང་མ་བསྐུར་ན། བླ་མ་དམ་པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞི་མི་འབྱུང་ངྡོ་། །བླ་མའི་ཐ་སྙད་ཙམ་དབང་
མ་བསྐུར་བ་ལ་མྦྷེད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་ཅིང་འདུལ་བའི་ཆྡོ་ག་
ཤྦྷེས། །ནད་པར་སྙིང་བརྦྷེ་འཁྡོར་ནི་དག་པ་དང་། །ཆྡོས་དང་ཟང་ཟིང་ཕན་འདྡོགས་ཀིས་བརྡོན་པ། །དུས་སུ་
འདྡོམས་པ་དྦྷེ་ནི་བླ་མར་བསགས། །ཞྦྷེས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་ལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལ་བུར་ལ་
བར་བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་དག་ནི་བླ་མ་ཙམ་ཡིན་གི། བླ་མ་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། 
བླ་མ་དམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་རྟྦྷེན་གི་གང་ཟག་དྦྷེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སྡོ་ནས་གསང་སགས་ཀི་སྡོམ་ལྡན་དུ་བས་
ཏྦྷེ། གང་ཟག་དྦྷེས་རྦྷེ་གཅིག་ཏུ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན། ཚེ་འདིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་ལ་སངས་རྒྱས་སྦྱིན་ནུས་པ་
ཅིག་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་ 
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༼༢༠༥༽པ་ནི། གསང་སགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་གི་སྡོ་ནས་གསང་སགས་ཀི་སྡོམ་ལྡན་དུ་
བས་པ་མ་ཡིན་པའི་བླ་མ་ལ་མྡོས་པ་བས་ཀང་ཚེ་འདིའི་བདྦྷེ་སྐྱྦྷེད་ཙམ་མམ། སྐྱྦྷེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་དལ་འབྡོར་གི་
ལུས་ཐྡོབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ་བ་སྡོགས་རིམ་གིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་སྲིད་ཀི་དྦྷེ་
ནི་ཚེ་འདི་ལ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། འདུལ་བ་ལས། 
ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་། ྦྷེ་གནས་ཀིས་མཁན་པྡོ་དང་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་སྡོན་པའི་འདུ་ཤྦྷེས་བསྐྱྦྷེད་པར་
བའྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་དྦྷེ་ལ་བས་ན་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་
དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ལ་ཇི་ལར་གུས་པར་བ་བ་ལ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་དགྦྷེ་པའི་བཤྦྷེས་གྦྷེན་རྣམས་ལའང་བསྦྷེན་
པར་བའྡོ། ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་སྡོ། །འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། དབང་བསྐུར་བའི་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་
ཇི་ལར་བལ་བར་བགི་ཞུས་པའི་ལན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་སྐུ། །ཡན་ལག་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་
དཔའ་སྦྷེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནི་དག་བཅྡོམ་ིད། །སི་གཙུག་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཏྦྷེ། །འཇིག་རྟྦྷེན་པ་ནི་ཞབས་
ཀིས་མནན། །འྡོད་ཟྦྷེར་གནྡོད་སྦྱིན་གསང་བ་འྡོ། །རྣལ་འབྡོར་ཅན་གིས་རྟག་ཏུ་བལ། །ཞྦྷེས་དང་། དབང་ཐྡོབ་
པའི་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་ཇི་ལར་བལ་བར་བ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ། དུས་གསུམ་གི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་བ་སྤུ་གཅིག་ལ་མཐྡོང་ནས། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་མཆྡོད་པ་
བྦྷེད་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བ་ལས། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལུས་འདི་
ལ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་རིམ་བཞིན་གནས། །འདི་ཡི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྡོ་ནི། །བཅྡོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ 



204   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༠༦༽རྣམ་སྣང་མཛད། །ཅྦྷེས་པ་ནས་རྐང་མཐིལ་གནྡོད་མཛེས་ཀི་བར་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷ་ཚོགས་
སུ་གསུངས་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་གུར་ལས། དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་ཇི་
ལར་བལ་བར་བགི། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པས་བཀའ་སལ་པ། སླྡོབ་དཔྡོན་སྡོན་པར་གྱུར་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་
ཀུན་གིས་ཕྱག་མཛད་པ། །བདག་ཅག་ཀུན་གི་ཕ་དང་མ། །འདི་ིད་ཡིད་ལ་བསམ་པར་བ། །ཞྦྷེས་བ་བ་དང་། 
གང་ཕྱིར་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེ་ནི། །མྦྷེས་པས་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །དྦྷེ་ཕྱིར་སླྡོབ་དཔྡོན་དྲུང་གཤྦྷེགས་
ཏྦྷེ། །དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་རྣམས་ཕྱག་མཛད་དྡོ། །རྡོ་རྦྷེ་སྦྷེམས་དཔའ་ལ་བུ་ཡིས། །དྦྷེ་ལར་སླྡོབ་དཔྡོན་གཟུགས་
འཛིན་ཏྦྷེ། །སྦྷེམས་ཅན་རྦྷེས་སུ་བཟུང་དམིགས་ནས། །ཕལ་པའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་འྡོ། །ཅྦྷེས་བ་བ་དང་། 
བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། །དབང་བསྐུར་མཆྡོག་ཐྡོབ་རྡོ་རྦྷེ་ཡི། །སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས། །ཕྱྡོགས་
བཅུའི་འཇིག་རྟྦྷེན་ཁམས་བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནི་མངྡོན་ཕྱག་འཚལ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། བདྦྷེ་མཆྡོག་ར་
རྒྱུད་ལས། དྦྷེ་ནས་སྒྲུབ་པྡོས་དངྡོས་ཀུན་གིས། །དང་པྡོ་སླྡོབ་དཔྡོན་མྦྷེས་པར་བ། །བསྒྲུབ་འདྡོད་ཀུན་ཏུ་
མམ་བཞག་པས། །ཅི་ནུས་པས་ནི་བླ་མ་མཆྡོད། །ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དབང་བསྐུར་བའི་སྡོ་ནས་སགས་སྡོམ་
གིས་མ་སྦྲྦྷེལ་ན། །ཆྡོས་གཞན་སྡོན་པའི་བླ་མ་བཟང་ཡང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་ལར་རིམ་གིས་གྲུབ་པའི་
རྒྱུ་སྲིད་ཀི་ཚེ་འདིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་སྦྱིན་པར་མི་ནུས་སྡོ། །བདུན་པ་ནི། རབ་བྱུང་མིན་ལ་
ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བྦྷེད་པ་པྡོ་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁན་པྡོ་མཚན་ིད་པ་མྦྷེད། 
དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་ལ་བའི་བླ་མ་མཚན་ིད་པ་མྦྷེད། །སྡོམ་པ་མྦྷེད་པ་ལ་སྡོང་སྦྷེམས་
ཀི་དགྦྷེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པ་མྦྷེད། སྐྱབས་ 
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༼༢༠༧༽འགྡོ་མྦྷེད་ན་ཆྡོས་འདི་པའི་ཁྡོངས་སུ་མི་ཆུད་པས་ན། སྡོམ་པ་མྦྷེད་པར་དགྦྷེ་སྦྱྡོང་དུ་ཁས་ལྦྷེན་པ་
དང་། སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་མ་ཐྡོབ་པར་རྒྱལ་སྲས་སུ་ཁས་འཆྦྷེ་བ་དང་། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པར་སགས་པ་ཁས་
འཆྦྷེ་བ་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདུལ་བ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་གསུམ་གི་ཆྡོམ་
རྐུན་ཡིན་པས་ཤྦྷེས་ནས་སང་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་
པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྟྡོགས་བྦྷེད་ཕྱག་ཆྦྷེན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། རྟྡོག་བ་སྡོས་བྲལ་གི་ལ་བ་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། །མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཕྱག་ཆྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། །མཚོན་བ་
དྡོན་གི་ཕྱག་ཆྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ཞར་ལ་ཐྦྷེག་པ་གསུམ་གི་ལག་ལྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་གསུམ་སྦྷེ། སྡོང་རང་དུ་ལ་བའི་ལྷག་མཐྡོང་ལར་སྣང་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ། མྡོས་གུས་ཀིས་
སྦྷེམས་བསྒྱུར་བའི་ཞི་གནས་ལར་སྣང་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ། །ཞར་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་གི་རྒྱུ་ལ་ལྡོག་
རྟྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། གཞན་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆྦྷེན་དགག་པ་དངྡོས། རང་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆྦྷེན་
ངྡོས་བཟུང་བ། གཞན་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆྦྷེན་རྒྱ་ནག་ལུགས་སུ་བསན་པ། རང་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆྦྷེན་རྒྱ་གར་གི་
ལུགས་སུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། དྦྷེང་སང་གི་ཕྱག་ཆྦྷེན་
བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆྦྷེར་དབང་དང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལས་བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་དུ་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་སྦྷེ་ནས་བཤད་པའི་དྡོན་མི་ཤྦྷེས་པར། མདྡོ་ལས། གང་ཡིད་ལ་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་ནི་མི་དགྦྷེ་བའྡོ། །གང་ཡིད་ལ་མི་
བྦྷེད་པ་དྦྷེ་ནི་དགྦྷེ་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནི་དྲན་པ་མྦྷེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བར་མྦྷེད་པའྡོ།  
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༼༢༠༨༽།ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཟུང་ནས། རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་ཕྱི་རྡོལ་ཡུལ་ལ་འཕྡོ་བ་བཀག་ནས་སྡོང་
པ་ཧ་དྦྷེར་འཇྡོག་པའི་རྟྡོག་པ་ཁ་ཚོམ་པ་ིད་བསྡོམ་པར་བྦྷེད་དྡོ། །འདི་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་ན། ཚོགས་དྲུག་གི་
རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་དྲན་རིག་ཙམ་ཡང་གསལ་བ་མྦྷེད་པར་བསྡོམས་ན་ྦྷེ་བའི་ྡོན་མྡོངས་པ་རྨུགས་པའི་ཁྡོངས་
སུ་གཏྡོགས་པ་དུད་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་ལ། གཟུགས་ཀི་སྣང་བ་མཐའ་དག་བཀག་ནས། གཟུགས་ལ་འདྡོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བར་བས་ཏྦྷེ་ནམ་མཁའ་ལ་དམིགས་པ་དང་། དྦྷེ་ཡང་བཀག་སྦྷེ་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་
ལ་དམིགས་པ་དང་། དྦྷེ་ཡང་བཀག་སྦྷེ་གཟུང་བ་ཅི་ཡང་མྦྷེད་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། དྦྷེ་ལས་འདས་ཏྦྷེ་འདུ་
ཤྦྷེས་རགས་པ་མྦྷེད་ཅིང་ཕ་བ་མྦྷེད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ་སྙམ་དུ་དམིགས་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་ལར། གཟུགས་མྦྷེད་སྐྱྦྷེ་
མཆྦྷེད་མུ་བཞིར་སྐྱྦྷེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ལས་བསྡོམ་ལྦྷེགས་ཏྦྷེ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་བཀག་ནས། 
འཁྡོར་བ་ལ་ངྦྷེས་པར་འབྱུང་བའི་བླྡོས་རྦྷེ་གཅིག་ཏུ་བསྡོམ་པར་བས་ན། ན་ཐྡོས་ཀི་མང་འདས་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་འདུ་ཤྦྷེས་མྦྷེད་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ལ་འདྡོད་པ་ནི། ཆྡོས་མངྡོན་པའི་
དྡོན་ལ་བླྡོ་གྡོས་ཞིབ་མྡོས་མ་དཔད་པར་གསལ་ཏྦྷེ། འདུ་ཤྦྷེས་མྦྷེད་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ལ་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་
གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱྦྷེད་རང་གིས་ཀང་འདི་འགྡོག་པའི་སྙྡོམས་འཇུག་མ་ཡིན་པའི་
ཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་འདི་ལ་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མྦྷེད་ཀི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གྡོ་ཆྡོད་མྦྷེད་པ་བཀྡོད་པས་ནང་འགལ་
བ་ཡིན་ནྡོ། །འདུ་ཤྦྷེས་མྦྷེད་པའི་སྦྷེམས་ཅན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་ཀི་བྦྷེ་བྲག་གྡོང་ལས་དགྡོན་པའི་
ཚུལ་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མངྡོན་པ་ལས་བཤད་ལ། བསམ་གཏན་གི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གྡོ་ཆྡོད་མྦྷེད་པར་
བསམ་གཏན་བཞི་པར་སྐྱྦྷེ་བ་ 
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༼༢༠༩༽བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་དྦྷེ་ནི་བསྡོམ་ལྦྷེགས་ཀང་སྡོ་སྡོར་རྟྡོག་པའི་ཤྦྷེས་
རབ་ཀིས་ཡྡོད་མྦྷེད་ལ་སྡོགས་པ་གིས་འཛིན་གི་སྡོས་པ་མཐའ་དག་བཅད་ནས་སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་ཟུང་
འཇུག་ཏུ་བས་ཏྦྷེ་བསྡོམས་ན། དབུ་མའི་བསྡོམ་དུ་འགྱུར་པ་ཡིན་མྡོད་ཀི། འྡོན་ཀང་དྦྷེ་འགྲུབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་
འགྡོར་ཏྦྷེ་ཇི་སྲིད་ཚོགས་གིས་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་མདྡོ་སྡུས་པ་ལས། དྦྷེ་དག་དགྦྷེ་བའི་ར་བ་ཇི་སྲིད་མ་
རྡོགས་པར། །དྦྷེ་སྲིད་སྡོང་ིད་དམ་པ་དྦྷེ་ནི་ཐྡོབ་མི་བྦྷེད། །ཅྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོར་ན་དབང་དང་རིམ་གིས་
ལས་བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མ་རྟྡོགས་པར་སྡོང་པར་ལ་བའི་བསྡོམ་ཐམས་ཅད་གྡོང་དུ་བཤད་པའི་བསྡོམ་
བཞི་པྡོ་དྦྷེར་མ་འདུས་པ་མྦྷེད་ཅིང་། བཞི་པྡོ་དྦྷེ་དག་ནི་ཕྱག་ཆྦྷེན་མ་ཡིན་པས། མ་བཅྡོས་མ་བཅྡོས་བླྡོ་མ་
བཅྡོས། །བཅྡོས་མའི་ཆྡོས་ཀི་འཚང་མི་རྒྱ། །ཞྦྷེས་དང་། དམ་ཆྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་འདི་ལ། །བསྡོམ་ནས་བསྡོམ་
རྒྱུ་ཅི་ཡང་མྦྷེད་དྡོ། །ཐ་མལ་ཤྦྷེས་པ་རང་སྡོར་ཞྡོག་ཅིག །རང་སར་མི་སྡོད་འཕྡོ་བའི་ཚེ་ན། །འཕྡོ་མཁན་གང་
ཡིན་ཙིར་དྦྷེ་ཟུང་ཞིག །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་སྡོ་ནས་རྟྡོག་པ་བཀག་ཙམ་གི་བསྡོམ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ཆྦྷེན་ཡིན་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སང་བར་བའྡོ། །གིས་པ་ནི་ངྦྷེད་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་
བཅུ་སྦྷེ། ཚིག་རྐང་དང་པྡོ་གསུམ་གིས་རྒྱུ་བསན། བཞི་པས་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་བསན། དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་འགྲུབ་
པའི་དུས་བསན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་གཞན་དུ་རྟྡོག་པ་དགག དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་ཕྱག་ཆྦྷེན་བསྒྲུབ་པར་
འདྡོད་པས་གང་ལ་འཇུག་པའི་ལུང་བསན་ནྡོ། །འདི་དག་གི་ཞིབ་ཏུ་རྟྡོགས་པར་འདྡོད་ན་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་སྦྷེ་རྣམས་ཀི་དགྡོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པའི་སླྡོབ་དཔྡོན་རྣམས་ 
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༼༢༡༠༽ཀིས་མཛད་པའི་གྲུབ་པ་སྦྷེ་བདུན་ལས་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ད་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་བཅུ་སྦྷེ། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གི་ཆྡོས་ནྡོར་བ་འདི་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡང་མཁན་པྡོ་བྡོ་ངྷི་ས་ཏྭ་སྦྷེ། 
བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོས། རྒྱལ་པྡོ་ཁི་སྲྡོང་ལྡྦྷེ་བཙན་ལ་ལུང་བསན་གི་ཞལ་ཆྦྷེམས་མཛད་པ་ཐྡོག་ཏུ་
བབ་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཆྡོས་རྒྱལ་སྲྡོང་བཙན་སམ་པྡོས། ད་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ལྡྦྷེའི་མིང་ཅན་
གཅིག་འབྱུང་སྦྷེ། དྦྷེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ར་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ངུར་སྨྲིག་གི་གྡོས་འཛིན་པའི་སྦྷེ་འཛུག་
པར་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་ངའི་དབྡོན་སྲས་འབངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆྡོད་པ་དང་བཀུར་སི་ཆྦྷེན་པྡོ་གིས་
ཤིག ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་བདྦྷེ་ལྦྷེགས་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་ལུང་བསན་པ་བླྡོན་པྡོ་འགར་གིས་
ཟངས་མའི་གྦྷེགས་བམ་ལ་ཡི་གྦྷེ་བྲིས་པ་དྦྷེ་དཀྡོར་མཛོད་དུ་བཅུག་གྡོ །ལུང་བསན་པ་བཞིན་དུ་ཁི་སྲྡོང་ལྡྦྷེ་
བཙན་ལྕགས་ཕྡོ་རྟའི་ལྡོ་ལ་འཁྲུངས་ཏྦྷེ། དགུང་ལྡོ་བཅུ་གསུམ་ལྡོན་པ་ཆུ་ཕྡོ་རྟའི་ལྡོ་ལ་རྒྱལ་སར་བྡོན་ནས་བླྡོན་
པྡོ་སྦ་གསལ་སྣང་མཁན་པྡོ་སན་འདྲྦྷེན་པ་ལ་མངགས་ཏྦྷེ། མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྡོང་དུ་མཁན་པྡོ་བྡོན་པ་དང་མཇལ་
ཅིང་སན་དྲངས་ནས་བསུ་བ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཛད་དྦྷེ། ཆྡོས་རྒྱལ་དང་ཞལ་འཛོམ་པའི་ཚེ་སྡོན་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་
དྲན་ནམ། ཞྦྷེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་གསུངས་པས། རྦྷེས་ལ་འྡོལ་སིར་དྲན་ལགས་ཏྦྷེ། བསྡོམ་ཡུན་ཐུངས་
པས་མི་གསལ་ཞྦྷེས་ཞུས་སྡོ། །མཁན་པྡོའ་ིཞལ་ས་ནས་ཆུ་བྡོ་གང་གཱའི་འགམ་ན་མཆྡོད་རྟྦྷེན་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞིག་
བཞུགས་པ་ལ་དད་པས་ཞིག་གསྡོས་དང་། ཕྱག་དང་བསྐྡོར་བ་བས་ཤིང་། རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀིས་ཡུལ་མཐའ་
འཁྡོབ་དམ་པའི་ཆྡོས་མ་དར་བའི་ཕྱྡོགས་སུ་རྒྱལ་པྡོར་གྱུར་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སྦྷེལ་བར་གྱུར་ཅིག་
ཅྦྷེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་བྡོ། །ཁྡོ་བྡོ་ནི་དྦྷེའི་ཚེ་ 
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༼༢༡༡༽མཁན་པྡོར་གྱུར་ཅིག་ཅྦྷེས་བས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པ་འདི་ཙམ་སྦ་བཞྦྷེད་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཡིག་ཚང་འགའ་
ཞིག་ཏུ་སླྡོབ་དཔྡོན་པད་མས་གདུག་པ་ཅན་འདུལ་བའི་སགས་འཆང་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅྦྷེས་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དབང་
པྡོས་སན་འདྲྦྷེན་པའི་ཕྡོ་་བར་གྱུར་ཅིག ཅྦྷེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་བྡོད་ཀི་མི་འགའ་ཞིག་མཐའ་
མིས་ངན་སགས་བས་དྡོགས་ཡྡོད་ཟྦྷེར་ཏྦྷེ། ཁ་ཆྦྷེ་ཨཱ་ནནས། ལྡོ་ཙཱ་བས་ཤིང་ལྦྷེགས་པར་བརྟགས་པས། བང་
ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་བཟང་པྡོ་ཞིག་ལགས་ཏྦྷེ། ཐུགས་འཁིག་མི་འཚལ་ལྡོ་ཟྦྷེར་བས་བྡོ་ངྷི་ས་ཏྭར་གགས་
སྡོ། །སྡོམ་བརྡོན་ཆྦྷེན་པྡོ་འདི་ནི་ཤར་ཕྱྡོགས་ཟ་ཧྡོར་གི་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་སུ་འཁྲུངས་ནས། ནཱ་ལྦྷེནྡྲར་མཁན་པྡོ་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་སྙིང་པྡོ་ཡྡོད་སྨྲའི་སྦྷེ་པའི་བསླབ་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། རིགས་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་
པར་གྱུར་ཏྡོ། །ནཱ་ལྦྷེནྡྲར་མཁན་པྡོ་མཛད་ཅིང་རྒྡོལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅན་ཚར་གཅད་པས་མཁས་པའི་གགས་
པས་འཛམ་བུའི་གིང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ནས་བྲམ་ཟྦྷེའི་བུ་མུ་སྦྷེགས་ཀི་རིག་བྦྷེད་ལ་ཤིན་
ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་གིས། ཕྱི་ནང་གི་རྒྡོལ་བ་རྣམས་ཕམ་པར་བས་ཏྦྷེ། སྙན་པའི་གགས་པས་ཁྦྷེངས་ཤིང་ནཱ་
ལྦྷེནྡྲར་སྡོང་ནས་མཁན་པྡོ་ཕམ་པར་བས་ན་འགན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་མཁན་
པྡོའ་ིབཞུགས་སར་རིམ་གིས་ཕྱིན་ཏྦྷེ། བལས་པས་མཁན་པྡོ་མི་སྣང་ཞིང་། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྐུ་གསྦྷེར་
བཙོ་མའི་མདྡོག་ལར་འབར་ཞིང་བཞུགས་པར་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཕྱིར་འྡོངས་ནས་གཞན་དག་ལ་དྲིས་པས་མཁན་པྡོ་
དྦྷེ་ིད་ན་བཞུགས་ཡྡོད་དྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །སླར་ལྡོག་ཏྦྷེ་བལས་པས་མཁན་པྡོའ་ིཞལ་མཐྡོང་མ་ཐག་ཤིན་ཏུ་དད་
པར་གྱུར་ཏྦྷེ། རྡོད་པའི་བསམ་པ་དྡོར་ནས་གུས་པས་ཞབས་སི་བྡོར་བླངས་ཤིང་བསན་པའི་སྡོར་ཞུགས་
སྡོ། །མདྡོར་ 
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༼༢༡༢༽ན་འཇམ་པའི་དབངས་གྲུབ་པའི་སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་འདིས་ནཱ་ལྦྷེནྡྲར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། རྒྱ་
གར་ཤར་ཕྱྡོགས་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་སྡོགས་པར་དགུང་ལྡོ་བདུན་བརྒྱའི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལྦྷེགས་
པར་བསྐྱངས་ནས། སླར་བྡོད་ཡུལ་དུ་སྡོན་གི་སྨྡོན་ལམ་གི་མཐུས་བྡོན་ཏྦྷེ། ཆྡོས་རྒྱལ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབཞྦྷེད་པ་
བསྒྲུབས་ནས་སྐུ་གཤྦྷེགས་ཁར་རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀི་མངའ་འྡོག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་བར་འདྡོད་ན། ངའི་ལུས་འདི་
ཧས་པྡོ་རའི་ཤར་དུ་ཁ་ཤར་ཕྱྡོགས་སུ་སྡོན་ལ་ཞྡོག་ཅིག རབ་བྱུང་རྣམ་དག་ཉུང་ཤས་ཅིག་འདྡོད་ན། ནུབ་
ཕྱྡོགས་སུ་ཞྡོག་ཅིག རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་སུ་ཕྱི་རྡོལ་མུ་སྦྷེགས་པ་མི་འབྱུང་སྦྷེ། སགས་འཆང་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀིས་མ་མྡོའ་ིསྦྷེ་དཔྡོན་བརྟན་མ་བཅུ་གིས་ལ་བསན་པ་གཏད་ཅིང་སྐྱྡོང་བར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་
པས་སྡོ། །སླྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྡོད་ཡུལ་དུ་བྡོན་པའི་ཚུལ་ནི། མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷི་ས་ཏྭས་ཆྡོས་རྒྱལ་རྦྷེ་
བླྡོན་རྣམས་ལ། དགྦྷེ་བ་བཅུའི་ཆྡོས་གསུངས་ཤིང་མི་དགྦྷེ་བ་སྡོང་བའི་སྲྡོལ་བཏྡོད་པས་བྡོད་ཡུལ་གི་མི་མ་ཡིན་
རྣམས་འཁྲུགས་ཏྦྷེ། ཡར་ལུང་འཕང་ཐང་ན། མྦྷེས་ཨག་ཚོམ་གིས་བཞྦྷེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡྡོད་པ་ལ། ཤམ་པྡོས་
ཆུ་ཐྡོག་ཕབ་ནས་བཤིག དམར་པྡོ་རིའི་རྦྷེ་ལ་ཡབ་མྦྷེས་ཀི་སྐུ་མཁར་ཡྡོད་པ་ལ། ཐང་ལྷས་ཐྡོག་ཕབ་ནས་
བསྦྷེལ། བརྟན་མ་བཅུ་གིས་ཀིས་སད་དང་སྦྷེར་བ་དང་། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྡོགས་ཡམས་དྲག་པྡོ་གསྡོར་
མི་རུང་བ་བཏང་བས་བྡོད་འབངས་རྣམས། རྒྱ་གར་གི་ཨ་ཙ་རའི་ཕྱིར་འདྲྦྷེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མང་པྡོ་འྡོངས་
ནས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་བྱུང་ངྡོ་། ཞྦྷེས་གྦྷེང་ཞིང་མཁན་པྡོ་རྒྱ་གར་དུ་རྡོང་བར་ཆད་དྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་ཁྱྡོད་རྦྷེ་ཤིག་བལ་
ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཤིག སླར་ཡང་སན་འདྲྦྷེན་གཏྡོང་བས་འབྡོན་པར་ཞུ་བས་པས། ཁྡོ་བྡོ་སྨྡོན་ལམ་རྡོགས་ 
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༼༢༡༣༽པར་བྦྷེད་པས་སླར་ཡང་འྡོང་གིས། བྡོད་ཀི་ལྷ་སྲིན་མ་རུངས་པ་འདུལ་བ་ལ་ཨུ་རྒྱན་གི་སགས་
འཆང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞྦྷེས་བ་བ་ཡྡོད་ཀི། བལ་ཡུལ་དུ་ཁྡོ་བྡོས་སན་དྲང་བར་བ། དྦྷེ་ནས་ཁྱྦྷེད་ཀིས་སན་
འདྲྦྷེན་ཐྡོང་ལ། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཐུལ་ཅིག སླར་ཁྡོ་བྡོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྦྷེའི་མཁན་པྡོ་བའྡོ། །ཞྦྷེས་ཡྡོན་
མཆྡོད་ལྡོག་ཏུ་གྦྷེང་ནས་མཁན་པྡོ་བལ་ཡུལ་དུ་བརངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་སྦ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དབང་པྡོ་སླྡོབ་དཔྡོན་སན་
འདྲྦྷེན་དུ་བཏང་བས་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྡོང་དུ་མཇལ་ཏྦྷེ། ལྡོ་རྒྱུས་བསྙད་པས་ཁྡོ་བྡོ་དྡོན་དྦྷེ་ཁྡོ་ནའི་ཕྱིར་འྡོངས་པ་
ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་ཏྦྷེ། ལམ་ན་ཡྡོད་པའི་མི་མ་ཡིན་རྣམས་འདུལ་ཞིང་རིམ་གིས་གནམ་ཆུ་ཚན་ཁར་ཕྦྷེབས་
པའི་ཚེ། ི་ཚེ་བའི་སྦྷེམས་ཅན་དམལ་བའི་ཆུ་ཁྡོལ་བ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཁྡོ་བྡོས་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་
ནས་ཐུགས་དམ་མཛད་པས་ཆུ་ཁྡོལ་བ་ཆད་དྦྷེ་གང་མྡོར་གྱུར་ཏྡོ། །ཐུགས་དམ་གྡོལ་ནས་བཞྦྷེངས་པའི་ཚེ་སར་
བཞིན་གྱུར་པས། རྣལ་འབྡོར་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་འགྲུབ་པ་ཡིན། སྦྷེམས་ཅན་
གི་སིག་པ་སྡོབས་ཅན་གི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་འགྡོག་པར་མི་ནུས་གསུངས། དྦྷེ་ནས་རིམ་གིས་སྡོད་ལུང་ཀི་
མདའི་ལྷ་ཆུ་ཁར་ཕྦྷེབས་ནས་འདི་ན་ཆུ་མི་འདུག་གསུངས་ཏྦྷེ། གསྦྷེག་ཤང་ས་ལ་ལན་བདུན་བཙུགས་པས་ཆུ་
བདུན་བྱུང་སྦྷེ་ལྷ་ཆུ་ཁར་གགས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་མཁར་ནག་འདུལ་བའི་ཕྱིར་བྡོན་ནས། བྲག་ལ་རྡོ་རྦྷེ་སྦྷེམས་དཔའི་
སྐུ་བཞྦྷེངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་རིམ་གིས་ཟུར་མཁར་གི་མདར་ཕྦྷེབས་ནས་ལྷ་བཙན་པྡོ་དང་མཇལ་བའི་སར། རྡོའ་ི
མཆྡོད་རྟྦྷེན་ལྔ་བཞྦྷེངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་བྲག་དམར་གི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྦྷེབས་ཏྦྷེ་ལྷ་སྲིན་འདུལ་བར་ཞུས་ཤིང་། ཁྱྦྷེའུ་
དང་བུ་མྡོ་གཙང་མ་ལ་པྲ་འབྦྷེབས་པའི་ཆྡོ་ག་མཛད། འཇིག་རྟྦྷེན་སྐྱྡོང་བ་བཞི་ལ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁུག་ 
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༼༢༡༤༽ཅིག་ཅྦྷེས་བཀའ་བསྡོས་ཏྦྷེ། བཀའ་ནན་དྲག་པྡོ་སལ་བས་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ྦྷེས་པ་
ཁས་བླངས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་མི་བྦྷེད་པར་དམ་བཅས་སྡོ། །སླར་ཡང་མཆིམས་ཕུའི་དབྦྷེན་གནས་སུ་མི་མ་ཡིན་
རྣམས་ལ་བཀའ་བསྡོ་ཞིང་། བསན་པ་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་བྦྷེ་མ་ནྦྷེའུ་གསིང་
དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བར་སྣང་ནས་ལྷ་རས་ཀི་ཆུས་གང་བའི་བུམ་པ་ལྦྷེན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོ་འཕྲུལ་བསན་པས། 
བསམ་སྦྱྡོར་ངན་པར་བྦྷེད་པའི་བླྡོན་པྡོ་ངན་པ་རྣམས་འཁུ་འཁིག་ཟྡོས་ཏྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་བཀྲྡོང་བར་ཆད་པས། ལྷ་
བཙན་པྡོ་ཐུགས་མ་བདྦྷེ་བ། དམག་མང་པྡོ་དང་བཅས་ཏྦྷེ། བྡོད་དང་མྡོན་གི་མཚམས་སུ་བསྐྱལ་ལྡོ། །སླྡོབ་
དཔྡོན་བཀྲྡོང་བའི་གཤྦྷེད་མ་མཚོན་ཆ་གཟུང་བ་རྣམས་རྦྷེངས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །སླྡོབ་དཔྡོན་གི་ཞལ་ནས་བྡོད་ཀི་
ལྷ་སྲིན་སྦྷེ་བརྒྱད་ལན་གསུམ་དམ་ལ་བཏགས་དགྡོས་ཏྦྷེ། ད་དུང་ལན་གཅིག་མ་གྲུབ་པས་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་
ཆྡོས་བྦྷེད་པའི་ཚེ་སྲྡོག་དང་དམ་པའི་ཆྡོས་ལ་བར་ཆད་འགའ་རྦྷེ་འབྱུང་བར་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་ཡིད་འཕྦྷེང་། 
ངའི་དངྡོས་ཀི་གདུལ་བ་བྡོད་ཡུལ་ན་མྦྷེད་སྲིན་པྡོ་འདུལ་དུ་འགྡོ་གསུངས་ནས་བླ་གྡོས་པུ་རྦྷེ། གསྦྷེག་ཤང་སིལ་
ལྦྷེ། སྲིན་པྡོའ་ིཡུལ་དུ་བཞུད་དྡོ། །བྡོད་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་བཞུགས་པ་ཡིན་བ་བ་སྦ་བཞྦྷེད་ན་སྣང་ཞིང་། 
དྦྷེ་བས་ལྷག་པའི་ལྡོ་རྒྱུས་མང་པྡོ་ནི་མི་སྣང་ངྡོ་། །མཁན་པྡོས་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ཁྱྡོད་ཀི་བྡོད་ཡུལ་འདིར་མུ་སྦྷེགས་མི་
འབྱུང་ཡང་ཡར་ངྡོ་མར་ངྡོ་གིས་ལ་སྡོགས་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་འགའ་ཡི་རྒྱུས་ཆྡོས་ལུགས་དག་མ་དག་གིས་སུ་འགྡོ་
བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་ཐྡོག་མར་ང་འདས་ནས་རྒྱ་ནག་དགྦྷེ་སླྡོང་ཞྦྷེས་བ་བས། བ་བྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་ཀིས་འཚང་མི་
རྒྱ་བས་རྣམ་པར་མི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་པས་སྦྷེམས་རྟྡོགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆྡོས་སྡོན་པར་འགྱུར་
རྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་ 
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༼༢༡༥༽ངའི་སླྡོབ་མ་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སན་དྲྡོངས་ལ་དྦྷེས་སུན་འབིན་པར་ནུས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་དད་ལྡན་རྣམས་
ཀིས་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་ཆྡོས་ལུགས་བཞིན་དུ་མས་སུ་ལྡོང་ཅིག་གསུང་། དྦྷེ་བདག་ཅག་གིས་གདན་འདྲྡོང་བ་མི་
སྲིད་པས་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་བཞག་པར་ཞུས་ཞུས་པས། ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ཁྱྦྷེད་ལ་མ་འྡོངས་པའི་དུས་སུ་བྡོད་ཀི་
རྒྱལ་པྡོས་གདན་འདྲྦྷེན་པ་བྱུང་ན་ཅིས་ཀང་འབྡོན་དགྡོས་སྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་མ་འྡོངས་ན་དཔྡོན་སླྡོབ་ལ་དམ་ཚིག་
མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་ཕྱག་ཡིག་བཞག་སྐད། དྦྷེའི་རྦྷེས་སུ་ལུང་བསན་པ་དྦྷེ་བཞིན་ཐྡོག་ཏུ་བབས་ཏྦྷེ། མཁན་པྡོ་
གཤྦྷེགས་ནས། སྦ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དབང་པྡོ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐྡོས་ཏྦྷེ་བསན་པ་འཛིན་པའི་ཚེ། ང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པྡོ་
དང་། ང་ཤ་མི་ལ་སྡོགས་པ་མི་གུས་པ་དང་སྐུར་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་སྐྱྡོ་ནས་མཁར་ཆུར་བསྡོམ་དུ་བཞུད་
དྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོ་བྱུང་ནས་ཁྡོ་རང་གི་ཆྡོས་ལུགས་བསན་པས། ཆྡོས་འདི་བ་སླ་ཞིང་ཕན་ཡྡོན་
ཆྦྷེའྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། བྡོད་རིལ་གིས་ཁྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་བྦྷེད། དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་མཆྡོད་པ་དང་། སྦྷེ་སྣྡོད་ལ་
ཐྡོས་བསམ་དང་། ལུས་ངག་གི་དགྦྷེ་སྦྱྡོར་འཕྡོ་གཅད་དྡོ། །དཔལ་དབངས་དང་། སྦ་རཏྣ་ལ་སྡོགས་པ་ཉུང་ཤས་
ཤིག་མཁན་པྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་བྦྷེད་དྡོ། །བཙན་པྡོས་རྒྱའི་སྡོན་པའི་ལུགས་འདི་ཆྡོས་རང་མིན་པ་འདྲ་གསུངས་
པས་སྡོན་མིན་པར་གགས་སྡོ། །དྲང་སྲྡོང་བཟྡོད་པས་མཆིམས་ཕུར་རང་གི་ལུས་ལ་མྦྷེ་སྦར་ཏྦྷེ། དཀྡོན་མཆྡོག་
ལ་ཕུལ་བས། སྦྷེམས་ཅན་གི་དྡོན་དུ་རང་ལ་བརྦྷེ་བ་མྦྷེད་པ་འདི་ལ་བུའི་ཚོགས་བསགས་པ་གལ་ཆྦྷེ་བས་པས་
བརྦྷེན་མིན་པར་གགས་སྡོ། །བཙན་པྡོས་ལ་སྡོད་ 
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༼༢༡༦༽འཛོམ་པའི་ཆྡོས་བརྦྷེན་མིན་པའི་ལར་བ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པས་སྡོན་མིན་པ་རྣམས་ཡི་ཆྦྷེད་དྦྷེ། ཧྭ་
ཤང་གིས་རང་གི་མགྡོ་ལ་མྦྷེ་སྦར་བས་རྒྱ་མྦྷེ་མགྡོ་བར་གགས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ཐུགས་མ་བདྦྷེ་ནས། སྦ་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་དབང་པྡོ་སན་འདྲྦྷེན་པ་བཏང་བས་ཁུགས་ཏྦྷེ། བཙན་པྡོའ་ིསན་སར་མཇལ་ཞིང་གྦྷེང་པས། མཁན་པྡོའ་ི
ཞལ་ཆྦྷེམས་དཀྡོར་མཛོད་དུ་ཟངས་མའི་གྦྷེགས་བུ་ལ་བྲིས་པ་བཏྡོན་ནས་ཕུལ་པས། ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སན་འདྲྦྷེན་
པ་བཏང་སྦྷེ། བསམ་ཡས་སུ་ཕྦྷེབས་ནས་བང་ཆུབ་གིང་དུ་ཁི་བཤམས་ཏྦྷེ། བཙན་པྡོ་གུང་ལ་བཞུགས། ཧྭ་ཤང་
གཡས་སུ་འཁྡོད། འཁྡོར་བན་དྷྦྷེ་ལན་ཀ་དང་། ཇྡོ་མྡོ་བང་ཆུབ་ལ་སྡོགས་པ་གལ་རིང་པྡོ་བྱུང་ངྡོ་། །སླྡོབ་དཔྡོན་
ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གཡྡོན་དུ་འཁྡོད། འཁྡོར་བྱཻ་རྡོ་ཙ་ན་ལ་སྡོགས་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་བྱུང་། ལྷ་བཙན་པྡོས་མྦྷེ་ཏྡོག་
དཀར་པྡོའ་ིཕྦྷེང་བ་རྦྷེ་གཏད་ནས། གང་རྡོད་པ་རྒྱལ་བ་ལ་ཕམ་པ་དྦྷེས་མྦྷེ་ཏྡོག་ཕུལ་ཅིག ངའི་མངའ་རིས་བྡོད་
ཡུལ་འདིར་ནག་པྡོ་ལ་དགའ་བའི་དུས་སུ་ཟ་ཧྡོར་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་བྡོ་ངྷི་ས་ཏྭ་སན་དྲངས་ནས། བྡོད་ཉུང་ཤས་
ཤིག་དམ་པའི་ཆྡོས་ལ་བཀྡོད། དད་པ་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་རྟྦྷེན་རྣམས་བཙུགས་
ནས་མཆྡོད་པ་བྦྷེད་པའི་དུས་སུ། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་བྱུང་སྦྷེ། བྡོད་ཀི་བཙུན་པ་ཕལ་ཆྦྷེར་ཀང་དྦྷེའི་སླྡོབ་
མར་གྱུར་ཏྦྷེ། བྡོ་ངྷི་ས་ཏྭའི་སླྡོབ་མ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས། སླྡོབ་ཏུ་མ་བཏུབ་པས་སྡོན་བརྦྷེན་གིས་སུ་ཆད་དྦྷེ་
རྡོད་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་བྡོ་ངྷི་ས་ཏྭའི་ཆྡོས་ལུགས་སྐྱྡོང་བའི་སླྡོབ་མ་ཡིན་པས། ཁྱྦྷེད་གིས་ང་རྒྱལ་
མི་བ་བར་ཆྡོས་ལུགས་སུ་བཟང་བ་ལ་ངན་པ་དྦྷེས་གུས་པར་གིས་ཤིག ཅྦྷེས་བཀའ་སལ་བ་དང་། ཧྭ་ཤང་ན་རྦྷེ། 
གཞི་ལ་ཡྡོད་པ་ས་བ་ཡིན་པས། དྲིའམ་ལན་གདབ་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ།  
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༼༢༡༧༽།སླྡོབ་དཔྡོན་ཀཱ་མ་ལས། ཁྱྦྷེད་ཀི་དགྡོངས་པ་ལར་དུ་ཤགས་གསུངས་ཤིག ཅྦྷེས་བས་པས་ཧྭ་ཤང་ན་
རྦྷེ། ལས་དགྦྷེ་མི་དགྦྷེའི་དབང་གིས་མཐྡོ་རིས་དང་ངན་སྡོང་གི་འབྲས་བུ་མྡོང་ཞིང་འཁྡོར་བར་འཁྡོར་བ་ཐམས་
ཅད། སྦྷེམས་ཀི་རྣམ་པར་རྟྡོག་པས་བསྐྱྦྷེད་པ་ཡིན། གང་ཅི་ཡང་མི་སྦྷེམས་ཤིང་། ཅི་ཡང་མི་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་འཁྡོར་བ་
ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་བས་ན་ཅི་ཡང་བསམ་པར་མི་བའྡོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སྡོགས་དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་སྡོད་
པ་ནི། སྐྱྦྷེ་བྡོ་བླྡོ་ཞན་པ་དཀར་པྡོའ་ིལས་འཕྡོ་མྦྷེད་པའི་དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོ་རྣམས་ལ་བསན་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། སྡོན་བླྡོ་
སྦྱངས་པའི་དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོ་རྣམས་སིན་དཀར་ནག་གང་གིས་ཀང་ི་མ་བསིབས་པ་ལར་ལས་དགྦྷེ་སིག་གིས་
ཀས་བསིབས་པས་ཅི་ཡང་མི་སྦྷེམས། ཅི་ཡང་མི་རྟྡོག གང་ཡང་མི་སྡོད་པ་དྦྷེ་ནི་མ་དམིགས་པ་ཞྦྷེས་བ། དྦྷེ་ནི་
ཅིག་ཅར་འཇུག་པའི་ལམ་ས་བཅུ་པ་དང་འདྲའྡོ། །དྦྷེས་ན་ཁྱྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་ལུགས་ནི་སྦྷེའུ་ཤིང་རྦྷེར་འཛེགས་པ་
དང་འདྲ་བས་རིམ་གིས་པ་ཞྦྷེས་བ། ངྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་ལུགས་འདི་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ནས་ཤིང་རྦྷེར་བབས་པ་དང་འདྲ་
བས། ཡས་འབབ་དང་ཅིག་ཅར་ཞྦྷེས་བའྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་སླྡོབ་དཔྡོན་གིས་དཔྦྷེ་དྡོན་ལ་དགག་པ་མཛད་
དྦྷེ། དང་པྡོ་དཔྦྷེ་དགག་པ་ལ་ཁྱྦྷེད་ཀི་དཔྦྷེ་མི་འཐད་དྦྷེ། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ལས་གྡོ་བུར་དུ་འདབ་གཤྡོག་རྡོགས་
པར་སྐྱྦྷེས་ནས་ཤིང་རྦྷེར་འབབ་བམ། འྡོན་ཏྦྷེ་བྲག་ལ་ཚང་བཅས་ནས་རིམ་གིས་འདབ་གཤྡོག་རྒྱས་ཏྦྷེ་ཤིང་རྦྷེར་
འབབ། དང་པྡོ་མི་སྲིད་ལ། ཕྱི་མ་ལར་ན་རིམ་གིས་བའི་དཔྦྷེར་འགྱུར་གི། ཅིག་ཅར་བའི་དཔྦྷེར་མི་རུང་
ངྡོ་། །དྦྷེར་མཁན་པྡོས་དཔྦྷེ་ལ་ལན་མ་ཐྦྷེབས་པ་དང་དྡོན་བཀག་སྦྷེ། ཁྱྡོད་ཀི་དཔྦྷེ་ནྡོར་བར་མ་ཟད་དྡོན་ཡང་
འཁྲུལ་ཏྦྷེ། རྣམ་པར་མི་རྟྡོག་པ་སྡོམ་པ་དྦྷེ་ནི་རྣམ་རྟྡོག་ཕྱྡོགས་གཅིག་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་ནམ། མཐའ་དག་ 
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༼༢༡༨༽བཀག་པ་ཡིན། དང་པྡོ་ལར་ན། གིད་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སྡོགས་པའང་མི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། རྟྡོག་པ་ཕྱྡོགས་གཅིག་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་རྟྡོག་མཐའ་དག་དགག་དགྡོས་ན། ཁྱྡོད་མི་རྟག་
པ་བསྡོམ་པའི་ཚེ་མི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་སྙམ་པའི་བླྡོ་སྡོན་དུ་བཏང་དགྡོས་སམ་མི་དགྡོས། དགྡོས་ན་དྦྷེ་ིད་རྟྡོག་པ་
ཡིན་པས་མི་རྟྡོག་པ་བསྡོམ་པའི་དམ་བཅའ་མས་སྡོ། །མི་དགྡོས་ན་ཁམས་གསུམ་གི་སྦྷེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་བསྡོམ་སྐྱྦྷེ་བར་ཐལ། བསྡོམ་སྙམ་པའི་རྟྡོག་པ་སྡོན་དུ་མ་བཏང་ཡང་སྐྱྦྷེ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་པ་
ལུང་དང་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བས། རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོ་སྡོབས་པ་མྦྷེད་པར་གྱུར་ཏྡོ། །རྒྱལ་པྡོས་སྨྲས་པ་ལན་
ཡྡོད་ན་ད་ལ་གསུངས་ཤིག མཁན་པྡོས་སྨྲས་པ་མགྡོར་ཐྡོག་རྒྱབ་པ་ལར་ལན་མི་ཤྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་པྡོས་
དྦྷེ་ལར་ན་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་མྦྷེ་ཏྡོག་ཕུལ། བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ལ་ལུང་རིགས་དང་མི་འགལ་བར་རྒྱ་གར་གི་ཆྡོས་
ལུགས་བཞིན་གིས་ཤིག རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིལུགས་བྦྷེད་ན་ཆད་པས་གཅད་དྡོ། ཞྦྷེས་བཀའ་ནན་དྲག་ཏུ་མཛད་
ནས་བཀའ་ཡིག་གསུམ་མཛད་ཅིང་། མདྡོ་ཁམས་དང་། བྡོད་དང་། དཀྡོར་མཛོད་དུ་བཞག་གྡོ །རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་
གིས་ཐྡོག་མར་པཎི་ཏ་སན་འདྲྦྷེན་བཏང་བ་ཐྡོས་ནས། སླྡོབ་མ་བསྡུས་ཏྦྷེ། ཤགས་འདྦྷེབས་པ་བསླབ་པའི་ཚེ། ཅི་
ཡང་ཡིད་ལ་མི་སྦྷེམས་པར་ལ་བས་ཆྡོག་གྡོ །ཞྦྷེས་པའི་བསྡོམ་ཡིག་བསམ་གཏན་ལ་ཆྡོག་གི་འཁྡོར་ལྡོ། 
དྦྷེའི་གནད་སྡོན་པ་ལ་བསམ་གཏན་གི་ལྡོན། གྦྷེགས་སྦྷེལ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གི་ཡང་ལྡོན། རིགས་པས་བསྒྲུབ་
པ་ལ་ལ་བའི་རྒྱབ་ཤ ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་མདྡོ་སྦྷེ་བརྒྱད་བཅུའི་ཁུངས་ཞྦྷེས་བ་བའི་གཞུང་ལྔ་བརམས་སྡོ། །དྦྷེ་
རྣམས་གཏྦྷེར་དུ་སྦས་པ་རིམ་གིས་མཆྡོད་པར་གྱུར་ཏྦྷེ། བྡོད་ཀི་མན་ངག་ཆྡོས་ 
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༼༢༡༩༽རྒྱུས་ཆུང་བས་རང་བཟྡོར་བས་པ་རྣམས་ལ་འདྲྦྷེས་པ་ཡིན་ནྡོ། །རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིལྷྒྭམ་རྡོད་པའི་
གྲྭར་ལུས་པས་བྡོད་ཀི་བསན་པའི་མཇུག་ཏུ་ངའི་ཆྡོས་ལུགས་འབྱུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྡོ་བའི་ཚེ་
ལྷྒྭམ་ལུས་པ་དང་། ད་རུང་བྡོད་ཡུལ་དུ་ངའི་ཆྡོས་ལུགས་འབྱུང་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །ལྷ་བཙན་པྡོས་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་
ཐྡོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆྡོས་དྦྷེའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལར་ཡིན་པའི་བསན་བཅྡོས་མཛད་པར་ཞུས་
པས། བསྡོམ་རིམ་དང་པྡོ་བརམས། སན་ཐྡོག་གཅིག་ཏུ་བསྡོམ་ཚུལ་ཞུས་པས། བསྡོམ་རིམ་བར་པ་མཛད། །དྦྷེ་
ལས་འབྲས་བུ་གང་འབྱུང་ཞུས་པས། བསྡོམ་རིམ་ཐ་མ་བརམས། དྦྷེ་ལ་རྒྡོལ་བ་བཟླྡོག་པའི་ཕྱིར། ལུང་དང་
རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་དབུ་མ་སྣང་བ་བརམས་ཏྦྷེ་གནང་ངྡོ་། །དྦྷེ་ལར་རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ཀི་རིམ་གིས་པའི་ཆྡོས་
ལུགས་དར་བའི་ཚེ། རྒྱལ་པྡོ་གང་དར་མ་བླྡོན་པྡོ་ངན་པ་དང་གྡོས་ངན་བཤམས་ཏྦྷེ། མངའ་བདག་རལ་བ་ཅན་
བཀྲྡོངས་ནས་བྡོད་ཡུལ་གི་ཆྡོས་ཁིམས་དང་། རྒྱལ་ཁིམས་གིས་ཀ་བཤིག གང་དར་མའང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་
རྡོ་རྦྷེས་བསད། དྦྷེ་རྦྷེས་སུ་ཡུམ་བརྟན་དང་། འྡོད་སྲུང་འཁྲུགས་ནས་བྡོད་ཡུལ་ཕུང་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཧྭ་ཤང་གི་
