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༄༅། །སྱོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའྤྱི་སྤྱི་དྱོན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྱོར་བུ་ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས་སྱོ།། བྱོ་ཆྱེན་ཤྱེས་བ་ཀུན་ལ་
ལྱེགས་སྦྱངས་ཤྤྱིང་། །བརྱེ་ཆྱེན་མཐའ་ཡས་འགྱོ་བ་བུ་བཞྤྱིན་གཟྤྱིགས། །རྒྱ་ཆྱེན་མཛད་པ་ནམ་མཁའྤྱི་མཐར་
སྱོན་པ། །པཎ་ཆྱེན་འཇམ་དབངས་བ་མས་བདག་སྱོངས་ཤྤྱིག །གང་གྤྱི་མཁྱེན་རབ་གསལ་བའྤྱི་ྤྱི་འྱོད་
ཀྤྱིས། །ཐུབ་བསྟན་དགའ་ཚལ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི། །སྱོམ་གསུམ་གསྱེར་གྤྱི་པདྨའྤྱི་འཛུམ་ཕྱེང་གྤྱིས། །བྱོ་
ལྡན་བྱོ་མྤྱིག་དགའ་བ་བསྱེད་པར་བ། །འདྤྱིར་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མ་
ཡྤྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་སྤྱིའྤྱི་དྱོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་དྱོན་གསུམ་སྟྱེ། བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱི་
གང་ཟག་གང་གྤྱིས་བརམས་པ། དགྱོས་པ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་བརམས་པ། དྱེ་ལྟར་བརམས་པའྤྱི་བརྱོད་བ་གཏན་ལ་
དབབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རབ་དཀར་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཕྱེང་བས་བསྱོར་བའྤྱི་ལྱོངས། རྱོ་རྱེ་གདན་ནས་བང་ཕྱོགས་སུ་
དཔག་ཚད་བརྒྱ་བགྱོད་པའྤྱི་གནས། གཙང་གྱོམ་པ་ལ་སྟྱོད་དཔལ་ལྡན་ས་སའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་
པ། མྤྱི་ནས་མྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་སྱེ་བ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔའྤྱི་བར་དུ་མགྱོན་པྱོ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་རྱེས་སུ་བཟུང་ཞྤྱིང་
རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་པས། གཞྱོན་ནུའྤྱི་དུས་ྤྱིད་ནས་ཤྱེས་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་མཐའ་དག་ལ་
མྤྱི་འཇྤྱིགས་པའྤྱི་སྱོབས་པ་བརྱེས་ཏྱེ། ནང་དུ་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་ལས་མ་གཡྱོས་བཞྤྱིན་དུ་
འཆད་རྱོད་རྱོམ་པའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་གྤྱིས། ཐུབ་པའྤྱི་བསྟན་པ་ཆྱེས་ཆྱེར་གསལ་བར་མཛད་ཅྤྱིང་། སལ་ལྡན་གྤྱི་འགྱོ་
བ་མང་པྱོ་སྤྱིན་གྱོལ་གྤྱི་ལམ་ལ་བཀྱོད་བར་མཛད་པ། ཁད་པར་སྱེ་བ་འདྤྱིའྤྱི་འྱོག་རྱོལ་དུ་མཁའ་ལ་གནས་པའྤྱི་
རྤྱིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ནས་ས་ལམ་ཕལ་ཆྱེར་བགྱོད་དྱེ། དྱེ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་མུ་མུ་ནྤྱིའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་སུ་རྒྱལ་
པྱོ་ྤྱི་མའྤྱི་སྟྱོབས་འཕྱེལ་གྤྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཏྱེ་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་དྤྱི་མ་མྱེད་པའྤྱི་དཔལ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་
བར་མངྱོན་སུམ་དུ་ལུང་བསྟན་པ་བརྱེས་པ་མཚན་ཡྱོངས་སུ་གགས་པ་ས་ས་པཎྤྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་ནྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱིའྤྱི་རྱོམ་པ་པྱོ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འྱོ་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱིར་
གཞན་གྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་མཐའ་ལ་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱི་གནྱོད་བྱེད་མང་དུ་བརྱོད་ཅྤྱིང་། ཟུར་ཟའྤྱི་ཚིག་ཀང་འགའ་ཞྤྱིག་
སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། རང་ྤྱིད་མཁས་པའྤྱི་གགས་པ་བསྒྲགས་ཏྱེ་འཁྱོར་དང་ཟང་ཟྤྱིང་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བརམས་པ་
ཡྤྱིན་ནམ། གཞན་གྤྱི་འཁྱོར་དང་ལྱོངས་སྱོད་ལ་ཕག་དྱོག་གྤྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་བརམས་པ་ཡྤྱིན་ནམ། དྱེ་ལས་གཞན་པའྤྱི་དགྱོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྱོད་པ་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། དང་པྱོ་གྤྱིས་
ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གཞུང་ལས། འཁྱོར་དང་ཟང་ཟྤྱིང་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །བདག་གྤྱིས་སྱེམས་ཅན་བསྡུས་པ་མྤྱིན། །ཅྱེས་
དང་། བདག་ནྤྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས། །གང་ཟག་ཀུན་ལ་བདག་མྤྱི་སྱོད། །ཞྱེས་གསུངས་ཞྤྱིང་། རྣམ་ཐར་
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བཟང་པྱོ་ལས་འབྲས་མྱེད་ཕྤྱིར་ན་བརྫུན་མྤྱི་གསུང་བར་རྱེས་སུ་དཔྱོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་འདྤྱི་ལ་དགྱོས་
པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྱོད་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། འདྤྱི་ལྟར་སྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྤྱི་གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གྤྱི་ཕན་བདྱེ་མ་
ལུས་པ་ནྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དྱེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་མས་སུ་
བངས་པ་ལས་ཕན་བདྱེའྤྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་ཞྤྱིང་། ནྱོར་བར་སྱོད་པ་ལས་མྤྱི་འབྱུང་བས་ན་དམ་ཆྱོས་འཁྲུལ་བར་
སྱོད་པའྤྱི་ལག་ལྱེན་བཀག་ནས་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མ་འཁྲུལ་བར་ཤྱེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་བརམས་པ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །འྱོ་ན་རྒྱ་བྱོད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་འཁྲུལ་པའྤྱི་ལག་ལྱེན་ཐམས་ཅད་འགྱོག་པར་བྱེད་ 
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༼༥༽དམ་ཞྱེ་ན། འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཆྱོས་ལྱོག་རྣམས་ནྤྱི་འདྤྱིར་མྤྱི་འགྱོག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ཕྤྱི་རྱོལ་མུ་
སྟྱེགས་བྱེད་ལ་ལྟ་བ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལྱོག་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་བྱུང་བ་
རྣམས། ཕྱོགས་གླང་ཆྱོས་གགས་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སུན་ཕྱུང་། སངས་རྒྱས་པ་ྤྱིད་ལ་ཡང་
བཀའ་བསྡུ་དང་པྱོའ་ིརྱེས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་གྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིས་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་གཞྤྱི་བཅུ་བས་པ་རྣམས་གགས་པ་
ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དག་བཅྱོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་སུན་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྡུ་གྤྱིས་པ་མཛད། དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སླྱོང་
ལྷ་ཆྱེན་པྱོ་ཞྱེས་བ་བས་ཆྱོས་ལྱོག་མང་དུ་བཤད་པ་རྣམས། དག་བཅྱོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྔ་
བརྒྱ། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིཔཎྤྱི་ཏ་ཁྤྱི་དྲུག་སྟྱོང་གྤྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་
ཡང་ཆྱོས་མངྱོན་པར་དག་ལན་གསུམ་དར་ནས་ཅུང་ཟད་ནུབ་པའྤྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྤྱིས་མྤྱི་ཕམ་
མགྱོན་པྱོ་ལས་གསན་ནས་ཤྤྱིན་ཏུ་དར་བར་མཛད། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་འྱོག་མ་འྱོག་མ་རྣམས་ལ་གྱོང་མ་
གྱོང་མ་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་ལྟ་སྱོད་ནྱོར་བ་བྱུང་བ་རྣམས། རྣལ་འབྱོར་པ་ཡང་བྱོ་ཁད་ཀྤྱིས། །གྱོང་མ་གྱོང་མ་རྣམས་
ཀྤྱིས་གནྱོད། །ཞྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ལྱེགས་པར་
སུན་ཕྱུང་བས། དྱེ་དག་གྤྱི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་ད་ལྟ་ཉུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་གཞུང་ལས། མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་
ན་ཐྱོས་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་འགའ་ཞྤྱིག་ལའང་། །འཁྲུལ་བ་ཡྱོད་མྱོད་མཁས་རྣམས་ཀྤྱིས། །སུན་ཕྱུང་ཕྤྱིར་ན་
འདྤྱིར་མ་བཤད། །ཅྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དྤྱི་མ་མྱེད། །ཅྱེས་པ་ནས། བསྟན་པའྤྱི་ 
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༼༦༽འཕྱེལ་འགྤྱིབ་དུ་མ་བྱུང་། །ཞྱེས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་བསྟན་ནྱོ། །འྱོ་ན་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁྱོད་འདྤྱིར་བྱུང་བའྤྱི་ཆྱོས་
ལྱོག་ཐམས་ཅད་འདྤྱིར་འགྱོག་གམ་ཞྱེ་ན་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་པྱོ་ཁྤྱི་སྲྱོང་ལྡྱེའུ་བཙན་གྤྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་དགྱེ་སླྱོང་
གྤྱིས་ཆྱོས་ལྱོག་བསྟན་པ་རྣམས་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤྤྱི་ལས་སུན་ཕྱུང་། དྱེ་ནས་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་སྣུབས་
ནས་སྦྱྱོར་སྒྲྱོལ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་སྱོགས་འཁྲུལ་པ་མང་དུ་འཕྱེལ་བ་རྣམས་སྱེས་བུ་དམ་པ་རྤྱིན་ཆྱེན་བཟང་
པྱོས་ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མ་ཡྤྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་ནས་ཆྱོས་ལྱོག་ནུབ་པར་
མཛད། དྱེའྤྱི་སླྱོབ་མ་ཞྤྱི་བ་འྱོད་ཀྤྱིས་ཀང་སྔགས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་མཛད། དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ཆྱོས་ལྱོག་ཅུང་ཟད་
འཕྱེལ་བ་རྣམས་འགྱོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ཀྤྱིས་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབྤྱིན་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་ནས་
སུན་ཕྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ནས་ཆྱོས་རྱེ་ས་ས་པ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་
གཞུང་ལས། ཕྤྱིས་ནས་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁྱོད་འདྤྱི་རུ། །ཞྱེས་པ་ནས། ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་ཞྱེས་ཐྱོས། །ཞྱེས་པའྤྱི་
བར་གྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །འྱོ་ན་གང་འགྱོག་པ་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། ཕྤྱི་ནས་ཕག་མྱོའ་ིབྤྱིན་རླབས་དང་། །སྱེམས་བསྱེད་རྤྱི་
ལམ་མ་ལ་སྱོགས། །ཡྤྱི་དམ་སྱོམ་པ་དཀྱོང་བསྱེད་དང་། །དཀར་པྱོ་ཆྤྱིག་ཐུབ་ལ་སྱོགས་པ། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་དང་འགལ་བ་ཡྤྱི། །ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་དྱེང་སང་འཕྱེལ། །ཞྱེས་པ་ལྟར། ཆྱོས་རྱེ་ས་ས་པ་འདས་པ་ནས་
བཟུང་སྟྱེ་བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱི་མ་བརམས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་ཆྱོས་ལྱོག་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་གཙོ་བྱོར་འགྱོག་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱི་བརམས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ཐམས་ཅད་སྱོམ་
གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་དུ་འདུས་པར་བསྟན་ 
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༼༧༽པ། དྱེ་གཞུང་གྤྱིས་ཇྤྱི་ལྟར་བསྟན་པའྤྱི་ཚུལ། བསྟན་བ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མཐའ་དཔྱད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། འྱོ་
ན་གཞུང་འདྤྱིར་ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མ་འཁྲུལ་བ་
གཅྤྱིག་སྟྱོན་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྤྱིའྤྱི་མཚན་ལ་སྱོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ཞྱེས་པ་དང་། གཞུང་གྤྱི་སབས་ཀང་སྱོམ་པ་
གསུམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོ་སྱོར་བཅད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་
པའྤྱི་མས་ལྱེན་མ་ལུས་པ་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། འདྤྱི་ལྟར་བསྟན་པའྤྱི་
མས་ལྱེན་ལ་ན་ཐྱོས་འདུལ་བ་དང་ཐུན་མྱོངས་བའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་
པ་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་དང་
གསུམ་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། སྤྱིག་པ་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་བ་སྟྱེ། །དགྱེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་སད། །རང་གྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་གདུལ། །འདྤྱི་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྤྱིན། ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
ཐྱོག་མར་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱིར་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་ནས་གཙོ་བྱོར་དགྱེ་སྤྱིག་གྤྱི་བང་དྱོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་
དུ་མས་སུ་ལྱེན་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་གཞན་
གནྱོད་གཞྤྱིར་བཅས་སྱོང་བ་ལ་འཇྱོག་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། སྟྱོང་ྤྱིད་སྤྱིང་རྱེ་ཐ་
དད་མྱེད། །གང་དུ་སྱེམས་ནྤྱི་རྣམ་སྱོམ་པ། །དྱེ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ནྤྱི། །དགྱེ་འདུན་གྤྱི་ཡང་བསྟན་
པའྱོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར། སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའྤྱི་ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་དང་། སྟྱོང་ྤྱིད་
རྱོགས་ 
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༼༨༽པའྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་བ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ནྤྱི་
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་ལ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྤྱིན་པ་དང་ནྤྱི་གྱོལ་བའྤྱི་
ལམ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་བསྟན་པའྤྱི་མཆྱོག །ཅྱེས་པ་ལྟར། རང་གྤྱི་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་དང་རྱོ་རྱེ་འཆང་
གྤྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྱེད་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་ས་བྱོན་འདྱེབས་པ་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་དང་། །དྱེ་
ྤྱིད་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པ་གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱིས་སུ་འདུས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་
མས་ལྱེན་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་ཏྱེ་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ནྤྱི་སྤྱིན་གྱོལ་གྤྱིས་ལ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ཐམས་ཅད་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་
པར་ཤྱེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་མཚན་འདྱོགས་ལུགས་དང་། གཞུང་གྤྱི་མཚམས་གཅྱོད་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་ཡྤྱིན་པར་ཤྱེས་
པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་གཞུང་འདྤྱིར་ཇྤྱི་ལྟར་བསྟན་པའྤྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སབས་དང་པྱོར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
བསྟན་ཚུལ་ནྤྱི། ཐྱོག་མར་རང་ྤྱིད་དམ་པའྤྱི་སྱོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པས་གཞན་བསྟན་བཅྱོས་ལ་འཇུག་
པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་མཆྱོད་པར་བརྱོད་པ་དང་། རྱོམ་པ་མཐར་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། གང་ལ་
ལྱོག་རྱོག་ཞུགས་པའྤྱི་གཞྤྱི་ངྱོས་གཟུང་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་རྣམས་ནྤྱི་གཞུང་སྤྱིའྤྱི་སྔྱོན་འགྱོ་
ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ནས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ལ། །ན་ཐྱོས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་གྤྱིས་ཡྱོད། །ཞྱེས་གྤྱིས་སུ་ཕྱེ་
ནས། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལ་གཏན་ཁྤྱིམས་བདུན་ 
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༼༩༽གྤྱི་གནས་སྟྱོང་གྤྱི་དུས་བཤད་པ་དང་། དྱེ་ལ་ལྱོག་རྱོག་དགག་པ་དང་། བསྱེན་གནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
པ་གསུམ་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་སབས་འགྱོ་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། ཁ་ཅྤྱིག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་བའྤྱི་
སྒྲ། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་བསྱེན་གནས་ཀང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་
གྤྱི་སྱོ་ཐར་ལ་དང་པྱོ་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག བར་དུ་བསྲུང་བའྤྱི་བསླབ་བ། །མཐར་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་གསུམ་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་
བཞྤྱིན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལས་བྱུང་བའྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་
དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོར་ཐར་ཡྤྱིན་ཡང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །མདྱོར་ན་དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་
པ་དངྱོས་བསྟན་ནས། སྱོ་ཐར་གྤྱི་བསླབ་པའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ནྤྱི། ལས་དགྱེ་སྤྱིག་གྤྱི་བང་དྱོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བྱེད་པ་
ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ལའང་ལས་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པར་ཤྱེས་དགྱོས་པས། ལས་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་
གཞག་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནྤྱི། དྱེ་ནས་ལས་དང་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན། དྱེ་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་ལ་
གཤྤྱིས་ལ་དགྱེ་སྤྱིག་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག ལས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་
རྱོག ལས་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་རྣམས་འགྱོག་པ་ནྤྱི་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། མུ་སྟྱེགས་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། ཡྱེ་བཀག་
ཡྱེ་གནང་ཞྱེས་བ་བ་འང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །དྱེ་ལྟར་སྱོ་ཐར་མས་སུ་ལྱེན་པ་ལའང་འཕལ་གྤྱི་
སྱོད་པ་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་དང་། ན་བཤད་བྱེད་ན་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པར་བ་དགྱོས་པ་ལས་འདུལ་ 
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༼༡༠༽བ་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་སྱོད་པ་དགག་པ་ནྤྱི། མདྱོ་བསྐུལ་ལ་སྱོགས་བ་བ་ཀུན། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་
བསྟན། བསྟན་པ་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་བཤད་ན་དགག་པ་ནྤྱི། ལ་ལ་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་
ཀྤྱིས་བསྟན། བསྟན་པ་དང་མཐུན་པའྤྱི་ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་ཇྤྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། དྱེས་ན་སངས་
རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་སབས་གྤྱིས་པར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་
མས་ལྱེན་བསྟན་ཚུལ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྱེམས་བསྱེད་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་ལས། 
དང་པྱོ་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་གསུམ། ཕྤྱི་མ་ལ་དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནྤྱི། 
སྱེམས་བསྱེད་ལ་ནྤྱི་ཞྱེས་པ་ནས། བསླབ་པར་བ་བའང་སྱོ་སྱོར་ཡྱོད། །ཅྱེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་བསྟན། དྱེས་ན་ཐྱེག་
པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱེམས་བསྱེད་ལ་མ་ཐྱོབ་པ་འཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སབས་སུ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་
བསྱེད་སྱེ་བྱོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་དང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྱེད་ཆྱོ་གས་ལྱེན་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་འགྱོག་པ་ནྤྱི་
རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་འདྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྱེད་ཅྱེས་བ་
བ། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསླབ་བ་ལ། ལྟུང་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་
བསྟན་པ་དང་། བསླབ་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་བདག་གཞན་བརྱེ་བའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོམ་དུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་
འགྱོག་པ་དང་། མ་དག་པའྤྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཀག་ནས་བསྟན་པ་དྤྱི་མ་མྱེད་པ་ངྱོས་གཟུང་བ་རྣམས་ནྤྱི་
རྤྱིམ་བཞྤྱིན། དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཙམ་དབུ་མ་གྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་བསླབ་པ་ལ། །ཞྱེས་
སྱོགས་ 
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༼༡༡༽དང་། སངས་རྒྱས་དགྱོངས་པ་མྤྱི་ཤྱེས་པར། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །གསུམ་པ་སབས་གསུམ་
པར་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་བསྟན་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། གཞུང་འདྤྱི་ལ་དགའ་བ་གདྱོང་པའྤྱི་ཊྤྱི་ཀ་བྱེད་པ་དག་གྤྱིས་
ས་མཚམས་གཅྱོད་ཚུལ་མྤྱི་འད་བ་མང་དུ་སྣང་མྱོད་ཀྤྱི། ཁྱོ་བྱོས་ནྤྱི་རྱོམ་པ་པྱོའ་ིདགྱོངས་པ་འདྤྱི་ལྟར་རྱོགས་ཏྱེ། 
དྱེའང་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྤྱིར་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིན་
བྱེད་ཀྤྱི་དབང་གྤྱི་བབ་མྤྱི་འད་བ་བཞྤྱི་ཡྱོད་ཅྤྱིང་། དྱེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཡྱེ་ཤྱེས་རྱོ་རྱེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྤྱི་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་གྤྱི་བབ་མྤྱི་འད་བ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པར་བཞྱེད་པ་ལས། གཞུང་འདྤྱིར་ནྤྱི་གཙོ་བྱོར་བ་མྱེད་
ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་ཏྱེ། འདྤྱིར་ནྤྱི་མས་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྤྱི་སབས་ཡྤྱིན་ལ། བ་མྱེད་ཀྤྱི་ལམ་ལ་
འཁྲུལ་པ་ཞུགས་པ་ཤས་ཆྱེ་བར་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཞར་བྱུང་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ནྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའང་སྟྱོན་ཏྱེ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་སབས་སུ་དབང་བཞྤྱི་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དང་། 
གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་སབས་སུ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དང་། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྱེད་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་
སྱོགས་ཀྤྱི་འཁྲུལ་པ་འགའ་ཞྤྱིག་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱོན་འདྤྱི་མ་རྱོགས་པར་ཁ་ཅྤྱིག བཅྱོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྤྱིས་
གསང་སྔགས་ལམ། །རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་བསྟན། །ཞྱེས་དང་། དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་མྤྱི་ལྡན་པས། །རྱོ་
རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསྟན་པ་མྤྱིན། །ཞྱེས་དང་། རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་པྱོ་མྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྱེན་
ནས་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་དབང་བཞྤྱི་མྱེད་པས་དྱེ་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་མྱེད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྤྱིར་རྤྱིམ་
གྤྱིས་ཡྱོད་ཅྱེས་སྨྲ་བ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་ལ་བྱོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་ཤྤྱིང་། བྱེ་བྲག་ 
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༼༡༢༽ཏུ་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཕྤྱི་རྱོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དབང་གྱོང་མ་མྱེད་པར་རྱོགས་རྤྱིམ་
ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་ནྤྱི་ས་བྱོན་མ་བཏབ་པར་མྱུ་གུ་འབྱུང་བར་འདྱོད་པ་དང་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བ་རྒྱུད་ལ་
རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་ཐ་སད་མྱེད་པར་ཁྱེད་རང་གྤྱིས་འདྱོད་པ་དང་། ཁས་བངས་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འྱོག་མ་
གསུམ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཡྱོད་པར་སྟྱོན་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུད་འགྱེལ་རྣམ་དག་ཅྤྱིག་ཀང་མྤྱི་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རྱེ་བཙུན་རྱེ་
མྱོའ་ིརྒྱུད་སྱེ་སྤྱི་རྣམ་དང་། རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤྤྱིང་དང་། ས་པཎ་གྤྱི་གཞུང་
འདྤྱི་དང་གསུམ་ཆར་ལས་རྤྱིམ་གྤྱིས་བ་མྱེད་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཁད་ཆྱོས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཁྱེད་ཀྤྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་ལྟར་ན་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་དབང་བཞྤྱི་ཡྱོད་པར་ཐལ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ནས། །སྤྱིན་གྱོལ་
གྤྱིས་ལ་འབད་པར་བ། སྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །ཞྱེས་པ་ནས། མཇུག་ཏུ། བ་མ་བཙལ་ལ་
དབང་བཞྤྱི་བང་། །ཞྱེས་པ་དང་། གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་བསྱོམ་འདྱོད་ན། །ནྱོར་བ་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བཞྤྱི་
ལྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁྱོར་གསུམ་ཁས་བངས་སྱོ། །གཞན་ཡང་བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་ལྡན་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་
དཔྱོན་གཅྤྱིག་གྤྱིས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་སྤྱིན་པའྤྱི་སླྱོབ་མ་སྣྱོད་ལྡན་ཞྤྱིག་ལ་དྱེའྤྱི་མཚན་མྱེད་ཀྤྱི་རྣལ་
འབྱོར་སྟྱོན་པའྤྱི་ཚེ་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཚེ་དབང་གྱོང་མ་མ་བསྐུར་བར་རྱོགས་རྤྱིམ་
བསྟན་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས་བངས་ཏྱེ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དབང་གྱོང་མ་མྱེད་པ་དང་མཚན་མྱེད་ཀྤྱི་
རྣལ་འབྱོར་རྱོགས་རྤྱིམ་དུ་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྱོང་དུ་མ་ཁབ་ན། སྦྱྱོར་བ་ངྱེས་པར་མ་བས་པར། །སལ་
མྤྱིན་གསང་བ་སྒྲྱོགས་པ་དང་། །ཞྱེས་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   11 

༼༡༣༽པའྤྱི་སབས་ཀྤྱི་འཁྲུལ་སྱོང་ལྟྱོས་ལ་ཐུགས་རྣལ་དུ་ཞྱོ་གཅྤྱིག འྱོ་ན་བ་མྱེད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཇྤྱི་ལྟར་ཞྱེ་
ན། རྣལ་འབྱོར་གྤྱི་དབང་ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པའྤྱི་བཞྱེད་པས་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཕྤྱི་མ་ལས་རྒྱུད་ནྤྱི་རྒྱུན་ཆགས་
ཞྱེས་བ་སྟྱེ། །རྒྱུད་དྱེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །གཞྤྱི་དང་དྱེ་ཡྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་། །མྤྱི་འཕྱོགས་པ་ཡྤྱིས་རབ་ཕྱེ་
བའྱོ། །རང་བཞྤྱིན་རྣམ་པ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། །གཞྤྱི་ནྤྱི་ཐབས་ཞྱེས་བ་བར་བརྱོད། །དྱེ་བཞྤྱི་མྤྱི་འཕྱོགས་འབྲས་བུ་
སྟྱེ། །གསུམ་གྤྱིས་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྱོན་བསྡུས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས་རྒྱུད་དྱོན་མངྱོན་རྱོགས་
ཀྤྱི་རྤྱིམ་པར་སྱེབས་ན་རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད། འབྲས་བུའྤྱི་རྒྱུད་གསུམ། ཐབས་རྒྱུད་ལ་སྤྱིན་བྱེད་དབང་དང་
གྱོལ་བྱེད་ལམ་གྤྱིས། ཕྤྱི་མ་ལ་མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལྔ་དངྱོས་གྲུབ་གྤྱིས་ཀ་
སྒྲུབ་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལྔ། གྤྱིས་ཀ་ལ་དགྱོས་པའྤྱི་གྱོགས་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་སྟྱེ་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་
མཛད་དྱོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱིས་རྱོ་རྱེ་ཕྱེང་བའྤྱི་རྒྱུད་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལ་བསྱེད་རྤྱིམ་ལུས་དབྱེན་དང་བཅས་པ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་རྱོགས་རྤྱིམ་ལ་
རྤྱིམ་པ་ལྔར་མཛད་དྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་ལ་འཕགས་པ་ལྷས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐྱོག་མར་སངས་
རྒྱས་པའྤྱི་ཐྱེག་པའྤྱི་བསམ་པ་ལ་བསླབ་པ། དྱེ་ནས་ཐྱེག་པ་གསར་པ་དན་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་ལ་
བསླབས་པ། དྱེ་ནས་རྱོགས་པའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསླབ་པ། དྱེ་ནས་དབྱེན་པ་གསུམ་དང་། བདྱེན་པ་གྤྱིས་དང་། 
ཟུང་འཇུག་ལ་བསླབས་པ་ཏྱེ། རྤྱིམ་པ་དགུར་མཛད་དྱོ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ནྤྱི་རྒྱུད་དྱོན་མ་ལུས་པ་རྤྱིམ་པ་ལྔར་ 
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༼༡༤༽བསྡུས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བསྱེད་རྤྱིམ་ལ་རྤྱིམ་པ་དང་པྱོ་དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་ལ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིར་
མཛད་དྱོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་དྱོན་དག་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་དང་། བདག་ྤྱིད་ཅན་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་དང་། 
གནས་པ་བཞྤྱིར་བསྡུས་པ་དང་། སྤྱིན་གྱོལ་གྤྱིས་སུ་བསྡུས་པ་སྱོགས་མང་དུ་ཡྱོད་པ་ལས་འདྤྱི་ནྤྱི་རྣལ་འབྱོར་
དབང་ཕྱུག་གྤྱི་དགྱོངས་པ་གཞྤྱིར་བཞག་ནས་མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྤྱི་མངྱོན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་གཙོ་བྱོ་གྱོ་
རྤྱིམ་དུ་སྟྱོན་པ་ནྤྱི་གཞུང་ལས། ཕ་རྱོལ་ཕྤྱིན་གཞུང་མྤྱི་ནུས་པར། །གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་སྱོམ་འདྱོད་ན། །ནྱོར་
བ་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ལྱོང་། །འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསྱོམ། དྱེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྤྱི། །ཕག་རྒྱ་
ཆྱེན་པྱོ་བསྱོམ་པར་བ། །དྱེ་ནས་འཁྱོར་འདས་བསྲྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་སྱོད་པ་སད། །ནང་གྤྱི་ས་
ལམ་ཀུན་བསྒྲྱོད་ནས། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་ས་དགྱེ་བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྤྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་
སྦྱར་ན། སྤྱིན་བྱེད་ནྱོར་བ་མྱེད་པའྤྱི་དབང་བཞྤྱི། གྱོལ་བྱེད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས། དབང་དང་ཡྱེ་
ཤྱེས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ། ཕག་ཆྱེན་གྱོམས་པས་འཁྱོར་འདས་བསྲྱེ་བའྤྱི་སྱོད་པ། དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་
ས་ལམ་བསྒྲྱོད་དྱེ་འབྲས་བུ་མངྱོན་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྱོ་སྤྱིན་བྱེད་དབང་ལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་
མཚན་ྤྱིད་དང་ལྡན་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་སླྱོབ་མ་སྣྱོད་ལྡན་གཅྤྱིག་ལ་རྒྱུད་སྱེ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཆྱོ་
ག་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པས་དབང་བསྐུར་ན་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་མྱོད་ཀྤྱི། བྱོད་འདྤྱིར་ནྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་
འདྤྱི་ལ་འཁྲུལ་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་སྟྱེ། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུ་ན་དབང་བསྐུར་མྤྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་
ལྱོག་རྱོག དགྱོས་ཀང་ཕྤྱིས་ནས་ཁས་ལྱེན་བྱེད་ 
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༼༡༥༽པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག ཐྱོག་མར་བྱེད་ཀང་བྤྱིན་རླབས་ཙམ་སྤྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག དཀྤྱིལ་འཁྱོར་མ་
དག་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་སྤྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག སླྱོབ་མ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པ་ལ་ཆྱོ་ག་འཁྲུལ་པར་བྱེད་པ་
སྤྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་ལ་དབང་བཞྤྱི་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག གཏྱོར་མའྤྱི་
དབང་དང་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་སྤྱིན་བྱེད་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག བ་མའྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལས་
སྤྱིན་བྱེད་ལྱེན་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་སྱོགས་སུ་འདུས་པ་རྣམས་ཞྤྱིབ་ཏུ་འགྱོག་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ལམ་
ཞུགས་ཏྱེ། །ཞྱེས་པ་ནས། བདུད་ཀྤྱི་བྤྱིན་བརླབས་ཡྤྱིན་ཤྱེས་བ། །ཞྱེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་བསྟན་ནྱོ། །ཞར་ལ་
དབང་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་མྤྱི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ལྱོག་རྱོག་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་གསང་སྔགས་
གསང་བ་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་གྱོལ་བྱེད་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྟྱོན་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་འཁྲུལ་
དང་མ་འཁྲུལ་མྱེད། །ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་སྤྱིར་སངས་རྒྱ་བའྤྱི་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤྱེས་གྤྱིས་དགྱོས་ཤྤྱིང་། བྱེ་
བྲག་ཏུ་བ་མྱེད་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱིས་སངས་རྒྱ་བ་ལ་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཆར་བསྱོམ་དགྱོས་ཀང་ཁ་ཅྤྱིག ཐབས་ལམ་རྱེ་རྱེ་
སངས་རྒྱ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཆར་བསྱོམ་པ་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་རྣམས་བཀག་ནས། བ་
མྱེད་ཀྤྱི་ལམ་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་སུ་བསྒྲུབ་པའྱོ། །གསུམ་པ་དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཕག་ཆྱེན་ལ་
རྱོགས་བྱེད་ཕག་ཆྱེན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། རྱོགས་བ་སྱོས་བྲལ་གྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་ལ། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་གསུམ་པའྤྱི་
ཐབས་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་བསྱོམས་པ་ལས་ 
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༼༡༦༽སྱེས་པའྤྱི་བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་རྣལ་འབྱོར་པས་མས་སུ་མྱོང་ཡང་འདྤྱི་
ལྟ་བུའྱོ། །ཞྱེས་ཚིག་གྤྱི་སྱོ་ནས་སྟྱོན་པར་མྤྱི་ནུས་པས་ན། བརྱོད་པ་དང་བྲལ་བའྱོ། །དྱེ་ལ་མཚོན་བྱེད་དཔྱེའྤྱི་ཡྱེ་
ཤྱེས་དང་། མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གྤྱིས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཆྱོས་ྤྱིད་མངྱོན་སུམ་དུ་མཐྱོང་བ་མ་ཡྤྱིན་ཡང་། དྱེ་
དང་བརྱོད་པ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་བདྱེ་སྟྱོང་ཟུང་དུ་ཆུད་པར་ཆ་འད་བས་ན་དཔྱེའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་ལྱོག་པར་
རྱོག་པ་ལ་ར་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱི་བྱེད་པས་རྱོག་པ་ཁ་འཚོམ་ཙམ་ལ་ཕག་ཆྱེན་དུ་འདྱོད་པ་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་སྱོམ་ན་ཡང་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་མཚོན་བ་དྱོན་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྤྱི་ས་དང་པྱོ་མཐྱོང་བའྤྱི་ལམ་སྱེས་པ་
ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་ནྤྱི་ཁ་ཅྤྱིག་གྤྱིས་ཞྤྱི་གནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་སྣང་སྟྱོང་གྤྱི་རྱོག་པ་ཕ་མྱོ་ལ་མཐྱོང་
ལམ་དུ་འདྱོད་པ་འགྱོག་པ་ནྤྱི་ལ་ལ་ཞྤྱི་གནས་ཅུང་ཟད་དང་སྱོགས་སྱོ། །ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་
ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་པ་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་བ་མའྤྱི་དབྱེ་བ་དང་། གཏྱོར་མ་དང་ཕུད་མཆྱོད་ཀྤྱི་ལག་
ལྱེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། ལྷའྤྱི་སྐུ་མདྱོག་དང་ཕག་མཚན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། རབ་གནས་དང་སྦྱྤྱིན་
སྲྱེག་གསང་འདུས་སྱོགས་མདྱོ་ལུགས་སུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྤྱི། ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱི་ལག་ལྱེན་ཡང་ཞྱེས་
སྱོགས་སྱོ། །འྱོ་ན་འདྤྱི་རྣམས་ཕག་ཆྱེན་གྤྱི་སབས་སུ་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན་རྱོག་པ་ཁ་འཚོམ་ཙམ་
དང་སྣང་སྟྱོང་རྱོག་པ་ཕ་མྱོ་ཙམ་སྱེས་ན། ད་ནྤྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་མ་
འཁྲུལ་གྤྱི་དབྱེ་བ་ 
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༼༡༧༽མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་རྣམས་དགག་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་རྱོགས་བ་སྱོས་བྲལ་གྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་ན་
ཐྱོས་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མྱེད་ཙམ་ལས་གཏན་ལ་འབྱེབས་མྤྱི་ནུས་ལ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་
ཕྤྱིན་པ་ལས་ནྤྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་སྱོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་དྱེ་གྤྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད་ལ། 
གསང་སྔགས་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་ལས་ནྤྱི་ཐྱོས་བསམ་གྤྱིས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་ལས་
ལྷག་པ་གཞན་མྱེད་དྱོ། །དྱེས་སྱོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའྤྱི་ཆྱོས་གང་ཡང་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལ་ལྱོག་
པར་རྱོག་པ་ལ་ཐྱེག་པ་རྤྱིམ་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དང་། དབུ་མ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་གསང་སྔགས་
རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བཞྤྱི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྱོད་པ་འགྱོག་པ་རྣམས་ནྤྱི་
རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ལ་ལ་ཐྱེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་ལ་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། ཁ་ཅྤྱིག་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། གསང་
སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །ཞར་ལ་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་
བཞྤྱི་ཡྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །འདྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་སབས་སུ་འབྱུང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། དྱེ་ལྟར་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་ལྟ་བ་
ཐ་དད་མྱེད་ན། སྒྲུབ་པ་ཡང་ཐ་དད་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་ནྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ཁད་པར་མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐབས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ཕག་ཆྱེན་བསྱོམས་ནས་འཁྱོར་འདས་
བསྲྱེ་བའྤྱི་སྱོད་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་ས་ལམ་གྤྱི་རྱོག་པ་སྱེ་ཚུལ་ལ་རྱེན་ 
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༼༡༨༽ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྱེད་པ་དང་། བརྱེན་པ་སྱེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྱེད་པ་དང་
གྤྱིས་པས། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ལ། དང་པྱོ་ནྤྱི། ནང་ལུས་ཀྤྱི་སྤྱི་བྱོ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་གནས་
སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྤྱི་རླུང་སྱེམས་དབུ་མར་གཞུག་ནས་ས་བཅུ་གསུམ་གྤྱི་རྱོགས་པ་བསྱེད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་ཕྤྱི་
འཛམ་བུ་གླྤྱིང་གྤྱི་པུ་ལྤྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་ཞྤྱིང་། དྱེར་གནས་པའྤྱི་མཁའ་འགྱོ་
མ་རྣམས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལས་ནང་ལུས་ཀྤྱི་སྤྱི་བྱོ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་རླུང་སྱེམས་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ལ། 
དྱེའྤྱི་ཆྱེད་དུ་སྱོད་པ་བྱེད་པ་ལ་ནྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྱོགས་པ་བརན་ཞྤྱིང་བར་དང་བརའྤྱི་ལན་ཤྱེས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་
གང་དུ་རྒྱུ་བའྤྱི་གནས་ངྱོ་ཤྱེས་པར་བྱེད་དགྱོས་པ་ལས། བྱོད་འདྤྱིར་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཡང་མ་ཐྱོབ་ན། རྤྱིམ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་རྱོགས་པ་བརན་པ་ལྟ་སྱོས་ཀང་ཅྤྱི་དགྱོས་པ་དག་གྤྱིས། གང་དུ་རྒྱུ་བའྤྱི་གནས་ཏྤྱི་སྱེ་ལ་གངས་ཅན་དུ་
འཁྲུལ། ཙ་རྤྱི་ལ་ཙ་རྤྱི་ཏྲ་རུ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་འགྱོག་པ་ནྤྱི་དབང་བཞྤྱི་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་དང་ཞྱེས་སྱོགས་
སྱོ། །ལྔ་པ་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་ས་ལམ་བགྱོད་དྱེ་འབྲས་བུ་མངྱོན་དུ་བྱེད་པའྤྱི་ཚུལ་ལ། མཐར་ཐུག་གྤྱི་དང་གནས་
སབས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དབང་གྤྱི་དུས་སུ་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བང་། ལམ་གྤྱི་དུས་སུ་ཡང་
ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྱོམས་པ་ལས་འབྲས་བུའྤྱི་དུས་སུ་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་མྱོད་ཀྤྱི། དྱེ་ལ་ལྱོག་པར་
རྱོག་པ་ནྤྱི་དཀར་པྱོ་ཆྤྱིག་ཐུབ་ལས་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་འདྱོད་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་བསྱོམས་པ་ལས་
འབྲས་བུ་འྱོད་གསལ་གཅྤྱིག་པུ་འདྱོད་པ་དང་།  
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༼༡༩༽ས་ལམ་མ་བགྱོད་པར་སངས་རྒྱས་འདྱོད་པ་དང་། དབང་བཞྤྱི་དང་ལམ་བཞྤྱི་མྱེད་པར་འབྲས་བུ་སྐུ་
བཞྤྱི་འདྱོད་པ་དང་། འབྲས་བུའྤྱི་མཐར་ཐུག་འྱོད་གསལ་དུ་འདྱོད་པ་རྣམས་འགྱོག་པ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་དཀར་པྱོ་ཆྤྱིག་
ཐུབ་ལས་ཞྱེས་པ་ནས། ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་ཞྱེས་པའྤྱི་བར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་གནས་སབས་ཀྤྱི་
འབྲས་བུ་ནྤྱི་ས་དང་པྱོ་ཡན་ཆད་ཀྤྱི་རྱོགས་པ་སྱེས་པ་ལ་གྲུབ་པ་ཐྱོབ་པ་ཞྱེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ལམ་འབྲས་དང་མདྱོ་
སྱེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ལ། དྱེ་ལས་གཞན་རྱོགས་ལྡན་སྱོགས་ཀྤྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་མྱེད་ཀང་། ཁ་ཅྤྱིག་གྲུབ་
ཐྱོབ་ལས་རྱོགས་ལྡན་བཟང་ཞྱེས་པ་དང་། མས་ངན་ལ་གྱོ་བ་འབྲྤྱིང་རྱོགས་པ་བཟང་བར་འདྱོད་པ་རྣམས་
འགྱོག་པ་ནྤྱི་ལ་ལ་གྲུབ་ཐྱོབ་ངན་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱེས་སྱོགས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྔར་དངས་པའྤྱི་གཞུང་དང་སྦྱར་ན་སྔགས་
སྱོམ་གྤྱི་སབས་ཀྤྱི་བརྱོད་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡན་ཆད་ཀྤྱིས་རྱོགས་པ་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སྲྱོལ་
འབྱེད་ཚུལ་རྱོགས་ན་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་བབས་ཡྱོངས་རྱོགས་རྱོགས་པར་འགྱུར་ཞྤྱིང་གཞུང་འདྤྱི་ནས་
བཤད་པའྤྱི་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལམ་སྲྱོལ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ལ་སྦྱྱོར་ཤྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །གང་དག་
འདྤྱི་ནས་བཤད་པའྤྱི་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ལམ་སྲྱོལ་ལ་བྱོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པར་དྱོན་མྱེད་ཀྤྱི་ས་བཅད་འདྱེབས་པ་ནྤྱི་འྱོ་
མའྤྱི་བུམ་པ་ལྱོགས་སུ་བཞག་ནས་ཆུ་བསྲུབས་པ་ལས་མར་གྤྱི་ྤྱིང་ཁུ་འབྱུང་བར་འདྱོད་པ་དང་མཚུངས་
སྱོ། །ཁྱོ་བྱོ་ནྤྱི་ཡྱོངས་འཛིན་མཁས་པའྤྱི་དྲུང་དུ་རྒྱུད་སྱེ་ལ་ལྱེགས་པར་སྦྱངས་ཞྤྱིང་ལུགས་འདྤྱི་ལ་ཡྤྱིད་ཆྱེས་
པའྤྱི་མྱོས་པ་བརན་པྱོས་རྱོགས་པ་ཡྤྱིན་ལ་དྱོན་དུ་གྱེར་བ་ཡྱོད་ 
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༼༢༠༽ན་གཞན་དག་ཀང་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་གྤྱིས་ཤྤྱིག དྱེ་ནས་ཁ་ཅྤྱིག་ཐྱེག་པ་རང་ས་ན་ཞྱེས་པ་མན་ཆད་ནྤྱི་གཞུང་
སྤྱི་ལ་རྱོད་པ་སང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་དྱོན་བསྡུ་བ་སྟྱོན་ཏྱེ། འདྤྱི་ལྟར་སྔར་བཤད་པའྤྱི་དགག་སྒྲུབ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་
ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ་ཐྱེག་པ་རང་ས་ན་བདྱེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན། དྱེ་འགྱོག་པ་དང་འཁྲུལ་པ་ཕན་ཚེགས་ནས་འགྱོག་པ་
ཐམས་ཅད་ཆྱོས་ཀྤྱི་གནད་མྤྱི་འཆུགས་པར་བ་བའྤྱི་ཆྱེད་ཡྤྱིན་པས་གནད་མ་འཆུགས་པ་གལ་ཆྱེའྱོ་ཞྱེས་སྟྱོན་པ་
དང་། གནད་འཆྱོས་པའྤྱི་བདུད་ཇྤྱི་ལྟར་བྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་གླྱེང་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་སྟྱོན་པ་དང་། འཁྲུལ་པའྤྱི་གྲུབ་
མཐའ་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་སུན་འབྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ་གླྤྱིང་གཞྤྱི་དང་བཅས་སྟྱེ་སྟྱོན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ལུང་གྤྱི་སུན་
འབྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ། ལུང་སྦྱྱོར་ཇྤྱི་ལྟར་བྱེད་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྤྱི་གདམས་ངག་དང་མདྱོ་རྒྱུད་
དུ་གགས་པ་རྣམས་ཚད་མར་མྤྱི་རུང་བར་བསྟན་པ་དང་། སྐུ་གཟུགས་རྤྱིང་བསྲྱེལ་དང་གླྱོ་བུར་གྤྱི་ལྟས་རྣམས་
མཁས་པ་ལ་དྤྱིས་ནས་བརག་དཔྱད་བ་དགྱོས་པར་བསྟན་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྣམས་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་
བཞྤྱིན། ཁ་ཅྤྱིག་ཐྱེག་པ་རང་ས་ན་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། ཆྱོས་གཞན་ལྱེགས་པར་སྟྱོན་ན་ཡང་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དྱེ་
ལ་གནད་རྣམས་འཆྱོས་པའྤྱི་བདུད་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། འཁྲུལ་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྤྱིན་པའྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་
དང་། བླུན་པྱོ་མཁས་པར་འཆྱོས་པ་འགའ་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། སན་བརྒྱུད་དང་ནྤྱི་ཆྤྱིག་བརྒྱུད་དུ་ཞྱེས་སྱོགས་
དང་། རྤྱིང་བསྲྱེལ་དང་ནྤྱི་ཐུགས་དང་ལགས། །ཞྱེས་སྱོགས་དང་། དྱེ་ནས་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་
ཀྤྱིས་སྟྱོན་ནྱོ། །དྱེ་ནས་ 
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༼༢༡༽སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དྤྱི་མ་མྱེད། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་བརམ་པའྤྱི་དགྱོས་པ་བསྟན་
པར་སྔར་བཤད་ཟྤྱིན། བདག་ནྤྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས་ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་བཅྱོས་བརམ་པའྤྱི་ཀུན་
སླྱོང་བརྱེ་བ་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་བསྟན་ལ། བདག་གྤྱི་སྒྲ་དང་ཚད་མ་བསླབས། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་མཁས་པའྤྱི་ཤྱེས་
རབ་བསྟན་ནྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་གཞུང་གྤྱིས་ཇྤྱི་ལྟར་བསྟྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་བརྱོད་ཟྤྱིན་
ནྱོ། །གསུམ་པ་བསྟན་བ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སྱོམ་པ་སྤྱིའྤྱི་རྣམ་བཞག སབས་སུ་
བབས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་ངྱོས་བཟུང་བ། དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དྱོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སྱོམ་པ་
གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གངས། སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས། སྱོམ་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་
པྱོ་ལ་བཞྤྱི་སྟྱེ། སྱེ་སྣྱོད་སྤྱི་ལ་གགས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལ་གགས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ། ཐྱེག་
ཆྱེན་གྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལ་གགས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་ལ་གགས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་མྱོ། །དང་པྱོ་
ནྤྱི། སྱོ་ཐར་བསམ་གཏན། ཟག་མྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་དུ་འཇྱོག་པ་ནྤྱི་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྤྱི་
མངྱོན་པའྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ཀུན་མཐུན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་གསུམ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟག་མྱེད་ཀྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱི་རང་རང་གྤྱི་
སང་བའྤྱི་ྱོན་མྱོངས་སྱོང་དགྱོས། ཤྱེས་རབ་དྱེ་ཡང་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་ཞྤྱི་གནས་ལ་བརྱེན། ཞྤྱི་
གནས་དྱེ་ཡང་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ 
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༼༢༢༽བརྱེན་དགྱོས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་ལྷག་པའྤྱི་བསླབ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་དྱོན་གཅྤྱིག་གྱོ །གྤྱིས་
པ་ལ་མཛོད་འགྱེལ་དུ་ཚིགས་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་ཚེ་སྱོང་བའྤྱི་འཕྱེལ་བ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་སྱོམ་པ་
དྱེ་དག་ལྔ་དང་། བཅུ་དང་། ྤྱི་ཤུ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བུ་དང་། དྱོང་ཙེ་གཅྤྱིག་དང་། གྤྱིས་ཞྱེས་བ་བ་བཞྤྱིན་དུ། 
གཞན་དང་གཞན་ཞྱེས་བ་བའམ། འྱོན་ཏྱེ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེ་ཞྱེ་ན་སྨྲས་པ། ཐ་དད་དྱེ་
དག་ནྤྱི་མ་འདྱེས་པ་ྤྱིད་དྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་སྲྱོག་གཅྱོད་པ་སྱོང་བ་གསུམ་ནས་སྱོད་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་
སྱོང་བ་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་མཚན་ྤྱིད་ཐ་དད་པར་སྱེ་སྟྱེ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དྱེ་དང་འདའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་གསུམ་ནྤྱི་བསླབ་ཚིགས་གསུམ་ལ་ཐ་སད་མཛད་པར་སྣང་ངྱོ་། །ཡང་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མདྱོ་ལས། ལུས་ངག་
ཡྤྱིད་གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོམ་པ་བཏགས་པ་བར་
འདྱོད་ཀང་མདྱོ་སྱེ་པ་ཡན་ཆད་ཀྤྱིས་གསུམ་ཀར་ཡང་སྱོམ་པ་མཚན་ྤྱིད་པར་བཞྱེད་པ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་ན་ཐྱོས་
ཀྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལས་རྣམ་གངས་གྤྱིས་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས། དགྱེ་བ་ཆྱོས་
སྡུད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས། སྱེམས་ཅད་དྱོན་བྱེད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་གསུམ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསླབ་པ་གསུམ་
དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་གསུམ་དུ་གསུངས་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་
ཐ་སད་ཀང་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་བསྟན་པའྤྱི་ལྱེའུར། འདྤྱི་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་
རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་སྱོམ་གསུམ་ 
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༼༢༣༽བསྟན་པའྤྱི་ལྱེའུ་ཞྱེས་གསུངས་པས་ཀང་གྲུབ་བྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སཾ་བུ་ཉྤྱིའྤྱི་རྒྱུད་ལས། སྱོམ་པ་གསུམ་
གྤྱི་རྣམ་བཞག་གྤྱིས་གསུངས་པ་ལས། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས། འདྤྱིར་སྱོམ་པའྤྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
གསུམ་མཐྱོང་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་ནས། གསུམ་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་ཇྤྱི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་རྣམས་ཞྱེས་
སྱོགས་ཀྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་དང་། ཀུན་ནས་སྣ་ཚོགས་ཕག་རྒྱ་སྟྱེ། །ཀུན་ནས་སྣ་ཚོགས་སྱོམ་པ་
ཡྤྱིས། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མ་ལུས་དབུས་གནས་སུ། །ཨཾ་གྤྱི་རྣམ་པ་སྱོམ་པའྤྱི་
གནས། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་གསུམ་ལ་ངྱོས་འཛིན་པར་མཛད་པས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ། རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཐ་སད་
མཛད་པར་སྣང་ངྱོ་། །ཡང་དམ་ཚིག་ལ། སྐུ། གསུང་། ཐུགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་བཤད་པས། དྱེ་གསུམ་གྤྱིས་སྱོམ་
པ་གསུམ་གྤྱི་ཐ་སད་འཐྱོབ་སྟྱེ། བརགས་པ་བཅུ་པ་ལས། བུད་མྱེད་དམ་ནྤྱི་སྱེས་པའྤྱི་ལུས། །ལས་ནྤྱི་དུ་མས་
བསྱེད་པས་ན། །མྤྱི་ཤྱེས་པས་ཀང་མྤྱི་བ་སྟྱེ། །སྐུ་ཡྤྱི་རྱོ་རྱེའྤྱི་དམ་ཚིག་གྱོ །སྱེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་གདུང་བ་
དང་། །ཀུན་རྱོག་དྲྭ་བའྤྱི་རྣམ་རྱོག་གྤྱིས། །སྱེམས་ལ་སད་པར་མྤྱི་བ་སྟྱེ། །ཐུགས་ཀྤྱི་རྱོ་རྱེའྤྱི་དམ་ཚིག་གྱོ །ཕག་
དྱོག་ྤྱིད་ཀྤྱིས་མ་རངས་པས། །ཚིག་རྩུབ་ལ་སྱོགས་སྨྲ་མྤྱི་བ། །རྣ་བ་བདྱེ་བར་བྱེད་པ་ྤྱིད། །གསུང་གྤྱི་རྱོ་རྱེའྤྱི་
དམ་ཚིག་གྱོ །ཞྱེས་དང་པྱོ་ 
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༼༢༤༽གྤྱིས་ཀྤྱིས་གཞན་གྤྱི་ལུས་དང་སྱེམས་ལ་མྤྱི་སྱོད་པ་དམ་ཚིག་ཏུ་དངྱོས་སུ་བསྟན་ནས། རང་གྤྱི་
ལུས་དང་སྱེམས་ཀྤྱིས་མྤྱི་དགྱེ་བ་དྲུག་སངས་པ་དམ་ཚིག་ཏུ་ཤུགས་ལ་བསྟན། ཕྤྱི་མས་རང་གྤྱི་ངག་གྤྱི་མྤྱི་དགྱེ་
བ་བཞྤྱི་སངས་པ་དམ་ཚིག་ཏུ་དངྱོས་སུ་བསྟན་ནས་གཞན་གྤྱི་ངག་ལ་མྤྱི་སྱོད་པ་དམ་ཚིག་ཏུ་ཤུགས་ལ་བསྟན་
ནྱོ། །གྲུབ་ཆྱེན་སན་པའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱིས་ལུས་ཀྤྱི་ལས་བཟང་ངན་ལ་བང་དྱོར་མྤྱི་བྱེད་པ་ལུས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། དྱེ་
བཞྤྱིན་དུ་ངག་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་བཟང་ངན་ལ་བང་དྱོར་མྤྱི་བྱེད་པ་ངག་དང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གསུངས་པ་ནྤྱི་
བརན་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་དགྱོངས་པར་སྣང་ངྱོ་། །ཡང་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་
ནྤྱི། །དང་པྱོ་ཁྲུས་སུ་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །ཅྱེས་དང་། སྲྱོག་གཅྱོད་རྐུ་དང་འཁྤྱིག་པ་དང་། །བརྫུན་དང་ཆང་ནྤྱི་རྣམ་
སངས་ཏྱེ། །ཁྤྱིམ་པའྤྱི་སྱོམ་ལ་ལྱེགས་གནས་ནས། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྱོ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་རབ་
བྱུང་གྱུར། །སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་རང་གྤྱི་ངྱོ་
བྱོའ ྱོ། །ཞྱེས་སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་སྟྱེ། དྱེ་
ལྟར་ན་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་རྣམ་གངས་བཞྤྱིའྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་གསུམ་སྟྱེ། ཐུན་མྱོང་དང་། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། 
རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས། ཕྤྱི་དང་ནང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། སན་ཞབས་ཀྤྱིས་དམ་ཚིག་ལ་ 
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༼༢༥༽ཡང་རྣམ་གྤྱིས་ཏྱེ། ཐུན་མྱོང་སྱོམ་པར་བསྟན་པ་དང་། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་སྱོམ་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
ནས། དྱེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ངྱོས་འཛིན་ཞལ་ལུང་གྤྱི་འགྱེལ་པར་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་ལྔ་མན་ཆད་དུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་ཐུན་
མྱོང་དང་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་གྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་ལ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྱོམ་འབྱུང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་པྱོར། ཀྱཻ་རྣམ་པ་ཀུན་གྤྱི་མཆྱོག་ལྡན་
པའྤྱི། །བསྱེད་པའྤྱི་རྤྱིམ་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། །རྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ། །ཞྱེས་པའྤྱི་ལན་དུ་རྤྱིམ་པར་ཕྱེ་བར་
གྤྱིས་པར་བསྱེད་རྤྱིམ། གསུམ་པར་རྱོགས་རྤྱིམ་བསྟན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཕྤྱི་མར། དྱེ་བཞྤྱིན་
སྱོམ་པ་ཅྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེས་དྤྱིས་པའྤྱི་ལན་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་དྱེར་བསྟན་པ། །རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ལ་ཡང་དག་
བརྱེན། །བསྱེད་པ་ཡྤྱི་ནྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་། །དྱེ་བཞྤྱིན་རྱོགས་པའྤྱི་རྤྱིམ་ྤྱིད་དྱོ། །ཞྱེས་ར་རྒྱུད་ལྱེའུ་བཅུ་བདུན་པར་
བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ཐམས་ཅད་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་སུ་འདུས་པ་དྱེ་ྤྱིད་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་གྤྱི་ཌྱོམ་བྷྤྱི་པའྤྱི་ལམ་ལས། སྱོམ་པ་ལ་ཕྤྱིའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། ནང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་སུ་བས་ནས་
གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་གྤྱིས་གསུངས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། ྤྱི་མ་མཁའ་ལ་འགྱོ་བའྤྱི་ཟྱེར་གྤྱིས་ཟྤྱིལ་ནྱོན་པའྤྱི། །མདུན་གྤྱི་བར་སྣང་ལ་
ནྤྱི་མུན་པ་མྤྱི་གནས་བཞྤྱིན། །ཤྱེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྤྱིན་ལ་བསླབ་ 
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༼༢༦༽པ་བས་རྣམས་ཀྤྱི། །ཕ་རྱོལ་ཕྤྱིན་པ་ཐམས་ཅད་འདྤྱིར་ནྤྱི་འདུས་པར་གསུངས། །ཞྱེས་ཤྱེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་
བསླབ་པར་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་ལ་སྱོམ་པའྤྱི་ཐ་སད་མྱེད་དྱོ་སམ་ན་ཡྱོད་དྱེ། དྱེ་ྤྱིད་ལས། 
གང་ལ་སྱོམ་དང་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་རླྱོམ་སྱེམས་མྱེད། །འདྤྱི་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྱོམ་པར་རྣམ་པར་འདྱེན་པས་
གསུངས། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སབས་སུ་བབ་པའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་ངྱོས་འཛིན་པ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། རྤྱིག་
པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་སྟྱེ། འདྤྱི་གསུམ་གྤྱིས་བསྟན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཀང་གསུམ་པྱོ་
ཕྱོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྒྲྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྤྱི་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་མ་ཡྤྱིན་པར་གཞན་ལ་མྱེད་དྱེ། 
ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལ། སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་མྱེད། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལ་སྔགས་སྱོམ་
གྤྱི་རྣམ་གཞག་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ན་ཐྱོས་སྱེ་པ་དག་བང་ཆུབ་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་དུ་སྱེམས་
བསྱེད་ནས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བསྲུངས་ཏྱེ། ཞྤྱི་ལྷག་གྤྱིས་བསྱོམས་པས་བང་ཆུབ་དྱེ་དང་དྱེ་ཐྱོབ་པར་འདྱོད། 
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་ལས་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པས་བ་ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ནུས་ཀང་དྱེའྤྱི་
རྱེན་དུ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ངྱེས་པར་དགྱོས་པར་འདྱོད། གསང་སྔགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་ལས་ནྤྱི་བ་ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བྱོར་སྔགས་སྱོམ་དགྱོས་ཀང་དྱེའྤྱི་རྱེན་དུ་ཡང་བང་སྱེམས་དང་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ངྱེས་པར་
དགྱོས་པས་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་མས་སུ་ལྱེན་དགྱོས་པར་བཞྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འདྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་ཤྱེས་ན་དངྱོས་
གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་སྔགས་སྱོམ་ 
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༼༢༧༽ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་སྔྱོན་འགྱོ་ལ། སྱོ་ཐར་དང་། བང་སྱེམས་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ཡྱོད་པ་དང་། དངྱོས་
གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་བསྱེད་རྱོགས་བསྱོམས་པའྤྱི་ཚེ་སྔྱོན་འགྱོར་སྱོ་ཐར་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ཡྱོད་པ་
དང་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ར་ལྟུང་བསྲུང་པའྤྱི་ཚེ་སྱོ་ཐར་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་ཀང་བསྲུང་དགྱོས་པ་ལས་ཤྱེས་
སྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་ཆྱོག་ཕལ་ཆྱེར་ལས། རང་གྤྱི་བསླབ་ལྡན་འཁྱོར་བཞྤྱི་པྱོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་བྱོ་ཅན་རྣམས་ལ་
ནྤྱི། །དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་ཡྤྱི། །ཡང་དག་ཆྱོ་ག་རྱེས་སུ་གནང་། །ཞྱེས་པའྤྱི་ཚིག་རྐང་དང་པྱོས་
སྱོ་ཐར། གྤྱིས་པས་བང་སྱེམས། ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་འབྱོགས་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་བསྟན། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་
གསྱོལ་བཏབ་ཀྤྱི་སབས་སུ། དམ་ཚིག་དྱེ་ྤྱིད་བདག་ལ་སྱོལ། །ཞྱེས་པས་སྔགས་སྱོམ། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀང་
བདག་ལ་སྱོལ། །ཞྱེས་པས་དྱེའྤྱི་རྱེན་དུ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཏྱེ། །སབས་
གསུམ་དག་ཀང་བདག་ལ་སྱོལ། །ཞྱེས་པས་དྱེའྤྱི་རྱེན་དུ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོལ་བར་གསྱོལ་བ་གདབ་ཅྤྱིང་། 
དྱེའྤྱི་གྱོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་བསྒྲག་པའྤྱི་ཚེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོར། རྤྱིགས་ལྔ་སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག་གྤྱིས་སྔགས་སྱོམ། དྱེ་ལས་
གཞན་ཡང་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱིས་བང་སྱེམས། ཁྱོད་ཀྤྱིས་སྲྱོག་ཆགས་བསད་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་སྱོགས་
ཀྤྱིས་སྱོ་ཐར་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བསྒྲག་པར་མཛད་དྱོ། །བཟུང་བའྤྱི་ཚེ་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཐྱོག་མར་རྒྱུན་
བཤགས་ཀྤྱིས་སྱོ་ཐར་དང་། བང་སྱེམས་བཟུང་།  
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༼༢༨༽རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་གྤྱིས་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་གཟུང་ནས། སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་
དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་གས་བསྱེད་པར་མཛད་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ལ་སྱོམ་གསུམ་ལྱེན་པའྤྱི་
ཚུལ་གསལ་བ་ཡྤྱིན་ཀང་། མན་ངག་གྤྱིས་མྤྱིག་དང་བྲལ་བ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་མྱོས་པ་ཙམ་ཡང་བ་དཀའ་བར་སྣང་
ངྱོ་། །དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་བསྱེད་རྱོགས་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་སྔྱོན་འགྱོར་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་མས་སུ་ལྱེན་པ་
ནྤྱི་རྒྱུན་བཤགས་ཀྤྱི་གནད་ལས་ཤྱེས་ཏྱེ་འདྤྱིར་མ་སྱོས་སྱོ། །སྔགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བསྲུང་པའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་
ར་ལྟུང་ངྱེས་པར་བསྲུང་དགྱོས་པ་ནྤྱི། བདྱེར་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བསྲུང་ཚུལ་ལས་ཤྱེས་ཏྱེ། འདྤྱི་
དག་ལ་དགྱོངས་ནས་ས་པཎ་གྤྱིས། བ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བང་། །དྱེ་ཡྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱི། །རྤྱིམ་གྤྱིས་ཟབ་མྱོའ་ིགནད་ཤྱེས་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་
གསུངས་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་དྱེ་ྤྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་དྲུག་སྟྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་
བཟུང་བ། མ་ཐྱོབ་པ་ཐྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་བསླབ་བ། མས་ན་ཕྤྱིར་
བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ། སྱོམ་པ་གནས་གཏྱོང་གྤྱི་ཚུལ་དཔྱད་པ། གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོམ་གསུམ་མས་
སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། སྱོམ་གསུམ་སྱོ་སྱོའ་ིངྱོ་བྱོ། རྱེ་རྱེ་ཡང་ལྔ་ལྔས་གཏན་ལ་དབབ་པའྤྱི་
ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་ལ། གཞན་ལུགས་དགག རང་ལུགས་བཞག  
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༼༢༩༽རྱོད་པ་སྱོང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་པའྤྱི་ལུགས་ལ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་ངྱོ་བྱོ་རྣམ་པར་རྤྱིག་
བྱེད་དང་། རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པ། གང་ཟག་དང་ཐྱོབ་པ་ཐག་པ་ལྟ་བུས་སྱེལ་བ། དུས་
ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་དང་། ྤྱིན་ཞག་གྤྱི་མཐའ་ཅན་དུ་འདྱོད་དྱེ། མཛོད་ལས། རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན་རྣམ་གསུམ་ཞྱེས་བ། །སྱོམ་
དང་སྱོམ་པ་མྤྱིན་དང་གཞན། །སྱོམ་པ་སྱོ་སྱོ་ཐར་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་། དང་པྱོའ་ིརྣམ་རྤྱིག་
རྣམ་རྤྱིག་མྤྱིན། །སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་ཞྱེས་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་ཀང་གསུངས་པ་དང་། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་དང་ྤྱིན་ཞག་
ཏུ། །སྱོམ་པ་ཡང་དག་བང་བར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དགའ་གདྱོང་པ་་་་་་བྱོད་ཁ་ཅྤྱིག་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསབས་སུ་
ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་འདྱོད་པ་བཞྤྱིན་དུ་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བརྒྱད་པྱོ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་དྱེ། སྒྲུབ་བྱེད་ནྤྱི་རང་གྤྱི་
ྱེར་ལྱེན་ལུས་ངག་ལས་སྱེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྤྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཆྱོ་གས་ལྱེན་དགྱོས་
ཤྤྱིང་དྱེ་ལས་གཟུགས་ཅན་དུ་སྱེ་བ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་
བཞྤྱིན་དུ་བས་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡང་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཆྱོ་ག་དྱེ་ལས་སྱེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་
སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེམས་སུ་ཁས་བངས་ན། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །སྱེམས་ལས་སྱེས་ཕྤྱིར་གཟུགས་
ཅན་མྤྱིན། །དྱེས་ན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སྱེམས་མ་མས། །དྱེ་ཡྤྱི་བར་དུ་སྱོམ་པ་ཡྱོད། །ཅྱེས་པ་ཡང་རང་ལ་མཚུངས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེམས་སུ་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། 
གཟུགས་ 
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༼༣༠༽ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་སྱེམས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཅྱེས་སྨྲའྱོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་ཡང་
དག་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ྱེར་ལྱེན་ལུས་ངག་ལས་སྱེ་བ་ནྤྱི་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
གཟུགས་སུ་འདྱོད་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། ལུས་ངག་ནྤྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཡྤྱིན་ལ། རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ནྤྱི་
རང་གྤྱི་ྱེར་ལྱེན་འབྱུང་བ་ལས་སྱེ་བར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། འབྱུང་བ་ཆྱེ་རྣམས་རྒྱུར་བས་པ། །ཞྱེས་བཤད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་སྱེས་པའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་བདྱེན་གྲུབ་དུ་ཐལ། དྱེ་སྱེམས་
ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་སྱེ་ཤྤྱིང་། ཆྱོ་ག་དྱེ་ལས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བདྱེན་གྲུབ་སྱེ་བར་སྱེམས་ཙམ་པ་
འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བང་སའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལྱེའུར་བཤད་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིགས་བདུན་པྱོ་དྱེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་དུ་
ཐལ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན། དྱེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་ྱེས་སྱོད་སྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དྱེ་ཡང་
གཟུགས་ཅན་དུ་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟྱེ། ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལྱེའུ་ལས། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དྱེ་ཡང་མདྱོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་
གསུམ་སྟྱེ། སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་། དགྱེ་བ་ཆྱོས་སྡུས་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདྱོགས་
པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྱོ། །དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་
དག་པར་བངས་པའྤྱི་རྤྱིགས་བདུན་པྱོ། དགྱེ་སླྱོང་དང་། དགྱེ་སླྱོང་མ་དང་། དགྱེ་སླྱོབ་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་དང་། 
དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་། དགྱེ་བསྱེན་དང་། དགྱེ་བསྱེན་མའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་གང་ཡྤྱིན་པ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། ། 
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༼༣༡༽གྱོང་དུ་འདྱོད་ན། དགྱེ་བ་ཆྱོས་སྡུད་དང་སྱེམས་ཅན་དྱོན་བྱེད་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀང་གཟུགས་ཅན་དུ་
ཐལ། འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན་སྱེམས་སུ་ཐལ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་
སྱོ། །སྱེམས་ལས་སྱེས་ཕྤྱིར་གཟུགས་ཅན་མྤྱིན། །ཞྱེས་སྱོགས་སྒྲ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་ཁས་ལྱེན་ན། ྱོན་མྱོངས་ཤྱེས་
བའྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་ནྤྱི། །སྱེམས་ལས་སྱེས་ཕྤྱིར་གཟུགས་ཅན་མྤྱིན། །དྱེས་ན་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སྱེམས་མ་མས། །དྱེ་ཡྤྱི་བར་དུ་
སྒྲྤྱིབ་པ་ཡྱོད། །ཅྱེས་པའང་རང་ལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སྒྲྤྱིབ་གྤྱིས་སྱེམས་ཀྤྱི་སྟྱེང་ནས་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ་
ཞྱེས་བརྱོད་ན་ལན་ཅྤྱི་ཡྱོད། འྱོ་ན་དྱེའྤྱི་དྱོན་གང་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་སྱེམས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་གནས་ཀྤྱི་
བར་དུ་ཁས་བངས་པ་ལས་སྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། སྱེམས་མ་མས་པ་དྱེ་སྲྤྱིད་དུ་སྱོམ་པ་ཡྱོད་དྱོ། །དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་
སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན་གཟུགས་ཅན་ཡྤྱིན་དགྱོས་པས། ལུས་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་གཏྱོང་ངྱོ་ཞྱེ་ན། མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གཟུགས་ཅན་དུ་
མྤྱི་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེས་པའྤྱི་དྱོན་ནྱོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསབས་སུ་སྱོམ་པ་རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
གཟུགས་ཡྤྱིན་པ་ལྟ་ཞྱོག རྣམ་པར་རྤྱིག་བྱེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཟུགས་ྤྱིད་ཀང་ཁས་བངས་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས། 
རྣམ་གསུམ་དྤྱི་མྱེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། །འཕྱེལ་དང་མ་བས་ལམ་སྱོགས་ཕྤྱིར། །ཞྱེས་པའྤྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
རྣམས་སུའྤྱི་ངྱོར་འགྱོད་པ་ཡྤྱིན་སྨྲ་དགྱོས་སྱོ། །དྱེས་ན་བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོས། གྲུབ་མཐའྤྱི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་
ཅྤྱིང་། །རྒྱུད་སྱེའྤྱི་རྤྱིམ་པ་མྤྱི་ཤྱེས་པར། །རྣམ་གཞག་ལྱེགས་ལྱེགས་འད་ན་ཡང་། །ལྷམ་དཔྱེ་ཞྭ་ལ་བཀབ་ 