ཆྡོས་ལུགས་ཡི་གྦྷེར་བཀྡོད་པ་གཏྦྷེར་ནས་འཐྡོན་པ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས། བླུན་པྡོ་ཆྡོས་དད་ཅན་གདམས་ངག་
འབྡོགས་པ་ལ་སྡོ་བས་ཡས་འབབ་དང་ཅིག་ཅར་བའི་མིང་འདྡོགས་གསང་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོར་མིང་
བཏགས་ཏྦྷེ་བཤད་དྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཡང་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྦྷེམས་སུ་ངྡོ་སྡོད། སྦྷེམས་ནམ་མཁར་ངྡོ་སྡོད། ནམ་མཁའ་
ཅི་ཡང་མྦྷེད་པའི་སྡོང་ིད་དུ་ངྡོ་སྡོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ངྡོ་སྡོད་གསུམ་པར་གགས་པ་དང་། ཡང་སྦྷེམས་བདྦྷེ་
བ་དང་། གསལ་བ་དང་། མི་རྟྡོག་པར་ཞྦྷེན་པའི་གྡོལ་ས་གསུམ་བཅད་དྦྷེ། གཤིས་ལ་ཤྡོར་བ་དང་། སྡོམ་དུ་ཤྡོར་
བ་དང་། ལམ་དུ་ 
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༼༢༢༠༽ཤྡོར་བ་དང་། རྒྱས་འདྦྷེབས་སུ་ཤྡོར་བ་སྦྷེ། ཤྡོར་ས་བཞི་སངས་ནས། སྡོ་མ། མ་བཅྡོས་པ། ལྷུག་པ། 
འབྡོལ་ལྦྷེ། ཤིག་གྦྷེར་འཇྡོག་པ་མས་སུ་ལྦྷེན་པ་སྦྷེ། འཇུར་པྡོས་བཅིངས་པའི་སྦྷེམས་ིད་འདི། །གྡོད་ན་གྡོལ་
བར་ཐྦྷེ་ཚོམ་མྦྷེད། །བྲམ་ཟྦྷེ་སྐུད་པ་འཁལ་བ་ལར། །སྡོ་མ་མ་བཅྡོས་ལྷུག་བར་ཞྡོག །ཅྦྷེས་བྲམ་ཟྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོས་
གསུངས་སྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བའི་དྦྷེང་སང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ཀི་རྡོགས་ཆྦྷེན་
ལས་མ་འདས་སྡོ། །གཞུང་དྦྷེའི་ཚིག་རྐང་དང་པྡོ་གིས་བྲམ་ཟྦྷེའི་གསུང་ཡིན་ཀང་། ཕྱི་མ་གིས་ནི་བརྫུས་མ་
ཁྡོ་ནའྡོ། །འདི་ལ་ཕྱྡོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ཡིག་ལས། ཁ་ཅིག་དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་
པྡོ་ངྡོ་སྡོད་བྦྷེད། །ཤྡོར་ས་བཞི་དང་གྡོལ་ས་གསུམ། །སྡོངས་ལ་གཉུག་མར་བསྡོམ་པར་བ། །བྲམ་ཟྦྷེ་སྐུད་པ་
འཁལ་བ་ལར། །སྡོ་མ་མ་བཅྡོས་ལྷུག་པར་བཞག །འདི་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཟྦྷེར། །འདི་དྡོན་བརྟགས་ན་འདི་ལར་
མཐྡོང་། །སྡོ་མར་བཞག་ན་བལ་ིད་ཡིན། །སྐུད་པར་བས་ན་བཅྡོས་པར་གྱུར། །དྦྷེ་ཕྱིར་འདི་ལ་དཔྦྷེ་སྐྱྡོན་
ཡྡོད། །དྡོན་གི་སྐྱྡོན་ཡང་འདི་ལར་མཐྡོང་། །གྡོལ་ས་གསུམ་པྡོ་གཅད་ཙམ་གིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོར་འགྱུར་ན་
ནི། །ན་ཐྡོས་འགྡོག་པའང་དྦྷེར་འགྱུར་རྡོ། །ཤྡོར་ས་བཞི་པྡོ་སང་སྙམ་པའི། །རྣམ་རྟྡོག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་
མིན། །རྟྡོག་པ་མྦྷེད་ན་སྡོང་མི་ནུས། །རྟྡོག་པ་མྦྷེད་ཀང་སྡོང་ནུས་ན། །སྦྷེམས་ཅན་ཀུན་ལ་འབད་མྦྷེད་
པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཅིས་མི་སྐྱྦྷེ། །དྦྷེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ིད། །ཡིན་ན་ཤྡོར་ས་གྡོལ་ས་མྦྷེད། །ཡྡོད་ན་ཕྱག་
རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མིན། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བཀག་གྡོ །བཞི་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ནཱ་རྡོ་དང་མྱཻ་ཏི་པའི་ལུགས་
དང་མཐུན་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་དང་མཐུན་པ། རྒྱུད་དང་བསན་བཅྡོས་གཞན་དང་མཐུན་པ། དྦྷེ་ལ་
བུའི་ཕྱག་ཆྦྷེན་རྟྡོགས་པའི་ཕན་ཡྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ནཱ་རྡོ་དང་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། གྲུབ་ཆྦྷེན་དྦྷེ་གིས་
ཀིས་བཞྦྷེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ནི། སམྦུ་ཉི་ལས། ཨྦྷེ་ཝཱཾ་ 
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༼༢༢༡༽མ་ཡ་བཞི་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བཞི་ལ་སྡོགས་པ་བཞི་ཚན་གི་ཆྡོས་བཅུ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་སྦྱྡོར་བའི་ཚུལ་
དྦྷེ་ིད་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཏི་ལྡོ་པས་ནཱ་རྡོ་པ་ལ་གནང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་གཱཾ་ག་མ་ལས། སགས་སུ་སྨྲ་དང་ཕ་
རྡོལ་ཕྱིན་པར་སྨྲ། །འདུལ་བའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་རྣམས་དང་། །རང་རང་གཞུང་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིས་
ཀང་། །འྡོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མཐྡོང་མི་འགྱུར། །ཡིད་ལ་མི་བྦྷེད་ཞྦྷེ་འདྡོད་ཀུན་དང་བྲལ། མྱཻ་ཏི་པའི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཚིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས། སྣང་བ་རང་གྡོལ་ཆྡོས་ཀི་དབིངས། །རྟྡོག་པ་རང་གྡོལ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཆྦྷེ། །གིས་
མྦྷེད་མམ་པ་ཆྡོས་ཀི་སྐུ། །ཆུ་བྡོ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྒྱུན་ལར་འབབ། །ཅྦྷེས་པ་དང་། དྦྷེ་ིད་ི་ཤུ་པ་ལས། ལས་དང་
དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་གིས། །འཁྡོར་ལྡོ་རྡོགས་པར་བསྡོམ་པ་ིད། །ཐ་མའི་བང་ཆུབ་བསྡོམ་པ་ནི། །དག་པའི་དྦྷེ་
ིད་ཕྱིར་ཕྱྡོགས་པའྡོ། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཕྱག་རྒྱ་མམ་སྦྱྡོར་བས། །འཇམ་པའི་རྡོ་རྦྷེ་ལ་སྡོགས་གཙོ། །བདྦྷེན་མིན་
བརྫུན་མིན་རྣམ་པར་ནི། །བདག་ིད་བསྡོམ་པ་འབྲིང་པྡོ་འྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ི་ཤུ་པ་ལས། ཟུང་འཇུག་
གྡོ་འཕང་སྐྱྡོང་བ་པྡོའ།ི །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྡོག་ལྡན་པ། །མཚན་ིད་མྦྷེད་ིད་འདུས་མ་བས། །གཉུག་མའི་ཚུལ་
ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ནཱ་རྡོ་པའི་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆྦྷེན་ནི། ཆྡོས་དྲུག་རྡོ་རྦྷེའི་ཚིག་རྐང་
ལས། ཕྱག་ནི་གིས་མྦྷེད་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དྦྷེ་ཡིས་བཟུང་། །རྒྱ་ནི་འཁྡོར་བའི་མདུད་པ་དྲལ་བ་སྦྷེ། །ཆྦྷེན་པྡོ་ཟུང་འཇུག་
སྡོན་མ་བལམས་པ་ལགས། །གཞན་གིས་མ་རྟྡོགས་རང་གྡོལ་ཆྡོས་སྐུ་འྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་ལུང་དྲངས་ནས་འཆད་པ་
ནི། རྒྱ་གར་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྐད་དྡོད་ལ། ཕྱག་གི་སྐད་དྡོད་མྦྷེད་ཅིང་འྡོག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབཤད་པ་ལ། 
ལག་པའི་ས་དྡོན་འཆད་པ་དང་། །ཞྦྷེས་འཁྲུལ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་ཐྦྷེ་ཚོམ་གི་གཞིའྡོ། ། 
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༼༢༢༢༽དྦྷེས་ན་འདིའི་ལུགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་རྡོགས་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལ་སྦྱྡོར་
བའི་ཚུལ་ཡྡོད་པ་ལ་དགྡོངས་ཏྦྷེ་འདིར་མ་སྡོས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། 
ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པར། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱྦྷེ་བར་བྦྷེད་དྡོ། །འདྲ་བར་འབྱུང་
བས་རྒྱུ་མཐུན་པའྡོ། །ཇི་ལར་མྦྷེ་ལྡོང་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་མི་འབྱུང་
བར་མི་འགྱུར་རྡོ། །སྡོན་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་ད་ལར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་ལར་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་
ནི་འདྲ་བ་ཙམ་དུ་རྟྡོགས་པར་ཟད་དྡོ། །དྦྷེ་ལར་ན་འཇིག་རྟྦྷེན་པ་རྣམས་རང་གིས་རང་གི་བཞིན་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་
འཁྲུལ་པས་དགའ་བ་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་སླྡོབ་དཔྡོན་དམན་པས་སླྡོབ་མ་དམན་པ་རྣམས་ཤྦྷེས་རབ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་
བསྒྲུབས་ནས་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་མས་སུ་མྡོང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་དགའ་བ་སྐྱྦྷེ་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། །དྦྷེ་ལ་དགའ་ཞིང་མགུ་བས་ཆྡོས་
ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་གཏམ་ཡང་མི་ཤྦྷེས་སྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྦྷེ། བརྟག་གིས་སྡོགས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་དང་། གྲུབ་པ་སྦྷེ་བདུན་དང་། སྙིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་སྡོགས་
བསན་བཅྡོས་ཆྦྷེན་པྡོ་གཞན་ལས་ཀང་། བླ་མྦྷེད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་བཞི་པྡོ་དག་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བ་དྦྷེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྦྷེན་པྡོ་བཀག་སྦྷེ། བརྟག་གིས་ལས། དྦྷེ་ནས་རྣལ་འབྡོར་མས་ཞུས་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཇི་ལ་བུ། །ཀུན་རྡོབ་
རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །བདྦྷེ་བ་སྦྱིན་པས་བཤད་དུ་གསྡོལ། །ཞྦྷེས་པའི་ལན་དུ། གཞན་གི་བརྡོད་མིན་ལྷན་
ཅིག་སྐྱྦྷེས། །གང་དུ་ཡང་ནི་མི་རྦྷེད་དྦྷེ། །བླ་མའི་དུས་ཐབས་བསན་པ་དང་། །བདག་གི་བསྡོད་ནམས་ལས་ཤྦྷེས་
བ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། སམྦུ་ཉི་ལས། ནང་གི་དབྦྷེ་བ་འདི་ིད་ནི། །བླ་མའི་ཞལ་ལས་རྦྷེད་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་
དང་། གསང་བ་མཛོད་ཀི་མདྡོ་ལས་ཀང་། རྡོ་རྦྷེ་སྦྷེམས་ 
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༼༢༢༣༽དཔའ་ྡོན་ཅིག་དང་། གསང་སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་མཆྡོག་གི་དབང་བསྐུར་བ་གསང་བ་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིས་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ནུས་ཀི། ཐྦྷེག་པ་གཞན་གིས་ནི་བསྐལ་པ་བྦྷེ་བས་ཀང་སངས་རྒྱས་འཐྡོབ་པར་མི་འགྱུར་
རྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་གྲུབ་པ་ལས། རྟྡོག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སངས་པའི། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མཆྡོག་བཟང་ཐྡོབ་པ་
ཡིས། །རྡོ་རྦྷེ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དབང་བསྐུར་བས། །དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་
ཨཱརྻ་དྦྷེ་ཝས། དྦྷེ་ནི་དཔྦྷེ་ཡིས་ྦྷེར་མཚོན་ནས། །བླ་མའི་ཞལ་གིས་དྲིན་གིས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། །ཐབས་དང་
ཤྦྷེས་རབ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་གྲུབ་པ་ལས། བདྦྷེར་གཤྦྷེགས་གནས་ཀི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ། །རྒྱུད་ཀི་
ལམ་གི་རྦྷེས་འབྲངས་ནས། །མཁས་པ་གང་ཚེ་དབང་བསྐུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངྡོན་སུམ་
ཡིན། །དཔག་མྦྷེད་འཇིག་རྟྦྷེན་ཁམས་དབང་ཕྱུག །བདག་བིན་བརླབ་པའི་རིམ་ཐྡོབ་པ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཁ་
ཅིག་འདིར། ཕྱག་ཆྦྷེན་མཆྡོག་གི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་བ་ལར་ན། མཐྡོང་སང་གི་སིབ་པ་
སངས་པ་དང་། གསང་སགས་པ་ལར་ན་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་གྡོལ་བ་ལ་ཟྦྷེར་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི་བབ་ཆྡོལ་ཏྦྷེ། གྡོང་
དུ་དྲངས་པའི་ལུང་རྣམས་དང་། འདིར་དབང་བསྐུར་དག་དང་མ་འབྲྦྷེལ་བ། །དྦྷེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་བཀག །ཞྦྷེས་
ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མྦྷེད་པར་བཤད་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི་དབང་
བསྐུར་བ་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་མཚོན་བ་དྡོན་གི་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་མཐྡོང་ལམ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོག་ན་ད་གཟྡོད་སྡོགས་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་ཚེ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བ་
འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་མྡོས་གུས་ཀིས་སྦྷེམས་བསྒྱུར་བའི་ཞི་གནས་
ལར་སྣང་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་ 
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༼༢༢༤༽པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། །དྦྷེང་སང་འགའ་ཞིག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་འདྲ་བདུད་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། བླ་མའི་མྡོས་གུས་ཀིས་
སྦྷེམས་བསྒྱུར་ནས་རྟྡོག་པ་ཅུང་ཟད་འགགས་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིངྡོ་སྡོད་བྦྷེད་པ་མི་འཐད་དྦྷེ། དྦྷེ་འདྲ་བདུད་
ཀི་བིན་བརླབས་ཡིན་པ་ཡང་སྲིད་ཅིང་ཡང་ན་རྣལ་འབྡོར་པ་ཁམས་འདུས་པ་འགའ་ལ་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
རྡོ། །དཔྦྷེར་ན་ཀ་རུ་འཛིན་སྡོགས་ཏྦྷེ། རྟྡོགས་ལྡན་གི་ཡུལ་དཔལ་མྡོ་དཔལ་ཐང་གི་ལྷ་མཚོ་ཁར་ཀ་རུ་འཛིན་
ཞྦྷེས་བ་བ་དྦྷེས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཏུ་ཁས་བླངས་ཏྦྷེ། །ཁ་སྐྡོར་དུ་པགས་པ་ནག་པྡོས་སྨ་ར་བས། ིན་མྡོ་མཚམས་གཅད་
མཚན་མྡོ་ལྡོ་ཙཱ་བཅུག་ནས་ཆྡོས་ལར་བཅྡོས་པ་འགའ་རྦྷེ་སྡོན། གཞན་ཡང་གཡྡོ་རྒྱུའི་སྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་བསན་
པས་འཁྡོར་མང་པྡོ་འདུས་ཤིང་། དྦྷེའི་དགྡོན་པ་མཐྡོང་བ་ཙམ་གིས་འགའ་ལ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་སྐྱྦྷེས་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར། 
ཕྱིས་ནས་ཐྦྷེ་ཚམ་དུ་གྱུར་ཏྦྷེ། རྟྡོགས་ལྡན་གིས་མི་མང་པྡོའ་ིདཀིལ་དུ་དྦྷེའི་སྨ་ར་བཤུས། སྨ་ཕབ་པས་གྲུབ་ཐྡོབ་
ཞིག་ཅིང་། དྦྷེ་ནས་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་འདུལ་བ་སྦྷེང་གྦྷེའི་ཕྱྡོགས་ས་མདྡོར་བསྡུས་
ལས་བཤད་ལ། ཁ་ཅིག་སར་གི་མི་དྦྷེས་ཞྭ་དཀར་པྡོ་རྦྷེད་པ་གྡོན་པས་དྦྷེ་ལར་གྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་ནས་ཞྭ་དཀར་པྡོ་
ཕུད་པས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞིག་ཅྦྷེས་འཆད་དྡོ། །མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན་མ་བསྒྲུབས་པའི་གྡོ་བུར་གི་
ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་བདུད་རིགས་ཀིས་བྦྷེད་པར་གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་
ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བིན་བརླབས་ཡིན་པར་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་ཕྱག་ཆྦྷེན་གི་རྒྱུ་
ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཁས་བླངས་བརྡོད། མགྡོ་མཚུངས་ཀིས་དགག སྨད་པའི་གནས་སུ་ 
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༼༢༢༥༽བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་སྐྱྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། གྡོ་སླ་ཞིང་། དྦྷེང་སང་ཡང་འདི་བཞིན་དུ་
སྨྲ་བ་མང་བར་སྣང་ངྡོ་། །གིས་པ་ནི། འྡོ་ན་སྡོ་སྡོར་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། སྡོ་ཐར་དང་བང་སྦྷེམས་ལ་ཡང་
མཚུངས་བཞིན་དུ་དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ན་ལ་འདི་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་དུ་བསན་
པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་འགྡོག་པ་ནི་མདྡོ་རྒྱུད་གི་བཤད་
ན་གི་དྡོན་འགྡོག་པ་ཡིན་པས་དྦྷེ་སྐད་དུ་གསུངས་པའྡོ། །གིས་པ་མཚོན་བ་དྡོན་གི་ཕྱག་ཆྦྷེན་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཡྡོན་ཏན་མྦྷེད་པའི་མཐྡོང་ལམ་དགག དྦྷེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་། དྦྷེས་ན་འཕགས་
པའི་མཁྱྦྷེན་པར་གྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཕྱྡོགས་ས་མ་བརྡོད། དྦྷེ་དགག ྦྷེས་སྡོང་གི་ལན་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་ལ་ཞི་གནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། བྡོད་ལ་ལ་དབང་དང་། རིམ་གིས་
ལས་བྱུང་བའམ། མ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་རུང་། སྦྷེམས་གནས་པའི་ཞི་གནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་། སྣང་སྡོང་གི་རྟྡོག་
པ་ཕ་མྡོ་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སྡོད་བྦྷེད་ཅིང་། འྡོ་ན་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ་སྙམ་ན། 
ཁྱུང་གི་ཕྲུ་གུ་སྡོ་ངའི་རྒྱས་བཅིངས་ནས་འཕུར་མི་ནས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ཀི་རྒྱས་བཅིངས་པས་ན། 
ད་ལ་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་མི་འབྱུང་བས། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་རྒྱ་ཞིག་པའི་ཤི་མ་ཐག་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་
ཕག་བཅུ་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །འདིའི་ཕྱྡོགས་ས་མ་ནི། རྦྷེ་བཙུན་གིས་མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་
ལས། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་ལ། ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པ་གིས་སུ་བས་ནས། དང་པྡོ་ལ་
བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་རྡོ་རྦྷེ་ནྡོར་བུའི་དཀིལ་དུ་ 
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༼༢༢༦༽གནས་པའི་ཚེ། ལྷན་སྐྱྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་རྡོ་རྦྷེ་ནྡོར་བུ་དང་བྲལ་ནས་ཡུམ་གི་
པདྨར་ལྷུང་བའི་ཚེ། ལྷན་སྐྱྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བ་གནས་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ། དབང་གསུམ་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་མཐྡོང་ལམ་ཡིན་
པར་འདྡོད་པ་ངྡོ་བྡོ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་དང་། ལྷན་སྐྱྦྷེས་དགའ་བ་གསུམ་པར་སྐྱྦྷེ་བ་གྡོ་རིམ་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པ་
གསུམ་དུ་མཛད་པའི་བར་པ་དྦྷེ་ིད་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ཡང་རིན་ཆྦྷེན་རྒྱན་འདྲ་ནས་འབྱུང་བའི་རྔྡོག་གཞུང་པའི་དགྦྷེ་
བའི་བཤྦྷེས་གྦྷེན་རྣམས་ཀི་བཞྦྷེད་པའྡོ། །ཁ་ཅིག་འདི་མ་མཐྡོང་བར་ཕྱག་རྒྱ་བ་ལ་ལ་ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི་མཛོ་ཁལ་
གང་ལ་སྦྱྡོར་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ཚིག་རྐང་དང་པྡོ་གིས་
ཀིས་ལུང་གི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་མྦྷེད་པར་བསན་ཅིང་། ཕྱི་མ་གིས་ཀིས་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་རིགས་པའི་གནྡོད་བྦྷེད་བསན་
ནྡོ། །འདི་ལ་མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་ལས། མི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག དབང་གསུམ་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ིད་དྡོན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་
ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་འདྡོད་དྡོ། །དྦྷེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྦྷེས་འདྲི་སྦྷེ། དྡོན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞྦྷེས་བ་བ་དྦྷེ་རྣམ་པར་རྟྡོག་པ་ནུབ་ཅིང་
བརྡོད་དུ་མྦྷེད་པ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བས་པ་མཐྡོང་ལམ་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནམ། མཐྡོང་བའི་ལམ་
ིད་སྐད་ཅིག་ཙམ་སྐྱྦྷེས་པ་ཡིན། དང་པྡོ་ལར་ན་དྡོན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་འདྡོད་ཀང་དཔྦྷེ་རུ་ཐལ་ལྡོ། །གིས་པ་ལར་
ན། མུ་སྦྷེགས་ཀི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། རིག་བྦྷེད་ཀི་མཐའ་གསང་བར་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལས། ནུས་
དང་ཕད་ཅིང་སྦྱྡོར་བ་ལས། །ནུས་པ་ཆགས་འགྱུར་མཐར་འགྱུར་བ། ཚངས་པའི་དྦྷེ་ིད་བདྦྷེ་བ་གང་། །བདྦྷེ་
དྦྷེས་མངྡོན་སུམ་གྡོལ་བར་འགྱུར། །སྦྱྡོར་བས་བདྦྷེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད། །སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་མྦྷེད་པ་
ཡིས། །ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ཚངས་པའི་གཟུགས། །བདྦྷེ་བ་ཐར་པ་ཞྦྷེས་བརྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་པས་སྡོ། །ར་རྒྱུད་
དང་པྡོའ་ིབརྒྱད་པ་ལས། ཀུན་མཁྱྦྷེན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དྦྷེ་ལ་བུ་ཞྦྷེས་དཔྦྷེར་བཤད་པ་དང་། བཅུ་པ་ལས། གང་ཕྱིར་
འབྱུང་བ་ཆྦྷེ་བདྦྷེ་བ། །དྦྷེ་ཕྱིར་བདྦྷེ་བ་དྦྷེ་ིད་མིན། །ཞྦྷེས་འབྱུང་བ་ལ་རྟྦྷེན་ནས། དྡོན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེ་བར་མི་
འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་པས་སྡོ། །རིགས་པས་ཀང་གནྡོད་དྦྷེ། །དྡོན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྐྱྦྷེས་ནས་འགགས་པའི་ཕྱིར། 
མཐྡོང་ལམ་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐྡོབ་ཀང་མས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་འདྡོད་ན། འབད་པ་དྡོན་ 
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༼༢༢༧༽མྦྷེད་པར་ཐལ་ལྡོ། །ཡང་མཐྡོང་ལམ་ནི། མ་མཐྡོང་བ་མཐྡོང་བས་མཐྡོང་ལམ་ཞྦྷེས་བ་བ་ཡིན་པས། 
སར་དབང་གི་སྐབས་སུ་མཐྡོང་ཟིན་པའི་ཕྱིར་མཐྡོང་ལམ་ཡང་མཐྡོང་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཡང་དྦྷེ་དག་
གི་སྐྱྡོན་སྡོང་ཡང་། སྐད་ཅིག་ཙམ་མཐྡོང་ལམ་སྐྱྦྷེ་བ་ནི་གསང་སགས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲ་ན་སྐད་ཅིག་
ཙམ་མཐྡོང་བའི་ཚེ་ན། གིང་བཞི་པ་བརྒྱ་བསྒུལ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྡོན་ཅིག དྦྷེ་ལར་མི་ནུས་ཀང་
མཐྡོང་ལམ་དུ་འདྡོད་ན་སྡོན་པའི་ཚིག་བཞིན་བཞད་གད་ཀི་གནས་སྡོ། །ལྡོག་རྟྡོག་རྣམས་ལས་ནི་འདི་དམན་
ནྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྦྷེ། དྦྷེའི་སྐྱྡོན་སྡོང་བར་
འདྡོད་པ་ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐྡོང་ལམ་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གིས་ཀི་རྒྱན་ཅན་དང་། གསང་
སགས་ཀི་མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་མྦྷེད་པ་ཡིན་པས་གསང་སགས་ཀི་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ཀང་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་
གིས་མྦྷེད་པ་མི་འགལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཡིན་ན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསང་སགས་ཀི་སངས་
རྒྱས་ཀང་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྦྷེད་གིས་སུ་འགྱུར་ཏྦྷེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀི་དག་
བཅྡོམ་ལ་འགྡོག་པའི་སྙྡོམས་འཇུག་ཐྡོབ་པའི་རྒྱན་ཅན་དང་། མ་ཐྡོབ་པའི་རྒྱན་མྦྷེད་གིས་འཐད་དྦྷེ། མཛོད་
ལས། འགྡོག་ཐྡོབ་གིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྡོལ། །ཤྦྷེས་རབ་ཀི་ནི་ཅིག་ཤྡོས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་
པྡོ་འཕགས་པ་ལ་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྦྷེད་གིས་མི་སྲིད་དྦྷེ། །མདྡོ་སྦྷེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སྲས་བང་ཆུབ་ཕྱྡོགས་མཐུན་
པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྟག་ཏུ་མཐྡོང་བའི་ལམ་དྦྷེ་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནི་ཐྡོབ་པར་འདྡོད། །ཅྦྷེས་
དང་། མདྡོ་སྦྷེ་ས་བཅུ་པའི་དྡོན་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དྦྷེ་ཚེ་འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐྡོང་ཞིང་། །དྦྷེ་དག་
བིན་གིས་བརླབས་ཀང་འདི་ཡིས་ 
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༼༢༢༨༽རྟྡོགས། །དྦྷེ་ིད་ཚེ་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཤིང་། །སྡོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐར་ཡང་ཡང་དག་
འཇུག །བླྡོ་ལྡན་ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕག་སྙྡོམས་པར་འཇུག་ཅིང་གཏྡོང་བྦྷེད་དྦྷེ། །འཇིག་རྟྦྷེན་ཁམས་བརྒྱ་འདི་ཡིས་
ཀུན་ནས་གཡྡོ་ཞིང་སྣང་བར་ནུས། །དྦྷེ་བཞིན་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་དྦྷེ་སྦྷེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕག་སྨིན་བྦྷེད་ཅིང་། །བརྒྱ་
ཕག་གངས་དང་རྦྷེས་འབྲྦྷེལ་ཞིང་དག་ཏུ་ཡང་འགྡོ་བར་འགྱུར། །དྦྷེས་ནི་ཆྡོས་ཀི་སྡོ་རྣམས་ཡང་དག་འབྦྷེད་བྦྷེད་
ཐུབ་དབང་སྲས། །རང་གི་ལུས་ལ་ལུས་རྣམས་ཀུན་ནས་སྡོན་པར་བྦྷེད་པའང་ཡིན། །རང་གི་འཁྡོར་དང་བཅས་
པས་མཛེས་འབྡོར་ལུས་ནི་རྦྷེ་རྦྷེ་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པྡོ་བརྒྱ་ཕག་དག་དང་རྦྷེས་སུ་འབྲྦྷེལ་པའང་སྡོན། །ཞྦྷེས་
ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་བ་དྦྷེ་ིད་ཀི་ཚེ། །ཡྡོན་ཏན་དྦྷེ་དག་ཅིག་ཅར་དུ་ཐྡོབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དྦྷེ་
ནི་གསང་སགས་ཀི་མཐྡོང་ལམ་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་བའི་ལུང་དུ་མི་འགྡོའ ྡོ་སྙམ་ན། སམྦུ་ཉི་ལས། གནས་ནི་རབ་
ཏུ་དགའ་བའི་ས། །ཞྦྷེས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་བཅུའི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྡོར་མ་ཡིས་ཀ་ཀྡོའ་ིསྐད། །ཞྦྷེས་ཕར་
ཕྱིན་ཐྦྷེག་པའི་རབ་དགའ་སྡོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ལ། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ནས་གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་སྡོགས་ཀི་ཐ་སྙད་
བརའི་སྐད་ཀིས་གསུངས་པར་བཤད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡང་འཐད་དྡོ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་ཞྡོགས་མའི་མྦྷེ་སག་
གནམ་དུ་ཡར་མ་ཁད་ཡལ་བ་དང་། ལྕགས་ཀི་ཚྭ་ཚྭ་གནམ་དུ་སྡོང་ནས་འབབ་པར་མ་བརམས་པ་ལ་ཡལ་བ་
དང་། འབབ་པར་བརམས་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་ཙམ་དུ་ཡལ་བའི་དཔྦྷེས། ཚེ་འདི་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་བར་
དྡོར་མྱུར་བ་དང་མྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆྦྷེས་ཡུན་རིང་པྡོ་ཞིག་ནས་འདའ་བར་གསུངས་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་གསང་
སགས་བསྡོམ་པ་ལས་ཚེ་འདིར་མཐྡོང་ལམ་མ་ཐྡོབ་པ། བར་དྡོར་ཐྡོབ་པར་གསུངས་མྡོད་ཀི་ཚེ་འདིར་མཐྡོང་
ལམ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡྡོན་ཏན་ 
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༼༢༢༩༽ཤི་ནས་འབྱུང་བ་ནི། བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀིས་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པར་ཁས་བླངས་ཀང་ཡྡོན་ཏན་སྡོན་རྒྱུ་
མྦྷེད་པའི་བརྫུན་རིབ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེས་ན་མདྡོ་རྒྱུད་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ནཱ་རྡོ་པའི་ལུང་དང་
འགལ་བ་སང་བ། འཕགས་པ་ལྷའི་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། 
དབང་བསྐུར་གི་དུས་སུ་སྐྱྦྷེས་པའི་མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་མཐྡོང་ལམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་ཀི། 
མཐྡོང་ལམ་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། གཞན་དུ་ནི་ཆྡོས་མཆྡོག་གི་རྦྷེས་ཀི་མཐྡོང་ལམ་དྦྷེ་མཐྡོང་ལམ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ལྷ་ཡི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། སྡོད་བསྡུས་སུ་བདྦྷེན་པ་མཐྡོང་
ཡང་ཞིང་ལས་དང་། ཚོང་ལས་ཀི་མཐའ་ལ་ཆགས་པར་གསུངས་པ་ནི། མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོགས་
རིམ་གི་རང་བྱུང་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྟྡོགས་པ་ལ་དགྡོངས་ཏྦྷེ། འཕགས་པ་ལྷ་ིད་ཀིས་ཀང་། དྦྷེ་ནི་དཔྦྷེ་ཡིས་ྦྷེར་
མཚོན་ནས། །བླ་མའི་དྲིན་གིས་རྟྡོགས་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོད་བསྡུས་ལས། ཇི་ལར་གསུངས་
ན། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མས་གསྡོལ་པ། གལ་ཏྦྷེ་སྒྲུབ་པ་པྡོ་བདྦྷེན་པ་མཐྡོང་ཡང་། སྡོན་གི་བག་ཆགས་གྡོམས་པའི་
སྡོབས་ཀིས་ཞིང་ལས་དང་། ཚོང་དང་བསྙྦྷེན་བཀུར་ལ་སྡོགས་པས་གཡྦྷེང་བས་སྡོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྡོད་
པར་མི་བྦྷེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་པྡོ་གཞན་དག་འབྡོར་པ་མ་ཚང་བས་རྒྱུད་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་རྡོགས་
པར་བྦྷེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། མི་སྡོད་པ་དྦྷེ་དག་འཆི་བའི་དུས་བས་ནས་ཡང་སྲིད་པ་གཞན་དུ་འགྡོ་བར་འགྱུར་
རམ། ཡང་ན་རྡོ་རྦྷེ་འཆང་ིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། ཞྦྷེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དྦྷེ་བས་ན་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་ཤྦྷེས་པའི་རྦྷེན་མ་
ཚང་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྡོད་པ་གལ་ཏྦྷེ་མ་སད་དུ་ཟིན་ཀང་ལ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས་ནས། 
འཆི་བར་འགྱུར་བ་ནི་ 
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༼༢༣༠༽དྡོན་དམ་པའི་བདྦྷེན་པ་ཡིན་ལ། སྐྱྦྷེ་བ་ནི་ཀུན་རྡོབ་ཀི་བདྦྷེན་པ་ཡང་དག་པར་མངྡོན་པར་རྡོགས་
ནས། བརྒྱ་ལམ་ན་འྡོད་གསལ་བར་ཞུགས་ནས། ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པྡོ་བྡོར་ནས་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་
རིམ་གིས་ལྡང་བར་བའྡོ། ཞྦྷེས་བསན་པའི་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་དྦྷེ་ཡིད་ལ་བྦྷེད་པས་གནས་པར་བྦྷེད་ན། དྦྷེ་སྐྱྦྷེ་བ་གཞན་
དུ་ཡིད་ལ་བྦྷེད་པ་དྦྷེ་འདྡོར་བར་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། དྦྷེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྦྷེན་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་དང་ལམ་འབྲས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། ངྦྷེད་ཀི་ལུགས་ལ། འཕགས་པ་མ་
ཡིན་པ་ལ་མཐྡོང་ལམ་མཚན་ིད་པ་འབྱུང་མི་སྲིད་དྦྷེ། གྲུབ་ཐྡོབ་གིས་ཀིས་དབང་དང་རིམ་གིས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་
མཐྡོང་ལམ་དུ་བཤད་པ་བཏགས་པར་བཞྦྷེད་པ་དྦྷེ་དང་། ལམ་འབྲས་ལས་ཀང་། རིམ་གིས་བསྡོམ་པའི་མས་
མྡོང་འགའ་ཞིག་ལ། ཆྡོས་སྐུའི་མས་ལ་སྡོགས་པ་བཤད་པ་ཡྡོད་ཀང་། མཐྡོང་ལམ་མཚན་ིད་པ་གྲུབ་མཐའ་
དང་པྡོ་ནས་འཇྡོག་པ་ལ་སྡོགས་པ་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀི་དགྡོངས་པ་མཐུན་པ་དྦྷེས་ནའྡོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་ཐྦྷེག་
པ་གསུམ་གི་ལག་ལྦྷེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། ཐྦྷེག་པ་གསུམ་གི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། ལམ་གི་ར་བ་བླ་མ་བསྦྷེན་
ཚུལ། ལམ་གི་གྡོ་རིམ་ཐྡོད་རྒལ་དུ་སྡོད་པ་དགག་པ། ལམ་གི་ཡན་ལག་མཆྡོད་གཏྡོར་གི་ཚུལ། ལམ་གི་
དམིགས་རྟྦྷེན་སྐུ་གཟུགས་བཞྦྷེངས་ཚུལ། ལམ་གི་ངྡོ་བྡོ་མདྡོ་སགས་འཆྡོལ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་
ཏྦྷེ། བླ་མའི་མཚན་ིད། གསྡོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་བཞི་སྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་བླ་མ་དྦྷེ་བཟང་བ་མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བུ་ཡིན་ཀང་གང་ཟག་ཁྡོ་ན་རབས་ཀི་དགྦྷེ་
འདུན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། འདིའི་ལུགས་ 
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༼༢༣༡༽ཀི་དགྦྷེ་འདུན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགྦྷེ་སླྡོང་བཞི་ཚོགས་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའི་བླ་མ་ནི་བཟང་ན་དགྦྷེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡིན་ཏྦྷེ། མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བུ་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་དགྦྷེ་
འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་གི་ཁྡོངས་སུ་འདུ་ཞིང་། བང་སྦྷེམས་འཕགས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུད་བླ་མ་ནས་བཤད་པའི་དགྦྷེ་
འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡིན་དགྡོས་པའི་ཕྱིར། འྡོ་ན་ན་ཐྡོས་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཐྦྷེག་དམན་འཕགས་པ་སླྡོབ་མི་
སླྡོབ་ཀི་གང་ཟག་རྦྷེ་རྦྷེ་བ་ཡང་དགྦྷེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། དགྦྷེ་འདུན་དུ་
བྦྷེད་པའི་ཆྡོས་སླྡོབ་མི་སླྡོབ་ཀི་ལམ་བདྦྷེན་གིས་དགྦྷེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་འདྡོད་པའི་ཕྱིར། མཛོད་ལས། 
གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྡོ་དྦྷེ། །སངས་རྒྱས་དགྦྷེ་བདུན་བྦྷེད་པའི་ཆྡོས། །མི་སླྡོབ་པ་དང་གིས་ཀ་
དང་། །མ་ངན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་འདིར། རྒྱུད་བླར་སངས་རྒྱས་
ཆྡོས་ཚོགས། ཞྦྷེས་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ལས། སླྡོབ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པའི་ཚོགས། །ཞྦྷེས་པའི་ཚོགས་ལ་
ཡང་། གང་ཟག་བཞི་ཚོགས་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་ནི་ཤཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏྦྷེ། རིག་གྡོལ་གིས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་
སྲས་འཕགས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུད་བླ་ནས་བཤད་པའི་དགྦྷེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང་། 
ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པའི་རྟགས་ཐྡོབ་པའི་བང་སྦྷེམས་འཕགས་པ་ཡིན་ན། སླྡོབ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྡོག་པའི་ཚོགས་ཞྦྷེས་པའི་
སྐབས་ཀི་དགྦྷེ་འདུན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་པའི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། དྦྷེས་ན་དགྦྷེ་འདུན་གི་སྐད་དྡོད་སྦྷེབ་
སྦྱྡོར་གི་དབང་གིས་ཚོགས་ལ་འཇུག་པའི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པར་ཚོགས་ཅྦྷེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཟད་
དྡོ། །གསང་སགས་པ་ཡི་བླ་མ་མཆྡོག དབང་བཞི་རྡོགས་པར་བསྐུར་བ་དྦྷེ་ནི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་དབྦྷེར་
མྦྷེད་ཡིན་ཏྦྷེ། ཧྦྷེ་རུ་ཀ་མངྡོན་འབྱུང་གི་རྒྱུད་ལས། བླ་མ་ 
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༼༢༣༢༽སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆྡོས། །དྦྷེ་བཞིན་བླ་མ་དགྦྷེ་འདུན་ཏྦྷེ། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཧྦྷེ་རུ་ཀ །ཀུན་གི་བྦྷེད་པྡོ་
བླ་མ་ཡིན། །ཅྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་སྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་
རྡོ་རྦྷེ་དྲིལ་བུ་པས། བླ་མའི་བིན་རླབས་ཙམ་གིས་ནི། །སྐད་ཅིག་ིད་ལ་འབྱུང་གང་ཡིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་
སྡོ། །ད་ལའི་སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིརྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནི། ཐྦྷེག་པ་གསུམ་པྡོ་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་བླ་མའི་
མཚན་ིད་གསུམ་ཀ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགྡོས་ཀི་དྦྷེ་དང་མི་ལྡན་ན་བླ་མ་ཙམ་ཡིན་ཀང་བླ་མ་དམ་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། 
གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། ཚེ་འདིའམ་བར་དྡོ་སྡོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ིད་སྦྱིན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཐྦྷེག་པ་
གསུམ་པྡོ་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ནས་ཇི་ལར་བཤད་ན། ན་ཐྡོས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་ཅིང་འདུལ་བའི་ཆྡོ་
ག་ཤྦྷེས། །ཞྦྷེས་སྡོགས་སུམ་བརྒྱ་པའི་ལུང་སར་དྲངས་པ་དང་། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྦྷེག་པ་ལས། རྟག་པར་
དགྦྷེ་བའི་བཤྦྷེས་གྦྷེན་ནི། །ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་དྡོན་ལ་མཁས་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་
མཆྡོག །སྲྡོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་སྡོད་འཇུག་ལས་བཤད་པ་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ལས། བརྟན་ཅིང་
དུལ་ལ་བླྡོ་གྡོས་ལྡན། །བཟྡོད་ལྡན་དྲང་ལ་གཡྡོ་སྒྱུ་མྦྷེད། །སགས་དང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྡོར་བ་ཤྦྷེས། །སྙིང་རྦྷེར་ལྡན་ཞིང་
བསན་བཅྡོས་མཁས། །དྦྷེ་ིད་བཅུ་ནི་ཡྡོངས་སུ་ཤྦྷེས། །དཀིལ་འཁྡོར་བྲི་བའི་ལས་ལ་མཁས། །སགས་བཤད་
པ་ཡི་སྦྱྡོར་བ་ཤྦྷེས། །རབ་ཏུ་དང་ཞིང་དབང་པྡོ་དུལ། །ཞྦྷེས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བཤད་པ་རྣམས་སྡོ། །མདྡོར་
ན་ད་ལའི་བླ་མ་དམ་པ་ལ། ཐྦྷེག་པ་གསུམ་ནས་བཤད་པའི་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དགྡོས་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཏྦྷེ། 
བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བ་ལས། ཕྱི་རུ་ན་ཐྡོས་སྡོད་པ་བསྲུང་། །ནང་དུ་འདུས་པའི་དྡོན་ལ་དགའ། །ཞྦྷེས་དང་།  
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༼༢༣༣༽རྡོ་རྦྷེ་གུར་ལས། ན་ཐྡོས་སྡོད་པ་སྲུང་བ་འྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། 
སྡོམ་གསུམ་ཆྡོ་གར་མི་ལྡན་པས། །སགས་པའི་བདག་ིད་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ལར་རྡོ། །གིས་པ་
ནི། དྦྷེས་ན་དབང་བསྐུར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའི་བླ་མ་ལ། དཀྡོན་མཆྡོག་
གསུམ་འདུས་པའི་དྡོན་ནི། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བ་ལས། །རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ལུས་འདི་ལ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་
རིམ་བཞིན་གནས། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་ནི། རྒྱུད་སྦྷེའི་སྦྷེང་དུ་རྟྡོགས་པར་བའྡོ། །དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པའི་བླ་
མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕར་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ནི། མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བུ་སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་དང་། 
བང་སྦྷེམས་འཕགས་པ་ལ་བུ་དགྦྷེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་དང་། དྦྷེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྟྡོགས་ཆྡོས་
དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་བསྡུ་ཞིང་། སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིབླ་མ་ལ་ནི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་རྦྷེས་སུ་སྐྱབས་སུ་འགྡོ་བ་འི་
ཚུལ་སྐྱྦྷེས་རབས་ལས་བཤད་དྡོ། །གིས་པ་ནི། དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། 
དབང་བཞི་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པར་དྦྷེ་དག་གི་ལམ་བཞི་པྡོ་བསྡོམ་པ་དང་། དགྦྷེ་སླྡོང་གི་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར་གཞན་གི་
མཁན་སླྡོབ་སྡོགས་བྦྷེད་པ་ནི་གསང་སགས་མྦྷེད་པར་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། གཏྡོར་མའི་མཚན་
སགས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཆུ་སྦྱིན་གི་རས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག ཕུད་མཆྡོད་ཀི་དབིབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གཞན་ཡང་གངས་རིའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། ཁ་འབར་མའི་གཏྡོར་མ་ལ་དྦྷེ་
བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་བཞིའི་མཚན་སགས་སྡོན་ལ་བརྡོད་ནས། དྦྷེའི་རྦྷེས་སུ་སགས་བཟླས་པའི་ལག་ལྦྷེན་བྡོད་
འགའ་ཞིག་གིས་བྦྷེད་པ་ནི། །མདྡོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། མདྡོ་ལས་སྡོན་ 



232   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༣༤༽ལ་སྡོགས་སྡོ། །ཇི་ལར་གསུངས་ན་ཁ་འབར་མའི་གཏྡོར་མའི་མདྡོ་ལས། རྒྱ་ཆྦྷེན་ཤུགས་ལྡན་འྡོད་
ཀི་སགས་ནི། ན་མ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལྡོ་ཀྦྷེ་ཏྦྷེ། ཨོཾ་སཱཾ་བྷ་ར་སཱཾ་བྷ་ར་ཧཱཾ། ཞྦྷེས་པ་འདི། འཕགས་པ་ལ་མཆྡོད་
པ་འབུལ་ན་ལན་ི་ཤུ་ར་གཅིག་བཟླས་ནས་འབུལ། ཡི་དྭགས་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་པའི་རྦྷེས་སུ་དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པར་རིན་ཆྦྷེན་མང་དང་། གཟུགས་དམ་པ་དང་། སྐུ་འབམས་ཀས་དང་། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་བརྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། འགའ་ཞིག་ཆུ་སྦྱིན་ཞྦྷེས་སྡོགས་
བདུན་ཏྦྷེ། དགྦྷེ་བའི་བཤྦྷེས་གྦྷེན་སན་ས་བས་ཆུ་སྦྱིན་མང་དུ་མཛད་པས། མནལ་ལམ་དུ་ཡི་དྭགས་བྱུང་ནས་
ཆུ་སྦྱིན་གི་ནང་དུ་ཟན་བཅུག་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ཡྡོད་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས། དྦྷེའི་ལག་ལྦྷེན་
བྦྷེད་པ་ཐྡོས་པ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། འཇུར་འགྦྷེགས་ཅན་གི་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་ཆུ་སྦྱིན་གི་ནང་དུ་ཟན་འདྦྷེབས་པ་
ནི། ཆུ་སྦྱིན་གི་ཆྡོ་ག་མས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཕུད་མཆྡོད་གསུངས་པའི་ཚུལ། དྦྷེའི་ལག་ལྦྷེན་
འཁྲུལ་ཚུལ། དྦྷེ་ིད་འཁྲུལ་བར་བསན་པ། མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཟན་གི་ཕུད་ལ་
ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཟན་གི་ཕུད་ལ་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་ལྷ་བཤྡོས་དང་། འབྱུང་པྡོ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཆང་བུ་བ་བར་
སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་ཏྦྷེ། བརྟག་གིས་ལས། ཨོྃ་ངཱཾ་ངཱཾསྭཱ་ཧཱ། ལྷ་བཤྡོས་ཀི་སགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། རྡོ་རྦྷེ་
རྦྷེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་ལས། དྦྷེ་ནས་ཟན་གི་དུས་སུ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆང་བུ་སྦྱིན། །ཞྦྷེས་དང་། འཕྡོག་མའི་མདྡོ་ལས། 
ང་ལ་སྡོན་པར་ཁས་འཆྦྷེ་བའི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀིས་འཕྡོག་མ་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆང་བུ་སྦྱིན་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་
གསུངས་ལ། ཇི་ལར་སྦྱིན་པ་དྦྷེ་ཡི་ཆྡོ་ག་ནི། མྱཻ་ཏི་པའི་ལ་བ་ངན་སྦྷེལ་དང་། རྦྷེ་བཙུན་གིས་ལས་དང་ 
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༼༢༣༥༽པྡོ་པའི་བ་བ་དང་། ཆྡོས་རྦྷེ་པའི་ཐུབ་པ་དགྡོངས་གསལ་སྡོགས་ལ་ལྡོས་ཤིག གིས་པ་ནི། འགའ་
ཞིག་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། འབྲང་རྒྱས་བྦྷེད་པ་ནི་སྣར་ཐང་པ་དང་། གྲུ་གསུམ་བྦྷེད་པ་ནི་འབྲི་
ཁུང་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གསང་སགས་རིང་མ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུའྡོ། །བཞི་པ་ནི། ལག་ལྦྷེན་ཐམས་ཅད་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཕྱག་མཚན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ཁ་དྡོག་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། བྡོད་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྡོ་ལྔ་རབ་
ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གི་ཕྱག་ཏུ་ཕུབ་དང་། རལ་གི་ལ་སྡོགས་པའི་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་མཐྡོང་པ་ནི་མི་
འཐད་དྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཁྱིམ་པའི་ལུགས་ཅན་ལ་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱན་དག་དང་ཕྱག་མཚན་མཚོན་ཆ་
སྡོགས་འཛིན་པ་སྲིད་ཀི། རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་དྦྷེ་མི་སྲིད་དྦྷེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྡོད་ལས། འཁྡོར་
ལྡོ་མདུང་ཐུང་ཅན་དག་གིས། །བདུད་དཔུང་དྦྷེ་ལས་རྒྱལ་མི་ནུས། །ཁྱྡོད་ནི་འཁྡོར་ལྡོ་མདུང་མྦྷེད་
པར། །བམས་པའི་མཚོན་གང་ལགས་པས་རྒྱལ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །ཁ་ཅིག་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་
མཛད་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གཟིགས་སྣང་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། དྦྷེ་ིད་མདྡོ་སྦྷེ་ན་ཇི་ལ་བ་
བཞིན་སྣང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི་རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ན་ཐྡོས་ཀི་ཆ་ལུགས་ཀིས་འདུལ་བ་ལ་དྦྷེ་དང་མཐུན་
པར་སྡོན་ཅིང་། ཁྱིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཀི་འདུལ་བ་ལ་དྦྷེ་དང་མཐུན་པར་སྡོན་པའི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པར་མདྡོ་སྡོན་མ་
མཐྡོང་བཞིན་དུ་བརྫུན་སྨྲས་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དངྡོས་དང་། ལུང་འགལ་སང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བང་
ཆུབ་མཆྡོག་གི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། བང་ཆུབ་ 
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༼༢༣༦༽མཆྡོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ས་གནྡོན་དང་། མཆྡོག་སྦྱིན་དང་། མམ་བཞག་དང་། སྐྱབས་སྦྱིན་གི་
ཕྱག་རྒྱ་སྡོ་སྡོར་མཛད་པའི་རིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་སྦྷེར་འབམས་སུ་བྦྷེད་པ་མཐྡོང་ཞིང་མདྡོ་ལུགས་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་
བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅིག་ཇྡོ་བྡོ་རྦྷེའི་ཞལ་གཟིགས་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲའྡོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། མདྡོ་
ནས་རིགས་ལྔ་འདི་འདྲ་གསུངས་པ་མྦྷེད་ཅིང་། གསང་སགས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །དྦྷེ་ཡང་བ་སྡོད་གིས་ཀི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྦྷེའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། དྦྷེ་བཞིན་
གཤྦྷེགས་པའི་རིགས་ཏྦྷེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་མ་གཏྡོགས་པ་རིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར། རྣལ་འབྡོར་
རྒྱུད་ཀི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ིད་འདུས་པ་སྡོགས་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་དཀར་པྡོ་དང་
ནག་པྡོ་སྡོགས་ཐ་དད་ཅིང་། ཕྱག་རྒྱ་བང་ཆུབ་མཆྡོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྡོགས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣལ་
འབྡོར་གི་རྒྱུད་འདིའི་ལུགས་ཀི་རིགས་ལྔ་སྐུ་མདྡོག་ཐ་དད་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཐ་དད་པ་ནི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་མཚོན་
པར་བྦྷེད་པའི་རྟྦྷེན་ཅིང་འབྲྦྷེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྐུ་ཡིན་པས་ཐ་དད་དུ་འཐད་པ་ཡིན་གི། སྦྷེར་འབམས་ཀིས་ནི་དྦྷེ་
དག་མཚོན་པར་མི་ནུས་སྡོ། །བླ་མྦྷེད་ཀི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོགས་ལས་རིགས་ལྔའི་ཁ་
དྡོག་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལས་གཞན་དུ་མི་བསྐྱྡོད་པ་ལྗང་ཁུ། དྡོན་གྲུབ་ནག་པྡོ། རིན་འབྱུང་དམར་པྡོ། སྣང་མཐའ་
དཀར་པྡོ། རྣམ་སྣང་སྦྷེར་པྡོ་གསུངས་པ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ། རླུང་། མྦྷེ། ཆུ། ས་རྣམ་པ་
ལྔ་སྦྱྡོང་བའི་རྟྦྷེན་ཅིང་འབྲྦྷེལ་འབྱུང་གི་སྐུ་ཡིན་ཅིང་། སྦྷེར་འབམས་ཀིས་ནི་དྦྷེ་དག་སྦྱྡོང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་གསྦྷེར་མདྡོག་ཅྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། རིགས་ 
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༼༢༣༧༽ལྔ་སྦྷེར་འབམས་མི་འཐད་ན་སངས་རྒྱས་ལ། པགས་པ་གསྦྷེར་མདྡོག་པགས་པ་སྲབ་པ་
དང་། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞྦྷེ་ན། དྦྷེ་ནི་དྲི་མ་མྦྷེད་ཅིང་དྭངས་པའི་དཔྦྷེར་གསྦྷེར་མདྡོག་ཅྦྷེས་
གསུངས་པའམ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་ཆྦྷེ་བ་ལ་དགྡོངས་ཏྦྷེ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ཐམས་ཅད་སྦྷེར་པྡོར་མ་ངྦྷེས་
ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་སྨན་བླ་ནམ་མཁའི་མདྡོག་སྡོན་པྡོ་ིད་དུ་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་གསྦྷེར་འྡོད་
དམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཁ་དྡོག་མཚུངས། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ིད་ཡིན། །ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་
ཇི་ལར་འཆད་ཅྦྷེ་ན། ཁ་དྡོག་གང་གིས་འདུལ་བའི་གདུལ་བ་དྦྷེ་ལ་ཁ་དྡོག་དྦྷེ་ིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་
སྡོན་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ཁ་དྡོག་སྦྷེར་པྡོར་སྡོན་པའི་ལུང་མ་ཡིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། རང་
བསྡོམ་པའི་ཡན་ལག་འཆྡོལ་བ་དགག་པ། གཞན་རྦྷེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་འཆྡོལ་བ་དགག་པ། དྦྷེ་གིས་
ཀ་འཆྡོལ་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། དྦྷེང་སང་བཀའ་
གདམས་པ་ལ་ལ་གསང་སགས་ལ་མི་མྡོས་པར་ཡི་དམ་གི་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་། སགས་བཟླ་བ་སྡོགས་བྦྷེད་པ་
ཡང་། །སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་མདྡོ་སྦྷེ་ལས་གསུངས་པ་མྦྷེད་ཅིང་། གསང་
སགས་ཀི་རྒྱུད་སྦྷེའི་ལུགས་ཁྡོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་སྦྱིན་སྲྦྷེག་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་
གཅིག་སྦྷེ། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ། སིན་སྲྦྷེག་དང་། རྡོ་སྲྦྷེག་སྡོགས་གསང་སགས་ཀི་ལུགས་བྡོར་ནས་མདྡོ་
སྦྷེ་ནས་གསུངས་པའི་དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་ཙམ་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་ཆྡོ་གའི་རྣམ་གཞག་བྦྷེད་པ་ཡྡོད་པ་ཡང་མི་
འཐད་དྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདྡོ་དང་སྡོགས་སྡོ། །ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལས་ཅི་ལར་གསུངས་ན། དྲི་ཡིས་
བསྐུས་པའི་ཡམ་ཤིང་གིས།  
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༼༢༣༨༽ཆྡོ་ག་བཞིན་དུ་སྦྱིན་སྲྦྷེག་བ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། རྡོ་ལ་སགས་གིས་བཏབ་ནས་ཀང་། །ཆུ་མཆྡོག་གིས་
ནི་བཀྲུས་ནས་ཀང་། །ཞྦྷེས་པ་དང་། དྦྷེ་ཡི་གཟུགས་བརན་བྲི་བ་འམ། །གུར་གུམ་གིས་ནི་མིང་ཡང་བྲི། །ངན་
སྡོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟྦྷེན་ལས། སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གྡོལ་བའི་ཕྱིར། །སགས་མཁན་གཞན་ལ་ཕན་བརྡོན་
ཞིང་། །སྙིང་རྦྷེ་ཅན་གིས་དབང་བསྐུར་རྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྣལ་འབྡོར་ཅན་གིས་ནི། །སགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་དྦྷེ་དབང་
བསྐུར། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་བརྟགས་ནས་ཀང་། །མཆྡོད་རྟྦྷེན་དབུས་སུ་གཞག་པར་བ། །རང་གི་ལྷ་འམ་ལྷ་
གཞན་གི། །སྙིང་པྡོ་སྙིང་ཁར་བྲིས་ནས་ཀང་། །ལྷ་འདྲ་བར་ནི་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དྦྷེ། །ཁྱིམ་གི་ནང་དུ་གཞག་པར་
བ། །དྦྷེ་ཡི་མིང་ནས་སྨྡོས་ནས་སུ། །གུར་གུམ་བཟང་པྡོས་སགས་བྲིས་ལ། །རིམ་གིས་འབུམ་ནི་ཚང་ཙམ་
དུ། །མཆྡོད་རྟྦྷེན་ལས་ནི་རབ་ཏུ་བ། །སིག་ཅན་སིག་ནི་ཟད་བའི་ཕྱིར། །བྦྷེ་བ་སྙྦྷེད་ནི་ཚང་བར་བ། །དྦྷེ་ནི་ངྦྷེས་
པར་དམལ་བ་ནས། །འདི་བས་པས་ནི་གྡོལ་བར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ནག་པྡོ་དམ་ཚིག་རྡོ་
རྦྷེའི་ཀྦྷེའི་རྡོ་རྦྷེའི་སྦྱིན་སྲྦྷེག་དང་། རྡོ་སྲྦྷེག་གི་ཆྡོ་ག་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་དཔའ་བྡོ་རྡོ་རྦྷེའི་རིན་ཆྦྷེན་འབར་བ་སྡོགས་
ལས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། མདྡོ་སྦྷེ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་མྦྷེད་དྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། འཁྲུལ་བ་བརྡོད། དྦྷེ་
དགག མ་འཆྡོལ་བ་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་རབ་གནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་དགག ཕྱག་རྡོར་མདྡོ་ལུགས་དགག ལྟུང་
བཤགས་སགས་ལུགས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ། ཞར་ལས་བྱུང་བ། རྒྱས་པར་
བཤད་པ། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་ཡང་བརྟག་པར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་བརྒྱད་དྦྷེ། མདྡོ་སྦྷེ་ནས་རབ་
གནས་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   237 

༼༢༣༩༽མཚན་ིད་པ་བཤད་པ་མྦྷེད་ཅིང་། འྡོན་ཀང་རྟྦྷེན་དྦྷེ་ལ་མཆྡོད་པ་དང་། བསྡོད་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལ་
སྡོགས་པའི་སྡོ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་རྒྱལ་སར་བཏྡོན་པའི་མངའ་དབུལ་ལ་བུ་ལ། རབ་གནས་ཡིན་ཞྦྷེས་སྨྲ་ན་སྨྲྡོས་ཏྦྷེ། 
དྦྷེ་ནི་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མྡོ། །དྦྷེས་ན་རབ་གནས་མཚན་ིད་པ་ལ་ས་གྡོན་གི་སྐབས་སུ། ཡི་དམ་གི་ལྷ་
བསྡོམ་ཞིང་སགས་བཟླ་བ་དང་། བུམ་པ་ས་གྡོན་དང་། གང་གིས་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྦྷེད་པའི་ལྷ་ས་གྡོན་དང་། 
རབ་ཏུ་གནས་བའི་རྟྦྷེན་བསྐྱྦྷེད་ནས་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་བཅུག་སྦྷེ། སྙན་གསན་དབབ་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་བཅུ་
གསུམ་དང་། དངྡོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་རྟྦྷེན་གི་དམ་ཚིགས་བསྐྱྦྷེད་པ་ལ། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་
བས་ནས། སན་དབྦྷེ་བ་དང་། བརྟན་པར་བཞུགས་པ་དང་། སགས་ཀིས་བིན་གི་བརླབས་པའི་མྦྷེ་ཏྡོག་དྡོར་
ནས། གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། མཆྡོད་པ་རྒྱས་པས་ལྦྷེགས་པར་མཆྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་བཅུ་གསུམ་
དང་། རྦྷེས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྦྷེད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་བཅུ་གསུམ་ཚང་བ་ཞིག་དགྡོས་ཤིང་། དྦྷེ་ལ་བུའི་
ཆྡོ་ག་ནི་རབ་གནས་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པ་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སྦྷེ་ལས་གསུངས་ཀི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་
གསུངས་པ་མ་ཡིན་པས། རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་མི་འཐད་དྡོ། །དྦྷེ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ་ཇྡོ་བྡོ་རྦྷེའི་
གདམས་ངག་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲའྡོ། །འྡོ་ན་ཇྡོ་བྡོ་རྦྷེས་མདྡོ་སྦྷེ་གང་ལ་བརྟྦྷེན་པ་ཡིན་པ་སྨྲ་དགྡོས་ཏྦྷེ། མདྡོ་ལུགས་ཀི་
མན་ངག་མདྡོ་ལ་བརྟྦྷེན་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རབ་གནས་ཀི་སྦྱྡོར་དངྡོས་རྦྷེས་གསུམ་གི་ཆྡོས་བཅུ་གསུམ་པྡོ་
དྦྷེ་དག་མས་སུ་ལྦྷེན་པའི་ཚུལ་ཞིབ་པར་ནི། ཇྡོ་བྡོ་རིན་ཆྦྷེན་བཟང་པྡོའ་ིསྡོམ་ཚིག་གི་སྦྷེང་དུ་རྦྷེ་བཙུན་རིན་པྡོ་
ཆྦྷེས། དྡོན་གསལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་དྦྷེར་བལ་བར་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེང་སང་གསང་བ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ 
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༼༢༤༠༽ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། བཀའ་ཕྱག་པ་འགའ་ཞིག་གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་བསྡོམ་ནས་སྡོགས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་དང་ཚིག་རྐང་གཅིག་སྦྷེ། ཚིག་རྐང་དང་པྡོ་
དྲུག་གིས། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་པས་ཀང་རབ་
གནས་བར་མི་རུང་བར་བསན་པས་རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་མི་འཐད་པར་བསན། དྦྷེ་ནས་བཅུས་ནི་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་
མས་ཅི་ཙམ་བར་རུང་བའི་རང་དྡོན་དང་། གཞན་དྡོན་གི་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན། དྦྷེ་ནས་དགུས་ནི་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་
དཔྡོན་གི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་རང་དྡོན་དང་། གཞན་དྡོན་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་ནྡོ། །དྦྷེ་དག་གི་དྡོན་རབ་གནས་
མདྡོ་ལུགས་མི་འཐད་དྦྷེ། གཞན་དྡོན་དུ་ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། མི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ་དང་། རང་དྡོན་དུ་
རྟྦྷེན་དང་བརྟྦྷེན་པའི་རྣམ་དག་བསྡོམ་པ་སྡོགས་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་པས་ཀང་བ་བར་མ་
གསུངས་ན། དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྡོབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ལ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་མའི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཐྡོབ་ནས་ཅི་ཞིག་དབང་བ་ཡིན་ཞྦྷེ་ན། རང་དྡོན་ཏུ་མྦྷེ་ཏྡོག་གང་ལ་
ཕྡོག་པའི་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་དྦྷེའི་སགས་བཟླ་བ་དང་། དྦྷེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྦྷེག་དང་། དྦྷེ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ཞི་རྒྱས་ལ་
སྡོགས་པའི་ལས་ཚོགས་འགའ་ཞིག་དང་། རིལ་བུ་དང་མིག་སྨན་ལ་སྡོགས་པའི་ཐུན་མྡོང་གི་དངྡོས་གྲུབ་
བསྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་བསྒྲུབ་པའི་ཆྡོ་ག་བསན་པ་དང་། གསང་སགས་རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་འགའ་ཞིག་
ན་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་གི། རྒྱུད་མཐའ་དག་འཆད་པ་དང་དབང་བསྐུར་དང་། རབ་གནས་སྡོགས་སླྡོབ་དཔྡོན་
གི་ཕིན་ལས་རྣམས་ནི་བར་མི་རུང་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་སླྡོབ་དཔྡོན་ཁྡོ་ནའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་
དཔྡོན་གི་དབང་ཐྡོབ་ 
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༼༢༤༡༽ནུས་བ་དགྡོས་པའི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་གང་ཞྦྷེ་ན། དཀིལ་འཁྡོར་གི་འཁྡོར་ལྡོ་བང་ཕྱྡོགས་
སྡོ་བདུན་དང་སྦྱར་བ་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདྦྷེ་ིད་དང་། དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་རྣམས་ཕུང་ཁམས་སྐྱྦྷེ་མཆྦྷེད་དང་སྦྱར་བ་
ལྷའི་དྦྷེ་ིད་ལ་སྡོགས་པ། སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་བྦྷེད་ཀི་རྣམ་དག་སྦྱར་བའི་རྟྦྷེན་དང་བརྟྦྷེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་
འཁྡོར་བསྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་ལ་སྡོགས་པའི་གཞན་དྡོན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དམ་
ཚིག་གི་རྡོ་རྦྷེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དང་། ཐྦྷེག་པ་བླ་ན་མྦྷེད་པའི་སགས་ཀི་སྡོམ་པ་ཡྡོངས་རྡོགས་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་
དཔྡོན་ཁྡོ་ནའི་ལས་ཡིན་གི། གཞན་སླྡོབ་མའི་དབང་ཙམ་ཐྡོབ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་གཏན་མ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་
ཀིས་བར་མི་རུང་སྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་དབང་གི་གསྡོལ་བ་གདབ་བའི་སྐབས་སུ། འཁྡོར་ལྡོ་ལྷ་ཡི་དྦྷེ་ིད་
དང་། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཕིན་ལས་ཡྡོངས་སུ་གསུངས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་དང་། །སྡོམ་པའང་བླ་ན་མྦྷེད་
པ་རྡོལ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་གི་ལས་འདི་དག་ནི། གཙོ་བྡོར་བླ་མྦྷེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་
ཡིན་གི། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མའི་རྡོ་རྦྷེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཀི་དབང་ཐྡོབ་པ་ཙམ་གིས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་བར་རུང་བའི་
ངྦྷེས་པ་མྦྷེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་དྦྷེ་དག་ལ་དབང་བསྐུར་དང་། རབ་གནས་དང་། རྒྱུད་འཆད་པ་རྣམས་ནི་རུང་
ངྡོ་། །བཞི་པ་ནི། དྦྷེང་སང་རབ་གནས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གིས་པ་ནི། ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྦྷེ། གྲུ་གྡོ་ཆྦྷེའི་རྦྷེས་འབྲང་ཁ་ཅིག ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེ་མདྡོ་ལུགས་བྦྷེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། ཕྱག་ན་རྡོ་
རྦྷེའི་བསྡོམ་བཟླས་ཀང་མདྡོ་སྦྷེ་རྣམས་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྟུང་བཤགས་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་
གསུམ་མྡོ། །གསུམ་པ་ནི། མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་ 
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༼༢༤༢༽བཅད་གཅིག་སྦྷེ། མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། རང་དྡོན་དུ་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་། སགས་བཟླ་བ་དང་། 
གཞན་དྡོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་སྡོགས་ཀི་ཆྡོ་གའི་བ་བ་ཡྡོད་མྦྷེད་ཡིན་པ་དྦྷེ་ལར་ཤྦྷེས་ནས་
མདྡོ་སྦྷེ་དང་། སགས་ཀི་ལུགས་རྣམས་མ་འདྲྦྷེས་པར་སྡོད་དྦྷེ་སྡོ་སྡོར་སྨྲྡོས་ཤིག གིས་པ་རྟྡོགས་བ་སྡོས་བྲལ་
གི་ལ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་དངྡོས་དང་། ཞར་ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་གིས་ལས། 
དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་རིམ་དགུ་ལ་ལ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པ་དགག རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ལ་ལ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པ་དགག 
རྣལ་འབྡོར་བཞི་ཐྦྷེག་པའི་རིམ་པར་འདྡོད་པ་དགག དྦྷེས་ན་དབུ་མ་ཡན་ཆད་ལ་བ་གཅིག་ཏུ་བསན་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། ལ་ལ་ཐྦྷེག་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། གསང་སགས་རིང་མ་པ་ལ་ལ། ན་ཐྡོས། རང་རྒྱལ། བང་
སྦྷེམས་ཏྦྷེ། ཕྱི་མཚན་ིད་ཀི་ཐྦྷེག་པ་གསུམ། ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡྡོ་ག་སྦྷེ། ནང་སགས་ཀི་ཐྦྷེག་པ་གསུམ། མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་
ཨ་ཏི་སྦྷེ། གསང་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཐྦྷེག་པ་གསུམ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལར་ཐྦྷེག་པ་རིམ་དགུ་ལ་ལ་བ་ཐ་དད་པ་དགུ་ཡྡོད་
ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་གསུམ་དུ་བས་པའི་ན་ཐྡོས་དང་། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་ལ་སྡོས་བྲལ་རྟྡོགས་པ་
དང་། མ་རྟྡོགས་པའི་བྦྷེ་བྲག་གིས་ལ་བའི་རིམ་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསང་
སགས་ལ་ཐྡོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལ་བའི་དབྦྷེ་བ་བཤད་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པས་གཏན་པ་ཕབ་པའི་སྡོས་བྲལ་ལས་ལྷག་པའི་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ལ་བ་ཡྡོད་ན་ལ་བ་དྦྷེ་སྡོས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་
ཏྦྷེ། སྡོས་བྲལ་ལས་འདས་པའི་ལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་ལ་བ་དྦྷེ་སྡོས་བྲལ་ཡིན་ན་ནི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ 
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༼༢༤༣༽པའི་ལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་མྦྷེད་པ་དྦྷེས་ན་བཤད་པས་གྡོ་བའི་ཐྡོས་པའི་ལ་བ་གཅིག་ིད་ཡིན་
ནྡོ། །འྡོན་ཀང་སྡོས་བྲལ་དྦྷེ་རྟྡོགས་པའི་ཐབས་ལ་གསང་སགས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་མས་
ལྦྷེན་གི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་སྡོས་བྲལ་རྟྡོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕར་ཕྱིན་ཐྦྷེག་པ་ལ་སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ི
དུས་སུ་རྟགས་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་རིགས་ཤྦྷེས་རྦྷེས་དཔག་གི་རྒྱུན་བསྡོམ་པ་ལས་གཞན་མྦྷེད་ཅིང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ལ་
དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་དང་། མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པའི་ཚེ་རླུང་སྦྷེམས་
དབུ་མར་ཞུགས་པས་བདྦྷེ་བས་བརྒྱན་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྡོགས་པ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གཞུང་འདི་དག་གི་དྡོན་ལ་
གཅྦྷེས་པའི་མན་ངག་བཤད་པར་བ་སྦྷེ། སིར་ལ་བ་ལ་རྟྡོགས་བྦྷེད་ཀི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་ལ་བར་བས་པ་དང་། རྟྡོགས་
བའི་ཡུལ་ལ་ལ་བར་བས་པ་གིས་ལས་འདི་ཕྱི་མ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་རིགས་
པ་ཡང་དག་གིས་དཔད་པའི་ཚེ། བླྡོ་དྦྷེའི་ངྡོར་གནྡོད་པ་མྦྷེད་པར་གྲུབ་པ་ལ་ལ་བར་འཇྡོག་པ་ཡིན་པས། ཕྱི་རྡོལ་
པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ། གང་ཟག་གི་བདག་གྲུབ་པ་ལ་གནྡོད་པ་མ་མཐྡོང་། ན་ཐྡོས་སྦྷེ་
གིས་ཀིས་ནི། རྡུལ་ཕན་དང་ཤྦྷེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་གྲུབ་པ་ལ་གནྡོད་པ་མ་མཐྡོང་ལ། སྦྷེམས་ཙམ་པ་རྣམས་
ཀིས་ནི་གཟུང་འཛིན་གིས་མྦྷེད་ཀི་ཤྦྷེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་གྲུབ་པ་ལ་གནྡོད་པ་མ་མཐྡོང་བས། དྦྷེ་དག་གྲུབ་
མཐའ་དྦྷེ་དང་དྦྷེ་དག་གི་ལ་བར་འཇྡོག་གྡོ །དབུ་མ་པས་ནི་གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སྡོགས་པའི་རིགས་པ་ཡང་དག་
གིས་དཔད་པའི་ཚེ་དངྡོས་པྡོར་གྲུབ་པའི་ཆྡོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་རྦྷེད་ཅིང་། དྦྷེ་བཀག་པའི་དངྡོས་མྦྷེད་ཀང་
མི་རྦྷེད་དྦྷེ། དགག་བ་དངྡོས་པྡོ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་ཀའང་མི་རྦྷེད་དྦྷེ།  
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༼༢༤༤༽རྦྷེ་རྦྷེ་བ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མི་རྦྷེད་དྦྷེ། བླྡོས་བཏགས་པའི་མཐའ་ནི་དྦྷེ་
གིས་སུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་མཐའ་བཞིའི་སྡོས་པ་གང་ཡང་མ་རྦྷེད་པ་ལ་སྡོས་བྲལ་དང་། བརྡོད་བྲལ་
དང་། ཟུང་འཇུག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་མྡོ། །འྡོ་ན་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་ངྡོར་གནྡོད་པ་མྦྷེད་པར་གྲུབ་པ་
ལ་ལ་བར་འཇྡོག་པ་དང་འགལ་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་ངྡོར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་གྲུབ་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སྙན་ན། འདི་ལ་
དགྡོངས་ནས་རྦྷེ་བཙུན་གིས་མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་ལས། དབུ་མ་པ་ལ་གནས་ལུགས་དང་ལ་བ་མྦྷེད་པར་
གསུངས་པས་དྦྷེ་དག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མྡོ། །དྦྷེས་ན་ཐྡོས་པའི་ལ་བ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དབུ་མ་
ལས་ལྷག་པ་གཞན་མྦྷེད་པའི་དྡོན་ཡང་། མཐའ་བཞིའི་སྡོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ན་དབུ་མའི་ལ་བ་དྦྷེ་ིད་ཡིན་
ཅིང་། སྡོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་ན་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པས་དབུ་མ་ལས་དམན་པའྡོ། །དྦྷེས་
ན་སྡོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་མྦྷེད་པ་ཡིན་གི། མས་མྡོང་ལ་ཁྱད་པར་ཡྡོད་པ་ནི་བཤད་
ཟིན་ཏྡོ། །ལ་བའི་འཇྡོག་ཚུལ་འདི་བཞིན་དུ་ཤྦྷེས་ན་གྡོང་དུ་བཤད་པའི་མདྡོ་སགས་ཀི་ཐྡོས་པའི་ལ་བ་ལ་ཁྱད་
པར་མྦྷེད་པ་དང་། འྡོག་ཏུ་རིགས་གསུམ། རིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའི་ཁྱད་པར་བསྡོམ་པ་ཡིན་གི་ལ་བ་མ་ཡིན་
པར་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་རྡོབ་ལ་བར་འཁྲུལ་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པའི་དྡོན་རྣམས་ཀང་བདྦྷེ་བླག་ཏུ་
རྟྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་
དབུ་མའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། རིང་མ་པ་ཁ་ཅིག དབུ་མ་ནས་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབར་ལ་དྡོན་དམ་
དང་ཀུན་རྡོབ་ཀི་ལ་བ་གིས་སུ་བས་ནས་དྡོན་དམ་གི་ལ་བ་སྡོས་བྲལ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཅིང་། ཀུན་
རྡོབ་ཀི་ལ་བ་ལ་ 
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༼༢༤༥༽དབུ་མ་པ་ཇི་ལར་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། བ་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྡོབ་རིགས་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁྡོར་
དང་། སྡོད་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྡོབ་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཀུན་རྡོབ་
དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ཡིན་པས་ཀུན་རྡོབ་ཀི་ལ་བ་ལ་བཟང་ངན་ཀི་རིམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་
པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ལ་སྡོམ་གི་ཁྱད་པར་སིར་བསན། བསྡོམ་པའི་ཁྱད་པར་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད། དྦྷེས་ན་ཀུན་རྡོབ་ལ་
བར་མི་འཐད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལ་སྡོམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། ཤྦྷེས་རབ་ཀིས་གནས་ལུགས་
རྟྡོགས་པ་ལ་བ་དང་། དྦྷེ་རྟྡོགས་པའི་ཐབས་དམིགས་པའི་བྦྷེ་བྲག་རྣམས་བསྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱྦྷེད་
པས་ཀུན་རྡོབ་ལ་བར་འདྡོད་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་བཟང་ངན་འདི་འདྲའི་དབྦྷེ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། རིགས་གསུམ་སྡོགས་
སུ་བསྡོམ་པ་ནི་སྡོམ་པ་ཡིན་གི་ལ་བ་མ་ཡིན་ཅིང་། སྡོམ་པ་ལ་ཡང་བ་སྡོད་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་གསུམ་ལས་
སྣང་བ་ལྷ་རུ་བསྡོམ་པ་གསུངས་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོམ་ཚུལ་དམིགས་པའི་ཁྱད་
པར། བསྡོམ་གཞི་ཀུན་རྡོབ་ཀི་ཁྱད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འྡོན་ཀང་བ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་གིས་ཏྦྷེ། ལུང་
སྦྱྡོར་ཡི་གྦྷེ་མང་གིས་དྡོགས་པས་བཞག་པ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་གུར་གི་འགྦྷེལ་པ་ལས། བ་བའི་རྒྱུད་ཅྦྷེས་བ་བ་ནི། ཕྱི་
རྡོལ་རྔ་རྡུང་མ་ལ་སྡོགས་པའི་ལྷར་དམིགས་པ་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལྷུར་ལྦྷེན་པའྡོ། །བ་
བའི་སྦྱྡོར་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་ནི། བདག་ལས་ཕྱི་རྡོལ་ཏུ་དམིགས་པའྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། དག་ནག་གི་འགྦྷེལ་པ་ལས། 
བ་བ་དང་སྡོད་པའི་རྒྱུད་ལའང་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དུས་ཡུན་རིང་པྡོར་རྦྷེས་སུ་མི་འཇུག་སྦྷེ་དྦྷེ་དག་
ནི་བཏགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ིད་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེས་ནི་འདི་ལར་རས་བྲིས་ 
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༼༢༤༦༽ལ་སྡོགས་པར་རྟྡོགས་པའི་ལྷའི་སྡོབས་ཀིས་དངྡོས་གྲུབ་རྡོགས་པར་བྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྣལ་འབྡོར་
གི་རྒྱུད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་འདི་ཡྡོད་དྦྷེ། རང་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྡོར་གིས་རས་བྲིས་ལ་སྡོགས་པར་རྟྡོགས་པའི་ལྷ་ལ་
དམིགས་ནས་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པའི་དངྡོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་པ་དང་། འྡོད་ཟྦྷེར་ཅན་གི་རྟྡོག་པ་
ལས། བདག་ིད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་གཟུགས་པདྨའི་ལྦྷེ་བར་སྦྷེངྦྷེའི་ཁི་ལ་རྡོ་རྦྷེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་
གསྦྷེར་གི་མདྡོག་ཅན། བང་ཆུབ་མཆྡོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་སྙྡོམས་པར་བཞུགས་པ། རལ་པའི་
དབུ་རྒྱན་འཆང་ཞིང་ཞི་བ། ཡི་གྦྷེ་མཱུྃ་ིད་ཀིས་བརྡོད་པའི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ནས་མདུན་དུ་ཟླ་བའི་
གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལས་བྱུང་བའི་འྡོད་ཟྦྷེར་ཅན་ནི། ཨོཾ་མ་རཱི་ཙྱཻ་སྭ་ཧཱ། ཞྦྷེས་བ་བས་གསྦྷེར་གི་
མདྡོག་ཅན་སྐུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁབ་འཛིན་པའི་ཕྱག་གིས་གདུག་པ་ཅན་གི་ཁ་དང་། མིག་ཡང་དག་པར་
དྲུབས་པ་མདུན་དུ་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལས། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆྡོག་དྦྷེ་ཡི་མདུན་དུ་
ཡང་། །བདག་ིད་ཇི་ལའི་ཁྡོ་རྒྱལ་བསམ་བ་སྦྷེ། །ཞྦྷེས་དང་། དྦྷེ་ིད་སྣང་བ་ལས། ཕྱག་རྒྱ་གང་དང་གང་ནས་
འབྱུང་བ་དྦྷེ་དང་དྦྷེ་ིད་དུ་བཀྲྡོལ་ཏྦྷེ། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་གཤྦྷེགས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །གཞན་དུ་ན་ལྷ་ལ་བརས་པར་འགྱུར་
ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་དུ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་ིད་ཀི་དག་པ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གིས་སྡོང་པ་ིད་ཡིན་པ་དང་། ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པ་ཀུན་རྡོབ་ཀི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྡོམ་པ་དང་། 
རང་རིག་པའི་དག་པ་དྦྷེ་ཐམས་ཅད་བདྦྷེ་ཆྦྷེན་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྦྷེ། དག་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་བཤད་
དྦྷེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། ངྦྷེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དག་པ་དྦྷེ་བཞིན་ིད་དུ་བརྡོད། །ཕྱི་ནས་རྦྷེ་རྦྷེའི་དབྦྷེ་བ་
ཡིས། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ 
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༼༢༤༧༽བརྡོད་པར་བ། །ཞྦྷེས་དང་། རང་རིག་བདག་ིད་དག་པ་ིད། དག་པ་གཞན་གིས་རྣམ་གྡོལ་
མིན། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མར་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་མི་བསྡོམ་པ། རྣལ་འབྡོར་
ཆྦྷེན་པྡོར་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་བ་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་གིས་ཏྦྷེ། བ་རྒྱུད་ཀི་ཡང་
ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་གནས་ན། ཟས་གཅྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དང་། ཁྲུས་ལ་སྡོགས་པའི་གཙང་སྦྲ་ག་ལ་
འཐད་དྦྷེ། ལྷ་ལ་གཙང་དང་སྡོགས་སྡོ། །ཁ་ཅིག་སྡོད་རྒྱུད་ཀི་ཡང་ཀུན་རྡོབ་ཀི་ལ་བ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དང་
མཐུན་པས་རིགས་ལྔ་ཡིན་ཅིང་། སྡོད་པ་བ་བའི་རྒྱུད་བཞིན་དུ་གཙང་སྦྲ་བྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་འདི་ཡང་དྦྷེ་
ལར་ངྦྷེས་པ་མྦྷེད་དྦྷེ། སྡོད་རྒྱུད་འདི་ནི་ཕྱིའི་བ་བ་དང་། ནང་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གིས་ཀ་སྡོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པས། 
ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་སྡོགས་གཙང་སྦྲ་སྡོད་མྡོད་ཀི། ཕལ་ཆྦྷེར་བདག་ིད་ལྷར་བསྡོམས་ནས། རང་ིད་ཅི་
བདྦྷེར་སྡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྡོད་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་ིད་ཀང་མྦྷེད་ཅིང་། བསྡོམ་
བའི་ལྷ་ལ་རིགས་ལྔའི་དྡོན་གྲུབ་ཡང་ཐ་སྙད་མྦྷེད་ལ། ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྐུ་མདྡོག་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་དང་སྦྱར་བའི་
རྣམ་གཞག་ཀང་། རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དྦྷེ་ིད་བསྡུས་པ་བཞིན་དུ་དྦྷེར་མ་གསུངས་པས་རིགས་ལྔ་མྦྷེད་
དྡོ། །འདིའི་མཚན་གཞི་ནི་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔ་མ་དང་། མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུ་མ་ལ་བུ་ཡིན་པར་སྦྷེམས་སྡོ། །ཁ་
ཅིག་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལ་སྡོད་རྒྱུད་དུ་བས་ནས་རིགས་ལྔའི་ཐ་སྙད་མྦྷེད་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྐུ་མདྡོག་དང་། རྣམ་
གཞག་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་བཞིན་མ་གསུངས་པ་ནི་སྦྱྡོང་རྒྱལ་དང་། རྒྱ་མཆྡོག་རིན་ཆྦྷེན་སྡོགས་ཀི་ཐ་སྙད་
དང་། སྦྱྡོང་རྒྱལ་དཀར་པྡོ་སྡོགས་ཀི་ཁ་དྡོག་དང་། རྒྱལ་མཆྡོག་རིན་ཆྦྷེན་མཆྡོག་སྦྱིན་དང་། ས་གནྡོན་སྡོགས་
ཀི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་ལ་ 
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༼༢༤༨༽འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྦྷེ། རྦྷེ་བཙུན་གིས་གཞན་ཕན་སི་ཆིངས་སུ་སྦྱྡོང་རྒྱུད་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དུ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུད་ིད་ལས་ཀང་། ཛ ཧཱུྃ་བཱཾ་ཧྡོ ཐུགས་རྦྷེའི་བདག །ཚུར་གཤྦྷེགས་ཞྦྷེས་ནི་བརྡོད་