30   ཀུན་མཁྱེན་གྱོ་རམས་པ། 

༼༣༢༽པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའང་འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་
པ་ནྤྱི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་རྐུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ། གཞན་གནྱོད་
གཞྤྱིར་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱོ། །ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པ་མྱེད་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་
གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོགས་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པར་མྤྱི་འགྱུར་ཏྱེ། ཕྤྱི་མ་ལྷ་མྤྱིའྤྱི་གྱོ་འཕང་ཙམ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་སྱོམ་པ་
ནྤྱི་ལྱེགས་སྱོན་དང་། ཚེ་འདྤྱིར་རྒྱལ་པྱོའ་ིཆད་པས་འཇྤྱིགས་པ་དང་། ནད་གདྱོན་སྱོགས་ཀྤྱིས་འཇྤྱིགས་ནས་
བསྲུང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་འཇྤྱིགས་སྱོབ་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སྱོ་ཐར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ངྱེས་
འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པ་ངྱེས་པར་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་ར་ལས། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་
ཞྱེས་པ་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྡུག་བསྔལ་སྱོང་། །ཞྱེས་དང་། མཛོད་
འགྱེལ་ལས། ཅྤྱི་ཕྤྱི་རྱོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བངས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་མྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། ཡྱོད་མྱོད་ཀྤྱི། སྱོ་
སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ལ་བརྱེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་གཏན་དུ་སྤྱིག་པ་ལས་
སྱོ་སྱོར་ཐར་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དམར་སྟྱོན་གྤྱི་མདྱོ་རར། སབས་སུ་འགྱོ་བར་ཁས་
བངས་པའྤྱི་ཚིག་རྱོམ་པ་དང་ཞྱེས་པའྤྱི་དྱོན། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་
སྟྱོན་པའྤྱི་སྟྱོན་པ། ཆྱོས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་དངྱོས། དགྱེ་འདུན་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ལམ་
སྒྲུབ་པའྤྱི་ཟླ་གྱོགས་ཞུ་བའྤྱི་དྱོན་དུ་བཤད་པས། སབས་ 
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༼༣༣༽འགྱོ་ཡྤྱིན་ན་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཟྤྱིན་པས་ཁབ་པར་གྲུབ་ལ། དྱེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་དགྱེ་བསྱེན་
གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོགས་རྤྱིས་བརྒྱད་ཆར་ལ་ཡང་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྱོ་ཐར་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་པར་
གྲུབ་བྱོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྱེ། མདྱོ་རར་ངྱེས་པར་འབྱུང་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ་རྤྱིས་
བརྒྱད་ལ། སྤྱིར་འཇྤྱིགས་སྱོབ། ལྱེགས་སྱོན། ངྱེས་འབྱུང་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་གསུམ་ཡྱོད་པ་ལས། འདྤྱིར་ནྤྱི་ཕྤྱི་མ་ཁྱོ་
ནའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་ཅྱེས་པའྤྱི་དྱོན་ཡྤྱིན་པས་མདྱོ་རའྤྱི་དངྱོས་བསྟན་གྤྱི་ར་བ་སབས་འགྱོ་དང་། དྱེ་
ྤྱིད་ར་བར་བས་པའྤྱི་རྤྱིས་བརྒྱད་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ཁབ་ཀང་། སྤྱིར་དྱེ་དག་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །ཤྱེས་ཁ་ཅྤྱིག་འདྤྱིའྤྱི་དྱོན་དུ་བསམ་ནས། སྱོ་ཐར་ལ་འཇྤྱིག་སྱོབ། ལྱེགས་སྱོན། ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་
གསུམ་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བ་དག་ནྤྱི་མཆུའྤྱི་རྣམ་འགྱུར་ཉུང་ན་ཁ་མཛེས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གཞན་ལ་གནྱོད་པ་ནྤྱི་ལུས་ངག་
གྤྱི་མྤྱི་དགྱེ་བ་བདུན་དང་། གཞྤྱི་ནྤྱི་སྤྱིར་དྱོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདྤྱིར་རྒྱུའྤྱི་དྱོན་ཏྱེ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་མྤྱི་དགྱེ་བ་གསུམ་
མྱོ། །བཅས་པ་ནྤྱི་ཕན་ཚུན་སྡུད་པ་སྟྱེ། མདྱོར་ན་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བདུན་ཆར་ཡང་མྤྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོང་དུ་གྲུབ་སྟྱེ། 
མདྱོ་ལས། དགྱེ་བསྱེན་སྟྱོན་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་བརྱེན་པ། ཆྱོས་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོད་པ་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་
ཡང་ཡྤྱིན་ལ། བརག་གྤྱིས་ལས། དྱེ་རྱེས་བསླབ་པའྤྱི་གནས་བཅུ་སྦྱྤྱིན། །ཅྱེས་པའྤྱི་དྱོན། གཏན་ཁྤྱིམས་བདུན་
ཆར་མྤྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོང་དུ་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་ཡང་དྱེ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་སྣ་གཅྤྱིག་སྱོད་པ་སྱོགས་ལ་མ་
ཁབ་ཅྤྱིང་། བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དང་མ་རྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཁད་པར་སྱོང་བདུན་ 
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༼༣༤༽དང་སྱོང་བཞྤྱི་ལ་འཇྱོག་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བདུན་ཆར་ཡང་མྤྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོང་དུ་
མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན། གཏན་ཁྤྱིམས་བདུན་གྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་ནྤྱི་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་ལ་འཇྱོག་པས་
སྱོན་དང་པྱོ་མྱེད་ཅྤྱིང་། སྱོན་གྤྱིས་པ་ཡང་མྱེད་དྱེ། སྱོང་བདུན་དང་སྱོང་བཞྤྱི་ནྤྱི་སང་བ་ཅྤྱི་ཙམ་སྱོང་པའྤྱི་གངས་
ཀྤྱིས་འཇྱོག་པ་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དང་པྱོར་ཡང་དག་པར་བངས་པའྤྱི་ཚེ་ལུས་ངག་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་
བདུན་ཆར་སྱོང་བ་དང་། བཞྤྱི་སྱོང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་འཇྱོག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། མཛོད་
འགྱེལ་ལས། ལུས་དང་ངག་གྤྱི་ལས་སྱོང་བར་བ་བ་ཐམས་ཅད་སྱོང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པས་ནྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་
ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །བངས་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་བཅས་པའྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བའྤྱི་སྱོ་ནས་ནྤྱི་མྤྱི་འཇྱོག་སྟྱེ། 
གཞན་དུ་ན་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོང་ལྔ་དང་། བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོང་བརྒྱད་སྱོགས་སུ་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །གནད་འདྤྱི་དག་མ་རྱོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པར་འདྱོད་པ་དང་། 
གཞྤྱིའྤྱི་དྱོན་གཞྤྱི་བསམ་སྦྱྱོར་བ་མཐར་ཐུག་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའྤྱི་གཞྤྱི་ལ་འཆད་པ་ནྤྱི་རྣམ་པར་འཁམས་ཏྱེ། 
དྱེ་ལྟར་ན་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ལ་ལ་དག་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་
སྱོང་བ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པར་བཤད་པ་རྒྱ་གར་གྤྱི་གཞུང་འགྱེལ་གང་ན་ཡང་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་འཛེར་བ་ནྤྱི་ཕུང་པྱོ་
ལྔའྤྱི་རབ་བྱེད་ཀྤྱི་འགྱེལ་བཤད་མ་མཐྱོང་བར་ཟད་དྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས། ས་སའྤྱི་རྱེ་བཙུན་གྱོང་
མ། མཆྤྱིམས་ནམ་མཁའ་གགས། དཔང་ལྱོ་ཆྱེན་པྱོ། བུ་སྟྱོན་ཁ་ཆྱེ་སྱོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མགྤྱིན་གཅྤྱིག་
ཏུ་གསུངས་པ་ 
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༼༣༥༽འདྤྱི་ྤྱིད་བཟུང་ན་ལྱེགས་སྱོ། །སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་
ལས། ཡྱོན་ཏན་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་སབས་སུ། སྱེམས་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་དང་། ཤྱེས་རབ་སྱོགས་གང་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་
པ་དྱེ། ཡྱོན་ཏན་དྱེ་དང་དྱེར་སྱོང་བའྤྱི་སྟྱོབས་གྤྱིས་མཚུངས་ལྡན་གཞན་རྣམས་ཀང་ཡྱོན་ཏན་དྱེ་དང་དྱེར་སྱོང་བ་
ལ་དགྱོངས་ནས་འདྤྱི་འདའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འདྤྱིར་ནྤྱི་སྱེམས་པ་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིན་པས་དྱེ་དང་
མཚུངས་ལྡན་རྣམས་ཀང་སྱོམ་པར་སྱོང་བའྤྱི་དྱོན་ཏྱོ། །འྱོ་ན་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིད་མཐུག་པྱོ་ལྱོག་པའམ། ཞྱེ་སང་དག་
པྱོ་སྱེས་པའྤྱི་སབས་དང་། འགྱོག་པ་ལ་སྱོམས་པར་འཇུག་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། 
བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདྤྱིའྤྱི་སྱོན་འབྱུང་བར་བསམ་ནས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་དབང་ལྡན་
གྤྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་ྤྱིད་འདྤྱིར་སྦྱར་ན་ཡང་རུང་མྱོད་ཀྤྱི། སྤྱིར་ནྤྱི་འཐྱོབ་རྒྱུས་འཐྱོབ་ཅྤྱིང་། གཏྱོང་
རྒྱུས་མ་བཏང་བས་ད་ལྟ་མངྱོན་གྱུར་མྱེད་ཀང་ཡྱོད་ཅྱེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འཐྱོབ་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དངྱོས་པྱོ་འགའ་ཞྤྱིག་
སྱེད་དུ་བཏང་ཟྤྱིན་པས། ད་ལྟ་མྱེད་ཀང་ཡྱོད་ཅྱེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འཐྱོབ་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །འདྤྱི་དག་ནྤྱི་འྱོག་མ་དག་གྤྱི་
སབས་སུ་ཡང་དན་པར་བའྱོ། །སྱོ་ཐར་ལ་དབྱེ་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ལས། 
དང་པྱོ་ནྤྱི། རང་དྱོན་དུ་དམན་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་ཏྱེ་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱོ། །དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་རྤྱིས་བརྒྱད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། 
སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་རྱོགས་པའྤྱི་ 
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༼༣༦༽བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་ཏྱེ། གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའྱོ། །དྱེ་ལ་དབྱེ་ན་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཐྱེག་
ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར། ཆྱོ་ག་གྱོང་མ་དང་ཐུན་མྱོང་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བསམ་པ་
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་བཞྤྱིན་བས་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་
བརྒྱད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་པ་དང་། ད་ལྟར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་དང་། འཇམ་དབངས་སྱོགས་ཀྤྱིས་འགྱོ་བ་མང་པྱོ་ལ་བསྱེན་རྱོགས་བས་པར་བཤད་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་རྣམས་དང་། ཙན་དན་སྱོས་ཀྤྱི་ངད་ལྡན་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱོན་
ཡྱོད་ཞགས་པ་ལས་བཤད་པའྤྱི་གསྱོ་སྦྱྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། མཎལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པ་ལ་བརྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་
ཀྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྔྱོན་འགྱོའ་ིསབས་འགྱོའ་ིསྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོན་སྱེམས་ཀྤྱི་
སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྟ་གྱོན་གྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེས་
ན་སྱོམ་པ་གསུམ་ཀ་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པས་ཁབ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་བ་ན་
མྱེད་པ་སྟྱེ། རྱེ་བ་མ་མུས་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཞལ་ལས་ཁྱོ་བྱོས་རྱེད་པའྱོ། །གསུམ་པ་རྱོད་པ་སྱོང་བ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟར་སྱོམ་
པ་གསུམ་ཀ་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ཁབ་ན། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་རྱེས་སུ་འབྲངས་བར་ཐལ། སྱོམ་པ་
གྱོང་མ་གྤྱིས་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་རྱེས་སུ་འབྲངས་བའྤྱི་ཕྤྱི་རྱོ། །འདྱོད་ན་མཛོད་ལས།  
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༼༣༧༽བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྤྱི་འཕྱོས་དང་། །ཞྱེས་དང་། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་དང་ྤྱིན་ཞག་ཏུ། །སྱོམ་པ་ཡང་དག་བང་
བར་བ། ཞྱེས་དང་ནྤྱི། གཞུང་ལས། ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །ཞྱེས་དང་། དྱེས་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
ཡྤྱི། །སྱོམ་པ་ཤྤྱི་ཡང་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས། །སྨྲ་བའྤྱི་སྱེས་བུ་དྱེ་ལ་ནྤྱི། །སྱེ་སྣྱོད་རྣམ་དབྱེ་མྱེད་པར་ཟད། །ཅྱེས་བཤད་པ་
དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན་སྱོན་མྱེད་དྱེ། དྱེ་དག་ནྤྱི་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྤྱིན་ལ། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་
རྤྱིས་བདུན་ནྤྱི་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་གཏྱོང་བ་ཁྱོ་བྱོ་ཡང་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་
ནྤྱི། ཆྱོས་རྱེ་ས་པཎ་གྤྱིས་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཡང་དག་པར་བངས་བ་བརའ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཀུན་རྱོབ་
པའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་པ་འདྤྱི་ལ་མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས། ཡྱོད་ན་སྱོམ་པར་འགྱུར་བས་
དྱེ་བཤད་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་སྤྱིའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། བསླབ་པར་བ་བ་
གསུམ་གྤྱིས་ངྱེས་པར་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་གྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་
བའྤྱི་སྱེམས་དཔའ་རྒྱུན་ཆགས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་སྱོན་འཇུག་གྤྱིས་སྱོ། །དྱེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལ་འཇྤྱིག་
རྱེན་པའྤྱི་སྱེམས་སྱོན་པ་ཡྤྱིན་ལ། ས་ཐྱོབ་པ་ཡན་ཆད་འཇུག་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་ལུང་ཆྱོས་ལ་འདྤྱིས་
ཆུང་བར་ཟད་དྱེ། བསླབ་བཏུས་སུ་འཇུག་པའྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོ་སྱེ་ྤྱིད་ལ་བཤད་དྱོ། །དྱེས་ན་གཞན་དྱོན་དུ་སངས་
རྒྱས་ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པ་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་དུ་སྱོད་པ་སྒྲུབ་པར་འདྱོད་པའྱོ། །དྱེ་ལ་གཞན་དག་སྱོན་པ་ལ་སྱོམ་པ་
མྱེད་དྱེ། བང་ཆུབ་སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་ལས་ནྤྱི། །འཁྱོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ 
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༼༣༨༽ཆྱེ་འབྱུང་ཡང་། །ཇྤྱི་ལྟར་འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས་བཞྤྱིན་དུ། །བསྱོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་
མྤྱིན། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །བདག་གྤྱི་བ་མ་དཔལ་ས་ས་པའྤྱི་ཞལ་ནས་ནྤྱི། སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས། 
སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད། སྱོན་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བ་གསུམ་དང་། འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས། འཇུག་པའྤྱི་སྱེམས་
བསྱེད། འཇུག་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བ་དང་གསུམ་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་
ཕྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པར་ངྱེས་པའྱོ། །དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱེམས་རྐྱང་པ་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་ལ་
སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་པ་ལ་མྤྱི་མཐུན་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་ཡྱོད་ན་གྤྱིས་ཀ་ལ་ཡང་
སྱོམ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། མཚན་ྤྱིད་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །སྱོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་ལྡན་ཡང་སྱོམ་པར་མྤྱི་འགྱུར་
ན་སྱོམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྱོམ་པར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་ཞྤྱི་བ་ལྷ་ནྤྱི་སྱོམ་པས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོན་པ་
རྐྱང་པ་ལ་བསྱོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མྤྱི་འབྱུང་བར་བཞྱེད་པ་ཡྤྱིན་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གྱོང་འྱོག་གྤྱི་བསླབ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་འདུས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གྱོང་དུ་
གསུངས་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྣམས་ཚང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རྱེ་བཙུན་གྤྱི་བཞྱེད་པ་ཡང་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་
ལས། ལྟུང་བའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་འདྤྱི་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་སྱོན་པའྤྱི་སྟྱེང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོང་བ་ཡང་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཡྱོད་དྱེ། དྱེ་དག་ནྤྱི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་གྱོང་འྱོག་ཐམས་ཅད་ཀང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
འཇུག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལྔ་པའྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུ་བའྤྱི་སྱོན་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་ 
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༼༣༩༽བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞྤྱིག མྤྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱོ། །འདྤྱི་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཆྱོ་གའྤྱི་
སྱོ་ནས་དབྱེ་ན་སྱོ་ཐར་དང་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། དབང་བསྐུར་དང་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
སྔར་བཤད་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ཐམས་ཅད་དྱོ། །དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
གྤྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་ནྤྱི་མྤྱི་འགལ་ཏྱེ། གང་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་
ཐར་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཚང་བ་དྱེ་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀང་ཚང་ལ། གང་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་
པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཚང་བ་དྱེ་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཀང་ཚང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཕྤྱིར་དུ་བསྲུང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་དགྱོས་
ཤྤྱིང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་
ནྤྱི། དབུ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་
སྟ་གྱོན་གྤྱི་དུས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ལྟ་
བུའྱོ། །གསུམ་པར་རྤྱིག་འཛིན་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་ལས། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་དྱེ་དག་ཀང་
ལྷའྤྱི་རྣམ་པའམ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྱོངས་སྱོད་པས་ན། འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ 
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༼༤༠༽ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་ཊྤྱི་ཀར། དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་
ནྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ཆར་ལ་འཇུག་སྟྱེ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་
གསུམ་ལ་མཚན་བཅས་ཀྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ནྤྱི་ལྷའྤྱི་རྣམ་པས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་དང་། མཚན་མྱེད་ཀྤྱི་རྣལ་འབྱོར་
ནྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པའྤྱི་དྱོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བ་མྱེད་ལ་བསྱེད་རྤྱིམ་ནྤྱི་ལྷའྤྱི་རྣམ་པས་བྤྱིན་
གྤྱི་བརླབ་པ་དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་ནྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གན་གྤྱི་མུ་ཏྤྱིག་ཕྱེང་བར། 
རྤྱིག་པ་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་དུས་སུ་མྱེ་ཏྱོག་གང་ལ་ཕྱོགས་པའྤྱི་ལྷ་དང་། དྱེའྤྱི་སྔགས་ཡྤྱིན་ལ་དྱེ་
འཛིན་པ་ནྤྱི་བསྱོམ་བཟླས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་དྱེ་མྱེས་པར་བྱེད་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་མས་
ལྱེན་ཙམ་ལ་དགྱོངས་པར་སྣང་ཞྤྱིང་། དཀྤྱིལ་ཆྱོག་རྣམས་ལས་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་ལྔའྤྱི་སྒྲ་དྱོན་བཤད་པ་ལྟར་ན། 
རྤྱིག་པ་ནྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་ལྔ་གནས་གྱུར་པའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་འཛིན་པ་ནྤྱི་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བས་པ་གྤྱིས་ལ་འཇུག་གྱོ །དྱེས་ན་དྱེ་དག་གྤྱི་དྱོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྤྱི་སྔགས་
སྱོམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། དབྱེ་བ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཡྤྱིད་མཚན་རྱོག་ལས་སྱོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་
གང་ཞྤྱིག མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྱོ། །སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ལམ་ཁབ་
པར་ཐལ་བའྤྱི་སྱོན་མྱེད་དྱེ། སྱོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཞྱེས་པ་སྱོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། བསབས་ཟྤྱིན་པ་གྤྱིས་ཀ་ལ་
འཇུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དཔྱེར་ན་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་དྱེ་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གྤྱིས་
ཀ་ 
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༼༤༡༽ལ་འཇུག་པས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ལ་མ་ཁབ་པར་ཐལ་བའྤྱི་སྱོན་མྱེད་པར་ས་པཎ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གསུངས་
པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །འདྤྱི་ལ་གང་སྱོབ་པ་དང་། གང་ལས་སྱོབ་པ་དང་། གང་གྤྱིས་སྱོབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
སྔགས་ཀྤྱི་སད་དྱོད་ལ་མནྟྲ་ཞྱེས་པའྤྱི་མན་ནྤྱི་མ་ནྱོ་སྟྱེ། ཡྤྱིད་དང་། ཏ་ར་ནྤྱི་སྱོབ་པ་ལ་འཇུག་པས་དབང་པྱོ་དང་། 
ཡུལ་གྤྱི་རྐྱྱེན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཚོགས་དྲུག་གམ། ཕྤྱི་མ་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་ཡྤྱིད་ཅྱེས་པའྤྱི་ཐ་
སད་བས་པ་དྱེ་ྤྱིད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཚན་རྱོག་ལས་ཏྱེ། མཚན་མ་ནྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་སྤུ་རྤྱིས་སྱོ་སྱོ་བ་ཡྤྱིན་ལ། རྱོག་
པ་ནྤྱི་དྱེ་དང་དྱེར་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པ་སྟྱེ་འདྤྱི་ལ་ཐ་མལ་གྤྱི་མཚན་མ་ལ་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པ་དང་ལྷའྤྱི་མཚན་མ་ལ་
མངྱོན་པར་ཞྱེན་པ་གྤྱིས་ཡྱོད་དྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྤྱིས་ཏྱེ་ཐྱེག་པ་དམན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་
ལ་ལྟྱོས་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་མས་ལྱེན་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་ལ། དྱེ་ལ་ལྟྱོས་ནས་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་སྤྱིན་གྱོལ་
གྤྱིས་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་པ་སྟྱེ་དྱེས་སྱོབ་བྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཕྤྱི་མ་ལས། དབང་པྱོ་དང་ནྤྱི་
ཡུལ་རྣམས་ཀྤྱི། །རྐྱྱེན་ལས་གང་དང་གང་བྱུང་བ། །ཡྤྱིད་དྱེ་མན་ཞྱེས་བ་བར་བཤད། །ཏྲ་ནྤྱི་སྱོབ་པར་བྱེད་པའྤྱི་
དྱོན། འཇྤྱིག་རྱེན་སྱོད་ལས་རྣམ་གྱོལ་བར། །གང་བཤད་དམ་ཚིག་སྱོམ་པ་སྟྱེ། །རྱོ་རྱེ་ཀུན་གྤྱིས་སྲུང་བ་
ནྤྱི། །སྔགས་ཀྤྱི་སྱོད་པ་ཞྱེས་བཤད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། །བརྱོད་བ་དྱོན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ། 
རྱོད་བྱེད་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བ། གང་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་དབྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྤྱི། 
ཐབས་རྒྱུད་ཀྤྱི།  



40   ཀུན་མཁྱེན་གྱོ་རམས་པ། 

༼༤༢༽འབྲས་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སྣང་བའྤྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྤྱིན་ལྷན་ཅྤྱིག་
སྱེས་པའྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྱོམ་པ་སྟྱེ། རང་བཞྤྱིན་ལྷན་ཅྤྱིག་སྱེས་ཞྱེས་བརྱོད། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྱོམ་པ་
གཅྤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཐབས་ཁད་པར་ཅན་མཚན་བཅས་མཚན་མྱེད་གྤྱིས་སམ། 
བསྱེད་རྱོགས་གྤྱིས་ཏྱེ། དྱེར་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འཁྱོར་ལྱོ་ཞྱེས། །ཐབས་ནྤྱི་བདྱེ་བའྤྱི་སྱོམ་པ་སྟྱེ། །ཞྱེས་དང་། 
སྱོམ་པའྤྱི་དབྱེ་བའང་བཤད་པར་བ་སྟྱེ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་གྤྱི་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྱོམ་པ་སྟྱེ། དྱེ་ནས་ཆྱོས་ཀུན་སྱོམ་གཅྤྱིག་པའྤྱི། །རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའ་ཞྱེས་བར་
བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་གསུམ་ལས་རྒྱུ་རྒྱུད་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་བཏགས་པ་བ་དང་། ཐབས་
རྒྱུད་དང་འབྲས་རྒྱུད་ནྤྱི་མཚན་ྤྱིད་པ་སྟྱེ། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས། དྱེ་ཁྱོ་ན་ྤྱིད་བསྡུས་པ་ཞྱེས་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་ཐབས་
རྒྱུད་དང་། འབྲས་རྒྱུད་དངྱོས་སུ་བསྟན་ནས། རྒྱུ་རྒྱུད་ཤུགས་ལས་ཤྱེས་པར་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་རྱོགས་ན་འདྤྱི་
འགྲུབ་བྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་བ་རྒྱུ་ཀྤྱི། སྱོད་རྒྱུད་ཀྤྱི། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི། བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་བཞྤྱི་ལས། 
ངྱོ་བྱོ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། བལྟས་པའྤྱི་བདྱེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱིས་དང་། དགྱོད་པའྤྱི་བདྱེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱིས་དང་། ལག་
བཅངས་ཀྤྱི་བདྱེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱིས་དང་། གྤྱིས་གྤྱིས་འཁྱུད་པའྤྱི་བདྱེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱིས་ཡྤྱིད་མཚན་རྱོགས་
ལས་སྱོབ་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྤྱིག མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ།  
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༼༤༣༽སྟ་གྱོན་གྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ། འཇུག་པའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ། དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྱོ། །དང་
པྱོ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་དང་། བང་སྱེམས་རྒྱུན་བཤགས་ཀྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་དང་། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་རང་ལྡྱོག་གནས་
གསུམ་བྤྱིན་བརླབས་ཀྤྱི་སབས་སུ་ཇྤྱི་ཙམ་ཐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་སབས་འདྤྱིར་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྱེ་
བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཕྤྱི་འཇུག་གྤྱི་འདྱོད་པ་དྤྱིས་པའྤྱི་ལན་དང་། ཟླ་བ་རྱོ་རྱེ་ངྱོ་སད་པའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་དང་། 
ནང་འཇུག་གྤྱི་དམ་བཞག་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་དབབ་པ་དང་། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ལྷ་ངྱོ་བསྟན་པའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་
རྣམས་ལ། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས། ལྷ་དང་སལ་བ་མམ་པ་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་རྣམས་སྱོ། །གསུམ་པ་
ལ་བུམ་དབང་གྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་དང་། དབང་གྱོང་མའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་བ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་
ལ། རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་རང་རང་གྤྱི་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་རྣམས་སྱོ། གྤྱིས་པ་རྱེ་རྱེ་
ཡང་དྱོན་ལྔ་ལྔས་གཏན་ལ་དབབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས། གང་དུ་སྱོམ་པའྤྱི་གནས། གང་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་
བྱོ། ཐབས་གང་གྤྱིས་སྱོམ་པ། སྱོམ་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་བཞྤྱི་ལས། གང་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་
གངས་ཇྤྱི་སྱེད་ཅྤྱིག་སྱོམ་པ། སང་བ་གང་སྱོམ་པ། སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་གསུམ་དུ་གསུངས་ཞྤྱིང་། དྱེ་དག་
བསྱེད་རྤྱིམ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་གསུངས་སྱོ། །རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་གང་དུ་སྱོམ་པའྤྱི་
གནས། གངས་ཇྤྱི་སྱེད་ཅྤྱིག་སྱོམ་པ། སང་བ་གང་སྱོམ་པ། ཐབས་གང་གྤྱིས་སྱོམ་པ། སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ 
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༼༤༤༽ངྱོ་བྱོ་དང་ལྔ་གསུངས་ཤྤྱིང་། རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་སྱོ་ཐར་དཔྱེར་བས་ནས་རྱོགས་རྤྱིམ་ལ་སྦྱར། སང་བ་གང་
སྱོམ་གྤྱི་སབས་སུ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དཔྱེར་མཛད་དྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱི་དྱོན་སྱོ་ཐར། བང་སྱེམས། རྱོགས་
རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་བཞྤྱི་ཆར་ལ་སྦྱར་ན་གྱོང་དུ་སྱོམ་པའྤྱི་གནས་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་ལ། ནཱ་ལྱེནྟྲ་ལ་སྱོགས་པ་སྱེ་པ་བཞྤྱི་
པྱོ་འདུ་བའྤྱི་གནས། བང་སྱེམས་ལ། རྱེན་གྤྱི་ཡུལ་མཆྱོད་པར་བ་བ་ྤྱིད་དུ་བྱེད་པ་ཞྱེས་པ་ལྟར། གང་ཟག་རྱེ་རྱེ་
ཡང་གང་དུ་བཞུགས་པའྤྱི་གནས། བསྱེད་རྤྱིམ་ལ། མམ་གཞག་ལྟར་ན་རང་སྱེམས། རྱེས་སྱོད་ལྟར་ན་སྣང་
བའྤྱི་དངྱོས་པྱོ་གང་དུ་ཡྱོད་པ། རྱོགས་རྤྱིམ་ལ་རང་བྤྱིན་བརླབས་ལྟར་ན། སྤྱིར་ར་འཁྱོར་ལྱོ་ཐམས་ཅད་དང་། 
ཁད་པར་དུ་ལྟ་བའྤྱི་གནས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འཁྱོར་ལྱོ་ལྟར་ན་དབང་གྤྱི་གནས་སྱོ། །གངས་ཇྤྱི་སྱེད་ཅྤྱིག་སྱོམ་པ་ནྤྱི་
སྱོ་ཐར་ལ། ལུས་ངག་གྤྱི་བསླབ་པར་བ་བ་ཇྤྱི་སྱེད་ཡྱོད་པ་རྣམས་ལྔ་དང་། བརྒྱད་དང་། བཅུ་དང་། ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་ར་གསུམ་སྱོགས་སུ་སྱོམ། བང་སྱེམས་ལ། སྱེམས་ཀྤྱི་བསླབ་པར་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་གསུམ་
མམ། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་དྲུག་ཏུ་སྱོམ། བསྱེད་རྤྱིམ་ལ་མམ་གཞག་ལྟར་ན་སྦྱང་གཞྤྱི་ཐམས་ཅད་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་དྱེར་སྱོམ། རྱེས་སྱོད་ལྟར་ན་ལྷག་པའྤྱི་ལྷའམ། ལྷ་སྱོ་སྱོའ་ིངྱོ་བྱོར་སྱོམ། རྱོགས་རྤྱིམ་ལ། ཕྤྱི་རྱོལ་
དུ་ཇྤྱི་སྱེད་ཡྱོད་པའྤྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་ར་འཁྱོར་ལྱོ་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་པར་སྱོམ་མྱོ། །སང་བ་གང་སྱོམ་པ་ནྤྱི་
སྱོ་ཐར་ལ་ལུས་ངག་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ། བང་སྱེམས་ལ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ། བསྱེད་རྤྱིམ་ལ་ཐ་མལ་གྤྱི་ 
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༼༤༥༽རྣམ་རྱོག རྱོགས་རྤྱིམ་ལ་ག་ནྱོམ་ལྷར་ཞྱེན་གྤྱི་རྣམ་རྱོག་སྱོམ་མྱོ། །ཐབས་གང་གྤྱིས་སྱོམ་པ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་
ལ་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ལ་སྱོགས་པ་དང་། བང་སྱེམས་ལ་དབུ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་སྱོགས་དང་། བསྱེད་རྱོགས་
གྤྱིས་ལ་དང་པྱོར་དབང་གྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། ཕྤྱིས་མངྱོན་དུ་བྱེད་པ་ནྤྱི་བསྱེད་རྱོགས་བསྱོམས་པའྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་
སྱོ། །སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི་སམ་པ་ར་ཞྱེས་པ་བདྱེ་བའྤྱི་མཆྱོག་ལ་འཇུག་པས། དྱེས་བདྱེ་བར་གྱུར་པས་ན་
སྱོམ་པ་སྟྱེ། སྱོ་ཐར་ལ་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྤྱི་དཀའ་ཐུབ་བདྱེ་ཞྱེས་དང་། བང་སྱེམས་ལ། བདྱེ་བའྤྱི་འབྱུང་གནས་
དྱེ་ལ་སབས་སུ་མཆྤྱི། །ཞྱེས་དང་། བསྱེད་རྤྱིམ་ལ། ཐབས་ནྤྱི་བདྱེ་བའྤྱི་སྱོམ་པ་སྟྱེ། །ཞྱེས་དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་ལ། 
རང་རྤྱིག་བདྱེ་བ་ཆྱེན་པྱོ་ྤྱིད། །ཅྱེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །སབས་འདྤྱིའྤྱི་བདྱེ་བ་ནྤྱི་ཚོར་བ་བདྱེ་བ་དང་། ཤྤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་
པའྤྱི་བདྱེ་བ་སྱོགས་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རང་རང་གྤྱི་སང་བ་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕྱོགས་སྱོམ་པས་བདྱེ་བའྤྱི་མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་
པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག བང་བའྤྱི་ཡུལ། རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་གྱོ །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་ལས། 
དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་ཆྱོ་གའྱོ། །དང་
པྱོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བསྱེན་གནས་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག སྱེས་པའྤྱི་བསླབ་ཚིགས་གསུམ་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག དྱེ་བུད་མྱེད་ཀྤྱི་
བསླབ་ཚིག་བཞྤྱི་ལ་སྦྱར་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། མཛོད་ལས། དམའ་བར་འདུག་སྨྲས་བཟླས་པ་ཡྤྱིས། །མྤྱི་བརྒྱན་
ནམ་ནྤྱི་ནང་བར་དུ། །བསྱེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྤྱི། །ནང་པར་གཞན་ལས་ནྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་ 
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༼༤༦༽པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་ཀར་ཤ་ཏཾ་ལས། སྔྱོན་དང་དགྱེ་བསྱེན་བསླབ་པ་དང་། །ཞུ་དང་མཁན་པྱོ་དང་
པྱོ་དང་། །རབ་བྱུང་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱིབ་ཚོད་དང་། །བསླབ་པ་བརྱོད་པ་ཐ་མ་ཡྤྱིན། །དང་པྱོར་བ་དང་མཁན་པྱོ་
དང་། །ཆྱོས་གྱོས་གྤྱིས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་གྤྱིས། །སྱོ་བ་གསྱོལ་བ་གསང་སྟྱོན་དང་། །ཞུ་དང་གསྱོལ་དང་
གསྱོལ་བ་དང་། །དྤྱི་དང་ལས་དང་གྤྱིབ་ཚོད་ད་ང་། །ྤྱིན་མཚན་དུས་ཚོད་གནས་རྣམས་དང་། །ལྟུང་དང་དགྱེ་
སྦྱྱོང་མཆྱོག་འདྱོད་དང་། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་མམ་དང་ཚུལ་འབྲྱེལ་དང་། །དུལ་དང་དགྱོས་དང་མ་བརྱོད་
དང་། །གུས་པ་དང་ནྤྱི་བསྒྲུབ་བ་བ། །མུ་སྟྱེགས་གནས་པ་སྦྱྤྱིན་པ་ཡྤྱི། །སྱེ་ཚན་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན་སྔྱོན་དང་ཞྱེས་པས་ནྤྱི་གསྱོལ་བ་བཏབ་པ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་ནས་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་
ཅྤྱིག་ཆར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྱེན་རྱོགས་བྱེད་པའྤྱི་སྔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་བསྟན་ནྱོ། །དགྱེ་བསྱེན་ཞྱེས་པས་ནྤྱི་བར་
ཆད་དྤྱི་བ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་ནས་སབས་སུ་འགྱོ་བ་རྱོམ་བྱེད་དུ་བས་ཏྱེ་དགྱེ་བསྱེན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱོ། །བསླབ་པ་ཅྱེས་
པས་ནྤྱི་དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་བསླབ་པ་བརྱོད་པའྱོ། །ཞུ་དང་ཞྱེས་པས་ནྤྱི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་རབ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་
པའྤྱི་ཞུ་བའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་ལ་གཏད་ནས་དྱེས་ཀང་དགྱེ་འདུན་ལ་ཞུ་བའྱོ། །མཁན་པྱོ་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་མཁན་པྱོར་གསྱོལ་
བ་གདབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་དགྱེ་སླྱོང་གཞན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་གཙུག་ཕུད་བྲྱེགས་ཏྱེ་ཁྲུས་བས། 
མཁན་པྱོར་འྱོས་པ་དྱེས་ཡྱོ་བད་ལྔ་བྤྱིན་ནས་མཚན་བཏགས་པའྱོ། །རབ་བྱུང་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་བར་མ་
རབ་བྱུང་ཏུ་བསྒྲུབ་པའྱོ། །དགྱེ་ཚུལ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་སབས་འགྱོ་རྱོམ་བྱེད་དུ་བས་ 
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༼༤༧༽ཏྱེ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའྱོ། །གྤྱིབ་ཚོད་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་གྤྱིབ་ཚོད་གཞལ་ཏྱེ་དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་དུས་བརྱོད་
པའྱོ། །བསླབ་པ་བརྱོད་པ་ཐ་མ་ཡྤྱིན་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་བསླབ་པའྤྱི་གཞྤྱི་བཅུ་བརྱོད་པ་སྟྱེ། དྱེ་ཡན་ཆད་ནྤྱི་
དགྱེ་བསྱེན་ྤྱིད་དང་དགྱེ་ཚུལ་ྤྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྱོ། །དང་པྱོར་བ་དང་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་ལྱོ་ྱེ་ཤུ་
ལྱོན། ཆྱོས་གྱོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟྱེད་ཀང་ཚང་། བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་འདྱོད་པ་ན་མཁན་པྱོར་འྱོས་པ་
དྱེས། ལས་བྱེད་པའྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན། གསང་སྟྱེ་སྟྱོན་པའྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན། ལས་གལ་དུ་འདས་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྣམས་ལ་
གསྱོལ་བ་བཏབ་ནས་དྱེ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་རང་རང་གྤྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་འྱོས་པ་རྣམས་བཤགས། བྤྱིན་གྤྱིས་
བརླབ་པར་འྱོས་པ་རྣམས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལས་གལ་དུ་འདུས་པའྱོ། །མཁན་པྱོ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་བསྱེན་པར་
རྱོགས་པའྤྱི་མཁན་པྱོར་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའྱོ། །ཆྱོས་གྱོས་དང་པྱོ་ནྤྱི་མཁན་པྱོས་ཆྱོས་སྱོགས་གསུམ་བྤྱིན་
གྤྱིས་བརླབས་ནས་གནང་བའྱོ། །ཆྱོས་གྱོས་གྤྱིས་པ་ནྤྱི་ཆྱོས་གྱོས་དྲུབས་ཟྤྱིན་པ་མྱེད་ན་ཆྱོས་གྱོས་ཀྤྱི་རྒྱུ་བྤྱིན་
གྤྱིས་བརླབས་ནས་གནང་བའྱོ། །ལྷུང་བཟྱེད་དང་པྱོ་ནྤྱི་ལྷུང་བཟྱེད་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྟན་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་
མཁན་པྱོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་གནང་བའྱོ། །སྱོ་བ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་ལས་སླྱོབ་ཀྤྱིས་གསང་སྟྱེ་སྟྱོན་པ་གང་ཡྤྱིན་
དྤྱིས་ནས་སྱོར་གཞུག་པའྱོ། །གསྱོལ་བ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་གསང་སྟྱོན་བསྱོ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་གསྱོལ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ལས་
བྱེད་པའྱོ། །གསང་སྟྱོན་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་གསང་སྟྱེ་སྟྱོན་པའྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྱོག་ཏུ་བར་ཆད་དྤྱི་
བའྱོ། །ཞུ་དང་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་གསང་སྟྱོན་གྤྱིས་བསྒྲུབ་བ་བར་ཆད་ཀྤྱིས་དག་པར་དགྱེ་ 
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༼༤༨༽འདུན་ལ་ཞུ་བའྱོ། །གསྱོལ་དང་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་བསྱེན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་བསྒྲུབ་བས་ལས་སླྱོབ་ཀྤྱི་
རྱེས་ཟླྱོས་བས་ཏྱེ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའྱོ། །གསྱོལ་བ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་ལས་སླྱོབ་ཀྤྱིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྔྱོན་དུ་བར་ཆད་དྤྱི་
བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་གསྱོལ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ལས་བྱེད་པའྱོ། །དྤྱི་དང་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་མངྱོན་དུ་བར་ཆད་དྤྱི་བའྱོ། །ལས་དང་
ཞྱེས་པ་ནྤྱི་བསྱེན་པར་རྱོགས་པའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་གསྱོལ་བ་དང་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིབ་ཚོད་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་
ཐུར་མ་སྱོར་བཞྤྱི་པས་གྤྱིབ་ཚོད་གཞལ་པའྱོ། །ྤྱིན་མཚན་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་ྤྱིན་མཚན་གྤྱི་ཆ་ྤྱི་ཤུ་ར་གྤྱིས་བརྱོད་
པའྱོ། །དུས་ཚོད་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་དགུན་གྤྱི་དུས་ལ་སྱོགས་པ་དུས་ཚིགས་ལྔ་བརྱོད་པའྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན་འདྤྱི་དང་མདྱོ་ར་
གྤྱིས་ཕ་རྤྱིམ་ནས་བརྱོད་པ་ཡྤྱིན་ལ་དྱེ་ཡང་ལུང་གཞྤྱི་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་བྲྤྱིས་པར་སྣ་ཞྤྱིང་དྱེང་སང་གཞྤྱི་འགྱེལ་
མཁན་པྱོས་བཤད་པ་ལྟར་རགས་རྤྱིམ་ནས་བརྱོད་པ་ནྤྱི་བརྱོད་བདྱེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྱོ། །གནས་རྣམས་
ཞྱེས་པ་ནས་བསྒྲུབ་བ་བ་ཞྱེས་པའྤྱི་བར་ནྤྱི་གདམས་ངག་བཅུ་གཅྤྱིག་བརྱོད་པའྱོ། །མུ་སྟྱེགས་གནས་པ་སྦྱྤྱིན་པ་
ཞྱེས་པ་ནྤྱི་སྦྱྱོར་བའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོས་པ་སྟྱེ། ཤཀ་དང་མུ་སྟྱེགས་རལ་པ་ཅན་མ་གཏྱོགས་པར་སྱེམས་མགུ་བར་མ་
གྱུར་པའྤྱི་མུ་སྟྱེགས་ཅན་ལ་སྱེམས་མགུ་བར་བརག་པའྤྱི་ཆད་དུ་ཟླ་བ་བཞྤྱིར་གནས་པ་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་གསྱོལ་གཞྤྱིའྤྱི་
ལས་སྱོ། །འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ལས་ཆྱོག་གྤྱི་གྱོ་རྤྱིམ་མྤྱི་འཁྲུག་ཅྤྱིང་བྱོ་ལ་བཟུང་བདྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་ཀར་ཤ་ཏཾ་གྤྱི་སྱོམ་
ཚིག་དངས་ནས་ཚིག་གྤྱི་འབྲུ་གྱེར་བ་ཙམ་ཞྤྱིག་བས་པ་ཡྤྱིན་ལ་ལག་ལྱེན་ཞྤྱིབ་པར་ནྤྱི་ཀར་ཤ་ཏཾ་གྤྱི་སྟྱེང་དུ་
སྦྱར་ནས་མཁས་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ཆྱོ་ག་མ་འཁྲུལ་བས་བསྒྲུབ་བ་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   47 