ནས་ཀང་། གསང་བའི་བཅིང་བ་བཅིངས་ནས་ནི། །མཛུབ་གིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཚུལ་དུ་བ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་པ་གཞུག་པ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱལ་མཆྡོག་རིན་ཆྦྷེན་སྡོགས་ཀི་སྐུ་མདྡོག་དང་ཕྱག་རྒྱ་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ཀི་
དངྡོས་བསན་ལ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྦྷེས་འཇུག་གིས་བཀྲལ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་པཎི་ཏ་སྨྲྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ནས་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་ལྔའི་རྣམ་གཞག་དང་ཡང་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་གནས་ན་དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་མྦྷེད་
ཅིང་། སྦྱང་གཞི་སྦྱྡོང་བྦྷེད་སྦྱར་བ་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཁྱད་ཆྡོས་ཡིན་པ་དྦྷེས་ན་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཡན་ཆད་
སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་སྦྷེ་ལས། ཀུན་
རྡོབ་སྣང་བ་འདི་ཇི་ལར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །བསྐྱྦྷེད་རིམ་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་
པར་གིས། སྦྱང་གཞི་མ་དག་པ་སྣང་བ་རྣམས། སྦྱྡོང་བྦྷེད་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔར་སྡོད་པ་དྦྷེའི་ཚེ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་
དང་། འབུམ་ལ་སྡོགས་པའི་དབྦྷེ་བ་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཏྦྷེ། ཟླ་གསང་ཐིག་ལྦྷེ་ལས། རིགས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱར་
བསན་དང་། །མདྡོ་རུ་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་སྦྱྡོར་བས། །གསུམ་དུ་ཡང་ནི་འགྱུར་བ་
ཡིན། །ཞྦྷེས་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་ཕྱྦྷེ་བ་ལས། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརྡོད། །རྣམ་གསུམ་
རྣམ་པ་ལྔ་ིད་ཀང་། །ཞྦྷེས་དང་། རིགས་ཀི་ཚོགས་ལ་རིགས་ནི་དུ་མ་རྣམས། །དྦྷེ་རྣམས་རིགས་ལ་རིགས་ནི་
རྣམ་པ་བརྒྱ། །དྦྷེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་ཕག་རིགས་ཆྦྷེན་རྣམས། །བྦྷེ་བའི་རིགས་ལ་གངས་ནི་མྦྷེད་པར་འགྱུར།  
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༼༢༤༩༽།ཞྦྷེས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེའི་དགྡོངས་པ་ནི། སྦྱང་གཞི་འབྱུང་བ་ལྔ་པྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་ལ་
སྦྱང་བ་ྡོན་མྡོངས་པ་ལྔ་ལྔ་གནས་པས་ྦྷེར་ལྔ། །དྦྷེ་རྦྷེ་རྦྷེ་ཡང་ནང་སྦྷེལ་གིས་ཕྱྦྷེ་ན་ཤ་ཆྦྷེན་སི་ཁྱབ་ཏུ་བཏང་
བའི་བདུད་རི་བཞི་བཞི་སྦྷེ་བརྒྱའྡོ། །སྦྱྡོང་བྦྷེད་ལམ་ལ་སྦྱར་ན་བསྐྱྦྷེད་རིམ་གི་རིགས་བརྒྱ་ནི། རིགས་ལྔ་པྡོ་རྦྷེ་
རྦྷེ་ལ་མངྡོན་བང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་ལྔས་ཕྱྦྷེ་བས་ྦྷེར་ལྔ། དྦྷེ་ལ་འཁྡོར་ཡུམ་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་པས་བརྒྱའྡོ། །རྡོགས་
རིམ་གི་རིགས་བརྒྱ་ནི། འདིར་ཐིག་ལྦྷེ་ལ་སྦྱར་ན་ཐིག་ལྦྷེ་ཕ་མྡོ་གཅིག་ཀང་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། དྦྷེ་རྦྷེ་རྦྷེ་
ཡང་བདུད་རི་བཞི་བཞིས་ཕྱྦྷེ་བས་ི་ཤུ། རྟྦྷེན་ཐིག་ལྦྷེ་གཅིག་ལ་ཡང་མཚོན་བྦྷེད་དཔྦྷེའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་
པས་བརྒྱའྡོ། །འབྲས་བུའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིགས་ལྔ་པྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་ལ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་ལྔས་ཕྱྦྷེ་བས་
ྦྷེར་ལྔ། དྦྷེ་ཚད་མྦྷེད་པའམ་ལྷ་མྡོ་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་པས་བརྒྱའྡོ། །གསང་འདུས་ཀི་དགྡོངས་པ་ནི། སྡོད་
བསྡུས་ལས། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་རིགས་ལྔའམ་ཡུམ་བཞི། ས་སྙིང་། ཕྱག་རྡོར། ནམ་སྙིང་། འཇིག་རྟྦྷེན་
དབང་ཕྱུག སིབ་མ་རྣམས་སྦྷེལ་ཏྦྷེ་ལྔ། གཟུགས་རྡོ་རྦྷེ་མ་སྡོགས་ལྷ་མྡོ་ལྔ་སྦྷེ། བཅུ་དགུ་པྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་ལ་རིགས་ལྔ་
ལྔར་ཕྱྦྷེ་བས་དགུ་བཅུ་ར་ལྔ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལྔ་སྦྷེ་བརྒྱ་ལ་བཤད་དྡོ། རིང་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བུད་དྷ་བཞི་བཅུ་
ཞྦྷེ་གིས། ཁག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་འདྡོད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེས་ན་ཀུན་རྡོབ་
ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་གསུམ་ལ་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་མྦྷེད་ཅིང་། བླ་མྦྷེད་ལ་
ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་པ་ཡྡོད་ཀང་ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་གི། ལ་བ་མ་ཡིན་པ་དྦྷེས་ན་ཀུན་རྡོབ་སྣང་བའི་ལྡྡོག་
པ་དང་། ལྷར་བསྡོམ་པ་མ་ཕྱྦྷེད་པས་གསང་སགས་རིང་མ་པ་རྣམས་ཀིས། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་ཀུན་རྡོབ་ཀུན་ 
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༼༢༥༠༽ལར་བསྡོམ་ནས་དྦྷེ་ལ་བ་དང་འཁྲུལ་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་བཟང་ངན་གི་རིམ་པ་ལ་ལ་བ་བཟང་ངན་གི་རིམ་པར་
འཇྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྦྷེ་ལར་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ས་འགྱུར་གི་ལུགས་བརྡོད། ཕྱི་འགྱུར་གི་ལུགས་
བརྡོད། ཕྱི་འགྱུར་བའི་ལུགས་འཐད་པར་སྒྲུབ། དྦྷེས་ས་འགྱུར་པའི་ལུགས་མི་འཐད་པར་གྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
གསང་སགས་ས་འགྱུར་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ས་འགྱུར་བ་རྣམ་ནི་རྣལ་འབྡོར་ཡྡོ་ག་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་
མ་ཧཱ་ཡྡོ་ག་དང་། རྦྷེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་ཨ་ནུ་ཡྡོ་ག་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཨ་ཏི་ཡྡོ་ག་ཞྦྷེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞི་
ཐྦྷེག་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཐྦྷེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡང་རྦྷེ་ཡིན་པས་བཟང་བར་
འདྡོད་དྡོ། །གིས་པ་ནི། གསང་སགས་ཕྱི་འགྱུར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་གི་རྣལ་འབྡོར་བཞིའི་གྡོ་རིམ་ཡང་
ས་མ་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། ངྡོ་བྡོ་ཡང་བསྐྱྦྷེད་རྡོགས་ཀི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་རིམ་པ་ཡིན་གི། རྒྱུད་སྦྷེའི་རིམ་པར་མི་
བཞྦྷེད་དྦྷེ། དག་ནག་གི་རྒྱུད་ལྦྷེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། རྡོ་རྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་རྡོགས་པ་ནི། །རྣལ་འབྡོར་ཡིན་
པར་འདི་ལར་འདྡོད། །དྦྷེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ལྷ་ཡི་སྐུ། །རྦྷེས་ཀི་རྣལ་འབྡོར་ཡིན་པར་གགས། །འཁྡོར་ལྡོ་ཐམས་ཅད་
ཡྡོངས་རྡོགས་པར། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཡིན་པར་གགས། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་། །ལྷ་ཡི་
མིག་སྡོགས་བིན་བརླབ་དང་། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་འཁྡོར་ལྡོ་གཞུག་པ་དང་། །བདུད་རི་མང་བ་དག་དང་ནི། །མཆྡོད་དང་
བསྡོད་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་དག །རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་ཞྦྷེས་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། དཔལ་མཆྡོག་གི་འགྦྷེལ་པ་ལས། དྦྷེ་ལ་དྦྷེ་ཁྡོ་
ན་ིད་རྣམ་པ་ལྔ་བསྡོམས་པས། བདག་ིད་རང་གི་ལྷའི་ངྡོ་བྡོ་ིད་དུ་བསྐྱྦྷེད་པ་བསྡོམ་པའི་རྣལ་འབྡོར་ཞྦྷེས་
བའྡོ། །ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་བཅུག་ནས་ 
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༼༢༥༡༽དྦྷེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་ལྷག་པར་མྡོས་པ་ནི་རྦྷེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་ཞྦྷེས་བའྡོ། །རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀི་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བདག་ིད་བསྡོམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣལ་འབྡོར་ཞྦྷེས་བའྡོ། །རྣལ་
འབྡོར་དང་རྦྷེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་རྣལ་འབྡོར་རྣམ་པར་བསྡོམས་པས་སྦྷེམས་རྦྷེ་གཅིག་ཏུ་
གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྦྷེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཞྦྷེས་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྦྷེ་ཕྦྷེང་བའི་དགྡོངས་པ་སླྡོབ་
དཔྡོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱྦྷེད་པའི་རིམ་པ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བཞི་སྦྱྡོར་བར་མཛད་
པ་རྣམས་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་རིམ་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེས་ན་རྒྱུད་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། 
རྣལ་འབྡོར་བཞི་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་པ་དྦྷེས་ན། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་རྣལ་འབྡོར་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་
པྡོ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞིའི་རྣལ་འབྡོར་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་དྡོན་མི་གཅིག་སྦྷེ། ས་མ་རྒྱུད་སྦྷེའི་རིམ་པ་
ཡིན་ཅིང་། ཕྱི་མ་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྦྷེར་ན་ཀླུ་ཆྦྷེན་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་གསང་སགས་
གསར་མ་ལ་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིལག་ན་དྦྷེ་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱུད་སྦྷེ་མྦྷེད་ཅིང་། རྣལ་འབྡོར་བཞིར་བས་པའི་རྣལ་
འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིགྡོང་ན་བསྡོམ་པའི་དམིགས་པ་ིད་ཀང་མྦྷེད་པས། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་ལས་བཟང་བའི་ཤིན་ཏུ་
རྣལ་འབྡོར་མི་འཐད་དྡོ། །རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོ་དྦྷེ་ལས་སྐྱྦྷེས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ནི་སྡོས་པ་མྦྷེད་ཅིང་། བརྡོད་པ་དང་
བྲལ་བ་ཡིན་པས་ལ་བ་ཡིན་གི་ཐྦྷེག་པའི་རིམ་པར་མི་བཞྦྷེད་དྦྷེ། ཐྦྷེག་པའི་རིམ་པ་ནི་ལ་བ་རྟྡོགས་བྦྷེད་ཀི་ཐབས་
ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། ལུགས་འདི་ལྦྷེགས་པར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། རྣལ་འབྡོར་བཞི་ཏིང་
ངྦྷེ་འཛིན་གི་རིམ་པ་ཡིན་པ་དང་། དྦྷེ་ལས་སྐྱྦྷེས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་བ་ཡིན་པའི་ལུགས་འདི་ལྦྷེགས་ 
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༼༢༥༢༽པར་ཤྦྷེས་པར་གྱུར་ན། ཨ་ཏི་ཡྡོ་གའི་ལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཡང་བརྡོད་བྲལ་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཡིན་གི། 
ཐྦྷེག་པའི་རིམ་པ་མ་ཡིན་པས་བརྡོད་བྲལ་གི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་བརྡོད་བ་ཐྦྷེག་པར་བས་པ་ནི་སྡོགས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། 
དྦྷེས་ན་ཐྡོས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དབུ་མ་ནས་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབར་ལ་རྟྡོགས་བའི་ལ་བ་བཟང་ངན་
མྦྷེད་པ་དྦྷེས་ན་ཐྡོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལ་བ་ནི་དབུ་མ་ཡན་ཆད་མཐུན་ཏྦྷེ། རྒྱུ་མཚན་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན་
རྡོ་རྦྷེ་མཁའ་འགྡོའ་ིའགྦྷེལ་པར་མདྡོ་སྦྷེ་ས་བཅུ་པ་དང་། དབིག་གྦྷེན་གིས་ི་ཤུ་པའི་ལུང་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། 
སྣང་བ་སྦྷེམས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྡོད་བསྡུས་སྡོན་མྦྷེར་བརྒྱད་སྡོང་པ་དང་། ལས་ཀི་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་
པར་དག་པའི་མདྡོ་དྲངས་ནས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྐྱྦྷེ་མྦྷེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྡོགས་སྡོ། །རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པའི་སྐབས་
སུ་ཡང་ལ་བའི་ལུང་སྦྱྡོར་ཀུན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ལ་བ་
དྦྷེ་རྟྡོགས་པའི་ཐབས་སྡོགས་ནི་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །གིས་པ་ཞར་ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་
ལ་གསུམ་སྦྷེ། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་མདྡོར་བསན། མ་འཁྲུལ་པའི་སྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། །དྦྷེ་དག་དཀྲུགས་པ་
སྨད་པས་དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ཡི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བ་བའི་
རྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་པ། རྒྱུད་སྦྷེ་བར་པ་གིས་ཀི་སྒྲུབ་པ། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྒྲུབ་པ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་
ཏྦྷེ། སིའི་དྡོན་དང་། གཞུང་གི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། རྒྱུད་ལས་ཇི་ལར་གསུངས་པའི་ཚུལ། དྦྷེ་ིད་གྲུབ་
ཆྦྷེན་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ། དྦྷེ་ལས་ས་སྐྱ་པའི་བཞྦྷེད་པ་ངྡོས་གཟུང་བ། རྟྡོག་པས་བརྟགས་པའི་ལུགས་
དགག གནད་ཀི་དྡོན་བསྡུས་ཏྦྷེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྡོད་པ་གསུམ་ཀ་མདྡོར་བསྡུས་ཏྦྷེ་བསན་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   251 

༼༢༥༣༽པ་དཔུང་བཟངས། འཇུག་པའི་སྡོད་པ་གསལ་བར་སྡོན་པ་གསང་བ་སི་རྒྱུད། སྦྱྡོར་བའི་སྡོད་པ་
གསལ་བར་སྡོན་པ་ལྦྷེགས་གྲུབ། སྒྲུབ་པའི་སྡོད་པ་གསལ་བར་སྡོན་པ་བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་སྦྷེ། བ་བ་སིའི་རྒྱུད་
ཆྦྷེན་བཞི་དང་། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་ལ་སྡོགས་པ་སྡོ་སྡོའ་ིརྒྱུད་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ད་ལ་བྡོད་
ན་བཞུགས་པ་འདི་རྣམས་ལས་བདག་བསྐྱྦྷེད་དངྡོས་སུ་མ་བསན་ཅིང་། དྦྷེར་མ་ཟད་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མར་བ་རྒྱུད་ལ་
བདག་བསྐྱྦྷེད་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་གཞུག་པ་མྦྷེད་པར་གསལ་བར་བཤད་དྦྷེ། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་རྦྷེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་
རྒྱུད་ལས། འཇིགས་བར་དམིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་བྦྷེད་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའི་བདྦྷེ་བ་དམ་པ་
མྦྷེད་པ་དང་། བདག་ིད་ལྷའི་སྙྦྷེམས་པ་མྦྷེད་པ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱྡོན་གི་རྒྱུ་
རྟྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྦྱྡོང་པས་སྒྲུབ་པར་བྦྷེད་པ་ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་གནས་སྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་
སྦྷེ། བ་རྒྱུད་བླ་མྦྷེད་ལར་བཀྲལ་བ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལར་བཀྲལ་བ་སྡོད་རྒྱུད་ལར་བཀྲལ་བ། བ་རྒྱུད་རང་
ལུགས་ལར་བཀྲལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་སན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྡོང་པའི་
སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སན་རས་གཟིགས་འཁྡོར་བཅས་ཡན་ལག་བཞི་རྡོགས་སུ་བསྐྱྦྷེད་པའི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་བཤད་
ནས་དྦྷེའི་འྡོག་ཏུ། དྦྷེ་ནས་རྡོགས་པའི་རིམ་པ་བསྡོམ་པར་བ་སྦྷེ། ཟབ་པ་དང་ཕ་བའི་རྡོགས་རིམ་ནི་བླ་མའི་མན་
ངག་ལས་ཤྦྷེས་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་འབྱུང་བ་ལ་བུ་སྦྷེ། བསྐྱྦྷེད་རྡོགས་གིས་ནི་བླ་མྦྷེད་ཀི་ཁྱད་ཆྡོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཕྱྦྷེད་དང་ིས་བརྒྱ་པ་དང་། བརྒྱ་ར་རྣམས་སུ་བཤད་པའི་བ་རྒྱུད་
ཀི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་དང་། ཛེ་ཏ་རའི་གྲྭ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ 
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༼༢༥༤༽སྡོགས་གཞུང་ཆུང་ཕལ་ཆྦྷེ་བ་རྣམས་བླ་མྦྷེད་ལར་བཀྲལ་བ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་རྦྷེ་བཙུན་བླ་མ་གསུང་
ངྡོ་། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་ིད་བསྡུས་པའི་འགྦྷེལ་པར་སླྡོབ་དཔྡོན་ཀུན་སྙིང་གིས། བ་བ་དང་། སྡོད་པ་དང་། གིས་
ཀའི་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོ་ག་ལ་མངྡོན་པར་ཞྦྷེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཆྡོ་ག་དྦྷེ་འདི་ལས་བཤད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་དྡོན་དྦྷེ་བཤད་པར་བ་བའི་ཕྱིར། སྙིང་པྡོ་ཕྱག་རྒྱས་སགས་རིང་
རྣམས། །ཇི་ལར་འདྡོད་པའི་ཚུལ་གིས་ནི། །ཞྦྷེས་པ་ལ་སྡོགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྡོན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་ཤིང་
དྦྷེའི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཆྡོ་ག་བ་སྡོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ན་རུང་ཞྦྷེས་པ་ཡིན་ལ། ཇི་ལར་
སྦྱྡོར་ཚུལ་ནི། རྣམ་སྣང་སྒྱུ་དྲྭར། རྣལ་འབྡོར་རྣམ་གསུམ་ཤྦྷེས་བ་སྦྷེ། །བིན་གིས་བརླབ་དང་ཡྡོངས་བརྟག་
དང་། །གཟུངས་ིད་རྡོགས་པར་གྱུར་པ་ནི། །རྣལ་འབྡོར་ཡིན་ཞྦྷེས་སངས་རྒྱས་གསུང་། །ཞྦྷེས་སྡོགས་རྣལ་
འབྡོར་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པྡོ་བ་རྒྱུད་ལ་སྦྱྡོར་བ་ཡིན་པར། དྦྷེའི་འགྦྷེལ་པར་སླྡོབ་དཔྡོན་ཀུན་སྙིང་གིས་
གསུངས་པ་ལར་ཡིན་གི། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལས་ཇི་ལར་གསུངས་པ་ལར་
སྦྱྡོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདི་དང་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟུར་དུ་བྦྷེད་པ་ནི་མ་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་རྦྷེ་བླ་མས་
གསུངས་སྡོ། །ཁྡོ་བྡོའ་ིརྟྡོག་པ་ལ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་དང་། བརྒྱ་ར་སྡོགས་ནས་བཤད་པའི་བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷའི་
སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདིའི་དགྡོངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྦྷེ། 
གཞུང་འདིར་ཡང་བདག་བསྐྱྦྷེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྡོད་པ་ནི། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་རྦྷེས་འབྲངས་ནས། །དྦྷེ་ཡི་ལུགས་
བཞིན་མཛད་པ་ཡིན། །ཅྦྷེས་དང་། འཆད་ཁ་བ་ནམ་མཁའ་འབུམ་གི་དྲིས་ལན་ལས། དྡོན་ 



སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ།   253 

༼༢༥༥༽ཞགས་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་བདག་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པར་བཤད་པ་དྦྷེ་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་ཀི་
ལུགས་སུ་བགིས་པར་གདའ། ཞྦྷེས་གསུངས་ཤིང་སྒྲུབ་ཐབས་དྦྷེ་དག་ལ། བདག་བསྐྱྦྷེད་དང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་གཞུག་
པ་ཙམ་བཤད་པ་ནི། རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་མི་འགལ་ཞིང་། དྦྷེ་ལས་གཞན་པའི་བླ་མྦྷེད་ཀི་མས་ལྦྷེན་མ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རྡོ་སྙམ་དུ་སྦྷེམས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བ་སྡོད་གིས་ཀ་
གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མས་ལྦྷེན་གི་ཚུལ་འདྲ་བར་བཞྦྷེད་ཅིང་། བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པའི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་སྡོད་རྒྱུད་
རྣམས་དྲངས་པར་མཛད་དྦྷེ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྦྷེལ་པར་འདི་ཡང་གསང་སགས་བཟླས་བརྡོད་བྦྷེད་པའི་
བསམ་གཏན་གི་ཆ་ནི་བ་བར། བ་བའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་སིའི་ཆྡོ་ག་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་འཕགས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་
པར་བྦྷེད་པ་དང་། དཔུང་བཟངས་དང་། དཔལ་རྟྡོགས་པ་བསྡུས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། བྦྷེ་བྲག་གི་རྒྱུད་འཕགས་
པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངྡོན་པར་རྡོགས་པ་བང་ཆུབ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་བིན་གིས་རླྡོབ་པ་དང་། འཕགས་པ་
ལག་ན་རྡོ་རྦྷེ་མངྡོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པྡོ་དང་། རིག་འཛིན་གི་སྦྷེ་སྣྡོད་ལ་སྡོགས་པ་
ལས་གསུངས་ཏྦྷེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་མི་མངྡོན་པའི་ཚུལ་དུ་བཤད། ཁ་ཅིག་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་དྦྷེ། འདི་ལར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་གསུངས་ཤིང་། དྦྷེས་མཛད་པའི་རྣམ་འཇྡོམས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བང་ཆུབ་སྙིང་པྡོའ་ིརྣམ་འཇྡོམས་ཀི་
སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཤུ་རང་ཝརྨའི་རྣམ་འཇྡོམས་ཀི་དཀིལ་ཆྡོག་དང་། ཛེ་ཏ་རི་དང་།  
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༼༢༥༦༽ཇྡོ་བྡོ་རྦྷེའི་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཀྦྷེ་ལ་ངྷ་རིའི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་
རྣམས་ཀང་བ་རྒྱུད་སྡོད་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་སྲྡོལ་ཡིན་ནྡོ། །བཞི་པ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་བང་ཆུབ་
མཆྡོག་གིས། དྦྷེ་བས་ན་འདི་ལར་ཁམས་གསུམ་པྡོ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་ཤྦྷེས་པ་ཙམ་མྡོ། །ཞྦྷེས་རྣམ་པར་
དཔད་དྦྷེ། མཐའ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་བུར་བསམས་ནས། རང་གིས་སྦྷེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་
བུར་གནས་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་བསྡོམ་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ལ་བཟླས་པའི་གསང་སགས་རྣམས་གྡོ་རིམ་
བཞིན་དུ་བཀྡོད་པས་དྦྷེ་དག་ལས་འྡོད་ཟྦྷེར་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འབྱུང་ཞིང་། སྦྷེམས་ཅན་རྣམས་ཚིམ་པར་བས་
ནས། ཡང་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུགས་དང་བཅས་པར་འྡོད་ཟྦྷེར་སླར་ལྡོག་ནས། རང་གི་
སྦྷེམས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལ་ཞུགས་པར་བསམ་མྡོ། ཞྦྷེས་ཐྡོག་མར་བང་ཆུབ་ཀི་སྦྷེམས་བསྡོམ་པ། དྦྷེ་ཟླ་
བའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་བསྒྱུར་བ། དྦྷེ་ལ་གསང་སགས་བཀྡོད་པ། དྦྷེ་ལས་ལྷ་ཡི་སྐུ་སྡོས་ནས་སྦྷེམས་ཅན་གི་དྡོན་
བས་ཏྦྷེ། སླར་བསྡུས་ནས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པར་བསམ་པ་རྣམས་བཤད་ཀི། རང་ལྷའི་སྐུར་
བསྡོམ་པ་མ་བཤད་པ་དང་། སླྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་རྣམ་འཇྡོམས་ཀི་འགྦྷེལ་པར་དཀིལ་
འཁྡོར་བྲིས་ནས་རྒྱན་དགམ་པའི་འྡོག་ཏུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱྦྷེད་དྦྷེ། ལྷ་སན་དྲངས་ནས་མཆྡོད་བསྡོད་བས་ཏྦྷེ། 
བཟླས་བརྡོད་བ་བར་གསུངས་ཀི། བདག་ིད་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པར་མ་གསུངས་པ་དང་། སུ་མ་ཏི་ཀིརྟིས། བ་རྒྱུད་
ཀི་རབ་གནས་ཀི་སྐབས་སུ། རྟྦྷེན་དང་པྡོར་ལྷར་མི་བསྐྱྦྷེད་པར་ལྷ་སན་དྲངས་པ་ིད་ཐིམ་པས་སྡོ་སྡོའ་ིསྐུར་
བསྡོམ་པར་བཤད་པ་རྣམས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ལར་བ་རྒྱུད་ལ་ 
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༼༢༥༧༽རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མའི་དབང་དུ་བས་པའི་འགྦྷེལ་ལུགས་གསུམ་དང་། བ་རྒྱུད་རང་ལུགས་ལར་འགྦྷེལ་པ་
དང་བཞི་ཡྡོད་པ་ལས། རྦྷེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ནི། ལུགས་ཕྱི་མ་འདི་ིད་བཞྦྷེད་དྦྷེ། བླ་ཆྦྷེན་ས་སྐྱ་པའི་རྒྱུད་
སྦྷེ་སི་རྣམ་དང་། དྦྷེའི་གསུང་སྡོས་གན་ཕུལ་བྱུང་བས་བྲིས་པའི་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་ཊི་ཀ་དང་། རྦྷེ་བཙུན་རྦྷེ་མྡོའ་ི
རྒྱུད་སྦྷེ་སི་རྣམ་དང་། རྦྷེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་མངྡོན་རྟྡོགས་ལྗྡོན་ཤིང་དང་། ས་པཎ་གི་གཞུང་འདི་
རྣམས་ལས། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པའི་ལུགས་དྦྷེ་ིད་གསལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། དྦྷེ་ལར་བཞྦྷེད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ིད་ཆྦྷེན་པྡོ་འདི་རྣམས་ཀིས་སྦྷེ་སྣྡོད་དང་། རྒྱུད་སྦྷེའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་
ལུགས་བཞིན་དུ་སྡོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པར་དགྡོངས་ཤིང་། བ་རྒྱུད་ལ་རྒྱུད་རང་ངྡོས་
ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་བཤད་པ་མྦྷེད་ཅིང་། དྦྷེར་མ་ཟད་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མར་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་གསལ་
བར་བཤད་པས་སྡོ། །ལུང་དྦྷེ་ིད་ནི་སར་དྲངས་ཟིན་ལ་དྡོན་ནི་རང་ལྷའི་སྐུར་བསྡོམ་པ་སྡོགས་ནང་གི་བ་བས་
འཇིགས་པར་དམིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་བྦྷེད་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའ་རང་ལ་འཇུག་པའི་
བདྦྷེ་བ་དམ་པ་མྦྷེད་པ་དང་། འདི་ལྷའི་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྙྦྷེམས་པ་སྦྷེ་ང་རྒྱལ་མྦྷེད་པ་དང་། རྒྱུད་སྦྷེ་
གྡོང་མར་བཤད་པ་ལར་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྡོད་ཡུལ་མིན་པ་དང་། འཁྡོར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་སྐྱྡོན་དང་། དྦྷེའི་
རྒྱུ་བདྦྷེན་འཛིན་གི་རྟྡོག་པ་རབ་ཏུ་གཅྡོད་པ་སྡོ་སྡོར་རྟྡོག་པའི་ཤྦྷེས་རབ་བསྡོམ་པ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུའི་ལམ་གིས་
སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བྦྷེད་པ་ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སྡོ། །ཞྦྷེས་བ་བ་ཡིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་རིགས་པ་ནི་རྡོ་
རྦྷེ་གུར་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱུད་སྦྷེ་རྣམས་ལས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་གངས་ངྦྷེས་པར་གསུངས་པ་ལར་དུ་འདྡོད་དགྡོས་ལ།  



256   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༥༨༽དྦྷེའི་ཚེ་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་ན་དྦྷེ་དང་། སྡོད་རྒྱུད་ལ་ཁྱད་པར་འབྦྷེད་བྦྷེད་གཞན་མྦྷེད་པས་
རྒྱུད་སྦྷེ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐྱྡོན་ཡྡོད་དྡོ། །འདི་བཞིན་དུ་དཔལ་འཛིན་གི་དག་ནག་གི་འགྦྷེལ་པ་དང་། ལྷའི་
རིགས་ཀི་བླྡོ་གྡོས་ཀི་གུར་གི་འགྦྷེལ་པ་དང་། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་བདྦྷེ་མཆྡོག་གི་འགྦྷེལ་པ་རྣམས་ལས་ཀང་། བ་རྒྱུད་
ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པའི་ལུགས་དྦྷེ་ིད་གསལ་བར་འབྱུང་ཞིང་། དང་པྡོ་གིས་ཀི་ལུང་ནི་སར་དྲངས་ཟིན་ལ། 
ཕྱི་མ་ནི་གསང་བ་རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པ་ལ་གནས་པ། བ་བ་དང་སྡོད་པའི་སྡོ་ནས་ཀང་རིག་སགས་ཀི་རྦྷེས་སུ་གནང་བ་
ཙམ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས། བདག་དང་ལྷ་ཐ་དད་དུ་ལ་བ་ཅན་ཡྡོངས་སུ་བརྟགས་པ་མཚན་བཅས་དམིགས་པ་ལས་
གྲུབ་པའི་དྡོན་མངྡོན་དུ་བྦྷེད་པར་འདྡོད་པའྡོ། །ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་རྡོ་
རྦྷེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བདག་ིད་ལྷའི་སྙྦྷེམས་པ་མྦྷེད་པ་དང་། ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སྦྷེམས་དཔའི་བདྦྷེ་བ་དམ་པ་མྦྷེད་པ་
དང་། ཞྦྷེས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་བཤད་པ་ནི། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའི་སྙྦྷེམས་པ་མྦྷེད་པ་ལ་
དགྡོངས་པ་ཡིན་གི། བདག་ལྷའི་སྐུར་བསྐྱྦྷེད་པ་གཏན་ནས་མྦྷེད་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་བང་ཆུབ་མཆྡོག་གི་
ལྦྷེགས་གྲུབ་ཀི་མངྡོན་རྟྡོགས་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྦྷེལ་བ་དང་། རྣམ་འཇྡོམས་
ཀི་འགྦྷེལ་པ་རྣམས་སུ། ལྷ་དྲུག་གི་སྡོ་ནས་ལྷའི་སྐུར་བསྡོམ་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་
སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུང་གི་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པར་འདྡོད་ཅིང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའི་སྙྦྷེམས་
པ་མྦྷེད་པར་འདྡོད་པ་ནང་འགལ་ཏྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་དྦྷེས་མཛད་པའི་རྣམ་འཇྡོམས་ཀི་འགྦྷེལ་པ་ལས། དགྦྷེ་བའི་ར་
བ་ཡང་རྒྱ་ཆྦྷེར་བསྡོ། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མཆྡོད་པའི་ཕྱིར་བདག་ལས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ་ 
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༼༢༥༩༽སྦྷེམས་དཔར་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཞྦྷེས་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོགས་པའི་རྦྷེས་ལ་རང་ལས་ཀི་རྡོ་རྦྷེ་
སྦྷེམས་དཔར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཐུན་མཚམས་ཀི་བ་བ་རྣམས་བྦྷེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། སླྡོབ་
དཔྡོན་དྦྷེས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པའི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་སྡོགས་འདྲྦྷེན་པ་ཡིན་ལ། དྦྷེ་
ལས་བདག་ིད་རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་སུ་བས་ལ་ཐྦྷེ་ཚོམ་མྦྷེད་པའི་ཡིད་ཀིས་ང་རྒྱལ་བསྐྱྦྷེད་ཅིང་འགྡོ་ཡང་
རུང་། འགྦྷེང་ཡང་རུང་། འདུག་ཀང་རུང་། རྟག་ཏུ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྱྦྷེད་ཀང་མི་གཡྡོ་བ་དྦྷེའི་ཚེ་ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པར་
བཤད་ཀང་། བ་རྒྱུད་རང་ངྡོས་ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པར་མི་འགྲུབ་སྦྷེ། དྦྷེས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་
པའི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་སྡོད་རྒྱུད་རྣམས་དྲངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་སྡོགས་སྡོད་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཡང་
བ་རྒྱུད་ཅྦྷེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་པའི་ཕྱིར་ན། བ་སྡོད་གིས་རྒྱུད་སྦྷེ་གཅིག་ཏུ་བསྲྦྷེས་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །ཡང་ཕྱིས་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་བཤད་པའི་དྡོན་ནི། ཤས་ཆྦྷེར་བའི་མི་
སྲྡོག་རྡོལ་ལ་སྡོགས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རྣམས་བསྡོམ་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་ལ་དགྡོངས་པ་ཡིན་ལ། 
རང་གི་ངྡོ་བྡོ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པ་ཁྡོ་ནར་སླྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད་པས། ཡན་ལག་བཞི་ལ་
སྡོགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྡོར་ལ་བ་སྡོད་གིས་འདྲ་ལ་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལ་བུ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་རྒྱུད་
དུའང་གསུངས་པས། བ་སྡོད་གིས་གདུལ་བའི་དབང་གིས་འབྦྷེད་པ་མ་གཏྡོགས་པ། རྒྱུད་རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་
ནས་མི་འབྦྷེད་པས་སྡོད་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པ་ལར་བ་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡྡོད་དྦྷེ། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བ་
དང་། རྣམ་ 
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༼༢༦༠༽སྣང་མངྡོན་བང་ལས། རང་ིད་ལྷར་བསྡོམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྦྷེགས་སྒྲུབ་ཀི་མངྡོན་
རྟྡོགས་ལས། བ་བའི་རྒྱུད་ལས་ལྷ་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྡོར་གི་རིམ་པ་མ་བསན་ནྡོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་མི་བ་སྦྷེ། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕལ་ཆྦྷེར་མ་བསན་ཀང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེ་དབང་བཀུར་བ་དང་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་བཅུ་པ་ལ་འཇུག་
པ་དག་ལས་གཙོ་བྡོར་བསན་ཏྡོ། །གཅིག་ཏུ་ནི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནི་གསང་སགས་ཀི་ལྷ་དང་། དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་
ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ལ་དྦྷེ་དག་རྣམ་པར་མས་ན་ཞི་བ་ལ་སྡོགས་པའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ལ་བླ་
མ་བརྒྱུད་པ་དང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ལར་རིམ་པ་འདིས་ལྷ་ིད་
ཀི་སྐུ་བསྐྱྦྷེད་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་ཞྦྷེས་དང་། ཡང་བསམ་གཏན་ཕྱི་མར། ས་དང་སྦྷེམས་དང་
བཞི་ལ་གཞྡོལ། །ཞྦྷེས་པའི་འགྦྷེལ་པར། གཞི་ནི་དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནྡོ། །གཞི་གིས་པ་ནི་
རང་གི་ལྷའི་གཟུགས་སྡོ་ཞྦྷེས་དང་། འདིའི་གཞིའི་ཚིག་དྡོན་རང་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པའི་གཞི་ལ་བར་མི་རུང་ན། རྣམ་
སྣང་མངྡོན་བང་གི་གཞི་ནི། ཞྦྷེས་པ་རྐང་པ་གིས་ཀིས་ཀང་བདག་ིད་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་མ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། 
ཁྱད་པར་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་ན། རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མར་ལྷ་ཕྡོ་མྡོ་ཕན་ཚུན་བལས་པའི་
བདྦྷེ་བ་ལམ་དུ་བྦྷེད་པ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏྦྷེ། རྣམ་སྣང་དང་། སན་མ་སྡོགས་ཀི་ལྷ་ལ་ཆགས་པ་
མི་སྲིད་པས་ལྷ་དྦྷེའི་ང་རྒྱལ་འཆང་བའི་སྒྲུབ་པ་པྡོ་ལ་བ་བ་སྐབས་ཀི་དྡོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཞྦྷེས་བ་བ་བྲིས་པ་
དྦྷེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་མི་འཐད་པར་སྡོན་པ་ནི། འྡོ་ན་བ་རྒྱུད་ཤས་ཆྦྷེར་ལ་བལས་པའི་བདྦྷེ་བ་ལམ་བྦྷེད་མྦྷེད་
པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། བ་རྒྱུད་ཤས་ཆྦྷེར་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སྲྡོག་རྡོལ་ལ་སྡོགས་པ་བསམ་གཏན་གི་
ཡན་ལག་བསྡོམ་མི་ནུས་པའི་གང་ 
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༼༢༦༡༽ཟག་དྦྷེ་བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། དང་པྡོ་ལར་ན་གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོ་ལ་
བསན་པའི་ལམ་དྦྷེ་བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་རྣམ་དག་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་
དགྡོས་ཤིང་། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་བསྡོམ་མི་ནུས་པ་དྦྷེ་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མ་བསན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་
པ་ལར་ན། བ་རྒྱུད་ཤས་ཆྦྷེ་བ་རྒྱུད་རང་གི་གདུལ་བའི་གཙོ་བྡོ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། བ་རྒྱུད་ཤས་
ཆྦྷེར་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་ཅིང་། བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་བསྡོམ་མི་ནུས་པ་དྦྷེ་
ལ་བསན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུང་གིས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པར་མི་འགྲུབ་པ་ནི་
གྡོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། གཞན་ཡང་སླྡོབ་དཔྡོན་དྦྷེས་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྦྷེལ་པར། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་
བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པའི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་དུ་དྲངས་པའི་ལྦྷེགས་གྲུབ་དང་། དཔུང་བཟང་གིས་ལས་ནི་བདག་བསྐྱྦྷེད་བསན་པ་
མི་སྣང་ལ། རིག་སགས་འཆང་བའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཀི་ལུང་ནི། རི་མྡོ་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་བ་བའི་ལུང་དུ་སྣང་
ངྡོ་། །རྟྡོག་བསྡུས་ནི་བྡོད་ན་མི་བཞུགས་ཀང་ཡྡོ་གའི་འགྦྷེལ་པ་ཨ་ཝ་ཏ་རར། རྟྡོག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་རྣལ་
འབྡོར་གི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྡོངས་པ་འགྦྷེལ་པ་ལས་ཀང་། ཞྦྷེས་རྣལ་འབྡོར་གི་རྒྱུད་དུ་བཤད་ཅིང་། རྣམ་
སྣང་མངྡོན་བང་དང་། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བ་གིས་ནི། སྡོད་རྒྱུད་ཡིན་པས་དྦྷེ་གསུམ་གི་ལུང་གིས་བ་རྒྱུད་
རང་ངྡོས་ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པར་མི་འགྲུབ་བྡོ། །ཡང་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལ་བུ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་
རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་དྡོན། བ་རྒྱུད་དུ་འགྦྷེལ་བའི་གང་ཟག་ཡྡོད་པ་ལ་བྦྷེད་དམ། བ་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བས་མས་
སུ་ལྦྷེན་དུ་རུང་བ་ལ་བྦྷེད། དང་པྡོ་ལར་ན། གསང་བ་འདུས་པ་ཡང་ཡྡོ་གར་འགྱུར་ཏྦྷེ། གྲུབ་ཆྦྷེན་ཀུན་སྙིང་གིས་
བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་ 
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༼༢༦༢༽པ་ལར་ན་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མ་གསུམ་ཀ་ཡང་བ་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཅིང་དྦྷེ་གིས་ཀ་ལ་འདྡོད་ན། རྒྱུད་སྦྷེ་
བཞི་ཀ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་འབྦྷེད་པ་མ་གཏྡོགས་པ་རྒྱུད་རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་མི་འབྦྷེད་པར་མཚུངས་
སྡོ། །བ་སྡོད་གིས་གདུལ་བའི་དབང་གིས་འབྦྷེད་ཀི་རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་མི་འབྦྷེད་པ་ལ་དཔད་ན་རྣམ་སྣང་
མངྡོན་བང་ལ་བུ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་སྡོད་རྒྱུད་ཡིན་གི་བ་རྒྱུད་མ་ཡིན་ཞྦྷེས་སྨྲའམ། གདུལ་བའི་དབང་