༼༤༩༽རབ་བྱུང་བསྱེན་རྱོགས་ཀྤྱི་སྱོམ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་ར་བར་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། དགྱེ་བསྱེན་མ་དང་དགྱེ་ཚུལ་མར་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ནྤྱི་བསྒྲུབ་བ་སྱེས་པའྤྱི་ཚབ་ཏུ་བུད་མྱེད་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་
དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་ཚབ་ཏུ་དགྱེ་སླྱོང་མ་སྦྱར་བ་མ་གཏྱོགས་གཞན་སྔར་དང་འད་སྟྱེ། མདྱོ་རར་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་གནས་སུ་
དགྱེ་སླྱོང་མའྱོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ནས་བསྱེན་པར་མ་རྱོགས་པའྤྱི་ལྱོ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་གྱོང་དུ་དགྱེ་སླྱོབ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་བང་དགྱོས་ལ། དྱེ་ཡང་ཡུལ་དབུས་སུ་དགྱེ་སླྱོང་མ་བཅུ་གྤྱིས་མཐའ་
འཁྱོབ་ཏུ་དྲུག་ཚོགས་ཀྤྱིས་གསྱོལ་བ་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་སྦྱྤྱིན་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་རར་བུད་མྱེད་ལ་ནྤྱི་དགྱེ་
སླྱོབ་མ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་ཚིགས་གཞན་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་པ་དང་། སྦྱྤྱིན་པ་ལས་སྱེའྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་མའྤྱི་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་
སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སླྱོང་མར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཆྱོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་ནྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་དང་འད་བ་ལ། 
ཁད་པར་ནྤྱི་འདྤྱིར་སྱེ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་དགྱེ་འདུན་དགྱོས་པས་ཡུལ་དབུས་སུ་དགྱེ་སླྱོང་བཅུ། དགྱེ་སླྱོང་མ་བཅུ་
གྤྱིས་ཏྱེ་ྤྱི་ཤུ་ར་གྤྱིས། མཐའ་འཁྱོབ་ཏུ་དགྱེ་སླྱོང་ལྔ། དགྱེ་སླྱོང་མ་དྲུག་སྟྱེ་བཅུ་གཅྤྱིག་དགྱོས་ལ། གསང་སྟྱེ་
སྟྱོན་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་ཚངས་སྱོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་མས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བར་ཆད་དྤྱིས་ཏྱེ་གསྱོལ་བ་ལ་
བཏབ་ནས་གསྱོལ་བ་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་ཚངས་སྱོད་ལ་ྱེར་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྦྱྤྱིན་དགྱོས་སྱོ། །ཆྱོས་
གྱོས་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་སབས་སུ་སྔར་གྤྱི་གསུམ་པྱོའ་ིསྟྱེང་དུ་རྔུལ་གཟན་དང་། ཤྤྱིང་ང་དཔུང་ཆད་གྤྱིས་ཏྱེ་ལྔ་དགྱོས་
སྱོ། །གདམས་ངག་བརྱོད་པའྤྱི་སབས་སུ་གནས་ཤྤྱིང་དྲུང་པ་མྤྱི་བརྱོད་པ་དང་། ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྤྱི་རྱེས་ 
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༼༥༠༽སུ་ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་བརྒྱད་བརྱོད་པ་སྟྱེ་མདྱོ་རར་ཚངས་པར་སྱོད་པ་ལ་ྱེ་བར་གནས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཐྱོབ་
པར་བསྱེན་པར་རྱོགས་པར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །གསང་སྟྱེ་སྟྱོན་པའྤྱི་འྱོག་ཏུ་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་དྱེ་སྦྱྤྱིན་པར་བའྱོ། །བར་
ཆད་དྤྱིས་ནས་སྱོ། །གསྱོལ་བ་བས་ནས་སྱོ། །ཆྱོས་གྱོས་དག་ནྤྱི་ལྔ་ྤྱིད་དྱོ། །གནས་རྣམས་ལ་ཤྤྱིང་དྲུང་ྤྱིད་མ་
གཏྱོགས་སྱོ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་བརྒྱད་ྤྱིད་དྱོ། །ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་བརྱོད་པར་བའྱོ། །ལྟུང་བར་
འགྱུར་བ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་བྱེད་པའྤྱི་བར་སབས་སུའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་ནྤྱི་མྱེ་ཏྱོག་ཕྱེང་
རྒྱུད་ལས། ཚུལ་འཆལ་དགྱེ་སླྱོང་མྤྱིན་པར་ནྤྱི། །མྤྱི་གླྱེང་ཁྱོ་བ་ྤྱིད་ཀང་ངྱོ་། །དགྱེ་སླྱོང་རྣམས་ལས་འདྤྱི་བསྱེན་
རྱོགས། །དྱེ་ལ་ཟླ་ཕྱེད་གདམས་ངག་གསྱོལ། །དགྱེ་སླྱོང་བཅས་གནས་དབར་གནས་ནས། །ཚོགས་གྤྱིས་དང་
ནྤྱི་དགག་དབྱེ་བ། །ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་ལས་འདས་ནས་ནྤྱི། །ཟླ་ཕྱེད་ཚོགས་གྤྱིས་མགུ་བས་ཏྱེ། །བསྱེན་པར་
རྱོགས་པར་གསར་བུ་ལ། །དགྱེ་སླྱོང་མ་ཡྤྱིས་ཕག་བའྱོ། །ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་བརྒྱད་འདྤྱི་དག་ནྤྱི། །དགྱེ་སླྱོང་མ་ལ་
གསུངས་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྤྱིར་སྱེ་སྣྱོད་ལ་སྦྱངས་པར་གགས་པ་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ལྤྱི་བའྤྱི་ཆྱོས་
བརྒྱད་ལ་དགྱེ་སླྱོང་མའྤྱི་ཕམ་པ་བརྒྱད་བགངས་འདུག་པ་ནྤྱི་ཡྤྱི་གྱེ་པས་ནྱོར་བར་གྱུར་ཅྤྱིང་། གྤྱིས་པ་ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་ཆྱོ་ག་མཐུན་མྱོང་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བརྒྱད་ནྤྱི་བསམ་པ་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་
པ་མ་གཏྱོགས་ཆྱོ་ག་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་དང་ཁད་མྱེད་དུ་དགྱོས་ཏྱེ། ཆྱོ་ག་སངས་རྒྱས་སྱོད་ཡུལ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་པ་ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུངས་པ་གཅྤྱིག་དགྱོས་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལས་ 
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༼༥༡༽གཞན་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་ལག་ལྱེན་མྤྱི་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པའྤྱི་རྱོགས་པ་ལས་བཤད་པའྤྱི་
གསྱོ་སྦྱྱོང་ནྤྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྤྱི་མདུན་དུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྱེན་པར་བཤད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་
པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་དབུ་མ་ལུགས་དང་། སྱེམས་ཙམ་ལུགས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། མགྱོན་པྱོ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་
ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་བརྒྱུད་དྱེ། རྒྱལ་སྲས་ཞྤྱི་བ་ལྷའྤྱི་ཕག་སྲྱོལ་ཇྱོ་མྱོ་པུཎྱ་ཤྤྱི་ལས་བྱུང་བ་རྱེ་
བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་ཕག་ལྱེན་དུ་མཛད་པ་དྱེ་ཡྤྱིན་ལ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མགྱོན་པྱོ་བམས་པ་ནས་ཐྱོགས་
མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ལ་བརྒྱུད་དྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཙནྟྲ་གྱོ་མྤྱིའྤྱི་ཕག་སྲྱོལ་ཇྱོ་བྱོ་རྱེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྤྱི་ཤ་ལས་བྱུང་བ་དགྱེ་
པའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཕག་ལྱེན་དུ་མཛད་པ་དྱེ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་ལུགས་དང་པྱོ་ནྤྱི་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག ཛེ་ཏ་རྤྱི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྤྱི་ཡྤྱི་དམ་བང་བའྤྱི་ཆྱོ་ག སླྱོབ་
དཔྱོན་ཞྤྱི་བ་ལྷའྤྱི་སྱོད་འཇུག་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་ཆྱོས་རྱེ་ས་ས་པཎྤྱི་ཏའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཆྱེན་མྱོར་
བཀྱོད་པ་ལས་ལག་ལྱེན་ཞྤྱིབ་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ་ཞྤྱིང་། ལུགས་གྤྱིས་པ་ནྤྱི་བང་ས་དང་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས་
འབྱུང་བ་རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་ཊྤྱི་ཀར་བཤད་པ་ལས་ཞྤྱིབ་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ་
འདྤྱིར་ཡྤྱི་གྱེ་མང་དུ་དྱོགས་པས་མ་བཀྱོད་དྱོ། །འྱོ་ན་ལུགས་གྤྱིས་པྱོ་ལ་ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡྱོད་ཅྱེ་ན་ཆྱོས་རྱེ་ས་ས་
པཎྤྱི་ཏའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་བདག་ྤྱིད་ཆྱེན་པྱོ་དྱེའྤྱི་གསུང་སྒྲྱོས་ལྷྱོ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་རྤྱིན་ཆྱེན་
དཔལ་གྤྱིས་བྲྤྱིས་པའྤྱི་སྱོད་འཇུག་གྤྱི་ཊྤྱི་ཀ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། །དྱེ་ལ་བང་བའྤྱི་ཡུལ་དང་ལྱེན་
པའྤྱི་ 
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༼༥༢༽གང་ཟག་གྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་འྱོག་ཏུ་འཆད་ཅྤྱིང་ཆྱོ་ག་ལ་སྦྱྱོང་བའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོད་
འཇུག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། མཆྱོད་པ་འབུལ་བ་དང་། སབས་སུ་འགྱོ་བ་དང་། སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རྱེས་
སུ་ཡྤྱི་རང་བ། ཆྱོས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བསྱོར་བར་བསྐུལ་བ། མ་ངན་ལས་མྤྱི་འདའ་བར་གསྱོལ་པ་འདྱེབས་པ། བསྔྱོ་
བ་སྟྱེ་ཡན་ལག་བདུན་དུ་མཛད་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། ཕྱོགས་བཅུའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཅྤྱི་ནུས་མཆྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་། 
མཆྱོད་པ་འབུལ་བ་གྤྱིས་བྱེད་གྤྱི་ལྷག་མ་རྣམས་མྤྱི་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱེད་མྤྱི་བྱེད་ཀྤྱི་ཁད་
པར་ཊྤྱི་ཀ་གསུང་སྒྲྱོས་མ་ལས། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ནྤྱི་ཤན་པ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པས་
མ་བསྱོམས་པ་ལ་ཡང་སྱེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དྱེ་དག་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཚབ་ཆྱེ་བ་སྦྱངས་ནས་
སྱོམ་པ་སྱེ་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ལ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་སྱེ་བ་ལ་སྱོ་
ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པས་རྒྱུད་བསམས་པ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོགས་སྱོགས་པའྤྱི་ཡན་ལག་ཕག་
འཚལ་བ་དང་། མཆྱོད་པ་འབུལ་བ་ཙམ་བྱེད་ཀྤྱི་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་སྱོགས་མྤྱི་མཛད་པར་གསུངས་
སྱོ། །གཞན་ཡང་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་བར་ཆད་དྤྱི་བ་མྤྱི་མཛད་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྱོན་ལམ་བཏབ་བམ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ཀྤྱི་མ་མྱོ་ཤྱེས་སམ། 
ཞྱེས་སྱོགས་བར་ཆད་དྤྱི་བར་མཛད་དྱོ། །དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་ལ། དབུ་མ་ 
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༼༥༣༽པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱིས་པྱོ་སྟབས་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྱེན་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་ཐྱོག་
མར་སྱོན་པ་བངས་ནས་དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་བསླངས་ཏྱེ་བསླབ་བ་རྣམས་མས་འྱོག་ཏུ་
ཚུད་པར་བས་ནས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ན་འཇུག་སྱོམ་ལྱེན་ནྱོ། །མཇུག་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི། 
དྱེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡྱོད། །ཅྱེས་སྱོགས་རང་དགའ་བ་སྱོམ་པ་དང་། བདག་གྤྱིས་དྱེ་རྤྱིང་སྱོབ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྤྱི། །ཅྱེས་སྱོགས་གཞན་དགའ་བ་སྱོམ་དུ་འཇུག་པ་མཛད་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མཁྱེན་པར་
གསྱོལ་བར་མཛད་དྱེ། འདྤྱི་ལྟར་ནྱོད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེ་མ་ལངས་པར་དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པའྤྱི་སྐུ་
གཟུགས་དྱེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སན་སྔར་ཕྱོགས་བཅུའྤྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བཞུགས་ཤྤྱིང་འཚོ་སྱོང་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྱེ་ཐལ་མྱོ་སྦྱར་ནས་འདྤྱི་ལྟར་མཁྱེན་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བ་བ་འདྤྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བ་ལ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་བར་བངས་པ་ལན་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་མནྱོས་ལགས་ཏྱེ། བདག་
མྤྱིང་འདྤྱི་ཞྱེས་བགྤྱི་བ་ནྱོད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འདྤྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་དབང་དུ་གྱུར་བར་ཕྱོགས་བཅུའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་གྤྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མྱེད་པ་དག་ཏུ་
འཕགས་པའྤྱི་ཚོགས་ལྱོག་ཏུ་གྱུར་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྱོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྤྱི་ཐུགས་
མངའ་བ་མཁྱེན་པ་ཅན་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པར་གསྱོལ་ལྱོ། །ཞྱེས་དྱེ་སད་ལན་གྤྱིས་སམ་གསུམ་གྤྱི་བར་དུ་
བརྱོད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་ 



52   ཀུན་མཁྱེན་གྱོ་རམས་པ། 

༼༥༤༽གསུངས་སྱོ། །བསླབ་བའྤྱི་ཁད་པར་དང་། ཕྤྱིར་བཅྱོས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་འྱོག་ཏུ་བཤད་པར་བའྱོ། །དྱེ་
ལྟར་ན་ལུགས་འདྤྱི་གྤྱིས་བང་བའྤྱི་ཡུལ། རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག བསླབ་བ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་
སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་བ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་སྲྱོལ་དུ་སྣང་ཞྤྱིང་། དྱེང་སང་ཁྱོ་བྱོའ་ིབ་མ་རྱོ་རྱེ་འཆང་དང་
དབྱེར་མྱེད་མ་མཆྤྱིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྱོ་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཕག་སྲྱོལ་དུ་སྣང་ངྱོ་། །དྱེ་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་ཁ་
ཅྤྱིག་ན་རྱེ། བང་ས་ནས་བྱུང་བའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་དང་སྱོད་འཇུག་ནས་འབྱུང་
བའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་དབུ་མ་ལུགས་ཞྱེས་སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་བ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ཀས་ལུགས་
གྤྱིས་ཀ་མས་སུ་ལྱེན་དུ་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྤྱི་སྨྲ་བས་ཕྱོངས་པར་ཟད་དྱེ། འྱོ་ན་ཁྱེད་རང་གྤྱི་བ་
མས་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་ལམ་རྤྱིམ་ལ་ཟབ་མྱོ་ལྟ་བ་དང་། ཐྱོགས་མྱེད་ནས་བརྒྱུད་པའྤྱི་ལམ་རྤྱིམ་ལ་རྒྱ་
ཆྱེན་སྱོད་པ་ཞྱེས་གྤྱིས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྱེ་གྤྱིས་ཀས་ཀང་ལྟ་སྱོད་གྤྱིས་ཀ་མས་སུ་ལྱེན་
དུ་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་ཆར་ཁས། གཞན་ཡང་བམས་མགྱོན་གྤྱིས་ཡུམ་དྱོན་འགྱེལ་པ་ལ་སྦས་དྱོན་མངྱོན་
རྱོགས་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ཡུམ་དྱོན་འགྱེལ་པ་ལ་དངྱོས་བསྟན་སྟྱོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་
གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ཞྱེས་གྤྱིས་སུ་དབྱེར་མྤྱི་རུང་བར་ཐལ། དྱེ་གྤྱིས་ཀས་ཀང་མངྱོན་རྱོགས་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་
སྟྱོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་ཀ་མས་སུ་ལྱེན་དུ་རུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་མཐའ་ཡས་པ་བརྱོད་པར་
བའྱོ། །དྱེས་ན་སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བ་དམའ་བས་དྱེ་དང་མཐུན་པར་སྱོད་པ་ཡང་དྱོག་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། དབུ་མ་པ་
ལྟ་བ་མཐྱོ་བས་དྱེ་དང་ 
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༼༥༥༽མཐུན་པར་སྱོད་པ་ཡངས་པའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གྤྱིས་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་གསུངས་
ཤྤྱིང་རྱེས་འཇུག་གྤྱི་གྲུབ་ཆྱེན་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་དུ་བཀལ་བར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་
ལྱེན་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་བཞྤྱི་སྟྱེ། གང་དུ་བསྐུར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། ཇྤྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྱོ་ག དྱེ་ལྟར་
བསྐུར་བའྤྱི་དགྱོས་པ། དྱེ་ལས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། 
སྤྲུལ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་རྣམས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱིས་རྒྱུད་གསུངས་པའྤྱི་ཚེ་འཁྱོར་རྣམས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་སྣང་བ་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ས་ལ་གནས་པའྤྱི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་། སྱོ་སྱོའ་ིསྱེ་བྱོ་ལས་དག་པ་རྣམས་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སྤྲུལ་
པ་མཆྱོག་གྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་སྟྱེ། དྱེ་ལས་གཙོ་བྱོ་གྲུབ་པའྤྱི་ས་ལ་གནས་པ་
རྣམས་ཀྤྱིས་དབང་བང་ཞྤྱིང་སྱོ་སྱེ་ལས་དག་པ་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་དབང་བངས་པས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲུབ་པའྤྱི་ས་
ཐྱོབ་པ་ཡང་ཡྱོད་དྱེ། དཔལ་ལྡན་ཆྱོས་སྱོང་གྤྱིས་བདག་མྱེད་མའྤྱི་སྤྲུལ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བངས་པ་
ལས་ས་དང་པྱོ་མངྱོན་དུ་བས་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བརན་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་སྱོ་སྱོའ་ིསྱེ་བྱོའ་ི
རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་དང་འཕགས་པའྤྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ལུས་ངག་གྤྱི་བྱེད་པ་མྱེད་པར་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་འབའ་
ཞྤྱིག་གྤྱིས་ས་ཆྱོག་ནས། མཇུག་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ཚང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་
བཞྱེངས་པའྱོ། ། 
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༼༥༦༽འདྤྱི་ལ་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་བརན་མྤྱི་བརན་གྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རང་གྤྱི་ལྟ་ནུས་ཤྤྱིང་གཞན་ལ་ཡང་
བསྟན་ནུས་པ་དང་། རང་གྤྱིས་ལྟ་ནུས་ཀྤྱི་གཞན་ལ་བསྟན་མྤྱི་ནུས་པ་གཅྤྱིག་ཡྱོད་དྱོ་ཅྱེས་བ་མ་གསུང་
ངྱོ་། །དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནྤྱི། གཞན་ལ་བསྟན་ནུས་པ་དགྱོས་ཏྱེ་དཔའ་བྱོ་རྱོ་རྱེས་འབྲྱོག་མྤྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་ལ་དབང་
བསྐུར་བ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེང་སང་བྱོད་འདྤྱིར་རྒྱུད་སྱེ་ལ་བྱོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་མང་དུ་འཚོགས་ནས་མདུན་
དུ་ཚོམ་བུའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གཅྤྱིག་བཀྱོད་དྱེ་གསང་བ་འདུས་བའྤྱི་མཎལ་མཆྱོད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་བྱོན་པྱོའ་ིགཤྤྱིན་
དབངས་འཐྱེན་པ་ལྟར་གྱེར་འདྱོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་མཆྱོད་དུ་མྤྱིང་བཏགས་པ་ནྤྱི་གསང་སྔགས་
ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཚིག་ཙམ་ཡང་རྣ་བའྤྱི་བུ་གར་མ་སྱོང་བ་མཚོན་བར་བྱེད་དྱེ། འདྤྱི་ལུང་དང་། རྤྱིགས་པ་དང་། 
རང་གྤྱིས་ཁས་བངས་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བ་གསང་སྔགས་སུ་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། 
སླྱོབ་དཔྱོན་ཨ་བྷ་ཡས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལུས་ངག་གྤྱི་རྱོལ་བ་མྱེད་པར་ཡྤྱིད་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
བཞྱེངས་པ་ལ་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དྱེའྤྱི་སྒྲུབ་མཆྱོད་ལ་ཏྤྱིང་ངྱེ་
འཛིན་གྤྱི་སྒྲུབ་མཆྱོད་དང་། བསམ་གཏན་གྤྱི་སྒྲུབ་མཆྱོད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བསམ་
གཏན་གྤྱི་སྒྲུབ་མཆྱོད་ཡྤྱིན་ན་ལུས་ངག་གྤྱི་རྱོལ་བ་མྱེད་པར་དམྤྱིགས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་རྱེ་གཅྤྱིག་པ་ཞྤྱིག་དགྱོས་ལ། 
ཁྱོད་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་དྱེ་ནྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་སྱོས་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་སྣང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྤྱིས་
ཁས་བངས་པའྤྱི་གསང་སྔགས་ལམ་རྤྱིམ་ལས། ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ལས་དང་པྱོ་པས་སྤྲུལ་མྤྱི་ནུས་
པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ། ། 
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༼༥༧༽བཞྤྱི་པ་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ནྤྱི་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་སླྱོབ་མ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་
དབང་དུ་མཛད་ནས་རྒྱལ་བ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱིས་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ལས་འདྤྱི་རྒྱས་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལ་རྣལ་
འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པའྤྱི་བཞྱེད་པས་ལས་དང་པྱོ་པ་མ་སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་གྤྱི་མངྱོན་པར་
རྱོགས་པ་བདུན་ལྡན་དགྱོས་པས་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དགྱོས་པར་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་ནཱ་རྱོ་པ་
ཡང་བཞྱེད་དྱེ། དབང་མདྱོར་བསྟན་གྤྱི་འགྱེལ་པར་དབང་བདུན་པྱོ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རྣམ་
པར་སངས་ནས་གཞན་རས་བྲྤྱིས་ལ་སྱོགས་པར་བསྐུར་བར་བ་བ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གཞུང་
འདྤྱིར་ནྤྱི་བྤྱིརྺ་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་གཞྤྱིར་གཞག་ནས་ལས་དང་པྱོ་པ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་དགྱོས་པར་གསུངས་ཏྱེ། དྱེང་སང་གང་ཟག་རབ་འབྲྤྱིང་ཀུན། །རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་ནྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ། །དབང་
བསྐུར་བ་བར་གསུངས་མྱོད་ཀྤྱི། །གཞན་གྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལྔ་པ་རས་བྲྤྱིས་
ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ནྤྱི། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་པས། རྤྱི་མྱོར་གནས་པའྤྱི་ལས་དང་ནྤྱི། །ཐྤྱིག་ལས་ཚོན་དགྱེའྤྱི་
རྤྱིམ་པ་བསྟན། །འགྱོ་བ་འདྤྱི་དག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི། །གྲུབ་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱིས་མྱེད་པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སླྱོབ་
དཔྱོན་ཛཱ་ཡ་སྱེ་ནས། རྡུལ་ཚོན་བྲྤྱི་བར་མ་ནུས་ན། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་མམ་རས་ལ་ནྤྱི། །ངྱེས་པར་བཅྱོམ་
ལྡན་ཧྱེ་རུ་ཀ །ཕག་རྒྱའྤྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པར་བྲྤྱི། །ཞྱེས་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་སྒྲ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྱེས་
གྱེན་གྤྱིས་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱི་ཆྱོ་ 
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༼༥༨༽ག་རས་བྲྤྱིས་ལ་བརྱེན་ནས་གསུངས་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཨ་བྷ་ཡས་རྱོ་རྱེ་ཕྱེང་བར་བཤད་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་རྣམས་རས་བྲྤྱིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གྤྱིས་གྤྱིས་གསུངས་པ་དང་། རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས་རས་བྲྤྱིས་ལ་བརྱེན་
པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ནྤྱི་བདྱེ་མཆྱོག་ཨ་བྷྤྱི་དྷ་ན་ལ་བརྱེན་ནས། སླྱོབ་དཔྱོན་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་དགའ་
རབ་རྱོ་རྱེ་ལ་སྱོགས་པས་གསུངས་ལ་དྱེང་སང་རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཆྱོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་འདྤྱི་ལ་བྱེད་ལ་བ་མ་གྱོང་མ་
རྣམས་ཀང་སབས་སབས་སུ་ཕག་ལྱེན་འདྤྱི་ལ་མཛད་པས། ལུགས་འདྤྱི་ཧ་ཅང་མྤྱི་ལྱེགས་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་གཞན་ཕན་སྤྱི་ཆྤྱིངས་སུ་སྦྱྱོང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས། རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས། 
ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཅུ་གྤྱིས་གསུངས་པས་འདྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་བཞྱེད་པ་ལ་རས་བྲྤྱིས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
ལ་བརྱེན་ནས་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བར་བཞྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལ་བདག་གྤྱི་བ་མ་ནྤྱི་སྔར་རྒྱུད་མ་སྤྱིན་པ་
གསར་དུ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དགྱོས་ཤྤྱིང་། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གཅྤྱིག་ཏུ་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་
དབང་ཐྱོབ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གཞན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རས་བྲྤྱིས་ལ་བརྱེན་ནས་ཀང་རུང་བར་བཞྱེད་
དྱོ། །གྤྱིས་པྱོ་ཇྤྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྤྱི་ཆྱོ་ག་ནྤྱི་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་དཔྱད་དང་པྱོ་ས་གཞྤྱི་གཟུང་། །གྤྱིས་
པ་ལ་ནྤྱི་ལྟ་གྱོན་བ། །ནུབ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤྤྱིས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནུབ་དང་པྱོ་སའྤྱི་ཆྱོ་ག གྤྱིས་
པ་སྟ་གྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག གསུམ་པ་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ལ་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ལས་ཇྤྱི་སྱེད་
གསུངས་པ་ཐམས་ཅད། ས་བརག་པ། ས་བང་བ། ས་ 
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༼༥༩༽སྦྱང་བ། ས་བཟུང་བ་དང་བཞྤྱིར་འདུས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྟ་གྱོན་ནྤྱི་སཾ་བྷུ་ཉྤྱིའྤྱི་བརག་པ་བདུན་པའྤྱི་རབ་
བྱེད་བཞྤྱི་པ་ལས། ས་ཡྤྱི་ལྷ་མྱོ་སྟ་གྱོན་དང་། རྒྱུད་ཕྤྱི་མར་ལྷ་སྟ་གྱོན། བུམ་པ་སྟ་གྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག སླྱོབ་མ་སྟ་གྱོན་
བཞྤྱི་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བྲྤྱི་ཞྤྱིང་རྒྱན་དགམ་པ། སྒྲུབ་ཅྤྱིང་མཆྱོད་པ། 
བདག་ྤྱིད་འཇུག་ཅྤྱིག་དབང་བང་བ། སླྱོབ་མ་འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བསྐུར་བ་དང་བཞྤྱི་ལས། དང་པྱོ་ལ་ཐྤྱིག་གྤྱིས་
བྲྤྱི་བ་དང་། ཚོན་གྤྱིས་བྲྤྱི་བ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ལ་ཡང་རྒྱུད་སྱེ་ཕལ་ཆྱེར་གྤྱི་དངྱོས་བསྟན་དུ་གྱུར་པ་ཐྤྱིག་སྐུད་
ཆ་ཕན་དྲུག་ཅུ་རྱེ་བཞྤྱི་པའྤྱི་ཕྱོགས་དང་། ཨ་བྷ་ཡ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པའྤྱི་བཞྱེད་པ་ཆ་ཕན་དགུ་བཅུ་གྱོ་དྲུག་
པའྤྱི་ཕྱོགས་གྤྱིས་སྱོ། །ཚོན་གྤྱིས་བྲྤྱི་བ་ལ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བྲྤྱི་བ། གསུང་ཡྤྱིག་འབྲུ་བྲྤྱི་བ། ཐུགས་ཕག་
མཚན་བྲྤྱི་བ། དྱེ་ཡང་མ་ནུས་ན། མཚན་མ་ཙམ་བྲྤྱི་བ་སྟྱེ་བཞྤྱིར་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། 
མཆྱོད་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་དད་པའྤྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ཐ་མྤྱི་དད་པའྤྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་གྤྱིས་
སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་བྱེ་བྲག་ཇྤྱི་སྱེད་ཅྤྱིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྤྱི་ནང་གསང་བ་དྱེ་ཁྱོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་མཆྱོད་པ་བཞྤྱིར་
འདུས་སྱོ། །གསུམ་པ་བདག་ྤྱིད་འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བང་བ་ནྤྱི། སཾ་བྷུ་ཉྤྱིར། སྔགས་ཀྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྱེ་བཙལ་
བས། །གང་ཚེ་མཁས་པས་དབང་བསྐུར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་མངྱོན་སུམ་དུ། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བདྱེ་བར་
གཤྱེགས་ནས་སུ། །འཇྤྱིག་རྱེན་ཁམས་ནྤྱི་མཐའ་ཡས་བདག །བྱོ་དང་ལྡན་པས་དྱེ་བཞྤྱིན་བང་། །རང་བྤྱིན་
བརླབས་པའྤྱི་གནས་ཐྱོབ་ནས། །དམ་ཚིག་ 
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༼༦༠༽མས་པས་འཇྤྱིགས་པ་ཡྤྱི། །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དྱོན་དམ་ལས། །སྔགས་ཀྤྱི་ལམ་ནྤྱི་དྱེ་བཞྤྱིན་
གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་པར་མཛད་ནས། སླྱོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་སྔྱོན་དུ་སླྱོབ་མ་ལ་ཇྤྱི་
ཙམ་བསྐུར་བ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བདག་འཇུག་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྱེན་པ་ནྤྱི་རྒྱ་བྱོད་ཀྤྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྤྱི་ཕག་ལྱེན་དུ་
སྣང་ངྱོ་། །བཞྤྱི་པ་སླྱོབ་མ་འཇུག་ཅྤྱིང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་སྔྱོན་དུ་སྱོངས་ནས་དབང་གྤྱི་
དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡྤྱི་དབང་བསྐུར་ཅྱོད་པན་དག །བ་བའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་
གགས། །རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་དྱེ་བཞྤྱིན་མྤྱིང་། །སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ། །ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་ཡྤྱི་ནྤྱི་དབང་། །རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕྱེ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དྲུག་གྤྱི་བྱེ་བྲག་དབང་། །དྱེ་ནྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་དབང་ཞྱེས་བ། །རྣལ་འབྱོར་
བ་མ་ཡྤྱི་ནྤྱི་མཚན། །གསང་བ་ཡྤྱི་ནྤྱི་དབང་རྒྱལ་བཤད། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་བ་ན་མྱེད། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་
བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་བ་ལྟར་རྱོ། །རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་དབང་བསྐུར་གྤྱི་བབས་མྤྱི་འད་བ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པ་ལས། 
བུམ་དབང་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དབང་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་ཁྱོ་ནའྤྱི་ཁད་ཆྱོས་ཡྤྱིན་པས། དྱེ་འཆད་པ་ལ་
གསུམ་སྟྱེ་དབང་བཅུ་བཞྤྱིར་དབྱེ་བ། དྱེ་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ། དྱེ་བཞྤྱིར་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་བཤད་རྒྱུད་རྱོ་
རྱེ་ཕྱེང་བ་ལས། དང་པྱོའ་ིདབང་ནྤྱི་གཙོ་བྱོ་སྟྱེ། །གྤྱིས་པ་གསང་བའྤྱི་མྤྱིང་ཅན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ཀུན་ནས་སྦྱྱོར་བ་
སྟྱེ། །བཞྤྱི་པ་དྱོན་ནྤྱི་དམ་པའྱོ། །གཙོ་བྱོའ་ིདབྱེ་བ་བཅུ་གཅྤྱིག་སྟྱེ། །བཅུ་གྤྱིས་པ་ནྤྱི་གསང་བའྱོ། །བཅུ་གསུམ་
པ་ནྤྱི་ཡང་དག་སྦྱྱོར། །བཅུ་བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་དྱོན་དམ་སྟྱེ། །དབང་བསྐུར་རྱེ་རྱེ་ས་རྱེ་འྱོ།  
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༼༦༡༽།རྣམ་པ་གསུམ་ནྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱི་དབང་། །བཞྤྱི་པ་འབྲས་བུར་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། སྱོམ་འབྱུང་ལས། 
རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལྷར་ངྱེས་མྱེ་ཏྱོག་ཕྱེང་། །ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་རྱོ་རྱེ་དང་། །དྤྱིལ་བུ་དང་ནྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་དབང་། །བདྱེ་གཤྱེགས་
ལྔ་ཡྤྱི་བདག་ྤྱིད་དབང་། །བརྟུལ་ཞུགས་དང་ནྤྱི་ལུང་བསྟན་ྤྱིད། །རྱེས་གནང་དང་ནྤྱི་དབུགས་དབྱུང་
དང་། །ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་དབང་། །བུམ་པ་ལས་ནྤྱི་བྱུང་བ་འྱོ། །གྤྱིས་པ་གསང་བའྤྱི་མཆྱོག་ཡྤྱིན་ཏྱེ། 
གསུམ་པ་ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེ་ཡྤྱིན། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ལྟར་ཡང་དྱེ་ནྤྱི། །ཞྱེས་དང་ཕག་ཆྱེན་ཐྤྱིག་ལྱེ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་
ཡྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལས། །འབྲས་བུ་ཡྤྱི་ནྤྱི་གསུམ་དུ་བསྟན། །དང་པྱོ་སླྱོབ་དཔྱོན་དབང་དང་གཅྤྱིག །གྤྱིས་པ་གསང་
བའྤྱི་དབང་ནྤྱི་མཆྱོག །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་བཅུ་གསུམ་པ། །དྱེ་ལྟར་དྱེ་ནྤྱི་བཅུ་བཞྤྱི་པའྱོ། །དབང་རྱེ་ལ་ནྤྱི་ས་རྱེ་
འྱོ། །དྱེ་རྣམས་ས་ཡྤྱི་དབང་ཕྱུག་བདག །ཞྱེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་སྤྱི་ཡྤྱི་ལྔ་དང་
ནྤྱི། །བདུན་དང་བཅུ་བཞྤྱིར་བཤད་པ་དང་། །གྤྱིས་ཀར་བཅུ་བཞྤྱིར་འདུས་པ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་དང་། དྤྱིལ་བུ་དཀྤྱིལ་
ཆྱོག་ལས། སླྱོབ་དཔྱོན་དབང་སྱོགས་དབྱེ་བ་ཡྤྱིས། །དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་བཞྤྱིར་བཤད་དྱེ། །ཆུ་ཡྤྱི་དབང་
སྱོགས་དབྱེ་བ་ཡྤྱིས། །བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་ཡང་བཅུ་བཞྤྱི་འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་དྱེ་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ནྤྱི། 
བུམ་དབང་ལ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་ནས་དབང་གྱོང་མ་གསུམ་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་བྱེད་པའྤྱི་ལུགས་དང་། བྤྱིས་པ་འཇུག་
པའྤྱི་དབང་བདུན་དང་། དབང་གྱོང་མ་བཞྤྱི་སྟྱེ་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་བྱེད་བའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་གུར་
ལས། དང་པྱོ་ཆུ་ཡྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན། ། 
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༼༦༢༽གྤྱིས་པ་ཅྱོད་པན་དབང་ཡྤྱིན་ལ། །གསུམ་པ་དར་དཔྱངས་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན། །བཞྤྱི་པ་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་
འྱོ། །ལྔ་པ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བདག་པྱོ་སྟྱེ། །མྤྱིང་གྤྱི་དབང་བསྐུར་དྲུག་པ་ཡྤྱིན། །སངས་རྒྱས་བཀའ་བསྱོ་བདུན་པ་
སྟྱེ། །བརྒྱད་པ་བུམ་པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན། །དགུ་པ་གསང་བའྤྱི་དབང་བསྐུར་ཡྤྱིན། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་བཅུ་པ་
ཡྤྱིན། །དྱེ་ྤྱིད་རྱོ་རྱེ་སྦྱྱོར་བ་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་བྤྱིན་ནས་སུ། །བདག་ྤྱིད་སྟྱོན་པས་ལུང་བསྟན་
བ། །ཆྱོ་ག་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བཤད། །ཅྱེས་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེ་ལས། ཆུ་དང་དབུ་རྒྱན་རྱོ་རྱེ་དང་། །དྤྱིལ་བུ་
མྤྱིང་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ལུང་བསྟན་པ་དང་སབས་སྦྱྤྱིན་དང་། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ། །རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་ལ་མྱོས་པ་ལ། །དབང་བརྒྱད་ཕྱེ་ལ་སྦྱྤྱིན་པར་བ། །རྣལ་འབྱོར་བ་མ་ལ་མྱོས་ལ། །བཅུ་གཅྤྱིག་
བདག་ྤྱིད་སྦྱྤྱིན་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དང་པྱོའ་ིསངས་རྒྱས་མཆྱོག་གྤྱི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་
དང་ཅྱོད་པན་དར་དང་ནྤྱི། །རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །མྤྱིང་རྒྱལ་དབང་ནྤྱི་རྣམ་པ་བདུན། །བྤྱིས་པ་
རྣམས་ནྤྱི་བཟུང་ཕྤྱིར་ཡྤྱིན། །གསུམ་པྱོ་འཇྤྱིག་རྱེན་ཀུན་རྱོབ་དང་། །བཞྤྱི་པ་དྱོན་གྤྱི་དམ་པ་འྱོ། །བུམ་པ་གསང་
བའྤྱི་དབང་དང་ནྤྱི། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་དང་། །དྱེ་ནས་ཤྱེས་རབ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྤྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་རྱོགས་
པ་དག །འགྱུར་དང་མྤྱི་འགྱུར་བར་འཆད་ཅན། །བར་ཆད་མྱེད་པ་དྱེ་ལས་གཞན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་
ན་སྔར་བཤད་པའྤྱི་དབང་བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་ཡང་འདྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདུས་ཏྱེ། སྔ་མ་ནྤྱི་བུམ་དབང་ལ་
བཅུ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཕྱེ་ཞྤྱིང་། ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་བུམ་དབང་ལ་བདུན་དུ་ 
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༼༦༣༽ཕྱེ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་དྱེ་བཞྤྱིར་བསྡུ་བ་ནྤྱི་བརག་གྤྱིས་ལས། སླྱོབ་དཔྱོན་གསང་
བ་ཤྱེས་རབ་དང་། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་བཞྤྱིན་ཏྱེ། །དབང་ནྤྱི་བཞྤྱི་ཡྤྱི་གངས་ཀྤྱིས་ནྤྱི། །དགའ་བ་ལ་སྱོགས་རྤྱིམ་
ཤྱེས་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། དགྱོད་པ་དག་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་ྤྱིད། །ལྟ་བ་གསང་བ་དྱེ་བཞྤྱིན་ཏྱེ། །ལག་བཅངས་ལ་ནྤྱི་
ཤྱེས་རབ་ྤྱིད། །གྤྱིས་གྤྱིས་འཁྱུད་པ་དྱེ་ཡང་ྤྱིད། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱིས་དངྱོས་གྲུབ་ཕྤྱིར། །དབང་ནྤྱི་
རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཞྱེས་བཤད། །ཅྱེས་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཕྤྱི་མ་ལས། དབང་ནྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི་དག་
ཏུ། །རྒྱུད་འདྤྱི་ལས་ནྤྱི་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །བུམ་པའྤྱི་དབང་ནྤྱི་དང་པྱོ་སྟྱེ། །གྤྱིས་པ་གསང་བ་ཞྱེས་བར་
བརྱོད། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་གསུམ་པ་ཡྤྱིན། །དྱེ་ནྤྱི་དྱེ་ལྟར་ཡང་བཞྤྱི་པ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྔར་
བཤད་པའྤྱི་དབང་བཅུ་བཞྤྱི་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་པྱོ་རྣམས་ཀང་བུམ་དབང་གྤྱིས་དབྱེ་བསྡུ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་རྣལ་
འབྱོར་བ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་ཐམས་ཅད་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱིར་མ་འདུས་པ་མྱེད་དྱོ། །དྱེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྦྱང་བ་དྤྱི་མ་བཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པ་དང་། བསྱོམ་བ་ལམ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཐྱོབ་བ་འབྲས་བུ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་པ་སྱོགས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་
མན་ངག་བརྒྱུད་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་དྱེ་ལྟར་བསྐུར་བའྤྱི་དགྱོས་པ་ལ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་དབང་
མ་བསྐུར་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི་དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་རྒྱུད་འཆད་དང་། །ཟབ་མྱོའ་ིདྱེ་ྤྱིད་
སྱོམ་བྱེད་པ། །དྱེ་དྱོན་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་ན་ཡང་། །དམལ་བར་འགྱུར་གྤྱི་གྱོལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། བཤད་རྒྱུད་
རྱོ་རྱེ་ཕྱེང་ 
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༼༦༤༽བ་ལས། ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གྤྱི་དབྱེན་ན། །སྒྲུབ་པྱོས་རྒྱུད་ཀྤྱི་དྱོན་ཤྱེས་ཀང་། །སླྱོབ་དཔྱོན་སླྱོབ་
མ་མཚུངས་པར་ནྤྱི། །མྤྱི་ཟད་དམལ་བ་ཆྱེན་པྱོར་འགྱོ། །ཞྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཐྱོད་པའྤྱི་གསུམ་པ་ལས། 
དཔྱེར་ན་བུ་ཚ་མྱེད་པའྤྱི་ཁྤྱིམ། །ཤྤྱི་བ་ཙམ་གྤྱི་སྟྱོང་པ་ྤྱིད། །དྱེ་བཞྤྱིན་དབང་དང་བྲལ་ན་ནྤྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཀུན་གྤྱིས་
སྟྱོང་པ་ྤྱིད། །དཔྱེར་ན་པྤྱི་ཝང་སྦྱྱོར་ཚོགས་ཀུན། །རྒྱུད་དང་བྲལ་ན་རྡུང་མྤྱི་ནུས། །དྱེ་བཞྤྱིན་དབང་དང་བྲལ་བ་
ནྤྱི། །སྔགས་དང་བསམ་གཏན་འགྲུབ་མྤྱི་འགྱུར། །རྱོངས་པ་གང་གྤྱིས་དབང་མྱེད་པར། །བདག་ནྤྱི་དབང་བསྐུར་
ཞྱེས་སྨྲ་བ། །ཇྤྱི་སྱེད་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ཀྤྱི་བར། །སླྱོབ་མར་བཅས་ཏྱེ་དམལ་བར་འགྱོ། །ཞྱེས་དང་། བདྱེ་
མཆྱོག་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་ནྤྱི་མ་མཐྱོང་བར། །རྣལ་འབྱོར་པ་ནྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་འདྱོད། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུལ་
གྤྱིས་བརྱེག་དང་། །རྱོངས་པ་ཕུབ་མ་བརྡུང་དང་མཚུངས། །ཞྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་མམ་སྦྱྱོར་ལས། དཀྤྱིལ་
འཁྱོར་དུ་ནྤྱི་མ་ཞུགས་ཤྤྱིང་། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྤྱི་སངས་པ་དང་། །གསང་བའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་མྤྱི་ཤྱེས་པས། །བསྒྲུབས་
ཀང་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་འགྲུབ་བྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ནྤྱི་མ་ཞུགས་དང་། །དབང་བསྐུར་མྱེད་
པའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །གང་གྤྱིས་རབ་གནས་མ་མཐྱོང་ཞྤྱིང་། །གང་གྤྱིས་སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་མ་བས་ན། །འཇྤྱིག་རྱེན་འདྤྱི་
དང་གཞན་དུ་ཡང་། །དྱེ་ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་ྤྱིད་མྱེད། །ཞྱེས་པ་དང་། ཕག་ཆྱེན་ཐྤྱིག་ལྱེ་ལས། དབང་མྱེད་ན་
ནྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་མྱེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ཡང་མར་མྱེད་བཞྤྱིན། །གང་ཞྤྱིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྤྱིས། །དབང་བསྐུར་མྱེད་
པར་འཆད་བྱེད་པ།  
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༼༦༥༽།སླྱོབ་དཔྱོན་སླྱོབ་མ་ཤྤྱི་མ་ཐག །དངྱོས་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀང་དམལ་བར་སྱེ། །ཞྱེས་དང་། གཞུང་འདྤྱིར་ཡང་། 
དབང་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་མྤྱི་ལྡན་པས། །རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསྟན་པ་མྤྱིན། །ཞྱེས་པ་དང་། །དགྱེ་སླྱོང་སྱོམ་པ་མྱེད་པ་
དང་། །རྒྱལ་སྲས་སྱེམས་བསྱེད་མ་ཐྱོབ་དང་། །སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་མྱེད་པ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་
པའྤྱི་ཆྱོམ་རྐུན་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། གསང་བ་འདུས་པ་འབུམ་
པ་ལས། །བསལ་བ་ས་ཡར་བས་པ་ཡྤྱི། །སྔྱོན་དུ་ཡྱོད་པའྤྱི་སྤྱིག་པ་ཀུན། །དྱེ་ཀུན་འཛད་པར་གྱུར་པ་
ཡྤྱི། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་འད་མཐྱོང་བས་སྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། སྱོམ་བྱུང་ལས། གསང་བ་མཆྱོག་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
དུ། །མཆྱོག་ཏུ་རབ་ཞུགས་མཐྱོང་བ་ན། །དྱེང་ཁྱོད་སྤྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་གྱོལ་བཟང་པྱོར་གྱུར་པར་
གནས། །ཞྱེས་པ་དང་། ཧྱེ་རུ་ཀ་སྔྱོན་བྱུང་ལས། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་རྒྱལ་པྱོ་མཐྱོང་ནས་ནྤྱི། །ཅུང་ཟད་དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་
འགྲུབ་མྱེད། །སྤྱིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ། །དངྱོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། བཤད་རྒྱུད་
རྱོ་རྱེ་ཕྱེང་བའྤྱི་གྤྱིས་པ་ལས། ཐྱོག་མར་སླྱོབ་མ་གང་གྤྱི་ཚེ། །བྱོ་ལྡན་ཡང་དག་དབང་བསྐུར་ན། །རྱོགས་པའྤྱི་
རྤྱིམ་པའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །དྱེ་ཡྤྱི་ཚེ་ན་སྣྱོད་དུ་འགྱུར། །ཅྱེས་དང་། དུག་ནྤྱི་སྔགས་ཀྤྱིས་འཇྱོམས་པ་
བཞྤྱིན། །སྔགས་ཀྤྱི་དག་བྱེད་བཅུད་ལྱེན་བྱེད། །དྱེ་བཞྤྱིན་སླྱོབ་མ་དབང་སྱོགས་ཀྤྱིས། །མ་དག་པ་ནྤྱི་དག་པར་
འགྱུར། །ཅྱེས་པ་དང་། །ཡང་ཕག་ཆྱེན་ཐྤྱིག་ལྱེ་ 
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༼༦༦༽ལས། དང་པྱོ་རྱེ་ཤྤྱིག་གང་ཚེ་སླྱོབ། །ལན་གཅྤྱིག་དབང་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་བསྐུར། །དྱེ་ཚེ་གསང་ཆྱེན་
བཤད་པ་ཡྤྱི། །ངྱེས་པ་སྣྱོད་དུ་འགྱུར་བ་འྱོ། །ཞྱེས་དང་། །སྱོམ་འབྱུང་ལས། །དབང་བསྐུར་འདྤྱི་དག་ཡང་དག་
ལྡན། །དྱེ་ནྤྱི་དམ་ཚིག་ཅན་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཐྱོད་པ་ལས། ཕྤྱི་ནང་གསང་བར་བཅས་པ་
ཡྤྱི། །དབང་བསྐུར་ཙམ་གྤྱིས་ནམ་མཁའ་ཡྤྱི། །དཀྤྱིལ་ནས་རྔ་ཡྤྱི་སྒྲ་གག་ཅྤྱིང་། །མྱེ་ཏྱོག་ཙནྡན་ཆར་འབབ་
འགྱུར། །དྱེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་དྱེ་རྣམས། །ར་ཡྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལ་ནྤྱི་ཐྤྱིམ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་སྤྱིང་པྱོའ་ིའགྱེལ་པ་
ལས། རྤྱི་དྱེས་ཇྤྱི་ལྟར་ཟངས་ཕུག་ནས། །སླར་ཡང་ཟངས་སུ་འགྱུར་མྤྱི་སྲྤྱིད། །དྱེ་བཞྤྱིན་ཡྱེ་ཤྱེས་ལུས་ཕུག་
ནས། །སླར་ཡང་འགྱོ་དྲུག་ལྟུང་མྤྱི་སྲྤྱིད། །ཅྱེས་དང་། དཔལ་མཆྱོག་དང་པྱོ་སྟྱོང་ཕག་བཅུ་གྤྱིས་པ་ལས། བུམ་
པའྤྱི་དབང་བསྐུར་ས་བརྒྱད་ཡྤྱིན། །གསང་བའྤྱི་དབང་བསྐུར་ས་དགུ་ཡྤྱིན། །ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་བཅུ་ཡྤྱིན་
ཏྱེ། །བཞྤྱི་པ་བཅུ་གཅྤྱིག་པར་བཤད་དྱོ། །ཅྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་པྱོ་ས་བརྒྱད་པ། །དྱེ་སྲྤྱིད་
ཐྱེག་པ་དམན་པས་འཇྤྱིགས། །གསང་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར། །ཞུགས་པས་བདག་ྤྱིད་གྱོལ་བར་
འགྱུར། །ཅྱེས་དང་། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱོ་ག་ཇྤྱི་ལྟ་བུ། །ཆྱོ་ག་ཆྱོས་དང་རྣལ་འབྱོར་ཏྱེ། །གསང་བ་ཐར་པ་ཡང་དག་
འབྱུང་། །སྱེ་བ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཁྱོ་ན་ལ། །རབ་དགའ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་དང་། ནག་པྱོ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་ཆྱོག་
ལས། །དབང་བསྐུར་འདྤྱི་དག་ཐྱོབ་ནས་ནྤྱི།  
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༼༦༧༽།སླྱོབ་མ་ཡྱོན་ཏན་བདག་པྱོར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱིས་རབ་ཏུ་མཆྱོད། །མཚམས་མྱེད་པ་དང་
སྤྱིག་ཅན་ཡང་། །ཚོན་རྤྱི་མཐྱོང་བས་གྱོལ་པར་འགྱུར། །མངྱོན་པར་ཞུགས་པ་ཙམ་གྤྱིས་ནྤྱི། །གཙང་མའྤྱི་
གནས་སུ་སྱེ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་དང་། གསང་བའྤྱི་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྦྱྤྱིན་ལྡན་ན། །སྱེ་
ཞྤྱིང་སྱེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དྱེ་ཡྤྱི་སྱེ་བ་བདུན་ནས་ནྤྱི། །མ་བསྱོམས་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་
འགྱུར། །ཞྱེས་པ་དང་། གཞུང་འདྤྱིར་ཡང་། དབང་བསྐུར་ཆྱོས་སྱོ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན། །གསང་སྔགས་རྱེན་འབྲྱེལ་ལམ་
བྱེད་པས། །རྱེན་འབྲྱེལ་བསྒྲྤྱིགས་པའྤྱི་གདམས་ངག་ཡྤྱིན། །ཕུང་པྱོ་ཁམས་དང་སྱེ་མཆྱེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་
བྱོན་བཏབ་ནས་ནྤྱི། །ཚེ་འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་བྱེད་པ་ཡྤྱི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་སུ་བཏགས། །ཞྱེས་དང་། 
སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྤྱིན་མཛད་པ་ཡྤྱིན། །བ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བང་། །དྱེ་ཡྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་
འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིས། །རྤྱིམ་གྤྱིས་ཟབ་མྱོའ་ིགནད་ཤྱེས་ན། །དྱེ་ནྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའམ་
བར་དྱོའམ། །སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ། །འགྲུབ་པར་རྱོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དྱེ་ཕྤྱིར་འདྤྱི་ལ་
མཁས་རྣམས་གུས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་དབང་མ་བསྐུར་བའྤྱི་ྱེས་དམྤྱིགས་དང་། དབང་བསྐུར་བའྤྱི་
ཕན་ཡྱོན་རྣམས་རྒྱལ་བ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱིས་གསུངས་པ་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་པར་བས་ནས། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་
ར་བ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུ་ཞྤྱིང་། དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་མྤྱི་མས་ 
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༼༦༨༽པར་བསྲུང་བ་ལ་བྱོ་གྱོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྤྱིས་འབད་པར་བའྱོ། །བཞྤྱི་པ་དྱེ་ལས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་
པའྤྱི་དུས་བསྟན་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཕྱོགས་དགག་པ། འཐད་པའྤྱི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་བཞག་པའྱོ། །དང་
པྱོ་ནྤྱི། བྱོད་ཀྤྱི་བ་མ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ནྤྱི་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་ལན་གསུམ་
རྱེས་ཟླྱོས་བས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་པས། སྟ་གྱོན་ནམ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་གནས་སབས་སུ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་
ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རྒྱུད་ལ་བསྱེད་པའྤྱི་ཆྱེད་ཡྤྱིན་པས་སྟ་
གྱོན་ནམ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་སབས་སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་ན་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་
པར་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གཞན་དུ་ན་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་ཆྱོ་ག་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་མ་
ལྟྱོས་པར་སྦྱྱོར་བའྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་སྔགས་སྱོམ་ལ་ཁས་བངས་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་པ་
དང་། ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི་སྟ་གྱོན་དང་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་ཀང་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་
ཆྱོ་ག་ལ་མ་ལྟྱོས་པ་ལ་སབས་དྱེར་ཁས་བངས་པའྤྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་བསྲུང་བར་དབང་བ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་
ཁས་བངས་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་ཚུལ་ཇྤྱི་ལྟར་སམ་ན། དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱི་ལ་བརྱེན་ནས་སྔགས་སྱོམ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཐྱོབ་
པའྤྱི་ཚེ་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་འདྤྱི་དག་བསྲུང་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་སྱོ། །དྱོན་འདྤྱི་ལ་དགྱོངས་ནས་
རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་དགའ་སྟྱོན་སྤྱིང་ཡྤྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསག་གྤྱི་སབས་སུ། རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་ལན་གསུམ་བས་
པས་རྱོ་རྱེ་ 
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༼༦༩༽ཐྱེག་པའྤྱི་སྟ་གྱོན་དང་། ཡྱོལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་འཇུག་དང་ནང་འཇུག་གྤྱི་གནས་སབས་སུ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དམ་ཚིག་
དང་སྱོམ་པ་རྣམས་སྱོར་ཆུད་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་གཙོ་
བྱོ་ཡྤྱིན་པས་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་པྱོ་རང་རང་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ཐྱོབ་པ་ན་རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་
དང་དྱེའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་བ་རྒྱུད་ལ་ནྤྱི་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྤྱི་
དབང་དང་། སྱོད་རྒྱུད་ལ་མྤྱིང་གྤྱི་དབང་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པའྤྱི་དབང་དང་། བ་མྱེད་ལ་
དབང་བཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་བཞྤྱི་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་པས། སབས་དྱེ་
དང་དྱེར་རྒྱུད་སྱེ་རང་རང་གྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་བ་སྱོད་གྤྱིས་ལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་
གྤྱི་དབང་ཇྤྱི་ལྟར་ཡྱོད་སམ་ན་སྤྱིར་རྒྱུད་སྱེ་རང་རང་གྤྱི་རྒྱུད་འཆད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་
སྱོགས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་བྱེད་པ་ལ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཐྱོབ་དགྱོས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པས་རྒྱུད་
སྱེ་བཞྤྱི་ཀ་ལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོད་པར་གྲུབ་ཅྤྱིང་། ལུང་གྤྱིས་ཀང་ཤྱེས་ཏྱེ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་
དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི་རྣམ་པ་བཞྤྱི། །སླྱོབ་དཔྱོན་རྣམ་པར་མཁས་པ་ཡྤྱིས། །དྱེ་དག་ཤྱེས་ནས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་
སད། །སླྱོབ་དཔྱོན་གྱོ་འཕང་རབ་བསྒྲུབ་ཕྤྱིར། །དང་པྱོ་ཡྱོངས་སུ་བསྒྲགས་པ་ཡྤྱིན། །རྤྱིགས་སྔགས་རྣམས་ནྤྱི་
བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །གྤྱིས་པ་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །བགྱེགས་རྣམས་འཇྱོམས་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །གསུམ་
པ་ཡྱོངས་སུ་བསྒྲགས་པ་ཡྤྱིན།  
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༼༧༠༽།བཞྤྱི་པ་འབྱོར་བ་ཐྱོབ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཆྱོ་ག་རྒྱས་པ་དྱེ་བཤད་དྱོ། །ཅྱེས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་གྱོ་འཕང་
བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་དབང་དང་པྱོ་ཆུ་དང་ཅྱོད་པན་གྤྱི་དབང་། རྤྱིགས་སྔགས་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་གྤྱིས་པ་
སྔགས་ཀྤྱི་བཟླས་ལུང་། བགྱེགས་འཇྱོམས་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་གསུམ་པ་བབ་ཁྲུས་བསྲུང་གསུམ། འབྱོར་བ་ཐྱོབ་པའྤྱི་
ཆད་དུ་བཞྤྱི་པ་བཀ་ཤྤྱིས་ཀྤྱི་རས་བརྒྱད་སྦྱྤྱིན་པ་རྣམས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་རྤྱིགས་གསུམ་སྤྱི་
དབང་གྤྱི་ཆྱོ་གར་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་འྱོས་སུ་གྱུར་པ་ཆུ་དབང་རྒྱས་པ་ལྱོགས་སུ་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ནྤྱི་
རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མས་རྒྱས་བཀབ་ན་ལུགས་འདྤྱི་ལ་ཡང་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་སྱོ་སྱོར་རུང་བར་
བཞྱེད་དྱོ། །འྱོ་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐྤྱིག་ལྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁད་ཆྱོས་སུ་
བཤད་པ་མྤྱིན་ནམ་སམ་ན། དྱེ་ནྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པ་འཁྱོར་ལྱོའ་ིདབང་ལ་དགྱོངས་པས་སྱོན་མྱེད་དྱོ། །རྣལ་འབྱོར་
གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ནྤྱི་གྲུབ་ཆྱེན་ཀུན་དགའ་སྤྱིང་པྱོས་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་འཛིན་མྤྱི་ནུས་པར་སྤྱིག་པ་ཞྤྱི་བ་ཙམ་གྤྱི་
ཆྱེད་དུ་དབང་ཞུ་བ་དང་། དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་སྣ་རྱེ་ཙམ་བསྲུང་ནུས་པ་དང་། མ་ལུས་པ་བསྲུང་ནུས་པ་དང་
གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས། དང་པྱོ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཆྱོས་ཙམ་དང་། གྤྱིས་པ་ལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་མའྤྱི་དབང་དང་། གསུམ་པ་ལ་
རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་བསྐུར་བ་གསུངས་པས་ཡྱོ་གའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ཡང་རྱོ་རྱེ་
སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ལས་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་རྒྱུད་འདྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་མ་ལུས་པ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་
བཟུང་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་པས། དྱེ་དག་ནྤྱི་འཇུག་པའྤྱི་སབས་སུ་ཁས་ 
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༼༧༡༽བངས་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་པ་མ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཐྱོབ་ཀང་དྱེ་དག་བསྲུང་བ་ལ་དབང་བ་
ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ལ་རག་ལས་ཏྱེ་དཔྱེར་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་གྤྱི་སབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཁས་
བངས་ཀང་རང་བྱུང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བསྲུང་བ་ནྤྱི་དགྱེ་ཚུལ་ལམ་དགྱེ་སླྱོང་དུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་ལྟྱོས་པ་བཞྤྱིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་དབང་གྤྱི་དངྱོས་གཞྤྱིའྤྱི་སབས་སུ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་མྤྱི་བསྐུར་ན། སྟ་གྱོན་དང་འཇུག་པའྤྱི་
སབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་མྤྱི་བྱེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་གནད་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ནྱོ། །བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ལ་
ནྤྱི་ཁས་བངས་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་པ་སྔར་འད་ལ། ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་ལ་བསྱེད་རྤྱིམ་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་
པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། བུམ་དབང་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བུམ་དབང་ནྤྱི་བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་
སྔྱོན་འགྱོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དབང་གྱོང་མ་གསུམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དབང་
གྱོང་མ་གསུམ་ནྤྱི་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བ་མ་གྱོང་མའྤྱི་གསུང་ལས་བུམ་དབང་གྤྱི་སབས་
སུ་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པ་གསུངས་པ་ནྤྱི། དཔྱེར་ན་ཁྤྱིམས་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་བསྲུང་བ་ལ་དབང་བའྤྱི་
སྱོམ་པ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པར་འཇྱོག་པ་ལྟར། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་དང་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་བསྲུང་བ་ལ་
དབང་བའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་སབས་འདྤྱིར་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་པས་གནད་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །གལ་ཏྱེ་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་རྣམས་ཀང་བུམ་དབང་གྤྱི་སབས་སུ་ཐྱོབ་ན་བུམ་དབང་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་
དྱེས་དབང་གྱོང་མ་མ་ཐྱོབ་པར་རྱོགས་རྤྱིམ་སྱོམ་དུ་རུང་བར་ 
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༼༧༢༽འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་འདྱོད་ན། བུམ་དབང་མ་ཐྱོབ་པར་བསྱེད་རྤྱིམ་སྱོམ་དུ་རུང་བར་འགྱུར་བས་དབང་
བཞྤྱི་དང་རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་སྤྱིན་གྱོལ་དུ་སྦྱར་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མས་པར་འགྱུར་རྱོ། །འྱོ་ན་གྱོང་དུ་རྒྱུད་
སྱེ་དྱེ་དང་དྱེའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་སྔགས་སྱོམ་ཡྱོས་སུ་རྱོགས་པར་
ཐྱོབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་རྱོགས་པར་ཐྱོབ་པ་ལ་དབང་བཞྤྱི་ཆར་ཐྱོབ་དགྱོས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ་ཞྱེ་ན། བ་མྱེད་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ལ་གྤྱིས་ལས་བུམ་དབང་གྤྱི་ནང་
ཚན་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བདག་པྱོ་རྱོ་རྱེ་འཆང་དུ་བསྱེད་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱྤྱིན་པ་ལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་དུ་
བཞག་པ་ནྤྱི་ཡྱོ་ག་དང་སྱོ་བསྟུན་པ་ཡྤྱིན་ལ། བ་མྱེད་རང་ལུགས་ཀྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་
པ་ལ་ནྤྱི་དབང་གྱོང་མ་གསུམ་ངྱེས་པར་ཐྱོབ་དགྱོས་ཏྱེ་བུམ་དབང་ཙམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་བ་མྱེད་ཀྤྱི་
རྱོགས་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་རྣམས་བཤད་དུ་མྤྱི་རུང་བ་དང་། རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤྤྱིང་ལས་བཤད་པའྤྱི་
མངྱོན་པར་རྱོགས་པ་བཅུ་གཅྤྱིག་པྱོ་རྣམས་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཐྱོབ་པས་མས་སུ་ལྱེན་རུང་བར་
གསུངས་ཤྤྱིང་། རྱོགས་རྤྱིམ་དང་སྱོད་པ་དང་ྱེ་རྒྱུ་རྣམས་དབང་གྱོང་མ་མ་ཐྱོབ་ན་མས་སུ་ལྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་
བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འྱོ་ན་བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ལ་བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་སུ་ཕྱེ་
བ་འཐད་ན་དྱེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཀང་། དྱེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཐ་སད་གང་ནས་བཤད་སམ་ན་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། སྱེས་བུ་ཆྱེན་པྱོ་
བསྱོད་ནམས་རྱེ་མྱོས་ཁ་སྦྱྱོར་གྤྱི་འགྱེལ་པར་སྤྱིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསྱོམ་པ་ལ་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། 
བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་།  
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༼༧༣༽རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཇྤྱི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་
རྣམས། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་ལྟ་བུ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། ཀུན་ནས་སྣ་ཚོགས་ཕག་རྒྱ་སྟྱེ། །ཀུན་ནས་སྣ་
ཚོགས་སྱོམ་པ་ཡྤྱི། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྤྱི། སྱོམ་པའྤྱི་དབྱེ་བའང་བཤད་པར་བ་
སྟྱེ། །ཞྱེས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་ལུས་དབུས་གནས་སུ། །ཨཾ་གྤྱི་རྣམ་པ་སྱོམ་པའྤྱི་གནས། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་
ནས་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤྱེས་སྱོ། །དྱེ་དག་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་གནས་གང་དུ་སྱོམ་པ། གངས་
ཇྤྱི་སྱེད་སྱོམ་པ། སང་བ་གང་སྱོམ་པ། ཐབས་གང་གྤྱིས་སྱོམ་པ། སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་གང་ཡྤྱིན་པ་དང་། དྱོན་
ཚན་ལྔ་ལྔའྤྱི་སྱོ་ནས་ཤྱེས་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། འདྤྱིར་ནྤྱི་ཚིག་མང་དུ་དྱོག་པས་མ་སྱོས་སྱོ། །རྱོགས་པར་འདྱོད་ན་
རྱེ་བཙུན་ས་ས་པའྤྱི་གསུང་རབ་རྒྱུད་གསུམ་ལ་དགྱོས་པའྤྱི་ཆྱོས་སྣ་བཅུ་གསུམ་པྱོ་བཤྱེས་གྱེན་མཁས་པའྤྱི་
དྲུང་དུ་ན་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་གང་ལས་བང་བའྤྱི་ཡུལ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་བང་བའྤྱི་ཡུལ་ལ་བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་རྤྱིས་བརྒྱད་ཀ་ཡང་ཡུལ་དགྱེ་སླྱོང་ལས་བང་དགྱོས་པར་འདྱོད་ཅྤྱིང་མདྱོ་སྱེ་པས་ནྤྱི་བསྱེན་
གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་བསྱེན་ཡན་ཆད་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བང་དུ་རུང་བར་འདྱོད་དྱེ། དང་སྲྱོང་གནས་
འཇྱོག་གྤྱི་མདྱོ་ལས། དགྱེ་སླྱོང་ངམ་བྲམ་ཟྱེའམ་ཁྤྱིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པ་ཞྤྱིག་
གྤྱི་མདུན་དུ་འདུག་ལ་ཞྱེས་པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་ཀང་ཁྤྱིམ་བདག་མགྱོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྤྱིན་གྤྱིས་སྱེ་བྱོ་ 
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༼༧༤༽མང་པྱོ་ལ་བསྱེན་གནས་འབྱོགས་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། ཞྱེས་འདྱོད་དྱོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ་
གྤྱིས་ལས། ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་བ་བང་བའྤྱི་ཡུལ་ལ་ནྤྱི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ལ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱོ་ཐར་ལ་ནྤྱི་ཆྱོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། རྒྱས་སྲས་བམས་པ། འཇམ་དབངས་ལ་སྱོགས་པ་ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ཆ་
ལུགས་ཅན་ལས་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་བང་བར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་པ་ལས། དྱེ་
དག་ལས་ལ་ལ་ནྤྱི་གཞན་ལས་དང་རང་ཡང་ལྱེན་པར་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནྤྱི་རང་ཁྱོ་ནས་ལྱེན་པར་
བྱེད་དྱེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་མ་གཏྱོགས་སྱོ། །དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན། འདྤྱི་ལྟར་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་
ཀྤྱིས་ཡང་དག་པར་བང་བར་འྱོས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞྱེས་འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྤྱིས་བཤད་དྱོ། །གྤྱིས་
པ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བང་བའྤྱི་ཡུལ་ལ། བང་སྱེམས་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་གསྱོ་
གྤྱིས་ཀ་ལ་བ་མར་འྱོས་པ་མ་རྱེད་ཀང་དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་དྲུང་དུ་ཆྱོ་ག་བས་པས་ཆྱོག བང་སྱེམས་སྱེམས་ཙམ་
པ་ལྟར་ན། སྲྱོག་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་གནྱོད་ན་མ་གཏྱོགས་བ་མ་ངྱེས་པར་དགྱོས་ཤྤྱིང་གལ་ཏྱེ་མ་རྱེད་ན་དཀྱོན་
མཆྱོག་གྤྱི་དྲུང་དུ་ལྱེན་གསྱོ་གྤྱིས་ཀ་བས་པས་ཆྱོག་སྟྱེ། བང་ས་ལས་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་མཚན་ྤྱིད་དང་
ལྡན་པ་རྒྱང་གགས་དང་དཔག་ཚད་ཀྤྱི་བར་སྲྱོག་དང་ཚངས་སྱོད་ལ་མྤྱི་གནྱོད་ཙམ་དུ་བཙལ་ཀང་མ་རྱེད་ན་
དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་རྱེན་གྤྱི་དྲུང་དུ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བངས་པས་ཀང་སྱེའྱོ། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བང་བའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་
མཚན་ྤྱིད་ཀང་དབུ་མ་པ་རྣམས་ 
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༼༧༥༽ཀྤྱིས་སྱོད་འཇུག་ལས། རག་པར་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་གྱེན་ནྤྱི། །ཐྱེག་ཆྱེན་དྱོན་ལ་མཁས་པ་དང་། བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྱོག །སྲྱོག་གྤྱི་ཕྤྱིར་ཡང་མྤྱི་གཏྱོང་ངྱོ་། །ཞྱེས་བཤད་ལ། སྱེམས་ཙམ་པ་
རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པར། བ་མ་སྱོམ་ལ་གནས་ཤྤྱིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བང་བར་བ། །ཞྱེས་
བཤད་དྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་བང་བའྤྱི་ཡུལ་ལ། སྤྱིར་ས་ཐྱོབ་ནས་མཆྱོག་གྤྱི་སྤྲུལ་པའྤྱི་སྐུ་དང་། ལྱོངས་
སྱོད་རྱོགས་པའྤྱི་སྐུ་ལས་བང་བ་སྱོགས་མང་དུ་བཤད་ཀང་། སྱོ་སྱོའ་ིསྱེ་བྱོའ་ིསླྱོབ་མ་སྣྱོད་ལྡན་ཞྤྱིག་གྤྱིས་སྱོ་
སྱོའ་ིསྱེ་བྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་དབང་ཞུ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས། དྱེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ལས་མང་དུ་
གསུངས་པ་རྣམས་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བརན་ཅྤྱིང་དུལ་ལ་བྱོ་གྱོས་ལྡན། །བཟྱོད་ལྡན་དང་
ལ་གཡྱོ་རྒྱུ་མྱེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྦྱྱོར་བ་ཤྱེས། །སྤྱིང་རྱེར་ལྡན་ཞྤྱིང་བསྟན་བཅྱོས་མཁས། །དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི་
ཡྱོངས་སུ་ཤྱེས། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བྲྤྱི་བའྤྱི་ལས་ལ་མཁས། །སྔགས་བཤད་པ་ཡྤྱི་སྦྱྱོར་བ་ཤྱེས། །རབ་ཏུ་དང་ཞྤྱིང་
དབང་པྱོ་དུལ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་སྤྱིང་པྱོ་རྒྱན་གྤྱི་རྒྱུད་ལས། ཕྤྱིར་བཟླྱོག་གྤྱིས་
ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །གསང་དང་ཤྱེས་རབ་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། ཁ་སྦྱྱོར་འབྱེད་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །གཏྱོར་མ་རྱོ་རྱེའྤྱི་བཟླས་པ་
དང་། །དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་དང་། །རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སྒྲུབ། །གསང་བའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ཡྤྱིན་
ནྱོ། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཏྤྱིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་དང་། །སྟངས་སྟབས་འདུག་སྟངས་བཟླས་ 
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༼༧༦༽བརྱོད་དང་། །སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་མཆྱོད་པ་ལས་སྦྱྱོར་དང་། །སླར་བསྡུ་བ་ཡྤྱི་རྣམ་པ་ནྤྱི། །ཕྤྱི་ཡྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་
ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ཆྱོ་གའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི། རབ་གནས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལས། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དང་ནྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་
མཆྱོག །ཕག་རྒྱ་སྟངས་སྟབས་གདན་དང་ནྤྱི། །བཟླས་བརྱོད་སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་མཆྱོད་པ་དང་། །ལས་ལ་སྦྱར་དང་སླར་
བསྡུ་བའྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་ྱེ་བར་མཁྱོ་བའྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི། བ་མ་ཡྱོངས་བཟུང་གྤྱི་རྒྱུད་ལས། 
གནས་དང་དུས་དང་ལྷ་དང་སྔགས། །བགང་ཕྱེང་ཕག་རྒྱ་སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་དང་། །དབང་བསྐུར་དང་ནྤྱི་རབ་གནས་
ཀྤྱི། །དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི་ཡྱོངས་སུ་ཤྱེས། །ཞྱེས་པ་དང་། དྱེ་ཁྱོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་ནྤྱི། རྤྱིན་ཆྱེན་འབར་བ་ལས། རྱོ་
རྱེ་དྤྱིལ་བུ་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། །ལྷ་དང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་དང་། །སྔགས་དང་རྡུལ་ཚོན་གཏྱོར་མ་དང་། །དབང་
བསྐུར་དྱེ་ྤྱིད་བཅུ་པ་འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །མདྱོར་ན་དྱེང་སང་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་པའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་
དཔྱོན་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱི་ྤྱིད་ལས། བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤྤྱིང་། །ཆྱོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཕྤྱི་ནང་རྱེན་
འབྲྱེལ་བསྒྲྤྱིག་མཁྱེན་ཅྤྱིང་། །སྐུ་བཞྤྱིའྤྱི་ས་བྱོན་ཐྱེབས་ནུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྤྱིན་མཛད་པ་ཡྤྱི། །བ་མ་
བཙལ་ལ་དབང་བཞྤྱི་བང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟུང་བར་བའྱོ། །གསུམ་པ་གང་གྤྱིས་བང་བའྤྱི་རྱེན་ལ་
གསུམ་སྟྱེ། །དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་རྱེན་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། །ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་རྱེན་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་རྱེན་
ནྱོ། །དང་པྱོ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྤྱི། རྤྱིས་བརྒྱད་ཀ་ཡང་གླྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གཞན་
ལ་མྤྱི་སྱེ་བར་འདྱོད་དྱེ། མདྱོ་རར་མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགྱོ་བ་ 
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༼༧༧༽པ་དང་། བང་གྤྱི་སྒྲ་མྤྱི་སན་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཞྤྱིང་ྤྱིད་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནྤྱིང་
ལ་ཡང་སྱོམ་པ་སྱེ་བའྤྱི་ཆྱོས་ྤྱིད་མྱེད་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པ་ནྤྱི་བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དུད་
འགྱོ་སྱོགས་འགྱོ་བ་གཞན་ལ་ཡང་སྱེ་བར་འདྱོད་དྱེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཀླུ་གཞྱོན་ནུ་ཙམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཚེས་
བརྒྱད་ལ་བསྱེན་གནས་བསྲུང་བར་གསུངས་པ་དང་། སྱེས་རབས་ལས་རྤྱི་བྱོང་གྤྱིས་ཀང་བསྱེན་གནས་བསྲུང་
བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་པར་ཁས་ལྱེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་རྱེན་ལ་ཆྱོ་ག་
ཐུན་མྱོང་བ་རྣམས་ནྤྱི་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ལུགས་བཞྤྱིན་དུ་བྱེད་དགྱོས་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་བཤད་པ་ལྟར་
བཟུང་དགྱོས་ལ་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་རྱེན་ནྤྱི་འགྱོ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རུང་སྟྱེ། 
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་གང་ལ་བརྱེན་ནས་སྱེ་བའྤྱི་རྱེན་དྱེ་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་སྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་རྱེན་ལ་གྤྱིས་ལས། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ནྤྱི་བར་ཤྱེས་ཤྤྱིང་དྱོན་གྱོ་ལ་ལྱེན་
འདྱོད་ཡྱོད་པའྤྱི་འགྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྱེ་སྟྱེ། སྱོང་པྱོ་བཀྱོད་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྤྱིས། 
གྱོང་ཁྱེར་སྤྱིད་པའྤྱི་འབྱུང་གནས་ཀྤྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནགས་ཚལ་སཱ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞྱེས་བ་བར་ཆྱོས་
ཀྤྱི་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་ཚུལ་སྣང་བ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྣམ་གངས་བསྟན་པས་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཀླུ་སྟྱོང་ཕག་གསུམ་བ་ན་
མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྱེས་པར་གྱུར་ཏྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་བསལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞྱེད་གྱོང་
དཔྱོན་གྱུར་པའྤྱི་ཚེ། །དྱེ་བཞྤྱིན་ 
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༼༧༨༽གཤྱེགས་པ་བསྱོད་ནམས་འྱོད་དྱེ་ལ། །ྤྱིན་གཅྤྱིག་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོམ་པ་བངས་ནས་ཀང་། །དང་པྱོ་བང་
ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྱོ་
ལ་འབྱུང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ལྔ་དང་། བྱོན་པྱོ་ལ་ལྔ་དང་། ལས་དང་པྱོ་པ་ལ་བརྒྱད་དྱེ་རྒྱལ་པྱོ་དང་བྱོན་པྱོ་ལ་ཡང་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའྤྱི་གཙུག་ན་རྤྱིན་ཆྱེན་གྤྱིས་
ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། ལྷ་དང་མྤྱི་ཡྤྱི་སྲྱོག་ཆགས་ཁྤྱི་ྤྱིས་སྟྱོང་བ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་
སྱེམས་བསྱེད་ཅྱེས་པ་དང་། ཀླུའྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། ཀླུ་ཁྤྱི་ྤྱིས་སྟྱོང་གྤྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་
སྱེམས་བསྱེད་པར་གསུངས་པ་དང་། མདྱོ་ལས་ལྷའྤྱི་བུ་ལ་སྱོགས་པ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྣྱོད་མ་ཡྤྱིན་པའང་གང་
དག་སྱེམས་མ་བསྱེད་པ་དྱེ་དག་བསྱེད་པར་བགྤྱིའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། བདུད་སྤྱིག་ཏྱོ་ཅན་བཅྱོམ་ལྡན་
འདས་ཀྤྱི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པ་ན་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱིས་ཡྱོངས་སུ་དག་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་གྤྱི་
ཁམས་སུ་ཆྱོས་སྣང་བ་ཐྱོབ་པ་ཞྱེས་བ་བར་འཚང་རྒྱའྱོ། །ཞྱེས་ལུང་བསྟན་ནྱོ། །ཞྱེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྤྱི་མདྱོ་
ལས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་སྱེ་བའྤྱི་རྱེན་ལ་ནྤྱི། སྱོ་ཐར་རྤྱིས་
བདུན་གྤྱི་རྱེན་ངྱེས་པར་དགྱོས་ཏྱེ། ཇྱོ་བྱོ་རྱེས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་རྤྱིས་བདུན་གྤྱི། །རག་ཏུ་སྱོམ་གཞན་ལྡན་པ་
ལ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱི། །སལ་བ་ཡྱོད་ཀྤྱི་གཞན་དུ་མྤྱིན། །ཅྱེས་པ་དང་། བང་སའྤྱི་ 
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༼༧༩༽ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལྱེའུར། དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཐམས་ཅད་གང་ཞྱེ་ན་མདྱོར་བསྡུ་ན་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏྱོགས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱོགས་སུ་
གཏྱོགས་པ་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཐམས་ཅད་ཅྱེས་བའྱོ། །ཁྤྱིམ་པའྤྱི་ཕྱོགས་ལ་བརྱེན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱོགས་
ལ་བརྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དྱེ་ཡང་མདྱོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྱེ། སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་། དགྱེ་བ་ཆྱོས་
སྡུད་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྱོ། །དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
སྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ནྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པའྤྱི་རྤྱིས་བདུན་པྱོ་དགྱེ་སླྱོང་དང་། དགྱེ་
སླྱོང་མ་དང་། དགྱེ་སླྱོབ་མ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་མ་དང་། དགྱེ་བསྱེན་དང་། དགྱེ་བསྱེན་མའྤྱི་ཚུལ་
ཁྤྱིམས་གང་ཡྤྱིན་པ་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ཁྤྱིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྱོགས་ལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་རྤྱིག་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་རྱེན་ལ་སལ་དམན་རྤྱིམ་འཇུག་པ་དང་། སལ་ལྡན་གཅྤྱིག་ཆར་བ་
གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ལ། ཐྱོག་མར་འཆྤྱི་བ་མྤྱི་རག་པ་དང་། དལ་འབྱོར་རྱེད་དཀའྤྱི་སྱོ་ནས་ཚེ་འདྤྱི་ལ་བྱོ་ལྡྱོག་སྟྱེ། 
ཕྤྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྤྱི་ཆྱེད་དུ་བསྱེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལྱེན་དུ་གཞུག དྱེའྤྱི་འྱོག་ཏུ་འཁྱོར་བའྤྱི་ྱེས་
དམྤྱིགས་དང་དལ་འབྱོར་རྱེད་དཀའྤྱི་སྱོ་ནས་འཁྱོར་བ་ལས་ཡྤྱིད་ལྡྱོག་སྟྱེ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཆྱེད་དུ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
རྤྱིས་བདུན་པྱོ་གང་ལ་སླྱོབ་པར་ནུས་པ་དྱེ་ལྱེན་དུ་གཞུག དྱེ་ནས་ཐྱེག་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀང་གཞན་དྱོན་བསྒྲུབ་
པའྤྱི་གྱེགས་སུ་མཐྱོང་ནས་རྱོགས་པའྤྱི་ 
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༼༨༠༽བང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཆྱེད་དུ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་དུ་གཞུག་པའྤྱི་སྱོད་པ་རྤྱིམ་པ་ཅན་དང་། 
དྱེ་ནས་གྲུབ་མཐའ་བཞྤྱི་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱི་ལ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསླབས་ཏྱེ་རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་
དང་གྱོལ་བྱེད་ཀྤྱི་ལམ་ལ་བརྱེན་ནས་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་གྱོ་འཕང་མངྱོན་དུ་བྱེད་པ་ནྤྱི་སལ་དམན་རྤྱིམ་འཇུག་གྤྱི་
ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཡྤྱིན་པས་འདྤྱི་ལ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བདུན་གྤྱི་རྱེན་ངྱེས་པར་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ལམ་བགྱོད་ཚུལ་
དྱེ་ཡང་ཀྱཻ་རྱོ་རྱེ་ལས། དང་པྱོ་གསྱོ་སྦྱྱོང་སྦྱྤྱིན་པར་བ། །དྱེ་ནས་བསླབ་པའྤྱི་གནས་བཅུ་ྤྱིད། །དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་
བསྟན། །མདྱོ་སྱེ་པ་ཡང་དྱེ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པ་ྤྱིད། །དྱེ་ཡྤྱི་རྱེས་སུ་དབུ་མ་བསྟན། །སྔགས་
ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཀུན་ཤྱེས་ནས། །དྱེར་རྱེས་ཀྱཻ་ཡྤྱི་རྱོ་རྱེ་བསྟན། །སླྱོབ་མས་གུས་པས་བངས་ནས་ནྤྱི། །འགྲུབ་འགྱུར་
འདྤྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
ཀྤྱིས་གདུལ་བ་བཀྤྱི་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་ངྱོ་། །གྤྱིས་པ་སལ་ལྡན་ཅྤྱིག་ཆར་པའྤྱི་རྱེན་ནྤྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། རྒྱུད་སྱེ་
རྣམས་ལས་ལྷ་དང་མྤྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྤྱིན་དང་དྤྱི་ཟར་བཅས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུད་ན་པའྤྱི་སྣྱོད་དུ་
གསུངས་པ་དང་། ཨུ་རྒྱན་གྤྱི་གནས་ཀྤྱི་ཀླུ་རྣམས་ལ་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་
གྱོལ་བར་གསུངས་པ་དང་། སཾ་བྷུ་ཉྤྱིར་ཤྱེས་རབ་མངྱོན་དུ་མ་རྱེད་ན་བྱོལ་སྱོང་དག་ལ་ཡང་གྱོམས་པར་བའྱོ། 
ཞྱེས་བྱོལ་སྱོང་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བསྟྱེན་པར་བཤད་ཅྤྱིང་ཕག་རྒྱ་དྱེ་ཡང་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་
པར་ལྡན་པ་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུང་པ་ཐྱོབ་པ་མྤྱི་མས་པར་བསྲུང་བའྤྱི་ 
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༼༨༡༽ 
བསླབ་བ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། བསླབ་བ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་འགལ་ན་ཇྤྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་བསླབ་བ་ལ་ཡང་གྤྱིས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་བསླབ་བ་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་
ཐར་གྤྱི་བསླབ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་རྤྱིས་བརྒྱད་ལས། བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ནྤྱི་མཛོད་ལས། ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡན་
ལག་བག་ཡྱོད་པའྤྱི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྟྱེ། །བཞྤྱི་གཅྤྱིག་དྱེ་བཞྤྱིན་གསུམ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ར་བ་བཞྤྱི། བག་ཡྱོད་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཆང་སྱོང་བ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀང་
ཡན་ལག་གར་སྱོགས་ཕྱེང་སྱོགས་མལ་ཆྱེན་མཐྱོ། ཕྤྱི་དྱོའ་ིཁ་ཟས་གསུམ་སྱོང་བའྱོ། །དགྱེ་བསྱེན་ཕ་མའྤྱི་
བསླབ་བ་ལ་སབས་གསུམ་འཛིན་པའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱིས་ནྤྱི་སབས་འགྱོ་བངས་ནས་དྱེའྤྱི་བསླབ་བ་ཙམ་བསྲུང་
བའྱོ། །སྣ་གཅྤྱིག་སྱོད་པས་ནྤྱི་སྲྱོག་གཅྱོད་ཙམ་སྱོང་བའྱོ། །སྣ་འགའ་སྱོད་པས་ནྤྱི་མ་བྤྱིན་ལྱེན་དང་གྤྱིས་སྱོང་
བའྱོ། །ཕལ་ཆྱེར་སྱོད་པས་ནྤྱི་བརྫུན་དང་གསུམ་སྱོང་ཞྤྱིང་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་འདྱོད་ལྱོག་དང་ཆང་སྟྱེ་ལྔ་
ཆར་སྱོང་ངྱོ་། །མདྱོ་ལས། དགྱེ་བསྱེན་སྟྱོན་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་བརྱེན་པ་ཆྱོས་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོད་པ་རྣམས་གསུངས་
པ་ཡང་དྱེ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དྱེ་ལས་གཞན་པའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་མྤྱི་འདྱོད་ལ། མདྱོ་སྱེ་པ་དག རྒྱན་གྤྱིས་
བརྒྱན་པར་གྱུར་ཀང་ཆྱོས་སྱོད་ལ། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་གཞུང་ལ་བརྱེན་ནས་དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་མྤྱི་ཚངས་སྱོད་སྱོང་བ་
ཚངས་སྱོད་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཡང་འདྱོད་ཅྤྱིང་། འཕགས་པ་གནས་བརན་པའྤྱི་སྱེ་པ་དག་བསྱེན་ 
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༼༨༢༽གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་བངས་པ་གྱོ་མྤྱིའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཡང་འདྱོད་དྱོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་
གྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལས་ཀང་འདྤྱི་འབྱུང་སྟྱེ། དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པ་ལས། རྒྱལ་པྱོའ་ིབུ་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེར་སྱེམས་ཀྤྱིས་
བསྱེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ་བངས་པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལ་དང་པྱོ་ལྔ་ནྤྱི་
མྤྱིང་ཆྱེན་གྤྱི་མདྱོ་དང་། དྲུག་པ་ནྤྱི་ལུང་རྣམ་འབྱེད་དང་། བདུན་པ་ནྤྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྱེན་རྤྱིངས་ཀྤྱིས་ཞུས་པར་
གསུངས་ཞྱེས་ཁ་ཅྤྱིག་ཟྱེར་རྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་དབྤྱིག་གྱེན་གྤྱིས་གྱོ་མྤྱིའྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་ཞྱེས་བ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་འཕགས་
པ་གནས་བརན་པའྤྱི་མན་ངག་བརྒྱད་པ་ལས་ཐྱོས་ཀྤྱི་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་ནྤྱི་མ་མཐྱོང་ངྱོ་ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའྤྱི་བསླབ་བ་ལ་བངས་པ་ལས་འདས་པ་དང་། ྱེས་མྱེད་དང་། ཕྱོགས་མཐུན་
གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཞྤྱིག་སྲྱོག་གཅྱོད་གཞན་གྤྱི་ནྱོར་འཕྱོག་དང་། །མྤྱི་ཚངས་སྱོད་
བརྫུན་བཅྱོས་པའྤྱི་ཆང་ལ་སྱོགས། །གར་སྱོགས་ཕྱེང་སྱོགས་མལ་ཆྱེན་མཐྱོ་བ་དང་། །ཕྤྱི་དྱོའ་ིཁ་ཟས་གསྱེར་
དངུལ་ལྱེན་པ་སང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་འཆང་བ་དང་། འབྲལ་བ་དང་། འཇྱོག་པ་དང་། 
ལྷུང་བཟྱེད་འཆང་བ་དང་། དགྱོན་པའྤྱི་འབྲལ་བ་དང་། གསྱོག་འཇྱོག་བྱེད་པ་དང་། ས་བྱོན་འཇྱོམས་པ་དང་། སྱེ་
བ་འཇྤྱིགས་པ་དང་། བྤྱིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་དང་། སངས་པ་ཟ་བ་དང་། གསྱོག་འཇྱོག་ཟ་བ་དང་། རྤྱིན་པྱོ་
ཆྱེ་ལ་རྱེག་པ་དང་། མྱེ་ལ་རྱེག་པ་དང་། ས་རྐྱོ་བ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་ནང་ལ་བ་དང་། ལས་ཀྤྱི་གནས་ནས་མ་སྨྲས་
པར་འགྱོ་བ་དང་། ར་སྔྱོན་ཡྱོད་པའྤྱི་ས་ཕྱོགས་སུ་མྤྱི་ 
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༼༨༣༽གཙང་བ་འདྱོར་བ་དང་། ཤྤྱིང་ལ་མྤྱི་གང་ལས་ལྷག་ཙམ་མྤྱི་འཛེག་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་བངས་འདས་
དང་ལྟུང་མྱེད་མ་གཏྱོགས་པ་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའྤྱི་བཅས་པ་རྣམས་སྱོ། །དྱེ་ལ་ར་བ་བཞྤྱི་ལས་འཆབ་སྱེམས་ཀྤྱིས་
འདས་ན་སྱོམ་པ་སླར་བང་དུ་མྱེད་ཅྤྱིང་། ཡན་ལག་དྲུག་ལས་འདས་ན་བཤགས་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། འྱོད་ལྡན་
ལས་མྤྱི་གསྱོད་ལ་སྱོགས་བཞྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས། །དགྱེ་ཚུལ་ལས་ནྤྱི་མས་གྱུར་ན། །དགྱེ་སླྱོང་བཞྤྱིན་དུ་དགྱེ་ཚུལ་
ཡང་། །ཕྤྱིས་ནས་སྱོམ་པ་སྱེ་བ་མྱེད། །ཆང་འཐུང་ལ་སྱོགས་དྲུག་པྱོ་ནྤྱི། །བཤགས་ལ་ྱེས་བས་མཐུན་པ་
ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཕྱོགས་མཐུན་ལས་འདས་ན་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་སྱོམ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱད་པ་
ལས། བང་བའྤྱི་ཕྱོགས་མཐུན་རྣམས་ལས་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དགྱེ་སླྱོབ་མའྤྱི་
བསླབ་བ་ནྤྱི། ར་བའྤྱི་ཆྱོས་དྲུག་དང་། རྱེས་སུ་མཐུན་པའྤྱི་ཆྱོས་དྲུག་སྱོམ་པ་སྟྱེ། རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་ལས། གཅྤྱིག་
པུ་ལམ་དུ་འགྱོ་མྤྱི་བྱེད། །ཆུ་བྱོའ་ིཕ་རྱོལ་རྐྱལ་མྤྱི་བ། །སྱེས་པ་ལ་ནྤྱི་རྤྱིག་མྤྱི་བ། །སྱེས་པ་དང་ནྤྱི་འདུག་མྤྱི་
བ། །སན་དུ་འགྱུར་བ་མྤྱི་བ་ཞྤྱིང་། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བཅབ་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། གསྱེར་ལ་བཟུང་བར་མྤྱི་བ་
ཞྤྱིང་། །འདྱོམས་ཀྤྱི་སྤུ་ནྤྱི་བྲྱེག་མྤྱི་བ། །ས་ནྤྱི་རྐྱོ་བར་མྤྱི་བ་སྟྱེ། །ར་སྔྱོན་དག་ནྤྱི་བཅད་མྤྱི་བ། །བྤྱིན་ལྱེན་མ་བས་
བཟའ་མྤྱི་བ། །གསྱོག་འཇྱོག་བས་པ་བཟའ་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བསླབ་བ་ནྤྱི་ཕམ་
པ་བཞྤྱི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྤྱིག་པ་དགུ་བཅུ། སྱོ་སྱོར་བཤགས་པ་བཞྤྱི། 
ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་ 
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༼༨༤༽བཅུ་གྤྱིས་སྱོང་བ་སྟྱེ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་མྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་མ་ལ་ནྤྱི་མཐར་བརྒྱད་དགྱེ་འདུན་
ལྷག་མ་ྤྱི་ཤུ་དང་། །དྱེ་བཞྤྱིན་སྱོང་བ་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་དང་། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བྱེད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་
དང་། །སྱོ་སྱོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅྤྱིག་དང་། །བསླབ་པའྤྱི་ཕྱེང་བ་ལྷག་མར་བཅས་པ་སྟྱེ། །ཞྤྱི་བར་བྱེད་
པ་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་དང་མཐུན། །ཞྱེས་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ལ། བསླབ་པའྤྱི་ཕྱེང་བ་ལྷག་མར་བཅས་པ་ནྤྱི། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བརྒྱ་
ར་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྟྱེང་དུ། ཤམ་ཐབས་རྐྱེད་པ་སྣང་བར་མྤྱི་བགྱོ་བ་དང་། ཆགས་པར་གྱུར་ཅྤྱིང་ཁྤྱིམ་གཞན་དུ་མྤྱི་
འགྱོ་བ་གྤྱིས་བསྣན་པ་ཐམས་ཅད་བསྱོམས་ནས་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་རྱེ་གྤྱིས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱོ་ཐར་གྤྱི་བསླབ་བ་ལ་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་པས་ནྤྱི་རང་གྤྱིས་གང་བངས་པའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དྱེ་དགག་དགྱོས་ཁད་
པར་ཅན་མྱེད་པའྤྱི་ཚེ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་བསྲུང་དགྱོས་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཅས་པ་ལས་དགྱོས་པ་
མྱེད་པར་འདའ་བ་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་སབས་སུ་ལྟུང་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་
ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དགྱོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱོད་ན་ལུས་ངག་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཐམས་ཅད་གནང་སྟྱེ། སྱོད་འཇུག་
ལས། ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ་རྤྱིང་གཟྤྱིགས་པས། བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་གནང་། །ཞྱེས་པ་དང་། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་
པ་ལས། སྤྱིང་རྱེར་ལྡན་ཞྤྱིང་བམས་ཕྤྱིར་དང་། །སྱེམས་དགྱེ་བ་ལ་ྱེས་པ་མྱེད། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །ཆྱོ་
ག་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ལ་གསྱོ་སྦྱྱོང་རང་གྤྱིས་ལྱེན་པ་ནྤྱི་བསྱེན་གནས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་བསྲུང་བ་ཁད་པར་མྱེད་
དྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ 
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༼༨༥༽བསླབ་བ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། དབུ་སྱེམས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་སྱོ་སྱོར་བཤད་པ་དང་། ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སྱོམ་པ་
གཏྱོང་མྤྱི་གཏྱོང་དཔྱད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་དབུ་སྱེམས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ལ་
ཡང་གསུམ་སྟྱེ། དབང་རྣྱོན་ལ་བཅུ་བཞྤྱིར་དབྱེ་བ། དབང་འབྲྤྱིང་ལ་བཞྤྱིར་བསྟན་པ། དབང་རྟུལ་ལ་གཅྤྱིག་ཏུ་
བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས་གསུངས་པ། བསླབ་བཏུས་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་
བསྟན་པ་ནྤྱི། །དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྤྱི་དཀྱོར་འཕྱོགས་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡྤྱི་ལྟུང་བར་འདྱོད། །དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ནྤྱི་
སྱོང་བྱེད་པ། །གྤྱིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་འཆལ་བའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་ལ། །ངུར་སྨྲྤྱིག་
འཕྱོག་དང་བརྱེག་པ་དང་། །བརྱོན་རར་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབྱེབས་པ་དང་། །སྲྱོག་དང་
བྲལ་བྱེད་གསུམ་པ་ཡྤྱིན། །མཚམས་མྱེད་ལྔ་པྱོ་བྱེད་པ་དང་། །ལྱོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། །ཞྱེས་རྒྱལ་པྱོ་ལ་
འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། བྱོན་པྱོ་ལ་འབྱུང་བ་ནྤྱི། དང་པྱོ་བཞྤྱིའྤྱི་སྟྱེང་དུ། གྱོང་ལ་སྱོགས་པ་འཇྤྱིག་པ་ཡང་། །ར་བའྤྱི་
ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞྱེས་པ་དང་ལྔ་ཡྤྱིན་ལ། ལས་དང་པྱོ་པ་ལ་འབྱུང་བ་བརྒྱད་ནྤྱི། བྱོ་སྦྱངས་མ་
བས་སྱེམས་ཅན་ལ། །སྟྱོང་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་སྟྱོན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ལ་ཞུགས་པ་དག །རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
བཟླྱོག་པ་དང་། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡྱོངས་སངས་ཏྱེ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལ་སྦྱྱོར་བ་དང་། །སླྱོབ་པའྤྱི་ཐྱེག་པས་ཆགས་ལ་
སྱོགས། །སྱོང་བར་འགྱུར་བ་མྤྱིན་ཞྱེས་འཛིན། །ཕ་རྱོལ་ངག་ཀང་འཛིན་འཇུག་དང་། ། 
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༼༨༦༽རང་གྤྱི་ཡྱོན་ཏན་བརྱོད་པ་དང་། །རྱེད་པ་དང་ནྤྱི་བཀུར་སྟྤྱི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡྤྱིས་གཞན་སྱོད་
དང་། །བདག་ནྤྱི་ཟབ་མྱོ་བཟྱོད་པའྱོ་ཞྱེས། །ལྱོག་བ་ྤྱིད་ནྤྱི་སྨྲ་བ་དང་། །དགྱེ་སྦྱྱོང་ཆད་པས་གཅྱོད་པ་
དང་། །དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གྤྱི་སྦྱྤྱིན་བྱེད་དང་། །སྦྱྤྱིན་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཞྤྱི་གནས་འདྱོར་བར་བྱེད་པ་
དང་། །ཡང་དག་འཇྱོག་གྤྱི་ལྱོངས་སྱོད་རྣམས། །ཁ་ཏྱོན་བྱེད་ལ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། །དྱེ་དག་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྟྱེ། །སྱེམས་
ཅན་དམལ་བ་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྒྱུ། །རྤྱི་ལམ་འཕགས་པ་ནམ་སྤྱིང་པྱོའ།ི །མདུན་དུ་འདུག་སྟྱེ་བཤགས་པར་བ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །འདྤྱི་དག་རྒྱལ་པྱོ་ལ་འབྱུང་བའྤྱི་དང་པྱོ་བཞྤྱི་དང་། བྱོན་པྱོ་ལ་འབྱུང་བའྤྱི་དང་པྱོ་བཞྤྱི་ནྤྱི། ལྟུང་བ་
གཅྤྱིག་པས་ངྱོ་བྱོའ་ིསྱོ་ནས་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ལ། བཅྱོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བ་ནྤྱི་རྱེན་གྤྱི་སྱོ་ནས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། མཚམས་མྱེད་
ལྔ་པྱོ་སྱོ་སྱོར་བས་ནས་ྱེར་གྤྱིས་སུ་བས་པ་ཡང་སྣང་ངྱོ་། །འྱོ་ན་རྱེན་གྤྱི་སྱོ་ནས་བཅྱོ་བརྒྱད་དུ་བྱེད་པ་དྱེ་དག་
རྒྱལ་བྱོན་ལས་དང་པྱོ་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ན་ནྤྱི་སྱོ་སྱོར་བཅས་པ་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་ཅྤྱིང་གཅྤྱིག་
ལ་བཅས་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་འབྱུང་ན་ནྤྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་བང་སྱེམས་དབང་རྣྱོན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་
ན། རྱེ་རྱེས་ཀང་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དགྱོས་མྱོད་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་བཅས་པ་ནྤྱི་གང་ལ་འབྱུང་ྱེ་བ་དྱེའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་
ཡྤྱིན་ཏྱེ། བསླབ་བཏུས་ལས། གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་རྤྱིགས་ལ་སྱོགས་པ་བང་སྱེམས་ཡྤྱིན་ན་ཇྤྱི་ལྟར་དྱེ་དག་གྤྱི་ལྟུང་བ་
ངྱེས་ཤྤྱིང་གཞན་ལ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན། ཅྤྱིས་ཏྱེ་དྱེ་དག་སྱོམ་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་ན་ནྤྱི་དྱེ་དག་གྤྱི་ལྟུང་བ་ཡང་ཇྤྱི་ལྟར་རྣམ་པར་
བཞག་ཅྤྱིང་། སྱོམ་པ་ཅན་དྱེ་དག་གྤྱི་ྱེས་པས་ཟྤྱིན་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན་འདྤྱི་ལ་ྱེས་པ་མྱེད་དྱོ། །གང་ 
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༼༨༧༽དུ་གང་ལ་མང་དུ་བྱུང་བ་དྱེ་ལ་དྱེ་རང་གྤྱི་མྤྱིང་ནས་སྱོས་ཏྱེ་བསྟན་པས་འཇྤྱིགས་པ་བསྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། 
ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བའྱོ། །རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཆྱེ་བས་ན་
གང་གྤྱིས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ན་ཡང་སལ་བ་མྱེད་པ་དང་། དགྱེ་བའྤྱི་ར་བ་ཆད་པར་གྱུར་པ་དྱེས་སྱོམ་པ་
ཅན་ལ་ཆྱེས་ཤྤྱིན་ཏུ་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་དཔྱད་པས་ཆྱོག་གྱོ །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་དབང་པྱོ་འབྲྤྱིང་གྤྱི་
བསླབ་བ་བཞྤྱིར་བསྟན་པ་ནྤྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྤྱི་མདྱོའ་ིདྱོན་བསླབ་བཏུས་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་ཡྱོངས་
འདྱོར་དང་། །ཆགས་དང་སྱེར་སྣ་མྤྱི་ཟད་པས། །སླྱོང་ལ་སྦྱྤྱིན་པར་མྤྱི་བྱེད་དང་། །སྒྲྤྱིམས་དྱེ་དགའ་བར་བྱེད་པ་
ན། །སྱེམས་ཅན་ལ་ནྤྱི་མྤྱི་བཟྱོད་པར། །ཁྱོས་པས་སྱེམས་ཅན་བརྱེག་པ་དང་། །ྱོན་མྱོངས་པ་དང་གནས་མཐུན་
པས། །ཆྱོས་ལྟར་བཅྱོས་པ་སྟྱོན་པ་འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྱོ། །གསུམ་པ་དབང་རྟུལ་གྤྱི་བསླབ་བ་གཅྤྱིག་
ཏུ་བསྟན་པ་ནྤྱི། སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ལ་བསླབ་པ་སྟྱེ། རྒྱལ་པྱོ་ལ་གདམས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་
པྱོ་ཁྱོད་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར་བ་བ་མང་བ་བྱེད་པ་མང་བ་སྟྱེ། ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱྤྱིན་པ་ནས་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་
རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་བར་ལ་བསླབ་པར་མྤྱི་ནུས་ཀྤྱི། དྱེ་བས་ན་རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོད་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་
ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དང་། དད་པ་དང་། དྱོན་དུ་གྱེར་བ་དང་། སྱོན་པ་གསུམ་འགྱོ་ཡང་རུང་། འགྱེང་ཡང་རུང་། 
འདུག་ཀང་རུང་། ལ་ཡང་རུང་། སད་ཀང་རུང་། ཟ་ཡང་རུང་། འཐུང་ཡང་རུང་། རག་པར་རྒྱུན་དུ་དན་པ་ཡྤྱིད་
ལ་བཟུང་སྟྱེ་བསྱོམས་ཤྤྱིག གཞན་ 
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༼༨༨༽གྤྱི་དགྱེ་བ་ལ་རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རང་བར་གྤྱི་ཤྤྱིག རྱེས་སུ་ཡྤྱི་རང་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་དང་། ན་ཐྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་གཅྤྱིག་ཕུལ་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་
ཐུན་མྱོང་དུ་གྤྱིས་ཤྤྱིག་དྱེ་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆྱོས་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་འགྱུར་བ་
ྤྱིན་གཅྤྱིག་བཞྤྱིན་དུ་བ་ན་མྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྱོས་ཤྤྱིག རྒྱལ་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོད་དྱེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་སྲྤྱིད་ཀང་
བྱེད་ལ་རྒྱལ་པྱོའ་ིབ་བ་ཡང་མས་པར་མྤྱི་འགྱུར་ལ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་ཚོགས་ཀང་ཡྱོས་སུ་རྱོགས་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ན་སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོང་བ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དབང་པྱོ་རྣྱོ་འབྲྤྱིང་
རྟུལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ཤྤྱིན་ཏུ་ལྤྱི་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏྱེ་བསལ་པ་བྱེ་བར་
དགྱེ་བའྤྱི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྱོད་ཀང་རང་རྒྱལ་དག་བཅྱོམ་ྤྱིད་དུ་སྱེམས་བསྱེད་ན། །དྱེ་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སྱོན་
བྱུང་ཚུལ་ཁྤྱིམས་མས་པ་སྟྱེ། །སྱེམས་བསྱེད་དྱེ་ནྤྱི་ཕས་ཕམ་བས་ཀང་ཤྤྱིན་ཏུ་ལྤྱི། །ཞྱེས་དང་། སྱོད་འཇུག་
ལས། དྱེ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ། །ལྟུང་པའྤྱི་ནང་ནས་ལྤྱི་བ་སྟྱེ། །འདྤྱི་ལྟར་དྱེ་ནྤྱི་བྱུང་གྱུར་ན། །སྱེམས་ཅན་
ཀུན་གྤྱི་དྱོན་ལ་དམན། །ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། 
ཕམ་འདའྤྱི་ྱེས་བས་བཞྤྱི་སྱོང་བ་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ྱེས་བས་བཞྤྱི་བཅུ་ཞྱེ་དྲུག་སྱོང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་ཕམ་འད་
བཞྤྱི་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། རྱེད་དང་བཀུར་སྟྤྱི་ཆགས་པ་ཡྤྱིས། །བདག་བསྟྱོད་གཞན་ལ་སྱོད་པ་དང་། །སྡུག་
བསྔལ་མགྱོན་མྱེད་གྱུར་པ་ལ། །སྱེར་སྣས་ཆྱོས་ནྱོར་མྤྱི་སྟྱེར་དང་། །གཞན་གྤྱིས་བཤགས་ཀང་ 
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༼༨༩༽མྤྱི་ན་པར། །ཁྱོས་པས་གཞན་ལ་འཚོག་པ་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོང་བྱེད་ཅྤྱིང་། །དམ་ཆྱོས་འདར་
སྣང་སྟྱོན་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། ཁ་ཅྤྱིག་་་་་་ཙོང་ཁ་པ་འདྤྱིའྤྱི་ཡ་གལ་སྱོ་སྱོར་བགང་ནས་བརྒྱད་དུ་བྱེད་པ་ནྤྱི་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ཀྤྱི་མ་མྱོ་དང་འགལ་ཏྱེ། བང་སར། དྱེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་ལ་གནས་པའྤྱི་ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་ཡྱོད་དྱེ། བཞྤྱི་གང་ཞྱེ་ན་ཞྱེས་པ་དང་། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་
ལས། དྱེ་ཡྤྱི་ྱེས་པ་བཞྤྱི་པྱོ་ནྤྱི་ཞྱེས་པ་དང་། འགྱེལ་བའྤྱི་མཚམས་སྦྱྱོར་དུ་ྱེས་པ་བཞྤྱི་པྱོ་དྱེ་དག་ཀང་གང་ཡྤྱིན་
ཞྱེ་ན་ཞྱེས་བཞྤྱིར་གསུངས་ཀྤྱི་བརྒྱད་དུ་མ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཡ་གལ་སྱོ་སྱོར་འདྱེན་ན་དགུར་ཡང་འགྱུར་
ཏྱེ། རྱེད་པ་ལ་ཆགས་པས་བདག་བསྟྱོད་གཞན་སྱོད་གྤྱིས། བཀུར་སྟྤྱི་ལ་ཆགས་པས་བདག་བསྟྱོད་གཞན་སྱོད་
གྤྱིས། སྱེར་སྣས་ཆྱོས་མྤྱི་སྟྱེར་བ་དང་ནྱོར་མྤྱི་སྟྱེར་པ་གྤྱིས། ཁྱོས་པས་འཚོག་པ་གཅྤྱིག ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོང་བ་
དང་། དམ་ཆྱོས་འད་སྣང་གྤྱིས་སུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ཡན་ལག་གྤྱི་ྱེས་བས་བཞྤྱི་བཅུ་ཞྱེ་དྲུག་ནྤྱི། 
དགྱེ་བ་ཆྱོས་སྡུད་དང་འགལ་བ་སྱོ་བཞྤྱི། སྱེམས་ཅན་དྱོན་བྱེད་དང་འགལ་བ་བཅུ་གྤྱིས། དང་པྱོ་ལ་སྦྱྤྱིན་པ་
དང་འགལ་བ་བདུན། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་འགལ་བ་དགུ། བཟྱོད་པ་དང་འགལ་བ་བཞྤྱི། བརྱོན་འགྲུས་དང་འགལ་
བ་གསུམ། བསམ་གཏན་དང་འགལ་བ་གསུམ། ཤྱེས་རབ་དང་འགལ་བ་བརྒྱད་ལས། དང་པྱོ་དཀྱོན་མཆྱོག་
གསུམ་ལ་གསུམ་མྤྱི་མཆྱོད། །ཅྱེས་པ་ནྤྱི། ཟང་ཟྤྱིང་གྤྱི་སྦྱྤྱིན་པ་དང་འགལ་བའྱོ། །འདྱོད་པའྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱིས་རྱེས་
སུ་འཇུག་ 
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༼༩༠༽ཅྱེས་པ་ནྤྱི་སྱེར་སྣའྤྱི་གྱེན་པྱོ་ལས་མས་པའྱོ། །རྒན་པ་རྣམ་ལ་གུས་མྤྱི་བྱེད། །དྤྱིས་པ་ལ་ནྤྱི་ལན་མྤྱི་
འདྱེབས། །ཞྱེས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་པའྤྱི་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་རྱེས་སུ་མྤྱི་མཐུན་པའྱོ། །མགྱོན་པྱོས་བདག་གྤྱིར་མྤྱི་
བྱེད་དང་། །གསྱེར་ལ་སྱོགས་པ་ལྱེན་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་རྐྱྱེན་མྤྱི་བྱེད་པའྱོ། །ཆྱོས་
འདྱོད་རྣམས་ལ་སྦྱྤྱིན་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་པ་ནྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་སྦྱྤྱིན་པ་མྤྱི་བྱེད་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་འཆལ་བ་
ཡར་བར་འདྱོར། །ཕ་རྱོལ་དད་ཕྤྱིར་སླྱོབ་མྤྱི་བྱེད། །སྱེམས་ཅན་དྱོན་ལ་བ་བ་ཆུང་། །སྤྱིང་རྱེར་བཅས་ན་མྤྱི་དགྱེ་
མྱེད། །ཞྱེས་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་གཞན་དྱོན་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པ་དང་འགལ་བའྱོ། །འཚོ་བ་ལྱོག་པ་དང་དུ་ལྱེན། །འཕར་ནས་
རབ་ཏུ་རྒྱོད་ལ་སྱོགས། །འཁྱོར་བ་གཅྤྱིག་ཏུ་བགྱོད་པར་སྱེམས། །ཞྱེས་པ་གསུམ་ནྤྱི་རང་དྱོན་གཙོ་བྱོར་གྱུར་པ་
དང་འགལ་བའྱོ། །གགས་པ་མ་ཡྤྱིན་མྤྱི་སྱོང་བ། །ྱོན་མྱོངས་བཅས་ཀང་འཆྱོས་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་
གྤྱིས་ཀ་མམ་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་འགལ་བའྱོ། །གསུམ་པ་གཤྱེ་ལ་ལན་དུ་གཤྱེ་ལ་སྱོགས། །ཁྱོས་པ་རྣམས་
ནྤྱི་ཡལ་བར་འདྱོར། །ཕ་རྱོལ་ཤད་ཀྤྱིས་ཆགས་པ་སྦྱྱོང་། །ཁྱོས་པའྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱིས་རྱེས་སུ་འཇུག །ཅྱེས་
པའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་རྱེད་བཀུར་འདྱོད་ཕྤྱིར་འཁྱོར་རྣམས་བསྡུ། །ལྱེ་ལྱོ་ལ་སྱོགས་སྱེལ་མྤྱི་བྱེད། །ཆགས་པས་བྲྱེ་
མྱོའ་ིགཏམ་ལ་བརྱེན། །ཅྱེས་པ་གསུམ་མྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྤྱི་དྱོན་མྤྱི་ཚོལ། །བསམ་གཏན་སྒྲྤྱིབ་པ་སྱོང་
མྤྱི་བྱེད། །བསམ་གཏན་རྱོ་ལ་ཡྱོན་ཏན་ལྟ། །ཅྱེས་པ་གསུམ་མྱོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི། ན་ཐྱོས་ཐྱེག་པ་སྱོང་བར་
བྱེད། །རང་ཚུལ་ཡྱོད་བཞྤྱིན་དྱེ་ལ་བརྱོན།  
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༼༩༡༽།བརྱོན་མྤྱིན་ཕྤྱི་རྱོལ་བསྟན་བཅྱོས་བརྱོན། །བརྱོན་པ་བས་ཀང་དྱེ་ལ་དགའ། །ཞྱེས་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་ཡུལ་
དམན་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྤྱི་ྱེས་པའྱོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་སྱོང་བར་བྱེད། །བདག་ལ་བསྟྱོད་ཅྤྱིང་གཞན་ལ་
སྱོད། །ཆྱོས་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱོ་མྤྱི་བྱེད། །དྱོན་ལ་སྱོད་ཅྤྱིང་ཡྤྱི་གྱེ་སྟྱོན། །ཞྱེས་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་ཡུལ་དམ་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྤྱི་
ྱེས་པའྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱེམས་ཅན་དྱོན་བྱེད་དང་འགལ་བ་བཅུ་གྤྱིས་ནྤྱི། །དགྱོས་པའྤྱི་གྱོགས་སུ་འགྱོ་མྤྱི་
བྱེད། །ནད་པའྤྱི་རྤྱིམ་གྱོ་བ་བ་སྱོང་། །སྡུག་བསྔལ་སྱེལ་བར་མྤྱི་བྱེད་དང་། །བག་མྱེད་རྣམས་ལ་རྤྱིག་མྤྱི་
སྟྱོན། །ཅྱེས་པ་བཞྤྱི་ནྤྱི་དྱོན་བ་བའྤྱི་སྤྱི་དང་འབྲྱེལ་བའྱོ། །དྱོན་བ་བའྤྱི་ཁད་པར་དང་འབྲྱེལ་བ་ལ་གྤྱིས་ལས། 
བས་ལ་ལན་དུ་ཕན་མྤྱི་འདྱོགས། །གཞན་གྤྱི་མ་ངན་སྱེལ་མྤྱི་བྱེད། །ནྱོར་འདྱོད་པ་ལ་སྦྱྤྱིན་མྤྱི་བྱེད། །འཁྱོར་
རྣམས་ཀྤྱི་ནྤྱི་དྱོན་མྤྱི་བྱེད། །གཞན་གྤྱི་བྱོ་དང་མཐུན་མྤྱི་འཇུག །ཡྱོན་ཏན་སྔགས་པ་སྨྲ་མྤྱི་བྱེད། །ཅྱེས་པ་དྲུག་ནྤྱི་
ཕན་མྤྱི་འདྱོགས་པའྤྱི་ྱེས་པའྱོ། །རྐྱྱེན་དུ་འཚམས་པར་ཚར་མྤྱི་གཅྱོད། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སྱོགས་སྤྱིག་མྤྱི་
བྱེད། །ཅྱེས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཚར་མྤྱི་གཅྱོད་པའྤྱི་ྱེས་པའྱོ། །བཞྤྱི་བཅུ་ཞྱེ་དྲུག་པྱོ་འདྤྱི་དག་ལ་བང་ས་ལས། ྱོན་
མྱོངས་པ་ཅན་གྤྱི་ྱེས་པ་དང་། ྱོན་མྱོངས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ྱེས་པ་དང་། །ྱེས་པ་མྱེད་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་
ནས་གསུངས་ལ། འདྤྱིའྤྱི་འགྱེལ་པར་ཡང་། གལ་ཏྱེ་མ་གུས་པ་དང་སྱོམས་ལས་དང་། །ལྱེ་ལྱོས་ྱེས་པ་བྱུང་ན་
ནྤྱི། །ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་གྤྱི་ྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་བརྱེད་པས་ྱེས་པ་བྱུང་ན་ནྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །སྱེམས་འཁྲུགས་ 
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༼༩༢༽པ་ལ་ནྤྱི་ྱེས་པ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདྤྱིར་ནྤྱི་ལྟུང་བའྤྱི་རྐང་གངས་ཙམ་ཞྤྱིག་སྨྲྱོས་པ་ཡྤྱིན་ལ། 
རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནྤྱི་འཁྲུལ་པ་ཟད་པའྤྱི་བ་མ་རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་
པའྤྱི་འགྱེལ་པར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་མྤྱི་གཏྱོང་དཔྱད་པ་ནྤྱི། ཆགས་ལྱོའ་ི
དྤྱིས་ལྱེན་ལས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལའང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་དང་མྤྱི་
གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་གདའ། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཡང་གྤྱིས་ཡྱོད་པའྤྱི་སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟུང་བས་
སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་སུ་གསལ། དབུ་མ་པ་ལ་ལུགས་གྤྱིས་ཀ་གདའ། ངྱེད་ཅག་སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་མ་
གཏང་ན་སྱོམ་པའྤྱི་ར་བ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་པ་ལགས། སྱོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྱེ་དྱེ་
ལྟར་དམ་བཅས་ནས། །ལས་ཀྤྱི་བསྒྲུབ་པར་མ་བས་ན། །སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ཀུན་བསླུས་པས། །བདག་གྤྱི་འགྱོ་
བ་ཅྤྱི་འདར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སྱོགས་པ་གསུངས་པ་ཡང་། སྱོན་པ་མ་མས་པར་འཇུག་པ་འབའ་ཞྤྱིག་
ལས་མས་ན་ངན་སྱོང་དུ་ཅུང་ཟད་སྱེ་བར་གསུངས་ཀྤྱི་མཐར་སངས་མྤྱི་རྒྱ་བའྤྱི་ལུགས་མ་ལགས། ཞྱེས་དང་། 
དྱེའྤྱི་ཕྤྱིར་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་བ་སམ་པའྤྱི་སྱོན་པ་མ་མས་ན་འཇུག་པ་ལ་
རྤྱིམ་གྤྱིས་སླྱོབ་པས་འཁྱོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་མྤྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་ན་ཟས་ནྱོར་ཞྱོར་ལ་འབྱུང་བ་
བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་སྱེམས་བསྱེད་སུས་ཐྱོབ་ཀང་སྱོན་པ་འཆྱོར་དཀའ་བསམ་ཐར་མཚང་རྒྱ་བའྤྱི་དགྱོངས་པ་
དྱེར་གདའ། བསླབ་བཏུས་ཀྤྱི་དགྱོངས་པའང་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །དྱེས་ན་ 
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༼༩༣༽སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་རྒྱས་བསྡུས་དང་བརྱོན་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལས་སངས་རྒྱས་སྔ་ཕྤྱི་འབྱུང་བས་
དྱེས་ན་རྤྱིམ་གྤྱིས་སངས་རྒྱ་བའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱ་བ་ལ་དགྱོས་པའྤྱི་བསླབ་བ་
ཚོམ་སྦྱར་བས་སྱོན་དུ་མྤྱི་འགྱོ་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་རྤྱིམ་གྤྱིས་གསྱོ་དགྱོས་པའྤྱི་ནད་པ་ལ་ཅྤྱིག་ཆར་གསྱོ་དགྱོས་པའྤྱི་
སན་མ་གཏང་ཀང་སྱོན་དུ་མྤྱི་འགྱོ་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་བསླབ་སླ་བ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་གཏན་བསླབ་མྤྱི་
དགྱོས་པ་མ་ལགས། དྱེ་དག་སྱོད་འཇུག་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཆྱོ་གའྤྱི་སབས་སུ། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བསྱེད་བགྤྱི་
ཞྤྱིང་། །ཞྱེས་སྱོན་པ་བངས་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་བསླབ་པ་ལ། །རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་བསླབ་པར་
བགྤྱི། །ཞྱེས་འཇུག་པ་ལ་རྤྱིམ་གྤྱི་སླྱོབ་པར་ཁས་བངས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ྤྱིད་ནས་སླྱོབ་པར་ཁས་
བངས་པ་མྱེད་པས་དམ་བཅའ་མས་པའྤྱི་ྱེས་པ་མྱེད་མཆྤྱི། སྱོན་པ་བངས་ནས་དགྱེ་བ་ཕ་མྱོ་ཙམ་ཡང་མ་སད་
ན་དམ་བཅའ་མས་པའྤྱི་ྱེས་པ་མཆྤྱིས་མྱོད། འྱོན་ཀང་སྱོན་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀའ། འཇུག་པ་ལ་དགྱེ་
བ་ཕ་མྱོ་ཙམ་ཡང་མྤྱི་བྱེད་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཚོད་ཙམ་དུ་མཐྱོང་བས། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་གཏྱོང་
དཀའ་བར་གདའ། སྤྱིར་ཆྱོ་ག་ལ་ཕན་ཡྱོན་ཤས་ཆྱེ་བ་གཅྤྱིག ྱེས་དམྤྱིགས་ཤྱེས་ཆྱེ་བ་གཅྤྱིག གྤྱིས་ཀ་ཆ་
མམ་པ་གཅྤྱིག་ལས་སྱེམས་བསྱེད་འདྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ཤས་ཆྱེ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་བདག་ྤྱིད་
ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིའྤྱི་བཞྱེད་པ་ལ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱིས་པྱོ་སྟབས་ཅྤྱིག་ཏུ་བངས་ནས་སྱོན་པའྤྱི་བསླབ་
བ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་བ་སམ་པའྤྱི་བསམས་པ་མ་དྱོར་ན་སྱོན་པ་སྱེམས་ 
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༼༩༤༽བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་ཞྱེས་བཞྱེད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་ར་
ལྟུང་བྱུང་ནས་འཇུག་པའྤྱི་ཕྱོགས་འགའ་ཞྤྱིག་ལས་མས་པར་གྱོང་དུ་བཤད་ཅྤྱིང་རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་ཀང་དྱེ་བཞྤྱིན་
དུ་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་ར་ལྟུང་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་སྱོང་བར་ཁས་བངས་པའྤྱི་དབང་རྣྱོན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་
ཡྤྱིན་གྤྱི་དབང་པྱོ་འབྲྤྱིང་པྱོ་དང་རྟུལ་པྱོ་ལ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་བྱོ་ཚོད་དང་སྦྱར་བའྤྱི་བསླབ་བ་དྱེ་དག་བསྲུངས་པས་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་མས་པར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །སྱེམས་ཙམ་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བས་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ལུགས་སུ་
གསལ་ཞྱེས་པ་ཡང་ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྱོས་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ཀྤྱི། ཀུན་དཀྤྱིས་འབྲྤྱིང་དང་ཆུང་ངུས་
ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་སྱོད་ཀང་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བར་འདྱོད་དྱེ། བང་ས་ལས། མདྱོར་བསྡུས་ན། རྒྱུ་
གྤྱིས་ཁྱོ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བཏང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། བ་
ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱོན་པ་ཡྱོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་
ཀྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཀུན་ནས་སྱོད་པའྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གང་གྤྱིས་སྱོན་པ་ཡང་མ་གཏང་
ལ་ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མ་སད་ན། ཚེ་རྱེས་སུ་ཟྤྱིན་
ཀང་འྱོག་དང་སྟྱེང་དང་ཐད་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ་སྱེས་པ་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་
པར་བངས་པ་སྱོང་བར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཚེ་བརྱེས་ཏྱེ་བརྱོད་ན་ཡང་དགྱེ་བའྤྱི་བཤྱེས་
གྱེན་བསྟྱེན་པ་ལ་བརན་ནས་དན་པ་གསྱོ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཡང་དང་ཡང་ནྱོད་པར་ཟད་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ལྱེན་པ་
ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། ཕམ་པའྤྱི་ 
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༼༩༥༽གནས་ལྟ་བུ་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྤྱིང་གྤྱིས་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡང་དག་པར་བངས་པ་དྱེ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་གཏྱོང་བར་མྤྱི་འགྱུར་རྱོ། །ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་ཆྱེན་པྱོས་ནྤྱི་
བཏང་བར་འགྱུར་ཏྱེ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཀུན་དཀྤྱིས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྤྱིང་དང་ཆྱེན་པྱོའ་ིཁད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་དུ་ཞྱེ་
ན། བང་ས་ལས། གང་གྤྱི་ཕྤྱིར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཕམ་པའྤྱི་གནས་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱི་དག་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྱོད་པ་དང་། ངྱོ་ཚ་ཤྱེས་པ་དང་ཁྱེལ་ཡྱོད་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་མྤྱི་སྱེད་པ་དང་། དྱེས་མགུ་བར་བྱེད་
ཅྤྱིང་དྱེ་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ྤྱིད་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཏུ་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་ནས་དཀྤྱིས་པ་ཆྱེན་པྱོ་
ཡྤྱིན་པར་རྤྱིག་པར་བའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། ཡན་ལག་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་ཆྱེན་པྱོ་བསྟན་པའྤྱི་ཤུགས་ལས་ཡན་
ལག་གྤྱིས་ཙམ་ཚང་བ་འབྲྤྱིང་དང་། གཅྤྱིག་ཙམ་ཚང་བ་ཆུང་ངུར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གནས་བརན་བང་བཟང་གྤྱི་
སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྱེལ་པར་གང་གྤྱི་ཚེ་སླར་ངྱོ་ཚ་དང་ཁྱེལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྱེ་བ་དང་ཕ་རྱོལ་གྤྱིས་གསྱོལ་བ་
བཏབ་པས་བཟླྱོག་པ་དྱེ་ནྤྱི་འབྲྤྱིང་ལ་གནས་པའྱོ། །གང་གྤྱི་ཚེ་མྱུར་བ་ྤྱིད་དུ་ངྱོ་ཚ་བར་བྱེད་ཅྤྱིང་རང་ྤྱིད་ཀང་
རུང་སྟྱེ་སད་ཅྤྱིག་གྤྱི་བཟླྱོག་པ་དྱེ་ནྤྱི་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པར་རྤྱིག་པར་བའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །མདྱོར་ན་དབུ་མ་
ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ལ་ནྤྱི་སྱོན་པའྤྱི་སྱེམས་མྤྱི་མས་པར་བསྲུངས་ནས་འཇུག་པའྤྱི་བསླབ་བ་ལ་རང་གྤྱི་
བྱོ་ཚོད་དང་སྦྱར་ནས་ཇྤྱི་ཙམ་ནུས་པ་བསྲུང་ཞྤྱིང་དུས་ཀང་ཞག་གཅྤྱིག་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལྱོ་དང་། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་
འཚོའྤྱི་བར་དང་། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་བར་ཇྤྱི་ཙམ་བྱོས་ལྱེན་པར་ནུས་པ་དྱེ་ཙམ་བང་བར་རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོས་བཤད་པ་
ནྤྱི་ལུགས་འདྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱི་ཆྱོས་སུ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། བསླབ་བཏུས་ལས། སྱོམ་ 
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༼༩༦༽པ་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྟྱོབས་དང་སྦྱར་ནས་བང་བར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟ་མ་ཡྤྱིན་ན་སངས་རྒྱས་བང་སྱེམས་
ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྱེན་བསླུས་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་པར་སྣང་ངྱོ་། །སྱེམས་
ཙམ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ལ་ནྤྱི་སྱོན་སྱེམས་བཏང་བ་དང་། ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྱོས་ཕམ་པ་བྱུང་བས་སྱོམ་པ་
བཏང་ཞྤྱིང་བསླབ་བ་ཡང་མཐའ་དག་ལ་སླྱོབ་པ་དང་། དུས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ལྱེན་པ་ཁྱོ་ན་གསུངས་ཀྤྱི་
བསླབ་བ་སྱོ་སྱོར་ཕྱེ་བ་དང་། དུས་ཡུན་རྤྱིང་ཐུང་གྤྱི་རྣམ་གཞག་མ་གསུངས་པས་ལུགས་དྱེ་དག་མ་འདྱེས་པར་
སྱོ་སྱོར་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་བསླབ་བ་ལ་བཞྤྱི་སྟྱེ་བ་རྒྱུད། སྱོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། 
བ་མྱེད་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་དང་བཞྤྱི་ལས། དང་པྱོ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་ཙོང་་་་་་ན་རྱེ། བ་སྱོད་གྤྱིས་ལ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་
སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་བངས་ནས་བསྲུངས་པ་མ་གཏྱོགས་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་བསྲུང་རྒྱུ་གཞན་མྱེད་
དྱོ་ཅྱེས་པ་ནྤྱི་རྣམ་པར་འཁམས་པ་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་བ་སྱོད་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརྱེན་ནས་སྔགས་ཀྤྱི་
དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་མྤྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་ཞྤྱིང་། འདྱོད་ན་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྤྱིན་བྱེད་ཀྤྱི་དབང་ལ་བརན་
ནས་ཀང་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་མྤྱི་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་བས་ལུགས་འདྤྱི་ནྤྱི་འཛིན་པ་ལྟ་སྱོས་ཀང་ཅྤྱི་
དགྱོས་ཐྱོས་པར་གྱུར་ན་ཡང་རྣ་བ་དགབ་པར་བའྱོ། །ཡང་བུ་་་་་་ཁ་ཅྤྱིག ཇྱོ་བྱོ་རྱེས་མཛད་པར་གགས་པའྤྱི་དམ་
ཚིག་བསྡུས་པ་ལས། ཐུན་མྱོང་གྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཞྤྱི་དང་། ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་གྤྱིས་
དང་། ཀྤྱི་ཡའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་དང་། སྱོད་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་དང་། རྣལ་འབྱོར་ 
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༼༩༧༽རྒྱུད་གྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་དང་། ཡང་བཞྤྱི་དང་ཡང་བཞྤྱི་སྟྱེ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཀྤྱི་ཡའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ནྤྱི་ལྱེགས་གྲུབ་ནས་གསུངས་པའྤྱི་རྤྱིག་སྔགས་གྤྱི་འདུལ་བ་སྔ་ཕྤྱི་
རྣམས་ཡྤྱིན་ནམ་དཔྱད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ནྤྱི་ཇྱོ་བྱོས་མ་མཛད་
པར་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་ཞྤྱིང་། དྱེ་ནས་བཤད་པའྤྱི་རང་ལུགས་ཀྤྱི་གངས་ངྱེས་པ་ལ་ངྱེས་པ་མྤྱི་སྣང་ལ། 
ལྱེགས་གྲུབ་ནས་བཤད་པའྤྱི་རྤྱིག་སྔགས་ཀྤྱི་འདུལ་བ་སྔ་ཕྤྱི་རྣམས་ལ་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་སྣང་ཞྤྱིང་། དྱེ་དག་
ར་ལྟུང་དུ་བས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ་ཞྱེས་བདག་གྤྱི་བ་མ་གསུང་ངྱོ་། །འྱོ་ན་བ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསྲུང་བའྤྱི་དམ་
ཚིག་རྣམས་གང་ཞྱེ་ན། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས། དྱེ་ནས་བ་མས་སླྱོབ་མ་རྣམས། །མ་ཡྱེངས་ལྱེགས་པར་བཀྱོད་
ནས་སུ། །ཤྱེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྤྱིན་བངས་ཏྱེ། །དམ་ཚིག་འདྤྱི་དག་བསྱོ་བར་བ། །དྱེ་རྤྱིང་ཕན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་
ཀྤྱིས། །སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་དགྱེ་འདུན་དང་། །རྤྱིག་སྔགས་གསང་སྔགས་ཚོགས་རྣམས་ལ། །དད་པས་རབ་
ཏུ་བརན་པར་བ། །རག་པ་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ལ། །ཁད་པར་དུ་ནྤྱི་མྱོས་པར་བ། དམ་ཚིག་ཅན་དང་མཛའ་བྱོ་
དང་། །བ་མ་ལ་ནྤྱི་བཀུར་བར་བ། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་སང་མྤྱི་བ། །དུས་མཚམས་དག་ཏུ་མཆྱོད་པར་བ། །སྟྱོན་
པ་གཞན་གྤྱི་གཞུང་མྤྱི་བ། །རག་ཏུ་གླྱོ་བུར་མགྱོན་མཆྱོད་བ། །སྲྱོག་ཆགས་རྣམས་ལ་བམས་པའྤྱི་སྱེམས། །རག་
ཏུ་བརན་པ་ྱེ་བར་བཞག །ཐྱེག་པ་ལ་ནྤྱི་དགའ་རྣམས་ཀྤྱིས། །བསྱོད་ནམས་དག་ལ་ནན་ཏན་བསྱེད། །བཟླས་ 
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༼༩༨༽བརྱོད་བྱེད་ལ་འབད་པ་ཡྤྱིས། །གསང་སྔགས་སྱོད་ལ་བརྱོན་པར་བ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ལས་བསྟན་
པ་ཡྤྱི། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་བསྲུང་བར་བ། །དམ་ཚིག་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་མྤྱི་སྦྱྤྱིན་
ནྱོ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ནྤྱི་ལྱེགས་བསྲུང་ཞྤྱིང་། །དྱེ་ཡང་བདག་གྤྱི་རྱོགས་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་
ཡྤྱིན་ལ་འདྤྱིའྤྱི་དྱོན་ལ་སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་ཁད་པར་གྤྱི་དམ་ཚིག་བཅུ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་བདག་གྤྱི་བ་མས་བ་
རྒྱུད་སྤྱིའྤྱི་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པར་བཤད་པའྤྱི་རྒྱ་མཚོར་རྒྱས་པར་ཡྱོད་པས་དྱེར་བལྟ་བར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་
སྱོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ནྤྱི་རྣམ་སྣང་མངྱོན་བང་ལས། དྱེ་རྤྱིང་ཕྤྱིན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྤྱིས། །དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་དང་བང་
ཆུབ་སྱེམས། །སྲྱོག་གྤྱི་ཕྤྱིར་ཡང་ད་ཕྤྱིན་ཆད། །སྔྱོན་དུ་བཏང་བར་མྤྱི་བ་འྱོ། །ཁྱོད་ཀྤྱིས་སྱེར་སྣ་དང་ནྤྱི་
གང་། །སྱེམས་ཅན་གནྱོད་པ་མྤྱི་བ་འྱོ། །དམ་ཚིག་འདྤྱི་དག་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པྱོ་ཁྱོད་ལ་
བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་སྱོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ལ། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོར། 
དྱེ་ལས་གཞན་ཡང་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །ཞྱེས་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་ནས་བཤད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་ལ་འདྱོད་
དགྱོས་ཏྱེ། །སྦྱྱོང་རྒྱུད་དུ། རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་བརས་ན་ནྤྱི། །རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐྱོབ་འགྱུར་བས། །སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་
ནྤྱི་བརས་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་ར་ལྟུང་དང་པྱོ་དང་། རྱོ་རྱེ་སྤུན་དང་ཞྱེས་གསུམ་པ་དང་། སྲྤྱིང་མྱོ་དང་། རྱོ་རྱེ་མ་རྣམས་
ྤྱིད་ལ་ཡང་། རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྤྱིས་བརས་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་བཅུ་བཞྤྱི་པ་བསྟན་ཅྤྱིང་། ཀ་མ་ངྱེ་ནུའྤྱི་སྦྱྱོང་རྒྱུད་ཀྤྱི་
འགྱེལ་པར་ཡང་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱིར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་དང་ཡྱོ་ག་གྤྱིས་ལ་ཁས་བང་
རྒྱུའམ་བཟུང་རྒྱུའྤྱི་ 
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༼༩༩༽སྱོམ་པ་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྱོམ་བཟུང་གཅྤྱིག་པུ་ལས་མྱེད་པས་བསྲུང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ཀང་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་
སྲུང་བར་གཅྤྱིག་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ་དྱེ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྲྤྱིང་མྱོ་དང་རྱོ་རྱེ་མ་ལ་བརས་པ་ར་ལྟུང་
དུ་འཇྱོག་ན་གསུམ་པར་འཇྱོག་དགྱོས་ཀྤྱི་བཅུ་བཞྤྱི་པར་འཇྱོག་པ་ནྤྱི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་པའྤྱི་དྱོན་ངྱོས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། ཀ་མ་དྷྱེ་ནུས་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་བཤད་པ་ནྤྱི་སྱོད་རྒྱུད་བ་མྱེད་དུ་འགྱེལ་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པས་ཡྱོ་ག་
ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྱོད་པའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མ་འབྲྱེལ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཡང་བཅུ་གསུམ་པ་བ་མྱེད་ལ་ཚོགས་རས་
སྟྱོབ་པ་སྱོང་ན་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡྱོ་ག་ལ་དམ་ཚིག་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་སངས་ན་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཁད་
པར་འདྱོད་པ་ནྤྱི་བསྲུང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ཁད་པར་མྱེད་པར་འདྱོད་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་ར་ལྟུང་གསུམ་
པ་མངལ་སྱོ་མྤྱི་གཅྤྱིག་ན་རྱོ་རྱེ་སྤུན་གྤྱི་དྱོན་མྤྱི་གནས་པར་འདྱོད་པ་དང་ཡྱོ་ག་ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱིར་འདྱོད་པ་
ཡང་འགལ་ཏྱེ་ཡྱོ་གའྤྱི་དབང་བསྐུར་ལ་མངལ་སྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན་བཤད་དུ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་མྤྱི་འཐད་
པའྤྱི་ཕྱོགས་བཀག་ནས་རྒྱུད་འགྱེལ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བྱུང་བ་བ་མ་དམ་པའྤྱི་གསུང་གྤྱིས་བརྒྱན་པ་བཤད་
པར་བ་སྟྱེ། སྤྱིར་ཡྱོ་གའྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་ཁས་བངས་ཀྤྱིས་ཐྱོབ་པ་དང་། ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི་རྱོ་
རྱེ་རྱེ་མྱོའ་ིསྱོམ་པ་བསྒྲག་བཟུང་གྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་ཏྱེ་བཟུང་བའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལྟར་བཤད་ན་རྤྱིགས་ལྔ་
སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་། སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག་དང་། སྱོམ་པ་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བསྲུང་བ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། ཇྤྱི་
ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་རྣམས། །ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་བཅད་གྤྱིས་ཀྤྱིས་བསྟན་ཏྱེ། སྱོན་པ་དང་ 
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༼༡༠༠༽འཇུག་པའྤྱི་བསླབ་བ་རྣམས་བསྲུང་པའྱོ། །འདྤྱི་ལ་སྱོམ་པ་བསྒྲགས་པའྤྱི་སབས་སུ་རྤྱིགས་ལྔ་སྱོ་སྱོའ་ི
དམ་ཚིག་གྤྱི་རྱེས་ལ། དྱེ་ལས་གཞན་ཡང་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །ཞྱེས་སྱོགས་ཚིག་བཅད་གཅྤྱིག་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ལ་
ཕས་ཕམ་པ་བཅུ་བཞྤྱི་ནྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་པར་བདག་གྤྱི་བ་མ་བཞྱེད་ཅྤྱིང་། རྱེ་བཙུན་རྱེ་
མྱོས་སཾ་བྷུ་ཉྤྱིའྤྱི་འགྱེལ་པར་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་བཤད་པས་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་སྱོང་བ་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་བསླབ་པ་
སྱོགས་གསུམ་གྤྱི་ཁྱོངས་སུ་འདུས་པས་རད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྲྱོལ་དུ་སྣང་ངྱོ་། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་
དགྱེ་འདུན་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྟྱེ། དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་དཀྱོན་
མཆྱོག་གསུམ་སབས་སུ་བཟུང་བ་སྟྱེ་གསུམ། རྱོ་རྱེའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ། ཕག་རྒྱ། སླྱོབ་དཔྱོན་བཟུང་བ་
སྟྱེ་བཞྤྱི། རྤྱིན་ཆྱེན་རྤྱིགས་ལ་ཟང་ཟྤྱིང་། མྤྱི་འཇྤྱིགས་པ། ཆྱོས། བམས་པའྤྱི་སྦྱྤྱིན་པ་དུས་དྲུག་ཏུ་གཏྱོང་བ་སྟྱེ་
བཞྤྱི། པདྨའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་དམ་ཆྱོས་མ་ལུས་པར་བཟུང་བ་སྟྱེ་གཅྤྱིག ལས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ལ་སྔར་གྤྱི་རྣམས་ཅྤྱི་ནུས་སུ་
བསྲུང་བ་དང་། མཆྱོད་པའྤྱི་ལས་ཅྤྱི་ནུས་བྱེད་པ་གྤྱིས་ཏྱེ་བཅུ་བཞྤྱིའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བ་
མྱེད་མཆྱོག །ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྤྱིག་སྟྱེ། ཚིག་རྐང་དང་པྱོ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་
མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་ཞྤྱིང་། ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྱོ་སྱོའ་ིདམ་ཚིག་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་བའྱོ། །གཞན་ཡང་
ཁྱོད་ཀྤྱིས་སྲྱོག་ཆགས་བསད་མྤྱི་བ་ལ་སྱོགས་པ་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་མ་ལུས་པ་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་བཟུང་
བའྱོ། །གྤྱིས་པ་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་ནྤྱི། དཔལ་མཆྱོག་ལས། དམ་ཚིག་སྱོམ་པ་གྲུབ་པ་འདྤྱི། །ཁྱོད་ཀྤྱིས་རག་ཏུ་
བསྲུང་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   99 