གིས་བ་རྒྱུད་ཡིན་གི་སྡོད་རྒྱུད་མ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྨྲའམ། གདུལ་བའི་དབང་གིས་གིས་ཀ་ཡིན་ཞྦྷེས་སྨྲ། དང་པྡོ་
ལར་ན་དྦྷེ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ་ལྡོ། །གིས་པ་
ལར་ན་དྦྷེ་སྡོད་རྒྱུད་གཏན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་རྒྱུད་ཁྡོ་ན་ཡིན་ཅིང་རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ི
སྡོ་ནས་བ་སྡོད་གིས་ལ་ཁྱད་པར་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལར་ན་བ་སྡོད་གིས་གདུལ་བའི་དབང་གིས་
འབྦྷེད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །ཡང་བ་སྡོད་གིས་ཀ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་འབྦྷེད་པའི་ཤྦྷེས་བྦྷེད་
དུ་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞྦྷེས་བཀྡོད་པ་ནི་གདུལ་བའི་
དབང་གིས་སྡོ་སྡོར་འབྦྷེད་དྦྷེ། གདུལ་བའི་དབང་གིས་སྡོད་རྒྱུད་ཀང་བ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྦྷེས་པར་སྡོང་
བས་འདི་ལ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྦྷེན་གིས་ཁྦྷེལ་བར་མི་འགྱུར་རམ། གཞན་ཡང་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལ་
སྡོགས་པའི་སྡོད་རྒྱུད་རྣམས་བ་རྒྱུད་དུ་ཁས་ལྦྷེན་ནམ། བ་རྒྱུད་མ་ཡིན་པར་སྡོད་རྒྱུད་དུ་ཁས་ལྦྷེན། དང་པྡོ་
ལར་ན་རྒྱུད་འགྦྷེལ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་རྒྱུད་སྦྷེ་བཞིར་གསུངས་ཤིང་། ཁྱྦྷེད་རང་གིས་ཀང་ཁས་བླངས་པ་དང་
འགལ་ལྡོ། །གིས་པ་ལར་ན་གདུལ་བའི་དབང་གིས་དྦྷེ་ལར་དུ་ཁས་ལྦྷེན་ནམ། རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་ཁས་
ལྦྷེན། དང་ 
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༼༢༦༣༽པྡོ་ལར་ན་དྦྷེ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་བ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་དངྡོས་སུ་འགལ། 
ཕྱི་མ་ལར་ན་བ་སྡོད་གིས་རང་གི་ངྡོ་བྡོའ་ིསྡོ་ནས་མི་འབྦྷེད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །འདིའི་རྦྷེས་
འབྲངས་གངས་རིའི་ཁྡོད་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ིན་མཚན་བརྒྱར་འབད་པས་སྡོམས་ལ་ལན་སྨྲྡོས་ཤིག ཡང་
འདི་དང་ཕྱྡོགས་ས་གྡོང་མ་གིས་ཀས་ལྦྷེགས་གྲུབ་ཀི་མངྡོན་རྟྡོགས་ལས་བདག་བསྐྱྦྷེད་བསན་པར་འདྡོད་པ་ནི་
ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལས་རིམ་པ་འདིས་ལྷ་ིད་ཀི་སྐུ་བསྐྱྦྷེད་པར་བའྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་མཇུག་ཏུ་མདུན་བསྐྱྦྷེད་
བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་གི། སྒྲུབ་ཐབས་དྦྷེའི་དབུ་ཞབས་གང་དུ་ཡང་བདག་ིད་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །འྡོ་ན་སར་དྲངས་པའི་ལུང་དྦྷེའི་དྡོན་ཇི་ལར་ཡིན་སྙམ་ན། བ་བའི་རྒྱུད་ལས། མདུན་དུ་ལྷ་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་
འབྡོར་གི་རིམ་པ་མ་བསན་ནྡོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་མི་བ་སྦྷེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིརྒྱུད་ཕལ་
ཆྦྷེར་ལས་མ་བསན་ཀང་། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་སྡོགས་ནས་བསན་ཞྦྷེས་པའི་དྡོན་ནྡོ། །འྡོ་ན་ཕྱག་རྡོར་དབང་
བསྐུར་སྡོགས་ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཀང་གསུངས་སྡོ་སྙམ་ན་སྐྱྡོན་མྦྷེད་དྦྷེ། སླྡོབ་དཔྡོན་འདིས་བ་སྡོད་གིས་ཀ་
ལ་བ་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་འདྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་གཞི་ཡི་
ཚིག་དྡོན་རང་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་ལ་བར་མི་རུང་ན། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གི་གཞི་ནི་ཞྦྷེས་པ་རྐང་པ་གིས་ཀིས་
ཀང་བདག་ིད་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་སྦྷེ། འྡོ་ན་རྣམ་
སྣང་མངྡོན་བང་ལས་གཞི་གིས་མ་གསུངས་པར་འགྱུར་ཏྦྷེ། བསམ་གཏན་ཕྱི་མར་ས་དང་སྦྷེམས་དང་གཞི་ལ་
གཞྡོལ། །ཞྦྷེས་གཞི་གཅིག་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་ 
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༼༢༦༤༽བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་གཞིའི་ཚིག་དྡོན་རང་ལྷར་བསྐྱྦྷེད་པ་ལ་བཤད་ན། དྦྷེའི་དྡོན་མདུན་དུ་ལྷ་བསྐྱྦྷེད་
པ་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྦྷེ། གཞི་གཅིག་ལས་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདྡོད་ན་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གི་
གཞི་གིས་པ་ནི་ཞྦྷེས་པའི་རྐང་པ་གིས་ཀིས་མདུན་དུ་ལྷ་བསྐྱྦྷེད་པ་མ་བསན་པར་འགྱུར་ཅིང་། ཁྱབ་པ་ཁས་
བླངས་སྡོ། །འྡོ་ན་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྦྷེལ་པར་གཞི་གིས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སྙམ་ན། སླྡོབ་དཔྡོན་
དྦྷེས་བ་སྡོད་གིས་ཀ་ལ་སྡོད་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་བར་བཞྦྷེད་ནས་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་གཞི་གཅིག་པྡོ་
དྦྷེ་ིད་ལ་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གི་གཞི་གིས་ཀའི་དྡོན་བཤད་པ་ཡིན་པས་སྐྱྡོན་མྦྷེད་དྡོ། །དྦྷེས་ན་རྣམ་སྣང་
མངྡོན་བང་ལས་གཞི་གིས་གསུངས་ཤིང་། བསམ་གཏན་ཕྱི་མར་གཅིག་ལས་མ་གསུངས་པས་ཀང་། བ་རྒྱུད་
ལ་བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པར་གྲུབ་བྡོ། །འདི་ནི་ཁྡོ་བྡོ་འབའ་ཞིག་གིས་རྟྡོགས་པས་ལུགས་འདི་ལ་མྡོས་པ་ཡྡོད་པ་
རྣམས་ཀིས་དགའ་བ་སྡོམས་ཤིག བལས་པའི་བདྦྷེ་བ་ལམ་བྦྷེད་ཡྡོད་ན། ལྷ་དྦྷེའི་ང་རྒྱལ་བསྡོམ་པའི་སྡོ་ནས་
བལས་པའི་བདྦྷེ་བ་བསྡོམ་པར་འདྡོད་པ་ནི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པ་སྦྷེ། རང་ིད་ཐ་མལ་དུ་གནས་མདུན་གི་ལྷ་ལ་
བལས་པས་བལས་པའི་བདྦྷེ་བ་འདྲྦྷེན་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི་དྦྷེ་ལར་བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མའི་
མས་ལྦྷེན་སྦྱར་བ་དང་། བ་བ་སིའི་རྒྱུད་ཆྦྷེན་བཞི་ནས་བཤད་པའི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་བ་གིས་ལས། དང་པྡོ་
ལ་སྡོད་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་ན་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་ཅིང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་ན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་པ་
གཞུག་པ་ཡང་ཡྡོད་ལ། བླ་མྦྷེད་ཀི་མས་ལྦྷེན་སྦྱར་ན་རིམ་གིས་ཀང་ཡྡོད་དྡོ། །དྦྷེ་དག་གིས་བ་རྒྱུད་རང་ངྡོས་
ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པ་མི་འགྲུབ་སྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་སྦྷེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་བང་སྦྷེམས་ཀི་སྡོད་ 
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༼༢༦༥༽པ་ལ་དབུ་མའི་ལ་བ་སྦྱར་ནས་མས་སུ་ལྦྷེན་པའི་ཚེ། སྦྷེམས་ཙམ་པ་རང་ངྡོས་ནས་དབུ་མའི་ལ་བ་
ཡྡོད་པར་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། བདག་བསྐྱྦྷེད་སྡོགས་གཏན་ནས་མྦྷེད་དྦྷེ། སི་རྒྱུད་བཞི་དང་། 
སྡོ་སྡོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ནས་བདག་བསྐྱྦྷེད་མ་གསུངས་ཤིང་། བདག་བསྐྱྦྷེད་མྦྷེད་པ་རྒྱུད་སྦྷེ་གྡོང་མ་ནས་དངྡོས་སུ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གནད་འདི་དག་ནི་འགན་ཟླ་ཀུན་དང་བྲལ་པའི་རྦྷེ་བཙུན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཁྡོ་
བྡོས་ཀང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་སྨྲ་བར་ནུས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྡོན་ནི། བ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ྦྷེར་གིས་ཏྦྷེ། བདག་བསྐྱྦྷེད་ཡྡོད་པའི་དྦྷེ་ལར་བྦྷེད་ན། སྨྱུང་གནས་མྦྷེད་དྦྷེ་བདག་ིད་སྡོགས་སྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་
སྨྱུང་གནས་བྦྷེད་འདྡོད་ན། རང་ིད་ཐ་མལ་སྡོགས་ཏྦྷེ་གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་ནི། དཔུང་བཟང་དང་ལྦྷེགས་
གྲུབ་ནས་བཤད་པའི་བ་རྒྱུད་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཀུན་དུ་སྡོད་པ་སྡོན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། སྡོད་དང་རྣལ་འབྡོར་ཞྦྷེས་
སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་དྦྷེ་གིས་ལས་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་གཙང་སྦྲ་བཤད་པ་ཡྡོད་
དྦྷེ། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། དྦྷེས་ཟས་མི་འཚལ་བར་ལག་ན་རྡོ་རྦྷེ་ལ་བལ་ཞིང་ལན་གསུམ་
བཟླས་བརྡོད་བགིས་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། ཅྦྷེས་དང་། རྡོ་རྦྷེ་ས་འྡོག་གི་རྒྱུད་དུ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེ་དང་། གནྡོད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་གིས་མཆྡོད་པར་བའྡོ། །ཆང་ནི་ཀུན་ཏུ་སང་བར་
བགིའྡོ། །ཤ་རྣམས་ནི་འྡོས་པ་དང་ཤིས་པ་དྲང་བར་བའྡོ་ཞྦྷེས་སྡོ། །རབ་ཏུ་གནས་པའི་རྒྱུད་ལས། བདྦྷེར་
གཤྦྷེགས་ལྷག་མ་འདི་དག་ནི། །ཟྡོ་ཤིག་སིག་པ་དག་པར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་གསུངས་ལ། འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་ནི་
འདིར་ཡང་མི་ཟ་སྦྷེ། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་གསུམ་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྡོམ་ 
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༼༢༦༦༽པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། རྒྱུད་དྦྷེ་ལས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་
ཏི་གིས་སངས་ཀི་སྡོད་པ་སྡོགས་ལ་འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་ཟ་བའང་གནང་སྦྷེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། བཟའ་བཅའ་དྦྷེ་
ིད་བཏུང་བ་ིད། །ཇི་ལར་རྦྷེད་པ་རབ་ཏུ་བཟའ། །ཡིད་འྡོང་མི་འྡོང་རྣམ་རྟྡོག་ཕྱིར། །ཞྦྷེན་པ་ཙམ་དུའང་མི་
བའྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོ། །དཀའ་ཐུབ་ལ་སྡོགས་པའི་བརྟུན་ཞུགས་འགྡོག་སྦྷེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དཀའ་ཐུབ་
དཀའ་སད་མི་བཟྡོད་པ། །བསྦྷེན་ན་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཅིང་། །ཅྦྷེས་སྡོ། །འཇུག་པ་བདྦྷེ་བའི་རྣལ་འབྡོར་
ནི། །འདྡོད་པའི་ལྡོངས་སྡོད་ཐམས་ཅད་ནི། །ཅི་འདྡོད་པར་ནི་བསྦྷེན་བཞིན་དུ། །ཞྦྷེས་པ་ལར་བླ་མྦྷེད་དུ་འཇུག་
པ་བདྦྷེ་བའི་རྣལ་འབྡོར་འདི་དག་རྒྱས་པར་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅས་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ཕྱག་ཆྦྷེན་གྡོམས་པས་འཁྡོར་འདས་བསྲྦྷེ་བའི་སྡོད་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། །སིའི་
དྡོན་དང་། གཞུང་གི་དྡོན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོད་པའི་སྡོན་དུ་འགྡོ་བ་དྲྡོད་དང་། །དྲྡོད་ཐྡོབ་པས་སད་པའི་
སྡོད་པ་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་དྲུག་སྦྷེ། ངྡོ་བྡོ། དབྦྷེ་བ། སྡོ་སྡོའ་ིམཚན་ིད། མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པའི་
ཐབས། ཐྡོབ་པ་བརྟན་པར་བྦྷེད་པའི་དུས། དྲྡོད་དང་སྡོད་པ་མཚམས་སྦྱྡོར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལས་
སྐྱྦྷེད་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མཐུའམ། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་དྲྡོད་ཅྦྷེས་བའྡོ། །གིས་པ་ནི། དྲྡོད་ཆུང་
འབྲིང་ཆྦྷེན་པྡོ་གསུམ་མྡོ། །གསུམ་པ་ལ་དྲྡོད་ཆུང་བ་ནི། མམ་གཞག་ཏུ་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ཆྡོས་བརྒྱད་མགྡོ་
སྙྡོམས་པ་སྙམ་བྦྷེད། ྡོན་མྡོངས་པ་གྡོ་བུར་བ་ཟླྡོག་པ་སྙམ་བྦྷེད་པའྡོ། །དྲྡོད་འབྲིང་པྡོ་ནི་ཚར་གཅད་དང་རྦྷེས་
གཟུང་གི་ལས་གང་རུང་ཞིག་ནུས་པའྡོ། །དྲྡོད་ཆྦྷེན་པྡོ་ནི། ཚར་གཅད་དང་རྦྷེས་གཟུང་གི་ལས་ 
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༼༢༦༧༽གིས་ཀ་ནུས་པ་སྦྷེ། རྣམ་ཤྦྷེས་དང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀི་ལས་ཆ་མམ་པ་ཞྦྷེས་བའྡོ། །བཞི་པ་ནི། དྲྡོད་ཆུང་
ངུ་མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པའི་ཐབས་རིམ་པ་གིས་བསྡོམ་པ་ིད་ཡིན་པ། འབྲིང་མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པ་
ནི་ཀུན་འདར་གི་གསང་སྡོད་ཡིན་ཅིང་། ཆྦྷེན་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྦྷེད་པ་ནི་དྲག་ཤུལ་གི་ལས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནི། 
ཟླ་བ་ཕྱྦྷེད་དུ་སར་གི་དྦྷེ་ལ་གྡོམས་པར་བྦྷེད་ཅིང་གནས་པར་བྦྷེད་པའྡོ། །དྲུག་པ་ནི་དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་ནས་ཀུན་
འདར་གསང་ནས་སྡོད་ལ། འབྲིང་ཐྡོབ་ནས་འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་མངྡོན་དུ་སྡོད་ཅིང་། །ཆྦྷེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པྡོ་སྡོད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་དྲུག་སྦྷེ། ངྡོ་བྡོ། དབྦྷེ་བ། མཚན་ིད། སད་པའི་དུས། རྟྦྷེན་གི་གང་ཟག སད་
པའི་དགྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ནང་དུ་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་ཀི་རྟྡོགས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ཕྱི་རྡོལ་ཏུ་ལུས་ངག་
གཡྡོ་ཞིང་རྒྱུ་བ་ཅི་འདྡོད་བྦྷེད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བ་སྦྷེ། ལུས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། 
རྒྱན་ཆ་དང་། གནས་དང་། སྣྡོད་དང་། སྡོད་པ་བྦྷེད་པའི་དུས་དང་། གྡོགས་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལ། བཟང་ངན་
གི་བླང་དྡོར་མྦྷེད་པར་ཅི་དགའ་སྡོད་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་ཀུན་འདར་གི་སྡོད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པ་
གིས་ལས། དང་པྡོ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས། སྡོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྡོད་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་གཞྡོན་ནུའི་སྡོད་
པ་དང་། གསང་སྡོད་ཅྦྷེས་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས། ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡོད་པ་
དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྡོད་པ་དང་། འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་མངྡོན་དུ་སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་
མིང་དྦྷེ་སྐད་དུ་བརྡོད་ཅྦྷེ་ན། འཇིག་རྟྦྷེན་པ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་འདར་བས་ཀུན་འདར་རམ། ཀུན་འདར་གི་ས་ཨ་
ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཞྦྷེས་པ་གིས་སངས་ཞྦྷེས་བ་བར་ཡང་འགྱུར་བས་ན། བཟའ་བ་དང་བཟའ་བ་མ་ཡིན་པ་སྡོགས་བླང་
དྡོར་གིས་ 
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༼༢༦༨༽སུ་མྦྷེད་པར་སྡོད་པས་ན་གིས་སངས། སྡོན་པར་བརྫུས་ཏྦྷེ་རིགས་ལ་སྡོགས་པ་གསང་ནས་སྡོད་
པས་ན་སྡོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆྦྷེན་པྡོ་དྲྡོད་ཆྦྷེན་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པས་ན་རྒྱལ་བུ་གཞྡོན་
ནུའི་སྡོད་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་པར་ཁས་མི་ལྦྷེན་པར་གསང་སྦྷེ་སྡོད་པས་ན་གསང་སྡོད་ཅྦྷེས་བའྡོ། །གིས་པ་
ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རྟྡོགས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཀི་ངྡོ་བྡོར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་རྟྡོགས་པས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་
དང་། རྣམ་ཤྦྷེས་དང་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཆ་མམ་པས་གཞན་དྡོན་ཐྡོགས་མྦྷེད་དུ་ནུས་པས་ན་རྒྱལ་ཚབ་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། 
འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་མངྡོན་དུ་སྡོད་པས་ན་མངྡོན་སྡོད་ཅྦྷེས་བའྡོ། །བཞི་པ་ནི་དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་ནས་ཀུན་འདར་
གསང་སྦྷེ་སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་མཚན་མྡོའ་ིདུས་བཟའ་བ་དང་། བཟའ་བ་མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་མྦྷེད་པ་ལ་སྡོགས་
པ་སྡོད་ལ། །ིན་མྡོ་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པར་སྡོད་དྡོ། །དྦྷེས་དྲྡོད་འབྲིང་པྡོ་སྐྱྦྷེས་པ་ན་ཀུན་འདར་མངྡོན་དུ་
སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་རང་གི་ཡུལ་འཁྡོར་སངས་ཏྦྷེ། རིགས་ལ་སྡོགས་པ་གསང་ནས་སྡོད་པ་ཞྦྷེས་བ་བ་སྡོན་པར་
བརྫུས་ཏྦྷེ་སྡོད་པ་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེས་དྲྡོད་ཆྦྷེན་པྡོ་འཇིག་རྟྦྷེན་ལས་འདས་པའི་ཟག་པ་མྦྷེད་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཐྡོབ་པ་ན། 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པ་སད་དྡོ། །ལྔ་པ་ནི་དྲྡོད་ཐྡོབ་ཅིང་སྦྷེམས་ཅན་ཀི་དྡོན་དུ་ཚེ་འདི་ིད་ལ་མཆྡོག་གི་
དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་པའི་ཆྡོས་གིས་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གིས་སྡོད་པ་སད་པ་ཡིན་གི། གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་མ་
ཚང་ན་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཀུན་འདར་གསང་ནས་སྡོད་པའི་དགྡོས་པ་ནི། རང་གི་སྦྷེམས་
ཀི་བརྟན་གཡྡོ་བརྟགས་པའི་ཆྦྷེད་ཡིན་ལ། ཀུན་འདར་མངྡོན་དུ་སྡོད་པའི་དགྡོས་པ་ནི། གྲུབ་པའི་ས་དང་གྡོགས་
དབང་དུ་བ་བའི་ཆྦྷེད་ཡིན་ཅིང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པའི་དགྡོས་པ་ནི། སྦྷེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་སྨིན་པར་བ་
བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནྡོ། །དྦྷེ་ལར་སྡོད་པ་ 
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༼༢༦༩༽གིས་ལས། གཞུང་འདིར་ཀུན་འདར་གི་སྡོད་པ་སྡོན་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་ཡང་གསང་སྡོད་དང་། 
མངྡོན་སྡོད་གིས་ལས། ཕྱི་མ་སྡོན་ཏྦྷེ། གང་ཟག་དང་གནས་ལ་ལྡོག་པར་རྟྡོག་པའི་གཞི་ནི་དྦྷེ་ིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དྡོན་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོད་པའི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན་པ། ལྡོག་རྟྡོག་དགག་པ་བྦྷེ་
བྲག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དབང་བཞི་ཡྡོངས་སུ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། དབང་བཞི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་
ཅིང་། རིམ་གིས་ཤྦྷེས་པའི་གང་ཟག་དྦྷེས། དང་པྡོར་བར་ཆད་ཉུང་བས་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་བསྡོམ། བརྟན་པ་ཅུང་
ཟད་ཐྡོབ་ནས་བརྡོན་འགྲུས་རྡོམ་པས་དུར་ཁྡོད་སྡོགས་སུ་བསྡོམ། བརྟན་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་དྲྡོད་འབྲིང་གི་རྟྡོགས་པ་ཐྡོབ་
ནས། གང་ཞིག་སྡོར་མྡོ་གཅིག་སྡོན་དང་། །གིས་ཀིས་ལྦྷེགས་པར་འྡོངས་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ལུས་བར་
དང་། མ་ད་ན་ཆང་། བ་ལ་ཤ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ངག་གི་བར་རྣམས་ལ་ལྦྷེགས་པར་སྦྱངས་ཞིང་། བླང་དྡོར་གིས་སུ་
མྦྷེད་པའི་དྦྷེ་ིད་རྟྡོགས་པའི་གང་ཟག་དྦྷེས་སྡོད་པ་སད་དྡོ། །དགྡོས་པ་ནི་ནང་གི་ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་
དང་། ཕྱི་ནང་གི་པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་ཕྱི་རྡོལ་
པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡུལ་བཞིན། ས་དང་པྡོ་ཐྡོབ་པའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་མཁའ་འགྡོ་མ་གནས་པ་
རྣམས་དབང་དུ་འདུས་པས། ནང་དུ་སི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་ཡུལ་བཞིའི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་འདུས་པས། ས་
དང་པྡོའ་ིརྟྡོགས་པ་སྐྱྦྷེ་བ་ལ་སྡོགས་པའྡོ། །གནས་གང་དུ་སྡོད་པ་སད་ན། གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་ལ་སྡོགས་
པ་བཅུ་གིས་ལས་ཕྱྦྷེ་བའི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་སྡོ་གིས་དང་། གིང་བཞི་དང་། གིང་བཞི་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་སྦྷེ་སུམ་ཅུ་
སྡོ་བདུན་དུའྡོ། །ངྡོ་བྡོ་ནི་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྡོད་པའྡོ། །གང་ལས་ 



268   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༧༠༽གསུངས་ན་ལུགས་འདི་སྡོགས་སྡོ། །མཐར་ཐུག་གི་དགྡོས་པ་ནི། འདི་འདྲའི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྦྷེ། གང་གིས་རྒྱུ་བའི་གང་ཟག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གང་དུ་རྒྱུ་བའི་གནས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། 
དྦྷེ་གིས་ཀའི་མཇུག་བསྡུའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་སྡོད་པ་སད་པ་
དགག་པ། མཚན་ིད་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་སྡོད་པ་སད་པའི་དགྡོས་པ། །དྦྷེས་གྲུབ་པའི་དྡོན་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེང་སང་གསང་སགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྦྷེ། དྦྷེང་སང་རིམ་གིས་མི་བསྡོམ་
པར། ཡུལ་ཆྦྷེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ་སྡོད་པའི་ཆྦྷེད་དུ་འགྡོ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་གསུངས་ཏྦྷེ། རིམ་པ་
གིས་པྡོ་མི་སྡོམ་པའི་སྡོམ་ཆྦྷེན་བཟང་ཡང་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ཀི་རྟྡོགས་པ་བསྐྱྦྷེད་ནུས་པ་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའི་ལུགས་ཀི་སྦྷེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་བསྡོམ་ཆྦྷེན་ལས་མ་འདས་ལ། མདྡོ་ལས། ས་ལམ་གི་རྟྡོགས་པ་
བསྐྱྦྷེད་པའི་ཆྦྷེད་དུ་ཡུལ་ཆྦྷེན་དྦྷེ་དག་ཏུ་འགྡོ་བའི་ཆྡོ་ག་བཤད་པ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་ཆྦྷེན་བགྡོད་ནས་ས་ལམ་
གི་རྟྡོགས་པ་བསྐྱྦྷེད་པ་ནི། ནང་ལུས་ཀི་གནས་དྦྷེ་དང་། དྦྷེ་དག་གི་རླུང་སྦྷེམས་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་ཆྦྷེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདིར་ཁ་ཅིག་རིམ་གིས་མི་བསྡོམ་པའི་མས་ལྦྷེན་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མས་ལྦྷེན་དུ་
བས་ནས། རྒྱུད་སྦྷེ་བཞི་ཀ་ལ་རིམ་གིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་ནི་སྐབས་ཀི་དྡོན་མ་རྟྡོགས་པ་སྦྷེ། འདི་ལ་བླ་མྦྷེད་
ཀི་མས་ལྦྷེན་མྦྷེད་པས་སྡོད་པ་བྦྷེད་པ་དགག་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་གསུམ་གི་མས་ལྦྷེན་
བྦྷེད་པ་ལ་ཡང་སྡོད་པ་སད་པ་མྦྷེད་པར་འཆད་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅིག་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡོམ་ཆྦྷེན་
བདག་འཛིན་སྡོང་བ་དང་། སྙིང་རྦྷེ་ཆྦྷེན་པྡོ་བསྡོམ་པ་ཙམ་ལ་འཆད་པ་ནི། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་ 
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༼༢༧༡༽གསུམ་གི་མས་ལྦྷེན་བྦྷེད་པ་ལ་ཡང་དྦྷེ་ཙམ་ལས་མྦྷེད་པའམ། རིམ་གིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་དགྡོས་
པས་མི་འཐད་དྡོ། །དྦྷེས་ན་སྐབས་ཀི་དྡོན་ནི་སྡོམ་ཆྦྷེན་བཟང་པྡོ་ཞྦྷེས་པ་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་གི་རྟྡོགས་པ་སྐྱྦྷེས་
པ་ཡིན་ལ། །དྦྷེ་ལ་སྦྷེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སྐྱྦྷེས་པ་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སྐྱྦྷེས་པ་གིས་
ལས། རིག་གིས་མ་བསྡོམ་པར་སྐྱྦྷེས་པ་ནི་སྦྷེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སྐྱྦྷེས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུད་སྦྷེ་འྡོག་མ་
གསུམ་གི་ས་ལམ་གི་རྟྡོགས་པ་བསྐྱྦྷེད་པའི་ཚུལ་ཡང་། སྦྷེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་
ན། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུགས་ཀིས་ལམ་གི་རྟྡོགས་པར་སྐྱྦྷེད་པའི་ལུགས་སུ་སྡོན་པ་ཡིན་གི། མས་ལྦྷེན་
ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མས་ལྦྷེན་དུ་འདུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདི་ཇི་ལ་བ་བཞིན་རྟྡོགས་པ་ནི་
དམ་པའི་མགྡོན་གིས་ཟིན་པ་ཁྡོ་བྡོ་འབའ་ཞིག་གྡོ །གལ་ཏྦྷེ་གསང་སགས་མི་བསྡོམ་ཞིང་རྟྡོགས་པ་ཡྡོད་པར་
རླྡོམ་པ་ཡིས་ཡུལ་དྦྷེར་ཕྱིན་ན་བར་ཆད་འབྱུང་ཞིང་། རླྡོམ་པ་དང་། རྟྡོགས་པ་ཅི་ཡང་མྦྷེད་པའི་སྡོམ་ཆྦྷེན་གིས་
ཕྱི་ན་ཡང་ཕན་གནྡོད་གང་ཡང་མྦྷེད་དྦྷེ་དཔྦྷེར་ན་ཨྡོ་རྒྱན་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། གསང་སགས་བསྡོམ་པའི་
ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། མཚན་ིད་དྦྷེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡུལ་དྦྷེར་གནས་པའི་མཁའ་འགྡོ་མ་ས་དང་
པྡོ་སྡོགས་ཐྡོབ་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། ནང་དུ་ས་རྣམས་བགྡོད་པ་འདིའི་དྡོན་
སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེས་ན་གསང་སགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ཏི་སྦྷེ་
གངས་ཅན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ། ཙཱ་རི་གནས་ཆྦྷེན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དགག་པ་
སིར་བསན། ལུང་འགལ་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད། ྦྷེས་སྡོང་གི་ 
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༼༢༧༢༽ལན་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། དུས་འཁྡོར་གི་འཇིག་
རྟྦྷེན་ཁམས་ལྦྷེ་ལས་གསུངས་པའི་རི་བྡོ་གངས་ཅན་དང་། མངྡོན་པའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་རི་བྡོ་སྡོས་ངད་
ལྡན་གི་བང་ན། བྲག་རི་གསྦྷེར་གི་བ་སྐྱིབས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཕུག ཆུ་ཞྦྷེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ། དཔངས་དཔག་
ཚད་ཕྱྦྷེད་དང་བཞི་པ། བྲག་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ། དྦྷེའི་བང་ན་ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པྡོ་རབ་བརྟན་ཤིང་ཕན་ལྔ་
བརྒྱས་བསྐྡོར་བ། དྦྷེའི་ཤར་ན་རིང་བུ་དལ་འབབ་མཚོ་མ་དྲྡོས་པ་དང་མམ་པ་རིང་བུ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་
ཡྡོད། དྦྷེར་གང་པྡོ་ཆྦྷེ་རབ་བརྟན་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་གནས་ཤིང་། དབར་ཟླ་བ་བཞི་སཱ་ལའི་ཚལ་དུ་འགྡོ། 
དགུན་ཟླ་བ་བཞི་གསྦྷེར་གི་བ་སྐྱིབས་སུ་སྡོད། རི་སྡོས་ངད་ལྡན་པའི་ཚུ་རྡོལ་ན་མཚོ་མ་དྲྡོས་པ་ཡྡོད་ལ། དྦྷེའི་
ཚུ་རྡོལ་ན་རི་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྡོད་པར་གསུངས་ཤིང་། མཚོ་མ་དྲྡོས་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་
དང་བཅས་པ། རང་རང་གི་ལས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལུང་སྡོན་པར་མཛད་པའི་གནས་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་རི་བྡོ་གངས་
ཅན་དྦྷེ་ནི་མངའ་རིས་ཀི་ཏི་སྦྷེ་འདི་མ་ཡིན་ཅིང་། མ་དྲྡོས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། གང་
པྡོ་རྣམས་ཀང་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདང་། མངྡོན་པའི་དང་། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་
དང་། རྨ་བ་ཆྦྷེན་མྡོའ་ིམདྡོའ་ིདང་། ཕལ་པྡོ་ཆྦྷེའི་ལུང་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀིས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ྦྷེར་གིས་ཏྦྷེ། ད་ལའི་ཏི་སྦྷེ་འདི་དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ནས་བཤད་པའི་རི་བྡོ་གངས་ཅན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། དྦྷེའི་
འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལ་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་པས་ཀང་བགྡོད་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡྡོད་དྦྷེ། 
དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་ལས་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལར་ 
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༼༢༧༣༽ཡང་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ལན་ཚ་ཆང་དང་ཆུ་དང་འྡོ་མ་ཞྡོ་དང་མར་དང་སྦྲང་རིའི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་
རི་བདུན་ནི། འྡོད་སྡོན་པྡོ་དང་མན་ར་བའི་རི་སྦྷེ་རྩུབ་ལྡན་ནྡོར་འྡོད་ཚད་ལྡན་གང་པའི་རི་རྡོ་རྦྷེ། །གིང་རྣམས་ཟླ་
བ་དང་ནི་རབ་དཀར་རབ་མཆྡོག་ཀུ་ཤ་མི་འམ་ཅི་སྦྷེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དྲག་པྡོ་རྣམས། །ལྡོངས་སྡོད་པ་རྣམས་ིད་དྦྷེ་
འཛམ་གིང་བདུན་པ་ལས་ཀི་ས་རྣམས་ལ་ནི་མི་རྣམས་གནས་པ་འྡོ། །ཞྦྷེས་རི་རབ་ལ་མཚོ་བདུན་དང་། རི་
བདུན་དང་། གིང་བདུན་གིས་ཁྡོར་ཡུག་དུ་བསྐྡོར་ནས་ཡྡོད་པའི་གིང་ཕྱི་མ་འཛམ་གིང་ཆྦྷེན་པྡོ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་
དུམ་བུ་བཅུ་གིས་སུ་བས་པའི་ལྷྡོའ་ིཆ་ནི་འཛམ་གིང་ཆུང་ངུ་ཡིན་པ། དྦྷེའི་ཆུ་ཞྦྷེང་ཆྦྷེ་བ་ལ་སི་ཏ་ཡྡོད། དྦྷེའི་
བང་ན་རི་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྡོད་ཅིང་། རི་བྡོ་གངས་ཅན་གིས་བསྐྡོར་བའི་དབུས་ན་ཤམ་བྷ་ལའི་ཡུལ། ས་པདྨ་
འདབ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་པ་དབུས་ཀི་སུམ་ཆ་ལྦྷེ་བར་བས་པ་ལ་ཀྦྷེ་ལ་ཤའི་རི་བྡོར་གགས་ཤིང་། དྦྷེ་ལ་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བྲང་ཀཱ་ལ་པ་དང་། དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགཞལ་ལས་ཁང་དང་། མ་ལ་ཡའི་སྐྱྦྷེད་མྡོས་ཚལ་ཡྡོད་ལ། 
འདབ་མ་བརྒྱད་པྡོ་རྦྷེ་རྦྷེ་ལ་གྡོང་ཁྱྦྷེར་བྦྷེ་བ་བཅུ་གིས་རྦྷེ་ཡྡོད་ཅིང་། བྦྷེ་བ་ཕག་རྦྷེ་ལ་རྒྱལ་པྡོ་རྦྷེ་ཡྡོད་པས་
རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྡོད་དྦྷེ། དྦྷེ་ལར་ཡང་། གངས་རི་མཆྡོག་གི་ཕྱྡོགས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན་ནས་ཡང་
དག་བསྐྡོར་བ་དྦྷེ་དག་དབུས་སུ་ཀྦྷེ་ལ་ཤཤ ས་ལ་ཀྦྷེ་ལ་ཤ་ཡ་དུམ་བུར་གངས་རི་ལྡན་པ་དྦྷེ་ཡི་སུམ་ཆ་ཀུན་ནས་
ཤྦྷེས་བ་སྦྷེ། །ཕྱི་རྡོལ་དུ་ཡང་ཡུལ་རྣམས་ིན་བྦྷེད་འདབ་མ་རྦྷེ་རྦྷེའི་གིང་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པར་བརྡོད་པ་
སྦྷེ། །གཡས་ཀི་ཕྱྦྷེད་དུ་ཐུབ་མཆྡོག་གནས་གྡོང་ཤམ་བྷ་ལ་ཞྦྷེས་བ་བ་གྡོང་ཁྱྦྷེར་བྦྷེ་བ་ཡང་དག་གནས། །ཞྦྷེས་
སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེར་རྒྱལ་པྡོ་ི་མའི་འྡོད་ཅྦྷེས་བ་བ་བྱུང་པའི་སྲས་ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོན་པས་འབྲས་སྤུངས་སུ་
དཔལ་ 
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༼༢༧༤༽ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གི་དཀིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་ནས་དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིར་རྒྱུད་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེས་ཤམ་བྷ་
ལར་ར་རྒྱུད་ལྡོ་གཅིག་གསུངས། དྦྷེའི་བརྒྱུད་པ་ལྷ་དབང་། གཟི་བརིད་ཅན། ཟླ་བས་བིན། ལྷའི་དབང་ཕྱུག སྣ་
ཚོགས་གཟུགས། ལྷའི་དབང་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ར་རྒྱུད་གསུངས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་འཇམ་དབངས་གགས་
པས་ལྡོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་གསུངས་ནས་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད། དྦྷེ་ནས་པདྨ་དཀར་པྡོས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་འགྦྷེལ་པ་དྲི་
མྦྷེད་འྡོད་མཛད་དྡོ། །དྦྷེ་ནས་བཟང་པྡོ་རྣམ་རྒྱལ། བཤྦྷེས་གྦྷེན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་རིགས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པྡོ་
མང་དུ་བྱུང་ངྡོ་། །སྙིགས་མའི་དུས་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པར་གྱུར་པ་ན། ཧྡོར་ཡུལ་གི་བང་ཕྱྡོགས་དག་སྦྱིན་ཅྦྷེས་
བ་བར་ལྷ་མ་ཡིན་གི་སྤྲུལ་པ་ཀ་ཀྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོ་སྡོབས་ཅན་ཞིག་བྱུང་སྦྷེ། ཡུལ་དབུས་དང་། བྡོད་རྣམས་འཇྡོམས་
ཤིང་། འཛམ་གིང་ཆུང་ངུའི་ཕྱྦྷེད་དབང་དུ་བསྡུས་ཏྦྷེ། འཁྡོར་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྡོད་པས་སྡོབས་ཀིས་
དྲྦྷེགས་ནས་ཤམ་བྷ་ལར་དམག་འདྲྦྷེན་པར་རྡོམ་མྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན་
ཞྦྷེས་བ་བའི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། མངྡོན་པ་ལས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། ད་ལའི་མ་ཕམ་འདི་མ་
དྲྡོས་པར་འདྡོད་པ་མངྡོན་པའི་གཞུང་དང་འགལ་ཏྦྷེ། མངྡོན་པ་ལས་ཡུལ་དབུས་འདི་ནས་བང་དུ་རི་ནག་པྡོ་དགུ་
འདས་པ་ན་རི་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྡོད་ལ། དྦྷེ་ནས་རི་སྡོས་ངད་ལྡན་པ་ཡྡོད་པའི་ཚུ་རྡོལ་དཔག་ཚད་བཅུ་འྡོངས་པ་
ན། མཚོ་མ་དྲྡོས་པ་ཆུ་ཞྦྷེང་དང་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུས་གང་
བ་ཡྡོད་ལ། དྦྷེའི་གཡས་རྡོལ་ན་ཤིང་འཛམ་བུ་ཞྦྷེས་བ་བ་འབྲས་བུ་ར་མ་ཙམ་རྡོ་སྦྲང་རི་འདྲ་བ་ཆུ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་
་རྣམས་ཀིས་ཟྡོས་པའི་ལྷག་མ་འཛམ་བུ་ཆུ་བྡོའ་ིགསྦྷེར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་མཚན་ིད་
རྒྱས་པར་ 
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༼༢༧༥༽གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཛོད་འགྦྷེལ་ལས། དྦྷེར་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་པའི་མིས་བགྡོད་པར་
དཀའ་འྡོ། །ཞྦྷེས་བཤད་ཅིང་ད་ལའི་ཏི་སྦྷེ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་
སྦྷེ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྡོས་གཞྡོན་ནུ་འབྱུང་བ་དང་། བྷ་ར་ཏ་ཀ་ལས། གིང་འདིའི་ཤར་ནུབ་གིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་
ལ་ཐུག་གི་བར་རི་བྡོ་གངས་ཅན་གིས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་དང་། སྡོན་རྒྱལ་པྡོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་པའི་བུ་དགའ་བྦྷེད་ཀི་
ཆུང་མ་རྡོལ་རྦྷེད་མ་ལང་ཀ་མགིན་བཅུས་ཕྡོགས་ནས་དྦྷེ་ལ་དམག་དྲངས་ཏྦྷེ། སྲིན་པྡོ་ཕལ་ཆྦྷེར་བསད་པའི་ཚེ་
མགིན་བཅུའི་སྤུན་ཟླ་བསམ་གཏན་བསྡོམ་པ་ཞིག་གིས་རླུང་དྲག་པྡོ་བརྔུབས་པས་དགའ་བྦྷེད་དང་། ཧ་ནུ་མནྡྷ་
མ་གཏྡོགས་དམག་དཔུང་ཐམས་ཅད་ཀྦྷེང་རུས་སུ་སྡོང་ནས་དྦྷེ་གསྡོ་བའི་ཕྱིར་རི་བྡོ་གངས་ཅན་བླངས་ནས་དྦྷེ་
ལ་ཡྡོད་པའི་བདུད་རི་གཏྡོར་བས་སྡོས་པར་གྱུར་ཏྦྷེ་སྦྷེའུ་ཧ་ནུ་མནྡྷས་སླར་ཡང་གངས་རི་རང་གནས་སུ་
འཕངས་པའི་དུམ་བུ་ཞིག་ལམ་དུ་ཆད་པ་དྦྷེ་ཏི་སྦྷེ་ཡིན་ཅྦྷེས་གྡོག་མཁར་བ་སྨྲ་བ་དྦྷེས་ན། ཕྱི་ནང་གང་གི་
ལུགས་ལ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིགནས་སྡོགས་སྡོ། །གང་པྡོ་ཆྦྷེ་ས་སྲུང་གི་བུས་བསྦྷེན་པ་ནི་འདུལ་བ་ལུང་
ལས་བཤད་ལ། གདགས་པ་ལས་ནི་རབ་བརྟན་གིས་བསྦྷེན་པར་བཤད་དྡོ། །བཞི་པ་ནི། རྨ་བ་ཆྦྷེན་མྡོའ་ིཞྦྷེས་
སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོ་དྦྷེ་ལས་ཀང་རིའི་རྒྱལ་པྡོ་གངས་ཅན་དང་། རིའི་རྒྱལ་པྡོ་ཏི་སྦྷེ་དང་ཞྦྷེས་ཐ་དད་དུ་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ཕལ་པྡོ་ཆྦྷེ་ཡི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བདུན་ཏྦྷེ། ད་ལའི་མ་ཕམ་འདི་
ལ་ནི། །ཕལ་པྡོ་ཆྦྷེ་ནས་གསུངས་པ་ཡི། །མཚན་ིད་འདི་དག་གང་ཡང་མྦྷེད་པས་མ་དྲྡོས་པ་ཡིན་པར་འགལ་
ལྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ྦྷེས་སྡོང་བརྡོད་པ། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཞྦྷེས་ 
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༼༢༧༦༽སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། སར་བཤད་པ་དྦྷེ་དག་ལ་སྐྱྡོན་སྡོང་བར་འདྡོད་པ་ཁ་ཅིག ད་ལ་མཚན་ིད་དྦྷེ་དག་དང་
མི་ལྡན་ཡང་གངས་ཅན་དང་། མ་དྲྡོས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརི་ལ་ཡང་དཀྡོན་བརྦྷེགས་
ཀི་སྡོམ་གསུམ་བསན་པའི་གིང་གཞིར་མཐྡོ་བ་དང་། ཟླུམ་པ་དང་། ཤིང་ལྗྡོན་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། འདབ་ཆགས་
མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྡོང་བ་དུ་མ་སྐད་སྙན་པ་སྡོག་པ་དང་། ལྷ་རས་ཀི་མྦྷེ་ཏྡོག་དྲི་བསུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་
ཁྱབ་པར་བཤད་པ་རྣམས་ད་ལ་མྦྷེད་པས། དུས་སྙྦྷེགས་པའི་སྡོབས་ཀི་ཡུལ་ཀུན་ཀང་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་སྣང་
བའི་ཕྱིར་ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འཆད་ཚུལ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་བཤད། དྦྷེ་ིད་སྐབས་ཀི་ལན་ལ་
སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོ་སྐུར་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་དཔད། དྦྷེ་ཡི་དཔྦྷེར་བརྡོད་སྡོ་སྡོ་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་འདི་ཡང་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། སིར་འཆད་ཚུལ་ལ་དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་
འཆད་པ་དང་སྐྱྡོན་ཡྡོན་བསགས་པའི་སྐབས་གིས་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་ལ་སྡོ་སྐུར་བརྡོད་ན་གནས་ལུགས་
ངྡོས་མི་ཟིན་པས་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་ལ། ཕྱི་མ་ལ་སྡོ་སྐུར་སྐྱྡོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྦྷེ། ཡྡོན་ཏན་བསགས་པའི་སྐབས་ཡིན་
གི་གནས་ལུགས་འཆད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དཔྦྷེར་ན་བ་གང་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་
གིས་ཏྦྷེ། འཆད་ཚུལ་གིས་པྡོ་ལ་སྡོ་སྐུར་སྐྱྡོན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་བཤད་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། 
དྦྷེས་ན་བ་རྒྡོད་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་སྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་བཤད་པ་ད་ལ་མྦྷེད་པ་
དང་། གངས་ཅན་ད་ང་། མ་དྲྡོས་པ་སྡོགས་ཀི་མཚན་ིད་བཤད་པ་ད་ལ་མྦྷེད་པ་མི་མཚུངས་ཏྦྷེ། ས་མ་ནི་མདྡོ་
སྦྷེ་དྦྷེ་ལ་ངྦྷེས་པ་བསྐྱྦྷེད་པའི་ཆྦྷེད་དུ་སྡོན་ཕུན་སུམ་ 
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༼༢༧༧༽ཚོགས་པ་ལྔ་འཛོམ་པའི་དུས་སུ་མདྡོ་སྦྷེ་འདི་འབྱུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་སྙན་དངགས་ཀི་གཞུང་བཞིན་དུ་ཡྡོན་
ཏན་བསགས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་མདྡོ་སྦྷེ་གསུངས་པའི་ཚེ། བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ས་ཕྱྡོགས་བིན་གིས་བརླབས་པས་འཁྡོར་ཐམས་ཅད་ཀིས་དྦྷེ་ལར་མཐྡོང་བ་ཡིན་ཏྦྷེ། མདྡོ་སྦྷེ་
གཞན་ལས་ཀང་མི་མཇྦྷེད་ཀི་འཇིག་རྟྦྷེན་ཀི་ས་ཕྱྡོགས་ལག་མཐིལ་ལར་མམ་པ། སྡོང་དུམ་དང་། ཚེར་མ་དང་། 