༼༡༠༡༽བར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱིས་མཐུན་པར་གསུངས། །དམ་པ་བརག་པའྤྱི་བཀའ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གང་
ཞྤྱིག་བསྱེད་པ་ཙམ་གྤྱིས་ནྤྱི། །སངས་རྒྱས་ྤྱིད་དུ་དྱོགས་མྱེད་པའྤྱི། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བཏང་མྤྱི་བ། །ཕག་ན་
རྱོ་རྱེ་གང་ཡྤྱིན་པ། །དམ་པའྤྱི་ཆྱོས་ནྤྱི་མྤྱི་སྱོང་ཞྤྱིང་། །ནམ་ཡང་དྱོར་བར་མྤྱི་བ་འྱོ། །མྤྱི་ཤྱེས་པ་འམ་རྱོངས་པ་
ཡྤྱིས། །དྱེ་ལ་སྱོད་པར་མྤྱི་བ་འྱོ། །རང་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཡྱོངས་སངས་ནས། །དཀའ་ཐུབ་ཀྤྱིས་ནྤྱི་གདུང་མྤྱི་བ། །ཇྤྱི་
ལྟར་བདྱེ་བས་བདྱེ་བར་བཟུང་། །འདྤྱི་ནྤྱི་མ་བྱོན་རྱོགས་སངས་རྒྱས། །རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་རྣམས། །ནམ་ཡང་
དྱོར་བར་མྤྱི་བ་འྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་སད་པར་མྤྱི་བ་སྟྱེ། །འདྤྱི་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མམ། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་
འབྱུང་བ་ནས། དྱེ་ནས་ཁྱོད་ཀྤྱིས་གཞན་ཕག་རྒྱ་ལ་མྤྱི་མཁས་པ་གང་ལ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་སྟྱོན་པར་མ་བྱེད་ཅྤྱིག 
དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན་འདྤྱི་ལྟར་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱིས་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་མ་མཐྱོང་བར་སྱེམས་མའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བཅྤྱིངས་
པ་ལ་སྦྱྱོར་བར་བྱེད་ཀང་དྱེ་རྣམས་ཀྤྱིས་དངྱོས་གྲུབ་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་ཐྱོབ་པར་མྤྱི་འགྱུར་བ་དང་། དྱེ་ནས་སྱོམ་ྤྱི་
ཟ་བར་གྱུར་པས་ཡ་ང་བ་མ་སངས་པར་མྱུར་བ་ྤྱིད་དུ་དུས་བས་ནས་སྱེམས་ཅན་དམལ་བ་མནར་མྱེད་པར་
ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དྱེས་ཁྱོད་ཀང་ངན་འགྱོར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ་ཞྱེས་བརྱོད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་དབང་བསྐུར་
ཟྤྱིན་པའྤྱི་རྱེས་སུ་བརྱོད་པར་བཤད་པས་གསང་སྒྲྱོགས་བསྲུང་བ་དང་བཅུ་གཅྤྱིག་ཙམ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འདྤྱི་དག་གྤྱི་
དྱོན་ལ་རྱེ་རྱེ་ཡང་རྱེན་དང་། ཡུལ་དང་། བསམ་པ་དང་། དུས་སབས་དང་། ངྱོ་བྱོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྔའྤྱི་སྱོ་
ནས་ཤྱེས་དགྱོས་པ་ལས་འདྤྱིར་གཞུང་གྤྱི་སྟྱེང་དུ་ངྱོ་བྱོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཙམ་བཤད་ན་ 
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༼༡༠༢༽ལྟུང་བ་དང་པྱོ་གྤྱིས་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་བཏང་མྤྱི་བ་ཞྱེས་པས་སྟྱོན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བ་མྱེད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་
ཆྱོག་རྣམས་ལས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་མྤྱི་བཏང་བའྤྱི་ཤཤྱེས་བྱེད་དུ་གང་ཞྤྱིག་ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་ཚིག་རྐང་གྤྱིས་
འདྱེན་པ་ཡྱོད་མྱོད་ཀང་གྲུབ་ཆྱེན་ཀུན་དགའ་སྤྱིང་པྱོའ་ིདཔལ་མཆྱོག་གྤྱི་འགྱེལ་པ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བཤད་ན་
སྱོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བཏང་བ་ནྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་དང་པྱོའ ྱོ། །འཇུག་པ་བང་ཆུབ་གྤྱི་སྱེམས་བཏང་བ་སྟྱེ་
བང་ས་དང་བསླབ་བཏུས་སྱོགས་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའྤྱི་མགྱོ་དང་རྐང་ལག་གཏྱོང་
བ་ལ་སྱོགས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོད་པ་རླབས་པྱོ་ཆྱེ་འདྤྱི་དག་གྤྱིས་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བ་ཞྱེས་སྱེམས་ཀྤྱིས་འཐྤྱིང་
སླད་བྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོང་ན་ར་ལྟུང་གྤྱིས་པའྱོ། །འཇུག་པའྤྱི་མས་ལྱེན་སྱོང་བ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་ལྟུང་བ་
ཐམས་ཅད་གྤྱིས་པའྤྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་ཕག་ན་ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ་སྤྱིང་ཁར་ཟླ་
བའྤྱི་སྟྱེང་དུ་རྱོ་རྱེ་རྱེ་ལྔ་པ་བསྱོམས་ནས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་དུ་བསྱེད་པ་དྱེ་སངས་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་
ཤྱེས་བྱེད་དུ་གང་ཞྤྱིག་ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་ཚིག་རྐང་གྤྱིས་གསུངས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི་དམ་པའྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ། 
ཐྱེག་པ་གསུམ་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་དམ་ཆྱོས་རྣམས་ལ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་མ་ཡྤྱིན། སྟྱོན་པའྤྱི་བསྟན་པ་
མ་ཡྤྱིན་ཞྱེས་སྱོགས་སྱེམས་ཀྤྱིས་འཐྤྱིང་སླད་བྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སངས་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི་ནམ་ཡང་
ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ། འདྤྱི་དག་བཀའ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་མྤྱི་ཟྱེར་ཀང་འདྤྱི་དག་གྤྱིས་བདག་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་
ངག་གྤྱིས་སྱོང་བ་དང་། དམ་ཆྱོས་གླྱེགས་བམ་འཚོང་བ་དང་གཏྱེང་བར་འཇུག་པ་སྱོགས་ལུས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོང་
ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི་མྤྱི་ཤྱེས་ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ། དང་པྱོ་ནྤྱི་ཐྱོས་ 
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༼༡༠༣༽བྱུང་གྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱིས་མ་བཙལ་བས་མྤྱི་ཤྱེས། བར་དུ་བསམ་བྱུང་གྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱིས་མ་དཔྱད་པས་
རྱོངས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གྲུབ་མཐའ་བཞྤྱི་པྱོ་རྣམས་ལ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་སྱེམས་ཀྤྱིས་འཐྤྱིང་
སླད་བྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །དྱེ་ལ་དང་པྱོ་གྤྱིས་ནྤྱི་རྱོད་བྱེད་སྱོང་བ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གསུམ་པ་
ནྤྱི་མས་ལྱེན་སྱོང་བའྱོ། །བདུན་པ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་
ཐྱོབ་ཕྤྱིན་ཆད་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པ་དུམ་བུ་བཞྤྱིའྤྱི་ལྷའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྤྱིན་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་
བརླབས་པ་ཡྤྱིན་པས་དཀའ་ཐུབ་བཅྱོ་བརྒྱད་སྱོགས་ཀྤྱིས་གདུང་བར་བྱེད་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་
ནྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་མ་འྱོངས་རྱོགས་སངས་རྒྱས། །ཞྱེས་པའྱོ། །བརྒྱད་པ་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་ནམ་ཡང་དྱོར་བར་མྤྱི་བ་ཞྱེས་
པ་སྟྱེ། དམ་ཚིག་གྤྱི་རྱོ་རྱེ་དྤྱིལ་བུ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ་ཅྱེས་སྱེམས་
ཀྤྱིས་འཐྤྱིང་སླད་བྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །རྤྱིགས་གྤྱིས་པའྤྱི་དམ་ཚིག་དང་ཟླྱོས་པའྤྱི་སྱོན་
མྱེད་དྱེ། དྱེ་དག་ནྤྱི་ཞག་བདུན་དུ་འབྲལ་བར་མྤྱི་བ་བར་བསླབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དགུ་པ་ནྤྱི་ཕག་རྒྱ་ནམ་
ཡང་འདྱོར་བར་མྤྱི་བ་ཞྱེས་པ་སྟྱེ། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པ་ཕག་རྒྱ་བཞྤྱིའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་བྤྱིན་
གྤྱིས་བརླབས་པ་སྟྱེ་སངས་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །བཅུ་པ་ནྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཞྱེས་སྱོགས་ཏྱེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རྒྱུད་བཤད་པ་དང་། དམ་ཚིག་བཤད་པ་དང་། མན་ངག་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་
སླྱོབ་དཔྱོན་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་དང་མྤྱི་ལྡན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོད་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་
ཤྱེས་བྱེད་དུ། འདྤྱི་ནྤྱི་སངས་ 
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༼༡༠༤༽རྒྱས་ཀུན་དང་མམ་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ནྤྱི་དབང་གྤྱིས་རྒྱུད་མ་སྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་
སྱེམས་མ་རྱོ་རྱེ་མའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་བཤད་ན་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བའྱོ། །འདྤྱི་
དག་ནྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཙམ་ཞྤྱིག་བ་མའྤྱི་གསུང་བཞྤྱིན་བྲྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ལ། ཡན་ལག་གཞན་བཞྤྱི་ཞྤྱིབ་པར་
ངག་ལས་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །བཞྤྱི་པ་རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ནྤྱི། སྤྱིར་རྒྱུད་སྱེ་སྱོ་སྱོའ་ིདགྱོངས་པ་བདྱེ་
མཆྱོག་ཏུ་དམ་ཚིག་ྤྱི་ཤུ་ར་གྤྱིས་བཤད་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པ་རྤྱིགས་
ལྔའྤྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་ཤ་ལྔ་བསྟྱེན་པ་སྱོགས་བཤད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་མན་ངག་ལས་དབང་བཞྤྱི་ལ་
དམ་ཚིག་ྤྱི་ཤུ་གསུངས་པ་སྱོགས་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པ་མང་དུ་ཡྱོད་མྱོད་ཀང་རྣལ་འབྱོར་བ་མྱེད་ཀུན་མཐུན་
པར་བུམ་དབང་གྤྱི་བསྲུང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ནྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་བསྲུང་བ་
ཡྤྱིན་ལ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྤྱི་པྱོ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཚིག་ཅུང་ཟད་མྤྱི་འད་ཡང་དྱོན་ཁད་པར་མྱེད་པར་དམ་པ་དང་པྱོའ་ི
རྒྱུད་དང་། དག་ནག་གྤྱི་རྒྱུད་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་གྤྱི་རྒྱུད་གསུམ་ཆར་ལས་འབྱུང་ལ། དྱེང་སང་གྤྱི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་
པའྤྱི་གཞུང་འདྤྱི་ནྤྱི་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་རྒྱུད་འབུམ་པ་ན་བཞུགས་པ་གྲུབ་པའྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་རྣམས་ཀྤྱིས་ཟུར་དུ་
ཕྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི་བྤྱིརྺ་པས་ཕྱུང་བར་བཞྱེད་
ལ། ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱིས་ཕྱུང་བར་བཞྱེད་ཅྤྱིང་། འགའ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་བྷ་བའྤྱི་ལྷས་ཕྱུང་ངྱོ་ཞྱེས་གསུང་
མྱོད། གང་ལྟར་ཡང་འགལ་བ་མྱེད་དྱེ། བཀའ་ལས་ཕྱུང་བའྤྱི་བསྟན་བཅྱོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འདྤྱིའྤྱི་འགྱེལ་པ་
ལ་སླྱོབ་དཔྱོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་ 
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༼༡༠༥༽མཛད་པར་གགས་པའྤྱི་རྒྱ་ཆྱེར་འགྱེལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་སྤྱིང་པྱོས་མཛད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བའྤྱི་འགྱེལ་
པ་ཆུང་བ་དང་། ལམ་ལྱེགས་སྤྱིས་མཛད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བའྤྱི་འགྱེལ་པ་ཆུང་བ་དང་། ཁ་ཆྱེ་ལྱེགས་སྤྱིས་མཛད་
པར་བྱེད་པའྤྱི་དམ་ཚིག་གྤྱི་འགྱེལ་པ་ཉུང་ངུ་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱེ། ཚིག་དང་དྱོན་གྤྱི་འགྱེལ་པ་རྣམས་དང་། དྱོན་གྤྱི་
འགྱེལ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་མཚོ་སྱེས་ཀྤྱིས་མཛད་ཟྱེར་བའྤྱི་
དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་གསང་བའྤྱི་མཛོད་ཅྱེས་བ་བ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་སྤྱིང་པྱོའ་ིཞབས་ཀྤྱིས་མཛད་ཟྱེར་བ་རྱོ་
རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་ལྟུང་བའྤྱི་རྒྱ་ཆྱེན་འགྱེལ་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་དྱོན་འགྱེལ་གསུམ་སྟྱེ་གཞུང་དང་དྱོན་གྤྱི་འགྱེལ་པ་བདུན་
པྱོ་དག་ལ་ལྟུང་བའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་བརྒྱད། བཤགས་ཚད་ལ་ལྱོག་པར་རྱོག་པ་དྲུག་ཡྱོད་པ་ལས་དང་
པྱོ་ནྤྱི་ར་བ་དང་འགལ་བ་དང་། གཞུང་གཞན་དང་འགལ་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། འགྱེལ་ཆྱེན་རང་གྤྱི་ཚིག་
དང་འགལ་བ་དང་བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་སུན་ཕྱུང་ཞྤྱིང་། གྤྱིས་པ་ནྤྱི་གཞུང་གྤྱི་དྱོན་དང་འགལ་བ་དང་། གཞུང་གཞན་
དང་འགལ་བ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས་དྱེས་ན་འགྱེལ་པ་དྱེ་དག་ནྤྱི་ལྱོག་པར་སྨྲ་བ་འབའ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་
མཛད་དྱོ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆྱེན་པྱོ་དག་གྤྱིས་ཀང་མ་མཛད་པ་ྤྱིད་དུ་རྤྱིག་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་ར་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྱོང་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སྱོ། །ཕྤྱིས་ཀྤྱི་བྱོད་ཀྤྱི་བ་མ་དག་གྤྱི་གཞུང་འདྤྱི་ལ་འགྱེལ་པ་ཆྱེན་པྱོ་མཛད་
པ་ཡྱོད་ཀང་། རྒྱུད་འགྱེལ་རྣམ་དག་དང་མྤྱི་མཐུན་ཅྤྱིང་། ལྟུང་བ་འགའ་ཞྤྱིག་ཇྤྱི་ལྟར་འབད་ཀང་བསྲུང་མྤྱི་ནུས་པ་
དང་། འགའ་ཞྤྱིག་མ་བསྲུང་ཀང་འབྱུང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པ་སྱོགས་སབས་དྱོན་མ་ཡྤྱིན་པ་དུ་མ་ཡྱོད་པ་རྣམས་ནྤྱི་བ་མའྤྱི་ 
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༼༡༠༦༽གསུང་ལ་བརྱེན་ནས་ཁྱོ་བྱོས་ཀང་གཏན་ལ་འབྱེབས་པར་ནུས་སྱོ། །འྱོ་ན་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་སྟྱེང་དུ་
བསྲུང་མཚམས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྤྱི་ལྟར་རྱོགས་པར་བ་ཞྱེ་ན་རྒྱུད་སྱེའྤྱི་དྱོན་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་
དབང་ཕྱུག་བྤྱིརྺ་པའྤྱི་མན་ངག་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པ་རྱེ་བཙུན་འཁྲུལ་པ་ཟད་པའྤྱི་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་གྤྱིས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་དུ་བཀྱོད་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་བསླབ་བ་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ན་
ཇྤྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་བའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་སབས་
འགའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྱོམ་པ་གྱོང་འྱོག་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་བསླབ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་གྱུར་ན་གང་གྤྱི་དབང་དུ་བས་
ནས་སད་སམ་ན། ས་པཎ་གྤྱིས་བཀའ་གདམས་དྱོ་ཀྱོར་བའྤྱི་དྤྱིས་ལན་ལས། སྱོམ་གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་
གྤྱིས། །བསླབ་བ་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ཚེ། །དགག་བ་དང་ནྤྱི་དགྱོས་པ་གྤྱིས། །གཙོ་བྱོ་གང་ཆྱེའྤྱི་དབང་དུ་
ཐྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། འཕགས་པའྤྱི་དྤྱིས་ལན་འགའ་ཞྤྱིག་ལས། སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྱོང་མའྤྱི་དབང་དུ་བས་
ནས་སད་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཡྱོད་དྱོ། །དྱོན་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གྱོང་འྱོག་ར་བར་མམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མམ་
པ་ལྟ་བུ་བསླབ་བ་མམ་པ་དང་། འྱོག་མའྤྱི་ཡན་ལག་དང་གྱོང་མའྤྱི་ར་བ་འགལ་བའྤྱི་ཚེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
གྱོང་མའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བསྲུང་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་ནས་གྱོང་
མའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དྱེའྤྱི་བསྲུང་བའྤྱི་གཙོ་བྱོ་ནྤྱི་གྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འདྤྱི་ལ་དགྱོངས་ནས་
འཕགས་པས་གྱོང་མའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སད་པར་གསུངས་སྱོ། །འྱོན་ཀང་ལས་དང་པྱོ་པའྤྱི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་
གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་དགག་དགྱོས་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་པར་གྱོང་མའྤྱི་ཡན་ལག་འགའ་ཞྤྱིག་དང་། །འྱོག་མའྤྱི་ 
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༼༡༠༧༽ར་བ་ལྟ་བུ་འགལ་བའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བསྲུང་དགྱོས་པ་ཡང་ཡྱོད་དྱེ་སྱོད་འཇུག་
ལས། ཆུང་ངུའྤྱི་ཕྤྱིར་ནྤྱི་ཆྱེ་མྤྱི་གཏང་། །གཙོ་ཆྱེར་གཞན་གྤྱི་དྱོན་བསམ་མྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། འདྤྱི་ལྟར་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་
དུས་དག་ཏུ། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་བཏང་སྱོམས་བ་བར་གསུངས། །ཞྱེས་བཤད་པ་ལྟར་རྱོ། །འདྤྱི་ལ་དགྱོངས་ནས་ས་
པཎ་གྤྱིས་དགག་བ་དང་དགྱོས་པ་གང་ཆྱེ་བའྤྱི་དབང་དུ་གཏང་བ་གསུངས་སྱོ། །བཞྤྱི་པ་མས་པ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་
པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལ་གསུམ་སྟྱེ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་། སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་
པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་བསླབ་པ་ལ་མྤྱི་གསྱོད་པ་སྱོགས་བཞྤྱི་བྱུང་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བས་
བསར་ནས་བང་། མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་གསྱོད་པ་སྱོགས་ལྔ་བྱུང་ན། སྱོམ་ལྡན་གཅྤྱིག་གྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས་ཞྱེས་བྱོད་ཀྤྱི་
བ་མ་དག་གསུང་མྱོད་ཀྤྱི། དྱེ་ལས་གཞན་བཤད་པ་མ་མཐྱོང་ངྱོ་། །དགྱེ་ཚུལ་ལ་ནྤྱི་ཕམ་འདའྤྱི་ྱེས་བས་འཆབ་
བཅས་བྱུང་ན་གསྱོར་མྤྱི་རུང་ལ། འཆབ་མྱེད་ལ་ནྤྱི་བསླབ་པ་སྦྱྤྱིན་པ་འྱོད་ལྡན་ལས་བཤད་ཅྤྱིང་བཤགས་བའྤྱི་
ྱེས་བས་རྣམས་ནྤྱི་ཚུལ་བཞྤྱིན་བཤགས་པ་དང་། བསམ་བའྤྱི་ྱེས་བས་རྣམས་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་སྱོམ་པས་འདག་
པར་བའྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་ལ་ནྤྱི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་གསྱོར་མྤྱི་རུང་ལ། འཆབ་མྱེད་ལ་དགྱེ་འདུན་གྤྱིས་གསྱོལ་
བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་བསླབ་པ་བྤྱིན་ནས་དྱེའྤྱི་དམ་ཚིག་སད་པས་སྱོར་ཆུད་པར་གསུངས་སྱོ། །ལྷག་མ་འཆབ་
བཅས་བྱུང་ན་བཅབ་ྱེས་འདག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་བཅབ་པ་དྱེ་སྲྤྱིད་དུ་སྱོ་བ་སད་པ་དང་། དྱེ་ནས་ལྷག་མའྤྱི་
ལྟུང་བ་འདག་པའྤྱི་ཆྱེད་དུ་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱིས་ཞག་དྲུག་དང་། ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་མགུ་བ་སད། དྱེ་ནས་རང་ 
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༼༡༠༨༽བཞྤྱིན་གྤྱི་གནས་སུ་དབྱུང་བའྤྱི་ཆྱེད་དུ་གསྱོལ་བཞྤྱིའྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་དབྱུང་བར་བཤད་དྱོ། །ལྷག་མ་
འཆབ་མྱེད་ལ་ནྤྱི་སྱོ་བ་མ་གཏྱོགས་གཞན་སྔར་བཞྤྱིན་ནྱོ། །སང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ལ་ནྤྱི་ཞག་གྤྱི་ཆད་ལས་དང་འབྲྱེལ་
བའྤྱི་སྱོང་བ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་ནས་ལྟུང་བ་རྤྱིས་མཐུན་མྱེད་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་། ལྟུང་བྱེད་
འབའ་ཞྤྱིག་པ་ལ་ཞག་གྤྱི་ཆད་ལས་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བཤགས་པར་འབའ་ཞྤྱིག་དང་། སྱོ་སྱོར་བཤགས་པར་
བ་བ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་སྨྲྱེ་སྔགས་དང་བཅས་ཏྱེ་བཤགས་པ་དང་། བཤགས་བའྤྱི་ྱེས་བས་རྣམས་ནྤྱི་བཤགས་པ་
འབའ་ཞྤྱིག་དང་། བསམ་བའྤྱི་ྱེས་བས་རྣམས་ནྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་སྱོམ་པས་སྱོར་ཆུད་པར་གསུངས་སྱོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་
གྤྱི་སྱོ་ཐར་རྣམས་ལ་ཡང་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་དང་ཐུང་མྱོང་བ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་གཞུང་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
བཅྱོས་རྣམས་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བཅྱོས་རྣམས་ཀང་མས་སུ་བང་བར་བ་ཞྤྱིང་དྱེ་
ལས་གཞན་པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་རྣམས་ལ་ནྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ལས་བཤད་པ་ཁྱོ་ན་བའྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་མས་པ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་ལ་གྤྱིས་ལས་དང་པྱོ་ནྤྱི་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་བཅྱོས་ལ་
ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། ལྟུང་བའྤྱི་ལྷག་མ་ཞྤྱི་བར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། 
ལས་དང་པྱོ་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་གྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་
གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས་དྱེའྤྱི་རྤྱི་ལམ་དུ་
ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་བྱོན་པའྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས། གལ་
ཏྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེ་དག་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་ 
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༼༡༠༩༽པྱོའ་ིམྤྱིང་ཐྱོས་ནས་ངན་སྱོང་དུ་ལྟུང་བས་འཇྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་མཐྱོང་བར་འདྱོད་ཅྤྱིང་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་
འཆགས་པར་འདྱོད་ལ་གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྤྱིང་དྱེའྤྱི་མྤྱིང་
ཡང་བརྱོད་ན་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་དྱེ་དག་གྤྱི་མདུན་དུ་བསལ་བ་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དྱེ་རང་གྤྱི་གཟུགས་གནས་པར་འགྱུར་
ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེའྤྱི་གཟུགས་ནས་ཁྱེའུའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་བར་གྤྱིས་མདུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་ལས་དང་པྱོ་པ་དྱེས་ལྟུང་བ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དྱེ་དག་འཆགས་སུ་འཇུག་གྱོ །དྱེ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཟབ་
མྱོ་དང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་སྦྱྱོར་བའང་ྱེ་བར་སྟྱོན་ཏྱོ། །ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡྱོག་པའྤྱི་བར་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་འཇྱོག་གྱོ །དྱེ་
བཞྤྱིན་དུ་སྦྱར་ཏྱེ་གང་གསྱོལ་བར་བྱེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལས་དང་པྱོ་པ་ྱེས་པ་དང་བཅས་པ་དྱེས་
ཐྱོ་རངས་ལངས་ལ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ཏྱེ་འདུག་པས་འདུག་པར་བ། ས་རྱེངས་གྤྱི་ལྷའྤྱི་བུ་ལ་གསྱོལ་བ་
གདབ་པར་བ་སྟྱེ་ཚིག་འདྤྱི་སད་དུ་ས་རྱེངས་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་ལྱེགས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཁྱོད་འཛམ་བུའྤྱི་གླྤྱིང་དུ་ཤར་མ་
ཐག་ཏུ་སྤྱིང་རྱེས་བདག་ལ་ཁྱེབས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་སྤྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་
བདག་གྤྱི་ཚིག་གྤྱིས་མྱུར་དུ་བསྐུར་ཏྱེ་ཐབས་གང་གྤྱིས་བདག་གྤྱིས་ལྟུང་བ་འཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པྱོ་འཕགས་པ་ལ་ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་འཐྱོབ་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཐབས་དྱེ་བདག་གྤྱི་རྤྱི་ལམ་དུ་བསྟན་དུ་
གསྱོལ་ཞྱེས་སྱོས་ལ་དྱེའྤྱི་ཚེ་དྱེ་གྤྱིད་ལྱོག་ལ་ྱོལ་ཞྤྱིག་དང་འཛམ་བུའྤྱི་གླྤྱིང་འདྤྱིར་ས་རྱེངས་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོ་ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་པྱོ་དང་འཕད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་ལས་དང་པྱོ་པ་དྱེའྤྱི་རྤྱི་ལམ་དུ་དྱེའྤྱི་གཟུགས་ 
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༼༡༡༠༽མདུན་དུ་འདུག་སྟྱེ་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་དྱེ་དག་འཆགས་སུ་མཇུག་གྱོ །དྱེ་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཐབས་ཀྤྱི་
ཤྱེས་པ་འདྤྱི་ལྟ་བུའང་སྟྱོན་ཏྱེ་ཐབས་ཤྱེས་པ་ལ་མཁས་པ་དྱེས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལས་དང་པྱོ་ྤྱིད་དུ་བང་
ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་མྤྱི་བརྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་ཏྤྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐྱོབ་སྟྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་བརན་པར་གནས་པར་ཡང་
འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སྱོགས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལྟུང་བའྤྱི་ལྷག་མ་ཞྤྱི་བར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ནྤྱི་
སྱོད་འཇུག་ལས། ྤྱིན་དང་མཚན་མྱོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པྱོ་གསུམ་པ་གདྱོན་བ་ཞྤྱིང་། །རྒྱལ་དང་བང་ཆུབ་
སྱེམས་བརྱེན་པས། །ལྟུང་བའྤྱི་ལྷག་མ་དྱེས་ཞྤྱི་བ། །ཞྱེས་གསུངས་བ་ལྟར་ྤྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཕུང་པྱོ་
གསུམ་པའྤྱི་མདྱོ་འདྱོན་ཞྤྱིང་ྤྱིན་མཚན་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་བརན་པྱོར་བསྱོམས་པ་སྱོགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་
བཤགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྟྱོབས་བཞྤྱི་ཚང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་བཤགས་པ་དང་། དྱེ་བཞྤྱིན་གཤྱེགས་པའྤྱི་ཡྤྱི་གྱེ་
བརྒྱ་པ་སྱོགས་བཟླས་པ་སྱོགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་བཤགས་པར་ཡང་གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་སྱེམས་ཙམ་ལུགས་
ཀྤྱི་ཕྤྱིར་བཅྱོས་ནྤྱི། སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པ་ལས། སྱོམ་པ་སླར་ཡང་བང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲྤྱིང་ནྤྱི་གསུམ་ལ་
བཤགས། །གཅྤྱིག་གྤྱི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ྱོན་མྱོངས་མྤྱི་མྱོངས་བདག་སྱེམས་བཞྤྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་
པའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི་ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྱོས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་སད་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བས་ཡུལ་སྱོམ་ལྡན་ནམ་
དཀྱོན་མཆྱོག་གྤྱི་དྲུང་དུ་སླར་ཡང་བང་། ཀུན་དཀྤྱིས་འབྲྤྱིང་གྤྱིས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་སད་ན་སྱོམ་ལྡན་
གསུམ་གྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས། ཀུན་དཀྤྱིས་ཆུང་ངུས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ཆྱོས་བཞྤྱི་སད་ན་སྱོམ་ལྡན་གཅྤྱིག་གྤྱི་
མདུན་དུ་གཤགས།  
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༼༡༡༡༽ལྷག་མ་ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་དང་། ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་མྤྱི་མཆྱོད་པ་
སྱོགས་ྱེས་བས་བཞྤྱི་བཅུ་ཞྱེ་གྤྱིས་པྱོ་འདྤྱི་ཡུལ་འབྱོར་ན་སྱོམ་ལྡན་གཅྤྱིག་གྤྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བ་ཞྤྱིང་
མ་འབྱོར་ན་བདག་སྱེམས་བཞྤྱིན་ཏྱེ། རང་གྤྱི་སྱེམས་དཔང་པྱོར་བས་ནས་བཤགས་པར་བ་ཅྱེས་པའྤྱི་དྱོན་
ཏྱོ། །དྱེ་ལ་བཤགས་པའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་སྱོམ་ལྡན་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཐྱེག་པ་གང་ཡང་
རུང་བ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་ལ་ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་ནྤྱི་མ་གུས་པ་དང་སྱོམ་ལས་དང་། ལྱེ་ལྱོས་སད་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། 
ྱོན་མྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་བརྱེད་པས་སད་པ་ཡྤྱིན་པར་བང་ས་ལས་གསུངས་སྱོ། །ཀུན་དཀྤྱིས་ཆུང་
འབྲྤྱིང་ཆྱེན་པྱོའ་ིཁད་པར་ནྤྱི་གྱོང་དུ་བཤད་ཟྤྱིན་ཏྱོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྱོམ་མས་པ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཚུལ་ལ་
གྤྱིས་ཏྱེ། ཡན་ལག་ཚང་བའྤྱི་ར་བ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་དང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྱི་ར་
ལྟུང་བྱུང་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའྤྱི་ཐབས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་གྤྱིས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་ལས། ཡན་ལག་
ཚང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་ཡུལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དྲུང་དུ་སླར་ཡང་སྱོམ་པ་བང་དགྱོས་ཏྱེ། དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། 
ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །སླར་ཡང་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་རུ་ནྤྱི། །དག་པའྤྱི་རྒྱུ་རུ་འཇུག་པར་བ། །སླར་ཡང་
གནང་བ་ཐྱོབ་པ་ནྤྱི། ཚོགས་ཀྤྱི་ནང་དུ་འགྱོ་བ་ན། །རྒན་པའྤྱི་མྤྱིན་ནྤྱི་གཞྱོན་པ་ྤྱིད། །ཅྱེས་དང་། ར་ལྟུང་བཅུ་
བཞྤྱི་པའྤྱི་གཞུང་ལས། གསུམ་པ་སབས་འགྱོ་ནས་བརམས་ཏྱེ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་སྱོགས་སྱོམ་པ་ནྤྱི། །གལ་ཏྱེ་
བདག་ལ་ཕན་འདྱོད་ན། །སྔགས་པས་འབད་དྱེ་བཟུང་བར་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། སཾ་བུ་ཉྤྱིས་ལས། དམ་ཚིག་ 
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༼༡༡༢༽མས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་བག་མྱེད་པར་སྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་དམ་ཚིག་
བངས་པར་བས་ནས་ཕྤྱིས་མྤྱི་བརྱོད་པར་སྱོམ་པ་བཟུང་བར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ྤྱིད་ཀུན་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཕག་
རྒྱའྤྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྱོན་མྱེད་པའྤྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྱོས་རྣམས་
ལས་ཡན་ལག་ཚང་བའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་སྱོམ་པ་སླར་ཡང་བང་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེས་བཞྱེད་དྱོ། །བ་ཆྱེན་
འཕགས་པའྤྱི་དྤྱིས་ལན་འགའ་ཞྤྱིག་ལས་གལ་ཏྱེ་ཡུལ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་མ་འབྱོར་ན་ཐྱོག་མར་ཡྤྱི་གྱེ་བརྒྱ་པ་
བཟླས་བརྱོད་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྤྱིག་པ་དག་པའྤྱི་མཚན་མ་མ་བྱུང་གྤྱི་བར་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་ཅྤྱིང་། 
མཚན་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བྲྤྱིས་ཏྱེ་བདག་འཇུག་བངས་ན་
སྱོམ་པ་སྱོར་ཆུད་པ་ཡང་ཡྱོད་དྱོ། །བ་མ་འགའ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ར་ལྟུང་དང་པྱོ་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་
ན་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོམ་པ་སླར་ཡང་བང་དགྱོས་ཏྱེ་སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་དང་མ་འབྲྱེལ་ཞྤྱིང་
སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་བདག་འཇུག་བས་པས་ཀང་སྱོར་མྤྱི་ཆུད་པར་བཞྱེད་དྱོ། །ཁྱོ་བྱོ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར་
སྱེམས་ཏྱེ། རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་དྱེ་སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་ཚུལ་མྤྱི་ཤྱེས་ཤྤྱིང་མས་ལྱེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བས་
ལ་དབང་བསྐུར་གྤྱི་སྱོ་ནས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་དྱེ་ལ་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་སླར་བང་
དགྱོས་ཏྱེ་སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་དང་མ་འབྲྱེལ་ཞྤྱིང་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་
མས་ལྱེན་གྤྱི་ཚུལ་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་ཤྤྱིང་རྒྱུན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བའྤྱི་
ཚེ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བདག་འཇུག་བངས་ཀང་སྱོར་ཆུད་པར་ 
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༼༡༡༣༽འགྱུར་ཏྱེ། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བས་དམ་ཚིག་ལ་སྱོན་བྱུང་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་སྔགས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་ཚུལ་
དང་འབྲྱེལ་པ་ཡྤྱིན་པས་བདག་འཇུག་གྤྱིས་ཀང་དམ་ཚིག་གྤྱི་སྱོན་སྦྱང་བར་ནུས་སྱོ་སམ་དུ་སྱེམས་སྱོ། །རྱེ་
བཙུན་གྤྱིས་ནྤྱི་སྱོད་པ་དྱོག་ཕྱོགས་ནས་བཀག་པའམ། ཡང་ན་འདྤྱིའྤྱི་སྔ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དགྱོངས་པར་མངྱོན་
ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྱི་ལྟུང་བ་དག་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལས་ལྡང་བའྤྱི་ཐབས་ནྤྱི་སྟྱོབས་
བཞྤྱིའྤྱི་སྱོ་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་པ་དང་། དམ་ཚིག་རྱོ་རྱེའྤྱི་བསྱོམ་བཟླས་བྱེད་པ་དང་། བརྱོན་འགྲུས་དག་པྱོས་
རྤྱིམ་གྤྱིས་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བསྱོམ་པ་དང་། བཞྤྱི་འབུམ་ལ་སྱོགས་པ་གངས་ཀྤྱི་བསྱེན་པ་བྱེད་པ་དང་། བསྱེན་
པའྤྱི་བཅུ་ཆ་སྱོགས་ཀྤྱི་སྦྱྤྱིན་སྲྱེག་བྱེད་པ་དང་། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྤུན་གྱོགས་ལ་ཚོགས་ཀྤྱི་འཁྱོར་
ལྱོ་བྱེད་པ་སྱོགས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་རྒྱུད་ལྟུང་བ་མྱེད་པར་བས་ནས་རྣལ་འབྱོར་མས་སུ་ལྱེན་པ་ལ་འབད་པར་
བའྱོ། །བྱུང་བ་ཕྤྱིར་བཅྱོས་པའྤྱི་ཐབས་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏྱོ། །ལྔ་པ་སྱོམ་པ་གནས་གཏྱོང་གྤྱི་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ་གྤྱིས་
ཏྱེ། གནས་པའྤྱི་ཚེ་གཅྤྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གནས་དཔྱད་པ། གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེ་རྤྱིམ་དང་གཅྤྱིག་ཆར་གང་དུ་
གཏྱོང་དཔྱད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ལ་བཞྤྱི་ྤྱི་ཟླ་སར་གསུམ་གྤྱི་
དཔྱེས་འྱོག་མ་བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་འདྱོད་པ་དགག སྱེས་བུའྤྱི་རྒྱན་གྤྱི་དཔྱེས་དུས་མམ་རས་ཐ་དད་དུ་
འདྱོད་པ་དགག ཆུ་གཞྱོང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་པའྤྱི་དཔྱེས་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་རས་ཐ་དད་དུ་འདྱོད་པ་དགག གཞན་
ལུགས་ལ་རང་ལུགས་སུ་འཁྲུལ་ནས་གནས་གྱུར་རས་གཞན་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། 
གཞན་གྤྱི་གཞུང་ 
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༼༡༡༤༽དགྱོད། དྱེའྤྱི་དྱོན་བཤད། མྤྱི་འཐད་པའྤྱི་ཆ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྒྱ་གར་སད་དུ། ཏྲྤྱི་སཾ་བར་པྲ་བྷྱོ་
མཱ་ལ་ནཱ་མ། བྱོད་སད་དུ། སྱོམ་གསུམ་འྱོད་ཀྤྱི་ཕྱེང་བ་ཞྱེས་བ་བ། བ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་
འཚལ་ལྱོ། །རྣམ་དག་ཟབ་ཡངས་ཤྱེས་བའྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། བསྟན་པའྤྱི་གྲུ་དང་བདག་བྱོའ་ིདྱེད་དཔྱོན་
གྤྱིས། །མཁྱེན་པའྤྱི་དར་ཕར་བརྱེ་བའྤྱི་རླུང་བསྱོད་ནས། །སྱོམ་གསུམ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྱོར་བུ་ཁྱོ་བྱོས་བངས། །དྱེང་
སང་བསྟན་པའྤྱི་མཇུག་འདྤྱི་རུ། །སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ། །མཁས་པ་རྒྱུ་སར་འགའ་ཞྤྱིག་
གྤྱིས། །ཕྱོགས་རྱེའྤྱི་ཆ་ཙམ་བརྱོད་གྱུར་མྱོད། །སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་
པ་ལ། །ཐྱོབ་ཚུལ་གནས་ཚུལ་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚུལ། །གྤྱིས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་འཐད་པའྤྱི་གཞུང་། །ྱེས་པ་ཕན་ཡྱོན་
རྤྱིམ་པ་དང་། །བདག་བྱོ་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གྤྱིས། །ཕྱོགས་རྣམས་གསལ་བར་བ་ཕྤྱིར་བཀྱོད། །གླྤྱིང་གསུམ་
སྱེས་པ་བུད་མྱེད་ཀྤྱིས། །རང་ྤྱིད་འཁྱོར་བ་གྱོལ་དྱོན་དུ། །མཁན་སླྱོབ་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་ལས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོ་ཡྤྱི་
བར་དག་ཏུ། །གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལ། །གཙོ་ཆྱེར་ལུས་ངག་སྱོམ་པ་སྟྱེ། །ན་ཐྱོས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྤྱི་
སྱོམ། །གང་ཟག་བང་པྱོ་འད་བ་ལ། །སྱོམ་པ་ཁལ་དང་འད་བ་དྱེ། ཐྱོབ་པའྤྱི་ཐག་པས་སྱེལ་བར་གནས། །སྱོ་སྱོར་
ཐར་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཡྤྱིན། །བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྤྱི་འཕྱོས་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་དང་། །མཚན་
གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཆར་བྱུང་བ་ལས། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །གསུངས་སྱོ་ཕམ་པ་བས་པས་ཀང་། །ས་
ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་ཡྤྱིན།  
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༼༡༡༥༽།ལྷ་མྤྱི་ལ་སྱོགས་གང་རུང་གྤྱིས། །འགྱོ་བ་མ་ལུས་སབས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །སླྱོབ་དཔྱོན་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་
ལས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་བང་ཆུབ་སྤྱིང་པྱོའ་ིབར། །སྱོན་དང་འཇུག་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན། །ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་རང་
དྱོན་དང་། །གཞན་དྱོན་ཐབས་མ་ཡྤྱིན་པས་སྱོམ། །ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱིའྱོ། །དྱེ་ྤྱིད་སྣང་ལ་རང་བཞྤྱིན་
མྱེད། །འཇྤྱིག་ཚོགས་ཤྤྱིན་ཏུ་གྱོམས་པ་ལས། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་ལས་གྱོལ། །དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་ཡྤྱིན་ནྱོ། །སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་སྱེམས་བསྱེད་གྤྱིས། །རང་དྱོན་གཟའ་དང་བྲལ་བ་ན། །ྤྱི་མ་དང་ནྤྱི་
འྱོད་ཟྱེར་བཞྤྱིན། །དྱེ་དག་གནས་པའྤྱི་ཚུལ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །རང་དྱོན་བངས་དང་ནག་པྱོ་ཡྤྱི། །ཆྱོས་བཞྤྱི་ལྱོག་པར་
ཞུགས་པ་དང་། །འབྲས་བུ་དག་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་ན། །ཚ་གང་གྲུ་བཞྤྱིན་སྱེམས་བསྱེད་གཏྱོང་། །རྤྱིགས་བཞྤྱི་ལ་སྱོགས་
བསྱོད་ནམས་ལྡན། །རང་གཞན་དགྱོས་འདྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བ་མ་མཚན་ྤྱིད་ཚད་ལྡན་ལས། །ནམ་
མཁའ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་གནས་བར་དུ། །ལྷན་སྱེས་ཡྱེ་ཤྱེས་བརའ་དྱོན་འཕྱོད། །རྣམ་རྱོག་དྤྱི་མ་ཀུན་ལས་སྱོམ། །རྤྱིག་
འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་ཡྤྱིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ། །རྤྱིམ་གྤྱིས་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྱོར་བུས་
སས། །འདྱོད་ཡྱོན་ལྔ་ཡྤྱིས་ཀུན་ནས་མཆྱོད། །དགྱོས་འདྱོད་ཀུན་གྤྱི་འབྱུང་གནས་པ། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་
གནས་ཚུལ་ཡྤྱིན། །དགྱོས་དྱོན་མྱེད་དྱོ་སྱོན་རྣམས་ཕྱུང་། །དཔག་བསམ་ཤྤྱིང་བུ་འགྱེལ་བ་བཞྤྱིན། །ར་བའྤྱི་ལྟུང་
བ་བྱུང་བ་ན། །རྤྱིག་ལ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་། །རྒྱུད་ནྤྱི་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་ནྤྱི། །འཁྱོར་བཞྤྱི་པྱོ་ལ་རྱེས་སུ་
གནང་། །རང་ྤྱིད་ 
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༼༡༡༦༽སླྱོབ་པ་དང་ཡང་ལྡན། །དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་བདུན། །གསུངས་སྱོ་དུས་ཀྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། །རྱེན་
ནྤྱི་གསུམ་ལས་དགྱེ་སླྱོང་མཆྱོག །འབྲྤྱིང་ནྤྱི་དགྱེ་ཚུལ་ཡྤྱིན་པར་འདྱོད། །ཁྤྱིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མ་འྱོ། །གཞན་ཡང་
རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྤྱི་རབ་བྱུང་ན། །སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་
སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །གཞུང་འབུམ་ལས་ནྤྱི་འདྤྱི་སད་དུ། །རྱོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་
བཞུས། །ལགས་དང་ཟངས་དང་དངུལ་དུ་འབྱུང་། །གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་ཀང་གསྱེར་དུ་
འགྱུར་བ་བཞྤྱིན། །རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་
པ་ཞྱེས་བའྱོ། །གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི། །སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག །གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་
བ་ན། །འྱོག་མ་གཏྱོང་ཞྱེས་སྒྲྱོགས་པ་ཡྱོད། །དྱེ་ལ་ཅུང་ཞྤྱིག་བརག་པར་བ། །གསུམ་ལྡན་གསུངས་པའྤྱི་དགྱོངས་
པ་ཡྤྱིས། །གཅྤྱིག་ལྡན་གཏྱོང་བ་དགྱོངས་པ་མྤྱིན། །རྤྱིགས་པས་ཀང་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་གནྱོད། །བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་ལྟུང་བ་
ཡྤྱིས། །རྤྱིག་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ངམ་ཅྤྱི། །གལ་ཏྱེ་གཏྱོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། །མཁའ་ལ་སྤྱིན་ཆྱེན་འཁྤྱིགས་པ་
ཡྤྱིས། །ས་ཡྤྱི་ལྱོ་ཐྱོག་སྱེམ་ཞྱེས་སྒྲྱེ། །གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ཐྱོབ་རྒྱུ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལས་གཞན་པ་
ཡྤྱི། །ཆྱོ་ག་མཁན་དུ་བྱེད་རྤྱིག་སམ། །གཞན་ཡང་འགལ་བ་ལྟག་སད་ལ། །གནས་འགྱུར་བརྤྱི་བ་རྤྱིགས་མ་
ཡྤྱིན། །རྤྱིགས་ན་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི། །གངྒཱའྤྱི་ཆུ་བྱོར་འགྱུར་ཞྱེས་སྒྲྱེ། །དྱེས་ན་རང་གྤྱིས་བརགས་ 
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༼༡༡༧༽ནས་བང་། །སྱོམ་གསུམ་ལྡན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ། །ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་བརྤྱི་ན་ནྤྱི། །གཅྤྱིག་ཏུ་
འདྱོད་ཀང་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ལྡན་ཆྱོས་རས་གཞན་ཐ་དད་ཕྤྱིར། །འྱོན་ཏྱེ་སྔ་ཕྤྱི་ལ་བརྤྱི་ན། །གསུམ་ལྡན་ཞྱེས་
པའྤྱི་སྒྲ་དྱོན་མྱེད། །འྱོན་ཏྱེ་སྱོམ་གསུམ་རས་གཅྤྱིག་ཏུ། །ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་ལྡན་ཞྱེ་ན། །གཏྱོང་ཐྱོབ་ཆྱོ་ག་
གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར། །དྱེས་ན་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡྤྱིས། །བང་ཆུབ་མཆྱོག་གྤྱི་སྱེམས་བངས་ནས། །དང་པྱོ་དྱེ་ནྤྱི་ཀུན་
གཞྤྱི་ལ། །བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་ན། །འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀ་བག་ལ་
ལ། །དཔྱེར་ན་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སར་ཤར། །ཅུང་ཟད་སྣང་བར་བས་གྱུར་མྱོད། །ཟླ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཤར་གྱུར་
ན། །སར་འྱོད་མས་མྱོད་འཇྤྱིག་རྱེན་སྣང་། །ར་བདུན་ཚ་ཟྱེར་ཤར་བ་ན། །ཟླ་བའྤྱི་འྱོད་མས་འཇྤྱིག་རྱེན་
གསལ། །གལ་ཏྱེ་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ཡྤྱིས། །གདུལ་བ་གང་དང་གང་དྱོན་དུ། །འྱོག་མའྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་པ་
ན། །གྱོང་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནྱོན་མྱོད། །སྱོམ་པ་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན། །མཁའ་ལ་ྤྱི་མ་གནས་གྱུར་མྱོད། །ཟླ་
སར་འཆར་བ་བཀག་པ་མྱེད། །དྱེས་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་གནས་པའྤྱི་ཚུལ། །རང་རང་ཆྱོ་ག་བཞྤྱིན་དུ་གནས། །ཀུན་
གཞྤྱི་བག་ཆགས་མང་པྱོ་ཅན། །ཡྤྱིན་ཀང་ཤྱེས་རྒྱུད་ཐ་དད་མྱེད། །འྱོག་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ན། །གྱོང་མ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་
གནས་ཀྤྱི་བར། །རྣམ་པར་སྤྱིན་པས་གྱོས་པ་མྱེད། །དཔྱེར་ན་ཟླ་སར་ནུབ་གྱུར་མྱོད། །ྤྱི་མ་མཁའ་ལ་གནས་ཀྤྱི་
བར། །འྱོད་ནྤྱི་ཅུང་ཟད་འགྤྱིབ་པ་མྱེད། །གྱོང་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ན། །འྱོག་མ་ཇྤྱི་སྱེད་གནས་ 
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༼༡༡༨༽གྱུར་མྱོད། །ཅུང་ཟད་ཕན་གྤྱིས་སྱོབ་མྤྱི་ནུས། །ར་བདུན་རྒྱལ་པྱོ་ནུབ་པ་ན། །ཟླ་སར་གནས་ཀང་མུན་
པའྤྱི་བག །གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན། །ཟྤྱིལ་གནྱོན་ཡྱོན་ཏན་མཆྱོག་ལ་དགྱོངས། །ཟླ་སར་
གྤྱིས་ཀྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་ཡང་། །ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་གནས་ཀྤྱི་བར། །ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཅྱེས་ཀུན་གྤྱིས་སྒྲྱོགས། །གཞན་
ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་སྱོམ་པ་གསུམ། །ས་ཆུ་གྲུ་འད་གཞྤྱི་རྱེན་དུ། །འདྱོད་ཅྱེས་སྒྲྱོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཡྤྱིན། །དྱེ་ཡྤྱི་འཁྲུལ་གཞྤྱི་
ཁྱོ་བྱོས་བསྟན། །མཁས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ར་དབངས་དང་། །སླྱོབ་དཔྱོན་སྱེག་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་སྱོགས། །སྱོམ་གསུམ་དྱེ་ྤྱིད་
རྤྱིག་པ་ཡྤྱིས། །དྱོན་དྱེ་ལྡྱོག་པ་དུ་མ་བས། །ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་གསུངས་པ་ལ། །རྱེན་དང་བརྱེན་པར་བྱེད་ན་
འཁྲུལ། །བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་དྱོན་གཅྤྱིག་ལ། །ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ལྡྱོག་པ་དང་། །གནྱོད་སྱོང་ལྡྱོག་པ་གྤྱིས་
འཇུག་མྱོད། །ཕན་སྒྲུབ་ངྱོ་བྱོ་གང་ཡྤྱིན་ལ། །གནྱོད་པ་སྱོང་བས་ཁབ་པས་ན། །ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་རས་གཅྤྱིག་
ཏུ། །བ་གླང་རྤྱིས་ཀང་མྤྱི་གྱོ་འམ། །དྱེས་ན་རྤྱིག་འཛིན་གཅྤྱིག་པུ་ལ། །གསུམ་ལྡན་སྦྱྱོང་བར་འཐད་མ་
ཡྤྱིན། །གལ་ཏྱེ་འཐད་ན་འྱོག་མ་གྤྱིས། །ཆྱོ་ག་མྤྱི་དགྱོས་སྱེ་བར་འགྱུར། །སྱོམ་གསུམ་ཆྱོ་ག་ཐུན་མྱོང་
དུ། །ཐུབ་པ་ཆྱེན་པྱོས་གསུངས་པ་མྱེད། །ཕག་དྱོག་ནྱོར་འདྱོད་གཏྤྱི་མུག་ཅན། །རང་བཟྱོ་བྱེད་པ་སུ་ཡྤྱིས་
ལྱེགས། །མདྱོ་རྒྱུད་དཔུང་ཀང་ཕྱོགས་སུ་འཕྱེན། །སྒྲ་ཚད་བྱུང་ན་རགས་གཞན་བསྒྱུར། །བསྟན་པའྤྱི་བྤྱི་དྱོར་ཇྤྱི་
ལྟར་བ། །རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོ་ན་ལ། །གསུམ་ལྡན་བསྔགས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་ནྤྱི། །འབྲས་བུའྤྱི་སྱོ་ནས་མ་ཡྤྱིན་
ཏྱེ། །ཡྤྱིན་ན་ཀུན་མཁྱེན་ 
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༼༡༡༩༽མཆྱོག་དམན་འགྱུར། །དྱེས་ན་ལམ་དུས་གདུལ་བའྤྱི་དྱོན། །གཅྤྱིག་དང་གསུམ་གྤྱི་ཁད་པར་
དང་། །སྱོམ་པ་རས་ཆྱོས་གཞན་མས་མྱོད། །སྱོམ་གཞན་ཡྱོད་པའྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན། །སྱོམ་གསུམ་གང་ཡང་མྤྱི་
ལྡན་ན། །ལྷ་མྤྱིའྤྱི་ལུས་ཀང་རྱེད་པར་དཀའ། །མས་ན་མཐྱོང་ཆྱོས་རྣམ་སྤྱིན་དང་། །རྤྱིམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་བསྟན་
པར་བ། །སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་མས་གྱུར་ན། །རང་གྤྱིས་རང་བསླུས་གནྱོད་པ་མང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཐམས་ཅད་
ཀྤྱིས། །ཅུང་ཟད་ཁྱེལ་གྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་མྤྱིན། །ཕམ་པའྤྱི་བྱེ་བྲག་ལྤྱི་ཡང་གྤྱིས། །ལྱོ་གངས་ངན་སྱོང་གསུམ་དུ་
གནས། །བང་སྱེམས་མས་ན་འགྱོ་བ་ཀུན། །བསླུས་པས་གནྱོད་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཐམས་
ཅད་དང་། །འགྱོ་བ་ཀུན་གྤྱིས་ཤྤྱིན་ཏུ་ཁྱེལ། །ཕམ་པའྤྱི་ལྤྱི་ཡང་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །བསལ་པའྤྱི་གངས་བཞྤྱིན་དམལ་
བར་གནས། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པ་མས་གྱུར་ན། །ཡྤྱིད་དུ་མྤྱི་འྱོང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་། །རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཀུན་
བརས་པས། །མྤྱི་འཇྤྱིགས་མནར་མྱེད་གནས་དག་ཏུ། །སྡུག་བསྔལ་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་ཡྤྱིས་མྱོང་། །ར་བ་ཀུན་མས་
འཆབ་པ་དག །གསྱོ་ལ་ྱེ་བར་མྤྱི་བརྱོན་ན། །རྱོ་རྱེ་དམལ་བར་དྱེ་ལྟུང་སྟྱེ། །དམལ་བ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྤྱི། །སྡུག་བསྔལ་གཅྤྱིག་ཏུ་དྤྱིལ་པས་ཀང་། །དྱེ་ཡྤྱི་འབུམ་གྤྱི་ཆར་མྤྱི་ཕྱོད། །འཇྤྱིག་རྱེན་ཞྤྱིག་པས་གཞན་དུ་
འཕྱོ། །སྱེ་གྱོལ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བྱེད། །སངས་རྒྱས་སྟྱོང་གྤྱིས་འྱོད་ཟྱེར་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
ཕྤྱིན་ལས་ཀུན། །རྒྱུན་དུ་མཛད་ཀང་ཕན་མྱེད་འགྱུར། །བསལ་པ་ཐྱེར་འབུམ་ལ་ 
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༼༡༢༠༽སྱོགས་སུ། །དྱེ་ནྤྱི་ཐྱོན་པར་མ་གསུངས་སྱོ། །སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སབས་ལྷ་མྤྱི་
མཐར་ཐུག་གྤྱི །དག་བཅྱོམ་འབྲས་བུ་ངྱེས་པར་ཐྱོབ། །བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སབས་བདྱེ་
མང་མཐར་ཐུག་ནྤྱི། །རྤྱིང་མྱོ་ཞྤྱིག་ནས་རྱོགས་སངས་རྒྱས། །རྤྱིག་འཛིན་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་
སབས་ྤྱིད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་གྤྱི། །བདྱེ་བ་ཆྱེ་ལ་ལྱོངས་སྱོད་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་བསྱོམས་པ་དང་བཅས་ན། །ཚེ་
འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་གསུངས། །མ་བསྱོམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མྱེད་ན། །སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ྤྱིད་ཀྤྱིས་
ཐྱོབ། །པཎ་ཆྱེན་བྱོ་ཡྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །སྱོམ་གསུམ་ནྱོར་བུའྤྱི་ཕྱེང་བ་བངས། །བདག་གཞན་འགྱོ་བ་མ་ལུས་
ཀྤྱི། །བྱོ་གྱོས་གཙུག་ན་ལྱེགས་གནས་པ། །ཀུན་མཁྱེན་དྱེ་ལ་ལྱོངས་སྱོད་ཤྱོག །པཎྤྱི་ཏ་བྷྤྱི་བྷཱུ་ཏ་ཙནྡྲས་རང་
འགྱུར་དུ་མཛད་པ་རྱོགས་སྱོ།།  །།གྤྱིས་པ་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་མགྱོ་ཞབས་ཀྤྱི་བརྱོད་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་
གསུམ་སྟྱེ། རྱོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་ཀྤྱི་དྱོན། བརམ་པར་བ་བ་གཞུང་གྤྱི་དྱོན། རྱོམ་པ་མཐར་ཕྤྱིན་པ་མཇུག་གྤྱི་
དྱོན་ནྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྣམ་དག་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིག་རྐང་བཅྱོ་ལྔ་སྟྱེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པྱོས་རྱོམ་པའྤྱི་རྒྱུ་
ཤྱེས་རབ་བསྟན། གྤྱིས་པས་བརམ་པའྤྱི་དགྱོས་པ་བསྟན། ལྷག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་བརྱོད་བ་མདྱོར་བསྡུས་ཏྱེ་ཇྤྱི་
ལྟར་རྱོམ་པའྤྱི་ཚུལ་བསྟན་ནྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་བཞྤྱི་སྟྱེ། ཐྱོབ་གནས་གཏྱོང་ཚུལ་གསུམ་གྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོམ་པ་གསུམ་
གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། རྒྱུད་བཞྤྱིའྤྱི་དྱོན་བཤད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་དཔྱད་པ། འདྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་
ྱེས་དམྤྱིགས་གྤྱིས་ 
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༼༡༢༡༽ཀྤྱི་སྱོ་ནས་ྱེས་དམྤྱིགས་བསྟན་པ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྤྱི་ཕན་ཡྱོན་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྱོ་ནས་
བསྲུངས་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་ཐྱོབ་གནས་གཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་གླྤྱིང་
གསུམ་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིག་རྐང་བཅུ་བདུན་ཏྱེ་ཐྱོབ་ཚུལ་ནྤྱི་རྱེན་གྤྱི་ཡན་ལག་གླྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྱེས་པ་དང་བུད་
མྱེད་གང་རུང་། བསམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་རང་ྤྱིད་འཁྱོར་བ་ལས་གྱོལ་བའྤྱི་དྱོན་དུ་ཆྱོ་གའྤྱི་ཡན་ལག་མཁན་སླྱོབ་
ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཚད་ལྡན་ལས། དུས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཚོའྤྱི་བར་དུ། སང་བ་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་ལས་ལུས་ངག་
གཙོ་བྱོར་སྱོམ་པའྱོ། །གནས་ཚུལ་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། ཐྱོབ་པའྤྱི་རས་ཀྤྱིས་སྱེལ་ནས་གནས་ཏྱེ། 
དཔྱེར་ན་གླང་ལ་ཁལ་ཐག་པས་སྱེལ་ནས་གནས་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་གྱོ་སླའྱོ། །གྤྱིས་པ་བང་སྱེམས་
ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཐྱོབ་གནས་གཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་ལྷ་མྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་སྟྱེ། ཐྱོབ་ཚུལ་ཀུན་རྱོབ་བང་
ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་ནྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་
ཅན་ཐྱོབ་པའྱོ། །དྱོན་དམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཐྱོབ་ཚུལ་ནྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་སྣང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མྱེད་པར་བསྱོམས་པ་ལས་
གྤྱིས་འཛིན་ལས་གྱོལ་བའྱོ། །གནས་ཚུལ་ནྤྱི་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་དང་བྲལ་བ་ན་སྱེམས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་
སྱེམས་བསྱེད་དང་། སྱེམས་བྱུང་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་གྤྱིས་ྤྱི་མ་དང་འྱོད་ཟྱེར་བཞྤྱིན་དུ་
གནས་པའྱོ། །གཏྱོང་ཚུལ་ལ་གྤྱིས་ལས། རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་པ་དང་། ནག་པྱོའ་ིཆྱོས་བཞྤྱི་ལ་
སྱོད་པ་ན་གཏྱོང་སྟྱེ། ཚ་རྱེག་སྟྱོབས་ཆྱེ་བ་ྱེ་བ་ན་གང་རྱེག་གཏྱོང་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །བ་ན་མྱེད་ 
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༼༡༢༢༽པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པ་ན་གཏྱོང་སྟྱེ། ཆུའྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་ན་གྲུ་གཏྱོང་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་
སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ཐྱོབ་གནས་གཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་རྤྱིགས་བཞྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྤྱི་སྟྱེ། ཐྱོབ་ཚུལ་ནྤྱི་
བ་མ་ཚད་ལྡན་ལས། ནམ་མཁའ་གནས་ཀྤྱི་བར་ལྷན་སྱེས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་བརའ་དྱོན་འཕྱོད་པའྱོ། གནས་ཚུལ་ནྤྱི་
རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་བརྱེན་ནས་དགྱོས་འདྱོད་འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པའྱོ། །གཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་དགྱོས་
པ་མྱེད་པའྤྱི་བྱོ་སྱེས་པ་དང་། ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ན་གཏྱོང་ངྱོ་། །གྤྱིས་པ་རྒྱུད་བཞྤྱིའྤྱི་དྱོན་བཤད་པའྤྱི་སྱོ་
ནས་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ལ་བཞྤྱི་སྟྱེ། རྒྱུད་བཞྤྱི་ལས་གསུམ་ལྡན་གསུངས་པའྤྱི་ཚུལ། གཞན་གྤྱི་
རྒྱུད་དྱོན་འཆད་པ་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀྤྱི་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་བཤད་པ། གསུམ་ལྡན་གྤྱི་འདྱོད་ཚུལ་
གཞན་དགག་པའྱོ། དང་པྱོ་ནྤྱི་རྒྱུད་ནྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་སྟྱེ། རྒྱུད་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། དམ་པ་
དང་པྱོ་དང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་དང་། རྒྱུད་འབུམ་པ་རྣམ་བཞྤྱི་ལས། སྤྱིར་གསུམ་ལྡན་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ནྱོ། །གྤྱིས་
པ་ནྤྱི། གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་དྱོ། །འདྤྱི་དག་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་གྤྱི་ར་ལྟུང་
འཁྲུལ་སྱོང་ལས་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་ཤྱེས་བྱེད་དུ་བས་ནས་སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་
པ་ལ་དགག་པ་བརྱོད་པར་རླྱོམ་པ་སྟྱེ། འྱོག་རྱོད་སྱོང་གྤྱི་སབས་སུ་ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་ཅྤྱིང་དཔྱྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་དགག་
པར་བའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་དྱེས་ན་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡྤྱི་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་སྟྱེ་སྱོ་ཐར་དང་ལྡན་
པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་པ་ན་སྱོ་ཐར་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་ 
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༼༡༢༣༽དུ་གནས་ཀྤྱི་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་ལ་སྔགས་སྱོམ་བངས་པ་ན་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀ་ཡང་བག་ལ་ལ་
བའྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སར་རྐྱང་པ་ཤར་བ་ན་དྱེའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་སྣང་ཞྤྱིང་། ཟླ་བ་ཤར་བ་
ན་སར་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་མས། ྤྱི་མ་ཤར་བ་ན་ཟླ་བ་དང་སར་མ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་འྱོད་མས་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གལ་ཏྱེ་
སྱོམ་པ་གྱོང་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་འྱོག་མའྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་པ་ན་གྱོང་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནྱོན་ཀང་སྱོམ་
པ་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་སྟྱེ་ྤྱི་མ་གནས་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་ཟླ་སར་འཆར་བ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །གྱོང་མ་གནས་ཀྤྱི་བར་དུ་འྱོག་མའྤྱི་ལྟུང་
བ་བྱུང་ཡང་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས་མྤྱི་གྱོས་ཏྱེ། ྤྱི་མ་གནས་ཀྤྱི་བར་དུ་ཟླ་སར་ནུབ་ཀང་འྱོད་མྤྱི་འགྤྱིབ་པ་བཞྤྱིན་
ནྱོ། །གྱོང་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་འྱོག་མ་གནས་ཀང་སྱོབ་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། ྤྱི་མ་ནུབ་པ་ན་ཟླ་སར་གནས་ཀང་མུན་པའྤྱི་
བག་ཏུ་འགྱུར་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས་གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དཔྱེ་གསུངས་པ་ཡང་གྱོང་མ་གྱོང་མས་
འྱོག་མ་འྱོག་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་ཅྤྱིང་འྱོག་མ་ལས་གྱོང་མ་མཆྱོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་དགྱོངས་ཏྱེ། ཟླ་སར་གྤྱི་འྱོད་
ཟྱེར་ཡང་ྤྱི་མ་གནས་ཀྤྱི་བར་དུ་ྤྱི་མའྤྱི་འྱོད་ཟྱེར་ཅྱེས་སྒྲྱོགས་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །བཞྤྱི་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། རྱེན་དང་
བརྱེན་པར་འདྱོད་པའྤྱི་འཁྲུལ་གཞྤྱི། དྱེ་དང་འགལ་བར་བསྟན་པ། སྔགས་སྱོམ་ཁྱོ་ན་ལ་གསུམ་ལྡན་སྦྱྱོར་བ་
དགག་པ་དང་། སྔགས་སྱོམ་ཁྱོ་ན་ལ་གསུམ་ལྡན་བསྔགས་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་གཞན་ཡང་
ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྤྱི་སྟྱེ། ཁ་ཅྤྱིག སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོས་གཞྤྱི་དང་ཆུ་དང་གྲུ་དང་འད་བར་རྱེན་
དང་བརྱེན་པར་འདྱོད་པའྤྱི་འཁྲུལ་གཞྤྱི་ནྤྱི་མཁས་པ་ར་དབངས་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་སྱེག་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་ལ་སྱོགས་པ་
སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་དྱེ་ 
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༼༡༢༤༽ཁྱོ་ན་ྤྱིད་རྤྱིག་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོམ་པའྤྱི་དྱོན་གཅྤྱིག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་དང་། གནྱོད་པ་སྱོང་བའྤྱི་
ལྡྱོག་པ་གྤྱིས་ཡྱོད་པ་ལ་བང་སྱེམས་དང་སྱོ་ཐར་དུ་འཇྱོག་པས་དྱེ་གྤྱིས་ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་དུ་གསུངས་པས་
འཁྲུལ་གཞྤྱི་བས་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེན་དང་བརྱེན་པར་འདྱོད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྱེ་གྤྱིས་ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་ཡྤྱིན་
ཅྤྱིང་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་རས་གཞན་ཡྤྱིན་ལ། ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་བ་ལང་རྤྱིས་ཀང་གྱོ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་དྱེས་ན་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིག་རྐང་བཅུ་གཅྤྱིག་སྟྱེ། རྤྱིག་འཛིན་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཅྤྱིག་པུ་ལ་གསུམ་
ལྡན་སྦྱྱོར་ན་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཆྱོ་ག་མྤྱི་དགྱོས་པར་སྱེ་བར་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་གསུམ་
ཀ་སྱེའྱོ་སམ་ན་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་གསུམ་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་ཆྱོ་ག་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་མ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྤྱིས་ཏྱེ། རྤྱིག་འཛིན་ཁྱོ་ན་ལ་གསུམ་ལྡན་བསྔགས་པའྤྱི་
དགྱོངས་པ་ནྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་སྱོ་ནས་བསྔགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡྤྱིན་ན་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་མཁྱེན་
དང་། སྔགས་སྱོམ་ཁྱོ་ནའྤྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་མཁྱེན་ལ་མཆྱོག་དམན་གྤྱི་ཁད་པར་ཡྱོད་པར་ཐལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་ལམ་
གྤྱི་དུས་སུ་གདུལ་བའྤྱི་ངྱོར་བསྔགས་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །གསུམ་པ་ྱེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི་སྱོམ་གསུམ་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་དང་དགུ་སྟྱེ་དྱེ་ནྤྱི་གྱོ་སླའྱོ། །བཞྤྱི་པ་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གསུམ་སྟྱེ་གྱོ་སླའྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་པཎྤྱི་ཏ་ཞྱེས་སྱོགས་ཚིག་རྐང་ལྔའྱོ། དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་གཞུང་གྤྱི་དྱོན་སྒྲྱོ་སྐུར་
མྱེད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་བཤད་ཟྤྱིན་ཏྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི་དྱེ་ལ་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རང་དྱོན་
ཡྤྱིད་བྱེད་དགྱོས་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྤྱིར་ངྱེས་འབྱུང་གྤྱི་བསམ་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   123 