མི་གཙང་བའི་ལྗིན་ལྗིན་དང་། རི་ནག་པྡོ་མྦྷེད་པར་གྱུར་ཏྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་ནི་
ཆྡོས་རྣམས་ཀི་རང་སིའི་མཚན་ིད་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པ་ཡིན་ཅིང་། 
དྦྷེ་ལ་འཁྲུལ་ན་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཙཱ་རི་ཏ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། གནས་འཐུང་གཅྡོད་ཀི་བྦྷེ་བྲག་
ཙཱ་རི་ཏ་ནི། ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་ཡྡོད་པར་གསུངས་པས། ཀྡོང་ཡུལ་གི་ཙཱ་རི་ཙཱ་གྡོང་ནི་དྦྷེ་མ་ཡིན་
ནྡོ། །ཁ་ཅིག་གནས་ཞིང་གི་བྦྷེ་བྲག་དྦྷེ་ཝཱི་ཀྡོ་ཉ་ལ་གིས་ཡྡོད་པའི་ཆྦྷེ་ཤྡོས་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ན་ཡྡོད། ཆུང་བ་
གཞན་ཞིག་ཀྡོང་ཡུལ་གི་ཙཱ་རི་ཡིན་ཞྦྷེས་ལ་ལ་སྨྲ་བ་ནི། དྦྷེའི་ཕྱྡོགས་ན་བྷ་ཏའི་ཤིང་ཡྡོད་ན་ཡུལ་དྦྷེ་དྦྷེ་ཝཱི་ཀྡོ་ཉ་
ཡིན་པ་ལ་སྐྱྡོན་མྦྷེད་དྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་མཁའ་འགྡོའ་ིརྒྱུད་ལས་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་རྒྱུད་དུ། གྦྷེན་དུ་འབར་ཉ་ཞྦྷེས་བ་བ། 
ཀྵྦྷེ་ཉ་པ་ལ་གཙིགས་པ་ཆྦྷེ། །དྦྷེ་ཝཱི་ཀྡོ་ཉ་སྣ་ཆྦྷེན་མྡོ། །སྡོབས་པྡོ་ཆྦྷེ་ནི་སྐྱྦྷེ་གནས་བྱུང་། །ལྷ་མྡོ་ལག་ན་མདུང་ཅན་
ཏྦྷེ། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གི་མཆྡོག །གནས་དྦྷེར་ལྷ་མྡོ་དྲག་ཆྦྷེན་མྡོ། །བྷ་ཏའི་ཤིང་ལ་བརྟྦྷེན་ཏྦྷེ་
གནས། །བྡོད་ཡུལ་དུ་ནི་ལྷན་སྐྱྦྷེས་ཏྦྷེ། །རང་བྱུང་གི་ནི་སྐྱྦྷེ་གནས་བྱུང་། །ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ན་
ཐྡོགས། །ཞི་ཞིང་གསལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ཏྦྷེ། །ཡུལ་ 
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༼༢༧༨༽དྦྷེར་གནས་པའི་ལྷ་མྡོ་དྦྷེ། །བྲག་གི་ཁྱིམ་ལ་བརྟྦྷེན་ཏྦྷེ་གནས། །ཞྦྷེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཏི་སྦྷེ་དང་ནི་
ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུའྡོ། །ལྔ་པ་དྦྷེ་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ས་ལམ་བགྡོད་དྦྷེ་འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྦྷེད་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
ལྔ་སྦྷེ། རྒྱུ་འབྲས་རིགས་མི་མཐུན་དགག་པ། རྒྱུ་འབྲས་ཕྱིན་ཅི་ལྡོག་དགག་པ། རྒྱུ་མྦྷེད་པར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་
དགག་པ། རྒྱུ་མ་ཚང་བར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དགག་པ། འབྲས་བུའི་ངྡོ་བྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། ཆིག་ཐུབ་ལས་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བ་དགག་པ། ཆིག་ཐུབ་རང་གི་ངྡོ་བྡོ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་
ཅིག་དཀར་པྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཞང་འཚལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅིག དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་ཞྦྷེས་བ་བ། སྡོང་
ིད་ཁྡོ་ན་བསྡོམ་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་བ་མི་འཐད་དྦྷེ། གཅིག་ལ་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་
སྡོད་འཇུག་ཏུ། རྦྷེན་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་ནུས་པ། །གང་ན་ཡང་ནི་ཡྡོད་མ་ཡིན། །སྣ་ཚོགས་རྦྷེན་ལས་བྱུང་བ་
ཡི། །སྒྱུ་མ་དྦྷེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ིད། །ཅྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཆིག་ཐུབ་ཐབས་དང་བཅས་ན་ཁས་བླངས་
འགལ་བ། ཐབས་དང་བྲལ་ན་ལུང་རིགས་གིས་དང་འགལ་བ། དྦྷེས་ན་ཐབས་མཁས་ལམ་གི་གཙོ་བྡོར་བསྒྲུབ་
པ། སྡོང་ིད་ཁྡོ་ན་བསྡོམ་པའི་ྦྷེས་དམིགས་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དངྡོས་དང་། ལུང་འགལ་སྡོང་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི་འགའ་ཞིག་ཆིག་ཐུབ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། དྭགས་པྡོ་ལྷ་རྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་
འགའ་ཞིག་ཆིག་ཐུབ་བསྡོམ་པའི་རྦྷེས་ལ་བསྡོ་བ་བ་དགྡོས་ཟྦྷེར་བ་མི་འཐད་དྦྷེ། འྡོ་ན་ཆིག་ཐུབ་སྡོགས་སྡོ། 
དྦྷེས་ན་ཆིག་ཐུབ་འདི་འདྲའི་ལུགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དྦྷེ། ཐབས་ 
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༼༢༧༩༽གཞན་དང་བཅས་ན་ཆིག་ཐུབ་མ་ཡིན་ཅིང་། ཐབས་དང་བྲལ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྦྷེན་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ནི་
སྙིང་རྦྷེའི་ར་བ་ཅན། བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། ཐུབ་པས་སྡོང་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ། འྡོ་ན་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་པའི་མདྡོ་ལས། དམ་པའི་ཆྡོས་ནི་འཛིན་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྦྷེམས་ཀི་བསྡོད་ནམས་དྦྷེས། །སྡོང་པ་ིད་ལ་
མྡོས་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་སྙམ་ན་མི་འགལ་ཏྦྷེ། སྡོང་ིད་ལ་
བསགས་པ་ནི། དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པ་བཟླྡོག་པའི་ཕྱིར་ཡིན་གི། དྦྷེ་ཁྡོ་ནས་ཐྡོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རྒྱལ་བ་རྣམས་
ཀིས་སྡོང་པ་ིད། །ལ་ཀུན་ངྦྷེས་པར་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྡོ། །དཔྦྷེར་ན་སངས་རྒྱས་
ཕྱག་འཚལ་སྡོགས་སྡོ། །དམ་ཆྡོས་པད་དཀར་ལས། མཆྡོད་རྟྦྷེན་དྦྷེ་ལ་གང་གིས་ཐལ་མྡོ་སྦྱྡོར། །ཡྡོངས་སུ་ཚང་
ངམ་ཐལ་མྡོ་ཡ་གཅིག་གམ། །ཡང་ན་མགྡོ་བྡོ་སྐད་ཅིག་བཏུད་པ་དང་། །དྦྷེ་བཞིན་ལུས་ཀང་ལན་གཅིག་བཏུད་
པ་དང་། །གང་གིས་རིང་བསྲྦྷེག་གནས་པ་དྦྷེ་དག་ལ། །གཡྦྷེང་བའི་སྦྷེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་
ཞྦྷེས། །ཚིག་གཅིག་ལན་འགའ་བརྡོད་པར་བྦྷེད་པ་ཡང་། །དྦྷེ་དག་ཀུན་གིས་བང་ཆུབ་མཆྡོག་འདི་ཐྡོབ། །ཞྦྷེས་
དང་། མཆྡོད་རྟྦྷེན་བསྐྡོར་བའི་གཟུངས་ལས། གཟུངས་འདི་ལན་གཅིག་བརྡོད་པས། ཕྱྡོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་
གི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྐྡོར་བ་བས་པ་འགྱུར་རྡོ། ཐྡོག་མ་མྦྷེད་པ་ནས་བསགས་པའི་
སིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་རྡོ། །དགྦྷེ་བ་སྣ་གཅིག་བས་པ་ཡང་བྦྷེ་བ་ཕག་ཏུ་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་གསུངས། 
རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་སྙིང་པྡོའ་ིགཟུངས་ལས། སྙིང་པྡོ་འདི་ལན་གཅིག་ 



278   ཀུན་མཁྱྦྷེན་གྡོ་རམས་པ། 

༼༢༨༠༽བརྡོད་པས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་འགྱུར་རྡོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བཟླྡོག་
པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་དང་། དྡོན་ཞགས་དང་། ཚེ་དཔག་མྦྷེད་དང་། སྦྱྡོང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་སགས་འབྲུ་
འགའ་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གིས་སིག་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་དགྡོངས་པ་མི་ཤྦྷེས་
པར་ཚིག་འབྲུ་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཙམ་ལ་བརྟྦྷེན་པར་མི་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། 
ལུང་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མདའ་རང་ལ་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། རྡོ་རྦྷེ་གུར་ལས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་དགུ་སྦྷེ། ཐབས་དང་བྲལ་བའི་སྡོང་ིད་ཁྡོ་ན་བསྡོམས་པས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་འདྡོད་
པ་མི་འཐད་དྦྷེ། རྡོ་རྦྷེ་གུར་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དང་། རྣམ་འགྦྷེལ་གི་ལུང་གསུམ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རྡོ། །ལུང་དང་པྡོའ་ིདྡོན་ནི། གལ་ཏྦྷེ་སྡོང་པ་ིད་དུ་ལ་བ་ཁྡོ་ན་སངས་རྒྱ་ཐྡོབ་པའི་ཐབས་ཡིན་ན། དྦྷེའི་ཚེ་སངས་
རྒྱས་ིད་མི་འབྱུང་སྦྷེ། འབྲས་བུའི་འདྲ་བ་ནི་རྒྱུའི་འདྲ་བ་ལས། གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེས་ན་ཐབས་ནི་
སྡོང་པ་ིད་དུ་ལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་སྡོང་ིད་ལ་བསགས་པ་གསུངས་པའི་དགྡོས་པ་ནི། བདྦྷེན་
འཛིན་གི་ལ་བ་རྣམས་ལས་བཟླྡོག་པ་དང་། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་བདག་ཏུ་ལ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཏུ་ཞྦྷེན་པའི་
བསམ་པ་བཟླྡོག་པའི་ཕྱིར་དུ། སྡོང་ིད་ཀི་ལ་བ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །སྡོང་ིད་ཁྡོ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་མ་ཡིན་ཅིང་སྡོང་ིད་བསྡོམ་པ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་པ་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན། ཐབས་ཤྦྷེས་ཟུང་འཇུག་
གིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་སྦྷེ། དཀིལ་འཁྡོར་གི་འཁྡོར་ལྡོ་ཞྦྷེས་བ་བའི་རྡོགས་རིམ་གི་ཐབས་ནི་བདྦྷེ་བའི་སྡོམ་པ་
སྦྷེ་ཤྦྷེས་རབ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྡོར་ནི་བསྐྱྦྷེད་རིམ་སྦྷེ། ཐབས་ཡིན་པས་དྦྷེ་གིས་ཀིས་
སངས་རྒྱས་ིད་དུ་ངྦྷེས་པར་འགྲུབ་ཅྦྷེས་པའི་ 
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༼༢༨༡༽དྡོན་ནྡོ། །ལུང་གིས་པ་ལ། ཚིགས་བཅད་དང་པྡོས་ནི་ཐབས་དང་བྲལ་བའི་ཤྦྷེས་རབ་གིས་ན་ཐྡོས་
ཀི་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་སྡོན་ཅིང་། ཕྱི་མས་ནི་རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤྦྷེས་ཟུང་འཇུག་དགྡོས་
པར་བསན་ནྡོ། །ལུང་གསུམ་པའི་ཚིགས་བཅད་དང་པྡོ་ནི། ཐབས་མང་པྡོས་ཡུན་རིང་དུ་གྡོམས་པས་སྐྱྡོན་ཡྡོན་
གི་གནས་ཚུལ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཐྡོབ་པ་བསན། དྦྷེ་ནས་ཚིག་རྐང་གིས་ཀིས་དྦྷེ་ཐྡོབ་པ་སིབ་གིས་ཀི་རྒྱུའི་
བག་ཆགས་སངས་པར་བསན། དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་གཞན་དྡོན་ལ་འཇུག་པ་ཅན་གི་ཐུབ་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ན་རང་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན། དྦྷེ་ནས་གིས་ཀིས་དྦྷེ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ན་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཐབས་གྡོམས་པ་དྦྷེ་
ིད་འབྲས་བུའི་དུས་ཀི་སྡོན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཚད་མ་མདྡོར་སྡོན་པ་ཞྦྷེས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་བཞྦྷེད། 
ཅྦྷེས་བསན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། རྣམ་གྡོལ་བཟང་ངན་ཐབས་གིས་བྦྷེད་པར་བསན། དྦྷེ་ལ་ཡིད་ཆྦྷེས་
ལུང་གི་སྒྲུབ་བྦྷེད་འགྡོད། རྣམ་གྡོལ་བཟང་པྡོ་འདྡོད་པས་ཐབས་ལ་འབད་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེས་
ན་ཐབས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། རྡོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ་ནི་ཐབས་ལམ་
མཁས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། བང་ཆུབ་གསུམ་ཀ་ཡང་སྡོང་ིད་བསྡོམ་པས་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་ཐྡོབ་པར་མཚུངས་ན་ཡང་། 
གཞན་དྡོན་འབད་མྦྷེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྦྷེད་བའི་བང་ཆུབ་ནི་ཐབས་མཁས་ཁྡོ་ན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་
ལ་གིས་ཏྦྷེ། བམས་པའི་ལུང་། དཔའ་བྡོའ་ིལུང་ངྡོ་། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ཡང་མདྡོ་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། དཔྦྷེ་ཇི་
ལར་ན་མདུད་པའི་བྦྷེ་བྲག་གིས་གྡོས་ལ་ཚོན་བཀྲ་བ་དང་། མི་བཀྲ་བ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དང་སྨྡོན་ལམ་
གི་འཕྦྷེན་པའི་དབང་གིས་ཐྦྷེག་པ་གསུམ་ལ་གྡོལ་བའི་དབང་གིས་ཡྦྷེ་ 
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༼༢༨༢༽ཤྦྷེས་བཀྲ་མི་བཀྲ་འབྱུང་ངྡོ་ཞྦྷེས་དྦྷེ་སྐད་གསུངས་པ་ཡང་འབྲས་བུའི་བཟང་ངན་ཐབས་ཀིས་བྦྷེད་པའི་
ཞྦྷེས་གསུངས་པ་ཡང་དྡོན་འདི་ིད་ཡིན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། སླྡོབ་དཔྡོན་མ་ཏི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། བསྡོད་པ་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བསྦྷེ་རུའི་རྭ་དང་འདྲ་བའི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། སྡོན་པ་ཁྱྦྷེད་ཀི་རྦྷེས་སུ་འགྡོ་ཞིང་སླྡོབ་
པའི་ན་ཐྡོས་ྡོན་མྡོངས་ཞི་བ་ཙམ་གིས་ཁྱྦྷེད་དང་མཚུངས་ཀང་རང་དྡོན་སྡོབས་སྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་དང་། 
གཞན་དྡོན་འབད་མྦྷེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྡོགས་པའི་བསམ་ཡས་ཡྡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་མ་ཡིན་ཞྦྷེས་
གསུངས་པ་ཡང་དྡོན་འདི་ིད་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། བརྒྱད་སྡོང་
པར་རབ་འབྡོར་འདི་ལར་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་སྦྷེམས་དཔའ་ཆྦྷེན་པྡོ་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྡོག་དང་
ལྡན་པའི་སྡོང་པ་ིད་ལ་རྟྡོག་མྦྷེད་ཀི་མངྡོན་སུམ་དུ་བའྡོ་སྙམ་དུ་མི་རྟྡོག་གྡོ །ཡྡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བའྡོ་སྙམ་དུ་
མི་རྟྡོག་གྡོ །མངྡོན་སུམ་དུ་བ་བའི་དུས་འདི་ཡིན་ནྡོ་སྙམ་དུ་མི་རྟྡོག་གྡོ་ཞྦྷེས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། སྡོང་ིད་རང་པ་
ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། སྡོང་ིད་རང་པ་བསྡོམས་ན་ཆད་ལར་འགྱུར་བས་སྡོང་ིད་ཀང་རྟྡོགས་མི་ནུས་
ཤིང་། གལ་ཏྦྷེ་སྡོང་ིད་རྟྡོགས་ན་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀི་འགྡོག་པར་ལྟུང་སྦྷེ། འཕགས་པ་དཀྡོན་མཆྡོག་སྡོགས་
སྡོ། །གིས་པ་ནི། ལ་ལ་སྡོང་ིད་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ས་ལམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་
སྦྷེ། ཞང་འཚལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅིག ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཆིག་ཆྡོད་ལ། །ས་ལམ་བརི་བའི་རྨྡོངས་པ་
འཁྲུལ། །ཞྦྷེས་ས་ལམ་མི་བགྡོད་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྡོད་པ་དང་། ཏི་སྦྷེ་ལ་སྡོགས་བསྐྡོར་བ་དང་མམ་དུ། ར་
མདུད་མྦྷེད་པ་སྡོགས་འདྡོད་པ་ཡང་རྒྱུད་སྦྷེའི་དགྡོངས་པ་མ་ཤྦྷེས་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཕྱི་རུ་ 
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༼༢༨༣༽ཡུལ་ི་ཤུ་ར་བཞི་པྡོ་རྣམས་བགྡོད་པ་དང་། ནང་དུ་ར་མདུད་གྡོལ་བ་ནི། རྣལ་འབྡོར་པས་ས་བཅུ་ལ་
སྡོགས་བགྡོད་པའི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་ིད་ཀིས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིསྡོགས་ཏྦྷེ། 
སམྦུ་ཉི་ལས། གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་སྡོགས་བཅུ། རབ་དགའ་ལ་སྡོགས་པའི་ས་བཅུ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་
རྦྷེ་ལས། གནས་དང་ྦྷེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་མཇུག་ཏུ། འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གིས་ཏྦྷེ། །ཞྦྷེས་
ཕྱི་ནང་གི་གནས་རྣམས་དང་རབ་དགའ་ལ་སྡོགས་པའི་ས་རྣམས་སྦྱྡོར་བ་བླ་མྦྷེད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །བཞི་
པ་ནི། ལ་ལ་དབང་བཞི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྦྷེག་པར་སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་
ཅིང་། རྡོ་རྦྷེ་ཐྦྷེག་པར་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་ལ་རྒྱུ་སྨིན་བྦྷེད་ཀི་
དབང་བཞི་དང་། གྡོལ་བྦྷེད་ཀི་ལམ་བཞི་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་འབྲས་བུའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་
སྦྷེ། གསང་བ་འདུས་པ་ཁ་ཅིག་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་ནི། འྡོད་གསལ་སྡོང་ིད་ཡིན། ཞྦྷེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས་པ་འདི་ནི་
འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགྡོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། རིམ་ལྔ་དང་ནི་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ཡང་རིམ་ལྔ་ལས། ཡང་དག་
མཐའ་ལས་ལངས་ནས་ནི། །གིས་མྦྷེད་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་
ནས། །སླར་ཞིང་གང་ལའང་མི་སླྡོབ་བྡོ། །འདི་ནི་རྡོགས་པའི་རྣལ་འབྡོར་པ། །རྡོ་རྦྷེ་འཛིན་པ་ཆྦྷེན་པྡོའང་
དྦྷེ། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆྡོག་ལྡན་པའི། །ཐམས་ཅད་མཁྱྦྷེན་པ་དྦྷེ་ནས་འགྱུར། །ཞྦྷེས་དང་། སྡོད་བསྡུས་
ལས། །བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་ལ་བཞུགས་ནས་མཚན་ཕྱྦྷེད་ཀི་དུས་སུ་འྡོད་གསལ་མངྡོན་དུ་མཛད་དྦྷེ། སྒྱུ་མ་ལ་
བུའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལས་བཞྦྷེངས་ནས། འགྡོ་བ་རྣམས་ལ་སྡོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་གནས་ 
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༼༢༨༤༽སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་རྟྡོགས་ལྡན་བཟང་བ་དགག་
པ། མས་ལས་གྡོ་རྟྡོགས་བཟང་བ་དགག་པ། རྣལ་འབྡོར་བཞི་པྡོ་འཕགས་པའི་ས་ལ་སྦྱྡོར་བ་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་བ་ལ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི། འདི་འདྲ་འཕགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་གིས་ཏྦྷེ། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་འཕགས་
པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་མྦྷེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། མདྡོ་སྦྷེ་རྒྱན་ལས། ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་
དག་ཏུ་ཤྦྷེས་པར་བ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་འདྡོད་དྡོ། །ཞྦྷེས་མྡོས་སྡོད་ཀི་ས་མ་
གྲུབ་པ་དང་། ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པ་ཡིན་ཅིང་། དྦྷེ་ལ་ཡང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་མ་གྲུབ་པ་དང་། ས་བརྒྱད་
པ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཡང་། གྲུབ་ཐྡོབ་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ལ་འཇྡོག་པའི་
དགྡོངས་པ་དྦྷེ་ིད་ཡིན་ནྡོ། །ལམ་འབྲས་ལས་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པྡོ་ས་དང་པྡོ་ཡན་ཆད་ལ་འཇྡོག་པས། 
ངྦྷེད་ཀི་ལུགས་ཀི་གྲུབ་ཐྡོབ་དྦྷེ་འདྲ་ཡིན་ཅིང་། གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་བཟང་བའམ་རྟྡོགས་ལྡན་ཀི་མཚན་ིད་འདི་ཡིན་
ནྡོ་ཞྦྷེས་མདྡོ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་མྦྷེད་པས། གྲུབ་ཐྡོབ་ལས་བཟང་བའི་རྟྡོགས་ལྡན་བླུན་པྡོ་ལ་སྡོགས་
སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གིང་རས་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ལ་
མས་དང་ཞྦྷེས་སྡོག་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་རྦྷེ་ཞིག ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་
སྦྷེ། མས་ཞྦྷེས་བ་བ་དྦྷེ། འདིར་བརྟགས་པའི་མཐའ་གསུམ་པྡོ་གང་ཡིན་ནའང་། དྦྷེ་ལས་གྡོ་རྟྡོགས་བཟང་བ་མི་
འགྲུབ་སྦྷེ། གྡོ་རྟྡོགས་གིས་པྡོ་ཡང་དྦྷེའི་ 
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༼༢༨༥༽ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གྡོ་བ་དང་རྟྡོགས་པ་གིས་ནི། རྣམ་གངས་ཡིན་གི་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་
མ་ཡིན་ཏྦྷེ། ག་ཏ་ཞྦྷེས་པ་དང་། ས་མ་ཡ་ཞྦྷེས་པ་སྐབས་ཐྡོབ་ཀིས་གིས་ཀ་ཡང་གྡོ་བ་དང་། རྟྡོགས་པ་གིས་
ཀ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས་བསྡོམ་པའི་ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་ལ་
མས་ཀི་སྣང་བ་དང་། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ལ་དག་པའི་སྣང་བར་བཤད་པ་ཡྡོད་ཅིང་། བསྡོམ་
མས་སྐྱྡོན་ཡྡོད་མྦྷེད་ཕྱྦྷེད་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པའྡོ་ཞྦྷེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བཤད་པ་ཡང་མཐྡོང་བས་དྦྷེ་
འདྲའི་མས་དང་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྦྷེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། རྦྷེ་
གཅིག་དང་ནི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཕྱག་རྒྱ་བ་རྣམས་ལ་གགས་པའི་བསྡོམ་རྣལ་འབྡོར་བཞི་ཞྦྷེས་བ་བ་འདི་
མར་པའི་སླྡོབ་མ་རྣམས་ལ་མྦྷེད་ཅིང་། དུས་ཕྱིས། ཀྡོང་ནྦྷེ་རུ་བ་ལ། དྭགས་པྡོ་ལྷ་རྦྷེས་རད་ཆྡོད་ནས་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། ངྡོ་སྡོད་པའི་ཚེ་ན། མཐྡོང་ལམ་སྡོགས་སུ་སྡོད་དྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སྡོ་སྐྱྦྷེ་
ལ་ཆྡོས་མཐུན་བརི་ན་དཔད་པར་བ་བ། འཕགས་པའི་ས་ལ་སྦྱར་ན་མདྡོ་རྒྱུད་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
འདི་ཡང་ཕྱྦྷེ་སྦྷེ། ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་དགུ་སྦྷེ། རྣལ་འབྡོར་བཞི་པྡོ་ས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྦྱྡོར་བའི་ས་བཅུ་གཅིག་པྡོ་
འདི་སྡོ་སྐྱྦྷེའི་ས་ལ་ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་བརིའམ། འཕགས་པའི་ས་ཁྡོ་ན་ལ་སྦྱྡོར། དང་པྡོ་ལར་ན། ཆྡོས་ནས་
གསུངས་ན་བརི་ཡང་འགའ་ཡང་འགལ་བ་མྦྷེད་དྦྷེ། དཔྦྷེར་ན་དཀྡོན་མཆྡོག་བརྦྷེགས་པའི་རྨི་ལམ་ངྦྷེས་བསན་
གི་ལྦྷེའུ་ལས། ཐུབ་པའི་མཆྡོད་རྟྦྷེན་སྡོགས་སྡོ། །འདི་དག་ཀང་ཚོགས་ལམ་དང་སྦྱྡོར་ལམ་དང་པྡོ་གསུམ་པྡོ་རྦྷེ་
རྦྷེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་སྦྷེ། མྡོས་པས་ 
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༼༢༨༦༽སྡོད་པའི་ས་ལ་ས་བཅུར་བས་ནས་སྦྱར་བ་ཡིན་གི། འཕགས་པའི་མིན་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ་རྦྷེ་གཅིག་
སྡོགས་ལའང་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་སྦྷེ་འཕགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་སྡོ། །དྦྷེ་རྣམས་ཀིས་སྡོམ་
གསུམ་སྡོ་སྡོའ་ིདྡོན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །གིས་པ་རྡོད་པ་སྡོང་བ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། རྡོད་པ་དང་། ལན་
ནྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཐྦྷེག་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། དམ་པ་ཕྱར་ཆུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཁ་ཅིག ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེ་
ཆུང་གི་ལ་སྡོམ་སྡོད་འབྲས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པ་བཞིན་རང་ས་ན་བདྦྷེན་པ་ཡིན་
པས། མདྡོ་རྒྱུད་ནས་མ་བཤད་པས་དྦྷེ་དག་སུན་ཕྱུང་བར་མི་ནུས་སྡོ། །ཞྦྷེས་ཀུན་ལ་སྡོགས་པར་བྦྷེད་
དྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། སྨྲས་ཚད་བདྦྷེན་པ་དགག་པ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་བདྦྷེན་པ་དགག་པ། གངས་
ངྦྷེས་ཐམས་ཅད་བདྦྷེན་པ་དགག་པ། དྦྷེ་ལ་རྡོད་པ་སྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་སྨྲས་ཚད་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་
ཏྦྷེ། ཐྦྷེག་པར་རང་ས་ནས་བདྦྷེན་པའི་དྡོན་སྨྲས་ཚད་བདྦྷེན་པ་ལ་བྦྷེད་དམ། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདྦྷེན་པ་ལ་བྦྷེད་
དམ། སངས་རྒྱས་པའི་ཐྦྷེག་པ་ཀུན་བདྦྷེན་པ་ལ་བྦྷེད། ཞྦྷེས་བརྟགས་ནས་དང་པྡོ་འདིས་འགྡོག་ཅིང་། ཕྱི་མ་
གིས་འྡོག་ཏུ་འགྡོག་གྡོ །གིས་པ་ནི། འྡོན་ཏྦྷེ་གྲུབ་མཐའ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་ལྔ་སྦྷེ། བརྟགས་པ་གིས་པ་ལར་
ན། དབང་ཕྱུག་པ་སྲྡོག་གི་མཆྡོད་སྦྱིན་བས་པས་ཐར་པ་ཐྡོབ་ཞྦྷེས་འཚེ་བ་ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། རྒྱང་འཕྦྷེན་པ་
འཇིག་རྟྦྷེན་ཕ་རྡོལ་མྦྷེད་པར་སྨྲ་བ་སྡོགས་ལྡོག་ལ་ཐམས་ཅད་བདྦྷེན་པར་འགྱུར་རྡོ། །གལ་ཏྦྷེ་མུ་སྦྷེགས་སྡོགས་
ནས། རང་ས་ནས་ནི་བདྦྷེན་སྙམ་ན། སྦྱིན་སྡོགས་ཕལ་ཆྦྷེར་བདྦྷེན་མྡོད་ཀང་། དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མི་
འགྡོ་བས་སྐྱབས་གནས་ཀི་གནད་དང་། རྟག་ཆད་གང་རུང་དུ་འཛིན་པས་ལ་བའི་གནད། མྦྷེ་ལྔ་བསྦྷེན་པ་
སྡོགས་ཐར་ལམ་ 
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༼༢༨༧༽དུ་འདྡོད་པས་ཐབས་ཀི་གནད་རྣམས་འཁྲུལ་བས་ན། སྦྱིན་སྡོགས་ཀི་ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་འཁྡོར་
བ་ལས་སྐྱྡོབ་པར་མི་ནུས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་གིས་སུ་ཕྱྦྷེ་བ། དྦྷེ་དག་ཇི་
ལར་ལྦྷེན་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཅི་སྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅྡོ་བརྒྱད་དྦྷེ། བརྟག་པ་གསུམ་པ་ལར་ན། 
སིར་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་བརྡོད་བའི་སྡོ་ནས་དྲང་དྡོན་དང་། ངྦྷེས་དྡོན་གིས་སུ་ཡྡོད་དྦྷེ། བླྡོ་གྡོས་མི་ཟད་
པའི་མདྡོ་ལས། མདྡོ་གང་ལས་ཀུན་རྡོབ་ཀི་བདྦྷེན་པ་གསུངས་པ་འདི་ནི་དྲང་བའི་དྡོན་ཡིན་ནྡོ། །མདྡོ་གང་ལས་
ངྦྷེས་པའི་དྡོན་མངྡོན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཕྱིར་གསུངས་པ་འདི་ནི་ངྦྷེས་པའི་དྡོན་ཏྡོ་ཞྦྷེས་དང་། ཏིང་ངྦྷེ་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་
ལས། སྡོང་པ་བདྦྷེ་བར་གཤྦྷེགས་པས་བསན་པ་ལར། །ངྦྷེས་དྡོན་མདྡོ་སྦྷེ་དག་གི་བྦྷེ་བྲག་ཤྦྷེས། །གང་ལས་
སྦྷེམས་ཅན་སྐྱྦྷེད་བུ་གང་ཟག་བསན། །ཆྡོས་དྦྷེ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་དྡོན་དུ་ཤྦྷེས། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའྡོ། །རྡོད་
བྦྷེད་ཀི་སྡོ་ནས་ས་ཇི་བཞིན་པ་དང་། ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་གསུངས་ཏྦྷེ། ས་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ཚད་མས་
གནྡོད་པ་འབབ་པ་དང་། མི་འབབ་པ་གིས་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཐྦྷེག་པའི་སྡོ་ནས་འཇིག་རྟྦྷེན་པ་དང་། འཇིག་
རྟྦྷེན་ལས་འདས་པ་གིས་སུ་གནས་ཏྦྷེ། འཇིག་རྟྦྷེན་པ་རྣམས་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྦྷེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། 
བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའི་ཆྦྷེད་དུ་གསུངས་པ་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར། བཤད་
ཚུལ་གི་སྡོ་ནས་དགྡོངས་པ་དང་། ལྡྦྷེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། དྲང་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་གསུམ་ཡྡོད་དྦྷེ། ྦྷེས་
པ་བརྒྱད་ཀི་གྦྷེན་པྡོར་དགྡོངས་པ་ཅན་རྣམ་པ་བཞི་གསུངས་པ་དང་། དགྡོངས་གཞིའི་ཆྦྷེད་དུ་ལྡྦྷེམ་དགྡོངས་
བཞི་གསུངས་པ་དང་། ས་ཇི་བཞིན་གི་དྡོན་མས་ 
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༼༢༨༨༽སུ་ལྦྷེན་པའི་ཆྦྷེད་དུ་དྲང་པྡོར་གསུངས་པ་རྣམས་སུ་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །དྦྷེ་ལ་དགྡོངས་པ་བཞི་ནི། 
སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པའི་གྦྷེན་པྡོ་རང་ིད་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏྡོ། །ཅྦྷེས་མམ་བ་ིད་ལ་
དགྡོངས་པ་དང་། ཆྡོས་ལ་བརས་པའི་གྦྷེན་པྡོར། སངས་རྒྱས་བྦྷེ་བ་ཕག་དཔག་ཏུ་མྦྷེད་པ་ལ་བསྙྦྷེན་བཀུར་
བས་ན་ཆྡོས་དྦྷེ་རྟྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞྦྷེས་དྡོན་གཞན་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་ལ་དགྡོངས་པ་དང་། ལྦྷེ་ལྡོའ་ི
གྦྷེན་པྡོར་བདྦྷེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱྦྷེ་བར་སྨྡོན་ལམ་འདྦྷེབས་ན་དྦྷེར་སྐྱྦྷེའྡོ་ཞྦྷེས་དུས་གཞན་ལ་དགྡོངས་པ་དང་། དགྦྷེ་བ་
ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆྡོག་པར་འཛིན་པའི་གྦྷེན་པྡོར། དགྦྷེ་བ་འདི་ལ་བུ་ནི་དམན་ལ་གཞན་ནི་མཆྡོག་གྡོ་ཞྦྷེས་
གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགྡོངས་པའྡོ། །གཞན་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་། འདྡོད་ཆགས་དང་། འགྡོད་པ་དང་། མ་ངྦྷེས་
པ་ལྡྡོག་པའི་གྦྷེན་པྡོར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་བསགས་པ་དང་། དག་པའི་ཞིང་ལ་བསགས་པ་དང་། མཚམས་
མྦྷེད་བས་པ་ཡང་མཐྡོ་རིས་སུ་སྐྱྦྷེ་བར་གསུངས་པ་དང་། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་
རྣམས་ཀང་དགྡོངས་པ་ཅན་ནྡོ། །ལྡྦྷེམ་དགྡོངས་བཞི་ནི། ན་ཐྡོས་པ་རྣམས་ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར། 
གཟུགས་སྡོགས་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་གཞུག་པ་ལྡྦྷེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། ངྡོ་བྡོ་ིད་གསུམ་ལ་དགྡོངས་
ནས་ཆྡོས་རྣམས་ངྡོ་བྡོ་ིད་ཀིས་ཡྡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མཚན་ིད་ལྡྦྷེམ་དགྡོངས་དང་། སར་གི་
དགྡོངས་པ་ཅན་བཞི་པྡོ་གྦྷེན་པྡོར་ལྡྦྷེམ་དགྡོངས་དང་། བརྡོད་བ་ཟབ་མྡོ་ས་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་
པ་བསྒྱུར་བ་ལྡྦྷེམ་དགྡོངས་རྣམས་སྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་བཤད་ཚུལ་དྦྷེ་ལར་འབྱུང་བའི་དཔྦྷེ་ནི། དྦྷེ་ལ་
འཇིག་རྟྦྷེན་མཐུན་འཇུག་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེས་ན་དྲང་བའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་སྦྷེ་སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུངས་ལ་དྲང་དྡོན་དང་། །ངྦྷེས་དྡོན་སྡོགས་ཀི་ 
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༼༢༨༩༽དབྦྷེ་བ་མང་དུ་ཡྡོད་པ་དྦྷེས་ན་དྲང་དྡོན་སྡོགས་དྦྷེ་ལར་བདྦྷེན་པར་མི་གཟུང་ཞིང་། ངྦྷེས་དྡོན་སྡོགས་
ཇི་ལར་གསུངས་པ་བཞིན་བདྦྷེན་པར་གཟུང་དགྡོས་པའི་ཕྱིར་ན། དྲང་ངྦྷེས་ཤྦྷེས་པའི་སྡོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་ལྦྷེན་པར་བའི། ཐམས་ཅད་རང་ས་ན་བདྦྷེན་པས་བླང་བར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྡོ། །བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། 
རྡོད་པ་དང་། ལན་ནྡོ། དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་མུ་སྦྷེགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུའྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དྲང་དྡོན་
ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་དྲང་ངྦྷེས་གིས་ཡྡོད་ཀང་། དྲང་དྡོན་ནི་ངྦྷེས་དྡོན་ལ་འཁིད་
པའི་ཆྦྷེད་ཡིན་ཅིང་། མུ་སྦྷེགས་ལ་བདྦྷེན་པ་སྲིད་ཀང་དྦྷེས་བརྫུན་པ་ིད་ལ་སྦྱྡོར་བར་བྦྷེད་པ་དྦྷེས་ན་སྡོགས་
སྡོ། །དྦྷེ་བཞིན་དུ་གངས་ཅན་འདི་ན་ཡང་། ལུས་ངག་གི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོ་བསན་ནས། དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་ལ་
སྡོགས་པའི་ལྡོག་པའི་ཆྡོས་ལ་སྦྱར་བ་མཐྡོང་ནས། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་ཆྡོས་བཞིན་དུ་ངྦྷེད་ཀིས་སྡོང་ཞིང་། སླྡོབ་
མའི་བླྡོ་དང་འཚམ་པར་ཐྡོག་མར་ཐྦྷེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚུལ་བསན་ནས། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤྦྷེས་
ཟུང་འཇུག་དང་། རིམ་གིས་ཀི་གནད་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྡོན་པར་མཛད་
པའི་བླ་མ་དྦྷེ་སངས་རྒྱས་ིད་དུ་བདག་གིས་གཟུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་གནད་མ་འཁྲུལ་པར་བསྒྲུབ་པར་གདམས་
པའི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། མ་འཁྲུལ་བའི་གནད་བསྒྲུབ་པར་གདམས། འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་
སུན་དབྱུང་བར་གདམས། གྡོ་བུར་གི་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། གནད་
བཅྡོས་པ་ྦྷེས་དམིགས་ཆྦྷེ་བས་སང་བར་གདམས། གནད་བཅྡོས་པའི་བདུད་ཤྦྷེས་ནས་སང་བར་གདམས་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཚིག་གི་གནད་བཅྡོས་པ་ལ་སྡོན་བྱུང་གི་དཔྦྷེ་དང་སྦྱར།  
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༼༢༩༠༽དྡོན་གི་གནད་བཅྡོས་པ་ད་ལར་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྦྱར། དྦྷེས་ན་ྦྷེས་དམིགས་ཆྦྷེ་བས་སང་བར་
གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཆྡོས་གཞན་ལྦྷེགས་པར་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དྦྷེ། སར་བཤད་པ་དྦྷེ་
ལར། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལྦྷེན་གི་གནད་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན་དུ་མ་འཆུགས་པར་བསྒྲུབ་
དགྡོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡན་ལག་གི་ཆྡོས་གཞན་ལྦྷེགས་པར་སྡོན་ན་ཡང་། ཆྡོས་ཀི་གནད་རྣམས་སྡོགས་
སྡོ། །དཔྦྷེ་ནི་འདས་པའི་དུས་ན་སྡོགས་ཏྦྷེ། ད་དུང་སར་གི་དངྡོས་གྲུབ་དྦྷེ་མ་ཡིན་པ་ཞྦྷེས་གནད་བཅྡོས་པའི་
ཚིག་འདི་ཡིས་སར་གི་ས་ཡ་ཕག་ཕྱྦྷེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཐུབ་པའི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡལ་ནས། ས་ཡ་ཕག་
ཕྱྦྷེད་ལས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །གསྦྷེར་ཅན་གིས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཀི་དྡོན་ཡང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་པྡོ་གསྦྷེར་ཅན་
གིས། དབང་ཕྱུག་ཆྦྷེན་པྡོ་ལྷའི་ལྡོ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དྲུག་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྦྷེ། དངྡོས་གྲུབ་གང་འདྡོད་པ་སླྡོངས་
ཤིག་ཟྦྷེར་རྡོ། །གསྦྷེར་ཅན་གིས་བདག་ཁང་པའི་ནང་དང་ཕྱི་དང་ས་དང་ནམ་མཁའ་མི་གསྡོད་པ་དུག་དང་། 
མཚོན་དང་། མི་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་གང་གིས་ཀང་མི་གསྡོད་པའི་དངྡོས་གྲུབ་ཞུ་བས་པས་དྦྷེ་བཞིན་དུ་བིན་
ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གསྦྷེར་ཅན་གི་བུ་ཐ་ཆུང་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁྱམས་པ་ལ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཁྱྡོད་རང་ཕའི་གམ་དུ་སྡོང་
ལ། ཐྦྷེམ་པའི་སྦྷེང་དུ་ཁི་བརིགས་ལ་ཕ་ཞྡོག དྦྷེའི་མདུན་དུ་བསྡོད་པ་འདི་སྨྲྡོས་ཤིག རི་བྡོ་རི་བྡོ་ལ་ནི་ཐུབ་པ་
བཞུགས། །ཆུ་བྡོ་ཆུ་བྡོ་ལ་ནི་ཆུ་ལྷ་གནས། །གཞི་མདྡོ་གཞི་མདྡོ་ལ་ནི་ཞི་བ་སྦྷེ། །ཀུན་ཏུ་ཀུན་ལ་དབང་བྦྷེད་ཁྱབ་
འཇུག་ཡིན། །ཅྦྷེས་བསླབས་སྡོ། །བུས་དྦྷེ་བཞིན་དུ་བས་པས་ཕ་ཁྡོས་ནས། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་འཇུག་གནས་
ན། འདི་ལ་ཡང་ཡྡོད་དམ། ཞྦྷེས་ཐྦྷེམ་པ་ལ་ཁུ་ཚུལ་བསྣུན་པས།  
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༼༢༩༡༽དྦྷེ་ནས་ཁྱབ་འཇུག་ལུས་པྡོ་མི། མགྡོ་བྡོ་སྦྷེང་གྦྷེ སྦྷེར་མྡོ་ལྕགས་ལས་བས་པ་ཞིག་བྱུང་སྦྷེ། གསྦྷེར་
ཅན་པང་དུ་བཞག་སྦྷེ། སྦྷེར་མྡོས་ལྡོ་བ་ཧྲལ་ཏྦྷེ་བསད་དྡོ། །ཞྦྷེས་ཐྡོས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་དྦྷེང་སང་གི་སགས་ལ་ཡང་། 
ཨོྃ་མྦྷེད་པ་ཡི་སྡོགས་ཏྦྷེ། གཞན་ཡང་མིང་གི་སྦྷེལ་ཚིག་འཇུག་པའི་མཚམས་སུ་བདག་གཞན་གི་མིང་འགྡོད་
ཚུལ་ནྡོར་བ་དང་། ཆར་འབྦྷེབས་པ་དང་། གཅྡོད་པའི་སགས་ཤན་འབྦྷེད་མ་ཤྦྷེས་པ་དང་། ཞི་བ་ཤཱིནཱཾ་ཀུ་རུ་ཞྦྷེས་
བས་པས། ཞི་བ་ཞི་བར་གིས་ཤིག །ཅྦྷེས་པ་དང་། མཱ་ར་ཡ་སྡོད་བས་པས། གསྡོད་བྦྷེད་སྡོད། ཅྦྷེས་བ་བར་
འགྱུར་བས་སགས་ཀི་གནད་རྣམས་ལ་གཡྡོན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བཅྡོས་པ་ཡི་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་ཆྡོས་ཀི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། ཚིག་གི་
གནད་བཅྡོས་ན་དངྡོས་གྲུབ་མས་ཤིང་འགངས་པ་དྦྷེ་བཞིན་དུ། ཆྡོས་ཀི་དྡོན་གི་གནད་རྣམས་ཀང་། ཅུང་ཟད་
ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ལ་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་ཡང་མདྡོ་ཙམ། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། 
འདིར་གནད་བཅྡོས་པར་དྡོགས་པའི་གཞི་དགུ་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཡང་བརྡོད་བའི་གཙོ་བྡོ་
རྣམས་ངྡོས་བཟུང་བ་ནི། ཡན་ལག་གཞན་འཁྲུལ་ཡང་གནད་འདི་རྣམས་མ་འཁྲུལ་པར་བས་ན་བསྒྲུབ་ནུས་
ཤིང་། གནད་འདི་རྣམས་འཁྲུལ་ན་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་མ་འཁྲུལ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སྡོ། །ཞྦྷེས་པའི་
དྡོན་ཡིན་ལ། རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་འཁྲུལ་བ་ཕན་ཚེགས་ནས་འགྡོག་པ་ནི། ཡན་ལག་ཕན་ཚེགས་རྣམས་
ཀང་མ་འཁྲུལ་ན་བསྒྲུབ་ྦྷེ་ཞིང་འཁྲུལ་ན་གནད་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བས། ཕན་
ཚེགས་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་དགྡོས་སྡོ། །ཞྦྷེས་ 
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༼༢༩༢༽པའི་དྡོན་ནྡོ། །གཞུང་གི་དྡོན་ལ་གཞན་རྣམས་ནི་གྡོ་སླ་ལ། གལ་ཏྦྷེ་འདི་ནི་འཁྲུལ་འགྱུར་ན། །ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཀི་དྡོན་ནི། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། རིགས་འཆྡོལ་བསྡོམ་པའི་སྦྱྡོར་བ་ཡིས། །དངྡོས་གྲུབ་མྦྷེད་ཅིང་སྒྲུབ་པྡོའང་
མྦྷེད། །ཅྦྷེས་སྡོ། །བླ་མ་སི་བྡོར་བསྡོམ་བ་མ་ཡིན་ཞྦྷེས་པ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་རྣམས་སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིབླ་མ་སི་བྡོར་
བསྡོམས་ན་ཚེ་ལ་གནྡོད་ཟྦྷེར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གནད་རྣམས་མིན་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། ཚིག་རྐང་
དང་པྡོ་དྲུག་གིས་གནད་བཅྡོས་པ་ྦྷེས་དམིགས་ཆྦྷེ་བར་བསན། དྦྷེ་ནས་དགུས་དྦྷེའི་དཔྦྷེ་བསན། ཐ་མ་གིས་
ཀིས་གནད་མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་དགྡོས་པར་བསན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། གནད་འཆྡོས་པའི་བདུད་ཇི་
ལར་བྱུང་བའི་ཚུལ། དྦྷེས་གནད་ཇི་ལར་བཅྡོས་པའི་ཚུལ། དྦྷེ་ཤྦྷེས་ནས་སང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གསུམ་སྦྷེ། རྣམ་པ་ཇི་ལར་སྡོན་པ། ཐབས་གང་གིས་བསླུ་བ། སྡོན་བྱུང་གི་དཔྦྷེ་དང་སྦྱར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དྦྷེ་ལ་
གནད་རྣམས། ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་སྦྷེ། ཆ་ལུགས་འདི་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཤྦྷེར་ཕྱིན་གི་མདྡོ་ལས་བཤད་
དྡོ། །གིས་པ་ནི། འགའ་ཞིག་རྩུབ་མྡོར། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བདུན་དང་། རྐང་པ་གསུམ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལར་
བསླུ་བ་དྦྷེ་དག་བདུད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུངས་རབ་དང་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་
ནི། འདི་དག་ཇི་ལར། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་བརྒྱད་དྦྷེ། མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་སངས་
རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་དུ་མིང་བཏགས་པ་དྦྷེ་ལ་འཇིག་རྟྦྷེན་ཐམས་ཅད་གུས་པས། དྦྷེ་ཚེ་རིན་ཆྦྷེན་བཟང་པྡོ་ཡིས་
སྡོགས་ཏྦྷེ། སྐྱྦྷེས་བུ་དམ་པ་དྦྷེས་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ལ་སངས་ཀིས་གཟིགས་པས་ས་ལ་ལྷུང་ནས་དྲན་པ་མས་ཤིང་
བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་ལྡོ་ར་བ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབླ་གྡོས་ཀིས་ཁྡོའ་ིམགུལ་པ་བཅིངས། བཀའ་བསྡོ་དྲག་པྡོ་
མཛད་པས། ཁྡོ་ན་རྦྷེ། མང་ཡུལ་གུ་མའི་མཚོ་ 
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༼༢༩༣༽ལ་གནས་པའི་ཀླུ་ཡིན། ངས་བསན་པའི་ཆྡོས་རྣམས་བྡོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཡྡོད། གཞུང་དང་
གདམས་ངག་མང་པྡོ་ལ་ཆུ་ལ་ཚྭ་བཏབ་པ་ལར་དབྦྷེར་མྦྷེད་དུ་འདྲྦྷེས་པས་ཕྱྡོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་མི་ཐུབ། ད་
ཕྱིན་ཆད་ཆྡོས་ལྡོག་མི་སྡོན་པར་ཞུ། ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། འདི་འདྲའི་རིགས་ཀིས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་
གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་གཞན་ཕལ་ཆྦྷེར་བཟང་པྡོར་སྡོན་ཅིང་། གནད་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལྡོག་ཏུ་བསན་པས་ཕ་རྡོལ་བསླུ་
ནུས་པ་དཔྦྷེ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་འདྲ་ཤྦྷེས་པར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། གནད་ཇི་
ལར་བཅྡོས་པའི་ཚུལ་དང་། གནད་བཅྡོས་པའི་བདུད་འདི་འདྲ་ཤྦྷེས་པར་བས་ནས་ནི་སྡོགས་སྡོ། །མགྡོན་པྡོ་
བམས་པས་རྒྱུད་བླར་གསུངས་པ་ནི། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆྦྷེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་རྟྦྷེན་འདི་ན་ཡྡོད་མིན་
ཏྦྷེ། །མ་ལུས་དྦྷེ་ིད་མཆྡོག་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཀུན་མཁྱྦྷེན་གིས་མཁྱྦྷེན་གཞན་མིན་པ། །དྦྷེ་ཕྱིར་དྲང་སྲྡོང་རང་ིད་
ཀིས་བཞག་མདྡོ་སྦྷེ་གང་ཡིན་དྦྷེ་མི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་བཤིག་ཕྱིར་དྦྷེ་ཡང་དམ་ཆྡོས་ལ་ནི་གནྡོད་པ་བྦྷེད་པར་
འགྱུར། །ྡོན་མྡོངས་རྨྡོངས་བདག་རྣམས་ཀིས་འཕགས་ལ་སྐུར་བ་དང་། །དྦྷེས་གསུངས་ཆྡོས་ལ་བརས་གང་དྦྷེ་
ཀུན་ཞྦྷེན་ལས་བས། །དྦྷེས་ན་ཞྦྷེན་ལའི་དྲི་ཅན་དྦྷེ་ལ་བླྡོ་མི་སྦྱར། །གྡོས་གཙང་ཚོན་གིས་རྣམ་བསྒྱུར་སྣུམ་གིས་
གྡོས་པ་བཞིན། །ཅྦྷེས་སྡོ། །གིས་པ་འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབིན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། སྡོན་བྱུང་
མཁས་པས་འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབིན་པའི་ཚུལ། །རྦྷེས་འཇུག་མཁས་པས་འཁྲུལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་
དབྱུང་བའི་ཚུལ། །དགག་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་སྦྱྡོར་ཇི་ལར་བ་བའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ། ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དང་། རྐང་པ་གཅིག་སྦྷེ། ཁྡོ་རང་གི་ 
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༼༢༩༤༽ཆྡོས་ལུགས་ལ་ཡང་། དང་པྡོ་ནས་མྦྷེད་པའི་རང་བཟྡོ་དྦྷེ་འདྲ་དྦྷེ་ནི་ལུང་རིགས་གཞན་མི་དགྡོས་པར་
འདི་རང་བཟྡོ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་ཀུན་ལ་སྡོགས་པས་སུན་འབིན་པར་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ལུང་རིགས་
ཀིས་གནྡོད་ཚུལ་སིར་བསན། ལུང་གིས་གནྡོད་ཚུལ་བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བཤད། ལུང་ཁས་མི་ལྦྷེན་པ་ལ་ཇི་ལར་བ་
བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་མུ་སྦྷེགས། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་དྲུག་སྦྷེ། གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པའི་
ཆྡོས་ལྡོག་ལ་ནི། རང་བཟྡོ་ཡིན་ཞྦྷེས་བར་མི་རུང་བར་རིགས་པ་གཞན་གིས་སུན་དབྱུང་བར་བ་དགྡོས་ལ། 
རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ཞིང་། ལུང་དང་འགལ་བ་ལ་ཐུན་མྡོང་གི་ལུང་དང་འགལ་ན་ནི་
དྦྷེ་ིད་ཀིས་སུན་ཕྱུང་ཞིང་། ཁྡོ་རང་གི་ལུང་དང་འགལ་ན་དྦྷེས་སུན་ཕྱུང་བར་བའྡོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། 
གཞན་གི་ལུང་གི་འགྡོག་མི་ནུས་པ། རང་གི་ལུང་གིས་འགྡོག་ནུས་པ། དྦྷེའི་དཔྦྷེར་བརྡོད་གསལ་བར་བཤད་
པ། དྦྷེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་མཚོན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཔྦྷེར་ན་ཕ་རྡོལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གཅིག་སྦྷེ། ལུང་
ཁས་མི་ལྦྷེན་པ་ལུང་གཞན་གིས་འགྡོག་པར་མི་ནུས་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་ཞྦྷེས་སྡོགས་
བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། རང་ིད་ཀིས་ལུང་དྦྷེ་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས། སྐབས་དྦྷེར་ལུང་དྦྷེ་དང་འགལ་བ་སྡོད་ན་
དྦྷེས་གནྡོད་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ཡི་དཔྦྷེར་བརྡོད་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་སྦྷེ། གཞན་རྣམས་ནི་གྡོ་སླ་
ལ། རྡོ་རྦྷེ་ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ཀིས་ཆྡོས་སྡོ་འབྦྷེད་པ་ནི། ཀྡོང་ནྦྷེ་རུ་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་གི། དྦྷེ་ཡན་ཆད་ལ་
མྦྷེད་པས། མར་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་འདྡོད་པ་དང་འགལ་ལྡོ། །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཞྦྷེས་བ་བའི་ཁིད་ནི་མི་ལ་རས་པ་ཡན་
ཆད་དུ་བིན་རླབས་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཆྡོས་དྲུག་དྦྷེ་ལས་མྦྷེད་པ་ལས། ཕྱིས་བིན་ 
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༼༢༩༥༽རླབས་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་ནས། ཀྡོ་བྲག་པ་དང་། ཡང་དགྡོན་པ་སྡོགས་ལམ་འབྲས་དང་
ཕྱག་ཆྦྷེན་ལ་སྡོགས་པ་གཞན་གི་གདམས་ངག་བསྡོམ་པ་དང་། དྭགས་པྡོ་ལྷ་རྦྷེ་རྒྱུད་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཆྡོས་དྲུག་
བསྡོམ་བཞིན་དུ། ནཱ་རྡོ་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་འདྡོད་པར་བྦྷེད་པ་གཞན་དང་སྡོགས་སྡོ། །གཏྦྷེར་ནས་བྱུང་བའི་གྦྷེགས་
བམ་སྡོགས་རྡོ་རྦྷེ་འཆང་ལ་བརྒྱུད་པ་སྙྦྷེག་ཅིང་། དྦྷེ་ལའང་གཞན་དག་ལུང་ལྦྷེན་པ་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་ནི། 
གཏྦྷེར་ནས་བྱུང་བ་སྡོགས་ཀིས་རྡོ་རྦྷེ་འཆང་ནས་མ་བརྒྱུད་ཅིང་། གཞན་ལ་ལུང་ལྦྷེན་མི་དགྡོས་པར་བསན་པའི་
ཕྱིར་རྡོ། །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་འདི་འདྲའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་དྲུག་གྡོ །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལུང་ཁས་མི་ལྦྷེན་པ་
གདྡོད་མ་ནས་ཡྡོད་པ་ལ་ཇི་ལར་བ་བ། ལུང་ཁས་མི་ལྦྷེན་པ་གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་ཇི་ལར་བ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། 
གལ་ཏྦྷེ་མུ་སྦྷེགས། ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུའྡོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏྦྷེ་གདྡོད་ནས། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་
གསུམ་སྦྷེ། མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤིས་མུ་སྦྷེགས་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབིན་པ་བཞིན་ནྡོ། །ངྦྷེད་
ལའང་དྦྷེ་འདྲ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ནི། ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྦྷེད་པའི་བདྦྷེན་ཚིག་སྨྲས་པའྡོ། །གསུམ་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་སྦྱྡོར་
བའི་ཚུལ་ལ་བཞི་སྦྷེ། སྐབས་མ་ཕྱྦྷེད་པའི་ལུང་སྦྱྡོར་བླུན་པྡོའ་ིལུགས་སུ་བསན་པ། སྐབས་ཕྱྦྷེད་པའི་ལུང་སྦྱྡོར་
གི་དཔྦྷེ་བརྡོད་དགྡོད་པ། དྦྷེ་གིས་ཀའི་དྡོན་བསྡུ་བ། མཁས་རྨྡོངས་ཀི་འཁྲུལ་པའི་ཁྱད་པར་དཔྦྷེས་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བླུན་པྡོ་མཁས་པར། ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔའྡོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ལ་སྡོམ་སྡོད་པའི་ལུང་སྦྱྡོར། 
འཇིག་ 
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༼༢༩༦༽རྟྦྷེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་ལུང་སྦྱྡོར་རྡོ། །དང་པྡོ་ནི། དཔྦྷེར་ན་ཕྱག་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་
བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་ལྔ་སྦྷེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། བསྡོམ་མྦྷེད་སྡོམ་པ་པྡོའང་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་དང་། དབུ་མ་ཤྦྷེས་རབ་ལ་འཇུག་
པ་ལས། ཀུན་རྡོབ་མྦྷེད་ན་དྡོན་དམ་མྦྷེད། །སངས་རྒྱས་མྦྷེད་ན་སྦྷེམས་ཅན་མྦྷེད། །ལ་བ་མྦྷེད་ཅིང་སྡོམ་པ་
མྦྷེད། །འབྲས་བུ་མྦྷེད་ཅིང་སྡོད་པ་མྦྷེད། །ཅྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ནི། ལ་བའི་ལུང་ཡིན་གི། སྡོམ་པ་དང་སྡོད་
པ་གིས་ཀི་ལུང་མིན་ནྡོ། ཕྱག་ཆྦྷེན་ཐིག་ལྦྷེ་ལས། དབང་མྦྷེད་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྦྷེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 
འདུལ་བ་ལས། ཆྡོ་ག་འཁྲུག་ན་ལས་མི་འཆགས་པར་གསུངས་པ་དང་། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་བསླབ་པ་ལས་ལྡོག་
པར་སད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། རྒྱུ་སྦྷེ་བཞི་ཡི་ལ་སྡོམ་འཁྲུགས་ན་བིན་གིས་མི་རླྡོབ་པར་
གསུངས་པ་དང་། །རྡོ་རྦྷེ་སྙིང་པྡོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། དག་པའི་ཆྡོས་ལ་སྡོམ་ི་བྦྷེད། །ཅྦྷེས་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་
དྦྷེས་ན་ཆྡོ་ག་ཅི་བས་ཀང་སྡོགས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་ལུང་སྦྱྡོར་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། སྡོམ་
པ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་འབད་ནས་བསྲུང་བར་གསུངས་པ་དང་། དགྦྷེ་སིག་ལ་བླང་དྡོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་
བྦྷེད་པར་གསུངས་པ་ནི། འཇིག་རྟྦྷེན་པ་སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཀྱཻ་རྡོ་རྦྷེ་ལས། བསླབ་དང་དབང་
ལས་རྣམ་པར་གྡོལ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། འཁྡོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་བའི་འཕགས་པ་ལ་
གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་འདྲའི་གནས་སྐབས་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ནི། 
མིག་ལྡན་ཇི་ལར། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་དྲུག་གྡོ །སར་བཤད་པ་དྦྷེ་ལ་བུའི་རྣམ་དབྦྷེ་ཤྦྷེས་ན་ལུང་
སྦྱྡོར་འཁྲུལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཕན་ཚེགས་ཙམ་འབྱུང་ལ། དྦྷེ་འདྲའི་ 
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༼༢༩༧༽རྣམ་དབྦྷེ་མི་ཤྦྷེས་པར་ལུང་སྦྱྡོར་བས་ན་ལ་བའི་ལུང་སྡོད་པ་ལ་སྦྱར་ནས་དགྦྷེ་སིག་གི་བླང་དྡོར་མི་
ཕྱྦྷེད་པའམ། སྡོད་པའི་ལུང་ལ་བ་ལ་སྦྱར་ནས་ཐམས་ཅད་བདྦྷེན་པར་ལ་བར་འགྱུར་བས། རྣམ་དབྦྷེ་ཕྱྦྷེད་པ་ལ་
འབད་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྡོ་བུར་གི་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བར་གདམས་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། གྡོ་བུར་གི་མན་
ངག་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བ། གྡོ་བུར་གི་མདྡོ་རྒྱུད་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བ། གྡོ་བུར་གི་རྟྦྷེན་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བ། 
གྡོ་བུར་གི་ལས་ལ་བརྟག་དཔད་བ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སྙན་བརྒྱུད་དང་ནི། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་
དྲུག་སྦྷེ། སྙན་བརྒྱུད་དང་། ཆིག་བརྒྱུད་དང་། རྨི་ལམ་གི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། ཞལ་མཐྡོང་གི་ཡི་དམ་དང་། ལུང་
སྡོན་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། བླ་མའི་གསུང་སྡོས་རྣམས་བརྟགས་དཔད་བས་ནས། མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བླང་
དུ་རུང་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་བརླབས་ལས། དྦྷེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡྡོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །མདྡོ་རྒྱུད་དང་མི་
མཐུན་ན་བླང་དུ་མི་རུང་སྦྷེ། བདུད་ཀི་བིན་བརླབས་ལས། དྦྷེ་འདྲ་འབྱུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། མིང་གི་གཞི་ལས་བདུད་ནི་ྦྷེ་བར་འྡོངས་གྱུར་ནས། །འདི་སྐད་སྨྲ་སྦྷེ་འདི་ནི་ཁྱྦྷེད་དང་ཕ་
མ་དང་། །ཁྱྡོད་ཀི་བདུན་མྦྷེས་རྒྱུད་ཀི་བར་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། །གང་ཚེ་ཁྱྡོད་ནི་སངས་རྒྱས་འགྱུར་བའི་མིང་
འདི་ཡིན། །སྦྱངས་སྡོམ་རྣལ་འབྡོར་ལྡན་པ་ཅི་འདྲ་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །ཁྱྡོད་སྡོན་ཡྡོན་ཏན་ཚུལ་ཡང་འདི་འདྲའྡོ་
ཞྦྷེས་བརྡོད་དྦྷེ། །དྦྷེ་སྐད་གང་ཐྡོས་རླྡོམ་སྦྷེམས་བང་ཆུབ་སྦྷེམས་དཔའ་ནི། །བདུད་ཀིས་ཡྡོངས་སུ་བླངས་ཤིང་
བླྡོ་ཆུང་རིག་པར་བ། །ཞྦྷེས་གསུངས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེས་ན་སངས་རྒྱས། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་
བདུན་ཏྦྷེ། གྡོ་བུར་གི་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་མ་ 
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༼༢༩༨༽བས་པར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བ་དྦྷེས་ན། སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྡོགས་ཏྦྷེ། སྐྱྦྷེས་བུ་རྫུན་མས་སྦྱར་བའི་
མདྡོ་རྒྱུད་གང་ཞྦྷེ་ན། ཀྡོའུ་ཤི་ཀའི་མདྡོ་སྡོགས་སྡོ། །གཞན་ཡང་གསང་སགས་གསར་མ་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱལ་
པྡོ་དང་། ལམ་ལྔ་བཀྡོལ་བ་དང་། དུས་འབྱུང་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེ་མཁའ་འགྡོ་དང་། ར་ལི་ི་ཤུ་ར་བཞི་དང་། 
གིས་མྦྷེད་རྣམ་རྒྱལ་སྡོགས་དང་། རིང་མ་ལའང་། ཀུན་བྦྷེད་རྒྱལ་པྡོ་དང་། མདྡོ་དགྡོངས་འདུས་དང་། ཞི་ཁྡོ་
སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་། ལྷ་མྡོའ་ིསྐྱྦྷེས་རྒྱུད་དང་། བམ་རིལ་ཐྡོད་མཁར་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་ཀིས་སྦྱར་བའི་རྒྱུད་སྦྷེ་མང་པྡོ་
ཡྡོད་ཅིང་། སྣང་བརྒྱད་དང་། ལས་དགྦྷེ་སིག་བསན་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱ་ནག་པས་བས་པ་ཡིན་ནྡོ། །གཙུག་ཏྡོར་
ནག་མྡོ་དང་། བ་ཁྱུང་བསམ་ཡས་མ་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་ཀི་ལྷ་འདྲྦྷེས་སྦྱར་བ་ཡིན་ཅིང་། ལྷ་མྡོ་གནས་མཁར་
དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྟྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀིས་བས་པའི་རྒྱུད་སྦྷེའང་ཡྡོད་དྡོ། །དྦྷེ་དག་ལ་
ནད་གདྡོན་ཞི་བ་སྡོགས་བདྦྷེན་པ་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་ཀང་ཚད་མར་བར་མི་རུང་སྦྷེ། དྦྷེའི་འཐད་པ་རྒྱུད་བླ་མར་
མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་སྡོགས་སྡོ། །ལུང་འདི་ད་ལའི་རྒྱུད་བླ་ར་འགྦྷེལ་ན་མྦྷེད་ཀང་ཕྱ་བའི་ཊི་ཀར་འདིའི་འབྲུ་
མནན་བྱུང་བས། རྔྡོག་འགྱུར་ན་ཡྡོད་པར་གསལ་ཞིང་། མར་པ་སྨྡོན་འགྡོ་བའི་འགྱུར་དུ་དྦྷེ་ཡང་དྲང་སྲྡོང་བཀའ་
བཞིན་སི་བྡོས་བླང་ཞྦྷེས་པའི་མཇུག་ཏུ། མ་རིག་མདྡོངས་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྲིན་བུའི་ཡིག་འདྲ་མུ་སྦྷེགས་
བསན་བཅྡོས་སུ་འང་། །དྡོན་ལྡན་ཆྡོས་ལྡན་ཁམས་གསུམ་ྡོན་མྡོངས་ཟད་བྦྷེད་བརྡོད་གྱུར་གང་ཡིན་
དང་། །འཇིག་རྟྦྷེན་སྡོ་སྡོའ་ིལྦྷེགས་བཤད་གང་དྦྷེའང་བླྡོ་ལྡན་དྲང་སྲྡོང་བཞིན་འཛིན་ན། །གསུང་གང་ཟག་མྦྷེད་བླྡོ་
མངའ་རྣམས་ཀིས་ཞལ་ནས་འབྱུང་བ་སྨྡོས་ཅི་དགྡོས། །ཞྦྷེས་འབྱུང་ངྡོ་། །དྦྷེའི་དྡོན་ནི། རྐང་པ་དང་པྡོས་སྲིན་
བུའི་ཡི་གྦྷེ་དང་འདྲ་བའི་བདྦྷེན་ 
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༼༢༩༩༽པ་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་པའི་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་བསན་བཅྡོས་དང་། གིས་པས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། 
གསུམ་པས་སྡོ་སྐྱྦྷེས་བས་པའི་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ཀང་དྲང་སྲྡོང་བཞིན་དུ་གུས་པས་འཛིན་ན་ཞྦྷེས་བསན་
ཅིང་། བཞི་པས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པའི་བསན་བཅྡོས་ལ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་ཞྦྷེས་པའྡོ། །ཡང་ན་རྐང་
པ་དང་པྡོ་དང་གསུམ་པ་སྦྱར་ཞིང་། གིས་པ་དང་བཞི་པ་སྦྱར་ཏྦྷེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། འཕགས་པས་མཛད་
པའི་བསན་བཅྡོས་དྲང་སྲྡོང་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས་ཞྦྷེས་པའྡོ། །ཁ་ཅིག་འདིར་ས་པཎ་གིས་
མྦྷེད་བཞིན་དུ་བྲིས་ཞྦྷེས་སྨྲས་པ་དང་། གཞན་དག་འདུལ་བ་ལུང་ལས། མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་ཁྱྡོད་ཀིས་
ནི། །བདག་ནི་ཚོང་པ་རྦྷེད་ལྡན་ལར། །ཞྦྷེས་པས་མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་བས། སར་ནི་དྦྷེ་ལར་རྣམ་
གཞག་ནས། །སླར་ཡང་བླ་མའི་རྒྱུད་འདིར་ནི། །ཞྦྷེས་པས་རྒྱུད་བླ་མ་བཀའ་ཐ་མ་ལ་བས་ཏྦྷེ། མང་འདས་ཀི་
མདྡོ་ལྷའི་ཟླ་བས་བསྒྱུར་པ་ལས། དཔྦྷེར་ན་ཤིང་ངམ་རིག་པ་ལ་སྲིན་བུས་བརྐྡོས་ཏྦྷེ། ཡི་གྦྷེའི་འབྲུ་འདྲ་བར་གྱུར་
པ་མཐྡོང་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། སྲིན་བུས་ཡི་གྦྷེ་ཤྦྷེས་སྡོ། །ཞྦྷེས་བརྡོད་པར་མི་བགིད། ཞྦྷེས་པ་དང་། མུ་
སྦྷེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་བསན་པ་ནི། སྲིན་བུས་བརྐྡོས་པའི་ཡི་གྦྷེ་དང་འདྲ་སྦྷེ། དྦྷེའི་ཕྱིར་སྦྷེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་བདག་མྦྷེད་དྡོ། །ཞྦྷེས་བསན་པ་སྡོན་པ་མཛད་དྡོ། །བདག་མྦྷེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚིག་ཡིན་
ནྡོ། །ཞྦྷེས་གསུངས་པའི་དྡོན་གཞུང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། བསན་བཅྡོས་རྒྱུད་བླ་ལ་བས་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །ཞྦྷེས་
སྨྲའྡོ། །དྦྷེ་ལ་དང་པྡོ་ནི་རང་ིད་ཀིས་མ་མཐྡོང་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་འདྡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཤིན་
ཏུ་མི་འཚམས་པའི་བཤད་པ་སྦྷེ། སར་མགྡོན་པྡོ་ 
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༼༣༠༠༽བམས་པས་རྒྱུད་བླར་གསུངས་ཞྦྷེས་པའི་བསན་བཅྡོས་རྒྱུད་བླ་མ་ལ་བས་ནས། འདིར་མགྡོན་པྡོ་
བམས་པ་སྡོན་པ་དང་། རྒྱུད་བླ་བཀའ་ཐ་མ་ལ་བས་ན་གདུལ་བ་མགྡོ་རྨྡོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡྡོངས་
སུ་གགས་པའི་ཐ་སྙད་བྡོར་ནས་ཡྡོངས་སུ་མ་གགས་པའི་བསན་བཅྡོས་ཀི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ནི་རྡོམ་པ་པྡོ་མི་
མཁས་པའི་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བཀའ་ཐ་མ་ན་ཚིགས་བཅད་དྦྷེ་ཡྡོད་པ་ིད་ཀིས་ཀང་དྦྷེའི་དགྡོངས་
འགྦྷེལ་གི་བསན་བཅྡོས་ན་གཞུང་དྦྷེ་ཡྡོད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནི། རིང་བསྲྦྷེལ་དང་ནི། ཞྦྷེས་
སྡོགས་ྦྷེར་གཅིག་སྦྷེ། སིར་རིང་བསྲྦྷེལ་ལ་བདྦྷེན་པ་མཐྡོང་བའི་ཡྡོན་ཏན་གི་སྡོབས་ཀིས་བྱུང་བ་དང་། སིག་པྡོ་
ཆྦྷེ་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཆྦྷེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རམ། གདྡོན་གིས་བས་པ་དང་། འབྱུང་བཞིའི་ནུས་པ་རུས་
པའི་ནང་དུ་འཁྱིམས་པ་དང་། བསན་པ་ལ་དགའ་བའི་ལྷས་གང་ཟག་དྦྷེ་ལ་རྦྷེས་འཇུག་དད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་
སྤྲུལ་པ་དང་བཞི་ཡྡོད་ཅིང་། དྦྷེ་ལས་གཞན་པ་ནི་སྐྱྦྷེས་བུ་བརྫུན་མས་གསར་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཡྡོན་ཏན་གི་
སྡོབས་ཀིས་བྱུང་བ་ལ་ཡང་འཕགས་པ་གསུམ་ལས། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་འབྱུང་བ་ནི། མདྡོ་སྦྷེ་བསྐལ་
བཟང་ལས། སྐུ་གདུང་རྒྱས་པ་དང་། རིལ་པྡོ་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་གིས་གསུངས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ལ་
འབྱུང་བ་ཡང་། སྡོན་ཝཱ་ར་ནཱ་སཱིར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཐྡོས་ནས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ལུས་མྦྷེ་ལ་
སྦར་ཏྦྷེ། རིང་བསྲྦྷེལ་སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་དང་། དྦྷེ་བཞིན་དུ་ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་རིང་
བསྲྦྷེལ་སྤྲུལ་པར་བཤད་དྡོ། །ཐུགས་ལྗགས་མ་ཚིག་པར་འབྱུང་བ་དང་། སྐུ་གཟུགས་སྡོགས་རུས་པ་ལས་
འབྱུང་བ་ཆྡོས་ནས་སྡོགས་སྡོ། །འྡོ་ན་དཀྡོན་བརྦྷེགས་ཀི་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་ལས། གགས་པ་མ་སྨད་དྦྷེ་དག་
ནི། །རིང་ 
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༼༣༠༡༽བསྲྦྷེལ་དག་ཀང་རྒྱས་པར་འགྱུར། །དྦྷེ་དག་རྣམས་ཀི་རིང་བསྲྦྷེལ་ལའང་། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལྔ་འབྱུང་
བར་འགྱུར། །ཞྦྷེས་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞྦྷེ་ན། དྦྷེ་ནི་མ་འྡོངས་པ་ན། རིང་བསྲྦྷེལ་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་སྐུ་གཟུགས་
བཞྦྷེངས་པ་འབྱུང་བ་ལ་དགྡོངས་པས་སྐྱྡོན་མྦྷེད་དྡོ། །བཞི་པ་ནི། ི་མ་དུ་མ། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་
དང་དྲུག་སྦྷེ། མིག་བཅུ་གིས་པ་ཞྦྷེས་བ་བའི་མདྡོ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐུ་གཟུགས་འཕྡོས་སམ། སན་
ནས་མཆི་མ་བྱུང་ན་ཡུལ་ཁམས་དྦྷེའི་མི་དཔའ་བྡོ་གཅྦྷེས་པ་བུ་མང་པྡོ་དང་བཅས་པ་ཡུལ་ཕུད་པར་འགྱུར་ཞྦྷེས་
པ་དང་། འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་ལྷ་མཆྡོད་པའི་ཚེ་ལྷ་སྨྲའམ། འཛུམ་ན་རྒྱལ་པྡོ་ལ་བགྦྷེགས་དང་། གནྡོད་པ་འབྱུང་ཅྦྷེས་
པ་དང་། ཐུབ་པ་ཆྦྷེན་པྡོ་དྲང་སྲྡོང་ག་རྒས་ལས་ཀི་རྣམ་པ་བསན་པ་ཞྦྷེས་བ་བའི་གཙུག་ལག་ལས། གལ་ཏྦྷེ་གང་
དུ་འཇིག་རྟྦྷེན་པའི་ལྷའི་གཟུགས་གར་བྦྷེད་པ་རབ་ཏུ་གཡྡོ་བར་གྱུར་པ་དང་། སྨྲ་བར་གྱུར་པ་དང་། མིག་མཆི་
མས་གང་བ་དང་། རྔུལ་བར་གྱུར་པ་དང་། གས་པར་གྱུར་པ་དང་། དུམ་བུར་གྱུར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཞིག་
པར་གྱུར་པ་ལ་སྡོགས་པས་ནི་འཇིགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་རིག་པར་བའྡོ། །དྦྷེ་ལ་ཡང་གར་གིས་ནི་
དམག་མང་པྡོ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་པ་དང་། གྡོམ་པ་འདྡོར་བས་ནི་ཡུལ་བྡོར་ཏྦྷེ་འགྡོ་བར་འགྱུར། ཞྦྷེས་སྡོ། །གིས་
པ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། དྡོར་བ་ནྡོར་བའི་བཤད་པ་དགག་པ། བླང་བ་མ་ནྡོར་བའི་བཤད་པ་
བསྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། བྡོད་སྐད་ལ་བཤད་པ་ནྡོར་ཚུལ། རྒྱ་སྐད་ལ་བཤད་པ་ནྡོར་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་
ནི། དྦྷེ་དག་དྡོན་ལ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྦྷེད་དང་དྲུག་སྦྷེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཤད་པ་ལ། བདུད་
བཞི་བཅྡོམ་པས་ན་བཅྡོམ། སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་ན་ལྡན། འཁྡོར་བའི་ཆྡོས་ལས་འདས་ 
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༼༣༠༢༽པས་ན་འདས། ཞྦྷེས་འཆད་པ་ནྡོར་ཏྦྷེ། བྷ་ག་ཝཱན་ཅྦྷེས་པའི་བྷ་ག་ནི་བཅྡོམ་པ་དང་། སྐལ་བ་དང་། 
ལྦྷེགས་པ་སྡོགས་ལ་འཇུག་ལ། ཝཱན་ཅྦྷེས་པ་ལྡན་པའི་དྡོན་ཡིན་པས། ས་མ་གསུམ་ཆར་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་ལ་སྐད་དྡོད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གྦྷེགས་བམ་གི་བཤད་པ་ལ། གྦྷེགས་ཤིང་གི་
བར་དུ་གྦྷེགས་ཐག་གི་བམ་པྡོར་བསམས་པས་ན་གྦྷེགས་བམ་ཞྦྷེས་བཤད་པ་ནྡོར་ཏྦྷེ། གྦྷེགས་ཤིང་གྦྷེགས་ཐག་
ཀང་གྦྷེགས་བམ་ལ་ལྡོས་པའི་ཐ་སྙད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ལག་པའི་ས་དྡོན་འཆད་པ་ནྡོར་བ་ནི། མུ་དྲ་ཅྦྷེས་པ་རྒྱ་
ལ་འཇུག་གི ལག་པའི་སྐད་དྡོད་གསར་དུ་བསྣན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གདྡོད་མའི་ཤྦྷེས་པར་འཆད་པ་ནྡོར་བ་
ནི། ཛྙཱ་ན་ཅྦྷེས་པ་རྟྡོགས་པའམ་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཇུག་གི་གདྡོད་མའི་སྐད་དྡོད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །རྣལ་འབྡོར་
གི་བཤད་པ་ནྡོར་བ་ནི། ཡྡོ་ག་ཅྦྷེས་པ་སྦྱྡོར་བ་ལ་འཇུག་གི རྣལ་གི་སྐད་དྡོད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་འདས་
དང་རྒྱ་དང་ཡ་དང་། རྣལ་གི་ས་བསྣན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྦྷེ་ན། དྦྷེ་དག་མ་བསྣན་ན་འཇིག་རྟྦྷེན་གི་ལྦྷེགས་ལྡན་
དང་། འཇིག་རྟྦྷེན་གི་རྒྱ་དང་རྟྡོགས་པ་ཙམ་དང་། གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བས་ལྡོ་ཙཱ་
བས་ཐབས་མཁས་ཀིས་བསྣན་པའྡོ། །དམག་གི་དཔུང་དུ་འཆད་པ་ནྡོར་བ་ནི། དྦྷེའི་སྐད་དྡོད་མྦྷེད་པའི་ཕྱིར་
རྡོ། །གཏུམ་མྡོའ་ིས་བཤད་ནྡོར་བ་ནི། ཙཎ་ལཱི་ཅྦྷེས་པ་རྣམ་རྟྡོག་གསྡོད་པའི་ཤན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །ཀླུ་
དང་རི་རབ་ནི་ཡི་གྦྷེ་ིད་མཐྡོང་བས་གསལ་ལྡོ། །གིས་པ་ནི། ཤཱཀའི་བུ་མྡོ། །ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ྦྷེར་
གིས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི། རྒྱ་སྐད་བྡོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མ་ཤྦྷེས་པས་ནྡོར་ལ། ཕལ་ཆྦྷེར་ནི་རྒྱ་སྐད་
ཡིན་པར་མ་ཤྦྷེས་པར་དྦྷེ་ལ་བྡོད་སྐད་ཀི་ས་བས་པས་ནྡོར་བ་སྦྷེ། གཞུང་ིད་མཐྡོང་བས་རྟྡོགས་པར་ 
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༼༣༠༣༽འགྱུར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བཞི་སྦྷེ། དྦྷེ་བཞིན་གཤྦྷེགས་
པའི་ས་བཤད་ལ། དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་རྟྡོགས་པར་འཆད་པ་སྡོགས་སཱཾ་ཀྲྲྀ་ཏའི་སྐད་ལ་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཏ་ཐཱ་ག་
ཏ་ཞྦྷེས་པ་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་རྟྡོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཨརྷ་ཏ་ཅྦྷེས་པ་ལྷ་མི་ཀུན་གིས་མཆྡོད་པར་འྡོས་པ་ལ་
འཇུག་པ་དང་། རཱ་ཛ་ཅྦྷེས་པ་གཟི་བརིད་ཆྦྷེ་བ་དང་། མཛེས་པ་དང་། གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཀྵནྦྷེ་ཞྦྷེས་པ་
རྦྷེན་ངན་པས་མི་ཕྱྦྷེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཀནྡྷ་ཞྦྷེས་པ་ལ་འཁུར་ཁྱྦྷེར་བས་ཕག་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཧྦྷེ་ཏུ་
ཞྦྷེས་པ་དབིངས་དང་། རྒྱུ་དང་། ཁམས་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བྷ་ག་ཞྦྷེས་པ་སྐལ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
པུ་དུ་ར་ཛ་ཡ་ཞྦྷེས་པ་ཤིན་ཏུ་ངན་ཅིང་། ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཨ་ནུ་ཤ་ཡ་ཅྦྷེས་པ་ཆྡོས་མངྡོན་
དུ་འགྱུར་བའི་གནས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཤཱཀ་ནི་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། བྡོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཕྡོད་པར་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །འདི་དག་ནི་དག་བཅྡོམ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་ཀི་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད་པ་མ་ཡིན་པས་
བྡོད་སྐད་ལ་ཅུང་ཟད་མི་བདྦྷེ་ཡང་ལྦྷེགས་པར་སྦྱར་བའི་ས་དག་པ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་ཕྱིར་ན་མཁས་པས་བླང་
བར་བ་བ་ཡིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་བ་བ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། བསན་བཅྡོས་བརམ་པའི་རྒྱུ་
ངྡོས་གཟུང་། འབྲས་བུ་བསན་བཅྡོས་གཟུང་བར་གདམས། གཟུང་བའི་ཆྡོས་ཀི་ཆྦྷེ་བ་བརྡོད། བརམས་པའི་
དགྦྷེ་བ་གཞན་དྡོན་དུ་བསྡོ། བཀའ་དྲིན་རྦྷེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱག་གྡོ །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། དམིགས་རྦྷེན་བསན་
པའི་འཕྦྷེལ་འགིབ་བྱུང་ཚུལ། ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟིང་མྦྷེད་པའི་བམས་པ། བདག་རྦྷེན་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྦྷེད་པའི་ཤྦྷེས་
རབ་བྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞི་སྦྷེ། འཕགས་པའི་ཡུལ་ 
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༼༣༠༤༽དུ་འཕྦྷེལ་འགིབ་བྱུང་ཚུལ། བྡོད་ཀི་ཡུལ་དུ་འཕྦྷེལ་འགིབ་བྱུང་ཚུལ། དྦྷེས་ན་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་དབྱུང་
དགྡོས་པ། གཏན་གི་བ་བ་བརྟགས་ནས་བླང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། ན་ཐྡོས་ཀི་བསན་པ་ལ་བཀའ་བསྡུ་
བྱུང་ཚུལ། ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་གི་བསན་པ་ལ་འཕྦྷེལ་འགིབ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བཀའ་བསྡུ་དང་པྡོ། 
གིས་པ། གསུམ་པ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། སངས་རྒྱས་བསན་པ་དྲི་མ་མྦྷེད། བསྡུ་བ་དང་པྡོ་བས། ཞྦྷེས་པ་
སྦྷེ། སྡོན་པ་མྦྷེ་མྡོ་ཡྡོས་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་ས་ཕྡོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལམས་ཤིང་། ཆུ་ཕྡོ་སག་ལ་སངས་རྒྱས་
ཏྦྷེ། མྦྷེ་མྡོ་ཕག་གི་དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་གས་་བའི་ཚེ། མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་ཏྡོ། །དྦྷེའི་ལྡོ་ཕྱི་མ་ལ་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཀི་ནགས་ཁྡོད་བྲི་ཛིའི་ལྗྡོངས་སུ་རྒྱལ་པྡོ་མ་སྐྱྦྷེས་དགས་སྦྱིན་བདག་བས་ཏྦྷེ། འྡོད་སྲུང་ཆྦྷེན་པྡོ་
ལ་སྡོགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བཀའ་བསྡུ་བ་མཛད་དྦྷེ། གང་པྡོས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་གཎི་བརྡུངས་
པས། དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་ནས། བ་ལང་བདག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ན་ཡྡོད་པ་སན་དྲངས་
པས་མ་བྡོན་ཏྦྷེ། མ་ངན་ལས་འདས་སྡོ། །དྦྷེ་ནས་འྡོད་སྲུང་ཆྦྷེན་པྡོས་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་རྦྷེ་ཤིག་མ་ངན་ལས་
མི་འདའ་བར་དམ་ཚིག་བཅས་ནས་ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ་སྐྱྡོན་བཏགས་ཏྦྷེ་བསད་པས་རིང་པྡོར་མ་ཐྡོགས་པར་དག་
བཅྡོམ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་ཐྡོག་མར་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀི་སྣམ་སྦྱར་བཏིང་བ་ལ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་
བྡོ་བཞུགས་ཏྦྷེ་མདྡོ་སྦྷེ་བསྡུ་བ་མཛད། དྦྷེ་བཞིན་དུ་ྦྷེ་བ་འཁྡོར་གི་འདུལ་བའི་སྦྷེ་སྣྡོད་དང་། འྡོད་སྲུང་ཆྦྷེན་པྡོས་
མངྡོན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་བསྡུས་ཏྦྷེ། ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ་བསན་པ་གཏད་ནས། རི་བ་རྐང་ཅན་དུ་ཕྱག་དར་ཁྡོད་ཀི་སྣམ་
སྦྱར་གིས་སྐུ་གདུང་དྲིལ་ནས་བམས་པ་མ་བྡོན་གི་བར་དུ་མི་མས་པར་བིན་གིས་བརླབས་ཏྦྷེ་མ་ངན་ལས་
འདས་སྡོ། །ཀུན་དགའ་བྡོས་ལྡོ་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་བསན་པ་བསྐྱངས་ནས་ཤ་ནའི་གྡོས་ 
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༼༣༠༥༽ཅན་ལ་བསན་པ་གཏད། དྦྷེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ྦྷེ་སྦས་དང་། དྷི་དྷི་ཀ་དང་། ནག་པྡོ་དང་། ལྦྷེགས་
མཐྡོང་ལ་གཏད་དྦྷེ། བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ནྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེའི་རྦྷེས་བསན་པ་དག་པར། ཞྦྷེས་
སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལྡོན་པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་གི་དགྦྷེ་སླྡོང་
གིས། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡི་རང་དང་། །ཀུན་སྡོད་སྣྡོད་དང་ལན་ཚྭ་དང་། །ལམ་དང་སྡོར་གིས་དཀྲུགས་དང་
གདིང་། །གསྦྷེར་གི་རུང་བ་ཞྦྷེས་བ་སྦྷེ། །འདི་དག་རུང་མི་གཞི་བཅུ་ཡིན། །ཞྦྷེས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་བས་ཏྦྷེ། 
དྦྷེ་ཡང་ཆྡོས་མིན་གི་ལས་ཆྡོས་ཀི་ལས་སུ་བས་ཏྦྷེ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞྦྷེས་བརྡོད་པས་རུང་བར་བྦྷེད་བ་དང་། སར་
བཞིན་དུ་ལས་བས་ནས་དགྦྷེ་སླྡོང་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྦྷེས་སུ་ཡི་རང་ངྡོ་ཞྦྷེས་བརྡོད་ནས་རུང་བར་བྦྷེད་པ་དང་། 
རང་གི་ལག་པའི་ཀུན་སྡོད་ཀིས་ས་བརྐྡོས་ནས་རུང་བར་བྦྷེད་པ་དང་། ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སྡོད་པའི་ལན་ཚྭ་
དུས་རུང་ལ་བསྲྦྷེས་ནས་དུས་མིན་དུ་ཟ་བ་དང་། ལམ་དཔག་ཚད་ཕྱྦྷེད་ཙམ་དུ་ཕྱིན་ནས་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་དང་། 
ལྷག་པྡོར་མ་བས་པའི་ཟས་ཐྡོག་མར་སྡོར་མྡོ་གིས་ཀིས་བཅད་ནས་ཟ་བ་དང་། ཆང་བླུག་པའི་སྣྡོད་ནས་ནད་
པས་སྲིན་འབུ་པད་མས་ཁག་གཞིབས་པ་ལར་ཆང་གཞིབས་ཏྦྷེ་འཐུང་བ་དང་། འྡོ་མ་དང་ཞྡོ་བསྲྦྷེས་ནས་
དཀྲུགས་ཏྦྷེ། དུས་མིན་དུ་ལྡོངས་སྡོད་པ་དང་། གདིང་བ་རིང་པ་ལས་མཐྡོ་གང་གིས་མ་གན་པར་གསར་པ་ལ་
སྡོད་པ་དང་། དྲི་ཞིམ་པྡོས་བྱུགས་པའི་ལྷུང་བཟྦྷེད་ཁི་སན་དང་བཅས་པ་དགྦྷེ་ཚུལ་གི་མགྡོ་བྡོར་བཞག་ནས། 
ལམ་གི་གཞི་མདྡོར་ལྷུང་བཟྦྷེད་འདིར་གསྦྷེར་དངུལ་དང་། རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་བིན་ཅིག་ཅྦྷེས་རུང་བར་བྦྷེད་པའྡོ། །དྦྷེའི་
ཚེ་གྡོང་ཁྱྦྷེར་ནྡོར་ཅན་ནས། དག་ 
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༼༣༠༦༽བཅྡོམ་པ་གགས་པ་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ། ཡངས་པ་ཅན་དུ་འྡོངས་པས་མི་རུང་བའི་གཞི་
བཅུ་བས་པར་རིག་ནས། དག་བཅྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདྡོད་ཀི་དྲུང་ན་གྦྷེང་སྦྷེ། དམར་བུ་ཅན་གི་ཟླ་རྒུར་ལ་
སྡོགས་པའི་ཕྱྡོགས་བཙལ་ནས། དག་བཅྡོམ་པ་བདུན་བརྒྱ་འདུས་ཏྦྷེ། གནས་ཡངས་པ་ཅན་གི་ཀུསྨ་པུ་རིའི་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ། ཆྡོས་རྒྱལ་མ་ངན་མྦྷེད་ཀིས་སྦྱིན་བདག་བས་ནས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སུན་ཕྱུང་
སྦྷེ། བཀའ་བསྡུ་བ་གིས་པ་བས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ལར་དག་པར། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གཅིག་
དང་། རྐང་པ་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་ཡང་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ན་དྦྷེད་དཔྡོན་ཞིག་ཡྡོད་པའི་ཆུང་མ་ལ་བུ་བཙས་པ་དང་། ལྷ་
ཆྦྷེན་པྡོར་མིང་བཏགས་ནས་ཕ་དྦྷེ་རྒྱ་མཚོར་རིན་པྡོ་ཆྦྷེ་ལྦྷེན་དུ་སྡོང་། དྦྷེའི་ཚེ་བུ་ཆྦྷེར་སྐྱྦྷེས་ཏྦྷེ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་
འདུས་ཕ་འྡོངས་པའི་གཏམ་ཐྡོས་ཏྦྷེ། ལམ་གྡོལ་བར་སྡོང་སྦྷེ་ཕ་བསད། མ་ཡང་སྐྱྦྷེས་པ་གཞན་དང་ལ་པྡོ་བྦྷེད་
པར་ཤྦྷེས་ནས་ཁྡོས་ཏྦྷེ་བསད། རང་གི་སླྡོབ་དཔྡོན་དག་བཅྡོམ་པ་ཞིག་གིས་སིག་པའི་རྣམ་སྨིན་བཤད་པས། 
འདིས་ཁྡོ་བྡོའ་ིབ་བ་དྦྷེ་དག་ཤྦྷེས་སྡོ་སྙམ་ནས་བཀྲྡོངས་ཏྦྷེ། མཚམས་མྦྷེད་ཀི་ལས་གསུམ་བས་ནས་ཕྱིས་
དགྡོན་པར་བསད་དྦྷེ། ཆྡོས་ལྡོག་མང་དུ་བསན། ཐྡོ་རངས་རང་སིག་དྲན་ཏྦྷེ། ཀྦྷེ་མ་སྡུག་བསལ་ལྡོ། །ཞྦྷེས་
བསགས་པས་འཁྡོར་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པས། འཕགས་པའི་བདྦྷེན་པ་བཞི་བསྡོམས་པས་སྡུག་བསལ་བདྦྷེན་པ་
མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ནས་བྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་འཁྡོར་རྣམས་ཀིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་། 
བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱྡོགས་ཀི་ཆྡོས་ལ་སྡོགས་པ་དྲིས་པས། ཁྡོ་བྡོས་དག་བཅྡོམ་པར་ཁས་བླངས་ཀི་སྡོན་པ་ཡིན་པར་
མ་སྨྲས་སྡོ། །དྦྷེ་དག་ལུང་སྡོན་པ་ནི། ཐྦྷེ་ཚོམ་དང་། སྡོམ་ི་ལས་ 
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༼༣༠༧༽བརྒལ་བའི་སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གྡོ །ཞྦྷེས་པ་ལ་སྡོགས་པའི་བརྫུན་ཚིག་གིས་ཚོགས་པ་རྣམས་
ཀི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར་ནས། ལྡོག་འཚོ་མང་དུ་ཟྡོས་པས་ཤི་ནས་སྦྷེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྱུར་ཞྦྷེས་གག་གྡོ །ཆྡོས་
ལྡོག་དྦྷེ་དག་དག་བཅྡོམ་རྣམས་ཀིས་སུན་ཕྱུང་ནས། བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་བས་ཞྦྷེས་ཐྡོས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་དྦྷེའི་
ལྦྷེ་ལན་གིས་སྦྷེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་རྣམས་ལ་ཡང་། འཇིག་རྟྦྷེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སྦྷེ་པས། དག་བཅྡོམ་ལ་ཐྦྷེ་
ཚོམ་དང་། སྡོམ་ི་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བས། དག་བཅྡོམ་འབྲས་བུ་ལས་མས་པ་
ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་སྡོགས་ཅུང་ཟད་བསླད་པ་ཡྡོད་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། དབིག་གྦྷེན་གི་རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། 
བླ་མ་ཀུན་དགའ་འྡོད་ཙེལ་དང་། །སྡུག་བསལ་ཕུང་སྡོན་ས་སྡོན་དང་། །འཆར་ཁ་སྡོང་ིད་ཆུ་ལས་སྐྱྦྷེས། །གང་
པྡོ་ས་མཚོ་ཆུ་ཤིང་དང་། །མ་ངན་འདས་དང་ཡུལ་འཁྡོར་སྐྱྡོང་། །འགྡོ་བ་མདྡོ་དང་དྦྷེ་བཞིན་གཞན། །ཡང་དག་
བསྡུས་པའི་གཞི་མས་ཕྱིར། །མཐའ་དག་མིན་པར་རྟྡོགས་པ་ཡིན། །ཞྦྷེས་མདྡོ་དྦྷེ་རྣམས་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་བ་
དང་། ལུང་མས་པ་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་མས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན། ཞྦྷེས་དགྡོངས་སྡོ། །བཀའ་བསྡུ་
གསུམ་པ་འདི་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་པས། འདྡོད་པ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་ལས། རྟྡོག་
གྦྷེ་འབར་བར་ལུགས་གིས་གསུངས་པ་ལས། དང་པྡོ་ནི། སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་
ན། གྡོང་ཁྱྦྷེར་མྦྷེ་ཏྡོག་གིས་བརྒྱན་པར་རྒྱལ་པྡོ་མ་ངན་མྦྷེད་བྱུང་སྦྷེ། དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐད་རིགས་མི་
གཅིག་པ་བཞི་སྡོ་སྡོར་བཀགས་པས། སླྡོབ་མ་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར། དྦྷེ་ནས་དག་བཅྡོམ་པ་
དང་། སྡོ་སྡོ་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིམཁས་པ་རྣམས་ཛཱ་ལནྡྷ་ 
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༼༣༠༨༽རའི་དགྡོན་པར་འདུས་ནས་བསན་པ་བསྡུས་སྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ་སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས། ལྡོ་སུམ་
བརྒྱ་སྡོང་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་ཞིང་། འྡོད་ལྡན་ལས་ཀང་དྦྷེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྡོ། །ལུགས་གིས་པ་ནི། སྡོན་པ་མ་
ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་ན། བདུད་སིག་ཅན་བཟང་པྡོ་ཞྦྷེས་བ་བས་བསན་པ་