༼༡༢༥༽པས་ཟྤྱིན་ན་སྱོ་ཐར་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ངྱེས་འབྱུང་དྱེ་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པ་གསུམ་
ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རང་གྤྱི་གཞུང་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོ་
ཐར་ལྱེན་པ་ཡང་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་དཔལ་ནྱོད་དབང་བསྐུར་
ཡྤྱིན། །ཞྱེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། མཁན་སླྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་ཁྱོ་ན་ལས་ལྱེན་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། 
རང་བྱུང་གྤྱི་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པས་བསྱེན་པར་རྱོགས་པ་དང་། ཚུར་ཤྱོག་ལ་མ་
ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཐྱོབ་པའྤྱི་ཐག་པས་སྱེལ་ནས་གནས་ཞྱེས་པ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཐྱོབ་པ་ཁས་
ལྱེན་ན། བང་སྱེམས་དང་སྔགས་སྱོམ་ཡང་ཐྱོབ་པས་སྱེལ་ནས་གནས་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ཏྱེ། གང་ཟག་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ། གང་ཟག་དྱེ་དང་སྱེལ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐྱོབ་པ་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏྱེ། ཐྱོབ་དང་མ་ཐྱོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །རྱོགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཐྱོབ་པ་ཁས་མྤྱི་
ལྱེན་ན་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལའང་ཐྱོབ་པ་དྱོན་མྱེད་དྱོ། །བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་སླྱོབ་དཔྱོན་
གྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་ཐྱོབ་དགྱོས་པའྤྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ། རྱེན་གྤྱི་དྲུང་དུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ལྱེན་པ་དབུ་མ་ལུགས་དང་། 
སྱེམས་ཙམ་ལུགས་གྤྱིས་ཀ་ལས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དུས་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ལྱེན་པ་སྤྱིར་འཐད་
ཀང་ཁྱེད་རང་ལ་ནང་འགལ་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་ནྤྱི་ནམ་མཁའ་གནས་ཀྤྱི་བར་ལྱེན་པར་ཁས་བངས་ཤྤྱིང་། སྔགས་
སྱོམ་དང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་དུས་རྒྱུན་རྤྱིང་ཐུང་གྤྱི་ཁད་པར་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །གཏྱོང་ཚུལ་ལ་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་ 
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༼༡༢༦༽བྱེད་སྱེས་པ་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་ནྤྱི་ཁྱེད་རང་གྤྱི་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་ལྡན་གྤྱིས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་པ་ཡྱོད་པ་དང་། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་པའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་
ཡན་ལག་ཏུ་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་དགྱོས་པས་ཁས་བངས་པས་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་གཏྱོང་བར་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པ་ན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བར་འདྱོད་པ་ནྤྱི་སྤྱིར་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལུང་དུ་མ་དང་
འགལ་བ་ཡང་འདྤྱིར་མ་སྱོས་ལ། ཁྱོད་རང་གྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་ཀང་གནས་པར་འདྱོད་པ་དང་ཡང་
འགལ་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་དམ་ཚིག་ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྤྱི་ལས། ཆྱོས་ཀྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དྱེ་སྱོང་བ་ནྤྱི་
ལྔ་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་དང་། དཔལ་མཆྱོག་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྤྱི་དྱོར་མྤྱི་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། དྱེ་བཞྤྱིན་རྣམ་སྣང་
མངྱོན་བང་དང་། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་སྱོགས་རྒྱུད་ཕལ་ཆྱེ་བ་ལས་སྔགས་སྱོམ་གནས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་
མྤྱི་གཏྱོང་བར་དགྱོས་པར་གསུངས་པས་སྱོ། །སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ལྷན་སྱེས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱི་བརའ་དྱོན་འཕྱོད་པ་
ལ་འདྱོད་པ་ཡང་རྒྱུད་སྱེ་འྱོག་མ་གསུམ་ལ་མ་ཁབ་ཅྤྱིང་བ་མྱེད་ལ་ཡང་དབང་གསུམ་པ་ནས་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་བ་ཡྱོད་
ཀང་བརའ་དྱོན་འཕྱོད་པ་བཞྤྱི་པ་ནས་ཡྱོད་པ་སྱོགས་ནྤྱི་འདྤྱིར་སབས་མ་ཡྤྱིན་པས་མ་སྱོས་སྱོ། །གནས་ཚུལ་
རྤྱིམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་བརྱེན་ནས་གནས་དགྱོས་པ་ཡང་དྱེར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། མས་ལྱེན་མྱེད་ཀང་དབང་
བསྐུར་ཐྱོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་བསྲུང་ན་སྔགས་སྱོམ་གནས་པ་སུས་ཀང་འགྱོག་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །ད་ནྤྱི་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་འདྱོད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པར་བ་སྟྱེ། གྱོང་མ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མ་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྱེད་པར་
བག་ལ་ལ་དུ་འདྱོད་ན་གྱོང་འྱོག་འཛིན་སྟངས་ 
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༼༡༢༧༽འགལ་བས་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནམ་ཚ་རྱེག་དང་གང་རྱེག་ལྟར་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་གནས་
འགལ་ཡྤྱིན་པས་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན། །དང་པྱོ་ལྟར་ན་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། 
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ལ། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་
བའྤྱི་བསམ་པ་ཅན་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བས་ཁབ་པར་ཁྱེད་
རང་གྤྱིས་ཀང་ཁས་བངས་ཞྤྱིང་དྱོན་ལ་ཡང་གནས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལྟར་ན། གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་མྤྱི་
སྲྤྱིད་པར་ཐལ་བ་ལས་དྱེ་ལྟར་དུ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གྱོང་དུ་དངས་པའྤྱི་རྒྱུད་བཞྤྱི་ལས་གསུམ་ལྡན་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རྱོ། །གཞན་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྡན་པ་ལ་སྱོ་ཐར་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་འབྱུང་ན་ྱེས་སྱོད་
སྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀང་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྱེད་པར་འདྱོད་དགྱོས་ཏྱེ། ྱེས་སྱོད་སྱོང་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ནྤྱི་ཐྱོགས་
མྱེད་དང་། མར་མྱེ་མཛད་དང་། གནས་བརན་བང་བཟང་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བདུན་ལ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོན་འཇུག་གྤྱིས་པྱོ་མངྱོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་
མྤྱི་སྲྤྱིད་ན་གང་ཟག་དྱེས་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་ངྱོ་མཚར་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོད་པ་
ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མ་བསླབས་པར་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ནྤྱི་ཁྱོད་ཁྱོ་ན་ལས་ཐྱོས་ཀྤྱི། 
སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མ་གསུངས་སྱོ། །གཞན་ཡང་རྱོ་རྱེ་མཁའ་འགྱོ་དང་། སཾ་བྷུ་ཉྤྱི་དང་། 
རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་རྣམས། །ཞྱེས་སྱོགས་སྱོན་པ་སྱེམས་བསྱེད་དང་འཇུག་པ་
སྱེམས་བསྱེད་གྤྱིས་རྤྱིགས་ལྔ་སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་ 
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༼༡༢༨༽པས་རྒྱུད་སྱེ་གྱོང་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྱོ་རྱེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱི་དབང་ཐྱོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་རྤྱིགས་ལྔ་སྱོ་སྱོའ་ི
དམ་ཚིག་མངྱོན་གྱུར་དུ་ཡྱོད་ཅྤྱིང་སྤྱིའྤྱི་དམ་ཚིག་བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱོད་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པར་
འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་གནས་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་
བག་ཆགས་དྱེ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནམ་མ་ཡྤྱིན་གལ་ཏྱེ་ཡྤྱིན་ན་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པའྤྱི་བག་ཆགས་གཏྱོང་བར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཚེ་སྱོ་ཐར་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁབ་ཁས། འདྱོད་ན་དགྱེ་སླྱོང་
ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་རྱེས་སུ་ཤྱེས་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བག་ཆགས་མྱེད་པར་འགྱུར་ཅྤྱིང་། དྱེའང་འདྱོད་ན་ཐྱོས་
བསམ་སྱོམ་པ་སྱོགས་ལའང་མཚུངས་པས་གཞྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་གནས་ནས་ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་བྱེད་པ་
ལ་དགྱོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་སྨྲས་ན་ཅང་མྤྱི་གསུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་སྟྱེང་
གྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བག་ཆགས་དྱེ་ྤྱིད་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ཡྤྱིན་ན་གང་ཟག་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་
པ་གཏན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ་བག་ཆགས་དྱེ་ལས་གཞན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཞན་མྱེད་པར་ཁས་བངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ྤྱི་ཟླ་སར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱེ་དང་སྦྱར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། རང་གྤྱི་རྱོག་པས་སྦྱར་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི་
ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །སྔགས་སྱོམ་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་གཞན་
དྱོན་དུ་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་ལྱེན་པ་དྱོན་ལ་གནས་ཀང་ཁྱེད་ལ་འགལ་ཏྱེ། སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའྤྱི་བསམས་པའྤྱི་ཡན་ལག་
ཏུ་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་དགྱོས་པར་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྱོང་མ་གནས་ཀྤྱི་བར་དུ་འྱོག་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་
ཡང་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས་མྤྱི་གྱོས་པར་འདྱོད་པ་ལ་ཡང་བརྱོད་པར་བ་སྟྱེ། སྔགས་སྱོམ་ལ་གནས་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་
བང་ 
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༼༡༢༩༽སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མས་ལ་དྱེ་མས་ན་འགྱོ་བ་
ཀུན་བསླུས་པས་གནྱོད་པ་ཤཤྤྱིན་ཏུ་མང་བ་དང་། རྒྱལ་དང་དྱེ་སྲས་ཐམས་ཅད་དང་། །འགྱོ་བ་ཀུན་གྤྱིས་ཤྤྱིན་ཏུ་
ཁྱེལ། །ཕམ་པའྤྱི་ལྤྱི་ཡང་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །བསལ་པའྤྱི་གངས་བཞྤྱིན་དམལ་བར་གནས། །ཅྱེས་ཁས་བངས་པ་དང་
ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འགལ། གལ་ཏྱེ་ྱེས་དམྤྱིགས་དྱེ་དག་ནྤྱི་སྱོམ་པ་རྱེ་རྱེ་དང་ལྡན་པ་མས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ཀྤྱིས་
གྱོང་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ་སམ་ན་དྱེ་ཤྤྱིན་ཏུ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གྱོང་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་
སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་གྤྱི་གཏྱོང་ཐྱོབ་གནས་པའྤྱི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྤྱི་ཆྱོ་ག་བཞྤྱིན་གནས་པར་ཁས་
བངས་པ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྱོང་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་འྱོག་མ་གནས་ཀང་སྱོབ་མྤྱི་ནུས་པ་ལ་ཡང་དཔྱད་
པར་བ་སྟྱེ། བང་སྱེམས་ལས་དང་པྱོ་པ་འགའ་ཞྤྱིག་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བཏང་ནས་སྱོ་ཐར་ལ་གནས་ཏྱེ་ན་
ཐྱོས་ཀྤྱི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པ་མྱེད་པར་ཐལ། གྱོང་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་འྱོག་མས་སྱོབ་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན་
བང་སྱེམས་རྤྱིགས་མ་ངྱེས་པ་རྣམས་ཐྱེག་དམན་དུ་འཇུག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་དཔྱེ་དང་
བསྒྲྤྱིགས་པ་ལྟར་ན་སྔགས་སྱོམ་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པས་སྱོབ་མྤྱི་ནུས་པ་ལྟར་
སྔགས་སྱོམ་མ་བངས་པའྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པས་ཀང་སྱོབ་མྤྱི་ནུས་པར་ཐལ། ྤྱི་མ་ནུབ་ན་ཟླ་སར་གནས་
ཀང་མུན་པའྤྱི་བག་ཡྤྱིན་པ་ལྟར་ྤྱི་མ་མ་ཤར་ན་ཟླ་སར་གནས་ཀང་མུན་པའྤྱི་བག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས་
བངས་སྱོ། །འདྱོད་ན་བང་སྱེམས་སྱོམ་པའྤྱི་ཕན་ཡྱོན་ནྤྱི། །གནས་སབས་བདྱེ་མང་མཐར་ཐུག་ནྤྱི། །རྤྱིང་མྱོ་ཞྤྱིག་
ནས་རྱོགས་སངས་ 
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༼༡༣༠༽རྒྱས། །ཞྱེས་བཤད་པ་དང་དངྱོས་སུ་འགལ་ལྱོ། །གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིའྤྱི་དཔྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་
གྱོང་མས་འྱོག་མ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནྱོན་པར་འདྱོད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་
ཀང་གསྱེར་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར། །ཞྱེས་པས་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྱོང་མར་འགྱུར་བ་ལ་བཤད་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རྱོ། །གཞན་ལུགས་ཀྤྱི་གསུམ་ལྡན་དགག་པ་ལའང་བརྱོད་པར་བ་སྟྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་
གྤྱིས་ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་དྱེ་ཁྱེད་རང་གྤྱིས་ཀང་ཁས་ལྱེན་ནམ་མྤྱི་ལྱེན། མྤྱི་ལྱེན་ན་ཁབ་བ་ཁབ་
བྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རགས་ཀྤྱིས་གཞན་གྤྱིས་རྱེན་དང་བརྱེན་པར་འདྱོད་པ་དགག་མྤྱི་ནུས་ཏྱེ། གཏན་ཚིགས་རྒྱོལ་
ཕྤྱིར་རྒྱོལ་གང་གྤྱིས་ཀང་ཁས་མ་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཁས་ལྱེན་ན་སྱོམ་པ་གྤྱིས་པྱོ་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་
ཐལ། ཁབ་བ་ཁབ་བྱེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁྱོར་གསུམ་ཁས་བངས་སྱོ། །རྤྱིག་འཛིན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཁྱོ་ན་ལ་གསུམ་
ལྡན་སྦྱྱོར་ན་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཆྱོ་ག་ལ་མྤྱི་ལྟྱོས་པར་སྱེ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་པ་ཡང་གྤྱི་ན་སྟྱེ། འྱོ་ན་ཐྱེག་པ་གསུམ་
གྤྱི་རྱོགས་རྤྱིགས་འྱོག་མ་གྤྱིས་སྱོམ་མྤྱི་དགྱོས་པར་སྱེ་བར་ཐལ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་མཐྱོང་ལམ་གཅྤྱིག་པུ་ལ་རྱོགས་
རྤྱིགས་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྦྱྱོར་ལམ་བསྱོམས་པས་རྱོགས་རྤྱིགས་གསུམ་ཀ་སྱེའྱོ་
སམ་ན་དྱེ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྱོགས་རྤྱིགས་གསུམ་ཐུན་མྱོང་དུ་སྱོམ་པའྤྱི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་མ་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བངས་སྱོ། སྔགས་སྱོམ་གཅྤྱིག་པུ་ལ་གསུམ་ལྡན་བསྔགས་པ་འབྲས་བུའྤྱི་སྱོ་
ནས་ཡྤྱིན་ཀང་། འབྲས་བུ་ལ་མཆྱོག་དམན་ཡྱོད་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། འབྲས་བུ་མཐའ་དག་ྱེ་རྤྱིང་གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྔགས་
པ་ཡང་འབྲས་བུའྤྱི་སྱོ་ནས་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   129 