དཀྲུགས་ནས་སྡོ་སྡོ་གྦྷེས། དྦྷེ་ནས་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་གནས་བརྟན་གནས་མའི་བུས་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་
བས་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། འགིབ་པའི་ཚུལ། དར་བའི་ཚུལ། དྦྷེའི་རྦྷེས་སུ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ།ི ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིབསན་པ་མཐའ་དག་ཀུན་དགའ་བྡོས་བསྡུས་
པར། སླྡོབ་དཔྡོན་སྦྷེང་གྦྷེ་བཟང་པྡོས་བཞྦྷེད་ཅིང་། རྟྡོག་གྦྷེ་འབར་བར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་དང་། འཇམ་དཔལ་དང་། 
གསང་བའི་བདག་པྡོ་དང་། བམས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ར་བའི་སྡུད་པ་པྡོ་ཡིན་པར་བཞྦྷེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་ཕྱག་
ན་རྡོ་རྦྷེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་ཀུན་དགའ་བྡོ་རྣམས་ནི་ངྡོ་བྡོ་གཅིག་པར་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་དང་། ཕྱག་
རྡོར་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པས་གང་གིས་བསྡུས་ཀང་འགལ་བ་མྦྷེད་ལ། ངྦྷེས་པའི་དྡོན་དུ་ན། འཆད་པ་པྡོ་
ང་ཆྡོས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ན་པ་ང་། །ཞྦྷེས་པ་ལར་འཁྡོར་དང་སྡོན་པ་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཀང་གདུལ་
བའི་ངྡོར་སྡོ་སྡོར་སྣང་བའྡོ། །དྦྷེ་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཕལ་ཆྦྷེར་དང་། བ་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ཀུན་དགའ་
བྡོས་བསྡུས་ཤིང་། སྡོད་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྦྷེས་བསྡུས་པར་བཤད། བླ་མྦྷེད་ཀི་
རྒྱུད་ཕལ་ཆྦྷེར་ནི་རང་རང་གི་ཞུ་བ་པྡོས་བསྡུས་ཏྦྷེ། བསན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ནས་ཅུང་ཟད་མས་
དམས་པའི་ཚེ། སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བཞི་བརྒྱ་ལྡོན་པ་ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྡོན་ཏྦྷེ། སའི་སྦྷེང་
དུ་སྦྷེང་ 
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༼༣༠༩༽གྦྷེའི་ས་ལན་གསུམ་དུ་བསགས་ནས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ཏྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྦྷེ་ཞིག་ན་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ལ་
དག་ལན་གསུམ་དར་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་པའི་གཎིའི་ས་ལ་བརྟགས་པས་མུ་སྦྷེགས་པ་ལ་གནྡོད་པར་རིག་ནས། 
དམག་དཔུང་བསྡུས་ཏྦྷེ་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བཤིག་གྡོ །ཡང་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཆྡོས་རྒྱལ་གིས་མཐའ་འཁྡོབ་
སག་གཟིག་གི་རྒྱལ་པྡོ་ལ་གྡོས་སྲུབས་མྦྷེད་པ་རི་མྡོ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་ཞིག་སྐྱྦྷེས་སུ་བསྐུར་ནས། སྙིང་གར་རྐང་
རྦྷེས་ལ་བུ་བྲིས་པ་འདི་ངན་བས་པ་ཡིན་ཅྦྷེས་ཟྦྷེར་ནས། ཡུལ་དབུས་སུ་དམག་དྲངས་ཏྦྷེ་བཅྡོམ་ནས། བཙོག་
ལག་ཁང་དང་། དགྦྷེ་འདུན་གི་སྦྷེ་མང་པྡོ་བརླགས་པར་བས་སྡོ། །ཡང་མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་ཀི་སང་པྡོ་ཞིག་གིས་
དགྦྷེ་འདུན་གི་སྦྷེ་རྣམས་སུ་ཟས་སླྡོང་བ་ལ་དགྦྷེ་ཚུལ་གཞྡོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་ཐྡོ་འཚམས་པས་ཁྡོས་ཏྦྷེ། ས་འྡོག་
ཏུ་ཞུགས་ནས་ི་མ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ནས་བལས་པ་ཙམ་གིས་ནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བསྲྦྷེགས་
པའི་ཚེ། དམ་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་ཕལ་ཆྦྷེར་བསྲྦྷེགས་ཅྦྷེས་གག་གྡོ །གིས་པ་ནི། དྦྷེས་ན་
འཕགས་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་དགུ་བརྒྱ་ལ་ྦྷེ་བ་ན་ཐྡོགས་མྦྷེད་
སྐུ་མཆྡོད་བྡོན་ཏྦྷེ། གཅྦྷེན་གིས་བམས་པ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྦྷེ། དགའ་ལྡན་དུ་བྡོན་ནས་ཆྡོས་མངྡོན་པ་སྡོང་
ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། བམས་པའི་ཆྡོས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་གསན་ནས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་བྡོན་ཏྦྷེ། ཤིན་ཏུ་དར་བར་
མཛད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནི། དྦྷེ་ཡི་རྦྷེས་ལ། ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། ཐྡོགས་མྦྷེད་ཀིས་དབིག་གྦྷེན་ལ་བཤད། 
དྦྷེས་ཉ་ཀ་ར་ཎ་སྦྷེ་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པའི་བསན་བཅྡོས་མང་དུ་མཛད་དྦྷེ། ཐྦྷེག་པ་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིཆྡོས་བཤད་པས་
སླྡོབ་མ་ལ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡྡོན་ཏན་འྡོད། མངྡོན་པ་འཛིན་པ་ཁ་ཆྦྷེ་བླྡོ་བརྟན། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ 
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༼༣༡༠༽ཕྱྡོགས་ཀི་གང་པྡོ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྦྷེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་འཕགས་པ་གྡོལ་སྦྷེ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་
བྡོན་ནྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། བསན་པ་ས་དར་གི་བྱུང་ཚུལ། ཕྱི་དར་གི་བྱུང་ཚུལ། སྐབས་ཀི་དགག་བའི་
ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཕྱི་ནས་གངས་རིའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་རྒྱལ་པྡོའ་ི
ཐྡོག་མ་གའ་ཁི་བཙན་པྡོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཞིག་རིམ་གིས་བྡོད་དུ་འཆུགས་པ་ཡིན་ལ། དྦྷེ་ནས་
གནམ་ལ་ཁི་བདུན། ས་ལ་ལྦྷེགས་དྲུག བར་གི་ལྡྦྷེ་བརྒྱད་རྣམས་རིམ་གིས་བྱུང་ཞིང་། དྦྷེ་ནས་བཙན་ལྔ་བྱུང་
བའི་ཐ་མ་ལྷ་ཐྡོ་ཐྡོ་རི་གན་བཙན་གི་རིང་ལ་དམ་པ་ཆྡོས་ཀི་དབུ་བརྦྷེས། དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ན་སྲྡོང་བཙན་
སྡོམ་པྡོ་བྱུང་བའི་དུས་སུ། ལྷ་མྡོ་དྲི་མ་མྦྷེད་པའི་འྡོད་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། ང་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་ི་སྡོང་
དང་ལྔ་བརྒྱ་འདས་པའི་འྡོག་ཏུ་གདྡོང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆྡོས་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞྦྷེས་ལུང་བསན་པ་དང་
མཐུན་པར་དམ་པ་ཆྡོས་ཀི་སྲྡོལ་བཏྡོད། །ར་ས་འཕྲུལ་ནང་གི་གཙུག་ལག་ཁག་བརྦྷེགས། ལྡོ་ཙཱ་བ་ཐྡོན་མི་སཱཾ་
བྷྡོ་ཉས་དཀྡོན་མཆྡོག་སིན་ལ་སྡོགས་པའི་ཆྡོས་མང་དུ་བསྒྱུར་རྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ན་ཁི་སྲྡོང་ལྡྦྷེ་བཙན་
གིས་སྐུ་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆྡོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དྡོ། །བསམ་ཡས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས། 
མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷིས་ཏྭ་དང་། སགས་འཆད་པདྨ་འབྱུང་གནས་སན་དྲངས་ནས། རྣམ་དག་ཁིམས་ཁང་གིང་དུ་
ཁིམས་ཕྡོག་སྦྷེ། ལྡོ་ཙཱ་བ་སད་མི་མི་བདུན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགའ་ལྡན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་གིང་དུ་
ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ཀི་སྡོམ་པ་འབྡོགས། བདུད་འདུལ་སགས་པ་གིང་དུ་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཏྦྷེ། སྡོམ་
པ་གསུམ་གི་ལག་ལྦྷེན་དར་བར་མཛད། གཞན་ཡང་པཎི་ཏ་མང་དུ་སན་དྲངས་ཏྦྷེ།  
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༼༣༡༡༽བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀི་ཆྡོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཏྦྷེ། རྒྱལ་པྡོ་དྦྷེའི་སྲས་མུ་ནྦྷེ་བཙན་པྡོ། དྦྷེའི་སྲས་
སད་ན་ལྦྷེགས་འཇིང་ཡྡོན། དྦྷེ་ལ་སྲས་གཙང་མ། དར་མ། རལ་པ་ཅན་གསུམ་ལས། རལ་པ་ཅན་གི་རིང་ལ། 
འུ་ཤང་རྡོའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་བཞྦྷེངས། ཆྡོས་སར་མ་འགྱུར་བ་མང་དུ་བསྒྱུར། བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། དྦྷེ་
ནས་གང་དར་མས་བླྡོན་པྡོ་ངན་པ་དང་གྡོས་ངན་བཤམས་ཏྦྷེ་བཀྲྡོངས་ནས། དར་མས་རྒྱལ་སྲིད་ལྡོ་ལྔ་བཟུང་
ནས། རབ་བྱུང་ལ་ལ་འབྦྷེབས། ལ་ལ་གསྡོད། དཀྡོན་མཆྡོག་གི་མཆྡོད་པ་རྒྱུན་གཅྡོད། ལྡོ་པཎ་གི་འགྱུར་གྲྭ་
རྣམས་བཤིག མི་དགྦྷེ་བའི་ཁིམས་བཅའ་བ་ལ་སྡོགས་པ་བས་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྣམ་བཤིག་གྡོ །དྦྷེ་
ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རྡོ་རྦྷེས། གང་དར་མ་བཀྲྡོངས་སྡོ། །དྦྷེའི་ཚེ། གཡྡོ་དགྦྷེ་འབྱུང་། གཙང་རབ་གསལ། 
དམར་ཤཱཀ་མུ་ནྦྷེ་གསུམ་མདྡོ་ཁམས་སུ་བྲྡོས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་གསུམ་གི་སྡོམ་ཕྲུག་ལ། བླ་ཆྦྷེན་དགྡོངས་པ་རབ་གསལ་
བྱུང་བ་ལ། དུས་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་མི་བཅུས་སྡོམ་པ་བླངས་ཏྦྷེ། རབ་བྱུང་གི་སྦྷེ་བཙུགས་པ་ལ་བསན་པ་བར་
དར་དུ་སྡོན་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་བཞྦྷེད་ཅིང་། ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་བསན་པ་ས་དར་དང་ཕྱི་དར་གིས་སུ་
བས་ནས་དྦྷེ་ཕྱི་དར་ཡིན་ཞྦྷེས་ཟྦྷེར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། དྦྷེ་ཚེ་བླ་མ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ྦྷེར་གཅིག་སྦྷེ། དར་མ་ལ་སྲས་
ཡུམ་བསན་དང་། འྡོད་སྲུང་གིས་ལས། འྡོད་སྲུང་གི་སྲས། རྦྷེ་དཔལ་འཁྡོར་བཙན། དྦྷེ་ལ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་
བརྦྷེགས་པ་དཔལ་དང་། ི་མ་མགྡོན་གིས་ལས། ཕྱི་མ་པུ་ཧྲངས་སུ་བྡོན་ཏྦྷེ། སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆྦྷེ་ཤྡོས་
དཔལ་ལྡྦྷེ་རིག་པ་མགྡོན་གིས་མང་ཡུལ་བཟུང་། བར་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྡྦྷེ་མགྡོན་གིས། པུ་ཧྲངས་བཟུང་། ཆུང་བ་
ལྡྦྷེ་གཙུག་མགྡོན་གིས་གུ་གྦྷེ་བཟུང་།  
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༼༣༡༢༽དྦྷེ་ལ་སྲས་གིས་བྱུང་བས། ཆྦྷེ་ཤྡོས་ཁྡོར་རྦྷེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་འྡོད་དུ་བཏགས། 
གཅུང་པྡོ་སྲྡོང་དྦྷེའི་སྲས་ལྷ་ལྡྦྷེ། དྦྷེའི་སྲས་འྡོད་ལྡྦྷེ། ཞི་བ་འྡོད། ལྷ་བཙུན་བང་ཆུབ་འྡོད་གསུམ་མྡོ། །ལྷ་བླ་མ་ཡྦྷེ་
ཤྦྷེས་འྡོད་ཀིས། ལྡོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆྦྷེན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། ི་ཤུ་ར་གཅིག་ཁ་ཆྦྷེར་བརངས་ཏྦྷེ། ཕྱིས་ལྡོ་ཆྦྷེན་
དང་། ལྡོ་ཆུང་ལྦྷེགས་པའི་ཤྦྷེས་རབ་གིས་ཀིས། བྡོད་དུ་བྡོན་ནས་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། ལྡོ་ཆྦྷེན་
གིས། ཆྡོས་དང་། ཆྡོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྦྷེད་པའི་བསན་བཅྡོས་མཛད་ནས། ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནུབ་
པར་མཛད། དྦྷེའི་སླྡོབ་མ་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་ཞི་བ་འྡོད་ཀིས། སགས་ལྡོག་སུན་འབིན་མཛད། འགྡོས་ལྡོ་ཙཱ་བས་
ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབིན་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྦྷེ། དུས་ཕྱིས་ཆྡོས་རྦྷེ་ས་སྐྱ་པ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྡོས་ལྡོག་
སྡོད་པ་ཉུང་ཞྦྷེས་ཐྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱི་ནས་ཕག་མྡོའ་ིཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྦྷེ། བླ་མ་ས་
ཆྦྷེན་འདས་པའི་རྦྷེས་ནས། ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ཀིས་ཆྡོས་སྡོ་འབྦྷེད་པ་སྡོགས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་
འགལ་བའི་ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་འཕྦྷེལ་ཞིང་། དྦྷེའི་རྦྷེས་སུ་བླུན་པྡོ་རྣམས་འབྲང་བ་ལ་སྨྡོས་ཀང་ཅི་དགྡོས། མཁས་པ་
སྦྱངས་པར་རླྡོམ་པ་རྣམས་ཀང་འཇུག་པར་བྦྷེད་དྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཕྱྡོགས་ཆྡོས་བསྒྲུབ་པ། ཁྱབ་པ་
བསྒྲུབ་པ། རྟགས་འགྡོད་པ། དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འདི་འདྲའི་རིགས་ཅན་ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུ་སྦྷེ། ཆྡོས་
ལྡོག་དྦྷེ་དག་གིས་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་ལྡྡོག་པ་དང་། རྦྷེས་འགྡོ་གིས་ཀི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། 
གནྡོད་ཀང་སུན་འབིན་ནམ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། བསན་པ་ལ་གནྡོད་ན་སུན་འབིན་དགྡོས་པའི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་
པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། བསན་ལ་གནྡོད་པའི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ 
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༼༣༡༣༽གིས་ཏྦྷེ། ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་ཞྦྷེས་པ་ནི་ཆྡོས་ཅན་ནྡོ། །བསན་ལ་གནྡོད་པ་ཞྦྷེས་པ་ནི་རྟགས་སྡོ། །ཚིག་
རྐང་ཕྱི་མ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྡོས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་སླད་ཞྦྷེ་ན། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གྡོ །བཞི་པ་ལ་
གིས་ཏྦྷེ། གཏན་གི་མས་ལྦྷེན་བརྟགས་ནས་བླང་བ། གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་བརྟགས་ནས་བླང་བའྡོ། །དང་
པྡོ་ནི། ི་མ་གཅིག་གི་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྦྷེ། དམ་པའི་ཆྡོས་ལ་བརྟག་དཔད་བ་དགྡོས་པ་དཔྦྷེའི་
སྡོ་ནས་བསན་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། ིན་གཅིག་གི་ནི། ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་གསུམ་སྦྷེ། ཆྡོས་སྡོན་པའི་བླ་མ་ལ་
བརྟགས་དཔད་བ་དགྡོས་པ་དཔྦྷེའི་སྡོ་ནས་བསན་པའྡོ། །གིས་པ་ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟིང་མྦྷེད་པའི་བམས་པ་ལ་
གསུམ་སྦྷེ། ཕན་པར་བསམ་པས་ཟང་ཟིང་མྦྷེད་པ། བ་བ་འྡོས་པས་ཟང་ཟིང་མྦྷེད་པ། གཞན་ལ་བསྐུལ་བས་ཟང་
ཟིང་མྦྷེད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གིས་ཏྦྷེ། མདྡོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བདག་ནི་
སྦྷེམས་ཅན། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལར་བསན་པའི་དགག་སྒྲུབ་བྦྷེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། 
གཞན་ལ་སང་སྦྷེམས་དང་། རང་ིད་ཀིས་གགས་པ་བསགས་པའི་ཆྦྷེད་དུ་མ་ཡིན་གི། ཀུན་སླྡོང་འདི་ལ་བུ་ཁྡོ་
ནས་བས་སྡོ་ཞྦྷེས་པའྡོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྦྷེ། ཕན་པ་སང་སྦྷེམས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། །བདུད་རིགས་ཕམ་
པ་སང་སྦྷེམས་མིན་པར་བསན་པ། ཀུན་སླྡོང་ཟང་ཟིང་མྦྷེད་པར་བསན་པ་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ་སྦྷེ། བསན་
འཛིན་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། སྡོན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། ལྡོང་འཁིད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། སྨན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 
དྡོན་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ནི། ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔ་སྦྷེ། གཞན་གི་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་ཕྱུང་བ། གཞན་ལ་
སང་བ་ཡིན་ན། འྡོག་ནས་འཆད་པ་འདི་དག་ 
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༼༣༡༤༽ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞན་ལ་སང་བར་འགྱུར་ཞྦྷེས་པའྡོ། །གིས་པ་ནི། རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས། 
ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་མྡོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁས་རྣམས་བླུན་པྡོའ།ི ཞྦྷེས་སྡོགས་དགུའྡོ། །བཞི་པ་ནི། ནང་པ་ལ་
ནི། ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔའྡོ། །ལྔ་པ་ནི། ཆྡོས་ལྡོག་པ་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་ལྔའྡོ། །གིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་འཇིག་
རྟྦྷེན། ཞྦྷེས་སྡོགས་བཅུ་བདུན་ཏྦྷེ། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་བས་པས་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་དང་། བདུད་
རིགས་ཕམ་པ་དྦྷེའི་སྐྱྡོན་མ་ཡིན་ཏྦྷེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྦྷེན་དུ་བྡོན་པ་དང་། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་
བྦྷེད་པ། ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་ཕམ་པ་ལ་སྡོགས་པའི་འབྲས་བུ་རྣམས་འབྱུང་བ་འདི་རྟྦྷེན་འབྲྦྷེལ་གི་ཆྡོས་ིད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏྦྷེ། མ་ཁྡོལ་གིས་ཀང་བསྡོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེས་ན་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ལྡན་
པའི་བཤད་པ་འདི་འདྲས་བསན་པ་སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་ཀང་རྡོ་རྦྷེ། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་
སྦྷེ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་བདག་གིས་ཀང་། ཕག་མྡོའ་ིབིན་རླབས་ཙམ་རྦྷེ་བས་པ་ལ། དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་བསན་པ་
སྡོགས་བས་ན་འཁྡོར་དང་། ཟང་ཟིང་འབྱུང་བར་ཤྦྷེས་མྡོད་ཀིས། འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཕན་
པར་བསམས་ནས། ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་བཀག་ནས་བསན་པ་རྣམ་དག་བཤད་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། འཁྡོར་དང་ཟང་ཟིང་
བསྒྲུབ་པའི་ཆྦྷེད་དུ་སྦྷེམས་ཅན་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་བསྒྲུབས་ན། 
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཕན་པར་བསམས་པའི་ཕྱིར་རྡོ། །གིས་པ་ནི། མུ་སྦྷེགས་བྦྷེད་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྦྷེ། ཚིགས་བཅད་དང་པྡོས་ནི། འཕགས་ཡུལ་གི་འཁྲུལ་བ་རྣམས་འདིར་མི་འགྡོག་པར་སྡོན། 
དྦྷེ་ནས་གཅིག་གིས། བྡོད་དུ་སྐབས་སུ་བབ་ 
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༼༣༡༥༽པའི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་འགྡོག་པར་སྡོན། །དྦྷེ་ནས་རྐང་པ་ལྔས་སྐབས་སུ་བབ་པ་དྦྷེ་ལ་ཡང་བཤད་དུ་
མི་རུང་བ་རྣམས་འདིར་མི་འགྡོག་པར་སྡོན། དྦྷེ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བཤད་དུ་རུང་བ་རྣམས་འགྡོག་
དགྡོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྡོན། དྦྷེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གིས་གཞུང་འཚམས་པར་སྡོན་ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལར་ན་དགག་པར་
འྡོས་པ་རྣམས་འགྡོག་ཅིང་། མི་འྡོས་པ་རྣམས་བཞག་པས་ན་ཀུན་སླྡོང་རྣམ་པར་དག་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་
ཏྦྷེ་ལུང་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་བདུན་ཏྦྷེ། ལུང་རིགས་ཀི་གནད་ཤྦྷེས་པའི་རྦྷེས་འཇུག་གིས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་
ཀང་དགག་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གིས་ཏྦྷེ། རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་བསན་དང་། སྡོགས་སྡོ། །གསུམ་པ་བདག་
རྦྷེན་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྦྷེད་པའི་ཤྦྷེས་རབ་ལ་བཞི་སྦྷེ། ཐ་སྙད་མང་དུ་ཐྡོས་པ། མདྡོ་སྦྷེ་མང་དུ་ཐྡོས་པ། རྒྱུད་སྦྷེ་མང་དུ་
ཐྡོས་པ། མན་ངག་མང་དུ་ཐྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། བདག་གིས་ས་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་གསུམ་སྦྷེ། དྦྷེ་ལ་ས་ནི་བར་
སྡོད་པར་བྦྷེད་པའི་བསན་བཅྡོས་ཡིན་ལ། དྦྷེའི་གཙུག་གི་ནྡོར་བུ་ལ་བུ་ཀ་ལཱ་པ་དང་། ཙཎ་པ་དང་། དྦྷེ་དག་གི་
མིང་གི་ས་བསྒྲུབ་པ་དང་། སའི་བིངས་བསྒྲུབ་པ་དང་། བྦྷེད་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྡོགས་པ་སའི་བསན་བཅྡོས་
ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཐྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཚད་མ་ནི་དྡོན་གི་འགལ་འགྦྷེལ་གཅྡོད་པའི་བསན་བཅྡོས་ཡིན་ལ། 
དྦྷེའི་གཙུག་གི་ནྡོར་བུ་ལ་བུ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། དྦྷེའི་ཚིག་དྡོན་གཏན་ལ་འབྦྷེབས་པ་རབ་ཏུ་བྦྷེད་
པ་སྦྷེ་བདུན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཐྡོས་པ་ཡིན་ནྡོ། །སྦྷེབ་སྦྱྡོར་ལ་རྒྱུད་འཕྦྷེལ་དང་། སྐྱྦྷེད་པ་གིས་ལས། དང་
པྡོ་ལ་མམ་པ་དང་། ཕྱྦྷེད་མམ་པ་དང་། མི་མམ་པ་དང་གསུམ། ཕྱི་མ་ལ་འཕགས་ 
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༼༣༡༦༽པ་དང་། རྡོ་ལངས་དང་། ཕྱི་མྡོ་མམ་པ་གསུམ་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་སྡོ་སྡོའ་ིརྣམ་པར་བཞག་པ་དང་བཅས་
པ་ཐྡོས་སྡོ། །རྒྱན་ལ་སྙན་ངག་གིས་མཚན་ིད་སྡོན་པར་བྦྷེད་པ་དང་། དྦྷེ་དང་མི་འགལ་བར་སྡོན་པར་བྦྷེད་པ་
གིས་ལས། དང་པྡོ་ལ་དབངས་ཅན་གི་མགུལ་རྒྱན་ལ་སྡོགས་པ་དང་། གིས་པ་ལ་སྐྱྦྷེས་རབས་ལ་སྡོགས་པ་
རྣམས་ཐྡོས་སྡོ། །མིང་གི་མངྡོན་བརྡོད་ནི་སྡོ་སྡོ་ཡང་དག་རིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། དྦྷེ་ལ་
ཡང་འཆི་མྦྷེད་མཛོད་དང་། སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཐྡོས་སྡོ། །གིས་པ་ནི། འདུལ་བ་དང་ནི་ཞྦྷེས་
སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། ཁ་ཆྦྷེ་པཎ་ཆྦྷེན་ལས། འདུལ་བ་ལུང་དང་། སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་དང་། མདྡོ་ར་དང་། འྡོད་ལྡན་དང་། 
མྦྷེ་ཏྡོག་ཕྦྷེང་རྒྱུད་དང་། མངྡོན་པ་མཛོད་ད་ང་། ཐྦྷེག་བསྡུས། རྣམ་བཤད་རིགས་པ། ི་ཤུ་པ། སུམ་ཅུ་པ། ཕུང་
པྡོ་ལྔའི་རབ་བྦྷེད། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་ར་འགྦྷེལ། ཤྦྷེར་ཕྱིན་བདུན་བརྒྱ་པ། བརྒྱད་སྡོང་དྡོན་བསྡུས་རྣམས་
གསན་ཅིང་། ཞུ་དྡོན་ལས། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་མ་གཏྡོགས་པའི་བམས་ཆྡོས་ར་འགྦྷེལ། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་
བཏུས་པའི་འགྦྷེལ་བཤད། དབུ་མ་བདྦྷེན་གིས་ཆྦྷེ་བ། དབུ་མ་རྒྱན། རིགས་ཚོགས་རྣམས་གསན་ནྡོ། །གསུམ་
པ་ནི། གསང་སགས་རྒྱུད་སྦྷེ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་དག་ཐྡོས་པའི་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་བཤད་
ཟིན་ཅིང་། ཐྡོས་པ་དྦྷེ་དག་མིང་རང་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་དཔད་པས་དྡོན་གི་གནད་ཇི་
ལ་བ་བཞིན་རྟྡོགས་པ་ཡིན་ཏྦྷེ། ཆྡོས་རྦྷེ་ིད་ཀི་ཞལ་ནས། སྦྲང་རི་འཛིན་པ་སྦྲང་རིའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །སྦྲང་
བུ་མིན་པས་སྦྲང་རིའི་བཅུད་མ་རྦྷེད། །སྦྷེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། བཟང་པྡོ་མིན་པས་
ཤྦྷེས་བའི་བཅུད་མ་རྦྷེད། ། 
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༼༣༡༧༽ཞྦྷེས་སྡོ། །བཞི་པ་ནི། བྦྷེ་བྲག་སྨྲ་དང་། ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དྦྷེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་
བཞིའི་གདམས་ངག་བྡོད་དུ་འགྱུར་བ་ཕལ་ཆྦྷེ་བ་དང་། ཕ་དམ་པའི་ཞི་བྦྷེད་བརྒྱུད་པ་གསུམ་དང་། ཨ་རྡོའ་ི
རྡོགས་ཆྦྷེན་དང་། ཨ་མ་ལབས་ཀི་སྡོན་མའི་གཅྡོད་དང་། མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱན་གི་སྐབས་བརྒྱད་ཀི་དྡོན་ཅིག་ཅར་
དུ་བསྡོམ་པ་ཇྡོ་བྡོ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བླྡོ་སྦྱྡོང་དྡོན་བདུན་མ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། བཀའ་
གདམས་གཞུང་པ་དང་། གདགས་ངག་གི་ལུགས་གིས་དང་། ས་ར་ཧའི་དྡོ་ཧྭ་མཛོད་ཀི་གླུ་ལ་སྡོགས་པ་སྙིང་
པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་དང་། གྲུབ་པ་སྦྷེ་བདུན་རྣམས་ཀང་ཐྡོས་སྡོ། །དྦྷེ་ལ་སྙིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་ནི། མཛོད་ཀི་གླུ་དང་། ཏྡོག་
རྦྷེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ། ལྷན་སྐྱྦྷེས་རྡོ་རྦྷེའི་གནས་པ་བསྡུས་པ་དང་། ཨཱརྻ་དྦྷེ་ཝའི་སྦྷེམས་ཀི་སིབ་སྦྱྡོང་དང་། དྦྷེ་
ཝ་ཙནྡྲའི་ཤྦྷེས་རབ་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་གསལ་བ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པ་དང་དྲུག་
གྡོ །གྲུབ་པ་སྦྷེ་བདུན་ནི། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་གྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་མྦྷེད་པའི་རྡོ་རྦྷེས་མཛད་པའི་
ཐབས་ཤྦྷེས་གྲུབ་པ་དང་། པད་མ་བཛྲའི་གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་། ཌོཾ་བྷི་ཝའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེས་པ་གྲུབ་པ་དང་། 
དཔལ་ཆྦྷེན་མྡོའ་ིགིས་སུ་མྦྷེད་པ་གྲུབ་པ་དང་། ཧ་རི་ཀ་པའི་གསང་བའི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་གྲུབ་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་
མ་ཙི་ཏྡོས་མཛད་པའི་དངྡོས་པྡོ་གསལ་བའི་དྦྷེ་ཁྡོ་ན་ིད་གྲུབ་པ་དང་བདུན་ནྡོ། །ཏི་ལྡོ་པ་དང་། ནག་པྡོ་སྡོད་པའི་
རྡོ་རྦྷེའི་རྟྡོགས་པ་གླུར་བླངས་པའི་དྡོ་ཧྭ་དང་། རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་དྡོ་ཧྭ་སྦྷེངྦྷེ་ཞྦྷེས་བ་བ་དང་། མྱཻ་ཏི་
པ་དང་། ཐ་ག་པ་སྡོགས་ཀི་དྡོ་ཧྭའི་བྦྷེ་བྲག་དུ་མ་ཐྡོས་སྡོ། །འཁྡོན་སྡོན་གད་པ་ཀིརྟི་ནས་བརྒྱུད་པའི་རིམ་ལྔ་སན་
ཐྡོག་གཅིག་པ་དང་། མར་པའི་ 
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༼༣༡༨༽སླྡོབ་མ་མྦྷེས་སྡོན་ཆྦྷེན་པྡོ་དང་། དྭགས་པྡོའ་ིསླྡོབ་མ་རང་བཞྦྷེར་དང་། རས་ཆུང་བའི་སླྡོབ་མ་བུར་
སྡོམ་པ་ལས་ཐྡོས་པའི་རྨྡོག་ཅྡོག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་
ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞབས་ལུགས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་འཕགས་སྐྡོར་གི་གདམས་ངག་འགྡོས་དང་། ཁ་ཆྦྷེ་པཎ་
ཆྦྷེན་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། དགྦྷེས་པ་རྡོ་རྦྷེའི་རྒྱུད་གསུམ་ཐིག་ལྦྷེའི་སྐྡོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། 
གཤིན་རྦྷེའི་གཤྦྷེད་དམར་པྡོ་དང་། དག་ནག་དང་། གདྡོང་དྲུག་དང་། འཇིགས་བྦྷེད་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་དང་། 
དྦྷེའི་གདམས་ངག་རྣམས་དང་། རིང་མ་པའི་གཤིན་རྦྷེ་ཚེ་བདག་དང་། ཁ་ཐུན་སྡོགས་ཀི་གདམས་ངག་དང་། 
འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་གདམས་ངག་གསང་མཐའི་ལུགས་རྣམས་དང་། དུས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིསྦྱྡོར་དྲུག་ལ་སྡོགས་
པ་སྦྱྡོར་དྲུག་གི་བྦྷེ་བྲག་མང་པྡོ་དང་། མཚན་བརྡོད་ཀི་བཤད་པ་སླྡོབ་དཔྡོན་འཇམ་དཔལ་བཤྦྷེས་གྦྷེན་གིས་
མཛད་པའི་འགྦྷེལ་པ་ཆྦྷེ་ཆུང་གིས་དང་། སྦྷེག་པའི་རྡོ་རྦྷེས་མཛད་པའི་སགས་དྡོན་རྣམ་གཟིགས་དང་། དབུ་མ་
ལ་དགའ་བས་བས་པའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་ཞབས་ལུགས་སུ་འགྦྷེལ་པ་དང་། ལམ་འབྲས་ཀི་ལུགས་དང་། དུས་འཁྡོར་གི་
ལུགས་ཏྦྷེ་དྲུག་དང་། བིརྺ་པའི་འཆི་མྦྷེད་གྲུབ་པའི་གདམས་ངག་དང་། བརྟག་གིས་ལ་བརྟྦྷེན་པའི་བིརྺ་པས་
ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པས་ལམ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་གདམས་ངག་དང་། མཚོ་སྐྱྦྷེས་ཀིས་བསྐྱྦྷེད་རིམ་
ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུ་རྡོགས་རིམ་མར་མྦྷེའི་རྦྷེ་མྡོ་ལ་བུའི་གདམས་ངག་དང་། སམྦུ་ཉི་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ཏྡོག་རྦྷེ་པས་
བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་གདམས་ངག་དང་། བདུད་རི་འྡོད་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ངག་དབང་གགས་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་ཡི་
གྦྷེ་མྦྷེད་པ་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བདྦྷེ་མཆྡོག་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ 
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༼༣༡༩༽ནག་པྡོ་སྡོད་པས་གཏུམ་མྡོ་ལམ་རྡོགས་དང་། ཡྡོན་པྡོ་བསྲང་བ་གིས་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་
བརྟྦྷེན་ནས་སླྡོབ་དཔྡོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཆྡོད་རྟྦྷེན་གི་དྲུང་དུ་སྦྷེམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། དབང་ཡྡོན་ཏན་རིམ་པ་
ལ་བརྟན་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་ཕྱག་རྒྱས་ལམ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། བརྟག་གིས་ལ་བརྟྦྷེན་ནས་ཌོཾ་བྷི་
ཧྦྷེ་རུ་ཀས་ལྷན་ཅིག་སྐྱྦྷེས་གྲུབ་སྦྷེ་ལམ་སྐྡོར་དགུ་དང་། དྦྷེ་ལས་འཕྡོས་པའི་ལམ་སྦས་བཤད་དང་། གྲུལ་ཆྦྷེན་
བཅུ་དང་། ཕ་མྡོ་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ་དུ་མ་དང་། གཞན་ཡང་དྦྷེང་སང་བྡོད་ན་གགས་པའི་ཁ་རག་སྐྡོར་གསུམ་
ལ་སྡོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ན་གགས་པའི་འབྲྡོག་མི་ལྡོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྡོ་དྲུག་ལས་གསན་པའི་གདམས་པ་
ལ་སྡོགས་པ་འབད་དྦྷེ་ལྦྷེགས་པར་མན་ཅིང་། བསླབས་པ་དྦྷེ་དག་ཀང་མིང་ཙམ་མིན་པར་སྡོ་སྡོའ་ིགནད་ཇི་ལ་
བ་བཞིན་དུ་རྟྡོགས་པ་དྦྷེའི་ཕྱིར་ན། རྒྱ་བྡོད་ཀི་ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་ཆྦྷེར་ཐྡོས་ཤིང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རྟྡོགས་པ་ཡིན་
ནྡོ། །དྦྷེས་ན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་བདག་ལ། རང་གིས་ཤྦྷེས་པ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ཅིང་། མི་ཤྦྷེས་པ་འགྡོག་པར་འདྡོད་པའི་
ཕྱྡོགས་ལྷུང་ཡང་མྦྷེད། ཤྦྷེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་དག་པ་ནི་རང་གཞན་སུ་ལ་འདུག་ཀང་དྡོར་ཞིང་། དག་པ་ནི་
སུ་ལ་འདུག་ཀང་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། བསན་བཅྡོས་འདིའི་དགག་སྒྲུབ་ལ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྦྷེད་དྡོ་ཞྦྷེས་དགྡོངས་
སྡོ། །གིས་པ་འབྲས་བུ་བསན་བཅྡོས་གཟུང་བར་གདམས་པ་ནི། དྦྷེ་ཕྱིར་གཟུ་བྡོས་ཞྦྷེས་སྡོགས་གིས་ཏྦྷེ། 
ལྦྷེགས་པར་ཤྦྷེས་ཤིང་གཟུ་བྡོས་དཔད་པའི་ཕྱིར་ན། བླྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་འདི་ནས་བཤད་པ་ལར་ཟུང་ཅྦྷེས་
པའྡོ། །གསུམ་པ་གཟུང་བའི་ཆྡོས་ཀི་ཆྦྷེ་བ་བསན་པ་ནི། ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཞྦྷེས་སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་
ཏྦྷེ། དྦྷེ་ལ་བུའི་བསན་བཅྡོས་འདི་ནི་ཁྱད་པར་གི་ཆྡོས་དྲུག་དང་ལྡན་ཏྦྷེ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་གཞིར་བས་པ་དང་། 
ལྡོག་ལའི་མུན་པ་ 
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༼༣༢༠༽བསལ་བ་དང་། བླྡོ་གསལ་གི་བླྡོ་གྡོས་བསྐྱྦྷེད་པ་དང་། ཀུན་སླྡོང་དག་པས་བཤད་པ་དང་། མཁས་པ་
ཀུན་གི་དགྡོངས་པ་ཕྱྡོགས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། བླུན་པྡོས་རྟྡོགས་པར་དཀའ་བའྡོ། །དང་པྡོ་གསུམ་པྡོ་ི་མའི་
དཔྦྷེས་སྡོན་པ་ནི་ཚིགས་བཅད་དང་པྡོས་སྡོན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་རྐང་པ་གིས་ཀིས་བཞི་པ་སྡོན་ནྡོ། །དྦྷེ་ནས་གིས་
ཀིས་ལྷག་མ་གིས་སྡོན་ནྡོ། །བཞི་པ་བརམས་པའི་དགྦྷེ་བ་གཞན་དྡོན་དུ་བསྡོ་བ་ནི། ཀུན་དགའི་ི་མས་ཞྦྷེས་
སྡོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་སྡོ་ནས་བསན་བཅྡོས་ཀི་བརྡོད་བ་གཞན་གི་ཕན་
བདྦྷེའི་རྒྱུར་བསྡོ་བའྡོ། །ལྔ་པ་བཀའ་དྲིན་རྦྷེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱག་ནི། གང་གིས་ཐུགས་བརྦྷེས་ཞྦྷེས་སྡོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྦྷེ། དྦྷེ་ལར་ལྡོག་པའི་ཆྡོས་རྣམས་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
དང་ལྦྷེགས་པར་སད་པ་ནི་གང་གིས་ཐུགས་བརྦྷེས་ྦྷེ་བར་བཟུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས་འཇམ་མགྡོན་བླ་མ་
རྦྷེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དྦྷེ་ལ་འདུད་ཅྦྷེས་པའྡོ། །གསུམ་པ་བས་ཤྦྷེས་དྲིན་གཟྡོ་བསྐྱྦྷེད་པའི་ཆྦྷེད་དུ་
མཛད་བང་སྨྲྡོས་པ་ནི། སྡོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་སྡོགས་སྡོ། །དྦྷེ་ལར་ན་རྣམ་བཤད་འདི་ནི་
དཀྱུས་ཀི་ས་བཅད་པས་བརྡོད་བའི་བབས་རྟྡོགས་པ་དང་། དཀའ་བའི་གནས་བཤད་པས་ཐྦྷེ་ཚོམ་གི་མདུད་པ་
གྡོལ་བ་དང་། ཤྦྷེས་བྦྷེད་ཀི་ལུང་དྲངས་པས་དྡོན་ལ་ངྦྷེས་ཤྦྷེས་བསྐྱྦྷེད་པ་དང་། གཞུང་མཐྡོང་བས་གྡོ་བ་རྣམས་
མ་བཤད་པས་ཡི་གྦྷེ་ཉུང་བ་དང་། དམ་པའི་གསུང་ལ་བརྟྦྷེན་པས་ཡིད་ཆྦྷེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྦྷེ་ལྔ་པྡོ་
འདིས། རྣམ་བཤད་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། གཞུང་གི་ཚིག་སྦྱྡོར་རྣམས་ནི་ཇི་ལར་བདྦྷེ་
བར་བཤད་པའི་སྡོ་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པར་བའྡོ། །སངས་རྒྱས་ཞལ་གི་བདུད་རི་རྡོགས་ལྡན་
རྒྱུན། །དག་བཅྡོམ་ 
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༼༣༢༡༽ཡིད་ཀི་ས་གཞིར་ལྦྷེགས་བསྡུས་ནས། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་གྲུབ་ཀླུ་དབང་བསི་བའི་
གནས། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གངས་ཆྦྷེན་མཚོ། །ལྡོ་པཎ་བླྡོ་ཡི་མ་དྲྡོས་ལས་འཐྡོན་ཏྦྷེ། །ལུང་
རིགས་མན་ངག་དྲི་མྦྷེད་གང་གཱའི་རྒྱུན། །གངས་ཅན་སྐྱྦྷེ་བྡོའ་ིཡིད་ཀི་གདུང་སྦྷེལ་ཞིང་། །དགྦྷེ་ལྦྷེགས་ལྡོ་ཐྡོག་
སྦྷེལ་བའི་དཔལ་དུ་འབབ། །དྦྷེ་ཚེ་ངན་རྟྡོག་རླུང་གིས་སྨྲ་ངན་གི། །ས་རྡུལ་གཡྡོས་པས་རྡོག་མར་བས་པ་
གང་། །ས་སྐྱ་པ་ཞྦྷེས་ས་གསུམ་གགས་པ་ཡིས། སྒྲུབ་དང་སུམ་འབིན་ནྡོར་བུས་འདངས་པར་མཛད། །སྡོ་སྡོ་
ཐར་དང་བང་སྦྷེམས་གསང་སགས་ཀི། །ཇི་བཞིན་མས་ལྦྷེན་སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ན་གསལ། །འདིར་ནི་ལྡོག་རྟྡོག་
འགྡོག་པ་གཙོ་བྡོ་སྦྷེ། །བླྡོ་མིག་དག་པས་མས་ལྦྷེན་དྡོན་ཀང་མཐྡོང་། །རིས་བདུན་དུས་དང་བསྙྦྷེན་གནས་ཆྡོ་
ག་དང་། །བསྡོ་བའི་གནད་དང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། །བསླབ་བའི་གནང་བཀག་ཕལ་གི་ལག་ལྦྷེན་ལ། །འཁྲུལ་
བ་འགྡོག་པ་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པའི་སྐབས། །བང་སྦྷེམས་ཆྡོ་ག་དྡོན་དམ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་དང་། །བསླབ་བའི་གཙོ་བྡོ་
བདག་གཞན་བརྦྷེ་བའི་སྦྷེམས། །དྦྷེ་དང་འབྲྦྷེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ། །འཁྲུལ་བ་འགྡོག་པ་བང་སྦྷེམས་
སྡོམ་པའི་སྐབས། དབང་དང་དམ་ཚིག་རིམ་གིས་ཕྱག་ཆྦྷེན་དང་། །ཐྦྷེག་གསུམ་ལག་ལྦྷེན་རྟྡོགས་བའི་ལ་བ་
དང་། །རྒྱུད་སྦྷེའི་སྒྲུབ་པ་སྡོད་པ་འབྲས་བུ་ལ། །འཁྲུལ་པ་འགྡོག་པ་རིག་འཛིན་སྡོམ་པའི་སྐབས། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་
ལྦྷེགས་གསུང་འདུལ་བ་བཞིན། །བང་སྦྷེམས་སྡོམ་པ་ཐྦྷེག་ཆྦྷེན་མདྡོ་སྦྷེའི་ལུགས། །གསང་སགས་རྒྱུད་སྦྷེའི་
དགྡོངས་པ་བཞིན་སྡོན་པ། །བསན་བཅྡོས་འདི་ཡི་བརྡོད་བར་མཁས་པས་རྟྡོགས། །དྦྷེ་སླད་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་
པས་གསྡོལ་བཏབ་ན། །དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་འབྱུང་བསན་ 
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༼༣༢༢༽བཅྡོས་ཡིད་བཞིན་ནྡོར། །ལྦྷེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྦྷེར་མཆྡོད་ནས། །དྡོན་གྦྷེར་བླྡོ་ཡི་
རྦྷེ་བ་བསྐང་བར་བས། །འདི་དྡོན་འབྦྷེད་པར་རླྡོམ་པ་མང་ན་ཡང་། །དམ་པའི་གསུང་དང་རྣམ་དཔྡོད་ི་འྡོད་
ཀིས། །ཚིག་གི་འདབ་མ་ཕྱྦྷེ་ནས་ཟབ་དྡོན་གི། །གྦྷེ་སར་སྡོན་པ་དྦྷེང་སང་ཁྡོ་བྡོ་ཙམ། །ཀུན་གཞི་དག་པའི་ངྡོས་
ལ་གསུང་རབ་ཚོན། །ཡྡོངས་འཛིན་མཁས་པའི་ཕྱག་གི་འདུ་བྦྷེད་དང་། །རྣམ་དཔྡོད་བརྡོན་པའི་པིར་གིས་བྲིས་
པ་ལ། །སྣ་ཚོགས་ཤྦྷེས་བའི་རི་མྡོ་མི་འཆར་མྦྷེད། །འདི་སླད་བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་ཡིད་གཡྡོས་ཏྦྷེ། །དམ་ཆྡོས་འྡོ་
མས་རྣམ་དཔྡོད་ལུས་སྐྱྡོང་བའི། །ཡྡོངས་འཛིན་མ་མའི་ཚོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ད་དུང་བང་ཆུབ་བར་དུ་
བསྐྱྡོང་དུ་གསྡོལ། །གསུང་རབ་དགྡོས་གསལ་ལྦྷེགས་བཤད་འྡོད་སྡོང་གིས། །བསན་བཅྡོས་ཆྦྷེན་པྡོའ་ིདྦྷེ་ིད་
གསལ་བས་ཏྦྷེ། །དགྦྷེ་བ་གང་དྦྷེས་བདག་གཞན་འགྡོ་བ་ཀུན། །ཐམས་ཅད་མཁྱྦྷེན་པའི་ས་ལ་གནས་པར་
ཤྡོག །གྡོ་འཕང་མཆྡོག་དྦྷེ་མ་ཐྡོབ་དྦྷེ་སྲིད་དུ། །ཀུན་མཁྱྦྷེན་བླ་མའི་དྲུང་དུ་བདག་སྐྱྦྷེ་ཞིང་། །དགའ་དང་སྡོ་བའི་སྤུ་
ལྡོང་ཆྦྷེར་གཡྡོས་ཏྦྷེ། །མཁྱྦྷེན་བརྦྷེ་བཟང་པྡོས་རྟག་ཏུ་སྐྱྡོང་བར་ཤྡོག །སྐྱྦྷེས་ཆྦྷེན་དམ་པའི་ཚོགས་རྣམས་མྦྷེས་
བས་ནས། །སྡོམ་གསུམ་བཀའ་དྲིན་ཚོགས་རྣམས་ལྦྷེགས་མནྡོས་ཏྦྷེ། །སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་ཚོགས་རྣམས་མ་
ལུས་ལ། །ྦྷེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་རྣམས་དག་གྱུར་ཅིག །གཞན་ལ་གནྡོད་པའི་བསམ་སྦྱྡོར་རིང་དུ་
སངས། །གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སྦྷེམས་བསྐྱྦྷེད་ནས། །དྦྷེ་ཡང་ལྷ་དང་བདྦྷེ་བའི་ཡྦྷེ་ཤྦྷེས་སུ། །བིན་གིས་
བརླབས་པའི་མས་ལྦྷེན་མཐར་ཕྱིན་ཤྡོག །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རྦྷེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི། །བཤད་སྒྲུབ་ི་ཟླའི་སྣང་
བ་འཛིན་པ་ཡིས། །རྒྱ་ཆྦྷེན་ 
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༼༣༢༣༽ཤྦྷེས་བའི་མཁའ་ལ་རབ་བགྡོད་དྦྷེ། །ཐུབ་བསན་གིང་བཞི་ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་ཤྡོག །སྡོམ་པ་གསུམ་
གི་རབ་ཏུ་དབྦྷེ་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྡོངས་པ་གསལ་བ་ཞྦྷེས་བ་བ་འདི་ནི་བདྦྷེ་བར་
གཤྦྷེགས་པའི་རིང་ལུགས་པ་མཐའ་དག་གི་གཙུག་གི་ནྡོར་བུར་གྱུར་པ་འཇམ་དབངས་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བཟང་
པྡོ་དང་། ལྷར་བཅས་འགྡོ་བའི་འདྲྦྷེན་པ་དམ་པ་རྦྷེ་བཙུན་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་
དབང་པྡོ་ཀུན་མཁྱྦྷེན་སངས་རྒྱས་འཕྦྷེལ་དང་། །མཐའ་ཡས་རྒྱུད་སྦྷེའི་མངའ་བདག་ཤྦྷེས་རབ་བཟང་པྡོ་ལ་
སྡོགས་པ་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སི་བྡོས་བླངས་ནས་སྦྷེ་སྣྡོད་དང་རྒྱུད་སྦྷེའི་དྡོན་ལ་སྦྱངས་ཤིང་། རྦྷེ་
བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་འདྲིས་པར་བས་ཏྦྷེ། བྦྷེ་བྲག་ཏུ་བསན་བཅྡོས་འདིའི་ཚིག་དྡོན་ཞིབ་
ཏུ་མན་ནས། །ཟབ་དྡོན་ལ་བླྡོ་ཁ་ཕྱྡོགས་པར་གྱུར་པ་དགྦྷེ་སླྡོང་བསྡོད་ནམས་སྦྷེང་གྦྷེས། ཆུ་མྡོ་ལུག་གི་ལྡོ་ནག་
པ་ཟླ་བའི་ཚེས་ལ་འབྲས་ཡུལ་རྡོང་དཀར་གི་སྐྱྦྷེད་མྡོས་ཚལ་ལྦྷེགས་བཤད་སྡོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
སྦྱར་བའི་ཡི་གྦྷེ་པ་ནི་གཞྡོན་ནུ་བླྡོ་ལྡན་ནྡོ། །འདིས་བསན་པ་དང་སྦྷེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྦྷེན་པྡོ་འབྱུང་བར་
གྱུར་ཅིག །འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགྦྷེ་བའི་ར་བ་གང་ཐྡོབ་པ། །དྦྷེས་ནི་སྐྱྦྷེ་བྡོ་ཐམས་ཅད་
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