༼༡༣༡༽བསྔགས་པར་འདུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན་འབྲས་ཡུམ་ལ་ྱེ་རྤྱིང་གྤྱི་སྱོ་ནས་བསྔགས་པ་ཡང་
འབྲས་བུའྤྱི་སྱོ་ནས་སྔགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར་པའྤྱི་སྱོན་གནས་སྱོ། །དྱེས་ན་འྱོད་ཕྱེང་འདྤྱི་ནས་བཤད་པའྤྱི་
སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་བཞག་ཕལ་ཆྱེ་བ་ནྤྱི་ལུང་དང་། རྤྱིགས་པ་དང་། མས་ལྱེན་གྤྱི་ཚུལ་གང་དང་ཡང་མྤྱི་
མཐུན་ཅྤྱིང་། ཁད་པར་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པའྤྱི་ལུགས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྤྱི་མཐུན་པས་ན་ས་ས་བའྤྱི་
ལུགས་ཀྤྱི་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་བཞག་འཆད་པར་རླྱོམ་ཞྤྱིང་འདྤྱི་ནས་བཤད་པའྤྱི་ྤྱི་ཟླ་སར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱེ་རང་
ལུགས་སུ་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་འཇམ་པའྤྱི་དར་ཟབ་ཀྤྱི་རྱེག་བ་སངས་ནས་དག་བྱོའ་ིལག་གྤྱི་མཚོན་ཆ་
བངས་ཏྱེ་རང་གྤྱི་ལུས་འདལ་བ་ལ་རྱེག་བ་འཇམ་པྱོ་འབྱུང་བར་འདྱོད་པ་དང་མཚུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་རྒྱན་གྤྱི་
དཔྱེས་དུས་མམ་རས་ཐ་དད་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་ནྤྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཨ་
བྷ་ཡ་ཀ་རས་དགྱོངས་རྒྱན་ལས། འྱོ་ན་གང་ཟག་ལ་ལ་གཅྤྱིག་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་དང་། དགྱེ་ཚུལ་
དང་། དགྱེ་སླྱོང་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་། རྱོ་རྱེ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་བངས་པ་ན་
མྱེ་དང་བྲལ་ན་གང་བ་ལྟར་སྱོམ་པ་ཕྤྱི་མ་སྱེ་དུས་སྔ་མ་འཇྤྱིག་གམ། ཡང་ན་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོང་བ་འཕྱེལ་བ་དང་ལྡན་
པ་ལྟར་སྔ་ཕྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་གམ། ཡང་ན་ྤྱིན་གཅྤྱིག་ལ་སྣ་ཚོགས་པའྤྱི་རྒྱན་བཞྤྱིན་དུ་སྱོ་སྱོར་གནས་པར་བརྱོད་ཅྱེ་
ན་སྱོམ་པ་མས་པའྤྱི་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འགལ་བ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བསགས་པ་ཁྱོ་ན་ལ་འདྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་ཐ་
སད་འཇྱོག་པས་སྔ་མ་གྤྱིས་མྤྱིན་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་ཐམས་ཅད་བངས་ནས་སྱེས་ཏྱེ་སྱོ་སྱོར་གནས་པ་ཁྱོ་ནའྱོ་
ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའྤྱི་དྱོན་ཡང་ 
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༼༡༣༢༽གཞན་ནྤྱི་གྱོ་སླ་ལ་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ནྤྱི་སྣ་གཅྤྱིག་སྱོད་པ། སྣ་འགའ་སྱོད་པ། ཕལ་ཆྱེར་
སྱོད་པ་གསུམ་ཡྤྱིན་ལ། འདྱོད་པ་དང་པྱོ་སྱོམ་པ་ཕྤྱི་མ་སྱེས་དུས་སྔ་མ་འཇྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ཕྤྱི་མ་སྔ་མ་
འཇྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྤྱི་བ་གྤྱིས་པ་སྔ་ཕྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་གནས་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ་རྡུལ་ཕན་
བསགས་པའྤྱི་གཟུགས་ཅན་ཁྱོ་ན་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ཐ་སད་འཇྱོག་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གཟུགས་རས་གཞན་པ་
གྤྱིས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་འདྤྱིའྤྱི་ལུགས་ནྤྱི་མཛོད་
ལས། ཐ་དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མཛད་ནས་སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་
སྱེས་བུའྤྱི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པ་བཞྤྱིན་དུ་གནས་པར་མཛད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་དྱེ་དགག་པ་ནྤྱི་སྤྱིར་སྱོམ་པ་གཟུགས་
ཅན་དུ་འདྱོད་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་བཀག་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་ཁད་པར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་པ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་
མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། སྱོང་བའྤྱི་སྱེམས་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཕ་རྱོལ་ཕྤྱིན་པར་བཤད། །ཅྱེས་
སྱོང་སྱེམས་ལ་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པྱོ་གཟུགས་ཅན་དུ་
འདྱོད་ན་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་དགྱོས་ཤྤྱིང་། འདྱོད་ན་སྱོན་སྱེམས་ཀང་གཟུགས་ཅན་
དུ་ཐལ་བ་སྱོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྤྱིང་། སྔགས་སྱོམ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་
བྱོ་ནྤྱི་ཐ་མལ་གྤྱི་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་ལ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གྤྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་ས་བྱོན་བཏབ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་
འགྲུབ་ཏུ་ལྱོངས་སྱོད་པའྤྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་ལ་དྱེ་ལ་ནྤྱི་རྡུལ་ཕན་བསགས་པའྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་དགྱོས་པ་
མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་ལྡན་པའྤྱི་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   131 

༼༡༣༣༽གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་ཚེ་གསུམ་ཀ་ཡང་སྱེས་བུའྤྱི་རྒྱན་
བཞྤྱིན་དུ་རས་སྱོ་སྱོར་གནས་པར་འདྱོད་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དྱེའྤྱི་ཚེ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དྱེ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་
ཐར་དུ་འགྱུར་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་བཟླྱོག་ཏུ་མྱེད་ཅྤྱིང་གལ་ཏྱེ་མྤྱི་འགྱུར་ན་གང་ཟག་དྱེའྤྱི་
རྒྱུད་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ཀ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གཏྱོང་
བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤྱིང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་དུ་གནས་འགྱུར་བ་ཡང་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འདྱོད་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། 
ྱེ་བར་འཁྱོར་གྤྱིས་ཞུས་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། ྱེ་བར་འཁྱོར་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཐྱེག་པ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་སྦྱྱོར་བ་ཡང་གཞན་
ལྷག་པའྤྱི་བསམ་པ་ཡང་གཞན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་སྦྱྱོར་བ་ཡང་གཞན་ལྷག་
པའྤྱི་བསམ་པ་ཡང་གཞན་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ྱེ་བར་འཁྱོར་དྱེ་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཐྱེག་པ་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་
གང་ཡྤྱིན་པ་དྱེ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་མ་དག་པ་ཡྤྱིན་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་དག་པ་དྱེ་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡྱོངས་སུ་མ་དག་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་
ན། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ཐྱེག་པ་བ་ནྤྱི་སད་ཅྤྱིག་ཙམ་སྲྤྱིད་པར་སྱེ་བ་ལྱེན་པར་སྱོ་ནའང་ྱེས་པ་ཡྤྱིན་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་ནྤྱི་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་ལ་བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པར་འཁྱོར་བར་གནས་པ་ལ་མྤྱི་སྱོ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ཆུ་གཞྱོང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་པའྤྱི་དཔྱེས་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་རས་གཞན་དུ་
འདྱོད་པ་དགག་པ་ནྤྱི། བྱོད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ལང་ར་་་་་་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། དང་པྱོར་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་
བདུན། དྱེ་ནས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ། དྱེ་ནས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་སྔ་ཕྤྱི་རྱེན་དང་བརྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་རས་ 
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༼༡༣༤༽གཞན་དུ་གནས་པ་ཡྤྱིན་པ་ལ་གྱོང་མ་གྱོང་མའྤྱི་རྱེན་དུ་འྱོག་མ་འྱོག་མ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བ་ངྱེས་པར་
དགྱོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་གཞྱོང་བའྤྱི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་དྱེའྤྱི་ནང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་
དག་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་རྱེན་དུ་སྱོ་ཐར་དགྱོས་པ་དྱེ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ལ་བྱེད་དམ། ཐྱེག་
ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་ལ་བྱེད། དང་པྱོ་ལྟར་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེ་བ་དང་གནས་པ་
གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་སྟྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གཏན་མྤྱི་སྱེ་བའྤྱི་རྱེན་ལ་ཡང་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་བང་སྱེམས་
ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེ་བར་གྱོང་དུ་བཤད་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་གཏྱོང་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་
སྱོམ་པ་ནྤྱི་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལྟར་ན་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་རས་གཞན་དུ་འདྱོད་
པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་ཏྱེ་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བ་ཡྤྱིན་ལ་
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་རྱོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྤྱིགས་ཏྱེ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་
པ་དང་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་སྱོང་བ་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གཞན་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་ན་གཞྱོང་པ་དྱེ་
ཆུ་མྱེད་པའྤྱི་ནྱོར་བུ་དང་། ཆུ་དང་བཅས་པའྤྱི་ནྱོར་བུ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྱེན་ཡྤྱིན་པ་ལྟར་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བདུན་པྱོ་དྱེ་ཡང་
བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་
ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་བར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་ལ་དྱེ་འདྱོད་ན་སྔགས་སྱོམ་དང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་
རྱེན་དང་བརྱེན་པར་འདྱོད་པ་འགལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་
མཐྱོང་ནས་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བསླབ་པ་ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་པྱོ་གཏྱོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གྱོང་མ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་རྱེན་ 
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༼༡༣༥༽གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རགས་ཁས་ཁབ་པ་ཡྱོད་དྱེ། རྱེན་གཞྱོང་པ་མྱེད་ན་བརྱེན་པ་གཞྱོང་པའྤྱི་ཆུ་མྱེད་
དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཁབ་པ་ཁས་བངས་སྱོ། །ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རས་
གཞན་དུ་འདྱོད་པ་ནྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱེ་སྣྱོད་ཀྤྱི་མས་ལྱེན་གྤྱི་གནད་ངྱོས་མ་ཟྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་རྒྱུད་
ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་ཀྤྱི་བསླབ་བ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པ་གསུམ་གྤྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་
པའྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་མས་ལྱེན་གཞན་ཡྱོད་ན་མས་ལྱེན་དྱེ་དགྱེ་བའྤྱི་ཆྱོས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་
ན་ཆུ་གཞྱོང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་པ་ལྟར། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཞན་གྤྱིས་ལ་ཡང་མ་
ཁབ་པར་ཟུར་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པ་དྱེ་ནྤྱི་བསྱེད་རྤྱིམ་གྤྱི་དུས་སུ་སྣང་བའྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཐམས་ཅད་ལྷ་
དང་། རྱོགས་རྤྱིམ་གྤྱི་དུས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདྱེ་ཆྱེན་དུ་ཤར་བ་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནྤྱི་འུད་གྱོག་འབའ་
ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་སྟྱེ། རྒྱལ་སྲས་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པྱོས། འགྱོ་ལ་ྱེ་རྤྱིང་ཆགས་སང་མ་སངས་ཀང་། །སྲྤྱིད་ཞྤྱི་མམ་
པར་སྨྲ་བའྤྱི་འུད་གྱོག་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་ཆྱོས་མཚུངས་སམ་སམ་མྱོ། །བཞྤྱི་པ་གཞན་ལུགས་ལ་རང་
ལུགས་སུ་འཁྲུལ་ནས་གནས་འགྱུར་རས་གཞན་དུ་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ་འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་
དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་སྱོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའྤྱི་འགྱེལ་བྱེད་དགའ་་་་་་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། ད་ནྤྱི་འདྤྱི་དཔྱད་པར་བ་སྟྱེ། ཁ་
ཅྤྱིག་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་དུ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པ། པཎྤྱི་ཏ་བྤྱི་བྷུ་ཏ་
ཙནྟྲས་སྱོམ་གསུམ་འྱོད་ཀྤྱི་ཕྱེང་བར་ྤྱི་ཟླ་སར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱེས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་བཀག་ནས་རས་ཐ་དད་དུ་
བཤད་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ནྤྱི་རྤྱི་བྱོར་གྤྱི་ཅལ་ལྟར་ 



134   ཀུན་མཁྱེན་གྱོ་རམས་པ། 

༼༡༣༦༽ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྱེ་བཙུན་ཆྱེན་པྱོས་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚེ་སྒྲ་
ཟྤྱིན་ལ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་ལ། དྱེ་ཡང་དྱེའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་གསུམ་རྒྱུན་རས་གཅྤྱིག་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ་
སྱོམ་པའྤྱི་སད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པར་ནྤྱི་མྤྱི་བཞྱེད་དྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྱོས་ཚད་ལྡན་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་སྱོམ་གསུམ་རས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏྱེ་ཐ་དད་ཡྤྱིན་ན་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་སྱོང་སྱེམས་དུ་མ་ཅྤྱིག་
ཆར་དུ་བསྱེད་དགྱོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྣམ་འགྱེལ་ལས། རྱོག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཆར་འཇུག་པ་མྱེད་ཅྱེས་
བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། གཞུང་དྱེའྤྱི་དགྱོངས་པ་ནྤྱི་གཙོ་བྱོ་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་
ལྟ་བུའྤྱི་སྱེམས་རྤྱིས་མཐུན་སད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་ཅྤྱིག་ཆར་མྤྱི་སྱེ་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སྱོམ་གསུམ་རས་
ཐ་དད་པ་ལ་སྱོན་དྱེ་མྤྱི་འཇུག སྱོམ་གསུམ་རས་གཅྤྱིག་ན་སྱོན་དྱེ་འཇུག་སྟྱེ། ད་ལྟའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་
སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དྱེས་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་རང་རང་གྤྱི་མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་
སྱེམས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་མཚན་ཡྱོངས་སུ་གྱུར་བའྤྱི་ཚེ་
སྱོམ་པ་དྱེ་གྤྱིས་རས་ཀྤྱི་རྒྱུན་གཅྤྱིག་པས་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་ནྤྱི་རས་གཅྤྱིག་གཅྱེས་མྤྱི་བ་སྟྱེ། མཛོད་
ལས། ཐ་དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་བཤད། རང་འགྱེལ་ལས་ཀང་། སྱོམ་པ་དྱེ་དག་ལྔ་དང་བཅུ་དང་ྤྱི་ཤུ་
ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བུ་དང་། དྱོང་ཙེ་གཅྤྱིག་དང་གྤྱིས་ཞྱེས་བ་བ་བཞྤྱིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་ཞྱེས་བ་བའམ། འྱོན་ཏྱེ་
དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེ་ཞྱེ་ན། སྨྲས་པ་ཐ་དད་དྱེ་དག་ནྤྱི་མ་འདྱེས་པ་ྤྱིད་དྱོ། སྱོམ་པ་
གསུམ་དག་ལ་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོང་བ་གསུམ་ནས་མྱོས་པར་ 
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༼༡༣༧༽འགྱུར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྱོང་བ་གསུམ་གྤྱི་བར་མཚན་ྤྱིད་ཐ་དད་པར་སྱེ་སྟྱེ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དྱེ་དང་
འདའྱོ། །དྱེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅྤྱི་ཡྱོད་ཅྱེ་ན་གཞྤྱིའྤྱི་ཁད་པར་ལས་ཁད་པར་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་
སྱོམ་པ་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཀང་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་རྐྱྱེན་དབང་གྤྱིས་
གཅྤྱིག་མངྱོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་གཅྤྱིག་ཤྱོས་གྤྱིས་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ལྡན་ཏྱེ། ཐྱོབ་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་ཐྱོབ་
ལ་གཏྱོང་བྱེད་ཀྤྱི་རྒྱུས་མས་པར་མ་བས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གནས་འགྱུར་བརྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྱོམ་པ་གསུམ་ངྱོ་
བྱོ་གཅྤྱིག་ཅྱེས་སྒྲ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་ཁས་མྤྱི་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེས་ན་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་
སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས། རྱོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་
གྤྱིས། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་རྱེ་བཙུན་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་ཡང་ཁྱོ་བྱོས་བཤད་པ་འདྤྱི་ཁྱོ་ན་ལྟར་
ཡྤྱིན་ལ། གཞན་གྤྱིས་ཐྱོས་ཐྱོས་བྱོན་དུ་གྱེར་བར་མྤྱི་བའྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་འཁྲུལ་སྱོང་ལས་ངྱོ་བྱོ་
གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་འྱོད་ཕྱེང་མཁན་པྱོས་བཀག་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནྤྱི་ཕྱོགས་སྔ་ཕྤྱི་གྤྱིས་ཀ་ལ་ཞྤྱིབ་
ཏུ་མ་དཔྱད་པ་སྟྱེ། འྱོད་ཕྱེང་ལས་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དངས་པའྤྱི་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་ནྤྱི་
གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཟྱེར་ཏྱེ། ཞྱེས་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་ཕྱོགས་སྔར་བས་ནས་དགག་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་ཅྤྱིང་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་གྤྱི་དྱོན་ལ། གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདྱོད་པ་འཁྲུལ་སྱོང་མཁན་པྱོ་
ལས་འདྱོད་པ་གཞན་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྱེས་བསྟན་རྒྱུ་མྤྱི་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འཁྲུལ་སྱོང་ལས་སྒྲས་ཟྤྱིན་ལ་ངྱོ་བྱོ་
གཅྤྱིག་པར་བཤད་པ་ཁྱེད་རང་ཁས་ལྱེན་ཅྤྱིང་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ 
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༼༡༣༨༽པ་འཁྲུལ་སྱོང་གྤྱི་དགྱོངས་པ་ཡྤྱིན་པ་ཡང་འྱོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཡང་རྱེ་
བཙུན་གྤྱི་དགྱོངས་པ་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་བར་འདྱོད་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྤྱི་
ལུགས་ལ་ཤྤྱིན་ཏུ་འགལ་ཏྱེ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཤྱེས་པར་ཁས་
བངས་པ་བྱེམ་པྱོ་ཤྱེས་པར་གནས་འགྱུར་བར་འདྱོད་དགྱོས་ལ། དྱེ་ནྤྱི་ཆྱོས་ཀྤྱི་གགས་པས། རྣམ་ཤྱེས་མྤྱིན་པ་
རྣམ་ཤྱེས་ཀྤྱི། །ྱེར་ལྱེན་མྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཡང་གྲུབ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་བཀག་གྱོ །སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་
བའྤྱི་ཚེ་རྒྱུན་རས་གཅྤྱིག་ཅྱེས་པ་ཡང་དཔྱད་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། རྒྱུན་གྤྱི་གདགས་གཞྤྱི་རྣམས་རས་གཅྤྱིག་ན་སད་
ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པར་ཐལ་བ་བཟླྱོག་ཏུ་མྱེད་ཅྤྱིང་དྱེ་ལས་གཞན་པའྤྱི་རྒྱུན་རས་གཅྤྱིག་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད། 
རྒྱུན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རས་གཞན་གྤྱི་རྒྱུན་གཅྤྱིག་པ་དང་། རྒྱུན་རས་གཅྤྱིག་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་
པར་ཤྤྱིན་ཏུ་ཡང་ཆྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །སྱོམ་པའྤྱི་སད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པར་རྱེ་བཙུན་གྤྱི་དགྱོངས་པར་འདྱོད་
པ་ལ་དགག་པ་བརྱོད་པ་ནྤྱི་དྱོན་མྱེད་པ་ཁྱོ་ན་སྟྱེ་དྱེ་ལྟར་སྨྲ་མཁན་སུ་ཡང་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རྱོག་གྤྱིས་ཅྤྱིག་
ཆར་འཇུག་པ་མྱེད་ཅྱེས་པའྤྱི་དྱོན་སྱེམས་རྤྱིགས་མཐུན་སད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་ཅྤྱིག་ཆར་མྤྱི་སྱེ་བ་ལ་འདྱོད་པ་ནྤྱི་བཞད་
གད་ཀྤྱི་གནས་སྱོ། །སྱོམ་གསུམ་རས་གཅྤྱིག་ན་སྱོང་སྱེམས་དུ་མ་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་སྱེ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཡང་
རས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དྱོན་མ་རྱོགས་པ་ཁྱོ་ན་སྟྱེ་སྱོང་སྱེམས་གསུམ་པྱོ་ཡང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ལ་ལྡྱོག་པས་ཕྱེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་
རས་ཐ་དད་དུ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རང་དྱོན་ཡྤྱིད་བྱེད་སྱོང་བའྤྱི་
སྱེམས་པ་དང་། སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་ 
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༼༡༣༩༽སྱེམས་པ་གྤྱིས་པྱོ་རས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཤྱེས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་སྱེམས་བྱུང་གྤྱིས་ཅྤྱིག་
ཆར་འབྱུང་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་དྱོ་སམ་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དང་། མ་བྤྱིན་ལྱེན་
སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་གྤྱིས་པྱོ་ཡང་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་སྱོ་ཐར་གཅྤྱིག་པྱོ་ལ་ཡང་མྤྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཇྤྱི་སྱེད་ཡྱོད་པ་དྱེ་སྱེད་ཀྤྱི་སྱོང་སྱེམས་རས་ཐ་དད་པ་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པར་འགྱུར་ཅྤྱིང་། མ་ཆགས་པ་
དང་། ཞྱེ་སང་མྱེད་པ་དང་། གཏྤྱི་མུག་མྱེད་པའྤྱི་སྱེམས་བྱུང་གསུམ་པྱོ་ཡང་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་
པས་ཤྱེས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་འབྱུང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པ་སྱོགས་སྱོན་མཐའ་ཡས་པ་གནས་སྱོ། །མཛོད་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་
ལ་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་རས་ཐ་དད་པའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་ཐ་དད་དྱེ་དག་འགལ་བ་མྱེད་ཅྱེས་པའྤྱི་ར་
འགྱེལ་དངས་པ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་དྱེ་ྤྱིད་སྟྱོན་པར་ཟད་དྱེ། ཚིག་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དགྱེ་བསྱེན་དང་། དགྱེ་ཚུལ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་རས་ཐ་དད་པ་དྱེ་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའྤྱི་སྱོམ་པ་རས་
ཐ་དད་པའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་དངས་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་དངྱོས་སུ་
འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །སྱོམ་གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་ཚུལ་ལ་གཅྤྱིག་མངྱོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་ཅྤྱིག་ཤྱོས་གྤྱིས་དབང་
ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྡན་གྤྱི་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྱེད་པར་འདྱོད་པ་ལ་ནྤྱི་སྔར་འྱོད་ཕྱེང་མཁན་པྱོས་བག་ལ་ལ་བའྤྱི་ཚུལ་
དུ་འདྱོད་པ་ལ་དགག་པ་བརྱོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་རྣམས་ནྤྱི་འདྤྱིར་ཡང་འཇུག་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་ཀུན་
ལས་བཏུས་ལས་ས་བྱོན་དང་ལྡན་པ་དང་། དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། མངྱོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པ་གསུམ་ལས་བག་ལ་
ལ་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་འདྱོད་པ་ལ་ནྤྱི་ལྡན་ཚུལ་དང་པྱོ་ཡྤྱིན་ལ། དབང་དང་ལྡན་པར་འདྱོད་པ་ནྤྱི་ 
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༼༡༤༠༽ལྡན་ཚུལ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་དྱེ་གྤྱིས་ཀས་ཀང་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་ལྡན་པར་འདྱོད་པ་མཚུངས་
སྱོ། །ཁད་པར་དུ་འདྤྱིར་འྱོག་མ་མངྱོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་གྱོང་མ་མངྱོན་གྱུར་དུ་མྤྱི་ལྡན་པར་འདྱོད་པས་ཤྤྱིན་ཏུ་
སད་པའྤྱི་གནས་ཏྱེ་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པས་བདྱེར་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་སྱོང་པའྤྱི་ཚེ་འྱོག་མ་
གྤྱིས་ཀྤྱི་ར་བའྤྱི་ལྟུང་བ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་མྱེད་པར་འགྱུར་བས་ར་ལྟུང་གྤྱིས་པ་སྱོང་བའྤྱི་ཐབས་ཀང་མྤྱི་
རྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་སྱོན་སྱེམས་མས་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དང་། ར་ལྟུང་ལྔ་པ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་
སྱེམས་གྤྱིས་དུས་མམ་དུ་ལྡན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ། སྱོམ་པ་གྱོང་འྱོག་གྤྱི་སྱོང་སྱེམས་དུས་མམ་དུ་ལྡན་མྤྱི་
སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྱེ་ལ་སྱོགས་པ་མཐའ་ཡས་སྱོ། །དྱེས་ན་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་དང་། རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་གྤྱི་དྱོན་རྱེ་
བཙུན་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་བཤད་པའྤྱི་དགྱོངས་པ་སྱོམ་པ་གསུམ་རས་ཐ་དད་པ་ལ་འདྱོད་པ་ནྤྱི་དངྱོས་ཀྤྱི་སྟྱོབས་
རྤྱིགས་པ་ལ་བསྱོན་འདྤྱིངས་པ་ཡྤྱིན་པས་གཞན་གྤྱི་བརྒྱུད་པའྤྱི་མན་ངག་ཐྱོས་ཐྱོས་བྱོན་དུ་གྱེར་བའྤྱི་རྱེས་སུ་མ་
འབྲངས་ན་ལྱེགས་སམ་སམ་མྱོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། བཤད་བ་རྱོ་རྱེའྤྱི་ཚིག་འགྱོད་
པ་དང་། དྱེའྤྱི་དྱོན་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེ་བཙུན་འཁྲུལ་པའྤྱི་དྤྱི་མ་སངས་པ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་
ཆྱེན་པྱོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྱེལ་པར་དྱེ་ལྟར་ན་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱོམ་པ་
གསུམ་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། །དང་པྱོ་ཁྲུས་སུ་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །ཞྱེས་གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་། 
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་། རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན་དྱེའྤྱི་
དྱོན་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཞྱེས་བ་བའྤྱི་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ 
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༼༡༤༡༽ལྡྱོག་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་ཕན་འདྱོགས་པ་འདྱོད་ཅྤྱིང་ཞུགས་པ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་
པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་
གྤྱིས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལས། འདྤྱིར་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རྱེན་དུ་རུང་གྤྱི་སྔ་མ་ནྤྱི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པས་
རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་དགྱོངས་པ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྱོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་བང་
བའྤྱི་ཆྱོ་ག་གཞན་ཤྤྱིག་ཡྱོད་དམ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ན་
ཕྤྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་སྔར་གྤྱི་དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་
ལ་སྔར་མ་ཐྱོབ་ན་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་པའྤྱི་སྱོན་པའྤྱི་དུས་ྤྱིད་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་
པ་ཐྱོབ་པ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །རྣམ་པར་སྱོས་པས་ཆྱོག་གྱོ་ཞྱེས་པ་དང་། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་ལས། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག་འདྤྱི་སད་
དུ། གསུམ་ལ་སབས་འགྱོ་ནས་བརམས་ཏྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ཐུན་མྱོང་གྤྱི་སབས་འགྱོ་དང་། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལ་
འཆད་ཅྤྱིང་། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས་ཀང་། སྱོ་སྱོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །རྤྱིག་འཛིན་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོའ ྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྤྱི་གྤྱིས་ཀའང་སྱོན་དང་བཅས་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་
གྤྱིས་ནྤྱི་ནང་མྤྱི་འགལ་མྱོད། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་རྱེན་དུ་
མྤྱི་རུང་སྟྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་གླྤྱིང་གསུམ་གྤྱི་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་མ་ཡྤྱིན་པ་གཞན་ལ་མྤྱི་སྱེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སྱེམས་ནྤྱི་འགྱོ་བ་མཐའ་དག་ལ་སྱེ་བར་གསུངས་པའྤྱི་ 
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༼༡༤༢༽ཕྤྱིར་རྱོ། །ཡང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་ཤྤྱི་ནས་གཏྱོང་ལ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་ནྤྱི་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སངས་མ་རྒྱས་ཀྤྱི་བར་དུ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ་ཞྱེ་ན་ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་བའྤྱི་སྱོ་སྱོར་
ཐར་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཐྱོབ་པ་དང་གནས་པའྤྱི་རྱེན་དུ་མྤྱི་རུང་བར་ཁྱེད་སྨྲ་བ་བཞྤྱིན་དུ་ཁྱོ་བྱོ་ཅག་ཀང་སྨྲའྱོ། །འྱོ་ན་ཁྱེད་
ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གང་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན། འདྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི་
གཞན་ལ་གནྱོད་པ་བྱེད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་ལྱོག་པར་བྱེད་པ་ཡྤྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་
ནྤྱི་དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་གཞན་ལ་ཕན་འདྱོགས་པར་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་ནྤྱི་དྱེ་དག་ཀང་ལྷའྤྱི་རྣམ་པར་ཡྱེ་
ཤྱེས་ཀྤྱི་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྱོངས་སྱོད་པས་ན་འདྤྱི་ལ་འགལ་བ་ཅྤྱི་ཡང་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་སྔར་སྱོ་
སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བར་ཐྱོབ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཕྤྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་ནས་སླར་ཡང་དབང་
མནྱོས་པར་འགྱུར་ན་འདྤྱི་ལ་སྱོམ་པ་ཇྤྱི་ལྟར་ལྡན་ཞྱེ་ན། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིས་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་ཚེ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པར་འགྱུར་ལ། དཀྤྱིལ་འཁྱོར་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་ན་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀང་རྤྱིག་པ་འཛིན་བའྤྱི་སྱོམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་སད་དུ་རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་དྱེ་ཁྱོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་
གྲུབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལས་བྱུང་བ། རྱོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །བཞུས་པས་ལགས་དང་ཟངས་དངུལ་
འབྱུང་། །གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ཡྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིས། །ཀུན་ཀང་གསྱེར་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད། །དྱེ་བཞྤྱིན་སྱེམས་ཀྤྱི་བྱེ་
བྲག་གྤྱིས། །རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཞྱེས་
བ་འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དཔྱེ་དྱེའྤྱི་རྱོ་ནྤྱི་ཕལ་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལགས་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་ 
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༼༡༤༣༽བསླབ་པར་བ་བ། ཟངས་ནྤྱི་རང་རྒྱལ་གྤྱི་བསླབ་པར་བ་བ། དངུལ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
བསླབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་གསྱེར་འགྱུར་རྤྱི་ནྤྱི་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྤྱི་བསླབ་པར་བ་བ་ཡྤྱིན་པར་མངྱོན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གྤྱིས་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། རྤྱིམ་གྤྱིས་བངས་པའྤྱི་ཚེ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་ཚུལ། གསུམ་ཆར་ལྡན་པའྤྱི་
ཚེ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་སྤྱིར་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྱེན་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་དང་པྱོ་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་
རྤྱིས་བདུན་གང་ཡང་རུང་བ་བང་། དྱེ་ནས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དབུ་སྱེམས་ཀྤྱི་ཆྱོ་གས་བང་། དྱེ་ནས་སྔགས་
སྱོམ་བང་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྱོར་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར། དྱེ་ནས་སྱོམ་པ་གྱོང་མ་གྤྱིས་རྤྱིམ་གྤྱིས་བང་བའྤྱི་
ཚུལ་དང་། དང་པྱོར་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་གང་ཡང་རུང་བ་བང་། དྱེ་ནས་སྱོམ་པ་བར་མ་མ་བངས་པར་སྔགས་
སྱོམ་བང་བའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་དང་། དང་པྱོར་སྱོ་ཐར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བངས་ནས་
སྔགས་སྱོམ་བང་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྱོ་ྤྱིད་ནས་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་གང་ཡང་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་སྔགས་
སྱོམ་བང་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། དང་པྱོར་སྔགས་སྱོམ་བང་ནས་དྱེའྤྱི་རྱེས་སུ་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་བང་པའྤྱི་ཚུལ་དང་
རྣམ་པ་བདུན་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་གྤྱིས་ནྤྱི་ཀྱཻ་རྱོ་རྱེ་ལས། དང་པྱོར་གསྱོ་སྦྱྱོང་སྦྱྤྱིན་པར་བ། ཞྱེས་སྱོགས་
སལ་དམན་རྤྱིམ་འཇུག་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་དཀྤྱི་ཚུལ་གསུངས་པས་འགྲུབ་ལ། གསུམ་པ་དང་བཞྤྱི་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་
རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས། དྱེ་བཞྤྱིན་སྱེམས་ཀྤྱི་བྱེ་བྲག་གྤྱིས། །རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་། །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་
ཆྱེན་པྱོ་འདྤྱིར་ཞུགས་ན། །ཞྱེས་རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་ཀའྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་གནས་པས་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་པ་གསུངས་ 
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༼༡༤༤༽པས་འགྲུབ་བྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་དབུ་མ་ལུགས་ཀྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་བངས་པ་
ཡྱོད་ཅྤྱིང་། དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་སྔགས་སྱོམ་ལྱེན་པ་ཡྱོད་པས་འགྲུབ་བྱོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་རྱེ་མྱོའ་ིདབང་ཆུར་དང་པྱོ་
ྤྱིད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཆྱོག་གྤྱི་དངྱོས་གྲུབ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དྱོན་དུ་དབང་བསྐུར་ཞུའྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ན་དྱེ་ལ་དང་པྱོ་
ནས་དབང་བསྐུར་བྱེད་པར་གསུངས་པས་འགྲུབ་བྱོ། །བདུན་པ་ནྤྱི། རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྤྱི་དྱོན་
གྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་གྤྱིས་སྱོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་། །ཞྱེས་ཁྤྱིམ་པ་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་རྱེས་སུ་སྱོམ་པ་མ་ལུས་པ་
བཟུང་པ་ཡྱོད་པར་གསུངས་པས་འགྲུབ་བྱོ། །དྱེ་ལ་ཚུལ་དང་པྱོ་ལ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་
ན་ཐྱོས་སྱོ་ཐར་དྱེ་ྤྱིད་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའམ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དུ་གནས་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རང་ྤྱིད་
གཅྤྱིག་པུ་ནྤྱི་ཞྤྱི་བདྱེ་དྱོན་གྱེར་གྤྱི་དམན་སྱེམས་མཐའ་དག་དྱོར་ནས། མྤྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་
དྱེ་ྤྱིད་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ལྱེན་ཚུལ་གྤྱིས་པ་ལ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་
ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་སྱོ་ཐར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་བ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དང་པྱོ་ྤྱིད་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱོ་ཐར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོར་ཡྱོད་པས། ཕྤྱིས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་སྱེས་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་ཡྱོན་ཏན་
བསྣན་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་
རྒྱུའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ནྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ཁྱོ་ན་ལ་ཡྤྱིན་གྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་འྱོག་
མར་བར་མ་གནས་འགྱུར་བའྤྱི་དྱོན་ནྤྱི་དམན་སྱེམས་དྱོར་ཞྤྱིང་སྱོང་སྱེམས་མ་དྱོར་བ་ལ་འཇྱོག་དགྱོས་ཤྤྱིང་། 
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ་དང་པྱོ་ྤྱིད་ནས་དམན་སྱེམས་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ལྱེན་ཚུལ་གསུམ་ 
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༼༡༤༥༽པ་བཞྤྱི་པ་ལྔ་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་སྱོམ་དུ་
གནས་འགྱུར་པ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྔར་བང་སྱེམས་དང་སྱོ་ཐར་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པ་
ཡྤྱིན་པ་ལས་ཕྤྱིས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྱོམ་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། དྱེས་ན་སྔར་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་ལྡན་པས་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་གནས་
འགྱུར་གྤྱིས་ཀ་ཚང་ལ་སྔར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ལྡན་པས་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་པ་ལ་ནྤྱི་གནས་འགྱུར་ཕྤྱི་
མ་ཁྱོ་ན་བརྤྱི་བར་རྤྱིག་པར་བའྱོ། །ལྱེན་ཚུལ་དྲུག་པ་ལ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ལས་ཐྱོབ་པའྤྱི་
ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེ་བ་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་གྤྱི་གནས་འགྱུར་བརྤྱིར་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་སྱོ་ཐར་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ལས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཐྱོབ་པ་ལའང་
གནས་འགྱུར་བརྤྱིར་མྱེད་དྱེ། དྱེ་ལ་ནྤྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་ཁྱོ་ན་སྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ལྱེན་ཚུལ་བདུན་པ་ལ་ནྤྱི་
སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་པྱོ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྱེ་བ་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་གྤྱི་གནས་འགྱུར་བརྤྱིར་མྱེད་དྱེ། སྔགས་
སྱོམ་ལ་གནས་བཞྤྱིན་དུ་སྱོམ་པ་གང་བངས་ཀང་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ངྱོ་བྱོར་སྱེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་
སྱོ་ཐར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་བ་དང་། འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་
དང་བང་སྱེམས་སྔགས་སྱོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སྤྱིར་སྱོ་ཐར་ཙམ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་
འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་སྱོ་ཐར་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་སྱོ་ཐར་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བྱེ་ 
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༼༡༤༦༽བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་ཏུ་སྱོ་ཐར་ཙམ་དང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཙམ་སྔགས་སྱོམ་དུ་
གནས་འགྱུར་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། སྔགས་སྱོམ་ཡང་སྱོམ་པ་དྱེ་དག་གྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་དག་གྤྱིས་
ནྤྱི་གྱོང་དུ་དངས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤུ་པའྤྱི་འགྱེལ་པར་སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་ན། ཕྤྱིས་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་དུས་སུ་སྔར་གྤྱི་དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོམ་པར་གནས་འགྱུར་ལ་ཞྱེས་པ་
དང་། ར་ལྟུང་འཁྲུལ་སྱོང་ལས་འྱོ་ན་སྔར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བར་ཐྱོབ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཞྱེས་
སྱོགས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་ཕྱོགས་འདྤྱི་ལ་མྱོས་པ་ཡྱོད་ཀང་བ་མའྤྱི་མན་ངག་དང་བྲལ་ནས་ཁ་ཕྤྱི་རྱོལ་དུ་བལྟས་
པ་རྣམས་ཀྤྱི་དྱོན་དུ་སྤྱིང་བརྱེ་བའྤྱི་བསམ་པས་དཔྱྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བཤད་དྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་སྔར་བཤད་པའྤྱི་ལྱེན་
ཚུལ་བདུན་པྱོ་གང་ཡྤྱིན་ཀང་སྔགས་སྱོམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་
ཏྱེ། སྔར་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་པྱོ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་ན་སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་གནས་འགྱུར་ནས་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་
ངྱོ་བྱོར་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་ན་སྔགས་སྱོམ་གཅྤྱིག་པུ་ལ་གཞན་གནྱོད་གཞྤྱི་བཅས་སྱོང་བའྤྱི་
སྱོམ་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོམ་པ་
གསུམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སྔགས་སྱོམ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་བང་སྱེམས་དང་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་འབྲས་བུ་ལམ་
བྱེད་ཀྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་དང་བང་སྱེམས་ཡྤྱིན་གྤྱི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་རྐྱང་པའྤྱི་བང་
སྱེམས་དང་སྱོ་ཐར་གྤྱིས་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་མ་ཟྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་སྱོ་ཐར་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ཁྱོ་
ན་ཡྤྱིན་ 
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༼༡༤༧༽གྤྱི་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་སྱོ་ཐར་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དྱེ་གྤྱིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ལྡན་ན་གྤྱིས་ངྱེས་པར་ལྡན་ཅྤྱིང་སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་ན་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་དང་ལྡན་
པས་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་
པ་གྤྱིས་ཀང་དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །འདྤྱིའྤྱི་དྱོན་མ་རྱོགས་པ་དགའ་གདྱོང་པ་་་་་་ཁ་ཅྤྱིག་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་
གཅྤྱིག་ཞྱེས་པའྤྱི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་སྔར་གྤྱི་གནས་འགྱུར་རྒྱུའྤྱི་སྱོམ་པ་དང་ཕྤྱིས་གནས་འགྱུར་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་གྤྱིས་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ནམ་སམ་ནས་སྱོམ་པ་སད་ཅྤྱིག་སྔ་ཕྤྱི་རས་གཅྤྱིག་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་
བསྟན་བཅྱོས་ཚད་ལྡན་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་ཁ་་་་་་ལྷ་འབྲྤྱི་གཅྤྱིག་གནས་འགྱུར་བ་འཐད་
ཀང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་མྤྱི་འཐད་དྱེ། སྱེམས་ཅན་གྤྱི་ཤྱེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ་གནས་འགྱུར་ཀང་ངྱོ་བྱོ་མྤྱི་
གཅྤྱིག་པ་བཞྤྱིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་དྱེ་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་གྤྱི་དགྱོངས་པར་མ་རྱོགས་ཤྤྱིང་རྱེས་འབྲང་གྤྱིས་ཀང་
མ་སྨྲས་བཞྤྱིན་དུ་གཞྤྱི་མྱེད་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྱོ། །སྔགས་སྱོམ་དང་ལྡན་ན་སྱོམ་པ་གསུམ་དང་
ལྡན་དགྱོས་པ་འདྤྱི་ཡང་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱོངས་པ་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལྱོག་པ་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱིས་བཀལ་
པའྤྱི་ལུགས་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་སྟྱེ་རྱོ་རྱེ་རྱེ་མྱོ་ལས། སྱོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། །དང་པྱོའ་ིཁྲུས་སུ་བཤད་པ་
ཡྤྱིན། །ཞྱེས་པ་དང་། དམ་པ་དང་པྱོ་ལས། རྱེན་ལ་གསུམ་སྟྱེ་དགྱེ་སླྱོང་མཆྱོག །འབྲྤྱིང་ནྤྱི་དགྱེ་ཚུལ་ཡྤྱིན་པར་
འདྱོད། །ཁྤྱིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མ་འྱོ། །ཞྱེས་བཤད་ཅྤྱིང་། ཁྤྱིམ་ན་གནས་པའྤྱི་དྱོན་ཡང་རྱེ་མྱོ་ལས། སྲྱོག་གཅྱོད་རྐུ་
དང་འཁྤྱིག་པ་དང་། །རྫུན་དང་ཆང་ནྤྱི་རྣམ་སངས་ཏྱེ། ། 
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༼༡༤༨༽ཁྤྱིམ་པའྤྱི་སྱོམ་ལ་ལྱེགས་གནས་ནས། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྱོ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ། །ཅྱེས་དགྱེ་བསྱེན་གྤྱི་
སྱོམ་པ་བསླབ་གཞྤྱི་ལྔ་བསྲུང་བ་ལ་འཆད་ཅྤྱིང་། དཔུང་བཟངས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལས། རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སྱོ་སྱོར་
ཐར་པ་ཡྤྱི། །དམ་ཚིག་དང་ནྤྱི་སྱོམ་པ་མ་ལུས་པ། །སྔགས་པ་ཁྤྱིམ་པས་རགས་དང་ཆ་ལུགས་སང་། །ལྷག་མ་
རྣམས་ནྤྱི་མས་སུ་བང་བར་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། སྱོམ་པ་གསུམ་ངྱེས་བར་བསྟན་པའྤྱི་མདྱོ་ལས། དཔྱེ་ཇྤྱི་སད་དུ་
བསྟན་པའྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་བའྱོ། །འྱོད་སྲུང་གང་དག་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དང་མྤྱི་མཐུན་པར་བ་བར་
སྱེམས་པ་དྱེ་དག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་སྟྱོབས་དང་མྤྱི་འཇྤྱིགས་པ་དང་མྤྱི་མཐུན་པར་བ་བར་སྱེམས་
པའྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། སྱོམ་གསུམ་ཆྱོ་གར་མྤྱི་ལྡན་པར། །སྔགས་པའྤྱི་
བདག་ྤྱིད་མྤྱི་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོགས་གསལ་བར་གསུངས་ཀང་ལུགས་གཞན་དག་གྤྱིས་ནྤྱི་དཔྱད་པ་ཙམ་
ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ཞྤྱིང་འདྤྱི་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་པྱོ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་མ་སྱོང་གང་ཡྤྱིན་ཀང་
སྔགས་སྱོམ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྤྱི་གསྱེར་
འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིའྤྱི་དཔྱེ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་གནས་འགྱུར་བ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་གྤྱིས་ཀའྤྱི་དཔྱེ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། ལགས་དང་ཟངས་
དང་དངུལ་གསུམ་པྱོ་གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ན་ལགས་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་དངྱོས་པྱོ་ཐ་དད་པ་མྱེད་པར་
ཐམས་ཅད་ཀང་གསྱེར་གྤྱི་ཕུང་པྱོ་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟར་རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་གྤྱི་བསླབ་པ་གསུམ་པྱོ་ཡང་
སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་བསླབ་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཐ་དད་པ་མྱེད་པར་ཐམས་ཅད་ཀང་རྱོ་རྱེ་ཐྱེག་
པའྤྱི་བསླབ་པ་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྤྱི་ 
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༼༡༤༩༽ཕྤྱིར་རྱོ། །འྱོན་ཀང་སྔར་བངས་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་དག་གྤྱི་བསླབ་པ་ལ་བསླབ་མྤྱི་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྤྱི་
སྱོན་མྱེད་དྱེ། དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་པའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་
ན་སྔགས་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་
སྱོགས་ཀྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་པར་འྱོག་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་སྔགས་ཀྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་
འདས་འབྱུང་ཞྤྱིང་ཡན་ལག་རྣམས་ཁད་གསྱོད་དང་བཅས་ཏྱེ་སད་ན་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་འབྱུང་ཞྤྱིང་
ཁད་གསྱོད་མྱེད་ཅྤྱིང་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་ཡང་མྱེད་པར་སད་ན། སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཅས་པ་
ལས། །དགྱོས་པ་མྱེད་པར་འདའ་བ་དང་། །ཞྱེས་པའྤྱི་སབས་ནས་བསྟན་པའྤྱི་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བ་དང་སྱེམས་
ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་སྱོགས་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་སྱོ་ནས་སད་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རྱོ། །དྱེས་ན་ྤྱི་ཟླ་སར་གསུམ་གྤྱི་དཔྱེ་དང་། སྱེས་བུའྤྱི་རྒྱན་གྤྱི་དཔྱེ་དང་། ཆུ་གཞྱོང་དུ་ནྱོར་བུ་བཞག་པའྤྱི་
དཔྱེ་གསུམ་ནྤྱི་དྱོན་དང་འགྤྱིག་ན་སྦྱར་དུ་རུང་ཡང་དྱོན་དང་མྤྱི་འགྤྱིག་ན་དྱོར་བར་བ་བ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། རང་རང་གྤྱི་
རྱོག་པས་སྦྱར་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བའྤྱི་དཔྱེ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསྱེར་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིའྤྱི་དཔྱེ་ནྤྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྤྱིང་དྱོན་ལ་ཡང་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་མཐུན་པས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
བངས་བར་བ་བ་ཁྱོ་ན་ཡྤྱིན་ནྱོ། །དྱེ་དག་ནྤྱི་རྱེ་བཙུན་གྤྱི་སྱོམ་པ་ྤྱི་ཤཤུ་པའྤྱི་འགྱེལ་པར་སྤྱིར་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཞྱེས་
བ་བའྤྱི་རང་གྤྱི་ངྱོ་བྱོ་ནྤྱི་གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞྤྱི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟླྱོག་པ་ཡྤྱིན་ལ་ཞྱེས་སྱོགས་དང་། འཁྲུལ་
སྱོང་ལས། འྱོ་ན་ཁྱོད་ཀྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ 
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༼༡༥༠༽པྱོ་གང་ཡྤྱིན་ཞྱེ་ན་ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་དྱོན་རྱེ་བཙུན་བ་མ་མུས་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིགསུང་བཞྤྱིན་དུ་བྲྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་
པས་ཡྤྱིད་ཆྱེས་པར་གྤྱིས་ཤྤྱིག གསུམ་པ་རྱོད་པ་སང་བ་ནྤྱི། འྱོད་ཕྱེང་མཁན་པྱོ་ན་རྱེ། རྒྱུད་འབུམ་པའྤྱི་ལུང་གྤྱི་
དྱོན་ལ་སྱོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་དང་། གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་འྱོག་མ་གཏྱོང་བར་འདྱོད་པ་མྤྱི་
འཐད་དྱེ། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ན་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གཅྤྱིག་པྱོ་དྱེ་ྤྱིད་གཏྱོང་བར་འགྱུར་བས་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གཏྱོང་
པའྤྱི་དྱོན་མྤྱི་གནས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གཞན་ཡང་བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པའྤྱི་
སྱོམ་པ་གཏྱོང་བར་ཐལ། གྱོང་མའྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་འྱོག་མའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན་མཁའ་
ལ་སྤྱིན་ཆྱེན་འཁྤྱིགས་པས་ལྱོ་ཐྱོག་མས་པར་འགྱུར་རྱོ། །གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་གཏྱོང་གྤྱི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱིས་གསུངས་པ་ལས་གཞན་དུ་བྱེད་རྤྱིགས་པར་ཐལ། གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་འྱོག་མའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྱོང་མར་གནས་འགྱུར་བ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། གྱོང་འྱོག་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འགལ་
ཡང་གནས་འགྱུར་ན་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁྱོར་འདྤྱི་གདྒཱའྤྱི་ཆུ་པྱོ་གནས་འགྱུར་བར་ཐལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་
གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་དྱོན་ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་དུས་མམ་དུ་ལྡན་ན་ལྡན་གཞྤྱིའྤྱི་ཤྱེས་རྒྱུད་དྱེ་ྤྱིད་རས་ཐ་དད་པ་
གསུམ་དུ་ཐལ། ལྡན་ཆྱོས་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་རས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་ཤྱེས་རྒྱུད་སྔ་ཕྤྱི་ལྱོ་ལ་བརྤྱི་ན་
སྱོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་དྱོན་མྤྱི་གནས་པར་ཐལ། གང་རུང་ཅྤྱིག་སྱེས་པའྤྱི་ཚེ་གཅྤྱིག་འགགས་ནས་མྱེད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འྱོན་ཏྱེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཤྱེས་རྒྱུད་གཅྤྱིག་ལ་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ཏུ་
འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །དྱེ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཀང་གཏྱོང་བའྤྱི་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   149 

༼༡༥༡༽ཚེ་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་གཏྱོང་མྤྱི་དགྱོས་ཏྱེ། ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྱོམ་པ་དྱེ་ྤྱིད་
གཏྱོང་གྤྱི་གཞན་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་འྱོག་མ་གཏྱོང་བ་ལ་སྱོན་བརྱོད་པ་དྱེ་གྱོང་མའྤྱི་
ར་ལྟུང་བྱུང་ན་འྱོག་མ་གཏྱོང་བས་ཁབ་པ་ལ་སྱོན་བརྱོད་པ་ཡྤྱིན་ནམ། གཏྱོང་སྲྤྱིད་པ་ལ་སྱོན་བརྱོད་པ་ཡྤྱིན་དང་
པྱོ་ལྟར་ན་མྤྱི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་དུ་ཁས་མ་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ལྟར་ན་བུད་མྱེད་ལ་སྱོད་པའྤྱི་ལྟུང་བས་
བུད་མྱེད་ལ་རྱེག་པའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བར་ཐལ། གྱོང་མའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་འྱོག་མ་གཏྱོང་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། 
ར་ལྟུང་ལྔ་པ་བྱུང་ན་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱིས་གསུངས་པ་ལས་གཞན་དུ་བྱེད་རྤྱིགས་པར་ཐལ། བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་འྱོག་
མའྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་ཡྱོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འགལ་བ་ལ་གནས་འགྱུར་བརྤྱི་བ་མྤྱི་འཐད་ཅྱེས་སྨྲ་བ་ནྤྱི་གནས་འགྱུར་གྤྱི་
དྱོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་རྱོགས་པ་སྟྱེ། སྱེམས་ཅན་གྤྱི་ཤྱེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ་གནས་འགྱུར་བ་
མྱེད་པར་ཐལ། དྱེ་གྤྱིས་འགལ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཀྤྱི་ལུགས་ལ་གནས་འགྱུར་གཏན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་
ཐལ། འགལ་བ་ལ་གནས་འགྱུར་མྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ཁས་བངས་ཤྤྱིང་མྤྱི་འགལ་བ་ལ་གནས་འགྱུར་གྤྱི་དྱོན་མྱེད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་འགལ་བ་ལ་གནས་འགྱུར་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་དྱོན་འདྤྱི་ལ་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིཤྱེས་པ་འཕགས་པའྤྱི་ཤྱེས་
པར་གནས་འགྱུར་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཐྱེག་དམན་གྤྱི་རྱོགས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྤྱི་རྱོགས་པར་གནས་འགྱུར་
བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པ་སྱོགས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ལྱེའྤྱི་དབང་པྱོ་ངལ་བར་མ་གྱུར་གྤྱི་བར་དུ་བརྱོད་པར་བའྱོ། །ཡང་ལྡན་གཞྤྱིའྤྱི་ཀུན་
གཞྤྱིའྤྱི་ 
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༼༡༥༢༽རྣམ་ཤྱེས་དྱེ་རས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་ཐལ། ལྡན་ཆྱོས་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་བག་ཆགས་རས་ཐ་དད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་ཀུན་གཞྤྱི་ཤྱེས་རྒྱུད་སྔ་ཕྤྱི་ལ་བརྤྱིའྱོ་སམ་ན་འྱོ་ན་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་དྱོན་མྱེད་པར་ཐལ། 
གང་རུང་གཅྤྱིག་སྱེས་པའྤྱི་ཚེ་ཅྤྱིག་ཤྱོས་འགགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་འྱོན་ཏྱེ་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་བག་ཆགས་ངྱོ་
བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ལྡན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་བརྱོད་ན་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གྤྱི་
འཁྱོར་གསུམ་ཁས་བངས་ཏྱེ། གཞན་ལ་སྱོན་དྱེ་ལྟར་དུ་བརྱོད་ཅྤྱིང་། རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ཀུན་གཞྤྱི་ལ་སྱོམ་གསུམ་
བག་ལ་ལ་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་གཞྤྱི་བག་ཆགས་མང་པྱོ་ཅན། །ཡྤྱིན་ཀང་ཤྱེས་རྒྱུད་ཐ་དད་
མྱེད། །ཅྱེས་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱེས་པ་འདྤྱི་
ྤྱིད་དྱེང་སང་ཡང་སྨྲ་བ་མང་བ་འདུག་པས་འདྤྱི་ལ་དཔྱད་པར་བ་སྟྱེ། སྤྱིར་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པ་ལ་གྲུབ་བདྱེ་རས་
གཅྤྱིག་པ་དང་། ངྱོ་བྱོ་གྲུབ་ཅྤྱིང་རས་ཐ་དད་དུ་མྱེད་པ་ཙམ་ལ་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་པར་བས་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པྱོ་ལ་
སྱེ་འཇྤྱིག་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་བྱེད་པ་དགྱོས་ཀང་། སྱོམ་གསུམ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་བངས་པ་གནས་གྱུར་ན་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཏུ་
གནས་པ་ནྤྱི་གྲུབ་བདྱེ་རས་གཅྤྱིག་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་སྱོན་མྤྱི་གནས་ལ་ཕྤྱི་མ་ལ་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་པ་མྤྱི་
དགྱོས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་དགྱོས་ན་བསླབ་ཚིག་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་བསྱེན་དང་། 
དགྱེ་ཚུལ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་གསུམ་པྱོ་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་
ཏུ་ཐལ། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཡང་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དྱོ་ཅྱེ་ན་དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཙོ་བྱོ་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའྤྱི་འཁྱོར་དུ་དུས་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་བསླབ་ཚིགས་གསུམ་གྤྱི་སྱོང་སྱེམས་འབྱུང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་
ཐལ།  
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༼༡༥༣༽བསླབ་ཚིགས་གསུམ་གྤྱི་སྱོང་སྱེམས་རས་ཐ་དད་པ་གང་ཞྤྱིག གཙོ་བྱོ་སྱེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་
སྱེམས་བྱུང་སྱེམས་པ་རས་ཐ་དད་པ་གྤྱིས་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་སང་བ་ྤྱིས་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པྱོ་ཐམས་ཅད་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་རྣམས་རས་ཐ་དད་དམ་རས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན། དང་པྱོ་
ལྟར་ན་གཙོ་སྱེམས་གཅྤྱིག་གྤྱི་འཁྱོར་དུ་དུས་གཅྤྱིག་ལ་སང་བ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་
སྱེམས་འབྱུང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ། སྱོང་སྱེམས་དྱེ་རྣམས་སང་བའྤྱི་གངས་བཞྤྱིན་དུ་རས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདྱོད་ན་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོ་བྱོས་སངས་བ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པྱོ་ཐམས་ཅད་སྱོང་ངྱོ་སམ་པའྤྱི་བྱོ་
སྱེ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པར་ཐལ་ལྱོ། །གྤྱིས་པ་ལྟར་ན། སང་བ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པྱོ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་རྣམས་
གཏྱོང་ཐྱོབ་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་གཅྤྱིག་ཏུ་ཐལ། ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁབ་ཁས། འདྱོད་ན་དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་
སླྱོང་གྤྱིས་བསླབ་པ་ཕུལ་བའྤྱི་ཚེ་སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་གཏྱོང་བར་ཐལ། གསྱོག་འཇྱོག་སྱོང་བའྤྱི་
སྱོང་སྱེམས་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན་དྱེའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་གཏྱོང་བར་འགྱུར་
རྱོ། །གཞན་ཡང་དགྱེ་ཚུལ་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཚེ་བྤྱིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་ཐྱོབ་པར་
ཐལ། སྲྱོག་གཅྱོད་སྱོང་བའྤྱི་སྱོང་སྱེམས་ཐྱོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདྱོད་ན་དྱེའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་
ཡང་ཐྱོབ་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་ངྱོ་བྱོ་གཅྤྱིག་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་པ་ནྤྱི་སྱེ་
འཇྤྱིག་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་བྱེད་ན་གཏྱོང་ཐྱོབ་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་བྱེད་དགྱོས་སམ་དུ་སྱེམས་པར་སྣང་བས་རྱོག་གྱེའྤྱི་གནད་མ་
ཤྱེས་པ་སྟྱེ་སྱེ་འཇྤྱིག་ནྤྱི་སད་ཅྤྱིག་ལ་འཇྱོག་ལ། གཏྱོང་ཐྱོབ་ནྤྱི་རྒྱུན་ 
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༼༡༥༤༽ལ་འཇྱོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གཞན་དུ་ན་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲུབ་དུས་ཀྤྱི་སད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་གཏྱོང་
བར་ཐལ། རང་གྲུབ་དུས་ཀྤྱི་སད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་པ་ཞྤྱིག་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏྱེ། དངྱོས་པྱོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་
གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེ་རྤྱིམ་དང་ཅྤྱིག་ཅར་གང་དུ་གཏྱོང་དཔྱད་པ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། སྱོམ་པ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་
དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་དང་། དབང་བསྐུར་གྤྱི་ཆྱོ་ག་ཁྱོ་ན་ལས་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཐྱོབ་
པའྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་སྱོ་སྱོའ་ིགཏྱོང་ཚུལ་ནྤྱི་གྱོང་དུ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྤྱིན་གྤྱི་རྒྱས་པར་ནྤྱི་
གཞུང་སྱོ་སྱོའ་ིསྟྱེང་དུ་ཤྱེས་པར་བས་ལ། སྤྱིར་རྤྱིམ་གྤྱི་བངས་པའྤྱི་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་
སྱོམ་པ་བཏང་ནས་གྱོང་མ་གྤྱིས་པྱོ་མྤྱི་གཏྱོང་བ་དང་། གྱོང་མ་གྤྱིས་བཏང་ནས་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་
བ་དང་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་སྔགས་སྱོམ་གྤྱིས་བཏང་ནས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་བཏང་བ་དང་། 
སྔགས་སྱོམ་བཏང་ནས་འྱོག་མ་གྤྱིས་མྤྱི་བཏང་བ་དང་། གསུམ་ཆར་དུས་མམ་དུ་བཏང་བ་དང་རྣམ་པ་ལྔ་
ལས། དང་པྱོ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་སྱོགས་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་
ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་སྟྱེ། དྱེའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་
བའྤྱི་ཕྤྱིར། དྱེའྤྱི་ཚེ་གྱོང་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་སྟྱེ་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་
གྤྱིས་སྱོན་སྱེམས་གཏྱོང་པའམ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཕམ་འད་ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྱོས་སད་པའྤྱི་ཚེ་གྱོང་མ་
གྤྱིས་གཏྱོང་སྟྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ར་ལྟུང་ལྔ་པའམ་
གྤྱིས་པ་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ།  
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༼༡༥༥༽།དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་སྟྱེ། གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་
སླྱོང་གྤྱི་དགྱོས་ཆྱེད་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་པར་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་ཕམ་པ་བཞྤྱི་སད་ན་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དང་སྔགས་
སྱོམ་གྤྱིས་ཀ་གཏྱོང་སྟྱེ། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ལ་ལྟྱོས་པའྤྱི་ཕམ་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་ར་ལྟུང་
གྤྱིས་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་སྟྱེ། རང་གྤྱི་ཆྱོ་གས་ཐྱོབ་ཅྤྱིང་དྱེའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་
བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིས་ར་ལྟུང་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་
པ་རྣམས་སད་པའྤྱི་ཚེ་སྔགས་སྱོམ་གཏྱོང་སྟྱེ། དྱེའྤྱི་ཚེ་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འྱོག་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་སྟྱེ། 
དྱེའྤྱི་གཏྱོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིས་སྱོན་སྱེམས་བཏང་ནས་སྱོ་ཐར་གྤྱི་ཕམ་
པ་བཞྤྱི་སད་པའྤྱི་ཚེ་གསུམ་ཆར་གཏྱོང་སྟྱེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ཕམ་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་
སྱོན་སྱེམས་གཏང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྔགས་ཀྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །འདྤྱི་ལ་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་བཏང་ནས་སྔགས་སྱོམ་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ནྤྱི་མྱེད་དྱེ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་རྒྱུ་
ལ། ཀུན་དཀྤྱིས་དག་པྱོས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་ཕམ་པ་སད་པ་དང་། སྱོན་སྱེམས་གཏྱོང་པ་གྤྱིས་སུ་ངྱེས་པ་ལས་
དང་པྱོ་ནྤྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་བཀའ་འདས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་དང་། གྤྱིས་པ་ལ་ནྤྱི་ར་ལྟུང་ལྔ་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྔགས་
སྱོམ་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་དགྱེ་སླྱོང་ལ་སྱོགས་པའྤྱི་རྤྱིས་བདུན་
བཏང་ནས་གྱོང་མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ཡྱོད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྱོ་ཐར་བཏང་ནས་གྱོང་ 
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༼༡༥༦༽མ་གྤྱིས་མྤྱི་གཏྱོང་བའྤྱི་མུ་ནྤྱི་ཡྱོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏྱེ། གྱོང་མ་གྤྱིས་སྱོ་ཐར་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་བྱེ་བྲག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི་སྱོམ་པ་འྱོག་མ་གྤྱིས་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་དབང་བསྐུར་ཀྤྱི་ཆྱོ་ག་
གཅྤྱིག་པུ་ལས་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཐྱོབ་པ་ལ་ནྤྱི་སྔགས་ཀྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གསུམ་ཆར་གཏྱོང་སྟྱེ། 
དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡང་སྔགས་སྱོམ་གཅྤྱིག་པུ་ལ་ལྡྱོག་པའྤྱི་སྱོ་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་ཡང་དབང་བསྐུར་ཁྱོ་ན་ལས་ཐྱོབ་དགྱོས་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི་ཆྱོ་ག་གཞན་ལས་མ་ཐྱོབ་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རྱོ། །འྱོན་ཀང་སྱོན་སྱེམས་མ་བཏང་ན་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་པ་བཏང་ཡང་ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་པ་མྤྱི་བཏང་བ་ནྤྱི་ཡྱོད་དྱོ། །རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ལ་རྱེན་ནས་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའྤྱི་ཆྱོ་ག་སྔྱོན་དུ་མ་སྱོང་
བར་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྤྱི་གྤྱིས་ལྡན་ཡང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའྤྱི་ཚེ་གྤྱིས་ལྡན་གཏྱོང་
བར་ཤྱེས་པར་བ་ཞྤྱིང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་ཆྱོ་གའྤྱི་སྱོ་ནས་མ་བངས་པར་སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བརྒྱད་པྱོ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སྱེམས་ཀྤྱི་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྱོ་ནས་བངས་པའྤྱི་གྤྱིས་ལྡན་ལ་ཡང་སྱོ་ཐར་བཏང་བའྤྱི་ཚེ་སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཆར་བཏང་བར་
ཤྱེས་པར་བའྱོ། །དྱེའྤྱི་ཚེ་ཀུན་རྱོབ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་པ་ནྤྱི་མྤྱི་གཏྱོང་སྟྱེ། གཞུང་ལས། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་
སྱོ་ཐར་ཡྤྱིན་ཡང་། །དགྱེ་སླྱོང་ལ་སྱོགས་སྱོམ་པ་ཡྤྱི། །ལྡྱོག་པ་ཤྤྱི་བའྤྱི་ཚེ་ན་གཏྱོང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྤྱི་ལྡྱོག་
པ་དང་། །དྱེ་ཡྤྱི་འབྲས་བུ་ཤྤྱི་ཡང་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དྱོན་འདྤྱི་མ་རྱོགས་པར་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དྱོན་
ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དང་ལྡན་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་པ་བཏང་ནས་ངྱོ་བྱོ་མྤྱི་
གཏྱོང་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་དགྱེ་ 
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༼༡༥༧༽སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ལྡྱོག་པ་བཏང་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བ་ཡྤྱིན་ཞྱེས་འཆད་པ་ནྤྱི་བབ་ཅྱོལ་
འབའ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་མྤྱི་གཏྱོང་ན་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ཀང་དགྱེ་སླྱོང་དུ་འགྱུར་བ་སྱོགས་
ཀྤྱི་སྱོན་མཐའ་དག་ཐྱོག་ཏུ་འབབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་མྤྱི་གཏྱོང་བར་འདྱོད་པ་ཡང་སབས་མ་
ཡྤྱིན་ཏྱེ། གཞུང་འདྤྱིས་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་རང་གྤྱི་ཆྱོ་གས་མ་བངས་བར་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
སྱོ་ཐར་རྤྱིས་བརྒྱད་ཀྤྱི་གཏྱོང་ཚུལ་འཆད་པའྤྱི་སབས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རྱེ། དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་
འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་ཡྤྱིན་ན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ་གཏྱོང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། 
དྱེའྤྱི་ཚེ་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་མཐའ་དག་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྱོད་ན་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་
སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁྱོར་གསུམ་ཁས་བངས་སྱོ་སམ་ན་སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་མྱེད་དྱེ། 
ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་ཚེ་དམན་སྱེམས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་
མཐའ་དག་གཏྱོང་ངམ་མྤྱི་གཏྱོང་། མྤྱི་གཏྱོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྤྱིང་། གལ་ཏྱེ་གཏྱོང་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་
ཀྤྱི་དམན་སྱེམས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་ཡྤྱིན་ན། བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་ཚེ་གཏང་བས་ཁབ་
པར་ཐལ། དྱེའྤྱི་ཚེ་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམན་སྱེམས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་མས་ལྱེན་མཐའ་དག་གཏྱོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་
ཁབ་ཁས་བངས། འདྱོད་ན་ན་ཐྱོས་ཀྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདྱོད་ན། གང་ཟག་དྱེས་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་རྱེས་སུ་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པར་
འགྱུར་ 
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༼༡༥༨༽རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཁྱོ་ན་རྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱིས་བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་
དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་ཡང་གཏྱོང་སྟྱེ། དྱེའྤྱི་ཚེ་སྔར་གྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་གྤྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེ་ན། འདྤྱི་ནྤྱི་སད་
ཅྤྱིག་ཕྤྱི་མའྤྱི་ཚེ་སད་ཅྤྱིག་སྔ་མ་གཏྱོང་བའྤྱི་སྱོ་ནས་སྱོན་བརྱོད་པར་སྣང་བས་དྱེའྤྱི་ལན་ལ་ཁྱོ་བྱོ་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་
ངལ་བ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བར་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་ཁྱེད་ཀྤྱི་རྱོངས་པ་བསལ་བའྤྱི་དྱོན་དུ་རྣམ་གསལ་གྤྱི་དཔྱེ་བརྱོད་ན་དགྱེ་སླྱོང་
རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ཤྤྱི་འཕྱོས་པའྤྱི་ཚེ་དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གཏྱོང་བར་ཐལ། དྱེ་ཤྤྱི་འཕྱོས་ནས་ལྷར་སྱེས་པའྤྱི་ཚེ་
དྱེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྔགས་སྱོམ་མྱེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞྱེས་བརྱོད་ན་ལན་ཅྤྱི་ཡྱོད་དམ་
སྱོམས་ཤྤྱིག དྲུག་པ་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ལ་གྤྱིས་ཏྱེ། སྱོ་
སྱོའ་ིབསླབ་བ་ལ་སླྱོབ་ཚུལ་དང་། རྱེ་རྱེ་ཡང་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནྤྱི། རྱེན་གྤྱི་
གང་ཟག་སྱོམ་གསུམ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་བངས་པའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་དྱེས་ཇྤྱི་སྲྤྱིད། བསླབ་དང་དབང་ལས་རྣལ་
འབྱོར་གྱོལ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་རྱོགས་པ་མ་ཐྱོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་གྤྱི་བསླབ་བ་
རྣམས་ལ་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་སྱོགས་ཀྤྱི་དགྱོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱེད་པའྤྱི་ཚེ་སྱོ་སྱོའ་ིགཞུང་ལས་
འབྱུང་བ་བཞྤྱིན་བསླབ་དགྱོས་ཏྱེ། གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་བཤད་རྒྱུད་ལས། ཕྤྱི་རུ་ན་ཐྱོས་སྱོད་པ་བསྲུང་། །ནང་
དུ་འདུས་པའྤྱི་དྱོན་ལ་དགའ། །ཞྱེས་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། ན་ཐྱོས་སྱོད་པ་སྲུང་བ་པྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། ལྟུང་
བ་འཆད་པའྤྱི་སབས་སུ་ཡང་། སྱོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཅས་པ་ལས། །དགྱོས་པ་མྱེད་པར་འདའ་བ་དང་།  
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༼༡༥༩༽།ཞྱེས་སྱོགས་དགྱོས་མྱེད་དུ་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་ཡན་ལག་གྤྱི་ལྟུང་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། 
སྱོད་འཇུག་ལས། འཇྤྱིག་རྱེན་མ་དད་གྱུར་པ་རྣམས། །མཐྱོང་དང་དྤྱིས་ཏྱེ་སང་བར་བ། །ཞྱེས་པ་དང་། རྐང་པ་
རྐྱྱོང་སྟྱེ་མྤྱི་འདུག་ཅྤྱིང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་མང་དུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། གཞུང་འདྤྱིར་ཡང་། འདྤྱི་ལ་
སྤྱིག་ཏྱོ་མྤྱི་དགྱེའྤྱི་ཕྱོགས། །ཕལ་ཆྱེར་ན་ཐྱོས་ལུགས་བཞྤྱིན་བསྲུངས། །ཞྱེས་སྱོགས་མང་དུ་གསུངས་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་རྱོ། །སྱེམས་ཅན་གྤྱི་དྱོན་དུ་འགྱུར་བ་སྱོགས་དགྱོས་པ་ཁད་པ་ཅན་ཡྱོད་པའྤྱི་ཚེ་རྱེན་གྤྱི་གང་ཟག་དྱེ་ལྟ་བུ་
ལ་ལུས་ངག་གྤྱི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གནང་སྟྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ་རྤྱིང་གཟྤྱིགས་
པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་གནང་། །ཞྱེས་པ་དང་། བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། བསམ་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའ་ལ། །དགྱེ་བའམ་ཡང་ན་མྤྱི་དགྱེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགྱེ་ལྱེགས་ྤྱིད་འགྱུར་ཏྱེ། །གང་ཕྤྱིར་སྱེམས་དྱེ་གཙོ་
བྱོའ་ིཕྤྱིར། །ཞྱེས་པ་དང་། གཞུང་འདྤྱིར་ཡང་། འཇྤྱིག་རྱེན་འཇྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་ན། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོར་ཐར་ལ་
གནང་། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྱོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཕག་ན་པདྨྱོའ་ིརྣམ་པར་
འཕྲུལ་པ་རྣལ་འབྱོར་གྤྱི་དབང་ཕྱུག་ས་ས་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཞལ་ནས་དྱེ་ལྟར་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་ལམ་དྱེ་དག་བསྡུས་ནས་
མས་སུ་ལྱེན་ན་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྤྱིས་སྱོམ་དགྱོས་ཏྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པ་དགྱེ་བསྱེན་ནས་དགྱེ་སླྱོང་
གྤྱི་བར་དུ་ཐྱོབ་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་སྱོན་འཇུག་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཐྱོབ་པ་གསང་སྔགས་ཀྤྱི་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་
སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའྱོ། །དྱེ་ལ་ན་ཐྱོས་ྱོན་མྱོངས་པའྤྱི་སྱོན་ཤྱེས་པར་བས་ནས་མྱུར་དུ་སྱོང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔས་ 
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༼༡༦༠༽སྱོན་ཡྱོན་འདྱེས་པར་བས་ནས་གནས་གྱུར། གསང་སྔགས་པས་ྱོན་མྱོངས་པ་གང་སྱེས་པ་དྱེའྤྱི་ཚེ་
ཆྱོས་ཅན་དང་ཆྱོས་ྤྱིད། དབྤྱིངས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་གྤྱིས་སུ་མྱེད་པར་གཟུགས་ཀྤྱི་སྐུ་དང་ཆྱོས་ཀྤྱི་སྐུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ངྱོ་
བྱོ་ཤྱེས་པར་བས་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དང་གནས་འགྱུར་གྤྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་པར་བས་ཏྱེ་མཚན་མ་
དང་རྣམ་རྱོག་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྤྱིས་དབང་དུ་བསྡུ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་འདྤྱི་ལྟར་བསྱོམ་སྟྱེ་དཔྱེར་ན་བདག་ལ་འདྱོད་ཆགས་སྱེས་ན་
གྱེན་པྱོས་འདྱོད་ཆགས་ཀྤྱི་དབང་དུ་མྤྱི་གཏྱོང་བ་ནྤྱི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །དྱེ་ནས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་བདག་ལ་སྤྱིན་ནས་སྱེམས་ཅན་གྤྱི་ྱོན་མྱོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྲལ་ནས་
མངྱོན་པར་རྱོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅྤྱིག་ཅྱེས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སྱེམས་སྱོམ་པ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྤྱི་
སྱོམ་པའྱོ། །དྱེ་ནས་རང་ཡྤྱི་དམ་ལྷར་སྱོམ། བ་མ་སྤྱི་བྱོའམ་སྤྱིང་ཁར་བསྱོམས་ལ་མྱོས་གུས་བ། སྱེམས་རྱོགས་
རྤྱིམ་གྤྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དན་པར་བ་སྟྱེ་རང་གྤྱི་ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ཀྤྱི་སྐུ་དང་། གཟུགས་སྐུར་
སྱོམ་པ་ནྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྱོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་བའྤྱི་ར་བ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་གྱུར་ཅྤྱིག་ཅྱེས་བསྔྱོ་
བ་དང་། དྱེ་མ་རྱོགས་པའྤྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་སྤྱིང་རྱེ་སྱོམ་པ་དང་། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་རྤྱི་ལམ་ལྟ་བུའྤྱི་ངང་ལས་སྱོད་
ལམ་བ་བ་སྱོམ་པ་གསུམ་མྱུར་དུ་སྤྱིན་པར་བྱེད་པའྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྤྱི་དྱོན་མས་ལྱེན་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་སྦྱྱོར་བ་
ནྤྱི་སྱེམས་རྒྱུད་ལ་འདྱོད་ཆགས་ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་སྱེས་པའྤྱི་ཚེ་རང་ྤྱིད་རྱེན་དགྱེ་སླྱོང་ལ་སྱོགས་པ་ཡྤྱིན་པ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བས་ནས་སྱོང་བ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེའྤྱི་སྟྱེང་དུ་གཞན་གྤྱི་འདྱོད་ཆགས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་
པ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ལྱེན་ཅྤྱིང་རང་གྤྱི་བདྱེ་དགྱེས་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་བདྱེ་བར་སྱོམ་པ་ནྤྱི་བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་
པའྤྱི་མས་ལྱེན། དྱེ་ནས་བ་མ་སྤྱི་བྱོའམ་སྤྱིང་ཁར་ 
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༼༡༦༡༽བསྱོམས་ནས་གུས་འདུད་དག་པྱོ་བས། འདྱོད་ཆགས་ཀྤྱི་གསལ་བའྤྱི་ངྱོ་བྱོ་དྱེ་ྤྱིད་འྱོད་དཔག་མྱེད་དུ་
བསྱོམ་ནས་སྱེམས་བདྱེ་སྟྱོང་གྤྱི་ངང་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ནྤྱི་སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་
ྱོན་མྱོངས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་སྦྱར་པར་བའྱོ། །དྱེ་དག་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་
ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ཡྤྱིན་ལ། བང་སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་ནྤྱི་གཞན་ལ་སྦྱྤྱིན་པ་གཏྱོང་
བའྤྱི་ཚེ་ཡང་ཆང་དང་དུག་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སྱོགས་པ་གཞན་ལ་གནྱོད་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་མ་དག་པའྤྱི་སྦྱྤྱིན་པ་
སྱོང་བ་ནྤྱི་སྱོ་ཐར་གྤྱི་མས་ལྱེན། སྦྱྤྱིན་པས་འཁྱོར་དུ་བསྡུས་ནས་ཆྱོས་བསྟན་པས་གནས་སབས་དང་། མཐར་
ཐུག་གྤྱི་ཕན་བདྱེ་ལ་འགྱོད་ཅྤྱིང་དྱེའྤྱི་ཚེ་ཡང་འཁྱོར་གསུམ་མྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན་པ་ནྤྱི་བང་
སྱེམས་ཀྤྱི་སྱོམ་པའྤྱི་མས་ལྱེན། ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷ་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་ལྱོངས་སྱོད་པ་ནྤྱི་
སྔགས་སྱོམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེ་བཞྤྱིན་དུ་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་སྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་
སུ་ལྱེན་པར་བའྱོ། །སྔགས་སྱོམ་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གཅྤྱིག་ལ་ཡང་སྔྱོན་འགྱོ་
ཐམས་ཅད་ཀང་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་དང་། དངྱོས་གཞྤྱི་ཡང་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་དང་ལྷའྤྱི་སྐུ་དང་
ཕག་མཚན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྱོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་དུ་འགྱོ་བའྤྱི་ཚུལ་བ་མ་དམ་པ་བསྟྱེན་ཅྤྱིང་། དྤྱི་མ་མྱེད་
པའྤྱི་རྒྱུད་སྱེ་ལ་སྦྱང་ཏྱེ་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །འདྤྱིར་ནྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་སྦྱྱོར་བའྤྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྱོ་བའྤྱི་སབས་མ་ཡྤྱིན་པས་
མ་བྲྤྱིས་ལ། དྱེ་ལྟར་འབྱུང་བའྤྱི་ཤྱེས་བྱེད་ནྤྱི་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་མན་ངག་འགའ་ཞྤྱིག་ལས་ལམ་རྤྱིམ་པ་ལྔ་པྱོ་
རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་ 
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༼༡༦༢༽རྤྱིམ་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། རྱེ་བཙུན་ན་རྱོ་ཏ་པའྤྱི་འཁྱོར་ལྱོ་བདྱེ་
མཆྱོག་གྤྱི་མན་ངག་འགའ་ཞྤྱིག་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་སྤྱི་སྐུ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་སྦྱྱོར་ཞྤྱིང་བྱེ་བྲག་ཏུ་དྱེ་རྱེ་རྱེ་
ཡང་སྐུ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལྱེན་ལ་སྦྱྱོར་བའྤྱི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་མན་ངག་ལས་དབང་
བཞྤྱིའྤྱི་ལམ་རྱེ་རྱེ་ཡང་དབང་བཞྤྱི་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་བཤད་པ་བཞྤྱིན་འདྤྱིར་ཡང་ྱོན་མྱོངས་པ་རྱེ་རྱེ་
སྱོང་བ་ལ་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་མས་ལྱེན་སྦྱྱོར་བར་གསུངས་པས་ཤྱེས་པར་ནུས་སྱོ། །མདྱོར་ན་ཕ་རྱོལ་ཏུ་
ཕྤྱིན་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་གྱོ་སྒྲུབ་མས་སུ་ལྱེན་པའྤྱི་ཚེ་ཕར་ཕྤྱིར་རྱེ་རྱེ་ཡང་ཕར་ཕྤྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་མས་
སུ་ལྱེན་པ་ལྟར་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་གྤྱིས་སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་རྱེ་རྱེ་ཡང་སྱོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་མས་སུ་
ལྱེན་པའྤྱི་ཚུལ་དྤྱི་མ་མྱེད་པའྤྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྱོས་ཀྤྱི་སྟྱེང་དུ་བྱོ་གྱོས་ཀྤྱི་མྤྱིག་རྒྱ་སྱེད་དྱེ་ཤྱེས་པར་བས་
ནས་སྱོ་གསུམ་གྤྱི་བ་བ་རྱེ་རྱེས་ཀང་རང་གཞན་ལ་ཕན་བདྱེ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པར་བའྱོ། །ལྱེགས་
གསུངས་འདུལ་བའྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་མྱོ་མདྱོ་སྱེའྤྱི་རྤྱིན་ཆྱེན་གྤྱིས་གཏམས་ཆྱོས་མངྱོན་གསྱེར་རྤྱིའྤྱི་དབུས་ན་རྒྱུད་
སྱེའྤྱི་རྤྱིན་ཆྱེན་ལས་གྲུབ་ཕྤྱི་ནང་གསུང་རབ་ལྷུན་པྱོའ་ིསྱོར། །རྤྱིམ་གྤྱིས་བདུད་རྤྱིའྤྱི་ཟས་ཀྤྱི་བྱོ་གྱོས་སན་སྟྱོང་
འབར་བའྤྱི་གཟྤྱི་ལྡན་ལྷ་དབང་ལྷ་ཡྤྱི་བ་མ་ས་ས་པ་ཞྱེས་གགས་པའྤྱི་བ་དན་གཡྱོ་བ་གང་དྱེ་ཡྤྱིས། །སྒྲུབ་དང་སུན་
འབྤྱིན་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྱོ་རྱེ་མཆྱོག་བསྣམས་གངས་ཅན་ལྱོག་སྨྲ་ལྷ་མྤྱིན་དཔུང་ཚོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཕ་
མཐར་བསྐྲད་ཅྤྱིང་བྱོ་གསལ་ྱེ་དབང་ཚོགས་དབུས་སུ། །སྱོམ་གསུམ་ཆྱོས་ཀྤྱི་རྔ་ཆྱེན་བརྡུངས་པས་སལ་ལྡན་
གདུལ་བ་ལྷ་བུའྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་མྤྱི་ཤྱེས་གྤྱིད་རབ་སྱོང་ཞྤྱིང་དུག་གསུམ་འདྱོད་མྱེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་དགའ་བདྱེའྤྱི་ 



སྱོམ་གསུམ་སྤྱི་དྱོན།   161 

༼༡༦༣༽དཔལ་ལ་འགྱོད་པར་མཛད། །གང་གྤྱི་གསུང་རབ་ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ནས། །ལྱེགས་བཤད་འྱོད་སྟྱོང་
ཀུན་ནས་འཕྱོ་བ་འདྤྱི། །ཁྱོ་བྱོའ་ིརྣམ་དཔྱྱོད་ར་བདུན་གྤྱིས་དངས་ནས། །ཐུབ་བསྟན་གླྤྱིང་བཞྤྱི་ཀུན་ཏུ་གསལ་
བར་བས། །སྲྤྱིད་གསུམ་བ་མའྤྱི་དགྱོངས་པ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྒྲྱོད་པ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ལམ། །སྱོམ་གསུམ་མས་ལྱེན་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་གསལ་བས་པའྤྱི། །སྱོ་གསུམ་དགྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པྱོར་
བསྔྱོ། །བདག་ཀང་དྱེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཀུན་དགའ་ལྱེགས་བཤད་བཟང་པྱོ་རག་ན་
ཅྤྱིང་། །དཀྱོན་མཆྱོག་དད་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་རྱེར་མཆྱོད་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཕྱེལ་བའྤྱི་མཐུ་ལྡན་
ཤྱོག །འགྱོ་ཀུན་ངག་གྤྱིས་མྤྱི་སན་བརྱོད་བྱེད་ཅྤྱིང་། །ལུས་ཀྤྱིས་ཅྤྱིག་ཆར་བརྱེག་དང་འཚོག་ན་ཡང་། །གནྱོད་
པའྤྱི་བསམ་པ་སད་ཅྤྱིག་མྤྱི་སྱེ་བར། །ལྷག་པར་དྱེ་ལ་དགའ་བ་སྱོམ་པར་ཤྱོག །མར་གྱུར་འགྱོ་ལ་ཕན་བདྱེ་སྒྲུབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། །བ་མྱེད་བང་ཆུབ་མཆྱོག་གྤྱི་སྱེམས་བསྱེད་ནས། །འགྱོ་བའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་སྤྱིན་
ཅྤྱིང་། །བདག་གྤྱི་བདྱེ་དགྱེས་འགྱོ་རྣམས་བདྱེ་བར་ཤྱོག །དཀྤྱིལ་འཁྱོར་བཞྤྱི་ལ་དབང་བཞྤྱིའྤྱི་ཆབ་ཀྤྱིས་
གཏམས། །ཅྤྱིར་སྣང་ལྷ་དང་བདྱེ་བའྤྱི་རྣམ་པར་ཤར། །སྱོད་པས་བྱོགས་དབྱུང་ྱེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །རྱོ་
རྱེ་འཛིན་ས་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྱོག །གནས་སབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆྱོས་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱི། །འགལ་རྐྱྱེན་སྱོང་ཞྤྱིང་
མཐུན་རྐྱྱེན་ཀུན་ཚང་ནས། །མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པའྤྱི། །གསུང་རབ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའྤྱི་
མཐུ་ལྡན་ཤྱོག །ཅྱེས་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རྱོ་རྱེ་འཆར་དང་ 
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༼༡༦༤༽དབྱེར་མ་མཆྤྱིས་པ་རྱེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྱོའ་ིཞལ་སྔ་ནས་དང་། ཁམས་གསུམ་འགྱོ་བའྤྱི་བ་
མ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། ཆྱོས་ཀྤྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕྱེལ་ལ་སྱོགས་པ་མཁས་གྲུབ་
མང་པྱོའ་ིཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བྱོས་བངས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སྱེ་སྣྱོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞྤྱིའྤྱི་དྱོན་ལ་བྱོ་ཁ་ཅུང་ཟད་
ཕྱོགས་ཤྤྱིང་ཁད་པར་ལུགས་འདྤྱི་ལ་གཞན་གྤྱིས་མྤྱི་འཕྱོགས་པའྤྱི་སྱོབས་པ་ཐྱོབ་པ་ཤཀའྤྱི་དགྱེ་སླྱོང་བསྱོད་
ནམས་སྱེང་གྱེས་ལགས་མྱོ་སྦྲུལ་གྤྱི་ལྱོ་དབྱོའ་ིཟླ་བ་ལ་འབྲས་ཡུལ་རྱོང་དཀར་གྤྱི་སྱེད་མྱོས་ཚལ་དུ་སྦྱར་
བའྱོ།།  །།འདྤྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱི། །དགྱེ་བའྤྱི་ར་བ་གང་ཐྱོབ་པ། །དྱེས་ནྤྱི་སྱེ་བྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས། །བདྱེ་
གཤྱེགས་ཤྱེས་རབ་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག །འགྱོ་བའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅྤྱིག་བུ། །བདྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྤྱི་
གནས། །བསྟན་པ་རྱེད་དང་བཀུར་སྟྤྱི་དང་། །བཅས་ཏྱེ་ཡུན་རྤྱིང་གནས་གྱུར་
ཅྤྱིག །དགྱེའྱོ། །དགྱེའྱོ། །དགྱེའྱོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྱོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྱེལ།། །། 


